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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ
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بزوتنەوەی سەوزی 
ئێمە و بزوتنەوەی 

سەوزی ئەوان

حیزبی دێموکرات 
تاکی کورد لە 
دیاریکردنی 
چارەنووس ...

ئازادیی ڕادەربڕین

كه شــوهه واییه كاندا،  گۆڕانكارییــه   لــه  
هه ندێك له  شوێنه كان چیدی بۆ ژیان نابن 
یــان ژیانكــردن تێییانــدا زۆر دژوار ده بێ. 
بــه و پێیــه  مرۆڤــه كان ده كه ونــه  كۆچكــردن 
بــه   ژیانیــان.  شــوێنی  گواســتنه وه ی  و 
درێژایــی مێژوو، مرۆڤه كان و كۆمه ڵگای 
و  شــوێن  گواســتنه وه ی  لــه   مرۆڤایه تــی 
كۆچكردنــدا بــوون و زۆرجــار ئــه م كۆچــه  
به كۆمه اڵنــه  شــه ڕ و كوشــتاری بــه دوادا 
بــووه ، له  نێوان خه ڵكی كۆچه ری و خاوه نه  

ڕاسته قینه كانی خاكی كۆچ بۆكراودا!
دیارده یــه ك  له گــه ڵ  كاتێــك  كۆچــڕه وی 
به نــاوی كۆلۆنیاڵیــزم تێكــه ڵ ده بــێ، هه م 
خوێنڕێژیــی زۆرتــر و دڕنده یــی زۆرتــری 
لێده كه وێتــه وه  و هه م ســڕینه وه ی نه ته وه كان 
لــه م  دێ.  بــه دوادا  نیشــتمانیانی  له ســه ر 
ڕۆژانه دا به رپرسی ده زگای دارستانه كانی 
ئێران ڕایگه یاند كه  زیاتر له  ســی میلیۆن 
هێكتــار لــه  زه ویی ئێران ده بــن به  ناوچه ی 
وه كــوو  شــوێنێك  لــه   وشــك.  و  بیابانــی 
ئێرانیــش كــه  ناوچه كانــی وه كــوو كه ویری 
لێیــه ، ئــه و بوون بــه  بیابانــه  وای لێ ده كا 
كــه  هیــچ ده ره تانێكی ژیانــی تێدا نامێنێ 
و هه ر له  چه ند ســاڵ له مەو به ره وه  شــوێنه  
ناوه ندییه كانــی ئێــران ورده  ورده  خه ریكــی 
گواستنه وه ی شــوێنی ژیانیانن. وشكبوون 
و به بیابــان بوونــی ناوچــه  ناوه ندییه كانــی 
ئێران و ســووتانی ده شته كانی، خه ڵك به ره و  
ناوچه  شاخاوی و هه ندێك فێنكتره كان هان 
ده دا. له والشــه وه  ڕێژیمی كۆلۆنیاڵیســتیی 
كوردســتانی  وه كــوو  ناوچه كانــی  ئێــران، 
لــه  سیاســه تی ســتراتژیكیدا بــه  ناوچــه ی 
سووری مه ترسیدار دیاری كردووه  كه  ده بێ 
به  گۆڕینی حه شیمه ت، له  مه ترسییه كانی 
كــه م بكاتــه وه . لــه م ســااڵنه ی دواییــدا بــه  
هــه زاران كارمه ندی ئیــداره  جۆربه جۆره كان 
و  ئه منیه تیــی  ده زگای  و  پاســداران  و 
ناوه نــدی  ناوچه كانــی  خه ڵكــی  لــه    ...
جوغرافیــای ئێــران كــه  به ز ۆرینــه  فارســن 
ده گوازێته وه  بۆ كوردســتان و له  شــاره كانی 
كوردســتاندا كه  تا چه ند ســاڵ له مه وپێش 
به  تاكوترووك كه ســێكی نه ته وه ی فارســت 
ده بینی، ئێســتا به  هه زاران كه سی قه ومی 
ئه مــه   كــراوه .  نیشــته جێ  تێــدا  فارســیان 
هه مــان سیاســه ته  كه  له  ســه رده می قاجار 
و دواتــر ڕه زاخانــی میرپه نجــدا بــه  دژی 
شــاری كرماشــان لــه  كوردســتان كردیان و 
خه ڵكــی زۆری فارســیان تێــدا نیشــته جێ 
كردن. كوردستان له م سااڵنه ی دوایی و له  
سااڵنی به رده میشدا به ره وڕووی سیاسه تی 
داگیركردنه وه یه كی دیكه  بۆته وه  و ده بێته وه  
و ده یانهه وێ نه ك پێكهاته ی حه شــیمه تیی 
شــێوه   بــه م  به ڵكــوو  بگــۆڕن،  كوردســتان 
زمانــی ئاخاوتنی خه ڵكیــش بگۆڕدرێ و 
ئیــدی كــوردی ئاخافتــن ببــێ به  به شــێك 

له  مێژوو. 

وتووێژی کوردستان

داگیركردنه وه 

ڕێژیمی ئێران لە کوردستان لە ڕێگای پارەوە دەیهەوێت قوتابییەکان بکات بە بەسیج

کتێبـــی »کوردســـتان و کۆمـــاری ئیســـامی« چـــاپ و بـــاو کراویـــەوە

 ٢
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٣

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران کـــۆ بوونـــەوە

»نا«گوتن بە دیاریی مەرگ
كەریم پەرویزی

١٧ی خەرمانان، ســاڵڕۆژێکی خەماوییە 
بــۆ گەلی کورد کە دەبێ لە ڕۆژژمێری 
شۆڕش و بەرخودانی کورددا بنووسرێتەوە 
تاکوو نەسڵ لەدوای نەسڵی ئەم نیشتمانە 
هۆڤانییەتــی  لــە  بــن  ئــاگادار  و  بزانــن 
میلیــۆن  چەندیــن  کــە  داگیرکەرێــک 
دۆالر پــارە ســەرفی تێخزاندنــی تــرس لــە 
دڵی میللەتێکی شۆڕشــگێڕ و ئازادیخواز 

بخات بەاڵم سەری لە بەرد دەکەوێ!
چەنــد چرکــە، چەنــد خولــەک، چەنــد 
ســاتێکی زووتێپەڕیــو پێــش لــە کاتژمێــر 
 ،٩٧ ســاڵی  خەرمانانــی  ١٧ی  ١١ی 
ئاســمانی شــارەکەی حاجــی، ســاماڵ و 
ساف و ڕوون بوو؛ ڕوون و ساف و ساماڵ 

وەک دڵی پڕخولیای پێشەوا ؛ 
بنەماڵەکانی دێموکرات ســەرقاڵی ژیانی 
خۆیــان بــوون، لــە بنمیچــی یەکێک لەو 
ڕادەژانــد،  بێشــکەی  دایــک  مااڵنــەدا 
بــزە  دەم الیەالیــە  بــە  ســاوا  کۆرپەلــەی 
ئەیگــرت؛ لەپــڕ هەموو شــت تێک چوو، 
گرمەیەک هات، بوو بە دووان و سیان و 
... دووکەڵێکــی ڕەش ئاســمانی کۆیەی 
و  ڕاچڵــەکا  هەیبەســوڵتان  و  داپۆشــی 
تــۆزی غوربەتی ســااڵنی زووی دەشــتی 

کۆیە خۆی کرد بەســەر هــەوای مەییودا 
و ڕۆژێکــی تــاڵ و تاریــک لــە دیرۆکی 
قــاو  کــرد.  تۆمــار  خــۆی  کوردســتان 
ســەروان چەکــۆ  فێرگەکــەی  داکــەوت؛ 

پێکراوە! 
دنیا کش و مات بوو، نە گوێ دەنگێکی 
دەبیســت و نە ســروە دەیوێرا ســریوە بکات. 
لــەو ســاتەدا مووشــەکی ترســی تارانــی 
ڕەزی  پرچــی  هاتبــوو  کــە  زراوچــوو 
دێموکــرات  بەرهەڵســتکاری  کوردانــی 
هەڵبکێشــێ و چــاوی گوڵیــان دەربهێنێ، 
دوو قوتابــی بەئەمەگــی دێموکرات و دوو 
مامۆســتای مەکتەبــی ئازادژیانی پێکا؛ 
شەهیدانی ئەم جارەی کوردستان، موختار 
قادرپوور و فاروق حەسەن خەیات بوون کە 
بە بزە و پێکەنینی هیوابەخشییان سەفەری 
ئەبەدییــان بــۆ الی مەشــخەاڵنی ڕاســان 

دەست پێکرد.
دەکــردەوە  لــێ  خەیاڵــی  تــاران  ئەوەیکــە 
نەهاتــە دی؛ ئــەو دەیهەویســت بــە ناردنی 
مووشــەکی ترســی خۆی تــرس بخاتە نێو 
دڵی شۆڕەســوارانی ڕێبازی ئازادی بەاڵم 
ئامانجــە گاڵوەکــەی  نەیتوانــی  نەتەنیــا 
بپێکێ بەڵکوو خۆی بوو بە پەنی ڕۆژگار 

و ترسە شاراوە چەندین ساڵەکەی لە کورد 
زیاتــر بــۆ جیهــان ئاشــکرا بوو؛ لــە هەمان 
کاتیشدا لە ٢١ی خەرمانان و تەنیا ٤ ڕۆژ 
پــاش پەالمارە دڕندانەکانی جەماران، ئەوە 
کوردســتان بــوو کە بە بێدەنگی هەســتایە 
ســەرپێ و لە کەشــی ماتاوی کوردستان، 
لمبۆزی داگیرکەری لە خاکی بە خوێن و 
قوربانی نەخشاوی کوردستان وەردا تا پێی 
بڵــێ »نا«وتنی ئێمە ئەگەر بە بێدەنگیش 
بــێ لــە ناخی پــڕ لە ئاخ و کەســەرمانەوە 
هەڵــدەدا و ٣٩ ســاڵ خەیانــەت و جینایەت 
نەیتوانیــوە و ناتوانــێ کــورد لە بن بێنێ و 

کورد هەر زیندووە. 
هەر لەو ڕۆژەدا کۆماری تاوان و جینایەت 
دەستی ڕەشی خۆی نایە بینەقاقای چەند 
ســێدارەی  لــە  و  کــورد  بێتاوانــی  الوی 
خەرمانــان  ١٧ی  جینایەتەکانــی  دان. 
وەبیرهێنەرەوەی چەند خاڵی جێی تێڕامانن 

کە بە کورتی بەم چەشنەیە:
 ١ .ڕێژیــم بــۆ خۆدزینــەوە لــەو قەیرانانــە 
کــــە لــــە ســەری کەڵەکــــە بــوون هەوڵی 
دا لە دەرەوەی ســــنوورە جوغرافییەکــــەی 
خــۆی شــەڕ و ئاژاوەیەکی نوێ بنێتەوە .
 ٢ .چاوترســــێن کردنــی خەڵکــی ناوخــۆ 

و ناوچەکە. 
بــــە بزوێنــــەر و  ٣ .ڕێژیــــم کــــوردەکان 
داهاتــووی  ئاڵوگۆڕەکانــی  ڕێکخــــەری 
ئێــــران دەزانێــت و دەیهەوێــت پێــش لــەوەی 
گرفتــــەکان دەســەاڵتی بەتــەواوی بخەنــە 
مەترســــییەوە، نەتەوەی کورد و هێزەکانی 

کورد الواز بکات .
نیســــبەت  بــــە  ڕێژیــــم  .بــــەراوردی   ٤
بێدەنگــــی واڵتانــــی بیانــــی و کــــۆڕ و 
بەشەردۆســــتەکانەوە  بەنــــاو  کۆمەڵــــە 
بــــۆ خوڵقاندنــــی ئــــەم جینایەتــــە تــــازە، 
بەداخــــەوە هەتــا ئــەم ســــاتە بەراوردێکــی 

هەڵە نەبووە .
٥ .بەکارهێنانــــی مووشــــەک بــــە دژی 
ئــەوە  دەرخــــەری  دێموکــــرات  حیزبــــی 
ڕاســــانی  ئاســــت  لــە  ڕێژیــم  کــــە  بــوو 

ڕۆژهەاڵتــدا زەلیل و دۆشــداماوە.
 ٦ .ڕۆژ لــــە گــــەڵ ڕۆژ شــــەڕەکانی 
ئەکتەرێکــــی  ڕێژیــــم  کــــە  ناوچــــە 
قووڵتــــر  شــــەڕانەیە  ئــــەو  نێگەتیڤــــی 
دەبێتــــەوە و ڕێژیــــم بــــۆ دڵخۆشــــکردنی 
جاشــــەکان و میلیشــــیاکانی پێویستی بە 

وەها مانۆڕێک هەبوو.
وەک بــاس کــرا تەنیــا چــوار ڕۆژ پــاش 

کوردســتان  ئاماژەبۆکــراو  جینایەتــی 
بــە  پــێ  ســەر  هەســتایە  یەکدەنــگ 
تەواوییەتــی  مانــادار  بێدەنگییەکــی 

ڕێژیمیان شەرمەزار کرد؛
بۆیە لــــە کۆتاییــــدا پێویســتە هەموومــان 
ئــەوە بزانیــن کــە لــە بیســــت و یەکـــی 
ئــەو  زۆری  بەشــــێکی  خەرمانانــدا، 
خولیــــا و خەیــــاڵ و ئاواتانــــەی ڕێژیــــم 
بــــوون بــــە بڵقــــی ســــەر ئــــاو و ڕێژیم لە 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا شکستێکی بــێ 
وێنــــەی خــــوارد . خەڵکــــی کوردســــتان 
بازاڕەکانــــی  و  دوکان  داخســــتنی  بــــە 
شــــار، بەپیــــر بانگــــەوازی حیزبەکانــــی 
شــــەفافی  بــە  و  هاتــــن  ڕۆژهەاڵتــــەوە 
بــۆ  »نــا  و  ئێعــدام«  بــۆ  »نــا  واڵمــی 
موشــەکباران« و »نــا بــۆ ســەرەڕۆیی« 
و »نــا بــــۆ کۆمـــاری ئیســــامییان« بە 
دژی ڕێژیــــم بــــەرز کــــردەوە کــــە ئــــەم 
»نا«وتنــــە، کۆمــــاری ئیســــامی لــــە 
تەواوییەتــــی خــــۆی لــــە مانــــا بەتــــاڵ 
کــــردەوە و جارێکــی تــر نیشــــانی دا کــە 
ڕێژیــم خــاوەن هیــچ پێگــە و ڕەواییەکــی 

خەڵکی لە کوردستاندا نەبووە و نییە.



  ژمارە ٧٨٢ ، ١٥ی خەرمانانی ٢١٣٩٩

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران کـــۆ بوونـــەوە کتێبـــی »کوردســـتان و کۆمـــاری ئیســـامی« 
چـــاپ و بـــاو کراویەوە

ڕاگەیەنـــدراوی یەکیەتیـــی پیشـــەیی مامۆســـتایانی کوردســـتانی ئێـــران 
بـــە بۆنـــه ی كرانـــه وه ی قوتابخانـــه كان بـــۆ ســـاڵی ١٤٠٠-١٣٩٩ی هه تـــاوی 

لـــە شـــنۆ چاالکیـــی تەبلیغـــی بەڕێـــوە چـــوو

ئەندامانـــی حیزبـــی دێموکـــرات 
یـــادی شـــەهیدانی ژینگەیـــان 

بـــەرز ڕاگرت

گڵکـــۆی شـــەهیدانی ئەندێشـــەی ســـەوز لـــە خەرمانانـــی ســـووردا گوڵبـــاران کـــرا

کۆمه اڵنی خه ڵكی كوردستان!
مامۆستایان و قوتابییانی ئازیز!

لــه  گرینگتریــن و  پــه روه رده  و بارهێنــان 
بنه ڕه تیتریــن هــزر و ئه ندێشــه ی مرۆڤه له  

سه ر گوی زه وییه . 
بــه   جیهــان  پێشــكه وتووی  كۆمه ڵــگای 
مۆدێرنــی  و  ســه رده میانه   پــه روه رده ی 
شــانازی ده كا و بــه  شــانازییه وه  بــاس لــه  
ئــه رک و كارنامــه ی شــكۆداری زانســت 
و پێشــكه وتن و پــه روه رده ی ســه رده م بــۆ 
ده كات.  ســه رده م  فیركاریــی  و  بارهێنــان 
و  تــاج  به اڵلێــدراوی  واڵتــی  لــه   بــه اڵم 
و  كۆنه په ره ســتی  ئێرانــدا،  عه مامــه ی 
دواكه وتوویــی، به جێــگای كتێــب و وانه ی 
ســه رده م، پر كراوه  له  پێداهه ڵگوتنی تاج و 

عه مامه  و له  خورافات ئه خێندراوه . 
هــه ر بۆیــه  له وه هــا فه زایه كــدا ڕه شــه بای 
تاریكی و بێ هیوای خۆی به  سه ر هه موو 
قوناغه كانی په روه رده  و بارهێنان له  ئێران و 

كوردستاندا كێشاوه . 
و  دواكه وتوویــی  به هــۆی  هه روه هــا 
ده ســه اڵتداریی ســه ره ڕۆیی و سیستمێكی 
داخــراو،  و  ئیدیۆلۆژیــک  داخــراو 
قوتابخانه كان بووەته   شوێنی نائومیدی بۆ 
مامۆستا و قوتابییان و قوتابخانه  كراوه  به  
شــوێنی باڵوكردنه وه ی مه وادی هۆشبه ر، 
خۆكۆژی و ده یان دیاره ی ناحه زی دیكه . 

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
شــەهیدانی  یــادی  مەریــوان،  لــە  ئێــران 
سەوزیان لە ساڵیادی شەهیدبوونیاندا بەرز 

نرخاند. 
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لە مەریوان بەبۆنەی ٣ی خەرمانان 
شــەهیدانی  شــەهیدکرانی  ســاڵڕۆژی 
پیــرۆزی  ئــااڵی  مەریــوان،  لــە  ژینگــە 
کوردستانیان لەسەر گڵکۆی ئەو نەمرانە 
هــەڵ کــرد. ئــەوە دووەمیــن ســاڵ لەســەر 
یەکــە کــە ڕێبوارانــی ئەندێشــەی ســەوز 
ژینگەدۆســتانی کوردســتان  هەروەهــا  و 
دەنرخێنــن.  بــەرز  شــەهیدانە  ئــەو  یــادی 

ڕۆژی سێشەممە ١١ی خەرمانان، ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردســتانی ئێران 
لەســەر بانگهێشــتی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتان کۆبوونەوەیەکیان پێک هێنا.
کــە  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
ســکرتێر و کەســی یەکەمی حیزبەکانی 
هاوکاریــش  ناوەنــدی  پێکهێنــەری 
تێیــدا بەشــدار بــوون، لەالیــەن هەیئەتــی 
کوردســتانەوە  دێموکراتــی  حیزبــی 
کــرا،  بەشــداران  لــە  پێشــوازی 
کار،  دەســتووری  بەپێــی  پاشــان 

کۆمــاری  و  »کوردســتان  کتێبــی 
ســەید  شــەهید  بەرهەمــی  ئیســامی« 
»ســەالم عەزیــزی« ئەندامــی پێشــووی 
دەفتــەری سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران، چاپ و باڵو کرایەوە.
ئــەو کتێبــە لە ســەردەمی ژیانی شــەهید 
و  نووســراوە  ناوبــراو  دەســتی  بــە  ســەالم 
٣٠ ســاڵ پــاش نووســرانی بــاڵو دەبێتەوە.
نێــوان  کێشــەی  کتێبــەدا،  لــەم  نووســەر 
کوردســتانی  لــە  کــورد  بزووتنــەوەی 
ئیســامیی  کۆمــاری  و  ڕۆژهــەاڵت 
شۆڕشــی  ســەرەتای  لــە  هــەر  ئێــران، 
کۆتاییهاتنــی  هەتــا  ئێرانــەوە  گەالنــی 
شــەڕی نێوان ئێران و عێراق باس دەکات.
»ســتۆکهۆڵم«  لــە  کتێبــە  ئــەم 
و  چــاپ  ســوئید  واڵتــی  پێتەختــی 
پێشــکەش بە هەمــوو ئەویندارانی ئازادی 
کــراوە. کوردســتان  سەربەســتیی  و 
هەروەها بەشــێک لــە کتێبێکی ناتەواوی 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
گەڕەکــی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
بــە  شــنۆ  شــاری  »ئەمیرئابــاد«ی 
بەڕێوەبردنی چاالکیی تەبلیغی وەفاداریی 
خۆیــان بــە ڕێبــازی حیزبەکەیــان دووپات 

پێکــرد. دەســتی  کۆبوونەوەکــە 
ســکرتێری  عەزیــزی«  »خالیــد  دواتــر 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە 
ئامــاژە بــەو بابەتانەی کە لە دەســتووری 
کاریی کۆبوونەوەکەدا دانرابوون باسەکەی 
کۆبوونەوەکــە  بەشــدارانی  و  کــردەوە 
یەکەمــی  کەســی  بەتایبەتــی  و 
حیزبــەکان بەوردی قســەیان لەســەر کرد.
بەگشــتی  کــە  باســانە  ئــەو 
و  چاالکــی  بــە  پەیوەندییــان 
ناوەنــدی  ڕوانگــەی  و  جموجۆڵــەکان 

بابەتێکــی  چەنــد  لەســەر  هــاوکاری 
کوردســتان  و  ئێــران  بــە  پەیوەندیــدار 
و  شــیکردنەوە  وێــڕای  بــوون، 
ناوەنــدی  ئەندامانــی  هاودەنگیــی 
هاوکاری، بڕیاری پێویستیان  لەسەر درا.
پاشان  وێڕای کۆکردنەوەی  باسەکان  لەالیەن 

»خالید عەزیزیـ«ـیەوە، بەرپرسایەتیی 
دەورەیی ناوەند لە الیەن حیزبی 

دێموکراتی کوردستانەوە بە کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشانی کوردستان سپێردرا.

ڕابردووشــدا  ڕۆژی  چەنــد  مــاوەی  لــە 
ژینگەدۆســتان و ئەندامانــی ئەنجومەنی 
سەوزی چیا بە گوڵبارانکردنی گڵکۆی 
شەهیدانی سەوز و هەڵمەتگەلی ڕێپێوانی 
و شــاخەوانی، ئەمەگداریــی خۆیــان بــە 
ســەوز  ئەندێشــەی  شــەهیدانی  ڕێبــازی 

نیشان دا. 
٣ی خەرمانــان ســاڵڕۆژی شــەهیدکرانی 
ئومیــد  باجــوەر،  »شــەریف  شــەهیدان 
و  پەژووهــی  محەممــەد  کۆنەپۆشــی، 
ڕەحمــەت حەکیمی نیا«یــە کــە لە کاتی 
دارســتانەکانی  ئاگــری  کوژاندنــەوەی 

مەریواندا شەهید کران.

ڕێبــازی  ڕێبوارانــی  و  ژینگەدۆســتان 
شــەهیدان  گڵکــۆی  ســەوز،  ئەندێشــەی 
»ئومیــد  و  باجــوەر«  »شــەریف 
کۆنەپۆشیـ«ـیان لە دووەمین ساڵڤەگەڕی 

شەهیدکرانیاندا گوڵباران کرد.
ئەنجوومەنــی  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە 
»ســەوزی چیا« بەبۆنەی ٣ی خەرمانان 
شــەهیدکرانی  ســاڵڤەگەڕی  دووەمیــن 
شــەهیدانی ژینگــە، بەیاننامەیەکی باڵو 
کردەوە و داوای لە ژینگەپارێزان و خەڵکی 
نیشتمانپەروەری کوردستان کردبوو کە لە 
ڕۆژی ٣ی خەرماناندا گڵکۆی شەهیدان 
ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی  بکــەن.  گوڵبــاران 
خەڵکــی  خەرمانــان،  ٣ی  دووشــەممە 
شــارەکانی  ژینگەپارێزانــی  و  مەریــوان 
دیکەی کوردســتان بە ئامادەبوون لەســەر  
گڵکــۆی شــەهیدان و گۆڵبارانکردنیــان 
ســەلماندیان ڕێگای ســەوزی شــەهیدانی 
ژینگە درێژەی هەیە. ئامادەبووان لەســەر 
گڵکــۆی ئەو شــەهیدانە لەژێر دروشــمی 
»قایمتــر لــە جــاران ڕێگاتــان درێــژە پــێ 
دەدەین«، وەفاداریی خۆیان بە گیانبازی و 
فیداکاریی ئەو شەهیدانە دووپات کردەوە. 
١٣٩٧ی  خەرمانانــی  ٣ی  ڕێکەوتــی 
گوماناویــدا  ڕووداوێکــی  لــە  هەتــاوی 
چــوار کەس لە چاالکانی ژینگەپارێزیی 

ئه گــه ر له  ســه د ســاڵی ڕابــردوو مێژووی 
پــه روه رده  و بارهێنــان بڕوانیــن، ده بینین له  
واڵتانی پێشكه وتوو و دێموكراتیكدا خاتوو 
»ماری كوریـ«ـیه كان پێده گه ن و خزمه ت 

به  مرۆڤایه تی ده كه ن. 
بــه اڵم لــه  میژوویــی پــه روه رده  و بارهێنان 
له گــه ڵ  فه زڵــوواڵكان  شــیخ  ئێرانــدا  لــه  
پــه روه رده  و بارهێنانــی ســه رده م ده ژایه تــی 
ده كه ن و ته نانه ت له گه ڵ خوێندن و چوونه  

قوتابخانه  بۆ كچان به  حه رام ده زانن. 
ده ســه اڵتداریی  ڕه شــی  ســه رده می  لــه  
كۆماری ئیســامیی ئێرانیشــدا، به  گرتن 
و زیندانیكــردن و ته نانــه ت ئێعدامكردنــی 
و  له الیــه ک  قوتابخانــه   مامۆســتایانی 
له الیه كــی دیكه وه  بــه  پڕكردنی نێوه رۆكی 
كتێبــه كان بــه  خورافات و دواكه وتوویی چ 
لــه  بــواری زانســتی و زانســتی ئینســان، 
قوتابــی هــه م لــه  خوێنــدن و خوێندنــه وه  و 
فێربــوون و هــه م له  ئاینــده  خۆی، نائومید 
»زارا  كــه   ده بێنیــت  چوونكــه   ده كات. 
محه ممه دییـ«ـــه كان به  تاوانی گوتنه وه ی 
وانــه ی زمانــی كــوردی تووشــی گرتن و 
حوكمــی زیندانــی درێژخایــه ن ده بــن. هه ر 
بۆیــه  ڕاندوومانــی خوێنــدن لــه  ئێــران و 

كوردستاندا له  حاڵه تی داكشان دایه .

مامۆستایانی ماندوونه ناس و 
نیشتمانپه روه ر!

وه زاره تــی پــه روه رده  و بارهێنانــی ڕێژیمی 
ئیســامیی ئێــران، بڕیــاری داوه  له  ١٥ی 
خه رمانانــی ســاڵی ١٣٩٩ی هه تــاوی له  
ســه رده می ڤایرۆســی كۆرۆنادا به  شێوه ی 
ناوچه كانی)ســپی، زه رد، ســوور( ده رگای 
قوتابخانــه كان لــه  ئێــران و كوردســتان بــه  

ڕووی قوتابییاندا بكاته وه . 
ئــه وه  لــه  كاتیكدایــه  كــه  په تــای كۆرۆنــا 
هێستا له  ڕۆژهه اڵتی كوردستان كۆنترۆڵ 
به هــۆی  دیكــه وه   له الیه كــی  و  نه كــراوه  
چوونه ســه رووی  و  بیــكاری  و  گرانــی 
قیمه ته كانــی كااڵ و خزمه تگوزارییــه كان 
و بێ بایه خبوونی دراوی ئێران، بنه ماڵه  

توانایــی  ده ســتكورته كان  و  هــه ژار 
دابینكردنــی كه ره ســته ی خویندن و لیباس 

و جانتا و كه وشیان بۆ قوتابی نییه . 
هه روه هــا لــه  ئه گه ری خوێندن به  شــێوه ی 
ئانایــن له  كوردســتاندا به هــۆی نه بوونی 
ئینتێرنێــت و لــه وه ش گرینگتــر نه بوونــی 
ئیمكاناتی ماڵیــی بنه ماڵه كان بۆ كڕینی 
كه ره ســته ی وه ک موبایل و لەپ تاپ و 
ئایپــه د و گرانیــی قیمه تی ئه و كه ره ســانه  
كه  له  توانای بنه ماڵه  هه ژاره كانی كورددا 
نییــه ، هه رگیــز لــه  كوردســتان خوێندنــی 

ئاناین سه ركه وتوو نابێت. 
هه روه ها له  كوردستان به  سه دان قوتابخانه  
پێویســتییان به  نوژنكردنه وه  و پێداویستیی 
ســه رده می  لــه   پزشــكی  و  تەندروســتی 

كۆرۆنادا هه یه  و به شێک له  قوتابخانه كان 
به هۆی تێكڕوخان بۆ وانه  وتنه وه  نابن. 

هه روه ها مامۆســتایان كێشــه ی مووچه یان 
هه یه  و به شــێكی زۆر له  مامۆســتایان بۆ 
دابینكردنــی بژیوی ژیان كاری دووهه م و 

سێهه م ده كه ن. ب
ۆیــه  ئه ركــی مامۆســتایان له  ســه رده می 
و  بیــكاری  و  گرانــی  و  كۆرۆنــا 
زۆر  قیمه ته كانــدا  چوونه ســه رووی 
قورســه . مامۆســتا له الیــه ک ده بــێ لــه  
وه شــیاركردنه وه ی قوتابییــان و پاراســتنیان 
په روه رده كردنــی  لــه   هــه م  و  په تایــه   لــه و 
قوتابی به  ئه ندێشــه ی ســه رده میانه  و هزر 
و ئه ندێشــه ی كوردایه تی هه نگاوی مه زن 
هه ڵگرن و  قوتابخانه كان بكه نه  ســه نگه ری 

زانست و وانه ی كوردایه تی و خه باتی 
و  قوتابــی  وه شــیاركردنه وه ی  و  شــار 
ڕۆژهه اڵتــی  لــه   قوتابییــان  بنه ماڵــە ی 

كوردستان.
قوتابییانی خوشه ویست!

ئێــوه ی ئازیز هیوا و داهاتووی نیشــتمانن 
و ده بــێ خۆتــان بــه  زانســت و پــه روه رده ی 
و  بكــه ن  پــه روه رده   مۆدیــرن  و  ســه رده م 
هه نــگاو بنیــن بــۆ داهاتوویه كی گه ش بۆ 
واڵته كه مــان لــه  كوردســتانی ڕۆژهه اڵت. 
بــاش بزانــن كــه  ئێــوه  هیــوای دواڕۆژی 

نیشتمانن.
هــه ر بۆیه  ئه ركی ئێوه  له  خه باتی شــاردا، 

کــردەوە. لــەو چاالکییــەدا تێکۆشــەرانی 
دروشــمی  نووســینی  بــە  دێموکــرات 
»ســەرکەوێ ڕاســان« و »بــژی حیزبی 
دێموکــرات« چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 
بــرد. قارەمانانــی دێموکرات لە »شــنۆ« 

شــەهیدانی  ڕێبــازی  لەگــەڵ  هەروەهــا 
ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان پەیمانیی 
وەفادارییــان دووپــات کــردەوە و بەڵێنییــان 
داوە هەتا وەدیهاتنی ئامانجەکانیان دەست 

لە خەبات و تێکۆشان هەڵنەگرن.

نووسەر، سەبارەت بە پرسی مافی مرۆڤ 
و خەباتی کورد، وەک فەسڵێکی جیاواز 
لــە کۆتایــی ئــەم کتێبەدا چــاپ کراوە.
هەروەهــا  عەزیــزی  ســەالم  شــەهید 
»ســەفەری  نــاوی  ژێــر  لــە  کتێبێکــی 
کــە  نووســیوە  بێگەڕانــەوە« 
میکۆنــووس،  کارەســاتی  داســتانی 
جینایەتــە،  ئــەو  ڕوودانــی  چۆنیەتــی 
تێــرۆرە  ئــەو  شــاراوەکانی  الیەنــە 

دادگای  هاتنــی  کۆتایــی  هەتــا 
گرتــووە. لەخــۆوە  میکۆنووســی 
ســەالم ڕێکەوتــی ٢٤ی  ســەید  شــەهید 
لــە  هەتــاوی  ١٣٧٨ی  پووشــپەڕی 
بەغــدا،  شــاری  نەخۆشــخانەیەکی 
نیشــتمان  لــە  یەکجاریــی  مااڵوایــی 
چــووە  و  کــرد  هاوســەنگەرانی  و 
نەمرانــی   هەرگیــز  کاروانــی  ڕیــزی 
نیشــتمانەوە. ســەربەرزی  شــەهیدانی 

مەریــوان بــە ناوەکانی شــەهید »شــەریف 
باجــوەر، ئومیــد کۆنەپۆشــی، محەممــەد 
پەژووهــی و ڕەحمــەت حەکیمــی  نیا« لە 
کاتــی هەوڵدان بــۆ کوژاندنەوەی ئاگری 

دارستانەکانی مەریوان شەهید کران.
هــاوکات چەندیــن گرووپــی شــاخەوانی 
لــە ســاڵیادی شــەهیدکرانی شــەهیدانی 
ژینگەدا وەک ڕێز و وەفایەک بۆ یادیان 
چەند هەڵمەتی شــاخەوانییان ئەنجام دا و 

یادی ئەو شەهیدانەیان بەرز ڕاگرت.
خەرمانــان،  ٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
»قەندیلــی  شــاخەوانیی  گرووپــی 
مەریــوان« بــۆ ڕێزگرتــن لــە یــاد و ناوی 
شــەهیدان »شــەریف باجــوەر« و »ئومید 
کۆنەپۆشــی«، لــە گوندی »سێفـ«ـــەوە 

بەرەو گوندی »پێلـ«ـە ڕێپێوانیان کرد.
لەالیەکــی دیکــەوە گرووپی شــاخەوانیی 
»کێلەشین« بە سەرکەوتن بەسەر شاخی 
»میراجیـ«ـدا یادی شەهیدانی ژینگەیان 
بــەرز ڕاگرت. ئــەوان لــەو چاالکییەدا بە 
دروشــمی »ناوی بەرزتان بەسەر بڵیندایی 
دەکەینــەوە«،  بــەرز  شــاخەکاندا  تــەواو 
ڕێزیــان لــە گیانبازیی شــەهیدانی ســەوز 
گــرت. هەروەهــا ڕۆژی دووشــەممە ٣ی 
خەرمانان و هاوکات لەگەڵ ساڵوەگەڕی 
شەهیدکرانی شەهیدان »شەریف باجوەر« 
گرووپــی  کۆنەپۆشــی«  »ئومیــد  و 
لــە  بــە ڕێپێــوان  شــاخەوانیی »قــاراوا« 
شــوێنی شــەهیدکرانی ئــەو شــەهیدانەوە 
بــۆ ســەر گڵکــۆی پیرۆزیــان، یــادی ئەو 

هــاوکات  ڕاگــرت.  بــەرز  گیانبازانەیــان 
گوندەکانــی  کۆمیتــەی  ئەندامێکــی 
نــاوی  بــە  چیــا  ســەوزی  ئەنجومەنــی 
»ڕێبوار وەیســی« لە گونــدی »ڕەزاو« 
ژینگــە  شــەهیدانی  گڵکــۆی  ســەر  تــا 
کــە مەوداکــەی دەکاتــە ٤٥ کیلۆمەتر، 
ڕێپێوانــی کردووە و ئەمەگناســیی خۆی 
بە ڕێبازی ئەندێشەی سەوز نیشان داوە.

ئەندامانی ئەنجومەنــە ژینگەپارێزییەکان 
و  ژینگەدۆســت  خەڵکــی  هەروەهــا  و 
بەتایبــەت  کوردســتان  نیشتماندۆســتی 
بــە  ئەمســاڵیش  مەریــوان،  شــاری 
شــەهیدانی  گیانبازیــی  یادکردنــەوەی 
گیانبازیــی  بــە  ئەمەگدارییــان  ژینگــە 

شەهیدانی ئەندێشەی سەوز نیشان دا.

خۆپێگه یانــدن و په روه رده كردن به  زانســتی 
سه رده مه . له  سه رده می شۆڕشی زانیاری 
باشــی  بــه   كۆمه اڵیه تییه كانــدا  تــۆڕه   و 
كه ڵــک لــه و فه زایــه  بــۆ ســوود وه رگرتن 
و فیربوونــی زیاتــر له پێنــاو خۆپێگه یانــدن 
و خۆئاماده كــردن بــۆ ئه ركی نیشــتمانی و 
خه باتی ڕزگاریخوازی له پێناو دابینبوونی 
مافــه  نه ته وایه تییه كانی نه ته وه ی كورد له  

كوردستانی ڕۆژهه اڵته .
مامۆســتایانی  پیشــه یی  یه كیه تیــی 
پێرۆزبایــی  وێــڕای  ئێــران  كوردســتانی 
كرانه وه ی قوتابخانه كان له  مامۆســتایانی 
ئازیــز،  قوتابییانــی  و  نیشــتمانپه روه ر 
هیواخــوازه  كــه  هــه م خۆتــان لــه  په تــای 

کۆرۆنا بپارێزن و ڕێنوێنییه كانی پزیشكی 
له به رچاو بگرن و هه م خۆتان بۆ ساڵیكی 

چاره نووس ساز هه م له  بواری 
خوێنــدن و فێربــوون و خۆپێگه یانــدن لــه  
ســاڵی تــازه ی خوێندنی ١٣٩٩- ١٤٠٠ی 
هه تــاوی و هــه م بــۆ بــه  گوڕوتینتركردنی 
خه باتی شــار له  كوردســتانی ڕۆژهه اڵت، 
مافه نه ته وایه تییه كانــی  وه دێهێنانــی  بــۆ 
گه له كه مــان خۆتان به  په روه رده ی ســه رده م 

ته یاره  بكه ن.

یه كیه تیی پیشه یی مامۆستایانی 
كوردستانی ئێران

١٢ی خه رمانانی ١٣٩٩ی هه تاوی



٣ ژمارە ٧٨٢ ، ٥ی سێپتامربی ٢٠٢٠

وەزارەتـــی نێوخـــۆی ڕێژیمـــی ئێـــران ڕایگەیانـــدووە بانگەشـــە بـــۆ خۆپیشـــاندانەکان 
لـــە ئێـــران ســـێ بەرابـــەر بووەتەوە

پیالنـــی ڕێژیمـــی ئێـــران بـــۆ گۆڕینـــی دێموگرافیـــای کوردســـتان

ســـێ ئەندامـــی ســـپای تێرۆریســـتی پاســـداران لـــە دەوروبـــەری »چلچەمـــە« بـــە 
شـــێوەیەکی گومانـــاوی کـــوژراون

جێگــری  زولفەقــاری‹‹  »حوســێن 
وەزارەتــی  ئینتزامیــی  و  ئەمنییەتــی 
وتوویەتــی  ئێــران  ڕێژیمــی  نێوخــۆی 
بانگەشە گشتییەکان بۆ خۆپیشاندانەکان 
لــە ئێران بەنیســبەت ســاڵی ڕابردوو ســێ 
بەرابــەر بووەتــەوە. »زولفەقاری‹‹ ڕۆژی 
پرێــس  لــە  خەرمانــان  ١١ی  سێشــەممە 
کۆنفرانســێکدا وتــی: ›‹لــە ٥ مانگــی 
ســاڵی ڕابــردوودا ٥١٩ حاڵەتی بانگەشــە 
بــۆ خۆپیشــاندانەکان تۆمــار کراوە کە لە 
ماوەی وێکچووی ئەمســاڵ گەیشتووەتە 
هەزار و ٧٠٢ حاڵەت و گەشەیەکی ٢٢٧ 

ژورنــاڵ«  ســتریت  »وال  ڕۆژنامــەی 
لــە ڕاپۆرتێکــدا بــاڵوی کردووەتــەوە کــە 
چــۆن دەکرێت پێــش بە تێرۆری دژبەرانی 
ڕێژیمــی ئێــران لــە واڵتانــی ئورووپایــی 

بگیردرێت.
»وال  ڕۆژنامــەی  کــە  ڕاپۆرتێــک  لــە 
ســتریت ژۆرنــاڵ« بــاڵوی کردووەتــەوە، 
باسی لە تێرۆری دژبەرانی ڕێژیمی ئێران 

لە واڵتانی ئورووپایی کردووە.

ڕێکخراوی سپای تێرۆریستی پاسدارانی ڕێژیمی ئێران لە مەریوان هێزی نیزامی ڕەوانەی ناوچە شاخاوییەکان دەکات و لەوێدا جێگیریان دەکات.
بەپێی زانیارییەکان، ڕێژیم لە دەوروبەری مەریوان و لە شارەدێی نێ کە تاریکیی شەو داهات، هێزەکانی بە ماشین دادەبەزێنێت و لە ناوچە شاخاوییەکاندا جێگیریان دەکات.

هاوواڵتییان باس لەوە دەکەن، هێڵی ئینتێرنێت هەتا ئاستێکی زۆر خاو بووەتەوە و خەڵک بۆ کاروباری ئینتێرنێتی دەچنە دەرەوەی نێ.
کاربەدەســتانی ڕێکخراوی ســپای تیرۆریســتی پاســداران لە کوردســتان بە بیانووی بوونی هێزەکانی حیزبە دژبەرەکانی ڕێژیم دەستیان بە نۆژەنکردنەوەی پایەگاکان لە کوردستاندا 

کردووە و هێزی زیاتر ڕەوانەی ناوچە شاخاوییەکان دەکەن.
لەالیەکی دیکەوە ئەو ڕێکخراوەیەی ڕێژیمی ئێران ماوە بە ماوە لە شــارە جیاجیاکانی کوردســتان مانۆڕی نیزامی بەڕێوە دەبات کە ئەویش بە بیانووی بوونی هێزەکانی دژبەری 
ڕێژیمە. هاوکات ڕێژیمی ئێران گوشار دەخاتە سەر مەڕدارانی کوردستان کە ئیزنیان نییە لە شاخەکاندا بمێننەوە؛ هەروەها داوا لە خەڵک دەکەن کە دەبێ سیخوڕییان بۆ بکەن.
بەهۆی مانۆڕەکانی ڕێژیمی ئێران دانیشــتووانی هەندێک لە گوندەکانی کوردســتان ژیانی ئاســاییان کەتووەتە مەترســییەوە و باس لەوە دەکەن کە بەهۆی گوشــارەکانی ســپای 
پاســدارانەوە ناچــارن گوندەکانیــان چــۆڵ بکــەن. ڕێژیمی ئێران لە کاتێکدا ناوچە شــاخاوییەکانی کوردســتان بە بیانووی بوونی هێزی حیزبە دژبەرەکانــی ڕێژیم تۆپباران دەکات و 

هێزی تێدا جێگیر دەکات کە هێزی حیزبە کوردییەکانی دژبەری ئەو ڕێژیمە لەنێو شارەکاندا چاالکی دەکەن.

تێرۆریســتی  ســپای  پایەگایەکــی  لــە 
کێــوی  دەوروبــەری  لــە  پاســداران 
ئەندامــی  »چلچەمــە«ی ســەقز، ســێ 
بــە  تێرۆریســتییە  ڕێکخــراوە  ئــەو 
و  کــوژراون  گومانــاوی  شــێوەیەکی 
ســپایش هیــچ ئاگادارییەکــی لەوبــارەوە 

تــااڵوی نێونەتەوەیــی »هشــیان‹‹ لــە کرماشــان کــە پەناگــە و ژینگــەی زۆرێک لە 
گیانلەبەرانــە، بەهــۆی ئــاوڕ لــێ نەدانــەوە و گرینگــی نەدانــی کاربەدەســتانی ڕێژیم، 

مەترسیی لەنێوچوونی لەسەرە.
تااڵوی »هشیان‹‹ لە کرماشان کە ١١٠ دوورگە لەخۆ دەگرێت و پەناگەی جۆرەکانی 
جیاوازی گیا و گوڵ و گیانلەبەرانە و مەترسی لە نێوچوونی لەسەرە و هیچ ئاوڕێکی 
لــێ نادریتــەوە. ڕژانــی ئــاوی پیســی ئاوەڕۆکانی شــار، لێدانی چااڵوی نایاســایی لە 
دەوروبــەری ئــەم تــااڵوە، ڕاوی لەڕادەبەدر، گۆڕینی ڕێرەوی ئاوەکان و هەروەها بەهۆی 
ئــەوەی کــە زەوییەکانــی ئــەم تااڵوە کاری کشــتوکاڵی تێــدا دەکرێت، لــەم هۆکارانەن 
کە ئەم تااڵوە بەرەو لەنێوچوون دەبات. تااڵوی ›‹هشــیان‹‹ لە کرماشــان یەکێک لە 
گرینگترین تااڵوەکان لە ئاســتی ئێرانە، بەاڵم بەرپرســانی ڕێژیم لە جێگای ئەوەی کە 
مەترســییەکان و هەوڵە تێکدەرانەکانی ســەر ئەم تااڵوە کەم بکەنەوە، دوعا دەکەن کە 

باران ببارێت هەتا ئەم تااڵوە وشک نەبێت.
لە پارێزگای کرماشان زیاتر لە  ١١٠ سەراو، سارداو، تااڵو و کانی بوونی هەیە، بەاڵم 
بەهــۆی ئــاوڕ لێنەدانــەوە و گرینگــی پێ نەدانی بەرپرســانی ڕێژیمی ئێــران، ژینگەی 
کوردســتان بەرەو لەنێوچوون دەڕوات. لەالیەکی دیکەشــەوە ئاوەڕۆی زێراوەکانی شاری 
ســایین قــەاڵ دەڕژێتــە نێــو ئــاوی چۆمی »زەڕینــە« و ئاوی ئەم چۆمــەی بە تەواوی  
پیس کردووە. ماوەیەکی زۆرە ئاوەڕۆی زێراوەکانی سایین قەاڵ تێکەڵی ئاوی چۆمی 
»زەڕینە« دەبێت و کاربەدەســتانی ڕێژیم لە ئاســت ئەم کارەســاتە ژینگەییە بێدەنگن و 

هیچ هەوڵێکیان بۆ چارەسەریی ئەم کێشەیە نەداوە.
ڕژانــی ئــەم ئاوەڕۆیــە کارەســاتێکی ژینگەییــە و زیانێکــی گەورەی بــە گیانلەبەران و 
سروشــتی ئــەم چۆمــە گەیانــدووە. خەڵکی ئەم ناوچەیە چەندین جار ســەردانی شــوێنە 
بــە کەمتەرخەمیــی  پێوەنــدی  لــە  ناڕەزایەتیــی خۆیــان  و  پێوەندیدارەکانیــان کــردووە 
کاربەدەستانی ڕێژیم دەربڕیوە، بەاڵم واڵمیان پێنەدراوەتەوە. تێکەڵبوونی بوونی ئاوەڕۆی 
شار لەگەڵ ئاوی چۆمی »زەڕینە« دەبێتە هۆی دروستبوونی نەخۆشیی جۆراوجۆر.

ئــەم ڕاپۆرتانــە لــە کاتێکــدا بــاڵو دەبنــەوە کە قەیرانــی کەمئاوی هەڕەشــە لە خەڵکی 
شــار و گوندەکانی کوردســتان دەکات. شــاری »خۆی« لە ئاســتی ئێراندا بەنیســبەت 
بێئاوییەوە لە دۆخێکی مەترســیداردایە و نەبوونی ئاو هەڕەشــەیەکی جیددییە بۆ ســەر 
ژیــان و ئابووریــی خەڵکی ئەو شــارە. »عــادڵ نەجەفزادە« نوێنەری مەجلیســی ڕێژیم 
لــە »خــۆی« بــە ئاماژەدان بە دۆخی ســووری شــاری »خۆی« بەنیســبەت بێئاوییەوە 
وتوویەتی، ئەو شارە لە ئێستادا لەگەڵ کێشەی بێئاوی بەرەوڕوویە و بەنداوی »غازان« 

لە ماوەی ١٠ ساڵدا هێشتا نەگەیشتووەتە بواری جێبەجێ کردنەوە.
ئــەو نوێنــەرەی ڕێژیم باســی لەوە کردووە، ئەگەرچی کــە ئاوێکی زۆر لە ڕووبارەکانی 

»قوتور و ئەلەند«دا هەیە، بەاڵم خەڵکی خۆی بەدەست بێئاوییەوە دەناڵێنن.
ناوبراو هەروەها وتوویەتی کە بۆ تەواوکردنی بەنداوی »خۆی« پێویستی بە ١٢ ملیارد 

تمەن پارە هەیە و هەندێک کەس ناهێڵن ئەو بەنداوە کارەکەی درێژە پێ بدات.
هەروەها کێشــەی بێئاوی بووەتە هۆی ئەوەی کە ئەو ســەرمایەدارانەی دەیانهەوێت لەو 
شــارەدا ســەرمایەگوزاری بکەن لە »خۆی« دوور بکەونەوە و ئەوەش زیانێکی گەورەیە 

بۆ ئابووریی ئەو شارە.
هــەر لــەم پێوەندییــەدا گونــدی »ســپێران« ســەر بە ناوچــەی کەاڵتەرزانی ســنە، ئاوی 

خواردنەوەی مااڵنیان نییە و ناچارن بە توونگە ئاوی خواردنەوەیان دابین بکەن.
خەڵکی گوندی »ســپێران« هەتا ئێســتا ئاوی لوولەکەشــیی مااڵنیان نییە و هەر لەو 
کانــی و ســەرچاوە ئاوییانــەی نێــو ئاوایی دەخۆنەوە کە بــۆ مەڕومااڵتەکانیان کەڵکی 
لێ وەردەگرن، بۆیە بەپێی قســەی کارناســانی ناوەندی تەندروســتیی سنە، ٧٠ لەسەدی 
ئــاوی ئــەو گوندەیــە ناتەندروســتە. کێشــەی نەبوونی ئاو لەو ئاواییە لە وەرزی زســتاندا 
زۆر دژوارترە و خەڵک بە ســەرما و ســەهۆڵبەندانی زســتان هەر بە توونگە و دەبە ئاو 

دەبەنە نێو مااڵنەوە.
نەبوونی ئاوی خواردنەوە تەنیا کێشەی گوندی »سپێران« نییە و ڕێگا و کۆاڵنەکانی 

قیرتاو نەکراوە و قوتابخانەی دواناوەندیشی نییە.
گوندی »سپێران« لە ٤٥ کیلۆمیتریی سنە هەڵکەوتووە و خاوەن ١٠٥ بنەماڵەیە و ٤٠٠ 
کەس حەشــیمەتی هەیە. کێشــەی ئاوی ناتەندروســت و کەمئاوی زۆربەی شــارەکانی 
کوردســتانی گرتووەتــەوە و لــە ٥ مانگــی ســەرەتای ئەمســاڵدا ئەو کێشــەیە لــە ئیام، 
کرماشــان، جوانــڕۆ، ڕوانســەر، ســەرپێڵ زەهاو، مەریوان، ســەقز و ورمــێ هاوواڵتییانی 

تووشی گرفت کردووە.
پێشــتریش »قاســم تەقی زادەی خامســی« جێگری وەزیری وزەی ڕێژیم ڕایگەیاندبوو: 

»١٠ملیۆن کەس لە گوندەکانی ئێران دەستپێڕاگەیشتنیان بە ئاوی بەردەوام نییە«.
ســەڕای بوونــی ئــاو و کانیــاوی زۆر لــە کوردســتان، شــار و گوندەکانــی کوردســتان 
بەدەســت بێئاوییــەوە دەناڵێنــن و ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ئاوی کوردســتان دەگوازێتەوە 
بــۆ پارێزگاکانــی ناوەندیــی ئێــران. قەیرانــی ژینگــە تەنانــەت بەزەیی بە ماســییەکانی 
زرێباریشــدا نەهاتووەتــەوە و ئەمســاڵیش بــۆ مــاوەی چوارەمیــن ســاڵی یــەک لــەدوای 
یــەک ماســییەکانی گۆلــی زرێبــار لە وەرزی هاویندا لەنێو چــوون و زیانێکی زۆر بەر 
گیانلەبەرانــی ئــەو گۆلە کەوت. ســەرۆکی ئیدارەی ژینگەپارێزیــی ڕێژیم لە مەریوان 
لەبــارەی هــۆکاری لەنێوچوونــی ماســییەکانی گۆلی زرێبار وتوویەتی، ئەو ماســییانە 
بەهــۆی بەرزبوونــەوەی چاالکیــی پانکتۆنی، قەوزەکانی نێو ئــاو، بەرزبوونەوەی پلەی 
گەرمــا و کەمیــی ئۆکســیژێن لە ئاودا لەنێو چوونــە. هەروەها بەهۆی ئەوەیکە کود و 
ماددەی کیمیایی دەڕژێتە نێو ئاوی زرێبار قەوزە لە ئاوەکەدا زۆر دەبێت و ماسییەکانی 
لەنێو دەچن و ژینگەکەی مەترســیی لەســەرە. لەو پێوەندییەدا کۆتایی وەرزی بەهاری 
ئەمســاڵ ماســییەکانی ڕووباری »قەرەسوو« لە کرماشــان بە هۆکارێکی نادیار لەنێو 
چــوون. دواتــر دەرکــەوت ڕژانــی زێــراو و ئــاوی پیــس بــۆ نێــو ئــەو ڕووبــارە، هۆکاری 

لەنێوچوونی ماسییەکانی قەرەسوو بووە.

ڕێکخــراوی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی لــە ڕاگەیەندراوێکــی نوێــدا، هەڵســوکەوتی نەشــیاو و نامرۆڤانــەی لەگەڵ زیندانییانی سیاســیی لە ئێرانــدا مەحکووم کــرد. لێکۆڵینەوەکانی 
ڕێکخــراوی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی بــاس لــەوە دەکات کە لەدرێژەی ســەرکوتی خۆپیشــاندانەکانی مانگی خەزەڵوەری ســاڵی ٩٨دا، هەزاران کەس لە ئێراندا دەسبەســەر کران و لە 
بەندیخانەکاندا ئازار و ئەشکەنجە دران و حوکمگەلێکی توندیان لەسەر درا. ئەو ڕێکخراوە لە ڕاپۆرتی نوێی خۆیدا ڕایگەیاندووە کە بەرپرسانی دادوەریی ڕێژیمی ئێران تەنانەت 
ڕێز لە یاســا نووســراوەکانی خۆشــیان ناگرن. هەروەها لەو ڕاپۆرتەدا هاتووە کە هێزە ئەمنییەتی و ئینتیزامییەکانی ڕێژیم بە پشــتیوانیی بەرپرســانی دادوەرییەوە مافی بەندکراوان 
بە توندترین شــێوە پێشــێل دەکەن. بەپێی ڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی، بەندکراوان گوشــاری قورســیان لەســەر دەخرێت هەتا دان بە تاوانێکدا بنێن کە ئەنجامیان 
نــەداوە و هــەر بەپێــی ئــەو دانپێدانانــە زۆرەملێیانــەش بــە بەندکردنــی درێژمــاوە و تەنانــەت ئێعدامیش مەحکووم دەکرێــن و مافی بەرگریــی ئازادانە و هەڵبژاردنــی پارێزەریان نییە. 
لێبوردنــی نێونەتەوەیــی ڕایگەیانــدووە کــە نــاو و زانیاریــی زیاتر لە ٥٠٠ کەس لە خۆپیشــاندەران و کەســانی دیکەیان لە الیە، لەوانە هەواڵنێــران و پارێزەرانی مافی مرۆڤ، کە لە 
پەیوەندی لەگەڵ ئەو خۆپیشــاندانانە بەدواداچوونی کەیفەریی نادادپەروەرانەیان بۆ کراوە. ماوەی حوکمی بەندکرانی ئەو کەســانە لە یەک مانگەوە تا ١٠ ســاڵ بووە، کە بەپێی 
تاوانی ئەمنییەتیی بێ بنەما و ناڕوون وەکوو: »کۆبوونەوە و هاوکاری بۆ هەوڵدان دژی تەناهیی ناوخۆیی، پرۆپاگەندا دژ بە ڕێژیم، تێکدانی نەزمی گشــتی و ســووکایەتی 

بە ڕێبەریی ڕێژیم« دەرکراون.

لــە بەرەبەری کرانــەوەی قوتابخانەکان لە 
کوردستان، سپای تێرۆریستی پاسداران بە 
نــاوی یارمەتــی بە قوتابییــان، داوای لێ 
کــردوون کــە لــە دوای وەرگرتنی پارەکە 
دەبێ سەردانی بنکەکانی بەسیج بکەن و 

ناونووسی بکەن.
بەپێــی زانیارییــەکان لــە مــاوەی چەنــد 
ڕۆژی ڕابــردوودا لــە »شــنۆ«، ســپای 
تێرۆریستی پاسداران نامەیەکیان بردووەتە 

ئــەو ڕۆژنامەیــە بــاڵوی کردووەتــەوە، لە 
ســەر کاری ڕێژیمــی  هاتنــە  ســەرەتای 
١٣٥٨ی  ســاڵی  لــە  ئێــران  ئیســامیی 
هەتاوی، ئەو ڕێژیمە بە شــێوەی ئاشــکرا 
خــۆی  دژبەرانــی  تێــرۆری  بــە  دەســتی 
ئــەو  هاتــووە،  ڕاپۆرتــەدا  لــەو  کــردووە. 
ڕێژیمە لە دەیەی ٦٠ی هەتاویدا هەزاران 

کەس لە دژبەرانی خۆی ئێعدام کرد.
نووســیویەتی:  ژورنــاڵ«  ســتریت  »وال 

بــە  کاتێــک  خامنەیــی  »عەلــی 
لەژێــر  ناوەندێکــی  گەیشــت  دەســەاڵت 
تایبــەت  کاروبــاری  کۆمیتــەی  نــاوی 
بــۆ تێــرۆرەکان دامەزرانــد«. ئــەو ناوەندە 
چەندیــن تێــرۆری لە واڵتانــی ئورووپایی 
ئەنجــام دا کــە یەکێــک لــەو تێرۆرانــە 
و  »شــەرەفکەندی«  دوکتــور  تێــرۆری 
هاوڕێیانی لە ڕێســتۆرانی میکۆنووســی 
بــاڵوی  ڕۆژنامەیــە  ئــەو  بــوو.  ئاڵمــان 

لــە ڕاســتای پیانەکانــی ڕێژیمــی ئێران 
بــۆ گۆڕینــی دێموگرافی و بەتااڵنبردنی 
ســەرچاوەکانی کوردســتان، کەســانێک 
لە ناوچەی ئەهواز ڕوویان لە کوردســتان 
کــردووە و لــە ڕێــگای تەمــاح وەبەرنــان 
لــە هەوڵــدان زەوی و مڵکــی کوردســتان 

داگیر بکەن. بەپێی زانیارییەکان خەڵکی 
ناوچەکانــی باشــووری ئێران بــۆ کڕینی 
خانــوو و زەویــی جووتیــاری ڕوویــان لــە 
پیرانشار کردووە و داوا لە خەڵک دەکەن 
کــە زەویــی جووتیــاری و خانوویــان پــێ 
بفرۆشــن و لەهەمبەر ئەو ویســتەی خۆیان 

بەڵێنیــی پــارەی زیاتــر بە خەڵــک دەدەن. 
ڕێژیم بەردەوام لە هەوڵدایە کە پێکهاتەی 
کوردستان بگۆڕێت و بە تێغزاندنی نەتەوە 
غەیــرە کــوردەکان بــۆ نێــو جوغرافیــای 
کوردستان، کێشە و ئاژاوە لەنێوان کورد و 
نەتەوەکانی دیکە دروست بکات. هەروەها 

ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــە حوکمــی 
ئــەوەی کــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت لە 
بــواری کەش و هەوا، ســەرچاوەی ئاوی، 
زەویی کشــتوکاڵ، کانزاکان و بەگشــتی 
ســەرچاوە سروشــتییەکان دەوڵەمەنــدە، بــە 

ئاشکرا هەوڵی لەنێوبردنیان دەدات.

لەســەدیی هەبووە‹‹. لــە حاڵێکدا بەهۆی 
نەبوونــی  ئابــووری،  نالەبــاری  دۆخــی 
دەرفەتــی کار، هــەژاری، گرانــی و بــێ 
هیوایی بە داهاتوو، هەر ڕۆژە لە شــوێنە 
جیاجیاکانــی ئێــران خۆپیشــاندان بەڕێــوە 
دەچێــت، بەرپرســان و میدیاکانــی ڕێژیــم 
دەنگــی ناڕازیــی خەڵک کــپ دەکەن و 
ڕێگــە نــادەن بە گوێی کــەس بگات. ئەم 
بەرپرســە ئەمنییەتییەی ڕێژیم بەنیسبەت 
ڕووماڵکردنــی هەواڵــی مانگرتنــەکان و 
کۆبوونــەوە ناڕزایەتییەکانــی کرێــکاری 
لــە میدیاکانــی دەرەوەی ئێــران وتوویەتی 

›‹بــە  میدیانــە  ئــەو  ئامانجــی  کــە 
ســووریە کردنــی‹‹ ئێرانــە. خۆپیشــاندانە 
لــە  ئێــران  شــارەکانی  لــە  گشــتییەکان 
ســاڵێک  النیکــەم  ١٣٩٦ـــەوە  ســاڵی 
جارێک بە شــێوەی سەرتاسەری هاتووەتە 
ئــاراوە کــە بــە توندتریــن شــێوە لەالیــەن 
هــەزاران  و  کــراوە  ســەرکوت  ڕێژیمــەوە 
لێکەوتووەتــەوە.  برینــداری  و  کوشــتە 
تەشەنەســەندنی ڤایرۆســی کۆرۆنــا کــە 
ژێــر  خســتە  ئابوورییەکانــی  چاالکییــە 
کاریگەریــی خۆیــەوە و ئەمە کە لەگەڵ 
گەمــارۆوە نێونەتەوەییەکان هاوکات بووە، 

نیگەرانیــی بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێرانــی 
خەڵــک  خۆپیشــاندانەکانی  بەنیســبەت 
زیاتر کردووەتەوە. لە حاڵێکدا بەرپرســانی 
بــواری تەندروســتی لەســەر ڕێکارەکانی 
تەندروســتی و سنووردارکردنی کاروباری 
دەکەنــەوە،  جەخــت  خەڵــک  ڕۆژانــەی 
پــێ  گرینگییەکــی  ڕێژیــم  بەرپرســانی 
نادەن. »حەسەن ڕووحانی‹‹ سەرکۆماری 
ڕێژیمــی ئێــران لــە مانگــی پووشــپەڕدا 
وتبــووی کــە ئەگەر کار و چاالکییەکان 
دابخرێــن، ڕۆژی دواتــر خەڵــک بەهــۆی 

برسێتی و گوشار خۆپیشاندان دەکەن.

کردووەتــەوە، دوای تێــرۆر لە میکۆنووس 
واڵتانی ئورووپایی باڵوێزەکانی خۆیان لە 
تاران کشــاندەوە و پێوەندییەکانیان لەگەڵ 
کۆتایــی  لــە  پچڕانــد.  ئێــران  ڕێژیمــی 
ئــەو ڕاپۆرتــەدا هاتــووە، هەتــا کاتێــک 
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێران بە شــێوەی 
ئازادانــە لە پێتەختی واڵتانــی ئورووپایی 
بگەڕێــن، هیچ تێچوویەک بۆ کوشــتنی 

دژبەرانیان نادەن.

بــاڵو نەکردووەتــەوە. بەپێــی زانیارییەکان 
لــە  ڕابــردوودا  ڕۆژی  دوو  مــاوەی  لــە 
پایەگایەکی ســپای تێرۆریستی پاسداران 
لــە ئاوایــی »بــس« لــە بنــاری کێــوی 
چلچەمە، سێ پاسدار کوژراون و سپا بە 
خەڵکی ئەو گوندەیان وتووە کە خنکاون، 

"وال ستریت ژورناڵ" باسی لە تێرۆری میکۆنووس کردووە

ڕێژیمی ئێران لە مەریوان هێزی نیزامی ڕەوانەی ناوچە شاخاوییەکان دەکات

تااڵوی نێونەتەوەیی 
''هشیان'' لە کرماشان 

هەڕەشەی لەنێوچوونی لەسەرە

ڕێژیمی ئێران لە کوردستان لە ڕێگای پارەوە دەیهەوێت قوتابییەکان بکات بە بەسیج

ناڕەزایەتیی ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی بە ئەشکەنجەی دەسبەسەرکراوان لە ئێراندا

بەر دەرگای ماڵی بنەماڵەی قوتابییەکان 
و لــەو نامەیــەدا کارتێکــی بانکیی ٣٠٠ 

هەزار تمەنی و فۆرمێکی تێدا بووە.
قوتابییانــە  ئــەو  بنەماڵــەی  بــە  دواتــر 
ڕاگەیەنــدراوە کە دەبــێ دوای وەرگرتنی 
ســەردانی  بانکییەکــە  کارتــە  و  نامــە 
ئــەو شــارە بکــەن و  ناوەنــدی بەســیجی 

ناونووسی بکەن.
لــە  ئێــران  ڕێژیمــی  ســاڵێک  هەمــوو 

بەرەبــەری کرانــەوەی قوتابخانــەکان، بــە 
کەڵــک وەرگرتن لە هــەژاری و نەداریی 
خەڵک دەیهەوێت قوتابییان و خوێندکاران 
بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێت و بیانکات بە 
تێرۆریســتییەکانی  دامــەزراوە  ئەندامــی 

خۆی.
پێشــتریش بەپێــی ئــەو زانیارییانــەی کــە 
بــاڵو کرابــووەوە لــە فۆرمێکــدا کــە بــە 
قوتابییەکانــی ئێــران درابــوو، داوایــان لێ 

کرابــوو کــە لەســەر جــۆری مۆبایــل و 
کامپیوتێــری دایــک و باوکیــان زانیاری 
بنووســن. ئەو کارانــەی ڕێژیمی ئێران لە 
کاتێکدایــە کــە لــە ڕێگــەی جۆراوجــۆر 
نەریتــی  هەوڵدایــە  لــە  جیــاوازەوە  و 
کۆمەڵــگا  ئەندامانــی  ســیخوڕیکردنی 
لەســەر یەکتــر پــەرە پێبــدات و بــەو جۆرە 
دەنگی نــاڕازی و دژبەرەکانی خۆی لەو 

ڕێگایانەوە سەرکوت بکات.

بــەاڵم هــۆکاری خنکانیانــی بــۆ خەڵک 
ڕوون نەکردووەتەوە. 

کاتــە  ئــەو  هــەر  زانیارییــەکان  بەپێــی 
و  بیســتراوە  شــوێنە  لــەو  تەقــە  دەنگــی 
چەنــد ئامبواڵنســێک لــە دوای تەقەکــە 
و لــە شــوێنی ڕووداوەکە بینــراون و چەند 

هێلیکۆپتێرێکیــش بەســەر ئاســمانی ئــەو 
ناوچەیەدا سووڕاونەتەوە و کوژراوەکانیان 

بۆ دیواندەرە ڕاگواستووە.
ماڵپەڕەکانــی ڕێژیــم و ســپای پاســداران 
لەمبارەیــەوە هیچ ڕوونکردنەوەیەکی باڵو 

نەکردووەتەوە.



  ژمارە ٧٨٢ ، ١٥ی خەرمانانی ٤١٣٩٩

حیزبی دێموکرات 
تاکی کورد لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆی بەشدار دەکات

حیزبی دێموکرات وەک سەرمایەیەکی کۆمەاڵیەتی

چاالکییــە  لــە  خەڵــک  بەشــداری 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان لە دونیای 
ئەمــڕۆدا ڕۆژبــەڕۆژ گرنگییەکی زۆرتر 
پەیدا دەکات و خوێندنەوەی زیاتر لەسەری 
دەکرێــت، چونکە مــرۆڤ گیانلەبەرێکی 
کۆمەاڵیەتییــە و لــەو کاتــەوە کــە بوونی 
لــە  تــاک  بــە گــرووپ ژیــاوە و  هەیــە 
لــە  داوە  بەشــەری هەوڵــی  کۆمەڵــگای 
خــۆی  کێشــەکانی  کۆمــەڵ  ڕێگــەی 
چارەسەر بکات و مێژووی مرۆڤایەتی بە 

هاوکاری و بەشداری کردن خوڵقاوە.
لە واتای بەشــداری کۆمەاڵیەتی ڕوانگە 
سیاســی،  بــواری  لــە  زۆر  پێناســەی  و 
و  کــراوە  دەروونناســی  و  کۆمەاڵیەتــی 
هاتووەتە بەر باس بەاڵم بەشێوەی بە گشتی 
کۆمەاڵیەتــی  بەشــداری  کۆنکرێــت  و 
بریتییــە لە: بەشــداری ئاگاهانە، ئیرادی، 
خۆڕسک و ئامانجداری گرووپ و تاک 
لە پرسە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ بەشداربوون 
و کاریگەریدانان لە کارەکان، ئاسانکاری 
و خێراکردنــی کاروبــاری کۆمەاڵیەتی و 
کەڵکوەرگرتن لە بەرهەمی کردەوەکان لە 
پێنــاو یارمەتیــدان بــە ئامانجی گەشــەی 

کۆمەڵگا.
و  بیرکردنــەوە  شــێوازی  ڕاســتایەدا  لــەم 
تێفکرینێکــی عەقاڵنــی دەبێتــە هۆکاری 
و  کۆمەاڵیەتــی  بەشــداری  گەشــەی 
مــرۆڤ کاتێــک باشــتر کــردەوە نیشــان 
لــە  بزانێــت  کــە  تێدەکوشــێت  و  دەدات 
دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیدا بەشــدارە 
بــۆ بونیانتنانی ئەم ڕەوتە و بەردەوامیی و 
پێویســتییەکانی، هەبوونی بارودۆخ و زۆر 

هۆکار کاریگەریان هەیە.
تەمــەن، ڕەگــەز، ئاســتی کۆمەاڵیەتــی، 
شوێنی ژیان، ڕوانین بۆ داهاتوو، بنەماڵە، 
متمانە، پەروەردە، میدیا و هتد، بەشــێکن 
لــە هۆکارەکانی بەشــداری کۆمەاڵیەتی 
کە گرێدراون بە کولتور، سیاسەت و باری 
دەروونی مرۆڤ، کە دەبنە پاڵنەرێک بۆ 

تاک لە بەرەوپێشبردنی کۆمەڵگا.
لەالیەکــی دیکەشــەوە هــەر دیاردەیەکــی 
بەشــداری  تایبــەت  بــە  کۆمەاڵیەتــی 
کۆمەاڵیەتــی و یەکگرتنی کۆمەاڵیەتی 
پێویســتی بــە ســازماندەیی هەیــە کە لەم 
نێوانــەدا حیزب ڕۆڵی ســەرەکی دەگێڕێت 
ڕاســتای  لــە  کۆمەڵــگا  شــکڵدانی  بــۆ 

بردنەسەرەوەی ئاستی بەشداری.
یەکێــک  وەکــوو  سیاســییەکان،  حیزبــە 
لــە ئۆرگانەکانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی 

ئەمــڕۆ حیزبی دێموکرات، ڕێبەرییەکەی 
تاڕاوگە نشینە و زیاتر لە دوو لەسەر سێی 
تەمەنی ٧٥ ساڵەی ئەم حیزبە، لە خەباتی 
نهێنــی و تاراوگەنشــینیی ڕێبەرییەکەیدا 
تێپــەڕ کــردووە.  ئەوە دەتوانێ مانای ئەوە 
بێــت کــە حیزبــی دێموکــرات لــە پانتایی 
خەباتــی ئاشــکرادا شکســتی نیزامیی لە 
دوژمنەکەی خواردووە.  لێرەدا پرسیارێک 
کــه  دەی ڕێکخراوەیــەک  دەبێــت،  ســاز 
حوزووری ئاشــکرای لێ ئەســتێندراوەتەوە 
چۆن دەتوانێ لە ٧٥ ساڵەی خۆیدا باسی 
هیــوا بەداهاتــوو بــکات و تەنانــەت وەک 
خــۆی  نــاوی  پێشــەنگیش  ڕێکخــراوەی 

بێنێ؟
٧٥ ساڵ خەبات، یەکەم مانای ئەوەیە که 
النیکەمی ٥ بەرە لە خەباتی نەتەوەیەک 
لــە خــۆ دەگرێــت. گرینگــی ئــەو باســە 
کۆمەاڵیەتــی  ســەرمایەی  پرســی  بــۆ 
لــە شــەقامی  لــە ئێســتادا  دەگەڕێتــەوە، 
سیاســیی کوردســتان، ڕێکخــراوە مانــای 

کاریگــەری زۆر گرنگیــان لــە سیســتمە 
مودێرنەکاندا هەیە و ڕێگەخۆشــکەرن بۆ 
گەیشتنی کۆمەڵگاکان بە دێموکراسی، 
حیزبە سیاسییەکان بەرهەمی پێشکەوتنی 
کۆمەڵــگان کــە لــەو پێنــاوەدا ئــەرک و 
کارایــی و ڕێکاری تایبــەت بە خۆیانیان 

هەیە.
کوردســتان  کۆمەڵــگای  نێوانــەدا  لــەم 
لــە کاتێکــدا کــە داگیرکراوە بە شــێوەی 
بــەردەوام بــەاڵم پچڕپچڕ خاونــی چەندین 
بزوتنــەوە بــووە کــە لــە الیــەن ســەرۆک 
و  ئایینــی  زانایانــی  عەشــیرەکان، 
کەسایەتییە خۆشناوەکان ڕێبەری کراون، 
بــەاڵم بــە هۆی کەرەســتەکانی ئەو کات 
و کەمبوونــی پەیوەنــدی لە نێــوان هەموو 
بەشــەکانی کۆمەڵــگا، نەیانتوانیــوە ببنە 
بزووتنەوەیەکــی هەمەالیەنە و گشــتگیر، 
داگیرکەرانــەوە  لەالیــەن  بۆیــەش  هــەر 

سەرکوت کراون.
لــەو ســەردەمەدا بەتایبــەت لــە دەســپێکی 
شەڕی جیهانی یەکەم و کۆتایی شەڕی 
جەمســەری  دوو  و  جیهانــی  دووهەمــی 
بوونی دونیا و ملمانێ لە نێوان زلهێزەکان 
و هاوپەیمانەکانیان، بووە هۆی ئەوەیکە لە 
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتی نێوڕاســت، چەندین 
گرێبەست لە نێوان زلهێزەکان واژۆ بکرێت 
بۆ پاراستی بەرژەوەندییەکانیان و بەردەوام 
بوونــی هێژمۆنیــان لە ناوچەکــەدا کە لە 
ئــاکام، چەندیــن واڵت دابــەش کــران و 

چەندین واڵتی تازە سەرهەڵبدەن.
لــەم نێوانەدا کــورد کەمترین یان دەتوانین 
بڵێــن هیــچ پشــکێکی وەبــەر نەکــەوت و 
لــە نێــوان چوار واڵتدا دابــەش کرا و هەر 
بەشــێک لە کوردســتان بەرەوڕووی الیف 
ســتایلێکی نــوێ و گرفتێکــی سیاســی 
بــوو و چارەنووســی  بــە خــۆی  تایبــەت 
هــەرکام لە بەشــەکانی کوردســتان گرێ 
بەســەر  بــە سیســتمی سیاســی زاڵ  درا 

واڵتەکەیدا.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە نەخوازراو و بە 
بێ ئیرادەی تاک و کۆمەڵگای کوردی، 
بوو بە بەشــێک لە جوغرافیای سیاســی 
ئێران و چارنووســی گرێ درا بە سیستمە 
سیاســییەکانی دەســەاڵتدار لــە ئێرانێکی 
دەســتکرد، ســەرەڕای ئەو دابەشــکارییانە 
و سیســتمی کۆلۆنیالیســتی داگیرکــەر، 
لــە  لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  کــورد 
و  ئــازادی  بــۆ  خەبــات  و  بەدواداچــوون 
ڕزگاری نەتەوەیــی ســڵی نەکــرد و هــەر 

بەردەوام بووە.
لــەو ســەردەمەدا بەپێــی ئەوەیکە باســمان 
بــە  کــوردەواری  کۆمەڵــگای  کــرد، 
کوردســتان،  ڕۆژهەاڵتــی  لــە  تایبەتــی 
بەشداری کۆمەاڵیەتییان هەبوو و ئەویش 
هەڵقــواڵوی دەردی هاوبــەش و داخــوازی 
و  چیــن  هەمــوو  بــەاڵم  بــووە،  هاوبــەش 
هەســتەیان  ئــەو  کۆمەڵــگا  توێژەکانــی 
نەبووە کە دەتوانن چارەنووسی خۆیان، بۆ 

خۆیان دیاری بکەن و خۆیان بە بەشدار لە 
هاوکێشە سیاسییەکان ببینن؛ لە الیەکی 
نگریســەکانی  سیاســەتە  دیکەشــەوە 
داگیرکەران و بەڕێوەبردنی ئاسمیاســیون 
دژە  هەوڵێکــی  شــوناس  لەنێوبردنــی  و 
ئینسانی و بەردەوام بووە و هەیە، لە پێناو 
لەنێوبردنی ئیرادەی کورد و چەســپاندن و 
لەڕاســتیدا ســەپاندنی ئــەو بیرۆکەیە کە 
تاکــی کــورد ناتوانێــت بۆ خــۆی دیاری 

بکات کە چۆن ژیان بکات.
لــەم ئاڵۆزییەدا لە کۆمەڵگای کوردی و 
سەرلێشــێوای و کردەوەکانــی داگیرکــەر، 
دەبێتــە  کــە  ســەرهەڵدەدات  حیزبێــک 
هیوایــەک بــۆ کۆمەڵــگای کــوردی و 

بەربەستێک لە بەرامبەر داگیرکەر.
خۆشــناو  و  ڕوناکبیــر  کەســایەتییە 
بــۆ  کــورد،  نیشــتمانپەروەرەکانی  و 
ڕزگارکردنی کۆمەڵگای کوردســتان لە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە دامەزراندنی 
حیزبی دێموکرات لەڕاســتیدا شۆڕشــێک 

لە بزووتنەوە پێک دێنن.
هــەر وەک ئەوەی پێشــتر ئاماژەی پێکرا 
بەشــداری  لــە  حیــزب  گرنگــی  لەســەر 
و  سەرخســتن  لەپێنــاو  کۆمەاڵیەتــی 
پێشــکەوتن، حیزبــی دێموکرات شــێوازی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  کــوردی  خەباتــی 
کوردســتان لەســەر بنەمــای نەتەوەیــی_
دێموکراتیــک بــە تەواوەتــی گــۆڕی و 
کــورد توانــی بــۆ یەکــەم جار بە شــێوەی 

سازمانی و ڕێکخراو بە واتا مودێرنەکەی 
و بە بەشــداری هەمــوو چین و توێژەکان، 
لە بەرامبەر داگیرکەر ڕاوەستێت و هەوڵ 

بدات بۆ وەدەستهێنانی مافەکانی.
بەشــداری  بــە  ئامــاژە  باســەکەدا  لــە 
حیــزب  کاریگــەری  و  کۆمەاڵیەتــی 
کوردســتان  و  ناوچەکــە  بارودۆخــی  و 
کــرا، بــەاڵم خاڵــی بنەڕەتــی لێــرەدا کــە 
ئامــاژەی پێدەکرێــت و لــە ســەرەکیترین 
کاریگەرییەکانــی حیزبــی دێموکراتــە لە 
تێفکرینی تاک و کۆمەڵگای کوردی و 
خەباتــی ڕزگاریخوازی، باوەڕمەندکردنی 
عەقڵیەتــی  پێکهێنانــی  و  کــوردە 
دیاریکردنــی چارەنووســە لەالیەن تاک و 
کۆمەڵگا کە لە ســەرەکیترین خاڵەکانی 

پاڵنەری بەشداری کۆمەاڵیەتییە.
حیزبــی دێموکرات کە توانی بزووتنەوەی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان سازمان 
بدات و بە ڕێکخستنی بکات، لە ڕاستیدا 
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگای 
بەرەو ئەو ئاراستەیە برد کە خاون ئیرادەی 
گشــتی بــن و خۆیان چارەنووســی خۆیان 
دیــاری بکەن، هــەر بۆیە پاش دامەزرانی 
حیزبــی دێموکــرات، کورد هەتا ئێســتاش 
لەســەر مافەکانــی خــۆی و دیاریکردنی 
چارەنووسی خۆی پێداگرە و داگیرکەریش 
چیــدی وەکــوو ســەردەمی فێئۆدالــی لــە 
کوردســتان نەیتوانیــوە بزوتنــەوەی کــورد 

سەرکوت بکات.

لەڕاســتیدا حیزبــی دێموکــرات خەڵکــی 
کەلێنــە  توانــی  و  کــرد  بەشــدار 
و  بکاتــەوە  پــڕ  کۆمەاڵیەتییــەکان 
هاوبەشــی کۆمەاڵیەتــی پێــک بێنێــت، 
کە لە مێژووی خەباتی خۆی زۆر خاڵی 
وەرچەرخانی هەیە و بۆ هەموو کەسێک 
ڕوون و ئشکرایە و پێویست بە هەڵدانەوەی 

ئەو الپەڕە زێڕینانە ناکات.
لێــرەدا تەنیــا ئامــاژە بــەوە دەکرێــت کــە 
حیزبــە  ئــەم  بێــت،  لەگەڵــدا  ئێستایشــی 
پــاش ٧٥ ســاڵ خەبــات هــەر بەردەوامە و 
هیچ سیاســەتێکی دژەئینســانی لە الیەن 
داگیرکەرەوە نەیتوانیوە پێش بە سازماندەیی 
و ڕێکخســتن و چاالکییەکانــی حیزبــی 
چەنــد  لــە  ڕەنگــە  بگرێــت،  دێموکــرات 
بڕگــەی جیــاوازی مێژووییــدا بەربەســت 
خێرایــی  لــە  توانیبێتیــان  لەمپــەڕەکان  و 
بەرەوپێشچوونەکانی حیزب کەم بکەنەوە، 
بــەاڵم نەیانتوانیوە پێش بە چاالکییەکانی 
بگــرن، لــە الیەکــی دیکەشــەوە حیزبــی 
دێموکرات هەموو الیەنەکانی بزووتنەوەی 
کــوردی لــە خۆیــدا قەتیــس نەکــردووە و 
هیچ کات نەیویســتووە کە خاوندارییەتی 
لــە هەمــوو بەشــەکانی شۆڕشــی کــورد 
کۆمەڵــگای  بــەردەوام  بەڵکــوو  بــکات، 
جێگیرکردنــی  بــۆ  ڕۆژهەاڵتــی 
دێموکراســی ئامــادە کــردووە و دەتوانیــن 
کردنــی  نەهادینــە  هەوڵــی  لــە  بڵێیــن 
دێموکراسیدایە و تێدەکۆشێت خەڵک هان 
بــدات بــۆ بڕیاردان لەســەر ژیانی خۆی و 
دیاریکردنی چارەنووســی، کە ئێستا پاش 
٧٥ ســاڵ خەبات بۆمــان دەردەکەوێت کە 
ئیرادەی گشتی و دیاریکردنی چارەنووس 
بووەتــە کولتورێــک لە کۆمەڵگا و باری 
دەروونی تاکەکان لەبار بووە بۆ هەزینەدان 
و هەوڵدان لە پێناو سەرخستنی کۆمەڵگا 
و  چیــن  هەمــوو  دەبینیــن  ئەمڕۆکــە  و 
بزووتنــەوەی  لــە  کۆمەڵــگا  توێژەکانــی 
کــورد بەپێــی توانــای خۆیــان بەشــدارن و 
چاوەڕوانی حیزبێک نین کە گرفتەکانیان 
زۆر  دەبینیــن  و  بــکات  چارەســەر  بــۆ 
هەڵوێســت، مانگرتــن، خۆپیشــاندان و... 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ســەرهەڵدەدات 
ڕێکخســتنیدا  لــە  دەســتی  حیــزب  کــە 
نەبــووە و خۆڕســکانە بەشــداری دەکــەن، 
کــە ئاکامی هەوڵ و تێکوشــانی حیزبی 
دێموکراتە لە گشــتگیرکردنی بەشــداری 
کۆمەاڵیەتی و سیاســی و بەشدارکردنی 
خەڵــک لــە هەوڵــدان بــۆ بەرەوپێشــبردنی 

کۆمەڵگا.

پژمان شەریعەتی

ئاگری ئیسماعیل نژاد
ئەوەیــە که »ناوەندێک بتوانێ هێز، توانا 
و باوەڕی مرۆڤەکان لە یەک کۆبکاتەوە 
و ئــەو هێــز و بــاوەڕ و توانایــە تەکــووز 
لەنێــو ســازبکات و  بــکات و ڕایەڵەیــان 
ڕێکیــان بخــات« توانایــی کۆکردنــەوە و 
ڕێکخستنی ئیرادەی گەل لە چوارچێوەی 
ڕێکخراوەیەکــدا مانــای هــەرە گــەورەی 
ئەوەیە که ئەو ڕێکخراوەیە سەرمایەیەکی 
کۆمەاڵیەتییــە، چون ناوەندێکی جێگای 
و  نەتەوەیەیــە  ئــەو  تاکەکانــی  بــاوەڕی 
ڕوونــە ڕێکخــراوەی ئــاوا دەتوانێ، ڕۆڵی 
ســەرەکی لــە چارەنووســی نەتەوەکەشــدا 
بگێــڕێ، چون لــە قۆناغگەلی مێژووییدا 
دەکرێــت ئــەو ئیرادەیــە بکرێتــە بنەمــای 
و  چارەنــووس  دیاریکردنــی  وزەی 
ئاراســتەکردنی ڕووداوەکان بــە دڵخــوازی 
نەتــەوەی کــورد بگــۆڕێ.  زۆر جــار و 
لە زۆر شــوێن لە شــارەزایانی سیاسییەوە، 
هەتا خەڵکی ڕەشایی سەرشەقام کاتێک 
کــه ڕێچارەیەکــی بەپەلە بــۆ قەیرانێکی 
قووڵ باس دەکەن بە ئاسانی و بە باوەڕەوە 
دەڵێــن:  »دەبێــت یــەک بگریــن«! و لــە 
قۆناغی جیاوازی خەباتی کوردســتانیش 
زۆر جــار دروشــمی »یەکگرتــن ڕەمــزی 

دروشــمی خەباتــی  ســەرکەوتنە« وەک 
کوردســتان ناســراوە. ئەوەی لێــرەدا ڕۆلی 
گرینــگ دەدا بــە ڕێکخراوەیەکــی وەک 
حیزبی دێموکرات، توانایی کۆکردنەوەی 
بەرەی ئێســتا و یەکخســتن و ســازکردنی 
ڕایەڵــە لەنیــوان ئــەو بەرەیــەدا و گرێدانی 
لــە  بــەرە و بەرەکانــی ڕابردوودایــە؛  بــە 
کردەکــی  دیــوی  ڕێکخــراوە  واقیعــدا 
دروشــمی یەکگرتنــە و هەر ئــەوەش وای 
لــە خەباتــی  کــردووە بوونــی ڕێکخــراوە 

ڕزگاریخوازیدا گرینگ بێت.
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
٧٥ ســاڵەی خۆیــدا دوو توانایــی و یەک 

تایبەتمەندی هەیە:
 یەکەم: جێگای متمانەی بەرەی ئێستای 
نەتــەوەی کــوردە و دەیان و ســەدان الو بە 
توانایــی جۆراوجــۆر و لــە ڕەنگاڵەیەکــی 

فکریدا لە دەوری کۆبوونەتەوە.
 دووهــەم: خەباتــی بەرەکانــی پێشــتری 
لەگەڵ بەرەی ئێســتا لێکگــرێ داوەتەوە. 
هــاوکات لەگــەڵ ئــەو تواناییانــە یــەک 
هەیــە  گرینگیشــی  تایبەتمەنــدی 
لــەوەی  بریتییــە  ؛تایبەتمەندییەکــە 
وردە  ســنووری  زۆر  ڕادەیەکــی  »هەتــا 

فەرهەنگەکانــی نێــو کوردســتانی بڕیــوە 
کوردێکــی  هەیــە  ئــەوەی  توانایــی  و 
ئەردەاڵنــی،  هەورامــی،  موکریانــی، 
کرمانجــی، یارســان، ســوننی، شــیعه لــە 
دوو  ئــەو  کۆبکاتــەوە«.  خــۆی  دەوری 
تواناییــە و ئــەو تایبەتمەندییــە وا دەکات 
فۆرمــی  لــە  دێموکــرات  حیزبــی  کــە 
ڕێکخراوەیــی بتــرازێ و بگاتــە پێگــەی 
ســەرمایەیەکی کۆمەاڵیەتــی لە خەباتی 

نەتەوەی کوردستاندا.
ســەرمایەی  دێموکــرات  ئــەوەی حیزبــی 
کۆمەاڵیەتــی بێــت، بەمانــای ئەوەیە که 
دەرفەتی بەســتێنی خەبات بۆ ســەرکەوتن 
زیــاد دەکات؛ بــەاڵم مەرجــی تــەواو نییە 
بــۆ ئــەوەی بتوانــێ ئــەو دەرفەتــە بکاتــە 
دەســکەوتیش؛ ڕوونە لــە قۆناغی دواتردا 
دیــاری  ڕێکخراوەیــی  هەڵســووکەوتی 
دەکات کــە ئایــا ئــەو حیزبە ســەرمایەی 
دەدات  بەفیــڕۆ  خــۆی  کۆمەاڵیەتــی 
یــان بــۆ ســەرکەوتنی خەبــات کەڵکــی 
حیزبــی  ئێســتادا  لــە  لێوەردەگرێــت؟ 
گەورەتریــن  لــە  یەکێــک  دێموکــرات 
لــە  نەتەوەیــی  خەباتــی  ســەرمایەکانی 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە و ڕوونــە کــە 

دەبێــت ئــەو ســەرمایە لەالیــەن ئەندامان و 
خەباتگێڕانــی کوردســتانەوە بپارێــزرێ و 
ئاراســتەی هەڵســووکەوت و ڕایەڵەسازی 
بەپێی پاراستن و پەرەپێدانی ئەو سەرمایە 
و لەخزمــەت بەرژوەنــدی بــااڵی نەتەوەی 
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا بێــت. کۆتاقســە 
ئەوەیــە کــە چ هەڵــەی نێــو ڕێکخراوەیی 

وابــکات کە ئەو ســەرمایە کۆمەاڵیەتییە 
بدرێــت و چ دەســتی دەرەکــی  بەفیــڕۆ 
ســەرمایە  ئــەو  لەنێوبردنــی  هەوڵــی 
کۆمەاڵیەتییــە بــدات هــەر دوو کــردەوە 
یــەک مانایــان هەیــە،  ئەوەیــش ئەوەیــە 
کــە ڕێــگای خەباتــی نەتــەوەی کورد لە 
ڕۆژهەاڵت سەختتر و پڕتێچووتر دەکات.
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ژێرنووســی  موورەکەبــی  هێشــتا 
ڕێککەوتنی ئاشــتی لە نێوان ئیســرائیل و 
ئیمــارات کــە لــە ڕۆژانی ڕابــردودا واژۆ 
کــراوە، بەتــەواوی  وشــك نەببوویــەوە کــە 
هەریــەك لــە واڵتانــی ئێــران و تورکیــە و 
و  ئیدانــە  حەمــاس،  ئەوانیشــدا  بــەدوای 
دژایەتــی خۆیــان  لە ســەر ئاســتی بەرزدا 
ڕاگەیانــد و بــە یەكگەیشــتنی ئــەو دوو 
واڵتەیان بە مەترسی لە سەر سەقامگیری 
و هێمنایەتــی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین 
لە قەڵەم دا و بە زیانی پرسی سیاسی  و 

نەتەوەیی فەلەستینیان ناو برد.
بێگومان ئاســاییبوونەوەی پەیوەندییەکانی 
لــە  یەکێــك  تــاران  واڵتــە،  دوو  ئــەو 
گرینگترین هاوبەشە سیاسی و ئابووری و 
بازرگانییەکانی لەســەر ئاستی ناوچەییدا 
لــە دەســت دا و نیگەرانــی هەنگاوەکانــی 
بــڕوات  جــۆرە  بــەو  و  دەکــەن  داهاتــوو 
هێژمۆنــی ئاخونــدەکان لــە ســەر ئاســتی 

ناوچەییدا بەرەو الوازی زیاتر دەچێت.
و  سیاســی  فەلســەفەی  پێكهاتــەی   
مەزهەبــی دەســەاڵتی تــاران ئەوەیــە کــە 
بــە دژی هەرجــۆرە هەنگاوێكــی ئاشــتی 
لــە نێــوان واڵتانــی ناوچەییــدا بوەســتێ و 
لێكنزیكبوونەوە و ڕێککەوتنی لەو چەشنە 
لــە بەرژەوەنــدی ڕێژیمــی دژی ئــازادی 
و دژە مافــە سیاســی و نەتەوەییەکانــی 
نییــە،  ئێرانــدا  وەك  واڵتێکــی  گەالنــی 
بەڵکــوو پێشــبینییەکان ئەوەیــە کــە تاران 

زیاتر هەوسار بکرێت. 
ئاسایی بوونەوەی پەیوەندی نێوان واڵتانی 
عەرەبــی لــە گەڵ ئیســرائیل کــە دەتوانێ 
هێمنــی و ئارامی بۆ ناوچە بگەڕێنێتەوە، 
ســەرچاوەی  بــە  تــاران،  لــە  جگــە 
سەقامگیری سیاسی و ئاسایشی خۆیانی 
دەزانــن و ئەگــەر تــاران لێبگــەڕێ کێشــە 
چارەســەر  بەســانایی  زۆر  ناوچەییــەکان 

دەکرێن.
واڵتانــی  پەیوەندییەکانــی  و  هــاوکاری 
عەرەبی و ئیســرائیل بەر لە هەر شــتێك بە 
ســوودی ئاسایشی نەتەوەیی ئەو واڵتانەیە 
و بێگومان بە هاوبەشی شوێنی بەرچاویان 
لەســەر ڕووداوەکانــی داهاتــووی ناوچە و 
کێشــەی تێل ئاڤیب و فەلەســتینییەکانیش 

دەبێ. 
لــە بەرامبــەر هەڵوێســتی دوژمنکارانەی 
تارانــدا، یەکیەتــی ئۆرووپــا و ئەمریکا و 
زۆرینەی واڵتانی ناوچەکە بەو بۆنەوەیەوە 
خۆشــحاڵی و پیرۆزبایــی خۆیــان گەیاندە 
حکوومەت و گەالنی ئەو دوو واڵتە و ئەو 
ڕێککەوتنەیان بە هەنگاوێکی سیاســی و 

محەممەد سلێمانی
مێژوویــی گەورە زانــی و لەالی خۆیانەوە 
بە ســەرەتای دەسپێکی قۆناغێکی نوێیان 
لە پێناوی ئاسایشــی نەتەوەیی و ئاشــتی 
وەســف  هەرێمایەتیــدا  ســەقامگیری  و 
کرد بەچەشــنێک کە لــەو بڕوایەدان کە  
ڕێککەوتنــی لــەو چەشــنە دەتوانێــت بــە 
ســوودی گەالنــی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت 
بەگشــتی بێــت و بە ڕێــگای هاوپەیمانی 
نوێدا ئەو هەرێمە ستڕاتیژییە لە ژێر نفوز 
و کاریگــەری ڕووخێنــەری ئێراندا ڕزگار 

بکرێ.
کاتێــك هەواڵی ڕێککەوتنی ئیســرائیل و 
ئیمارات و ئاساییبوونەوەی پێوەندییەکانی 
ئــەم دوو واڵتــە بــاڵو کرایەوە، دەســەاڵتی 
تــاران بــێ ســێ و دوولێکــردن دژایەتــی 
خۆیــان  قەولــی  بــە  و  دەربــڕی  خــۆی 
نیگەرانــی داهاتــووی سیاســی کێشــەی 

فەلەستینییەکانیان هێنایە گۆڕێ! 
و  ســەخڵەت  بەتــەواوی  تارانــی  ئــەوەی 
تەنگەتــاو کــردووە لــە دۆخــی ئەمــڕۆدا، 
پەرەگرتنــی پەیوەنــدی واڵتانــی عەرەبییە 
ئێــران  بــەو جــۆرە  لەگــەڵ تێل ئاڤیبــدا و 
مێژووییــە  و  ســتڕاتیژی  هاوبەشــە 
ناوچەییەکانــی بەرەبــەرە لەدەســت دەدا و 
پاڵەپەســتۆی  بەتــەواوی دەکەوێتــە ژێــر 

و  ئابــووری  و  سیاســی  گەمــارۆ 
بازرگانییەکانــی   هاوپەیمان و هاوبەشــە 

مێژووییەکانی ئەمریکا.
باســی  بەوجــۆرە  ئاخونــدی  ڕێژیمــی 
ڕێککەوتنەکــە دەکات و دەڵێــت: »تاران 
بەتــەواوی نیگەرانــی داهاتووی سیاســی 
و ئاسایشــی ناوچەکەیــە و ئیمــارات بــەو 
کارەی زیانــی بــە بەرژەوەنــدی گشــتی 

نەتــەوەی فەلەســتین و ئاسایشــی واڵتــان 
حکوومەتــی  گەیانــدووە«.  بەگشــتی  
ئیمــارات بەپێچەوانــەی تــاران دەڕوانێتــە 
هەنگاوە سیاســی و پەیوەندییەکانی نێوان 
ئیســرائیل و فەلەســتینییەکان و پێیوایــە، 
بــە ڕێــگای ئاشــتی و سیاســەتی هێــور 
و بــە هاوبەشــی دەتوانــن پرســە نەتەوەیــی 

و  بکــەن  چارەســەر  ناوچەییــەکان  و 
و  ئاڵــۆزی  بــە  قەیرانــەکان  چارەســەری 
هەراوهوریــای  و  سیاســی  ژاوی  ژاوە 
ســوورکردنەوە  چاولێــك  و  دیپلۆماســی 

ئەنجامێکی ئەوتۆی نابێت.  
پەیامــی ئــەو ڕێککەوتنــە سیاســییە کە 
بەتــەواوی بــە دژی ئێرانــە و تــاران لــە 
نێوەڕۆکــی ئەو هەنگاوە تێگەیشــتووە کە 
مەبەســتی واڵتانــی عەرەبــی زۆرینەیــان 
ئەوەیــە کــە بــە  ئێــران بڵێــن خــۆی لــە 
خاوەندارییەتی کێشــەی فەلەستینییەکان 
ڕێژیمــی  ئەگــەر  و  بگــرێ  دوور  بــە 
ئاخونــدەکان لــێ بگــەڕێ، دەمێــك بــوو 
بەیــەك  فەلەســتینییەکان  و  ئیســرائیل 

گەیشتبوون.  
تاران لــە تەریكکەوتنەوەی زیاتری خۆی 
دەترسێ و ئەمریکا و ئۆرووپاش سەبارەت 
بــە ڕێژیمــی تــاران لــە ســەر زۆر خاڵــی 
جەوهەریدا، هەڵوێستیان پێك دەچێ و ئەو 
واڵتــە بە ســەرچاوەی ژاوەژاوی سیاســی 
و ســەربازی لــە ســەر ئاســتی ناوچەیــی 
دەزانــن و هەوڵەکانیــان بــەو ئاڕاســتەیەدا 
چڕتر کردۆتەوە بۆ ئەوەی لە سەر سنوورە 
ئاوی و وشــکانییەکانەوە گوشــاری زیاتر 
لــە ســەر ئێران دروســت بکــەن و دەرفەتی 

واڵتانــی  ڕێــگای  بــە  چاالکییەکانــی 
بگــرن.  لــێ  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
بەهێزتربوونــی پەیوەندییەکانــی ئەمریــکا 
و ئیســرائیل ســەبارەت بە تاران و هەڕەشــە 
نیشــاندەری  بێگومــان  هاوبەشــەکانیان، 
ئاڵوگۆڕی خێرای ئیدارەی ترامپە و پێش 
بــە بەڕێوەچوونــی پڕۆســەی هەڵبژاردنی 
ســەرکۆماری ئەو واڵتــە، پێدەچێت چەند 

هەنگاوێکــی جیددیتــر لەهەمبــەر ئێراندا 
بنێ و جڵەوی زیاتر بکات.

مێژووییەکانــی  و  سیاســی  هەڵوێســتە   
ڕێژیمی دژی گەلی و ستەمکاری ئێران 
ســەقامگیری  و  ئاشــتی  بەپێچەوانــەی 
ناوچە بووە و بێگومان ڕێککەوتنێکی لەو 
جۆرە دەسەاڵتی تاران نەك هەر ئاسوودە و 

ئــارام ناکات، بەڵکوو بەتــەواوی نیگەران 
و هەراسانی کردوون و لەوەی دەترسن کە 
ئەو ڕێککەوتنەی دۆستایەتییە زیاتر پەل 
بهاوێژی و هێندێك واڵتی تریش، هەروەك 
ئیســرائیلدا  لەگــەڵ  دەکرێــت  پێشــبینی 
ئاشــت ببنــەوە و ڕێــگای دۆســتایەتی و 
دەنگــی خۆیــان  و  هەڵبژێــرن  هــاوکاری 
بخەنــە پاڵ ئەو واڵتەوە کە بە دژبەرێکی 
سەرســەختی تــاران ناســراوە و بەهێزبوونی 
هاوپەیمانی ئیســرائیل ڕاســتەوخۆ شوێنی 
لەســەر الوازتــر بوونــی  پێگــە و نفــوزی 
هابەشــەکانی  و  ئاخونــدی  دەســەاڵتی 

دەبێت. 
 زۆربــەی واڵتانــی خاوەن پێگە و نفووزی 
سیاســی و ئابووری و ســەربازی لە ســەر 
ئاســتی نێونەتەوەییــدا بۆچوونیــان ئەوەیــە 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  وەختێــك  کــە 
نێوەڕاســت بەتــەواوی لــە ڕووی سیاســی 
و ســەربازییەوە ئارامــی و ســەقامگیری 
بــە خۆیــەوە دەبینێــت کــە تــاران دەرفەتی 
ئەوەی نەدرێتێ کە وەك ســااڵنی ڕابردوو 
لەو ناوچەیەدا پەرە بە جمووجۆڵە سیاســی 
و  بــدات  ئابوورییەکانــی  و  ســەربازی  و 
ئــەو نــاوە بخاتــە ژێــر هێژمۆنــی خۆیەوە. 
چوونکە بەهێزبوونی ڕێژیمی ستەمکاری 

ئێــران مەترســییەکی جیددییــە لــە ســەر 
ئاشــتی  و  دێمۆکراســی  گەشــەکردنی 

ناوچەیی و نێودەوڵەتی.
ڕێژیمــی ئاخوندی ئێران بەو هەڵوێســتەی 
ڕیسواییەکی تری لە مێژووی حوکمڕانی 
هــەر  ژێــر  لــە  و  کــرد  تۆمــار  خۆیــدا 
پاســاوێكدا دژایەتی دۆستایەتی ئیمارات 

و ئیســرائیل بــکات، جگە لــە الوازبوونی 
پێگەی سیاســی، ناتوانێت هەڵوێستی ئەو 
واڵتانــە لــە بەرامبــەر تارانــدا بگۆڕێ و، 
واڵتانی عەرەبیش ئەوەندەی ترسیان لە بە 
هێزبوونی ئێران لە ســەر ئاستی ناوچەییدا 
هەیــە، بەو ڕادەیە ترســیان لــە بەهێزبوونی 
ئیســرائیل نەبــووە و بەڵکــوو بــە حــەز و 

تاسەوە لەگەڵیدا ڕێک دەکەون.
هــەر واڵتێــك مافــی سیاســی و یاســایی 
ئاسایشــی  پێنــاوی  لــە  کــە  خۆیەتــی 
نەتەوەیــی و گەشــەکردن و بووژانــەوەی 
ژێرخانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی لەگەڵ 
کام واڵت کــە پێــی خــۆش بــێ، بــەردی 
بناخەی هاوکاری و دۆستایەتی دادەنێت. 
حكومەتــی ئەبووزەبــی بــەو کارەی زیاتر 
خزمەتی بە ئاسایشی ناوچە و واڵتەکەی 
گەیانــدووە و ئەگــەر ســەیری ئەو واڵت و 
الیەنانــەی هاوپەیمــان و دۆســتی تارانــن، 
بکەین ئەو کات هەســت بە جیاوازییەکی 
دۆســتەکانی  دەکەیــن.  گــەورە  زۆر 
حكوومەتــی ئاخونــدی جگــە لــە وێرانــە 
و کاولــکاری و بەســەریەکدا ڕوخاندنــی 
کۆمەاڵیەتــی  و  ئابــووری  ژێرخانــی 
سیاســی،  هاوســەنگی  تێکچوونــی  و 
دەسکەوتێکی تریان نەبووە و بگرە بوونەتە 
هۆی نائارامی و بێ ئۆقرەیی گەلەکەیان 
و بەپێچەوانەوە هاوبەش و هاوپەیمانەکانی 
ئیسرئیل و ئەمریکا لە هەموو ڕوویەکەوە 

لە ئاسوودەیی و ئاشتیدا دەژین.
ئەوانەی لەســەر ئاستی ناوچەکەدا دژی 
ئــەو ڕێککەوتنــەن، واڵتانێکن کە خۆیان 
بە هەموو شێوەیەك دژی ماف و ئازادییە 

سیاسی و نەتەوەییەکانی کورد کار دەکەن 
و لە هەر کوێیەك مەسەلەی گەلی کورد 
وەك پرســێکی نیشــتیمانی گەشــە بــکات 
و بکەوێتە ســەر مێزی وتووێژی ئاشــتی 
واڵتانی بڕیاربەدەســتی گێتی، بە خێرایی 
دێنە جواب و هەراســانیی خۆیان دەردەبڕن 
و پیانــی بــە دژ دادەڕێژن و بە مەترســی 

لە سەر ئاسایشی خۆیانی دەزانن.
تەقینەوەکــەی بەیــروت پێتەختــی واڵتــی 
لوبنــان کــە ماڵوێرانییەکــی گــەورەی بە 
دوای خۆیــدا هێنــا و بە دەیان کەس بوونە 
قوربانــی و بــە هەزاران بریندار و بێ ماڵ 
و پەنــا ماونەتــەوە، یەکێکی تــرە لە خێرو 
بێــرە بێ ســنوورەکانی ڕێژیمــی ئاخوندی 

ئێــران بــۆ خەڵکــی لوبنانــە کە بــە هۆی 
حیزبووڵای ئەو واڵتەوە بۆیانی نارد.

ڕووداوێکــی لــەو چەشــنە بێگومــان بــۆ 
هــەر تاکێکــی تێکۆشــەر و ئازادیخوازی 
ڕێگای ئازادی و ئاشتی لە نێوان گەالندا، 
ڕووداوێکــی بــەژان و جێــگای داخ بوو و 
کردەوەیەکی لەو چەشنە تەنیا دەسەاڵتی 
تارانــی پــێ سەرمەســت و دڵخــۆش بووە. 
ئەوانەی بوونەتە قوربانی ئەو تەقینەوەیە، 
بــە دڵنیایەوە هێزەکانی ســەر بە حیزبووڵا 
و چەقووکێشــە تیرۆریســتەکانی ســەر بە 
تــاران نەبــوون، بەڵکــوو بەتەنیــا خەڵکــی 
واڵتــەن  ئــەو  دەرەتانــی  بــێ  و  هــەژار 
لــە  پــڕ  و  بــەژان  ڕابردوویەکــی  کــە 
دژوارییــان تێپەڕ کردووە لە کاتی کێشــە 

ناوخۆییەکانی واڵتەکەیاندا.
ڕووداوی بەیروت ناکرێ شتێکی لەناکاو 
ئــەو  و  دابێــت  ڕووی  هەرلەخۆیــەوە  و 
شــوێنەی تەقینەوەکــەی تێدا ڕووی داوە، 
گومــان دەکرێ حیزبووڵای لوبنان وەک 
کۆگای چەکی مەترســیدار سوودی لێ 
بینیبــێ و زیانەکانــی پاش ئــەو ڕووداوە، 
یارییــە  کــۆگای  بــە  کــە  ســەلماندیان 
ئاگرینــەکان ئەو وێرانەیە دروســت نابێت؛ 
بەشــێك لــە ناوەنــدی هەواڵگرییەکانیــش 
لــەو بڕوایــەدان کە پێدەچێــت حێزبووڵای 
وەك  ئیســامی  کۆمــاری  هاوپەیامنــی 
هێزێکــی چەکــداری میلیشــیایی ســەر 
بــە تاران لــە ئێرانەوە یارمەتــی درابێت بۆ 
ئــەوەی ڕاکێــت و مووشــەکی زیانهێنــەر 
ئیســرائیل  دژی  بــە  و  بێنــێ  بەرهــەم 
تــاران  بەریەكکەوتنــی  ئەگــەری  لــە 
تــا  ئیســرائیل  بیانگرێتــە  تێل ئاڤیبــدا  و 

ئامانجەکانیان بە باشی بپێکن.
ئەگەر ســەرنج بخەینە ســەر ئەو واڵتانەی 
یــان  چەکــدار  هێزێكــی  ڕێــگای  بــە 
گروپێکی تیرۆریســتی پەیوەندی سیاسی 
و هەواڵگریــان لەگــەڵ ڕێژیمی ئاخوندی 
ئێرانــدا هەیــە، جگــە لــەو کاولکارییــە، 
بکــەن  ڕووداوێــك  چاوەڕوانــی  ناکــرێ 
کــە ئاســوودەیی و ئاسایشــی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتــی بــۆ گەلەکــەی بــە دیاری 
بێنــێ. دۆســت و هاوپەیمانەکانــی تــاران 
جگە لەو چەشــنە چارەنووســەی ســووریە 
و بەیــروت، شــتێکی تریــان نییــە تاکــوو 
بەدەســتی بێنــن. دەمێکــە شــەڕی نێــوان 
ئیسرائیل و ئێران دەستی پێکردووە و تاران 
بە ڕێگای هاوپەیمانەکانی وەك حیزبووڵا 
و هاوشێوەکانی ئەو گروپە، شەڕی خۆی 
بــە دژی نەیارەکانــی ڕاگەیانــدووە بــەاڵم 
خــۆی لــە کەلێنــەوە ســەیری ڕووداوەکان 
دەکات کــە تــا دێ زیاتــر تــاران دەخاتــە 

تەنگانێی زیاترەوە.

 پێكهاتەی فەلسەفەی سیاسی و مەزهەبی دەسەاڵتی تاران ئەوەیە کە بە دژی هەرجۆرە 
هەنگاوێكی ئاشتی لە نێوان واڵتانی ناوچەییدا بوەستێ و لێكنزیكبوونەوە و ڕێککەوتنی لەو چەشنە 

لە بەرژەوەندی ڕێژیمی دژی ئازادی و دژە مافە سیاسی و نەتەوەییەکانی گەالنی واڵتێکی وەك 
ئێراندا نییە، بەڵکوو پێشبینییەکان ئەوەیە کە تاران زیاتر هەوسار بکرێت

تەقینەوەکەی بەیروت پێتەختی واڵتی لوبنان کە ماڵوێرانییەکی گەورەی بە دوای خۆیدا هێنا و 
بە دەیان کەس بوونە قوربانی و بە هەزاران بریندار و بێ ماڵ و پەنا ماونەتەوە، یەکێکی ترە لە 

خێرو بێرە بێ سنوورەکانی ڕێژیمی ئاخوندی ئێران بۆ خەڵکی لوبنانە 
کە بە هۆی حیزبووڵای ئەو واڵتەوە بۆیانی نارد



  ژمارە ٧٨٢ ، ١٥ی خەرمانانی ٦١٣٩٩

ئازادیی ڕادەربڕین

لــە  یەکێــک  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی 
پەژراوتریــن بنەماکانی ژیانی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتیی ســەردەمی نوێیە. سێ هۆ 
کــە بۆ هێنانە گــۆڕی ئازادیی ڕادەبڕین 
زۆر وەپیــش دەخرێــن بریتیــن لــەوەی کــە 
ئازادیی ڕادەبرێن: ١( بنەمای ســەرەکیی 
گــەڕان بــەدوای ڕاســتیدایە؛ ٢( یەکێکە 
لــە توخمــە بنچینەییەکانی دێموکراســی 
و، ٣( یەکێکــە لــەو ئازادییانــەی کــە لە 
دیــدی بەڕێــزی و بەختەوەریــی مرۆڤــەوە 

چۆنایەتییەکی دیاریکەری هەیە.
ئەوانــەی بەرگــری لــە ئازادیــی ڕادەبڕین 
دەکــەن هەردەم ئەو خاڵە وەبیر دێننەوە کە 
ڕێگــەدان بــە پشــکنینی وتە و نووســراوە 
مەترســیدارە.  حکوومەتەکانــەوە  لەالیــەن 
ســەرباری ئەوەش، بەگشــتی هاوڕاییەک 
لەســەر ئەوە هەیە کــە ڕادەربڕینیش دەبێ 
ســنووری خــۆی هەبێــت. زۆربــەی ئــەو 
مشــتومڕەی کە ئێستا دەربارەی ڕادەبڕین 
دەکرێت لەسەر ئەو سنوورەیە. کەسانێک 
ســرنجیان خســتووەتە ســەر ئــەو پرســەی 
کــە هــەر خــۆی ›‹ڕادەربڕیــن‹‹ چییــە 
و، خەڵکــی دیکــەش لــەوەی ورد دەبنــەوە 
کــە بڵێــی ›‹ڕادەربڕیــن‹‹ چ خەســار و 

زیانگەلێکی لێ بکەوێتەوە.
لــە باسوخواســی ئــەم بابەتــەدا واتایەکی 
›‹ڕادەبڕیــن‹‹  وشــەی  لــە  کــە  بــاوی 
هەڵدەوێنجرێت لەبەرانبەر تۆرەی وشەکەدا 
هەیــە  بەرینــی  داوێنێکــی  لەالیەکــەوە 
داوێنەکــەی  دیکەشــەوە  لــە الیەکــی  و 
و  وتــە  هــەم  لەالیەکــەوە  بەرتەســکترە. 
هەم نووســراو وەخۆی دەگرێــت و لەوانەیە 
دەربڕینــی بەدەر لە گوتــن وەکووو وێنە و 
هێمــا و جووڵــەش بگرێتــەوە و، لەالیەکی 
شــێوەکانی  لــە  بەشــێک  دیکەشــەوە، 
کەوشــەنی  دەرەوەی  دەکەونــە  دەربڕیــن 
و  بــەدرۆ  ســوێندی  وەکــووو  ڕێپێــدراو، 
وەرگرتنی باجی دەمچەوتی کە سەرباری 
ئەوەی لەوانەشدا ڕادەربڕین لەکار هاتووە، 

بەاڵم قانوون ڕێیان پێ نادات. 
لێــرەدا  کــە  ›‹ئــازادی‹‹  بەشــەی  ئــەو 
مەبەســتە، ئازادیــی ›‹قانوونی‹‹یە، واتە 
نەبوونی بەربەستی قانوونی بۆ ڕادەبڕین؛ 
ئازادییــش  دیکــەی  بەشــەکانی  بــەاڵم 
لەوانەیە بێنە نێو باسەکەوە، وەکووو ئازادی 
لەهەمبەر گوشارە کۆمەاڵیەتییەکان، یان 

هەڕەشە ئابوورییەکاندا.
بابەتــی ئازادیــی ›‹ڕادەبڕیــن‹‹ لەوانەیــە 
باڵوکراوەکانــی  سیاســەتی  بــواری  لــە 
یــان  باڵوکردنــەوە،  بــۆ  زانســتگەدا 
باڵونەکردنــەوەی بەشــێک لە وتــارەکان، 
یــان سیاســەتی کتێبخانــەکان ســەبارەت 
بــە کڕیــن، یــان نەکڕینــی بەشــێک لــە 
کتێبــەکان و باڵوکراوەکانیش بێتە ئاراوە. 
هەروەها ئەو بابەتەش لە گۆڕێیە کە ئاخۆ 
خەڵــک بەڕاســتی دەرفەتــی ئەوەیــان پێ 
دەدرێــت بۆچــوون و بیرکردنــەوەی خۆیان 
دەربــارەی نایەکســانییە ئابوورییــەکان لە 
ڕێی ڕاگەیاندنــە دەوڵەتییەکانەوە، یان لە 

باسە سیاسییەکاندا دەرببڕن، یان نا. 
ئازادیــی ڕادەبڕین بە جۆرە ›‹ماف‹‹ێک 
دادەنرێــت، هەربۆیــە پێگەیەکی ئەخاقی 
و سیاســیی بــژاردەی هەیــە و یەکێکــە 
لــە توخمــە پــەژراو و پێوانەکانــی بەشــی 
مافەکانــی نەتــەوە لە دەســتوور )قانوونی 
مافــی  جاڕنامەکانــی  و  بنەڕەتــی( 
مرۆڤــدا. وەکــووو بــاوە مافــی ڕادەربڕین 
کــە  دادەنرێــت  کەســانە  ئــەو  هــی  بــە 
بنووســن،  یــان  بێــژن،  شــتێک  دەخــوازن 
بــەاڵم لەوانەیــە بــۆ کەســانێکیش داوای 
ئــەو مافــە بکرێــت کــە دەخوازن شــتێک 
ببیستن، یان بخوێننەوە، جا گرینگایەتیی 
ئــەم مافــەش لــە هــی ڕادەربڕیــن کەمتر 
نییــە. شــیکاران جاری وایە هــەوڵ دەدەن 
بە شــرۆڤە و شــیتەڵکردنی چەمکەکانی 
واتــای  ›‹ڕادەربڕیــن‹‹  و  ›‹ئــازادی‹‹ 
ئازادیــی ڕادەربڕیــن دیاری بکــەن؛ بەاڵم 
مــاف  واتــای  فەلســەفییەوە  دیــدی  لــە 
هاوێــر  ســەلماندنەکەی  و  پاســاودان  لــە 

ناکرێــت. ئێمە کاتێــک دەتوانین دیاریی 
بکەین کە مافی ئازادیی ڕادەربڕین کام 
بەشــانەی ڕادەبڕیــن بگرێتــەوە و چ جۆرە 
ئازادیگەلێک مسۆگەر بکات و دەبێ چ 
پێگەیــەک بــە پێگەی ئــازادی دابنرێت، 

کە بزانین ئازادی بۆچی گرینگە.   
گوتمــان ســێ هــۆ بــۆ هێنانــە گــۆڕی 

ئازادیی ڕادەبڕین زۆر وەپیش دەخرێن:
١.  گەڕان بەدوای ڕاستیدا: 

بــە  زیاتــر  ڕادەربڕینیــان  ئازادیــی 
کەرەســتەیەکی دۆزینەوەی ڕاستی داناوە 
گوتوویانــە  کــردووە.  لــێ  بەرگرییــان  و 
ئەگــەر مەبەســت پێشــڤەچوونی درک و 
تێگەیشــتن و زانیــن بێــت، ئــەوە خەڵــک 
دەبــێ لە ڕادەربڕین و بــاس و ڕەخنەگرتن 
ســەبارەت بــە بیــروڕاکان و زانیارییــەکان 
لــە  تەنیــا  ڕاســتی  بــن، چونکــە  ئــازاد 
گۆڕەپانــی ئــازاد و ئاشــکرای گۆڕینەوە 
و دانوســتانی بیروڕادا دەرفەتی ئەوپەڕی 
خۆدەرخســتنی بــۆ دەڕەخســێت. لەوانەیــە 
بڵێیــن پاش ئاشــکرابوونی ڕاســتی ئیدی 
ئازادیــی ڕادەربڕیــن کەڵکــی نامێنێــت و 
دەبــێ وەال بنرێــت، بــەاڵم بەهەڵەداچــوون 
لــە باوەڕەکانمانــدا هەمیشــە یەکێــک لە 

ئازادیــی  لــە  بەرگریکــردن  هۆیەکانــی 
ڕادەربڕین بووە. 

لــە  ڕێ  کــە  بکەینــەوە  بیــر  لەوانەیــە 
ســەرهەڵدانی بیرێکــی ناڕاســت و درۆینە 
دەگرین، کەچی مێژوو نیشــانی داوە کە 
زۆرجار بەهەڵە ڕاستی بە ناڕاستی دانراوە 
و ناڕاســتی جێــی ڕاســتیی گرتووەتــەوە. 
بێجگــە لــەوە، هەروەکووو جۆن ســتیوارت 
میــڵ هــۆکاری بــۆ هێناوەتــەوە، تەنانەت 
ئەگــەر باوەڕێک ڕاســتیش بێت هەتاکوو 
ئەوکاتــە دەتوانیــن بــاوەڕی پــێ بکەیــن 
کــە بتوانێت لــە کاتــی دەهەڵمەتگرتناندا 
)خســتنە چاڵنجەوە( بە ســەربڵندی دەرباز 
بێت و، تەنانەت ئەگەر باوەڕێکی ڕاستیش 
لــە دەهەڵمەتگرتــن دوور بخرێتــەوە، دەبێتە 

بیروشکییەکی دۆگماتیکی مردوو. 
بــەاڵم  بەهێــزە،  بەرگرییەکــی  ئەمــە 
ڕێــی چەنــد ڕەخنەیەکــی تــێ دەچێــت. 
یەکــەم ئەوەیکــە بەرگریکــەران ئازادیــی 
ڕادەربڕینیــان تا ئەو جێیــە بەالوە بەهادارە 
کــە بە بەهای ڕاســتیی دەزانــن. هەڵبەت 
زانیــن  دەســەلمێنین کــە  ئــەوە  هەمــووان 
باشــترە لــە نەزانیــن و ڕاســتی بەپێزترە لە 
ناڕاســتی؛ بــەاڵم جــاری وایــە لەوانەیــە 
پێداویســتیی  ڕەچاوکردنــی  بەهــۆی 
و  گشــتی  ئاسایشــی  وەکــووو  دیکــەی 
لەگــەڵ  ڕاســتی  و  زانیــن  دڵنیابــوون، 
یەکدی بکەونە ناکۆکییەوە. کەسانێک 
ڕاســتی  دەبــێ  لەوەیکــە  بەگومانــن 
هەمیشــە بەهــای زاڵ بێــت.  دووەمیــش 

ئەوەیکــە بەرگریکــەران باوەڕیــان وایە کە 
ئازادیــی ڕادەربڕیــن بەڕاســتی یارمەتیی 
پێشــکەوتنی تێگەیشــتن و ڕاستی دەدات 
بــەاڵم کەســانێکیش هــەن کە پێیــان وایە 
ئــەم بــاوەڕە لەڕادەبــەدەر خۆشــبینانەیە و 
ئاســایی  خەڵکــی  لەوەیکــە  بەگومانــن 
لەڕاســتیدا بتوانــن ڕاســتی لــە ناڕاســتی 
ناهۆشپەســند  پێشــگوتنی  و  هەاڵوێــرن 
جــودا  ژیربێژانــە  هۆکارهێنانــەوەی  لــە 
هەڵســەنگاندنی  لــە  بــەاڵم  بکەنــەوە. 
ئــەم ڕەخنەیــەدا دەبــێ دەرووی جێگــرەوە 
لەبەرچــاو بگریــن. پرســیارەکە ئــەوە نییە 
کە ئاخۆ ڕاســتی هەمیشــە لــە ئەنجامی 
وێککەوتنــی بــاوەڕەکان و بۆچوونــەکان 
وەدیــار دەکەوێت، بگــرە دەمانەوێت بزانین 
سانســۆری حکوومــت زیاتر ســوودی پێ 
دەگەیەنێــت، یــان وتووێژی ئــازاد و بەبێ 

وەتەنگهێنان.
ســێیەم ئەوەیکــە بەشــێک لە شــێوەکانی 
هونــەر،  جۆرەکانــی  وەکــوو  ڕادەربڕیــن، 
ســەروکاریان لەگەڵ ڕاستی نییە و لەبەر 
ئەمە، وەکوو کەرەســتەی گەڕان بەدوای 
ڕاســتیدا لە بەستێنی ئەو بەرگریکەرانەدا 
ناگونجێت؛ بەاڵم سەرباری ئەوەش، الیەنی 

چاکەیــان تێدا هەیــە، وەکوو ›‹داهێنان‹‹ 
کە دەشــێ بڵێین جێی ڕاســتی دەگرێتەوە 
و بەرگریکردن لەسەر بنەمای دەرهاویشتە 
پەســندەکانی دۆزینەوەی ڕاستی، ئەویش 

لە خۆیەوە دەپێچێت.
بنچینەیــی  هــزری  دێموکراســی:   .٢
خەڵکــە  حکوومەتــی  دێموکراســیدا  لــە 
بــەدی  بابەتــەش  ئــەم  خەڵکــدا،  بەســەر 
نایــەت ئەگەر خەڵــک نەتوانن بۆچوونی 
خۆیــان بۆ یەکــدی بخەنــە ڕوو. بڕیاردان 
بــە شــێوەی دێموکراتیک هەم پێویســتی 
بــە بــاس و مشــتومڕ هەیــە و هەمیش بە 
ڕەوتــی  بەرتەســککردنەوەی  دەنگــدان؛ 
تایبەتمەندییــە  پێکــەوەدووان،  و  ڕاوێــژ 
ڕێــژە  هەمــان  بــە  دێموکراتیکەکەیشــی 
لەمــە،  بێجگــە  دەکاتــەوە.  بەرتەســک 
دێموکراسی دەخوازێت کە هیچ کەسێک 
بێجگــە لــە خــودی خەڵــک ڕێــی پــێ 
نەدرێــت ئازادیــی بــاس و وتووێــژی نێوان 
خەڵــک ســنووردار بــکات. دێموکراســی 
لەوپــەڕی خۆیــدا بــەو واتایــە دێــت کــە 
هەرکەســێک شــوێنکەوتەی بڕیارەکانی 
دێموکراسییە مافی ئەوەی هەیە لە ڕەوتە 
پێوەندیدارەکانیدا بەشدار بێت، کەواتە دەبێ 
مافــی یەکســانی ئازادیــی ڕادەربڕینــی 
ســەردەمی  دێموکراســیی  ببڕێــت.  پــێ 
نــوێ لــە ڕێــی نوێنەرانی خەڵکــەوە، واتا 
بە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ، لەکار دەکرێت. 
بەگوێــرەی ئەم بابەتە، ئازادیی ڕادەربڕین 
لەو الیەنەشــەوە گرینگە کە دەسەاڵتداران 

لــە بــاوەڕ و خواســتەکانی خەڵکــی ژێــر 
دەسەاڵتی خۆیان هایدار بن بۆ ئەوەی هەم 
دژبەران دەرفەتی خۆنواندیان بۆ بڕەخسێت 
و هەمیــش ڕێ لــە وەرگرتنــی کەڵکــی 
ئــاوەژوو لە حکوومــەت بگیرێت. تەنانەت 
پێویســتە بگوترێــت کــە بەرگریکــردن لــە 
ئازادیی ڕادەربڕین وەکوو کەرەســتەیەکی 
ڕێگــری لــە وەرگرتنــی کەڵکی ئــاوەژوو 
لە دەســەاڵت شیاوی گشــتگیرییە بەسەر 
حکوومەتــی  ســنوورەکانی  لــە  بانتــر 
دێموکراتیکیشــدا.  جــاری وایــە بیر لەوە 
دەکرێتــەوە کــە دێموکراســی بــۆ ئازادیی 
ڕادەربڕیــن پەناگەیەکــی پارێــزراو نییــە. 
وای دابنێــن کە زۆرینــە بخوازێت دەنگی 
کەمینــە کپ بکات. ئاخۆ دێموکراســی 
ئازادیــی  کــە  دراوە  پــێ  ئــەوەی  ڕێــی 
بــکات؟  زەوت  کەمینــە  لــە  ڕادەبڕیــن 
هەیــە کــە  بــەوەوە  پێوەندیــی  وەاڵمەکــە 
باســی چ جۆرە ڕادەربڕینێک لەگۆڕێیە. 
چونکــە لــە دێموکراســیدا هەموو خەڵک 
دەبێ مافی سیاســیی یەکسانیان هەبێت، 
ئــەوە  بــۆ  پاســاو  ناتوانێــت  دێموکراســی 
بێنێتــەوە کە زۆرینە مافی دێموکراتیکی 
خەڵــک،  تاکەکانــی  لــە  بەشــێک 

ئازادیــی  دێموکراتیکــی  مافــی  لەوانــە 
ڕادەربڕیــن ســنووردار، یــان زەوت بــکات. 
بــەاڵم ڕادەربڕینــی شــیاوی بەرگریکــردن 
بە پشتبەســتن بــە دێموکراســی لەو جۆرە 
ڕادەربڕینــەدا ســنووردار دەکرێــت کــە لــە 
دیدی هاوبەشی لە پرۆسەی دێموکراسیدا 
بــە بنەمــا دادەنرێت و ئەمــە هەموو جۆرە 
ڕادەربڕینێک ناگرێتەوە. بۆ نموونە ئەگەر 
بمانەوێت بەرگری لە مافی زانســتمەندان 
بــۆ بەگومانبــوون لــە بۆچوونــی نەریتیی 
هاوکارەکانیــان بکەین، بە پشتبەســتن بە 
هاوبەشــیی  لەپێشــینەکانی  پێداویســتییە 
دێموکراتیک ناتوانین بە شــێلگیرانەترین 
شــێوە بەرگری لــەو مافە بکەین، چونکە 
بــە ئاســانی و بەبــێ ئەزمــوون ناکــرێ 
بڵێیــن چ جــۆرە ڕادەربڕینێک پێوەندی بە 
پرۆســەی دێموکراســییەوە پەیــدا دەکات، 

یان نایکات.
٣. ئازادیی تاکەکەسی: 

وەکــوو  جــار  زۆر  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی 
ئازادیــی  پایەکانــی  لــە  یەکێــک 
نــەک  دەنرخێندرێــت،  تاکەکەســی 
هەروەکــوو یەکێــک لــە کەرەســتەکانی 
گەیشــتن بە ئامانجــە کۆمەاڵیەتییەکان، 
یــان یەکێــک لــەو دامەزراوانــەی کە بە 
دیاریکراوی بە سیاسی دادەندرێن. جاری 

وایە شــکۆ و کەســایەتیی تاکەکەسێک 
جێــی تێڕامانە. دەگوترێت ئەگەر پێش لە 
کەســانێک بگیرێــت بــۆ ئــەوەی نەتوانن 
ڕاوبۆچوونی خۆیان بە دیتران ڕابگەیەنن، 
ئەوە دەســتدرێژی کراوەتە ســەر ئەو شکۆ 
و پێگەیــەی کــە مافــی ئەو کەســانەیە. 
هەروەهــا ئەگەر ڕێی ئەوەیان لێ بگیرێت 
کــە زانیارییــان پــێ بــگات و ئەنجامــی 
ســەربەخۆ لە ڕای خەڵکی تر هەڵوێنجن، 
ئــەوەش لەگــەڵ کەســایەتی و شــکۆی 
وایــە  جــاری  ناگرێتــەوە.  یــەک  ئــەوان 
لەجیاتــی ›‹مافی‹‹ ڕادەربڕین پێداگری 
لەسەر ›‹چاکی‹‹ی ڕادەربڕین دەکرێت. 
ئیدیعــای ئــەوە کراوە کــە پێوەندیی ئازاد 
لــە نێــوان مرۆڤەکانــدا بنەمای پــەروەردە 
تواناییــی  کردەکیبوونــی  و  گەشــە  و 
یەکێــک  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی  مرۆڤــە. 
تایبەتمەندییەکانــی  گرینگتریــن  لــە 
کۆمەڵگەیەکــی وایە کە دامەزراوەکانی 
و باوەڕەکانــی و بایەخەکانــی دەرفەتێک 
بــۆ تــاک دەڕەخســێنن کە خــۆی ژیانی 
بــۆ  دەســت  و  بخــات  ڕێــک  خــۆی 
هەڵبژاردنــی هۆشپەســندانە بەرێــت و لــە 
بەرزتریــن واتای مرۆڤانەشــدا بەختەوەری 

بۆ خۆی دەســتەبەر بکات. لەم سەردەمی 
حازرییــەدا تــەوەرەی مشــتومڕ دەربــارەی 
ئازادیی ڕادەربڕین سنوورەکەیەتی؛ باسی 
دەگرێتــەوە:  شــت  دوو  سنوورەکەیشــی 
ڕادەربڕیــن  پانتاییــەی  ئــەو  یەکیــان 
دەیگرێتــەوە و، دووەمیان ئەو خەســارانەی 
لەوانەیــە لــە ڕادەربڕین بکەونــەوە. ئەوەی 
بەالی بەشــێک لــە خەڵکــەوە ڕادەربڕینە 
و دەخــوازن پارێزگاری لێ بکرێت، بەالی 
کەســانێکی دیکــەوە بــە هیــچ واتایەکی 
باوەڕپێکــراو بــە ڕادەربڕیــن دانانرێــت. بۆ 
نموونــە، ئەوانــەی ویســتوویانە نمایشــتی 
وێنەگەلــی پۆرنۆگرافی لــە چوارچێوەی 
بگونجێنــن  ڕادەربڕینــدا  ئازادیــی 
ڕووبەڕووی ئەو ڕەخنەیە بوونەتەوە کە ئەو 
کارە نــە نێوەڕۆکێکــی پێوەندیدەری هەیە 
و نــە بە هیچ واتایەکی هۆشپەســندانەش 
بــە ڕادەربڕیــن هەژمــار دەکرێــت. بێجگە 
کــە  شــتانەی  لــەو  بەشــێک  لەمــەش، 
لەوانەیــە بە شــێوەی باو لەنێــو خەڵکدا بە 
ڕادەربڕین دابندرێن ڕەنگە ئەو مەرجانەیان 
تێدا دەست نەکەوێت کە بەناوی ڕادەبڕین 
لــێ  پشــتگیرییان  قانوونــەوە  لەالیــەن 
دەکرێــت. یەکێــک لــەو نموونانــەی کــە 
ئەم چەمکە وەڕاســت دەگێڕێت ڕیکامی 
بازرگانییە. لە بەرانبەریشــدا، کۆمەڵێک 

کردەوە و جووڵەی وەکوو سووتاندنی ئااڵ، 
یــان دووریــن و چەســپاندنی کۆمەڵێــک 
ئاڕم و نیشــان بە جلوبەرگــەوە، هەرچەندە 
ڕادەربڕیــن  واتاکانــی  لــە  بــاوە  وەکــوو 
هەژمــار ناکرێــن، بــەاڵم لەوانەیە بەهۆی 
لــە  پێوەندیدەرانەکەیانــەوە  تایبەتمەندییــە 
پڕەنسیپی ئازادیی ڕادەربڕیندا جێ بگرن. 
کەواتە ســەلماندنی ئازادیی ڕادەبڕین لەو 
دیدەوە کە دەبێ چ شــتێک بە ڕادەربڕین 
دابنرێــت کۆمەڵێک دەرهاویشــتەی هەیە 
کــە تاکــوو ڕادەیــەک ســنووری ئازادی 
دیــاری دەکــەن. دووهــەم، ڕادەبڕین لەبەر 
ئەوەیکــە زۆر جــار زیانبــارە و خەســارەتی 
لــێ دەکەوێتەوە، ســنووری بــۆ دادەنرێت. 
جــاری وایە دەڵێــن ڕادەربڕین لەبەر ئەوەی 
دەربڕینــە و کــردەوە نییە، کەواتە ناتوانێت 
زیانبــار بێت و خەســارەتی لــێ بکەوێتەوە 
بــەاڵم ئــەم ئیدیعایــە بەڕوونــی دیــارە کە 
ڕاست نییە. ئابڕووبردن، زیان بە ئابڕووی 
زیانــەش  ئــەو  و  دەگەیەنێــت  تاکــەکان 
دەبێتــە هۆیەک بۆ ئەوەی ڕادەربڕینێکی 
تۆمــەت و بوختانــی تێــدا بێــت ڕێــی پێ 
نەدرێت، هەڵبەت بەو مەرجەی کە ئەوەی 
گوتراوە نە ڕاســت بێــت و نە بۆچوونێکی 
دادپەروەرانــەش بێــت. ڕادەربڕینێــک کــە 
ســنووری تایبەتــی تاکەکانیش ببەزێنێت 
هەر ڕێی لێ دەگیرێت ئەگەر بەرژەوەندیی 
بەســتە  تێــدا  گشــتیی  ڕاســتەقینەی 
تەنانــەت ›‹ڕاســتی‹‹ش  لێــرەدا  نەبێــت. 
بــە پاســاوێکی پەســند دانانرێــت، چونکە 
کۆمەڵێک کاروبار هەن کە لە بنەڕەتەوە 
هەموو خەڵک مافی ئەوەیان نییە سەری 
لێ دەر بکەن. چەوتوێژی و پۆرنۆگرافی 
و هاندانــی توندوتیــژی و وتــەی وا کــە 
ڕق هەســتێنێت، بەتایبــەت ڕق و قینــی 
ڕەگــەزی و نەتەوەیــی، لەبــەر ئەوەی کە 
دەڵێــن خەســاریان لــێ دەکەوێتــەوە، پتــر 
ناقانوونــی لەقەڵــەم دەدرێــن. باســی  بــە 
چــوار  لەســەر  ڕادەربڕیــن  زیانباریــی 
تــەوەر دەســووڕێتەوە. یەکیــان ئــەو بابەتە 
ئەزموونییەیــە کە فاڵنە شــێوەدەربڕینەی 
وا ئیدیعــا دەکرێــت زیانبــارە، ئاخــۆ لــە 
ڕاســتیدا خەســارەتی لێ دەکەوێتەوە، یان 
نــا؟ دووەمیان ئەوەیکــە ئاخۆ ئەو زیانەی 
ئیدیعــا کراوە لە ڕاســتیدا زیانــە، یان نا؟ 
ئاخــۆ ئەو وتارەی کە خەڵک هان دەدات 
فاڵنــە ڕێژیمــی سیاســی بڕووخێنــن، یان 
فاڵنــە قانوونــی تایبــەت هەڵوەشــێننەوە، 
بــە وتەکانی خۆی زیانێکــی گەیاندووە؟ 
وەاڵمەکــەی ئێمــە بــە ئاشــکرا پێوەندیــی 
یــان  ڕێژیمــە،  ئــەو  هەڵســەنگاندنی  بــە 
ئــەو قانوونــە لەالیــەن خۆمانــەوە هەیــە. 
سێیەمیان، با وای دانێین کە دەیسەلمێنین 
فاڵنــە بابەت خەســاری لــێ دەکەوێتەوە، 
ئاخــۆ ئــەو خەســارە بــۆ ســنووردارکردنی 
ئاخــۆ  کیفایەتــە؟  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی 
بــە  ئــەوەی  لەبــەر  کەســێک کــە هــەر 
وتەکانــی خــۆی هەســتی بەشــێک لــە 
ئەوەمــان  مافــی  دەڕەنجێنێــت،  خەڵــک 
هەیــە نەهێڵیــن قســە بــکات؟ بەگوێــرەی 
دەبــێ  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی  پڕەنســیپی 
خەســارەتەکە زۆر زۆر بێــت تــا مافێکــی 
وا بــە خۆمــان ڕەوا ببینیــن. چوارەمیــان، 
لەوانەیــە  کــە  پێشــەوە  دێتــە  وا  بابەتــی 
بەبێ ئەوەی مەبەســتمان سنووردارکردنی 
بەبــاش  وای  بێــت،  ڕادەربڕیــن  ئازادیــی 
بزانیــن کــە جارێ ڕادەی ســەرێتییەکەی 

)ئەولەویەتەکەی( کەم بکەینەوە. 
ئازادیــی  ســنووری  هێڵــی  دیاریکردنــی 
ڕادەربڕیــن بەکــردەوە کارێکــی دژوارە و، 
ئەخاقییەکانــی  ســنوورە  نییــە  پێویســت 
ڕادەربڕین لەگەڵ ســنوورە قانوونییەکانی 
بەقــەدەر یــەک بن، بەاڵم بــۆ ئەوەی ڕێ 
لــە کەڵکوەگرتنــی ئــاوەژوو لە دەســەاڵت 
بگیرێت، دەبێ مافی قانوونیی ڕادەربڕین 
لــە مافــە ئەخاقییەکــەی بەرینتــر بێــت. 
لەوانەیــە بەگوێــرەی ئەخــاق، دەربڕینــی 
کۆمەڵێــک بابــەت ڕێپێدراو نەبــن، بەاڵم 
بەپێی قانوون شیاوی ئەوە بن کە مۆڵەتی 

دەربڕینیان پێ بدرێت.

نووسەر: پیتێر جۆنس

کوردییەکەی: ساماڵ ئەحمەدی

١-  پیتر جۆنس، مامۆستای فەلسەفەی سیاسی لە زانستگەی نیوکاسڵی ئینگلستان.
٢-  سەرچاوەی ئەم وتارە: کتێبی )فلسفە و جامعە و سیاست، مجموعە مقالە، گزیدە و نوشتە و ترجمە عزت اللە فوالدوند، 

چاپ اول پاییز ١٣٨٧، تهران، نشر ماهی.(
 

دیاریکردنی هێڵی سنووری ئازادیی ڕادەربڕین بەکردەوە کارێکی دژوارە و، پێویست نییە سنوورە 
ئەخاقییەکانی ڕادەربڕین لەگەڵ سنوورە قانوونییەکانی بەقەدەر یەک بن،

بەاڵم بۆ ئەوەی ڕێ لە کەڵکوەگرتنی ئاوەژوو لە دەسەاڵت بگیرێت، 
دەبێ مافی قانوونیی ڕادەربڕین لە مافە ئەخاقییەکەی بەرینتر بێت
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بەپێــی ڕۆژژمێــری کۆماری ئیســامی 
ئێران ڕۆژانی ٢ تا ٨ی خەرمانان بریتییە 
لــە حەوتــووی دەوڵــەت کــە وەک خۆیان 
باســی دەکــەن تێیــدا ڕێــز لــە زەحمــەت و 
تێکۆشــانی ئــۆرگان و دامودەزگاکانــی 
ســەر بــە هێــزی جێبەجێــکار دەگیــرێ و 
لە هەمان کاتیشــدا کەســانی خەمخۆر و 
دڵســۆزی ئەم نیهادە ڕێزیان لێ دەگیری. 
کارناســانی  لــە  زۆرێــک  وەک  بــەاڵم 

کاروبــاری ئێــران و چاودێرانــی سیاســی 
باســی دەکــەن و خەڵکانــی ئێرانیــش بــە 
پێدەکــەن  هەســتی  پێســتەوە  و  ئێســک 
دیاریکردنــی حەوتوویەک بــەو ناوە تەنیا 
ڕیــاکاری و چەواشــەکارییەکی ڕیژیمی 
کۆمــاری ئیســامییە و هیچــی تــر. بــۆ 
ســەلماندنی ئەم وتەیەش ئەوەندە بەسە کە 
ئاوڕێک لە کاروکردار و دەسکەوتەکانی 
ئــەم دەوڵەتانــە بدرێتەوە کە لە ماوەی ٤١ 
سالی ڕابردوودا لە ئێران لەسەر کار بوون. 
بۆیــە لێــرەدا ئاماژە بە چەند دەســکەوتی 
و  »تەدبیــر  بەنــاو  دەوڵەتــی  گرینگــی 

ئومید«ی حەسەن ڕوحانی دەکەین:
یەکێــک لە ئەرکەکانــی دەوڵەت بریتییە 
لــە پاندانان بــۆ کەڵکوەرگرتن لە هەموو 
یان النیزۆری پۆتانسییەلەکانی بەردەست 
لەمەڕ گەشــەکردنی واڵت؛ یەکێک لەو 

پۆتانســییەاڵنە هەمــان ســەنعەتی توریــزم 
یــان گەشــتیارییە کــە وەک شــارەزایانی 
ئــەم بــوارە دەڵێن ئێــران خــاوەن پێگەیەکی 
تایبەتە لەم بوارەدا و ئەگەر بەشــێوەیەکی 
مۆدێــڕن و ئەمڕۆییانــە کاری بۆ بکرێت 
دەتوانێ بەشــێکی زۆری گرفت و کێشــە 
ئابوورییەکانی خەڵک چارەســەر بکات و 
ببێتە ســەرچاوەیەکی گرینگی داهات بۆ 
هەموو خەڵکی نیشتەجێ لەو جوغڕافیایە 
کــە بە ئێران دەناســرێتەوە. بــەاڵم ئەوەیکە 
ڕێکاوڕێــک  دەبینــرێ  کــرداردا  لــە 

شەماڵ تەرغیبی

ـ ساڵو
ـ چۆنی؟

ـ ئەحواڵت؟
ـ ئەوە بۆ واڵم نادەیتەوە؟

- بۆ لە سەر خەتی قسەم لەگەڵ ناكەی؟
- ناوت چییە؟

ـ تەمەنت چەندە؟
-ئەو پۆستەت چەندە خەمناكە، بۆ حاڵت باش نییە؟

- لەسەر كۆمەڵگا مەنووسە با سووك نەبی 
ئەمانــە تەنیــا بەشــێک لــەو تراژێدیایەن کە ڕۆژانە ژنان لە سۆشــیالمیدیادا لەگەڵی 
بەرەوڕوو دەبنەوە. ئەمانە ئازارگەلێکن کە تا ژن نەبیت و بە هەموو هەســتی خۆتەوە 

نەیچێژی هەستی پێ ناکەی کە چەندە بەئازارە. 
ڕۆژانــە بــە ســەدان و هــەزاران نامــەی لەم چەشــنە و بــە ناوەڕۆکــی وەک ئەمانەوە 
بــەرەوڕووی ژنانــی کۆمەڵگای ئێمە دەبێتــەوە و بێتاقەتیان دەکات، نامەگەلێک کە 
زۆرجار هیچ چەشــنە ســنوورێکی ئەخاقی و مرۆییشــیان تێدا بەدی ناکرێت. بەاڵم، 
ئەمانــە کێــن؟ هــۆکاری ئــەم هەموو ئازارە شــاراوەیە چییــە؟ تاوانبار کێیــە؟ بەپێی 
پێشــکەوتنی تێکنۆلــۆژی، بەکارهێنانــی کەرەســتەکانی پێوەنــدی بووەتە بەشــێکی 
دانەبڕاو لە ژیانی ئاسایی خەڵک و بەو پێیە کە مرۆڤ بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە 
و پێویســتی بــە پێوەندیگرتــن و ئاڵۆگۆڕی بیروڕا لە ســەر پــرس و بابەتەکانی ژیانی 
خــۆی هەیــە، البردنــی ئــەم بەشــە لــە ژیــان بۆشــاییەکی گــەورە دەخاتــە نێــو ژیانی 
تاکەکانــەوە کەوایــە بــاس کردن لە البردنی تێکنۆلــۆژی و کەڵکوەرنەگرتن لە ئامێر 
و کەرەســتەکانی پێوەندیگرتن، لە ڕاســتیدا نەلوایە و جێبەجێ نابێت. ئازارەکانی نێو 
دنیای سوشیالمیدیا لەڕاستیدا دەچنە ڕیزی ئەو توندوتیژییانەوە کە بەرانبەر بە تاک 
ئەنجام دەدرێن هەر بۆیە ئەوانیش بەش بە حاڵی خۆیان کاریگەریی نەرێنی لە ســەر 
ڕۆحیــە و کەســایەتیی تــاک و بەتایبــەت ژنــان دادەنێن. ڕەنگە بەشــێکی گەورە لەم 
کێشــەیە بگەڕێتەوە بۆ نەبوونی پەروەردەی درووســت و نزمبوونی ئاستی تێگەیشتنی 
خەڵــک لــەم جۆرە کەرەســتانە بــەاڵم زۆرجار زۆرکەس ئاگاهانە و تەنیا بەمەبەســتی 
دامرکاندنــی هەســت و حەزی دەروونی خۆیان، ئــەم جۆرە ئازاردانە بەرانبەر بە ژنانی 
چاالکــی سوشــیالمیدیا بــە مافــی ڕەوای خۆیان دەزانن. زۆربەی ئەو کەســانەی کە 
ئەم جۆرە ئازارانە بەرانبەر بە ژنان ئەنجام دەدەن، بە هیچ شێوازێک ئیزن بە ژنەکانی 
بنەماڵــەی خۆیــان نــادەن کە لە سوشــیالمیدیادا چاالک بن. لەڕاســتیدا ئەمە بۆ ئەو 
نەبوونــی متمانەیــە دەگەڕێتــەوە کە خودی ئەو کەســانە لەناویان بــردووە. لە واڵتانی 
پێشکەوتوودا سوشیالمیدیا ئەتوانێ ببێتە باشترین کەرەستە بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا 
بەاڵم بەپێچەوانەوە لە کۆمەڵگا دواکەوتووەکاندا تاکوو ئێستا و لە سەدەی ٢١ ەمیشدا 
هێشــتا خەڵــک نازانــن کــە دەبێ چــۆن کەڵک لەم کەرەســتەیە وەربگــرن، هەر بۆیە 
زۆرجــار دەبینیــن کە بەهۆی بەکارهێنانی خراپی سوشــیالمیدیا یــان کەڵکئاوەژووی 
هەندێ مرۆڤی هەلپەرەست و نەفس نزم پێوەندییەکانی نێو سوشیالمیدیا دەبنە هۆکاری 
قەتڵی نامووسی و کوشتن کە ئەمە لەبەرچاوترین توندوتیژییە سەرچاوەگرتووەکان لە 

بەکارهێنانی خراپی سوشیالمیدیایە.
بەاڵم یەکێک لە گرینگترین کێشەکان کە لە سوشیالمیدیادا هەیە، ئەو کەڵکوەرگرتنەیە 
کە دەچێتە خانەی بەرگری لە ئیدئۆلۆژی یان سیاســەتی دەســەاڵتێکی خوێنمژەوە. 
بــۆ نموونــە کۆماری ئیســامیی ئێران بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگــەڵ دەنگی حەقبێژیی 
نەتەوەکانی ئێران، زۆرجار دەستی بۆ تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بردووە، بەو مانایە کە 
بە شەیرکردنی بابەتی نەشیاو و درووستکردنی ئەکاونتی ساختە بە ناوی چاالکانی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتییــەوە هەوڵــی داوە کــە ناویــان بزڕێنــێ تاکــوو باشــتر پیانــە 

گاڵوەکانی خۆی جێبەجێ بکات. 
کۆماری ئیسامیی ئێران لەم ڕێگەیەوە زیاتر هەوڵ دەدات تاکوو متمانەی خەڵک 
نیســبەت بە چاالکانی سیاســی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی بســڕێتەوە و وا نیشــان 
بــدات کــە ئــەو کەســانە لــە ڕەنگــی قســە و وتەکانــی خۆیــان نیــن تاکــوو پیــش بە 

ڕۆشنگەری و ئاگایی بەخشین بۆ تاکەکانی کۆمەڵگا بگرێت.
یەکێــک لــە گرینگتریــن ڕێکارەکان بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگــەڵ ئەم کردەوە قیزەونە، 
بــاس کــردن لە ســەر ئەم بابەتەیە کە زیاتر لە هەرشــتێک ڕەنگــە بەهۆی تابۆبوونی 
هەندێ پرس لە کۆمەڵگادا زیاتر بەرەوڕووی ژنانی چاالک ببێتەوە. پێویستە کە بە 
ئاگایی بەخشــین بە خەڵک ســەبارەت بەم کێشەیە، ئاستی تێگەیشتنی خەڵک بەرز 
بکرێتەوە تاکوو هەر ناو و ئەکاونتێکی ساختە نەتوانێ زیان بە کەسایەتی و پێگەی 

تاکەکانی کۆمەڵگا بگرێت.
لەم بڕگەیەدا، پشتگیری کردنی ژنان لە یەکتر گرینگترین خاڵە کە دەبێ سەرنجی 
بدرێتێ، لەقاودانی ئەم جۆرە تاوانانە دەتوانێ لە کەمکردنەوەی ئازارەکان و هەروەها 
لە بەرەوپێشــچوونی ئامانجە گاڵوەکانی دەســەاڵتە خوێنمژەکان و هەروەها کەســانی 

هەلپەرەستدا کاریگەریی هەبێت.
لەڕاســتیدا ژنــان دەبــێ تابۆی بێدەنگی بشــکێنن و لــە جیاتی هەڵبژاردنــی بژاردەی 
بێدەنگــی لەبەرانبــەر ئازارەکانــی کۆمەڵــگادا، دەبێ دەنگ هەڵبــڕن تاکوو بتوانن بە 
باشترین شێوە بەرەنگاری پرسە گرینگەکانی نێو کۆمەڵگا ببنەوە، بێدەنگی هەڵبژاردن 
لە بەرانبەر هەندێک تاواندا، لە پەرەپێدانی تاوانەکە کەمتر نییە، کەوایە با چیدیکە 

لە ئازارەکانی نێو سوشیالمیدیا نەترسێین و هەنگاو بۆ لەقاودانی هەڵبگرین.

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

 مـــن لـــە ئازارەکانـــی سۆشـــیاڵ 
میدیـــا ناترســـم

دەوڵەتی گەندەڵ

بەپێچەوانەی ئەم کەتوارەیە بەچەشــنێک 
کــە نەتەنیــا هــەوڵ بۆ گەشــەکردنی ئەم 
بــۆ  هەوڵێــک  هیــچ  و  نــەدراوە  کەرتــە 
ڕاکێشــانی ســەرنجی گەشتیار بۆ دیتنی 
شــوێنە گەشــتیارییەکانی ئێــران نــەدراوە 
بەڵکــوو بــە پێچەوانــەوە هەوڵــەکان لــەو 
ڕاســتایەدا چــڕ کراونەتــەوە کە کەمترین 
خەڵک لە واڵتانی دیکەوە سەردانی ئێران 
بکــەن کە ڕەنگە یەکێك لە هۆکارەکانی 
ئــەو دیدە ئەمنیەتییە بێت کە تەواوییەتی 
کۆمــاری ئیســامی بــڕوای پێــی هەیــە 
و هیــچ ئەویترێکــی بــۆ قەبــوول ناکری. 
ئامــاری فەرمیــش کــە  بەپێــی دواییــن 

لــە ســەر زاری عەلــی ئەســغەر مونێســان 
وەزیری گەشــتیاری ڕێژیم باڵو کراوەتەوە 
ســێ  لــە  بیانــی  گەشــتیارانی  ڕێــژەی 
مانگی یەکەمی ســاڵی ٩٨ زیاتر لە دوو 
میلیــۆن بووە کە هەمــان بڕگەزەمەنییەدا 
لە ســاڵی ٩٩ ئەم ڕێژەیە گەیشــتووتە ٧٤ 

کەس!
ســەرەکیترین هۆکارەکانــی ئــەم دۆخەش 
لەالیەن کارناســانی ئەم بوارە بەم شــێوەیە 
پۆلێن کراون: نەبوونی فڕینی ڕاســتەوخۆ 
بــۆ ئێــران، دۆخــی نەشــیاوی ڕێــکام و 
پروپاگەنــدا بــۆ شــوێنە گەشــتیارییەکان، 
بــۆ  تۆکمــە  هەوڵێکــی  نەبوونــی 
ڕەچاونەکردنــی  بــازاڕ،  وەدەستخســتنی 
حەوانــەوەی  شــوێنی  بــۆ  ســتانداردەکان 
ناوەنــدە گەشــتیارییەکان،  و  گەشــتیاران 
ئایدیۆلۆژیکــی  یاســاگەلی  بوونــی 

کۆمــاری ئیســامی لە پێوەنــدی لەگەڵ 
گەشــتیارەکان،  ڕواڵەتــی  و  حیجــاب 
شــارەزا،  مرۆیــی  هێــزی  نەبوونــی 
دەســتێوەردانی ناوەنــدە ئەمنیەتییــەکان لە 
کاروبــاری کەرتی گەشــتیاری، نەبوونی 
کەڵکوەرنەگرتــن  پانداڕێــژی،  و  پــان 
و  جیهانــی  نوێــی  تێکنۆلــۆژی  لــە 
دەیــان هــۆکاری تــر کــە لێــرەدا دەرەتانی 

باسکردنیان نییە.
هەر لەم ڕاستایەشدایە کە دەبینین نەتەنیا 
هــەوڵ بۆ ئاوەدانکردنــەوەی واڵت نەدراوە 

و نادرێــت بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە هەمــوو 
تواناییەکانی خراونەتە گەڕ بۆ کاولکردن 
و لەنێوبردنــی ســامانە سرووشــتییەکانی 
دارســتانەکانی  ڕێکخــراوی  ئێــران! 
پێنجشــەممە  ڕۆژی  ئێــران،  ڕێژیمــی 
نزیکــەی  ڕایگەیانــد:  خەرمانــان،  ١٣ی 
٣٠ میلیــۆن هێکتار لە زەوینەکانی ئێران 

خەریکە دەبێتە بیابان.

بیابان بە ناوچەگەلێکی خاوەن هەرێمێکی 
وشــک و زۆر وشــک دەڵێــن کــە ڕێژەی 
نێونجیی بارینی باران لە ساڵێکدا کەمتر 
لــە ٥٠ میلیمیتــرە و ڕێــژەی گژوگیــای 

چەند ســاڵەی کەمتر لە ١٠ لەســەد بێت. 
دەوترێت کە لەنێوان زەوینە بیابانییەکاندا، 
کەویــرەکان ١٧.٩ لەســەد و زەوینــە بــێ 

گژوگیاکان ٥٣.٣ لەسەدن.
ڕێژیمــی  دارســتانەکانی  ڕێکخــراوی 
ئێــران ڕایگەیانــدووە ئێران، ١.٢ لەســەدی 
لەســەدی  وشــکانییەکانی جیهــان، ٢.٤ 
دیــاردە بیابانییــە بــێ گژوگیــاکان و ٣ 
لەســەدی ناوچــە بیابانییەکانــی جیهــان 
لەخۆوە دەگرێت.بە گشــتی ٦١ لەســەدی 
پانتایی ئێران لە هەرێمێکی وشک و زۆر 
وشــکدایە کە ٣.١ قات زیاتر لە ئاســتی 

جیهانییە.
ئاگرکەوتنــەوە  دارســتانەکان،  بڕینــی 
گۆڕینــی  ژینگــە،  ئاگرتێبەردانــی  و 
بەکارهێنانــی زەوینــەکان لــە دارســتانەوە 
پڕۆژەکانــی  کشــتوکاڵی،  زەوینــی  بــۆ 

ڕێگاوبــان و کارخانــە لێــدان و هتــد لــەو 
هۆکارانــەن کە خێرایــی پێکهاتنی بیابان 
لە ناوچەیەکدا دەباتە سەرەوە و لە هەمان 
کاتیشــدا ئەوە ئەرکــی دەوڵەتە کە هەوڵ 
بۆ چارەســەرکردنی ئەم گرفتە بنەڕەتییە 
بــدات کــە هەنووکــە بــە قەیــران نــاوزەد 
دەکــرێ بــەاڵم ئەوەیکە دیــارە و دەبینرێ 
نــەک چارەســەرکردن نییە بەڵکــوو زیاتر 
پەرەدان بەم قەیرانەیە لەالیەنی دەوڵەتەوە.

کــە  گەشــتیاری  مەســەلەی  لــە  جیــا 
وەک بــاس کرا یەکێکە لە ســەرەکیترین 

ڕێکخراوی دارستانەکانی ڕێژیمی ئێران ڕایگەیاندووە ئێران، ١.٢ لەسەدی وشکانییەکانی جیهان، 
٢.٤ لەسەدی دیاردە بیابانییە بێ گژوگیاکان و ٣ لەسەدی ناوچە بیابانییەکانی جیهان لەخۆوە 

دەگرێت.بە گشتی ٦١ لەسەدی پانتایی ئێران لە هەرێمێکی وشک و زۆر وشکدایە
 کە ٣.١ قات زیاتر لە ئاستی جیهانییە

مەسەلەی سەرنجڕاکێشیش ئەوەیە کە نەتەنیا بەرپرسانی پێوەندیدار نەتەنیا ئامادە نین 
کە دان بە کەتوار و ڕاستییەکاندا بنێن بەڵکوو هەموو هەوڵی خۆیان خستۆتە گەڕ تاکوو بە 

چەواشەکردنی ڕاستییەکان باری قورسی بەرپرسایەتییەکان بخەنە ئەستۆی خەڵکانی تر

بــۆ  جیهــان  ئەمــڕۆی  ســەنعەتەکانی 
داهاتــی دەوڵەتــان و تێیــدا واڵتگەلێکــی 
وەک تورکیە و ڤییەتنام زۆر سەرکەوتوو 
دەوڵەتــەکان  کــە  تــر  کەرتێکــی  بــوون، 
پانــی  و  بکــەن  بــۆ  کاری  ئەرکــدارن 
خەڵکــی  تاکــوو  هەبــێ  بــۆی  وردیــان 
بــە  و  لێوەربگــرن  کەڵکــی  واڵتــە  ئــەو 
یەکێک لە پێشــمەرجەکانی پێشکەوتنی 
واڵتێــک دەناســرێ کەرتــی ڕێگەوبان و 
ڕاگواســتنە کە هــەم کاریگەری لەســەر 
کەرتــی ئابووریــی واڵت هەیە و هەمیش 
دەبێتــە مایــەی ئاســانکاری و ئاسایشــی 
هاوواڵتییــان. بــەاڵم لــە ئێرانــدا بەهــۆی 

و  ئەمڕۆییانــە  و  ورد  پانــی  نەبوونــی 
ئامادەنەبــوون بــۆ کەڵکوەرگرتــن لــە داتا 
و زانســتەکانی ســەردەم لــەم پێوەندییــەدا 
هەمــوو  ئیختیــاری  خســتنە  هەروەهــا  و 
ســپای  بــەردەم  لــە  پۆتانســییەڵەکان 
ئەمنیەتییەکانــی  ناوەنــدە  و  پاســداران 
تــری ڕێژیم دەبینین کــە ڕێگەوبانەکانی 
چ  و  زەوینــی  چ  هەوایــی،  چ  ئێــران 
دەریایــی لەوپــەڕی خراپــی خۆیانــدان و 
کــەم ڕۆژ هەیــە کــە هــەواڵ و ڕاپــۆرت 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ مــردن و برینداربوون 
و کەمئەندامبوونــی هاوواڵتییــان بەهۆی 
خراپــی ڕێگاوبانــەکان بــاڵو نەکرێتــەوە. 
ئەوەیــە  سەرنجڕاکێشــیش  مەســەلەی 
پێوەندیــدار  بەرپرســانی  نەتەنیــا  کــە 
نەتەنیــا ئامــادە نیــن کــە دان بــە کەتــوار 
هەمــوو  بەڵکــوو  بنێــن  ڕاســتییەکاندا  و 

تاکــوو  گــەڕ  خســتۆتە  خۆیــان  هەوڵــی 
بــاری  بــە چەواشــەکردنی ڕاســتییەکان 
قورسی بەرپرسایەتییەکان بخەنە ئەستۆی 
خەڵکانی تر. بۆ نموونە حەســەن ڕوحانی 
کــە  دەوڵەتــەی  ئــەو  ســەرۆکی  وەک 
ئێســتە لەســەر کارە سەبارەت بە ناتوانایی 
نۆژەنکردنــەوەی  لەمــەڕ  دەوڵەتەکــەی 
ڕێگەوبانــەکان وتوویەتــی هــۆکاری ئــەم 
مەســەلە نەبردنەســەری بەڵێنەکان لەالیەن 

ترامپەوەیە!!!
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بیستوون

بزووتنەوەی سەوزی ئێمە و بزووتنەوەی سەوزی ئەوان

بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی واتا و پێناســەی 
زۆری بــۆ کــراوە؛ لــە ڕوانگــەی هزرڤانە 
کاســیکەکانی وەک مارکــس، ڤێبێــر و 
ســەن ســیمون هــەر چەشــنە کردەوەیەکی 
گشــتی لە پێنــاو پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕی 
پەیوەندییــە  و  پێکهاتــە  لــە  بنەڕەتــی 
دەبێتــە  سیاســییەکان،  و  کۆمەاڵیەتــی 

بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی.
ڕوانگــەی  لــە  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
تایبەتمەندییەکانــی  مودێرنیتــه وه  
بریتیــن  کۆمەاڵیەتــی  بزووتنــەوەی 
بــاوەڕی  یەکگرتنــەوە،  هاوبەشــی،  لــە 
هاوبەش و کردەوەی گشــتی لە ڕاســتای 

بەکارهێنانی ناڕەزایەتیدا.
کۆمەڵگای مەدەنی ئەو بارودۆخە پێک 
دێنێت کە بزووتنەوەکان بۆ وەدەســتهێنانی 
مافــە زەوتکــراوەکان لەالیەن دەســەاڵت و 
ڕاگرتنی سەرەڕۆیی و پێشێلکارییەکانی 
دەســەاڵت ســەرهەڵبدەن و ڕەخنەی خۆیان 
لــە سیســتم بگرن و بەڕێوەبــەران ناچار بە 
واڵمدانــەوە بکــەن، بــە گشــتی بزووتنەوە 
کۆمەڵگایەکــی  لــە  کۆمەاڵیەتییــەکان 
عەقڵیــەت،  کــە  ســەرهەڵدەدەن  مەدەنــی 

کەرەستەکان و بارودۆخ لەبار بێت.
لــە واڵتــە ڕۆژئاواییەکانــدا، کۆمەڵگای 
مەدەنــی هاوتەریب لەگەڵ دێموکراســی، 
مودێرنیتــە و لیبرالیــزم و مافــی مــرۆڤ 
گەشــەی کــردووە و لــە پەنــای یەکتــر 
پەرەیــان بــە کۆمەڵگایەکی ئــازاد داوە و 
نەهادینەیــان کــردووە؛ بــەاڵم لــە ئێــران و 
کوردستانی ژێر دەسەاڵتی داگیرکەراندا، 
و  کۆمەڵــگا  بارودۆخــی  و  واتــاکان 
کۆمەڵــگای مەدەنی و بزووتنەوەکان زۆر 
جیــاوازن و نەتەنیــا ئازادییــەکان نەهادینە 
الیــەن  لــە  هەموویــان  بەڵکــوو  نەکــراون 
ڕێژیمەوە زەوت کراون و بەپێی پێناسەکان، 
نــە کۆمەڵــگای مەدەنی لــە ئێران مانای 
ڕاســتی خۆی هەیــە و نــە بزووتنەوەکان، 
بــەاڵم لێــرەدا جیاوازییه ک هەیــە لە نێوان 
کۆمەڵــگای مەدەنی کوردســتان له گه ڵ 

ئێران و بزووتنەوەکانیان.
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــە لــە الیــەن 
داگیــر  کۆلۆنیالیســتەوە  سیســتمێکی 
کــراوە و مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس 
لــە کــورد ئەســتێندراوە، لــەو کاتــەوە کە 
ئێرانی دەســکرد دروســت دەبێت و دەوڵەتی 
مودێــرن لــەو جوغرافیایــەدا پێــک دێت، 
دەســەاڵتداران هەمــوو مافێکی ئینســانی 
زەوت  لــێ  ئازادییه کیــان  هەرچەشــنە  و 
کــردووە و بــە بەردەوامی بە عەقڵیەتێکی 
هەوڵــی  مرۆڤانــەوە  دژە  و  فاشیســتی 
یــەک   - واڵت  یــەک  دروســتکردنی 
نەتەوەیــان داوە و ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت 
ڕێژیمی دیکتاتۆری کۆماری ئیسامی 
لەســەرکارە و دەیانهەوێــت نەتەوەکانی نێو 
جوغرافیــای ئێران بســڕنەوە؛ بــەاڵم خاڵی 
جێگەی ســرنج لەوەدایە کە لە کوردستان 
دژەمرۆڤانــەی  کــردەوە  ئــەو  ســەرەڕای 
نەتەنیــا  کردوویانــە،  دەســەاڵتداران  کــە 
کــورد نەســڕدراوەتەوە و وەکــوو ئەوانــی 
لێنەهاتووە بەڵکوو جیاوازییەکان بە باشی 
و بــە ڕوونــی دەرکەوتــوون کــە نموونــەی 
هەرەگــەورە لــە جیــاوازی نێــوان کــورد و 
نەتەوەی بااڵدەســت، کۆمەڵگای مەدەنی 

و بزووتنەوەکانییەتی.
نەتــەوەی فــارس لــە کاتی دروســتکرانی 
بــە  دەوڵــەت،  و  دەســەاڵتداری  و  ئێــران 
و  بــووە  دەســەاڵت  خــۆی  بەردەوامــی 
هــەر ڕێژیمێــک کــە هاتووەتە ســەرکار، 
لەڕاستیدا له  به رژه وه ندیی ئه واندا بووە یان 
ئەگــەر بە هەوڵ و شۆڕشــی نەتەوەکانی 
دیکەی نێو ئێرانیش بووە، ئەوان دەســتیان 

بەسەریدا گرتووە. 
هەر بۆیــەش کۆمەڵــگای مەدەنی ناوەند 
بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندییەکانــی خۆی، 
نموونــەی  و  بــووە  گوێڕایــه ڵ  هەمیشــە 
نەتــەوەی  لــە  بزوتنــەوە  ســەرهەڵدانی 
بااڵدەست زۆر کەمن و ئەو بەشە کەمیشە 
هەموو چین و توێژەکانی نەگرتووەتەوە و 

بە شێوەی پچڕ پچڕ و بێئاكام بووە.
دەسەاڵتداری، به ستراوه یی ئیدئۆلۆژیکی، 

بەرژەوەندی بااڵدســتی و کۆلۆنیالیســتی 
و عەقڵیەتی فاشیســتی وای کردووە کە 
کۆمەڵگای مەدەنی ناوەند ناکارامە بێت 
و تەنانــەت ئەگــەر دژایەتییه کیش هەبێت 

بە دانانی هێڵی سوور ڕاگیراوە.
ئێــران  لــە  کــە  بزووتنەوەگەلــەی  لــەو 
پێکهێنەریــان  ناوەنــد  و  هەڵــداوە  ســەریان 
نموونــەی  دوایــی  ســااڵنەی  لــەم  بــووە، 
پــاش  بزوتنــەوەی  بەرچاویــان  هــەرە 
ئێرانــە  ســەرکۆماری  هەڵبژاردنەکانــی 
کــە بــە بزووتنــەوەی ســەوز ناودێــر کرا و 
بە ڕێبەری دەسەاڵتدارانی ڕێژیم و وەکوو 
خۆیان باســی لێدەکەن بۆ ئیساح کردنی 
دەســەاڵت بــوو کە نــە ئامانجی ئیســاح 
کــردن بــوو و نــە توانــی ســەرکوتوو بێــت 
بەڵکــوو تەنیــا گەمەیەکــی سیاســی بوو 
کــە لــە الیــەن ژووری فیکــری ڕێژیمەوە 
داڕێژرابــوو بۆ درێژکردنەوەی دەســەاڵتی 
لــە  بەشــێک  نێوانەیشــدا  لــە  و  خۆیــان 
خەڵکیــان کــردە قوربانی و ســواری ســۆز 
و ســۆزدارییەکانی خەڵــک بــوون و بــە 

ئامانجی خۆیان خەڵکیان هەڵسووڕاند.
بزووتنــەوەی ســەوزی ڕێژیم کــە لەناکاو 
ســەری هەڵدا و کورتخایەن بوو، لە الیەن 
ناچاالکــی  و  پەســیڤ  ئۆپۆزســیۆنی 
فارســی ئێرانییــەوە، هــەوڵ درا کە وەکوو 
بزووتنەوەیەکــی جەماوەری پیشــان بدرێت 
و چییەتــی و شوناســێکی ئازادیخوازانــە 
و بەنــاو روخێنــه ری دەســەاڵتی کۆماری 
ئیســامی هەبێــت، بــەاڵم ڕێبــەری ئــەو 
کــە  بــوون  دوو کەســایەتی  بزووتنەوەیــە 
دەســەاڵتدارنی  گەورەتریــن  لــە  خۆیــان 
ســتەمکاری ڕێژیم بــوون و بە بەردەوامی 
ڕادەگەیانــد  خۆیانیــان  کۆمەڵــگای  بــە 
کــە نیــزام و هێڵــە ســوورەکانی بــۆ ئەوان 

نەگۆڕن!
 لەم نێوانەدا بەشێک لە خەڵکی تینووی 
ئازادی و دابڕاو لە دەســەاڵتداری خۆیان، 
تێــوەگان و تەنیــا ڕژانــی خوێنیــان بــۆ 
بــە ئــاکام مایــەوە و لــە الیــەن ڕێژیمــەوە 
ڕێژیمیــش  و  ڕاکێشــران  فێڵبازانــە  زۆر 
دەســتی کرد بــە ســەرکوت و لەنێوبردن و 
یەکدەســتکردنی ئەو بەشــە لــە کۆمەڵگا 
کە بە تەواوەتی لە دژایەتی لەگەڵیدان.

دەســکردە  بزووتنــەوە  ئــەو  بۆیــەش  هــەر 
کــە  ڕێژیمیــش  و  مایــەوە  ئــاکام  بــێ 
پیانداڕێــژراو ئەندازیــاری کردبوو توانی 
زۆرتریــن کەڵکــی لێوەرگرێــت و زۆر زوو 

بــەرەو نەمانــی ببــا و هیچ ئاســەوارێکی 
کردەیــی لــەو بزووتنەوەیــە نەمــا و تەنیــا 
بەشــێک لــە ئۆپۆزیســیۆنی فــارس بــە 
عەقڵیەتێکــی وەهمی جاروبــارە ناوی لێ 

دەبــەن و لە ئێســتەدا تەنیا بووەتە ناوێکی 
بێناوەڕۆک و هیچی تر. 

بــەو  تایبــەت  تەنیــا  ســەوز  بزووتنــەوەی 
ســەردەمە و ئــەو چەنــد مانگــە  بــوو و 
ئێستایش پاش ١٢ ساڵ تێپەڕین بەسەریدا، 
و  کۆمەاڵیەتــی  کردەوەیەکــی  هیــچ 
سیاســی و فکــری نابینین کە ســەرچاوە 

لەو بە ناو بزووتنەوەیە وەربگرێت.
لــە بەرامبــەردا لــە کوردســتان بزوتنەوەی 
و  نیشــتمانی  عەقڵیەتێکــی  بــە  ســەوز 
هــەر  ژینگەدۆســتی  و  مرۆڤتەوەرانــە 

مەدەنــی  کۆمەڵــگای  و  بەردەوامــە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەوپەڕی وشیاری 
نەتەوەیــی و بــە هەســتی ئازادیخوازانــەوە 

دریژە بە بزووتنەوە سەوزەکەی دەدات.
هەر وەک بە ڕوونی دیارە کە داگیرکەر 
دەســی لە هیــچ کردەوەیەکی قیــزەوەن بە 

و  لەنێوبــردن  بــۆ  کــورد  نەتــەوەی  دژی 
تااڵنکردنــی ســەرمایەکانی نەپاراســتووە 
واڵتــەی  ئــەم  ســامانە گشــتییەکانی  و 
لەژێــر پۆســتاڵی داگیرکەرانــەی خــۆی 

تــااڵن کردووە و ســڵی لــێ نەکردووەتەوە، 
بــە ڕوونیــش دیــارە کە کورد لــەو کاتەوە 
مافی دیاریکردنی چارەنووســی بەدەستی 
خــۆی نەماوە، بــە بەردەوامی لە بەرامبەر 
هــەر چەشــنە هێــرش و داگیرکارییــەک 
کــردەوە و دژکــردەوەی تایبەتــی نیشــان 
داوە و بەرگــری لــە خــاک و نیشــتمانی 
خۆی کردووە. یەکێک لەو سیاسەتە دژە 
ئینســانییەکانی داگیرکــەر بە تایبەت لە 
ســەردەمی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی 
ئیجــرای  کوردســتان  لــە  بــەردەوام  کــە 

کــردووە، لەنێوبردنی ژینگەی کوردســتان 
و تااڵنکردنــی ســەرچاوە سروشــتییەکان 
بووە، لــە بەرامبەردا کۆمەڵگای مەدەنی 
کوردســتان بزووتنەوەیەکــی دەســپێکردووە 
بــە دژی ئــەو سیاســەتە نگریســە کە من 
کوردســتان  ســەوزی  بزوتنــەوەی  وەکــوو 

ناوی دەبەم.
هەڵقــوواڵوی  کــە  بزووتنەوەیــەک 
و  زینــدووە  مەدەنیــی  کۆمەڵگایەکــی 
هــەردەم زینــدوو دەبێتــەوە و تــا ڕادەیەک 

و  چیــن  هەمــوو  کــە  بــووە  گشــتگیر 
ڕۆژهەاڵتــی  کۆمەڵــگای  توێژەکانــی 
کوردســتان تێیدا بەشدارن و سوورن لەسەر 
درێژەدانــی تــا بڕینی دەســتی داگیرکەر 

لەسەر سروشتی واڵتەکەیان.
لەنێوبردنــی سروشــتی  پێنــاو  لــە  ڕێژیــم 
لەنێوبردنــی  لەڕاســتیدا  کــە  کوردســتان 
ئاکامــدا  لــە  و  کــورد  ژینگــەی 
لەنێوچوونــی کــوردی بــەدوادا دێ، جیــا 
لــە گواســتنەوەی ســەرچاوە ئاوییەکانــی 
کوردســتان بــەرەو ناوەنــد، بــە ســوتاندنی 

دارســتان و لەوەڕگــەکان کــە لــە کــردەوە 
لــە  داگیرکــەرن  هەرەگەورەکانــی 
دژە  سیاســەتە  ئــەو  سەرخســتنی  پێنــاو 
ئینســانییە، لــە درێژەی ســاڵ لە ڕێگەی 
و  کاسەلێســەکانییەوە  و  گۆپاڵ بەدەســت 
ســپای تێروریستی پاســداران کە ئەرکدار 

کــراون بــۆ ســوتاندن، بــەردەوام لــە چیا و 
دەشتەکانی کوردستان ئاگری عەقڵیەتی 
کۆنەپەرەستانە و فاشیستی خۆیان گەش 
لــە وەرزی هاویــن  بــە تایبــەت  دەکــەن؛ 

ڕۆژ نییــە هەواڵــی ســووتانی دارســتان و 
لەوەڕگــەی کوردســتان لــە سەرانســەری 

زاگروس باڵو نەکرێتەوە.
لــە بەرامبــەردا رۆڵە نیشــتمانپەروەرەکانی 
ئــەم واڵتەوە و پێشــەنگەکانی بزووتنەوەی 
بــە  ڕۆژ  و  شــەو  کوردســتان،  ســەوزی 
و  پێداویســتی  و  کەرەســتە  کەمتریــن 
پواڵییــن و هەســتێکی  ئیرادەیەکــی  بــە 
تێدەکۆشــن  نیشــتمانپارێزی،  لــە  تــەژی 
و  زاگــرۆس  ئاگــری  بــۆ کوژاندنــەوەی 
بوونەتــە دووکەڵێک بە چاوی داگیرکەر 

و جەســتەی خۆیــان لــە ئاگردا دەســووتێ 
هەتا واڵتیان نەســووتێ. لەم ڕاستایەشــدا 
تــا ئێســتە کوردســتان بە دەیان شــەهیدی 
هەبــووە ؛ هــەر لــە چیــا سەرکەشــەکانی 
چوارمەحــاڵ و بەختیــاری و دێنــاوە بگرە 
هەتــا ئارارات لــە ورمێ، پێشــەنگەکانی 
بزووتنــەوەی ســەوزی کوردســتان بــە بــێ 
هیــچ ترســێک و پێشمەرگەئاســا خۆیــان 
ئەگــەر  تەنانــەت  دەدەن هەتــا  ئاگــر  لــە 
ئــەم  گوڵــی  چــڵ  یــەک  توانیبێتیــان 

نیشتمانە بپارێزن.
بــە  و  گیانفیداییانــە  ئــەو  درێــژەی  لــە 
شــەهیدبوونی شــەریف باجــوەر و ئومیدی 
 ١٣٩٨ خەرمانانــی   ٣ لــە  کۆنەپۆشــی 
بــووە  کوردســتان  ســەوزی  بزووتنــەوەی 
هــەر  بــۆ  سەرباشــقەیەک  و  سەرمەشــق 
بزووتنەوەیەکــی  و  ســەرهەڵدان  چەشــنە 
جەمــاوەری مافخوازانــە لە کوردســتان و 
وەرچەرخانێکــی نوێــی دا بــە خەبــات و 
ســەلماندی کــە کۆمەڵــگای  دیســانەوە 
ڕادەیــەک  چ  تــا  کوردســتان  مەدەنــی 
و  نیشــتمانی  عەقڵیەتــی  و  زینــدووە 
و  بــەرز  چەنــدە  کــورد  ئازادیخوازانــەی 
خۆڕاگــرە. ئێســتاش پــاش ســاڵێک لــە 
شــەهیدبوونی پێشــمەرگەکانی ژینگە لە 
مەریــوان، خەڵکی کوردســتان بــە هەموو 
چوونەســەر  بــە  توێژەکانییــەوە  و  چیــن 
کردنیــان،  گوڵبــاران  و  گڵکۆیــان 
پەیمانیــان لەگــەڵ نــوێ دەکەنــەوە کــە 
نیشــتمانپەروەرێک  و  خەمخــۆر  هەمــوو 
لــەم واڵتــەدا لە سەرتاســەری کوردســتان 
بــە هــەر شــێوازێک کە پێیان کــرا یادی 
ئــەو ئازیزانەیــان بــەرز ڕاگــرت. خەڵکــی 
کوردســتان لە ســاڵوەگەری شــەهیدبوونی 
پێشــمەرگانی ژینگــە بــە ڕاشــکاوەیی و 
ســەربەرزانە ڕایانگەیانــد کــە بزووتنەوەی 
و  زینــدووە  هــەر  کوردســتان  ســەوزی 
تــا بڕینــی دەســتی داگیرکــەر بــەردەوام 
دەبیــن و لــە بەرامبەری ئەندێشــەی ڕەش 
هــەر  داگیرکــەر  تاریکپەرەســتانەی  و 
وەک شــەهید شــەریف باجوەر وتوویەتی: 

»ئەندێشەی سەوزمان ڕێبەرە«.

لە درێژەی ئەو گیانفیداییانە و بە شەهیدبوونی شەریف باجوەر و ئومیدی کۆنەپۆشی لە ٣ 
خەرمانانی ١٣٩8 بزووتنەوەی سەوزی کوردستان بووە سەرمەشق و سەرباشقەیەک بۆ هەر چەشنە 

سەرهەڵدان و بزووتنەوەیەکی جەماوەری مافخوازانە لە کوردستان و وەرچەرخانێکی نوێی دا بە خەبات 
و دیسانەوە سەلماندی کە کۆمەڵگای مەدەنی کوردستان تا چ ڕادەیەک زیندووە و عەقڵیەتی نیشتمانی 

و ئازادیخوازانەی کورد چەندە بەرز و خۆڕاگرە

ڕێژیم لە پێناو لەنێوبردنی سروشتی کوردستان کە لەڕاستیدا لەنێوبردنی ژینگەی کورد و 
لە ئاکامدا لەنێوچوونی کوردی بەدوادا دێ، جیا لە گواستنەوەی سەرچاوە ئاوییەکانی کوردستان 
بەرەو ناوەند، بە سوتاندنی دارستان و لەوەڕگەکان کە لە کردەوە هەرەگەورەکانی داگیرکەرن 
لە پێناو سەرخستنی ئەو سیاسەتە دژە ئینسانییە، لە درێژەی ساڵ لە ڕێگەی گۆپاڵ بەدەست و 

کاسەلێسەکانییەوە و سپای تێروریستی پاسداران کە ئەرکدار کراون بۆ سوتاندن، بەردەوام لە چیا و 
دەشتەکانی کوردستان ئاگری عەقڵیەتی کۆنەپەرەستانە و فاشیستی خۆیان گەش دەکەن 



٩ ژمارە ٧٨٢ ، ٥ی سێپتامربی ٢٠٢٠

به شی حەڤدەیەم

مریەم عەلیپوور

  ٤.7ڕاهێنەری دەرفەتی کار و 
کارامه بوون

مرۆڤــه کان  ئــه وه ی  بــۆ  زۆرن  هــۆکار 
بیانهه وێت ڕاهێنه ری له ســه ر خۆیان بکه ن 
بــۆ نموونــه ، بۆ کارامه بــوون یا بۆ ئه وه ی 
بتوانــن ئــەو دەرفه تانەی بۆیــان دێته  پێش 
له ده ســتی نــه ده ن و ئــه و هۆکارانــه ش لــه  
که ســێک ڕا بۆ که سێکی دیکه  جیاوازن. 
ده کــه ن  ئــاره زوو  کــه   هــه ن  که ســانێک 
کاره که یــان بگــۆڕن یــان بــه  هۆکار ێکی 
نه خوازراو کاره که یان له ده ســت دەدەن . هه ر 
بۆیه  مرۆڤ به رده وام له  پڕۆســه ی ژیاندا 
پێویســتی بــه  یارمه تــی هه یــه  و زۆر جار 
لــه  ڕێــگای ڕاهێنه ری ده توانێت باشــترین 
یارمه تــی وه رگرێت. که ســانێک هه ن که  
کارکــردن له گه ڵیــان زۆر ئاســان و خۆش 
نییه  به اڵم به پێی بارودۆخه که  تۆ ناچاری 
له گه ڵیــان کار بکــه ی، هه ر بۆیه  ده توانی 
لــه  پڕۆســه یه کی ڕاهێنه ریــدا به شــداری 
بکــه ی کــه  چــۆن و بــه  چ شــێوه یه ک 
له گه ڵ ئه و که سانه  هه ڵسوکه وت بکەی.  
یــان هــه ن که ســانێک کــه  چه نــد جــۆر 
ئیش)پیشــە( تاقی ده که نــه وه  و هه رجارەو 
بــه  شــێوه یه ک له گــه ڵ خــاوه ن کاره کــه  
کێشــه یان بــۆ دروســت ده بێــت، هــه ر بۆیه  
ئاســاییه   ئــه و جــۆره  که ســانه  به شــداری 
پڕۆسه ی ڕاهێنه ری بکه ن بۆ ئه وه ی بزانن 
بــه  چ شــێوه یه ک هه ڵســوکه وت له گــه ڵ 

خاوه ن کاره که یان بکه ن.

پاندانان، جێبه جێکردن، تاقیکردنه وه  
و فێربوون

له  پڕۆســه ی ڕاهێنه ری بــۆ کارامه کردن 
و توانــای باشــتر ئیشــکردندا دوو خاڵــی 
بــه   ده بــێ  و  هه یــه   ســه ره کی گرینــگ 
شێوه یه ک له  شێوه کان له به رچاو بگیرێن:

جێبه جێکردنــی  و  پاندانــان   .١
)خستنه کاری( پانه که 

و  لێکدانــه وه   بــه   پێویســت  ســه ره تا 
ئیشــی  یــان  کار  ئانالیزه کردنــی 
ئیشــکه ره که)کرێکار(  هه یــه. بــۆ وێنــه  
 لێکدانــه وه ی بۆچوونــی الیه نه کان(خــاوه ن 
کار و ئەوەی ئیشەکە دەکات( له پێوه ندی 
له گه ڵ له یه کتێگه یشــتن و بەجێگه یاندنی 
ئیشــه کان بــه و  شــێوه یه ی  کــه  خاوه نــکار 
دیاریکردنــی  هه روه هــا  خوازیاریەتــی. 
و  )کــردەوە  کاراکتێــر  یــان  کەســایەتی 

هەڵسوکەوت( و تایبه تمەندییه کان.  
بــه  له بــه ر چاوگرتنــی ئــه و لێکدانه وه یه  و 
ئیشــکه ره که ،  و  خاوه نــکار  کەســایەتی 
ڕاهێنــەر باشــتر ده توانێ پانی پڕۆســه ی 
ڕاهێنه رییه کــه  دابڕێژێــت. له وانه شــه  لــه  
دوای ئــه و لێکدانه وه یه  به و ئاکامه  بگات 
که  ئیشــکه ره که  باشتره  وەدوای کارێکی 
دیکــە بکه وێــت و چ کارێکیــش زیاتــر 
له گه ڵ که ســایه تی ئــه و دێته وه  ئه و کات 
هه وڵ بده  ڕاهێنه ری له و به شەدا بکه ی.

تاقیکردنه وه  به  مه به ســتی   .٢
فێربوون و ئه زموون وه رگرتن

 لــه  دوای ئه و لێکدانه وه  یان ئانالیزه کردن 
بــۆ  ده بــی  بــه کار  ده ســت  پاندانانــه،  و 
بەجێگه یانــدن و تاقیکردنــه وه ی پانه کــه . 
ده بــێ هه رده م ئاماده یی ئه وه ت هه بێت که 
 له وانه یــه  لــه  یه که م قۆناغدا بــه و ئاکامه  
نەگــه ی کــه  مه به ســتت بووە و لەوانەشــە 
پێویســتیت به  لێکدانه وه  و پانێکی تازه تر 
هه بێــت. یــان پێویســتیت بــه  جێگوڕکــێ 
زۆرجــار  هه بێــت.  ئیشــکه ره که   کردنــی 
شــوێنێکی  بــۆ  چــوون  و  جێگاگۆڕیــن 
دیکــە له ســه ر شــێوازی کارکــردن و باش 
بــوون لــه  کارکردندا ده توانــێ کاریگه ری 
هه بێت. له وانه یه  ئه وکات پێویســت نه کات 
دیکــە  کارێکــی  وه دوای  ئیشــکه ره که  
و لــه  شــوێنێکی دیکــە بکه وێــت. له بــه ر 

ئــه وه ی کاری تــازه ش زۆر جار پێویســتی 
ژیانــی  لــه   زۆر  گۆڕانکارییه کــی  بــه  
که ســیه تی ئیشــکه ره که  چ ڕوو به  ناوخۆ 
)بنه ماڵه ( و چ ڕوو به  کۆمه ڵگه  ده بێت.

مرۆڤێکی کارامه  یا به توانا
هه ر مرۆڤێک بۆ ئه وه ی وه ک مرۆڤێکی 
کارامــه  و به توانا بێت له ســه ر کاره که ی،  
گرنگــه  ئــه و خااڵنه ی خــواره وه  له به ر چاو 
بگرێــت. له وانه یــه  زۆر خاڵــی دیکە هه بن 
لێــره  ئاماژه یــان پــێ نه کرابێــت لــه  بــه ر 
ئــه وه ی شــوێن تــا شــوێن جیــاوازی هه یــه  
و  پێداویســتی  مرۆڤیــش  تــا  مــرۆڤ  و 
که موکۆڕییه کانــی جیــاوازن، بــه اڵم ئه و 
خااڵنه  گشــتینه . هه رچه ند له وانه یه  وابیر 
بکه یــه وه  ئــه و خااڵنــه  زۆر چووکــەن یــان 
کــەم بایەخن به اڵم ئــه وه ی  بزانه  هه رچه ند 
بچووکیش بن کاریگه ری ئه رێنیان زۆره  . 

ئه گــه ر وا هه ســت ده کــه ی کــه  زۆر بۆت 
زه حمه تــه  و ناتوانــی ئــه و خااڵنــه  بپارێزی 
پڕۆســه ی  به شــداری  ده توانــی  که واتــه  
له ســه ر  ڕاهێنه رییــان  و  بــی  ڕاهێنــه ری 

بکه ی.
له  کاتی کۆڕوکۆبونه وه کاندا   •
بێده نگــی هه ڵمه بژێــره  به ڵکــوو هــه وڵ بده  
ئه گه ر زۆر چاالکیش نه بی له  قسەکردندا 
کــەم تا زۆر ڕاوبۆچوونه کانی خۆت باس 

بکه.
بیرۆکه یه کــت  هه رکاتێــک   •
ال دروســت بــوو له گــه ڵ خاوه نــکار یــان 

به ڕێوه به ری کاره که ت باسی بکه .
یــا  دووره په رێــزی   •
خۆدوورخســتنه وه  بــاش نییــه.  هــه وڵ بــده  
نــه ک  بــی،  کۆمه اڵیه تــی  مرۆڤێکــی 
یــا  هاوڕێیــه کان  کــه   زۆریــش  ئه وه نــده  

هاوکاره کانت له ده ستت ماندوو بن.
خــۆت بــۆ کۆبوونــه وه کان چ   •
له گــه ڵ  چ  و  به ڕێوەبە ره کــه ت  له گــه ڵ 
وه ک  و  بکــه   ئامــاده   دیکــە  که ســانی 
مرۆڤێکــی چاالک به شــداری باســه کان 
بــه . بــه  نازانم و ناتوانــم واڵم مه ده وه ، بڵێ 
که  هه وڵ ده ده ی بۆ ئه وه ی کاره که  باشتر 

بێت. 
کارێک بکه  تا خاوه نکار یا   •

به ڕێوه به ره که ت متمانه ت پێ بکات.
هــه وڵ بــده  بــه  ڕێکوپێکــی   •

کاره کانت به ڕێوه  به ریت.
ئه گــه ر لــه  کارێکدا شــاره زا   •
نیت، زۆر ئاوه اڵیانه  و ڕاستگۆیانه  داوای 

ڕێنمایی و یارمه تی بکه .
شــاره زای ڕێســا و یاسا کانی   •
کار به  و  له  هێندێک شوێن ڕێکارنامه ی 
 کاری هه یــه و  باشــه  شــاره زای ئه وانیــش 

بی.

  ٤.8ڕاهێنەری ژین یا ژیان
پێناســەی جیــاواز بــۆ ژیــان هەیــە هەمــوو 
جیاکردنــه وه ی  لەســەر  پێناســانەش  ئــەو 
بوونەوەری زیندوو لە بوونەوەری مردوویە. 
یەکێــک لــە هۆیەکانــی کە ئاســتەمە و 
ناتوانیــن پێناســەیەکی دیاریکراو بۆ ژین 
یــان ژیــان بدۆزینــەوە ئەوەیــە کــە ژیــان 
پڕۆســەیە نــەک ماکێکی)مــادە، ئەوەی 
بــووە(  لــێ دروســت  شــتێکی سروشــتی 
تایبەت. بەاڵم مەبەست لە چەمکی ژیان 
پڕۆســەی ژینــە لــەو کاتەوە کــە مرۆڤ 
لــە دایــک دەبێــت تــا کاتــی مەرگــی 
بــوون – مــردن(. پڕۆســەی  )لەدایــک 

ژیــان بــە لەدایکبوون ده ســت پــێ ده کات 
و بە مەرگ کۆتایی دێت، ئەوە یاســای 
سروشتە و کەس ناتوانێت لێی دەرباز بێت 
و هیــچ کەس و هیچ سیســتمێک تاکوو 
ئێســتا نەیتوانیوە دەســتکاری ئەو یاســایە 

بکات.
و  ›‹ژیــان  دەڵێــت:    Aristoteles
مــەرگ وەک یــەک وانــە.‹‹ کەواتــە 
تێڕوانینــی  و  لــە ڕوانگــەی فەلســەفی 
ســەیر  یــەک  وەک  دەبــێ  لۆژیکــی 
یــا پێشــوازی لــە هەر دووکیــان بکەیــن. 
کۆمەڵگەیــەک  لــە  ئــەوە  ئەگەرچــی 
و  جیــاوازە  دیکــه   کۆمەڵگەیەکــی  بــۆ 
دەگەڕێتــەوە ســەر سیســتمی پــەروەردە و 
دابونەریتــی ئــەو گەلە/ واڵتە و تێڕوانین، 
بــڕوا و بۆچوونــی تاک)مــرۆڤ( وەک 
فەلســەفی.  یــان  دینــی  ڕێبازێکــی 
هەروەهــا ئــەو ڕەهەنــدە دیــار و نادیارانەی 

لــەو  بەتایبــەت  ئایینــی  فکــری  پشــت 
واڵتانەی کە ئایین زاڵە بەسه ر کلتوور و 
هزره کاندا. مەبەســتمان ئەوە نییە کە لەو 
نووســراوەدا باســی ژیان و مەرگ بکەین 
بــەاڵم مەبەســتمان باس کــردن و ڕاهێنانە 
بۆ هەبوونی ژیانێکی خۆش و باشــتر، بۆ 
بەهێزکردنــی جیهانبینیمــان یــان هەبوونی 
ڕوانگەیەکــی چڕوپــڕ و گشــتی لەمــەڕ 

دیاردە و ڕووداوەکانی جیهانەوە. 
بــه   کــه    Thomas Leonard
باوکی ڕاهێنه ری ژین و ژیان ناســێند راوه  
ده ڵێــت: ›‹ئــه وه  شــێوه ی ژیــان کردنە  که  
که ســایه تی ئێمــه  مرۆڤه کان ده ستنیشــان 
و  ســه رقاڵ  زۆر  بۆیــه   هــه ر  ده کات.‹‹ 
گیرۆده ی پڕۆســه ی ڕاهێنه ری بووە وهه ر 
بۆیــه ش Thomas بــه  بناخه دانــه ری 
و  داده نــرێ  ژیــان  و  ژیــن  ڕاهێنــه ری 
یه که میــن خوێندنگــه ی ڕاهێنه ری ژین و 

ژیانی دامه زراند. 
ڕاهێنــه ری  پڕۆســه ی  بنچینــه ی 
بیروبۆچوونه کانــی  کــۆی  ســه ر  لــه  
وه ک  تــاک(  مرۆڤ)جیهانبینــی 
هه ڵســوکه وت،  یــا  ڕه وشــت  چۆنایه تــی 
مرۆڤایه تی، هه ست و سۆز و ده روونناسی 
ئه رێنی دامه زراوه . ڕاهێنه ری ژین یا ژیان 
بۆ ئاڵوگۆڕهێنان به ســه ر هه موو ڕەوشــت، 
هه ســت و ســۆز و بیرکردنه وه  نه رێنییه کان 
گرنگــی خۆی هەیە. ڕاهێنــه ری ژین یا 
ژیان، بۆ ئه وه ی مرۆڤ بتوانێت ژیانێکی 
ئاســوده  و خــۆش و پــڕ لــه  ئارامــی و بێ 
دڵه ڕاوکه یی هه بێت. که م هه یه  که سێک، 
ژیانــی  لــه   که ســایه تی  چه نــد  یــا  دوو 
ڕۆژانه یــدا نه بێــت. ڕۆڵی مــرۆڤ له   ناو 
پڕۆســه ی ژیانی که ســی یا شه خسیدا)لە 
نــاو بنەماڵــەدا( لــه  گــه ڵ ڕۆڵــی وی له  

ناو پڕۆســەی ژیانی لــه  دونیای ده ره وه ی 
ژیانی شه خسیدا تێکهه ڵکێشی یه کترن و 
کاریگه ری و کاردانه وه یان له  سه ر یه کتر 

هه یه .

ڕاهێنــه ری  لــه   کــردن  به شــداری 
ئه وه یکــه   مه به ســتی  بــه   ژیــان  و  ژیــن 
بتوانێــت  یــا  بێــت  فێــر  مــرۆڤ 
لــه   که شوهه وایه ک)ئه تۆمســفۆڕێک( 
ژیانی خۆیدا دروســت بــکات که  بتوانێت 
له  ناو ئه و که شــوهه وایه دا له ســه ر هه موو 
ئه و پرســیاره  گرینگانه ی لــه  ژیاندا بۆی 
دێنه  پێش به شێوه یه کی سیستماتیک کار 
بــکات. وه ک: مــن بۆچــی ده ژیم؟ چۆن 
بژیم؟ ئامانجه کانم له  ناو پڕۆسەی ژیاندا 
چــن؟ چ یارمه تییه ک وه رگرم بۆ ئه وه ی 
به  ئامانجه کانم بگه م؟ که ندوکۆسپه کانی 
ســه ر ڕێــگای گه یشــتن بــه  ئامانجه کانم 
شــێوه یه ک  چ  بــه   و  چــۆن  چیــن؟ 
ڕووبه ڕووی کێشه  و گرفته کانم ببمه وه ؟

بیرو ڕا
چ شــتێک بیروڕایــه؟ بیــروڕا پرســێکی 
قوڵــی فه لســه فییه  یــا هۆشــی ؟ زۆر لــه  
فەیله ســوف و لێکۆڵێنــه ره  کان ســه رقاڵی 
پرســێکی  بیــروڕا  بزانــن  کــه   ئــه وه ن 

فه لسه فییه  یا هۆشی .
 ) ١٩٠٥-١٩٩٧( Viktor Frankl 
ده روونناســی ئوتریشــی پێیوایه  که  بیروڕا 
له سه ر ســێ پرسیاری سه ره کی ڕاوه ستاوه  

وه ک:
.١ مرۆڤ چ شتێک له  فۆڕمی داهێنان 
یا وه دیهێنان به م دونیایه  ده به خشێت یا له و 

دونیایه دا ده یکات. 
.٢ مــرۆڤ لــه و دونیایــه دا لــه  ڕێــگای 
کــۆڕ و کۆبوونــه وه  و ئه زموونــه کان چ 

وه رده گرێت.
.٣ کامه ن ئه و هه ڵوێستانه ی که  مرۆڤ 
ئــه و  و  تێکه ڵبــوون  بــۆ  ده گرێــت  وه ری 
شتانه ش که  ناتوانێت ئاڵوگۆڕیان به سه ردا 

بهێنێت .
 Irvin David Yalom  
پڕۆفیســۆری  )له دایکبــووی١٩٣١( 
و  ســتانفۆرد  زانکــۆی  لــه   ده روونناســی 

نووسه ری به ناوبانگی ئه مریکی ده ڵێت:
›‹ئــه وه  پێوه نــدی نێــوان که ســه کانه  کــه  
لــه   بــن  بــه رده وام  تــا  ده دات  یارمه تیــان 

ژیاندا.‹‹ 
-١٩٠٨(  Abraham Maslow
١٩٧٠( ده روونناســی ئه مریکــی کــه  بــه  
 Maslow پێداویســتییه کانی  زنجیــره  
له  فۆڕمی قووچکه )هرمی(دا ناوبانگی 
ده رکرد ده ڵێــت: ›‹مرۆڤه کان ژیان ده که ن 
بــۆ ئــه وه ی توانایــی و لێهاتوویــی خۆیان 
ده ســته به ر بکه ن.‹‹ یــا به واتایه کی دیکه  
›‹ژیــان کــردن بــۆ هێنانــه دی توانایــی و 

لێهاتوویی.‹‹  
-١٨٥٦(  Sigmund Freud  
١٩٣٩( پزیشــکی ده روونناســی ئوتریشی 
کــه  بــه  ڕێبــه ر و باوکی ده روونشــیکاری 
شــیکاری  ســایکۆلۆژیای  یــا 
ناوبانگــی   )psychoanalysis(
جیهانــی ده رکــرد و یه کێــک لــه  گه ڕیده  
و  ›‹کار  ده ڵێــت:  جیهانــه    گه وره کانــی 
ئه وینداری)خۆشه ویستی( دوو شتی هه رە 

گرینگن له  ژیانی مرۆڤه کاندا.‹‹ 
لێکۆڵێنــه ر  و  ده رووننــاس  کۆمه ڵێــک 
ســیگمۆند  قســه که ی  له گــه ڵ 
Sigmund هاوده نگن و ئه وه شــی پێوه  
زیــاد ده که ن و ده ڵێن: ›‹ســێ شــت وه ک 
ڕاگرتــووه   مرۆڤه کانــی  ژیانــی  بناغــه  ،  
ئه ویــش: کار، ئه وینداری)خۆشه ویســتی( 

و چاالکی ڕۆژانه یانه .‹‹
 Friedrich Wilhelm

Nietzsche فیلەســووفی  ئاڵمانــی 
ده ڵێــت: ›‹ئــه وه  ئیراده ی ده ســه اڵتخوازییه  
پڕۆســەی  لــه   مــرۆڤ  کــه   واده کات 
ژیانیــدا بجوڵێنێ. هه روه هــا ده ڵێت ئه وه ی 

مــرۆڤ لــه  ئاژه ڵ)حیوان( جیــا ده کاته وه  
ئه و ئیرادەی  بوونناســییەیه  که  مرۆڤ بۆ 

گۆڕانی خۆی بەکاری ده هێنێت.‹‹ 

له بیرکاریدا
ئه وانــەی  لەســەرەوە ئامــاژەم پێــدان چه نــد 
بیــروڕا بــوون له  نێو ده ریــای بیروڕاکاندا. 
به اڵم ســێ خاڵی سه ره کی که  هاوژێرەی 

)کۆڵکەی هاوبەشی( هه موویانه . 
 .١مــرۆڤ چۆن پێوه نــدی خۆی له گه ڵ 

که سانی دیکه  ڕێک بخات.
 .٢ مــرۆڤ کاتــی ژیانــی ڕۆژانــه ی 

خۆی به  چی و چۆن پڕکاته وه .
 .٣ مــرۆڤ چــۆن ڕووبــه ڕووی کێشــه  و 

ڕووداوه کان ببێته وه .
لــه  کاتێکــدا ئــه و خااڵنه  گرنگــی خۆیان 
هه یــه  کــه  مرۆڤ جیاوازی لــه  نێوان دوو 
شــتدا دابنێــت وه ک: تێڕوانینــی بۆ ژیان 
چییه  و له  نێو پڕۆسەی ژیاندا تێڕاونینی 
بــۆ ژیــن چییــه  )ڕوانگــه  و بۆچوونه کان 

چین (.

ڕاهێنەری ژین یا ژیان له  کرده وه دا
لــه  ڕاهێنه ری ژین هه روه ک مێتۆده کانی 
دیکــه ی ڕاهێنــەری، ڕاهێنــه ر و فێرخواز 
دوو که سی سه ره کینه  له  نێو پڕۆسه که دا 
بــۆ  بــن  یه کتــر  یارمه تیــده ری  ده بــێ  و 
ئه وه ی باشــترین که ڵک له  ڕاهێنه رییه که  
وه رگــرن. بــۆ ئــه وه ی ڕاهێنــه ری ژیــن به  
کــرده وه  بکــرێ ئەو ســێ خاڵــەی خوارەوە 

گرنگن له به رچاو بگیردرێن: 
مێتۆدێــک وه ک بنه ما که    .١
بــه  ڕوون و شــەفاف بــاس لــه  ئامانجــی 
ڕاهێنه رییه کــه  بــکات، یانی مه به ســت له  

ڕاهێنه رییه که  چییه ؟
و  کارامه یــی  دیاریکردنــی   .٢
لێزانی ڕاهێنه ر و توانایی فێرخواز، چ بۆ 
فێربوون و چ بۆ ئاڵوگۆڕ به سه رخۆداهێنان، 

یانــی توانــای ڕووبه ڕووبوونــه وه ی له گه ڵ 
ئاڵوگۆڕ چه نده یه .

بەمەبەســتی  فێربــوون    .٣
پســپۆڕی،  و  کارامه یــی  وه ده ســتهێنانی 
زانایی له  کاردا، ته ڕده ستی و پێکهێنانی 

ژیانێکی خۆشتر.
به ر له هه ر شتێک یه کێک له  کاره کانی 
ڕاهێنه ر ئه وه یه  که  که شوهه وایه کی خۆش 
و سالم و جێگای باوه ڕ بۆ فێرخواز دروست 
بکات، به شــێوه یه ک که  فێرخواز بتوانێت 
به  ئارامی و بێ دڵه ڕاوکێ بۆ گه یشــتن 
به  ئامانجه کانی له ســه ر ڕاهێنه رییه که ی 
چــڕ ببێتــه وه . ڕاهێنــه ر ده بێ لــه  درێژەی 
پڕۆســەی ڕاهێنه رییه کــه دا بــه رده وام بێت 
لــه  پرســیارکردن لــه  فێرخــواز. ده توانیــن 

ڕاهێنه رییه کــه  به شــێوه ی وێنه ی ئه ســتێره  
نیگار بکه ین.

 پڕۆســەی ڕاهێنه رییه کــه  ده بــێ له ســه ر 
توانا، 

حه ز، داخوازی و پانی ڕاهێنه ر دامه زرێت 
و ڕاهێنه ر دەتوانێ لەو  پێنج خاڵەی که  
شاره زایی یا پسپۆڕی تێدا هه یه  که ڵک 

وه رگرێت بۆ یارمه تیدانی فێرخواز. 
ڕه وڕه وەی )چه رخ(ی ژیان

 Bonnie Burnard  
)له دایکبووی١٩٤٥ ( ژنه  ڕۆماننووســی  
به ڕه چه ڵــه ک کانا دایــی ، زۆر ســه رقاڵی 
ڕه وڕه وه ی ژیانه ، هه شت به ش له  پڕۆسەی 
ژیانــی مرۆڤــه کان ده خاته  نێــو تگه رێک 
ده وری  بــه   بــه رده وام  کــه   )بازنه یــه ک( 
خۆیدا ده ســووڕێته وه  و بــه  ڕه وڕه وه ی ژیان 
نــاوی ده بــات و ده ڵێــت:‹‹ڕه وڕه وه ی ژیــان 
شتێکی گرنگه  بۆ مرۆڤه کان و له  هه شت 

به ش پێک دێت‹‹ وه ک:
شاره زایی و پیشه  )کار(   .١

و  هاوڕێیــه کان  بنه ماڵــه ،   .٢
هاوکاره کان)بۆوێنه  له  شــوێنی کار یا له  

نێو ڕێکخراودا(
ئاییــن، ئیدیۆلــۆژی، نۆرم و   .٣

به هاکان
ســامان و پــۆڵ یــان که لوپه ل   .٤

)ماتریاڵ(
و  تەندروســتی  له شســاغی،   .٥

ژیانێکی خۆش
پێشــکه وتنی  و  گه شــه کردن   .٦

که سایه تی و کاری
سه رگه رمی و کات ڕابواردن  .٧
شوێنی ژیان کردن، ژینگه  و   .٨

جوغرافیا
وێنه ی ڕه وڕه وه ی ژیان، به شه  سه ره تایی و 
ئه ساســییه کانی که  مرۆڤ له  پڕۆســەی 
ژیاندا پێویســتی پێیــه . پۆلێنبه ندی کراو 

له  ناو هه شت کاته گوریدا.

 ٤.٩   پێداچوونه وه یه کی خێرا و گشتی 
به  سه ر به ندی چواره مدا

ئــه و  ســه ر  لــه   به تایبــه ت  چڕبوونــه وه  

پڕۆســەی  لــه   مــرۆڤ  کــه   به شــانه ی 
ڕاهێنــه ری  پێــده دات.  گرنگــی  ژیانــدا 
هه بوونــی  بــۆ  خۆئامــۆژی  یــا  که ســی 
بیرکردنــه وه ی ئه رێنی و هەروەها چۆن له  
گــه ڵ خۆمان بدوێین. ڕاهێنه ری ســۆز یا 
عاتفــی بۆ ئه وه ی هه ســته کانمان ئه رێنی 
بــن. ڕاهێنــه ری ژیــن یــا ژیان بــۆ ئەوەی 
ژیانێکی واتادار و به نرخ بۆ خۆمان پێک 
بێنیــن و پێکه وه گونجــان و هارمۆنی، فێر 
بین.  ڕاهێنه ری ده بێ به پێی پێداویســتی 
فێرخــواز بێــت و ئه وه ی زۆر ناســیند راوه  و 
ڕاهێنه ری له سه ر ده کرێت لەو دوو وێنەی 

خوارەوەدا ئاماژەیان پێ دراوە. 
     

لــه  پڕۆســەی ڕاهێنه ریــدا ئــه و خااڵنه  
گرنگیان پێبدرێ باشه : 

پێکهێنانی پێوه ندییه کی باش   •
له  نێوان ڕاهێنه ر و فێرخواز.

و  خــوو  له ســه ر  کارکــردن   •
و  خــوو  ئــه و  کردنــی  پۆلێــن  ڕه وشــت، 

ڕه وشتانه ی که  دەبێ بگۆڕد رێن.
چڕبوونه وه  له سه ر هه سته کان،   •

به وردی چوونه  ناو ده روونه وه .
و  لێکۆڵینه وه کــردن   •
ئاڵترناتیڤــی  یــا  هه ڵبــژارده   دۆزینــه وه ی 

باش.
به ڕێوه بردن یا به کرده وه کردنی   •

ڕه فتاره  تازه کان.
هه ڵسه نگاندنی ده ره نجامه کان   •

یان ئاکامه کانی ڕاهێنه رییه که .

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون



  ژمارە ٧٨٢ ، ١٥ی خەرمانانی ١٠١٣٩٩

کرانــەوەی  بەرەبــەری  لــە 
کوردســتانی  لــە  قوتابخانەکاندایــن 
بەنیســبەت  ئەمســاڵ  ڕۆژهەاڵتــدا؛ 
ســاڵێکی  پێشــترەوە  ســااڵنی 
ئابووریــی واڵت  جیــاوازە؛ لەالیــەک 
لەالیەکــی  وێرانــە،  بنەماڵــەکان  و 
ئێــران  هەمــوو  کۆرۆنــا  دیکەشــەوە 
وێــڕای  تەنیــوە.  کوردســتانی  و 
هەمــوو ئەمانــە، دۆخــی خوێنــدن و 
دەرســییەکان  کتێبــە  و  وانەوتنــەوە 
لــە کوردســتان چۆنە؟ ئەمــە و چەند 
پرســیاری گشــتیی تــر، لــە وتووێــژ 
ســاڵح  »حەســەن  کاک  لەگــەڵ 
زادە« ئەندامی یەکێتیی پیشــەیی 
ئێــران. کوردســتانی  مامۆســتایانی 

- قوتابخانەکانــی کوردســتان لە 
بواری خزمەتگوزاری، ئەمنییەت و 
تەندروستییەوە لە چ دۆخێکدان؟

به  شــێوەیەکی گشتی،  ئامانجی سەرەکی  
و دواڕۆژی پــه روه رده  و ڕاهێنــان لــە هــەر 
واڵتێــک بریتییــە لــە ده ســتەبەربوونی ئەو  
به هــا و بنه ماگه لــه   کــه  لــه ودا ده رفه تــی 
ڕێگــه ی  لــه   کۆمه اڵیه تــی  گه شــه ی 
ده ستڕاگه یشــتن بــه   مه ســه له ی خوێنــدن، 
له شساخی و تێکنیکە خزمەتگوزارییە کان 
دێتــە  وەختێــک  ئــەوەش  دەخوڵقێنــن. 
پەروەردەیــی  دەزگایەکــی  کــە  بەرهــەم 
لەســەر  دێموکراتیــک  ســەردەمیانەی 
بنەمــای بەڕێوەبەریەتیــی شــیاو و مەزنانە 
دامەزرابێت و تایبەتمەندی و خەسڵەتەکانی 
کۆمەڵگــە لەنــاو پانتایــی خۆیــدا پیشــان 
بــدات. وەک دیــارە سیســتمی پــه روه رده ی 
ئه مــڕۆی ئێمه لــە کوردســتان،  که وتووەته  
دۆگمــی  ئه ندێشــه ی  په المــاری  بــه ر 
تاقمــی فه رمانــڕه وا و ئامانجی ســەرەکی 
لــە پاراســتنی ده ســه اڵتی پڕ له  شــووره یی 
ئیســتبداد کــە ته نها هه ڵگــری ناوه رۆکی 
ناکۆکەکانــن،  بایەخــە  و  کۆنه په رســتانە 
کــورت کراوەتــەوە . حکومه تــی کۆمــاری 
ئیســامی بــه  که ڵــک وه رگرتنــی خراپ 
لــه  ده زگای په روه رده ی ئێران، ئیدئۆلۆژیی 
به رته ســکی ناسه ردمیانه ی خۆی هێناوه ته  
ئاراوه  و به  لێڵکردنی ســه رچاوه ی ڕەسەنی 
کۆمەڵگەی کوردستان، هه وڵی خوڵقاندنی 
گێژاو بۆ داهاتووی مندااڵنی کورد دەدات 
کــه  ئه مــه ش له گــه ڵ کولتــوور و ویســتی 
ڕاسته قینه ی گه لی کورد یه ک ناگرێته وه .
هه روه ک ئاگادارن لە ڕێگەی میدیاکانەوە 
هه واڵــی نابەرابەریــی پرســی خوێنــدن لــە 
ئێــران و توندوتیــژی دژی  ئــه وان، وه ک 
خه مهێنــه ره کان  تراژێدیــا  لــه   یه کێــک 
دەبینرێــت .  شاشــەکان  لەســەر  بــەردەوام 
مندااڵنــی دابــڕاو له  خوێندن هــه روا له ژێر 
نابه رابه ریــی حکومه تــی  و  بــێ مێهــری 
به نــاو »ئیمامــی زه مانـ »ـــدا ماونه تــه وه . 
هیــچ یــه ک لــه  الیه نه کانــی ده ســه اڵت 
له هه مبــه ر بارودۆخــی خراپــی مندااڵنــی 
سه رشــه قام و لــه  کار تێــوه گاو خــۆی بــه  
به رپرســیار نازانێــت. گۆڕانکارییــه  یــه ک 
له دوای یه که کانی ئه م ڕۆژانه ی ده زگای 
پــه روه رده  و فێرکــردن ڕووکاری زانســتییان 
پێــوه  دیارنییــه  و لــه  قازانــج و به رژه وه ندیی 
نابیننــه وه .   خــۆ  قوتابییانــدا  گشــتیی 
سیاســه تی داخــراوی ڕێژیــم بــۆ دژایەتــی 
سیاســیی  کۆمەڵگــەی  لەگــەڵ  کــردن 
نێونەتەوەیــی، قورســایی گەمارۆکانــی بە 
دوای خۆیــدا هێنــاوە و ئاســتی  هــه ژاری، 
قوتابــی و بنەماڵەکانیانــی زۆر زیاتــر لــە 
جاران داڕماندووە. بەهۆی بەڕێوەبەرایەتیی 
گەنــدەڵ  و نەخۆشــی دەســەاڵت، به شــی 
به رهه مهێنان بۆشــایی جیددیــی پێوە دیارە 

و بــازاڕه کان هێنــده ی دیکــه  ناســەقامگیر 
بــوون. هــەر بۆیــە دەکرێــت بوترێــت کــە 
ئــەم بارودۆخــەدا هــه ژاری  لــە ئاکامــی 
و بێده ره تانــی زێده تــر لــه  جــاران به رۆکــی 
پرســی فێرکاری لە کوردســتاندا گرتووه . 

- ئەمســاڵ کە دۆخەکە جیاوازە و 
کۆرۆنــا هەمــوو جیهانــی تەنیوە، 
و  پــان  هیــچ  ئێــران  ڕێژیمــی 
بەرنامەیەکی هەیە بۆ پاراســتنی 

گیانی قوتابییانی کورد؟
هــەروەک دەزانین، دۆخی جیهانی ئەمڕۆ 
لــە ئاســت گرفتــی کۆرۆنــا ڤایرۆســدا بە 
ئاقارێکی زۆر دژواردا تێدەپەڕێت  و ڕەوتی 
نائاسایی دنیای تەنیوەتەوە. بەهۆی ئەوەی 
کــە قوتابخانــە و ناوەنــدە خوێندکارییەکان 
زیاتر لە شوێنەکانی دیکە لەژێر هەڕەشە و 
مەترسیی زیانەکاندان، دەوڵەتانی زۆربەی 
واڵتان پرسی پەروەردەییان لە یەکەمایەتیی 
کاری خۆیان داناوە. ناوەندەکانی پەروەردە، 
تێکنۆلــۆژی، ســاڵمەتی، هاتوچــۆ و... 
هتــد، لــە تەنیشــت پرســی فێرکاریــدا بــە 
هانــای وەزارەتــی پــەروەردەوە هاتــوون بــۆ 
ئــەوەی بەشــکم وێکــڕا بتوانــن لــە ڕێژەی 
زیانەکانی ئەم توێژە گرینگ و هەستیارە 

کەم بکەنەوە. 
دەســەاڵتداران  ئێمــە  واڵتــی  لــە  بــەاڵم 
لــە دۆخەکــە و  بارانــی ڕەحمــەت  وەک 
لــە ئاکامەکانــی ڤایرۆســی کۆڤیــد-١٩ 
دەڕوانــن. ڕێژیــم داتاکانــی پێوەندیــدار یان 
ڕاســتییەکان بە قازانجــی مانەوەی خۆی 
چەواشە دەکات، لە جێگەی ناوندە فەرمی 
و خزمەتگوزارییەکان، ســپای تێرۆریستی 
پاســداران لــە بابەتەکــەوە دەگلێنێــت هەتــا 
لــەو ڕێگــەوە بتوانێت ڕووخســاری بێزراوی 
ڕاســتەقینەیان لــەالی خەڵک بشــارێتەوە، 
زانیاری دژبەیەک باڵو دەکاتەوە و بەهۆی 
لەئارادابوونــی ڕوانگــەی ئەمنییەتــی، تا 
ئێســتاش نەیتوانیوە جێگرەوەیەکی گونجاو 
بــۆ حــوزووری فیزیکیــی قوتابییــان لەناو 

خوێندنگەکاندا بدۆزێتەوە.
بەهۆی ئەوەی کە کۆنترۆڵکردنی کۆرۆنا 
پێوەندیــی  قوتابخانەکانــدا  لــە  ڤایــرۆس 
ڕاســتەوخۆی بــە ڕوانگــەی حکوومەت و 
ئاســتی توانای ئابووریی خەڵکی ناوچەوە 
هەیە، دەبینین کە دۆخی قوتابییانی کورد 
لەهەمبەر ئەم مەترسییەدا هیچ باش نییە.

وانەوتنــەوەی  کوالێتیــی   -
مامۆســتاکان لــە قوتابخانەکانــی 
کوردستان لە چ ئاستێکدایە؟ ئایا 
دۆخی ئابووریی ئێران، کاریگەریی 
وانەوتنــەوەی  لەســەر  هەیــە 

مامۆستایان؟

پروگرامــە  ســەرچاوەی  دابەشــکردنی 
دەرســییەکان بــە شــێوەی یەکدەســت بەبێ 
 جیــاوازی لــە لووتکــەی دەســەاڵتەوە بــۆ 
تێکــڕای ناوچەکانی ئێــران و یەک لەوان 
بۆ کوردستان شۆڕ دەبێتەوە. ڕەنگە بڕێک 
کەس ئەمە بە پرۆسەیەکی عاداڵنە لێک 
 بدنەوە، ڕاست بەپێچەوانە. لێرەدا بەرپرسانی 
بــواری پــەروەردە ئاوڕیان لە فرەچەشــنی و 
ڕەنگاوڕەنگیــی کۆمەڵگــەی کولتــووری 
 و نەتەوەیــی ئێــران نەداوەتــەوە. هــەر بۆیــە 
بــۆ  هاوشــێوە  بەرنامــەی  دابەشــکردنی 
کۆمەڵگە جۆرواجۆرەکان نە سەردەمیانەیە 
و نە دێموکراتیک. ئەوە لە حاڵێکدایە کە 
کوردســتان لەباری پیشەســازی، ئابووری، 
گەشــەی توریســتی و زۆر بابەتی دیکەدا 
لەالیەن دەســەاڵتی ناوەندییــەوە گەمارۆی 
چڕی لەســەرە. هــەر بۆیــە هەناردەکردنی 
تێکــڕای  بــۆ  یەکدەســت  بەرنامــەی 
ئێــران  فرەچەشــنی  گەالنــی  قوتابییانــی 

ناشیانە و ڕەگەزپەرستانەیە.
لــە ئاکامــی ئــەو ڕاســتیگەلەی کــە لــە 
ســەرەوە ئاماژەیــان پــێ  کــرا، هەندێــک 
لێکەوتە دێنە بەرچاو. مەسەلەن، لە ناوچە 
گەشــەپێدراوەکانی ئێــران مامۆســتایان و 
قوتابییــان بــە ناچــاری ڕوویــان لە کەرتی 

پەروەردەی تایبەتی کردووە و تا ڕادەیەک 
لە گیــروداوی قوتابخانەی دەوڵەتی دەرباز 
بوون. ئەوانەی کە ماویشنەتەوە بایەخێکی 
گشــتی  فێرکاریــی  پرســی  بــە  ئەوتــۆ 
نــادەن. هەڵبــەت ئــەم مەســەلەیە ســەبارەت 
تۆزێــک  کوردســتان  مامۆســتایانی  بــە 
جیاوازترە. ڕاستە ئەوان بژاردە و ئیمکاناتی 
بەرچــاوی وەهایــان لەبەر دەســتدا نییە کە 
هەلــەکان بقۆزنــەوە و بەســەر کوالێتییــە 
دڵخوازەکانــی خۆیانــدا بکەون. ئەگەرچی 
نابــێ ئــەوە لــە بیــر بکەیــن کە بەشــێکی 
وایــە  پێیــان  ئەوەیکــە  بەهــۆی  زۆریــان 
داهاتــووی قوتابییەکانیان بە کۆمەڵگەی 
ستەملێکراوی خۆیانەوە بەندە، بە سەخاوەت 
 و فیداکارییــەوە هــەوڵ دەدەن کــە ئەرکی 
بەجــێ   خۆیــان  نەتەوەیــی  نیشــتمانی  و 
بگەیەنن. دەبێ ئەو ڕاســتییەش بزانین کە 
ئەگــەر جاروبــار قوتابیگەلێــک لــە ناخی 
بەشــخوراوی کوردســتانەوە  کۆمەڵگــەی 
دەردەکــەون و لــە بــوارە جۆربەجۆرەکانــدا 
ســەرکەوتن مســۆگەر دەکــەن، بــۆ هــەوڵ  
و تێکۆشــانی دڵســۆزانەی ئەو مامۆســتا 
تێکۆشــەرانە دەگەڕێتــەوە نەک بەرنامە و 

بایەخی دەسەاڵتداران.

- دۆخــی ئابووریــی بنەماڵــەکان 
وێرانــە؛ کەلوپەلــی خوێندنیــش 
گرانتر بووە؛ ئەمە چ کاریگەرییەک 
دادەنێــت؟ قوتابییــان  لەســەر 

ڕێژیمــی  دەســەاڵتی  ژێــر  ئێرانــی  لــە 
هەمیشــە  ئابــووری  دۆخــی  ئیســامیدا 
خەڵــک  و  داوە  لەچــاوی  ناســەقامگیر 
بەرپرســانی  بێ کیفایەتیــی  گیــرۆدەی 
دراو  بایەخــی  ڕاگرتنــی  لەمــەڕ  نیــزام 
جیهانییەکانــەوە  ســتانداردە  بەنیســبەت 
مەســەلەکە  ڕۆژانــە  ئــەم  بــەاڵم  بــوون. 
ســنووری ناســەقامگیریی تێپەڕاندووە و لە 
قوواڵیــی قەیرانێکــی بێ ســەرەوبەرەدا نوقم 
بــووە. ئێمــە دەزانیــن لە پلەبەندیــی ژیان  و 
کوردســتان  پارێزگاکانــی  ئیمکاناتــدا، 
لــە خوارتریــن ئاســتدا خۆیــان دەبیننــەوە. 
کوردســتان  خەڵکــی  زۆرینــەی  واتــە 
هەمــوو  لــە  زیاتــر  ئــەوەش  دەســتکورتن، 
شتێک بەرۆکی ئەو قوتابییانە دەگرێتەوە 
کــە بنەماڵەکانیــان لــە هەژاریــدا دەژیــن. 
لە زۆربەی واڵتان حکوومەتەکان بەرنامەی 
کەلێنــی  پڕکردنــەوەی  بــۆ  تایبەتیــان 
جیاوازییــەکان هەیە، بەاڵم لە ئێرانی بەناو 
ئیســامیدا، زۆر نەشــیاو لەو پرسە دەڕوانن 
و جێ پەنجەی نگریسی تاوانیان لە هەموو 
شــوێنێک بەرچــاو دەکەوێــت. دیــارە جیــا 
لەوانــەش، چۆنیه تــی ئه منییه تیــی بەنــاو 
لــه   قوتابخانــه کان  ڕه فاهــی  ئیمکاناتــی 
که مترین ئاســتی مومکیندان و کارگه  و 
تاقیگه ی نێو خوێندنگەکان ڕه نگی قروون 
وێســتاییان پێــوه  دیاره. ئەگــەر حکوومەت 
بەڕاستی بیهەوێت هەنگاو بۆ چارەسەریی 
ئــەو کێشــەیە بهاوێــت، پێویســتە بودجەی 
تایبەتــی بــۆ تەرخان بکات. بــۆ وێنە ئەوە 
ئەرکی حکوومەتە کە بە بێدەنگی و لەسەر 
بنەمــای پاراســتنی کەرامەتــدا، دەســتی 
قوتابییانــی هــەژار بگرێــت کە لــە کاتی 
کرانەوەی قوتابخانەدا گرفتە مادییەکانیان 
بســڕدرێتەوە. کەچــی بەداخــەوە هیــچ وا 
نییــە. مەســەلەن، بــە کردنــەوەی بڕێــک 
وەک  ناســەردەمیانە  نەشــیاوی  هەوڵــی 
کردنــەوەی جێژنــی به نــاو »عاتفەهــا » و 
ده ســته واژه گه لی هاوچه شن بە عەقڵییەتی 
مندااڵنی هەژاری کۆمەڵگە یاری دەکەن. 
هێنانی سندووقی یارمەتی بۆ سه ر شه قام، 
جیــا لە ڕواڵەتی ئاشــکرا کە یارمەتی بۆ 
منداڵــه  هــه ژاره کان کۆ دەکرێتــەوە، چەند 
هەوڵی شــاراوەی دیکەشــی لە پشــتە کە 
نیزامی داگیرکەری کوردســتان لە واڵتی 
ئێمــە کەڵکی سیاســییان لــێ  وەردەگرێت.  

مامۆســتایانی  دۆخــی   -
نیشتمانپەروەر لە قوتابخانەکانی 
چۆنــە؟ کوردســتاندا 

ئاراســتەی  کــە  دەخــوازم  ئیــزن  لێــرەدا 
و  بگــۆڕم  هەندێــک  پرســیارەکەتان 
ئاوێتــە بــەوەی بکــەم کــە مامۆســتایانی 
نیشــتمانپەروەری ئێمە پێویستە لەم دۆخەدا 
چی بکەن؟ هه ر وه ک به  کورتی ئاماژه مان 
پێــدا، لــه  ئاکامــی قه یرانی گشــتیی زاڵ 
به سه ر واڵتدا، سیستمی په روه رده ش تووشی 
قه یرانێکی قووڵ بووه ته وه . که وابوو ئه رکی 
مامۆستایان له م ساڵه دا به  به راورد له گه ڵ 
ســااڵنی ڕابــردوو چه نــد قــات زیاتــره . لــه  
وه ها هه لومه رجێکدا، ئه رکی مامۆســتا به  
ته نیا له  چوارچێوه ی کاســی وانه وتنه وه دا 
قه تیس و به رته سک نابێته وه . ئه گه ر پێمان 
وابێت، ده بێ هه لومه رجێکی جیاواز له گه ڵ 
ئــه م دۆخه  بێته  ئــاراوه  و گۆڕانکارییەکی 
بنه ڕه تــی ســه ر هــه ڵ بــدات ، هــه ر وه ک 
بــواری  بیردۆزانــی  لــه   تاقمێــک  چــۆن 
پــه روه رده ی فێرکاریــی ڕادیــکاڵ وه کــوو 
»پائۆلــۆ فریــره ، جــۆرج کاونتــس«  و... 
پێداگریی له ســه ر ده کــه ن، ده بێ قوتابخانه  
لــه  دوو ئاســتدا ببێته  مه کــۆی مقاومه ت 
 و به رخــۆدان. لــه  ئاســتی یه که مــدا، پێــش 
هه مــوو شــتێک ده بــێ مامۆســتایان لــه  
ئــازا،  نه وه یه کــی  پــه روه رده ی  هه وڵــی 
هۆشــیار و بوێر بــۆ داهاتوو و به ڕێوه بردنی 
کاروبــاری واڵتــدا بــن. له الیەکــی تــره وه،  
بــه  یه کگرتوویــی و یه کریزیــی هه رچــی 
زیاتری یه کێتیی پێشه یی مامۆستایان، به 
ده ربڕینی ناڕه زایه تیی مه ده نی و پیشه یی، 
بردنــه  ســه ره وه ی ئاســتی داخوازییه کانــی 
خه باتــی  لێکگرێدانــی  و  مامۆســتایان 
مامۆســتایان له گــه ڵ چیــن و توێژه کانــی 
دیکــه ی کۆمه ڵــگا، وه ک خوێنــدکاران، 
ژنان، کرێکاران  ... هه رچی زیاتر ڕێژیم 

به  چۆکدا بهێنن.

و  پــەروەردە  شــێوازی   -
کوردســتانی  لــە  وانەوتنــەوە 
داگیرکــراودا چۆنــە و ئەمــە چ 
کاریگەرییەک لەســەر قوتابیی 

کورد دادەنێت؟
دەزگای  کــرد،  باســمان  هــەروەک 
بەبــێ  ئێــران  ڕێژیمــی  پــەروەردەی 
تایبەتمەنــدی  و  لەبەرچاوگرتنــی 
یەکدەســت  بەرنامــەی  جیاوازییــەکان 
ڕەفتــارە  ئــەم  کــە  دادەســەپێنێت 
لــە  دەگرێــت.  لەخــۆ  کوردســتانیش 
ڕاستیدا سیستمی په روه رده  و فێرکاری، 
دامه زراوه یه کی سه ربه خۆ نییه ، به ڵکوو 
له ناو به ســتێنێکی گــه وره ی ئابووری، 
به ربــاڵودا  و کۆمه اڵیه تیــی  سیاســی 
بووە تــه   ئه نجامــدا  لــه   و  هه ڵکه وتــووه  
هه لومه رجــی  ڕه نگدانــه وه ی  شــوێنی 
سیاســی، ئابــووری و کۆمه اڵیه تــی. 
سیســتمی  لــه   ئاوڕدانــه وه   که وابــوو 
پــه روه رده  به بــێ په رژانــه  ســه ر الیه نــی 
به رانبــه ر ناتــه واوه . بــۆ وێنه  لــه  بواری 
قه یرانــی  فاکتــه ری  دوو  ئابووریــدا، 
ئه ندێشــه ی  زاڵبوونــی  و  ئابــووری 
سیســتمی  بــه   ته نگــی  لیبڕالــی، 
ڕووبــه ڕووی  و  هه ڵچنیــوه   پــه روه رده  

کۆمه ڵێــک قه یرانــی چاره ســه رنه کراو 
بووه تــه وه . فاکتــه ری قه یرانی ئابووری 
لــه  ئاکامــی گه نده ڵــی و به تااڵنبردنی 
له الیــه ن  واڵت  ســامانی  و  ســه روه ت 
به ڕێوه به رانــی دز و جــه رده  و بنه ماڵــه  
و خــزم و که ســه  دواکه وتووه کانیانــه وه 
سه ری هه ڵداوه  . سه رباری ئه م هۆکاره ، 
و  ئا مریــکا  ته حریمــی  فاکتــه ری 
هاوپه یمانانــی، له  ئاکامی سیاســه تی 
شــه ڕخوازانه  و تیرۆریستیی ڕێژیم ڕوو 
به  واڵتانی ده ره وه ، بووەته  هۆی ئه وه ی 
کــه  وه زاره تی په روه رده  لــه  دابینکردنی 
النیکه مــی پێداویســتییه کانی خوێندن 

بۆ قوتابییان ده سته وه ستان بێت. 
لــه   ســه روبه ره یی  بــێ  و  لێکتــرازان 
لووتکه دایــه . ته شــه نه کردنی ئه م جۆره  
ڕوانینــه  بــۆ نــاو سیســتمی پــه روه رده ، 
فه رته نه  و ئاژاوه یه کی سه یروســه مه ری 
و  ناهۆمێــدی  و  گــوڕێ  هێناوه تــه  
بــێ هیوایــی باڵــی به ســه ر چاالکیــی 
و  کێشــاوه  قوتابیــدا  و  مامۆســتا 
بــه ره و  پــه روه رده ی  سیســتمی  کــۆی 
داهاتوویەکــی نادیــار بــردووه ، واتە بێ 

هیوایی له  چڵه پۆپه ی خۆیدایه . 

- کتێبــە دەرســییەکانی ئێران، 
کە لە کوردستانیشدا بە هەمان 
شــێوازن، بــە چ ئاراســتەیەکی 

فیکری تەرح دەکرێن؟

دوو فاکتــه ری زاڵ، واته  بناژۆخوازی 
و  شــێعه   مه زهه بــی  زێده خوازیــی  و 
شــووینیزمی ئێرانــی له ســه ر بنه مــای 
زمان و فه رهه نگ و مێژووی نه ته وه ی 
کتێبــه   لــه   خه ســتی  بــه   بااڵده ســت، 
ده رســییەکان و به رنامــه  و پرۆگرامــی 
ڕۆژانــه ی خوێندنــدا ڕه نگــی داوه تــه وه  
و بــه  زۆر به ســه ر نه ته وه  بنده ســته کاندا 
ســه پێنراوه . لــه  ئه نجامی ئــه م دۆخه دا، 
په روه رده  و فێرکاری به ره و سیستمێکی 
ئایدیۆلۆژیک و سه ره ڕۆ بردووه  و ئه وی 
تــری وه کــوو کــورد، ئــازه ری، به لووچ 
و... به  تایبه تمه ندیی زمانی و ئایینی 
دیکه وه له  کتێبه  ده رســییه کاندا  بوونی 
گەالنــی  ئەمڕۆکــە  بەداخــەوە  نییــه . 
ئێــران لــە ســێبەری سیاســەتە چەوت  و 
دواکەوتووەکانــی ڕێژیمــدا دژوارتریــن 
تێپــەڕ  خۆیــان  ژیانــی  قۆناخەکانــی 
دەکەن. هیوا بە ژیانێکی سەردەمیانە، 
پێداویســتییەکانی  لــە  بەهرەمەندبــوون 
ڕۆژ، دەستەبەربوونی النیکەمیی ماف 
 و  ئازادییــە ســەرەتاییەکانی خەڵک لە 

نزمترین ئاستی خۆیدایە.   

گەورەتریــن  ئێســتادا  لــە   -
هەڕەشــەکان لەســەر قوتابیــی 
قوتابخانەکانــی  لــە  کــورد 

ڕۆژهەاڵتدا چین؟

سیســتمی پەروەردەی ناســەردەمیانەی 
هەڵگــری  ئێــران،  دەســەاڵتی 
کۆمەڵێک کێشــە و گرفتە کە لەناو 

حەسەن ساڵح زادە: 
دەزگای پەروەردەی ڕێژیمی ئێران بەبێ لەبەرچاوگرتنی تایبەتمەندی  و جیاوازییەکانی نەتەوەکانی 

نێو چوارچێوەی ئێران، بەرنامەی یەکدەست دادەسەپێنێت
وتووێژ: بێهزاد قادری

کوردســتاندا  ئەمــڕۆی  کۆمەڵگــەی 
لــەوان  یــەک  داوەتــەوە.  ڕەنگیــان 
بــە  قوتابخانــەکان  دەســتەبەندیکردنی 
ناوگەلــی جۆربەجۆری وەک »نمونە، 
شاهد، تیزهوشان، استعدادهای درخشان 
و...« پێناســە دەکرێــن. ئەمــەش لــە 
خۆیــدا بــە شــێوەی ناڕاســتەوخۆ لەناو 
کەلێنــی  و  دەســتەبەندی  کۆمەڵگــە 
دەســەاڵت  خوڵقانــدووە.  چینایەتیــی 
لــە توێــی ئــەم دیاردەیــەدا لەالیــەک 
هەوڵی شاردنەوەی ڕاستییەکان دەدات 
و لەالیەکــی تــرەوە شــان بــۆ ویســتی 
بەرپرســە گەندەڵەکانــی شــل دەکات. 
بــۆ وێنە، دەوڵەت زۆربەی پێداویســتی 
و ئیمکانــات بۆ ئەو جــۆرە قوتابخانانە 
تەرخــان دەکات، مامۆســتا بەتواناکان 
ڕاکێشــی ئەوێ دەکرێــن، کۆمەڵێک 
گەنــدەڵ  و  و  نەشــیاو  پێرســونێلی 
دەکاتــەوە  جــێ   لــەوێ  گوێ لەمســت 
لــە ئاکامــدا منداڵــی بەرپرســان و  و 
چینــی خوشــبژێوی کۆمەڵگەیان تێدا 
ناونــووس دەکــەن. بەمجــۆرە قوتابخانە 
و  دەخرێــن  پشــتگوێ  گشــتییەکان 
لەبــاری پێڕاگەیشــتن و کوالێتییەوە لە 
نزمترین ئاســتدا بەنیســبەت سەردەمی 

ئەمڕۆوە خۆ دەبیننەوە.
هەروەک دەزانین بەهۆی لەئارادابوونی 
قوتابخانەکانــی  کۆرۆنــا،  مەترســیی 
کوردســتان ماوەی ٧ مانگە داخراون و 
بەرپرســانی نەشــیاوی دەسەاڵت لەمەڕ 
دەستەوەســتان  کرانەوەیــان  چۆنیەتیــی 
ماونەتــەوە. نابــێ هیچ چــاوەڕوان بین 
کــە دۆخەکــە لــەوەی کە هەیە باشــتر 
بێــت، چونکــوو هــەروەک وترا پرســی 
فێــرکاری بــۆ نیزامــی کۆنەپەرســتی 

ئێران لە یەکەماتیدا نییە. 
مەسەلەی چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوە 
لەگــەڵ کۆرۆنــا وەک یەکێــک لــە 
کێشە جیددی  و سەرەکییەکانی بەردەم 
پــەروەردەی ئێمــە خــۆی دەرخســتووە. 
بەڕێوەبەرانی بااڵی ناوەندە ئیدارییەکان 
بــە بەربــاڵوی بانگەشــەی خوێنــدن بە 
شــێوەی ئانایــن دەکــەن، کەچــی لــە 
مەیدانی کــردەوەدا هیچ هەنگاوێکیان 
بــە کــردەوە لــەم بــوارەدا هەڵنەگرتووە. 
بەپێــی زانیارییــە ئامارییەکان زیاتر لە 
٤٠ لەســەدی بنەماڵــەی قوتابییانــی 
ئینتێرنێــت  بــە  دەســتیان  کوردســتان 
ڕاناگات. هەروەها ٥٠ لەسەد لەوانەی 
کە ئیمکانی دەستڕاگەیشــتنیان هەیە، 
پێداویســتیی  و  کەرەســتە  خاوەنــی 
گەورەتریــش  گرفتــی  نیــن.  گونجــاو 
بڕیــار و  لــە مەســەلەی  ئەوەیــە کــە 
دۆزینــەوەی ڕێکارەکانــدا هیــچ پــرس  
و ڕایــەک بــە مامۆســتایان نەکــراوە، 
هەروەهــا هیــچ دەرفــەت  و دەورەیەکی 
تایبەتیشــیان بــۆ نەڕەخســاوە کە چۆن 
خۆیــان بۆ ملمانێ لەگەڵ ئەم گرفتە 
ئامــادە بکەن هەر بۆیــە دەکرێت بڵێین 
کە ئەم مەســەلەیە گەورەترین کێشەی 
بەردەم پرسی پەروەردە لە کوردستانە.



١١ ژمارە ٧٨٢ ، ٥ی سێپتامربی ٢٠٢٠

تــەواوی  نــاوی  موکــری«  »کامــران 
ئــەم  تەها«یــە؛  ئەحمــەد  »محەممــەد 
لەدایکبــووی  نیشــتمانپەروەرە،  شــاعیرە 
شــاری  لــە  زایینییــە  ١٩٢٩ی  ســاڵی 
ســلێمانیی باشــووری کوردســتان. ناوبراو 
خوێندنــی تــا پۆلــی کۆتایــی ئامادەیــی 
بــەاڵم لەبــەر چەنــد هۆکارێکــی  بــووە، 
تایبەت نەیتوانیوە پڕۆسەی خوێندنەکەی 
موکــری«  »کامــران  بــکات.  تــەواو 
نەتەوەییەکانییــەوە،  هەڵوێســتە  بەهــۆی 
بــۆ   ١٩٦٣  -  ١٩٤٩ ســااڵنی  لەنێــوان 
ماوەی شــەش ســاڵ لە بەندیخانە کراوە. 
ماوەیەکــی زۆریــش لــە بەشــی کوردیی 
زانکــۆی  دواتــر  و  ســلێمانی  زانکــۆی 
ئەدەبیاتــی  مامۆســتای  ســەالحەدین، 
کــوردی بــووە. ناوبــراو لەنێــوان ســااڵنی 
١٩٤٥ – ١٩٧٢ حەوت دیوانی شــێعریی 
دیوانەکانــی  دیارتریــن  کــراوە؛  چــاپ 
و  ژیلــە  و  ئاگــر  دیــاری،  »ئاشــتی، 
دوای  لــە  هەروەهــا  ســوور«ن؛  گواڵڵــە 
مردنیشــی لــە ســاڵی ١٩٨٧دا ســەرجەم 
شێعرەکانی بە ناوی »کامران موکری« 
چــاپ کرا. ســەرەڕای کاری شــاعیری 
»کامــران موکری« چیرۆک نووســیش 
هۆنراوەکانــی  زۆری  بەشــێکی  بــووە. 
نەتەوەییــن،  هۆنــراوەی  »موکــری« 
شــاعیر خــاوەن هەســتێکی ناســک بــووە 
بەرامبــەر بــە واڵتەکــەی و شــێعرەکانی 
لەســەر ڕێبازی ڕیالیزمی شۆڕشگێڕی- 
نەتەوەیــی بــوون. هەروەهــا دەســتەواژەی 
قوربانــی«  و  هەڵمــەت  »شــاری 
»موکــری«  ســلێمانی،  شــاری  بــۆ 
١٩٨٦ی  ســاڵی  ناوبــراو  دایهێنــاوە. 
زایینــی لــە هەولێر کۆچــی دوایی کرد.
ئەگەر هەڵبەست و هۆنراوەکانی موکری 
بخوێنینــەوە دەبینین چەند مەبەســتێکیان 
ئەمانــەن: گرنگترینیــان  کــە  تێدایــە 
مرۆڤانــە: و  نەتەوەیــی 
بەشــێکی زۆری هۆنراوەکانــی موکــری 
هۆنــراوەی نەتەوەییــن، دیارە هەڵبەســتوان 
بەو هەســتە ناســکەی کە هەیەتی وەک 
بەرامبــەر  لــە  نەتەوەخــواز  مرۆڤێکــی 
هەڵوێســت  نەتەوەکەیــدا  چەوســاندنەوەی 
هۆنــراوەی  کۆمەڵێــک  وەردەگرێــت، 
هەســتی  بــەرزی  نموونــەی  کــە  هــەن 
و  دەکرێــت  بــەدی  تێــدا  نەتەوایەتییــان 
ئەمانەمــان بــۆ دەردەخــەن کــە موکــری 
شــاگرد و قوتابیــی قوتابخانەی پیرۆزی 
هەڵبەســتوانێک  وەک  و  کوردایەتییــە 

ڕۆژ نییە خشپەی هەنگاوێکی برسیەتی نەشکێ و
مانگ نییە زریکەی گریانی هەژارێک گوێی ئاسمان کەڕ 

نەکات و
 ساڵ نییە مێژووی نان قوربانی نەگرێ.

ئەم نیشتمانە کز و داماوە بووەتە تاقیگای مەرگەکان و
 ڕۆژ نییە لەم دارستانەدا گوڵێک سەر نەبڕن،

هەناسەیەک نەخنکێنن و 
تیری غەزەب الشەیەک بریندار نەکات و 

جەستەیەک سەرما نەیبات.
ئێستە ئیدی 

جگە لە داگیرکەرانی سپڵە و دزێو،
 سروشت ملمالنێ لەگەڵ خۆشەویستیدا دەکا و 

پێچەوانەی یاسا لە نوێترین بەرهەمیدا سااڵنێکە خوێن دەڕژێنێ 
لە ڕۆحی شەکەتی نان و 

ئەو شاخ و کوێستانە
 بوون بە پەرژین و گەلەکۆمەگی لە کۆڵ و جەستە و نان و 

برسیەتی دەکەن.
ئێوارەیە، ئێوارەیە و لە باهۆزی ڕچەی بەفردا 

کۆڵێک گرانتر لە خەمی کوردستان بە کۆڵ دەکێشن و 
لە کاتی سەماکردنی مەرگدا گەلی گورگ و گەلی سەربازانی 

پووتین لە پێ 
هەڕەشەی ژیانیان لێ دەکەن.

ئەوان دەڕۆن و ویژدان دەکەنە دادوەر و 
ڕێگای ئەستەمی سنوور دەبڕن و 
بە گەڵووگەی ئەژدیهادا دەچن و

 بەسەر مەرگدا باز دەدەن 
تاکوو 

نانێک ببەنە سەر سفرەی بەتاڵیان و مندااڵنیان چاو لەدەست و 
برسی نەبن.

دەڕۆن 
ئازاری ژانێک کەم بکەنەوە کە لە ڕووی هەژارییەوە بەرۆکی 

نیشتمانی دادڕیوە و
 ڕەش و ڕووتی بووەتە پیشەی مندااڵنی سەر شەقام و 

شەرمەندەیی بۆ دایکی دەستتەنگ و بۆ سفرە و بۆ نان و بۆ 
مێژوو دەگێڕنەوە...
شەوەزەنگ بوو،
 ڕێگاکوژان، 

دڵێک پڕ لە حەسرەت و گریان، 
مەرگ لە پێچ و پەنای ئەو تاریکییەدا کەمینی کردبوو، 

لوورەی گورگی برسی و بەقیزتر لەوان تەقەی جەالدێکی 
خوێنمژ و

 لەم الشەوە نووستنی ئاسمان و زەوین و ڕووناکی و خودای 
عەداڵەت.

ئەوە سااڵنێکە تراژدیای برسیەتی تەنگی بە کوردستان هەڵچنیوە 
و 

هیچ قەڵەم و بەرپرسێک نەهاتنە دەنگ،
هیچ کەیخودا و وەزیر و دەسەاڵتداری سەردەم نەهاتنە دەنگ،
تەنانەت خودای عەداڵەت و ئازادیش چاوی بەسەر حەقدا 

بەست.
نەیانوت ئەرێ ئەوان چەکیان چییە، 
هەڕەشەی مەرگیان لە کێ کردووە، 

بە چ تاوانێک مەحکوومن کە بێتاوان دەکوژرێ؟
ئەوان 

هێزی سپای برسیەتین 
لە سەردەمی دەسەاڵتی تارانی بێ غیرەتدا چەکیان کۆڵێکە 
هەڵگری ئازار و مەینەتی و مەرگ هەر چوار سووچیانی لێ 

تەنیوە و 
سنووری گیانفیداییان بەزاندووە بۆ ژەمێک نان و 

کۆیلەیی و بندەستیان کردە فیدای ژیانی بەشەرەف و 
سەربەرزانە مردن.

هۆ نانی دڵڕەقی ژەهراوی !
چۆن شەرمت نەکرد لە هەتیوکردنی ئەو منداڵە و دایکی 

دەست بە ئەژنۆی داماو،
هۆ چەکی کورد!

 چۆن شەرمت نەکرد سینگی ژیانت کون کون کرد،
هۆ ڕێگا!

پێاڵو، باران، هۆ سەرما، بەفر، چیا، چۆن کۆڵبەرتان شەرمەندەی 
ماڵ کرد و دایکیش چاوەڕوان،

هۆ شەهیدی ڕێگای نان!
 ئارام بنوو... 

ئێستە ئیدی مەرگ شەرمتان لێ دەکا و
 ژیان پێتان قەرزدارە و شریخەی ئەو چەکە بەرزتر لە هاواری 

برسیەتیی کۆرپەت نییە و
مندااڵنی ئەو کوردستانە نەفرەت دەکەن لەوەی کە دەڵێن، بابە 

نانی دا،
چون دەزانن بابە لە ڕێی ئەو نانەدا گیانی دا...

هەژار با ژینت هەر تێکۆشان بێ
هەژار با ژینت هەر تێکۆشان بێ

بۆ گەل گیانی خۆت لە ال هەرزان بێ
هەوڵت بۆ کورد و بۆ کوردستان بێ

گەر لەکیست چێ بەم تێکۆشانە
تەنیا نەبوونی و کۆتی گرانە
کەوتوومە ڕێگا لەگەڵ کاروانا
پاداشتم ناوێ لە تێکۆشانا

تا دڵ لێ بدا و خوێنم تیا مابێ
بۆ کورد ژیانم هەر ئەبێ وا بێ
بە سووتاننم ڕێگە ڕۆشن بێ

با ئاگر بەشی ئەم لەشەی من بێ

*
لە گەرووی شەوا لە کوردستانا
لە گەرووی شەوا لە کوردستانا

هەزاران مۆمم داگیرسانەوە
تۆ لەپێناوی زێڕ و سامانا

مۆمی هەژارت زۆر کوژانەوە
بۆیە دڵی تۆ شادیی نەدیوە

بەاڵم من خۆشیی دڵمی تەنیوە
*

بستێکم نەدی لەم خاکە جوانە
بستێکم نەدی لەم خاکە جوانە

خوێناوی کوردی تیا نەڕژابێ
یا چیایەکی ئەم کوردستانە

هەزاران مێشکی تیا نەپژابێ
بۆیە بەتەنیا هەر دڵۆپێ خوێن

بۆ شیعرەکانم دەکەم بە هەوێن

*

کامران موکری، شاعیرێکی نەتەوەیی
ڕیالیزمی شۆڕشگێڕانەی نەتەوەیی خۆی 
نیشــان دەدات و ژیانیــش الی ئــەو هــەر 
تێکۆشــان و خەباتــە لە ڕێی کوردســتان:
تێکۆشــانە هــەر  دڵســۆز  لــە الی  ژیــن 
کوردســتانە ئــەم  خاکــی  بــۆ  هەوڵــە 
تەمــەن و  ژیــان  ئەنــدازەی  خۆزگــە 
وەتــەن خاکــی  بــۆ  بوایــە  تێکۆشــان 
لە تەوەرێکی تریشدا و تەریب بە تەوەرەی 
نەتەوەییــەوە،  هەســتی  و  کوردایەتــی 
و  دڵســۆز  هەڵبەســتوان،  کامرانــی 
ئەمەکــدار بــووە بەرامبەر بــە مرۆڤایەتی 
و دەربــڕی ناخــی مرۆڤی کــورد بوو، لەم 
الیەنــەوە، هــەر بۆیــەش بووە کــە خەباتی 
گەلــی جەزاییــری لــە دژی داگیرکەری 
فەڕانســەیی بــە خەباتێکــی ڕەوا دانــاوە، 
لێــرەوە دەنگــی شۆڕشــگێڕانەی مرۆڤــی 
ئــەو  خەباتــی  پــاڵ  داوەتــە  کــوردی 
لــە پارچــە هۆنــراوەی »ئــەی  گەلــە و 
جەمیلــە« ئەم هەســتە پیرۆزەی دەربڕیوە.
ئەڤینــداری: و  خۆشەویســتی   
مەبەستێکی تری هەڵبەستەکانی کامران، 
دڵداری و ئەڤیندارییە، دیارە ئەم هەستەش 
هەستێکی مرۆڤانەیە و لە دەروونێکی پڕ 
سۆز و ناسکەوە سەر هەڵدەدات و نموونەی 
بــەرزی هەســتی مرۆڤایەتــی دەنوێنێــت:
گــەردن لــە  ئــااڵن  پرچــت  کــە 
مــن دڵــی  لــە  بــەردا  گــڕت 
ڕوو ســەر  ڕشــتە  پەرچەمــت  کــە 
بەربــوو دەروونــم  لــە  ئاگــر 
بچــووک جوانــی  زۆرداری  ئــەی 
ســووک ئێســک  کچــی  تکایــە 
شــەیدامۆت مەیــە  لێــرەوە 
ئەســتۆت بــە  دڵــم  وەباڵــی 
: ن د ســفکر ە و
ئــەم مەبەســتەش یەکێکــە لــە مەبەســتە 
موکــری،  هەڵبەســتی  گرنگەکانــی 
بەرامبــەر  بەهێــزی  هەســتێکی  کامــران 
هەبــووە،  دەوروبــەر  و  سروشــت  جوانیــی 
یەکێکە لەو هەڵبەستوانانەی کە جوانیی 
سروشــتی واڵتەکــەی خۆیــان دەپەرســتن، 
لــەم الیەنــەوە زیاتــر بە الی هەڵبەســتوانە 
جــاری  زۆر  دەچێــت،  کاســیزمەکاندا 
بــە  بــووە جوانیــی سروشــتی تێکــەڵ  وا 
جوانیــی ئافــرەت و کچی کــورد کردووە 
و  واتــا  لــە  هەرەجوانــی  تابلۆیەکــی  و 
بــەکار  وشــەدا  و  پەیــڤ  بەکارهێنانــی 
هەڵبەســتوان  ناســکی  هەســتی  هێنــاوە، 
وای دەکــرد کــە هــەر دیمەنێکــی جــوان، 
جــۆرە هەڵوێســتێکی لەال دروســت بکات.

کپــی دارســتانی  و  کــەژ 
ســپی بەرگــی  پۆشــیویانە 
ئاســمان پیرۆزەیــی  قوببــەی 
ئــاڵ گزنگــی  پرشــنگی  بــە 
ئەنەخشــان کــەژی  داوێنــی 
پەخشــان ئەبــوو  ئەگریجــە  وەک 
کــەژا باوەشــی  لــە  دێیــەک، 
ئــەڕژا لــێ  گەرمــی  بــزەی 
هەڵبەســتەکانی: ڕووخســاری 
خۆماڵــی  کێشــی  بەکارهێنانــی   -١
لــەو  بــوو  یەکێــک  کامــران  )پەنجــە(: 
هەڵبەستوانانەی کە بەرگی تازەگەریەتیی 
کردەوە بەر بااڵی هەڵبەســتی کوردییەوە، 
ڕەســەنی  کێشــی  بــەر  بــردە  پەنــای 
لــە  کــرد  ڕزگار  خــۆی  و  خۆماڵــی 
کــۆت و داوی »عــەرووز«ی عەرەبــی، 
مۆســیقایەکی  هەڵبەســتەکانی  بۆیــە 
کوردانەیــان تێدایــە و لەگــەڵ هەســت و 
دەگونجێــن. کــورد  مرۆڤــی  ئــارەزووی 
٢- کــەم بەکارهێنانــی وشــەی بێگانــە: 
هەڵبەســتوان  کامرانــی  الیەنەشــەوە  لــەم 
کــراوە  پێــی  تــا  دادەنرێــت،  بەرامبــەر 
بێگانــە  وشــەی  لەبەکارهێنانــی  خــۆی 
دوورخســتووە و لەجیاتیــی ئــەوان وشــە و 
پەیڤــی ڕەســەنی کوردیی بــەکار هێناوە، 

کیانووش عەلیڕەزایی

نان

وەکــوو مەلەوانێکــی بەتوانــا لــە دەریــای 
کــردووە. مەلــەی  کوردیــدا  زمانــی 
٣- خۆنەبەســتنەوە بە سەروای )قافیەی( 
یەکگرتــوو و بەکارهێنانــی جووت جووت 
قافیــە: ئەم دیاردەیەش یەکێکە لە ســیما 
کامــران  هەڵبەســتی  جیاکەرەوەکانــی 
موکــری و الیەنێکــی تازەگەریش پیشــان 
دەدات، کامــران هیــچ کاتێــک خــۆی 
بــە کۆتی ســەروا )قافیــە(ی یەکگرتوو 
کــۆت نەکــردووە، واتە خــۆی بە قوربانی 
ســەروا نەکــردووە، بــۆ نموونــە لــەم چەند 
دوو  هــەر  خــوارەوەدا  هەڵبەســتەی  دێــڕە 
نیــوە دێــڕ، یــەک ســەروایان هەیــە، واتــە 
بەکارهێنــاوە. ســەروای  جــووت  جــووت 
بێگــەرد گوڵــی  وەک  ڕوومەتــی 
زەرد ئاورێشــمی  خــاو،  قــژی 
نەرمــە ئەگەرچــی  کاڵ،  چــاوی 
گەرمــە ئێکجــار  نیــگای  بــەاڵم 
تەنــگ وا  دەمێکــی  وا،  بــااڵی 
شــەنگ و  شــۆخ  ئــاوا  ئەندامــی 
هــەر نەمدیــوە  یامــن  نەبــووە، 
کەمــەر. یــا  بــەژن،  چەشــنە  لــەو 

چەند پارچە شێعری نیشتمانیی "کامران موکری"

ئەی خاڵۆ گیان من ڕەنجبەرم
ئەی خاڵۆ گیان من ڕەنجبەرم

بۆیە ئێجگار کوردپەروەرم
با هەر گۆرانییەکەی جاران

بڵێینەوە بۆ کوردستان:
»ئەو کەسەی لە مردن ترسا«

»لە کاروانی خەبات جێما«

*
ژین لە الی دڵسۆز هەر تێکۆشانە
ژین لە الی دڵسۆز هەر تێکۆشانە

هەوڵە بۆ خاکی ئەم کوردستانە
خۆزگە ئەندازەی ژیان و تەمەن
تێکۆشان بووایە بۆ خاکی وەتەن
ئاخۆ تەمەنی کام دڵسۆزی کورد

لە چوار پێنج ساڵێ تێپەڕی ئەکەرد!

*
ئەو کاتە خۆشە ئاگر بارانە
ئەو کاتە خۆشە ئاگر بارانە

لەژێر پێمانا دیلیی ئەنێژین
لەسەر بستێکی ئەم کوردستانە

بێ پەروا خوێنی دوژمن ئەڕێژین
لە لووتکەی کەژا ئااڵ هەڵئەگرم
بەڵێن بێ ئەبێ بە پێوە بمرم

*
گیانێ بۆ بەرزیی کورد و کوردستان
گیانێ بۆ بەرزیی کورد و کوردستان

لە ئەڵقەی پەتا بگاتە مردن
یا لە کوشتارا کاتی کۆڵنەدان

هەڵوەرێتە خاک بە گوللەی دوژمن
ئەو گیانە پاکە ئەبێ بە گیانی
ئەوانەی ئەمرن بۆ کامەرانی

*
خاکی کوردستان فەرشی ڕەنگینە
خاکی کوردستان فەرشی ڕەنگینە

بەاڵم ئەوەندە پێی لێنراوە
ئەم هەموو نەخشە وردە شیرینە
بە پێ لێنانی دوژمن پوواوە

ڕەنگی نوێی تەنیا ئەبێ خوێناو بێ
تاڵی چنینیش برژانگی چاو بێ

*
ئاگر بە نەختێ ئاو کوژایەوە
ئاگر بە نەختێ ئاو کوژایەوە

گوڵ بە بای پاییز سەری نایەوە
بەاڵم ژیلەمۆی تێکۆشانی کورد

دوای »هەزاران ئاو« هەڵگیرسایەوە
گواڵڵە سوورەی جوانی ئازادی

دوای خەزانی زەرد هەر گەشایەوە

*
هەنسکی دایکی نیشتمانەکەت
هەنسکی دایکی نیشتمانەکەت

پشکۆی هەڵمەتی گیانی خۆش کردی
هاوڕێم بۆ کورد و کوردستانەکەت

کۆچت کرد بۆیە من ناڵێم مردی



لە تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:

www.kurdistanmedia.com
info@kurdistanmedia.com pdkiran@club-internet.fr

telegram.me/PDKImediaPublished by Democratic Party of Iranian Kurdistan      No : 782   5  september  2020

دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان و درێژەی 
دەسبەسەر کرانیان: 

ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »شــێرکۆ 
سیاوەشی« کوڕی »محەممەد«، تەمەن 
٣٧ ســاڵ و خەڵکــی سەردەشــت، لەالیــەن 
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کرا و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا. 
خەرمانــان،  ١ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »عوســمان 
»مووســا«،  کــوڕی  تەهماســبی« 
گونــدی  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٣٠ تەمــەن 
»یەلغوورئاغاجـ«ـی شاری قوروە، لەالیەن 
هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کرا و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بڕیــاری دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییەکی 
کورد بە ناوی »ســەید ئەحمەد ســەبری« 
خەڵکــی  مســتەفا«  »ســەید  کــوڕی 
پەســوێی پیرانشــار، دووبارە بۆ ماوەی ٢٠ 

ڕۆژی دیکە درێژ کرایەوە.
گەالوێــژ،  ٢٩ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
مامۆســتا حەســەن جەنگخا، مامۆســتای 
ئایینــی خەڵکــی ناوچــەی مەرگــەوەڕی 
ورمــێ، لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانــەوە 
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزرا.
خەرمانــان،  ٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »شــەریف 
ئەمینــی« کــوڕی »ئەحمــەد« خەڵکــی 
گونــدی »شوێـ«ـــی بانــە، لەالیــەن هێــزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
هەروەها ڕۆژی دووشەممە ٣ی خەرمانان، 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو 
»فــەرزاد مورادی و نەوشــیروان ڕەزایی« 
خەڵکــی گونــدی »هەڵیــزاوا«ی شــاری 
مەریــوان، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 
دەسبەســەر کــران و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزران.
هێــزە  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
ئەمنییەتییەکان چوار هاوواڵتیی کوردیان 
بــە ناوەکانی »خوســرەو جیهان ئــارا، ئاکام 
ڕەحمــان  و  مــەال  ســەردار  حەســەن زادە، 

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

ڕۆژهەاڵت باو دەکات و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای 
مانگی خەرمانانی 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.
قــادری« خەڵکی سەردەشــت، دەسبەســەر 

کردووە.
پــاش کۆتایــی هاتنــی یاریــی نێــوان دوو 
تیمی ئیســتقال و پیروزی و ســەرکەوتنی 
تیمی ئیســتقال بەســەر پیــروزی، بەهۆی 
شــایی و خۆشــی دەربڕینــی الیەنگەرانــی 
هاوواڵتــی   ١٥ ئیــام،  لــە  تیمــە  ئــەو 

دەسبەسەر کران.
ســەر لەبەیانــی ڕۆژی پێنجشــەممە ٦ی 
خەرمانــان، چاالکێکــی ژینگەپارێــزی بە 
ناوی »خەبات مەفاخری« خەڵکی شاری 
ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  ســنە، 

دەسبەسەر کرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەلی 
گونــدی  خەڵکــی  ڕەشــیدی«ی 
»بەنــەژاژ«ی شــاری بانــە، لەالیــەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.
خەرمانــان،  ٧ی  هەینــی  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە نــاوی »مێهدی 
»ئیبراهیــم«،  کــوڕی  ئیبراهیــم زادە« 
تەمەن ٣٧ ســاڵ و خەڵکی سەردەشــت، لە 
شــیراز ســەر بە پارێزگای فــارس، لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
چەنــد ڕۆژ پێــش هاوواڵتییەکــی کــورد 
بــە نــاوی »حەســیم میرزایــی« خەڵکــی 
جوانــڕۆ، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزرا.
خەرمانــان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
الوێکی کورد بە ناوی »ساالر چاوشی« 
کــوڕی »عەبدوڵــاڵ«، تەمــەن ٢١ ســاڵ 
و خەڵکــی گونــدی »حاجــی لەکـ«ـــی 
ناوچــەی چۆمی مەجیدخانـ«ـــی بۆکان، 
ئیــدارەی  بــۆ  بانگهێشــتکردنی  پــاش 

ئیتاعاتی بۆکان، دەسبەسەر کرا.
خەرمانــان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
»ئەفشــین  دەسبەســەرکردنی  مــاوەی 
مەدەنیــی  چاالکــی  شێخولئیســامی«، 
درێــژ  دووبــارە  ســنە،  خەڵکــی  کــوردی 

کرایەوە.
الوێکــی کــورد بە نــاوی »ڕەحمان ڕەحیم 
لــە گرتنگــەی   پــوور« خەڵکــی ســەقز، 
هێــزە ئەمنییەتییەکاندایــە و چارەنووســی 

ناڕوونە.
خەرمانــان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »بایەزید 
نەغــەدە  دانیشــتووی  چووپــان«  قــادری 
و خەڵکــی گونــدی »ســنجلە« ســەر بــە 
بەخشــی الجانــی پیرانشــار، لەالیــەن هێــزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: : 

ڕۆژی شــەممە ١ی خەرمانان، مامۆســتا 
پێشــنوێژی  تــاران«،  »عەبدولکەریــم 
هەینیــی گوندی »برایم  ئاباد«ی شــاری 
بەرجەســتە،  »خالــق  لەگــەڵ  میانــدواو، 
لــە  زەنــد«،  ســلێمان  و  تــوان  کامــران 
ئەندامانی شــورای ئەو گوندە بانگهێشتی 
ئیــدارەی ئیتاعــات و دەسبەســەر کــراون.

گوشاری ئیتالعات و 
بەجێهێشتی زیدی خۆی:

 »شەیدا)نیشتمان( ڕەسووڵ دنخه« 
مامۆستای یەکێک لە قوتابخانەکانی 
شاری شنۆ سەر بە پارێزگای ورمێ،  

بەهۆی گوشاری هێزەکانی ئیدارەی 
ئیتاعاتییەکانی ئەو شارە، بە ناچاری 

زێدی خۆی بەجێهێشت.

ڕاگواستن بۆ زیندان:

خەرمانــان،  ٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی   
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »نادر زیایی 
خەڵکــی  کــوڕی »محەممــەد«   فــەر« 
گوندی »مەالعیســا« ســەر بــە ناوچەی 
»دەشتەبێڵـ«ـــی شــنۆ، بــۆ جێبەجێکردنی 
حوکمەکەی ڕەوانەی زیندانی نەغەدە کرا.
خەرمانــان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »ســدیق 
بــۆ  دیوانــدەرە،  خەڵکــی  ســەیفی« 
زیندانییەکــەی  مــاوەی  تێپەڕاندنــی 
کــرا. ســنە  زیندانــی  ڕەوانــەی 

ناڕوونی چارەنووسی 
هاوواڵتییان و بێبەری 

کردنیان لە چاوپێکەوتن:  

چارەنووسی هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی 
محەممــەد  کــوڕی  فەتحــی«  »مادێــح 
گرتنگــەی  لــە  ســنە،  شــاری  خەڵکــی 
ئیــدارەی ئیتاعاتــی ئــەو شــارە، ناڕوونە.
»حەیــدەر قوربانــی« زیندانیــی سیاســیی 
کوردی مەحکووم بە ئێعدام لە گرتنگەی 
ناوەندیــی ســنە، لــە چاوپێکەوتــن لەگەڵ 
بنەماڵەکەی بێبەری کراوە. سەرچاوەیەکی 
ئــاگادار لــەو پەیوەندییــەدا بــە ڕێکخراوی 
ڕاگەیانــد:  کوردپــای  مرۆڤــی  مافــی 
سیاســییە  زیندانییــە  ئــەو  »بنەماڵــەی 
بــۆ چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ئــەو زیندانییــە 

ناوەندیــی  زیندانــی  ســەردانی  سیاســییە، 
ســنەیان کردووە و بەرپرســانی ئەو زیندانە 
ڕێگرییــان لــەو چاوپێکەوتنــە کــردووە«.
لــە چارەنووســی هاوواڵتییەکــی کــوردی 
»مێعــراج  نــاوی  بــە  دەسبەســەرکراو 
»ســابیر«،  کــوڕی  مورتزایــی« 
گونــدی  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٣٥ تەمــەن 
»دێوەزنــاو« ســەر بــە شــاری ســەواڵوا، 
دەسبەســەرکرانی  لــە  ڕۆژ   ٣٦ پــاش 
هیــچ زانیارییــەک لەبــەر دەســتدا نییــە.

پشتڕاست کردنەوەی 
ئێعدامی هاوواڵتییان: 

»مەحیەدیــن  ئێعدامــی  حوکمــی 
ئیبراهیمی«، زیندانیی سیاســیی کوردی 
خەڵکــی گونــدی »ئاڵکاوێـ«ـــی شــاری 
شــنۆ، لە لقــی ١٩ی دیوانی بااڵی واڵت 

پشتڕاست کرایەوە.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران: 

ئێــوارەی ڕۆژی شــەممە ١ی خەرمانــان، 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »بێهــرووز 
مــورادی« کــوڕی »میــرزرا«، خەڵکی 
باوەجانــی،  سەالســی  »تــازاوا«ی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  بــە 
حکوومــەت لە ســنووری نەوســوود پێکرا.
خەرمانــان،  ٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هێزەکانــی ســپای پاســداران تەقەیــان لــە 
هاوواڵتییەکی خەڵکی هەرێمی کوردستان 
بــە نــاوی »یووســف محەممــەد عەبدوڵاڵ 
ڕەش« کــردووە و لە ئاکامدا بووە بەهۆی 
گیانلەدەســتدانی ئــەو هاوواڵتییــە کوردە.
خەرمانــان،  ٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »جەعفەر 
»محەممــەد«،  کــوڕی  ڕەمەزانــی« 
سەالســی  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٥٠ تەمــەن 
باوەجانی، لە سنووری نەوسوود بە تەقەی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت پێکــرا.
خەرمانــان،  ٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ســێ کۆڵبــەری کــورد بــە تەقــەی هێــزە 
نیزامییەکانــی حکوومــەت لــە ســنووری 
کوردپــا  هەواڵنێــری  پێکــران.  نەوســوود 
شوناســی ئەو ســێ کۆڵبەرە بریندارەی بە 
ناوەکانــی: »قانع بەهرامی کوڕی لەتیف 
سەالســی  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٢٧ تەمــەن 
خەڵکــی  ڕەنجبــەر  عەلــی  باوەجانــی، 
گوندی میانەی مەریوان و ناجی خەڵکی 
گوندی وەســنەی مەریوان« ڕاگەیاندووە.
خەرمانــان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »ســێودین 
کەاڵشــی« کوڕی »بەهادین«، خەڵکی 
گوندی »گیوەڕانـ«ـــی  ســەر بە کوتۆل، 
لــە ســنووری ئــەو شــارە بــە تەقــەی هێــزە 
نیزامییەکانــی ئەرتشــی تورکیــە پێکــرا.
١١ی  سێشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
بــە  کــورد  کاســبکارێکی  خەرمانــان، 

نــاوی »جــەالل خــزری« خەڵکی گوندی 
هێــزە  تەقــەی  بــە  پیرانشــار،  »زێــوە«ی 
لــە  ئێــران  حکوومەتــی  نیزامییەکانــی 
ســنووری ئــەو شــارە گیانــی لەدەســت دا.
خەرمانــان،  ١٢ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
کاســبکارێکی کــورد بــە ناوی »زانســت 
حەسەن  نژاد«، تەمەن ٢٥ ساڵ و خەڵکی 
سەردەشــت، بە تەقــەی هێزە نیزامییەکانی 
حکوومەتــی ئێــران گیانــی لەدەســت دا.
خەرمانــان،  ١٢ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
بــە  کــورد  دیکــەی  کاســبکاری  دوو 
مــەکاری«  »ســرووش  ناوەکانــی 
خەڵکــی  ئەحمــەدی«  »زانکــۆ  و 
سەردەشــت، بە تەقــەی هێزە نیزامییەکانی 
حکوومەتــی ئێــران لــە ســنووری »قەلــە 
ڕەشــە«ی ئەو شــارە گیانیان لەدەســت دا.

تەقینەوەی مین: 

خەرمانــان،  ١٣ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی   
نــاوی  بــە  ئەندامێکــی ســپای پاســداران 

قــوروە،  خەڵکــی  ئــەردەاڵن«  »هوشــیار 
بەهۆی تەقینەوەی مین لە مەریوان کوژرا.

گیان لەدەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران: 

خەرمانــان،  ١٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
»دارا  نــاوی  بــە  کــورد  کرێکارێکــی 
ئەحمــەدی« خەڵکی گوندی »سێفـ«ـــی 
شاری مەریوان، لە سنووری باشماخ بەهۆی 
هەڵــەی شــوفیرێک، گیانی لەدەســت دا.
ڕۆژی هەینی ١٤ی خەرمانان، کرێکارێک 
ناســرئابادی«  »شــەریف  نــاوی  بــە 
»بڵوانــاوا«ی  گونــدی  خەڵکــی 
لــە  دیــوار  ڕووخانــی  بەهــۆی  دێــوالن، 
کاتــی کارکردنــدا گیانــی لەدەســت دا.
هــەر لــە هەمــان ڕۆژدا و لــە ســنە، ســێ 
کرێــکار لــە کاتــی کارکردنــدا بەهــۆی 

ڕووخانی سەقفی خانوویەک لە گەڕەکی 
»عەباس ئــاوا«ی ئەو شــارە، بریندار بوون

خۆکوژی ژنان و پیاوان:  

گەالوێــژ،  ٣١ی  هەینــی  ڕۆژی   
نــاوی  بــە  ســاڵ   ١٩ تەمــەن  کچێکــی 
گونــدی  خەڵکــی  خۆڕەمــی«  »شــیوا 
»سماقڵوو«ی ناوچەی سەرشیوی سەقز، 

کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
لــەو پەیوەندییــەدا، ڕۆژی هەینــی ٣١ی 
گەالوێــژ، هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی 
»چیمــەن فەرحیــان« تەمــەن ٢٢ ســاڵ، 
بەهۆی کێشــەی بنەماڵەییەوە کۆتایی بە 

ژیانی خۆی هێنا.
چەنــد ڕۆژ پێــش، هاوواڵتییەکــی کــورد 
بــە نــاوی »محەممــەد فەیــزی« کوڕی 
بــە  ســاڵ،   ٣٠ تەمــەن  »عەبدولخالــق« 
خواردنــی حەبی برینــج کۆتایی بە ژیانی 

خۆی هێنا.


