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سیســتمی كۆلۆنیالیســتیی حاكم له  ئێران 
كه وتۆتــه  په له قاژه یــه ك كــه  بــۆ مانــه وه ی 
ده ســت بۆ هه ر كارێكی دوور له  لۆژیك و 

ئوسوولی سیاسی ده با.
گه ر سیســتمێكی سیاســی جێگرتوو بێ و 
هیــچ خه مــی ڕووخــان و داته پینی نه بێ، 
زۆر  كێشــه كاندا  و  گرفــت  له به رامبــه ر 
قورس و قایم ده رده كه وێ و ڕه نگه  هه ندێ 
جــار ته حه موولــی كێشــه  و گرفتیش بكا، 
چوونكــه  نیگه رانیــی نییــه  و هه ســت بــه  
مه ترسی ناكا؛ به اڵم گه ر ڕێژیمێك شه وانه  
وڕێنــه ی ڕووخان بكا و ڕۆژانه  دڵه كوته ی 
داته پینی هه بێ، له  كاته  ئاساییه كانیشــدا، 
بڕیاری زۆر ناسیاسی و دژه  لۆژیكی ده دا 

و كێشه كان له  خۆی ده كا به  قه یران.
و  ئێــران  واڵتــی  نێــو  هاتــه   ڤیرووســێك 
خامنه یی له  ترسی ڕووخانی ڕێژیمه كه ی 
شــاردیه وه  و دوایــه ش بــوو بــه  قه یرانێكــی 
گــه ورە كــه  ڕه وایــی ڕێژیمــی ته نانــه ت له  
نێــو به ســیجی و وه الیه تمه داره كانیدا له  نێو 

بردووه .
هــه ر لــه و بــواره دا بــوو كــه  كاتێــك ترســی 
دایگرتبــوو،  ئامریــكا  مووشــه كه كانی 
به په له پڕووزه  له  فڕۆكه یه كی ئۆكراینیی دا 
و كردی به  قه یرانێكی گه وره تر له  خۆی.
لــه  كاتێكــدا كه  تــه واوی ئێران به  ده ســتی 
كۆرۆنــاوه  ده ناڵێنــێ و نه ته وه كانــی ئێــران 
ڕۆژانــه  مه رگــی ئازیزانیــان ده بینــن كــه  
كۆرۆنــای دیاریــی كۆمــاری ئیســامی 
به رۆكیانــی گرتــووه  و ئازاریــان ده دا، ئــه م 
ڕێژیمه  دووباره  كێشه كان قووڵتر ده كاته وه .

باندێكــی  وه كــوو  كــه   پاســداران  ســوپای 
تێرۆریستیی مافیایی، هه موو واڵتی تااڵن 
كــردووه ، لــه  ترســی مه رگــی ڕێژیــم، په نا 
ده باته  به ر تۆپباران و مووشــه كبارانكردنی 

كوردستان.
رۆژانــه  لــه  هه مــوو شــاره كانی كوردســتان 
ســوپای  هێزه كانــی  جموجۆڵــی  هه واڵــی 
پاســداران بــاو ده بێتــه وه  و بــه  به رچــاوی 
ســوپای  جبه خانــه ی  و  هێــز  خه ڵكــه وه  
ناوچــه   و  ده چــن  و  دێــن  كــه   پاســدارانه  
هێــزی  لــه   كوردســتان  شــاخاوییه كانی 

تێرۆریستی ده ته نن.
هه ر ڕۆژه  و له  گۆشــه یه كی كوردســتانه وه  
هه واڵ دێ كه  هێزه كانی سوپای پاسداران 
یــان پێــش بــه  خه ڵكــی ئاســایی ده گــرن و 
ئــازار و ئه زیه تیــان ده ده ن یــان تۆپبــاران و 

مووشه كبارانی كوردستان ده كه ن.
له  زۆر شــوێن سوپای پاســداران هێزه كانی 
دامه زراندووه  و هه ڕه شــه  له  خه ڵكی ناوچه  
ده كا كــه  هاتوچــووی كوێســتانه كان نه كه ن 
و لــه  گونده كانــی خۆیــان دوور نه كه نــه وه . 
هــه ر لــه و بــواره وه ، هه ڕه شــه ی زۆریــان له  

دیمانەی کوردستان
)سدیق دەرویشی(

زه نده قچوونی ڕێژیمێك

لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا و بــۆ جارێکی تر 
کۆماری ئیسامی و دەوڵەتی تورکیە بە 
هاواهەنگی و بەشێوەی هاوبەش پەالماری 
ناوچە ســنوورییەکانی نێوان کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت و باشــوریان دا. لــەم هێرشــە 
هێــزی  فەرماندەیــی  وەک  بەرفراوانــەدا 
ڕایگەیانــدووە:  پیشــمەرگەی کوردســتان 
هیــچ خەســارێکی گیانــی وەبــەر هێــزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان نەکەوتووە بەاڵم 
ژینگــەی ناوچەکە بە ڕێژەیەکی بەرچاو 

زەرەرمەند بووە.
ئیســامی  کۆمــاری  کــە  پڕئاشــکرایە 
بــە درێژایــی ســااڵنی ڕابردوو لــە هەوڵی 
کوردســتانی  هەرێمــی  داگیرکردنــی 
باشــوور لــەڕووی فکــری و ئایدیۆلــۆژی 
بتوانــێ  تاکــوو  بــووە  دیپلۆماســییەوە  و 
هێژمۆنــی خــۆی بەســەر ئــەم ناوچەیــەدا 
زاڵ بــکات ؛ ئەمــەش لــەڕووی هێرشــە 
نەرمــی ڕێژیــم  میدیاییــەکان و شــەڕی 
لــەم هەرێمــە بەتــەواوی دیــار و بەرچــاوە، 
بــەاڵم لــەو الشــەوە بەپێی نەریتــی ڕێژیمە 
پێکانــی  بــۆ  کــە  کۆلۆنیالیســتییەکان 
ئامانجەکانــی خۆیان کەڵک لە هەر دوو 
ڕەهەنــدی شــەڕی نــەرم و زبــر وەردەگرن، 
بــاری  شــێواندنی  هەوڵــی  ناوەبەنــاوە 
ئارامــی و ئاسایشــی ناوچەکــەی داوە و 

خەڵکـــی کوردســـتان پشـــتیوانانی ڕاســـتەقینەی خەباتـــی پێشـــمەرگەن

حیزبـــی دێموکـــرات تاوانەکانـــی ڕێژیمـــی تارانـــی مەحکـــووم کرد
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ئــەم دەســتیوەردان و ســنووربەزاندن و پــێ 
درێژکردنەوانەی وەک کارتی گوشــار لە 
ئاستی ناوچەیی و هەرێمی بەکار هێناوە؛ 
بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن هــەم تۆپبارانەکانی 
ئــەم چەنــد رۆژە و هەمیــش بەڕێوەبردنــی 
زۆرتریــن مانــۆڕی ســەربازی لە ســاالنی 
ڕابــردوو و هەوڵــدان بــۆ میلیتاریزەکردنــی 
خانەیــەدا  لــەم  رۆژهــەاڵت  کوردســتانی 

پێناسەی بۆ دەکرێ. 
هەرێمــی  کەیســی  ڕاستایەشــدا  لــەم 
کوردســتان لە ڕوانگەی ڕێژیمی ئێرانەوە، 
کەیســێکی ئەمنیەتی بووە وهەیە و زیاتر 
نزمــی  هــەرە  پێوەندییەکــی  ڕەواڵــی  لــە 
بازنــەی  لــە  بازرگانــی،  دیپلۆماســی- 
دامەزراوە ئەمنیەتییەکانی وەکوو ســوپای 
ئاسایشــی  بــەرزی  شــوورای  و  قــودس 
نەتەوەیــی و دەزگا ســیخۆڕییەکانیەوە، لە 
گــەل هەرێمــی کوردســتان هەڵســوکەوتی 
کردووە. بەمەش ڕانەوەســتاوە و دەبینین بە 
بیانووی پاراســتنی یەکپارچەیی عێراق و 
ســووریە، بە مەبەســتی ڕێگــری کردن لە 
هەرچەشــنە ســەرکەوتنێکی جوواڵنــەوەی 
کورد، هێزێکی زۆری ســپای پاسدارانیان 
هێناوەتە ئەو ناوچانە و ڕۆژ نیە کەالکی 
پاسدارەکانی، لە بەرەکانی شەڕی سووریە 

و عێراقەوە، نەگەنەوە ئێران.

جیــا لەمەش ئاوڕدانەوەیەکی خێرا بەســەر 
دۆخــی شــپرزی نێوخۆیی ڕێژیــم دەتوانێ 
پاژێکی تر لەو پازێڵە بێت کە ڕێژیم هەوڵ 
دەدات ترســی خۆی بشــارێتەوە؛ سیاسەتی 
پرســی  بــە  ســەرقاڵکردنی ڕای گشــتی 
الوکــی و هەوڵدان بــۆ بەئەنجامگەیاندنی 
سیاســەتێکی گشتیتر، سیاسەتێکی نوێی 
ڕێژیــم نییــە و ســااڵنێکە لــەم رێگەیــەوە 
هەوڵــی هەڵخەڵەتاندنــی خەڵکانــی ئێــران 
بەگشــتی و نەتەوەکانی دیکەی ناوچەی 

داوە. 
کۆمــاری ئیســامی بەتایبەت لــەم چەند 
ساڵەی دواییدا لەڕووی ڕەوایی و متمانەی 
گشــتییەوە لەگــەڵ کۆمەڵێــک گرفت و 
کێشــەی جیــددی بــەرەوڕوو بووەتەوە؛ هەم 
لــە ئاســتی نێوخۆیــی و هــەم لــە ئاســتی 
الوازی  پێگــەی  ناوچەییــدا  و  دەرەکــی 
خــۆی لــە دەســت داوە و هەنووکە جگە لە 
تاقمــە دەســکردەکانی خۆی هیچ واڵت و 
نەتەوەیەک پشتگیری لێ ناکەن، نەتەنیا 
پشــتگیری لــێ ناکــەن بەڵکــوو بــەردەوام 
ئیدانــەی کار و کردارە گێرەشــێوێنەکانی 
دەکەن. بە دیوێکی تریشدا دۆخی شپرزی 
ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی و مودیریەتــی 
ڕێژیــم بەتایبەت لەدوای هاتنی نەخۆشــی 
و  خەزەڵــوەر  کوشــتارەکانی  و  کۆرۆنــا 

خســتنەخوارەوەی  و   ٩٨ بەفرانبــاری 
فڕۆکــەی ئۆکڕاینــی، تــا دەهــات زیاتــر 
ڕێــگای بــۆ ناڕەزایەتییەکــی بەرفراوان و 
گشــتگیرتر خــۆش دەکــرد، هــەروەک لــە 
ڕۆژانــی ڕابــردوودا و لە چەندین شــوێنی 
ئێران بینیمان، بەاڵم بەم چەشــنە کارانە و 
هەوڵــدان بــۆ نانەوەی شــەڕ و ئاژاوەیەکی 
نــوێ بــەاڵم کۆنتڕۆڵکــراو هــەوڵ دەدات 

ئاراستەی ڕوانینەکان بگۆڕێت. 
ئــاراوە  هاتــە  ئــەوە  دوابــەدوای  ئەمــەش 
تایبەتــی  نوێنــەری  برایــان هــووک  کــە 
وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا بۆ کاروباری 
ئێــران ڕایگەیانــد کە ڕێژیمــی ئێران هیچ 
کاتێــک وەک ئێســتە لەگــەڵ قەیرانــدا 
بــەرەوڕوو نەبــووە و هەنووکە لە بێوێنەترین 
قەیرانەکاندا دەســت و پێ لێدەدات. ناوبراو 
ئامــاژەی بــە بچووکبوونــەوەی ئابووریــی 
ئێــران و کەمبوونــەوەی بەرچــاوی ڕێژەی 
دەسپێڕانەگەیشــتنی  و  هەنــاردە  کەرتــی 
و  کــردووە  دەرەکــی  ئــەرزی  بــە  ڕێژیــم 
وتوویەتی: »بەپێی دوایین ڕاپۆرتی بانکی 
جیهانی، ئابووریی ئێران لە پاش وێنزۆئێا 
ســێهەمی خراپتریــن  پلــەی  لــە  لیبــی  و 
ئابوورییەکانــی جیهاندایــە کــە تەنانــەت 
پێداویســتییەکانی  دابینکردنــی  توانــای 
خۆی نییە و لە ئاســتی چاوەڕوانییەکانی 

هێزەکانیشیدا دۆش داماوە«. 
یــان کاتێــک کە ســێ واڵتی فەڕانســە، 
ڕێژیمــی  لــە  داوایــان  بریتانیــا  و  ئاڵمــان 
ئێران کرد واڵمی پرســیارەکانی ئاژانســی 
بەنیســبەت  ناوکــی  وزەی  نێونەتەوەیــی 
بەرنامە ناوکییەکەی بداتەوە و نیگەرانیی 
لــە چــوار  ئێــران زیاتــر  خۆیــان لەوەیکــە 
مانگــە ناوڕۆکــی پۆرتۆکۆلــی ناوکــی 
پێشــێل کــردووە و ئیزنــی به پشــکێنەرانی 
ئــەم ئاژانســە نــەداوە، دەربڕیــوە، ئامریــکا 
لــە هەڵوێســتیان  بــە فەرمــی پشــتیوانی 
کــرد و ڕایگەیانــد کــە ئەگەر ئێــران پێمل 
بــە ویســتی کۆمەڵــگای جیهانــی نەبێــت 
ئــەوا دەبــێ چاوەڕوانی هەنــگاوی بەلەز و 

جیددی جیهانی بێت!
ڕەهەندێکــی تــری ئــەم باســەش دەتوانــێ 
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت بێــت کــە توانی ئەو 
ڕێژیمــەی کــە ســاڵەها بــوو بانگەشــەی 
ڕۆژهــەاڵت  حیزبەکانــی  لەنێوچوونــی 
وخەباتی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتی 
کۆڵەکــە  و  پەلەقــاژە  بخاتــە  دەکــرد، 
دیکتاتۆرەکــەی  دەســەاڵتە  ڕزیوەکانــی 
چــاوەڕوان  وەک  بۆیــە  خســت؛  وەلــەرزە 
دەکرا بە دڕندانەترین شێوە، بەربووە گیانی 
خەڵکــی ڕۆژهــەاڵت و بە ڕەشــبگیریی و 

زیندان و لەسێدارەدان .

ڕێژیم به  تۆپباران ناپارێزرێ



  ژمارە ٧٧٦ ، ٣١ی جۆزەردانی ٢١٣٩٩

پیرۆزبایـــی حیزبـــی دێموکـــرات 
لـــە پارتـــی دێموکراتـــی پێشـــڤەڕۆی 

کـــورد لە ســـووریە

لـــە هۆلەنـــد هێـــرش کرایـــە ســـەر ئه ندامێكـــی پێشـــووی ڕێبه ریـــی حیزبـــی دێموكـــرات

دەزگای ڕاگەیاندنـــی حیزبـــی دێموکـــرات بـــۆ مەحکوومکردنـــی تۆپبارانەکانـــی ڕێژیمـــی ئێـــران 
گەردەلوولێکـــی تویتێـــری بەڕێـــوە بـــرد

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
تۆپبارانەکانـــی ڕێژیمـــی تارانـــی مەحکـــووم کـــرد

حیزبـــی دێموکـــرات تاوانەکانـــی ڕێژیمـــی تارانـــی مەحکـــووم کرد

 UNPO کۆبوونـــەوەی
بـــە بەشـــداریی نوێنـــەری حیزبی 

دێموکـــرات بەڕێـــوە چوو
١٧ی  ڕێكه وتــی  شــه ممه ،  ڕۆژی 
ده ســته ی  كۆبوونــه وه ی   ، جــۆزه ردان 
نه تــه وه   ڕێكخــراوی  ســه رۆكایه تیی 
بێده وڵه ته كان (UNPO)، به  به شــداریی 
دوكتــور »عه لــی عه بدیلــزاده« ، جێگری 
به شــی پێوه ندییه  نێونه ته وه ییه كانی حیزبی 
دێموكراتی كوردســتانی ئێــران و  نوێنه ری 
حیزبی دێموکرات له م ڕێكخراوه دا،   به ڕێوه  

چوو.
سه ره تای ئه و كۆبوونه وه یه  به  په سه ندكردنی 
بڕیاری كاریی كۆبوونه وه كه  ده ستی پێكرد 
و پاشــان ســكرتێری ڕێكخــراوی نه تــه وه 
مانگــی  شــه ش  ڕاپۆرتــی   بێده وڵه تــه كان 
ڕابردووی خۆی پێشــكه ش به  ئاماده بووان 
كــرد. لــه م ڕاپۆرتــه دا، بــاس لــە پێگــه ی 
ڕێكخراوی نه ته وه  بێده و ڵه ته كان له  ئاســتی 
له ســه ر  باســێکی گرینــگ  و  جیهانیــدا 

مافی دیاریكردنی چاره نووس كرا.
لــه  ماوه ی ســاڵی ڕابــردوودا، ڕێكخراوی 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
داوای لــە حکوومەتــی عێراقــی فێــدراڵ 
و هەرێمــی کوردســتان کــرد لــە بەرانبەر 
پێشێلکاریی ســپای تێرۆریستی پاسداران 

بێدەنگ نەبن و هەڵوێست بگرن.
دەقی بەیانییەکە بەم چەشنیە:

بەیانییەی مەحکوومکردن
بەیانیــی ڕۆژی ١٦ی ژوئەنــی ٢٠٢٠ی 
دژی  هێــزە  تۆپخانەکانــی  زایینــی 
ئێــران  پاســدارانی  ســپای  گەلییەکانــی 
پێشــمەرگەکانی  بارەگاکانــی  و  بنکــە 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
شــاخی قەندیــل و ســنووری ناوچەکانــی 
حاجــی عومەران، چۆمان و ســیدەکانیان 
داوەتــە بــەر ئــاوری تۆپخانــەی قــورس و 
کاتیۆشــا بــاران. بەهــۆی ئــەم تۆپبارانە 
زیانێکــی زۆر بــە هاونیشــتمانیانی ئــەم 
ناوچەیــە گەیشــتووە و ماڵەکانیــان وێران 

نه تــه وه  بێده وڵه تــه كان چه ندیــن چاالكیــی 
گرینكــی له پێنــاو به رزكردنــه وه ی ئاســتی 
زانیاری له ســه ر پرسی مافی دیاریكردنی 
چاره نــووس، به ڕێوه  بردووه . له  بڕگه یه كی 
ســكرتێری  ڕاپۆرته كــه دا،  دیکــەی 
ڕێكخــراوی نه تــه وه  بێده وڵه ته كان تیشــكی 
خســته  ســه ر كار و چاالكییه كانــی یه ک 
دوای  كــه   ڕێكخــراو  ڕابــردووی  ســاڵی 
له الیــه ن  هه ڵســه نگاندن،  و  تاوتۆێكــردن 

ده سته ی سه رۆكایه تییه وه  په سند كرا.
ماڵــی،  ڕاپۆرتــی  كۆبوونه وه یــه دا،  لــەو 
له الیه ن ســكرتارییه تی ڕێكخــراوی نه ته وه  
بێده وڵه ته كانــەوە پێشــكه ش بــه  ئه ندامانــی 
به شــی  كــرا.  ســه رۆكایه تی  ده ســته ی 
كۆتایی كۆبوونه وه که بۆ باســكردن له سه ر 
داواكاریــی ئه ندامه تیــی چه نــد الیــەن لــه  
ڕێكخــراوی نه ته وه  بێده وڵه ته كان و به رنامه  
داڕشتن بۆ كۆنگره ی داهاتووی ڕێكخراو، 

ته رخان كرابوو.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیاندراوێکــدا 
ســەر  هێرشــەکانی  بــە  ســەبارەت 
بەرزاییەکانــی ئاالنــە لە ســنووری حاجی 
عومــەران تۆپبارانەکانی ڕێژیمی تارانی 

مەحکووم کرد.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنە:

جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتان، ناوەنــدە 
سیاســییە بڕیاربەدەســتەکان، ناوەندەکانی 
داکۆکیــکاری مافەکانــی مــرۆڤ لــە 

سەرانسەری جیهان!
هــەر وەکــوو هەمــوو الیــەک ئــاگادارن 
لــە بەرەبەیانیــی ڕۆژی سێشــەممە ٢٧ی 
ســپای  تۆپخانەکانــی  جۆزەردانــەوە 
پاســدارانی کۆمــاری ئیســامیی ئێــران، 
تۆپبــاران و کاتیوشــابارانی بەرزاییەکانی 
»ئاالنــە« لــە ناوچــەی حاجــی عومەران 
هەرێمــی  و  ئێــران  نێــوان  ســنووری  لــە 

کوردستانیان دەست پێکردووە.
هەرچەنــدە ئــەوە یەکەم جار نییە کە ئێران 
بــە بیانــووی لێدانــی هێــزە کوردییەکانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمەکەیــان بە تۆپخانە 
و هێزی مووشــەکی و هەوایی ســنووری 
عێــراق و هەرێمــی باشــووری کوردســتان 
دەبەزێنــێ، بەاڵم ئەمجارەیان ڕێک دوای 
کۆبوونەوەی هاوبەشــی وەزیرانی دەرەوەی 
ئێــران و تورکیــە لــە ئانکارا ئەم هێرشــانە 
دەستی پێکردووە و هەتا ئامادەکردنی ئەم 
ڕاگەیەنــدراوە پەالمارەکان هەروا درێژەیان 

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ســاڵڤەگەڕی  ٦٣هەمیــن  بەبۆنــەی 
دامەزرانی پارتی دێموکراتی پێشڤەڕۆی 
کورد لە ســووریە، پیرۆزبایی لەم پارتەی 

ڕۆژاوای کوردستان کرد.
دەقی ئەم نامەیە بەم چەشنەیە:

بەڕێــز ســەرکردایەتیی پارتی دێموکراتی 
پێشڤەڕۆی کورد لە سووریە!

وێڕای ساوێکی گەرم و دۆستانە،
 بە ناوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێرانەوە بەبۆنەی ٦٣هەمین ســاڵڤەگەڕی 
تێکۆشــەرەکەتانەوە  پارتــە  دامەزرانــی 
ئێــوەی  لــە  پیرۆزبایــی  گەرمتریــن 
جەمــاوەری  و  ئەندامــان  و  تێکۆشــەر 
پارتــە خەباتگێڕەکەتــان دەکەین و هیوای 
ئامانجــە  وەدیهێنانــی  لــە  ســەرکەوتنتان 
سیاسی، نەتەوەیی و نیشتمانییەکانتان بۆ 

بە ئاوات دەخوازین.
بەڕێزان!

پارتــی ئێــوە لــە مــاوەی ئــەم ٦٣ ســاڵەدا 
تێکۆشــەرەکانی  پارتــە  لــە  یەکێــک 
ڕۆژئاوای کوردستان و دۆستێکی دێرینی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

٣٠ی  ڕێکەوتــی  هه ینــی  ڕۆژی 
بەرانبــەر  جۆزه ردانــی ١٣٩٩ی هه تــاوی 
زایینــی،  ٢٠٢٠ی  ژووئه نــی  ١٩ی  بــە 
لــه  هۆله نــد بــه  چه قــۆ هێرش كرایه  ســه ر 
هاوڕێ »ســادق زه رزا«، كه ســایه تییه كی 
دڵســۆز و ئه ندامــی پێشــووی ڕێبه ریــی 

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران.
كه ســێک بــه  نــاوی »ڕ. پ« خه ڵكــی 
شــنۆ كــه  گوایــه  بــۆ خوێنــدن و ده وره ی 
بــووه ،  لــه  هۆله نــد  پزیشــكی  پســپۆڕیی 
زه رزا«  »ســادق  هــاوڕێ  بــه   پێوه ندیــی 
ده كات و داوای چاوپێكه وتــن و ڕێنوێنیی 
لــێ ده كات. كاک »ســادق زه رزا« كــه  
بــه   و  شــوێنی چاوپێكه وتنه كــه   ده ڕواتــه  
ده ســته  گوڵێكــه وه  ده چێتــه  الی، كه ســی 
ئاماژه پێكــراو بــه  چه قــۆ هێــرش ده كاتــه  
ســه ری و چه نــد چه قــۆ لــه  ســینگ و  

له شی کاک »سادق« ده دات.
پۆلیســی  له الیــه ن  هێرشــبه ره كه   كه ســه  

دەزگای ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، گەردەلوولێكی تویتێری بۆ مەحکوومکردنی دەستدرێژی و هێرشەکانی کۆماری ئیسامیی ئێران و تۆپبارانکردنی 
کۆیستانەکانی کوردستان، بەڕێوە برد.

مەبەست لەو گردەلوولە تویتێرییە، گەیاندنی دەنگی خەڵکی کوردستان به کۆمەڵگای جیهانی بوو.
ئەو گردەلوولە تویتێرییە ڕۆژی پێنجشەممە ٢٩ جۆزەردان کاتژمێر ٢٣:٠٠ بە کاتی کوردستانی ڕۆژهەاڵت، کاتژمێر ٢١:٣٠ بە کاتی هەرێمی کوردستان و کاتژمێر ٢٠:٣٠ 

خولەک بە کاتی ئورووپای ناوەندەی بەڕێوە چوو.

بووە. کەســایەتییە دیار و ســەربەرزەکانی 
کاک  خوالێخۆشــبوو  بەتایبــەت  ئێــوە، 
›‹حەمید دەروێش‹‹، یەکێک لەو ســیما 
ناســراوانە بــوو لــەم پێوەندییــە نەتەوەییەدا 
لەگــەڵ ڕێبەرانی ئێمە بەتایبەت ڕێبەری 
گەورەمان دوکتور عەبدولڕەحمان قاسملوو، 
پێوەندییەکی سیاسیی دۆستانەی هەبوو.
ئێمــە لــەم بۆنە پیــرۆزەدا جارێکــی دیکە 
لەســەر پێوەندیــی برایانــە و دۆســتانەمان 
بــە  بــۆ گەیشــتن  و  دەکەینــەوە  جەخــت 
ئامانجــە نەتەوەییەکانتــان و خەبات دژی 
ڕێژیمــی دیکتاتــۆری ســوریە پشــتیوانی 
سیاســیی داخوازییەکانتانیــن و داکۆکی 
لــە ئامانجــە نەتەوەییەکانــی کــورد لــە 

ڕۆژئاوای کوردستان دەکەین.

بەرز و پیرۆز بێت، ٦٣هەمین 
ساڵڤەگەڕی دامەزرانی پارتە 

تێکۆشەرەکەتان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان

و خەڵکەکەی ئاوارە بوون.
کۆمــاری  ڕێژیمــی  تاوانــەی  ئــەم   

لــە  جگــە  ئیســامی  کۆمــاری  هەیــە. 
بەردەوامیــی تۆپبارانەکەی بە مەبەســتی 
کوردییەکانــی  حیزبــە  بنکــەی  لێدانــی 
زۆری  هێزێکــی  خــۆی،  دژبــەری 
پڕچەکیشــی بــە درێژایــی ســنوورەکانی 
نێوان ڕۆژهەاڵت و باشــووری کوردســتان 
بــە گشــتی و ئــەو ناوچەیــە بــە تایبەتــی 
بەزاندنــی  کــۆ کردووەتــەوە و ئەگــەری 
ســنوور لــە ئارا دایــە. ئەوە لــە حاڵێکدایە 
کــە لــەو تۆپبــاران و هێرشــانەدا زەرەر و 
زیانێکــی زۆری مــاددی بــەر جووتیــاران 
دانیشــتووانی  و  کوێســتانچییەکان  و 
ناوەنــدی  کەوتــووە.  ناوچانــەش  ئــەو 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
هەرچەشــنە  شــەرمەزارکردنی  وێــڕای 
بۆســەر  هێرشــێک  و  ســنووربەزاندن 
حیزبەکانــی کوردســتان داوا لــە ناوەنــدە 

ئیسامیی ئێران یەکەم جار نیە و بەردەوام 
بێ هیچ بیانوویەک خەریکی شــێواندنی 

و  نێودەوڵەتییــەکان  بڕیــاردەرە  سیاســییە 
ناوەندەکانــی داکۆکیــکار لــە مافەکانی 
مــرۆڤ دەکا لەبەرانبــەر ئــەو هێرشــانەدا 
بێ هەڵوێســت نەبــن و بــۆ پاشەکشــە بــەو 

هێرشانە دەنگ هەڵبڕن.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
لــە  داوا  هەروەهــا  ئێــران  کوردســتانی 
بەرپرســانی دەوڵەتــی عێــراق و هەرێمــی 
کوردســتانیش دەکا کــە لــە بەرانبــەر ئەو 
بــۆ ســەر واڵتەکەیــان،  دەســتدرێژییانەدا 
ناڕەزایەتــی دەرببــڕن و داوا لــە کۆماری 
ئیســامی  بکــەن کــە ڕێــز لە ســەروەریی 

واڵتەکەیان بگرێ.
هەمــوو ئــەو هێرشــانەی ســپای پاســداران 
لــە کاتێکدایــە کــە کۆماری ئیســامی 
لــە نێوخــۆی خۆیدا دەیــان قەیرانی گەورە 
گەندەڵیــی  لەبــەر  و  گرتــووە  بەرۆکــی 

بەرفراوانی بەرپرســانی سیاسی و نیزامی 
و قەزایــی ڕێژیــم، توانایــی ڕاپەڕاندنــی 
ژیــان و گوزەرانی ئاســایی خەڵکیان نییە 
و داهاتــی ئــەو واڵتــە خەرجــی ئەو شــێوە 
یارمەتیــی  و  تێرۆریســتییانە  پەالمــارە 
گرووپە تێرۆریستییەکانی دەستپەروەردەی 
ڕێژیــم لــە ناوچــە دەکرێ و بەو هێرشــانە 
کێشــەکانیان  و  قەیــران  دەدەن  هــەوڵ 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  بشــارنەوە. 
ئێــران وێــڕای  حیزبەکانــی کوردســتانی 
مەحکوومکردنــی ئەو هێرشــانە جارێکی 
دیکــە ڕادەگەیەنێــت کە باشــترین و تەنیا 
پرســی  چارەســەرکردنی  بــۆ  ڕێگاچــارە 
کــورد لــە هەموو بەشــەکانی کوردســتان 
ڕێگەچــارەی سیاســییە و پەنابردنــە بــەر 
هێرشــی ســەربازی تەنیا دۆخەکە ئاڵۆزتر 
دەکا و تێچوویەکــی قورســی بۆ خەڵکی 
هەروەهــا  دەبــێ.  بــەدواوە  واڵتانــە  ئــەو 
مێــژوو ســەلماندوویەتی ئــەو جــۆرە هێرش 
و پەالمارانــە گەلــی کــورد لە تێکۆشــان 
بــۆ وەدەســتهێنانی مافــە نەتەوەییەکانیان 

دڵسارد ناکاتەوە.
زیاتــری  یەکگرتوویــی  هیــوای  بــە 
تێکۆشەران و خەباتکارانی گەلەکەمان.

 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢٨ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی
١٧ی ژوئەنی ٢٠٢٠ی زایینی

بــاری ئاسایشــی ناوچــە و ئاوارەکردنــی 
هاواڵتییــان و زیــان گەیاندنــی مــادی و 

هۆله نده وه  ده سبه سه ر كراوه .
ده وره   چه نــد  زه رزا«  »ســادق  هــاوڕێ 
ئه ندامــی ڕێبه ریــی حیزبــی دێموكراتــی 
كوردســتانی ئێران بووه  و له  كادره  دڵســۆز 
دێموكراتــی  حیزبــی  به ناوبانگه كانــی  و 
كوردستانی ئێرانه  و به  خۆی و بنه ماڵه ی 

بــه   زۆریــان  خزمه تێكــی  تێكۆشــه ریه وه  
كوردســتانی  لــه   كــورد  جوواڵنــه وه ی 

ڕۆژهه اڵت كردووه .
بــه  هیــوای هه رچی زووتــر چاكبوونه وه ی 

هاوڕێ »سادق زه رزا«.
ئه و كه سه ی هێرشی كردووه ته  سه ر هاوڕێ 

لێكۆڵینــه وه ی  له ژێــر  زه رزا«،  »ســادق 
هه رجــۆره   لــه   و  هۆله نددایــه   پۆلیســی 
زانیارییه كــی زیاتــر و هــه ر ئاكامێک كه  
پۆلیســی هۆله ند ڕایبگه یه نێت، بینه ران و 

خوێنه رانی ئازیز ئاگادار ده كه ینه وه .

ڕووحییە بە خەڵکی ئەو ناوچانە.
ئێمە وێڕای مەحکوومکردنی ئەم تاوانەی 

هێزەکانــی ڕێژیمی کۆماری ئیســامیی 
ئێــران، داوا لــە ڕای گشــتی و ڕێکخراوە 
مرۆڤدۆســتەکان دەکەیــن کە ئــەم کردەوە 
مەحکــووم  ڕێژیــم  ئینســانییەی  دژی 
حکوومەتــی  لــە  داوا  هەروەهــا  بکــەن. 
عێراقــی فێــدراڵ و حکوومەتــی هەرێمی 
کوردســتانیش دەکەیــن لــە بەرامبــەر ئەم 
تێرۆریســتی  ســپای  پێشــێلکارییانەی 
پاسدارانی ئێران کە بە بێ هۆ هاواڵتییان 
کردووەتــە  ســامانیانی  و  ســەروەت  و 
ئامانجــی تۆپخانەکانی هەڵویســت بگرن 
و مەحکوومی بکەن و بێ دەنگ نەبن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران

دەزگای پێوەندییە گشتییەکان
٢٨ی جۆزەردانی ١٣٩٩ی هەتاوی

١٧ی ژوئەنی ٢٠٢٠ی زایینی



٣ ژمارە ٧٧٦ ، ٢٠ی ژوئەنی ٢٠٢٠

جموجووڵێكــی و هــه ر  كــه   كــردووه   خه ڵــك 
پێشــمه رگه یان بینــی ڕاپۆرتــی بده نه وه  به  

سوپای پاسداران.
سیاســییه كانی  قه یرانــه   قووڵتربوونــه وه ی 
ئێــران  ئابووریــی  داته پینــی  و  ڕێژیــم 
وه هــا  گوشــاره كان،  توندتربوونــه وه ی  و 
ڕێژیمی ترســاندووه  كــه  هه موو دۆڵ و بن 
به ردێكی كوردستانی لێ بۆته  پێگه یه كی 
هێــزی پێشــمه رگه  و هــه ر كوردێــك كه  له  
ڕێگاوبانه كانی كوردســتاندا بگه ڕێ، پێی 
وایه  كه  ئه وه  پێشــمه رگه یه  و هێزی زۆری 

سوپای پاسدارانی بۆ ڕه وانه  ده كا.
لــه  كاتێكــدا كــه  هه مــوو دونیــا كۆمــاری 
ئیســامی به  مه ترســی بۆ ســه ر جیهان و 
ناوچه  ده ناســێنێ و لــه  تازه ترین نموونه دا، 
ڕاپۆرتــی ئیتاعاتیــی ئاڵمــان، حیزبــواڵ 
و ئێــران بــه  هه ره شــه ی جیدیــی بــۆ ســه ر 
ســوپای  ده بــا،  نــاو  ناوچــه   ئه منیه تــی 
زه نده قچوونیــدا  و  تــرس  لــه   پاســداران 
چه نــد ڕۆژ بــه دوای یه كــدا، تۆپبــاران و 
هه رێمــی  ناوچه كانــی  مووشــه كبارانی 

كوردستانی عێراق ده كا!
ڕێژیــم  هه ڵســوكه تانه ی  و  كــردار  ئــه م 
ئــه م  ســه قامگیریی  و  هێــز  نیشــانه ی   ،
به ڵكــوو  نیــن  كۆلۆنیاڵیســتییه   سیســتمه  
لــه  ژێــر  كــه   ئــه و ڕاســتییه ن  ده رخــه ری 
گوشــاری له راده به ده ردا، ترســی ڕووخانی 
هه مــوو  بۆیــه   دایگرتــووه ،  ڕێژیمه كــه ی 
كردارێكــی نالۆژیكــی و غه یــره  سیاســی 
ده كا و هه مــوو په له قاژه یه كــی بۆ درێژدان 
ڕۆژ  پێناوه شــدا  لــه و  و  مانه وه یه تــی  بــه  
له گــه ڵ ڕۆژ، لــه  ژێــر گوشــاردا هه ڵــه ی 
زۆرتــر و زۆرتــر ده كا و قه یرانه كانــی لــێ 

قووڵتر ده بێته وه .

خەڵکـــی کوردســـتان پشـــتیوانانی ڕاســـتەقینەی خەباتـــی پێشـــمەرگەن

درێژەی پەیڤ

حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە ئاوایی 
»تەنگیســەر« ســەر بــە ژاوەرووی ســنە 
بــە نووســینی دروشــمی ›‹بــژی کــورد، 
ڕاســان بەردەوامە‹‹ پشــتیوانی خۆیان بۆ 
حیزبــی دێموکــرات دووپــات کــردەوە. لەو 
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  چاالکییــەدا 
ئامادەیــی خۆیــان بــۆ بەجێگەیاندنی هەر 

بڕیارێکی حیزبی دەربڕی.
چەنــد ڕۆژ دواتــر و بۆ جــاری دووهەم لە 
گوندەکانــی »گەلێن« و »تەنگیســەر« 
ســەر بــە ژاوەرۆی ســنە، بــۆ پشــتیوانی 
چاالکیــی  دێموکــرات،  حیزبــی  لــە 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. قارەمانانــی 
ئــااڵی  هەڵکردنــی  بــە  دێموکــرات 
پیــرۆزی کوردســتان و کێشــانەوەی 
ئارمــی زێڕینی حیــزب، وەفاداری 
و ئەمەگناسیی خۆیان له هەمبەر 

ئارمان و ئامانجی حیزبەکەیان نیشان دا. 
تێکۆشــەران لەو چاالکییەدا بە نووسینی 
دروشــمی »بــژی حــدکا«، »ســاو لــە 
قــازی، قاســملوو« و »یەکگرتن ڕەمزی 
ســەرکەوتنمانە«، پشــتیوانیی خۆیــان بۆ 

دووپــات  حیزبەکەیــان 
کــردەوە. هەروەهــا بە 
نووســینی دروشمی: 
ێــی  ڕ ە و چا «
 ، » نیــن ما ر فە
یــی  ە د ما ئا
بــۆ  خۆیــان 
بەجێگەیاندنــی 
ر  هــە
کێکــی  ر ئە
بــی  حیز

دەربڕی.
 هەروەها 

نی  ا ر شــە تێکۆ
چیاکانــی  لــە  دێموکــرات 

پیرانشــار  پیرانــی  »گەزگەسکـ«ـــی 
بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
شــوێنێکی  لــە چەنــد  ئــەو چاالکییانــە 
شــاخانەکانی ›‹گەزگەســک‹‹ بەڕێــوە 
چووە کە تازە سپای تێرۆریستی پاسداران 
بنکــە و مۆڵگــەی تێــدا جێگیر کــردووە. 
تێکۆشــەرانی حیــزب لــەو چاالکییەدا بە 
دێموکراتــی  حیزبــی  ›‹بــژی  دروشــمی 
کوردســتانی ئێران« پشتیوانیی خۆیان لە 

حیزب دووپات کردەوە.
و  ئەندامــان  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 

الیەنگرانــی حیزبی دێموکــرات لە بۆکان 
لە سێڕێیانی فەلەکەی »ئازادگان‹‹ کە 
جــادەی ئەســڵی لــە نێــوان پارێزگاکانــی 
و  ›‹تەورێــز‹‹ 

»ســنە«یە و ئوتووبووسی 
شــارەکانی دیکــە بە ئەوێــدا تێپەڕ دەبێت، 
بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان  چاالکیــی 
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات زیاتــر لــە 
٥٠٠ سی دیی حیزبی و بەتایبەت وتووێژی 
دوکتــور قاســملوو لەگەڵ 

»عینایەت 
موســافیرانی  بــە  فانیـ«ـــیان 

ئوتووبووسەکان داوە.
٢٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی  هەروەهــا 
جــۆزەردان، ئەندامانی حیزبی دێموکراتی 
چاالکییەکــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
بەریندا و بە باوکردنەوەی وەســيەتنامەى 
شــەهيد »پيشــەوا قازى« و دروشمگەلی 
و  دێموكــرات  حيزبــى  »بــژى  وەک: 
باوكردنــەوەی  و  ڕاســان«  ســەركەوێ 
لــه   ٩٤ نــەورۆزى  ڕێوڕەســمی  ســى دیی 

فکــری  و  بیــر  كوردســتان،  شــاخەكانى 
دێموکراتیکخوازانــەی حیزبەکەیــان لەنێو 
خەڵکــی ئــەو شــارەدا بــاو کــردەوە. ئــەو 
شــوێنانەی کــە چاالکییــان لــێ ئەنجــام 
درابــوون بریتیــن لــە: »بنــاری تەرەغــە، 
نێــو باخەکانــی ســەدرئاباد، 

ئینگیــج،  باخەکانــی 
بلــواری ئــازادگان، ســێڕێیانی خــاوەران، 
شەقامی سەید شوکرە، شەقامی سیلوو، 
شــەقامی دوکتور قاسملوو تا شارەکی 
فەرهەنگییــان و میــراوای بــۆکان«. 
حیزبــی  ئەندامانــی 

تــی  ا کر ێمو د
ئێــران  کوردســتانی 
چاالکییــە  ڕێــگای  لــە 
تەبلیغییەکانــەوە پەیامــی 
بــە  خۆیــان  ئازادیخوازیــی 
و  نیشتماندۆســت  خەڵکــی 

خەباتدۆستی کوردستان دەگەیەنن.
دڵســۆزانی  و  تێکۆشــەران  پشــتیوانیی 
دێموکرات جیا لە شــارەکانی کوردســتان 
باقی شارەکانی ئێرانیشی گرتۆتەوە  و لە 
نویتریــن چاالکیدا ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکرات لــە ›‹مازەندەران‹‹ بۆ 
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات چاالکیی 
تەبلیغییان بەڕێوە برد و تێیدا بە نووسینی 

لە ڕۆژانی ڕابردوودا خەڵکی نیشتمانپەروەر و تێکۆشەری کوردستان بە ئەنجامدانی زنجیرە چاالکییەکی بەرینی تەبلیغی وێڕای دەربڕینی نفرەت و بێزاری خۆیان لە داگیرکەرانی 
کوردستان پشتیوانی هەمەالیەنەی خۆیان لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان و خەباتی ئازادیخوازانەی دەربڕی.

دێموکراتــی  حیزبــی  ›‹بــژی  دروشــمی 
کوردســتانی ئێــران، بــژی پێشــمەرگەی 

حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران‹‹ وەفــاداری خۆیــان بــە 
دووپــات  شــەهیدان  ڕێبــازی 
تێکۆشــەرانی  کــردەوە. 
دێموکرات ئەو دروشمانەیان 
ماشــینی  هێــزی  لــە 

ئینتزامیی ڕێژیم داوە.
وەک هەمیشــە ژنانــی 
دەروەستی کوردستانیش 
هەڵوێســتە  لــەم 
ا  د نــە نگا هە لە بە
بــوون؛  بەشــدار 
پێشــەنگ،  ژنانی 
نییــەری  لــە 
نی  کێشــا کا

شەهیدان و مەکۆی دێموکراتەوە بە 
چوونە ســەر گڵکۆی شەهیدانی ڕێگای 
ڕزگاریی کوردستان پەیمانی وەفادارییان 
لەگــەڵ ڕێــگا و ڕێبــاز و ئامانجەکانیان 
دووپات کردەوە. ژنانی دەروەست و وەفادار 
بە ڕێبازی هەرمانی 

ن  ا هید شــە
لەســەر گڵکۆی شەهیدان ئااڵی 

بــە  و  هەڵکــرد  کورســتانیان  پیــرۆزی 
خوێندنەوەی سروودی تایبەت بە شەهیدان 
خۆیــان بــە درێــژەدەری ڕێگای شــەهیدان 

زانیوە.
لە شــنۆی حەماسە و باوەڕیش دڵسۆزانی 
گــەل و حیزب بــە بەڕێوەبردنی چاالکیی 
تەبلیغــی پشــتیوانیی خۆیــان لــە حیزبــی 
پێشــمەرگە  خەباتــی  و  دێموکــرات 
٢٨ی  چوارشــەممە  ڕۆژی  دەربــڕی. 
خەزەڵــوەر، ئەندامانی حیزبــی دێموکراتی 
بــە ئەنجامدانــی چاالکییەکــی تەبلیغی 

پشتیوانییان لە ڕاسان و حیزبی دێموکرات 
کــرد. ئەندامانــی حیزب لــەو چاالکییەدا 
بــە دانانــی ئــااڵی کوردســتان، لۆگــۆی 
و  دێموکــرات  حیزبــی 

ســروودی  باوکردنــەوەی 
نەتەوایەتیــی »ئــەی ڕەقیــب« ڕێبــاز و 

ئامانجی حیزبەکەیان بەرز نرخاند.
پاش تۆپبارانەکانی ریژیمی دژەگەلی بۆ 
ســەر ناوچە سنوورییەکانی کوردستان لە 
حاجــی ئۆمــەران کــە بە 

خۆشییەوە 
هیــچ 

خەســارێکی 
گیانــی بــۆ هێزەکانی پێشــمەرگە بەدواوە 
نەبــوو، پێشــمەرگەکانی شــار لــە چەنــد 
گوندێکــی بۆکانــەوە بــۆ پشــتیوانی لــە 
پێشمەرگەکانی شاخ و مەحکوومکردنی 
و  بنکــە  تۆپبارانــی  و  مووشــەکباران 
بارەگاکانــی حیزبی دێموکرات چاالکیی 
پێشــمەرگە  بــرد.  بەڕێــوە  تەبلیغییــان 
قارەمانانی شار لە گوندەکانی »پیروەلیی 
»ئاغەڵیــان«،  »ســریاوا«،  باغــی«، 
ســەر  غەوســئاوا«ی  و  »دەوەشــاری« 

بــە بــۆکان  بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی 
تەبلیغی مووشەکباران و تۆپبارانی بنکە 
و بارەگاکانــی حیزبــی دێموکراتیــان بــە 
تونــدی مەحکووم کرد. لــەو چاالکییەدا 
پێشــمەرگەکانی شــار ڕایانگەیانــدووە بە 
هەمــوو توانامانەوە پشــتیوانی 

پێشــمەرگەکان 
و  دەکەیــن 
ڕاماڵینــی  بــۆ 
ن  ا ر کــە گیر ا د
شــانی  بــە  شــان 
گیــان  پێشــمەرگە 
نمان  ســتەکا لەسەردە
فەرمانیــن.  چاوەڕێــی 
شــار  پێشــمەرگەگانی 
لــە  چاالکییەیــان  ئــەو 
کاتێکــدا بەڕێــوە بــردووە کــە هێزەکانــی 
ســپای تێرۆریســتی پاســداران هەموو شار 
و گوندەکانــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیان 

تەنیوە.



  ژمارە ٧٧٦ ، ٣١ی جۆزەردانی ٤١٣٩٩

دوورەواڵتــی؛  پەنابــەری؛  کــۆچ؛ 
غەریبایەتــی؛ ئەمانــە تەنیــا چەنــد وشــە 
و چەمــک و دەســتەواژەیەکی ســادە و 
ســاکار نین کە بەســەر زاردا بێن و بڕۆن! 
بەڵکــوو هــەر کام لەوانــە هەڵگــری دەیان 
و بگــرە ســەدان داســتان و چیــرۆک و 
تراژێدیان کە ســااڵنێکە خەڵکانی جیهان 

پێوەی دەناڵێنن. 
مرۆڤایەتــی،  مێــژووی  بەدرێژایــی 
خۆشــبژێوی،  لــە  حەزیــان  ئینســانەکان 
ژیانی ئاســوودە و دوور لە کێشــمەکێش و 
دوور لە هەاڵواردن بووە؛ بەاڵم دەبینین کە 
ئەم الیەنە نێگاتیڤانەی ژیانی مرۆڤەکان 
بــەردەوام بەرۆکــی دادڕیــون و ناچــاری 
کردوون کە دووری لە ئازیزانیان بە گیان 
قبوول بکەن تا ڕۆژێک بە دیداریان شاد 

ببنەوە.
لە سەردەمی ئێستەدا کە حەزی مرۆڤەکان 
بــۆ زیاتر پەلهاویشــتن و دەســەاڵتی زیاتر 
کــردووە،  زیاترچەکــەرەی  ڕەهاتــر،  و 
لــە سەرانســەری  دەیــان میلیــۆن کــەس 
دنیــا بــە هــۆکاری جۆراوجــۆری وەک 
شــەڕ، کێشــەی ژینگەیــی، هەاڵواردنــی 
مەزهەبی و نەتەوەیی، پێشــێلکردنی ماف 
و ... زێــدی خۆیــان بەناچــاری بەجــێ 
هێشــتووە و لــە دوورەواڵتــی و غەریبیــدا 
ژیان بەسەر دەبەن؛ خەڵکانی بەاڵلێدراوی 
دیکتاتۆرلێــدراوی  واڵتانــی  ســووریە، 
ئافریقایی و ئاســیای دوور، دانیشتووانی 
ئێرانــی  و  شــەڕلێدراو  ئەفغانســتانی 
ژێرچەپۆکی کۆماری ئیســامی ڕەنگە 

دیارترین نموونەکانی لەم چەشنە بن!
بەشــێک لــەوان بــەو ئاواتــەوە دەژیــن کە 
ڕۆژیک ژیان لە واڵت و نیشتمانەکەیاندا 
بگەڕێتــەوە ســەر بــاری ئاســایی خۆی و 
ئەوانیــش بتوانــن ئازادانە لە زێدی خۆیان 

بژین و درێژە بە ژیان بدەن. 
بەشێکیشیان ئەوەندە باری قورسی ژیانی 
ڕابردوو لەســەر شــانیان بارگرانی دەکات 
کە  ئامادە نین تەنانەت بیر لە گەڕانەوە 
بکــەن؛ بەاڵم بۆچــی؟ چی وادەکات کە 
ئینســانەکان ماکــەی ژیانی خۆیان لەبیر 
بکەن یان ئامادە نەبن کە تێیدا بمێننەوە؟ 
هــان  تاکێــک  کــە  هەیــە  ڕازێــک  چ 
دەدات تاکوو بڕواتە واڵتێکی تر و لەوێ 
بگیرســێتەوە و لــە دوورەواڵتی هەســت بە 

ئاسوودەیی و ئارامی بکات؟
کــەس!  هــەزار   ٨٠٠ و  میلیــۆن   ٧٠
ڕاپۆرتــی  و  ســەرژمێری  دواییــن  ئەمــە 
کۆمیســاریای بــااڵی پەنابەرانــی نەتەوە 
کــە  کەســانەی  لــەو  یەکگرتووەکانــە 
بەهــۆی نەبوونــی ئەمنیــەت و هــەژاری 
زێــدی خۆیــان بەجێدەهێڵــن. ١٠ میلیــۆن 
هیــچ  خاوەنــی  حەشــیمەتە  لــەم  کــەس 
هیــچ  بــە  ســەر   و  نیــن  شوناســێک 
نەتەوەیەکــی خــاوەن دەســەاڵت نیــن؛ ٤٠ 
میلیــۆن کەســیان ئــەو ئاوارانــەن کــە لــە 
واڵتــی خۆیانــدا وەدەر نــراون! ٢٥ میلیۆن 
و ٤٠٠ هەزار کەسیشیان شەڕلێدراوانێکن 
کــە بــە ناچاری ژیان لــە واڵتێکی تریان 
هەڵبژاردووە؛ لەم رێژەیە تەنیا ٢٠ میلیۆن 
کەســیان لە ژێر چەتری پشتیوانییەکانی 

کۆمیساریادا جییان گرتووە. 
لــە هــەر چــوار چرکەدا کەســێک ناچار 
دەبــێ زێــدی خــۆی بەجــێ بهێڵــێ؛ لــە 
هــەر ١١٠ کــەس یــەک کــەس بــەدوای 
٨٥٪ی  پەنابەرییــە؛  مافــی  وەرگرتنــی 
پەنابەران لە واڵتانی جیهانی سێهەمەوەن؛ 
ئــەم  پەنابــەران خەڵکــی  لەســەر ٣ی   ٢
واڵتانەن: ســوریە، ئەفغانســتان، ســوودان، 
٥٢٪ی  ئێــران؛  و  ســوماڵی  میانمــار، 
پەنابــەران کەســانی خــوار ١٨ ســاڵن؛ لەم 
خێڵە بەرفراوانەدا زیاتر لە ٣ میلیۆن کەس 
لــە هەوڵی وەرگرتنی مافی پەنابەری لە 
واڵتێکی دووهەم یان ســێهەمن؛ هەوڵێک 
کە زۆر جار لەگەڵ کوژران، خنکان یان 
چەندیــن مانــگ مانــەوە لە شــەقامەکان 
و نێــو خێــوەت و کانێکســەکان کۆتایــی 
لووتکــەی  کــە  ئامارێــک  پێدێــت! 
وایــان  قەیرانێکــی مرۆیــی دەردەخــەن و 

بە بۆنەی ٢٠ی ژوئەن ڕۆژی جیهانیی پەنابەر
جاقل

کردووە کە ٢٠ی ژوئەن ببێتە بۆنەیەکی 
نێونەتەوەیی بۆ پشــتیوانی و پشتگیری و 
هاوخەمی لەگەڵ ئەو پەنابەر و ئاوارانە و 
هەروەهــا هەوڵێکە بۆ دووبارەگەڕاندنەوەی 

ئاسایش و ئارامی لە واڵتەکەیاندا!
مافی پەنابەران و شەڕلێدراوان

ســاڵی ١٩٥١، کۆنوانسیۆنی نێونەتەوەیی 
پەنابەران لە ژێنێڤ پەسند کرا کە ١٣٨ 

واڵتی واژۆیان کرد؛ 
لــە بەنــدی یەکــی ئــەم کۆنوانســیۆنەدا 
کەســانێک  کــە  کــراوە  لــەوە  بــاس 
مافــی پەنابەرییــان هەیــە کــە بەهــۆی 

نــژاد، مەزهــەب، باوەڕێکــی نەتەوەیــی، 
بەستراوەیی و پێڕوەی کردن لە گرووپێکی 
تایبەتی کۆمەاڵیەتی یان بەهۆی هەندێ 
باوەڕی سیاســییەوە گوشــاریان لەسەر بێ 
و لــە زێــدی خۆیانــدا خاوەنــی ئەمنیەتی 
گیانــی، کۆمەاڵیەتــی و مافی یاســایی 

نەبن. 

کۆنوانســیۆنە  بــەم  پێبەنــد  واڵتانــی 
پەنابــەران  بــۆ  مافانــە  ئــەم  دەبــێ 
مافــی  کار،  مافــی  بگــرن:  لەبەرچــاو 
خوێنــدن، مافــی ســەرپەنا و پەســێوگە، 
و  یارمەتــی  لــە  کەڵکوەرگرتــن  مافــی 
مافــی  گشــتییەکان،  خزمەتگوزارییــە 

ئــازادی دیــن، مافی دەسپێڕاگەیشــتن بە 
دادگا، مافی هاتوچۆکردن لە نێو واڵتی 
خانەخوێ و مافی هەبوونی بەڵگەنامەی 

ناسنامەیی.
٢٠ی  ڕۆژی  یەكگرتــووەكان  نەتــەوە   
ژووەنیــان وەكــوو ڕۆژی جیهانیــی پەنابەر 
تایبــەت  كۆنوانســیۆنی  و  كــرد  دیــاری 
نــاوی  بــە  پەنابەرانیشــیان  مافــی  بــە 

»UNHCR« دامەزراند. 
دیــارە هــاوكات لەگــەڵ دیــاری كردنــی 
الیــەن  لــە  هــەر  جیهانییــە،  ڕۆژە  ئــەم 
كۆنوانســیۆنەوە هەندێك پێوەر و پێناســەی 

تایبــەت لــە پێوەنــدی لەگــەڵ پەنابــەر لە 
جیهانــدا هاتنــە ئــاراوە، بــەو مانایــە كــە 
بــە پێــی پێناســەی كۆنوانســیۆن پەنابــەر 
بــە كەســێك دەڵێن كــە بە هــۆی جیاوازی 
ڕەگــەزی، مەزهەبی، نەتەوەیی و یا خود 
ئەندامەتــی لــە گــرووپ یــان پارتێكــی 
سیاســی یا كۆمەاڵیەتی، ڕوو لە دەرەوەی 

واڵتــی خــۆی دەكا و بــە هــۆی تــرس لە 
ئــازار و ئەشــكەنجە و تەنانــەت كوشــتن، 
ڕازی بــە گەڕانــەوە بــۆ واڵتەكەی خۆی 

نابێت.
لە بەرامبەر ئەوەشــدا ئەركی ســەر شــانی 
هەمــوو واڵتانــی ئەندام لە كۆنوانســیۆنی 

پێــی  بــە  كــە،  پەنابەرانــە  بــە  تایبــەت 
یاســا و ڕێنماییەكانــی خۆیــان مۆڵەتــی 
مانــەوەی بــەردەوام واتــە »ئیقامــە« بدەن 
بــە خوازیارانــی پەنابەری بۆ ئــەوەی كە، 
ئینســانی و  بــە گەلێــك مافــی  بتوانــن 
شــارۆمەندی وەكــوو ئــازادی ڕادەربڕین و 
خوێنــدن و نووســین و ئــازادی هاتووچــۆ 
و كاری فەرمــی و مافــی خۆپااڵوتــن و 

دەنگدان و ...هتد بگەن.
بنەمایانــە  ئــەم  لەبەرچاوگرتنــی  بــە 
لــەو  ئێــران یەكێــك  كۆمــاری ئیســامی 
واڵتانەیــە كــە كۆنوانســیۆنی تایبــەت بــە 

پەنابەرانــی واژۆ كــردووە، بــەاڵم دەبینیــن 
كــە ڕەچاوكــردن و پابەندبــوون بــە مــاددە 
و بەندەكانــی كۆنوانســیۆن لــەو واڵتــەدا، 
لــە نزمترین ئاســتی خۆیدایە. بــۆ نموونە 
دەتوانین ئاماژە بــە بارودۆخی پەنابەرانی 
ئەفغانی لە ئێراندا بكەین كە لە خراپترین 
بارودۆخــی مومكینــی ژیانــدا دەژیــن و 

تەنانــەت، لــە ســەرەتاییترین مافەكان وەك 
خوێنــدن و خــۆراك و پــەروەردە بێبەشــن و 
ڕۆژانــەش هەواڵــی لەســێدارەدان لــە ژێــر 
نــاوی جۆراوجــۆر و بازرگانیكــردن بە ژن 
و منداڵــی پەنابــەر لــە ئێــران، ســەردێڕی 
زۆربــەی میدیا نێوخۆیی و دەرەكییەكانی 

ئەم واڵتەیە. 
درێــژەی  لــە  ئیســامی  كۆمــاری 
خۆیــدا،  تیرۆریســتییەکانی  داهێنانــە 
دوای ڕاهێنانیــان لــە بــواری ســەربازیی 
و شــەڕكردندا، پەنابەرانــی ئەفغانــی بــە 
مەبەستی كاری تیرۆریستی و عەمەلیاتی 
خۆكــوژی )ئینتیحاری(، ڕەوانەی واڵتی 
ســووریە دەکات و تــا ئێســتە دەیــان کەس 
و  ســووریە  والتــی  لــە  پەنابەرانــە  لــەم 
والتانــی دیکەی ناوچە، بوونەتە قوربانی 
زێدەخوازییەکانــی رێژیــم؛  تەنانــەت كار 
گەیشــتۆتە جێگایەك كە لە چەند ڕۆژی 

ڕابــردوودا ســپای تێرۆریســتیی پاســداران 
لەســەر  و  خۆیــدا  دڕندەیــی  لەوپــەڕی 
کۆلۆنیالیســتی  ئایدیۆلــۆژی  بنەمــای 
ئازاردانــی  وێــڕای  خــۆی  و فاشیســتی 
کۆمەڵێــک هاوواڵتیــی ئەفغانی ئەوانی 
ناچــار کــردووە کە بپەڕێنە نێــو ڕووباری 

هەریروود و ئەوانیان خنکاند. 

یــان هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەم کــردەوە 
هێــزی  دژەمرۆڤانەیــەدا  و  فاشیســتی 
بەناوئینتزامــی ڕێژیــم لە یــەزد پەالماری 
ماشــینی چەنــد هاووالتییەکــی ئەفغانی 
دا و پاش دەســڕێژ لێیان النیکەم ٣ کەس 
گیانیــان لەدەســت دا و چەندیــن کەســی 

واڵتی ئێران بە هەموو نەتەوە و ئایینەكانییەوە، سەرەڕای ئەو ژێرخانە ئابوورییە دەوڵەمەندە 
كە هەیەتی، بە هۆی سیاسەتی چەوتی دەسەاڵتدارانی حكوومەتی تاران لەمەڕ هەوڵە شۆڤێنییەكانی 
بۆ ئاسمیلەكردنی نیژادی و فەرهەنگی نەتەوەكانی نیشتەجێ لە جوغڕافیای ئێران و هەروەها بە هۆی 
داڕمانی ئابووریی واڵت و سەركوتی بێ بەزەییانەی جیابیران، یەكێك لەو واڵتانەیە كە خەڵكەكەی 

زۆرترین ڕێژەی پەنابەر بەرەو دەرەوەی سنوورەكانی خۆی و بەتایبەت واڵتانی رۆژئاوایی بەڕێ 
دەكات یان باشترە بڵێین ناچاریان دەکات تاکوو ئێران جێ بهێڵن و ڕوو لە هەندەران بکەن 

لە ســـەردەمی ئێســـتەدا کە حەزی مرۆڤەکان بۆ زیاتر پەلهاویشـــتن و دەســـەاڵتی زیاتر و 
ڕەهاتـــر، زیاترچەکـــەرەی کـــردووە، دەیـــان میلیـــۆن کـــەس لە سەرانســـەری دنیا بـــە هۆکاری جۆراوجۆری 
وەک شـــەڕ، کێشـــەی ژینگەیـــی، هەاڵواردنـــی مەزهەبـــی و نەتەوەیـــی، پێشـــێلکردنی مـــاف و ... زێـــدی 
خۆیـــان بەناچـــاری بەجـــێ هێشـــتووە و لـــە دوورەواڵتـــی و غەریبیـــدا ژیان بەســـەر دەبـــەن؛ خەڵکانی 

بەاڵلێـــدراوی ســـووریە، واڵتانـــی دیکتاتۆرلێـــدراوی ئافریقایـــی و ئاســـیای دوور، دانیشـــتووانی 
ئەفغانســـتانی شـــەڕلێدراو و ئێرانـــی ژێرچەپۆکـــی کۆمـــاری ئیســـامی ڕەنگـــە دیارتریـــن نموونەکانـــی لەم 

چەشـــنە بن!

تریش بریندار بوون.
خاڵــی ســەرەكی و جێــگای ســرنج ئەوەیە 
كــە واڵتــی ئێــران بــە هەمــوو نەتــەوە و 
ئایینەكانییــەوە، ســەرەڕای ئــەو ژێرخانــە 
ئابوورییــە دەوڵەمەنــدە كــە هەیەتــی، بــە 
هــۆی سیاســەتی چەوتی دەســەاڵتدارانی 
هەوڵــە  لەمــەڕ  تــاران  حكوومەتــی 
شــۆڤێنییەكانی بۆ ئاسمیلەكردنی نیژادی 
و فەرهەنگــی نەتەوەكانــی نیشــتەجێ لــە 
جوغڕافیــای ئێــران و هەروەهــا بــە هــۆی 
ئابووریــی واڵت و ســەركوتی  داڕمانــی 
بــێ بەزەییانــەی جیابیــران، یەكێــك لــەو 
واڵتانەیــە كە خەڵكەكەی زۆرترین ڕێژەی 
پەنابەر بەرەو دەرەوەی ســنوورەكانی خۆی 
و بەتایبــەت واڵتانــی رۆژئاوایــی بــەڕێ 
دەكات یان باشــترە بڵێین ناچاریان دەکات 
تاکوو ئێران جێ بهێڵن و ڕوو لە هەندەران 
بکــەن کــە بەشــێک لــەم دیــاردە بەناوی 
هەاڵتنی مێشکەکان دێتە ئاراوە و دەکرێ 
هۆكارگەلــی جۆراوجۆری بــۆ بهێنینەوە؛ 
مادەهۆشــبەرەكان،  پەرەســەندنی  وەك 
و  تاکەکەســی  ئازادییــە  نەبوونــی 
گشتییەكان، گەندەڵی سیاسی و ئابووری 
و ئیــداری، هەاڵواردنــی سیســتماتیک، 
نادادپەروەری، نەبوونی هەلی كار، گرانی 
و داهاتی كەم، ســەقەت بوونی سیســتمی 

پەروەردە و گەلێك هۆكاری دیكە.
پاڵنەرگەلێكــی  بوونەتــە  ئەمانــە 
حاشــاهەڵنەگر كە هێزی شــارەزا و پسپۆڕ 
و خــاوەن بڕوانامــە یــان بــە واتایەكــی تــر 
»مێشــكەكان« كــە ســەرمایە و گارانتی 
و  ژیــان  بژیــوی  بــۆ  واڵتــن،  دواڕۆژی 
خۆنیشــاندان و وەگەڕخستنی تواناكانیان، 
بكــەن.  پێشــكەوتوو  واڵتانــی  لــە  ڕوو 
بێگومــان ئەمــەش كارەســاتێكە كــە هــەر 
لە ســەرەتای ســەرهەڵدانییەوە، شارەزایانی 
كۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  كاروبــاری 
دیــاردەی  كــە  دا  ئەوەیــان  هۆشــداریی 
هەاڵتنــی مێشــكەكان، جیا لــەوەی دەبێتە 
هــۆی لەدەســتچوونی هێــزی كارامــە و 
پســپۆڕ كــە دەتوانــێ ڕۆڵێكــی گرینــگ 
لە پەروەردە و پســپۆڕ بارهێنانی نەوەكانی 
دوای خۆیــان ببینــن، دەبێتە هۆی زیان و 
زەرەری زۆری مــاددی كە ئاســەوارەكانی 
بۆ ماوەیەكی درێژخایەن لەســەر جەستەی 

ئابووریی واڵت دەمێنێتەوە.



5 5ژمارە ٧٧٦ ، ٢٠ی ژوئەنی ٢٠٢٠

ڕێژیمــی دژی ئــازادی و مافە سیاســی 
و نەتەوایەتیەکانــی گەالنــی ئێــران، واتە 
ئاخونــدی   ســتەمکارانەی   دەســەاڵتی 
هەواڵگرییەکانــی  ســەرچاوە  بەگوێــرەی 
ڕۆژهەاڵتــی  ڕووداوەکانــی  لــە  نزیــك 
و  پاڵپشــتی  بــە  خەریکــە  نێوەڕاســت، 
هــاوکاری حیزبــواڵی لوبنــان و گروپــە 
تیرۆریســتییەکانی نزیكیــان، خــۆی بــۆ 
هێرشــکردنە ســەر ئیســرائیل ڕێك دەخات 
و بــۆ ماوەیــەك دەبێــت لــە ژێــر بەهانــە و 
ســووریە  لــە  هێزەکانــی  تــردا  بیانــووی 
دەگوازێتەوە بۆ شــوێنی نادیار و هیچ بە 
دوور نییــە بــە ڕێــگای نهێنیــدا ڕەوانەی 
نێــو خاکی لوبنانیــان نەکات. هەر چەندە 
ئــەو بابەتێــك شــتێك نییە کە دەســەاڵتی 
ئاخونــدی  ئێــران،  النیکــەم لە دۆخێکی 
چەشــنە  لــەو  بڕیارێکــی  ئێســتادا  وەك 
سەرشــێتانەیە بــدات و  هەڵەیەکــی تــری 
سیاســی و مێژوویــی دووبــارە بکاتەوە و، 
ئەگــەر تۆزێــك بــۆ دواوە بگەڕێینــەوە و 
چاوێك بە ڕووداوەکانی شەڕی ٨ ساڵەی 
نێــوان بەغــدا و تاراندا بگێڕیــن، بێگومان 
ئــەو ڕاســتییە باشــتر ڕوون دەبێتــەوە کــە 
کۆمەڵگای ئێران هێشتا بەتەواوی پشتی 
لــە ژێــر کاریگــەری و ماڵوێرانییەکانــی  
ئــەو شــەڕەدا لەگــەڵ حکوومەتی ســەدام 
ڕێژیمــی  بەرچــاوی  نەیــاری  حوســێن، 
ئاخوندی  بەتەواوی ڕاست نەکردۆتەوە و 
ئابوورییەکــی بەتەواوی داڕماو و واڵتێك 
کە شــەکەتی و برسیەتی و هەژاری وەك 
مۆتەکــە ســواری شــان و ملــی هــەژاران 
لــە  بێگومــان  بــووە،  خەڵكەکــەی  و  
دەســەاڵتیدا نابێــت  کە خــۆی دووچاری 
ژانەســەرێکی تــری لــەو جــۆرە بکاتــەوە 
و واڵت بــە جارێــك بــەرەو لەنێوچــوون و 
هەڵگەڕانــەوەی خەڵــك لــە خۆیــان بکــەن 
و دەرفەتــی شــیاو بــۆ دژبەرەکانیــان پێك 
بێنــن کــە هێــرش بکرێتــە ســەر ئامانج و 
پێگە سیاســی و سەربازییەکانیان لە سەر 
ئاســتی ناوچەیــی و نێوخۆیــی واڵتــدا. 
ئــەو بژاردەیــەی تــاران تەنیــا خــۆی لــە 
بــێ  چوارچێــوەی قســە و »گوفتــاری 
کردار«دا دەبینێتەوە و خۆشــیان زۆر باش 
ئەو ڕاســتییە دەزانن کە بڕیارێکی ئەوتۆ 
بــە ســوودیان نابــێ و ڕێژیمــی تــاران کە 
بــە تــەواوی لە ژێر گوشــاری سیاســی و 
ئابــووری و هەتــا لە ڕووی سەربازیشــەوە 

ڕێژیمی ئاخوندی ئێران ناتوانێ خۆی لە قەرەی ئیسرائیل بدات

محەممەد سلێمانی
لە ســەر ســنوورە ئاوی و وشــکانییەکانی 
بەتەواوی گەمارۆ دراوە و، بە هەڵکوتانە 
شــەڕ،  بەرپاکردنــی  و  ئیســرائیل  ســەر 
ئــەو دەرفەتــە بــە نەیارەکانــی دەدات کــە 
بەگشــتی بــە دژی جووڵە بــە هێزەکانیان 
بکــەن و هێــرش بکەنــە ســەر دەســەاڵتی 

ئاخونــدی.   بێگومــان تــاران ناتوانێ بەو 
بارودۆخەی کە هەیەتی بتوانێ  شــەڕی 
ڕووبــەرووی تەلەبی بــکات، چوونکی بە 
درێژای قەیرانی سووریە و چاالکیەکانی 

ئێران لەو واڵتە و نزێك بوونەوەیان لە سەر 
سنوورەکانی ئیسرائیل، بە ئامانج گیراون 
و لــە ڕووی ســەربازیەوە زیانیکــی گەورە 
بــە هێــزە نیزامیەکانــی ئێران  گەیشــتووە 
و نەیــان توانیــووە تەنانــەت بــۆ جارێکیش 
بێ، بەرگری لە خۆیان بکەن و خۆیان لە 

هێرشە لە ناکاوەکانی ئیسرائیل بپارێزن. 
تیرۆریســتی  دەســەاڵتی  و  بێــت  ئەگــەر 
ئاخونــدی خــۆی بخاتــە دۆخێكــی ئەوتۆ 
و  بــەدوای کاوی بابــردوو بکــەوێ و 
بــە تەمــای حیزبــوواڵی لوبنــان شــەڕی 
گەورەتریــن و بەهێزتریــن هێــزی ناوچەیی 
بــکات، لــە ســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی و 
بەتایبەتیــش لــە ســەر ئاســتی نێوخۆییدا، 
تووشــی سەرئێشە و شکانی گەورە دەبێت 

و ئەگــەر بــە وردی ســەرنج بخەینە ســەر 
بارودۆخــی سیاســی و ئابووریــی ڕێژیمی 
ئاخوندی بە شێوەیکی تر لێکدانەوەی ئەو 
ڕووداوە بکرێــت و میزانییــەی ئابووری و 
متمانــەی خەڵــك لە حكوومەت بە باشــی 
تێ بگەین، ڕێژیمی ئیسامی ئێران وەک 

دەیەی شەست بە سێحری جادووی الوانی 
واڵتی بە کلیلەوە پێ  ڕەوانەی بەرەکانی 
شــەڕ ناکرێ و ئەو وشــیارییە سیاســی و 
نەتەوەییە بەدی دەکرێ کە گەالنی واڵت 

بەتــەواوی لە دەرفەت دەگەڕێن بۆ ئەوەی 
ئــەو دەســەاڵتە بەتــەواوی لــە حوکمڕانی 

بەسەر چارەنووسیاندا بسڕنەوە.
ئەو وشیارییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییە بە 
خۆشــییەوە هەیە کــە ڕۆڵەکانی گەالنی 
ئێــران بــەر لــە هــەر کارێك و هەڵوێســتێك 

بیــر لــە داهاتــوو و ئاسایشــی سیاســی و 
مافــی نەتەوەیی و بووژانــەوەی ژێرخانی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی خۆیان دەکەنەوە، 
کــە لــە ســایەی تارانــدا لە هەمــوو جۆرە 
شــادی و ئاســوودەییەك بێبــەری کراون و 
دەمێکــە بڕیــاری ڕوخاندنــی دەســەاڵتی 
کۆنەپەرســتی تارانیان داوە و لە دەرفەتی 
زێڕیــن دەگەڕێــن کــە بــە ئامانجەکانیان 
بگــەن و کــوا شــەڕ لــە پێنــاوی مانــەوە 

ســێبەری   لــە  دەکــەن!   بەهێزبوونیــدا  و 
ڕێژیمــی دژی گەلــی ئاخوندیــدا، ڕۆژ 
نییــە بــە پۆل الوانــی ئازایخــواز و جیابیر 
لــە سەرانســەری واڵت، لەســیدارە نەدرێن 
یــان بڕیاری درێژمەودای بەندیخانەیان بۆ 
نەبڕێتــەوە و بــۆ ئەبــەد لەکــەس و کاریان 

نەبڕێنــن.  کەچــی حکوومەتــی  دایــان 
ئاخونــدی خــۆی بە مافنــاس و پارێزەری 
خەڵکانێــك نیشــان دەدات کە وەك مرۆڤ 
مافیــان پارێــزراوە و بە هــۆی نەتەوەیی و 

شوناســی جیاوازیانەوە ســتەمی سیاسی و 
هەاڵوارنیــان لــە ئەمریــکا لەســەر نییــە و 
برسی و هەژار ناکرێن. ئەگەر دەسەاڵتی 
زاڵ بەســەر ئێــران تەنیــا تۆزێــك ویــژدان 
و هەســت و بیرکردنــەوەی هەبووایــە، لــە 
جیاتــی ئــەو یــەك دوو قســە بــێ کەڵــك 

و بــێ ســەمەرانەیان، تۆزێــك بەخۆیانــدا 
دژی  بەکــردەوە  چاوێكیــان  و  هاتبانــەوە 
خۆیانــدا  نامرۆڤانیەکانــی  و  گەلــی 
گێڕابــا، زۆر شــیاوتر لــەو هەڵوێســتەیان 
دەبــوو بە هۆی ڕووداوی کوژرانی جۆرج 
فلۆیــد هاوخەمی یان بــە گەلی ئەمریکا 
گەیانــد . پاشــان بــا تۆزێــك لەســەر ئــەو 
خاڵــە جەوهەرییــە و هەڵوێســت و کــردارە 
حکوومەتــی  ناتەباکانــی  بەتــەواوی 

ئاخونــدی قســەیەك بکەیــن و لــە خۆیــان 
ئــەوە بپرســین. پێویســتە ئــەو پرســیارە لــە 
خۆیــان بکــرێ کــە لەســەر ئەساســی چ 
و  ئەخاقــی  میکانیزمێکــی  و  پێــوەر 
ویژدانــی ئیدانــەی کارێك دەکــەن کە لە 
کاری ڕۆژانــەی ئێوەدا بۆتە دیاردەیەکی 

بەرچاو؟   بێگومان وەك پێوەرێکی سیاسی 
و ئەخاقــی   حکوومــەت و دەســەاڵتێك 
دەتوانــێ کردەوەیەکی لەو چەشــنە ئیدانە 
بــکات و ســەرکۆنەی بــکات، کــە خۆی 

بەتــەواوی ڕێــز لــە مافەکانــی مرۆڤ و 
ئازادییەکان بگرێ و بەشێك لە سەرکوت 
و ستەمی سیاسی و نەتەوەیی واڵتەکەی 
حکوومەتــی  کاتێــك  نەبێــت.  خــۆی 
ســەرکوت  سیاســەتی  خــۆی  ئاخونــدی 
لــە  نکۆڵیکــردن  و  ســتەمی سیاســی  و 

مافــی سیاســی گەلــی کــورد و گەالنی 
تــری واڵت پەیــڕەو دەکات، چــۆن خەڵــك 
و کۆمەڵــگای نێودەوڵەتــی بــاوەڕ لەســەر 
ئەو هەڵوێســتەیان هەڵدەچنــن. بەدرێژایی 
کێشــەی عــەرەب و ئیســرائیل، ئێــران بــە 
کاناڵــی جیاجیادا دژایەتی هەنگاوەکانی 
ئاشــتی و تەبایــی لــە نێوان فەلەســتین و 
حکوومەتی ئیســرائیل کــردووە و بەردەوام 
گروپــە  هانــی  ئارامــی  تێکدانــی  بــۆ 

توندئاژۆکانــی داوە و بــۆ ئــەوەی تەگەرە 
بخەنە بەردەم پڕۆســەی ئاشتی و ئاڵۆزی 
بخاتە نێوانیان و ناکۆکییەکان زیاتر بەرەو  
ئاڵۆزییەکانــی  لــە  و  بــەرێ  قوڵبوونــەوە 
نێوانیــان بــە ســوودی خــۆی ڕێکێــڤ لە 
ئەســپی خەیاڵــی هیالــی شــیعەی بدات 
ئــەو گــەروە  سیاســی و  و کۆنتڕۆڵــی 
لەوێــوە  ئــەوەی  بــۆ  بــکا،  ســتڕاتیژییانە 
پاشەکشــە  بە نەیارەکانی خۆی لە ســەر 
ئاســتی ناوچەییــدا بکات. ئــەو خەیاڵەی 
تــاران کیســەی بــۆ هەڵــدرووە دەمێکە لە 
پێناویدا  ســامانی گشتی واڵت بە هەدەر 
دەدا و تا ئەمڕۆش دروێنەی ســوودەکەی 
نەکــردووە، جگــە لــە برســیکردنی خەڵــك 
و وێــران و کاولکردنــی کەرتــی ئابووری 
کۆمەاڵیەتــی  ئاسایشــی  تێکدانــی  و 
نەبێــت.    واڵت  کۆمەڵــگای  پێكهاتــەی 
هێزە هەواڵگرییەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا  
زۆر بەباشی خۆیان خزاندۆتە نێو دەزگای 
موخابەراتــی حکوومەتــی ئاخوندی و لە 
ســەر جووڵــەی هێزەکانــی ئێــران زانیاریان 
پێــدەگا و ڕێژیمــی ئاخونــدی بــەو کارە 
بەتــەواوی نیگەرانــە و خــەم دایگرتوون و 
تەنانــەت خەریکــە لــە ســێبەری خۆیان بە 
گوومان دەکەن و کاتێك قاســم ســلێمانی 
بە ســانایی لە بەغدا هێرشــی کرایە ســەر 
و لەنێوبــرا، یەکێــك لــە کەســە نزیــك و 
باوەڕپێکراوەکانی گەورەتیرۆریستی تاران 
لــە ســەر جووڵەکانــی ســلێمانی زانیــاری 
گەیانــدووە،   « ســیا  و  موســاد   « بــە 
کاتــی لەنێوبردنــی دڕنــدە و تیرۆریســتی 
دەســەاڵتی  ئاخونــدی.   حکوومەتــی 
تــاران لە کاتێکدا خۆی بۆ شــەڕ لەگەڵ 
واڵتێکــی بەهێــز و نەیــاری تــاران ئامادە 
دەکات کــە بەتــەواوی لــە ســەر ســنوورە 
ئــاوی و وشــکانییەکانەوە گەمــارۆ دراوە 
و لــە سەرئاســتی نێوخۆییشــدا بارودۆخی 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
لــە  و  چــووە  شــڵەژان  بــەرەو  بەتــەواوی 
ئیــرادەی  تارانــدا  بەرامبــەر حكوومەتــی 
نەتەوەیــی  و  سیاســی  یەکگرتــووی 
هەلومەرجێکی شــیاوی بــۆ هاتۆتە ئاراوە 
و ئــەو نەتەوانــەی لــە واڵتدا، بــە تەواوی 
هەســت بــە پەراوێزخران دەکــەن، لە ڕووی 
هزرییــەوە زیاتــر لێــك نزیکبوونەتــەوە بــۆ 
دژایەتــی و خەباتــی هاوبەشــی بــە دژی 
ئەگــەر  تــاران.  کۆنەپەرســتی  ڕێژیمــی 
هۆکارێــك  بەهــەر  ئێــران  حکوومەتــی 
هەوڵێکــی لــەو جــۆرە بــدات بــەر لــە هەر 
شتێك مەترسییەکان لە سەر ڕێژیمەکەیان 
زیاتــر دەکــەن و بێگومــان ئــەو کارەیــان 
دەبێتــە ســەرەتای الوازی و لە دەســتدانی 
کۆنتــڕۆڵ بەســەر بەشــەکانی ئێرانــدا و 
گەلــی کورد لەو بارەوە بەتەواوی لەســەر 
خەتــە و بــە خۆشــییەوە ئــەو کۆدەنگییــە 
نێوخــۆی  لــە  نیشــتیمانییە  و  سیاســی 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و هێزەکانــی بە 
تــەواوی دەبینــرێ و حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران لەپێنــاوی یەکڕیــزی 
هەنگاوەکانــی  نەتەوەییــدا  و  سیاســی 
ئــەو  دڵنیاییــەوە  بــە  و  کــردوون  خێراتــر 
هەڵوێستەی حیزب شوێنی گەورە لە سەر 
بارودۆخی کوردستان دەبێت. ەپێچەوانەی 
ئەمریــکا  نیــزام،  لێکدانــەوەی ڕێبەریــی 
لــە هەمبــەر ئێرانــدا هەرگیــز  پشــت لــە 
دۆســت و هاوپەیمانە سیاسی و  مێژووی 
ئاســتی  ســەر  لــە  ســتراتیژییەکانی   و 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ناکا و ڕووداوەکان 
بــەو جــۆرە نابــن کــە  تــاران کیســەی بۆ 
هەڵدووریون و بە خەیاڵ نەیارەکانی  یەك 
بەدوای یەك لە پرشوباویدا لە نێو دەبات.
حکوومەتــی ئاخونــدی لــە ســەر ئاســتی 
و  سیاســی  هەلومەرجــە  ئــەو  نێوخۆشــدا 
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەی لە پشت نییە 
کــە بە ئاقاری شــەڕێکی ماڵوێرانکەری 
تــر بــڕوات لــە ژێر دروشــمی بــێ بنەمادا 
بەدیاریکراویــش  و  ئێــران  گەالنــی  و 
گەلــی کــورد بەتــەواوی دژی ڕەفتــار و 
سیاســەتی ســەرکووت و دژی ئــازادی و 
مافــی نەتەوەی دەســەاڵتی تــاران، خۆی 
ڕێکخستووە  و لە دەرفەتێك دەگەڕێ کە 
بەتەواوی کۆتایی بە  دەسەاڵتی ڕێژیمی 
ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  ئاخونــدی 

بێنێ. 

دەسەاڵتی تاران لە کاتێکدا خۆی بۆ شەڕ لەگەڵ واڵتێکی بەهێز و نەیاری تاران ئامادە دەکات 
کە بەتەواوی لە سەر سنوورە ئاوی و وشکانییەکانەوە گەمارۆ دراوە و لە سەرئاستی نێوخۆییشدا 

بارودۆخی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی بەتەواوی بەرەو شڵەژان چووە و 
لە بەرامبەر حكوومەتی تاراندا ئیرادەی یەکگرتووی سیاسی و نەتەوەیی 

هەلومەرجێکی شیاوی بۆ هاتۆتە ئاراوە 

کاتێك حکوومەتی ئاخوندی خۆی سیاسەتی سەرکوت و ستەمی سیاسی و نکۆڵیکردن لە مافی 
سیاسی گەلی کورد و گەالنی تری واڵت پەیڕەو دەکات، 

چۆن خەڵك و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی باوەڕ لەسەر ئەو هەڵوێستەیان هەڵدەچنن

ئەگەر بێت و دەسەاڵتی تیرۆریستی ئاخوندی خۆی بخاتە دۆخێكی ئەوتۆ و  بەدوای کاڵوی بابردوو 
بکەوێ و بە تەمای حیزبوواڵی لوبنان شەڕی گەورەترین و بەهێزترین هێزی ناوچەیی بکات، لە سەر 

ئاستی نێودەوڵەتی و بەتایبەتیش لە سەر ئاستی نێوخۆییدا، 
تووشی سەرئێشە و شکانی گەورە دەبێت 



  ژمارە ٧٧٦ ، ٣١ی جۆزەردانی ٦١٣٩٩

خووگرتن بە قەیران و لەبیر کردنیان

قەیران لە پێناســەی گشتی خۆیدا بریتییە 
لــەو ڕووداوانــەی کە لە نــاکاو ڕوو دەدەن 
و دەتوانێت کاریگەری لەسەر گرووپێک، 
کۆمەڵگایــەک یــان چەنــد کۆمەڵــگا و 
تەنانــەت هەموو جیهان دابنێ؛ قەیرانەکان 
بە دوو بەشــی مروڤی و سروشــتی دابەش 
دەکرێــن کــە لەســەر دەروون، فەرهەنــگ 
ژیانــی  و  کــردەوە  و  کلتوور،ڕەفتــار  و 
کۆمەاڵیەتی کاریگەرییان هەیە و خەسارە 
ڕووداوانــە  ئــەو  ماڵییەکانــی  و  گیانــی 

زۆرینەی کۆمەڵگا لەخۆ دەگرێت.
قەیرانــەکان چەندیــن تایبەتمەندیــان هەیە 
کە لەناکاو و کوتوپڕبوون، خەســارەکانیان 
و پێویســتییان بــە یارمەتییــە و پارامێتــرە 
مرۆڤــە  ڕێــژەی  ســەرەکییەکانی، 
خەســاربینیوەکان و دەرگیربوونی تاکەکان 
لەنێــو سیســتمی کۆمەاڵیەتــی، ڕێــژەی 
بــە گشــتی  لــە کۆمەڵگایــە؛  پەشــێوی 
قەیرانــەکان چ سروشــتی بــن چ مرۆڤی، 
ئاسەوار و لێکەوتەی کاولکارانەیان هەیە.
کۆمەڵگای کوردەواریش هاوشــێوەی هەر 
کۆمەڵگایەکــی دیکە کە لەگەڵ قەیران 
بــەرەوڕوو دەبێــت، لــە کاتیک کــە داگیر 
کــراوە و بــە تایبەتــی لە ســەدەی ڕابردوو 
و زاڵ بوونــی سیســتمی کۆلۆنیالیســتی 
و عەقڵییەتــی فاشیســتی، بــە بەردەوامی 
لــە قەیرانــدا بووە و هەیــە و دەتوانین بڵێین 
و  مرۆڤیــن  هەموویــان  قەیرانــەکان  کــە 
تەنانــەت ئــەو قەیرانــە سروشــتییانەش کە 
لــە کوردســتان ڕوو دەدەن، وەکوو قەیرانی 
مرۆیــی بە ئەژمار دێن، چونکە سروشــت 
لە شــێوەی ئاســایی خۆی خەساری خۆی 
هەیــە، بــەاڵم قەیرانــە سروشــتییەکان لــە 
کوردســتان بــە دەســتی مــرۆڤ ئەنجــام 
بەوپێیــەش  و  گــۆڕێ  دێنــە  و  دەدرێ 

خەسارەکانی چەند قات دەبن.
بەســەر  زاڵ  دیکتاتورەکانــی  ڕێژیمــە 
نەتەوەکانــی نێــو جوغڕافیــای سیاســیی 
ئێــران، بــۆ ڕاگرتنی دەســەاڵتی نــاڕەوای 
خۆیــان و کاولــکاری و تــااڵن کــردن، بــە 
بەردەوامی و بە خوڵقاندنی قەیران، هەوڵی 
نەتــەوەکان  لەنێوبردنــی  و  چەوســاندنەوە 
دەدەن و بــە خــەون و وەهمــی »ئیقتدار« و 
بااڵدەســتی و بە عەقڵیەتێکی فاشیستی، 
مانی خۆیان لە نەمانی ئەوی تردا دەبینن.
داگیرکــەر  کردوەکانــی  و  عەقڵیــەت 
لــە کوردســتان وای کــردووە کــە ببێتــە 
واڵتیــک کــە بــە بەردەوامی لــە قەیراندا 
و  دێموکراتیــک  عەقڵیەتــی  و  بێــت 
بووەتــە  کوردیــش  ئازادیخوازانــەی 
هۆکاریــک کــە داگیرکــەر چەنــد قــات 
نەتەوەکانــی  لەگــەڵ  بەبــەراورد  زۆرتــر 
دیکــەی نێــو جوغڕافیــای سیاســی ئێران 
قەیرانی بۆ بخوڵقێنێت و کورد بە مەترسی 

لەسەر خۆی بزانێت.
قەیرانــە خوڵقێنــراوەکان لە کوردســتان، لە 
هــەژاری، بێــکاری، مــادە هۆشــبەرەکان، 
پەراوێــز نشــینی و گرانییــەوە بگــرە هەتــا 
دەگاتە قەیرانە سیاسییەکان و لە سەرووی 
هەمــوو  بــە  ئــازادی  نەبوونــی  هەمــووان 
چەشنێک و قەیرانە کولتورییەکان وەکوو 
ئاسمیاســیۆن و قەیرانــی شــوناس و هتد، 
بوونەتــە بەشــێک لــە ژیانــی ڕۆژانــەی 

کۆمەڵگای کوردەواری.
ئــەم قەیرانانــە و لێکەوتەکانــی بە ڕوونی 
ســەرچاوەیان دیــارە و داگیرکــەر هۆکار و 
بڕیــاردەری ســەرەکییە، و تەنانــەت ئەگەر 
لــە ڕابــردوودا و لــە دەیەکانــی پێشــوو بــە 
و  دەخوڵقانــد  قەیرانــی  شــاراوە  شــێوەی 
و  ڕوون  دەیەیــەدا  لــەم  دەکــرد  حاشــای 
ئاشــکرایە و بەرپرســانی ڕێژیمیش لەســەر 
ئەساســی چەند بەرەکی لە نێو سیســتمی 

دەسەاڵتیان باس لە قەیرانەکان دەکەن.
دارایــی  بــواری  لــە  زۆرتــر  قەیرانــەکان 
هەڵدەســەنگێنرێن و بــەراورد کردنیــان لــە 
بــە چەندیــن میلیــۆن دۆالرە  کوردســتان 
لــە  زۆرینــەی خەســارەکان  و  ســاڵدا  لــە 
و  ناکرێنــەوە  قەرەبــوو  کــە  ئاســتێکدان 
هەتاهەتایــی  بوونەتــە  لێکەوتەکانیــان 
وشکســاڵی  و  ژینگــە  قەیرانــی  وەکــوو 

پژمان شەریعەتی

لــە کوردســتان؛ بــەاڵم خاڵێکــی دیکــەی 
هەڵســەنگاندنی قەیرانەکانی کۆمەڵگای 
کــوردەواری لە بواری دەروونییەوەن کە وا 
دەکــەن، ئیرادەی نەتەوەیی و هاوبەشــی و 
هاوکاری کۆمەاڵیەتی و سیاســی بگاتە 
تــرس و  کەمتریــن و نزمتریــن ئاســت و 
دڵەڕاوکــێ ببێتە بیرکردنــەوەی ڕۆژانەی 

تاکی کورد.
هەرچەنــد بارودوخــی دەروونــی و ئیرادەی 

و  هــاوکاری  و  هاوبەشــی  و  نەتەوەیــی 
بەدەنگــەوە هاتن لەبەرامبەر قەیرانەکان لە 
کوردســتان بە نیسبەت نەتەوەکانی دیکە 
زۆر لەسەرترە و تەنانەت لەگەڵ هەندێک 

بندەســتییان  تەواوەتــی  بــە  کــە  نەتــەوە 
قەبووڵ کردووە هەڵناســەنگێندرێت، بەاڵم 
دیــاردەی  و  بیرکردنــەوە  لــە  شــێوازێک 
دەروونــی لــە کوردســتان ســەری هەڵــداوە 
کــە تــاک و کۆمەڵگا لــە بیرکردنەوەی 

خۆیــدا بــاوەڕ بــەوە بکات کــە قەیرانەکان 
کۆتایــی پێهاتنیــان نییــە و دەبێــت ڕا بێن 
لەگــەڵ قەیرانــەکان کە ئەمە شــێوازێک 

خووگرتنە لەگەڵ ژیانی قەیراناوی.
لەبیرکردنــی  زوو  تریشــەوە  الیەکــی  لــە 
قەیرانەکانــی  کارەســاتی  و  لێکەوتــە 

لــە زەینــی تاکەکانــدا جێگیــر بــووە، بــە 
شێوەیەک کە دژکردەوە و بە دەنگەوەهاتن 
لــە بەرامبەر کارەســاتەکان گەیشــتووەتە 
کەمترین ئاستی خۆی و تەنانەت ئەگەر 
هاوارێــک هەبێــت بــە دەنگێکی کەمە و 
بــە مەودایەکی کەم لەســەریان پێداگری 

دەکرێت و لە یاد دەچن.
هەروەهــا بــە هــۆی ئەوەیکــە قەیرانەکان 
لــە کوردســتان زۆرن و بەشــێکی زۆریــان 

دەدەن،  ڕوو  یەکتــر  لەگــەڵ  هــاوکات 
کۆمەڵــگا تەنیــا دەتوانێــت ســرنج بخاتــە 
ڕای  و  قەیرانانــە  لــەو  یەکێــک  ســەر 
گشــتی کۆمەڵــگا بــەرەو یــەک قەیــران 

دەچێــت و تاکــەکان بە شــێوەی پەرتەوازە 
ســرنج دەخەنە ســەر قەیرانەکانی دیکە و 
بیرۆکەی گشتی کۆمەڵگا قەیرانەکانی 
دیکــە لەبیــر دەکات، هەرچەندە ئەوە فێڵ 
و گزەیێکی سیاسی ڕێژیمە کە قەیران بە 

قەیران دەشارێتەوە، بەاڵم کۆمەڵگایش ڕا 
هاتووە لەگەڵ ئەم سەرلێشێواوییە.

کوردســتان  کۆمەڵــگای  لــە  هــەرکات 
زوو  زۆر  ڕۆژەڤ،  دەبێتــە  قەیرانێــک 
ئــەوە  ســەرقاڵی  کۆمەڵــگا  زۆرینــەی 
دەبــن و لــە مەودایەکی کەمدا باســێکی 

زۆر لەســەر هــۆکار و ڕەگ و ڕیشــەی 
قەیرانەکــە دەکرێــت؛ کاتێک کۆمەڵگا 
هەنــگاو هەڵدەگرێت بۆ چارەســەرکردنی 
ئــەو قەیرانــە، کارەســاتێکی دیکــە ڕوو 
دەدات و بە شێوەیەک کۆمەڵگا تووشی 
پەشــێوی دەبێــت و ئاڵــۆزی پێــک دێــت 
و ڕوو دەکەنــە قەیرانێکــی دیکــە، کــە 
هەســت دەکرێــت هیــچ ڕووی نــەداوە و 
ئێستە تەنیا کێشە و گرفت هەر ئەوەیە.

بــۆ نموونــە، لــە قەیرانی پەتــای کۆرۆنا 
ویرووس، کۆمەڵگا زوومی خســتە ســەر 
چارەســەری و خۆپاراســتن لەو ویرووســە 
و گوشــاری خســتە ســەر دەســەاڵت کە 

لــە بەرانبــەر گیانــی خەڵکــدا بێدەنــگ 
نەبێــت، بەاڵم قەیرانــی بێکاری بە هۆی 
ڕۆژەڤ  دەبێتــە  نــاکاو  لــە  قەرەنتینــە 
هەســتی  و  یەکدەســتی  کۆمەڵــگا  و 
هــاوکاری خــۆی لەدەســت دەدات. یــان 

نموونەیەکــی دیکــە خۆڵبارینــەکان لــە 
کوردســتانە کــە کۆمەڵــگا ناڕەزایەتــی 
خۆی لەبەرامبەریــدا دەردەبڕێت، لەناکاو 
و  دەدات  ڕوو  دارســتانەکان  ســووتانی 
قەیرانــی خۆڵباریــن لەبیر دەکرێت و باس 

دەبێتە باسی سووتانی دارستانەکان.

ئەم قەیران لە پشــتی قەیرانە و زۆربوونی 
وای  کوردســتان  لــە  ژانــەکان  و  ئــازار 
کــردووە کــە ڕێکخــراوەکان و خەڵــک و 
بــە تایبەتــی کەســانی پســپۆڕ نەتوانن لە 
کاتــی پێویســتدا هەڵوێســتیان هەبێــت و 
لێکۆڵینــەوە و پێداچوونەوەکانیان بە ئاکام 
نــەگات و ناچــار بن ڕوو لــە دیاردەیەکی 
دیکەشــەوە،  لەالیەکــی  بکــەن.  دیکــە 
ڕووداوەکان کــە لێکەوتەی ڕاســتەوخۆ و 

ناڕاســتەوخۆی قەیرانەکانــن، ئەوانیش بە 
شــێوەی کاتیــن و بــە ڕووداوێکــی دیکــە 
فەرامــۆش دەکرێــن، بــۆ نموونــە بە هۆی 
هەژارییــەوە،  و  پەراوێزنشــینی  قەیرانــی 

ئاســیە پەناهی لە کرماشــان لە پەراوێزی 
ئــەو شــارە لــە ماڵــی خــۆی یــان باشــترە 
بڵێــن کەالوەکــەی، لــە الیەن بەرپرســانی 
ڕێژیــم لــە کرماشــان دەڕووخێنرێــت و لــە 
کاتــی بەرگــری لــە منــداڵ و ماڵەکەی 

بە هــۆی لێدانــی کارمەندانی شــارەوانی 
کرماشــانەوە گیانی لەدەســت دەدات. ئەم 
ڕووداوە دڵتەزێنە بوو بە ڕۆژەڤ و هەموو 
الیــەک لــە کۆمەڵگا لــە بەرامبەریدا بە 
دەنــگ هاتــن و ئیدانــە و مەحکوومیــان 
ڕای  کــە  ســەردەمەدا  لــەو  هــەر  کــرد، 

گشتی کۆمەڵگا خوازیاری واڵمدانەوەی 
بەرپرســانی ڕێژیــم بوون لــە بەرامبەر ئەو 
جینایەتە، کوشــتنی ڕومینا ئەشرەفی بە 
دەســتی باوکی لەســەر تاوانی نامووسی، 

دەبێتە ڕۆژەڤ و ئاسیە لەبیر دەچێت.
ئــەم ئاڵــۆزی و بشــێوییە لــە کۆمەڵگای 
کــوردەواری قەت سروشــتی نەبووە و نییە 
و جێگیربوونــەوەی ئــەو شــێوەبیرکردنەوە، 
نیســبەت  بــە  گەورەتــرە  مەترســییەکی 
ڕووی  لــە  کــە  قەیرانــەکان  خەســاری 
داراییــەوە هەڵســەنگاندنیان بــۆ دەکرێــت، 
کــە تــا ڕادەیــەک ڕێژیــم بــەو ئامانجــە 
مێژوویــی  یادگــەی  کــە  گەیشــتووە 

کۆمەڵگا بە ئاسانی پاک بکاتەوە.
لە الیەکی تریشــەوە خەڵکی کۆمەڵگای 
کــوردەواری، خەریکــن خــوو دەگــرن بــە 
قەیرانــەکان و قەبووڵــی دەکــەن کە دەبێ 
لــە ژیانێکــی قەیراناویــدا بــەردەوام بن، تا 
ڕادەیەک کە کاتێک دەچیتە نێو ناخی 
کۆمەڵــگاوە، دەبینیت تاکەکان باس لەوە 
دەکــەن کــە »ئەگــەر هیچیشــمان نەبێت 
النیکــەم دەژیــن و هەناســە دەکێشــین« 
تــازە ژیانــی  لــێ دەکــەی  یــان »چــی 
کــورد هەتــا مابێ پــڕە لە قەیــران«، ئەم 
لــە ڕوانینێکــی ســەرەتاییدا زۆر  قســانە 
ڕنگــە کەســێکیش  و  ئاســایین  و  ســادە 
خــۆی بە بەهەڵوێســت بزانێت و لە واڵمدا 
بــاس لــەوە بــکات کــە خــۆت ویســتووتە 
کــەوا ژیــان بکەی! بــەاڵم بەڕاســتی ئەم 
قســانە بەشــێکیان بوونەتــە بیرکردنــەوەی 
کۆمەڵــگا و لــە زەینیــان جێگیــر بووە کە 
کــورد ناتوانێت، پێی ناکرێت، دەســەاڵتی 
کارەســاتێکی  ئــەم  کــە  هتــد،  و  نییــە 
گەورەیــە و ئەم شــێوەبیرکردنەوە و هزرینە 
نامرۆڤانەیــە کــە  ئامانجــە  ئــەو  ڕێــک 
بــکات  جێگیــری  دەیهەوێــت  داگیرکــەر 
و ئیــرادەی نەتەوەیــی لــە کورد بســتێنێت 
خــۆی  کۆمەاڵیەتــی  یەکگرتوویــی  و 
لەدەســت بــدات و ڕای بێنێــت کە لەگەڵ 
ژیانــی قەیراناویــدا بــژی و زوو لەبیریــان 
بــکات؛ کەواتــە دەتوانین بڵێین کە ڕێژیم 
لــە قەیرانەکانــدا خەســارێکی ماڵــی زۆر 
تەنانــەت  و  دەکات  کوردســتان  تووشــی 
خەســارێکی زۆری گیانیــش، بــەاڵم لــە 
ڕاســتیدا ئامانجــی ســەرەکی داگیرکەر، 
و  کــوردە  زەینــی  دەسبەســەرداگرتنی 
لــەو ڕێگــەوە بە ئاســانی دەتوانێت دەســت 
بەســەر هەمــوو واڵتدا بگرێــت. بەکورتی 
و بەپوختــی و تەنیــا لــە یــەک ڕســتەدا 
دەتوانیــن بڵێیــن: »سیاســەتی ســەرەکی 
و  هیدایــەت  ڕاســتایەدا  لــەم  ڕێژیــم 
و  گشــتی  ڕای  کردنــی  موهەندســی 

دەسبەسەرداگرتنی زەینەکانە«.

ڕێژیمە دیکتاتورەکانی زاڵ بەسەر نەتەوەکانی نێو جوغڕافیای سیاسیی ئێران، بۆ ڕاگرتنی 
دەسەاڵتی ناڕەوای خۆیان و کاولکاری و تااڵن کردن، 

بە بەردەوامی و بە خوڵقاندنی قەیران، هەوڵی چەوساندنەوە و لەنێوبردنی نەتەوەکان دەدەن و 
بە خەون و وەهمی »ئیقتدار« و بااڵدەستی و بە عەقڵیەتێکی فاشیستی، 

مانی خۆیان لە نەمانی ئەوی تردا دەبینن

بە هۆی ئەوەیکە قەیرانەکان لە کوردستان زۆرن و بەشێکی زۆریان هاوکات لەگەڵ یەکتر ڕوو 
دەدەن، کۆمەڵگا تەنیا دەتوانێت سرنج بخاتە سەر یەکێک لەو قەیرانانە و ڕای گشتی کۆمەڵگا بەرەو 

یەک قەیران دەچێت و تاکەکان بە شێوەی پەرتەوازە سرنج دەخەنە سەر قەیرانەکانی دیکە و 
بیرۆکەی گشتی کۆمەڵگا قەیرانەکانی دیکە لەبیر دەکات، 

هەرچەندە ئەوە فێڵ و گزەیێکی سیاسی ڕێژیمە کە قەیران بە قەیران دەشارێتەوە، بەاڵم کۆمەڵگایش 
ڕا هاتووە لەگەڵ ئەم سەرلێشێواوییە

خەڵکی کۆمەڵگای کوردەواری، خەریکن خوو دەگرن بە قەیرانەکان و قەبووڵی دەکەن کە دەبێ لە 
ژیانێکی قەیراناویدا بەردەوام بن، تا ڕادەیەک کە کاتێک دەچیتە نێو ناخی کۆمەڵگاوە، 

دەبینیت تاکەکان باس لەوە دەکەن کە 
»ئەگەر هیچیشمان نەبێت النیکەم دەژین و هەناسە دەکێشین« یان 

»چی لێ دەکەی تازە ژیانی کورد هەتا مابێ پڕە لە قەیران
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لــە ڕۆژی یەکــی جۆزەردانەوە تاکوو ئێســتا چەندین هەواڵی جیاوازمان ســەبارەت بە 
قەتڵە نامووسییەکان لە شارەکانی ئێراندا بیستووە.

ڕەنگــە لــەم ماوەیــەدا زۆرمــان لــە ســەر نووســیبێت و زۆریشــمان لە ســەر خوێندبێتەوە 
بــەاڵم چارەســەرنەبوون و لــە هەمــووی گرینگتــر بەردەوامبوونــی ئــەم ڕەوتــە نالەبارە 
لــە کۆمەڵــگادا نیشــان دەدا کــە وا دەخــوازێ زیاتــر لــە ســەری کار بکرێــت و زیاتر 

بەدواداچوونی بۆ بکرێت.
لــە مــاوەی رابــردوودا هەواڵــی قەتڵە نامووســییەکان هەموو دنیان مەجــازی تەنیبوو، 
زۆربەی ژنان بە شــێوازێکی ڕەخنەگرانەی ڕادیکاڵ هەموو پیاوانی کۆمەڵگایان بە 

تاوانبار زانی و بە تووڕەیی تەواوەوە کاردانەوەیان بەم ڕووداوە ناخۆشانە نیشان دا.
ئەوەی کە زیاتر نالەبارە ئەوەیە کە لە کاتێکی وەهادا ژنان، هەموو پیاوان بە یەک 
چاو ســەیر دەکەن و ئەم دڵڕەقی و نامرۆڤبوونە دەدەنە پاڵ هەموویان، لەحاڵێکدا کە 
بەڕاســتی ســەرنجدانێکی خەسارناســانەی بابەتەکە ئەوە دەردەخات کە هەموو پیاوان 

دێو و درنج نین و ستەمی لەو چەشنە لە خوشک و کچی خۆیان ناکەن.
بە تاوانبار زانینی ڕەهای پیاوان لەم جۆرە تاوانانەدا زیاتر ڕوانگەیەکی دەمارگرژانەیە، 
چونکــە لــە ڕاســتیدا ئــەوە ژینگەی ژیانی مرۆڤەکانە کە شــێوازی هەڵســوکەوت و 

باوەڕەکان و ئاکاریان دەخوڵقێنێ.
کۆمەڵــگای ئێــران بەپێچەوانەی هەمــوو کۆمەڵگاکانی جیهانە، لە واڵتانی دیکەدا 
ئەگــەر قەتڵێــک ڕوو بــدات و پیاوێــک تاوانێکی لەم چەشــنە بەرانبەر بە ژنەکەی، 
یان خوشک و کچەکەی ئەنجام بدات پێش لە هەموو شتێک لە بواری دەروونییەوە 
لێکدانــەوەی بــۆ دەکرێــت کــە بەپێــی زۆربــەی لێکۆڵینــەوەکان ئەم جــۆرە تاوانانە لە 
کەسانێک ڕووی داوە کە لە بواری دەروونییەوە کێشەیان هەبووە و تووشی نەخۆشییە 
دەروونییــەکان بوونــە، نــە لە ســەر بابەتێک بە ناوی »نامووس« کە ئێســتاکەش لە 

ئێراندا و لە یاسای نووسراوە و نەنووسراویشدا هیچ پێناسەیکی بۆ نییە !
لە ئێراندا خودی یاســاکان ڕێگە بە پیاوان دەدەن کە لە حاڵەتگەلێکدا کە هەســت بە 
مەترســی بەرانبەر بە ئابڕوو و شــەرەفیان بکەن، دەســت بدەنە قەتڵی نامووســییەوە و 
بەبێ هەبوونی دادگا و دادوەر خۆیان حوکم لەسەر تاوانبارەکە بدەن و حوکمەکەشی 
بەڕێــوە ببــەن بەبــێ ئەوەی کە هیچ یاســایەک پێشــیان پێ بگرێت و ســزایەکیان بۆ 
دیاری بکرێت، کەوایە لەم بوارەدا ئەوە یاسایە کە ئازادییەکی ڕەهای بە پیاوان داوە 
کە لە ئەگەری ڕوودانی حاڵەتێکی وەهادا، بتوانن بە ئاســانی بڕیار لە ســەر مان و 

نەمانی تاوانبارەکە بدەن.
زۆربەی هەرە زۆری ئەو ڕووداوانە کە لە ئێراندا بە ناوی »قەتڵی نامووســی«ییەوە 
ڕوو دەدەن، لــە الیــەن ئــەو پیاوانــەوە ڕوو دەدات کە لە ڕوانگەی خۆیانەوە بەشــەرەفتر 
لــە پیاوانــی دیکــەن و زەوت کردنــی ئازادیی مێینەکانــی بنەماڵەکانیان بە پیاوەتی، 

غەیرەت، بەنامووسی و کۆمەڵێک چەمکی لەم بابەتە پێناسە دەکەن.
لەڕاستیدا کێشەی سەرەکی لە شێوەڕوانینی کۆمەڵگا بەرانبەر بە ژنانە، کۆمەڵگا 
ژن بە بوونەوەرێکی الواز وەســف دەکات، کە ئەمە بەداخەوە لە نێو خودی ژنانیشــدا 

هەیە و خۆیان بەرهەمهێنەرەوەی سەرەکیی ئەم جۆرە بیرکردنەوەیەن.
زۆر جــار دایکــی بنەماڵــەکان بۆ ئەوەی کە کۆنتڕۆڵــی ئاکاری کچەکەی بکات، 
بۆ هەر شــوێنێک کوڕەکەی لەگەڵ دەخات کە ڕەنگە زۆرجاریش ئەم کوڕە نیوەی 
تەمەنــی خوشکەکەشــی تەمەنــی نەبێــت، ئەمــە ڕەواییدانێکــی بــێ ئەماوئــەوالی 
کۆمەڵــگا و بنەماڵــە بــەو بیرۆکــە هەڵەیــە کــە ژنــان الوازن و پیاوان دەبــێ بەردەوام 

بیانپارێزن. بەاڵم لە چی؟
ئایــا ئەمــە هەســتی متمانەبەخۆبوون و تەنانەت متمانەکردن بــە ڕەگەزی بەرانبەر لە 

کۆمەڵگادا کاڵ ناکاتەوە؟ 
کۆمەڵگای ئێران بە بیرۆکەیەکی دینییەوە شکڵی گرتووە و ئاکاری بنەماڵەکانیش 

لە ڕاستای پەرەپێدان بەم بیرەدایە.
زۆرجار بیستوومانە کە کچەکان لەکاتی گلەیی کردن لە براکانیان دەڵێن: ئەوان بۆ 

ئێمە سەرکوتکەرن و بۆ کچی خەڵک ڕۆشنبیر!
لەڕاســتیدا وردبوونــەوە لــەم ڕســتە کورتــە زۆر شــت دەردەخات، یاســاکانی کۆماری 
ئیســامی ئیــزن بــە پیــاو دەدەن کــە بــە نــاوی ســیغەکردن و پەیڕەوکردنی ســوننەتی 
پێغەمبەرەوە لەگەڵ چەندین ژنی دیکە جیا لە هاوسەرەکەیان پێوەندییان هەبێت و لە 

الیەکی ترەوە هانیان دەدات کە بۆ پاراستنی ئابڕوو، خوشکەکانیان بپارێزن!
زۆربــەی ئــەو کەســانەی کە بــاوەڕی مەزهەبییان هەیە لەم جــۆرە کاتانەدا باس لەوە 
دەکەن کە ئەرکی سەرەکی ژن پاراستنی خۆیەتی لە بەرانبەر ئەم جۆرە هەڕەشانەدا 
بــەاڵم ئایــا ئەگــەر کۆمەڵــگا شــوێنێکی ئەمــن بــۆ ژنان بێــت و ئەگەر یاســاکان بە 
شــێوازێک بــن کــە مافــی ژنان پێشــێل نەکەن، ئایا لــەم چەشــنە ڕووداوانە هەر ڕوو 

دەدەن؟
قەتڵی نامووسی و لە ڕاستیدا کوشتن لە سەر هیچ و بۆ هیچ، ئەو دیاردە قیزەونەیە 
کە بەرۆکی کۆمەڵگای گرتووە، تا کاتێک کە نەخوێندەواری، پێبەندبوون بە باوەڕە 
هەڵــەکان، هەاڵواردنــی ڕەگــەزی، جیاکردنــەوەی ژن و پیــاو و دەیان کێشــەی دیکە 

هەبن، بەدڵنیاییەوە ئەم دۆخە ناگۆڕدرێت.
کۆمەڵگای ئێمە دەبێ بەو ئاســتە لە تێگەیشــتن بگات کە ژن و پیاو دوو بوونەوەرن 
کــە هیــچ کامەیــان ســەرتر لەویتر نییــە و هەنگاوەکانیان دەبێ لەو پێنــاوەدا بێت کە 
تەواوکەری یەکتر بن و الوازییەکانی یەکتر چارەســەر بکەن نەک ببنە ســەرچاوەی 
دوژمنایەتی یەکتر و لە دوو جەمسەری جیاوازەوە چاو لە ژیانی کۆمەاڵیەتی بکەن.

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

قەتڵـــی نامووســـی 
دێوەزمـــەی ژیانـــی ژنانە

خەڵک ئەکوژن و زماندرێژیش دەکەن

واڵتــی  بەســەر  زاڵ  دەســەاڵتی 
ئێراندا، بە درۆ و بەبێ ڕەوشــتی 
ئێرانیــان   گەالنــی  فریــودان،  و 
هێناوەتــە ژێــر ڕکێفــی خۆیــان و 
ئەمــڕۆ دوای تێپەربوونــی چــل 
ســاڵ و زێدەتریــش، دەیانهــەوێ 
بەرێوەبەرییــە  شــێوە  بــەو  هــەر 
گەالنــی  دەغەڵکارانەیــە، 
جوغڕافیایــە  لــەم  نیشــتەجێ 
بەالڕێــدا ببــەن هەتاکــوو بتوانــن 
درێژە بدەن بە دەسەاڵتی چەپەڵی 

خۆیان بەسەر واڵتدا.
دواییانــەی  ئــەم  قســەکانی 
ڕێبــەری  خامنەیــی،  عەلــی 
ڕێژیمی ئیســامی، لــە هەمبەر 
سەرهەڵدانەکانی ئەم دواییانە لە 
دژی پاکتاوی ڕەگەزی لە واڵتی 
ئەمریــکا و دوای باوبوونــەوەی 
لەالیەن دەنگوڕەنگی ڕێژیم، زۆر 
بــە خێرایــی لەگــەڵ کاردانــەوە 
خەڵــک  جیــددی  ڕەخنــەی  و 
بەتایبــەت لــە دنیــای مەجازیــدا 

بەرەوڕوو بوویەوە.
بەشــێک  لــە  خامنەیــی 
ڕۆژی  لــە  قســەکانیدا  لــە 
چوارشــەممە ١٤ی جۆزەردان لە 
هەمبــەر واڵتــی ئەمریــکا وتی: 
»خەڵک ئەکوژن و زماندرێژیش 

دەکەن«.
هــەر ئــەم بەشــە لــە قســەکانی 
کــرا بــە هەشــتەگ لــە تــۆڕی 
کۆمەاڵیەتیــی تویتێر و لە دژی 

خۆی بەکار هاتەوە.
خامنەیــی لە قســەکانی خۆیدا، 
باس لە زوڵم و وشەی هەاڵواردن 
لە ئەمریکا دەکات و بۆ ساتێک 
لــە یــادی دەچێــت لــە ویایەتــە 
ئەمریــکادا  یەکگرتووەکانــی 
کەســێکی ڕەشپێســت بۆ ماوەی 
هەشــت ســاڵ ســەرۆکایەتی ئەو 
بــە  بــووە و  والتــەی بەدەســتەوە 
ئەمریــکا  لــە  خەڵــک  دەنگــی 
گەیشــتە ئەم ئاســتەی دەسەاڵت 
و ئــەو ناتوانــێ بــە فرمێســکی 
حەرامــە ڕشــتن ئــەم کەتــوارەی 
بیــر  لــە  کۆمەلــگای ئامریــکا 
بەپێــی  و  لەوێــدا  کــە  بباتــەوە 
یاســا ڕەنگــی پێســت و ئاییــن و 
ڕەگەز گرینگی نییە و هەمووان 
دەتواننلە سێبەری ئەو یاسایانەدا 
لــە  بــن  بەشــدار  یــەک  وەک 
دەسەاڵت و بەرێوەبەریی واڵتدا.

ئــەم دێــڕە لــە وتەکانــی عەلــی 
خامنەیی لە هەمبەر ڕەخنەگرتن 
لە  کوژرانی جۆرج فلۆید لەالیەن 
پۆلیسی ئەم واڵتە، ئێستا بووەتە 
کەمپەینێــک بۆ وەبیرهێنانەوەی 
نێو و وێنە و یادی ئەو کەسانەی 
کــە بــە درێژایــی چــل و یــەک 
ســاڵی ڕابردوو لەالیــەن ڕێژیمی 
ئیسامیی ئێرانەوە تەیا بەتاوانی 
جیابیــری، زمانــی جیــا، ئایینی 
جیــا و ڕەگــەز و شوناســی جیــا 

کوژراون و دەکوژرێن.
ڕێبــەری  هەڵمــااڵوی  ڕووی 
ڕەخنەگرانــی  کــە  ڕێژیمێــک 
بەندکــراوە  ئەکوژێــت،  خــۆی 
ســێدارە  لــە  سیاســییەکان 
لــە  ڕووناکبیرەکانــی  دەدات، 
بــە  ناچــار  بەندیخانەکانیــدا 
خۆکوشــتن جەســتەیی و فکری 

سۆران شەمسی

دەکات و هیچ چەشنە واڵمێکیش 
بۆ کردەوەکانی ناداتەوە بە هیچ 
الیەنێــک، لە بابەتــی کوژرانی 
پیاوێکی ڕەشپێست لە ئەمریکادا 
وەدوای مەرامی سیاسیی خۆی 

دەکەوێت.
ســااڵنی  کۆمەڵکوژییەکانــی 
٦٠ی هەتاوی لە بەندیخانەکان، 
و  بەلێشــاو  لەســێدارەدانە 
لــە  خەڵــک  بەکۆمەڵەکانــی 
کوردســتان، تیــرۆری ڕێبەرانــی 
....تیــرۆرە  و  کــورد  گەلــی 
کۆمەڵکوژیــی  زنجیرەییــەکان، 
کۆمەڵکوژیــی  بەهاییــەکان، 
ســەرهەڵدانەکانی  لــە  خەڵــک 
جۆزەردانــی   ٣٠ لــە  نێوخــۆدا، 
٩ی  هەتاویــدا،  ٦٠ی  ســاڵی 
٧١ی  ســاڵی  جۆزەردانــی 
هەتاوی، پووشــپەڕی ســاڵی٧٨، 
خەرمانانی ساڵی٧٩، جۆزەردانی 
کۆمەڵکوژیــی   ،٨٨ ســاڵی 
و   ٩٦ ســاڵی  ســەرماوەزی 
کوشــتاری  و   ٩٨ خەزەڵــوەری 
بێبەزەییانــەی  و  بــەردەوام 
کۆمەڵکوژیــی  کۆڵبــەران، 
بێتاوانەکانــی  موســافیرە 
بــە  ئۆکراینــی،  فرۆکــەی 
هاویشــتنی مووشــەک لەالیــەن 
پاســداران،  تێرۆریســتی  ســپای 
واڵتــی  پەناخوازانــی  کوشــتنی 
لەســێدارەدانی  و  ئەفغانســتان 
بەردەوام و بێ وەستانی گیراوانی 
سیاســی بــە تێپەڕبوونی تەمەنی 
ڕێژیــم و هــەزاران تــاوان و تیرۆر 
لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت کــە 
وتنەوەیــان ئازارێکــی بەردەوامــە 
لەســەر جەســتەی گەالنــی ئێران 
ڕەنگــە تەنیا بەشــێکی بچووک 
و دیــار بــێ لــە کــۆی جینایەتە 

سامناکەکانی رێژیم. 
و  تــاوان  ئــەم  هەڵدانــەوەی 
ئــەم  ڕێژیــم  کۆمەڵکوژیانــەی 
ڕۆژانــە بەرباوتریــن کەمپەینی 
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان لە 
خســتووە،  ڕێــک  ڕێژیــم  دژی 
چاالکانــی  لــە  کۆمەڵێــک 
ڕۆژنامەنووســەکان  و  سیاســی 
بــە دانانــی وێنــەی کوژراوانــی 
٨٨ی  ســاڵی  ســەرهەڵدانەکانی 
بــۆ  دەنگــدان  دوای  هەتــاوی، 
ســەرکۆمار  هەڵبژاردنــی  بەنــاو 
ســەرهەڵدانەکانی  هەروەهــا  و 
ئــەم ســێ ســاڵەی ڕابــردوو لــە 
دەزگا  لەالیــەن  ڕێژیــم  دژی 
و  ســپا  و  ئەمنییەتییــەکان 
دادوەریی ڕێژیم لە ژێر فەرمانی 
خامنەییدا کەڵکیان وەرگرتووە.

ئەوەندەیــان گرتن و چەوســانەوە و 
حەپسی نێو ماڵ و دوورخستنەوە 
و هەڕەشــە کرد کــە ئەمڕۆ ئیتر 
کــەس نەمــاوە کــە بێژێــت گــەر 
سەرهەڵدانەکانی ئەمریکا باشە، 
بڕەخســێنن  کەشــێک  کەوایــە 
بتوانــن  خەڵــکان  هەتاکــوو 
ڕێپێــوان بکــەن و توانــای دەنگ 
هەڵبڕینیــان هەبێــت لــە هەمبــەر 
لــە  ترســی  و  ئێــوە  زۆرداریــی 
دووپاتبوونــەوەی ئەزموونی تاڵی 
سەرهەڵدانەکانی خەزەڵوەری ٩٨ 

نەبێت .
بــە  ســەدە«  »دیکتاتــوری 
قســانەی؛  ئــەم  دەربڕینــی 
»خەڵک ئەکوژن و زماندرێژیش 
دەکەن« لە دوایین قســەکانی لە 
هەمبــەر ئەمریــکادا شــەپۆلێک 
قەڵســییەکی  و  تووڕەیــی  لــە 
زۆری خســتە نــاو دڵــی هەمــوو 

ئازادیخوازێک و ئازاری داون.
خامنەیــی وا بیــر دەکاتــەوە کــە 
گەالنــی ئێران تاوانەکانی ئەویان 
لــە یــاد کردووە، ئــەو الی خۆی 
خوێنــی  کــە  دەکاتــەوە  بیــر  وا 
ئــەم  بــۆ  کــە  شۆڕشــگێڕانێک 
ڕێگایــە ڕژایــە ســەر خــاک، لە 

بیر چۆتەوە.
لە ڕاستیدا نوتقی هەر تاکێک بە 
گوێبیســتبوونی ئەم شێوە قسانە، 
دیکتاتۆرێــک  لەالیــەن  ئەویــش  
کــە هەتا بن هەنگڵ دەســتی بە 
خوێنــی گەالنــی ئێــران ســوورە، 

دەبەسرێت.
کــە وایــە بــە چاولێکردنێک بەم 
باسانەی کە ورووژاندمان، دەبێت 
ئــەوە بڵێیــن کــە وەلــی فەقیهــی 
تەلیســم شــکاو و ئابــڕووڕژاو لە 
داوای  دەســەاڵتیاندا  کۆتایــی 
ئــەو شــتەی کــە نە بــۆ خۆی و 
ڕێژیمەکــەی  دەســەاڵتی   نــە 
یانــی  ئێرانیــان  گەالنــی  بــۆ 
)یەکســانیخوازی( بــۆ خەڵــک 
نەکــردووە و بەاڵم بەبێ شــەرمی 
لەالیــەن  جێبەجێبوونــی  داوای 

واڵتانی تر دەکات.
ئــەو هــەر ئــەو دەســەاڵتەیە کــە 
بــە  ڕەخنەگرانــی  و  خەڵــک 
ئەشــرار،  مونافیــق،  »ئەوبــاش، 
خەبیــس و ... هتــد« نــاو دەبات 
و بــە ئاشــکرا خــۆی و ســەرانی 
ســەرەکییەکەی  دەزگا  ســێ 
خوازیــاری  حکوومەتەکــەی 
ســێدارە،  ســزای  جێبەجێبوونــی 
قامچی لێدان، ئازار و ئەشکەنجە 
بــۆ  ڕووناکبیــران  کوشــتنی  و 

نەیارانی خۆیانن.

بێ ڕەوشــتی و فاشیســت بوونی 
خامنەیــی لــە هیــچ کەســێک 
داڕشــتنەکانی  و  نییــە  شــاراوە 
ڕەنگدانــەوەی  و  مرۆڤــی  دژە 
دوژمنایەتــی،  لــە  ترســێنەر 
شەڕەکان، تواندنەوەی نەتەوەکان 
تیــرۆرە  و کۆمەڵکوژییــەکان و 
و  دەرەوە  لــە  ســنوورەکان  بــێ 
نێوخــۆی واڵت، لــە پەروەنــدەی 
ڕەش و خوێنینــی خۆیــدا هەیــە 
و بــێ ڕەوشــتی و بــێ ئابڕوویی 
کاربەدەســتانی ڕێژیمەکــەی لە 
نێوچاوانی مێژوودا نووســراوەتەوە 
کە لە شێوەی دەسەاڵتداریدا هەر 
وەکوو شەوی تاریک ترسێنەر و 

قیناوین.
و  خامنەیــی  قســەکانی 
دەســەاڵتدارانی ڕێژیــم لــە دژی 
ئامریــکا نەیتوانیــوە جێگایــەک 
بدۆزێتــەوە،  ڕێژیمــە  ئــەو  بــۆ 
تەنانــەت بوونەتــە هێمایــەک بۆ 
بــێ ڕەوشــتی و بــێ ئابڕوویــی 
خۆیــان و ڕژیمەکەیان، ڕشــتنی 
فرمێسک لەالیەن خامنەیی کە 
دەســتی بــە خوێنی دەیــان هەزار 
کــەس لــە خەڵکــی مافخــواز و 
مافویستی ئێران سوورە، فێڵێکی 
بــێ ئابڕوویانەیە کە کڕیارێکی 

نییە.
لــە  و  ئیســامی  ڕێژیمــی 
ڕێبەرەکــەی  ئــەودا  ناوەنــدی 
بەرپرســی ڕاســتەوخۆی هەمــوو 
شــێوە  بــە  کــە  تاوانانەیــە  ئــەو 
جیــاوازەکان بــە تێپەڕبوونــی ئەو 
ســااڵنە بەردەوام بــووە، بنەماڵەی 
بەختکردووەکانــی  گیــان 
جــۆزەردان،  ســەرهەڵدانەکانی 
ڕێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ 
و ئــەو هێــزە سیاســییانەی کــە 
بزووتنــەوەی  لەنــاو  ڕیشــەیان 
ڕزگاریــی  بــۆ  مافویســت 
هەمبــەر  لــە  هەیــە  خەڵــک 
دەستپێڕاگەیشتن بە ڕاستییەکان 
و بەدواداچوونــەوەی هەمــوو ئەو 
تاوانانە لەالیەن ڕێژیمدا بەرپرسن 
هەتاکــوو ملــی ڕێژیــم بگرن بۆ 
و  پێگەیشــتن  و  بەدواداچــوون 

ئەستاندنی مافەکانی خەڵک.
هیــچ شــکێک لــەوەدا نییــە کە 
ئامانجــی هەوڵدانی ئەم کۆمەڵە 
درەنــگ یــا زوو ئــەوان ناچار بە 
دانپێدانــان دەکات و ناهێڵــن ئــەم 
تاوانانە لە چاوی خەڵک شاراوە 
ئێمــەدا  واڵتــی  لــە  ئــەوە  بێــت، 
ڕووی داوە، خەڵــک ئەکــوژن و 

زماندرێژیش دەکەن.
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مریەم عەلیپوور

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

٤،٢  ڕاهێنەری سۆزدارانە )عاتفی(: 
بــە  گەشــەدان  و  کــردن  دەستنیشــان 
هەستەکان له و قۆناغه دا خاڵێکی گرنگ 
بێ ئۆقره یــی،   و  دڵه کوتــه  بنه ڕه تییــه  .  و 
کاردانەوەیەکی هەستەکی یان ئاکاری لە 
بەرامبەر دۆخێکی چاوەڕوان  نەکراودایە. 
ئــەوەش زۆر جار بە هۆی کاردانەوەیەکی  
ده روونــی و جه ســته یی )وەک تــرس( بــە 
دەبێتــە هۆی  بەهێــز  شــێوەی هەســتێکی 

گۆڕانکاری.
لــەو کاتانەدایە کــە بیــره  نەرێنییەکانمان 
زیــاد دەکــەن، هەســتی نەرێنیــش هەمــوو 
الشــەمان دادەگرێت و تووشــی دڵه ڕاوکێ 

ده بین. 
Lao Zi  فیلەســووفی چینــی ده ڵێــت: 
›‹ ئه گــه ر  بێ ئۆقره یــی )نائارامــی( دزه  
بکاته  ناو دروونتانه وه  و توشی دڵه ڕاوکێ 
بــن، ئــه و کاته یــه   کــه  پێوه نــدی له گــه ڵ 

خۆتان له  ده ست ده ده ن.‹‹ 
بەهەســتە  گەشــە  دەتوانیــن  ئێمــە  چــۆن 
خۆمــان   )positive( ئەرێنییەکانــی 
نەرێنییەکانیــش  هەســتە  و  بده یــن 

)negative( کەم بکە ینەوە. 
لێــرەدا ڕاهێنەری ســۆزداری، کار یگەری 
خــۆی هەیــە و دەبێتــە هۆکار بــۆ ئــه وه ی 
بتوانیــن جیــاوازی لــە نێــوان هەســتەکان 

دانێین. 

ڕاهێنەری سۆزداری لە ٨ فازدا
١.  ناسینی هەستەکان: 

ڕەنگدانــەوەی  پێکردنێــک  هەســت  هەر 
شتێکە و پێوەندی بە هەلومەرجی دەروونی 
مرۆڤــەوە هەیە. ڕاهێنەر یارمەتی فێرخواز 
هەســتەکانی  باشــتر  ئــەوەی  بــۆ  دەدات 

بناسێت و بە سەریاندا زاڵ بێ. 
٢. په سه ندکردنی هەستەکان: 

فێرخــواز پێویســتی بــە یارمەتــی هەیە تا 
قەبــووڵ  خــۆی  نەرێنییەکانــی  هەســتە 
بــکات. ئەمــە بــەو مانایە نییــە کە دەبێ 
خــۆش  خــۆی  نەرێنییەکانــی  هەســتە 
بووێــت، بەاڵم په ســندنەکردنیان باش نییە 
و کاریگــەری لــە ســەر پرۆســەکە دەبێت 
و ئاڵوگــۆڕ هێنــان بەســەریاندا زەحمــەت 

دەبێت.
٣. ناولێنان لە هەستەکان: 

هەســتەکانی  به یــەک  یــەک  فێرخــواز 
دەنووسێتەوە. 

هەر هەســتێک پێوەندی بە شــتێکەوە هەیە 
و دەتوانێت به پێی ئەو شتەی که  پێوه ندی 
پێــوه  هه یه  ناویان لەســەر دانێت کەواته  لە 
هەنــگاوەکان  ڕاهێنەرییەکــەدا  پرۆســه ی 
ئــەو  نەهێشــتنی  یــان  کەمکردنــەوە  بــۆ 
هەســتانەی کــه  ناویــان لێنــراوه،  ئاســانتر 
دەبێــت. ئەگــەر فێرخــواز خــۆی بــە تەنیا 
نەیتوانی هه ســته کانی بنووسێته وه  که واتە 

ڕاهێنەر دەبێ یارمەتی بدات. 
٤. خوێندنــەوەی هەر یــەک لــە هەســتە 

بنه ڕه تییه کان: 
دەبــێ ئێمــە بزانیــن هەســتە بنه ڕه تییــه کان 
کە بنەمان، لە کوێڕا هاتوون. بۆ نموونە: 
ســاڵ   ١٥ کــە  کچەکەمــان  کاتێــک 
تەمەنیه تــی و درەنگتــر لــه  کاتــی خۆی 

دێتەوە ماڵ، ئێمە لەوانەیە تووڕه  بین. 
بــۆ  هــۆکار  ده بێتــه   کــه   ترســه   ئــه وه  
تووڕه بوونــی ئێمــه ، لەوانەیــە ئــەو ترســە 
هەبێــت  زاتمانــدا  و  ده روون  لــە  بــەردەوام 
ناخــۆش  نــەکا ڕۆژێــک شــتێکی  کــە 
بــۆ کچەکەمــان بێتــە پێــش، کاتێک لە 

دەرەوەی ماڵە. 
ته نانــه ت وه بیرهێنانــه وه ی بیــری نه رێنــی 
ده بێتــه  هــۆی تووڕه  یــی و دروســت بوونی 

دڵه ڕاوکێ. ل
ەوانەیــە ئــەو هەســتانە بــەردەوام دووپــات 
ببنەوە و بەرەبەرەش گەشــە بکەن و لە ناو 
ناخمانــدا ببــن بە هەســتی نەرێنی. ئەمانە 
ئەو هەســتانەن کە ئێمە ده بێ ئاڵوگۆڕیان 

بەسەردا بێنین.  

٥. دیاریکردنی هەستەکان کامەیان باشن 
و کامەشیان نەرێنین: 

لــه و فــازه دا هه ســته  ئه رێنــی و  هه ســته  
نه رێنییــه کان لــه  یه ک جیــا ده که ینه وه  . 
ئــەو هەســتانەی کــە ئەرێنیــن یا باشــن با 
هەر بمێننەوە، بەاڵم ئەگەر هەســت دەکەی 
ماوەیەکــی زۆرە ئــەو هەســتانەت هەیــە و 

پێتخۆشه  بیانگۆڕی 
هیــچ کێشــە نییە و 
کاره   ئــه و  ده توانــی 
بکــه ی. بەاڵم لێرەدا 
ئــه وه ی کــه  گرنگه  
هەستە نەرێنییەکانن 
هەوڵــی  دەبــێ  و 

گۆڕینیان بدەی.
٦. خوێندنەوەی بیرە 
کــە  نەرێنییــەکان 
دروســت  هۆکاری 
هەســتە  بوونــی 
 : نــن کا ێنییە ر نە
هەر یــەک لــە ئێمە 
وه کوو تاک خۆمان 
کــە  بەرپرســیارین 
چۆن بیر دەکەینەوە 

و چ هەستێکمان هەبێت. کاتێک بیرێکمان 
هەیە و بەردەوام مێشــکمان پێوه ی گیرۆده  
بووه  و هۆکاری دروست بوونی هەستێکی 
ناخۆشە، کەواتە یه که م هەنگاو ئه وه یه  که  
به شــداری پرۆســه ی ڕاهێنەری بکه ین بۆ 

نەهێشتنی ئەو شێوه  بیرکردنه وانه.  
ئەرێنییــەکان،  هەســتە  دۆزینــەوەی   .٧
زەحمەتــە  بۆیــان  کــەس  هێندێــک 

هەســتە  بتوانــن 
نــی  کا ێنییە ر ئە
بدۆزنــەوە.  خۆیــان 
دوای  نموونــە:  بــۆ 
کــردن  یــاری 
)ورزش( هەســت بــە 
خۆشی ده کەی، یان 
کاتێــک کەســێک 
گوڵێکــت  دەســکە 
ده کات،  پێشــکه ش 
بــازار  بەچوونــە  یــا 
و شــت کڕیــن دڵــت 
 .. و  ده بــێ  خــۆش 

هتد. 
فێرخوازەکە  ئەگــەر 
ته نیــا  بــه  
هه ســته   نەیتوانــی 
نی  ه کا دڵخۆشــکه ر
بدۆزێتــه وه   خــۆی 

کەواتــە ڕاهێنــەر دەتوانــێ یارمەتی بدات 
و ئــەو هەســتانەی کــە هۆکاری دڵخۆش 

بوونن بدۆزێتەوە. 
٨. جێگۆڕکێ کردنی هەستە نەرێنییەکان 

لەگەڵ هەستە ئەرێنییەکان: 
زۆر جار و بۆ زۆر کەســیش هەروا ئاســان 

نییــە کە بتوانــن جێگۆڕکێ 
نەرێنییەکانیــان  هەســتە  بــە 
بکــەن، هەر بۆیــە پێویســتیان 
بــە یارمەتــی ڕاهێنــەر هەیە. 
لــە  دەتوانــن  ئــەوەش  بــۆ 
پێشــدا خوێندنەوەیــان لەســەر 
هەســتە نەرێنییــەکان هەبێــت 
و دوای دانانــی نــاو لەســەر 
هیــچ  کــە  هەســتانەی  ئــەو 
لۆژیکێکیــان لــە پشــت نییە 
و جێــگای په ســه ندی هیــچ 
عەقڵێک نین و تەنیا هۆکارن 
بەئامانــج نەگەیشــتنیان   بــۆ 
لە کۆتاییدا ڕاهێنه ری کردن 
بــۆ جێگۆڕکــێ کردنی ئەو 
هەستانە بە هەستی ئەرێنی و 
لۆژێکــی بۆ ئەو ه ی هەســتی 
دڵخۆشــی بــدەن بە ئێمــە یان 

دڵخۆشمان بکه ن.
ئــه وه  کارێکــی ئاســان نییه ، 
به تایبــه ت کاتێــک مــرۆڤ 
تووشــی ڕووداوێکی ناخۆش 
بووبێت. به اڵم زۆر ڕێگا هه ن 
که  مــرۆڤ ده توانــێ تاقیان 

بکاتــه وه  وه ک: چوونــه  الی هاوڕێیــان، 
چوونــه  بــازار و ســه یران، وه رزش کــردن، 
پیاســه کردن یا قه ده م لێدان، گه ڕان له  ناو 

سروشتدا و .... هتد. 
هه مــوو ئه و انه  ده توانــن بیره کانمان بگۆڕن 
بوونــی هه ســتی  هــۆکاری دروســت  یــا 

ئه رێنی بن.

٤.٣  ڕاهێنەری بەڕێوەبردن 
به ڕێوه به ری له  کار و ڕه وتی ڕێکخراوێکدا 

بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانجه کانیــان ڕۆڵــی 
گرنــگ و بناغه یــی ده گێڕێــت. هه ربۆیه  
به ڕێوه بــه ری کارامــه  و کاریگه ر ده توانێ 
بڕیاری گونجاو و باش بدات و  ئه و بڕیاره  
گونجاوانــه  هه م به  کــرده وه  دەکرێن و هه م 
ده بــێ  باشــیان  ئاکامــی  و  ده ســتکه وت 
گه یشــتن  لــه   ڕێکخراوه کــه   هه میــش  و 
ده کاتــه وه .  نزیــک  ئامانجه کانــی  بــه  

هۆکار زۆرن بــۆ ئــەوەی بەرپرســێک یــا 
بەڕێوەبەرایەتــی ڕێکخراوێــک بەشــداری 

پڕۆسەی ڕاهێنەری بکات بۆ ئه وه ی:
ئیرادە و توانای بڕیاردانیان هەبێت، بتوانن 
هاوســەنگی باش لە نێوان کاربەدەستان یا 
ئەندامانی ڕێکخراوەکە پێکبێنن، هونه ری 

دابــه ش کردنــی ئــه رک و جێبه جێکردنی 
کاره کان بــه  ده ســتی ئه ندامانیــان هه بــێ 
)یانــی هــه ر خۆیــان کاره کان جێبه جــێ 

نەکــه ن(، لە کەمکردنەوەی کێشــەکان و 
دۆزینەوەی ڕێگاچارە بۆ کێشەکان و هتد 

کاریگەری باشیان هەبێ.
پێنج شێوازی به ڕێوه به ری یان به رپرسایه تی

١. بەڕێوەبەریی ئیدئۆلۆژی
٢. بەڕێوەبەریی  ستراتێژی

٣. بەڕێوەبەریی  کارگێڕی )ئیداری(

٤. بەڕێوەبەریی  تیم )گروپ(
٥. بەڕێوەبەریی  کەسی)شەخسی(

 
وێنــه ی ٢:٤  ئامــاژه  بــه  پێنــج شــێواز له  
به ڕێوه به ریــی یــان به رپرســایه تی ده کات؛ 
بــه اڵم ئه وه ی زۆر بنه ڕه تییه  و به  گشــتی 
تاکــه کان چ وه ک به رپــرس و چ وه ک 
که سی )شه خسی( له  پڕۆسه ی ڕاهێنه ریدا 

به شداری ده که ن، بەڕێوەبەریی کارگێڕی 
 ،  )administrative(ئیــداری یــا 
بەڕێوەبەریی تیم )گروپ( و بەڕێوەبەریی 

کەسییه  )شه خسی (. 
بــۆ  که ســی  ڕاهێنــه ری  تایبــه ت  بــه  
بــه   نا توانێــت کاره کان  به رپرســێک کــه  

باشــی به  سه ر کاربه ده ســته کانیدا دابه ش 
بــکات یــان نا توانێــت پێوه ندییــان له  گه ڵ 

بگرێت، زۆر گونجاوه .

 یــان نه زانێت کــه  ئه ندامانی گروپه که ی 
چۆن و به  چ شــێوه یه ک ڕێک بخات یا 
ســازمان بدات بۆ ئه وه ی ئاکامی باش له  
کاره کانیــان وه رگرن و زووتریش به  ئامانج 

بگه ن.
 بۆ ئه وه ی به ڕێوه به رایه تییه ک بە ئامانج 
بــگات، پــان یان ڕێکاری جیــاواز هه یه . 
له وانــە،  نموونه یــه ک 
و  گۆڕانخــواز  ڕێبــه ری 
کارگێڕی هه ڵســووڕ، زۆر 

باوه .

ڕێبه ری گۆڕانخواز: 
گۆڕانخــواز  ڕێبــه ری 
بنه مــا  لــه   لقێــک 
تیئــۆری  زانســتییه کانی 
به ڕێوه به رییه  که  هه ڵگری 
چوار فاکته ری سه ره کییه  

وه ک:
• گه شه  و شکۆ پێدان به  

ئامانجه کان
• هانــدان و بــە جموجووڵ 

خستنی  ئه ندامان 
• پشــتگیری و هاریکاری 

)یارمه تیدان(
• هه ڵسووڕاندن و چاالک کردن

دوو  له ســه ر  گۆڕانخــواز  ڕێبــه ری 
ده ســته ی  ده خولێتــه وه:  تیئــۆری 
به ڕێوه به رایه تییه کی هه ڵســوور و چاالک 
نه تــرس  ســه رۆکێکی  یــا  ســه رکرده   و 
ڕێبــه ری  به کورتــی  گۆڕانــکاری.  لــه  
گۆڕانخــواز ده گەڕێتــه وه  
نێــوان  پێوه نــدی  بــۆ 
ڕێبه رایه تــی و ئه ندامــان 
و هه روه ها هه ڵســوکه وتی 
یه کتــر  له گــه ڵ  ئــه وان 
و لــه  نــاو کۆمه ڵگــه دا. 
ئــه و  بــاش  ڕێبه رێکــی 
گرنگــی  کــه   که ســه یه  
بــه  شــێوه ی پێوه ندییه کان 
ده دات بــه  تایبه ت ڕوو به  
پێوه ندییه کی  کۆمه ڵگه . 
بــاش خاڵێکــی بنه ڕه تییه  
بۆ گه شە و شکۆپێدان به  

ڕێکخراوه که . 
هه بوونــی  بۆیــه   هــه ر 
پێوه نــدی ڕێبه ر یــان هه ر 
تاکێکــی ڕێبــه ری له ناو 
گــه ڵ  لــه   ڕێکخــراودا 
کۆمه ڵگه ، له گه ڵ ویستی 
هاوواڵتیــان نزیکیــان ده کاته وه  که  ئه وه ش 

بیرۆکه  و سه رچاوه ی گۆڕانکارییه . 
به ڕێوه به ری یان کارگێڕی هه ڵسووڕ

و  هه ڵســوڕاندن  لــه   بریتییــه   کارگێــڕی 
و  هاوڕێیه تــی  ڕۆحــی  دروســتکردنی 
هــاوکاری لــه  نێــوان ئه ندامــان لــە پێنــاو 
ئامانجێکــی  بەدیهێنانــی 
دیاریکــراودا. هــه ر مرۆڤێک 
که ســایه تی  و  خــاوه ن 
و  )خــوو  هەڵســوکەوتی 
ڕەوشتی( تایبه ت بە خۆیەتی، 
بۆیه  هه رکه ســه  به  شێوه یه ک 
مــرۆڤ ده توانــێ کاریگه ری 
له ســه ر هه بێت چ بۆ چاالک 
و هه ڵســووڕکردنی و چ بــۆ 

هاوکاری کردنی. 
لــه   ئــه وه ی  بــۆ  که واتــه  
وه ک  ئه رکه کــه ت 
به رپرســێک ســه رکه وتوو بی 
چــاالک  کارگێڕییه کــی  و 
ده بــێ  هه بــێ  هه ڵســوڕت  و 
هەڵســوکەوت  شــاره زای 
ده ســته ی  تایبه تمه نــدی  و 
ڕێکخراوه کــه ت  کارگێــڕی 

یان ئەندامەکانت بی. 
 

به  سرنجدان به   وێنه ی  ٣:٤ 
ئــه و بیڕوکه یه مان ال دروســت 
ده بێت که به رپرسێکی کارامه  
و کاریگــه ر کاتێــک خــۆی 
پێشــڕه وه،    مــه ودای بــه  ئامانج گه یشــتن 
کورتتر  ده بێته وە و ئه وەش  نیشانه ی ئه وه یه  
پانــی کار و پــرۆژه کان به باشــی ده ڕۆنه  

پێش.

نــاو  لــه   به رپرســی  شــێوازی  پێنــج 
به ڕێوه به رایه تییه کی گۆڕانخوازدا

هه ر به رپرســێک الیه نی چاک و خراپی 
خۆی هه یه، به اڵم من لێره دا ته نیا ئاماژه  
بــه و چه نــد خاڵــه  ده کــه م کــه  زۆر زه ق و 
به رچــاون و کاریگه رییان هەیە  له ســه ر به  
ئامانــج نه گه یشــتن یــان ســه رنه که وتن له  

کاره کاندا.
١. به رپرســێکی ناکارامــه : به رپرســێکی 
ناکارامــه  وه ک شــتێکی ژه نــگ لێد راوه  

و بۆ هیچ کارێک ده ستپێشخه ر نییه. 
مســگه ری  وه ک  الیه نگــر  ئه ندامانــی 
مه نجــه ڵ ســپیکه ره وه  هــه ر ده بــێ هه ڵــه  و 
پــاک  به رپرســه که   ناجوانه کانــی  کاره  
و  دووره په رێــزه   و  ناچــاالک  که نــه وه، 
هــه رده م ده بــێ ئه ندامان یان کاربه ده ســتان 
و  ده ســتپێکردن  بــۆ  بــن  ده ستپێشــخه ر 

به جێگه یاندنی ئه رکه کان.
٢. به رپرسێکی ناچاالک: 

ڕێکخراوێــک  بەرپرســی  کاتێــک 
لــه  نــاو  مــرۆڤ  بــوو،  ناچــاالک 
ڕێکخراوەکــەدا کەمتــر هەســت بە بوونی 
ئــەوەی به رپرســێکه  کــه   دەکات. لەبــەر 
ته نیــا کاتێــک کێشــه  و ناکۆکــی لــه  
نێــوان دوو یــا چه نــد کــه س لــه  ئه ندامــان 
یــا کاربه ده ســتاندا هه بــوو وه ده نگ دێت و 
ده ستپێشخە ری ده کات، ئه ویش ئه گه ر ئه و 
کێشــه یه  یان ناکۆکییه  به  شــێوه یه ک له  

شێوه کان پێی ئه ویش بگرێته وه .
٣. به رپرسێکی چاالک: 

به رپرســێکی چاالک که ســێکی به  توانا 
و زیره کــه ، هــه رده م چاودێــری ئه ندامــان 
ئــاگای  و  ده کات  کاربه ده ســته کانی  و 
نــاو  لــه   مێروویــه   و  مــار  هه ســتی  لــه  
ســه رهه ڵدانی  له گــه ڵ  ڕێکخراوه کــەدا. 
چووکه تریــن ناکۆکی ده ستپێشــخه ر و به  
زووتریــن کات کۆتایی بــه  ناکۆکییه که  

دێنێت.
به توانــا:  و  کارامــە  به رپرســێکی   .٤
به رپرســێکی کارامە و به توانا که ســێکی 
زیــره ک، وریــا و بەهــۆش و به توانایــه  له  
دانان و دیاریکردنی ئامانج و ڕێکخستنی 

گروپه که  و کاره کاندا. 
هه ڵســوکه وتی بــاش و توانای ئاڵوگۆڕی 
ڕاوبۆچوونی هه یه . توانایی دابه شکردنی 
ڕۆڵــی هه یــه . گوێڕاگــرە و لــه  پێوه نــدی 

گرتندا زیره که. 
ده توانــێ ڕۆڵێکــی زۆر ئەرێنــی و باشــی 
هه بێت، بۆ پێکهێنانی که شــوهه وایه کی 
ئه ندامــان  کــه   کولتوورێــک  یــا  ســالم 
ڕاشــکاوانه بتوانــن باســی ئــه و بابه تانــه 
بکــه ن کــه   هه موویــان له  ســه ری کۆک 
نیــن یــان بیروبۆچوونــی جیاوازیــان هه یه . 
ئه ندامــان  کــه   پێکهێنانــی کولتورێــک 
گوێڕاگــری   و  ڕێــزه وه   پشــوودرێژی  بــه  

بۆچوونه  جیاوازه کانن. 
کولتورێــک کە ئه ندامانی گروپ به بێ 
بارودۆخه کــه  هه ڵوێســتی  شــیکردنه وه ی 
و  بەڕوونــی  بتوانــن  و  نه گــرن  بێجــێ 
شەفافیەت ناڕازی بوونی خۆیان ده رببڕن. 

٥. به رپرسێکی گۆڕانخواز: 
بەرپرســێکی گۆڕانخواز به رده وام له  بیری 

ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکاریدایه . 
هــه رده م وه ک ڕاهێنه رێکه  و به رده وام ئیده  

و بیرۆکه ی تازه ی پێیه . 
کاریگه ری له ســه ر شــێوازی بیرکردنه وه ، 
هه ڵوێستگرتن و به ڕێوه بردنی ئه رکه کانی 
هه یــه .  کاربه ده ســته کانی  یــا  ئه ندامــان 
هانــده ر و پشــتیوانیانه  بــۆ گه یشــتن بــه  

ئامانجه کانیان. 
لــه  گۆڕانــکاری ناترســێت و ریسکیشــی 
بــۆ ده کات، دایــم گوێگــره  و ئاوه اڵیــه  بۆ 

وه رگرتنی پێشنیار و تێبینی تازه . 
هــه وڵ ده دات بەپێی ئاڵوگۆڕه کان  و شــان 
بــه  شــانی پێشــکه وتنه کانی ده وروبــه ر و 

جیهان بڕواته  پێش.
وێنــەی  )بڕوانــە   ٤:٤ وێنــه ی   به پێــی 
کــه   ئاکامــه   ئــه و  ده گه ینــه   خــوارەوە( 
به رپرســێکی نــاکارا و ناچاالک هۆکاره  
بۆ دروست بوونی به ڕێوه به رییه کی ناکارا 
بــۆ  ئــه وه ش هــۆکاره   ناچــاالک کــه   و 

دوورکه وتنەوە  له  ئامانج.

وێنه ی  ٤:٤ پێنج شێوازی به رپرسی و مه ودای گه یشتن یان دوورکه وتنه وه یان به  ئامانجه کانیان پیشان ده دات. 
دەستی ڕاست بەرەو سەرەوە نزیکبوونەوە لە ئامانجەکان پیشان دەدات و پێچەوانەکەشی دەستی چەپ بەرەو خوارەوە 

دوورکەوتنەوە لە ئامانجەکان پێشان دەدات.

وێنه ی     ٣:٤ئاماژەیە بە به رپرسی ناکارامه  و کارامه 

وێنه ی  ٢:٤ پێنج شێوازی به ڕێوه به ریی یا به رپرسایه تی و ئاکامه کانی



٩ ژمارە ٧٧٦ ، ٢٠ی ژوئەنی ٢٠٢٠

ڕەحمان سەلیمی

مەال عەلی سێاڵو

بڕیارنامەی ئاژانس و وێستگەی ئەتۆمیی ڕێژیم

»کۆماری ئێسامی لەنێوان نەمان و خۆبەدەستەوەداندا« 

ڕۆژی هەینــی ٣٠ی جۆزەردان، شــورای 
بڕیاردانــی ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی 
ناوکی له کۆتایی دانیشــتنی ۵ ڕۆژەی 
 ٣ پێشــنیارکراوی  بڕیارنامــەی  خــۆی، 
واڵتــی ئورووپایــی بــە زۆرینــەی دەنــگ 

پەسەند کرد. 
لێکەوتــە  لــە  کــە  ئێــران  ڕێژیمــی 
زۆر  بڕیارنامەیــە  ئــەم  سیاســییەکانی 
دەترســێت، لە هەڕەشــەکردن هەتا پاڕانەوە 
هەر کارێکی کە لە دەستی هات کردی 
هەتا پێش لە پەسەندکردنی بگرێت، بەاڵم 

سەرکەوتوو نەبوو.
بــە  ئێرانــی  ڕێژیمــی  بڕیارنامەیــە  ئــەم 
هاوکاریی کردنی تەواو لەگەڵ ئاژانسی 
گەیاندنــی   بەجــێ  و  ناوکــی  وزەی 
داوکارییەکانــی ئاژانس، کە یەک لەوان 
ئیزنی دەستپێڕاگەیشــتنی تەواو بە شوێنە 
شــاراوەکانە کــە ڕێژیم چاالکــی ناوکی 
تێــدا هەیــە، ملکەچ دەکات. واتای ڕوون 
و ئاشــکرای ئــەم دەســتەواژە ئەوەیــە کــە 
ڕێژیمی ئێران هەتا ئێستا لەگەڵ ئاژانسی 
وزەی ناوکــی هاوکاریــی نەکــردووە و لە 
چەند شوێنی نهێنی و بە دوور لە چاوی 

ئاژانس، ئۆرانیۆمی پیتاندووە.
ئاژانســی نێونەتەوەیــی وزەی ناوکــی لــە 
دوو ڕاپۆرتــدا کــە بــۆ شــورای بڕیــاردان 
خســتوویەتە ڕوو، بە شــێوەیەکی بێ وێنە 
پێشێلکردنە بەردەوامەکانی ڕێژیمی ئێران 
لە بابەت پرۆتۆکۆلە پەیوەست کراوەکانی 
NPT لــە ڕێککەوتنــی بەرجام ئاگادار 
هەروەهــا  ڕاپۆرتانــەدا  لــەم  کردووەتــەوە. 
بــاس لــەوە کرابــوو کــە ڕێژیمــی ئێــران 
مــەوادی  بــە  پەیوەندیــدارەکان  پرســیارە 
ناوکی ڕانەگەیەنــدراوی واڵم نەداوەتەوە. 

ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران لــە 
ماوەی ٤١ ســاڵی ڕابــردوودا لە واڵتێکی 
پــڕ پیــت وبەرەکەتــی وەک ئێــران نــەک 
لەبــواری ئابــووری، سیاســی، کلتــووری 
پــەرەی  و  نەکــردووە  گەشــەی   ... و 
هەنــگاو  چەندیــن  بەڵکــوو  نەســتاندووە 
بــەرەودوا گەڕاوەتــەوە و ئێرانێکــی  وێــران 
بــۆ  بەندیخانەیــەک  وەک  داڕمــاو  و 

دانیشتووانی هێشتۆتەوە.
بــواری  لــە شــارەزایانی  دیــارە زۆرێــک 
سیاســەت وئابــووری لــە ئاســتی جیهانی 
و ئێرانــدا بــە پشــت بەســتن بــە فاکتەری 
ویایەتــی ڕەهــای فەقیــە لــەو بڕوایــەدان 
کــە هــۆی ســەرەکی لــە شکســتهێنانی 
سیاســەتەکانی دەســەاڵتی حاکــم بەســەر 

هەروەها ئاژانسی وزەی ناوکی چاالکییە 
 ٣ لــە  ئێرانــی  ڕێژیمــی  ناوکییەکانــی 
شوێنی ئێران ئاشکرا کردبوو کە لە الیەن 

ڕێژیمەوە ڕانەگەیەندرابوو. 
ڕێژیمــی ئێــران ئیزنــی نــەداوە کــە ئــەو 
بــە  گوماناویــی  شــوێنی  دوو  ئاژانســە 

چاالکیی ناوکی بپشکنێت.
ســەرەڕای ئەمانــە لــەم ڕاپۆرتانــەدا بــاس 
لــەوە کرابوو کە ڕێژیمی ئێران ڕادەیەکی 
زۆری ئۆرانیۆمــی پیتێنــدراوی بەرهــەم 
هێنــاوە و پاشــەکەوتی کــردووە. کــۆی 
ئــەم داتایانــە نیشــان دەدەن کــە ڕێژیــم لە 
دوای ڕێککەوتنــی بەرجــام و بــە تایبەت 
لــە ســاڵی ڕابــردووە بەخێراییەکی زیاترەوە 
بــۆ دەستپێراگەیشــتن بــە بۆمبــی ناوکی 

هەوڵی داوە.
پێشــووی  جێگــری  هاینۆنــن«  »ئولــی 
ناوکــی و  نێونەتەوەیــی وزەی  ئاژانســی 
بەرپرســی پێشــووی پشــکێنەرانی ئاژانس 
لــە ئێــران کــە لەگــەڵ فرتوفێڵــەکان و 
پــرۆژە  لــە  ڕێژیــم  نهێنیکارییەکانــی 
هەیــە  ئاشــنایەتی  ئێرانــدا  شــاراوەکانی 
باســی لــەوە کــردووە کــە ڕێژیمــی ئێــران 
نــە تەنیــا ســانتریفیوژەکانی پــەرە پێداوە، 
بەڵکــوو تۆنێک ئۆرانیۆمــی پیتێندراوی 
بە خەســتی  ۴.۵ لە ســەد بەرهەم هێناوە و 
ئەگەر هەتا ئاستی ٩٠ ئۆرانیۆم بپیتێنێت 
بۆ دروســتکردنی بۆمبــی ناوکی بێ نیاز 

دەبێت.
کــە  بەرچــاو  دێتــە  وا  ئێســتادا  لــە 

تایبــەت  بــە  نێودەوڵەتــی  کۆمەڵــگای 
پێشــێلکردنی  بــارەی  لــە  ئورووپــا 
بەڵێنییەکانــی بەرجــام لەالیــەن ڕێژیمــەوە 
ڕوانگەیەکــی جیــاوازی گرتووەتەبــەر و 
ڕێژیمــی  دەستپێڕاگەیشــتنی  مەترســیی 
تێرۆریســتی ئێــران بــە چەکــی ناوکی بە 
 ٣٠ بڕیارنامــەی  و  وەرگرتــووە  جیــددی 
جۆزەردانــی شــورای بڕیاردان نیشــاندەری 
ڕوانگــەی جیــاوازی ئورووپــا و دواییــن 

هۆشداریی بەو ڕێژیمەیە.
ڕوانگــەی  گۆڕانــی  نیشــانەی 
ڕێژیمــی  بــە  نیســبەت  ئورووپاییــەکان 
ئێــران ســەرەڕای ئــەو بڕیارنامەیــەی کــە 
بــە شــورای بڕیاردانیان پێشــنیار کردبوو، 
ئورووپایــی  واڵتــی   ٣ بەیانییەیەکــەی  

بڕیاردانــە  شــورای  بڕیــاری  دوای 
ســەرەڕای  بەیانییــەدا  لــەو   . )حــوکام( 
جەختکــردن لەســەر ڕاگرتنــی چاالکیــی 
ناوکــی ڕێژیم،  بــۆ متمانەکردن لەوەیکە 
ڕێژیمــی ئێــران چەکــی ناوکــی بەرهــەم 
ئــەو  لەســەر  ئێمــە  هاتــووە:  نەهێنیــت 
باوەڕەیــن کــە هەڵوەشــاندنەوەی گەمــارۆ 
لــە  ئێــران  ســەر  چەکوچۆڵییەکانــی 
مانگــی ئۆکتۆبری داهاتــوو کاریگەری 
ســەقامگیریی  و  ئەمنیــەت  ســەر  لــە 
ناوچەکــە دادەنێــت؛ ئێمــە داواکاریــن کە 
گەمارۆکانــی یەکێەتی ئورووپا لە ســەر 
چەکــە غەیرە ناوکییەکان و تێکنۆلۆژی 
مووشــەکیی هەتــا ســاڵی  ٢٠٢٣ درێــژ 

بکرێتەوە.

ئــەم هەڵوێســتە کــە لەگــەڵ هەڵوێســتی 
نیشــانەی  گونجــاوە،  پێکــەوە  ئامریــکا 
ئەوەیــە کــە کۆدەنگییەکــی نێودەوڵەتــی 

دژی ڕێژیمی ئێران شکڵ دەگرێت.
بێ گومــان لەم بارەوە بڕیارێکی عاقانە 
لــە ڕێژیمێکــی ســەڕەڕۆی وەکــوو ئێــران 
چاوەڕوان ناکرێت. عاقانەترین بڕیار کە 
لە قازانجی خەڵکدا بێت دەسبەرداربوون لە 
چەکــی ناوکی بــە تەواوەتی و کرانەوەی 
واڵت و دانی ماف و ئازادییەکانی خەڵکە 
کە ئەوەش بە مانای ئەوەیە کە ئەو ڕێژیمە 
تــا ئێســتا هیــچ بڕیارێکــی عاقانــەی 
بێــت.  نــەداوە کــە ئەمەیــان دووهەمیــان 
تەنیــا بڕیارێکــی عاقانەی بــە قازانجی 
ڕێژیم وەگەرخستنی هەموو چەرخەکان و 
هەوڵەکانن بۆ دەستڕاگەیشــتن بە چەکی 
ناوکییــە. بە بڕوای کارناســانی سیاســی  
زامنــی  تەنیــا  ئەمــە  ســەروبەندەدا  لــەم 
مانــەوەی ڕێژیمــە و تەنیــا ڕێگایەکیشــە 
کــە واڵتانــی زلهێــز حیســابی زیاتــر بــۆ 

ڕێژیمی ئیسامی بکەن.
هەربۆیــە ڕێژیــم هــاوکات لــە هەوڵدایــە 
کــە کارتــە گوشــارەکانی زیاتــر بــکات. 
هەڵگــری  دوورهاوێــژی  مووشــکی 
کاوەی ناوکــی هەنــگاوی جیددیــن کە 
ڕێژیــم خەریکە خۆی بــۆ ئامادە دەکات. 
درێــژەدان بــە دەســتتێوەردان لــە کاروباری 
واڵتانی ناوچەش لە سیاسەتی سەرەکیی 
ئــەم ڕێژیمە دەمێنێتەوە کە لەســەر مێزی 

وتووێژدا کارتی زیاتر بخاتە ڕوو. 
بەم پێیە ڕێژیم دەیهەوێت بە جیهان پیشان 
بدات کە ئەگەر قەرار بێت ئێران بڕووخێت 
و بســووتێت، ئــەوە دەبێ گشــت ناوچەکە 
لەگــەڵ خــۆی بخاتە نێو ئاگر و شــەڕەوە 
و دەیهەوێــت ئــەم پەیامــە بگەیەنێــت کــە 
لەوەهــا دۆخێکــدا دۆڕاوی ســەرەکی جیا 
لە ڕێژیم، واڵتانی ناوچە و زلهێزیش دەبن 

کە لە ناوچەکە بەرژەوەندییان هەیە.

ئێرانــدا بــۆ ئــەو سیســتمە دەگەڕێتەوە کە 
ئاســایی  ڕێــرەوی  واڵت  نــادات،  ڕێگــە 
پەیوەندییە دیپلۆماسی و بازرگانییەکانی 
خۆی لە ئاستی دەرەکی و نێوخۆییدا بەهێز 
بــکات کە بتوانێ هەم پێداویســتییەکانی 
ژیان وهەم ئازادی بۆ دانیشــتووانی دابین 

بکات. 
لەگــەڵ ئــەوە کۆمەڵێــک شــڕۆڤەکاری 
هێندێــک  بوونــی  پێیانوایــە  سیاســی  
الیەنــی جۆراوجۆر لە نێو دەســەاڵتدا وەک 
دەتوانــن  ڕیفۆرمخــواز  و  ئیســاحتەڵەب 
کاریگــەر بن لە ســەر دێموکراتیزەکردنی 
الیەنانــە  ئــەم  دەڵێــن  هەروەهــا  ئێــران؛ 
هەڵقواڵوی جەماوەری ناڕازین لە ئێراندا.
بەخاڵێکــی  ئامــاژە  دەمهــەوێ  لێــرەدا 
دەگوتــری  جــار  زۆر  بکــەم؛  گرینــگ 
بوونیــات  دیکتاتــۆری  ناتوانــێ  سیســتم 
بنێــت بەڵکــوو دیکتاتۆرەکانن سیســتمی 
لــەو  مــن  دەکــەن؛  درووســت  جۆراوجــۆر 

بــاوەڕەدام هــەر سیســتمێک کــە بونیــات 
دێمکراتیکــی  سیســتمێکی  چ  دەنــرێ 
فرەڕەهەنــد بــێ چ سیســتمێکی ئایینــی 
بێ یان سیکتاریســت ودیکتاتۆری بێ بە 
یاسا ڕێک دەخرێ  و یاسامەند دەکرێ. 
جــا ئەگەر یاســایەکی دێموکراتیک بێت 
نەتەنیــا دیکتاتــۆر دروســت نابــێ بەڵکوو 
پێش بە ســازبوونی دیکتاتۆری دەگیرێ، 
بــەاڵم ئەگــەر یاســاکە نادێمۆکراتیــک 
هــەم  نادێموکراتیکــە  هــەم سیســتم  بــێ 

دیکتاتۆریش خۆبەخۆ دروست دەبێ. 
لەم سۆنگەوە هەر جۆرە نادادپەروەرییەک 
کە دێتە ئاراوە بۆ چەسپاندنی بنەماکانی 
دیکتاتۆرییە کە جاری وایە بۆ گەیشــتن 
کەڵــک  ئاییــن  لــە  ئامانجەکانــی  بــە 

وەردەگیرێ  بۆ دیکتاتۆرییەتێک.
 بۆیــە بوونــی هێندێــک الیــەن و هاتنــە 
ســەرەوە  لــە  کــە  جیــاواز  بیــری  ئــارای 
ئاماژەی پێکرا لە  سیاسەتی ریاکارانەی 

ئاخوندەکانە بۆ چەواشــەکاری و بەالڕێدا 
بردنی ڕای گشــتی کۆمەڵگا و هەروەها 
بــۆ کــپ کردنــی دەنگــی ناڕازییەکانی 

ئێرانە. 
دەســەاڵتدارانی ئێران بۆ مانەوەی خۆیان، 
ویایەتــی فەقیهیــان بوونیــات نــا و بــۆ 
پاراســتن و مانــەوەی خۆیان لەدەســەاڵتدا 
ئەو سیســتەمەیان یاسامەند کرد بۆنموونە 
بنەڕەتــی  یاســای  ســەیری  کاتێــک 
دەکەیــت  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
بەڕوونــی دەبینــی کە بە پێــی دەقەکانی 
ئەم یاســایە تەنیا ولی فقیهه کە قســەی 

کۆتایی دەکات. 
بەئاشــکرا  ئــەوەی  ئیســامی  کۆمــاری 
ســااڵنێکە  وانییــە.  لەکــردەوەدا  دەڵــێ 
ملمانــێ لــە گــەڵ جیهــان بەگشــتی و 
ئامریــکا بەتایبەتی دەکات؛ زۆر جار کە 
زانیان دۆخه كه  ئاڵۆزە و بەرەو هێڵی سوور 
دەڕوات دانیشتن و ساتوسەودای ژێربەژێر 

ڕێــک دەخــەن؛ زۆر کاتیــش بەبیانــووی 
جۆراوجــۆر تەنانــەت حــازر نیــن لەگــەڵ  
ترامــپ ســەرکۆماری ئامریکاش وتووێژ 

بکەن! 
راســتی ئەوەیە ئاخوندە دەســەاڵتدارەکانی 
ئێرانــی بەاڵلێــدراو بــۆ مانــەوەی خۆیان و 
هێشــتنەوی کۆمەڵگایەکی دواکەوتووی 
و  فرتوفێــڵ  هیــچ  لــە  چەقبەســتوو 
تاکتیکێکــی نەشــیاو  خۆنابوێــرن. لــەو 
پێوەندییــەدا پەنــا بــۆ هەمــوو ئامرازێکی 
نــاڕەوا دەبەن. ئەگەرچی بــە لەناوچوونی 
وداڕمانــی  ئێــران  کۆمەڵــگای  گشــت 

ژێرخانی ئابووریی واڵتیش تەواو بێت.
لێرەدا بە پرسیارێک درێژە بە باسەکەمان 
دەدەیــن: ئایا دەنگهێنانــەوەی ترامپ  بۆ 
جــاری دووهــەم لــە  بەرژەوەنــدی ڕێژیمی 

ئاخوندیدایە ؟   
چوارســاڵە ڕێژیمــی ئێــران ڕاســتەوخۆ لە 
دژایەتی ترامپ و کابینەکەی  لێدوانی 
جۆراوجۆر دەدات و ترامپیش هەمیشــە بە 
هەڕەشــەی گەمــارۆی ئابــووری وەاڵمی 
تونــدی داوەتــەوە بــەاڵم ئــەم گەمارۆیانــە 
ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری  نەیتوانیــوە 
بڕووخێنــێ چونکە مەبەســتی ئامریکاش 
تــا ئێســتا ڕووخانی ڕێژیم نەبــووە بەڵکوو 
و  بــوون  تەســلیم  ئامریــکا  ئامانجــی 
ســنووردار کردنــی ئێرانــە لــە ناوچەکەدا 
کە تارادەیەکی زۆریش تێیدا سەرکەوتوو  
بووە؛ نموونەی بەرچاویش کوشتنی قاسم 
ســلێمانی بــوو لە عێراقــدا، بۆیە لۆژیک 
وا حوکــم دەکات کــە ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســامی ناتوانێ چیدیکە بەو جۆرە کە 
دەیهــەوێ و قازانجــی لێــدەکات درێــژە بە 
سیاســەتی ئاژاوەگێڕانــەی خــۆی بــدات، 
بۆیــە لــە کۆتاییدا ملکەچی دانیشــتن و 

تەسلیم بوون دەبێ. 
بــا فوکــۆس  لــە ســەر کارنامــەی ٤١ 
فەقیــە  ویایەتــی  دەســەاڵتی  ســاڵەی 
بەگشــتی  زلهێــز  واڵتانــی  بەرانبــەر  لــە 
و ئامریــکا بەتایبەتــی بکەیــن، ڕوون و 
ئاشــکرایە ئــەو سیاســەتەی  ڕێژیــم لــە 

ناوچەدا بە قازانج  و بەرژەوەندی ئابووری 
و  بەگشــتی  زلهێــزەکان  بازرگانــی  و 
ڕۆژئــاوا بەتایبەتی  تەواو بووە،  هەرچەند 
جاروبــار لەالیەن  نەتەوە یەکگرتووەکانەوە 
بەهــۆی پێشــێلکردنی مافەکانی مرۆڤ 
و لــە ســێدارەدانی بەندییــە سیاســییەکان 
و بێڕێــزی بــە ئیتنیــک و نەتەوەکانــی 
ئێران  گوشار دەخرێتە سەر ڕێژیمی ئێران 
بەاڵم دەکرێت بڵێین ئەم جۆرە ســیناریۆ و 
تەمسیانە بۆ   دوو مەبەستی سەرەکییە: 
یەکــەم  وەرگرتنــی ئیمتیازگەلــی دیکــە 
لــە کۆمــاری ئیســامی و دووهــەم بــۆ 
ڕاکێشــانی بیروڕای گشتی کۆمەڵگای 
جیهانــی و ئێرانــە، ئەگینا بــۆ جارێکیش 
هۆشــدارییەکی جیدییان بە ڕێژیمی ئێران 

نەداوە.
بــە لێوردبوونــەوە و تێڕوانیــن لــەو باســەی 
سەرەوە بەو ئاکەمە دەگەین کە کۆماری 
ئیسامی کات دەکوژێ و هەموو هەوڵی 
ئەوەیە کە خۆی ڕاگرێ هەتا هەڵبژاردنی 
ســەرۆکایەتی ویایەتــە یەکگرتووەکانی 

ئامریکا دەکرێ.  
ئــەو کات لــە دوو گریمــان بــەدەر نییــە: 
یەکــەم ئەگەر ترامــپ دەنگی نەهێنایەوە 
کۆمــاری ئیســامی ئامادە دەبێ لەگەڵ 
لەوانەیــە  و  دابنیشــێ  ســپی  کۆشــکی 
ئێمتیازی زیاتریش  بدا. چۆنکە ئەو حازر 
نەبوو لەگەڵ ترامپ بکەوێتە دانوستانەوە  
ئێســتا ئیدی کەســێکی دیکە ســەرۆکی 

ئەم واڵتەیە.
دووهــەم ئەگــەر ترامپ دەنگــی هێنایەوە 
دیســان ڕێژیــم ناچــار بــە دانیشــتنە بەاڵم 
فەقیــە  وەلــی  فتوایەکــی  بــە  ئــەوکات 
کــە  بەرژەوەندی ئیســام لە مەترســیدایە 
ئامادەیــە بــە شــەرمەزارییەوە بچێتە ســەر 
داواکارییەکانــی  و  وتووێــژەوە  مێــزی 
ئامریــکا قەبوول بــکات؛ کەواتــە لەنێوان 
بــوون  تەســلیم  بوونــدا  وتەســلیم  نەمــان 
هەڵدەبژێــرێ و جارێکــی دیکــە مێــژوو 
فــڕ  ژار  جامــی   و  دەبێتــەوە  دووپــات 

دەکرێ. 
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پاســدارانی  ســپای  تۆپخانەکانــی 
ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژی سێشەممە 
٢٧ی جــۆزەردان، بــۆ ماوەی ٢ رۆژ 
پێشــمەرگەکانی  بــارەگای  و  بنکــە 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێرانیــان لــە شــاخەکانی قەندیل و 
سنووری ناوچەکانی حاجی ئۆمەران، 
چۆمان و ســیدەکان دایە بەر ئاوری 
تۆپخانــەی قــورس و کاتیۆشــاباران. 
هاوکات تورکیە بە هێرشــی هەوایی 
زەوینــی  هێــزی  ڕەوانەکردنــی  و 
لەگــەڵ  بەرەنگاریــی  بیانــووی  بــە 
پ ک ک ســنوورەکانی هەرێمــی 
بەزانــدووە. عێراقیــان  کوردســتانی 
بــە  زۆر  زیانێکــی  هۆیــەوە  بــەم 
ناوچەیــە  ئــەم  هاونیشــتمانیانی 
ماڵەکانیــان  و  گەیشــتووە 
ئــاوارە  خەڵکەکــەی  و  وێــران 
ناوچەکــەش  ژینگــەی  و  بــوون 
وێکەوتــووە. بەرچــاوی  خەســاری 
ئەوە لە حاڵێکدایە کە ئەم هێرشــانە 
هاوبەشــی  کۆبوونــەوەی  دوای 
و  ئێــران  دەرەوەی  وەزیرانــی 
تورکیــە لــە ئانــکارا دەســتی پێکــرد.
 ›‹ بەڕێــز  لەگــەڵ  وتووێژێکــدا  لــە 
جێگــری  دەرویشــی‹‹  ســدیق 
فەرماندەیــی  دەزگای  بەرپرســی 
کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
خســتووەتە  بابەتەمــان  ئــەم 
بــۆ  ســەرنجتانی  و  بەربــاس 
ڕادەکێشــێن. خوێندنــەوەی 

لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  ئامانجــی 
شــاخەکانی  تۆپبارانکردنــی 
چ  و  چییــە  کوردســتان 
دەســکەوتێکی بــۆ ڕێژیــم دەبێت؟ 
لە کوردســتاندا جواڵنەوەی شوناسخوازی-
دوورودرێــژی  مێژویەکــی  نەتەوەیــی 
بڕیــوە، قۆنــاغ بە قۆناغ، هــاوکات لەگەڵ 
جیهــان  جۆراوجۆرەکانــی  گۆڕانکارییــە 
و ناوچــە نــوێ بووتەوە و بەرەوپێشــچوونی 
بەخۆیــەوە بینیــوە، ڕێژیمــە یــەک لەدوای 
یەکەکانــی کوردســتان بــە قەاڵچۆکردن، 
زەبروزەنگ و بە لەپێشــگرتنی سیاســەت و 
پــرۆژەی ئاسیمیاســیۆنی فرەڕەهەندیانەوە 
نەیانتوانیوە پێش بە ڕەوتی بەرەوپێشچوون و 
بەهێزبوونی ئەو بزاڤە ڕزگارییخوازانە بگرن
و  دیکتاتۆرییانــە  سرووشــتی 
پێشــوو  ڕێژیمەکانــی  میلیتاریســتیانەی 
و تۆتالیتاریســتیانەی ڕێژیمــی پاســیوی 
خاوەن دەســەاڵتی ئێستای ئێران لە الیەک 
و لەالیەکــی دیکــەوە حــەزی داگیرکاری 
و تەماحکــردن لــە خــاک و سرووشــت و 
شارســتانییەتی کوردســتان دوو فاکتەری 
ســەرەکین لەبەردەم چارەسەریی سیاسییانە 
نەتەوەیــی  پرســی  ئاشــتیخوازییانەی  و 

کوردســتان،  خەڵکــی  شوناســخوازی  و 
و  ڕادیکالیــزم  و  توندوتیژیــی  هەربۆیــە 
سرووشــتی  چەقبەســتوو،  عەقانیەتــی 
زگماکیانــەی ئــەو ڕێژیمانــە بــە تایبەتی 
ئێرانــە.  ئیســامی  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
تۆپبارانکردنی شاخ و کێو و پێدەشتەکانی 
ڕێکارەکانــی  لــە  یەکێــک  کوردســتان 
سیاســەتی ڕادیکاالنــە و توندوتیژیانــەی 
ڕێژیــم دەرحــەق بــە خەڵکــی کوردســتانە 

کــە بەمەبەســتی ژینۆســایدی ســەوزایی 
کوردســتان  ئاژەڵداریــی  و  کشــتوکاڵ  و 
توانایی)بنیــە(  بــە  خەســارگەیاندن  و 
دەچێــت.  بەڕێــوە  کوردســتان  ئابووریــی 
لەالیەکــەوە  دەدات  هــەوڵ  چەشــنە  بــەم 
تۆڵــە لە خەڵکــی خەباتــکار و خۆڕاگری 
کوردســتان بکاتــەوە و لەالیەکــی دیکــەوە 
دەیهــەوێ ئیرادەی خەڵکی کوردســتان بۆ 
بەرخــۆدان و خەبــات لــە پێنــاو ڕزگاریــی 
لــە  داگیرکــەران،  دەســتی  لــە  نیشــتمان 
بــار بــەرێ یــان النیکــەم الوازی بــکات.
ســووتانی مووچــە و مــەزرا و بەروبومــی 
و  کوردســتان  خەڵکــی  کشــتوکاڵی 
کوردســتان  ئاژەڵداریــی  ســەقەتکردنی 
و  دارســتان  ســووتاندنی  هەروەهــا  و 
لــە  یەکێــک  کوردســتان  لێڕەوارەکانــی 
کۆمــاری  دەســکەوتەکانی  گەورەتریــن 
تیرۆریستپەرەوەریی بەناو ئیسامیی ئێرانە.

ئایــا تۆپبارانــی ئــەم دواییانــە 
و  هێــز  ئەوەیکــە  وێــرای 
ڕەوانــەی  زۆری  چەکوچۆڵێکــی 
شارەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتیش 
ســااڵنی  لەگــەڵ  کــردووە، 
پێشــوو چ جیاوازییەکــی هەیــە؟
هاتنــە ئــارای بیرۆکــەی نوێــی خەبــات و 
ڕەوتی ڕێنێســانس لە بزاڤی شوناسخوازانە 
و ڕزگارییخوازانەی خەڵکی کوردســتانی 
خۆرهــەاڵت لــە ژێر ڕۆشــنایی چەمک و 

›‹ڕاســان‹‹  وێژمانــی )دێسکۆرســی(ی 
دا بــووە هــۆی گۆڕانکاریی لــە مێتۆدی 
خەباتی نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتدا. ئەم شــێوازە 
توانــای  و  هێــز  دەرخــەری  کــە  خەباتــە 
سیاســی و تەشــکیاتی و شــویندانەریی 
حیزبــی دێموکراتــە کــە لەالیــەن خەڵکــی 
وەزاڵەهاتووی کوردســتانەوە پێشوازییەکی 
گــەرم و گوڕی لێکــرا، هەنووکە خەڵکی 
کــوردەواری  کۆمەڵــگای  و  کوردســتان 

پایەیەکی سەرەکی ئەو خەباتەن. بەگشتی 
خەباتی شاخ و شار ڕۆحیەیەکی بەهێزیی 
وەبــەر جەســتەی جوواڵنــەوەی ڕۆژهەاڵت 

داوە.
قوواڵیــی  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
کۆمــاری  ئەمنییەتــی  ســتراتیژیی 
بەهێزبوونــی  بۆیــە  هــەر  ئیســامییە، 
ئــەو  لەالیــەن  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ترســناکی  هەڕەشــەیەکی  بــە  ڕێژیمــەوە 
جــۆری  دەژمێــردرێ.  ئەمنییەتــی 
ســتراتیژیی  و  کایــە  و  هەڵســوکەوت 
ڕووی  لــە  ئێــران  ئیســامی  کۆمــاری 
ئاســت  لــە  ئەمنیەتییــەوە  و  سیاســی 
کوردســتان و خەڵکەکەیــدا، جیاوازییەکی 
ئەوتۆی بەخۆیەوە نەبینیوە بەاڵم لە ڕووی 
تەکنیک و شــێوازەوە دەکرێ بڵێین توندتر 
و رادیکاڵتــر بووەتــەوە، واتــە دەیهــەوێ بــە 
شێوەیەکی توندوتیژتر لە جاران بەرەنگاری 
خەڵکی کوردستان ببێتەوە. هەر بەو هۆیەوە 
میلیتاریزەکردنــی  ڕەوتــی  کــە  دەبینیــن 
کوردستان ڕۆژلەدوای ڕۆژ خێراتر و زۆرتر 

بەڕێوەدەچێت.
هێندێــک  سەربازیشــەوە  ڕووی  لــە 
تەکنیکــی  و  تاکتیکــی  گۆڕانکاریــی 
کەڵــک  و   مووشــەکباران  پێکهێنــاوە؛ 
وەرگرتــن لــە فڕۆکــەی بێ فڕۆکــەوان و 
مانــۆڕی بەرینــی نیزامی لە کوردســتاندا 
و ... لەگــەڵ ســااڵنی پێشــوو نەختێــک 

جیاوازیی دروست کردووە.

ڕادیکالیزەبوونــی  ئێمــە،  بەبــاوەری 
هەڵســوکەوتی ڕێژیم لەگەڵ ئازادیخوازان 
و بەتایبەت خەڵکی مافویستی کوردستان 
لە الوازیی سیاسیی ئەو ڕێژیمەوە سەرچاوە 
دەگرێت و نیشــاندەریی ئەو ڕاســتییەیە کە 
ڕێژیمــی ئێران هیــچ چەشــنە ڕەواییەکی 
سیاسیی و ئیدیۆلۆژیکی لە ئاستی ئێران 

و بەتایبەتی کوردستاندا نەماوە.

شــاخەکانی  کردنــی  -تۆپبــاران 
ڕێژیمــی  لەالیــەن  کوردســتان 
ئیسامیی ئێرانەوە لەگەڵ هێرشی 
دەوڵەتی تورکیە لە ڕاســتای یەک 

ئامانجدان؟
ســەرەڕای  کوردســتان  داگیرکەرانــی 
جیاوازیان لە ڕووی سیاسی، هزری، باوەڕ، 
کۆمەاڵیەتــی و ئەتنیکییــەوە و هەروەهــا 
هەبوونــی چەنــد کێشــەیەکی سیاســی و 
ژێئۆپۆلیتیکــی لــە نێوانیانــدا لــە چەنــد 

خاڵێکدا پێک دەگەن:
  ١ـ بەهۆی ئەوەی کە خەڵکی کوردستان 
لــە بەرامبــەر داگیــرکاری ئــەو واڵتانــەدا 
ڕاوەستاون و لە ڕەوڕەوەی مێژوودا خەباتێکی 
بێوچانیــان کــردووە و لــە خەباتکــردن بــۆ 
ڕزگاری نیشــتمانی کوردســتان لە دەســت 
واڵتانــە  ئــەو  بەردەوامــن،  داگیرکــەران 

بــە پانتایــی جوغرافیــای کوردســتان بــە 
قوواڵیی ستراتیژی ئەمنییەتی و سیاسی 

خۆیان دەزانن.
بەشــەکانی کوردســتانی  لــە هەمــوو  ٢ـ 
و  مافخوازانــە  بزاڤێکــی  دابەشــکراودا 
شوناســخوازانەی نەتەوەیــی خــاوەن یــەک 
کــە  ســەرەکین  و  ســتراتیژی  ئامانجــی 
ئەویــش ڕزگاریــی نیشــتمان و گەڕانەوەی 
سەروەری نەتەوەییە بۆ خەڵکی کوردستان، 
لــە هەمــان کاتــدا واڵتانــی داگیرکــەری 
کوردســتان بــە یــەک شــێواز بەرەنــگاری 
ئیــرادەی خەڵکــی کوردســتان بوونەتەوە و 
لــە بەرامبەر نەتەوەی کــورددا یەکگرتوو، 

یەکدەنگ و هاوهەڵوێستن.
مێژوو شــاهید و گەواهیدەرە کە بەشــێکی 
بەرچــاوی مژاری کۆبوونــەوە چوارقۆڵی، 
ســێ قۆڵــی و دووقۆڵییەکانــی ڕێژیمــە 
دژبەرەکانــی کوردســتان ئــەو دەرەتانــەی 
لەســەر  ڕێککەوتــن  و  کــورد  کێشــەی 

حیسابی کورد و بەرەنگاربوونەوەی بووە.
کوردســتان  داگیرکەرانــی  هەمــوو  ٣ـ 
بــە ڕادیکاڵتریــن شــێوە واڵمــی دەنگــی 
ئازادیخــوازی و مافویســتانەی نەتــەوەی 
ژینۆســاید،  بــە  داوەتــەوە  کوردیــان 
ئاسیمیاســیۆنی چەندڕەهەنــدی، کۆچی 
و  دیمۆگرافیــا  گۆڕانــکاری  زۆرەملــێ، 
پێکهاتەی ئەتنیکی کوردستان و تیرۆر و 
تۆقاندن سیاســەتی هاوتەریبی ئەو واڵتانە 

بووە.

ـ پێم وایە ئەگەر تەنانەت هیچ ڕێککەوتن 
یــان هاوئاهەنگییەکــی فەرمیــش لە نێوان 
ئێــران و تورکیــە ســەبارەت بــە هێــرش و 
تۆپبارانــی خاکی هەرێمی کوردســتان لە 
ئــارادا نەبێــت، بــەاڵم ئەو هێرشــە هەڵگری 
هــەر  هاوبەشــی  ســەرەکیی  ئامانجــی 
کوردســتانە  داگیرکــەری  دەوڵەتــی  دوو 
جوواڵنــەوەی  الوازکردنــی  ئەویــش  کــە 
کــورد و تێکدانــی دۆخــی ئەمنییەتــی و 

سەقامگیریی هەرێمی کوردستانە.

 حیــزب و الیەنــە سیاســییەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە نیسبەت 
تۆپبــاران  و  میلیتاریزەکــردن 
کردنی شاخەکانی کوردستان چۆن 
دەڕوانن و چ هەڵوێستێکیان هەیە؟
تۆپبــاران  و  میلیتاریزەکــردن  سیاســەتی 
و  حیــزب  لەالیــەن  کوردســتان  کردنــی 
ڕێــکار  بــە  ڕێکخراوەکانــی کوردســتان، 
لەهەمــان  و  ترســنۆکانە  سیاســەتێکی  و 
کاتــدا بــە کردەوەیەکــی دژە مرۆڤانــە لــە 
نۆڕمــە ئینســانییەکان دەژمێردرێــت و ئەو 
دژکردەوەیــە دەبێ بگوازرێتەوە بۆ فازێکی 
دیکــە و کــردەی ئەکتیــڤ و چــاالک، 
سەرەتا پێویستە لە هەموو ڕوویەکەوە بەرەی 
ڕۆژهــەاڵت کــە لــە ژێر نــاوی »ناوەندی 

هــاوکاری« پێکهاتووە هاودەنگی بنوینێ 
و خــاوەن یــەک هەڵوێســت و ئەپشــن بێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزب و ڕێکخراوەکانی 
نوێنەرایەتــی  دەبێــت  ئێــران  کوردســتانی 
تایبــەت بــە خۆی لە دەرەوەی واڵت هەبێت 
و لــەو کاتانــەدا کــە خەڵکــی کوردســتان 
لــەو  ڕووبــەڕووی  کوردســتان  خاکــی  و 
چەشنە هێرشانە دەبنەوە، ئەو نوێنەرایەتییە 
ڕێکخــراوە  و  واڵتــان  لەگــەڵ  پەیوەنــدی 
مرۆڤدۆســتەکان و ژینگەپارێزانــی واڵتان 
بگرێ و ڕوونکردنەوەیان بۆ بکات و داوای 
هاوکارییان لێ بکات، هەروەها سکااڵنامە 
بنێرێــت. بڕیاربەدەســتەکان  ناوەنــدە  بــۆ 
دۆخــی سیاســی، ئەمنییەتــی، ئابووریــی 
داگیرکەرانــەوە  لەالیــەن  کوردســتان 
شــوێندانەرە و هــەر ئەمــەش بووەتــە هــۆی 
ئەوەیکــە خەڵکی زۆری کوردســتان بەرەو 
هەنــدەران کۆچ بکــەن، ناوەندی هاوکاری 
دەتوانێ لەو حەشــیمەتە زۆرە کوردەی کە 
لە واڵتانی ئورووپایی و ئامریکادایە وەک 
پوانێکــی پۆزەتیــڤ کەڵکــی لێوەربگرێت 
و خۆپیشــاندانی هێمنانــە ڕێــک بخــات و 
ئەمەش بکاتە کارتێکی گوشــار بۆ ســەر 
ناوەندەکانــی بڕیار بەدەســتی ئــەو واڵتانە.

دەســتدرێژی  و  ئامانــج  کردنــە 
کردن بۆ ســەر هەرێمی کوردستان 
لــە یاســای  یــا واڵتێکــی دیکــە 
کــراوە،  قەدەغــە  نێودەوڵەتــی 

سدیق دەرویشی: 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت قوواڵیی ستراتیژیی ئەمنییەتی کۆماری ئیسامییە، هەر بۆیە بەهێزبوونی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لەالیەن ئەو ڕێژیمەوە بە هەڕەشەیەکی ترسناکی ئەمنییەتی دەژمێردرێ

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

بۆچی ناوەنــدە نێونەتەوەییەکان 
یان واڵتانی دیکە لەهەمبەر ئەم 
پێشێلکارییانەی ڕێژیمی ئیسامیی 
بێدەنگــن؟ تورکیــە  و  ئێــران 

بەپێی یاسا و ڕێسا وپەیماننامە نێونەتەوەیی 
دەســتدرێژییەکانی  نێودەوڵەتییــەکان،  و 
دەوڵەتانی ئێران و تورکیە بۆ سەر هەرێمی 
کوردســتان بە پێشێلکردنی ســەروەری ئەو 
واڵتە دەژمێردرێت؛ هەر بۆیە ڕێگەپێنەدراوە 
نییــە  بۆیــان  دەوڵەتــان  لــە  کام  هیــچ  و 
ســەروەری سیاســی واڵتــان پێشــێل بکەن، 
لــەو پەیوەندییــەدا حکوومەتــی هەرێمــی 
هەڵوێســتێکی  هیــچ  خــۆی  کوردســتان 
جیــددی و پێداگرانــەی نەنوانــدووە و تەنیا 
و تەنیــا میدیــاکان و سۆشــیالمیدیاکانی 
ئــەو  ڕووماڵــی  کوردســتان  هەرێمــی 
ڕووداوانەیان کردووە و حکوومەتی هەرێمی 
کوردســتان دەبێــت بزانێت ئــەوە ڕووداوێک 
نییــە بەڵکــوو ئەنجامگەلێکــی سیاســی، 
ئەمنییەتــی لــە پشــتە کە دواجــار هەموو 
خەڵکی کوردســتان لێی زەرەرمەند دەبێت، 
بێدەنگی حکوومەتی هەرێمی کوردســتان 
هــەروا بــەردەوام بێت هەڵگــری پەیامێکی 
مەترسیدارە بۆ خەباتکاران و چاالکوانانی 

پارچەکانی دیکەی کوردستان.
کاتێک ئەو حکوومەتەی کە ســەروەریی 
لەژێــر پــێ نــراوە و هێرش کراوەتە ســەری 
و  نێودەوڵەتییــەکان  ناوەنــدە  بێدەنگــە، 
واڵتانــی دیکــەش خۆیــان تێهەڵناقورتێنن، 
لەالیەکــی دیکەوە واڵتانی دیکە و ناوەندە 
ســەرقاڵی  بڕیــاردەر  نێودەوڵەتییەکانــی 
کێشەی ئەتۆمی و بەرنامە مووشەکییەکان 
ئێرانــن،  کۆمەڵکوژییەکانــی  چەکــە  و 
خەریکــن بەرەیەکــی نێودەوڵەتــی بە دژی 
دەســتدرێژی و سیاســەتە ناپەســەندەکانی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسامی ڕێک دەخەن.

و  فیــدراڵ  عێراقــی  حکوومەتــی 
حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆن 
دەتوانن یا چیان لەدەست دێت تا 
ڕووبــەڕووی ئەم پێشــێلکارییانەی 
پاســدارانی  تێرۆریســتیی  ســپای 

ئێران ببنەوە؟
ســەرەتا پێویســتە ئیرادەیەکــی بەهێــز لــە 
بەرەنگاربوونــەوەی  بــۆ  هەولێــر  و  بەغــدا 
تێرۆریســتیی  ســپای  دەســتدرێژییەکانی 
هەبێــت،  یــا  بکرێــت  بــەدی  پاســداران 
ئەوجــار دەتوانــن بــە پشتبەســتن بــە ڕێســا 
نێونەتەوەییــەکان  و  نێودەوڵەتیــی  یاســا  و 
لــە  ســکااڵنامە  تۆمارکردنــی  بــە 
ڕێکخــراوی  ئەمنییەتــی  شــورای 
بــە  پێــش  نەتەوەیەکگرتــووەکان 
ئیســامیی  ڕێژیمــی  پێشــێلکارییەکانی 

بگرن.
ســپای تێرۆریستیی پاســداران بە هێزێکی 
لــە  تێرۆریــزم  داڵــدەدەری  و  تێرۆریســتی 
ناوچــە و تەنانەت جیهانیش ناســراوە، باڵی 
کاروباری دەرەوەی سپای تێرۆریستیی کە 
بە ناو قودس ناســراوە، بەهۆی دەســتوەردان 
بــە ســەرچاوەی  لــە کاروبــاری واڵتانــدا 

ئاژاوەی نێو واڵتانی ناوچەکە ناسراوە.
هەر بەم هۆیەوە کۆمەڵگای بەشــێک لەو 
واڵتانە و یەكێک لەوان کۆمەڵگای عێراق، 
خوازیاری کۆتاییهاتن بە دەستێوەردانی ئەو 
ڕێکخراوە تیرۆریســتییەن، ئەمەش دەکرێت 
خاڵێکی بەهێز بێت بۆ هەڵوێست دەربڕین و 

بڕیاری سیاسی هەولێر و بەغدا.
کاربەدەســتانی بەغــدا دەبێــت بزانــن کــە 
و  واڵتەکەیــان  سیاســی  ســەقامگیری 
بەرەوپێشــچوونی ڕەوتی دێموکراتیزاســیۆن 
لــە عێراقدا بووەتە چقڵــی چاوی ڕێژیمی 
ئیســامیی ئێــران و ســپای تیرۆریســتیی 
دەســەاڵتدارانی  هەروەهــا  پاســداران، 
هەولێــر بــاش دەزانــن کە ڕێژیمــی ئێران و 
ســپای تێرۆریســتیی پاســداران دوژمنــی 
و  کوردێکــن  هەمــوو  ســوێندخواردووی 
باشــووری  بینینــی حکوومەتــی  چــاوی 

کوردستانیان نییە.



١١ ژمارە ٧٧٦ ، ٢٠ی ژوئەنی ٢٠٢٠

عەتا نەهایی، نووسەر و وەرگێڕی ناوداری کورد
ژیاننامە و بەرهەمەکان

»ئــەدەب« یان »ئەدەبیــات« بریتییە لەو 
وتانــەی کــە لە ئاســتی وتە ئاســاییەکان 
بەرزتــرە و خەڵــک ئــەو وتەگەلــە لەنێوان 
خۆیــان ڕادەگــرن و ڕایدەگوێزنــەوە و لــە 
ئاکامــی خوێنــدن و نووســینیان تووشــی 
گۆڕان دەبن، یان هەست بە خەم و شادی 
یــان زەوق دەکــەن. لــە بــاوەڕی گشــتیدا، 
ئەدەبیاتی نەتەوەیەک، بۆ نموونە کۆمەڵە 
و  هەرمــان  بەرهەمــی  کــە  دەقگەلێکــن 
بەرجەســتەی پێشــینییەکانی ئەو نەتەوەیە 
پێــک دەهێنن. یەکێک لە دابەشــکارییە 
بەناوبانگەکانــی نووســراوە ئەدەبییــەکان، 
دابەشکارییەکی دوانەییە کە بەپێی ئەوە، 
نووسراوە ئەدەبییەکان دابەش دەکرێنە سەر 
دوو لقی ســەرەکیی »شێعر« و »دەق«. 
ئەم دابەشــکارییە سوننەتێکی لەمێژینەی 

لە ئەدەبیاتی جیهاندا هەیە. 
ئەندێشــە،  ئەدەبیــات«،  و  »زمــان 
ئارمانــج، فەرهەنــگ و ڕۆحــی بوونــی 

خۆر نۆمایەکی شەکەت بوو، بە کاوەخۆ بە قەدپاڵی ئاسماندا دادەگەڕا و لە پەڵە هەورەکان سەرسمی دەدا. بێ ئەوەی سەرەنگڵ 
بدات، ملی دەکێشا و بە سیلەی چاو لەسەر بانیژەکە و هەموو ئاوایی و بەرایی دەشتەکەی بەر مااڵن و گشت ڕیزە شاخەکەی 

دەڕوانی. تەنیا دەنگی حیلەی دڵنیایی و شادبوونی بە ژووری پڕ لە نهێنیی ئەودیو شاخەکانی نەدەبیسترا.
لە کۆمەڵەچیرۆکی زریکە؛ عەتا نەهایی

ئەم باڵندە کوێر و سەرلێشێواوانە، ئەم ڕەسمە کۆن و هەڵپڕووکاوانە، ئەم یادە کاڵ و بێڕەنگانە، ئەم ڕۆژە دوور و فەرامۆشکراوانە، 
ئــەم ســاتانەی دەم بــا و گەردەلــوول چــۆن کــۆ دەبنــەوە؟ ئــەم ڕووداوە قەومــاو و نەقەوماوانــە چــۆن یــەک دەگرنەوە؟ ئەم جەســتە 
پارچەپارچەبووانە چۆن دەبنەوە بە یەک جەستە؟ ئەم زەمەنە پرژ و باوانە چۆن دێنەوە سەر هێڵێکی ڕاست؟ ئەم هەموو چیرۆکە 

فەرامۆشبووانە چۆن وەبیر دێنەوە و چۆن لە چوارچێوەی چیرۆکێکدا دەنووسرێنەوە...
لە ڕۆمانی باڵندەکانی دەم با؛ عەتا نەهایی

الس کوڕە گەورەی وســووئاغا دوای پانزە ســاڵ و له ســاڵڕۆژی مەرگی خۆیدا گەڕایەوە. له دەشــتی قایبەرد له کاتێکدا هیچی 
وای بۆ شــار نەمابوو ســێبەرەکەی له پێش خۆیەوە دەکشــا و له لێایی ســەرەتای شــەودا ون دەبوو. له قەراغ چۆم و له نێو قۆرغە 
چنار و بییەکەدا ئەوەندە پەلەی بوو قڕەقڕی قرپۆک و خشەخشی گەاڵ و لق و پۆپە وشکەڵەکان چێژیان نەدەدایە. بەترسەوە له 
بەردەبازەکان پەڕییەوە و هەنگاوەکانی بە باریکەڕێیەک ســپارد کە له پشــت ســاڵەهاوە بە چاوی هەســت دەیبینی. نەیدەزانی ئه و 

ڕێیە له بەر قەسابخانەیەکی تازەسازەوە ڕەت دەبێت.
لە کۆمەڵە چیرۆکی گوڵی شۆڕان؛ عەتا نەهایی

ئەوە چارەنووسی تۆیە هەاڵڵە، کە  خەنجەرێک شاخەو شاخ، شارەو شار و واڵتەو واڵت شوێنت بکەوێ،  تا لێرە، لە ستۆکهۆلم، لە 
گەڕەکی فلەمینسبێرگ، نهۆمی چوارەمی باڵەخانەی ژماره  هەژدە لە سنگت بچەقێ. خەنجەرێکی مشتوو کارەبا کە  سەری 
مشتووەکەی سەرە داڵێکی  ئاسنی بێ، بە دەندووک و زاری کراوە و، چاوەکانیشی دوو چاڵی رەش بن. کێ دەزانێ ئەو خەنجەرە 

لە کێانی ئێستا ونبوویدا قەفی پشتێنی چەند نەوە لە پیاوانی واڵتی بەردی پشکنیوە؟ 
لە ڕۆمانی گرەوی بەختی هەاڵڵە؛ عەتا نەهایی

کورد و ئەدەبیات
کورد هەتا ئێستا هەر زمان و »ئەدەب« و پێشمەرگە و شاخ پاراستوویانە

وشەکان لە دەقی چوار بەرهەمی عەتا نەهایی

دەدات.  پیشــان  کۆمەڵگەیــەک 
مرۆڤــەکان بــە درێژایــی مێژوو لــە زمان 
و  هەســت  پەیــام،  گواســتنەوەی  بــۆ 
ئەندێشــەکانی خۆی کەڵکــی وەرگرتووە 
و لە ئەدەبیات کە زمانی ســەرترە، وەکوو 
و  باشــتر  بــۆ گواســتنەوەی  ئامرازێــک 
کاریگەرتــری ئەندێشــەی خۆی کەڵکی 
وەرگرتــووە. ئەدەبیــات لــە گەشــەی زەوق 
و هەرمان هێشــتنەوەی بایەخ و هزرەکان، 

پشکێکی گەورە و سەرەکیی هەبووە.
مامۆســتا »شــەریف فەالح«، نووســەر و 
وەرگێــڕی کــورد، لــە واڵمی پرســیاری: 
»ئەدەبیات لە پڕۆســەی نەتەوەســازیدا چ 

ڕۆڵێک دەگێڕێت؟«، دەڵێت:
بــاوەڕەدام  لــەو  بێگومــان هەیەتــی، مــن 
و  خەیــاڵ  و  ئــەدەب  بــێ  مرۆڤایەتــی، 
داهێنــان و بەتایبەتی گێڕانــەوە، داماڵراوە 
لەســەر  واڵت  و  نەتــەوە  زۆر  مانــا.  لــە 
گــۆی ئــەم زەوییە هەن، کــە وەک واڵت 

و ڕۆڵگێــڕان لە پانتایی جیهانی سیاســت 
و ئابووریــدا هیــچ پێگــە و ســەنگێکیان 
نییــە، وەلــێ بەهۆی ئــەدەب و زمانەوە لە 
لووتکەدان. کەواتە ئەمە خۆی یەک لەو 
نیشانانەیە کە ئەدەب لە پڕۆسە و ڕەوتی 
نەتەوەســازیدا دەوری گرینــگ دەگێڕێت. 
کورد وەک نەتەوەی بێ دەوڵەت و کیان، 
ئەگەر بەڕاستی زمان و ئەدەب و فۆلکلۆر 
و پاشــاخانی دەوڵەمەند و هەراوی ئەدەبی 
زارەکــی نەبایــە، ئێســتا شــوێنەواری لــێ 
نەمابوو. وەلێ ئێمەی کورد سەربازی بێ 
کیانی، خــاوەن ئەدەبیاتێکی دەوڵەمەندی 
کاســیکین، بەتایبــەت شــێعر. چەندیــن 
نەتــەوەی خــاوەن دەوڵەت لــەم جیهانە هەن 
و  شــاعیر  کــورد  ســێی  لەســەر  یــەک 
شــێعری کاســیکی بەپێزیــان نییە. بەاڵم 
لــە ئەنجامــدا ئەوەی برەو بە ئەدەب دەدات 
و دەبێتــە هــۆی ناســاندنی هەمان دەوڵەت 
و کیانی سیاســییە کە مخابن کورد لێی 

و   نووســەر  نەهایــی  عەتــا  مامۆســتا 
وەرگێڕی کورد، ســاڵی ١٣٣٩ی هەتاوی 
لەدایک بووە. لە ساڵی ٢٠٠٥دا خەاڵتی 
»دەزگای ئاراسـ«ـی بۆ ئەدەبی کوردی 
لە ســلێمانی و لە ساڵی ٢٠٠٨دا خەاڵتی 
»ئەحمەد هەردیـ«ـی بۆ چێژ و سەلیقەی 
جوانینووســین وەرگرتووە. هەروەها شەوی 
لەالیــەن  هەتــاوی،  ١٣٩٦ی  یەڵــدای 
ناوەنــدی فەرهەنگــی- هونەریــی ڤەژینی 
مەریوانــەوە، خەاڵتــی بــەڕووی زێڕیــن بە 
مامۆســتا عەتــا بەخشــرا. ئــەو ئەمڕۆ لە 
ڕۆماننوســانی  و  نووســەران  دیارتریــن 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵت و چوار پارچەی 
کوردســتانە. مامۆســتا »عەتا نەهایی« 
لە مێژووی چیرۆکنووســیی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتــدا خاڵــی وەرچەرخانــە؛ ئــەو بە 
نووســینی کومەڵە چیرۆکــی »زریکە« 
و دواتــر »تەنگانــە«، شــێوەیەکی نوێــی 
ســەردەمانەی  ئــەو  چیرۆکنووســیی  لــە 
ڕۆژهەاڵت ناســاند و هەوڵــی دا لــە شــێوە 
گێڕانــەوەی ســااڵنی پێــش خــۆی دەربــاز 

بێت.

کورتەیەک لە ژیاننامەی مامۆســتا 
»عەتا نەهایی« لە زاری خۆیەوە:

وەک دایکم دەیوت لە شــەوێکی جەژنی 
کۆچــی  ١٣٣٩ی  ســاڵی  قوربانــی 
بانــەی  شــاری  لــە  زایینــی(  )١٩٦٠ی 
هاتوومەتــە  کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی 
دنیاوە، لە شــەوێکی ســاردی پاییزی یان 
زستانی، نازانم. گوایە باوکم لە خۆشییان 
گوێزەبانی بەشــیوەتەوە. دایــە گەورەم ئەو 
شــەوە و چەند شــەوی لەوە دواش بە ژوور 
ســەرمەوە دانیشــتووە و دۆعای خوێندووە. 
بۆ ئەوە کە منیش وەک دوو برا و ڕەنگە 
دوو خوشکی دیکەی بەر لە خۆم نەمرم، 
ناویان ناوم عەتائوڵا، واتە دیاریی خودا. 
دڵخــۆش بــوون کــە خــودا دیارییــەک بە 

کەسێک بدات لێی وەرناگرێتەوە...
شــەش ســااڵن بــووم کــە ڕۆژێــک باوکم 
دەســتی گرتم و لە کاتێکدا کەڵەبابێکی 
بــن بــاڵ دابــوو، بــۆ شــوێنێکی بــردم کە 
ناســنامە بــە منــدااڵن دەدەن. کابرایەکی 
باریکەلــەی ڕووخــۆش ناســنامەی دامێ 
و وەک هاوواڵتییــەک وەریگرتــم، بــەاڵم 
کەڵەبابە دیارییەکەی بە خۆم بەخشییەوە. 
چەنــد ڕۆژ دوای ئــەوە بوو کــە ناردمیان 
بۆ قوتابخانە. سەرەتایی و ناوەندی و دوو 

ســاڵ دواناوەندیشــم لە بانە خوێند، پاشــان 
مامۆســتایانی  پەیمانگــەی  بــۆ  چــووم 
شــاری  موقەدەماتــی(  )دانشســەرای 
وەرامینــی نزیــک تــاران. پاش دوو ســاڵ 
پەیمانگەشــم لــەو شــارە تــەواو کــرد. لــە 
قوتابییەکــی  خوێندنــدا  مــاوەی  هەمــوو 

زیرەک و باش بووم...
پــاش تەواوکردنــی پەیمانگــە لــە ســاڵی 
١٣٥٧ کە ســاڵی ســەرکەوتنی شۆڕشــی 
ئێران بوو، وەک مامۆســتای قوتابخانەی 
بانــە  شــاری  گوندێکــی  لــە  ســەرەتایی 
دامەزرام بەاڵم پاش سێ ساڵ بۆ هەمیشە 

لەسەر پیشەکەم دەرکرام.
لــە منداڵییــەوە تەنیا دڵخۆشــیم خوێندنەوە 
و نووســین بووە. ســەرەتا بە شــێعر دەســتم 
پێکــردووە. لــە تەمەنــی شــانزە ســاڵییەوە 
شــێعرم بــە زمانــی کــوردی نووســیوە. لە 
تەمەنی حەڤدە ســاڵی لە پەیمانگە یەکەم 
چیرۆکــی بڵیندم نووســیوە و بــەو هۆیەوە 
تەمــێ  پەیمانگــەوە  بەرپرســانی  لەالیــەن 
کــراوم. لــە پــاش شۆڕشــی ســاڵی پەنجا 
و حــەوت بــە جیــددی دەســتم بە نووســین 
و باوکردنــەوە لە گۆڤــارە کوردییەکانی 
نــاوەوە و دەرەوەی واڵت کــردووە و یەکــەم 
کۆمەڵــە چیرۆکم، وەک یەکەم کۆمەڵە 
چیرۆکــی کــوردی کە لە پاش شــۆڕش 
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان چاپ و باو 
بووبێتــەوە، لــە ســاڵی ١٣٧٣ی هەتــاوی 
چــاپ و بــاو کردووەتــەوە. لــەوەدوا ئیتر 
ئەدەب و بەتایبەت ئەدەبی داستانی بووەتە 

سەرەکیترین داڵغەی ژیانم. 
لــە مــاوەی ژیانــی ئەدەبیمــدا تــا ئێســتا 
ســێ کۆمەڵــە چیــرۆک و ســێ ڕۆمــان 
و دەیــان گوتاری ئەدەبی و تیۆریکم باو 
ئانتۆلۆژییەکــی  هەروەهــا  کردووەتــەوه. 
چیرۆکــی هاوچەرخی فارســی و شــەش 
ڕۆمانی باشترین ڕۆماننووسەکانی دنیام 
کردووە بە کوردی و لەســەریانم نووسیوە. 
بــە زمانــی فارســیش جگە لــە چەند وتار 
و گفتوگــۆی ئەدەبــی و چیرۆک کە لە 
گۆڤارە فارسییەکاندا باوم کردوونەتەوە، 
میراتــی  دەزگای  داوای  لەســەر 
فەرهەنگی ئێران لە تاران کتیبێکم لەسەر 
ئەدەبی داستانی کۆنی کوردی بە ناوی 
»شــیکاریی بنەمایی بەیتی عاشــقانەی 
کــوردی« نووســیوە. لــە زۆربــەی کــۆڕ 
ڕۆشــنبیریی  و  ئەدەبــی  کۆنگــرەی  و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەشداریم کردووە. 

ئەدەبــی  فێســتیڤاڵی  و  کــۆڕ  زۆر  لــە 
و  )ســلێمانی  کوردســتان  باشــووری  لــە 
هەولێــر(، باکووری کوردســتان )ئامەد(، 
بەشــداریم کــردووە و وتــارم خوێندووەتەوە. 
لەســەر  زایینــی  ١٩٨٤ی  ســاڵی  لــە 
بانگهێشــتی زانکــۆی ئۆپســاالی واڵتی 
ســوئید ســەفەرێکی مانــگ و نیــوەم بــۆ 
ئــەو واڵتــە کــردووە و لــەو زانکۆیــە و لە 
شــاری ستۆکهۆڵم لەسەر ئەدەبی کوردی 
گوتارم پێشــکەش کردووە. لە ڕۆژهەاڵت 
کــۆڕی  زۆر  کوردســتان  باشــووری  و 

تایبەتم بۆ گیراوە.

ئــەوەی مامۆســتا »عەتــا نەهایــی« 
تــا ئێســتا وەک کتێــب لــە ئێــران و 
کوردســتان وەک »نووســین« باوی 

کردوونەتەوە، بریتین لە:
 / چیــرۆک(  )کۆمەڵــە  زریکــە   -١

باوکراوەی ناجی / بانە ١٣٧٢
٢- تەنگانە )کۆمەڵە چیرۆک( / لەسەر 

ئەرکی نووسەر/ تەورێز ١٣٧٤
 / )ڕۆمــان(  شــۆڕان  گوڵــی    -٣
باوکراوەی محەممەدی / سەقز ١٣٧٧

٤- ئــەو باڵندە بریندارە کە منم )کۆمەڵە 
چیرۆک( / دەزگای ســەردەم / سلێمانی 

٢٠٠٤
 / )ڕۆمــان(  بــا  دەم  باڵندەکانــی   -٥
ئەنســتیتۆی فەرهەنگی و نەشــری ژیار/ 

تاران ١٣٨١
٦- گــرەوی بەختــی هەاڵڵــە )ڕۆمــان( / 

باوکراوەی ڕەنج / سلێمانی ٢٠٠٨
بــەرگ   ٢  / بەرهەمــەکان  کــۆی   -٧
)ڕۆمــان و چیــرۆک( / دەزگای ئــاراس 

/ هەولێر ٢٠٠٦
منضومەهــای  ســاختاری  تحلیــل   -٨
عاشقانەی کوردی / )بە زمانی فارسی( 

/ ئیجازەی چاپی پێنەدراوە.

ئەوەی مامۆســتا »عەتا نەهایی« تا 
ئێستا وەک کتێب لە کوردستان وەک 
کردوونەتــەوە،  بــاوی  »وەرگێــڕان« 

بریتین لە:
 / )ڕۆمــان(  ئحتجــاب  شــازادە   -١
هووشــەنگ گوڵشیری / دەزگای سەردەم 

/ سلێمانی ٢٠٠١
٢- جەیمــس جۆیــس )خوێندنەوە( ج - م- 
ســتوارت / دەزگای ســەردەم / ســلێمانی 

٢٠٠٣
٣- ماڵــی ڕوونــاکان )کــۆ چیــرۆک( / 
نووســەرانی ئێرانــی / دەزگای ئــاراس / 

هەولێر ٢٠٠٤
 / دارەکان )ڕۆمــان(  ســەر  بارۆنــی   -٤
 / ســەردەم  دەزگای   / کالڤینــۆ  ئیتالــۆ 

سلێمانی ٢٠٠٧
)ڕۆمــان(   ٥ ژمــارە  قەســابخانەی   -٥
کــوورت ڤۆنــێ گات / دەزگای ســەردەم 

/ سلێمانی ٢٠٠٨
بــوون  بــەدەری  لەتاقــەت  ســووکی   -٦
دەزگای   / کۆندێــرا  میــان  )ڕۆمــان( 

سەردەم / سلێمانی ٢٠٠٩

بێبەشە. 
نووســەر، توێــژەر و ڕۆماننووســانی کورد 
کاتــی  چاوەڕێــی  و  دابنیشــین  نابــێ 
دروســتبوونی ئەو کیانە سیاســییە بکەن، 
خەونــە  ئــەو  دەســتەبەربوونی  چونکــە 
لەمێژینــە، تەنیــا پێوەندیــی بــە ویســتی 
خۆمانــەوە نییــە. نووســەری کــورد دەبێ 
ئەدەبــەی  ئــەم  وەرگێڕانــی  لەڕێگــەی 
خۆیــەوە بــۆ ســەر زمانــە جیهانییــەکان، 
هەوڵــی ئــەوە بدات بگاتە ئاســتی ئەدەبی 
جیهــان و بناغــە و بنیاتــی »ئەدەبیاتــی 
کــوردی« لە ڕیــزی ئەدەبــی »ئاڵمانی، 
فەڕەنسی، ئەمریکی و ڕووسی« دابنێت. 
الم وایــە دەکــرێ لــە دەروازەی ڕۆمانــەوە 
بگەینــە ئــەم خەونــە، هەرچەنــد تەمــەن و 
ئەدەبــی گێڕانەوەمــان کەمــە،  ژمــارەی 
بەاڵم ئەوەی هەیە پتەوە و قورس و قایمە 
و لــە ســۆنگەی ناســنامەی نەتەوەییشــدا 
دەخولێتەوە. کورد هەتا ئێستا هەر زمان و 

ئەدەب و پێشــمەرگە و شاخ پاراستوویانە. 
و  پێشــمەرگە  هەیبەتــی  لــە  هەرچەنــد 
شــاخ کــەم نەبۆتــەوە، بــەاڵم دەرفەتــەکان 
و  نووســین  بــە  ئەگــەر  ڕەویونەتــەوە، 
داهێنانــی قــورس و قایم لە بواری ڕۆمان 
داهێنەرانــە  و  بەرپرســیارانە  ســینەما،  و 

هەنــگاو هەڵبگرێــت، هــاوکات دەســت بە 
هەیبەتــی شــاخی زمانــەوە بگرێــت، هــەم 
و  مســۆگەرە  نەتــەوە  وەک  پاراســتنی 
هەمیــش دەتوانێ خۆ بخزێنێتە ناو دنیای 
ئەدەبــی جیهانییــەوە و جێپێــی خۆی قایم 

بکات بۆ داهاتوو.

پاییزی ٩٦ و بەخشینی خەاڵتی بەڕووی زێڕین بە مامۆستا عەتا نەهایی
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گواستنەوەی هاوواڵتییان بۆ 
زیندان: 

هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »ســوهەیب 
ســاعیدی« کــوڕی »ســاڵح« و خەڵکی 
ســنە، پاش دەسبەســەرکردنی لەالیەن هێزە 
ئەمنیەتییەکانــەوە بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزرا.
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »محەممەد 
پــاش  پیرانشــار،  خەڵکــی  قــادری« 
تەواوبوونی لێپرســینەوەکەی لە گرتنگەی 
ئیــدارەی ئیتاعاتــی ورمــێ بــۆ زیندانــی 

نەغەدە ڕاگوێزرا 
جــۆزەردان،  ٢٤ی  شــەممە  ڕۆژی 
»کەمــاڵ حەســەن ڕەمــەزان«، زیندانیــی 
لــە  ئێعــدام  بــە  مەحکــووم  سیاســیی 
زیندانــی  سیاســیی  زیندانییانــی  بەنــدی 
نادیــار ڕاگوێــزرا شــوێنێکی  بــۆ  ورمــێ 
جــۆزەردان،  ٢٨ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاجــەر ســەعیدی، چاالکــی مافــی ژنان 
بــۆ بەندی »نسوانـ«ـــی زیندانی ناوەندیی 

شاری سنە ڕاگوێزرا.

دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان : 

ڕۆژی شەممە ١٧ی جۆزەردان، 
»بابەک دەبیریان«، چاالکی مەدەنیی 
کورد، پاش بانگهێشتکردنی بۆ دادگای 
ئینقابی شاری کرماشان، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا و بۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شەممە ١٧ی جۆزەردان، حەیدەر 
قوربانی، کرێکاری بیناسازی، خەڵکی 
کامیاران لە ماڵەکەی خۆیدا، لە شاری 
تاران لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
 ڕۆژی یەکشەممە ١٨ی جۆزەردان، 
ژنە چاالکێکی بواری ژنان بە ناوی 

»هاجەر سەعیدی« خەڵکی شاری سنە، 
لەالیەن مەئموورانی وەزارەتی ئیتاعاتەوە 

دەسبەسەر کرا.

ڕۆژنامەی کوردستان بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی 
مانگی جۆزەردانی 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.
ڕۆژی یەکشەممە ١٨ی جۆزەردان، هێزە 
ئەمنییەتییەکان چاالکێکی مەزهەبی 
بە ناوی »جەعفەر ئوسافی« تەمەن 
٣٠ ساڵ و خەڵکی شاری بۆکانیان 

دەسبەسەر کرد و بۆ شوێنێکی نادیاریان 
ڕاگواست.

ڕۆژی دووشەممە ١٩ی جۆزەردان، 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »خیرەت 
پەروازە« تەمەن ٣٠ ساڵ کوڕی ڕەحمان 

خەڵکی گوندی »نێ«ی مەریوان، 
پاش بانگهێشتی بۆ ئیتاعاتی سپای 

پاسداران دەسبەسەر کرا.
بڕیاری دەسبەسەرکردنی کاتیی دوو 
هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »نەوید 
محەممەدی و خالید محەممەدی«  
خەڵکی شاری پیرانشار، بۆ ماوەی 

مانگێکی دیکە درێژ کرایەوە.

بێڕێزی بە هاوواڵتییان: 

پێشــنوێژی هەینیی شــاری »ئەلوەند«ی 
ئایینــی  پێڕەوانــی  قەزوێــن،  پارێــزگای 
کــرد  وەســف  »گاو«  بــە  یارســانی 
ئــەو  شــورای  یارســانی  ئەندامێکــی  و 
شــارەش لــە واڵمــی وتەکانی پێشــنوێژی 
کــەس  »هــەر  ڕایگەیانــدوە:  هەینــی 
ئەهلــی حــەق بــە گاو نــاو ببــات، خۆی 
گاوە«. دژکردەوەی موهەندیس »عەلی 
قەدەمی« بە وتەکانی پێشنوێژی هەینیی 
ئەلوەند، بوو بەهۆی دادگاییکردنی ناوبراو 
و بــە لێدانــی ٤٠ زەربە قامچی مەحکووم 

کرا.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران:

  ڕۆژی پێنجشــەممە ١٥ی جــۆزەردان، 
لــە  کــورد  کۆڵبەرانــی  لــە  ژمارەیــەک 
سنووری بانە کرانە ئامانجی تەقەی هێزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتی و لە ئەنجامی 
تەقــەی ئەو هێزانــە، کۆڵبەرێک بە ناوی 
»عەلــی مەعارفــی« خەڵکــی گونــدی 
»نەنــۆڕ«ی  ئــەو شــارە، برینــدار کــرا.
ڕۆژی شــەممە ١٧ی جۆزەردان، »شــارام 
و  »ڕەشــید«  کــوڕی  مســتەفاپوور« 
خەڵکــی گونــدی »ماوانــە«ی ناوچــەی 
تەرگــەوەڕی ورمێ، لــە ئەنجامی تەقەی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەت و بەهۆی 
قورســیی برینەکانییەوە لە نەخۆشــخانەی 
دا. لەدەســت  گیانــی  »عارفیــان« 
هێــزە  جــۆزەردان،  ١٧ی  شــەممە  ڕۆژی 
نیزامییەکانــی حکوومەت لە سەردەشــت، 
تەقەیــان لە ژمارەیــەک لە کۆڵبەران کرد 
و لــە ئاکامــدا، کۆڵبەرێــک بــە نــاوی 
»عومەر مەسلەحەتی فەرد« خەڵکی ئەو 
شــارە گیانی لەدەســت دا و دوو کۆڵبەری 
دیکــە بــە نــاوی »ئومیــد کوشــیار« و 
»عەبدولڕەحمان شایقی« خەڵکی گوندی 
»مێرئــاوا«ی سەردەشــت برینــدار بــوون.
جــۆزەردان،  ١٧ی  شــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  کاســبکارێکی 
»فەرهــاد کچانلــوو« تەمــەن ٢٦ ســاڵ 

و خەڵکــی گونــدی »شــێخ عەســکەر« 
هێــزە  تەقــەی  بــە  چاڵدێــران،  بــە  ســەر 
کــوژرا حکوومــەت  نیزامییەکانــی 
ڕۆژی یەکشەممە ١٨ی جۆزەردان، چوار 
کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی »هاوبیــر 
ئیبراهیمی، عوســمان ســاڵحی، ئەرســەالن 
ڕەســووڵی«  ئیبراهیــم  و  عەبدوڵاهــی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  بەهــۆی 
حکوومەت لە سنووری سەردەشت پێکران.
ڕۆژی یەکشەممە ١٨ی جۆزەردان، چوار 
کۆڵبــەری کــورد بــە ناوەکانــی »هاوبیــر 
ئیبراهیمی، عوســمان ســاڵحی، ئەرســەالن 
ڕەســووڵی«  ئیبراهیــم  و  عەبدوڵاهــی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  بەهــۆی 
حکوومەت لە سنووری سەردەشت پێکران.
جــۆزەردان،  ٢٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە ناوی »ڕەســووڵ 
حەســەنزادە« بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆی 
لــە  حکوومــەت  نیزامییەکانــی  هێــزە 
سەردەشــت  »دۆڵەتــوو«ی  ســنووری 
بــۆ  کــوردە  کۆڵبــەرە  ئــەو  پێکــرا. 
چارەســەریی پزیشــکی ڕەوانــەی ناوەندی 
کــراوە. سەردەشــت  شــاری  دەرمانیــی 
هەروەهــا لــە هەمــان ڕۆژ، کۆڵبەرێکــی 
ڕاســتی«  »هــادی  نــاوی  بــە  دیکــە 
»کانــی  ســنووری  لــە  بانــە،  خەڵکــی 
هێــزە  تەقــەی  ئەنجامــی  لــە  ســێو« 
نیزامییەکانــی حکوومــەت برینــدار کــرا 
و بــۆ ناوەنــدی دەرمانیــی بانــە ڕاگوێزرا.

گیان لە دەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران: 

ناوەکانــی  بــە  کــورد  کرێــکاری  دوو 
ســەقز  خەڵکــی  ســاڵحزادە«  »حوســێن 
بــۆکان،  خەڵکــی  شــکاری«  »ڕەزا  و 
لــە کاتــی هەڵکەندنــی چــااڵو، بەهــۆی 
دا. لەدەســت  گیانیــان  گازگرتووییــەوە 
هەر لەو پەیوەندییەدا، ڕۆژی هەینی ١٦ی 
جــۆزەردان، کرێکارێکــی کــورد بــە ناوی 
»عەکاشــە ڕەحمەتــی« خەڵکی گوندی 
»کاش« و دانیشتووی جوانڕۆ، بەهۆی 
بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی لەدەســت دا.
جــۆزەردان،  ٢٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کورد بە نــاوی »یەعقووب 
خەڵکــی  ســاڵ   ٣٠ تەمــەن  ســادقی« 
گونــدی »ڕاویان« لــە ناوچەی کوتۆلی 
شــاری خــۆی، بەهــۆی داتەپینــی دیــوار 
لــە کاتــی کارکــردن گیانی لەدەســت دا.
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »عەبــاس 
خوزەم«، خەڵکی گوندی »دەل« سەر بە 
شاری سەواڵوا، بەهۆی تەزووی کارەبا لە 
کاتــی کارکردنــدا، گیانی لەدەســت دا..
دووشــەممە  ڕۆژی  دیکــەوە،  لەالیەکــی 
٢٦ی جــۆزەردان، کرێکارێکی مەهابادی 
بــە ناوی »ناســر.ک« خەڵکــی گوندی 
لــە  مەهابــاد«  شــاری  »وســوکەند«ی 
کاتــی کارکردنــدا بەهــۆی بەربوونــەوە لە 
بینایەکی سێ نهۆمی گیانی لەدەست دا.
لەالیەکــی دیکــەوە و لــە هەمــان ڕۆژدا، 
کرێکارێکــی الو بــە نــاوی »س.ئەلــف« 
تەمــەن ٢٦ ســاڵ، لــە کاتــی کارکردنــدا 

بــۆ  و  بــوو  کارەباگرتوویــی  تووشــی 
ڕەوانــەی  پزیشــکی  چارەســەریی 
کرابــوو. سەردەشــت  نەخۆشــخانەی 

بێبەریکردنی زیندانییانی 
سیاسیی لە مافی 

مۆرەخەسی: 

»تەحســین پیروزی«، زیندانیی سیاســیی 
کــورد لــە گرتووخانــەی بەندەرعەباس، لە 
مافــی مەرەخەســی وەرگرتــن بێبەرییــە و 
هەتــا ئێســتا بەرپرســانی زینــدان لەگــەڵ 
ئــەو زیندانییــە  داواکاریــی مەرەخەســیی 

کوردە، ڕەزامەندییان دەرنەبڕیوە.

خۆکوژی ژنان و پیاوان: 

مێرمنداڵێکــی تەمــەن ١٥ ســاڵ بــە ناوی 
»دانیــال حوســێن پوور« کــوڕی ئەحمــەد 
شــاری  قەوخــی  گەڕەکــی  دانیشــتووی 
دەســکورتیی  و  هــەژای  بەهــۆی  ســەقز 
بنەماڵەکــەی دەســتی داوەتــە خۆکوژی. 
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار، ئــەو 
مێرمنداڵــە ســەقزییە پــاش ڕەوانەکردنــی 
بــۆ نەخۆشــخانەی لەالیــەن بنەماڵەکــەی 
لــە  گەڕەکــە،  ئــەو  دانیشــتووانی  و 
دەدات. لەدەســت  گیانــی  نەخۆشــخانە 
هاوواڵتییەکــی  دیکــەوە،  الیەکــی  لــە 
بــە  تیــکاب  شــاری  خەڵکــی  کــورد 
بێــکاری  بەهــۆی  »مەجیــد‹‹  نــاوی 
خۆکــوژی  بــۆ  هانــای  هەژارییــەوە،  و 
بــرد و کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا.
»ئارمیــن«  نــاوی  بــە  کار  منداڵێکــی 
تەمــەن ١١ ســاڵ و خەڵکــی گەڕەکــی 
بەهــۆی  کرماشــان،  »جەعفەرئــاوا«ی 
شــەڕ و دەمەقاڵــێ لەگــەڵ دایە گەورەی، 
بــە خواردنــی حــەب هەوڵــی خۆکوژیــی 
دا. حەوتوونامــەی مەلیــکان لــەو بارەیەوە 
لــە زاری خوشــکی »ئارمیــن« بــاوی 
کردووەتەوە، حەوتووی ڕابردوو بەهۆی شەڕ 
و دەمەقاڵێی ئارمین لەگەڵ دایەگەورەی، 
بە مەبەستی خۆکوژی بەستەیەک حەب 
دەخــوات و پاش گەیاندنی بە نەخۆشــخانە 
و هەوڵــی پزیشــکەکان بــۆ ڕزگارکردنــی 
و بێئــاکام بوونــی هەوڵــی پزیشــکەکان، 
داوە. لەدەســت  گیانــی  مێرمنداڵــە  ئــەو 
جــۆزەردان،  ٢٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی   
ژنێکــی الو بە نــاوی »ڕۆژین فەالحی« 
ســاڵ   ٢٢ تەمــەن  کچــی »جەعفــەر«، 
کێشــەی  بەهــۆی  مەریــوان،  خەڵکــی  و 
بنەماڵەییەوە کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
جــۆزەردان،  ٢٠ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  مێرمنــداڵ  کچێکــی 
ســەقز،  خەڵکــی  کەرەمــی«  »نگیــن 
بنەماڵەییــەوە  کێشــەی  بەهــۆی 
هێنابــوو. خــۆی  ژیانــی  بــە  کۆتایــی 
جــۆزەردان،  ٢٣ی  هەینــی  ڕۆژی 
زیندانیــی  خوجەســتە«،  »ڕەزا 
ورمــێ،  گرتووخانــەی  لــە  سیاســی 
بەنــدی  بــۆ  »گواســتنەوەی  لەهەمبــەر 
ئەســڵی  لەبەرچاونەگرتنــی  و  کرێــکاران 
جیاکردنــەوەی تاوانــەکان«، ناڕەزایەتیــی 

داوە. خۆکوشــتنی  هەوڵــی  و  دەربڕیــوە 
سەرەتای حەوتووی ڕابردوو، هاوواڵتییەکی 
کــورد بــە نــاوی »زەینــەب مەجیدفــەر« 
خەڵکــی گونــدی »فەلەکانـ«ـــی ورمێ 
خــۆی  بنەماڵەییــەوە  کێشــەی  بەهــۆی 
ســووتاند و کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
هەروەهــا ژنێکی خەڵکی شــاری ســنە بە 
نــاوی »ف.ک« بــە هــۆکاری نادیار لە 
ســەربانی ماڵەکەیانــەوە خــۆی فڕێ دایە 
خــوارەوە و کۆتایــی بە ژیانی خۆی هێنا.
هەروەها لە ســنە الوێکی تەمەن ٢٢ ســاڵ 
بــە خۆهەڵواســین  نادیــار،  هــۆکاری  بــە 
کوشــت. خــۆی  گرێــزە«  »پــردی  لــە 
لــەو پەیوەندییــەدا، ڕۆژی هەینــی ٣٠ی 
جــۆزەردان، الوێــک بــە نــاوی »بەهمــەن 
مووسەوی« کوڕی »جەالل«، بە هۆکاری 
نــاڕوون کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنا.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: 

نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی   
گونــدی  خەڵکــی  عیبــادی«  »فــاروق 
پــاش  بانــە،  شــاری  »دەوســینە«ی 
بانگهێشــت کردنی بۆ ئیــدارەی ئیتاعاتی 
مەئموورانــی  لەالیــەن  شــارە،  ئــەو 
ئەمنییەتییــەوە، ئازار و ئەشــکەنجە دراوە.
میدیایــی  چاالکانــی  لــە  ژمارەیــەک   
خەبەریــی  ســتادی  بانگهێشــتی  کــورد، 
ئیــدارەی ئیتاعاتــی شــاری ســنە کــراون 
ئــەو  کــراوە.  لەگــەڵ  لێپرســینەوەیان  و 
»هــاوکاری  تۆمەتــی  بــە  چاالکانــە 
نیــزام«  دژی  کاناڵەکانــی  لەگــەڵ 
بانگهێشــت کــراون و لێپرســینەوەکەیان بۆ 
مــاوەی دوو کاتژمێــر درێــژەی کێشــاوە.

گیانلەدەستدانی زیندانیان:

زیندانییــەک لــە زیندانــی ســەقز بەهۆی 
تووشــبوون بە ڤایرۆســی کۆرۆناوە گیانی 
٢٤ی  شــەممە  ڕۆژی  دا؛  لەدەســت 
جــۆزەردان، زیندانییــەک بــە ناوی ســەید 
ســەید  کــوڕی  حوســێنی«  »کەمــاڵ 
»جــەالل«، لــە زیندانــی ســەقز، بەهــۆی 
تووشــبوون بە ڤایرۆســی کۆرۆناوە گیانی 
لەدەســت دا. ســەرچاوەیەکی ئــاگادار لــە 
زیندانی ســەقز، وێڕای پشتڕاستکردنەوەی 
کوردپــای  ئاژانســی  بــە  هەواڵــە،  ئــەم 
ڕاگەیانــد: »١٢ کــەس لــە زیندانییانــی 
دیکە لە زیندانی سەقز، تووشی ڤایرۆسی 

کۆرۆنا بوون«.

مانگرتنی زیندانی و گیان 
لە دەسدانی زیندانی لە 
ژێر ئازار و ئەشکەنجە: 

جــۆزەردان،  ٢٧ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
»ســوهەیا حیجاب«، زیندانیی سیاسیی 

بەنــدی  لــە  شــاری کرماشــان،  خەڵکــی 
دابڕگــەی زیندانــی قەرچەکــی وەرامین، 
و  خــۆی  نالەبــاری  دۆخــی  لەهەمبــەر 
گوشار بۆ سەر بنەماڵەکەی، بە نیشانەی 
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن، مانــی لــە خــواردن 

گرت.
ســاڵ،   ٣٢ تەمــەن  مــورادی  خەلیــل 
زانســتی  دەرماننســازیی  خوێنــدکاری 
گرتنگــەی  لــە  کرماشــان،  پزیشــکیی 
ئیتاعاتی کرماشــان گیانی لەدەســت دا. 
بــە وتــەی ســەرچاوەیەکی ئــاگادار، ئــەو 
خوێنــدکارە لە ماوەی ســااڵنی ڕابردوودا، 
مەزهەبییەکانــی  گرووپــە  بیروبــاوەڕی 
هەبــووە و لــە مانگــی خەزەڵــوەری ســاڵی 
٩٧، لــە دەرمانســازییەکەیدا، لــە شــوێنی 
کارەکەی لە کرماشان، لەالیەن ئیتاعاتی 

سپای پاسدارانەوە دەسبەسەر کراوە.

تەقینەوەی مین:

جــۆزەردان،  ١٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »حەیدەر 
لــە  ســاڵ،   ٣٠ تەمــەن  عەلیــاری« 
بەرزاییەکانــی پشــت گوندی »ســارداو« 
ســەر بــە شــاری بانە، بەهــۆی تەقینەوەی 

مین کەمئەندام بوو.
جــۆزەردان،  ٢٠ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »ســتار 
ئەســغەری« کــوڕی عەبدوڵــا خەڵکــی 
بەخشــی  بــە  ســەر  گونــدی »لک بــن« 
الجانی پیرانشــار، بەهۆی تەقینەوەی مین 
بریندار بوو و چەند قامکی القی لەدەست 

دا.
جــۆزەردان،  ٢٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی »ئەحمەد 
ئەعلــەم« خەڵکــی گوندی »ســۆراو«ی 
شــاری بانــە، بەهــۆی تەقینــەوەی میــن 

گیانی لەدەست دا.


