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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پەیامی پیرۆزبایی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
بەبۆنەی ساڵی نوێی زایینییەوە
ساڵی تازەی زایینی پیرۆز بێت
بەبۆنەی سەری ساڵی تازەی زایینی و لەدایکبوونی حەزرەتی عیسا مەسیح پیرۆزبایی
لە هاونیشتمانیانی مەسیحیمان لە ئێران و بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەم،
ئاواتمانە ساڵی  ٢٠٢١ساڵی ئاشتی و پڕ لە خۆشی بێ بۆ هەموو الیەک.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری
١١ی بەفرانباری ١٣٩٩ی هەتاوی
٣١ی دێسامبری ٢٠٢٠ی زایینی
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ڕێکخــراوی چاودێــری مافــی مرۆڤــی
نەتەوە یەکگرتووەکان لە نوێترین ڕاپۆرتی
خۆیدا بۆ ســاڵی  ٢٠٢٠ئاشکرای کردووە
کــە کۆمــاری ئیســامی ئێــران دووهــەم
پێشێلکەری مافەکانی مرۆڤە لە جیهاندا.
لــە ڕەدەبەندییەکــدا کــە ڕێکخــراوی
چاودێــری مافــی مرۆڤــی نەتــەوە
یەکگرتووەکان باڵوی کردووەتەوە؛ هاتووە
کــە «ڕەجــەب تەیــب ئەردووغــان ،کیــم
جۆنــگ ئــوون و ڤێالدیمێــر پووتیــن» بــە
ڕیــز لە ڕەدەی هەشــتەم ،نۆهەم و دەیەمی
پێشــێلکارانی مافــی مرۆڤــی ســاڵی
٢٠٢٠دان.
ئــەو ڕێکخراوەی مافــی مرۆڤییە ،وێنەی
«خامنەیــی « لــە تەنیشــت  ٩ڕێبــەری
دیکتاتــۆر و نادێموکراتیــک دانــاوە و
ئامــاژەی بــە بەشــێک لــەو جینایەتانــە
کــردووە کــە بــە فەرمانــی «خامنەیــی»
ئەنجام دراون.
ڕێکخــراوەی چاوەدێــری مافی مرۆڤ لە
ســەرەتای ســاڵی نوێی زایینیی ٢٠٢١دا،
لیســتەی  ١٠واڵتــی پێشــێلکاری مافــی
مرۆڤی لە ساڵی ٢٠٢٠دا باڵو کردووەتەوە
کــە «ئێــران» دوای «جمهــوری خەلقــی
چین» لە پلەی دووهەمی ئەو لیســتەیەدا
ناوی هاتووە.
بەشــێک لــەو پێشــێلکارییانەی مافــی
مرۆڤــی ڕێژیمی ئێران ئێعدام ،ســەرکوت،
سزای زیندانیی قورس و بێسەروشوێنکردنی
هاوواڵتیان لەخۆ دەگرێت.
لەالیەکــی دیکەشــەوە ڕێكخــراوی
«هەواڵنێرانــی بێســنوور» لــە ڕاپۆرتــی

ســااڵنەی خۆیــدا بــاوی کردووەتــەوە کە
ئێــران گەورەترین بكوژی ڕۆژنامەنووســان
لە نیوسەدەی ڕابردوودایە.
ئــەو ڕێكخــراوە ئامــاژەی بەوە كــردووە کە
لــە ســاڵی ٢٠٢٠دا  ٥٠ڕۆژنامەنــووس و
میدیــاكار كــوژراون .زۆربــەی قوربانییــان
ئەوانــە بــوون كــە بەهــۆی لێكۆڵینــەوە و
بەدواداچوونیان بۆ دۆســیەكانی گەندەڵیی
سیاســی ،ئیــداری و دارایــی و هەندێــک
پرســی تایبــەت بــە ژینگــە كــوژراون.
ئامــاژەی بــەوەش کــردووە کە ئێــران تاكە
واڵتە زۆر بە ڕاشكاوی فەرمانی كوشتنی
ڕۆژنامەنووسان دەدات.
واڵتانــی «مێکزیک ،هێند و پاكســتان»
بــە خراپتریــن و نائارامتریــن واڵت بــۆ
چاالكیی ڕۆژنامەنووســان هەژمار كراوە و
ئێرانیش تاكە واڵتە کە زۆر بە ڕاشــكاوی
فەرمانی كوشــتنی ڕۆژنامەنووسان دەدات
و لە نیوســەدەی ڕابــردوودا هیچ واڵتێک
هێنــدەی ئێــران لــە ڕۆژنامەنووســانی
نەكوشتووە.
ئــەو ڕێكخــراوە ئامــاژەی بــە «ڕوحوڵــا
زەم» بەڕێوەبــەری كەناڵــی تێلێگرامیــی
«ئامەدنیــوز» كــردووە كــە ماوەیــەک
لەمەوبەر لە ئێران لەسێدارە درا.
كوشــتنی ئــەم ڕۆژنامەنووســە لە ئاســتی
نێودەوڵەتــی هەرایەكــی زۆری لێكەوتەوە و
زۆرێک لە واڵتان و ڕێكخراوەكانی مافی
مــرۆڤ بەتونــدی ســەركۆنەی ڕێژیمــی
ئێرانیان كرد.
پێشتریش لە مانگی ڕەزبەردا فێدراسیۆنی
نێونەتەوەیــی مافەکانــی مــرۆڤ لــە

ڕاپۆرتێکــی  ٦٠الپەڕەییــدا لەژێرنــاوی
«لێخۆشــبوون بــۆ هیــچ کــەس نییــە؛
پەرەســەندنی ســزای ســێدارە لــە ئێــران»
ڕایگەیاندبــوو کــە ئێعدامــە بێســنوورەکان
لــە ئێــران بوونەتــە پەڵەیەکــی ڕەش لــە
پەروەنــدەی مافــی مرۆڤــی ئــەم واڵتــە بە
چەشــنێک کــە پــاش چیــن ئێــران پلــەی
دووهەمــی ئێعدامەکان لــە جیهانی هەیە؛
ئاماژەشــی بــەوە کــردووە کــە تەنیــا لە ٩
مانگی یەکەمی ســاڵی ٢٠٢٠دا نیزیک
بە  ٢٠٠کەس لە ئێران لە سێدارە دراون.
دۆخــی مافەکانــی مــرۆڤ لــە
کوردســتانی ئێــران چەندقــات خراپتــر لــە
دۆخــی ئاماژەبۆکــراو لــە سەرانســەری
ئێرانــە؛ ناوەنــدی ئامــاری ڕێکخــراوی
مافــی مرۆڤــی کوردپــا ،لــە کۆتایــی
ســاڵی ٢٠٢٠ی زایینــی ،لــە ڕاپۆرتێکــی
جیاکاری_ئاماریــدا ،ئامــاری کــوژران
و برینداربوونــی کۆڵبەرانــی لــە ماوەی ٩
ســاڵی ڕابــردووی زایینی خســتتەڕوو (لە
ســاڵی  ٢٠١٢هەتا ســاڵی  )٢٠٢٠کە بە
کورتی بەم چەشنەیە:
لــە ســاڵی ٢٠١٢هەتــا ســاڵی  ٢٠٢٠بــە
گشــتی  ١٣٨٢کۆڵبەر کــوژراو و بریندار
بوونــە ( ٤٩٦کــوژراو و  ٩١٣برینــدار).
 ٢٨کــەس لــەو کۆڵبەرانــە کە کــوژران و
برینــدار بوونــه ،تەمەنیان لە ژێر  ١٨ســاڵ
بــووە %٧٨ .لــەو کۆڵبەرانــە بــە تەقــەی
ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی کۆماری
ئیسالمی کوژران و بریندار بوون .کوژران
و برینداربوونــی کۆڵبــەران بــە هــۆی
بەربوونەوە لە بەرزایی  ،%٧سەرمابردوویی

و ڕنــوو %٦و تەقینــەوەی میــن  ،%٥لــە
هــۆکارە ســەرەکییەکانی کــوژران و
برینداربوونی کۆڵبەران بوون.
هەروەهــا لــە مــاوەی  ٩مانگــی یەکەمی
ساڵی ١٣٩٩دا ،بە گشتیی  ٨٨هاوواڵتیی
کورد بە تۆمەتی «ئەمنییەتیی» لەالیەن
دەزگای قەزایــی کۆماری ئیســامییەوە،
بــە زینــدان و ســزاکانی دیکــە مەحکــووم
کراون.
لە ئامارێکی دیکەشــدا کوردپا ئاشکرای
کردووە کە لە ماوەی  ٩مانگی یەکەمی
ســاڵی  ،١٣٩٩بە گشتی  ٣٧٣هاوواڵتیی
کورد لە کوردســتان دەسبەســەر کراون کە
 ٣٣٣کــەس لــەو دەسبەســەرکراوانە لــەو
ماوەیەدا ،لەالیــەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە
دەسبەسەر کراون.
کەمتریــن حوکمــی داســەپاو بەســەر ئــەم
گیراوانــە  ٢مانــگ زینــدان و زۆرترینــی
ئەو حوکمانەش ئێعدام بووە.
تۆمەتــیوەپاڵــدراو لە کاتی داســەپاندنی
حوکم بەســەر ئەم کەســانە بە کورتی بەم
چەشنە بووە:
هــاوکاری لەگــەڵ حیزبــە کوردییەکانــی
دژبــەری حکوومەتــی ئێــران ،پڕۆپاگەندە
دژی نیــزام ،بەشــداری لــە کۆبوونــەوەی
ناڕەزایەتیــی مانگــی بەفرانبــاری ســاڵی
 ٩٦لــە شــاری بانــە بەنیســبەت کوژرانی
کۆڵبەران ،هەوڵدان دژی تەناهی نەتەوەیی،
تێکدانــی نەزمــی گشــتی ،ئەندامبوون لە
گرووپە توندڕەوە مەزهەبییەکان ،ئاگردانی
بەنێــری قاســم ســلێمانی ،بەشــداری لــە
کۆبوونــەوە بــە مەبەســتی ئاژاوەنانــەوە،

ســیخوڕیکردن بــۆ واڵتــان ،کۆبوونــەوە و
تەبانــی ،ســەرپێچیکردن و بێڕێــزی بــە
حکوومــەت و مەئمــووران ،دەربازبــوون لــە
ســنوور بە شــێوەی نایاســایی ،هەڵگرتن و
فرۆشــتنی چەکوچــۆڵ و ئەندامبــوون لە
گرووپە دژبەرەکانی نیزام.
ئــەو کەســانەی کــە ئــەم حوکمانەیــان
بەسەردا سەپاوە بریتی بوون لە کۆمەڵێک
چاالکی بوارەکانی مەزهەبی ،ژینگەیی،
فەرهەنگــی ،ڕۆژنامەوانــی ،مەدەنــی،
زیندانییانی سیاســی ،بواری ژنان ،بواری
کرێکاری.
هــەر لــەو ماوەیــەدا بــە گشــتیی ٢٩
هاوواڵتیــی کورد ،ئێعدام کراون کە ســێ
کەسیان زیندانی سیاسی بوون و بەگشتی
لــەم زیندانانــە ئێعــدام کــراون ٩ :کەس لە
زیندانی سنە ٧ ،کەس لە زیندانی ورمێ،
 ٢کــەس لــە زیندانــی مەراغــە ٣ ،کــەس
لــە زیندانــی ســەقز ٢ ،کەس لــە زیندانی
کرماشان ١،کەس لە زیندانی میاندووئاو،
زیندانییــەک لــە زیندانــی ڕەجایی شــار،
کەسێک لە زیندانی مەهاباد ٢ ،کەس لە
زیندانی نەغەدە و زیندانییەکی سیاســیی
لە یەکێک لە پادگانەکانی شنۆ.
بەگشــتی ئەوەیکــە لــەم ئامارانــەدا
دەردەکــەوێ ئەو ڕاســتییەیە کە هەنووکە
ئێــران بــۆ هەمــوو چیــن و توێژەکانــی
کۆمەڵــگا و بــۆ هەمــوو ئەویترێــک
کــە شوناســیکی جیــاواز لــە شوناســی
پەســندکراوی دەزگای ویالیەتــی هەیــە
زیندانێکــە بــە توندتریــن و ســەختترین
سزاکانەوە.

زۆرجــار لــە لێکدانەوە و باســە سیاســی و
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکاندا ،ژمارەکان
بە جۆريک دەردەچن کە ڕەنگە بیر و هزر
بەالی ئەوەدا بکێشــن کە ڕەنگە شــتێکی
سەیر و جێگای سەرسووڕمان ڕوو بدەن.
بــۆ وێنــە گەر ڕێکەوتــی ڕۆژ و ژمارەی
مانگەکــە یــان لــە حاڵەتێکــی تایبەتــدا
ژمــارەی ســاڵەکەش وەکــوو یــەک دەر
دەچــن ،شــتەکە سرنجڕاکێشــتر دەبــێ و
چاوەڕوانیــی ڕوودوای ســەیر لە مێشــکی
مرۆڤدا درووســت دەبێ .بۆ وێنە پێت وایە
کــە ڕۆژی  ١٠لــە مانگی دە ســەیرە یان
گــەر ڕۆژی نــۆ و مانگــی نــۆ لە ســاڵی
نــەوەد و نــۆ گەیشــت ئیــدی ئەگــەری
ڕووداوی سەیر زۆر دەبێ.
ئەمانــە لــە مێشــکی مرۆڤــەوە ســەرچاوە
دەگرن کە ژمارە و ڕێکەوت و ڕێکوپێکیی
ژمارەکانی بەالوە سەیرە و لە سەرتاسەری
مێــژوودا مرۆڤ لە کۆمەڵگای جیاوازدا
تەنانــەت هەندێ ژمارەی پــێ پیرۆز بووە
و تەنانەت هەندێ ژمارەشی بە وەیشوومە
ناو بردووە!
بەاڵم ساڵێک کە تازە دەستی پێ کردووە،
واتــە ســاڵی ٢٠٢١ی زایینــی ســاڵێکی
گرنــگ و چارەنووسســازە؛ نــەک لەبــەر
ئــەوەی بیســت و بیســت و یــەک وەداوی
یــەک کەوتــوون ،بەڵکــوو لەبــەر ئــەوەی
ســااڵنی ڕابردوو هەندێ شــت ڕوویان داوە
و لەمســاڵدا کاتی دەرکەوتنی هەندێ لە
ئاکامەکانی دەگا و لە ڕاستیدا ئیمکانی
دەرکەوتنــی ئاکامــەکان و کاریگەریــی
ڕووداوەکانی پێشوو زۆرتر دەبێ.
لــە الیەکــی دیکــەوە ،کاتــی هاتنەئارای
هەنــدێ بریــار و یەکالکردنــەوەی هەندێ
پــرس ،بەتایبــەت لــە بــواری سیاســی و
ئابووریــەوە دەگات کــە وای لــێ دەکا،
ســاڵی داهاتــوو ،ســاڵێکی گرنــگ و
سرنجڕاکێش بێ.
لــە ســاڵی داهاتــوودا ،دوای بڕیــارە
ســتراتێژیکەکانی ئامریکا بۆ چۆنیەتیی
باڵوەپێکردنــی هێزەکانــی لــە جیهــان و
ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ،ڕەنگە
هەندێ لە ملمالنێ و گۆڕینی بااڵنســی
هێزەکانــدا بــەرەو ڕوونبوونەوەی ســنووری
ملمالنێــکان بــڕۆن و هەمــووکات لــە
سنووری شتەکاندا ئاڵۆزی دێتە پێش!
لــە الیەکــی دیکەوە ملمالنێ و کێشــەی
نێوانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی و
ڕۆژاوا و هەروەهــا چارەنووســی هەنــدێ
لــە کێشــەی دەســەاڵت و ملمالنێــی هێــز
لە ئاســتی نێوماڵی سەرانی ڕێژیمدا ،کە
لــە ســناریۆی ســەرۆککۆماریی ڕێژیمدا

درێژە لە الپەڕەی ٣
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ژمارە ١٥ ، ٧٩٠ی بەفرانباری ١٣٩٩

لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات ســەردانی پێشــانگای شــەهیدانی کــرد

«مســتەفا هیجــری» لێپرســراوی
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ســەردانی پێشــانگای شــەهیدانی
کوردســتانی کــرد و لەگــەڵ ڕێبــازی

بەشــی شــەهیدانی کومیســیۆنی
کۆمەاڵیەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ئاگادارییەکــی بــاو
کردەوە.
دەقی ئاگادارییەکە بەم چەشنەیە:
ئاگاداری بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان،
کادر و پێشــمەرگە و هــاوڕێ و
هاوســەنگەرانی شــەهیدەکانمان دەکەینەوە
کــە بەشــی شــەهیدان ،پێشــانگای وێنەی
شــەهیدانی نۆژەن کردووەتەوە و شوێنێکی
تایبەتیشــی بــۆ پاراســتنی کەلوپەلــی
شــەهیدان تەرخــان کــردووە ،هــەر بۆیە لەم
ســۆنگەوە داوا لە هەمــوو الیەک دەکەین
کە هەر کەسێک یادگارییەکی شەهیدی
الیە بینێرێت بۆ بەشــی شــەهیدانی حیزب
بۆ ئەوەی لەم شوێنە تایبەتە بپارێزرێت.
لهگەڵ ڕێزماندا
کومیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەشی شەهیدان
بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکەن
بەم ژمارەوە:
بەشی شەهیدان 009647508862065

شەهیدان پەیمانی نوێ کردەوە.
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٨ی
بەفرانباری ٢٧٢٠ی کوردی« ،مســتەفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی

دێموکــرات ســەردانی پێشــانگای
شــەهیدانی کــرد و سپاســی هاوڕێیانــی
بەشــی شەهیدانی کرد کە بە شێوەیەکی
ڕێکوپێــک ئــەم پێشــانگایەیان نــۆژەن

کردووەتەوە.
ناوبــراو لــەو ســەردانەدا بــۆ پێشــانگای
شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات ،لەگــەڵ
ڕێبەرانی شەهیدمان و سەرجەم شەهیدانی

ڕێــگای ڕزگاریــی کوردســتان پەیمــان و
بەڵێنییــان نوێ کردەوە کە هەتا گەیشــتن
بە ئامانجەکانی ئەو شەهیدانە ،لە خەبات
و تێکۆشان بەردەوام بین.

«هیجــری» تایبەتــی دەستخۆشــی لــە
هاوڕێیانــی بەشــی شــەهیدان کــرد کــە
هەوڵێکــی زۆریــان بــۆ ئــەم پێشــانگایە
ئەنجام داوە.

بەشــی شــەهیدانی حیزبــی دێموکــرات ئاگادارییەکــی بــاو کــردەوە

هەشــتەمین دەورەی سیاســی ،ئاســتی دوو بەشــی یەكــەم بەڕێــوە چــوو

دەزگای پــەروەردە و لێكۆڵینەوەی حیزبی
دێموكراتی كوردســتانی ئێران هەشــتەمین
دەورەی ئاســتی دوو بەشی یەكەم تایبەت
بە پێشمەرگەكانی بەڕێوە برد.
ئــەم دەورەیــە ڕێكەوتی ١ی ســەرماوەزی
١٣٩٩ی هەتــاوی دەســتی پێكــرد و
ڕێكەوتــی ٧ی بەفــــــــــــــرانبار كۆتایــی

پێهات.
لــەو دەورەیەدا كۆمەڵێک وانەی سیاســی
پێــــــــــــــــــــشكەش بــە بەشــداربووانی
دەورەكە كرا كە بریتی بوون لە:
«بەرنامــە و پەیــڕەوی حیــزب ،مێــژووی
حیــزب ،ئامانجــی دواڕۆژ ،فێدراڵیــزم،
دێموكراســی ،پرســی بەرابەریــی ژن و

پیــاو ،ســاختار و سیاســــــــــــــــــەتەكانی
ڕێژیــم ،ڕیتۆریــک ،سیاســەت و
هەڵـــــــــــوێستەكانی حیــزب ،ڕێنووســی
كــوردی ،كاری ڕێكخراوەیــی بە كۆمەڵ،
تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و ڕاسان».
ئەم دەورەیە  ٣٧ڕۆژی خایاند كە سەرجەم
 ١٢٤كاتژمێــر وانــە بــه بەشــداربووان

وتراوەتــەوە و بــۆ بەشـــــــــــــــێكی وانــەكان
تاقیكاری بەڕێوە چووە.
لەو دەورەیەدا چەندین بەشــداربوو پلەكانی
یەكــەم تا ســێیەمیان بەدەســت هێنــاوە کە
بریتین لە:
 پلەی یەكەم« ،پێـــــــــــدرام سلێمانی» -پلەکانی دووەم« ،مۆعید مورادی» و

«مەحــــــــــــــبووبە ئیبتكار»
 پلەی سێیەم« ،خــــــــەلیل كلووكانلوو»جێگــەی ئاماژەیــە كــە بەپێــی بڕیــاری
كۆنگــرەی ١٦ی حیــــــــــــــــــــــــــــزبی
دێموكــرات و گرینگیدانی زیاتر بە كاری
پــەروەردە لەنێــو حیزبــی دێـــــــــــــموكراتی
كوردســتانی ئێرانــدا ،دەزگای پــەروەردە

و لێكۆڵینــەوە ئەركــدار كــراوە كــە بــە
میتــۆد و شــێوازی نــوێ و شــێلگیرانە
كاری پەروەردەیــی بەڕێــوە ببــات و
هەشـــــــــــــــــــــــــتەمین دەورەی ئاســتی
دوو بەشــی یەكەم ئاكامی ئــەم بەرنامەیە
كــە بــۆ پێگەیانــدن و بارهێنانــی زیاتــری
ئەنــــــــدامانی حیزب داڕێژراوە.

ژمارە ٤ ، ٧٩٠ی ژانویەی ٢٠٢١

ســێ الیەنــی سیاســیی دژبــەری ڕێژیمــی ئێــران،
کوشــتاری خەڵکــی بەلووچســتانیان لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە مەحکــووم کــرد

شــورای دێموکراســیخوازانی ئێــران،
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ
و هاوپێوەنــدی بــۆ ئــازادی و بەرابــەری
لــە ئێرانــدا لــە بەیانییەکــی هاوبەشــدا
باڵویــان کردووەتــەوە کــە پشــتیوانیی
ئاشــکرای ڕێژیــم لــە کار و کــردەوەی
کاربەدەســتانی دەستنیشــاندەی خــۆی
لــە ناوچــەی نەتەوەکانــی دیکــەی ئێران

و تێکدانــی سروشــتی ئــەو ناوچانــە بــە
مەبەســتی ســڕینەوەی شوناس و مێژووی
ئەو نەتەوانەیە.
لــەو بەیانییەیــەدا هاتــووە ،لــە مــاوەی
حەتــووی ڕابــردوودا  ١٠هاوواڵتیــی
بەلــووچ ،لەالیــەن هێزەکانــی ڕێژیمــەوە
ڕاستەوخۆ تەقەیان لێکرا و کوژران .لە ٧
زیندانیــی بەلووچ کە حوکمی ئیعدامیان

بەسەردا سەپاوە سێ کەسیان بە ناوەکانی
«بێهنــام ڕیگــی ،شــوعەیب ڕیگــی و
عەبدولباســت خشــت» ئێعــدام کــران و لە
چارەنووســی «حامیــد ڕیگــی ،جاویــد
دێهقــان خۆلــەد ،ئەلیــاس قەلەنــدەر زەهی
و حەســەن دێهــواری» زانیارییەک لەبەر
دەستدا نییە.
لــە کۆتایــی ئــەو بەیانییەیــەدا هاتــووە،

شــورای دێموکراســیخوازانی ئێــران،
کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فێــدراڵ
و هاوپێوەنــدی بــۆ ئــازادی و بەرابــەری
لــە ئێرانــدا ســەرەڕای ئەوەیکــە دژی
ئێعدامــی هــەر مرۆڤێکــە ،داواش لــە
خەڵکی بەلووچستان دەکات بە هاودڵی و
یەکیەتی دژی ڕێژیمی ئیســامیی ئێران
بووەستنەوە.

دوو چاالکــی ئەدەبــی
خەاڵتی«باشــوور»یان بەدەســت هێنــا
«زاهیر سارایی» و «فــــــــــــــــــــەرهاد شامورادیان» دوو شاعیر و چاالکی بواری ئەدەبی خەاڵتی سااڵنەی «باشوور»یان بەدەست هێنا.
ناوەندی فەرهەنگی و چاپەمەنیی «باشــــــــــــــــــوور» بۆ تەرخانکردنی ئەو خەاڵتە لەنێو  ٥١کەسی قەڵەم بەدەستی کورد لە بوارەکانی فـــــــــــــەرهەنگی و ئەدەبی ڕاخوازیی
کردووە.
ناوەندی «باشوور» لە نێوان شــــــارەزایانی ئەدەبیی پارێزگاکانی سنە ،ئیالم و کرماشان ڕاپرسی کردووە.
خەاڵتی ئەدەبیی « باشــــــــــــــوور» ماوەی دوو ساڵە لە بواری ئەدەب و فــــــەرهەنگی کوردی چاالکیی هەیە،
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دەســتوپەیوەندییەکانی ڕێژیــم بــە
بڕینــی دارەکان ژینگــە تێــک دەدەن

چەند کەســی ســەر بە ڕێژیم بە هاوکاریی دێهیاریی یەکێک لە گوندەکانی «چۆمی
مەجیدخان» دارەکانی ئەو گوندەیان بڕیوە.
لە ناوچەی «چۆمی مەجیدخان» لە شــاری بۆکان دێهیاری یەکێک لە گوندەکانی
ئــەو ناوچەیــە بــە هاوکاریی کەســێک کە ســەر بە ڕێژیمە دارەکانی قــەراغ چۆم و نێو
چۆمەکەیان بڕیوە کە ئەو دارانە موڵکی گشتین.
ئەو کەســانە دارەکانیان فرۆشــتووە و شــوێنی دارەکانیشــیان هەموو کردووەتە مەزرا کە
خەڵکی ئەو گوندە پێیان ناخۆش بووە ،بەاڵم لەبەر ئەوەی کە دێهیاری گوندەکە دەستی
تێدا هەبووە نەیانوێراوە هیچ ناڕەزایەتییەک دەربڕن.
ڕێژیمی ئێران لە ڕێگای دەســتوپەیوەندییەکانیەوە بەردەوام هەوڵ بۆ تێکدانی سروشــت و
کاولکردنی ژینگە و هەروەها داگیرکردن و تاپۆکردنی مڵکی گشتیی خەڵک دەدات.
لەمبارەوە ســەید «نەجمەدین حەیدەری» یەکێک لە پیرەکانی گەورەی ئایینی یارســان
لــە نامەیەکــدا داوای لــە پێڕەوانــی ئــەو ئایینە کــردووە کە پێکەوە بە هەمــوو تواناوە بۆ
پاراستنی ژینگە هەوڵ بدەن.
ناوبــراو لــەو نامەیــەدا ڕوو لــە پێڕەوانــی ئایینــی یــاری بــاوی کردووەتــەوە« :داوا لــە
هەمووتــان دەکــەم لە پاراســتنی هەموو باخات ،وەرزێڕی ،سیســتمی ئاودێری ،ژینگە و
دارســتانەکانی ناوچەدا هەوڵ بدەن و ســەرەڕای ئەوەیکە لە زیان پێگەیاندن و تێکدانی
ژینگە خۆ بپارێزن هەوڵ بدەن ژینگەش بپارێزن».
داواکاریی ناوبراو بۆ پاراســتنی ژینگە هەوڵێکە دژی سیاســەتەکانی ڕێژیمی ئێران لە
کوردستاندا .ڕێژیمی ئێران سااڵنە بەئەنقسەت دارستان و لەوەڕگەکانی کوردستان ئاگر
تێبەر دەدات و زیانێکی زۆر بە سروشتی کوردستان دەگەیەنێت.
پێویســت بــە ئاماژەیــە کــە ســااڵنە چاالکانــی ژینگەپارێــز لــە کوردســتان بە شــێوازی
جۆراوجــۆر هەوڵــی ڕێگری کردن لە پاکتاوی ژینگەیی کوردســتان دەدەن کە یەکێک
لە نموونەکانی هەڵمەتێکە لەژێر ناوی زاگڕۆسانە کە تێیدا بە چاندنی بەڕوو لە ناوچە
جۆراوجۆرەکان هەوڵ بۆ پاراستنی ئەم سامانە نیشتمانییە دەدرێت.

ڕاگەیەنــدراوی کۆتاییهاتنــی هەڵمەتــی «زاگرۆســانە» لــە ڕۆژهــەاڵت
دەســتەی بەڕێوەبەریــی «زاگرۆســانە»
بــە دەرکردنــی ڕاگەیەندراوێــک،
کۆتاییهاتنــی ئــەم هەڵمەتــە ژینگەییەی
ڕاگەیانــد کــە زۆرتــر لــە  ٧٠گــرووپ و
ڕێکخراو تێیدا بەشــدار بوون .لە بەشێکی
ئــەم ڕاگەیەنــدراوەدا سپاســی هەمــوو
بەشــداران و چاالکانــی ژینگەیــی کــراوە
کە بۆ پاراستنی ژینگەی نیشتمانەکەیان
تێدەکۆشــن .دەقــی ئەم ڕاگەیەنــدراوە بەم
چەشنەیە:
«ئــەم نیشــتمانە بــە بــااڵی زاگرۆســەوە
جوانــە» ئــەو دروشــمە بــوو کە بەشــێکی
بەرچــاو لــە گــرووپ ،ڕێکخــراوە و
ژینگەدۆســتانی کــۆ کــردەوە بــۆ
بەڕێوەبردنــی چاالکییەکــی بەربــاوی
ژینگەیــی .پشــتیوانیی هەمووالیەنــەی
خەڵــک و ڕێکخــراوەکان هیوا و بینێکی
پێ بەخشــین تاکوو لە ســااڵنی داهاتوودا
ئــەم هەڵمەتــە بــە گوڕوتینێکــی زۆرترەوە
بەڕێوە بچێت و ببێت بە نەریتێکی سااڵنە
لەنێــو هەمــوو دانیشــتووانی زاگرۆســی
دەالل .ســەربەرزین کــە ڕادەگەیەنیــن

هەڵمەتــی زاگرۆســانە کــە بە مەبەســتی
ڕێکخســتنی ژینگەپارێــزان و هاندانــی
تاکەکانــی کۆمەڵــگا بــۆ وشــیاری
لەهەمبــەر ژینگــە و هەروەهــا پــەرەدان بە
فەرهەنگــی ژینگەپارێزی ڕێک خرابوو،

توانی لە ماوەی کاریی خۆیدا بەشــێکی
بەرچاو لە ئامانجەکانی دەستەبەر بکات.
هــەروەک لــە بانگــەوازی زاگرۆســانەدا
ئامــاژەی پێــدراوە ،ژینگــەی ناوچەکــە
و دارســتانەکان ســااڵنێکە کەوتوونەتــە

بــەر هێرشــی نەیارانی ژینگە و نیشــتمان
و وا دەردەکــەوت داهاتوویەکــی ڕەش
و نادیــار لــە چارەنووســی زاگرۆســدایە.
ژینگەپارێــزان بــە هەســتکردن بــەم
مەترســییانە کــە بــەرەوڕووی ژینگــەی

فیزیکدانێکــی کــورد لــە کانــادا ســەرکەوتنی بەدەســت هێنــا
پڕۆفــــــــــــــــــــیسۆر «ئیبراهیم کەریمی»
فیزیکدانــی ناودار و ناســــــــــــــــــــــــــراوی
بەشــی فیزیــک توانــی میداڵــی
«هێـــــــــــرتزبێرگ» بەدەست بێنێت.
«کەریمــی»
پڕۆفــــــــــــــــــــــــیسۆر
خەڵكی شــاری سەقز سەر بە کوردستانی
ڕۆژهەاڵتە.
ناوبــراو پێشــتر توانیبــووی دوو خەاڵتــی
«بونیــادی داهێنانــی کانــادا و جــان
ئیوانز» بەدەست بێنێت.
خوێنــدکاری
هەروەهــا
ناوبــراو
ســــــــــەرکەوتووی زانکۆی «ناپۆلـ»ـە و
لە بواری «ئــــــــــــۆپتیکی کۆوانتۆمی»
دەرسی خوێندووە.
بیاڤــی کاری پڕۆفــــــــــــــــــــــــیسۆر
«کەریمــی» کۆوانتــۆم ئۆپتیــک و
کـــــــــــــــــــۆنتوام ئینفۆرمەیشنـ»ـە.

نیشــتمان بوونەتــەوە هــەر لــە ســااڵنی
ڕابــردوودا خۆبەخشــانە خۆیــان ڕێــک
خســت و لە چوارچێوەی ڕێکخراو یان بە
تاکەکەسی بەرەوڕووی نەیارانی ژینگە و
نیشــتمان بوونەتەوە .هەر بۆیەش هەڵمەتی

زاگرۆســانە هەنگاوێک بوو بۆ ژیانەوەی
زاگــرۆس و دەکرێــت لــە چوارچێوەی ئەو
بەرەنگارییــە کــە لەم ســااڵنەدا لەهەمبەر
نەیارانــی ژینگە ڕوویــداوە بخوێندرێتەوە.
وێــڕای ئەمــە بــۆ زیاتــر ئاشــناکردنی
خەڵــک و تێکەاڵویــی زیاتــری خەڵــک
لــە هەمــوو شــار و دەڤەرەکانــی زاگرۆس
بە پرســی ژینگــە و ژینگەپارێزی ،لێرەدا
ڕایدەگەیەنین کە زاگرۆســانەی ئەمساڵ
کە بە بەشداریی فراوانی خەڵک و زیاتر
لــە  ٧٠گــرووپ و ڕێکخــراوە و ســەدان
چاالکــی مەدەنی بەڕێوە چوو ،ئەمســاڵ
و لــەم قۆناغــەدا کۆتایــی بــە کارەکانی
خۆی دەهێنێت؛ بەو هیوایە سااڵنی تر بە
گوڕوتینێکی زیاترەوە ئەم هەڵمەتە بەڕێوە
بچێت .دەســتەی بەڕێوەبەریی زاگرۆسانه
سپاســی هەموو ئەو تــاک و ڕێکخراوانە
دەکات کــە بــە دڵئاوەاڵییەوە بــەرەو پیری
زاگرۆســانەوە هاتــن و ســەلماندیان هەموو
کات وشیار و لەسەرھەستن بۆ پارێزگاری
لە ژینگەی نیشتمان.
زاگرۆسانە بەردەوامە...

درێژەی پەیڤ
خۆی دەردەخا ،ڕەنگە لە سەر چارەنووسی
ڕێژیم کاریگەریی دیاری هەبێ.
لــە هەمــوو ئەمانــەش گرنگتــر،
کاریگەریــی بێــکاری و دابەزینــی
نرخــی نــەوت و تێکشــکانە ئابوورییەکان
دوای پەتــای کۆرۆنــا ،لــە ســاڵی
داهاتــوودا ،کاریگەرییەکانیــان زیاتــر
لــە ناوچــە دەردەخــەن و ڕەنگــە وەکــوو
دوای زۆر پەتــا و بێــکاری لــە مێــژووی
جیهانــدا ،تۆفانێکــی دیکــە هــەڵ بــکا
و گێژەڵووکــەی ڕووداوەکان زۆر
چارەنووسی چاوەڕواننەکراو وەدی بێنن.
ئەوەنــدەی لەســەر ئێمەیە ،لە ناوچەیەکی
ســتراتێژیکدا و لە جوغرافیایەکی تەنراو
لــە ئاڵۆزیــدا ،چــۆن خۆمانــی بــۆ ئامادە
دەکەیــن و چ مۆرکێک لــە ڕووداوەکان
دەدەین؟
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مستەفا هیجری:
ئێمە پێمانوایە ئەمڕۆ ئەو یەکگرتنەوە بۆ بەهێزکردنی کورد لە ڕۆژهەاڵتدا
پێویستە و بۆ ئەمەش هەنگاو دەنێین
خوێنەرانی ئازیزی «کوردستان»
لە ڕۆژانی ڕابردوودا تەلەفزیۆنی «ڕووداو»
وتووێژێکی لەگەل بەڕێز لێپرسراوی گشتیی
حیزبی دێموکرات پێک هێنا کە تێیدا هەندێک
باس و خواستی پێوەندیدار بە کورد و
حیزبی دێموکرات ورووژێندرا.
بەهۆی گرینگی باسی ئاماژەبۆکراو لێرەدا دەقی
تەواوی ئەم وتووێژە
دەخرێتە بەر چاو و دیدی ئێوەی ئازیز.
لە ســاڵی نوێــی زایینیــدا پالنی حدکا
زیاتر چی دەبێت؟
کار و تێکۆشــانی حــدکا وەکــوو پێشــوو
بەردەوامە لە چوارچێوەی ڕاســاندا؛ بەاڵم
بەشێکیشــی بەســتراوەتەوە بــەوەی کــە
بزانیــن ئاڵوگۆڕەکان چۆن دەبن و هاتنی
بایدن وەک سەرکۆماری نوێی ئەمریکا
و پالنەکانــی بــۆ خۆرهەاڵتی ناوەڕاســت
و بەنیســبەت کۆماری ئیسالمیی ئێران،
چییــە؟ ئەوانــە کاریگەرییــان لەســەر
بەرنامەکانــی ئێمــە دەبــێ .مەبەســتم
ئــەوە نییــە کە بڵێــم چاوەڕوانیــن تاوەکوو
بزانیــن ئــەوان چــی دەکــەن ،بەڵکــوو
ئێمــە ئاڵوگۆڕەکانــی دەرەکــی وەکــوو
فاکتەرێــک لەبەرچــاو دەگریــن ،بــەاڵم
بنەمــای کاری ئێمــە لەســەر کار و
تێکۆشــانمانە لەسەر ئێران ،ئۆپۆزیسیۆنی
ئێــران و هەروەهــا گەلــی کــورد لــە
ڕۆژهەاڵتــدا .بەرنامەکانــی ڕاســان
وەکــوو ڕابــردوو دەچێتە پێــش و هیوادارم
دەرفەتێکــی باشــتر بۆمــان بێتــە پێش بۆ
پەرەپێــدان و بەرینکردنەوەی تێکۆشــانمان
لە هەموو بوارێکدا.
ئــەو دەرفەتــە گرێــدراوی پرســە
دەرەکییەکانە یان مەبەســتتان ناوخۆی
ئێرانە؟
هــەم لەنێــو ئێران و هەم لە دەرەوە ،چونکە
لەنێو ئێرانیشــدا چــاوەڕوان دەکەین کە بە
هاتنی بایدن زۆر شتی نوێ ڕوون ببێتەوە
لە ئێراندا ،لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنییەتی
مامەڵەکردنــی بایــدن و حکومەتەکــەی
لەگــەڵ ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــدا .لــە دەرەوەش دراوســێکانی ئێــران
لــە خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا گرنگــن
کــە هەڵوێســتیان لــە بەرامبــەر پرســی
کــورددا چــۆن دەبێــت ،وەکــوو تورکیــا و
بەغــدا ،ئەوانە گرنگــن ،ناکرێت ئەوانەش
لەبەرچــاو نەگریــن وەکــوو سیاســەتێکی
گشتی لە ناوچەکەدا.
لــەو بــاوەڕەدان کــە جــەو بایــدن لــە
بەرامبەر ئێران هەندێک نەرمی نیشــان
بدات؟
مــن لەو باوەڕەدام کە جەو بایدن دەتوانێت
ئــەو خااڵنەی کــە لە ســەردەمی ترامپدا
وەک سیاســەتی ئەمریــکا ڕاگەیەندراون
بەســەر ئێرانــدا بســەپێنێت ،چونکــە
کۆماری ئیســامیی ئێران ئێســتا لەچاو
ئەوکاتــەی کە بەرجام دەســتی پێکرد بۆ
وتووێژکردن زۆر الوازتر بووە و زۆر خاڵی
گرنگــی لەدەســتداوە ،بۆیە ناچــار دەبێت
مــل ڕاکێشــێت بــۆ داخوازییەکانی بایدن
و بێگومــان بایدنیــش لــەو الوازبوونــەی

کۆماری ئیســامی کەڵــک وەردەگرێت
بــە قازانجــی بەرژەوەندیــی ئەمریــکا کــە
سیاسەتەکانی خۆی باشتر لە ناوچەکەدا
بباتە پێشەوە کە ئەوەیکە ڕایانگەیاندووە
دەتوانیــن بە کورتــی ئاماژە بە بەرنامەی
ناوکیی ئێران ،دەســتێوەردان لە کاروباری
واڵتانی دراوســێ کە کۆماری ئیسالمی
لەژێــر نــاوی هەناردەکردنــی شــۆڕش
بــەردەوام بــووە و هەروەها هەڕەشــەنەکردن
لــە دۆســتانی ئەمریــکا کە لە ســەرەوەی
هەموویــان ئیســرائیلە لــە ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســتدا .پرســێکی دیکە کە گرنگە،
پاراســتنی مافــی مرۆڤــە لــە ئێرانــدا کە
ئەویــش لــە داخوازییەکاندا هەیــە .ئەوانە

ناوەڕاســتدا دەچــووە پێــش و خەریــک بوو
میلیشــیاکانی بەهێــز دەکــرد و نفــووز و
دەســەاڵتی خــۆی پەرەپێــدەدات .وەکــوو
ئاماژەتان پێ دا ،داهاتێکی باشی نەوتی
هەبــوو کە دەیتوانــی کەڵکی لێوەربگرێت
بــۆ بەهێزکردنی میلیشــیاکان لە واڵتانی
دراوسێ و پرسێکی دیکەی زۆر گرنگ
کە لەم ماوەیەدا ڕووی دا ،پرسی ئاشتیی
نێــوان ئیســرائیل و واڵتانــی عەرەبییــە،
ئەگەرچی تاوەکوو ئێستا هەموو واڵتانی
عەرەبــی ئــەو ڕێککەوتننامەیــان واژۆ
نەکــردووە ،بــەاڵم ئێســتا دەردەکەوێت کە
وردە وردە بــەرەو ئــەو سیاســەتە دەچــن.
ئــەوە پرســێکی زۆر گرنگــە کــە ئێســتا

بەڵگــەی گرێــدراوی بەرنامــەی ناوکــی
لەالیــەن ئیســرائیلەوە ئەوانــەی دەرخســت
کــە ســوپای پاســداران یەکگرتــوو نییــە،
لەنێوانیاندا قەڵشــێک هەیــە ،چونکە ئەو
کارانــە بەدەســتی پاســدارێکی ســادە یان
بە ســیخوڕێکی پاســدار جێبەجــێ نابێت،
بەڵکوو لە ئاستی سەرەوەدا دەستیان هەیە
لەگــەڵ ئەو واڵتانە کە ئــەو بەرنامانەیان
هەیــە لــە دژی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران .لــەم ڕۆژانەدا تەنانــەت لە قوم کە
ئاخێزگــەی فیقهــی شــیعەی ویالیەتــی
فەقیهــی بەتایبەتییــە ،ناڕەزایەتی لەنێوان
ئایەتوڵاڵکاندا زیاد بووە ،مەبەســتم ئەوەیە
کــە کۆمــاری ئیســامی زۆر زۆر الواز

ڕەت بکەینــەوە ،چونکــە کاتێک ویســت
و داخوازییەکانمــان پێکهێنانــی ئێرانێکی
دێموکــرات و فیدراڵــە ،مادام دەمانهەوێت
لە چوارچێوەی ئێراندا دەســتکەوتەکانمان
دەســت بکەوێــت ،ناتوانیــن وتووێژ لەگەڵ
تــاران ڕەت بکەینــەوە .ئەوە بــەم مانایەش
نییــە کــە پێمانوابێــت ڕێژیمــی کۆماری
ئیســامی داخوازییەکانــی ئێمــە دابیــن
دەکات ،بــەاڵم دەبێــت ئێمــە لــە هەمــوو
ڕەهەنــدەکان کــە دەتوانیــن بەربەرەکانــێ
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئێــران بکەیــن .وتووێــژ
یەکێکــە لــەو ڕەهەندانە ،تەنانــەت ئەگەر
باوەڕمــان بــەوە هەبێــت کــە هیچمــان
لــە دانوســتاندن دەســت ناکەوێــت.

جەو بایدن دەتوانێت ئەو خااڵنەی کە لە سەردەمی ترامپدا وەک سیاسەتی ئەمریکا ڕاگەیەندراون بەسەر
ئێراندا بسەپێنێت ،چونکە کۆماری ئیسالمیی ئێران ئێستا لەچاو ئەوکاتەی کە بەرجام دەستی پێکرد بۆ
وتووێژکردن زۆر الوازتر بووە و زۆر خاڵی گرنگی لەدەستداوە
دەتوانــن خاڵــی گرنــگ بن کــە پێموابێت
ئەگــەر ئەمانە جێبەجێ ببن ،ڕەنگە بایدن
گەمارۆکان لەســەر ئێران ســووک بکات
لــە ســەرەتادا ،دواتــر کــە چــۆن دەچێتــە
پێشــەوە ،ئایا هەمــوو گەمارۆکان الدەچن
یــان نــا ،نازانــم ،بــەاڵم ئــەوە بــۆ خــۆی
کارێکی زۆر گرنگە.
نەمانــی گەمــارۆ لەســەر ئێــران ڕەنگــە
ئەزموونی ئۆباما دووبارە بکاتەوە ،زۆر
کــەس پێیوایــە کابینــەی بایــدن خولی
ســێهەمی ئۆبامایــە .کاتێــک ئەزموونــی
ئۆبامــا و ڕێککەوتنــی ئەتۆمــی هەبــوو
ئێــران بەهێــز بــوو ،پارەیەکــی بــاش
دەکەوتە دەســتی و باڵی بەســەر هەموو

کۆماری ئیسالمی ئێران لە سنوورەکانی
واڵتانــی عەرەبیــدا لەگــەڵ ئەمنییەتــی
ئیســرائیل ڕووبــەڕو دەبێتــەوە .لەالیەکــی
دیکــەوە بارودۆخــی ناگۆرنۆ-قەرەبــاخ!
ئــەوەش بۆخــۆی فاکتەرێکی گرنگە کە
ئێــران دوای ئەرمەنســتان لەوێــدا دۆڕاوی
ســەرەکی بــووە .گرنگتــر خاڵێکــی
گرینگــی دیکــە کە دەبێ ئامــاژەی پێ
بکــەم ڕۆڵــی خەڵکــی ئێرانە لــە ناوخۆی
واڵتــدا کــە لــە مــاوەی ئــەو چــوار پێنــج
ســاڵەی ڕابــردوودا چەندیــن ڕاپەڕینــی
زۆر گەورەیــان ئەنجــام دا و دەرکەوت کە
بێزاریــی خەڵــک زۆر زیاتر بووە .هەروەها
درزی نێــوان الیەنەکانــی حکومــەت زۆر
گەورەتــر بووەتەوە .ئەگەر باســی ســوپای

بــووە و لــە واقیعــدا ناچــار دەبێــت مــل
ڕاکێشێت بۆ خواستەکان.
یانی ئێــوە چاوەڕوان ناکــەن ئەزموونی
ئۆباما دووبارە ببێتەوە؟
پێموابێــت ئەزموونــی ئۆبامــا لەوبارەیــەوە
دووبــارە دەبێتــەوە کــە ئەگــەر ترامــپ
بــە تەنیــا لــە دژی کۆمــاری ئیســامی
بەرنامەکانــی بەڕێــوە دەبــرد ،بــەاڵم
دێموکراتــەکان و بەتایبــەت بایدنیــش
ڕایانگەیانــدووە ،دووبارە دەیهەوێت لەگەڵ
هاوپەیمانە جیهانییەکانیان ئاشت ببێتەوە،
بــە یارمەتیــی هەموویــان گەمــارۆ و
گوشــاری زیاتــر بخەنــە ســەر ڕێژیمــی

ئێمــە نامانهەوێــت حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران لە ئاســتی نێودەوڵەتیدا
وەکــوو حیزبێــک دەرکەوێــت کــە ئامادە
نییــە کێشــەکانی بــە وتووێــژ چارەســەر
بکات ،بەڵکوو بە تەنها دەیهەوێت بە شەڕ
و بەربەرەکانێ و زەبر بیکات.
لە ســاڵی ٢٠٢١دا خەڵک یەکگرتنەوەی
حیزبی دیموکرات دەبینێت؟
پێشــبینی و کات دیاریکــردن بڕێــک
زەحمەتــە لــە ٢٠٢٠دا ،بــەاڵم تێکۆشــانی
ئێمــە هــەر بەردەوامە بــۆ ئەوەیکە بتوانین
بــەو ئاواتــە ،کــە ئاواتــی خەڵكــی کوردە
لــە هەمــوو بەشــەکاندا و بەتایبەتــی لــە

تیرۆرکردنی بەرپرسێکی گەورەی تاڵیبان لە تاران ،کوژرانی فەخریزادە لە تاران کە بەرپرسێکی
ئەتۆمی بوو یان بردنە دەرەوەی دەوروبەری  ٥٠هەزار بەڵگەی گرێدراوی بەرنامەی ناوکی لەالیەن ئیسرائیلەوە
ئەوانەی دەرخست کە سوپای پاسداران یەکگرتوو نییە ،لەنێوانیاندا قەڵشێک هەیە ،چونکە ئەو کارانە
بەدەستی پاسدارێکی سادە یان بە سیخوڕێکی پاسدار جێبەجێ نابێت
ئەم ناوچەیەدا کێشــابوو .ئەوکات ئێوە
ڕاســانتان ڕاگەیاند ،ئەگــەر ئەزموونی
ئۆبامــا دووبــارە ببێتــەوە لە ســەردەمی
بایدندا ئێوە چی دەکەن؟
پێموابــێ لەگەڵ ئەوەیکــە دێموکراتەکان
بەگشــتی سیاســەتێکی گشــتیی
دیاریکراویــان هەیــە ،بــەاڵم ئاڵوگۆڕەکان
لــەو ماوەیــەدا یەکجــار زۆر قووڵــن
بەنیســبەتی پرســی ئێــران .ئــەوکات کــە
وتووێژیــان دەکــرد کۆمــاری ئیســامی
هەندێــک بەهێــز بــوو ،لــە خۆرهەاڵتــی

پاســداران بکەیــن کە تاوەکــوو ماوەیەک
پێــش کۆمــاری ئیســامی وایدەنواند کە
هێزێکــی یەکگرتــووە ،بــەو کارانەی کە
گوایــە ئیســرائیل لــە ناوخــۆی واڵتــدا
کردوویەتــی یــان هــەر الیەنێکــی دیکــە
کردوونی ،دەردەکەوێت ســوپای پاســداران
ئــەو یەکگرتووییــەی نییــە کــە باســی
دەکــرد بەڵکوو لە ناو خۆیاندا ناڕەزایەتی
هەیە ،تیرۆرکردنی بەرپرســێکی گەورەی
تاڵیبــان لە تاران ،کوژرانــی فەخریزادە لە
تــاران کــە بەرپرســێکی ئەتۆمــی بوو یان
بردنــە دەرەوەی دەوروبــەری  ٥٠هــەزار

کۆمــاری ئیســامی بــۆ ئەوەیکە ویســت
و داخوازییەکانی ئەوان جێبەجێ بکات.

ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا ،بگەین.
ئاســتەنگەکان چیــن لەبــەردەم
دانوســتاندنەکانتان کە ڕەنگە لە ساڵی
٢٠٢١دا یەکنەگرن؟

ئەگــەر ڕێککەوتــن کــرا و گەمــارۆکان
نەمان ،ئێوە ڕاسان و خەباتی چەکداری
بــەردەوام دەکــەن یانیــش دەکەونــە
دانوســتاندن لەگــەڵ کۆماری ئیســامی؟
بەگشــتی باوەڕتــان بــە دانوســتاندن
لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ماوە؟

نا ،مەبەستم ٢٠٢١ە.

ئێمــە وەکــوو ڕێکخراوێکــی سیاســی
ناتوانیــن وتووێــژ لــە هیــچ قۆناخێکــدا

ئەگەر لە ٢٠٢١دا یەکنەگرین ،ئیدی تازە
یەکناگرینــەوە و تــەواو دەبێت .وردەکاری

من واتێگەشتم مەبەستتان ٢٠٢٠ـە!

ماون ،دەبێت کاری لەسەر بکرێت.
لەســەر کاتــی یەکگرتنــەوە ناتوانــن
شــتێکمان پێبڵێــن؟ چونکــە خەڵــک
ناپرســێت کێشــە لەســەر چییــە و
وردەکاری چیــن ،خەڵــک دەڵێــت ئێــوە
کــەی یەکدەگــرن ،بەڕاســتی ئێــوە کەی
یەکدەگرن؟
منیش نامەوێت لێرەدا قسەیەک بکەم کە
لەگەڵ خەڵکی کورد ڕاســتم نەگوتبێت،
بۆیــە ناتوانــم ڕێکەوتێــک دیــاری بکەم،
چونکــە باســی دوو الیەنــە ،یــەک الیەن
نییــە بۆیــە دیاریکردنــی ڕێکەوتێکــی
دیاریکراو بە دروست نازانم.
هەســت بــە سســتبوونی الیەنــی دیکــە
ناکەن ،هیچ سســتبوونێک لەو ماوەیەدا
دروست نەبووە؟
سســتبوونێکی تێدا نابینم و هەردوو الیەن
جیددین.
ئەگــەر لەســەر کات نەتوانــن بــە
دیاریکراوی شتێکمان پێ بڵێن ،دەتوانن
پێمان بڵێن کە یەکگرتنەوەتان %100ـە؟
 %١٠٠لــە کاری سیاســیدا زۆر زەحمەتە.
ئێمــە دەتوانین ئــەوە بڵێین ،لەالیەن حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــەوە ئێمــە
جیددیــن ،چونکــە پێمانوایــە ئەمــڕۆ ئــەو
یەکگرتنــەوە بــۆ بەهێزکردنــی کــورد
لــە ڕۆژهەاڵتــدا پێویســتە و بــۆ ئەمــەش
هەنــگاو دەنێیــن ،بــەاڵم بەڵێنــی ئەوەیکــە
 %١٠٠بێــت ،نازانــم! چونکــە بەشــێکی
پەیوەستە بە الیەنێکی دیکەوە.
خەڵکیــش دەڵێــت ،پێویســتە یــەک
بگرنەوە و دەبێت یەک بگرنەوە .خەڵک
دەڵێــت ،نازانیــن یەکدەگرنەوە یان نا.
ئێــوە ســەرکردەن ،ســەرکردە چی دەڵێن
بۆ ئەو خواستەی خەڵک ،بەڕاستی ئێوە
ناتوانــن بە خەڵــک بڵێن یەکگرتنەوەی
حیزبی دێموکرات %100ـە؟
ناتوانم بڵێم %١٠٠ـــە ،چونکــە دەمهەوێت
لەگــەڵ خەڵکەکــەی خــۆم ڕاســتگۆ بم،
بــەاڵم ئەمــە دەڵێــم کــە ئێمــە بــە جیددی
بەدوای ئەو پرسەداین.
لەالیەن حدکاوە %100ـە؟
لەالیــەن حــدکاوە بەڵــێ ،ئەگــەر الیەنــی
دیکــەش بــاش بێتــە پێــش ،بەڵــێ لەالیەن
ئێمــەوە وەکــو حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران %١٠٠ـە.
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کورد و ئێران لە دورەدیمەنەی هزری ڕێبەرانی نەمر
ئەلبورز ڕۆئین تەن
بەشی یەکەم

قاسملوو لە میدیاکان و هەروەها ڕاپۆرتی
سیاســی کۆنگــرەی نۆیــەم و دواییــن
لێدوانەکانی دوکتور سادق شەرەفکەندی
لەگەڵ ڕۆژنامەنوسان وەردەگرین.

لە بری پێشەکی

پێشــەوا قــازی محەممەد ،تەســلیمبوون
یان فیداکاری لە پێناو ئامانج؟

نەمران پێشــەوا قــازی محەممەد ،دوکتور
عەبدولڕەحمــان قاســملوو ،دوکتــور ســادق
شــەرەفکەندی ســێ ڕێبــەری نــاوداری
کورد لە ســەدەی بیســتەم هەژمار دەکرێن
کــە کاریگەرییەکــی زۆریــان لــە ســەر
بزاڤــی ڕەوای گەلەکەمــان بەتایبەتــی لە
ڕۆژهــەاڵت هەبــووە .لێکۆڵینــەوە لە ســەر
ژیانــی سیاســی و هــزر و ئەندێشــەیان
و چونیەتــی ڕێبــەری کردنــی خەباتــی
ئازادیخــوازی گەلەکەمــان گرینگییەکی
زۆری هەیــە ،چونکــە بــەو لێوردبوونەوەیە
وێــڕای ئەزمــون لــە ڕابــردوو دەتوانیــن
هــۆکاری شکســت و ســەرکەوتنەکانیان
بخەینە بەر باس تا ببن بە وانە بۆ داهاتوو،
بە تایبەتی ئەو کەســایەتییانە ڕێبەرایەتی
حیزبــی دێموکــرات بــوون کــە ئێســتاش
لــە گۆڕەپانــی خەباتــدا شــوێندانەرییان
بەردەوامە .لەالیەکی دیکەوە بەو شــێوەیە
شــەنوکەوکردنی مێــژوو وەک یەکێــک
لــە بنەماکانــی دروســت کردنــی بڕیار بۆ
ســبەی کــە پێویســتییەکی هەمیشــەیی
کــوردە ڕەچــاو دەکرێــت .هەروەهــا نابــێ
لــە بیرمــان بچێت کە لێکدانــەوەی مێژوو
بــە زانیــاری و ئــاوەزی ئەمــڕۆ ناتوانــێ
تابلۆیەکی ڕوون لەو مێژووە بە ئێمە بدات؛
بەڵکــوو لێکدانــەوەی ئەو مێــژووە دەبێ بە
لەبەرچاوگرتنــی دۆخــی کۆمەاڵیەتــی،
ئابــووری و سیاســی ئــەو کات بێــت.
ڕێبەرانــی سیاســیش لــە کاتــی جیــاوازدا
گۆڕانکاری بە سەر بیرکردنەوەیاندا دێت،
چونکە دۆخی سیاســی و خەبات بەردەوام
لە گۆڕانکاریدایە و ئەو گۆڕانکارییانەش
کاریگەرییــان لــە ســەر بیرکردنەوەیانــدا
هەیــە .بێگومــان مرۆڤــی ئاوەزمەنــد و
بەتایبــەت سیاســەتوانانی لێهاتــوو کــە
هێڵــە فکرییەکانــی خۆیــان بــە گوێــرەی
هەلومــەرج و پێداویســتییەکانی ســەردەم
گۆڕانــکاری بــە ســەردا دێنن بــۆ ئەوەی
بتوانن بە ئامانجی دیاریکراو بگەن.
پێویســتە ئامــاژە بــەوەش بکــەم کــە
گۆڕانــکاری لــە تاکتیــک بــۆ باشــتر
گەیشــتن بــە ئامانجــی ڕەوا لێــرەدا
مەبەســتە نــەک ئــەوەی هەمــوو جــۆرە
گۆڕانکارییــەک لە بیرو هزری سیاســی
و تاقیکردنــەوەی هەمــوو ڕێگایــەک
بەمەبەستی بەدەستهێنانی دەسەاڵت بە ڕەوا
و ئاسایی بزانین .بە لەبەرچاوگرتنی ئەو
ڕاســتییانە لەو بابەتەدا نوســین و گوتاری
ئەو ســێ ڕێبەرە کاریگەرە لە ســەر بزاڤی
گەلی کورد لە دوایین ڕۆژ و ســاڵەکانی
ژیانیانــدا دەخەینە بەر باس چونکە هزری
ڕێبــەران لــە دواییــن ڕۆژەکانــی ژیانیــان
وێــڕای ئــەوەی پێویســتیی هەلومەرجــی
ئــەو کات دەخاتــە ڕوو بەڵکــوو وەک
بەرهەمــی ئەزمونی ڕابردووشــیان هەژمار
دەکرێــت؛ هەروەهــا گریمانــەی ئەوەیکــە
ڕوانگــەی ئــەوان بــۆ ئەمــڕۆ چــی بــووە
باشــتر دەردەکەوێــت .هــەروەک گووتــم
گریمانــە چونکــە بــە هیچ شــێوەیەک بە
دروســت نابینــم کــە بڵێم ئەوان بــۆ ئەمڕۆ
ئــاوا بیریــان دەکــردەوە .شــیکردنەوەی
گوتاری دوایین ساتی ژیانی ئەو ڕێبەرانە
بەمەبەســتی زیاتر ڕوونکردنــەوەی ئەمڕۆ
وەک یەکێــک لــە وانەکانــی مێــژوو بۆ
دووبارەنەکردنــەوەی هەنگاوەکانــی کــە
دەبنــە هــۆی شكســت و هەروەها ناســینی
زیاتــری ئــاوەزی دوژمنانــی بزاڤی ڕەوای
گەلی کورد پێویستە.
بــۆ شــیکردنەوەی ئــەو بەشــە لــە هــزری
ڕێبــەران کــە لــە ســاتەکانی کۆتایــی
ژیانیانــدا تۆمــار کراون بە گوێــرەی توانا
بەڵگە پێوەندیدارەکان بە دوایین ڕۆژەکانی
ژیانی سەرکۆمار پێشەوای نەمر دەخەینە
ڕوو و هەروەهــا کەڵــک لــە ڕاپۆرتــی
سیاسی کۆمیتەی ناوەندی بۆ کۆنگرەی
هەشــت و دوایینلێدوانەکانــی دوکتــور

یەکێــک لــە هەوڵەکانــی ڕێبەرایەتــی
پێشەوا لە سەردەمی کۆماری کوردستان
وێــڕای بەڕێوەبردنــی کۆمــار وتووێــژ
لەگــەڵ کاربەدەســتانی حکومەتــی
ناوەنــدی بــۆ چارەســەری گرفتــەکان لــە
ڕێگــەی ئاشــتییەوە بوو ،بــۆ دابینکردنی
ئــەو ئاشــتییەش چەندیــن جــار ســەردانی
تارانــی کرد و لەگــەڵ وەفدی حکومەت
لــە شــوێنی جیــاوازدا دانوســتاندنیان
کــرد .مەبەســتی پێشــەوا لــە وتووێــژ
دابینکردنــی مافــی نەتەوایەتــی کــورد
بــە ڕێگەی ئاشــتییانەوە بــوو ،کە لە هەر
ڕێبــەر و مرۆڤێکــی خاوەنــی ئەخــاق و
هەڵســوکەوتی مرۆڤدۆســتانەدا ،چاوەڕێ
دەکــرێ .لــە بەرانبــەردا وتووێــژ بــۆ
دەســەاڵتدارانی تــاران تەنیــا بەمەبەســتی
کڕینــی کات بــۆ دانانــی پالنــی هێــرش
و لەنێوبردنــی خەبــات و ڕێبەرانــی ئــەو
خەباتــە هەژمــار دەکــرا هــەر بۆیــەش بــە
ئــاکام نەگەیشــت ،ئــەوە جــاری یەکەم و
دوایی نەبوو کە دوژمنی گەلی کورد لە
الوازیــدا لە تاکتیکــی وتووێژ بۆ کڕینی
کات و دانانی پیالنی سەرکوت کەڵکیان
وەردەگــرت .هەر بۆیەش هەر وتووێژێک
لە ئێستا و داهاتوودا لە سەر پرسی کورد
دەبێ بە ڕەچاوکردنی ئەو ڕاستییە ئەنجام
بدرێت کە مەبەســتی دوژمنان لە وتووێژ
چارەســەری نییە بەڵکوو خۆڕێکخستنەوە
بۆ هێرشێکی ســەرکوتکەرانەی دیکەیە،
بــەاڵم ئــەوەی شــایانی باســە زۆرجــار
بەئەنقەســت و زۆرجاریــش بە بێ زانیاری
بــاس لە خۆ تەســلیمکردنەوەی پێشــەوای
نەمــر دەکرێــت ،دەکرێ ئــەو بابەتە وەک
ڕەخنەیەک ئاراســتە بکرێت بەاڵم پێوستە
چونیەتــی وەرگرتنــی ئــەو بڕیــارە بــە
باشــی شــی بکرێتەوە .لە یادداشــتەکانی
ئەحمەد عەبدواڵ پشدەریدا کە خۆبەخشانە
لــە باشــووری کوردســتانەوە بەشــداری
کۆماری کوردستانی کردبوو هاتووە:
«لــە مانگــی تەمــووزی 1946دا
چەنــد نوێنەرێکــی حکومەتــی تــاران
بــە ســەرۆکایەتی ســەرهەنگ فیــرووز
هاتنــە مەهابــاد و ڕاســتەوخۆ بــە قــازی
محەممەدیــان ڕاگەیانــد چــەک دانەنێــن
حکومەتی ئێران ئامادە نییە خودموختاری
بــە کــورد و تــورک بــدات .قــازی
محەممەدیــش لــە وەرامــدا گوتــی گەلی
کــورد کاتــێ ئــەو چەکــەی هەڵگرتــووە
کــەس هانــی نــەداوە بــۆ چەکهەڵگرتــن،
بەڵکــوو هەســتی نەتەوایەتــی خــۆی
پاڵــی پێوەنــاوە و بەمەبەســتی ڕزگاری
نیشــتمانەکەی دەســتی داوەتــە چەک و
بۆیــە مــن ناتوانم داوای چــەک فرێدانی
لێ بکەم١».
ڕێبەرێکــی سیاســی کــە ئامــادە نەبێــت
چــەک لــە پێنــاو وادە درۆیینییەکانــی
دژمــن فــڕێ بــدات بێگومــان بیــر لــە
تەســلیمبوونەوەش نــاکات ،بەڵکــوو بیر لە
بەرگری دەکات.
نەوشــێروان مستەفا لە کتێبی حکومەتی
کورد لە گەمەی سۆڤیەتیدا زیاتر لە سەر
ئەو بابەتە دواوە و دەڵێ:
«لــە دوای ئــەوەی هەواڵــی هاتنــی
هێرشــێکی گــەورە بــەرەو کوردســتان
دەگات ڕۆژی ١٤ی ســەرماوەزی ١٣٢٥
بەرامبــەر  ٥دیســامبری  ١٩٤٦قــازی
محەممەد تاقمێکی  ١٠کەســیی لەوانە:
سەیفی قازی و سەدری قازی ،بۆ ڕاوێژ
دەربارەی پێکهێنانی «شۆڕای جەنگ»
بۆ کۆبوونەوە بانگ کرد.
لــەم کۆبونەوەیــەدا بڕیــار درا هێزەکانــی
عەشــایر و جمهــوری ســاز بدرێــن بــۆ
بەرهەڵســتی هێزەکانــی ئێــران بــەاڵم
دوابڕیاریان بەجێ هێشــت بۆ کۆبوونەوەی
ڕۆژی دوایــی کــە ئەبــوو لــە مزگەوتــی
هەباس ئاغا بکرێ»٢

هــەر وەکــوو کە لــەو بڕیــارەی پێشــەوادا
بــۆ پێکهێنانــی شــۆڕای جەنــگ زۆر
ڕوون و ئاشــکرایە کــە بڕیــاری پێشــەوا
بەرخودان بووە بەاڵم دواتر لە کۆبوونەوەی
مزگەوتــی هەبــاس ئاغا چــی ڕوویداوە و
هەوڵی هەندێک کەس بەپێچەوانەی ئەو
بڕیارە بووە کە دواتر کاریگەری لە ســەر
بڕیاری پێشەوا داناوە بابەتێکی دیکەیە.
ســەرەڕای ئــەوەش پێشــەوا هەوڵــی
ڕزگارکردنــی خــۆی نــەداوە ،بەڵکــوو بە
پێشــمەرگکردنی خۆی هەوڵی پاراستنی
خەڵکــی داوە ،بــۆ ئــەوەی خوێنــی زیاتــر
نەڕژێــت کــە فیداکارییەکــی بــێ وێنــە
هەژمار دەکرێت.
بەکر حەوێزی یەکێک لە ئەفســەرەکانی
باشوری کوردستان کە ڕۆڵیان لە کۆمار
و ڕێکخســتنی لەشــکری پێشــمەرگە
هەبــووە لــە ســەر کۆبوونــەوەی ڕۆژی
دواتــری خەڵکــی مەهابــاد لــە مزگەوتی
هەبــاس ئاغــادا کــە خــۆی بەشــدار بــووە
دەڵێ:
« کــە چووینــە خانەقــای نەهــری
(مزگەوتــی هەبــاس ئاغــا) ،خەڵکێکــی
زۆری مەهابــاد لــەوێ بــوون و تکایان لە
مەالمســتەفا کــرد کــە شــەڕ نەخاتە نێو
مەهابــاد و بەڵێنیشــیان نــەدا کــە پێشــەوا
لەگەڵمــان بێــت و بــەو هومێــدەی کــە
حکومەتی ئێران دەیبەخشێ»٣
هــەر وەکوو لەو گێڕانەیەوەشــدا بە ڕوونی
دیارە کە بڕیاری پێشــەوا لە چ دۆخێک
دراوە ،پێشــەوا زۆر بــە باشــی دەزانــێ کە
لــە ســێدارە دەدرێــت ،چونکــە لــە وەاڵمی
مــەال مســتەفادا کــە داوای کردبــوو
لەگەڵــی بــڕوات ،ئــەو ئەوەی لە دەســتی
دێ بۆ پاراستنی دەیکات ،زۆر بە ڕوونی

گووتبــووی کــە «چــاک دەزانــم کــە
حکومەتی ئێران لە سێدارەم دەدات».٤
ســەرەڕای ئــەوەش تەنیــا هۆکارێــک کە
پێشــەوای هــان دا بــۆ بەجێگەیاندنــی ئەو
بڕیارە ،پاراستنی خەڵک و مەهاباد بوو.
بــەاڵم ئــەوەی زیاتــر جێــگای تێڕامانــە
بیرەوەرییەکانــی محەممــەدی نــوری(
عەتری گڵۆاڵنی) لە کتێبی «شــەوێک
و خەوێــک»ە ،کە باســی دیداری خۆی
لەگەڵ حاجی بابەشێخ و حەمەحوسێن خان
قــازی و پێشــەوای نەمــر دوای ڕووخانی
کۆمــار و داگیرکردنی لەالیەن ئەرتشــەوە
دەکات .پێشــەوای نەمــر بەپێچەوانــەی
حاجی بابە شێخ و حەمە حوسێن خان کە
زیاتر خۆشبین بوون بەو شێوەیە بۆ عەتری
گڵۆاڵنی دواوە:
«کــوڕم عەتــری ،مەیدانــی چوارچــرا
دەزانــی؟ گوتــم بەڵێ ،ئێــوە دەبینن قازی
محەممــەد لــەو مەیدانــە ئێعــدام دەکرێ.
بۆیــە ئــەوەی دەڵێم هەتا کوردســتان هەتا
نەتــەوەی کــورد پــێ بزانــن کــە قــازی
محەممەد فریوی نەخوارد ،هەڵخەڵەتاوی
وادەی بێ جێ نەبوو.
ئــەوەی بــە ئێــوە دەڵێــم بــۆ تاریــخ و
واڵتەکەتانی بگێڕنەوە بنووســن کە قازی
نــە فریوی خوارد ،نــە هەڵخەڵەتا ،بەڵکوو
ویســتی خــۆی فیدای ئارمانــی نەتەوەی
کورد بکا.
ئــەو ئارمانانەی کە کۆمەڵەی (ژ.ک)
و حیزبــی دێموکراتی بناغەی داڕشــت و
شــووڕەی کێشــا ئەمن نامێنــم ،بەاڵم ئەو
ئۆقیانووســە ئیــرادە و ئاواتــە گــەورەی
نەتــەوەی کــورد کــوا بــە خاکەنازێــک
خۆڵەمێــش و ژیلەمــۆی نــاڕەوای نەیاران
خاپور دەکرێ؟» ٥

پێشــەوا بە زانینەوە بەمەبەســتی خزمەتی
زیاتــر ئــەو بڕیــارەی بــە جێ گەیانــدووە،
بڕیــاری فیداکردنــی گیانــی خــۆی لــە
پێناو ئامانجی ڕەوایدا ،ئەو فیداکارییەی
پێشــەوای نەمــر لــە دۆخێکــی وەهــادا
کاریگەرییەکــی ئەوتــۆی لە ســەر بزاڤی
کــوردی دانــاوە کە حیزبــی دێموکرات و
ڕێچکەی خەبات ئێستا دوای  ٧٥ساڵیش
شانازی بە هەبوونییەوە دەکات.
هەرمانــی حیزبــی دێموکــرات و پێگــەی
جەماوەرییەکــەی بــە درێژایــی مێــژوو
تەنانــەت ئەمــڕۆش بەرهەمــی ئــەو
فیداکارییــە و خەباتێکــە کــە لــەو
فیداکارییەوە ئیلهام وەردەگرێ.
هــەر ئــەوەش وای کــرد ناوی پێشــەوا بۆ
هەمیشە بمێنێت و ناوی خەباتی فیرقەی
ئازەربایجــان و ڕێبەرانــی ،کــە توانیــان
ژیانی خۆیان بپارێزن و پەنا بۆ ســۆڤیەت
بــەرن ،ئەمڕۆ لە نێو بچێت .بەڵگەی زۆر
بــۆ ســەلماندنی کاریگــەری پێشــەوا لــە
ســەر خەباتــی گەلــی کورد نــەک تەنیا
لــە ڕۆژهــەاڵت بەڵکــوو لــە پارچەکانــی
دیکەی کوردستانیش هەن.
ڕابــرت ئیلســن لــە لێکۆڵینەوەکــەی لــە
ســەر پەیوەندییەکانــی ئێــران و تورکیــە و
مەسەلەی کورددا دەڵێ:
«لێکۆڵینەوەکانــی پێشــوو لــە ســەر ئــەو
خاڵــە پــێ دادەگــرن کــە دروســت بوونــی
کۆماری کوردســتان لــە ڕاژە(دەرجە)ی
یەکەم نەتەوەخوازی کورد بوو.
دامەزرانــدن و ڕووخانــی کۆمــاری
کوردســتان زۆرتــر مەســەلەیەکی
نەتەوەخــوازی کورد بوو کە کاریگەریی
لــە ســەر کوردەکانــی ئێــران و ئێــراق و
تورکیە هەبوو»٦

تەســلیمبوون کاتێــک ڕوو دەدات کــە
تاکی تەســلیمبوو دەیهەوێ گیانی خۆی
بپارێــزێ؛ بەپێچەوانــەوە پێشــەوای نەمــر
هەروەکــوو لــە زۆربەی ئــەو گێڕانەوانەدا
بــە ڕوونی دیارن گیانی خۆی پێشــکەش
کــرد تــا ئارمانــە ڕەواکانــی گەلێــک
زینــدوو بمێنن کــە بنەمــای زیندووبوونی
خەبــات و مانــەوەی گەلێکە .بەگوێرەی
هەمــوو ئــەو بەڵگانــەی لــە پڕۆســەی
دادگاییکردنەکــەی پێشــەوای نەمــر
لــە بــەر دەستیشــن ،دەبینیــن خــۆی بــۆ
مــەرگ ئامــادە کــردووە و لە هەڵوێســتە
نەتەوەییەکــەی پاشــگەز نابێتــەوە ،بــەاڵم
لــە هەمــووی گرینگتر ئەگەر وەســیەتی
پێشــەوای نەمــر بــەر لەســێدارەدانی وەک
دواییــن بەڵگــەی تۆمارکــراوی وتەکانی
پێشــەوا بزانین زۆر بە باشــی دەردەکەوێ
بایەخی یەکڕیزی و باوەڕنەکردن بە فارس
و عەجەم وەک دوو بنەمای سەرەکی بۆ
گەیشتن بە ڕزگاری هەژمار دەکرێت.
ئەگــەر بمانهــەوێ ئــەو بابەتــە گشــتگیر
بکەیــن بــە ســەر سیاســەت و دۆخــی
ئێســتای کــورد دەبــێ گرینگــی بدەیــن
بــە دروســتکردنی یەکگرتوویــی چ لــە
نێوخــۆی حیــزب و چ لــە نێــوان هێــز و
الیــەن و کەســایەتییەکان و لــە هەمــووی
گرینگتریــش لەژێــر ڕۆشــنایی ئــەو
وەســیەتەدا دەردەکــەوێ کــە ئێمــە نابــێ
هەمــوو وزەی خۆمــان بــۆ دروســتکردنی
هاوپەیمانــی لەگــەڵ هێــزە فارســەکان
بەتایبەتی ئەوانەی کە باوەڕیان بە مافی
کــورد نییــە بــە کار بێنین بەڵکــوو وزەی
خۆمــان بە کار بێنیــن بۆ بەهێزی خۆمان
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن ڕزگاری کــورد و
کوردستان بەدی بێنین.
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بایەخی مێژوویی ڕووداوەکانی ساڵی  ١٣٢٤و میراسی سیاسی ئەوان بۆ ئێمە

ئیبراهیم الجانی
بەشی یەکەم
لەهــەر هەلومەرجێکدا بین بەو پەیمانە کە
بــە میللەتەکەمانمــان داوە بۆ بردنەپێشــی
خەبات ،وەفادار دەمێنینەوە.
مەبەســت لــەو وتــارە بریتییــە لە تیشــک
خســتنە ســەر بایــەخ و شــوێنی مێژوویــی
٢٦ی ســەرماوەز ،کاریگەریــی و
شــوێنەواری ڕووداوەکانــی ڕۆژی ٢٦ی
ســەرماوەزی ســاڵی  ١٣٢٤لەســەر ژیــان
و خەباتــی میللەتەکەمــان .پاشــان بــاس
لــەوە دەکا کــە میراســی ئــەو ڕۆژە بــۆ
ئێمــە چییــە؟ چــۆن لــەو میراتــە بگەیــن
و بیپارێزیــن و بیبەینــە پێــش؟ چــۆن ئــەو
خەباتە لە سەردەمی تازەدا بەرینە پێش کە
باوک و باپیرانمان  ٧٥ساڵ لەمەوبەر ،لە
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی ساڵی ١٣٢٤ی
هەتاویــدا ،بــە ڕاماڵینــی دوابنکەکانــی
دەســەاڵتی زاڵمــی دەوڵەتــی ناوەنــدی لــە
شــاری قارەمانپەروەری مەهاباد ،خستیانە
بەردەم ئێمە؟
رۆژی ٢٦ی سەرماوەز لە مێژوودا
ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز لــە مێــژووی
خەباتــی ئازادیخوازانــەی کوردســتاندا
ڕۆژێکــی تایبەتە .چوونکە وەک ڕۆژی
ڕاماڵینــی دەســەاڵتی دەوڵەتــی ناوەندیــی
بەدەســتی ڕۆڵــە قارەمانەکانــی کورســتان
و ســەرەتای دەستپێکردنی وەرچەرخانێکی
مێژوویی لە مێژووی کورد و کوردستاندا
بــە حیســاب دێ .لــەو ڕۆژەدا ڕۆڵــە
فیداکارەکانــی کوردســتان ،هێرشــیان
بــردە ســەر بنکــەی ژاندارمێــری مەهابــاد
و وەک دواســیمبۆلی زووڵــم و دەســەاڵتی
بێگانە تێکیانەوە پێچا .بایەخ و گرینگیی
مێژوویی و سیاســی ڕۆژی  ٢٦سەرماوەز
لەوەدایە.
ڕووداو و کەسایەتییە مێژووییەکان
لــە ژیانــی میللەتانــدا ،کەســایەتییە
مێژووییــەکان ،ڕووداوە تاریخییــەکان
و ڕۆژە مێژووییــەکان ،وەک جوانــی
لــە چــاوی خەڵکــەوە دەبینرێــن؛ واتــە
هەرکەســە بــە چــاوی خــۆی دەیانبینــێ
بــەاڵم دواجــار ئــەوە خــودی مێــژووە کــە
ســەبارەت بــەوان داوەری دەکات .ئەمــڕۆ
زیاتــر لــە  ٧دەیــە بەســەر ڕۆژی ٢٦ی
ســەرماوەزدا تێدەپەرێ .ئێســتا دەبینین کە
ئــەو ڕووداوە چ شــوێنەوارێکی گرینــگ
و چ کاریگەرییەکــی گــەورەی لەســەر

فەرهەنگــی سیاســی و خەباتگێڕانــەی
خەڵکی کوردســتان داناوە .ئەوەمان بەوەدا
بــۆ دەردەکەوێــت کــە ئێســتا دەبینین ئەو
ڕۆژە جێگایەکــی پڕبایەخــی لە بیرگەی
میللی و بەکۆمەڵی میللەتی کورد ،واتە
کۆممــۆن سێنســی گەلی ئێمــەدا هەیە.
ئێستاش هەموو ڕۆڵەکانی کوردستان ،بە
هەر بیروباوڕێکی سیاسی و فەلسەفییەوە،
بە هەموو چین و توێژەکانیانەوە ،بە چەپ
و ڕاســت و ســێکۆالر و مەزهەبییــەوە،
داوایــان ئەوەیــە کــە دەســەاڵتی سیاســی
و حەقــی حاکمیەتــی میللــی خۆیــان
بەدەســتەوە بگرن؛ واتە ٢٦ی ســەرماوەز و
پەیامــە سیاســییەکەی هــەروا نوێنگەی
ئــاوات و داخوازە سیاســییەکانی خەڵکی
کوردســتانە .دەتوانیــن بڵێیــن بایەخــی
سیاســی ٢٦ی ســەرماوەز لــە مێــژووی
سیاســی کــورددا ئەوەیە کە ئیلهامبەخش
و تەجەسومی داوا سیاسییەکانی کوردە.
هــەر بۆیەش لــە یادگە و ویژدانی میللی
ئێمــەدا شــوێنیکی تایبەتــی هەیــە و بــە
ڕۆژێکی نەتەوەیی لە قەڵەم دەدرێ.
وەک پێشتر وتمان ،کەسایەتییە مێژوویی
و ڕۆژە تاریخییــەکان و هەمــوو ئەوانــەی
لــە مێــژووی میللەتانــدا ڕۆڵ دەگێــڕن،
جێــگای بــاس و لێکۆڵینەوەی سیاســی و
مێژوویی و ئاکادیمک بوون و هەن .ئەوە
بۆ ئیمەی کوردیش هەر ڕاستە.
کۆمەڵناســەکان ،لێکۆڵەرانــی مێــژوو
و ناوەنــدە ئاکادیمییــەکان و تەنانــەت
ژۆڕنالیســتەکانیش ،بــۆ هەڵســەنگاندنی
ڕووداو و کەســایەتییە مێژووییــەکان ،یــا
بایــەخ و شــوێن و کاریگــەری ئــەوان لــە
ژیــان و تاریخــی گەالنــدا ،هەندێــک
فاکتــەر و پێوانــە بەکاردێنــن .وەک
ئــەوە کــە ئــەو ڕووداوانــە ،ئــەو ڕۆژانــە،
ئــەو کەســایەتییانە ،لەکاتــی خۆیــدا،
چ تەئســیرێکیان لەســەر کۆمەڵــگا و
داهاتــووی ئــەو کۆمەڵگایــەدا هەبــووە؟
چ قازانجێکیــان بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو
هەبــووە؟ چ مۆركێکیان بــە ڕووداوەکانی
دوای خۆیانەوە ناوە و چ شــوێنەوارێکیان
لــە ســەر ژیــان و خەباتی میللــەت داناوە.
بــۆ ئێمــە ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز،
وەبیرهێنــەرەوەی ڕاپەریــن و شۆڕشــی
ئازادیخوازانــەی میللەتــی ژێرســتەمی
کــوردە کــە لە کاتــی خۆیــدا ڕاپەڕیوە و
هێمن وتەنی لە شــانوباهۆی خۆی ڕادیوە
تــا ئــااڵی ئــازادی هەڵگــرێ .دەزانیــن
کــە دوای ڕووداوەکانــی  ٢٦ســەرماوەز،
ڕەوتــی چوونەپێشــی بزووتنــەوەی کــورد
لــەو بەشــەی کوردســتاندا هێنــدە خێرایی
بــە خۆیەوە گــرت کە لــە ماوەیەکی زۆر
کەمــدا گەلــی ئێمــە توانــی چارەنوســی
خــۆی بەدەســتەوە بگــرێ و دەوڵــەت بــە
هەموو پێداویستییەکانییەوە دامەزرێنێ.

بــەو جــۆرە کــورد کەوتــە ســەر ڕێــگای
ئــازادی .لــە ماوەیەکــی کورتــدا گەلــی
ئێمــەش بــە پلەیەکــی بــەرزی سیاســی و
فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتــی ،کــە زۆر
لەگەڵ پێش ئەو ڕووداوانە فەرقی هەبوو،
گەیشــت .بەجۆرێک کــە تەنانەت دوای
ڕووخانــی کۆماریــش ،ئــەو خەباتــە لــە
سەرتاســەری بەشــی دووهەمــی ســەدەی
بیستەمدا و تا ئێستاش هەر بەو ڕێگایەدا
جارێــک توونــد و جارێک نــەرم درێژەی
کێشاوە بەاڵم بێپسانەوە بەردەوام بووە.
ئەوەتا پاش  ٧٥ساڵ دەبینین کە پەیامی
ئــەو بزووتنەوەیــە هــەروا لــە کوردســتاندا
دەزرینگێتــەوە  .چوونکــە ئێستاشــی
لەگــەڵ بێــت داخوازەکانــی میللەتــی
کــورد هــەر لــە چوارچێــوەی پەیامــی
٢٦ی ســەرماوەزدا فۆرموولــە دەکرێــن.
یانــی ئێســتاش میللەتــی ئێمــە هــەر لــە
حاڵــی ئــەو خەباتەدایە کە ئــەودەم باوک
و باپیرانمــان ئااڵکەیــان بەرزکردۆتــەوە
بەاڵم دەبێت بڵێم کە میللەتی ئێمە ئێســتا
لــە زۆر بــواردا زەرفیــەت و لێوەشــاوەیی
سیاســی و فەرهەنگــی و خەباتگێڕانــەی
لــە چاو ئەودەم چۆتە ســەرتر .ئاســەواری
ڕووداوەکانــی ســااڵنی  ٢٤و  ٢٥ی
هەتــاوی هێنــدە بەســەر ژیــان و خەباتــی
میللەتی ئێمەوە دیارن ،کە لەو  ٧٥ساڵەدا
هیــچ بڕگــە و لەحزەیەکــی مێژوومــان
نییــە کــە بــە جۆرێــک تەئســیری لــەوان
وەرنەگرتبــێ .خەڵکــی کوردســتان لــەو
ڕووداوانــەوە تیشــکی ئــازادی و شــۆقی
ڕزگاری لــە ســتەمی نەتەوایەتییــان
پێگەییــوە .ئەمڕۆ هەرکەس لە کورســتان
ئەگــەر قســەیەکی بــۆ وتــن پــێ بێ کە
خەڵــک گوێــی لێ بگرێ ،ئــەوە ئیلهام
لــە پەیامــی سیاســیی  ٢٦ســەرماوەز
و ڕووداوەکانــی دیکــەی ئــەو ســااڵنە
وەردەگــرێ .یانی هەرچی لە ســاڵەکانی
دواتــردا کردوومانــە یــان لــە داهاتــوودا
دەیکەیــن ،دەکەونــە ســەر خەرمانــی ئــەو
ڕووداوانــە بۆیــە ٢٦ی ســەرماوەز و
ڕووداوەکانی دیکەی ئەو سااڵنە ،مایەی
شــانازی و ئیفتیخــاری میللیمانــن .ئــەو
بزووتنــەوە سیاســی ،فکــری ،ئەدەبــی،
ڕووناکبیــری و فەرهەنگییــەی لەگــەڵ
ئــەو ڕووداوانــە کەوتــە نێــو کۆمەڵــگای
کوردستان ،ئەو فەرهەنگی کاری حیزبی
و تەشــکیالتی و ڕێبەرایەتیــی کردنــی
بەکۆمەڵــەی کە لەگــەڵ ئەو ڕووداوانەدا
هاتە نێو کولتووری خەباتگێڕانەی کورد
و کوردســتان ،ئــەو شــێوە خەباتــەی دواتر
وەک خەباتــی پێشــمەرگایەتی ناســراو
بــوو بــە ســیمایەکی تایبــەت و ناســراوی
بزووتنــەوەی حەقخوازانــەی کوردســتان،
هەموویــان لــە ڕووداوەکانی ڕۆژی ٢٦ی
ســەرماوەز و ڕۆژەکانــی دواتــری پــاش

٢٦ی سەرماوەزەوە سەرچاوە دەگرن.
بۆیــە یــادی ٢٦ی ســەرماوەز هەمــوو
ئــەو شــتانەمان بیردەخاتــەوە کــە لەگــەڵ
کۆماری کوردســتاندا هاتنە نێو مێژووی
سیاســی و فەرهەنگــی خەباتگێڕانەمــان.
ئــەو وزەیــەی کــە ئــەو ڕووداوانــە ،ئــەو
ڕاپەڕینــە ،بــە کۆمەڵــگای دواکەوتووی
ئەودەمــی کوردســتانیان دا ،هێنــدە گەورە
و کاریگــەر بــوون ،کە تەنانــەت ڕێژیمی
شــا و ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامیش،
بــەو هەمــوو ســەرکوت و زەبروزەنگــەوە،
نەیانتوانیــوە خەفەی بکەن؛ بۆیە پەیامی
سیاســی و فەرهەنگــی ٢٦ی ســەرماوەز
و ٢ی ڕێبەنــدان ،گەورەتریــن کۆلکــەی
هاوبەشــمانن و هەموومــان دەتوانیــن لــە
کاروچاالکییەکانــی خۆمانــدا ،وەک
زەمینــەی هاوبەش و شــاڕێگای هاوبەش
تێیــان بگەیــن .ئیلهــام و مۆتیڤاشــونیان
لێوەرگریــن .هــەر کوردێــک ،بــە هــەر
بیروباوەڕێکــی سیاســییەوە کــە هەیەتی،
حەقــی خۆیەتــی خــۆی بــە هاوبــەش و
خاوەنــی ئــەو ســەمبوول و پەیامانە بزانێ
کــە لەو نوختە هاوبەشــەوە پێمــان دەگەن.
ئەگــەر ئەمــڕۆ وەک کــورد ئەوانــە بــە
خاڵــی هاوبــەش و زەمینــەی هاوبــەش
بزانیــن ،هیــچ الیەکمــان زەرەر ناکەیــن.
لــەو هاوبەشــییەدا کــەس هیــچ لەدەســت
نــادا ،بــەاڵم هەموومــان و میللەتەکەمان
قازانج دەکەین .هەر کەس لە کوردســتان
بــۆ ئــازادی و ڕزگاری و پێشــکەوتن و
بەختــەوەری و مافــە نەتەوایەتییەکانــی
گەلــی کــورد و مافی مرۆڤی ئینســانی
کــورد تێدەکۆشــێ ،میراتگــری ٢٦ی
ســەرماوەز و ٢ی ڕێبەندانــی ســاڵی
١٣٢٤ی هەتاوییە.
ڕەفتــار لەگــەڵ ڕووداو و کەســایەتییە
مێژووییەکان
جیاوازییــەک کــە میللەتێکــی خــاوەن
پوختەیــی و پێگەیشــتوویی سیاســی و
فەرهەنگــی لەگــەڵ میللەتێکــی دیکــە
هەیەتــی ،ئەوەیــە ،کــە چــۆن ڕەفتــار
لەگــەڵ مێــژووی خــۆی و ڕووداوەکانــی
نێــو مێــژووی خــۆی و کەســایەتییە
مێژووییەکانی خۆیدا دەکات .شۆڕشــی
فەرانســە و شۆڕشــی ئەمریــکا دوو
ڕووداوی گــەورە و گرنگــن لــە مێــژووی
فەرانســە و ئەمریــکادا ،بــەاڵم هیــچ
کــەس و حیزبێکی سیاســی لەو واڵتانەدا
نایــەت ئەوان بکاتە دەســتمایەی سیاســی
و ســەنەدی مەشــرووعیەتی خــۆی.
کەســایەتی و ڕووداوە مێژووییــەکان
ئەگــەر قــەرار بێت بەهرەیەکی سیاســییان
هەبێــت ،ئــەوە ئەوەیە کــە چ پێوەندییەک
لەگەڵ ســەردەم و مەســەلەکانی ئێســتا و

داهاتــووی میللــەت پەیــدا دەکەن .تەکیە
لەســەر شــانازییەکانی پێشــینیان ناتوانێ
هەموو شــتێک بێت .گرنــگ ئەوەیە کە
کەســایەتییەکی سیاســی ،یــا حیزبێکــی
سیاســی ئێســتا چــی بــۆ خەبــات پێیــە و
چەندە ئامادەیە ڕیســک بــکات و چەندە
توانــای هەیــە لەگــەڵ کاروانــی خەبــات
بڕواتــە پێــش و یارمەتــی بە چوونەپێشــی
خەبــات بــکات .هەمــوو میللەتێــک
ڕۆژانــی مێژوویــی و کەســایەتی
مێژوویــی خۆیانیان هەیە بەاڵم میللەتانی
پێگەیشــتوو ،ئــەو ڕۆژانە ،ئــەو ڕووداوانە
و ئــەو کەســایەتییە مێژووییانەیان میللی
کــردوون .یانی تەنانەت ئەگەر بۆچوون و
نەزەراتی جۆراوجۆریشــیان سەبارەت بەوان
هەبێــت ،وەک مێژووی خۆیــان دەیانبینن
و نایانکەنــە مایــەی نیفاق و بەفیڕۆدانی
ئینێرژیــی میللــی .ئێمــە نــەوەی نوێــی
کوردســتان ،بەتایبەتــی تێکۆشــەرانی
حیزبــی ئێمــە ،بەهرەیــەک کــە دەبــێ
لــەو ڕووداوانــەی وەربگریــن ،ئەوەیــە کــە
تێبکۆشین پتر لە پەیامی سیاسیی ٢٦ی
ســەرماوەز و ٢ی ڕێبەنــدان تێبگەین ،پتر
تێیانــدا قــووڵ ببینەوە ،باشــتر ئەو پەیامە
وەرگریــن و لەگــەڵ هەلومەرجــی دونیای
گلۆباڵی هاوچەرخ هاوئاهەنگی کەین.
پێــش هەرکــەس و الیەنێکــی دیکــە ئەوە
ئەرکــی ئێمەیــە کــە تێکۆشــین هێــز و
کەســایەتییە سیاســییەکانی دیکــەی
کوردســتان قەناعــەت پــێ بێنیــن کــە
ئــەو ڕۆژە مێژووییانــە ،ئــەو کەســایەتییە
مێژووییانــە ،بــا لــە کارنامــەی سیاســی
حیزبــی ئێمەشــدا بــن ،بــە هــی خۆیانیــان
بزانــن .ئاخــر ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز
ڕۆژی هەمــوو پێشــمەرگەکانی
کوردســتانە ،بــە هــەر ئیــدە و مــەرام و
بیروبۆچوونێکــی سیاســی و حیزبییــەوە.
١٠ی خاکەلێوەش هەرئاوا ،ڕۆژی هەموو
شەهیدانی کوردســتانە .ئێمەش بۆخۆمان
دەبــێ بەوجــۆرە ڕەفتــار بکەیــن .نابــێ
حەساســیەتمان بــەوە هەبێــت کــە خەڵکی
دی و حیــزب و ڕێکخراوە سیاســییەکانی
دیکــەی کوردســتان ئــەو ڕەمزانــە کە بۆ
ئێمــە گرنگــن ،بــە هــی خۆیــان دەزانــن.
هەمــوو هەوڵی ئێمە دەبــێ ئەوەبێ ئەوان
کارێکی لەو چەشنە بکەن.
کەواتە ئەو ڕۆژە مێژووییانە دەکرێ ببنە
زەمینەی هاوبەشــی خەبات و تێکۆشانی
میللــی و نەتەوەیی ئەوەی لە جەبردا پێی
دوتــرێ گەورەتریــن کۆلکــەی هاوبــەش.
ئەوەیــە ڕوانگە و پێرســپێکتیڤی درووســت
بــۆ ڕۆژ و کەســایەتییە تاریخییــەکان.
ئاخر میراتی میللی بۆ هەمووانە .حیزبی
دێموکــرات بــەدوای میراتــی ڕابــردووەوە
نییــە  .حیزبــی دێموکرات نایهەوێت هیچ
ڕابردوویــەک بازســازی کاتــەوە .هەموو

هەوڵــی ئێمــە ئەوەیە لــە ڕابــردوو تێپەڕین
و شتی باشتر و چاکتر بێنینە کایەوە.
دەکــرێ ئیلهــام و مۆتیڤاشــۆن لــە
ڕابــردوو وەرگریــن و لێــی فێربین بەاڵم بۆ
چوونەپێــش نــەک ڕاوەســتان لەنێویدا ،یا
بەرهەمهێنانــەوە و بازســازی کردنــەوەی.
هیــچ ڕابردوویــەک بــۆ دووبارەکردنــەوە
نابێــت .تەنانــەت ئەگــەر باشــیش بێــت.
دەبێ قبووڵ کەین کە تەنانەت کۆماری
کوردســتانیش بــەو جێــگا بەرزەشــەوە کە
لــە مێژووی کــورددا هەیەتــی ،هەمووی
سەرتاســەر هــەر شــانازی نییــە .بــاب و
باپیرانــی ئێمە  ٧٥ســاڵ لەمەوبەر دیتیان
کــە کەشــتی کــورد لــە قوڕولیتــەی
دواکەوتوویــی و ژێرچەپۆکەییــدا
ماوەتــەوە .لە هەلومەرجــی نێونەتەوەیی و
ناوچەیــی کە شــەڕی دووهەمی جیهانی
لەگــەڵ خــۆی هێنابویــە گــۆڕێ وەک
بــای شــورتە کەڵکیــان وەرگــرت .هاتن و
خۆیــان ڕێکخســت و ئەو کەشــتییەیان وە
حەڕەکــەت خســت .ئەوەنــدەی زەرفیەتــی
کۆمەڵــگای ئەودەمــی کوردســتان و
هەلومەرجــی ناوچــە و دونیــا ئیجــازەی
پێدەدان ،ئەو کاروانەیان بردەپێش .لەوەشیان
زیاتــر نەدەتوانــی .چوونکــە لــە توانایاندا
نەبــوو و لــەوەش زیاتــر هەلومەرج ڕێگای
پێ نەدەدان .ڕاســتە حەقی ئەوەمان هەیە
شــانازی بــە خۆمانــەوە بکەیــن کــە لــەو
دەمەوە تا ئێســتا ئەو ڕێگایەمان بەرنەداوە
و نەمانهێشــتووە ئــەو خەباتــە ڕاوەســتێ،
ئــەوە تەنیــا بۆخۆمــان خاڵێکــی پۆزەتیڤە
بەاڵم ئەگەر لە کۆنتێکســتێکی جیهانی
و تەنانــەت ناوچەییشــدا تەماشــا بکەین،
ئەگــەر چاوێــک بــە وەزعــی خۆمــان و
میللەتانــی دوورو نزیــک لــە خۆمانــدا
بخشــێنین ،دەبــێ بڵێم کــە بەداخەوە هیچ
هونەرێکمــان لەخۆمان نیشــان نەداوە بۆیە
تەنانــەت نابێــت لــە هیــچ ڕابردوویەکــدا
بـمێنینەوە ،دەبێ بڵندهیممەت بین .کەواتە
نابێت ڕۆژ و کەسایەتییە مێژووییەکانمان
بکەینە حیزبی و ئیدئۆلۆژیک .باشــترین
لێوەشــاوەیی ئێمــە ئەمــڕۆ بــۆ خەبــات
لــەوەدا دەردەکەوێ ،کە تــا چ ڕادەیەک
ڕۆڵــەی ســەردەمی خۆمانیــن و چــۆن لە
ســەردەمی تازەدا خەباتــی میللەتەکەمان
دەبەینــە پێــش .ئەگــەر بتوانیــن میللەتی
خۆمــان بگەیەنینــە ئاســتی ئێســتای
میللەتانــی ئــازاد و بەختــەوەر ،ئــەوە
کارێکــی درووســتمان کــردووە .کاری
ئێمــە و ڕیســالەتی حیزبــی ئێمــە ئێســتا
ئەوەیە .ئەوەش باشترین ڕێزلێنانە لە یادی
٢٦ی ســەرماوەز .باشــترین ڕێزگرتنیشــە
لــە تێکۆشــەرانی میللەتــی کــورد واتــە
پێشــمەرگەکانی کوردســتان و هەمــوو
خەباتکارانی دیکەی میللەتەکەمان.
درێژەی هەیە....

ژمارە ٤ ، ٧٩٠ی ژانویەی ٢٠٢١

وێــــــــــستگە

شكۆی مێژووی نیشتمانێك

ئاواتــی ئــەو ژنانەی
کــە بــە کەوتنەخوارەوەی
فڕۆکــەی ٧٢٥ی ئۆکراینــی
بــوون بــە خۆڵەمێش

ناسیۆنالیزمی میراتی كۆمار لە ڕەگەزی دێموكراسییە واتە ئێمە فێری خۆشەویستی بۆ گەل و خاك و
نیشتمان دەكات بێ ئەوەی ڕقمان لەوانی تر بێت
كەیهان یووسفی
چەنــد وێنەیەكــی بۆمــان بــە جــێ ماون،
ســیما و چاوانــی لەم وێنەگەلــەدا پڕن لە
میهرەبانی و شكۆ و هەیبەتی قارەمانێك.
شــكۆی ناوچاوانــی ،چارەنــووس و
بەسەرهاتی و گرێدانی بەو دۆخەی تێیدا
ژیــا و ڕووداوەكان و میراتــی بەجێمــاوی
بــۆ نەوەكانــی داهاتــوو ،تــۆوی ڕێــز و
خۆشەویستی زیاتر دەچێنێ ،خۆشەویستی
و ڕێزێكــی بــێ پایانــی نەتەوەیــەك بــۆ
قارەمــان و ڕێبەرێــك كــە لــە زانســتی
ڕێبەریدا وەكوو تایبەتمەندییەكی ڕێبەریی
بــە گەورەیــی ڕۆح(greatness of
 )soulنــاوی لــێ دەبرێــت .ئــەم چەنــد

میراتگــری هزریــی كۆمەڵــەی ژیانەوەی
كوردستان وەستا بوو.
كۆمەڵێــك ڕووناكبیــر و خوێنــدەواری
چینــی ناوەڕاســتی شــاریی كــە خولیــای
دامەزراندنــی دەوڵەتــی كوردســتانیان
هەبوو .لێكنەچوونی كۆمار لە كوردســتان
و حكوومەتــی میللــی ئازەربایجان ،وەكوو
دوو دەســەاڵتی ناوچەیــی و لە دراوســێی
یەكتــر و كارتێكەرییــان دوای خۆیــان
لــە ســەر نەوەكانــی داهاتــوو ،بــۆ پێگەی
تایبەتی كۆمار دەگەڕێتەوە.
كۆمــار زیاتر فۆرمێكــی نەتەوەیی هەبوو
تا فۆرمێكی چینایەتی و كۆمۆنیستی.
كۆمــاری كوردســتان شــكڵێكی
نەرمــی ناســیۆنالیزم لــە ســەر بنەمــای
مرۆڤتــەوەرەی و ئاشــتیخوازایی بوو ،واتە

تر».
ناسیۆنالیزم وەكوو كۆنتێكستی دێموكراتیك
باسی مافی گرووپێكی هاوبەش و ڕێز لە
هاوبەشی زمانی ،كولتووری ،مێژوویی و
سەرەوریی سیاسییان دەگرێت.
لــە قەبارەیەكــی دێموكراتیكــدا ئــەم
ناســیۆنالیزمە چونكــە جەوهــەری
دێموكراتیكە باس لە تەبایی و ڕێزلێنان لە
مافــی ئەوانی تریش دەكات .لە كۆماری
كوردســتان مافــی كەمینــە پارێــزراو بوو.
سیاســەتی ئاشــتەوایی لەگــەڵ دراوســێ
پڕەنسیپ بوو.
هاوپەیمانیــی نێــوان كۆمــار و فیرقــەی
ئازەربایجان سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.
كۆمــاری كوردســتان پێگەیشــتوویی
شوناســخوازیی كــورد بــوو ،هەبوونــی

ژیان بدات .هەر بۆیەش دەبێت جمكەكانی
كۆمەڵــگا دێموكراتیــزە بكرێنــەوە.
قوتابخانــە و ڕۆژنامــە وەكوو دوو بنكەی
بردنەســەرەوەی ئاســتی خوێنــدەواری و
ڕووناكبیریــی بــۆ كۆمەڵــگا گرنگــن كــە
كۆمار بەهای پێیان دا.
ڕێكخســتنی الوان و ژنان و ئاشــناكردنیان
بە مافەكانیــان كۆڵەكەی كۆمەڵگەیەكی
دێموكراتیكــن .كۆمــار خوێندنــەوەی بــۆ
ئەمــەش هەبــوو و دامەزراوەكانــی الوان
و ژنــان لــە كۆمــاردا دەركەوتــەی ئــەم
خوێندنەوە دێموكراتیكە بوون.
كۆمــار بەپێچەوانــەی تۆمەتــی نەیاران و
دوژمنانی كوردســتان ،ســەر بە ســۆڤیەت
و بیرۆكــەی ســۆڤیەت نەبــوو و ژێرخانــی
فیكــری كۆمــار نەتەوەیــی بــوو تــا

رەخساندنی فەزا بۆ بەشداری ژنان لە كاروباری كۆمەاڵیەتی و سیاسیدا،
هەنگاوێكی بەنرخی كۆماری كوردستان لەو سەردەمەدا
بۆ بنەبڕكردنی هەاڵواردنی ڕەگەزی بوو.
دێــڕەی ســەرەوە ئامــاژە بــە قارەمانــی
خۆشەویســتی چیرۆكــی نەتەوەیەكــی
دابەشــكراو و ســتەملێكراوە ،پێشــەوای
مەزنی كوردان ،بەاڵم بابەتی ئەم نووسینە
هەڵســەنگاندنی كەســایەتی پێشــەوا نییــە
بەڵكــوو هەڵســەنگاندنی میراتــی ئــەم
ڕێبــەرە بەشــكۆیە و حیزبەكەیەتــی بــۆ
كوردان ،میراتێك لە ژێر ناوی «كۆماری
كوردستان».
 11مانگ تەمەنی كۆماری كوردســتان چ
میراتێكی بۆ ئێمە بەجێ هێشت؟

ناسیۆنالیزمێكی دێموكراتیك.
ئــەم میراتــەی كۆماری كوردســتان هێڵی
جیاكــەرەوەی ناســیۆنالیزمی ئێمــەی
كــوردە لەگــەڵ فاشــیزیمی داگیركەرانــی
كوردستان.
ئــەوان لــە ژێر ناوی ناســیۆنالیزم و نەتەوە
بانگەشــەی فاشــیزمی خۆیــان دەكــەن و
هەوڵــی ســڕینەوەی ئەوانی دیكــە دەدەن.
واتــە بوونــی خۆیــان بــە نەبوونــی ئەوانی
دیكەوە دەبەستنەوە.
فاشــیزمی ئــەوان دەڵێــت نەتەوەكــەی من
باشــترینە و هیچ شــتێك و هیچ كەســێك

نوێنەرانــی هەر چوار پارچەی كوردســتان
لە كۆماردا سەلمێنەری ئەم ڕاستییەن.
عەداڵــەت و یەكســانی وەكــوو بنەماكانی
دێموكراســی جەوهــەری پێكهێنــەری
كۆماری كوردستان بوون.
رەخســاندنی فــەزا بــۆ بەشــداری ژنــان لە
كاروبــاری كۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا،
هەنگاوێكی بەنرخی كۆماری كوردســتان
لەو سەردەمەدا بۆ بنەبڕكردنی هەاڵواردنی
ڕەگەزی بوو.
هەنگاوەكانــی دامەزرێنەرانــی كۆمــار بۆ
دروستكردنی قەبارەیەكی سیاسی كوردی

چینایەتی.
كۆمــار نــە ئــااڵی ســووری ســۆڤیەتی
هەڵكــرد و نــە ڕێفۆرمــی كشــتوكاڵی
كۆمۆنیســتی لە كوردســتان ڕەچــاو كرد،
وێــڕای حــزوور و هەژمۆنی ســۆڤیەت لە
ناوچەكەدا.
شوناســخوازی و دێموكراســی وەكــوو
میراتــی كۆمــار وێژمانــی كوردایەتی لە
كوردستان چێ كرد ،وێژمانی كوردایەتی
ئــەرك دەخاتــە ســەر شــانی تاكــی كــورد
كــە خۆی بــە بەرپرســیار بزانێــت و هەوڵ
بــۆ دابینبوونــی ئــەم مافــە ڕەوا بــدات،

پارامێتری دێموكراسی كۆمار بە ئێمە دەڵێت
بۆ ژیانێكی بەختەوەر لە كیانێكی كوردیدا ئێمە نابێت السایی وێژمانی داگیركەران بكەینەوە،
وێژمانی دیكتاتۆریی و ڕاسیزم ناتوانێت
ئێمە لە چنگی دیكتاتۆری و ڕاسیزمی داگیرکەر دەرباز بكات
دەتوانیــن دوو شــت لــە ســەرووی هەمــوو
شــتێكەوە وەكــوو میراتــی كۆمــاری
كوردســتان دوای خــۆی بــۆ گەلــی كورد
دەستنیشــان بكەیــن :شوناســخوازی و
دێموكراسی.
ڕاســتە كۆمــار لــە بۆشــایی دەســەاڵتی
پاشــایەتی لــە ناوچەكانــی ســەرووی
كوردســتان و هەروەها حوزووری هێزەكانی
یەكیەتیــی ســۆڤیەت لــە باكــووری ئێــران
پێكهــات ،بــەاڵم كۆمــار پەرچەكردارێكی
ساتەكی نەبوو.
لە پشتی كۆمار ،حیزبی دێموكرات وەكوو

بێجگــە لــە نەتەوەكــەم بۆم گرنــگ نییە،
واتــە ڕەوایــی دەدات بــە هــەر كوشــتار
و جینایەتێــك لــە پێنــاو فراوانخــوازی
نەتەوەكەیدا.
ناســیۆنالیزمی میراتــی كۆمــار لــە
ڕەگــەزی دێموكراســییە واتــە ئێمــە فێری
خۆشەویســتی بۆ گەل و خاك و نیشــتمان
دەكات بێ ئەوەی ڕقمان لەوانی تر بێت.
ناســیۆنالیزمی كۆمــار بــە ئێمــە دەڵێــت:
«نەتەوەكــەی ئێمــە جیــاواز و تایبەتــە و
دەبێت بەرپرســایەتی و بەڵێنێكی بەهێزمان
بەرامبەر بە نەتەوەكەمان هەبێت بەاڵم نەك
بــە نرخی لەناوبــردن و تواندنەوەی ئەوانی

یــان دەوڵەتــی كوردســتان زۆر پڕبایەخــن.
كۆمــار پەرچەكردارێكــی شوناســخوازانە
لەبەرانبــەر سیاســەتی تواندنــەوەی
دەســەاڵتی ناوەنــدی دژی كــورد لــە هەر
چوارپارچەی كوردستان بوو.
فەرمــی كردنــی زمانی كــوردی ،خوێندن
بــە زمانــی كــوردی ،ئــااڵی كوردســتان،
ڕۆژنامــە ،گۆڤــار ،پەرتــووك ،ڕادیــۆ و
ســوپای كــوردی ســەلمێنەری گرنگــی
شوناســی كوردیــی و كوردســتانی لــە
كۆماردا بوو.
دەوڵەتێكی دێموكراتیك لە كۆمەڵگایەكی
دێموكراتیكــدا دەتوانێــت بژیــت و درێژە بە
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هەروەهــا پارامێتــری دێموكراســی كۆمار
بــە ئێمــە دەڵێــت بۆ ژیانێكــی بەختەوەر لە
كیانێكــی كوردیــدا ئێمــە نابێــت الســایی
وێژمانــی داگیركەران بكەینەوە ،وێژمانی
دیكتاتۆریــی و ڕاســیزم ناتوانێــت ئێمــە
لــە چنگــی دیكتاتــۆری و ڕاســیزمی
داگیرکــەر دەربــاز بــكات .هــەروەك چۆن
قوتابــی بــە ئەمەگــی كۆمار ،شــەهیدی
مەزن د .قاســملوو دەڵێت« :بۆ تێپەڕبوون
لە دیكتاتۆری و ڕزگاری لە ژێردەســتی
و گەیشــتن بە دێموكراسی پێویست ناكات
ئێمە لە ڕێگەی دیكتاتۆرییە بڕۆین».

نووسین :هێمۆ
ڕۆژی ١٨ی بەفرانباری ئەمساڵ ،ساڵێک بە سەر ڕووداو یان باشترە بڵێێن جینایەتی
خستەخوارەوەی فڕۆکەی ٧٥٢ی ئۆکراینی بە دەستی سپای تێرۆریستی پاسدارانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا تێدەپەڕێت.
فڕۆکەیەکــی موســافیربەری کــە زۆر ئاســایی خەریــک بوو لە تارانــەوە بگاتەوە بە
کییــەف بــەاڵم ئەم ســەفەرە بێکۆتایی بــوو چونکە بوو بە ئامانجی مووشــەکەکانی
ڕێژیمێکی دڕندە.
پاش ئەم هەموو ڕۆژانە ئێستاش بیرکردنەوە لە جینایەتێکی ئاوا دڵی هەر مرۆڤێک
دەخاتە ژان ،چ ئاوات و ئامانجگەلێک ،چ خولیا و هیواگەلێک لەو چرکە شوومەدا
بوون بە هیچ!
 ٩٢کەس لە موسافیرانی ئەم فڕۆکەیە ،ژنان و مندااڵنی ڕەگەزی کچ بوون ،ژنانێک
کە بەربەستە کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان و لە هەمووی گرینگتر هەاڵواردنەکانی
کۆماری ئیســامیی ئێران ڕێگای ســەرکەوتن و پێشــکەوتنی پێگرتبوون و ئەوان بۆ
درێژەدان بە ژیانێکی ئازاد و بەدەســتهێنانی زانســت و درووســتکردنی داهاتوویەکی
گــەش بــۆ مندااڵنی داهاتوو ،دووری لە ئازیزان و ڕێگەی تاراوگەیان لەبەر گرتبوو،
کچانێک کە بە پەروەردەیەکی ســەردەمیانە لە واڵتە پێشــکەوتووەکانی جیهاندا ،بە
پێچەوانەی مندااڵنی هاوتەمەنی خۆیان لە ئێراندا کە لە هەموو دەرفەتێکی مرۆیی
بێبەریــن ،بیریــان لــە خولیاگەلێکی گــەورە و ئاواتی خوێندن لە باشــترین زانکۆکانی
جیهان ،وەرزش کردن و ژەنینی مۆســیقا و ســەرکەوتنگەلی زانســتی دەکردەوە ،بەاڵم
لــە کاتێکــدا کــە هیچ کات چاوەڕوانیان نەدەکرد بوون بە ســەردێڕی هەواڵی هەموو
میدیا و ماڵپەڕەکانی جیهان.
لــە مــاوەی ئــەم یــەک ســاڵەدا بنەماڵــەی قوربانیانــی فڕۆکــە ئۆکراینییەکــە بــە
بەردەوامــی داوای مافــی خۆیــان و موحاکمەکردنــی هۆکارەکانی ئــەم جینایەتە لە
دادگا نێونەتەوەییەکانــدا دەکــەن ،بــۆ ئــەم مەبەســتە لــە ڕێگــەی بەڕێوەبردنی پرێس
کۆنفرانــس ،دامەزرانــی ماڵپــەڕ ،وەرگرتنی ئیمزا و دەیان ڕێــگای ترەوە هەوڵیان داوە
تاکوو دەنگی حەقخوازیی خۆیان بەرانبەر بەم ڕووداو و جینایەتە هەڵبڕن.
لە ڕووداوی خســتنەخوارەوەی فڕۆکــەی ٧٢٥ی ئۆکراینیدا ،کۆمەڵێک هاوواڵتیی
خەڵکی کوردستانیش هەبوون ،کەسانێک کە سەرەڕای هەموو ستەمەکانی کۆماری
ئیسالمی و هەاڵواردنەکان ،قوربانیی بیری شۆڤێنیزمی کۆماری ئیسالمیش بوون و
ڕەنگــە تەنیــا و تەنیا بەهۆی کوردبوونیانەوە زۆر دەرفەتی باشــیان لێ زەوت کرابێ،
بــەاڵم ئەوانیــش بە چەشــنی موســافیرەکانی دیکــەی ئەم فڕۆکەیە و لە هێرشــێکی
مووشەکیدا هەموو ئاوات و ئامانجەکانیان بوون بە خۆڵەمێش.
ڕەنگــە یەکێــک لــە گرینگترین بابەتەکان لــە کاتی لەدەســتدانی ئازیزاندا ،نەمانی
توانایــی بڕیاردانــی درووســت و بەجــێ بێــت ،بــەاڵم بنەماڵــەی قوربانیانــی کــورد لە
شــارەکانی ســنە و مەهابــاد بــە وتنەوەی دروشــمی ئــەی شــەهیدان و البردنی ئااڵی
نگریســی کۆماری ئیســامی کە خۆی بکەری سەرەکیی تاوانەکە بوو ،ڕۆڵەکانی
خۆیان بە خاکی پیرۆزی نیشتمان ئەسپارد.
ئــەم ڕووداوە ،تراژێدیایەکــی قــورس بوو بۆ هەمــوو خەڵکی ئێران ،بەاڵم بۆ کورد کە
هەمیشــە لــە بــەرەی یەکەمــی جینایەتەکانی کۆماری ئیســامیدا دەبێتــە قوربانی،
زۆر قورســتر بوو ،مندااڵنی کوردســتان لە هەر کوێی ئەم جیهانەدا بووبێتن نیشــانیان
داوە کــە لــە ســەرکەوتن بە ســەر پلەکانــی زانســتدا توانیویانە ســەرکەوتووترین بن و
شــانازییەکی ئێجــگار گــەورە بۆ خەڵکەکــەی خۆیان تۆمار بکــەن ،ڕەنگە لە ژیاندا
مانەوەی هەرکام لە موسافیرەکانی فڕۆکەی ٧٢٥ی ئۆکراین خاڵێکی وەرچەرخانی
لە زۆر بابەتی زانســتیدا درووســت بکردبایە ،بەاڵم بەداخەوە کۆماری ئیســامی ئەم
دەرفەتەی نەدا.
لــە نێــوان هەمــوو ئــەم ئازارانــەدا ،لەدەســتدانی ژنــان و کچانێک کــە دەیانتوانی بە
بیرێکی ئازادەوە گەشــە بکەن و ببنە هەوێنی بەخۆداچوونەوە و ســەرکەوتنی ژنان و
کچانی دیکەش ،خەســارێکی زۆر گەورە بوو ،ئەوان دەیانتوانی بونیاتنەری بیرێکی
یەکسانیخوازانە بن ،بەاڵم دڕندەیی کۆماری ئیسالمی دەرفەتی لێ ئەستاندن.
ئــەم ڕووداوە نیشــانی دا کــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران تا چ ڕادەیەک لە زانســت
و پێشــکەوتن دەترســێت ،نیشــانی دا کە کۆماری ئیســامی ئەگەر نەتوانێ خەڵک
بەچۆکــدا بێنــێ و بیانکاتــە کۆیلــە ،هەمــوو هەوڵــی خۆی بــۆ لەناوبردنیــان دەدات،
نیشانی دا کۆماری ئیسالمی گەیشتووەتە ئاستێک لە الوازی کە تەنیا و تەنیا بۆ
قەرەبووکردنەوەی دەتوانێ پەنا بۆ کردەوەی ترسنۆکانە ببات.
ئەوەیکە لەم پێناوەدا بۆ ئێمە گرینگە ئەوەیە کە بە پێشــکەوتنی زانســتی خۆمان بە
گژ تاریکپەرەستی و گەندەڵیی کۆماری ئیسالمیدا بچینەوە ،بەدڵنیاییەوە هاودەنگی
و هەوڵدانمان بۆ گۆڕێنی ئەم دۆخە ،ئەگاتە ئامانج.
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ژمارە ١٥ ، ٧٩٠ی بەفرانباری ١٣٩٩

کرماشان ،ئیالم و لورستان؛
بازنەی شاراوە و گرێکەرەوەی خەباتێکی دوورودرێژ
ڕاسان سەرەتایەک بۆ چاالککردنەوەی دەنگە کپ کراوەکان و توانا سەرکوتکراوەکانی گەلێک

زهردهپهڕ سندووس
ڕەنگــە زۆر کــەس پێیــان وابێ باس کردن
و جەختکردنــەوە لــە ســەر شــۆڕکردنەوەی
قوواڵیی ستراتێژیکی خەباتی خۆرهەاڵت
بۆ کرماشــان و ئیالم و لوڕســتان باسێکی
نــوێ و تاکتیکێکــی بڕگەیــی بێــت
بــەاڵم ئــەوەی ڕاســتی بێت ئەو باســە هەم
مێژووییەکی درێژی هەیە و هەم باسێک
و ســتراتێژییەکی وجوودییــە کــە دەبێ بە
شێوازێکی جیددی کاری بۆ بکرێ.
شەڕی گوتاری ئەگەر پێشگریمانەیەک
بێــت بــۆ ئــەو هەوڵــە ،بوونــی چەکــداری
و چاالکــی پارتیزانــی تەواوکــەری ئــەو
هەوڵــە گرینگــەن ،بــە خۆشــحاڵییەوە ئــەو
هەســتیارییە چەند ســاڵێکە هەم لە ڕووی
نیزامییەوە و هەم لە ڕووی دیسکۆرسییەوە
ڕۆڵێکــی تــری بــە خۆیــەوە بینیــوە و بووە
بە پرســێکی جیــددی .هەرچەند کەم بووە
بەاڵم جێگەی دڵخۆشییە.
لــە وەهــا دۆخێکــدا بــە پێویســتی دەزانــم
ئاوڕدانەوەیەکــی کورتمــان هەبــێ لــە
خەباتــی ســەرەتاکانی ســەدەی ڕابردووی
گەلی کورد و بە دیاریکراوی ســەردەمی
کۆمار لە خۆرهەاڵت :
لــه ســاڵی ۱۳۲۰دا پــاش ئــهوهی
کۆمهڵێــک لــه ههڵکەوتووانــی کــورد
لــه ناوچــهی موکریــان ،ڕێکخــراوی
کۆمهڵــهی ژیانــهوهی کوردســتان پێــک
دێنــن و چاالکییهکانیــان بــه مهبهســتی
بهدهســتهێنانی مافی گهلی کورد دهســت
پێدهکــهن ،ئهم کۆمهڵهیه پهلوپۆ دهکێشــێ
بۆ ناوچهکانی دیکهی کوردستان.
لــهم پێوهندییــهدا میــرزا عهبــدۆاڵ مودهبهر
ناســراو به ئاغهگــهوره) کهڵــوڕ (کهڵهوڕ
خۆی دهگهیهنێته شاری مههاباد و لهگهڵ
کۆمهڵێــک لــه چاالکانی ئــهو کات کۆ
دەبێتــهوه .لــهو کۆبونهوهیــهدا ناوبــراو
وهک بهرپرســی گشــتیی رێکخســتنی
کۆمهڵــهی ژ-ک لــه شــار و ناوچهکانی
ســنه ،کرماشــان ،ئیالم و لوڕستان دیاری
دهکــرێ .بــه گهڕانــهوهی ئاغاگــهوره له
مههابــادهوه بۆ کرماشــان ،چاالکییهکانی
کۆمهڵــهی ژ -ک پێ دهنێته قۆناغێکی

نوێــوە .لــهم پێوهندییــهدا کۆمهڵێــک
چاالکوانــی سیاســی -تهشــکیالتی لــه
ڕیزهکانی کۆمهڵهی ژ–ک دا دهست به
چاالکی و ڕێکخســتن دهکهن .یهک لهو
کهسانه میرزا برایمخانی نادرییە که دهبێته
جێگری میرزا مۆدهبر و چاالکییەکان له
ناوچهکانی کرماشان ،پشتکۆ و لوڕستان
سهرپهرهســتی دهکا .کهســی دووهــهم لهو
تیکۆشــهرانه مامۆســتا ســهید تاهیــری
هاشــمی بووه که دهبێتــه دهبیری کۆمهڵه
له شاری کرماشان .کهسی سێههم ڕهشید
باجهاڵنییــه کــه وهکیلــی دادگوســتهری
بووه ،کە بهرپرســایهتی بهشــی باشــوور له
شاری خانهقینی پێدهسپێردرێ و ههروهها
پێوهنــدی نێــوان باشــوور و کرماشــانیش
بهڕێوه دهبا که له شــاری بهغداوه دهســت
پێــدهکات تــا دهگاتــه کرماشــان .چوارەم
کــهس یــهدۆاڵ ڕهزایــی دهبێــت کــه بــه
بهرپرســی پێوهندییــه گشــتییهکانی ئێڵــی
کهڵوڕ دیاری دهکرێت .ناوبراو کهسێکی
شــارهزای بواری سیاســی بووه .بهمجۆره
کۆمهڵــهی ژ -ک بــه هۆی ئۆگربوونی
بــه بیر و هــزری نهتهوهییهوه له ماوهیهکی
کورتــدا دهتوانــێ بیــری نەتەوەیــی لــهو
ناوچانه پهره پێبدات و ڕێکخستنهکانییان
وهک تهشــکیالتێکی چــاالک خۆیــان
بنوێنــن .بــه دروســت بوونــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان ئــهم چاالکییانــه
بهجۆرێــک پــهره دهســتێنن کــه پێوهنــدی
دایــم لــه نێــوان مههابــاد و کرماشــان و
ناوچهکانــی دیکــه شــێوازێکی تایبــهت
بهخۆیــهوه دهگــرێ  .بــه شــێوەیەک کــه
لهکاتی پێکهێنانی کۆماری کوردستاندا
عهبدواڵخانی مۆدهبهر و برایمخانی نادری
خۆیــان دهگهیێننــه مههابــاد و چاالکانــه
بهشــداری ههڵســوڕاندنی ئهرکهکان دهبن.
بــه دامهزرانــی کۆمــاری کوردســتان،
میــرزا مۆدهبــهر دهگهڕێتــهوه کرماشــان
و میــرزا برایمیــش دهکرێتــه ڕاوێــژکاری
سهرکۆماری کوردستان ،قازی محهممهد.
میــرزا برایــم بێجگــه لــهوهی ڕاوێــژکاری
پێشهوا بووه ،پلهی سهرههنگی له سوپای
میللی کوردســتاندا ههبووه  .بهسهرنجدان
بهوهیکه زمانهکانی فهڕەنسی ،ئینگلیزی
و عهرهبــی بــه باشــی زانیوه ،لــه وهزارهتی

ڕۆشنبیریشــدا (فهرههنــگ) ههڵســووڕ
بووه و بابهتی بۆ ڕۆژنامهی کوردســتان
نووســیوه ،یــان وهریگێڕاوهتــهوه .بهتایبهت
لــه گۆڤــاری کوێســتاندا چهندین وتاری
لهسهر سهالحهدین ئهیووبی نووسیوه .له
پێوهندی لهگهڵ گۆڤارهکانی ســهردهمی
کۆمــاری کوردســتاندا ،میــرزا برایــم
گهاڵڵــهی دامهزرانــدن و باڵوکردنــهوهی
گۆڤــاری ژیــان دهخاتــه بهردهســت
کاربهدهستانی کۆمار که بهداخهوه لهبهر
دهســتپێکردنی شــهڕ لهالیــەن دهوڵهتــی
ئێرانــهوه و هێــرش بــۆ ســهر کۆمــاری
ئازەربایجــان ،ناچێتــه بــواری جێبهجــی
کرانــهوە بــهاڵم بهوحاڵــهش میــرزا برایــم
دهبێتــه خاوهن ئیمتیازی گۆڤاری دهنگی
کــورد بــه ســهردهبیری ســهید عۆبهیدۆاڵ
ئهیووبیــان ،کــه لــه دوایین ژمــارهی ئهم
گۆڤــارهدا ئاماژه بــه ڕووخانی کۆماری
کوردســتان کــراوه .لــه پێوهنــدی لهگهڵ
نووســینی بابــهت بــه زاراوهی کــوردی
خــواروودا ،یــهدۆاڵ ڕهزایــی کــه ئــهودهم
لــه شــاری گێــان نیشــتهجێ بــووه ،لــه
گۆڤاری گهالوێژدا بابهتی نووســیوه که
ناوئاخنێک بووه له شێعر و لیکۆڵینهوهی
ئهدهبــی .بــهم جۆره به ئامــاژه بهو بهڵگه
مێژووییانه بۆمان دهردهکهوێ که ڕۆڵی
کهڵــوڕهکان لــه کۆمهڵــهی ژێکافــدا و
بگره له کۆماری کوردستانیشدا بهرچاو
بــووه .ههڵبــەت نابــێ لهبیرمــان بچــێ
کــ ه ئــهوکات ئــهو ناوچانهی کــه ئهوان
تیکۆشــانیان تێدا بووه ،له ژێر کۆنتروڵی
کۆماردا نەبووە.
ئەمە گۆشــەیەکی کەمتــر بینراوی ئەو
بزاڤە دوور و درێژەیە کە جێگەی خۆیەتی
کاری زۆرتــری بــۆ بکــرێ ،ئێســتا ئــهم
خااڵنــهی خــوارهوه گرنگتریــن ئهو فاكته
ستراتیژیی و ههمیشهییانهن كه كرماشان
دهكهنــه یەکێک لــە گرنگترین ناوهند له
ئاســت ههر چوار پارچهكهی كوردســتادا
نەک هەر خۆرهەاڵت:
 -١پێگــهی ژێئۆپۆلیتیكــی و
ژێئۆســتراتیژی :شــاری كرماشــان
پێگهیهكــی تــهواو ژێئۆســتراتیژی لــه
خۆرههاڵتــی كوردســتاندا ههیــه .لــه
رووی ژێئۆپۆلیتیكییــهوه ،پێگهكــهی له

ئامــەد ،ههولێــر و كهركــووك گرنگتــر و
پڕبایهختــره .خــاوهن ڕووبهرێكــی گهورهی
زهوییــه و ،دانیشــتووانهكهی نزیكــهی
دوو میلیــۆن كهســن .ئــهم دوو میلیۆنــه
كاریگــهری تهواویــان بهســهر ناوچهكانــی
ئیــام و لوڕســتان و ههمــهدان ههیــه كــه
لــه خســتنهڕووی هۆكارهكانــی دواتردا به
تهواوی دهسهلمێت.
ئــهم شــاره خاوهنــی چــوارده شــار و
شــارۆچكهیه .پێگــهی ژێئۆســتراتیژی
و ژێئۆپۆلیتیكــی كرماشــان بهجۆرێكــه
نــاو جهرگهی خۆرههاڵته .لــه باكورییهوه
پارێــزگای ســنهیه ،لــه خۆرههاڵتییــهوه
پارێــزگای ههمهدانــه ،لــه باشــوری
خۆرههاڵت و باشورییهوه پارێزگای خوڕهم
ئــاوا (لوڕســتان)ه ،هــهر لــه باشــورییهوه
پارێــزگای ئیالمــه و ،لــه خۆرئاواشــییهوه
باشوری كوردستانه.
بهمهش گرنگترین لینكی ســتراتیژییه كه
ههم سنه و ههمهدان و لوڕستان و ئیالم له
چهقی كرماشاندا به یهك دهگهن .ناوهندی
كرماشــان دهتوانێــت وهك ســیمبۆلێكی
سیاســیی و كلتوری و ئابووری و ئاینیی
كاریگهرییــان لهســهر دابنــێ و ،هــهم لــه
خۆرئاواشــییهوه باشــوری كوردســتانه و
بهمهش گهمارۆدانی كرماشان به تهواوی
ئهستهم دهبێت بۆ داگیركهر .ههر بۆیەشه،
ڕێژیمی تیرۆریســتیی ئێران ،كرماشــان به
ناوهندی پارێزگاكانی (خۆراوای دهوڵهتی
ئێرانــی دهســتكرد) نــاو دهبــات و زۆریــش
بــه ناوهێنانــی «كوردبوون»ی كرماشــان
بێــزارە  ،هــهر ئهمهشــه و (لــه الوازی
بزووتنــهوهی نهتهوهیــی خۆرههالت)یــش
دابــووه كه موجاهیدینی خهلق و ســهرانی
شاپهرســتهكان و تهنانــهت دهســهالتی
نهگریســی ئاخوندهكانیش ههمیشه ههوڵی
ڕاكێشــانی خهڵكــی كرماشــان بــهالی
خۆیاندا بدهن.
ههروهها ،پێگهی سهختی ژێئۆپۆلیتیكی
كرماشــان بهجۆرێكــه کــە داگیركــهر
ناتوانێــت بهســانایی داگیــری بــكات،
چونكــه لــه ڕووی ههڵكهوتــهوه بــه
تۆبۆگرافیاییشــهوه به شاخی زۆر سهخت
دهورهدراوه .بهپێچهوانهی شــارهكانی سنه
و ورمێ و مەهاباد و بۆكان و هتدە .ئهم

دهورهدراوییــهی به تۆبۆگرافیای ســهخت،
بــۆ دیاریكردنــی پێتهخــت و پاراســتنی
لــه دوژمــن ســوودی ههمیشــهیی ههیــه،
ههروهها تا ئهندازهیهكیش كهوتۆته چهقی
خۆرههاڵتــی كوردســتانهوه ،كــ ه ههمــوو
ئهمانه تایبهتمهنــدی ژێئۆپۆلیتیكی زۆر
ستراتیژیی و حەیاتین.
 -٢پێگــهی بازرگانــی :ڕاســته پێگــهی
بازرگانــی بهشــێوهیهكی گشــتیی لــه
چوارچێــوهی ئابووریدایه .لهم ڕووهشــهوه،
شــاری كرماشــان پێگهیهكــی تــهواو
ســتراتیژی بازرگانی ههیه .ئهمه بۆچی
گرنگــه؟ بۆ ئــهوهی ببێته بهســتهرهوهیهك
لهگــهڵ ناوچهكانــی دهوروبهریــی واڵت
و تهنانــهت دهرهوهی واڵتهكهشــدا و وهك
ناوهندێك لێی بڕوانرێت.
شــاری كرماشــان بههۆی بازرگانی نهوت
و گازی سروشــتییهوه ،هێڵی بهستهرهوهی
گرنگــی لهگــهڵ ناوچهكانــی باشــوری
خۆرههاڵتــی كوردســتان واتــە ئیــام و
لوڕستاندا ههیه .چونكه لهو ڕێگهیهشهوه
نــهوت ههنــاردهی جیهــان دهكرێــت.
ئهمــه ســهرهڕای ئــهوهی بــۆ داهاتــووش
دهتوانێــت هێڵــی بهســتهرهوهی گرنگــی
لهگــهڵ پارێــزگای خوزســتان و ناوچــە
عەرەبنشینەکاندا ههبێت.
 -٣بااڵدهســتی كلتوریــی و ڕهنگدانهوهی
ڕهگهزهكانــی كــوردی زاگرۆس-نشــین له
كرماشــاندا :شاری كرماشــان كۆكهرهوهی
زۆرینــهی ڕهگهزهكانــی كوردهوارییــه لــه
خۆیدا .كرماشان یەکێک لە پڕبایهخترین
كۆكهرهوهکانی ڕهگهزهكانی كوردســتان لە
ئاستی هەموو کوردستاندایە.
پێكهاتــهی یارســان لــهم پارێزگایــهوه
سهرچاوه دهگرێ و تا ههڵهبجه و كهركوك
درێژ دهبێتهوه.
«لــهك و لــوڕ» لــهم پارێزگایــهدا ههیه و
بهتونــدی لینكــی گرێدانــی لهگهڵ ئیالم
و لوڕســتان و بهختیارییهكانــی كــوردی
زاگرۆس-نشینە.
«ســنجابییهكان و گــۆران و ههرســینی»
ســێ ڕهگــهزی تــری كوردهواریــن و لــهم
شارهدا پێگهی گرنگ پێك دێنن.
«كاكاوهنیــی و پایرهوهنیــی و
هویزمانهوهنــی» ســێ ڕهگهزی ســهرهكی

ســنوری كرماشــانن و له بنهڕهتدا سهر ب ه
هۆزی گهورهی ههمهوهندی چهمچهماڵن
و بهشێكی تریان نهفی كراون بۆ خۆراسان
و بهشێكیشــیان له ســنوری لوڕســتاندان و
بهشێكیشــیان لــه باكــوری كوردســتانن و
هومایۆنییهكانیش ههر لهم هۆزهن.
ههورامییهكانــی پــاوه و نهوســوودیش
هــهر لــه ناو ســنوری ئــهم پارێزگایهدان و
چهقــی ههورامانــن .ئهمانیــش بەشــێکی
گرنگــی گرێدانــی ئــهم پارێزگایــهن بــه
ههورامییهكانی باشــوری كوردستانهوه كه
ههتا سلێمانی نفووزیان ههیه.
بهو هۆیهی ههموو ئهمانە له كرماشانهوه
ســهرچاوه دهگــرن پارێزگاكــه دهكاتــه
ناوهندێكی ههره گرنگی پڕحهشــیمهت بۆ
جواڵنەوەی شاریی
 -٤ڕهنگدانــهوهی ئاینیــی و ئاینزاكانــی
كوردســتان له كرماشــاندا :ئــهم هۆكارهش
كرماشانی كردۆته ناوهندێكی «فرهبیریی
و فره ئاینیی»
 -٥الیهنــی مێژوویــی و شارســتانیی و
شــوێنهواریی :شــاری كرماشــان خاوهنــی
گرنگتریــن پێگــهی شــوێنهوارییه لــه
ئاســت ههمــوو كوردســتان و خۆرههاڵتــی
ناوهڕاســتدا کــە یەکێــک لــە گرنگتریــن
فاکتەرەکانی بە دەوڵەتبوون دێتە ئەژمار.
بەپێی ئەم فاکتەرانە و زۆر فاکتەری تر
بۆمــان دەردەکــەوێ کە کرماشــان وەک
ناوەندێــک و ئیــام و لوڕســتانیش وەک
گرێــدراوی ئــەو ناوەنــدە گرینگییەکــی
حاشــاهەڵنەگریی شۆڕشی ئەم قۆناغەی
بزاڤــی ڕزگاریخــوازی خۆرهەاڵتــی
کوردســتانن و بــە بــێ لەبەرچاوگرتنــی
ڕۆڵــی ئــەو ناوچانــە کەلێــن و لەمپەڕی
گەورە لە بەر دەمی ئەم بزاڤەن.
بۆیــە بڕیــاری شــۆڕبوونەوەی هێــزی
پێشــمەرگە بــۆ ئــەو ناوچانــە لــە الیــەن
فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگە بڕیارێکی
پڕ بایەخ و جێگەی ستایشە.
شــار وەک ناوەنــدی جوواڵنــەوە
مۆدێڕنەکان گرنگییەکی وجوودی هەیە
و پەلکاژۆبوونی ڕۆحیەی شۆڕشــگێڕی
بە نێونجی بوونی هێزی شاخ لەو ناوچانە
یارمەتیــدەر و لۆجیســتیکی کاراکردنــی
هێزی شار دەبێ.
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پرسی ئێران و چەند سەرنجێک
زرێبار
لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا پرســی ئێــران
زیاتــر لــە هەموو واڵتانی دیکە پێویســتی
بــە خوێندنــەوە و شــرۆڤەی زانســتی
هەیــە .واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن
تایبەتمەندی هاوبەشی سیاسی ،ئابووری،
کۆمەاڵیەتــی ،ئایینــی و هتدیــان پێکەوە
هەیــە و تاڕادەیەکی زۆریش ڕووداوەکانی
هــەرکام لــەو واڵتانە کاریگەری لە ســەر
یەکتــری دادەنــێ هەربۆیــە لێکۆڵینەوە لە
سەر پرسی هەر کام لەو واڵتانە پێویستی
بە خوێندنەوەی سەرەتایی واڵتانی دەوروبەر
و ناوچەکــە هەیــە .لەبــاری سیاســییەوە
هیچــکام لەو واڵتانە پێشــینەی بەرباڵوی
سیاســی و مێژووییــان وەک ئــەوەی کــە
ئێستە هەیە ،نییە و درووستبوونی سنووری
هــەر کام لــەو واڵتانــە پێوەنــدی بــە دوای
گەاڵڵــەی ســایکس ـ پیکــۆوە هەیە(.بــۆ
نموونــە لە مێــژووی سیاســی ئێراندا هیچ
ئاماژەیــەک بە دەســەاڵتە ناوچەییەکانی
وەک ئــەردەاڵن ،ئەتابەکەکانــی لــوڕ،
تــورک و  ...نەکــراوە و ئیدەئالیســتانە
دەســەاڵتەکانی مەشــهەد ،ئیســفەهان،
تەورێــز ،شــیراز و ...گــەورە کراونەتــەوە)
 .لەبــاری ئابوورییــەوە زۆربــەی واڵتانــی
ناوچەکە بەهۆی هەبوونی نەوتەوە پشتیان
بــە ئابــووری تاکالیەنەی نەوت بەســتووە.
لەبــاری ئایینییــەوە زۆربــەی خەڵکــی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ئیسالمن و کەمینە
جیاوازەکانی وەک مەسیحی و یەهوودی
کەمتــر بــەدی ئەکــرێ .بەگشــتی
لەبــاری کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگییــەوە
هاوبەشــییەکان زۆرن و هەروەهــا
هەمــوو واڵتــان لەبــاری دیمۆگرافییــەوە
تێکەڵییەکــی کەمینە نەتەوەیی و دینییە
جیاوازییەکانــی تێدا بــەدی ئەکرێ ،واتە
خەڵکــی هیــچ واڵتێــک لــە بوارەکانــی
نەتەوەیــی ،ئایینــی ،کلتــووری وهتــدەوە
یەکدەســت نییە .ئێرانی ئێســتە جیاوازە لە
واڵتانــی ناوچەکــە .لەبــاری هەڵکەوتــی
جوغڕافیاییــەوە ژێئۆئێکۆنۆمــی و
ژێئۆســتراتیژیکترین واڵتــی ناوچەکەیــە.
لەبــاری حەشــیمەت و خاکــەوە لــە دوای
تورکیا و عەرەبســتان دووهەمین واڵتە .لە
باشوورەوە دەستی بە دەریای ئازاد ڕادەگا و
لە باکووریشەوە بەهۆی دەریای قەزوێنەوە

دەستی بە قەفقاز و ڕووسیا دەگا .ڕاستە
ئەرتەشــی میســر ئەرتەشــێکی مۆدێڕنــە
و ئەرتەشــی تورکیــا ئەندامــی ناتۆیــە و
هەروەهــا ئەرتەشــی پاکســتان چەکــی
ئەتۆمــی هەیــە بــەاڵم هێــزی ســەربازی
هیچکامیــان لەگــەڵ هێــزی ســەربازی
ئێراندا بەراورد ناکرێن .ژاندارمی ناوچە
نازنــاوی ئێــران بــوو لە ســەردەمی شــادا.
لە ســەردەمی شــادا هێز و وزەی ئێران لە
ناوخــۆدا پەنگی خواردبووە بەاڵم لە دوای
هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری ئیســامی
هێــزی مانۆڕدانــی ســەربازی ،ئایینــی و
ئابووری ئەو واڵتە ســنوورەکانی تێپەڕاند
و لــە جوغڕافیــای گــەورەی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاســتدا خۆی دیتەوە .ڕاستە ئابووری
عەرەبستان و کوەیت بەهێزە بەاڵم ئەو دوو
واڵتــە نــە هێزی ســەربازی بەهێزیان هەیە
و نە توانیویانە وەک کۆماری ئیسالمی
ئەندازیــاری سیاســی ڕێکخــراو و گروپــە
ئیسالمییەکانی ناوچەکە بکەن .تەنانەت
کۆمــاری ئیســامی بێجگــە لــە گروپــە
شــێعەکان لەگــەڵ گروپــە ســوونییەکاندا
پێوەندی چڕوپڕتریان لە چاو عەرەبســتاندا
هەیــە .لــە هەموو واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی
ناوینــدا کۆمــاری ئیســامی خــاوەن
دەســتە و گروپــی چەکــدارە و لــە کاتــی
پێویســتدا وەک کارتی گوشــار لە دژی
نەیارانــی ناوخۆیــی و دەرەکــی کەڵکیان
لێوەردەگــرێ .لەبــاری ئابوورییەوە بێجگە

لــە نەوت ،ئێــران خاوەن چەندیــن مەیدانی
گازییــە و هەروەهــا ســەرچاوە ســەرزەوەی
و ژێرزەوییەکانــی وەک کانزاکانــی
ئاســن ،ئالۆمینیــۆم ،گرانیت،زێڕ و ...لە
ئاســتێکدایە کــە بێجگــە لــە دابینکردنی
داخــوازی ناوخــۆ ،بــۆ واڵتانی دیکەشــی
هەنــاردە ئــەکات .لــە بــواری وەرزێڕیــدا
ئێــران قەت لەگەڵ عەرەبســتان و تەنانەت
تورکیاشــدا بــەراورد ناکــرێ و ئــەو واڵتە
لــە بــواری وەرزێڕیــدا تاڕادەیەکــی زۆر
ســەربەخۆیە و تەنانــەت هەنــاردەش ئەکا.
ســەنعەتی ماشینســازی ئێران پێشکەوتوو
نییــە بــەاڵم هاوردەکردنــی ماشــین لــە
دەرەوەش تێچــووی گومرۆکــی بۆ کڕیار
زۆرە و بەو حاڵەش هێشتا ناهێڵن ماشینی
دەرەکــی بێتــە نــاوەوە .ئێــران جەمســەری
سەنعەتی فەرشە لە ناوچەکەدا و هەروەها
سەرەڕای بەربەستە فەرهەنگی ،سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەکان ،سەنعەتی گەشتیاری
و توریزمــی ئێران لە ئاســتێکی بەرزدایە.
پێترۆشیمی ئێران نیازی واڵتانی ناوچەکە
دابیــن ئەکات و ســەرچاوەیەکی گەورەی
سپایە .شیالت و بەرهەمهێنانی گۆشتی
ســپی و سوور لە ئاستێکدایە کە خەڵکی
ئێــران بەڕێژەیەکــی کــەم بەســتراوەی
گۆشــتی دەرەوەن .وزە و ســوتەمەنی ئێران
هەناردەی دەرەوە ئەکرێ .بەندەر و سنوورە
بازرگانییــەکان ســەرچاوەی داهاتــی
دەوڵەتن .ماڵیات و عەوارز سەرچاوەیەکی

گەورەی داهاتە.
داهاتــی ناوەنــد و بنکــە ناوکییــەکان لــە
داهاتــوودا ئێــران دەکا بــە وێســتگەیەکی
ئابووری بەهێز  .بە گشتی لە ئێراندا هەر
لــە ســەرچاوە کلیدییەکانــەوە بگــرە هەتا
ئیمامزادەیــەک هــەر هەموو ســەرچاوەی
داهاتە بۆ کۆماری ئیسالمی .هەناردەی
کۆمــاری ئیســامی چەندیــن بەرابــەری
هاوردەیــە .بازرگانــی مــادەی هۆشــبەر
و بــە گشــتی بــازاڕی ڕەش ســەرچاوەی
دیکــەی داهاتــە .هەڵبــەت کۆمــاری
ئیســامی لە ڕێــگای گروپــە بناژۆخواز
و میلیشــیاکانەوە دەســتی بەســەر ناوچــە
ســتراتیژیک و ئابوورییەکانــی واڵتانــی
ناوچەکــەدا گرتــووە .بۆ نموونــە بەندەری
گــەورەی بەیــرووت لە دەســتی حیزبواڵیە
و . ....
واڵتــی ئێــران و کۆمــاری ئیســامی بــە
تایبەتی جەجاڵی سەردەمە.
اســینی پوتانســییەلەکانی ئێــران و
ئامانجەکانــی کۆمــاری ئیســامی
خوێندنــەوەی زیاتــری دەوێ .لــە پشــت
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســامییەوە
لیــدەر و تیئۆریســییەنگەلێکی دەرەکــی
هەیــە کە ڕۆڵی خراپەکارانەی کۆماری
ئیسالمی ئەندازیاری دەکا.
داهاتــی کۆمــاری ئیســامی ناڕوونــە و
حاکمیەت هیچ ئامارێکی ڕەسمی ناداتە

دەرەوە و هەروەهــا دامــودەزگای دەوڵەتــی
فۆرمالیتەیــە و تەنیــا بۆ چەواشــەکردنی
بیروڕای گشتییە.
دیپلۆماسی کۆماری ئیسالمی جیاواز و
دوورە لــە عــورف و یاســای نێونەتەوەیی و
ئامانجــی دیکــە لە پشــت کارەکانییەتی
و لــە هەمــوو واڵتانــدا خراپــەکاری،
دەستێوەردان  ،تیرۆر ،مامەڵە و بازرگانی
بە مادەی هۆشــبەر ،چــەک وتەقەمەنی
وکەرەســەی دیکــە دەبینــرێ .کۆمــاری
ئیســامی شــێرپەنجەیە بــۆ مرۆڤایەتــی
و ئەگــەر دەســتی بــە چەکــی ناوکــی
ڕابــگات ئــەوا بەرنامــە گەورەکانــی بــۆ
تێکدانی ئاســایش و هێمنی نێودەوڵەتی و
 ...دەســت پێدەکا .کۆماری ئیســامی
بــۆ بەرەوپێشــبردنی ئامانجەکانــی لە هێز
و وزەی شــاراوە و ئەهریمەنــی دەوڵەتــان
 ،الیەنــەکان ،ئەحــزاب  ،ڕێکخــراوە
و تەنانــەت کەســایەتییەکان کەڵــک
وەردەگرێ .چەپە توندئاژۆکان لەو بوارەدا
گەورەترین یارمەتیدەر و ڕێخۆشکەر بوون
بــۆ کۆمــاری ئیســامی .چین و ڕوســیا
لــەو بــوارەدا گەورەتریــن پاڵپشــت بــوون و
کۆمــاری ئیســامی ئەوەنــدە قــەرزداری
ئــەو دوو دەوڵەتەیــە کــە نەیتوانیــوە بــە
پــارە قەرەبــووی کاتــەوە هەر بۆیــە ناچار
بووە بەشــی هــەرەزۆری دەریای قەزوێن و
کەنــداو و دوڕگەکانــی باشــووری ئێــران
ڕادەســتی ڕوســیا و چین بکا  .سەرمایە

و داهاتــی کۆمــاری ئیســامی ئەوەنــدە
زۆرە کــە دابینکــەری هێزە تیرۆریســت و
وێرانکەرەکانی دەکا .خاڵە الواز و گەورە
تەنگەژەکانــی( ابرچالــش) کۆمــاری
ئیســامی لــە ڕادە بــەدەرە .گەندەڵییــە
سیاســی ،ئابــووری ،کلتــووری ،ئایینــی
و هزرییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
هەرچەنــد سیســتماتیک و بەئەنقەســتە
بــەاڵم هــەر ئــەو گەندەڵییانە بۆ خۆیشــی
بــووە بــە کێشــە .ئــەو ڕێژیمــە بێجگــە لە
خــۆی هەمــوو واڵتانــی لــە گەندەڵییــەوە
تێوەگالنــدووە .لۆبی کۆماری ئیســامی
لە واڵتانی ئورووپاییشدا ئەوەندە زۆرە کە
هیچــکام لــەو واڵتانــە ناتوانــن دەســت لە
پێوەنــدی و مامەڵەی بازرگانی لە گەڵدا
هەڵبگــرن .لــە ئاســتی ناوخــۆدا پرســی
چارەســەرنەکراوی نەتــەوە و کەمینــەکان
بۆمبێکــە کــە ژمــارەی پێچەوانــەی بــۆ
تەقینــەوە دەســتپێکردووە .لــە تەمەنــی
کۆمــاری ئیســامیدا کــورد و بزوتنــەوە
ڕەواکــەی لــە هەمــوو الیــەک کۆماری
ئیسالمی باشتر ناسیوە و زۆرترین زەخت و
گوشــاری لە چاو کەمینەکانی دیکە لە
ســەر بووە و هەیە .بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
کۆماری ئیسالمی پێویستە هەموو الیەنە
بەهێز و الوازەکانی بناسرێ و لەقاو بدرێ.
ســەرەڕای ئــەو فاکتە بەهێــزە ئابوورییانە
کــە لــە ســەرەوە بــاس کــرا کۆمــاری
ئیســامی لــە کاتــی هاتنــە ســەرکاری
ترامپــەوە تــا ئێســتە تووشــی گەورەتریــن
قەیرانــی ئابــووری و سیاســی بۆتــەوە
واتــە بــە بڕیارێکی ترامپ ئــەو دێوەزمە
ئابــووری و چەکدارییــەی ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاست تووشی داڕمان و شکست بووە.
خەبــات لــە دژی کومــاری ئیســامی لە
پێشدا پێویستی بە ناسینی ئەو ڕێژیمەیە.
زۆربــەی دەوڵەتــان کۆمــاری ســێدارەی
ئاخوندییان ناســیوە بــەاڵم بە هۆکارگەلی
ناڕوون ناتوانن دەســت لــە پێوەندییەکانیان
هەڵگرن .داڕشــتنی میکانیزمی نوێ بۆ
یەکڕیــزی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی ئەرکی
ئۆرژانســییە و ئــەو ڕێژیمــە بێجگــە لــە
خرۆشــانی ئۆپۆزســیۆن و خەڵکــی ناوخۆ
پێویســتی بــە هێنانە ســەرهێڵی خەڵک و
دەوڵەتانــی ناوچەکــەش هەیــە ،چوونکــە
لــە ســەرەتادا پێویســتە باڵەکانــی ئــەو
ئوختاپوســە لە ناوچەکــەدا بقرتێ و دواتر
لە سەر ئەو ناسین و بنەمایە فۆرمولێکی
نوێی بەرەنگاربوونەوەی لە دژ دابڕێژێت.

یەکگرتووویی ئێران چۆن دەپارێزرێت؟
هیوا کوردی
لە وتار و شرۆڤەکان کە سەبارەت بە ئێرانی
دوای کۆمــاری ئیســامی دێتــە گۆڕێ
باس لە مەترسییەکانی هەڵوەشانەوەی سەر
ئێــران دەکرێت .هەندێک لە شــڕۆڤەکاران
پێیــان وایــە بــە درێژەکێشــانی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی داڕمانــی ئابــووری
و کۆمەاڵیەتیــش زۆرتــر دەبــێ .خەڵکــی
ئێــران ئەم داڕمانانە بە باشــی هەســت پێ
دەکــەن .نیشــانەکانی ئــەم داڕمانە دیار و
بەرچــاون .نامانهــەوێ بپڕژێینە ســەر ئەم
بابەتــە .دەچینــە ســەر بابەتێــک کە هەم
شــڕۆڤەکارانی ســەر بە ڕێژیم دەیڵێنەوە و
هــەم دژبەرانــی ناوەندگــەرا .بابەتێک کە
شڕۆڤەکارانی ناوەندگەرا باسی لێوە دەکەن
مەترســی لەســەر یەکپارچەیــی خاکــی
ئێرانــە .زۆربــەی تاقمــە ناوەندگــەراکان
یەکپارچەیی ئێرانیان بۆ بووەتە تابۆ .زۆر
جــار زێدەڕۆییشــی تێــدا دەکرێــت و وەک
بابەتــی پیــرۆز چــاوی لــێ دەکــەن پێیــان
وایە ئەزەلی و ئەبەدییە .بەردەوام مەترسی
هەڵوەشــانەوەی ئێران وەبیرخەڵک دێننەوە.
ئەمانە بە دوو دەستە دابەش دەبن :
ئــا -دەســتەی یەکــەم کــە داکۆکــی لــە
مانــەوەی کۆمــاری ئیســامی دەکەن لە
وتــار و شــڕۆڤەکانیاندا بــاس لــەوە دەکەن
کــە ئەگــەرکۆماری ئیســامی بڕووخێ
ئێران لێک هەڵدەوەشــێتەوە و پارچە پارچە

دەبــێ .بۆیــە ئێمــە دەبــێ هــەوڵ بدەیــن
پێــش بــە ڕووخانــی کۆمــاری ئیســامی
بگریــن .هــەردووک باڵــی بناژۆخــواز و
بەناو ئیســاحخواز بــەردەوام ئەم بۆچوونە
دووپــات دەکەنــەوە .ڕێژیمــی کۆمــاری
ئیســامی هۆشــداری بــە خەڵــک دەدا
کــە ئەگــەر بێتو ئێوە شــۆڕش بکەن ئێران
دەبێتە سووریە .چونکە لە سووریە شەڕی
نێوخۆیی ســازبوو .ســووریە پارچە پارچە
بــووە ،بــەدوای ئەمانــە ســووریە تووشــی
کاولــکاری و داڕمــان هاتــووە .ئێرانیــش
ئــاوای لــێ دێت؛ بۆیە شــۆڕش مەکەن و

ئێــران تەنیــا هەســتانەوەی کــوردەکان بۆ
ئێمــە سەرئێشــەی ســازکردبوو .ئێســتا
نەتەوەکانــی تریــش داخــوازی نەتەوەییــان
هەیــە .سەرئێشــەکە بەرباڵوتــر دەبــێ و
بەرزەفتکردنی چەتوونە.
ئەکبــەری گەنجــی شــڕۆڤەکاری باڵــی
بەنــاو ڕێفۆرمخوازیــش زۆر جــار خەڵــک
وەخۆدەهێنێتــەوە کــە لە ئەگەری هێرشــی
دەرەکــی یــان شــۆڕش ،ئێــران کاول دەبێت
و بــە دەردی ســووریە دەچــێ .دیــارە ئــەم
دەســتەیە ســەر بە ڕێژیمن و لە هەندێک
بــواردا ڕەخنەیــان لــە ڕێژیــم هەیــە بــەاڵم

مانەوەی کۆماری ئیسالمی ،ئێران بەرەو
هەڵوەشــانەوە دەبــات بۆیــە دەڵێــن ئەگــەر
دەتانهــەوێ ئێــران یەکپارچــە بمێنێتــەوە
هــەوڵ بــدەن و خۆتــان ڕێــک خــەن بــا
تەمەنی ئەم ڕێژیمە تێکەوە وەپێچین.
موجتەبــا واحــدی لــە گرتەویدیۆییەکانی
خۆی لە یووتیووبدا بەردەوام ئەمە دووپات
دەکاتەوە .ڕەخنە لە دەستەی یەکەم دەگرێ
کــە ئێــوە دەڵێــن بــە ڕووخانــی کۆمــاری
ئیســامی ،ئێــران لێــک هەڵدەوەشــێ! نــا
وانییــە! بەپێچەوانەوە مانــەوەی کۆماری
ئیســامی ،ئێــران پارچــە پارچــە دەکا و

ڕێئاڵتــرە .لەبــاری ڕووخانــی کۆمــاری
ئیســامی لــە هێــزە کوردییــەکان نزیکــن
بــەاڵم خاڵــی جیاوازییــان لەگــەڵ هێــزە
کوردییەکان بە تایبەت حیزبی دێموکرات
ئەوەیــە کــە بەشــێوەیەکی ئەوڕۆیــی
پڕۆژەیــان بــۆ چارەســەری کێشــەی
نەتەوەکانــی ئێــران نییــە .لــە ناوەنــدەوە
ڕێگاچــارەی دڵخوازی خۆیان بۆ خەڵکی
کوردستان دیاری دەکەن.
ج -دەســتەی ســێهەم ڕاوبۆچوونــی
نەتەوەکانــی ئێرانــە .حیزبــی دێموکــرات
وەک پێشــەنگی ئــەم دەســتەیە لە کاتی

حیزبی دێموکرات لە کۆنگرەی سێزدە بەدواوەە دروشمی خودمختاری گۆڕی و کردی بە ئێرانێکی دێموکراتیک
و فیدڕاڵ و باشترین ئاڵترناتیوی بۆ دوای کۆماری ئیسالمی ئێرانێکی دێموکراتیک و فیدڕاڵ دانا .ڕوانینی حیزبی
دێموکرات زۆر واقعبینانەتر و سەردەمیانەترە .باشترین پڕۆژەش کە پێش لە هەڵوەشانەوەی ئێران دەگرێ
بێدەنــگ بــن .مــل بۆ ویســت و داخوازی
ئێمــە ڕابکێشــن .جیــا لە ڕێژیم کەســانی
ســەر بە ڕەوتی بەنــاو ڕێفورمخوازیشئەم
بانگەشەیە دەکەن.
ســادق زیباکەالم بەردەوام لە لێدوانەکانیدا
ئەم قسەیە دووپات و چەندپات دەکاتەوە و
دەڵــێ :هەموو هەوڵمان دەبێ ئەوە بێ کە
کۆمــاری ئیســامی ڕاگرین؛ بە نەمانی
کۆماری ئیسالمی ،ئێران هەڵدەوەشێتەوە.
چونکــە جیــا لــە کــوردەکان نەتەوەکانی
تریــش ویســت و داخوازی خۆیــان دەهێننە
گــۆڕێ .ســەرەتای شۆڕشــی گەالنــی

چوارچێــوەی کۆمــاری ئیســامییان
قەبووڵە.
با -دەســتەی دووهــەم کەســانێکن کــە
خوازیاری ڕووخانی کۆماری ئیسالمین.
ئالترناتیــوی دوای کۆمــاری ئیســامی
بــە هاتنــە ســەرکاری حکوومەتێکــی
ســێکۆالر و دێموکــرات دەزانــن .بــۆ
کێشــەی نەتەوەکانــی ئێرانیش تا ئاســتی
بــاش بوونــی بــاری ئابــووری و مافــی
فەرهەنگــی بەرتەســک و خوێندنــی
زمانی دایک دەچنە پێش .ئەم دەستەیە
بەپێچەوانەی دەســتەی یەکــەم پێیان وایە

هاوشێوەی سووریەی لێ دێ.
عەلیــڕەزا نووریــزادە بــە بەشــداری لــە
بەرنامەیــەی «چشــم انــداز»ی «ایــران
اینترناشــنال» ئــەم قســەیەی دووپــات
کــردەوە کــە :بــە مانــەوەی کۆمــاری
ئیســامی ،ئێــران هاوشــێوەی ســوورییەی
لــێ دێ .عەرەبــی ئێرانــی دەڕفێنــن.
بەلــووچ و کــوردی ئێرانــی دەکــوژن.
دەنگــی جیابوونــەوە لــەوال و لەمــا
دەبیســتین .ئەمانــە هەمــوو مەترســین بۆ
لێکهەڵوەشــانەوەی ئێــران .دیــارە دەســتە
دووهەم شــڕۆڤەکانیان لە دەســتەی یەکەم

دامەزراندییــەوە تــا ئێســتا ســەرنجی
داوەتــە کێشــەی نەتەوەکانــی ئێــران
بەگشــتی و کێشــەی نەتــەوەی کــورد
بەتایبەتــی .هــاوکات لەگــەڵ بانگەشــە
بــۆ حکوومەتێکــی دێموکــرات و
ســێکۆالر ،دوکتــور قاســملوو پــڕۆژەی
دێموکراســی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
کوردستانی تێئۆریزەکرد .مافی چارەی
خۆنووســینی بە مافی بێ ئەمالوئەوالی
نەتەوەکانــی ئێــران دانــا .لــە ســەردەمی
خــۆی خودموختــاری بــۆ کوردســتان و
دێموکراســی بۆ ئێرانی بە باشــترین شــێوە

دانــا بــەاڵم گوتــی نەســڵی مــن نەســڵی
خودموختارییــە لەوانەیــە نەســڵەکانی
تــر جۆرێکــی تــر بیــر بکەنــەوە .حیزبــی
دێموکــرات لــە کۆنگرەی ســێزدە بــەدواوە
بەپێی ئەو ئاڵوگۆڕانەی لە ناوچە و ئێران
هاتبوونە پێش و نەتەوەکانی تریش ئاستی
وشــیاری نەتەوەییــان بــەرز بوویــەوە بۆیــە
دروشــمی خودمختاری گــۆڕی و کردی
بــە ئێرانێکــی دێموکراتیــک و فیدڕاڵ و
باشــترین ئاڵترناتیــوی بۆ دوای کۆماری
ئیســامی ئێرانێکــی دێموکراتیــک و
فیدڕاڵ دانا.
ڕوانینــی حیزبــی دێموکــرات زۆر
واقعبینانەتــر و ســەردەمیانەترە .باشــترین
پڕۆژەش کە پێش لە هەڵوەشــانەوەی ئێران
دەگــرێ  .ئەمــە سیاســەتی دروســت و
ئوسوولی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێرانــە .ڕەچاوکردنــی ئــەم سیاســەتە لــە
دوای کۆمــاری ئیســامی ،ئێرانێکــی
سەقامگرتوو و دێموکرات و پێشکەوتووی
لێ شــین دەبێ .ئاوڕنەدانەوە لە کێشــەی
نەتەوەکانی ئێران ،ئەم واڵتە بەرەو شەڕی
نێوخۆیــی و کاولــکاری و ســوورییەبوون
دەبــا ،بۆیە ناوەندگــەراکان نابێ پێداگری
لە چڕبوونەوەی دەسەاڵت لە ناوەند بکەن.
ڕووناکبیرێکــی نێوخــۆ دەڵێــت« :ئەگەر
ناوەندگــەراکان دەیانهــەوێ ئێــران دابــەش
نەبــێ دەبــێ هێــز و دەســەاڵت دابــەش
بکــەن» .ئــەم قســەیە هەمــان ئێرانێکــی
دێموکراتیک و فیدڕاڵە.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بەشی بیست و پێنجەم
لە بەشی پێشوودا باسی  NLPمان کرد،
بە کورتی دەتوانین بڵێین  NLPیانی بە
وردی لێڕوانین بۆ خوێندنەوە و تێگەیشتن
بە شــێوازی کارکردی مێشــکی مرۆڤ.
بنەمــا یــان فوندامێنتــی NLPی
مرۆڤــەکان ئــەو تێڕوانین و تێگەیشــتنەیە
کــە چــۆن ژیــان و ژینگــەی دەورووبەری
خۆیــان ،لــە مێشــکیاندا وێنــا دەکــەن.
ئــەو وێنانــەش ئاکامــی هەمــوو ئــەو
بیروبۆچــوون ،زانیــاری ،تێگەیشــتن و
ئەزموونانــەن کــە لــەدوای پااڵوتنیــان
لــە نــاو مێشــکدا دروســت دەبــنNLP .
مێتودێکــی بەهێــزە بــۆ دۆزینــەوەی
ڕێگایەکــی دروســت بــۆ ئاڵوگۆڕهێنــان
بەســەر ئــەو وێنایانــەی کــە مــرۆڤ لــە
نێــو زەینــی خۆیــدا دروســتی کــردوون بــە
مەبەستی تێڕوانین و تێگەیشتنی باشتر و
ئەرێنیتر لە ژیان و ژینگەی دەورووبەری.
 NLPڕەوتێکــە یــان مێتۆدێکــە بــۆ
تێگەیشــتن و بیرکردنــەوە لەوەیکــە:
 .1هــۆکاری بیرکردنــەوەی تــۆ
چییــە کــە بــەو شــێوە بیــر دەکەیــەوە؟
 .2هــۆکاری تێڕوانیــن و بینینــی
تــۆ چییــە کــە بــەو شــێوەیە دەیبینــی؟
 .3هــۆکاری ئــەو کردەوەیــە
چییــە کــە تــۆ دەیکــەی؟
ئاڵوگۆڕهێنــان بەســەر خوووڕەوشــتە
نەرێنییــەکان ،واڵمدانەوەیە بەو پرســیارانە
کــە  NLPیارمەتیــت دەدات بــۆ
ئــەوەی بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک
کار لەســەر واڵمدانــەوە و تێگەیشــتنی
ئــەو پرســیارانە بکــەی .ئــەو پرســیارانە
بــۆ ئەوەیــە کــە بــاش تێبگەیــن:
ـ بۆ وا شتەکان دەبینین (دیتن و تێڕوانینمان)
ـ بــۆ وا دەڵێین(بۆچــوون و
شــێوازی قســەکردن ،وشــەکان)
دەکەین(کــردەوە،
وا
بــۆ
ـ
هەڵســوکەوتەکان)
و
دژکــردەوە
 NLPمێتۆدێکــە بــۆ ڕوونکردنــەوە
و ســەلماندنی ئەوەیکــە مــرۆڤ
تاکەزیندەوەرێکــە لــە نێــو سرووشــتدا
زیاتــر لــەوەی خــۆی باوەڕی پێیــە توانا و
لێهاتوویی شــاراوەی (پۆتانســیەل) هەیە.
 NLPمێتۆدێکــە بــۆ گەشــەپێدان بــە
ژیانی کەسیەتی و دۆزینەوەی سەرچاوەی
ئــەو توانــا و لێهاتووییــە پەنگخواردووانە.
زانســتی
بەشــێوەیەکی
NLP
یارمەتــی و زانیــاری دەدات بــۆ
داڕشــتنی قــەوارە یــان ســتروکتوری
هەڵســوکەوتەکان،
بیرکردنــەوەکان،
پێوەندییەکان(زمانەوانــی) و هەســتەکان
هەروەها بۆ گەیشتن بە ئاکام و دەستکەوتی
باشــتر بەشــێوەیەکی سیســتماتیکی.
Nevro
(Lingvistisk
)Programmering
بنهماکانــی:
و
NLP
زمانهوانــی
پرۆگرامســازی
کۆئهندامــی دهمــاره ههســتهکان
کورتکــراوهی  Neuroو
N
بهمانــای کۆئهندامی دهمارهههســتهکان
و ڕۆڵێکــی گرنگــی لــه کــردار و
ڕەوشــت و ژیانــی مرۆڤــدا ههیــه.
لێــرهدا باس لــه زانســتهکانی کۆئهندامی
دهمــارهههســتهکان دهکرێت ،وهک :چۆن
بیردهکەینــهوه ،شــێوازی دژکردهوهمــان
چۆنه و هەروەها کاریگهری ئهوان ه لهسهر
هزر و ههســتهکانمان چۆنــن .بهواتایهکی
دیکه لێکۆڵینهوه و تاوتوێی ههموو بابەت
و ڕووداوێک لەڕووی ههســت و بیروڕای
خۆتــەوە بکــەی یــان گوێــدان تهنیــا بــه
ههست و بیر و تێڕوانینی خۆت ،مهبهست
پێنــج ههســتهوهرهکانی مرۆڤــه وهکــوو:
.1دیتن(بینایی)
 .2بیستن
 .3بۆنکردن
 .4چێشتن
 .5بەرکەوتن(لهمس کردن)
ئــەوە شــتێکی ئاســایی و سروشــتییە

کــە مــرۆڤ بــۆ ڕاپەڕانــدن یــان
بەجێگەیاندنــی هــهر کارێــک کهڵــک
لــهو پێنــج ههســته وهردەگرێــت و ئهو پێنج
ههســته وهک کاناڵــی گواســتنهوهی
زانیارییهکانــن بــۆ مێشــکی مــرۆڤ.
 :Nevroشــێوازی کارکــردی بیــرو
هــۆش و مێشــکی مرۆڤــە .پێوەنــدی
مــرۆڤ لەگــەڵ دنیــای دەرەوەی
خــۆی لــە ڕێــگای ئــەو پێنــج هەســتەوە
دەکــرێ کــە لەســەرەوە باســم کــردن.
 Lکورتکــراوهی Linguistisc
تایبهت به زمانهوانییه .تایبهتمهندییهکانی
زمــان وهکــوو :شــێوازی قســهکردنمان،
توانــای پێوهنــدی دروســت کــردن و
کاریگــهری ئهوانــهش لهســهر خۆمــان
و ههمیــش لهســهر دهوروبهرمــان؛ یانــی
لێکۆڵینهوه و شیکردنەوەی پێوهندییهکان.

زمــان مکانیزمێکــی کۆمهاڵیهتییــ ه
بــۆ تێگهیشــتن و گواســتنهوهی بیــروڕا
و زانیــاری .یــان بهواتایهکــی دیکــه
پێداویستییهکی دروست کردنی پێوهندییه.
هــهروهک دهڵێــن زمــان پێناســهی گهلــ ه
و گهلێــک زیندوویــه کــه زمانهکــهی
زیندوویه .زمان کهرهستهی دروستکردنی
کولتوره و ههروهها گواســتنهوهی ڕەوشــت
و کــدداری جیلێک بۆ جیلی داهاتوویە.
لــه ڕێگای زمانهوه دهتوانین ههســتهکان،
بیــرهکان و ئاواتهکانمــان دهرببڕیــن.
وشــەکان دەبنــە پــردی نێــوان تاکــەکان و
جیهانی دەرەوە و دەبنە هۆکار بۆ دروست
بوونــی پێوەنــدی .هێندێک جــار مرۆڤ
بەبــێ بیرکردنــەوە و ویســتی پێشــەکی،
‹›وشەیەک››ی ناخۆش بەکار دێنێت لە
بەرامبــەر هەســتێک کە لەنێو مێشــکیدا
پااڵوتراوە ،ئەوەش دەبێتە هۆکاری دروست
بوونــی پێوەندییەکی ناخــۆش .وێنایەکی
دیکە لە مێشــکدا ئەوەیە کە پێوەندی بە
هەست و وشەپااڵوتنەکانەوە هەیە ،هەروەها
شــێوازی کارتێکەری ئەو دووانە(هەســت
و وشــە) لەســەر یەکتــر NLP .لــە
ڕێــگای زمانــەوە یارمەتــی دەدات بــۆ
شــیکردنەوە یــان ڕوونکردنــەوەی ئــەو
وێنایانەی کە لە مێشــکدا دروســت دەبن.
 :Linguistiscشــێوازی کارتێکەری
زمــان لەســەر کارکــردی بیروهــۆش
و مێشــکی مرۆڤــە .دروســت بوونــی
پێوەنــدی لــە ڕێــگای وشــەکانە،
وشــەکانیش فــۆرم دروســت دەکــەن و
دەزرینگێنــەوە (دەنــگ دەدەنــەوە).
 Pکورتکــراوهی Programming
ە و بــه مانــای بهرنامەڕێــژی یــان
پرۆگرامســازییە .ڕەوتــی دەربڕینــی
بیروبۆچوونــەکان پێوەنــدی بــە دوو
ســەرچاوەی دیاریکــراو لــە نێــو
مێشــکدا هەیــە ،ئــەو دوو ســەرچاوەش
لەســەرەوە ئامــاژەم پێــدان .NL
کاتێــک لــە نــاو مێشــکدا هەســتە
فیلتێرکــراوەکان لەگــەڵ ئەزموونەکانمان
لەڕێگای زمانەوانییەوە پێکەوە خۆ لەیەک

دەدەن و دژکردەوەمان لە ال دروست دەبێت.
ئــەو دژکردەوانــە هەڵســوکەوتی ئێمــە
دیــاری دەکــەن .هــۆکاری جیــاوازی
دژکــردەوەکان لــە کاتــە جیاوازەکانــدا
پێوەنــدی بــەو دوو ســەرچاوە هەیــە و
هەروەها ئەو دژکردەوانەش لە کەسێکڕا
بــۆ کەســێکی دیکــە جیاوازن و شــتێکی
بــێ هاوتــا و تایبەتــە بــە تاکــی مرۆڤ
خــۆی .هــەر کاتێــک ئێمە ڕووبــەڕووی
ڕووداوێک دەبینەوە و هەمان دژکردەوەمان
دەبێت کە پێشــتریش لەگــەڵ ئەو ڕووداوە
ڕووبــەڕوو بووینەتــەوە .لــە NLPدا
ئــەو شــێوە دژکردەوانــە بــە بەرنامەڕێژی
دژکــردەوە بەبــێ بیرکردنــەوە و ویســتی
پێشــەکی نــاو دەبــات .ئــهوه شــتێکی
سروشــتییه کــه ئێمه مرۆڤــهکان دهتوانین
کۆئهندام یان دهماره ههســتهکانی خۆمان
بهرنامهڕێــژی بکهیــن .بهرنامهڕێــژی
وهکوو :شێوازی بهرنامهدانان ،تێکۆشان و

بکات .کۆیلهکه تهنیا به نانهزگ کاری
کردووه و ههر بۆیه هیچ پاره و دراوێکی
نهبووه تا بۆ چارهســهری نهخۆشــییهکهی
بــەکاری بێنێــت .کچــی کۆیلهکــه،
کچێکــی باریکەاڵنــه به کراســی دڕاو و
چــاوی فرمێســکاوی لــه پێــش پیاوێکی
بــه ههیکــهل و تازیانه(شــهالق) بهدهســت
کــه سهرپهرســتی کۆیلهکانــی دهکرد به
نیشــانهی ڕێزلێگرتن ســهری داخستبوو و
ڕاوستابوو ،هەتا داوای یارمهتی لێبکات.
بــه تــرس و دڵهڕاوکــێ دهســتی پێکــرد و
گوتــی ببــوره گــهورهم« ،دایکم نهخۆشــه
و پێویســتی بــه نیــو دۆالر پــاره ههیــه
بــۆ ئــهوهی نهخۆشــییەکهی چارهســهر
بــکات ».پیاوهکه بهســهریدا گوڕاندی و
گوتــی« :ئــهوه لهبیــر بکه ».پشــتی له
کچهکه کرد و دهســتی کرد به ڕوێشتن.
کچهکــه خێــرا چــوو پێشــی و ڕاوهســتا و
گوتی« :دایکم نهخۆشــه و پێویســتی به

دیکــه بــە باشــی هەڵســوکەوت بکــەم؟
 .4بــه چ شــێوهیهک لــهو ئهرکــهی
وهئهســتۆم گرتــووه ســهرکهوتوو بــم؟
 .5بــه چ شــێوهیهک پســپۆڕ یــان
شــارەزا دەبــم لــهو کارهی کــه دهیکــهم؟
 .6چۆن ژیانێکی خۆش بۆ خۆم پێک بێنم؟
 .7چــۆن ســهرکهوتن بــه دهســت بێنــم؟
 .8چۆن بەسەر کێشە و گرفتەکانمدا زاڵ بم؟
 .9چۆن بهربهستهکانی سهر ڕێگام ال بهرم؟
 .10چۆن وشیاری و توانایی خۆم زیاد بکهم؟
ههمــوو ئــهو پرســیارانهی ســهرهوه
ئامــاژهن بــۆ ئامانــج و چاالکــی ئێمــه
لــه ژیانــی ڕۆژانــهی خۆمــان و دونیــای
دهوروبهرمــان .بــۆ ئاڵوگۆڕ هێنان بهســهر
ههمــوو ئــهو شــتانهی کــه پێمــان بــاش
نیــن یــان شــتی باشــترمان ئامانــج بێــت.
ئــهوه کۆئهندامــی ههســته دهمارهکانــی
مێشــکه کــه ڕوانگــه و بۆچوونهکانــت
دیــاری دهکات بــۆ ئــهوهی بزانــی چــۆن

ههنگاوههڵێنانهوهکانمان بۆ بهجێگهیاندنی
ئهرکهکان ،گهیشــتن بــه ئامانجهکان یان
شــێوازی بیرکردنــهوه و ههڵســوکهوت
کردنمــان .لهو ڕێگایــهوه دهتوانین ژیانمان
بگۆڕیــن ،دهتوانیــن کۆنترۆڵــی ههســته
نهرێنییهکانمان بکهین و لهگهڵ ههســتی
ئهرێنــی جێگۆڕکهیان پێبکهین .دهتوانین
باشــتر و زووتر به ئامانجهکانمان بگهین.

نیو دۆالر پارهیه بۆ ئهوهی چاک بێتهوه».
پیاوهکــه تازیانهکــهی بــهرز کــردهوه و ب ه
کچهکــەی گــوت« :الچۆ له پێشــم دهنا
تازیانهکــت لــێ ڕادهکێشــم ».ئــهو شــێوه
ههڵوێســتهی پیاوهکه کارتێکهری لهسهر
کچەکــە دانــا و هــهروهک تەلەســم یــان
سیحری لێ بکرێت ،پشتی ڕاست کردهوه و
چووە پێش پیاوهکه و چاوی له ناو چاوی
بڕی .پیاوهکهش وهک قهاڵتێکی(بورج)
گــهوره بــه ســهر کچهکــهدا شــۆڕ بــۆوە.
کچهکه بهبێ چاو تروکاندن و به دهنگێکی
بــەرز و نەترســانە گوتــی« :دایکــی من
پێویستی به نیو دۆالره بۆ کڕینی دهرمان
و ئەگــەر نەمدەیەی ئــەوە ئهو دهمرێت».
کچەکــە پێشــی کابرای هەر بــەر نهدا و
لهبهرابهری بهبێ چاو تروکاندن ڕاوستا.
پــاش خولهکێــک کابــرا بــه بزەیهکــی
ڕێزدارانــه چــاوی لــه کچهکــه کــرد
و لهنــهکاو دهســتی بــۆ گیرفانــی بــرد
و بەبــڕی دۆالرێــک پــارەی وردەی
دهرهێنــا و فڕێیــدا پێــش کچهکــه.
کچهکــە زۆر بەخۆشــی و بەهەبوونــی
هەســتێکی ســهرکهوتووانه پارهکــهی
کــۆ کــردهوه و ههاڵتــەوە ماڵــێ بــۆ
ئــهوهی پارهکــه بــدات بــه دایکــی.
لێــرهدا دوو پرســیار دروســت دەبێــت:
 .1ئــهو کچــه ئــهو ئیــراده و توانایهی له
کوێڕا هێنا که توانی کاریگهری لهســهر
بهخۆفتریــن پیــاوی نــاو کێڵگەکە ههبێت
و ڕازی بــکات بۆ ئــهوهی پارهی بداتێ؟
 .2کاتێک کابراکە به بزیهکی ڕێزدارانه
چــاوی لــه کچهکه کــرد ،پێــت وایه لهو
کاتــەدا ئهو پیاوه بیری له چ کردبێتهوه؟
کۆئهندامــی هــزر و خەیاڵ بهپێی ویســت
و پێداویســتی کار دهکات .هــهر چهنــده
تــۆ ســوور بــی بــۆ وهدهســتهێنانی ئــهو
شــتهی کــه پێویســتته ،هــهر ئهوهنــدەش
بیرکردنهوەکــەت پــەرە دهســتێنێ.
هــهر بۆیه بۆ ئهوهی کۆئهندامی ههســته
دهمارهکانــی مێشــک پالنــی باشــی
ههبێت ،هێندێک پرســیار گرنگی خۆیان
ههیــه و باشــە ڕەچاویــان بکەیــن وهکــوو:
 .1پالنــم بــۆ داهاتــوو چــۆن بێــت؟
 .2چــۆن بهو قۆناغە بگــهم که ئاواتمه؟
 .3چــۆن لهگــهڵ خــۆم و کهســانی

بــه ئامانجهکانت بگهی ،چــۆن لهبهرابهر
کێشــ ه و گرفتهکانتــدا ڕاوهســتی چ لــە
ڕووی جهســتهیی(پێوهندیدار بــه لــهش) و
چ لــە ڕووی هزریــش (دهروونــی) ،چــۆن
بتوانــی دوای نسکۆ(شــکان) ههســتیهوه
ســهرپێ ،چــۆن ژیانــی خــۆت خــۆش
و ئــارام بکــهی و چــۆن  ......و هتــد.
دهبێ ئهوهی بزانین که ههموو هەڵسوکەوت
و کردەوهکانــی ئێســتای ئێمــه بــه هــۆی
بهرنامهڕێژییــەک بــووه که لــه ڕابردوودا
له الیهن کۆئهندامه ههستهکانمان دروست
بــوون و ئێســتاش خهریکی دروســتکردنی
داهاتوومانیــن .ههربۆیــه دهتوانیــن بــه
وریایــی و کهڵکوهرگرتــن لــە NLP
هەڵســوکەوت و کــرداری ئهرێنــی بــۆ
دواڕۆژی خۆمــان بهرنامهڕێــژی بکهین.
هــهر کردارێــک کــه چهندجــار دووپــات
ببێتــهوه دهبێــت بــه هەڵســوکەوت و خوو و
لە بەردەم بوونیشیدا کلتور دروست دەبێت.
ههر بۆیه به دووپات و چهندپاتکردنهوهی
بیری ئهرێنی دهتوانین بیره نهرێنییهکانمان
لــهخــۆ دوور کهینــهوه و ئــهوهش هــۆکار
دەبێت بۆ دروســتبوونی ههســت و ڕهوشتی
ئهرێنــی NLP .مێتۆدێکی یارمەتیدەرە
بــۆ ئــەوەی پــان و بەرنامــەی باشــمان
هەبێــت بــۆ داهاتــوو و یارمەتیدەریشــە
بــۆ زووتر گەیشــتن بــە باشــترین ئامانج.
بــە یارمەتــی NLPبــە چــی دەگەیــن؟
ـ نەترسان لە ئاڵوگۆڕ یان گۆڕانکاری بە
مەبەستی باشترکردن.
ـ دیاریکردنی ئامانجی باش و دۆزینەوەی
ڕێگای گەیشتن بە ئامانجەکان.
ـ بەهێزکردنــی توانــا و لێهاتوویــی بــۆ
دروســتکردنی پێوەندی لەگەڵ کەســانی
دیکە.
ـ زیادبوونی هۆ و ویست بۆ ژیان کردن.
ـ گەیشــتن بــە هەڵســوکەوتێکی بــاش و
ئەرێنی.
ـ هەبوونــی توانــا بــۆ دۆزینــەوەی
بەربەستەکان و البردنیان.
ـ بەهێزکردنی باوەڕبەخۆبوون.
ـ دووربوونــەوە لــە گوشــاری ڕۆحــی و
هەستە نەرێنییەکان.
ـ دۆزینــەوەی توانــا شــاردراوەکان یــان
پەنگخواردووەکان.

:Programming
بەرنامەڕێژییەکــی پێشــوەختەیە کــە
بەبــێ بیرکردنــەوە و ویســتی پێشــەکی
داڕێژراوە ،هاندەرە بۆ دژکردنەوە چ پێمان
خــۆش بێــت و چ پێمــان خــۆش نەبێــت.
هێندێــک جار دژی خۆمــان بێ ئیرادە و
خــۆکار یان بــە شــێوەی ئۆتوماتیکی(لە
خۆوە بەبێ بیرکردنەوە یان ویستن شتێک
دەکەین) ،هەست و ئەزموونەکانی پێشوو
وا دەکەن کە مرۆڤ دژکردەوەی هەبێت.
شــێوازی
NLPیانــی
کەواتــه
کهڵکوهرگرتــن لــه زمانهوانــی دهمــاره
ههســتهکان بــۆ گهیشــتن بــه ئامانجــی
باشــتر ،بــۆ دروســت کردنــی پێوهنــدی،
بــۆ گۆڕینــی ههســته نهرێنییــهکان ،بــۆ
گرنگیــدان بــه ئهزموونهکانــی ژیــان،
بــۆ باشــتر بیرکردنــهوه و دیاریکــردن
یــان ههڵبژاردنــی ڕێــگای باشــتر بــۆ
گهیشــتن بــه ژیانێکی خۆشــتر ،بۆ هتد.
بهگشــتی ناســینی کهســایهتی خــۆت،
شــێوهی بیرکردنــهوه و پێوهنــدی گرتــن
لهگــهڵ ناخــی خــۆت ،کارتێکــهری
لهســهر کۆئهندامــی ههســتهکانت دەبێت.
ئــهوهی بــاش بزانه شــێوازی بەکارهێنانی
وشــەکان گرنگــی و تایبەتمەنــدی
خۆیــان هەیــە و ڕۆڵێکــی گــەورە
دەگێــڕن بــۆ دروســتکردنی پێوەندییەکــی
بێخــەوش و ســالم و ئەرێنــی.
ههروهک دهڵێن وشهیهک دهتوانێت ماڵێک
ئــاوهدان بکات یان ماڵێــک وێران بکات.
دهگێڕنهوه و دهڵێن :له ناوهڕاستی سهدهی
هــهژده ( )1800لــه باشــووری ویالیەتــه
یهکگرتووەکانــی ئهمریــکا ،له کێڵگهی
چانــدن و کێاڵنی لۆکه کۆیلهیهک زۆر
نهخــۆش دەبێــت و پێویســتی بــه دهرمــان
دهبێت بۆ ئهوهی نهخۆشییهکهی چارهسهر

ـ خۆخۆشویســتن و گەشــەدان بــە توانایی
و لێهاتوویی.
 3.6تێڕوانیــن وتێگهیشــتنمان لــه
جیهان و ژینگهی دهوروبهرمان
فیلهسوفی ئینگلیزیDavid Hume
( )1776-1711دهڵێــت›‹ :ههمــوو کات
ههســتهکان دژکــردهوه یــان واڵمدانــهوهن
بــهو کردهوانــهی کــه ڕوو دهدهن››.
ئەوە هەستە کە دهبێت به بیرۆکه و پاشان
بــە بهرپەرچدانــهوه یــان دژکــردهوهی ئــهو
بیره .ههر بۆیه دهبێ وریا بین و زۆر باوهڕ
به خهیااڵت نهکهین .ئێمه دهبێ جیاوازی
له نێوان ئهو ڕاســتییه و ڕووداوانه دابنێین
که لەسەر هێندێکیان ئهزموونمان ههیه و
لەســەر هێندێکیــش بــێ ئهزموونین .ئێمه
ههموومان یهک شێوه تێگهیشتنمان لهسهر
ژینگه و ئهو کهســانهی له دهوروبهرمانن
ههیــه و وابیردەکەینــەوە دەڵێیــن کــە:
 جیرانــهکان بــه گشــتی کونجکۆڵــنیــان حــهز دهکــهن نهێنــی یەکتــر بزانــن.
 هێندێک کهس و بهتایبهت سیاسییهکانتهنیــا بیــر لــه یــهک شــت دهکهنــهوه.
 لــه زۆر واڵتــان کێشــهکانیان لــهڕێــگای توندوتیــژی چارهســهر دهکــهن.
 مــن دهزانــم کــه فــان کــەس ،ئــهوکارهی کــرد لهبــهر ئــهوهی منــی خــۆش
ناوێــت یــان لەبەر فاڵنە شــت و  ...هتد.
لــه پرۆســهی ژیانی خۆمــان و بهپێی ئهو
ئهزموون و تاقیکارییانەی که کردوومانن
هێندێــک بیرکردنهوهمــان لــه ال دروســت
دهبێــت و وهک نهخشــهیهک لــه زهینــی
ئێمهدا جێ دهگرێت .ئهو نهخشــهی ه وهک
بهرنامــهی کاری پێشــوهختی زهینــی،
لهســهر کــردهوه ،دژکــردهوه ،ســنووردانان
و ههلومهرجــەکان بڕیــار دەدات .یــان
بهواتایهکــی دیکــه دهتوانیــن بڵێیــن ئــهوه
«ڕاســتییەتی یــان هەقیقــەت» نییــه که
ســنوور بــۆ ئێمــه دیــاری دهکات و ههلی
تــازه و گونجاومــان بــۆ دهرهخســێنێ،
بهڵکــوو شــێوهی تێگهیشــتنی ئێمــه لــهو
ڕاســتییەیه» کــه خۆمــان پێمان ڕاســته.
شێوازهکانی جێگۆڕکێ
1963( Joseph O›Connor
 ) نووســهری بهناوبانگــی ئیرلهنــدیبــاوهڕی وایه که هیــچ گۆڕانکارییەک
ڕوونادات ،ئهگهر ئێم ه بهر له ههر شتێک
دهستنیشــانی خــوو و ڕهوشــتی خۆمــان
نهکهین .بەتایبەت ئەو خوو و ڕەوشتانەی
کە دەمانهەوێت ئاڵوگۆڕیان بەسەردا بێنین.
زۆر جــار کارێــک دهکهیــن بــێ
ئــهوهی بیــری لــێ بکهینــهوه.
کاتێــک بــێ هیــوا دەبیــن دەتوانیــن
ڕاهێنــەری بکەیــن بــۆ وەدەســتهێنانەوەی
هیوا و بە ئاکام گەیشتن و ئاڵوگۆڕهێنان
بەســەر خوو و ڕەوشــتە نەرێنییــەکان ،یان
بــە وتــەی  O›Connorجێگۆڕکــێ
کــردن بــە خــوو و ڕەوشــتەکانمان.
وێنــهی خــوارەوە یهکێــک لــه شــێواز یان
مۆدێلەکانی جێگۆڕکێ O›Connor
بە شــێوەی بازنە لەســەر ڕاهێنەری کردن
پیشان دهدات بە مەبەستی وەدەستهێنانەوەی
هیــوا لــە کاتــی بێهیــوا و ناهومێدبووندا.
بەپێی وێنەی سەرەوە کاتێک مرۆڤ له
کارێک یان شتێک ناهومێد یان هیوابڕاو
دهبێــت ،ئــهو کاتــه قهڵســی و بێــزاری
ڕووی تێــدهکات کــه ئــهو بێزارییــەدهبێته
هــۆکاری بهرهنگاربوونهوه و ڕقهبهرایهتی
کــردن ،لــهو کاتهشــدا دڵهڕاوکــێ و
شــڵهژان ڕووی تێــدهکات و واههســت
دهکات کــه لــه جێگایەکــدا چهقیــوه یان
بــێ ئــاکام و بــێ ڕێگاچــارە ماوهتــەوە.
کهواته لەو کاتەدا یارمهتیدان و پشتیوانی
زۆری پێویســته ،لێپرســینهوه و پاڵپشــتی
کــردن بۆ ئهوهی بهرپرســیارهتی وهئهســتۆ
بگرێــت و دهســت بکات بــه ڕاهێنهری به
مهبهســتی گۆڕانــکاری و ههســتانهوه.
لەو کاتەدا له یهکهم ههنگاودا پێداچوونهوه
بــه کــردهوه و کارهکانــی گرنگــه بــۆ
جێگۆڕکــێ کــردن و گۆڕینــی بیــروڕا.
ڕاهێنــهری کردن به مهبەســتی فێربوون و
گۆڕینــی خــوو و ڕهوشــتهکان بــۆ ئهوهی
دیسان تووشی ههڵهکانی پێشوو نهبێتهوه.
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ئەدەبیاتی بەرگری
«بۆ یادی جەالل مەلەکشا؛ شاعیری ئەدەبیاتی بەرگریی کوردستان»
ساماڵ ئەحمەدی

ئەدەبیاتی بەرگری ،یەکێک لە لقەکانی
ئەدەبیاتــە کە لــە ژانــرە جۆراوجۆرەکاندا،
هەڵوێســت و دەروەســتیی ڕەوتــە
کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان دەنووسێتەوە
و ،وەکوو بەرەنگاربوونەوەیەکی سرووشتی
و خۆزاییــی مــرۆڤ لــە بەرانبــەر ئــەو
هێزانــەدا ڕاســت دەبێتــەوە کــە ســەرچاوە
فەرهەنگــی و شارســتانەتییەکانی لــێ
دەخەنە مەترســییەوە .ئــەم جۆرە ئەدەبیاتە،
بەرەنگاربوونــەوەی ســتەم و فیداکاریــی
نەتەوەیــەک لــە بەرانبــەر داگیرکــەران
و دەســتدرێژیکەراندا وێنــا دەکات و
دەخوازێــت بە وەســفە هونەرییەکانی ورەی
خەبــات و بەرەنگاربوونــەوە و خۆڕاگریــی
نەتەوەیــی لە بەرانبــەر دژمندا هان بدات.
بەســەرداهاتنی جەنــگ کــە دیاردەیەکی
تــاڵ و زیانبــارە یەکێک لە هۆکارەکانی
ســەرهەڵدانی ئەدەبیاتــی بەرگرییــە.
ئامانجی ئەوانەی جەنگ هەڵدەگیرسێنن
یان بۆ ئەوەیە کە ســەریەتی و گەورەییی
نەتەوایەتیــی و فەرهەنگیــی خۆیــان
بەســەر الیەنی بەرانبەریاندا بســەپێنن ،یان
لەپێنــاو داگیرکەری و دەســەاڵتخوازی و
دەســتەبەرکردنی بەرژوەندیــی ماددییــدا
جەنگ وەڕێ دەخەن .ئەدەبیاتی بەرگری،
ئەدەبیاتێکی دژی جەنگ و ڕیسواکەر و
ڕەخنەگــری جەنگە .ئــەم جۆرە ئەدەبیاتە،
ئەدەبیاتێکــی ئەزموونییــە و لــە مێژووی
مرۆڤدا نموونەی زۆرە.
ئەدەبیاتــی بەرگریــی ئێمــە لــە بەژنــی
پێشینەی فەرهەنگی و سیاسیی مێژوومان
هااڵوە .لەڕاستیدا نەک هەر لە یەکەمین
دەقەکانــی ئەدەبیاتی نووســراوماندا ،بگرە
لە ئەدەبی زارەکییشماندا هاواری بەرگری
مۆنــج دەداتــەوە .تێگەیشــتن لــە ڕازی
ئــەم بەردەوامییــەی ئەدەبــی بەرگــری لە
مێژووی ئەدەبیاتەکەماندا دوورەدیمەنێکی
پاتەوەبــوو دێنێتــە بەرچاومان کە زۆر جار
دەکەوێتــە بــەر تیــری تانــە و ڕەخنــەی
ئەدەبــی بەرگرییەکــە خــۆی؛ دەقەکانــی
ئەحمــەدی خانــی و حاجی قادری کۆیی
و مەال مارفی کۆکەیی و ســەیفولقوزات
و عەبدوڵاڵ پەشێو و ...تاد.
بەشی هەرەزۆری ئەدەبیاتی بەرگریی ئێمە
بەرەنگاربوونەوەی بندەستیی نەتەوایەتی و
داگیرکراویــی خــاک و بەکۆڵۆنیاکــردن
و دابەشــکردنی نیشــتمانەکەمانە،
بەشــێکی بەرچاویشــی هاندانــی مرۆڤــی
کــوردە بــۆ الی هێماکانــی شارســتانەتی
و پێشــکەوتنی فەرهەنگــی و زانســتی
و پیشەســازیی ڕۆژاوای دنیــا ،وەکــوو
پیشەســازیی چاپ ،سیســتەمی خوێندن،
دروســتکردنی قوتابخانــە ،دەرکردنــی
ڕۆژنامــە و دادپەروەری ،ئــازادی ،ماف،
ئەرک ،یەکسانیی ژن و پیاو و ...تاد.
ســەد قائیمە و قەســیدە کەس نایکڕێ بە
پوولێ
ڕۆزنامە و جەریدە کەوتۆتە قیمەت و شان
.
بــۆ فەننــی حــەرب و ســەنعەت ،بــۆ
زەبتوڕەبتی میللەت
دەینێرنە ئورووپا گەورە و بچووکی خۆیان
‹›حاجی قادر کۆیی››
کوردینە ،تاکەی ئێمە لە کێوان میسالی
دێو
بێیــن و بچیــن و بــۆ مــە نەبــێ چ خودان
و خێو
.
بــۆ ئاســمان دەڕۆن و لــە بەحــرا دەکــەن
سەفەر
هەر عەرزە نیشــتگاهی مە ،سەنعاتە وەرد
و شێو
ڕێــی وانــە کەهکەشــان و ڕێــی ئێمــە
بەردەاڵن
جێــی وانــە تەخــت و بەخــت و جێــی ئێمــە

بەرد و چێو
«سەیفولقوزات››
من تەشیڕێســێکی وەک شــیرنی وەفاییم
بۆ چییە
کیــژی وریــای چاوکــراوەی فێــرە زانینم
دەوێ
‹›هێمن››
هەرچەنــدە بابەت و گوتار و بەرهەمەیلی
فەرهەنگــی لــە هەمــوو دەورە ،یــان
ســەردەمێکدا بە شێوەیەکی جیاواز بەدیار
دەکــەون ،بــەاڵم ئەدەبــی بەرگریــی ئێمــە
زنجیرەیەکــی تێکئاڵقــاو و نەپســاوەیە و
تەنانــەت زۆر بە کەمی بواری ئەوەی بۆ
ڕەخســاوە کــە گوتــاری خــۆی بگۆڕێت،
چونکە ئەگەر دەقێک جودا لەو زنجیرەیە
خــۆی بنوێنێــت ،نــە ڕمێنێکــی وای
دەبێــت و نــە کاریگــەری و پەســندێکی
ئەوتۆی ڕای گشــتی دەســتەبەر دەکات.
لەوانەیــە هۆکارەکــەی درێژبوونــەوەی
ڕەنــج و بەدینەهاتنــی ئامانجەکانــی
نەتەوەکەمان بێت کە خۆی جێی تێڕامان
و لێکۆڵینەوەی بابەتییە.
بەشــێک لــە توێژەرانــی بــواری ئەدەبیات
لەسەر ئەو باوەڕەن کە ئەدەبیاتی بەرگری،
لــە ســەردەمێکدا بــە گوێــرەی بارودۆخی
ڕۆژگار ڕمێنــی دەبێــت ،بــەاڵم بــەدوای
گۆڕانــی بارودۆخەکــەدا (ســەقامگریی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی) ناچاالک دەبێت
و لــە گۆڕەپانــی ئــەدەب کال دەکرێــت.
بەالی بۆچوونی نووســەری ئەم دێڕانەوە،
ئــەم بۆچوونــە وەک ‹›حوکمێکــی
گشــتی›› ڕاســت نییــە ،بەاڵم لــە الیەنی
پێویســتیی گۆڕانــی گوتــار و شــێوازی
دەربڕیــن بە گوێرەی پێداویســتیی کات و
شــوێن جێی لێوردبوونەوەیــە؛ یەکەم لەبەر
ئەوەیکــە لــە مێــژووی ئەدەبیاتــی هەموو
نەتەوەکانی دنیادا هیچ سەردەمێک نییە
کــە بەرەنگاربوونــەوەی کەموکوڕییەکان
وشــکاوی بێت و لە شــێعر و وتە و واتای
نووســەران و شــاعیرانی ئــەو نەتەوەیــەوە
نەدەڵێــت؛ ئەوپەڕەکــەی بــە گوێــرەی
بارودۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی
زاڵ ،شــێوەی دەرکەوتنــی ئەدەبیاتــی
بەرگــری گۆڕانی بەســەردا دێت و خۆی
بــۆ گەیاندنــی دۆخ و گوتــاری هەییــی
کۆمەڵگــە دەگونجێنێــت .هەرچۆنێــک
بێــت ئەدەبیاتــی بەرگــری هــەر هەبــووە،
جــا لــە فۆرمی شــێعر ،شــانۆ ،چیرۆک،
ڕۆمــان و هەر ژانرێکــدا ،هەبوونی خۆی
نیشــان داوە .دووەمیــش لەبــەر ئــەوەی
بەتایبەتــی ئەدەبیاتــی بەرگریــی ئێمــە،
کــە دەربــڕی ئــەو ڕەنــج و ســتەمانەیە وا
بــە درێژاییــی مێژوو بەســەر نەتەوەکەمان
هاتــووە و خاکــی نیشــتمانەکەمان پارچە
پارچــە کراوە ،بەردەوام ســەکۆی نواندنی
لێکــدژەکان بــووە؛ مــەرگ لــە بەرانبــەر
ژیاندا ،ئازادی و سەربەســتی لە بەرانبەر
ژێردەســتیدا ،ســتەملێکراو لــە بەرانبــەر
ســتەمکاردا و ...تــاد .خــۆ ‹›ڕەنــج و
ستەم›››‹ ،مەرگ و ژیان›› و ‹›ئازادی
و بندەستی›› کۆمەڵێک بابەت و واتای
سەردەمی نین ،ئەوەندە نەبێت کە لەوانەیە
لــە هێندێــک قۆناغــدا ڕوونتر بــن .بۆیە
ئەدەبیاتــی بەرگــری ،وەک ســەکۆی
نواندنــی لێکــدژەکان هەرگیــز ناچاالک
نابێت.
لەڕاستیدا دیاریکردنی جۆرێکی تایبەتی
ئەدەبی بەرگری چەندی ئاســان دەنوێنێت
هێندە و پتریش دژوارە ،چونکە لەالیەکەوە
دەزانیــن چییــە و ،لەالیەکــی دیکەشــەوە
بەســتێنی گوتارییەکــەی زۆر بەربــاوە؛
تەنانــەت لــە ڕوانگەیەکــەوە کــە هونەر و
ئەدەبیــات بــە جــۆرە بەرەنگارییــەک لــە
بەرانبــەر کەموکووڕیــی ڕاســتەقینە و
سرووشــتدا دانراوە ،سەرانســەری ئەدەبیات
دەکەوێتە چوارچێوەی پێناسەی بەرگری
و بەرەنگارییــەوە .شــاعیری ئەمریکاییی
بــە ڕەچەڵــەک ڕووســی ،جۆزێــف
برۆدســکی (خەاڵتــی نۆبڵــی ئەدەبیاتــی
ســاڵی ١٩٨٧ی پــێ بــڕا) ،دەڵێــت:

‹›هونــەر ،شــێوەیەکی بەرەنگاربوونەوەیــە
لــە بەرانبــەر کەموکووڕییەکانــی
ڕاســتەقینەدا›› .لەم ڕووەوە ئیتر هونەری
ئەدەبیــات تەنیا الســاکردنەوەی سرووشــت
نییــە ،بگرە جۆرێک ڕاســانە لــە بەرانبەر
ڕاســتەقینەی هەیــی و هەڵوەشــاندنەوەی
و ،دووبــارە ئافراندنــەوەی ڕاســتییەکی
بــزر .ئــەم ئافراندنەوەیــە بــە لەکارهێنانی
تەواوی کەرەستەکان و پێداویستییەکانی
زمــان دەکرێــت ،واتــە گوتــاری ئەدەبــی
کۆمەڵێک توخمی جیاوازی سیســتەمی
زمــان دەخاتــە خزمــەت خۆیــەوە و
چۆنایەتییەکی تایبەتیان پێ دەبەخشــێت،
ئــەو چۆنایەتییانــەی کــە لــە گوتــاری
ئەدەبیــدا بە زمــان و توخمەکانی دەدرێن،
لە زمان و کردەوەکانی زمان دەکەونەوە و
باری هەرمان بە دەق دەبەخشن.
یەکێــک لــە تیۆرییەکانــی ئەدەبیاتــی
بەرگــری ،تیۆریــی ‹›دەروەســتی››ی
و
فەرەنســایی
فەیلەســووفانی
مارکسیستەکانە .هۆکاری مێژوویی ئەم
بابەتەش ئەوەیە کە بارســتاییەکی زۆری
ئەدەبیاتــی ڕۆژاوا و تەنانــەت ئەدەبیاتــی
ســەدەی ڕابــردووی کوردییــش ســەر بــە
ئــەو ڕەوتــە هزرییەیە .بــۆ ڕوونکردنەوەی
‹›دەروەســتی››ی ئەدەبی ،بۆچوونەکانی
ســارتر و کامــۆ و ترۆتســکی و  ...ئــەو
بنەمــا تیۆرییــە بەهێزانەن کــە پاڵیان پێوە
دراوە .هەرچەنــد تیۆریــی ‹›ئەدەبیاتــی
دەروەســت››ی مارکسیســتی لــە ڕۆژاوا
بەرەبەرە کاڵ بووەوە ،یەکەم لەبەر ئەوەیکە
دۆخــی کۆمەاڵیەتیــی دوای جەنگــی
دووهەمــی جیهانــی توخمــە هاندەرەکانی
نووســەری بــۆ دەرەوەســتی لەنێــو بــرد و،

یەکێتیــی ســۆڤییەت وەک ناوەندێکــی
سەقامگرتووی مارکسیستی بە ڕەفتاری
توندوتیژ و گوشارخســتنە سەر نووسەران،
ناچــاری دەکردن بــەرەو ڕۆژاوا ڕا بکەن.
هەروەهــا لە نێــوان بۆچوونەکانی ســاتر و
کامــۆ وەکــوو ڕێبەرانــی ئــەو تیۆرییــەدا
جوداوازیی قووڵ پەیدا بوو ،سارتر باوەڕی
بــە لەکارهێنانــی توندوتیژی لــە ڕێبازی
خەباتــدا هەبــوو ،کەچی کامۆ پێی وابوو
کــە بــۆ گەیشــتن بــە ســەقامگیربوونی
دادپــەروەری و ئــازادی دەبــێ توندوتیژی
وەال بنرێــت .ئــەو هۆکارانــە بواریــان بــۆ
تیۆریگەلــی مۆدێــرن و بنەماکانــی
هــزری ماتریالیســتیی ڕۆژاوا خــۆش
کــرد تــا ئەدەبیاتــی بەرگــری لــە ڕۆژاوا
و ڕۆژهەاڵت پێناســەی نوێ هەڵبگرێت.
یەکێک لەو پێناســانە ئەوەیە کە لە ڕێی
تیۆریی ئەدەبیی ‹›پاش کۆڵۆنیالیزم››ەوە
دەکرێــت کــە یەکێــک لــە فرەجۆرتریــن
تیۆرییــە ڕەخنەییەکانــی ئەدەبیاتــی
ئێســتایە و پــاش باڵوبوونــەوەی کتێبــی
‹›ڕۆژهەاڵتناســی››ی ئیــدوارد ســەعید
پەیدا بوو .ئەدەبیاتی پاش کۆڵۆنیالسیتی
لــە ئەنجــام و کاریگەرییەکانی ڕزگاری
لــە داگیرکــەر و کۆڵۆنیالیســت و ڕەوتی
گــۆڕان و ســەربەخۆییی سیاســی و
فەرهەنگیــی ئەو گەالنــە دەکۆڵێتەوە کە
لــە بندەســتی کۆڵۆنیالیســت ڕزگاریــان
بووە ،یان هێشتا بە تەواوی ڕزگار نەبوون.
گرینگتریــن توخمــە پێکهێنەرەکانــی
ئەدەبیاتــی پــاش کۆڵۆنیالیســتی بریتیــن
لــە :جوداکردنــەوەی خــۆ لــە ئــەوی
تــر ،ژیاندنــەوەی هەویەتــی (شــناس)،
بانگــەوازی یەکگرتــن و یەکیەتــی،

دەربڕینــی بێــزاری لــە داگیرکــەری و
تــااڵن و بــڕۆ ،بەرزکردنــەوەی ورەی
بەرەنگاربوونەوەی ستەم و ڕۆژهەاڵتناسی
(لە ئەدەبیاتی کوردیدا کوردستانناسی و
کوردناسی).
لە پاش شەڕی چاڵدێران (٢٣ی ئاگوستی
 )١٥١٤و دابەشــبوونی کوردســتان بەسەر
دوو ئیمپراتۆریی عوســمانی و سەفەویدا،
کۆمەڵێــک میرنشــینی کــورد لــە
کوردســتانی بندەســتی عوســمانییەکاندا
دامــەزران کــە ســەرباری ناکۆکیــی
نێوخۆیــان و دنەدانــی عوســمانییەکان
بــۆ بەردەوامیــی ئــەو ناکۆکییانــە زمــان
و فەرهەنــگ و ئەدەبیاتــی کــوردی لــە
سێبەری ئەو میرنشینانەدا بەدیار کەوت و
گەشــەی کرد و شاعیرانی وەکو مەالیێ
باتــێ ،مەالیــێ جزیری ،عەلــی هەریری
و فەقــێ تەیــران و ئەحمــەدی خانــی
ئەدەبــی کالســیکی کوردییــان خولقانــد.
بەرهەمــە گەورەکــەی ئەحمــەدی خانی،
داســتانی ‹›مــەم و زین›› و شــێعرەکانی
فەقــێ تەیــران و  ...هەر لەو بەرەبەیانەی
دەقــی کوردییەوە وەک ئەدەبی بەرگریی
کــوردی بــۆ بووژاندنــەوەی هەویەتیــی
کــوردی هاواریان کرد .دواتر لە ســەدەی
١٨ی زایینیــدا پاش ئــەوەی کەریم خانی
زەنــد ،لــە ھۆزی کوردانــی زەنــد ،کــە
دایکیشــی لــە کوردانــی زەنگەنــە بــوو،
دەسەاڵتی ئیمپراتۆریی ئێرانی بە دەستەوە
گرت ،لەو بەشەی کوردستانیش ئەدەبیاتی
کالســیکی کــوردی ســەری هەڵــدا و
شانامەنووســانی وەکــوو ئەڵمــاس خانــی
کەنوولەیــی و شــاعیری داستاننووســی
وەکو خانای قوبادی و  ...تاد ،گەشەیان

کــرد و لــە بەرهەمــی ئەوانیشــدا ئەدەبــی
کــوردی بانــگ بــۆ زیندووڕاگرتنــی
هەویەتیی کوردی دەدات:
جە الی عاقـــاڵن ،ساحێب عەقڵ و دین
دانا بـــزورگان کوردســـــتانــزەمـــــین
راســەن مواچان فارســـــی شـــەکەرەن
کوردی جە فارسی بەل شـــیرینتـــەرەن
پەی چێش نە دەوران ئەی دنیای بەدکێش
مەحزووزەن هەرکەس بە زوبان وێــش
‹›خانای قوبادی››
دواتــر لــە ســەردەمی میرانی ئــەردەاڵن و
بابانــدا ئەدەبیاتــی کالســیکی کــوردی
زیاتــر گەشــەی کــرد و ‹›تەبعــی
شــەککەرباری›› شــاعیری کــورد
‹›ئیمتیحانــی›› خــۆی دەکــرد و هەســت
و دەروەســتیی بووژاندنــەوەی زمــان و
فەرهەنــگ و داســتان و ئەفســانەی
کوردی بەرەنگاری دەیان سەدە بێدەنگیی
ئەدەبیــات و زمانــی کــوردی و ســتەمی
داگیرکەرانــی کوردســتان بــووەوە ،تــا لە
کۆمــاری کوردســتاندا بــەرگ و فــۆڕم
و زمانێکــی نوێــی بــە بــەردا کــرد و تــا
ئێســتاش ئەو ئەدەبیاتە هــەر بەردەوامە لە
گەشــە و بەرەنگاربوونــەوەی سیســتەمی
کۆڵۆنیالیستی.
بابەتی ئەم یادداشتە کە بە بەرییەوە هەیە
بــە مێتــۆدی وتارێکــی زانســتی لەدووی
بدرێــت ،لێــرەدا بــە ئەنجامگرییەکــی
کــورت دەبڕمەوە کە ئەدەبیاتی بەرگری،
جۆرێکــی ئەدەبییــە ،لە ســەرەتای ڕەوتی
ئەدەبی نووســراو و کالســیکی کوردییەوە
هەیــە و بــە چەندیــن دەورەدا تێپەڕیــوە
و تــا گەیوەتــە ئەمــڕۆش بەردەوامــە لــە
بووژاندنەوەی هەویەتی کوردی.
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«ڕۆژنامەی کوردستان» بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکاریییەکانی مافی مرۆڤ لە
ناوچەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر دوایین بارودۆخی مافەکانی
مرۆڤ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای
مانگی سەرماوەزی ساڵی ٩٩ی هەتاوی ،لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات
کە بریتییە لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن ،بانگهێشت ،ئێعدام ،کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران،
کرێکاران ،خۆکوشتن ،زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.
ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا ،تۆمار کراوە.
دەسبەسەر کردنی
هاوواڵتییان:

ڕۆژی یەکشــەممە ١٤ی بەفرانبــار،
چاالکوانــی
مــورادی
جەوانمیــر
کرێــکاری لــە کرماشــان ،لــە الیــەن هێزە
ئەمنییەکانــی ئێرانــەوە دەستبەســەر
و بــۆ شــوێنێکی نادیــار ڕاگوێــزراوە.

بانگهێشت کردنی
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە
ئیتالعاتییەکان:

حەیــدەر قوربانــی ،کرێــکاری بیناســازیی
خەڵکی شاری کامیاران ،بانگهێشتی لقی
٢ی دادگای ئینقالبی شاری شەهریار کرا.
ئــەو ئەندامــەی یەکیەتیــی کرێکارانــی
ئازادی ئێران ،دەبێت ڕۆژی ٢٢ی بەفرانبار،
بۆ پێڕاگەیشــتن بە تۆمەتەوەپاڵدراوەکانی
«ئەندامبــوون لــە دەســتە یــان کۆمــەڵ
یــا لقــی کۆمەڵــەکان ،کــە لــە ناوخــۆی
ئێــران بە مەبەســتی تێکدانــی ئەمنییەتی
ئێــران دروســت کــراوە و پڕۆپاگەنــدە
دژی نیــزام» لــە لقــی ٢ی دادگای
ئینقالبــی شــاری شــەهریار ،ئامــادە بێــت.
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی بەفرانبــار،
«فەریــدە وەیســی» و «ســیروس
عەباســی» ،دوو چاالکــی مەدەنیــی
خەڵکــی شــاری «دێــوالن» پــاش
دەرکرانــی حوکمــی دەسبەســەرکرانیان،
بــۆ ئامادەبــوون لــە کۆبوونــەوەی
دادگا ،لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییــەکان
دەسبەســەر و بــۆ لقــی ١ی دادگای
ئینقالبــی شــاری «ســنە» ،ڕاگوێــزران.

مەحکووم کرانی
هاوواڵتییان بە زیندان:

 ٥هاوواڵتیــی خەڵکی ســەقز به ناوەکانی
«ڕەحمــان ڕەحیمپــوور ،هیــوا ئەمینــی،
ئارمیــا ڕەنجبــەری ،وریا ئەمینی و عەلی
قــادری» بــە تۆمەتــی «پڕۆپاگەنــدە
لــە بەرژوەنــدی یەکێــک لــە حیزبــە
کوردییەکانی ئۆپۆزیســیۆنی حکوومەتی
ئێــران» لەالیــەن لقــی ١ی دادگای
ئینقالبی سەقز به زیندان مەحکووم کران.
بەپێــی حوکمــی داســەپاوی دادگا،
«ڕەحمــان ڕەحیمپــوور ،هیــوا ئەمینــی،
ئارمیــا ڕەنجبــەری» هــەر کامیــان بــە
 ١٠مانــگ زینــدان و «عەلــی قــادری
بــە  ٧مانــگ و وریــا ئەمینــی بــه ٨
مانــگ زینــدان» مەحکــووم کــراون.
هەروەهــا ئارمیــا ڕەنجبــەری بــە تۆمەتــی
«بێڕێــزی بــە ڕێبــەری» بــە  ١٣مانــگ
زیندانیــی تەعزیریــی مەحکــووم کــراوە
دادگای ئینقالبی ســەقز ،هاوواڵتییەکی
کــوردی بــە نــاوی «ســوبحان (ڕاشــد)
ئەحمــەدی» کــوڕی جەلیــل و خەڵکــی
شــاری کامیــاران ،بەبــێ ئامادەبوونــی
خــۆی بــە ســاڵێک و یــەک ڕۆژ
زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم کــرد.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی
«عومــەر خاگــزادە و عەبــاس ســدیقی»

خەڵکــی گوندی «شــێلم جاڕان»ی ســەر
بــە پیرانشــار ،لە الیــەن دادگای ئینقالبی
ئــەو شــارەوە ،هەرکامەیــان بــە  ٥ســاڵ
زیندانــی تەعزیــری مەحکــووم کــران.

بێبەری بوون لە مافی
مەرەخەسی زیندانییان:

بەرپرســانی زیندانــی مەریــوان لەگــەڵ
هاتنە مەرەخەســیی «تەحسین دادڕەس»،
زیندانیی سیاســیی کورد خەڵکی گوندی
«سەردۆشـ»ـی مەریوان ،دژایەتی دەکەن.

ڕاگواستن بۆ زیندان:

ڕۆژی دووشەممە ٨ی بەفرانبار« ،هادی
تەنوومەنــد» ،چاالکــی کریکاری ،دوای
تەواوبوونــی مــاوەی مەرەخەســییەکەی
گەڕایــەوە بــۆ زیندانــی بــۆکان.
ئــەو چاالکــە کرێکارییــە ،ســەرماوەزی
باڵوبوونــەوەی
پــاش
ئەمســاڵ
ڤایرۆســی کۆرۆنــا لــە زیندانــی
بــۆکان ،نێردرابــووە مەرەخەســی.
ڕابــردوودا،
ڕۆژانــی
لەمــاوەی
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی «ئەسکەندەر
ســەیدمحەممەدپوور» ،خەڵکــی شــنۆ
بــۆ تێپەڕاندنــی مــاوەی حوکمەکــەی
بــۆ زیندانــی ئــەو شــارە ڕاگوێــزراوە.

مانگرتن لە خواردنی
زیندانییان:
ڕۆژی دووشەممە ١ی بەفرانبار،
زیندانییەکی سیاسیی کورد بە ناوی
«مستەفا سەبزی» بەهۆی ئەوەیکە
بەرپرسانی زیندانی ورمێ مەرەخەسییان
پێ نەداوە ،بە نیشانەی ناڕەزایەتی
دەستی داوەتە مانگرتن.

داسەپاندنی حوکمی
ئێعدام:

شاکر بێهرووزی ،زیندانیی سیاسیی
کورد کە لەالیەن لقی ٢ی دادگای
ئینقالبی ورمێ ،بە ئێعدام مەحکووم
کرابوو ،لە دۆسیەیەکی نوێی دیکەدا
لەالیەن دادگای کەیفەریی ١ی تایبەت
بە الوانی ورمێ دووبارە بە ئێعدام
مەحکووم کرا.

ئێعدام کردنی
هاوواڵتییان:

ڕۆژی یەکشــەممە ٧ی بەفرانبــار،
ژنــە هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی
«زەینــەب خودامــورادی» تەمــەن
 ٤٣ســاڵ خەڵکــی شــاری قــوروە بــە
تۆمەتــی «کوشــتنی بــە ئەنقەســت» لــە
زیندانــی ناوەندیــی ســنە ،لــە ســێدارە درا.
ســەر لــە بەیانــی ئەمــڕۆ چوارشــەممە

١٠ی بەفرانبــار ،حوکمــی لەســێدارەدانی
زیندانییــەک تۆمەتبــار بــە «قەتــڵ»
بــە نــاوی «مســتەفا ســەیفی» ،تەمــەن
 ٢٨ســاڵ ،کــوڕی «عەتــا» ،خەڵکــی
گونــدی «وێژنانـ»ـــی شــاری ســەواڵوا،
لــە زیندانــی ناوەندیی ســنە جێبەجێ کرا.

کوژران و برینداربوونی
کۆڵبەران و کاسبکاران:

ڕۆژی یەکشــەممە ٧ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی «دانیــال
دەرزیــان» بــە هــۆی بەربوونــەوە لــە
بەرزاییەکانــی ســنووری «دزڵــی»
شــاری ســەواڵوا ،برینــدار بــوو.
ڕۆژی دووشــەممە ٨ی بەفرانبــار،
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی «عەبدولکەریم
محەممــەدی» خەڵکــی گوندی «پشــت
کوڕ» ســەر بە شــاری ســەالس باوەجانی،
بەهــۆی بەربوونــەوه لــە بەرزاییەکانــی
ســنووری نەوســوود ،برینــدار بــوو.
ئێــوارەی ڕۆژی چوارشــەممە ١٠ی
بەفرانبــار ،کۆڵبەرێکــی کــورد بــە
نــاوی «پەیــام ســوهرابی» ،خەڵکــی
شــاری
«نەیســانە»ی
گونــدی
نەوســوود ،لــە ئەنجامــی تەقــەی هێــزە
نیزامییەکانــی حکوومەتــی پێکــرا.

خۆکوژی:

شــەوی ٣٠ی ســەرماوەز ،مێرمنداڵێکــی
تەمــەن  ١٢ســاڵ بــە نــاوی «محەممــەد
وەیســی» کوڕی حەسەن خەڵکی گوندی
«جۆجــاڕ» ســەر بــه شــاری سەالســی
باوەجانــی ،کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا.
ئــەو مێرمنداڵــە تەمــەن  ١٢ســاڵە،
خۆهەڵواســینەوە
ڕێــگای
لــە
کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــاوە
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی بەفرانبــار،
وەرزشــوانێکی تەمــەن  ٢٢ســاڵ بــە
نــاوی «فەرزیــن عەزیمــی» خەڵکــی
شــاری دیوانــدەرە ،بــە هــۆکاری نادیــار
کۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی هێنــا.

 ٢٩هاوواڵتیی کورد لە
ماوەی  ٩مانگدا ئێعدام
کراون:

بەپشتبەســتن بــە ئامــاری تۆمارکــراو
لــە ناوەنــدی ئامــاری ڕێکخــراوی
مافــی مرۆیــی کوردپــا ،لــە مــاوەی ٩
مانگــی ســاڵی ١٣٩٩دا ،بــە گشــتیی
 ٢٩هاوواڵتیــی کــورد ،ئێعــدام کــراون.
هەروەهــا ئێعــدام لــە زیندانــی شــارەکانی
کوردســتان زیاتــر لــەو ڕێژەیــە ،بــەاڵم
بەهــۆی نەبوونــی بەڵگــەی پێویســت
لەمــەڕ لــە ســێدارەدراون ،شوناســیان
وەکــوو کــورد یــان غەیرە کــورد ،ناڕوونە.
ڕێــژەی ئێعــدام کــراوان ٢٩ :کــەس
لــەو ماوەیــەدا لــە کــۆی  ١٧٩ئێعــدام لــە

ئێرانــدا ٢٩ ،کــەس لــەو هاوواڵتییانــە
کــورد بوونــه کــە ســەرجەم بــە
تۆمەتــی «قەتــڵ» لــە زیندانەکانــی
حکوومەتــی ئێــران ،ئێعــدام کــراون.
 ٢٥کــەس بــە تۆمەتــی «قەتــڵ»
 ١کــەس بــە تۆمەتــی پەیوەندییــدار
ســڕکەر»
«مــادەی
بــە
 ٣زیندانی سیاسی (هیدایەت عەبدوڵاڵپوور،
سابیر شــێخعەبدوڵاڵ و دیاکۆ ڕەسووڵزادە)
مســتەفا ســەلیمی بــە تۆمەتــی
سیاســی»
و
«قەتــڵ
لــە ســێدارەدانی ئــەو زیندانییانە ( ٩کەس
لــە زیندانــی ســنە ٧ ،کــەس لــە زیندانــی
ورمــێ ٢ ،کــەس لــە زیندانــی مەڕاغــە،
 ٣کــەس لــە زیندانــی ســەقز ٢ ،کەس لە
زیندانــی کرماشــان ١،کــەس لــە زیندانی
میاوندووئــاو ١ ،زیندانییــەک لە زیندانی
ڕەجایــی شــار ١ ،کەســێک لــە زیندانــی
مەهابــاد ٢ ،کــەس لــە زیندانــی نەغــەدە
و زیندانییەکــی سیاســیی لــە یەکێک لە
پادگانەکانــی شــنۆ ،ئێعــدام کــرا) بــووە.
 ٢کــەس لــەو زیندانییانــە تەمەنیــان
لــە کاتــی تاوانەکەیانــدا ،تەمەنیــان
لــە ژێــر  ١٧ســاڵ بــووە( ،ئەرســەالن
یاســینی و شــایان ســەعیدپوور)
هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور زیندانیــی
سیاســیی کــورد ،کە پــاش نزیک بە دوو
مانگ لــە بێسەروشــوێنکردنی زۆرەملێ،
لــە یەکێــک لــە پادگانەکانــی شــنۆ،
بــە شــێوەی گوللـــەباران ،ئێعــدام کــرا.
لە سێدارەدانی سابیر شێخ عەبدوڵاڵ و دیاکۆ
ڕەســووڵزادە ،بە شــێوەی گرووپی و بە بێ
ئاگادارکردنەوەی پێشووی بنەماڵەکەیان،
حوکمەکەیــان جێبەجــێ کرابــوو.
هەروەهــا لــەو ماوەیــەدا ،شــاکر (فەرهاد)
سیاســیی
زیندانیــی
بێهــروزی،
کــورد بــە ئێعــدام مەحکــووم کــراوە.

کوژران و برینداربوونی
 ١٣٨٢کۆڵبەر لە ساڵی
 ٢٠١٢هەتا ساڵ ٢٠٢٠

ناوەنــدی ئامــاری ڕێکخــراوی مافــی
مرۆڤــی کوردپــا ،لــە کۆتایــی ســاڵی
٢٠٢٠ی زایینــی ،لــە ڕاپۆرتێکــی
جیاکاری_ئاماریــدا ،ئامــاری کــوژران
و برینداربوونــی کۆڵبەرانــی لــە مــاوەی
 ٩ســاڵی ڕابــردووی زایینــی دەخاتــەڕوو
(لــە ســاڵی  ٢٠١٢هەتــا ســاڵی .)٢٠٢٠
لــە ســاڵی ٢٠١٢هەتــا ســاڵی  ٢٠٢٠بــە
گشــتی  ١٣٨٢کۆڵبەر کــوژراو و بریندار
بوونــە ( ٤٩٦کــوژراو و  ٩١٣برینــدار).
 ٢٨کــەس لــەو کۆڵبەرانــە کە کــوژران و
بریندار بوونه ،تەمەنیان لە ژێر  ١٨ساڵ بووە.
 %٧٨لــەو کۆڵبەرانــە بــە تەقــەی
ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی کۆماری
ئیســامی کــوژران و برینــدار بــوون.
کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران
بــە هــۆی بەربوونــەوە لــە بەرزایــی ،%٧
ســەرمابردوویی و ڕنــوو %٦و تەقینــەوەی
میــن  ،%٥لــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی
کــوژران و برینداربوونــی کۆڵبــەران بوون.

