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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە
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کۆڵبه ری له  نێو 
گه مه ی سیاسیی 

ده سه اڵتدا 

بایەخی مێژوویی 
ڕووداوەکانی ساڵی 
١٣٢٤ و میراسی 

سیاسی ئەوان بۆ ئێمە

کانگای دێموکراسی 
له  ژێر تیغی 
جه لالدان 

لــە ڕۆژی جیهانیــی خۆشەویســتیدا کــە 
یــەک  پێشکەشــی  گوڵیــان  دڵــدارەکان 
دەکــرد، هێــزە تێرۆریســتییەکانی ســەر بە 
ئیســامی،  کۆمــاری  قودســی  ســوپای 
کاتیووشــابارانی هەولێــر و فڕۆکەخانەی 
ئەو شــارە و چەند گەڕەکێکــی هەولێریان 

کرد.
ڕاکێتــە تەقێندراوەکانــی هێزەکانــی ســەر 
بە ســوپای قودس، کوژرانی کەســێک و 
برینداربوونــی چەنــد کەســی لێکەوتەوە و 
هەندێک زەرەی ماددیشی بە فڕۆکەخانە 
و چەنــد شــوێنی هەولێــر گەیانــد، بــەاڵم 
لــە زەرەرە گیانــی و ماددیەکانــی زیاتــر، 
ئــەو نیگەرانییەیــە کــە لــەو شــەوەدا لــە 
نێــو خەڵکــی دروســت کــرد و ئەمنیەت و 
ئاسایشــی پێتەختی هەرێمی کوردســتانی 

کردە ئامانج.
ڕەنگــە بەپێی ئەدەبیاتــی بەیاننامەی ئەو 
گرووپــەی وا تەقاندنــی مووشــەکەکانیان 
وەئەســتۆ گرت، ئامانجیان هۆشداریدان بە 
ئامریکا و دەســەاڵتی هەرێمی کوردستان 
بووبــێ و گوایــە ئامریــکا و  حکوومەتــی 
هەرێمیــان کردۆتــە ئامانــج و دەیانهــەوێ 
تەســلیمی ویســتی تێرۆریســتانیان بکــەن، 
بــەاڵم ئەو جۆرە کردەوانــەی گرووپەکانی 
ســەر بە کۆماری ئیســامی قەت الیەنی 
بەرامبــەری نــەک نەترســاندووە، بەڵکــوو 
دژکــردەوەی  کــە  هۆکارێــک  بۆتــە 
و  بــێ  بەدوایــدا  توندتــر  و  ڕێکخراوتــر 

پەلوپۆی ڕێژیمی پێ داپاچراوە.
بــە  تێرۆریســتان  کــە  ڕاکێتانــەی  ئــەو 
ماشــینێکی دەســکاریکراو، لــە خوارەوەی 
هەولێــر بــەرەو پێتەختی هەرێمیــان تەقاند، 
نیزامییــەوە  ئامانجــی  لەبــاری  ڕەنگــە 
شــوێنەکەیان بــە پێــی موحاســیباتی ورد 
بــۆی دیاری کرابــێ و هەوڵیان دابێ زۆر 
دەقیــق بیپێکن، بەاڵم لە سیاســەتەکەیاندا 
زۆر وردی بــۆ نەچوون و لە هەڵەشــەییەوە 
ســەری  ڕەنگــە  کــە  کــرد  کارێکیــان 

فەرماندەرەکانیان بە بادا بدات.
١٤ی  ڕۆژی  تێرۆریســتی  کــردەوەی 
تەقینــەوە  هاوشــێوەی  فێڤرییــە، 
تێرۆریســتییەکەی ١ی فێڤریەی چەندین 
ســاڵ پێــش لە هەولێــر، هەرچەند بەداخەوە 
گیانــی هەندێک کەس دەکاتە قوربانی، 
بــەاڵم قەت بە ئامانجەکەی نەگەیشــتووە 
کە ویســتوویە الیەنی قوربانی بترسێنێ و 

تەسلیمی ویستی تیرۆریستانی بکا.
لە کاتی ئێستادا کۆماری ئیسامی ئەو 
ڕاکێتانــەی بــۆ تاقیکردنــەوەی ئیــرادەی 
چاوترســێنکردنی  و  بایدێــن  ئیــدارەی 

دیمانەی کوردستان

مووشەکی وێڵ

ســـێمینارێک لەســـەر ڕۆڵـــی دوکتـــور »قاســـملوو« لـــە ڕۆژنامـــەی »کوردســـتان« بەڕێـــوە چـــوو

ناوەنـــدی هـــاوکاری بەبۆنـــەی ٢٢ی ڕێبەنـــدان پەیامێکـــی بـــاو کـــردەوە
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ناوەنـــدی هـــاوکاری: جێگـــە دەســـتی ڕەشـــی تاوانـــی رێژیـــم لـــە کـــردەوەی تێرۆریســـتیی هەولێـــردا ئاشـــکرایە

ساڵێکی تر و ژیانێکی تاڵتر
كەریم پەرویزی

ئابووریناســانی ئێــران دەڵێــن: پێــوەری 
ئێرانــدا  لــە  خەڵــک  چارەڕەشــی 
گەیشــتووەتە ٧٠ لەســەد و ڕوون نییــە 
کە دەســەاڵتداران دەیانهەوێ ئەو ڕەوتە 

هەتا کوێ درێژە پێ بدەن.
ئەوان دەڵێــن: دامەزراوە چاوەدێرییەکان 
چاوپۆشــی لــە گەندەڵییەکان دەکەن و 
هــەر ئەمەش بووەتە ڕێگەخۆشــکەر بۆ 

پێکهاتنی ئەم دۆخە.
چوونــە  دوای  لــە  ئەمســاڵ  هاوینــی 
ســەرەوەی نرخی بێکاری و هەاڵوســان 
لە ئێران، پێوەری چارەڕەشــی گەیشــتە 
بەنیســبەت  ئەمــەش  لەســەد کــە   ٤٥
ساڵی ڕابردوو دوو بەرامبەر زیاتر بوو.

ئەو ئامارانە دەریدەخات کە بارودۆخی 
دوای  لــە  ڕۆژ  ئێــران  خەڵکانــی 
چارەڕەشــی،  و  دەبێــت  خراپتــر  ڕۆژ 
بــێ دەرەتانــی، هــەژاری، بێــکاری و 

هەاڵوسان تەنگی پێیان هەڵچنیوە.
بەپێــی پێــوەری جیهانیی چارەڕەشــی، 
ڤێنێزۆئێــا بــە ڕێــژەی ٧٩/٤ـ  پلــەی 
یەکــەم، ئێــران بە ڕێژەی ٦١/٦ـ  پلەی 
دووەم و سێربســتان بــە ڕێــژەی ٤٤/٨ـ  
ئــەو  ڕیزبەندیــی  لــە  ســێیەم  پلــەی 

پێوەرەدایە.
بەپێــی ئەو پێــوەرە هەر کام لە واڵتانی 
ژاپــۆن، قەتــەر، ئاڵمــان و ئامریــکا لــە 
ڕیزبەنــدی باشــترین واڵتانــی جیهاندان 
کــە هەاڵوســانی ئابوورییان زۆر کەمە 
و بێکاری لە نزمترین ئاستی خۆیدایە.
واڵتگەلێک وەک فەلەستین، تورکیە 
و پاکســتان ســەرەڕای بوونــی شــەڕ و 
نائارامی و گەمارۆی ئابووری لەسەر 
واڵتەکەیــان، پێوەری چارەڕەشــییان لە 

ئاستێکی باشدایە.
پێوەری چارەڕەشی بەپێی کۆی نرخی 
هەاڵوســان و نرخــی بێــکاری دیــاری 

دەکرێت.
هاوکاتــە  هەواڵــە  ئــەم  باڵوبوونــەوەی 
لەگەڵ ئاشــکرابوونی ئامارێکی نوێی 
ئابــووری کــە بــاس لــەوە دەکات کــە 
نێونجیی گەشــەی ئابووری لە ماوەی 
ســاڵی ٨٩ هەتــا ٩٩ی هەتــاوی، ٦ 
لەسەد نەرێنی بووە و ئابووریی ئێران لە 
ماوەی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا بەردەوام 

لەگەڵ مەندی بەرەوڕوو بووە.
یەکێک لــە ڕۆژنامــە ئابوورییەکانی 
ئێرانیــش بــاس لەوە دەکات کە ئێران لە 
دۆخــی ئاســایی ئابووریدا، بۆ ئەوەیکە 
بتوانێت لە دۆخی مەندیی هەاڵوسانی 
ئێستا دەربازی بێت، شەش ساڵ کاتی 
پێویســتە، ئەویــش بــۆ ئەوەیکــە بێتەوە 

سەر دۆخی ساڵی ٩٠.
ئەوەیکە ڕوونــە بەپێچەوانەی ئیدیعای 
بەرپرســانی ڕێژیــم کێشــەی ئابووریی 
گەمــارۆکان  هــۆکاری  تەنیــا  ئێــران 
مەندیــی  لــە  گرفتاربــوون  و  نەبــووە 
ئابووری )رکود اقتصادی( و شێوازی 
سیاســەتداڕێژیی بەرپرســانی ڕێژیمــی 

نێوخۆییــەکان  سیاســەتە  واتــە  ئێــران، 
بەنیســبەت گەمارۆکانــەوە، قورســایی 
زۆرتری هەبووە لەســەر قووڵتربوونەوەی 

قەیرانە ئابوورییەکان.
هەروەها لە ٤ ساڵی ڕابردوودا ئابووریی 
ئێــران ٢٠ لەســەد بچووکتــر بووەتەوە و 
گەشــەی  هەڵســەنگاندنەکان  بەپێــی 
ئابووریــی ئێــران هەتــا کۆتایی ســاڵی 
لەبەرچاوگرتنــی  بــە  هەتــاوی  ٩٩ی 
داهاتەکانــی نەوتی لەنێوان نەرێنیی ٥ 
هەتا  ٧ لەســەد و بە بێ نەوت لەنێوان 

نەرێنیی ٢ هەتا ٣ لەسەد دەبێت.
ڕووحانی‹بەخســتنەڕووی  ›‹حەســەن 
هێندێــک ژمــارە ئیدعای ئەوە دەکات 
کــە گەشــەی ئابووری لــە ئێران پێک 
هێناوە، بــەاڵم ئابوورینــاس ›محەممەد 
قووڵــی یووســفی ئــەو ئامارانــەی کــە 
گەشــەی  وەکــوو  دەوڵەتــەوە  لەالیــەن 
ئابــووری دەخرێنــە ڕوو ڕەت دەکاتــەوە 
لــە  گشــتی  وتوویەتی:‹«بــە  و 
کۆمەڵگایەک کە دەوڵەت لە ڕێگای 
پێکهێنانــی  و  پــارە  باڵوکردنــەوەی 
دەکات،  دەســتێوردان  نەختینەیــی 
ئابووری لەو ڕێگایەوە دوای دەورەیەک 
گەشەی نەرێنی بە باڵوکردنەوەی پارە 
دەچێتە قۆناغی گەشەی ئابووری کە 
بەو پێیە گەشــەی ئابووری لە ئێران بە 
واتای گەشەی بەرهەمهێنانی کەرتی 
تایبەت نییە، بەڵکوو تەنیا بەرژەوەندیی 
دەوڵــەت و گرووپــە شــاراوەکان دابیــن 

درێژە لە الپەڕەی ٣دەکات‹‹.

ئامــاری  دیکەشــەوە  لەالیەکــی 
شــەش مانگــی قەبــارەی ئاڵوگــۆڕی 
و  کراوەتــەوە  بــاڵو  ئێــران  بازرگانیــی 
تووشــی  ئێــران  ئامارەكــە،  بەگوێــرەی 

كورتهێنانی بازرگانی بووە.
بەپێــی ئەو ئامــارە قەبارەی بازرگانیی 
ئێران ٣٠ میلیارد و ٤٠٠ ملیۆن دۆالر 
بــووە و لــەو بــڕەش ١٣ میلیــارد دۆالر 
و ٥٠٠ ملیــۆن دۆالر هەنــاردە و ١٦ 
میلیارد و ٧٠٠ ملیۆن دۆالری هاوردە 

بووە.
ڕێژیــم  ڕەنگــی  و  دەنــگ  ماڵپــەری 
خۆی بــاڵوی کردووەتەوە، كورتهێنانی 
بازرگانــی لــە هــەر واڵتێــک كاتێک 
ڕوو دەدات كە هەناردە لە هاوردە كەمتر 

ببێت.
ئــەو واڵتانەی زیاتــر هەناردەیان هەیە، 
ئەوا ئابوورییەكەشــیان پێشــكەوتووترە و 
هێمای ئەوەیە ئەو واڵتە زیاتر پشت بە 

بەرهەمی نێوخۆ دەبەستێت. 
ئێــران لە ئابوورییەكەیدا زیاتر پشــت بە 
فرۆشــتنی نەوت دەبەستێت، هەناردەی 
نەوتــی ئــەو واڵتــە بــۆ ڕێژەیەكی زۆر 
دابەزیــوە و وای كــردووە ئێــران تووشــی 
كورتهێنانــی  و  دارایــی  تەنگــژەی 

گەورەی بودجەش ببێت.
کۆی ئەم ڕاســتییانە وایان کردووە کە 
بــاری گوزەرانــی خەڵکانی نیشــتەجێ 
لــە ئێــران بــەرەو ئاقارێــک بــڕوات کە 
وەک لــە ڕاپۆرتــە پێوەندیــدارەکان بــە 
ژیانــی خەڵــک ڕا دەردەکــەوێ تامــی 

تاڵــی ژیــان ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ تاڵتــر 
ببێتــەوە؛ ماڵپەڕی کوردســتان میدیا لە 
ڕاپۆرتێکــدا لەمبــارەوە ئامــاژەی بــەوە 
کــردووە کــە لــە کوردســتان و ئێرانــدا 
و  هــەژاری  و  دەســتکورتی  بەهــۆی 
لــەڕووی ناچارییــەوە خەڵــک زێــڕی 
خۆیــان دەفرۆشــن تاکوو بتوانــن درێژە 
بــە ژیــان بــدەن و لــەم چوارچێوەیەشــدا 
فرۆشــتنی زێڕ ئەمســاڵ لە کوردستان 

١٥ لەسەد بەرز بووەتەوە.
بەپێــی ئــەم ڕاپۆرتــە لــە ســێ ســاڵی 
ڕابردوودا بەهۆی گەمارۆ ئابوورییەکان 
کە کاریگەرییان لەسەر ژیانی خەڵک 
دانــاوە خەڵــک بە ناچــاری زێڕی نێو 

ماڵەکانیان دەفرۆشن.
بەپێــی زانیارییەکانی ناوەندی ئاماری 
ئێــران، نرخــی هەاڵوســانی ســااڵنە لــە 
مانگــی بەفرانبــار ٣٢.٢  لەســەد بووە 
ئــەوەش دەرخەری ئەوەیــە کە تێچووی 
بنەماڵەکان بەنیســبەت ســاڵی ڕابردوو 

٣٢ لەسەد بەرزتر بووەتەوە.
و  گرانــی  زێڕفرۆشــان،  وتــەی  بــە 
هەاڵوسان بووەتە هۆکارێک کە خەڵك 

زێڕی نێو ماڵی خۆیان بفرۆشن.
لەالیەکــی دیکــەوە چینــی مامناوەند 
زیاترین بەشــی کۆمەڵگان کە بەهۆی 
کــە  بوونــە  ناچــار  داهــات  نەبوونــی 

زێڕەکانیان بفرۆشن.
لەمــەش زیاتــر هەنووکە پرســی خانوو 
و دابینکردنی شــوێنێک بۆ حەســانەوە 
بووەتــە  کوردســتان  لــە  حەوانــەوە  و 

گرفتێکــی بنەڕەتــی کــە زۆرێــک لە 
هاوواڵتییانی کوردســتان بەدەســتییەوە 
کــە  دەکــرێ  پیشــبینیش  و  دەناڵێنــن 
لــە ســاڵی داهاتــوودا ئــەم گرفتارییــە 
دواییــن  بەپێــی  ببێتــەوە.  بەرینتریــش 
ئامــار و ڕاپۆرتــەکان کــرێ خانــوو لە 
شــارەکانی کوردســتان بــە ڕێژەیەکــی 
بەرچــاو بــەرەو بەرزبوونــەوە دەچێــت و 
کرێنشــینان تووشــی کێشــە بوونــە کە 
ئــەم مەســەلە ناڕەزایەتــی خەڵکی لێ 

کەوتووەتەوە.
بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە مەیدانییەکان 
کاتێــک خەڵــک بــۆ کڕینــی خانــوو 
یــان بە کــرێ گرتنی خانوو ســەردانی 
بۆنــگاکان دەکەن لەگەڵ نرخی زۆری 
خانــوو بــەرەوڕوو دەبنــەوە. پیشــبینیش 
دەکــرێ کە ســاڵی داهاتــوو ئەم دۆخە 

زۆر شپرزەتر ببێتەوە.
هاوواڵتییــان بــاس لەوە دەکەن کاتێک 
هــۆکاری گرانبوونــی کــرێ خانوو لە 
بۆنــگاکان دەپرســن هیــچ واڵمێکیــان 
نییــە و دەڵێــن خاوەن مڵک ئەو نرخەی 

داناوە.
بەوتــەی  کــە  لەکاتێکدایــە  ئەمــەش 
یەکێــک لە بەرپرســانی کرێکاری لە 
ئێرانــدا نێونجیــی تێچووەکانــی ژیانی 
هــەر بنەماڵەیەکــی کرێــکار لە ئێراندا 
زیاتر لە ٨ میلیۆن و ٧٠٠ هەزار تمەن 
لە مانگێکدایە لەحاڵێکدا کە داهاتیان 
کەمێک زیاتر لە یەک لەســەر ســێی 

تێچووەکانیان قەرەبوو دەکاتەوە.



  ژمارە ٧٩٣ ، ٣٠ی ڕێبەندانی ٢١٣٩٩

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران کۆبوونـــەوەی ئاســـایی خـــۆی بەڕێـــوە بـــرد

دیـــداری نێـــوان حیزبـــی زەحمەتکێشـــانی کوردســـتان 
و حیزبـــی دیمۆکـــرات

ناوەنـــدی هـــاوکاری: جێگـــە دەســـتی ڕەشـــی تاوانـــی کۆمـــاری ئیســـالمیی ئێـــران 
لـــە کـــردەوەی تێرۆریســـتیی هەولێـــردا ئاشـــکرایە

ناوەنـــدی هـــاوکاری بەبۆنـــەی ٢٢ی ڕێبەنـــدان پەیامێکـــی بـــاو کـــردەوە

پەیامـــی »مســـتەفا هیجـــری« 
بەبۆنـــەی کۆچـــی دوایـــی دوکتـــور »ڕۆژ نـــووری شـــاوەیس«

دیــداری  لــە 
حیزبــی  نێــوان 
زەحمەتکێشــانی 
ن  ســتا د ر کو
حیزبــی  و 
تــی  ا کر ێمو د
نی  ســتا د ر کو
ئێران بەنیســبەت 
کــورد  پرســی 
تــی  یبە تا بە
نی  ســتا د ر کو
ت  اڵ هــە ژ ۆ ڕ
کــرا. قســە 

ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی  ١٣٩٩ی  رێبەندانــی  ١٥ی 
زەحمەتکێشــانی  حیزبــی  شــاندێکی 
کوردســتان بــە سەرپەرەســتیی« بەڵێــن 
عەبدوڵاڵ »ســکرتێری گشتیی حیزبی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتان ســەردانی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێرانیــان کــرد و لەالیــەن هەیئەتێکــی 
حیزبــی دێموکراتــەوە بە سەرپەرەســتیی 
»مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتی 
حیزبــی دێموکــرات پێشــوازییان لێکرا.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێــران لــە ڕاگەیەندراوێکدا 
ڕوانگــەی  »لــە  کردووەتــەوە:  باڵویــان 
ئێمــەوە ئەم جارەش جێگەدەســتی ڕەشــی 
تاوانــی کۆماری ئیســامیی ئێــران لەم 
ئاشــکرایە  تێرۆریستییەشــدا  کــردەوە 
کۆمــاری  کــە  دەزانــن  هەمــووان  و 
ئیســامییە کــە بــە دنــە دان و چــەک 
گرووپــە  لــە  کەڵکوەرگرتــن  و  پێــدان 

»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
بەبۆنــەی کۆچی دوایــی دوکتور »ڕۆژ 
نــووری شــاوەیس« ئه ندامــی مه كته بــی 
سیاســیی پارتــی دێموکراتی کوردســتان 
)PDK( پەیامێکــی هاوخەمیــی بــاڵو 

کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

ڕێزدار/ جەنابی کاک مەسعوود بارزانی 
سەرۆکی پارتی دێموکراتی کوردستان

وێڕای ساڵو و ڕێز،
هه واڵــی کۆچــی دوایــی خوالێخۆشــبوو 
نــووری شــاوەیس کادری  دوکتــور ڕۆژ 
ڕێبەرایەتیــی  بەڕابــردووی  و  لێوەشــاوە 
پارتــی و ئه ندامــی مه كته بــی سیاســیی 
پــەژارەی  و  داخ  جێــگای  حیزبــه ،  ئــه و 
هەمــوو الیەکمانــە. بــەو بۆنــەوە لەالیــەن 
دێموکراتــی  حیزبــی  ڕێبەرایەتیــی 
و  سەرەخۆشــی  ئێرانــەوە  کوردســتانی 
هاوخەمیی خۆمان پێشکەش بە بەڕێزتان، 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کۆبوونــەوەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
پەڕژایــە  خۆیــدا  ئەمجــارەی  ئاســایی 
ڕۆژەڤــی  بابەتەکانــی  و  بــاس  ســەر 
وردبینییەکــی  بــە  و  دواییانــە  ئــەم 
کــرد. لەســەر  هەڵویســتەی  زیاتــرەوە 
١٣٩٩ی  ڕێبەندانــی  ١٥ی  ڕۆژی 
هاوکاریــی  ناوەنــدی  هەتــاوی، 
ئێــران  کوردســتانی  حیزبەکانــی 

کۆبوونــەوەی ئاســایی خــۆی بەڕێوە برد.
ســاتێک  چەنــد  دوای  کۆبوونەوەکــە 
هەمــوو  پاکــی  گیانــی  بــۆ  بێدەنگــی 
بزووتنــەوەی  گیانبەختکردووانــی 
کــورد  گەلــی  ڕزگاریخوازانــەی  
کــرد. خــۆی  کارەکانــی  بــە  دەســتی 
ئــەو  ســەرەکیی  و  یەکــەم  تــەوەری 
کۆبوونەوەیە بریتی بوو لە باڵوکراوەکانی 
ئــەم دواییانــەی دەنگوڕەنگــی )صــدا و 

ســیما(ی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامیی 
ئێران لە دژی هێزەکانی کوردستانی ئێران.
دوای لێکدانــەوە و قســە و بــاس لەســەر 
ئــەو بابەتــە هەمــوو الیــەک لەســەر ئــەو 
بابەتــە کــۆک بــوون  کــە ئەمــە وەک 
هەمیشــە دەســتپێکی پیانێکی گەورەترە 
بــۆ ســەر بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی 
هــەر  حیزبەکانــی.  و  کــورد  گەلــی 
بــە  کــە  درا  بڕیــار  وا  مەبەســتە  بــەو 

ســەرەتا »بەڵێن عەبدوڵاڵ« خۆشحاڵیی 
خــۆی بــۆ پێشــوازی گەرمــی حیزبــی 
دێموکرات دەربڕی و ڕایگەیاند بەهۆی 
دەور و کاریگەرییەکانــی و دروســتیی 
سیاســەتی حیزبــی دێموکــرات جێگای 
شــانازییە بۆ هــەر الیەنێک کە لەگەڵ 
حیزبــی دێموکــرات پەیوەنــدی هەبــێ.
ناوبراو دواتر سیاسەت و هەڵوێستەکانی 
لەهەمبــەر  زەحمەتکێشــانی  حیزبــی 
و  کوردســتان  ئەمــڕۆی  باردوخــی 
عێــراق و ناوچەکــە بــۆ شــاندی حیزبی 

دێموکرات باس کرد.
»هیجــری«  دواتــر 
لــە  ســپاس  وێــڕای 
حیزبــی  ســەردانی 
 ، ن تکێشــا حمە ە ز
ســەبارەت  باســێکی 
بــە پرســی کــورد بــە 
گشتی و کوردستانی 
بــە  ڕۆژهــەاڵت 
و  کــرد  تایبەتــی 
بارودۆخــی  لەســەر 
ڕێژیمــی  ئەمــڕۆی 
کۆمــاری ئیســامی 
مەبەســتی  بــە  هەوڵەکانــی  و 
دەستپێڕاگەیشــتن بــە چەکــی ناوەکــی 
هاتنــە  ڕایگەیانــد  و  کــرد  پێشــکەش 
هەمەالیەنــەی  خەباتــی  ئــارای، 
»ڕاســانی خۆرهــەاڵت« دەرک کــردن 
بــۆ  هەوڵــدان  و  ئێســتا  واقعیەتــی  بــە 
کــوردە،  شــوێندارنەریی  و  بەهێزکــردن 
ئێرانــدا. سیاســیەکانی  هاوکێشــە  لــە 
جەختیــان  دووال  هــەر  کۆتاییــدا  لــە 
بەهێزترکردنــی  و  درێــژەدان  لەســەر 
کــردەوە. پەیوەندییەکانیــان 

دوژمنــی  ناوچەکــە،  تێرۆریســتییەکانی 
ســەرەکیی  ئارامــی و ســەقامگیرییە لــە 

ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست«.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

هــاوکاری  ناوەنــدی  ڕاگەیانــدراوی 
بەبۆنەی مووشەکبارانی شاری هەوڵێر

هاونیشتمانییانی بەڕێز!
هەر وەک ئاگادارن شــەوی ٢٠٢١/٢/١٥ 
زایینی، ١٤مووشــەک ئاراســتەی شاری 

هەولێــر و فڕۆکەخانەكــەی كــرا و چەنــد 
گەڕەکێکی ئەو شارە بوونە ئامانجی ئەم 
مووشــەکانە. بەداخــەوە لــە ئاکامــی ئەم 
کــردەوە تێرۆریســتییەدا یــەک كــەس بوو 
بــە قوربانی و ٨ کەســی دیکەش بریندار 
بــوون. بکەرانی ئەو کردەوە تێرۆریســتییە 
لەالیــەن هەر گــرووپ و دەوڵەتێکەوە بێت 
بەتونــدی مەحکوومی دەکەیــن. هەروەها 
داوا لــە الیەنــە پێوەندیــدارەکان لــە عێراق 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
لــە  دەستخۆشــی  ئێــران  کوردســتانی 
بەرەنگاربوونــەوە و خۆڕاگریــی خەڵکــی 
ئێران و کوردســتان لــە بەرانبەر کۆماری 
کــە  پێداگــرە  و  ڕاوەســتاون  ئیســامیدا 
بــە  ئێــران  گەالنــی  ٥٧ی  شۆڕشــی 
ســەرئەنجامی ڕاســتەقینەی خــۆی کــە 
دێمۆکراســییە  و  ئــازادی  وەدیهاتنــی 
نەگەیشــتووە و شــۆڕش هەتا گەیشــتن بە 

ئامانجەکان هەر بەردەوام دەبێت.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

پەیامــی ناوەندی هاوکاریــی حیزبەکانی 
٢٢ی  بەبۆنــەی  ئێــران  کوردســتانی 
ســەرکەوتنی  ســاڵڕۆژی  ڕێبەنــدان، 

شۆڕشی ئازادیخوازی ودێموکراسیخواز
گەالنی ئێران

هاونیشتمانیانی بەڕێز و خۆشەویست
مافخــوازی  و  شۆڕشــگێر  خەڵکــی 

کوردستان
لــە ڕێبەندانی پڕ شــکۆدا جارێکی تر لە 
ســاڵی ٥٧ی هەتــاوی الپەڕەیەکــی نوێ 
لــە خەباتــی گەالنــی ئێــران هەڵدرایەوە و 
گەالنــی ئێران دەنگــی ناڕەزایەتی خۆیان 
بــە دژی ڕێژیمــی گەندەڵــی پاشــایەتیی 
پەهلــەوی  دیکتاتــۆری  بنەماڵــەی  و 
بــەرز کــردەوە و بــە هیــوای دابینکردنــی 
داهاتوویەکــی گەش و ئازاد شۆرشــێکی 

و هاوپەیمانیــی نێودەوڵەتی دژی تێرۆریزم 
کوردســتان  هەرێمــی  ســەرۆکایەتیی  و 
لــەم  بەدواداچــوون  جیــدی  بــە  دەکەیــن 
کردەوە تێرۆریســتییە بکەن و تێرۆریســتان 
تێرۆریســتییە  کــردەوە  ئــەم  بکەرانــی  و 
بــە ڕای گشــتی بناســێنن و بــە ســزای 
خۆیانیــان بگەیەنــن. لە ڕوانگــەی ئێمەوە 
ئــەم جــارەش جێگەدەســتی ڕەشــی تاوانی 
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــەم کــردەوە 

ئەندامانــی ڕێبەرایەتیــی پارتی و هەموو 
ئەندامانــی بنەماڵــەی بەڕێزیان دەکەین و 
خۆمان لەو پەژارەیەدا بە بەشدار دەزانین.

لەگەڵ ڕێزی دووبارە

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٢٧ی ڕێبەندانی ١٣٩٩ی هەتاوی
١٥ی فێڤرییەی ٢٠٢١ی هەتاوی

هەمــووان  و  ئاشــکرایە  تێرۆریستییەشــدا 
دەزانــن کــە کۆمــاری ئیســامییە کــە 
بــە دنــە دان و چــەک پێــدان و کەڵــک 
وەرگرتــن لــە گرووپــە تێرۆریســتییەکانی 
ناوچەکە،  دوژمنی سەرەکیی  ئارامی و 
سەقامگیرییە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست.

دیــارە ئەمە یەکــەم جار نییە کە هەرێمی 
کوردســتانی عێراق دەکەوێتە بەر هێرشی 
تێرۆریســتی و دەکرێتە ئامانجی نەیارانی 

ئەم هەرێمە و جاری کۆتاییش نابێت.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران ئەم کردەوە تێرۆریستییە 
هیــوای  و  دەکات  مەحکــووم  بەتونــدی 
لەشســاغیی دووبــارە بــو بریندارانــی ئــەم 

ڕووداوە دەخوازێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٢٨ی ڕێبەندانی ١٣٩٩ی هەتاوی

ڕێژیمــی  و  خســت  ڕێــک  بەرباڵویــان 
دەسەاڵتداریان ڕووخاند.

بەرهەمــی  شۆڕشــە  ئــەم  دیــارە 
ناڕەزایەتییەکــی پەنگخــواردووی پتــر لە 
چەنــد دەیــەی پێشــی گەالنــی ئێــران بوو 
کــە بــە درێژایی ئــەم مێژووە هــەر دەم لە 
ژێــر گوشــاری بــێ ڕادەی دەســەاڵتداران 
هیــچ  و  بــوون  دەســتوپێوەندەکانیاندا  و 
داهاتوویەکیــان بۆ خۆیــان و بنەماڵەیان و 

واڵتیش بەدی نەدەکرد.
ســەرهەڵدانی  بەســتێنی  پێکهاتنــی 
شۆڕشی ٥٧ جگە لە ناڕەزایەتی خەڵکی 
ئێران لە ڕێژیمی دەسەاڵتدار، کۆمەڵێک 
هــۆکاری دیکەشــی هەبــوو کــە لەوانــە 
دەکرێ ئاماژە بە شۆڕشی سپی ) انقاب 
شــاه و مــردم( ، پیشــەیی بوونی خێــرای 
ئێرانــی ئەو ســەردەم و هێرشــی بەرباڵوی 
خەڵــک بــەرەو شــارەکان بــۆ  دۆزینەوەی 
کارخانــەکان،  و  کارگــە  لــە  کار 
زانکــۆکان  و  خوێنــدگاکان  کرانــەوەی 
و  ســەواد  ئاســتی  چوونەســەرەوەی  و 
هێــزە  پەرەســەندنی  زانیاریــی خەڵــک و 
پێشــکەوتنخوازەکانی دژ بــە دەســەاڵتی 
پاشــایەتی بکرێــت. بــە چوونەســەرەوەی 
بەهــای نــەوت لــە ســەرەتاکانی دەیــەی 
٥٠ی هەتــاوی و داهاتــی یەکجار زۆری 
 ( ئێرانــی  شــای  ســەردەم،  ئــەو  نەوتــی 

محەممــەدڕەزا پەهلەوی(  بــەو قەناعەتە 
گەیاندبــوو کە تازە بــەو ڕادەیە لە داهات 
پێگــەی خــۆی قایم کــردووە و بێ منەت 
لــە خەڵکــی ئێــران و خواســتە سیاســی و 
ئازادیخوازەکانیــان ئەســپی خەیاڵی خۆی 
ئیمپراتوریــی  زیندووکردنــەوەی   واتــە 
دەدا.  لینــگ  ئێرانــی  ســاڵەی   ٢٥٠٠
خێرابوونی پێشــکەوتنی ئابــووری لەگەڵ 
داخرانی سیاسی پێکەوە هاوتەریب نەبوون 
و درەنــگ یــا زوو مەعلــووم بــوو کە ئەم 
خەڵکــی  پەنگخــواردووەی  ناڕەزایەتییــە 
ئێران لە جێیەک دەتەقێتەوەو گۆڕانکاری 

پێک دێنێت..
دیــارە ٢٢ـــی ڕێبەنــدان تەنیــا نوختــەی 
ســەرکەوتنی کاتیــی ئــەم شۆڕشــە بــوو 
بەاڵم لە ڕاســتیدا ماوەیەکی زۆر بوو کە 
خەڵکی ئێران و شۆڕشگێرانی دەستیان بە 
هەڵگیرســاندنی شــۆڕش کردبوو و سەدان 
و هــەزاران کــەس لــەو ڕێگایــەدا گیانیان 
بەخــت کــرد و هــەزاران کەســی تریــش 
کەوتنە بەندیخانە و لە ژێر ئەشــکەنجەی 
ئەشــکەنجەگەرانی  تاقەتپڕوکێنــی 
بڵێســەی  و  هێنــاوە  تاقەتیــان  ســاواکدا 
ئاگری ئەم شۆڕشەیان داگیرساو ڕاگرت.
بەداخــەوە لــە نیــوەی ڕێگــەی شۆڕشــدا 
خۆمەینی توانی بە دەســت دانان لە ســەر 
خاڵــە الوازەکان ئۆپۆزیســیۆنی ئــەو کات 

و خەڵکــی ئێــران خۆی بەســەر شۆڕشــی 
ئازادیخوازانــە و دێمۆکراتیکــی خەڵکــدا 
بســەپێنێ و بــە درۆ و فریودانــی خەڵک 
و هەندێــک لــە هێــزە خــۆش باوەڕەکانی 
ئەو ســەردەمە جڵەوی شۆڕشــەکە بگرێتە 
دەستی خۆیەوە و بەرامەی خوێن و خەبات 
و ماندووبوونــی خەڵکــی ئێــران بەتــااڵن 
بەرێــت و دیــارە لــەو نێــوەدا پشــتیوانی و 
خۆشــباوەڕیی واڵتانــی دەرەکیش بەرانبەر 

خومەینی نابێ نادیدە بگیرێت.
زۆر زوو و هــەر دوابــەدوای ســەرکەوتنی 
شــۆڕش زۆرێــک لــەو هێــز و خەڵکانەی 
بــۆ  خۆمەینــی  پاڵپشــتی  بوونــە  کــە 
دەســتەوەگرتنی دەسەاڵت بوونە قۆربانیی 
بــە  تــازە  ڕەشــی  حکوومەتــی  دەســتی 
دەســەاڵت گەیشــتوو کــە بەداخــەوە ئــەو 

ڕەوشە تا هەنووکەش هەر بەردەوامە.
بــە درێژایــی ٤٢ ســاڵی ڕابــردوو و هــەر 
کاری  ســەر  هاتنــە  ڕۆژی  یەکــەم  لــە 
ئــەو ڕێژیمــە دیکتاتــۆرەوە بــۆ هەمــووان 
نــەک  نــوێ  ڕێژیمــی  کــە  دەرکــەوت 
تەنیــا جوابی شۆڕشــی ڕزگاریخوازانەی 
شــێوەیەکی  بــە  بگــرە  نەبــوو  خەڵــک 
دڕندانەتــر لە ڕێژیمی پێشــوو و بێبەزەییتر 
لــەوان کەوتووەتــە گیانی، گیان و ماڵ و 
داهاتــووی خەڵکــی ئێران و ڕۆژ لە دوای 
ڕۆژ دڕندەتــر دەبێــت. ســەرکوتی خەڵک 

و لەشکرکێشــی بــۆ ســەر کوردســتان لــە 
فەرمانــی  بــە   ١٣٥٨ گەالوێــژ  ٢٨ی 
خۆمەینــی، لەشکرکێشــی بــۆ تورکمــەن 
سەحرا و بەلووچستان، ئێعدامی بەرباڵوی 
ناڕازیــان ، گرتنی ســەفارەتی ئامریکا و 
ماڵوێرانکــەر  شــەڕی  هەڵگیرســاندنی 
 ٢ دەســکەوتەکانی  لــە  عێــراق  لەگــەڵ 
ســاڵی ســەرەتای دامەزرانی ئــەم ڕێژیمە 
نوێیــە بــوو و هــەژاری، بێــکاری، ئێعــدام 
ڕووت،  ڕاو  گەندەڵــی  ئەشــکەنجە،  و 
هەاڵواردنــی سیســتیماتیکی کەمایەتییە 
نەتەوەیی، ئایینی، ڕەگەزی، زمانییەکان 
و  ناوچــە  واڵتانــی  لــە  دەســتێوەردان  و 
گەمــارۆ ئابوورییــەکان و هتــد... تەنیــا 
بەشــێک لە بەرهەمەکانی دەسەاڵتداریی 
ئــەم ڕێژیمەیــە. جێگــەی ئاماژەیــە کــە 
خەڵکــی ئازادیخــوازی کوردســتان هــەر 
لــە ســەرەتاوە هیــچ دڵخۆشــییەکییان بەو 
تاریکــی  قوواڵیــی  لــە  کــە  ڕێژیمــەی 
مێژووڕا هاتووە، نەبووە و هەر لە سەرەتاوە 
دەستی ڕەدیان لە سینگی ئەم ڕێژیمە داوە 
و جوابی نا یان پێ داوەتەوە و تا ئێستاش 
هیــچ دڵخۆشــییەک بە گۆڕانــکاری لە 
چوارچێــوەی ئــەم حکومەتــەدا لــە دڵــی 
تاکــی کــورددا بوونــی نییــە و هــەر دەم 
لــە ڕیزی پێشــەوەی خەبات بــە دژی ئەم 

ڕێژیمە وەستاونەتەوە.

خەڵکــی ئێــران بــە گشــتیی و خەڵکــی 
کوردســتان بە تایبەتی ســەرەڕای هەموو 
ئەو زەبر و زەنگ و کوشــتار و ئێعدامانە 
بــەردەوام و لێبڕاوانە چۆکیان بۆ ڕێژیمی 
کۆماری ئیســامی دانەداوە و تا دێتیش 
ڕواڵەتی ڕاستەقینەی ئەم نیزامەیان زیاتر 
بۆ دەردەکەوێ وسەرهەڵدانی ناڕەزایەتییە 
یەک لە دوای یەکەکانی ئەم ســااڵنەی 
ڕابــردووی خەڵــک بــە دژی حکومەتــی 
ویایەتی فەقیهـ شاهیدی ئەم ئیدعایان.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران وێڕای دەستخۆشــی و 
پێزانیــن لە بەرەنگاربوونــەوە و خۆڕاگریی 
بەردەوامی خەڵکی ئێران و کوردســتان لە 
بەرانبــەر کۆمــاری ئیســامی ، لە ســەر 
ئەوە پێداگرە کە شۆڕشــی ٥٧ی گەالنی 
ئێران بە سەرئەنجامی ڕاستەقینەی خۆی 
کــە وەدیهاتنــی ئــازادی و دێمۆکراســییە 
نەگەیشــتووە و شۆڕش بەرانبەر دیکتاتۆر 
تا گەیشتن بە ئامانجە بەرزەکانی گەالن 
بــەردەوام  ئێــران  نەتەوەکانــی  مافــی  و 

دەمێنێتەوە.

ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢٢ی ڕێبەندانی ١٣٩٩ی هەتاوی
١٠ی فێوریەی ٢٠٢١ی زایینی

وردبینییەکــی زیاتــرەوە بڕواندرێتــە ســەر 
بــە شــێوەیەکی گۆنجــاو  و  بابەتــە  ئــەم 
بەرهەڵســتی ئــەم هەڵســوکەوتانە ببنــەوە.
کۆبوونەوەکــە  تــری  بڕگەیەکــی  لــە 
باسێک لەسەر دەستبەسەرکراوانی ماوەی 
پێشــووی کوردســتان کــرا و کۆمەڵێــک 
ئەرکــی کردەیــی وەک ئەرکــی ناوەنــد 
و هێزەکانــی بەشــداربووی دیــاری کــرا.
هــەر لــەو کۆبوونەوەیەدا چەنــد بابەتێکی  

تریــش هاتنــە بــەر باس و قســەیان لەســەر 
کــرا و بــۆ هەرکامەیــان بــە یەکدەنگیــی 
تــەواو ڕێگەچارەی گونجــاو دیاری کرا.
لــە کۆتاییشــدا وێــڕای دووپاتکردنــەوەی 
هاپەیوەندیــی  و  هــاوکاری  پێویســتیی 
زیاتــر، جەخت لەســەر ئەم بابەتــە کرایەوە 
هەمــوو  دەبــێ  ناوەنــد  الیەنەکانــی  کــە 
پووچەڵکردنــەوەی  بــۆ  خۆیــان  هەوڵــی 
پیانی کۆماری ئیسامی کە مەبەستی 

کەلێــن خســتنە نێــو هێــزە کوردییەکانــی 
کوردســتانی ئێرانــە بخەنــە گــەڕ و ئــەم 
ڕاســتییە دووپــات و چەندپاتــە بکرێتــەوە 
کــە لە ڕوانگەی ئێمــەوە گەلی کورد لە 
کوردســتانی ئێــران تەنیا یــەک دوژمنی 
هەیە و ئەویش کۆماری ئیسامیی ئێرانە.



٣ ژمارە ٧٩٣ ، ١٨ی فێڤرییەی ٢٠٢١

حکومەتــی هەرێــم تەقانــد، بــەاڵم وەکوو 
زۆربــەی موحاســیبەکانی دیکەی ڕێژیم 
ئەم کردەوانە زۆرتر جیهان دێنیتە سەر ئەو 
قەناعەتــە کە نابــێ ڕێگە بە تێرۆریزمی 
ئیســامیی تــاران و گرەوگانگیریــی ئەم 

ڕێژیمە بدەن. 
هەروەک هەوڵی تێرۆریســتیی ئەســەدواڵ 
ئەســەدییەکەیان لــە ئاڵمــان و بێلژیــک، 
بەتــەواوی بــە زیانــی ڕێژیــم شــکایەوە، 
١٤ی  شــەوی  تێرۆریســتیی  کــردەوەی 
فێڤرییــە لە هەولێریش نەک دەســکەوتی 
بۆ کۆماری ئیسامی نابێ بەڵکوو هەم 
ئامریــکا پێداگرتر دەکا لە پشــتیوانی لە 
هەرێمــی کوردســتان و هــەم ڕوونتــر بــە 
هەموو الیەک دەســەلمێنێ کە دوژمنی 
و  ناوچــە  گەالنــی  هەمــوو  ســەرەکیی 
بەتایبەت دوژمنی ڕاســتەقینەی کورد و 
کوردستان، ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی 
ئێرانــە. ئــەم ڕێژیمە ســەرچاوەی ئاژاوە و 
تێرۆریزمــە لــە جیهــان و ناوچەکــە و بــۆ 
دەبــێ کۆتایــی  ئاشــتی،  بــە  گەیشــتن 
وێاڵنــە  ڕاکێتــە  ئــەم  ســەرچاوەی  بــە 
لــە گۆشــەیەکەوە  ڕۆژ  هــەر  کــە  بێــن 
بــەرەو گۆشــەیەکی دیکــەی ناوچەکــە 
و  دەمێنــێ  کوردســتان  دەتەقێندرێــن. 
کۆماری ئیســامی دەچێتــە نێو زبڵدانی 

مێژووەوە.

درێژەی پەیڤ

ســـێمینارێک لەســـەر ڕۆڵـــی دوکتـــور »قاســـملوو« 
لـــە ڕۆژنامـــەی »کوردســـتان« بەڕێـــوە چوو

ڕێکخراوەکانـــی الوانـــی ڕۆژهـــەاڵت ڕاگەیەندراوێکیـــان بـــاو کـــردەوە

بارودۆخـــی ژیـــان لـــە کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت نالەبارە

پاراســـتنی زمـــان، پاراســـتنی نیشـــتمانە

یەکیەتیـــی ژنانـــی دێموکـــرات: 
»داوا لـــە هەمـــوو چیـــن و توێژەکانـــی کۆمەڵـــگا دەکەیـــن 

بـــە دەم دەنگـــی »زارا محەممەدیـ«ــــیەوە بچـــن«

نۆهەمیـــن دەورەی سیاســـیی ئاســـتی دوو بەشـــی یەكەمـــی 
دەزگای پـــەروەردە و لێكۆڵینـــەوە بەڕێـــوە چـــوو

ڕۆژهــەاڵت  الوانــی  ڕێکخراوەکانــی 
دەسبەســەرکرانەکان  بەنیســبەت 
الوان،  ڕفاندنــی  کوردســتان،  لــە 
ڕەشــبگیرییەکان لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە 
بــاڵو  لــە کوردســتان ڕاگەیەندراوێکیــان 
کردەوە و ڕێژیمی ئێرانیان مەحکووم کرد.

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!

الوانی شۆڕشگێڕ و خوڕاگری کورد!
لە ماوەی ڕابردوودا هێزە ئەمنییەتییەکانی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسامیی ئێران، وەکوو 
نەریتــی هەمیشــەیی خۆیان هەوسارپســاو 
لــە  ڕەشــبگیری  بــە  کــردووە  دەســتیان 
کوردســتانی ئێــران و بــە دەسبەســەرکردن 
و ڕفاندنی الوان، ئەمنییەت و ئاسایشــی 
مەترســیی  ڕووبــەڕووی  کوردســتانیان 
چەندیــن  ڕۆژانــە  کردووەتــەوە.  جیــدی 
الوی کــورد بێسەروشــوێن دەکرێــن و لــە 
زیندانە نەهێنییەکانی ڕێژیم دەکەونە ژێر 
گۆشاری دەروونی و جەستەیی و ژیانیان 
لــە مەترســی دایە. شــەپۆلی بــە کۆمەڵ 
دەسبەســەرکردنی الوانــی کــورد لەپێنــاو 
زاڵکردنــی کەشــی تــرس و دڵەڕاوکــی و 
لــە  کوردســتان  نائەمنکردنــی  هەروەهــا 
سەرتاســەری ڕۆژهەاڵت بەڕێــوە دەچێت، 

ڕۆژی  ڕەشــەممە،  ٢ی  بەرەبــەری  لــە 
جیهانیــی زمانــی زگماگیــدا ڕێکخــراوە 
دێموکراتیکەکانــی حیزبــی دێموکراتــی 
هاوکاریــی  بــە  ئێــران  کوردســتانی 
ســێمینارێکیان  زاگــرۆس،  کومیتــەی 
لەژێر »ناوی پاراســتنی زمان، پاراستنی 

نیشتمانـ«ـە ڕێکخست.
نەتەوایەتیــی  ســروودی  بــە  ســێمینارەکە 
ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنی چەند ســاتێک 
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە ڕۆحی پاکی 

ماڵپــەڕی »ایــران دکــس« کــە تایبەتە بە 
ئامارێکــی  لــە  کار  هەلــی  دۆزینــەوەی 
بنەمــای  لەســەر  کــە  ئینفۆگرافیکــدا 
و  ڕێژیــم  ناوەنــدی  بانکــی  داتاکانــی 
ناوەنــدی ئامــار داڕێــژراوە پــەردەی لەســەر 
بــەو  دەرحــەق  ئاشــکرا  هەاڵواردنێکــی 
و  نەتەوەیــی  پارێزگایانــەی کــە کەمینــە 
ئیتنیکییەکانی تێدا نیشتەجییە هەڵداوەتەوە 
پارێزگاکانــی  کــە  کــردووە  ئاشــکرای  و 
کوردســتان کەمتریــن خزمەتگوزارییــان لــە 
بــواری بانکــی و ماڵییــەوە پێ کــراوە. لەو 
لــە  ئامــارەدا هاتــووە پارێــزگای »ســنه« 
دوای پارێزگای »سیستان و بەلووچستان« 
کــراوە.  پــێ  خزمەتگوزاریــی  کەمتریــن 
لــە دوای پارێــزگای »ســنە« پارێــزگای 
»ورمــێ« لــە بــواری کاروبــاری بانکی و 

پارە کەمترین خزمەتگوزاریی پێ کراوە.
پارێزگای »کرماشان« لە ڕێزی خوارەوەی 
ئەو ئامارەدا هاتووە و تەنیا لە چەند پارێزگا 
زیاتر خزمەتگوزاری پێ کراوە.  پارێزگای 
»ئیــام« زیاترین خزمەتگوزاری پێ کراوە 
ئەویــش بەهــۆی پرۆژەگانــی گاز و نــەوەت 
لــەو پارێزگایەیە. ئەگەرچی ئامارەکان ئەو 

دەزگای پــەروەردە و لێكۆڵینەوە نۆهەمین 
دەورەی سیاسی تایبەت بە پێشمەرگەكانی 
بەپێی بەرنامەیەكی داڕێژراو بەڕێوە برد.

ئــەم دەورەیە ڕێكەوتــی ٢٠ی بەفرانباری 
تــا ڕێكەوتــی  و  پێكــرد  دەســتی   ١٣٩٩
٢٢ی ڕێبەندانــی ١٣٩٩ درێژەی كێشــا و 
تێیدا چەندین وانەی سیاسی پێشكەش بە 
بەشــداربووانی دەورەكە كرا كە بریتی بوون 
لە: »بەرنامە و پەیڕەوی حیزب، مێژووی 
دێموکراتیــک،  سوســیالیزمی  حیــزب، 
فێدراڵیزم، دێموكراســی، پرسی بەرابەریی 
سیاســەتەكانی  و  ســاختار  پیــاو،  و  ژن 
و  سیاســەت  ڕیتۆریــک،  ڕێژیــم، 

ســێمينارێک  کۆیــە  زانکــۆی  لــە 
دوکتــور  ڕۆڵــى  ناونيشــانی  بــە 
لــە  قاســملوو«  »عەبدولڕەحمــان 
ڕۆژنامــەى »كوردســتان« بەڕێــوە چوو.
لــە بەشــى مێــژووى دانیشــکەدە پــەروەردە 
لە زانکۆی کۆیە؛ ســێمينارێک لەالیەن 
دوکتور »هوشــمەند عەلى« لەژێر ناوی 
لــە  قاســملوو«  عەبدولڕەحمــان  »ڕۆڵــى 
»ئۆرگانــى  »كوردســتان«  ڕۆژنامــەى 
ناوەنديــى حيزبــى دێموكراتــى كوردســتانى 
ئێران« )١٩٥٤-١٩٨٩(«  بە ئامادەبوونى 
چــوو. بەڕێــوە  بــەش  مامۆســتايانى 
دوکتور هۆشــمەند لەو سێمينارەدا تيشكى 

هەڵوێستەكانی حیزب، ڕێنووسی كوردی، 
بــە كۆمــەڵ، تــۆڕە  كاری ڕێكخراوەیــی 
كۆمەاڵیەتییەكان و ڕاســان«. ئەم دەورەیە 
 ١١٥ ســەرجەم  كــە  خایانــد  ڕۆژی   ٣٣
كاتژمێــر وانە پێشــكەش بە بەشــداربووانی 
دەورەكــە كــرا.  بــۆ بەشــێک لــە وانــەكان 
تاقیكاری لە بەشداربووان وەرگیراوە و ئەم 
چەنــد بەشــداربووەی دەورە پلەكانی یەكەم 

هەتا سێیەمیان بەدەست هێنا:
ـ پلەی یەکەم، »بێهزاد قادری« 
ـ پلەی دووەم، »ئەژین حوسێنی« 

ـ پلەی سێیەم، »دڵنیا وەیسی«    
یەكێــک  بارهێنــان  و  پــەروەردە  پرســی 

خســتە ســەر ڕۆڵى دوكتــور عەبدولڕەحمان 
قاســملوو، ســكرتێری گشــتیی پێشــووی 
ئێــران  كوردســتانی  دێموكراتــی  حیزبــی 
»كوردستانـ«ـــدا. ڕۆژنامــەى  لــە 
»هوشــمەند  دوکتــور  ســێمینارەدا  لــەو 
دوكتــور  کــرد  لــەوە  باســی  عەلــی« 
»عەبدولڕەحمان قاســملوو«، جگە لەوەی 
سیاســییەكی دیار و دیپلۆماتكارێكی نێو 
جواڵنەوەی ئازادیخوازیی كورد بە گشتی 
و جواڵنــەوەی ئازادیخــوازی كورد بووە لە 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت، هــاوكات هــەر 
لــە ســەرەتای دەســتپێكی كاری سیاســی 
و حیزبایەتــی، وەک ڕۆژنامەنوســێكیش 

لــە ڕۆژنامــەی كــوردی و بیانییەكانــدا 
نووســیوە.  ڕۆژنامەوانــی  وتــاری 
بەتایبەتیش ڕۆڵی كارا و گرینگی بینیوە 
لەبەرەو پێشبردن، دەرکردن و بەردەوامییەتی 
جیاوازەكانــی  مێژووییــە  قۆناغــە 
ڕۆژنامەی كوردستان، ئۆرگانی ناوەندی 
ئێــران. حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی 
لــه   به شــێک  وه کــو  مێــژوو  به شــی 
لــه  پــه روه رده   دانیشــکەدەی  به شــه کانی 
 زانکۆی کۆیه  له  ســاڵی ٢٠٠١ کرایه وه . 
له م کاته وه  تا ساڵی ٢٠١٤ هه شت گرووپ 
لــه  خوێنــدکاران بڕوانامــه ی لیسانســیان 
به ده ســت هێنــاوه  و ده رچووی ئه م به شــه ن.

چیــن و توێژی جۆراوجۆری کۆمەڵگای 
ڕۆژهەاڵتــی لەخــۆ گرتــووە کــە بریتیــن 
لــە چاالکانــی مەدەنــی، فەرهەنگــی و 

ژینگەپارێزانی کوردستان.
کــە  ڕوونــە  کــوردی  کۆمەڵــگای  بــۆ 
ئــەم توێژانــە لەپێناو پاراســتن و گەشــەی 
هەنــگاو  ڕۆژهــەاڵت  کۆمەاڵیەتــی 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  بــەاڵم  هەڵدەگــرن، 
لەبەرچاوگرتنــی  بــێ  بــە  ئیســامی 
یاســاکانی مافــی مــرۆڤ و بنەماکانی 
بناغــەی  و  ســاختار  لــە  کــە  ئــازادی 
ئــەو دەســەاڵتە دیکتاتۆرییــەدا هەرگیــز 
نەبینــدراوە، بــە تۆمــەت و پەروەندەســازی 
و  سیاســی  کەیســی  وەپاڵخســتنی  و 
کــردن  ناچــاالک  هەوڵــی  ئەمنییــەت، 
لەنێــو  دڵەڕاوکــی  دروســتکردنی  و 
و  دەدات  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
هەروەهــا لــە ڕێگای ســینەمای بە زاهیر 
و  ناشــیرینکردن  هەوڵــی  ئیســامیکراو، 
چەواشەکردنی بزوتنەوەی ڕزگاریخوازی 

کورد دەدات.
خەڵکــی  وەزاڵەهاتــووی  کۆمەاڵنــی 
دیکــەی  نەتەوەکانــی  و  کوردســتان 

نیشتەجێی ئێران!
پایــە لەرزۆکەکانــی ڕێژیمــی کۆمــاری 

دێموکراتــی  ژنانــی  یەکیەتیــی 
کوردستانی ئێران لە پەیامێکدا سەپاندنی 
حوکمــی ٥ ســاڵ زیندانی بەســەر ›‹زارا 
و  کــرد  مەحکــووم  محەممەدیـ‹‹ـــیان 
داوایــان لــە هەمــوو چیــن و توێژەکانــی 
کۆمەڵــگا کــردووە کــە بــە دەم دەنگــی 
بچــن. محەممەدیـ‹‹ـــیەوە  ›‹زارا 
چەشــنەیە: بــەم  پەیامەکــە  دەقــی 
لــە  ئەممــا  ›‹دەمگــرێ 
ئەســتورترم ڕق  گرتووخانــە 
لێمدەدا ئەمما لەسەر داوا ڕەواکەم سوورترم
دەمکوژێ ئەمما بە گژ جەالدەکەم دادێمەوە
کوردم و ناتوێمەوە، ناتوێمەوە، ناتوێمەوە‹‹
ئازیــز هاونیشــتمانییانی 
هەر وەک ئاگادارن لە ڕۆژانی ڕابردوودا 
 ١٠ حوکمــی  پێداچوونــەی  ڕەوتــی  لــە 
ســاڵ بەندکــران بــە ســەر خاتــوو ›‹زارا 
محەممەدی‹‹، ئەو مامۆستا خۆبەخشەی 
ئەنجامــدا ٥  لــە  کــە  کــوردی  زمانــی 

ســاڵ بەندکرانــی بــە ســەردا ســەپێندرا.
ئــەم حوکمــە دیســان دڕندەیــی کۆمــاری 
دەســەلمێنێت،  بــۆ  ئێرانمــان  ئیســامیی 
ســەپاندنی حوکمــی بەندکــران بــە ســەر 
نیشــتمان،  دڵســۆزانی  و  مامۆســتایان 
دەریدەخــات ئــەم دەســەاڵتە کۆنەپەرەســتە 
شــێوەیەک  هەمــوو  بــه  دەیهــەوێ 
بــکات. کــپ  کۆمەڵــگا  دەنگــی 
دوژمــن پێــی وایە  بــه کپکردنی دەنگی 
ئازادیخوازیــی  هــزری  دەتوانــێ  زارا 
میللەتەکەمــان لەنێو ببات، بەاڵم هەزاران 
کیــژ و الوی ئــەم کوردســتانە ئازیــزە لــە 
دێرزەمانــەوە پارێــزەری شــوناس و زمانــی 
کــوردی بــوون و لــە داهاتووشــدا زاراکان 
لەدایــک دەبــن و هەر ئێســتاش دەیان زارا 
لــە ســەنگەرەکانی بەرگــری لــە شــوناس 
و ناســنامەی کــوردی چاالکــی دەکەن.
خۆشەویســت کوردســتانییانی 
دلێــر و  ئــازا  مافویســتی  ژنانــی 

ئێمــە وەکــوو یەکیەتیــی ژنــان، وێــڕای 
مەحکوومکردنــی حوکمــی داســەپاو بــە 
ســەر خاتــوو زارا، داوا لــە هەمــوو چیــن 
و توێژەکانــی کۆمەڵــگا دەکەیــن بــە دەم 
وەرن  محەممەدیـ«ـــیەوە  »زارا  دەنگــی 
دەکات،  باســی  خــۆی  کــە  هەروەهــا  و 
پێویســتە هەمــوو کۆمەڵــگا بێنە دەنگ.
داوا لــە هەمــوو کــۆڕ و کۆمەڵــە مافی 
مرۆڤییــەکان دەکەین دەنگی ناڕەزایەتیی 
دژ بە حوکمی خاتوو زارا بن و بە تایبەت 
و  دەژیــن  تاراوگــە  لــە  کەســانەی  ئــەو 
دەستیان بە ناوەندە پەیوەندیدارەکان دەگات.
لــە  پشــتیوانی  دەکەینــەوە  دووپاتــی 
کۆمەڵــگا،  چاالکانــی  زارا،  خاتــوو 
سیاســی  و  مەدەنــی  بەندکراوانــی 
هەمووانــە. نیشــتمانیی  ئەرکــی 

یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

دێموكراتــی  حیزبــی  كــە  پرســانەیە  لــەو 
زۆری  گرینگیــی  ئێــران  كوردســتانی 
پێــداوە و ئــەم گرینگییــە لــەو ڕاســتییەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت كــە ئەندامــی ئاگا و 
وشــیار دەتوانێــت هــۆكاری ســەركەوتنی 
حیــزب و بەرنامەیەكی سیاســی بێت.  لە 
دوای ڕاگەیاندنی راســانی ڕۆژهەاڵت و 
پــرۆژەی گرێدانــی خەباتی شــاخ و شــار، 
پێویستە كە پێشمەرگە و ئەندامی حیزبی 
دێموكــرات زیاتــر لە جــاران هەوڵــی بردنە 
ســەرەوەی ئاســتی زانیاریــی خۆیــان بدەن 
بــۆ ئەوەیكــە بتوانن ڕۆڵێكــی ئەرێنیتر لە 

گۆڕەپانی ڕۆژهەاڵتدا بگێڕن.

ڕاســتییەیان دەرخســتووە بــەاڵم دەبینیــن کە 
فەرماندەی ســپای تێرۆریســتیی پاسدارانی 
»بەیتولموقەدەسـ«ـــی ڕێژیــم لە پارێزگای 
هەوڵێکــی چەواشــەکارانەدا  لــە  »ســنە« 
خەڵکــی  دۆخــی  بــە  پێڕاگەیشــتن  داوای 
گوندەکانی »نییەر، تەنگیسەر و مێراوی« 
حســێنی«  »ســادق  پاســدار  کــردووە. 
فەرمانــدەی ســپای »بەیتولموقەدەسـ«ـــی 
وتوویەتــی  ســنە  پارێــزگای  لــە  ڕێژیــم 
گوندەکانــی »نییەر ،تەنگیســەر و مێراو« 
بەهــۆی ئەوەیکــە دەفرایەتییەکی گەورەیان 
لــە ڕووی مرۆیــی و بەرهەمهێنانــەوە هەیــە 
ئەرکــی کــە پێڕاگەیشــتن بە کێشــەکانیان 
بکات. ناوبراو هەروەها وتوویەتی ســەبارەت 
بە کێشــەکانی ئەو گوندانە بەدواداچوونمان 
کــردووە و لــەو پەیوەندییــەدا پشــتیوانی لەو 
پیشــانە دەکەین کە لــە ماڵەوە بەڕێ خراوە 
دەدەیــن  هــەژارەکان  بنەماڵــە  یارمەتــی  و 
چارەســەر  بــۆ  ڕێگاوبانیــان  کێشــەی  و 
دەکەیــن. ئــەوەی ڕوون و ئاشــکرایە ئەوەیــە 
بــۆ  ئــەو بەڵێنییــە بریقەدارانــە تەنیــا  کــە 
هەڵخەڵەتاندنــی خەڵکــە و چەواشــەکاریه؛ 
هەروەهــا ســەرقاڵکردنی خەڵــک بــە بابەتە 

ئیســامی کــە هەرگیــز لە کوردســتانی 
ئێران قایم نەبوون و هەنووکە کە کوردستان 
دەســەاڵتدارانی  دڵــی  خســتووەتە  ترســی 
کۆمــاری ئیســامی، هــەر ئەو ترسەشــە 
بووەتە هۆی ئەویکە ڕێژیم، بەردەوامیی و 
ئیرادە و خۆڕاگریی خەڵکی تێکۆشــەری 
کوردســتان بە تایبەت الوانی دەرەوەست و 
ئازادیخواز، بە مەترســی لەســەر مانەوەی 

خۆی بزانێت.
بە تەواوتی ڕوونە کە الوانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان لــەو کاتــەوە کــە کوردســتان 
داگیــر کــراوە، لە بەرامبــەر زەبر و زەنگ 
لەســەر واڵتەکەیــان  داســەپاو  و شــەڕی 
بێدەنــگ نەبــوون و نابــن، هــەر بۆیــە ئەو 
هەواڵنــەی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی 
ئاکامێکــی  هیــچ  هەمیشــە  وەکــوو 
ناتوانــن  و  نابێــت  ڕێژیــم  بــۆ  دڵخــوازی 
دەنگــی مافخــوازی و هەوڵ و تێکۆشــان 

بۆ ئازادی لە کوردستان کپ بکەن.
ئێمە ڕێکخراوەکانــی الوانی ڕۆژهەاڵت، 
وەکــوو هەمیشــە ئەو کردوانــەی ڕێژیمی 
کۆماری ئیســامی مەحکووم دەکەین و 
ڕایدەگەیەنێــن کــە هاودەنــگ و شــان بــە 
شــانی خەڵکی تێکۆشەری و نەتەوەکانی 
دیکەی نیشــتەجێ ئێران لە بەرامبەر ئەو 

الوەکییەکانــەوە بــۆ ئەوەی کــە کۆنترۆڵی 
خۆیان بەسەر ئەو گوندانەدا زیاتر بکەنەوە و 

ئامانجەکانیان لەوێدا بەڕێوە ببەن.
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا هەندی لــە ئامارە 
حکومەتییــەکان بــاس لــەوە دەکــەن کــە لە 
ئێرانــدا ٥ پارێزگا زۆرترین ڕێژەی وازهێنان 
قوتابییەکانــی  کــە  هەیــە  خوێندنیــان  لــە 
لــە  بەهــۆی نەبوونــی خزمەتگــوزاری واز 
خوێنــدن دەهێنــن. بەپێــی دواییــن ڕاپۆرتــە 
پێوەندیــدارەکان لــە مــاوەی یــەک ســاڵی 
ڕابــردوودا ٥ پارێــزگای »ورمێ، سیســتان 
ڕەزەوی،  خوراســانی  بەلووچســتان،  و 
ڕێــژەی  زۆرتریــن  تــاران«  خووزســتان، 
قۆناغــی  لــە  خوێندنیــان  لــە  وازهێنــان 
سەرەتاییدا هەبووە. هەروەها لە ساڵی تازەی 
خۆێندندا لە قۆناغی ناوەندی و دواناوەندی 
زۆرتریــن  پێکــراو  ئامــاژە  پارێــزگای   ٥
ڕێــژەی وازهێنــان لــە خوێندنیــان هەبــووە. 
لــە ســەرەکیترین هۆکارەکانــی وازهێنــا لە 
خوێنــدن بەتایبەتــی لــە کاتی گشــتگیریی 
پێداویســتیی  دابیننەکردنــی  کۆرۆنــادا 
تایبــەت بــۆ قوتابییــان بە شــێوەی یەکســان 

دەگەڕێتەوە.

هەواڵنــەی ڕێژیــم بێدەنگ نابین و دەبینە 
دەنگی هەموو تێکۆشــەرانی ڕزگاریخواز 

لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت.
هەروەها الوانی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە 
کە بە هەموو توانامانەوە شێلگیرانە هەوڵ 
دەدەیــن کە بە یەکگرتووییمان پاشەکشــە 
تێکۆشــانی  بــە  و  بکەیــن  ڕێژیــم  بــە 
فــرە چەشــنمان ڕێژیــم لــەو کــردەوە دژە 
ئینســانیانەی پەشــیمان بکەینەوە و ڕێگە 
نەدەیــن چیدیکە داگیرکەران بە کوشــتن 
و بڕیــن و بەندیخانــە واڵمــی مافخــوازی 

نەتەوەکەمان بدەنەوە.

لیژنەی هاوئاهەنگی ڕێکخراوەکانی 
الوانی ڕۆژهەاڵت پێکهاتووە لە:
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران
ڕێکخراوی الوانی خەباتی کوردستانی 

ئێران
کۆمەڵەی الوانی ڕۆژهەاڵت

ڕێکخراوی الوانی ئازادیی کوردستان
ڕێکخراوی الوانی پێشڕەو

یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان

شــەهیدانی کــورد و کوردســتان دەســتی 
»ئێحســان  هــاوڕێ  پاشــان  پێکــرد. 
ڕەســتگار« هۆنراوەیەکــی لەژێــر نــاوی 
»قەڵەم« بەبۆنەی ئەو ڕۆژەوە پێشــکەش 

بە بەشداربووان کرد.
پەنێلی یەکەمی ســێمینارەکە کە لەالیەن 
»ڕەســووڵ سوڵتانی« شاعێر و وەرگێڕەوە 
پێشــکەش کــرا، پەڕژابووە ســەر »زمانی 
لەســەر  کاریگەرییەکانــی  و  زگماگــی 

تاک و کۆمەڵگا«.

ناوبراو لە بەشــێک لە قســەکانیدا باســی 
لەســەر گرینگیی زمان بۆ دروســتکردنی 
پێکهاتنــی  ئاکامــدا  لــە  و  پەیوەنــدی 
پــەروەردە کرد و هەروەها تیشــکی خســتە 

سەر پەیوەندیی هزر و زمان.
کــە  وتــی  باســەکەیدا  لــە  ڕەســووڵی 
ســەرێتیی کاریگەریــی زمان لەســەر هزر 
زۆری  مشــتومڕی  پێچەوانەکــەی  یــان 
لەســەر کراوە و هەتا ئێســتاش بەردەوامە، 
بــەاڵم ئــەوەی ڕوونــە ئەوەیە کــە ئەم دووە 

کاریگەریی ڕاســتەوخۆیان لەســەر یەکتر 
هەیــە. بە شــێوازێک کــە بەرهەمەکانی 
هزر بە زمان دەردەبڕدرێت و لە بەرانبەریشدا 
گوتارێــک کــە بە زمــان بەیــان دەکرێت 

دەتوانێت ببێتە بەرهەمهێنەری فکر.
خســتە  تیشــکی  وردی  بــە  ناوبــراو 
بــۆ  داگیرکــەران  سیاســەتەکانی  ســەر 
پەنێلــی  کــوردی.  زمانــی  لەنێوبردنــی 
دووهەمی ســێمینارەکە کە لەالیەن »سام 
ڕۆژدۆســت« چاالکڤانــی مافی مرۆڤ 

مەدەنییــەوە  کۆمەڵــگای  ئەندامــی  و 
پێشــکەش کرا، تەرکیزی خســتبووە ســەر 
بابەتی »زمان لە چوارچێوەی خەباتێکی 

دێموکراتیکدا«.
بــە  ئامــاژەی  قســەکانیدا  لــە  ناوبــراو 
پێکهێنانــی  بــەردەم  بەربەســتەکانی 
زمانێکــی ســتانداردی کــوردی کــرد و 
هەروەهــا وتــی کــە دانانــی ڕێنووســێکی 
ببێتــە  دەتوانێــت  هاوبــەش  و  یەکگرتــوو 
دەسپێکێک بۆ یەکڕیزیی زیاتر لە هەموو 

هەروەهــا  »ڕۆژدۆســت«  بوارەکانــدا. 
ئاماژەی بەوە کرد کە زمانی کوردی بە 
شــێوەی جیــددی ئیهتمامی پێ نەدراوە و 
پێویست دەکات هەموو ناوەند و دەزگاکان 
گرینگیــی زیاتــر بــە زاراوەکانــی زمانی 
کوردی و بەگشــتی سیســتمی خوێندن و 

فێرکاری بە زمانی کوردی بدەن.
سێمینارەکە بە ڕاو و بۆچوونی ئامادەبوان 
و واڵمــی هــەرکام لــە پێشکەشــکارانی 

باسەکان کۆتایی پێهات.



  ژمارە ٧٩٣ ، ٣٠ی ڕێبەندانی ٤١٣٩٩

بایەخی مێژوویی ڕووداوەکانی ساڵی ١٣٢٤ و میراسی سیاسی ئەوان بۆ ئێمە

ئۆپتیمیزم و گەشبینی

ئێمــە لــە حاڵــی ئاڵوگۆڕێکــی جیددی و 
بنەڕەتیدایــن. ئاڵوگۆڕێــک کــە لەگــەڵ 
خــۆی گۆڕانــکاری ڕادیــکاڵ لــە ژیان و 

خەباتی میللەتی ئێمەدا دێنێتە پێش.
لەو سی و چەند ساڵەی دواییدا نەوەیەکی 
تــازە لە کوردســتاندا پێــی ناوەتە مەیدانی 
ژیــان و خەبــات. نەســڵێکی تــازە هاتۆتــە 
گۆڕەپانــی ژیــان کــە باســەواد و ئاگایە. 
کۆمــاری  ســێبەری  ژێــر  لــە  ڕاســتە 
ئیســامیدا گەورە بووە، بەاڵم خاوەنی دید 
و ڤیزشــنێکی مۆدێــڕن و هاوچەرخــە. بــە 
هەزاران داوی دیارونادیارەوە بە دونیای تازە 
بەســتراوەتەوە و کاریگــەری لێوەردەگــرێ. 
ئاڵوگۆڕدایــە  لــە  بەرژەوەنــدی  و  قازانــج 
فەلســەفەی  و  ئیســامی  کۆمــاری  و 
سیاســی و حکومەتــی ئــەو ڕێژیمــەی بە 
ئێسکوپێســتەوە تاقــی کردۆتــەوە و لێــی 

تێپەڕیوە و ئیدی نایهەوێت.
لــە چەند دەیــەی ڕابــردوودا، دیســکۆرس 
و  چەپــی  یــا  سیاســی  گوفتمانــی  و 
و  مەزهەبــی  یــان  بــوو  مارکسیســتی 
زاڵ  دیسکۆڕســی  ئێســتا  ئیســامی. 
ئــازادی  کوردســتاندا،  کۆمەڵــگای  لــە 
و  مــرۆڤ  مافــی  و  دێموکراســی  و 

کوردایەتییە.
ئەزموونی مێژووی میللەتانی دیکە پێمان 
دەڵــێ کــە هــەرکات نەســڵی تــازە هات و 
دیسکۆرسی تازەش بەسەر فەزای سیاسی 
بــوو،  زاڵ  کۆمەڵــگادا  فەرهەنگــی  و 
حەتمەن ئاڵوگۆڕ لە سیســتمی سیاســی و 

حوکمرانیشدا پێک دێت.
دەبینیــن ناوچــە بۆتــە مەیدانــی ملمانێی 
سیاســیی هەموو دونیا، هەر ئاڵوگۆڕێک 
لە ناوچەدا بێتە پێش، بە قازانجی ئازادی 
و دێموکراســی و مافــە نەتەوایەتییەکانی 
کــوردە. ئەزموونــی ڕووداوەکانــی چەنــد 
ساڵی ڕابردوو لە عێراق و سوریە و تورکیە 
ئەوە دەردەخەن. ئەوە لە ئێرانیشــدا هەر ئاوا 

دەبێت.
دەرفەتێکــی زۆر لەبــار بــۆ ئێمــە هاتۆتــە 
پێــش، ناوچــە بۆتــە چەقــی ڕووداوەکانی 
کەڵکــی  بتوانیــن  ئــەوەی  بــۆ  دونیــا. 
لێوەرگریــن، دەبــێ فاکتۆرێکــی بەهێــز و 
کاریگەری نێو مەیدانەکە بین. بۆ ئەوەش 
دەبێ بەهێز بین. دەبێ دەورانی ئینشعابات 
و تەفرەقە و دابڕدابڕبوون،  بەوانەشەوە کە 
مەوجودیەتی سیاسی خۆیان لەو ئینشعاب 
و تەفرەقانــەدا دەبینــن و ئامادەنین لەگەڵ 

کاروان بڕۆنە پێش، بەجێ بهێڵین.
بــۆ ئــەوەی وەک پارامێترێکــی جیــددی 
لەسەر ڕووداوەکان شوێنەوار دابنێین دەبێ:
تەفاهومــی  و  تەوافــوق  بگەینــە  یەکــەم 
نەتەوەیــی و میللــی. بــە بــێ تەفاهومــی 
میللــی نــە بــە ئــازادی دەگەیــن، نــە بــە 
دێموکراســی . بۆ گەیشتن بە تەفاهومی 
میللــی دەبــێ متمانــە لــە نێــو خۆمــان و 
میللەتەکەمانــدا  و  بزووتنــەوە  ڕیزەکانــی 

درووست بکەین.
بۆ ئەوەی بەو تەوافوقە بگەین سێ مەرج 

پێویستن.
کوردســتان  کــە  بگەیــن  ڕاســتییە  بــەو 
واڵتــی هەموومانــە و بــە هــەر ســەلیقە و 
بیروباوەڕێکــی سیاســییەوە کــە هەمانــە، 
نابــێ کــەس حەزف بکەین و لە ڕیزەکانی 
خەبات و بەربەرەکانی و بزووتنەوەی کورددا 
قۆرخــکاری و هــەاڵواردن و خۆمەخۆمــە 
و  سیاســی  پلۆڕالیزمــی  پێــش.  بگرینــە 
و  فەلســەفی  و  فکــری  و  فەرهەنگــی 
بزووتنەوەکەمــان  و  خەبــات  حیزبــی، 

دەوڵەمەند و لەشکاننەهاتوو دەکات.
مێژوومــان  ئەوەیــە  دیکــە  مەرجێکــی 
میللی و ناشــناڵیزە بکەیــن. مێژوو ئەوەیە 
دەتوانــێ  هەرکەســمان  داوە،  ڕووی  کــە 
نــەزەر و بۆچــوون و لێکۆڵینــەوەی خــۆی 
هەبێــت،  مێژووییــەکان  ڕووداوە  لەســەر 
بــەاڵم نابــێ مێژوومــان بکەینــە حیزبی و 

سیاســی و ئیدئۆلۆژیــک و کەســایەتییە 
و  حەســەن  کفنــی  لــە  مێژووییەکانمــان 
ڕۆحیــەوی  بــە  و  وەرپێچیــن  حوســەین 
عاشــورایی سەیری کەســایەتییە سیاسی 

و ڕووداوە مێژووییەکان بکەین.
بیــروڕای  کــە  ئەوەیــە  دی  مەرجێکــی 
گشــتی و نەزەراتــی خەڵــک وەبەرچــاو 
بگریــن. ناکــرێ داوا لــە خەڵــک بکەین 
کــە نــەزەری ئێمــە قبــووڵ بکــەن. ئــەوە 
لەســەر  سیاســەتەکانمان  دەبــێ  ئێمەیــن 
ئەساسی بیروبۆچوونی خەڵک و ویست و 
داخوازەکانیان دابڕێژین. مەبەســتم ئەوەیە 
کە بیروڕای گشتی دەبێ بە هێند بگرین. 
حیزبێک و ڕێبەرێک و کەســایەتییەکی 
سیاســی کە هەســت بە فشــاری بیروڕای 
گشــتی لەسەرخۆی نەکات و وەاڵمدەری 

نەبێت، بێ مەسئوولیەتە.
کەواتــە دەبــێ تەعەهــود بە دێموکراســی 
و  فکــری  و  سیاســی  پلۆڕالیزمــی  و 
فەلسەفی و مافەکانی مرۆڤ و ئازادی 
و گوێدان بە بیروڕای گشــتی لە ئێســتاوە 
لــە خۆماندا بەهێــز بکەین. ئەوە ئەزمونی 
خەباتــی خۆمــان و میللەتانــی دیکەیــە. 
هیــچ هێز یکی ئازادیخواز بەبێ تەعەهود 
بــە ئــازادی و دێموکراســی، ناتوانــێ بــە 

ئازادی و دێموکراسی بگات.

و  خەبــات  بەســەر  تــازە  ئاســۆی 
بزووتنەوەی کورددا بکەینەوە

بــە ملیــۆن کــەس لــە کوردســتان گــوێ 
لــە پەیامــی حیزبــی ئێمە دەگــرن. ئەوانە 
هێزێکــی کاریگــەرن و دەتوانن بنبەســتی 

هەنووکەیی بشکێنن.
هێزی حیزبی ئێمە هەمیشە لەوەڕا هاتووە 
کــە هێزێکــی جەماوەرییــە و پێشــڕەوی 
خۆمــان  میللەتــی  سیاســی  و  فکــری 
بــووە. بۆیــە دەبێ دیدمان بڵند بێ و دوور 
بڕوانیــن. دیــدی بەرزی سیاســی ناهێڵێ 
تووشی کوێرەڕێ و الدان بین. ئەو قسەیە 
نابــێ وەک ئیدەئالیــزم لێــک بدەینــەوە. 
ئیدەئالیــزم خــۆی لەخۆیــدا هیــچ عەیــب 
نییە. پێوەندی بەوەوە هەیە کە کە چیمان 

بۆ میللەتی خۆمان دەوێت .
و  سیاســی  زەرفیەتــی  ئێمــە  میللەتــی 
فەرهەنگــی ئــەوەی تێدایــە کــە بگاتــە 
ئاســتی میللەتانی بەختەوەری دونیا بۆیە 
دەبــێ ئامانجی خەبــات بۆ ئێمە هەر ئەوە 

بێت.
گەشــەکردنی  چڵەپۆپــەی  دەزانیــن 
کۆمەڵگای ئینســانی ئــەو مۆدێلەیە کە 
لــە باکــور و ڕۆژئــاوای ئوورووپــادا، لــە 
ســکەندیناڤیدا، مرۆڤایەتــی پێی گەییوە. 
ئــەوە دەبێ ئامانجــی ئێمەش بێت. ئەگەر 
لــە  ناتوانیــن  جوغرافیاییشــەوە  لەبــاری 

ڕۆژهەاڵتــی نێوەراســت بێینەدەر، دەتوانین 
لەبــاری سیاســی و فکرییــەوە خۆمان لەو 
هەمــوو  تورکیــە  بکەیــن.  چاڵــە ڕزگار 
هەوڵی ئەوەیە بێتە نێو یەکیەتی ئورووپا. 

ئەوە دەبێ ئامانجی کوردیش بێت.
واتــە دەبێــت خۆمان لــە دونیای ســێیەم و 
دونیــای ئیســام و دونیــای ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاســتی عەرەبــی و فەلەســتینیزەکراو 

ڕزگار بکەین.
دونیای سێیەم بەرانبەرە بە دواکەوتوویی، 
زووڵملێکــراوی و قوربانــی بــوون. دونیای 
ئەوانەیــە کــە لــە کاروانــی شارســتانیەت 
جێمــاون. ئەفریقا نموونەی ئەو دونیایەیە. 
نێوەڕاســتی  چەرخەکانــی  لــە  ئەوانــە 
خۆیانــدان و ســوننەت و دابونەریــت وەک 
پەتــک لــە دەســتوپێیان ئــااڵوە. شــەو و 
ڕۆژ باســی ئازادی دەکەن، بەاڵم دەرکی 
ئــەوان لــە ئــازادی ســنووردارە. ڕێبەرانی 
ئــەو  هــەر  ئازادیخوازەکانیــان  بزووتنــەوە 
ڕەفتارانــە لەگەڵ خەڵکــی خۆیان دەکەن 
کە داگیرکەرەکانیان لەگەڵیان کردوون. 
دواکەوتوویــی  لــە  ئیســامی  دونیــای 
بوونــدا،  قووربانــی  و  مەزلوومیــەت  و 
مەرتەبــە  چەنــد  ســێیەم  دونیــای  لــە 
لەخوارتریشــەوەیە. لە فەزایەکی داخراودا 
دەژی. وێنەیەکــی زۆر پــڕ لە تەمومژی 
لــە ئازادی هەیە، کۆمەڵگای ئیســامی 
کــراوە،  تەقدیــس  کۆمەڵگایەکــی 
چارەنوســی مــرۆڤ و کۆمــەڵ لەپێشــدا 
دیــاری کــراوە. لەو دونیایــەدا ڕزگاری و 
ســەعادەت و ئازادی بریتییە لە گەڕانەوە 
بــۆ دوایە، لــەو کۆمەڵگایەدا جێیەک بۆ 
مــاف و ئازادییە ئینســانییەکان نییە، ئەو 
مۆدێلە لە باشترین حاڵەتدا دەمانگەیەنێتە 
ئەفغانســتان و ســعودیە و قــوم و داعــش، 
مۆدێرنیتــە  نامانباتــە  هەرگیــز  بــەاڵم 
ڕۆژهەاڵتــی  .دونیــای  دێموکراســی  و 
نێوەڕاستیش، ئەو چاڵە قوڵە تەواو دەکات.
ڕۆژاوا  دوژمنایەتــی  دونیایــەدا  لــەو 
بناخــەی  مۆدێرنیتــە،  و  یەهودیــەت  و 
سیاســەت و کــردەوەی سیاســییە. هیــچ 
بەرپرسایەتییەک قبووڵ ناکات، هەرچی 
بەســەری هاتووە و بەســەری دێ، خەتای 
بێگانە و ڕۆژئاوایە. لە دونیای ئیسامی 
و شەرقی ئەوسەتی و عەرەبیدا، مەزهەب 
بەسەر بیر و ئەندێشەدا زاڵە. لەو دونیایەدا 
ڕابردووی دوور وەک کابووس و دێوەزمە 
داهاتــووی  و  ئێســتا  ســنگی  ســواری 
کۆمەڵگا و تاکەکان بووە و بە بارمتەی 
لێــرەدا  لێبڕیــون.  هەناســەی  و  گرتــوون 
خەڵک لە ڕابردوودا دەژین و گەڕانەوە بۆ 
ڕابردووش، فەلســەفەی کاری  سیاســی 
ئەوانــە. ئــەو دونیایە هێشــتا خۆشــبەختی 
وەک غایــەت و ئامانجــی ژیــان کەشــف 

نەکردووە. هێشــتا بەو ڕاســتییە نەگەییوە 
کە ئامانجی ژیان بریتییە لە خۆشبەختی 
بــە فەزیلــەت و  ئــازادی و گەیشــتن  و 
جوانــی و ڕفــاه و بەختــەوەری هەرچــی 
زۆرتــر و زۆرتــر بــۆ ژمارەیەکی هەرچی 

زۆرتر لە خەڵک. 
ئێمــە دەبــێ خۆمــان و میللەتــی خۆمــان 
لــەو چااڵنــە قوتــار بکەین. نابــێ خۆمان 
و  ســێیەم  دونیــای  پێوانەکانــی  بــە 
سەرمەشــقەکانی ڕۆژهەالتــی نێوەڕاســت 
هەڵســەنگێنین.  عــەرەب  دونیــای  و 
پێویســت نییــە واز لــە ئیســام وەک دین 
بــەاڵم  ئێمەیــە،  ئایینــی  ئیســام  بێنیــن، 
دیــن  نییــە.  ئێمــە  سیاســی  چارەنوســی 
تەنیــا لە دێموکراســییەکی ڕاســتەقینەی 
وەک فینانــد و نۆروێــژدا دەتوانــێ ببێتە 
سەرچاوەی ئیلهام بۆ سیاسەتی درووست و 
کاری خێــر. دین لە کۆمەڵگا دواکەوتوو 
و ئیســتیبدادییەکاندا، نابێتــە دەســمایە لە 
سیاســەتدا. چوونکە لــەو کۆمەڵگایانەدا 
تەقالیــدی  و  عــادەت  و  خورافــات 
عەشــیرەتی و کولتــووری دواکەوتــوو و 
سیاســییەکانی  بەرژەوەندییــە  و  قازانــج 
حاکمان و دەســتە و تاقمە جۆراوجۆرەکان 
لەگــەڵ دیــن تێکەڵ بووە و بەو جۆرە دین 
کارکــرد و نەخشــی ڕاســتەقینەی خــۆی 
ئاکامەکــەی  ئەوەتــا  لێئەســتێنراوەتەوە. 

ئێستا لە ئێران و لە ناوچەدا دەبینین.
 ئێمە دەبێ میللەتەکەمان بەرینە دونیای 
یەکــەم کــە لەوێدا پێشــکەوتن لــە زات و 
کارکردی کۆمەڵگاوە ســەرچاوە دەگرێ 
و ئازادی و دێموکراســی ڕۆژبەرۆژ زیاتر 
قوڵتــر  تــاک و کۆمــەڵ  قازانجــی  بــە 

دەبنەوە.
هێــزی حیزبــی ئێمە لەوەدایــە کە ڕێگای 
درووســتی سیاســی وەبەرپێشــی میللەتی 
خۆمان بنێ. ئایندەی کوردســتان ئازادی 
هیــچ  بــە  نابــێ  بۆیــە  دێموکراســییە  و 
جۆرێــک سیاســەت و خەباتــی خۆمــان 
تووشی داوی شەڕی مەزهەبی و ئایینی 
بکەیــن. دیــارە ئەوە بەو مانایەش نییە کە 
بکەوینــە دژایەتــی و دوژمنایەتــی دین و 
مەزهــەب و موقەدەســاتی خەڵک. وەک 
حیزبێکــی دێموکــرات، دەبــێ بــە هەمــوو 
تواناوە الیەنگری ئازادی دین و مەزهەب 
و عەقیــدە و بەیان بین. لە حاڵێکی ئاوادا 
خواناســان و موسوڵمانان و پەیڕەوانی دین 
و مەزهەبە جۆراوجۆرەکانی کوردستانیش 
ئێمــە  سیاســەتەکانی  دەوری  لــە  پتــر 

کۆدەبنەوە.

و  ئیمکانــات  لــە  کەڵکوەرگرتــن 
زەرفیەتەکانی ســەردەم بۆ بردنەپێشــی 

بزووتنەوە

پاراســتنی کوردســتان و خــاک و ئــاو و 
سروشــتی کوردســتان دەبێــت نێوەرۆکــی 
بــۆ  بــێ.  کوردســتانی  ناســیۆنالیزمی 
درووستکردنی ژیانێکی پڕ لە بەختەوەری 
بــۆ میللەتی خۆمان، جگە لە ئیمکاناتی 
کوردســتان هیچ شــتێکی دیکەمان لەبەر 

دەستدا نییە.
ئــاو و   پاراســتنی خــاک و ژینگــە و 
کانــی و ڕووبــار و دەریــا و چۆم و کانیاو 
کوردســتان  جەنگەڵەکانــی  و  لێــرەوار  و 
و  مــادی  ســەرمایە  کەڵەکەکردنــی  و 
مەعنــەوی و ئینســانی و فەرهەنگــی و 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانی، ئەرکی 

نیشتیمانی ئێمەیە.
تەنیــا  دونیــا  پێشــکەوتووی  میللەتانــی 
لــە ڕێــگای وەســەریەکنانی بەردەوامــی 
ســەرمایە و ســەروەت و بایەخــە مــادی و 
ئینســانی و فەرهەنگییەکانیــان، بە ڕفاه 
و بەختــەوەری گەیشــتوون. ئێمــەش دەبێت 
لێیــان فێربین. چوونکە ڕێگایەکی دیکە 
جگــە لــە کار و زەحمــەت و ماندووبــوون 
کەڵەکەکردنــی  و  وەســەریەکنان  و 
ڕفــاه  و  بــۆ گەشــەکردن  ســەرمایەکان، 
حیــزب  دیــدگای  نییــە.  کامەرانــی  و 
و بزووتنــەوە بــۆ ڕوانیــن گــەورە و بــەری 
دونیــای  لەگــەڵ  خۆمــان  و  کەینــەوە 
یــەک  لــە  نــوێ هاوئاهەنــگ بکەیــن. 
قەرنــی  بنێینــە  پــێ  لەســەرمانە  قســەدا 
کــە  بیســتەم  ســەدەی  ویەکــەم.  بیســت 
تــەواو بــوو، لەگــەڵ تەواوبوونــی خۆیــدا، 
ئــەو سەرمەشقانەشــی خســتنە گــۆڕ کە 
بۆخــۆی هێنابوونــی یانی سۆســیالیزمی 
پادگانــی، فاشــیزم، ناســیزم و ئیســامی 

سیاسی و ڕاست و چەپی تووندئاژۆ.
 دەبێ سیاسەت و تاکتیک و حیزبایەتیمان 
پێ بنێتە قەڕنی تازە. یانی دەبێت خۆمان 
و ژیــان و خەباتەکەمــان دێموکڕاتیــزە و 
هاوچــەرخ و گونجــاو بکەیــن. بــا لەوەش 
نەترســین کە حیزبی ئێمــە و خەباتەکەی 
جیــددی  چالێنجــی  هەندێــک  لەگــەڵ 
بــەرەوڕوو بــووە. ئــەوە بــە قازانجــی ئێمــە 
تــەواو دەبێ و ناچارمان دەکات خۆمان و 
خەبات و تێکۆشانمان لەگەڵ مەوقعیەتی 
ئێمــە  بخەیــن.  ڕێــک  ســەردەم  دونیــای 
حیزبێکیــن بەردەوام لە حاڵی فێربوونداین. 
بــێ ڕەبــت  هــەر بۆیەشــە ماوینەتــەوە و 
نەبوینە و مەوزوعیەتمان لە دەست نەداوە.  
 دەرســەکانی قەڕنــی بیســتەم فێــر بیــن. 
ئەزموونەکانــی  لــە  عیبــرەت  و  پەنــد 
کــە  ئــەوە  وەرگریــن.  ڕابــردوو  قەڕنــی 
بــە  هەرگیــز  کۆمەاڵیەتــی  عەداڵەتــی 
بەهــای لەژێرپێنانــی ئــازادی نایەتەدی. 
ڕێــگای  بــە  ئابــووری  گەشەســەندنی 
مســۆگەر  دەوڵەتیــدا  ســەرمایەداری 

نابێــت. هیــچ پێشــکەوتنێک لــە ڕێگای 
ســەرکوتەوە دەستەبەر ناکرێ. پۆپۆلیزم و 
خەڵــک بەفریوبردن، قەت ناتوانن جێگای 

ئازادی و دێموکراسی بگرنەوە.
ئیدئۆلۆژییــەک،  هیــچ  کــە  فێربیــن 
حیزبێک، سیاســەتێک، کەسایەتییەکی 
سیاسی و ڕێبەرێک و سیاسەتمەدارێک) 
خۆشــمانەوە(  ڕێبەرانــی  و  حیــزب  بــە 
موقەدەس نین. ئامانجی سیاسەت بریتییە 
لە ژیان لە فەزیلەتدا بۆیە ئەوەی شكڵ بە 
سیاســەتی ئێمە دەدا، تەنیــا و تەنیا دەبێ 
بریتی بێ لە خێری عمومی واتە ئازادی 
و ڕزگاری میللەتــی کــورد و گەالنــی 
دیکــەی ئێــران.  قەڕنــی بیســت ویەکــەم 
دونیای سەردەم کە بۆتە شارێکی گلۆبال، 
گۆڕەپان و مەیدانی خەبات و تێکۆشانی 
هاوچەرخــی ئێمەیــە. ئــەو قەڕنە بۆخۆی 
بەو هەموو پێشکەوتنە تێکنۆلۆژییەوە کە 
لەگــەڵ خــۆی هێناویەتــی، بەقازانج و لە 
پشــتیوانی میللــەت و بزووتنــەوەی ئێمەدا 
و  سیاســی  شــوێندانەری  و  دەکات  کار 
ســازماندانی حیزبــی ئێمە دەباتە ســەرتر. 
ئیمپاوەرمێنــت بــە حیــزب و تەشــکیاتی 
حیــزب بــۆ مۆبیلیزەکردنــی و هەڵخڕاندن 
و بەســیجی خەڵکی کوردســتان دەدات و 
دەنگــی میللەتــی ئێمــە بــە چوارتەرەفی 
دونیــا دەگەیەنێ. ئێســتا مەســەلە ئەوەیە 
کــە ئایــا ئێمە تێکۆشــەرانی حیــزب، بەو 
قــەد و قەبــارە گەیشــتووین کــە لەگــەڵ 
ئــەو وەزیفــەی کە هاویشــتوومانەتە ســەر 
شــانی خۆمــان بێتەوە؟ ئایــا نابێ خۆمان 
ئــەو مەوقعیەتــەی  ئاســتی  هەڵکێشــینە 

تێیداین؟
میللەتــی  بــە  پەیمانــەی  بــەو  ئێمــە 
بردنەپێشــی خەبــات  بــۆ  خۆمانمــان داوە 
تــا ســەر وەفــادار دەمێنینــەوە. ئێمە کوڕو 
کچــی زەمانــە و ســەردەمی خۆمانیــن و 
لــە مەیدانی شــەڕانخێوی خەباتی قەڕنی 
٢١دا، ســواری شــەپۆلە بڵنــدەکان دەبیــن 
و لــە هەمــوو زەرفیەتــی ئــەو قەڕنــە، بــە 
هەمــوو ئــەو ئیمکاناتە زۆرەوە کە لەگەڵ 
خــۆی هێناویەتــی و وەک بــای شــورتە، 
بــۆ بردنەپێشــی خەباتــی میللەتەکەمــان 

کەڵک وەردەگرین.
تێکۆشــەر  شیوەســەڵی  حەســەن   کاک 
لــە ئاخریــن تێکســتی ڤیدیۆیــی خۆیــدا 
ســەبارەت بــە داهاتــووی خەباتــی حیــزب 
و میللەتەکەمــان دەڵــێ: »مــن نائومێــد 
نیــم، چوونکە مایەیەکــی زۆر بۆ خەبات 
و بەربەرەکانــی لە نێــو میللەتی خۆماندا 
دەبینــم«. ئــەو بە بەیانێکــی دیکە دەڵێ: 
»حیــزب و خەڵــک و مێــژوو بــە ئێمەوە، 
ئــەو نەســڵە لــە خەباتکارانــی میللــەت، 

شەرمەزار نابن«.

ئیبراهیم الجانی

بەشی چوارەم و کۆتایی



٥ ٥ژمارە ٧٩٣ ، ١٨ی فێڤرییەی ٢٠٢١

کانگای دێموکراسی له  ژێر تیغی جه لالدان 
الجان

ڕێژیمی ئێران دوژمنی سه ره کی کورده  له  
هــه ر چــوار پارچه ی کوردســتاندا؛ له  هه ر 
هه ل و ده رفه تێک کە بۆی بلوێ هه رچی 
لــه  ده ســتی بــێ دژ بــه  کــورد دەیــکات و 
درێغــی نــاکات، هه مــوو کات کۆســپ و 
ته گــه ره ی خســتۆته  ســه ر ڕێــگای دۆزی 
کــورد و دوورخســتنه وه ی لــه  گه یشــتن به  
ئامانجه کانی. لــه  هه موو ڕێگه یه که وه  به  
تایبــه ت له  نانه وه ی ئاژاوه  و زه قکردنه وه ی 
دووبه ره کــی له  نێــوان هێزه  کوردییه کان له  
هــه ر چــوار پارچــه ی کوردســتان ده ســتی 
نه پاراستووه . یه کێک له و کاره  قێزه ونانه ی 
ســازکردنی فیلمێکی به نــاو به ڵگه نامه یی 
بــه  نــاوی » لبــه  دوم تیغ«ه  که  له  تۆڕی 
میدیایــی پارێزگای ســنه  لــه  ڕۆژانی ١٠ 
تێیــدا  و ١١ ڕێبه نــدان باڵوکرایــه وه  کــه  
گه لێــک چه واشــه کاری و درۆ و بێڕێزی 
ده رحه ق به  کورد و ڕێبه رانی کورد کرابوو 
کــه  پێویســته  هێندێــک ڕاســتکردنه وه  و 
ڕوونکردنــه وه  و وه درۆهێنانــه وه ی ســه رانی 
ڕێژیــم که  خۆیــان به  جێگــره وه ی ئیمامی 
زه مــان ده زانــن بده یــن و ئه و نیــازه  گاڵوەی 
هه یانبــووه   چه واشــه کارییه   فیلمــه   لــه م 
بخه ینــه  ڕوو. ئاخونــده کان لــه  مــاوه ی ئه و 
ده ســه اڵتدارییان  ته مه نــی  ســاڵه ی  چــل 
به هــۆی ســه رکوت و ترســاندن و تۆقانــدن 
و تیرۆر و ڕه شــه کوژی ماوه ی ده ســه اڵتی 
هاتوونه تــه   و  کردۆتــه وه   درێــژ  خۆیــان 
ســه ر ئــه و بــاوه ڕه  که  ئــه وان ئــه و دنیایه یان 
دنیــا  نه بــن  ئــه وان  ئه گــه ر  و  ڕاگرتــووه  
نامێنێ!! و ته واوی کێشه  و بێسه ره وبه ره یی 
و قه یرانه کان به  کاری دوژمنانی ده ره کی 
و ناخۆیــی و ئاژاوه گێــڕان لــه  قه ڵــه م ده ده ن 
و بــه و به هانه یــه  که شــی کۆمه ڵگایــان به  
ته واوی ئه منییه تی کردووه  و ڕێگه ی هه ر 
چه شــنه  ناڕه زایه تی و ئیعتیرازدەربڕینێک 
لــه  دژبــه ران و ناڕازیــان ده گرن. ئێســتا بۆ 
دنیــا ڕوون بۆتــه وه  که  ڕێژیم ســه ره کیترین 
تێرۆریســت و ماکــه ی ئــاژاوه  نــه ک لــه  
ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاســت به ڵکــوو لە هەموو  

دنیایە! 

له پێشــدا پێویسته  ئه وه  ڕوون بکه ینه وه  
کــه  مه به ســتی ڕێژیــم لــه  باوکردنه وه ی 

ئه و فیلمه  سێ ڕه هه ندی سەرەکییە: 

یه کــه م: کۆمه ڵــگای کــوردی به  گشــتی و 
حیزبه کانــی سیاســی گۆڕه پانــی خه بات 
بــۆ ڕزگاری کورد له  هــه ر چوار پارچه ی 

کوردستان.  
دووهــه م: کۆمه ڵگای کوردی  کوردســتانی 

ڕۆژهه اڵت. 
 سێهه م: به رده نگی ناوخۆی ئێران. 

بــه اڵم له  ســه ره تادا هێندێــک ڕوونکردنه وه  
و شــیکردنه وه  لــه  ســه ر هێندێک شــوێنی 
به خێرایــی  زۆر  کــه   دەدەیــن  فیلمه کــه  
به ســه ریاندا تێده پــه ڕی وه ک: » انقــاب 
اســامی ایــران در بهمــن ٥٧ بــه  اوج خــود 
رســید و کوردهــا را نیز به  ســیل خروشــان 
خود متصل کرد!« ، » جر قه ای ئارامش 
را در غرب کشور به  هم زد! » ، »پادگان 
ارتش در مهاباد تصرف شــد و گروهی در 
بهبوحــه  انقاب شــعاری متفاوت از شــعار 
مردم ســر میدادنــد.« ، » فرصتی فراهم 
شــد تا گروههای متعددی با هدف تجزیه  
ایــران بــا حمایت کشــورهای بیگانه  اعام 
موجودیت کنند.« ، » دو جریان عمده ی 
آن روز کــه  در تحــوالت کردســتان نقــش 
آفرین بودند، دمکرات و کومه له  بودند« 
له  پێش هه موو شتێکدا شۆڕش هی هه موو 
گه النــی ئێــران بــوو. ئــه وه  ئه وان بــوون که  
به  هه لپه ره ســتی سواری شــه پۆلی شۆڕش 
بــوون و خۆیــان به ســه ر خه ڵکدا داســه پاند. 
وه ک خومه ینــی بــۆ خــۆی لــه  واڵمــی 
هه واڵنێرێکــدا ڕاشــکاوانه  ده ڵــێ  فێڵمــان 

کرد )خدعه  کردیم(.
جیا لەمەش ئێمه  له  گه ڵ شۆڕش نه که وتین 
بەڵکــوو ئێمــه  خۆمــان لقێکــی ســه ره کی 

شــۆڕش و به رخــۆدان دژی شــا بوویــن له  
ســه رهه ڵدانی  کاتــی  ئێمــه   کوردســتان. 
بوویــن،  په هلــه وی  دژی  ئاغــا  ســمایل 
ئێمــه  ســاڵی ٢٤ کۆماری کوردســتانمان 
ئێمــه   دامه زرانــد،  شــا  حه مــه ره زا  دژی 
دوڕگــه ی    ٤٧  –  ٤٦ ســاڵه کانی 
هێمنی ده روازه کانــی ته مه ددونی ئێرانمان 
هه ژانــد! ئێمــه  لــه  ســاڵه کانی ٥٦ و ٥٧ 
شــه قامه کانی کوردســتانمان لــه  ژێر پێی 
خۆمانــدا وه  لــه رزه  خســت کەواتــە چۆنــە 

کە ئه وان پێشەنگ و ڕێنیشانده ر بوون بۆ 
هاوده نگبوون بۆ ڕووخانی ڕێژیمی شا!! 

کورد به  درێژایی سااڵنی خه باتی به  دژی 
ڕێژیمی شــا و پێشــتریش خاوه ن ئامانج و 
دروشمی ئازادی و ڕزگاری گه لی خۆی 
بــووه . ئــه وه  کــه  ئــه وان به  ده نگــی جیاواز 
هه ڵده به زنــه وه   ئازادیخوازانــه   دروشــمی  و 
و چــاوی دیتــن و گوێــی بیســتنی ئــه و 
خه ڵــک و ئــه و بیروباوه ڕه یان نییه  جێگای 
سه رســووڕمان نییــه  چونکــه  قــه ت تامی 

ئــازادی و سه ربه ســتیان نه چێشــتووه  بۆیه  
شــعار  از  متفــاوت  »شــعاری  ده ڵێــن: 
مــردم ســر میدادنــد!« بڵێــی ئــه و ده نگ 
و دروشــمه  جیــاوازه  کــه  بــۆ ئــه وان نامــۆ 
بــوو چ بووبــێ!! به ڕاســتی ئــه وه ی ئه وان 
بــه  تاقــم ناویــان ده به ن تاقم و که ســانێک 
بــوون یان ئاپۆڕای خه ڵکی کوردســتان!؟ 
کــه  بــه  ڕووخانی ڕێژیمی شــا به  هیوای 
وه دیهاتنــی ئازادی و ســه ربه خۆیی خۆیان 
هاتبوونــه  مه یــدان و داوای ڕه وای خۆیــان 
که  چه ندین ســاڵ بوو خه باتیان بۆ ده کرد 

ده سته به ر بکا.
به ڵێ دروشمی جیاواز بوو که  ئه وان پێیان 
قووت نه دەد را! ئه وان خوازیاری ده ســه اڵت 
و هێژمۆنی به  سه ر گه النی ئێراندا بوون.

لــه  کاتێکدا دروشــمەکه  کــه  خاوه نه که ی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بوو 
داشداری خه ڵکی ئێران و گه النی ئێرانی 

ده کرد. 
دێموکراســی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ 
کوردســتان دروشــمی ســه ره کی حیزب به  

ڕێبه رایه تی دوکتور قاســملوو بۆ گه النی 
ئێــران و خه ڵکی کوردســتان بوو. دوکتور 
قاســملوو بــاش ده یزانی ئه گــه ر خوازیاری 
پێویســته   بــێ!  ســه قامگیر  ئێرانێکــی 
دێموکراســی له  سه رتاسه ری ئێران جێگیر 
گه النــی  بــۆ  خودموختــاری  و  بکــرێ 
ئێــران مســۆگه ر بــێ. هــه ر شــاره زایی و 
دووربینییه کانــی دوکتــور قاســملوو بــوو 
کــه  ماهییه تــی ئاخونده کانی له  قاو دا و 
ڕه خنــه ی له  ده ســه اڵتی ئاخوندەکان گرت 

و ڕایگه یانــد ئەوانــە ناتوانــن حوکمڕانــی 
کۆمه ڵــگای ئێران بکــەن! و ناتوانن ئێران 
بۆیــه   ببــەن؛  ئارامــی  دوڕگــه ی  بــه ره و 
بــه   ئیســامی  کۆمــاری  ڕێفراندۆمــی 
»به ڵــێ« و »خێــر« ی بایکــۆت کرد و 
به  ڕێفراندۆمێکی نادێموکراتیکی ناساند 
و لــه  به رانبه ریدا هه ڵوێســتی گرت. دیاره  
خه ڵکیــش به شــداری نه کــرد. ئــه و ده نگه  
جیــاوازه  و ئــه و دروشــمه  تاقانه یــه  بیــر و 
هــزری قاســملوو و حیزبــی دێموکراتــی 

کوردســتانی ئێــران بوو. هه بــوون حیزب و 
ســازمان و ڕێکخــراوی دیکه ی سیاســی 
کــه  ئه وده م  ده نگی خۆیان خســتبووە پاڵ 
ده نگی ئاخونده کان لە ئه حزابی ئیسامی 
و چــه پ و ڕادیــکاڵ بــه  دیاریکراویــش 
حیزبی توده بەاڵم  دیتمان که  پاشان چیان 
به ســه رهات و چۆنیــان تواندنــه وه ! وه ک 
ئامــاژه ی پێکــرا ئه وان له گــه ڵ چه مکی 
دێموکراســی نامۆ بوون، ئــه وان خۆیان به  
چاوســاغ و قەییومــی خه ڵکــی ده زانــی و 
ئــەو حەقەیــان بــە خۆیــان دا کــە له باتــی 
خەڵک بڕیار بده ن. ئه وان دێموکراسی نا، 
نمــادی دێموکراســیان قه بووڵه  به  ده هۆی 
خۆیــان خه ڵــک ده که نــه  نێردیــوان و بــه  
نێردیوانــی خه ڵکدا وه ســه رده که ون و به اڵم 
کــه  وه ســه رکه وتن نێردیوانه که  به الداده ده ن 
کــه  نــه  خه ڵک وه ســه رکه وێ و نه  خۆیان 

بێنه خوارێ!! 
هه ر له م دۆخه دا کورد ده نگ و دروشمی 
جیــاوازی هه بــوو؛ خــۆ گه النــی دیکه ی 
و  مــاف  ئــه دی  نه بــوون  ســه ربزێو  ئێــران 
چاره نووســی ئــه وان بــۆ ئــاوا شــکاوه ته وه ! 

و  تاقــم  کوردییــه کان  هێــزه   ئه گــه ر 
گروهه کن و له  خه ڵک جودا بوون بۆچی 
له  هه ڵبژاردنه کانی مه جلیسی خوبرگان و 
پارله مانــدا بەربژێرەکانیان یه که م ده نگیان 
کوردســتان  لــه   کات  ئــه و  ده هێنــاوه !؟ 
ئــازادی له وپــه ڕی خۆیدا بوو. له  ئێرانیش 
ڕاوەدوونــان  و  زۆر  و  زه خــت  و  فشــار 
گۆڕەپانــی  به رته ســککردنه وه ی  و 
ڕێکخــراوه   و  حیــزب  هه ڵســووڕانی 
سیاســییەکان ده ســتی پێکــرد و هه ر ڕۆژ 

بــه  بیانوو یه ک خه ڵکیــان قه اڵچۆ ده کرد 
و به  »مفسد فی االرض« ده ناسێندران و 
ده ستیان دابووه  تیرۆری که سایه تییه کان و 
له  مه یدان به ده رکردنی حیزب و ڕێکخراوه  
سیاسییه کان له  سه رتاسه ری ئێران جیا له  
کوردستان. کوردستانیش چوونکه  هه ر له  
ســه ره تاوه  خه تــی خــۆی له  هــی ئاخوندان 
جودا کردبۆوه  جیاوازی هه بوو. کوردستان 
حیزبــی  ده ســه اڵتی  ســایه ی  ژێــر  لــه  
ببــووه   ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 

کانــگای ئــازادی و دێموکراســی هه موو 
سازمان و حیزب و ڕێکخراوه کانی سیاسی 
کوردســتان و ئێرانــی بــه  – ئه وانه شــەوە 
کــە له  ترســی فشــاره کانی ڕێژیــم ڕایان 
کردبــوو و هاتبوونه  کوردســتان_- مافی 
هه ڵســووڕانی سیاســی و کۆمه اڵیه تیــان 
پێدرابــوو، هه مــوو بــه  ئــازادی بیــروڕای 
قالبــی کــۆڕ و کۆبوونــه وه   لــه   خۆیــان 
و  ڕۆژنامــه   و  میتینــگ  و  ڕێپێــوان  و 
و  به یاننامــه   و  شــه ونامه   و  حه فته نامــه  
ئیفشاگه ری و له قاودان و باس و مونازیره  
ده رده بــڕی.  و ڕاگۆڕینــه وه   دیالــۆگ  و 
که شــوهه وایه ک له  بواری سیاســی ســاز 
درابــوو کــه  کوردســتان ببــووه  په ناگــەی 
هه موو ئه حزاب و که ســایه تییه کانی ئێران 
و کوردستان. ئه و که شوهه وایه  وایکردبوو 
که  خه ڵکێکی ســه رزیندوو، داکۆکیکار، 
به هه ڵوێست و هه ڵسووڕ له  بواری سیاسی 
ســەرهەڵبدا، به تایبــه ت لــه  خۆپێگه یاندن. 
چوونکه  که شــوهه وایه کی ڕه قابه تی سالم 
و ته ندروستی سیاسی له ئارادا بوو. ئه ندام 
و الیەنگرانــی حیزبــه  جۆراوجــۆره کان بــۆ 

ئه وه ی له  کۆڕ و کۆبوونه وه  سیاسییەکان 
و دانیشــتنه کانی نێــو خه ڵــک و جه ماوه ر 
قســه یه کی بــۆ گوتــن و داکۆکــی لــه  
ســازمانه که ی خۆ پێبێ ناچار بوو خۆی 
ماندوو کردبا و خۆی پێگه یاندبا و خۆی 
بــه ڕۆژ کردبــاوه . بۆ ئه و کاره ش پێویســت 
بــوو وه دوای خوێندنــه وه  و وه ده ســتهێنانی 
په یداکردنــی  و  زانیــاری   و  زانســت 
ســه رچاوه  بکــه وێ، خــۆی بــه  زانســت و 
زانیاری ته یار کردبا و له  کۆڕوکۆبوونه وه  

و  خــۆی  لــه   به رگــری  دانیشــتنه کان  و 
ســازمان و بیروڕایه کــه ی ده کــرد. ئه وه ش 
ســه رزیندووی  و  وشــیاری  هــۆی  ببــووه  

خه ڵک له  کوردستان.
ئێســتاش ئه گــه ر چاوێک به  کوردســتان 
له گــه ڵ  بگێــڕی  کــورددا  خه ڵکــی  و 
ئــه وه ی گه لێــک به ربه ســت و ته گــه ره  و 
هه اڵواردنــی ده رحه ق کــراوه  به اڵم له گه ڵ 
تــه واوی خه ڵکانــی ئێران جیاوازی هه م له  
بواری سیاســی و هه م له  بواری ئابووری 

و هــه م کۆمه اڵیه تــی هەیــە و ئێســتاش 
ئاماده تریــن هێزە بــۆ به ربه ره کانی له گه ڵ 
ڕێژیمــی نگریســی کۆمــاری ئیســامی 

ئێران.
لــه   کــورد  خه ڵکــی  سیاســی  شــعووری 
به رانبــه ر هــزری ئاخونــدان قــه ت ناخرێتــه  
تــای ته رازوویــه وه ! ئاوه دانی کوردســتان و 
گه شــه ی کوردســتان و ئاماده یی خه ڵک 
هه مــووی لــه  بوونــی حیــزب و ڕێکخراوه  
ســه رچاوه   کوردســتانەوە  سیاســییه کانی 
ده گرێ! تازه  ئه حزاب و که سایه ته ییه کانی 
دیکــه ی ئێران دان به  هه ڵه بوونی خۆیان و 
هه ڵوێســتی دروســتی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران له  به رانبــه ر کۆماری 
ئــه وکات  ڕووداوه کانــی  و  ئیســامی 
داده نێن. تازه  ده زانن کاتێک باڵوێزخانه ی 
ئیمپریالیزمــی جیهانی!! له  تاران ده ســتی 
به ســه ردا گیــرا و کاربه ده ســتانی بــه  دیل 
گیــران نه ده بــا شــاییان گێڕابــا و پێویســت 
بــوو ئه وانیــش وه ک حیزبــی دێموکــرات 
ئــه و کرده وه یــان مه حکــووم کردبــا. چه ند 
هه ڵوێســتێکی دروســت و به جێ بوو، زۆر 

نمونه ی دیکه ! 
له الیه کــی دیکــه وه  زۆربــه ی هــه ره زۆری 
فیلمه کــه  کار له ســه ر ئــه وه  ده کات کــه  
و  ســه هووی  هه ڵه کانــی  قەتماغــه ی 
بەئەنقەســت دیســان هه ڵکه نێ و خۆیان به  
ســه ردا هه ڵپڕژێنێ و دووبــاره  بیانهێنێته وه  
ســۆ و که ڵکــی نابه جێــی ئەهرێمەنییــان 
ســه ره وه   لــه   وه ک  ئــه وه ش  لێوه رگــرێ. 
ئاماژه ی پێکرا سێ ڕه هه ند له خۆ ده گرێ 
کۆمه ڵــگای  هه مــووان  ســه رووی  لــه  
کوردی به  گشتی و حیزبه کانی سیاسی 
گۆڕه پانــی خه بــات بــۆ ڕزگاری کــورد 
لــه  هــه ر چــوار پارچــه ی کوردســتان که  
چکۆله تریــن ناکۆکیان هه بــووه  ئاماژه ی 
کــوردی  کۆمه ڵــگای  پاشــان  پێــده کا. 
ڕۆژهه اڵتــی کوردســتان کــه  ئه ویش دوو 
تــه وه ر له خــۆ ده گرێ؛ یه کــه م حیزبه کانی 
کوردی و که ســایه تییه کانی تاراوگه  که  
ناکۆکــی و کۆنتاکتیــان پێکه وه  هه بووه ، 
دووهــه م خه ڵکــی ناوخــۆی کوردســتانی 
ڕۆژهــه اڵت کــه  هێندێــک شــتیان بیــر 
بخاتــه وه  و ناهومێدییەک بخاته  دڵیا نه وه ، 
سێهه م به رده نگی ناوخۆی ئێران که  پێیان 
بڵێــن ئه حــزاب و ســازمانی سیاســی ئــه وا 
ده بێتــه  مایــه ی سه رئێشــه ! بیرهێنانــه وه  و 
به ڵگه هێنانــه وی ســه قه ت و دووبــاره   بــه  
کای کــۆن به باکــردن بــه  ئامانجی ئاگر 
خۆشــکردن و تیندانی ئاگری دووبه ره کی 
له به رچاوخســتن  بــۆ  چه ندبه ره کــی  و 
خــۆ  خه یاڵــی  بــه   و  ســووککردن  و 
کوژاندنــه وه ی هیوایه ک کــه  بۆ دواڕۆژ 
چاویــان لێیه تــی و له  هه مان کاتدا ڕێژیم 
بــاش ده زانــێ خه ڵــک چه ند له گــه ڵ ئه و 
حیزبانــە هــاوکار و هــاوڕا و هاوده نگــن! 
ئــه و بــاش ده زانــێ ئه مڕۆ لــه  ڕۆژهه اڵت 
نه ک خه ڵکی ئاســایی بگره  جاشــه کانی 
به کرێگیراوی ئاگاداری ماف و داواکانی 
گه لــی کوردن و چاوه ڕوانــی ده رفه تێکی 
گونجاون بۆ ئه وه ی ماف و خواسته کانیان 
وه ده ســت بێنن و به  سه ربه ســتی و ئازادی 

بگه ن.
ئــه وه ی ڕێژیــم ده یهــه وێ لــه  ڕێگه ی ئه و 
فیلمــه  وه ده ســتی بێنــێ به شــی زۆری له  
ڕه هه نــدی یه که مــدا خۆ ده بینێتــه وه  به اڵم 
و  خــاوه  خه ڵکــی ڕۆژهــه اڵت  خه یاڵیــان 
حیزبــی دێموکــرات ناکه ونه  ئه و کاناڵەی 
ڕێژیم به  خه یاڵ بۆی کێشــاون. چوونکه  
کــر و تانوپــۆی ڕێژیــم بــۆ خه ڵــک لــه  
ئــه وه  په له قــاژه ی  ڕۆژ ڕوونتــره ، ده زانــن 
ســه ره مه رگه  و بۆ به سۆهێنانه وه ی ده ردی 
کورد و خه ونی ته شه نه ئه ســتاندنی ئاسنی 
ســاردکوتانه . چوونکــه  ماهییه ت و زاتی 
کۆماری سێداره  بۆ هه موو الیه ک ڕوون 
چه واشــه کارییه کانی  و  درۆ  و  بۆتــه وه  
بڕه ویــان نه مــاوه  و هــاکا خرانــه  زبڵدانــی 

مێژووەوە .

خه یاڵیان خاوه  خه ڵکی ڕۆژهه اڵت و حیزبی دێموکرات ناکه ونه  ئه و کاناڵەی ڕێژیم به  خه یاڵ بۆی کێشاون. 
چوونکه  کر و تانوپۆی ڕێژیم بۆ خه ڵک له  ڕۆژ ڕوونتره ، ده زانن ئه وه  په له قاژه ی سه ره مه رگه  و بۆ به سۆهێنانه وه ی 
ده ردی کورد و خه ونی ته شه نه ئه ستاندنی ئاسنی ساردکوتانه . چوونکه  ماهییه ت و زاتی کۆماری سێداره  بۆ هه موو 

الیه ک ڕوون بۆته وه  و درۆ و چه واشه کارییه کانی بڕه ویان نه ماوه  و هاکا خرانه  زبڵدانی مێژووەوە 

شعووری سیاسی خه ڵکی کورد له  به رانبه ر هزری ئاخوندان قه ت ناخرێته  تای ته رازوویه وه ! ئاوه دانی 
کوردستان و گه شه ی کوردستان و ئاماده یی خه ڵک هه مووی

 له  بوونی حیزب و ڕێکخراوه  سیاسییه کانی کوردستانەوە سه رچاوه  ده گرێ



  ژمارە ٧٩٣ ، ٣٠ی ڕێبەندانی ٦١٣٩٩

ئەمیر ئەنجەوی

هەوڵێکی بێئەنجام

پێوەندیی »هێز« و گەندەڵی

پــاش تێکڕووخانــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت 
لــە ســاڵی ١٩٩١ و کۆتاییهاتنی شــەڕی 
ناوچەیــی  و  جیهانــی  زلهێزانــی  ســارد، 
گرینگییەکــی زیاتریــان بــە ئەنجامدانــی 
شەڕی نەرم دا و بە وەرگرتنی ئەزموون لە 
ڕابردوو هەوڵیان دا کە بە بێ دەستێوەردانی 
کەمتــر  تێچوویەکــی  بــە  و  ڕاســتەوخۆ 
ئامانجێکی زیاتر لە بیاڤەکانی سیاســی، 
ئابووری، ئەمنیەتی و فەرهەنگی بپێکن. 
ئەگەرچــی ئەمــە یەکــەم جــار نەبــوو کە 
و  ئــاراوە  دەهاتــە  چەشــنە  لــەو  شــەڕی 
پێشــتریش، هــەر لە ســەردەمە کۆنەکانەوە 
ڕەوتــی  لــە  کــە  دەدا  هەوڵــی  مــرۆڤ 
شەڕەکاندا لە تکنیکی جۆراوجۆر کەڵک 
وەربگــرێ بۆ پێکانــی ئامانجگەلێک کە 
زیاترینــی بریتــی بــووە لــە تێکڕووخانــدن 
بەرامبــەر؛  الیەنــی  ورەی  دابەزاندنــی  و 
لەوانــەش باڵوکردنــەوەی درۆ و هەواڵــی 
نادرووســت  زانیــاری  دانــی  و  ناڕاســت 

بەشێوەیەکی بەرباڵو.
ئــەم جــۆرە لــە شــەڕ کــە وەک ئامــاژەی 
پێکــرا بە تێچوویەکــی کەم و کاریگەری 
زۆرییەوە دەناسرێتەوە بەپێچەوانەی شەڕی 
زبــر کــە لــە بیاڤــی ســەختی ئەمنیەتی و 
ســەربازیدا خــۆی دەنوێنــێ زیاتر لە بیاڤی 
و  فەرهەنگــی  کۆمەاڵیەتــی،  نەرمــی 
سیاســیدا خــۆی دەردەخات و شــوێنەواری 
درێژمــاوە بەجێ دەهێڵــێ؛ کەواتە مرۆڤ 
دەبێ زۆر وریاتر لە بەرامبەریدا بجوڵێتەوە.
لە ئێرانیشــدا کەمــوزۆر کەڵک لەم جۆرە 
شــەڕە وەرگیــراوە بەاڵم جیــاوازی ئەوەیکە 
لــە ئێرانــدا ئەنجــام دراوە لەگــەڵ ئەوەیکە 
واڵتانــی دیکــە کردوویانــە لــەوەدا خــۆی 

»هێــز« خــاوەن مێژوویــەک بــە درێژایی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی مرۆڤە. 

دوو  پەیوەنــدی  نیشــاندەری  ئەمــرە  ئــەو 
مــرۆڤ  بــەاڵم  دوانەیــە؛  ئــەو  الیەنــەی 
لــە درێژایــی مێــژوودا بــەر لەوەیکــە لــە 
پۆزەتیڤەکانــی »هێــز«  خاڵــە  و  قازانــج 
کەڵکــی وەرگرتبێت،لە دەســت زیانەکانی 
»هێــز« وەزاڵــە هاتووە هەر بۆیــە بەردەوام 
ویســتویەتی کــە »هێــز« رەد، نەفــی یان 

کۆنتڕۆڵی بکات.
شــاهیدی  کــە  بیرمەنــدان  لــە  بەشــێک 
گەندەڵــی سیاســی و ئــەو بەاڵیانــەن کــە 
بــە هــۆی هێــزەوە ســەریان هەڵــداوە، دوای 
ڕەدکردنــەوەی هێــز لــە نێــو کۆمەڵــگادا 
کۆنتــڕۆڵ و گۆڕانــکاری کردنیــش لــە 
زانیــوە.  واجبیــان  ئەمرێکــی  بــە  هێــزدا، 
تێرنەبوونــی  و  ســەرچاوەکان  کەمبوونــی 
بــە  کــە  دەدات  هــان  مــرۆڤ  مــرۆڤ، 

بەرجەســتە دەکاتــەوە کە ئەگــەر واڵتانی 
تــر بۆ بەچۆکداهێنانی دوژمنی زەفەربەر 
یان بۆ زیادکردنی پانتایی دەسەاڵتەکەیان 
لەبەرامبــەر واڵت و گەلێکــی تــردا ئــەو 
کارەیــان کــردووە لــە ئێراندا شــەڕی نەرم 
زیاتــر لــەدژی خەڵکانــی نیشــتەجێ لــەو 
جوغڕافیایە کە بە ئێران دەناســرێ بەکار 
بــراوە! هۆکاری ئەمەش بۆ ئەو ڕاســتییە 
دەگەڕێتــەوە کــە دەســەاڵتی زاڵ بەســەر 
ئێــران لەڕاســتیدا خــۆی بــە خاوەنــی ئــەو 
جوغڕافیایانــە دەزانێــت کــە نەتەوەکانــی 
وەک کورد و تورک و عەرەب و بەلوچی 
تێدا دەژی. هەر لەم چوارچێوەیەشدایە کە 
دەبینین هەموو کات لە ماوەی دەسەاڵتی 
خۆیدا بە چاوی تەماح و ڕژدەوە سەیری 
خــاک و جوغرافیــای ئەوانــی کــردووە و 
وەک کۆلۆنییەکی ژێردەســەاڵتی خۆیان 
لێیــان ڕوانیوە! لــەم نێوانەشــدا بەتایبەتیتر 
ئــەو گەالنە کراونەتە ئامانج کە زۆرترین 

بەرهەڵستکارییان لەخۆیان نیشان داوە.
کۆمــاری  ئامانجــی  بەگشــتی 
دامــودەزگا  وەڕێخســتنی  لــە  ئیســامی 
پروپاگەندەییەکانی بۆ ئەنجامدانی شەڕی 
نەرم لەدژی گەالنی ستەملێکراوی ئێران 
و لــەو نێوانەشــدا گەلی کــورد، لەم چەند 

خاڵەدا خۆی دەبینێتەوە:
لەقەڵەمدانــی  ســووک  و  کــەم  بــە   .

فەرهەنگی نەتەوەیی
. بە کەم و سووک نیشاندانی ڕەوت یان 

بەرەیەکی سیاسی
ژاراوی  کەشــی  درووســتکردنی   .
و  کۆمەڵــگا  بــۆ  ناتەندرووســت  و 

لێئەستاندنەوەی متمانە 
. سازکردنی دووبەرەکی و ئاژاوەنانەوە لە 

نێوان خەڵک
. پەرەدان بۆ ناهومێدی و دڵەڕاوکێ

. دڵساردکردنەوەی نەسڵی نوێ و چینی 
الو

کەســانی  ڕۆحیــەی  کەمکردنــەوەی   .
جیابیر و ئازادیخواز

. ســازکردنی دووبەرەکی و چەندبەرەکی 
لە نێوان هێزە سیاسییەکان

نیشــاندانی  قەیرانــاوی  بــۆ  هەوڵــدان   .
و  ئابــووری  و  سیاســی  وەزعیەتــی 

کۆمەاڵیەتی
و  ناڕەزایەتیــی  ئاســتی  زیادکردنــی   .

بۆڵەبۆڵەکان
. سازکردنی ترس و دڵەڕاوکێ

و  کوردســتان  چاوترســێنکردنی   .
بــە  کوردســتان  مەدەنــی  کۆمەڵــگای 
مەبەســتی بردنەسەری تێچووی چاالکی 

شوناسخوازانە
. پێشــگرتن بــە دژکــردەوەی کۆمەڵگای 

مەدەنی لەئاست ڕووداوەکان
. ئاژاوەنانــەوە لەنێوان حیزبە کوردییەکان، 
بە مەبەستی بەگژیەکداکردن و زەربەلێدان 

لە خەباتی نەتەوەیی کورد
. سەپاندنی سزای قورس بەسەر گیراوانی 

سیاسی 
. ســازکردنی فوبیایەکــی زەینــی لــە نێو 

گەالنی غەیرەکورد
و  کوردســتان  مێــژووی  شــێواندنی   .
بەالڕێدابردنی بیر و فکری نەســڵی نوێی 

ئەم ئاووخاکە
.بوارخۆشــکردنی زەینــی الی خەڵکانــی 
غەیــری کــورد بــۆ پەالمار و هێرشــێکی 

هەمەالیەنە

شــەڕی نەرمی میدیاکانــی ڕێژیم دژ بە 
کورد

کۆمــاری ئیســامی هــەرکات تووشــی 
دەبێتــەوە  گــەورە  کێشــەی  و  قەیــران 

نامێنــێ،  چارەســەرکردنی  توانــای  کــە 
دژکردەوەیەکــی توونــدی هیســتریایی لە 
خــۆی نیشــان دەدات تاکــوو بەمشــێوەیە 
ناخــی پــڕ لە قیــن و بوغزی خــۆی هێور 
بکاتەوە و هەســتی بێدەســەاڵتی و ترســی 
خــۆی بشــارێتەوە؛ بــۆ وێنــە کاتێــک لە 
شــەڕی هەشــت ســاڵە تووشــی شکســت 
بــوو و ناچــار کــرا جامی ژار فــڕ بکات 
دوو پــڕۆژەی هاوتەریبــی دەســت پێکــرد: 
لــە حــەوت  یەکــەم لەســێدارەدانی زیاتــر 
هــەزار زیندانــی سیاســی لە ماوەی ســێ 
مانگــدا و دووهــەم قەتڵــە سیاســییەکانی 
نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت کــە بــە قەتڵــە 
کــە  دەرکــرد  ناوبانگــی  زنجیرەییــەکان 
ئامانج لێی لەناوبردنی ڕێبەرانی سیاســی 
ڕەوتە سیاســییەکانی دژبــەری کۆماری 

ئیسامی بوو.
یــان کاتێــک لــە پڕۆژەیەکــی سیاســیدا 
ســەرکەوتوو نابــێ و خەڵــک بــە فێــڵ و 
تەڵەکەکەی دەزانن و خەنەکەی بێڕەنگ 
دەمێنێتــەوە دەس دەبــات بــۆ ڕەشــبگیری 
ناوخــۆ؛  لــە  زۆر  تووندوتیژییەکــی  و 
هاوشــێوەی ئەوەیکــە لە ســاڵەکانی ٨٤ و 

٨٨ بینیمان.
ئەگەرچــی  هیســتریاییە  کــردارە  ئــەم 
پاژێکــی دانەبــڕاو لــە ژیــان و تەمەنــی 
کۆماری ئیســامی بووە بەاڵم لە هەندێ 
بڕگــەی زەمەنیدا گەیشــتووەتە لووتکەی 

خۆی؛ 
بۆ نموونە لە ماوەی مانگەکانی بەفرانبار 
و ڕێبەندانی ساڵی ٩٩، تەنیا لە کوردستان 
لــە  بەرباڵوتــر  بــەاڵم  نــوێ  شــەپۆلێکی 
ڕابــردوو لە دەسبەســەرکردنی هاوواڵتییان 
دەســتی پێکــرد کــە ڕێژەیــان خــۆی دا 
لــە زیاتــر لــە ١٠٠ کــەس. ئــەم کەســانە 
بەشــێکی بەرچاویــان خەڵکانی ئاســایی، 
کرێــکاری،  ژینگەپارێــز،  چاالکانــی 
مەدەنــی و ژنــان بــوون. هــاوکات لەگەڵ 
ئەم ڕەشــبگیرییانە کۆمەڵێک پەالماری 
سیســتماتیکی بەنــاو دەنگوڕەنگی ڕێژیم 
و دەســتوپێوەندییەکانی لــە چەنــد شــاری 
و  کــوردی  جلــی  ســەر  بــۆ  کوردســتان 
و  فەرهەنگــی  کەســایەتییە  هەروەهــا 
ئەدەبی و سیاســییەکانی دەستیان پێکرد. 

بەاڵم ئەمجارەیان بۆچی؟
هەڵبژاردنــی  لــە  ئیســامی   کۆمــاری 
دواییــن خولی مەجلیســی خۆیدا تووشــی 
قەیرانی قووڵــی ڕەوایی بوویەوە، هەروەها 
و  ناتەندرووســت  بەڕێوەبەریــی  بەهــۆی 
بوونی مافیاگەلی جۆراوجۆری ئابووری، 
لەســەرووی هەمووان ســپای تێرۆریســتی 
ئابــووری  داڕمانــی  تووشــی  پاســداران، 
سەرکۆماریشــی  هەڵبژاردنــی  و  هاتــووە 
ئــەو  لەبــەر چاوگرتنــی  بــە  لەپێشــدایە! 
هــەر  ئەمــڕۆ  ڕاســتییە کــە کوردســتان 

وەک ڕابــردوو ناوەنــد و چەقی ســەرەکی 
بزاڤــی مافخوازانە دژ بــە کۆلۆنیالیزمی 
کــە  ئاشــکرایە  ئیســامییە،  کۆمــاری 
چاوترســێن کردن،  هەوڵــی  لەالیەکــەوە 
چەواشــەکاری  و  میلیتاریزەکــردن 
و  قەیرانــەکان  شــاردنەوەی  بەمەبەســتی 
لەالیەکــی تریشــەوە هەوڵــی ڕاکێشــانی 
خەڵــک بۆ ســەر ســندووقەکانی دەنگدان 
بدات.  کۆماری ئیســامی لەم ماوەیەدا 
جیا لەو بێڕێزییانە کە بە کلتووری کورد 
کردوویەتــی و جیا لــە گرتنی لەگۆترە و 
هەڕەمەکــی الوانی کورد لە ڕەهەندێکی 
بزووتنــەوەی  داوە  هەوڵــی  دیکەشــەوە 
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران و هەروەهــا 
ســەروەرییەکانی کــورد لــە پارچەیەکــی 
تری ئەم نیشتمانە بڕووشێنێت و خەوشداری 
بــکات؛ ئەویــش بریتی بووە لە ســازکردن 
زنجیرەدرامایەکــی  باڵوکردنــەوەی  و 
پێکەنینــاوی بەنــاوی »روزهــای ابدی« 
و بەناو دێکیۆمێنتارییەک بەناوی »لبە 
دوم تیــغ« و کورتەفیلمێکــی بەتــاڵ لــە 
زانســتی  مانــا و ڕەهەنــدی هونــەری و 
بەنــاوی »تــوکل« کە لە هەر ســێی ئەم 
بــە  بێڕێــزی  تەلەفزیۆنییانــەدا  بەرهەمــە 
خوێنی شــەهیدانی پێشــمەرگە لە باشوور 
و ڕۆژهــەاڵت و کەســایەتییە دیارەکانــی 
بزاڤــی کــورد و پێشــمەرگەی کوردســتان 
کراوە. ئەوەیکە ڕوونە و حاشای لێناکرێ 
ئــەو ڕاســتی و کەتوارەیــە کــە ڕێژیمــی 
کۆمــاری  دژەکــوردی  و  کۆنەپەرەســت 
یەکەمــی  ڕۆژی  لــه  هــەر  ئیســامی 
هاتنەسەرکارییەوە هەڵیکوتاوەتە سەر هەر 
چەشــنە ویست و دەنگێکی مافخوازانە و 
بەزیــادەوە لەبەرانبەر داوا ڕەواکانی گەلی 
کــورد ڕاوەســتاوە و بەپــەڕی بێڕەحمییەوە 
ڕووبەڕووی شۆڕشگێڕان و هێزە دادپەروەر 

و نیشتمانییەکان بووەتەوە . 
ئەمــە تەنیــا خــدەی کۆماری ئیســامی 
نەبــووە و نییــە بەڵکــوو ئــەوە سرشــت و 
ماهییەتی هەموو سیستەمە کۆنەپەرەست 
و دوگماتیســتەکانە کــە بە پرۆپاگەندای 
ڕوخێنــەر و بە پەنابردن بــۆ بەالڕێدابردنی 
ڕای گشتی و هەوڵدان بۆ خەوشدارکردنی 
بزاڤــە مافخوازانــەکان هــەوڵ دەدەن بیر و 
زەینــی خەڵــک ژاراوی بکــەن کــە ئەمە 
لە کانتێکســتی شــەڕی نەرمدا پێناسە و 
خوێندنەوەی بــۆ دەکرێ؛ بەو جیاوازییەوە 
کــە شــەڕی نەرمــی ئەمجــارەی ڕێژیــم 
بەرامبەر بە کورد شەڕێکی نەرمی زبر و 
ســەختە! بەاڵم لەگەڵ ئەوانەشدا ئەوەیکە 
کۆماری ئیسامی قامکی لەسەر داناوە 
کــە  سیاســییە   – مێژوویــی  پرســێکی 
دەبــێ زۆر ورد و واقعبینانــە ئــاوڕی لــێ 
بدرێتــەوە کــە ئەویــش بریتییــە لە پرســی 
جیابوونــەوە و لێکدابڕانەکان لە نێو حیزبە 

کوردییەکان و هەروەها مەسەلەی شەڕی 
ناوخۆیــی لە ڕابردوودا. لەم چوارچێوەیەدا 
کــە  ئەوەیــە  بوترێــت  پێویســتە  ئەوەیکــە 
ئەگەرچــی لێکدابڕانەکانــی نێــو حیــزب 
و هێــزە سیاســییەکان خەســاری گــەورەی 
بــە ڕەوتــی شــۆڕش و بزووتنــەوەی کورد 
گەیانــدووە بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا هیــچ 
کات نەیتوانیــوە ئــەو هەســتە الی تاکی 
خەباتــکاری کــورد درووســت بــکات کە 
لــە بەردەوامیی شــۆڕش دڵســارد ببێتەوە؛ 
ئەگــەر بەهــۆی جیــاوازی لــە بیرکردنەوە 
و تاکتیــک و تکنیکــی خەبــات گرفــت 
و کێشــە هەبووە )کە ئەمە سرووشــتییە( 
بەاڵم لە بڕگە مێژوویی و هەستیارەکاندا 
هــەر ئــەو الیەنــە ناکۆکانــە بــوون کە بۆ 
پاراســتنی بەرژەوەندییە بااڵ نەتەوەییەکان 
خاڵــی  ئەمــەش  کــە  بــوون!  یەکگرتــوو 
ئــەم  بایەخــی  جێگــەی  و  گرینــگ 

بزووتنەوەیە بووە. 
بەهــۆکاری  ڕابــردوودا  لــە  کــە  ڕاســتە 
جۆراوجــۆر چەشــنێک لــە ناتەبایــی لــە 
نێــو ڕیزەکانــی گەل بینــراوە و لە هەندێ 
حاڵەتیشــدا پێکــدادان و لیکهەڵبەزینیــش 
هاتووەتــە ئــاراوە بــەاڵم لەگەڵ ئەوانەشــدا 
ئەمــڕۆ دەبینــرێ کــە ئــەو هێزانــە کــە 
دەجواڵنــەوە  دژبەیــەک  ســەردەمانێک 
ئەمــڕۆ لــە هەوڵــی ئــەوەدان کــە لەژێــر 
نیشــتمانی  هاوبەشــی  چەترێکــی 
ڕووبەڕووبووونــەوە  بــۆ  کۆدەنگییــەک 
لەگــەڵ داگیرکەر ســاز بکــەن کە ڕوونە 
خەسارناســییەکی  بــەدوای  ئەمــەش 
درووست لە ڕابردوو هاتووەتە ئاراوە؛ ئەمە 
ئەو کەتوارەیە کە ڕێژیم ناتوانێ بیبینێت 

و چاوی پێی هەڵنایەت.
ڕێژیمی دژەکوردی ئێران ســاڵیانی ســاڵە 
لــەم ڕاســتایەدا هەنــگاوی هەڵگرتــووە و 
کەم نین ئەو بەناو بەرهەمە سینماییانەی 
کــە گرووپــە تایبــەت و دیاریکراوەکانــی 
سەر بە وەزارەتی ئیتاعات سازیان کردووە 
تاکــوو لەالیەکــەوە خەڵکانــی غەیرەکورد 
بەرامبــەر  ســاختە  فۆبیایەکــی  تووشــی 
بــە کــورد بکــەن و لەالیەکی دیکەشــەوە 
نەســڵی نوێی کوردســتان کە شارەزایی و 
ئەزمونێکی ئەوتۆیان لەسەر ڕابردووی پڕ 
لە شــانازی گەلەکەیان نییە و نازانن کە 
تــاران چ جینایەتگەلێکــی لە کوردســتان 
خوڵقانــدووە، بەالڕێــدا ببــەن. ئامانجێکی 
دەتوانــێ  کارانــە  لــەم  ڕێژیــم  تــری 
هەوڵێــک بێــت بۆ کەلێن و مەوداخســتنە 
نێــوان خەڵکــی کــورد و حیزبەکانیــان و 
مانــادار  بێ متمانەییەکــی  ســازکردنی 
بەرامبەر بە هەرێمی کوردســتانی باشوور 
بــۆ جێگیرکردنــی هەســتی  کــە ڕوونــە 
خۆبەکەمزانینی نەوەی نوێی کوردســتان 

ئەم کارە ئەنجام دەدات.

هەتوان

سیاســی  هێــزی  بەکارهێنانــی  خــراپ 
بەشێکی زیاتر لە سەرچاوەکان بخاتە ژێر 

کۆنتڕۆڵی خۆیەوە.
لێــرەوە ســەرچاوە  یــان فەســاد  گەندەڵــی 

دەگرێت. 
وشــەی گەندەڵــی بــە دوو واتــا بــەکار 

دێت:
١(ڕابواردن و یاری

 ٢( مــاڵ و ســامانی کەســێک بــە زۆری 
خواردن.

واتــای  بــە  التینییەکەشــی  مانــای  و   
وردبوون دێت کەوایە بەپێی واتای وشەیی 
دەتوانیــن بڵێیــن گەندەڵی واتە شــکان یان 

الدان لە ئوسول و قەواعد. 
پێوانــەی  بنچینــەی  لەســەر  گەندەڵــی 
جیــاوازدا دەکــرێ بە ســەر چەند شــێوەی 
و  دەوڵەتــی  جۆراوجــۆر وەک گەندەڵــی 

غەیری دەوڵەتی دابەش بکرێ. 
هــەر چەشــنە  واتــە  دەوڵەتــی  گەندەڵــی 
الدانێــک لــە یاســا و قەواعــد لــە الیــەن 
پێنــاو  لــە  دەوڵەتییــەوە،  کاربەدەســتانی 

بەرژەوەندی تاکەکەسی خۆیان. 
لــە ئەنجامــدا دەردەکــەوێ کــە نەهــادی 
دەوڵــەت بەهۆی دەســت بەســەرداگرتن بە 
ســەر هێــزی سیاســیدا ،لــە ناخــی خۆیــدا 
نیهادێکــی سیاســییە؛ کەوایــە هەر جۆرە 
گەندەڵییــەک لــە چوارچێــوەی نیهــادی 
دەوڵەتــدا، بــە گەندەڵــی سیاســی حســاب 
دەکرێت و بەکارهێنانی دەستەواژەگەلێک 
گەندەڵــی  ئابــووری،  گەندەڵــی  وەک 
ئەخاقــی، ماڵــی و بوروکراتیکی و هتد 
بــۆ ئــەو گەندەڵییانەی کە لە نێو نیهادی 
دەوڵەتــدا ســەر هەڵــدەدەن، دروســت نییــە. 
گەندەڵــی سیاســی لــە بــواری هەژماری 
چێ بوونی، چوارچێوەیەکی گەورە لەخۆ 
دەگرێــت. مینــاک گەندەڵــی بچــوک، 

گەورە و سیستماتیک.

جــۆری  چەنــد  سیاســی  گەندەڵــی 
دیکــەش لەخــۆ دەگرێــت کــە هەموویان 
ژێرکۆمەڵەی گەندەڵی سیاسین؛ وەکوو:
١. بەرتیــل )رشــوە(دان بــە کاربەدەســتی 

کەســی  کردنــی  رازی  بــۆ  دەوڵەتــی 
بەرتیلگــر تــا هێــزی سیاســی خــۆی لــە 
پێنــاو بەرژەوەندی تاکی بەرتیلدەر بە کار 

بهێنیت.
٢. ئیختاس :دزی کردنی کاربەدەستانی 

دەوڵەتی لە سەرچاوە دەوڵەتییەکان
٣. بــە زۆر وەرگرتــن: تاکی خاوەن هێزی 
سیاسی توانای خۆی بۆ زۆری کردن لە 

خەڵک بە کار دەهێنێت
٤. دەست تێوەردان لە هەڵبژاردن

٥. گەندەڵی لە یاسادا.
لــە  ئــەو گەندەڵییــە سیاســییانە  هەمــوو 
زۆربــەی دەوڵەتانــدا هەیە بــەاڵم جیاوازی 
لــە شــکڵ و شــێوە و جارەکانــی دووبــارە 

کردنەوەیدا هەیە. 
واتە لە دنیادا دەوڵەتی بێ گەندەڵی بوونی 
نییە بەاڵم بەپێی ئەو توێژینەوانەی کە لە 
الیەن کۆمەڵناس و سیاسەتزانانەوە کراون 
،گەندڵــی سیاســی لــە دەوڵەتانێکــدا کــە 
کاری سیاســی سازماندهی و ڕێکخستن 
و نەهادینــە نەکــراوە و هێــزی سیاســی 

لەوێــدا بێ چاودێــری و وەاڵمدانەوە بووە، 
گەندەڵی زۆر زیاتر لە دەوڵەتانی دیکەیە. 
ئەگــەر ئەمــری سیاســی ســازماندراو و 
قاعدەمەنــد نەکرابــێ ، هێــزی سیاســی 
دەگۆڕێت بۆ دارایی شەخسی و فەردی و 
بەرپرس و ڕەئیسی هێزی سیاسی لە پێگە 
و جێگــەی خاوەنــی ئــەو هێزە سیاســییەدا 
کاربەدەســتانی  و  دەدات  نیشــان  خــۆی 
دیکــەی دەوڵەتــی بــە پێــی نزیکایەتیــان 
لــە خاوەنــی هێــزی سیاســی، بــۆ خــراپ 
بەکارهێنانــی هێــز لــە پێنــاو بەرژەوەندی 

تاکەکەسیدا جێگیر دەکرێن. 
ئەنجامــی سرووشــتی ئــەو ڕەوشــە دەبێتە 
هێــزی  ســەرچاوەکانی  کردنــی  تــااڵن 
الوازبونــی  کلتــوری،  هێــزی  ئابــووری، 
و  یاســادانان  دەزگای  ســەربەخۆیی 
چاودێــری و دەبێتــە هۆی سیســتماتیک 
لــە  سیاســی  هێــزی  گەندەڵــی  بوونــی 

نەبوونی بەڕێوەبەری یاسادا. 
خاوەنــی هێــزی سیاســی بــە مەبەســتی 
ئابــووری  تێچووەکانــی  دابینکردنــی 

کەســی  بەرژەوەنــدی  ڕاگرتنــی  بــۆ 
لــە  گرتــن  پێــش  و  »فەردمحــوەر« 
بەهێزبوونــی دژبــەران ، تەواوی ســەرچاوە 
کۆنترۆڵــی  ژێــر  دەخاتــە  ئابوورییــەکان 
خــۆی و هەروەهــا بۆ ســەپاندنی ڕاســتی 
ئابــووری،  سیاســی،  حەقانیەتــی  و 
چاالکــی  ســنووردارکردنی  و  کلتــوری 
دژبەرەکانــی لــە چوارچێــوەی کلتوریدا، 
ســەرچاوە کلتورییەکانیــش دەخاتــە ژێــر 
کۆنتڕۆڵــی خۆی و لە ئەنجامدا مەنتقی 
زاڵ بــە ســەر هێــزی سیاســی کە لەســەر 
ئەساســی کۆنتڕۆڵــە، لە ســەر سیســتمی 
ئابــووری و کلتوریــدا زاڵ دەبــێ و دەبێتە 
پێشــکەوتنی  لەســەر ڕێــگای  بەربەســت 
ئەوانــی تــر بــەاڵم لە سیســتمە سیاســییە 
دێموکراتیکەکاندا بەهۆی ســەروەربوونی 
یاســا و دیســانتڕاڵبوونی هێــز، مەنتقــی 
ئەساســی  لەســەر  کــە  ئابــووری  هێــزی 
دیســیپلین و هێــزی کلتورییــە، بــە ســەر 

سیستمی سیاسیدا سەروەر دەبێ.



٧ ژمارە ٧٩٣ ، ١٨ی فێڤرییەی ٢٠٢١

زۆر جــاران وتــراوە و دەگوتــرێ کــە 
نەتەوەکانی نیشتەجێ لە جوغڕافیای 
ئێــران و بــە ڕوونــی کــورد، تــورک، 
عــەرەب، بەلــوچ، تورکمــان و باقــی 
نەتــەوە و کەمینــە ئیتنیکییــەکان لــە 
ناوەندگــەرای  دەســەاڵتی  ســێبەری 
تــاران، چ پێــش لە شۆڕشــی گەالنی 
ئێران و چ لە دوای ئەو، تووشی ستەم 
هاتوون و لە پەراوێزی هاوکێشــەکاندا 
خوێندنەوەیان بۆ کراوە و دەکرێ؛ بەاڵم 
ئــەم تێڕوانیــن و خوێندنەوە لە کوێ و 

لە چییەوە سەرچاوەی گرتووە؟
 ڕەنگــە ئاوڕدانــەوە لــە مێژووی ١٠٠ 
ساڵەی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی 
نەتەوانــە  و  گــەل  ئــەم  ئابووریــی  و 

کارێکی ســادە نەبێت و پێویســتیی بە 
کات و لێکۆڵینەوەی ورد و زۆر هەبێ 
بەاڵم بۆ ئەوەیکە ئەو کەتوارەمان زیاتر 
بــۆ ڕوون ببێتــەوە و بتوانین واڵمێکی 
لۆژیکــی و عەقاڵنــی بــۆ هــۆکاری 
بەگژداچوونــی ئــەم نەتەوانە بەرامبەر 
بــە کۆمــاری ئیســامی و عەقڵیەتی 
ناوەندگــەرای ئێــران بدۆزینــەوە لێــرەدا 
بــاس لــە دوو جــۆر ســتەم دەکەین کە 
گەالنی ستەملێکراوی ئێران بەشێوەی 

ڕۆژانە ئەزموونی دەکەن:
ئەمســاڵدا  ڕەزبــەری  مانگــی  لــە 
کــە  دێکــس«  »ئیــران  ماڵپــەڕی 
ڕێــکام  بــە  تایبــەت  ماڵپەڕێکــی 
بــە  کارە،  هەلــی  دۆزینــەوەی  و 
کەڵکوەرگرتــن لە داتا باڵوکراوەکانی 
بانکــی ناوەنــدی و ناوەنــدی ئامــاری 
لــە  خشــتەیەکی  تــاران  ڕێژیمــی 
و  ئاســانکاری  ســەرانەی  پێــوەری 
خزمەتگوزارییــە بانکییــەکان لــە هەر 

جاقل

٢١ی فێڤرییــە لــە الیەن ڕێکخراوی جیهانیی یونێســکۆوە بــە ناوی ڕۆژی جیهانیی 
زمانــی دایکــی ناودێــر کراوە و واڵتانی ئەندام لە یونێســکۆ ئــەم ڕۆژەیان بە فەرمی 

ناسیوە.
بەپێی پێناسە دەروونناسییەکان زمانی دایکیی منداڵ، زمانێکە کە دایک لە کاتی 
دووگیانبووندا قسەی پێ دەکات و دەکرێ بوترێ کە یەکەمین ئاوازێکە کە منداڵ 
دەیبیستێ. منداڵ بە تێپەڕبوونی کات و بیستنی بەردەوام، زمانی دایکی فێر دەبێت 
و هــەوڵ دەدات قســەی پــێ بــکات. کەم کەم دەس بە درووســتکردنی ڕســتە دەکات 
و لــە کاتێکــی کەمــدا فێر دەبێت هەســتەکان و داخوازییەکانی بەم زمانە بگوازێتەوە 

بۆ دەوروبەرییەکانی. 
لیكۆڵەران لە ســەر ئەو بڕوایەن کە فێربوونی زمانی دووهەم و ســێهەم بە ڕادەیەکی 
زۆر بەستراوەتەوە بە ڕادەی دەرکی منداڵ لە زمانی دایکی و توانایی شرۆڤەکردنی 
ئەم زمانە. بەم پێیە دەکرێ بوترێ کە زمانی دایکی، بناغەی فێربوونی زمانەکانی 

دیکەیە.
زمانــی دایکــی، زمانێکــە کە مرۆڤ توانایی قســەکردنی پێ فێــر دەبێ و تەنانەت 
الیەالیەکانی دایکیشــی بەو زمانە لە بیر دەمێنێت، خەســارگەلێک کە بەر مێشــک 
دەکەوێت لە ئاخرین قۆناغیشدا دیسانەوە ناتوانێ ببێتە هۆی لە بیرچوونەوەی زمانی 
دایکــی، هــەر بۆیــە، هەر مرۆڤێک دەبێ پێش بــە لەنێوچوونی زمانی دایکی خۆی 
بگرێت چونکە ئەمە گەورەترین دیارییەکە کە بە لەدایکبوون بە مرۆڤ دەبەخشرێت.

لە هەر کۆمەڵگایەکدا کە مرۆڤەکان لە خوێندن و پەروەردە بە زمانی دایکی بێبەری 
بن، بەدڵنیاییەوە دەســەاڵتێکی زاڵم و ســەرەڕۆی سیاســی بە ســەر ئەو کۆمەڵگایەدا 
حوکــم دەکات. لــەو کۆمەڵگایــەدا نادادپــەروەری ســەقامگیرە چونکــە زمانێــک بە 
ســەر زمانەکانی دیکەدا و کەســانێک بە ســەر کەســانی دیکەدا زاڵن. لەم چەشــنە 
کۆمەڵگایانەدا، دواکەتووییەکی سیســتماتیکیش زاڵ دەبێت، تاکەکان تووشی هەڵە 
تێگەشــتن لە بابەتە جیاوازەکان دەبن و زۆر جاریش ناتوانن داخوازی و خواســتەکانی 

خۆیان بە شێوەیەکی گونجاو و درووست دەرببڕن.
ڕێژیمی ئیسامیی ئێران بە دوورکردنەوەی مندااڵن لە زمانی دایکی و قەدەغەکردنی 
خوێنــدن بەم زمانە، هەوڵــی بێگانەکردنەوەی مندااڵن لەگەڵ فەرهەنگ، بیرمەندان، 
زمــان، مێــژوو و هەمــوو ڕابــردووی خۆیــان دەدات و بەپێــی پیانێک کە دایڕشــتووە 
منــدااڵن دەکاتــە نەســڵێک کە خۆیان بۆ کۆیلەبوون ئامادە بکــەن. دوورکەوتنەوە لە 
زمانــی دایکــی و پێشــگرتن لە بە زانســتی بوونی زمانی دایکی، نەســڵێک بەرهەم 
دەهێنێت کە ســەرەڕای نەبوونی باوەڕبەخۆبوون، هیچ دەرفەتێکیان بۆ گەشــەکردن و 

سەرکەوتن نامێنێ و مەحکووم بە نەمان و نەبوونن.
ســااڵنێکی زۆرە کــە ئــەم دەســەاڵتە لە هەوڵدایــە تاکوو لە رێگەگەلێکــی جیاوازەوە، 
زمانی کوردی بەرەو نەمان ببات، کە نموونەی هەرە بەرچاویشــی دەسبەســەرکردن و 

سەپاندنی سزای زیندان بە سەر مامۆستایان و وانەبێژانی زمانی کوردییە. 
کۆماری ئیســامی بە باســکردن لە مافی خوێندن بە زمانی دایکی لە پاڵ زمانی 
فارســیدا، تەنیا هەوڵی داوە کە خۆی وەکوو دەســەالتێکی دێموکراتیک بۆ والتانی 
دیکە پێناسە بکات، پێناسەیەک بەدوور لە ڕاستی کە تەنیا و تەنیا چەواشەکاریی 
تێــدا بــەدی دەکرێــت. لەڕاســتیدا ناوهێنانــی زمانەکانــی دیکە لە یاســای بنەڕەتیی 
ئێرانــدا تەنیــا و تەنیــا بڕینــی بیانوویــە، ئەگینا بــە ســەرنجدانێکی ورد تێدەگەین کە 
مەبەســتی کۆمــاری ئیســامی نــە بایەخــدان بــە زمانــی نەتەوەکانــی دیکەیــە و نە 
فێرکاری بەم زمانانە، بەڵکوو ئامانجی سەرەکی زاڵکردنی هەرچی زیاتری زمانی 

فارسی و پەراوێزخستنی زمانەکانی دیکە و نەتەوەکانی دیکەیە.
پاراســتنی زمانــی دایکــی و گرینگیــدان بــەم زمانــە لــەو ئەرکانەیــە کــە دەکەوێتە 
ئەستۆی تاک بە تاکی کۆمەڵگا و پێویستە کە هێز و کاتێکی زیاتری بۆ تەرخان 

بکرێت.
چاالکیی زۆربەی ئەنجومەن و فێرگەکانی زمانی کوردی لە شارەکانی کوردستان 
جێی بایەخە بەاڵم لەڕاســتیدا ئەرکی قورســتر دەکەوێتە ســەر شــانی زانایانی بواری 
زمــان و هەروەهــا بنەماڵــەکان کە لەم نێوانەدا ئەرکی دایکان وەکوو کەســانێک کە 
ســەرەتاییترین پێوەندییــە ســۆزداری، فیزیکی و دەروونییەکانیــان لەگەڵ منداڵ هەیە 

زۆر زیاترە.
دایکان ئەرکی قورســی پەروەردەییان لە ســەر شــانە، بۆیە زیاتر لە هەموو کەســێک 
دەتوانــن کاریگەریــی ئەرێنییــان لــە ســەر هزر و گەشــەی منداڵەکانیــان هەبێت و لە 

ڕێگەی جۆراوجۆرەوە هەوڵی فێرکردن و بارهێنانیان بەم زمانه بدەن. 
زمانی دایکی، زمانی دەربڕینی هەستەکانە، دایکان دەبێ بە پەروەردەی منداڵەکانیان 
فێریان بکەن کە زامی نەتەوەکەیان بناسن، تاکوو ئەوانیش لە داهاتوودا بتوانن بە دەم 

ئازار و خۆشییەکانی نەتەوەکەیانەوە بچن.
دایــکان دەبــێ منداڵەکانیــان فێــر بکــەن کــە بەندکرانــی مامۆســتاکان بــە تاوانــی 
فێرکردنــی زمانــی کــوردی، ناتوانێ داهاتــووی منداڵەکان لە بەنــد بکات و ئەوەی 
کە براوەی ئەم مەیدانەیە، ئیرادەی لەشکاننەهاتووی گەلێکە کە زمانی کوردی بە 

پێناسەی هەبوونیان دەزانن.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

ژنـــان و زمانـــی دایکی
ستەمی نەتەوایەتی و ستەمی چینایەتی 

دووانەی لێکدانەبڕاوی 
حوکمڕانیی کۆماری ئیسالمی

کام لــە پارێزگاکانــی ئێــران ئامادە و 
باڵو کردۆتەوە کە تێیدا پەردە لەســەر 
کەتواری بەکۆلۆنی ســەیرکردنی ئەو 
پارێزگایانە کە نەتەوەکانی ئێرانی تێدا 
نیشــتەجێیە و بەتایبەتی پارێزگاکانی 
کوردســتان، هەڵدراوەتــەوە و بەڕوونــی 
پارێزگاکانــی  کــە  دەردەکــەوێ 
کوردســتان کەمترین خزمەتگوزارییان 

لەم چوارچێوەیەدا پێ کراوە.
پارێــزگای  هاتــووە  ئامــارەدا  لــەو 
پارێــزگای  دوای  لــە  »ســنه« 
»سیســتان و بەلووچستان« کەمترین 
کــە  کــراوە  پــێ  خزمەتگوزاریــی 
لــە  ڕیاڵیــش.  میلیــۆن  ناگاتــە ١٠٠ 
دوای پارێــزگای »ســنە« پارێزگای 
»ورمێ« لە بواری کاروباری بانکی 
و پــارە کەمتریــن خزمەتگوزاریــی پێ 

کراوە.  
پارێــزگای »کرماشــان« لــە ڕیــزی 

خــوارەوەی ئەو ئامارەدا هاتووە و تەنیا 
لە چەند پارێزگا زیاتر خزمەتگوزاری 

پێ کراوە.
لــەم نێوانەدا تەنیا پارێزگای »ئیام« 
بەبــەراورد  خزمەتگــوزاری  زیاتریــن 
دیکــەی  پارێزگاکانــی  لەگــەڵ 
ئەویــش  کــە  پێکــراوە  کوردســتان 
و  گاز  پرۆژەگانــی  بەهــۆی  ڕوونــە 
پارێزگایــەدا و هەوڵێکــە  لــەو  نەوتــە 
بــۆ هەڵلووشــینی زیاتــر و یاســاییتری 
ســامانە ژێرزەوینییەکانی ئیام نەک 
ئــەو  دانیشــتووانی  بــە  خزمــەت  بــۆ 

هەرێمە.
جیا لەم ستەم و هەاڵواردنە چیانیەتییە 
زەق و بەرچــاوە کــە ئامــاژەی پێکــرا 
چەشنێک لە ســتەمی سیستماتیکی 
نەتەوەییــش لەگۆڕێدایە کە ئاوڕێکی 
خێرا بەســەر مێژووی پڕ لە شــوورەیی 
کۆماری ئیسامی و گەڕان بەدوای، 
لــە یادگەی تاک بــە تاکی خەڵکی 

کوردستاندا بوونی هەیە؛ هەر لە هێرش 
و پەالماری پاسدارانی نەزانییەوە بگرە 
تــا دەگاتــە هەوڵدان بــۆ خاپوورکردنی 
شــار و گوندی ئەم نیشــتمانە و ئێعدام 
و  ژن  و  کــوڕ  و  کــچ  کوشــتنی  و 
پیــاوی کورد! کــە نوێتریــن نموونەی 
»مێهــرداد  بێبەزەییانــەی  کوشــتنی 
تاڵشی« گەنجی ٢١ ساڵەی خەڵکی 
١٨ی  ڕێکەوتــی  کــە  دیواندەرەیــە 
ڕێبەنــدان تەرمی بێ گیانی ڕادەســتی 
بنەماڵەکــەی کــرا و ڕۆژی دواتــر بە 
بەشــداری مەئمــورە ئەمنیەتییەکانــی 
ڕێژیم و لە کەشــێکی تەواو پۆلیسیدا 

بە خاک سپێردرا. 
هێــزی بەناو ئینتزامــی ڕایگەیاند کە 
ناوبــراو مــاددەی ســڕکەری پــێ بووە 
بــەاڵم بنەماڵــەی و کەســوکارەکەی 
دەڵێــن کــە ئــەو لــە هەمــوو ژیانیــدا 
تەنانەت یەک سیگاریشــی نەکێشاوە 

بــووە.  وەرزشــکار  بەپێچەوانــەوە  و 
هەروەهــا باوکی ناوبــراو ڕایگەیاندووە 
نیشــان  تەرمەکەیــان  کاتێــک  کــە 
داوە جێگــەی ئــازاردان و ئەشــکەنجە 
بــە جەســتەیەوە بــووە لەحاڵێکــدا کــە 
بەنــاو پۆلیســی تــاران ئــەم قســەیەی 
وتوویەتــی:  و  کردووەتــەوە  ڕەد 
جــۆرە  هیــچ  گرتنگەکانمانــدا  لــە 
ئازاردانێــک بوونی نییە! ئیدیعایەک 
کــە مەگــەر تەنیا خۆیــان باوەڕی پێ 
بکــەن دەنــا کــێ هەیە کــە نەزانێ لە 
ئێراندا چلۆن لەگەڵ دەسبەســەرکراوان 

دەجووڵێنەوە.
هەمــوو  لــە  زیاتــر  کوردســتاندا  لــە 
شــوێنێکی تــری ئێــران ئــەم حاڵەتانــە 
هەبــووە و بەدڵنیاییــەوە لە داهاتووشــدا 
هەتا ئەو سیستمە لەسەر کار بێ، هەر 

بوونی دەبێ. 
هۆکارەکەشــی بریتییــە لــە ڕوانینــی 
داگیرکەرانــەی کۆمــاری ئیســامی 

دژەمرۆییەکانیــان  یاســا  بوونــی  و 
بەرامبــەر بــە خەڵکانــی وەک خۆیان 

دەڵێن :«غیرخودی«. 
ئــەو کەســانەی کــە وەک ئــەوان بیر 
ناکەنــەوە، وەک ئــەوان ناژیــن، وەک 
و  ســامان  بەســەر  دەســتیان  ئــەوان 
داهاتــی کــەاڵن و وردی کۆمەڵــگادا 
نەگرتــووە و منداڵەکانیــان لــە ژیانــی 
الکچێریدا ناژین. ژیانێکی الکچێری 
کــە تەنانــەت بەشــێک لــە ماڵپــەڕ و 
ڕێژیمیــش  خــودی  ڕۆژنامەکانــی 
نەیانتوانیــوە لە ئاســتیدا چاو بنووقێنن 
و لەژێرنــاوی »ناباوەڕتریــن کەلێنــی 
چینایەتی و کۆمەاڵیەتی لە مێژووی 
واڵتێک« ئاشــکرایان کــردووە کە لە 
تارانــدا نرخی هەنــدێ لە بەرهەمەکان 
بــەم  زنجیرەیــی  پێتشــۆپێکی  لــە 
خۆراکــی  »کۆنســێروی  چەشــنەیە: 
گۆشــتی تەڕ تایبەت بۆ سەگ ٥٥٠ 

تایبەتــی  کۆنســێروی  تمــەن،  هــەزار 
ســەگ بــە تامــی مریشــک و بۆقلە 
٣٦٠ هــەزار تمــەن، خۆراکی تایبەتی 
خشــۆکەی  وێــڕای  پڕۆبیۆتیــک 
وشــککراو تایبــەت بــۆ »هێمێســتێر« 
٢٢٠ هــەزار تمــەن، وێنجــەی بۆنــدار 
بەرهەمهاتــوو لــە شــاخەکانی ئاڵــپ 
تایبەت بۆ جوێنەرەکانی وەک سمۆرە 

و مشک بە ٣٠٠ هەزار تمەن!
جــار   ٢ تێچــووی  و  پــارە  واتــە 
ئاغــازادەکان  ســەگێکی  خواردنــی 
یەکســانە لەگەڵ داهاتــی مانگانەی 
بنەماڵەیەکــی ٤ کەســی لــە ئێرانــدا! 
ئەمــە ئــەو ســتەمە چینایەتییەیــە کە 
وێڕای ستەمە نەتەوایەتییەکان لەالیەن 
کۆمــاری ئیســامییەوە دەرحــەق بــە 
خەڵکانی ئێران دەبینرێت؛ حکومەتێک 
کە ئیدیعــای بەڕێوەبردنی حکومەتی 

داد و دژەهەاڵواردن دەکات!

جیا لەم ستەم و هەاڵواردنە چیانیەتییە زەق و بەرچاوە کە ئاماژەی پێکرا چەشنێک لە ستەمی سیستماتیکی 
نەتەوەییش لەگۆڕێدایە کە ئاوڕێکی خێرا بەسەر مێژووی پڕ لە شوورەیی کۆماری ئیسالمی و گەڕان بەدوای، لە 

یادگەی تاک بە تاکی خەڵکی کوردستاندا بوونی هەیە؛ 
هەر لە هێرش و پەالماری پاسدارانی نەزانییەوە بگرە تا دەگاتە هەوڵدان بۆ خاپوورکردنی شار و گوندی ئەم 

نیشتمانە و ئێعدام و کوشتنی کچ و کوڕ و ژن و پیاوی کورد

ئەو کەسانەی کە وەک ئەوان بیر ناکەنەوە، وەک ئەوان ناژین، 
وەک ئەوان دەستیان بەسەر سامان و داهاتی کەاڵن و وردی کۆمەڵگادا نەگرتووە و 

منداڵەکانیان لە ژیانی الکچێریدا ناژین



  ژمارە ٧٩٣ ، ٣٠ی ڕێبەندانی ٨١٣٩٩

ئــه وه  ته واو مانگێک به  ســه ر ده ســتووری 
به رپرســی ده زگای قه زایــی ڕێژیمی ئێران 
تێده پــه ڕێ کــه  هاتــه  کرماشــان و ئه مری 
کــرد لــه  مــاوه ی مانگێکــدا گیروگرفتی 
ئه وه شــی  بکــرێ؛  چاره ســه ر  کۆڵبــه ران 
ڕاگه یانــد کــه  قاچاخچــی ســه ره کی ئه و 
کۆشکنیشینانه ن که  له  هێندێک کۆڵبه ر 
هه روه هــا  وه رده گــرن!!  نابه جــێ  که ڵکــی 
به پێــی پێگــه ی هه واڵــده ری خه به رئانایــن 
ڕه ئیســی گوتوویه تی: کۆڵبه ری پێویسته  
بــه  یاســایی بکــرێ! بڵێی ڕه ئیســی یاســا 
و  تاریــف  ئــه و  شــاره زای  یــان  نه ناســێ 
پێناسه یه  نه بێ که  بۆ کار و پیشه  دیاری 
کراوه  و یان ته نیا خه ڵکی پێ ســاویلکه یه  

و ده یهه وێ ئه وان سه رکیسه  بکات؟ 
مۆڵەتــی یــه ک مانگه ی ڕه ئیســی ته واو 
بــوو؛ هیــچ کارێک بۆ کۆڵبــه ران نه ک 
لــه  پارێــزگای ورمــێ و ســنە بەڵکــوو له  
پارێــزگای کرماشــانیش نه کــراوه ! به  پێی 
به نــدی ٢٨ی یاســای بنه ڕه تــی کۆماری 
ئیسامی، » هه ر که س مافی هه یه  هه ر 
پیشــەیەک کــه  پێــی خــۆش بــێ و دژی 
ئیســام و مه ســڵه حه تی گشــتی و مافی 
خه ڵــک نه بێ هه ڵبژێرێ. ئه رکی ده وڵه ته  
بــه  له به رچاوگرتنی پێویســتیی کۆمه ڵگا 
بــه و پیشــه یانه ، بــۆ هه مــوو کــه س بواری 
ده ستڕاگه یشــتن به  کار و هه لی یه کســان 

بۆ وه ده ستهێنانی پیشه  بڕه خسێنێ«. 
هه روه هــا لــه  به نــدی ٢٩شــدا هاتــووه : » 
پێویســته  بــه  که ڵکوه رگرتــن له  ئاسایشــی 
لــه   اجتماعــی(  )تامیــن  کۆمه اڵیه تــی 
پیــری،  بێــکاری،  خانه نشــینی،  بــواری 
تێمانــه وه   بێبنه وانــی،  له کارکه وتوویــی، 
بــه   پێویســتی  و  ڕووداو  و  پێشــهات  و 
بێهداشــتی و ده رمانــی و  پێڕاگه یشــتنی 
چاوه دێری پزیشــکی به  شــێوه ی بیمه یی و 
شــتی تــر، مافێکی گشــتییه .« ئــه وه  له  
حاڵێکدایه  که  کۆڵبه ری نه ک پیشه  نییه  

مام سەید

کۆڵبه ری له  نێو گه مه ی سیاسیی ده سه اڵتدا 

به ڵکــوو  کارێکــه  لــه  ڕووی ناگوزیــری و 
بێکاری. 

کۆڵبــه ر قــه ت دڵی به و کاره  خۆش نه بووه  
قــه ت ئه رخه یــان نه بــووه  چوونکــه  نه  قه ت 
تێــری کردووه  و نه  قه ت پێی پشــت گه رم 
بووه  و نه  قه ت وه ک پیشه  هه ڵیبژاردووه . 
و  داهاتــوو  هیــچ  ئــه وه ی  له بــه ر 
دڵگه رمییەکی به و کاره  نه بوو. هه میشــه  
لــه  ڕووی ناچــاری و له برســان و له بــه ر 
دابینکردنــی بژێــوی ڕۆژانــه  و ڕووســپی 
بــوون لــه  نێــو مــاڵ و منداڵــی ده ســتی 
داوه تــه  ئــه و کاره . له گه ڵ ئــه وه ی ته واوی 
مه ترســییه کانی ڕێــگای لــه  به رچاو بووه  
هه مــووی بــه  گیان له  ڕێگــه ی ژیانێکی 
ئابڕومه ندانــه دا کڕیوه . ســینگی خۆی به  
گولله وه  ناوه  و به  شــه وی تاریک به فری 
هه تــا به ژنێــی بڕیوه  و وه ســه ر مین په ڕیوە 
و هــه زاران مه ترســی دیکــه ی له  ڕێگه ی 
منداڵــی  و  مــاڵ  نانــی  وه ده ســتهێنانی 

به زاندووه . 
بــه اڵم دیســانیش ئــه وه ی له گــه ڵ کۆڵبه ر 
ده کــرێ  ســنوورانه   لــه و  کاســبکار  و 
ئــه و  ئینســانییه تی  ڕێــزی  بــه   بێڕێزییــه  
ئینســانه  هــه ژار و  بێده ره تانــه . ڕه نجێکــی 
زۆر و داهاتێکــی کــه م له بــه ر بێعه داڵه تی 
کۆمه اڵیه تــی و جیــاوازی و هــه اڵواردن 
لــه  دابینکردنــی ســه رچاوه  و ســه رمایه  له  
نه کــردن  دابیــن  و  ســنوورییه کان  ناوچــه  
پتــه وی  ژێرخانێکــی  ڕه چاونه کردنــی  و 

ئابووری له و ناوچانه یه . 
ئه وه  بوارێکه  هێندێک له  ســه رانی ڕێژیم 
بــۆ هێشــتنه وه ی خه ڵــک لــه  هــه ژاری و 
نانه زگــی و بێده ره تانیدا  هێناوییه ته  ئاراوه . 
کۆڵبــه ری کارێکــه  کــه  هیــچ چه شــنه  
و  ده رمانــی  و  بیمه یــی  داکۆکییەکــی 
بێــکاری و خانه نشــینی نییــه ! هــه ر کات 
ئه و که له به ر و ڕێڕه وه یان داخســت خه ڵک 
دێته وه  سه ر حولله مه ره سێ! یانی له ڕاستیدا 
هیچ چه شنه  سه رمایه گوزارییەکی له سه ر 

ناکرێ. 
ئه وه ی له و کاره ی وه به ر کۆڵبه ر ده که وێ 
ته نیــا بژیــوی نه مــر و نــه ژی ڕۆژانه یــه . 

ئــه وەی هه بــێ بۆ ده وڵه ت و ســه رمایه دار 
و ده اڵڵ ده بێ. 

لــه  الیه کی دیکــه وه  کۆڵبه ری کارێکی 
هه میشــه ی نییــه  لــه وه ش خه راپتر هه موو 
کات ژیانــی لــه  مه ترســی جۆراوجــۆری 
ڕێــگا  و  کار  ســه ختی  و  سروشــتی 
بێیاســادایه !!  ســنوورپارێزی  هێــزی  و 
ناچێتــه   بــه اڵم  کۆڵبــه ری ڕاســته  کاره  
ڕه ئیســی  یاســایی!  پیشــه گه لی  ڕێــزی 
چۆن به  یاســایی ده کا، دیــار نییه !! ئه وه  
بــه  یاســاییش کــرا! ئایا ئه وه  به  پیشــه ی 
به شــه ری دێتــه  ئه ژمار!؟ لــه  کوێی دنیا  
وه ها پیشه یه ک بوونی هه یه !؟ ئه وه  ته نیا 

شکاندنی شکۆی مرۆڤی کورده . 
ئه وه  ته نیا بێڕێزی به  خه ڵکی سنوورنشینه ! 
ئــه و  ئینســانییه تی  بــه   بێڕێــزی  ئــه وه  
ئینســانه یه  کە له  ڕێگای وه ده ســتهێنانی 
نانی ڕۆژانه دا ملکه چی زۆرداران نابێ! 
له گــه ڵ ئه وه ی ڕێژیم هیچکات له  بیری 
ڕه خســاندنی هه لــی کاری ئابڕوومه ندانه  
بــۆ ناوچه  ســنوورییه کان نه بــووه  و نابێ،  
واده  و به ڵێنی بێبنه ما و هه ڵخه ڵه تێنه ریش 
به  خه ڵک ده دەن و درۆیان له گه ڵ ده که ن 
ده ســه اڵتدارانی  نیــن!  وه اڵمده ریــش  و 
کۆمــاری ئیســامی لــه  ڕێبــه ره ره  بگــره  
هه تــا ســه رکۆمار و نوێنه رانــی پارێــزگا 
سه رســنوورییه کان له  مه جلیس و وه زاره ت 
و دامــوده زگا ئابوورییــەکان و ئاسایشــی 
و  نیزامــی  هێزه کانــی  و  کۆمه اڵیه تــی 
ئینتیزامیش قســه یان له  چاره ســه رکردنی 
بــه   گیروگرفتــی کۆڵبــه ران کــردووه  و 
ڕواڵــه ت هاوخه مییان له گــه ڵ ده ربڕیون و 
واده  و به ڵێنــی درۆ و سه یروســه مه ره یان 
پێــداون و لــه  کۆتاییــدا وه ک بڵقی ســه ر 
و  قســه   ته نانــه ت  پووقاونه تــه وه !  ئــاوێ 
واده ی خامنه یــش هیــچ بڕی نه کردووه  و 
ئه ویــش بــه  درۆ ده رچــووه !! بــه اڵم ئه وه ی 
سیاســه تی فه رمــی خۆیــان بــووه ! ئه وه ی 
بــه  ڕواڵــه ت باســی ناکــه ن و بــه  کــرده وه  
و  ڕێگــری  ده بــه ن!  به ڕێــوه ی  لێبڕاوانــه  
و  کۆڵبــه ر  بــه   ســه باره ت  توندوتیــژی 
کاســبکاری سه رســنووره  کــه  ڕۆژ نییــه  

هێزی سپا و هه نگی مه رزی کۆڵبه ران و 
کاسبکاران نه ده نه  به ر گولله  و نه یانکوژن 
و کــۆڵ و مــاڵ و داهاتیــان لــێ زه وت و 
گرده نشــینیان نه که ن و ســنووره کانیان لێ 
مینڕێــژ و تێلبه ند نه کــه ن! ئه و یه ک بان 
و دوو هه وایــه  بــه  هــۆی دوژمنایه تــی و 
بچــووک کردنــه وه ی گه وره یــی نه فس و 
دابه زاندنی بۆ شــارۆمه ندی ده رەجه  چه ند 
و داڕشــتنی ئابوورییه کــی سســت و که م 

هێز له  ناوچه  سنوورییه کانه . 
ناوچــه   له خه مــی  به ڕاســت  ئه گــه ر 
ســنوورییه کانن  بۆ ســێ جــار له  مه جلیس 
له گــه ڵ بــه  ناوچــه ی ئــازادی تیجــاری 
بوونــی »مه ریــوان« دژایه تیــان کــرد و 
به اڵم سه له فچه گان چوون که  له  »قومه » 
و ناوه نــدی ئێرانیشــه  بــه  ناوچه ی ئازادی 
تیجاری هه ژمار ده کرێ! بۆ شــتێک که  
یاســای بــۆ داڕێــژراوه  و فه رمییــه  بوار و 
هه لومه رج و ناوچه یه کی زۆریش گونجاوه  
پێته وه  ڕه وا نابینن! به اڵم به  درۆی خۆیان 
شــتێکی نایاســاییت بۆ به یاسایی ده که ن! 

به راستی جێگای سه رسووڕمان نییه  ؟
ئــه وه ی  له گــه ڵ  ســنوورییه کان  ناوچــه  
گه لێــک تایبه تمه نــدی تایبه تــی خۆیــان 
ئابــووری  گه شــه ی  ده روازەی  و  هه یــه  
زۆر  ناوه نــد  له گــه ڵ  به بــه راو رد  واڵتــه ! 
بێبه ش کراون!  به  بیانوو ی ئه وه ی سنوور 
ناسه قامگیر و نائه منه ! ناکرێ هێندێک 
کارگــه  و کارخانه ی زه به الح و گه اڵڵه ی 
نه ته وه یی )طرح ملی( و مامناوه ندی لێ 
دابمــه زرێ! هه روه ها به هــۆی دووربوون له  
ناوه ند له  گه لێک خزمه تگوزاری و هه ل و 
ده رفه تــه کان کار و خزمه تگوزاری بێبه ش 
ده بــێ هیچ! گه لێک مه ترســی ده ره کیش 
له سه ر دانیشتووانی سه ر سنووره کان هه یه ! 
لــه  عه ینــی حاڵــدا گه لێــک به ربه ســتی 
یاســا  بــه   هێندێکیــان  کــه   ناوخۆیــش 
ڕێکخــراون و هێندێکیــش به پێی که شــی 
و  دامــه زراوه   بــۆ  ڕێوشــوێنی  ناوچه کــه  
پارێزه رانی سنوور که  گوێیان ئاو دراوه  به  
نایاســایی هه ڵســووکه وت له گه ڵ خه ڵک 
ده کــه ن. ئــه وه  لــه  حاڵێکدایه  کــە ئه رکی 

ســه ره کی ده وڵــه ت ئه وه یــه  هه لــی کار بۆ 
خه ڵکــی خــۆی بڕه خســێنێ، که چــی بــه  
فه رمــی لــه  ناوچــه  ســنوورییه کان نه ک 
ڕێگه  به  کارگه  و کارخانه ی گه وره  نادا 
که  ببێته  ســه رچاوه ی دابینکردنی بژیوی 
بیمــه  و خانه نشــینی  ژیانــی خه ڵــک و 
به ڵکــوو ڕێگــه ی ئاڵووێــری سنووریشــی 
لــێ قه ده غــه کــردوون. ئــه و که له بــه ره ی 
وه ک ڕێــڕه وی کۆڵبــه ری چه نــد ســاڵ 
بــوو خه ڵــک پێیــدا هاتووچــۆی ده کــرد! 
دزان  کێشــه ی  و  به رچاوته نگــی  له بــه ر 
ئه ویــش هه ڵوه شــاوه  و داخــرا!   هه رچه نــد 
چوارچێــوه ی ئــه و که له به ر و ڕێڕه وانه  که  
بۆ کۆڵبه ران دیاری کرابوو شتێک نه بوو 

که  ببێته  چاره سه رێک بۆ داهاتوویان .
لــه  ئێرانــدا هیــچ یاســایه ک دانه ڕێــژراوه  
لــه   کارکــردن  بــۆ  نه کــراوه   په ســه ند  و 
ســنووره کان. شــتێکی وا لــه  ده ســه اڵتی 
یاســادانانی ناوه نــددا نه هاتۆتــه  گــۆڕێ!! 
یانــی یاســا ئه و حه ق و مافــه  بۆ کۆڵبه ر 
بــه  فه رمــی ناناســێ و چوارچێوه یه کــی 
دیاریکراو که  بتوانێ له م ڕێگه یه وه  دابینی 
بژێــوی ژیانــی خــۆی و مــاڵ و منداڵی 
بــکا لــه  ئــارادا نییــه ! بۆیه  کۆڵبــه ری به  
شــوغڵ و پیشــه  نایەته  ئه ژمار و ئه وه یکه  
ڕه ئیســی و ســه رانی کۆماری ئیســامی 
له به رچاویــان  سنوورنشــین  خه ڵکــی  بــۆ 
گرتــووه  ده یانهه وێ کۆڵبه ری به  یاســایی 
بکــه ن! قــه ت بــه  مه ســڵه حه ت و قازانجی 
خه ڵکــی ئــه م ده ڤه رانــه  نییــه ! بــه  فه رمی 
کردنی کۆڵبه ری زه ربه یه کی قورســه  که  
له  خه ڵکی و شــاره  ســنوورییه کان ده درێ! 
خه ڵک ده بێ له و ژیان و گوزه رانه  ناخۆشه  
بێنه ده رێ، به شــی ئه و خه ڵکه  به شمه ینه ته  
ته نیا کۆڵبه ری و کاری تاقه تپڕووکێن و 
کارگه ری و کار بۆ خاوه ن ســه رمایه کان 
و ده اڵاڵن نییه . کۆڵبه ری شوغڵ و پیشه  
نییــه  پیویســته  ئــه و خه ڵکــه  پیشــه یه کی 
و  ژیــان  کــه   هه بــێ  شــه رافه تمه ندانەیان 

داهاتووی دابین بکا. 
کاتــی پیــری ده ســگیری بــێ، کارێــک 
ســه رچاوه ی  خه ڵــک  بــۆ  هــه م  بکــرێ 

داهــات بــێ و هــه م ناوچه که  گه شــه  بکا 
و هــه م یارمه تیده ری په ره پێدانی ســنوور و 
بردنه ســه ری هه نــارده  و به رهه مــی ناوخــۆ 

بێ.
پێویســته  خه ڵک داواکانیان له  ســه ره وه ی 
کۆڵبــه ری بــێ، داوای ئاوه دانــی شــار و 
هه لــی کار  ڕه خســاندی  و  ناوچه که یــان 
بــۆ ده رچووانــی زانکۆکان بێننــه  ئاراوه  و 
چاویــان لــه  کۆڵبــه ری نه بێ که  شــوغڵ 

نییه . 
پێویســته  فکرێکی تازه  بۆ ئه مڕۆی تازه  
و ســبه ی گه ش بکرێته وه ، با ڕێگایه کی 
دیکــه  بــه  فۆڕمێکی دیکه  کــه  بتوانرێ 
هــه م کار بــۆ خه ڵــک و الوانــی بێــکار و 
پێگه یشــتوو بخوڵقێنــدرێ و هــه م ئه و باره  
قورســه  له ســه ر شــانی ئه و مرۆڤه  شه ریفه  
بێته خــوار. دوژمــن له خه می ئه و خه ڵکەدا 
نییــه . ئــه وان گه مــه  بــه  خه ڵــک ده که ن، 
ئه گه ر ویستبایان کارێک بۆ ئه و خه ڵکه  
بکــه ن بــۆ چه ندیــن ســاڵه  ڕایانگرتــووه  و 
پــووش به ســه ریان کــردووه  کــه  دێنــه  نێــو 
خه ڵــک وه بیریان دێته وه  و قســه یه کی بێ 
کرده وه ی لێ ده که ن! بۆ ئه و پیشه  و کارانه  
بــۆ خه ڵکــی ناهێنــن کــه  ڕێگه پێــدراون و 
ده بنــه  هۆی گه شــه ی ئابــووری ناوچه  و 
ده وڵه مه ندبوونــی خه ڵــک! ته نانه ت ڕێگه  
له وانــه ی ســه رمایه یان هه یــه  و ده یانهه وێ 
بکــه ن  ســه رمایه گوزاری  ناوچانــه   لــه و 
ناهێڵن! پێویســته  خه ڵک ئه و به رپرسانه ی 
ڕێــڕه وی  بووژانــه وه ی  باســی  و  دێــن 
کۆڵبــه ری ده کــه ن تڕۆ بکه ن و پێیان بڵێن 
نایاساییمان بۆ به  یاسایی مه که ن بەڵکوو 
ئه وانــەی یاســایین بــۆ ئێره یــان ڕاکێشــن. 
هــه ر چه نــد ئــه وان نایکــه ن بــا بۆخۆمــان 
ده ســت لــه و کاره  کــه  به  پیشــه ی مرۆڤ 
نایەتــه  ئه ژمــار و تاقه تپڕوکێنــه  هه ڵگرین 
و چاومــان لــه  واده  و به ڵێنــی بــه درۆی 
ده ســه اڵتدارانی ئــه و واڵتــه  نه بــێ! هه موو 
هــه ر درۆ ده کــه ن. کۆڵبــه ری نابــێ بــه  
شــوغڵ ئه گــه ر بیشــیکه ن نابــێ خه ڵکی 
به شــه ره فی ناوچه  ســنوورییه کان قه بووڵی 
بکه ن. چونکه  ئاکامی ته نیا کۆیله تییه .



٩ ژمارە ٧٩٣ ، ١٨ی فێڤرییەی ٢٠٢١

 بەشی بیست و حەوتەم 

مریەم عەلیپوور

  )EQ( ٦:٦ هۆشی هه ستیاری

هۆشی هه ستیاری )EQ( بۆ تێگەیشتن و 
کارتێکەری لەسەر خۆت و کەسانی دیکە.
ڕوانگەیەکــی  هەســتیاری  هۆشــی 
هەبوونــی  لەســەر  دەروونناســییە 
هەڵســەنگاندنی  و  تێگەیشــتن  توانــای 
دیکــە  کەســانی  و  خــۆت  هەســتەکانی 
و  یەکتــر  لــە  ئەوانــە  جیاکردنــەوەی  و 
شــێوازی بەکارهێنانیان لە هەڵســوکەوتی 
هەســتیاری  هۆشــی  ڕۆژانــەدا. 
و  جوواڵنــدن  هەســت  بــۆ  ڕوانگەیــەک 
کارتێکــردن بــە مەبەســتی تێگەیشــتن و 
گۆڕانکارییــە؛ یــان بــە واتایەکــی دیکە 
هه ســت  تێگه یشــتن،  توانــای  هەبوونــی 
جوواڵنــدن، کۆنتڕۆڵ کــردن، کارتێکردن 
و گۆڕینــی خــۆت و که ســانی دیکــه. 
هێندێــک لــە دەروونناســان ئاوا پێناســەی 
دەکەن و دەڵێن: هۆشــی هەســتیاری یانی 
هەبوونی توانای دۆزینەوە و تێگەیشــتنی 
هۆکاری شــێوەی هەڵســوکەوتی خۆت و 
کەســانی دیکە لە ژیانی کۆمەاڵیەتیدا.  
لــە کــۆی ئــەو پێناســانە مــن پێــم وایــە 
هەبوونی هۆشــی هەســتیاری بــۆ زاڵبوون 
ئەوەیکــە  نــەک  هەســتەکانە،  بەســەر 
بکــەن.  کۆنتــڕۆڵ  تــۆ  هەســتەکان 

هه ســتیاری  هۆشــی  کــه   که ســێک 
ده توانێــت  باشــتر  بێــت،  له ســه ره وه  
پێوه نــد  بەیه کــه وه  به شــه   ســێ  ئــه و 
وه کــوو:  گرێــدان (  بداته وه)پێکــه وه  
)زیره کــی(  مێشــکی  توانــای   .١
کارکردنــی  فیسیۆلۆجی)زانســتی   .٢
لــه ش(  ئه ندامه کانــی  ئاســایی 
)ڕه فتــاری(  هەڵســوکەوت  تیــۆری   .٣

بــۆ بەهێزکردنــی هــەر یــەک لەوانــەش 
بکەیــن.  ڕاهێنــەری  دەتوانیــن 
ڕاهێنەری بە مەبەســتی باشتر تێگەیشتن 
و  هەســتەکان  کردنــی  کۆنتــڕۆڵ  و 
لەگــەڵ  کــردن  هەڵســوکەوت  شــێوازی 
هەســتەکان. ڕاهێنەری کردن بەمەبەستی 
هەســتیاری.  هۆشــی  بەهێزکردنــی 
ڕوون  بەڵگــە  بــە  ئەوەیــان  توێژینــەران 
کردۆتــەوە و ســەلماندوویانە کــە ئەگــەر 
بەشــێکی مێشــک بێ کەڵــک بمێنێتەوە 
و دەکار نەکــرێ یــان ڕاهێنــەری لەســەر 
نەکــرێ وردەوردە بــێ کەڵک دەبێت و لە 
نێــو دەچێــت. یانی ئەگەر بــۆ ماوەیەکی 
ژیانێکــی  نێــو  لــە  بــەردەوام  یــان  زۆر 
ئاســایی و ڕووتینــداردا بــی، ئــەو کات 
دەکەوێتــە  زۆر  زەختێکــی  و  گوشــار 
ســەر هــزر و بیرکردنەوەکانــت و ئــەوەش 
بێهێزبوونــی هۆشــی  بــۆ  دەبێــت  هــۆکار 
هەســتیاری و توانــای پێوەنــدی گرتنــت. 
لەڕووی زانســتییەوە سەلمێندراوە مێشک 
هەمــوو ئەرکەکانــی ژیــری، کۆنتــڕۆڵ 
کــردن و تێگەیشــتن و ... هتــد دەکات، 
تایبەتــی  گرنگــی  دەبــێ  بۆیــە  هــەر 
پێبــدرێ و بەردەوام لــە نوێکردنەوەدا بێت. 
نوێکردنــەوە لــە ڕێــگای دانــی زانیــاری 
بەشــێوەی  مێشــک  بەکارهێنانــی  و 
و  گەمــە  هێندێــک  و  سیســتماتیک 
پڕکردنــەوەی  وەکــوو:  مێشــکی  یــاری 
یــاری  یەکتربــڕ،  وشــەگەلی  خشــتەی 
 Sudoku/ماتماتیــک( بیــرکاری 
و  نیــگار  وێنەیی)بەشــێوەی  یــاری   ،)
ژمــارە(، هەڵهێنانــی مەتــەڵ، خوێندنــەوە 
تایبــەت  بــە  خــۆت  بــە  گەشــەدان  بــۆ 
تــەون  چنیــن،  فکرییــەوە،  ڕووی  لــە 
هتــد.   .... و  دەســتی  کاری  کــردن، 
لــە بەشــی پێشــوودا باســی ئــەوەم کــرد 
کــە بەپێــی توێژینــەوەی زانایانــی بــاری 
مێشــک، مێشــک زیاتر لە سەد میلیارد 
دەمارخانــەی تێدایــە و هــەر یــەک لــەو 
لــە  بــە زیاتــر  دەمارخانانــەش پێوەندییــان 
حــەوت هەزار دەمارخانــەی دیکەوە هەیە. 
تاقیکردنەوە زانســتییەکان ســەلماندوویانە 

وەرگرتنــی  بــە  دەمارخانانــە  ئــەو  کــە 
زانیــاری دەتەنرێنــەوە و گەشــە دەکەن. تا 
ئەو دەمارخانانەی مێشکمان پڕ بکەین لە 
زانیــاری، باشــتریش دەتوانین بۆ هەبوونی 
ژیانێکــی خۆشــتر گۆڕانــکاری بکەیــن. 
بێــت،  زۆرتــر  زانیاریمــان  و  زانســت  تــا 
دەســەاڵت، هێــز و تواناشــمان زیاتــر دەبێت 
کارامــە  مرۆڤێکــی  وەک  زیاتــر  و 
بــۆ  چ  و  خۆمــان  بــۆ  چ  چــاالک  و 
دەبیــن.  کەڵــک  بــە  کۆمەڵگەکەمــان 
بەهێزکردنــی  خــوارەوە  وێنــەی 
ڕێــگای  لــە  هەســتیاری  هۆشــی 

دەدات.  پیشــان  ڕاهێنــەری 
 

هەر وەک پێشــتریش باســم کرد کاتێک 
بــن  ئەرێنــی  بیرکردنەوەکانــی  مــرۆڤ 
هەستەکانیشــی ئەرێنی دەبــن و ئەوانەش 
هــۆکارن بــۆ هەبوونــی هەڵســوکەوت یان 
ڕەوشتی ئەرێنی؛ هەر بۆیە ئەو مرۆڤانەی 
بیرکردنەوە و هەســتەکانیان ئەرێنییە هەر 
دەم ئامانجەکانیشــیان ئەرێنی دەبێت و بۆ 
هەبوونی بیر و هەستی ئەرێنیش دەتوانین 
ڕاهێنــان بکەیــن. دەتوانین ڕاهێنان بکەین 
خۆشــمان:  هەســتیاری  هۆشــی  لەســەر 

بەمەبەســتی  بەخۆداچوونــەوە  بــۆ  ـ 
و  نەرێنییەکانمــان  بیــرە  دۆزینــەوەی 

گۆڕینیان بۆ بیری ئەرێنی.
ـ بۆ زیرەکتر و وریاتربوون.

ـ بۆ خۆبەڕێوەبردن.
ـ بــۆ ئــەوەی ســۆزدارتر بیــن و باشــتر 
بتوانین لەگەڵ خەڵکانی دیکە پێوەندی 

بگرین. 
ـ بــۆ دروســت کــردن یــان بەهێزکردنــی 

باوەڕبەخۆبوون.

 –  ١٨٨٨(    Dale Carnegie
١٩٥٥( نووســەری بەناوبانگــی ویایەتــە 
دەڵێــت:  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 
دیکــه  خەڵکانــی  لەگــەڵ  »کاتێــک 
دانیشتووی، لە بیرت بێ لەوانەیە لە گەڵ 
ئەو مرۆڤانە دانیشــتبی کە هەســتەکانیان 
زیاتــر بــە ســەریاندا زاڵــە تــا لۆژیــک.« 
بــۆ ئــه وه ی لــه  نێــو گروپێکــدا چــاالک 
چاالکییه که تــان  ئاکامــی  و  بــی 
بێــت، ده بــێ توانــای  بــاش و کاریگــه ر 
خــۆت  هەســتەکانی  لــە  تێگەیشــتن 
هه بێــت.  گروپەکــەت  ئەندامانــی  و 
ده بــێ ئه وه ی بزانی که  به  چ شــێوه یه ک 
له ســه ر  هه بێــت  کارتێکه ریــت  ده توانــی 
ده ورو بــه رت.  یــا  گــروپ  نێــو  که ســانی 
هەوڵ بدە توانا و لێهاتووییت بەکار بێنی بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دەوروبەری خۆت 
و کارتێکەری ئەرێنیت هەبێت لەســەریان.

 
کــە  هــەن  بنەڕەتــی  توانــای  چــوار 
هۆشــی  هەبوونــی  بــۆ  بنەمــان  وەکــوو 
لــە: بریتیــن  ئەوانــەش  هەســتیاری 
١. باشبینی و تێگەیشتنی خۆت)مەبەست 

لە خۆتێگەیشتنە وەک تاکی خۆت(:
بەو مانایە کە خۆت بناســی و شــارەزایی 
تەواوت لەسەر توانا و لێهاتوویی خۆت هەبێت.

٢. خۆبەڕێوەبردن: 
هەبوونی دەســەاڵت و کارتێکەری بەسەر 
بیر و هەســت و هەڵسوکەوتەکانی خۆت، 
بەواتایەکــی دیکــە بتوانی بەســەر خۆتدا 

زاڵ بی. 
کوڵەکــەی  ســێ  لەســەر  خۆبەڕێوەبــردن 

سروشتی ڕاوەستاوە وەکوو:
ـ هەبوونی توانا بۆ دەربڕین و پیشــاندانی 

هەستەکان.
دەربڕینــی  بــۆ  توانــا  هەبوونــی  ـ 

بیروباوەڕەکان.
ـ هەبوونــی توانــا بــۆ هەوڵدان و گەیشــتن 

بە ئامانجەکان.   

٣. هاوســۆزی/ هاودڵــی و هاودەنگــی: 
و  بیرکردنــەوە  لەســەر  تێگەیشــتنت 
هەستەکانی کەسانی دیکە هەبێت، یانی 
هەســت کردن بە هەســتی کەســێکی تر. 

ئەوەش دەتوانێ بە دوو شێوە بێت. 
ـ لە ڕێگای دڵسۆزییەوە یانی هەوڵ بدەین 
لەگەڵ کەسانی دیکە هاوسۆزی بکەین. 
بۆ وێنە کاتێک کەسێک خەمبارە ئێمەش 
تێگەیشــتنمان بــۆی هەبێت و هاوســۆزی 
بکەین و هەوڵ بدەین دڵخۆشی بدینەوە و 
وا هەست پێ بکا کە ئێمەش هاوخەمین. 
و  ئەرێنــی  هەســتە  کاتانــەدا  لــەو 
کارتێکەرییــان  زۆر  نەرێنییــەکان 
دەبێــت و دەتوانــن یارمەتیدەرێکــی بــاش 
کەســە.  ئــەو  ئارامکردنــەوەی  بــۆ  بــن 
ـ باوەڕکــردن و ڕاســتبینانە تێگەیشــتن. 
مــەرج نییــە ئێمــە مرۆڤــەکان هەموومان 
بــەاڵم  بکەینــەوە  بیــر  یــەک  وەک 
لەوەیکــە  تێگەیشــتنمان هەبێــت  گرنگــە 
کەســێکی تــر چۆن بیر دەکاتــەوە یان بۆ 
وا بیر دەکاتەوە ئەگەر بیرکردنەوەکەشــی 
بێــت. ئێمــە  بیــری  پێچەوانــەی 

 
٤. بەڕێوەبردنی پێوەندی: بەردەوامبوون 
و هاوســەنگی ڕاگرتنــی پێوەنــدی نێــوان 
خۆت و کەسانی دیکە چ وەک تاک و 

چ وەک گرووپ.  
هۆشــی هه ســتیاری و سۆزی ئێمه  وه ک 
پێــوه ری  کــە  په ســتانپێوەرە)بارۆمه تر( 
هه مــوو به ســه رهاتی ڕابردوومــان دەکات.  
ڕوانگــه ی  ده مانهه وێــت  ئێمــه   کاتێــک 
بــاس  ژیانمــان  دۆخــی  له ســه ر  خۆمــان 
بکه یــن، هۆشــی هەســتیاری و ســۆزی 
ئێمــه  یه کــه م نێوبژیوانــه بــۆ ئــەو کارە .
هه ســت و ســۆزه کانمان وه ک  ســه رچاوه  
یــان بنــج و بنه وانــی کۆئه ندامــی ئێمه ن ، 
هــه ر بۆیه  ده بــێ زۆر بایه خ و گرینگییان 
پــێ بدرێ و ته نانــه ت له  هێندێک کاتدا 
ده بێ به ڕاســتی و مه ترســیدار وه ربگیرێن. 
هه ســت و سۆزه کانمان پێویستیان به  کات 
هه یه ، کات بۆ گه شه کردن و به رەوپێشچوون 

ئه رێنــی.  شــێوازی  بــه   به تایبــه ت 
ئــه وه ی  دەبــێ  ئێمــه   لــه  هه مــان کاتــدا 
بزانیــن که  داخــوازی و داواکارییه کانمان 
 ›‹ و  ده بێــت  زیاتــر  ڕۆژ  بــه   ڕۆژ 
کات‹‹ گرنگــی زیاتــر دەبێــت و له گــه ڵ 
به جێگه یاندنــی  بــۆ  که مهێنــان  کات 
ده بینــه وه . ڕووبــه ڕوو  ئه رکــه کان 
ز(  ٤٢٨پ.    – ئه فاتــون)٣٤٨ 
یه کێک له و ســێ فیلســوفانه ی النکه ی 
گه شــه کردنی فه لســه فه  و زانستی یۆنان 
ئه رەســتوو(،  و  ئه فاتــون  )ســۆکرات، 
 نه ریتێکی فه لسه فی درێژخایەنی له  دوای 

خۆی به جێهێشــت، ئه فاتون باوەڕی وابوو 
کە نابێ پشــت بە هۆش و هەســتەکانمان 
پێبکەیــن.  باوەڕیــان  یــان  ببەســتین 
بۆ ئەوەی تێبگەین کە بۆچوونی ئەفاتون 
لەســەر شــارەزابوون و وەرگرتنــی زانیاری 
چۆن بووە دەبێ بڕوانینە شێواز یان مێتۆدی 
بیروبــاوەڕ و زانســتی ئــەو کەســایەتییە.  
ئەفاتــون،  بیروبــاوەڕی  بەگوێــرەی 
و  زانیــاری  وەدەســتهێنانی  بــۆ  مــرۆڤ 
دەبــێ  تێگەیشــتن  باشــتر  و  شــارەزابوون 
لــە ژیــری، عەقــڵ، لۆژیــک و توانــای 
لێکدانەوە)فه لســه فه ی  و  بیرکردنــەوە 
وەربگرێــت.  کەڵــک  یۆنانــی( 
یانی بە کوردەواری خۆمان هەموو شتێک 
کوێرکوێرانە پەســند نەکەین کەواتە نابێ 
بــە هــەر شــتێک دیتمــان، بیســتمان یــان 
هەســتمان پێکرد هەر لەجێ باوەڕ بکەین،  
لەبەر ئەوەی هێندێک جار هۆش و هەست 
مــرۆڤ فریو دەدات یان بەالڕێیدا دەبات. 
ئەفاتــون پێــی وابــوو بــەر لــەوەی بــاوەڕ 
بــە هــۆش و هەســتەکانمان بکەیــن دەبێ 
باوەڕمــان بــە لۆژیــک بێــت و لۆژیکانــە 
لەســەر بابەتەکــە هەڵوێســت بگریــن و لە 
عەقڵ و ژیریمان کەڵک وەرگرین. عەقڵ 
و ژیــری ئــەو دەرفەتەمان بۆ دەرەخســێنی 
تــا لە ڕاســتییەتی بابەتــەکان تێبگەین و 
بیرەکانمــان دابڕێژیــن و تێگەیشــتنمان بۆ 
هەر شتێکی گەردوون)جیهان( هۆشیارانە، 
بیرمەندانە و پسپۆڕی و بەردەوامانە بێت. 
هۆشــی  یــان  ژیــری  و  عەقــڵ  کەواتــە 
هەیــە  زۆری  کارتێکــەری  هەســتیاری 
بــۆ ئــەوەی بتوانیــن خۆمــان لــە جیهانــی 
نالۆژیکــی و خەیــااڵت دوور کەینــەوە. 
گشــتی  و  کورتــی  بــە 
هەســتیاری: هۆشــی  هەبوونــی 
تێگەیشــتن،  دەستنیشــانکردن،  بــۆ  ــــــ 
کۆنتڕۆڵ کردن و بەکارهێنانی هەستەکانە.
ــــ بۆ کەڵکوەرگرتن و بەکارهێنانی توانا 
و لێهاتووییەکانمــان بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە 
ڕۆژانەیــە. ژیانــی  کردنــی  هــەرس  و 
هەبێــت  کارتێکەریمــان  ئــەوەی  بــۆ  ــــــ 
لێهاتووییەکانــی  و  توانــا  لەســەر 
خۆمــان بــۆ گەیشــتن بــە ئامانجــەکان. 
بەدرێژایی مێژووی دەروونناســی هۆشــی 
تایبەتمەنــدی  و  بایــەخ  هەســتیاری 
دەســتەواژەی  خــودی  و  هەبــووە  خــۆی 
ســاڵی  لــە  هەســتیاری«  »هۆشــی 

١٩٨٥ ســەری هەڵــداوە بــەاڵم لــە ســاڵی 
پەڕتووکــی دەرچوونــی  بــە   ١٩٩٥
 »Emotional Intelligence
 Daniel هەســتیاری«  هۆشــی   -
ده رونناســی  و  Golemanنووســه ر 
ئه مریــکا  ویایەتــه  یه کگرتووه کانــی 
بــوو  و  ورووژانــد  زیاتــر  بابەتــەی  ئــەو 
دەروونناســان. ڕۆژانــەی  باســی  بــە 
هەبوونــی  پێیوایــە   Goleman
هۆشــی هەســتیاری تەنیــا لــە ژینگــەی 
کاردا پێویســت نییــە بەڵکــوو لــە هەمــوو 
پرۆســەی ژیاندا مرۆڤ پێویســتە هۆشی 

هەســتیاری بــەرز بێت بۆ ئــەوەی بتوانێت 
لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا ســەرکەوتوو بێــت. 
زۆربەی دەروونناســان لەســەر ئەوە کۆکن 
هۆشــی  هەبوونــی  ڕێــژەی  دەڵێــن  و 
تاکەکانــدا  نێــو  لــە  بــەرز  هەســتیاری 
بــەرزی  بــە هەبوونــی ڕێــژەی  پێوەنــدی 
کۆمەاڵیەتــی بوونــی ئــەو تاکــەوە هەیە. 
مــن  ڕێــدۆزی  دەڵێــت:   Goleman
بــۆ گەیشــتن بــە ئامانج و ســەرکەوتن لە 
ژیانــدا، چــوار ڕەهەند یان گۆشــەنیگای 
وەکــوو: دەگرێــت  لەخــۆ  تایبــەت 

هۆشــیاری  و  ئــاگا  یــان  خۆناســی   .١
کەسیی:

زاتــی  لــە  و  خۆییــە  شــتێکی  ئــەوە   
خۆماندایــە. ئامــاژە بــە توانایــی ئێمە لە 
تێگەیشــتن و حاڵیبوون لە  هەســتەکان و 
بەهاکانمــان دەکات. کەســێک کــە باش 
باشــتری  تێگەیشــتنی  بناســێت،  خــۆی 
لەســەر ئــەو هەســتانە هەیە کــە لە دوای 
و  پێــش  دێنــە  بــۆی  ڕووداوێــک  هــەر 
باشــتریش دەتوانێت بەســەریاندا زاڵ بێت و 
بە شــێوەیەکی لۆژیکی هەڵســەنگاندنیان 
بۆ بکات و هەوڵی ڕێگاچارەیان بۆ بدات.

  
٢. خۆهاندان: 

و  هەوڵــدان  بــۆ  توانــا  هەبوونــی  یانــی 
بــە  گەیشــتن  مەبەســتی  بــە  تێکۆشــان 
لــەدوای  هەســتانەوە  ئامانجــەکان. 
نســکۆهێنان و بەرگەگرتنــی نەهامەتــی 
و گوشــارەکانی ژیانی ڕۆژانە. هەبوونی 
دژکــردەوە  یــان  پێشــگرتن  بــۆ  توانــا 
دەبنــە  کــە  هەســتانەی  ئــەو  لەگــەڵ 
بەربەســتی گەشــەکردن و بەرەوپێشچوون.

 
٣. هه ســت و سۆز یان کۆمەاڵیەتیبوون: 
هه بوونی هه ســت و سۆز ده بێته  هۆکار بۆ 
ئــه وه ی مرۆڤ له  ڕق و کین دوور بێته وه  
و گرتنــی پێوه ندیــش له گــه ڵ خه ڵکانــی 
دیکه  بۆی ئاســانتر بێت. تێگەیشتنی بۆ 
کەســانی دیکــە دەبێت و باشــتر دەتوانێت 
لــە ڕوانگــەی ئەوانــەوە بڕوانێتە کێشــە و 
لەگــەڵ  هاوســۆزییان  و  هەســتەکانیان 

بکات.

٤. هەبوونــی هۆشــی هەســتیاری بەبــێ 
دوودڵی و گومان:

هۆشی هەستیاری هۆکاری هەبوونی توانا 
و لێهاتووییمانە بۆ بەکۆمەاڵیەتیبوونمان، 
بــۆ گرتنی پێوەندی ئەرێنی، بۆ هەبوونی 
هەست و سۆز لە بەرامبەر مرۆڤەکان، بۆ 
ســازان و خۆگونجانــدن لەگەڵ ژینگە چ 
لەشوێنی کار و چ لەگەڵ کەسانی دیکە 
هەڵســوکەوتێکی  هەبوونــی  هەروەهــا  و 

ئەرێنی و باش.  
چــوار  ئــەو  پێیوایــە   Goleman
و  بناغــەن  مرۆڤــدا  ژیانــی  لــە  خاڵــە 
بــدری.  پــێ  تایبەتیــان  گرنگــی  دەبــێ 
هەروەهــا لە نێــو پەڕتووکەکەیدا)هۆشــی 
و  دەکات  بــەوە  ئامــاژە  هەســتیاری( 
هەبوونــی  یــان  ژیــری  ڕێــژەی  دەڵێــت 
هۆشــی هەســتیاری مرۆڤەکان بەشــێکی 
بــەو  پێوەنــدی  بەشێکیشــی  و  ژنتیکــە 
دەژیــن.  تێیــدا  کــە  هەیــە  ژینگەیــە 
ژینگەیەکــی  کــە  ژینگەیــەک 
کۆمەاڵیەتــی و ســۆزداری بێــت، دەبێتــە 
هۆکاری چاالکبوونی هۆشی هەستیاری 
مرۆڤــەکان. Goleman پێــی وایە لە 
دنیــای گەورەســااڵندا ســیمینار، خولــی 
ڕاهێنــان و فێــرکاری و پەڕتووکــی بــاش 
دەســت دەکەوێت کە مرۆڤ بتوانێت کار 
لەســەر بەرزکردنەوەی هۆشی هەستیاری 
و  منــدااڵن  بــۆ  بــەاڵم  بــکات  خــۆی 
مێرمنــدااڵن ئــەوە ئەرکــی پەروەردەیە کە 
دەبێ بە شێوەی سیستماتیک کار لەسەر 
بەهێزکردنی هۆشــی هەســتیاریان بکات. 
کــە  بنەڕەتــی  و  گرنــگ  خاڵــی  دوو 
Goleman زۆر ئاماژەیــان پێدەکات، 
یــان  خۆڕاگــری  و  ئیــرادە  هەبوونــی 
دەبــێ  کــە  وایــە  پێــی  و  پشــوودرێژییە 
کۆنترۆڵــی باشــمان بەســەر هەســتەکاندا 
هەبێــت کە بە هــۆی کردەوەیەک بۆمان 
دێنــە پێــش و هەروەهــا ئیــرادەی باشــیش 
هەبــێ بــۆ دەربڕینی ئەو هەســتانە؛ یانی 
دەبــێ زمانــی بەیانکردنی هەســتەکانمان 
پــەرە پێبدەیــن و ڕوونتــر قســە بکەین. بۆ 
نموونــە کاتێــک دڵتەنگی هەر ئەوە بەس 
نییە کە بڵێی من دڵتەنگم، بەڵکوو دەبێ 
بڵێــی مــن دڵتەنگــم لەبەر ئەوەی هەســت 
بــە بــێ هیوایی دەکەم یان لە فاڵن کەس 
توڕەمــە لەبــەر ئــەوەی........... هتــد. 
بیــروڕا و بۆچوونەکانــی خۆت کۆنتڕۆڵ 
بەســەر  کۆنتڕۆڵــت  ئــەوەی  بــۆ  بکــە 
هــۆکاری  هەبێــت.  هەڵســوکەوتەکانتدا 
هەڵســوکەوتی کەســانی دیکە بزانە، ئەو 
کات باشتر لەسەر ڕوانگە و هەستەکانیان 
دەتوانــی  باشــتر  و  دەبێــت  تێگەیشــتنت 
لەگەڵیــان  هارموونیــت  یــان  هاوســۆزی 
هەبــێ. توانــا و لێهاتوویــی کۆمەاڵیەتی 
خــۆت  هەســتەکانی  و  بەرەســەر  خــۆت 
دەرببــڕە.  ڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە 
ڕاهێنان بکە لەسەر ئەوەیکە چۆن خۆت هان 
بدەی بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانت و ئەو 
شتانەی کە هۆکاری دڵخۆشبوونی تۆن.   
هەبوونی هۆشــی هەســتیاری بۆ ئەوەی:
هەســتەکان  تێبگــەی)  لەخــۆت  ــــــ 
بناســی( ســیگناڵەکان  و 
خەڵکــی  بــۆ  تێگەیشــتنت  ــــــ 
و  )هەســتەکان  هەبێــت  دیکــە 
دژکردەوەکانیــان( یــان  کــردەوەکان 
هارمۆنــی. و  هاوســۆزی  هەبوونــی  ــــــ 
هاوبــەش  ڕوانگــەی  یــان  هاوبیــری  ــــــ 
)خــۆ لــە جێــگای کەســانی دیکەدانــان 
کێشــەکانیان(. لــە  تێگەیشــتن  بــۆ 
بــۆ  هاوکاریکــردن  و  گرنگیــدان  ــــــ 
گرفتــەکان.  و  کێشــە  چارەســەرکردنی 
ــــــ دۆزینــەوەی ڕاســتییەتی یــان بزانە چ 
شــتێک ڕاســتە بەر لە هەڵوێســت گرتن.
بەشــێوەیەکی  ــــــ دەربڕینــی هەســتەکان 
نەترســانە. و  دروســت  و  ڕەوان 
ــــ وریا و هۆشیاربوون لەسەر هەڵسوکەوت 
و هەســتەکانی خۆت و کەســانی دیکە.
ــــ هەوڵدان بۆ گەشــەکردن و پێشکەوتنی 
دەوروبــەرت. کەســانی  و  خــۆت 
هەمــوو ئەو خوو و ڕەوشــتانە پێداویســتی 
ژیانن، بۆ باشــترژیانکردن و خۆگونجاندن 
ژینگەیــەک.  شــێوە  هەمــوو  لەگــەڵ 
بــۆ هەبوونی هەموو ئەو خوو و ڕەوشــتانە 
دەتوانــی ڕاهێنــان بکــەی، بــە مەرجێک 
بناســی.  خــۆت  شــتێک  لەهــەر  بــەر 

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون
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بارودۆخــی ئابــووری لــە ئێــران تــا 
دێــت ئەســتەمتر و الوازتــر دەبێــت؛ 
چیدیکــە  کــە  حکومــەت  بــۆ  الواز 
توانــای ڕاییکردنــی کاروبارەکانــی و 
یەک لەوان پەرەدان بە تێرۆریزمی 
بــۆ خەڵکانــی  ئەســتەم  و  نامێنــێ 
نیشــتەجێ لــە ئێــران کــە توانــای 
دابینکردنی تەنانەت ســەرەتاییترین 
پێداویســتییەکانی ژیانیــان نەمــاوە. 
لەم هەلومەرجەدا مەجلیســی ڕێژیم 
گەاڵڵــەی پێشــنیاری دەوڵــەت بــۆ 
بودجەی ســاڵی ١٤٠٠ پەسند کردووە. 
بــۆ تاوتــوێ کردنــی ئــەم مــژارە و 
الیەنە پێوەندیدارەکانی وتووێژێکمان 
لەگــەڵ بەڕێــز فەرهاد ســلێمان پوور 
شــارەزای کاروبــاری ئابــووری پێک 
هێناوە کە سەرنجتانی بۆ ڕادەکێشین:

- بەپێی پێشــبینییەکانی ڕێژیم، 
بودجــەی ســاڵی داهاتــوو بیســت 
دەهێنێــت.  کــورت  دۆالر  میلیــارد 
ئەساســەن کورتهێنانــی بوودجــە 
دەگــرێ  ســەرچاوە  چییــەوە  لــە 
لەســەر  کاریگەرییــەک  چ  و 
ڕەوشــی ئابــووری واڵت دادەنێــت؟

کورتهێنانــی  ســادە  دەربڕینێکــی  بــە 
حکومــەت  خەرجییەکانــی  واتــە  بودجــە 
بێــت.  زیاتــر  داهاتەکانــی  لــە 
ئەگەر بۆ ماوەی چەند ســاڵ کورتهێنانی 
واتــە حکومــەت  بێــت،  بودجــە کەڵەکــە 
قەرزدارتــر دەبیــت جــا چ بــە ناوخــۆ چ بە 
دەرەوە. کــە بەشــێوەی ڕێکوپێک خەرجی 
نەخرێــت و کۆنتــڕۆڵ  و داهــات ڕێــک 
نەکرێــن، ئــەوا کورتهێنانــی بودجــە دێتــە 
ئاراوە. لە ڕابردوودا کە سزاکان بەم شێوەیە 
نەبوون داهاتێکی زۆری نەوت و بازرگانی 
و بوارەکانی تر دەرژایە نێو بودجەی ئێرانەوە 
کــە بەپێی ئەم داهاتە زۆرە، خەرجیش زۆر 
بوو و حکومەت خووی بەم خەرجییە زۆرەوە 
گرتــووە، بــەاڵم ئێســتا بە هۆی ســزاکان و 
الوازبوونی ئابوورییەوە داهات زۆر کەمیی 
کــردووە و خەرجی هــەر لە جێی خۆیەتی. 
داهاتــی نــەوت، داهاتی بــاج و گومرک، 
و  حکومــەت  مڵکوماڵــی  داهاتــی 
کەمــی  حکومــەت  داراییەکانــی 
کــردووە و لــە بەرامبەریــدا خەرجییــەکان 
وایکــردووە  ئەمــەش  و  خۆیەتــی  وەک 
هەڵکشــێت.  هــەر  بودجــە  کورتهێنانــی 
پڕکردنــەوەی  بــۆ  حکومــەت 
دەکات؟  چــی  کورتهێنانــە  ئــەم 
یــان دەبــێ لە بانکی ناوەنــدی قەرز بکات 
کــە زۆر جــار وایکــردووە کــە ئەمــە بڕی 
نەختینەیــی لە ئابووریــدا ئەوەندەی تر زیاد 
دەکات و ئەمەش ئەوەندەی تر گرانی زیاتر 
دەکات، چونکــە کاتێــک کــە پارە بە بێ 
پاڵپشــتی بخرێتە بازاڕ ئەوا گرانی زیاتری 
ڕاســتییەوە  لــەو  ئەمــەش  لیدەکەوێتــەوە، 
ســەرچاوە دەگــرێ کــە ئەگــەر ئابــووری 
نەختینەیــی،  بــڕی  رادەی  بــە  نەتوانــێ 
شــمەک و خزمەتگوزاریی بخاتە ڕوو ئەوا 
گرانیــی روو دەدات وەک ئــەوەی ئێســتا؛ 
یــان حکومەت دەبێ لــە دەرەوە قەرز بکات 
کــە ئەمەیــان زەحمەتــە، لــەم دۆخــەدا کە 
لەگــەڵ دەرەوە ناســازێت ئــەوا قەرزیشــی 
پی نادرێت، یان ڕێگەیەکی تر فرۆشــتنی 
کاغەزی بەهادارە )اوراق بهادار(، ئەمەش 
بــە واتای ئەویە حکومەت پارەی پێویســت 
کــۆ دەکاتــەوە و بانکــەکان ناتوانــن وەک 
پێویســت پــارە بــە کەرتــی تایبەت بــدەن و 
لێرەوە یەکسەر نرخی سوود بەرز دەبیتەوە و 
وەبەرهێنانــی کەرتی تایبەت کەم دەکات، 
یــان رێگەیەکــی تــر زیادکردنــی باجە کە 
لەم دۆخەدا کە ئابووری بچووک دەبێتەوە 
واتــە توانــای ئابــووری کــەم دەبێتــەوە و 

بەهــۆی ســزاکانەوە کۆمپانیــاکان یــەک 
لــەدوای یــەک مایەپووج دەبــن و هەروەها 
خۆیــان  کۆمپانیاکانــی  زۆری  بەشــی 
کــە لــە پێدانــی بــاج بێبــەری کــراون )بە 
تایبەتــی ئەوانەی ســەر بە بەیتی ڕێبەرین 
نــە بــاج دەدەن و نە واڵمدریشــن( ئەوا ئیتر 
داهاتــی باجیــش کــەم دەبێتــەوە و بەشــی 
نــاکات.  کورتهێنانەکــە  پڕکردنــەوەی 
ســەرچاوەکانی  دۆخــەدا  لــەم  بەگشــتی 
حکومــەت بــۆ پڕکردنــەوەی کورتهێنانی 
ســنووردارە و زیاتــر بــە تەمــای ئەوەیە کە 
پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ئامریــکا باشــتر 
بێــت و بتوانێ وەک پێشــتر نــەوت هەناردە 
بکات و لە داهاتەکەی کورتهێنانی بودجە 
پــڕ بکاتــەوە، کــە ئەمەشــیان زەحمەتــە، 
بــەم ئــاکارەی کــە کۆمــاری ئیســامی 
هەیەتی زەحمەتە سزای سەر کەرتی نەوت 
هەڵبگیرێت. با ئەوەشی لێ زیاد بکەم کە 
هەموو جار کورتهێنانی بودجە خراپ نییە، 
زۆر لــە واڵتــان بە مەبەســتی بوژاندنەوەی 
ئابــوووری خەرجییەکانیــان زیــاد دەکــەن، 
بــەاڵم ئەمە لــە حاڵەتی ئاســاییدا دەکرێت 
و بــۆ ماوەیەکــی دیاریکــراوە. بــۆ نموونە، 
ئەمریــکا زۆرجــار بەمەبەســتی دەربازبوون 
لە داکشــانێکی ئابووری ئەمــەی کردووە 
و گوێــی نــەداوە بــە کورتهێنانــی بودجــە. 

ئــەو  بەپێــی  ئێــوە  -پێشــبینی 
بــاوی  ڕێژیــم  کــە  داتایانــەی 
کردۆتــەوە بۆ ســاڵی نــوێ چییە؟ 
بەرجەوەنــی  تــر  بەواتایەکــی 
ئابووریــی ئێــران لــە ســاڵی ١٤٠٠ 

چۆن دەبینن؟

ئەگەرێکــی  بەپێــی  ڕێژیــم  داتاکانــی 
باشــتربوونی  بــە  ســەبارەت  گەشــبینانەیە 

پێوەندیدان لەگەڵ ئامریکادا. 
ئەگەر پێوەندییەکانی ئێران لەگەڵ ئامریکا 

بــەڕووی  دەروویــەک  ئــەوا  بێــت،  بــاش 
ئابووریــدا دەکرێتــەوە بەوەی کــە دۆخەکە 
لــەوەی کــە هەیە خراپتــر نەبێت، بەاڵم خۆ 
بەو ئاسانییە نییە، لە الیەکەوە ئێران دەڵێ 
دەبێ ئامریکا بگەڕێتەوە بۆ سەردەمی بەر 
لــە ترامــپ و بەرجــام وەک کاتی ئۆباما 
قەبــووڵ بــکات، کاتیشــی بــۆ ئامریــکا 
دیــاری کــردووە کــە ئەگــەر نەگەڕێتــەوە 
ئــەوا دەســت دەکەن بە پیتاندنــی ئۆرانیۆم، 
لــە الیەکــی دیکــەوە ئیــدارەی بایــدەن بــە 
تەمــای ئەوەیە ڕێککەوتنــی نوێ لەگەڵ 
ئێــران بــکات و ناشــیهەوێ بگەڕێتــەوە بۆ 

ڕێککەوتنەکەی سەردەمی ئۆباما. 
لە ئێستادا ئیدارەکەی سەرقاڵە بە ئابووریی 
ئامریــکاوە کە بە هۆی پەتــای کۆرۆناوە 
تووشــی کێشــە هاتووە، دەییەوێ بیخاتەوە 
سەر ڕێی بوژاندنەوە. بەگشتی بەرجەوەنی 
)دوورەدیمەنی( ئابووریی ئێران بەستراوەتەوە 

بە پێوەندی نێوان ئێران و ئامریکا. 

ئەگــەر ڕێکنەکــەون ئــەوا ئابووریــی ئێران 
لــەوەی کە هەیە بچووکتر دەبێتەوە و ژیان 
و گوزەرانــی خەڵک زۆر زەحمەتتر دەبێت، 
ئەمەیــان ئەگەرێکی بەهێزترە، چونکە ئەو 
چاوەڕوانیــی و داواکارییەی کە کۆماری 
ئیسامی لە بایدنی هەیە زۆر زەحمەتە بە 

ئاسانی واڵم بدرێنەوە.

دیاریکــراو  پشــکی  زۆرتریــن   -
بــۆ بوودجــەی ســاڵی داهاتــوو بۆ 
ئەمنیەتــی  و  ســەربازی  کەرتــی 
تەرخــان کــراوە! ئایــا ئــەم دوو 
کەرتــە دەتوانــن لەســەر گەشــەی 
کاریگەرییــان  ئێــران  ئابووریــی 
هەبێ کە کۆماری ئیسالمی کارێکی 

لەو چەشنەی کردووە؟

بەگشــتی بــە هــەر ڕادەیــەک خەرجیــی 
ڕادەیــە  بــەو  بکرێــت،  زیــاد  ســەربازیی 

خەرجیی مەدەنی کەم دەبێتەوە. 
ســەربازی  خەرجیــی  ئاخــۆ  ئەوەیکــە 
گەشــەی  لەســەر  کاریگەرییەکــی  چ 
 )economic growth( ئابــووری 
هەیــە بەســتراوەتەوە بــە دۆخــی ئابــوووری 
و  ئابووریــی  کەرتەکانــی  و چۆنییەتــی 

کەرتی سەربازییەوە. 
پێشــکەوتوو  پیشەســازیی  واڵتانــی 
لەبەرئــەوەی خاوەنی تەکنەلۆجیای شــەڕن 
هەنــاردەکاری چەک و تەقەمەنین ئەگەر 
خەرجیی ســربازییان زیاد بکرێت واتە بڕی 
هەناردەیــان زۆری کردووە و لە قازانجیانە، 
بــەاڵم بــۆ واڵتانــی پەرەنەســەندووی وەک 
ئێــران کــە لــە دەرەوە چــەک و تەقەمەنی 
دەکڕن، هەر جــۆرە زۆرکردنیكی بودجەی 
زەرەری  لــە  ئەمنیەتــی  و  ســەربازیی 
ئابــووری دەشــکێتەوە و لەســەر حیســابی 
ژیانــی خەڵکە، وەک دەزانن کە گرانی و 
بێکاریــی و مایەپووچبوونی کۆمپانیاکان 
گوزەرانــی خەڵکیــان خــراپ کــردووە، لــە 

دۆخێکــی وادا ئیتــر زۆرکردنــی خەرجیی 
ســەربازیی بەڕاستی کارێکی بێ مانایە، 
لــەم دۆخەدا ئەمانە هاتــوون لەچاو پارەکە 
٤٠% بودجەی دامودەزگا ســربازییەکانیان 
زیاد کردووە، ئەمە جگە لەوەی کە سپای 
پاســداران بودجەی نافەرمی خۆی هەیە و 
کۆمپانیاکانی باج نادەن و کەســیش جگە 
لە دەزگای ڕێبەری نازانێ بودجەی ئەوانە 

چەندە. 
لــەم دۆخــەدا کــە گرژییــەکان زیاتــر بووە 
ســەربازی  بــواری  لــە  زیاتــر  پارەیەکــی 
حیســابی  لەســەر  کــە  ئەمنیەتیــدا  و 
ئاوەدانکردنەوەیــە  و  خەڵــک  گوزەرانــی 
بــە فیڕۆ دەچــێ، ئەگر ســەیری بودجەی 
١٤٠٠ بکــەن بــە ڕوونــی دەردەکــەوێ کە 
بودجــەی ئاوەدانکردنــەوە کەمــی کــردووە 
بــەاڵم لــە بەرامبەریــدا بودجەی ســەربازی 
و دامــودەزگا دینییــەکان و ئەمنیەت زۆر 

زیادی کردووە.   

کــە  باســانەی  لــەو  یەکێــک   -
ئەمڕۆکــە ســەبارەت بــە ئابووریی 
ئێران دەکرێ، بوونی تۆڕی نهێنی 
ژێرزەوینییە کە ئابووریی ئێرانیان 
خۆیــان.  ڕکێڤــی  ژێــر  خســتۆتە 
ئەساســەن ئابووریــی ژێرزەوینــی 
چییــە و چ کاریگەرییــەک لەســەر 
ڕەوشــی ئابووریی واڵتێک دادەنێ؟

 underground( شــاراوە  ئابووریــی 
ڕەش  بــازاڕی  یــان   )economy
لــەو  بریتییــە   )black market(
خزمەتگــوزاری  و  شــمەک  بــازاڕەی 
کــە لــە دەرەوەی دەســەاڵتی حکومەتــە، 
بەواتایەکــی تــر ئــەو چاالکییانەیــە کــە 

بەشــێوەی یاســایی و نایاســایی دەکرێــن 
و لــە هیــچ شــوێنێک تۆمــار ناکرێــن. 
لەبەرئەوەی ئەم ئابوورییە بەشــێوەی شاراوە 
دەکرێــت، ئــەوا هەژمارکردنــی ڕادەکــەی 
بڕێک زەحمەتە. بەپێــی لێکۆڵینەوەیەک 
تــا هاتــووە زیاتــر  ئــەم ئابوورییــە  ڕادەی 
 %٧ نزیکــەی   ١٣٥٣ ســاڵی  لــە  بــووە، 
لــەم   )GDP( ناوخــۆ  کۆبەرهەمــی 
دەمــەوە  لــەو  دەهــات،  پێــک  ئابوورییــە 
و  کــردووە  زیــادی  ڕێژەکــەی  تائێســتا 
ســاڵی ١٣٩٢ گەیشــتووەتە ٣٨.٥%،  لــە 
ڕێــژەی وەرگرتنــی باج لە کەرتی فەرمی 
٧٠% بــووە و کەرتــی نافەرمی ســفر بووە، 
ئەمــە یەکێــک لــە هۆکارەکانیەتــی کە 
خەڵــک بۆ کاری نافەرمی رادەکێشــێت. 
دراو  نێودەوڵەتــی  ســندووقی  بەپێــی 
ســەروەرنەبوونی یاســا، زۆربوونی گەندەڵی 
و الوازیــی دامــەزراوەکان لە هۆکارەکانی 
ئێــران  لــە  ئابوورییــەن.  ئــەم  پەرەســەندنی 

وەک خۆتــان دەزانــن ئــەم الوازیانــە هەیــە 
و جگــە لەمانــەش خۆدزینــەوە لــە بــاج و 
بیرۆکراســی )ڕۆتیناتــی( ئیــداری وایــان 
کــردووە خەڵک ڕوو بکەنە ئەم ئابوورییە. 
ئــەو ڕانتــە دەوڵەتییانــەی کە بە هێندێک 
گروپی تایبەت و خەڵکی وەفاداری خۆیان 
ناکارامەبوونــی  هــۆی  بووەتــە  دەدرێ، 
سیاســەت و بڕیــاری ئابــووری و کۆســپ 
و  ئابــووری  کردنــی  شــەفاف  لەبــەردەم 
فەرمــی.  ئابووریــی  بچووکبوونــەوەی 
تــرە  هۆکارێکــی  خاوەنداریەتــی  مافــی 
کــە پێشــێلکردنی لــە ئێرانــدا وایکــردووە 
خەڵــک  بەگشــتی  و  وەبەرهێــن 
فەرمــی  کاروکاســبی  بــە  متمانەیــان 
نەبــێ و ڕووبکەنــە ئابووریــی نافەرمــی. 
وادەکات  ئابوورییــە  ئــەم  گەشەســەندنی 

بەشێکی چاالکییەکانی ئابووری ڕاپۆرت 
نەکرێــت، بــاج نەدرێــت و GDPیــش بــە 
تــەواوی نەخەمڵێنرێــت و ئەمەش وادەکات 
سیاســەتی نەختینەیــی هەڵبگیردرێتە بەر 
کــە لــە زیانی گەشــەی ئابــووری دەبێت، 
واتــە داهاتــی حکومــەت کــەم دەکاتەوە و 
حکومەت کە لە سەریەتی خزمەتگوزاری 
پێشــکەش بــکات زەختی دەکەوێتە ســەر. 
بەگشــتی لەبەرئەوەی حکومەتــی ئێران و 
لە ناویدا ســپای پاســداران ئابوورییان قۆرخ 
کاروبــاری  وەردەدەنــە  دەســت  و  کــردووە 
بازاڕ و پێش لە رەوتی ئاســایی کاروباری 
دەکــەن،  کۆنتڕۆڵــی  و  دەگــرن  بــازاڕ 
مافــی خاوەنداریەتیــش پێشــێل دەکــرێ و 
کۆمپانیاکانــی ســەر بە خۆیان بــاج نادەن 
و باجێکــی زۆر دەخرێتــە ســەر کۆمپانیــا 
کەســیش  و  تایبەتــی  کاروبــاری  و 
واڵمــدەر نییــە، ئــەوا قەبــارەی ئابــووری 
بــووە.  وەک  دەبێــت،  گــەورە  نافەرمــی 

فەرهاد سلێمانوپوور: 
ئەگەر پێوەندییەکانی ئێران لەگەڵ ئامریکا باش بێت، ئەوا دەروویەک بەڕووی ئابووریدا دەکرێتەوە 

بەوەی کە دۆخەکە لەوەیکە هەیە خراپتر نەبێت!

دیمانە: کوردستان

- ئابووریــی ئێــران لە ســەردەمی 
ڕۆحانیدا زۆر الوازترە لە ڕابردوو. 
ڕۆحانی چ میراتێکی بۆ دەوڵەتی 
هێشــتووە؟  بەجــێ  خــۆی  دوای 

بــە  لــە ڕۆحانیــش  بــەر  ئێــران  ئابووریــی 
دەینااڵنــد،   بنەڕەتییــەوە  کێشــەی  دەســت 
ئابوورییەکی حکومی کە کەرتی تایبەت 
دەســتی  پاســدارن  ســپای  و  الوازە  تێیــدا 
بەســەردا گرتــووە و کۆنتڕۆڵــی دەکات، 
و  نییــە  ڕۆڵێکــی  هیــچ  ئــازاد  بــازاڕی 
دەسەاڵتی پاوانخواز و سەرەڕۆی کۆماری 
ئیســامی ئابــووری و گوزەرانــی خەڵکی 
نابەجێیەکانــی  کارە  قوربانــی  کردووەتــە 
لــە ناوخــۆ و لــە ناوچەکــەدا، بۆیە دۆخی 
ئابــووری بــاش نەبووە، بەاڵم لە ســەردەمی 
ترامــپ  هاتنەســەرکاری  بــە  ڕۆحانیــدا 
ســزاکانی ئابووری لەســەر ئێران زۆر کران 
و ئابــووری لەوەیکــە پێشــتر هەبــوو الوازتر 

کردووە. 
ئێســتا ئەگــەر ســەیری ئامــارەکان بکەین 
بــە  درۆیــە  ئامارەکانیشــیان  ئەگەرچــی 
دۆخــی  کــە  دەردەکــەوێ  بــۆت  جوانــی 
ئابووریی ئێران زۆر شپرزە، ڕێژەی هەژاریی 
زۆر بــەرز بووەتــەوە، ڕێــژەی هەاڵوســان لە 
ســەرەوەی ســەدا پەنجایە، رێژەی گەشەی 
ئابووریــی نێگەتیڤە واتە ئابووریی تا دێت 
بچوکتــر و بچوکتــر دەبێتــەوە و کەرتــی 
بەرهەمهێنــان الوازتــر دەبێــت، ئــەم چەنــد 
ســاڵە وەبەرهێنانــی ڕاســتەوخۆی دەرەکی 
نەک ڕووی نەکردووەتە ئێران بگرە ئەوەی 
ناوخــۆش تــا هەلی بۆ هەڵکەوتــووە ڕووی 
کردووەتــە دەرەوە، بــۆ نموونــە ئێرانییــەکان 
پلــەی  ســاڵە  چەنــد  ئــەوە  تورکییــە  لــە 
یەکەمیــان هەیە لــە وەبەرهێنان لە کەرتی 
خانووبــەرەدا، ڕێژەی بێــکاری تا دێت هەر 
هەڵدەکشــێت، ئەگەرچی ئاماری بێکاری 
دەزگا فەرمییەکانــی نێــو ئێران هەمیشــە 
کەمیــان نیشــان داوە بــەاڵم مــاڵ نییە دوو 
یــان ســێ کەســی بێــکار نەبێــت و ڕێژەی 
بێــکاری دەرچووانــی زانکــۆ لــە هەمــوو 
توێژیکــی تــر زیاتــرە، بێــکاری و گرانــی 
کــە بــۆ خەڵــک زۆر گرنگــن تەنگیان بە 
خەڵــک هەڵچنیــوە، ئــەوەی پێــی بکــرێ 
واڵتانــی  دەکاتــە  ڕوو  و  ســەرهەڵدەگرێ 
دەرەوە، پاسپۆرتی ئێرانی لە بێ متمانەترین  
کەمــی  نــەوت  داهاتــی  پاســپۆرتەکانە، 
کردووە، ئێران لە ڕیزی واڵتانی گەندەڵە و 
جارێ ئاسۆیەکیش بۆ باشتربوونی دۆخی 
ئابــووری بــەدی ناکرێــت، ئەمــە دۆخــی 
ئابووریی ســەردەمی ڕۆحانییە. هەرچەندە 
ئەگــەر ڕۆحانیش نەبا هەر وادەبوو چونکە 
ئــەوە خامنەییــە کە هەموو پرســە گرنگ 
دەکاتــەوە  یەکایــی  چارەنوسســازەکان  و 
و ئابووریــی ئێرانــی کردووەتــە قوربانــی.
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له  ناو چه قی جووت به یازدا

دوایین نامە

 عه لی سۆهرابی 

بێهزاد قادری

ســه ر  لــه   ده کــه م  گرێــو  گوڕاندبــووت: 
جله کانــی بــه رم بــه  به رچــاوی خــۆی و 
کچه کــه ی  چه کداره کانییــه وه   هه مــوو 

هه ڵده گرم و بۆی ده رده چم.
زۆر ســه یره ... کــه س نازانێ »دۆمینه » 
چایخانــه کان  لــه   خــۆی  چۆناوچــۆن 
خزانــد. ته نانــه ت هیــچ کــه س نازانێ چ 
هاوسه نگییه ک له  نێوان یاری دۆمینه  و 

خواردنه وه ی چاییدا هه یه . 
لــه  هه مــوو چایخانه یه کــی ئــه و شــاره  و 
لــه  ســه ر هــه ر مێزێــک چــوار کــه س به  
کات  خه ریکــی  دۆمینــه وه   ته قوتۆقــی 

کوشتنن. 
تــۆش یه کێــک لــه و که ســانه ی. هه موو 
ئێــواران کــه  بێتاقه ت ده بی، ســه ربه ره وژێر 
بــه ره و چایخانه کــه ی حه مه شــه ریف خلۆر 
هاوته مه نــی  له گــه ڵ چه نــد  و  ده بییــه وه  
خۆت مل له  دۆمینه  ده نێی. حه مه شه ریف 
وشــک  چایــی  نه ختێــک  تاوناتــاوێ 
ده ســه ر چایییــه  له ڕاده بــه ده ر کوڵیوه که ی 
چایدانه کــه ی ده کاتــه وه  و وه بــه ر شــێره ی 
سه ماوه ره که ی ده دا که  له  په ستا ده کوڵێ 
و بــه  هه مــوو هێزیه وه  بــه  کونه تفینکانیدا 

هه ڵم ده ردەد ا. 
بــه   ده کا  بــۆ  جه مســه رت  هــه ردووک 
شــه ش. به  شــریقه یه ک جووت شه شه که ت 
بــه   لــه  مێزه کــه  ڕاده کێشــێ. شــریقه که  
نــاو  دااڵنه کانــی  لوولــی  گوێچکه تــدا 
مێشــکت ده بــێ و بــه  هاژه هــاژ له گــه ڵ 
خــۆی ده تبــا. ســه یری ده کــه ی. دوازده  
خاڵــی ڕه ش لــه  زه مینه یه کی بۆردا... له  
زه مینه یه کــی مه یلــه و ســه وزدا ... وه ک 
یــه ک خــڕ. هاوته ریب و بــه  مه ودایه کی 

دەیگــوت: »تــۆ جیاوازتریــن خوێندکاری 
نێو ئەم زانکۆیەیت کاکە. تۆ جیاوازترین 
کوڕە کوردێکیت کە تا ئێستا بینیومە«.
لەژێــر  بــوو کــە ماوەیەکــە  لــێ  ئــاگام 
هەمــووان  لــە  جیاوازتــر  چاوەدێرییــدام. 
سەیری دەکردم. جیاوازتر لە هەمووان لێی 
دەپرسیم. خۆی دەخستە پێش چاوم تاکوو 

بیبینم، تاکوو دەنگی ببیستم.
دەیگــوت: »تــۆ زۆر دڵســۆزیت کاکــە. 
بــۆ هەمووان ڕوونە کــە تۆ چ مرۆڤێکی 
تــۆ  کوردایەتییــەی  ئــەو  گەورەیــت. 
کوردایەتیــی  هەمــان  دەیکەیــت، 

ڕاستەقینەیە«.
لــە هــەر دەرفەتێک کــە هاتبایەتە پێش، 
دەهاتــە نزیکمــەوە و بــە شــاخ و باڵمــدا 
ئاســایی  خوێندکارێکــی  وەک  دەهــات! 
دەهاتە زانکۆ و دەڕۆیشتەوە. نە سەردانی 
کەسانی گوماناویی دەکرد، نە سەردانی 
ژوورەکــەی ئێمە. تەنیا لــە بەرنامەکانی 
ئێمــەدا وەک بینــەر بەشــداریی دەکــرد، 
لێدەدایــن و دەستخۆشــیی  بــۆ  چەپڵــەی 
لــێ دەکردیــن. بــەاڵم زیاتر لــە هاوڕێیانم 

سەرنجی بە من دەدا!
بــە  کەســێکیت  تەنیــا  »تــۆ  دەیگــوت: 
دەکەیــت.  گەلەکــەت  بــە  خزمــەت  دڵ 
ئەوانیــش کەســانێکی باشــن، بــەاڵم تــۆ 
باشــترینیانی کاکــە. ئەمە تەنیا قســەی 
مــن نییــە، هەمــووان وا دەڵێــن. تــۆ خۆت 
نابینیت. خزمەتەکەت لە هەموو شت پێ 
گرینگتــرە. تۆ خەمخۆری ڕاســتەقینەی 

ئەم خاکەیت«.
دوای هــەر کار و بەرنامەیــەک و دوای 
هەر چاالکییەکی خوێندکاری دەهاتە الم 
و زیاتر لە پێش، بە شــاخ و باڵمدا دەهات! 
ببــووە هاندەرێک بۆم. بە قســەکانی وزەم 
دەگــرت. قســەکانی لە خۆشەویســتی بۆ 
مــن نەبوو، لە خۆشەویســتی بۆ کارەکانم 

بچکۆالنــه ت  باغێکــی  وه ک  به رانبــه ر. 
دێتــه  به رچــاو کــه  له  ته شــقی ئاســمانه وه  

سه یری بکه ی. 
هێدی هێــدی بۆی داده بــه زی. هه تا زیاتر 
داره کان گه وره تــر و  خــوار،  دێیــه   بــۆی 
گه وره تــر ده بــن. خــۆ ده گه یه نیــه  نێرکــی 
یه کێــک لــه  داره کان. لک به  لک پێی 
دا دێیه  خوار. له  ژێر داره که  چاوه ڕوانته . 
هه میســان کراســێکی ســپی گوڵ گوڵــی 
له به ردایــه . لــه  بیــرت نییــه  که نگــێ پێت 
گوتبوو: له و کراســه  ســپییه دا ئه و په رییه  
ده بینم که  به رده وام له  خه ون و خه یاڵمدایه . 
تــرس و چاوه ڕوانــی بێوچــان ئــاوڕی پــێ 
لــه  ده ور و پشــت ده ده نه وه . لــه  دوایه وه ، له  
ســه ر دواییــن لکــی داره کــه وه  خــۆ فــڕێ 
ده ده یــه  خــوار و گرمه  لــه  زه وی دێنی. به  
هه مــوو هێزییــه وه  ڕاده چڵه کــێ. ڕه نگــی 
ســپی هه ڵده گــه ڕێ. تۆ حه زت له و شــێوه  
ترســاندنه یه تی. له و ئاکارانه ت ده ڕه نجێ. 
ده ڵێ: تۆ گه وره  نابی.... هه رگیز گه وره  
نابــی.... بــه اڵم هــه ر زۆر زوو له و ئاکاره  
مندااڵنه یــه ت خــۆش ده بــێ و بــزه ی دێته  
ســه ر لێــوان. تووڕه یییه کــه ی وه ک مژی 
به هار ته نیه  به  دوو گزینگی خۆری بزه ت 

ده ڕه وێته وه . ده سته مانت ده بێ..... 
بــه   ئــه وی  جــار  ئــه و جێژوانــه  چه ندیــن 
بیانــووی خواردنــی ســێوێک و تــۆی بــه  
ته ماحی چنینی دوو سێو الی خۆی گل 
داوه ته وه . ده ســت بــه  قژی داده هێنی. چاو 
لــه  چاوانی ده بڕی. په نجه تووته ت ده گاته  
ســه ر ئه و جــێ برینه ی له  ســه ر کۆڵمه ی 

به جێ ماوه . 
گوتبــووی  دایکــی  جێبرینــه ی  ئــه و 
ئاگرۆکه یــه . بــه  دوو قامــک کوڵمــه ت 
گوشــی. بــزه ی هاتــێ. وه ک ســه رده می 

منداڵی سه ری به  سینگته وه  نا.....
_ عه لییــه  شــه ل ســه ره ی تۆیــه ... ئــه وه  

هۆشت له کوێیه  برا؟
نــه ک هــه ر بــه  پاشــگری »شــه ل« بــه  
بگــره   نه بــووی،  ناڕەحــه ت  نێوه که تــه وه  

نه ختێکیش شانازیت پێوه  ده کرد. 
له گــه ڵ ئــه وه ی هه مووی ئه و که ســانه ی 
شــه ل  چــی  بــه   ده یانزانــی  ده یانناســی، 
بووی، له  ســه ر قســه ی خۆت سوور بووی 
و دووپاتــه ت ده کــرده وه : ئــه و شــه لییه  هی 
شۆڕشــگێڕیمه ...  ســه رده می  برینێکــی 
ئــه و ســه رده مەیه   یــادگاری  ته نیــا  ئــه وه  
ئــه وه ی  دیاره ...بــێ  جه ســته مه وه   بــه  
لــه و چیرۆکــه ی خــۆت وه ڕه ز بــی بــۆت 

ده گێڕانه وه  :
_ ده ســته یه کی هه شت که سی بووین. له  
تاریکه شه وێکی ئه نگوسته چاودا که وتینه  
که مین. له  یه که م ده ستڕێژدا گولله یه ک 
ڕانی کوناودیو کردم. بێ ئه وه ی هیچ به  
هاوڕێکانــم بڵێم، بــه  جه مه دانییه که م توند 

به ستم.... 
هــه ر چه نــد که س بــه  ڕوویــدا نه ده دایه وه ، 
بــه اڵم تــۆ لــه  هــه ر کــوێ بــۆت لوابــا، 
خــۆت به  که مئه ندامی شــۆڕش له  قه ڵه م 
ده دا. هه ســتت ده کــرد ئــه و درۆ شــیرینه ، 
پیرۆزییه کــی ســیحراوی به  شــه لینه که ت 

ده به خشێ.
دیســان هــه ر دوو جه مســه ر شه شــن. لــه  
ده بیــه وه .  ورد  شــه ش  دواییــن  خاڵێکــی 
خاڵێکــی ڕه ش ڕه ش... تــۆ ڕاوه ســتاوی 
و خاڵه کــه  ورده ورده  لێــت نزیک ده بێته وه . 
هه ر دێته  پێشــتر و ڕه شــتر و تاریکتر دێته  
تاریکــی  شــه پۆلێکی  وه ک  به رچــاو... 
لوولــت ده دا. لــه  تاریکیــان چــاو چــاوی 

نابینێ. 
ده ســتی ئافره تێــک بــه  ده ســتت، بــه  نێــو 
گوێنــی و دڕک و گاشــه به رداندا بــه ره و 
نووســاوی.  ده خــۆت  کێوه کــه   لوتکــه ی 
و  ئاره قــه ن  شــه اڵڵی  هه ردووکتــان 

وه هه ناسه بڕکێ که وتوون.
زۆرمان نه ماوه  هه ناســه که م...ئه و هه ورازه  

ته واو بێ ئیتر تۆزمان ناشکێنن...
بــه ری  وه ک  مه ڵبه نــده   ئــه و  هه مــووی 
ده ســتت شــاره زای. ڕاده وه ســتی. هه ســتت 

ڕاده گری. 
مه ودایه که یــان مه زه نــده  ده کــه ی. ده زانی 
ده کــه ی  هه ســت  دوورن.  لــێ  چه نده تــان 
ده یان چه کداری سوار و پیاده  وه  شوێنتان 

که وتوون. 
ناشاره زایی وان له ژێر پێی شاره زایی تۆدا 
پڵیشاوه ته وه . له  سه ر دوندی چیاکه ، توند 
له  باوه شــت ده گرێ: باوه ڕم پێته ... ده زانم 

ده ره قه تیان دێی...
کردبــووی.  قســه ی  بــه   په رییه کــه ت 
کراســه  ســپییه که ی له بــه ر نه کردبوو. بۆ 
تــۆ چ جیاوازییه کــی هه بــوو؟ بــۆ تــۆ له  

هــه ر به رگێکــدا هه ر ئــه و په رییه  بوو..... 
هێشــتا زۆر لــه  کوتکــه ی کێوه کــه  دوور 
ده ســتڕێژێک  شــریخه ی  نه که وتبوونــه وه  
وه خۆی هێنانه وه . تڵپ به ربوویه وه  به  سه ر 
گوێنــی و دڕک و داڵدا.... نه تزانی له و 
تاریکییــه  ئه نگوســته چاوه دا، دیتبوویانــن 

یان هه ر گولله ی وێڵ بوو ئه نگاوتی؟
دواتــر هــه ر به و برینــه وه  تێکه ڵی شــۆڕش 

بووی و دواتریش....
خه ڵکه کــه ش  هرووژمــه ی  هه مــوو  بــه و 
پێچکــی داره بازه کــه ت هــه ر بــه ر نــه دا و 
قیژانــدت: لێــم گه ڕێــن.... ئــه و پێچکــه  
ده بێ هه ر له  سه ر شانی من بێ... شانی 
چه پــه ت دبــووه  به ر داره بازه که  و نه رم نه رم 

فرمێسکت بۆ ده ڕژاند...
په نجه ی ده ســتی ڕاســتت، په تووه که ی له  
ســه ر ده م و چــاوی الدا و لــه  ســه ر تارای 

بــوو. هەســتم دەکــرد حــەز دەکات بێتــە 
ترســێک  بــەاڵم  ئێمــەوە،  کــۆڕی  نێــو 
ناهێڵێت! هەمیشــە ترســێکم لە چاوەکانی 
دەبینــی. ئازارێک لە ڕوانینەکانیدا بوو. 
کچێکــی خوێنشــیرین و ڕووخــۆش بــوو. 
ئارایشــێکی زۆر کەمڕەنگــی دەکــرد و 
یــەک تــاڵ پرچــی بە دەرەوە نەدەهێشــت. 
زۆر کەیفــی بــە کارەکانمــان دەهــات و 
لــە هــەر بەرنامەیەکــی زانکــۆ کــە ئێمە 
دەکــرد.  بەشــداریی  بردبــا،  بەڕێوەمــان 
ژوورەکەیــان  و  بەســیجەکان  توخنــی 
نەدەکــەوت. لەگەڵ کەســانی باش نەبێت 
لەگەڵ کەســی تر دەرنەدەکەوت. ســادە و 
زۆر ڕێکوپێک دەردەکەوت. بە زمانێکی 

پەتیی کوردی قسەی دەکرد.
دەیگــوت: »بــۆ خــۆم فێــری ڕێنــووس و 
ڕێزمانــی کــوردی بوومە کاکە. خۆزگە 
منیش وەک ئێوە دەمتوانی خوێندکارانی 
تــر فێر بکەم. خۆزگــە دەمتوانی لە پۆلە 

کوردییەکانی ئێوە بەشداری بکەم«.
گوتــم،  پــێ  ئــەوەی  کــە  ئەوجــار 
ڕووخســارێکی سەیری هەبوو! فرمێسک 
لــە چاویــدا پەنگــی خواردبــووەوە. دڵــی 
پــڕ ببــوو. ئێحساســاتی ببــوو. مااڵوایــی 
لێکــردم و ڕۆیشــت. متمانەمــی بۆ خۆی 
ڕاکێشابوو. بە هەڵسوکەوت و قسەکردنیدا 
دیــار بــوو کــە کچێکی باشــه و ناتوانێت 
کەمتەرخــەم بێــت. خەمــی خوێندکارانی 
فارسپەرســتی دەخوارد، لــە زمانیان بێزی 
هەڵدەســتا. شــانازیی بــە ئێمــەوە دەکرد و 
کەیفــی پێمــان دەهات. بە کاکــە بانگی 
دەکردم، شــەرمی دەکرد تەنانەت ناوم یان 

ناسناوم بێنێتە سەر زار.
و  مــن  الی  دەهاتــە  ئــەو  جــار  هەمــوو 
چەنــد چرکەیــەک ڕادەوەســتا و دەچوو. 
هەوڵــی  هەبــوو!  دڵەڕاوکێــی  هەمیشــە 
دەدا ئــەو دڵەڕاوکێیــەی بشــارێتەوە، بەاڵم 
و  قاچەکانــی  و  دەســت  نەیدەتوانــی. 
تەنانــەت لێوەکانیشــی نائــارام بــوون. زۆر 
ســەیری دەوروبــەری دەکــرد. جارێکیــان 
بڕیــارم دا مــن بچمە الی. ئەو ســەرنجی 

زۆری بە کۆڕی ئێمە دەدا، بەاڵم ئێمە بۆ 
ئەو وا نەبووین و تەنیا وەک بینەرێک و 

بیسەرێک سەیرمان دەکرد.
پێــم گــوت: »تــۆ کچێکــی جیــاوازی، 
بەســیج و  بەڕێــزی، لەگــەڵ  دڵســۆزی، 
خوێنــدکاری کەمتەرخەمیش ناگەڕێیت. 
تــۆ هێندە حــەزت لە کارەکانــی ئێمەیە و 
هێندە گرینگی بە نەتەوە و نیشتمانەکەت 
دەدەیــت، بــۆ نایەیتە کــۆڕی ئێمەوە؟ وەرە 
و لەگەڵ ئێمە لە چاالکییەکاندا بەشــدار 
بە. تۆ دەتوانیت کاریگەر بیت. ئیتر تەنیا 

بیسەر و بینەر مەبە«.
چاویــدا  لــە  فرمێســک  بــوو.  بێدەنــگ 
پەنگــی خواردەوە. بزەیەکــی ماندوو هاتە 
حــەزی  »ئــەوە  گوتــی:  و  لێــوی  ســەر 
دەروونیــی منە. کاکــە نازانی من چەندە 
عاشــقی ئــەو کارانــەم. هەمیشــە حــەزم 
کــردووە کەســێکی کاریگــەر بــم وەک 
تۆ. هەمیشــە هەســتم بە بێنرخی کردووە. 
لەوە خۆشتر چی دەتوانێت هەبێت لە پۆلە 
کوردییەکانتــان بەشــداری بکــەم و لــەو 
بەرنامانــە بەشــداری بکــەم کــە خزمــەت 
بــە کوردایەتــی دەکات؟ بــەاڵم... بــەاڵم 
دەلــەرزی.  کاکە«.لێوەکانــی  ناتوانــم 
فرمێسکێک بەسەر گۆنایدا هەڵخلیسکا 
و بەجێــی هێشــتم. دەرفەتــی پــێ نــەدام 
بڵێــم »بــۆ؟«، بڵێم »بــۆ وا ئارامیت لێ 
بڕاوە؟«، »ئەرێ ئەو ترسە چییە هەموو 
جەســتە و دەروونتــی داگیــر کــردووە؟«. 
تــا لــە پێــش چاوم نوقــم بوو ســەیرم کرد. 
هەنگاوەکانیشــی وەک بزەکــەی مانــدوو 
بــوون. لەوالترمــەوە، ســەرۆکی بەســیجی 
کــردم  ســەیرێکی  ڕاوەســتابوو.  زانکــۆ 
لــە  خۆیــەوە.  ژوورەکــەی  نێــو  چــووە  و 
ڕوانینەکانــی بێــزار بــووم، ڕقــم لــە چاوە 
کۆیلەکانــی بــوو. پێــم بکرایــەت لەســەر 

عەرز دەمسڕییەوە.
چەند ڕۆژێک بوو کە لە زانکۆدا کچەم 
چەندیــن  لەگــەڵ  وشــەکانی  نەدیبــوو. 
پرســیاری بێــوەاڵم هێشــتا لــە مێشــکمدا 
مابوونــەوە. خــۆر لــە ناوەڕاســتی ئاســمان 

بوو. بەتەنیا لەژێر دارێکی زەردهەڵگەڕاو 
لەســەر کورســییەک لە حەوشەی زانکۆ 
دانیشــتبووم کــە هاوڕێیەکم هات بۆ الم. 
پێــی گوتــم کە ئــاگاداری »بەیــان« بم، 
لەوانەیە ســیخوڕ بێت! حەپەســام! هەســتم 
دەکــرد بــە بەردێــک دایــان بــە تەوقــی 
دوای  ڕۆژی  ببــووم.  کاس  ســەرمدا. 
ئــەوەی کــە مــن چووبــووم بــۆ الی، لــە 
ژووری بەســیجدا بینیبوویان! هەســتێکی 
زۆر ناخۆشــم هەبــوو، دەیــان گومــان لــە 

مێشکمدا هەڵتۆقین.
چەنــد ڕۆژێــک تێپــەڕی و مــن هــەر لە 
حەوشــەی زانکــۆ چــاوەڕێ بــووم بەیــان 
ببینــم و بانگــی بکــەم. لە دوورەوە ناســیم 
جوانییــەک  هیــچ  بوومــەوە.  نزیکــی  و 
لــە ڕووخســاریدا نەمابــوو! پێــم گوت کە 
چەند خولەکێک کارم پێیە. زۆر دەترسا! 
گوتــی: »تکایە کەمێک زوو کاکە«. 
ڕاســتەوخۆ گوتم: »لە ژووری بەســیجدا 

چیت دەکرد؟!«
ســەیری  هەڵگــەڕا.  ســپی  ڕەنگــی 
ناوچاوانمــی کــرد؛ تفێکی قــورت دا؛ بە 
دەنگێکی لەرزۆک و بە کورتی گوتی: 

»لەبەر تۆ بانگیان کردم کاکە«.
- لەبەر من؟! جا بۆ لەبەر من.

- پێیــان گوتــم کــە نابــێ لەگەڵــت قســە 
بکەم و نزیکی کۆڕەکەشتان ببمەوە.

ئــەوەی گــوت و بەجێــی هێشــتم. دڵــی 
پــڕ بــوو. دیــار بــوو کــە ترســاندوویانە. 
تێکچووبــوو.  شــەرمنەکەی  ڕووخســارە 
ڕەنگــی گۆڕابوو. بە جوانی دیار بوو کە 
تێکچــووە. ئەمجاریش منی لەگەڵ دەیان 

گومان و پرسیاری تر بەجێ هێشتەوە.
ماوەیــەک تێپەڕی. نە نزیکمان دەبوویەوە 
و نە لە بەرنامەکانمان بەشــداریی دەکرد. 
پەرێشــانی لە ڕووخســاری خۆی دەنواند. 
ئاســمان  نەدەکــەوت.  کەســمان  قــەرەی 
لــە هــەوری ڕەش تەنرابــوو، لە حەوشــەی 
زانکــۆ بینیم، بــە تەنیا قەدەمی لێ دەدا. 
بــە الیــدا تێپەڕیم و هەر بــەدەم ڕێگاوە پێم 
گوت: »مەترســە. غیرەتت هەبێ دادە«. 

ئیتر ئاوڕم نەدایەوە چی لێ بەسەر هات. 
چەنــد ڕۆژێکــی تــر تێپەڕی و لــە پۆلی 
کوردیــدا وانــەم دەگوتــەوە. تەقەیــان لــە 
دەرگای پۆلەکە دا. بەیان ســەری کێشــا 
و بە شەرمەوە گوتی: »ئیجازە هەیە بێمە 
گوتــم:  ســووڕمابوو!  ســەرم  ژوورەوە؟«، 
پۆلەکــەوە  ئاخــری  چــووە  »فەرمــوو«. 
و دانیشــت. ســەرنجی لەســەر قســەکانم 
بــوو. زۆرم پــێ خــۆش بــوو کە قســەکەم 
کاریگەریــی لەســەر داناوە. پۆلەکە تەواو 
ببــوو و چووینــە دەرەوە. وەک هەمیشــە 
بەســیجێک لە نزیک دەرگای پۆلەکەوە 
خۆی مات کردبوو و یەکە یەکە سەیری 
بەالمــدا  بەیانیــش  دەکــرد.  فێرخوازانــی 

تێپەڕی و گوتی: »بەچاوان کاکە«.
دوو ڕۆژ دواتــر پۆلەکەمــان بەڕێوە چوو. 
بەیــان هاتــەوە و لە پۆلدا بەشــدار بوویەوە. 
دڵخۆشــتر لە ڕۆژانی پێشوو بوو. ڕەنگی 
هاتبووە سەر خۆی. هەموو شتێک لەسەر 
ڕەوتــی خــۆی بوو کــە لەنــاکاو زرمە لە 
دەرگا هەســتا! کوڕێکی ڕیشــن و دێز بە 
تووڕەییــەوە هاتــە ژوورەوە و چاوێکــی بــە 
پۆلەکەدا خشــاند و بەرەوە بەیان ڕۆیشــت! 
کچەکــە  حەپەســابووین!  هەموومــان 
توخــوا  گیــان  کــرد: »کاکــە  هــاواری 
عەیبــە...«، کــوڕە بــە پشتەدەســت دای 
بــە ناودەمیــدا، پــڕ دەمــی کرد لــە خوێن 
و قۆڵــی گــرت و بــەرەو دەرەوە ڕایکێشــا. 
چووم کە پێشــی بگرم. بەیان بە گریانەوە 
گوتی: »کاکە الچۆ، برامە«. چەقۆت 
لێــم دابــا خوێنــم لــێ نەدەهــات. لەجێــی 
دەکــرد  هەســتم  بــووم.  وشــک  خۆمــدا 
تەنیــا ڕۆڵــی بەردێــک دەگێڕێــم. مەراق 
هاوڕێیانــی گرتبــوو.  گــەرووی هەمــوو 
نەمانتوانــی درێــژە بــە وانەکــە بدەینەوە و 

بە ناڕاحەتی پۆلەکەمان بەجێ هێشت.
لــە  بــوو.  ســارد  زۆر  هــەوا  ڕۆژە  ئــەو 
حەوشــەی زانکــۆ بــە تەنیــا دانیشــتبووم. 
خەفــەت دایگرتبــووم. ڕقــم هەســتابوو و 
هیچــم پێ نەدەکــرا. جا پەنا دەبەیتە الی 
کــێ؟! گوزەرانــم لێ تاڵ ببــوو. بەردەوام 

حیزبوڵاڵییەکــەی  ڕیشــنە  بــرا  و  بەیــان 
دەهاتنــە پێش چاوم، بەیان بەو ڕووخســارە 
مەزڵوومەیــەوە و براکــەی بەو ڕووخســارە 
دڕندەیــەوە. خۆزگــە دەمتوانــی پێــش بەو 
ســووکایەتییە بگرم. تەنیا سووکایەتی بە 
بەیــان نەکرا، ســووکایەتی بــە هەموومان 
کــرا، ســووکایەتی بــە پۆلەکەمــان کرا. 

سەرم ژانی دەکرد. بڕستم لێ بڕابوو.
هاوڕێیەکم هاتە تەنیشــتمەوە. ئەویش زۆر 
ناڕاحــەت بــوو. بــە ئارامــی پێــی گوتــم: 
و  بــاوک  وەرگــرت.  بەیانــم  »هەواڵــی 
براکــەی پاســدارن. ئەو کوڕانــە دیبوویان 
ترۆمبیلەکــەی  ســواری  تاکــوو  کــە 
کردبــوو، تێــی هەڵــداوە و بێڕێزیــی پــێ 
کــردووە«. دونیــا لــە پێــش چــاوم ڕەش 
هەڵگــەڕا. تەنانــەت نەمتوانــی بــە یەک 

وشەش زمانم هەڵچەرخێنم.
چەنــد ڕۆژێک تێپەڕی. دۆخی دەروونیم 
وێــران ببوو. بەیــان نەهاتبووەوە بۆ زانکۆ. 
بیــرم لــەوە دەکــردەوە کــە دەبــێ لــە مــاڵ 
هیچــم  تاقەتــی  گوزەرابێــت!  لــێ  چــی 
نەبوو. نامەیەک هاتە ســەر مۆبایلەکەم: 
بــۆ  دەزانــی  بەیانــم.  کاکــە.  »ســاڵو 
نەمدەتوانــی بێمە پۆلەکانت و نەمدەتوانی 
یارمەتیتان بدەم؟ باوکم و براکەم جاشــن، 
بــە بەســیج.  بــە زۆر منیشــیان کــردووە 
بــەاڵم ڕۆح و مێشــکی مــن قەت بەســیج 
نەبــووە بێخــەم بە. هیــوادارم بــەردەوام بن. 
بــۆ ئەوانی تریــش هەر کاکە بە«. دوای 
خوێندنــەوەی نامەکــە پەیوەندیــم لەگــەڵ 
گــرت، بــەاڵم مۆبایلەکــەی داخســتبوو. 
دەروونــم زیاتــر تێکچــوو. ڕقم هەســتابوو. 
نەمدەزانی چی بکەم. جەستەشم ئارامیی 
لــێ بڕابوو. چرکەکانم بە ســەگەمەرگی 
لــێ دەگوزەرا. ڕۆژی دواتر بەتەنیا و بەو 
بیــرە ئاڵۆزەمەوە لە بازاڕدا دەســووڕامەوە. 
ناوێک لەســەر کاغەزێکی چەســپێندراو 
ڕاکێشــا:  ســەرنجمی  دیوارێــک  بــە 
»گەڕانــەوەی هەمــووان بــۆ الی ئــەوە. 
بەیان...«. لە یەک چرکەدا، هەزار جار 

مردم و زیندوو بوومەوە.

کۆڵمــه ت  قامــک  دوو  بــه   کفنه کــه وه  
گوشی.

پێــت  هه تاهه تایــه   خۆشه ویســته که م   _
وه فادارم....

ئه وه ت که نگێ گوتبوو؟ له ژێر داره بازه که  
یــان ئــه و کاتــه ی گولله  ڕانــی کوناودیو 

کردبووی؟
پێکه وه  قیژاندیان :

_ قه پاته .... عه لییه  شه ل چیت پێیه ؟
جووت به یازت پێ بوو. 

ســه یرت کرد. ســپی ســپی... خه یاڵێکی 
سپی له  خۆی وه رپێچای. گێژ و مه نگ 

بووی. 
نــاو  لــه   که وتــن.  شــه واره   بــه   چــاوت 
سپیایه تییه کی بێکۆتاییدا مه له ت ده کرد. 
چه ندی هه وڵت ده دا بۆت ساغ نه ده بوویه وه  

کفنه که یه تی یان کراسه که ی.
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دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان: 

ڕێبەنــدان،  ١٤ی  سێشــەممە  ڕۆژی   
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »شــەهاب 
مەهابــاد،  شــاری  خەڵکــی  ئەحمــەدی« 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا
ڕێبەنــدان،  ١٩ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »تەهــا 
ئاتەش ئەفراز«، خەڵکی »کۆنەخانێـ«ـــی 
پیرانشــار، لەالیەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
ســەید  نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
»نەجمەدیــن حوســێنی«، کوڕی مســباح 
و دانیشــتووی گەڕەکی »تاچیناوێـ«ـــی 
ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  شــنۆ، 

دسبەسەر کرا.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: 

ڕۆژی شــەممە ١٨ی ڕێبەنــدان، »ئارەزوو 
مســتەفایی«، ناســراو بــە »هەنســک«، 
شــاعیر و چیرۆکنــووس، خەڵکــی شــاری 
مەریــوان، پــاش وەرگرتنــی بەڵێننامــە لــە 

ئیدارەی ئیتاعاتی ئەو شارە ئازاد کرا.
 لقی ٢ی لێپرســی دادســەرای گشــتی و 
ئینقابی مەهاباد »ئەرەســتوو )ڕەســووڵ( 
مەالڕەحیمی«، چاالکی مەدەنی خەڵکی 

ئەو شارەی بانگهێشت کرد.
چاالکــی  جەعفەری مێهــر،  ئانیســا 
ئیســام  خەڵکــی  کــورد،  فەرهەنگیــی 
ئابادی غەرب )شــاباد( سەر بە کرماشان، 
بۆ دوایین داکۆکی لە خۆی، بانگهێشتی 
دادســەرای گشــتی و ئینقابــی ئەو شــارە 

کرا.
داریووش مــورادی، چاالکی فەرهەنگیی 
خەڵکــی ئیســام ئابادی غەرب )شــاباد(، 
بۆ دوایین داکۆکی لە خۆی، بانگهێشتی 
دادســەرای گشــتی و ئینقابــی ئەو شــارە 

کرا.

ڕاگواستن بۆ زیندان: 

ڕۆژی هەینــی ١٧ی ڕێبەندان، »ســیروان 
ڕەحیمــی«، چاالکــی مەدەنیــی خەڵکــی 
دێــوالن، پــاش کۆتایی مەرەخەســییەکەی 
ســنە.  زیندانــی  بــۆ  گەڕایــەوە 
مانگــی  مەدەنییــە،  چاالکــە  ئــەو 
کۆچــی  پــاش  ئەمســاڵ،  ســەرماوەزی 
مەرەخەســی. هاتبــووە  باوکــی،  دوایــی 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو 
»عومەر خاگزاد« و »عەباس سدیقی«، 
خەڵکــی گوندی »شــێلم جاران« ســەر بە 
پیرانشــار، بۆ جێبەجێکردنی حوکمەکەیان 
کــران. نەغــەدە  زیندانــی  ڕەوانــەی 
ڕێبەنــدان،  ٢٥ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەلی 

»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 باو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی کۆتایی مانگی 
ڕێبەندانی 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.

ئازەربەرزیــن«، کــوڕی محەممەد، تەمەن 
٥٧ ســاڵ و خەڵکی شــاری پیرانشــار، بۆ 
دەسبەســەر  حوکمەکــەی  جێبەجێکردنــی 
کــرا. نەغــەدە  زیندانــی  ڕەوانــەی  و 
ســێ  ڕێبەنــدان،   ٢٥ شــەممە  ڕۆژی 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی 
و  خــزری  شــەپۆل  گەردشــی،  »حوســێن 
کۆتایــی  پــاش  مووســاپوور«،  فەرهــاد 
ئیتاعاتــی  گرتنگــەی  لــە  لێپرســینەوە 
ســپا لــە ورمــێ، بــۆ بەنــدی زیندانییانــی 
سیاســیی زندانــی ئــەو شــارە، ڕاگوێزران.
ڕێبەنــدان،  ٢٥ی  شــەممە  ڕۆژی 
»شــوان  نــاوی  بــە  هاوواڵتییــەک 
عەبدولڕەحمــان،  کــوڕی  پشــتوار«، 
شــاری  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٣٩ تەمــەن 
زیندانییانــی  بەنــدی  بــۆ  نەغــەدە، 
ڕاگوێــزرا. ورمــێ  زیندانــی  سیاســیی 
دوو  ڕێبەنــدان،  ٢٥ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانی »ئەحمەد 
و  ســاڵ   ٣٢ تەمــەن  خۆشــمیرزادە«، 
تەمــەن  ڕەحمانــی«،  »محەممەدئەمیــن 
١٧ ساڵ، خەڵکی شاری شنۆ، بۆ بەندی 
زیندانییانــی سیاســی و هەروەهــا بەنــدی 
کانوونــی زیندانــی ورمــێ ڕاگوێــزراون.
ڕێبەنــدان،  ٢٨ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
کۆتایــی  پــاش  محەممــەدی،  ئەســرین 
ئەلمەهدیــی  گرتنگــەی  لــە  لێپرســینەوە 
ورمــێ، بــۆ زیندانــی ئەو شــارە ڕاگوێزرا.

مەحکووم کرانی 
هاوواڵتییان بە زیندان:

دوو هاوواڵتیی کورد بە ناوەکانی »هاشم 
مورادی« و »ئیسماعیل محەممەدپوور« 
خەڵکــی گونــدی »شیناوێـ«ـــی شــاری 
ئینقابــی  دادگای  لەالیــەن  پیرانشــار، 
ئــەو شــارەوە، هــەر کامیــان بــە ٥ ســاڵ 
کــران. مەحکــووم  تەعزیــری  زیندانــی 
حوکمی دە ســاڵ زیندانیی تەعزیریی زارا 
محەممەدی، مامۆســتای زمانی کوردی 
ـــــ  فەرهنگــی  ئەنجومەنــی  ئەندامــی  و 
لقــی  لــە  »نۆژیــن«،  کۆمەاڵیەتیــی 
چــواری دادگای پێداچوونەوەی ســنە، بە 
سەرۆکایەتی دادوەر »مستەفا تەیاری«، 
بۆ پێنج ساڵ زیندانیی تەعزیری گۆڕدرا.

داسەپاندنی سزای زیندان:

فەرانەک جەمشیدی، چاالکی ژینگەیی 
و ئەندامی کۆمەڵەی سەوزی کوردستان، 
خەڵکی ســنە، لەالیــەن لقی ١ی دادگای 
ئینقابــی ئــەو شــارەوە بــە ســەرۆکایەتی 
ســاڵ  چــوار  بــە  »ســەعیدی«،  دادوەر 
کــرا. مەحکــووم  تەعزیــری  زیندانیــی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەلی 
بایەزیدپوور)جــۆاڵ(«، کــوڕی مەولــوود، 
گونــدی  خەڵکــی  و  ســاڵ   ٤٩ تەمــەن 
»شیناوێـ«ـی پیرانشار بە شێوەی غیابی، 
لەالیەن دادگای ئینقابی ئەو شارەوە بە ٥ 

ســاڵ زیندانیی تەعزیــری مەحکووم کرا.
دوو هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانی »خزر 
قادری ئازەر«، کــوڕی عەبدووڵاڵ، تەمەن 
٥٠ ســاڵ و »شــەفیع محەممەدنــژاد«، 
ســاڵ   ٤٤ تەمــەن  محەممــەد،  کــوڕی 
دادگای  لەالیــەن  پیرانشــار،  خەڵکــی  و 
ئینقابی ئەو شارەوە بە سەرۆکایەتی دادوەر 
»عەبدووڵــاڵ ئاقایــی«، هەرکامیان بە ٥ 
ســاڵ زیندانیی تەعزیری مەحکووم کران.
مامۆســتای  حەســەن خانی«،  »حوســێن 
مەکتــەب  ئەندامــی  و  خانەنشــینکراو 
تۆمەتــی  بــە  کوردســتان،  قورئانــی 
لەالیــەن  نیــزام«،  دژی  »پڕۆپاگەنــدە 
مەهابــاد،  ئینقابــی  دادگای  لقــی ١ی 
بــە ســێ مانــگ زینــدان مەحکــووم کرا.
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »تاهیــر 
حوســێن زادە«، تەمــەن ٢٨ ســاڵ، کــوڕی 
محەممــەد و خەڵکــی شــاری مەهابــاد، 
ئینقابــی  دادگای  ٢ی  لقــی  لەالیــەن 
دادوەر  ســەرۆکایەتی  بــە  ورمــێ، 
»شــێخلوو«، بــە یــەک ســاڵ و یــەک 
ڕۆژ زیندانیــی تەعزیــری مەحکووم کرا.

ڕەوانەکردن بۆ 
ئیتالعاتی سپا:

ڕێبەنــدان،  ٢٧ی  دووشــەممە  ڕۆژی  ڕ 
فەرهاد مووساپوور خەڵکی شاری ڕەبەتی 
سەردەشت، لە زیندانی ناوەندیی ورمێ، بۆ 
لێپرسینەوە ڕەوانەی گرتنگەی ئیتاعاتی 

سپا کرا.

تەقینەوەی مین:

ڕێبەنــدان،  ٢٤ی  هەینــی  ڕۆژی 
هاوواڵتییــەک بــە ناوی »نــادر براریان« 
گونــدی  خەڵکــی  ســاڵ   ٤٥ تەمــەن 
چــرداول،  ئاســماوەی  کەلـ«ـــی  »کــەل 
بەهــۆی تەقینــەوەی یەکێــک لــە مینــە 
بەجێماوەکانــی شــەڕی ئێــران و عێراق، لە 

شاری مێهران گیانی لەدەست دا.

دەرکرانی مامۆستای 
قوتابخانە: 

ئەندامــی  مەنســووری«،  »محەممــەد 

مەکتەب قورئان کە مامۆستای دامەزراوە 
لــە هونەرســتانی پیشــەگەرانی نایســەری 
سنە بووە، پاش ٦ ساڵ وانەوتنەوە، لەالیەن 
هەیئەتــی ناوەندیی هەڵبژاردنی )گزینش( 

پارێزگای سنە دەرکرا.

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران: 

ڕێبەنــدان،  ١٥ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی »خالیــد  بــە  کۆڵبەرێکــی کــورد 
ئەحمەدپــوور« کــوڕی ئیبراهیــم خەڵکی 
گونــدی »وەردێـ«ـــی شــاری سەردەشــت، 
بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی 
»قاسمەڕەشـ«ـــی  ســنووری  لــە  ئێــران 
دا. لەدەســت  گیانــی  شــارە،  ئــەو 
ڕێبەنــدان،  ٢٠ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »بێهزاد 
ئەحمــەد  کــوڕی  ئەســڵ«،  هاشــمی 
ســەر  »بهیــک«  گونــدی  خەڵکــی  و 
ڕاوەدوونــان  بەهــۆی  ســەڵماس،  بــە 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  و 
حکوومەتــی ئێــران، گیانــی لەدەســت دا.
ڕێبەنــدان،  ٢٢ی  چوارشــەممە  شــەوی 
نــاوی  بــە  کــورد  کۆڵبەرێکــی 
گونــدی  خەڵکــی  جاتــەن«،  »ئــارام 
مەریــوان،  بــە  ســەر  »کانیســانان« 
بەرزاییەکانــی  لــە  بەربوونــەوە  بەهــۆی 
»تەتــە«ی هەورامان گیانی لەدەســت دا.
ڕێبەنــدان،  ٢٦ی  یەکشــەممە  شــەوی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »ســەیوان 
گونــدی  خەڵکــی  شــێرمحەممەدی«، 
»مەنســوور ئاقایــی« ســەر بــە بەخشــی 
تەقــەی  بــە  ڕوانســەر،  شــاهۆی 
نیزامییەکانــی  هێــزە  ڕاســتەوخۆی 
بــوو. برینــدار  ئێــران  حکوومەتــی 
ڕێبەنــدان،  ٢٧ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »یووســف 
مەریــوان،  خەڵکــی  وەتەن دووســت«، 
بەرزاییەکانــی  لــە  بەربوونــەوە  بەهــۆی 
بــوو. برینــدار  هەورامــان  »تەتــە«ی 
ڕێبەنــدان،  ٢٩ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
نــاوی »شــارام  بــە  کۆڵبەرێکــی کــورد 
قــادری«، تەمــەن ٢٥ ســاڵ و خەڵکــی 
شــاری بــۆکان، بەهۆی ســەرمابردووییەوە 
و  ســنووری »کێلــێ  بەرزاییەکانــی  لــە 
نەنــوور«ی بانــە گیانــی لــە دەســت دا.


