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کاتێک هێزە داپڵۆســێنەرەکانی ڕێژیميك 
بــە دۆشــکا لــە نێــو شــاردا دەســڕێژ لــە 
خەڵــک دەکــەن و بــە ســەدان و هــەزاران 
نێــو  دەنێرنــە  عەلــی  ئیمــام  گوردانــی 
کــۆاڵن و شــەقامەکان تاکــوو خەڵک بە 
دڕندانەتریــن شــێوە بکــوژن، ئــەم ڕێژیمــە 
بــە ڕوونــی و بە ڕاشــکاوی دەڵێ کە بێ 
هیچ سڵکردنەوەیەک لە پێناوی مانەوەی 
وەلیــی فەقیــه و نیــزام هەمــوو مرۆڤەکان 
دەکــوژێ و ئامــادەی ئەنجامدانــی هــەر 
جــۆرە کۆمەڵکوژی و جینۆســایدێکە.ئەم 
ڕێژیمــە گەر بوومەلەرزە و الفاوێک ڕوو 
بدا،بــە هانای خەڵکەوە ناچێ تاکوو ڕەنج 
و ئــازاری زۆرتــر بکێشــن و ماڵوێرانیــی 
زۆرتــر بەســەر خەڵکــدا بــێ، چوونکــە لە 
هەمــوو دەرفەتێــک کەڵــک وەردەگــرێ 
بــۆ تۆڵەکردنــەوە لــە خەڵــک. الی ئــەم 
ڕێژیمە و لەســەرووی هەموویانەوە، خودی 
خامنەیــی، دوژمــن بریتییە لــە خەڵکانی 
ئێــران و نەتەوەکانی نیشــتەجێی ئەم واڵتە 
و بۆیــەش بەردەوام دووپاتــی دەکاتەوە کە 
دوژمــن خەریکە نفــووز دەکاتە نێو واڵت! 
الی ئەم ڕێژیمە هەموو خەڵک دوژمنن و 
دەبێ بە هەر شێوەیەک بووبێ بکوژرێن. 
لــە ئێســتەدا ڤیرووســێک هاتــووە و بۆتــە 
نیعمەتێــک بــۆ خامنەیــی تاکــوو هەموو 
خەڵکــی پێ ســزا بدا. ڤیرووســی کۆرۆنا 
ئــەو بــەاڵ و نەهامەتییەیــە کــە ڕێژیمــی 
فراوانتــر  و  زۆرتــر  هەرچــی  ئاخونــدی 
بــاوەی پــی دەکا و بــە ســەر خەڵکیــدا 
دەبارێنێ و مەرگیان بۆ بەدیاری دێنێ.

لە هەموو جیهاندا واڵتان بەرەو کۆنترۆڵی 
ڕێژیمــە  ئــەم  بــەاڵم  دەڕۆن،  کۆرۆنــا 
هەمــوو  و  مانــگ  هەمــوو  خوێنمــژە، 
و  تووشــبوون  ڕێکــۆردی  حەوتوویــەک 
کوشتار بە کۆرۆنا دەشکێنێ و بە ڕوونی 
دیــارە کــە ڕێژیم دەیهــەوێ خەڵکی زیاتر 
بــە کۆرۆنا بمــرن و دەیهەوێ کۆمەڵگای 
پــێ بەچۆکــدا بێنــێ. لــە ئێســتەدا کــە 
ڤیرووســی  چەکێکــی  بۆتــە  کۆرۆنــا 
بەدەســتی ڕێژیمی ویالیەتــی فەقیهییەوە، 
بــۆ بەرەنگاریــی ئــەم شــەڕە میکرۆبــی و 
کۆمەڵکوژییــە، ئەرکــە لــە ســەر شــانی 
کۆمەڵــگا کــە بەرخــۆدان و خۆڕاگریــی 
نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی ڕابگەیەنــێ و 
لــە ڕاســتیدا دژبەریــی کۆرۆنــا دژبەریی 

سەرتاپای ڕێژیمی ویالیەتی فەقیهییە.
دەبــێ  ئێرانــدا  لــە  نەتــەوەکان  هەمــوو 
شــەڕێکی سەرتاسەری لەگەڵ هرووژمی 
میکرۆبیی ڕێژیم واتە کۆرۆنا ڕابگەیەنن 
و خۆڕاگــری و خۆپارێــزی لــە مەرگــی 
بــە  بەرامبــەر  خۆڕاگرییــە  کۆرۆنایــی 
ڕێژیمێک کە دەیهەوێ هەموو کۆمەڵگا 
تووشــی مەرگێکــی دڕندانــە بــکات و لە 

له  جاشه وه  
بۆ جاش قه ڵه مه کانی 

کوردستان

مەرگ و ئەرک

بـــە خۆڕیکخســـتنەوەمان ڕاســـان بەهێزتـــر و هیـــواکان گەشـــاوەتر دەکەیـــن
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مســـتەفا هیجـــری: یەکگرتنـــەوە بڕیـــاری حیزبـــه و لـــە کۆنگـــرە پەســـند کـــراوە

 ئێران سەرچاوەی هەڕەشەیە بۆ ناوچە

ئارد نییە!

كەریم پەرویزی

لــە ڕۆژانی ڕابــردوودا قەیرانێکیتر ڕووی 
لە شــار و شارۆچکەکانی ئێران بەگشتی 
و کوردســتان بەتایبەتــی کــرد. قەیرانــی 

نەبوونی نان! 
کەمبوونــی  یــان  نەبــوون  ئەگەرچــی 
ســێبەری  لــە  ژیــان  پێداویســتییەکانی 
دەسەاڵتی ڕەشی ئاخوندیدا پرسێکی نوێ 
نییە و هەر ئانوســاتێک دەبێ چاوەڕوانی 

کەنــداو  هاوکاریــی  شــورای  ســەرۆکی 
ڕایگەیانــد: »ئێران لــە ناوچەکەدا هەوڵی 
توندوتیژی دەدات و لە بواری پەروەردەیی، 
دابینکردنــی ســەرچاوەی ماڵــی و ناردنی 
گرووپــە  لــە  پشــتیوانی  چەکوچــۆڵ 
تێرۆریســتییەکانی عێراق، سووریە، یەمەن 

و لوبنان دەکات«.
ڕۆژی سێشــەممە ٢٩ی ڕەزبــەر، »نایــف 
بێن فەالح ئەلحوجرەف« سەرۆکی شورای 
بــە  »ئێــران  وتــی:  کەنــداو  هاوکاریــی 
دوژمنــی و توندوتیژیکــردن لــە ناوچەکــە 
دەیهەوێت بە ئامانجە سیاسییەکانی خۆی 
بــگات«. بە وتەی »فەالح ئەلحوجرەف« 
کــە  ناوچەکــە  واڵتانــی  لــە  هەندێــک 
ئەندامــی شــورای هاوکاریــی کەنداون بە 
شــێوەی بــەردەوام لەالیەن ڕێژیمــی ئێران و 
دەســتوپێوەندییەکانیەوە کراونەتە ئامانجی 

مووشەکی و ڕاکێتی.
ئەمەش دوای ئەوە هاتە گۆڕێ کە ڕۆژی 
»عەبدوڵــا  ڕەزبــەر،  ٢١ی  دووشــەممە 
ئەلمۆعەلمــی« باڵوێــزی عەرەبســتان لــە 
لــە  نەتەوەیەکگرتــووەکان  ڕێکخــراوی 
کارگرووپــی ٧٥ی کۆبوونەوەی گشــتیی 
نەتەوەیەکگرتووەکانــدا  ڕێکخــراوی 
ڕایگەیاندبــوو: »ئێــران بــە پشــتیوانیکردن 
ناوچەکــە،  چەکدارەکانــی  گرووپــە  لــە 
پێشــێل  نێونەتەوەییــەکان  بڕیارنامــە 
»بــە  وتبــووی:  هەروەهــا  دەکات«؛ 
گرنگییــەوە دەڕوانینــە ئــەو هەواڵنەی کە 
بــە مەبەســتی لەنێوبردنــی چەکوچۆڵــی 
لــە  بەتایبــەت  ئێــران  ڕێژیمــی  ناوکیــی 

ڕۆژهەاڵتی ناڤیندا لە ئارادایە«.
هەرلــەو پەیوەندییــەدا رۆژی یەکشــەممە 
پۆمپێئــۆ«  »مایــک  ڕەزبــەر،  ٢٧ی 
وەزیــری دەرەوەی ئامریــکا ڕایگەیاندبــوو: 
»ئەو کەس و ناوەندانەی کە چەکوچۆڵ 
لــە  یــان  ئێــران  ڕێژیمــی  بــە  دەفرۆشــن 
یارمەتییــان  چەکوچۆڵــدا  ڕاگواســتنی 

دەدەن، گەمارۆیان دەخەینە سەر«.
وەزارەتــی  ناوبــراو  وتەکانــی  دوابــەدوای 
 ٦ و  هاوواڵتــی   ٢ ئامریــکا  دەرەوەی 
دامــەزراوەی چینی بەهۆی پێشــێلکردنی 
تەحریــم و بڕیارەکانــی ئامریکا و پێوەندی 
و  گواســتنەوە  هێڵــی  لەگــەڵ  گرتــن 
کۆمپانیــای کەشــتیڕانی ئێرانــی خســتە 
دیکەشــەوە  لەالیەکــی  ڕەشــەوە.  لیســتی 
نوێنــەری تایبەتی ئامریــکا بۆ کاروباری 

ئێــران، ئێلیۆت ئابرامز ڕایگەیاندووە: »دژ 
بــەو کەســانەی کــە بــەدوای ڕێککەوتــن 
لــە بــواری چەکوچــۆڵ لەگــەڵ ئێــران بن 

تەحریمی تایبەتمان دیاری کردووە. 
چاوەڕێــی  ئامریــکا  ناوبــراو  بەوتــەی 
البردنــی  بەهــۆی  کــە  نــاکات  ئــەوە 
تەحریمەکان، کۆماری ئیســالمی دەستی 
بــە چەکوچۆڵــی نــوێ ڕابــگات بەڵکــوو 
هەمــوو هەوڵــی ئامریــکا ئەوەیــە کــە لــە 
دەسپێڕاگەیشــتنی تــاران بــە چەکوچۆڵی 
هــەر  بــکات«.  پێشــگیری  مۆدێــڕن 
ئامریــکا  بەرگــری  وەزیــری  لەمبــارەوە 
ڕۆژهەاڵتــی  »واڵتانــی  ڕایگەیانــدووە: 
ناڤیــن بۆیــان دەرکەوتــووە کــە گەورەترین 
هەڕەشــە بۆســەر ئاشــتی و ســەقامگیری 
و ئاسایشــی ناوچــە بریتییە لــە چاالکییە 

تێکدەرانەکانی کۆماری ئیسالمی«.
کــۆی ئــەم باس و خواســتانە کــە دەکرێ 
گوشــاری  سیاســەتی  چوارچێــوەی  لــە 
النی زۆری ئامریکا پێناســەی بۆ بکرێت، 
دەرخــەری ئەوەن کە داهاتــووی کۆماری 
ئیسالمی داهاتوویەکی لێاوییە کە تێیدا 
گوشــارەکان دەگەنــە لووتکــەی خۆیــان. 
گوشــارگەلێک کــە وەک زۆرێــک لــە 
چاودێــران دەڵێــن واڵمــی ئــەو پرســیارەش 
دەداتــەوە کــە ئایــا ڕێژیمــی زاڵ بەســەر 
ئێــران دەگــۆڕدرێ؟ بەوتــەی بەشــێک لە 
النــی زۆرە  چاودێرانــی سیاســی گوشــارە 
ئابوورییــەکان کــە هەنووکــە کۆڵەکــەی 
ئێرانــی کردووەتــە  ئابووریــی  ژیــان واتــە 
ئامانــج هاوتەراز لەگــەڵ بەرینتربوونەوەی 
ناڕەزایەتییە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان، 
پێکــەوە ئیرادەیەکــی گشــتی لــە ناخــی 
کــە  دەکــەن  ســاز  ئێرانــدا  کۆمەڵــگای 
ســەرلەبەری کۆمــاری ئیســالمی تێکەوە 
دەپێچــێ.  دیــارە ئامــاژە بــەوەش دەکــرێ 
کــە ئــەم کــردارە بەرهەڵســتکارانەیە بــێ 
تێچوو نابێت و لەوانەیە تێچووەکەشی زۆر 
قــورس بێ. چونکە کۆماری ئیســالمیش 
دژکــردەوەی تایبەتــی خــۆی دەبــێ کــە 
لــە حاڵەتێکــی لــەو چەشــنە بریتییــە لــە 
ســەرکوتی بێبەزەییانە و دەسنەپاراســتن لە 
ناڕازییان و خوازیارانی سەرەونخوونکردنی 
ڕێژیم؛ بەاڵم خەڵکانی وەزاڵەهاتووی ئێران 
ئامــادەی دانــی وەها نرخێک هەن چونکە 
هەم ئازادی و هەمیش کەرامەتیان ژێرپێ 
نراوە و هیچ هیوایەکیان بۆ داهاتوو نییە.

درێژە لە الپەڕەی ٣

نەمانــی یەکێــک لــە پێداویســتییەکانی 
ژیــان بیــن لــەم واڵتــەدا، بــەاڵم لەگــەڵ 
ئــەوەش نەبوونــی ئــارد و نان لــە واڵتێکدا 
و لــە هەریــم و ناوچەیەکــدا کــە بۆخــۆی 
ســەرچاوەی ڕزقێکی وەک ئاردە شتێکی 

نامۆ و سەیر دێتە بەرچاو.
کوردستان ئەو هەرێمە بەپیت و بەرەکەتەیە 
کە بەشــێکی سەرەکی لە داهاتەکەی بۆ 

گەنــم و ئــارد دەگەڕێتــەوە بــەاڵم دەبینیــن 
کــە بەهــۆی سیاســەتی کۆلۆنیالیســتی 
کۆمــاری  داگیرکەرانــەی  تێڕوانینــی  و 
ئیســالمی بۆ ئــەم ناوچەیــە خەڵک دەبێ 

بەدوای ناندا وەیالن بێت.
لە ئێستادا نرخی ئاردی ئازاد چوار بەرابەر 
گرانتــر بــووە و یەکیەتیی نانواخانەکانیش 
نــاکات؛  دابیــن  نانواخانــەکان  بــۆ  ئــارد 

لەگەڵ ئەوەشــدا ئەگەرچی نان بەسەختی 
دەســت  کوردســتان  نانەواخانەکانــی  لــە 
دەکەوێت، لە هەمان کاتیشــدا ئارد کەمە 
و نرخەکەشی دوو بەرابەر بەرزتر بووەتەوە.
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێرانیــش ئیدعــا 
دەکــەن کــە کێشــەی کەمیــی ئــارد لــە 
شــارەکاندا بوونــی نییــە و ئــەوە دەســتی 
دەاڵڵەکانی لە پشتە. ئەم ئیدیعای ڕێژیمش 

لە کاتێکدایە کە بەپێی ڕاپۆرتەکان، هەتا 
ئێستا له  چه ندێن شوێنی جیاجیادا خه ڵک 
له  سه فی  نانه واخانه کاندا له سه ر نان بووەته  
شه ڕیان. راستیی رووداوەکانیش لە زمانی 
ئەندامێکی هەیئەتی زانستیی زانستگای 
یــەزد بــاس کــرا کــە رای گەیانــد دەبــێ 
خــۆراک و خــواردن لە ئێرانــدا جیرەبەندی 

بکرێ!



  ژمارە ٧٨٥ ، ٣٠ی ڕەزبەری ٢١٣٩٩

مســـتەفا ھیجـــری: 
یەکگرتنـــەوە بڕیـــاری حیزبـــه و لـــە کۆنگـــرە پەســـند کـــراوە

بەیاننامـــەی ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات 
لـــە پێوەنـــدی لەگەڵ 

»پەیمانـــی نوینـ«ــــی »ڕەزا پەهلـــەوی« 
»پەیمانــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
پەهلــەوی ڕەزا  شــازادە  نوینـ«ـــی 
بەرابــەر   ١٣٩٩ ڕەزبــەری  ٧ی  ڕۆژی 
لەگەڵ ٢٨ی ســێپتامبری ٢٠٢٠، »ڕەزا 
پەهلــەوی« بە ڤیدیۆ بەرنامەیەکی نوێی 
بە نــاوی »پەیمانی نوین« )پیمان نوین( 
ڕاگەیاند. ناوبراو لە قسەکانیدا بەکورتی، 
دوای ئامــاژە بەو ڕاســتییە کە کۆماری 
ئیســالمی لە ٤٢ ســاڵی ڕابردوودا بێجگە 
لە دیکتاتۆری، ســەرکوت، تێرۆر، دزی، 
گەندەڵی و هەژاری و... دەســتکەوتێکی 
بــۆ خەڵکــی ئێــران نەبــووە، داوا دەکات 
کــە کۆمەاڵنــی خەڵــک یــەک بگــرن، 
و  بخــەن  وەڕێ  مانگرتــن  و  ئیعتــرازات 
بەیەکەوە بۆ پێچانەوەی تۆماری کۆماری 
سیســتمێکی  دامەزراندنــی  و  ئیســالمی 
تێبکۆشــن. ئێرانــدا  لــە  دێموکراتیــک 
چەنــد تێلێڤیزیۆنــی فارســی زمانیــش لە 
نویــن«  »پەیمانــی  لەگــەڵ  پشــتیوانی 
بــە تێروتەســەلی تەبلیغاتــی بــۆ دەکــەن 
نویــن«  »پەیمانــی  دەدەن  هــەوڵ  و 
تەنانــەت  و   تــازە  بەرنامەیەکــی  وەک 
بــۆ ڕزگاریــی  وەک »مانیفێســتێک« 
بناســێنن! گشــتی  بیــروڕای  بــە  ئێــران 
وەک  نوینـ«ـــیش  »پەیمانــی  بــەاڵم 
هەڵوێســتەکانی  و  بەرنامــە  زۆربــەی 
هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنی سەراسەری بەسەر 
واقعییەتەکانــی کۆمەڵگای ئێراندا بازی 
داوە. هۆکارێکــی ســەرەکی هەرەســهێنان 
و ســەرنەکەوتنی هەوڵەکانــی ڕابــردووش 
واقعییەتەکانــی  نەســەلماندنی  هــەر 
حاشــاهەڵنەگری کۆمەڵــگای ئێران بووە: 
ئێــران واڵتێکــی فرەنەتــەوە، فرەزمانــی و 
فرەئایینییــە و هەرچەنــدی حاشــای لــێ 
بکرێت، شتێک لەو واقعییەتە ناگۆڕێت.
بەرنامەیەکــی سیاســی ئەوکاتە دەتوانێت 
خــۆی  دەوری  لــە  خەڵــک  زۆربــەی 
کــۆ بکاتــەوە کــە بــۆ ئێرانێــک بێت کە 
ڕاستییەکانی کۆمەڵگای ئێران لەبەرچاو 

مام »ڕەحیم پوورئیبراهیم« پێشــمەرگەی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە 
تەمەنی ٦٩ ساڵیدا بۆ هەمیشە سەنگەری 
خەباتی بۆ هاوســەنگەرانی بەجێهێشــت و 
بیر و هزری نیشتمانپەروەریی بۆ هەمیشە 

زیندوو مایەوە.
٢٧ی  ڕێكەوتــی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبەری ١٣٩٩ی هەتاوی، مام »ڕەحیم 
پوورئیبراهیم« کوڕی »محەممەدشەریف 
و زیبــا« یەکێــک لــە پێشــمەرگەکانی 
حیزبی دێموکرات مااڵوایی لە ژیان کرد.
لــە  هەتــاوی  ١٣٣٠ی  ســاڵی  ناوبــراو 
گونــدی »ســۆغانلوو« ســەر بە ناوچەی 
پیرانــی پیرانشــار لەدایــک بــووە. ســاڵی 
١٣٥٨ی هەتاوی پەیوەست بووە بە ڕیزی 

هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە.
مــام ڕەحیــم لــە ســاڵی ١٣٦٠ی هەتاوی 
لە شــەڕی بەناوبانگی »چیانە« بریندار 
دەبێــت و بــە دیــل دەگیرێــت. داوی بــە 
دیلگیرانی بۆ ماوەی ٢ ساڵ ٨ مانگ لە 

زیندانەکانی کۆنەپەرەستیدا دەمێنێتەوە.
مــاوەی  لــە  قارەمانــە  پێشــمەرگە  ئــەو 
ســەختترین  ژێــر  لــە  زیندانیکرانیــدا 

کاک »محەممــەد ناســری« ناســراو بە 
»حەمەی ناســری« پێشمەرگەی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران خەباتکاری 

ڕۆژانی سەخت کۆچی دوایی کرد.
٢٨ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کاک  هەتــاوی  ١٣٩٩ی  ڕەزبــەری 
»محەممەد ناسری« کوڕی«عەبدوڵا و 
زینەت« خەڵکی »هەوشــار« سەنگەری 

خەباتی بە هاوسەنگەرانی ئەسپارد.
١٣٣٤ی  ســاڵی  »محەممــەد«  کاک 
ئــاوا«  »ئەمیــن  گونــدی  لــە  هەتــاوی 
لەدایــک بــووه و لــە تەمەنــی ٦۵ســاڵیدا 

مااڵوایی لە ژیان کرد.
دێتــە  ناوبــراو ســاڵی ١٣٥٨ی هەتــاوی 

حیزبــی  کارگێڕیــی  نووســینگەی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەنیســبەت 
زمانــی  لــە  بابەتێــک  باوبوونــەوەی 
»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە، 

ئاگادارییەکی باو کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:

لــە هەندێــک لــە پەیــج و كاناڵــی تــۆڕە 
بــە  ســەبارەت  کۆمەاڵیەتییــەکان، 

»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
ڕایگەیانــدووە ئێمــە لــە ئاســتێکی بااڵی 
ڕێبەرایەتیــدا دانیشــتنەکانمان بە شــێوەی 
جیددی بۆ یەکگرتنەوە دەست پێکردووە.

»هیجری«باســی لــەوە کــردووە ئێمــە لە 
پێوەنــدی لەگــەڵ یەکگرتنــەوە هەندێک 
بڕیــاری تازەمان داوە؛ ســەرەڕای ئەوەیکە 
لــە ســەر هەندێــک خــاڵ ناکــۆک هەیە 
بەاڵم ئێمە بڕیارمان داوە دانیشــتنەکان بە 

چڕی بەردەوام بێت.
ناوبــراو جەختــی کردووەتــەوە هەتــا ئــەو 
جێگایــە کە نەگەینە به ئاکامێكی ڕوون 
هیــچ شــتێک لــە ڕاگەیەندنــەکان بــاو 

ئەندامـــان و الیەنگرانـــی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە تـــاران 
کتێبەکانـــی دوکتـــور »قاســـملوو« و چەنـــد کتێبێکـــی حیزبـــی 

دیکەیـــان چـــاپ و بـــاو کردەوە

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە ڕێوڕەســـمی ڕێزگرتـــن لـــە مـــەالی 
گـــەورەی کۆیـــە بەشـــداریی کرد

لـــە چیـــای »ســـوور و ســـات« پـــەروەردە کراوین

نووســـینگەی کارگێڕیـــی حیزبـــی دێموکـــرات 
ئاگادارییەکـــی بـــاو کردەوە

نەکەینەوە بەاڵم کارەکان لە پێشــوو باشتر 
دەڕواتە پێش.

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات 
لەبارەی یەکڕیزیی کورد لە کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت بەپێــی ئاڵوگۆرەکانی ناوچە 
کــە خەریکــە ڕوو دەدات باســی لەوە کرد 
ئێمــە لەمێــژه گەیشــتوونەتە ئــەو بــاوەڕە 
کــە دەبــێ یەکگرتــوو بیــن و کاریشــی 
بــۆ دەکەیــن و لــەو پێوەندییــەدا ناوەنــدی 

هاوکاریمان پێک هێناوە.
ڕایگەیانــدووە:  هیجــری«  »مســتەفا 
نایانهــەوێ  ئێــران  »نەتەوەکانــی 
حکوومەتێکی ناوەندی هاوشــێوەی ئێستا 
لــە تــاران یــا وەک ڕێژیمــی پاشــایەتی 

قەندیل تێکۆشەرێکی خۆی لە ئامێز گرت

لــە تارانــدا بێتــە ســەر کار«. ناوبراو ڕوو 
ڕایگەیانــدووە:  کوردســتان  خەڵكــی  لــە 
»پەیامــی ئێمە بــۆ خەڵكی تێكۆشــەری 
ئــەو  ئەوەیــە  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
ئەركــەی كــە كۆنگــرە پێــی ســپاردوین و 
لەســەر ویســت و داخوازیــی خەڵــک بــە 
جیــدی پرۆســەی یەكگرتنەوەمــان دەســت 
پێكــردووە و لــە هەوڵداین، بــۆ ئەوەی پێش 
وادەی كۆنگــرەی داهاتــوو بە ئەنجامێكی 
دڵخواز بگەین كە خەڵكەكەمان پێی شــاد 
بێــت، بتوانیــن كۆنگرەیەكــی هاوبەشــمان 
هەبێــت و حیزبی دێموكرات جارێكی دیكە 

یەک بگرێتەوە«.
مستەفا هیجری لەباەرەی هەڵبژاردنەکانی 
»ئێمــە  کــرد:  لــەوە  باســی  ئامریــکا 
پەیوەندییمان لەگەڵ ئامریکاییەکان هەیە، 
بــەاڵم لۆبــی بۆ هیــچ كام لــە كاندیدەكان 
ناكەین، پێمان وایە، هەر یەك لە كاندیدەكان 
ئامریــکا،  ســەرۆكی  ببێتــە  و  دەربچێــت 
واشــنتۆن  بۆچوونــی  لــە  گۆڕانــكاری 
لەبــارەی ئێران نابێت، ئێران لەژێر فشــاردا 
دەمێنێتەوە، بەم سیاسەتەی ئێران ٤٠ ساڵە 
پەیڕەوی دەكات ئەگەر لێی بەردەوام بێت، 

فشارەكانیش لەسەری بەردەوام دەبن«.

ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە »تاران«، 
توێــژی  ئاشــناکردنی  بەمەبەســتی 
خوێنــدکار و ئاکادیمیکــی کوردســتان و 
ئێران لەگەڵ سیاسەت و ئامانج و ڕێبازی 
حیزبی دێموکرات چەندین کتێبی تایبەت 
بە ڕێبەری شەهید دوکتور »قاسملوو« و 
چەنــد کتێبێکــی دیکەی حیزبییــان لەنێو 
زانکۆکانــی چەنــد شــاری کوردســتان و 

شاندێکی حیزبی دێموکراتی بە بەشداریی 
نوێنەری حیزب لە کۆیە لە ڕێوڕەسمی ٧٧ 
ســاڵەی کۆچــی دوایی مــەالی گەورەی 
کۆیــە بەشــداریی کــرد. ڕۆژی شــەممە 
١٩ی ڕەزبــەری ١٣٩٩، شــاندی دەزگای 
پێوەندییــە گشــتییەکانی حیــزب پێکهاتوو 
نوێنــەری  ئەســڵ«  ســاڵحی  لــە »ناســر 
حیزب لە کۆیە،»سەالم ئیسماعیل پوور« 
ئەندامــی دەزگای پێوەندییە گشــتییەکان 
 ٧٧ ڕێوڕەســمی  لــە  هــاوڕێ  شــاندی  و 
ســاڵەی کۆچــی دوایی زانــا و بیرمەندی 
ئایینــی و نەتەوایەتــی، مــەال »محەممەد 

بــە  ســەبارەت  هەیئەتــەکان  وتووێــژی 
پرســی یەکگرتنــەوەی ڕیزه كانــی حیزبی 
دێموكــرات، بابەتێــک لــە زمانــی بەڕێــز 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دیمۆکراتی 

کوردستانی ئێرانەوە باو بووەتەوە.
سەرەڕای بڕوا به  یه كگرتنه وه  و پێویستیی 
ئــه و كاره  گرینگــه  و هه روه هــا هەوڵدان بۆ 
ئــەو مەبەســتە، ڕادەگەیه نیــن کــە ئەوەی 
بــاو بووەتــەوە قســەی بەڕێــز لێپرســراوی 

هیــچ کات  بــەاڵم  دەبێــت  ئەشــکەنجەدا 
نهێنییەکانی حیزبی بە دوژمن ناڵێت.

گۆڕینــەوەی  لــە  دواتــر  ڕەحیــم  مــام 
ئەســیرەکان لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران ئازاد 
دەکرێت و دوابەدوای ئازادبوونی پێوەندی 
وەک  ئەمجــارە  دەگرێتــەوە؛  حیــزب  بــە 
بــە  درێــژە  حیــزب  نهێنیــی  ئەندامێکــی 

خەبات و تێکۆشان دەدات.
ساڵی ١٣٨٨ی هەتاوی مام ڕەحیم وەک 
بــە  ئاشــکرا دەبێــت و  نهێنــی  ئەندامــی 

ناچاری زێدی خۆی بەجێ دێڵێت.
 دوای ئاشکرابوونی و گەڕانەوەی بۆ ناو 

حیزبی دێموکرات جارێکی دیکە چەکی 
پیــرۆزی پێشــمەرگایەتی دەکاتــه شــانی 
و لــە ناوەنــدی ٣ی ئــەو کات ســازمان 

دەدرێت.
ڕیــزی  ئەگەرچــی  ڕەحیــم  مــام 
هاوســەنگەرانی بەجێهێشــت بەاڵم ڕێگا و 

ئامانجەکەی پڕ ڕێبوار دەبێت.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە، خــزم و 
هاوســەنگەرانی  و  ناوبــراو  کەســوکاری 
مــام ڕەحیــم دەکات و خۆی بە شــەریکی 

خەمیان دەزانێت.

بگرێت، نەک دەستکرد و ئیدئولۆژیک!
و  پەهلــەوی«  بەڕێــز »ڕەزا  مەبەســتی 
هاوبیرانــی لــە ئــازادی و دێموکراســی و 
مافــی مــرۆڤ بــۆ ئێرانێکــە کــە حاشــا 
لــە بــوون و هۆوییەتــی زیاتــر لــە نیــوەی 
حەشیمەتەکەی دەکرێت، مندااڵنی نیوەی 
حەشــیمەتەکەی لــە ســەرەتاییترین مافی 
مــرۆڤ واتــە خوێنــدن بە زمانــی دایکی 
کولتوورییەکانیــان  و  سیاســی  مافــە  و 
ئێرانێکــی  هتــد.  و...  دەکرێــن  بێبــەش 
و  زمانــی  یــەک  و  نەتەوەیــی  یــەک 
یــەک کولتــووری تەنیــا لــە خەیــاڵ و 
هەیــە. بوونــی  ڕادیکاڵــدا  ئیدئولوژیــی 
نوینـ«ـــی »ڕەزا  بەردەنگــی »پەیمــان   
تــاران و شــیراز و  پەهلــەوی« خەڵکــی 
مەشهەد و شارە فارسنشینەکانی دیکەی 
ئێرانــە نــەک نەتــەوە ســتەملێکراوەکان. 
وەک  زیاتــر  نویــن«  »پەیمانــی  بۆیــە 
هیــوا و ئاوات دەچــێ هەتا بەرنامەیەکی 
ببێتــە  کــە  واقعبینانــە  سیاســیی 
سیاســیی  چارەســەریی  بــۆ  بنەمایــەک 
غەیرەفــارس.   نەتەوەکانــی  پرســی 
»ڕەزا پەهلــەوی« لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
پرسی گەالنی ئێراندا بێ الیەن نییە و بە 
بیر و باوەڕ بەشێکە لەو ڕەوتە فیکرییە کە 
داننــان بە هۆوییەتی گەالنی غەیرەفارس 
و ســەلماندنی مافــە سیاســییەکانیان بــە 
ناتەبــا و نەگونجــاو لەگــەڵ بەرژەوەنــدی 
دەزانــن. ئێــران  خاکــی  یەکپارچەیــی  و 
٢٠١٩دا  مارســی  مانگــی  لــە  ناوبــراو 
ڕایگەیانــد  بەئاشــکرا  وتووێژێکــدا  لــە 
خوێنــدن  مەنتقــی  لــە  »ئــەو  کــە 
تێنــاگات«!  دایکــی  زمانــی  بــە 
ڕۆژانــە  کــورد  وەک  ئێمــە  ســاڵە   ٤٢
و  تێــرۆر  و  ســەرکوت  و  دیکتاتــۆری 
بــە  ئیســالمی  کۆمــاری  هەاڵواردنــی 
پێدەکەیــن.  هەســت  پێســتەوە  و  ڕەگ 
ماوەی ٤٢ ســاڵە گەلی کورد بە کردەوە 
بــە دژی زوڵم و زۆری بێســنووری ڕێژیم 

ئێمــە  دوائامانجــی  بــەاڵم  وەســتاوەتەوە. 
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕووخانــی  تەنیــا 
دابینکردنــی  ئێمــە  ئامانجــی  نییــە، 
مــاف و ئــازادی بــۆ گەلــی کــوردە لــە 
فیدراڵــدا. و  دێموکراتیــک  ئێرانێکــی 
ئیســالمی  کۆمــاری  ڕووخانــی  بــۆ 
خەبــات دەکەیــن و ئامادەیــن لــە پێناویــدا 
بــە  ئــەوەی  لەبــەر  بدەیــن،  قوربانــی 
دابینکردنــی  ڕێــگای  ســەر  کۆســپی 
دەزانیــن. خۆمانــی  ئازادیــی  و  مــاف 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
دەرگای  کــە  ڕایگەیانــدووە  جــاران  زۆر 
دیالۆگی بۆ گەیشــتن بە لێکتێگەیشــتن 
ئۆپۆزســیۆنی  لێکنزیکبوونــەوەی  و 
ئێــران ئاواڵەیــە و یەکگرتــن و پێکهێنانی 
گشــتگیر  و  دێموکراتیــک  بەدیلێکــی 
لەپێنــاو ڕووخاندنــی کۆماری ئیســالمی 
و جێگیرکردنــی نیزامێکی دێموکراتیک 
بــە زەروورەتــی ئــەوڕۆی ئێــران دەزانێــت. 
بــەاڵم لــە هەمــان کاتدا و بەپێــی مەنتق، 
ئێمــە هــاوکاری و پشــتیوانیی هێزێــک 
دەکەین کە بەڕوونی بە دوور لە »کۆلی 
بڵێــت  پێمــان  گویــی« )کلــی گویــی( 
ئەگەر سبەینێ دوای ڕووخانی کۆماری 
ئیســالمی بــە هــاوکاری و پشــتگیریی 
ئێمە دســەاڵتی لە تاران بەدەســتەوە گرت، 
چ شــتێک بــۆ ئێمــە دەگۆڕێــت؟ مــاف 
و کۆتایــی  دەســەلمێندرێت  ئازادیمــان  و 
بــە ســەرکوت و هــەاڵواردن و بێبەشــیی 
کــورد دێت؟ لــە پێوەندی لەگەڵ گەالنی 
غەیرەفارس، حکوومەتی دوای کۆماری 
ئیســالمی ماهییەتــەن چ جیاوازییەکــی 
دەبێــت؟   ئێســتا  ڕێژیمــی  لەگــەڵ 

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی

١٥ی ڕەزبــەری ١٣٩٩ی هەتاوی بەرابەر 
لەگەڵ ٦ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠ی زایینی

گشــتیی حیزب نییه  و له  هیچ شوێنێک 
ئــه و قســانه  نه كــراوه  و ڕەنگــە ئــاوات یان 
لێکدانــەوەی ئــەو کەســانە بێــت کــە ئەو 

وتانه یان باو کردبێتەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
نووسینگەی کارگێڕی

٢٢ی ڕەزبەری ١٣٩٩ی هەتاوی

ڕیزی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران و هەتا ساڵی ١٣٦٥ی 

له هێزی »هەوشار«دا سازمان دراوه.
کاک »محەممــەد« ســاڵی ۶۵ هەتــا 
۶٨ی هەتــاوی لــە نەخۆشــخانەی حیزبدا 

کار دەکات.
دواتر ساڵی ۶٨ هەتا ٧٠ له هێزی شەهید 
»عەزیــز یووسفیـ«ـــدا ئەرکــی حیزبیــی 

خۆی بەڕێوە بردووه.
ناوبــراو لــە مــاوەی ســاڵەکانی ٧٠ هەتــا 
٧٢ی هەتــاوی لــه ســکرتاریای حیزبــی 

دێموکراتدا کاری کردووه.
بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ لــە ٧٢ هەتــا ٧٣ 
»ســامڕەند«دا  هێــزی  لــە  هەتــاوی 

بەرپرسیارەتی هەبووه.
ئەو خەباتکاره لە ساڵەکانی ٧٣ بۆ ٧٤ی 
هەتــاوی دووبارە لە ســکرتاریا کاری پێ 
ئەسپێردراوه. ناوبراو ساڵی ٧٤ هەتا ٧٥ی 
هەتــاوی لــە کەرکــووک کاری حیزبــی 
پێ دەســپێردرێت. لە ســاڵەکانی ٧٥ هەتا 
٨٠ی هەتاوی لە نەخۆشخانە کار دەکات. 
ڕووداوێکــی  لــە  »محەممــەد«  کاک 
نەخوازراودا کەمئەندام دەبێ و بەو هۆیەوه 
لــە حیزبــدا وەک کەمئەندامێــک ڕێزی 
لێدەگیرێــت. ئێــوارەی ڕۆژی دووشــەممە 
کاک »محەممەد« لە ڕەزبەری پاییزدا 
بۆ هەمیشــه مااڵوایی له هاوسەنگەرانی 
دەکات. ڕەزبەرێــک کــە داری هیــوای 
کاک محەمەد بۆ هەمیشه پڕ بار مایەوە 
و ئامانجەکانــی دەبــن بە چڕوی ژیانەوە. 
ئێســتاش ڕێبوارەکانــی کاک محەممەد 
چەکــی دەســتی ناوبرایــان هەڵگرتــووه و 
هەتا دوایین هەناســه درێــژەدەری ڕێبازی 
دەبــن. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێــران سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە، خــزم و 
کەســوکاری ئــەو پێشــمەرگەیە و هەموو 
بــە  خــۆی  و  دەکات  هاوســەنگەرانی 

شەریکی خەمیان دەزانێت.

ئێراندا باو کردووەتەوە.
ئەوکتێبانــە کــە لــە تــاران چــاپ و باو 
»کوردســتان  لــە:  بریتیــن  کراونەتــەوە 
و کــورد، چــل ســاڵ خەبــات لەپێنــاوی 
ئــازادی، تاڤگــەی حەقیقــەت بەرگــی ١ 
و ٢، ئورووپاییــەک لــە واڵتی کورداندا، 
اندیشــەهای دکتــر قاســملو، بەشــێک لە 
وتووێژەکانــی مســتەفا هیجری و نســکۆ 

و دابڕان«.
ئــەو کتێبانە لەنێو زانکۆکانی »تاران«، 
»تەورێــز«، »کرماشــان« و »ســنە« و  
لە هەر کتێب ٥٠ بەرگ چاپ و باویان 

کراونەتەوە.
لەالیــەن  کتێبانــە  ئــەو  باوکردنــەوەی 
مامۆســتایانی زانکــۆ و خوێنداکارانــەوە 

پێشوازییەکی گەرمی لێوە کراوە.

جەلیــزادە« کــە لــە باخچــەی مەڵبەندی 
١٤ی ڕێکخســتنی کۆیــەی یەکیەتیــی 
بەڕێوەچــوو،  کوردســتان  نیشــتمانیی 
بەشداریی کرد. لەو ڕێوڕەسمەدا  وەزیری 
ئەوقاف و کاروباری ئایینی و کۆمەڵێک 
لــە پارلمانتارەکان و بەرپرســانی حیزبی و 
حکوومیــی هەرێمی کوردســتان و میوان 
و کەســایەتییە ئایینــی و زانســتییەکان 
و نوێنەرانــی الیەنە سیاســییەکان بەشــدار 
بــوون و لــە چەند بڕگــەی جیاجیادا باس 
لەســەر کەســایەتی و پێگەی زانســتی و 
ئایینی و نەتەوایەتیی مەالی گەورە کرا.

ئــەو  یەکەمــی  بەشــی  کۆتایــی  لــە 
مــەالی  تەفســیری  کتێبــی  کۆڕیــادەدا 
گــەورە لــە قورئــان کە لــە چــوار بەرگدا 
لەســەر ئەرکــی دوکتــور بەرهــەم ســاڵح، 
چــاپ  فیــدراڵ  عێراقــی  ســەرکۆماری 

کرابوو، لەنێو ئامادەبوواندا دابەش کرا.
لــە دواییــن بەشــی ڕێوڕەســمەکەدا کــە 
لــە گۆڕســتانی دەروێــش خــدری شــاری 
کۆیە بەڕێوە چوو، بەشــداربووان سەردانی 
گۆڕی مەالی گەورەیان کرد و ڕێزیان لە 
یاد و بیرەوەریی ئەو کەسایەتییە ئایینییە 

نیشتمانپەروەرە گرت.



٣ ژمارە ٧٨٥ ، ٢١ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

ڕاستیدا تۆڵەی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی 
خەڵکــی بــە میکرۆبی کۆرۆنــا دەکاتەوە. 
مەرگــی  بەرامبــەر  کۆمەڵــگا  شــەڕی 
کۆرۆنایــی، ئەرکێکــی پێویســتە و دەبــێ 
لە شــەڕ بەدژی کۆرۆنــاوە بۆ هاوپێوەندیی 
و  خۆڕێکخســتنەوە  و  کۆمەاڵیەتــی 
بەرهەڵەســتیی  دواییشــدا  بڕگــەی  لــە 
سەرتاســەریی نەتــەوەکان دژ بــە ویالیەتــی 
فەقیــه بگوازرێتــەوە و خامنەیی و کۆرۆنا 

پێکەوە لە زبڵدانی مێژوو بخرێن!

درێژەی پەیڤ چاالکـــی تێکۆشـــەرانی دێموکـــرات لـــە چەنـــد شـــاری کوردســـتان

بـــە خۆڕیکخســـتنەوەمان 
ڕاســـان بەهێزتـــر و هیـــواکان گەشـــاوەتر دەکەیـــن

ڕێکەوتــی ٢٢ی ڕەزبــەر، ئەندامانــی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران 
لــە شــاری »ئاودانانـ«ـــی ئیــالم  بــە 
ئامانجــی پشــتیوانیکردن لــە حیــزب، 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات بە نووسینی 
دروشمگەلێکی وەک: »بژی حیزبی 

دێموکراتی کوردستانی ئێران«، 
»بژی پێشمەرگەی شاخ و شار« و 

دەزگای  چاالکییەکانــی  دریــژەی  لــە 
دیموکراتــی  حیزبــی  هەڵبژاردنــی 
کوردستانی ئێران و لە ڕۆژانی ڕابردوودا 
کۆنفڕانســەکانی  لــە  دیکــە  بەشــێکی 
لــە  دێموکــرات  حیزبــی  کۆمیتەکانــی 

باشووری کوردستان بەڕێوە چوو.
ڕۆژی  دوانیــوەڕۆی  ٢ی  کاتژمێــر 
چوارشــەممە، ڕێکەوتــی ١٦ی ڕەزبەری 
کۆنفڕانســی  هەتــاوی،  ١٣٩٩ی 
کومیتــەی ڕانیــە ســەر بــە ڕێکخســتنی 
ئاشکرای حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران لەژێر ناوی »بەخۆڕێکخستنەوەمان 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 
»ڕوونــاک  ئامادەبوونــی  بــە  دەکەیــن، 
فەتحــی« ئەندامــی ناوەنــدی سیاســیی 
حیزبــی دێموکرات، »ســەلیم زەنجیری« 
بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردن و بەشداریی 
ڕانیــە  ئەندامانــی کۆمیتــەی  زۆربــەی 

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

کوردستان دەستی پێکرد.
ڕەوایەتیــی  دەنگــی  وەرگرتنــی  دوای 
بەڕێوەبەرانــی  لەالیــەن  کۆنفڕانــس 
سیاســیی  باســێکی  کۆنفڕانســەوە، 
پێوەندیــدار بــە ئێران و کوردســتان لەالیەن 
»فەتحی« ئەندامی ناوەندی سیاســییەوە 

پێشکەشی بەشدارانی کۆنفڕانس کرا.
ناوبراو لە ســەرەتای قســەکانیدا ئاماژەی 
بــە قۆناغــی نوێــی خەباتــی گەلەکەمان 
نەخشــی  و  کــرد  ڕاســان  نــاوی  لەژێــر 
بــە گرینــگ  ڕێکخســتنەکانی حیزبــی 
وەســف کــرد. دواتــر باســی لــە سیاســەتە 
دوژمنکارانەکانــی کۆمــاری ئیســالمی 
و  دێموکــرات  حیزبــی  بــە  بەرامبــەر 
گەلــی کــورد کــرد و وتــی: »ڕوانگەی 
بــە  بەرامبــەر  ڕێژیــم  ئەمنییەتیــی 
کوردســتان  لــە  بەتایبــەت  ئازادیخــوازان 
وای کــردووە کــە زۆرتریــن جینایەتەکان 
لە کوردســتان ئەنجام بدات«.«فەتحی« 
لە درێژەی قسەکانیدا باسی لە هاوکێشە 
سیاســییەکانی ناوچــە و هەســتیاربوونی 
هەڵســەنگاندنی  وردی  بــە  و  دۆخەکــە 
و سیاســەتی حیزبــی  دۆخەکــەی کــرد 
دێموکراتــی لــەو پێوەندییەدا شــی کردەوە 
و ئامــاژەی بەوە کرد کە دەبێ بەهێزتر و 

شوێندانەرتر بین.
کۆنفڕانــس  کاری  دیکــەی  بڕگــەی 
تەرخان کرا بە ڕاپۆرتی کۆمیتەی پێشوو 
کــە لەالیــەن »قــادر ڕەبــەن« بەرپرســی 
پێشووی کۆمیتەوە پێشکەش کرا. دوای 
تێبینی و ڕەخنە و پێشــنیاری بەشــدارانی 
لەالیــەن  واڵمدانەوەیــان  و  کۆنفڕانــس 
هەڵبژاردنــی  فەتحیـ«ـــەوە،  »ڕوونــاک 
بەڕێوەبەریــی نوێی کۆمیتــە بەڕێوە چوو 
و بەرپــرس و بەڕێوەبەریــی نوێی کۆمیتە 

دیاری کران.
هەروەهــا ڕۆژی پێنجشــەممە، ڕێکەوتی 
هەتــاوی،  ١٣٩٩ی  ڕەزبــەری  ١٧ی 
قــەاڵدزێ،  کومیتــەی  کۆنفڕانســی 
ســەر بــە ڕێکخســتنی ئاشــکرای حیزبی 
لەژێــر  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
نــاوی »بە خۆ ڕێکخســتنەوەمان ڕاســان 
بەهێزتــر و هیواکان گەشــاوەتر دەکەین«، 
کەڵەشــی«  »قاســم  ئامادەبوونــی  بــە 
حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  ئەندامــی 
دێموکرات، »سەلیم زەنجیری« بەرپرسی 
دەزگای هەڵبژاردن و بەشــداریی زۆربەی 
ئەندامانــی کۆمیتــەی قــەاڵدزێ بەڕێوە 

چوو.

ســەربەرز«  ئاودانانــی  »بــژی 
ڕێبــازی  بــە  خۆیــان  ئەمەگناســیی 

شەهیدان نیشان دا.
ئەندامانــی  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
حیــزب لە شــارەکانی ســەقز و بانە بۆ 
پشتیوانی لە حیزبی دێموکرات ئااڵی 
کوردستانیان هەڵدا و پەیمانیان لەگەڵ 

ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
ڕەزبــەر  ٢٣ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 

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

کوردستان دەستی پێکرد.
ڕەوایەتیــی  دەنگــی  وەرگرتنــی  دوای   
بەڕێوەبەرانــی  لەالیــەن  کۆنفڕانــس 
سیاســیی  باســێکی  کۆنفڕانســەوە، 
پێوەندیــدار بــە ئێران و کوردســتان لەالیەن 
»قاســم کەڵەشــی« ئەندامــی ناوەنــدی 
بەشــدارانی  پێشکەشــی  سیاســییەوە 

کۆنفڕانس کرا.
ناوبراو لە ســەرەتای قســەکانیدا ئاماژەی 
بە خەباتی حیزبی دێموکرات لە دژی ئەو 
ڕێژیمە دژی گەلی و تێرۆریســتییە کرد 
کە بە ناسین لە ناوەڕۆک و چییەتی ئەو 
ڕێژیمــە، ئێمــە هەر لە ســەرەتادا بە »نا« 
واڵمــی ئــەو ڕێژیمەمــان دایــەوە و ئێســتا 
دوای تێپەڕینی  زیاتر لە چوار دەیە، تازە 
هەنــدێ کــەس و الیەن باس لــە چییەتی 

ئەو ڕێژیمە دەکەن.
کــرد  لــەوەش  باســی  »کەڵەشــی« 
هاوکێشــە سیاســییەکانی ناوچە، ڕووداو 
و گۆڕانکارییەکانــی نــاو ئێران و دۆخی 
سیاســی، ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ئەم 
واڵتــە کــە لــە ئەنجامــی سیاســەتە هەڵە 
ڕێژیمــەدا  ئــەو  شــەرئەنگێزییەکانی  و 
هاتوونەتــە ئــاراوە، بــە قازانجــی ئاشــتی 
ئــازادی  و  ناوچــە  لــە  ســەقامگیری  و 
ڕوونــی  و  لێکدایــەوە  ئێرانــی  گەالنــی 
کــردەوە کــە وەکوو گەلی کورد و حیزبی 
دێموکــرات بە وردی هەڵســەنگاندنی ئەو 
دۆخــە دەکەیــن و دەبــێ خۆمــان بــۆ هەر 

ئەگەرێک ئامادە بکەین.
کۆنفڕانــس  کاری  دیکــەی  بڕگــەی 
تەرخان کرا بە ڕاپۆرتی کۆمیتەی پێشوو 
کە لەالیەن »محەممەد پندار« بەرپرسی 

پێشووی کۆمیتەوە پێشکەش کرا.
پێشــنیاری  و  ڕەخنــە  و  تێبینــی  دوای 
بەشــدارانی کۆنفڕانــس و واڵمدانەوەیــان 
پێوەندیــدارەوە،  بەرپرســانی  لەالیــەن 
هەڵبژاردنی بەڕێوەبەریی نوێی کۆمیتەی 
و  بەرپــرس  و  چــوو  بەڕێــوە  قــەاڵدزێ 
بەڕێوەبەریی نوێی کۆمیتە دیاری کران.
هەینــی  ڕۆژی  پێوەندییــەدا  لــەم  هــەر 
١٣٩٩ی  ڕەزبــەری  ١٨ی  ڕێکەوتــی 
کۆمیتــەی  کۆنفڕانســی  هەتــاوی، 
»هەولێر« سەر بە ڕێکخستنی ئاشکرای 
»بــە  دروشــمی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بەهێزتــر  ڕاســان  خۆڕێکخســتنەوەمان 
لــە  دەکەیــن«  گەشــاوەتر  هیــواکان  و 

جێژنیکان بەڕێوە چوو.
ئامادەبوونــی  بــە  کۆنفڕانســە  ئــەو 
»کەریــم پەرویــزی« ئەندامــی دەســتەی 
کارگێــڕی حیزبــی دێموکرات، »ســەلیم 
زەنجیری« بەرپرســی دەزگای هەڵبژاردن 
و »محەممەدســاڵح قــادری« بەرپرســی 
حیزبــی  کوردســتانییەکانی  پەیوەندییــە 
دێموکــرات و هەروەهــا بەشــێکی زۆر لــە 
ئەندامانی کۆمیتەی هەولێر بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە  ســەرەتای 
و  ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوایەتیــی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 
کوردســتان دەستی پێکرد و دواتر لەالیەن 
هەڵبژاردنــەوە  دەزگای  بەڕێوەبەرانــی 
دەنگی مەشــروعییەت بۆ کۆنفڕانســەکە 
وەرگیرا و دەســتوور کاریی کۆنفڕانس بۆ 

بەشداران خوێندرایەوە. 
دواتر بە مەبەستی کردنەوەی کونفڕانس، 
داوا لــە »کەریــم پەرویــزی« ئەندامــی 
دەســتەی کارگێڕی و بەرپرسی دەزگای 

پێشــمەرگەکانی شــار لە کێوی سەید 
ئەحمــەدی شــاری »ســاحێب« ســەر 
بــە شــاری ســەقز، بــە هەڵدانی ئااڵی 
کوردســتان پەیمانیــان لەگــەڵ حیزبی 
دێموکــرات و ڕێبــازی شــەهیدان نوێ 

کردەوە. 
ڤیدیۆئیــدا  پەیامێکــی  لــە  ئــەوان 
پێشــمەرگەکانی  ئێمــە   « وتوویانــە: 
شــاری ساحێب ســاو دەنێرین بۆ گۆڕ 

ڕاگەیانــدن کــرا کــە باســێکی سیاســی 
پێشکەشی بەشدارانی کۆنفڕانس بکات.

»پەرویــزی« لــە ســەرەتای قســەکانیدا، 
قۆناغــی  ڕاگەیاندنــی  بــە  ئامــاژەی 
نوێــی خەباتــی حیزبــی دێموکــرات لەژێر 
کــرد  ڕۆژهــەاڵت«  »ڕاســانی  نــاوی 
و لــە درێــژەی قســەکانیدا ئامــاژەی بــە 
هەستیاریی دۆخی ناوچەکە و ئێران کرد 
کە ئاوســی ئاڵوگۆڕە و هەر کەس هەوڵ 
دەدات خاوەنــی قســە و پێگــە بێــت، بۆیــە 
ئێمــەی کوردیــش دەبــێ یەکگرتــوو بین، 
بەتایبەتی کە حیسابی زۆر لەسەر حیزبی 
دێموکــرات دەکرێــت، چوونکــە حیزبێکی 
کاریگــەرە و دەبــێ ڕیزەکانمــان پتەوتــر و 
تێکۆشــان و هەوڵــی شــوێندانەریمان زیاتر 

بکەین.   
کۆنفڕانســەکەدا،  ڕەوتــی  درێــژەی  لــە 
بەرپرســی  ڕەســووڵی«  »مەســعوود 
پێشــووی کۆمیتەی »هەولێر« ڕاپۆرتی 
کار و چاالکیی کۆمیتەی لەو ماوەیەی 
کاری کۆمیتەدا پێشکەشــی بەشــدارانی 

کۆنفڕانس کرد.
دواتر »محەممەدساڵح قادری« بەرپرسی 
حیزبــی  کوردســتانییەکانی  پێوەندییــە 
دەزگای  نوێنەرایەتیــی  بــە  دێموکــرات 
ڕێکخســتن باســێکی پێوەندیدار بە کار و 
ئــەرک و مافی ئەندامانی ڕێکخســتنی 
ئاشــکرای حیزبی پێشکەشــی بەشدارانی 
ڕوونکردنــەوەی  و  کــرد  کۆنفڕانــس 
پێویســتی لــەو پێوەندییــەدا بە بەشــدارانی 

کۆنفرانس دایەوە.
و  پرســیار  بــە  واڵمدانــەوە  دوای 
پەســەندی  و  بەشــداران  تێبینییەکانــی 
یەکەمــی  بەشــی  کۆمیتــە،  ڕاپۆرتــی 

کۆنفڕانس کۆتایی پێهات.
بەشــی دووەمــی کاری کۆنفڕانس بریتی 
بــوو لــە باســکردنی شــێواز و مێکانیزمی 
هەڵبــژاردن بەپێــی ئاییننامــەی دەزگای 
هەڵبژاردن کە لەالیەن »سەلیم زەنجیری« 
بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردنەوە پێشکەشی 

بەشدارانی کۆنفڕانسەکە کرا.
کۆنفڕانســی  کاری  کۆتایــی  بڕگــەی 
»بــە  نــاوی  لەژێــر  هەولێــر  کۆمیتــەی 
و  بەهێزتــر  ڕاســان  خۆرێکخســتنەوەمان، 
تەرخــان  دەکەیــن«  هیــواکان گەشــاوەتر 
کــرا بــە هەڵبژاردنــی بەڕێوەبــەری نوێــی 
کۆمیتە و هەڵبژاردنی بەرپرسی کۆمیتە 
لــە دەنگدانێکــی ئــازاد، دێموکراتیک و 
نهێنیدا و بەم چەشــنە کۆتایی بە کاری 

کۆنفڕانسی هەولێر هات.
دووشــەممە  ڕۆژی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
١٣٩٩ی  ڕەزبــەری   ٢١ ڕێکەوتــی 
کۆمیتــەی  کۆنفڕانســی  هەتــاوی، 
»کاوە« ســەر بە ڕێکخســتنی ئاشکرای 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لەژێــر نــاوی »بە خــۆ ڕێکخســتنەوەمان 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 
»تەیمــوور  ئامادەبوونــی  بــە  دەکەیــن« 
مســتەفایی« ئەندامی ناوەندی سیاسی، 
»ســەلیم زەنجیــری« بەرپرســی دەزگای 
هەڵبژاردنی حیزبی دێموکرات و بەشداریی 
ژمارەیەکی بەرچــاو لە ئەندامانی حیزب 

لە »قوشتەپە«ی هەولێر بەڕێوە چوو.
کۆنفڕانســەکە بــە ســروودی نەتەوایەتیی 
»ئــەی ڕەقیــب« و خولەکێــک بێدەنگی 
بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان دەستی پێکرد.
دەنگــی  وەرگرتنــەوەی  دوای 
مەشرووعییەت بۆ کۆنفڕانس، » تەیموور 
مســتەفایی« ئەندامی ناوەندی سیاسیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

بــە پێشکەشــکردنی باســێکی سیاســیی 
و  کوردســتان  و  ئێــران  بــە  پێوەندیــدار 
دەســتی  کۆنفڕانســەکەی  ناوچەکــە، 

پێکرد.  
»مســتەفایی« لــە ســەرەتای وتەکانیــدا 
وێــڕای ئاماژەیەکــی کورت بە دروشــم و 
بەڵێنییــە درۆکانــی ڕێژیمــی ئیســالمیی 
ئێــران لــە ســەرەتای هاتنــە ســەر کاری، 
باسی له چوار دەیە لە دەسەاڵتداریی ئەو 
ڕێژیمــە ئیدئۆلۆژیــک و تۆتالیتارییە لە 
هەموو بوارەکانی سیاســی، کۆمەاڵیەتی 
و ئابووری لە ئێراندا کرد. هەروەها ڕۆڵی 
تێکدەرانەی لە ناوچەکەدا شــی کردەوە و 
ڕایگەیانــد، ئــەو ڕێژیمە خەریکــە دوایین 
هەناسەکانی خۆی بەهۆی سیاسەتە هەڵە 
و تێکدەرانەکانــی خۆی لەژێر گوشــاری 

نێونەتەوەیی و نێوخۆییدا دەکێشێت.
»مســتەفایی« باســی لە ئوپۆزیســیۆنی 
بەهــۆی  کــە  کــرد  ڕێژیمــە  ئــەو 
باوییانــەوە،  و  پــرش  و  نایەکگرتوویــی 
بوونەتــە هــۆکاری درێژبوونــی تەمەنــی 
ئــەو ڕێژیمــە و لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی 
سیاســی  پێگــەی  بەهــۆی  دێموکــرات 
شــوێندانەریی خۆیــەوە،  و  و جەمــاوەری 
هەموو هەوڵێک بــۆ یەکگرتوویی الیەنە 
کوردییــەکان و هاوپێوەنــدی لەگــەڵ ئەو 
الیەنانــە دەدات کــە دەرک بە واقعییەتی 
سیاســی و فرەنەتەوەیــی ئێــران و مافــی 
گەالنــی ئێران دەدات کە لــەو پێوەندییەدا 
چەنــد هەنــگاوی دڵخۆشــکەر چووینەتــە 
پێشەوە و ئامادەکاری بۆ هەر ئەگەرێک 

لە داهاتووی ئێراندا دەکات.  
لــە بەشــێکی دیکــەی بەرنامــەی کاری 
ئەلیاســی«  »بروومەنــد  کۆنفڕانســدا، 
بەرپرســی کۆمیتــەی »کاوە« ڕاپۆرتی 
کار و چاالکیــی کۆمیتــەی لــە ماوەی 
پێشکەشــی  کۆمیتەیــەدا  ئــەو  کاری 

بەشدارانی کۆنفڕانس کرد.
تەرخــان  کۆنفڕانــس  دیکــەی  بڕگــەی 
کرابــوو بــە پرســیار، ڕەخنــە و پێشــنیاری 
ئامادەبووانــی کۆنفڕانــس کــە چاالکانــە 
»تەیمــوور  لەالیــەن  و  بــوون  بەشــدار 

مستەفاییـ«ـیەوە واڵم درانەوە.
کۆمیتــە،  ڕاپۆرتــی  پەســندی  دوای 
بەڕێوەبەریــی نــوێ و بەرپرســی کۆمیتــە 

هەڵبژێردران.
هەڵبژاردنانــەدا  ئــەم  چوارچێــوەی  لــە 
٢٤ی  ڕێکەوتــی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ڕەزبەری ١٣٩٩ی هەتاوی، کۆنفڕانســی 
بــە  ســەر  »کــەالر«  کۆمیتــەی 
ڕێکخستنی ئاشکرای حیزبی دێموکراتی 
ناوی«بــە  لەژێــر  ئێــران  کوردســتانی 
بەهێزتــر  ڕاســان  ڕێکخســتنەوەمان،  خــۆ 
بــە  دەکەیــن«،  گەشــاوەتر  هیــواکان  و 
ئامادەبوونــی »خالیــد دەرویژە« ئەندامی 
دەســتەی کارگێڕی، »سەلیم زەنجیری« 
بەرپرســی دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی 
دێموکــرات و بــە بەشــداریی ژمارەیەکــی 
بەرچــاو لە ئەندامانــی حیزبی دێموکرات 

لە کۆمیتەی »کەالر« بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە  ســەرەتای 
نەتەوایەتی »ئەی ڕەقیب« و خولەکێک 
بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکــی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
دوای وەرگرتنــی دەنگی مەشــرووعییەت 
بۆ کۆنفڕانس، »خالید دەرویژە« ئەندامی 
دەســتەی کارگێڕیی حیزبــی دێموکراتی 
پێشکەشــکردنی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
باسێکی سیاسی، کۆنفڕانسەکەی دەست 

پێکرد.
باســەکەیدا  ســەرەتای  لــە  ناوبــراو 

لەالیــەن  مۆدێــڕن  عەقڵییەتــی  نەبوونــی 
بەڕێوەبەرانــی دوای شــۆڕش و خێرایــی 
چەمکــی  دوو  لــە  گۆڕانکارییەکانــی 
فەندەمێنتالیزمــی ئایینی و شــۆڤێنیزمی 

نەتەوەییدا پێناسە کرد.
»دەرویژە« باسی لەوە کرد کە کۆماری 
ئیســالمی دەیەوێــت بە تــرس و تۆقاندن و 
دڵەڕاوکــێ، درێــژە بــە دەســەاڵتی خــۆی 
بــدات کــە یەکێک لە کۆڵەکەکانی ئەو 
ڕێژیمە، شــۆڤێنیزمی ئیسالمییە کە پەرە 
بــە توندئاژۆیــی و ئاژاوەنانەوە لە واڵتانی 

ناوچە دەدات.
ناوبراو لە درێژەدا باسی لەوە کرد کە ٩٥ 
لەســەدی خەڵک باوەڕیان بە دەســەاڵت و 
عەقڵییەتــی کۆمــاری ئیســالمی نییــە، 
بــەاڵم لەالیــەن توندئاژۆکانــەوە دەدرێنــە 
بــەر توندترین شــێوازی ئــازاری ڕۆحی و 
جەستەیی و ئابووری. بۆیە ئێستا خەڵک 
لە گوشــاردان، هەموو ناڕازین، کۆماری 
ئیســالمیش لەژێر گەمارۆ و گوشارێکی 
تونــدی نێوخۆیی، ناوچەیی و جیهانیدایە 
و ئێمــە دەبێ ئامــادەی هەر ئاڵوگۆڕێک 

و گۆڕانکارییەک بین.
لە بەشــێکی دیکــەی بەرنامــەی کاریی 
بــە  پااڵنــی«  »ســاڵحان  کۆنفڕانــس، 
نوێنەرایەتیی کۆمیتەی پێشووی کەالر، 
ئاماژەیەکی بە ڕاپۆرتی کار و چاالکیی 
کۆمیتــەی کەالر لە مــاوەی کاریی ئەو 

کۆمیتەیەدا کرد.
و  ڕەخنــە  پرســیار،  واڵمدانــەوەی  دوای 
کۆنفڕانــس،  ئامادەبووانــی  پێشــنیاری 

بەرپرسانی نوێی کۆمیتە هەڵبژێردران.
هــەر لەمبــارەوە کۆنفڕانســی کۆمیتــەی 
»باریکە« سەر بە ڕێکخستنی ئاشکرای 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لەژێــر ناوی »بــە خۆ ڕێکخســتنەوەمان، 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 

دەکەین« بەڕێوە چوو.
ڕۆژی هەینــی ڕێکەوتــی ٢٥ ڕەزبــەری 
١٣٩٩ی هەتاوی، کۆنفڕانسی کۆمیتەی 
»باریکە« سەر بە ڕێکخستنی ئاشکرای 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران  
لەژێــر ناوی »بــە خۆ ڕێکخســتنەوەمان، 
گەشــاوەتر  هیــواکان  و  بەهێزتــر  ڕاســان 
»فــواد  ئامادەبوونــی  بــە  دەکەیــن« 
دەســتەی  ئەندامــی  بەیگــی«  خاکــی 
نووســینگەی  بەرپرســی  و  کارگێــڕی 
کارگێڕی، »سەلیم زەنجیری« بەرپرسی 
دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبی دێموکرات، 
بەرپرســی  ڕەحمانــی«  »ئیســماعیل 
و  ســلێمانی  لــە  حیــزب  پێوەندییەکانــی 
بــە بەشــداریی ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە 
ئەندامانی کۆمیتەی باریکە لە سلێمانی 

بەڕێوە چوو.
ســروودی  بــە  کۆنفڕانــس  ســەرەتای 
و  ڕەقیــب«  »ئــەی  نەتەوایەتیــی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکی 
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی 

پێکرد.
دوای وەرگرتنــی دەنگی مەشــرووعییەت 
بــۆ کۆنفڕانس، »فــواد خاکی بەیگی« 
ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی 
دێموکــرات باســێکی سیاســیی پێوەندیدار 
بە ئێران و کوردستانی پێشکەش کرد.  

ناوبــراو بــە هێنانــەوەی چەندیــن فاکــت، 
ئــاوڕی لــە دۆخــی قەیراناوی و شــپرزەی 
و  دایــەوە  ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
ڕایگەیانــد کــە دۆخــی ئابووریی خەڵک 
و  ناجێگیربووندایــە  و  خراپــی  لەوپــەڕی 
داهاتــی ئەو واڵتــە ١٥ بەرابــەر دابەزیوە، 
توانای هەناردەکردنی نەوتی گەیشتووەتە 

نزمترین ئاستی خۆی و خەڵک لەوپەڕی 
بێ هیواییدا بەسەر دەبەن و سفرەی نانیان 

ڕۆژبەڕۆژ بچووکتر دەبێتەوە.
»خاکــی بەیگی« لە درێژەی وتەکانیدا 
وێڕای ئاماژەدان بە ڕاگەیاندنی قۆناغی 
دێموکراتــی  حیزبــی  خەباتــی  نوێــی 
ڕاســانی  بــە  کــە  ئێــران  کوردســتانی 
ڕایگەیانــد  کــراوە،  ناودێــر  خۆرهــەاڵت 
کــە لەم دۆخــە ئاڵۆز و چارەنووسســازەدا، 
ئێرانــی و  گرینگــە کــە ئۆپۆزیســیۆنی 
کــورد، پتــر لە هــەر کاتێک بەنیســبەت 
کۆمــاری ئیســالمییەوە و داهاتــووی ئەم 
و  هاوهەڵوێســت  یەکگرتــوو،  واڵتــەوە، 

یەکدەنگ بن.
بەرپرسی نووسینگەی کارگێڕی هەروەها 
لــە کۆتاییــدا ڕایگەیاند کە چارەنووســی 
ئێمــەی کــورد گرێــدراوە بە چارەنووســی 
دەبــێ  و  ئێرانــەوە  نەتەوەکانــی  هەمــوو 
لــەو پێنــاوەدا، وەکــوو کــورد بــە وریایی، 
هەنــگاو  یەکدەنــگ  و  یەکگرتووانــە 

هەڵێنین.
لــە بەشــێکی دیکــەی بەرنامــەی کاری 
کۆنفڕانس، »کاکە کەریمی« بەرپرسی 
پێشــووی کۆمیتەی »باریکە« ڕاپۆرتی 
کار و چاالکیــی کۆمیتەی پێشــووی لە 
ماوەی کاریی ئەو کۆمیتەیەدا پێشکەش 

کرد.
و  ڕەخنــە  پرســیار،  واڵمدانــەوەی  دوای 
کۆنفڕانــس،  ئامادەبووانــی  پێشــنیاری 
شێواز و مێکانیزمی هەڵبژاردن و دەنگدان 
لەالیــەن بەرپرســی دەزگای هەڵبژاردنــەوە 
بۆ ئامادەبووان شی کرایەوە و هەڵبژاردنی 
بەڕێوەبەریــی نــوێ و بەرپرســی کۆمیتــە 

هەڵبژێردران.
لەمــاوەی  بەڕێوەچــوو  دواکۆنفڕانســی 
ڕۆژانی ڕابردوو کۆنفڕانســی کۆمیتەی 
چۆمان بوو کە ڕێکەوتی ٢٩ی ڕەزبەری 
ئامادەبوونــی  بــە  هەتــاوی،   ١٣٩٩ی 
»تاهیر مەحموودی« بەرپرســی دەزگای 
ڕێکخستنی گشتی، »سەلیم زەنجیری« 
بەرپرسی دەزگای هەڵبژاردن و بەشداریی 
ئەندامانــی کومیتــەی  لــە  ژمارەیــەک 

چۆمان بەڕێوە چوو.
نەتەوەیــی  ســروودی  بــە  کۆنفڕانســەکە 
»ئــەی ڕەقیــب« و خولەکێــک بێدەنگی 
بۆ ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان دەستی پێکرد.
دوای وەرگرتنــی دەنگی مەشــرووعیەتی 
کۆنفڕانــس، باســێکی سیاســیی لەالیــەن 
ئەندامــی  مەحمــوودی«،  »تاهیــر 
دەســتەی کارگێڕی و بەرپرسی دەزگای 
بــە  پێشــکەش  گشــتیی  ڕێکخســتنی 

بەشدارانی کۆنفڕانس کرا.
ناوبراو لە ســەرەتای قســەکانیدا ئاماژەی 
بــە دۆخــی دژوار و نالەبــاری خەڵکــی 
کوردســتان و ئێــران لــە ژێــر بەڕێوەبــەری 
و دەســەاڵتداریی ئــەو ڕێژیمــە گەنــدەڵ و 
دیکتاتــۆرەدا کرد کــە ژیانی لە خەڵکی 
تاڵ، سفرەیانی بێ نان و ئازادی لە ئەوان 
زەوت کــردووە و بــە ملهوڕی و گوشــار و 
ئاژاوەنانەوە درێژە بە دەســەاڵتی هۆڤانەی 
خۆی دەدات. »مەحموودی« لە درێژەی 
قســەکانیدا، ئــەرک و ڕۆڵــی ئەندامانی 
هەســتیارەکانی  قۆناغــە  لــە  حیزبــی 
مێــژووی حیزبــدا بــەرز نرخانــد و داوای 
کــرد کــە بــە هەمــان نەفــس و ڕۆحیــەوە 
لەم بڕگە هەستیار و مێژووییەی خەباتی 
تێکۆشــانی  و  کار  بــە  حیزبەکەمانــدا، 
زیاتــرەوە بتوانیــن لــە ئاســت چاوەڕوانیــی 
خەڵکی خۆشەویســتی کوردستاندا بین و 

سەربەرزانە لێی دەربچین.

شــەهیدمان  ڕێبــەری   ٣ و گڵکــۆی 
قازی،

 قاســملوو و شــەرەفکەندی، بەڵێــن و 
پەیمانی وەفــاداری لەگەڵ بنەماڵەی 
ســاو  و  دەکەینــەوە  نــوێ  شــەهیدان 
و  مەزاریــان  و  گــۆڕ  بــۆ  دەنێریــن 
ئەڵێیــن تا دوا دڵۆپی خوێنمان لەســەر 
ڕێــگا و ڕێبــازی ئــەو نەمرانە وەفادار 

دەمێنینەوە«.

هــاوکات شــێرە ژنانــی دێموکرات لە 
شــاری بانــە بــە دوورینــەوەی ئااڵی 

کوردستان و هەڵدانی ئااڵ، 
پەیمانیــان لەگــەڵ حیزبی دێموکرات 

و ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە. 
ئــەوان لــە پەیامێکــدا ڕایانگەیاندووە 
کــە ئێمە ژنانی شــاری بانە شــان بە 
شانی برا پێشمەرگەکانمان لەنێو شار 

خەبات دەکەین.



  ژمارە ٧٨٥ ، ٣٠ی ڕەزبەری ٤١٣٩٩

١٧ی ئۆکتۆبــر، ڕۆژی جیهانی هەوڵدان 
بــۆ بنبڕکردنــی هەژارییــە. ئــەم ڕۆژە لە 
ســاڵی ١٩٩٢ی زایینــی لــە ڕێکخــراوی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان پەســند و تۆمــار 
کــرا. ئێمــە لــە کاتێکــدا ئــاوڕ لــەم ڕۆژە 
ژێــر  ئێرانــی  کــە  دەدەینــەوە  جیهانییــە 
دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی هەنووکە 
لە ڕیزبەندیی جیهانیدا سەرباری هەبوونی 
بــۆ  دەرەتــان  و  هــەل  هــەزاران  و  ســەدان 
گەشەکردن و پێشکەوتن، بووەتە یەکێک 
لە هەژارترین واڵتانی جیهان؛ بەچەشنێک 
کــە بەپێــی دواییــن داتــا و ئامارەکانــی 
ڕێکخــراوی جیهانــی »گاڵــۆپ«، ئێران 
هەبوونــی  بەهــۆی  ڤێنزۆئێــال  دوای  لــە 
هەاڵوســان،  لــە  بەرچــاو  ڕێژەیەکــی 
گرانــی، گەندەڵیی ماڵــی، دۆخی خراپی 
ئابــووری، کێشــەی زۆری کۆمەاڵیەتــی 
و کەلێنــی قووڵــی چینایەتــی دووهەمین 
چارەڕەشــی  لــەڕووی  جیهانــە  واڵتــی 
پرســی  زیاتــر  لەمــەش  فەالکەتــەوە!  و 
چارەڕەشــی لــە ئێرانــدا وای لێهاتــووە کە 
تەنانــەت بەرپرســانی حکومەتیــش ناتوانن 
بیانشــارنەوە.  بە وتەی بەرپرسانی ڕێژیم، 
چوونەســەرەوەی  و  هەاڵوســان  دوای  لــە 
نرخــی بێــکاری، ڕێــژەی خۆشــبژێوی بە 
ڕادەیەکــی بەرچــاو کەمــی کــردووە و لە 
پێــوەری چارەڕەشــی دوو  هەمــان کاتــدا 
هێنــدە چووەتە ســەرێ. بەهاری ١٣٩٧ی 
هەتاوی، ڕێژەی چارەڕەشی ٢٠.٣ لەسەد 
بووە بەاڵم  پێوەری چارەڕەشی لە زستانی 

ساڵی ٩٨ گەیشتووەتە، ٤٥ لەسەد.
ئــەو ئامارانــە دەریدەخــات کــە بارودۆخی 
ڕۆژ  دوای  لــە  ڕۆژ  ئێــران  خەڵکانــی 
خراپتر دەبێت و چارەڕەشــی، بێ دەرەتانی، 
هــەژاری، بێــکاری و هەاڵوســان تەنگــی 

پێیان هەڵچنیوە.
ئامــاری  دواییــن  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
دامەزراوەی گاڵۆپ ســەبارەت بە هەســتە 
ئینســانییەکان لە ئاســتی جیهانیدا دەری 
خســتووە کــە ئێــران لــە بــواری ســترێس و 
پــاش واڵتانێکــی وەک تانزانیا و فیلیپین 
و هاوتــەراز لەگــەڵ خەڵکانــی ئالبانــی و 
سریالنکا زۆرترین ڕێژەی سترێسیان هەیە؛ 
هەروەهــا خەڵکانــی ئێران لە پاش عێراق و 
ئەرمەنســتان تووڕەتریــن خەڵکانی جیهانن 
کە هیچ هیوایەکیان بە داهاتوو نییە و بە 
کوڵەمەرگییــەوە ژیــان تێدەپەڕێنن. بەپێی 
ئــەم ڕاپرســییە زیاتر لــە ٥٠٪ی خەڵکانی 
نیشــتەجێ لە ئێران تووڕەن و ســەبارەت بە 
دۆخــی ژیانیــان ناڕازین و پێیــان وایە کە 
خەڵکی واڵتانی عێراق و ئەفغانستان زۆر 

لەوان باشتر و لەبارتر دەژین!
هەر لەمبارەوە ڕێکخراوی بێهزیستی ڕێژیم 
ســاڵی ڕابــردوو ڕایگەیاندبــوو کە ٣٤٪ی 
حەشیمەتی ١٩ تا ٦٠ ساڵی ئێران تووشی 
گرفــت و کێشــەی دەروونــی جۆراوجــۆر 
بوونەتــەوە کــە ســەرەکیترینیان بریتییە لە 
خەمۆکــی، ســترێس، تێکچوونــی خــەو، 
کرداری شــەڕەنگێزانە. هەروەها ماڵپەڕی 
ئینتێرنێتــی »ســالمت نیــوز« ئاشــکرای 
کردووە کە ڕێژەی نەخۆشــە دەروونییەکان 
لــە ئێــران لــە ١٠ ســاڵی ڕابــردوودا ١٢٪ 
زیــادی کــردووە کــە ڕێژەکــەی ٨٪ زیاتر 

لە نێونجی جیهانییە!
ئەوەیکــە بــاس کــرا تەنیــا بەشــێکن لــە 
پرســی  دەرەنجامەکانــی  و  ئاســەوار 
ئێرانــدا  لــە  هەنووکــە  کــە  هــەژاری 
شــەپۆالن دەخــا. ڕۆژنامــەی لۆمۆنــدی 
فەڕانســە بــە پشتبەســتن بــە دواڕاپۆرتــی 
مەجلیســی  لێکۆڵینەوەکانــی  ناوەنــدی 
ئاکامــی  لــە  کــە  ڕایگەیانــدووە  ڕێژیــم 
هاتنــی ئێپیدێمــی کۆرۆنــا لە نێــوان ٢/٥ 
تــا ٦/٥ میلیــۆن کــەس لــە ئێرانــدا بێکار 
بــوون بــەم پێیــەش نرخــی بێــکاری لــەم 
ئەمــە  کــە   ٪٣٧ گەیشــتووەتە  واڵتــەدا 
بێــکاری  نرخــی  زیادتربوونــی  بەواتــای 
لــە قەڵــەم دەدرێ. بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتەی 
لۆمۆنــد هەنووکــە خەڵــک بەتایبــەت لە 
شــارە گەورەکانــی ئێــران بەهۆی هەژاری 
لــە  بەشــێک  بــوون  ناچــار  لەڕادەبــەدەر 
شوێنی ژیانی خۆیان بدەن بە کرێ تاکوو 

بتوانــن کەلێنێکی ئابووریی ژیانیانی پێ 
قەرەبــوو بکەنــەوە. لــەوەش خراپتر هەندێ 
کــەس لەژێر خێوەتدا بوونەتە کرێنشــین و 

لە سەربانی مااڵندا دەژین. 
لــە چینــی مامناوەنــدی  ئەوانــەی کــە 

کۆمەڵگا دەژیان، ئێستە بوونەتە بەشێک 
و  کۆمەڵــگا  کەمداهاتــی  چینــی  لــە 
بــۆ تێرکردنــی ســکی برســییان ناچــارن 
جلوبەرگ و کەرەســتە کەسۆکییەکانیان 

هەرزانفرۆش بکەن.
دەرنجامەکانــی  لــە  دیکــە  بەشــێکی 
هــەژاری کــە بەتایبەتــی لــە کۆمەڵــگا 

دواکەوتووەکانــی وەک ئێــران بەرجەســتە 
گەرموگوڕبوونــی  لــە  بریتیــن  دەبێتــەوە 
لــەش،  ئەندامانــی  فرۆشــتنی  بــازاڕی 
پەرەســەندنی  پەراوێزنشــینی،  قەیرانــی 
دیــاردە دزێــوە کۆمەاڵیەتییەکانــی وەک 
دزی، چوونەســەری ڕێژەی دەستفرۆشــی 

چوونەســەری  درۆیینــەکان،  پیشــە  و 
ڕێژەی مندااڵنی کار، ژنانی لەشفرۆش، 
کەمیــی خۆراک و بەدخۆراکی کە هەر 
کام لــەوان کاریگــەری و شــوێندانەرییان 
دەبێــت لەســەر باقــی جمگەکانــی ژیــان. 
لێــرەدا بــە کورتی هەوڵ دەدرێ بەشــێک 

لەو دەرەنجامانە شیتاڵ بکرێنەوە:

فرۆشتنی ئەندامانی لەش:
کڕیــن و فرۆشــتنی ئەندامانــی لەش کە 

هەنووکــە لــە ئێرانــدا بووەتــە دیاردەیەکی 
زۆر  لــە  و  ئاســایی  ڕادەیــەک  تــا 
کــۆاڵن و بــازاڕی شــارەکاندا ڕێــکالم و 
پڕوپاگەنــدای بــۆ دەکــرێ یەکێکــە لــە 
هــەژاری  دەرهاویشــتەکانی  قێزەونتریــن 

ڕەهــا، کە ناخی هەر مرۆڤێکی بەویژدان 
ئــازار دەدات. جیــا لــە پرســی فرۆشــتن و 
کڕینــی گورچیلــە کە تەمەنــی چەندین 
ساڵەی هەیە، هەنووکە بازاڕی فرۆشتنی 
چەند پارچە لە جەرگ، مۆخی ئێســک 
و ڕەشــێنەی چــاو و هەروەهــا بەکرێدانــی 
بەپێــی  کــردووە.  زیادیــان  منداڵدانیــش 

هەندێــک ڕاپۆرتــی مەیدانــی ئەندامانی 
لەشــی مــرۆڤ لــە بازاڕەکانــدا لــە نێوان 
٥٠ تــا ٥٠٠ میلیــۆن و زیاتریــش کڕیــن 
و فرۆشــتنی پێــوە دەکــرێ. زۆر جــاران 
خەڵکانــی هــەژار و کەمداهاتــی چینــە 
خوارینــەکان تەنیــا شــاهێدی زەجرکێشــان 

و  دەبــن  ئازیزانیــان  مردنــی  تەنانــەت  و 
بەهــۆی  ســەرمایەکانیش  خــاوەن  چینــە 
لەشــی  ئەندامانــی  دەوڵەمەندبوونیانــەوە 
خەڵکانــی هــەژار دەکڕنــەوە و درێــژە بــە 

ژیان دەدەن.

قەیرانی پەراوێزنشینی:
ئەگەرچــی ســەبارەت بــەم پرســە گرینگە 
هاوشــێوەی زۆربــەی دیاردە و پرســەکانی 
تــری ئێــران ئامارێکی ورد لە بەردەســتدا 

نییە بەاڵم بەپێی لێدوانە جۆربەجۆرەکانی 
بەرپرســانی حکومەتــی لــە ئێســتەدا لــە 
نێــوان ١١ تــا ٢١ میلیــۆن پەراوێزنشــین 
لــە ئێرانــدا بوونیــان هەیــە کــە زۆر جــار 
ڕێژیــم بــە نــاوی »بدمســکن« هەوڵــی 

لەکۆڵکردنەوەیــان دەدات، لەحاڵێکــدا کە 
دیاردەی پەراوێزنشینی هەنووکە یەکێک 
لە قەیرانە چارەسەرنەکراوەکانی جیهانە و 
گرینگییەکەی و پێویستی ئاوڕلێدانەوەی 
بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کە ئــەو ناوچانەی 
لەبارتریــن  دەناســرێن  پەراوێزنشــین  بــە 
بەســتێنیان بــۆ الدانــە کۆمەاڵیەتییــەکان 

هەیــە و زۆرترین تاوانە کۆمەاڵیەتییەکان 
لــەو شــوێنانەوە ســەر هەڵــدەدەن؛ لەوانەش 
دزی، ســواڵکردن، مــاددە ســڕکەرەکان و 

دەستدرێژی جینسی و ...
ئــەم ناوچانــە کــە لە زۆربەی شــارەکانی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتیشدا بوونیان هەیە 

کەمترین ئاستی خزمەتگوزاری شاری و 
بێهداشــتییان هەیە و کەمترین ئاوڕیان لە 

الیەنی پێوەندیدارەوە لێ دەدرێتەوە.

چوونەسەری ڕێژەی پیشە درۆیینەکان:
ڕاکێشــانی  بــۆ  هاوارکــردن  کۆڵبــەری، 
کڕیــار،  و  موشــتەری  ســەرنجی 
ڕێکالمــی  و  تراکــت  باوکردنــەوەی 
پالکــی  شــاردنەوەی  کۆمپانیــاکان، 
ماشــینەکان لــەو جادانــەی کــە هاتوچۆ 

تێیــدا قەدەغەیــە، گریــان بــۆ وەرگرتنــی 
شــینگێڕییەکان،  ڕێوڕەســمە  لــە  پــارە 
دادگا، دوعانووســی،  بــۆ  دان  شــاهێدی 
کۆڕگەرمکــەری شــایی بــۆ پێکەنینــی 
خەڵک؛ ئەمانە تەنیا بەشــێکی بچووکن 

لــەو دەیــان بەناو پیشــە و کارگەلەی کە 
کۆماری ئیســالمی هەوڵ دەدات بەناوی 
لەڕاســتیدا  بــەاڵم  بیانناســێنێت  »کار« 
ئەمانە هیچ کامیان کار نین و لە هەمان 
کاتیشــدا بوونەتــە ســەرچاوەی داهات بۆ 
زۆرێــک لــەو خەڵکانــەی کە لــە ئێراندا 
هــۆکاری  دەژیــن.  کوڵەمەرگــی  بــە 

ئەنجامدانــی ئــەم کارانــە لەڕاســتیدا بــۆ 
بێدەرەتانــی و هــەژاری خەڵک و نەبوونی 
هەلــی کار دەگەڕێتــەوە کــە وا دەکات 
وەدەسخســتنی  بــۆ  بێــت  ناچــار  تــاک 
پارەیەکــی زۆر کــەم یــان ببێتــە مایــەی 
پێکەنیــن و گاڵتەپێکــردن یان کۆمەڵێک 

بۆخــۆی  ڕۆحــی  و  گیانــی  مەترســی 
دەســتەبەر بــکات. لــەم نێوانــەدا ئەوەیکــە 
دەدات  ئــازار  مــرۆڤ  ڕۆحــی  زۆرتــر 
ناچاربوونــی کۆڵبــەران )کــە تەنیــا لــە 
کوردســتان و بەلوچســتاندا بوونیان هەیە( 
بۆ ئەنجامدانی کۆمەڵێک کاری سەخت 
و دژوار و لە هەمان کاتدا مەترسیدارە بۆ 
وەدەستخستنی پارووەنانێک کە زۆرجاران 
دەبێتــە مایــەی گیــان لەدەســتدانیان یــان 
کەمئەندام بوونی ئەوان. لەگەڵ ئەوەشــدا 

ئەوەیکە لە وێنای گشتی ئێراندا بەرچاوە 
بەنــاو  مەئمورەکانــی  تێکهەڵچوونــی 
لەگــەڵ  کــە  ڕێژیمــە  شــارەدارییەکانی 
تێکهەڵچــوون  تووشــی  دەسفرۆشــەکاندا 
پێیــان،  کــردن  بێڕێــزی  وێــڕای  و  دەبــن 
دەبنە مایەی دەس بردنی ئەم کەســانە بۆ 

خۆکوژی!

کەمیی خۆراک و بەدخۆراکی:
کەمیــی خۆراک یان لە هەندێ ناوچەدا 
نەبوونی خۆراکی پێویست بۆ درێژەدان بە 
ژیــان پرســێکە کە ئەگەرچــی تایبەت بە 
ئێران نییە و لە سەرانسەری جیهاندا باوە 
بەاڵم لە ئێراندا پشکی شێری بەرکەوتووە. 
دواییــن ڕاپۆرتەکانی ڕێکخــراوی نەتەوە 
لــەم پێوەندییــەدا دەریــان  یەکگرتــووەکان 
خســتووە کــە هەنووکــە زیاتر لــە ١١٪ی 
خەڵکــی جیهــان ناتوانــن خواردنی کامڵ 
بــۆ خۆیــان دابیــن بکەن کە ســەرەکیترین 
هــۆکاری بریتییــە لە هــەژاری و دەکرێ 
بڵێین بەدخۆراکی )ســوء تغذیە( یەکێکە 
لــە ئاســەوارەکانی هــەژاری کــە دەتوانێ 
ناتوانایــی  لەمــەڕ  هۆکارێــک  ببێتــە 
یــان کەمتوانایــی جەســتەیی و زێهنــی. 
ژێرکۆمەڵەکانــی نەتــەوە یەکگرتووەکان 
فائــۆ،  ڕێکخــراوی  واتــە  بیاڤــەدا  لــەم 
یونیســێف و دەزگای بێهداشــتی جیهانــی 
لــە ڕاپۆرتێکــی هاوبەشــدا ڕایانگەیاندووە 
 ٨٢١ جیهانــدا  سەرانســەری  لــە  کــە 
میلیــۆن کــەس لەگەل ئــەم ئــازارە دەژین 
خەڵکانــی  حەشــیمەتی  ئێرانیشــدا  لــە  و 

بەدخۆراک زیاتر لە ٤ میلیۆن کەسە!
ئەگەرچــی ئەم ئامارە بۆ مانگی جوالی 
ســاڵی ٢٠١٩ دەگەڕێتــەوە بــەاڵم ئەگــەر 
بخەینــە  ئێرانیــش  ئێســتەی  بارودۆخــی 
پــاڵ ئــەم ئامارانــە و ئاوڕێکــی کــورت 
لــە وەزعی نان، گۆشــت، هێلکــە و باقی 
پێداویستییە رۆژانەکانی خەڵک بدەینەوە 
دەبینین کە چ کارەســاتێکی ئینسانی لە 
ئێراندا خەریکە ڕوو دەدات. کارەســاتێک 
کــە تەمــەن و نەتــەوە و ئایینــزا و ڕەگــەز 
ناناســێت و هــەر گیانلەبەرێــک کــە لــەو 
جوغڕافیایــەدا بــژی دەخاتە بەر هەڕەشــە 

و مەترسییەوە.
بــۆ  کۆبەندێــک  وەک  و  بەگشــتی 
کــە  بڵێیــن  ئــەوە  دەتوانیــن  باســە  ئــەم 
دوورەدیمەنــی »ژیــان« لــە ئێرانــی ژێــر 
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی بریتییــە 
لە بەرجەوەنێکی تاڵ کە تێیدا مانایەک 
بــۆ »ژیــان« نامێنێــت و ئەوەیکە دەبێ و 
دەبیندرێ تەنیا تێپەڕینە بەســەر تەمەندا؛ 
ئەمە ئەو وێنا ڕاستەقینەیە کە ئەمڕۆکە 
خەڵکانــی  بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 

نیشتەجێ لە ئێران پێکی هێناوە.

هـــەژاری و دەرەنجامەکانـــی

هەنووکە خەڵک بەتایبەت لە شارە گەورەکانی ئێران بەهۆی هەژاری لەڕادەبەدەر ناچار بوون بەشێک لە 
شوێنی ژیانی خۆیان بدەن بە کرێ تاکوو بتوانن کەلێنێکی ئابووریی ژیانیانی پێ قەرەبوو بکەنەوە. لەوەش 

خراپتر هەندێ کەس لەژێر خێوەتدا بوونەتە کرێنشین و لە سەربانی مااڵندا دەژین. 
ئەوانەی کە لە چینی مامناوەندی کۆمەڵگا دەژیان، ئێستە بوونەتە بەشێک لە چینی کەمداهاتی کۆمەڵگا و 

بۆ تێرکردنی سکی برسییان ناچارن جلوبەرگ و کەرەستە کەسۆکییەکانیان هەرزانفرۆش بکەن

لە ئێستەدا لە نێوان ١١ تا ٢١ میلیۆن پەراوێزنشین لە ئێراندا بوونیان هەیە کە زۆر جار ڕێژیم بە 
ناوی »بدمسکن« هەوڵی لەکۆڵکردنەوەیان دەدات، لەحاڵێکدا کە دیاردەی پەراوێزنشینی هەنووکە یەکێک 
لە قەیرانە چارەسەرنەکراوەکانی جیهانە و گرینگییەکەی و پێویستی ئاوڕلێدانەوەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە 
ئەو ناوچانەی بە پەراوێزنشین دەناسرێن لەبارترین بەستێنیان بۆ الدانە کۆمەاڵیەتییەکان هەیە و زۆرترین 

تاوانە کۆمەاڵیەتییەکان لەو شوێنانەوە سەر هەڵدەدەن

دوورەدیمەنی »ژیان« لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی بریتییە لە بەرجەوەنێکی تاڵ کە تێیدا 
مانایەک بۆ »ژیان« نامێنێت و ئەوەیکە دەبێ و دەبیندرێ تەنیا تێپەڕینە بەسەر تەمەندا؛ ئەمە ئەو وێنا 

ڕاستەقینەیە کە ئەمڕۆکە کۆماری ئیسالمی بۆ خەڵکانی نیشتەجێ لە ئێران پێکی هێناوە

شەماڵ تەرغیبی



٥ ٥ژمارە ٧٨٥ ، ٢١ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

هەڵســەنگاندن و لێکدانــەوەی ئابووری لە 
ناوەندی ســەرژمێری و کارناســی بەشــی 
لــە  کــە  دەدات  پیشــان  ئــەوە  ئابــووری، 
ئێســتادا ئێران لە نێو لیســتەی چوار واڵت 
کــە زۆرترین هەاڵوســانی ئابوورییان هەیە 

جێی گرتووە .
ســندوقی  هەڵســەنگاندنی  نوێتریــن  لــە 
نێونەتەوەیی دراویشدا ، ڕێژەی هەاڵوسانی 
ئێران بە ڕێژەی سەدا ٣٤.٢ دیاری کراوە 
. بــەو پێیــە ئێران بە پلەیــەک هاتنەخوار، 
لــە ڕێــژەی هەاڵوســراوی واڵتانــدا، دوای 
وێنێزوئێــال ، زیمبابــۆوە و ســوودان دەبێتــە 
چوارمیــن واڵتــی جیهــان کــە هەاڵوســان 

تێیدا جێی گرتووە .
ناوەنــدی ســەرژمێری لــە کۆتاڕاپۆڕتــی 
وەرزانەی خۆیدا کە لە ســەرەتای مانگی 
خەرماناندا باوی کردەوە، وێنایەکی زۆر 
دیــاری لــە قەیرانی ئابووری ئێران پیشــان 
داوە، ئــەو زانیارییانــە کــە ســێ مانگەی 
ســەرەتای ســاڵ لــە خــۆ دەگرێــت، ئــەو 
مــژارەی ڕوون کردۆتــەوە کــە ئابووریــی 
ئێران بۆ هەشت ساڵی یەک لەدوای یەک 
بە هەڵکشانی ئابوورییەکی نەرێنیدا تێپەر 
دەبێــت و لــە هەلومەرجێکی نەگونجاودایە 
و هەمــوو ڕۆژێــک لــە پانتایــی ئابووری 

واڵت کەم دەبێتەوە .
کۆرۆنا و گۆشاره ئابوورییەکانی ئامریکا 
، ئابووریــی ئێرانــی کە هەر پێشــتریش لە 
حاڵێکی باشدا نەبوو و پەلەقاژەی مردنی 

هەبوو تا سەر ئاستی مردن هێناوە .
کەمبوونەوەی داهاتی گشــتی دەوڵەت لە 
بەشی دراو و ئەرز و ڕیاڵدا بووەتە هۆکاری 
گەورەترین قەیرانی کەسری لە بووجەدا و 
لــە مێــژووی ئێراندا ڕێگاچــارەی دەوڵەت 
بــۆ زیندوومانــەوە لــە بارودۆخــی ئێســتادا 
حەقیقییــەکان  ســەرمایە  بەتاڵکردنــی   ،
لــە ڕێگای شــێوەکاری بــازاڕی داخراوی 

سەرمایە لە نێو ئێراندایە .
دواڕۆژەکانی قەیرانی ئێســتای ئابووریی 
ئێــران، گۆڕانێکــی گــەورە لــە پێکهاتەی 
بــۆ  ئیتــر  ؛  کۆمەڵگادایــە  چینەکانــی 
هەمــوو کــەس ئاشــکرا بووە کــە قەیرانی 
ئابووری ئێســتا لە ئێران، خراپترین قەیرانە 
بە درێژایی ٤١ ساڵ دەسەاڵت و لەوەتەی 

لــەم ڕۆژانــەدا کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت 
لەگــەڵ گرفتێکــی ئاشــنا و هەمیشــەیی 
ڕابــردوو  لــە  دژوارتــر  و  ســەختتر  بــەاڵم 
ســیمای  کــە  بەچەشــنێک  بــەرەوڕووە؛ 
شــارەکان بــە تــەواوی گــۆڕاوە و خــەم و 
نیگەرانی لە دواڕۆژێکی لێڵ بە ڕواڵەتی 
تاکەکانی سەر شەقام و کۆاڵنەوە دیارە.

هــاوکات لەگــەڵ بێــکاری بێســنوور لــە 
کوردســتان، گرانییش بووەتە دەردی ســەر 
دەردان و دەســتی خەڵکــی لە دابینکردنی 
ســەرەتاییترین پێداویســتییەکانیان کــووڵ 
زیاتــری  گرانبوونــی  بــە  کردووەتــەوە. 
شــتومەک و پێداویســتییە ڕۆژانەکانــی 
خەڵک ئێمە شــاهێدی دوو ڕووداو دەبین: 
دەبــن  ناچــار  بنەماڵــەکان  لەالیەکــەوە 
هەنــدێ لــە پێداویســتییەکانیان وەالبنێن و 
حەزفیــان بکــەن و دووهــەم کوالێتی کااڵ 
مەســرەفییەکان دابەزینــی بەرچاو بەخۆوە 
دەبینێ و بنەماڵەکان ناچار دەبن کەڵک 
لــە کااڵی مەســرەفی بێ کوالێتــی یــان 
کەم کوالێتــی وەربگــرن. ئەوەیکــە خەڵک 
ناتوانــێ حەزفی بکات بریتییە لەو بەشــە 
لــە پێداویســتییەکان کــە بــۆ درێــژەدان بە 
ژیان پێویستن و ئەگەر نەبن ژیان کۆتایی 
پــێ دێت؛ کەواتە خەڵک ڕوو لە کااڵی 
کەم کوالێتــی دەکات. البردنی بەردەوامی 
بەشــێک لــە پێداویســتییەکانی ڕۆژانە و 
کەڵکوەرگرتــن لــە کااڵی کەم کوالێتــی 

ســـۆنامی هەاڵوسان 

»ژیـــان« لـــە مانـــا بەتـــاڵ دەبێتەوە

سۆران شەمسی

جقل

کۆمــاری ئیســالمی ئێــران هاتۆتە ســەر 
دەسەاڵت .

کەسری بودجەی دەوڵەت 
گەالوێــژی ســاڵی ڕابــردوو، کاتێک کە 
جێگــری ڕێکخــراوی بەرنامــە و بودجەی 
ڕێــژەی  بــە  کــە  ڕایگەیانــد  دەوڵــەت 
١٥٠ هــەزار میلیــارد تمــەن کەســری لــە 
دابینکردنــی بودجــەی دەوڵــەت هەیــە ، 
 ٩٩ ســاڵی  ئابــووری  قەیرانــی  ئاســۆی 

وەدیار کەوت .
ئــەو ژمــارەی کە ئــەو بەرپرســەی ڕێژیم 
لەبــاری  زۆر  بارودۆخــی  ڕایگەیانــدووە، 
ئابــووری لــە ســاڵی ڕابــردوودا بــوو بــە 
تێچــووی  ئێســتاش  ئــەوەی  هــۆکاری 
لــە  میلیــاردی  هــەزار   ١٥٤ بودجــەی 
ســەرانەیدا هــەر مابــوو . دیار بوو کە ئەو 
ڕێــژە داهاتــی ســەرانەیە لــە کاتێکدا کە 
واڵت لەگــەڵ قەیرانــی تــەرازی تجــاری 
نەرێنی ، هەاڵوســان و داشــکانی ڕێژەی 
هیــچ  ناگاتــە  بــووە  بەرانبــەر  خواســت 
ئامانجێک . ئەگەرچی تا ئێستا دەوڵەت 
کەمیــی  ڕێــژەی  فەرمــی  شــێوەی  بــە 
بودجــەی لــە ســاڵی ٩٨ دا ڕانەگەیاندووە 
بــەاڵم لــە ســەر بنەمــای ڕێــژەی داهاتــە 
دەتوانیــن  ســەرانەکان  هاتــووی  وەدەســت 
بڵێیــن کــە ژمارەی کۆتایی کەســری لە 
بودجــەدا نزیکــەی ١٨٠ هــەزار میلیــارد 

ڕاســتەوخۆ کاریگــەری لەســەر رەوشــی 
ژیــان لە ئاســتی گشــتی خۆیــدا دادەنێت 
خــوارێ.  دێتــە  ژیانیــش  کوالێتــی  و 
بەهاتنەخــواری کوالێتــی ژیــان، هیــوا بە 
داهاتــوو بەرەبــەرە لەنێو دەچێ و »ژیان« 
لــە مانــای ڕاســتەقینەی خــۆی بەتــاڵ 
دەبێتەوە و خەڵکانێکی زیاتر ڕوو لە الدانە 
ئەخالقــی و کۆمەاڵیەتییــەکان دەکــەن و 
گرێچنــی کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگا زیاتر 
قۆناغــی  لــە  ئەوەیکــە  هەڵدەوەشــێتەوە. 
کەمبوونــەوەی  پــاش  و  دووهەمــدا 
پێداویســتییەکانی ژیان دێتە ئاراوە بریتی 
دەبــێ لــە نەمانــی ئاســایش و ئەمنیەت، 

تمەنــە . ئــەوە بــەو مانایەیە کــە بودجەی 
تمەنــی  میلیــارد  هــەزار   ٣٨٦ گشــتی 
دەوڵەت لە ساڵی ٩٨ دا تەنیا ٢٠٠ هەزار 
میلیــاردی داهاتی بە خۆیەوە بینیوە و لە 
سەدا ٤٣ی لە بودجەدا کەمیی هەبووە .
بەاڵم لە ســاڵی ٩٩ دا بەزمێکی ســەیرتر 

لە ساڵی ٩٨ هەیە .
لــە  دەوڵــەت  کــە  ڕۆژەی  لــەم  هــەر 
ســەرماوەزی ٩٨ دا تێچــووی بودجــەی 
چاودێــران  زۆرینــەی   ، پارلمــان  نــاردە 
هۆشــداریان دا کە ئەو بودجەیە لە بەشــی 
داهاتدا تووشی کەمیی داهات بە شێوەی 
بەربــاو دەبێــت . چــاوەڕوان دەکرا کە لە 
ئەگەری ڕاوەســتانی داهات بەم شێوەیەی 
ئێســتا لە ســاڵی ٩٨ دا، دەوڵەت تووشــی 
کەمیــی بودجــە بــە ڕێــژەی ٢٤٨هــەزار 

میلیارد تمەن دەبێت .
لە ئێستادا ڕوون بووەتەوە کە ئەم کەمیی 
بودجــە بــە ڕێژەیەکــی چــاوەڕوان نەکراو 
دەگاتە ئاستی ٢٨٠هەزار میلیارد تمەن .
ئەوەیــە  بودجــە  کەمیــی  ئــەو  مانــای 
کــە دەوڵــەت هــەر بــۆ لــە ســەدا ٣٨ لــە 
بەڵێنییەکانــی خــۆی لە ســاڵی داهاتوودا 
دەســەاڵتی خەرجکردنــی هەیە و نزیکەی 
لــە ســەتا ٦٢ لــەم خەرجیانــە دەبێــت بــە 
یــان  بکــرێ  دابیــن  دیکــە  شــێوەیەکی 
ئەوەیکە هیچ شتێک بۆ ئەم بەڵێنییانەی 

بێ واتابوونــی ئەخالق و ڕەوشــت، نەمانی 
هەســتی کامەرانی و بەختیاری گشتی، 
نەمانــی ڕەوایــی، بێبایەخبوونــی نۆڕمــە 

کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان و ... 
لــەم نێوانەدا ئەوەیکــە زۆرتر مرۆڤ ئازار 
دەدات یــان باشــترە بڵێیــن ئەو چینەی کە 
زیاترین خەساری وەبەر دەکەوێ لەڕاستیدا 
چینــە کەمداهاتەکانــی کۆمەڵــگان کە 
وێڕای هەموو کەندوکۆسپەکانی ژیانیان 
دیکــەش  گرفتــی  کۆمەڵێــک  لەگــەڵ 
نەخۆشــی  بوونــی  لەوانــەش  بــەرەوڕوون؛ 
درێژخایــەن لــە ماڵدا کــە چەندقات زیاتر 
ژیانیــان لــێ تــاڵ دەکات. ئەمــەش بــەو 

دەوڵەت دابین نەکرێت .
لەگــەڵ  بەرەوڕووبوونــەوە  بــۆ  دەوڵــەت 
داکشانی چاوەڕوانکراوی داهاتەکانی، لە 
بودجەی ئەم ســاڵدا لە ڕیزی داهاتەکانی 
کــە بە هۆی فرۆشــتنی مڵــک و ماڵی 
دەوڵــەت  و »غیرمنقــول«ی  »منقــول« 
و یــان هەســتانی هــەزار لــە ســەدی لــە 
بەرامبــەر بودجــەی ســاڵی ٩٨ گەیاندیــە 

ژمارەی ٥١ هەزار میلیاد تمەن .
بەشــێک لەو مڵکانە ئەو کۆمپانیاگەلەن 
کە لە بەشی جۆراوجۆردا لە وەرزی بەهار 

نێردرانە بورس .
تەنانــەت لــە هێندێــک لــەم ســەنعەتانەدا 
کە هەتا ئێستا دەستیان بە کار نەکردووە 
و یــان هێشــتا هــەر وەک قســە لەســەری 
درانــە  پێترۆشــیمی کازرون  دواون وەک 
بــورس و لە هەنگاوێکی ســەیردا بایەخی 

سەوداکردنیان بۆ دابین کرد .
لــە ســێ ســاڵی ڕابــردوودا کــە دەوڵەتــی 
حەســەن ڕووحانــی کــە هــەردەم کێشــەی 
لــە کەمیــی بودجــەدا هەبووە ، بەشــێوەی 
گشــتی دوو ڕێــگا بــۆ ئــەم باســە کاری 

لەسەر کراوە .
ڕێــگای یەکــەم چاکســازی لــە بەشــی 
درێژخایەنــی  پێداچوونــەوەی  و  خەرجــی 
بودجــە بــوو . بــۆ نموونــە لە پووشــپەڕی 
ســاڵی ڕابــردوودا بودجەیــان هەتا ئاســتی 

هۆیــەوە کە توانایــی دابینکردنی دەرمان 
بــۆ نەخۆشــەکانیان نامێنــێ و لــە پێــش 
زەجرکێشــان  شــاهێدی  دەبــێ  چاویانــدا 
و هێــدی هێــدی توانــەوە و لەنێوچوونــی 

ئازیزانیان بن. 
یەکێک لەو نەخۆشــییە درێژخایەنانە کە 
هەنووکە لە ئێراندا بە فراوانی دەبینرێت و 
وەک یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی 
مــردن لەم واڵتە بەئەژمار دێت بریتییە لە 
نەخۆشــی دیابێــت یــان نەخۆشــینی قەند. 
بەپێــی دواییــن ئامــاری فەرمــی ڕێژیــم 
هەنووکــە لــە ئێراندا ١١٪ی حەشــیمەتی 
جۆرەکانــی  تووشــی  ســاڵ   ٢٥ ســەروو 

و  کــردەوە  چووکــە  تمــەن  میلیــارد   ٦٨
بــەم بچووککردنــەوەش هــەر لــە کۆتایی 
ســاڵدا دیســان لەگــەڵ کەمیــی بودجەی 
ڕووبــەڕوو  تمەنــی  میلیــارد  ١٨٠هــەزار 

بوونەوە.
بەکارهێنانــی  دووهــەم  ڕێــکاری 
پاشەکەوتی سندوقی گەشەی نیشتمانی 
و قەرزکردن بووە . بۆ نموونە ئەنجومەنی 
بەرزی ڕێکخســتنی ئابــووری لە هاوینی 
کــە  کــرد  پەســەندی  ڕابــردوودا  ســاڵی 
دەوڵەت نزیکەی ١٠٠هەزار میلیارد تمەن 
داهاتــی مــاوە لــە ڕێــگای هەڵگرتــن لــە 
ســندوقی گەشەی نیشــتمانی ، ڕەقەمی 
باوکردنــەوەی   ، دراو  پاشــکەوتەی 
ئەوراقــی قــەرز و فرۆشــتنی مڵکەکانی 

خزاندە نێو بودجەکە .
لەســەر  ڕاپۆرتێــک  هیــچ  هێشــتا 
دەرئەنجامــی ئــەو بڕیــارە بــاو نەبووەتەوە 
، دەوڵــەت توانیویەتی ١٠٠هەزار میلیارد 
تمەنــە  میلیــارد  ١٨٠هــەزار  لــە  تمــەن 
بــەم شــێوە دابیــن  کەمییەکــەی بودجــە 

بکات .
هــەژارەکان ، هــەژار و برســیتر و چینــی 
مامناوەندیــش هەژار دەبن . بەاڵم دەوڵەت 
دەیهەوێــت  چــۆن  داهاتــوودا  ســاڵی  لــە 
لەگەڵ کەمیی بودجەکەی کە زۆرتر لە 

ساڵی ڕابردووە بەرەوڕوو دەبێتەوە .

نەخۆشــی دیابێتن؛ ئەمە جیا لەو بەشــەی 
کۆمەڵگایــە کە بۆ خۆشــیان ئــاگاداری 
هەڵگــری  بــەاڵم  نیــن  نەخۆشــییەکەیان 
ئــەم نەخۆشــییەن. هــەر لــەم پێوەندییەدا و 
بــۆ ئەوەیکــە گرینگــی ئــەم باســە زیاتــر 
هەواڵێــک  بــە  ئامــاژە  بکەینــەوە  شــی 
دەکــرێ کــە لــە ڕۆژانی ڕابــردوودا تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی تەنییــەوە کە ئەویش 
هەواڵی نەبوون و کەمبوونی »ئەنسۆلین« 
ڕۆژی  لەمبــارەوە  بــوو.  بــازاڕەکان  لــە 
ڕەزبــەر  ٢٧ی  ڕێکەوتــی  یەکشــەممە 
ســەرۆکی دەزگای خــۆراک و دەرمانــی 
»محەممــەدڕەزا  ئیســالمی،  کۆمــاری 

دەوڵەت لە ڕێگای گیرفانی خەڵک و لە 
ڕێــی ڕاکێشــانی خەڵک بۆ نێــو بازاڕی 
دراو و بوورس لە چوار مانگی ســەرەتای 
ســاڵدا توانــی ٩٠هــەزار میلیــارد تمەن لە 
کەمیی بودجەکەی بەم شێوەیە بشارێتەوە 
. هەڵبــەت ئەگــەر ڕێــڕەوی چوونە دەری 
ســەرمایە لــە بــوورس لەبەر چــاو نەگرین 
لــە حەوتووەکانــی ڕابردوودا کە شاخســی 
گشــتی بوورس کە لە مانگی گەالوێژدا 
هەڵکشــانی دوو هەزار واحیدی شکاندبوو 
لــە نیــوەی خەرماناندا لەگەڵ داشــکانی 

٥٠٠ هەزار واحیدی ڕووبەڕوو بوو .
بارودۆخی ئێســتای بەشی مامناوەندی ، 
پەلەقاژەیــە بــۆ ڕۆنەچــوون و نەخنــکان ، 
بەشــی بێبەش ، کرێــکار و کارمەندەکان 
لــە بەشــی ئیشــکردن لە جێگایــەک کە 
کاری بەرپرسیارەتی ناکەن بە شێوەیەک 

خراپتریشە .
هەڵکشــانی  چاوگرتنــی  لەبــەر  بــە 
 ، خانوبــەرە  بەشــی  لــە  تێچــووەکان 
تەنیشــت  لــە  خــۆراک  و  گواســتنەوە 
نەبوونی بەشــی پاراســتن لە پاشــەکەوت، 
بارودۆخی ئێستای ئەو بەشە لە کۆمەڵگا 
نرخــی  یــان  تێچــوو   . قەیراناوییــە  زۆر 
گەیشــتۆتە  بنەماڵەیــەک  بەخێوکردنــی 
حــەوت میلیــۆن و پێنســەد هــەزار تمەن . 
ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کە داهاتی گشــتی 
بنەماڵەیەکــی مامناوەنــدی دەگاتە ســێ 
میلیۆن تمەن و ئەوە دەســپێکی قەیرانێکە 
بە ناوی »حەقدەســتی برســێتی« کە لە 
نکۆڵــی  بێبەشــانی کۆمەڵــگادا  بەشــی 
لێناکرێــت . »حەقدەســتی برســێتی« بــە 
بارودۆخێک دەگوترێت کە کۆی گشتی 
داهاتــی تاکێک تەنانەت بەشــی کڕینی 
خۆراکیشــی ناکات . لە حاڵێکدا ئاستی 
نرخی هەاڵوســانی جیهانی تەنیا لە سەتا 
٣ یــە ، بەپێــی ســندوقی نێودەوڵەتی دراو 
، نرخــی هەاڵوســان لــە ئێــران لــە ســاڵی 

٢٠٢١دا دەگاتە لە سەتا ٣٣.٥ .
ئاکامی قەیرانی ئێستا لە ئابووریی ئێران 
، بەرەو دوا چوونێکی خێرا لە ئاسانسۆری 
جیــاوازی  بەشــەکانی   . نهۆمەکانــە 
زۆر کەمــدا  ماوەیەکــی  لــە  کۆمەڵــگا 
لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی نەرێنی لە توانای 
ئابوورییەکەیانــدا ڕووبەڕوو بوونەتەوە. ئەو 
گۆڕانکارییــە خێرایانــە بــێ گومــان و بە 
دڵنیاییــەوە کاردانەوەی لەپــڕی دەبێت بۆ 

سەر کۆمەڵگا و سیاسەتی ئێران.

کێشــە  »بەهــۆی  وتــی:  شانەســاز« 
لەگــەڵ  لەپێوەنــدی  ئابوورییەکانمــان 
دابینکردنــی ئــەرز لــە دەورانــی تەحریمدا 
ئەنســۆلین  پێویســت  وەک  نەمانتوانیــوە 
لــە دەرمانخانەکانــدا دابیــن بکەین!« ئەم 
هەواڵــە و باوبوونــەوەی ئــەم روونکردنەوە 
لــە کاتێکدایــە کە لە ڕۆژانــی ڕابردوودا 
دەزگای زانیارییەکانــی ئەرتەشــی عێراق 
چاالکییەکیانــدا  لــە  کــە  ڕایگەیانــد 
دەســتیان بەســەر ١٩ کامیــۆن دەرمانــی 
قاچاخدا لە پارێزگای دیالەدا گرتووە کە 
لــە ئێرانــەوە بەرەو عێــراق ڕەوانــە کرابوو؛ 
بەوتەی ئەرتەشی عێراق ئەم بارە دەرمانە، 
ســەدان هەزار جــۆر دەرمانی جۆراوجۆری 
ســەدان  نرخەکــەی  کــە  گرتــووە  لەخــۆ 
هــەزار دۆالرە. ئەگەرچــی دواتــر الیەنــە 
ئیســالمی  کۆمــاری  پێوەندیدارەکانــی 
ڕایانگەیانــد کە ئەم بارە هی ئێران نەبووە 
بەاڵم دوایین بەڵگەنامەکان دەریانخستووە 
کــە قاچاخــی دەرمان هاوشــێوەی هەموو 
قاچاخەکانــی تــر لــەم واڵتــە بەشــێوەی 
هەنــدێ  لەالیــەن  و  بەرنامەبۆداڕێــژراو 
ئۆرگانــی ڕەســمی حکوومەتییــەوە بووە. 
لێرەدایــە کە دەبینیــن و بۆمان زیاتر ڕوون 
دەبێتــەوە کــە ئــەوەی بــەالی کۆمــاری 
ئیســالمییەوە گرینــگ نییــە و بایەخــی 
پێنــادرێ گیــان و ژیانــی هاوواڵتییانــی 
نیشــتەجێ لــە ئێرانــە؛ بێبایەخبوونی ژیان 
تــا ئــەو ڕادەیە کــە هیچ بەزەییەکیشــیان 
بە نەخۆشە لەجێداکەوتووەکانیش نایەتەوە 
و زەجرکێشــانیان چێــژ بە ســەرانی ڕێژیم 

دەبەخشێ.



  ژمارە ٧٨٥ ، ٣٠ی ڕەزبەری ٦١٣٩٩

بانگەوازی ستراسبۆرگ، 
یەکەمین کۆنگرەی جیهانیی بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای ئێعدام!

پێکڤەبوون و یەکیەتی یان لێکدابڕان و دوورکەوتنەوە؟

چەند قسەیەکی پێویست:
ئەنــدازەی  بــە  ئێعــدام  ســزای  مێــژووی 
مێــژووی خودی مــرۆڤ کۆنە. هەر لەو 
ڕۆژەوە کــە مــرۆڤ ئاگــری دۆزییــەوە، 
ئــەوەش فێــر بــوو کــە چــۆن هاوڕەگەزی 

نەیار و موخالیفی خۆی بسوتێنێ.
کاتێکیــش کــە لــە گیاوگــوڵ و خوری، 
گوریــس و پەتکــی درووســتکرد، بــۆ لــە 
قەنارەدان و هەڵواسینی هاوچەشنی خۆی 

بە کاری هێنا. 
دۆزییــەوە،  ئاســنی  کــە  کاتــەش  ئــەو 
هەوەڵین کاری ئەوە بوو کە بۆ هەڵبڕینی 
گەرووی هاونەوعی خۆی تیغ و چەقۆی 

لێ درووست بکا. 
بارووتــدا،  ســەردەمی  لــە  ســەرەنجام 
مــرۆڤ فێــر بوو کە بــە ڕیز داری ئێعدام 
بچەقێنێ، بۆ ئەوەی سینگی ئەو کەسانە 
کە بە ئێعدام مەحکووم کراون لە دارەکان 
شەتەکدراون، بداتە بەر دەسڕێژی گولـلە.
چوونــە  ڕەوتــی  لــە  مــرۆڤ  مێــژووی 
پێشــی خۆیدا گەیشــتۆتە جێگایەک کە 
ئێســتا خوازیاری هەڵوەشــاندنەوەی سزای 
ئێعدامە. چۆن داخوازی هەڵوەشــاندنەوەی 
ئاپارتایــد  هەڵوەشــاندنەوەی  و  کۆیلەتــی 
بــە ئــاکام گەیشــت و ئێســتا دەبینین هەم 
کۆیلەتــی و هــەم ئاپارتایــد بــە ڕەســمی 
هەڵوەشاوە ڕاگەیەنراون و قەدەغەن، ئاواش 
جێبەجــێ  ئێعــدام  ســزای  هەڵوەشــانەوەی 

دەبێ و سەردەگرێ.
ئینســان لە ســەردەمی ئێســتادا بەو پلەیە 
لــە تێگەیشــتن و شــعور گەیشــتووە کــە 

کات  هەمــوو  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی 
وەکــوو دیارترین هەرێمی سیاســییەکان و 
بەتایبــەت دژبەرانــی دەســەاڵتی ناوەندی 
کــراوە.  بــۆ  پێناســەی  و  جوواڵوەتــەوە 
ئەوەیکــە کوردســتان لــە ناخــی خۆیدا چ 
دوڕ و گەوهەرێکی بار هێناوە و پیشــانی 
ڕای گشتی داوە پرسێکی ترە و جێگەی 
باسی ئێمە نییە؛ بەاڵم ئامانجی ئێمە لەم 
نووســینە بریتییە لە شــەنوکەوکردنی ئەو 
ڕاســتییەی کە حیزبەکانی کوردستان چ 
ڕێکار و مێتۆد و هەڵوێستێکی سیاسییان 
لــە خۆیــان نوانــدووە کــە لە سەرانســەری 
ئێرانــدا ســەرنجڕاکێش بــوون و ســەرنجیان 

دەدرێتێ؟
ئەوەی ڕوونە لە سەرانســەری ئێراندا و لە 

لــەوە حاڵــی بــێ مافــی ژیــان، یەکێــک 
لــە ســەرەتاییترین مافەکانــی مرۆڤــە و 
بــۆ دابین و دەســتەبەرکردنی ئەو مافەش 
جگە لە هەڵوەشــانەوەی  هەر شتێک کە 
ئــەو مافــە بخاتە ژێر پێ و مەترســییەوە، 

ڕێگایەکی دیکە لە گۆڕێدا نییە.
ئەگەر لــە چەرخی ڕابردوودا بەیاننامەی 
جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ڕاگەیەندرا، 
مافانــە  ئــەو  چەرخــەدا  لــەم  پێویســتە 
بەگشــتی و مافــی ژیــان بەتایبەتــی بــۆ 
هەمــوو ئینســانەکان لە ئاســتی جیهانیدا 
سەرلەنوێ پەســند بکرێنەوە. بەواتایەکی 
دیکــە، پــاش پەســندکرانی بەیاننامــەی 
ســەدەی  لــە  مــرۆڤ  مافــی  جیهانــی 
ڕابــردوودا، زۆربــەی واڵتەکانی ئەندامی 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئێســتا 
لەگەڵ بزووتنەوەی هەڵوەشــانەوەی سزای 
ئێعــدام کەوتــوون، ئــەوە بــە ســەرکەوتنی 

عەداڵەت بەسەر تۆڵەدا لەقەڵەم دەدرێ.
لــە درێــژەی چوونەپێــش و گەشــەکردنی 
بزووتنەوەی هەڵوەشانەوەی سزای ئێعدامدا، 
پێشــمەرجەکانی  لــە  یەکێــک  ئێســتا 
چوونــە نێو یەکیەتــی ئورووپا، بریتییە لە 

هەڵوەشاندنەوەی سزای ئێعدام.
لەســەر ئەو بناخەیە، یەکەمین کۆنگرەی 
جیهانیی هەڵوەشــانەوەی ســزای ئێعدام لە 
ڕێکەوتــی ٢١ی ژوئەنــی ســاڵی ٢٠٠١، 
فەڕانســەدا  ستڕاســبۆرگی  شــاری  لــە 

پێکهات. 
لەو کۆنگریــەدا نوێنەرانی کۆڕوکۆمەڵە 
پارێــزەری  و  الیەنگــر  نێونەتەوەییەکانــی 
زۆر  ژمارەیەکــی  مــرۆڤ،  مافەکانــی 
لــە مافناســان، نوســەران و کۆمەڵناســان 
لــە  ئێعــدام  قوربانیانــی  کەســوکاری  و 

سەرانســەری جیهانەوە، بە مەبەستی باس 
و لیکۆڵینەوە ســەبارەت بە ســزای ئێعدام، 

لە دەوری یەک کۆبوونەوە.
بەرهەمــی کاری یەکەمیــن کۆنگــرەی 
جیهانیــی هەڵوەشــانەوەی ســزای ئێعــدام، 
بریتییــە لــە پەســندکرانی بڕیارنامەیەک 
کــە بــە بانگــەوازی ستڕاســبۆرگ ناوی 
بانگــەوازی  پەســندکرانی  دەرکــردووە.  
ستڕاســبۆرگ بــە هەنگاوێکی گرینگ 
بــۆ گێڕانــەوە و دابین و دەســتەبەرکردنی 
مافەکانــی مــرۆڤ دادەنــرێ  هــەر بۆیە 
بــە پێویســتم زانی تێکســتی بانگەوازەکە 

بکەمە کوردی.

بانگەوازی ستڕاسبۆرگ
بــۆ  جیهانیــی  کۆنگــرەی  یەکەمیــن 

هەڵوەشاندنەوەی سزای ئێعدام!

لــە دژی ســزای  ئــەو کەســانەی  ئێمــە 
ئێعدامین، بە بۆنەی یەکەمین کۆنگرەی 
جیهانیــی دژ بەســزای ئێعــدام، کــە لــە 
ڕۆژەکانــی ٢١ تا ٢٣ ی ژوئەنی ســاڵی 
٢٠٠١دا، لــە الیــەن، ڕێکخــراوی پێکــەوە 
بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی ئێعــدام، لــە شــاری 
ستڕاســبۆرگ پێکهات، لە دەوری یەک 

کۆبووینەتەوە تا ڕابگەیەنین کە:
سزای ئێعدام هەمیشە بە مانای زاڵبوونی 
تۆڵــە بەســەر عەداڵەتدایە و ســەرەتاییترین 
مافــی مــرۆڤ کــە مافی ژیانــە دەخاتە 

ژێر پێ و بەر پەالمار.
هیــچ کاتێــک ئێعــدام نەیتوانیــوە پێــش 
ســزای  بگــرێ.  تــاوان  ڕوودانــی  بــە 
ئەشــکەنجە،  وەک  هەمیشــە  ئێعــدام 
و  دڕندانــە  ڕادەبــەدەر  لــە  کردەوەیەکــی 

ڕەفتارێکــی نائینســانی چــاوی لێکراوە. 
کۆمەڵگایــەک کە ئێعدامی تێدا بەڕێوە 
کۆمەڵگایــەک  نموونــەی  بــە  دەچــێ، 
دادەنــرێ کــە برەو بــە تووندوتیــژی دەدا. 
هەر کۆمەڵگایەک کە ڕێز بۆ کەرامەت 
و پلەوپایەی مرۆڤەکان و خەڵک دابنێ، 
تێدەکۆشــێ کە ســزای ئێعدام هەڵوەشــاوە 

ڕابگەیەنێ.
ئێمــە بــە خۆشــحاڵییەوە ڕادەگەیەنیــن کە 
ســەرۆکەکانی ئەنجومەنەکانی یاسادانان 
لــە ئورووپــادا، لــە ڕۆژی ٢٢ی ژوئەنــی 
٢٠٠١دا، بە ڕەسمی و لە ئاستی جیهانیدا 
ئێعــدام   بەڕێوەبردنــی  کــە  ڕایانگەیانــد 
ڕادەگــرن. ئەوەش بــە بڕیارێکی گرینگ 
هەڵوەشــانەوەی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە 
جیهانــی ســزای ئێعدامــدا، دەژمێــردرێ. 
ئێمــە خوازیاری ئەوەین کە ســزای ئێعدام 

لە ئاستی جیهانیدا هەڵوەشێتەوە.
بــۆ ئــەو مەبەســتەش لــە هەمــوو خەڵکی 
ڕێکخــراوە  و  حکومەتــەکان  دنیــا، 

نێونەتەوەییەکانمان دەوێ کە :
١.   دەوڵەتەکان یاسا و قانوونی پێویست 
ســەبارەت بە هەڵوەشــانەوەی سزای ئێعدام 
پەیماننامــە  هەمــوو  و  بکــەن  پەســند 
نێونەتەوەیــی و ناوچەییەکانــی پێوەندیدار 
بــە هەڵوەشــانەوەی ســزای ئێعــدام ئیمــزا 

بکەن.
٢.   ئــەو واڵتانــەی ئێعــدام بەڕێوە دەبەن، 
بەجێیە، ئەو ســزایە لە یاســاکانی خۆیاندا 

وەال بنێن.
ئێعــدام  حوکمــی  واڵتانــەی  ئــەو     .٣
لەســەر کەســانێک بەڕێــوە دەبــەن کە لە 
کاتــی ئەنجامدانــی تاوانانــدا، لــە خــوار 
لــە  دەبــێ  بــوون،  قانوونییــەوە  تەمەنــی 

ڕیــزی ئــەو واڵتانەدا لە قەڵــەم بدرێن کە 
بە شــێوەیەکی زەق و ئاشــکرا مافەکانی 

مرۆڤ پێشێل دەکەن.
٤.  کەسانێک کە گیرۆدەی نەخۆشییە 
مەرگیــان  ســزای  نابــێ  ڕەوانییەکانــن، 
بەســەردا بســەپێ و حوکمــی ئێعدامیــان 

لەسەر بەڕێوەبچێ.
٥.   ئــەو واڵتانــەی ســزای ئێعدامیــان 
قەدەغــە کــردووە، یــان ئــەو ســزایە بەڕێوە 
نابــەن، دەبــێ لــە دانــەوەی تاوانبــاران بەو 
واڵتانــەی کــە ســزای مــەرگ و ئێعــدام 
بەڕێوە دەبەن، خۆ ببوێرن. تەنانەت ئەگەر 
ئــەو واڵتانــە ئــەوەش دەســتەبەر بکەن کە 

تاوانبار ئێعدام ناکرێ.
لــە ســەریانە  ٦.   هەمــوو دەوڵەتــەکان 
بــە شــێوەیەکی بــەردەوام و  ڕێکوپێــک، 
زانیاری سەبارەت بەو کەسانەی بە سزای 
مــەرگ واتــە ئێعــدام مەحکــووم کــراون، 
هەلومەرجــی ڕاگرتنیــان لــە زیندانــدا و 
چۆنیەتی بەڕێوەبردنی ئێعدام لە ســەریان، 

زانیاری باو بکەنەوە.
ئێمە پشتیوانی خۆمان لە شورای ئورووپا 
بــۆ لێکۆڵینــەوە و ڕاگەیشــتن بــە وەزعی 
واڵتــە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ژاپۆن 
کــە دەیانهەوێ ســزای ئێعــدام بەڕێوەبەرن 
و لــە هەمــان کاتیشــدا وەک چاودێــر لە 

شورای ئورووپادا هەبن، دەردەبڕین.
شــورای  لــە  داوا  توونــدی  بــە  ئێمــە 
ئورووپــا و یەکیەتیــی ئورووپــا دەکەیــن 
کــە لــە دەوڵەتەکانــی تورکیــە، ڕوســیە 
و ئەرمەنســتانیان بــوێ کــە بۆ هەمیشــە 
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  ئێعــدام،  ســزای 
و   هەڵوەشــێننەوە  تاوانێکــدا  هەرچەشــنە 
ڕەزامەنــدی خۆشــیان بــۆ کەمکردنەوەی 

حوکمی مەرگ نیشان بدەن.
داوا لــە یەکیەتیــی ئوروپا دەکەین کە تا 
وەدیهاتن و جێبەجێ بوونی هەڵوەشانەوەی 
ســزای ئێعــدام، لە چوارچێــوەی پێوەندییە 
نێوەنەتەوەییەکانی خۆیدا بۆ ئەو مەبەستە 
کار بــکات و لــەو ڕێگایــەدا، دەســت لــە 

تێکۆشان هەڵنەگرێ.
لەبەر ڕووناکایی ئەو پێشنیارانەی کە لە 
ســەرەوەدا باســیان لێکرا، ئێمە  داواکاری 
تایبەتیمــان لــە یــەک بە یەکــی واڵتانی 
دونیا لە پێوەندی لەگەڵ پشتیوانی کردن 
لە هەڵوەشاندنەوەی سزای ئێعدامدا هەیە.
بــە ئەرکــی سەرشــانی خۆمانــی دەزانین 
ئەنجومەنێــک پێک بێنین کە ئەو هەوڵ 
و تێکۆشــانانەی لە ئاســتی نێونەتەوەییدا 
بــۆ دیاریکردنــی ڕۆژێــک وەک ڕۆژی 
جیهانــی هەڵوەشــانەوەی ســزای ئێعدام لە 

گۆڕێدان، هاوئاهەنگ بکا.
داوا لە قازییەکان و پزیشــکەکان دەکەین 
ئــەوە پەســند بکەن کە بایەخی  پیشــەی 
ئــەوان لەگــەڵ ســزای ئێعــدام ناتەبایــی 
هەیــە. لــەوەش زیاتر لە  هــەر جێگایەک 
و واڵتێکــدا کــە هــەن، بــە توونــدی بــە 
دژی ســزای مەرگ و ئێعدام ڕاوەســتن و 

دژایەتی بکەن.
ڕێکخراوەکانــی  ڕیــزی  دەچینــە  ئێمــە 
وەک ڕێکخــراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی، 
فیدڕاســیۆنی نێونەتەوەیی مافی مرۆڤ 
و باقــی ئــەو ڕێکخراوانــەی دیکــە کــە 
ئیمزایــان بۆ هەڵوەشــانەوەی ســزای ئێعدام 

کۆکردۆتەوە. 
داواش لە هەموو الیەنگرانی هەڵوەشــانەوە 
و قەدەغەبوونی  سزای ئێعدام دەکەین کە 

لەگەڵ ئەم بانگەوازە کەون.

ئیبراهیم الجانی

ئێســتەدا هیــچ هێزێکی سیاســیی ئێرانی ڕابوون
بەقــەدەر حیزبەکانــی  نییــە کــە  بوونــی 
تەیاربوونــی  و  ئامادەیــی  کوردســتان 
زەینــی و تەشــکیالتییان هەبێ. بزووتنەوە 
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران زیاتر 
الیەنێکــی خۆڕســک و خۆبەڕێوەبەریــی 
و ســەربەخۆ یــان باشــترە بڵێیــن پەرتــەوازە 
و هەرکــەس بــە هەر کەســیان هەبووە کە 
نەیانتوانیوە لە ناخی خۆیاندا ڕێبەرییەکی 
سیاســی دیاریکراو ســاز بکەن کە بتوانێ 
نوێنەرایەتــی ڕاســتەقینەیان بکات. ڕەوتە 
فەرمییە سیاســییەکانیش لە چوارچێوەی 
خۆبەزلزانیــدا  بێئاکامەکانــی  هەوڵــە 
پێناســەیان بــۆ کــراوە و بەکــردەوە ڕۆڵــی 
بەرگریکارانەیــان لــە دەســەاڵت گێــڕاوە و 
لەڕاستیدا توانایەک زیاتر لەمەشیان تێدا 
بــەدی ناکــرێ. هەنووکــە گریمانەیەک 
و  ئابــووری  گوشــارە  کــە  لەئارادایــە 

کــە  ژینگەییــەکان  و  کۆمەاڵیەتــی 
و  وزە  قەیرانــەن،  لــەم  ســەرچاوەگرتوو 
بکەنــەوە  بەتــاڵ  کۆمەڵــگا  تواناکانــی 
جووڵــە  هاوشــێوەی  دژکــردەوەی  و 
ئێعترازییەکانــی ســاڵی ڕابــردوو، کەمتر 
بێتــە دی. بەهەرحاڵ هەروەک باس کرا، 
ڕەوتە سیاسییە فەرمی و دانپێدانراوەکان، 
ناتوانــن و خاوەنــی ئــەو پۆتانســییەلە نین 
کــە جێگــەی بزووتنــەوە کۆمەاڵیەتییــە 
ئێعترازییــەکان بگرنــەوە کە ئەم مەســەلە 
لــە ناخی خۆیدا ئەو ڕاســتییەمان پیشــان 
دەدات کــە دابــڕان و پێکەوەبوون لە ناخی 

ئەواندا نایەتە دی.
کوردســتاندا  لــە  بــەاڵم  ڕەوتــە  ئــەم 
لــە  هەیــە.  جیــاوازی  و  بەپێچەوانەیــە 
کوردستاندا سەرباری بوونی جۆراوجۆری 
لە تێڕوانین، ڕەوتە سیاسییەکان نەیانتوانیوە 
هەمــوو گەلــی وەک هێزێکــی سیاســی 

سیاســیی  گرێچنــی  ڕۆژەڤــەوە.  بهێننــە 
کورد هاوشــێوەی هەمــوو دنیا، پێکهاتووە 
لە هێزی خەڵک کە لە ناخیشیدا هەندێ 
دژبەیەکــی و پارادۆکســیش دەبینــدرێ. 
لــە جیابوونــەوە و لێکدابڕانــەکان بەمالوە، 
ئــەم توخمە بەرەبەرە بــەرەو کەمکردنەوەی 
خــۆی  دەروونییەکانــی  دژایەتییــە 
هەنــگاوی هەڵگرتــووە و لە ئێســتەدا ئیتر 
ملمالنێ و کێشمەکێشــە خوێناوییەکانی 
هەتــاوی  حەفتــای  و  شەســت  دەیــەی 
پێکەوەهەڵکــردن  و  ســازان  نابیندرێــت. 
ڕێککەوتنــی  لــە  چەشــنێک  دواجــار 
نەنووســراو و هەندێــک جار نووسراویشــی 
لــێ کەوتۆتــەوە کە بووەتە هۆی ئەوەیکە 
سیستمی سیاسی، زیاتر لە هەر کاتێکی 
دیکــە لــە مــاوەی ٤٠ ســاڵی ڕابــردوودا 
هێــزی نوێنەرایەتی کردنــی کۆمەڵگای 

مەدەنی لە کیس بدات.

قەیرانــی کۆرۆنــا پرســی ســاخڵەمەنی و 
ســامەتی گشــتیی خســتووەتە ســەرەتی 
کەمکردنــەوەی  بــۆ  هاوکێشــەکانەوە. 
پێویســتە  قەیرانــەش،  ئــەم  تێچــووی 
هــەر  لــە  زیاتــر  ســامەت  مەســەلەی 
کاتێکــی تــر لــە گومانــی ئەمنیەتــی و 
سیاســی بەتــاڵ بکرێتــەوە. لــە تەنیشــت 
ئەم پرسەشــدا، بەردەوامیی تەحریمەکانی 
ئامریــکا و کەمبوونــەوەی نرخــی نــەوت 
بوونەتــە  پێکــەوە  بودجــە،  کەمیــی  و 
الوازی  لــە  بــاس  کــە  فاکتەرگەلێــک 
ئاســتی  لــە  دەســەاڵت  شکســتی  و 
هەرەســەرەوەدا دەکەن. بەداخــەوە زاڵبوونی 
لــە  ئەمنیەتییــەکان  بکــەرە  بێهــۆکاری 
هەمــوو ئاســتەکانی بەڕێوەبەریــی واڵت، 
بوونەتە هۆکارێک بۆ ئەوەیکە ئەم باس و 
خواستانە تەنیا لە قاڵبی قسەدا بمێننەوە. 
لەالیەکــی دیکەشــەوە، بەرباوبوونــەوەی 

بەردەوامــی هــەژاری و نەبوونــی ئازادییە 
دەخــوازێ  وا  مــرۆڤ،  بنەڕەتییەکانــی 
کــە گرووپــە سیاســییەکان بــە پێداگــری 
زیاتــر لەســەر هەڵوێســتە ڕەخنەگرانەکان، 
هەرچەند کەم بەاڵم خۆ بە دوور بگرن لە 
داخوازەکانــی کۆمەڵــگای مەدەنی ئێران 
و لــە هەمــان کاتیشــدا بــە ڕێکخســتنی 
بەرنامــەی  پــالن و  زیادتــر و داڕشــتنی 
تۆکمــە وەک ئالتێرناتیــڤ، خۆیــان بــۆ 
گۆڕانکارییەکانی داهاتوو ئامادە بکەن. 
لەڕاســتیدا حیزبەکانــی کوردســتان دەبێ 
بــە پشتبەســتن بــە هێــزی نەتەوەکەیــان و 
درووســت  هەڵســەنگاندنی  و  ڕێکخســتن 
بۆ بارودۆخی هەنووکەیی باشــترین بڕیار 
بــۆ داهاتووی کوردســتان دەربکەن تاکوو 
زەرەرمەنــد لــە داهاتوودا خاک و خەڵکی 

کوردستان نەبێ.



٧ ژمارە ٧٨٥ ، ٢١ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

خەباتی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران 
هاوشێوەی هەموو گەلێکی ستەملێکراوی 
تــر کە ئاگاهانــە وەدوای وەدەستخســتنی 
مافــە زەوتکراوەکانیان دەکەون پڕاوپڕە لە 
هەوراز و نشێو کە هەندێ جار تراژیدیای 
لێکەوتۆتــەوە و هەنــدێ جاریش لووتکەی 

سەرکەوتنەکانی بڕیوە. 
لەم نێوانەدا خەبات و شۆڕش و ئامادەبوون 
بــۆ دانــی نــرخ و قوربانیــدان و گیانبازی 
زۆر جــاران بەنــاوی پیاوانەوە تۆمار کراوە 
و کــەم وا هەبووە کە ژنانی نێو ســەنگەر 
جا چ لە شار بن یان لە شاخ، چ چەکدار 
و  ببیندرێــن  چــەک  بــێ  یــان  بووبێتــن 

ئازایەتییەکانیان بخرێتە بەرباس. 
ئەوەیکــە لێــرەدا مەبەســتی ئێمەیــە نەک 
پرســە  ئــەم  هۆکارەکانــی  هەڵدانــەوەی 
بەڵکوو زیاتر وەبیرهێنانەوەی ڕاستییەکانە 
کــە دەبــێ ژنــان شــانازی پێــوە بکــەن و 
ئەزموونەکانــی ڕابــردوو بکەنــە هەوێنــی 
مایــەی  و  دواڕۆژ  ســەرکەوتنەکانی 

داڕشتنی پالنی تۆکمە بۆ داهاتوو. 
ئەوەیکــە ڕوونــە لــە مێــژوو و دیرۆکــی 
ئێمــەی کــورددا کــەم نین و کــەم نەبوون 
ئەو ژن و کچانەی کە بە باوەڕبەخۆبوون 
و ئیرادەی پۆاڵیینەوە خۆیان لە مەتەرێزی 

داکۆکیکردن لە شــەرافەت و کەرامەتی 
نەتەوەکەیاندا بینیوەتەوە و نرخیان بۆ داوە؛ 
کــەم نەبوون ئەو شــێرەکچ و شــێرەژنانەی 
کە ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەیوەست بە 
خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەیان بوون 
و بوونەتە کاراکتەرێکی کاریگەر لەسەر 
شۆڕشــی کــورد. جا ئــەم کاریگەرییە چ 
لــە ڕووی مەعریفــی و هزرییــەوە بووبــێ 
کــە توانیویانــە نەســڵێکی ئازادیخواز بار 
بهێنن و منداڵ و وەچەکانی دوای خۆیان 
بــە بیری ئازادەوە ڕابهێنن تاکوو شــۆڕش 
لــەڕووی  یــان  نەبێــت،  نســکۆ  تووشــی 
ڕەقئامێــری و بەشــێوەی مەیدانــی بووبێ 
کــە خۆیان ڕاســتەوخۆ بەشــداری کۆڕی 
گەرمی خەبات بووبێتن و بە ئەنجامدانی 
چاالکی جۆراوجۆری سیاسی، تەبلیغی، 
پشــکێکی  پارتیزانــی  و  فێــرکاری 

گرینگیان لە شۆڕشدا گێڕابێت.
لێرەدا پێویستە کورتەئاوڕێک لە مێژووی 
ئەم چاالکییانە بدەینەوە تاکوو بەرهەستتر 
ئاگاداری ئەم نەخش و دەورە گرینگە بین 
کــە وەک بــاس کرا دەبــێ ببێتە هەوێنی 

ئازاد کوردستانی

مێژووی ســەرهەڵدان و شــۆڕش و بزاڤە سیاســی – کۆمەاڵیەتییەکان لە سەرانسەری 
جیهان نیشــان دەدەن کە هیچ بزووتنەوەیەکی ڕەوا ناتوانێ بە ئەنجام و ئامانج بگات 
مەگــەر ئەوەیکــە هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگا بــە ئاگاییەوە پەیوەســت بەو 
شۆڕشــە بن؛ واتە دەبێ هەموو چین و توێژەکان و لەو نێوانەشــدا ژنان هەم خۆیان لە 

نێو شۆڕشەکاندا ببیننەوە و هەمیش شۆڕش بە هی خۆیان بزانن.
ڕەنگە لێرەدا بۆ بەرچاوڕوونی زیاتر پێویست بێ کە ئاوڕێک لە ڕابردووی هاوچەرخی 
ئەم شۆڕشــانە بدەینەوە. لە دەیەی ٨٠ی زایینی بەمالوە واتە پاش ڕووخانی دیواری 
بێرلین، جیهانی مۆدێڕن بەردەوام شاهێدی سەرهەڵدانی جۆربەجۆر لە واڵت و هەرێمە 
جۆراوجۆرەکانــی جیهــان بــووە کــە لــە نێویانــدا نەخــش و ڕۆڵ و کاریگــەری ژنــان 
جــار لەگــەڵ جار زیاتر خۆیان زیاتر دەرخســت؛ شۆڕشــی ١٩٨٩ی چێکۆســلۆڤاکی، 
شۆڕشــی ١٩٩٧ و ٢٠٠٠ی سێربێســتان، شۆڕشــی ٢٠٠٣ی گورجســتان، شۆڕشــی 
٢٠٠٤ی ئۆکرایــن و چەندیــن ســەرهەڵدان و بزاڤــی جۆربەجــۆری تــر. لــەم شۆڕشــە 
نەرمانەدا کە هەندێ جار بە شۆڕشی مەخمەڵیش دەناسرێن، یەکێک لە سەرەکیترین 
توخــم و پێکهێنــەرەکان بریتــی بــوو لــە ژنان کــە بە ئەزمــوون وەرگرتن لــە ڕابردوو و 
شۆڕشــەکانی پێــش لــە خۆیــان هەوڵیــان دا کە ڕێــڕەوی بزووتنەوەکان بــەرەو ئاقاری 
درووستی خۆی ببەن و لەم نێوانەشدا سەرکەوتوو بوون. بۆ نموونە لە ڕەوتی شۆڕشی 
نارنجــی ئۆکراینــدا و لــە تەنیشــت »ڤیکتۆر یووشــچێنکۆ«، »یولیا تیمۆشــێنکۆ« 
دەبیندرێ کە ڕێبەریی ئەم شۆڕشــەی گرتە دەســت و توانی وێڕای بەدەستەوەگرتنی 
پێگەیەکی کاریگەر و گرینگ لە گۆڕەپانی سیاسەتی ئۆکراین، ببێتە یەکێک لە 

دیارترین ئەکتەرەکانی یاریی سیاسەت و شۆڕش لە دنیای نوێدا.
لــە ئێستەشــدا کــە هێشــتا زوڵمی زاڵمانی ســەردەم کۆتایی پێ نەهاتــووە و بەتایبەت 
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و لەو نێوانەشــدا ئێران و کوردســتانی ژێر دەســەاڵتی 
کۆمــاری ئیســالمی، لــە بارودۆخێکدایــە کە هەر ئانوســاتێک ئەگــەری ڕاپەڕین و 
شــۆڕش تێیــدا لــە گۆڕێیــە، دەبێ بیــر لەوە بکەینەوە کە نەخشــی ژنانــی ئازادیخواز 
دەبێ چی بێت؟ ژنان چۆن دەتوانن شــوێندانەری و کاریگەربوونی خۆیان بســەلمێنن 
و داهاتوویەکــی نــوێ بنیــات بنێن؟ یان بەواتایەکی تــر ئایا دەکرێ توانایی ژنان بۆ 
بەرەنگاربوونــەوە و ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ملهۆڕییەکانــی ســەردەم وەال بنرێ بەاڵم 

چاوەڕێی سەرکەوتن بین؟
بۆ وەرگرتنی واڵمێکی درووســت بەم پرســیارانە و گەیشتن بە ئەنجامێکی پۆزەتیڤ 
دەبــێ لــە پێشــدا خوێندنەوەیەکــی ڕێئالیســتییانەمان لــە جیهانــی هەنووکەیی هەبێ 
کــە تێیــدا دەژین؛ ئەگەر ســەردەمانێک بــە هۆکارگەلی جیاواز ژنــان نەک هەر بە 
ڕەگەزی الواز و دووهەم ناوزەد دەکران و لە دابەشــکارییەکاندا تەنیا ڕۆڵی کابان و 
بەخێوکەری ماڵ و منداڵیان پێ دەســپێردرا، ئەوا لە بارودۆخی ئێســتەی ژیان کە بە 
سەدەی مۆدێرنیتە دەناسرێ و پێناسە و جیهانبینییەکان گۆڕانی بنەڕەتییان بەسەردا 
هاتــووە، سرووشــتییە کــە نەخش و دەوری ژنانیش کــە زیاتر لە نیوەی کۆمەڵ پێک 
دەهێنــن، دەگــۆڕدرێ و ژنــان چیدیکە ناتوانن و نابێ تەنیا وەک کابانی ماڵ ســەیر 
بکرێن. کەواتە یەکەم هەنگاو بۆ پێشــکەوتنی هەر شــۆڕش و بزاڤێکی سیاســی – 
کۆمەاڵیەتیش لەڕاستیدا گۆڕینی شێوەڕوانین و گۆشەنیگای کۆمەڵگایە بۆ ژنان و 
نەخش و شوێندانەرییەکەیان. جا پێش لە هەموو کەس ئەوە خودی ژنانن کە دەبێ ئەم 
پێناســەیە جێگیر بکەن و پاشــان بیخزێننە نێو هەموو جمگەکانی کۆمەڵگادا. ئەمە 

لەڕاستیدا پێشمەرجی سەرکەوتنە هەم بۆ ژنان و هەمیش بۆ کۆی بزووتنەوەکان. 
یەکێک لەو خااڵنەی کە دەســەاڵتە دیکتاتۆرەکان لێی دەترســن پڕڕەنگ نیشــاندانی 
نەخشی ژنان لە کایە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانە و لەم ڕاستایەشدا هەموو هەوڵیان 
ئــەوە دەبــێ کــە لە عەرزی واقێعدا بیانســڕنەوە یان کاڵ و کەمڕەنگ پیشــانیان بدەن 
کەواتە دووهەم هەنگاو بۆ گەیشتنی ژنان بە لووتکە بریتییە لە دەرخستنی ڕواڵەتی 
ڕاســتەقینەی ژنان وەک کاراکتەرێکی بەهێز لە مەیدانی سیاســەت و شۆڕشدا. بەم 
پێیەش ســەرەکیترین نەخشــی ژنان بریتی دەبێ لە پیشــاندانی هێز و تواناییەکان و لە 
هەمان کاتیشــدا ســەلماندنی ئەم تواناییە بە خەڵکانی تر. گرینگی و پێویســتیی ئەم 
خاڵــە لەوەدایــە کــە ڕێگــە خــۆش دەکات تاکوو خەڵکانــی تر لە چیــن و توێژەکانی 
دیکە شێوەی ڕوانینیان بۆ ژنان بگۆڕن و وەک لەالیەن دەسەاڵتە ملهۆڕەکانەوە بۆیان 
پێناسە کراوە پێیان وانەبێ کە ژنان تەنیا ئامرازێکن بۆ دامرکاندنی هەستە جینسی 

و فیزیکییەکانی پیاوان. 
ئەوەیکە تا ئێرە باس کرا گۆشــەیەک بوو لەو کەتوارانەی کە کۆمەڵگا بەگشــتی 
و ژنــان بەتایبەتــی دەبــێ بیزانــن و بە درک کردن بەم ڕاســتییانە هەنگاو بۆ پێشــەوە 
هەڵبگرن؛ بەتایبەت لە هەلومەرجی ئێســتەی ئێران و کوردســتان کە دەورانی تێپەڕین 
لە کۆماری ئیسالمی دەستی پیکردووە و هەر کات ئەگەری سەرهەڵدانی جەماوەری 
لەئارادایە. ژنان لە ئێســتەدا دەبی بە وەرگرتنی وانە لە ســەرهەڵدانە پرشــوباوەکانی 
ڕابردوو بۆ نموونە ڕاپەڕینە ئێعترازییەکانی ســاڵی پار و ســااڵنی ڕابردوو هەوڵ بدەن 
پێناســەیەکی نــوێ لــە خۆیــان و نەخش و ئەرکیان بکەن و بە سەریەکخســتنی هێز و 

پۆتانسیەل و تواناییەکانیان بەرەو پێشەوە بچن.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

ژنـــان و شۆڕشـــی نوێ
ژن و شۆڕش، ڕابردوو، ئێستە و داهاتوو

چاالکــی بەرفراوانتر و وەرگرتنی ئەرکی 
بــۆ داهاتــوو؛  دوای دامەزرانــی  زیاتــر 
حیزبی دێموکراتی کوردســتان و دواتریش 
دامەزرانی کۆماری کوردســتان، ژنان تا 
ڕادەیــەک دێنــە گۆڕەپانــی خەبــات و بە 
دامەزرانــی یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستان، ژنان ڕاستەوخۆ دەبنە بەشێک 
لــە خەباتگێڕانــی گەلی کــورد و ئەوەش 
دەبێتە سەرەتایەک بۆ خەباتی نوێی ژنان 
بەاڵم ئەم سەرەتا گرینگە لەگەڵ ڕوخانی 
کۆمــار و گۆڕینــی فــازی خەبــات الی 
حیزبــی دێموکــرات دەکەوێتە پەراوێزەوە و 

لە کزی دەدا.
و  شــا  ڕێژیمــی  ڕووخانــی  دوای 
خەباتــی  دووبــارەی  ئاشــکرابوونەوەی 
حیزبــی دێموکــرات جارێکــی تر نەخشــی 
ژنــان لــە شۆڕشــدا بەرجەســتە دەبێتــەوە و 
بەشداری ژنان لە شۆڕش گیانێکی نوێ 

بەخۆیەوە دەگرێ.
ژنان لە یەکەم چرکەساتەکانی دەستپێکی 
شــەڕی ســێ مانگــەدا ســەلماندیان کــە 
دەتوانن شــان بە شانی براکانیان لە ڕیزی 
پێشمەرگەکاندا خەبات بە دژی کۆماری 
ئیســالمی ئێــران بکەن و بوونە ســیمبولی 

پێکەوە خەبات کردن. 
درێژبوونــەوەی  و  چڕبوونــەوە  لەگــەڵ 
شــۆڕش، ژنانیــش قۆناخەکانــی شــەڕی 
و  مەیدانــی  و  پارتیزانــی  جبهەیــی، 
شــۆڕاییان تاقــی کــردەوە و لــە هەمــوو 

و  ســەربەرزانە  زۆر  قۆناخانەشــدا  ئــەو 
ســەرکەوتووانە ئەرکە پێئەسپێردراوەکانی 

خۆیان بەجێ گەیاند. 
ژنانی پێشمەرگە وەک برا پێشمەرگەکان، 
لــە پــەل و دەســتە و لــک و هێزەکانــدا 
ســازماندەیی کــران، زۆرێــک لــە ژنــان 
کاری قورســی دیکەیــان وێــڕای ئەرکی 
پێشــمەرگایەتی خۆیــان وەئەســتۆ گــرت، 
بەشــێکیان زۆر بــە ســەخاوەتەوە تەمەنــی 
الوەتــی خۆیــان قوربانی بووکی ســووری 
ئــازادی کــرد و بوونــە چرای شــەوچرای 
نێــو شــۆڕش کــە ناویــان بۆ هەمیشــە لە 
مێژووی پڕ سەروەری خەباتی نەتەوایەتی 
کوردســتاندا  دێموکراتــی  حیزبــی  و 

دەدرەوشێتەوە.
ئــەم ژنانــە هــەم لــە نێــو شۆڕشــدا وەک 
و  ســەلماند  خۆیــان  بوونــی  پێشــمەرگە 
هەمیش لە نێو شارەکاندا بە کاری نهێنی 
و تەشــکیالتی یارمەتیــدەری هێزەکانــی 
پێشــمەرگە بــوون و تەنانــەت ڕۆڵەکانیــان 
ڕەوانــەی  و  قوربانــی  قۆچــی  کــردە 
بەرەکانــی شــەڕیان کــرد تــا کەرامەت و 

شــەرافەتی گەل و خاکەکەیان خەوشــدار 
نەبــێ. کــەم نەبــوون ئــەو ژن و کچە ئازا 
و دلێرانــەی کــە لــەم پانتاییــەدا گیــران، 
ئەشــکەنجە کران و تەنانەت شــەهید بوون 
بــەاڵم ڕەوتــی خەبــات بــەردەوام بــوو بــۆ 

ئەوەیکە خەونەکان بۆ ئازادی نەژاکێن.
 لــە کاتــی خەباتــی چەکــداری و ڕۆژە 
ســەختەکاندا ژنان و کچانی پێشــمەرگە، 
لە شەڕەکاندا زۆر بوێرانە هەڵیان دەکوتایە 
ســەر هێــزی ڕەش و ئەهریمەنــی ســوپای 
پاســداران و بە چریکــە و هاواری بەرزیان 
و بــە بــژی حیزبی دێموکــرات، زەندەقیان 
دەخســتە دڵ و جەســتەی لەرزۆکی جاش 
و بەسیج و پاسدار و هێرشکەران، کەمیش 
نیــن ئــەو ژن و کچانــەی کــە لــە کاتی 
هێــرش و حەماســەدا ســینگ و دڵــی پــڕ 
لــە هیوایــان بە گوللەی دوژمن پێکراوە و 
بە خوێنی ئاڵیان پرچ و ســینگیان ســوور 
بــووە و بــە کۆڵــی هاوڕێی پێشــمەرگەوە، 
دەگەیەندرایە پشتی شەڕگە و لە نێو ئاخ 
و حەســرەت و ناڵەی دەســتە خوشکەکانی 
خاکــی  بــە  کوڕەکانــدا  و  پێشــمەرگە 

نیشتمان دەسپێردران.
 لەم نێوانەدا نابێ ڕەوەزەکانی شۆڕش لە 
بیــر بکرێن؛ ئــەو دایک و ژنانەی کە بە 
هۆی مێردەکانیانەوە کە پێشمەرگە بوون، 
بە چەند منداڵی ورد و درشــتەوە ڕێگای 
پێشــمەرگایەتیان  کەندولەنــدی  لــە  پــڕ 
هەڵبــژارد و بوونــە پاســەوانی پاراســتنی 

مێــردی  ســەروەری  و  بنەماڵــە  گیانــی 
پێشمەرگەیان و بۆ خۆیان وەک مۆمێک 
بۆ پەروەردەی منداڵەکانیان ســووتان و بە 
کەمترین ئیمکاناتی ژیان جیا لە ئەرکی 
دایکایەتــی، ئەرکــی باوکایەتیشــیان بــۆ 
منداڵەکان لە ســەر شــان بووە، لە نەبوونی 
تەنیاییــدا  کاتــی  لــە  و  مێردەکانیانــدا 
هەمــوو ئەرکێکیــان بــە دڵ و بــە گیــان 
وەئەســتۆ گرتــووە و لە کاتــی بۆمبارانی 
بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری  فرۆکەکانــی 
ســەر بنکــە و بــارەگاکان، جیــا لــەوە کە 
بپارێــزن بەشــێکیان  دەبــوو منداڵەکانیــان 
زۆر بوێرانە لە ســەنگەرەکاندا سەنگەریان 
دەگــرت و دەبوونــە هێــزی بەرگــری بــۆ 
تێکشــکاندنی هەر هێزێــک کە بیهەوێ 
بــارەگا و  هێــرش بکاتــە ســەر بنکــە و 

ماڵەکانی پێشمەرگە.
لــە چاوەڕوانــی  لــەو دایکانــە  زۆرێــک 
مێــردی  و  کــچ  و  کــوڕ  هاتنــەوەی 
پێشــمەرگەیاندا بە دڵەڕاوکەیەکی زۆرەوە 
بــە دەم الیەالیــە بــۆ منداڵەکانیان شــەو و 
ڕۆژیــان کردۆتــەوە و دواتریــش هەرگیــز 

چاویــان بە خۆشەویســتەکانیان یا مێردی 
شــەهیدیان، کــە لــە شــەڕی قارەمانانەدا 
گیانیان بە نیشتمان بەخشیوە نەکەوتۆتەوە 
مێردەکانیــان  شــەهیدبوونی  دوای  لــە  و 
بــاری قورســی ژیــان و پێشــمەرگایەتیان 
بــە عیزەتــی نەفســی خۆیــان تەحەمــوول 
بەوپــەڕی  منداڵەکانیــان  و  کــردووە 
دڵســۆزییەوە گــەورە کردووە و هەنووکەش 
لە نێو ڕیزەکانی پێشمەرگەدا بە کەمترین 
ئیمکاناتی ژیانەوە، بەاڵم بە ســەربڵیندی 
پێشــمەرگایەتی  بــە  درێــژە  عیزەتــەوە  و 

خۆیان دەدەن.
ئەمــە تەنیــا ئــەو بەشــەیە کە بە ئاشــکرا 
دژ بــە زوڵمــی داگیرکــەران وەســتانەوە؛ 
هەرچەند کەمی لەسەر وترا بەاڵم ناکرێ 
لــە دەرەتانێکــی وەها دەوری ئــەو ژنانەش 
لەبەرچاو نەگیرێ و نەیێتە بەرباس کە لە 
شار و گوندەکانی کوردستان بەرخودانیان 
کــرد و وێــڕای دژایەتــی سیســتمی زاڵ، 
دواکەوتووانەکانــدا  نەریتــە  لەگــەڵ 
خەباتیــان کــرد و هەوڵــی ڕۆشــنگەری 
کۆمەاڵنــی خەڵکیــان دا کــە زۆر جــار 
خۆشــیانەوە  هاوڕەگەزەکانــی  لەالیــەن 
دیســانیش  بــەاڵم  لۆمــە  بــەر  دەکەوتنــە 
کۆڵیــان نــەدا و خەبــات بــۆ ڕزگاریییــان 
کــردە ڕێــڕەوی ژیانیان و هەر ئەمەشــیان 

فێری کچ و کوڕەکانیان کرد. 
نەپســاوەیە  و  دوورودرێــژ  خەباتــە  ئــەم 
بەتایبــەت لــە ســااڵنی ڕابــردوودا و لــە 

ئــەو  بــووە؛  بەرچاوتــر  زۆر  کوردســتان 
کاتانــەی کــە ڕێژیــم بەناحــەق و وەک 
پیشــەی هەمیشــەیی خۆی، چاونەزێڕانە 
لــە کوردســتانی دەڕوانــی و پەالمــاری 
نەخشــی  کــە  بــوون  ژنــان  ئــەوە  دەدا، 
پێشــەنگیان گێــڕا و لــە ڕیزی پێشــەوەی 
ڕووبەڕووبوونــەوەی داگیرکەرانــدا خۆیــان 

بینییەوە. 
ئێعترازەکانــی ســەر شــەقام  مانگرتــن و 
بەهۆی کوشــتنی کۆڵبەران و داخســتنی 
مانگــی  ڕووداوەکانــی  ســنوورەکان، 
خەزەڵــوەر و بەفرانبــاری ســاڵی ڕابــردوو، 
لــە  شــارۆچکەکان  و  شــار  داخســتنی 
جینایەتەکانــی ٢١ی خەرمانــان  کاتــی 
و ڕێوڕەســمەکانی نــەورۆز و ڕۆژی جــل 
و ئــااڵ و دەیــان نموونــەی تــر هەموویــان 
ئــەو نموونــە بەرچاوانــەن کــە دەرخــەری 
بزووتنەوەیەکــی ڕەوا بــۆ وەرگرتنی مافە 
ســەرەتادا  لــە  وەک  و  پێشــێلکراوەکانن 
بــاس کرا دەبــێ ببنە هەوێنــی چاالکییە 
هەمەڕەنگەکانــی ژنــان بۆ داهاتووی ئەم 

خەباتە.

مانگرتن و ئێعترازەکانی سەر شەقام بەهۆی کوشتنی کۆڵبەران و داخستنی سنوورەکان، ڕووداوەکانی 
مانگی خەزەڵوەر و بەفرانباری ساڵی ڕابردوو، داخستنی شار و شارۆچکەکان لە کاتی جینایەتەکانی ٢١ی 

خەرمانان و ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز و ڕۆژی جل و ئااڵ و دەیان نموونەی تر هەموویان ئەو نموونە بەرچاوانەن 
کە دەرخەری بزووتنەوەیەکی ڕەوا بۆ وەرگرتنی مافە پێشێلکراوەکانن و وەک لە سەرەتادا باس کرا دەبێ ببنە 

هەوێنی چاالکییە هەمەڕەنگەکانی ژنان بۆ داهاتووی ئەم خەباتە



  ژمارە ٧٨٥ ، ٣٠ی ڕەزبەری ٨١٣٩٩

ڕووش

کورد، کۆماری ئیسالمی، بەجیهانی بوون و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

پــاش  و  ڕابــردوودا  ســااڵنی  لــە 
نێــوان  پێوەندییەکانــی  بەرینتربوونــەوەی 
جیهانــدا  سەرانســەری  لــە  مرۆڤــەکان 
بەهــۆی هاتنەئــارا و لەدایکبوونــی دەیان 
جــۆر ڕایەڵــەی پێوەنــدی نــوێ و نەمانی 
کــە  ڕابــردوو  دەســکردەکانی  ســنوورە 
بۆخــۆی یەکێــک لــە دەرهاویشــتەکانی 
یــان  گلۆبالیزاســیۆن  پڕۆســەی 
بەجیهانیبوونــە، کوردیــش وەک هەمــوو 
گــەل و نەتەوەیەکــی دیکــەی ئەم جیهانە 
ڕاگەیشــت؛  نوێیــە  دونیــا  بــەم  دەســتی 
دنیایەک کە بەالیەوە زۆر نامۆ بەاڵم لە 
هەمــان کاتیشــدا ســەرنجڕاکێش بوو. لەم 
نێوانــەدا پرســیارێکی جەوهــەری کە هەر 
لــە ســەرەتاوە هاتە گــۆڕێ و جار لەگەڵ 
جار گرینگییەکەی زیاتر خۆی دەرخست 
ئــەوە بــوو کــە کــورد چــۆن دەتوانــێ لەم 
جیهانە نوێیە بڕوانێ؟ و چۆن دەتوانێ لە 
ڕاســتای گەیاندنی دەنگی مافخوازانەی 
خــۆی کەڵکــی لێوەربگــرێ؟ بەرەبەرە بە 
ئاشــنابوونی زیاتری کوردیش، هاوشێوەی 
ســتەملێکراوی  نەتەوەیەکــی  هەمــوو 
دیکــەی دنیــا لــەم تێکنۆلۆژییــە نوێیــە 
شــاراوەکانی،  توانــا  و  کاریگــەری  و 
ئاراســتەی ئەم پرســیارە گۆڕانی بەسەردا 
هات و بوو بەوەیکە کورد بۆ ئەســتاندنی 
بانگــی  گەیاندنــی  و  خــۆی  مافــی 
جیهــان  گوێــی  بــە  خــۆی  مافخوازیــی 

کەڵکی لەم دنیا نوێیە وەرگرتووە؟
پێویســتە  پرســیارە  بــەم  واڵمدانــەوە  بــۆ 
سەرەتا هەندێ ڕەهەندی ئەم باسە شیتاڵ 
بکرێتەوە؛ پێش لە هەموو شــتێک خودی 
ئەگەرچــی  بەجیهانیبــوون.  چەمکــی 
پێناســەی جۆراوجۆر لــەم چەمکە بوونی 
هەیــە و ئەمــەش گرێدراوە بە شــێوەڕوانین 
لــە  بــەاڵم  تاکــەکان  جیهانبینــی  و 
کورتترین پێناســەی خۆیــدا بەجیهانیبوون 
بریتییــە لــە دیاردەیەکــی چەندڕەهەنــدی 
ئابــووری،  جۆراوجــۆرە  گرێچنــە  کــە 
فەرهەنگــی،  سیاســی،  کۆمەاڵیەتــی، 
زانســتی و پێوەندییەکانی خســتووەتە ژێر 
ڕکێــڤ و کاریگەری خۆیەوە. یان وەک 
»مارتیــن ئالبرۆ« دەڵێ: »بەجیهانیبوون 
ڕەوتێکــە کــە بەهۆیــەوە خەڵکانی جیهان 
لــە کۆمەڵگایەکی هەمەالیەنی جیهانیدا 

پێک دەبەسترێنەوە.«

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەم پێناســەیە لێرەدا 
دەبــێ باســێک بکرێــت لەســەر ژینگەی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی کــورد و بزانین 
کــە کــورد لــە چ ژینگەیەکــدا دەژی و 
کلتــووری زاڵ بەســەر ئــەو ژینگەیــە کە 
ئەو خەباتی تێدا دەکات چییە و چۆنە؟

جوگڕافیایــی،  هەڵکەوتــی  بەپێــی 
و  سیاســی  ژینگــەی  واتــە  کوردســتان 
کۆمەاڵیەتــی کــوردان، لــە یەکێــک لە 
جیهــان  ناوچەکانــی  پڕکێشمەکێشــترین 
واتە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت هەڵکەوتووە؛ 
ڕۆژهەاڵتــی  نێوەڕاســت، کۆمەڵگایەکــە 
کــە لە ڕووی دەســەاڵتداری سیاســییەوە، 
توتالیتێر_دیکتاتــۆر_  پێکهاتەیەکــی 
ئۆپۆرتۆنیســت بەســەریدا زاڵە و لە ڕووی 
کۆمەڵگەیەکــی  کۆمەاڵیەتیشــەوە، 
چەقبەستووی پڕ لە خۆرافە و پڕ لە تاپۆ 
و قەدەغــە و قــۆرغ و بڤــە و دەبێ و نەبێ 
بەسەریدا حاکمە؛ هاوکات لەگەڵ ئەوەش 
ئێمــە لــە کۆمەڵگەیەکدا دەژین کە تێیدا 
ســااڵنێکە لە بیر و هزرەوە، هەتا خواســت 
و پێویســت و حەز و ئاوات، تەنانەت هەتا 
ناڕەزایەتــی و شــۆڕش، هەمــوو شــتێک 
تاکاوی بووە و لە چوارچێوەی خواستێکی 
تاکەکەسی و نهێنیدا ماوەتەوە، و بەهۆی 
ترس لە دەزگای ســەرکوتی ڕێژیمەکان، 
کۆمەڵگــە و توێژەکانــی نێــوی، شــێوە و 
شــێوازی گشــتی و ڕایەڵەیــی بەخۆیــەوە 
ســەرنجی  پێویســتە  لێــرەدا  نەگرتــووە. 
پارچــەی  چــوار  لەســەر  بابەتەکەمــان 
بیهێنینــە  و  بکەینــەوە  ورد  کوردســتان 
ســەر ئــەو پارچــەی کــە بە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵت دەناســرێ و سروشتی ڕێژیمی 
زاڵ بەســەری بهێنینە بــەر باس تاکوو لە 
کۆتاییدا بگەینە ئەنجامێکی بەرهەست.

 لــە دۆخێکــی وەهادا، واتە لە هەرێمێکدا 
کە هەندێک کلتووری ســواو زاڵە بەسەر 
شــێوەبیرکردنەوەی کۆمەڵــگا و هــاوکات 
ڕێژیمێکی تۆتالیتێر و دیکتاتۆر بەسەریدا 
زاڵە، لەناکاو پڕۆسەیەک دەست پێدەکات 
کــە ئێمە بــە »بەجیهانیبوون« دەیناســین 
ژیانمــان،  لــە  بنەڕەتــی  گۆڕانــی  کــە 
بیرکردنەوەمان و جیهانبینییەکانمان پێک 
هێنا. گۆڕانێک کە لەگەڵ بەردەوامیی 
خــۆی ئێمــەش ناچار بووین کــە لەگەڵی 
بیــن. بــۆ نموونــە ئەگــەر ســەردەمانێک 
ماهــوارە وەک ئامێرێکــی سەیروســەمەرە 
ســەیری دەکــرا و لەالیــەن حکوومەتــەوە 
دیاردەیەکــەی ناپەســند بــوو و خەڵکیــش 
لێوەردەگــرت،  کەڵکیــان  ترســەوە  بــە 

ئەمــڕۆ بووەتــە ئامێرێکــی ئاســایی نێــو 
مــاڵ؛ هاوشــێوەی هەموو کەرەســتەکانی 
دیکــە کــە ڕۆژانــە خەڵــک کاری پــێ 
دەکــەن؛ ئەمــەش بەو هۆیــەوە کە لەگەڵ 
گۆڕینی ســەردەمەکان گۆڕان لە جۆری 
هاتووەتــە  تواناییەکانیــان  و  ئامێــرەکان 
ئاراوە و تێگەیشــتنی گشتی کۆمەڵگاش 
گــۆڕاوە. لــە ســەردەمی ئەمــڕۆدا دنیای 
تــۆڕە  یــان  سووشــیالمیدیا  و  مەجــازی 
کۆمەاڵیەتییەکان توانیویانە بۆشاییەکی 
گەورە بۆ ئینســانەکان پڕ بکەنەوە کە بە 
ئاســانی دەتوانــن تێیــدا بخولێنــەوە و باس 
لە هەســت ونەســتەکانیان بکەن و ویســتە 
شــاراوەکانیان بهێننە گۆ. سوشــیالمیدیا، 
ئەو دەرفەتەی سازکرد کە خەڵکانی ئەو 
کۆمەڵگایــە بەبــێ تێچــووی زۆر بتوانن، 
ڕایەڵەی خۆیان لەسەر بناغەی بیر، حەز، 

ویست، ئاوات و شۆڕش دابمەزرێنن.
خاڵێکــی  بــە  ئامــاژە  پێویســتە  لێــرەدا 
و  ئێمــە  سووشــیالمیدیای  بکــرێ؛  ورد 
تــری  ناوچەکانــی  سووشــیالمیدیای 
دنیــا. وەک بــاس کرا کۆمەڵــگای ئێمە 
لــە ناوچەیــەک هەڵکەوتــووە کــە تێیــدا 
پاشــکەوتووی  سیســتمی  کۆمەڵێــک 
دیکتاتــۆری تۆتالیتێــر بەســەریدا حاکمە 
کــە ئــەم جــۆرە دەســەاڵتانە کاریگــەری 
لەســەر تەنانــەت سووشــیالمیدیاش دادەنێن 
و جیایان دەکەنەوە لەو سووشــیالمیدیایەی 
کەڵکــی  ڕۆژاوا  لــە  نموونــە  بــۆ  کــە 

لێوەردەگیرێ. 
لێرەدا دوو باس هەیە:

واڵتانــی  زۆربــەی  یەکــەم:   
ئەوانــەی  ڕۆژهەاڵتی نێوەراســت، 
ڕواڵەتــەن  تەناهــی  دەســەاڵتداری  کــە 
ئێــران،  وەک  هەیــە،  ســەقامگیریان 
ئیمــارات،  و  قەتــەر  ســعودیە،  تورکیــا، 
ئەوانە سووشــیالمیدیا بە مەترســی لەسەر 
گوتــاری زاڵــی خۆیــان دەزانــن و کــەم تا 
سووشــیالمیدیا  لــەدژی  هەموویــان  زۆر 

ڕاوەستاون و ڕادەوەستن. 
تێرۆریســتییەکانی  گروپــە  دووهــەم: 
ڕۆژهەاڵتــی  نێوەڕاســت،  لــە  چــاالک 
سووشیالمیدیا وەک ئامێرێکی پەیوەندی 
و ئەندامگیــری وەک میدیــای فەرمــی 

خۆیان بەکار دێنن.
ئێرانــدا،  لــە  سووشــیالمیدیا  لەســەر 
دەکرێــت بــە ڕوونــی بڵێین کــە کۆماری 
ئیســالمی، وەک ڕێژیمێکــی تۆتالیتێــر، 
لە دوو گۆشەنیگای جیاوازەوە لە نوێترین 
دەڕوانــێ.  گرتــن  پێوەنــدی  ئامێرەکانــی 

سووشــیالمیدیا  هــەم  کــە  واتایــە  بــەو 
ســەر  بــۆ  گــەورە  مەترســییەکی  بــە 
وەک  هــەم  دەناســێ،  دەســەاڵتەکەی 
دەرفەتێکی لەبار لێی دەڕوانێ واتە وەک 
دیاردەیەکــی دوولێوارتیــژ دەیبینێ! بەاڵم 

چۆن؟
کۆمــاری ئیســالمی زۆر بــاش دەزانــێ 
کــە تێکنۆلــۆژی نوێــی پێوەنــدی گرتــن 
چەنــدە  سووشــیالمیدیا  بەتایبەتــی  و 
لەســەر  هەیــە  بانــدۆڕی  و  کاریگــەری 
ئێعتــرازی  جووڵــەی  وەڕێخســتنی 
و  جەمــاوەر  »ئاگاکردنــەوە«ی  و 
ڕێکخســتنی شــانە و هەســتەی دژایەتی 

لە نێو خەڵکدا. 
هەوڵــی  توانــاوە  هەمــوو  بــە  کەواتــە 
ناچارکردنــی  و  لەنێوبــردن  فیلتێرکــردن، 
لێــوەر  کەڵکــی  تاکــوو  دەدات  خەڵــک 
وەک  ڕەهەنــدەوە  لــەم  کەواتــە  نەگــرن؛ 
خــۆی  ســەر  بــۆ  مــەزن  مەترســییەکی 
لــە هەمــان  بــەاڵم  لــە قەڵەمــی دەدات. 
دەزانــێ  ئیســالمی  کۆمــاری  کاتیشــدا 
و  هەڕەشــەکردن  و  زۆرەملــێ  بــە  کــە 
بــە  پێــش  ناتوانــێ  چاوســوورکردنەوە 
سووشــیالمیدیا  دزەی  و  تیشــکاوێژی 
بگــرێ. وەک چــۆن دەڵێن دەزانێ کە بە 
بێژنــگ پێــش بە خــۆر ناگیــرێ. کەواتە 
ناچــارە وەک هەلێــک لێــی بڕوانــێ کە 
دەتوانــێ ببێتــە ئامرازێک لە بەردەســتی 
خۆیدا تاکوو بەشێوەیەکی ئەندازیاریکراو 
ئایدیۆلــۆژی  و  بیــر  کۆنتڕۆڵکــراو  و 
دەزگای ویالیەتــی پــێ پــەرە پــێ بــدات 
بیکاتــە  پێنەکــرا  ئەوەشــی  ئەگــەر  یــا 
ئامرازێــک بــۆ ئەنجامدانی شــەڕی نەرم 
و شــێواندنی ڕای گشــتی لــە قازانجــی 
دەســەاڵتی خۆی. بەو پێیەش لە قۆناغی 
یەکەمدا هەوڵــی دژایەتی کردنی دەدات 

کە بەکورتی بەمشێویەیە:

١: سیاسەتی فەرمی کۆماری ئیسالمی 
ئەوەیــە کە زۆربەی ڕایەڵە کۆمەاڵیەتییە 
ناســراوەکانی وەک فەیسبووک و تویتێر 

و تێلێگرام و ئینستاگرام، فیلتێر بکات.
٢: لــە ڕێگــەی تەرخــان کردنی گرووپی 
تایبــەت، بــۆ ئاراســتەکردنی باســەکانی 
ڕایەڵــە کۆمەاڵیەتییــەکان، بــەردەوام لــە 
لــەوەی پانتایــی  بێــت  هەوڵدایــە، ڕێگــر 
ڕایەڵەی کۆمەاڵیەتی وەک پانتاییەک 
کەڵکــی  ئێــران  ڕێژیمــی  دژایەتــی  بــۆ 

لێوەربگیرێت.
٣: هــاوکات لەگەڵ ئەوە بۆ کارتێکەری 

لەسەر ڕای  گشتی، چ لە نێوخۆی ئێران 
نێوخــۆی واڵتانــی موســوڵمان  لــە  و چ 
لــە ئاســتی ناوچەیــی و چ لــە ئاســتی 
کۆمەاڵیەتــی  ڕایەڵــەی  بانناوچەیــی، 
بــەکار دێنــێ، واتــە وەک دەرفەتێکــی 
میدیایــی ســەیری دەکات تــا وەک باس 
چەقبەســتووەکەی  ئایدیۆلۆژییــە  کــرا 

خۆی پەرە پێ بدات.
ڕایەڵــەی  ئیســالمی  کۆمــاری   :٤
بــۆ  ئامێرێــک  وەک  کۆمەاڵیەتــی، 
و  ئۆپۆزســیون  دژی  لــە  نــەرم  شــەڕی 
بەرهەڵســتکاران و دژبەرانــی ناوخۆیــی و 
دەرەکــی خــۆی بــەکار دێنــێ و هەوڵــی 

نانەوەی ئاژاوە لە نێوانیان دەدات.
لەسەر باسی شەڕی نەرم لە سووشیالمیدیا 
دەبێــت بڵێیــن، چونکــە سووشــیالمیدیا لە 
نــاکات،  پەیــڕەوی  تایبــەت  یاســایەکی 
هەموو الیەنێک دەتوانێ بەو جۆرەی کە 
خــۆی پێی وایە کارتێکەری زۆرە، شــەڕ 
لەگــەڵ بەرانبەرەکەی بــکات، واتە هیچ 
ســنوورێکی ئەخالقی، لە شــەڕی نەرمی 

نێو سووشیالمیدیادا نییە.
وەک  ئــەوەی  ئیســالمیش،  کۆمــاری 
باســی  لــە  و  گواســتۆتەوە  دەرفەتێــک 
شەڕی نەرم لە دژی کوردستان لە بیاڤی 
زمانــی  داوە  هەوڵــی  سووشــیالمیدیادا، 
شــڕ و قســەی ســووک و جنێــو بکاتــە 
دەســمایەیەک بــۆ ئەوەی، پەرە بە شــەڕە 
لــە دژی بەرهەڵســتکارانی  نەرمەکــەی 
کۆمەڵــگای  چونکــە  بــدات؛  خــۆی 
کوردستان بە جنێو زۆر زوو هەڵدەبەزێتەوە 
و زۆربەی جارانیش یان پێی تێکدەچێت و 
پێــی دەچــڕژێ، واتە لە ڕووی دەرونییەوە 
کارتێکــەری لەســەر دەکات یــان ئــەوەی 
الیەنــی  وێــڕای  و  نــاکات  بێ واڵمــی 
جنێوفــرۆش کــە ڕوونــە لەالیــەن ناوەنــدە 
ئەمنیەتــی و ســایبێرییەکانی ڕێژیمــەوە 

کۆنتڕۆڵ کراوە ئەویش جنێو دەدات.
لێــرەدا دەبــێ بینە ســەر مەســەلەی کورد 
بەرچاوڕوونییــەی  بــەم  و  کوردســتان  و 
کــە دامــان، دەبــێ هــەوڵ بدەیــن ئەگــەر 
بــە کورتیــش بــووە، ڕێکاری پێویســت بۆ 
هەڵســوکەوتمان  شــێوازی  و  داهاتوومــان 
لــە دنیــای مەجازی بخەینــە ڕوو. بۆ ئەم 

مەبەستە دوو نموونە دەهێنینەوە:
لــە  یەکێــک  پێکــرا  ئامــاژەی  وەک 
ئامانجەکانــی کۆمــاری ئیســالمی یــان 
باشــترە بڵێیــن یەکێــک لــە تاکتیــک و 
چوارچێــوەی  لــە  ڕێژیــم  بەرنامەکانــی 
نــەرم بریتییــە لــە تێوەگالندنــی  شــەڕی 

تاکــی کورد بــە شــەڕ و دەمەقاڵەیەکەوە 
کە لەڕاستیدا شەڕی ئەو نییە. 

لەوانــەش شــەڕی ئایینــی و مەزهەبــی، 
شەڕی ناوچەیی، شەڕ لەپێناو بەرژەوەندی 
و  جینــاح  یــان  دیاریکــراو  کەســێکی 
باندێکــی ســەر بــە ڕێژیــم کە ئــەم هەوڵە 
لەڕاســتیدا بۆ لەباربردن و خەســاندنی ئەو 
توانــا و پۆتانســیەلەیە کــە کورد هەیەتی 
بــۆ شــۆرش و بەرهەڵســتبوونەوە کەواتــە 
یەکەم کارێک کە دەکرێ ئەنجام بدرێ 
بریتییــە لــە تێوەنــەگالن بەو جــۆرە باس و 
خواســتە کۆنترۆلکراوانــەی  کــە وەک 
وترا هیچ پێوەندییەکی بە ژیان و داهاتوو 

و چارەنووسی ئێمەوە نییە.
دەتوانــێ  ڕێژیــم  تــری  تاکتیکێکــی 
هەوڵێــک بێــت کــە کۆماری ئیســالمی 
و  ئیمکانــات  و  دامــودەزگا  لەڕێگــەی 
هیزێکــی زۆروزەوەندی ماڵی و ئینســانی 
کــە هەیەتــی دەیخاتە گــەر تاکوو تاکی 
کــورد لەگــەڵ ڕاســتییەکانی ژیانــی و 
لەســەرووی هەمــووان شوناســی چییەتی 
خۆی نامۆ و نائاشنا بکات. نەتەنیا نامۆ 
بەڵکوو بیکاتە خاڵێکی الواز لە میشک 
و هزریدا کە ئەمە زیاتر لە نێو ســریاڵ و 
فیلمە ســینماییەکانیدا بەرجەستە بووەتەوە 

و بینیومانە.
کەواتــە دەتوانین وەک کۆبەندێک بڵێین 
کورد دەبێ لە ئێستەدا بە ناسینی درووست 
لــە خــۆی، مێژووەکــەی، کلتوورەکــەی 
پێــی  کــە  شوناســەکەی  بەگشــتی  و 
دەناســرێتەوە هێڵێکی جیاکــەرەوە لە نێوان 
خــۆی و هێژمۆنــی داگیرکەردا بکێشــێ 
و لەســەر ئــەم ئەساســە بەرپەرچــی هەوڵە 
کۆلۆنیالیســتییەکانی دوژمن لە پانتایی 
دنیــای مەجازی و سووشــیالمیدیادا بدات 
کــە ئامانجەکــەی داماڵینی کەرامەت و 
شوناس و کەسایەتییە لەبەر تاکی کورد. 
کــورد دەبــێ بــە ناســینی ڕێئالیســتییانە 
لــە خــۆی، ژینگــەی ژیــان و خەباتــی، 
کاریگــەری  و  بەجیهانیبــوون  پرســی 
و  دوژمنەکــەی  مەترســییەکانی،  و 
درووســتی  شــێوازی  و  سیاســەتەکانی 
کەڵکوەرگرتــن لــە ئیمکاناتــی پێوەنــدی 
گرتن نەک وەکوو هەڕەشە بەڵکوو وەک 
دەرفەتێک بۆ خۆی کەڵکیان لێوەربگرێ 
و وەک دیاردەیەکی مۆدێڕنی ئەمڕۆیی 
ســەیریان بــکات کــە دەتوانــێ یارمەتیدەر 
بێ بۆ تێگەیشــتن و پێگەیشــتنی زیاتری 
خــۆی و نەســڵەکانی دواتری کــە بڕیارە 

نیشتمانێکی نوێ بنیات بنێن.
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بەشی بیستەم

مریەم عەلیپوور

  Sonja Lyubomirsky
پڕوفســۆر و کەسێکی شــارەزا و پیشەییە 
لەســەر ئــەوەی کــە »ئێمە چــۆن بتوانین 
 Sonja .»به که یــف و دڵخۆشــتر بژیــن
بــە ڕەچەڵــەک خەڵکــی ڕووســیه یە و لە 
تەمەنی یازدە ســاڵییەوە چۆتە ئەمریکا و 

مامۆستای زانکۆیە لە کالیفۆرنیا.
Sonja ده ڵێــت کاتێــک جێگۆڕکه مان 
و  بەجێهێشــت  خۆمــان  شــوێنی  و  کــرد 
چووینــه  واڵته  یه کگرتووه کانی ئه مریکا، 
شــتێک ســه رنجی منــی ڕاکێشــا و پێی 
سه ر ســام بــووم؛ ئەویــش  ئــه وه  بــوو کــه  
ده بینــی  یه کتریــان  کاتێــک  خه ڵــک  
زه رده خه نه یه کیــان ده کــرد و زۆر دۆســتانه  
پێکــه وه  هه ڵســوکه وتیان ده کــرد کــه  لــه  

رووسیه  وا نه بوو. 
 Lyubomirskyبه بازنه  یان  خشتەی 
خۆشی و به  دۆزینه وه ی٤٠ ٪ ڕێگاچاره ، 
به ناوبانگــه . بازنه  یان خشــته ی خۆشــی، 
باسی ئه و  فاکته رانه  ده کات که  هۆکارن 
بــۆ ئــه وه ی مرۆڤه کان بتوانن دڵخۆش بن. 
ئــه و له دوای لێکۆڵینه وه یه ک به و ئاکامه  

گه یشتووه  که : 
 Genetic ژێــن  ـ٥٠٪ 
لــه   )پاژێــک   Tendencies
کڕۆمــۆزۆم کــه  ئامــرازی ڕاگواســتنی 

سفه ته  میراتییه کانه (. 
 . Circumstance ـ ١٠٪ ژینگه

ـ ٤٠ ٪ دڵخۆشبوونی خه ڵک پێوه ندی به  
هه ڵبژارده  و چاالکییه کانی ئه وانه وه  هه یه

.  Intentional Activities
بــۆ  بده یــن  بڕیــار  ده توانیــن  ئێمــه  
ناخۆشــه کانی  هه ســته   که مکردنــه وه ی 
ڕاهێنه ریــدا،  پڕۆســه ی  لــه   خۆمــان. 
ده بــێ زیاتــر چڕبوونه وه مــان له ســه ر ئــه و 
و  هەڵبــژاردە  یانــی  بێــت  له ســه ده   ٤٠
چاالکییــەکان بــۆ گۆڕانــکاری له ســه ر 
هه ســته  ناخۆشــه کانمان. یانــی ده توانیــن 
ڕۆژانــه خۆمان به و چاالکییانه  ســه رقاڵ 

بکه ین که  هۆکاری دڵخۆشی ئێمه ن.
 وێنــه ی ســەرەوە » بازنــه  یــان  خشــتەی 
 Sonja Lyubomirsky خۆشــی 
«. ئامــاژە بە هۆکار  یان فاکته ره کانی 

دڵخۆشبوونی مرۆڤه کان  دەکات.
بــه   هه ســت  و  دڵخۆشــی  و  به که یــف 
به خته وه ری کردن له وانه یه   له  نێو ڕ ەوشت، 

شــێوازی بیرکردنــه وه  و کار و چاالکــی 
ڕۆژانه تــدا هه بــێ به اڵم هــەوڵ بدە خۆتی 
لــێ دوور نه که یه وه . هه ربۆیه  زۆر گرنگه  
مــرۆڤ کاتێک له  خه و هه ڵده ســتێت به و 
شــێوه  بیــر بکاتــه وه  و بڵێــت:  »ئــه وڕۆ 
ڕۆژێکی خۆش ده بێت!‹‹ یان بڵێت: »من 
توانــام هه یــه  و زۆر کاری بــاش ده توانــم 

بکه م!«

بیرکردنه وه  و تێڕوانینی ئه رێنی
ته ندروســتی،  و  به هــاکان  بــه   بایه خــدان 
خۆخۆشه ویســتی، سپاس کردن و پێزانین، 
هه مــوو ئه وانــه  بنه مــان  بۆ ســه رکه وتن له  
ژیانــی ڕۆژانه ماندا و بنچینه ی ئه وانه ش 
ئه رێنییــه .  بیرکردنــه وه ی  و  تێڕوانیــن 
جــۆری بیرکردنه وه مــان ســه ره ڕای ئه وه ی 
کاریگــه ری له ســه ر شــێوازی ڕ ەوشــت و 
هه ڵســوکه وتی ئێمــه  هه یــه  به  شــێوه یه ک 
له  شــێوه کان کاریگه ری له ســه ر که سانی 
ده ورووبــه ری ئێمــه ش هه یــه .  ســه رنج بــده  
بۆ ئه و ئه رکانه ی  له ســه ر شانتن بۆ باشتر 
بیرکردنه وه ی ئه رێنی و تێڕوانینی ئه رێنی 

له سه ر خۆت.
لــه  کۆتایــی هــه ر مانگێک هه مــوو ئه و 
کار و ڕووداوانــە ده ستنیشــان بکــه  کــه  
تــۆ سپاسگوزاری)شــوکرانه بژێری(  کــه 
ڕوویــان داوه . بایه خ به  ته ندروســتی خۆت 
بــده . سپاســگوزاری ئــه و که ســانه  بکــه  
ڕۆژانه  له گه ڵیان ده ژی و یارمه تیده رن بۆ 
پێشــبردنی کار و ئه رکه کانــت. بیــرت به  
شــته  بێ بایــه خ و نه رێنییــه کان خه ریک 
مه که  و زیاتر بیر له  شته  باشه کان بکه وه . 
پرســیار لــه  خۆت بکه  و بڵێ چ شــتێک 
یــان کارێــک ده بێته  هــۆکاری به  ئامانج 
نه گه یشتنم یان له وانه یه  له  درێژایی ساڵدا 
ببنه  کێشــه . به شداری چاالکی و کاری 
به کۆمــه ڵ بکــه . کاتــی ئازاد بــۆ خۆت 
دیاری بکه   و که ڵکی باشــیش له  کاته  
ئازاده کــه ت وه رگــره . هــه وڵ بــده  که ڵک 
لــه  توانــا و لێهاتوویــی خــۆت وه رگــری. 
ئــاگاداری ته ندروســتی و که یفخۆشــی و 
ئاکار و ڕەوشــتی خۆت به . له  بیر ئه وه  دا 
بــه  که  خــه و، خــواردن و پێکه نینت به پێی 
پێداویســتی خــۆت هه بــێ. ئــه وه ی بزانه،  
پێکه نیــن هۆکارێکــه   بــۆ ژیانێکی خۆش 
و ته مه نی درێژ. ڕۆژه که ت  به  دڵخۆشــی 
و بیری باش ده ست پێبکه و بیر بکه وه  چ 
شــتێک دڵخۆشــت ده کات . بزانــه  ڕۆژانه  
چ ده بــێ بکــه ی و بۆچی ده بێ بیکه ی. 
پالنــی کاری ڕۆژانــه ت بــه  شــێوه یه کی 
دیاریکراو داڕێژه  که  پڕ بێت له  چاالکی 
و ئه رکــی بایه خــدار. لــه  ڕێکه وتێک یان 

هه لێــک کــه  بــۆت دێتــه  پێــش باشــترین 
که ڵــک وه رگــره . به دوای شــتی ئه رێنیدا 
بگه ڕێ و شــته  نه رێنییه کان که م بکه وه . 
لــه و وشــانه  که ڵــک  بــده  زیاتــر  هــه وڵ 
وه رگری که  ده ربڕی سپاس و پێزانین بن. 
به هاکانــی خــۆت بناســه  و بایه خیــان پێ 
بــدە. بــه  چــاوی ڕێــزه وه  چاو له  ویســت و 
داخوازییه کانــی خــۆت و که ســانی دیکه  
بکــه . هــه وڵ بده  ئــه و کارانــه  بکه ی که  
مانا، جوانی و خۆشی ده به خشن به  ژیان. 
به  ڕوویه کی خۆشه وه  گوێڕاگری قسه ی 
خۆش و سۆزدارانه ی خه ڵکانی دیکه  به . 
خــۆت بــه  که م مه گــره  و لــه  هه مانکاتدا 
خۆشــت پــێ لــه  خه ڵکانــی دیکــه  زیاتــر 
نه بێــت. زۆربــه ی کاتــی خــۆت له گــه ڵ 
ئــه و که ســانه  به ســه  ر به ره  که  شــتی تازه  
و باشــیان لێڕا فێر ده بی. کاره  باشه کانی 
خۆت له ســه ر تێنووس)کاغه ز( بنووســه  و 

به باشی بیر له  خۆت بکه وه  .

هه ڵسوکه وتی )ڕەوشتی( ئه رێنی 
 هــه وڵ بــده  کار و کرده وه کانی ڕۆژانه ت 
باش بن. که ســێکی قســه خۆش، ســۆزدار 
توانــای  پێــی  بــه   و  بــی   یارمه تیــده ر  و  
بۆوێنــه   بــده .  یارمه تــی خه ڵــک  خــۆت 
ســه فه ره،   لــه   دراوســێکه ت  کاتێــک 
ئــاگات له  حه وشــه که یان بێت . ســه ردانی 
که سانی به سااڵچوو بکه  که  ده یانناسی . 
کــه   بکــڕه   بــۆ که ســێک  ده ســکه گوڵ 
کارێکی باشــی بۆ کردووی  و ... هتد. 
کات و و زه  بــه کار به ره  بۆ ئه وه ی له گه ڵ 
بنه ماڵه  و خزمانت بی. ده وری ئه و که سانه  
بده  که  یارمه تیده ر و پشــتیوانتن. سپاسی 
ئــه و که ســانه  بکه  کــه  ڕۆژانه  شــتێکیان 
لێــڕا فێــر ده بــی. فێری به خشــین بــه . به  
تانه وتوانــج  قســه  له گه ڵ خه ڵک مه که . 
له گه ڵ خۆشــی و ناخۆشــی خه ڵکدا به  و 
خۆشــی و ناخۆشــی خۆشت له گه ڵ ئه وان 
دابــه ش بکــه . ئه گه ر ئه ندامــی ڕێکخراو 
یــا حیزبێکی، به رژه وه ندی ڕێکخراوه که ت 
پــێ له  به رژه وه ندی تاکه که ســی گرنگتر 
پشــتیوانی  و  هــاوکاری  ڕۆحــی  بێــت. 

که سانی دیکه ت هه بێ.
یه کێــک لــه  خوو و ڕەوشــتی مرۆڤه  پایه 
بــه رزه کان ئه وه یه  که  له  به رامبه ر قســه ی 
خۆیاندا خاوه ن به ڵێنن و قســه  و کرده وه یان 
وه ک یه که . بۆوێنه  زۆر له  ئێمه  ئه وه مان 
بیســتووه  یــا دیتوومانه  کــه  دایکێک یان 
بابێک به  منداڵه  دوو و سێ سااڵنه که ی 
لــه   بــه اڵم  پیســه ،  مه خــۆ  قه نــد  ده ڵێــت 
هه مانکاتــدا لــه  به ر چــاوی منداڵه که ی 
قه ندێــک هه ڵده گریــت و چــای  که لپــه  

دوو  کرده وه کــه    و  قســه   پێده خواتــه وه . 
شــتی له یــه ک جیــاوازن و چاوه ڕوانی له  
منداڵه که ی ئه وه یه  که  به  قســه ی بکات، 
له  کاتێکدا خۆی له  به ر چاوی منداڵه که  
مرۆڤێکی ڕاســتگۆ نه بووه . ئه و دایکه  یا 
باوکــه  ده توانێــت به  شــێوه یه کی لۆژیکی 
بــۆ منداڵه که ی باســی الیه نــی چاک و 
خراپــی قه نده که  بــکات و  له هه مان کاتدا 
بڵێــت ئێســتا کــه  تۆ منداڵی و تــازه  د دان 
ده رده که ی واباشه  له  خواردنی قه ند خۆت 
بپارێــزی لــە بەر ئەوەی بۆ د دانت خراپه و 
هــه ر کات گــه وره  بووی ئــه و کات خۆت 
بڕیار ده ده ی و ده زانی به  چ شێوه یه ک له  

خواردنی قه ند که ڵک وه رگری.

کاتی خۆش بردنه سه ر یا پێخۆشبوون
که ســانێک هــه ن کــه  هــه رده م خه ریکــی 
کارکــردن و به رهه مــی تــازه ن و کاتیــان 
کــه م هه یــه  له گه ڵ که ســانی ده وروبه ریان 
لــه و  یــان  به رنه ســه ر.  خۆشــی کات  بــه  
که ڵــک  خۆشــی  بــه   هه یانــه   شــتانه ی 
وه رگــرن، بــه رده وام خه ریکــی ئاڵوگــۆڕن. 
ده بێ ئه وه نده ی لە تواناماندایە و پێویســتە 
بکه ین، با بیکه ین. بۆوێنه : که سێک ناو 
ماڵه کــه ی ڕه نــگ ده کات، هــه  رکــه  له  
ڕه نــگ کــردن ته واو بــوو ئه وه نده  کات به  
خۆی نادات تا ماندوویه تی ده رکات ، زوو 
بیر ده کاته وه  واباشه  ئه و الیه ی  ماڵه که شم 
بــه  شــێوه یه کی  دیکــه  بگۆڕم، هــه ر بۆیه  
بــه رده وام لــه  جێبه جێکردنــی کاره کاندایــه  
و له وه نــده  کاتــەی که  هه یه تی به خۆشــی 

که ڵک وه رناگرێت.
 John Winston )١٩٤٠ – ١٩٨٠(
و  شــاعیر  گۆرانیبێــژ،   Lennon
یەکێک لــە بەناوبانگتریــن ئاوازدانەرانی 
لــە  بەتایبــەت  بــووە،  بیســتەم  ســەدەی 
شــێوازی ڕاک که  به ڕه چه ڵه ک خه ڵکی 
ئینگلســتانه، ئــه و لە مۆســیقا، لە بواری 
و  نووســەری  ئاشــتیخوازی،  سیاســەت، 
ده ڵێــت:  و  کــردووە  کاری  شــانۆگەریدا 
›‹ژیــان هــه ر ئه وه یــه  کــه  ڕوو ده دات لــه  
کاتێکــدا ئێمــه  ســه رقاڵی دانانــی پالنــی 

دیکه ی داهاتووین.‹‹  
دوو شت ده توانێ هۆکار بێت بۆ پێشگیری 
له  خۆشی و به که یفبوونی ئێمه  له  ژیاندا:
شــه رمنی یــا شــه رم کــردن:   .١
شــه رم کــردن ده بێتــه  هــۆکاری دروســت 
بوونــی تــرس لــه  مرۆڤدا و هــه ر بۆیه  ئه و 
که ســانه ی شــه رمنن زۆرتــر دووره په رێــزن 
و ته نانــه ت ترســیان هه یــه  له وه یکه  داوای 
لــه  خه ڵکانــی دیکــه  بکــه ن  یارمه تیــش 
کــه  هه مــوو ئه و انــه ش ده توانن هــۆکار بن 

بــۆ دروســت بوونی نه خۆشــی و به تایبه ت 
نه خۆشی ده روونی.  

هه ســتی نه رێنــی و خۆشــی   .٢
مرانــدن: که ســێک کــه  هه ســتی نه رێنی 
یانــی  دەمرێنێــت،  خۆشــی  و  بێــت  زۆر 
ورووژانــدن  و  دوودڵــی  توشــی  خه ڵکــی 
بکات به شــێوه ی نه رێنــی. وه ک ئه وه یکه  
مرۆڤ هه موو کاتێک به شێوه ی نه رێنی 
و ڕه خنه گرانــه  بڕوانێتــه  بابه ته کان و قه ت 
هیچ شتێک به  باشی و ئه رێنی نه بینێت. 
یــان که ســانێک هــه ن کــه  چاوه ڕوانــی 
زیاتریــان لــه  توانــا و لێهاتوویــی خۆیانــه ، 
هه روه ها چاوه ڕوانی زیاتریان له  خه ڵکانی 

دیکه ش هه یه .
بــۆ ئــه وه ی مــرۆڤ زیاتر د ڵخــۆش بێت و 
که ڵــک له  خۆشــییه کانی ژیان وه رگرێت 
زۆر کاری باش ده توانێت بکات به تایبه ت 
هه ســت  کــه   دیکــه   که ســانی  له گــه ڵ 
به خۆشی و ئاسوده یی له  گه ڵیاندا ده کات. 
ڕێگایــه ک یا فۆرمێک بۆ ئه وه ی زیاتر 
له  ژیانی ڕۆژانه ماندا دڵخۆش و به  که یف 
بیــن، پێکهێنــان و بــاس کردنــی ڕووداو و 
به ســه رهاتی خۆشــه . هه وڵ بده  چاالکی، 
دانیشتن و میوانداری زۆر پێک بهێنی و 
زیاتر باسی ئه و بابه ت و ڕووداوانه  بکه ی 

که  خۆش بوونه .

ژه مه خواردنێکی به تام
  Sonja Lyubomirsky
یەهوودیــی  پیاوێکــی  به ســه رهاتی 
زیندانیکــراو دەگێڕێتەوە کە له  کاره ســاته  
جینایه تکارانــه ی هۆلۆکاســت لــه  کاتی 
الیــه ن  لــه   جیهانــی  دووهه مــی  شــه ڕی 
حیزبی نازیستی هیتلێر لە ئاست نه ته وه ی 
یه هــوود لــه  ئاڵمــان کــرا، ئه و لــه  زینداندا 
بــووه.  ئەو ده گێڕێته وه  کــه  پیاوه که  دوای 
ڕزگاربوونــی له  زینــدان بۆ هاوڕێیه کانی 
هه مــوو  مــن  گوتوویه تــی،  و  گێڕاوه تــه  
شه وێک ژه مه خواردنێکی خۆش و به تامم 
الســاییکردنه وه ؛  ڕێــگای  لــه   ده خــوارد 

جوواڵندنه وه ی له شم و قسه کردندا.
کاتێکــی  لــه   شــه وێک  هه مــوو  ده ڵێــت 
لــه   کــه   داده نــا  وام  دیاریکــراودا 
میواندارییه کی گه وره م و مێزێکی ڕازاوە 
بــە قــاپ و دەفــری بەنــرخ کــە پــڕه  لــە 
زۆر جــۆر خــواردن و بیــرە و خواردنــەوەی 
و  کــۆت  بــه   منیــش  و  سەرخۆشــکەر 
شــاڵوار و ڕوخســارێکی پــڕ لــه  خۆشــی 
و شــادمانی دانیشــتووم و خه ریکــی نــان 
خۆشــم  قســه ی  گێڕانــه وه ی  و  خــواردن 
بــۆ میوانــه کان. دوای ئــەوەی خــواردن و 
خواردنەوەکەم تەواو بوو، له سه ر تەختێکی 

خەو کە پێخەفەکانی لە پێســتی ئاســکە 
کێوینــه،  ڕادەکشــێم و پشــوو ده دەم . بیــرم 
ده کــرده وه  کــه  ده بــێ بــاش خــۆم ئامــاده  
بکــه م و ســه رحاڵ و ته ندروســت بــم له به ر 
ئه وه ی به یانییه که ی وه ک کۆڕگێڕێک 

به شداری سیمینارێک ده بم.
 Sonjaله  گێڕانه وه ی ئه و به سه رهاته دا 
پێمــان ده ڵێــت ئێمــه  مرۆڤــه کان ده توانیــن 
کاتێکــی خــۆش بــۆ خۆمان پێــک بێنین 
کــه  ده بنــه  هــۆکار بــۆ زیادکردنــی و زه  و 
له گــه ڵ  کــردن  به ربه ره کانــی  بــۆ  توانــا 
ڕووداوه  ناخۆشــه کان. هــه ر لــه ڕێــگای 
ســه فه رێکی  ده توانیــن  کردنــدا  خەیــاڵ 
خۆشــیش بــۆ خۆمــان بکه یــن بــۆ ئه وه ی 
هه ســته  نه رێنی و ناخۆشه کانمان بگۆڕین 
و بیانکه ینــه   هه ســتی ئه رێنی. هه ســت و 
هــۆش و بیرکردنه وه کانمــان ســه رچاوه ن  و 
ده بــێ بــه ره و خۆشــی و ئه رێنــی بوونیــان 
ڕاکێشــین بۆئه وه  ی هه ســت به  خۆشــی و 

چێژبردن له  ژیاندا بکه ین.

  ٥.٢سامانی)سه رمایه ( ئه رێنی

 –  ١٩٣٠(  Pierre Bourdieu
٢٠٠٢( کۆمه ڵناسی فه ڕه نسه وی پێیوایه  

مه به ست له  سامان ئه وانەی خوارەوەن  :
سامانی ئابووری  .١
سامانی مرۆڤی  .٢

سامانی کۆمه اڵیه تی  .٣
سامانی ده روونناسی ئه رێنی  .٤

له ســه رده می پێشــوودا مه به ست له  سامان 
ته نیــا ئابــووری وه ک دراو یان پاره )پوڵ( 
یان توانایی ماڵی و ماتێریاڵ  بووه .  به اڵم 
ئێســتا زانستی ئابووری سامانه کانی جیا 
کردۆته وه  و مه به ست له  سامان  ته نیا دراو 
نییــه . تێگه یشــتن لــه  ســامان  و ئابووری، 
تێگه یشــتنه  لــه  هه مــوو ئــه و ڕووداوانه  ی 
که  له  ده ورووبه رماندا ڕووده ده ن و پێوه ندی 
ڕاسته وخۆیان به  کار و چاالکی تاک و 

ڕێکخراوه  کان هه یه. 
هه بوونی سامان  و ئابوورییه کی سه قامگیر 
و پته و هۆکاره  بۆ ئه وه ی چ وه ک تاک 
و به تایبــه ت چ وه ک ڕێکخــراو  ببێــت به  
هێزێکی ناوچه یی و جیهانی. سه رچاوه ی 
سامان و ئابووری هه میشه  پێناسه  بووه  بۆ 

جۆری ڕێکخراوه که . 
مه به ســت لــه  ســامانی ئه رێنــی بــه ر لــه  
ده روونناســی  گه شــه کردنی  هه رشــتێک 
تاکه کانــه  و به تایبــه ت کاتێک ئه ندامی 
ڕێکخراوێکــن، له به ر ئــه وه ی کاریگه ری 
له ســه ر هه موو ســتروکتوری ڕێکخراوه که 

داده نێت. 

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

» Sonja Lyubomirsky بازنه  یان  خشتەی خۆشی «



  ژمارە ٧٨٥ ، ٣٠ی ڕەزبەری ١٠١٣٩٩

له  جاشه وه  بۆ جاش قه ڵه مه کانی کوردستان

شەڕی نێوان کۆماری ئازەربایجان و ئەرمەنستان و دەوری کۆماری ئیسالمیی ئێران

  شێرکۆ 

د. میرۆ عەلیار

سه ره تا
ده سته واژه ی »جاش« وه ک دیارده یه کی 
فه رهه نگی له  کۆمه ڵگای کوردســتاندا، 
مێژوویەکی زۆر کۆنی نییه ، ئه گه رچی 
وه ک بابه تێکــی بایۆلــۆژی زۆر کۆنــه ! 
ئــه م  به ربــاوی  ســه رهه ڵدانی  مێــژووی 
به شــه كانی  لــه   هه رچه نــد  ده ســته واژه یه  
دیكــەی  كورســتان زووتــر بــووه  بــه اڵم لــه  
كوردســتانی ڕۆژهه اڵت، هاوکاته  له گه ڵ 
بــه  ده ســه اڵت گه یشــتن و قۆرخکردنــی 
لــه   ئایه تواڵکانــه وه   له الیــه ن  ده ســه اڵت 

ئێراندا.
لــه  ســه رەتای هاتنه  ســه ركاری خومه ینی 
وتووێــژ  ماوه یــه ک  دوای  بانده كــه ی،  و 
و بێئاکام مانــه وه ی وتووێــژ، ڕووبــه ڕووی 
شــه ڕێکی نه خوازراو و نابه رابــه ر ده بنه وه . 
پێشــمه رگه ی  هێــزی  شــه ڕه دا،  لــه م 
به هێــزی  باســکی  وه کــوو  کوردســتان 
گه لــی کــورد، ڕۆڵ و ده وری ســه ره کی 
ده گێڕێت و کۆمه ڵێک زه بری گورچکبڕ 
لــه  ڕێژیــم ده وەشــێنێت. لــه  ئاکامــی ئــه م 
هــه وڵ و چاالکییانه دا، پێشــمه رگه،  بوون 
و مه وجوودیه تــی خــۆی وه کــوو هێزێکی 

ڕاسته قینه  ده سه لمێنێت.
لــه م ڕێکه وتــه   به  دواوە، ڕێژیم له  ڕێگه ی 
هه نــدێ که ســی به کرێگیــراو و ئاڵقــه  له  
گوێــوه ، هێزێکی هاوته ریب له گه ڵ هێزی 
نــاوی  بــه   »پێشــمه رگه ی کوردســتان« 
»پێشمه رگه ی موسوڵمان« داده مه زرێنێت 
کــه  دواتــر بــه  نــاوی »جــاش« ناوبانگ 
ده رده کات. مه به ستی ڕێژیم له م کاره  سێ 

ئامانجی سه ره کی  بوو؛ 
یه کــه م، ده یویســت وا نیشــان بــدات کــه  
هێــزی پێشــمه رگه ی کوردســتان بــاوه ڕی 
بــه  ئایینی ئیســالم نییه و کافــره  ، تاکوو 
له گه ڵــی  کافــر  هێزێکــی  وه ک  دواتــر 
هه ڵسوکه وت بکات و  فه رمانی جیهادی 
لــه  دژ ده ربــکات، له  هه مانکاتدا شــه ڕی 
و  کافــر  شــه ڕی  وه کــوو  کوردســتان 
موســوڵمان پێناســه  بــکات. بابه تێک که  
دواتر له  فه رمانی جیهادی خومه ینیدا بۆ 
ســه ر کوردســتان ڕه نگی دایه وه  و شــه ڕی 
کوردستانی به  شه ڕی کافر و موسوڵمان 
شــوبهاند و ده یگــوت: »شــه ڕی ئێمــه  له  
کوردســتان له گــه ڵ کوفــره  نــه  له گــه ڵ 

تێکهەڵچوونــی خوێناویی ئــەو دواییانەی 
کۆمارەکانــی ئازەربایجان و ئەرمەنســتان 
لــە ٦ی ڕەزبــەری ١٣٩٩ی هەتــاوی = 
زایینییــەوە  ســپتامبری٢٠٢٠ی  ٢٧ی 
دەســتی پێکــرد و ئێســتاش هــەر درێژەی 

هەیە.
ڕاگەیەنــەرە  لەالیــەن  ماوەیــەدا  لــەو 
لەســەر  زۆر  هەواڵێکــی  گشــتییەکانەوە 
شــەڕی ئــەو دوو واڵتــە و دەســتێوەردانی 
هێندێــک الیەنی دەرەکی باو بوونەتەوە. 
بەتــەواوی  کــە  ڕایگەیانــدووە  تورکیــە 
ئازەربایجــان  کۆمــاری  لــە  پشــتگیری 

دەکات.
گوازرانــەوەی  لــە  بــاس  هەواڵێــک 
چەکوچۆڵی شەڕ لە خاکی ئێرانەوە بەرەو 
ئەرمەنســتان دەکات. ئێــران ئەو هەواڵەی 
وەدرۆ خســتۆتەوە، کۆمــاری ئازەربایجــان 
بەاڵم ئێرانی بە الیەنگری لە ئەرمەنستان 
تۆمەتبــار کــردووە. وێناچــێ ئــەو هەواڵە 
دروست کرابێ یان لە ئاسمان ڕا هاتبێ!

نزیکانــی  و  نوێنــەران  ڕۆژێکــە  چەنــد 
»آیــت اللــە علــی خامنــەای« و دەوڵەت 
دەستیان کردووە بە تەبلیغات و الیەنگری 
و حەقپێــدان بــە کۆمــاری ئازەربایجــان. 

کورد«.
 دووهــه م، بێڕێــزی کــردن و دابه زاندنــی 
شــکۆ و هه یمه نــه ی هێزی پێشــمه رگه ی 
کوردســتان وه ک هێزێکــی ڕزگاریبه خش 

و ئازادیخواز. 
ســێهه م، دروســتکردنی پوازی کوردی به  
مه به ســتی دووبه ره کینانه وه ، دوژمنایه تی 
و شــه ڕی ناوخۆیی، که  به داخه وه  هه ندێ 
نــه زان، گه مــژه  و هه لپه ره ســت،  که ســی 
که وتنــه  داوی ڕێژیمــه وه  و لــه  ئاکامــدا 
کۆمه ڵێــک ده رئه نجامــی ماڵوێرانکه ر و 

قه ره بوونه کراوه ی لێکه وته وه. 
لــه و هه لومه رجــه دا کــه  ئاماژه مــان پێــدا، 
ڕێژیم دیارده ی جاش و جاشــایه تی به الوه  
گرنــگ بــوو و بــۆ په ره پێدان بــه م کاره  له  
هیچ جۆره  فرتوفێڵ و چه شته  خستنێک 
سڵی نه ده کرد، چونکه  بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه  
پێویســتیی  پێشــمه رگه،   هێــزی  له گــه ڵ 
زۆری به  هێزی خۆماڵی دژبه ر هه بوو. 

دوای ڕاگرتنــی شــه ڕی چه کــداری لــه  
کوردستان و پاشه کشه ی هێزی پێشمه رگه  
بــۆ ســنووره کانی کوردســتان و ناوخــۆی 
هه رێمی کوردســتانی باشوور، جاشایه تی 
گرینگــی و بایه خــی ڕابــردووی خــۆی 
لــه  ده س ئــه دا و دوای کارلێکێشــانه وه ی 
زۆر، جاشــه کان بــه ره اڵ ده کرێــن و وه کــوو 

چونکــه   لێنادرێتــه وه ،  ئاوڕیــان  پێویســت 
خۆیــان  پێشــووی  کارکــردی  و  قازانــج 
لــه  کیــس دابــوو. هــه ر بۆیه  دواتــر ڕێژیم 
بیری له  دروستکردنی جۆرێکی دیکه  له  
جــاش، گونجاو له گه ڵ هه لومه رجی نوێ 
کــرده وه ، کــه  لێره دا وه کوو “جــاش قه ڵه م” 

پێناسه  ده کرێت.

جاش قه ڵه م  کێیه ؟
چه كــداری،  شــه ڕی  قۆناخــی  دوای 
قۆناخێکــی نــوێ هاتــه  ئــاراوه،  کــه  تــا 
ڕاده یه کــی زۆر له گــه ڵ قۆناخی ڕابردوو 
جیــاوازه  و تایبه تمه نــدی خــۆی هه یه . به  
کورتــی له  قۆناخی ڕابردوودا، جاشــه کان 
ڕاســته وخۆ لــه  دژی خه باتکارانــی کورد 
ده جه نگــن و لــه  ســه رکوتکردنی خه ڵکــی 
کوردستاندا وه کوو چاوساغ و که واسووری 
به ر له شکر ڕۆڵ ده گێڕن، به اڵم له  قۆناخی 
نوێدا، به و هۆکارانه ی پێشتر باسمان کرد، 
هه لومه رجی کوردستان گۆڕانی به سه ردا 
دێت، که وابوو پێداویستی جۆرێکی دیکه  
لــه  جــاش ســه ر هه ڵئــه دات. جاشــایه تی 
نــوێ ئــه و که ســانه  له خــۆ ده گرێــت، کــه  
قه ڵــه م، لێهاتوویی، توانا، هزر و ئه ندێشــه  
فه رهه نگــی  ســامانی  گشــتی  بــه   و 
جێگــه ی  بــه   خۆیــان  کۆمه اڵیه تــی  و 

به کارهێنــان بــۆ به رژه وه نــدی نه ته وه یــی، 
لــه  دژی نه ته وه که یان بــه کار ده هێنن. له م 
شــێوازه  نوێیــه دا، به  شــێوه ی ناڕاســته وخۆ 
و شــاراوه ، لــه  قاڵبی جۆراوجــۆری وه کوو 
كوردانی ســه ر به  ڕه وتــی ڕێفۆرمخوازانی 
و  مه ده نــی  چاالکــی  هه ندێــك  ڕێژیــم، 
ڕێکخســتنی  چه واشــه كراو،  فه رهه نگــی 
کۆڕ و کۆبوونه وه  و سمینار و کۆنفڕانسی 
)بۆوێنــه   حكومه تــی  فه رهه نگــی 
ســاڵی  کــورد  مه شــاهیری  کۆنگــره ی 
٩٨(، بــه  تایبــه ت لــه م ســااڵنه ی دواییــدا 
بــه  دروســتکردنی کۆمه ڵێــک ماڵپــه ڕ، 
که ناڵ و گرووپ له  فه زای مه جازیدا ، له  
میدیاکانــدا وه کوو لێکۆڵه ری ســه ربه خۆ، 
ڕۆژنامــه وان، چاالکــی مافــی مرۆڤ و 
...، خۆیــان ڕێکخســتووه . لــه  ســه ره تای 
ئه م ڕه وته دا، که ســانێکی وه کوو ئێحســان 
هوشــمه ند، عێرفــان قانیعــی فه رد، ســه ید 
هاشــم هیدایه تــی، و ... ئه م ئه رکه یان به  
جوانــی جێبه جــێ ده کرد. به  هه مان شــێوه  
له  بواری فه زای مه جازیدا ده کرێ ئاماژه  
بــه  کۆمه ڵێک نموونه ی وه کوو ماڵپه ڕی 

کورد پرێس و ...بکرێت. 
بــه  جێگــه ی ســه رکوتی  لــه م  قۆناخــه دا 
نه رمه بڕانــه،  شــێوه ی  بــه   ڕاســته وخۆ، 
ژێربه ژێر و له سه رەخۆ،  خه ریکی دابه زاندنی 

پرســی کــورد بۆ هه نــدێ بــاس و بابه تی 
کــورد  پرســی  به الڕێدابردنــی  الوه کــی، 
خه ڵکــی کوردســتانن،  ســه رقاڵکردنی  و 
هه نــدێ  باســی  بــه ر  خســتنه   بــه   واتــه  
باســی بێبنه مــا، لــه  هه وڵــی بێڕێزیکــردن 
بــه  ڕێبــه ران و که ســایه تییه ناوداره کانــی 
کورد، دابه زاندن و سوکایه تی به  شۆڕشی 
دروســتکردنی  کوردســتان،  خه ڵکــی 
که شوهه وای ناهۆمێدی، چاندنی تۆویی 
چه ندبه ره کــی، به فیڕۆدانــی هێــز و وزه ی 
چاالکانی کوردن، کە ڕوونە ئه م که سانه  
بــه  شــێوه ی خــوازراو و نه خــوازراو ڕۆڵــی 
لــه   ســپای ســایبێری ڕێژیــم ده گێــڕن و 
به رژه وه ندی ڕێژیمدا هه ڵســوکه وت ده که ن 

و  ئاو له  ئاسیاویی ڕێژیم ده هاوێن. 
گرووپــی دیكــه ی نــوێ هــه ن بــه  نــاو و 
نه ناســراوه وه  ،  و  جۆراوجــۆر  نازناویــی 
له ژێــر نــاوی نیشــتمانپه روه ری، ڕه خنــه ی 
بنیاتنه رانــه ، به په رۆشــبوون بۆ مه ســه له ی 
خه ریکــی  بــه رده وام   ، ... و  کــورد 
بێڕێزیکردن، جنێودان به  که ســایه تییه کان، 
خســتنه  به ر باســی هه ندێ قســه  و باسی 
بێبنەما و نازانســتی، بێڕێزی به  که سانی 
ڕابــردوو  شۆڕشــه کانی  لــه   به شــداربوو 

دەکەن .
 لــه  ئاکامــدا ئــه م که ســانه  بێجگــه  لــه 

"خوێندنه وه یه کی کارکردخوازانه  بۆ دیارده ی جاش له  کوردستان"
مالینۆفیسکی ده ڵێت: هه ر دیارده  یان توخمێکی فه رهه نگی تا کاتێک قازانج و سودی هه بێت، ده مێنێته وه .

یەکپارچەیــی  لــە  داکۆکــی  هەموویــان 
دەکــەن،  ئازەربایجــان  خاکــی کۆمــاری 
جیانەکــراوەی  خاکــی  بــە  قەرەباغیــان 
»کشــور اهل بیت« و »پارە تن اســالم« 
داناوە، فرمێســک بۆ گەلی موســوڵمانی 
داوای  و  هەڵدەوەرێنــن  ئازەربایجــان 
داگیرکراوەکانــی  ناوچــە  »چۆڵکردنــی 
لەالیــەن  ئازەربایجــان«  کۆمــاری 

ئەرمەنستانەوە دەکەن.
بــەاڵم سیاســەت و ئاکارەکانی کۆماری 
لــە  ڕابــردوو  ســاڵی   ٤٢ لــە  ئیســالمی 
ناوچەدا پێمان دەڵێ کە ئەو قسە و دروشم 
کۆمــاری  بەرپرســانی  فرمێســکانەی  و 
ئازەربایجــان  کۆمــاری  بــۆ  ئیســالمی 
لەگــەڵ  و  ناســادقانەیە  و  دووڕووانــە 

سروشتی ئەو ڕێژیمە ناگونجێن!
 وردبوونــەوە لــە بارودۆخەکە ڕاســتبوونی 
ئــەو بۆچوونە دەردەخا و دەیســەلمێنێ کە 
ئێــران خێــری لــەو شــەڕەدایە و بەتایبەتی 
و  الوازبــوون  لــە  خــۆی  بەرژەوەندیــی 
تێکشکانی کۆماری ئازەربایجاندا بەدی 

دەکات:
یــەک: لــە مارســی ١٩٩٢ی زایینییــەوە 
بــووە  پەیوەســت  ئازەربایجــان  کۆمــاری 
بــە »شــووڕای هاوکاریــی ئاتالنتیکــی 
باکــوور- ناتــۆ«  و لــە ســاڵی ١٩٩٤وە 
ئەندامــە لــە »بەرنامــەی هــاوکاری بــۆ 

ئاشتی« کە ئەویش هەر سەر بە ناتۆیە. 
ئێران زۆر لەو مەسەلەیەوە بەرتەنگە.

زایینییــەوە  ١٩٩٢ی  ســاڵی  لــە  دوو: 
کۆمــاری  پێوەندییەکانــی  و  هــاوکاری 
ئازەربایجــان لەگــەڵ واڵتی ئیســرائیل لە 
بوارەکانی سیاسی، ئابووری، ئەمنییەتی 

و نیزامیدا لە گەشەی بەردەوامدایە.
ئێران لەو ڕەوتە تۆقیوە کە نەکا کۆماری 
ئازەربایجــان پایــگا بــدات بە ئیســرائیل و 
ئیســرائیل ببێــت بــە جیران و هاوســنووری 
ئێران! ئەو دڵەڕاوکەی ڕێژیم لە وتووێژی 
»علی اکبر والیتی« لەگەڵ »کیهان« 
لــە  ١٤ی ڕەزبــەری ١٣٩٩ زۆر بەجوانی 

دەردەکەوێ.
سێ: ئەگەر کۆماری ئازەربایجان براوەی 
شــەڕ لەگــەڵ ئەرمەنســتان بــێ، بەهێزتــر 
بــە بڕوابەخۆبوونێکــی زیاتــرەوە  دەبــێ و 
ئێــران  لەگــەڵ  پێوەندییەکانــی  دەتوانــێ 
ڕێــک بخاتەوە! دۆخەکــە ڕەنگە ببێت بە 
هاندەرێــک بۆ کۆمــاری ئازەربایجان کە 
لــە مەوزەعی قودرەتــەوە بە گوڕوتینێکی 
زیاترەوە و ڕاشکاوانەتر پرسی یەکگرتنەوە 
بێنێتــەوە  ئێــران  ئازەربایجانــی  لەگــەڵ 

گۆڕێ. 
پرســەکە ئەگەر بە جیدیــش نەبێ، باکوو 
کاریگــەری  کارتێکــی  وەک  دەتوانــێ 
فشــار دژ بــە ئێــران بــە کاری بێنــێ و 

بەتایبەتــی لە دەریای خــەزەردا ئیمتیازی 
زیاتــر لــە کۆماری ئیســالمی بســتێنێ. 
لــە ملمالنەیەکــی ئەوتــۆدا، ئەمریــکا و 
ئیســرائیل پشــتی کۆمــاری ئازەربایجــان 

دەگرن.
لــە ڕابــردوودا دیتراوە کە ئێــران کۆماری 
ئازەربایجانــی بــە هانــدان و پشــتیوانی لە 

»جیاوازیخوازن« تاوانبار کردووە.
چوار: لە ئەگەری سەرکەوتنی کۆماری 
ســنووری  شــەڕەدا،  لــەو  ئازەربایجــان 
هاوبەشــی ئەو واڵتە لەگەڵ ئێران دەگاتە 

١٣٠ کیلۆمیتر.
پێنج: ســەرکەوتنی کۆماری ئازەربایجان 
بەمانــای پەرەســەندنی نفــووزی تورکیــە 
ناوچەیــی  گرنگــی  خەنیمێکــی  وەک 

ئێرانە.
شــەش: کایەکردنی کۆماری ئیســالمی 
بە کارتی مەزهــەب، کاریگەریی نەماوە 

و ڕۆژ بە ڕۆژ کاڵتر دەبێتەوە.
ئێســتا ئەگــەر هەمــوو ئــەو فاکتەرانــەی 
ســەرەوە لەگــەڵ سیاســەت و ئیدئولــوژی 
و کردەوەکانــی ڕێژیمــی ئێــران لە پەنای 
دەگەیــن  ئاکامــە  بــەو  دابنێیــن،  یــەک 
ئەوجــارەش  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە 
دوو  بــۆ  دووڕوویــی  و  درۆ  فرمێســکی 
گەلــی ئەرمەنــی و ئــازەری هەڵدەوەرێنێ 
و بەتەمــای پەلهاویشــتن و دەخاڵەتکردنــە 

لە کۆماری ئازەربایجان بەو مەبەســتە لە 
نێــوەوەی واڵتەکــە ئاژاوە بنێتەوە و دۆخی 
کۆمــاری ئازەربایجان بشــێوێنێ و ڕەوتی 
ئاڵوگۆڕەکان بە قازانجی خۆی بگۆڕێ.
ئەگەر ئەو لێکدانەوەیە بە ڕاست دەرچێ، 
دەبــێ چاوەڕوانــی هەواڵی دروســتکردنی 
چەکــداری  گرووپگەلــی  و  تاقــم 
ئازەربایجــان  نێوخــۆی  لــە  بەکرێگیــراو 
لەالیــەن کۆمــاری ئیســالمییەوە بین، بۆ 
ئەوەی شەڕەکە درێژە بکێشێ و هەر دوو 
واڵت، بەتایبەتــی کۆمــاری ئازەربایجان، 
ئەوەنــدە الواز و ناســەقامگیر و بێهێــز و 
بــێ توانــا بێت کــە نەپەرژێتە ســەر ئێران 
و نەبێتــە کێشــە بــۆ کۆماری ئیســالمی 
و تــاران بــەو شــێوەیە بەرەنــگاری نفووزی 

زیاتری ئیسرائیل لەو واڵتە بێتەوە.
کۆمــاری  بێنینــەوە.  خۆمانــی  وەبیــر 
لــە  دیفــاع  نســوی  بــە  هــەر  ئیســالمی 
فەلەســتین  موســوڵمانی  گەلــی  مافــی 
پەلی هاویشــتە نێو پرســی فەلەســتینەوە، 
جوواڵنەوەکــەی لەنێــوەوە دابــەش و الواز 
کرد، شەڕی نێوخۆی هەاڵیساند و پرسی 
فەلەســتینی لە ئەولەوییەتــی ناوچەیی و 

نێودەوڵەتی خست.
نســوی  بــە  هــەر  ئیســالمی  کۆمــاری 
دیفــاع لــە گەالنــی موســوڵمانی عێراق و 
لوبنــان و ســووریە و پاراســتنی »تمامیت 

ارضی«یــان خــۆی گەیاندە ئــەو واڵتانە، 
تاقمگەلــی چەکداری بۆ دروســت کردن، 
دانــان،  ئیختیــار  لــە  پــارەی  و  چــەک 
ئــاوری شــەڕی نێوخــۆی خــۆش کــرد و 
قەیرانگەلــی  و  ناســەقامگیری  تووشــی 
ئێســتا  کــردن.         هەمەالیەنــەی 
نۆرەی کۆماری ئازەربایجان، ئەرمەنستان 

و ناوچەی قەفقازە!
تەنیا دڵخۆشــیی کۆماری ئیســالمی لەو 
پێەوەندییەدا ئەوەیە کە ڕەنگە ڕووســیەش 
کۆمــاری  بەهێزتربوونــی  خوازیــاری 
ئازەربایجانــی نزیــک لە ناتــۆ و ئەمریکا 
بخایەنــێ،  شــەڕە  ئــەو  ئەگــەر  نەبــێ. 
لەوانەیــە ناوچەکــە بــەرەو ئــاژاوە و تێرۆر 
و ناســەقامگیری بــەرێ و دەرفــەت بــۆ 
واڵتانی دەرەکی، بەتایبەتی بۆ کۆماری 
ئیســالمی بخوڵقێنــێ دەســتی تێــوەر بــدا 
و ئەرمەنســتان و ئازەربایجانیــش تووشــی 
چارەنووســی لوبنــان و ســووریە و یەمــەن 
و... بکات. بەو هیوایە کە کۆمارەکانی 
ئازەربایجان و ئەرمەنستان بۆ چارەسەریی 
کێشەکانیان بکەونە دیالۆگ و وتووێژەوە 
و لەژێــر چاوەدێریــی ڕێکخــراوی نەتــەوە 
هاوبــەش  ڕێگاچــارەی  یەکگرتووەکانــدا 
بــۆ کێشــەکەیان بدۆزنــەوە و ڕێگــە بــە 
کۆمــاری ئیســالمی نــەدەن واڵتەکانیــان 

لێ کاول بکات.

پرســی  به  الڕێدابردنــی  و   چه واشــه کردن 
هیــچ  خۆیــدا  گشــتییه تی  لــه   کــورد 
ئامانجێکی دیکه یان نییه  . به په رۆشبوونی 
ئــه م تاقمــه بــۆ دۆزی کــورد،  ســنووری 
کوردســتانی  به شــه کانی  هه مــوو 
تێپه ڕانــدووه  و خۆیــان قه تیســی به شــێکی 
تایبــه ت نه کــردووه  و خۆ له  هه موو باس و 

بابه تێک هه ڵده قورتێنن. 
کۆتایــی  به شــی  و  ده رئه نجــام  وه کــو 
ده توانین بڵێین، جاشــایه تی له  کوردســتان 
تێپه ڕانــدووه .  قۆناخــی  دوو  ئێســتا  تــا 
قۆناخــی یه که م هاوکاته  له گه ڵ شــه ڕی 
چه کــداری و ئامــرازی به ڕێوه بردنــی ئه م 
شــه ڕه  جاشــه کانن . قۆناخــی دووهــه م بــۆ 
دوای شــه ڕی چه کداری ده گه ڕێته وه  که  
بــه  شــه ڕی نــه رم ناســراوه . لــه م  قۆناخه دا 
ئامــرازی شــه ڕ که ســانی جــاش قه ڵــه م و 
خۆفرۆش بوونه . واته  ئه و که ســانه ی که   
هــزر و ئه ندێشــه  و ســامانی کولتووری و 
کۆمه اڵیه تی خۆیان به  شێوه ی جۆراوجۆر 
نه ته وه که یــان  به رژه وه نــدی  دژی  لــه  
هه رزانفرۆش کردووه . پێویســته  بگوترێت، 
ئه گه رچی له  قۆناخی یه که مدا گوتاری 
ئامــرازی  و  چه کداریــی   شــه ڕی  زاڵ، 
بــه اڵم  بوونــه ،  جێبه جێکردنــی جاشــه کان 
ڕێژیم له  شــه ڕی نه رم خۆی نه پاراستووه . 
به  هه مان شــێوه  له  قۆناخی دووهه میشــدا 
ئه م سیاســه ته ی ڕه چاو کردووه . به تایبه ت 
له  دوای ڕاگه یاندنی ڕاسانی ڕۆژهه اڵت، 
به ڕێوه بردنــی  له گــه ڵ  هــاوکات  ڕێژیــم 
سیاســه تی شه ڕی نه رم، به  جیدی ئاوڕی 
لــه  جاشــه  کۆنــه کان و گرتنــی جاشــی 
نوێ و پۆشــته  و په رداخ کردنی ئه م هێزه  

خۆفرۆش و دژی گه لیانه  داوه ته وه . 
دوو  هــه ر  بــۆ  نووســراوه   ئــه م  په یامــی 
قه ڵه مه کانــی  جــاش  و  جــاش  تاقمــی 
کوردســتان ئه وه یــه ، ڕێژیمــی تیرۆریســت 
ئێســتا  ئاخونــدی  تیرۆریســتپه روه ری  و 
زیاتر له  هه ر کات و ســاتێک، له  ڕووی 
ناوخۆیــی و ده ره کییــه وه  ئیزۆلــه  و په راوێز 
خــراوه . تــا ئــه و جێگــه  ته نانــه ت لــه  الی 
و  قــورس  شــوێنکه وتووانی  و  هۆگــران 
قایمی خۆیشی  متمانه  و مه شرووعییه تی 
نه مــاوه   و بــه ره و هه ڵدێر و نه مــان ده چێت. 
که وایــه  باشــتر وایــه  لــه وه  زیاتــر کات به  
فیــڕۆ نــه ده ن و بگه ڕێنــه وه  باوه شــی گه ل 
و لــه  خۆشه ویســتی گــه ل خۆیــان بێبــه ش 

نه که ن.   



١١ ژمارە ٧٨٥ ، ٢١ی ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

ست فاتمە و هونەرمەندانی خوێنەری ئەو شێعرە!

قادرئەلیاسی

ماوەیــەک لەمەوبــەر لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە بەڕێزێکــی هونەردۆســت پێوەندی 
لەگــەڵ گرتــم و باســی شــێعری »ســت فاتمــە« و خوێنەرانی ئەو هەڵبەســتەی هێنایە 
بەرباس. سەرەتا چەند کورتە زانیارییەکمان پێکەوە گۆڕییەوە، دەرکەوت ئەو بەتەواویی 
بــەو وەاڵمــە نەگەیشــتووە کــە بــە دوایدا عەوداڵــە. وادیار بــوو بەڕێزێکی تــر زیاتر بەو 
بابەتــەوە ســەرقاڵ بــووە و ویســتوویەتی بزانــێ لــە نێــوان مامۆســتا ئیبراهیــم خەیــات و 
مامۆســتا خەلیل ســدیقیدا کامیان پێشــتر ئەو گۆرانییەیان وتووەتەوە. بۆیە بەباشم زانی 
باســێکی گشــتی لە ســەر ئەو بابەتە گەاڵڵە بکەم کە هیوادارم وەاڵمێکیش بێ بۆ ئەو 

بەڕێزە هونەردۆستە و هاوڕێیانی:
پێش ئەوەی بچینە سەر شێعری ست فاتمە، پێویستە بزانین: ئەم هونراوەیە هی مامۆستا 
»ئەحمــەد هەردی«یــە. مامۆســتا هــەردی)١٩٢٢ـ ٢٠٠٦( خاوەنــی دیوانــە شــێعری 

»ڕازی تەنیایی«یە. 
ڕێکەوتی نووســینی شــێعرەکە ســاڵی ١٩٥٠ـ ســلێمانی لە دیوانی »ڕازی تەنیایی«دا 
تۆمــار کــراوە. ئــەم شــێعرە لــە الیەن مامۆســتایان عەلــی مــەردان ) ١٩٠٤ـ  ١٩٨١( و 
ئیبراهیم خەیات )١٩٣١ ـ ٢٠٠٥ ( بەناوی فاتمە بە دوو ئاوازی جیاواز وتراوە. خاتوو 
کیــژان کچــی مامۆســتا ئیبراهیــم خەیــات کە بۆ خۆیشــی هونەرمەندێکــی دیارە، لە 
چاوپێکەوتنێکدا دەڵێ: »باوکم تەمەنی لە نێوان ١٥ بۆ ١٦ ساڵدا بووە کە ئەو شێعرەی 
لە مامۆستا هەردی وەرگرتووە«. بە قسەی خاتوو کیژان و بەپێی ساڵی لەدایکبوونی 
مامۆســتا خەیــات، ئەوکاتــە دەکاتــە ســاڵی ١٩٤٦ـ  ٤٧ی زایینــی. لــە پێوەندییەکــی 
تەلەفۆنیــدا، لەگــەڵ »مامۆســتا گــۆران« کوڕی گــەورەی مامۆســتا خەیات وێڕای 
پشتڕاست کردنەوەی ئەم زانیارییانەی خاتوو کیژان، وتی: »مامۆستا هەردی هاوڕێی 
مامێکم بووە بەناوی تۆفیق کە پیشــەی بەرگدووری هەبووە و باوکیشــم وەک شــاگرد 
یان فێرخواز لەبەردەستی ماممدا ئیشی کردووە. ئەو کاتە مامۆستا هەردی هاتووە بۆ 
ســەردانی مامم لە دووکانەکەی و هێشــتا شێعرەکەی تەواو نەکردووە و سەرەتای بووە. 
بۆیە ئەو چەند دێڕەی کە خوێندووەتەوە، باوکم لێی وەرگرتووە و لەبەری نووسیوەتەوە. 
ماوەیەکــی بەســەردا تێپەڕیــوە کە ئــەو ئاوازەی بۆ داناوە و بەگوێی مامۆســتا هەردیدا 
داداوە. پــاش ئــەوەی شــێعرەکە بەتەواویــی دەنووســرێ و دەگاتــە دەســتی بابــم، لەگەڵ 
هونەرمەنــدان شــەوکەت ڕەشــید و ســەالح ڕەشــید و ئەوانــی دیکــەی ئــەو ســەردەمەی 
شــاری ســلێمانیدا، ئــەو گۆرانییــە دەبــێ بە یەکێک لــەو بەرهەمانەی کە بــەردەوام لە 
دانیشــتنەکانی شــاردا بەدەنگی بابم دووپات دەبێتەوە. ئەگەرچی ئەم ڕێکەوتە لەگەڵ 
ڕێکەوتی ئەو شێعرە )١٩٥٠( کە لە دیوانی ڕازی تەنیاییدا هاتووە، یەکناگرێتەوە، بەاڵم 
بەپێی مێژووی شێعرەکانی دیکەی مامۆستا هەردی، دەگونجێ ١٩٤٦ و ٤٧ سەرەتای 
دانانی ئەو شــێعرە بووبێ و ســاڵی ١٩٥٠ تەواوی کردبێ. چونکە چەند هەڵبەســتێکی 
دیکــەی مامۆســتا هــەردی لە دیوانەکەیــدا بەرچاو دەکەوێ کــە ڕێکەوتی دانانی تا 
تەواوبوونی نزیکەی چل ســاڵی خایاندووە. بۆ وێنە »دڵێکی شــکاو« ١٩٤٦ـ١٩٨٣ی 
لەســەر نووســراوە. کەواتە لە دەســت پێکردنەوە تا تەواوبوونی شێعرەکە ٣٧ی خایاندووە، 

هەروەها ڕێکەوتی هۆنراوەی »دوو چەشن دڵداری«، نووسراوە ١٩٥٠ـ١٩٨٣.
بــەم پێیــە دەتوانیــن پشــت قایم بین بەو ڕوونکردنەوانەی بەڕێــزان کیژان و گۆران. بەاڵم 

ئەی کەی مامۆستایان عەلی مەردان، خەیات و سەددیقی تۆماریان کردووە؟
مامۆســتا عەلی مەردان ئەو ســاڵە هەڵبەســتی ســت فاتمە دانراوە، تەمەنی ٤٦ ســاڵ 
بــووە. مامۆســتا عەلــی مــەردان لەبــەر ئــەوەی لــە ڕادیــۆ بەغدا، بەشــی کــوردی هەم 

هونەرمەنــدی ڕادیــۆ و هــەم کاربەدەســتی ئــەو ئێزگەیە بــووە، دەکرێ پێش لە مامۆســتا 
خەیات تۆماری کردبێ. مامۆســتا عەلی مەردان لە نێوان ســاڵەکانی ١٩٥٠ تا ١٩٥٤ 
تۆمــاری کــردووە. دوو هونەرمەنــدی دیکە هەر کام ئەو شــێعرەیان بــە گۆرانی وتووەتەوە 
بــەاڵم وەک دووبارەکردنــەوەی ئــاوازی هەرکام لە مامۆســتایان عەلی مــەردان و خەیات 
نەک بە شــێوازێکی جیاوازتر وتوویانەتەوە. مامۆســتا بیژەن کامکار شــوێنی مامۆســتا 
عەلی مەردان کەوتووە و ئەو ئاوازەی بە شێوازی نەمر عەلی مەردان وتووەتەوە. مامۆستا 
»خەلیل ســەددیقی«ش )١٩٣٠ ـ ١٩٧٠( ڕچەی مامۆســتا ئیبراهیم خەیاتی گرتووە و 

ئەو شێوازەی هەڵبژاردووە و وتوویەتییەوە کە ئاوازی مامۆستا خەیاتە.
بەپێی مێژووی دانانی شــێعرەکە کە ســاڵی ١٩٤٦ـ١٩٥٠یە، دەردەکەوێ مامۆستا عەلی 
مەردان لە دوای ساڵی ١٩٥٠ تا ١٩٥٤ تۆماری کردووە. بەپێی قسەکانی کاک گۆران، 
ئــەو ئــاوازە کــە نەمر خەلیل ســەددیقی وتوویەتی، ئەو ئاوازەیە کە دانەرەکەی مامۆســتا 
ئیبراهیم خەیاتە. چونکە وەک لەسەرەوە ئاماژەمان پێکرد، مامۆستایان ئیبراهیم خەیات 
زۆر پێش ئەوەی لە ڕادیۆ تۆماری بکا و پاشان لە تەلەفزیۆنی کەرکووک کلیپ یان 
کاری نواندنی لێوخوێنی)Playback(ی بۆ ئەنجام بدا، جگە سلێمانی لە شارە دوور 
و نزیکەکانــی باشــوور و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە دەنگی مامۆســتا ئیبراهیم خەیات 

ناسراوەتەوە.  
ئەوەی زیاتر لێرە و لەوێ بە هەڵە باو بۆتەوە، ڕێکەوتی تۆمارکردنی دەنگی مامۆستا 
خەلیل ســەددیقییە. لە چەند شــوێن نووســراوە: خەلیل سەددیقی ئەو گۆرانییەی لە ساڵی 
١٩٥٤ و ١٩٥٥ کاتێک لە سنە سەرباز بووە، تۆمار کردووە. ئەم ڕێکەوتە بە چەند هۆ 
دوورن لە ڕاستییەوە، ١ـ ئەو مووزیکەی بۆ ست فاتمەی خەلیل سەددیقی ئامادە کراوە، 
لــە الیــەن تیپــی مۆســیقای ڕادیــۆ کرماشــانەوە بووە و ســۆلۆی ڤیالۆنی نەمر موشــتەبا 
میــرزادە لــەو بەرهەمــەدا هــاوار دەکا. ٢ـ هۆیەکــی دیکەی ناڕاســتبوونی ئــەم ڕێکەوتە 
گۆڤانێکــی  ئــەو ســەردەمەیە، ئەویــش مامۆســتا محەممەد کەمانگەرە کــە لەو کاتەدا 

یەکێک لە بەرپرسانی ڕادیۆ کرماشان بووە. 
رۆژی دووشــەممە، ٢٠٢٠/٩/١٥ لــە پێوەندییەکــی تەلەفۆنیــدا کــە لەگــەڵ مامۆســتا 
محەممــەد کەمانگــەردا هەمبوو، بە درێژی باســی چوونی مامۆســتا خەلیل ســەددیقی 
بۆ ڕادیۆ کرماشــانی گێڕایەوە و ســاڵ و تەنانەت وەرزەکەشــی دەستنیشــان کرد. بەڕێز 
مامۆستا کەمانگەر وتی: »پاییزی ١٣٤٢ی هەتاوی بەرامبەر بە ١٩٦٣ی زایینی ئەو 
بەرهەمە لە ڕادیۆ کرماشان و لە الیەن تیپی مۆسیقای کرماشان و بە بەشداری مامۆستا 
موشتەبا میرزادە تۆمار کراوە.« مامۆستا کەمانگەر تەنیا کەسێکی ئاگاداری مێژووی 

ڕادیۆ کرماشانە کە بەخۆشییەوە لە ژیاندایە. 
بەاڵم هەتا ئێســتا وەک ســاڵ و ڕێکەوت، دەستنیشــانی ساڵی تۆمارکردنی ئەو بەرهەمە 
بــە دەنگــی مامۆســتا خەیاتمان نەکردووە. واتە کەی ئــەو گۆرانییەی لە ڕادیۆ کوردی 
بەغدا تۆمارکردووە و کەی کاری کلیپەکەی لە تەلەفزیۆنی کەرکووک ئەنجام داوە؟ 
مامۆستا گۆران لەوبارەوە وتی: سەروبەندی ساڵی ١٩٦٩ و ٧٠ی زایینی بووە کە بابی 
ئەو گۆرانییەی بە ڕەسمی تۆمار کردووە. واتە مامۆستا خەلیل سەددیقی ٦ تا ٧ ساڵ 
پێش مامۆستا خەیات کەوتووە. بەاڵم ئەمە هیچ لەو ڕاستییە ناگۆڕێ کە ئاوازەکە هی 

مامۆستا ئیبراهیم خەیات بووە.
پرسیارێکی جێگای سەرنج!

بۆچــی مامۆســتا خەلیــل ســەددیقی لــە کاتــی خوێندنــی گۆرانییەکــەدا، نــاوی فاتمە 
ناهێنێ؟ چونکە مامۆستا سەددیقی ساڵی ١٣٣١ی هەتاوی ـ ١٩٥٢ی زایینی لەگەڵ 
خاتوونێــک بەنــاوی فاتمە ژیانی هاوبەش پێکدێنێ و لەبەر پاراســتنی دابونەریتی باوی 
چەقبەستووی ئەو کاتە، نەیویستووە یان ڕێگەیان پێ نەداوە ناوی فاتمە بێنێ. وەک لە 

سەرچاوە: 
١ـ دیوانی ڕازی تەنیایی، مامۆستا ئەحمەد هەردی

٢ـ وتەکانی مامۆستا محەممەد کەمانگەر
٣ـ ڕوونکردنەوەی بەڕێزان خاتوو کیژان و گۆران خەیات.

گۆرانییەکەدا هاتووە، لەباتی فاتمە وشەی چاوەکەم و گیانەکەم دووپات دەکاتەوە. 
لەو چوار هونەمەندە تەنیا بیژەن کامکار لە ژیاندا ماوە. بۆیە وێڕای ســاو بۆ یادی 
ئەو هونەرمەندە کۆچکردووانە و تەمەندرێژی بۆ مامۆستا بیژەن کامکار، هەڵبەستی 
ست فاتمە دەکەین بە پاشکۆی ئەم بابەتە و خوێنەرانی ئەم بابەتەش بە دنیای جوانی 

هونەر و کامرانی دەسپێرین:

فاتمە! دووچاوی مەستت، پڕ تەلیسمی جوانییە
پڕ شەرابی خۆشەویستی و ئارەقی یەزدانییە

بەژن و بااڵکەت نموونەی ھەیکەلی یۆنانییە
الر و لەنجەت مووسیقایە، بەستەیە، گۆرانییە

بووکی ڕازاوەی خەیاڵم، گیانەکەم، ست فاتمە
تاقە پرشنگێکی چاوت، ئەوپەڕی ئاواتمە

گەرچی دڵداری لە خاکی ئێمەدا ئەفسانەیە
ھەر بە تەنیا بۆ کوڕی خاوەن تەالر و عانەیە

گیانەکەم، ئەمما دڵی من لەو دڵە شێتانەیە
بێ ئەوەی ھیچ شک بەرێ، کوژراوی ئەو چاوانەیە
ھەر بە تەنیا خۆشەویستی شک ئەبەم ست فاتیمە

سەروەتم ناوێ، بزەی تۆ، ئەوپەڕی ئاواتمە

خۆشەویستی وا کە نامەی خوایە بۆ پێغەمبەران
بەرز و ناسک، وەک ھەناسەی پڕ گۆاڵوی دلبەران

نەک وەکوو حەزکردنی دینار و گەوھەرپەروەران
ئەو کەسانەی بۆ قڕانێ چەندە دڵیان ھەڵوەران
خەڵکی تر پارەپەرستی با بکەن ست فاتیمە:
من بە تەنھا تۆپەرستی، ئەوپەڕی ئاواتمە

زۆر کەڕەت ھانم ئەدا داخی دەروونی پڕ گڕم
بۆتی ھەڵڕێژم سکااڵی ناسکی گەرم و گوڕم

داخەکەم کاتێ کە دێمە بەر دەمت واقی وڕم
وام ئەشێوێنێ بە جۆرێ نایەڵێ ھیچ دەربڕم

بووکی ڕازاوەی خەیاڵم گیانەکەم ست فاتیمە!
گوێیە بۆ ئەم ڕازە شل کەی، ئەوپەڕی ئاواتمە
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دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان: 

ڕەزبــەر،  ١٤ی  دووشــەممە  ڕۆژی   
»خەدیجــە  نــاوی  بــە  هاوواڵتییــەک 
ســاڵ   ٣٣ تەمــەن  مەهدی پــوور« 
هێــزە  لەالیــەن  ئیــالم،  شــاری  خەڵکــی 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
دوو  ڕەزبــەر،  ١٥ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
ناوەکانــی  بــە  کۆمەاڵیەتــی  چاالکــی 
»ئەندێشــە ســەدری و نــدا پیرخزرانیــان« 
خەڵکی ســنە و دانیشــتووی تاران، لەالیەن 
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر کران و 

بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »محەممەد 
»جەمــاڵ«  کــوڕی  خاڵەنــژاد«  عەلــی 
»مارەغانـ«ـــی  گونــدی  خەڵکــی 
سەردەشت، لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
ســێ  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
هاوواڵتیی مەریوانی بە ناوەکانی »حامید 
»ســۆران  ســاڵ،   ٥٠ تەمــەن  دادســتان« 
دادســتان« تەمــەن ٢٢ ســاڵ و »حەمدی 
خەڵکــی  ســاڵ   ٤٠ تەمــەن  دەبســتانی« 
بــە  ســەر  شــێخان«  »دەگای  گونــدی 
مەریــوان، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 
دەسبەســەر کــران و بــۆ شــوێنیکی نادیــار 

ڕاگوێزراون.
ڕەزبــەر،  ١٩ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »عوســمان 
خوداکەرەمــی« کــوڕی کەریــم خەڵکــی 
گونــدی »وەتەمیشـ«ـــی شــاری بــۆکان، 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا.
ڕەزبــەر،  ٢٤ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »مــەال 
جەمشید حەمیدی« کوڕی »مەحموود« 
شــنۆ،  »شــاوانە«ی  گونــدی  خەڵکــی 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر 

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

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی 
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.
کرا.

چەنــد ڕۆژ پێــش هێــزە ئەمنییەتییــەکان 
کچــە خوێندکارێکــی کوردیــان بــە ناوی 
»سومەیە کارگەر« خەڵکی شاری ئیالم 
و دانیشتووی شاری تاران دەسبەسەر و بۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگواستووە.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: 

چاالکــی  بەشــەر«  بەنــی  »شــادمان   
مەدەنــی و ئەندامی گرووپی شــاخەوانیی 
جێبەجێکردنــی  بــۆ  »چلچەمــە« 
بــە  خــۆی  دەبــێ  حوکمەکــەی 
بناســێنێت. ســنە  ناوەندیــی  زیندانــی 

کەمکردنەوەی حوکمی 
زیندانیی هاوواڵتییان: 

حوکمی ١٠ ســاڵ زیندانــی زیندانییەکی 
سیاسیی کورد بە ناوی »دارا ڕەشیدی« 
شــاری  خەڵکــی  مســتەفا  کــوڕی 
سەردەشــت، لە زیندانیــی ناوەندیی ورمێ، 
بــۆ ٧ ســاڵ و ٦ مانــگ کــەم کرایــەوە.
تەعزیریــی  زیندانــی  ســاڵێک  حوکمــی 
نــاوی  بــە  مەزهەبــی  چاالکێکــی 
»ســلێمان خێرەدەســت« تەمــەن ٤٣ ســاڵ 
خەڵکــی گونــدی »داشــبەند«ی شــاری 
کرایــەوە. کــەم  مانــگ   ٩ بــۆ  بــۆکان، 

ڕاگواستن بۆ زیندان:

هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەزیز 
ورمــێ،  شــاری  خەڵکــی  نەســیری« 
لــە  دەسبەســەری  لــە  ڕۆژ   ٢٦ پــاش 
گرتنگــەی ئیتالعاتــی ســپای پاســداران، 
بــە تــەواو بوونی ماوەی لێپرســینەوەکەی، 
ڕەوانــەی زیندانــی ناوەندیــی ورمــێ کرا.
ڕەزبــەر،  ١٠ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 

خوێنــدکاری  مــورادی،  تــاری  فەرهــاد 
کارناســی بــااڵی جوغرافیــای سیاســیی 
ســنە،  شــاری  نــووری  پەیــام  زانکــۆی 
زیندانییەکــەی  مــاوەی  تێپەڕاندنــی  بــۆ 
ڕەوانــەی زیندانــی ناوەندیــی ســنە کــرا.
ڕۆژی شــەممە ١٩ی ڕەزبەر، چاالکێکی 
»ئەفشــار  نــاوی  بــە  کــورد  مەدەنیــی 
فەتحــی« کــوڕی »ئەحمــەد« خەڵکــی 
گوندی »تەنگیســەر« ســەر بە ژاوەرۆی 
سنە، بۆ تێپەڕاندنی ماوەی زیندانییەکەی 
ڕەوانــەی زیندانــی ناوەندیــی ســنە کــرا.
ڕۆژی یەکشــەممە ٢٠ی ڕەزبەر، شادمان 
بەنی  بەشەر، چاالکی مەدەنی و ئەندامی 
بــۆ  گرووپــی شــاخەوانیی »چلچەمــە« 
خــۆی  حوکمەکــەی،  جێبەجێکردنــی 
تاوانەکانــی  بەڕێوەبەریــی   ٤ لقــی  بــە 
دواتــر  و  ناســاند  ســنە  کەیفەریــی 
گوازرایــەوە. شــارە  ئــەو  زیندانــی  بــۆ 
ڕەزبــەر،  ٢٤ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
چاالکێکــی ســوننی مەزهــەب بــە نــاوی 
»عەزیــز حەیدەرپــوور« تەمــەن ٣٧ ســاڵ 
و خەڵکــی گونــدی »کەڕێــز« ســەر بــە 
بەشــی ئەنــزەل و دانیشــتووی ورمێ، پاش 
تەواوبوونــی مــاوەی لێپرســینەوەکەی بــۆ 
زیندانــی ناوەندیــی ئــەو شــارە ڕاگوێــزرا.
دوو  ڕەزبــەر،  ڕۆژی چوارشــەممە ٢٣ی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »بێهزاد 
خەڵکــی  و  ســاڵ  تەمــەن ٢٧  تەالیــی« 
گوندی »ئەنبێـ«ـــی ناوچــەی تەرگەوەڕ 
و دانیشــتووی شــاری ورمێ و »ســیاوەش 
خەڵکــی  ســاڵ   ٢٨ تەمــەن  جــەوان« 
کوشتارگای ورمێ، پاش لێپرسینەوەکەیان 
لــە گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعاتی ورمێ، 
بۆ زیندانی ناوەندیی ئەو شارە ڕاگوێزراون.

 مانگرتنی زیندانیی، و 
ئازادنەکردنی زیندانی لە 

زیندان:

  دەزگای دادوەریــی حکوومەتــی ئێــران 
زیندانییەکــی  ئازادکردنــی  حوکمــی 
گرتووخانــەی  لــە  کــوردی  سیاســیی 
ورمــێ، بە نــاوی »محەممەد پەتاشــی« 
کــوڕی »محەممــەد کەریــم« خەڵکــی 
شــاری  »قەمتــەرە«ی  گونــدی 
وەزارەتــی  بــەاڵم  دەرکــرد،  پیرانشــار 
ئــەو  ئازادکردنــی  لەگــەڵ  ئیتالعــات 
کــرد. دژایەتیــی  سیاســییە  زیندانییــە 
ڕەزبــەر،  ٢٢ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
زیندانیــی  موکــەڕەم«  »عــادڵ 
گرتووخانــەی  لــە  کــورد  سیاســیی 
نەکردنــی  جێبەجــێ  پــاش  ورمــێ، 
بەرپرســانی  لەالیــەن  داواکارییەکانــی 
گــرت. مانــی  دووبــارە  زیندانــەوە،  ئــەو 
پــاش مانگرتنــی »موژگان کاووســی«، 
لێکۆڵــەر و نووســەری کوردی یارســانی، 
پێیــان  ئێڤیــن  زیندانــی  بەرپرســانی 
ڕاگەیانــدووە کــە هەتا پێنج مانگی دیکە 
مافی داواکردنی ئازادیی بێمەرجی نییە.
ئــاگادار،  ســەرچاوەیەکی  وتــەی  بــە 
بەپێــی یاســا هــەر مەحکوومکراوێــک بە 
زینــدان، پــاش تێپەڕاندنی ٢ لەســەر ســێی 

زیندانییەکــەی دەتوانێــت داوای ئازادیــی 
ئیمکانــی  ئێســتا  هەتــا  بــکات،  بێمــەرج 
داواکارییەکەی موژگان کاووسی لەالیەن 
بەرپرســانی زیندانــەوە دەســتەبەر نەکــراوە.

خۆسووتاندنی زیندانی: 

ڕۆژی یەکشەممە ٢٧ی ڕەزبەر، »عادڵ 
کــورد  سیاســیی  زیندانیــی  موکــەڕەم« 
نیشــانەی  بــە  ورمــێ  گرتووخانــەی  لــە 
ناڕەزایەتی دەربڕین لەمەڕ جێبەجێنەکردنی 
داواکارییەکــەی، ئاگــری لــە جەســتەی 

خۆی بەردا.
ئێوارەی ڕۆژی دووشــەممە ٢٨ی ڕەزبەر، 
سیاســیی  زیندانیــی  موکــەڕەم،  عــادڵ 
کــورد لــە گرتووخانەی ورمێ، لە ژووری 

تاکەکەسیدا دەستی داوەتە خۆکوژی.

حوکمی قرتاندنی قامکی 
دەست: 

لقــی دووی دادگای کەیفەریــی ورمــێ، 
حوکمــی قرتاندنی چوار قامکی دەســتی 
ڕاســتی بــە ســەر زیندانییەکدا، بــە ناوی 
کــوڕی  ئەکبــەری«  عەلــی  »ئــارش 

ئیسالم، داسەپاند. 
حوکمــی قرتاندنی چوار قامکی دەســتی 
ڕاســتی دوو برا بــە ناوەکانی »مێهرداد و 
شــەهاب تەیمووری« کوڕی »حوســێن« 
دانیشــتووی  و  زەهــاو  ســەرپێڵ  خەڵکــی 
مەالردی کەرەج، بە تۆمەتی »دزیکردن« 
لە زیندانی ناوەندیی ورمێ لەالیەن دیوانی 

بااڵی واڵتەوە پشتڕاست کرایەوە.
ئەمســاڵ،  گەالوێــژی  ١٩ی  ڕێکەوتــی 
کۆبوونــەوەی دادگاییکردنــی دۆســییەی 
ئەو زیندانییە بەڕێوەچوو و دادگا ناوبراوی 
بــە تۆمەتــی »١٦ حاڵەتــی دزیکردنــی 
حــەددی« بــە قرتاندنــی چــوار قامکــی 
دەســتی ڕاســتی بە شــێوەیەک کە پەنجە 
گەورەکــەی و بــەری دەســتی بمێننــەوە، 

مەحکووم کردووە.

تەقەی هێزە سپای 
پاسداران لە هاوواڵتییان: 

تەقــەی هێــزە نیزامییەکان لە ماشــینێکی 
دەوڵەت ئــاوای  گەڕەکــی  لــە  پێــژۆ 
برینداربوونــی  و  کــوژران  کرماشــان، 
لێکەوتــەوە.؛  یارســانیی  هاوواڵتیــی  دوو 
لــەو  ڕایگەیانــدووە  کوردپــا  هەواڵنێــری 
ڕووداوەدا »ئەشــکان عەزیــزی« کوژراوە 
بــووە. برینــدار  عەزیــزی«  »بورهــان  و 

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران: 

لــە ماوەی ڕۆژانی ڕابردوودا کۆڵبەرێکی 
کورد بە ناوی »ئەســعەد نۆدشــەیی« بە 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومــەت 
لە ســنووری »تەتــە«ی هەورامان بریندار 

کرا.
ڕۆژی هەینی ١٨ی ڕەزبەر، کۆڵبەرێکی 
نــاوی »کەمــاڵ میرزایــی«  بــە  کــورد 
خەڵکــی شــاری »سەالســی باوەجانــی«، 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  بەهــۆی 
حکوومەتەوە لە سنووری نەوسوود پێکرا.

ڕۆژی شەممە ١٩ی ڕەزبەر، کۆڵبەرێکی 
کــورد بــە نــاوی »ڕەحمــەت ئەمینــی« 
»دارمەکۆنـ«ـــی  گونــدی  خەڵکــی 
بەشــی وەزنێی سەردەشــت، بە تەقەی هێزە 

نیزامییەکانی حکوومەت پێکرا.
کاتژمێــر ٩ی شــەوی دووشــەممە ٢١ی 
ڕەزبەر، کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی »وەزیر 
وەیســی« خەڵکی گونــدی »جۆجاڕ«ی 
بەهــۆی  سەالســی  باوەجانــی،  بەخشــی 
تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەت لە سنووری نەوسوود پێکرا.
لە ئەنجامی ڕاوەدوونانی هێزە نیزامییەکان 
حکوومەتی ئێران، کاسبکارێکی سەقزی 
بە ناوی »هیوا وەکیلی« کوڕی کەریم، 

گیانی لەدەست دا.
ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی  ئێــوارەی 
بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی  ڕەزبــەر،  ٢٦ی 
تەقــەی  بــە  شــەمس«  »ئەمیــن  نــاوی 
هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتــی ئێران لە 

سنووری چاڵدێران کوژرا.
ڕەزبــەر،  ٢٤ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  مەریوانــی  کاســبکارێکی 
»ئیســماعیل نەورۆزی« تەمەن ٣٦ ســاڵ 
شــارەکی »کانی دینــار«ی  دانیشــتووی 
ئــەو شــارە، بە تەقەی هێــزە نیزامییەکانی 

حکوومەتی لە کرماشان بریندار بوو.
شــەوی دووشــەممە ٢٨ی ڕەزبــەر، هێــزە 
نیزامییەکانــی حکوومــەت لــە ســنووری 
بڕوێشــکانیی شــاری بانــە، کۆڵبەرێکــی 
کورد بە ناوی »یاســین فیکری« تەمەن 

٢٢ ساڵیان ئازار و ئەشکەنجە کردووە.

تەقینەوەی مین: 

ڕەزبــەر،  ١٦ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »خوســرەو 
حەسەنی« تەمەن ٣٨ ساڵ خەڵکی گوندی 
»کۆریەرە« و دانیشتووی شاری مەریوان، 
بەهــۆی تەقینــەوەی میــن دەســتی قرتــا.

ئێعدامی هاوواڵتییان:

ڕەزبــەر،  ٣٠ی  چوارشــەممە  ڕۆژی   
بــە  زیندانییــەک  ئێعدامــی  حوکمــی 
نــاوی »شــارام تەخشــا« خەڵکی شــاری 
کرماشــان، لە زیندانی سنە جێبەجێ کرا.

گیان لە دەسدان و 
برینداربوونی کرێکاران: 

ڕەزبــەر،  ١٣ی  یەکشــەممە  ڕۆژی   
کرێکارێکــی کــورد بە ناوی »شــاخەوان 
فەتاحــی« خەڵکــی گونــدی »گــەالڵ« 
بەخشــی ناوەندیــی شــاری پــاوە، بە هۆی 
بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی لەدەســت دا.
ڕەزبــەر،  ٢١ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  کــورد  کرێکارێکــی 
کاتــی  لــە  خانــی«  »مەولــوود 
کارکردنــدا تووشــی ڕووداوی کار بــوو.
ئەو کرێکارە کوردە لە بینایەک لە گوندی 
»شــیان« ســەر بە ژاوەرۆی ســنە تووشی 
ڕووداوی کار بــووە و بەســەختی برینــدار 
بووە و ڕەوانەی نەخۆشخانەی سنە کراوە.
ڕەزبــەر،  ٢٥ی  هەینــی  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کــورد بــە ناوی »عوســمان 
عەبدوڵــازادە« خەڵکــی ســەقز، لە کاتی 
کارکردنــدا تووشــی ڕووداوی کار بــوو.
لەو پەیوەندییەدا کرێکارێکی سەردەشــتی 
بــە نــاوی »عەلــی خزرنیــا« لــە گوندی 
»بێژوێ« لە باشــووری شاری سەردەشت 
لە کاتی گوێزتەکاندن بەربووەوە و بەهۆی 
قورســیی برینەکانیەوە گیانی لەدەست دا.
دوو کرێکاری دامەزراوەی وزەی سیکلی 
ورمــێ، کەوتوونەتــە نــاو ئیگــزۆزی ئــەو 
وزەیەخانە و لە ئەنجامدا کرێکارێک گیانی 
لەدەســتداوە و کرێکاریــش برینــدار بــووە.
شوناســی ئەو کرێکارەی گیانی لەدەســت 
داوە«هادی پوور« ڕاگەیەندراوە و شوناسی 
ئەو کرێکارەکەی دیکە هەتا ئێستا ناڕوونە.

 خۆکوژی: 

ڕەزبــەر،  ٢٩ی  سێشــەممە  شــەوی 
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »حەمیــد 
جاســمی« خەڵکی شــاری ســنە، بەهۆی 
کێشەی ماڵی کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.


