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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ
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ڕەخنەی نوێ و زانستی 
ئەدەبیات  دیمانەی تیشک

کێن ئەوانەی 
خائین بە پرسی 

فەلەستینن؟

له م ڕۆژانی ڕابردوودا، ڕه زا پاڵه وی كوڕی 
دوایین شــای ئێران كه  حكوومه ته كه یان به  
شۆڕشــی گــه الن دژی زۆرداری ڕووخــا، 
په یامێكی داوه  كه  گوایه  ده یهه وێ هه موو 
هێزه  سیاسییه كان له  ژێر چه ترێك به  ناوی 
په یمانــی نــوێ كۆبكاتــه وه . لــه و په یامه دا 
كــه  ڕه زای پاڵــه وی داویه تــی، زۆرتــر لــه  
بابه تێكــی گشــتیی گۆڤار یــان ماڵپه ڕێك 
ده چــێ كــه  بــه  هه نــدێ وشــه  و ڕســته ی 
په یامێكــی  نــه ك  ڕازابێتــه وه ،  ئه ده بــی 
سیاســیی ڕاسته قینه  كه  ده ست بخاته  سه ر 
ئه ســڵی كێشــه كان و نیشــاندانی چاره سه ره  

ڕاسته قینه كان!
وه هــادا  سیاســیی  په یامێكــی  هــه ر  لــه  
گرنگترین به ش بریتییه  له و دووره د یمه نه ی 
كه  له  داهاتووی نیشان ده ده ی و خه ڵك بۆ 
ئه و داهاتوویه  هان ده ده ی كه  هاوكارت بن؛  
له و په یامه ی ڕه زای پاڵه ویشــدا نێوه ڕۆكی 
باســه كه ی بریتییــه  لــه و به شــه  كــه  ده ڵــێ 
ده بێ هێزه  سیاسییه كان هێڵكاری بكه ن له  
نێوانــی خۆیان و كۆماری ئیســامیدا، كه  
ئایــا لــه  الیه نی كۆمــاری ئیســامین یان 
الیه نــی ئێــران؟ ده ڵــێ هێــزه  سیاســییه كان 

ده بێ بۆ ڕزگاركردنی ئێران كۆ ببنه وه .
ڕزگاركردنی ئێران، له  وشه  و ڕسته به ندیدا 
ڕه نگه  شتێكی بریقه دار بێته  به ر چاو، به اڵم 
گــه ر وه كوو په یامێكی سیاســی ده ڕوانیته  
ورده كاریی ئه و دروشــمه ، پرســیاری زۆرت 
لــه  ال دروســت ده بــێ. گرنگتریــن پرســیار 
ئه وه یه  كه  له  ڕوانگه ی كێوه  چاو له  ئێران 
ده كــه ی؟ یــان به  واتایه كیتــر، كامه  ئێرانت 

مه به سته ؟
كاتــی خــۆی ڕه زاخانی میرپه نــج، باپیری 
هــه ر ئــه م ڕه زای پاڵه وییه ، لــه  مه مالیكی 
مه حروســه ی قاجــاری، ئێرانێكی دروســت 
كــرد كــه  تێیــدا هه مــوو نه ته وه  جیــاوازه كان 
هه وڵــی ســڕینه وه یان درا و بــه  پۆســتاڵی 
ئه رته شــی ڕه زاخانــی هه موو شــوێنه كانیان 
داگیــر كــرد و ویســتیان ئێرانێكــی یــه ك 
نه ته وه یــی دروســت بكه ن كــه  هه موو كه س 

تێیدا ئێرانین و به  فارسی قسه  ده كه ن!
دواتر خومه ینی هات و ئێرانی پاڵه وی كه  
ئــه و پێی ده وت ئێرانــی تاغووتی بگۆڕێ 
بۆ ئێرانی ئیسامی كه  تێیدا وه لیی فه قیه 
بڕیــار ده دا و هه مــوو ئوممه تــی واحیده ی 

ئیسامیی ئێران گوێڕایه ڵی ده بن.
ناتوانــی باس لــه  ئێرانێكی خه یاڵی بكه ی 
و واقعیه تــی نێــو ئێــران نه بینــی و كورد و 
تــورك و به لــووچ و عــه ره ب و توركمه نــت 
پــێ په راوێــزی فارس بێ و به  ئه ســاله تی 
فارســی و په راوێــزی ) ئه قوام و قه بایل(، 
ئێرانێك دروســت بكه ی كه  هه موو ده ســتی 
هاوپه یمانی له گه ڵ كوڕی دوایین پاشــای 

ڕووخاوی ئێران بگوشن!

شەڕی ئێران یان 
دابەشکردنی عێراق ؟

كام ئێران؟

پەیامی بەرێز »مستەفا هیجری« 
بەبۆنەی کۆچی دوایی »باباشێخ« سەرۆكی جڤاتی ڕووحانیی ئێزدییەكان

بەڕێز شێخ سەمیر و بەڕێزانی جڤاتی ڕووحانیی ئێزدییەكان!
بەبۆنـــەی كۆچـــی دوایـــی بابـــا شـــێخ باوكـــی ڕووحـــی ئێزدییـــەكان و كەســـایەتیی دیـــار و 
ـــی كوردســـتانی  ـــی دێموكرات ـــی خـــۆم و حیزب ـــتمانپەروەری كوردســـتان، پرســـە و هاوخەمی نیش

ئێـــران بـــە ئێـــوەی بەڕێـــز و ســـەرجەم خوشـــک و بـــرا ئێزدییەكانمـــان ڕادەگەیەنـــم.
ڕووحی بابا شێخ شاد و ناو و یادی بە نەمری بمێنێتەوە.

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٢ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠ی زایینی

قاتوقڕیی سه رده می قاجاڕ گه ڕاوه ته وه 
كەریم پەرویزی

لــە نێــوان ســاڵەکانی ١٢٩٦ تــا ١٢٩٨ی 
هەتــاوی واتــە لــە ســەردەمی دەســەاڵتی 
قاجاڕییــەکان کــە هــاوکات بــوو لەگەڵ 
شــەڕی یەکەمی جیهانی، قاتوقڕییەکی 
ســەیر ڕووی لە مەمالیکی مەحرووسەی 
قاجار کرد کە زۆر جار وەک هۆلۆکاستی 
ئێــران ناوی لــێ دەبــردرێ. هەرچەند کە 
تــا ئێســتە ئامارێکــی ورد لەســەر ڕێژەی 
کوژراوانــی ئــەو دوو ســاڵە و قوربانیانــی 
ئــەو ســەردەمە بوونی نییــە و تەنیا بەپێی 
هەندێــک گێڕانــەوە دەوتــرێ کە نیزیک 
بــە 50٪ی خەڵکانــی ئێــران گیانیــان لــە 
دەســت دا، بــەاڵم ئەوەیکــە لــە مێــژووی 
هاوچەرخــی ئێرانــدا باســی لێــوە دەکــرێ 
کۆمەڵێــک هــۆکار پێکەوە ئــەم تراژێدیا 
ئینســانییەیان خوڵقاند کــە گرینگترینیان 
جیهانــی،  شــەڕی  لــە:  بــوون  بریتــی 
باڵوبوونــەوەی  وشکەســاڵی،  قاتــی، 
چەندیــن نەخۆشــی لە نێو ئــاژەڵ و باخ و 
کشتوکاڵ، نەخۆشییەکانی وەبا، ماالریا، 
ئانفلۆنزای ئیسپانیایی، شەڕی تریاک و 
لە هەمووان گرینگتر نەشیاویی تاقمێک 
و  پــان  نەبوونــی  و  دەسەاڵتبەدەســت 
بەرنامەی تۆکمە بۆ بەڕێوەبەریی واڵت.

 بــەم فلەشــبەکە مێژووییــە دادەگژێینــە 

ســەر دۆخــی هەنووکەیــی ئێــران. لە پاش 
زیاتر لە ١00 ساڵ لەم ڕووداوە، ئەمڕۆکە 
دەبینیــن کــە ئێران و خەڵکانی نیشــتەجێ 
لــەو جوغڕافیایــە بــە هەمــان چارەنــووس 
گرفتار بوونەتەوە. لە ئەنجامی نەشــیاویی 
ئــەم  بەســەر  زاڵ  دەسەاڵتبەدەســتانی 
جوغڕافیایە هیچ بوونەوەرێکی نیشــتەجێ 
لــە ئێــران نییــە کــە هیــوای بــە ســبەینێ 

ڕۆژی ژیانی هەبێ.
هاوکات لەگەڵ هاتنی ئێپیدێمی جیهانی 
کۆرۆنا کە وەک عەلی ڕەبیعی وتەبێژی 
دەوڵەتــی ڕوحانــی دەڵێ بەهۆیەوە زیاتر لە 
١ میلیــۆن و 500 هــەزار کــەس لە ئێراندا 
بێکار بوون، هەاڵوسان، گرانی، گەندەڵیی 
ماڵــی، دۆخــی خراپــی ئابــووری، کێشــە 
قووڵــی  کەلێنــی  کۆمەاڵیەتیییــەکان، 
چینایەتــی و گەمــارۆوە ئابوورییەکانــی 
گەیاندووەتــە  ئێرانیــان  واڵتــی  ئامریــکا، 
پلــەی دووهەمــی واڵتانــی چــارەڕەش لــە 

ئاستی جیهاندا.
چارەڕەشــی  جیهانیــی  پێــوەری  بەپێــی 
یــان فەالکــەت کــە بەپێــی کــۆی نرخــی 
دیــاری  بێــکاری  نرخــی  و  هەاڵوســان 
ڕێــژەی ٧٩/٤ـ   بــە  ڤێنێزۆئێــا  دەکرێــت، 
پلــەی یەکــەم و ئێــران بــە ڕێــژەی ٦١/٦ـ  

ئــەو  ڕیزبەندیــی  لــە  دووهەمیــان  پلــەی 
پێــوەرەدا لــە ئاســتی جیهانــی بــۆ خۆیــان 

مسۆگەر کردووە.
بەپێــی ئــەو پێــوەرە هــەر کام لــە واڵتانــی 
لــە  ئامریــکا  و  ئاڵمــان  قەتــەر،  ژاپــۆن، 
جیهانــدان  واڵتانــی  باشــترین  ڕیزبەنــدی 
کــە هەاڵوســانی ئابوورییــان زۆر کەمە و 

بێکاری لە نزمترین ئاستی خۆیدایە.
ئەمەش لە کاتێکدایە کە ڕێکەوتی ١٢ی 
ڕەزبــەر حەســەن ڕوحانــی لــە ئاخاوتنێکی 
دۆخــی  کــە  ڕایگەیانــد  گەپجاڕانــەدا 
ئابووریــی ئێران بە بــەراورد لەگەڵ دۆخی 
ئابووریــی ئاڵمــان زۆر گەشەســەندووتر و 
پێشــکەوتووترە! بەاڵم وەک خەڵک لە نێو 
شــارەکاندا بە ئێســک و پێستەوە هەست و 
درکــی پێدەکــەن دەبینین کە ڕۆژ لەدوای 
ڕۆژ بارودۆخــی ژیــان بەتایبەت لە بواری 
ئابووری و مەعیشەت و گوزەرانەوە خراپ 

و خراپتر دەبێ و چاکتر نابێ.
دەبینیــن  دۆخــە  ئــەم  لەگــەڵ  هــاوکات 
وادە  و  دەلەســە  و  درۆ  ســەرباری  کــە 
بــۆ  ڕێژیــم  بێبنەماکانــی  بەڵێنییــە  و 
چاکترکردنــی وەزعــی ژیانــی خەڵــک، 
و لەباتــی ئەوەیکــە کۆمــاری ئیســامی 
و  جیهانــی  هەڤاڵبەندییــە  بــدات  هــەوڵ 

کەمتــر  خــۆی  لــەدژی  ناوچەییــەکان 
بکاتەوە و دۆســتایەتی لەگەڵ ئەویترەکان 
بکاتــە ڕێــڕەوی کاروباری خۆی، چونکە 
و  کــردن  دوژمنایەتــی  لــە  بەردەوامــە 
هەوڵدان بۆ سڕینەوەی ئەویترەکان دەبینین 
نێونەتەوەییــەکان  گوشــارە  دێــت  تــا  کــە 
زیــاد و زیادتــر دەبنــەوە؛ ئێلیڤێــت ئابرامز، 
نوێنــەری تایبەتی ئامریــکا بۆ کاروباری 
ئێــران لــە دوالێدوانیــدا ســەبارەت بــە ئێــران 
»ئامریــکا  وتــووە:  »CNN«ی  بــە 
داهاتــوودا  حەوتووەکانــی  و  ڕۆژ  لــە 
تــاران  بــە  دژ  النی زۆرەکانــی  گوشــارە 
ڕوونکردنــەوەی  وەک  دەکات«.  زیادتــر 
زیادتریش وتوویەتی: »ئەوەیکە تا ئێســتە 
لەگــەڵ  داوە  ئەنجاممــان  ئێــران  بــە  دژ 
گوشــارەکان کــە لــە داهاتــوودا دەخرێنــە 
ســەر ڕێژیــم بــەراورد ناکرێــن!« هاوکات 
وەزیــری بەرگری ئیســراییلیش وتوویەتی: 
»کۆمــاری ئیســامی دوژمنــی ئەســڵی 
و هاوبەشــی ئێمــە و واڵتانــی عەرەبییــە و 
ئاســاییکردنەوەی  پــاش  پێوەندییــەدا  لــەم 
پێوەندییەکانمــان لەگــەڵ واڵتانی عەرەبی 
بەرەیەکــی هاوبەش بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 

مەترسییەکانی ئێران ساز دەکەین«.
ئــەم دوو نموونە لە گوشــارە دەرەکییەکان، 

گوشــارە  پــاڵ  دەخرێنــە  کاتێــک 
نێوخۆییــەکان و ناڕەزایەتــی و گرفــت و 
کێشــە کەڵەکەبووەکان، ئەو بەرجەوەنەمان 
کۆمــاری  تەمەنــی  کــە  دەدەن  پیشــان 
ئیسامی هاوشێوەی دەسەاڵتە ناڕەواکانی 

پێش لە خۆی بەرەو کۆتاییە.
بــە ئاوڕدانەوەیەکــی خێرا و کورت بەســەر 
دۆخی شپڕێوی ئابووری لە نێوخۆی ئێران 
و هەڵکشــانی بــەردەوام و خێــرای نرخــی 
پێداویستییەکانی ژیان و بەتایبەت خواردن 
هەژارتربوونــەوەی  و  خواردنــەوەکان  و 
خەڵــک و بەرزبوونــەوەی نرخــی هــەژاری 
و بێــکاری و هەاڵوســان ئــەو ڕاســتییەمان 
زۆرتــر بــۆ ڕوون دەکاتــەوە کە ئێــران بەرەو 

دوا لەحاڵی گەڕانەوەدایە.
گەڕانــەوەی ئێــران بۆ ســەردەمی قاجاڕ و 
هاتنــەوەی شــەپۆلێکی نوێ لــە قاتوقڕی 
لــە داهاتوویەکی نیزیــک و نەبوونی پان 
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی گرفتەکان لەالیەن 
تارانــەوە وای کــردووە کە مرۆڤ نەتوانێ 
جیاوازییەکی ئەوتۆ لە نێوان ساڵی ١٢٩٨  
و ١٣٩٩ دابنێــت؛ تەنیــا جیاوازییەک کە 
هەبــێ لــە ژمارەکاندایە دەنــا دۆخی ژیان 
نەشــیاویش  دەســەاڵتی  و  دۆخــە  هەمــان 

درێژە لە الپەڕەی ٣هەمان دەسەاڵت!



  ژمارە ٧٨٤ ، ١٥ی ڕەزبەری ٢١٣٩٩

ناوەنـــدی هـــاوکاری: بڕیـــاری چۆڵكردنـــی زۆرەملێـــی شـــەش گونـــدی سەردەشـــت، 
درێـــژەی هەمـــان سیاســـەتی ڕێژیمـــە لـــە ســـەرەتای شۆڕشـــەوە

دەورەیەکـــی سیاســـیی 
دەزگای پـــەروەردە و لێکۆڵینـــەوەی حیزبـــی دێموکـــرات کۆتایـــی پـــێ هـــات

گیاڕەنگ 
ـــه خەباتگێڕێکـــی نیشـــتمانی میوان

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران لە بەیانییەیەکدا بڕیاری 
دژە ئینسانیی ڕێژیمی ئیسامیی ئێرانی 
ســەبارەت بە چۆڵكردنی زۆرەملێی شــەش 
گونــدی ناوچەی سەردەشــت بــە بیانووی 
ئەمنیەتــی، بــە تونــدی مەحکــووم کرد.
چەشــنەیە: بــەم  بەیانییــە  ئــەم  دەقــی 
حیزبەكانــی  هاوكاریــی  ناوەنــدی 
چۆڵكردنــی  ئێــران،  كوردســتانی 
زۆرەملێــی گوندەكانی كوردســتان لەالیەن 
كۆمــاری ئیســامییەوە مەحكــوم دەكات.
كوردســتان خۆڕاگــری  خەڵكــی 
نێوخۆیــی  و  ناوەنــدە 
مــرۆڤ مافــی  نێودەوڵەتییەكانــی 
و  پاكتــاو   سیاســەتی  درێــژەی  لــە 
ســەركوتی كۆمــاری ئیســامی، لەچەنــد 
ئەنجومەنــی  لەالیــەن  ڕابــردوودا  رۆژی 
بــااڵی ئەمنییەتــی نەتەوەیــی ڕێژیمــەوە، 
دانیشــتوانی شــەش گوندی ســەر سنوور، 

نــاوی  بــە  ئێــران  ڕێژیمــی  مۆرەکانــی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 
لە گوند و شــارەکانی کوردستان هەڕەشە 
لــە خەڵــک دەکەن کە ئەمە بووەتە هۆی 

نیگەرانیی خەڵکەوە.  
لــە  ڕابــردوو  ڕۆژی  چەنــد  مــاوەی  لــە 
گوندی »تەنگیســەر« ســەر بە ناوچەی 
ژاوەرۆی ســنە چەند کەســێکی چەکدار 
بــە نــاوی حیزبــی دێمۆکراتــەوە هەڕەشــە 
ئــەو  دەکــەن.  ئــەو گونــدە  لــە خەڵکــی 
چەکدارانە کە خۆیان بە ناوی ئەندامانی 

پۆلێکــی دیکــە لــە الوانــی بــە هەســت 
بــە  کوردســتان  نیشــتمانپەروەری  و 
لەبەرکردنــی جلــی خاکــی و هەڵگرتنــی 
چەکــی بەرگــری لە مــاف و کەرامەتی 
گەلەکەیــان، پەیوەســت بــوون بــە ڕیــزی 

هێزی پێشمەرگەی  کوردستانەوە.
ڕۆژی سێشەممە ١5ی ڕەزبەری ١٣٩٩ی 
ســەرەتایی  ٢٤٤ی  دەورەی  هەتــاوی، 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــە بەشــداریی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات، 
و  کادر  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی 
پێشمەرگە و بەرپرسانی سیاسی و نیزامی 
بەڕێــوە چوو. ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بە 
»ئــەی  نەتەوەیــی  ســروودی  خوێندنــی 
ڕەقیب« و ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی 
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی 
پێکــرد.  دەســتی  کوردســتان  و  کــورد 
»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکــرات، وێــڕای پیرۆزبایــی 
ئــەو  ســەرکەوتووانەی  کۆتاییهاتنــی 
دەورەیە، چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.

هیجــری«،  وتەکانــی »مســتەفا  پــاش 

شەشــەمین دەورەی سیاســیی ئاستی دوو 
و  پــەروەردە  دەزگای  یەکەمــی  بەشــی 
لێکۆڵینــەوەی حیزبــی دێموکرات تایبەت 

بە پێشمەرگەکان کۆتایی پێ هات.
ڕۆژی سێشــەممە ڕێکەوتــی ١ی ڕەزبەر 
دەزگای پــەروەردە و لێکۆڵینــەوە کۆتایی 
بە شەشەمین دەورەی سیاسیی تایبەت بە 

پێشمەرگەکان هێنا.
ئــەم دەورەیە ماوەی یەک مانگی خایاند 
و تێیدا ١٢ وانەی سیاســی پێشــکەش بە 
بەشــداربووانی دەورەکــە کران کــە بریتی 
بــوون لــە: »مێژووی حیزبــی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران، بەرنامە و ئەساسنامەی 
حیــزب، فێدراڵیــزم، دێموکراســی، پرســی 
ئامانجــی  پیــاوان،  و  ژنــان  بەرابەریــی 
دواڕۆژی حیــزب، ریتۆریــک، سیاســەت 
شــێوازەکانی  حیــزب،  و هەڵویســتەکانی 
خەبــات، کاری ڕێکخراوەیی بە کۆمەڵ، 
و  ســاختار  و  کۆمەاڵیەتییــەکان  تــۆڕە 

سیاسەتەکانی ڕێژیم«.

لەوانە گوندەكانی: »ئاشکانی خوارێ«، 
»تەهێــت«،  »هەرزنــێ«،  »کاگــێ‹، 
»گۆڕەشــێر« و »نــۆکان« لــە ناوچەی 
سەردەشــت ئاگادار كراونەتەوە كە بەهۆی 
ئەوەی گوندەكانیان كەوتوونەتە »ناوچەی 
ســوور« دەبێت ئەو گوندانــە چۆڵ بكەن.
چۆڵكردنــی  ئینســانیی  دژە  بڕیــاری 
ناوچــەی  گونــدی  شــەش  زۆرەملێــی 
ئەمنییەتــی،  بیانــووی  بــە  سەردەشــت 
كۆمــاری  سیاســەتی  هەمــان  درێــژەی 
ئیســامییە كــە لــە ســەرەتای هێــرش بــۆ 
ســەر كوردســتان بە بیانووی یارمەتیدانی 
پێشــمەرگە، دەیان گوند لەالیەن هێزەكانی 
سپای پاسداران خاپوور كران  و خەڵكەكەی 
بە زۆر ڕاگوێزران، ئێســتاش بە داتاشینی 
دەســتەواژەی جۆراوجۆر وەک »ناوچەی 
هەمــان  زەرد«  »ناوچــەی  ســوور«  و 
سیاسەت پەیڕەو دەکەن كە ئەمەش بەپێی 
بەڵگەنامەكانــی مافــی مــرۆڤ دەچێتــە 

خانەی گۆڕین و تێکدانی دێمۆگرافیای 
ناوچەکــە و کۆچــی زۆرەملــێ و تاوانی 
دژە مرۆیــی . بۆیــە دەکــرێ لەســەر ئــەم 
تاوانــە و تاوانــی لــەم چەشــنە لــە دادگا 
نێودەوڵەتییەكان ســکااڵ لە دژی دەوڵەتی 
بكــرێ. تۆمــار  ئیســامی  کۆمــاری 
ئــەم بڕیــارەی ڕێژیــم لــە كاتێكدایــە كــە 
كۆماری ئیسامی لە قەیرانێكی سیاسی 
دەبــات. ســەر  بــە  ســەختدا  ئابووریــی   و 
ڕووداوەكانــی ئــەم دواییــەی ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســت دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەن كــە 
دەســەاڵتی كۆماری ئیسامی تا دێت لە 
ناوچەكــە بەرتەســكتر دەبێتەوە  و گوشــارە 
نێودەوڵەتییــەكان بەهۆی ســەرەڕۆییەكانی 
ڕێژیــم بۆ ســەر ئێــران زیادی كــردووە، لە 
هەمــان كاتــدا گەالنــی ئێــران بە گشــتی 
 و گەلــی كــورد بەتایبەتــی لــە خراپتریــن 
دۆخــدا دەژیــن  و هەژاریــی  و بێــكاری  و 
بێدەرەتانــی تەنگــی بەخەڵــک هەڵچنیــوە 

پێشــمەرگەی ڕۆژانــی ســەخت و شۆڕشــگێڕێکی نــاو مەیدانــی خەبــات، ســەنگەری 
خۆڕاگریی بە هاوڕێیانی ئەسپارد.

»ئەحمــەد  کاک  هەتــاوی  ١٣٩٩ی  ڕەزبــەڕی  ١ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ســەنبولی« ناســراو بــە »مام قــەوەت« کوڕی محەممەد، خەڵکــی گوندی »نەاڵس« 
ســەر بــە شــاری سەردەشــت داوی تەمەنێــک ژیانی ســەربەرزانه مااڵوایی لــە حیزب و 

گەل کرد.
کاک ئەحمەدی قارەمان ســاڵی ١٣٣٤ی هەتاوی لە گوندی نەاڵس لە بنەماڵەیەکی 

شۆڕشگێڕ لەدایک بووه.
ناوبــراو لــە منداڵییــەوه لەگــەڵ بنەماڵەکەی ســەرقاڵی کاری وەرزێڕی بــووه. دواتر کە 
خاکــی کوردســتان دەکەوێتــە بەر هێرشــی ڕێژیمــی داگیرکەری کۆماری ئیســامیی 
ئێران؛ دەبێتە ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و دواتریش چەکی شەڕەف 

بۆ بەرگریی لە نیشتمانەکەی لە شان دەکات.
کاک ئەحمەد دواتر کە پەیوەست بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەبێت لە ساڵەکانی 

٦٣ هەتا ٧٢ی هەتاوی لە کۆمیتە شارستانی سەردەشت سازمان دەدرێت.
ناوبــراو دواتــر لە دەفتەری پێوەندییەکانی ســلێمانی و هەولێر ســازمان دەدرێت و ئەرکی 

پێ دەسپێردرێت.
کاک ئەحمەد بەهۆی ئەوەیکە خاوەن نەزم و دیسیپلینی تایبەت دەبێ و کارەکانی بە 
باشی بەڕێوە دەبات لەالیەن کۆمیسیۆنی سیاسیـ  نیزامی ئەو کاتی حیزبی دێموکرات 

بە نووسراوه تەشویق دەکرێت.
ئەو پێشــمەرگه خۆڕاگره هەتا دوایین ســاتەکانی ژیانی وەفادار بە ڕێبازی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەمێنێتەوە و هەمیشه بۆ ئامانجەکەی تێکۆشاوه.
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران وێڕای بەداخبوونی خۆی بە خەمی لەدەســتدانی 
ئەو پێشمەرگە شۆڕشگێڕه سەرەخۆشی لە بنەماڵە، خزم و کەسوکاری ناوبراو دەکات و 

خۆی بە شەریکی خەمیان دەزانێت.
ڕێگای پڕ ڕێبوار بێت.

ڕاســـانی خۆرهەاڵت 
لەگـــەڵ بەرپرســـانی بااڵی 

حیزبـــی شـــیوعیی کوردســـتان بـــاس کـــرا

دەورەی ٢٤٤ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە کۆتایـــی پێهـــات

کاســەکان بەهۆی کۆرۆناوە بە شــێوەی 
ئاناین بەڕێوە چوون. 

لەم دەورەدا بۆ ماوەی ١٣0 کاتژمێر وانە 
بە بەشداربووان وتراوەتەوە.

لــە کۆتایــی وانەکــەدا نەفەراتــی یەکەم 
هەتــا ســێیەم ڕێزیــان لێ گیــرا کە بریتی 
یووســف  یەکــەم  »نەفــەری  لــە:  بــوون 
نــەزەری ناســراو بــە شــۆڕش بــە نێوەنجی 
١٩.٢٨؛ نەفەری دووەم مەسعوود ڕێحانی 
بــە نێوەنجــی ١٩.٢5 و نەفەراتــی ســێیەم 

ڕفاهــی  ئیمكاناتێكــی  هەمــوو  لــە   و 
لــە  كــراون.  بێبــەش  خزمەتگــوزاری   و 
وەهــا بارودۆخێكــدا كۆمــاری ئیســامی 
هەرجــارە  و بــە دروســتکردنی ئاژاوەیەک 
هــەوڵ بــۆ بەالڕێدابردنــی ڕای گشــتیی 
دەدات. كوردســتان  ئێــران  و  خەڵكــی 
هاوكاریــی  ناوەنــدی  وەک  ئێمــە 
ئــەم  ئێــران  كوردســتانی  حیزبەكانــی 
كۆمــاری  دەســەاڵتدارانی  بڕیــارەی 
ئیســامی بــە تونــدی مەحكــووم دەكەین 
 و داوا لــە خەڵكــی كوردســتان  و ناوەنــدە 
مافــی  نێودەوڵەتییەكانــی  نێوخۆیــی  و 
مــرۆڤ دەكەیــن کــە لــە بەرانبــەر ئــەم 
تاوانكارییــە بێدەنــگ نەبــن  و بــە هەمــوو 
دژە  سیاســەتە  گونجــاو  شــێوازێكی 
مرۆییەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لەقاو بدەن.

ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی 
كوردستانی ئێران

٥ی ڕەزبەری ١٣٩٩ی هەتاوی

چەند کەسێکی چەکدار بە ناوی حیزبی دێموکراتەوە خەڵک ئازار دەدەن

لەیا دڵپەســەند و »شــەماڵ الجانی« بە 
نێوەنجی ١٧.٩٣«.

حیزبــی  ١٦ی  کونگــرەی  دوای  لــە 
و  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە  پــەروەردە  بــە  زیاتــر  گرینگیدانــی 
ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکراتــدا، دەزگای 
پــەروەردە و ڵێکۆڵینەوە ئەرکدار کراوە کە 
هــەوڵ بــدات مێتــۆد و شــێوازی نــوێ و 
کاریگــەر بۆ پەروەردەی ئەندامانی حیزب 

پەیڕەو بکات.

بەپێــی ئــەو بڕیــارە دەزگای پــەروەردە و 
لێکۆڵینەوە هەتاکوو ئێســتا شەش دەورەی 
بۆ پێشــمەرگەکان بەڕێوە بردووە کە تێیدا 
هــەوڵ دراوە هــەم کەڵــک لــە شــێوازی 
نوێــی وانەوتنــەوە وەربگیردرێت و هەمیش 
پێشــکەش  وانــەی کــە  ئــەو  نێوەرۆکــی 
ئــەوەی  بــۆ  بکرێنــەوە  بــەڕۆژ  دەکرێــن 
کاریگەریی زیاتریان هەبێت لە پێگەیاندن 

و بارهێنانی پێشمەرگەکان.

ڕۆژی چوارشەممە، ڕێکەوتی ٢ی ڕەزبەر، وەفدێکی حیزبی شیوعیی کوردستان 
بــە سەرپەرەســتیی دوکتــور »کاوە مەحمــوود‹‹، ســکرتێری گشــتیی ئــەو حیزبە، 
ســەردانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی کــرد و لەالیــەن هەیئەتێکــی 
پایەبەرزی حیزب، بە سەرپەرەســتیی ›‹مســتەفا هیجری‹‹، لێپرســراوی گشــتیی 

حیزبی دێموکراتەوە پێشوازیی لێ کرا.
لەم دیدارەدا سەرەتا دوکتور ›‹کاوە مەحموود‹‹، پاش سپاس و پێزانین بۆ پێشوازیی 
گەرمی حیزبی دێموکرات، باســێکی تایبەتی لەمەڕ گۆرانکارییە سیاســییەکانی 
ناوچەکە و باندۆریان لەسەر بزاڤی نەتەوەیی خەڵکی کوردستان، هێنایە بەر باس.
ناوبراو پاشــان باســێکی سیاســیی لەسەر ڕەوشی کورد، بە تایبەتی لە کوردستانی 
باشــوور پێشــکەش کــرد و هەروەهــا هەڵوێســتی حیزبــی شــیوعی لەســەر پرســە 

سیاسییەکانی خستە ڕوو.
لــە بەرانبــەردا لێپرســراوی گشــتیی حیــزب وێــڕای بەخێرهاتنــی شــاندی میــوان، 

بارودۆخی ئەوڕۆی کوردستان و ئێران و ناوچەکەی خستە بەر باس.
نەتەوەیی-دیمۆکراتیکــی خەڵکــی  بزاڤــی  ئێســتای  ڕەوشــی  هیجــری هەروەهــا 
کوردســتان، خەباتــی نوێــی گەلەکەمان ڕاســانی خۆرهــەالت، وەزعیەتی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســامی و کاریگەریــی گەمــارۆکان لەســەر ئەم ڕێژێمــەی بە وردی 

خستە بەر باس.
»مستەفا هیجری‹‹، هەڵوێستەکانی حیزبی دێموکراتی لەسەر پرسە سیاسییەکان 

بۆ شاندی حیزبی شیوعی شی کردەوە.
لەم دانیشتنەدا، هەر دوو الیەن لەسەر پێوەندیی بەهێز و دوستانە و لەمێژینەی نێوان 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و حیزبی شــیوعیی کوردســتان پێداگرییان 
کــرد و لێــک نزیکبوونــەوەی هێــز و الیەنــە سیاســییەکانیان لــە هەر چوار بەشــی 
کوردســتان و لــەم هەلومەرجــە هەســتیارەدا، بە پێویســت زانی؛ بــە جورێک کە لە 
ئەگــەری هاتنــە ئــارای هــەر ئاڵوگۆڕێــک و گۆڕینی هاوکێشــە سیاســییەکان، 

بتوانن شوێندانەر بن.

نــاوی »کوردســتان«  شــێعرێک لەژێــر 
لەالیەن هاوڕێ »ســەجاد« بەشــداربووی 
دەورەوە خوێندرایەوە. لە بەشــێکی دیکەی 
پەروەردەیــی  ڕاپۆرتــی  ڕێوڕەســمەکەدا 
بداغــی«  »بــداغ  لەالیــەن  فێرگــە 
کــرا.  پێشــکەش  فێرگــەوە  مامۆســتای 

پاشــان پەیامی دەورەی ٢٤٤ی سەرەتایی 
دەورەوە  کۆتایــی  بەبۆنــەی  پێشــمەرگە، 
لەالیەن هاوڕێ »ســیمین« بەشــداربووی 
نەریتــی  وەک  کــرا.  پێشــکەش  دەورەوە 
لــەو  دەورەیــەک،  هەمــوو  هەمیشــەیی 
دەورەیەشــدا ســێ کەسی یەکەم لە بواری 

تاقیکارییــە نیزامــی و سیاســییەکانەوە و 
هەروەهــا ســێ کەســی یەکــەم لــە بواری 
نــەزم و دیســیپلینەوە لەالیــەن بەرپرســانی 
کۆتایــی  لــە  کــران.  خــەاڵت  فێرگــەوە 
لەالیــەن  ســروودێک  ڕێوڕەســمەدا  ئــەو 

بەشداربووانی دەورەوە پێشکەش کرا.

شــەوانە  دەناســێنن،  دێموکــرات  حیزبــی 
دەچنــە پێــش ماڵــی خەڵــک و ئــازار و 
ئەزیەتی خەڵک دەدەن.  دامودەزگاکانی 
ڕێژیــم لــە کوردســتان لــە خۆشەویســتیی 
خەڵکــدا  لەنێــو  دێموکــرات  حیزبــی 
کەڵکی نابەجــێ وەردەگرن و مۆرەکانیان 
بــۆ  دەنێــرن.  خەڵــک  تااڵنکردنــی  بــۆ 
ڕادەگەیەنیــن  ئــاگاداری ڕای گشــتیی 
کــە ئەو کەســانە هیــچ پێوەندییەکیان بە 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 
نێو کۆمەاڵنی خەڵکە.الوازکردنی پێگەی حیزبی دێموکرات لە نییــە و تەنیــا ئامانجیــان بەدناوکــردن و 



٣ ژمارە ٧٨٤ ، ٦ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

خه باتــی دژی كۆمــاری ئیســامی لــه  
نێــو نه تــه وه كان له  ئێراندا له  ســه ر په یامی 
ڕەزای پاڵــه وی ڕانه وه ســتاوه  تاكــوو گــه ر 
گوێڕایه ڵــی ئــه و نه بووین، ئیــدی خه بات 
وێــران ده بــێ و به  ئــاوات ناگه ین، به ڵكوو 
ئــه وه  ئــه و و ئه وانیترن كه  به  ڕوونی ده بێ 
بڵێــن كــه  كام ئێرانیــان مه به ســته  تاكــوو 
بزانیــن خۆ لــه و ڕوئیایــه دا ده بینینه وه  یان 
نــه ؟ ئێرانــی یــه ك نه ته وه یی بــه  مافێكی 
یــان،  شــارۆمه ندییه وه   بچكۆلــه ی 
ئێرانێــك كــه  پێــك هاتووه  لــه  پێكه وه بوونی 
ده بــێ  نه تــه وه كان؟  دڵخوازانــه ی هه مــوو 
خه تی خۆیان دیاری بكه ن و بزانین له  كام 
الی هێڵه كه ن، به رده وامیی شــۆڤێنیزم یان 
بــڕوا بــه  هاوتایی و یه كســانیی نه ته وه كان 

له  ئێراندا؟

مامۆســـتایان پێشـــەنگی کاتـــە قەیراناوییەکانـــن و داهاتـــوو لەدەســـت ئەواندایـــە

درێژەی پەیڤ

مامۆســتایانی  پیشــەیی  یەکیەتیــی 
5ی  بەبۆنــەی  ئێــران  کوردســتانی 
ئوکتۆبــر ڕۆژی جیهانیــی مامۆســتایان 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

ئەمــڕۆ لــە حاڵێکــدا پێشــوازی لــە 5ی 
ئۆکتۆبــر )١٣ی ڕەزبــەر( وەک ڕۆژی 
کــە  دەکەیــن  مامۆســتایان  جیهانیــی 
ڤایرۆســی کۆڤیــد-١٩ وەک قەیرانێــک 
دنیای مرۆڤایەتیی بەگشــتی خســتووەتە 
ژێر کارتێکەریی خۆیەوە و لەو نێوانەشــدا 
قوتابخانــە لــە جەرگــەی ئــەو قەیرانــەدا 

خۆی دەبینێتەوە.
و  نەخــوازراو  دیــاردە  ئــەو  دەرکەوتنــی 
چــاوەڕوان نەکــراوە، بــە ڕادەیــەک بەرین 
بووەتــەوە کــە زۆربەی نزیــک بە تەواوی 
تووشــی  جیهانــی  حکوومەتەکانــی 
سەرلێشــێواوی کــردووە، بــەاڵم دەبــێ ئەو 
ڕاســتییە بزانیــن کــە ئــەو دەســەاڵتانەی 
ڕەوایــی خۆیــان لــە خەڵــک وەردەگــرن، 
زووتر و باشــتر لەوانەی دیکە بە خۆیاندا 
هاتنــەوە و لــە ئاکامی هاوبیریی گشــتی 
ڕێگاچــارەی  خۆیانــدا  هەمەالیەنــەی   و 
پــەروەردەی  پرســی  بــۆ  گونجاویــان 
تــا  توانییــان  و  دۆزییــەوە  واڵتەکەیــان 
ڕادەیەک پێش بە خەساری زیاتر بگرن.

لە بەرانبەردا، ئەو واڵتانەی کە گوێ لە 
دەنگ  و بۆچوونی دڵسۆزان و چاالکانی 
گەلــی خۆیــان ناگــرن و بۆ چارەســەریی 
پرســی قەیراناویــی پــەروەردە تەنیــا فێری 
دەســتووردانی ســتوونی بوونــە، هــەروا لە 
دەســووڕێنەوە  بێســەرەوبەرەییدا  گێــژاوی 
هــەروا  قوتابخانەکانیــان  و  و کۆمەڵــگا 

بەردەوام قوربانیی لێ  دەکەوێتەوە.
جیهانیــی  ڕۆژی  ئەمســاڵی  مــژاری 
مامۆســتایان بریتییــە لە: »مامۆســتایان 
و  قەیراناوییەکانــن  وەختــە  پێشــەنگی 
داهاتــوو لەدەســت ئەواندایە«. هەروەها لە 
درێژەدا هاتووە: »دەبێ ئەم بۆنەیە بکرێتە 

کۆنفڕانســی کۆمیتەکانی ڕێکخســتنی 
ئاشــکرای حیزبی دێموکرات بە دروشمی 
»بە خۆڕێکخســتنەوەمان ڕاســان بەهێزتر 
لــە  دەکەیــن«  گەشــاوەتر  هیــواکان  و 
چەندین شــار و شارۆچکەی کوردستانی 
باشــوور بەڕێــوە چــوو. ڕۆژی سێشــەممە 
١٣٩٩ی  ڕەزبــەری  ٨ی  ڕێکەوتــی 
کۆمیتەکانــی  کۆنفڕانســی  هەتــاوی، 
ڕێکخستنی ئاشکرای حیزبی دێموکرات 
بــە دروشــمی »بــە خۆڕێکخســتنەوەمان 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 
دەکەیــن« لــە کۆمیتــەی زاگــرۆس، بــە 
ئامادەبوونــی »محەممەدنەزیف قادری« 
لێپرســراوی گشــتی،  دووەمــی  جێگــری 
»تاهیر مەحموودی« بەرپرســی دەزگای 
ڕێکخستن، »سەلیم زەنجیری« بەرپرسی 
دەزگای هەڵبــژاردن و هەروەها ئەندامانی 

ئەو کۆمیتەیە لە کۆیە بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە  ســەرەتای 
نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیب« و خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی 
پێکــرد.  دەســتی  کوردســتان  و  کــورد 
دەزگای  بەڕێوەبەرانــی  لەالیــەن  دواتــر 
مەشــرووعییەت  دەنگــی  هەڵبژاردنــەوە 
بــۆ کۆنفڕانــس وەرگیــرا و دەســتورکاری 

کۆنفڕانس بۆ بەشداران خوێندرایەوە. 
دواتر بە مەبەستی کردنەوەی کۆنفڕانس، 
قــادری«  »محەممەدنەزیــف  لــە  داوا 
گشــتی  لێپرســراوی  دووەمــی  جێگــری 
گشــتییەکانی  پێوەندییــە  بەرپرســی  و 
باســێک  کــە  کــرا  دێموکــرات  حیزبــی 
ئابووریــی  و  سیاســی  دۆخــی  لەســەر 
ئێــران و بەتایبەت کوردســتان پێشکەشــی 
بەشدارانی کۆنفڕانس بکات. »قادری« 
لە وتەکانیدا باسی لە سێ تەوەری ئێران، 
کوردســتان و حیزبــی دێموکــرات کــرد و 
بــەوردی ئامــاژەی بــە دۆخــی نالەبــاری 
ئێــران  ئابووریــی  داڕمانــی  و  سیاســی 
لەژێــر ســێبەری ئەو ڕێژیمــە دیکتاتۆر و 
دەوڵەتیــی  تێرۆریزمــی  و  دژی گەلییــە 
کۆماری ئیســامی کرد کە بە شــێوەی 
هەمــوو  لــە  دەســتێوەردان  سیســتماتیک 
واڵتانــی ناوچــە و ئاژاوەگێــڕی دەنێتەوە. 
ناوبــراو ئاماژەی بــەوە دا کە ئەو ڕێژیمە 

دەرفەتێــک هەتــا لــەودا نــرخ بۆ پیشــە و 
کەسایەتیی مامۆستایان دابنرێت. 

جیــاوازی  بەبــێ  هەمــووان  پێویســتە 
بــن،  مامۆســتایان  دەنگــی  گوێڕایەڵــی 
چونکــە جێگــەی ئــەوان لەنێــو جەرگەی 

پرسی فێرکاریدایە. 
بۆ ئەوەی مافی فێرکاری لەژێر هەڕەشە 
گشــتگیری  نەخۆشــیی  گوشــاری  و 
کۆڤید-١٩ لەنێو نەچێت، دەبێ دەمودەست 
و لــە هــەر کاتێکــی تر پێویســتترە کە بە 
پیر بانگەوازی مامۆستایان و وانەبێژانەوە 
بچین. هەروەها لەم بارودۆخە هەســتیارەدا 
پێویســتە کە مامۆســتایان وەک پێشــڕەو 
بێنــە مەیدانــی تێکۆشــان و بــە هانــای 
چینی ناســک و هەستیاری کۆمەڵگای 
خۆیانــەوە کــە هەمــان قوتابییانــن بچن و 
درزی پرســی فێربــوون بــە کەمترین ڕادە 

بگەیەنن«.
مامۆستایانی بە هەڵوێست و چاوکراوەی 

کوردستان!
یەکیەتییەکەمــان پێــی وایــە کــە ئەگەر 
بەپێی ڕێنمایی و دروشمەکانی ئەمساڵی 
بانگەوازی ڕۆژی جیهانیی مامۆســتایان 
وەک  خۆتــان  بــۆ  ئێــوە  دەبــا  بووایــەت، 
مامۆســتایانی دڵســۆز و بەئەزمــوون یــان 
نوێنەرە پیشەییەکانتان وەک سەرەکیترین 
لــە  داکۆکیــکار  بەرچــاوی  فاکتــەری 
پرســی پــەروەردە و فێــرکاری، بەشــداری 
تێکــڕای کوڕ و کۆبوونــەوەکان بوایەن و 
لــە نزیکــەوە و بــە وردبینــی ئاییننامــە و 
بڕیارەکانتان بە مەبەســتی هەرچی باشتر 
ئیدارەکردنــی قوتابخانــەی ئەم ســەردەمە 

هەستیارە چاودێری بکردایەت.
هەروەهــا دەبوایــەت کــە ڕێــکار و دەنگی 
ســەندیکا و ڕێکخراوە پیشەییەکانی سەر 
بــە توێژی مامۆســتایان وەک پێوەرێکی 
یاســایی و شــەرعی لە بەرچاو بگیردرێن 

و بە »پێشەنگ« ناوزەدیان بکردایەن. 
دەبینیــن  وەک  مەخابــن  کەچــی 

پێچەوانــەن.  بــە  دروســت  ڕاســتییەکان 
ئاخونــدە  ســەرەڕۆی  دەســەاڵتی 
دنیاپەرســتەکان لە کوێ و قەبووڵکردنی 
چەمکــی ســەردەمییانەی »مامۆســتای 

پێشەنگ« لە کوێ؟!
بــە چاوخشــانێک بــە دۆخــی ئەمــڕۆی 
پــەروەردەی ژێــر دەســەاڵتی حکوومەتــی 
تاران، ئەو ڕاستییەمان بە ساناهی بۆ ڕوون 
دەبێتــەوە کــە بۆچــی ڕێگەی بەشــداریی 
کۆمەڵــگا  جۆراوجۆرەکانــی  چینــە 
دەگیردرێــت.  گرینگــەکان  پرســە  لــە 
بەرپرســانی پلەبااڵی بــواری پەروەردە کە 
خــاوەن شــیاوەتی نیــن و هەمــوو گەنــدەڵ 
و گــوێ  لــە مســتن، لــە ئاشــکرابوونی 
ئــاکارە هەڵەکانیــان دەترســن، هــەر بۆیــە 
لەگــەڵ هەر جۆرە بەشــداری پێکردنێکی 
ســەندیکا و ڕێکخراوە پێشەییەکان لەمەڕ 
چارەسەرکردنی کێشە و گرفتەکانی ئەم 

ڕۆژانە دژایەتی دەکەن. 
بڕینــەوەی حوکمی جۆراوجۆری دادوەری 
وەک زینــدان، دەرکردن، دوورخســتنەوە و 
هتــد کــە لەژێر تۆمەتگەلی هەڕەشــە بۆ 
سەر تەناهیی نەتەوەیی و تەبلیغ بە دژی 
نیــزام دەر دەکرێــن، بــۆ ئەوەیــە کە ڕێگە 
نــەدەن مامۆســتایان بــە هێنانە بەر باســی 
مافەکانــی خۆیــان و قوتابییــان، زیــان بە 
کۆڵەکەکانی زوڵم و ســتەمی دەســەاڵت 
مامۆســتایان  مووچــەی  بگەیەنــن. 
نۆرمــی  لەگــەڵ  درێــژی  مەودایەکــی 
داهاتــی ســتاندارد لــە ئێرانــدا هەیــە و بە 
پلەیەکــی بەرچــاو لەژێر هێڵــی هەژاریدا 

جێگای خۆی دەبینێتەوە. 
ئەوەش لە ئاکامی سیاسەتی ناحەکیمانەی 
دەسەاڵتی تارانەوە سەرچاوە دەگرێت. ئەوە 
لــە حاڵێکدایــە کە تێکڕای ئــەو هەواڵنە 
و  یوونیســکۆ  بڕیارەکانــی  دژی  بــە 
ڕاگەیەندراوەکانــی پەیوەندیدار بە ڕۆژی 

جیهانیی مامۆستایانن.
بنەماڵــە  و  خۆشەویســت  قوتابییانــی 

بەڕێزەکان!
دەسەاڵتی فێاڵوباز و فریوکاری ویایەتی 
فەقیهـ وەک لە دروشمە سەرەکییەکانیدا 
دەردەکەوێــت، بــاوەڕی بــە هیچــکام لــە 
و  جیهانییــەکان  ڕێکخــراوە  بڕیارەکانــی 
یــەک لــەوان یوونیســکۆ نییــە، بــەاڵم بە 
زۆربەیانــدا  لــە  فریوکارانــە  مەبەســتی 
نوێنەرەکەیــەوە  ڕێگــەی  لــە  و  ئەندامــە 

ئاییننامە و بڕیارەکان واژۆ دەکات.
جیــا لــەو گرفتانــەی کــە بــاس کــران، 
هەمــووان دەزانیــن کــە لــە ئێــران مافــی 
یەکســان و بەرانبەر بۆ تێکڕای قوتابییان 
لە ئارادا نییە، پرسی فێرکاری بە ئاشکرا 
بازرگانیی پێوە دەکرێت، کار و چاالکیی 
مامۆســتایان چ وەک تــاک و چ لەنێــو 
ڕێکخراوە پیشەییەکانی خۆیاندا خراونەتە 
ژێر سێبەری نگریسی حەراسەت، بەسیج، 
گوزینــش، ئەماکــن، ســپای پاســداران و 

ئیدارەکانی سەر بە ئیتاعات. 
لــە  و  زۆرەملــێ  شــێوەی  بــە  قوتابییــان 
ڕێگەی تەماع وەبەرنان بە نیزامی دەکرێن 
و وەک ئامرازی ســیخوڕی لە ڕیزەکانی 
لــێ   خراپیــان  کەڵکــی  ســپا  و  بەســیج 
وەردەگیرێــت،  مافــی خوێنــدن بە زمانی 
دایکــی زەوت کــراوە و پارێــزگاری لــە 
کولتــووری کەمینە نەتەوەییەکان مانای 
نییە، نوێنەری مامۆســتایان، قوتابییان و 
بنەماڵەکانیان لە هیچکام لە ناوەندەکانی 
بڕیاردان ڕێگەیان پێ  نادرێت، ناوەڕۆکی 
کتێبــە دەرســییەکان زۆر ناســەردەمیانە، 
ڕەگەزپەرســتانەن.  و  شۆڤینیســتانە 
جوغرافــی و مێــژوو بــە شــێوەیەکی دژە 
مرۆییانە دەستکاری دەکرێن و لە بەرنامە 
و پرۆگرامــە فێرکارییــەکان مافەکانــی 
بــە  نەتەوەییــەکان  و  ئایینــی  کەمینــە 

ئاشکرا پێشێل دەکرێن.
ســەیر لەوەدایــە کــە ڕێژیمــی ئێــران لــە 
و  ئەندامــە  یوونیســکۆدا  ڕێکخــراوی 
تێکڕای یاســا و ڕێساکانی ئەو ناوەندەی 

بە خۆڕێکخستنەوەمان ڕاسان بەهێزتر و هیواکان گەشاوەتر دەکەین
بــۆ  خەڵکــی  ژیانــی  بژێویــی  و  دۆخ 
گرینــگ نییــە و بێجگە لــە ئیدئۆلۆژیی 
»والیەتی فەقیهـ«ـــی خۆی و سەرکوت 
و زەبروزەنگ، گرینگی بە هیچ شتێکی 

دیکە نادات.
ڕەوتــی  درێــژەی  لــە 
 ، ا د کە نســە ا نفڕ کۆ
یــاری«  »ویــدا 
پێشــووی  بەرپرســی 
زاگــرۆس  کۆمیتــەی 
و  کار  ڕاپۆرتــی 
چاالکیــی کۆمیتەی 
لــەو ماوەیــەی کاری 
کۆمیتەدا، پێشکەشی 
بەشــدارانی کۆنفڕانس 
دوای  کــرد. 
باســکردنی تێبینــی و 
پرسیاری ئامادەبووانی 
 ، نــس ا نفڕ کۆ
دەزگای  بەڕێوەبەرانی 
هەڵبژاردن بــە کورتی 

ئاماژەیــان بە گرینگیی هەڵبژاردن وەکوو 
جەوهــەری دێموکراســی و نەهادینەبوونی 
دێموکراتــدا  حیزبــی  لــە  چەمکــە  ئــەو 
بنەمایانــەی  لــەو  یەکێــک  کــە  کــرد 
کــە حیزبــی دێموکــرات لــە ســەری بینــا 
کــراوە، دێموکراســی و هەڵبــژاردن بــووە. 
هەروەهــا شــرۆڤەی شــێواز و مێکانیزمی 
کــرد.  بەشــداران  بــۆ  هەڵبژاردنیــان 
کۆنفڕانســی  کاری  کۆتایــی  بڕگــەی 
کۆمیتــەی زاگــرۆس لەژێــر نــاوی« بــە 
و  بەهێزتــر  ڕاســان  خۆڕێکخســتنەوەمان، 
هیواکان گەشاوەتر دەکەین« تەرخان کرا 
بــە هەڵبژاردنــی بەرپــرس و بەڕێوەبــەری 
نوێــی کۆمیتــە لە هەڵبژاردنێکــی ئازاد، 
دێموکراتیــک و نهێنیــدا و بــەم چەشــنە 
هــات.  بــە کاری کۆنفڕانــس  کۆتایــی 
ڕۆژی  ئێــوارەی  کاتژمێــر٤ی  هەروەهــا 
ڕەزبــەری  ٩ی  ڕێکەوتــی  چوارشــممە، 
کۆنفڕانســی  هەتــاوی،  ١٣٩٩ی 
کۆمیتــەی کۆیــە ســەر بە ڕێکخســتنی 
ئاشکرای حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران  لەژێر ناوی« بەخۆڕێکخستنەوەمان 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 

پەسەند کردووە. 
لە تێکڕای ئەمانە گرینگتر، لە دانیشتنی 
بڕیــاری ١٩٩٤ کە ڕۆژی 5ی ئۆکتۆبر 
مامۆســتایان  جیهانیــی  ڕۆژی  وەک 
دیــاری کــرا، نوێنــەری ئێــران بەشــداریی 
تێــدا کرد و بەرنامە و پەســەندکراوەکانی 

ئەم بۆنەیەی واژۆ کردووە. 
کەچی لە ماوەی ٢5 ساڵی ڕابردوودا لە 
هیچ شوێنێک ئاوڕی لەو یادە نەداوەتەوە 

و هەست بە بەرپرسیاریەتی ناکات. 
ئــەو  تێکــڕای  هــۆکاری  بەدڵنیاییــەوە 
کەمتەرخەمیگەلــە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی 
کــە ناوەڕۆکی نیزامــی ویایەتی فەقیهـ 
ئەوەنــدە بــێ نرخــە کــە ڕووی ئــەو جــۆرە 

مەجلیسانەی نییە.
خۆشەویستان!

مامۆســتایانی  پیشــەیی  یەکیەتیــی 
کوردســتانی ئێــران، بە ڕێــز و حورمەتەوە 
مامۆســتایان  جیهانیــی  ڕۆژی  یــادی 
دەکاتــەوە و بــەم بۆنــەوە پیرۆزبایی خۆی 
و  مامۆســتایان  تێکــڕای  ئاراســتەی 
وانەبێژانی دڵســۆزی کوردســتان دەکات، 
بــە تایبەتی ئەو ڕۆڵە نیشــتمانپەروەرانەی 
کــە بــە ســەخاوەتەوە ئەرکی قورســی ئەم 
پیشــە پڕبایەخەیــان لــە ئەســتۆ گرتــووە و 
ســەرەڕای گرفــت و ئاریشــە دژوارەکانی 

بە هەڵوێستەوە هەنگاو دەنێن. 
هــەر ئەوە لە مامۆســتایانی چاونەترســی 
چــاوەڕوان  داگیرکراومــان  کوردســتانی 
دەکرێــت کــە وەک هەمیشــە پشــت بــە 
دوژمن و ڕوو لە گەلە ستەملێکراوەکەمان 
لــە  وەرگرتــن  ئیلهــام  بــە  و  تێبکۆشــن 
دروشمی ئەمســاڵی ڕێکخراوی جیهانیی 
مامۆســتایان، لــە بوارەکانــی دیســیپلین، 
گەلدۆســتی، خۆڕاگــری و مافخــوازی 
بــن، پێشــەنگایەتیی خۆیــان بــۆ هەمووان 

نیشان بدەن. 
مێــژوو نیشــانی داوە کــە ئەگــەر بەجــێ 
بەرپەرچــی پیانەکانــی دوژمنی ماف و 

ئازادییــەکان نەدەینەوە، ئەرکی داهاتووی 
خۆمــان و نەوەکانمــان لــەوەی کــە هەیــە 

قورستر دەبێت.
لــە قوتابییانــی  داوا  لــە هەمــان کاتــدا 
کــە  دەکەیــن  کوردســتان  چاوگەشــی 
بــە  گــەورە  ڕووناکیــی  چــرای  لەژێــر 
ئەزموونەکانیان، مامۆستایانی پێشەنگی 
خۆیــان بدۆزنــەوە و لەژێــر ئامۆژگارییــە 
هاوپەیمــان  و  یەکــدڵ  بەنرخەکانیــان 
و  ڕزگاری  خــۆری  دەرکەوتنــی  هەتــا 
هاتنەبــەری داری ســەوزی ئاواتەکانیــان 

لەگەڵیان بمێننەوە.

یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی 
کوردستانی ئێران 

٥ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠ی زایینی 
١٣ی ڕەزبەری ٢٧٢٠ی کوردی

دەکەیــن« بــە ئامادەبوونــی د. »ئــاوات 
ســاروج«، ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی 
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکــرات و 
»ســەلیم زەنجیــری« بەرپرســی دەزگای 

هەڵبژاردن و هەروەها »ئەسعەد باریکە«، 
بەرپرسی ڕێکخستنی ئاشکرای هەرێم لە 

کۆیە، بەڕێوە چوو.
کۆنفڕانســەکە بــە ســروودی نەتەوایەتیی 
بێدەنگــی  خولەکێــک  و  ڕەقیــب  ئــەی 
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
 پاشان دەنگی مەشرووعییەتی کۆنفڕانس 
لەالیەن بەڕێوەبەرانی کۆنفڕانسەوە وەرگیرا 
کۆنفڕانــس  ئامادەبووانــی  هەمــوو  کــە 

دەنگی مەشرووعییان بە کۆنفڕانس دا.
دواتر بە مەبەســتی کردنەوەی کۆنفڕانس 
داوا لــە د. »ئــاوات ســاروج« ، ئەندامی 
سیاســی  ناوەنــدی  ئیجرایــی  هەیئەتــی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران کرا 

کە باسێکی سیاسی پێشکەش بکات.
ناوبــراو لە ســەرەتای وتەکانیــدا ئاماژەی 
بــە ئــەرک و ڕۆڵــی ئەندامانــی حیزبــی 
دا کــە پێویســتە لــەم قۆناغە هەســتیارەدا 
چــۆن ڕۆڵــی خۆیــان بگێــڕن، بەتایبەتــی 
نەتەوەیــی  شۆڕشــگێر،  حیزبێکــی  لــە 
و دێموکراتــدا کــە لــە پتــر لــە ٧5 ســاڵ 
خەباتــی بێوچــان و پــڕ لە کەندوکۆســپدا 

دریژەی بە تێکۆشانی خۆی داوە.
درێــژەی  لــە  هەروەهــا  »ئــاوات«  د. 
قســەکانیدا باســی لــە مێــژووی خەباتــی 
حیزبــی دێموکــرات کرد کە هەموو کات 

ســەروەری و ســەربەخۆیی سیاسیی خۆی 
سیاســیی  گۆڕەپانــی  لــە  و  پاراســتووە 
خۆرهــەاڵت و ناوچــەدا حیزبیکــی خاوەن 
و  ئــازادی  و  بــووە  شــوێندانەر  و  پێگــە 
لــە  تــاک  ســەروەریی  و  دێموکراســی 

کۆمەڵگا ئاوات و ئامانجیەتی.
لە بەشــێکی دیکەی کاری کۆنفڕانسدا، 
»زاهیــد ڕاشــدی« بەرپرســی کۆمیتەی 
چاالکیــی  و  کار  ڕاپۆرتــی  کۆیــە 
ئــەو  کاری  مــاوەی  لــە  کۆمیتــەی 
بەشــدارانی  پێشکەشــی  کۆمیتەیــەدا 
دیکــەی  بڕگــەی  کــرد.  کۆنفڕانــس 
کۆنفڕانــس تەرخــان کرابــوو بــە ڕەخنــە و 
کۆنفڕانــس  ئامادەبووانــی  کــە  پێشــنیار 
چاالکانــە بەشــدار بــوون. دوایین بڕگەی 
بــە  کــرا  تەرخــان  کۆنفڕانــس  کاری 
بەڕێوەبەریــی  و  بەرپــرس  هەڵبژاردنــی 
نوێــی کۆمیتە کە لە کەشــێکی ئازاد و 

دێموکراتیکدا بەڕێوە چوو.
هەینــی  ڕۆژی  تریشــەوە  لەالیەکــی 
١٣٩٩ی  ڕەزبــەری  ١١ی  ڕێکەوتــی 
کۆمیتــەی  کۆنفڕانســی  هەتــاوی، 
ســلێمانی سەر بە ڕێکخســتنی ئاشکرای 

»بــە  نــاوی  لەژێــر  دێموکــرات  حیزبــی 
بەهێزتــر  ڕاســان  ڕێکخســتنەوەمان  خــۆ 
بــە  دەکەیــن،  گەشــاوەتر  هیــواکان  و 
ئامادەبوونــی »لوقمان مێهفەر« ئەندامی 
ئیجرایــی  هەیئەتــی 
سیاســی،  ناوەنــدی 
مەحمــوودی«  »تاهیــر 
دەزگای  بەرپرســی 
»ســەلیم  ڕێکخســتن، 
بەرپرســی  زەنجیــری« 
و  هەڵبــژاردن  دەزگای 
»ئیسماعیل ڕەحمانی« 
بەرپرسی پێوەندییەکانی 
لــە ســلێمانی و  حیــزب 
زۆربــەی  بەشــداریی 
کۆمیتــەی  ئەندامانــی 
ســلێمانی بەڕێــوە چوو. 
بــە  کۆنفڕانســەکە 
نەتەوەیــی  ســروودی 
و  ڕەقیــب«  »ئــەی 
بێدەنگــی  خولەکێــک 
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 
کوردستان دەستی پێکرد. دوای وەرگرتنی 
دەنگی مەشرووعییەتی کونفڕانس لەالیەن 
باســێکی  کۆنفڕانســەوە،  بەڕێوەبەرانــی 
سیاســیی پێوەندیدار بە ئێران و کوردســتان 
ئەندامــی  مێهفــەر«  »لوقمــان  لەالیــەن 
هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەنــدی سیاســییەوە 
پێشکەشــی بەشــدارانی کۆنفڕانــس کرا. 
ناوبراو لە ســەرەتای قســەکانیدا ئاماژەی 
بــە فەلســەفەی بوونــی ڕێژیمــی ئێــران و 
ڕێژیمــە  ئــەم  هاتنەســەرکاری  مێــژووی 
ڕۆژهەاڵتــی  ناوچــەی  ئاڵۆزکردنــی  و 
نێوەڕاســت و چارەنووســی ئــەم ناوچەیــە 
بەتایبــەت  و  فرەنەتەوەبوونــی  بەهــۆی 
نەتــەوەی کورد کــە خەباتێکی بێوچان و 
پڕ لە هەوراز و نشیوی تێپەڕاندووە، کرد.
قســەکانیدا  درێــژەی  لــە  »مێهفــەر« 
سیاســییەکانی  هاوکێشــە  لــە  باســی 
ناوچــە و هەســتیاربوونی دۆخەکــە کــرد 
دۆخەکــەی  هەڵســەنگاندنی  بــەوردی  و 
کرد و سیاســەتی حیزبی دێموکراتی لەو 
پێوەندییــەدا شــی کــردەوە و ئاماژەی بەوە 

دا کە دەبێ بەهێزتر و شوێندانەرتر بین.

کۆنفڕانــس  کاری  دیکــەی  بڕگــەی 
تەرخان کرا بە ڕاپۆرتی کۆمیتەی پێشوو 
کــە لەالیــەن »ڕەزا مورادی« بەرپرســی 

پێشووی کۆمیتەوە پێشکەش کرا.
پێشــنیاری  و  ڕەخنــە  و  تێبینــی  دوای 
هەڵبژاردنــی  کۆنفڕانــس،  بەشــدارانی 
بەڕێوەبەریی نوێی کۆمیتە لە کەشــێکی 
ئــازاد و دێموکراتیکــدا بەڕێــوە چــوو و 
بەرپــرس و بەڕێوەبــەری نوێــی کۆمیتــە 

هەڵبژێردران.
هەر لەم چوارچێوەیەدا ڕۆژی دووشــەممە 
ڕێکەوتی ١٤ ڕەزبەری ١٣٩٩ی هەتاوی، 
کۆنفڕانســی کۆمیتــەی ســۆران ســەر بە 
ڕێکخستنی ئاشکرای حیزبی دێموکرات 
لەژێــر نــاوی »بە خــۆ ڕێکخســتنەوەمان 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 
»کاوە  ئامادەبوونــی  بــە  دەکەیــن، 
بەهرامی« ئەندامی دەســتەی کارگێڕی 
بەرپرســی  مەحمــوودی«  »تاهیــر   ،
دەزگای ڕێکخســتن، »سەلیم زەنجیری« 
بــە  و  هەڵبــژاردن  دەزگای  بەرپرســی 
بەشداریی زۆربەی ئەندامانی کۆمیتەی 

سۆران بەڕێوە چوو.
نەتەوەیــی  ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە 
»ئــەی ڕەقیــب« و خولەکێــک بێدەنگی 
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
دوای وەرگرتنی دەنگی مەشــرووعییەتی 
بەڕێوەبەرانــی  لەالیــەن  کونفڕانــس 
کۆنفڕانســەوە، باســێکی سیاسیی لەالیەن 
دەســتەی  ئەندامــی  بەهرامــی«  »کاوە 
کارگێڕیی حیزبی دێموکرات پێشکەشــی 

بەشدارانی کۆنفڕانس کرا.
بڕگەی دیکەی کاری کۆنفڕانس تەرخان 
کــرا بــە ڕاپۆرتــی کۆمیتەی پێشــوو کە 
لەالیــەن »ڕامیــن عومەرزادە« بەرپرســی 

پێشووی کۆمیتەوە پێشکەش کرا.
پێشــنیاری  و  ڕەخنــە  و  تێبینــی  دوای 
هەڵبژاردنــی  کۆنفڕانــس،  بەشــدارانی 
بەڕێوەبەریی نوێی کۆمیتە لە کەشــێکی 
ئــازاد و دێموکراتیکــدا بەڕێــوە چــوو و 
بەرپــرس و بەڕێوەبــەری نوێــی کۆمیتــە 

هەڵبژێردران.



  ژمارە ٧٨٤ ، ١٥ی ڕەزبەری ٤١٣٩٩

درێژە لە الپەڕەی ٥

بینەرانــی خۆشەویســتی تیشــک ئەم 
بەرنامەیەکــی  لــە  بــاش.  کاتەتــان 
خزمــەت  هاتینــە  دیکــە  تایبەتــی 
ئێــوەی ئازیــز، میوانــی ئــەم جــارەی 
بەڕێزلێپرســراوی  بەرنامەکەمــان 
و  دێموکــرات  حیزبــی  گشــتیی 
هەروەهــا فەرماندەیی گشــتیی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستانە. بەڕێزکاک 
مســتەفا هیجــری زۆر بەخێــر بێــن بۆ 

بەرنامەکەمان.   
-زۆر سپاس

ڕاســتیدا  لــە  بەرنامــە  ئــەم  مــژاری 
ئاوڕدانەوەیەکــی کورتــە لــە دواییــن 
ناوچــە  سیاســییەکانی  ئاڵوگــۆڕە 
و  ئێــران  بــە  پەیوەندیــدار  جیهانــی  و 
کۆمــاەی ئیســامی و هەروەهــا دوا 
ســەفەر یــا باشــترە بڵێیــن دوا دیداری 
ســەنگەرەکانی  لــە  هیجــری  بەڕێــز 
کوردســتان.  پێشــمەرگەی  هێــزی 
مســتەفا  کاک  پرســیارمان  یەکــەم 
ئــاگادارن  وەک  کــە  ئەبێــت  ئــەوە 
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوودا ڕووداوێکــی 
مێژوویــی هاتە گــۆڕێ. واژۆکردنی 
ڕێککەوتننامــەی ئاشــتی لــە نێــوان 
ئیســڕاییل و دوو واڵتــی عەرەبی واتە 
مەســەلە  ئــەم  ئیمــارات.  و  بەحرەیــن 
دژکردەوەی توندی سەرانی کۆماری 

چــی  لــە  تــاران  لێکەوتــەوە.  ئیســامی 
نیگەرانە؟

-تــاران بە بۆچوونی من لە چەند الیەنەوە 
نیگەرانە و نیگەرانییەکەشی بە نیسبەتی 
خــۆی لە جێی خۆیدایە، یەکەم شــت ئەوە 
کــە واڵتانــی عەرەبــی کــە پێشــتر کەم و 
دەدا  فلســتینییەکانیان  یارمەتــی  زۆر 
ئاشــکراش  شــێوەیەکی  بــە  بڵێــم  ئەگــەر 
ئیســرائیل  لەگــەڵ  دوژمنایەتیــان  نەبــێ 
دەکــرد بەخاتــر ئــەو داگیرکارییــەی کــە 
خاکــی فلســتین کــە لــە ژێــر دەســەاڵتی 
ئیســرائیلدا ماوەتــەوە و دەیانویســت خۆیان 
بــە یار و پشــتیوانی فلســتین نیشــان بدەن 
لــە نێــو کۆمەڵــگای عەرەبیــدا و هەروەها 
لە نێو کۆمەڵگای ئیســامیدا چەشنێک 
هاوپەیوەندی لە سەر ئەو مەسەلەیە هەبوو 
چوونکــە پێشــتریش دوای شــەڕی شــەش 
ڕۆژە کــە واڵتانــی عەرەبــی لــە شــەڕ لە 
و  خــوارد  شکســتیان  ئیســرائیل  دژی 
بەشێک لە خاکی میسر و ئۆردۆن کەوتە 
دەســتی ئیســرائیل ئــەو دوو واڵتە لەگەڵ 
ئیســرائیل ئاشــت بوونەوە و بەشــێکی زۆر 
لــەو خاکــەی کە داگیر کرابوو توانیان بە 
دەســتی بێننەوە؛ ئەوە بوو بە هۆی ئەوەی 
کــە ئــەو دوو واڵتە لە الیــەن کۆمەلگای 
عەرەبییــەوە لــە ڕاســتیدا خرانــە پەراوێزەوە 
و لــەو دەمــەوە هــەر واڵتێکــی عەرەبــی 
حکوومەتــی  لەگــەڵ  کــە  ویســتبای 
یــا  بخــات  ڕێــک  پەیوەنــدی  ئیســرائیل 
پەیوەندییەکەی ئاســایی بکاتەوە دەکەوتە 
بەر تانە و لۆمەی واڵتانی عەرەبی بەاڵم 
ئــەو جــارە نەک هــەر ئــەو ڕووداوە ڕووی 
نــەدا بەڵکــوو لــە بڕیارنامەیەکیشــدا کــە 
فلســتین  حکوومەتــی  دەرەوەی  وەزیــری 
ئامادەی کردبوو بۆ کۆبوونەوەی وەزیرانی 
واڵتانی عەرەبی لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو 
مەســەلەیەدا قســە بکەن ئینتزاریان هەبوو 
کــە ئیماراتــی یەکگرتــووی عەرەبی کە 
ئەو ڕێککەوتننامەی واژۆ کردووە لەگەڵ 
ئیســرائیل مەحکــووم بکــرێ، مەحکــووم 
واڵتانــی  لــە  هێنــدێ  بەڵکــوو  نەکــرا 
دیکــە خوازیــاری ئــەوە بــوون کــە دەبــێ 
پەیوەندییەکانــی نێــوان واڵتانــی عەرەبــی 
لەگەڵ ئیســرائیل ئاســایی بکرێتەوە. ئەوە 
لــە الیەکــەوە فلســتینییەکانی لــە واقعدا 
زۆرتر لە ڕابردوو خۆیان لە زوو وا دەدیتەوە 
بەاڵم ئەســڵی مەســەلەکە کە چاوی لێ 
دەکەیــن نیگەرانی ئێران لە بەر فلیســتین 
بــەر خۆیەتــی  لــە  نییــە بەڵکــوو زۆرتــر 
چوونکــە ئێســتا ئیــدی ئیســرائیل دێتــە 
واڵتانــی عەرەبــی بــە تایبەت ئیمــارات و 
بەحرەینیش کە دوای وی پەیوەندییەکانیان 
دەکــرێ  چــاوەڕوان  و  بووەتــەوە  ئاســایی 
دیکــەی  واڵتانــی  لەگــەڵ  پەیوەنــدی 

عەرەبیش ئاسایی ببێتەوە دێتە پەنا گوێی 
ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ئێران و ئەو 
ئاســاییبوونەوە بــۆ خــۆی لــە بوارەکانــی 
بازرگانــی  و  تێکنیکــی  ســەربازی، 
بــەردەوام دەبــێ لەگەڵ واڵتانــی عەرەبی 
و لــە واقعــدا نــە ئــەو ســنووردارێتییەی 
کــە حکوومەتی ئیســرائیل تاکوو ئێســتا 
و  کار  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە  بــووی 
تێکۆشانەکەی لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاستدا 
ئەوانــە کــەم دەبنــەوە و بێجگــە لــەوە بــە 
پێچەوانەکەیشــی ئــەو پەیوەندییانــە دەبنە 
هۆی ئــەوەی کــە حکوومەتی کۆماری 
ئیســامی بە هۆی نفووزی ئیســرائیل چ 
لــە بــاری ئیتاعاتــی، لە بــاری ئابووری 
و لــە بــاری ســایبێرییەوە کــە دەکەوێتــە 
ئێحتماڵــی  و  بچووکتــرەوە  بازنەیەکــی 
چەشــنێک  داهاتــوودا  لــە  دەدرێ  ئــەوە 
یارمەتــی و هاوپەیمانــی واڵتانی عەرەبی 
لەگەڵ ئامریکا لە الیەک و لە الیەکی 
دیکــەوە لەگــەڵ ئیســرائیل ببێتــە هــۆی 
ئەوەیکــە ئەوانــە کاریگــەری دابنێــت لــە 
ســەر وەزعــی نیزامــی ئێــران. بە گشــتی 
ئێران ئێســتا خۆی لــە گەمارۆدا دەبینێ؛ 
گەمارۆیەکــی زیاتــر لــە ڕابــردوو بۆیــە 
زۆر ناڕەحەتــن و نیگەرانــن کە ئیســرائیل 
دێت لە ســنووری ئەواندا دامودەزگاکانی 
دەتوانــێ دامەزرێنێ. ئەوانە پرســگەلێکن 
تــەواوی  بــە  ئیســامی  کۆمــاری  کــە 
نیگەران کردووە و بۆیە لە پێشدا ڕێبەری 
ئێــران و دواتریــش  ئیســامی  کۆمــاری 
پایــە  بەرپرســانی  لــە  دیکــە  هێندێکــی 
بەرزی ڕێژیم هێرشــیان کرد بۆ ســەر ئەو 
ڕێککەوتننامەیــە و تەنانــەت ئیمــارات و 
بەحرەینیــان کــرد و ئەو چەند ڕۆژە دوای 
واژۆکردنــی ئــەو ڕێککەوتننامە هەواڵی 
ئەوە هەبوو کە کەسێک یان کەسانێکیان 
لە بەحرەین دەستگیر کردووە کە خەریک 
بــوون کاری تێرۆریســتی ئەنجــام بــدەن و 
هێندێــک شــتی دیکــە لەو بــارەوە دەرکە
وت.                                         

پێتــان وایــە ئەم ڕووداوە ئیدامەی هەبێ و 
باقی واڵتانی عەرەبی ناوچەش بگرێتەوە؟ 
بــۆ نموونــە واڵتێکــی وەک عەرەبســتان 
کــە خــاوەن پێگەیەکــی تایبەتییــە لە نێو 
واڵتانــی موســوڵمان پەیوەســت دەبــێ بــەم 

کاروانە؟   
-ئەو ڕەوتە کە ئێســتا دەستی پێ کردووە 
و وەکوو باسم کرد دوای ئەوەیکە واڵتانی 
عەرەبــی هیچکامێکیــان ئــەو قەراردادانە 
پەیوەندییانەیــان  ئــەو  ئاســاییبوونەوەی  و 
مەحکووم نەکرد ئەو ڕەوتە وا وێدەچێ کە 
درێژەی هەبێ؛ هۆکارەکەشی دەگەڕێتەوە 
بــۆ ئەوەیکە مەســەلەی فلســتین یەکجار 
ئیســامی  کۆمــاری  بــووە.  کــۆن  زۆر 
کەرەســتەیەکی  بــە  کردوویەتــی  ئێــران 

تەبلیغاتــی لــە دەســتی خۆیــدا کــە ئــەوە 
واڵتانــی عەرەبــی، ئامریکا، ئیســرائیل و 
هەمــوو واڵتانــی ناوچــە لێــی بێــزارن. لە 
الیەکــی دیکەشــەوە سیاســەتی دەرەوەی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران کە 
دەســتێوەردان لــە کاروبــاری ئــەو واڵتانە، 
هەڕەشــە کــردن لێیــان و نائەمــن کردنــی 
ئەو واڵتانە بووە هەر بەردەوامە؛ ئێستا لە 
هەر جێگایەکی ئەو واڵتانەدا گرووپێکی 
شــێعە هەبێ کۆماری ئیسامی ئێران بە 
هۆی ئەوانەوە دەست دەباتە نێو کاروباری 
ئــەو واڵتانــە. بەهێزیــان دەکا، هانیان دەدا 
بــۆ پێکهێنانی ئاژاوە، ناســەقامگیری بە 
مەبەســتی الواز کردنی ئەو حکوومەتانە 
و ئــەوە یــەک بە یەک لەگــەڵ واڵتانی 
بۆیــە  داوە  ئیدامــە  هەمــووی  عەرەبــی 
ئێســتا ئەگــەر لە پێشــدا واڵتانی عەرەبی 
لــە خەمــی ئــەوەدا بــوون بتوانــن خاکــی 
ئیســرائیل بگێڕنەوە ســەر دۆخی خۆی و 
ئــەو ڕێککەوتننامــە نێونەتەوەییــەی کــە 
بریتیــی بــوو لەوەی ئیســرائیل پاشەکشــە 
بــکات لــە خاکــی فلســتین و هەروەهــا 
لــە  فلســتین  ســەربەخۆی  حکوومەتــی 
پێــک  ئیســرائیل  تەنیشــت حکوومەتــی 
بێــت، ئێســتا ئــەوان لــە فکــری ئــەوەدان 
و  دەســتێوەردان  لــەو  خۆیــان  چــۆن  کــە 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  ئاژاوەســازکردنەی 
ئیســامی ئێران بپارێزن. ئێســتا لە فکری 
خۆیاندان! مادام لە فکری خۆیاندان بۆیە 
مــن پێــم وابێ کە ئەو ڕەوتە ئیدامە پەیدا 
دەکا لــە نێوان ئیســرائیل و باقی واڵتانی 

دیکەی عەرەبی مەنتەقە.
بــە  ڕەنگــە  ســعوودیش  عەرەبســتانی   
هــۆی مەوقعییەتێکــی تایبەتــی خــۆی 
کــە هەیەتی بە شــێوەی ڕەســمی لەگەڵ 
ئاســایی  پەیوەندییەکانــی  ئیســرائیل 
نەکاتــەوە بــەاڵم هــەر ئــەوەی کــە دیتمان 
نێــوان  پەیوەنــدی  ئاســاییبوونەوەی  دوای 
ئیمــارات و ئیســرائیل بــۆ یەکەمیــن جــار 
دا  ئیجــازەی  ســعوودی  عەرەبســتانی 
ئیســرائیلی  فڕۆکــەی  یەکەمیــن  کــە 
ســعوودیدا  عەرەبســتانی  ئاســمانی  بــە 
بێتــە ئیمــارات و لــەوێ بنیشــێتەوە و ئــەو 
ڕێگایــە لــە واقعــدا ئێســتا کراوەتــەوە بــە 
ڕووی فڕۆکەکانــی ئیســراییل، ئەگــەر 
نێــو  نەچێتــە  ڕاســتەوخۆ  خۆشــی  بــۆ 
واقعــدا  لــە  ئاســاییبوونەوە،  قــەراردادی 
ژێــر بــە ژێــر پەیوەنــدی بەرقــەرار دەکا و 
ئاســانکاری دەکا بــۆ واڵتانــی دیکــەی 
عەرەبــی بۆ ئەوەیکە بتوانــن لە پەیوەندی 
لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــەدا بچنــە پێشــێ بــۆ 
ئــەوەی کــە هەموویــان پێکــەوە لــە دژی 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  دەســتێوەردانەکانی 
ئیسامی ئێران بتوانن خۆیان بپارێزن.      
و  ئاماژەبۆکــراو  ڕێککەوتننامــەی 

واژۆکرانــی لەالیــەن الیەنــە دژبەرەکانــی 
ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین چەندە دەتوانێ 
کاریگــەری و بانــدۆڕی هەبــێ لەســەر 
ڕەوشــی ئێران و نەتەوە ستەملێکراوەکانی 
نیشــتەجێ لەو جوغڕافیایە و لەســەرووی 

هەموواندا کورد؟
پەیوەنــدی  ڕاســتەوخۆ  پرســێکە  -ئەمــە 
ژێــر  نەتەوەکانــی  باقــی  یــا  کــورد  بــە 
دەســەاڵتی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی 
لێــرەدا  بــەاڵم مەوزوعێکــە  نییــە  ئێرانــدا 
گرینگــی تایبەتــی هەیــە ئەوەیە کە هەر 
بــەو نیســبەتەی کــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی ئێــران لە باری سیاســییەوە، لە 
بــاری نیزامییەوە الواز دەبــێ، الوازبوونی 
وی دەتوانــێ دەرفەتێکــی باشــتر پێــک 
بێنــێ بــۆ ئــەو نەتەوانــەی کــە لــە ژێــر 
ڕێژیمــە  ئــەو  دەیانهــەوێ  و  فشــاردان 
بگــۆڕن و لــە جیاتی ئــەو حکوومەتێکی 
دەســەاڵت  ســەر  بێتــە  دێموکراتیــک 
کــە مافــی هەمــوو نەتەوەکانــی ئێرانــی 
بپارێزێ. لەو پەیوەندییەدا ئاساییبوونەوەی 
ئەو پێوەندییانە لەگەڵ ئیســرائیل دەتوانێت 
ناڕاســتەوخۆ تەئســیری لــە ســەر خەباتی 

گەالنی ئێران هەبێ.        
مژارێکــی دیکە یا بــا بڵێین ڕووداوێکی 
گرینگــی دیکــە کە لــەو ماوەیــەدا هاتە 
تاکایەنــەی  ڕاگەیاندنــی  گــۆڕێ 
میکانیزمی ناسراو بە ماشە یا پەالپیتکە 
لــە الیــەن دەوڵەتی ئێســتای ئامریکا  دژ 
بــوو، بینیمــان  بــە کۆمــاری ئیســامی 
کــە لە شــۆرای ئەمنییــەت و یەکییەتی 
ئورووپایــش کۆمەڵێک دژکردەوە نیشــان 
درا بەرامبــەر بــەم مــژارە بــەاڵم دۆناڵــد 
کــە  ڕایگەیانــد  ڕاســتەوخۆ  ترامــپ 
دەکات  چــاالک  ماشــە  میکانیزمــی 
و لــە یەکــەم هەنگاویشــدا بەشــێک لــە 
کەســایەتییە حەقیقــی و دامودەزگاکانی 
کۆماری ئیســامی کەوتنە بەر شااڵوی 
بــەرەو  ئێــران  ئامریــکا.  تەحریمەکانــی 
کــوێ دەچێــت؟ بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەم 
دوو ڕووداوە گرینگــە کــە یەکەمیــان ئەو 
هاوپەیوەندییــە یــا ئــەو لێکنزیکبوونەوەی 
واڵتانــی عەرەبــی لەگــەڵ ئیســرائیل لــە 
چەندقاتانــەی  فشــارە  ئــەم  و  مەنتەقــە 
کــە ئامریــکا ئەیخاتــە ســەر کۆمــاری 
بــەرەو  ئیســامی  کۆمــاری  ئیســامی، 
کــوێ دەچێــت و داهاتــووی ئێــران چــۆن 

دەبینن؟     
 -گەڕانــەوەی گەمــارۆ نێودەوڵەتییــەکان 
ئــەوەی کــە پێــش بەرجــام هەبوو بۆ ســەر 
ئێــران بــە پێــی مێکانیزمــی پەالپیتکــە 
زۆر ئاڵــۆزە؛ یانــی لەڕاســتیدا لەالیەکەوە 
واڵتانی ئورووپایی کە ڕێککەوتننامەی 
ئــەو  لەگــەڵ  کــردووە  واژۆ  بەرجامیــان 
سیاســەتەی ئامریــکا دژایەتــی دەکەن و 

ئامریــکا ڕایگەیاندووە کــە نەخێر ئەوە لە 
جێگای خۆیەتی چوونکە ئەویش یەکێک 
لەو کەسانە بووە کە ڕێککەوتننامەکەی 
ئیمــزا کــردووە. ئێســتا کێشــە هەیــە لــە 
نێــوان ئــەو دووانــەدا! ئــەوەی کــە تاکــوو 
دەردەکــەوێ  دەکــەم  عــەرزت  ئێســتا 
کــە  ئورووپایــی  واڵتانــی  کــە  ئەوەیــە 
شــەریکەکانی ئامریکان لە ئیمزا کردنی 
هــاوکاری  بەرجامــدا  ڕێککەوتننامــەی 
ناکــەن لەگــەڵ ئامریــکا بۆ بردنە پێشــی 
ئەو سیاســەتەی بــەاڵم ئامریکا بۆ خۆی 
فشــاری زیاتــر بــە کار دێنــێ بــۆ ئەوەیە 
کــە هەمــوو ئــەو کۆمپانیانەی کــە لەوە 
بــەدوا ڕێککەوتننامەی بازرگانی یا هەر 
چەشــنە یارمەتییــەک لەگــەڵ ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی ئێــران بەرقەرار کەن 
ئــەو کۆمپانیایانە لە هــەر جێگایەک بن 
تەنانــەت ئەگــەر لــە چیــن و ڕووســیەش 
بــن ڕایگەیانــدووە کــە ئەوانــە دەخاتە ژێر 
گەمــارۆوە؛ ئــەوە بــۆ خــۆی کاریگەری 
دادەنێت لە سەر گەمارۆی زیاتری ئێران. 
مەبەســتم ئەوەیە کە عەینی ئەو گەمارۆ 
نێونەتەوەییانە ناگەڕێنەوە سەر ئێران بەاڵم 
گەمارۆکان کە ئامریکا خستوویەتە سەر 
ئێــران توندتر دەبێتــەوە بۆیە لەگەڵ خۆیدا 
تەئسیراتی زۆر زیاتر بۆ سەر ئێران دێنێ.       
لــە ڕۆژانــی ڕابــردوو ئێــوە ســەردانێکی 
مەیدانیتان کرد بۆ چیاکانی کوردســتان 
و  پێشــمەرگە  هێــزی  نزیکــەوە  لــە  و 
ســەر  بــە  پێشــمەرگەتان  ســەنگەرەکانی 
کــردەوە پێــش لــە هەمــوو شــتێک ئــەم 
بوونــەوەی  بــاڵو  و  ئێــوە  ســەردانەی 
هەواڵەکــەی دڵخۆشــییەکی زۆری هــەم 
لــە نێو پێشــمەرگەکانی حیــزب و هەم لە 
نێــو خەڵــک لــە نێوخــۆ بــە دوای خــۆی 
هێنــا، ئامانجی ســەرەکیتان لەم ســەردانە 
مەیدانییە چی بوو؟ لەم چاوپێکەوتنەتاندا 

چیتان بۆ دەرکەوت؟ 
-ژمــارەی ئــەو پێشــمەرگانەمان کــە لــە 
شــاخدان بــە نیســبەتی دوو ســێ ســاڵی 
ڕابــردوو ژمارەکەیان زۆر زیادی کردووە. 
ئێمــە پێویســت بــوو لــە نزیکەوە لــە باری 
ئیمکاناتــی  بــاری  لــە  جوغرافیاییــەوە، 
ژیــان و خەباتیــان لــە نزیکــەوە بیانبینین، 
لەگــەڵ خۆیــان لــە تەماســدا بیــن، گوێ 
بگرین لە قســەکانیان و لەگەڵ فەرماندە 
لەگــەڵ  کــە  شــاخ  لــە  نیزامییــەکان 
ئەوانــە  بکەیــن.  قســە  پێشــمەرگەکانن 
هەمــوو لــە واقعــدا هۆکارگەلێــک بوون 
کــە پێویســتی دەکــرد ئەمــن بۆ خــۆم لە 
نزیکــەوە ئــەو وەزعییەتــە ببینــم. ئەوە بوو 
کــە چــووم لــە نزیکــەوە وەزعییەتەکــەم 
چــاو لێ کــرد و ئەوەی کە پێویســت بوو 
بــە نــەزەرم گەیشــت لە پەیوەنــدی لەگەڵ 
هەمــوو ئــەو پێداویســتییانەی کــە لــەوێ 

هەمانــە و کەموکۆڕییــەکان کە لەوێ 
پێشــمەرگەکان  لەگــەڵ  هــەم  هەمانــە 
و هــەم لەگــەڵ فەرمانــدەکان قســەمان 
کــرد و دواتریــش بڕیاری پێویســتمان دا 
بــۆ ئــەوەی کــە چ کارێــک بکەین بۆ 
ئەوەی ئەو کەموکۆڕییانە کەم ببنەوە.      
چــۆن  پێشــمەرگە  هێــزی  وزەی  و  ورە 
هەڵەســەنگێنن ئێوە کە لــە نزیکەوە هەم 
لەگــەڵ فەرمانــدەکان و هــەم لەگــەڵ 
هێــزی پێشــمەرگە دانیشــتنتان هەبــووە. 
ئاســتی ورەیــان چەنــدە بــە تایبــەت بــە 
لەبەرچــاو گرتنــی ئەو هێرش و پەالمارە 
بەردەوامانــەی کە کۆماری ئیســامی 
لــە مــاوەی ڕابــردوودا هەیبووە بۆ ســەر 

بنکە و بارەگاکانمان؟   
- بــە نیســبەتی ئــەو وەزعییەتــەی کــە 
لــەوێ هەیــە کە بــە تایبەت لەو ســاڵدا 
شــەش مانگی ڕابــردوو پێشــمەرگەکان 
هەمیشە لە حاڵەتی ئامادەباشیدا بوونە، 
لــە حاڵەتــی جەولــە و حەرەکەتــی زۆر 
ســەنگیندا بوونــە بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە 
نێــو  لــە  کــە  ئامادەییــەی  و  ورە  ئــەو 
خۆیشــم  بــۆ  بەڕاســتی  دیتــم  ئەوانــدا 
بــوو. نــەک هــەر  جێــگای دڵخۆشــی 
بەڵکــوو  نەدیــت  تێیانــدا  ماندوویەتیــم 
هەموویــان داواکار بــوون کە دەبێ زیاتر 
مەئموورییەتیــان  بکــەن،  فەعالییــەت 
بــۆ  پــێ بســپێرین؛ پێشــنەهادیان هەبــوو 
ئــەوەی کە چۆن حەرەکــەت بکەن، چۆن 
ئــەرک و وەزیفەکانیــان جێبەجێ بکەن و 
فەرماندەکانیــش لەوێ هەر بەو شــکڵەی 
ئامادەگیــان هەبوو لەگــەڵ ئەوە کە ژیان 
لــەو شــاخەدا زۆر ئاســان نییــە و زەحمەت 
و کەموکــۆڕی زۆری هەیــە بــەاڵم بــەو 
حاڵەشــەوە هەموویــان زۆر ئاگا بوون. ئەو 
پێشــمەرگانەی کــە ئێســتا لــە شــاخ هەن 
بــە تایبەتــی ئەوانەن کە لە دوای ڕاســان 
هاتــوون و جوابــی بانگــەوازی ڕاســانیان 
داوەتەوە و هاتوون بۆ ڕیزی پێشمەرگایەتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. 
خوێنــدەوارن  خەڵکــی  زۆربەیــان  ئەوانــە 
دانشــگایان  خوێندنــی  کــە  کەســانێکن 
تــەواو کــردووە لــە مەجمووعــدا زۆر بــە 
ئاگاهییــەوە هاتوون ئەو ڕێگا و ڕێبازەیان 
هەڵبــژاردووە؛ بۆیــە بە نــەزەری من هیچ 
کەموکۆڕییــەک تەئســیریان تێــدا نــاکا 
و بــە بیــر و بــاوەڕەوە، بە ئیــرادەوە ئامادەن 
لــە ڕیزەکانی پێشــمەرگەی کوردســتاندا 
خەبــات بکەن بە دژی ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی بۆ البردنــی ئەو زوڵم و زۆرەی 
لە ســەر شــانی خەڵکەکە هەیە. شــتێکی 
سەرنجڕاکێشــتر کــە چــاوم پێــی کــەوت 
حزووری بەرچاوی کچەکانن کە هاتوون 
و تێکەڵ بوون بە ڕیزی پێشمەرگەکانەوە؛ 
وەکــوو پێشــمەرگە کــوڕەکان لــە هەمــوو 
ســازکردن،  جێــگا  وەک  کاروبارەکانــدا 
مەشــق و جەولــە و حەرەکەتــدا ئامــادەن. 
گلەییــەک کە ئــەوان هەیانبــوو ئەوە بوو 
کــە ئەرکیــان زۆر پێ ناســپێردرێ. ئەوان 
ئامادەگیــان دەردەبــڕی کە حازرن بۆ هەر 
کار و فەعالییەتێــک کــە حیــزب پێیــان 
بســپێرێ. ئەمــە جێــگای دڵخۆشــی بوو! 
لــەو بــارەوە جێــگای دڵخۆشــی بــوو کــە 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت لە زۆر بواردا جوابی 
بەشــەدا  لــەو  لەوانــە  یەکێــک  داوەتــەوە 
ئەوەیــە کە کچــان و کوڕانی ڕۆژهەاڵت 
بــە ئاگاهییــەوە هاتوون گوێیان لە دەنگی 
ڕاســان بــووە. ئامادە بوونــە مولحەق بوون 
بە ڕیزی پێشــمەرگەکانی کوردســتان بۆ 
ئــەوەی کــە ڕۆژهەاڵت بەهێــز بێ. ئەمە 

جێگای دڵخۆشییەە. 
چەندیــن  چاوپێکەوتنەکەتانــدا  لــە 
کۆبوونەوەتــان لەگــەڵ هێزی پێشــمەرگە 
ســەنگەرەکانی  ســەردانی  و  دا  ئەنجــام 
پێشــمەرگەتان کــرد. هەڵســەنگاندنتان بۆ 
ئامادەیی هێزی پێشمەرگە لەباری زەینی 
و فکرییەوە چۆنە؟ ئایا پێتان وایە کە لە 

بواری مەعریفییەوە ئامادەن؟

خوێنەرانی خۆشەویستی »کوردستان«، لە ڕۆژانی ڕابردوودا بەڕێز فەرماندەی گشتیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان لە سەردانێکی مەیدانیدا 
هێزەکانی پیشمەرگە و سەنگەرەکانیانی بەسەر کردەوە. لە پێوەندی لەگەڵ ئەم سەفەرە و دوایین بارودۆخی هێزی پێشمەرگە و هەروەها 

دوائاڵۆگۆڕە ناوچەییەکانی پێوەندیدار بە ئێران و کۆماری ئیسالمی تەلەفزیۆنی تیشک وتووێژێکی تایبەتی لەگەڵ بەڕێزیان پێک هێنا کە بەهۆی 
گرینگی باسەکانی ئەم وتووێژە، دەقی هەڤپەیڤینی ئاماژەپێکراو لێرەدا دەخرێتە بەرچاو و دیدی ئێوەی خۆشەویست.



٥ ٥ژمارە ٧٨٤ ، ٦ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

درێژەی الپەڕەی ٤

بڵێــم  دەتوانــم  ئاگاهییــەوە  بــاری  -لــە 
ئاگاهی لەو بارەوە کە ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی ئێــران ڕێژیمێکــی ســەرەڕۆیە، 
مافی خەڵک پێشــێل دەکا و بە تایبەتی 
مافــی گەنجــەکان هــەم لــە ڕۆژهــەاڵت 
و هــەم لــە ئێــران دەتوانــم بڵێــم بەڵــێ. بۆ 
ئــەوەی کــە ئــەوان بتوانــن بــە مافەکانی 
خۆیان بگەن یەکەمین هەنگاو ئەوەیە کە 
دەبــێ ڕێژیمی کۆماری ئیســامی ئێران 
نەمێنــێ بۆیە ئــەوە ئیرادەیەکــی بەهێزی 
داوە بەوان بۆ ئەوەی کە بێنە مەیدانەکە؛ 
بەاڵم ئەوەیکە وەکوو هێزی پێشــمەرگەی 
کوردستان لە پەیوەندی لەگەڵ کاروباری 
نیزامی و سیاســی تێکۆشــانیان هەبووە و 
لــە  بڵێــم  دەتوانــم  بــووە  بەرچــاو  ئەویــش 
ناوەندەکانــی فێرکردنی پێشــمەرگە ئەوان 
بار هاتوون و دواتریش ئەو شتانەی کە لە 
ناوەند فێری دەبن بە شــێوەی عەمەڵی لە 
شاخ بەڕێوەی دەبەن؛ لە باری سیاسیشەوە 
ئێمــە کادری سیاســیمان هەیــە کــە هــەر 
و  کــۆڕ  کــراون.  پــەروەردە  خۆیــان  لــە 
کۆبوونــەوە و باســی سیاســی لــە نێویاندا 
بەردەوامــە و ئــەوەش بۆ خۆی توانیویەتی 
کە پێشــمەرگەکان باش بار بهێنێ؛ یانی 
پێشــمەرگەکان هــەم لــە بــاری جیســمی 
و هــەم لــە بــاری فیکــری و هەمیــش لە 
بــاری پەروەردەیی حیزبییەوە باش پەروەردە 
کــراون. دیــارە مەبەســتم ئــەوە نییــە هیچ 
بــە  چوونکــە  نییــە  کەموکۆڕییــەک 
تایبەتی کە لەو ماوەی لە شاخ بوونە هەم 
ئەمســاڵ هــەم پارەکــە، بەاڵم بــە تایبەت 
ئــەو ســاڵ بە هۆی ئــەو ئامادەباشــییەوە، 
بــەو جــۆرە کــە پێویســتە و بەرنامەڕیــزی 
بــۆ کــراوە نەیانتوانیوە کــۆڕ و کۆبوونەوە 
بــە  حاڵەشــەوە  بــەو  بــەاڵم  بێنــن  پێــک 
خۆشییەوە لە ئاستێکی زۆر باشدان. باش 
لــە ئەرکــی خۆیان شــارەزان، ئەرکەکانی 
خۆیان باش دەناسن و لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئەو مەسەلەدا گیر و گرفت زۆر کەمە.            
لــە یەکێــک لــە کۆبوونەوەکانتانــدا کــە 
لەگــەڵ هێــزی پێشــمەرگە بەڕێوەتــان برد 
ئیشــارەتان بــە خاڵێــک کــردووە و دەڵێن: 
پێشــمەرگە یــا با بڵێین هێزی پێشــمەرگە 
زامنی ســەرکەوتنی خەباتــی نەتەوایەتی 

گەلی کوردە! بۆچی؟
- گەلی کورد بە گشتی و ئێمە بە تایبەتی 
وەکــوو کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
لەگەڵ ڕێژیمێکی دڕەندە بەرەوڕووین کە 
بــە هیــچ جۆر مافــی نەتەوەی کــورد بە 
ڕەســمی ناناســێ و بە هەموو شــێوەیەک 
خەڵکەکــە ســەرکوت دەکا؛ گرفتیــان بۆ 
پێــک دێنێ؛ لە باری ئابووری دەیانخاتە 
گەمــارۆوە؛ لــە هەموو شــتێک بێبەشــی 
کردوونــە. بــۆ ئــەوەی کە ئــەو ڕێژیمە ال 
بچێــت ئــەوە ئێمــە ڕاســانمان ڕاگەیاندووە 
کــە ئامانجــی ئەوەیــە ڕۆژهــەاڵت ببێتــە 
هێــزی شــوێندانەر. چونکــە ئەگەر هێزی 
شــوێندانەر نەبێ ناتوانێ لە بەرامبەر ئەو 
ڕێژیمــە وەحشــییەدا خــۆ ڕابگــرێ و لــە 
دونیــادا حیســابی بۆ بکــەن. یەکێک لە 
بەشــەکان کە دەتوانێ ڕۆژهەاڵت بکا بە 
هێزی شــوێندانەر بوونی پێشــمەرگەی بە 
ئیــرادە، ئــاگا و پــەروەردە کــراوە؛  بریا وا 
نەبوایــە و ئێمەیــش لەگــەڵ حکومەتێک 
ڕووبــەڕوو بوایەتیــن کــە توانیبامــان بــە 
داخــوازی  و  ویســت  مەدەنــی  خەباتــی 
ئێمــە  بــەاڵم  بــێ  وەدی  خەڵکەکەمــان 
لەگــەڵ ڕێژیمێک ڕووبەڕووین کە هێزی 
ڕەقیــش بۆ ئــەو مەبەســتە پێویســتە بۆیە 
پێم وایە کە هێزی پێشــمەرگە لە تەنیشت 
خەباتــی خەڵکدا شــتێکی زەروورییە و بە 
بێ هێزی پێشــمەرگە ئــەو خەباتە ناچێتە 
پێشێ و بە ئەنجام ناگا بۆیە پێم وایە کە 

پێشمەرگە زامنی سەرکەوتنە. 
لە چوارچێوەی ئەدەبیاتی ڕەسمی حیزبی 
دێموکراتــدا ئێــوە کەڵک لە دســتەواژەی 
کوردســتان«  پێشــمەرگەی  »هێــزی 
وەردەگــرن بــەاڵم عەمەڵــەن ئێمــە دەبینین 
کــە پێشــمەرگەی هیــچ ڕێکخراوێکــی 
سیاســی دیکــەی کــوردی لــە ڕیزەکانی 
هێــزی پێشــمەرگە، ئەوەیکــە ســازماندراو 
لــە الی حیزبــی دێموکراتــە، بوونی نییە! 
ئایــا ئەمــە پارادۆکــس نییــە؟ ئێــوە چۆن 
دەڕواننــە ئــەم مەســەلە؟ بۆچــی هێــزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان؟ بۆچــی ناڵێــن 
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات؟ 

-ڕاسانی ڕۆژهەاڵت زۆر چەمکی نوێی 
هێناوەتــە ئــاراوە کــە پێشــتر بــاو نەبــووە؛ 
یەکێک لەو شتانە ئەوە بوو کە ئیشارەتان 
پــێ کــرد. ئێمە لــە جیاتی پێشــمەرگەی 
دەڵێیــن  دێموکراتــی کوردســتان  حیزبــی 
ئــەو  کوردســتان.  پێشــمەرگەی  هێــزی 
چەمکــە لەو دیــدەوە دێت کە ئێمە وەکوو 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
باوەڕمــان بــەوە هەیە کە دەبــێ بەرەو ئەوە 
بچین کە پێشــمەرگە ببێتە پێشــمەرگەی 
ڕۆژهەاڵت ببێتە پێشمەرگەی کوردستان 
نەک هی حیزبێک. چوونکە ئێمە بە پێی 
تەجروبەیەک کە دیتومانە لە دەوروبەری 
خۆمــان بەداخــەوە وەختێــک پێشــمەرگە 
کێشــەی  حیزبێــک  بــە  دەبــێ  تایبــەت 
گــەورە درووســت دەکا. ئێمــە دەمانهەوێ 
بــۆ  ئێســتاوە وردە وردە کار بکەیــن  لــە 
داهاتــوو کە ئــەو فەرهەنگە جێ بکەوێت 
کە پێشــمەرگە، پێشمەرگەی کوردستانە! 
پێشــمەرگەی حیزبــی دێموکــرات نییــە، 
هــی فــاڵن حیزب نییە، هی فاڵنی دیکە 
نییــە. لــە داهاتــوودا ئێمــە وای دەبینیــن 
کــە دەبــێ پێشــمەرگە لە ژێر دەســەاڵتی 
حکوومەتێکــی دێموکراتیکــدا بــێ کــە 
خەڵکی ڕۆژهەاڵت هەڵیدەبژێرێ و ئەگەر 
حیزبێکیــش لــەو کاتــەدا یــا جێگایــەک 
پێویســتی بە پێشــمەرگە و پاراســتن بێ، 
دەبــێ لەو حکومەمەتــە داوا بکا و وەری 
بگــرێ. بۆیــە ئێمــە لە پەیوەنــدی لەگەڵ 
ئــەو مەســەلەدا ئێســتا ئــەو حەرەکەتەمان 
دەســت پێکردووە و ئەو چەمکەمان داناوە 
لە ســەر نــاوی پێشــمەرگەکانمان. ئەوەش 
هیــچ لــە مەســەلەکە ناگــۆڕێ کــە ئایا 
پێشــمەرگەی الیەنەکانــی دیکە مولحەق 
ئێمــە  بــەاڵم  نەبــوون  یــا مولحــەق  بــوون 
دەمانهــەوێ ئــەو فەرهەنگە جــێ بخەین. 
دیارە ئێســتا لە ناوەندی هاوکاریشــدا ئەو 
باســە هەیــە کــە کۆمەڵێ پێشــمەرگەی 
ناوەنــد درووس بکەیــن کە ســەر بە ناوەند 
بــێ و ئەوەش بۆ خــۆی هەنگاوی یەکەم 
و ســەرەتایە بۆ گەیشتن بەو ئامانجە. پێم 
خۆشــە لێــرەدا بــە کورتــی ئەوەتــان عەرز 
بکــەم کە ئێمــە وەک حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران وا بیــر ناکەینــەوە کە 
تەنیا لە ئێستادا بەرنامە دابنین بزانین چ 
دەکەین بەڵکوو دەمانهەوێ بۆ ئایندەیەک 
کە پێشبینی دەکەین کوردستان ڕزگاری 
بێ و حکومەتی ئازادی خۆی هەبێ بۆ 
ئــەوەش فەرهەنگســازی بکەیــن چوونکە 
فەرهەنگســازی کــردن بــە کتوپــڕ و بــە 
نایــە  پێــک  مانــگ  دوو  و  مانگێــک 
ئەگەر زۆر کاری بۆ نەکەی؛ بۆیە ئێمە 
ئــەو بەرنامەمان دانــاوە و ئەو عینوانەمان 
بۆ پێشمەرگەکانمان ڕەچاو کردووە.     

بەپێی ئەوەیکە ئێوە لە ناســاندنی ڕاسانی 
ڕۆژهــەاڵت باســی دەکەن، بەشــێک یان 
باشــترە بڵێیــن یەکێک لــە کۆڵەکەکانی 
ڕاســان بریتییــە لە چاالکی پێشــمەرگانە 
لــە ناوخۆی کوردســتان. ئایــا پێتان وانیە 
کــە دەبــێ هێــزی پێشــمەرگە زیاتــر لــە 
نــاو خەڵکــدا بێــت و ڕاســانی ڕۆژهەاڵت 
هەنــگاوی بەلەزتــر بــۆ بەکردەیی کردنی 

ئامانجەکانی هەڵگرێ؟ 
هەمــوو  نەتوانــم  لێــرەدا  -ڕەنگــە 
وردەکارییەکان باس بکەم بەاڵم ئەوەندەی 
دەتوانــم عەرزتانــی بکــەم بــە شــێوەیەکی 
گشــتی ئێمــە لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئەو 
مەســەلەیەدا کاری بەردەواممــان کــردووە 
و ئێســتاش هــەر خەریکین بــۆ ئەوەی کە 
پێشمەرگە بتوانێ لە نێوخۆی کوردستاندا 
حــزووری هەبــێ و ئــەوەی کــە وتوومانــە 
ورەبەخــش بێ بــۆ خەڵکەکەمان، خەڵک 
بــێ هیــوا نەبــێ، بزانــێ کــە پێشــمەرگە 
پشــتیوانییەتی، لەگەڵیەتــی، بــۆ ئــەوەی 
کاری باشمان کردووە و بەرنامەی باشمان 
بەڕێــوە بــردووە و ئێســتاش ئــەو بەرنامانە 

هەر بەردەوامن. 
کــێ بــوون ئەو کەســانەی کە ڕاســانیان 
بەرێوە برد و تێیدا بەشدار بوون و ڕاسانیان 
لــەوەوە  پرســیارە  ئــەم  کــرد؟  مودیریــەت 
ســەرچاوە دەگرێ کە کۆمەڵێک باس و 
خواست هەیە لە پێوەندی لەگەڵ ئەوەیکە 
هەنــدێ کەس دەیانهەوێ خۆیان بە بکەر 

و ئەنجامدەری ڕاسان بناسێنن.
-ئێمــە ڕامانگەیانــدووە ڕاســان خەباتێکی 
فرەڕەهەنــدە؛ خەباتێکــی فرەڕەهەنــد بــەو 
مانایــەی کــە نــەک هــەر گرووپێــک، 
دەستەیەک، کەسانێک لە حیزبدا بەڵکوو 
پەیوەندی هەیە بە ســەرجەم  کۆمەڵگای 

کــوردەواری لــە ڕۆژهەاڵتــدا. هەموو ئەو 
کەســانەی کــە هەســت بــە ســتەم دەکەن 
لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی 
ئێرانــەوە و ئامــادەن بــە هەر شــێوەیەک و 
هەر ئەندازە هەنگاو هەڵبگرن بۆ ئەوەیکە 
ئــەو ســتەمە الچێت ڕاســانی ڕۆژهەاڵت 
دەتوانــێ ئەو هێزانــە بە دەوری خۆیدا کۆ 
بکاتــەوە؛ بۆیــە دەتوانــم بڵێم کە ڕاســانی 
ڕۆژهــەاڵت ڕاســانی حیزبــی دێموکراتی 
ڕاســانی  بەڵکــوو  نییــە  کوردســتان 
ئــەو  دێموکــرات  حیزبــی  ڕۆژهەاڵتــە. 
دەسپێشــخەرییەی کــردووە ئــەو بەرنامەی 
خســتووەتە ڕوو و خەڵکێکی زۆر لە چین 
و توێژی جیاوازەوە پێشوازیان لێ کردووە. 
نموونەکەی عەرزم کردن پێشــمەرگەکان، 
لە گەنجەکانی ڕۆژهەاڵت، لە نووسەران، 
کە هەر کام بە شــێوەی خۆی بەشــداریان 
کــردووە، خەڵک لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتدا 
یارمەتیــدەرن، یارمەتیــدەری پێشــمەرگەن 
ڕێژیمــدا  زۆری  و  زوڵــم  بەرامبــەر  لــە 
خۆڕاگری دەنوێنن، ئامادەن بچنە زیندان، 
ئێعــدام بکرێــن، بــەاڵم تەســلیم نابن؛ بۆیە 
ناکرێ ئێمە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت تایبەت 
بکەیــن بە گرووپێــک تەنانەت بە حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانیش! بەڵکوو 
خەباتــی ڕۆژهەاڵتــە و ئێمــە دەمانهــەوێ 
ئــەو خەباتە بەردەوام بــێ چوونکە ئەوەش 
لــەو بیــر و بۆچوونــەوە ســەرچاوە دەگرێ 
کــە ڕێژیمێکی دڕەندەی وەک کۆماری 
حیزبێــک  بــە  تەنهــا  ئێــران  ئیســامی 
ڕزگاری نابــێ! بەڵکــوو دەبــێ خەڵــک 
خەباتێکــە  ئــەوە  بداتــێ.  دەس  هەمــوو 
کــە خەباتــی ڕاســانی ڕۆژهەاڵتــە هــەر 
لێرەشــدا ڕاســان ناوی حیزبــی دێموکراتی 
لــە ســەر نییــە ناڵێیــن ڕاســانی حیزبــی 
دێموکــرات هەر چەنــد حیزبی دێموکرات 
دەسپێشــخەری کــردووە بــۆ ئــەو فکــر و 
ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  بــەاڵم  بەرنامەیــە 
پەیوەندی بە هەموو خەڵکی ڕۆژهەاڵتەوە 
هەیە .هەموو چین و توێژێک یارمەتیان 
داوە تاکــوو ئێســتا و دڵگەرمــن، دڵیــان 
خۆشــە بە ڕاســان. مەبەست ئەوە نییە کە 
هەمــوو ئامانجــەکان بــەدی هاتوون بەاڵم 
ئــەو پڕۆســەیە هــەر بــەو شــێوە بە باشــی 

ئیدامەی هەیە و دەچێتە پێش.   
و  لێــدوان  لــە  جــار  چەندیــن  ئێــوە 
وتووێژەکانتانــدا باســتان لــەوە کردووە کە 
کــورد دەبــێ ببێتــە هێــزی شــوێندانەر و 
حــوزوری چاالکــی هەبــێ لــە ناوچەدا و 
لە هاوکێشەکانیشــدا. ئایا بوون بە هێزی 
شــوێندانەر؟ ئەگــەر نــا بۆچــی و ئەگــەر 
واڵمتان بەڵێیە چ فاکتێکتان هەیە بۆی؟
-ئێمە هەر تەعریفێک لە هەر چەمکێک 
دەکەیــن، لــە هــەر بیــر و بەرنامەیــەک 
وەزعــی  دەبــێ  خەباتــدا  لــە  دەکەیــن 
کولتــووری  و  جۆغرافیــا  کۆمەڵــگا، 
کۆمەڵگاکــە هەمــووی ئەوانــە ببینیــن. 
بــووە هــەر  بــاو  ئەوەیکــە تاکــوو ئێســتا 
حیزبێــک بۆ خۆی هێــزی خۆی هەبووە، 
و  و کار  بەرنامــە  و  و الیەنگــر  ئەنــدام 
تێکۆشــانی خــۆی هەبووە بــۆ ئەوەی کە 
بچێتە پێشــێ. ئێمە ئێســتا بەرنامەکەمان 
بەرنامــەی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت، ئەوەیــە 
کــە بتوانیــن ئــەو هێزانە کــۆ بکەینەوە و 
هەموو پێکەوە خەبات بکەین بۆ ڕزگاری 
ڕۆژهــەاڵت؛ لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەو 
مەسەلەیەدا هەنگاوی باشمان هەڵگرتووە. 
وەکوو ئاگادارن لە ماوەی دوو سێ ساڵی 
پێــک  هــاوکاری  ناوەنــدی  ڕابــردوودا 
هاتــووە. کۆمەڵێک هێز کە لە ڕابردوودا 
بــا بڵێیــن ڕابردوویەکــی زۆر ناخۆشــیان 
هەیــە پێکــەوە ئەمــڕۆ هــاوکاری یەکتــر 
دەکــەن. ڕەنگــە زۆر کــەس پێیــان وابــێ 
کــە ئەو هەنگاوە، هەنگاوێکی چووکەیە 
بــەاڵم کــە تــۆ کولتــووری خەڵکەکــە و 
حیزبانــە  ئــەو  بەکگراوەنــدی  و  ڕابــردوو 
دەخوێنییــەوە دەبینــی کــە ئــەو هەنــگاوە 
لــە یەکترشــکاندن و بۆغزانــدن  وتەنانەت 
لــە قۆناغێکدا تەنانەت شــەڕی نێوخۆیی 
لــەوەڕا دەگاتە ئەو شــوێنەی کــە پێکەوە 
هــاوکاری دەکــەن لــە ســەر ئامانجێکــی 
هاوبــەش، ئــەوە بــۆ خــۆی کارێکــی زۆر 
گرینگــە کــە تەئســیر دەکات لــە ســەر 
خەڵکــی  بیروبۆچوونــی  و  ڕۆحییــە 
ڕۆژهەاڵت. ڕاسانی ڕۆژهەاڵتیش کە لە 
ڕەهەندە جۆراوجۆرەکاندا کار و تێکۆشــان 
بــاش بردووەتــە  ئــەو پرۆســەیەی  دەکات 
پێشــێ. من ناتوانم ئێستا بڵێم ڕۆژهەاڵت 
ئێستا بووەتە هێزی شوێندانەر. ئەو هێزەی 

کــە ئێمە لــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵتدا بۆمان 
پێشــبینی کــردووە بــەاڵم لەو پڕۆســەیەدا 
دەچێتە پێشــێ. ئەوەش کارێک نییە کە 
بڵێــی بــە ڕۆژێــک و دوو ڕۆژ و ئەوانــە 
پێک بێت چوونکە لە باری کولتوورییەوە 
وەک عــەرزم کــردن وەزعییەتەکــە چــۆن 
بــووە. لــە بــاری جوغرافیاییــەوە حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و باقــی 
هێزەکانــی کــورد و ئۆپۆزســیۆنی کــورد 
لــە ســەر خاکــی واڵتــی خۆیــان  پێیــان 
نییــە مەبەســتم ڕێبەرایەتییەکەیانە. ئەوە 
بــۆ خــۆی مەحدوودییەتێکــی زۆری بــۆ 
ئێمــە پێــک هێنــاوە لە پەیوەنــدی لەگەڵ 
کار و تێکۆشــان و حەرەکەتەکانمــان کــە 
ناتوانین بە پێی هەلومەرجێک کە ئێستا 
پێویســتە هەنــگاو بنێین بۆیە هەنگاوەکان 
پرۆســەکە  بــەاڵم  لەســەرەخۆن  بڕێــک 
دەچێتــە پێشــێ و بە بۆچوونــی من تەواو 
جێگای دڵخۆشــییە. یانی من پێم خۆشــە 
ئــەوە بە خەڵکی تێکۆشــەری ڕۆژهەاڵت 
بڵێم کە کاتێک کە ڕاسانی ڕۆژهەاڵت 
ڕاگەیەنــدرا من بۆ خــۆم پێم وا نەبوو کە 
لە فاســڵەی بەینی ئەو دوو ســێ ســاڵەدا 
ئێمــە بتوانیــن ئەوەنــدە بچینــە پێــش بەاڵم 
ئاگایــی خەڵــک  بەهــۆی  بەخۆشــییەوە 
ڕێژیمــی  لــە  خەڵــک  بێــزاری  بەهــۆی 
کۆماری ئیســامی ئەو مەســەلەیە باش 
دەچێتە پێشــێ و پێم وا بێت دەبێتە هێزی 

شوێندانەر.  
ئێــوە وەک حیزبــی دێموکــرات بــەردەوام 
وتووتانە دەبێت شــاخ پشــتیوانی شــار بێت 
لــە ســەر دوو  و ڕاســانی ڕۆژهەاڵتیــش 
کۆڵەکەی شــاخ و شــار ڕاوەستاوە. بەاڵم 
لــە پــاش ئەوەیکــە ڕێژیــم لــە خەزەڵوەری 
ڕابــردوودا خەڵکانێکی زۆری لە ناوخۆی 
ئێــران و بەتایبــەت ڕۆژهەاڵتدا شــەهید و 
برینــدار کــرد کەچــی نەبینرا کــە هێزی 
پێشمەرگەی کوردســتان سزای تاوانباران 
بــدات و پشــتیوانی لــە خەڵکــی ناوخــۆ 
بــکات !! ئەمــەش لــە کاتێکــدا بــوو کە 
دوابــەدوای موشــەکبارانی مەقەڕەکانــی 
پێشمەرگە خەڵکی کوردستان پشتیوانیان 
لە پێشــمەرگەکانی ســەنگەری شاخ کرد 
و کوردســتان بــە گشــتی مانــی گــرت، 
جەنابتــان واڵمتــان بــۆ ئەم پرســیارە چییە 
؟ ئایــا ئەمە دووفاقی نییە لە درووشــم و 

کردارەکانتاندا؟
ســەر  دەگەڕێتــەوە  خــۆی  بــۆ  -ئــەوەش 
بەشــێک لــەو والمەی کە پێشــتر عەرزم 
کردن. کاتێک باس لە هێزی پێشمەرگە 
دەکەین وەکوو پشــتیوانی شــار بە مانای 
ئــەوە نییە کە لە هــەر ڕووداوێکدا کە لە 
شــار ڕوو دەدا پێشــمەرگە بگاتە ســەریان 
دەبــێ  ئامــادە  بەڵکــوو  بــکا!  دیفــاع  و 
لــە داهاتــوودا. ئێمــە  بــۆ ئاڵوگــۆڕەکان 
چــاوەڕوان دەکەین کە ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی ئێــران بــەرەو الوازی زۆر زیاتر 
بڕوا و پێشتر باسمان لەوە کردووە پرۆسەی 
نەمانــی کۆمــاری ئیســامی ئێــران لــە 
چەند ســاڵ لەوە پێشــەوە دەستی پێکردووە 
و ئێمــە ڕۆژ بــە ڕۆژ دەبینیــن کــە ئــەم 
پرۆســەیە باشتر دەچێتە پێشێ بۆیە هێزی 
پێشــمەرگە ئەســڵی کارەکە ئامــادە بوونە 
بۆ ئەو کاتەی ئاڵوگۆڕە جیدییەکان دێنە 
پێشــێ. دەبێ پشتیوانی لە خەڵک بکات 
بــەاڵم نابــێ ئێســتا خەڵــک چاوەڕوانــی 
ئەوەی هەبێ کە وەختێک ڕێژیم خەڵک 
ســەرکوت دەکا پێشمەرگە بگاتە فریایان 
و یارمەتییــان بــدات. ئــەوە لــە حاڵێکدایە 
کــە ئەگەر کۆماری ئیســامی حیســاب 
خەباتــە  ئــەو  کــە  بــکا  ئــەوە  ســەر  لــە 
تێکۆشــەرەی  خەڵکــە  ئــەو  مەدەنییانــە، 
کــە دێنــە ســەر شــەقام ،خەباتەکەیــان یا 
ڕێپێوانەکەیــان چەکدارییــە حەتمــەن زۆر 
خراپتــر ســەرکوتیان دەکات کە ئەوەش لە 
بــاری سیاســییەوە بە قازانجــی خەڵکەکە 
تــەواو نابــێ بــەاڵم ئەوە بە مانــای ئەوەی 
نییە کە هێزی پێشــمەرگە پشتیوانی شار 
نییە! بەڵێ پشــتیوانی شــارە و ئەو دووانە 
پێکــەوە یەکتری تەکمیل دەکەن بەاڵم بە 
پێــی بەرنامەیــەک کــە ئێمە پێمــان وایە 
لە داهاتوودا دێتە پێشێ. پێویستە ئەوەش 
بڵێیــن کە ئەم قســانە بەو مانایە نییە کە 
ئێســتا پێشمەرگە لە نێو خەڵکدا حزووری 
نەبــێ بەاڵم ئــەوەی کە لــە ڕێپێوانەکاندا 
یا لە کاتی دیکەدا هەمیشــە هێرش بکا 
پێوەنــدی بــەو بەرنامانەوە هەیە کە حیزب 
لێکــی دەداتــەوە و پێشــمەرگە حەرەکــەت 

دەکات.        

کە واتە لە ئێســتا لەم قۆناغەی ئێســتادا 
هێزی پێشمەرگە زیاتر هێزی پشتیوانە؟ 

- بەڵێ هێزی پشتیوانە .
یەکێکــی  ڕاســاندا  پرۆســەی  لــە  هــەر 
دیکــە لــەو چەمکــە تازانــەی کە پێشــتر 
و  کــورد  سیاســی  ئەدەبیاتــی  نــاو  لــە 
لــە  بریتییــە  نەبــوو  دێموکراتــدا  حیزبــی 
چ  ئەساســەن  شــار«.  »پێشــمەرگەی 
پێشــمەرگەی  بــۆ  هەیــە  پێناســەیەک 
شــار؟ پێشــمەرگەی شار کێیە؟ تەنیا ئەو 
کەســانەن کە ئەنــدام و الیەنگری حیزبی 
دێموکراتن و لە ناوخۆ چاالکی دەکەن یا 

نە پێناسەیەکی تری هەیە؟  
-پێشــمەرگەی شــار لــە پێناســەی ئێمەدا 
ئــەو کەســانەن کــە لــە نێوخــۆی واڵتــدا 
کار و ژیانــی ئاســایی خۆیان هەیە بەاڵم 
خوازیــاری ئــەوەن کــە لە خەباتدا بەشــدار 
بــن وەکــوو پێشــمەرگەیەک. ئەوانە ئێمە 
پێیان دەڵێین پێشــمەرگەی شــار بە مانای 
پــەروەردە  پێشــمەرگە  وەک  کــە  ئــەوە 
کــراوە، ئامووزشــی دیتــوە، چەکــی لــە 
ئیختیاردایە و هەر وەختێکی کە پێویست 
بــێ کارێکــی پــێ بســپێردرێ جێبەجێــی 
شــارن.  پێشــمەرگەی  ئەوانــە  دەکات؛ 
بێجگە لەوانە پێشــبینی ئەوە کراوە ڕەنگە 
ئاڵوگۆڕێکــی  وەزعەکــە  داهاتــوودا  لــە 
وای بە ســەردا بێ کە پێشــمەرگەی شاخ 
زۆر بــە ئاســانی نەتوانــێ دەســتی بــە نێو 
شــارەکان ڕابگات کەواتــە دەبێ هێزێکی 
جێگــرەوەی هەبێ کە بتوانێ بەتااڵییەکە 
پــڕ بکاتــەوە و هــەروا بەتــاڵ نەمێنێتــەوە 
ئەوە ئەو بەرنامەیە کە ئێمە پێشــمەرگەی 
شــارمان بۆ پێک هێناوە و ئەوە زۆر باش 
چووەتــە پێشــێ و لــە داهاتــوودا زیاتریش 

دەچێتە پێشێ. 
هێــزی  بینــراوە  ئێســتا  تاکــوو  ئەوەیکــە 
پێشمەرگەی کوردستان بە هەمان چەک 
و بە هەمان تاکتیکی چەند دەیەی ڕابردوو 
بەردەوامە لە خەبات بەاڵم دوژمنی کورد 
واتە کۆماری ئیســامی لــە ماوەی چل 
ساڵی ڕابردوو بەردەوام بوودجەی تایبەتی 
تەرخــان کــردووە بۆ ئەوەی کــە لە بواری 
تەجهیزاتی نیزامییەوە، لەباری کەرەســتە 
و ئامێــری پێویســت خۆی بــەڕۆژ بکات. 
بۆچــی هێــزی پێشــمەرگە ناتوانێت خۆی 

بەڕۆژ بکات لە بواری نیزامی؟  
دەکەیــن  پێشــمەرگە  باســی  -وەختێــک 
وەکــوو هێزێــک، دەبــێ ئــەوە بزانیــن کە 
و  دەکا  حەرەکــەت  پارتیزانــی  هێزێکــی 
پارتیزانیــش لە هەموو شــوێنێکی دونیادا 
کە پێک هاتووە لەبەر ئەوەیە کە توانای 
بەربەرەکانێی ئەرتەشــی پوشتەوپەرداختی 
نییــە کــە بــە کەرەســتەیەکی زۆرترتەیار 
هێزێکــی  پێشــمەرگەیش  هێــزی  کــراوە. 
وەکــوو  خــۆی  ناتوانــێ  کــە  پارتیزانــە 
هێزەکانــی ڕێژیــم پۆشــتە و پرداخــت بکا 
جیاوازییــەک کــە لێــرەدا هەیــە ئەوەیــە 
کــە ئەگــەر هێزەکانــی ڕێژیــم پۆشــتە و 
پەرداختن وەکوو باستان کرد بە درووستی 
دەســتیان بە زۆر تێکنیکی ئەوڕۆی دنیا 
گەیشــتووە. بە تایبەت ڕێژیمی کۆماری 
ئیسامی ئێران بۆ سەرکوتی خەڵکەکەی 
خــۆی و بــە تایبــەت خەڵکــی کــورد لــە 
ڕۆژهــەاڵت لــە ئاخریــن تێکنیکەکانــی 
کەڵــک وەردەگرێ. تێکنیکــی نیزامی، 
ســایبێری و ئابــووری. بــەاڵم پێشــمەرگە 
ئاگاهانــە و بــە ئیــرادەوە دێتــە مەیدان لە 
موقابیلــی ئــەو دەزگا ســەرکوت و بڵێیــن 
تەیــارەدا خــۆ ڕادەگرێ. دیــارە ئێمەش بە 
نیســبەتی خۆمــان کارمــان کــردووە بــۆ 
ئــەوەی کە ئاڵوگۆڕ لە ســەر وەزعییەتی 
ئیمکاناتــی پێشــمەرگە پێک بێنین بەاڵم 
سروشــتییە کــە ناتوانــێ بارتەقــای ئــەو 
ئاڵوگۆڕانــە بــێ کــە ڕێژیمــی کۆماری 
ئیســامی پێکــی دێنــێ و پێشــمەرگەی 
و  نییــە  چاوەڕوانییــەی  ئــەو  ئێمەیــش 
خەڵکیش نابێ ئــەو چاوەڕوانییەی هەبێ 
چوونکــە ئێمــە شــەڕی جبهەیــی ناکەین 
و  ناکــرێ  بۆمــان  حکومــەت.  لەگــەڵ 
بــۆ شــەڕی پارتیزانیش ئەو شــتانەی کە 
پێویستن ئەوپەڕی هەوڵی خۆمان داوە بۆ 
پێشــمەرگە دابینــی بکەیــن و لــە ســەری 

ڕایبێنین. 
پێشــمەرگە  خەباتــی  ئەزموونــی 
خوێناوییــە؛  بڵێــم  ئەتوانــم  ئەزموونێکــی 
هێــزی  ئێســتای  پێویســتییەکانی 
فەرمانــدەی  وەکــوو  ئێــوە  پێشــمەرگەش 
گشــتیی هێزی پێشــمەرگە بە باشی لێی 
ئــاگادارن؛ بە لەبەرچاوگرتنی هەموو ئەم 

مەســایلە و ئــەو وەزعییەتــەی کە ئێســتا 
لــە ئێران و کوردســتانی ڕۆژهەاڵت هەیە 
خەباتی ڕۆژهەاڵت چۆن هەڵدەسەنگێنن؟
کۆمــاری  ڕێژیمــی  وابــێ  پێــم  -ئەمــن 
هاتنــە  ســەرەتای  لــە  کــە  ئیســامی 
ســەرکارییەوە تاکــوو ئێســتا بــە هەمــوو 
شــێوەیەک هەوڵــی داوە کــە خەبــات و 
خۆڕاگری خەڵکی کورد تێک بشکێنێ 
و لــە نێــو خۆیــدا بیانتوێنێتــەوە تەنانــەت 
توانیویەتی لە هێندێک خەڵکی نێوخۆیی 
ڕۆژهــەاڵت کەڵــک وەرگــرێ بــە دژی 
خەباتکارانــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت ،لە 
باری ئابوورییەوە کوردســتان لە بێبەشــیدا 
بهێڵێتــەوە. چاالکانی کــورد لەو ماوەیەدا 
جیاوازبەبــەراورد  زۆر  شــێوەیەکی  بــە 
لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی ئێــران ســزا 
دراون. ســزای قــورس، تەنانــەت لــە باری 
کولتــووری .لە باری مێژوویەوە  دەبینین 
کە ڕێژیمی کۆماری ئیســامی بە پێی 
پــان و بەرنامەیەک کە لە زانکۆکانەوە 
دەرســی  کتێبــی  لــە  دەکا،   پــێ  دەس 
منداڵەکانــەوە، دەس پــێ دەکا دەیهــەوێ 
ئــەو خەڵکــە لــە نێو خۆیــدا بتوێنێتــەوە و 
بیــکا بــە بەشــێک لــە خــۆی.  خەڵــک 
موقاومەتــی کــردووە و ئــەو موقاومــەت 
و بەربەرەکانــێ ڕۆژ بــە ڕۆژ لــە حاڵــی 
پەرەگرتندایــە. ئەگــەر نموونەیەکەتان  بۆ 
بێنمــەوە ڕێژیمــی کۆمــاری  ئیســامی 
دوو ڕێبەری ناسراوی حیزبی دێموکراتی 
چوونکــه  کــرد  شــەهید  کوردســتانی 
عەقڵییەتەکــەی پێــی وابــوو کــە ئەگــەر 
ئــەوان نەمان ئیدی ئــەوە خەباتی خەڵکی 
کوردیــش تێــک دەچــێ بەاڵم ئێســتا ئەو 
خەباتــە هــەر لە جێــگای خــۆی ماوەتەوە 
و حیزبــی دێموکــرات هــەر ئااڵهەڵگــری 
خەباتی نەتەوایەتییە و ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامیش بــاش ئاشــنایە بــەو هێــزە .لە 
بەرامبــەر ئــەو وەزعییەتەی کــە خەڵکی 
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت هەیەتــی ڕێژیمی 
ئــەو  ســەرەڕای  ئیســامی  کۆمــاری 
هەموو ئیمکاناتەی کە ســەرفی دەکا بۆ 
بەرنامەکانــی بەاڵم هەم لە نێوخۆ هەم لە 
دەرەوەی واڵت دەبینیــن کــە ڕۆژ بە ڕۆژ 
زیاتر بەرنامەکانی شکســت دەخۆن و ڕوو 
لە کزی و الوازی دەکەن. ئەوەی کە وتم 
پرۆســەی ڕووخــان دەســتی پێ کــردووە و 
دەچێتە پێشــێ وەختێــک ئەو دوو هێزە لە 
بەرابــەری یەکدا هەڵدەســەنگێنین من پێم 
وابــێ کــە خەڵکی ئازادیخــوازی ئێران بە 
گشتی و لەو نێوەشدا بە تایبەتی خەڵکی 
کــورد ســەردەکەوێ، خەباتەکــەی دەباتە 
پێشــێ و ئــەوەی کــە نامێنێ و شکســت 
دەخــوا لــە نەهایەتــدا ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســامی ئێرانــە. هەر وەکــوو حکومەتە 
ســەرەڕۆکانی دیکــە کــە دیتمــان هــەر 
لــە مــاوەی چــل ســاڵی ڕابــردوو چەندین 
حکومەتــی ســەرەڕۆی وەکــوو ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســامی یا لە چەشــنی وی 
ڕووخــان بــەاڵم خەڵــک هــەر ماوەتــەوە و 

خۆڕاگری هەر بەردەوامە.
کۆمــاری  پێکــرد  ئاماژەتــان  وەک 
ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە  ئیســامی 
کۆمەڵێــک تاکتیکــی بــەکار هێنــاوە و 
ئێســتاش ڕەنگــە هەر لە ســەر بەشــێکیان 
لەوانــە  یەکێــک  بێــت.  بــەردەوام  هــەر 
میلیتاریزە کردنی زیاتری کوردستانە؛ چ 
ســنوورەکان چ نێو شارەکان چ گوندەکان 
. ئێــوە وەکــوو حیزبــی دێموکــرات چەندە 
ئــاگاداری جموجۆڵەکانی ڕێژیم لە ســەر 
هەڵســەنگاندنتان  چەنــدە  و  ســنوورەکانن 
کــردووە بۆ بنکــە و بارەگا نیزامییەکانی 
کۆمــاری ئیســامی لە بــاری کەمیی و 

لە باری کەیفیشەوە؟
-ئێمە لە پەیوەندی لەگەڵ جموجۆڵەکانی 
نێوخــۆی  لــە  چ  ڕێژیــم  هێزەکانــی 
ڕۆژهــەاڵت و چ لە ســنوورەکان زانیاری 
باشــمان هەیــە و ئەو زانیارییانەش بەشــی 
هــەرە زۆری لــە خودی خەڵکی ناوچەکە 
پەیوەندییــەدا  لــەو  و  دەگا  دەســتمان  بــە 
خەڵــک زۆر هوشــیارانە عەمــەڵ دەکــەن  
و زۆر بــاش بــە ئەرکــی خۆیــان شــارەزان  
بۆیە ئێمە تەواو ئاگاداری ئەو جموجۆاڵنە 

هەین.
زۆر ســپاس بۆ بەشــداریتان بەڕێز مستەفا 
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری 
دێموکرات و هەروەها فەرماندەی گشتیی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان کــە لەم 

دیدارە بەشدار بوون.
-زۆر سپاس بۆ ئێوەیش ماندوو نەبەن.



  ژمارە ٧٨٤ ، ١٥ی ڕەزبەری ٦١٣٩٩

کێن ئەوانەی خائین بە پرسی فەلەستینن؟

ئەنجامــی شــەڕی ئیســرائیل و واڵتانــی 
ژووئەنــی١٩٦٧(  بــۆ١0ی   5( عەرەبــی 
دەناســرێتەوە،  ڕۆژە   ٦ شــەڕی  بــە  کــە 
داگیرکرانی بەشــێک لە خاکی واڵتانی 
عەرەبیی لەالیەن ئیسرائیلەوە لێ کەوتەوە. 
بــە دوای ئەم ڕووداوەدا، تێکڕای واڵتانی 
دیکــەی عەرەبی بە ئاشــکرا ئیســرائیلیان 
وەک دوژمن ناو برد و ئاســاییکردنەوەی 

پەیوەندییەکانیان بەستەوە بە:
یەکەم، پەیڕەوکردنی بڕیاری ئەنجومەنی 
ئاســایش لەالیــەن ئیســرائیلەوە کــە بریتی 
بــوو لــە پاشەکشــەی هێزەکانی ئەم واڵتە 
لە سەر ئەو ناوچانەی کە بەهۆی شەڕی 

٦ ڕۆژەوە داگیری کردبوون.
حکوومەتــی  پێکهاتنــی  دووهــەم، 
ســەربەخۆی فەلەستین لە تەنیشت واڵتی 

ئیسرائیل.
نێــوان  ئــەو شــەڕە، دوژمنایەتیــی  دوای 
میســر و ئــۆردۆن لەگــەڵ ئیســرائیل بــە 
واژۆکردنی پەیماننامەی ئاشتیی نێوانیان 
لە سێپتامبری ١٩٧٩ و ئۆکتۆبری ١٩٩٤ 
کۆتایــی هــات. بەپێــی ڕێککەوتنــەکان 
بەشــێک لــەو ناوچانــەی کــە لــە ماوەی 
بەســەردا  دەســتیان  ڕۆژەدا   ٦ شــەڕی 
گیرابــوو، لەالیــەن ئیســرائیلەوە چۆڵ کرا 
کۆنترۆڵــی.  ژێــر  کەوتــە  بەشــێکیش  و 
فەلەســتینییەکانیش  خاکــی  پێیــە  بــەم 
هــەروا بە داگیرکراوی لە ژێر دەســەاڵتی 
ئیســرائیلدا مایــەوە و ئەو ڕێککەوتنانەش 
لەالیــەن واڵتانــی عەرەبــی و بەشــێک لە 
واڵتانی ئیســامییەوە بە توندی هێرشــیان 
کرایــە ســەر و بــە خیانــەت بــە ئارمانــی 

فەلەستینییەکان هەژمار کران.
بەم چەشنە دوژمنایەتی و کێشە لە نێوان 
واڵتانی عەرەبی و الیەنەکانی ڕێککەوتوو 
لەگــەڵ ئیســرائیل النیکــەم لــە ڕواڵەتــدا 
هــەروا بــەردەوام بــوو و یارمەتییەکانیــان 
کــەم و زۆر بۆ فەلەســتینییەکان درێژەی 
هەبــوو، بــەو هیوایــەی ئیســرائیل لــە ژێر 
کاریگەریــی بەربەرەکانــێ و خۆڕاگریــی 
فەلەســتینییەکان و بڕیــاری ڕێکخــراوی 
بەشــی  لــە  یەکگرتــووەکان،  نەتــەوە 
داگیرکراوی خاکی فەلەستین پاشەکشە 
بکا. هەتا ئێســتا ئیســرائیل سوورە لەسەر 
ســنوورەکانی دوای شەڕی شەش ڕۆژە و 
واڵتانی بەرهەڵســتکاریش هەڵسوکەوتیان 
هێورتــرە لەگــەڵ ئەم واڵتە و دوو دەوڵەتی 
میســر و ئۆردۆنیــش پێگــەی خۆیــان لــە 
جیهانــی عەرەبی و ئیســامیدا هەیە. بەو 
مانایە کە ئەو دەوڵەتانە لە دروشمدا دژی 
ئیســرائیل مانــەوە و میســر و ئۆردۆنیــش 
لــە هاوپەیمانــی لەگــەڵ واڵتانی عەرەبی 

وەالنران.
دانڵــد  نێوانگیریــی  بــە  کاتێــک  بــەاڵم 
لــە  ئامریــکا  ســەرکۆماری  ترامــپ، 
ئاســاییبوونەوەی  ئەمســاڵدا  هاوینــی 
و  ئیســرائیل  نێــوان  پەیوەندییەکانــی 
نــەک  ڕاگەیەنــرا،  عــەرەب  واڵتانــی 
ئیمــارات و بەحرەیــن لــە هاوپەیمانییەتیی 
بەڵکــوو  نەنــران،  وەال  واڵتانــی عەرەبــی 
بەشــێک لــە نوێنەرانی واڵتانــی عەرەبی 
لــە کۆبوونــەوەی یەکیەتیــی عەرەبدا، لە 
بڕیارنامەیــەی  ئــەو  ڕەشنووســی  دژی 
فەلەســتینییەوە  هەیئەتــی  لەالیــەن  کــە 
ئاســاییبوونەوەی  مەحکوومکردنــی  بــۆ 
پەیوەندیــی واڵتانــی عەرەبی و ئیســرائیل 
ئامــادە کرابــوو، ڕاوەســتان و بەرەیەکیــش 
لــە واڵتانــی عەرەبی خوازیــاری درێژەدان 
بەو سیاسەتە و ئاساییبوونەوەی پەیوەندیی 

نێوان عەرەب و ئیسرائیل بوون. 
ئاســاییبوونەوەیەدا،  ئــەو  تەنیشــت  لــە 
ســعوودیەش بــۆ یەکەمجــار ڕێــگای بــە 
فرۆکەوانیــی ئیســرائیل دا کــە فڕۆکــە 
مەدەنییەکانی بە هەرێمی ئاســمانیی ئەم 

واڵتەدا تێپەڕن.
نێــوان  لــە  ئێســتا چەشــنێک کێبڕکــێ 
هەندێــک لە واڵتانی ئیســامی-عەرەبی 
پەیوەندییەکانیــان  ئاســاییکردنەوەی  بــۆ 
وەک  و  پێکهاتــووە  ئیســرائیل  لەگــەڵ 
ترامــپ  ئامریــکا، دانڵــد  ســەرکۆماری 
ئامــاژەی پــێ کــرد، چــاوەڕوان دەکــرێ 

ژمارەیەکــی زیاتــر لــەو واڵتانــە بــۆ ئــەم 
مەبەســتە هەنگاو هەڵبگرن و ئیسرائیلیش 
کــە دوژمنــی ســەرەکیی ئــەم واڵتانــە و 
خاڵــی کۆکــەرەوە و هەواڵبەندییان دەهاتە 
وهاوپەیمانیــان.  دۆســت  ببێتــە  ئەژمــار، 
لــە ئەگــەری درێژەکێشــانی ئــەم ڕەوتە و 
ئاشــکرابوونی پەیوەندییــە ژێربەژێرەکانی 
بەشــێک لــەم واڵتانــە لەگــەڵ ئیســرائیل 
و گرێدانــی پەیمانــی فەرمــی، دەکــرێ 
بڵێین ڕوخســارێکی نــوێ لە هەواڵبەندیی 
ناوچەیــی  هاوپەیمانانــی  و  دۆســتان 
ئەمریــکا بــە شــێوەیەکی تۆکمەتر دژ بە 

ئێران دێتە کایەوە.
لــە بەرانبــەردا، هەندێــک لــە واڵتــان و 
ڕەوتــە ئیســامییەکانیش ئــەم ڕووداوەیان 
واڵتانــە  لــەو  یــەک  کــرد،  مەحکــووم 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی ئێران بوو. 
کۆمــاری  ڕێبــەری  خامنەیــی،  عەلــی 

ئیسامیی ئێران، بەرنامەی میرنشینەکان 
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئاســاییکردنەوەی 
پەیوەندییەکانیان لەگەڵ ئیسرائیلی وەک 
»خیانەت بە جیهانی ئیســام و عەرەب و 

فەلەستیینییەکان« ناو برد.
مەبەســتی ســەرەکی لەم نووســینە ئەوەیە 
نیشــان بدەیــن لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ ئــەم 
ڕووداوانــەدا کــێ و چــۆن خیانەتــی بــە 
ئاشــتی و تەبایــی لــە ناوچــە و پرســی 

فەلەستین کردووە؟
بــەم  ڕوون  بــە واڵمێکــی  بــۆ گەیشــتن 
هــۆکارە  یــان  هــۆ  پێویســتە  پرســیارە، 
ســەرەکییەکانی ئــەم ئاڵوگــۆڕە گرینگە 

خۆرهەاڵتــی  لــە  نــوێ  ڕەوتێکــی  کــە 
نێوەڕاســت پێکدێنێ و هاوکێشە سیاسی، 
ناوچەکــە  ســەربازییەکانی  و  ئابــووری 
بــە قازانجــی ئیســرائیل و لــە دژی ئێــران 

دەشکێنێتەوە، دەستنیشان بکرێ.

لــە  ئیســامی،  کۆمــاری  ڕێژیمــی 
سەرەتای هاتنەسەر دەسەاڵتییەوە لە دژی 
واڵتانــی ئیســامی کەوتــە پیانگێــڕی. 
ســەرەتا بــە ناوی مافخوازیــی کەمینەی 
شیعەوە سیاسەتی »پشتوێنەی شیعه ی« 
کردە بنەمای سیاســەتی ناوچەیی خۆی 
و هەوڵــی دا بــە دامەزراندنــی گرووپــی 
تەناهیــی  ســوننە،  و  شــیعه  چەکــداری 
واڵتانــی ئیســامی تێــک بــدا و دۆخــی 
دڵخــوازی خــۆی جێگیــر بــکات. دیــارە 
دۆخــی دڵخــوازی کۆمــاری ئیســامی 
هەمیشــە بــە قازانجــی کەمینەی شــیعه 
کەمینەیــە  ئــەو  ڕاســتیدا  لــە  و   نەبــووە 
زۆربــەی جــاران خــۆی قوربانیی دەســتی 

کۆماری ئیسامی بووە و هەیە.
ئامانجی سەرەکیی سیاسەتی پشتوێنەی 
شــیعه ئــەوە بــوو کــە دەســەاڵتداری لــە 
لــە  و  بــکات  الواز  ئیســامی  واڵتانــی 

ئاکامــی ئــەو الوازییــەدا، دەســەاڵتداریی 
بڕووخێنــێ  تێــک  ئیســامی  واڵتانــی 
بــە  شــیعه  ئیمپراتووریــی  خەونــی  و 

سەرکردایەتیی ئێران بێنێتە دی.
ڕەوتی ڕووداوەکانی جیهان و ناوچەکە و 
قەیرانــە جۆراوجۆرەکانــی نێوخۆی ئێران، 
بەرپرســانی کۆمــاری ئیســامی ناچــار 
کــرد کــه سیاســەتی پشــتوێنەی شــیعە 
بگــۆڕن  شــیعه  هیالــی  سیاســەتی  بــۆ 

ئیمپراتووریــی  دامەزرانــی  ئامانجــی  و 
و  ئامانجێکــی الوەکــی  بکرێتــە  شــیعه 
پاراســتنی کۆمــاری ئیســامی بــوو بــە 
بناغەی ئەو سیاسەتە کە لە چوارچێوەی 

ئیســامیدا  شۆڕشــی  هەناردەکردنــی 
درێژەی پێ درا.

پشــتیوانیی ئێــران لــە شــیعەکانی واڵتی 
بەحرەیــن لــە بەرانبــەر حکوومەتــی ئــەم 
شۆڕشــی  پاڵپشــتیکردنی  واڵتــەدا، 

)بزووتنــەوەی  یەمــەن  حوســییەکانی 
دژی  لــە  تەیارکردنیــان  و  ئەنســاروڵاڵ( 
عەرەبستان )حوســییەکان بە چاولێکەری 
لــە ئێران دروشــمی نەمان بۆ ئیســرائیل و 
ئامریکایان لە سەر چەکەکانیان نووسیوە 
و بەپێــی لێدوانی بەرپرســانی ڕێکخراوی 
بەڵگــەی  یەکگرتــووەکان،  نەتــەوە 
تــەواو لــە بەر دەســتە کــە هەندێــک لەو 
بــەرەو  حوســییەکان  مووشــەکانەی 
عەرەبســتان هاویشــتوویانە، دروستکراوی 
شــیعەکانی  یارمەتیکردنــی  ئێرانــن(، 
ســعوودییە لە دژی دەســەاڵتی ئەم واڵتە 
لوبنــان  حیزبوڵــاڵی  پشــتیوانیکردنی  و 
نموونــە  توندڕەوەکانــی دیکــە،  و ڕەوتــە 
بەردەســتەکانی ئــەم سیاســەتەی ئێرانــن. 
ڕێبــەری  نەســروڵاڵ  حەســەن  وتــەی  بــە 
»چارەنووســی  لوبنــان،  حیزبوڵــاڵی 
کۆمــاری  بــە  بەســتراوەتەوە  حیزبوڵــاڵ 

هــەر  لــە  بۆیــە  ئێرانــەوە«  ئیســامیی 
بــە  بــێ،  مەبەســتی  ئێــران  جێگایــەک 

قازانجی خۆی کەڵکیان لێوەردەگری.
لە عێراق بەهۆی ڕێکخســتن و ســازدانی 
گرووپــە میلیشــیایییەکانی ئــەم واڵتە لە 
ژێر چەتری حەشــدی شەعبی یان هەمان 
بــە  لــە دوای ٢0١٤،  بەســیجی عێــراق 
کــردەوە هێزێکــی سیاســی و چەکــداری 
سێبەری هاوتەریب لەگەڵ سپای عێراقی 

لە بەرژەوەندیی خۆی پێکهێناوە. 
میلیشــیایییانە  گرووپــە  ئــەم  کــۆی 
بەهــۆی ســپای قودســەوە وەک لقێکــی 
ســپای پاســداران لە دەرەوەی ســنوورەکان، 

ڕێکخســتنیان بــۆ دەکرێــت و لــە ڕووی 
ڕاوێــژی  و  ڕاهێنــان  و  لۆجســتیک 
ماڵییــەوە،  و  چەکوچــۆڵ  و  ســەربازی 

پشتوانییان لێ دەکات.
خاڵــی هاوبەشــی هەمــوو ئــەو گرووپانــە 

کــە  دیکــە  گرووپــی  وردە  هێنــدێ  و 
هاوپەیمانی ئێران لە هاوکێشــە سەربازی، 
واڵتانــی  ئەمنییەکانــی  و  سیاســی 
ئیســامیدان، ئەوەیە کــە ڕۆڵی تێکدەرانە 
دەگێــڕن و بــە نانەوەی ئــاژاوە دەیانهەوێت 
و  تەناهــی  بۆشــاییی  پێکهێنانــی  بــە 
سیاســی،  ئامانجــی  ناســەقامگیری، 
ئیدئۆلۆژیــک و ئابووریی خۆیان بپێکن. 
بــە  شــەڕی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ  هــاوکات 
بەرژەوەندییەکانــی  دژی  لــە  وەکالــەت 
ئامریــکا و هاوپەیمانانــی ناوچەیــی ئــەم 
واڵتە بەڕێوە دەبەن. هەر ئەو گرووپانەشــن 
کــە دژی مانــەوەی هێزەکانــی ئامریــکا 
لــە عێراقــن و هەتــا ئێســتا چەندیــن جــار 
بنکــە و بارەگاکانی ئامریــکا و هەروەها 
ناوەندەکانی دیپلۆماسی و کۆمپانیاکانی 
لــەم واڵتــە  بیانییــان  بــە واڵتانــی  ســەر 

مووشەکباران کردووە.

سیاسەتی دژبەرانەی کۆماری ئیسامی 
دژی واڵتانــی ناوچــە و واڵتانی دیکەی 
جیهان و هەڕەشــە بەردەوامەکانی بۆ سەر 
ئیسرائیل بەهۆی هێزە نیابەتییەکانی کە 
بــۆ ماوەی زیاتر لە چل ســاڵە بەردەوامە، 
پەرەگرتندایــە  لــە  زیاتــر  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ 
ئیســامی  کۆمــاری  ئێســتا  تــا  و 
ئامــادە نەبــووە کەمتریــن ئاڵوگــۆڕ لــەو 
سیاسەتەیدا پێک بێنێ؛ سیاسەتێک کە 

دژەکانی)ئیســرائیل و واڵتانــی عەرەبی-
ئیسامی( لێک نزیک کردووەتەوە. وەها 
لێــک نزیکبوونــەوە و هاوپەیمانییەکیــش 
لەجێی خۆیدایە، چونکە ئەگەر ئیسرائیل 

بەشــێک لــە خاکــی فەلەســتینی داگیر 
کــردووە، لەو ماوەیــەدا ڕێژیمی کۆماری 
ئیســامی بــە ئاراســتەی پیانگێــڕی لە 
دژی هەمــوو ئــەو حکوومەتانــەدا هیــچ 
سنوورێکی نەناسیوە و هەوڵی داگیرکردن 

و کۆنترۆڵکردنــی ژینگــەی سیاســی و 
ئەمنــی و ســەربازیی ئــەو واڵتانەی داوە. 
بــەو واتایــە کە ئێســتا واڵتانــی عەرەبی- 
لــە  پشــتیوانی  جیاتــی  لــە  ئیســامی 
فەلەستینییەکان دەبێ لە بیری پاراستنی 
واڵت و حکوومەتەکانــی خۆیانــدا بن کە 
لە الیەن کۆماری ئیسامییەوە مەترسیی 

تەناهییان لەسەرە.
هەڵــەی  سیاســەتی  ئاکامــی  هەڵبــەت 
کۆمــاری ئیســامی هــەر لە سیاســەتی 
دەرەوەیــدا ڕەنگــی نەداوەتــەوە، بەڵکــوو لە 
نێوخۆشــدا ئەگــەر لە ســااڵنی ســەرەتای 
ڕێژیمــە  ئــەو  دەســەاڵتی  هاتنەســەر 
خەڵکانێــک پشــتیوانییان لــێ دەکــرد و 
الیەنگــری بــوون، ئێســتا خەڵکــی ئێــران 
لــە  زیاتــر  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ  گشــتی   بــە 
کۆمــاری  و  ئیســامی  حکوومەتــی 

ئیسامی دوورکەوتوونەتەوە. 
کــە  ناڤینێکــدا  ڕۆژهەاڵتــی  لــە 
و  ناســەقامگیر  و  ئاڵــۆز  ژینگەیەکــی 
پانتای بەریەککەوتنی بەرژەوەندییەکانە، 
ئــەوەی  چەشــنی  لــە  ئارمانخوازیــی 
نــاوە  لــێ  نــاوی  ئیســامی  کۆمــاری 
هەناردەکردنــی شــۆڕش، تــا دێ بــواری 
ســنوورەکان  دەرەوەی  لــە  مانۆڕدانــی 
بەرتەســکتر دەبێتــەوە. ئاســایی بوونەوەی 
دیکــەی  واڵتانــی  پەیوەندییەکانــی 
لــە  دوور  ئیســرائیل  لەگــەڵ  عەرەبیــش 

چاوەڕوانی نییە. 
لــە  پرســی فەلەســتین،  ئاشکراشــە کــە 
عەرەبییــەوە  واڵتانــی  تەناهیــی  دوای 
کــە بەهۆی ئێرانەوە هەڕەشــەی لەســەرە، 
خاڵــی  و  یەکــەم  ئەولەوییەتــی  چیــدی 
کۆکــەرەوەی ئــەم واڵتانــە نابێــت.  ئــەم 
پرسە لە ڕەهەندێکەوە قوربانیی سیاسەتی 
ناوچەییــی کۆمــاری ئیســامییە. هــەر 
چۆنێــک بێــت ئەولەوییەتی زۆریەک لە 
واڵتانــی عەرەبــی بەهــۆی کێشــرانەوەی 
ناوچەکــە  ژێئۆپۆلێتیکەکانــی  هێڵــە 
نوێــی  هاوکێشــەی  کایــەی  هاتنــە  و 
ئابووری، سیاســی، ئەمنی و ســەربازی، 
لــە بەردەم گۆڕاندایە. بە لەبەرچاوگرتنی 
ئــەو ڕاســتییانە و زۆر بەڵگــەی دیکــەش 
کــە لێرەدا جێــگای باس نین، دەردەکەوێ 
سەرەڕای تێچوو و پان و پرۆپاگەندەکانی 
ڕێژیــم لــە مــاوەی ٤١ ســاڵی ڕابــردوودا، 
ئێســتا ســەلمێندراوە کــە ئــەوە ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســامی و ڕێبەرەکەیەتی کە 
خائین بە جیهانی ئیسام، جیهانی عەرەب 
و پرسی فەلەستینە و بە ناوی الیەنگری 
لــە فەلەســتینەوە مەبەســتی بــووە خــۆی 
وەک جەمســەر و ڕێبــەری موســڵمانان و 
تەنیا پاڵپشــتی فەلەســتینییەکان دابنێ و 
بە بیانووی هەبوونی پرســی فەلەســتین و 
هێشــتنەوەی ئەو پرسە وەک کێشەیەکی 
ئامانجەکانــی  بــە  هەڵپەســێردراویش 
ئێســتا  کــە  بــگات،  ناوچەکــەدا  لــە 
ســەرەکیترینیان، مانەوەی دەسەاڵتەکەی 

خۆیەتی.

مستەفا هیجری

لە ئەگەری درێژەکێشانی ئەم ڕەوتە و ئاشکرابوونی پەیوەندییە ژێربەژێرەکانی بەشێک لەم واڵتانە 
لەگەڵ ئیسرائیل و گرێدانی پەیمانی فەرمی، دەکرێ بڵێین ڕوخسارێکی نوێ لە هەواڵبەندیی دۆستان و 

هاوپەیمانانی ناوچەیی ئەمریکا بە شێوەیەکی تۆکمەتر دژ بە ئێران دێتە کایەوە

ئاکامی سیاسەتی هەڵەی کۆماری ئیسالمی هەر لە سیاسەتی دەرەوەیدا ڕەنگی نەداوەتەوە، بەڵکوو لە 
نێوخۆشدا ئەگەر لە سااڵنی سەرەتای هاتنەسەر دەسەاڵتی ئەو ڕێژیمە خەڵکانێک 

پشتیوانییان لێ دەکرد و الیەنگری بوون، ئێستا خەڵکی ئێران بە گشتی  ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لە حکوومەتی 
ئیسالمی و کۆماری ئیسالمی دوورکەوتوونەتەوە

سەرەڕای تێچوو و پالن و پرۆپاگەندەکانی ڕێژیم لە ماوەی ٤١ ساڵی ڕابردوودا، ئێستا سەلمێندراوە 
کە ئەوە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و ڕێبەرەکەیەتی کە خائین بە جیهانی ئیسالم، جیهانی عەرەب و پرسی 
فەلەستینە و بە ناوی الیەنگری لە فەلەستینەوە مەبەستی بووە خۆی وەک جەمسەر و ڕێبەری موسڵمانان و 

تەنیا پاڵپشتی فەلەستینییەکان دابنێ 



٧ ژمارە ٧٨٤ ، ٦ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

١٣٩٩ی  خەرمانانــی  ٢5ی  ڕۆژی 
هەتــاوی بەرامبــەر بە ١5ی ســێپتامبری 
و  واشــنگتۆن  لــە  زایینــی  ٢0٢0ی 
ســەرۆکی  ترامــپ  دانڵــد  حــزووری  بــە 
ئەمریــکا،  یەکگرتووەکانــی  ویایەتــە 
و  عەرەبــی  یەکگرتــووی  ئیماراتــی 
بەحرەین، ڕێککەوتننامەی ئاساییکردن و 
بەفەرمیکردنــی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ 

ئیسرائیل واژۆ کرد.
دیارە زۆربەی واڵتانی عەرەبی لەمێژساڵە 
واڵتــی  بوونــی  واقعییەتــی  بەکــردەوە 
ئاشــکرا  بــە  و  ســەلماندووە  ئیســرائیلیان 
و بــە نهێنــی لــە بوارەکانــی ئابــووری و 
غەیرەڕەســمییان  پەیوەندیــی  ئەمنییەتــی 

لەگەڵی رێک خستووە.
میسر و ئیسرائیل لە ٢٦ی مارسی ساڵی 
١٩٧٩ی زایینی و ئۆردۆن و ئیسرائیل لە 
٢٦ی ئۆکتۆبری ساڵی ١٩٩٤ی زایینی 
لەگــەڵ  ئاشــتییان  ڕێککەوتننامــەی 
ئیســرائیل واژۆ کــردووە و یەکتریــان بــە 

ڕەسمی ناسیوە.
ئاشــتی  بەهــۆی  میســر  خــۆی  کاتــی 
لەگەڵ ئیســرائیل تەنانــەت لە یەکیەتیی 

عەرەب دەرهاوێژرا.
ئیمــارات  ڕێککەوتننامــەی  گرنگیــی 
ئیســرائیل،  لەگــەڵ  بەحرەیــن  و 
نــەک  کــە  کاتەکەیەتــی  بەتایبەتــی 
هــەر پەیوەندییەکانــی دنیــای عــەرەب و 
ئیســرائیل، بەڵکوو دەکرێ بوترێ دۆخی 
ناوچەکەی، خستووەتە قۆناغێکی نوێوە.

ناوچــەی  سیاســیی  کەشــوهەوای 
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست گۆڕاوە و ڕەوتەکە 
بەرەوپێــش دەچــێ و دۆخەکــە بە زەحمەت 

٢0٢0ی  ســێپتامبری  ١5ی  پێــش  بــۆ 
زایینی بگەڕێتەوە.

تایبەتمەنــدی یــان »موئەلفە«کانــی ئەو 
قۆناغــە نوێیەی ناوچە بە کورتی بریتین 

لە: 
١: ئیســامی سیاسی، »جهادی گری« 
و ڕادیکالیزم لە پاشەکشــەدان و ڕەوتەکە 
سەرەتای الوازبوون و بێ کاریگەریبوونیان 

پیشان دەدات.
٢:  تێگەیشــتن و عەقڵییەتێکــی نوێ لە 
ئاســتی واڵتانی عەرەبی ســەری هەڵداوە. 
کــردووە  مااڵواییــان  عەرەبــی  واڵتانــی 
لــەو ئیــدە و بیروبۆچوونــە کــە ئاشــتی و 
لەگــەڵ  پەیوەندیــی  ئاســاییکردنەوەی 
کشــانەوەی  بــە  دەدا  گــرێ  ئیســرائیلی 
ئیســرائیل بــۆ پشــت ســنوورەکانی پێــش 
شــەڕی ٦ ڕۆژەی ١٩٦٧ و دامەزراندنی 

واڵتی سەربەخۆی فەلەستینی.
٣:  پرســی فەلەســتین، بــە ئاشــکرا، لــە 
ئەولەوییەتــی یەکەمــی واڵتانی عەرەبی 
بــە  داوە  خــۆی  جێگــەی  و  کەوتــووە 

میرۆ عەلیار

یەکیەتی و تەبایی و هاوخەباتی، گەورەترین و کاریگەرترین چەکی گەلی بندەستە لە خەبات دژی 
دیکتاتۆریدا. یەکگرتوویی و هاوپەیوەندیی نەتەوەی چەوساوە »کابوسـ«ـی ڕێژیمی چەوسێنەرە. لەبەرئەوەی 
دیکتاتۆر هیچ چەکێکی بۆ بەرەنگاربوونەوەی چەکی یەکیەتی و یەکگرتوویی نییە. بۆیە دەسەاڵتی حاکم بۆ 
دووبەرەکینانەوە و شێواندنی ڕیزەکانی جوواڵنەوەی ڕزگاریخواز هیچ هەوڵ و هەزینەیەکی بەالوە زۆر نییە

و  ژنانــە   زیندەبەچاڵكردنــی  و  بەردبــاران   كــە خوازیــار ی  نێــوان عەقڵییەتێكــدا  لــە 
عەقڵییەتێــك كــە پێــی وایــە ژن هــۆكاری فەســادی ئەخاقی لە نێــو كۆمەڵگادایە  و 
هەروەهــا عەقڵییــەت كــە بەناوی ئیســام و بە بیانووی پێشــگیری لە فەســاد، هەوڵی 

بەرتەسك كردنەوەی ئازادییەكان دەدا، هیچ جیاوازییەك بوونی نییە.
ڕۆژی هەینــی ١١ی ڕەزبــەر، »یووســف تەباتەبایــی نــژاد«، پێشــنوێژی هەینیــی 
ئیسفەهان بە ئاماژەدان بەو کەسانەی کە دژی حیجابی زۆرەملێ ڕادەوەستن داوای 
کرد کە کۆمەڵگا بۆ ئەو کەســانە نائەمن بکرێت. وتوویشــیەتی کە لقێکی تایبەت 
بــە پێڕاگەیشــتن بە دۆســیەی بەنــاو »نۆڕمشــکێنیی ئەخاقی« لــە دادگاکاندا بۆ 
پاڵپشــتی لــەو کەســانە دابنرێــت کــە بەنــاوی »ئەمــری بــە مەعــرووف و نەهــی لــە 

مونکەر«ەوە ژنان لە کۆمەڵگادا دەخەنە ژێر گوشارەوە.
ئــەو ئاخونــدەی ڕێژیــم هەروەهــا وتوویەتی دەبێ لەگەڵ »دەســتدرێژیکەران بە مافی 
خەڵــک« بەپێــی حوکمــی ئیســام بــەرەوڕوو ببینــەوە و دەبــێ پێــش بــە کەســانێک 

بگیردرێت کە ترسێکیان لە یاساشکێنی نییە«.
ئاخونــد تەباتەبایــی نــژاد  داوای کــردووە دەســەاڵتی زیاتــر بە هێزەکانــی ئینتیزامی 

بدرێت بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ئەو کەسانەی دژ حیجابی زۆرەملێ دەوەستنەوە.
ئەو ئاخوندە جارێکی دیکە جەختی کردووەتەوە دەبێ کۆمەڵگا بە شێوەیەک بۆ ئەو 
کەسانەی کە حیجابی زۆرەملێ قبووڵ ناکەن نائەمن بکرێت کە نەتوانن بە ئاسانی 

لە شەقام و شوێنە گشتییەکاندا دەرکەون.
هەر سیستمێكی سیاسی كە بۆ بەڕێوەبردنی واڵت پێڕەوی لەم عەقڵییەتە دواكەوتووانە 
بكا، بێگومان كۆمەڵگا  و واڵت تووشی قەیرانگەلی جۆراوجۆری نێوخۆیی  و دەرەكی 
لــە بوارەكانــی سیاســی، ئابــووری  و كۆمەاڵیەتــی  و... دا دەكا. قەیرانگەلێــك كــە 
ئاكامەكەیان هەم لە ئاستی دەرەكی  و هەم لە ئاستی نێوخۆییدا ناڕەزایەتیی گشتیی 

لـێ  دەكەوێتەوە.
هەرچەندیــش ئــەم عەقڵییەتــە بەردەوام  و زاڵتر بێ ، هەر بــەو ڕێژەیە قەیرانەكان قووڵتر 
 و ناڕەزایەتییەكانیــش بەردەوامتــر دەبــن؛ بەجۆرێــك كــە لە هــەر دوو الیەنی نێوخۆیی و 
دەرەكییــەوە ناڕەزایەتییــەكان دەبنــە بنەمــای خەبــات دژی ئــەم جــۆرە عەقڵییەتانــە  و 

هەوڵدان بۆ گۆڕینی سیستم.
ئەم دۆخە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی كۆماری ئیسامیدا بە ڕوونی دەبینرێ ، چوونكە 
هــەر لــە ســەرەتای هاتنەســەركاری ڕێژیمــەوە  و بــە درێژایــی ٤١ ســاڵی ڕابــردوودا، 

ڕێبەرانی ڕێژیم پێڕەوی لەو عەقڵییەتە دەكەن كە ئاماژەی پێ كرا.
ئەوەیکــە ئاخونــد تەباتەبایی نــژاد وتوویەتی، هەرچەند دواتر بەهــۆی لێکەوتەکانی و 
دژکردەوە چاوەروانکراوەکان لێی لە قســەکانی پاشــگەز بوویەوە و پاســاوی بۆ قســە 
نەشیاوەکانی هێنایەوە، لە درێژەی بەرتەسك كردنەوەی ئازادییە كۆمەاڵیەتییەكانە کە 
ســااڵنێکە لــە ژێــر ناوی جۆربەجۆر دەیخزێننە مێشــکی کۆمەڵــگاوە. واتە ئەم جۆرە 
لێدوانانە درێژکراوەی هەمان گەاڵڵە دژەئازادی و دژەئینســانییەکانە کە لە ســااڵنی 
ڕابردوودا بەهۆیەوە هەوڵی گووشــینی قوڕقوڕاچکەی کۆمەڵگا و خنکاندنی تاکە 
ئازادیخوازەکانیــان دەدا؛ گەاڵڵەگەلــی وەک  »عفاف و حجاب«، کە بەهۆیەوە ژنان  
و پیاوان لە شێوەی جلوبەرگ پۆشین  و ئارایش كردندا دەخرێنە ژێر چاوەدێری و بۆیان 

دیاری دەكرێ  كە چی  و چۆن جلوبەرگ بپۆشن  و... . 
لــە بار ودۆخــی ئێســتادا كــە لە ســاڵیادی کوشــتارەکانی خەزەڵــوەر نیزیــک دەبینەوە 
و ئەگــەری ناڕەزایەتییــە خەڵکییــەكان لــە سیاســەتە هەڵــە ئابــووری و کۆمەالیەتی 
و فەرهەنگییــەکان گەیشــتووەتە لوتکــەی خــۆی و هەر ســات ئەگــەری تەقینەوەی 
کۆمەلگا بوونی هەیە ئەو گریمانەیە زیاتر بەهێز دەکات کە ڕێبەرانی ڕێژیم پەنا بۆ 
ئەم جۆرە لێدوانانە ببەن تاکوو بیر وڕای گشتیی خەڵك بشێوێنن، بە الڕێیدا بەرن  و بە 

شتی دیكەی وەك »حیجاب« سەرقاڵیان بكەن.
هۆكاری دیكەی هەڵسوكەوتی توند وتیژی هێز و دەزگا سەركوتكەرەكانی ڕێژیم دژی 
ژنــان و هێنانەبەرباســی مەســەلەی حیجــاب لــەم بارودۆخەدا، دەكرێ  بوتــرێ  پێوەندیی 
بە ترســی ڕێژیم لە بوون  و پێشــكەوتنی بزووتنەوەی یەكســانیخوازی  و فێمینیســتیی 
ژنانــی ئێــران  و بەشــداریی بەرچاویــان لــە خۆپیشــاندانەكان دژی تەواویەتی كۆماری 
ئیســامییەوە هەیــە. بۆیــە ڕێژیــم بە پێڕەویكردن لە هەڵســوكەوتی ڕەق لەگەڵ ژنان  و 
مەسەلەكانی تایبەت بە ژنان، لە حیجاب وەك ئامرازێك بۆ سەركوت  و چاوترسێن كردنی 
ژنانــی ئازادیخــواز كەڵــك وەردەگــرێ   و هەوڵی ئەوە دەدا كە لەم کاتە هەســتیارەدا كە 
بزووتنەوەیەكــی بەرینــی ناڕەزایەتی دژی تەواویەتی ڕێژیم لەحاڵی شــکڵ گرتندایە  و 
كچــان  و ژنــان چاالكانە تێیدا بەشــدارن  و خواســتەكانی خۆیانیــان دەهێننە بەرباس، لە 
حیجاب بە مەبەستی گۆڕینی فەزای سیاسیی واڵت  و بەالڕێدابردن  و دوورخستنەوەی 

خەڵك لە بار ودۆخی ئاڵۆزی واڵت، بە قازانجی خۆی كەڵك وەرگرێ .
ئەوەیکــە ڕوونــە لــە ڕابردووشــدا  و پێش لە هاتنە ســەركاری كۆماری ئیســامیش، نە 
ڕەزاشــا توانی بە گوشــاری ســەرەنێزە  و لوولەی تفەنگ، ســەرپۆش  و چارشێو لەسەر 
ژنــان ال بــدا  و نــە ئێســتاش كۆمــاری ئیســامی توانیویەتی  و دەتوانێ  بە هەڕەشــە  و 
گوڕەشە  و گوشاری سەرەنێزە، سەرپۆش بەسەر ژنانی ئێراندا بدا  و ناچاریان بكا بەو 

شێوەیە كە ڕێژیم دەڵێ  جلوبەرگ بپۆشن  و هەڵسوكەوت بكەن.
كەوابــوو ئــەم ڕێــگا و توند وتیــژی نواندنانــە تاقی كراونەتــەوە  و بە ڕوونــی دەركەوتووە 
كــە لەگــەڵ ویســت  و داخوازیــی كۆمەڵــگای ئێــران  و بەتایبــەت ژنانــدا ناتەبایــە. لە 
هەمان كاتیشــدا خەڵكی ئێران بەگشــتی  و ژنان بەتایبەتی، بە نیسبەت ڕابردوو باشتر 
ئــەرك  و مافەكانــی خۆیــان دەناســن، ترســیان لــە گرتن، ئەشــكەنجە  و كوشــتن نییە  و 
لەبەرامبــەر ســەركوتی ئازادییەكانیانــدا بێدەنــگ نیــن کــە هەر ئەم مەســەلە دەتوانێ 

ڕەمزی سەرکەوتنیان بێ لەم خەباتەدا.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

حیجابـــی ســـەرەنێزەیی
ڕێککەوتنی واڵتانی عەرەبی و ئیسرائیل، پرسی 

فەلەستین و دەرسێک بۆ کورد

بەرژەوەندیــی یــەک بە یەکــی واڵتەکان 
و  ئەمنییەتــی  ئابــووری،  )سیاســی، 

نیزامی(.
٤: ئیدئۆلــوژی و سیاســەتی ناوچەیــی 
تووشــی  ئێــران  ئیســامیی  کۆمــاری 
سیاســەتی  هاتــووە.  گــەورە  شکســتی 
هەناردەکردنی شــۆڕش لەالیەن کۆماری 
خــۆی  دواهەناســەکانی  ئیســامییەوە 

دەکێشێ.
5: سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامی 
لــە ناوچــەدا؛ دەســتێوەردان لــە کاروباری 
بەمەبەســتی  واڵتــان  نێوخۆیــی 
و  هەاڵیســاندن  ناســەقامگیرکردنیان، 
درێژەپێــدان بــە شــەڕی مەزهەبی لە نێوان 
شــیعە و ســوننەدا، پشتیوانی لە تێرۆریزم، 
ڕێکخســتنی گرووپگەلــی چەکــدار لــە 
زۆربــەی واڵتانــی ناوچەدا بە مەبەســتی 
خۆشــکردنی ئاگری شــەڕە نیابەتییەکان 
و ...، بەهۆکاری سەرەکیی نزیکبوونەوە 
و ڕێککەوتنــی یــەک لــە دوای یەکــی 
واڵتانــی عەرەبــی لەگەڵ ئیســرائیل و لە 
پەراوێزکەوتنی پرســی فەلەستین ئەژمار 

دەکرێ.
بووەتــە  بەکــردەوە  ئیســامی  کۆمــاری 
مەترســی و هەڕەشــە بــۆ ســەر ئاشــتی و 
ئاسایشــی واڵتانــی ناوچــە، بــە عەرەب و 

ئیسرائیلەوە.
٦: لــە پەنا کۆماری ئیســامیی ئێراندا، 
دۆڕاوی ســەرەکیی ئەو قۆناغە، النیکەم 
هەتــا ئێســتا، فەلەســتینییەکانن. پرســی 
ئــەو  ئاڵوگۆڕەکانــی  لــە  فەلەســتین 
دواییانــەدا ئەوپــەڕی لــە پەراوێــزدا و بــە 

تەعاروفات، دەور دەگێڕێ.
فەلەســتیندا،  لەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە 
کۆمەڵێک هۆکار پرسی فەلەستینیان لە 
ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەدا خســتە پەراوێزەوە 
گشــتییەکانی  ڕاگەیەنــەرە  لــە  بــەاڵم، 

بــە  ڕۆژئاواییــدا  و  ناوچــە  واڵتانــی 
لێکدانــەوە  وتــار،  بــە  چــاوت  دەگمــەن 
یــان ڕاپۆرتێــک دەکــەوێ کــە ئامــاژە 
خــودی  هەڵســوکەوتی  و  سیاســەت  بــە 
هۆکارێکــی  وەک  فەلەســتینییەکان 
ســەرەکیی تەریککەوتنــەوە و دابەزینــی 
پرسی فەلەستین لە ئەجندای نێودەوڵەتیدا 
فەلەســتینی  ڕێکخراوەکانــی  و  نــەکات 
دۆخــی  ســەرەکیی  بەرپرســیارێکی  بــە 
تراژیکیــی گەلی لێقەوماوی فەلەســتین 
فەلەســتینییەکان  ڕێکخــراوە  دانەنرێــن.و 
بەهــۆی دووبەرەکــی، شــەڕی دەســەاڵت 
ملمانێــی  و  گرووپــی  بەرژەوەندیــی  و 
نەبــڕاوەی بــێ ئــاکام و پڕکارەســات بــۆ 
گەلــی بێبەشــی فەلەســتین، جوواڵنەوەی 
ڕزگاریخوازیــی فەلەســتینی لــە ئاســتی 
ناوچــە و لــە بیــروڕای گشــتیی جیهانیدا 
لە ئێعتبار و ڕەوایی و ئەولەوییەت خست.
ســەرەڕای یارمەتیــی ماڵیــی بەرچــاو و 
بەربەرینی واڵتانــی دەوڵەمەندی عەرەبی 
و یەکیەتیی ئۆرووپا و ئەمریکا، خەڵکی 

فەلەســتین لــە غــەزە و ڕامۆڵــاڵ و ... 
لەوپەڕی هەژاری و بێبەشیدا دەژین.

فەلەســتینییەکان  ڕێکخــراوە  سیاســەتی 
خاک و کۆمەڵگای فەلەســتینی دابەش 
و  شــەڕ  تووشــی  خەڵکەکــەی  و  کــرد 
دووبەرەکــی کردن کە پەیوەندیی بە ماف 
و بەرژەوەندیــی ئەوانــەوە نییــە و خەڵکــی 
فەلەســتین بوونەتــە قوربانیــی ســەرەکیی 

وەزعەکە.
کێشــە و پڕشــوباڵوی، یەکگرتوویــی و 
ئاشــتیی کۆمەڵگای فەلەستینی شێواند 
هــەر  نــەک  وەزعەکــە  ئاکامەکانــی  و 
واڵتانــی عەرەبــی و ئۆرووپایــی، بەڵکوو 
خەڵکــی فەلەستینیشــی بێــزار و مانــدوو 
کرد. ئاخر کام مەنتق ئەوەی دەسەلمێنێ 
واڵتێکــی  بــۆ  خەبــات  لەالیەکــەوە  کــە 
لەالیەکــی  بــەاڵم  بکــەی،  ســەربەخۆ 
دیکــەوە ئــەوەی هەشــتە بەدەســتی خۆت 
دابەشی بکەی و هێز و وزەی نەتەوەکەی 
خــۆت لەپێنــاو دەســەاڵتخوازیی ئەم و ئەو 
ڕێکخــراوەدا، بەفیــڕۆ بدەی؟!  لە ســاڵی 
شــەڕێکی  دوای  و  زایینــی  ٢00٧ی 
خوێناویی نێوخۆیی، ناوچەی ئۆتۆنۆمی 
دوو حکوومەتــدا  ســەر  بــە  فەلەســتینی 
دابــەش کــراوە: حکوومەتــی ڕێکخــراوی 
لــە  فەتــح   - فەلەســتین  ڕزگاریــدەری 
ڕۆژئاوای چۆمی ئۆردۆن و حکوومەتی 

»حەماس« لە لێوارەی غەزە!
هەروەها، دووبەرەکی و بەرژەوەندییخوازیی 
ڕێکخراوەیــی، پێی کۆماری ئیســامیی 
فەلەســتینییەکان  جوواڵنــەوەی  نێــو  بــۆ 
کــردەوە: کۆمــاری ئیســامی بەشــێوەی 
سیســتماتیک درز و دووبەرەکییەکانــی 
قووڵتــر  حەماسـ«ـــی  و  »فەتــح  نێــوان 
کردەوە، شــەڕی خۆی لەگەڵ ئیسرائیلی 
کرد بە شــەڕی فەلەســتینییەکان و هەتا 
پێــی کرا بۆ شــێواندن و بێ ئێعتبارکردنی 

پرســی فەلەســتین هەوڵــی دا و ئــاژاوەی 
نــاوە. دەخالەتەکانی کۆماری ئیســامی 
دەوڵەتــی  دەســت  بــە  دا  بیانــووی 
بکاتــە  هێــرش  ئاســانی  بــە  ئیســرائیل 
لــە  بەشــێک  فەلەســتینییەکان،  ســەر 
خاکەکەیــان بــە ئیســرائیلەوە بلکێنــێ و 
پرســی دامەزراندنی دەوڵەتی فەلەستینی 

لەبیر بەرێتەوە.
حیزب و ڕێکخراوەکانی گەالنی بندەســت 
دەبێ ئەو ڕاستییە بسەلمێنن کە ڕەوایی و 
بەرحەقبوونی پرسی سیاسیی نەتەوەیەکی 
ژێرســتەم و خەباتــە ڕزگاریخوازانەکەی، 
بەهیــچ جــۆر سیاســەت و هەڵســوکەوتی 
ناشــیاو و نابەرپرســانەی هێزەکانــی نێــو 
ڕەوایــی  و  نــاکا  پاســاو  جوواڵنەوەکــە 
بــە دووبەرەکــی و کێشــەی دەســەاڵت و 
بەرژەوەندیی گرووپەکان لەســەر حیســابی 

گەلە چەوساوەکە نادات.
و  چەوســاوە  هەرچەنــدی  گەلێــک، 
بێبــەش و قوربانیــی ســەرکوت و تێــرۆر 
و هەاڵواردنیــش بــێ، ئەگــەر بۆخــۆی، 

سیاســییەکانی،  ڕێکخــراوە  بەتایبەتــی 
خەمــی خــۆی نەخــوا و بەزەیــی بەخۆیدا 
نەیــە، نابــێ چــاوەڕوان بــێ کــە خەڵکی 
دیکــە خەمــی بخــۆن و داکۆکــی لــێ 
بکــەن و بەرژەوەندیــی خۆیانــی بــۆ بخەنە 

مەترسییەوە.
یەکگوتــاری  و  یەکگرتــن  و  یەکیەتــی 
موعجیزە ناکا و وەک دەڵێن »ڕێژیمیشی 
دووبەرەکیــی  بــەاڵم  پێناڕووخــێ«. 
و  الوەکــی  پرســگەلی  لەســەر  نەبــڕاوە 
وردەبەرژەوەندیــی کاتــی و پڕشــوباڵویی 
یەکنەگرتوویــی، هێــز و وزەی جوواڵنــەوە 
دابــەش دەکا و بەفیــڕۆی دەبا، یارمەتی 
بــە پــان و پیانــی دوژمــن دەدات، لــە 
ئاســتی نێوخۆیــی و ناوچەیی و دەرەکیدا 
زیانــی قەرەبوونەکــراو بــە خەباتی ڕەوای 
گەلــی ژێرســتەم دەگەیەنــێ و ئێعتبــار و 
پڕەســتیژ و مەشــروعییەتی دەخاتــە ژێــر 

پرسیارەوە.
بێجگــە لەوانــە، یەکیەتــی و تەبایــی و 
هاوخەباتــی، گەورەتریــن و کاریگەرتریــن 
خەبــات  لــە  بندەســتە  گەلــی  چەکــی 
یەکگرتوویــی  دیکتاتۆریــدا.  دژی 
چەوســاوە  نەتــەوەی  هاوپەیوەندیــی  و 
چەوســێنەرە.  ڕێژیمــی  »کابوسـ«ـــی 
لەبەرئــەوەی دیکتاتــۆر هیــچ چەکێکــی 
بــۆ بەرەنگاربوونەوەی چەکی یەکیەتی و 
یەکگرتوویی نییە. بۆیە دەسەاڵتی حاکم 
بۆ دووبەرەکینانەوە و شێواندنی ڕیزەکانی 
جوواڵنــەوەی ڕزگاریخــواز هیــچ هەوڵ و 

هەزینەیەکی بەالوە زۆر نییە!
چارەنووســی فەلەســتینییەکان دەرسێکی 
لێــی  بەنرخــە، حەقــە کــورد  گرنــگ و 
فێــر بــێ. بەتایبەتــی جێگــەی ئاماژەیــە 
کــە ئێســتا و دوای دابەزینــی گرنگیــی 
و  ناوچــە  ئاســتی  لــە  فەلەســتین 
جهانیشــدا، بــەو حاڵەش دۆخی سیاســیی 

فەلەســتینییەکان لە دۆخی کورد باشترە: 
فەلەســتینییەکان لەســەر خاکی خۆیانن، 
لەئاستی نێودەوڵەتیدا مافی دامەزراندنی 
ســەلمێندراوە،  بــۆ  ســەربەخۆیان  واڵتــی 
ئەندامــی چاوەدێرن لــە ڕێکخراوی نەتەوە 
عەرەبــی  واڵتانــی  و  یەکگرتووەکانــدا 
بــێ،  بەقســەش  و  دەدەن  یارمەتییــان 
پشتیوانیی سیاسی لە دۆزەکەیان دەکەن.
پەیامەکــە ڕوونــە: هێــزە سیاســییەکانی 
کــورد، بــۆ ئــەوەی گەلەکەیــان تووشــی 
چارەنووســێکی دڵتەزێنتر لە چارەنووســی 
وەخــۆ  دەبــێ  نەیــەت  فەلەســتینییەکان 
بــە سیاســەتەکانی ڕابردوویانــدا  کــەون، 
بچنەوە، بەرپرســایەتیی دۆخەکەی خۆیان 
بــە ئەســتۆوە بگــرن، لە جیاتی ئــەم و ئەو 
تاوانبارکــردن، نێــو ماڵــی خۆیــان ڕێــک 
بخــەن، ســتراتیژییەکی نوێــی واقعبینانە 
بــۆ جوواڵنەوەکەیان دابڕێژن و بە خەباتی 
هاوبەش و هێزی یەکگرتوویان بۆ ماف و 

ئازادیی گەلەکەیان تێبکۆشن.



  ژمارە ٧٨٤ ، ١٥ی ڕەزبەری ٨١٣٩٩

ساماڵ ئه حمه دی

ڕەخنەی نوێ و زانستی ئەدەبیات 

ئه ده بیــات  نوێخــوازی  ڕه خنه گرانــی   
هاوده نگن له سه ر ئه وه ی که  پێوه ندییه کی 
توندوتۆڵ و ڕاسته قینه  و نێزیک له  نێوان 
ڕه خنه ی ئه ده بی و زانســته  مرۆڤییه کانی 
دیکه دا هه یه  و ده ســتکه وتی ئه و زانستانه  
ئه ده بــی  به رهه مــی   لێکۆڵینــەوەی  بــۆ 

به کەڵکن. 
ئەدەبــی  ڕەخنــەی  نوێیەکانــی  شــێوازە 
به گوێــره ی ئه و چه مــک و ئه زموونانه ی 
که  ڕه خنه گرانی ئه ده بیات له  زانسته کانی 
دیکەیــان وەرگرتــوون  و له کاریــان هێناون، 
بریتیــن لــە: ١( ڕه خنــه ی ده روونناســانە؛ 
 ٢ ( ڕه خنه ی کۆمه ڵناســانە؛ ٣( ڕه خنه ی 
پێکهاته خوازانه  )له  زانستی زمانناسیدا(.
که ســایه تییە،  زانســتی  ده روونناســی 
پێکهاته کانــی  زانســتی  کۆمه ڵناســی 
زمانناســی  و  کۆمه اڵیه تییــە  ژیانــی 
زانستی زمانە. ئه م سێ زانسته  له  هه موو 
زانســته کانی دیکــه  زیادتــر کاریگه رییان 

له سه ر ڕه خنه ی ئه ده بی داناوە.
وایــه   پێــی  ده روونشــیکار  ڕه خنه گــری 
و  شــاراوه   نه ســته   و  ویســت  ده توانێــت 
نێوه رۆکــه   و  ده روون  نه ناســراوه کانی 
نهێنییه کانــی دەق بدۆزێتــه وه  و مه به ســته  
ئاشــکراکردنی  هه ڵبــدات.  نه زانــراوه کان 
چه مکه  نهێنییه کانی نێو لۆبەلۆی ده قی 
ئه ده بی ئامانجی ســه ره کیی ڕەخنەگرانی 

دەروونناسە.
مه به ســتی ڕه خنه گرانی ده روونشــیکاریش 
به رهه مــی  نێــوان  پێوه ندیــی  ئه وه یــه  کــه  
نووســه ر  شــاراوه ی  نه ســتی  و  ئه ده بــی 
ئاشــکرا بکــەن، به بــێ ئه وه یکــه  ڕۆڵــی 
)منـــه   نووســه ر  هۆشــیارانەی  ئیــراده ی 
بگــرن.  له به رچــاو  کۆمه اڵیه تییه کــه ی( 
به م شێوه یه  به رهه می ئه ده بی له  ڕوانگه ی 
نیشــانه یه ک،  ده بێتــه   ده روونناســییه وه  
وه کوو نیشــانه ی نه خۆشییه کی ده روونی، 
کــه  بــاس لــه  نه ســتی شــاراوه ی نووســه ر 
ده کات و، ناســینی ئــه و نه ســته نهێنییــە،   

ڕوونکه ره وه ی به رهه مە ئه ده بییه کەیە. 
به اڵم له  ڕه خنه ی کۆمه ڵناسیدا به رهه می 
ئه ده بــی وه کوو به رهه مێکی کۆمه اڵیه تی 

دەخوێندرێتەوە. 
لــه  ڕوانگــه ی کۆمه ڵناســییه وه  نێوئاخنی 
زه ینی نووســه ر ئامێرێکــه  بۆ ڕاگه یاندنی 
)ئۆبجێکتیــڤ(  به رچــاوی  قســەی 
کۆمه ڵگه   و هیچی  دیکە نییە. ده بێ له  
توێــی لۆیەکانــی ئه م قســە یه دا، ملمانێ 
ده روونییه کانــی چینــه  کۆمه اڵیه تییه کان 
ڕوانگه یــه وه   لــه م  هه اڵوێردرێــن.  لێــک 
به رهه مــی ئه ده بی جۆرێــک نهێنیکارییه 
نیشــانه ی  ڕه خنه گــرەوە  بــەالی   و 
ملمانێیه کــی  یــان  ئەفســانەیه ک، 
به گوێــره ی  که واتــه   سه رداپۆشــراوه ؛ 
کۆمه اڵیه تــی،  ڕه خنه گرانــی  بۆچوونــی 
به رهه مــی ئه ده بــی به بــێ ڕه چاوکردنــی 
پێوه ندییــه  کۆمه اڵیه تییــه  زاڵه کان به ســه ر 
لێکدانــه وه   بــۆ  نووســه ردا  کۆمه ڵگــه ی 

ناشێن. 
ئاشکرایه  له م جۆره  ڕه خنه یه شدا، ڕه خنه گر 
بەدوای دۆزینه وه ی چه مکه  نهێنییه کانی 
و  دەگەڕێــت  ده قــدا  لۆیەکانــی  نێــو 
پــێ  سرنجڕاکێشــی  گرینگایه تییه کــی 
ده به خشــێت و بایه خێکــی مێژووییــی بــۆ 

دیاری ده کات.
ڕه خنه ی پێکهاته خوازانە ده ستکه وته کانی 
زانســتی زمانناســی بــەکار دێنێــت. بــه  
پێکهاته خــواز،  ڕه خنه گرانــی  بــاوه ڕی 
به رهه مــی ئه ده بــی دیارده یه کــی زمانییه  
پێکهاتــه   له به رچاوگرتنــی  به بــێ  و 
لێتۆژینــەوە  بــۆ  زمــان  گشــتییەکەی 
ڕەخنــەی  بۆچوونــی  بــەالی  ناشــێت. 
ئه ده بــی  به رهه مــی  پێکهاتەخوازانــەوە 
بابەتێکــە پێوەندیــی بــە زمانــەوە هەیــە و 
ته نیــا شــێوازه کانی زانســتی زمانناســی 
پێکهاته خــوازان،  بدوێــن.  لێــی  ده توانــن 
دی  »فریدینانــد  بۆچوونه  کانــی  کــه  
سۆســیور« و ڕوانگه ی فۆڕمخوازه کانی 
ڕووســیان بە الوە په سند بوو، سه ره تا خۆیان 

به  شیکاریی شێعره وه  سه رقاڵ کرد.
 ١٩٦٤ تــا   ١٩5٣ ســااڵنی  نێــوان  لــه  

ڕۆاڵن بــارت کۆمه ڵێــک وتــار و کتێبی 
بــاڵو کــرده وه  کــه  بــوون به هــۆی ئــه وه ی 
به رهه مــه  ســه رزاران.  بکه وێتــه   نــاوی 
لــه :  بریتییــن  بــارت  گرینگتره کانــی 
›‹پله ی ســیفری نڤیســار«، ›‹میشله  له  
ئاوێنــه ی به رهه مه کانیــدا‹‹، ›‹زانســتی 
و  ڕاســین‹‹  ›‹له مــەڕ  ئەفســانەکان‹‹، 
کۆمه ڵێــک وتــاری ڕه خنه ییــی دیکــه . 
بەشێک له  ڕه خنه گرانی نه ریتی، ئه و دوو 
کتێبــه ی ئاخریان پێ باش و پەســند بوو، 
پێیــان وابــوو هێندێــک بنه ما و شــێوازی 
وردی ڕه خنــه ی ئه ده بییــان تێدایــه ، بــه اڵم 
یه کێــک لەو ڕەخنەگرانــە وتارێکی توند 
و ته شــه راویی لــه دژی ئــه و دوو کتێبــه  
بــاڵو کــرده وه  و هاواری لێ بــه رز بوویه وه  
کــه  ڕۆالن بــارت یه کێک  له  تێکۆشــه ره  
ڕژده کانــی داهێنانــی ڕه خنــه ی نوێیــە و 
ئــەو  داوەتــەوە.  دەنگیــان  به رهه مه کانــی 
دەیگــوت، هه رچه نــد الیه نگرانی ڕه خنه ی 
پێکهاتــه ی  عه وداڵــی  به ڕواڵــه ت  نــوێ 
دەقــن، بــه اڵم هیچ فڕیان به ســه ر پێکهاته  
ئه ده بییه که ی به رهه مــی ئه ده بییه وه  نییه . 
له  وەاڵمی ئه و باســانه دا، ڕۆاڵن بارت له  
ساڵی ١٩٦٦ وه کوو نوێنه ری نوێخوازەکان 
کتێبــی »ڕه خنــه  و هه قیقــه ت«ی بــاڵو 
کــرده وه ، کــه  له ڕاســتیدا ئــه و کتێبــه  بوو 
بــه  خاڵــی سرنجڕاکێشــی قۆناغێــک لــه  
وه رچه رخانــی فکره که ی بارت و ڕه خنه ی 

نوێ.
ده توانین بڵێین سه رچاوه ی لێتۆژینەوەکانی 
و  ئه ده بیــات  نێــوان  پێوه ندییــی  بــارت 

کۆمه ڵگه  بوو. 
به رهه مه کانیــدا  یه کــه م  لــه   بــارت 
موجــود(  )وضعیــت  هەییــی  دۆخــی 
نووســه ری بــه  دۆخێکــی کاول شــوبهاند 
لــه  نووســه ری  کۆمه ڵگــه،   گوتــی:  و 
به یده ســتدا  لێكــدژی   نێــوان کۆمه ڵێــک 
به ســتووه ته وه  و گیرۆدەی وەهمی کردووە، 
بۆیــه  ویژدانــی نووســه ر و بارودۆخه که ی 

له م کۆمه ڵگا یه دا لێک ناکاڵێنه وه .
بــارت بەپێچه وانه ی زۆربــه ی الیه نگرانی 
به رهه مــی  کۆمه اڵیه تییــه وه ،  ڕه خنــه ی 
ئه ده بــی بــه  بەرهەمێکــی کۆمه اڵیه تــی 
دانانێت، بگره  پێی وایه  هه ر به رهه مێک، 
پێکهاتــه   لــه   نیشــانه یه که   خــۆی 
گشــتییه که ی کۆمه ڵگه یە. بە بۆچوونی 
بــارت، ئه ده بیــات پێوه ندیــی نێوان نووســەر 
و بەرهــەم نییــه ، به ڵکــوو پێوه ندییه کــه  له  
نێــوان کرده وه ی ده الله ت و مه دلووله که یدا 
ئه ده بــی،  به رهه مــی  نێــوان   لــە  )واتــا 
وەک دالــی ئــه و ده الله تــه  و، دنیــا وەک 
داوا  بــارت  هه ربۆیــە  مەدلوولەکەیــدا(. 
ده کات؛ ئه ده بیــات وه کــوو دامــه زراوه ، لــه  

ئه ده بیات وه کوو داهێنان جودا بکرێته وه .
یه که میان ده کرێ به  شێوازه  مێژووییە کان 
شــی بکرێته وه؛ به اڵم دووه میان پێویستیی 
بــه  شــیکاریی ئــه و ده الله تانــه  هه یــه  کــه  
ڕۆڵــی  دەهێنــن.  پێــک  پێکهاته کانــی 

ڕه خنه گــر ئه وه یــه  کــه  به رهه مــی ئه ده بی 
شــیتاڵی  هەڵوەشــێنێت،  لەبەریــەک 
بــگات  تــێ  ده الله ته که نــی  لــه   بــکات، 
و پاژه کانــی نیشــان بــدات. ئــه وه ی کــه  
هەیــە،  تایبەتــی  گرینگایەتییەکــی 
ئه ده بییــه   به رهه مــی  ڕوونکردنــه وه ی 
وه کــوو هونــه ری مۆدێــرن و هاوپێوه ندیــی 
ئــەو بەرهەمــە له گــه ڵ مێــژوو، خولیــای 
له به ریه کهه ڵوه شــاندنه وه ی  و  مێژوویــی 
بــه   ڕاســته وخۆی  پێوه ندیــی  کــه   زمــان 
هه یــه .  چینایه تییــه وه   له به ریه کترازانــی 
هۆشــیار  ویژدانــی  ئه ده بــی  به رهه مــی 
و  له به ریه کترازانه یــه   ئــه و  زینــدووی  و 
تێکۆشانێکه  بۆ ده رچوون له و چوارچێوه یه . 
کتێبــی ›‹ڕه خنــه  و هه قیقه ت‹‹ـــە که ی 
ڕۆاڵن بارت ده ربڕی گه ڕان و تۆژینەوەی 
نووســه ره  بۆ ئه وه ی ده ســتی به  زانستێک 
ئه ده بییه کانــی  به رهه مــه   کــه   ڕابــگات 
پــێ بخوێنێتــه وه . لــه م کتێبه دا که  ســاڵی 
١٩٦٦ چاپ کرا، بارت پێشــنیار ده کات 
زانســتی زمانناســی بکرێت بــە ڕووگه ی 
›‹زانستی ئه ده بیات‹‹. ماوه یه کی کورت 
دوای ئــه وه ، تــۆدۆرۆف له  ژمــاره ی ٨ی 
کــرده وه ی  کۆمینۆکاســیۆندا  گۆڤــاری 
به پێــی  ئه ده بیــی  به رهه مــی  گشــتیی 
ڕووگــه ی زمانناســانه  خســته  ڕوو. ئــه و 
زنجیره وتارانــه ی کــه  دوای ئــه و ڕێکه وته  
نووســراون،  بارتــه وه   ڕۆاڵن  الیــه ن  لــه  
پێشــانده ری ســرنجی تایبه تی ئه ون به الی 
پێداگــری  و  پێکهاته یــی  لێکدانــه وه ی 
ڕووگــه ی  وه کــوو  زمانناســی  له ســه ر 
مێتــۆدی  و،  ئه ده بیــات«  »زانســتی 
باشــی  شــێوازێکی  وه کــوو  پێکهاته یــی 
لێتۆژینــەوەی به رهه مــه  ئه ده بییه کان؛ به و 
هۆیه وه  بوو که  به  باوه ڕی بارت »زانستی 
ئه ده بیات« ده بێ له  یه که م قۆناغدا بریتی 
بێت له  ناسینی شێوە  ڕواڵه تییه که ی دەق. 
›‹دیاریکردنــی »فۆڕمــی گێڕانه وه »ی 
و  چیــرۆک  جوداوازه کانــی  جــۆره  
گێڕانــه وه  )ڕۆمان، حیکایه ت، ئه فســانه ، 
کورته چیرۆک، داستان )حه ماسه ( و...( 
ته نیــا بــه  له کارهێنانی ده ســتکه وته کانی 

پێکهاته خوازان ده لوێت‹‹. 
له به ر ئه وه ی ده رفه تی خوێندنه وه ی هه موو 
چیرۆکه  ئه ده بییه کانی دنیا دەست نادات ، 
شــیکاری پێکهاته یی، بــه  ناچاری ده بێ 
کەڵــک لــه  بنه ماکانــی دەق وه ربگرێــت. 
بــۆ پۆلێنبه ندیــی و ناســاندنی  هەربۆیــە 
به رهــه م، تیــۆری دەبێتــە پێویســتی و، بۆ 
ده کــرێ  تیۆرییــەش  ئــه م  به ده ســتهێنانی 
ســه رچاوه   و  نموونــه   باشــترین  زماننــاس 
بێت. باشــترین و ســه ره تاییترین شــیمانەی 
بــارت بــۆ لێکدانــه وه ی پێکهاته خوازانەی 
چیــرۆک ئه وه یه  کــه  ›‹چیرۆک وه کوو 
ڕســته یه کی دوورودرێژ وایه ›‹، هەروەکوو 
ڕیزێکــی  بــه   وشــه کان  ڕســته یه کدا  لــه  
دەبــن،  ڕیــز  یه کتــردا  بــە دوای  تایبــه ت 
جــوداوازه کان  قۆناغــه   چیرۆکیشــدا  لــه  

چــۆن  وه کــوو  ڕێســایه کن؛   ملکه چــی 
جــوداوازه   ئاســته   لــه   ڕســته   زمانناســان 
ڕێزمانییەکانــدا پێناســه  ده کــه ن، ده کرێ 
جوداوازه کانــی  ئاســته   لــه   چیرۆکیــش 
خۆیــدا پێناســه  بکرێــت؛ کاراییە کانــی، 
دیــاره   گێڕانه وه کــەی.  و،  کرده وه کانــی 
ڕوونکردنه وه ی چه مکه کانی هه رکام له م 
ســێ هۆکاره  و چۆنییه تیی پۆلێنکردنیان 
له الیــه ن بارتــه وه  لــه م وتــارەدا ناگونجێــت، 
بــه اڵم هێنانه وه ی وته یه کی خۆی، ڕه نگه  
شــه رح  شــێوازه که ی  ڕاده یــه ک  تاکــوو 

بکات.
لــه  وەاڵمــی ئــه م پرســیاره دا کــه  چــۆن 
پێکهاتــه ی  دۆزینــه وه ی  بــۆ  ده کــرێ 
چیــرۆک له الیه که وه  به ســه ر پاژه  بێبنه تا 
لــه  و،  چیرۆکــدا  زۆروزه وه نده کانــی  و 
هه ژمــاری  به ســه ر  دیکه شــه وه    الیه کــی 
له ژمارنه هاتــووی ئــەو گشــتە چیرۆکەدا 

زاڵ بین؟ 
بارت ده ڵێت: ›‹ئه مه  هەمان بابەتە که  له  
زمانناســیدا له  سه رده می ›‹سۆسیور‹‹ه وه  
لــه  گۆڕێــدا بــووه ؛ چــۆن ده کرێت به ســه ر 
هه ژمــاری زۆری وشــه کان و پێکه ڵــه ی 
بێهه ژماریاندا زاڵ بین؟ شێوازی ئه م کاره  
بــه م جۆره یــه  کــه  له  پێشــدا لــه  ڕوانگه ی 
ڕواڵه تییــه وه  خاڵــه  ورده کان )یه کــه کان( 
پۆلێنبه نــدی ده که یــن و، پاشــان کەڵکیان 
بــه   نموونــه،   بــۆ  وه رده گریــن.‹‹  لــێ 
ده سته به ندیکردنی کرده وه گه لی پێوه ندیدار 
بــه  گومڕایــی و فریــوه وه ، لــه  قۆناغــی 
هه مــوو  باســی  لــه   خۆمــان  یه که مــدا 
گومڕایــی و فریوه کان ده بوێرین، هه ڵبه ت 
بــه و مه رجــه ی پێکهاتــه ی ئــه و قۆناغانه  
ڕوون بکه ینــه وه ، هه روه کوو چۆن گرووپی 
هه مــوو  باســی  ده توانێــت  کــرداره کان 

کرداره کانمان له  کۆڵ بکاته وه .
توێژینــه وه ی  تــۆدۆرۆف  بۆچوونــی  بــه  
بۆچوونــی  جۆربەجۆره کانــی  قۆناغــه  
ئه ده بــی  ڕه خنه گرێکــی  وه کــوو  بــارت، 
کــه  گه لێــک ئاڵوگــۆڕ به ســه ر شــێواز و 
بۆچــوون و ڕوانگه یدا هاتووه دوو بنه مای 
ســه ره کیی هه یــه : یه کــه م، ئــه وه ی کــه  
هەویەتــی،  خاوه نــی  ئه ده بــی  به رهه مــی 
یــان شوناســێکی تێنه پــه ڕه ، واته  نووســه ر 
له بــه ر که ســێک، یــان بــه  هۆکارێکــی 

تایبه تــه وه  به رهه می ئه ده بــی ناخوڵقێنێت: 
›‹ئه ده بیــات تاکــە که ره ســته یه  ، کە هیچ 
ئامانــج و هۆکارێکــی نییــە؛ کــرده وه ی 
ئه ده بی، کرده وه یه کی تێنه پەڕه  و، نووسه ر 
کرده وه یــه ک ده نوێنێت که  ئــەو کرده وه یە 
کرده وه یــه   ئــه و  ئامانجه که یه تــی.  زاتــی 
بەپێچه وانــه ی بۆچوونــی گشــتی له ســه ر 
که ره سته ی کاره که  ده کرێت؛ به  واتایه کی 
هه مــان  کارەکــە  که ره ســته ی  دیکــه، 
ئامانجی کار ەکەیە . وتار، که ره ســته ، یان 
پێوه ندییــه ک نییــه ، بگــره  پێکهاته یه که ؛ 
کرداری نووســین بۆ نووســه ر، کردارێکی 
تێنه پــه ڕه . بــارت پێــی وابــوو، ›‹نووســه ر 
په یامــی دیتران نانووســێته وه ، بگــرە ته نیا 
په یامــی خــۆی ده گوێزێتــه وه ؛ تەکنیکی 
ئه ده بیــات، ئه وپــه ڕی ئه ده بیاته . کرده وه ی 
لــە  ئه ده بیاتــدا  تەکنیکــی  لــه   ئه ده بــی 
خــۆی زیادتر ئامانجێکــی دیکەی نییە، 
جــاری وایه  ده بینــن که  به رهه می ئه ده بی 
پێداگری له ســه ر چۆنایه تیی سه رهه ڵدانی 
ده نووســرێت،  به رهــه م  ده کات.‹‹  خــۆی 
لــه  حاڵێکــدا نووســه ر بــەدووی داهێنانــی 

به رهه مدا وێڵه . 
بــه اڵم دووه میــن بنه مای که  به  بۆچوونی 
من  ده بێته  پاساوی هۆگریی ڕۆاڵن بارت 
بــەالی  ڕه خنــه  جوداوازه کانــدا،  ئه وه یه  که  
به رهه مــی ئه ده بی له خۆگری کۆمه ڵێک 
به رباڵویــی  جــوداوازه .  چه مکــی 
چه مکه کانــی ده ق گرینگتریــن پێگــه ی 
ڕه خنه کانــی بــارت له خــۆی ده گرێــت و، 
ئــه و ڕه خنه گــره  نوێخــوازه  گه لێــک جاران 
له ســه ر ئــه و بنه مایــه  پێداگریی کــردووه . 
بارت ســەرەتا به رباڵویەتیی چه مکه کانی 
ڕوون کردووه ته وه : چه مکی دنیا، شیاوی 
ده ربڕیــن نییــه ، تاکه  هەوڵــی هونه رمه ند، 
دۆزینــه وه ی واتــا مومکینه کانی دنیایه . 
هــه رکام لــه و واتایانه  لــه  درۆیه کی تێپه ڕ 
پتــر نیــن، بــه اڵم زۆریــی هه ژمــاری ئــه و 
واتایانــه  هه مــان ڕاســته قینه ی نووســه ره . 
نووســه ر، خــۆی به  به رباڵویــی واتاکانه وه  
سه رقاڵ ده کات، به بێ ئه وه ی بیانبڕێته وه ، 
یان ســنوورداریان بکات. نووســەر کەڵک 
لــه  زمان وه رده گرێت بۆ ئه وه ی دنیایه کی 
پــڕ هەراوهوریــای پڕ له  واتــا بئافرێنێت، 
بــه اڵم ئه و دنیایه هه رگیز تاکە واتایه کی 

نییــه . پاشــان پێداگــری له ســه ر بنه مــای 
به رهه مــی  ده کات:  بابــه ت  ســه ره کیی 
ئه ده بــی له  یه ک کاتــدا خاوه نی چه ندین 
پێکهاته کــه ی؛  له بــه ر  نــه ک  واتایــە ، 
هه روه ها بایه خی به رهه می ئه ده بی نه مره ، 
نــه ک له به ر ئــه وه ی مرۆڤه  جــوداوازه کان 
ته نیا یه ک واتای لێ هه ڵده وێنجن، بگرە 
له به ر ئه وه یکه  چه مکی جوداواز له  زه ینی 
تاکه کاندا ده گوورێنێت. ئه گه ر به رهه می 
جۆربەجــۆری  واتــای  چه ندیــن  ئه ده بــی 
هه بێت، بێگومان ڕه خنه گه لی جۆراوجۆری 
ئه ده بییــش، هه رکامیــان ده توانــن لــه الی 
خۆیانــه وه  پــه رده  له ســه ر ڕازی واتایــەک 
هه ڵبده نــه وه.  شــه رحی ده ق بــه  واتای ئه وه  
ڕاســت،  که متاکــورت  واتایەکــی  نییــه  
ده قه کــه   بــۆ  ئــازاد  که متاکــورت  یــان 
بدۆزرێتــه وه ، بگــره  به پێچه وانه وه  بۆ ئه وه یه  
کــه  گرینگــی به  چۆنایه تیــی به رباڵویی 
چه مکه کانــی بدرێــت. ڕێســا واتاییە کان 
ده توانــن ئــه م ده قــه  به ربــاڵوه  له خــۆ بگرن، 
به اڵم هه ژماریان هه رگیز ســنووردار نییه ، 
واتای ده ق له  ئه م، یان ئه و شرۆڤە دا وه دیار 
ناکه وێــت، بگــره  لــه  کــۆی شــەرحەکان، 
یــان لــه  به رباڵویــی ڕێســاکانیاندا وه دیــار 
ده که وێــت. ده ق، فره واتایــه، نــه ک ته نیــا 
بــه و واتایــەی کــه  چه ندین واتــای هه یه،  
بگــره  به و واتایەی که  چه ندین واتای لێ 

ده که وێته وه . 
پێشــتر  هه روه کــوو  دیکــه وه ،  له الیه کــی 
باســم کــرد، بارت بــاوه ڕی به  پێویســتیی 
ســه رهه ڵدانی زانســتی ئه ده بیــات هه بــوو. 
ئــه و، ئامانجی خۆی له  ڕه خنه ی ئه ده بی 
تایبــه ت   چه مکێکــی  دیاریکردنــی  بــە 
دادەنــا؛  ئه ده بــی  به رهه مێکــی  هــەر  بــۆ 
یانــی ڕه خنه گــری ئه ده بــی هــەوڵ ده دات 
چه مکێکــی تایبــه ت بــه  به رهه مه که یــدا 
هه ڵواسێت و، ئاکامه که یشی له  ئه ستۆی 
خۆیه تــی، به و  خەسارانەشــه وه  کــه  ڕه نگه  
به دوای کرده وه یه کی له و چه شنه دا بێن. 

مه به ســتی زانستی ئه ده بیات که و یکردنی 
لــه   کــه   ئــه و چه مکانه یــه   ســەرلەبەری 

به رهه مێکی ئه ده بیدا دێن . 
ئــه و چه مکانه ی که  جاری وایه  نووســه ر 
ده قــدا  له نێــو  خــۆی  ئاگاداریــی  به بــێ 
هه ڵبژاردنــی  بۆیــه   جــا  گونجاندوونــی، 
ڕۆاڵن  له الیــه ن  جۆراوجــۆر  ڕوانگــه ی 
بارتــه وه  پاســاوهه ڵگره : ئه گــەر  هه ریه ک 
لــه   یه کێــک  ڕه خنــه ،  جۆره کانــی  لــه  
چه مکه کانــی ده ق هه ڵبنێــت و، ئه گــه ر 
هه مــوو  بتوانــن  ڕه خنــه کان  کــۆی 
ســرنجدان  بکه نــه وه ،  ڕوون  چه مکــه کان 
جۆربەجــۆره کان  شــێوازه   شــیکاریی  بــه  
و  کەلێــن  هه مــوو  ڕوونکردنــه وه ی  بــۆ 
کاژێرەکانــی به رهه م پێویســت و، ته نانه ت 
واجبیشــن. بــه م شــێوه یه  ده توانیــن هیوادار 
بیــن »زانســتی ئه ده بیــات« بــه و جۆره ی 
که  ڕۆاڵن بارت مه به ستیه تی بێتە ئاراوە. 
شکی تێدا نییه  که  کۆی به رهه مه کانی 
جۆراوجــۆره   تیۆرییــه   هه ڵگــری  بــارت 
نوێیه کانن بۆ لێکدانه وه ی ده قی به رهه مه  
ئه ده بییه کان و پێویســتیی ئه و تیۆرییانه  و 

به رگریکردن لێیان.
بارت کەڵکی له  ڕه خنه ی کۆمه ڵناسانە و 
ده روونناســانە و پێکهاتەخوازانە وه رگرتووه  
و، جاری وایه  بۆ شــیکاریی ده قێک ئه م 
شــێوازانه  ی تێکــه ڵ کــردووه  بــۆ ئــه وه ی 
هه مــوو ئیمکانیاتــه کان  هه ڵســه نگێنێت و 
ئه وه نــده ی که  بلوێــت هه موو چه مکه کان 
لێتۆژینــەوە  به ســتێنی  و  بخــات  وه دیــار 

ئه ده بییه کان زۆر به رباڵوتر بکات.
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٩ ژمارە ٧٨٤ ، ٦ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

بە شی نۆزدەیەم

مریەم عەلیپوور

بەنــدی پێنجەم: دەروونناســی ئەرێنی، 
تێڕوانینێکی مرۆڤایەتییە 

بەڕێوەبردنی ڕاهێنەری لەسەر دەروونناسی 
ئەرێنی 

بــۆ هەبوونی هەســتی ئەرێنــی. کاتێک 
مرۆڤ هەستەکانی 

و  هەڵســوکەوت  ئــەوە  بــوون  ئەرێنــی 
بیرکردنەوەکانیشی 

ئەرێنــی دەبن و هەمــوو ئەوانەش هۆکارن 
بۆ دیاریکردن

یان هەبوونی ئامانجی ئەرێنی. 
–١٨٤٢(  William James  
١٩١0( ده رووننــاس و فیله ســوفی واڵتــه  
ده ڵێــت:  ئه مریــکا  یه کگرتووه کانــی 
»گه وره ترین ئه زموون یان دەستکەوت که  
من له به ره ی خۆم )هاونه ســڵه کانی خۆم( 
وەدەســتم هێنــاوە، ئه وه یــە کــه  مرۆڤــه کان 
بــه  گۆڕێنــی بیرکردنه وه کانیــان، ده توانن 

ژیانیان بگۆڕن.« 

 ده روونناسی
وشــه ی ده روونناسی، وشــه یه کی یونانییه  
 Psychology وشــه ی  لــه   و 
کێشــه   توێژینــه وه ی  و  تاوتــوێ  واتــه  
وشــه ی  وه رگیــراوه .  ده روونییــه کان، 
psychology له  دوو وشه  پێکهاتووه  
وه ک: وشه ی  psychبه  مانای ده روون 
یــان ڕۆح و  وشــه ی  logyبــه  مانــای 
لێکۆڵینه وه ی زانســتی یــان تاوتوێکردنی 
زانســتییانە. یــان بــه  شــێوه یه کی ســاده تر 
ده توانین ئاوا ده روونناســی پێناســه  بکه ین 
و بڵێیــن ده روونناســی یانــی هزر، هه ســت 
و چۆنیه تی کرده وه  و هه ڵســوکه وته کانی 

مرۆڤ.
و  تێڕوانیــن  ئه رێنــی  ده روونناســی 
ڕوانگه یه کــی هه ســتبزوێنه ر و هانده ره  بۆ 
یارمه تیــدان، ملمانێ، ڕووبه ڕووبوونه وه  و 
گه شــه دان به  توانایــی و لێهاتوویی تاک 
چ وه ک خــۆی )شه خســی( و چ وه ک 

ئه ندام له  نێو ڕێکخراو  و گرووپدا. 
پێکهێنانــی  بــۆ  ئه رێنــی  ده روونناســی 
لــه   پڕده ســتکه وت  و  خــۆش  ژیانێکــی 
خااڵنــه ی  ئــه و  بەکارهێنانــی  ڕێــگای 

خواره وه  وه ک ئامێری سه رکه وتن:

ـ هه سته  ئه رێنییه کان
ـ وریا و به ئاگابوون

ـ گەشبینی
ـ به رگه گرتن

ـ ڕه وتی پرۆسه کە )ئه زموون وه رگرتن(
ـ توانایی 

زۆربــەی ڕاهێنەرانــی شــارەزا و پســپۆڕ 
لەســەر ئــەو بــاوەڕەن و دەڵێــن: کاتێــک 
هیــوا،  ئەرێنــی،  هەســتی  مــرۆڤ 
گەشــبینی و دڵخۆشبوونی هەبوو کەواتە 
کەمتریــش گوشــاری ڕۆحــی و دەروونی 
هەیــە و کەمتریــش نەخــۆش دەبێــت و لــە 
وریایــی، پێوەندی گرتن و هەڵســوکەوتی 

کۆمەاڵیەتیشدا سەرکەوتووتر دەبێت. 
هەربۆیــە منیــش پێــم وایــە هــەر کاتێک 
شــتە  دیتنــی  توانــای  مرۆڤــەکان  ئێمــە 
هەبــوو  دەرفەتەکانمــان  و  ئەرێنییــەکان 
کەواتــە دەتوانیــن بەو جێگایــە بگەین کە 

ویست و داخوازمانە. 
بەو شتە دەگەین کە ئامانجمانە و کاری 
بۆ دەکەین و لە هەمان کاتیشدا دەتوانین 

هاندرێک بین بۆ کەسانی دیکەش.
تــازه   بیرێکــی  ئه رێنــی  ده روونناســی 
وه ک   فیله ســوفانی  به ڵکــوو  نییــه ، 
و    Sokrates Platon,
Aristoteles به رده وام ســه رقاڵی ئه وه  
بوون که  مرۆڤ چۆن و به  چ شێوه یه ک 
خــۆی  بــۆ  خــۆش  ژیانێکــی  بتوانێــت 

ده سته به ر بکات. 

دەروونناســی ئەرێنی بــۆ ئەوە نییە کە لە 
ڕاهێنەرەکەت شــتێک فێر بی بەڵکوو بۆ 
ئەوەیە تا ڕێگای گەیشتن بە گەنجینەی 
زانیارییەکانــی خــۆت بدۆزیتەوە و بتوانی 
ژیانێکی خۆش بۆ خۆت و خۆشەویستانت 

پێکبێنی. 

بەکارهێنانی هێز)توانا( و لێهاتوویی

هــه ر وه ک پێشــتر ئامــاژەم پێدا و باســی 
ڕووی  لــه   هێــز  کــرد،  هێــزم  چه مکــی 
زمانه وانییــه وه  یانــی توانــای مــرۆڤ بۆ 

کاره کانــی  و  ئــه رک  جێبه جێکردنــی 
حەوتــەم(.  بەشــی  ڕۆژانه ی)بڕوانــه  
چه مکــی لێهاتوویــی هاوتــای چه مکــی 
لێهاتوویــی  وشــه ی  ئازایه تییــه .  و  هێــز 
نیشــانده ری تایبه تمه نــدی خــودی مرۆڤه  
و بریتییــه  لــه  توانــای جه ســته یی، هزری 
و بیــری مــرۆڤ. یــان به واتایه کی دیکه  
ده توانیــن بڵێین لێهاتوویــی یانی هه بوونی 
توانــا بــۆ که ڵکوه رگرتن لــه  هه لومه رجی 
ئێســتا یــان هه بوو)موجــود( بۆ گه یشــتن 
بــه  ئامانــج. لێهاتوویــی، پێداویســتی یان 
زه رووره تێکــه  بــۆ ســه رکه وتن و به ئامانــج 

گه یشتن.  
لــه  ڕێــگای پرســیارکردن و واڵمدانــه وه دا 
ده توانــی لێهاتوویــی، توانایــی و هێــزی 
بنچینــه  و  بنه مــا  بناســی.  خــۆت 
ســه ره کییه کانی پته وبــوون یــا قایمبــوون 
خااڵنــه ن،  ئــه و  ژیانــدا  پرۆســه ی  له نێــو 
بــاش(،  خۆڕاگرتن)ئــه ده ب و کولتــوری 
ڕێزله خۆنان، به شێوازی لۆژیکی دژبه ری 
خوڵقاندن)داهێنــه ری  و  داهێنــان  کــردن، 
یــا خوڵقێنــه ری(، خۆپه رســت نه بــوون یان 
ســوودی خه ڵکویستن و هه بوونی هه ستی 

ئه رێنی.
 مــن پێموایــه  ئه گه ر مــرۆڤ هه وڵ بدات 
له ڕێــگای  ده توانێــت  بکاتــه وه   تاقــی  و 
دانوســتان دژبه ره کــه ی ڕازی بــکات یــان 
بــاوه ڕی لــه ال دروســت بــکات، نــه ک به  
توندوتیــژی، ئەوەش بە مەرجێک دەکرێ 
کە دژبەرەکەش باوەڕی بە بوونی ئازادی 

و مافی مرۆڤ هەبێت.
ئه گــه ر ئه وانــه  لــه  شــوێنه  گرنگه کانــی 
ژیانــی ڕۆژانه مــان وه ک شــوێنی کار، 
کاتی خۆشه ویستی، گه وره کردنی منداڵ 
بەکاریــان  کۆمه اڵیه تیــدا  پێوه نــدی  و  
و  گه شــه دان  بــۆ  ده بــن  هــۆکار  به ریــن 
باڵوکردنــه وه ی هه ســتی خۆشــی و بیری 
ئه رێنــی له نێو کۆمه ڵگه دا. هه ر تاکێک 
ده بێ توانا و لێهاتوویی خۆی ده ستنیشان 
به کاریــان  و  پێبــدات  بــکات، گه شــه یان 
بهێنێــت بۆئــه وه ی بتوانێــت بیــر و هه ســته 
ئه رێنییــه کان، خــوو و ڕەوشــته کانی په ره  
پێبــدات و تــۆوی گه شــبینی و خۆشــی 

له ناو ده روونی خۆیدا بچێنێت. 
بــۆ ئه وه ی مــرۆڤ بزانێــت توانای چۆنه  
و چه نده یــه ، بــۆ وێنــه  له  کاتــی دژبه ری 
ئــه و  واڵمــی  باشــه   پێشــه کی  کردنــدا، 

پرسیارانەی خوارەوە  بداته وه :

ئایــا دژبــه ری کردنه کــه م له    .١
ڕووی ئازابوونمه وه یه)به غیره ت بوون(   یان 

هۆکاری دیکه ی هه یه ؟
مــن  کــردن،  دژبــه ری  ئایــا   .٢

دڵخۆش ده کات؟
ئایا له  دژبه ری کردن، و زه  و   .٣

توانا یا سوودێک وه ده ست ده هێنم؟
کردنەکــە  دژبــەری  ئایــا   .٤
بابەتیانــە و بــۆ چاکســازییە یــان لەســەر 

کێشەی تاکە؟ 
لێهاتوویــی  و  توانــا  لــه   که ڵکوه رگرتــن 
بــۆ بەکارهێنانــی هاوســه نگی، یــان بــۆ 

وردبوونــەوە و بــە قەناعەتگەیشــتنی خۆم 
و خەڵکــی دیکەیــە. بــۆ وێنــه  دژبــه ری 
کردنێکــی ئازایانــه، لۆژیکی  و بوێرانه  و 

خۆبه که منه گرتن  و به جه رگبوون. 
کــردووه ،  باســم  له ســه ره وه ش  هــه روه ک 
هــۆکاری  ئه رێنــی  ده روونناســی 
دروســتبوونی تێڕوانینێکی هه ســتبزوێن و 
هانده رانه یه  و هۆکاریشه  بۆ گه شه کردنی 
به تایبــه ت  ڕێکخــراو  و  گــروپ  تــاک، 
بــۆ ڕووبه ڕووبوونــه وه  له گــه ڵ ملمانێــی 
ئه رێنی بۆ پێشــکه وتن، به  که ڵکوه رگرتن 

له و ئامێرانه :

دڵخۆشــی،  ئه رێنییــه کان:  هه ســته  
زاڵبــوون  ئارامــی،  گه شــبینی، 
نه رێنییــەکان،  بیرکردنــه وه   بەســه ر 
لێخۆشبوون)بەخشین( و هیوا و..... هتد.

قسه خۆشــی،  ڕێکوپێکبــوون،  توانایــی: 
هه مه الیــه ن،  و  لۆژیکــی  بیرکردنــه وه ی 
خــۆش زه وق، قەناعــەت هێنــان بە خەڵک 

)ڕازی کردن(، داهێنه ری و..... هتد.

دڵســۆز،  گوێڕاگــر،  بەئــاگا:  و  وریــا 
دڵڕاگــر، به ته نگه وه هاتوو، له ئارادابوون بۆ 
یارمه تیدان، لەسەر هەست بوون و... هتد. 

به رگه گرتــن: توانــای هه ڵســانه وه  )پــاش 
تێکشــکان(، توانــای گه ڕانه وه  بۆ دۆخی 
چاکــی جــاران، به هێز و هەســت ناســک 

نەبوو  و ... هتد.

ڕه وتی پرۆســەکە: هه ڵبژاردنی باشــترین 
ئه زمــوون یا ئاڵترناتیڤ ، دروســت کردنی 
هاوسه نگی له  نێوان شاره زایی و ملمانێ 

کردندا.
یه کگرتووه کانــی  واڵتــه   ده روونناســی 
  Abraham Maslowئه مریــکا
کــه بــه  بیرداڕێــژی پرۆســەی ڕاهێنەری 
پێداویســتییه کانی  ›‹پله به نــدی 
ســاڵ   ٧0 بەناوبانگــه ،   ››Maslow
کــردووه  لــه وه   باســی  ئێســتا  لــە   پێــش 
هــه ر  نــه ک  ئه رێنــی  ده روونناســی  کــە  
پێیــه ،  پێویســتیان  بــۆ خه ڵکانێــک کــە 
به ڵکــوو ته نانــه ت بــۆ ئه و که ســانه ی که  
ژیانیشــیان خۆشــه،  پێویســته  بــۆ هه وڵدان 
خۆشــتر.  ژیانێکــی  ده ســته به رکردنی  و 
ده روونناســی ئه رێنی ئه وه یه  که  یارمه تی 

خه ڵــک ده دات بۆ ئه وەی  بتوانن لە پلەی 
٣+ ڕا بۆ پلەی ٨+ بچن. هه روه ها ئه و 
که سانه ی که  بیرکردنه وه کانیان نه رێنییه ، 
بیرکردنه وه کانیــان  و  تێڕوانیــن  بتوانــن 

بگۆڕن.
William James ده ڵێــت: مرۆڤــی 
ئێســتا هێشتا نه یتوانیوه  ئه و که سه  بێت یا 
به و خۆشــییه  بگات که  ده توانێ هه یبێت، 
له بــه ر ئه وه ی هه ر به وه نده  خۆشــییه ی که  

هه یه تی شوکرانه بژێره .
که واتــه  بــه  هه وڵــدان و به کارهێنانی توانا 
و لێهاتوویــی خۆمــان و که ڵکوه رگرتن له  

پرۆســه ی ڕاهێنــه ری ده توانیــن ژیانێکــی 
خۆشــتر و باشــتر بــۆ خۆمــان ده ســته به ر 
بکه یــن و ته نیــا بــه  ژیانێکــی ٣+ ڕازی 
نه بین، هه وڵ بده ین بۆ گەیشــتن بە ٨+. 
بۆ ئه وه ش یه کێک له و مێتۆدانه  که  زۆر 
باوه  و که ڵکی لێوه رده گیرێ ده روونناســی 
 Martin    Seligman    ئه رێنــی

ە.

ئاڵوگۆڕێکی ئه رێنی

ڕۆژێــک Seligman Martin لــه  
ناو باخچەکەیاندا خه ریکی بژارکردن بوو 
و کچه  پێنج ســااڵنه که ی Nikki له و ێ 
بــوو. Nikki هــه ر به  ده وریــدا هه ڵده هات 
و گیــا بژارکراوه کانــی بــه والو و ئــەوالدا 
)بــه   ده ورووبــه ری خۆیدا( بــاڵو ده کرده وه . 
مارتیــن بــه وه زۆر  قەڵــس بــوو خــۆی پێ 
ڕانەگیــرا و  لــه  کچه کــه ی تــووڕه  بــوو. 
کچه کــه  لــه  باخچەکــە  چــووە ده ره وه و 
زوو گــه ڕاوه  و گوتــی: بابــه  ئه مــن ده بێ 
له گه ڵ تۆ قســه  بکه م. له  بیر ته  من پێش 
ئه وه ی ببم به  پێنج ســاڵ، که ســێکی زۆر 
به نووزەنــووز بــووم و هه مــوو ڕۆژێ بــۆ 
شتێک ده کڕوزامه وه . به اڵم کاتێک بووم 
به  پێنج ساڵ بڕیارم دا واز له  کڕووزانه وه  
بێنــم. ئه وە کارێکی ئاســان نەبوو بەڵکوو  
زۆر ســه خت و دژوار بــوو، بــه اڵم توانیــم! 
مــن ئــه و خــووە ناشــیرینه ی خــۆم ته رک 
کرد. له کاتێکدا من توانیم کڕوزانه وه که م 
تــه رک که م، ئه تــۆش ده توانی  چیدیکه  

ئا وا ڕووترش و تووڕه  نه بی! 
وه ک   Seligman بــۆ  ڕووداوه   ئــه و 
ئاشکراکردنی نهێنییه ک بوو. ئه و خۆی 
لــه  ڕوانگــه ی کچه که یــڕا دیــت  و وای 
هه ست کرد که  ئه و وه ک هه وره تریشقه یه  

له  ناو ماڵێکی پڕ له  خۆره تاودا!
کــه   بــوو  فێــر   Seligman
په روه رده کردنــی Nikki ته نیــا ئــه وه  نییه  
 Nikki ، هه ڵه کانــی بــۆ ڕاســت کاتــه وه
بــکات.  کاره   ئــه و  توانــی  بۆخــۆی 
په روه رده کــردن بریتییــه  لــه  به هێزکردنــی 
 Nikki  لێهاتووییه کانــی، کــه و  توانــا 
ئێســتا توانــا و لێهاتوویــی خــۆی نیشــان 
دا. Seligman بیــری لــه وه  کــردەوه  
ئه رکی سه رشانی وی له  ژیانیدا ئه وه  بێت 
کــه  کار بکات لەســه ر لێکنزیکبوونه وه ی 
که ســه کان لــه  ڕێــگای ده روونناســیدا. یا 

به واته یه کی دیکه  لێکۆڵینه وه  لەسه ر ئه وه  
بــکات که  چ شــتێک کاریگه ری ده بێت 
لەســه ر مرۆڤــه کان چ وه ک تــاک و چ 
وه ک ئه ندامانی ڕێکخراوێک بۆ ئه وه ی 
گه شــه  بکــه ن و وه ک گوڵ بدر ه وشــێنه وه  

و کەڵک لە تواناکانی خۆیان وەرگرن.

٥.١ هەستە ئەرێنییەکان

ئــەو  داوە  نیشــانی  لێکۆڵینه وه یــەک 
مرۆڤانــەی کــه  خــاوەن هەســتی ئەرێنیــن 
و گەشــە بــەو هه ســتە  ئه رێنییانــە دەدەن، 

زاڵبــوون  ئارامــی،  گه شــبینی،  وەک: 
بەسه ر بیرکردنه وه  نه رێنییەکان، دڵخۆشی، 
لێخۆشبوون)بەخشــین( و لە دەست نەدانی 
هیــوا بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیــان، 
کەمتــر نەخۆش دەبن، کەمتر گوشــاریان 
لەســەرە و خاوەنــی هاوڕێــی زۆرتریشــن. 
بۆ گه شــه دان به  هه ســته  ئه رێنییه کان ئه و 
خااڵنــه ی خــواره وه  گرنگی خۆیــان هه یه ، 

وه ک:
هیوا: هه بوونی هیوا وه ک گرێبه ســت یا 
گەره نتییــه  و دڵنیایــی ده دات بــه  مرۆڤ 
که  خودی ئه و مرۆڤه  ده توانێت ڕێوشوێنی 

گه یشتن به  ئامانجه کانی بدۆزێته وه .
زاڵبــوون: زاڵبــوون به  ســه ر بیر و هه ســته  
نه رێنییــه کان بــۆ کۆکردنــه وه ی پاڵپێنــەر 
یــان هانــه  )ئه نگیزه (، ســه رچاوه، توانایی 
و لێهاتوویــی بــۆ جێبه جێکردنــی ئــه رک 

وکاره کان.
بــوون  گه شــبینی:  دوور لــه  ناهومێــدی 
کردنــی  ڕیالیســت  یــا  بینانــه   ڕاس  و 

چاوه ڕوانییه کان بۆ سه رکه وتن.
نه رمــی نوانــدن و خۆگونجاندن: توانای 
ڕووبه ڕووبوونه وه  له گه ڵ که ندوکۆسپه کان 
شکان)مه به ســت  دوای  هه ســتانه وه   و 

سه رنه که وتن له  کارێکدا(.
 )١٨٩–١٩٧٦5(  Lin Yutag
نووســەرێکی چینــی له  پێوه نــدی له گه ڵ 
دەروونناســی مرۆڤەکان دەڵێــت: »ئەگەر 
ئێمە خۆشــییەکانی خۆمــان دەرنەبڕین یا 
ئاشــکرا نەکەیــن، کەواتە زوو لــە بیرمان 

دەچنەوە و هەستیان پێناکەین.« 
هەســتە ئەرێنییەکان گرنگترین سەرچاوەن 
مێتــۆدی  زۆر  هەیەتــی.  مــرۆڤ  کــە 
جیــاوازی ڕاهێنەری لەســەر دەروونناســی 
ئەرێنــی هەیە بەاڵم لێرەدا باســی مێتۆدی 

دوو پڕوفسۆری ژن دەکەم. 
  Barbara Fredrickson
به ڕەچەڵــەک  )له دایکبــووی١٩٦٤( 
خەڵکی واڵتــە یەکگرتوه کانــی ئەمریکا 
و پڕوفســۆر و لێکۆڵــەر لەســەر هەســتە 

ئەرێنییەکانە، 
توێژینه وه یەکــی یەکجار زۆری بەتایبەت 
هەروەها  و  نەرێنییــەکان  هەســتە  لەســەر 
دەڵێــت  و  کــردووە  ئەرێنییــەکان  هەســتە 
نــاو  دەچنــە  زوو  نەرێنییــەکان  هەســتە 
مێشــک و هەمــوو چڕبوونەوەکــە لەســەر 
یــەک شــت دەبێــت و ئــەو شــتەش هەموو 
کاتێــک شــتێکی نەرێنییــە. بــۆ نموونــە 

وەک تووڕەیی یا قەڵســی، زۆر جار ئەوە 
ترســه  کە دەبێتە هۆکاری دروســت بوونی 
ئــەو قەڵســی و تــووڕە بوونــە. یانــی ترس 
یه کێــک له  هۆکاره کانی دروســت بوونی 

تووڕەییە. 
کاتێــک لەگــەڵ کەســێک دەمەقاڵەتان 
دەبێــت، دڵه ڕاوکه  یــان زیچ )هەیەجان( بە 
شــێوەی هەســتێکی بەهێز و نەرێنی دەبێتە 
هۆی گۆڕانــکاری لــەش و مێشــکتان، 
هەموو چڕبوونەوەکەتان لەســەر تووڕەیی و 
بیــری نەرێنــی دەبێــت و ئــه وه ش زۆر جار 
ســیگنال دەدات بە لەش بۆ چاالکییەکی 

لەنەکاو)چاالکی فیزیکی(.
توێژینه وه یــەک  دوای   Barbara
لەســەر هەســتە نەرێنییــەکان ویســتی بــە 
کــردەوە و لــە ڕێــگای پیشــاندانی فیلــم 
تاقیکارییــه ک بــکات بــۆ ئــەوەی زیاتــر 
دڵنیا بێت لەوەی کە هەســتە نەرێنییەکان 
لــێ دەگــرن و  بیرکردنەوەمــان  مــەودای 
مێشک بەتەواوی لەسەر شتێکی نەرێنی 
قوفڵ دەبێت یان ڕادەوستێت. پێنج گرووپی 
و  تاقیکارییەکــە  بــۆ  کــرد  دەستنیشــان 

بەشێوەی خواره وه  دابەشی کردن. 
گرووپــی یــەک و دوو لەســەر هەســتی 
ئەرێنــی: گرووپی یەک فیلمێکیان چاو 
لێکــرد کە هەموو بەشــەکانی ئــەو فیلمە 
لەسەر پێکه نین و دڵخۆشبوون بوو. فیلمی 
چۆنیەتــی  و  دۆخ  لەســەر  دوو  گروپــی 

ڕەزامەندی بوو.
گرووپــی ســێ وەک گرووپــی کۆنتــڕۆڵ 
بــێ  و  پووچــەڵ  فیلمێکــی  نێوبــردرا: 

کارتێکه ریان بینی.
گروپــی چــوار و پێنــج لەســەر هەســتە 
نەرێنییــەکان: فیلمــی گرووپــی چــوار 
لەســەر دروســت بوونــی هەســتی تــرس و 
خــۆف و دڵته نگــی. فیلمی گرووپی پێنج  
لەســەر دروست بوونی تووڕەیی یا قەڵسی 

بوو.
پاشان هەر کەسە و تێنووسێکی)پەڕێکی( 
دانــێ  )قەڵــەم(  پێنووســێکیان  و  ســپی 
خۆیــان  هەســتەکانی  لێکــرا  داوایــان  و 
بنووســنەوە کە بە هۆی بینینی فیلمەکە 
الیان دروست ببوو. سەرتا بەو شێوە دەست 
پێبکــەن و بڵێــن کــە »مــن خوازیــارم کە 

 .« ....
کەمتریــن واڵمدانــەوە لــە الیــەن گرووپی 
چــوار و پێنــج بــوو و بــەاڵم بەپێچەوانــە 
گروپــی یەک و دوو نــەک هەر زۆرترین 
واڵمیــان دابــۆوە بەڵکوو بیری باشیشــیان 
پرۆســەی  بەرەوپێشــبردنی  بــۆ  هەبــوو 
بــەو   Barbara هەربۆیــە  ژیانیــان. 
ئاکامە گەیشــت کە هەســتە نەرێنییەکان 
هۆکاری قوفڵبوونــی مێشــکن و هەســتە 
چاالکبوونــی  هۆکاری  ئەرێنییەکانیــش 
مێشــک کەواتە ئەزموون کردنی هەستی 
بیــرە  بــە  گەشــەدان  هۆکاری  ئەرێنــی، 
ئەرێنییەکانن و ئاکامی باشی جەستەیی 

و کۆمەاڵیەتین. 

هەســتە ئەرێنییەکان هۆکارن بۆ دروست 
بوونی:

ژێــدەر )ســه رچاوه ( هزرییــه کان وەک: 
ئێمە باشــتر دەتوانین لەگەڵ کێشــەکانی 
ڕۆژانە ڕووبــەڕوو ببینەوە و ڕێگاچارەیان 
بۆ بدۆزینەوە. باشــتر و ئاســانتریش شــتی 
تــازە فێــر بیــن. شــه رت نییه  ئێمــه  هه موو 
شتێک له  ڕێگای خوێندن فێر بین و زۆر 
جار به  ئه زموون و تاقیکردنه وه ش ده توانین 

زۆر شت فێر بین.
وەک:  کۆمەاڵیەتییــەکان  ژێــدەرە 
بەهێزترکردنی ئەو پێوەندییەی کە هەمانە 
و دروســت کردنی پێوەندی تازەش لەگەڵ 

خەڵکانی دیکه . 
زیادبوونــی  وەک:  جەســتەیی  ژێــدەری 
تەندروســتی  جەســتەیی.  وزەی  و  هێــز 
باشتر)لەشســاخی( و دوور لە مەترســی و 

دڵەڕاوکێ.
ژێدەری دەروونناســی وەک: بەهێزبوونی 
یــا  گەشــبینی  ئەرێنییــەکان،  هەســتە 
کەســایەتی  بــە  گەشــەدان  خۆشــبینی، 
خۆمــان و دیاریکردنــی ئامانــج لــە نــاو 

پرۆسەی ژیانماندا. 

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون



  ژمارە ٧٨٤ ، ١٥ی ڕەزبەری ١٠١٣٩٩

شەڕی ئێران یان دابەشکردنی عێراق ؟
محـەممەد سلێمانی

ڕێژیمــی تــاران بــە کــردەوەی ســەربازی 
نەبێــت واز لــە دەســتێوەردان لــە کاروباری 
ناهێنــێ  عێــراق  ئیــداری  و  سیاســی 
شیعەکانیشــی  میلیشــیا  هاوبەشــە  و 
بێگوومان نە باســی پاڵپشــتی لە هەنگاوە 
فیتنەییەکانــی تــاران دەکەن و نە بە دڵی 
ئــەو واڵتە هێــرش دەکەنە ســەر ئەمریکا، 
بۆ ئەوەی ئاسایشی ئەو واڵتە بە تەواوی 
تێك بدەن و هانی شەقامی عێراق بدەن بە 

دژی هێزە بیانییەکان بێنە سەر شەقام.
بە بڕیاری سیاســی و ســەربازیی ڕێژیمی 
ئاخونــدی ئێــران هێــرش بۆ ســەر نوێنەری 
واڵتــان و بــە دیاریکراویــش ئەمریــکا لــە 
بەغــدا بــۆ جارێکــی تر و خەســت وخۆڵتر 
لــە جارانــی ڕابــردوو دەســتی پێکردۆتەوە 
و، الیەنە میلیشــیا چەکدارەکانی دۆست 
و هاودەســتی تــاران، بــە مەیــل و ویســتی 
دەســەاڵتی ئاخونــدی خەریکــە چــاڵ بــۆ 
نیشــتیمانەکەیان هەڵدەکەنــن و ئارامــی و 

ئاسایشی نەتەوەکەیان دەشەوێنن. 
ئەمریــکا ئــەو هێــز و توانــا هەواڵگــری و 
ســەربازییەی هەیــە کــە کۆنســۆلخانەی 
دەســتی  و  بپارێــزن  پــێ  واڵتەکەیانــی 
ئاخونــدەکان لەو واڵتەدا کــورت بکاتەوە، 
بەاڵم دەیانهەوێت ئەو کارە بە حکوومەتی 
و  بکــەن  عێــراق   هێزەکانــی  و  بەغــدا 
بەکورتــی بیانخەنە شــەڕ بــەدژی ئێران و 
بەو جۆرە بە ئامانجەکەیان باشتر بگەن.

ئەمریــکا بەمەبەســتی ســتراتیژی هــەوڵ 
نوێنەرایەتــی  کشــانەوەی  بــە  دەدات 
واڵتەکەی لە بەغدا فشــار بخاتە ســەریان 
کە بۆ پاراستنی ئەو واڵتە مەرجی خۆی 
هەیە و ئەگەر بە باشی بەو دۆستایەتیەی 
نێوانیــان پێبەنــد نەبــن، بەجێیــان دێڵــێ و 
ڕوو لــە کوردســتان دەکەن کــە ئەوەش بە 
ســوودی حکوومەتــی عێــراق و تەنانــەت 

ئێرانیش نابێت.
 سیاســەتی ئەمریــکا و ئیــدارەی ترامپ 
ڕوونــە کــە بــە هاوپەیمانەکانیان شــەڕی 
هێرشــە  پــاش  و  دەکــەن  نەیارەکانیــان 
مووشــەکییەکانی ئەو دواییەی لە بەغدا 
بۆ سەر بنکە و بارەگای ئەمریکاییەکان، 
بــە دەوڵەتــی عێراقیــان ڕاگەیانــدووە کــە 
حکوومەتــی عێراق و پێکهاتەکانی ئەو 
واڵتە دەبێت پێبەندبوونیان بە دۆســتایەتی 
لــە گەڵ واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا 
نیشــان بدەن و بە باشــی هەوڵی پاراستن و 

درێژەدانی ئەو هاوپەیمانەتییە بدەن.
وەختێــك  کــە  ئەوەیــە  دووهــەم   خاڵــی 
ئــەو  دەتوانێــت  عێــراق  حکوومەتــی 
پــەرە  ئەمریــکا  دڵــی  بــە  دۆســتایەتییە 
پێبــدات کــە بەتــەواوی دەســتی ئێــران و 
میلیشــیا شــیعەکانی ســەر بــە تــاران لەو 
بەتــەواوی  و  بکرێتــەوە  کــورت  واڵتــەدا 
دژایەتــی ڕێژیمی ئاخوندی و سیاســەتی 
فراوانخــوازی ئــەو واڵتــە لە عێــراق و  لە 

سەر ئاستی ناوچەیشدا بکەن.
بۆتــە  ئێــران  ئاخونــدی  ڕێژیمــی 
مەترســییەکی گــەورە لەســەر ئاســایش و 
ســەقامگیری ناوچەیــی و بەردەوامیشــن 
لەســەر هەڕەشە و چاوســوورکردنەوەیان لە 
نەیار و دژبەرەکانی خۆیان لە سەر ئاستی 
گێتیــدا و بــەو دواییانەشــدا بــە گەرمــی 
شــەڕانگێزییەکانیان  هەنــگاوە  لــە  بــاس 
پیشەســازی  بــواری  لــە  کــە  دەکــەن 
بــەرەو  ســەربازییەکاندا  چاالکییــە  و 
بــەو  دەدات  هەوڵ  و،  ناویانــە  پێشــەوە 
لــە  جــۆرە جەوهەریــی گۆڕانکارییــەکان 
بەرژەوەندیــی دەســەاڵتەکەیاندا بگــۆڕن و 
لــە نیگەرانییەکانیان ســەبارەت بە ڕەوتی 
نوێی ئاشــتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت دڵی 
خۆیــان بدەنــەوە و بــە جۆرێکی تــر بێنەوە 

مەیدانی ملمانێیەکان.
ڕێژیمــی کۆنەپەرســت و دژ بــە مــاف و 
لــە  نەتەوەییــەکان  و  سیاســی  ئازادییــە 
ئێراندا، لە کاتێکدا باس لە گەشەی توانا 
ســەربازییەکانی  و  ئابــووری  و  سیاســی 
دەکات، کە ڕەوتێکی بەهێزی ئاشــتی لە 
نێوان واڵتانی عەرەبی و ئیسرائیل دەستی 

پێکردووە و ئەو گۆڕانکارییەش بەتەواویی 
بە زیانی دەسەاڵتی تاران شکاوەتەوە و لە 
ســەر ئاســتی ناوچەییــدا زیانــی گەورەی 
و  بەردەکەوێــت  بازرگانــی  و  ئابــووری 
ســنووری دۆســتایەتییەکەیان بەرتەســكتر 

دەبێتەوە.

ئەمیــر   « ئێــران  بەرگــری  شــالیاری 
بــە  لەمەوبــەر  ماوەیــەك  حاتەمــی« 
ڕاگەیاندنەکانیــی نێوخۆیــی ڕاگەیاندووە 
کــە تــاران لــە دروســتکردنی مووشــەکی 
باڵدار و دوورمەودای کرووزی کاولکردن 
بەتــەواوی نیزیــك بووەتــەوە، کــە مەودای 
هــەزار  دە  لــە  زیاتــر  دەگاتــە  هەڵدانــی 

کیلۆمیتــر و، ڕێژیمــی ئاخونــدی هــەوڵ 
و  ســەقامگیری  ڕێگایــەدا  بــەو  دەدات 
ئارامــی بــۆ واڵتەکــەی دابیــن بــکات و 
تۆزێك مەترسییە نێوخۆیی و دەرەکییەکان 
لە خۆیان دوور بخەنەوە و هێزی بەرگرییان 

نیشانی نەیارەکانیان بدەن.
کۆمەڵێــك  گــەڵ  لــە  کــە  دەســەاڵتێك 

قەیــران و گیروگرفتــی گەورەی سیاســی 
و ئابــووری و ســەبازی بەرەوڕوویــە و تــا 
دێــت گەالنــی واڵتیــش زیاتــر لێــی دوور 
دەکەونەوە و بێزارییەکانی شەقامی واڵت 
بەرچاوتــر پــەرە دەگرێــت و گوشــارەکانی 
ســەر حکوومەتــی ئاخونــدی زێدەتر دەبن، 
کەلێنەکانــی ناکۆکییــە نێوخۆییەکانــی 
نێــو بازنــەی دەســەاڵتی تارانیــش زیاتــر 
دەردەکــەون و الیەنێــك لــە ژێــر پاســاوی 
ئاشــتی سیاســی و کۆمەاڵیەتیدا هەوڵی 
هێورکردنــەوەی دۆخــی شــڵەژاوی واڵت 

دەدات.
ئێــران  و  ئەمریــکا  پەیوەندییەکانــی 
کــردەوە  و  چــووە  زیاتــر  ئاڵــۆزی  بــەرەو 
ئاخونــدی  ڕێژیمــی  تیرۆریســتییەکانی 
لــە عێــراق بــە دژی هێزەکانــی ئەمریــکا 
لــەو واڵتــەدا بــۆ جارێکــی تــر ســەریان 

هەڵداوەتەوە و، بەو جۆرە  ناکۆکییەکانی 
ئــەو دوو واڵتــە زیاتــر قــووڵ دەکاتــەوە و 
کاربەدەســتانیی تــاران هەروەک پیشــە و 
سیاسەتی هەمیشەییان دەستیان بە هەڕەشە 
هەنــگاوە  بــەدژی  چاوســوورکردنەوە  و 
و  کــردووە  ترامــپ  دۆناڵــد  نوێیەکانــی 
لــە الی خۆیانــەوە ڕایانگەیانــدووە، کــە 

بەرگــری لــە خۆیــان دەکــەن و بــە هێــز 
کۆتایی بە دەســتێوەردانی کۆشکی سپی 
لە سەر ئاستی ناوچەیی و عێراق دێنن و 
ڕێــگا نادەن واڵتێكی دراوســێیان لە الیەن 

حکوومەتی ئەمریکاوە بەڕێوە بچێت.
و  ســەربازی  توانــا  بەڕێــگای  بەنیــازن 
بەرگرییەکانیــان، هەڕەشــە لەســەر هێــزە 

دژبــەرە نێوخۆییــەکان  و بە دیاریکراویش 
 تێکۆشــەرانی ئازادیخــوازی ڕۆژهەاڵتــی 
هیــوای  و  بکــەن  دروســت  کوردســتان 
ڕاپەڕینــی جەمــاوەری لــە نێــو گەالنــی 
واڵتــدا بنەبــڕ بکــەن و درز بخەنــە نێــو 
یەکگرتوویــی سیاســی گەالنــی واڵت لە 

بەرامبەر دەسەاڵتەکەیاندا. 
دەمێكــە تــاران دەڵێــت کــە واڵتەکەیان لە 
و  ســەربازی  تێکنۆلۆژیــای   « بــواری 
دەریایی گەشەی باشی کردووە و ئاژانسی 
هەواڵــی فــارس لــە زمانــی حاتەمــی بــە 

ڕۆژنامــەی ›ئێــران«ی  گووتــووە کــە 
ئێران بۆتە خاوەنی مووشەکی ژێردەریایی 
و دژە تانکەکانــی نــاو ئــاو کــە توانــای 
پێکانــی بــۆ هەزار کیلۆمێتریان هەیە و ، 
ئــەو بابەتەش بەتەواوی ئەوە دەســەلمێنێت 
کە پێشــکەوتنی ئاستی توانای بەرگری 

و سەربازی ئێران بە بەراورد لەگەڵ چەند 
ساڵی ڕابردوو ڕەنگە  گەشەی کردبێت. 
بــەاڵم ئەگــەر بــەراوردی بکەیــن لەگــەڵ 
و  سیاســی  ئاڵۆزییــە  و  کێشــە  کــۆی 
بــێ  و  دوورکەوتنــەوە  و  ئابوورییــەکان 
هیوایــی خەڵــك بــە ڕێژیمــی تــاران، هیچ 
گەشــەکردنێکی ئەوتۆ بەدی ناکرێت کە 

هێــز و توانایــی ئێــران لــە رووی سیاســی 
نەتەوەییــەوە  ئاسایشــی  و  ئابــووری  و 
بســەلمێنێت. جگە لەوەش دەبوو ئەوەشــیان 
لــێ زیــاد بکردایە کــە ڕێژیمی ئاخوندی 
لــە پیــان و تیــرۆری سیاســی دژبەرانیدا 
لــە ســەر ئاســتی گێتیدا بە پلــەی یەکەم 
لــە  تارانــی  دەســەاڵتی  ئــەوەی  و  دێ 

الیەنــە  پاراســتووە،  ڕمــان  بەســەریەکدا 
پیانگێڕییە تیرۆریستییەکەی و زیندان و 
لە ســێدارەدانی نەیارە نێوخۆیییەکانیەتی؛ 
ئەگینا دەمێک بوو ئەو دەسەاڵتە سیاسی 
و ســتەمکارە بەسەریەکدا ڕوخابوو، بۆ لە 
نێوبردن و الدانی ڕێژیمێکی لەو چەشــنە 
دڕنــدە و دژە مرۆڤــە، تەنیــا یەکڕیــزی و 
یەکگرتوویی سیاســی و نەتەوەیی لەســەر 
دەوری  هاوبــەش  بەرژەوەندیــی  ئەساســی 
ئەرێنی دەبێت و ڕۆژ ڕۆژی یەکڕیزی و 
کۆدەنگــی نەتەوەییە بەدژی دەســەاڵت و 

پیانی شۆڤینیزمی ئێرانی.
تۆزێــك  ئەگــەر  ئێــران  کاربەدەســتانی 
ویــژدان و هەســتی مرۆڤایەتییــان هەبوایە 
و بەپەرۆشــی ژیــان و گوزەرانــی گەالنی 
واڵتــدا بوونایــەوە، هەرگیــز شــانازیان بەو 
باســی  و  نەدەکــرد  خۆیــان  کردارانــەی 

مووشــەکی دوورمــەودا و کرووزیــان وەك 
دەسکەوت و باسێکی گرینگ نەدەهێنا.

بەتــەواوی  واڵت  گەالنــی  کاتێكــدا  لــە 
هــەژاری و دەســتتەنگی ڕووی تێکردوون 
و  مەیــل  بــێ  ئاخوندیــش  دەســەاڵتی  و 
هــۆی  بــە  هەڵتروشــکاوە  دەستەوەســتان 
تــاران و  ئابوورییەکانــی ســەر  گەمــارۆ 

بەهەدەردانی ســامانی گشتی نەتەوەی بە 
ڕێگای تردا.

بەتــەواوی  ئێــران  بەرگــری  وەزیــری 
وەســفی توانــا بەرگــری و موووشــەکییە 
دوورمەوداکانــی بە دەســکەوتێکی بەنرخ 
بــۆ واڵتەکــەی دەزانــێ  و پێیــان وایــە، 
لــە بەرامبەریانــدا هەســت  دژبەرەکانیــان 

بــە دامــاوی و تــرس بکــەن و خۆیــان لــە 
قــەرەی ئێــران نــادەن و لــە تێكهەڵچــوون 
تــاران  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەیــان  و 
خۆیــان دەبوێــرن.  ئێــران زۆر بەجیددی لە 
فیکــری ئەو پڕۆگرامە مووشــەکییەدایە 
بەرهەمهێنانــی  خانــەی  دەکەونــە  کــە 
سیســتمی زیــرەك و دوورمــەودا و ئــەوەی 
بۆیان بکرێ پەرە بەتوانا سەربازییەکانیان 
دەدەن بــۆ ئــەوەی بەرگــری لــە مانەوەیان 
بکەن و تۆزێك پێی خۆیان لە سەرئاســتی 
هێــرش  لــە  و  بکــەن  قایمتــر  ناوچەییــدا 

ئەمیــری  خۆبپارێــزن.  ســەریان  کردنــە 
پێــی  تــاران  تــری  کاربەدەســتانی  وەك 
وایــە چارەســەرکردنی کێشــەکانی ئێــران 
دەرەوەدا،  و  نێوخۆیــی  ئاســتی  لەســەر 
بەســتراوەتەوە بــە توانــا ســەربازییەکان و 
باســێك لــە ئــازادی و دابینکردنی مافی 
گۆڕێــدا  لــە  واڵت   گەالنــی  سیاســی 
پێشــوویان  سیاســەتی  هــەروەك  و  نییــە 
حوکمڕانــی بەســەر چارەنووســی خەڵكــدا 
دەکــەن.  دەســەاڵتی ئاخونــدی بــەردەوام 
ئەوەی ڕاگەیاندووە کە  گەمارۆ سیاسی 
و ئابوورییەکانــی ئەمریــکا کاریگەرییان 
بــە ســەر ڕێژیمــی تارانــدا نەبــووە و لــە 
هەمــوو بوارەکانــدا گەشــەیان کــردووە و 
هــەوڵ دەدەن بارودۆخــی واڵت بە تەواوی 
بــەرەو ســەقامگیری سیاســی و ئارامــی 
بــەرن و، بەســەر دۆخــی مەوجــوودا زاڵ 
بــن و ئاسایشــی نەتەوەیــی و دەســەاڵتیان 
لــە فەتــای لەنێوچوون بپارێزن. ســەرباری 
ئــەو هەمــوو قســە و پێهەڵدانــەی وەزیری 
بەرگــری ئێــران، بەاڵم تــاران لە دۆخێکی 
زۆر خراپدایە و ئەگەر دەســەاڵتێك هەست 
بە ئاسایشــی سیاسی و سەقامگیر خۆی 
لــە مەترســییە  بێــت  دوور  بــە  و  بــکات 
هەرگیــز  ناوچەییــەکان،  و  نێوخۆیــی 
نیــازی بــەوە نابێــت بەشــێكی بەرچــاو لە 
داهاتی گشــتی واڵت بــۆ بەرهەمهێنانی 
مووشــەکی دوورمــەودا و بــەو دواییانەش 
ئابوورییــە  دۆخــە  لــەو  و  بــێ  کــرووزدا 
خراپــەی ئێرانــدا خەیاڵــی دروســتکردنی 
چەکــە دوورهاوێــژ و ماڵوێرانکارییــەکان 
بــدەن.  ئاخوندەکان لە کاتێكدا بڕیارێکی 
لەو چەشــنە شێتانەیان داوە، کە ژێرخانی 
ئابووری و کۆمەاڵیەتی واڵت بە تەواوی 
بەســەریەكدا ڕمــاوە و خەڵك لــە دژواترین 
دۆخــدا دەژیــن و جــارێ لە ســێبەری ئەو 
چارەســەرکردنی  ئاســۆی  دەســەاڵتەدا 
کــۆی قەیرانــەکان بــە لێڵــی دەبینــرێ و 
کــەس ئومێدی بــە داهاتووی سیاســی و 

کۆمەاڵیەتی لە واڵتدا نەماوە.
گەالنی ئێران لە دژوارترین ژیاندا دەژین و 
ئاسایشی ئابووری و کۆمەاڵیەتی هەموو 
الیــەك بەتــەواوی تێكچــووە و هــەژاری و 
بێــکاری بەربینگی بە خەڵك گرتووە و بە 
زەحمەت لە بازاڕی کاردا دەتوانن بژیوی 
خۆیــان دابیــن بکــەن و لــە ئاســوودەیی و 

ئارامیدا بژین . 
ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێران  لــە جیاتی ئەو 
فڕوفیشــاڵەی وەك پڕوپاگەندەی سیاسی 
و ســەربازی بــەدژی نەیارەکانی دەســتی 
پێکــردووە ، گەلێك شــیاوتر بــوو بیریان لە 
باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هاوواڵتیان 
کردبایــەوە و ئەو دۆخەی ژیانی خەڵكیان 
بــاش کردبایــە، ســەدقات لــە خۆپڕچــەك 

کردن بەسوودتر دەبوو.

ئەمریکا ئەو هێز و توانا هەواڵگری و سەربازییەی هەیە کە کۆنسۆلخانەی واڵتەکەیانی پێ بپارێزن 
و دەستی ئاخوندەکان لەو واڵتەدا کورت بکاتەوە، بەاڵم دەیانهەوێت ئەو کارە بە حکوومەتی بەغدا و 

هێزەکانی عێراق  بکەن و بەکورتی بیانخەنە شەڕ بەدژی ئێران و بەو جۆرە بە ئامانجەکەیان باشتر بگەن

ڕێژیمی کۆنەپەرست و دژ بە ماف و ئازادییە سیاسی و نەتەوەییەکان لە ئێراندا، لە کاتێکدا باس لە 
گەشەی توانا سیاسی و ئابووری و سەربازییەکانی دەکات، کە ڕەوتێکی بەهێزی ئاشتی لە نێوان واڵتانی 

عەرەبی و ئیسرائیل دەستی پێکردووە و ئەو گۆڕانکارییەش بەتەواویی بە زیانی دەسەاڵتی تاران شکاوەتەوە 
و لە سەر ئاستی ناوچەییدا زیانی گەورەی ئابووری و بازرگانی بەردەکەوێت و سنووری دۆستایەتییەکەیان 

بەرتەسكتر دەبێتەوە

بۆ لە نێوبردن و الدانی ڕێژیمێکی لەو چەشنە دڕندە و دژە مرۆڤە، تەنیا یەکڕیزی و یەکگرتوویی 
سیاسی و نەتەوەیی لەسەر ئەساسی بەرژەوەندیی هاوبەش دەوری ئەرێنی دەبێت و ڕۆژ ڕۆژی یەکڕیزی و 

کۆدەنگی نەتەوەییە بەدژی دەسەاڵت و پیالنی شۆڤینیزمی ئێرانی
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ئەوانە کێن؟
دایە گەورە، باوە گەورە، ئەوانە کێن؟

مامۆستا گیان ئەوانە کێن؟
ئێوە بەدڵ خۆشتان دەوێن!

ڕۆڵەکانم، قوتابییەکان، 
ئەوانە سۆمای چاومانن، هێزی ئەژنۆن

ترپەی دڵن، لووتکەی شاخن، سوورەگوڵن
هەناسەی تۆ و هەستی منن

ورەی بەرزن، شادەماری هەموومانن، ژینی سەوزن
ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن

پشت و پەنان، ئەوانە هەمووی پێشمەرگەن
ئەوانە کێن؟

ڕاسان و ڕاوەستانمانن،
چرای ئاشتی و بەرخۆدان و 

نقێمی سەر کلکەوانە و 
گەڵوازەی النکە و  بێشکەمانن

ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن
بەرخی نێرن، 

ئەوانە هەمووی پێشمەرگەن
ئەوانە کێن؟

گڕوگاڵ و هەاڵڵەمان،
سروە و ئاوێنە و ئاویەرمان،

سیروان و زرێبار و هەتاومانن،
کوردستان و مەهابادن

دار و بەرد و چەم و چیا و دارستانن،
ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن

بیانناسن، ئەوانە گشتیان پێشمەرگەن
ئەوانە کێن؟

پارێزەری ئازادی و خاک و ئاومانن،
لێڕەوار و شورە و قەاڵ و مێرگ و چیان

دوندی شاخن، بااڵی چنار و داربەڕوون،
ئەوان ڕەگیان لە خاکدایە

ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن
خوێنی دڵ و شادەماری ئەو واڵتەن

ئەوانە هەمووی پێشمەرگەن
چاو و چرای نیشتمانن

ڕۆڵەکانمان، قوتابییەکان،
هەتا نەژین مانای ئازادی نازانین،

ئەوانە گشت پەلەقاژە و ڕاسانمانن بۆ ڕزگاری قەفی زنجیر دەقرتێنن
بۆ گەیشتن بە ئازادی دەبنە شەپۆل،

بەرهەڵستان دەڕووخێنن
دەچریکێنن:

ئاخۆ ئازادی تاوانە؟
ئاخۆ کۆیلەبوون ڕەوایە، ئاخو ڕزگاربوون تاوانە؟

چاو ئازاد نەبێ نابینێ
زمان بێ ئازادی الڵە،

بێ ئازادی هەنگاونان و ژینی سەربەستی مەحاڵە
نەوەکانمان با بزانن،

ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن
ئەوانە گشتیان پێشمەرگەن

قوتابییەکان،
باش بزانن ئازادی لە نان و ئاو مەزنترە

ئەوەی بۆ ئازادی دەمرێ،
هەر ئەو بە ئازادی دەژی

ژینت دەوێ پێشمەرگە بە،
ئاسمانت دەوێ باڵندە بە

ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن
بەرخی نێرن ئەوانە هەمووی پێشمەرگەن

ئەوانە کۆتری ئازادین، مەلی ئاشتین
دەست و شان و پێیان بەخشی

تا ئێمە بەسەر پێوە بین،
سەریان دانا هەتا بە سەربەرزی بژین

ژینیان بەخشی، ئێمە بژین
ئەوانە گشت پارێزەری خۆرەتاون

خاوەنی ئەم جلوبەرگەن،
ئەوانە هەمووی پێشمەرگەن

چاویان دانا بۆوەی ئێمە پەنجەرەکان بکەینەوە و جوانتر لە جاران ببینین
خوێنیان بەخشی تا ڕووسوور بین،

وەکوو ئەوان چاونەترس و ورەبەرز و ڕاوەستاو بین
ئەوانە کێن؟

پرد بوون و نەبوون بە دیوار،
ئاشق بوون، بوون بە دڵدار

با ئێمەش وەکوو شەماڵ بین، کاکڵەهەور و گەواڵ نەبین
ئەوان ڕێبەر و ڕێرانن،

سەریان دانا هەتاکوو سەرنەوی نەژین،
ئەوان چەکی پارێزەریان کردەشان و

قەڵەمی ئاشتیان هەڵگرت
مێژووی سووریان تۆمار کرد هەرگیز مێژوومان نەفەوتێ،

ئەوانە ڕۆحی ئازادین، ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن،
ئەوانە گشتی پێشمەرگەن

ئەوانە کێن؟
هەڵگری مەشخەڵی سوورن

هێالنەیان گلێنەی چاوی نەیارە
پشکۆی نوورن

بۆوەی بژین بە ئازادی و کۆیلە نەبین
ئەوانە بوون بە ئازادی، 

بوون بە قازی
بە پێشەوا و بە قاسملوو و شەڕەفکەندی،
تیشکی خۆر و ئااڵی سووریان شەکاندەوە،

ئەوانە بوون بە ئازادی
 ئەوەی خاوەنی ئەو بەرگەن
ئەوانە هەمووی پێشمەرگەن...

.

ئێوە لە دواهەمین دڵۆپە خوێنی شەهیدێکەوە لەدایک نیشتمانێکن لە شاخ و باخچە و کانیاو،ساڕێژن لە نیشتمان
و دەبن بە سروود بۆ نیشتمانێکی ساڕێژ لە حەماسە.بە حەیران و سیاچەمانە بااڵ دەکەن دەبن

و دەبن بە جوغرافیا بۆ مەڵبەندێکی داگیرکراو.بە هۆرە و الوک وزە دەگرنئێوە لە دواهەمین جێ پێاڵوی شەهیدێکەوە پێ دەگرنتابلۆیەکن لە ڕەنگ و تانوپۆی زێڕین،تەژین لە نەخش و نیگار
ئێوە لە دواهەمین چۆپیکێشانی شەهیدێکەوە فێری فڕین ڕۆمانێکن لە خەبات و ئاشتی و هەڵپەڕکێ،خەزێنەیەکن لە پیت و وشە

و دەبن بە ئااڵ بۆ واڵتێکی تەژی لە خەونی ڕزگاری.بە هەناسەی شمشاڵ دەگەنە لووتکەدەبن
ئێوە لە دواهەمین گولـلەی چەکی شەهیدێکەوە تین مێژوویەکن لە شۆڕش و جمشت و هەستانەوە،لێوانلێون لە وزە و بەرخۆدان

و دەبن بە ئاوازێکی ئەفسووناوی بۆ خاکێکی تینووی بە هاواری تەموورە دێنە سەر پێدەگرن
ئازادی.

و دەبن بە ئاسمانێکی شین و هێمن بۆ واڵتی کوردان.بە زرمەی دەف ڕۆح دەگرنئێوە لە دواهەمین هەناسەی شەهیدێکەوە چرۆ دەکەنکەشکەاڵنێکن لە تیشک و ئاگر و ڕازڤانی،پڕاوپڕن لە هێما و هێمان
و دەبن بە شوناسێکی ڕەسەن بۆ مەڵبەندی چیا و بەڕوو...بە بەیت و مەقام گڕ دەهاوێنئێوە لە دواهەمین وشەی شەهیدێکەوە دەنگ هەڵدەبڕندەریایەکن لە شەپۆل و هەڵمەت و گیانفیدایی،لێوڕێژن لە ئاوات و ئامانج

من مانگه شه وی نیشتیمانم 

من دڵۆپه  ئاوی سه ر په لکه  گه اڵی دوایین بارانم 
من سێاڵوی فرمێسکی دایکی شه هیدانم 

من پێنووسی خوێناویی کوردستانم 
من چه پکه  ڕسته ی وه سفکراوی نیشتمانم 

من به  خوێنم هێڵی خه بات ده کێشم 
من نه ریتی نه گۆڕی واڵتم 

من فه لسه فه ی ئازادیی نیشتمانی کوردانم 
من هێزی نێو باڵه کانی هه ڵۆم 

من ده قی نووسراوه ی سه ربه ستیم
من ده رچووی زانکۆی قاسملووم 

من دوایین پاژی ئازادیم 
من ڕاوێژکاری کانیاوی شۆڕشم 

من ئه ندامی بنچینه یی نیشتمانم 
من ته شه نه ی به ره و ڕزگاریم 
من وه سیه تی »پێشه وا«م 

من ده ستپێک و کۆتایی حه ماسه  و نه به ردی کوردستانم 

من پڵنگی دڵ به  خوێن و برینداری ئازادیم 

من که پری فێنک بۆ حه سانه وه ی مه شخه ڵ به  ده ستانی 
ڕێگای ڕزگاریم 

من بزه ی سه ر لێوانی شه ره فکه ندیم 

من سه ردێڕی هه موو حه ماسه کانی نیشتمانی کوردانم 

من نوێنه ری نه ته وه ی داخدار و داگیرکراوی کوردم 
من وتووێژی نێوان ئه ویندارانی سه ربه ستیم

من قه اڵی به رگریی کوردستانم
من ئۆقره داری بێ ئۆقره یی ئه و نیشتمانه م 

من جوتیارێکم به س ئازادی دێنمه  به ر 

من په پووله یه کم گوڵ به  گوڵ به  دوای ئازادیدا ده گه ڕێم 

من بڵێسه ی ئه و ئاگره م که  ئاواته کانی دوژمن ده توێنێته وه 
من ڕۆڵه ی بن دار و به ردی نیشتمانم 

من چه پڵه ی ئه ویندارانی ڕێگای ڕزگاریی کوردستانم
من هه ڤاڵی هه ره نزیکی چیاکانی نیشتمانم

من هۆنراوه ی ئازادیم 
من پێشمه رگه ی ئه و نیشتمانەم 

هه ناسه  ئه رکدارم له  به رامبه ر کوردستانم
تا دوایین 

ئەوانە کێن؟

من پیشمەرگەم
شوناسی مەڵبەندی چیا و بەڕوو

بابی ئااڵ

بێهزاد قادری

ئەمیر بنێوخەڵەفی
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دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان: 

خەرمانــان،  ٢٦ی  چوارشــەممە  ڕۆژی   
دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »ساالر 
گونــدی  خەڵکــی  ســامان  غەزالــی«  و 
»بەیرەمـ«ـــی بەخشــی خەلیفانــی شــاری 
مەهابــاد، لەالیــەن هێــزە ئەمنیەتییەکانەوە 
دەسبەســەر کــران و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

ڕاگوێزراون.
خەرمانــان،  ٣0ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
»ســەردار  نــاوی  بــە  کــورد  الوێکــی 
مینە پــوور« کــوڕی حوســێن تەمــەن ٢5 
ســاڵ خەڵکــی شــاری پیرانشــار، لەالیــەن 
هێــزە ئەمنیەتییەکانــەوە دەسبەســەر کرا و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
هەر هەمــان ڕۆژ، هێزە ئیتاعاتییەکان لە 
زاهیــدان، خوێندکارێکی ئایینیی کوردیان 
بە ناوی »حیســام عەبدوڵاڵهی« خەڵکی 

کرماشان، دەسبەسەر کرد.
ڕەزبــەر،  ١ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »عەبدول 
خەڵکــی  »زۆراب«  کــوڕی  پەرتــۆ« 
گونــدی »نێـ«ــــی مەریــوان لەالیــەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.

ڕەزبــەر،  ٣ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »پشــتیوان 
پەرتــۆ« کــوڕی »زۆراب« تەمــەن ٢٨ 
ساڵ و خەڵکی گوندی »نێـ«ـی مەریوان 
لەالیــەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا.
ڕەزبــەر،  ٩ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »میاد 
وەیســی« کــوڕی »کەریــم« و خەڵکــی 
ئەمنیەتییەکانــەوە  لەالیــەن  هێــزە  ســنە، 
دەسبەســەر کــرا و بــۆ شــوێنێکی نادیــار 

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

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای 
مانگی ڕەزبەری ساڵی ٩٩ی هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکەن کە 
بریتیە 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.

ڕاگوێزرا.
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، دوو 

هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »کەیهان 
شیرینی« کوڕی »ئەداک« و تەمەن 
٢١ ساڵ و »بەهرام قاسمی« کوڕی 
»ساڵح« تەمەن ٣5 ساڵ و خەڵکی 

گوندی »مێراو«ی ناوچەی ژاوەرۆی 
سنە، لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کران.
لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا 

هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »شەهریار 
پوورعەلی« کوڕی »ئیسفەندیار« 

خەڵکی »دزە«ی ناوچەی مەرگەوەڕی 
ورمێ، لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شەممە ١٢ی ڕەزبەر، دوو 

دەروێشی گونابادی بە ناوەکانی »ئەمین 
عەلیزادە تەمەن ٣١ ساڵ و تەقی 

مورادی تەمەن ٣٦ ساڵ«، دانیشتووی 
شاری ئابدانانی پارێزگای ئیام، لەالیەن 
هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر کران و 

بۆ زیندانی ئیام ڕاگوێزران.
ڕۆژی یەکشەممە ١٣ی ڕەزبەر، 
مامۆستایەکی ئایینیی کورد بە 

ناوی »مامۆستا ڕەسوڵ حەمزەپوور« 
خەڵکی گوندی »خراپە«ی شاری 

پیرانشار و پێشنوێژی هەینیی گوندی 
»ئەندێزێـ«ـی بەخشی الجانی پیرانشار 

لەالیەن هێزە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر 
کرا.

لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا، 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »ڕۆستەم 

ئیبراهیمی« تەمەن ٤0 ساڵ کوڕی 
عەلی خەڵکی گوندی »تەختی 

زەنگیـ«ـی شاری کامیاران، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانەوە، دەسبەسەر کراوە.

ڕۆژی شەممە ١٤ی ڕەزبەر، 
هاوواڵتییەک بە ناوی »خەدیجە 

مەهدی پوور« تەمەن ٣٣ ساڵ 
خەڵکی شاری ئیام، لەالیەن هێزە 
ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: 

ڕەزبــەر،  ٨ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
مەدەنیــی  چاالکــی  فەتحــی،  ئــارام 
لــە  مەریــوان،  شــاری  خەڵکــی 
بانگهێشــتی  نووســراوەیەک  ڕێگــەی 
کــرا. شــارە  ئــەو  ›فەتــا«ی  پۆلیســی 
ڕەزبــەر،  ١٣ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
مامۆســتایەکی ئایینیــی کــورد بە ناوی 
»مامۆســتا شــێخ محەممەد ئیبراهیمی« 
خەڵکــی مەریــوان، بانگهێشــتی ئیــدارەی 
شــارە  لــەو  پاســداران  ســپای  ئیتاعاتــی 
کــرا. لەگــەڵ  لێپرســینەوەی  و  کــرا 

ن.
کەمکردنەوەی حوکمی 

زیندانیی هاوواڵتییان: 

زیندانیــی  عەلی  پــوور،  هوشــمەند 
ناوەندیــی  زیندانــی  لــە  سیاســیی کــورد 
هەڵوشــاندنەوەی  پــاش  ســنە،  شــاری 
بــااڵی  دیوانــی  لــە  ئێعدامــی  حوکمــی 
واڵت، دووبــارە دادگایــی کرایــەوە و بــە 
کــرا. مەحکــووم  زیندانــی  مانــگ   ٣٨

حوکمی ٦ ساڵ زیندانیی چاالکێکی 
ژینگەپارێزیی کورد بە ناوی »سابیر 
قادری« خەڵکی دێوالن، لە لقی ٤ی 
دادگای پێداچوونەوەی شاری سنە، بۆ 

سێ ساڵ زیندان کەم کرایەوە.
حوکمی ١0 ساڵ زیندانییەکی سیاسیی 
کورد بە ناوی »دارا ڕەشیدی« کوڕی 

مستەفا خەڵکی شاری سەردەشت، لە 
زیندانیی ناوەندیی ورمێ، بۆ ٧ ساڵ و 

٦ مانگ کەم کرایەوە.

ڕاگواستن بۆ زیندان:

ڕۆژی شــەممە ٢٩ی خەرمانــان، »ئاکۆ 
»ســەیفوڵاڵ«،  کــوڕی  کەریمــی« 
ناڕازیــی  هاوواڵتییانــی  لــە  یەکێــک 
خەزەڵــوەری  مانگــی  ناڕەزایەتییەکانــی 
ساڵی ٩٨، بۆ جێبەجێکردنی حوکمەکەی 
گواســترایەوە. ســنە  زیندانــی  بــۆ 
ڕەزبــەر،  ١ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »باپیــرە 
خەڵکــی  »عوســمان«  کــوڕی  بــەرزە« 
گونــدی »چیانــە«ی شــاری پیرانشــار، 
بــۆ  تێپەڕاندنــی مــاوەی زیندانییەکــەی 
ناســاند. نەغــەدە  زیندانــی  بــە  خــۆی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە نــاوی »ئەرکان 
خەڵکــی  ســاڵ   ٢٢ تەمــەن  عەلیــزادە« 
تەواوبوونــی  پــاش  ورمــێ،  شــاری 
لــە گرتنگــەی  لێپرســینەوەکەی  مــاوەی 
زیندانــی  بــۆ  ئیتاعــات  ئیــدارەی 

ڕاگوێــزرا. ورمــێ  شــاری  ناوەندیــی 
ڕۆژی پێنجشەممە ٣ی ڕەزبەر، »زەینەب 
جەاللیــان« زیندانیــی سیاســیی کــوردی 
خەڵکــی ماکــۆ، لــە زیندانــی کرمــان بۆ 
زیندانــی دێــزاڵوای کرماشــان ڕاگوێــزرا.
ڕۆژی شەممە 5ی ڕەزبەر، هاوواڵتییەکی 
»ئەحمــەد  ســەید  نــاوی  بــە  کــورد 
»مســتەفا«  ســەید  کــوڕی  ســەبری« 
خەڵکــی پەســوێی شــاری پیرانشــار، پاش 
تەواوبوونــی مــاوەی لێپرســینەوەکەی لــە 
گرتنگــەی ئیتاعاتــی ســپای پاســداران 
لــە ورمێ، بۆ زیندانی نەغــەدە ڕاگوێزرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەزیز 
ورمــێ،  شــاری  خەڵکــی  نەســیری« 
لــە  دەسبەســەری  لــە  ڕۆژ   ٢٦ پــاش 
گرتنگــەی ئیتاعاتــی ســپای پاســداران، 
بــە تەواوبوونــی مــاوەی لێپرســینەوەکەی، 
ڕەوانــەی زیندانــی ناوەندیــی ورمــێ کرا.

مانگرتنی زیندانییان لە 
زیندان: 

ڕەزبــەر،  ١٣ی  یەکشــەممە  ڕۆژی   
زیندانییەکــی سیاســیی کــورد بــە نــاوی 
ورمــێ،  خەڵکــی  موكــەڕەم«  »عــادڵ 
بــە ناڕوونیــی  بــە نیشــانەی ناڕەزایەتــی 
دوورینــی  بــە  زینــدان،  لــە  چارەنووســی 
لێوەکانــی مانــی گــرت. ئــەو زیندانییــە 
ژووری  ڕەوانــەی  مانگرتنەکــەی  پــاش 
کــرا. ورمــێ  زیندانــی  تاکەکەســیی 

تەقەی هێزەکانی سپای 
پاسداران لە هاوواڵتییان:  

خەرمانــان،  ٢٧ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ســپای پاســداران لــە کاتــی ڕاوەدوونانــی 
ماشینی هاوواڵتییەکی کورد، بە چەکی 
ئارپیچــی تەقــەی لەو ماشــینە کــردووە و 
لە ئاکامدا، چوار کەس گیانیان لەدەســت 
دا. هەواڵنێری کوردپا شوناســی یەکێک 
لــەو چــوار کەســە گیــان لەدەســتدراوەی 
گونــدی  خەڵکــی  بایەزیــدی«  »خــدر 
»بەرەجۆ«ی ســەر بــە ناوچەی خەلیفانی 

مەهاباد ڕاگەیاندووە.
ڕۆژی چوارشــەممە ٢ی ڕەزبەر، الوێکی 
قادرپــوور«  نــاوی »کەیــوان  بــە  کــورد 
گونــدی  خەڵکــی  مەجیــد  کــوڕی 
»ماڵتــە«ی شــاری بانە، بــە تەقەی هێزە 
نیزامییەکانــی حکوومەتــی لــە گونــدی 

»چۆمان« پێکرا.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران: 

٣١ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 

خەرمانان، هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی 
لــە  ژمارەیــەک  لــە  تەقەیــان  ئێــران 
کــرد  نەوســوود  ســنووری  لــە  کۆڵبــەران 
چــوار  برینداربوونــی  بەهــۆی  بــوو  کــە 
شوناســی  کوردپــا  هەواڵنێــری  کۆڵبــەر. 
ســێ کــەس لەو چوار کۆڵبــەرە بریندارەی 
خــودادادی،  »هیدایــەت  ناوەکانــی  بــە 
خــودادادی« خەڵکــی  ئایــەت  و  نامــدار 
شــاری سەالســی  باوەجانــی ڕاگەیانــدووە.
٦ی  یەکشــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
نــاوی  بــە  کــورد  ڕەزبــەر، کۆڵبەرێکــی 
»ئیبراهیــم ڕەســووڵیان« خەڵکی گوندی 
بــە  سەردەشــت،  شــاری  »گروێسـ«ـــی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی 
لە ســنووری ئەو شــارە بە ســەختی پێکرا.

لەو پەیوەندییەدا، ڕۆژی دووشەممە 
٧ی رەزبەر، کۆڵبەرێکی دیکە بە ناوی 

»رەحیم ئیرەجی« خەڵکی گوندی 
»قوروە_دەرە«ی شاری سەقز، بە 

تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی 
لە سنووری »هەنگەژاڵ«ی بانە بە 

سەختی بریندار بووە.
ئێوارەی ڕۆژی سێشەممە ٨ی 

ڕەزبەر، کاسبکارێکی کورد بە ناوی 
»مەهدی ڕەسووڵزادە« خەڵکی گوندی 

»بووبانە«ی سەر بە سەردەشت، بە 

تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت لە 
سنووری »نۆکانـ«ـی ئەو شارە پێکرا.

لە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا کۆڵبەرێکی 
کورد بە ناوی »سۆهەیب فێردووسی« 
خەڵکی گوندی »دزئاوەر«ی نەوسوود، 
بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت 

بریندار کراوە.
ڕۆژی چوارشەممە ٩ی ڕەزبەر، 

کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی » ئیدریس 
بارزان« تەمەن ٤5 ساڵ خەڵکی شاری 
پیرانشار، بە تەقەی  هێزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی لە سنووری شاری  بانە 

بریندار کرا.
شەوی هەینی ڕێکەوتی ١١ی ڕەزبەر، 
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی »مەهدی 
زارعی« خەڵکی گوندی »کۆڵەسەی 

خواروو« سەر بە سەردەشت بەهۆی 
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەت لە 

سنووری بانە کوژرا.

گیان لەدەستدان و 
برینداربوونی کرێکاران: 

کرێکارێکی کورد خەڵکی شاری سەقز 
بە ناوی »یاسین ئەمیرخانی«، بە هۆی 

ڕووداوی کار لە شاری سلێمانی لە 
هەرێمی کوردستان، گیانی لەدەست دا.

هەروەها ڕۆژی دووشەممە ٣١ی 
خەرمانان، کرێکارێکی شارەداریی شاری 
دەڕەشار سەر بە پارێزگای ئیام، بەهۆی 

پێکدانی ماشینی شارەداری گیانی 
لەدەست دا.

 کرێکارێکی کورد بە ناوی 
»محەممەدسەلیم لوتفی« خەڵکی 

گوندی »دەرەبەیانـ«ـی شاری پاوە، لە 
کاتی گوێز تەکاندن، بەهۆی بەربوونەوە، 

بە سەختی بریندار بوو.
ڕۆژی شەممە 5ی ڕەزبەر، کرێکارێکی 
بۆکانی، بە ناوی »ڕەسووڵ سوڵتانی« 

کوڕی مستەفا، لە کاتی کارکردن 
لە یەکێک لە گوندەکانی شاری 

میاندوئاو، گیانی لە دەس دا.
ڕۆژی یەکشەممە ١٣ی ڕەزبەر، 

کرێکارێکی کورد بە ناوی »شاخەوان 
فەتاحی« خەڵکی گوندی »گەالڵ« 
بەخشی ناوەندیی شاری پاوە، بە هۆی 

بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی لەدەست دا.


