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درێژە لە الپەڕەی ٢

ــاری ئــیــســامــیــی ئـــێـــران لە  ــۆمـ کـ
کاتێکدا جێژنی ٤٣ ساڵەی دامەزرانی 
ــە مـــاوەی ئەو  ــرێ، کــە ل ــ خــۆی دەگ
بــە سەر  ــارەســات  ک ــەدا زۆر  ســااڵن
سۆنگەی  لە  و  هاتوە  واڵت  خەڵکی 
و  ئیسامی  کۆماری  سیاسەتەکانی 
لەالیەن  واڵت  بەڕێوەبردنی  شێوەی 
ــی زۆر  ــرســی ــمـــەوە مــەت ــژیـ ــەم رێـ ــ ئ
خەڵک  ســەر  بۆ  دیکەش  کارەساتی 
و کۆمەڵگە هەست پێ دەکرێ. بەاڵم 
ــەو کــات وســاتــەدا  ئــەو پــرســیــارەش ل
کەمترین  کە  ڕێژیمێک  بکرێ  بەجێیە 
شەرعییەتی لەالیەن خەڵکەوە هەیە و 
ئێستا زۆرینەی ڕەهای خەڵک پشتیان 
دەسەاڵتی  هێشتا  چۆنە  تــێ کــردوە، 
ئۆپۆزیسیۆنی  و  خەڵک  بەدەستە؟ 
نەیانتوانیوە  بۆ  ئیسامی  کــۆمــاری 
خۆیان و واڵت لەو دۆخە دەرباز بکەن 
ئەو  چەق بەستوویی  هۆکارەکانی  و 
گۆڕانکارییەکان  بۆنبەستی  و  دۆخە 
ئیسامی  کــۆمــاری  لــە  تێپەڕین  بــۆ 
چین؟ بۆ بزووتنەوە ناڕەزایەتییەکان 
ناگەن بە ئاکام و بۆچی ئۆپۆزیسیۆن 
ئەو  ئالتەرناتیڤی  بە  ببێ  نەیتوانیوە 

ڕێژیمە؟
یــــەکــــەم هــــۆکــــار لـــێـــک بـــاویـــی 
ئۆپۆزیسیۆنە. ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری 
نەیانتوانیوە  هـــەر  نـــەک  ئیسامی 
ــە چـــوارچـــێـــوەی پــاتــفــۆڕمــێــکــدا  لـ
ــاوبـــەش و  ــاری هـ ــ بــچــنــە خـــانـــەی ک
حکوومەت  پێکهێنانی  و  ــەرەوەز  ــ ه
ــە تـــاراوگـــە و بــەدەســتــەوەگــرتــنــی  ل
نێوخۆ  نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــی  جــڵــەوی 
ئێستاش  بەڵکوو  ڕێبەری کردنی،  و 
بەشێکی زۆر لەوان وزەی سەرەکیی 
دێنن.  بــەکــار  یەکتر  لـــەدژی  خــۆیــان 
ئیسامیی  کۆماری  دی  واتایەکی  بە 

ئێران هیچ گوشارێکی  ...

  سەروتار

داننانی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی:

ناڕەزایەتییە گشتییەکان سێ هیندەی ساڵی ڕابردوو زیادیان کردوە

ــای نــێــونــەتــەوەیــی ئابان  ــ دووهــەمــیــن خــولــی دادگ
ــــی ســەرکــوتــی  ــوون ــەدواداچــ ــ بـــۆ پــێــڕاگــەیــشــتــن و ب
ناڕەزایەتییەکانی خەزەڵوەری ٩٨، ڕۆژی هەینی ١٥ی 

ڕێبەندان لە شاری لەندەن دەستی پێ کرد. 
شایەتەکان  گیانی  پاراستنی  بۆ  دادگــا  بەرپرسانی 
نائاشکرا  شێوەی  بە  دووهەم  خولی  کۆبوونەوەکانی 
بــەڕێــوە دەبـــەن. بــڕیــارە لــەو خــولــەدا زیاتر لە سەد 
خولی  لە  هەبێ.  باسیان  دادگــا  لە  دیکە  شایەتحاڵی 
پاڵپشتیی ڕێکخراوەکانی  بە  دادگایە  ئەو  کە  پێشوودا 
ــران«، »مــافــی مــرۆڤــی ئــێــران« و  ــێ ــەت بــۆ ئ ــەداڵ »ع
ئێعدام«  دژی  »پــێــکــەوە  نێونەتەوەیی  ڕێــکــخــراوی 
بەڕێوە چوو، ٣٤ شایەتحاڵ و شەش کارناس بەڵگە و 

دۆکیۆمێنتەکانی خۆیان خستە ڕوو.

قسەی  بیستنی  دوای  دادئەستێنی  لێژنەی  دادگایەدا  لەو 
کاربەدەستی   ١٦٠ بەڵگەنامەکان  تاوتوێی  و  شایەتەکان 
کۆماری ئیسامیی سەبارەت بە سەرکوتەکانی خەزەڵوەری 
کوشتاری  لە  ناسیوە.  تاوانبار  بە  خەڵک  کوشتاری  و   ٩٨

خەزەڵوەری ٩٨دا النی کەم ١٥٠٠ کەس کوژران.

هۆکارەکانی به رده وامیی
 كۆماری ئیسالمی

وتووێژی بەهێز و
 هێزی وتووێژ

متمانە
 سەرمایەی بەهێزی مامۆستایان

پێگەی جەماوەریی
 حیزبی دێموکراتی کوردستان

کۆڵبەری لەنێوان بەپیرۆزکردن و 
شوناسی دەستکرد و درۆیین دا

٢34711

کۆماری ئیسالمی 
چۆن دەڕووخێ؟

دووهەمین خولی دادگای نێونەتەوەیی ئابان دەستی پێ کرد

 عەلی بداغی 

ناڕەزایەتیی سینفیی مامۆستایانی ئێران لە حەوتووی ڕابردوودا خاڵ گۆڕانێکی نویی 
ئەزموون کرد و گەورەترین مانگرتنی سەراسەریی مامۆستایان لە مێژووی ئێراندا تۆمار 
کرا. مامۆستایان لە ماوەی سێ ڕۆژ مانگرتنی خۆیان لە زیاتر لە ٣٠٠ شاری ئێراندا 
جێبەجی کردنی  و  »پەسندکردن  داگرتەوە:  پێیان  خۆیان  مافی سەرەکیی  لەسەر  سێ 
پلەبەندیی مامۆستایان«، »جێبەجی کردنی یاسای وەک یەک کردنی مووچەی مامۆستایانی 

خانەنشین کراو« و »ئازادکردنی مامۆستایانی بەندکراو«.
لەالیەک مامۆستاکانیان  ئەمنیەتی و دەزگاکانی بڕیادەری کۆماری ئیسامی  ناوەندە 
گەاڵڵەی  پەلەپڕووزە  بە  دیکەش  لەالیەکی  کرد،  دەستبەسەر  و  سەرکوت  شەقامدا  لە 
پلەبەندییان بە کەموکوڕی و نقوستانیی زۆرەوە پەسند کرد بۆوەی دەنگی ئەو ناڕەزایەتی 

و مانگرتنانەیان کپ کردبێ.
گرینگترین ماف کە مامۆستایان لەسەری پێداگرن، جێبەجێکردنی یاسای »پلەبەندیی 
مامۆستایان  پیشەییەکانی  دەرماڵە  و  مز  جێبەجی کردنیدا  ئەگەری  لە  کە  مووچە«یە 
گەاڵڵەکەیان  مامۆستایان  سەرانسەریی  مانگرتنی  پاش  مەجلیس  نوێنەرانی  دەکا.  زیاد 
بۆ  پێویست  ماڵیی  سەرچاوەی  بێ ئەوەی  کرد،  پەسند  کەموکوڕییەوە  و  نیوەچڵی  بە 
جێبەجێ کردنەکەی لەگۆڕێدا هەبێ. جێبەجێ کردنی پەسندکراوی مەجلیس بۆ زیادکردنی 
مووچەی مامۆستایان ٢٥ هەزار میلیارد تمەنی سەرچاوەی ماڵی پێویستە و  ڕوون نییە 

کە دەوڵەت چۆن و لەکوێ دەتوانێ ئەو بڕە بودجەیە دابین بکا.

ناوچە  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ١٨ کــەم  النــی  زستاندا  نیوی  و  مانگ  یــەک  ــاوەی  م لە 
لە  کوردستان  پەرەنەسەندنی  سیاسەتی  قوربانیی  بوونەتە  کوردستان  سنوورییەکانی 
ئێران دەرحەق بە گەلی  ئابووری  و، ڕەفتاری دوژمنکارانەی کۆماری ئیسامیی  ڕووی 
بەوەش  بــوون.  بریندار  کــوژراون و ١٦ کۆڵبەریش  لەو ١٨ کۆڵبەرە ٢ کەسیان  کــورد. 
ژمارەی ئەو کۆڵبەر و کاسبکارانەی سەرەتای ئەمساڵەوە کەوتوونەتە بەر دەستڕێژی هێزە 
چەکدارەکانی ڕێژیم گەیشتە ١٩٢ کەس بووە کە ٥١ کەسیان کوژراون و ١٤١ کۆڵبەر و 

کاسبکاریش بریندار بوون. 
جێی بیرهێنانەیەوەیە لە ساڵی ڕابردوو )١٣٩٩(یشدا  ٢٢٨ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد 
بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان 

و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست دا و بریندار ببوون. 
هەر لەو ماوەیەدا النی کەم ٨٢ کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی 
لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی کۆماری 
لە  ئەو کەسانەی  پێیە ژمارەی  بەو  گیراون.  ڕێژیمە  ئەو  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسامی 
لــەوان حوکمی  کەس  کە ١٢٤  بووە  کەس  گیراون ٥٣٢  ئێستا  تا  ئەمساڵەوە  سەرەتای 

زیندانیان بۆ دەرکراوە.
ساڵی ڕابردووش ٦٤٠ کەس لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی 

و سیاسی لە دژی کۆماری ئیسامی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیرابوون.

وانەکانی یەکیەتی و مافی ئینسانی
 لە مانگرتنی مامۆستایان دا

کوژران و برینداربوونی ١٩٢ کۆڵبەر و 
بەندکردنی ٥٣٢ چاالکی سیاسی 
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 درێژەی سەروتار 

 ... ئەوتۆی لەالیەن ئۆپۆزیسیۆن و الیەنە سیاسییەکانی دژبەری خۆیەوە 
لەسەر نییە، ڕێژیم پاڵی داوەتەوە و دژبەرانیشی سەنگەریان لەدژی یەکتر 

گرتوە.
ئیلیتی  و  ڕووناکبیران  نێو  لە  بیرکردنەوە  قووڵی  جیاوازیی  و  ناکۆکی 
کۆمەڵگە، کە کۆمەڵگە چاوی لە دەم و ڕەفتاری ئەوان بۆ شوێنکەوتنە، 
هۆکارێکی دیکەی مانەوەی ڕێژیمە. بەشێک لە ڕووناکبیران باوەڕیان بە 
شۆڕش و گۆڕانکاری قووڵ و ڕادیکاڵ هەیە، بەشێکی دی بەاڵم الیەنگری 
ڕێفۆڕم و خەباتی ناتوندوتیژن و هەشن کە شتی تریان لە گۆڕانکاریی 
ئەوانەی الیەنگری شۆڕش و ڕووخانی ڕێژیمن،  لەپێشترە.  سیاسی پێ 
الیان وایە جەوهەری ئیستبدادیی ڕێژیم نەگۆڕە و هەتا کۆماری ئیسالمی 
لە دەسەاڵتدا بێ، لە سۆنگەی قۆرغ کردنی هەموو جومگەکانی واڵتەوەوە 
گۆڕانکاریی دیکە لە بەستێنەکانی ئابووری، کولتووری و کۆمەاڵیەتیشدا 

بەدی نایە.
چەشنە  هــەر  وایــە  ــان  ڕای ناتوندتیژ  خەباتی  الیەنگرانی  بــەرانــبــەردا  لە 
جموجۆڵێکی ڕادیکاڵ تەنانەت ئەگەر ڕووخاندنی نیزامی سیاسیی واڵتیشی 
لەجێی  نادێموکراتیک  و  ســەرەڕۆ  سیاسیی  حاکمییەتێکی  بێ،  ــەدواوە  ب
ڕێژیمی پێشوو دێنێتە سەر کار و، بەو پێیە الیەنگری چاکسازیی بەشێنەیی 

و بەرەبەرەی دەسەاڵتی سیاسیی نادێموکرات و ئیستبدادیی ئێستاکەن!
قــەوارە گشتییەکەی  لە  پێکهاتەی سیاسی  کۆمەڵگەش  لە  دەنگی سێهەم 
کەرتەکانی  لە  قــووڵ  پەرەسەندنی  بە  وایــە  و الی  دەکــاتــەوە  جیا  واڵت 
ئابووری، کولتوور و کۆمەڵگە نیزامی سیاسییش ناچار بە گۆڕانکاری و 
تۆخ فڕێدان دەبێ. دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییش بە مودیرییەتی تایبەت بە 
خۆیەوە ڕێی لە دروست بوونی دەرەنجامێک لە ئاکامی بەریەک کەوتنی ئەو 

فرەوێژمانییە گرتوە و لە بەرژەوەندیی خۆیدا لەغاوی کردوون. 
بۆ  نیشتمانی  هاوپەیمانییەکی  دروست بوونی  بــەردەم  لە  تر  کێشەیەکی 
گۆڕینی نیزامی سیاسی و دێموکراتیزەکردنی واڵت لەالیەن ئۆپۆزیسیۆنەوە، 
سووڕانەوە لە جەغزی کۆمەڵێک بەها و ئیدئۆلۆژی و دوگماتیزمی وەک 
پاراستنی تەواوەتیی خاکی واڵت دایــە، ئەویش لە کاتێکدا کە حکوومەتی 
ئارخەیان  بە قۆستنەوەی ئەو هەلە؛  نابەرپرس  بێ کیفایەت و گەندەڵ و 
ئۆپۆزیسیۆنی  کــردوە.  شووشە  لە  واڵتــی  خەڵکی  خوێنی  ئــاســوودە  و 
دڵ نیگەران کە بەشی زۆریشیان لە دڵی واڵتانی ئورووپایی و ڕۆژئاواییدا 
دەژین و ڕۆژانە دێموکراسی و ماف و ئازادییەکانی خەڵک لەو واڵتانە بە 
چاوی خۆیان دەبینن، دەبێ باوەڕ بەوە بهێنن کە تەواوەتیی خاکی ئێران 
و  دابین بوون  لەسۆنگەی  تەنیا  و  تەنیا  گۆڕانکارییەکدا  هەر  ئەگەری  لە 
پارێزراوبوونی مافە نەتەوایەتییەکان و مافی وەک یەکی هەموو نەتەوە 

پێکهێنەرەکانی ئەو واڵتە دەستەبەر دەبێ.
هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن پێویستە زۆر زوو ئەو قۆناغە ببڕن و بە ڕێککەوتن 
لــەســەر جــەوهــەری مــەنــشــووری نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان، جاڕنامەی 
گەردوونیی مافی مرۆڤ و میساقەکانی پەیوەست  بەوان، گۆڕینی قانوونی 
ئــازادی  ئیرادەی  لە  هەڵقواڵو  بنەرەتیی  قانوونێکی  بە  واڵت  بنەڕەتیی 
یەکی  وەک  و  بنەرەتییەکان  مافە  دێموکراسی،  لەسەر  پێداگری  خەڵک، 
هەموو نەتەوەکانی واڵت، جیایی دین لە دەوڵەت و داڕشتنەوەی نیزامی 
الیەنێک  هیچ  بێ  پەراوێزخستنی  و  هەمووان  بەبەشداری  سیاسیی واڵت 
متمانەی خەڵک و کۆمەڵگەی جیهانییش. دواتر  ئاڵترناتیڤی جێی  بە  ببن 
هەوڵەکانیان لەسەر ئەو چڕ بکەنەوە کە بۆ تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی 
کۆماری  ئەشێ  دی  شێوازی  و  ڕێگا  بە  یان  پێویستە،  دی  شۆڕشێکی 

ئیسالمی بەچۆکدا بهێنرێ.
ڕێکخستنێکی  بە  پێویستیی  ئیسالمی  کۆماری  ڕووخاندنی  بۆ  شــۆڕش 
کە  هەیە  ئامانجدار  بەرفراوانی  جموجۆڵی  و  پالن بۆداڕێژراو  بەرباڵو، 
و  بنیات  شــااڵوی  ژێر  لێک ترازاوی  کۆمەڵگەیەکی  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
دامودەزگای سەرکوت و ئیستبدادی سەخت و دژوار دەنوێنێ. بەاڵم هەتا 
ئێستاش ڕوانگەکان هەر لەسەر تەوەری جووڵەی گشتی و جەماوەریی 
ڕێکخراو لە سەرەوە بۆ خوارێ دەوەستێ، هۆکاری ئەمەش بۆ ئەزموونی 
خەڵک  کە  دەگــەڕێــتــەوە  ئێران  لە  سیاسییەکان  گۆڕانکارییە  مێژوویی 
و  قبووڵە  "ڕێبەر"ی  کۆنتڕۆڵی  و  چاوەدێری  ژێر  ڕێکخراوی  و  جووڵە 
چاوەڕوانی  بۆیە  دەبینێ؛  سیاسیدا  بەستێنی  لە  تەنیا  گۆڕانکارییەکانیش 
هەل و دەرفەتی لەبارە. هەڵبەت لێرەشدا پرسیار ئەوەیە کە ئەم هەل و 
دەبێ، کێ دروستی دەکا و خەڵک چۆن  لەبارە چۆن دروست  دەرفەتە 

خۆی تێدا دەبیننەوە؟
بۆ هەمووان ئاشکرایە کە لە ئێستادا بوار بۆ سەرهەڵدانی جەماوەری خۆش 
و لەبارە. هەر ئەو ماوەیە لە کۆبوونەوەی نهێنیی "قەرارگای ساروڵال"دا کە 
بەڵگەکانی ئاشکرا بوو، هاتبوو کە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان لە ١٠ 
مانگی ڕابردوودا سێ هیندەی ساڵی پێشوو بووە. قەیرانە ئابوورییەکان 
قەیرانە  تەنیشت  لە  دەبینێتەوە،  گرانیدا  و  ئاوسان  بێکاری،  لە  کە خۆی 
و  گــەنــدەڵ  حکوومەتی  نــاکــارامــەی  بەڕێوەبەریی  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
بچووک بوونەوەی هەرچی زیاتری ئاڵقەکانی جێی باوەڕی ناوکی دەسەاڵت 
بارودۆخێکیان پێک هێناوە کە ڕێژیم بۆ دامرکاندنی تەنیا و تەنیا زمانی 

چەک و سەرکوت شک ببا.
توندوتیژ  سەرکوتی  بۆ  ڕێژیم  ئیرادەی  ســـەرەڕای  هەلومەرجەدا  لەو 
ناڕەزایەتییەکان بە ئاکام دەگەن بێتوو چەند فاکتەرێک بایەخمەندیی خۆیان 
پەیدا بکەن. پێش هەموو شتێک ئەگەرچی باڵی ڕێفۆرمخوازی ڕێژیم هیچ 
متمانەیەکیان الی خەڵک نەماوە، بەاڵم تەوەهومی ڕێفۆڕم لە حکوومت بە 
شێوەی ئاسان و بێ ژانەسەر هێشتا ئاسەواری بە کۆمەڵگەوە دیارە؛ ئەو 

گومان و تەوەهومە نابێ بمینێ.
ئۆپۆزیسیۆن دەبێ خۆی ببینێتەوە و بتوانێ ناڕەزایەتییەکان لە نێوخۆی 
واڵتدا ڕێبەری بکا و ڕێکیان بخا. هەروەها ئەو گومانە دەبێ بڕەوێتەوە 
کە ڕێژیم بەهێزە و توانای سەرکوتی هەرجۆرە سەرهەڵدانێکی هەیە. هەر 
ئێستا دەبینین کە هێز و توانای حکوومەت لە دەرەوی سنوورەکانی ڕۆژ 
تەبلیغیی خۆیەوە  توانای  بە هەموو  لە نزمی دەدا و ڕێژیم  لەگەڵ ڕۆژ 
ڕێژیمە  ئەو  نموونەی  داپۆشێ.  هەرەسهێنانەکەی  و  شکان  دەدا  هەوڵ 
و  بووە  زیاتر  ئیسالمییش  کۆماری  لە  زەبروزەنگیان  کە  دیکتاتۆرانەش 
بە سەرهەڵدانی خەڵک ڕووخاون گەلێک زۆرە. ڕێژیم کەمایەتییەکی چەند 
سەد هەزار کەسیی سپا و بەسیج و هێزە چەکدار و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی 
میلیۆنیی  شااڵویی  لەبەرامبەر  ناتوانن  بێگومان  کە  مــاوە  دەورەوە  بە 
خەڵکدا خۆڕاگری بکەن. بەاڵم هەموو شتێک لەگرەوی پێویستیی وتووێژ، 
هاوبەشەکان  بنەما  لەسەر  گۆڕانخوازەکان  هێزە  لێک تێگەیشتن، سازانی 
و هاتنە مەیدانی ئۆپۆزیسیۆنێکی ئەرک وەخۆگر دایە و ئەوەش ئەرک بۆ 

هەموو هێز و الیەنە سیاسییەکانی دژبەری ڕێژیم دروست دەکا.

هۆکارەکانی به رده وامیی كۆماری ئیسالمیکۆماری ئیسالمی چۆن دەڕووخێ؟

بەڵگەی زۆر نەهێنیی "قەرارگای ساڕوڵاڵ":
شیمانە دەکرێ ڕاپەڕینێکی سەرتاسەری هەموو ئێران دابگرێ

كۆمه اڵیه تی  و  ئابووری  گه شه ی  ناهاوسه نگیی 
له گه ڵ گه شه ی سیاسی ده بێته  هۆكاری سه رهه ڵدانی 
داوای  كــه   كۆمه اڵیه تی،   – ئــابــووری  نوێی  چینی 
پشكی سیاسی و حوكمڕانی ده كا و ئەم دۆخه  نوێیه  
ئه و  ده كا.  فه راهه م  شۆڕش  سه رهه ڵدانی  به ستێنی 
حاشاهه ڵنه گری  ڕاستییه كی  هانتینگتۆن  بۆچوونه ی 
ــێ هــۆكــاره كــانــی  ــوانـ ــه ك ده تـ ــ ــ ــێــدایــه  و تــا ڕاده ی ت
سه رهه ڵدانی شۆڕشی ٥٧ی ئێرانیش شی بكاته وه . 

دوای ناچاربوونی شا و مل ڕاکێشانی بۆ ڕیفۆرمی 
ده یــه ی  سه ره تاكانی  له   كۆمه اڵیه تی  و  ئــابــووری 
دۆخێكی  له گه ڵ  ئێران  كۆمه ڵگەی  هــه تــاوی،  ٤٠ی 
مۆدێڕنیزم  ده روازه كانی  كه   بۆوه   بــه ره وڕوو  نوێ 
دوای  به   به تایبه ت  و  كرانه وه   ئێران  بـــه ره وڕووی 
به رزبوونه وه ی نرخی نه وت له  په نجاكاندا شه پۆلێك 
له  ئامێر و كه لوپه لی ڕۆژ له  ڕۆژئــاواوه  هاورده ی 
بۆ  زه مینه ی  ڕووداوه   ئه و  هه رچه ند  كــران.  ئێران 
خۆش  نوێیه كان  چه مكه   به   کۆمەڵگە  ئاشنابوونی 
كرد و ئازادی و دیمۆكڕاسی و حكوومه تی قانوون 
ئێرانه وه ،  نێو  هاتنه   سه رده میانه   ویستێكی  وه ك 
به اڵم ڕێژێمی سیاسی و ده سه اڵتی پۆلیسیی ساواك 
زه رووره تێكی  و  خواست  ببێته   نه دا  ئه وه ی  ئیزنی 
گشتی. واته  چه مكه  ڕۆژئاواییه كان زیاتر له  كۆڕ و 
به و  و  مانه وه   قه تیس  ڕووناكبیریدا  كۆبوونه وه ی 
شێوه یه  كولتووری مامه ڵه  له گه ڵ ئامرازی مۆدێڕن 
به  بێ عه قاڵنیه تی ڕۆژئاوایی له  ئێراندا باڵو بۆوه  و 
نێوان  په یوه ندیی  له   خه وشداری  سیكلێكی  ئه وه ش 
ئه نجامدا  له   كه   كرد  دروســت  ده سه اڵتدا  و  خه ڵك 
ــااڵده ســت بـــوون و  هــێــزه  كــۆنــه پــارێــزه كــان تێیدا ب
توانییان ده ست به  سیسته می به هاكانه وه  بگرن كه  

پێشینه یه كی مێژوویی و كۆنیان هه بوو.
به و شێوه یه  دروست بوونی چینێكی كۆمه اڵیه تیی 
نــوێ كــه  بــتــوانــێ ویــســت و داخــوازه كــانــی بكاته  
ببێته وه   ــه اڵت  ده سـ بــه ره نــگــاری  و  گشتی  ویستی 
له گه ڵ به ربه ستی گه وره  به ره وڕوو بۆوه . له وانه یه  
زۆرینه ی  ده ست پێوه گرتنی  و  ئایینی  كۆنه پارێزیی 
خه ڵكی ئیران له  ناوه ند و گه وره  شاره كان وای كرد 
نوێی كۆمه اڵیه تی  له  دۆخی  به رهه مهاتوو  ملمالنێی 
كۆنه پارێز  هێزی  دوو  ملمالنێی  ببێته   ئابووری،  و 
 ٥٧ شۆڕشی  ناكام بوونی  ڕوویــه كــه وه.  له   هه ركام 
گه شه ی  نه ته نیا  كه   بوو  هاوكێشه یه   ئه و  به رهه می 
سیاسی لێ نه كه وته وه  به ڵكوو بناغه كانی دیكتاتۆڕی 

و خۆسه پێنیی گه یانده  ئه وپه ڕی خۆی.
٥٧دا  شۆڕشی  به سه ر  ساڵ   ٤٣ تێپه ڕینی  دوای 
ــیــی چــیــن و  ــه ت ــاڕه زای ــه وه ی ن ــ ــجــدان ب ــه  ســه رن و ب
ئایینی  حوكمڕانیی  له   کۆمەڵگە  جیاوازه كانی  توێژه  
پرسیاره   ئــه و  ــارادایــه ،  ئ له   بــه ربــاڵو  به شێوه یه كی 
ئیسالمی  كۆماری  مانه وه ی  ڕازی  كه   گۆڕێ  دێته  
ده ره وه   له   چ  و  له  نێوخۆ  چ  كه   ڕێژیمێك  چییه ؟ 
بۆچی  به ره وڕوویه   مه شرووعیه ت  قه یرانی  له گه ڵ 
كه   كاتێك دایه   لــه   ــه وه   ئ بـــه رده وامـــه ؟  ئێستاش  تــا 
چوارچێوه ی  له   ڕیفۆرم  بۆ  ڕوون  ئاسۆیه كی  هیچ 
كۆماری ئیسالمیدا به دی ناكرێ و ته نانه ت به شێكی 
له و  خومه ینیش  ئامانجه كانی  وه فــادارانــی  له   زۆر 

ڕاستییه  تێگه یشتوون. 
بـــــه رده وام بــوونــی ده ســه اڵتــدارێــتــیــی كــۆمــاری 
و  نێوخۆیی  هۆكاری  چه ندین  به رهه می  ئیسالمی 
ده ره كییه  كه  هه وڵ ده درێ هەڵوەستەیەکیان لەسەر 

بکرێ. 
ــبــوونــی بیری  ــێــران و زال ــه وه  بــوونــی ئ ــه ت ــره ن ف
ــارس  ف پێكهاته ی  ــی  ــه رای ــدگ ــاوه ن ن زێـــده خـــوازیـــی 
وێنا  شـــۆڕش  سبه ینێی  لــه   فۆبیایه كی  شیعه ،   –
جیاوازه كانی  نه ته وه   تێیدا  واده زانـــن   كه  ــردووه   ك
نێو جوغڕافیای ئێران جیا ده بنه وه  و ئه وه ش وه ك 

بەپێی بەڵگەیەکی زۆر نەهێنی کە لە کۆبوونەوەی 
"پێشگیری لە قەیرانی ئەمنییەتیی بژێویی بەردەوام" 
خەڵکی  سەرانسەریی  سەرهەڵدانی  بــۆتــەوە،  بــاڵو 
کۆمەاڵیەتییەکان  ناڕەزایەتییە  و  نیزیکە  زۆر  ئێران 
لە یەک ساڵی ڕابردوودا سێ هێندەی پێشوو زیادی 

کردوە.
سایبێریی  گــرووپــی  ــەالیــەن  ل کــە  بەڵگەیە  ــەو  ئ
حــەوت  کـــراوەتـــەوە،  بــاڵو  عەلیـ"ـیەوە  "عــەداڵــەتــی 
الپەڕەیە و باس لە ئاکامگیریی کۆبوونەوەیەک دەکا 
کــە"قــەرارگــای ســاروڵــاڵ"  ڕۆژی ٣٠ی خــەزەڵــوەر 
سەرۆکایەتیی  بە  کۆبوونەوەیە  ئەو  پێکی هێناوە. 
فەرماندەی  نەجات"  "حوسێن  تێرۆریست  پاسداری 
نوینەری  هەروەها  چــووە.  بەڕێوە  قەرارگایە  ئەو 
دادستانی تاران، ڕێکخراوی ئیتالعاتی تاران، پۆلیسی 
ئیتالعاتی  نــاجــا،  گشتیی  ئەمنییەتیی  و  ئیتالعات 

دروستكراوی  نه ته وه ی  هه ڵوه شانه وه ی  كاره ساتی 
ئێرانی ده رخواردی کۆمەڵگە ده ده ن. ئه وه ش ده بێته  
هۆی ئه وه ی ناڕه زایه تییه كانی خه ڵك نه گاته  ئاستی 
جــه مــاوه ری.  شۆڕشێكی  زه مینه ی  ئــامــاده بــوونــی 
جاڕی  ته نانه ت  ئه گه رچی  بیرۆكه یه   ئه و  هه ڵگرانی 
به اڵم  ده ده ن  خــوازی  دیمۆكڕاسی  و  سێكۆالریزم 
ئاسته نگی گه وره ن له به رده م كامڵ بوونی وشیاریی 
سیسته می  لــه   ڕیشه یی  گــۆڕانــی  ــه ره و  بـ سیاسی 
چ  و  بن  ده ســه اڵتــدا  له   چ  ــه وان  ئ ده سه اڵتدارێتیدا. 
هاوبه شیان  ئامانجێكی  بن  ده سه اڵتدا  ده ره وه ی  له  
هه یه  ئه ویش قوربانی كردنی دیمۆكراسی و ئازادییه  
ئێرانیدا.  وه همیی  شوناسی  پاراستنی  پێناو  لــه  
ساڵه   ســه د  له   زیاتر  ــه وه ی  ئ دوای  كه   شوناسێك 
دامــوده زگــا  هــه مــوو  بــه   و  ده كـــرێ  بــۆ  بانگه شه ی 
بنیاتنانی  هــه وڵــی  حكوومیه كانه وه   ــه زراوه   ــ دام و 
ویستی  و  هه میشه یه   لــه   ــر  الوازتـ ئێستا  ده درێ، 
شوناسخوازیی نه ته وه  په ڕاوێزخراوه كان ڕۆژبه ڕۆژ 

له  گه شه كردن دایه .

ترس له  دواڕۆژی شۆڕش و ده ره نجامه كانی به  
ئاوڕدانه وه  له  شۆڕشی ٥٧، یه كی دیكه  له و هۆكارانه یه  
ــی  ــاوه ری ــه وه ی شــۆڕشــگــێــڕیــی جــه م ــنـ ــزووتـ كـــه  بـ
خستۆته  گومان و دوودڵییه وه . به  تایبه ت به  دوای 
شۆڕشه كانی ده یه ی ڕابردووی واڵتانی عه ڕه بی و 
وه دینه هاتنی ئازادی و دێمۆكڕاسی و خۆشبژێوی، 
شۆڕشی  ده ره نجامه كانی  به رامبه ر  نیگه رانییه كانی 
ترسه   ئه و  هه رچه ند  ــردوه .  ك زیاتر  دیكه   هێنده ی 
ــی تــێــدایــه  بـــه اڵم ســتــراكــتــۆری  ــه  راســت بــه شــێــك ل
كۆمه اڵیه تی و سیاسی و ئابووریی واڵتانی عه ڕه بی 
هه ڵوێستی  هــه روه هــا  و  ئــێــران  لــه   ــاوازه   جــی زۆر 
نێوده وڵه تی به رامبه ر ده سه اڵتی سیاسی له و واڵتانه  
تاڕاده یه ك یارمه تیده ری به رده وامیی دۆخی ئارایی 
یان تێپه رنه بوون له  دۆخی ئارایی تێدایه ، له  كاتێكدا 
له   ئازادیخوازه كان  بزووتنه وه   مێژوویی  ڕیشه ی 
به   و  ئــێــران  کۆمەڵگەی  سیاسی بوونی  و  ئێراندا 
شۆڕشگێڕییه كان  جووڵه   ئامانجداربوونی  تایبه ت 
جیاوازی  ده رفه تێكی  ژێرده سته كاندا  نه ته وه   له نێو 
والتانی  له   كه   ڕه خــســانــدوه   ئێران  کۆمەڵگەی  بۆ 
تاڕاده یه ك  هۆكاره ش  ئه و  هه ر  نابینرێ.  عه ڕه بیدا 
نێوده وڵه تی.  هه ڵوێستی  سه ر  كردۆته   كاریگه ریی 
واته  ڕۆژئاواییه كان له و تێگه یشتوون ئه گه ر بوونی 
واڵتانی  لــه   دیكتاتۆر  و  خۆسه پێن  ده سه اڵتێكی 
له   ئه وه   به رژه وه ندییه كانیانه ،  پارێزه ری  عه ڕه بیدا 
ئێران ڕێژێمێكی له و شێوه یه  بۆته  هه ڕه شه  له سه ر 

به رژه وه ندییه كانیان.
شه ڕی نه رمی ده زگا سه ركوتكه ره كانی كۆماری 
و  مــه ده نــی  و  سیاسی  چــاالكــانــی  دژی  ئیسالمی 
هاوكات  و  واڵت  ده ره وه ی  و  نێوخۆ  له   پیشه یی 
ــه ڵ ســه پــانــدنــی دۆخـــی تـــرس و شــكــه نــجــه و  ــه گ ل

ئابووریی بەسیج، سپای حەزرەتی سەیدولشوهەدا، 
و  ئەسناف  بەسیجی  ڕەسوولاڵ،  حەزرەتی  سپای 

ڕێکخراوی ئیتالعاتی سپا تێیدا بەشدار بوون.
"قەرارگای ساروڵاڵ"ی سپای پاسداران، ناوەندی 
بەرپرسی سەرکوتی خۆپیشاندانەکانی  و  سەرەکی 

کوردستان و ئێرانە.
دانیان  ڕێژیم  بەرپرسانی  کۆبوونەوەیەدا  لــەو 
بە  متمانەیان  دیکە  چی  ئێران  خەڵکی  دانــاوە  بەوە 
دەسەاڵت نەماوە و ناڕەزایەتییە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
ئێران ڕوو لە هەڵکشانە. بەپێی ئەو بەڵگە نهێنییانە 
سەرهەڵدانی خەڵکی ئێران زۆر نزیکە و ناڕەزایەتییە 
کۆمەاڵیەتییەکان لە یەک ساڵی ڕابردوودا سێ هیندە 
پتر پەرەی سەندوە. بەپێی بەڵگەنامەکە محەممەدی، 
پاسدارانی  سپای  ئیتالعاتی  کۆمەاڵیەتیی  جێگری 
ڕێژیم دانی بەوە داناوە کە لە ئێستادا پر لە سەتا ٥٣ی 

ویستی  سه رنه كه وتنی  هــۆكــاره كــانــی  لــه   ــدان،  ــن زی
گۆڕانخوازانه ی خه ڵكه . كۆماری ئیسالمی له  ڕێگای 
له  هه وڵی  به رده وام  داموده زگا جۆراوجۆره كانیه وه  
كاریگه رییان  كه   دایــه   كه سایه تییانه   ئه و  شكاندنی 
له سه ر خه ڵك هه یه  و ده توانن له  ڕێكخستنی جووڵه  
ئه و  ــن.  ب بــه شــدار  شۆڕشگێرییه كاندا  و  مــه ده نــی 
ئۆپۆزیسیۆنه كانی  كه سایه تییه   به رامبه ر  سیاسه ته  
به ڕێوه   جۆراوجۆر  شێوه ی  به   واڵتیش  ده ره وه ی 
ده چێ. سه ره ڕای ئه وه ش ده زگای سه ركوتی ڕێژیم 
كه سایه تییه   و  ــخــوازان  ــازادی ئ ــه دوای  بـ ــه رده وام  ــ ب

کۆمەڵگە  له   دابڕینیان  هه وڵی  و  كاریگه ره كانه وه یه  
ده دا.

پـــه رتـــه وازه بـــوونـــی ئــۆپــۆزیــســیــۆن و نــه بــوونــی 
ئاڵترناتیڤ هۆكارێكی سه ره كیی دیكه ی به رده وامیی 
كۆماری ئیسالمییه . ئه و پرش و باڵوییه  وای كردوه  
له   خه ڵك  متمانه ی  نه توانن  ئۆپۆزیسیۆن  هێزه كانی 
الیه ك و متمانه ی نێوده وڵه تی له  الیه كی تر وه ده ست 

بێنن.
بێ متمانه بوونی  و  ده ره كی  هێزی  چاوله ده ستیی 
له   شۆڕشگێڕانه ی  ڕوحی  خۆیان،  هێزی  به   خه ڵك 
كاتێك  ته نیا  كــردوه . شۆڕشه كان  الواز  خه ڵكدا  نێو 
هه بێ  به  هێزی خۆی  بڕوای  گه ل  كه   سه رده كه ون 
كار  ڕێژیم،  به رامبه ر  ده ره كی  و گۆڕانی سیاسه تی 
نه كاته  سه ر ئیراده ی گه ل. ئه وه ی له  کۆمەڵگەی ئێران 
ده بینرێ به ڕوونی ئه وه مان پێ ده ڵێ كه  سیاسه تی 
ڕۆژئاوا به رامبه ر كۆماری ئیسالمی به رزی و نزمیی 
زۆری به خۆوه  دیتوه  و به و پێیه ش کۆمەڵگەی ئێران 
هه بووه .  هه ڵوێستانه   ئــه و  به رامبه ر  ــه وه ی  ــاردان ك
به جۆرێك كه  ته نانه ت گۆڕانی سه ركۆمار له  ئه مریكا 
كاریگه ریی له سه ر ویست و كرده ی شۆڕشگێڕی له  

ئێراندا هه یه .  
یارمه تیی  كه   نێوده وڵه تی  هــۆكــاری  گرینگترین 
و  کەمتەرخەمی  ده دا،  ئیسالمی  كۆماری  مانه وه ی 
خەمساردیی کۆمەڵگەی نێوده وڵه تی له  حاند پرسی 
مافی مرۆڤ له  ئێران دایه . كێشه كانی ڕۆژئاوا له گه ڵ 
ئێران ته نیا له  به رنامه ی ناوكی و ده ستێوه ردانه كانی 
ئێران له  واڵتانی ناوچه دا كورت كراوه ته وه و ئه وه ش 
وای كردوه  ده ستی ڕێژیم له  سه ركوتی بزووتنه وه  
به   درێــژه   بێ په روا  و  بێ  كــراوه   جه ماوه رییه كاندا 

سیاسه تی ترس و تۆقاندن بدا. 

خەڵک بە گومانەوە چاو لە دەسەاڵتی ئێران دەکەن 
و متمانەیان بە ڕێژیم نەماوە و ناڕەزایەتییەکان لە 
ئاوی  کەمیی  ئــابــووری،  قەیرانی  لەهەمبەر  ئێران، 
مزی  و  مووچە  دواکەوتنی  و  کەمی  ــەوە،  خــواردن
فەرمانبەران و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان،  کرێکاران و 

ڕوو لە هەڵکشانە.
نوێنەرانی  لە  یەکێک  نــادری،  ئەحمەد  پێشتریش 
ئەو  "بەپێی  گوتبووی:  ئێران  ڕێژیمی  مەجلیسیی 
کــراوە،  تەرخان  داهــاتــوو  ساڵی  بۆ  کە  بودجەیەی 
ئــەگــەری وەڕێ کــەوتــنــی نــاڕەزایــەتــیــی جــەمــاوەری 
یەکجار لەسەرێیە. ئەو گوتبووی لە بودجەی ساڵی 
نوێدا پارەیەکی زۆر کەم بۆ پرسە کۆمەاڵیەتییەکان 
و چارەسەری کێشە و قەیرانەکانی کۆمەڵگە تەرخان 
ناڕەزایەتییەکانی  و  خۆپیشاندان  بــەوەش  و  کــراوە 

سەرشەقام زیاتر دەبن.

ڕه حمان سه لیمی
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بەداخەوە  ڕێبەندان  ٥ی  ڕۆژی  هاتبوو،  هەواڵەکاندا  لە  هــەروەک 
شاعیری بەناوبانگی کورد “عەلی ئەشرەف نەوبەتی” ناسراو بە پەرتەوی 

کرماشانی مااڵوایی لە ژیان و لە وێژەی کوردی کرد.
بوو  کوردستان  ناودارەکانی   شاعیرە  لە  یەکێک  پەرتەو  مامۆستا 
کە شێعر و هۆنراوەکانی وێردی سەر زمانی خەڵک بە تایبەت خەڵکی 
خوارووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بوون. پەرتەو  هۆگرییەکی تایبەتی بە 
خاک و گەلەکەیەوە هەبوو، هەر بۆیە شێعرەکانی ئاوێتەی خۆشەویستیی 
نیشتمان بوون. ئەو هیچ کات لە بەرانبەر زوڵم و زۆریی دوو ڕێژیمی 
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمیدا بێدەنگ نەبوو و بە هەڵوێست و جوامێری 

و شێعرەکانی خزمەتێکی گەورەی بە زمان و ئەدەبیاتی گەلەکەی کرد.
مامۆستا پەرتەو زیاتر لە سێ هەزار بەیت و هۆنراوەی پێسکەشی 
کتێبخانەی کوردی کرد و هەوڵی دا بە زمانی پاراوی کوردی هۆنراوەکانی 

بهۆنێتەوە و لە وشە و دەستەواژەی بێگانە خۆی بە دوور بگرێ.
لە  یەکێک  کورد  گەلی  نەوبەتی  ئەشرەف  عەلی  مامۆستا  کۆچی  بە 
بە  پەرتەو  مامۆستا  خزمەتی  بەاڵم  دا،  لەدەست  ناودارەکانی  شاعیرە 
بۆ  هەستەکانی  لە  پڕ  و شێعرە  گەلەکەی  بەرگریی  ئەدەبیاتی  و  زمان 
یادەوەرییەکانی خەڵکی کوردستان و مێژووی  لەنێو دڵ و  هەتاهەتایە 
کورد و کتێبخانەی شێعر و ئەدەبیاتدا کوردی دا دەمێننەوە و  شاعیران 
و ئەدەبدۆستانی کوردستان و خەڵکی کورد بە گشتی بە ڕێزەوە سەیری 

خزمەت و ماندووبوون و گەورەیی ئەو شاعیرە نەمرە دەکەنەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای بەداخبوون لە مەرگی شاعیری 
بە  ناسراو  نەوبەتی  ئەشرەف  عەلی  مامۆستا  گەلەکەمان  بەناوبانگی 
و  بنەماڵەکەی  پێشکەشی  خۆی  سەرەخۆشیی  کرماشانی،  پەرتەوی 
بە شەریکی خەمیان  ئەدەبدۆستان و خەڵکی کرماشان  دەکا و خۆی 

دەزانێ.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
٥ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

فەرهەنگی  توێژی  و  ئێران  زانکۆکانی  و  خوێندنگە  مامۆستایانی 
ــەروەردە لــە درێـــژەی  ــ و خــانــەنــشــیــن کــراوانــی کــەرتــی فــێــرکــردن و پـ
ناڕەزایەتییەکانیان بە دۆخی ژیان و مافە سینفییەکانیان، جارێکی دیکە 
هاتوونەتەوە سەر شەقام و شەپۆلێکی دی لە ناڕەزایەتییەکانیان وەڕێ 

خستۆتەوە.
لەسەر  و  حەوتوویەوە  ئەم  سەرەتای  لە  ئاگادارن  هەمووان  وەک 
لە بەشیکی زۆری شار  "ئەنجوومەنی سێنفیی مامۆستایان"  بانگەوازی 
بە  مامۆستایان  کوردستانیشەوە  بە  ئێران  سەرانسەری  گوندەکانی  و 
و  مووچە  خانەنشینی،  مــووچــەی  دابینکردنی  ــی  داواکــردن مەبەستی 
پلەبەندی وەک یەک و، هەروەها داواکاری بۆ ئازادکردنی هاوپیشەکانیان 
دەربڕین  ناڕەزایەتی  و  مانگرتن  بەشێوەی  ڕێژیمدا،  بەندیخانەکانی  لە 
نەچوونەتە سەر کار و لەسەر داواکارییەکانیان پێداگر بوون. وتەبێژی 
ئەنجوومەنی سێنفی مامۆستایان دەڵێ ئەم ناڕەزایەتییانە سێ سەد شاری 
ئێرانی گرتۆتەوە و هەر لەم بانگەوازەدا داوا لە قوتابییان و خوێندکاران 
و  خۆپێشاندان  ڕیــزی  بێنە  مامۆستایان  لە  پشتیوانی  بۆ  کە  ــراوە  ک

ناڕەزایەتییەکانەوە.
ڕەوشی  هەمبەر  لە  ناڕەزایەتییەکانیان  و  مامۆستایان  دادخــوازیــی 
خوێندن لە قوتابخانەکان وەک نەمانی ئاسەواری خوێندنی بەخۆرایی بۆ 
هەمووان، بەڕێوەنەچوونی گەاڵڵەی پلەبەندی، هەاڵواردنی سیستماتیک، 
و هەروەها ڕێگری لە خوێندن بە زمانی دایک و دواکەوتنی مووچە و 
حەقدەستەکان مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە. بەاڵم کاربەدەستانی 
ڕێژیم نەک هەر تا ئێستا واڵمی داوا ڕەواکانی مامۆستایانیان نەداوەتەوە، 
بەڵکوو بەشێک مامۆستایانیان خستۆتە بەندیخانە و لە زۆر شوێن لە الیەن 
هێزەکانی بە ناو دژە شۆڕش بێڕێزی بە مامۆستایان کراوە و ئەشکەنجە 
ئیتالعاتییەکانی کۆماری  و  ئەمنییەتی  ناوەندە  ئازار دروان. هاوکات  و 
ئیسالمیی ئێران لە ترسی گەشەسەندنی ئەو ناڕەزایەتییانە هەوڵی گرتن، 
دەدەن.  ڕەواکانیان  داوخوازییە  بردن و چەواشەی  بەالڕێدا  سەرکوت، 
کە  بووە  ئەوە  هەوڵیان  هەموو  ماوەیەدا   لەو  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە 
بخەنە  ڕەواکانیان  داخوازییە  و  مامۆستایان  ناڕەزایەتیی  سەربەخۆیی 
ژێر پرسیار و وا نیشان بدەن کە دەستی دەرەکی لە پشت وەڕێ خستنی 

ناڕەزایەتییەکانەوەن.
لە خزمەت  پێشەنگی کۆمەڵگە کە هەردەم  توێژی  مامۆستایان وەک 
پێگەیاندن و بەرەوپێشبردنی کۆمەڵگە دان، لە ماوەی زیاتر لە چل ساڵی 
ڕابردوودا لە الیەن بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە و کاربەدەستان و ئۆرگانە 
پێوەندیدارەکانەوە پشتگوێ  خراون و بایەخێکی ئەوتۆ بە کار و ئەرک و 
خزمەت و ژیانیان نەدراوە. وەک چۆن لە پڕۆژە یاسای بودجەی ئەمساڵدا 
بودجەی ناوەندە ئەمنیەتی و سەربازی و ئیدئۆلۆکیکییەکانی ڕێژیم چەند 
سەت بەرابەر زیاد دەکرێ، کەچی سەرەڕای ئاوسانی ئابووریی سەتا 
٥٠ بەاڵم مووچە و مزی مامۆستایان سەتا ١٠ دەجێتە سەرێ. سەرباری 
بیروڕا  دەربڕینی  و  مافەکانیان  داواکردنی  لەسەر  جار  زۆر  ئــەوەش 
دەگیرێن و سزای قورسی بەندکردنی درێژخایەنیان بەسەردا دەسەپێ. 
لەو نێوەدا ڕەوتی سەرکوتی مامۆستایان و بێ بایەخ کردنی مافەکانیان 
لە کوردستان دیارتر و بەرهەستتر لە ناوچەکانی دیکەی ئێرانیش بووە 
فارسی  بە زمانی غەیرە  وانەگوتنەوە  لەسەر  و زۆر جار مامسۆتایان 

کەوتوونەتە بەندیخانەوە و سەرەتاییترین مافەکانیان پێشێل کراون.
پشتیوانی  وێڕای  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
و  چین  هەموو  لە  داوا  مامۆستایان،  ڕەوای  و  بەرهەق  خواستی  لە 
توێژەکانی کۆمەڵگە دەکا کە هاوپشت و پشتیوانی مامۆستایان بن و لە 
خەبات و تێکۆشانی ئەوان کە لەپێناو دەستبەری داهاتوویەکی گەش بۆ 

کۆمەڵگەیە، پشتیان بەرنەدەن و لەگەڵیان بمێننەوە.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٣ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

پەیامی هاوخەمیی حیزبی دێموکرات 
بەبۆنەی کۆچی دوایی پەرتەو کرماشانی

ناوەندی هاوکاری: ویست و داخوازیی 
مامۆستایان بەرحەق و ڕەوان

وتووێژی بەهێز و هێزی وتووێژ

یان  نێوان دوو  لە  لە کردەوەیە  وتووێژ جۆرێک 
چەند کەس و ڕێگایەکە بۆ پێوەندی لەنێوان خەڵک 
بەپێی داب و نەریتی هەر کۆمەڵگەیەک. لێکۆڵینەوەی 
و  جۆر  موتااڵی  کە  کۆمەڵناسی  لە  لقێکە  گفتوگۆ 
پێکهاتەی ڕەفتاری ئینسانی دەکا و قووڵتر دەڕوانێتە 
لەوە  باس  زانایان  وەک  هەر  گفتوگۆ.  ڕەفتارەکانی 
دەکەن کە وتووێژ بەر لەوەی کە پێوەندییەک بێ بۆ 
بە قەناعەت گەیاندن یان دژایەتی کردن، پێوەندییەکە 
گفتوگۆ  ڕاستیشدا  لە  و  تێگەیشتن  و  تێگەیاندن  بۆ 
ڕێگەیەکە بۆ زانین و خۆی بەشێکە لە بازنەی ژیری. 
کە وایە دەتوانین بڵێین گفتوگۆ پێوەندییەکە لە نێوان 
دوو تاک، دوو کۆمەڵگە، دوو واڵت یان باشتر بڵێین 
بەردەنگی  دوو  لە  زیاتر  یان  دوو  کە  پێوەندییەکە 

هەبێ. 

وتووێژ و دانوستان شێوە و چوارچێوەی تایبەت 
بەپێی دۆخ، کات، زەمەن و جۆری  بە خۆی هەیە. 
لەو  یەکێک  دەگـــۆڕدرێ.  خواستەکان  و  پێوەندی 
ئامرازانەی کە مرۆڤ بەپێی تەمەنی شارەستانییەتی 
خۆی گرینگی پێداوە یان پێویستی پێی بووە و تاکوو 

ئێستاکەش پێویستی پێیەتی، گفتوگۆیە.
لە ژیانی  دانەبڕاوە  لە ڕاستیدا گفتوگۆ بەشێکی   
گفتوگۆ  بێ  ژیانێکی  ناکرێ  بنەڕەتدا  لە  و  مــرۆڤ 
بــێ. قسەکردن، دوانـــدن، داوا  ــارادا  ئ لە  بۆ مــرۆڤ 
کردن و کۆمەڵیکی زۆر لەو دەستەواژانە، هەمووی 
بابەتە کە مرۆڤ و گفتوگۆ،  ئەو  دەگەڕێنەوە سەر 
بکەر و کردەوەی یەکترن کە هیچیان بێ ئەوی دیکە، 
ئیمکانی نییە. بناغەی هەموو پێوەندییەکان گفتوگۆیە 
و ئەوە لە ڕاستیدا یەکێک لە پێوەرەکانی پێناسەکردنی 
کۆمەڵگە یان پێکهاتنی کۆمەڵگە وتووێژە. گفتوگۆش 
وەک تەمەنی مێژووی مرۆڤ لە ئاڵوگۆڕی بەردەوام 
لێكدانەوەی جۆراوجۆردا  تاریف و  پێشکەوتن و  و 
ــەبــەردەم  بـــووە و لــە مــێــژووی هــاوچــەرخــیــشــدا، ل
کە  دەڕوا  ئاقارەدا  بەو  جیهان  چونکە  ئاڵوگۆڕدایە؛ 
کێشە و ئارێشەکان بە تایبەت کێشەی نێوان واڵتان 
لەسەر بەرژەوەندییەکانیان بە زمانی قسە و پێکهاتن 
زۆر  و  زەبر  بۆ  پەنا  ئەوەیکە  تا  بکەن،  چارەسەر 
بەو  لەو ســەردەمــەدا  تر واڵتــان  زمانێکی  بە  ببەن. 
لە  بەهێزتر  زمانێکی  گفتوگۆ  کە  گەیشتوون  ئاستە 
زمانەکانی تری ویست و خواستەکانە کە دەتوانرێ 
کەڵکی لێ وەربگیردرێ و بە خەسارێکی کەمتر لە 
درێژماوەدا، داخوازییەکان و بەرژەوەندییەکانی پێ 

بپارێزرێ. 
تایبەتمەندیی  و  حاڵەت  گفتوگۆ  زمانی  و  گفتوگۆ 
جۆراوجۆر بە خۆیەوە هەیە. تەنانەت بۆ هەر کەیس 
هەیە.  جیاوازیی  شوێن  و  دۆخ  بەپێی  بابەتێک  و 
بە  و  کە چۆن  بەرانبەرە  الیەنەکانی  هونەری  ئەوە 
چ شێوەیەک لەسەر مێزی گفتوگۆ هەوڵی پاراستنی 
و  خواست  وەدەستهێنانی  و  بەرژەوەندییەکانیان 
بەرژەوەندی زیاتر بدەن. جیا لەوانەش داهێنان  لەو 
کە  ئــەوەی  و  دەگێڕێ  گرینگ  ڕۆڵیکی  پرۆسەیەدا 
و سنوورەکان  بکرێن  دیاری  وردەکارییەکان چۆن 
سەبارەت بە جۆری پێوەندی و گفتوگۆ چۆن دیاری 
دەکرێن، دەگەڕێتەوە سەر ئاستی وشیاری، ژیری و 
دەبێ  گفتوگۆ خۆی  ڕاستیدا  لە  الیەنەکان.  زانیاری 
وەک زانستێکی جیا چاو لێ بکرێ و لە بازنەیەکی 
تایبەتیدا تاریف و ڕوون بکرێتەوە و بایەخێکی زۆری 
پێ بدرێ. ئێستا زۆربەی واڵتە زلهێزەکان، گفتوگۆ 
وەک چەکێکی بەهێز و کاریگەر چاو لێ دەکەن کە 
مەشروعییەتی یاسایی و نێودەوڵەتیشی لە پشتە. لە 
لە  دەگا،  الیەنەکان  پەسندی  بە  کە  گفتوگۆ  ئاکامی 
دەبــردرێ  نێو  گرێبەست  بە  یاسادا  و  ماف  باسی 

مەجبوور  زەنگێک  و  زەبــر  هیچ  بێ  الیەنەکان  و 
بابەتانە  ئەو  هەموو  نێوەرۆکی  بە  پێبەندبوون  بە 
هــاتــوون؛  گرێبەستەکەدا  نــێــوەرۆکــی  لــە  کــە  دەکــا 
خااڵنەی  و  ماف  بەو  پێبەندنەبوون  کە  هەرچەند 
الیەنی  کە  ئــەوەی  دەبێتە هۆی  کــراون،  قبووڵ  کە 
دیاریکراو  یان  یاسایی  ڕێوشوێنی  بەپێی  بەرانبەر 
لە گرێبەستەکەدا، گوشار بخاتە سەر الیەنەکەی تر 
یان  بۆ بەجێهێنانی ئەرک و حاڵەتە دیاریکراوەکان 

قەرەبووکردنەوەی جێبەجێ نەکردنی بەڵێننامەکە. 
ئەوەی کە گرینگە ئاماژەی پێ بکرێ، ئەوەیە کە 
بۆ  پێویستە  کۆڵەکەی  و  بنەما  کۆمەڵێک  گفتوگۆ 
مەبەستی  بە  الیەنەکان  کاتێک  یانی  بــوون.  بەهێز 
پێکهاتن یان قسەکردن لەسەر بابەت یان کێشە یان 
باسەکان کۆ دەبنەوە، دوو مەسەلە ڕۆڵی سەرەکی 
کە  مانایە  بــەو  گفتوگۆیە،  هێزی  یەکەم  دەگــێــڕن؛ 
لەسەر  هێزێکەوە  چ  بە  الیــەن  یا چەند  الیــەن  دوو 
هەتا  ــان  ــ ڕووداوەکـ بچووکترین  دادەنــیــشــن.  مێز 
گەورەترینیان کاریگەریی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ 
بەپێی پێویست لەسەر پڕۆسەکە دادەنێ. هەربۆیەش 
لە گفتوگۆدا بە تایبەت لە گفتوگۆی سیاسیدا، جگە لە 
ڕەچاوکردنی دۆخی سیاسیی الیەنەکان سەبارەت بە 
خۆیان و بە یەکتر، پێویستیانە کە ڕۆڵ و کاریگەرییە 
لە ناوچە و جیهانیش بە هەمان ڕادە  سیاسییەکان 
لەسەر  هەبێ  خوێندنەوەیان  و  بگرن  لــەبــەرچــاو 
کە  دۆخەی  ئەو  و  خۆیان  لەسەر  کارتێکەرییەکان 
بێ.  بەسەردا  ئالوگۆڕی  یان  پێکی بێنن،  دەیانهەوێ 
گفتوگۆدا،  لە  بەهێزی  کە  ئاماژەیە  جێگەی  ئەوەش 
زۆر  لە  هەیە  توانا  و  هێز  کۆمەڵێک  بە  پێویستیی 
نیزامی،  ئابووری،  بوارەکانی  لە  تایبەت  بە  بــواردا، 
و  دیکە  واڵتانی  لەگەڵ  پێوەندی  چۆنیەتیی  و  ڕادە 

دۆخی نێوخۆی واڵت.

ــەی کــاتــەکــانــی مــێــژووی  ــ ــە زۆربـ ــە ل ــەوەی ک ئــ
یەکێکە  ئێستاش  و  گێڕاوە  سەرەکی  ڕۆڵی  مرۆڤدا 
کە  ئــابــووریــیــە،  گفتوگۆکاندا،  لــە  دەورگــێــڕانــی  لــە 
چۆنیەتیی  قــورس  چەکێکی  وەک  ســەردەمــەدا  لەو 
و  بـــەرژەوەنـــدی  هەڵوێستەکان،  ڕێککەوتنەکان، 
داڕشتنەکان و زۆربەی چۆنیەتیی بەرەوپێشچوونی 
پێوەندییەکان و چوارچێوەکان دیاری دەکا. لە الیەکی 
دیکەوە مێدیاکان، ڕای گشتی، کولتوور و کۆمەڵگەش 
بکرێ.  لێ  چاوپۆشییان  ناکرێ  کە  ماتەوزانەن  لەو 
بە تایبەت کولتوور کە خۆی بەشێکی دانەبڕاوە لە 
لە  بۆ  ڕێخۆشکەر  ئامرازێکی  وەک  کە  گفتوگۆکان، 
یەکتر نیزیک بوونەوە یان دوور کەوتنەوە لە هێندێک 
بابەت و باس کەڵکی لێ وەردەگیرێ. زۆر سادەتر 
لە  بڵێین هەر پوتانسییەلێک کە هەر یەک  دەتوانین 
بەرانبەرەکان لە بازنەی هێز، دەسەاڵت، ئیمکانات و 
لە دەسکەوتەکانی خۆیان هەیانە، لە ڕەوتی گفتوگۆ 
گفتوگۆ،  دیکەی  الیەنەکی  بــەاڵم  دەگــێــڕێ.  ڕۆڵ  ا 
گفتوگۆی بە هێزە، کە بەشێکە لە پڕۆسەی گفتوگۆ. 
ئەوەی کە کام الیەن لەو دووانە زیاتر کەڵک لە کام 
یەک لەوانە وەردەگرێ، دەگەڕێتەوە سەر پوتانسیەل 
و ئیمکانات و تواناکانی خۆی. بەاڵم گفتوگۆی بەهێز 

چییە؟
دەکرێ بگوترێ ئەو گفتوگۆ و باسەیە کە الیەنێک 
و  شیکردنەوە  و  بابەتەکان  بەرباسی  هێنانە  بە 
وێناکردنی حاڵەتەکان لە کورت ماوە و درێژماوەدا، 
مەبەستی  کە  بگەیەنێ  قەناعەتە  بەو  بەرانبەرەکەی 
و  پێکهێنان  ئەو  یان  حاڵەتانە  ئەو  دیاریکردنی  لە 
تێبینییانە، بەرژەوەندیی دوو الیەن زیاتر دەپارێزێ 
بۆ  ــان  خــەســارەک ــە  ل پێشگیری  هـــۆی  دەبــێــتــە  و 
الیەنێک  کە  دیتراوە  نموونە  بۆ  الیــەن.  هــەردووک 

بووە،  کەمتر  بەرانبەر  الیەنی  لە  گفتوگۆی  هێزی 
و  بکا  ساز  بەهێز  گفتوگۆیەکی  توانیویەتی  بــەاڵم 
دەسکەوت و گرێبەستێکی باشیش پێک بێنێ. ئەوەی 
کە ڕوونە لەسەر مێزی گفتوگۆ، هیچکات دوو الیەنی 
دەگەڕێتەوە  ئەوەش  نەبوون؛  ئاستێکدا  لە  بەرانبەر 
سەر هەموو ڕەهەند و حاڵەتەکان و دۆخی واڵتان. 
و  دەسەاڵتێک  لەنێوان  گفتوگۆ  ئەگەر  تایبەت  بە 
بێ.  ــەدا  واڵت لــەو  ئارایی  بزووتنەوەیەکی  و  بــزاڤ 
ئەوە ڕوون و ئاشکرایە کە  هێزی بەرانبەرەکان نە 
نابەرابەرە.  زۆریش  بەڵکوو  نییە،  هاوسەنگ  تەنیا 
وایە  بەهێز خۆی وەک چەکێک  گفتوگۆی  هەربۆیە 
الیەنی  لەگەڵ  گفتوگۆی  هێزی  کە  بەرانبەرێک  بۆ 
ئەوە  بۆ  نییە.  هاوسەنگدا  ئاستێکی  لە  بەرانبەری 
دەبێ جیا لە لێکۆڵینەوە و وردبوونەوە لەسەر ویست 
و  الواز  خاڵی  دەبێ  خۆت،  الیەنی  داخوازەکانی  و 
لەسەر  کاری  بناسی،  بەتەواوی  بەرانبەر  بە هێزیی 
بکرێ و لە هەمان کاتدا ئەوە ڕوون بێتەوە کە چۆن 
دەکرێ ئەو خااڵنە بکرێنە مەسەلە یان ببنە ئامانج بۆ 
شوێندانەری لەسەریان. لە ڕاستیدا بەرانبەرێك کە 
نییە،  بەرانبەریدا  ئاستی الیەنی  لە  گفتوگۆی  هێزی 
دەبێ بتوانێ گفتوگۆیەکی بەهێز ساز بکا کە دوور 
ئیمکانات و زەرفییەتەکانی خۆی  لە ڕاستییەکان و 
ویست  جــۆری  ســەر  دەگەڕێتەوە  ــەوەش  ئ نەبێت. 
کردن  هەڵسوکەوت  چۆنیەتیی  و  داخوازییەکان  و 
و  داهێنان  هێزی  هەروەها  و  خۆی  دۆخــی  لەگەڵ 
گفتوگۆیەکی  سەری  هێنانە  بۆ  حاڵەتەکان  گۆڕینی 

بەهێز.  
ئەگەر بێینە سەر مەسەلەی ڕۆژهەاڵت و خەباتی 
داخوازییەکانی  و  ویست  لەسەر  دێموکرات  حیزبی 
ئەوە  مێژوو  کوردستان،  بەشەی  لەو  کورد  گەلی 
دەردەخا کە حیزبی دێموکرات لە ڕۆژی یەکەمەوە 

لەسەر ویست و خواستی گەلی کورد سوور بووە و 
بە شانازییەوە ئەرکی نوێنەرایەتیی خەڵکی وەئەستۆ 
دۆخ  بەپێی  تێکۆشانێک  و  هەوڵ  هیچ  لە  و  گرتوە 
بەاڵم  نــەکــردوە.  کۆتایی  ئیمکانات  و  زەرفییەت  و 
ئەوەی کە لە نێو حیزبدا جێی سەرنجە، ئەوەیە کە 
دیالۆگ و گفتوگۆ جێگە و پێگەیەکی زۆر بەبایەخی 
لێکدانەوەی  بە وردبینی و  هەیە و ئەوەش دەکرێ 
کە  دابندرێ  دێموکرات  حیزبی  دوکتوورینی  باشی 
کاتی شەڕ  لە  تەنانەت  و  هەلومەرجێکدا  لە هەموو 
و پێکدادان لەگەڵ دەسەاڵتی دژە گەلیی حکوومەتی 
و  دانوستان  بۆ  خــۆی  ئامادەگی  هــاوکــات  ئــێــران؛ 
دانیشتن لەسەر مێزی وتووێژ دەربڕیوە. لە ڕاستیدا 
ڕاستییەکانی  هەڵسەنگاندنی  بە  دێموکرات  حیزبی 
تێگەیشتنێکی  و  پوتانسییەلەکان  و  واڵت  نێوخۆی 
باش لەو ڕاستییە کە وتووێژ و گفتوگۆ لە ئاکامدا 
ئەو  کێشەکانە،  زۆری  هەرە  زۆربــەی  چارەسەری 
ڕەخساندنی  بۆ  ئەساس  و  پێوەر  کردۆتە  ڕەوتەی 
بۆیە بۆ  ئامانجەکان. هەر  ئاکام گەیشتنی  بە  هەلی 
حیزبێکی سیاسی کە دژی سیاسەتەکانی دەسەاڵتی 
بۆ  گرینگە.  بەهێز  گفتوگۆیەکی  پێکهێنانی  ــە،  واڵت
نموونە یەکێک لە ڕێگەکان ئەوەیە کە بەپێی دۆخی 
ئێران و لە کاتی ئێستادا، بە ڕەچاو کردنی زۆرینە 
دەسەاڵت،  ئۆپۆزیسیۆنی  بااڵنسی  و  کەمینەکان  و 
بەهێز  گفتوگۆیەکی  تەنیا  نە  کە  بێ،  پێک  بەرەیەک 
ئاراوە، بەڵکوو بتوانرێ هێزێکی گفتوگۆش بە  بێتە 
بەشە  بەو  بوونەوە  نیزیک  یان  گەیشتن  مەبەستی 
لە ئامانجە دیاریکراوەکان و هاوبەشەکان، لە نێوان 
بەرەی پێکهاتوو پێک بهێندرێ و ئاڵوگۆڕی بیروڕای 

لەسەر بکرێ.

زانیار حوسێنی

الیەنێک کە هێزی گفتوگۆی لە ئاستی الیەنی بەرانبەریدا نییە، دەبێ 
بتوانێ گفتوگۆیەکی بەهێز ساز بکا کە دوور لە ڕاستییەکان و ئیمکانات 
و  ویست  دەگەڕێتەوە سەر جۆری  ئەوەش  نەبێت.  زەرفییەتەکانی خۆی  و 
داخوازییەکان و چۆنیەتیی هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ دۆخی خۆی و هەروەها 
هێزی داهێنان و گۆڕینی حاڵەتەکان بۆ هێنانە سەری گفتوگۆیەکی بەهێز

ــرات بە  ــوکـ ــمـ دێـ ــی  ــزب ــی ح
ڕاستییەکانی  هەڵسەنگاندنی 
پوتانسییەلەکان  و  واڵت  نێوخۆی 
ــەو  ل ــاش  بـ تێگەیشتنێکی  و 
گفتوگۆ  و  وتــووێــژ  کە  ڕاستییە 
ــەی  زۆرب چــارەســەری  ئاکامدا  لە 
ئەو  کێشەکانە،  زۆری  ــەرە  هـ
ئەساس  و  پێوەر  کردۆتە  ڕەوتەی 
ئاکام  بە  هەلی  ڕەخساندنی  بۆ 
گەیشتنی ئامانجەکان. هەر بۆیە 
دژی  کــە  سیاسی  حیزبێکی  بــۆ 
واڵتە،  دەسەاڵتی  سیاسەتەکانی 
بەهێز  گفتوگۆیەکی  پێکهێنانی 

گرینگە.
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دەوڵەت یارمەتیی خەڵک دەدا یان زیانیان پێ دەگەیەنێ؟
"ناسەقامگیریی دەروونی" لە ئێران

ــۆ ئـــەو ئــێــرانــیــیــانــەی زەخــتــەکــانــی ئــابــووری،  ب
ــون،  ــڕی ــی و ســیــاســی بــڕســتــی لـــێ ب ــدروســت ــەن ت
ــرا،  پــەرەئــەســتــانــدنــی گــۆڕســتــانــی بــەهــەشــتــی زەهـ
مەزنترین گۆڕستانی تاران، ناتوانێ گاڵتەجاڕییەکی 

مێژوویی تەنگەتاوتر بێ.
ئەوە لەوێ بوو کە ئایەتوڵاڵ ڕوحوڵاڵ خومەینی، 
فێبریواری ١٩٧٩  لە  تاراوگە،  لە  کاتی گەڕانەوە  لە 
"ژیانێکی  بەڵێنی  شۆڕشە ئیسالمییەکەی دامەزراند، 
ئێرانییەکان  بە  ڕەزامەندیی"  لە  پڕ  و  دەوڵەمەندانە 
دا و پێی گوتن چاوەڕوانی شتی زیاتر لە خانووی 
نوێ، ئاو و کارەبا و سواریی ئوتوبوسی بەخۆڕایی 
بکەن. ئەو مەال کاریزماتیکە شیعەیە ڕایگەیاند: "بەو 
شتانە ڕازی مەبن، ئێمە الیەنی مەعنەویی ئێوە بەرز 

دەکەینەوە."
ــەوەشــدا، ٤٣ ســاڵ دواتـــر و لــە مانگی  لــەگــەڵ ئ
دێسەمبەردا زۆر هەواڵ باڵو بوونەوە کە بە هۆی 
زەختی ئابووری دزرانی کێلی قەبران لە بەهەشتی 
زەهرا و گۆڕستانەکانی دیکەی سەرانسەری واڵت 
نــاوی  ســڕیــنــەوە  دوای  دزەکـــان  و  داوە  ڕوویـــان 
مردووەکە لە سەر کێلەکان، ئەوان بە نرخی کەمتر 

دەفرۆشنەوە.
سووکایەتی بە گۆڕستان هەر چەند ناخۆش بێ، 
بۆ ئێرانییەکان ئەوە تەنیا نیشانەیەکی دیکەی دابەزین 
لە خەونی بەرزکردنەوەی الیەنی مەعنەوییە. دەگەڵ 
لێک هەڵوەشانی ئابووری، بێجگە لە چاوەڕوانییەکی 
نیشانەی  دەوڵـــەتـــەوە،  لــەالیــەن  یارمەتی  بــۆ  کــەم 
خۆکوژیی  ڕێـــژەی  ــەرچــاوی  ب هەڵکشانی  دیــکــە، 
خزمەتگوزارییە  و  ــاری  ــ داواک پەرەئەستاندنی  و 

ڕاوێژکارییەکانە. 
بەرەبەرەکانی  هێزی  ســەرۆکــی  دێسەمبەر،  لە 
زالی،  عەلیڕەزا  دوکتور  تــاران،  لە  کۆرۆنا  دەگــەڵ 
لێدوانێکی دا کە بۆ مانشێت دەبێ. ئەو گوتی یەک لە 
سەر سێی خەڵکی واڵت گیرۆدەی "تێکچوونی باری 

تەندروستیی دەروونی" بوون.

شیرین  خاتوو  نۆبێل،  ئاشتی  خەاڵتی  بـــراوەی 
ئەنستیتۆی  لە سێمینارێکی  و  تورکیەڕا  لە  عەبادی 
خۆرهەاڵتی نێوەڕاست، کە بنکەکەی لە واشینگتۆنە، 
مرۆڤ  دیکتاتۆڕانەدا،  وەهــا  ژینگەیەکی  "لە  گوتی 
ــە کــیــس دەدا و هــەســتــی ڕێــز  ل خــۆیــەتــیــی خـــۆی 
لەنێو  بــوون  بەخۆ  ــڕوا  ب و  دادەبـــەزێ  لەخۆگرتن 

دەچێ و بشێویی دەروونیی مرۆڤ گەشە دەکا."
زەختی  بە  هەستیان  دنیا  نەتەوەیەکی  هەموو 
دەروونی بەهۆی کۆڤید-١٩ کردوە. لێکۆڵینەوەیەک 
لە سەر ٢٠٤ واڵت کە لەالیەن النسێت بەڕێوە چووە 
و لە ئۆکتۆبری ڕابــردوودا باڵو کرایەوە، بۆ وێنە، 
بەو ئاکامە گەیشت کە لە٢٠٢٠دا ڕێژەی "خەمۆکیی 
بەرباڵو" و نیگەرانیی پێوەندیدار بە پەتای کۆرۆناوە 

لە ئاستی جیهانیدا زیاتر لە ٪٢٥ بەرز بۆتەوە.
ــارەی پــەتــای کـــۆرۆنـــاوە، دامــودەزگــاکــانــی  لــە بـ
تەندروستیی  ڕێکخراوی  لەالیەن  ڕاستیدا  لە  ئێران 
داهێنەرانە  "هەڵوێستی  بۆ  کــران  ستایش  جیهانی 
بە  دەروونـــی  ساخڵەمیی  خزمەتگوزارییەکانی  لە 
شێوەی گشتی،" کە لەواندا السایی "شێوە باشەکانی 
بەروڕووبوونەوە لە الیەن واڵتانی دیکەی دنیا"یان 

کردۆتەوە.
سێ  جیهانی،  تەندروستی  ڕێکخراوی  بەگوێرەی 
حەوتوو دوای ئاشکرابوونی یەکەم دۆخی کۆڤید-١٩، 
کاربەدەستانی تەندروستیی ئێران هێڵێکی نەتەوەیی 
لە  ڕا هێنراو  "کارمەندانی  بە  سەرهێڵیان  یارمەتی 
کردنی  پێشکەش  بۆ  دەروونی  تەندروستیی  بەشی 
خزمەتگوزاری تاکەکەسیی" دامەزراند کە بە شێوەی 
نۆ  لە  کەسیان   ٥١٣٠ وەاڵمــی  ڕۆژانــە  مامناوەندی 

مانگی یەکەمی پەتایەکە داوەتەوە.
بەاڵم بێجگە لە کۆڤید-١٩، نەهامەتیی ئێران بەهۆی 
بێ دەروەستیی  ئەمریکا،  ئابلۆقەکانی  لە  کۆیەک 
کە  ڕێژیمێک  و  ویشکەساڵی  دەوڵـــەت،  ئابووریی 
بەگشتی وەک دۆزەرەوەی ڕێگاچارەی گیروگرفتان 
سەیر ناکرێ بەڵکوو وەک سەرچاوەی ئازارچێشتنی 
هاوواڵتیانە، قووڵتر بۆتەوە. بەکردەوە، کۆی زەختی 
سەر ئێران، تەندروستی دەروونیی ئەو واڵتە دەکاتە 

شتێکی تاقانە و ئاکامەکەی شتێکە کە لێکۆڵەرەوان 
پێی دەڵێن پەرەگرتنی "کولتووری خەمۆکی."

بەشی  ســەرۆکــی  حەکیمی،  مــوژگــان  ــور  ــت دوک
بە  لۆس ئانجێلێس،  لە  تــورۆ  کۆلێژی  دەرونناسیی 
نێوەڕاستی  خــۆرهــەاڵتــی  ئەنستیتۆی  سێمیناری 
گوت، "واڵتان تووشی دۆخی خەمۆکی دەبن. بەاڵم 
سیاسەت دەتوانێ یەکالکەرەوە بێ، ئازادیی دەتوانێ 

یەکالکەرەوە بێ."
توندئاژۆ  کــە  دەکـــەن  ــەوە  ب ئــامــاژە  نیشانەکان 
جومگەکانی  سەرجەم  کۆنتڕۆڵی  کە  سیاسییەکان، 
خەریکە  گرتووە،  بەدەستەوە  دەوڵەتیان  دەسەاڵتی 
ــن،  ــێ دان بــە جــیــددی بــوونــی گــیــروگــرفــتــەکــە دادەن
ــنــەوەی  دۆزی بــە  پێشتریەتییان  هێشتا  ئەگەرچی 

ڕێگاچارەکان نەداوە.
کاربەدەستە پلەبەرزەکان دانیان بە دژوارییەکان 
و  کـــردوە  نــەخــدیــان  دراوی  پێشنیاری  و  دانـــاوە 
لەگەڵ  داوە.  ئابووریان  چارەسەرکردنی  بەڵێنی 
ئەوەشدا، فەرهاد مۆئمێنی، بەڕێوەبەری ئەنستیتۆی 
ناحکوومیی لێکۆلینەوە ئایینی و ئابوورییەکان دەڵێ، 
لەسەر  سەرەکی  کاریگەریی  سیاسی  خەیاڵپاڵویی 

تەندروستیی دەروونیی گشتی هەبووە. 
باسکی  کاربەدەستانی  بە  نۆڤەمبەر  لە  موئمێنی 
کۆمەاڵیەتیی  ئاسایشی  ڕێکخراوی  توێژینەوەی 
خەڵک  پێوەندیی  کــە  کاتێکدا  "لــە  ــوت،  گ دەوڵــەتــی 
ئێمە  دەبــێ،  خراپتر  دەسەاڵتدار  سیستەمی  دەگــەڵ 
پاشقولدان،  ناسەقامگیری،  بێ متمانەیی،  تووشی 
ــاددەی  ــوون بــە مـ ــرۆدەب ــی ــنــی ڕەوشــتــی، گ دابــەزی
سڕکەر، گەندەڵیی، خۆکوژیی، گیروگرفتی دەروونی، 
تەاڵق  ڕێــژەی  چوونەسەری  ــی،  دەروون نەخۆشیی 
ئــەو هــۆشــداریــی دا، "سیستەمی  ــن."   ــی ــاد. دەب ت و 
دیتنی  لە   ... چاودێریی  و  لێکۆڵینەوە  ]دەوڵەتیی[ 

ئاشکراترین دیاردەکان ناسەرکەوتوویە."
لە ئێرانی ئەمڕۆدا، هەاڵوسانی نرخەکان، هەژاری، 
هەموویان  خۆکوژی،  ڕێژەی  و  بێ هیوایی  هەستی 

بەرەو هەڵکشانن. بێگومان، ئاماری فەرمی ئاشکرای 
دەکەن کە ڕێژەی ئەوانەی لە "هەژاریی تەواو" دان 
لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا بۆتە دوو هێندە و 
٣٠ میلیۆن ئێرانی، واتە زیاتر لە یەک لەسەر سێی 

حەشیمەت، دەگرێتەوە.
بەگوێرەی ئاماری دەوڵەت، مانگی ڕابردوو رێژەی 
هەاڵوسانی سااڵنە گەیشتە ٪٤٣،٤ و نرخی بەشێک 
لە خواردەمەنی نزیکەی ٪٨٠ زیادی کرد. لە تاران، 
بازاڕی  لە  هەژاریی  ئاستی  زیندووی  نموونەیەکی 
مەزنی میوە و سەوزەمەنی، شوێنێک کە فرۆشیاران 
ماوەبەسەرچووەکان،  و  زیاندیتووەکان  بەرهەمە 
دەکـــەوێ.  دەر  دەفــرۆشــن،  ئــێــواران  ٧ی  کاتژمێر 
کــڕیــاران بــە ڕیــز ڕادەوەســتــن تــا کەڵک لــە نرخە 

داشکاوەکان وەرگرن.
ــان  دەی ئــەزمــوونــی  کــە  ئێرانی  ڕۆژنــامــەوانــێــکــی 
ساڵەی هەیە و لە الیەن کەسێکەوە کە لە ژێرخانی 
گوتی،  ناسێندرا،  پێ  بازاڕەی  ئەو  دەژی  ماڵەکەیدا 
"ڕاستییەکەیت بوێ، من بەڕاستی سەرم سووڕ ماوە 

چۆن خەڵک هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەوەدا دەکەن."
ئەو دەڵێ بەگوێرەی ئاماری نوێ لەالیەن یەکیەتیی 
ناوەندیی خواردەمەنی، ئاستی خواردنی گۆشت بە 
دابەزیوە،  ڕابـــردوودا ٪٥٠  دەگــەڵ ساڵی  ــەراورد  ب
لە  کەڵکوەرگرتن  ماوەیەدا  هەمان  لە  کە  کاتێکدا  لە 
دابەزیون   ٦٠٪ نزیکەی  شیرەمەنی  بەرهەمەکانی 

چونکە نرخەکانیان ٪٧٠ چۆتە سەر.
نــاوی  ــردووە  ــ ک داوای  کــە  ڕۆژنــامــەنــووســەکــە 
کاریگەریی  هــەروەهــا  "ئــەوە  دەڵــێ:  نەدرکێندرێ، 
هــەبــووە، چونکە  دەروونــیــی خەڵک  دۆخــی  لەسەر 
توانایی  پێشدا  کە  بکڕن  شتانە  ئەو  ناتوانن  ئــەوان 
مەترسیی  ــێ  دەڵ هــەروەهــا  ئــەو  هــەبــوو."  كرینیان 
بێکاری لە کاتێکدا کە ڕێژەی بێکاریی لە سەرەوەی 

دە لە سەدە، پەرەی گرتوە.
دژواریی دارایی پەرەئەستێن، هەر دێت و زۆرتر 
ــەدا دەر دەکــەوێ: خەڵک سەربانی  لە ژیانی ڕۆژان
مااڵن بەکرێ دەگرن تا بتوانن خێوەتی لێ هەڵدەن؛ 
ــەدوای بــژیــوی ژیــان  ــ ــی لــە زبــڵــدا ب ــەوان ڕێـــژەی ئ

دواییدا،  لەو حەوتووانەی  بوونە.  زیاد  لە  دەگەڕێن 
ئەوەیان  باسی  ڕاپۆرتەکانیاندا  لە  ئێرانی  مێدیای 
کردوە کە چۆن خەڵکی تاران، نەوەک ئەوانی کە فرە 
بەڵکوو  هۆشبەرن،  ماددەی  گیرۆدەی  یان  هەژارن 
ناتوانن  چیدیکە  کە  ئاسایی  مووچەخۆری  خەڵکی 
کرێ خانوو بدەن، هەموو شەوێ لەنێو ئوتوبوساندا 
دەخەون، لە کاتێکدا کە ئوتوبوسەکان لە شاردا لە 

هاتوچۆ دان.  
دوو ساڵی  ماوەی  لە  کە  پرۆفێشنال  وێنەگرێکی 
ڕابــــردوودا، ڕاپــۆرتــی ڕۆژانـــەی لــەبــارەی شــەڕی 
ئێران دژی کۆڤید-١٩ و گیروگرفتەکانی دیکە باڵو 
دەڵێ،  بمێنێتەوە،  نهێنی  کردوە  داوای  و  کردۆتەوە 
تەندروستیی  و  شتێکە  هەموو  ئابووری  ئێران  "لە 
ئابوورییەوە  بە دۆخی  پێوەندیی جیددی  دەروونی 
هەستیان  "خەڵک   ، کە  دێ  وەبــیــری  ئــەو  هــەیــە."  
دەکرد لە لێواری ئەو مۆتەکەیەدا بن، کاتێک چاویان 
چاو  نەناسراویان  مــردووی  دنیایەی  ئەو  کــردەوە 

پێکەوت، ئەوان بۆ ئەو دۆخە ئامادە نەبوون." 
ناوەندی  فەرمیی  ئاماری  گوێرەی  بە  ئاکامێک: 
بە  پەتایەکەدا  مانگە سەرەتاکانی  لە  ئێران،  ئاماری 
خۆکوژیی  ڕێــژەی  پێشوو  سااڵنی  لەگەڵ  بــەراورد 
٪٢٩ زیاتر بووە و ڕەوتەکە هەروا بەرەو ژوورە، 
ئەگەرچی هیچ ئاماری نوێ لەالیەن دەوڵەتەوە باڵو 

نەکراونەوە.
لە  ئێرانییەکان بە هەمان شێوە تووڕەیی خۆیان 
شکستی دەوڵەت لە هێور کردنەوەی دۆخی ئابووری 
واڵت ئاشکرا کــردووە و ڕژاونــە سەر شەقامەکان 
تا لە ناڕەزایەتیەکاندا بەشداریی بکەن کە لە ٢٠١٨ 
بەوالوە بە شێوەی توندوتیژانە سەرکوت کراون و 

سەدان کوژراوی لێ کەوتۆتەوە.
دوای  مامۆستایان  ناڕەزایەتییەکانی  نوێترین 
ئیبراهیم  سەرکۆمار  کە  کــرد  پێ  دەستیان  ــەوە  ئ
ڕەئیسی مانگی ڕابردوو بودجەکەی پێشکەش کرد. 
سوپای  بودجەی   ٢٤٠٪ زیادکردنی  پێشنیاری  ئەو 
کرد  دەوڵەتی  مێدیای  بودجەی   ٥٦٪ و  پــاســداران 
کاتێکدا کە مووچەی مامۆستایان و کارمەندانی  لە 
دیکەی دەوڵەتی تەنیا ٪١٠ زیاد دەکا. ئەوانە هەموو 

زەختی سەر تەندروستیی دەروونی زیاد دەکەن.
دژایەتی  لەبەر  بەکاوەخۆ  کردنەوە  باڵو  دوای 
عەلی  ئایەتوڵاڵ  ئێران،  گەورەی  ڕێبەری  سەرەتایی 
لە  دروستکراو   واکسێنی  بە  بەرانبەر  خامنەیی، 
دەستڕاگەیشتن  بوونی  زیاتر  الیەن خۆراواییانەوە، 
بە ڤاکسێنی کۆڤید-١٩ کەمێک لە زەختەکەی سووک 

کردوە.
لە  ــۆزێــک  ت "ئێستا  ــێ،  ــ دەڵ ــووســەکــە  ــامــەن ڕۆژن
ڕابردوو جیاوازە؛ دۆخە خراپەکە وێدەچێ دەستاوی 
دەسەاڵتداران بێ، تەنانەت خامنەیی گوتوویەتی کە 

متمانەی نێوان خەڵک و ڕێژیم زەرەری دیتووە."
هەنگاوی  هێندێک  نوێیەکە  توندئاژۆ  سەرکۆمارە 
ئــەو  ســـەردانـــی  وەک  هــەڵــگــرتــوون  پۆپۆلیستیی 
حەسەن  پێشوو،  ســەرکــۆمــاری  کــە  پــارێــزگــایــانــە 
ڕۆژنامەنووسەکە  بـــواردوون.  لێ  خۆی  ڕوحانی، 
دەڵێ، "ئەوانە هەوڵێکن بۆ پڕکردنەوەی ئەو قەڵشتە 
کە ئێستا ئەو هەموو کاربەدەستە دانی پێدا دەنێن."

"هەواڵی خۆش" کە سەرۆکی کاروباری ئابووریی 
دەوڵەت، موحسین ڕەزایی، بەڵێنی دابوو، دەرکەوت 
تەنیا مانگی ٨  یاریدەی دارایی بێ کە  کە کارتێکی 
دۆاڵرە و هێشتا جێبەجێ نەکراوە. پارلمانی ئێرانیش 
لەبەر پاشگوێ خستنی چەند قەیران و جەخت کردن 
ســنــووردارکــردنــی  و  ئایینییەکان  پــرســە  لــەســەر 
ئەو  ڕەخنە.  بــەر  کەوتۆتە  ئازادییەکان،  زۆرتــری 
هاوردەکردنی  هەبووە  ئەوەی  کاتی  دواییانەدا  لەو 

ئامێری موسیقا و چاویلکەی هەتاو یاساغ بکات.
ڕەخنەگران دەڵێن ئەو کردەوانە ئاشکرای دەکەن 
کۆمەڵگە  دۆخی  لەگەڵ  چەندە  ئێران  ڕێبەرانی  کە 
نامۆن و چەندە لە باشترکردنی مەرجە ئابوورییەکان، 
کە ڕەنگبێ بتوانێ یارمەتیدەری باشتربوونی دۆخی 

تەندروستی دەروونیی ئێرانیان بێ، بێ توانان.
لە سێمیناری  ئێران  ئالێکس وەتەنخا، پسپۆڕێکی 
ئــەنــســتــیــتــۆی خـــۆرهـــەاڵتـــی نـــێـــوەڕاســـت گــوتــی: 
ئــەوان  دەدەن.  دیکە  شتی  بە  پێشترییەتی  ــەوان  ئ
واڵتە  دژی   مێژوو"  جەنگی  "گرینگترین  خەریکی 
یەکگرتووەکانن؛ و پرۆژەیەکی سیاسەتی دەرەوەی 
پێ  دەیانهەوێ کۆتایی  بەدەستەوە کە  ]ناوچەییان[ 
بێنن. و لەو ماوەیەدا، ئەوان نیشتمانی خۆیان لەبیر 
دەکەن .... زۆربەی ئێرانییەکان گیروگرفتیان هەن کە 

پێویستە لە نێوخۆ بۆیان چارەسەر بکرێ."

کریستیان ساینس مۆنیتۆر- سکات پیترسن

لە  قوتابخانەکان  مامۆستایانی  ناڕەزایەتیی 
دەستەبەرکردنی  پێناو  لە  کوردستان  و  ئێران 
لە  بەردەوامبوونی،  لەگەڵ  هاوکات  مافەکانیان 
سەرقاڵی  ڕێکخراوبووندا  و  جەماوەری  ئاستی 
لە  قۆناغە  لەم  نوێیە.  قۆناغێکی  ئەزمونکردنی 
ناڕازایەتیی مامۆستایاندا بەشداریی مامۆستایان 
و پشتیوانیی خەڵک و قوتابیان زیاتر لە جاران 

بەرچاوە.
جۆرە  هەر  لە  بەدوور  و  مەدەنییانە  شێوزاێکی  بە  کە  مامۆستایان 
پلەبەندی،  گەاڵڵەی  )بەڕێوەچوونی  داخوازییەکانیان  توندوتیژییەک 
هاوشێوەسازی خانەنشین کراوەکان، هەاڵواردنی سیستماتیک، خوێندنی 
بەخۆرایی و هەروەها مافی خوێندن بە زمانیی دایک(، هێناوەتە گۆڕێ، 
گوێیان  ڕێژیمەوە  پێوەندییدارەکانی  دەزگــا  و  دام  الیــەن  لە  نەتەنیا 
سەرکوتکەرەکانەوە  ئەمنیەتییە  هێزە  الیــەن  لە  بەڵکوو  نــەدراوەتــێ، 
هەوڵی شێواندنی کۆبوونەوەکانیان دراوە و تا ئێستا چەند کەسیان لێ 

دەستبەسەر کردوون.
ناڕەزایەتیی مامۆستایان لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا کە ناوەناوە 
بــەڕێــوەچــووه، بزووتنەوەی  ــک  ــاوەی چەند ڕۆژێ م بۆ  هــەر جــارە  و 
نیزامی کۆماری  ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران و کوردستانی بەرانبەر بە 
ئیسالمی ئێران بەهێزتر و بەمایه تر کردوە؛ لە الیەک مامۆستایان وەک 
توێژی ڕووناکبیر و فەرهەنگیی کۆمەڵگە لە ئاراستەکردن ناڕەزایەتییەکان 
و نێوەڕۆک بەخشین بە داخوازییەکاندا خاوەن مەعریفه و تێگەیشتنێکی 
کە  پێشەکەیانەوە  هۆی  به  دیکەوە  لەالیەکی  و  کۆمەاڵیەتین  قووڵی 
میلیۆن کەس  دەیان  بە  و  فێرخواز  و  قوتابی  میلیۆنان  بە  پێوەندییان 
لە دایکان و باوکانی قوتابیانەوە هەیە و ڕۆڵ و کاریگەرییان لەسەر 
کۆمەڵگە بە گشتی دیار و بەرهەستە. ئەم تایبەتمەندییانە کە نیشان لە 
جێگە و پێگەی مامۆستان لەنێو کۆمەڵگەدایە، دەتوانێ لە زۆر ڕووەوە 

گیانێکی نوێ بە بزووتنەوە ناڕەزایەتییەکان ببەخشێ.
ڕێکخراوێکی  کە  مامۆستایان  ناڕەزایەتییەکانی  کۆبوونەوە  پێکهاتنی 
بەهێزی سینفیی وەک "کانونی سینفیی مامۆستایان"ی لەپشتە و کات و 
شوێنی کۆبوونەوەکان و تەنانەت نێوەڕۆکی دروشم و داخوازییەکان 
و  سەرنج  جێی  دەکــا،  دیــاری  دەربڕینەکانیش  ناڕەزایەتی  جــۆری  و 
مەترەحکردنی  لە  و  کردەوە  لە  یەکگرتوویی  و  یەکیەتی  لێ فێربوونە. 
داخوازییەکان و شێوازی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دەسەاڵت، وێنایەکی 
نوێ لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی چاخی سەردەمە کە به کۆبوونەوە 

ناڕەزایەتییەکان مامۆستایان و مانگرتنەکانیانەوە دیار و دڵخۆشکەرە.
جۆر و شێوازی ئەم جۆرە ڕووبەڕووبوونەوانە دەسەاڵت و تەنانەت 
کــردوە؛  تــازە  چالشێکی  تووشی  ڕێژیمێشی  سەرکوتکەرەکانی  هێزە 
حزوور  دیاریکراو  شوێنێکی  لە  جەماوەریدا  ئاستێکی  لە  مامۆستایان 
پەیدا دەکەن. ئەوان بەبێ ئەوەی بە سەر شوێنی جۆراوجۆردا دابەش 
بەم جۆرە  و،  دەبنەوە  کۆ  لە شوێنێک  یەکگرتووانە  و  بن، هەموویان 
ئــەوان  بــەرن.  پێ  زەفــەریــان  دەتــوانــن  کەمتر  سەرکوتکەرەکان  هێزە 
)مامۆستایان( بەبێ ئەوەی خۆیان تووشی ئەو پەراوێزانە بکەن کە بە 
داخوازییەکانیان  هێمنانە  شێوازێکی  بە  دەکرێ،  ساز  بۆیان  ئەنقەست 
بەڕوونی لە چەند درووشم و پالکارد دا دێننە گۆڕێ و بە پێچەوانەی 
بۆ  پیالنی  پــالنــەوە  بــە  کــە  ڕێــژیــم  ئەمنیەتییەکانی  ــاوەنــدە  ن ویستی 
ئەم  دەپارێزن.  بۆ سەرکوت  بەدەستەوەدان  بیانوو  لە  دادەڕێــژن، خۆ 
بۆتە  الیەک  لە  مامۆستایاندا  ناڕەزاییەتییەکانی  لە  ڕەفتارییە  خەسڵەتە 
جەماوەریبوونی  بە  و  قوتابیان  و  خەڵک  پشتیوانیی  ڕاکێشانی  هۆی 
ناڕەزایەتییەکان و لە الیەکی دیکەشەوە وەک ئاماژەی پێ کرا دەسەاڵت 

و ناوەندە ئەمنییەتییەکانی تووشی چالش کردوە.
هاندانی ناڕەزایەتییە مەدەنی و هێمنانەکان بەرەو توندوتیژی، یەکێک 
ماوەیەشدا  لــەو  کە  ڕێژیمە  ئەمنییەتییەکانی  نــاوەنــدە  پیالنەکانی  لە 
لەکاریان  و  نەبوون  غافڵ  لێی  مامۆستایانش  ناڕەزایەتیی  بە  بەرانبەر 
لە کوردستان  بزووتنەوەکان  نیسبەت  بە  پیالنە  ئەم  بەتایبەت  کردوە. 
خاوەن  و  زۆر  کــراوە  سەیریان  ئەمنیەتییەوە  چــاوی  بە  هەمیشە  کە 
کارنامەیەکی ڕەش و پڕ لە شەرم و شوورەییە. هەر لە ماوەی چەند 
ڕۆژی ڕابردوودا کە گەڕێکی نەوێ لە ناڕەزایەتییەکان مامۆستایان لە 
کوردستان هاتۆتە ئاراوە، هێندێک سایت و باڵوکراوەی سەر بە سپای 
پاسداران و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی دیکەی ڕێژیم لە کوردستان، هەموو 
هەوڵێکیان ئەوە بوو کە بیانوویەک بۆ هێرش کردنە سەر مامۆستایان 
بــه خستنە ژێر  ــەوان  ئـ بـــدۆزنـــەوە.  نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان  و ســەرکــوتــی 
پرسیاری جۆری سەرههەڵدانی ناڕەزایەتییەکان و نێوەڕۆکی داخوازیی 
ناڕەزایەتییانە  ئەم  بڵێن  کە  بوو  ئەوە  هەوڵێکیان  هەموو  مامۆستایان، 
لە الیەن حیزبەکانی کوردستانەوە ڕێک خراون و درووشمەکانیان لە 
الیەن ئەوانەوە فورمولە کراوە! تەنیا بۆ ئەوەی پاساوێک بۆ سەرکوتی 
داخوازییەکانیانی  جــۆرە  بــەم  و  بهێننەوە  مامۆستایان  ناڕەزایەتیی 

بەالرێدا بەرن.
ئەوەندەی پێوەندیی بە کوردستانەوە هەیە؛ ناڕەزایەتیی مامۆستایان 
لە شارەکانی کوردستان بەرباڵوتر، یەکگرتووانەتر و پڕ نێوەرۆکتر لە 
بەڕێوەچوو.  گەورەکانیش  تەنانەت شارە  و  ئێران  دیکەی  شوێنەکانی 
لە کوردستان  ناڕەزایەتییانە  لە شکڵ و شێوازی ئەم  بە وردبوونەوە 
کوردستان،  لە  مەدەنی  کۆمەڵگەی  بەهێزبوونی  بە  هەست  ئاشکرا  بە 
شعوری  ئاستی  بــەرزیــی  و  کوردستان  کۆمەڵگەی  ڕێکخراوبوونی 
مامۆستایانی  دەکـــرێ.  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی 
کوردستان لەگەڵ بەرزکردنەوەی داخوازییە  سینفییەکانی خۆیان، لەو 
بەرانبەر  نەبوون.  غافڵ  کۆمەڵگە  دیکەی  پرسەکانی  لە  قەت  ماوەیەدا 
بە داسەپاندنی حوکمی زیندانی بۆ زارا محەممەدی هەڵوێستیان نواند، 
داکۆییان لە مافی خوێندن بە زمانی دایکی کرد و کوشتنی کۆڵبەرانی 

کوردیان مەحکووم کرد.
بزووتنەوەی ناڕەزایەتیی مامۆستایانی کورد، بەشێکە لە بزووتنەوەی 
مانگی  چەند  مــاوەی  لە  و  کوردستان  خەڵکی  گشتیی  مافخوازانەی 
ڕابردوودا بە ڕاکێشانی پشتیوانیی خەڵک و قوتابیان نیشانیان  داوە کە 

خاوەنی چ متمانەیەکی بەرزن.

متمانە
 سەرمایەی بەهێزی مامۆستایان

و: کەماڵ حەسەن پوور سمایل شەرەفی
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 لە ماوەی چەند رۆژی ڕابــردوودا ئەمریکا 
و ئیسرائیل و عەرەبستانی سعوودی و چەند 
ــارس کە  ف ــی عەڕەبیی دیــکــەی کــەنــداوی  والت
ئیسرائیل  لەگەڵ  فەرمییان  پێوەندییەکی  هیچ 
و  گــەورە  و  هاوبەش  نیزامیی  مانۆڕێکی  نییە 
بەرباڵویان لەژێر ناوی "ئای ئێم ئیکس ٢٠٢٢" 
لە ئاوەکانی ڕۆژئاوای ئەفریقا و ئۆقیانووسی 

فڕۆکەی  سەدان  تێیدا  کە  بەرباڵوە  مانۆڕە  ئەو  برد.  بەڕێوە  هینددا 
شەڕکەر و کەشتی و هەزاران سەرباز بەشدار بوون لە حالێک دایە کە 
لەالیەک حووسییەکانی یەمەن -کە لەالیەن کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە 
تەیار دەکرین- بە هێرشیی مووشەکی دوورهاوێژ هەڕەشەی جیدییان 
خستۆتە سەر واڵتانی عەرەبی کەنداو و لەالیەکی دیکە هەواڵدەرییەکان 
باسی مانۆڕی نیزامی زۆر گەورەی ئیسرائیل دەکەن کە لەودا جگە 
سووتەمەنی نێریش  فڕۆکەی  پێشکەوتوو،  شەرکەرەکانی  فڕۆکە  لە 
بەشدار بوون و مەودای مانۆڕەکە ڕێک وەک مەودای نێوان ئیسرائیل 

و نێو جەرگەی ئێرانە.
کۆماری  کە  دەچن  بەڕێوە  حالێکدا  لە  نیزامییە  مانۆڕە  دوو  ئەو   
بەرجامە  ژیاندنەوەی  وتووێژەکانی  سەرقاڵی  لەالیەک  ئیسالمییش 
ئەمریکا و  لەالیەکی دیکە بۆ سەپاندنی مەرجەکانی خۆی بەسەر  و 
هاوپەیمانەکانی جارناجارێک مانۆڕی نیزامی بەڕێوە دەبا و بە شێوەی 
دەگەینێتە  ئۆرانیوم  پیتاندنی  کە  دەکا  ئەوە  هەڕەشەی  ناڕاستەوخۆ 
لێرەدا  ئەوەی  پێویستە.  ناوکی  چەکی  بەرهەمهێنانی  بۆ  کە  ئاستێک 
جێی ئاماژەیە و بۆ ڕێژیمی ئێران و ئەمریکا و هاوپەمانەکانی لە ناوچە 
ئاڕاستەی  و  بەرجام  وتووێژەکانی  ئاکامی  هەیە،  تایبەتی  گرینگیی 
هێزەکان لە داهاتووی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە. بەدڵنیاییەوە ئاڕاستەی 
هێزەکان و واڵتانی ناوچە بەئیسرائیلیشەوە بەڕەو پێکهێنانی بەرەیەکی 
یەکگرتوو بەدژی کۆماری ئیسالمی دەڕۆن و واڵتانی عەرەبی ناوچە 
کە سەردەمانێک دژبەری سەرەکی ئیسرائیل بوون و چەند جارێک بە 
هەموو هێزەوە لەگەڵی لەشەڕدابوون، ئێستا لەبەر مەترسیی ڕێژیمی 
ئاخوندەکان  دەستێوەردانانەی  ئاژاوەگێڕانەو  ئەو سیاسەتە  و  ئێران 
بە ناوی ناردنەدەرەوەی شۆڕش لەگەڵ ئیسرائیل لە بەرەیەک دان و 
ئەوەش نیشان دەدا کۆماری ئیسالمی زۆرتر لە پێشوو تەریک بۆتەوە 

و وەک دەسەاڵتێکی جێی گومان سەیر دەکرێ.
 بەرجام ئەگەر سەرکەوتوو بێ و دوو الیەنی دژبەر لەو وتووێژانە 
بتوانن بە ڕێککەوتنێک بگەن، بێگومان بە قازانجی کۆماری ئیسالمی 
نابێ و لەڕاستیدا ئەو هاوکێشەیە وەک کێشانی ددانی مار وایە، چونکە 
لەالیەک بە زیندووکردنەوەی بەرجام ئەگەر بەشێک لە گەمارۆکانی 
سەر کۆماری ئیسالمی الدەبرێ، زۆر لە گەمارۆکانی دیکە دەمێننەوە 
ناتوانێ سوودێکی   "FATF"پەیمانی پەسندنەکردنی  بەهۆی  ڕێژیم  و 
ئارێشەی  و  بەرجام وەرگــرێ؛ هەروەها پرس  ڕێککەوتنی  لە  ئەوتۆ 
دیکەی جێی ناکۆکیی نێوان کۆماری ئیسالمی و دونیای دەرەوە وەک 
سیاسەت و کردەوەکانی لە ناوچە و بەرنامە مووشەکییەکانی ماون 
کە لە داهاتوودا بەرۆکی ئەو ڕێژیمە دەگرن و واڵتانی ناوچە بە دژی 
کۆماری ئیسالمی لێک نیزیک دەکەنەوە. درێژەکێشانی شەڕی یەمەن 
و هاوکاریی هەمەالیەنەی کۆماری ئیسالمی لە حووسییەکان بەدژی 
عەڕەبستان و هاوپەیمانەکانی، کێشە و قەیرانی سیاسی لە لوبنان و 
دەستێوەردانی کۆماری ئیسالمی لەو واڵتە بەهۆی حیزبوڵاڵوە کە ئەو 
واڵتەی گەیاندوەتە ئاستی لێک هەڵوەشان، دەستێوەردانەکانی کۆماری 
نیشان  ناوچە،  لە  دیکە  کــردەوەی  کارو  زۆر  و  عێراق  لە  ئیسالمی 
دەدەن کۆماری ئیسالمی ناتوانێ خۆ لە لێکەوتەکانی نیزیکبوونەوەی 
هەمووالیەک  ئیدی  ئێستا  بکا.  ڕزگــار  کەنداو  واڵتانی  و  ئیسرائیل 
گەیشتوونە ئەو بروایە کە کۆماری ئیسالمی جێی متمانە نییە و ئەگەر 
بەرجامیش زیندوو بێتەوە، ئامانج و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی 
و  هێز  ئاڕاستەی  هەربۆیەش  نەگۆڕە،  والت  دەرەوەی  و  نێوخۆ  لە 
هاوپەیمانەتییەکان بەپێچەوانەی ویست و ئامانجەکانی دەسەاڵتدارانی 
ئێران دەبێ و ئەوەی لەوبەینەدا دۆڕاوی سەرەکییە کۆماری ئیسالمییە.
  جگە لەوەش لە نێوخۆی واڵت ڕێژیم لەگەڵ دەیان قەیرانی جۆراوجۆر 
دەســەاڵتــداران  و  داتەپیوە  ئێران  ئــابــووری  لەالیەک  ــە؛  ــەڕەوڕووی ب
لێی دەرباز  چۆن  نازانن  و  دۆش دامــاون  دۆخە  ئەو  چارەسەری  بۆ 
لەو  وەزاڵەهاتوو  و  نــارازی  خەڵکی  نییە  ڕۆژ  دیکەش  لەالیەکی  بن، 
دۆزەخەی کۆماری ئیسالمی پێکی هێناوە نەیەنە سەر شەقامەکان و 
ناڕەزایەتیی خۆیان دەرنەبرن. ناڕەزایەتیی مامۆستایانی قوتابخانەکان 
و خانەنشینکراوەکان کە لە زۆربەی شارەکان بەڕێوە دەچن، تەنگی 
بە ڕێژیم هەڵچنیوە و سەڕەرای دەسبەسەرکردنی ژمارەیەکی زۆر 
لە مامۆستانان ئەو ناڕەزایەتییانە بەردەوامە و کۆماری ئیسالمی لە 
ماوەتەوە.  دەستەوەستان  مامۆستایان  مافخوازانەی  دەنگی  ئاست 
هەروەها ناڕەزایەتیی کرێکاران و زۆر لە چین و توێژەکانی بێدەرەتانی 
کۆمەڵگە، بەردەوامە و خەڵکی ناڕازی داوای مافەکانی خۆیان دەکەن.
 کۆماری ئیسالمی لە دوو بەرەی سەرەکی، واتە لە نێوخۆ، لەگەڵ 
بەگشتی  و  ئەمریکا  لەگەڵ  دەرەوە  لە  و  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
جیهانی دەوەرە بەڕەوڕوویە و بۆ مانەوەی خۆی لەدەسەاڵتدا دەبی 
جیهان  ئاستی  لە  ڕابــردوو  وەک  دەبێ  یان  بکاتەوە؛  یەکالیی  خۆی 
بــەردەوام بێ و دژایەتیی ئاشتی  و ناوچەدا لە سیاسەتەکانی خۆی 
داخوازییەکانی  و  بۆ ویست  دەبێ  یان  بکاتەوە،  ناوچە  لە  ئارامی  و 
ئەمریکا و هاوپەیمانە جیهانی و ناوچەییەکان مل  ڕاکێشی و واز لە 
بەلەبەرچاوگرتنی  واڵتیش  نێوخۆی  لە  بێنێ؛  خۆی  سەرکێشییەکانی 
ناڕەزایەتیی  ــەوەی  ــوون ــەرزب ب و  الیــەنــەکــان  هەمە  قەیرانە  ئاستی 
و  ویست  ملکەچی  یان  ناچارە  ڕێژیمە  ئەو  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
داخوازییەکانی خەڵکی وەزاڵەهاتووبێ، کە بەدڵنیاییەوە ویستی خەڵکی 
بەڕەو ڕادیکاڵتربوون دەچێ و دەچێتە خانەی ڕێفراندۆم و ڕووخانی 
کۆماری ئیسالمی، یان درێژە بە سیاسەتی سەرکوت و گرتن و کوشتن 
بدا کە ئەوەش ناتوانێ زۆر درێژەی هەبی؛ هەر بۆیەش داهاتووی ئەو 
ڕێژیمە نگریسە دیارە و ئاخوندەکان ناتوانن بۆ ماوەیەکی زۆر درێژە 

بە دەسەاڵتی دژی گەلی خۆیان بدەن.  

ئێران لە گۆڕانی هاوکێشەکان
 لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا

ڕێکخراوه کانی کۆمەڵگەی مه ده نی

بۆ  داخـــراو  کۆمەڵگەیەکی  لــە  گـــۆڕان  پــرۆســەی 
کۆمەڵگەیەکی مەدەنیی کراوەی پێشکەوتووخواز به  
هه موو پێوه ر و تایبه تمه ندییه کانی، لە چەندین بواردا 
پێویستیی بە گۆڕانکاری و هەوڵی جددی هەیە که  

ئێمه  ده توانین ئاماژه  به و چه ند خاڵە  بکه ین:
کۆمەڵگەی  ڕێــکــخــراوەکــانــی  هــه بــوونــی   -١
مەدەنی: بۆ ئەم مەبەستە دەبێ چەندین ڕێکخراوی 
ــەردەوام و جــدیــدا بــن بۆ  ــ ــاری ب جــۆراوجــۆر لــە ک
کۆمەڵگە  گــۆڕانــی  پــرۆســەی  ــە  ب ــێــکــردن  دەســت پ
ــێ لە  ــ ــەم ڕێــکــخــراوانــەش بــریــتــی دەب ــاری ئـ ــ و ک
وشیارکردنەوەی هاوواڵتییان لەسەر ئەو بابەتانەی 
کە پێویستیی بە گۆڕان هەیە، وەک گۆڕان لە بەشە 
کۆمەڵگە.  نەریتی  و  داب  چەقبەستووەکانی  و  کۆن 
هه روه ها دەبێ ئەم ڕێکخراوانە کارێک بکەن کە لە 
پێشوو  نەوەکانی  ڕادەیــەک  هەتا  هزرییەوە  ڕووی 
ئەوەی  بۆ  مەبەستدار  گۆڕینێکی  بۆ  بکەن  ئامادە 
گرفتی  گـــۆڕان  پــڕۆســەی  بــە  دەست پێکردن  کاتی 

چاوەڕواننەکراو نەیەتە بەردەم پرۆسەکە.
٢- بواری سیستەمی سیاسی: لە بواری سیستەمی 
دیکتاتۆریی  سیستەمێکی  لە  واڵت  دەبــێ  سیاسیدا 
دەسەاڵتێکی  بــۆ  بــگــۆڕدرێ  ــدیــخــوازەوە  بــەرژەوەن
واڵت  بــەرژەوەنــدیــی  کە  هەڵــبــژێــردراو  دێموکراتی 
دابنێ  بەرژەوەندییەک  جۆرە  هەموو  ســەرووی  لە 
ــە ڕادەســـت کـــردنـــی دەســەاڵتــەکــان بە  ــۆڕان ل ــ و گ
شێوەیەکی دێموکراتیکی بێت بەدور لە هەر کارێکی 

پڕ له  توندوتیژی.
٣- جێگیرکردنی ئاشتی و ئاسایش و دادپەروەریی 
کۆمەاڵیەتی: بۆ بەدیهێنانی دادپــەروەری و ئاشتی 
و ئازادیی کۆمەاڵیەتی کاری سیستەمی سیاسی و 
سەربازی لە سەرکوتکردن و پەراوێزخستنی دەنگە 
ئازادیخوازەکان دەگۆڕدرێ بۆ دابینکردنی ئازادی و 
دادپــەروەری و سەربەخۆیی دادگاکان و پاراستنی 
واڵت لە دەستدرێژیی دەرەکی. واتە هێزی سەربازی 
تەنیا بۆ بەرگری و بەرپەرچدانەوەی دەستدرێژیی 
دەرەکی بەکار دێ، نەک لە دژی هاوواڵتییانی نێوخۆ 
و، هێز لەژێر دەستی یاسادایە و ملکەچیی بۆ هیچ 

الیەنێکی سیاسی نییە.
ــێ  دەب پیشەسازی:  و  ــووری  ــاب ئ بـــواری   -٤
و  واڵت  ئابووریی  بە  گەشە  سیاسی  سیستەمی 
گرنگی بە بازرگانی نێوخۆ و هەوڵی دروست کردنی 
بازرگانیی دەرەکی بدا و تەنیا بازرگانیی نێوخۆیی 
پیشەسازی  الیەنی  دەبــێ  هەروەها  نەبێت.  بوونی 
بەرەو پێشەوە بەرێ و گرینگیی تەواوی پێ بدا و 
ئازاد بەشێوەیەک کە  بازاڕی  هەروەها دابین کردنی 

چاودێری تەواو بکرێ لەسەر ئەم بازاڕە.
ــایــیــن وەک  ــۆڕان لــە ڕۆڵـــی ئــایــیــنــدا: ئ ٥-گــ
ــی یــاســا و  ــان ئـــەوەی ســـەرچـــاوەی ســەرەکــیــی دان
ئەو  و  بێت  واڵت  سیاسیی  نەخشەی  و  ڕێساکان 
بۆ  دەگــۆڕێ  بکا؛  دیــاری  واڵت  بەرژەوەندییەکانی 
دەکــەوێــتــەوە  دوور  و  خواپەرستی  سیستەمێکی 
لە  کەواتە  سیاسەتمەداران.  و  سیاسەت  گەمەی  لە 
نییە  ئەوتۆی  ڕۆڵێکی  ئایین  مەدەنیدا  کۆمەڵگەی 

ئەگەر بەراورد بکرێ بە کۆمەڵگەیەکی داخراو.
تاکەکانی  ئەرکی  و  بیرکردنەوە  لە  ٦-گــۆڕان 
نه ریتی  کۆنەپەرستی  تاکێکی  لە  تــاک  کۆمەڵگە: 
باوەڕدار بە ئەفسانە و بیرە کۆنەکانەوە دەگۆڕێ بۆ 
کەسی نوێخوازی لێهاتووی ئەوتۆ کە بتوانێ لەگەڵ 
بگونجی.  خــۆی  ســەردەمــەکــەی  گۆڕانکارییەکانی 
لــە ڕەوڕەوەی  نەبێ  ــڕان  دابـ تــووشــی  ئـــەوەی  بــۆ 
بە  پشتبەستوو  کەسێکی  لە  تاک  و  سەردەمەکەی 
ــەدەرەوە دەگــۆڕێ بۆ کەسێک کە پالنی  قـ قــەزا و 
ئــەرک و مافەکانی  ــووی خــۆی و  ــ بــۆ داهات هەبــێ 

خۆیشی دەزانێت.
لە  کۆمەاڵیەتیدا:  سیستەمی  لــە  ٧-گـــۆڕان 
ــراودا هەســتــی نــاوچــەگــەرێــتــی و  ــ کــۆمــەڵــگــەی داخـ
نەتەوەیی  هەســتــی  لــە  بــەهێــزتــرە  زۆر  خزمایەتی 
بۆ  بگۆڕدرێ  هەستە  ئەم  دەبێ  بۆیە  نیشتمانی.  و 
دڵسۆزی و خۆشەویستی بۆ نیشتمان و مرۆڤایەتی 
نەهێشتنی  یان  و، دەبێ کار بکرێ بۆ کەمکردنەوە 
و  کــۆمــەاڵیــەتــی  چینایەتی،  ئایینی،  دەمــارگــرژیــی 

سیاسی)١(.

ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مه ده نی )ڕێکام(:
مـــــرۆڤ بــــوونــــەوەرەکــــی کــۆمــەاڵیــەتــیــیــە و 
پێوەندییە  بــۆ  مـــرۆڤ  ژیــانــی  هــــەرەزۆری  بــەشــی 
کۆمەڵگەکانی  لە  دەکرێ،  تەرخان  کۆمەاڵیەتییەکان 
خەڵک  ــەرەزۆری  ــ ه بەشی  مرۆڤایەتیدا  ئــەمــڕۆی 
بیرۆکەیەکی  یــان  ڕەوتــێــک  ڕێکخراوێک،  بە  ســەر 

دیاریکراون.
مەدەنی  کۆمەڵگەی  ڕێکخراوه کانی  پێناسه ی  له  

ڕاستەوخۆ  دامه زراوانه   ئه م  که   ده گوترێ  )ڕێکام( 
دەوڵــەت  سیستمی  چــوارچــێــوەی  لــە  نین  بەشێک 
کۆمەڵگە  لەنێوان  هەیە  گرینگیان  ڕۆڵێکی  ــەاڵم  ب
پردی  دەڵــێ  "هێگڵ"  و دەســتــەاڵتــداران. وەک چۆن 
سیاسی،  کۆمەڵگەی  و  بنەماڵە  نــێــوان  پێوەندیی 
کۆمەڵگەی مەدەنییە، لێرەشدا پردی نێوان کۆمەڵگە 

و دەوڵەت ڕێکخراوە مەدەنیه کانن.
ــارکـــردن لە  ــی و کـ بــنــاخــەی ســەرەکــیــی چــاالک
ڕێــکــخــراوەکــانــدا ئــەوەیــە کــە دەبــێ ســەربــەخــۆ بن 
ــان نــەبــن، چــوونــکــە ئەگەر  ــەک ــەت و ســەر بــە دەوڵ
ڕێکخراوێکی  ئیتر  ئــەوە  بن  حکوماتەکان  بە  سەر 
GON- )کۆمەڵگەی مەدەنی سەربەخۆ نین و ده بنه  
GO( ڕێکخراوگه لی دەوڵەتی، لە بەرامبەر NGO یا 
"governmental Organization Non" کە لە 
ئه ده بیاتی ئێران پێی دەگوترێ "سمن" یا "سازمانهای 
ــاد". لــە کــوردیــدا وەک ڕێــکــخــراوەکــانــی  ــه مـــردم ن
کۆمەڵگەی مەدەنی )ڕێکام( یا ڕێکخراوی ناحکومی 

باسی ده کرێ.
لەو ڕێکخراوانە  پشتیوانی و هاوکاریی حکومات 
ئەرکێکی ئەخالقییە، بەاڵم دەبێ ڕێکخراوەکان زۆر 
دەگــەڵ  هەڵسوکەوتیان  چۆنیەتیی  لە  بن  وشیار 
بکەونە  مــەبــادا  حکومه تی،  پــه یــوه نــدیــداری  الیەنی 
لە  خــۆیــان  دەوڵـــەت و سەربەخۆیی  چــەتــری  ژێــر 
ڕێکخراوێکی  نابنە  بەمجۆرە  چونکە  بدەن؛  دەست 
سەربەخۆی مەدەنی و سڤیل. هەڵبەت لەنێو واڵتان 
ڕێکخراوی  کە  دیکتاتۆردا  واڵتــانــی  لە  بەتایبەتی 
دەکەن  دروســت  سەربەخۆ  بەڕواڵەت  جۆربەجۆر 
دەنا  یا  بەرنامەیان دەدەنــێ  ژێــرەوە خەت و  لە  و 
ئیمتیازی جۆراوجۆر دەکرێنەوە!  بە دانی  ڕێکخراو 
کە ئەمانە ناکەونە خانەی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی 
ئاریشە  ئەو  هەموو  هه ربۆیه   سەربەخۆ.  مەدەنیی 
و گرفتانەی بەردەم کۆمەڵگە بۆتە هۆکاری ئەوەی 
)ڕێــکــام(  مــەدەنــی  کۆمەڵگەی  ڕێــکــخــراوەکــانــی  کــە 
ڕۆژبەڕۆژ پەرەیان پێ بدرێ و گەشەی بەرباڵوی 
یان  بــکــردرێ  پــێ  هــەســت  زیــاتــر  چاالکییەکانیان 

پڕبایەختر بن.

بۆچوونی د. ئازاد گه لێک سەرنجڕاکێش و وردە . 
لــە کــۆمــەڵ و ڕێکخراوە  ئــه و پێی وایـــه ، هەریـــەک 
ــەن  ــە الی ــا ئـــەوانـــەی ل ــان واتـ ــازادەکـ خــۆبــەخــشــە ئـ
سیستەمی سیاسی هەر دەسەاڵتێکەوە هان نادرێن 
تا دەســت بخەنە نێو کــاروبــاری هاوواڵتــیــانــەوە و 
هەوڵی پێشخستنی سەرجەم بوارەکانی ژیانی خەڵک 
و کۆمەڵگەکەیان دەدەن. بەمەبەستی کۆمەڵگەیەکی 
ــز لــە ســەرجــەم  ــەرخ، کــە ڕێ ــ پــێــشــکــەوتــووی هاوچـ
ئەرکەکانیان  بگرێ،  کۆمەڵ  توێژەکانی  و  تاکەکان 
بۆ دیاری بکا و مافەکانیان بپارێزێ. بە واتایەکی تر 
سەرجەم ئەو کۆمەڵه  هەرەوەزی، پیشەیی، سیاسی، 
وەرزشــی  یانە  وێــژەیــی،  زانستی،  ڕێــکــخــراوەیــی، 
لە  یەکێک  لـــەهەر  ڕۆشنبیریانەی  کۆمەاڵیەتی  و 
شــارەزای  و  ئاگادار  و  هەیە  بوونی  کۆمەڵگەکاندا 
ئامانجەکانیانن.  و  کــار  و  توانا  و  مــاف  و  ــەرک  ئ
هەروەها لە شوێن خۆیانەوە هەوڵی چەسپاندنی یاسا 
و بەدیهێنانی ئامانجەکانیان دەدەن. ئەو بۆشاییەش 
پڕ دەکەنەوە کە لەنێوان خێزان و دەوڵەتدا دروست 
هەر  ئەندامەکانی  لە  جیاوازتر  ئەمانە  بەاڵم  بــووە، 
کولتوور  نەریت و  و  داب  وابەستەی  کە  خێزانێک، 
سیستەمی  یان  ڕابردوویانن،  و  خۆیانن  ڕێسای  و 
سیاسیی دەوڵەت یان وابەستەی کۆمەڵێک بەرنامە 
النــادات،  لێ  بە خۆیەتی و خۆی  تایبەت  یاسای  و 
کار و هەوڵەکانیان دەخەنە گەڕ بەڕادەیەک لە پێناو 
ئامادەن  کۆمەڵدا،  توێژەکانی  هەموو  بەرژه وه ندیی 
ئــاراوە.  بهێننە  تازەگەری  و  ببەزێنن  سنوور  زۆر 
ئـــازادی و  کــە  ــەزرێ  ــ دادەم بــەمــەش کۆمەڵگەیەک 
دابینکردنی  و  یەکتری  لە  ڕێزگرتن  و  بەختەوەری 

ماف بۆ هەمووانی تێدا بەرجەستە دەبێ.
سەرەکی  بنەمای  سێ  لەسەر  کۆمەڵگەیە  ئــەم 
ئاماژەیان  لێرەدا بە کورتی  دامــەزراوە، کە دەکرێ 

پێ بکەین:
لەو  مەبەست  کۆمەڵگە:  تاکەکانی  ئیرادەی   -١

لە  کۆمەڵگە  تاکەکانی  لە  یەک  هەر  کە  ئیرادەیەیە 
بەرەوپێشچوونی ڕەوتی کۆمەڵگەکە بڕیاری لەسەر 
هەر  ئیرادەیە الی  ئەم  ئەکەن.  بۆ  کــاری  و  ئــەدەن 
تاکێکی کۆمەڵگە جیاوازە لە خزمایەتی و کەسایەتی 
و هۆزایــەتــی لە الیــەک و ڕەگــەزنــامــەی خۆیی لە 
الیەکی تر، چونکە هەر تاکێک لە کۆمەڵگە بە هۆی 
لەدایک بوونی لە خێزانێکدا بۆتە ئەندامی ئەو خێزانە 
ئەو  بووەتە  کاتێکیشدا  لە  هۆزەکــەی.  و  بنەماڵە  و 
بووە  توانای  نە  نە پرسی پێ کراوە و  ئەندامە کە 
یان  ناوچە  خەڵکی  وەک  هەروەها  البــدا.  لێ  خۆی 
واڵتێک ئەندامیەتی بەسەردا بڕاوە بە ویستی خۆی 
نەبووە، بەڵکو بەپێی لەدایکبوون و پەروەردەبوون 
ڕەگەزنامەیەی  ئــەو  واڵتـــەدا  لــەو  گــەورەبــوونــی  و 
ئەو  ــان  ی نــاوچــەیــە  ــەو  ئ خەڵکی  وەک  و  ــدراوە  ــێ پ
هەرێمە ناسراوە یان ئەو واڵتە ناسراوە. بۆ نمونە 
لەوانەیە زۆربەمان بە ویستی خۆمان نەبووبین بە 
بارودۆخی  بەاڵم  نەکردبێ،  پێ  حەزمان  و  ئێرانی 
پەروەردەبوون و ژیانی ئێمە لە ئێران ئەو بڕیارەی 
بەسەر دابین. لە کاتێکدا خۆمان کورد بووین، بەاڵم 

وەک ئێرانی ناسراوین.
٢- ڕێکخستن و کاری هاوبەش: مەبەست لە کاری 
ڕێکخستنی ڕێکوپێک و شیاوی هەر کۆمەڵە و یانە 
ئەندامەکانیەوە  لەالیەن  کە  پارتێکە،  و  ڕێکخراو  و 
بە گیانی لێپرسینەوە و دڵسۆزی بۆ بەهێزبوون و 
یارمەتیی  و  هاوکاری  گەشەکردنی ڕێکخراوەکەیان 
لەگەڵ  هاوکــاری  گیانی  ئەوەش  دوای  بدەن.  یەکتر 
ڕێــکــخــراو و کــۆمــەڵ و یــانــە و پــارتــەکــانــی تــردا 
دەگــۆڕنــەوە و بە هەمــوویــان بە گیانێکی هاوبــەش 
مەدەنییە،  کۆمەڵگەی  بنیاتنانی  کە  دەکــەن،  خەبات 
ڕێکخراوێک  هەر  ئەندامانی  لە  یەکێک  هەر  چونکە 
بە ویستی خۆیان بوونە ئەندام و بڕیاری ئەوەیان 
داوە هەموو تواناکانیان بۆ گەشەکردن و خزمەتی 
ڕێکخراوەکەیان بخەنە کار. بۆیە چاوەڕوانی گەشە 
و پێشکەوتنی لەو جۆرەیان لێ دەکرێ. هەروەها لە 
یانە و پارت  هەر کۆمەڵگەیەکدا چەندە ڕێکخراو و 
و کۆمەڵەکان زیاتر و چوست و چاالک بن ئەوەندە 

کۆمەڵگەی مەدەنی بەهێز و کاریگەرە.
٣- یه کتر قبوڵکردنی هەموو ئەندامانی کۆمەڵگە: 
مەبەست لەوەیە کە هیچ کۆمەڵگەیەک نابیتە مەدەنی 
و  نەکات  قبوڵ  بەرانبەری  ڕێکخراوی  ئەوەی  هەتا 
ئەگەر  ــارە  دی نەگرێ.  لێ  ڕێــزی  و  نەکا  هاوکـــاری 
کۆمەڵێک  و  ڕێــکــخــراوە  هەر  ئــەنــدامــانــی  هەمـــوو 
کرد؛  یەکتریان  هاوکــاریــی  و  کــرد  قبوڵ  یەکتریان 
پاشان کاری ئەندامانی ئەم ڕێکخراوە بۆ یارمەتیدان 
تر  ڕێکخراوەکانی  پێشکەوتنی  و  هاوکاریکردن  و 
بوو، ئەوا بناغەی بەدیهاتنی کۆمەڵی مەدەنی بەهێز 
دەبێ.  درێژخایەنی  و  گەش  ئایندەیەکی  و  پتەو  و 
چەندین  ئەنجامی  لــە  مــەدەنــی  کۆمەڵی  بەکورتی 
تــوانــا و بەرنامە  لــە  ــارای جــۆراوجــۆر  ــادری کـ کـ
ــەرخ و ڕەگـــەزی جــیــاواز  ــ و بــیــرکــردنــەوەی هاوچ
خێزان  هەستی  ئەوەی  دوای  ئەوەش  دادەمەزریت. 
ئایینی  و  ناوچەیی  و  هۆزایەتی  و  تایەفەگەری  و 
کۆمەڵگەیەکی  بنیاتنانی  و  خزمەتکردن  هەستی  بۆ 
ئەندامانی  هەوڵەکانی  باشتریشە  ئەگۆڕێت.  فرەیی 
بــاوەڕی  و  قەناعەت  بە  ڕێکخراوانە  کۆمەڵە  ئــەو 
خۆیان بێت. نەوەک لە بەرانبەر ماددە و خزمایەتی 
و تێرکردنی ئارەزووەکانی خودی و ئەندامەکان بێت 
یان السایی و چاولێکەری کۆمەڵگەکانی دەوروبەر 

و جیهان بێت")٢(.
***

سەرچاوەکان:
کۆمەڵی  و  کــورد  کەیوان،  د.  ئەنوەر،  ــازاد  ئ  -١
مەدەنی، چاپی دووەم سلێمانی خانەی چاپ و باڵو 

کردنەوەی چوارچرا  ٢٠٠٤.
٢- هەمان سەرچاوەی پێشوو

ڕەزا محەممەدئەمینیشاڕوخ حەسەن زادە
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سۆران عەلیپوور:

 کۆماری کوردستان پێناسەیەکی نوێی لە شوناسی کوردی کرد

بەستێنێکی  لە  کە  کوردستان  ]کۆماری 
هەستیاری  بارودۆخێکی  لە  و  ئاڵۆز 
دامەزرا  جیهاندا  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵت 
کەم تەمەن  و  ساوا  کیانێکی  ئەگەرچی  و 
ــەاڵم لــە مــێــژووی گەلی کــورد  ــوو، ب ب
خاڵێکی  بە  ناوچەکەشدا  تەنانەت  و 
وەرچەرخان ئەژمار دەکرێ و هەنووکەش 
لە هەموو پارچەکانی کوردستاندا بووەتە 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  سەرباشقەی 
بووەتە  کۆمار  وانەکانی  و  کورد  گەلی 
بۆ  پاڵنەرێکە  هاوکات  و  خەبات  ڕەمزی 

دامەزراندنەوەی کۆماری کوردستان. 
بەبۆنەی یادی ٧٦ سالەی دامەزراندنی 
کــوردســتــان،  دێموکراتیکی  ــاری  ــۆم ک
کۆمەڵیک  ــان"  ــت ــوردس "ک ڕۆژنـــامـــەی 
پێوەندییەدا  لەم  و  ورووژانــدووە  پرس 
عەلیپوور،  سۆران  لەگەڵ  دیمانەیەکی 
نووسەر و کارناسی مێژوو و مامۆستای 
قوتابخانە، هەروەها سکرتێری پێشووی 
یەکیەتیی الوان و سەرنووسەری پێشووی 
گۆڤاری الوان،  نیشتەجێی والتی سوێد 

پێک هێناوە.[

ــا بــاســەکــەمــان بەو  کــاک ســـۆران ب
ســەڕەڕای  بکەین؛  پێ  دەســت  پرسیارە 
کوردستان،  کۆماری  لە  پێش  کە  ئەوەی 
و  جیاوازتر  شۆڕش گەلێکی  کورد  گەلی 
تەنانەت کۆماری ئاگریی هەبوو، بۆچی 
دامەزراندنی کۆماری کوردستان بە خاڵی 

وەرچەرخانی مێژووی کورد دادەنرێ؟

کوردستان  کــۆمــاری  لــە  تێگەیشتن  بــۆ 
و  ڕووداوو  ئــەو  بــەســەر  چــاوێــک  ــێ  دەبـ
کە  بخشێنینەوە  مــێــژوویــیــانــەدا  وێستگە 
لەسەر  خۆیان  جێ پەنجەی  کۆمار  لە  بەر 
بەجێ  نــەتــەوەیــە  ئــەو  مــێــژووی  نەخشەی 
هێشتووە. لە دەورانی کۆماری کوردستاندا 
بۆ یەکەمجار چینی مامناوەندیی شارنشینی 
الواز  و  کەمینە  ئــەوەدا  لەگەڵ  خوێندەوار، 
دەگــرنــە  ــان  ــ ــ ڕووداوەک ڕەوڕەوەی  بـــوو، 
دەست. ئێمە دەزانین دوای هەڵوەشانەوەی 
کەوتە  بۆشایییەک  کوردییەکان،  میرنشینە 
ئەو  دواجار  کە  کوردییەوە  کۆمەلگەی  نێو 
بۆشاییە لەالیەن شێخ و بنەماڵە ئایینییەکان 
و  کوردییەکان  میرە  ــەوەی  ن پاشانیش  و 
دەژیــان  تاراوگە  لە  کە  موڵکەکان  خــاوەن 
ــڕ کـــرایـــەوە. ئـــەو هــاوکــێــشــەی هــێــزە لە  پ
گۆڕانکاریی  بەرەبەرە  ژێکافەوە  کۆمەڵەی 
بەسەردا هات و چی دیکە بنەماڵەی شێخ و 
ئەکتەری  تاکە  دەرەبەگە خاوەن موڵکەکان 
ــەبــوون،  ن ــان  کــوردســت سیاسیی  شــانــۆی 
کەسایەتییەکانی  بدەینە  ســەرنــج  ئــەگــەر 
ئەوان  کە  دەبینین  کاف  ــ  ژ  دامەزرێنەری 
ــورژوا  ــ وردەب شارنشینی  چینی  بــە  ســەر 
چەکداری  هێزی  لەپاڵ  کۆماردا  لە  بــوون. 
مۆدێرنیش  قەوارە  ئەرتەشێکی  عەشایردا، 
لە  یەکەمجار  بۆ  دیکەوە  لەالیەکی  دانــرا، 
و  دامـــەزراوە  لە ڕێگەی  کــورددا  مێژووی 
دەزگا و ناوەندی دێموکراتیک و مەدەنییەوە 
ویستی ناسیۆنالیستیی کوردان بەرجەستە 
سیاسیی  وێژمانی  و  ــاڵوکــراوە  ب لــە  ــرا،  ک
سیاسیی  وشیارییەکی  بە  هەست  کۆماردا 

هاوبەشیی  بوونی  بە  سەبارەت  هاوبەش 
ــەکــی هـــاوبـــەش و  ــژووی نــەتــەوەیــی و مــێ
چارەنوسێکی هاوبەش دەکرا. ئەو وێژمانە 
ڕوون  یەکگرتووی  وێژمانێکی  هەرچەند 
سیاسیی  وێژمانی  لــە  هــەم  ــەاڵم  ب نــەبــوو، 
ســەرانــی کــۆمــاری کــوردســتــان و هــەم لە 
دێموکراتدا  حیزبی  ستراتیژیکیی  دروشمی 
مافی چارەی خۆنووسین بەڕوونی هەستی 
پێ دەکرێ. تێکەڵییەک لە ویستی ڕۆمانتیکی 
و  ڕۆژ  سیاسەتی  لــەگــەڵ  ســەربــەخــۆیــی 
کــۆمــاری  ئــۆتــۆنــۆمــیــخــوازیــدا،  ڕیئالیستی 
ئــەوە  بــە خاڵیکی وەرچـــەرخـــان،  کــردبــوو 
پرسی  بە  کەم وێنە  گرینگیدانێکی  لە  بێجگە 

ناسنامە و زمان.
 سەرانی کۆمار ئامادەبوون دەغڵ ودانی 
پێش فرۆش  سۆڤییەت  بە  کۆمار  ساڵێکی 
دابنێن.  چاپخانە  بتوانن  ــەوەی  ئ بۆ  بکەن 
و  ئیدارییەکان  ــەزراوە  ــ دام یەکەمجار  بۆ 
لەگەڵ  هــاوکــات  مەدەنییەکان  ڕێــکــخــراوە 
پرۆگرامێکی سیاسیی هاوچەرخ بۆ ماوەیەکی 
کورتخایەن وێنەیەکی مۆدێڕن و تۆکمەیان 
بــەدەســتــەوە  ــوردی  ــ ک ناسیۆنالیزمی  ــە  ل
هاوپێوەندی  کە  ئەوەیە  دیکە  خاڵێکی  دا. 
کــوردەکــانــی  لەنێو  کــە  یــەکــگــرتــوویــەک  و 
ئاست  لە  کوردستانیش  دیکەی  پارچەکانی 
کەم وێنە  ــەکــی  ــاردەی دی هــەبــوو،  ــاردا  ــۆم ک
ــدا، بــەشــداریــی  ــوردانـ ــژووی کـ ــێ ــە م بــوو ل
سەربازییەکانی  ئەفسەرە  و  بارزانییەکان 
لوتکەی  کوردستاندا  کۆماری  لە  گەرمێن 
لەبەر  هەر  بــوو.  نەتەوەییدا  هاوپێوەندیی 
کۆماری  دیکە  هــۆی  زۆر  و  هۆیانە  ئــەم 
کوردستان بە خاڵی وەرچەرخانی مێژووی 

کورد دادەنرێ.

زمان  گەشەکردنی  و  بووژانەوە  پرسی 
گرینگی  چەندە  کوردستاندا  کۆماری  لە 
بۆ  هەنگاوی  چەند  تاکوو  و  دراوە  پێ 

هەڵگیراوە؟
ناسنامە  و  ــان  زم بــۆ  کــە  پرسیارە  ئــەو 
دەدرا  پێ  بایەخی  کوردستاندا  کۆماری  لە 
وەاڵم  کاتێک  دەکـــرا،  لەسەر  پێداگریی  و 
دەدرێتەوە کە سەرنج بدەینە دۆخی سیاسیی 
مۆدێڕنکردنی  بــەنــاو  پــڕۆســەی  و  ئــێــران 
ــەن ڕەزاشــــاوە.  ــەالی کــۆمــەڵــگــەی ئــێــرانــی ل
دەسەاڵتی  بەهێزکردنی  ڕێگەی  لە  ڕەزاشا 
سیاسی  سانتراڵیزمی  ڕێگەی  لە  و  ناوەند 
و ئــیــداریــیــەوە لــە هــەوڵــی دروســتــکــردنــی 
ئەو  ئــێــران،  خەڵکی  بــۆ  ــوو  ب شوناسێکدا 
شوناسە داتاشراوە لەسەر بنەمای سڕینەوە 
و  کولتوور  شێواندنی  و  پەراوێزخستن  و 
ــوو،  ــژراب داڕێ دیکە  نەتەوەکانی  مــێــژووی 
لەڕاستیدا پڕۆسەیەکی ئاڵۆزی ئاسمیلەکردن 
تاکوو  خوێندنگەکانەوە  لــە  ــە   ل کــە  ــوو  ب
زمانی  دەکــرا.  پیادە  ئەرتەش  پادگانەکانی 
کرا  دیــاری  فەرمی  زمانی  وەکــوو  فارسی 

و هەرچی لەگەڵ پێناسەی ڕەزاشا بۆ ئەو 
شوناسە نوێیە ئێرانییە دەگونجا بە مۆدێڕن 
دەکرا  ئەژمار  پێشکەوتوو و شارستانی  و 
و ئەوی دیکەش کە کولتوور و ناسنامەی 
دواکــەوتــوویــی  بە  بــوو  دیکە  نەتەوەکانی 
درا.  ــەم  ــەڵ ــەق ل بــێ کــەڵــک  عــەشــیــرەیــیــی  و 
پەهلەوی  نــەتــەوەی  ــ  ــەت  دەوڵ کۆنسێپتی 
لێ  کــاردانــەوەی  کوردستاندا  لە  زوو  هەر 
مەحموود  ڕاپەڕینی  نموونە  بۆ  کەوتەوە، 
خــانــی کــانــی ســانــان و ڕاپــەڕیــنــەکــەی مەال 
ــەوەدا  ئ لــەگــەڵ  ئــەو جــوواڵنــەوانــە  خەلیل، 
نەبوو،  دیاریکراویان  سیاسیی  بەرنامەی 
بە  بەرانبەر  ــوون  ب دژکــردەوەیــەک  ــەاڵم  ب
سیاسەتی یەکدەست کردن و حاشاکردن لە 

ناسنامەی کوردەکان.
ــاف و پــاشــان ســەرانــی  ســەرانــی ژ ــــ ک
حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستانیش 
مەترسییەکانی  بە  هەستیان  بــەتــەواوەتــی 
پەهلەوی  نــەتــەوەی  ــ  ــەت  دەوڵ کۆنسێپتی 
کردبوو، هەم لە باڵوکراوەی "نیشتمان" و هەم 
"کوردستانـ"ـیشدا  ڕۆژنامەی  ژمارەکانی  لە 
و  هــاوبــەش  شوناسی  بە  گرینگیدانە  ئــەو 
بەتەواوەتی  کورد  هاوبەشی  چارەنووسی 
ــەم داواکـــاریـــی  ــ ــەوە. دووه ــ ــ ــگــی داوەت ڕەن
ــیــش لـــە بــەیــانــنــامــەی  ــمــوکــرات حــیــزبــی دێ
ــی خــوێــنــدن  ــاف ــرســی م ــدا پ ــیـ ــدنـ ــەزرانـ دامـ
زمانی  بەکارهێنانی  و  دایـــک  زمــانــی  بــە 
ئیدارەکاندا،  و  بەڕێوەبەرایەتی  لە  کوردییە 
شێوەی  لە  باسی  یەکەم  خاڵی  کاتێکدا  لە 
سیتەمێکی  لە  خۆنووسین  چــارەی  مافی 
ئۆتۆنۆمیدا دەکرد. لەو ماوە کورتەدا زمانی 
کـــوردی کــرایــە زمــانــی فــەرمــی و بێجگە 
زمانحاڵی  کە  "کوردستان"  ڕۆژنــامــەی  لە 
حیزبی دێموکراتیش بوو، کۆمەڵێک بالڤۆک 
و گۆڤاری دیکەش وەکوو "هاواری کورد"، 
"گروگاڵی  و  "هەاڵلە"  نیشتمان"،  "هــاواری 

منداڵی کورد" باڵو کرانەوە.

زۆر جار دەوترێ کە یەکیەتیی سۆڤییەت 
کۆماری کودستانی دامەزراندووە و ئەگەر 
کە  بەڵێنەی  ئەو  و  کۆمار  لە  خەیانەتی 
کۆماری  نەکردایە،  درابــوو  پێشەوا  بە 
تاکوو  ئەمە  ــەدەڕووخــا،  ن کوردستان 

چەند ڕاستە؟
هەر ڕووداوێکی مێژوویی لە بەستێنیکی 
کاریگەریی  دەبــێ و  لــەدایــک  دیــاریــکــراودا 
شوێن و کاتی لەسەرە، یەکیەتیی سۆڤییەت 
ــەی کــە لــە ئــازەربــایــجــان و  ــ ــەو ڕووداوانـ ل
نەبوو،  ڕۆڵ  بێ  دا  ڕوویـــان  کوردستاندا 
ــووە لە  ــەبـ ــات تــاکــە هـــۆکـــاریـــش نـ ــاوکـ هـ
ئەو  کوردستاندا،  کــۆمــاری  دامــەزرانــدنــی 
دەست پێکردنی  لەگەڵ  کە  گۆڕانکارییانەی 
شەڕی جیهانیی دووهەم هاتنە ئاراوە، ویستی 
نێوخۆییی کوردەکان و بێزاری لە کۆنسپێتی 
دەوڵەت ــ نەتەوەی پەهلەوی و بۆشایییەکی 

دەسەاڵت کە لەو ناوچەیەدا دروست ببوون، 
کۆماری  دامەزراندنی  سەرەکیی  هۆکاری 
کوردستانن. ئەو ڕوانگەیەی کە دامەزرانی 
دامەزرانی  تەنانەت  و  کوردستان  کۆماری 
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــیــش دەبــەســتــێــتــەوە بە 
کۆڕی  لەنێو  سۆڤییەت،  یەکیەتیی  ویستی 
پان ئێرانیزم  و نووسەرانی جیرەخۆردا زۆر 
باوە، ئەوان دەیانهەوێ بە هەموو شێوەیەک 
ــان بە  داخــوازیــیــەکــانــی خــەڵــکــی کــوردســت
و  بکەن  ڕاڤــە  دەرەکـــی  دەســتــی  تێئۆریی 
نێوخۆیییەکان خۆ  لە هۆکارە  بەو شێوەیە 
وتووێژانەدا  و  دانوستان  و  لەو  ببوێرن. 
باقرۆڤ،  و  کــورد  نوێنەرانی  لەنێوان  کە 
سکرتێری حیزبی کۆمۆنیستی ئازەربایجاندا 
ئەنجام دران باس لە دامەزراندنی کۆمارێکی 
کــــوردی نـــەکـــراوە، ئــــەوان دەیــانــویــســت 
ئازەربایجان  سەر  بکەوێتە  کوردستانیش 
ئێراندا  لە  ئیداری  دابەشبوونی  ڕاستیی  و 
قەبووڵ بکەن، لەو بەڵێنانەشدا کە لەو دوو 
زۆربەی  دابــوو،  کوردەکانیان  بە  دیــدارەدا 
هەرە زۆریان جێبەجێ نەکرد. بەاڵم نابێت 
لەبیریشمان بچێ کە لەو سەردەمەدا مۆدێلی 
بااڵی  و  بەرچاو  نموونەیەکی  سۆڤییەتی 
بەڕێوەبردن  و  ئــیــدارەکــردن  و  سیاسەت 
لەالی سەرانی کۆماری کوردستان و  بوو 
لێدواندەرانی  بە  ڕوانگەیە  ئەو  کاریگەریی 
سیاسی کۆمارەوە دیارە. بەڵێن و وادەکانی 
ــرد کــە ڕووداوەکــــــان  ســۆڤــیــیــەت وای کـ
ــرا بڕۆنە  ــەوەی چــــاوەڕوان دەکـ ــر لـ زووتـ
سیاسی  بەستێنە  لە  دەبــێ  بــەاڵم  پێشەوە، 
دوای  بە  ئابوورییەکاندا  و  کۆمەاڵیەتی  و 
هۆکارەکانی ڕووخانی کۆماری کوردستاندا 
لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  تەنیا  نەک  بگەڕێین، 

یەکیەتیی سۆڤییەتدا.

لەسەر کۆماری کوردستان دوو بۆچوون 
لە ئارادایە، بۆچوونێک دەوترێ کۆماری 
بووە  سەربەخۆ  دەوڵەتێکی  کوردستان 
دەوڵەتێکی  دەوتــرێ  بۆچوونێکیش  و 
وایە  پێتان  ئێوە  ــووە،  ب خودمۆختار 
جۆرە  چ  کوردستان  کۆماری  دەوڵەتی 

کیانیک بووە؟
فەرمییەکانی  نووسراوە  سەیری  ئەگەر 
حیزبی دێموکرات کە دامەزرێنەری کۆماری 
کوردستانیشە بکەین، لەوێدا باس لە مافی 
ئیدارەیەکی  فۆرمی  لە  خۆنووسین  چارەی 
کوردەکان  کە  ئــەوەی  ــراوە،  ک ئۆتۆنۆمیدا 
و  ببەن  بەڕێوە  خۆیان  کاروباری  خۆیان 
زمانی کوردی زمانی فەرمی بێ و کۆمەڵێک 
بە  ئاماژە  تــەواوەتــی  بە  کە  دیکەش  خاڵی 
بە  و  دەکا  ئێراندا  چوارچێوەی  لە  مانەوە 
لە  سیاسییە  هۆشیارییە  ــەو  ئ ڕوونــیــیــش 
هاوبەشی  چــارەنــووســی  و  مێژوو  ئاست 
بەاڵم   دەکــرێــت،  پێ  هەست  کـــورددا  گەلی 
ئەو بۆشاییی دەسەاڵتەی کە لە کوردستاندا 

کوردستان  کۆماری  کە  کرد  وای  هەبوو 
سەربەخۆ  دەوڵەتێکی  وەکوو  کردەوەدا  لە 
کوردستان  کۆماری  دەکرد،  هەڵسوکەوتی 
نەتەوەییی  ــروودی  سـ و  ئــااڵ  و  ئــەرتــەش 
خـــۆی هـــەبـــوو، مــامــەڵــە ئــابــووریــیــەکــانــی 
دەدا.  ئەنجام  سۆڤییەتدا  لەگەل  ڕاستەوخۆ 
لە  ئــامــاژەم پێ دا  هــەر وەکــوو پێشتریش 
وێژمانی سیاسیی ئەو کاتدا هێنانەبەرباسی 
بووە  ئاسایی  کارێکی  سەربەخۆیی  پرسی 
نوێ  پێناسەیەکی  لەوسەردەمەشدا  هەر  و 
پێناسە  ئــەو  و  کــرا  کـــوردی  لــە شوناسی 
لەو  کــردەوە  جیا  کوردیی  نوێیە شوناسی 
و  تەمەن  ڕەزاشــا  کە  ئێرانییەی  شوناسە 
کردبوو.  تــەرخــان  بــۆی  زۆری  وزەیــەکــی 
ــوردی  کـ ــاســی  شــون لــە  تێگەیشتنە  ــەو  ئـ
و  دەبەزێنێ  ئێتنیکییەکان  ڕەگــەزە  ئاستی 
بەرباڵوتری  لە چوارچێوەیەکی  کوردبوون 
پێناسە  ئیداریدا  و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
ئۆتۆنۆمیخوازیی  ویستی  وایــە  پێم  دەکــا، 
ــان لـــەو ســـەردەمـــەدا  ــوردســت کـــۆمـــاری ک
و  دیــاریــکــردن  لــەســەر  باشی  کاریگەریی 
پێناسەکردنی شوناسی کوردی هەبووە لە 
ئاست شوناسی بە زۆر داتاشراوی ئێرانیدا.

کوردستان  کۆماری  ئەزموونەکانی 
تاکوو چەند بوونەتە سەرباشقە بۆ گەلی 
کورد لە هەموو پارچەکانی کوردستاندا؟

کۆماری کوردستان بەو تەمەنە کورتەی 
و  مێژوویی  سێمبۆلیی  بایەخێکی  خۆیەوە 
دامەزراندنی  یەکەمجار  بۆ  هەیە.  سیاسی 
دەوڵەتێک بە ئااڵ و سروودی نەتەوەیی و 
سوپایەکی سەربەخۆ ڕووداوێکی دەگمەنە، 
کۆماری کوردستان بەرهەمی پێگەیشتوویی 
وشیاریی سیاسی بوو، بەرهەمی پێگەیشتنی 
هەستی نەتەوەیی و شوناسی کوردی بوو، 
و  ــردە  ســەرک یەکەمجار  بــۆ  هــەربــۆیــەش 
دامەزرێنەری کۆماری کوردستان سەرۆک 
عەشیرەت، شێخ یان ئاغایەکی خاوەن موڵک 
لە  هــەر  موڵکەکان  خـــاوەن  چینی  نــەبــوو، 
سەرەتاوە هەستیان بە مەترسییەکانی ئەو 
دیسکۆرسە سیاسییە مۆدێڕنە کرد، لەگەڵ 
ئەوەدا سەرەتا کەم و زۆر پشتیوانییان لە 
کۆمار کرد بەاڵم پەیوەندیی خۆیان لەگەڵ 
لە  پشتیان  دواییدا  لە  و  نەپچڕاند  ناوەند 

کۆماری کوردستان کرد. 
کۆمار لە ڕووبەڕووبوونەوە و بێ بنەما 
نەتەوەی  ــ  دەوڵــەت  کۆنسپێتی  پێشاندانی 
گێڕا،  یــەکــالکــەرەوەی  ڕۆڵێکی  پەهلەویدا 
ڕەزاشا  کە  مۆدێڕنەی  بەناو  دەوڵەتە  ئەو 
بنێ،  بنیادی  ئاسن  و  ئاگر  بە  دەیویست 
و  ناسیۆنالیستی  دیسکۆرسی  ئاست  لــە 
ــاریــی ســیــاســیــی ســـەرانـــی کــۆمــاری  وشــی

کوردستاندا دەستەوەستان بوو.
گـــــواســـــتـــــنـــــەوەی جـــــــوواڵنـــــــەوەی 
ڕزگــاریــخــوازیــی کـــوردی لــە دژکـــردەوەی 
بۆ  لۆکاڵییەوە  و  عەشیرەیی  چــەکــداریــی 
لە  نــەتــەوەیــی  گشتگیریی  دیسکۆرسێکی 
دێموکراتیکی  دامــــەزراوەی  چــوارچــێــوەی 
مەدەنیدا هەم خاڵی وەرچەرخانە و هەمیش 
لە  مێژوووییە،  سێمبۆلیکی  دەسکەوتێکی 
کۆماردا هاودەنگی و هاوکاری و بەشداریی 
و  کوردستان  جیاوازەکانی  کۆڕوکۆمەڵە 
ڕەنـــگ وڕووی  دیکە  پارچەکانی  کــوردانــی 
کە  بەخشیبوو  کۆمارە  بــەو  یۆتۆپیایەکی 
تەنانەت ئەو بێگانانەی کە لەو سەردەمەشدا 
کردووە  کوردستانیان  کۆماری  سەردانی 
و  ئازاد  سیاسییە  کەشوهەوا  لەو  سەریان 
یەکیەتیی  دامەزراندنی  ماوە.  سوڕ  ئارامە 
ژنان و یەکیەتیی الوان و بایەخدان بە ڕۆڵی 
ژنان لە کۆمەڵگەی ئەو کاتدا کردەوەیەکی 

ڕادیکاڵ و بوێرانە بوو. 

کاک سۆرانی بەڕێز، سپاس کە کاتتان 
بۆ ئەم دیمانەیە تەرخان کرد

دەرفەتەتان  ئــەم  کە  ئێوەش  بۆ  سپاس 
ــە یـــادی ٧٦ ســاڵــەی  ــوو ل ــاک ــد ت ڕەخــســان
باسێک  کوردستاندا  دێموکراتیکی  کۆماری 

لەسەر کۆمار بکەین.

دیمانە: کاروان مێراوی

سۆران عەلیپوورسۆران عەلیپوور
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پێگەی جەماوەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان

دێموکراتی  حیزبی  جــەمــاوەریــی  پێگەی 
و  سەرنجڕاکێشترین  لە  یەکێک  کوردستان 
فاکتەرەکانی  بەهێزترین  کاتیشدا  هەمان   لە 
ڕاگرتن وبەردەوامیی ئەم حیزبە لە گۆڕەپانی 
کە  کوردستانە،  سیاسیی  خەباتی  و  سیاسی 
هــەوراز  پڕ  خەباتی  لە  ســاڵ   ٧٦ بەدرێژایی 
پێگەیە  ــەو  ئ دێــمــوکــرات  حیزبی  نشێوی  و 
بەردەوام لە هەڵکشاندا بووە. بە جۆرێک کە 
حیزبی  بگوترێ  ئەگەر  نییە  زیادەڕۆیی  هیچ 
ئاستی  لە  تەنیا  نەک  کوردستان  دێموکراتی 
لەسەر  ڕاســتــەوخــۆی  کاریگەریی  سیاسیدا 
لــەوەش  بەڵکوو  هەیە  کوردستاندا  خەڵکی 
خەڵکدا  لەنێو  دێموکرات  حیزبی  بــەوالوەتــر 
بەجۆرێک  کە  ئەم حیزبە  فەرهەنگ.  بە  بووە 
کــوردســتــان  حیزبەکانی  هــەمــوو  دایــکــی  بــە 
لەو  وابــووە  چارەنووسی خۆی  و  دەناسرێ 
سەرکردایەتییەکەی  دوورودرێژەیدا  مێژووە 
نێو  لە  و  کوردستان  لە  ساڵ  لە سێ  کەمتر 
ناوەندی  لە  تایبەت  بە  و  خۆیدا  خەڵکەکەی 
ــەروا خــاوەنــی  ــ ــووە، کــەچــی ه ــ شـــارەکـــان ب

پێگەیەکی بەهێزی سیاسی و کۆمەاڵیەتییە.
کە  خــاڵ  سەرەکیترین  ئـــەوڕۆدا  دنیای  لە 
حیزبێک دەکاتە ڕێکخراوەیەکی شوێندانەر و 
یەکەم  پلەی  بە  خۆی،  کۆمەڵگەکەی  یەکەمی 
نفووز و خۆشەویستیی ئەو حیزبەیە  ڕادەی 
جەماوەریی  بەهێزی  پێگەیەکی  دەتوانێ  کە 
جەماوەرییەش  پێگە  ئەو  بکا.  دەستەبەر  بۆ 
دەنوێنێ  خــۆی  قۆناغدا  و  بابەت  هەندێ  لە 
ڕوون  هــەمــوان  بــۆ  بابەتە  ــەو  ئ ڕاستیی  و 
دەکــرێ  بابەتانەش  و  قۆناغ  ئــەو  دەکــاتــەوە. 
بـــەشـــداری لـــە هــەڵــبــژاردنــەکــان بـــێ، یــان 
دەستە  ئــەو  داواکارییەکانی  بە  واڵمــدانــەوە 
جێبەجێ  بۆ  خۆیان  جــەمــاوەری  لە  حیزبانە 
جیاواز  بێ.  کارێک  لە  خۆبواردن  یان  کردن 
لەوانە دەکرێ پێوانەیەکی دیکەش لە بەرچاو 
بگیردرێ کە ئەویش بەشداریی خۆبەخشانەی 
ــە کـــاروبـــار و چــاالکــیــیــەکــانــی ئــەو  خــەڵــکــە ل
حیزبانەی کە بۆ ڕزگاریی گەل و نەتەوەکەیان 
لە ژێردەستی، لە قۆناغی خەباتی سیاسی و 
تەنانەت چەکداریدان. لە هەموو ئەو حاڵەتانەدا 
بڵێین  پێوەرانەی کە باس کرا دەکرێ  بەو  و 
ژینگەی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
پێگەی  بەهێزترین  خاوەنی  خۆیدا  سیاسیی 
ئەم  ــژەی  درێـ لــە  کــە  جــەمــاوەریــی خۆیەتی، 

وتارەدا ئاماژە بە چەندین نموونە دەکەین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک یەکەم 
حیزب  یــەکــەم  و  کـــوردی  مودێڕنی  حیزبی 
کۆماری  بەناوی  کــوردی  کیانێکی  توانی  کە 
بناغەکەی  ڕاستیدا  لە  دامەزرێنێ  کوردستان 
لە سەر کۆمەڵەی ژێ کاف دامەزرا. کۆمەڵەی 
دووهەمی جیهانی  کاتی شەڕی  لە  کاف  ژێ 
ــۆ حیزبی  ــە گـــۆڕانـــی ب ــەر ل ــاڵ بـ و ســێ سـ
تێکۆشان  بە  دەستی  کوردستان  دێموکراتی 
و  ئەندامەکان  پاراستنی  بەر  لە  بــەاڵم  کــرد، 
کــاری  نهێنی  بــەشــێــوەی  دامــەزرێــنــەرەکــانــی 
ئەندامدا  وەرگرتنی  لە  بــەاڵم  دەکـــرد،  خــۆی 
بەالوە  زۆر  ئەندامەکانی  جەماوەریی  پێگەی 
ــەویــش بـــەو مــەنــتــقــەوە کە  ــووە، ئ ــ گــریــنــگ ب
کەسایەتیی بەهێزی کەسەکان دەتوانێ ڕادەی 
کۆمەڵگەدا  نێو  لە  ڕێکخراوەکە  کارتێکەریی 
داوای  کە  بوو  هۆیەوە  بەو  هەر  بکا،  زیاتر 
هاوکاری و بوون بە ئەندامەتییان لە کەسێک 
کرد کە خۆشەویستترین و متمانەپێکراوترین 
کەسی ئەوکاتە لە ناوچەی موکریان، پێشەوا 
قازی محەممەد بوو کە لەو سەردەمەدا و لە 
کۆمەڵەی ژێکافدا بە "بینایی" دەناسرا. کەواتە 
هەر لە ژێکافەوە و دواتر لە دامەزرانی حیزبی 
پێگەی  حیزبە  ئەم  کوردستانەوە  دێموکراتی 
جەماوەریی بەالوە لە گرینگترین فاکتەرەکان 
بووە و بۆ وەدەسهێنانی پێگەی جەماوەرییش 
چەندین  لــە  و  داوە  خــۆی  هــەوڵــی  هــەمــوو 
خۆی  جەماوەریی  هێزی  ڕادەی  قۆناغیشدا 

تاقی کردووتەوە.
لە  ئەوکات  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
ئامادەبوونی جەماوەرێکی  بە  بۆنەدا  چەندین 
دامــەزرانــی  بۆ  ئامادەکاریی  بــەرەبــەرە  زۆر 
وێنە  بۆ  کە  دەکــرد  کــوردی  دەوڵەتی  یەکەم 
ــاژە بــە ڕۆژی داگــرتــنــی ئــااڵی  ــام دەکـــرێ ئ
و  مهاباد  ئەوکاتی  شارەوانیی  لەسەر  ئێران 
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لەو شوێنە بکەین، 
ڕێوڕەسمێک  خەڵک  بەشداریی  بە  لــەودا  کە 

ئەو  شاعیریش  هـــەژاری  و  دەچـــێ  بــەڕێــوە 
شێعرەی تێدا دەخوێنێتەوە.  

چاوی  بۆ  چقڵێکە  وەکوو  ئااڵکەم  "داری 
عەدوو 

وەبــەر  ڕەببی  نــەوێ  خۆشی  دڵــێ  هــەر 
خنجەر کەوێ..."

دواتر پاش چەند مانگ لەو ڕووداوە لە ٢ی 
ڕێبەنداندا لە ڕێوڕەسمێکی پڕشکۆدا نەک تەنیا 
بە ئامادەبوونی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
تایبەتی  بە  و  کــوردان  بەشداریی  بە  بەڵکوو 
کــوردســتــان  دیــکــەی  بەشەکانی  نــوێــنــەرانــی 
ــە ســەرۆکــۆمــاریــی  ــان ب ــوردســت کـــۆمـــاری ک
لەو  ڕادەگــەیــەنــرێ.  محەممەد  قــازی  پێشەوا 
ماوە کەمەی تەمەنی کۆماری کوردستاندا کە 
لە  ژێکاف  کۆمەڵەی  ئامادەکارییەکانی  ناکرێ 
بەرچاو نەگیرێ، کۆمەڵێک کاری بەنرخ کران 
کە دەکرێ بگوترێ بوو بە بناغەیەکی پتەو بۆ 
خەباتی کورد لە هەموو بەشەکان و پاش ٧٥ 
ساڵ تا ئێستا بزووتنەوەی کوردستان هەر لە 
سەر ئەو ڕێبازە دەڕوا. ئەگەرچی پاش یازدە 
ئەرتەشی  و  نەما  کوردستان  کوماری  مانگ 
بەاڵم  ــردەوە،  کـ داگیر  کوردستانی  شایەتی 
نەتەوەسازی  هەوڵی  مودێڕن  بەشێوەیەکی 
کاروباری  بەڕێوەبردنی  بۆ  تەنانەت  و  درا 
ڕۆژانە و ڕێکخستنی کۆمەڵگە قانوون داڕێژرا.
ئــەوەی  کــرا  بــاس  ئــەوانــەی کە  لە هەموو 
پێوەندیی بەم باسەوە هەیە ئەوەیە کە ڕێبەرانی 
هەموویانەوە  لە سەری  و  دێموکرات  حیزبی 
بە  وڕا  پــرس  بەبێ  محەممەد  قــازی  پێشەوا 
گرینگترین  گرتنی  لــەبــەرچــاو  و  ــاوەر  جــەم
نــەبــردوون،  بۆ  دەستی  خەڵک،  واتــە  فاکتەر 
شا  ئەرتەشی  هــاتــنــەوەی  کاتی  لــە  تەنانەت 
پێشەوا قازی محەممەد لە مزگەوتی "هەباس 
ئاغا"ی مهاباد خەڵک کۆ دەکاتەوە و ڕاوێژیان 
پێ دەکا کە لە بەرانبەر ئەرتەشدا چی بکەن. 
هەربۆیە پێشەوای مەزن بەڵێن بە خەڵک دەدا 
دەمێنێتەوە  گەڵیان  لە  کارە  ئەم  تاکۆتایی  کە 
و هەرواشی کرد و بە پێشکەش کردنی گیانی 

خۆی بەڵێنەکەی بردەسەر.

میتینگی سەد هەزار کەسیی مهاباد 
ــی کــۆمــاری کــوردســتــان و  ــان ــاش ڕووخ پ
و  پــەرتــەوازەیــی  و  ــشــێــوی زۆر  هــەورازون
دێموکرات  حیزبی  ڕێــبــەرانــی  دەربـــەدەریـــی 
ڕێژیمی حەمەڕەزاشا ڕووخا و سەرکردایەتیی 
لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ئەوکاتی 
عێراقەوە گەڕانەوە کوردستان و بە هاوکاریی 
بە  ــردەوە  کـ دەســتــیــان  نێوخۆ  تێکۆشەرانی 
حیزب.  ــەوەی  ــردن ــاالک ک چ و  ڕێکخستنەوە 
یازدەی ڕەشەمەی ١٣٥٧دا  لە  میتینگ  یەکەم 
حیزب  ئاشکرای  تێکۆشانی  ڕاگەیاندنی  بۆ 
ــوە چــوو کــە لــەودا  ــەڕێ ــاری مــهــابــاد ب لــە شـ
سەرانسەری  لە  کەس  هــەزار  سەد  لە  زیاتر 
متینگی  بە  کە  بــوون  بەشدار  کوردستانەوە 
لەو  بەناوبانگە.  مەهاباد  کەسیی  هەزار  سەد 
میتینگەدا کە سکرتێری ئەوکاتی حیزب شەهید 
دەسپێکی  وتــارێــکــدا  لــە  قاسملوو  ــور  ــت دوک
دێــمــوکــراتــی  حــیــزبــی  ئــاشــکــرای  تێکۆشانی 
کوردستانی ڕاگەیاند، هێزی جەماوەر جارێکی 
بۆ  ڕاستیدا  لە  و  ــەوە  دای نیشان  خۆی  دیکە 
ــرات و هێزی  ــوک ــم ــر حــیــزبــی دێ جــارێــکــی ت
دواتر  بوونەوە.  یەکتر  دەستەمالنی  جەماوەر 
چەندین  کوردستان  شارەکانی  ــەی  زۆرب لە 
کۆبوونەوەی گەورەی خەڵکی بەڕێوە چوون 
کە بوو بە هۆی ئەوەی کە لە ماوەیەکی کەمدا 
بۆ  کوردستان  لە  حیزب  ئەندامانی  ــژەی  ڕێ

دەیان هەزار کەس بەرز ببێتەوە.

هەڵبژاردنەکان 
ئێران  لە  هەڵبژاردنێک  چەند  دواتر  ساڵی   
هەڵبژاردنی  کە  چوون  بەڕێوە  کوردستان  و 
و  گــەالوێــژ  ١٢ی  لــە  خــوبــرەگــان  مەجلیسی 
لە  ئیسالمی  شــۆرای  مەجلیسی  هەڵبژاردنی 
کە  باشن  نموونەی  دوو  ڕەشەممەدا  ٢٤ی 
هێزی جەماوەر پاڵپشتێکی قایمی کاندیداکانی 

حیزبی دێموکرات بوو. 
خــوبــرەگــانــدا  مەجلیسی  هــەڵــبــژاردنــی  ــە  ل
حیزبی  کاندیدای  وەکــوو  قاسملوو  دوکتور 
دێـــمـــوکـــرات لـــە پـــارێـــزگـــای ورمــــێ تــوانــی 
ــگ و  بــە وەدەســت هــێــنــانــی ١٣٠ هـــەزار دەنـ
وەکوو  دەنگەکان  هەشتای  سەتا  بردنەوەی 
نەفەری یەکەم لەو پارێزگایە لەالیەن خەڵکەوە 
و  تــازە  دەسەاڵتی  ئەگەرچی   هەڵبژێردرێ. 
کە  نەدا  ڕێگەیان  خومەینی  سەروویانەوە  لە 
و  خەڵک  نوێنەری  وەکــوو  قاسملوو  دوکتور 
گرینگ  بــەاڵم  تــاران،  بچێتە  خەڵک  دەنگی  بە 
ئەوە بوو کە تەنانەت تورکەکانی دانیشتووی 
ئەو پارێزگایەش بە ڕێژەیەکی زۆر دەنگیان بە 

دوکتور قاسملوو دابوو. 
شـــوڕای  مەجلیسی  ــەکــەم  ی هــەڵــبــژاردنــی 
ئیسالمی لە ٢٤ی ڕەشەمەی هەمان ساڵ واتە 
١٣٥٨ بەڕێوە چوو، لەو هەڵبژاردنانەشدا لەو 
شارانەی کە بەربژێرەکانی حیزبی دێموکرات 
هەر  هــەبــوو  کردنیان  خۆکاندیدا  دەرفــەتــی 
کوردستانەوە  خەڵکی  ــەن  الی لە  هەموویان 
بۆ  دەکــرێ  هێنا.  وەدەســت  یەکەمیان  دەنگی 
بۆکان،  مهاباد،  شارەکانی  بە  ئاماژە  نموونە 
سەقز،  نەغەدە،  شنۆ،  سەردەشت،  پیرانشار، 
هەموو  لە  زیاتر  کاندیداکان  کە  بکەین  بانە 
بەناوی حیزبی  کاندیدابوونیان  بەر  لە  شتێک 
و  متمانە  کە  بوو  کوردستانەوە  دێموکراتی 
لە  هێنا.  وەدەست  خەڵکیان  بەرچاوی  دەنگی 
هەندێ شاری وەکوو سنە هەڵبژاردن خرایە 
دەوری دووهەم و لەو ماوەیەشدا حکوومەتی 
ــبــژاردنــەکــانــی  جــومــهــووری ئــیــســالمــی هــەڵ

ــدەوە و نــوێــنــەرانــی خــەڵــک واتــە  ــوەشــان هــەڵ
دێموکراتی  حیزبی  هەڵبژێردراوەکانی  کاندیدا 
ــەدرا کــە بچنە  ــ ــێ ن ــان ڕێــگــەیــان پ کــوردســت
وێڕای  لێرەشدا  ئیسالمی.  شوڕای  مەجلیسی 
ڕووداوانـــە  ئــەو  هۆکارەکانی  لە  خــۆبــواردن 
ئاکامەکەی  کە  ئەوانە  دوای  ڕووداوەکانی  و 
سەر  بۆ  تــازە  ڕژیمی  هەمەالنەی  پــەالمــاری 
ئەم  مەبەستی  کە  ئــەوەی  ــوو،  ب کوردستان 
وتارەیە پێگەی جەماوەریی حیزبی دێموکراتی 
سااڵنەدا  لەو  نموونە  وەکــوو  کە  کوردستانە 
ئاماژەی پێ دەکرێ. هەڵبەت پێویستە ئاماژە 
بەو شوڕایانەش بکرێ کە حیزبی دێموکرات 
ــژاردن بــۆ بــەڕێــوەبــردنــی  ــب ــەڵ بــە شــێــوەی ه
کاروباری ڕۆژانەی خەڵک لە گوندەکان پێکی 
هێنابوو کە تا سااڵنی دواتریش هەر جێگەی 

باوەڕ و متمانەی خەڵکی گوندەکان بوون.
متمانەی  لە  نموونەیەکن  هەڵبژاردنانە  ئەم 
لە  کە  دێموکرات  حیزبی  بە  خەڵک  ئەوکاتی 
و  ڕوون  ئاماژەیەکی  دیکەشەوە  ڕوویــەکــی 
حیزبی  جەماوەریی  پێگەی  بە  ڕاستەوخۆیە 
دێموکرات لە نێو خەڵکی کوردستاندا. چونکە 
کۆماری  هیچکات  ئەگەرچی  ــر  دوات سااڵنی 
ئیسالمی ڕێگەی بە هەڵبژاردنێکی ئازاد نەدا و 
لەجیاتی پەنا بردن بۆ سندووقەکانی دەنگدان 
و  هەمەالیەنە  شەڕێکی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
وێرانکەری بە سەر کوردستاندا سەپاند بەاڵم 

کە  دەرکـــەوت  دیکەدا  نموونەیەکی  چەند  لە 
دێموکراتی  حیزبی  ملمالنێی  تــاران  ڕێژیمی 
لە  وێنە  بۆ  هــەر  نــاکــرێ.  پێ  کوردستان  لە 
سەرکۆماری  دەورەی شەشەمی  هەڵبژاردنی 
لە  خەڵک  ئــامــاژەیــەک  بــە  ١٣٧٢دا  ساڵی  لــە 
ڕەفسەنجانی  هاشمی  بە  دەنگیان  کوردستان 
بیرەوەرییەکانی  لە  ناوبراو  تەنانەت  کە  نەدا 
هەروەها  کردوە.  بابەتە  بەو  ئاماژەی  خۆیدا 
٨٨دا  ساڵی  سەرکۆماریی  هەڵبژاردنەکانی  لە 
حیزبی دێموکرات داوای لە خەڵکی کوردستان 
کرد کە دەنگ بە نوێنەرانی ڕێفۆرمخواز بدەن 
بەاڵم  هەڵبژاردنەکان،  ئاکامی  ســەرەڕای  کە 

خەڵک بەرەوپیلی ئەو داوایە چوو.

حیزبی  شــەهــیــدی  ــەرانــی  ــب ڕێ پێگەی 
دێموکرات

جەماوەریی  نفووزی  لە  دیکە  نموونەیەکی 
خەڵکدا  لەنێو  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
لە  حیزبە  ــەم  ئ شەهیدی  ڕێــبــەرانــی  پێگەی 
ئیسالمییە.  کۆماری  سەرکاری  هاتنە  دوای 
لە  و  کوردستان  خەڵکی  لەنێو  ئــەوان  پێگەی 
ڕاددەیــەک  بە  کوردستان  بزووتنەوەی  سەر 
بوو کە کۆماری ئیسالمی پەنای بۆ تێرۆر و 
ڕووداوی  لە  جیاواز  برد.  ئەوان  لەنێوبردنی 
پڕماتەمینەی  کەشە  ئەو  شەهیدبوونەکەیان 
٢٢ی  لــە  قاسملوو  دوکــتــور  تــێــرۆری  کــاتــی 
سادق  دوکــتــور  تــێــرۆری  و   ٦٨ پووشپەڕی 
بە   ١٣٧١ خەرمانانی  ٢٦ی  لە  شەرەفکەندی 
ئــەوکــات و چ  دەســتــی کــۆمــاری ئیسالمی چ 
کۆمەڵگەی  ڕوخــســاری  بە  بەئاشکرا  ئێستا 
کوردستانەوە دیارە. سەرەڕای دۆخی توندی 
ئێستاش  ــەم  ه و  ــەوکــات  ئ ــەم  ه ئەمنیەتیی 
بە  نــەکــراوە  ساڕێژ  برینێکی  ســاڵ   ٣١ پــاش 
دیسان  کە  کوردستانەون  خەڵکی  جەستەی 
ــمــوکــرات و  دەرخـــــەری پــێــگــەی حــیــزبــی دێ
خەڵکی  دڵی  لەنێو  هەڵکەوتووەکانی  ڕێبەرە 

کوردستان دایە. 

هەوڵی  لە  ئیسالمی  کۆماری  شکستی 
چەند دەیەیی بۆ دابڕینی خەڵک لە حیزبی 
وەک  خــەرمــانــان  ٢١ی  )١٧و  دێــمــوکــرات 

نموونە(
ئەم  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  بەدرێژایی 
ڕێژیمە هەوڵی داوە خەڵک لە حیزبی دێموکرات 
ــڕێ تــا بــەڵــکــوو لــەو ڕێــگــایــەوە بتوانێ  ــب داب
سەرکوت  کوردستان  نەتەوەیی  بزووتنەوەی 
هێرشی  لە  جیاواز  مەبەستەش  ئەو  بۆ  بکا. 
بەرباڵو بۆ کوردستان و سەپاندنێکی شەڕێکی 
بۆی  ئــەوەنــدەی  ئیسالمی  کــۆمــاری  ــاڕەوا،  نـ
کرابێ بە هەموو شێوەیەک هەوڵی لەنێوبردن 
و تەریک خستنەوەی حیزبی دێموکراتی داوە. 
و  دێموکرات  حیزبی  ناساندنی  ناقانوونی  لە 
هەڵبژێراوی  نوێنەرانی  چوونی  لە  ڕێگری 
مەجلیسی  ــەردوو  هـ بــۆ  کــوردســتــان  خەڵکی 
تا  بگرە  ئیسالمییەوە  شــوڕای  و  خوبرەگان 
دەگاتە گرتن و ئێعدام کردنی ئەندام و الیەنگرانی 
شەڕێکی  هەڵگیرساندنی  پــاشــان  و  حــیــزب 
و  پێشمەرگە  هێزی  و  خەڵک  لەگەڵ  قــورس 
دەرپەڕاندنی سەرکردایەتیی حیزب  بۆ  هەوڵ 
و  تێرۆر  هەروەها  کوردستان،  دەرەوەی  بۆ 
پێشمەرگەی  و  کادر  و  ڕێبەران  لەنێوبردنی 
حیزب و لە سەرووی هەموانەوە تێرۆری هەر 
دوکتور  دێموکرات،  حیزبی  سکرتێری  دوو 
قاسملوو لە ڤیەن پێتەختی ئوتریش و دوکتور 

نموونەیەکن  ئاڵمان،  بێڕلینی  لە  شەرەفکەندی 
لەو هەواڵنە.

جیاواز لە هەموو ئەوانە کۆماری ئیسالمیی 
ئێران بەردەوام لەم چل و یەک ساڵەدا و بە 
ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  هەموو شێوەیەک 
دێموکرات  کە حیزبی  کردوە  ئەوەی  تەبلیغی 
حیزبەی  ئەم  و  نەماوە  خەڵکدا  لەنێو  پێگەی 
بەردەوام بە حیزبێکی هەڵوەشاوە ناو بردوە. 
ئیددیعا  و  پێچەوانەی درۆ  ڕاستییەکان  بەاڵم 
بێ بنەماکانی کۆماری ئیسالمی بوون و ئەوان 
کە  گەورانەی  زەبــرە  هەموو  ئەو  ســەرەڕای 
کــەوت  دێــمــوکــرات  حیزبی  پــەیــکــەرەی  وەک 
نەیانتوانی دابڕانێکی قەرەبوونەکراو لە بەینی 
دێموکراتدا  حیزبی  و  کــوردســتــان  خەڵکی 

دروست بکەن. 
دە  لــەم  کــوردســتــان  دێــمــوکــراتــی  حیزبی 
لە  هەمیشە  لە  قایمتر  دواییدا  دوازدە ساڵەی 
هەوڵی ئەوەدا بووە کە ڕێکخستن بۆ خەباتێکی 
لە  هاوتەریب  و  بکا  گشتگیرتر  و  هەمەالیەنە 
گەڵ ئەو پتانسیەل و جموجووڵە مەدەنییانەی 
کە لە نێوخۆی واڵت هەیە درێژە بە خەباتی 
ــەم قــۆنــاغــەدا ســــەرەڕای  خــۆیــان بــــدەن. لـ
نێوخۆییەکانی  گیروگرفتە  و  کێشە  هەموو 
دێموکرات  حیزبی  کوردستان  بزووتنەوەی 
هەموو  لە  کەڵک  بــاش  بەشێوەیەکی  توانی 
ماتەوزەکانی کۆمەڵگەی کوردستان وەربگرێ 

و فشارێکی زیاتر بۆ ڕێژیمی تاران بێنێ. 
هــەمــوو ساڵە  ئــەو  کــە  ئیسالمی  کــۆمــاری 
حیزبی  لەنێوبردنی  بۆ  زۆری  تێچوویەکی 
دێـــمـــوکـــرات و ســەرکــوتــی بـــزووتـــنـــەوەی 
کوردستان دابوو، دیسان دەستی دایە تیرۆر و 
تەقینەوە. کار گەیشتە ئەو جێگایەی کە سپای 
خەرمانانی  ١٧ی  ڕۆژی  ڕێژیم  پــاســدارانــی 
کردە  هێرشی  بالستیک  مووشەکی  ــە  ١٣٩٧ب
سەر کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لە قەاڵی دێموکرات و 
بەپێچەوانەی تێرۆرەکانی پێشوویان، سپا هەر 
زوو بە دەرکردنی ڕاگەیاندراو ئەو هێرشەی 
پاساوی  لەوە  سەرنجڕاکێشتر  ئەستۆ.  گرتە 
پەالمارەکەیان بۆ سەر قەاڵی دێموکرات بوو 
کە جگە لە شکستی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
سیاسەتەکانی  بەرانبەر  لە  دۆشداماوییان  و 
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی  کــوردســتــانــدا هیچ 
سپای  نــەدەکــرا.  لێ  دیکەی  خوێندنەوەیەکی 
پاسداران لە دوو ڕاگەیاندراودا گوتی  ئامانجی 
ئێمە لەو هێرشە لەبەین بردنی سەرکردایەتی و 
ناوەندی فکریی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
ئەمنییەتی  و  ئاسایش  ئەوانە  چونکە  ــووە،  ب

کۆماری ئیسالمییان وەمەترسی خستوە." 
ــە، ئەو  ــەوی ــرەدا پــرســیــاری ســەرەکــی ئ ــێ ل
ئیدیعای  ساڵە  چل  کە  ئیسالمییەی  کۆماری 
نەمانی حیزبی دێموکرات و دابڕانی ئەوان لە 
خەڵک دەکا، ئەوە چۆنە کە بە پێشکەوتووترین 
چەک واتە مووشەکی بالستیک هێرش دەکاتە 
سەر سەرکردایەتی و ناوەندی فکرییەکەی بەو 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  کە  پاساوەی 
وەمەترسی  ئەوانیان  ئەمنییەتی  و  ئاسایش 

خستوە. 
دڕندانەیەی  هێرشە  ئەو  دوای  ڕۆژ  چوار 
کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حیزبی دێموکرات 
وە  قورس  جەستەیی  زەبرێکی  لەڕاستیدا  کە 
ئەندامی  شــەش  و  کــەوت   حیزب  پەیکەری 
فەرماندە و  باشترین  لە  ڕێبەری و دە کەس 
بــوون،  شەهید  تێیدا  حیزب  پێشمەرگەکانی 
خەڵکی  مێژووییەکەی  و  گـــەورە  مانگرتنە 
کوردستان لە ٢١ی خەرمانان بەڕێوە چوو کە 
دەکرێ بە لوتکەی پشتیوانی و قوواڵیی پێگەی 
جەماوەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە 
نێو خەڵکی کوردستان ناوی لێ ببرێ. لە ٢١ی 
خەرماناندا سەرەڕای کەشوهەوای ئەمنیەتیی 
زاڵ بە سەر کوردستاندا خەڵک، بە نیشانەی 
ناڕەزایەتی بەو پالمارەی کۆماری ئیسالمی لە 
لە هەندێ شار  نەهاتنەدەرەوە کە  ماڵەکانیان 
و ناوچەدا ڕێژەی مانگرتنەکە گەیشتە نزیکەی 

سەد لەسەد.
باس  ــارەدا  وت لەم  کە  نموونەیە  چەند  ئەو 
کران تەنیا ئاماژەیەکی سەرەتایین بە ڕاددەی 
جێگە و پێگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە ژینگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی خۆی، کە 
کە  ئەستۆ  دەخــاتــە  ئەرکەشی  ئــەو  هــاوکــات 
دەبێ تا گەیشتن بە ئامانجەکانی گەلی کورد 
مانەوەی  ــزی  ڕەم بــێ.  بـــەردەوام  خەبات  لە 
تێکۆشانی  و  خــەبــات  دێموکراتیش  حیزبی 
بەردەوامی تێکۆشەرانی ئەم حیزبە و قوواڵیی 
پێگەی جەماوەریی ئەم حیزبە لەنێو کۆمەاڵنی 

خەڵکی کوردستان دایە. 

مەنسوور مروەتی
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بە  مێژوویان  الپەڕەکانی  ئێمە  نەتەوەی  الوەکانی 
ئازادیخوازانەی  دەنگی  و  نووسیوە  خۆیان  خوێنی 
کوردیان بە دنیا گەیاندوە و نەیانهێشتوە بۆ ساتێک 
و  بێ   بێدەنگ  و  کپ  نەتەوەکەیان  خەباتی  دەنگی 
بەردەوام بۆ ئازادی لە بەرەنگاری و گیانفیداییدا بوون.
دەیان   بە  نەتەوەکەمان  خەباتی  زارەکیی  مێژووی 
ڕۆڵەکانی  لە  شیرینی  تاڵ  و  بیرەوەریی  ســەدان  و 
نیشتمان لە دڵی خۆیدا تۆمار کردوە کە نەوەکانی نوێ 
لەگەڵ هەڵکێشانی هەر ئاخ  و حەسرەتێک، ئەزموونی 
پێویستیان لێ وەردەگرن  و، دەبنە هۆی دڵگەرمی زیاتر بۆ بڕینی ڕێگای پڕ لە 
کەندولەندەکان بەرەو لوتکەی سەرکەوتن. بەاڵم بێ گومان تاڵترین بیرەوەری 
لە مێژووی خەباتی ئەو نەتەوە ماف لێ زەوت کراوە، بیرخەرەوەی ژیانی 
ڕۆڵەکانیەتی کە بۆ ڕزگاریی نیشتمان گیانیان پێشکەش بە بارەگای ئازادی 
کردوە. لەنێو دەیان خونچەی تازە پێگەیشتوو لە ناوچەی باکووری کوردستان 

یادێک لە شەهید "سەید خالید محەممەدی" دەکەینەوە.
ئاوایی  لە  هەتاوی  ١٣٤٠ی  ساڵی  لە  محەممەدی  خالید  سەید  شەهید 
کۆزەرەشی ناوچەی سەڵماس لە بنەماڵەیەکی وەرزێر چاوی بە دنیای ڕوون 
کردەوە. هەتا پۆلی پێنجی سەرەتایی خوێندی و لەپێناو دابینکردنی بژیوی 

بنەماڵەکەیدا قۆڵی لە کاری وەرزێڕی هەڵماڵی.
سەید خالید کە به هۆی  دۆخی  ناله باری  ژیانی  بنەماڵەی ده رگای  قوتابخانه ی  
لێ بەسترابوو، بۆ دابین كردنی  ژیانی  بنه ماڵه كه ی  به درێژایی  ڕۆژ كاری  ده كرد. 
به   پر  و  كرد  ژێرده ستی   و  به  چه وساندنه وه   هه ستی   زوو  زۆر  بۆیه   هه ر 
دڵ له و ژیانه  پڕ له  ژانه  بێزار ببوو. ئەو له  ڕاپه رینی  گه النی  ئێران له  ساڵی  
١٣٥٧ دژی  ڕێژیمی  پاشایه تی  به شداریی  چاالكانه ی  كرد و دوای  ڕووخانی  
حكوومه تی  پاشایه تی  وه ك هه موو خه ڵكی  ئێران چاوه ڕوانی  به رهه می  شۆڕش 
بوو. به اڵم ئاواتی  سەید خالید وه دی  نه هات و ڕێژێمێكی  دیكه  به  ماهییه تی  
كۆنه په رستانه تر به سه ر خه ڵكی   كوردستان و ئێراندا زاڵ بوو. هه ربۆیه  به 
 دامه زرانی  بنكه كانی  حیزبی  لە ناوچەی باکووری کوردستان و ده ورووبه ری 
زۆر زوو پێوەندی بە تەشکیالتی حیزبەوە گرت و به  شانازییه وه  ده ستی  دایه  
چه ك  و به رگی  پیرۆز  و پڕ له  شانازیی  پێشمه رگایه تیی  كرده  به ر  و لە هێزی 

"شەهید حاتم"دا سازمان درا.
سەید خالید زۆر هێدی   و هێمن  و پێشمه رگه یه كی  بە نه زم  و دیسیپلین بوو 
له گه ڵ  به نه زم بوونی  ئازا  و، نه ترس بوو. بۆ هه موو مه ئموورییه تێك ئاماده یی  
هه بوو. ئه و ڕۆڵه یه كی  ئازا  و تێكۆشه ر  و شۆڕشگێڕێكی  ڕاسته قینه   و دڵسۆز 
بوو، و له  ماوه یه كی  كورتدا خۆشه ویستی    هاوڕێیانی  بۆ الی  خۆی  ڕاكێشا. 
ده كرد  و  به شداری   کوردستاندا  باکووری  مه ڵبه ندی   شه ڕه كانی   له   ئازایانه  
هه میشه  له  سه نگه ری  پێشه وه دا بوو. له  ماوه ی  پێشمه رگایه تییدا چەند جار 
بریندار بوو، هه موو جارێ  پاش ساڕێژبوونه وه ی  برینه كه ی،  به  شانازییه وه  
به جێ   ئه ركه كانی   پتره وه   هۆگەرییەکی   به   و  ئــازادی    سه نگه ری   ــه ڕاوه   ده گ
ده گه یاند. تەنانەت بەهۆی برینداری دەستێکی کاری نەدەکرد. ئەوانە هێچی 
دژی  ئازایانە  زۆریش  و  نەدەکردەوە  کەم  خالیدیان  سەید  بیروباوەڕی  لە 

داگیرکەران دەوەستاوە.
دڵسۆزی   و فیداكاریی  سەید خالید بوو به هۆی  ئه وه ی  كه  بەرپرسایەتیی 
نیشانی   دوژمن شكێنی   هه ڵمه تی   به   بێ وچانی   و  تێكۆشانی   به   و  بدرێ   پێ 
ڕۆڵه یه كی   فه رمانده یی دا  كاری   له   و  به رپرسایه تییه    و  پله    ئه م  شیاوی   دا، 
كارلێهاتوو  و ئازایه ؛ به  چه شنێك كه  قاره مانیه تی   و نه ترسیی ئەو  له  ناوچه ی  
شومالی کوردستان ده نگی  دایه وه. ئه و هه میشه  ده یگوت: "من له  به رامبه ر ئه و 
گه له دا هه ست به  مه سئوولییه ت ده كه م، مه گه ر ته رمه كه م بكه وێته  ده ستیان 

ده نا قه ت به  خۆمیان خۆش ناكه م."
نه زم  و دیسیپلین ، وەره ی  شۆڕشگێڕانه  ، خاکی و خەڵکی، ئیمان به  حیزب  و 
خه باتی  ڕه وای  گه له كه ی  لە تایبه تمه ندییه كانی  دیكه ی  سەید خالید بوون. ئه و 
به رده وام بۆ پێكهێنانی  یه كیه تیی  فیكری   و ته شكیالتی  له نێو هاوسه نگه رانیدا 
و  حیزب   قازانجی   له سه ره خۆ  قانع،  لێزان،  مودیر،  كوڕێكی   ده دا.  هه وڵی  
شۆڕشی  بۆ له  هه موو شتێک گرینگتر بوو،  فیداکاری و هەڵسووڕانی بەرچاو 
بوو بەهۆی ئەوە کە وەک فەرماندەری لک و فەرماندەری عەمەلیاتی هیزی 
شەهید حاتم دیاری بکرێ. سەید خالید یاری  به وه فای  زه حمه تكێشان بوو. 
هه روه ها شه ڕه كانی  پردی قوتوور، سیاوان، هێشتراک، دێلەزی، گەلی سولێ، 
ئەو  قارەمانێتیی  و  ئازایەتی  فیداکاری  لە  نموونەیەکن  سەڵماس  ناوشاری 

تێکۆشەرەی دێموکرات. 
فەرماندەی قارەمانی مەڵبەندی شومال بڕیاری دا، ڕۆژی ٢٠ی بەفرانباری 
ساڵی ١٣٦٢ بە یادی ٧ پێشمەرگە کە لەگوندی ستۆرە شەهید ببوون لەگەڵ 
هێزی سەرگورد عەباسی دەستەی کۆماندۆ، عەمەلیاتێکی هاوبەش لە ناوچەی 
بەفرانبار هێرشیان  ئەم مەبەستە شەوی ٢٠ی  بۆ  بەرن و  بەڕیوە  شپیران 
کەی   بی  قریشکەی  و  ئارپیجی  گرمەی  بە  و  دوژمن  ڕ یزەکانی  کردە سەر 
کە  بەجۆرێک  باراند.  دوژمندا  بەسەر  ئاوریان  دیکەیان  چەکەکانی  و  سی 
دوژمن قەت چاوەڕوانیی ئەوەی نەدەکرد کە بەو سەرمایە هێرشیان بکرێتە 
لە  گاریگەر  زەبرێکی  کە  دەستەویەخە  سەعات شەڕی  چەند  پاش  و  سەر 
دوژمن کەوت بە داخەوە لە شەڕگەی گوندی کالکیان سەید خالید محەممەدی 
کەوتە بەر گوللەی داگیرکەران و گیانی پاکی پێشکەش بە نەتەوەکەی کرد 
و كاروانی  شه هیدانی به  تارای  سوور ڕازانده وه . ڕێگا  و ڕێبازی  پیرۆزی بۆ 

هاوسه نگه رانی  وه فاداریان به جێ  هێشت.

تەرگەوەڕ النی دڵی گەرناسە                   
گەڕی خوێنینی سەری جێی باسە

ئاسەوارێكی لە کۆن جێ مابێ                
 کورد دەبێ گیانی لەسەر دانابێ

دەزگر و دێری نیشانەی مانن               
بەرزە شاکاری دەستی کوردانن

چل شەهید بەرزە وەکوو ئازی             
سووری پۆشێوە لە ڕێی شانازی

شاخی دااڵنپەری گەڵ دڵ سافە                
ڕووی مەکۆی بیرەوەریی ژێکافە

برایم چووکەڵی

پێناسەی گیرۆدەیی
گـــیـــرۆدەیـــی بـــە زمــانــێــکــی ســـاکـــار وەکـــو 
و  ڕەفتار  یان  ماددە  به  کەسێک  خووپێگرتوویی 
ئاکارێکی تایبەتی پێناسە دەکرێ. گیرۆدە توانای 
چەشنێکی  به  و،  نییه  ڕەفتارەی  ئەم  کۆنترۆلی 
به کارهێنانی  گیرۆدە  بۆ  پێ دەدا.  خۆکار درێژەی 
ئەو  لەگەڵ  بـــەراوەرد  بە  مــاددەیــه  چەشنه  ئــەم 
شتانەی کاتێک بایخی بۆی بوون، گەلێک گرینگترە.

قۆناخەکانی شکڵگرتنی گیرۆدەیی
لەوە دەچی بۆ گەیشتن به قۆناخی گیرۆدەیی، 
ــد پــلــە وەکـــوو  ــه تــێــپــەربــوونــی چــەن پــێــویــســت ب
ئاسایی  کەلک وەرگرتنی  جاروباری،  به کارهێنانی 
ئازارهێنەری  و  نابەجێ   به کارهێنانی  و،  ڕۆژانــە  
ماددەی هۆشبەر یا کەیف خۆشکەر بۆ ساڵمەتی 
وەکــوو  ئەلکۆڵ  بــمــانــەوێ  ئــەگــەر  وێنە  بــۆ  ــێ.  ب
ــگــریــن، لــە حــاڵــەتــی  ــەک لــەبــەرچــاو ب ــەی ــمــوون ن
جــاروبــاریــدا، مــرۆڤ لەکاتی شــام خــواردن یان 
کاتی  لە  هاوڕێیانی؛  و  دۆســت  لەگەڵ  ــواردن  ڕاب
میوانی و تەعارف پێ کراندا یەک یان دوو بتری 
لەم  دەخواتەوە.  شەراو  پەرداخێک  یاخود  ئابجۆ 
یان  جەستەیی  گــیــرۆدەیــی  کەسە  ئــەم  حاڵەتدا 
کۆنترۆل  پێ  خۆی  و،  نییه  ئەلکۆڵ  بە  ڕووحیی 

دەکرێ. 
ــەی  ڕۆژان یــان  ئاسایی  به کارهێنانی  کاتی  له 
له  بیۆشیمیایی  ــی  ســازان بـــەرە  بـــەرە  ئــەلــکــۆڵ، 
ئاستی  بەرزبوونەوەی  و  به کار هێنەر  جەستەی 
ــێــک دێ، مــرۆڤ  ــەش بــه  ئــەلــکــۆڵ  پ خــۆڕاگــریــی ل
ــێ،  دەب ڕووحـــی  و  ئـــازاری جەستەیی  تــووشــی 
سەرەڕای ئەوەش، توانای کۆنترۆلی خۆی هەیە.

لە کاتی کەلک  وەرگرتنی نابەجێ و ئازارهێنەر، 
گێرە   کاریگەریی  لە  ڕزگاربوون  بۆ  به کارهێنەر 
ــەی ژیــان، پەنا بۆ  و کێشەکانی ڕوحــی و ڕۆژان
بەستراوەیەتی  ڕووحییەوە  لەباری  دەبا،  ئەلکۆڵ 
نابیندرێ،  کەلک وەرگرتنیدا  لە  ڕێکی وپێکی   و، 
توانایی کۆنترۆلی  ئــەوەش جــارێ  بــەاڵم وێــرای 
خۆی لەدەست نەداوە. ئەم چەشنە به کارهێنانەی 
دەخاتە  به کارهێنەر  تەندروستیی  مــەشــرووب 

مەترسییەکی جیددییەوە.
لەباری  به کارهێنەر  گیرۆدەییدا،  قۆناخی  لە 
ماددەکەیە،  بەستراوەی  ڕوحییەوە  و  جەستەیی 
لە  ــە،  هــەی بــه کــارهــێــنــانــی  ــۆ  ب زۆری  مەیلێکی 
به کارهێنان  ئەندازەی  درێژەپێدان،  دەسپێکردن، 
خۆی  کۆنترۆلی  تــوانــای  کۆتایی پێهێنانی،  یــان 
سازانی  و  خۆڕاگری  ڕادەی  کەسانەدا  لەم  نییه. 
جەسته یی به م ماددەیه بەرز دەبێتەوە، به کارهێنەر 
ڕوحی  و  جەستەیی  ناڕەحەتی  و  ئــازار  تووشی 
گیرۆدەیی  تەرکی  نیشانەکانی  سەرهەڵدانی  واته 
تەرکی  نیشانەکانی  وێنە  )بۆ  دەبێ  یان خوماری 
دڵه کوته،  لەرز،  عارەقە کردن،  له:  بریتین  ئەلکۆڵ 
ترس  نائارامی،  خوێن،  گوشاری  بەرزبوونەوەی 
و دڵه ڕاوکێ، هەروەها پەرێشانی، سەرلەشێواویی 
تینی  بــەرزبــوونــەوەی  سەختدا  حاڵەتی  لــە  و، 
لــەش، وڕاوەکـــردن و بــزڕکــاوی(. لــەم حاڵەتەدا 
به  ناچار  گــیــرۆدە  ــه،  ــازاران ئ لــەم  پێشگیریی  بۆ 
کەلک وەرگرتنی دووبارەی ئەم ماددەیه دەبێتەوە. 
ئەلکۆڵ  درێژخایەنی  و  بـــەردەوام  به کارهێنانی 
دەبێته هۆی تێکچوونی جیددی باری تەندروستی 
ڕوحی و جەستەیی گیرۆدە، خەمساردی لەهەمبەر 
دەوروبـــەری،  و  خۆ  چــارەنــووســی  و  ساڵمەتی 
بنەماڵه  نێو  ڕووداوەکـــانـــی  ــەی  زۆربـ هــەروەهــا 
یاسا  بــەردەوامــی  پێشێلکردنی  و،  کۆمەڵگە  و 

کۆمەالیەتییەکان.

هۆیەکانی گیرۆدەیی
بە کارهێنانی ئەلکۆڵ، دەوای ڕەوانگۆڕ و ماددە 
بێ،  جۆراوجۆر  هۆی  به  دەتوانێ  هۆشبەرەکان 
وەکوو: چێژوەرگرتن، گەیشتن به هەستێکی باش 
 و خۆش، گۆڕانی بارودۆخی ڕوحی و مڵ ومۆیی، 
هاوتەمەنەکان.  گوشاری  گەنجاندا  لە  هەروەها 
دەچێ  لــەوە  درێژخایەنه .  حاڵەتێکی  گیرۆدەیی 
تایبەتیی  بــە  ــەرێ،  سـ بــوارەکــانــێ  ــادا  ــەســەرەت ل
وەبیرهاتنەوەی  ئەنگیزە،  هەستی،  فاکتەرەکانی 
مــاددەی  کەیف خۆشکەرەی  و  باش  کاریگەریی 
هۆشبەر و هتد ڕۆڵی لە پەرەسەندنی ئەم ڕەوته دا 
بێ، بەاڵم پێشچوون و درێژەی مەیلی به کارهێنانی 
پێوەندیی  تا ڕادەیەکی زۆر  ئەم چەشنە ماددەیه 
سەرهەڵدانی  و  خووپێگرتوویی  بەستراوەیی،  به 
هەیە.  هۆشبەر  مـــاددەی  وەالنــانــی  نیشانەکانی 

گــیــرۆدە بــۆ دووربــــوون لــه دووپــاتــبــوونــەوەی 
دەبێ  ناچار  ئاڵۆزییەکانی،  و  تەرک  نیشانەکانی 

پەنا به م ماددەیه بباتەوە. 
شکڵگرتنی  ڕەوتــی  لە  فاکتەر  سێ  گشتیی  به 

گیرۆدەیی  بەشدارن:
١.  ماددەی هۆشبەر

٢.  تایبەتمەندیی کەس
٣.  کاریگەری دەوروبەر

لـــەوە دەچـــێ لــه کــۆمــەڵــگــەیــەکــدا کــه مـــاددەی 
تووشی  کەسیش  هیچ  نییه،  تــێــدا  هــۆشــبــەری 
ڕاسته قینەدا  ژیانی  له  ــەاڵم  ب نەبێ،  گیرۆدە یی 
خەیاڵدا  لە  تەنیا  خاوێن  و  پاک  ئــاوا  کۆمەڵێکی 
ــەی واڵتــانــی جیهان  دەبــیــنــدرێ و، ئــەمــڕۆ زۆربـ
گیرۆدەیی  دیاردەی  لەگەڵ  کێشەیان  بەچەشنێک 
و ئاڵۆزییه کۆمەاڵیەتی  و تەندروستییەکانی هەیه.

هۆشبەرەکان  مـــاددە  کاریگەریی  بەگشتی،   
ئینسان دەگەڕێتەوە سەر: وەزع و حاڵی  لەسەر 
مرۆڤ )وەزعییەتی ئێستا، ناسەقامگیریی ڕەوانی، 
ئاقاری  ژنێتیکی(؛  بەستێنی  هەبوونی  جینس، 
کەسەکە  ئێستای  بــارودۆخــی  ــان  ی دەوروبــــەر 
بنەماڵه، شوێنی کار، به کارهێنانی  )وەکو وەزعی 
ماددەی هۆشبەر به تەنیایی یان کۆیی لە جیژن 
به کارهێنانی  فەرهەنگی  کارکردندا،  شوێنی  یان 
ئابووری  نزمی  بــارودۆخــی  هۆشبەر،  مـــاددەی 
پشتگیری  و  پشتیوانی  نەبوونی  کۆمەاڵیەتی،  و 
لەگەڵ  پێوەندیی  هەبوونی  بنەماڵەوە،  الیــەن  لە 
تاڵی  پێشینەی  تاوانکار،  و  الدەر  نالەبار،  خەڵکی 
بەتایبەتی  ڕوحـــی  و  جەستەیی  دەســتــدرێــژیــی 
ــیــدا؛ چــۆنــیــەتــی و ڕادەی  مــنــداڵ ــە ســـەردەمـــی  ل
سوکنایی دەر  )ورووژێنەر،  ماددەکە  کاریگەریی 
ــا  ــەروەهـ ــاوەر، هـ ــ ــان ــ ــوم ــ و هــــێــــدی کــــەرەوە، گ
دەستڕاگەیشتنی هاسان به ماددەی هۆشبەر، بڕ 

و خەستیی ماددەکه(.
ــی ڕوحـــی  ــیـ ــەتـ ــاڕەحـ ئــــەوانــــەی تـــووشـــی نـ
ــان تــیــکــچــوون و  وەکــــوو تـــرس و خــەمــۆکــی یـ
لە  ــر  زۆرت بــوون  کەسایەتی  سەقامنەگرتوویی 
لە شوێن و  مەترسی گیرۆدەبوون دان. هەروەها 
کۆڕو کۆمەڵێکی پیشەیی وەکو فرووشگای ماکی 
پیشەی  یان  ناحرفەیی  ئازادی  پیشە ی  خۆراکی، 
به  تووشبوون  ئــەگــەری  هونەریی،  و  میدیایی 
ماددە هۆشبەرەکان بەرزتر لە پیشەکانی دیکەیە.

ماددەی  به  ڕاحەت و هاسان  دەستڕاگەیشتنی 
هۆشبەر، کاریگەریی ئەرێنیی ئەم ماددەیه وەکوو 
دڵــەڕاوکــێ،  کەمکردنەوەی  تــرس،  لەبەین بردنی 
ئەندازە  هەروەها  سوکنایی دەربوون،  ئێش بڕی، 
و توانای گیرۆدە کردنی ماددەکە)بۆ وێنە میزانی 
ڕەوتـــی  ــە  ل نیکۆتین  و  هــیــرۆئــیــن  کــاریــگــەریــی 
لەم  کۆکائین(  و  ئەلکۆڵ  لە  بەرزترە  گیرۆدەیی 

ڕەوتەها نەخش دەگێڕن.
دەروونـــی،  گــرێــی  متمانەبەخۆیی،  نــەبــوونــی 
مەترسیدار،  و  قەدەغەکراو  کارێکی  له  چیژبردن 
بێ تاقەتی و شێوە ژیانێکی یەک جۆر و بێ ئاڵوگۆڕ، 
ــەدان به  ــن ــێ ڕەنـــگ گـــری، ســەرکــوتــکــردن و ڕێ پ
فیکر، بیرەوەری، ئاوات، مەیل و ئەزمونە تاڵ و 
تێکچونی  مێشک،  نێو  بۆ  ڕابــردوو  ناخۆشەکانی 
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان، هەوڵ بۆ جێ پەسەند 
بوون لە نێو کۆڕ و کۆمەڵیش ڕۆڵیان لە ڕەوتی 

گیرۆدەبووندا هەیە.
ئەم فاکتەرانه و کاریگەریی ماددە هۆشبەرەکان 
و هــتــد دەبـــنـــه هـــۆی پــێــکــهــێــنــانــی بــەســتــێــن و 
وێنە،  بۆ  گیرۆدەبوون.  بۆ  پێویست  بارودۆخی 
ئارام  هۆی  دەبێتە  ئەلکۆڵ  خــواردنــەوەی  کاتێک 
لەبیرچوونەوەی  هــەروەهــا   بــوونــەوە،  هێدی  و 
پێوەندی  ئازاری جەستەیی و ڕوحی  و،  و  ئیش 
دیکە،  خەڵکی  لــەگــەڵ  هــاســان  و  ڕاحـــەت  گرتن 
ویستەکان  و  هەست  بیر،  دەربڕینی  بەئاسانی 
ناڕەحەتی  و  سترێس  تــووشــی  کــەســانــەی  ــەو  ل
ڕوحیین، ئەوکات بە کارهێنەری ئەلکۆڵ بەم ئاکامه 
دەگات ئەڵکۆڵ ئامرازێکی باش و، یاریدەدەرێکی 
و  ــی  دەروون کێشە  بەسەر  زاڵبوونی  بۆ  گرینگ 

کۆمەاڵیەتییەکانیەتی. 
و  هۆشبەر  مـــاددەی  به کارهێنانی  مەترسیی 
ــەی تــووشــی نــاڕەحــەتــی و  ــەوان ــوون ل ــرۆدەب ــی گ
نەخۆشیی ڕەوانین، به چەشنێکی بەرچاو بانتر لە 
له نزیکەی سەتا ٣٠ی ئەوانەی  کەسانی دیکەیە. 
ماددەی  به کارهێنانی  هەیە  ڕوحییان  نەخۆشیی 
٢٥یان  سەتا  ڕێژەیەدا،  لەم  دەبیندرێ،  هۆشبەر 
گیرۆدەی ئەلکۆڵ، سەتا ٤٠یان گیرۆدەی نیکۆتین 
و سەتا ١٥یان گیرۆدەی  ماددە ئەفیوونییەکانن. 

لە نزیکەی سەتا ٥٠ گیرۆدەکان بەستێنی خەمۆکی 
و ترس دەبیندرێ.

ــی  هــۆی  ــ ــ ــاری ڕەوان ــوشـ ســتــرێــس یـــاخـــود گـ
بــەرزکــردنــی ئــەگــەری گــیــرۆدەبــوونــن. هــەر ئەم 
ــزی  ــەرێـ ــەرەوەی هـــۆی دوورەپـ ــک ڕاســتــیــیــه، شــی
سەرهەڵدانی  تـــازەالوان،  له  بەشێک  کۆمەاڵیەتی 
سترێس و تێکچوونی باری ڕەوانی  و، لە ئاکامدا 
به  خووپێگرتن  مەترسی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
لەگەڵ تەمەنەکانی  له بەراوەرد  ماددەی هۆشبەر 

دیکەدایە.
لەوە دەچێ فاکتەری ژنێتیک  نەخشێکی گرینگ لە 
ڕەوتی گیرۆدە بووندا بگێڕێ. به پێی لێکدانەوەکان 
گیرۆدەکان،  بێ بەرگەیی  ٦٠ی  هەتا   ٤٠ سەتا  له 
دەگەڕێتەوە سەر کاریگەریی فاکتەرە ژنێتیکیەکان. 
 لەو لێکۆڵینەوانەی لەسەر گیانلەبەرەکان کراوە، 
ژێنێکی زۆر دیاریی کراون کە ڕۆڵیان لە ڕەوتی 
نێو  توێژینەوەکانی  هەروەها  هەیە،  گیرۆدەبوندا 
ڕۆڵی  به  ئاماژە  دووانەکان  و  زڕمنداڵ  بنەماڵه، 
بەپێی  دەکەن.  پێوەندییەدا  لەم  ژێنەکان  گرینگیی 
توێژینەوەکان، ڕادەی کاریگەریی باری ژنێتیکی لە 
گیرۆدەیی دووانەکان به نیکۆتین ٣٣ هەتا ٧١٪، بۆ 
ئەلکۆڵ ٤٨ هەتا ٦٦٪ ، بۆ کۆکائین ٤٢ هەتا ٧٩٪ 

و بۆ کانابیس ٥١ هەتا ٥٩٪ ە.
ئاقاری دەوروبەریش هۆی دیکەی  بارودۆخ و 
گیرۆدەبوونن. بۆ وێنە، لەو واڵتانەی خواردنەوەی 
ژیــان  ــەی  ــ ڕۆژان پێوەندیی  لــە  بەشێک  ئــەلــکــۆڵ 
ئەلکۆڵی  مەشروبی  ــەوەی  خــواردن پێک دەهێنێ، 
شتێکی  جۆراوجۆرەکاندا  بۆنە  و  کۆبوونەوە  لە 
کۆکائین  لە  کەلک وەرگرتن  لەوەدەچێ  ئاساییه. 
لــەنــێــو کـــۆڕ و کــۆمــەڵــێــكــی تــایــبــەتــیــدا وەکـــوو 
دەگیرێ  لەبەرچاو  شیک  و  لووکس  دیاردەیەکی 
و منداڵ به هۆی بەشداری لەگەڵ دایک  و باوک 
هەڵسوکەوتانه  چەشنە  ئەم  فێری  شوێنانە دا  لەم 
لە کاتی ڕابواردن، جێژن و کۆبوونەوەکان دەبێ. 
تایبەتیی  به  بنەماڵه،  چارەنووسی  و  بــارودۆخ 
ڕەفتار و ئاکاری ناشیاو، توندوتیژی دایک  و باوک 
لەگەڵ یەک و لەگەڵ مندااڵن، دەستدرێژیی جینسی 
لە الیەن ئەندامێکی بنەماڵه یان دۆست و نیزیکی 
ئەوان لە کاتی منداڵی، بوونی دیاردەی گیرۆدەیی لە 
بنەماڵه، هەروەها لەیەک جیابوونەوێ دایک و باوک 
ڕۆڵێکی نەرێنیی لە ڕەوتی گیرۆدەبوونی منداڵ و 
تازەالوان لە داهاتووی ئەواندا دەگێڕێ لە ئاڵمان، 
بنەماڵەیەکن  ئەندامی  گیرۆدەکان  ٥٠ی  سەتا  له 
که دایک و باوکیان تەاڵقیان وەرگرتووە یان جیا 
لەیەک دەژین. لە ئاڵمان ئەم بنەمااڵنە سەتا ٣٠ی 

حەشیمەتی ئەو واڵته پێک دەهێنن. 
Codependen- )دیـــاردەی پــێــوەبــەســتــراویــی
ئەندامی  هەڵسوکەوتی  و  ــەوە  ــاردان ک ــه  وات  )cy
و  دەوام  دیکەی  هۆیەکی  گیرۆدە  لەگەڵ  بنەماڵه 
درێژدانی ڕەوتی به کارهێنانی ماددەی هۆشبەرە. 
هاوژین  یاخود  بنەماڵه  ئەندامی  خۆتێهەڵقوتاندنی 
لەم  نەرێنیی  کاریگەرییەکی  گیرۆدە  دۆستی  و 
ــەدا چــوار قــۆنــاخ جیا  ــ ــەم ڕەوت ــەدا هــەیــە. ل ــ ڕەوت
دەکرێتەوە: ١( پشتگیری ٢. کۆنترۆل ٣. سەرکۆنه  
لەگەڵ  ــازان  قــەبــووڵ و سـ کـــردن  و ٤.  لــۆمــه  و 
گیرۆدەیی. لە تەواوی ئەم قۆناخانەدا کاردانەوەی 
لە  هاوبنەماڵه  خۆتێهەڵقوتاندنی  به  به کارهێنەر 
ڕێگای زۆرتر به کارهێنانی ماددەی هۆشبەرە، لەم 
خولە شەیتانییەدا، هەرچی گیرۆدە زۆرتر ماددەی 
هۆشبەر به کار بێنێ، ئەندامی بنەماڵه زۆرتر خۆی 
خۆتێهەڵقوتاندنە  ئــەم   هەرچی  و  تێ دەگەیەنی، 
زۆرتــر  هۆشبەرێکی  مــاددە  گیرۆدە  بــێ،  ــر  زۆرت

به کار دەهێنێ.

مـــاددە  کــاریــگــەریــی  و  کـــار  میکانیزمی 
هۆشبەرەکان 

مــاددە  و  ئەلکۆڵ  جگەرە،  کورتی،  و  بەگشتی 
هۆشبەرەکان لە ڕێگای سیستمی دەمارییەوە دەبنه 
هۆی گۆڕانکاری لە ئاستی سیللول و وەرگرەکانی 
بهپێی  هۆشبەرەکان  مــاددە  کاریگەریی  مێشک. 

»گیرۆدەیی«
نەخۆشییەکی درێژخایەن و جیهانی

)بەشی دووهەم و کۆتایی(

ژینی کورت و
 بە هەڵۆیی مردن

سەید خالید محەممەدی

د. کامران ئەمین ئاوە
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لێکدانەوەی "جاش"انی
جمهوریێ  بنیانگوزارێ  پۆرفوتووحێ  ڕوحێ  بێ  سەالم  و  دروود  با 
ئێنقێالب  موعەززەمێ  ڕەهبەری  عومرێ  توولی  ئارەزوویێ  و  ئیسالمی 
لە  و ئارەزووی موفەقیتێ ڕەزمەندگانێ مودافعێ حەرەمێ مەعسوومین 

سووریە و هەمه ی کشورهای هەمجەوار! 
و  موحترەم  ئەساتیدی  خدمەت  لە  عــەرایــزە  ئــەم  عەرزکردنی  زمنێ 
ڕاهشان،  ــاداری  وەف دەهندگانێ  ئیدامه   و  بەرکەف  جان  ڕەزمەندەگانی 
ئەز  قبل  بکەم.  ئەخیر  ئێعتساباتێ  و  تەزاهورتاها  لە  باسێک  دەمهەوێ 
هەرگونە ئێزهارێ نەزەرێک دەمهەوێ بە لەهجەی شیرینی کوردیی خۆمان 
عەرزی ئێوە بکەم کە ئەم ئێعتساباتەی چەند ڕۆژی قەبلیی موعەلیمان لە 
شەهرهای موتەفاوت دەستیان پێ کردووە، یەک زەڕە بە نیزامی واالی 
جەمهوریێ ئیسالمی خەدشە وارد ناکەن. وەک دەڵێن نیزامێ موقەدەس 

بیدێک نییە با ئین بادها بلەرزەد.
ڕەهبەرانی بادرایەتی ئێمە لە بورهه های موختەلفدا هەمیشە تەهدیدەکانیان 
ئەساسیی  تەدابیری  ئەخزی  بە  و  کــردوە  تەبدیل  عالی  فورسەتهای  بە 
خۆیان، کەشتیی ئینقالبی ئیسالمییان بە ساحلێ پیروزی هیدایەت کردوە. 
هەمیشە  ئۆممەتی  کە  حەساسەدا  بورهە  لەم  موعەلیمانیش  ئێعتسابی 
دەر سەحنە تەحتێ تەئسیری محاسرەی گوناگوونی ئیستکباری جەهانی 
ئێمە  بێت.  تەبدیل  نیزام  بۆ  بە فورسەتێکی باش  قەراری گرتوە، دەکرێ 
تەبدیل  فورسەت  بە  ئەمریکا  ئیقتسادیی  موحاسەرەی  توانیومان  چۆن 
بکەین، هەر ئاواش دەتوانین پووزەی یاوەسەرایانی تەرفداری ئیعتسابی 

موعلێمان بە خاک بماڵین. 
بــووە،  ئانچانی  وەزعییەتی  دوچــاری  مەملەکەت  دەرحالی که  ئەلئان 
موتەئەسیفانه موعەلیمان وا دەزانن بەراهـ ئەنداختەنی چونین ئێعتسابهایەک 
نیزام بە زانوو دەردەهێنێ. موسلیحانی نیزامی موقەدەسی ئیسالمی زۆر 

بەئاسانی لە پەسی چونین توتەئەهایەک دردێن. 
دەبێ عەرزی حوزاری موحتەرەم بکەم مەسئولینی بادرایەت دەتوانن 

ئیعتسابەکان لە تەهدیدەوە بە فورسەت تەبدیل بکەن. 
چنانکه موستەحزەرن، موتئەفسانە در سالهای ئەخیر خوێندنی مندااڵن لە 
مەدارس و حەتتا تەحسیالتی عالیش یەک زەڕڕە نەبۆتە باعیسی پیشرەفتی 
ئینقالب. بیلعەکس، ئەو مندااڵنەی لە مەدارس و دانشگاه باش دەخوێنن، 
دە  ئەوانەی  ئینقالب.  پێشرەفتی  ڕەوندی  بە  زەدەن  لەتمە  باعسی  دەبنە 
موعاندی  دەبنە  دەخوێنن،  وا  شتی  و  سیاسی  و  ئیجتماعی  ڕشتەهایی 
لەجیاتی  دەبن،  موافەق  زاهیر  بە  عیلمیدا  ڕشتهایێ  دە  ئەوانەی  و  نیزام 
دەبنە  و  دەڕۆن  خاریج  کشورهای  بــەرەو  نیزام  و  ئینقالب  بە  خدمەت 
خدمەتکاری ئەجانب. لێرە دەکرێ ئیشارەیەکی موختەسەر بە هەواپەیما 
ئۆکراینیەکە بکەین کە دوو ساڵ لەمەوبەر بە دەستی مودافعانی ئاسمانی 
موقدەسی کشورمان سەرنگون کرا. ئەکسەرییەتی سەرنشیانی کوژراوی 
هەواپەیماکە کەسانێک بوون کە مەدرەکی عالیی دانشگاهیان هەبوو و بە 
قەسدی چوون بۆ کشورهای بیگانە پەروازیان دەکرد. هەر ئەلئان ئەگەر 
ئامارێکی دەقیق لە ئیرانییانی کوچ  کەرده لە مەراکیزی علمیی کیشورهای 
دیگر بگرین، بۆمان سابت دەبێ، مەدرەسە و دانشگاههای ئێمە ئەوەندەی 
خدمەتی ئەجانبیان کردوە، لەم چل ساڵەی دوای ئینقالب بە یەک سوەمیش 
خدمەتی نیزام و جامعەی خۆمانیان نەکردوە. پەس ئەمە نەتیجەی خوێندن 
لە کیشوەری ئێمەیە. دەر چنین حاڵەتێ بێسەوادی بە نەفعی مەملەکەت 
مــەردوم  ئەگەر  چون  مقاومەتیشە.  جیبهەی  بەنەفعی  حەتتا  و  نیزام  و 
و حەتتا  ئەز حەرمەین  دیفاع  داوتەڵەبانی  بەر سەفی  بن،  باسەواد  زۆر 
بە  میللەت  ئاحادی  واباشە  دەبێت.  وارد  خەدشە  بەسیجیانیش  سفووفی 
بەردەستی موعەلمانی  لە  نەوجوانان و جەوانان  بەدبەخت کردنی  جایێ 
سەر بە ئەجانب ئەوان فێری تەزکیە و وەفاداری بە ڕاهی شوهەدا بکەن. 
عاقبەتی  شوهدادایە.  ڕاهێ  به  بازگەشت  در  هەموومان  عاقبەتی  دیــارە 
وەقتێک ڕزمەندەگانی  و  دیارە  بەر چاوان  لە  ئەمریکا و سەهیونیزمیش 
ئێمە کاخی سفید بە حوسەینیە تەبدیل بکەن، ئەوانەی لە کشورهای خارج 
بوونەتە چوماقی دوشمنانی قسەم خوردەیێ ئینقالب ڕاهی فەرارێکیان بۆ 

نامێنیتەوە. 
و  بەرکەف  جــان  بەسیجیانێ  عــەرزی  دەبــێ  کولیدا  نەتیجەگیریی  لە 
ئومەتی هەمیشە دەرسەحنە بکەم، ئیعتساباتی موعەلیمان نەتەنها زەربە لە 
نیزام نادا، بەلکه خدمەتیش دەکا. ئەگەر ئەم ئیعتساباتە ئێدامەیان هەبێت، 
بە عیللەتی تەعتیلیی مەدارس، ئەو دانش ئاموزانەی ئیحتمالە باش بخوێنن 
و ببن بە سەرمایەی بیگانەگان، دوچاری موشکالت دەبن. خەڵک خویندن 
بە فشە دەزانن و دڵیان بە مەدارس خۆش نابێت و لە ناردنی مندااڵن بۆ 
خوێندن سارد دەبنەوە و دەرنەتیجە پێش بە کوچی سەرمایەهای کشور 

بۆ خارج دەگیرێت. 
نەزەری  مەدی  علومی  فراگیری  و  دەکــەون  کار  لە  مــدارس  وەختێک 
کوفار و ئەجانب موشکل دەبێت و موعلمانی زدی ئینقالب دەر جەریانی 
ئیعترازات ئاشکرا دەبن و ئەز تەرفێ نەهادهای ئینقالبی کونترۆل دەکرێن، 
بە نەتیجەی قەتعی دەگەین کە ئەم غائلیەیەش لە تهدیدەوە بە فورسەت 

تەبدیل دەکرێت. 

پێکهاتەی شیمیایی و کاریگەریی نۆیرۆبیۆلۆژیکیان 
سیللولە  لکاوی  شوێنی  و  مولوکوولی  ئاستی  لە 
لیمبیکی  سیستمی  ــه،  ــن وێ ــۆ  ب ــه.  ــان ــەک ــی دەمــاری
بەشی  بەرپرسی  مێشک   )Limbic System(
بەشێکی  لەگەڵ  پێوەندیی  و  مێشکە  پاداشدانی 
زۆر لە هەستەکانی مرۆڤ هەیە و، تا ڕادەیەکی 
زۆر له شکڵگرتنی بیرەوەریی و هەستەکاندا ڕۆڵ 

دەگێڕێ.
هۆی  دەبێتە  هۆشبەر  مـــاددەی  به کارهێنانی 
چاالکبوونی لە ڕادەبەدەری ئەم بەشه  و، مەسەلەی 
پاداش ڕۆڵێكی بەرچاو لە سەرهەڵدان و دەوامی 
گیرۆدەیی دەگێڕێ. ماددە هۆشبەرەکان لە ڕێگای 
بــەرزکــردنــەوەی ڕێـــژەی دۆپــامــیــن، دەبــنــه هۆی 
چاالکبوونی سیستمی پاداشدان. دۆپامین بههۆی 
خولگەی  و  حافیزە)کۆیاد(  لەسەر  کاریگەریی 
دووپاتبوونی  هــۆی  دەبێته  مێشک  کــارکــردنــی 
هەست و ئەزمونێکی خۆش و، له ئاکامدا کەسەکە 
خۆشە  هەسته  بــەم  ــارە  دووبـ گەیشتنەوەی  بۆ 
بهێنێ.  به کار  زۆرتــر  ماددەیه  ئەم  دەدات  هەوڵ 
بەرزبوونی ئەم هەسته خۆشه و چێژوەرگرتن لەو، 
سەرخۆش و کێف خۆش بوون، هەروەها دابەزینی 
ئاستی ئێش و نارەحەتی و لەبیرچوونەوەی کاتیی 
دەبێتە  هتد  و  کۆمەاڵیەتییەکان  بنەماڵەیی،  کێشە 
و،  ماددەکە  زۆرتری  هەرچی  به کارهێنانی  هۆی 
بەرزبوونەوەی ئاستی خۆڕاگریی و سازان لەگەڵ 
هۆشبەر  ــاددەی  مـ وەالنــانــی  هۆشبەر.  ــاددەی  مـ
دەبێته هۆی سەرهەڵدانی ناڕەحەتی جەستەیی و 
ڕەوانی، هەرلەبەر ئەوەش گیرۆدە سەرلەنوێ پەنا 

بۆ ماددەکە دەباتەوە.

دەرمان
گیرۆدەیی نەخۆشییەکی درێژخایەنە و پێویستی 
به دەرمانکردن هەیە. ئامانجی سەرەکیی دەرمان 

بریتییه لە:
لە  پێشگیری  و،  نەخۆش  ژیانی  پاراستنی   -
مردنی گیرۆدە به هۆی به کارهێنانی لەڕادەبەدەر 
و نەخۆشییەکانی پێوەندیدار بە ماددەی هۆشبەر.
- دابــیــنــکــردنــی ســاڵمــەتــی و کــەمــکــردنــەوەی 
مــەتــرســیــی تـــووشـــبـــوون بـــه نــەخــۆشــیــیــەکــانــی 
هێپاتیتەکان  و  ئەیدز  وەکو  عفوونی  درێژخایەنی 

)هەوکردنی جەرگ(.
ــازاری  - دابــەزانــدنــی ئــاســتــی مــەتــرســی و ئـ
ناکۆمەاڵیەتی،  ئاکاری  و  ڕەفتار  به  پێوەندیدار 
ئەم  تاوانکاری  هەروەها  نایاسایی،  ناتەندروست، 

کەسانە لە کۆمەڵگەدا.
به کارهێنانی  ڕادەی  پەیتاپەیتای  دابەزاندنی   -

ماددە هۆشبەرەکان.
- درێژترکردنی مەودای به کارنەهێنانی ماددەی 

هۆشبەر.
- پێ تەرکدانی گیرۆدەیی، وازهێنانی یەکجاریی 
لەبه کارهێنانی ماددەی هۆشبەر و پێشگیری کردن 

لە سەرهەڵدانەوەی گیرۆدەیی.
بوارەکانی  لە  ئاسایی  ژیانێکی  دابینکردنی   -
ــی و  ــەت ــەاڵی ــۆم ــارو پــیــشــەیــی، ک ــ ــەیــی، ک ــنــەمــاڵ ب
و  ئاسایی  ژیانی  بۆ  گیرۆدەکان  گــەڕانــدنــەوەی 

به قازانجی نێو کۆمەڵ .

ــه چـــوارچـــێـــوەی  ــی لـ ــرۆدەیـ ــیـ تــــەرک دانــــی گـ
بەرنامەیەکی چەند قۆناخی دا وەدی دێ:

لە   -٣ ژەهرسڕینەوە،   -٢ ١-  هەڵسەنگاندن، 
عادەت خستن و ٤- سازکردنەوە )بووژاندنەوە( 

بــەپــێــی وەزعــیــیــەتــی گـــیـــرۆدە، پــێــشــچــوون و 
زەمەنییەوە  لەباری  قۆناخانه  ئەم  بەڕێوەبردنی 
جیاوازن و، لەوە دەچێ تەنانەت هاوکات پێکەوە 

ئەنجام بدرێن.

ــکــردن و  ــاری ــرای دی ــ ــە قــۆنــاخــی یــەکــەمــدا وێ ل
هەڵسەنگاندنی وەزعییەتی ساڵمەتیی جەستەیی و 
وەزعییەتی  چۆنیەتی  هەروەها  نەخۆش،  ڕوحیی 
بنەماڵەیی و کۆمەاڵیەتی، ئەنگیزە و دەرفەتەکانی 
بۆ  قۆناخەدا  لەم  دەدرێــتــەوە.  لێک  دەرمانکردن 
سەقامگیری ساڵمەتی ئەوانەی گیرۆدەی نیکۆتین 
جێگیر  دەواگەلێ  لە  هۆشبەرەکانن  ماددە  یاخود 
بۆپرۆنۆرفین،  لــوومــێــتــادۆن،  مــێــتــادۆن،  وەکـــو 
خاوەوە  کاریگەریی  به  مۆرفین  کەپسوولەکانی 
هەروەها  کۆمپێنسان؛  یان  سووبستیتۆل  وەکوو 
Diamor- )هیرۆئینی بێ گەرد به ناوی دیامۆرفین 
phine( کەلک وەردەگیرێ. لە نێو ئەم دەوایانەدا، 

ڕێگای  لە  وشاندن  چەشنی  به  دیامۆرفین  تەنیا 
خوێنبەرەکانەوە کەلکی لێ وەردەگیرێ. دیامۆرفین 
هیرۆئینێکی بێگەردە و ٥ هەتا ١٠ کەرەت بەهێزتر 
لە مۆرفینە. هیرۆئین دەرمانی لە ساڵی ١٩٩٦وە لە 
سویس، لە ساڵی ١٩٩٨ وە له هۆلەند و لە ساڵی 
٢٠٠٩ وە لە ئاڵمان بۆ ئەو کەسانەی گیرۆدەییەکی 
و  مێتادۆن  به  دەرمــانــکــردن  و  هەیە  سەختیان 
به  نییه،  ئەوان  لەسەر  کاریگەریی  بۆپرۆنۆرفین 
کار دەبردرێ. ئەم شێوە دەرمانییه پێویستیی به 
ناوەندێکی تایبەتیی به ئاستی بااڵی ئەمنییەتی و 

ڕێکخراوەیی هەیه.
توێژینەوەکان پیشانیان داوە کەلک وەرگرتن له 

دیامۆرفین، شێوەدەرمانێکی باشە بۆ:
ــوون و  ــبـ ــووشـ ــە تـ ــۆ پــێــشــگــیــریــی لـ بـ  -
هتد  و  هێپاتیت  ئەیدز،  نەخۆشیی  پەرەسەندنی 

لەنێو گیرۆدەکان،
کۆنترۆلی باشتری ڕادەی به کارهێنان و   -

هەڵبژاردنی ماددەی هۆشبەر، 
کەلک وەرگرتنی  ڕێژەی  کەمکردنەوەی   -

هاوکات له چەند ماددەی هۆشبەر، 
سەقامگیریی ڕوحی،  -

ــی و  ــە کــاری و دابــەزیــنــی ئــاســتــی هــەڵ  -
تاوانکاریی گیرۆدەکان لە کۆمەڵ.

 بەراوەردێک له ئاڵمان لەنێوان ئەو نەخۆشانەی 
ــڕن،  دەگ دیامۆرفین  یــاخــود  مێتادۆن  لــە  کەلک 
دیامۆرفین  بــه  جێگیردەرمانی  داوە،  نیشانی 
به کارهێنانی  دووهــەمــی  ســاڵــی  لــە  تایبەتی  بــه 
کاریگەرییەکی بەرچاوی لە ڕەوتی بەرزبوونەوەی 
ئاستی ساڵمەتی جەستەیی و ڕوحی، خۆگونجانی 
نێو  چوونه  تەنانەت  کۆمەڵ  و،  لە  گیرۆدەکان 
هاوکاتی  به کارنەهێنانی  هەروەها  کــار،  ــازاری  ب
دابــەزیــنــی ڕادەی  ــەر،  مـــــاددەی هــۆشــب ــد  چــەن
یان  ڕەوانگۆڕەکان  دەوا  و  ئەلکۆڵ  خواردنەوەی 
و  ڕەش  ــازاری  ب لە  هیرۆئین  له  کەڵک وەرگرتن 

مردن بەم هۆیەوە بووە. 
ژارسڕینەوە به گشتی لە بەشی ڕەوانپزیشکی، 
نەخۆشخانه  دەماریی  یان  هەناو  نەخۆشییەکانی 
ئەنجام دەدرێ. لەم قۆناخەدا ماددەی هۆشبەر بە 
یەکجاری وەال دەندرێ و نیشانەکانی پێ تەرکدان 
دەرمـــان  پێویست  و  شــیــاو  دەوای  پــێــدانــی  بــه 
دەکرێ. لەوە دەچێ لە حاڵەتی گیرۆدە یی سووک 
سازانی  و  خۆهاوئاهەنگ کردن  بەزری  ئاستی  و 
کۆمەاڵیەتیی نەخۆش، گیرۆدە به چەشنێکی نیوە 
سەرپێی و خەواندن لە نەخۆشخانه دەرمان بکرێ.
به گشتیی بۆ دەرمانی گیرۆدەکان پێویستی به 
کارێکی کۆیی و گرووپی تەواوالیەنەی پسپۆڕانی 
ــی،  ڕەوان هــەنــاو،  نەخۆشیی  ــواری  ب له  پزیشکی 
عفوونی و جینسی، هەروەها ئاریکاری کۆمەاڵیەتی 

هەیە. هەوڵ و هەنگاوە دەرمانی و نادەرمانییەکان 
دەبێ هاوئاهەنگی لەگەڵ پێداویستیەکانی گیرۆدە 
هەبێ. لە عادەت خستن و سازکردنەوە ی نەخۆش 
له  ــردن  ــک ــان دەرم دەورەی  ــی  ــوون ــەواوب ت پــاش 
نەخۆشخانه، بۆ بەرزکردنەوەی توانایی نەخۆش 
لە  ئاسایی،  و  نوێ  ژیانێکی  دەست پێکردنی  بۆ 

ناوەندێکی هێزدەری ڕوو دەدات. 

پێشگیری له گیرۆدەیی
به کارهێنانی ماددەی هۆشبەر، ئەلکۆڵ و دەوای 
ڕەوانگۆڕ نەک تەنیا هۆی سەرهەڵدانی نەخۆشیی 
بەرچاو  هۆیەکی  هــاوکــات  بەڵکوو  گــیــرۆدەیــی، 

جیددی  نەخۆشیی  سەرهەڵدانی  بــۆ  گرینک  و 
و  دڵ  نەخۆشیی  وەکــوو  ژیان  بۆ  مەترسیدار  و 
شێرپەنجە  هەرسەکی،  هەناسەیی،  دەمــارەکــان، 
و  کۆمەاڵیەتی  گێرە وکێشە  هەروەها  عفوونی،  و 

فەرهەنگییە. 
لە  پێشگیریی  جـــۆراوجـــۆرەکـــانـــی  ــامــە  ــەرن ب
فاکتەرە  هێزکردنی  بــه  پێناوی  لــە  گــیــرۆدەیــی 
مــاددەی  تەرکدانی  و  دابــەزیــن  بەرگەرییەکان، 
و  سەرهەڵدان  له  بەرگری  هــەروەهــا  هۆشبەر، 
پەرەسەندنی گیرۆدەیی لە کۆمەڵگەدایه. بەرنامەی 
پێشگیری بەپێی تەمەن، ئاستی پەرەسەندنی ئەم 
کێشەیه له کۆمەڵگە، به سێ چەشن دابەش دەبێ:
مندااڵنی  ــەواوی  ــ ت بــۆ  گشتی  به رنامه  ی   *
ــدامــانــی کــۆمــەڵــگــە، بێ  ــەن ــاخــود ئ قــوتــابــخــانــه ی

هەرچەشنه جیاوازییەک و جیاکردنەوەیەک.
بەشێک  بــۆ  هەڵبژێردراویی  بەرنامه  ی   *
هۆکارێکی  بەپێی  کــه  ــازەالوان  ــ ت و  مــنــداالن  لــە 
تایبەتی زۆرتر لە مەترسی به کارهێنانی ماددە ی 

هۆشبەردان.
ئەو  بۆ  تایبەت  کاربۆکراوی  بەرنامه ی   *

گەنجانەی ماددەی هۆشبەر به کاردەهێنن.

پەرەسەندنی  و  سەرهەڵدان  لە  پێشگیریی  بۆ 
ئـــەو چـــار و  ــەواوی  ــ ت ــە  ل پێویسته  گــیــرۆدەیــی 
هــەنــگــاوانــە کــەلــک وەربــگــیــرێ کــه دەبــنــه هۆی 
باڵوبوونەوەی  و  به کارهێنان  ئاستی  دابەزاندنی 
ماددەی زیاندار لە کۆمەڵ. کاری ڕووناکبیری له 
نێو بنەماڵه، قوتابخانه و شوێنی کار و هتد ڕۆڵێکی 
بەرچاو و گرینگ لە بەربەرەکانی لەگەڵ دیادەی 
فێرکاریی  فیلمی  سازکردنی  دەگێڕێ.  گیرۆدەیی 
باڵوکردنەوەی  و  نووسین  به ڵگەدار،  و  کــورت 
نامیلکەی فێرکاریی به زمانێکی ساکار و بەکەلک، 

یارمەتی به م ڕەوته دەدەن.
ــاوک و هــێــزە پــەروەردەیــیــەکــان  ــ ــــک  و ب دای
)ڕاهێنەری باخچەی مندااڵن، مامۆستای قوتابخانه 
و هتد( دەتوانن ڕۆڵێكی باش لە پێشچوونی ئەم 
ڕەوتە بگێڕن. شێوەکانی ڕاهێنان و هەڵسوکەوتی 
دایک  و باوک، مامۆستا و گشت سیستمی ڕاهێنان 
کاریگەریی  دەتوانی  کۆمەڵ  پەروەردەکردنی  و 
منداڵ   لەسەر  سەرەتایی  نەرێنی  یاخود  ئەرێنی 

هەبێ و داهاتووی ئەوان دیاریی بکات.
دانپێدانان به و ڕاستییە که منداڵ بوونەوەرێکی 
هەیه،  جــیــاوازی  کەسایەتییەکی  و  سەربەخۆیه 
ڕاهێنانی  و  پــەروەردە کــردن  ڕەوتــی  لە  دەتوانێ 
و  بگێری  گرینگ  زۆر  ڕۆڵێکی  ئـــەوان  ئەرێنی 
یاریدە به بەرزکردنەوەی ئاستی متمانه به خۆیی 
توانایی  هێزترکردنی  به  ــوارەوە،  خـ تەمەنی  لە 
جەستەیی و ڕووحیی بۆ ڕووبەڕووبوون لەگەڵ 
دووری  و  پارێزکردن  و  ژیان  گێڕەوکێشەکانی 
لە به کارهێنانی ماددەی هۆشبەر بۆ چارەکردنی 

ناڕەحەتییەکان بدات. 
قسە کردن لەگەڵ منداڵ، شیکردنەوەی دیاردەی 
له  زانستی  و  دروست  شێوەیەکی  به  گیرۆدەیی 
چەشنه  هــەر  لە  خۆپاراستن  قوتابخانە،  و  مــاڵ 
یاریدە  نابەجێ،  سەرکۆنەکردنی  و  توندوتیژی 
هێز،  بــه  و  قایم  کەسایەتییەکی  شکڵگرتنی  بــه 
بەرزکردنەوەی ئاستی متمانەبەخۆیی لە منداڵ دەدا 
و بەپێی ئەزمون، ئەم چەشنه هەڵسوکەوت کردنه 
به قازانجی منداڵ، بنەماڵه و کۆمەڵگە تەواو دەبێ.
سیستمێکی  هەبوونی  کۆمەڵگەشدا،  ئاستی  له 
دادگەرانەی  دابەشکردنی  دادپــەوەر،  و  سێکوالر 
سەروەت و سامان لەنێو خەڵک و بەرزکردنەوەی 
ئاستی خۆش بژیوی و ڕاحەتیی ژیان، دابینکردنی 
هەتا  خوێندن  دەرس  بــۆ  پێویست  ــارودۆخــی  ب
لە  ــاو  ــی پ یــەکــســانــی ژن و  ــگــا،  زانــســت ئــاســتــی 
لەگەڵ  بەربەرەکانی  ژیاندا،  بوارەکانی  تــەواوی 
و  بــاش  سیستمی  پێکهێنانی  بێکاری،  دیـــاردەی 
بۆ  بیمە  دابینکردنی  تەندروستی،  پێشکەوتووی 
پێویست  هەنگاوگەلی  به گشتی  هەموو کەس  و، 
بۆ لەنێوبردنی نابەرابەریی کۆمەاڵیەتی، ئابووری 
نەتەوەیی  و  چینایەتی  کەلێنی  کەمکردنەوەی  و 
بەستێنی  و  بـــارودۆخ  بردنی  لەبەین  به  یاریدە 

سەرهەڵدانی دیاردەی گیرۆدەیی دەدا.

دەستڕاگەیشتنی ڕاحەت و هاسان به ماددەی هۆشبەر، کاریگەریی ئەرێنیی 
ئێش بڕی،  دڵەڕاوکێ،  کەمکردنەوەی  ترس،  لەبەین بردنی  وەکوو  ماددەیه  ئەم 
وێنە  ماددەکە)بۆ  گیرۆدە کردنی  توانای  و  ئەندازە  هەروەها  سوکنایی دەربوون، 
میزانی کاریگەریی هیرۆئین و نیکۆتین لە ڕەوتی گیرۆدەیی بەرزترە لە ئەلکۆڵ و 

کۆکائین( لەم ڕەوتەها نەخش دەگێڕن.
قەدەغەکراو  کارێکی  له  چیژبردن  دەروونی،  گرێی  متمانەبەخۆیی،  نەبوونی 
ڕەنگ گری،  بێ ئاڵوگۆڕ،  و  یەک جۆر  شێوە ژیانێکی  و  بێ تاقەتی  مەترسیدار،  و 
و  تاڵ  ئەزمونە  و  مەیل  ئاوات،  بیرەوەری،  فیکر،  به  ڕێ پێنەدان  و  سەرکوتکردن 
کۆمەاڵیەتییەکان،  پێوەندییە  تێکچونی  مێشک،  نێو  بۆ  ڕابردوو  ناخۆشەکانی 
هەوڵ بۆ جێ پەسەند بوون لە نێو کۆڕ و کۆمەڵیش ڕۆڵیان لە ڕەوتی گیرۆدەبووندا 

هەیە.
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هەڕەشەی ئەمنییەتی و تیپۆلۆژیی هەڕەشە

سیستمی هاوبەشی یەکیەتیی ئورووپا بۆ وەدەرنان و ناردنەوەی کۆچبەرانی نایاسایی 

ئەگەرچی خەسارناسیی هێندێک هەڕەشەی 
ســەردەمــی  ــی  ــ ــان ــ ڕووداوەک ــۆ  ب ئەمنییەتی 
لە  بەکاربردنیان  بەاڵم  دەگەڕێتەوە،  ڕابردوو 
باشی  کاریگەریی  و  دەستکەوت  وانەکاندا 
هەنووکەییەکان  هەڕەشە  خەسارناسیی  بۆ 
ــاراوە  ــ ــە ئ ــن ــوودا دێ ــ ــات ــ و ئـــەوانـــەی لـــە داه
پێڤاژۆیانە  ئــەمــجــۆرە  تــر  لــەالیــەکــی  ــێ.  دەبـ
بەستێن سازی، ناسینی نێوەرۆکی هەڕەشە و 
چۆنیەتیی کۆنتڕۆڵی هەڕەشەی پەنگخواردوو 

و هەنووکەییەکانی لێ دەکەوێتەوە.
سیاسەت  بەستێنی  لە  تەناهی  هەڕەشەی 
لە  بریتییە  نێودەوڵەتییەکاندا  پێوەندییە  و 
و  پێشهات  نــیــیــەت،  مــەبــەســت،  هـــەرجـــۆرە 
هەوڵدانێک کە سەقامگیریی سیاسی، ئابووری، 
یەک  نەتەوەیی  تەناهیی  و  ژیان  سەرچاوەی 
واڵت/نەتەوە بخاتە ژێر مەترسیی جیددییەوە. 
و  ڕەفتار  تایبەت،  دۆخــی  حاڵەت،  هەڕەشە 
جۆراوجۆری  خوێندنەوەی  کە  دیاردەیەکە 
هەڕەشە  سنووری  و  ئاست  و  دەکــرێ؛  لێ 

پێوەندیی بە شوێن و کاتەوە هەیە.
بنەمای هزری سیاسی و کەشی ئەمنییەتی 
کاریگەریی دیاریکراویان لەسەر پێناسە، هێز 
و ئەمنییەتی هەڕەشە هەیە و دەکرێ دیاردە یا 
پرسێک بۆ کۆمەڵگەیەک دیاردەیەکی ئاسایی و 
پرسێکی ساکاری کۆمەاڵیەتی بێت، لە کاتێکدا 
هەمان دیاردە و دۆخ بۆ کۆمەڵگەیەکی تر بە 
پرسێکی نائاسایی، مەترسیدار و تەنگەژەیەکی 
ئەمنییەتی دابندرێ. هەربۆیە نێوەرۆک، جۆر، 
ئاست و پانتایی هەڕەشە گرێ دراوە بە بڕوا و 
ڕوانینی الیەنەکانی دژ، بەستێنی کۆمەاڵیەتی، 
نەتەوەیی و؛ شوێنی ڕوودانی هەڕەشەکەش 
ــەجــۆری  جــۆرب ــی  ــان ــژم وێ ــە  ب دراوە  ــرێ  گـ
ئەمنییەتی. وەک میناک: لە تیۆریی ڕیالیستی 
و  هەڕەشە"  "هاوسەنگیی  تیۆریی  بەتایبەت 
ڕۆڵــی  هــەڕەشــە  "کۆپێنهاگ"دا  قوتابخانەی 
لە  هەیە،  نەتەوەییدا  تەناهی  لە  ئەساسیی 
لە  هەڕەشە  نەرم"  "هێزی  تیۆریی  لە  کاتێکدا 
پەراوێزدایە و بابەتی تر گرینگیان پێ دەدرێ. 
هەڕەشەکان لەسەر ئەساسی دەرهاویشتەی 
جۆراوجۆر بەتایبەت؛ ئاست، بابەت، کەرەسە 
دەکرێن  پۆلێنبەندی  بەکارهێنان  شێوەی  و 
و خــاڵــی هــاوبــەشــی هــەمــوو هــەڕەشــەکــان 
"سەپاندنی ئیرادە" بەسەر هێزی بەرامبەرە و 
جیاوازیی هەڕەشەکان لە بەکاربردنی مێتۆد و 
کەرەسەکان دایە. هەڕەشە دەکرێ بە پێداگری 
لەسەر هێزی فیزیکی و بە پاڵپشتیی توانستی 
سیاسی، ڕەوانی و جۆرەکانی ناتوندوتیژ و لە 
ڕێگای بەکارهێنانی هێزی نەرم بۆ کاریگەری 
بەرانبەر  هێزی  و  دژبـــەر  ئــیــرادەی  لــەســەر 

جێبەجی بکرێ.

بۆ  ــەوە  ــەڕان گ بــە  تەناهی  پێناسەی 
جەوهەری هەڕەشە

دابەشکردنی مەترسییەکان بە سەرەنجدان 
لە  ڕوانگە  بەرباڵوترین  "ڕەهەند"  بــواری  بە 

ژانویە(  ) ڕۆژی ٢١ی  ڕابردوو  حەوتووی 
وەزیرانی واڵتانی یەکیەتیی ئورووپا لە شاری 
مەبەستی  بــە  لیتوانی  پێتەختی  ویلینووس 
لە  نایاسایی  کــۆچــبــەرانــی  پــرســی  تــاوتــۆێــی 
کۆ  ئــورووپــادا  یەکیەتیی  لە  ئــەنــدام  واڵتــانــی 
هەموویان  دانیشتندا  یــەکــەم  لــە  بــوونــەوە. 
ــۆک بـــوون کــە ســیــاســەت و  لــەســەر ئـــەوە ک
هەموو  لــە  یــەکــگــرتــووانــەیــان  هەڵوێستێکی 
هاوکات  و،  هەبێ  یەکیەتییەدا  ئــەو  واڵتــانــی 
و  ئەمنی  باری  بەهێزکردنی  بۆ  هەوڵەکانیان 
یەکیەتیی  دەرەوەی  سنوورەکانی  پاراستنی 
ــکــەن؛ لــەگــەڵ  ئـــورووپـــا تــونــد و بــەهــێــزتــر ب
وەدەرنــان  بۆ  هاوبەش  ڕێوشوێنی  ئەوەشدا 
ــاردنـــەوەی کــۆچــبــەرانــی نــایــاســایــی لەو  و نـ

یەکیەتییەدا بگرنە بەر.
جیا لە واڵتانی یەکیەتیی ئورووپا، وەزیرەکانی 
نــۆروێــژ و ســـەرۆک و  واڵتــانــی سوئیس و 
ئورووپا  ئەمنییەتییەکانی  ناوەندە  بەرپرسانی 
ئورووپا(  فیدراڵی  )پۆلیسی  یوروپۆل  وەک 
ئــورووپــا  یەکیەتیی  ســنــووریــی  ئــاژانــســی  و 
)فرانتکس( بەشداری ئەو کۆبوونەوەیە بوون.

واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ئورووپا وەک لەهستان، 
وەک  باڵتیک  نــاوچــەی  ــی  واڵتــان هـــەروەهـــا 
ئەستۆنی، لێتونی و لیتوانی کە لەم دواییانەدا 
بە  کۆچبەران  و  پەنابەر  بەرینی  شەپۆلێکی 

کە  دەگـــرێ  خــۆی  لــە  تەناهی  دابەشکردنی 
مەیدانی  لە  ڕوانینێک  بە  هەڕەشە  پاڵنەری 
هەڕەشە کە تێیدا ئەنجام دەدرێت بە پێوەری 
"باری  دەدرێ.  ناساندنی  بۆ  هــەوڵ  ڕەهەند 
ترس"  و  ــەت  دەوڵ "خەڵک،  کتێبی  لە  ــوزان"  ب
هــەڕەشــەکــان لــە چــوار ڕەهــەنــدی سیاسی، 
ئابووری، نیزامی و تێکنۆلۆژیدا جێ دەکاتەوە.

هەڕەشەی سیاسی 
هەڕەشەی سیاسی ڕووی لە سەقامگیریی 
بڕوایەیە  ئەم  لەسەر  هابز  تۆماس  دەوڵەتە. 
دەوڵەت  دامەزراندنی  بۆ  هەوڵدان  دوای  کە 
بە  خەڵکە  ئــەو  گۆڕانی  و  خەڵکەوە  لەالیەن 
هەڵگری  دەوڵەت  ئیتر  دەوڵەت،  شاڕۆمەندی 
شۆناسی سەربەخۆ دەبێ و شوێنی شۆناسی 
ــەت هــەڵــدەســەنــگــێــنــدرێ. بە  ــ خــەڵــک بــە دەوڵ
بڕوای ئەو دەوڵەت وەک گیاندارێک هەڵگری 
کە  "لیڤیاتان/حکومەت"ە،  وەک  بانتری  هێزی 
دەسەاڵتی  ژێر  ئەندامانی  و  ــا  دەردەک بڕیار 
فەرمانە  جێبەجێ کردنی  حــکــوومــەتــە،  ــەم  ئ
دەرکراوەکان بە ئەرکێکی سەرشانی خۆیانی 

دەزانن. پێناسەی "هەڕەشەی سیاسی" بەپێی 
ڕوانگەی "باری بوزان" لەسەر ئەوە دەوەستێ 
دەوڵــەت"  توخمەکەی  سێ  لە  پارێزگاری  کە 
ئەندێشە، ڕێکخراو و کردارەکان" لە مەترسیە 
ئەمنییەتی  ــەوەری  تـ بــە  مانا  دەرەکــیــیــەکــان 

نەتەوەیی دەبەخشێ.

هەڕەشەی ئابووری
بوونی  هــۆکــاری  بــە  ــووری  ــاب ئ بەستێنی 
بــەرژەوەنــدیــیــەکــان  لــەســەر  تــونــد  کێبرکێی 
الیەنی  تێیدا  کــە  کێشەخوڵقێنە  بەستێنێکی 
جۆراوجۆر لە هەنگاوەکان )هاوکاری، کێبرکێ، 
دەتــوانــن  و...(  بــەریــەکــکــەوتــن  و،  ــی  ــەت دژای
ناوزەدکردنی  هۆکارە  بەم  بکەون.  بەرچاو 
ئەم  هەموو  بۆ  ئابووری"  "هەڕەشەی  ناوی 
ماندێل"  "ڕابــێــرت  و  نییە  دیــاردانــە دروســت 
ئەمنییەتی بوونی  بــۆ  کــە  پــێــوەر  گرینگترین 

هاندان و چاوەدێری بیالرووس گەیاندرابوونە 
سەر سنوورەکانی یەکیەتیی ئورووپا، داوایان 
یارمەتییان  کە  هەبوو  ئورووپا  یەکیەتیی  لە 
بدرێ، هەر بۆیە لەم پەیوەندییەدا گوشارەکان 
بۆ سەر یەكیەتیی ئورووپا لە زیادبووندا بوون. 
دواتر وەزیرانی دەرەوەی واڵتانی ئورووپا لە 
سنوورەکان  پاراستنی  بۆ  نوێدا  هەڵوێستێکی 
و هەروەها بە هێنانی یاسایەکی نوێ توانییان 
بگرن  کۆچبەران  بەرینەی  شەپۆلە  بەو  پێش 
کۆچبەرەکان  زۆری  بەشێکی  ئاکامدا  لە  و 
بــە شــێــوەی یــاســایــی و بــە هــاوکــاریــی ئەو 
هاتبوون  لێی ڕا  کۆچبەرەکان  کە  واڵتــانــەی 
گەڕێندرانەوە بۆ زێدی لە دایک بوونی خۆیان، 
یا ئەو واڵتانەی لێی راهاتبوون. ئەو بڕیارەش 
یەکیەتیی  بۆ  ڕەزامــەنــدی  جێگای  ئاکامێکی 

ئورووپا لێ کەوتەوە.
ــرێ کـــە واڵتـــی  ــوت ــگ ــەوەش ب ــ پــێــویــســتــە ئـ
لەهستان پرۆسەی دروست کردنی سنوورێکی 
واڵتی  نێوان  لە  میتر   ١٠ بــەرزی  بە  ئاسنین 
لەهستان و بیالرووسی خێراتر کردوە و ئەو 
سنووربەندییە ئاسنینە هەر دێت و زیاتر کاری 
سیستەمێکی  بە  هــاوکــات  و  ــرێ  دەک لەسەر 
چـــاوەدێـــری ئــەڵــکــتــرۆنــیــی پــێــشــکــەوتــووش 

کۆنترۆڵی سنوورەکە دەکرێ.
لە  ئورووپا  یەکیەتیی  واڵتی   ٢٧ وەزیرانی 

"سەقامگیری  دایــدەنــێ،  دیــاردانــە  ئەمجۆرە 
دابەشکردنێکی  لە  کۆمەاڵیەتی"یە.  سیاسی 
لە  ئابووری  هەڕەشەی  دەتوانین  بەرفراواندا 
و  "بەرهەمهێنان"  سەرەکیی  بەستێنی  دوو 
"دابەشکردن"دا پۆلێنبەندی بکەین. لە حاڵێکدا 
لەسەر  یەکەم سەرنج  هەڕەشەی  کە جۆری 
بەرزکردنەوەی ئاستی بەرهەمهێنانی پێویست 
بۆ ویستی گشتییە و هەڕەشەی دووهەمیش 
بەرابەریی  رومێر"  ئی  "جان  لە خوێندنەوەی 
لەخۆ  ئیمکانات  بەدەست خستنی  بۆ  دەرفەت 

دەگرێ. 

هەڕەشە نیزامییەکان
هەڕەشە نیزامییەکان بە ئاشکراترین جۆری 
هەڕەشەکان دادەنرێن کە پێشینەی مێژوویی 
هەیە.  مڕۆییدا  کۆمەڵگەی  لە  دوورودرێژیان 
تایبەتمەندی بەرچــاو لە دەستە هەڕەشەیەدا 
"پێکدادان "  بەکارهێنانی "هێز و گوشار"ە کە 
پێیە  بەم  بــەدوودا دێ.  نێوخۆیی"  "شەری  و 
هەڕەشەی نیزامی بەکارهێنانی هێز و گوشار 
لە  بــەرامــبــەر  ویستی  وەدەســت هــێــنــانــی  بــۆ 

بەستێنی سیاسەتی کردەیی دایە.
ئەم ڕوانگەیە کە ئەساس و بنەماکەی لەسەر 
وەستاوە،  دەست پێشخەری  لەدەستدابوونی 
هەبوونی  کە  دەدا  دەســتــەوە  بە  مانایە  ئــەو 
بە  ڕاستەوخۆی  پێوەندیی  نیزامی  ئەمنییەتی 

نەبوونی هەڕەشەی نیزامییەوە هەیە. 

هەڕەشەکانی تێکنۆلۆژی
تێکنۆلۆژی یارمەتیدەری هێندێک هەڕەشەیە 

کە لە سێ گرووپدا جێ دەگرن.
ئــامــێــری ٢-هـــەڕەشـــەی  ١- هـــەڕەشـــەی 

کرداری ٣-هەڕەشەی بەڕێوەبەرێتی
کە  گرینگە  ڕوانــگــەیــەوە  لــەم  تێکنۆلۆژی 
نــەوەیــەکــی  بەرهەمهێنانی  بــە  تــوانــیــویــەتــی 
ــوێ لــە کــەرەســتــەکــان یــارمــەتــیــدەر بــێ کە  ن
و  ــەوان  بـ پشتبەستن  بــە  گــەورەکــان  هــێــزە 
ــان بــەســەر  بــەکــارهــێــنــانــیــان ئـــیـــرادەی خــۆی

ویلینووس  لە  ژانویە  ٢١ی  ڕۆژی  دانیشتنی 
پەسەند  بڕیاریان  چەندین  لیتوانی  پێتەختی 

کردن:
ـ بەهێزترکردنی پرسگەکانی سەر سنووری 
دانیشتووانی  پاراستنی  بۆ  ئورووپا  یەکیەتیی 

ئورووپا.
توند  لێپچینەوەی  و  ــەوە  ــەگــژداچــوون ب ـ 
لە  پێشگرتن  بۆ  مــرۆڤ  قاچاخچیانی  لەگەڵ 
کە  کۆچبەرانەی  ئــەو  و  مرۆڤی  کارەساتی 
نائاسایی  ڕێگای  بە  و  قاچاخچیان  بەهۆی 
ڕیگای  ــەری  مــەتــرســیــدار و ســەف ڕێــگــای  و 
ئاسیا،  دەریاکانی  ئیشکایی و  نەهاتی  و  هات 
گیانیان  کە  ئەفریقا  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

دەخاتە مەترسی.
ـ دروست کردنی ڕایەڵە و سیستەمێکی نوێی 
ئورووپایی، بۆ گەڕاندنەوەی کۆچبەرانێک کە 
و  مانەوە  مافی  بەبێ  ئورووپادا  یەکیەتیی  لە 
بۆ  دەکا  کار  ئەو سیستەمە  دەژیــن،  ئیقامەت 
واڵتی  بۆ  نائاسایی  کۆچبەرانی  گەڕاندنەوەی 
خــۆیــان و یــا ئــەو واڵتـــەی ســەفــەری خۆیان 

بەرەو ئورووپا لەوێ ڕا دەست پێ کردوە.
بەشی  لێپرسراوی  یووهانسوون«  »ئیلوا 
)لە  ئــورووپــا  یەکیەتیی  کۆچبەرانی  و  کــۆچ 
لەو  سوئێد(  دێموکراتی  سۆسیال  حیزبی 
ئورووپا  دەسەاڵتدارنی  بە  ڕوو  دانیشتنەدا 

یاریکەرانی الوازتردا بسەپێنن و ئەم ڕەهەندە 
لە ئاڵوگۆڕی تێکنۆڵۆژی بۆتە هۆی شۆڕشێکی 

مەزن لە مەیدانی هاوکێشە تەناهییەکاندا.
نەریتیی  لــێــکــدانــەوەی  ئــارێــنــت"  ــک  ــەری "ئ
بە  جیهانیدا  نــوێــی  سیستمی  لــە  هــەڕەشــە 
بۆ  دەڵــێ  ئەو  نابینێ.  بایەخمەند  و  واڵمــدەر 
کــاری  شێوی  و  سیاسەتەکان  تێگەیشتنی 
شێوەی  لــە  دەبـــێ  نیزامییەکان  ڕێــکــخــراوە 
ــەی هـــەڕەشـــەکـــان تــێــپــەڕیــن  ــ نــەریــتــیــی ڕاڤـ
ــان بــەربــەریــنــتــر بــڕوانــیــن،  ــە هــەڕەشــەک و ل
سەرچاوەی  نیزامییەکان  ڕێکخراوە  چونکە 
مەترسی  خوڵقاندنی  لەپێناو  جۆراوجۆریان 
لە  نـــیـــزامـــی  ــی  ــووی ــات ــه ــێ ل ــی  ــ ــردنـ ــ و زۆرکـ
لەم  سەرچاوەش  گرینگترین  بەردەست دایە. 
بوارەدا وەبەرهێنانی دەوڵەتی، هاوردەکردنی 

تێکنۆڵۆژی و وەبەرهێنانی نێوخۆییە.
ــی دوو  ســەبــارەت بــە هــەڕەشــەی کــردەی

ڕوانگەی سەرەکی بوونی هەیە:
"دوور  بە  دیاردەیە  ئەم  کۆمەڵێک  یەکەم، 
لە هەر چەشنە نۆرم" و بێبەری لە نێوەرۆک 
هزرڤان  کۆمەلێک  دووهــەم،  هەڵدەسەنگێنن. 
پر  و  بەستێن ساز  بــە  ــان  ــاردەک دی کــە  هــەن 

بایەخ تر لە نۆرمەکان دەزانن. 
لەالیەن  پێشکەشکراو  بەڵگاندنی  و  بنەما 
فیکریەکە  قوتابخانە  دوو  هــەر  الیەنگرانی 
جیددی  ڕەخــنــەی  بــەاڵم  تێڕامانن،  شــیــاوی 
ئەزموونگەرێتی، سەرنج، ڕەهەند و الیەنەکانی 
نۆرمی دیاردەکان بەرەو ئاڕاستەیەک دەمانبا 
کە قبوول بکەین تێکنۆڵۆژی دوور لە ئامراز 
و پێداویستیی نۆرماتیڤەکان نییە. لەسەر ئەم 
بابەتە  ئەم  تەناهیدا  لێکدانەوەی  لە  ئەساسە 
دیــاردەکــان  نۆرماتیڤی  کە  سەرنجە  جێگای 
تەناهیدا  مودیرییەتی  لە  جیددی  پرسێکی  بۆ 
نوێدا  تێکنۆڵۆژی  گەشەی  لە  و  گـــۆڕدراون 
کاریگەر  کەرەسەکانی  بەدیارکەوتنی  تەنیا 
ناگەڕێتەوە؛  تەناهی  کـــردەی  بــۆ  کــارامــە  و 
بەڵکوو لە بەرهەمهێنانی پاڵنەری گرێدراو بە 
کردەوەی دەسەاڵتیشدا بەتوندی کاریگەرییان 

هەبووە و هەیە.
ــەوە کـــە تــێــکــنــۆلــۆژی  ــەشـ ــەیـ ــگـ ــەم ڕوانـ ــ ل
ــی ئــاڵــۆزە، بــەدڵــنــیــایــەوە بەشی  ــەک ــاردەی دی
ــە بـــە یــارمــەتــیــی  ــەڕەشـ ــۆر لـــە هـ ــ ــۆراوج ــ ج
میناک  وەک  کــە  ــن  دێ بــەرهــەم  تێکنۆلۆژی 

دەتوانین بڵێین:
لە  ــە  کـ ڕدەق ئـــامـــێـــرانـــەی  ــوخــمــی  ت  -١
ــن  ــی ــوان ــانـــدا دەت ــوەی کـــەرەســـەکـ ــێـ ــوارچـ چـ

لێکەوتەکانی ببینین.
لە  کـــە  ــەی  ــرانـ ــێـ ــامـ ــەرم  ئـ نـ ــی  ــوخــم ت  -٢
چوارچێوی هزر و ئەندێشەگەلی جۆراوجۆردا 

دەرکەوتەکانی دەردەکەون.
٣- توخمی مرۆڤ دئامرازی کە لە مڕۆڤەکان 

و جۆری تواناییەکانیاندا خۆی پێشان دەدا.
بە  کـــە  ڕێـــکـــخـــراوئـــامـــرازی  تــوخــمــی   -٤
لە  هێندێک  ــدانــی  ســەرهــەڵ و  لــەنــێــوچــوون 

دامەزراوەکان دیاری دەکرێ.

سیستەمی  بــمــانــەوێ  ئــەگــەر  ئێمە  ــی:  گــووت
گەڕاندنەوە درووست بکەین و ئەو کەسانەی 
ئورووپایی  واڵتانی  لە  مانەوەیان  مافی  کە 
واڵتەکانی  بۆ  ڕاوەســتــان  بێ  و  بەپەلە  نییە، 
ــوون  ــات ــەی لــێــی ڕاه ــ ــا ئـــەو واڵت ــان و ی خــۆی
زۆر  کاری  دەتوانین  دڵنیایەوە  بە  بنێرینەوە، 
بۆ  هەربۆیە  بکەین،  پەیوەندییەدا  لەو  باشتر 
سیستەمە  ئەو  و  بڕیارە  ئەو  جێبەجێ کردنی 
پشتیوانیی  و  هاوکاری  بە  پێویستیمان  نوێیە 

هەموو الیەک هەیە.
»نووتیس میتاراچی«، وەزیری کۆچبەرانی 
یونان کە لەم دانیشتنەدا بەشدار بوو، وێرای 
ڕەخــنــەی تــونــد لــە شــێــوەی تــاکــوو ئێستای 
هاتن  لــە  پێشگیری  بــۆ  ــا  ــورووپ ئ یەکیەتیی 
بــۆ نێو واڵتــانــی  و دەرکـــردنـــی کــۆچــبــەران 
یەکیەتیی ئورووپا، گوتی کە ئەو سیستەمەی 
ــدەر  ــ ــراوە وەاڵم ــ ک پــێ  ــاری  ــاکــوو ئێستا کـ ت
نەبووە و نییە، هەربۆیە دەبێ چاکسازی لەو 
کاتێک  گووتی:  دواتر  ئەو  بکرێ.  سیستەمەدا 
کەسانێک دەتوانن بەبێ هیچ بەڵگە و پێناسە 
واڵتانی  بگەیەننە  خۆ  یاسایی  پرۆسەیەکی  و 
بە  کە  مانایەیە  بەو  ئەوە  ئورووپا،  یەکیەتیی 

گشتی سیستەمی ویزای شێنگێن بێ مانایە.
واڵتی فەرانسە لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢٢ی 
بــەرێــوەبــەریــی  و  ســەرۆکــایــەتــی  زایینییەوە 

واڵتێز"  "کێنت  ــڕوای  بـ ئەساسی  لــەســەر 
چوونەسەری توانایی لەهەر ڕێگایەکەوە بێت، 
ئاڵوگۆڕی  لە  تێکنۆڵۆژی  گەشەی  بەتایبەت 
نــێــوەڕۆکــی کــولــتــووری یــاریــکــەرەکــانــی لێ 
دەکەوێتەوە و لەم ڕێگایەوە بەستێنی چااڵکی 
ــە چــوارچــێــوەی هـــەڕەشـــەی هــاوپــەیــمــانــە  ل
نــوێــیــەکــانــدا ڕێـــک دەخــــرێ. بــەکــورتــی ئــەو 
ــە دووبـــــارە  الیـــەنـــەی هـــێـــزی زۆرتــــــری لـ
و  هەبێ  نیازەکانیدا  و  ویست  پێناسەکردنی 
هاندەری  بەرهەمهێنانی  تێکنۆڵۆژی  هەروەها 
نوێی هەبێ، ئەم پاڵنەرە دەتوانێ بەکارهێنانی 
بەم  هــەر  بگەیەنێ.  ئەنجام  بە  کەرەسەکان 
هۆکارەشە "فرێدریک فری" و "کێنت واڵتێز" لە 
ئاڵوگۆری کولتووری تەناهیدا لەسەر توانایی 
یاریکەرەکان دەوەستن. بەم لێکدانەوەیە دیار 
"گاڵین  ئیدیعای کەسانێکی وەک  دەکەوێ کە 
نەبوونی  "شەڕخواز  ئەساسی  لەسەر  گری" 
چەکەکان" ناتوانێ زۆر ڕاست بێ و بەکورتی 
ڕێگای  لە  بــوون"  هەڕەشەئامێز  لە  "بەهێزی 
فەرهەنگەوە  و  کــولــتــوور  جـــۆری  گــۆڕیــنــی 

کاریگەریی دەبێ.
لە پێوەندی لەگەڵ هەڕەشەی مودیرییەتیدا 
دەتوانین بڵێین کە ئامادەیی تێکنۆڵۆژی چ لە 
ئاستی تاکەکەسی یا جیهانیدا ئەمادەبوونێکی 
ساکار نییە، بەڵکوو هەروەک وەک "هایدێگر" 
لە  تێکنۆڵۆژی  "ئــەگــەر  داوە:  پــێ  ــامــاژەی  ئ
خزمەت چارەنووس و ماهییەتی مڕۆڤایەتیدا 
پانتاییەک  و  توانا  هەموو  بە  ئەوکات  بێت، 
لە  کە  دەبــێ  بــاش  دیــاردەیــەکــی  کە هەیەتی 
دانــانــدرێ.  شەڕەنگێز  بە  خۆیدا  جــەوهــەری 
تێکنۆڵۆژی  گــیــرۆدەی  مــرۆڤ  ئەگەر  ــەاڵم  ب
ئیتر  تێکنۆڵۆژی،  خزمەتکاری  ببێتە  و  بێ 
مڕۆڤدا  بەسەر  تێکنۆڵۆژی  شەیتانیی  ڕوحی 
مرۆڤایەتی  ژیانی  هەموو  و  ــەوێ  دەک ســەر 
دەخاتە مەترسییەوە. لە ڕوانگەی "هایدێگر"وە 
مودیرییەت توخمی جۆراوجۆری تێکنۆڵۆژی 
لە ئاستی نەرم ئامێری و چڕئامێری بابەتێکی 
و  بێ توانایی  کەمترین  کە  بەجۆرێک  گرینگە، 
کەمتەرخەمی   لەم بوارەدا دەتوانێ شۆناسی 
ئەرکی  یەکگرتوویی،  یاریکەرەکان،  گشتی 
تایبەتی دامەزراوە، ڕێکخراو و... هتد بگۆرێ و 
بگرە نەزم و سەقامگیری ژیانی مرۆڤایەتیش 

تووشی ئاستەنگ بکا.

دەرەنجام:
تیپۆلۆژیی  لە  تەناهی  کە  بزانین  پێویستە 
ــە بــەرامــبــەر  ــە: ل ــدا النــیــکــەم بــریــتــیــە لـ خــۆی
پارێزراو  مەترسی  لە  یا  نەبوون  مەترسیدا 
سیستمی  لە  یاریکەران  و  بگۆڕەکان  بوونی 
لە: ڕزگاری  تەناهییش بریتییە  نێودەوڵەتییدا. 
لە تــرس، ئــازادبــوون لە دڵــەڕاوکــێ و ترس 
و  یەکانگیر  دڵــنــیــایــی  و  متمانە  ــی  ــوون ب و 

پاساوهەڵگر.

بڕیار  و  بەدەستەوەیە  ئورووپای  یەکیەتیی 
وایە کە »ئیلوا یووهانسوون« لە دانیشتن و 
کۆبوونەوەی مانگی فێوریەدا، باسێکی چڕوپڕ 
لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو سیستەمە نوێیەدا بکا. 
لە  کــۆچ  هۆکارەکانی  و  پاڵنەر  کە  ڕاستە 
نادێموکراتیک  و  دیــکــتــاتــۆرلــێــدراو  واڵتــانــی 
هەر لەجێی خۆیانن، بەاڵم نە کۆچ و نە ئەو 
چارەسەرێکی  دەتوانێ  ئاسنینانە  ڕێوشوێنە 
گونجاو بۆ ئەو ڕەوشە بێ. واڵتانی یەکیەتیی 
بۆ  جیهانی  کۆمەڵگەی  بەگشتی  و  ئــورووپــا 
پێشگرتن بە کۆچ پێویستە واز لە پشتیوانیی 
ــە حــکــوومــە نــادێــمــوکــراتــیــکــەکــانــی  ــان ل خــۆی
و  بێنن  ئەفریقا  و  نــێــوەڕاســت  ڕۆژهــەاڵتــی 
ئەو  دێموکراتیکەکانی  جوواڵنەوە  پشتیوانی 
بــەرەوڕووی  دەکــرێ  بەو شێوەیە  بن.  واڵتە 

دیاردەیەکی تڕاژیدیکی وەک کۆچ ببینەوە. 

شاهۆ مەتین

حەمەڕەسووڵ کەریمی
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پەرتەو کرماشانی، شەوچرای شێعری ئەوینداری
سارۆ خوسرەوی

کۆڵبەری لەنێوان بەپیرۆزکردن و شوناسی دەستکرد و درۆیین دا

کۆڵبەری، ژیانێکی دژوارە لە لێواری مەرگەوە 
سفرە  ســەر  پاڕووەنانێکی  و  ژیــان  بژێوی  بۆ 

بەتاڵەکان.
ڕۆژانە ڕاگەیاندن و بەتایبەت هەواڵدەرییەکان 
بە بەردەوامی هەواڵی دڵتەزێنی گیان لەدەستدان 
دەکــەنــەوە.  بــاڵو  کۆڵبەران  برینداربوونی  یــان 
ئەم  ئاراوە کە بۆچی  لێرەدا ئەو پرسیارە دێتە 
شیوەیەکی  بە  دواییدا  سااڵنەی  لەم  دیــاردەیــە 
بەرچاو پەرەی پێ دراوە و بەرپرسانی حکومەت 
و ناوەند و دەزگا پێوەندیدارە حکوومەتییەکانیش 
هیچ هەوڵێکیان بۆ چارەسەرکردنی ئەم دیاردەیە 

نەداوە؟ 
ــەی کـــە تـــاکـــوو ئــێــســتــە بــەم  ــ ــان ــ ئـــەو وەاڵم
لەالیەن  یــان  ــەوە،  ــەت دراون بنەڕەتییە  پرسیارە 
یان  ــووە  ب ئــێــرانــەوە  ڕێژیمی  ڕاگەیاندنەکانی 
ڕێژیمە  ئەو  دژبەرانی  ڕاگەیاندنەکانی  لەالیەن 
لۆژیکیی  وەاڵمێکی  هیچ  ئێستە  تاکوو  و  بووە، 
بێالیەنانە کە لەسەر خوێندنەوەیەکی کۆمەڵناسی 

بووبێ، بەم پرسیارە نەدراوەتەوە.
ســـەرەڕای ئـــەوەش کــە جــاروبــار کۆمەڵێک 
ڕۆژنـــامـــەنـــووســـی دژبـــــەری ڕێــژیــمــی ئــێــران 
ڕیژیمە  ئەو  مافیاییەکانی  باندە  بە  ئاماژەگەلێک 
دەکەن و پێکهاتەکانی ئەو باندانەش هەر هەمان 
ئاخوندین  ڕێژیمی  کاربەدەستانی  و  بەرپرسان 
و گەورەترین باندگەلی مافیایین کە لە دەروازە 
و  فڕۆکە  بە  ئێراندا  قانوونییەکانی  سنوورە  و 
کەلوپەل  جۆراوجۆرەکان  بارهەڵگرە  و  پاپۆڕ 
بەاڵم  ئێران دەگوازنەوە،  نێوخۆی  بۆ  قاچاغ  بە 
کەشە  و  تۆقێنەر  بــارودۆخــە  ئــەو  هۆکاری  بە 
ــەدا  واڵت ئــەو  بــەســەر  کــە  نیزامییەی  حکومەت 
زاڵە، هێزەکانی پاسەوانیی ڕێژیمیشیان هێناوەتە 
ــارە ئــەم باسانە  نێو ئــەو بــازنــەوە. بــەاڵم وا دی
دەکرێتەوە  لێ  بیری  کە  لەوانەن  قووڵتر  زۆر 
و  فکری  ژوورە  لە  دیــاردنــەش  ئــەم  هەموو  و 
ڕاوێژکارییەکانی دەزگا ئەمنییەتییەکانی ڕێژیمی 
داگیرکەری ئێرانەوە لە کوردستان بە مەبەستی 
و  فەرهەنگی  درێژخایەنە  پیالنە  جێگیرکردنی 
سیاسییەکانی ئەو ڕێژیمە بەرنامەداڕێژیی بۆی 

هەڵبەستوانی کورد عەلی ئەشرەفی نەوبەتی 
ناسراو بە "پەرتەو کرماشانی" لە ساڵی ١٣١٠ی 
هــەتــاوی لە گــەڕەکــی بــەرزەدەمــاخــی شاری 
سەرلەبەیانیی  ئــەو  بــوو.  لــەدایــک  کرماشان 
لە  هــەتــاوی  ١٤٠٠ی  ڕێبەندانی  ٥ی  ڕۆژی 

شاری کرماشان مااڵوایی لە ژیان کرد.
لە  ــراوە  ــاسـ نـ زۆر  شــاعــیــرێــکــی  پـــەرتـــەو 
کرماشان و تەنانەت لە دەرەوەی کرماشانیش. 
ئەو شاعیری شێعری غەزەلە و بە هەردووک 
نووسیوە.  شێعری  فارسی  و  کوردی  زمانی 
ــە کــرمــاشــان و  ــەوڕۆ کـــەم کـــەس هــەیــە ل ــ ئ
کوردییەکانی  غــەزەلــە  گــەڵ  لــە  کــوردســتــان 
ــە تــایــبــەت شێعری  ــەبــێ، ب ــەو ئــاشــنــا ن ــەرت پ
"ئەرمەنی" وەک دیارترین هەڵبەستی کوردیی 
غەزەلە  ئاشنایە.  کەس  زۆر  بۆ  شاعیرە  ئەم 
لە  ــک  زۆرێ سەرنجی  پــەرتــەو  کوردییەکانی 
الی  بــۆ  کـــوردی  ڕەخنەگرانی  و  خــوێــنــەران 

خۆی ڕاکێشاوە. 
دەستی  ساڵیدا  شانزە  تەمەنی  لە  پەرتەو 
کردووە بە هۆنینەوەی هەڵبەست. بۆ یەکەمین 
ژێــر  ــە  ل پــەرتــەو  هەڵبەستی  کــۆمــەڵــە  جـــار 
و  فارسی  زمانەکانی  بە  باغیها"  ناوی"کوچە 
محەممەدعەلی  دوکــتــۆر  الیـــەن  لــە  ــوردی  کـ
شێعرە  کرایەوە.  باڵو  و  چاپ  سولتانی یەوە 
بەاڵم  کەمن،  زۆر  شاعیرە  ئەم  کوردییەکانی 

زۆرترین الیەنگریان هەیە.  
جــوانــیــی شــێــعــر و هـــەســـت و خــەیــاڵــی 
کرماشان  لە  کوردیی  زمانی  پەرتەو،  ناسکی 
خۆشەویستتر کردوە. شێعری پەرتەو هەڵگری 
خەمی مرۆڤە لە کۆمەڵگەی خۆی. ئەو بە زمانی 
زۆر  شێوازێکی  بە  بــەاڵم  دەینووسی،  ســادە 
هونەرمەندانە و پڕ لە تەکنیکی شێعری باسی 
لە خۆشی و ناخۆشییەکانی کۆمەڵگە دەکرد. 
دەخوێنێتەوە،  پەرتەو  غەزەلەکانی  کە  مرۆڤ 
شاعیرێکی  تــایــبــەتــمــەنــدیــیــەکــانــی  هـــەمـــوو 
سەرکەوتوو و خاوەن هەست و زەوق لە ئەودا 
پەیوەندیی ڕۆحی و  دەکا. شێعرەکانی  بەدی 
دەکــەن و  لەگەڵ خوێنەر دروســت  مەعنەوی 
کۆمەڵگە.  ژانی  لە  پڕ  دڵی  دەبەخشنە  ئارامی 
شێعری پەرتەو بەو ئەندازەیەی کۆمەاڵیەتییە، 

کەلوپەل  ئەو  کە  ئــەوەی  بەهۆی  بــەاڵم  کــراوە، 
نێو  دێتە  کۆڵبەر  شانی  بە  کە  کەرەستانەی  و 
کەرەستانەی  و  کەلوپەل  ئــەو  لەگەڵ  واڵتــەوە 
تر  جۆراوجۆرەکانی  بارهەڵگرە  و  پاپۆڕ  بە  کە 
هـــاوردە دەکـــرێ، بـــەراوەرد نــاکــرێ، ناتوانرێ 
لەنێوانیاندا  ــە  بــەراوردکــاران هەڵسەنگاندنێکی 

بکرێ. 
کۆڵبەری نە دیاردەیەکی نوێیە و نە تایبەت بە 
کوردستانە  سنوورەکانی  دانیشتووی  خەڵکانی 
ئــەو دیــاردەیــە  لە مــێــژووی  ئــاوڕێــک  و، ئەگەر 
گەڕیدە  سەفەرنامەی  کتێبەکانی  و  بدەینەوە 
گەورەکانی ڕۆژاوا بۆ نموونە "شارح فەرانسەیی" 
بخوێنینەوە، دەزانین کە لەنێو نەتەوەکانی تورک، 
ناوەندیشدا  فارسەکانی  و  بەلووچ  و  عــەرەب 
ــی "یــــەزد" و  ــان ــوو دانــیــشــتــووانــی شــارەک ــ وەک
ئەو  لەنێو  و  هــەبــووە  کۆڵبەری  "ئێسفەهان"، 
هەنووکە  بەاڵم  هەیە.  پێشینەیەکی  نەتەوانەشدا 
بە هۆکاری جۆراوجۆر دیاردەی کۆڵبەری لەنێو 
تەنیا  و  نەماوە  پێدا،  ئاماژەمان  نەتەوانەی  ئەو 
لە کوردستانە کە کۆڵبەرێک بە کۆڵێکی گرانەوە 
سەدان  پڕچەرمەسەریی  و  دژواری  ڕێگایەکی 
کردوە  وای  ئەمەش  و  بەر  دەگرێتە  کیلۆمتری 
شیوەیەکی  بە  و  پێیشەیەک  ببێتە  کۆڵبەری  کە 
خودی  خوازیاریی  و  ویست  بەبێ  و  ناهەموار 
کــوردەکــان دیـــاردەی کۆڵبەری گــرێ بــدرێ بە 

شوناسی کوردبوونیەوە.
ڕێژیمی  خــودی  فەرمییەکانی  ئامارە  بەپێی 
ــوو بــیــســت هــــەزار کــەس  ــاک ــزە ت ئـــێـــران، شــان
لــە ســنــوورەکــانــی کــوردســتــانــدا بــەبــەردەوامــی 
دەڵێن  مەیدانییەکان  ئامارە  کۆڵبەرین.  خەریکی 
ژمارەی ئەو کەسانەی لە ناوچە سنوورییەکانی 
کۆڵبەرییەوە  کــاری  بە  ڕاستەوخۆ  کوردستان 
کارە  بەو  ناڕاستەوخۆ  ژیانیان  یان  سەرقاڵن 
ئامارەیە.  ئــەو  هێندەی  چەند  بــەســتــراوەتــەوە، 
مرۆڤی  مافی  ناوەندی  ئامارەکانی  بەپێی  هەر 
کوردستان، لە ساڵی ٢٠٢١ی زایینیدا النی کەم 
و  کـــوژراون  کــورد  کاسبکاری  و  کۆڵبەر   ٢١٥
بریندار بوون کە سەدا ٦٥ی هۆکاری کوژرانی 
ئەو کۆڵبەرانەش دەستڕێژی ڕاستەوخۆی هێزە 
سنوورەکانی  لەسەر  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی 

کودستان بووە.
لێرەدا دەبێ باسی ئەوەش بکرێ کە هێزەکانی 
سەرەتاییرین  تەنانەت  خوێنمژە  ڕێژیمە  ئــەو 
کەمی  النــی  و  ســەربــازی  ڕێوشوێنی  و  یاسا 
ڕەچــاو  چــەک  بەکارهێنانی  پــرۆتــۆکــۆلــەکــانــی 

ئەوەندەش پڕە لە پەیام و هەڵوێستی بەرزی 
ئینسانی. لە شێعرەکانیدا خەم و شادی بەدی 
دەکرێ. ئەو جوانی و سادەییی ژیانی خەڵک 
بە سەرچاوەی سووژە و هەوێنی شێعرەکانی 
خۆ  خۆهەڵکێشان،  بــەبــێ  و  ــی  ــ دەزان خــۆی 
کردن،  کەسەوە  بەسەر  منەت  و  دەرخستن 
خزمەتی  دەخستە  شێعرەکانی  کەشکۆڵی 
جوانی  چــرای  ئــەو،  دەستی  چەکی  کۆمەڵگە. 
کاریگەریی  ڕێــگــای  لــە  تەنیا  و  ــوو،  ب شێعر 
شێعرەکانیەوە توانیی جێگای شیاوی خۆی لە 

نێو دڵی کۆمەڵگەدا بکاتەوە.  
پەرتەو لە دوای "شامی کرماشانی" نەیهێشت 
لە  کــوردی  زمانی  ڕەنگینی  و  جــوان  چــرای 
وەک  شێعرەکانی  بێت.  خامۆش  کرماشان 
شەم لە تاریکیدا هەڵ کران و کۆڕی عاشقانی 
کردەوە.  ڕووناک  کوردییان  زمانی  و  ئەدەب 
غــەزەلــە  بــە  کـــوردی  ــنــدارانــی شێعری  ئــەوی
کێ  دەبــن.  سەرمەست  پەرتەو  کوردییەکانی 
لە  و  بخوێنێتەوە  "ئــەرمــەنــی"  شێعری  هەیە 
بە  نــاوازەیــەدا،  غەزەلە  ئەم  جوانیی  شەوقی 
خەیاڵ وێڵ و ئاوارەی کۆاڵن و گەڕەکەکانی 
شێعرەیدا  لــەم  ــەو  ــەرت پ نــەبــێــت.  کــرمــاشــان 
لە  سەرمەستانە  و  بـــادە  ــەر  ب ــە  ــات دەب پــەنــا 

ئەرمەنییەکەی خۆی دەگەڕێ و دەڵێ:
خانمانم  بێ  بیچارەگەی  "ئــاوارەگــەی 

ئەرمەنی
ماڵد نیەزانم ها لە کوو، ڕوح و ڕەوانم 

ئەرمەنی
ترسم وەگەردم تا نەکەی،  بوشی بچوو، 

دەر وا نەکەی
وەگیانم  ئاگر  دێوانەگەی  دی  م  ئەمجا 

ئەرمەنی"

ــەدەر لە  ــ گــرنــگــیــی شــێــعــری ئــەرمــەنــی بـ
ڕەوانبێژی و جوانییەکەی لەوە دایە کە شاعیر 
داوای مەی  ئەرمەنییەک و  ماڵی  بەر  دەچێتە 
لێ دەکــات، بــەاڵم لە بەر ئــەوەی لە ڕەوشی 
ــازادی  ئێستای واڵتـــدا مــەی حــەرامــە و بــە ئ
مەی  داوای  دزییەوە  بە  پەرتەو  ناخورێتەوە، 
لە ئەرمەنی دەکا و قەوڵیشی پێ دەدات ناوی 

سەر  و  دادەنیشتن  بــۆی  کــەوکــوژی  و  ناکەن 
ڕاستەوخۆ  و  ئامانج  دەکەنە  کۆڵبەران  دڵی  و 
ــەوالش  ــکــوژن. ل ــان تــەقــەیــان لــێ دەکـــەن و دەی
ناوەندە پێوەندیدارەکانی ڕێژیم وەکوو دەزگای 
حکومەتییەکانی  یاسایییە  ناوەندە  و  دادوەری 
ئەو ڕێژیمە نەک هەر هیچ هەوڵێک بۆ پێشگرتن 
لەم کارە کرێت و نامرۆڤانە و جینایەتانە نادەن، 
بکوژانی  لە  لێپرسینەوە  بۆ  ڕێوشوێنیکیش  هیچ 
کۆڵبەران لەئارادا نییە، ئەوان دەکوژن و دەبڕن 
ــن. هەر  بــۆی دەردەچـ بانان  بــەرزەکــی  و وەک 
لــە کــۆڵــبــەران هێزە  ئــەمــەش وا دەکـــا کــە جیا 
تریش  گیانی خەڵکانی  ڕێژیم  سەرکوتکەرەکانی 
غەیرە  خەڵکانی  لە  تەقە  و  نەبێ  گرنگ  بۆیان 
ترش  خەڵکانێکی  و  بکەن  ئاسایی  کــۆڵــبــەری 
و  بریندار  یان  بکوژن  تــرەوە  هۆکارگەلێکی  بە 
نەبێ،  گرنگیش  بــۆیــان  و  بکەن  کەمەندامیان 
ــەڕووی  ڕووبـ ئــەوەی  لەبەر  کاسبکاران  بۆیە 
نەبنەوە،  سنوورەکان  لەسەر  ڕێژیم  هێزەکانی 
ــدار و دژوارتــــر  ــرســی ڕێــگــەی هــەڵــدێــر،  مــەت
ــەو ڕێــگــەیــانــەشــدا  ــەر و دیــســان لـ دەگـــرنـــە بـ
هەڵدێران،  وەکوو  مەترسی گەلێکی  ڕووبەڕووی 
سەرمابردوویی و ڕەقبوونەوە، تەقینەوەی مینە 
چێنراوەکان، هەرەزهاتن و دەیان مەترسیی تر و 
بەم هۆکارانەشەوە زۆر کۆڵبەر گیانیان لەدەست 

داوە یا بریندار و کەمئەندام بوون.
باڵوکراوەکان  پێوەندیدارە  زانیارییە  بەپێی 
ــەســەر ئــەو  ــەران و هـــەروەهـــا ل ــب ــۆڵ ــەســەر ک ل
زۆر  و  کــۆڵــبــەرانــە  لەپێش  کــە  مەترسییانەی 
یان  گیانیان لەدەستدانیان  هۆی  دەبنە  جاریش 
لەشیان،  ئەندامێکی  نەمانی  و  کەمەندامبوون 
ــێ  ــت دەب ــۆ دروســ ــارەمــان ب خــێــرا ئـــەو پــرســی
کۆڵبەری  دیـــاردەی  پاڵنەرەکانی  و  هۆکار  کە 
بکەنە  ڕوو  خەڵکانێک  کە  دەکــا  وا  و چی  چین 
کە  کۆڵبەری سەرهەڵبدا؟  دیاردەی  و  کۆڵبەری 
لێکۆڵینەوەیەکی  هیچ  ئێستەش  تاکوو  بەداخەوە 
فەرهەنگی  هــۆکــارە  کۆبەندی  لەسەر  زانستی 
و  کۆڵبەری  بۆ  پەنابردن  کۆمەاڵیەتییەکانی  و 
لەبەردەستدا  کۆڵبەری  دیــارەدەی  سەرهەڵدانی 
ڕوون  بۆمان  پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  تاکوو  نییە 

بکاتەوە.
پەراوێزخستنی  و  ئابووری  گەشەنەکردنی 
ناوچەکانی کوردستان، هەاڵواردنی سیستماتیک، 
وەبەرهێنەر،  کۆمپانیاکانی  نەبوونی  و  بێکاری 
هەلی  دابینکردنی  بە  بایەخ نەدان  و  هــەاڵواردن 
پشتگوێ خستنی  بەتایبەت الوان،  بۆ خەڵک  کار 

ئاشکرا نەکات و دەڵێ:
پرسی  دوشمنی  لە  کەسی  یــەی  ئــەر   "

شەراو لە کوو سەنی
نیەزانم  ئویشم  کافرە  هەرچی  گیان  وە 

ئەرمەنی"

ــای لێ  ــ ــەوێ ئــەرمــەنــی دەرگ ــ ــەو دەی ــەرت پ
مــەی، خەمی  بە  ئاخر شــەوە  بەو  و  بکاتەوە 
دڵی خۆی بە با بدات، بۆیە لە کۆڵی نابێتەوە 

و پێی دەڵێ:
مێمانەگەی  پەرتەوە،  زویتر  واکە  "دەر 

ئاخر شەوە
یەی شیشە لەو  بەدمەسەوە پڕکە بزانم 

ئەرمەنی"

خۆش  کرماشانی  خــۆی،  شــاری  پــەرتــەو 
ئەو  شێعری  بێڵێت.  بەجێی  نایەوێ  و  دەوێ 
لە بەرزیی بێستۆن سەر دەردێنێ و خۆی لە 

ئاوێنەی سەراونیلۆفەڕ هەڵدەکێشی.
ــدا  ــی ــان ــەک ــەزەل ــە غ ــک لـ ــێ ــەک ــە ی ــر لـ ــی شــاع
خۆشەویستیی خۆی بۆ شارەکەی کرماشان 

نیشان دەدا و دەڵێ:
خاپووری  عشقە  دیــار  کرماشان  "شــار 

نەکەین
ئاوم  و  خــاک  بنیشم،  کــوورە  خــەڕگ 

هەریەسە"

یان لە شوێنێکی دیکەی شێعرەکەیدا دەڵێ:
"ڕووژ  تا شەو کاروبارم شین و شیوەن 

کردنە
ــاخ ســـەراوم  تــاقــوەســانــم هــەریــەســە ب

هەریەسە"

پەرتەو لە ژیانی شاعیریی خۆیدا، لە ئاست 
بێدەنگ  دیاردە و ڕووداوەکانی کۆمەڵگەکەی 
ئەو  نواندوە.  هەڵوێستی  جار  زۆر  و  نەبووە 
لە بەرانبەر ئەوانەی کە ڕێگری لە وتەی حەق 
لــە مــرۆڤــەکــان بەربەست  ــازادی  ئـ دەکـــەن و 

دەکەن دێتە دەنگ و دەڵێ:
"هەم پەڕو باڵم بەسانە هەم دەمم دوراننە

ــنــگــی نــەدان بە  کــانــگــا پــیــشــەســازیــیــەکــان، گــری
ڕێژیمی  دەسەاڵتدارانی  بایەخ نەدانی  کشتوکاڵ، 
ئێران بە چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگە و ...هتد، 
سەرهەڵدانی  بنەڕەتیی  و  سەرەکی  هۆکارگەلی 
وەها دیاردەیەکە لەم سەردەمەدا، بەاڵم زەبر و 
گوشارەکانی بارودۆخەکەش هۆکاری سەرەکیی 
ــەن کــە هەنووکە وەکــوو  ــاردەی مــانــەوە ئــەو دی

پیشەیەک چاوی لێ دەکرێ.
و  کــرد  باسمان  پێشتر  کە  هــۆکــارانــەی  ئــەو 
گوشارەکانی ئەو باردودۆخەی کە بەو هۆکارە 
ــاراوە، هــەروەهــا  ــ بــاســکــراوانــەوە هــاتــوونــەتــە ئ
سیاسەتە پیالنداڕێژاوەکانی ڕێژیم لەسەر گەلی 
کورد، دەتوانین وەکوو هۆکارگەلێکی سەرەکیی 
پێ  ئاماژەیان  کۆڵبەری  دیــاردەی  سەرهەڵدانی 

بکەین.
ئەم سەرەقەڵەمە بۆ ئاماژە و هێنانەبەرباسی 
کۆمەڵێک هۆکار لەسەر سەرهەڵدان و هێشتنەوە 
ئەو دیاردەیە و ڕوون و ئاشکرایە کە ڕێژیمی 
داگیرکەری ئێرانە کە هیچ بایەخێک بە بنەبڕکردن 
کــەم هەوڵدان  یــان النــی  و  دیـــاردەی کۆڵبەری 
وەک  هەر  کۆڵبەرانە،  کێشەی  چارەسەریی  بۆ 
پیالنێکی  کۆڵبەری  دیاردەی  سەرهەڵدانی  چۆن 
داڕێــژراوە، چارەسەرنەکردنی  بۆ  دووردرێــژی 
مەبەستی  بــە  و  ئامانجدارە  ــەش  ــاردەی دی ئــەم 
شکاندنی کەرامەتی کەسایەتی و شوناسی تاکی 
کوردە، بۆیەش دەیانهەوێ ئەو دیاردەیە وەکوو 
بە  ــدەن  ب گرێی  و  ــدەن  ب پێ  ــەرە  پ پیرۆزییەک 

شوناسی گەلی کوردەوە.
گرنگترین خاڵی پیالنەکانی ڕێژیمی ئێران بۆ 
کوردستاندا  لە  کۆڵبەری  دیــاردەی  هێنانەئارای 
و  خەڵک  کــە،  ئەەیە  بکرێ  پێ  ئــامــاژەی  دەبــێ 
و  بکا  دیاردەیە  ئەو  دەرگیری  الوان  بەتایبەت 
هەوڵ بۆبەالڕێدابردنی کۆمەڵگەی کوردی و داوا 
بنەڕەتییە ڕەواکانی گەلی کورد بووە و ڕێژیمی 
داگیرکەر دەیهەوێ بەم هێشتنەوە و پەرەپێدانی 
ئــەم دیـــاردەیـــە پــرســە نــەتــەوەیــیــەکــانــی کــورد 
درێژەی  لە  پیالنەش  ئەم  و  بکاتەوە  کەمڕەنگ 

پیالنەکانی تری ئەو ڕێژیمەدایە.
ــی پـــیـــالنـــە ســـیـــاســـی و  ــدیـ ــەنـ ــمـ ــەتـ ــبـ ــایـ تـ
ئەو  لەسەر  ڕێژیمە  ئەو  بەرنامەداڕێژراوەکانی 
دیاردەیە زۆر ڕوونە و ئەوەش ئاشکرایە کە لە 
هەوڵی ئەوەدان ئەمەش وەکوو ئامرازێک بخەنە 

خزمەتی بەناو ئاسایشی نەتەوەیی ڕێژیمەوە.
شیتەڵکاریی پتری هۆکارەکانی ئەم دیاردەیە 
پێویستی بە لێکۆڵینەوە و شیکاریی کۆمەڵناسییە، 

تا م بووم و حەرف هەق نەوشم جواوم 
هەریەسە"

پەرتەو، بەو جۆرەی لە شێعرەکانیدا دیارە، 
ناخوازێ  و  عەداڵەتە  خــوازیــاری  شاعیرێکە 
مافی مرۆڤەکان پێشێل بکرێ، هەر بۆیە دەڵێ:
"پەرتەو  ئەر  ئاوارەم و باوان خەراو و 

دەروەدەر
ئیوشم ئی زوڵمە نەمینید، ناحساوم هەر 

یەسە"

خەم و دەردی دووریی کوردەکان لە یەکتر،  
وردیلە گەراکانی ناخی ئەم شاعیرە دەهەژێنێ 
و بە شێعر خۆشەویستیی خۆی بۆ هاوواڵتی و 
هاوزمانانی لە شار و دەڤەرەکانی کوردستان 
گەلەکەی  دەخــوازێ  ئــاوات  و  دەدات  نیشان 
لە  سەرکەوتن  مەشخەڵی  و  بێ  یەکگرتوو 
سەر چیا سەربەرزەکانی کوردستان بۆ یەکتر 

هەڵ بکەن.
وەک ئەوەی کە دەڵێ:

"من کرماشانی و  تو کورد بانە
لە یەک دور  و  دوری دەردمانە
من لە بان پەڕاو، تو لە ئاڕبابا

ئەڕای یەک ئاگری واکەیم شەوانە"
شێعری پەرتەو کرماشانی ڕەنگە لە ڕووی 
چاو،  پێش  بێتە  ئاسان  و  سادە  ڕواڵەتییەوە 
بەاڵم ئەگەر بەباشی لە نێوەڕۆکی شێعرەکانی 
بینەوە، دەبینین خاوەنی پەیامی بەرزن.  ورد 

پێویست بۆ  ــرازی  ــام ئ کــە  ــەوەی  ئـ ــەرەڕای  ســ
سیاسییەکانی  پیالنە  ــەوەی  ــوونـ ــەڕووبـ ڕووبـ
نییە،  لەبەردەستماندا  داگیرکەرە  ڕێژیمە  ئــەو 
ئەوەی  بۆ  بیانوویەک  بکەینە  ئەمە  نابێ  بــەاڵم 
و  مەدەنی  ڕێکخراوە  مــەدەنــی،  کۆمەڵگەی  کە 
و  پــارێــزە  سیاسییەکان،  حیزبە  خەڵکییەکان، 
یاساناسانی سەربەخۆ و دڵسۆزی کورد بایەخ 
بەم دیاردەیە نەدەن. ئەرکی مرۆڤ پەروەری و 
خۆمان  هیمەتی  و  هەوڵ  هەموومان  ئەخالقیی 
بۆ چارەسەرکردنی بخەینە گڕ و بە ڕێکار و لە 
ڕاگەیاندنەکانەوە  بەتایبە  و  جۆراوجۆر  ڕێگەی 
ئەم  بنەبڕکردنی  بــۆ  جــیــددی  هەوڵێکی  دەبــێ 

دیاردەیە بدرێت.
هەموو  بــە  بــەرانــبــەر  پیشەیەک  و  کــار  هــەر 
دەستکەوتەکانییەوە، پێویستی بە پاڵپشتی گەلێکی 
کۆمەاڵیەتی  ڕێزلێنانی  و  کەرامەت  و  یاسایی 
هەیە و کۆڵبەریش کار و پیشەیەک نییە و تاکوو 
ڕێژیمی ئێران ئەرکە یاسایییەکانی خۆی لەسەر 
لەگەڵ  کە  ڕادەیـــەک  بە  کــار  هەلی  پەرەپێدانی 
سازگار  کوردستاندا  جوگرافیاییی  بارودۆخی 
پێوەندییەدا  لەم  و  نەکا  جێبەجێ  بێت  لەبار  و 
کــەمــکــاریــی بــکــا، بــێــگــومــان ئـــەو دیـــاردەیـــەش 

دەمێنێتەوە و زیاتریش گەشە دەکا.
کۆمەڵگەی  کە  نییە  واتــایــە  بــەو  ئەمە  ــەاڵم  ب
مەدەنی و فەرهەنگیی کورد و پسپۆڕان لەباتی 
هەوڵدان بۆ چارسەرکردنی کێشەکانی کۆڵبەران 
هەروەها  و  ئەمنییەوە  ــواری  ب لە  بەتایبەت  و 
ڕەخساندنی هەلی کار، دیاردەی کۆڵبەری بکەن 
بکەونە  و  بکەنەوە  زەق  پیرۆزییەک  وەکـــوو 
داڕێــژراوەکــانــی  بــۆ  پیالن  سیاستە  داوی  نــاو 
و  ڕێکخراوە  فکرییەکای  و  ڕاوێژکاری  ژوورە 
ئەوەی  بەبێ  و  ڕێژیم  ئەمنییەتییەکانی  ناوەند 
جێبەجێکاری  بکەین،  پێ  هەستی  خۆمان  کە 
بەرنامە و پیالنەکانی ئەوان لەسەر خۆمان بین 
جێخستنی  بۆ  ئــەوان  کە  هێڵەی  ئەو  لەسەر  و 
سەرکوتی سیستەماتیکی ئێمە دیارییان کردووە، 

بەڕێوەبەری پیالنەکانیان بین.
بارودۆخە  ئەو  کە  ئەوەیە  واتــای  بە  بەڵکوو 
سیستماتیکانە  ســەرکــوت کــردنــە  وە،  ــۆزان  ــاڵ ئ
ببینن  ــان  ــەک ــاک ت مێشکی  بـــەالڕێـــدابـــردنـــی  و 
لــێــکــۆڵــیــنــەوەی زانــســتــی و خــەســارنــاســانــە  و 
وریایی  بە  تاکوو  بکرێ  هۆکارەکانی  لەسەر 
لــە هــۆکــارەکــان بکەین  ــاس  و وشــیــاریــیــەوە ب
چــارەســەرکــردنــی  ــۆ  ب پێویست  ــگــاوی  هــەن و 

هەڵبگیردرێ.

و  کۆمەاڵیەتی  وشیاریی  لە  پڕن  شێعرەکانی 
بە  دەدا  بڕیار  کاتێکدا  لە  پەرتەو  مافخوازی. 
لە  کە  بنووسێ،  شێعر  خۆی  دایکیی  زمانی 
زوانی  ئاسیمیلەکردنی  سیاسەتی  کرماشان 
کاریگەریی  ــەاڵم  ب دەستێنێ،  ــەرە  پ کـــوردی 
شێعرە کوردییەکانی ئەم شاعیرە بە ڕادەیەک 
الی  کــوردیــی  زمانی  دیکە  جارێکی  کە  بــوو 
ئەگەر  کرد.  خۆشەویست  شارەکەی  خەڵکی 
ئەوڕۆ لە کرماشان و ئیالم پڕۆسەی ئەدەبی 
بە زمانی کوردی دەستی پێ کردوە، بێگومان 
مەیدانەدا  ــەم  ل پــەرتــەو  کاریگەریی  و  ڕۆڵ 
ئەوەندە  پەرتەو  شێعرەکانی  ئەگەر  دیــارە. 
بۆ  تایبەت  ڕۆژێکی  بێگومان  نەبان،  کاریگەر 
ڕێزگرتنی سااڵنە لەم شاعیرە مەزنەی کورد 

دیاری نەدەکرا.
کۆمەڵگەی  نێو  لە  پەرتەو  خۆشەویستیی 
بەرپرسایەتیی  بــۆ  هــەڵــدەگــەڕێــتــەوە  خـــۆی، 
ــە گــەڵ زمانی  ــە پــێــوەنــدی ل ئــەم شــاعــیــرە ل
بۆ  دایکیی خۆی، زمانێک کە سااڵنێکە هەوڵ 

تواندنەوەی دەدرێ.
***

سەرچاوە:
-ئەدەبیاتی کالسیک و هاوچەرخی کرماشان 

و ئیالم – سارۆ خوسرەوی
-دەالقە، دەروەچەوی باران، زمان و ئەدەبی 

کوردی لە کرماشان و ئیالم – شەریف فەالح
- کوچە باغیها- پەڕتەو کرماشانی

شەهریار تەهماسبی
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به ر له  مااڵوایی

کۆماری  دەمڕاستەکانی  ڕابــردوودا  ڕۆژی  چەند  لە 
ئیسامی، بەتایبەت خامەنەیی وەک یەکەمین و دوایین 
بڕیاردەری ئەم سیستەمە جارێکی دیکە سیاسەتەکانی 
ڕۆژئاوا و ئەمریکا لەهەمبەر ئێرانی بە هۆکاری سەرەکیی 
قەیرانی ئابووری و کێشەی بژێو و ئارێشەکانی خەڵک 
بۆ  دۆخێکیان  وەها  گەمارۆکان  سەپاندنی  بە  کە  دانا 
ئیسامی  کــۆمــاری  ڕێبەرانی  کـــردوە.  دروســت  واڵت 

هەموو مێژوویان خۆڵ لە چاوی خەڵک کردن بووە. 
سەرچاوە  خــاک،  وزە،  ئــاو،  ڕووی  لە  ئێران  کە  نییە  شـــاراوە  کــەس  لە 
لە  سروشتی و کانزاکانەوە واڵتێکی ئێجگار دەوڵەمەندە و بۆ نموونە تەنیا 
پلەکانی هەرە ســەروودا جێ  لە  لەنێو واڵتانی جیهاندا  گاز  نەوت و  بواری 
دەگرێ. هەروەها جۆراوجۆریی سروشتی ژینگەییەکەی وای کردوە کە خاکی 
بەپیتی ئەو واڵت ببێ بە سەرمایەیەکی گەورەی ماددی و ئێران بە یەکێک لە 
دەوڵەمەند ترین واڵتانی جیهان دابندرێ. کەوابوو ناتوانین ئاوا بەئاسانی ئەو 
ڕاستییە بشارینەوە کە ئێران سەرەچاوی داهاتی زۆر و زەوەندی هەیە، بەاڵم 
ئەوەی ئەم دۆخەی بەسەر خەڵک و کۆمەڵگەدا سەپاندوە، ئیدارەکردنی واڵت 
بە هۆی کۆماری ئیسامییە و سەرچاوەی هەموو ئەو نەهامەتیانە بۆ نیزامی 

سیاسیی گەندەڵ و نادێموکرات و دژی گەلیی ڕێژیم دەگەڕێتەوە.
ئۆرانیوم  بە  دەستڕاگەیشتن  لەسەر  پێداگری  ــردوودا  ڕاب دەیــەی  دوو  لە 
بەمەبەستی دروست کردنی بۆمبی ئەتۆمی میلیارد میلیارد دۆالر لە سامانی 
لە ڕێککەوتنی ٢٠١٥ بەرجامدا خرایە  ئەو واڵتەی بەفیڕۆ داوە کە بەشێکی 
دیسان  بەرجام،  لە  تڕامپ  هاتنەدەرێی  پاش  بێتۆنەوە.  خەڵوار  خەڵوار  ژێر 
قەوانە کۆنەکە لێ درایەوە و سانترفیوژە پێشکەوتوەکان لەالیەن ڕێژیمەوە 
بۆ هەمان مەبەستی پێشوو وەگەڕ خراونەوە و ئەوە یانی بەتااڵن بردنەوە و 

بەفیڕۆدانەوەی سەروەت و سامانی خەڵک. 
پێشتر و لە سەردەمی شەڕی ٨ ساڵە لەگەڵ عێراقیشدا کە ڕێبەرانی کۆماری 
پێیان چەقاندبوو؛ بەپێی  ئیسامی لەسەر بەردەوامیی شەڕە تا سەرکەوتن! 
ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان جیا لە زیانی گیانیی ئینسانی، زیاتر لە ٩٧ 
میلیارد دۆالر زیانی ماددیش لە کۆمەڵگە درابوو. تەواوەتی ئەو کارەساتانەش 
لە کاتێکدا ڕوویان داوە و ڕوو دەدەن کە کۆمەڵێک ڕێکخراو و دامەزراوەی 
تایبەت و ئیدئۆلۆژیکی ڕێژیم زۆرترین پشکی بودجەی واڵت بۆ خۆیان دەبەن.
سپای پاسداران و هێزە چەکدارەکانی دیکەی ڕێژیم، ناوەندی بەڕێوەبریی 
فەرمانی ئیمام، ڕێکخراوی موستەزعەفین، ئاستانی قودسی ڕەزوی، کۆمیتەی 
ئیمدادی شۆڕشی ئیسامی، بونیادی شەهید و دەیان و سەدان ڕێکخراوی 
دیکە بەشێک لە تۆڕی نیزامی- ئەمنیەتی-پڕوپاگندەیی ڕێژیمن کە بە شێوەی 
هیچ  و  دەکرێن  ئیدارە  ئیسامییەوە  کۆماری  ڕێبەری  لەالیەن  ڕاستەوخۆ 
کەس مافی لێپرسینەوەی لەمەڕ کردەوە ئەوان نییە. لە هەناوی کۆمەڵگەشدا 
گــوشــارە  لــەژێــر  خــەڵــک  و  ئــەوکــی خەڵکی گوشیوە  گــرانــی  و  هــەاڵوســان 
و  دێن  هەر  ڕێژیمیش  گیرفانبڕی  بەرپرسانی  و  دەهاڕدرێن  ئابوورییەکاندا 

دەوڵەمەند تر دەبن. 
خەڵک  کە  دڵنیان  ئەگینا  دەدەن،  گێژی  لە  خۆیان  ڕێژیم  کاربەدەستانی 
لەوەش  باش  و  دەزانــن  گەمارۆکان  هۆکاری سەرەکیی  بە  ڕێژیم  و  ئەوان 
تێگەیشتوون کە هەر ئەو گەمارۆیانە بۆ ڕێبەرانی ڕێژیم سەرچاوەی بژیوە 
ئەم  لە سۆنگەی  کــردووە، چۆنکە  دروستیان  ڕێژیمە  ئەم  کاربەدەستانی  و 

گەمارۆیانەشەوە بە میلیارد دۆالری دیکە دەچێتە باخەڵیانەوە.
دەستڕاگەیشتنی  لەمەڕ  جیهانی  کۆمەڵگەی  دژایەتی  کە  ڕوونــە  هەڵبەت 
کۆماری ئیسامی بە بۆمبی ئەتۆمی و پاڵپشتی لە تێرۆریزم و دەستێوەردان 
لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی دی بەشێک لەو هۆکارانەن کە بوونەتە هۆی 
سەپاندنی گەمارۆکان بۆ سەر واڵت و هەمووانیش دەزانن کە مافیای دەسەاڵت 
لەو دۆخە قازانج دەکا و گەمارۆکان داهاتی نجوومی بۆ هێندێک لە بەرپرسانی 
لەمەوپێش  ڕۆژ  چەند  دەبینین  کە  ئەوەشە  هــەر  هێناوە.  بــەدیــاری  ڕێژیم 
کەسێکی وەکوو سەعید جەلیلی لە نامەیەکدا بۆ خامەنەیی پێداگری لەسەر 
ئەوە دەکا کە ئێران دەبێ لە بەرجام بێتە دەرێ و دەست بە پیتاندنی ئۆرانیۆم 
بە خەستیی سەتا ٩٠ بکا. سەعید جەلیلی کە لە سەردەمی سەرۆکایەتیی ئەو 
لەالیەن شوڕای  بڕیارنامەی سزادان  چوار  ئەتومی دا  دانوستانی  لە شاندی 
ئەمنییەتەوە لەدژی ئێران پەسند کرا، براکەی هەموو ساڵێک، چەندین میلیارد 
بۆخۆی  باخەڵەوە و  دەخاتە  فستیڤاڵی »عەمار«  بۆ  قووتی خەڵک  لە  تمەن 
گەمارۆکانەوە  ڕێگەی  لە  کە  مافیاییە  ئابووریی  لە  زۆر  بەشێکی  خاوەنی 
لەسەر یەک کەڵەکەی کردوە. لەو نێوەدا تەنیا خەڵکن کە ئابووریی بەرگری 
بە  ماڵییەکان  یارمەتییە  لە  بێشەرمانە  خامەنەییش  و  بــڕاوە  ئەستۆیاندا  بە 
حیزبوڵا، حوسییەکان و حەشدی شەعبی لە واڵتانی دەروجیرانی دوور و 

نیزیک بەردەوامە و ناڕەزایەتی دەربڕین بەو دۆخە بە هیڵی سوور دەزانێ.
دیکەی  توێژەکانی  و  مامۆستایان  ناڕەزایەتیی  کە  بارودۆخەدا  لەو  هەر 
کۆمەڵگەش لە هەڵکشان دایە، سەرکۆمار بە ڕووهەڵمااڵییەوە لە دەنگ وڕەنگی 
نییە  نییە و ڕوون  ئەواندا  لە دەست  ڕێژیمەوە دەڵێ چارەسەری کێشەکان 

ئەگەر ئەو لەو پێگەیەدا وەاڵمدر نییە، ئەدی خەڵک دەبێ ئێخەی کێ بگرن؟
خامنەیی بە سامانی دەیان میلیارد دۆالریی خۆیەوە کە لە خەڵکی واڵتی 
بەو دوژمن دوژمنەی  بــەردەوام  بەردەوامە،  تااڵنییە  لەو  ئێستاش  دزیوە و 
دێنێ و دەیبا خوێنی خەڵکی لە شووشە کردوە و گیرفان و دەمی وەک چاڵی 
ویل نە پڕ دەبێ و نە تێر دەبێ. خۆزگە النی کەم وەک چاڵی جەمکەران بنی 
دەبوو و دەکرا بە پووڵ و نامە و مادەی هۆشبەر و شتی تر سنوورێکی بۆ 

دادەنرا، نەک وەک چاڵی ویل بە ئەفسانەی بێ کۆتایی خۆیەوە.

چاڵی ویل
دوو بەرهەمی »ئیسماعیلی بەختیاری« لەسەر مێژووی هاوچەرخی کورد

کۆمەڵە شێعری »هەرمانی ئەوین« و کۆمەڵە چیرۆکی »شەوەزەنگ« 

بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی پیرشالیار لە هەورامان

چاپ و باڵوکردنەوەی 
یەکەم ڕۆمانی کوردی لە ئیالم

و  ــایــجــان  آذرب خودمختار  حکومت  دو  »مقایسەی 
تاریخی  »نگرشی  و   «  ٢٥-١٣٢٤ سالهای  کوردستان 
)مکریان(  کوردستان   ١٣٤٦  -٤٧ مسلحانەی  جنبش  بر 
بەختیاری«  »ئیسماعیل  بەرهەمی  دوو  شاە«  رژیم  در 
بە کتێبخانەی  بەدیاری  توێژەری کوردن کە  نووسەر و 

ڕۆژنامەی »کوردستان« گەیشتوون.
و  ــایــجــان  آذرب خودمختار  حکومت  دو  »مقایسەی 
کوردستان  ٢٥- ١٣٢٤« لە دە فەسڵ دا باس لە چونیەتیی 
دەوڵــەت- و  ڕەزاشــا  ناوەندگەرای  دەسەاڵتی  پێکهاتنی 
نەتەوەکانی  جوواڵنەوەی  سەرکوتی  و  ئێرانی  نەتەوەی 
دوو  ڕاگەیاندنی  و  ئێران  سیاسیی  جوغرافیای  دیکەی 
حکوومەتی خودموختاری ئازەربایجان لە تەورێز و کۆماری 
کوردستان لە مەهاباد دەکا. لەم کتێبەدا ئاوڕ لە کارنامە 
و کار و کردەوەکانی ئەم دوو کۆمارە و جیاوازییەکانیان 
ــەوە.  دراوەت حکوومەت  داریدا  شێوەی  لە  یەکتری  لەگەڵ 
مێژوویی چوونەدەرێی  بۆ ڕەوتی  هەروەها  خوێندنەوە 
هێزەکانی سۆڤییەت لە ئێران و لەشکەرکێشیی حکوومەتی 
و  مەهاباد  و  تەورێز  دەست بەسەرداگرتنی  بۆ  ناوەندی 
چارەنووسی سیاسیی پێشەوا قازی محەممەد و جەعفەر 

پیشەوەری کراوە.

لە  ئەوین«  کۆمەڵە شێعری کوردیی »هەرمانی 
نووسینی »ژاڵە سەیفی یاری« شاعیر و نووسەری 
خەڵکی سەقز لە ١٣٥ الپەڕەدا و  لەالیەن چاپەمەنیی 

»خانی« چاپ و باو کرایەوە.
»ژاڵە  بەرهەمی  دووەمین  ئەوین«  »هەرمانی 
کۆمەڵە  ــدا  ١٣٩٩شـ ساڵی  لە  و  سەیفی یاریـ«ـیە 
شاری  لە  تاسە«  »سترانی  نــاوی  بە  شێعرێکی 

سەقز چاپ و باو کردۆتەوە.
سەقز  شــاری  لە   ١٣٦٣ ساڵی  »سەیفی یاری« 
بەرهەم  دوو  خاوەنی  ئێستادا  لە  و  بووە  لەدایک 
بە ناوەکانی »هەرمانی ئەوین و سترانی تاسە«یە 
کە  مندااڵندا  بەشی  لە  ناوبراو  دیکەی  کتێبێکی  و 
پرۆژەیەکی هاوبەشە لەگەڵ »ناوەندی نووسەرانی 
دەرەوەی  لە  داهــاتــوودا  لە  بڕیارە  کوردستان« 

واڵت چاپ و باو کرێتەوە.
لە  »شــەوەزەنــگ«  چیرۆکی  کۆمەڵە  هــەروەهــا 
نووسینی »کەماڵ کۆکەیی« لە ١١٧ الپەڕەدا چاپ 
زمانی  بە  کتێبەکەدا  لە  نووسەر  کرایەوە.  باو  و 
وەسفی  شێعر  زمانی  بە  بەتایبەت  جــۆراوجــۆر 

»نگرشی بر جنبش مسلحانەی ٤٧-١٣٤٦ کوردستان )مکریان( 
باس  کە  نووسەرەیە  ئەم  دیکەی  بەرهەمێکی  در رژیم شاە«، 
لە چۆنیەتیی چێ بوونی کۆماری کوردستان، ڕووخانی کۆمار 
بەردەوامیی  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  بووژانەوەی  و 
بەستێنەکانی  و  دێموکرات  حیزبی  نەتەوەیی  خەباتی سیاسیی 

بزووتنەوەی چەکدارانەی ساڵەکانی ٤٧-١٣٤٦ دەکا. 
بزووتنەوەی  ئامانجەکانی  لە  باس  بۆ  کتێبە  ئەم  بەشی  دوا 
لە  جوواڵنەوەکە  نسکۆی  خەسارناسیی  و   ٤٧-٤٦ چەکداریی 

ڕوانگەی کەسانی خاوەن نەزەرەوە تەرخان کراوە.

ڕووداوەکان دەکات و جووڵەکانی سروشت بە وێنە دەکێشێ.
کەماڵ کۆکەیی لە کتێبەکەدا واڵتی خیاڵی، پاڵەوانی خیاڵی، دیمەنی 
کــردەوەی جوامێرانه،  عــەزرەت، کڕێوه و شەخته،  دیوار و  جوان، 
و  جووتیار  هۆهۆی  جێژوان،  و  خوێن  ڕەشبەڵەکی  سام،  و  ترس 
هەوهەوی سوار، تا دەگاته مردنێکی به ساناهی یان به لباد و لۆکه 

سەربڕین، هەموویان دەخاته ژێر دەسەاڵتی خۆی .
»کەماڵ کۆکەیی« شاعیر و نووسەر لە مەهاباد لەدایک بووە و 

دانیشتووی ئەو شارەیە.

ناوچە و بنەماڵەکانی هەورامان لە ماڵی پیر کۆ دەبنەوە.
 هەینیی حەوتووی داهاتووش دوابەشی ڕێوڕەسمەکە 
بەڕێوە دەچێ کە دابەشکردنی جۆرە کولێرەیەکی تایبەتە 
و دەبردرێتە سەر مەزاری پیر اللۆ لە هەورامان و لەوێ 
ڕێوڕەسمی  بەوەش  بەشداران.  دەدرێتە  ماست  لەگەڵ 

پیرشالیار کۆتایی دێت.
بووە  هــەورامــان  ناوچەی  پیرێکی  نــاوی  پیرشالیار   
کە خەڵکی ناوچەکە بە کەسایەتییەکی گرینگ و خاوەن 
ناوچەیە  ئــەو  ئەفسانەکانی  بەپێی  دەزانـــن.  کەرامەتی 
پیرشالیار توانیویەتی بەهۆی کەرامەتیەوە، کچی پاشای 
نەیانتوانیوە  پزیشکەکان  کــە  بکا  چــارەســەر  بــوخــارا 
ئەو  بەرامبەر  لە  بوخاراش  پاشای  بکەن،  چارەسەری 
ئێستای  ڕێوڕەسمەکانی  داوە.  پێ  کچەکەی  کــارەیــدا 
زەماوەندی  ڕووداوی  بە  دەبەسترێتەوە  پیرشالیاریش 

پیرشالیار و کچی شای بوخارا.
 ئەو ڕەوایەتە مێژوویەکی دیاری نییە و هەندێک کەس 
بە ٧٠٠ ساڵ پێش و هەندێکی دیکە بۆ زیاتر لە هەزار 

ساڵ لەمەوبەری دەگێڕنەوە.

ڕۆمانی »هووز ماکەت« لە نووسینی »زارا ئومیدی« چاپ و باو 
دادەنــرێ.  ئیامی  زاراوەی  بە  یەکەم ڕۆمانی کوردی  بە  کرایەوه کە 
ڕۆمانەکە ٩١ الپەڕەیە و لە ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانەوە دیاردەی جن و 
جندۆكە لە کۆمەڵگای کوردی خراوەتە ڕوو. زارا ئومیدی نووسەری 
لە  پارێزگاریكردن  لە  بــەرچــاوی  ڕۆڵــی  و  ئیامە  پارێزگای  خەڵکی 

شوناسی كوردی لە ناوچەكەدا هەیە.

لە هەورامان ڕێوڕەسمی پیرشالیار بەڕێوە چوو کە گرنگترین 
یەکەم  لە  سااڵنە  و  هەورامانە  کولتووریی  ئایینی-  ڕێوڕەسمی 
چوارشەممەی نیوەی دووەمی دووەم مانگی زستان دەست پێ 

دەکا.
قۆناخ  یەکەم  هەیە،  قۆناخێکی  چەند  پیرشالیار  ڕێوڕەسمی   
دابەشکردنی گوێزی باخی پیر بە سەر خەڵکە و قۆناخی سەرەکیی 
رێوڕەسمەکەش بریتییە لە کاوڕۆچنێ، کۆتەکۆتێ، قوربانی، دەف 
و زیکر و هەڵپەڕکێ؛ هەروەها رێوڕەسمی »نیشت« کە نوێنەرانی 

بابەک ناسری
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