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پەیامی پیرۆزبایی مستەفا هیجری،
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کوردستانی ئێران دەکەین.
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مامۆستای قوتابخانە ،کەوتۆتە بەندیخانە

پـەیــڤ

لهته قاسم
كەریم پەرویزی

ڕێکەوتــی ١٢ی بەفرانبــار هەواڵــی
تەییــد کردنــی حوکمــی ســتەمکارانەی
 ٥ســاڵ زیندانــی تەعزیــری بەســەر زارا
محەممەدی چاالکی فەرهەنگیی کورد،
دنیــای خوازەکــی تەنییــەوە و ئۆگرانــی
زمــان و شوناســی نەتەوەیی کــورد وێڕای
بەداخبوونیــان بــۆ دەرکردنــی ئــەم حوکمە
نــاڕەوا بــە شــێوەی جۆراوجــۆر دژی
وەســتانەوە و پشــتگیری خۆیــان لــە خاتوو
زارا محەممــەدی دەربــڕی کــە بێتــاوان
دەخرێتە سووچی بەندیخانەوە.
دیــارە ئەمــە یەکەمجار نییــە کە حوکمی
لــەو شــێوە دژ بــە چاالکێکــی کــورد
دەردەکرێــت و هــاوکات لەگــەڵ ناوبــراو
هــەن کەســانێکی تریــش کــە هــەر لــەو
بیاڤــەدا چاالکــی دەکــەن بەاڵم لــە دیدی
کۆلۆنیالیســتی تارانــەوە بوونەتــە مایــەی
لەمەترســیکەوتنی دەسەاڵتێکی سیاسی!
کەســانێکی وەک مــوژگان کاووســی
لێکۆڵــەر ،وەرگێــڕ ،ژەنیــار و چاالکــی
فەرهەنگــی کــورد خەڵکی کەالردەشــتی
مازەندەران کە مامۆستای زمانی کوردی
بــوو بــۆ مندااڵنــی ناوچەکــەی خــۆی و
مەحمــوود نیروومەند چاالکی فەرهەنگی

کــورد خەڵکــی گوندی پلگەرد ســەر بە
ناوچەی هەزار مەســجدی شاری کەالتی
نــادری لە پارێــزگای خۆراســانی رەزەوی
کــە ئەویــش وەکــوو مامۆســتایەک بــۆ
زمانــی کــوردی کاری مەدەنیــی دەکــرد
کــە هەنووکــە لــە ژێــر ئەشــکەنجەدان و
لــە زیندانەکانــی کۆمــاری ئیســامیدا
بەشــێک لــە تەمەنــی گرانبەهایــان داناوە
تاکوو بتوانــن خزمەتکارێکی کوردایەتی
و زمانی کوردی بن .پرســیاری سەرەکی
لــەم نێوانــەدا کــە دەبــێ ئــاوڕی جیــددی
لــێ بدرێتــەوە لەڕاســتیدا ئەوەیــە کە چی
وادەکات کۆماری ئیســامی وەها هۆڤانە
دژ بــە کەســانێک کــە نــەک لەڕێگەی
توندوتیــژ بەڵکــوو تەنیــا لەبــەر وتنــەوەی
وانــەی زمانــی کــوردی و هەوڵــدان بــۆ
پاراســتنی شوناســی نەتەوەییــان دەجەنگن
بکەونە بەر ڕق و قین و حوکمی ناڕەوای
زیندانیان بەسەردا بسەپێ؟
لــە دەســەاڵتيکی کۆلۆنیالیســتیی وەکوو
کۆماری ئیســامیدا سیاســەتی سەرەکی
و پێڕەوکــراو ،بریتیــە لــە نکۆلیکــردن لــە
نەتــەوەکان و ســڕینەوەی جیاوازیــەکان،
بۆیەشــە کە دەســەاڵت لەســەر تواندنەوەی

زمــان و کەلتــووری نەتــەوە جیــاوازەکان
بونیــات نــراوە و هەرجــۆرە هەوڵــەک
بــۆ زیندووراگرتنــی زمانــی نەتــەوە
ســتەملێکراوەکان ،بە داڕمانی کۆڵەکەی
دەسەاڵتەکەیان دەزانن وهەر بەم بۆنەوەیە
هەوڵــی زاراکان و موژگانــەکان و
مەحمــودەکان و دەیان و ســەدانی تری لەو
چەشــنە کــە دەیانــەوێ زمانــی دایکییان
بپارێــزن بــە دوژمــن دەبینــێ .دوژمنێک
کــە هەوڵــی وەئاگاهێنانــەوەی مندااڵنــی
ئاووخاکی داگیرکراوی زاگڕۆس دەدات،
دوژمنێک کە ئامانج و خولیای زاڵکردنی
دووبــارەی فەرهەنگــی یەکترقەبوڵکردن و
قبوڵکردنی جیاوازییەکان و فرەییەکانە.
دەســەاڵتی کۆلۆنیاڵیستی تووڕەیە لەوەی
کــە روونکابیرانــی نەتــەوەی کــورد ،
چاالکنــی زمــان و کەلتــووری نەتەوەیــی
کوردســتان ،آاخافتن و نووســین بە زمانی
دایکی بە مافی سروشــتیی خۆیان دەزانن
و زمان بە کۆڵەکەی ســەرەکیی ناسنامە
و پێناســەی بوونیان دەزانن .هەر بۆیە هەر
جــۆرە مامەڵەکردنیکــی زمانی ئەمانە بە
هەڕەشــە و مەترســییەکی ئەمنیەتــی و
بەزاندنــی ســنوورێک دەزانــن کــە خۆیــان

دیارییــان کــردووە .ئەمــە ڕێکاوڕێــک
ئــەو فۆبیایەیــە کــە دەســەاڵت هەیبــووە و
هەیەتــی و دەشــیبێت؛ کەواتــە دەتوانیــن
بڵێیــن ئەوانەی لەم مەتەرێــزەدا هەنگاویان
هەڵگرتــووە و هەنــگاو دەنێــن ئــەو دژەوان
و پاســەوانانەن کــە شــکۆی زار و زمانــی
گەلەکەیان دەپارێزن.
گرتــن و بەندکردنــی چاالکانــی ئەم بوارە
بەشــێکە لــەو تراژێدیایانــەی کــە بەســەر
نەتــەوەی کــورد یــان باقــی نەتەوەکانــی
نیشــتەجێ لــەو جوگڕافیایــەی بــە ئێــران
دەناســرێ هاتــووە و ئەگەر بــڕێ ورد لێی
بڕوانیــن لەوانەیــە هیــچ کەمتــر نەبــێ لە
تراژێدیاکانی وەک ژینۆساید و هەوڵ بۆ
قەتڵوعامی فیزیکیی تاکی کورد!
بەپوختی پرســی گیران و سەپاندنی حوکم
بەســەر زارا کە دەنگدانــەوە و کاردانەوەی
جۆربەجۆریشــی لێکەوتۆتــەوە ،وەک
ڕاگەیەندراوی یەکیەتیی زانایانی ئایینی
کوردســتانی ئێــران کــە بەڕوونــی دەڵــێ:
«زارا محەممــەدی ئــەم کیــژە دڵســۆز
و بوێــرە تەنیــا بــە تاوانــی وانەوتنــەوەی
کوردی سزای پێنج ساڵ زیندانی بەسەردا
ســەپێندراوە .ئــەم ســتەمە دژە مرۆییــە بــە

هیــچ شــێوەیەک لــە ڕوانگــەی ئایینــی
ئیســام و پەیماننامەکانــی جاڕنامــەی
مافــی مــرۆڤ قەبوڵکــراو نییــە ،بۆیــە
ئەرکــی ئایینیــی هەمــوو ئازادیخــوازان
و گەلــی کــوردە کــە دژایەتیــی ئەم ســزا
نامرۆڤانەیــە بکــەن و لــە بەرانبــەر ئــەم
ناعداڵەتــی و بێڕێزییە بوەســتنەوە ،چونکە
ئەمــڕۆ زارا تەنیــا کەســێک نییە بەڵکوو
دایک و خوشک و کچی هەموو کوردی
ڕۆژهەاڵتــە و شــەرەفی هــەر کوردێکــە
کــە ڕێژیمــی دژە کوردی ئێــران خەریکە
پێشێلی دەکات! داواکارین لە بەرانبەر ئەم
ســزایە بێدەنگ نەبن و هەموومان ببین بە
زارا محەممــەدی و شــەرەف و نامووســی
کوردســتان بپارێزیــن ».دەرخــەری ئــەو
ڕاســتییەیە کە کۆماری ئیسالمی وەک
ســەرەکیترین دژمنی ئێمەی کورد هەموو
هــەوڵ و توانــای خــۆی خســتۆتە گــەڕ
تاکــوو بەهــەر شــێوەیەک کە بــووە کورد
لە شوناسی ڕاستەقینەی خۆی دابماڵێ و
لە چییەتی ڕاستەقینەی دووری بخاتەوە؛
چونکــە دەزانــێ کە «زمــان» ئەو چەکە
بەهێزەیە کە ڕێگری دەکات لەم ئامانجە،
هەوڵــی بڕینــی دەدات جا بە هەر نرخێک

قاســم وشــهیهكی عهرهبییه و به واتای
كهســێك كــه تهقســیم دهكات یــان بــه
مانای دابهشــكهر دێ .بهو پێیه قاســم
كهســێكه كــه بــۆ دابهشــكردن دیــاری
كراوه و ئهركی خۆی له دابهشــكردنی
بهردهوامدا دهبینێتهوه.
قاســمهكهی خامنهییــش كــه زۆری
لهبــهرداڵن بــوو و بــۆ مردنهكــهی تێــر
گریا و تازهییش بڕیاری داوه ههر كهس
لــه ڕاگهیهندنــهكان باســی خراپهكانــی
بــكات ،لــهداری بــدهن ،كهســێك بــوو
كــه بهنــاوی پاراســتنی حهرهمــی
ئیمامزادهكان ،له ناوچهی ڕۆژههاڵتدا
خهریكــی باڵوكردنــهوهی توندوتیژی و
ئاژاوهگێڕی و كوشتار بوو.
قاســم ســولهیمانی فهرماندهی سوپای
قودسی ڕێژیمی كۆلۆنیالیستیی تاران
بــوو كــه تایبــهت بــه كاری تیــرۆر و
كوشــتار له دهرهوهی ســنوورهكانی ئێران
دیاری كرابوو ،بهاڵم ههندێ جاریش كه
ســوپای پاســداران له نێو ئێران لهكزیی
دهدا ،قاســم و ســوپا تیرۆریستییهكهیان
دههێنایــهوه بــۆ نێو ئێران بۆ ســهركوتی
خهڵــك :بهشــداریی حیزبــواڵی لوبنــان
لــه ســهركوتی خۆپیشــاندانهكان لــه
تــاران و شــاره گــهورهكان ،بهشــداریی
میلیشــا عێراقییهكانــی ســهر بــه ئێران
لــه ســهركوتی خۆپیشــاندانی ئههــواز
و ههروههــا بــه پێــی ههنــدێ هــهواڵ
بهشــداریی قاسم سولهیمانی له شهڕی
كۆسااڵن دژ به پێشمهرگهكانی حیزبی
دێموكرات ،له نموونهكانی ئهو بابهتهن.
قاســم كــه دوو ســاڵ پێــش و لــه ســێی
ژانویــهدا لــه فڕۆكهخانــهی بهغــدا
لهتوكــوت كرا ،پێش له كوژرانی كاری
ئــهوه بــوو گرووپــی جیاجیــا تهنانــهت
لــه نێــو شــیعهكانی عێراقیش دروســت
بــكات و بهگــژ یهكیاندا بكا و بۆ ههر
شوێنێك دهڕۆیشت كاری تهنیا كوشتار
و بهگژیهكداكــردن بوو و له ســووریهش
ئیــدی ڕووی هیتلێــری ســپی ســپی
كردهوه!
دوای لهتبونی خودی قاسم به ڕاكێتی
ئامریكایــی ،وادیــاره ڕۆڵی لهتكهریی
«قاسم» ی سولهیمانی تهواو نهبووه!
دوای دوو ســاڵ له ئاســوودهیی ناوچه
بهدهســت گهورهتیرۆریســتێك وهكــوو
لهتهقاســمهوه ،ئێســتا لهتهكانی ههر له
بــاری دهروونییهوه كاریگــهری دادهنێن
و دهبینیــن كــه بهنــاو سیاســیی وههــا
بهشــانوباڵی لهتهقاســمدا ههڵدهڵێــن كه
مێژووش ههڵی ناگرێ!
ئهوانهی ئهو كاره دهكهن دووباره ههمان
درێژە لە الپەڕەی ٣
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ماڵپــەڕی «قاســملوو» دەســتی بــەکار کــرد
لــە ٩١ـــەمین ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی
شــەهید دوکتــور قاســملووی هەرگیــز
نەمــر ،ماڵپەڕی قاســملوو دەســت بەکار
بــوو .بەڕێوەبەرانی ئەم ماڵپەڕە لەمبارەوە
ئاگادارییەکیان باڵو کردەوە.
لە بەشێکی ئەو ئاگادارییەدا هاتووە:
شــوێندانەرترین
لــە
یەکێــک
کوردســتان
کەســایەتییەکانی
شــەهید دوکتــور قاســملووە کــە وەک
کەســایەتییەکی ئاکادێمیــک و
شۆڕشــگێڕێکی کەموێنــە لــە تیۆری و
پراکتیکــدا بووەتــه ڕێبازێکــی بــێ وێنە
بــۆ ڕزگاری و ئازادیــی کوردســتان.
کەســایەتییەک کە تەنانەت لە دەرەوەی
واڵت بە ســەدان دۆســتی لە گرینگترین
واڵتانــی جیهــان بــۆ کــورد کۆ کــردەوە

کــە هەموویان ســەرکردە و کەســایەتیی
گەورەن.
دوکتور قاســملووی نەمر کەسایەتییەکە
کە تا دێت زیاتر کاریگەرییەکانی لەسەر
کوردســتان دەردەکەوێــت و بارودۆخــی
واڵتمــان کوردســتانیش وا دەخوازێــت کە
بــۆ پێشــکەوتنی دۆزی کــورد لە نێوخۆ
و دەرەوەی واڵت هزری دوکتور قاسملوو
زیاتــر لە جاران لە کوردســتان و دەرەوەی
واڵت پەرە پێ بدەین.
ههر بۆیه بە خۆشــحاڵییەوە ڕایدەگەیەنین
کــە وەک پێویســتییەکی مێژوویــی
لــە ٩١ـــەمین ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی
شــەهید دوکتــور قاســملووی هەرگیــز
نەمــر ،ماڵپەڕی قاســملوو دەســت بەکار
بــوو .ماڵپەڕێک بۆ هەموو بابتگەلێکی

ڕێوڕەســمی یاد و پرســەی شــەهید
«حەیــدەر قوربانی»
لــە واڵتــی ئاڵمــان بەڕێــوە چوو

پێوەندیــدار بــە قاســملووی ڕێبــەر و
مەکۆیــەک بــۆ هەمــوو بەرهەمەکانــی
شــەهید دوکتــور قاســملوو وەک کتێب،
وێنە ،دەنگ و فیلم..
ی ئــهم ئاگادارییــهوه
هەروەهــا لــ ه ڕێــگا 
و بــۆ هەرچــی دەوڵەمەندترکردنــی ئــەم
ماڵپــەڕە دەســتی یارمەتــی بــۆ هەمــوو

دڵسۆزان و ڕێبوارانی پێغەمبەری ئاشتی
درێــژ دەکەینــەوە و داوا دەکەین کە هەر
کــەس هــەر بابەت و وتار و ئارشــیوێکی
لەو پێوەندییەدا هەیە بۆمان بنێرێت.
www.ghassemlou.com

بەڕێوەچوونــی کۆبوونــەوەی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران
ســەرلەبەیانیی ڕۆژی چوارشــەممە
١ی بەفرانبــاری ١٤٠٠ی هەتــاوی
بەرابــەر لەگــەڵ ٢٢ی دســامبری
٢٠٢١ی زایینــی ،کۆبوونەوەی ناوەندی
هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران بە بەشــداریی هەیئەتەکانی ناوەند
لــە پەیوەندییەکانــی هەولێــری «حیزبی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران» بەڕێوە
چوو.
ســەرەتای کۆبوونەوەکــە بــە ڕاگرتنــی
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لــە
شــەهیدانی کوردســتان دەســتی پێ کرد

و پاشــان «محەممــەد نەزیــف قــادری»
وەکــوو بەرپرســی هەیئەتــی دەورەیــی
ناوەنــد باســێکی ســەبارەت بــە کار و
ئەرکەکانــی ناوەنــدی هــاوکاری لــە
مــاوەی بەرپرســایەتیی دەورەیــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران و هەروەها
دۆخی ئێســتای پێشــکەش کرد .پاشــان
دەستووری کاری کۆبوونەوەکەی خستە
بــەر دیــد و بۆچوونــی بەشــداربووانی
کۆبوونەوەکەوە.
لــە درێــژەی کاری کۆبوونەوەکــەدا
هەیئەتەکانــی بەشــدار ســەبارەت بــە

ڕاپۆرتــی کار و هەروەهــا دەســتووری
کاری دانیشــتنەکە بــە تێروتەســەلی ڕا
و بۆچوونــی خۆیــان خســتە بــەر بــاس و
بــە وردی بابەتەکانی دەســتووری کاری
دانیشتنەکەیان شرۆڤە کرد.
هەیئەتەکانی ناوەندی هاوکاری سپاس و
پێزانینی خۆیان لە ماوەی بەرپرسایەتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
پێشــکەش بــە هەیئەتــی حیــزب کــرد
و بەرپرســایەتیی دەورەی داهاتــوو
بــە هاوڕێیانــی «حیزبــی دێموکراتــی
کوردستان» سپێردرا.

لــە کۆتایــی کۆبوونەوەکەدا کۆمەڵێک
ڕاســپاردە ســەبارەت بــە داهاتــووی
کاری ناوەنــد دەستنیشــان کــرا و ناوەنــد
ئەرکــدار کــرا کــە ئــەو ڕاســپاردانە لــە
کۆبوونەوەکانــی داهاتــوودا بــە ئەنجــام
بگەیەنێت.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
١ی بەفرانباری ١٤٠٠ی هەتاوی
٢٢ی دسامبری ٢٠٢١ی زایینی

پەیامــی پیرۆزبایــی پەیــەدە
بــۆ حیزبــی دێموکرات
بەبۆنــەی ســاڵی نوێــی زایینــی
پارتــی یەکیەتیــی دێموکــرات ()PYD
بەبۆنــەی هاتنــی ســاڵی نوێــی زایینــی
پەیامێکــی پیرۆزبایــی بــۆ حیزبــی
دێموکراتی کوردستانی ئێران نارد.
دەقــی پەیامەکــە بەم چەشــنەیە :بەبۆنەی
سەری ساڵی زایینی ،پیرۆزباییەکی گەرم

لــە ســەرکردایەتی و ئەندامانــی مەکتەبی
سیاســی و سەرجەم الیەنگرانی حیزبەکەتان
دەکەن .هیوادارین ســەری ســاڵی تازە ببێتە
ساڵی سەرکەوتن و یەکڕیزیی گەلی کورد
لەپێناو ئازادی و دێموکراسی لە هەر چوار
پارچەی کوردســتان .لەم بۆنەیەدا جارێکی

تــر جەخــت دەکەینــەوە لەســەر بەهێزکردنی
پەیوەندییەکانمان.

نوێنەرایەتیی پارتی دێموکرات PYD
لە هەرێمی کوردستان

پەیامــی یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
بــۆ حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی ســاڵی نوێــی زایینــی
یەکیەتیــی نیشــتمانیی کوردســتان
( )PUKبەبۆنــەی هاتنی ســاڵی نوێی
زایینــی پەیامێکــی پیرۆزبایی بۆ حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران نارد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
بەڕێــز /حیزبــی دێموکراتــی کوردســانی
ئێران
بەبۆنــەی ســەری ســاڵی نوێــی زایینــی،
پیرۆزبایــی لــە لێپرســراوی گشــتی و
مەکتەبــی سیاســی و ســەرکردایەتی و

ئومێــد دەخوازیــن گەلــی کوردیش وەک
گەالنــی تری جیهان بە ڕێگەی سیاســی
و دیالۆگ و بێ خوێنڕشــتن بگاتە مافە
ڕەواکانــی و بــە ئەنجامێکــی دڵخوازمان
بگەین.
جارێکی تر جەخت لەسەر هەماهەنگی و
پێشخستنی پەیوەندییەکانمان دەکەینەوە.

ســەرجەم ئەنــدام و الیەنگرانــی (حیزبــی

دێموکراتی کوردستانی ئێران) دەکەین.

بۆردی پەیوەندییە کوردستانییەکان
 ٣٠دێسامبری ٢٠٢١ی زایینی

ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ٤ی بەفرانبار،
کۆمیتــەی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران لــە واڵتــی ئاڵمــان،
ســەبارەت بــە جێبەجێکردنــی حوکمــی
ســێدارەی «حەیــدەر قوربانــی» زیندانیی
سیاســیی کــورد و شــەهیدکرانی بــە
دەســتی ڕێژیمــی دژە کــوردی ئێــران،
ڕێوڕەســمێکی پرســە و سەرەخۆشــیی لــە
شاری «برێمنـ»ـی ئاڵمان بەڕێوە برد.
لە ســەرەتای ڕێوڕەســمەکەدا «مەسعوود
تــەک» ســەرۆکی پارتی سوسیالیســتی
کوردســتان لە ڕێــگای تەلەفۆنەوە پرســە
و هاوخەمیــی خــۆی بــە بنەماڵــەی
تێکۆشــەری شــەهید «حەیدەر» ،گەلی
کــورد لــە کوردســتانی ئێــران ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ،هــاوڕێ
و هاوســەنەگەرانی ڕاگەیانــد و هەروەهــا
لەســێدارەدانی شەهید «حەیدەر قوربانی»
لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوەی مەحکــووم
کرد.
پاشان «شەهریار نەقشبەندی» بەرپرسی
ڕێکخســتنی هەرێمــی ئورووپــا ،بە ناوی
ڕێکخســتنی گشــتیی دەرەوەی واڵت
وتارێکی پێشکەش کرد.
لە درێژەدا «ڕەشــید ڕەحمانی» بەرپرسی
گشــتیی کۆمیتــەی حیزبــی دێموکــرات
لــە ئاڵمــان پەیامێکــی پێشــکەش کــرد و
پەیامی پرســە و سەرەخۆشیی کۆمیتەی
بە بنەماڵەی شــەهید «حەیدەر» و گەلی
کورد و حیزبی دێموکرات ڕاگەیاند.
پاشــان»عەبدولکەریم» نوێنــەری پارتــی
دێموکراتی کوردستان وتارێکی پێشکەش
کرد.
لــە درێــژەدا «لەلعــا کەیخوســرەوەی»

شــێعری» پارێزەرانــی ئــاو و خــاک»
لــە نووســینی شــاعیر «فەرەیــدوون
ئەرشەدیـ»ـــی خوێنــدەوە و دواتــر پەیامی
پارتــی سوسیالیســتی کوردســتان لەالیەن
مامۆستا «مستەفا» پێشکەش کرا.
لــە بەشــێکی دیکــەی ڕێوڕەســمەکەدا،
ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی
حیزبەکانــی کوردســتانی ئێــران لــە
پەیوەنــدی لەگەڵ لەســێدارەدانی شــەهید
«حەیــدەر قوربانــی» لەالیــەن «نەرمیــن
عوسمانی» خوێندرایەوە.
دواتــر هەڵبەســتی «فەڕشــی ســوور»
بەرهەمــی «تیشــک تیڤــی» بــۆ
بەشــداربووان نمایــش کــرا و بیرەوەریــی
زیندانییەکــی خۆڕاگــری کوردســتان
لەگــەڵ شــەهید «حەیــدەر قوربانــی»
لەالیــەن «ئێقبــاڵ شــادی» بەرپرســی
کۆمیتەی حیزبی دێموکرات لە ناوچەی
«شتووتگارت» خوێندرایەوە.
هەروەهــا پەیامــی کۆمــکار و ناوەنــدی
هاوکاریــی هێــزە سیاســییەکانی
«برێمنـ»ـیش لەالیەن «ڕەسووڵ و ڕێکان
عەبدی» پێشــکەش کران ،دواتر پەیامی
کۆمەڵــەی کــوردی «برێمــن مــاک»
لەالیەن «دارا تیرێژ» خوێندرایەوە.
ســەبارەت بــە شــەهیدکرانی «حەیــدەر
قوربانــی» چەندیــن حیــزب و الیەنــی
سیاســیی کوردســتان لەوانــە« :پارتــی
دێموکراتــی کوردســتان ـ باکــوور،
ڕێکخســتنی تەڤگــەری ئازادیی کوردی
ســووریە لــە ئورووپــا ،شــپێال پێشــەرۆژا
کوردســتانا ســووریا و ڕێکخســتنی
ئورووپا» پەیامی پرســە و سەرەخۆشــییان
بۆ ئەو ڕێوڕەسمە ناردبوو.

وەفدێکــی پارتــی مــاف و ئازادی
(هاکپــار) ســەردانی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــی کــرد

لــە بــەردەم وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا لەســێدارەدانی
شــەهید «حەیــدەر قوربانــی» مەحکــووم کــرا
کۆمیتەی حیزبی دێموکرات لە واشــنتۆن
سەبارەت بە لەسێدارەدانی شەهید «حەیدەر
قوربانــی» لــە بــەردەم وەزارەتــی دەرەوەی
ئامریکا خۆپیشاندانی بەڕێوە برد.
ڕۆژی پێنجشــەممە ڕێکەوتــی ٢ی
بەفرانبــار کوردانــی دەڤــەری واشــنتۆن
لــە بــەردەم وەزارەتــی دەرەوەی ئامریــکا
کۆبوونەوەیەكــی ناڕەزایەتییــان دژی
لەسێدارەدانی شــەهید «حەیدەر قوربانی»
و ســەرجەم ڕۆڵە بەشەرەف و بێتاوانەکانی
دیکــەی کــورد لەالیــەن جــەالدان و
تێرۆریســتانی کۆمــاری پەت و ســێدارەی
جەمارانەوە بەڕێوە برد.
ســەرەتا بــە خوێندنــەوەی ســروودی
نەتەوایەتیــی «ئــەی ڕەقیــب» و
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ گیانــی پاکی
شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردســتان
دەستی پێ کرد.
پاشــان بەشــداربووان بــە دانــی دروشــم و
هەڵگرتنــی نووســراوەکانیان ئــەو تاوانــە
چەپەاڵنەی ئەو ڕێژیمە دڕندەیان مەحکووم

کرد و پشتیوانی و هاوخەمی و دڵسۆزیی
خۆیــان بۆ بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهید
«حەیدەر قوربانی» و سەرجەم شەهیدانی
دیکــەی گــەل و نیشــتمانەکەمان دووپات
کردەوە.
لە کۆتایی خۆپیشــاندانەکەدا نامەیەکی
ناڕەزایەتییــان بەرامبــەر بــە تاوانەکانــی

کۆماری پەت و سێدارەی ئێران ڕادەستی
وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا کرد و بە باشی
ئاماژەیــان بە تــاوان و پێشــێلکارییەکانی
ئــەو ڕێژیمــە دڕندەیە بەرامبــەر بە مافی
مرۆڤ و سەرکوت و کوشتاری گەالنی
ئازادیخــوازی ئێــران و یەک لەوان گەلی
قارەمــان و خۆڕاگــری کــورد و ڕۆڵــە

دڵسۆزەکانی ئەو گەلە کرد.
کۆمیتــەی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لە ئامریــکا بەوپەڕی
توانــاوە بەشــداریی ئــەو کۆبوونەوەیــان
كردبــوو .هــاوکات نوێنــەری الیەنــە
سیاســییەکانی دیکــەی کوردســتان لــە
خۆپیشاندانەکەدا بەشدار ببوون.

ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ١٣ی
بەفرانبــاری ١٤٠٠ی هەتــاوی،
هەیئەتێکــی پارتــی مــاف و ئــازادی
(هاکپــار) لــە کوردســتانی تورکیــە بــە
سەرپەرســتیی «لەتیــف ئیپــۆز دمیــر»
ســەرۆکی گشــتیی «هاکپار» سەردانی
حیزبــی دێموکراتیــان کــرد و لەالیــەن
وەفدێکــی حیــزب بــە سەرپەرســتیی
«مســتەفا هیجری» لێپرسراوی گشتیی
حیزبی دێموکرات پێشوازییان لێ کرا.
لەم دیدارەدا ڕەوشی کوردستانی «باکوور
و ڕۆژهــەاڵت» و هەروەها دۆخی «ئێران
و تورکیــە» تاوتــوێ کران و هــەرکام لە
ڕوانگــەی سیاســەت و هەڵوێســتەکانیان،

چۆنیەتیــی بەرەوپێشــچوونی بزاڤــی
نەتەوەیــی دێموکراتیکــی نەتــەوەی
کوردیــان لــە هــەر کام لــە بەشــەکانی
کوردستان باس کرد.
لــەم چاوپێکەوتنــەدا هــەردوو الیەن بەپێی
بــارودۆخ و هاوکێشــە سیاســییەکانی
ئێســتای ئەو واڵتانەی کە کوردســتانیان
بەسەردا دابەش کراوە و دۆخی ناوچەکە،
پێویســتیی یەکگوتاری و یەکڕیزیی هێز
و الیەنــە سیاســییەکانیان بــە ئەرکێکــی
زەرووری زانی.
لــە کۆتاییــدا هــەردوو الیــەن لەســەر
بەهێزترکردنــی پەیوەندیــی دۆســتانەی
نێوانیان جەختیان کردەوە.

ژمارە ٥ ، ٨١٤ی ژانویەی ٢٠٢٢

لــە چیاکانــی کوردســتان و لەالیــەن رێبوارانــی ڕێبــازی هەتــاوەوە
ڕێوڕەســمی شــەوی یەڵــدا بەڕێــوە چوو
لە هەموو بنکەکانی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان لە هێزی  122بە ئامادەبوونی
کادر و پێشــمەرگەکان ،شــەوی
یەلــدا بۆنــەی لەدایکبوونــی خــۆری
هەتــاو دوکتــور «قاســملوو» و شــەوی
لەدایکبوونی میترا بەرز ڕاگیرا.
چەنــد بڕگــەی جیاوازی ئەو ڕێوڕەســمە
لەالیــەن بەشــی ڕاهێنانــی هێــزی
پیشــمەرگە ئامادەکاریــی بــۆ کرابــوو.
بــە خوێندنــی ســروودی ئــەی ڕەقیــب و
چەند ســاتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە
شــەهیدانی کــورد و کوردســتان جەژنی
شەوی یەلدا دەستی پێ کرد.
دواتــر چەنــد پارچــە شــێعرێک لەالیەن
«پێشــەوا ڕۆســتەمی» و چەنــد
پارچــە مۆســیقا لەالیــەن «هــەژار
فەرەجــیزادە» بــە ئامێــری کەمانــە
پێشکەشــی بەشداربووان کرا .لە درێژەی
ڕێوڕەســمەکەدا ،پێشــمەرگەکانی هێزی
١١٥ی هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان
لەگەڵ ڕێبازی ڕێبەری کوردان دوکتور
«قاســملوو»ی نەمــر و شــەهیدانی
ڕێــگای ڕزگاریی کوردســتان پەیمانیان
نــوێ کــردەوە ،هەروەها یادی شــەهیدی
نوێــی گەڵەکەمــان شــەهید «حەیــدر
قوربانیـ»ـیان بەرز ڕاگرت.
هەروەتــر ڕوو لــە تاریکپەرســتان و
ڕێژیمــی پــەت و ســێدارە ،پەیامــی
بەرخــۆدان و خەبــات هەتــا لەنێوبردنــی
شەمشــەمەکوێرەکانی ڕێژیمیان دووپات
کــردەوە و وتیان« :ئێــوە ناتوانن ئیرادەی
نەتەوەی کورد بۆ ئازادی بە زوڵم و زۆر
بڕووخێنن» .پاشــان لە ســەنگەری شاخ
ڕوو لــە گەلــی کوردســتان ســاوێکی
پێشــمەرگانە و پیرۆزبایــی گەرمــی
شــەوی یەلدایــان نــارد و بەڵێنییان دا کە
بەجێیان ناهێڵن و تا سەرکەوتن و هاتنی
خــۆری ڕزگاری و لەنێوبردنــی تاریکی
و تاریکپەرستی درێژە بە خەبات دەدەن.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــی گۆرانــی و
هەڵپەڕکێــی پێشــمەرگانە کۆتایــی پــێ
هات.
هەروەها لە هەر دوو لکی هێزی ١١٥ی
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان شــەوی
یەلــدای ١٤٠٠ی هەتــاوی و یــادی
لەدایکبوونــی دوکتــور قاســملوو بــەرز
ڕاگیرا.
ڕێوڕەســمی لکی یەکی هێزی ١١٥ی
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بــەم
شێوەیە بەڕێوە چوو:
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنەوەی ســروودی
نەتەوەیــی «ئــەی ڕەقیــب» لەالیــەن
کــۆڕی میوزیکــی هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان و خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە ڕۆحــی پاکی شــەهیدانی
کوردستان بە پێشکەشکاریی «سووسەن
غەفووری» دەستی پێ کرد.
پاشــان «ماریــا ئەحمــەدی» مۆمــی
« »٩١ســاڵەی لەدایکبوونــی ڕێبــەری
هەمیشــە زینــدووی گەلەکەمانــی هەڵ
کرد.
دواتر «ڕێباز پەروازە» باســێکی لەســەر

ئەم شــەوە پیرۆزە پێشکەش بە ئامادەبووان
کرد.
«ئەمیــر حەنەفــی» لــە بڕگەیەکــی
دیکــەدا گۆرانییەکی لەژێر ناوی «ئای
دڵبەرێ» پێشکەشی بەشداربووان کرد.
لــە درێــژەی ڕێوڕەســمەکەدا «ســەیران
مەحمودپوور» پوختەیەکی لەســەر ژیانی
پڕســەروەریی دوکتــور «عەبدولڕەحمــان
قاســملوو» پێشــکەش کــرد .پاشــان
ســروودێک لەژێــر ناوی»هەســتەوە
دوکتــوری زانــا» لەالیــەن کــۆڕی
میوزیکی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان
پێشــکەش کــرا .دواتر پەخشــانێک لەژێر
ناوی «دوکتور قاسملوو» و لە نووسینی
«هەژیــر تافتــە» لەالیــەن «دیاکــۆ
موساعید» پێشکەش بە ئامادەبووان کرا.
پاشــان چەنــد پێشــمەرگە بــە ناوەکانــی
«ســامان ســۆفی قۆیتاســی ،ڕێبــوار
مەعروفپــوور و توانــا عوســمانی» کــە
لەالیــەن لکــەوە بەبۆنــەی بەڕێوەبردنــی
نــەزم و دیســیپلینی ئۆرگانەکەیان دیاری
کرابوون ،خەاڵت کران.
خەاڵتی هەڵبژێــردراوان لەالیەن «چۆمان
کاوە» پێشــکەش کــرا .ڕێوڕەســمەکە
بــە پێشکەشــکردنی شــێعرێک لەالیــەن
«هەژیــر تافتــە» لەژێر ناوی «موژدەی
یەلــدا» کۆتایــی پــێ هــات .هەروەهــا
ڕێوڕەســمی شــەوی یەلــدای لکی دووی
هێــزی ١١٥ی هێــزی پێشــمەرگەی
کوردستان بەم شێوەیە بەڕێوە چوو:
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنــەوەی ســروودی
نەتەوەیی «ئەی ڕەقیب» لەالیەن کۆڕی
میوزیکی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان
و خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتــن لە
ڕۆحــی پاکی شــەهیدانی کوردســتان بە
پێشکەشــکاریی «ســەالح مووســەوی
قاسملوو» دەستی پێ کرد.
پاشــان «عوومــەر فەرهــوودی» مۆمــی
« »٩١ســاڵەی لەدایکبوونــی ڕێبــەری
هەمیشــە زینــدووی ڕێبەرەکەمانــی هەڵ
کــرد .دواتــر «ڕێبــاز پەروازە» باســێکی
لەسەر ئەم شەوە پیرۆزە پێشکەش کرد.
لە درێژەدا «شــیالن تاسە» گۆرانییەکی
لەژێر ناوی «شــەپۆلی شــێت» پێشکەش
بە ئامادەبووان کرد.
پاشــان «ئیدریــس پیشــان» پوختەیەکــی
لەســەر ژیانــی پڕســەروەریی دوکتــور
«عەبدولڕەحمــان قاســملوو» پێشــکەش
کرد .لە بڕگەیەکی دیکەدا سروودێک
لەژێر ناوی «قاســملوو» لەالیەن کۆڕی
میوزیکی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان

پێشکەش بە بەشداربووان کرا.
دواتــر شــێعرێک لەژێــر نــاوی «ڕابوون
ڕۆژهــەاڵت» و لــە نووســینی «کامیــل
نەجاڕی» لەالیەن «ئەســرین بایەزیدی»
پێشــکەش کــرا .پاشــان چەند پێشــمەرگە
بــە ناوەکانی «کەیــوان پەیغامی ،ئارمان
دەرویشــی هێنــدوو ،ســەالح مووســەوی
قاســملوو و فەرزیــن مەعرووفــی» کــە
لەالیــەن لکــەوە بەهــۆی بەڕێوەبردنــی
نــەزم و دیســیپلینی ئۆرگانەکەیــان
دیــاری کرابــوون ،خەاڵت کــران .خەاڵتی
هەڵبژێــردراوان لەالیــەن «قانــع حاجــی
ئەحمەدی» پێشکەش کرا.
ڕێوڕەســمەکە بــە خوێندنەوەی شــێعرێک
لەالیــەن «مێهران حوســێنی» لەژێر ناوی
«خاکیپۆشــانی واڵتــم» لــە نووســینی
«عارف عەزیزی» کۆتایی پێ هات.
لەالیەکــی ترەوە بەبۆنەی شــەوی یەلدا و
شــەوی لەدایکبوونی دوکتور قاســملووی
ڕێبــەر ،لــە هێــزی ١٣٥ی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ڕێوڕەســمێک
بەڕێوە چوو .لەو ڕێوڕەســمەدا کە شــەوی
سێشــەممە ٣٠ی ســەرماوەزی ١٤٠٠ی
هەتــاوی بــە بەشــداریی بەشــێک لــە
ئەندامانی هێز بەڕێوە چوو ،ڕێوڕەسمەکە
بــە خوێندنــی ســروودی «ئــەی ڕەقیب»
و چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و
کوردستان ڕێوڕەسمەکە دەستی پێ کرد.
دواتــر پەیامــی شــەوی یەلــدا لەالیــەن
«مســتەفا مەنــاف» فەرمانــدەی هێــزی
١٣٥ـــەوە پێشــکەش کرا .لــە پەیامەکەدا
بــاس لــە مێــژووی شــەوی یەلــدا و
چۆنیەتیی ناولێنانی ئەو شەوە و هەروەها
گرینگیــی ئــەو شــەوە بــۆ گەلــی کــورد
لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــرا .لــە
نێوەڕۆکــی پەیامەکــەدا بــاس لــە ژیان و
خەبــات و تێکۆشــانی دوکتــور قاســملوو،
ڕێبەری مەزنی گەلەکەمان کرا.
لــە بڕگەیەکی دیکەی ڕێوڕەســمەکەدا،
کورتەفیلمێــک لەســەر ژیــان و خەباتــی
و کەســایەتیی دوکتــور قاســملووی
هەمیشــە زیندوو باڵو کرایەوە .لە درێژەدا
پەخشــانێک لەالیەن پێشمەرگەکانی هێز
و هەروەهــا ســروودێک لەالیــەن کــۆڕی
هونەریی «هێزی »١٣٥ـــەوە پێشکەشــی
بەشدارانی ڕێوڕەسمەکە کرا.
بڕگەیەکــی دیکــەی ڕێوڕەســمەکە بــۆ
چەنــد کێبرکێــی جیــاواز و پرســیارکردن
تەرخان کرابوو .ڕێوڕەســمەکە بە شایی و
هەڵپەڕکێی پێشمەرگەکانی هێز کۆتایی

شــەوی «یەلــدا» و ســاڵیادی لەدایکبوونــی دوکتــور «قاســملوو»
لــە کوردســتان بــەرز و پیــرۆز ڕاگیرا

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران لە شــار و ناوچەکانی
کوردســتان ،شــەوی یەلــدا و ســاڵیادی
لەدایکبوونــی ڕێبــەری بلیمــەت و
نــاوداری کورد دوکتــور ‹›عەبدولڕەحمان
قاســملوو››یان جێــژن گــرت و پەیمانــی
وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبــازی ئــەو ڕێبــرە
هەرگیز نەمرە دووپات کردەوە.
لــە مەهابــاد ئەندامانی دڵســۆزی حیزبی
دێموکرات و درێژەدرانی ڕێبازی قاسملوو
لــە شــەوی یەلــدا یــادی  ٩١ســاڵەی
لەدایکبوونــی پێغەمبەری ئاشــتییان بەرز
ڕاگرت.
لــە بــۆکان تێکۆشــەرانی دێموکــرات
و ئەویندارانــی ڕێبــازی قاســملوو بــە
ڕازاندنــەوەی ســفرەی یەلــدا ،شــەوی
لەدایکبوونی دوکتور قاسملووی مەزنیان
جێــژن گــرت ،هەروەها بــە باڵوکردنەوەی
نوقــڵ و شــیرینی و وێنــەی قاســملووی
مــەزن ،لــە بــۆکان چاالکیــی تەبلیغییان
ئەنجــام دا .هــاوکات لە شــاری نەغەدە و
گوند و ناوچەکانی ئەو شــارە قوتابییانی
دوکتــور قاســملوو بــە ڕازاندنــەوەی
ســفرەی شــەوی یەلــدا و دانانــی وێنــەی
دوکتور قاســملوو ســاڵیادی لەدایکبوونی
پێغەمبــەری ئاشــتییان جێژن گــرت .هەر
بــەوە بۆنەوەی ئەوینداران و تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە شــاری شــنۆ و گونــدی
هێیــە و شــارۆچکەی نەڵــۆس ،ســاڵیادی
لەدایکبوونــی ڕێبــەری نــاوازەی کــورد
دوکتور قاســملوویان جێژن گرت ،هەروەها
یادی شــەهیدان ‹›هیدایەت عەبدوڵاڵپوور
و عوسمان مستفاپوور››یان بەرز ڕاگرت.
لە شاری پیرانشــار قوتابییانی مەکتەبی

قاســملوو ،بە شــێوازی جۆراجۆر ساڵیادی
لەدایکبوونــی ڕێبــەری مەزنــی کــورد،
شــەهید دوکتــور قاســملوویان جێژن گرت
و شەوی یەلدایان بەرز نرخاند.
هەروەهــا الوانــی هەورامــان لــە بنــاری
کۆســااڵن ڕۆژی لەدایکبوویــن خــۆری
کــوردان دوکتــور قاســملووی نــاودار و
مەزنیان جێژن گرت و لەگەڵ شــەهیدی
نوێــی گەلەکەمــان شــەهید «حەیــدەر
قوربانی» پەیمانیان نوێ کردەوە.
هــاوکات لــە شــاری ســەقز ڕێبوارانــی
ڕێبــازی قاســملوو شــەوی لەدایکبوونــی
هاوەڕێی هەتاویان جێژن گرت و پەیمانی
وەفادارییــان لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان بە
تایبەت شــەهید «حەیدەر قوربانی» نوێ
کردەوە ،هەروەها تیکۆشەرانی دێموکرات
بەبۆنــەی شــەوی یەلدا لــە بهرزاییهکانی
پارکی کهوســهری ســەقز ئارمی حیزبیان
لەســەر ڕێــگای هاتوچــۆی خەڵــک دانا
کە خۆشحاڵیی خەڵکی لێکەوتەوە.
لــە شــاری کامێرانــی شــەهید حەیــدەر
قوربانــی ،درێژەدەرانی ڕێبازی شــەهیدان
و قوتابییانــی دوکتــور قاســملوو شــەوی
یەلدا شــەوی لەدایکبوونی هاوڕێی هەتاو
دوکتــوو قاســملوویان بــەرز ڕاگــرت و
لەگەڵ شەهیدانی حیزب و گەل پەیمانیان
نوێ کردەوە.
لە ئاوایی تەنگیســەر ڕۆڵە قارەمانەکانی
دێموکــرات بەبۆنــەی لەدایکبوونــی
هاوڕێــی هەتاو شــەهید دوکتور قاســملوو
لــە هەمــوو کۆاڵنەکانــی تەنگیســەر بــە
باڵوکردنەوەی ئااڵی کوردســتان ،وێنەی
دوکتــور قاســملوو و شــەهید حەیــدەر
قوربانی چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد،
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نەتــەوە یەکگرتــووەکان لەســێدارەدانی
شــەهید «حەیــدەر قوربانیـ»ـــیان
مەحکــووم کرد

پەیامــی «یــزاکا» ســەبارەت ســەپاندنی  ٥ســاڵ زیندانــی
بــە ســەر «زارا محەممــەدی»
یەکیەتیــی زانایانی ئایینیی کوردســتانی
ئێــران ســەبارەت بــە ســەپاندنی ســزای ٥
ساڵ زیندانی بەسەر «زارا محەممەدی»
پەیامێکــی ڕوو لــە کۆمەاڵنــی خەڵک و
الیەنە سیاسییەکان باڵو کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
هاونیشــتمانییان و الیەنــە سیاســی و
کۆمەاڵیەتییەکان!
هــەروەک ئــاگادارن کۆمــاری بەنــاو
ئیســامیی ئێــران لــە دژایەتــی نەتــەوەی
کــورد و مافــە ڕەواکانــی گەلــی کــورد
و گەالنــی ســتەملێکراوی ئێــران لــە
هیــچ چەشــنە بێڕێــزی و ســتەمکاری و
جینایەتێک خۆی نابوێرێت و ئەشــکەنجە
و زیندانی و کوشتنی الوان و ڕێگریکردن
لــە خوێنــدن بــە زمانــی دایکــی و ئــەو

مافانــەی خــودای گــەورە لــە قورئانــی
پیــرۆزدا بۆ مرۆڤایەتیی باســی فەرمووە،
بــە دڕندانەترین شــێوە دژایەتــی دەکات و
خەریکــە بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک
نەتــەوە جیابیــر و غەیــرە فارســەکان لــە
شوناسی نەتەوەیی بێبەش دەکات.
زارا محەممەدی ئەم کیژە دڵسۆز و بوێرە
تەنیــا بــە تاوانــی وانەوتنــەوەی کــوردی
ســزای پێنــج ســاڵ زیندانــی بەســەردا
ســەپێندراوە .ئــەم ســتەمە دژە مرۆییــە بە
هیــچ شــێوەیەک لــە ڕوانگــەی ئایینــی
ئیســام و پەیماننامەکانــی جاڕنامــەی
مافــی مــرۆڤ قەبوڵکــراو نییــە ،بۆیــە
ئەرکــی ئایینیــی هەمــوو ئازادیخــوازان
و گەلــی کــوردە کــە دژایەتیی ئەم ســزا
نامرۆڤانەیــە بکــەن و لــە بەرانبــەر ئــەم

ناعداڵەتی و بێڕێزییە بووەستنەوە ،چونکە
ئەمــڕۆ زارا تەنیا کەســێک نییە بەڵکوو
دایــک و خوشــک و کچــی هەمــوو
کــوردی ڕۆژهەاڵتــە و شــەرەفی هــەر
کوردێکــە کە ڕێژیمی دژە کوردی ئێران
خەریکە پێشێلی دەکات!
داواکارین لە بەرانبەر ئەم ســزایە بێدەنگ
نەبن و هەموومان ببین بە زارا محەممەدی
و شەرەف و نامووسی کوردستان بپارێزین.
بڕووخێت ڕێژیمی ستەمکاری ئاخوندیی
ئێران
بژی کورد و کوردستان
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی
کوردستانی ئێران
١٣ی بەفرانباری ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی
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نەتـــــــــــــــــەوە یەکگرتــووەکان ،ڕۆژی
چــــــــــوارشەممە ڕێکەوتی ١ی بەفرانبار
لــە بەیانییەیەکدا لەســێدارەدرانی شــەهید
«حەیــدەر قوربانــی» زیندانیی سیاســیی
کوردیــان لەالیــەن ڕێژیمــی ئێرانــەوە
مەحکووم کرد.
لــە بەشــێک لــەو بەیانییەیــەدا هاتــووە:
«ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران حەیــدەر
قـــــــــــوربانیی لە کاتێکدا لە ســێدارە داوە
کــە دۆســیەی ناوبــراو لە دیوانــی بەرزی
واڵت لــە حاڵــی لێکۆڵینــەوەدا بــووە و بــە
شێوەی شاراوە ئێعدام کراوە.
بەرپرســانی ڕێژیمــی ئێــران ناڕەزایەتیــی

بەرباڵویــان لەســەرە و ئێمــە نیگەرانــی
ئەوەین کە ڕێژیم ئەو هەوڵە سەرەڕۆیانەی
تەنیا بۆ دروســتکردنی ترس و دڵەڕاوکێ
لەنێو خەڵکدا ئەنجام دابێت».
شـــــــــــــــەهید «حەیدەر قوربانی» کوڕی
شــەهید «عەلــی» ڕێـــــــــــــکەوتی
٢٠ی ڕەزبــەری ســاڵی  ١٣٩٥لەالیــەن
چەکدارەکانــی ڕێژیمــەوە هەڵکوترایــە
ســەری و بە تاوانــی ئەندامیەتیی حیزبی
دێـــــــــــــــموکراتی کوردســتانی ئێــران و
بەشــداری لە بزووتنــەوەی ڕەوای خەڵکی
کوردســتاندا دەسبەســەر و پەلکێشــی
بەندیخانەکانی ڕێژیم کرا

هەروەها لەســێدارەدانی شــەهید حەیدەریان
مەحکووم کرد.
هەرەوەهــا لــە گونــدی نییەری هەمیشــە
دێموکــرات ئەویندارانــی ڕێبــازی
قاسملوو شــەوی لەدایکبوونی ئەستیرەی
پڕشــنگداری کــورد دوکتور قاســملووی
مەزنیان بەرز و پیرۆز نرخاند.
لــە شــاری ســنەی خوێنــاوی ڕێبوارانــی
ڕێبازی قاســملوو بەبۆنەی شــەوی یەلدا
شــەوی لەدایکبوونــی ڕێبــەری مــەزن و
ناوداری کورد ،شــەهید دوکتور قاسملوو
 ،لە زۆربەی شــەقام و کۆاڵنەکانی سنە
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە مەریــوان ،درێژەدەرانــی ڕێبــازی
قاســملوو ،بە ڕازاندەوەی ســفرەی شــەوی
یەلدا و دانانی ئااڵی کوردستان و وێنەی
دوکتــور قاســملوو و جامانــە ،شــەوی
یەلدایان پیرۆز نرخاند ،هەروەها بە دانانی
وێنەی شــەهید حەیــدەر قوربانی پەیمانی
وەفــاداری و ئەمەگناســیی خۆیــان بــۆ
شــەهیدانی ڕێگای رزگاریی کوردســتان
نــوێ کــردەوە .هەروەهــا لــە شــارەدێی
‹›نێ›› الوانــی خوێنگەرمی دێموکرات
بــە هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان یادی
لەدایکبوونی شــەهید دوکتور قاسملوویان
بەرز نرخاند .هەر بەو بۆنەوە تێکۆشەرانی
دێموکــرات لــە سەردەشــت لــە شــاری
میراوا٩١ ،ـــەمین ساڵیادی لەدایکبوونی
پێغەمبەری ئاشــتی دوکتور قاســملوویان
پیــرۆز ڕاگرت .هەروەها لە شــاری قوروە
تێکۆشــەرانی دێموکرات بــە ڕازاندنەوەی
ســفرەی یەلــدا ســاڵیادی لەدایکبوونــی
شــەهیدی هەمیشــە زینــدوو دوکتــور
قاسملوویان بەرز ڕاگرت.

درێژەی پەیڤ

ڕێی قاســم ســولهیمانی درێــژه دهدهن
كه دابهشكردن و جیاكردنهوهی خهڵكه
لهیهكدی و بهگژیهكداكردنهوهیانه!
قاسم سولهیمانی هیچ كارێكی نهبوو
كــه خهڵــك دڵیــان پــێ خــوش بــێ و
ئهوهنــدهی تــاوان لــه ئێــران و عێراق و
ســووریه و لوبنان و یهمهن خوڵقاندووه
كه هــهر پێداههڵگوتنێک بهو ،خوێ
بــه برینــی دهیــان و ســهدان هــهزار
كهســدا كردنه .پێداههڵگوتن به قاســم
ســولهیمانی ههموو ئازارهكانی سهدان
هــهزار ئــاواره و بنهماڵهی كوژراوانی
ســووری دووبــاره دهكولێنێتــهوه.
بــه هــهزاران كــهس لــه كوردســتانی
ڕۆژهــهاڵت برینــدار دهكات و دووباره
دژایهتیــی خهڵــك بــه نیســبهت ئــهو
كهســانهوه كــه پێیــدا ههڵدهڵێن نوێ و
تیژتر دهكاتهوه.
قاســم ســولهیمانی تهنیا بۆ خامنهیی
قازانجــی ههبوو چوونكه ههردووكیان
نهخۆشــیی دهروونییــان ههبــوو و
حهزیــان لــه ئــاژاوه و خوێنڕشــتن
بــوو و خامنهیــی پێــی وابــوو و پێــی
وایــه كــه تهنیــا بــه شــهڕ و ئــاژاوه،
دهســهاڵتهكهی بــهردهوام دهبــێ بهاڵم
بــۆ ههمــوو خهڵكی دیكــه و تهنانهت
بــۆ خهڵكــی ئێران و بۆ فارســهكان له
ئێرانیش هێمای ماڵوێرانی و تیرۆر و
كوشــتار بــوو .هیج ویژدانێكــی ئازا،
بــه ڕادهی دڵۆپــه قوڕێكیــش دڵی به
الی قاسم سولهیمانیدا لێ نادا و ئهوه
كۆمــاری ئیســامییه كــه دهیهــهوێ
لــهو تاوانبــارهی مێــژوو ،قارهمانێكی
درۆینه بۆخۆی ساز بكا.
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برایم الجانی
بەداخــەوە لــە نێــو ئێمەدا بیرۆکەیەک خەریکە پەرە دەگرێ کە الیەنگری ئەوەیە خەڵک
لــە کاری سیاســی و حیزبایەتــی دووری بکــەن .کاکڵــی ئەو بۆچوونــە ئەوەیە کە دەڵێ
حیزبایەتی و کاری سیاسی و تەشکیالتی لە نێو کورداندا ،بەدەستی هەندێک کەسەوە
یا بەدەستی هەموومانەوە ،گەندەڵ بووە و بۆتە مەیدانی کەڵەک و درۆ و ڕیا و تەزویر؛
بۆیە واباشە لە پێشدا کاری کولتووری و فەرهەنگی بکەین تا میللەتەکەمان بۆ کاری
سیاسی ئامادە دەبێ .لەو وتارەدا هەوڵ دەدەم ئەو بۆچوونە بەرپەرچ بدەمەوە و پێ لەسەر
گرینگیی کاری سیاسی و حیزبایەتی لە کوردستان دابگرم.
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە پێوەندییەکــی زۆر نزیک و دیالێکتیکی لــە نێوان کولتوور و
سیاســەتدا هەیە .کولتوور و فەرهەنگ شــوێن لەســەر سیاسەت دادەنێن و سیاسەتیش هەر
بەو جۆرە کاریگەری و شوێن لەسەر کولتوور دادەنێ.
ئاڵوگــۆڕە فەرهەنگــی و کولتوورییــەکان لــە کۆمەڵــگادا زۆر لەســەرەخۆ دەچنــە پێش،
هەربۆیە بۆ گۆڕینی کولتوور و فەرهەنگیش ،وا باشترە سیاست و کاری سیاسی بکەین
بەاڵم منیش الیەنگری ئەوەم کە پێویســتە تێبکۆشــین سیاســەتی خۆمان ســالمتر بکەین.
چونکە ئەگەر بەتەمای پێکهاتنی ئاڵوگۆڕە فەرهەنگی و کولتوورییەکان ڕاوەســتین و
هەروا دەست لەسەر دەست دانێین ،پێم وایە قەت ناتوانین بگەینە ئاستی میللەتانی ئازاد و
بەختەوەری دونیا .دەبێ بگوترێ هەر لەو کاتەشدا نابێ هیچ چەشنە کەمتەرخەمییەک
سەبارەت بە هەوڵدان بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی کولتووری و فەرهەنگی لەخۆمان نیشان
بدەین .چونکە پێشکەوتنی کولتووری و فەرهەنگی ،وزەی تازە و پێویست بۆ هەڵسوڕانی
ماتۆڕی پەرەسەندنی کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکەن.
بەشــداری لە کاروباری کۆمەاڵیەتیدا ،چاالکبوون و هەڵســوڕان لە کاروباری گشــتیدا،
یەکێــک لــە مافە ســەرەتاییەکانی مرۆڤــە و لە زۆربــەی پەیماننامــە نێونەتەوەییەکانی
مافی مرۆڤدا ،بە ڕەسمی ناسراوە .لەوەش زیاتر ئێستا بەجۆرێک پێی دەگوترێ ئیتاعەت
و خوداپەرســتی ســەردەم .کەواتە سیاســەت کردن و کاری سیاســی ،بریتییە لە بەشداری
و هەڵســووڕان لە کاروباری گشــتی و کۆمەاڵیەتیدا .سیاســەت بە زانســتی «ئیدارەی
کۆمەڵ» پێناســە دەکرێ هەربۆیە پێوەندیی بە «دەســەاڵت» و «هێز»ەوە هەیە .لەوەش
زیاتــر دەتوانیــن بڵێیــن کــە تەنانەت بیرکردنــەوەی سیاســیش ،دەکەوێتە ژێر شــوێنەواری
سیاسەت و دەسەاڵتی سیاسییەوە.
بەداخەوە ئێستاش لە نێو ئێمەدا ،تێگەیشتنمان بۆ سیاسەت هەر ئەو تێگەیشتنەیە کە لە
نێو عەوامدا هەیە .ئەو تێگەیشتنەی کە دەڵێ سیاسەت درۆیە ،سیاسەت بەروپشتی نییە،
سیاسەت کەڵەکە ،سیاسەت دایک و باوکی نیی .،سیاسەت کاڵوبازییە و  . ...ڕاستە
ئێستاش لە زۆر جێگە درۆ و کەڵەک و فێڵ و تەزویر لە سیاسەتدا وەبەرچاو دەکەون و
لە سیاسەتی کوریشدا ئەوە دەبینرێ .بە دڵنیاییەوە دەتوانین بڵێین کە لە داهاتووشدا شتی
وا هەر ڕوو دەدات بەاڵم ئەگەر بە چاوێکی پڕ لە ئینسافەوە بڕوانینە سیاسەتی کوردی
بەگشــتی و لەهەرکام لە بەشــەکانی کوردســتاندا بەتایبەتی ،دەبینین کە سیاسەتی ئێمە
لەمێژە ئەو قۆناخەی بەجێهێشــتووە .ئەو هەموو فیداکاری و جیددییەتەی لە سیاســەتی
کوردیــدا دەبینرێ(،ســەیریکە خوێناوییــە ڕابردوومان)،پێمان دەڵێ ئەو دیــاردە نەرێنییانە،
ئێستا لە سیاسەتی کوردیدا جەوهەر و نێوەرۆک نین ،ئەگەر بەرچاویش بکەون ،ئەوە بە
نەخۆشی سیاسەت دادەنرێن تا خودی سیاسەت.
لە نێو ئێمەشــدا ئەو نەخۆشــییانە سەرهەڵدەدەن ،بە تایبەت بەهۆی ئەو هەلومەرجە سەخت
و دژوارەوە کــە بزووتنــەوەی کــوردی پێــدا تێدەپــەڕێ ،زەمینەی ســەرهەڵدانی ئەو دیاردە
دزێوانە لەبارترە بۆیە نابێ چاوەڕوان بین کە بەوزوانە دووڕوویی سیاسی ،زمانهەراشی بۆ
شــاردنەوەی بێباوەڕیی ،دەسەریەکخســتنەوەی دەستەواژە بێ نێوەرۆکەکان بۆ حەشاردانی
بێنەوایــی فکــری و هەروەهــا شــانۆبازی کردن بــۆ بازاڕگەرمی ئەجێندا خسوســییەکان،
دەست لە یەخەی سیاسەت و حیزبایەتی ئێمە بەردەن بەاڵم هەموومان دەزانین کە ئەو جۆرە
کردارانــە ،لــە دەرەوەی «محفــل»ە خودییەکاندا ،لە دەرەوەی ئەڵقەی تەنگی دەورووبەری
کەســەکاندا ،لەنێو بیروڕای گشــتی میللەتەکەماندا ،لە نێو گۆڕەپان و مەیدانی ئەسڵی
بزووتنەوەی نەتەوایەتیدا ،لە نێو کۆمەاڵنی میلیۆنی و بەرینی میللەتی کورددا كڕیاریان
نییە .ئەوە بۆخۆی پێشکەوتنێکی گەورەی سیاسەتی کوردییە.
ڕاســتیەکەی ئەوەیــە کــە لــە نێــو کوردانیشــدا سیاســەت خەریکــە بەرەبــەرە بایــەخ و
گرینگــی خــۆی پەیــدا دەکات .دەبێ بگوترێ کە لەنێو هەمــوو چاالکی و کاروکردەوە

ئینســانییەکاندا ،سیاســەت و کاری سیاســی لە هەمووان بە جیددیتر دادەنرێ .شــەڕیش
کە پلەی هەرەبەرزی سیاسەتە ،بە گەورەترین موجاهدەی ئینسان لە قەڵەم دەدرێ .ئەوە
ڕاســتییەکە کــە میللەتــی ئێمە تــازە خەریکە لێی حاڵی دەبێت .ئاخــر ئێمە لە ڕابردوودا
زۆرمان باج و ماڵیاتی بە هێند نەگرتنی سیاسەت داوە.
دەزانین کە زۆربەی خەڵک ئێستاشــی لەگەڵ بێ بە شــک و گومان و بە ئیحتیاتەوە
هەڵســوکەوت لەگــەڵ سیاســەت دەکــەن .ئــەوەش هــۆکاری خــۆی هــەن .زۆر جار پاش
ماوەیەکی زۆر لە بەهێندنەگرتنی سیاسەت ،وەک مێگەل وەدوای ڕێبەرێک دەکەوین و
چاوەڕوانیمان لەوی ئەوەیە وەک حەزرەتی موسا بە سەحرای سینای خەباتدا بمانگەیەنێتە
ســەرزەوی مەوعــود و ترۆپکــی ڕزگاری .ئەگــەر بــە هەر هۆیەک ئــەو بابایە نەیتوانی
ئەو ئەرکە جێبەجێ بکات (کە قەت بە تەنیا ناتوانێ) ،لە سیاسەت و حیزبایەتی وەڕەز
دەبین و دەست دەکێشینەوە و دەچینەوە نێو قۆزاخە و قاوغی «چوار دیوار»ی خۆمان.
چواردیوارێــک کــە ئــەو هەمــوو بایەخەی بــۆ دادەنێین .ئەوە بە هــەردووالدا مانای وایە
ئێمە سیاســەت بە جیدی وەرناگرین .ئاخر کاتێک سیاســەت بە کاری کەســانی درۆزن
و کەڵەکبــاز دەزانیــن ،ئاخــر کاتێــک پێمــان وایە کەســایەتییەک یــان ڕێبەرێک دەبێ
وەپێشــمان کــەوێ و ئێمــەش وەک مێگــەل وەدوای کەویــن ،ئاخــر کاتێــک پێمــان وایــە
سیاسەت کاری ئێمەی شەریف و پیاوچاک نییە و نابێ خۆمان هێندە بێنینە خوار کە
سیاســەت بکەین،کاتێــک پێمــان وایە ڕێژیمــە دژی گەلی و دیکتاتۆرییەکان لەشــکان
نایــەن مەگــەر ئەوەیکــە زلهێــزەکان بیانهەوێــت ،کاتێــک ئومێدێکمان بــە خۆمان و کار
و تێکۆشــانی خۆمــان و بەشــداری خۆمــان نییــە ،ئەوە سیاســەتمان بەجیــدی نەگرتووە و
گرنگی و بایەخی خۆیمان نەداوەتێ.
راســتییەکەی ئەوەیە کە تەنانەت لە دونیای ســێهەم و لە کۆمەڵگا دواکەوتووەکانیشدا،
سیاســەت تەنیا بە بازاڕ و گۆڕەپانی یاری کەســانی درۆزن و حۆققەباز دانانرێ .ئێســتا
لەهەموو جێیەک و لە کوردستانیش ،خەڵک دەتوانن ڕاست و ناڕاست ،کەسانی جیدی
و خەباتگێــڕ لــە کەســانی ناڕاســت و دووکانــدار جیا بکەنەوە .ئاخــر خۆناکرێ هەمووان
هەتاسەر بەفریو بەری .مێژوو هیچ کەسایەتی و حکومەت و حیزب و ڕێبەرێکی ناکارا
و ناشایســتەی لەشــکاننەهاتووی وەبیرنایەت .بەتایبەتی لە ســەردەمی دونیای گلۆباڵی
ئێســتادا کە زانیاری و ئاگاهی وەک شــنەی شــەماڵ بە هەموو کون و قوژبنێکدا باڵو
دەبێتەوە.
دونیایەک کە ســەردەمی ڕووخان و لەنێوچونی ئەو حکومەت و ڕێژیمانەیە کە بێجگە
لــە ســەرکوت و کوشــتار و زەبروزەنــگ ،شــتێکی دیکەیــان بــۆ پاراســتن و درێژەپێدانی
دەسەاڵتی خۆیان پێ نییە .سەردەمێک کە بە سەرەدەمی بەرینبوونەوەی بیرو هۆشەکان،
بەرینبوونــەوەی ڕوانگــە و پێرســپێکتیڤەکان ،بەرینبوونــەوەی پێوەندییــەکان و ســەردەمی
پێکەوەبەســترانی هەموو شــتێک لەگەڵ هەموو شــتێکی دیکە دەزانرێ .هەموو ئەوانە
مەیدانی کاری سیاسی و سیاسەت کردنیان ئاوااڵ کردۆتەوە.
ڕاســتییەکەی ئەوەیــە کــە ئــەو خوێندنــەوە عەوامانــە بۆ سیاســەت ،باشــترین دەرفەت و
هەلومــەرج بــۆ کەســانی ناڕاســت و ناجیــدی ،بــۆ بازرگانانــی فرمێســک و خوێــن ،بۆ
کەسانی کەڵەکباز و دەغەڵکار دەخوڵقێنێ تا بێنە مەیدان و ئەجێندای شەخسیی خۆیان
بەرنەپێــش .ئەگــەر پوڵی ئەســڵ لە بــازاڕدا نەبێ پوڵی قەڵبیــش ڕەواج پەیدا دەکات .لە
حاڵێکی ئاوادا تەنانەت لە «چواردیوار»ی خۆشــماندا جێگامان پێ تەنگ دەبێ .ئاخر
ئەگەر ئێمە سیاسەت بەجیدی و بە هێند نەگرین ،لە جیدی بوون و گرنگبوونی سیاسەت
هیچ کەم نابێتەوە.
سیاســەت هەمیشــە جیدییــە و جیدیــش دەمێنێتــەوە و تەنانــەت تــا چــوار دیــواری ماڵــێ
وەدوامــان دەکــەوێ .ئاخر ژێرچەپۆکیمان ،درێژەکێشــانی دەســەاڵتی دوژمنان و ڕێژیمە
دژیگەلییــەکان لەســەرمان و لەســەر نیشــتمانەکەمان ،ئاخــر نــان و پەنیر وشــیر وماســت
و ســوبحانەو شــاممان ،کارەبــا ،ترەفیــک ،باخچــەی ســاوایان ،قوتابخانــە ،جلوبەرگ و
مکیاج و عەتر و ئۆدکلۆنمان ،بەنزین و ماشــێنمان ،ســەفەر و گەڕانمان ،ســابون و فاف
و خەمیــرددان و دوشــی بەیانــان و تەوالێتمــان و خەوتــن و کاری ســەرجێییمان ،هەموویان
لەژێر شوێنەواری سیاسەتدان.
بۆیە دەتوانین بڵێین کە خۆشــاردنەوە لە قۆزاخەی»چوار دیوار»ی خۆماندا ،گەورەترین
هەڵــە و کەمتەرخەمییــە بەرانبــەر خۆمــان و واڵتەکەمــان و منداڵەکانمــان و تەنانــەت
نەوەکانیشمان.
لەخۆڕا نییە دوکتور قاســملوو دەڵێ ئەگەر نەســڵەکانی پێشــوو بەباشــی ئەرکی خۆیان
بەڕێوە بردبا ،ئەو نەسڵە شەهیدی نەدەبوو؛ کەواتە ئەرکی گرنگتر و خێراتر لەوەمان نییە

کە هەموو بێینە مەیدان و لە کاروباری سیاســی و سیاســەتدا بەشــداری بکەین .گرنگ
ئــەوە نییــە لەگــەڵ کام حیزبیــن ،چ ئیدیۆلۆژییەکمان هەیە ،کام بیروباوەڕی سیاســیمان
هەیــە .گرنــگ ئەوەیــە چەندەمــان وەخت و ئیمکان و مایە و توانــا هەیە ،بەو ئەندازەیە و
بەجیــدی تێبکۆشــین لە کاروباری گشــتیدا بەشــداری بکەین .هیــچ نۆروێژییەک نییە
لــە چەنــد ڕێکخراوی سیاســی و ســینفی و مەدەنیــدا بەگوێرەی قازانــج و بەرژەوەندی و
ئامانجەکانی خۆی ،کاروچاالکی نەبێت.
لەســەرمانە «فــەزای گشــتی» بەریــن بکەینەوە و پــەرەی پێبدەین .دەبێ ئــەوەش بزانین
کە تەنیا لە ڕێگای بەرینکردنەوە و پەرەپێدانی «فەزای گشــتی»یەوە دەتوانین «چوار
دیوار»ەکــەی خۆشــمان بپارێزیــن .وەک هابرمــاس فەیلەســوف و کۆمەڵناســی ئاڵمانی
دەڵێ :فەزای گشتی دڵی کۆمەڵگای مەدەنییە.
حیزبــەکان ،نەقابــەکان ،ســەندیکاکان ،یەکیەتییەکانــی ژنــان ،الوان ،خوێنــکاران،
مامۆستایان ،کرێکاران ،جوتیاران ،ڕێکخراوەکانی دیفاع لە مافەکانی مرۆڤ ،قاوەخانە
و دیســکۆ و کافە و ســینەما و باڕ و ســاڵۆنە وەرزشــییەکان و هتد ...هەموو ئەو شــوێن
و فەزایانەن کە خەڵک لە چواردیواری تەســکی خۆیان دێننەدەر و هێز و دەســەاڵتێكی
ڕاستەقینەیان پێدەبەخشن ،هێزو قودرەتێک کە لە واڵتی خۆیاندا لە هێز و قودرەتی هەر
حکومەت و حاکمێکی دیکتاتۆر زیاترە.
دوکتــور قاســملوو هەمــوو هەوڵــی ئەوە بــوو قەناعەتی ئەوە بە کــورد بهێنێ کە دەبێ لە
خەباتــی خۆیــدا پشــت بەخۆی ببەســتێ و تەنیــا وەک فاکتۆری یارمەتیدەر تەماشــای
هۆکاری دەرەکی بکات بۆیە دەیگوت کێشــەی کوردســتان لە کوردســتان و لەئاکامی
خەباتــی خەڵکــی کوردســتاندا دەبــێ بچێتە پێش .لەڕاســتیدا ئەگەر بۆ کەس سیاســەت
کــردن پێویســت نەبــێ ،لەو ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتەدا و لەو دونیای گڵۆباڵەدا ،سیاســەت
بۆ کورد نەک هەر پێویســتە بەڵکوو واجب و فەرزیشــە .ئێمە نیشــتمانمان داگیر کراوە و
میللەتەکەمان ژێرچەپۆکەیە کەواتە سیاسەتکردن و خەبات و تێکۆشان لەسەرمان فەرزە.
حەتمــەن کەســانێک هــەن دەڵێیــن کە ئێمە هەمــوو ئەوانە دەزانین ،بــەاڵم ئەزموونی زۆر
تاڵمــان لــە سیاســەت و حیزبایەتــی لــە کوردســتان هەیــە ،پێڵەپانیــان لێداویــن ،کاڵویــان
لەســەرناوین ،درۆیان لەگەڵ کردوین ،بەرهەمی ماندووبوون و زەحمەتمان ،بەفیڕۆچووە و
پاش تەمەنێک کارو خەبات بوینەتە شوانەکەی حەقنادیاری ( .شێوەرد من بیبڕم ،کێ
دایدەچێنێ) .ئەوانە هەموویان ڕاســتن بەاڵم هیچیان پاکانە بۆ خۆدزینەوەی ئینســانی
کــورد لە سیاســەت و حیزبایەتی و تێکۆشــانی کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگی ناکەن .ئەوە
وەک ئەزموونی سیاســی بە حیســاب نایەت بەڵکو دەچێتە خانەی هەڵەی سیاســییەوە.
هەڵەی سیاسی بەوە قەرەبوو دەبێتەوە کە نەهێڵین ئەو هەاڵنە بەسەرماندا دووبارە ببنەوە.
ئــەوەش بــەوە جێبەجــێ دەبێــت ،کــە تێکۆشــین باشــتر کاری سیاســی و تەشــکیالتی و
حیزبایەتی بکەین و مەیدان بە دەغەڵکاران و دووکانداران تەنگ بکەین.
بەهێند نەگرتنی کاری سیاسی لەالیەن بەدەنەی حیزب ،لە الیەن ئەندامان و الیەنگرانی
حیزب لەتبوون و ئەتۆمیزەبوونی بەدوادا هات .سیاسەت وەک تەبیعەت وایە لە بۆشایی
و بەتااڵیــی بێــزارە .ئەگــەر ئەتۆ بچیە کەنار ڕوونە کەســانی دیکە جێــت دەگرنەوە ،کە
ڕەنگــە مایــەی ئەوەشــیان تێدانەبێــت .دوکتور ســەعید دەیگــوت ملمالنێکانمــان حیزب و
خەبات و بزووتنەوە دەبەنە پێش.
ئەگەر دەمانهەوێ چیدیکە «قوربانی» سیاســەت نەبین پێویســتە ڕوانگەی خۆمان بۆ
سیاسەت بگۆڕین.
لەســەرمانە سیاســەت بــە جیــدی بگرین .ئــەوە خەڵکن ،جەماوەرن ،کە شــكڵ و فۆڕم بە
سیاســەت دەدەن .ئەوە فاکتۆری جەماوەر و خەڵکن کە لە سیاســەتدا چارەنوسســازن بۆیە
خەڵک بە گوێنەدانە سیاسەت و کشانەوە لە کاری سیاسی و حیزبایەتی ،بە قازانجی
کەســانی بــێ مایــەو ناجــدی و بەزیانــی خۆیان ،شــكڵ بــە سیاســەت دەدەن .خەڵک بە
پشتیوانی ،دژایەتی ،بێالیەنی و بێ تەفاوەتی بەرانبەر بە مەسەلە و کێشە سیاسییەکان
شكڵ بە سیاسەت دەدەن.
لەو نێوەدا بێ تەفاوەتی و گوێنەدانە کاروباری سیاســی لەهەمووی پڕمەترســیترە؛ ئاخر
ئەگەر من و تۆ و خەڵک بەشــداری کاروباری سیاســی و حیزبایەتی بکەین ،سیاســەتی
خراپیــش پــاش ماوەیــەک بــەرەو باشــی دەڕوا بــەاڵم ئەگــەر کارمــان پێی نەبــێ ،گوێی
نەدەینێ ،دەخالەت لە کاروباری سیاســی و حیزبی و تەشــکیالتیدا نەکەین ،سیاســەتی
باشیش پاش ماوەیەک بەرەو خراپی و گەندەڵی و ناکارایی دەڕوا.
ئاخــر بێالیەنــی و چوونەکەنــار و بــێ تەفاوەتی هەر چەشــنە جیاوازییــەک لەنێو دەبات.
تەنیا فاکتۆری بەشداری جەماوەری و خەڵکییە کە شكڵ بە سیاسەتی درووست دەدا.
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پێوەندیی دێموکراسی و دەروونناسیی کۆمەاڵیەتی

کەسایەتی «زێدەخواز و خۆسەپێن» بوونەوەرێکی گەورەساڵە کە لەباری فکری و عەقاڵنییەوە هیچ کات نەگەیشتووەتە قۆناغی پێگەیشتوویی (بلوغ)؛
گەورەساڵێک کە هێشتا نەیتوانیوە هەستی الوازیی متمانەبەخۆیی و نەبوونی ئەمنیەت لە هەڕەتی منداڵیی لە کۆڵ بکاتەوە و بە ترسەوە دەژی .لە
بەرامبەریشدا کەسایەتی «دێموکراتیک» هەم لە بواری فکری و هەمیش لە بواری تەمەنییەوە توانیویەتی ببێتە گەورەساڵێکی پێگەیشتوو
پێگەیشتوویی (بلوغ)؛ گەورەساڵێک کە هێشتا نەیتوانیوە هەستی الوازیی متمانەبەخۆیی بناســن و کاتێکیش لە خودی زاڵ ( )super egoبێبەری دەبن (بەهۆی سیســتمی
شەماڵ تەرغیبی
و نەبوونــی ئەمنیــەت لــە هەڕەتــی منداڵیــی لــە کــۆڵ بکاتــەوە و بە ترســەوە دەژی .لە پەروەردەیــی) هــەر جۆرێــک دەســەاڵتی زاڵ پێــی خۆش بــێ لەگەڵیان دەجوڵێتــەوە و لە
بەرامبەریشــدا کەســایەتی «دێموکراتیک» هەم لە بواری فکری و هەمیش لە بواری ئەنجامدا کۆمەڵگای کوردســتان دەبێتە کۆمەڵگایەکی ملکەچی بێبەری لە هەســتی
متمانەبەخۆبــوون کــە توانــای ئیرادەکردن بۆ هەڵگرتنەوە هەنــگاوی گەورە و قەڵەمبازی
تەمەنییەوە توانیویەتی ببێتە گەورەساڵێکی پێگەیشتوو.
ســتراتێژیکی نامێنــی .لــەم کاتــەدا ئەگەر وەها گریمانــە بکەین کە
لە
یان
واڵتانــەدا
لــەم ســۆنگەوە دەپڕژێینــە ســەر ئەو بابەتــەی کە لەو
پێشەکی
ئەگەر بمانهەوێ
لەنــاکاو بارودۆخێــک بێتــە ئــاراوە کە ڕێژیمــی زاڵ بڕووخێ و ڕێگە
باســکردن لە ســەر چەمکی دێموکراســی و وەردانەوەی الیەنە فرەڕەهەندەکانی ئەم مژارە نێــو ئــەو گەالنــەدا کــە دێموکراســی نەیتوانیــوە بــە تەواوەتــی جێگیــر
گرینگە لە ژیانی ئەمڕۆی مرۆڤ ،لە هەموو بارەکانی سیاسی ،وشەناسی ،فەرهەنگی ،ببــێ یەکێــک لە ســەرەکیترین هــۆکارەکان ئەوەیە کــە زۆرینەیەکی دێموکراسی بەشێوەی
بــۆ هاتنــە ســەرکاری دەســەاڵتێکی خەڵکی خۆش بــێ جێگیرکردنی
«دێموکراســی» وەک نیزامێکی سیاســی زۆر ئەســتەم دەبێت .ئەمە
ڕەهــا لــە ئەندامانــی کۆمــەڵ نەیانتوانیــوە لــە قاڵبی
کۆمەاڵیەتی ،زانســتی و  ...باســێکی پێویســت و گرینگە؛ بەو واتایە
ڕاستەقینە و ئەو
ئەمەش وای
نەک بەو مانایە کە بەهیچ شێوەیەک ناکرێ بەڵکوو زیادتر مەبەست
و
بکــەن
ڕزگار
خۆیــان
ناپێگەیشــتوو
گەورەســاڵێکی
کــە ئەگــەر بمانهەوێ بە تەواوی مانا لە وشــە ،نێوەڕۆک ،کاریگەری
جۆرەی کە زانستی
هەستی
کە
کردووە
ئەوەیــە کــە چونکــە لە باری فەرهەنگییەوە دێموکراســی لــە نێو وەها
ئەگەرچــی لە باری تەمەنەوە قۆناغی گەورەســاڵییان
و داهاتووی واڵتان و ژیانی مرۆڤەکان لەســێبەری دێموکراســی بگەین
ئەمڕۆ پێناسەی
گەلێکــدا ئەزمــون و تاقــی نەکراوەتــەوە و جومگەکانــی الی خەڵــک
تێپەڕاندووە بەاڵم لەباری زەینی و فکرییەوە هاوشێوەی
دەبێ بە موتااڵ و خوێندنەوەی ورد و هەمەالیەن ئەم کارە ئەنجام بدەین .متمانەبەخۆیی لە
هێشــتا نامۆن ،خۆڕێکخســتن لەگەڵی پڕاوپڕ دەبێ لە گرێ و کێشــە
منداڵێــک کــە لــە هەڕەتــی منداڵیــدا ماوەتــەوە
یەکێک لەو بابەتانەی کە زۆر کەمتر گرینگی پێ دراوە (النیکەم لە
بۆ دەکات لە
نێو گەلی کورددا) پێوەندی نێوان دێموکراسی و زانستی دەروونناسییە؛ ناخی تاکی کورددا
(بــە هەبوونــی هەســتی تــرس لــە داهاتــوو و نەبوونــی کۆمەڵگایەکدا جێگیر و ڕەنگــە چەندیــن ســاڵ و تەنانــەت چەندین دەیە مــاوەی بوێت تاکوو
تاکەکانی کۆمەڵگە لێی تێبگەن و خۆیان و مافەکانیان بناســن .بۆ
واتــە کەمتــر هــەوڵ دراوە واڵمــی ئــەو پرســیارە بدۆزرێتەوە کــە ئایا لە (بەشێوەی ڕێژەیی) متمانەبەخۆیــی و  )...بیــر دەکەنــەوە و بڕیــار دەدەن
لە
پێویستە
ببێت
ڕوونبوونــەوەی زیادتری ئەم باســە دەتوانیــن ئاوڕێکی خێرا لە هەرێمی
بواری دەروونناسییەوە پێویست دەکات سیاسییە کوردەکان هەڵسەنگاندن هەستێکی الواز بێ و بۆیــە دەبینیــن کە ئەگەر ڕێبەرانی سیاســی بەالیانەوە
کەســانی بڕواپێکــراو (هاوشــێوەی باوک لــە دەورانی پێشدا خوێندنەوەیەکی کوردســتانی باشــور بدەینەوە؛ ئەگەرچی لە دوای ڕاپەڕینی 1991ی
بــۆ کۆمەڵــگای خۆیــان بکــەن ئینجــا پرســی دێموکراســی بورووژێنن؟
یــان بــە واتایەکــی تــر ئایا هەمــوو کۆمەڵگایەک هەڵگــری ئەوە هەیە تەنانەت لە هەندێ
باشوری کوردستان هەندێ هەوڵ هاتە ئاراوە تا کۆمەڵگای کوردستان
دەسەاڵتبەدەســتان
ملکەچی
ئەوا
بن
مرۆڤ)
منداڵی
ورد هەبێ لەسەر
لەم بەشــە بەرەو دێموکراتیزەبوون هەنگاو بنێ و لە ژێر ڕۆشــنایی ئەم
حاڵەتدا حاشا لە دەبن و بەپێچەوانەوە ئەگەر ئەو متمانەیان لەال درووست
کــە تێیــدا دێموکراســی جێگیر ببێت؟ ئەگــەر وەاڵم «ئەرێ»یە کەواتە
کە
کۆمەڵگایەی
ئەو
تێڕوانینــە هەنــدێ ڕێکخــراو و دامــەزراوە و نیهــادی دێموکراتیکیــش
بۆچی لە زۆرێک لە واڵتانی جیهاندا (بۆ نموونە هەرێمی کوردستانی شوناسی ڕاستەقینەی نەبێ ئەوا نەتەنیا ملکەچ نابن بەڵکوو دەبنە دژبەری
دامەزرێنــدران و لــە ئامرازێکــی وەک هەڵبژاردنیــش (کە یەکێک لە
باشــوور) هێشــتا بەستێنی جێگیربوونی دێموکراسی (سەرباری هەبوونی خۆی بکات .ئەمە ڕاستەقینەی دێموکراسی( .وەک ئەوەیکە لە زۆربەی مەبەستە و بە بێ
نیشانەکانی دێموکراتیکبوونی هەر سیستمێکی بەڕێوەبەرییە) کەڵک
واڵتانی جیهانی سێهەمدا دەیبینین)
هەندێــک دامــەزراوەی بەڕواڵــەت دێموکراتیــک) وەک فەرهەنگێکی
سازکردن و هەبوونی
کە دەکرێ وەک
وەرگیرا بەاڵم دەبینین کە پاش زیادتر لە  30ساڵ هێشتا کۆمەڵگای
گشتگیر ئامادە نییە؟ بەکورتی لەم وتارەدا (لێکۆڵینەوە) هەوڵ دەدرێ
گونجاو
بەستێنی
ئەم بەشــەی کوردســتان بە دەســت نەبوونی ئازادی و دێموکراسییەکی
خوێندنەوەی سێهەم
واڵمــی ئــەو پرســیارە بدۆزرێتەوە کــە «بۆچی هەمــوو کۆمەڵگایەک
ئەنجامی شەڕی
جێگرتوو و سەقامگیر ،نەبوونی یەکسانی و دادپەروەری و زۆر پرسی
لــە خوێندنــەوەی ســێهەمدا هــەوڵ دەدەیــن کــە
بەشــێوەی یەکســان دێموکراســی تێیدا جێگیر نابێت و ئێمە وەک حیزبی
بۆ پیادەکردنی
نەرمی ڕێژیمە
دەروونشیکارییەکی کورت لەسەر تاکی کورد بکەین سیستمێکی دێموکراتیک گرینگــی دیکــە کــە لەســێبەری دێموکراســیدا دێنــە ئــاراوە دەناڵێنێ
دێموکرات دەبێ چی بکەین؟»
لەدوای
یەک
و هێشــتا ناکــرێ دوورەدیمەنێکــی گونجــاوی بــۆ وێنــا بکرێــت کــە
بــەو واتایــە کــە تاکی کــورد بەهــۆی بەگراوەندێکی
بۆ گەیشتن بە ئەنجامێکی لۆژیکی لەم وتارەدا کەڵك لە تێڕوانینەکانی
هەوڵەکان بە
بەدڵنیاییــەوە یەکێــک لــە فاکتــەرە ســەرەکییەکانی هاتنەئــارای ئەم
مێژوویــی کــە هەیەتــی (مەبەســت لێــرەدا کــۆی
زیگمۆنــد فرۆیــد لــە پێوەنــدی لەگــەڵ کەســایەتی مــرۆڤ لــە کتێبی
یەکەکانی زاڵ
ئــەو بارودۆخــە ســەخت و دژوارەی ژیانــە کــە کــورد ئەنجامی ڕاستەقینەی دۆخــە ،لەبەرچاونەگرتنــی بــاری ســایکۆلۆژیایی تاکەکانــی نێو ئەم
«اصــول روانکاوی» ،بۆچوونەکانی دیل کارێنگی لە پێوەندی لەگەڵ
ژیان و کەســایەتی مرۆڤ و کتێبی «دەروونناســی دێموکراســی» لە بەسەر کوردستانیش
کۆمەڵگەیە و دەبێ ئاوڕی جیددی لێ بدرێتەوە.
هەمــوو
کردووەتــەوە)
تاقــی
خۆیــدا
ڕابــردووی
لــە
خۆیان ناگەن و
پێناسەی بۆ بکەین کات لەالیــەن گوتــاری داگیرکــەرەوە هــەوڵ دراوە
نووسینی د.عەلی فەتحی وەرگیراوە.
زیادتر
کۆمەڵگە
کۆبەند و دەرەنجام
ژێرچەپۆکــە (هــەم لەبــاری فیزیکــی و هەمیــش
لەڕاستیدا وای
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو کەتوارانەی کە باس کران دەتوانین بگەینە ئەو
خوێندنەوەی یەکەم
کردووە کە تاکی لەبــاری فکرییــەوە) بمێنێتــەوە؛ ئەمــەش وای کــردووە لەگەڵ چەشنێک لە
دەرەنجامەی کە ئەگەر بمانهەوێ دێموکراســی بەشێوەی ڕاستەقینە و
کورددا
تاکی
ناخــی
لە
متمانەبەخۆیــی
هەســتی
کــە
بتوانێ
کە
فەرهەنگێک
وەک
دێموکراســی
جێگیرکردنی
هەوڵــدان بــۆ
بێسەرەوبەرەیی و
کورد
ئەو جۆرەی کە زانستی ئەمڕۆ پێناسەی بۆ دەکات لە کۆمەڵگایەکدا
(بەشێوەی ڕێژەیی) هەستێکی الواز بێ و تەنانەت لە
تاکەکانی نێو کۆمەڵگەیەک بەرەو کەناراوەکانی ئارامی ببات و ببێتە
ئامرازێــک لەمــەڕ دابینکردنــی ســەقامگرتوویی و ئاســایش و هێمنی( ،بەشێوەی ڕێژەیی) هەندێ حاڵەتدا حاشــا لە شوناسی ڕاستەقینەی خۆی ئانارشی بەرەوڕوو
جێگیر ببێت پێویســتە لە پێشــدا خوێندنەوەیەکی ورد هەبێ لەســەر ئەو
کۆمەڵگایەی کە مەبەســتە و بە بێ ســازکردن و هەبوونی بەســتێنی
پێویســتی بە کۆمەڵێک مەرج و پێشــمەرج هەیە؛ لەوانەش هەلومەرجی نەتوانێ لەسەر بــکات .ئەمــە کــە دەکــرێ وەک ئەنجامــی شــەڕی دەبیت .ئەمەش وا
گونجــاو بــۆ پیادەکردنــی سیســتمێکی دێموکراتیــک هەوڵــەکان بــە
نەرمی ڕێژیمە یەک لەدوای یەکەکانی زاڵ بەســەر
ئابــووری ،سیاســی ،ئیــداری ،نێونەتەوەیــی ،هەرێمــی و فەرهەنگــی و
دەکات کە دواجار
بەتایبەت دەروونشیکاری؛ واتە ئەگەر بمانهەوێ ئەزمونێکی سەرکەوتوو پێی خۆی بوەستێ
ئەنجامــی ڕاســتەقینەی خۆیــان ناگــەن و کۆمەڵگــە زیادتــر لەگــەڵ
کوردســتانیش پێناســەی بــۆ بکەیــن لەڕاســتیدا وای
کردووە کە تاکی کورد (بەشــێوەی ڕێژەیی) نەتوانێ خەڵک نەتەنیا واز لە چەشــنێک لە بێســەرەوبەرەیی و ئانارشــی بەرەوڕوو دەبیت .ئەمەش وا
لــە دێموکراســی بدەیــن بــە دەســتەوە ،جیــا لەوەیکــە پێویســتە تەمرینــی
و باوەڕ بە
لەســەر پێــی خــۆی بوەســتێ و باوەڕ بــە تواناییەکانی دابینکردنی دێموکراسی دەکات کــە دواجــار خەڵــک نەتەنیــا واز لە دابینکردنی دێموکراســی
دێموکراســی بکەیــن دەبــێ هەوڵ بــۆ جێگیرکردن و بوارخۆشــکردن لەم
تواناییەکانی
بهێنن بەڵکوو خۆزگە بهێنن بەڵکوو خۆزگە بۆ سیستمی پێشووی دەسەاڵتداری بخوازن.
لەمەڕ دابینکردنی دێموکراسی بهێنێت.
ڕەهەندانــەش بدەیــن کــە لەڕاســتیدا ئەمانــە بەستێنســازی دابینبوونــی
دابینکردنی
لەمەڕ
بۆیە ئەگەر ئەم حاڵەتە بۆ داهاتووی کوردستانی ئێران لەبەرچاو بگرین
دێموکراســییەکی ســەقامگرتوون کە تێیدا جگە لە گەیشــتن بە ئازادی
بۆ سیستمی پێشووی
وەک ئەرکێک دەکەوێتە ئەستۆی هێزە شۆڕشگێڕەکانی کوردستانی
و بەختــەوەری ،دەکــرێ دڵخــۆش بیــن کە نــۆڕم و بایەخــە فەرهەنگی ،دێموکراسی بهێنێت خوێندنەوەی چوارەم
ئێران و لە سەرووی هەمووان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران تاکوو
ئەخالقی ،سیاسی و مێژووییەکانی واڵتێک پارێزراو دەبێ( .هاوشێوەی
کاتێک تاکەکانی نێو کۆمەڵگایەک بەو شــێوازەی دەسەاڵتداری بخوازن
لە پۆتانسییەلەکانی بەردەستی لەوانەش دەزگای ڕاگەیاندن ،دەزگای
کە لە خوێندنەوەی پێشــوو باســی لێوە کرا بار بهێنرێن
ئەوەیکە ئەمڕۆ لە واڵتێکی وەک ژاپۆن دەبینرێ)
واتــە هــەم بنەماڵــە و هەمیــش سیســتمی فێــرکاری زاڵ و هەمیش میدیای دەســەاڵتدار ڕێکخســتن و ڕێکخــراوە ســینفییەکانی کەڵــك وەربگــرێ تاکوو بەســتێنە فیکرییەکانی
کەســایەتییەکی درۆییــن بــۆ ئــەو تاکە بەرهــەم بهێنن ڕوونــە کە شــوێندانەریی نەرێنی جێگیرکردنــی فەرهەنگــی دێموکراســی لــە کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ئامادە
خوێندنەوەی دووهەم
لە ڕوانگەی دەروونناســی سیاســییەوە کەسایەتی «زێدەخواز و خۆسەپێن» بوونەوەرێکی لەســەر کــۆی کۆمەڵگاکەیــان دادەنێــن؛ واتە لــە کۆمەڵگەیەکی وەک کوردســتان کە بکات و ئۆلگوو و سەرباشقەیەکی درووست پیشانی جەماوەری کوردستان بدات و هەوڵ
گەورەســاڵە کــە لەبــاری فکــری و عەقاڵنییــەوە هیــچ کات نەگەیشــتووەتە قۆناغــی پێــوەرە باســکراوەکان دەیگرێتــەوە پــڕ دەبێــت لە کەســانێک کە ناتوانن خۆیــان ( )egoبۆ نەهادینەکردنی دێموکراسی لە ناخی کۆمەڵگە بدات.
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«٢٦ی سەرماوەز ڕێبەری دڵەکانە»
مەولوود ئابجامە(پەیمان)
بێگومــان بــۆ ڕزگاری نەتەوەیەکــی
بندەســت ,تێکۆشــان و فیداکاریــی هەموو
چین و توێژەکانی ئەو نەتەوەیە پێویســتە،
بــەو مانایــە کــە هــەر کام لــە ڕۆڵەکانی
ئــەو گەلــە بــە گوێــرەی هەلومــەرج و
وەزعییەتــی ژیانــی خــۆی و بنەماڵــەی،
ڕادەی تێگەیشــتوویی و زیاتــر لــە وانــەش
بەهێزبوونــی هەســتی نەتەوایەتــی و
ناســیاوی لــە ســەر مافەکانــی خــۆی،
ئەرکــی ســەر شــانیەتی کە بــۆ ڕزگاری
نەتەوەکەی تێبکۆشێ.
لــە نێــو هەمــوو ئــەو گەالنەی کــە دوای
فیــداکاری و بەربەرەکانییەکــی توندوتیژ
توانیویانــە ســێبەری ڕەشــی زۆرداری لــە
ســەر خۆیــان البەرن و بــە نێعمەتی ئازادی
شــاد بــن ژمارەیــەک یــان بەشــێک لــەو
خەڵکــە لە ڕیــزی فیداکارترین ڕۆڵەکانی
ئــەو گەلــە بــوون کــە ناویــان چووەتــە نێو
مێژووی ئەو نەتەوەیە و لە بیر ناچنەوە.
گەلــی کوردیــش یەکێــک لــەو گەالنەیە
کــە هــەر چەنــد دوای مــاوەی نیزیک بە
سەدەیەک تێکۆشان هێشتا ڕزگاری نەبووە
و تا ئێســتاش لە ژێردەســتیدا دەژی ،بەاڵم
لــەو ماوەیــەدا فیــداکاری و لەخۆبردوویی
زۆری لــە خۆی نواندووە و لەخۆبردووترین
و فیداکارتریــن ڕۆڵەکانــی ئــەو گەلە کە
لە ســەردەمی کۆماری کوردستاندا ناوی
پیرۆزی پێشمەرگەیان لە سەر دانرا هەموو
کات وەک خۆشەویســتترین و بەرزتریــن
نــاو لەنێــو دڵــی خەڵکــی خۆیانــدا جێیــان
کردووەتــەوە .پێشــمەرگە لــە نێــو گەلــی
کورددا ڕەمزی بەرزترین پلەی فیداکاری،
دڵپاکــی و ڕزگاریدەرییــە و ئــەو پلەش بە
درێژایی ماوەی ژێردەستەیی گەلی کورد
و بەربەرەکانییەکەی بۆ ڕزگاری بەدەست
هێناوە .هەر ئەوەش کە لە هەر دەورەیەک
لــە بەربەرەکانیــدا ژمارەیەکــی زۆر لــەو
ڕۆڵــە قارەمانانــە گیانی خۆیــان کردووەتە
قوربانــی لــە ڕێــی ڕزگاری نەتەوەکەیان،
نیشــاندەری ئــەو ڕاســتییەیە کە ئــەوان بە
بــێ هیــچ چاوەڕوانییــەک و تەنیــا بــە
عیشــقی واڵت و نەتەوەکەیان ئامادە بوون
ئەو کاتەی کە پێویســت بووە بە پێشوازی

مەرگــەوە بچــن ،ئەویــش نــەک لەبــەر
ئــەوەی مردنیــان پێ خۆش بــووە ،بەڵکوو
ئــەوان ئەوینــداری ژیانێکــی ســەربەخۆ و
دوور لە زوڵم و ژێرچەپۆکی بوون و زیاتر
لە خەڵکی دیکەش دڵیان بۆ ئەو چەشنە
ژیانــە لێیداوە ،بەاڵم بــۆ ئەوەی ئەو ژیانە
خــۆش و ســەربەرزانەیە بــۆ ڕۆڵەکانیــان
و بــۆ نەســڵەکانی داهاتــوو دابیــن بکــەن
باوەشــیان بــۆ مــەرگ کردووەتــەوە.
ئــەو ڕووحیاتــە بــەرزە ،ئەخالقــی و
فیداکارییــەی پێشــمەرگە لــە فەرهەنگ
و ژیانــی ڕۆژانــەی هەمــوو کوردێکــی
نیشــتمانپەروەر و تینووی ئازادیدا ڕەنگی
داوەتەوە.
بــە دەیان ســروود و ئاهەنــگ بۆ ڕێزگرتن
لە پێشــمەرگە ئامادە کراوە ،بە ســەدان و
هــەزاران منداڵــی کورد ناوی پێشــمەرگە
قارەمــان و خۆشەویســتە شــەهیدەکانیان
لــە ســەر دانــراوە و لــە زۆر بۆنــەدا بەپێی
هەلومــەرج بــە ئاشــکرا یــان بــە نهێنــی
حورمــەت لــە پێشــمەرگە دەگیــرێ و
فیداکارییەکانیــان بــەرز دەنرخێنــدرێ.
حیزبــی دێموکراتیــش بــۆ ئــەو مەبەســتە
ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەزی بــە ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان دیاری کردووە.
مێــژووی ئــەو ڕۆژە دەگەڕێتــەوە بــۆ ئەو
کاتەی کە خەڵکی تێکۆشــەری شــاری
مەهاباد لە ساڵی  ١٣٢٤لە ڕۆژی ٢٦ی

دیــاری کــردووە بــەو مانایــە نییــە کــە
خەڵکی کوردســتان تەنیــا لەو ڕۆژەدا بیر
لــە ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕ و قارەمانەکانیــان
دەکەنــەوە ،بەڵکــوو هەمــوو ڕۆژێکــی
ســاڵ ڕۆژی پێشــمەرگەیە ،لەبــەر ئەوەی
لــە هیــچ ڕۆژێــک لــە ســاڵدا نییــە کە
پێشمەرگە تێدا قارەمانەتیی نەنواندبێ.
هــەر ئێســتاش هــەزاران پێشــمەرگە
ئامــادەی فیداکاریی لــە ڕێگای ئازادی
گەلەکەیانــدان و بێگومــان تــا وەدیهاتنی
ئامانجە بەرزەکانیان کە ڕزگاری نیشتمان
لە ژێردەستی و ملهۆڕیدایە ،کۆڵ نادەن.
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
شانبەشــانی هەمــوو خەڵکــی ئەمەگناس
و پێشــمەرگەپەروەری کوردســتان
هەمــوو کاتێــک بــە تایبــەت لــە ڕۆژی
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتاندا یــادی فیــداکاری و
لەخۆبردوویــی هەمــوو پێشــمەرگەکان
دەکاتــەوە .مێــژووی حیزبــی دێموکــرات
بــە تایبــەت لــەم دەیــەی دواییــدا پــڕە لــە
فیــداکاری و گیانبــازی ڕۆڵەکانــی ئەم
حیزبە لە ژێر ناوی پێشمەرگە لە ڕێگای
ئــازادی گەلــی کــورد لــە کوردســتانی
ئێرانــدا .لــە هەمــوو قۆناغــی خەبــات تــا
ئێســتا خەڵکی کوردستان زۆر سەرکەوتن
و حەماســە خوڵقانــدن و تێکۆشــانی
پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتیــان

ئــازادی و خەبــات لــە دژی ســەرەڕۆییدا
جێگای ڕێز و پێزانینە.
ڕووداوی ٢٦ی ســەرماوەزی ١٣٢٤
تەنیــا کاری حیزبــی دێموکــرات نەبــووە،
بەڵکوو پەیوەندی بە خەباتی سەرانسەری
خەڵــک لە دژی دیکتاتۆڕی پاشــایەتی
پەهلەوییــەوە هەبــوو؛ هــەر بۆیــە لــە
ســاڵی  ١٣٦٣دا ئــەو ڕۆژە لــە ســاڵدا
بــۆ ڕێزگرتــن لــە یــاد و بیــرەوەری ئــەو
ڕووداوە مێژوویییــە و هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان دیاری کــراوە .هێزی بەهێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان خەڵکیتریــن
هێــزی پارێــزگاری لــە خــاک و خەڵک
لــە ناوچەدایــە و هەڵقــواڵوی قواڵیــی
کۆمەڵگای کوردستان ،جێگرتوو لە دڵی
ئازادیخــوازان و جێــی هیوای نەتەوەکەیان
و خاوەنــی پیرۆزتریــن شــانازییەکانن
کــە لــە بــەر چــاوی الوان و ڕۆڵەکانــی
کــورددا حەماســەخوڵقێنی ســرنجڕاکێش
کــە پەیوەســت بووە بەو هێــزە وەک خولیا
و ئاواتێکــی لێــدێ بــۆ الوانــی بەهێــز و
نیشتمانپەروەر.
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان لــە بــەر
ئەوەی لە دڵی خەڵکدا جێی گرتووە قەت
دوژمــن نەیتوانیوە شکســتی یەکجارەکی
پێبهێنێ!
بــە هــەزاران جــار دوژمــن بــە هێرشــی
بەربــاو و پــان و بەریــن و بــە گەمارۆدان

لــە دڵــی خەڵکــەوە هەڵقــواڵوە و لــە دڵی
خەڵــک جێی گرتووە بۆیە خەباتی هێزی
پێشــمەرگە بەردەوام بووە و تا گەیشــتن بە
لووتکــەی بــەرزی سەربەســتی بــەردەوام
دەبێ.
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان شــانازی
بەوەوە دەکات کە دەست لە چەک بوونی
بۆ پاراســتنی نەتەوەکەی بووە و شــانازی
بــە بەڕێوەبردنــی خەباتێکــی ڕەوا و پیرۆز
لــە پێنــاو ســەربەرزی نەتەوەکەیدا دەکات

مێژووی حیزبی دێموکرات بە تایبەت لەم دەیەی دواییدا پڕە لە فیداکاری و گیانبازی ڕۆڵەکانی
ئەم حیزبە لە ژێر ناوی پێشمەرگە لە ڕێگای ئازادی گەلی کورد لە کوردستانی ئێراندا .لە هەموو
قۆناغی خەبات تا ئێستا خەڵکی کوردستان زۆر سەرکەوتن و حەماسە خوڵقاندن و تێکۆشانی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتیان دیتووە ،بەاڵم حیزبی دێموکرات هیچکام لەو ڕۆژانەی وەک ڕۆژی
پێشمەرگەی کوردستان دیاری نەکردووە .چوونکە بۆ حیزبی دێموکرات نەک هەر گیانبازی پێشمەرگەکانی
حیزب بەڵکوو فیداکاری و لەخۆبردوویی هەموو خەڵکی کوردستان لە ڕێگای وەدیهێنانی ئازادی و
خەبات لە دژی سەرەڕۆییدا جێگای ڕێز و پێزانینە
ســەرماوەز هێرشــیان بــردە ســەر بنکــەی
شــارەوانی و ئــەو شــوێنەیان گــرت و بــەم
چەشنە ئاخرین نیشانەی دەسەاڵتداریەتی
ڕێژیمی پاشایەتی لەو شارە پاک بوویەوە
و خەڵــک بــوون بــە خاوەنی چارەنووســی
خۆیــان بــەاڵم ئەگــەر حیزبــی دێموکرات
ڕۆژێکــی تایبەتــی بۆ یادی پێشــمەرگە

دیتــووە ،بەاڵم حیزبی دێموکرات هیچکام
لەو ڕۆژانەی وەک ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردستان دیاری نەکردووە.
چوونکــە بــۆ حیزبــی دێموکــرات نــەک
هــەر گیانبــازی پێشــمەرگەکانی حیــزب
بەڵکوو فیداکاری و لەخۆبردوویی هەموو
خەڵکی کوردستان لە ڕێگای وەدیهێنانی

لــە شــوێنێکی ئــەم نیشــتمانە ســەربڵیندە
ویســتویانە پۆلێک یان تاقەکەســێک لە
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،یــەک
پێشــمەرگە بگــرن و دەسبەســەری بکــەن
یــان لــە شــوێنەکە دەری بکــەن بــەاڵم
دوژمنــان قــەت بۆیان نەکراوە کە لە دڵی
خەڵــک دەری بێنــن چوونکە پێشــمەرگە

و نەتــەوەی کوردیــش شــانازی بــەوەوە
دەکات کــە خاوەنــی هێزێکــی بە ئیمان و
بــە ورە و حەماســەخوڵقێنی وەک هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتانە و وتەیەکی بە
نرخی ڕێبەری مەزنمان ڕاستە کە دەڵێ:
«پێشــمەرگە باســکی بەهێــزی گەلــە».
ڕەنگــە بــۆ هێندێــک کــەس وشــەی

پێشــمەرگە بیرخــەرەوەی تەنیا ئەو الوە بە
هەســت و شۆڕشــگێڕانە بــێ کە چەکی
شــەرەفیان لــە شــانە و وەخــت و بێ وەخت
هێرش دەکەنە سەر پارێزەرانی دیکتاتۆری
و تاریکــی و خەویــان لــە چــاو دەتارێنن.
ئــەو تەعبیــرە لــە پێشــمەرگە ڕاســتە ،بــە
مانــای هەمــوو ئەو مرۆڤە شۆڕشــگێڕانە
دێ کــە لە پێناوی بەختەوەری و ئازادی
گەلەکەیانــدا ئامادەن ژیانی خۆیانن ،کە
بەنرخترین و خۆشەویســتترین ســەرمایەی
ژیانیانــە فیــدا بکــەن و لــەو ڕاســتایەدا
تێدەکۆشــن .بــەم مانایــە ،ئــەو بەشــە لــە
خەڵکــی ئازادیخــوازی کوردســتان کە لە
ژێــر زەبروزەنگــی کۆمــاری ئیســامیدا
لەگــەڵ ئەو ڕێژیمــەدا بەبەرەکانێ دەکەن
و بــۆ البردنــی ســێبەری شــوومی ئــەو
ڕێژیمە لە ســەر خەڵکەکەیان تێدەکۆشن،
لــە حاڵێکــدا کــە دەزانــن هەنگاونــان لەو
ڕێگایــەدا ڕەنگە ئــەوان بگەیەنێتە زیندان
و ئەشــکەنجە و تەنانــەت ئێعدامیــش،
پێشمەرگەن.
بۆیە پێشمەرگەکان ئەوەندە زۆرن لە ژمارە
نایەن و ئەگەر ســەردەمانێک شاخەکان و
لێڕەوارەکان ســەنگەری پێشــمەرگە بوون،
ئێســتا هەمــوو زانســتگە و قوتابخانــە و
مزگەوت و بازاڕ و کارگە و کارخانەکان
بوونەتــە ســەنگەری پێشـــــــــمەرگە لــە
دژی دیکتاتۆرییەکانــی زاڵ بــە ســەر
کوردستانی ئێران و ئێراندا.

کۆتایی ئیمپراتورییەک و وێکچوونێکی مێژوویی!
ڕاسان
 ٣٠ســاڵ لەمەوپێــش و لــە مانگــی
دێسامبری  ،١٩٩١ڕووداوێکی مێژوویی
– سیاســی هاتــە ئــاراوە کــە بەهۆیــەوە
وێــڕای گۆڕانــی نەخشــەی سیاســیی
عەردهەژێکــی
ئیمپراتوریەتێــک،
گرینگــی ژێئۆپۆلیتیکی و لەوەش زیاتر
گۆڕانێکــی ئەساســی لــە ئایدیــا و فکر
هاتە ئاراوە.
لــە مانگــی دێســامبری  ١٩٩١بەرامبەر
لەگــەڵ بەفرانبــاری  ،١٣٧٠یەکیەتیــی
ســۆڤیەتی پێشــوو ناســراو بــە یەکیەتیــی
کۆمارە سوسیالیستییەکانی شۆڕەوی بە
هەبوونــی  ٣٠٠میلیۆن کەس حەشــیمەت
لــە گۆڕەپانــی سیاســی جیهانــدا نەمــا
و کرایــە  ١٥واڵتــی نــوێ! سیســتم یــان
ڕێژیمێــک کــە بە شۆڕشــی ئۆکتۆبری
 ١٩١٧بــە ڕێبــەری لێنیــن بنیــات نــرا و
لــە ســااڵنی دواتــردا بــوو بــە یەکێک لە
دوو جەمســەری سەرەکی هێز لە جیهاندا
و ســەدان میلیۆن کەســی لە سەرانسەری
جیهــان تەنیــا بەهــۆی ئایدیۆلۆژییەکــی
ســەرنجڕاکێش خســتە ژێــر کاریگــەری
خۆیەوە .سیستمێک کە لە باری پانتایی
و هێــزی ئینســانی و هێزی سروشــتییەوە
ڕکەبەرایەتــی زۆرێک لە واڵتانی دیکە
دەکــرد و خاوەنی پێشــکەوتنی ســەربازی
و ســەنعەتی کەموێنــە بوو لە ســەردەمی
خۆیــدا؛ بــەاڵم ڕوخــا و ئاســەواری
تێکــەوە پێچــرا! بــەاڵم چــۆن و بۆچــی؟
ڕەنگــە باســکردن لە هەمــوو الیەنەکان و

کاریگەرییــەکان و ڕیشــەی ئــەم ڕووداوە
مێژووییــە لــە مەجالێکــی وەهــا کورتــدا
کارێکــی زۆر ئەســتەم بێــت بــەاڵم ئەگەر
بمانهــەوێ چەنــد هــۆکاری بنەڕەتی ئەم
پرســە ناو ببەیــن دەتوانین بڵێیــن ئابووریی
تێکشــکاو ،ئیدئۆلــۆژی ،ناســیونالیزمی
بەرچاوتەنــگ ،نەمانــی ڕەوایــی و
مەشــروعیەت و نەبوونــی ڕێبەرییەکــی
تۆکمە گرینگترین هۆکارەکانی ئەم پرسە
بــوون کە لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن بەکورتی
ئاماژە بە یەکەم هۆکاری ڕیشەیی ڕوخان
و نەمانــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت بکەیــن
کــە هاوشــێوەکەی هەنووکــە لــە ئێرانــی
ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیسالمیشــدا
دەبیندرێ؛
ئابووری

ئەو ســەردەمە پشــتی بە بازاڕ نەبەستبوو؛
واتــە دەوڵــەت بڕیــاری دەدا کــە هــەر
کااڵیــەک چەنــدە بەرهــەم بهێندرێــت و
هــەر کەســێک لــەو واڵتــە دەبــێ چەنــدە
مەســرەف بــکات و نرخی هــەر کااڵیەک
دەبــێ چەنــدە بێت و خەڵــک دەبێ چەندە
مووچە وەربگرن و  ...کە ئەمە لەڕاستیدا
جۆرێــک الرەملــی کــردن لەبەرامبــەر
ڕەوتــی سروشــتی ژیانی مرۆڤــەکان بوو.
ئایدیای زاڵ لەو ســەردەمەدا ئەوە بوو کە
ئــەم سیســتمە ئابوورییــە نەتەنیــا عاداڵنــە
دەبــێ بەڵکــوو کاراییەکی کەموێنەشــی
لەســەر کۆمەڵگــەی ئــەو ســەردەمە و
کۆمەلگەکانــی دواتر دەبێت و مرۆڤەکان
دەخاتــە ســەر ڕاســتەڕێی گەیشــتن بــە
یوتوپیــاکان بــەاڵم لــە عــەرزی واقێعــدا

بــە کەلوپەلــە بنەڕەتییەکانیــان نەبــوو.
خەڵــک لــەو دەمــەدا بۆ کڕینی ماشــین
دەبوو ناویان بنووسن و چەند ساڵ چاوەڕوان
بن تاکوو نۆرەیان بگات! بۆ کڕینی جلی
زستانی دەبوو چەندین کاتژمێر لە سەفدا
ڕابوەســتن تا وەچنگیــان بکەوێ هەڵبەت
ئەگەر بە سایزی ئەو کەسە جل یان پێاڵو
مابێ! لە شۆڕەویدا باسوخواستی خەڵک
بریتــی نەبــوو لــە کڕینی شــتومەکەکان
بەڵکــوو باســەکان زیاتــر لەســەر شــێوەی
وەدەســتهێنانیان بــوو .ئەوەیکــە زیاتــر لــە
هەمووان ببووە مایەی شکستی شۆڕەوی
تێچــووە سەرســووڕهێنەرەکانی دەوڵــەت
بــۆ بەرنامــەی فەزایــی و ڕکەبەرایەتــی
چەکوچــۆڵ لــە نێــوان مۆســکۆ و
واشــینگتۆن بــوو کــە بــە شــەڕی ســارد

خاوەنــی بۆمبــی ناوکــی و موشــەکی
زۆر پێشــکەوتووی هەبــوو بــەاڵم بــە چ
تێچوویــەک؟ بــە تێچووی برســی مانەوە
خەڵکانی نیشتەجێ لە واڵتەکەی!
پشــتوپەنای ئابووریــی شــۆرەوی لــە
ڕاســتیدا هەڵێنجانــدن و فرۆشــتنی نەوت
و گاز بــوو بــەاڵم لە ســەرەتاکانی دەیەی
٨٠ی زایینــی نرخــی نــەوت دابــەزی و
ئابووریی تاکبەرهەمی مۆسکۆ زەبرێکی
کاریگــەری وەپەیکــەری لەرزۆکــی
شــۆڕەوی گەیاند و ئــەم واڵتەی هەژارتر
لە پێشــوو کرد .کەلوپەلە مەسرەفییەکان
بە ڕێژەیەکی بەرچاو ڕوویان لە کەمی و
کزی کرد و هەاڵوســان بەردەوام گەشەی
دەکــرد .لــە ســاڵی ٩٠دا ئیســاحاتی
ئــەرزی و دراویــان دەس پێکــرد بەاڵم هەر

لە ئێستەدا کە ئاوڕێکی خێرا لە دۆخی ژیان بەتایبەت لە بواری ئابووریی لە ئێران دەدەینەوە
دەبینین کە لە ئێرانیشدا خەڵک لە نائۆمێدییەکی کەموێنەدا بەسەر دەبەن ،کەلوپەلە سەرەتایی و
بنەرەتییەکان لە ئێران دەس ناکەون ،خەڵک بۆ دابینکردنی بنەڕەتیترین پێداویستییەکانیان وەک نان
و ئاو دەبێ بە چەندین کاتژمێر لە سەفدا ڕابوەستن ،تاران خەریکە دەبێتە خاوەن بۆمبی ناوکی و
خاوەنی چەندین جۆر مووشەکە بەاڵم بە نرخی هەژارتربوونەوەی خەڵکانی نیشتەجێ لەو جوغرافیا،
ڕێفۆرمە ئابوورییەکانی ئێرانیش هاوشێوەی شۆرەوی لەگەڵ شکست بەرەوڕوو بووەتەوە و
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئاستی هەژاری و هەاڵوسان زیاتر و زیاتر دەبێت
داتەپینــی ئابــووری گەورەتریــن گرفتــی
یەکیەتیــی ســۆڤیەت بــوو .ئابووریــی ئەم
واڵتــە ئابوورییەکــی بڕیــاری و پالندانراو
بــوو و بەپێچەوانــەی زۆرێــک لە واڵتانی

وا نەبــوو! خســتنەڕوو یــان عــەرزە بەقەدەر
خواســت یــان تەقــازا نەبــوو و لــە بنەڕەتدا
پــارە مانایەکی وەهای نەبوو .زۆریک لە
خەڵکی شــۆڕەوی توانای دەستڕاگەیشتن

دەناســرا .ڕاســتە کــە شــۆڕەوی نــاوی
خــۆی لــە مێــژوودا وەک یەکــەم واڵت
کــە توانیویەتــی فەزانەوەردێــک بنێرێتــە
بۆشــایی ئاســمان تۆمــار کــرد یــان ببووە

ئــەم کارە بــووە مایــەی لەکیســچوونی
کەمــە پاشــەکەوتە ماڵییەکانــی خەڵک
و چەندیــن میلیــۆن کــەس لــە چینــی
مامناوەنــد پەیوەســت بــە لەشــکری

هەژارانی واڵت بوون و ...
ئەوەی باس کرا تەنیا وێنایەکی بچووک
لــە کــۆی دۆخێک بــوو کە لە ســااڵنی
کۆتایــی تەمەنــی یەکیەتیــی ســۆڤیەت
بینرا و مێژوو تۆماری کرد؛ دۆخێک کە
هاوشێوەکەی لە ئێستەدا و لە سووچێکی
تری ئەم دنیا پانوبەرینە دەبینرێ؛ ئێرانی
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی!
لە ئێســتەدا کە ئاوڕێکی خێرا لە دۆخی
ژیــان بەتایبــەت لــە بــواری ئابووریــی لە
ئێــران دەدەینــەوە دەبینین کە لە ئێرانیشــدا
خەڵــک لــە نائۆمێدییەکــی کەموێنــەدا
بەســەر دەبــەن ،کەلوپەلــە ســەرەتایی و
بنەرەتییــەکان لــە ئێــران دەس ناکــەون،
خەڵــک بــۆ دابینکردنــی بنەڕەتیتریــن
پێداویســتییەکانیان وەک نــان و ئاو دەبێ
بە چەندین کاتژمێر لە ســەفدا ڕابوەستن،
تــاران خەریکــە دەبێتــە خــاوەن بۆمبــی
ناوکی و خاوەنی چەندین جۆر مووشەکە
بەاڵم بە نرخی هەژارتربوونەوەی خەڵکانی
نیشــتەجێ لــەو جوغرافیــا ،ڕێفۆرمــە
ئابوورییەکانــی ئێرانیــش هاوشــێوەی
شــۆرەوی لەگــەڵ شکســت بــەرەوڕوو
بووەتــەوە و ڕۆژ لــە دوای ڕۆژ ئاســتی
هەژاری و هەاڵوسان زیاتر و زیاتر دەبێت.
بەکورتــی و لــە کۆتاییــدا ئەمــە ئــەو
وێکچوونەیــە کە وێنا و دوورەدیمەنی ئەو
کەتوارەمــان پیشــان دەدات کــە ئێرانیــش
هاوشــێوەی شــۆرەوی ،خەریکــە بــەرەو
قۆناغــی ڕووخــان و لەنێوچــوون هەنــگاو
دەنــێ؛ لەنێوچوونــی ئیمپراتوریەتیێکــی
خەیاڵــی بەنــاوی ویالیەتــی موتڵەقــەی
فەقیه.
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وێــــــــــستگە

زارا  ،هێمای کۆڵنەدان

پەرەپێدانــی هاوســەرگیریی
منــدااڵن لــە ڕێگەی
کتێبــە دەرســییەکانەوە

نووسین :هێمۆ

لەڕاستیدا هەوڵەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ دەسبەسەرکردنی چاالکانی فەرهەنگی و
سەپاندنی سزای ناڕەوای وەکوو  ٥ساڵ زیندانی بۆ زارا محەممەدی،
پەلەقاژەی بێهێزیی دەسەاڵتێکە کە نەیتوانیوە لە بەرانبەر ئیرادەی نەتەوەیەک
و دواتریش لە بەرانبەر ئیرادەی ژنێکدا خۆی ڕابگرێ
ئاسۆ مێنبەری

ڕۆژی یەکشــەممە١٢ ،ی
بەفرانبــاری ئەمســاڵ ،بەرپرســی
گشــتیی دادگوستەری شاری سنە
حوکمی  ٥ساڵ زیندانی تەعزیریی
بە سەر زارا محەممەدی ،چاالکی
فەرهەنگیی خەڵكی شــاری سنەدا
سەپاند.
ناڕەوابوونــی ئــەم حوکمــە و ئــەو
سزایە کە بە سەر زارا محەممەدیدا
ســەپاوە ،هیــچ نکۆڵییەکــی لــێ
ناکرێت ،ئەمە ماهییەت و چییەتی
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییە کە
مرۆڤــی بێتــاوان دەبێ لە ســووچی
زینــدان بێــت و ئەوانــەش کە مافی
خەڵــک پێشــێل دەکەن لە باشــترین
دۆخدا دەژین.
لــەم ڕۆژانــەدا باســێکی زۆر لــە
ســەر خۆڕاگری و کۆڵنەدانی زارا
وەکوو پارێزەری شوناسی نەتەوەیی
کــراوە ،بــەاڵم ڕەنگە زۆر کەســیش

بەرپرســایەتی هەوڵــی دەدا تاکــوو
گوندەکانی دەوروبەری سنە بە سەر
بکاتــەوە و لــەوێ ئەگــەر تەنانــەت
یەک کەســیش بێت ،فێری زمانی
دایکیی خۆی بکات.
ســەرەڕای ئــەوەی کە لــە زانکۆی
پەیــام نووری ســنە وەکوو چاالکی
خوێنــدکاری و لــە ئەنجومەنەکاندا
تێکۆشــانی هەبــوو ،هــاوکات
خەمــی مندااڵنــی کوردستانیشــی
بــوو بۆیــە ،زۆرجــار پــارەی زانکــۆ
و شــەهریەی ترمــی خوێندنەکــەی
بۆ دابینکردنــی نامیلکەی زمانی
کوردی و تێچووی هاتوچووەکانی
تەرخــان دەکــرد ،تاکــوو بتوانــێ
النیکــەم هیوایــەک لــە منداڵێکی
کورددا درووست بکات.
زارا  ١٠ســاڵ لــە تەمەنــی الویــی
خــۆی لــە پێنــاو پاراســتنی زمانی
کوردیــدا دانــاوە ١٠ ،ســاڵ کــە بۆ
هــەر کەســێک دەتوانــێ باشــترین
دەرفەت بۆ گەیشــتن بە زۆر ئاوات
و ئــارەزوو و خەونــی گــەورە گەورە
بــێ ،بــەاڵم زارا ئــەو  ١٠ســاڵە
لــە ژیانــی خــۆی بــۆ پــەروەردەی

کاتــی بەڕێوەچوونی کالســەکانی
تایبــەت بــە وانەوتنــەوەی کوردیــدا
هەڵیانکوتاوەتــە ســەر پۆلــەکان و
بە درووســتکردنی تــرس و تۆقاندن
هەوڵیــان داوە کەشــێکی نائەمــن
بــۆ قوتابیــان و خوازیارانی فێربوون
درووســت بکــەن تاکــوو پێــش بــە
پەرەسەندنی زمانی کوردی بگرن.
لــە هەموو شــارەکانی کوردســتاندا
ڕێکخــراو و فێرگــەی تایبــەت
بــە زمانــی کــوردی هــەن کــە لــە
پێنــاو پاراســتنی زمانــی کــوردی
وەکــوو ســامانێكی نەتەوەییــدا
هــەوڵ دەدەن ،بــەاڵم ئــەوەی کە لە
شــارێکی وەکــوو ســنە ڕوو دەدات
زۆر جیــاوازە ،ســااڵنێک بــوو کــە
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی پێی
وابوو ،توانیویە لە ئاســێمیلەکردن و
تواندنەوەی بیر و هزری خەڵکی ئەم
شــارەدا ســەرکەوتوو بێت ،هەرچەند
پیالنی زۆریشی بۆ داڕشتبوو وەک
هەوڵدان بۆ گۆڕینی دێمۆگرافیای
ئــەم شــارە و نیشــتەجێکردنی
فــارس زمانــەکان و بــە دەیــان
کــردەوەی قیزەونــی دیکــە بەاڵم بە

ئێســتا ،بــە ســەدان تاکــی دیکەی
کوردســتان ڕوویان لــە فێرگەکانی
زمانــی کــوردی کــردووە و ئــەم
کاروانە نەوەستاوە.
بەاڵم نابێ لە بیرمان بچێ کە جگە
لە زارا هەن کەسانێکی دیکەش کە
ئێستا لە گرتووخانەکانی کۆماری
ئیسالمیدان و تاوانیان تەنیا و تەنیا
وتنەوەی وانەی کوردی بووە!
موژگان کاووســی یەکێکی دیکە
لەو ژنانەیە کە ئێستا لە زینداندایە
و لــە الیــەن دادگای ئینقالبــی
نــەو شــارەوە ٧٦ ،مانــگ زیندانــی
بەســەردا ســەپاوە ،مــوژگان جیــا
لــەوەی کــە تۆمەتــی ئەندامەتــی
لــە حیزبــی دژبــەری ڕێژیمــی
خراوەتــە پــاڵ بەشــێکی گرینــگ
لــە چاالکییەکانــی لــە ڕاســتای
پەرەپێدانی زمانی کوردیدا بووە.
هــاوکات لەگەڵ ئەمەش مەحموود
نیروومەنــد ،چاالکــی فەرهەنگیی
کــورد لــە زیندانــی وەکیلئابــادی
مەشــهەد تەنیا بــە تاوانی چاالکی
فەرهەنگــی حوکمــی  ١٠ســاڵ
زیندانــی بەســەردا ســەپاوە .لــە

ئێستا زارا بووەتە هێمای کۆڵنەدان ،بووەتە مامۆستای خۆڕاگری و
بێگومان ئەم وانەیە هیچکات لە مێشکی قوتابییەکانی ناسڕدرێتەوە
هەبن کە زارا وەک خۆی نەناسن!
زارای تەمــەن  ٣١ســاڵ ،کاتێــک
کە یەکەمین ســاڵەکانی خوێندنی
زانکــۆی دەســت پێکردبــوو ،بــۆ
یەکەمیــن جــار مامۆســتایەتی
و فێرکردنــی زمانــی کوردیشــی
ئەزمــوون کــرد و لــە مــاوەی چەند
ساڵدا توانی ببێت بە مامۆستایەکی
بــاش و لێهاتــوو کــە قوتابییەکانی
هەمیشە بە ڕێزەوە ناویان لێ دەبرد.
زارا ســەرەڕای خوێندکاربــوون
و هەبــوون لــە قۆناغێکــی
هەســتیاری ژیانیــدا ،هەوڵــی دەدا
مامۆستایەکی باش بێت ،ئەوانەی
کــە لــە نزیکــەوە دەیناســن دەزانــن
کە زارا بۆ گەیشــتن بە پۆلەکانی
وانەوتنــەوە چ ڕێگایەکی ســەختی
دەبــڕی و چــۆن بــە هەســتکردن بە

مندااڵنــی نیشــتمانەکەی تەرخــان
کــرد ،کەوابــوو ئــەم کردەوەیــە
شایەنی ستایشە .
لە هەموو ئەو ســااڵنەدا کە فێرگە
و ئەنجومەنەکانــی تایبــەت بــە
پەرەپێدانــی فەرهەنــگ و زمــان لە
شارەکانی کوردســتاندا چاالکییان
هەبــووە ،هەوڵیــان ئەوە بــووە کە بە
دوور لــە ڕەنگوبۆنــی سیاســی و
تێکەاڵوبــوون لەگــەڵ ئیدئۆلۆژیی
تایبــەت ،خزمــەت بــە زمــان و
فەرهەنگــی کــوردی بکــەن ،بەاڵم
ئەمــە بۆ دەســەاڵتێكی تۆتالیتێری
وەکــوو کۆمــاری ئیســامی
هیچــکات قەبــووڵ نەکــراوە ،بۆیە
بــە دەیــان جــار ناوەندەکانــی وەکوو
ئەماکــن و کۆمیتــە ئینزباتییەکان
و حەراســەتی زانکــۆکان لــە

خۆشــحاڵییەوە لە سااڵنی رابردوودا
شــەپۆلێک چاالکیــی بەربــاوی
فەرهەنگــی و کۆمەاڵیەتــی لــە
الیەن الوانی چاوکراوەی ئەم شــارە
بــە کــچ و کــوڕەوە توانــی ببێتــە
قەڵغانێکــی بەهێــز بۆ پێشــگرتن لە
هێژموونــی داگیرکەر .لەڕاســتیدا
هەوڵەکانــی کۆمــاری ئیســامی
بــۆ دەسبەســەرکردنی چاالکانــی
فەرهەنگــی و ســەپاندنی ســزای
نــاڕەوای وەکــوو  ٥ســاڵ زیندانــی
بــۆ زارا محەممــەدی ،پەلەقــاژەی
بێهێزیی دەســەاڵتێکە کە نەیتوانیوە
لــە بەرانبــەر ئیــرادەی نەتەوەیــەک
و دواتریــش لــە بەرانبــەر ئیــرادەی
ژنێکدا خــۆی ڕابگرێ ،لە ماوەی
زیاتر لە دوو ساڵی رابردوودا واتە
لە دەسبەسەرکرانی زاراوە هەتاکوو

راســتیدا قەدەغەبوونــی چاالکیــی
فەرهەنگی و هەوڵەکانی کۆماری
ئیســامی لەم پێناوەدا کە بێگومان
بــە دەسبەســەرکردن و ســەپاندنی
ســزای زینــدان بــە ســەر چاالکانی
کورددا کۆتایی نایەت ،نیشاندەری
ترس لە ســەرهەڵدانێکی گشــتییە،
چونکە دەزانێت کە مامۆستایەکی
بــاش ،قوتابییەکانیشــی بــە باشــی
پــەروەردە دەکات ،ئێســتا زارا
بووەتــە هێمــای کۆڵنــەدان ،بووەتــە
مامۆســتای خۆڕاگری و بێگومان
ئــەم وانەیــە هیچکات لە مێشــکی
قوتابییەکانــی ناســڕدرێتەوە ،بۆیــە
پێویســتە هەموومــان دەنگــی زارا
بیــن ،تاکــوو بتوانیــن نەوەیەکــی
کۆڵنــەدەر وەکــوو زارا پــەروردە
بکەین.

لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابردوودا هەواڵێک باڵوکرایەوە کە تێیدا هاتبوو ،ڕێژیمی ئێران
لە کتێبی پۆلی دوازدەدا پەرە بە دیاردەی «منداڵهاوسەری» دەدات.
بەپێــی هەواڵــە باڵوکــراوەکان ڕێژیمــی ئێران بــۆ جارێکی دیکە بابەتــی «جیاوازیی
ڕەگــەزی» و «منداڵهاوسەریـ»ـــی لــە کتێبــی وانــەی قوتابییانــدا چــاپ کردووە
کــە ڕەخنەیەکــی زۆری لــێ کەوتــەوە و بەشــێکی زۆر لــە بەکارهێنەرانــی دونیــای
خوازەکــی بــۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی ،بەشــێک لە نووســراوەکانی ئــەو کتێبەیان لەنێو
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو کردەوە.
کاربەدەســتانی ڕێژیمــی ئێــران لــە کتێبــی پۆلــی دوازدەدا بــە نــاوی «بەڕێوەبەریی
بنەماڵــە و شــێوازی ژیــان /تایبــەت بە کچان»( ،مدیریت خانوادە و ســبک زندگی/
ویــژە دختــران) باســیان لــە «کچانــی ســەرووی دە ســاڵ و هەندێــک بابەتــی وەک
پێکهێنانی ژیانی هاوبەش لە مافی خوێندن ســەرووترە و هەروەها نابەرابەریی مافی
یاســایی و ئازادیــی تاکەکەســیی کچــان لەگەڵ کــوڕان» کردووە کــە ناڕەزایەتیی
بەشێک لە ڕەخنەگرانی لێ کەوتەوە.
ئەمە بابەتێکی سەرسووڕهێنەر نییە بەاڵم ئێجگار دڵتەزێن و جێگای داخە.
بــەاڵم گرینگــە بزانیــن هــۆکارەکان چیــن کــە دەســەاڵتدارانی کۆمــاری ئیســامی
بەنیسبەت ئەم بابەتە بەم شێوازە دەجووڵێنەوە و بۆچی پەرەی پێ دەدەن؟
ـ ڕێژیمی ئیســامی ئێران لە ســەر بنەمای ئایین دامەزراوە و لە ئایینی ئیسالمیشــدا
زۆر ڕاشکاوانە ئیزن بە هاوسەرگیریی کچان لە تەمەنی خوارەوە دراوە.
ـ بەشێکی ئەم بابەتە بۆ بیرۆکەی پیاوساالری و بە کااڵبینینی ژنان لە چوارچێوەی
ئەم دەســەاڵتەدا دەگەڕێتەوە ،هەر بۆیە کچانی کەم تەمەن وەکوو غەنیمەت چاویان
لێ دەکرێت.
ـ لەو ڕووەوە کە دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی ،لە ســااڵنی ڕابردوودا نەیتوانیوە بەو
شــێوازە کە دەیهەوێ پێش بە تێگەیشــتن و پێشــکەوتنی هزریی خەڵک و بەتایبەتیش
ژنان بگرێت لەهەوڵدایە لەم رێگایەوە بە بەستنەوەیان بە چوارچێوەی ماڵ و ماڵدارییەوە
لە خواســتە ســەرەکییەکانی خۆیان و کۆمەڵگا دووریان بخاتەوە ،لەم حاڵەتەدا نیوەی
حەشــیمەتی کارای کۆمەڵــگا لــە جووڵــە دەکــەون و هێــزی بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ
سەرکوتکارییەکانیش نیوە دەبێت کە ئەمە بە قازانجی دەسەاڵتە.
ـ لــە الیەکــی دیکــەوە ،بەهۆی گوشــارە ئابــووری و سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانەوە
ڕێژەی هاوســەرگیری لە کۆمەڵگای ئێراندا کەم بووەتەوە و تەمەنی هاوســەرگیری
چووەتە ســەرێ ،بۆیە بە هێنانی گەاڵڵەیەک لە ژێر ناوی «جەوانی حەشــیمەت»،
هــەوڵ دەدەن تاکــوو بــە تەماحوەبەرنــان بەنیســبەت بنەماڵــەکان ،کچــەکان ببەنە نێو
پڕۆســەی هاوســەرگیرییەوە تاکــوو لــەم ڕێگایــەوە ڕێــژەی حەشــیمەت زیــاد بکەن و
پێكهاتەی کۆمەڵگای ئێران لە پیربوون ڕزگار بکەن.
بــەاڵم کۆمــاری ئیســامی تاکــوو ئێســتا تــا چەنــد توانیویــە بەنیســبەت ئەم پرســە
سەرکەوتوو بێت و ئەم بابەتە لە داهاتوودا دەتوانێ چۆن بێ؟
لە ماوەی ســااڵنی ڕابردوودا دیاردەی منداڵ هاوســەری هەر بووە بەاڵم زۆربەی ئەو
کەســانەی کــە دەچوونــە نێــو ئەم پڕۆســەیەوە کەســانێک بوون کە بــە هۆکارگەلی
جیــاوازی وەکــوو تووشــبوونی دایــک یــان بــاوک بــە مــادە هۆشــبەرەکانەوە ،یان لە
دەستدانی یەکێکیان یان هەردووکیان لە تەمەنی خوارەوەدا ،یان بەهۆی دەستکورتیی
لەڕادەبەدەرەوە هیچ بژاردەیەکیان جگە لە هاوسەرگیریی پێشوەختە نەبوو ،بەاڵم ئەوەی
کە ئێستا ڕوو دەدات و بەداخەوە ڕێژەکەشی لە زیادبووندایە هۆکارەکەی جیاوازە.
ئەو کچانەی کە ئێستا بە شێوەی پێشوەختە دەچنە پڕۆسەی هاوسەرگیرییەوە جاری
وا هەیــە بەهــۆی پڕوپاگەندەکانــی دنیــای خوازەکییــەوە تووشــی ئــەم بژاردەیە دەبن،
هەندێکیــان بەهــۆی ناســەقامگیربوونی بــاری دەروونییــەوە کە ئەم ســەقامگیرییە لە
بنەماڵەکەیاندا بۆیان دابین نەکراوە ،هەندێکیان بەهۆی پەروەردەی ناتەندرووســتەوە و
هەندێکیشیان بە هۆی ڕزگاربوون لە دۆخی سەختی بنەماڵەکانیان بەاڵم هەندێکیان
هەن کە دەکەونە بەر گوشاری بنەماڵەکانەوە و زیاتر لە هەر شتێک بەهۆی نەبوونی
توانایــی بنەماڵەکانیــان بــۆ دابینکردنــی پێداویســتییەکانی ژیانی کچــان و ترس لە
داهاتوویەکی ناڕوون بەهۆی پرسی الوازیی ئابوورییەوە تووشی ئەم دیاردەیە دەبن.
هاوســەرگیریی پێشــوەختە لە کچاندا ئەتوانێ کۆمەڵێک کێشــەی دیکەی بەدواوە
بێت ،بۆ نموونە ،لە خوێندن و بڕینی قۆناغی زانستی دادەبڕێن ،بەهۆی هاوسەرگیریی
پێشــوەختەوە تووشــی دووگیانبوونی پێشــوەختەش دەبن و ئەمە ئەگەری مەرگیشــیان
زۆر زیاتر دەکاتەوە.
سەرەڕای هەموو ئەمانە کۆماری ئیسالمیی ئێران بەپێی ئیدئۆلۆژی و چوارچێوەی
دیاریکراوی خۆی ،لە هەوڵی پەرەپێدانی دیاردەگەلی ناشیریندایە ،ئەمە بە قازانجی
دەســەاڵتە چونکە بەســتێنی ســەرکوتکارییش زیاتر بۆ خۆی درووست دەکات و ئەمە
لە پەرەپێدانی ئیدئۆلۆژی و سیاسەتەکەیدا زیاتر بە قازانجیەتی.
لێــرەدا ئەرکــی تاکەکانی کۆمەڵــگا و بەتایبەتیش ژنان ئەوەیە کە بەرەوڕووی بیری
دواکەوتوویــی ببنەوە و نەهێڵن کە دەســەاڵت بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانی کەڵکی
ئامرازییــان لێوەربگرێــت .بەرەنگاربوونــەوە لەگــەڵ ئــەم بیرکردنەوەیــە پێــش لە هەموو
شــتێک پێویســتی بە بردنەســەرەوەی ئاســتی وشــیارییە و بێگومان ژنان دەتوانن لەم
بوارەدا هەنگاوی باش هەڵێنن.
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تاران خۆی لە ڕووبەڕووبوونەوەی تەلەبیب ئەدزێتەوە
محەممەد سلێمانی

ئاڵۆزتربوونــی کێشــەکانی نێــوان ئیســراییل و حکوومەتی کۆماری ئیســامی
ئێــران وهەڕەشــە و چاوســوورکردنەوەکانی ئــەو واڵتــە لــە تەلەبیــب ،تاڕادەیــەك
دۆخێکــی تــازەی لــە شــڵەژانی سیاســی و ســەربازی لە ســەر ئاســتی ناوچەییدا
هێناوەتــە ئــاراوە کــە تەنانــەت فەرمانــدە ســەربازییە بااڵکانی ڕێژیمــی ئاخوندی
هــەروەك پیشــەی هەمیشــەییان بەشــان و باڵــی توانــا ســەربازی و بەرگرییەکانی
تــاران هەڵــدەدەن و ئــەو مانــۆڕە لەشــکرییەی بەم دواییانــە بەڕێوەیان بــردووە ،وەك
خۆئامادەکردنێكی پێشوەختە بۆ شەر ناوی لێ دەبەن.
دیــارە تــاران لــەو جــۆرە قســانەی پێشــتریش کــردووە و هەرگیز خــۆی لە قەرەی
شــەڕێك نــادات ،کــە ســوور دەزانێت بە زیانیان دەبێ و بــۆ ڕازیکردنی دڵی الیەنە
توندئــاژۆ نێوخۆیــی و دەرەکییەکانــی نزیك لە تاران ئەو جۆرە لێدوان و هەڕەشــانە
دەکەن.
ڕێژیمــی ئاخونــدی لــە مێژســاڵە بەو زمانە زبر و خۆڵەمێشــاوییە قســە دەکات و
بەردەوام هەڕەشــەی لەنێوبردن و ســڕینەوەی ئیســراییل و تێكشــکاندنی نارەکانی
دەکا و دەمێکە ئەو شەڕە ڕەوانییەی دەست پێکردووە و ئەگەر سەرنج بخەینە سەر
دۆخــی سیاســی و دیپلۆماســی ئێــران ،لە مێــژووی حوکمڕانیدا بە ڕادەی ئێســتا
توشــی ئاڵــۆزی و قەیــران نەبۆتــەوە و بێگومــان کەڵەکەبوونی کــۆی بارگرژییە
سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــەکان ،ســەرەنجام ســەری ئــەو دەســەاڵتە
ستەمکارەی دەخوات.
تاران بە تەواوی خۆی لە شەڕی ڕووبەڕوو لەگەڵ ئیسراییل دەپارێزێ و ئەگەر
ئــەو بەریەكکەوتنــە ڕووبــدات ،ئێران بە تەنیا دەمێنێتەوە و دڵنیایە کە براوە نابێ و
دووچــاری شــکان و کاولکاری و بەســەریەكداڕوخانی گــەورە دەبێتەوە و ئەوکات
دۆستە نزیك و هاوبەشەکانی خۆی لێ بەخاوەن ناکەن .حکوومەتی ناوەندی ئێران
بەدرێژایی مێژووی سیاســی هەڕەشەی لەنێوبردنی دژبەرە ناوچەییەکانی کردووە
و ئەگــەر ســەرنج بخەینــە ســەر ئاڵۆزییەکانــی نێــوان تــاران و تەلەبیــب لە ماوەی
ڕابــردوودا ،ئێــران زیاتــر الیەنــی بەرگریکردنی هەڵبــژاردووە و کاتێك حکوومەتی
ئیســراییل لە ســووریە و نێوخۆی ئێران ،هێرشــەکانی ئەنجام دەدات ،تاران تەنیا لە تێکۆشەرەکانی کوردستان بە هۆکاری بێبنەما دەگیرێن و بڕیاری لەسێدارەدنیان کــە هەرکاتێــك ئێــران لە ئامانجــی ناوکی نزیــك بکەوێتەوە ،بە خێرایی هێرشــی
زمان وەزیری هەندەران و وتەبێژی واڵتەکەی ،هەڕەشەی گەورە بۆ سەر تەلەبیب بەسەردا دەدرێت کە نوێترین شەهیدی ئەو تاوانەی تاران «حەیدەر قوربانی» بوو .دەکەنە سەر و بەردەوامیش لە کۆشکی سپی دەپاڕێنەوە بەگوێی تەلەبیب بکرێ
دەکات و بــە قەولــی خۆیــان ئــەوان یەكجــار تۆڵــەی خۆیان دەکەنــەوە ،کە ئەوەش حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران وەک ھێزێکی دیارو کاریگەری مەیدانی و ڕێژیمی تاران الواز و لەنێوببردرێت.
بەو مانایەیە کە یەك جێ نەیارەکەیان لەناوبەرن کە بێگوومان بە کردار هەرگیز بەرخۆدانی نەتەوەیی لەو بەشــەی کوردســتان ،ســەرەڕای ھەوراز و نشــێوی زۆری دۆخی سیاســی و ئابووری حکوومەتی ئاخوندی ئێران لە شــلوێترین ھەلومەرجی
هەڵەیەکــی ئەوتــۆ ناکــەن و وەختێــك دەبینن ،شانســی ســەرکەوتنیان زۆر الوازترە ســەر ڕێگای تێکۆشــانی سیاسی و ئاستەنگەکانی بەردەم شێوە جۆربەجۆرەکانی خۆیدایە و جگە لە بێزاری و ناڕەزایەتییەکانی شەقامی واڵت بەدژی دەسەاڵتی
لەوەی بەخەیاڵیاندا دێت.
خەباتی مەدەنی ،هەروەك هەمیشە جێگە و پێگەی تایبەتی خۆی لە نێو خەڵکدا ئاخونــدی و قووڵتربوونــەوەی نێوەڕۆکــی داواکارییەکانیــان ،بە ڕوونی دروشــمی
پەیوەندییە
ئاساییبوونەوەی
و
ئیسراییل
لە
عەرەبی
واڵتانی
پاشان لێكنزیكبوونەوەی
ڕەســاڵەتی
و
فیکری
ڕێچکەی
و
ئەرك
لەســەر
نەتەوەیی
ھێزێکی
وەک
و
هەیە
ڕوخانی ڕێژیم و الچوونی حاکمانی زۆردار و دژەئازادی سیاســی و نەتەوەیییان
سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانیان ،جگە لەوەی بەزیانی تاران شکاوەتەوە ،مێژوویــی خــۆی بــەردەوام ماوەتــەوە و ئــەو شــێلگیرییەی لــە مەیدانــی خەباتــی بەرز کردۆتەوە و داوای حکوومەتێك دەکەن کە تێیدا مافی سیاسی و نەتەوەیی
هەرلەوکاتەشــدا ئێران لەســەر ئاســتی ناوچەییدا زیاتر هەســت بە هەوســارکردن و سیاســیدا ،متمانە و پڕەســتیژی سیاســی حدکا بەڕادەیەك بردۆتەســەرێ و بۆتە و ئابووری و ئاسایشی خەڵك دابین بکات.
پەراوێزخستنی خۆی دەکات و دژبەرەکانی ئێران لە سااڵنی ڕابردوو زیاتر خۆیان ھێزێکی بەتەواوی جێگای پەسند و ئومێدی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
کــە ئــەوەش یەکێکــی تــرە لــە نیشــانەکانی خەباتــی بەرفراوانی جەمــاوەری کە
ڕێکخستووە و هەڕەشەکانی تاران بە هێند وەردەگرن ،هەربۆیەش ئێستا ئەو پەیامە ســاڵی  ٢٠٢١جگــە لــە دژواری سیاســی و ئابــووری و کۆمەاڵیەتی بۆ گەالنی زۆربــەی بەشــەکانی واڵتــی گرتۆتــەوە و ئەو وشــیارییەش دروســت بــووە کە ئەو
سیاســییە بەرگوێی جۆ بایدن گەیشــتووە کە پێویستە ئەمریکا گورزی سەربازی ئێران و یەك لەوان گەلی کورد ،بێگومان شــوێنی ڕاســتەوخۆی لەســەر ئاسایشی ڕێژیمــە دوژمنــی کــۆی نەتەوەکانــی پێكهێنەری واڵتی ئێرانــە و ئەگەر یەكڕیز
لە ڕێژیمی ئاخوندی بوەشێنێ.
ئابووری و کۆمەاڵتی خەڵك ھەبووە.
و یەکگرتووبن ،ســەرەنجام دەتوانن بەســەر دەســەاڵتی ئاخوندیدا ســەر بکەون و بۆ
ئێــران بــە کۆمەڵێــك قەیرانــی سیاســی و
هەمیشــە ئەو ڕێژیمە کۆنەپەرســت و دژی
ئابووری و کۆمەاڵیەتی گەورەوە پێ دەنێتە
واڵتێك کە تێیدا ئازادییە سیاسی و نەتەوەییەکان پێشیل دەکرێن ،گرتن و لەسێدارەدان
گەلییە لەسەر ڕێگایان البدەن و بیڕوخێنن.
ســاڵی نــوێ و بێگومــان ئاســتەنگەکانی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەر ڕێگای کاربەدەســتانی تــاران ئەوەندە ڕۆژبەڕۆژ لە زیادبووندایە و سەرباری ئەو نەهامەتییانەش لە سێبەری ئەو ڕێژیمەدا ،بێکاری و
وەک ھێزێــك کــە پشــتیوانی بەرچــاوی
ئاســان نیــن کــە بەســانایی
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی لــە
بەســەریاندا هەژاری و بەرزبوونەوەی نرخی پێداویستییەکانی ڕۆژانەی خەڵك وەك نان،ئاو و بەرق و دەرمان
زاڵ بــن و هەســت بــە ئاســوودەیی و
پشــتە ،زۆر بوێرانــە بــە دژی ئــەو ڕێژیمــە
ناسەقامگیرییە
ئەو
و
کردووە
دژوار
تر
دەهێندەی
واڵت
گەالنی
لە
ژیانی
بەرزبۆتەوە،
بەڕێژەیەك
ئاسایشــی حوکمڕانییــان بکــەن .جگــە لــە
درێــژەی بــە خەبــات و تێکۆشــانی خــۆی
قووڵتربوونــەوەی ناکۆکییەکانــی لەگــەڵ
داوە و لــەو سااڵنەشــدا ،بــە دەســتپێکردنەوە
نێوخۆیی
بەرباڵوی
بێزاری
ئابوورییە،
و
سیاسی
بەشــێك لــە واڵتانــی دیــار و کاریگــەری
و لێكگرێدانــەوەی خەباتــی شــار و شــاخ
ناوچەیــی ،لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتیشــدا
بەیەکــەوە ،بزووتنەوەیەکــی تــری سیاســی
لە هەموو بەشەکانی واڵت بەرهەم هێناوە بەدژی دەسەاڵتی ناوەندی و ڕێژیمیش ڕێژەی
متمانە و پڕەستیژی سیاسی و دیپلۆماسی
و تەشــکیالتی لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان
سەرکوت و توندوتیژی بەبەراورد بەسااڵنی پێشتر زۆر زیاتر کردووە
خــۆی لەدەســتداوە و بە واڵتێکی ســەرەڕۆ
هێناوەتــە ئــاراوە و الوانــی کــچ و کــوڕ بە
و ســەرچاوەی فیتنەی سیاســی ناســراوە و
هاتنیــان بــۆ نێو ڕیزی هێزی پێشــمەرگەی
واڵتانی بەهێزی دۆســتی ئەمریکا ،الیەنگری ئەو بژاردەیە دەکەن کە دەســەاڵتی گەمارۆ سیاســی و ئابوورییەکانی ئەمریکا بۆ ســەر ئێران و بارگرژییەکانی ئەو کوردستان ،جگە لە بەهێزتربوونی ڕەوتی خەباتی سیاسی ،حکوومەتی ناوەندیش
ئاخوندی زیاتر هەوسار بکرێ و دەرفەتی بەهێزتربوونی پێ نەدرێت.
دوو واڵتە لەالیەك و چاوسوورکردنەوەی تاران لە تەلەبیب و نەیارە ناوچەییەکانی زیاتر هەست بەمەترسی و الوازی پێگە و نفووزی لە کوردستان دەکات.
و
گرتــن
دەکرێــن،
واڵتێــك کــە تێیــدا ئازادییــە سیاســی و نەتەوەییــەکان پێشــیل
هێنــدەی تــر گەالنــی واڵتی هەراســان و بێزار کردووە؛ سیاســەتی ســەرەڕۆیانەی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەك هێزێکــی بە ئەزمــوون و بەرپرس لە
لەسێدارەدان ڕۆژبەڕۆژ لە زیادبووندایە و سەرباری ئەو نەهامەتییانەش لە سێبەری حکوومەتــی ناوەنــدی لــە ســەر ئاســتی گێتــی و ناوچەییــدا و دژایەتــی کردنی بەرامبــەر مافــی سیاســی و نەتەوەیــی گەلی کــورددا ،وێــڕای خوێندنەوەی ورد
ئــەو ڕێژیمــەدا ،بێــکاری و هــەژاری و بەرزبوونــەوەی نرخــی پێداویســتییەکانی پێگە و دەســەاڵتی ئەمریکا لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و هەڕەشــە و گۆڕەشــەی و ژیرانــەی بــۆ دۆخــی مەوجــوودی واڵت لــە ســایەی ڕێژیمــی ئاخوندیــدا ،ئــەو
ڕۆژانــەی خەڵــك وەك نان،ئــاو و بــەرق و دەرمــان بەڕێژەیــەك بەرزبۆتــەوە ،ژیانــی ترســەنۆکانەیان بۆســەر حکوومەتــی ئیســراییل ،نوێتریــن وردەکاری سیاســی و وشیارییەی لە نێو خەڵکدا باڵو کردۆتەوە کە بە یەکگرتوویی سیاسی و تێکۆشانی
لــە گەالنــی واڵت دەهێنــدەی تــر دژوار کردووە و ئەو ناســەقامگیرییە سیاســی و دیپلۆماســی ناوچەییــن کە تارانی هاوســاندووە .جگەلــەوەش نیگەرانی زۆری لە فراوانی جەماوەری بە دژی دەســەاڵتی تاران ،دەســت بە شێوەکانی نوێی خەباتی
ئابوورییــە ،بێــزاری بەربــاوی نێوخۆیی لە
جەمــاوەری بکەن و لە ھەر دەرفەتێك کەڵك
هەمــوو بەشــەکانی واڵت بەرهــەم هێنــاوە
گەمارۆ سیاسی و ئابوورییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و بارگرژییەکانی ئەو دوو واڵتە
وەربگــرن ،کــە دەبێتــە ھۆی تەنگاوکردنــی
بــەدژی دەســەاڵتی ناوەنــدی و ڕێژیمیــش
ڕێژیمی تاران لە کوردستاندا.
گەالنی
تر
هێندەی
ناوچەییەکانی
نەیارە
و
تەلەبیب
لە
تاران
چاوسوورکردنەوەی
و
لەالیەك
ڕێــژەی ســەرکوت و توندوتیــژی بەبەراورد
بێگومــان حکوومەتی کۆماری ئیســامی
بەسااڵنی پێشتر زۆر زیاتر کردووە.
واڵتی هەراسان و بێزار کردووە؛ سیاسەتی سەرەڕۆیانەی حکوومەتی ناوەندی لە سەر ئاستی گێتی ئێــران لــە مێــژووی زیاتــر لــە چــوار دەیــە
مامۆستایان
بێزاری و ڕاپەڕینی کرێکاران،
دەســەاڵتی ســتەم و ســەرکوتی سیاســی و
و ژنــان و بەگشــتی چیــن و توێژەکانی تر و ناوچەییدا و دژایەتی کردنی پێگە و دەسەاڵتی ئەمریکا لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و هەڕەشە و
نەتەوەیی بەســەر گەالنی واڵتدا ،بە ڕادەی
لەالیەك و گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکا
ئێســتا ھەستی بەداماوی و دوورکەوتنەوەی
دیپلۆماسی
و
سیاسی
وردەکاری
نوێترین
ئیسراییل،
حکوومەتی
بۆسەر
ترسەنۆکانەیان
گۆڕەشەی
بــۆ ســەر تــاران و بڕیاربەدەســتە سیاســی و
گەلــی کــورد و گەالنــی تر لــە حاکمیەت
ســەربازییەکان و ســەرهەڵدانی بزووتنەوەی
نەکــردووە و بێشــک ئــەو ڕەوتــە نوێیــە
ناوچەیین کە تارانی هاوساندووە
بەرینی سیاســی و جەماوەری لە ئەحواز و
حکوومەتــی ناوەنــدی لــە داڕمــان نزیكتــر
شــارە کوردســتانییەکان و شــارەکانی تری
کردۆتــەوە؛ هەربۆیــەش شــەپۆلەکانی
واڵت ،بێگومــان بــێ هــۆکار و دەلیلــی سیاســی و نەتەوەیــی نیــن و کرۆکــی ســەر ئاســتی نێودەوڵەتیــدا بــە دوای خۆیــدا هێناوە و بەشــێك لە واڵتانــی بەهێز و توندوتیــژی و گرتــن و لەســێدارەکانی زیاتــر کــردووە و بەداخــەوە کۆمەڵــگای
بێزارییەکان ،ستەمی سیاسی و نەتەوەییە.
کاریگەری جیهان ،پێیان وایە ،ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت بەرگەی شــەڕ و نێودەوڵەتیش بەهۆی چاوچنۆکی و بەرژەوەندییەکانیان ،تا ئەمڕۆ بێ هەڵوێســت
ئەمســاڵیش بە ھەموو خۆشــی و ناخۆشــی و سەرکەوتن و بەرەوپێشچوونێکی کە ئاڵــۆزی گــەورە ناگرێ و شــوێنی بەرچاوی لەســەر ئابــووری و بازرگانی واڵتان ماونەتەوە.
لەو پەیوەندییەدا لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان ھەیبووە ،بەرەو ســاڵێکی نوێ ھەنگاو دەبێت.
بەو ھیوایەی ســاڵی ٢٠٢٢ی زایینیی ،ســاڵی ئازادی و ڕزگاری نیشــتمان بێت
دەنێین و ئەگەر بەراوردێکی خێرای دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی واڵت بکەین ئەمریــکا و ئیســراییل و ھاوپەیمانەکانــی بەشــێوەیەکی کاریگەرتــر لــە ســااڵنی لەژێر دەستی داگیرکاری فاشیزمی بەرچاوتەنگی حاکم بەسەر واڵتدا و گەلی
لــە ســایەی ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی ئێراندا ،بەداخەوە هیوایــەك نییە کە لە ڕابــردوو بــۆ دژایەتــی لەگــەڵ پێگــە و دەســەاڵتی ڕێژیمــی ئاخونــدی ئێــران کــورد لــە ڕەوتــی نوێــی گۆڕانکارییــە سیاســی و ناوچەییەکانــدا ،ئەوجــار ئــەو
ســێبەری ئــەو ڕێژیمــەدا ئازادی و مافە نەتەوەیــی و دێمۆکراتیکەکانی گەالنی خۆیان ڕێکخســتووە ،لەبەر ئەوەی زیاتر هەســت بەمەترســییەکانی ئێران بۆ ســەر دەرفەتــەی بــۆ بێتەبــەرەوە کە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کۆنتــڕۆڵ بکات و خۆی
واڵت بســەلمێنرێن هەروەك دەرکەوتووە گوشــارە سیاســی و ســەربازییەکانی تاران بەرژەوەنــدی و هاوبەشــە ناوچەییەکانیــان دەکــەن و هــەوڵ دەدەن پێــش بــەکار و بڕیــار لــە ســەر چارەنووســی سیاســی و ئیداری کوردســتان بــدا و حکوومەتێكی
بۆسەر خەڵکی کوردستان ،تا سنوورێك چووە کە تێیدا ڕۆژانە ڕۆڵە ئازادیخواز و چاالکییە ناوکییەکانی ئەو واڵتە بگرن و تەلەبیب بە ڕوونی ئەوەی ڕاگەیاندووە دێموکراتیکی گەلیی دابمەزرێنێت.
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مەرگ لە هزری بەرزەمرۆڤەکاندا
جاقل

چۆنیەتــی هاتنــە جیهــان هیچــکات
بە دڵخــواز یــان ڕەزامەندی زارۆک
نەبووە و ئەو منداڵەی کە لە دایک
دەبــێ ،ناتوانــێ خاوەنی بــژاردە بێت.
دایک و باب و چۆنیەتی لەدایکبوون
و شــوێنی لەدایکبــوون و پێکهاتەی
جەســتەیی و تــا ڕادەیەکیش دەرونی
کۆرپــە« ،جەبر»یــن و ڕەزامەنــدی
و نــاڕازی بوونــی منــداڵ ناتوانــێ
هیــچ ئاڵوگۆڕێــک لەمانــەدا پێک
بهێنێ .هەر ئەم شتانەش دواتر دەبنە
بەشــێک لە شوناســی مرۆڤــەکان و
لەگەڵیانــدا گەورە دەبــن .مرۆڤەکان
دواتــر دەتوانن بــە ڕەزامەندی خۆیان
هەندێ ئاڵوگۆڕ لە چۆنیەتی ژیانی
خۆیانــدا دروســت بکــەن و بەپێــی
خواســت و دەسەاڵت و توانای خۆیان
لەوانەیــە بتوانن چۆنیەتی و شــوێنی
ژیانی خۆیان و هەندێ شتی دیکەش
هەڵبژێــرن و هەنــدێ ئاڵوگۆڕیــش
بــەدی بێنــن کــە شــوێندانەری لــە
ســەر نەوەکانی پــاش خۆیان هەبێت.
زۆربەی کاتەکان سیســتمە سیاســی
و دەســەاڵتدارەکانی واڵتــان ئیزنــی
ژیانکردنێکی ئاسایی و سەردەمیانە
بە مرۆڤەکان نادەن .ئەو سیستمانە بە
ناوی دین و ڕەگەز و هەندێ بەهای
جێــگای بایەخــی خۆیــان ،ئــازادی
ئینســانەکان بەرتەســک دەکەنــەوە.
لێرەدایــە کە مرۆڤگەلێک کە هاتنە
جیهان بەســەریاندا سەپاوە ،دەبێ خوو
بــە ژیانێکــی نادڵخوازیــش بگــرن و
لەڕاســتیدا ژیــان بــۆ ئــەو ئینســانانە
دەبێتە جەبر و ئێختیارێکیان لە ژیاندا

نابێ .ئەو ئینسانانە بەردەوام خوو بە
چەمــک و بەهــا و ئەرزشــگەلێک
دەگــرن کــە دەســەاڵتی حاکــم و
ژینگــەی خۆیــان بۆیــان دیــاری
دەکات و ئەوانیش منداڵەکانیان هەر
بــەو شــێوە پــەروەردە دەکــەن .بــازدان
بــۆ دەرەوەی ئــەم جەغــز و ســنورانە
بڤەیەکــی گەورەیە کە کۆمەڵگا بە
کۆ ناتوانێ لە یەک کات و شوێنی
دیاریکــراودا لــە بارەیــەوە کۆدەنــگ
بێت .هەوڵدان بۆ ژیانێکی باشــتر بە
بەها و ئەرزشی تازەوە دەبێتە خواستی

ئــاوات و ئارمانانــە کە خۆیــان تێیدا
ســەروەر و خــاوەن ئێختیــار بن خەبات
دەکــەن .لــە جیهانــی مودێڕنــدا ئــەم
بزاڤــە دەچێتــە قــەوارەی حیــزب و
ســازمانێکەوە کــە لەگەڵ بانگەشــە
و تێگەیاندنــی ئینســانەکانی دیکــە
لــە ویســت و داواکارییــە ڕەواکانیان
بــەردەوام ڕێژەیــان زیــاد دەکات .بــە
جۆرێک کە گەیشــتن بــەو ئاوات و
ئارمانانــە دەبێتە خواســتی زۆرینەی
خەڵــک و کۆمەڵــگا و هــەر کــەس
بــە گوێــرەی توانــا ،خەباتــی بــۆ

زۆر ئاساییە کە ڕێژەی ئینسانە بوێر و بە هەڵوێست و ڕاستگۆکان کە بۆ ژیانێکی باشتر تێدەکۆشن
کەم و نایاب بێت .ئینسانگەلێک کە لەگەڵ ئەوە پەیوەندیێکی هزری ئەوتۆیان لەگەڵ جیهانی
میتافیزیک نییە بەاڵم لەباری ماناییەوە مەرگ بە کۆتایی ژیان نازانن.
ئەوان هەتا لە جیهاندا بن ،بێ ئەوە بیر لە زەرەر یان قازانج بکەنەوە بێوچان بۆ ژیانێکی باشتر
نەک لە چوارچێوە ماتریالەکەیدا بەڵکو لە جیهانی بەرفراوانی مانا ئینسانییەکاندا بۆ سەربەستی
تێدەکۆشن .ئەوان لەگەڵ ئەوە خۆیان و دەور و پشتەکەیان دەناسن چاوەڕوانی هیچ شتێکیان لە کەس
نیە و خۆبەخشانە و بە کەمترین ئیمکاناتەوە هەوڵ بۆ گۆڕینی ژیان دەدەن .ئەو بەرزەمرۆڤانە دەتوانن
ڕۆژانە لە نێو خەڵکدا بژیێن بێ ئەوە خوو بگرن بە ژیانێکی ئاسایی
مرۆڤە بوێرەکان .ئینسانگەلێک کە
ناتوانــن لە چوارچێوەی بەرتەســکی
قەناعــەت و گوێڕایەڵــی سیســتمە
زۆردارەکانــدا ژیــان بکــەن ،دەبنــە
مرۆڤــی پێکهاتەشــکێن و ســنورە
دەســکردەکانی مانایــی دەســەاڵتی
زاڵ دەبەزێنــن و دەبنــە پێشــەنگ
بــۆ کۆمەڵــگا .ئــەوان بزاڤێــک
دروســت دەکــەن کــە بــۆ هێزمەندی
و دەســەاڵت هــەوڵ دەدات و بــۆ ئەو

دەکات .کاریگــەری مرۆڤــی بوێــر
و بەهەڵوێســت لــەم ڕێــگادا زۆر
گرینگــە و دەوری ڕێبــەر دەبینــێ.
ژیانێکــی ئــازاد و ئینســانی مافــی
هەمــوو تاکێکــی کۆمەڵگایــە و
ئەوەی کە لە پڕۆســەی ژیاندا هەتا
ئێســتا بەڕاســتی ئینســان و زانســت
نەیانتوانیــوە تێیــدا ئاڵوگۆڕ دروســت
بکەن ئێختیاری کۆرپەلەیە لە هاتنە
دنیای خۆی و پێشگیری لە مردنی
ئینسانەکانە .

«وە کوردی بوژ!»

زاگڕۆس
ڕەزاخانــی میرپەنــج پــاش ئــەوەی بــە
ســەرکوت و زەبروزەنــگ و پشــتیوانی
دەرەکی توانی دەســەاڵتی خۆی بە ســەر
ئەو چوارچێوە جوغڕافییەدا کە هەنووکە
بە ناوی ئێران دەناسرێ بسەپێنێت ،یەکەم
کاری ئــەوە بــوو کە بە الســاییکردنەوەی
ئەتاتورک و بە دروشــمی یەک واڵت و
یەک نەتەوە خەڵکانی غەیرەفارس یان لە
نێــو ببــات یاخود لە نێو زمــان و کولتوور
و مێژووی فارســەکاندا بییــان توێنێتەوە؛
ئــەم بیرۆکــە لــەو کاتــەوە هەتــا ئێســتا
هەرچەند بە تاکتیکی جیاواز بەاڵم وەک
ئیســتراتیژی نەگــۆڕی دەســەاڵتەکانی
پاڵــەوی و کۆمــاری ئیســامی بەڕێــوە
چــووە و لــە هەڤبــەر گشــت گەالنــی
غەیرەفارســی ژێــر دەســەاڵتی حکومەتی
تارانــدا ڕەچــاو کــراوە؛ بەاڵم لــە بەرانبەر
نەتەوەی کورددا کە هەر دوو دەســەاڵتی
ئاماژەپێکــراو وەک ســەرەکیترین
دوژمنــی ناوەندتەوەری چاویــان لێکردووە
بــە شــێوازێکی هەمەالیەنەتــر و بەرباڵوتر
بەڕێــوە چــووە و لــەم پێنــاوەدا ئــەوەی لــە
توانایاندا بێت درێغیان نەکردووە.
ئەگەر ڕەزاخانی میرپەنج بە زەبروزەنگ
و لــە ڕێگــەی کوشــتن و فەالقــە و
جەریمەکردنــەوە خەڵکی ناچار دەکرد کە
بــە زمانی فارســی بدوێن و جلی فەرمی
و ڕۆژاوایــی لەبــەر بکــەن ،لە ســەردەمی
حەمەڕەزای پاڵەویدا سیاسەتی زەبروزەنگ
بــۆ توانەوەی نەتەوەکان شــوێنی خۆی دا
بە سیاســەتێک کە لــەودا تاکەکانی نێو
نەتەوە غەیرەفارسەکان بە دانی ئیمتیازی
وەک کار و پــارە و دەســەاڵت لــە ئیــدارە
و ڕێکخراوەکاندا تەشــویق دەکران کە واز
لــە زمــان و کولتــور و ڕەچەڵەکی خۆیان
بهێنــن؛ کەوابــوو لــەم ســەردەمەدا هــەر

مرۆڤــی ئاوەزمەنــد لــە ڕێــڕەوی
فــام و ژیانــدا وەک چــۆن بیــر لــە
هەمــوو شــتەکان دەکاتــەوە بیــر لــە
مردنیــش دەکاتــەوە .مــردن الی
زۆربــەی ئینســانەکان کۆتایــی
ژیانــە .بــاوەڕە دینــی و ئایینییەکان
بــۆ کەمکردنــەوەی بــاری تراژیکی
ژیــان بڕوایــان بــە جیهانێکــی دیکە
هەیە کە ئینســان تێیدا بە جۆرێکی
دیکانــە ژیــان دەکات .بــەو حاڵــەش
کەم نین ئەو ئینســانە ڕۆح مردووانە
کە لە عەینی ئەوەدا کە لەم جیهانە

میتافیزیــک نییــە بــەاڵم لەبــاری
ماناییــەوە مەرگ بــە کۆتایی ژیان
نازانــن .ئــەوان هەتــا لــە جیهاندا بن،
بــێ ئــەوە بیــر لــە زەرەر یــان قازانــج
بکەنــەوە بێوچان بۆ ژیانێکی باشــتر
نــەک لــە چوارچێــوە ماتریالەکەیدا
بەڵکــو لــە جیهانــی بەرفراوانی مانا
ئینســانییەکاندا بــۆ سەربەســتی
تێدەکۆشــن .ئــەوان لەگــەڵ ئــەوە
خۆیان و دەور و پشــتەکەیان دەناســن
چاوەڕوانی هیچ شــتێکیان لە کەس
نیــە و خۆبەخشــانە و بــە کەمتریــن

کوردێــک بــەو ڕادەیەی کــە لە مێژوو و
زمــان و نەتــەوەی خــۆی دوور دەکەوتەوە
و دەبــووە پینەیەکی خواروخێچی نەتەوەی
بااڵدەست بەو ڕێژەیەش بەسەر پلیکانەی
دەسەاڵتدا هەڵدەزنا.
لــە مــاوەی دەســەاڵتداریەتی کۆمــاری
ئیســامیدا هەمــان ئیســتراتیژی بەڕێــوە
چــوو ،ئەمجارەیــان دەســەاڵتدارانی
تــاران کولتوورێــکان بــڕەو پــێ دەدا کــە
لــەودا نــەک بەهــۆی زەبروزەنــگ یــان
وەدەســــــــــــــتهێنانی ســروەت و ســامان
مــرۆڤ پشــتی لــە نەتەوەکــەی خــۆی
دەکــرد بەڵکــوو مرۆڤــی کۆلۆنیکــراوی
زاگــڕۆس ئەمجارەیــان لــە ژێر گوشــاری
ئــەو خۆبەکەمزانییــەدا کــە ڕاگەیانــدن
و پەروەردەوبارهێنانــی ناوەنــد دروســتی
کردبــوو ،خۆبەفارســزانین و پاشــکۆیەتی
نەتــەوەی بااڵدەســتی پــێ شــانازی بوو و
داکۆکــی لە مافەکانــی نەتەوەی خۆی
و لەڕاســتیدا زاگرۆسی بوون و کوردبوون
وەک ئاماژەکانــی دواکەوتوویــی و
هۆکارەکانــی پێشــنەکەوتن چــاوی لــێ
دەکرا.
بــۆ نموونە لەم بیســت ســاڵەی ڕابــردوودا
و پــاش دەســبەکاربوونی شــەبەکەی

لــە بەرنامــەی ئــەم کانااڵنــەدا زمانــی
کوردی وا پێناســەکراوە کە تەنیا زمانی
گۆرانیوتنــە و هیچ کەڵکێکی دیکەی
نییــە و ناتوانێ بەرهەمهێنەری زانســت و
بەرنامــەی جیــددی بێــت و بــۆ ڕاهێنانی
منــدااڵن و بەرنامــەی پەروەردەوفێرکاری
نەشیاوە ،هەر لە پاڵ ئەم بانگەشە ئاشکرا
و بەرچاوانەدا دەیان فیلم و بابەتیان بەرهەم
هێناوە کە لەودا کوردی ســەرکەوتوو یان
بە واتایەک زاگروس نشــینی پێشکەوتوو
ئــەو کەســەیە کە خێراتر لە نێــو نەتەوەی
بااڵدەستدا دەتوێتەوە.
ئەوە نزیک بە سەد ساڵ بەسەر ئەم پیالن
و ســتراتیژییانەی داگیرکــەردا تێدەپەڕێ
و ناوەنــد بۆ گەیشــتن بــە ئامانجی خۆی
لــە هیــچ کارێکــی نامرۆڤانــە ســڵی
نەکردووەتــەوە و هەمیشــە وای نوانــدووە
کــە کێشــەی نەتــەوەی کۆلۆنیکــراوی
ئێمــە یــان بوونــی نییــە ،یاخــود ئەگــەر
هەنــدێ داخوازیش هەبێت لە چوارچێوەی
یاسای بنەڕەتی ناوەند و پارێزگای سنەدا
قەتیس ماوەتــەوە و پارێزگاکانی دیکەی
زاگــڕۆس خۆیــان بــە ئێرانــی و بەشــێک
لە ئێرانشــاری فارســی دەزانــن و لە پێناو
گەیشــتن بــەم ئامانجەشــدا ناوەندتــەوەری

زینــدوون و توانای جواڵنەوەیان هەیە
بەاڵم هیچ کاریگەرییەکی باشیان بە
سەر خۆیان و دەور و پشتەکانییانەوە
نەمــاوە و لــە واقعــدا مردویێکــن کە
توانــای جواڵننەوەیــان هەیــە .زۆر
ئاســاییە کــە ڕێــژەی ئینســانە بوێــر
و بــە هەڵوێســت و ڕاســتگۆکان
کــە بۆ ژیانێکی باشــتر تێدەکۆشــن
کــەم و نایــاب بێت .ئینســانگەلێک
کــە لەگــەڵ ئــەوە پەیوەندیێکــی
هــزری ئەوتۆیــان لەگــەڵ جیهانــی

شاربەشــاری واڵتی ئێمەدا دروســت بکەن
و بــەر بــە یەکگرتوویــی و هاوخەباتیمــان
بگرن.
ئــەوەی تــا ئێرە و لەم وتــارە کورتەدا باس
کرا بەشــێک لە هەوڵ و پەلەقاژەی سەد
ســاڵی ڕابردووی دەســەاڵتی ناوەند بوو بە
ئامانجــی ســڕینەوەی زمانەکەمان وەک
شوناســی ســەرەکی نەتەوە و لــەو ڕێگەوە
لەنێوبــردن و تواندنــەوەی ئێمــە لــە زمان و
کولتووری فارســدا لە هەڤبەر ئەم هەوڵی
جینوســایدەدا خەبــات بــۆ ڕزگاری لــە
کۆلۆنیالیــزم بەشــێکی مەزنــی مێژووی
ســەد ســاڵی نەتەوەکەمانــە لــە هەمــوو
پانتایــی ئاخــی نیشــتماندا و هەرچەنــد
هێشــتا بەرهەمی خوێن و فرمێســکی ئەم
نەتــەوە نەهاتووەتــە بەر بــەاڵم کاتێک لە
کرماشــان و لــە کۆبونــەوەی ناڕەزایەتــی
مامۆســتایان و لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا
دەبینین کاتێک مامۆستایەک دەیهەوێ
بە زمانی فارســی قســە بۆ هاوکارەکانی
بــکات ،مامۆســتایانی دیکــە پێــی دەڵێن
«وە کــوردی بــوژ» و ئەویش ســەرەڕای
ئەوەی دەڵێت :ماوەیەکی زۆر بە فارســی
قسەمان کردووە ،بەاڵم بە خۆشحاڵی و بە
زاراوەی کەلهوڕی قســەکانی پێشــکەش

ئیمکاناتەوە هەوڵ بۆ گۆڕینی ژیان
دەدەن .ئــەو بەرزەمرۆڤانــە دەتوانــن
ڕۆژانــە لــە نێــو خەڵکــدا بژیێــن بێ
ئەوە خوو بگرن بە ژیانێکی ئاسایی.
ئــەوان دەتوانــن کەســانێک بــن کــە
لەگــەڵ ئــەوە ڕواڵەتێکــی ئاســاییان
هەبێــت و لــە وشــە و جلوبەرگــدا
زۆر ســاکار و خۆماڵیانــە بــن بــەاڵم
لــە بوێــری و هەڵوێســت و ئیمانــدا
زۆر جیــاوازی بنەڕەتیــان لەگــەڵ
ئینســانەکانی دیکە هەبێت .مەرگ

و لە هەمان کاتدا سەمبوولی تێکشکانی
ســتراتیژی داگیرکــەرە بــە دوو هۆکاری
سەرەکی:
یەکــەم؛ قوتابخانــە و مامۆســتایان
و بــە گشــتی وەزارەتــی پــەروەردە و
بارهێنــان ئــەو شــوێن و تاکانــەن کــە
بەشــی بەرچــاوی ئەجینــدا و پالنەکانــی

بۆ نموونە لەم بیست ساڵەی ڕابردوودا و پاش دەسبەکاربوونی شەبەکەی ماهوارەیی تایبەت بە
پارێزگاکان لە گشت پارێزگا غەیرەفارسەکان و بە تایبەت لە ناوچەکانی زاگڕۆس و لە بەرنامەی
ئەم کانااڵنەدا زمانی کوردی وا پێناسەکراوە کە تەنیا زمانی گۆرانیوتنە و هیچ کەڵکێکی دیکەی
نییە و ناتوانێ بەرهەمهێنەری زانست و بەرنامەی جیددی بێت و بۆ ڕاهێنانی مندااڵن و بەرنامەی
پەروەردەوفێرکاری نەشیاوە ،هەر لە پاڵ ئەم بانگەشە ئاشکرا و بەرچاوانەدا دەیان فیلم و بابەتیان
بەرهەم هێناوە کە لەودا کوردی سەرکەوتوو یان بە واتایەک زاگروس نشینی پێشکەوتوو
ئەو کەسەیە کە خێراتر لە نێو نەتەوەی بااڵدەستدا دەتوێتەوە
ماهوارەیــی تایبــەت بــە پارێــزگاکان لــە
گشــت پارێــزگا غەیرەفارســەکان و بــە
تایبــەت لــە ناوچەکانــی زاگــڕۆس و

دەســەاڵت و تەنانــەت ئۆپۆزســیونیش
هەمــوو هەوڵــی خۆیان داوە کــە کەلێن و
نایەکگرتوویــی لــە نێو تــاک بە تاک و

دەکات.
ئەمە کەتوار و هێمایەکە بۆ سەرکەوتنی
خەبــات لە پێنــاو ڕزگاری لە کۆلونیالیزم

دەســەاڵتی کۆلۆنیالیستی بۆ تواندنەوەی
نەتەوەکەمــان لــەو ڕێگــە و لــەو کاناڵەوە
بەڕێــوە چــووە کەچــی هەنووکــە و پــاش

الی ئــەوان قۆناغێکــی نەخوازراوی
ژیانە کە بە ڕێکەوت و لە کاتێکدا
دێتە ســەر ڕێیــان .دوو تایبەتمەندی
گــەورەی ئەم ئینســانانە دوای هاتنە
دنیا ،خوونەگرتنە بە ئەو چوارچێوانە
کە سیســتمە زاڵــەکان دەیانهەوێ بە
سەریاندا بیسەپێنن و زاڵبوونە بە سەر
ترسدا .
شــەهید حەیــدەر قوربانــی ئــەو
بەرزەمرۆڤــە بــوو کــە کــردەوە و
هەڵوێســت و فەرمایشــەکانی
پیشــاندەری ئیمــان و بــڕوای ناوبراوە
بــە ڕێبازی بەختیــاری نەتەوەکەی.
شــەهید حەیــدەرەکان و ئینســانە
بەهەڵوێســت و شۆڕشــگێڕەکان
هیچــکات نامــرن ،ئــەوان بــۆ ژیان و
داهاتویەکی باشــتر و بەختەوەرانە بۆ
خۆیان و نەتەوەکەیان خەبات دەکەن.
گیــان بەختکردنی ئــەوان ئەگەرچی
بــە الی ئێمــەوە ســەخت و دڵتەزێنــە
بــەاڵم ئــەوان مــردن وەک ئــەوە کــە
خەڵکانــی ئاســایی دەیبینــن و بیری
لێدەکەنــەوە ،نایبینــن و بــەو شــێوەش
بیــری لێناکەنــەوە .ئــەوان بزەیــان بە
مــردن دێــت و نــەک لێــی ناترســن
بەڵکــوو بــە مردنیــان زیاتــر پــەرە بە
بەرحەقبوونــی باوەڕەکەیــان لــە نێــو
کۆمەڵــگادا دەدەن .بەرهەمــی ئــەم
خەبــات و گیانفیداییــە کەتوارێکــی
حاشــاهەڵنەگرە کە ئەمڕۆ دەبیندرێ
و هەمــوو تاکێکــی کۆمەڵــگا
دەزانــێ کــە ڕۆحــی بــە کۆمەڵــی
ئازادیخــوازی و دژایەتــی ڕێژیــم لە
پــاش شــەهیدکرانی شــەهید حەیدەر
قوربانــی لە کامێران و کوردســتانی
ڕۆژهەاڵتــدا زیاتر پەرەی ســەندووە و
ئــەوە ڕێژیمــی ئاخوندی بــوو کە لە
زەینی تاکەکانی ڕۆژهەاڵتدا مرد .

ســەد ساڵ بە شــانازییەوە و وەک ئاڵقەی
یەکیەتــی بــاس لــە کوردبوونــی خــۆی
دەکات.
دووهــەم؛ پارێــزگای کرماشــان ئــەو
شــوێنەیە کە بە درێژایی ئەم ســەد ســاڵە
دەسەاڵتدارانی کڕاوات لە مل و عەمامە
بەســەر لە هەر شــوێنێک بووبێتن هەوڵی
ئەوەیــان داوە کە بە هاوردەکردنی خەڵک
لــە ناوچەکانــی دیکــەی جوغڕافیــای
ئێران و دروســت کردنی مێژووی ناڕاســت
و دەیــان هەوڵــی دیکــە لــە خەباتــی
دژەکۆلۆنیالیســتی و شوناســخوازانە
دایببڕێنن ،بەاڵم بەم هەڵوێستە پیشانی دا
کە داگیرکەر لە هەوڵەکانیدا سەرکەوتوو
نەبووە.
کەواتــە ڕاســانی شــار و بەرهەمــی خوێن
و فرمێســکی سەدســاڵەی نەتەوەکەمــان
لــە گشــت پانتایــی زاگڕۆســدا تینــووی
ڕێــــــــــــــــکخستن و پشــتیوانی زیاتــری
شــاخە و بەســتێن بــۆ خەباتێکــی دژە
کۆلۆنیالیســتی لــە هەمــووی پانتایــی
واڵتمانــدا بــە ڕێژەیەکی بەرچــاو لەبار و
ئامادەیە.
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سەلیم زەنجیری:

بەگشتی قۆناخی ئێستا زەروورەتی وەالنانی جیاوازییە سیاسیی و فیکریی و بەرژەوەندییە بچووکەکان و
وەسەریەکخستنەوەی هێز و پۆتانسیەلەکانی ناڕەزایەتیدەربڕینی بە ڕۆژەڤ کردووە

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

لــە ســاڵێک کــە تێپــەڕی ســفرەی
خەڵــک ئەوەنــدەی دیکــە بچووکتــر
بووەتــەوە و زۆربــەی ڕۆژەکان توێــژە
جیاوازەکانــی خەڵــک هاتوونەتــە ســەر
شــەقام و داواکاریــی و ناڕەزایەتییــان
دەبڕیــوە؛ لــە داواکاریــی ســێنفییەوە
بگــرە هەتــا خۆپیشــاندانی بەربــاوی
خەڵــک دژی ڕێژیم .خاڵی هاوبەشــی
هەمــوو ئەو ناڕەزایەتییانــە ،ناڕازییبوون
بــە دەســەاڵتداریی ناکارامــە و
نادێموکراتیک لە ئێران بوو.
لــەو وتووێــژەدا قەیرانەکانی بەردەمی
ئێــران لــە ســاڵی ٢٠٢٢دا لەگــەڵ
کاک ‹›ســەلیم زەنجیری›› بەرپرسی
دەزگای هەڵبژاردنــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانمــان
خســتووەتە بەرباس کە ســەرنجتانی بۆ
خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

 ســاڵی  ٢٠٢١بــۆ خەڵکــی ئێرانکــە ڕۆژ لەگــەڵ ڕۆژ لــە بــواری
ئابــووری ،سیاســی و کۆمەاڵیەتی
و ..گوشــاریان دەخرێتە سەر چۆن
تێپەڕی؟

بــە داخــەوە لــە درێــژەی دەســەاڵتداریی
ڕێژیمــی تێئۆکراتیــک ،تۆتالیتێــر و
دیکتاتــۆری مەزهەبــی و لەشــکەری
کۆمــاری ئیســامیدا ،ئێــران و
کوردستانیش دۆخێکی خراپتر لە سااڵنی
ڕابردوویــان لــە بوارگەلــی جۆڕاوجــۆردا
ئەزمــوون کرد و بەهــۆی بەردەوامیی ئەو
سیاســەتە خــراپ و نامرۆڤانــە و هەروەها
ئاژاوەگێڕییــە ناوچەییــەکان و بەرزەفڕییە
نیزامییەکانــی ئــەو ڕێژیمەوە کۆمەڵێک
قەیرانی نوێ بە قەیرانە کەڵەکەبووەکانی
پێشــتری ئێــران زیــاد بــوون و کاریگەریی
نەرێنیــان لــە هەمــوو ڕەهەندەکانی ژیانی
کۆمەڵگا دانــاوە و کۆمەڵگایان هێناوەتە
ئاستی داڕووخان کە بەداخەوە پشکی شێر
لــەو ســتەم و قەیرانانــە بــەر کوردســتان و
ناوچە غەیرەفارسەکان کەوتووە.
ساڵێک کە لە نەبوونی ئازادی و مافدا،
وێڕای هەڕەشــە و گوشــار و پێشێلکردنی
مافــی مــرۆڤ ،گرتــن و کوشــتن و
ئێعــدام و ســەرکوت ،دەیــان دیــاردەی
وەکــوو گرانــی و بێــکاری و هەاڵوســان،
هەژاری ،برسێتی ،ئیعتیاد ،کوڕۆنا و ...
تەنگییان بە کۆمەڵگای ئێران بە گشتی
و کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە تایبەتــی
هەڵچنــی و کۆی ئەوانە قوربانی زۆریان
لــە کۆمەڵــگای بندەســتی ئێــران ســتاند،
بەاڵم نەتەنیا نەبوونە هۆی بەچۆکداهاتن
و پاشەکشــێ لــە خواســت و ویســتە
ڕەواکانــی خەڵکــی ئێــران و کوردســتان،
بەڵکــوو حەرەکەتــە ناڕەزایەتییــەکان لــە
قاڵبــی ئابــووری ،ســێنفی ،ژینگەپارێزی
و مافخوازیــدا بــە شــێوەی پچڕپچــڕ
و ماوەمــاوە وێــڕای ڕادیکاڵتربوونــی
درووشــمەکان و بەئامانجگرتنــی کــۆی
سیستم لە سەرانسەری ئێران بەردەوام بوون
و ئاگــری خەبــات و دژبەریــی ئەو نیزامە
و سیاســەتەکانی ،بڵێســەدارتر لــە ســااڵن
دەبینرێت.

 ڕێژیمــی ئێران بۆ ســاڵی ٢٠٢٢چ قەیرانێکــی دیکــەی بــە ســەر
قەیرانەکانــی پێشــووی کەڵەکــە
کردووە؟

گەورەتریــن و مەترســیدارترین قەیــران
بــۆ کۆمەڵــگای ئێــران و جیهــان لــە
ســاڵی نوێــی زایینــی ،مانــەوەی ئــەو
ڕێژیمەیــە لــە دەســەاڵتدا ،کــە ڕێژیــم
بــە هەمــوو مێتــۆد و کەرەســتەیەک لــە
هــزر و هەوڵــی پاراســتنیدایە بــەاڵم بــە

ســەرنجدان بە پرســە سیاســی ،ئابووری و
ئەمنییەتــی و کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران،
کۆمەڵیــک قەیــران هــەن کــە لە ســاڵی
نوێــدا دەبنــە هەڕەشــە لــە ســەر خەڵکــی
ئێران و خودی ڕێژیم .مەسەلەی ناوکیی
ڕێژیــم و هەوڵدانەکانــی بــۆ گەیشــتن بە
چەکــی ناوکیــی دەتوانــێ گرینگترین و
ســەرەکیترینی بێ کە ئێستا گەیشتووەتە
دوڕێیانییەکــی دژوار و چارەنووسســاز و
دەبــێ یــەکال بکرێتــەوە ،چوونکــە ئێرانی
تەیــار بــە چەکــی ناوکیــی لــە ژێــر
دەسەاڵتداری ئەو ڕێژیمە ئیدئۆلۆژیک و
ملهۆڕە نیزامی و دینییەدا بە هەڕەشە بۆ
ســەر ئیســرائیل ،واڵتانی ناوچە و جیهان
و بــە گشــتی بــۆ ســەر دێموکراســی و
مرۆڤایەتی لەقەڵەم دەدرێت ،بۆیە ڕێژیم چ
ڕێک بکەوێ کە پێموایە کورتماوە دەبێ
و چ لەمــە زیاتــر لە بەرانبەر کۆمەڵگای
جیهانی ڕابوەســتێ ،شەپۆلێک لە قەیران
لــە بوارگەلــی جۆڕاوجۆر بەدوادا دێ کە
ناڕەزایەتیی بەرفراوانی چین و توێژەکانی
کۆمەڵــگای ئێرانــی لێدەکەوێتــەوە.
چوونکــە قەیرانــی گرانــی وهەڵکشــانی
نرخــی پێداویســتییەکانی ژیان بەشــێکی
پێوەنــدی بــە ئابلۆقە ئابوورییەکانی ســەر
ڕێژیــم لەالیەن ئامریــکا و ڕۆژاواوە هەیە
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو پرسەدا.
قەیرانــی کورۆنــا کــە ڕێژیــم چ لــە
هاوردەکــردن و باڵوەپێکردنیــدا و چ
بەهــۆی حەرامکردنــی واکســەنی
ئامریکایــی و بریتانیایــی و ئیدیعــا و
بەڵێنییــە بــێ بنەماکانیدا بــووە هۆکاری
مردنــی ســەدان هــەزار کــەس ،بەداخــەوە
ئێستاش هەر بەردەوامە .هەروەها قەیرانی
ئــاو و دروســت کردنــی بەنــداوەکان و
کۆمەڵێــک قەیرانــی دیکــە هــەن کــە
زادەی مودیرییەتی ناکارامە و سیاسەتی
هەڵــە و شــەڕئەنگێزییەکانی ئــەو ڕێژیمە
کولۆنیالیســتییەن کــە هەتــا
سێبەری ئەو قاپووسە مابێ،
قەیرانەکانیــش بەردەوامییــان
دەبێ.

هیــچ شــتێکیان بــۆ لەدەســتدان نەمــاوە،
بــەاڵم خاڵــی الوازی ئــەو حەرەکەتانــە،
نایەکگرتوویــی و کۆنەبوونــەوەی هەموو
پۆتانســییەلەکانە بــە دەوری بەرنامــە
و ســتراتێژییەکی هاوبــەش کــە خــۆی
لــە ئێرانێکــی ســێکۆالر ،دێمۆکراتیــک
و فێدراڵــدا ببینێتــەوە و ئۆپۆزیســیۆنی
ڕاســتەقینەی ڕێژیــم دەتوانــێ فاکتەری
یەکالکەرەوە و پێشخستنی ئەو بەرنامە و
سەرکەوتنی ســەرهەڵدانە جەماوەرییەکان
بێ.
ـ بــە ســەرنجدان بــە دەســتێوەردانەکان
و ئاژاوەگێڕییەکانــی ڕێژیمــی ئێران لە
واڵتانــی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت ،دنیای
دەرەوە هەتا چەندە لەگەڵ ئەو ڕێژیمە
هەڵ دەکات؟
بەرنامــەی ناوکی و مووشــەکیی ڕێژیم،
دەســتێوەردان و ئاژاوەگێڕییەکانــی لــە
ناوچــەدا گەیشــتوونەتە نوقتەیەکــی
حەســاس کە پێ ناچێ لەالیەن ڕێژیمەوە
نیەتی گەڕانەوەیان بۆ دواوە هەبێ ،بەاڵم
کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی و لە ســەرووی
هەمووشــیان ئامریــکا و ئیســرائیل و
واڵتانــی عەرەبــی زیاتــر لــە هەموویــان
بــۆ ئــەو مەســەلەیە هەســتیار و لەســەر
هێڵــن .گەمــارۆکان ،گۆشــەگیرکردنی
سیاســی ،هێرشــە نیزامییــەکان لــە دژی
گرووپە پرۆکســییەکانی ڕێژیم ،هێرشــی
ســایبری ،گوشــار و هەڕەشــەکان و ...
تــا ئێســتا وێــڕای الواز و خاوکردنــەوەی
پرۆســەکە ،بــەاڵم نەیانتوانیــوە پێــش بــەو
بەرنامانــە بگــرن ،بــە داخــەوە مەســەلەی
کوڕۆنــا و گۆڕینــی ئیــدارەی ئامریکا و
ئیســرائیلیش تــا ڕادەیــەک ڕێژیمی دڕتر
و پێداگرتــر بۆ بەردەوامیدان بەو بەرنامانە
کرد ،بۆیە مەترســییەکانی ئەو ڕێژیمە و
بەرنامەکانــی ڕۆژ لــە گەڵ ڕۆژ زیاتر و
جیدیتــر خــۆی دەردەخــات و کۆمەڵگای

ئــەو شکســتە گەورەیــە و پاشەکشــەی
ڕێژیمــن .بــە گشــتی ئێســتا هەڕەشــە و
مەترســییە ناوکــی و مووشــەکییەکان و
ئاژاوەگێڕییەکانــی ڕێژیــم لــە ناوچەکــە
لــە هەمــوو کات زیاتــر لەالیەن ئەعراب و
ئیســرائیل و ئامریــکا و ئۆرووپاوە بەهەند
وەرگیراوە و لە هەوڵی ئەوەدان ســەرەتا بە
وتووێــژ بــە جۆرێک لە ســازان بگەن کە
ڕێژیــم بــە هەنــدێ ئیمتیــازەوە ناچــار بــە
پاشەکشە لەو بوارانەدا و خواردنی جامی
ژەهرێکی دیکە بکەن کە ئەوەش لەگەڵ
ســتراتێژی ڕێژیــم بــۆ خۆپڕچەککردنــی
ناوکیی لە دژبەریدایە ،بۆیە ڕێژیم وێڕای
کات کوشــتن و گوشــارهێنان لەالیــەن
گرووپە گرێدراوەکانی خۆیەوە ،بە خێرایی
لە هەوڵی پیتاندنی ئۆرانیۆمی ســەرووی

ـ بــە لەبەرچاوگرتنــی
دۆخــی ئێســتای ئێــران
چ لــە نێوخــۆ و چ لــە
دەرەوە ،دەسەاڵتدارانی
ئەو ڕێژیمە هەتا کوێ
دەتوانــن بــەم شــێوەیە
بچنە پێشەوە؟

مەشرووعیەت ،مەقبوولییەت
و مەحبووبییەتــی ئــەو ڕێژیمــە لــە نێوخۆ
و دەرەوەدا گەیشــتووەتە نزمتریــن ئاســتی
خــۆی لــە مــاوەی  ٤٣ســاڵی ڕابــردوودا.
چوونکە لە بواری سیاســییەوە دەســتی لە
بینەقاقــای خەڵکــی کــردووە و مەجالــی
هەناسەکێشــانی لێیان وەرگرتووە ،خەستی
و ڕژدی دیکتاتۆرییــەت و ســەرکوتی
زیاتــر کردووە ،ئیســاحاتە درۆیینەکانیان
شکســتیان خــواردووە و بوونەتــە بڵقــی
ســەرئاو ،جەوهــەر و نێوەڕۆکــی
ڕاســتەقینەی نیزام پتر خۆی دەرخستووە،
بەهــۆی سەرکێشــییە نیزامییەکانیــەوە،
ئابووریــی واڵت گەیەندراوەتــە لێــواری
ڕووخــان و گەندەڵــی ئیــداری و ماڵــی،
گرانی و هەژاری و برسیەتی و  ...هاوار
دەکات و کەرامەتی خەڵکی شکێندراوە،
بۆیــە بزاوتــە ناڕەزایەتییــەکان و دەنگــە
دژبــەرەکان لــە نێــو ئێــران لــە دژی ئــەو
سیســتمە ســەرەڕۆیە و سیاســەتەکانی لە
پەرەسەندندان ،درووشــمەکانیان ڕادیکاڵتر
بوونە ،کەمایەتییە نەتەوەییەکان وشــیارتر
و ئامادەتــر هاتوونەتە مەیدان ،بە گشــتی
ناڕەزایەتییــەکان وێــڕای پچڕپچڕبــوون
و ســەرکوتکردنیان ،ئەزموونێکــی
ســەرکەوتوویان لــە دژبەریکردنــی نیــزام
نیشان داوە کە بەخۆشیەوە پەلی هاویشتووە
بــۆ هەمــوو ناوچەکانی ئێران و دوور نییە
کــە شۆڕشــی برســییەکان و ناڕازییەکان
بکەوێتە ڕێ ،چوونکە ئیدی ئەو خەڵکە

جیهانــی بــە پێچەوانــەی درووشــم و
ئیدیعاکانی بۆ پاراستنی مافی مرۆڤ،
ئەمجــارە لــە بەر بەرژەوەندییــە ئابووری و
ئاسایشــییەکانی خۆی و بە هەر نرخێک
و بوونــی هــەر بژاردەیــەک بــێ ،پێداگرە
لە ســەر پێشــگرتن بە بەرنامەی ناوکی و
مووشەکیی ڕێژیم.
بــۆ ئــەو مەبەســتە گرووپــی  ١+٤لــە
الیەک و ئامریکا و ئیسرائیل لە الیەکی
دیکــە و ئیســرائیل و واڵتانــی عەرەبیــش
لــە الیەکــی دیکــەوە خەریکــی کاری
هاوبەشــن بۆ ڕاوەســتاندنی ئەو بەرنامانە.
هەروەهــا کوشــتنی قاســم ســلێمانی و
پڕۆســەی ئاشتی ئیســرائیل و عەرەبەکان
و هاوپەیمانییەتیــان لــە دژی ئێــران،
گورزی کاریگەری لە بەرژەوەندییەکانی
ڕێژیــم و گرووپەکانــی گرێــدراوی لــە
ناوچەکــەدا وەشــاندووە ،دەبینیــن کــە
ڕۆژ نییــە لــە یەمــەن ،ســووریە و لوبنــان
و عێراقــدا نەکرێنــە ئامانــج و تەنانــەت
ســەرەڕای ســەرمایەدانان و تێچوویەکــی
زۆر و بەهەدەردانی سامانی خەڵکی ئێران
لەو واڵتانەدا ،بە خۆپیشــاندانی گەورە لە
دژی ڕێژیم و سیاسەتە ئاژاوەگێڕییەکانی
ڕەوتــی داکشــانی خۆشەویســتی و هێزی
مەیدانیــی ڕێژیــم دەســتی پێکــردووە کــە
دواییــن هەڵبژاردنــی پارلمانیــی عێــراق و
شکســتی هێزە شــیعی و پڕۆکسییەکانی
ســەر بــە ڕێژیمــی ئێــران ســەلمێنەری

ڕێــژەی دیاریکراوەیە تا دەســەاڵتی خۆی
پــێ بیمــە و گارانتــی بــکات ،ئەمــەش
واتــای بەزاندنــی هێڵی ســووری ئامریکا
و ئیســرائیل و ڕۆژاوایــە ،بۆیــە ئەنجامی
گفتگۆکانی ڕۆژ و مانگەکانی داهاتوو
لەم پێوەندییەدا یەکالکەرەوە دەبن.

ـ خەڵکــی ئێران چۆن دەتوانن بە
ســەر ئەو کێشــانەدا ســەربکەون؟
ڕێگاچارە چییە و چ فاکتەرگەلێک
ئەو ڕێگاچارەیە وەدی دێنێت؟
دوای چواردەیــە لــە دەســەاڵتی ئــەو
ڕێژیمــە هــەم کێشــە و قەیرانــەکان دیــارن
و هــەم هــۆکار و ئەکتــەر و پاڵنەرەکانی.
ســەرقاڵکردنی خەڵــک بە شــتی الوەکی
و ژیانیــەوە ،سیاســەتی ڕێژیمــە بــۆ
مەهارکــردن و بەتاڵکردنــی کۆمەڵــگا
لــە پۆتانســیەلی گۆڕانخــوازی ،ڕابــوون
و ســەرهەڵدان .چاشــنی و کاتالیــزۆری
ئــەو پۆتانســیەلەی کۆمەڵــگا ،الوانن کە
دەبینین لە ژێر سایەی ئەو ڕێژیمەدا چۆن
یــاری بە چارەنــووس و داهاتوویان دەکرێ
بۆیــە ڕێژیمێــک کــە ڕیفۆرمپەزیر نەبێ،
مەجالی دەستاودەســتکردنی دەسەاڵتی لە
ڕێگای هەڵبژاردنی ئازاد و دێموکراتیکی
نەهێشــتبێ ،ئازادییەکانــی بەرتەســک و
قــۆرخ کردبــێ ،چەرخەکانی دەســەاڵت و
مانــەوەی خــۆی بــە ســەرکوت و خوێنــی

الوان هەڵســووڕێنێ ،ســامان و ســەروەتی
خەڵکی تااڵن و ڕۆژانە هەناسە و ڕۆحیان
بکێشــێ و  ،....ئایــا شــیاوی مانــەوە و
بێدەنگبوونــە لــە بەرانبەریــدا؟ لە ڕاســتیدا
ئەو بزووتنەوەیە ئازادیخوازی و مافخوازییە
هەیــە ،بــەاڵم گشــتگیر و سەرانســەری
نییــە ،ترســی هەرەگــەورەی ڕێژیمیش لەو
فاکتــەرە ناوخۆیــی و بزووتنــەوە ناڕازییــە
جەماوەرییانەیە کە گشــتگیر بێ ،بۆیە لە
پێنــاو کپکردن و تەشــەنەنەکردنی زیاتریدا
هەموو هەوڵێک دەدات .بەگشتی قۆناخی
ئێســتا زەروورەتــی وەالنانــی جیاوازییــە
سیاســیی و فیکریــی و بەرژەوەندییــە
بچووکــەکان و وەسەریەکخســتنەوەی
هێــز و پۆتانســیەلە ناڕەزایەتیدەربڕینــی
بــە ڕۆژەڤ کردووە .خواســتی هاوبەشــی
هەمــوو چیــن و توێژە
ناڕازییەکان ،لە دوای
مەســەلەی ئابــووری،
تێپەڕین لەو سیستەمە
د یکتا تۆ ر ییە تە یــە ،
پێویســتە ئەو خواستە
ســەرەکییە ببێتــە
خاڵــی کۆکــەرەوەی
ئۆ پۆ ز یســیۆ نی
ڕ ا ســتە قینە ی
ڕێژیــم بــۆ پەرەپێــدان
ناڕەزایەتییــە
بــە
سەرانســەرییەکان و
مێحوەری دیالۆگ بۆ دواڕۆژی سیاسیی
ئێــران لــە ســەر بنەمــای دێموکراســی و
شــەراکەتی یەکســان لە دەســەاڵتدا .کات
کوشتنی ئۆپۆزیســیۆن و خەڵک دەتوانێ
بــۆ چەندیــن ســاڵی دیکــە مانــەوەی ئــەو
ڕێژیمــە خوێنمــژە مســۆگەر و داهاتوومان
نادیار بکات.

ـ لــە ســاڵی ٢٠٢١دا ڕەوش و
بارودۆخــی نەتەوەکانــی ئێــران
و بــە تایبــەت کــورد لــە ژێــر
سیاســەتەکانی ڕێژیمــی ئێرانــدا
چــۆن بــووە؟ ئایــا هەوڵــی
نەتــەوەکان لــەو ســاڵەدا بــۆ
وەدەستهێنانی مافەکانیان چەندە
سەرکەوتوو بووە؟
کــورد و نەتەوەکانــی بندەســتی ئێــران
دۆخێکی جیاوازتر و خراپتریان لە نەتەوەی
سەردەست هەبووە.
هەاڵواردنــی سیاســی ،ئابــووری و
کۆمەاڵیەتی و مەزهەبی ڕێژیم و ڕوانگە
ئەمنیەتییەکــەی بەنیســبەت کوردســتان
و ناوچەکانــی دیکــە بــەردەوام بــووە ،لــە
ســۆنگەی ئــەو ڕوانینــە کولۆنیالیســتییە
کوردســتانی
ناوەندگەرایانــەوە،
میلیتاریزەکــراو و دواکەوتــوو لــە بــواری
گەشەســەندنی ئابوورییــەوە ،لە ســــــــــاڵی
ڕابــڕدووی زایینــی وێــڕای ئیعدامــی

دەیــان ڕۆڵەی ،دەستبەســەرکردنی ســەدان
و هــەزاران هاونیشــتمانیی ،کوشــتن و
بریندارکردنــی نیزیــک بە دووســەدوپەنجا
کۆڵبەر ،قوربانیکردنی دەیان کەسی دیکە
بە مینی چێندراو و ســەرکوتی بەردەوام و
 ،...بەاڵم ســەربەرزانە لە بەرانبەر ڕێژیم و
هەروەهــا یەکدەنگ و یەکگرتوو لە پشــت
حیزبــە خەباتکارەکانیــدا ڕاوەســتاوە ،بەاڵم
کێشــەی سەرەکی لە سااڵنی ڕابردووشدا،
تەنیابوونــی کوردســتان لــە ســەنگەری
خەباتدا بووە کە ئەوەش دەستی ڕێژیمی لە
ســەرکوت و کپکردنیدا کراوە هێشتووتەوە،
هاوئاهەنگــی ،هاوخەباتــی و هاوپێوەنــدی
نەتــەوەکان دەتوانــێ پاشەکشــە و بــاوە بە
هێزی ســەرکوتی ڕێژیــم بکات .هەرچەند
کــە لــە ســاڵی ٢٠٢١دا لــە ســەرووی دوو
هەزار حەرەکەتی ئیعترازی لە سەرانسەری
ئێــران بــە جیا و بەتایبەتی لە کوردســتاندا
ڕوویــان داوە و بەگوڕتــر لــە ســااڵن
خۆپیشاندان لە دژی ڕێژیم لە کوردستان،
خووزســتان و بەلووچســتان و تــاران و تــا
ڕادەیــەک لــە ئازەربایجــان و شــارەکانی
دیکــە هاتوونەتە ئاراوە ،بــەاڵم بەداخەوە بە
هۆی پچرپچڕبوونیان کونتڕۆل و سەرکوت
کراون ،بەاڵم بەدڵنیاییەوە درێژەیان دەبێت.

ـ وەکوو ڕای خۆتان چ ئاڵوگۆڕێک
لــە ســاڵی  ٢٠٢٢لــە پێوەنــدی
لەگــەڵ دۆخی ئێران و کوردســتان
پێشبینی دەکەن؟
وێــڕای ســەرکوتی خوێنــاوی و
سیســتماتیکی ڕێژیم ،وشــیاریی سیاســی
و خواســتە نەتەوایەتییەکانــی نەتەوەکانی
ئێــران و خەبــات و بەرخۆدانــی خەڵــک لە
دژی ئــەو ڕێژیمــە چووەتــە قۆناخێکــی
نوێــوە ،لەمالشــەوە شــۆڕش کــە دیالۆگی
نەبیـــــــــــــستراوەکانە ،دەنگــی لەنێوخــۆدا
دەبیسترێت.
هــاوکات گوشــارە دەرەکییەکانــی ســەر
ڕێژیمیــش لە پێوەندی لەگــەڵ بەرزەفڕییە
نیزامییــەکان و ئاژاوەگێڕییەکانــی لــە
ناوچــەدا بەردەوامــن و لــەو پێوەندییــەدا
نــە ڕێژیــم ڕێــگای گەڕانــەوەی بــۆ
مــاوە ،نــە خـــــــــــــــەڵک و کۆمەڵــگای
نێودەوڵەتیــش ئامــادەی پاشەکشــە لــە
داواکانیــان و وازهێنــان لە گوشــارەکانیانن
بۆیــە لــە ســایەی ئــەو ڕێژیمــەدا ئێــران
لەحاڵــی گۆڕانکارییــە و زوو یــان درەنگ
ناڕەزایەتیی پەنگخواردووی خەڵک وەکوو
بورکانێــک دەتەقێتــەوە ،چــــــــــــــــوونکە
ڕەفتار و پراکتیکی ئەو ڕێژیمە لە ناوخۆ
و دەرەوەدا زەمینــەی قڵـــــــــــیشان و ڕەوتی
ڕووخانــی بلەزتــر کردووە ،بــەاڵم گرینگ
ئەو دەرفەتە سیاســییەیە کە گەالنی ئێران
نابێ هاوشــێوەی شۆڕشــی  ٧٩لە کیســی
بدەن و تا زووە لە سەر پالتــــــــــــــفۆرمێکی
هاوبــەش وەکــوو ئاڵترناتیڤــی ئــەو ڕێژیمە
ڕێک بکەون.
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ڕاوێژ لە دەقی ئەدەبیدا

ساماڵ ئەحمەدی
لــە نووســراوەی ئەدەبیــدا کــە ڕیتــم و
مۆسیقای وتە البدرێت ،ڕاوێژی نووسەر لە
ڕێی کۆمەڵێک تەکنیکی دیکەی وەکوو
هەڵبژاردنــی وشــە ،وێنەســازی ،تەکنیکی
دەنگی ،ڕستەسازی ،بەکارهێنانی گاڵتە و
تەوس (ئایرۆنی) و ...هتدەوە دەناســرێتەوە.
شــیکاری ئەدەبی بۆ لێکدانــەوەی ڕاوێژی
دەقــی ئەدەبــی دەبێــت ئــەو تەکنیکانــە
لەبەرچــاو بگرێــت ،هەمــوو شــیکارییەک
دەربــارەی ڕاوێــژ لێکدانەوەیەکــی جیاوازی
سەبارەت بە واتای دەق لێ دەکەوێتەوە.
ڕاوێژ لە نووسراوەدا بریتییە لە ڕەنگدانەوەی
بابەتــی هــزری و دیــدگای بێــژەر دەربارەی
بابــەت ،یــان پێوەندیی وی بــە خوێنەرانەوە،
کــە زیاتــر لــە لــۆی کۆمەڵێــک ئاوەڵکار
و ئاوەڵنــاوی کارتێکــەرەوە ،یــان لــە توێــی
ئــەو توخمانــەی دیکــەی زمانــەوە کــە
دەربــڕی بیرکردنــەوەی نووســەرن ،خــۆی
دەنوێنێــت .ســەرباری ئــەوەی کە بەشــێک
لــە تایبەتمەندییەکانی شــێوازی نووســینی
کەســی لــە ڕاوێــژدا بەدیــار دەکەوێت و بە
باشــییش درک دەکرێت ،بــەاڵم ئەو ڕاوێژە
بەئاسانی لە وەسف نایەت و خۆی بە دەست
ڕوونکردنەوەوە نادات.
ڕاوێژ ،لەڕاســتیدا دەنگی نووســەرە ،هەموو
نووســراوەیەک ،ئــەوەی زۆر فەرمییش بێت
لە لۆی کۆمەڵێک وشە و ڕستەوە دەگاتە
گوێ .ئەو دەنگە دەربڕی پێوەندیی نووسەرە
بە بابەتەوە .ئەوەندەی کە دەنگدانەوەی ئەو
دەنگــە لــە دەقــدا بەرزتــر بێــت تاقانەبوونی
دەقەکــە پتــر بەدیــار دەکەوێــت .ڕاوێــژی
چیرۆکنــووس و شــاعیر ،هەمــان دەنگــی
شــاراوەی ‹›مــن››ی هونەریــی وییــە کــە
بە الی هەڵوێســت و هۆگرییە ســۆزداری و
ئایدیۆلۆژییەکانیدا دەشکێتەوە.
ڕاســتە ســەرچاوەکانی زمــان)Langue
) بەتــەواوی لــە بەردەســتی هەموو شــاعیر
و نووســەرێکدا هــەن و لــەو کــۆگا مەزنە،
بــە ئــازادی پێداویســتییەکان هەڵدەبژێرن بۆ
خولقاندنــی دەقــی ئەدەبــی ،بــەاڵم واتــای
‹›ئەدەبــی›› ،چۆنایەتیــی دەقــە ،نــەک
لەبــەر ئــەوەی کــە توخمــە زمانییەکانــی
‹›دەق چ شــتێکن›› ،بەڵکــو لەبــەر ئەوەی
کــە ئەو توخمە زمانییانە ‹›چی دەکەن››،
یــان بــە واتایەکــی دیکــە›‹ ،چ ڕۆڵێکیان
هەیــە؟›› کەواتــە ‹›ئەدەبیبــوون››،
بەرهەمــی ئەو ڕۆڵەیە کە دانەر (نووســەر)
بــە زمانــی بەخشــیوە و لەمەشــەوە دەگەینە
ئەو تێگەیشتنەی کە دەکرێت هەر دەقێکی
ئەدەبــی خــۆی یەکەیەکــی زمانــی بێــت
کــە پەیامێــک لــە نووســەرەوە بــە خوێنــەر

دەگەیەنێــت ،بــەاڵم پەیامەکە نێوەڕۆکێکی
هەواڵیــی نییــە ،بەڵکــوو کەرەســتەیەکە بۆ
ڕاگواســتنی ئەزمــوون ،تەنانــەت ئەگــەر
دەقەکــە لە ســۆنگەی مەبەســتی کەســیی
نووسەریشــەوە خوڵقابێــت ،یان بــۆ دەربڕینی
پێویســتییە دەروونییەکانــی خۆیشــی
نووسیبێتی ،لە خوێندنەوەیدا ئەزموونێک بە
خوێنەر دەگەیەنێت کە ڕادەی گواستنەوەی
ئــەو ئەزموونــە دەبێتــە پێــوەر بــۆ ئــەوەی بە
دەقێک بگوترێت بەهێز ،یان الواز.
لێرەدا دەتوانین بڵێین ،ڕاوێژ ئەو مەبەستەیە

ڕێــی توخمی ڕاوێژەوە هەســت و ئەزموونی
خــۆی ســەبارەت بــە بابەتێــک دەردەبڕێــت،
بەاڵم لە کەشی دەقەکەیدا هەست و دۆخی
خۆی بۆ خولقاندنی کەشێک بەکار دێنێت
کــە تێیــدا خوێنەر و وتەکــەی خۆی پێک
دەگەیەنێت.
ڕۆڵــی جوانیناســانەی ڕاوێــژ لــە دەقــی
ئەدەبیــدا و گرنگایەتییەکــەی بــۆ
گواســتنەوەی ئەزموونــی هەســت و دۆخی
نووســەر وای کــردووە کــە نووســەران و
شــاعیران بــە گوێــرەی بابەتــی جۆراجــۆر،

هاتن سینگتیان هەڵدڕی..
ڕاوێــژی شــیوەن و خەمباری و گریانی نێو
وشەکان گهرمتر و پڕفرمێسکتر له گریانی
ئاســایی ،ئەزموونــی خەفەتی لەدەســتدانی
کەسێک دەگوازێتەوە کە شەهید بووە.
ڕەحیــم لوقمانــی شــاعیریش لــە شــیعری
‹›کــە چاویان بەســتم››دا بــە لەکارهێنانی
ڕاوێژێکــی ڕندانــە بــۆ ئەوەی نیشــان بدات
کــە بێباکــە لــەوەی کــە دژمنەکانــی
ئــازاری بــدەن ،چونکــە ئەو ســوورە لەســەر
داوای ڕەوای خــۆی ،ئەزموونــی خــۆی لە

‹›ورتەورت›› دەکاتە کۆنتێکســت و بواری
بیانووی گاڵتە بە ڕێبواران و هێنانی ناوی
خوا لە لەفزێکی ئایرۆنیدا:
ئێوارە بوو
حەمە بچکۆلی بۆیاغچی
سەری ماندووی داخستبوو
لە سووچێکی گۆڕەپانە گەورەکەدا
لە ناوەندی دڵی شامدا
لەسەر کورسییە نزمەکەی خۆی دانیشتبوو
پەیتا پەیتا
وەکوو فڵچەی نێوان دەستی

نووسەری لێهاتوو بە ڕەخساندنی کەش و کۆنتێکستی شیاو و وێناکردنی حاڵەتە بەرچاوەکییەکانی
کەسایەتییەکانی نێو گێڕانەوەکەی و هەڵبژاردنی وشەی تایبەت و درکی ڕۆڵی مۆسیقای زەینی و
دەروونیی وشەکانی کە بە شێوەیەکی هونەرمەندانە گیانیان وەبەر دەنێت،
ڕاوێژێکی تایبەت بۆ گواستنەوەی ئەزموونی مرۆڤانە دەخولقێنیت
کــە نووســەر بــۆ گواســتنەوەی ئەزمــوون،
یان دەنگی شــاراوەی ‹›مــن››ی هونەریی
خــۆی بــەکاری دێنێــت و لەڕێــی الیەنــە
بنچینەییەکانــی زمانەوە ،وەکوو کورتبڕی
و درێــژدادڕی ،یــان ڕاســتی و خــوازە و
خواســتن و ...هتدەوە کەشێک دەخوڵقێنێت
کــە تێیــدا نووســەر ئەزموونەکانــی خــۆی

جــۆرە جیاوازەکانــی ڕاوێژ وەکــوو ڕاوێژی
ئەڤیندارانە ،عارفانە ،زیرەکانە ،پەسندەرانە،
ســاویلکانە ،خەمبارانــە ،ڕەندانــە ،بەگاڵتــە
و تــەوس ،بــە خۆڕانــان ،بــە پاڕانــەوە ،بــە
شــڵەژاوی ،خوڕافیانــە و ...هتــد بــەکار
دێنــن ،بــۆ نموونــە لەم شــیعرەی مامۆســتا
‹هێدی›دا:

شــێوەی پرســیارێکی ڕندانــەدا بــۆ خوێنــەر
دەگوازێتەوە:
کە چاویان بەستم
چاوم پێکەنی و گوتی تا ئێستا
لە قاقای سووری تفەنگ و
لە شەقامی ڕووزەردی بێدەنگی و
لە زامی سووری تەلبەندی ئەوین بەدەر

جەستەی لەڕی ڕادەژەنی
حەمە بچکۆلی ئاوارە
لەبەرخۆوە بە ورتەورت
ئەمەی ئەوت:
تۆ بازرگان قاچت دانێ
تۆ مامۆستا قاچت دانێ
تۆ پارێزەر قاچت دانێ

لەبەر ئەوەی ڕاوێژی دەقی ئەدەبی سەروکاری لەگەڵ هەموو توخمەکانی شێواز و ڕێبازی ئەدەبی
هەیە ،دەتوانین بێژین هەموو توخمەکانی دەقی ئەدەبی لە خوڵقاندنی ڕاوێژدا کاریگەرییان هەیە،
هەربۆیە بۆ درکی ڕاوێژی دەقی ئەدەبی دەبێت سرنج بدرێتە فۆرم و واتا ڕوون و هێماییەکانی دەق،
پێکهاتەی ڕستەکان ،مۆسیقای دەرەکی و کەناری و دەروونی و واتایی و،
وێنە وەسفی و خەیاڵییەکانی دەق
بــۆ خوێنــەر دەگوازێتەوە .بێجگــە لەوانە لە
زمانی ئەدەبیدا توخمی ‹›ســۆز›› دەتوانێت
لــە گواســتنەوەی ئەزموونــی هونەریــی
نووســەردا زۆر کاریگــەر بێــت ،تەنانــەت
ڕاوێژ بە ڕەنگاندنی بەســۆزی وتە لە ڕێی
خوڵقاندنی کەشی زمانییەوە وەسف کراوە و
پایەی ســەرەکیی هەموو دەقێکی ئەدەبییە
و هەموو چەشــنە پەرچەکردارێکی خوێنەر
لەهەمبــەر دەقــی ئەدەبیــدا بەهۆی ڕاوێژی
دەقەکەوەیــە ،بۆیە دۆزینــەوە و هەڵبژاردنی
ڕاوێژی شیاو لەالیەن نووسەر و تێگەیشتنی
لەالیەن خوێنەرەوە زۆر گرنگە.
لێرەدا پێویستە ئاماژەیەکی خێرا بە جیاوازیی
زۆر هەســتیاری نێــوان ڕاوێــژ ( )toneو
کــەش ()mood / atmosphere
بکەیــن ،چونکە هەردوو توخمەکە لە دەقی
ئەدەبیــدا بــۆ گواســتنەوەی ئەزمــوون زۆر
گرنگن کە وەکوو باســمان کرد نووســەر لە

ماڵ و ســەر ویســتم بە جارێ وا فیدای تۆ
کەم وەتەن
ئــەوڕۆ چیــرۆک بێ لەناو گەلدا ،ســبەی
ئەفسانە بام
ئەندازیارییەکــی نــاوازە بــە کۆمەڵێــک
وشــەی ســادە بــۆ خولقاندنــی ڕاوێژێکــی
ئەڤیندارانەی تێکەاڵو بە داستان (حەماسە)
و ئەفســانە کــە ئەزموونــی ئارەزوویەکــی
مرۆڤانــە دەگوازێتــەوە بــۆ هەرکەســێکی
دەیخوێنێتەوە.
یان لەم شیعرەی جەالل مەلەکشادا:
کاتێک زانیان
ناوت بووە بە جوانترین وشەی ئەوین
دڵدارەکان دەبزوێنی
دەنگت بووە بە چەپکەتیشک
شەوی چڵکن ئەشڵەقێنی
شانت داوە بەژێر خەمی نیشتمانا و
فرمێسک لە چاو هەژار ئەسڕی

چیم بینیوە؟ با بمبەستن!
نووســەری لێهاتــوو بە ڕەخســاندنی کەش و
کۆنتێکســتی شــیاو و وێناکردنــی حاڵەتــە
بەرچاوەکییەکانــی کەســایەتییەکانی
نێــو گێڕانەوەکــەی و هەڵبژاردنــی وشــەی
تایبــەت و درکــی ڕۆڵی مۆســیقای زەینی
و دەروونیــی وشــەکانی کــە بە شــێوەیەکی
هونەرمەندانــە گیانیــان وەبــەر دەنێــت،
ڕاوێژێکــی تایبــەت بــۆ گواســتنەوەی
ئەزموونــی مرۆڤانــە دەخولقێنیــت ،بڕواننــە
شیعری ‹›ورتەورتێک››ی شێرکۆ بێکەس
کە ڕاوێژێکی ڕەخنەگرانەی هەیە ،ئەویش
لــە زاری بۆیاخچییەکــەوە ،بــەاڵم شــاعیر
بــە لەکارهێنانــی وشــەی ‹›بچکــۆل››
هۆکاری ڕاوێژە زەینییەکەی دابین دەکات
کــە وتــە پیتۆاڵنەکانــی حەمــە بچکۆلــی
بۆیاخچییە و بە وەسفی ئەو کەشەی حەمە
بچکۆل ســەری مانــدووی تێدا داخســتووە،

ئەفسەر
سەرباز
جاسووس
جەلالد
کوڕی باش و هەرچیوپەرچی
هــەر هەمووتــان یــەک لــە دوای یــەک
قاچتان دانێن
کەس نەماوە
هەر خوا ماوە
لەو دنیا
دڵنیام ئەویش ئەنێرێ
ئەنێرێ بە شوێن کوردێکا
پێاڵوەکەی بۆ بۆیاغ کات
ڕەنگە ئەو کوردەش هەر من بم
ئاخ دایە گیان!
ئەوە ئەبێ پێالوی خوا چەند گەورە بێ
ژمارە چەند لە پێ بکات
ئای دایە گیان!

ئەی بۆ پارە خوا چەند ئەدات
ئەبێ چەند بات؟
لەبــەر ئــەوەی ڕاوێــژی دەقــی ئەدەبــی
ســەروکاری لەگــەڵ هەمــوو توخمەکانــی
شــێواز و ڕێبــازی ئەدەبــی هەیــە ،دەتوانین
بێژیــن هەمــوو توخمەکانــی دەقــی ئەدەبی
لــە خوڵقاندنی ڕاوێــژدا کاریگەرییان هەیە،
هەربۆیــە بــۆ درکی ڕاوێــژی دەقی ئەدەبی
دەبێــت ســرنج بدرێتــە فــۆرم و واتــا ڕوون و
هێماییەکانــی دەق ،پێکهاتــەی ڕســتەکان،
مۆســیقای دەرەکــی و کەنــاری و دەروونی
و واتایــی و ،وێنە وەســفی و خەیاڵییەکانی
دەق.
جێیمــز جۆیــس گوتوویەتــی›‹ :هەمــوو
نووســەرێک گشــت زانینــی خــۆی لــە
نووســینەکەیدا بەکار دێنێت و ئەم گشــتە،
بێجگە لە زانیارییە بەرباڵوەکانی لە الیەنی
جۆراوجــۆرەوە ،بازنــەی وشــە و پێکهاتــەی
زمانییــش لەخــۆ دەگرێــت ››.ئــەم وتەیەی
ئــەو نووســەرە هــەرە بەناوبانگــەی دنیــا
نیشــانمان دەدات کــە بنەماییتریــن قۆناغی
نووســەری ،قۆناغــی نقومبوون لــە دەریای
زمان و فێربوونی قووڵی زمانە ،نووسەر کە
بییەوێــت ئەزموونــە گرنــگ و قووڵەکانــی
ژیانــی مرۆڤانــەی خۆی بــە کاریگەرترین
شێوە ڕاگوازێت ،دەبێت لە توانایدا بێت وشە
هــەرە پێچەڵپێچەکان لە ڕاوێژێکی ئاســاندا
بەکار بێنێت.
لــە دەقــی ئەدەبیــدا نــەک هــەر نەفســی
زمــان ،بگــرە توانایــی گواســتنەوەی وردی
چەمــک و وێنــا و هەســت و ئەزموونەکان
لەڕێگای زمانەوە گرنگە ،واتە زمان خۆی
بەســەر دەقدا ناســەپێنێت ،بەڵکــوو ئەزموون
و هەســت دەگوازێتــەوە و ئــەوەش نابێــت بــە
شێوەیەک بێت کە نووسەر زمانزانیی خۆی
بــە چــاوی خوێنــەردا بــدات ،چونکــە ئەوە
دەبێتە ‹›چەنەبازی›› ،نەک گواستنەوەی
ئەزموونــی مرۆڤانــە لەڕێگــەی دەقــی
ئەدەبییەوە.
هەمینگــوای دەڵێــت ،لــە جۆیســەوە فێــر
بــووە کــە نووســەری ‹›چەنەبــازی›› نییە،
بەڵکــوو تۆمارکردنی ئەزموونی مرۆڤانەیە
بــە ســادەترین و زەاللترین ڕاوێــژی زمانی.
لــەم قســەیەوە تــێ دەگەیــن کە نووســەری
هــەر زانینی وشــە و وشــەبازی نییــە ،بگرە
شــارەزاییە لە تەکینکەکانــی لەکارهێنانی
زمانــدا ،کــە ‹›ڕاوێــژ›› یەکێــک لــە
گرنگترین تەکنیکەکانی نووسینە.
لــە کۆتاییــی ئــەم یادداشــتەدا دەمەوێــت
بڵێــم نووســەر دەبێت لە زمانــدا نوقم ببێت و
خۆی بە شــەپۆالنی هەموو جۆرە زمانێکی
زارەکــی ،زەینــی ،گونــدی ،شــاری،
شۆڕشــگێڕی ،ڕەخنەگرانــە ،جادوویــی،
ئەفسانەیی ،شێتانە ،خەون و خولیا ،زانستی
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ئاماری کوژراو و برینداربوونی کۆڵبەران
لە ماوەی  ١٠ســاڵی ڕابردووی زایینیدا ســەرجەم  ١٥٩٠کۆڵبەر لە کوردســتان کوژراون
و بریندار کراون.
ناوەنــدی ئامــاری ڕێکخــراوی مافــی مرۆیی کوردپــا ،بەپێی ڕاپۆرتێکــی جیاکاری ــ
ئاماریــدا ،ئامــاری کــوژران و بریندارکردنی کۆڵبەرانی لە ماوەی  ١٠ســاڵی ڕابردووی
زایینی (ساڵی  ٢٠١٢هەتا  )٢٠٢١خستە ڕوو.
بەپێی ئەو ئامارە ،لە ســاڵی  ٢٠١٢هەتا ٢٠٢١ی زایینی ،ســەرجەم  ١٥٩٠کۆڵبەری
کــوژراو و بریندارکــراو بوونــی هەیــە کــە لەو نێوانــەدا  ٥١٥کۆڵبەر کــوژراون و ١٠٧٥
کۆڵبەریش بریندار کراون.
هەروەهالەم ڕێژەیە  ٢٩کۆڵبەر تەمەنیان لە ژێر  ١٨ساڵەوە بووە.
بەپێــی ئــەو ئامارە  ٧٦لەســەدی کۆڵبەران بە تەقەی ڕاســتەوخۆی هێــزە نیزامییەکانی
حکوومەتی ئێران کوژراون یان بریندار کراون.
بەربوونــەوە لــە بەرزایــی بــە ڕێژەی  ٧لەســەد ،بەهۆی ســەرمابردوویی و ڕنووی بەفر بە
ڕێــژەی  ٦لەســەد و هەروەهــا بەهــۆی تەقینــەوەی میــن بە ڕێژەی  ٥لەســەد لە هۆکارە
گرینگەکانی کوژران و بریندارکردنی کۆڵبەران دێنە هەژمار.

خستنەڕووی دووبارەی ئاماری سااڵنە بە شیوەی جیاجیا
ساڵی :٢٠١٢
ژمارە  ٧٣کۆڵبەر ٤٤ ،کوژراو و  ٢٩برینداربوو

چۆنییەتی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی ئێران٦٣ :
ڕنوو٦ :
تەقینەوەی مین ٣ :کەس و بێسەروشوێبوون کەسێک
کوژران و بریندارببوونی کوڵبەرانی ژێر تەمەن  ١٨ساڵ
کوژرانی منداڵێکی تەمەن  ١٧ساڵە
ساڵی :٢٠١٣
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژراو و بریندار  ٩٢کەس
کوژرا  ٣٨و بریندار ٥٤
چۆنییەتی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی ئێران ٧١ :کەس
ڕنوو ٧ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ٣ :کەس
تەقینەوەی مین ٧ :کەس
جەڵتەی دڵ لە کاتی کۆڵبەری ٢ :کەس
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ :کەسێک
کەوتنە ناو کاناڵی سنووری :کەسێک
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی ژێر تەمەن  ١٨ساڵ:
 ٦منداڵ ( ٤کوژرا و و  ٢بریندار)
ساڵی :٢٠١٤
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژرا و بریندار٨٩ :
کوژراو٣٤ :
برینداربوو٥٥ :
چۆنییەتیی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی ئێران ٦١ :کەس
ڕنوو ٧ :کەس
تەقینەوەی مین ٦ :کەس
گیانلەدەستدان لە ژێر باری قورسی کۆڵبەری :کەسێک
بەربوونەوە بۆ ناو ڕووبار ٢ :کەس
لێدان و ئەشکەنجە کرانی کۆڵبەران لە الیەن هێزە نیزامییەکانەوە :کەسێک
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ ١١ :کەس
کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران تەمەن ژێر  ١٨ساڵ:
کوژرانی کۆڵبەرێکی تەمەن  ١٧ساڵ
ساڵی :٢٠١٥
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژرا و بریندار  ٧٢کەس
کوژرا  ٤٢کەس و بریندار ٣٠
چۆنییەتی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران ٦٢ :کەس
ڕنوو و سەرمابردوویی ٢ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ٣ :کەس
کەوتنە ناو ڕووبار ٢ :کەس
تەقینەوەی مین ٣ :کەس
کوژران و برینداربوون ژێر تەمەن  ١٨ساڵ
کوژرانی دوو کۆڵبەری تەمەن  ١٧ساڵ
ساڵی : ٢٠١٦
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژرا و برینداربوو ١٢٢ :کەس
کوژراو ٥١ :کەس
بریندار ٧١ :کەس

چۆنییەتیی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
چۆنییەتی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران ١٩٩ :کەس
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران٩٦ :
ڕنوو و سەرمابردوویی ١٥ :کەس
ڕنوو ٢ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ١٨ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ٣ :کەس
لێــدان و ئەشــکەنجەکردنی کۆڵبەران لە الیەن هێــزە نیزامییەکانی حکوومەتییەوە٣ :
کەوتنە ناو ڕووبار ٢ :کەس
کەس
تەقینەوەی مین ٤ :کەس
کەوتنە ناو ڕووبار ٤ :کەس
جەڵتەی دڵ لە کاتی کۆڵبەری :کەسێک
تەقینەوەی مین ٨ :کەس
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ ١٣ :کەس
جەڵتەی دڵ لە کاتی کۆڵبەری ٢ :کەس
گیانلەدەستدان بە هۆی باری قورس :کەسێک
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ :کەسێک
کوژران و برینداربوونی ژێر تەمەن  ١٨ساڵ:
 ٢کوژراو و بریندار (کوژرانی کۆڵبەرێکی تەمەن  ١٧ساڵ و برینداربوونی کۆڵبەرێکی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی تەمەن ژێر  ١٨ساڵ:
 ٦کۆڵبەری مێرمنداڵ کە تەمەنیان  ١٤هەتا  ١٧سآڵ بووە بە تایبەتی فەرهاد خوسرەوەی
تەمەن  ١٦ساڵ)
کە تەمەنی  ١٤ساڵ ،بە هۆی سەرمابردوویی گیانی لەدەستدا.
ساڵی :٢٠١٧
ساڵی :٢٠٢٠
ژمارەی کۆڵبەرای کوژرا و بریندار ٢٢٠ :کەس
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژراو و بریندار ٢٣٦ :کەس
کوژران ٦٥ :کەس
کوژراو ٥٣ :کەس
بریندار ١٥٣ :کەس
برینداربوو ١٨٣ :کەس
بێسەرشوێنبوون ٢ :کەس
چۆنییەتیی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
چۆنییەتیی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ١٣٢ :کەس
تەقەی راستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتین ئێران ١٧١ :کەس
سەرمابردوویی و ڕنوو ٢٠ :کەس
ڕنوو ٦ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ١٩ :کەس
تەقەی هێزەکانی ئەرتەشی تورکیە ١٧ :کەس
لێدان و ئەشکەنجە هێزە نیزامییەکان ١ :کەسێک
بەربوونەوە لە بەرزایی ١٢ :کەس
گازگرتووی لە ناو خێوە لە کوێستانەکان لە کاتی کۆڵبەری ١ :کەسێک
لێدان و ئەشکەنجە کردنی کۆڵبەران لە الیەن هێزە نیزامییەکانەوە ٤ :کەس
تەقینەوەی مین ٩ :کەس
کەوتنە ناو ڕووبار ٢ :کەس
جەڵتەی دڵ لە کاتی کۆڵبەری ٣ :کەس
تەقینەوەی مین ٤ :کەس
بێسەروشوێبوو ٢ :کەس
بێسەروشوێن بوو :کەسێک
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ ٣٣ :کەس
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ ١٩ :کەس
کوژران و برینداربوونی تەمەن ژێر  ١٨ساڵ:
 ٤کــوژرا و برینــدار (کوژرانــی  ٣کۆڵبــەری تەمــەن  ١٦ ،١٣و  ١٧و برینداربوونــی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی تەمەن ژێر  ١٨ساڵ:
برینداربوونی  ٤کۆڵبەری مێرمنداڵ کە تەمەنیان لە نێوان  ١٤هەتا  ١٧ساڵ بووە.
کۆڵبەرێکی تەمەن  ١٦ساڵ)
ساڵی :٢٠١٨
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژراو و بریندار٢٢٨:
کوژراو ٧٠ :کەس
بریندار ١٥٨ :کەس

ساڵی :٢٠٢١
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران :ژمارەی گشتیی ٢٠٨ :کەس
کوژرا ٤٦ :کەس
بریندار ١٦٢ :کەس

چۆنییەتیی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران ١٤٨ :کەس
ڕنوو ١٢ :کەس
کەوتنە ناو ڕووبار ٢ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ٢٣ :کەس
تەقینەوەی مین ٢٣ :کەس
پچرانی دەمار لە کاتی کۆڵبەری :کەسێک
جەڵتەی دڵ لە کاتی کۆڵبەری ٣ :کەس
بەربوونەوەی بار بە سەر کۆڵبەر :کەسێک
لێدان و ئەشکەنجەی هێزە نیزامییەکان :کەسێک
گیانلەدەستدانی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ ١٤ :کەس
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی تەمنەن ژێر  ١٨ساڵ
برینداربوونی  ٢کۆڵبەری تەمەن  ١٥ساڵ

چۆنییەتیی کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران:
تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی ئێران ١٢٢ :کەس
تەقەی هێزەکانی ئەرتەشی تورکییە ١٠ :کەس
ڕنوو و سەرمابردوویی ٨ :کەس
بەربوونەوە لە بەرزایی ٢٥ :کەس
لێدانــی و ئەشــکەنجە کردنی کۆڵبــەران لەالیەن هێزە نیزامییەکانــی حکوومەتییەوە:
 ١٢کەس
جەڵتەی دڵ لە کاتی کۆڵبەری ٣ :کەس
تەقینەوەی مین ٤ :کەس
خنکاندن لە ناو ڕووبار لە کاتی ڕاودوونانی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی :کەسێک
خستنەخوارەوە لە بەرزایی لەالیەن هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی :کەسێک
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەران بە ڕووداوی هاتوچۆ ٢٢ :کەس
کوژران و برینداربوونی کۆڵبەرانی تەمەن ژێر  ١٨ساڵ:
عەلیشان ئەحمەدی ،خەڵکی ورمێ ،کە لە سنووری ئەو شارە بە تەقەی هێزە نیزامییەکانی
تورکیە گیانیلەدەستدابوو ،تەمەن  ١٥سآاڵن بوو.

ساڵی :٢٠١٩
ژمارەی کۆڵبەرانی کوژراو و بریندار ٢٥٠ :کەس
کوژراو ٧٠ :کەس
بریندار ١٨٠ :کەس

*ئەم ئامارانە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی
هەواڵدەریی کوردپادا تۆمار کراون.

