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هەواڵیک  24وە  کوردستان  کاناڵی  رێگەی  لە  لەمەوپێش  رۆژ  چەند 
باشوور  سنووری  لەسەر  که   دێموکرات  هێزەکانی  کە  باڵوکرایەوە 
و  بنکە  نێو  بۆ  دەگەڕێنەوە  و  دەکشێنەوە  بوون،  جێگیر  رۆژهەاڵت  و و 
بارەگاکانی پێشوو. لەم پێوەندی یەدا دوابەدوای رەت کردنەوەی ئەم هەواڵە 
وریاش  قادر  کوردستان،  دێموکراتی  حیزبی  سکرتێری  جێگری  الیەن  لە 
ماڵپەڕی کوردانە  لەگەڵ  لە وتووێژێک دا  دەفتەری سیاسیی حدک  ئەندامی 
هەروەها  و  نیە  راست  هیچی  و  دەنگۆیە  باڵوکراوه   هەواڵی  کە  رایگەیاند 
گوتی: ئەوهەواڵە  لە الیەن سەرچاوەیەکی رەسمی رانەگەیەندراوە  و زیاتر 

دەنگۆیە و تا هەواڵیکی جێ باوەر. ...                                 ل2

بە پێی ئەو هەوااڵنەی کە بە »کوردستان و کورد« 
بەرزاییەکانی  لە  نوێ  پایگاگەلێکی  بڕیارە  گەیشتوون 
ساز  ورمێ  »تەڕگەوەڕی«  و  مەریوان  »سورێن«ی 

بکرێ.
سەرچاوەیەکی ئاگادار لە کاروباری سپای پاسداران 
بە  سەبارەت  بێ،  ئاشکرا  ناوی  نەیدەویست  کە 
هێزەکانی  هەنووكە  دەڵێ:  نوێیەکان  پایگا  سازکردنی 
تایبەت بە سپا لە حاڵی کۆکردنەوەی زانیاریی زیاتر 
بۆ  و  پێشمەرگەدان  هاتوچووی  ناوچەکانی  سەر  لە 
پایگاگەلێکی  کردنی  ساز  بڕیاری  مەبەستەش  ئەم 
نوێیان لە ناوچە سنووری یەکانی مەریوان دەرکردوە. 
کوردستان  دێهاتەکانی  و  شار  لە  پاسداران  سپای 

و  کۆڕ  سنووری یەکان دا   ناوچە  لە  تایبەتی  بە  و 
لەو  و  بردووە  بەڕێوە  جیاوازی  کۆبوونەوەگەلێکی 
دانیشتنانەدا مامۆستایانی مزگەوتەکانیان راسپاردووە 
کە دەبێ خەڵک زیاتر هان بدەن بۆ ئەوەی کە یارمەتیی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنیەتی یەکانی  هێزە  زۆرتری 
بن.  هاوکاری یەکەوە  هەرچەشنە  و  زانیاریی  بواری 
سپای  لەگەڵ  زیاتر  هاوکاری  بۆ  خەڵک  بانگەشەی 
چەند  لە  ئەوان  کارەکانی  بەرچاوترین  لە  پاسداران  

حەوتووی رابردوو دایە.
زۆربەی  لە  سپا  هێزەکانی  راپۆرتە  ئەم  پێی  بە 
گوندەکانی سەر سنوور لە حاڵی ئامادەباشی تەواودان. 
ئەم جموجۆاڵنەی سپا بۆ شەڕوتێکهەڵچوونەکانی ئەم 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  حدکا  و  حدک  دواییانەی 

لە  یەکشەممە 2٨ی خەرمانان  لە رۆژی  ده گه ڕێته وه . 
خانێ تێکهەڵچوونێک لە نێوان پێشمەرگەکانی حدکا و 
سپا رووی داوە کە تا ئێستا زانیاریی زیاتر لە سەر 
رۆژی  نەکراوەتەوە.  باڵو  بریندارەکان  و  کوژراو 
سجادی«  »نصیرالدین  خەرمانانیش  1ی  پێنجشەممە 
لە سیخوڕەکانی سپای پاسداران لە ناوچەی هەورامان 
شوێنە  لە  تێکهەڵچوونەکان  هەوروەها  کوژرا. 
جیاوازەکانی کوردستانیش وەک بۆکان، ورمێ و خانێ 
تێکهەڵچوونەکانی  لە  باسە  شایانی  هەبووە.  درێژەی 
حیزبی  پێشمەرگەکانی  و  پاسداران  سپای  نێوان 
دێموکراتی کوردستانیش دوو پێشمەرگە بە ناوەکانی 
»ئازاد ئاڵی و ئەمیر نەستانی« لە ناوچەی سەردەشت 

شەهید کران.

فــەیــلــەســوفــی  ــۆ  ــۆردیـ بـ ،،پیەر   
ساختارگەرای فەرانسەیی لە لێکۆڵینەوە 
قورساییەکی  کــۆمــەڵــنــاســی یــەکــانــی دا 
ســەرمــایــەیــەکــی  وەک  ــان  زمـ ــە  ب زۆر 
پێکهێنەرێکی  وەک  دەدا  رەمـــــزی 
و  سیاسی  مەیدانە  لە  هێز  سەرەکیی 
کۆمەاڵیەتی یەکان دا دەیناسێنێ، ئەو پێی 
وایە کە زمان تەنیا هۆکاری پەیوەندی 
بەستێنێکی  بەڵکوو  نیە  پێکەوەکردن 
کـــردنـــەوەی  یــەکــالیــی  ــۆ  ب سیاسیشە 
ملمالنێکانی هێز و دەسەاڵت کە لەوێ دا 
تاکەکان بە دوای بەرژەوەندیی خۆیان دا 
لێرەدا  سەرەکی  پرسیاری  دەگــەڕێــن. 
بەڵکوو  نیە  دەربڕین  و  ئاخاوتن  واتای 

و  ئاخاوتن  کە  ئەوەیە  لەسەر  پرسیار 
دەربرین چ هێز و قورساییەکیان هەیە، 
رەوانبێژی  لەسەر  خوێنەر  سەرنجی 
بۆ  دەگــوازێــتــەوە  قسەکردن  توانای  و 
ســەرنــج لــەســەر ســەرمــایــەی رەمــزی 
ساختاری  لە  ئــەو  پێگەی  کە  وتەبێژ، 
زمان  واتە  دەکــا،  دیــاری  کۆمەاڵیەتی دا 
کۆمەاڵیەتی یەکان دا  پەیوەندی یە  نێو  لە 
بۆ  ئامرازێک  وەک  نەک  دەگــرێ  بیچم 
ئەو  لەسەر  ئەو  پێکەوە کردن.  پێوەندی 
باوەرەیە کە زمان سیمبول یان رەمزێکە 
کــە لــە رێــگــەی قــســەپــێــکــەرەکــانــیــەوە 
ــرێ و لـــەو رێــگــەیــەوە  ــ ــی پــێــدا دەن دانـ
ــرووپ  ــاک و گ بــە ت ــەاڵت  هێز و دەســ
نێوەندی  ــە  ل ــان  زمـ ــە  واتـ دەبــەخــشــێ، 

ئەوەی  ئەوە سەرەرای  دایە،  دەسەاڵت 
کــە مــرۆڤــەکــان لــە رێــگــەی ئــەزمــوونــە 
دەرەکی یەکانی خۆیانەوە دنیای دەرەوە 
هەست پێ دەکەن و لە رێگەی زمانەوە 
دروست  دنیایە  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندی 
ئەو  دەرەکی یەکان  ئەزموونە  ــەن،  دەک
هێژمونی  کە  سێمبولیکیانەن  سەرمایە 
ئــەگــەر  دەدەن،  ــان  زمـ دەســـەاڵتـــی  ــە  ب
وەسەریەک نانی  دەرفــەتــی  گرووپێک 
رەخسابێ  بۆ  سێمبولیکی  سەرمایەی 
هەیە،  هێژمونی  ــیــش دا  زمــان ــە  ل ــەوا  ئـ
بەرزی  پلەی  دەکــرێ  سەرمایەیە  ئەو 
ئابووری  و  سیاسی  پێگەی  خوێندن، 
نێوەندی  دەباتە  بێ کە زمانی قسەکەر 

دەسەاڵتەوە.،،       ل6

دوای ساالنێکی زۆر دووریی خەڵک  و 
پێشمەرگە، حیزبی دێموکراتی کوردستان  
قۆناغێکی  حیزبە،  ئــەم  تێکۆشەرانی  و 
نوێ لە تێکەاڵویی خەڵک و پێشمەرگەیان 
پەیتاپەیتای  ئامادەبوونی  کایەوە.  هێنایە 
حیزبی  پێشمەرگەی  هێزی  تیمەکانی 
دێموکراتی کوردستان لە قوواڵیی ناوچە 
وەدەستهاتنی  و  رۆژهەاڵت   جیاجیاکانی 
ــەڕوو  ــ ــە کــاتــی رووبـ پــێــشــمــەرگــەکــان ل
هێزە  هێرشی  و  کەمین   لــەگــەڵ  بــوون 
کە  ئیسالمی،  کــۆمــاری  چــەکــدارەکــانــی 
هێندێک جار شەهیدبوونی پێشمەرگە  و 
کوژرانی چەکدارەکانی ئەو رێژیمەیان لێ 
دەکەوتەوە، جموجۆڵی هێزی پێشمەرگە 
کوردستانیان  ڕۆژهــەاڵتــی  نێوخۆی  لە 
و  میدیاکان   بەر سەرنجی  دەخستە  پتر 
ناوەندە سیاسی یەکان. لە ژێر کاریگەریی 
دێموکراتی  حیزبی  رچەشکێنیەی  ئــەم 
فاکتەرێکی  هەر  یا  دابووبێ  کوردستان 
ــەی دیــکــەی  ــ ــەک ــ دیـــکـــە، ئـــەمـــســـاڵ الی
دێموکراتیش، وەرزێکی نوێ لە چاالکیی 
رۆژهــەاڵت  نێوخۆی  لە  پێشمەرگەکانی 

دا، وەڕێ خست.
گــەڕانــەوەی  بە  میدیاکان  بایەخدانی 
ــزی پــێــشــمــەرگــەی دێـــمـــوکـــرات بۆ  ــێ ه
تێکهەڵچوونێکی  چــەنــد  خــەڵــک  و  نێو 
هێزە  و  پێشمەرگەکان   نێوان  خوێناویی 
هەم  ئیسالمی،  کۆماری  چەکدارەکانی 
ئیسالمی  کۆماری  هەستیاریی  ئاستی 
پێشمەرگەکانی  جموجۆڵی  بــەرامــبــەر 
دێموکراتی بردە سەر، هەم لە ناوەند  و 
ئێران  و  سیاسی یەکانی  کۆمەڵە  و  کۆڕ 
کوردستان دا،  هێندێک باس  و پرسیاری 
کۆماری  ورووژانــــد.  پێشوو  لــە  زیــاتــر 
فەرماندەرانی  زمانی  لەسەر  ئیسالمی 
هەڕەشە  کەوتە  پــاســدارانــەوە  سوپای 
بە  هەڕەشانەشی  لەم  بەشێک  کردن  و 
سنوورییەکان،  ناوچە  تۆپبارانی  هۆی 
ناوەند  جێبەجێکردنەوە.  واری  خستە 
سیاسی یەکانیش ،  کــۆمــەڵــە  کـــۆڕ  و   و 
چەند  ســـەر  خستە  ــان  خــۆی ســەرنــجــی 
شێوە  ئــەو  کاریگەریی  وەک:  پرسێکی 
سیاسی   هــەلــومــەرجــی  لــەســەر  خەباتە 
کوردستان،  رۆژهــەاڵتــی  ئەمنیەتیی  و 
ئەگەری دەستهەبوونی دەوڵەتانی ناوچە  
لە  و بەتایبەتی عەرەبستانی سەعوودی 
بڕشت  و  چاالکی یانە،  جۆرە  ئەم  پشت 
لە سەردەمی  ئەم شێوە خەباتە  کارایی 
پێوەندی یەکانی  داهــاتــووی  و،  ئێستا دا 
هەرێمی کوردستان  و کۆماری ئیسالمی 
ــەو جــۆرە  ــی ئ ــی ــەردەوام لــە درێـــژە  و ب

چاالکیانە  و هتد.
                                 ل2

تاهیر قاسمی

و  شیو  قەدپاڵی  بــە  گوندێکە  شیوەجۆ   
ــەوە.  ــەت رەب کاڵەشینی  نــاوچــەی  دۆڵــەکــانــی 
گوندێکی بچوک کە...                  ل7               

ره زا محه ممه د ئه مینی

ــی خــەڵــکــی ئــاســایــی  ــاران ــب ــۆم ــەڕ و ب شـ
لە  بەتایبەت  و  ســوریــه   لــە  کــاولــکــاری  و 
گەورەترین شاری ئەو واڵته ...         ل9                                      

خالید حه سه نپوور
 

مانگی  کوودتاکەی  روودانــی  بەرلە 
ژووئیە/ پووشپەڕی ئەمساڵی تورکیە، 
نێوانی حکوومەتی...              ل٨                                                 

عەلی فه تحی

قادر،  له   جیا  هه ڵکشا.  پتر  ته مه نی 
دۆستی  به   بــوو  سمایل یش  ئه وجار 
گیانی به  گیانی ئه و. ...         ل11                                                                   

شیوەجۆ لە وێستگەیەکی دیکەی 
زەمەن دا

ریزبەندی یە سیاسی یەکان و 
داهاتووی مەسەلەی کورد لە سوریە

قەیرانی سوریه  لە بازنەی هاوکێشە 
ناوچەیی و جیهانی یەکان دا!

یادی گوڵێکی هه ڵوه ریو

کۆماری ئیسالمی، خوڵقێنه ر و 
هه نارده که ری قه یران

مسته فا شه ڵماشی

»خود« لە نێوان
 تاک جەمسەری و فرەڕەهەندی دا

سابیر قادری

دیارده ی ئه حمه دی نژاد

حه سه ن شێخانی

سێ کوچکەیەک بۆ خەبات

ناسر باباخانی

هەڵوێستەیەک لەسەر ناسنامە و 
شوناسی سیاسیی کورد

عه زیز شێخانی

حدک هەواڵی کشانەوەی هێزەکانی لەسەر سنوور رەت کردەوە

پایگاکانی سپای پاسداران لەسەر سنوور زیاد دەکرێن

 لە دەرەوەی سنوور بۆ 
ئەمنیەت  و ئاسوودەیی 
ل3رێژیمەکەتان مەگەڕێن 

ل4

ل6

ل7
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زمان سه رمایه ی ره مزیی مرۆڤه  

قادر وریا
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درێژەی  
حدک هەواڵی کشانەوەی هێزەکانی 

           لەسەر سنوور رەت کردەوە       
کە  بەوچەشنە  هەر  گوتی:  وریا  قادر 
دەوڵەتەکان و واڵتانی ناوچە بۆ نموونە 
ئێران  واڵتانی  لەگەڵ  هەریم  حکوومەتی 
هەبێ،  پێوەندی  دەتوانێ  تورکیە  و 
ئەو  بەتایبەتی  ناوچەش  نەتەوەکانی 
خۆیان  ویستی  بەبێ  کە  بەشانەی 
دیکە  والتی  چەند  لەنێوان  واڵتەکەیان 
یەکتر  لەگەڵ  دەتوانن  کراوە،  دابەش 
باشیان  و  دۆستانە  پێوەندی یەکی 
کورد   تێکۆشەرانی  حزووری  هەبێ. 
دیکەی  پارچەکانی  یان  پارچەیەک  لە 
سەڕەرای  رابردووش دا  لە  کوردستان 
داگیرکه رانی  گوشاری  و  دژایەتی 
هه تا  و  رانەوەستاوە  قه ت  کوردستان، 
ئێران و تورکیە  لە واڵتانی  دۆزی کورد 
و سوریه  چارەسەر نەبێ و تێکۆشەرانی 
کورد لە خاک و زێدی خۆیان راوبنرێن، 
بەناچار پەنا دەبەن بۆ پارچەیەکی دیکەی 

کوردستان.

حدک  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامیی 
هێزی  جێگربوونی  چۆنایه تیی  لەسەر 
سنوورەکانی  لەسەر  پێشمەرگە 
کە  رایگەیاند  کوردستان  رۆژهەالتی 
ئیران،  ئیسالمیی  کۆماری  رێژیمی 
لە  دێموکرات   هێزی  هەبوونی  لە  زیاتر 
حزووری   لە  کوردستان،  باشووری 
لەنێو  دێموکرات  پیشمەرگەی  هێزی 
نیگەرانە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  خاکی 
و ئەمەش لە کاتێک  دایە حکوومەتەکانی 
پێشووتریش لە ئێران وعیراق نەیانتوانیوە 
پێش لە گەڕانەوە و حزووری پێشمەرگە 
پێشمەرگەکانی  نەچێ  بیرمان  لە  بگرن. 
خەڵکی  کچی  و  کور  دێموکرات  حیزبی 
لەنێو  ئەوان  حزووری  و  رۆژهەاڵتن 
خەڵکێک کە بۆ پاراستن و بەرگریی کردن 
لە مافەکانی ئەوان بوونە پێشمەرگە، مافی 

خۆیانە. 

لە  پرسیارانەی  و  باس  ئەو  هەموو  لەسەر  وەستان 
لە  دێموکرات  پێشمەرگەی  چاالکبوونەوەی  سۆنگەی 
لەم  کەوتوون،  وەڕێ  کوردستان  رۆژهەاڵتی  نێوخۆی 
کورتە نووسینە دا، دەست نادا. هەر بۆیە ئەم نووسینە تەنیا 
ئەویش،  دەوەستێ  بابەتەکان  باس  و  رەهەندێکی  سەر  لە 
دەالقەی  لە  چاالکیانە  لەو  جۆراوجۆرەکان  الیەنە  روانینی 

ئەمنییەتیەوەیە.
و  نەتەوەیی   بزووتنەوە  مێژووی  درێژایی  بە 
ئازادیخوازییەکانی کوردستان، ئەو دەوڵەتانەی لەگەڵ کورد 
لە شەڕدا بوون، هیچ کات لە تاوانبارکردنی ئەو بزووتنەوانە 
بە بەستراوەیی بە دەوڵەتانی بێگانە، درێغیان نەکردوە. هیچ 
کات نەیان ویستوە پرسی کورد، وەک پرسێکی هەڵقوواڵو 
بندەستی  لە  گرتوو  سەرچاوە  نەتەوەیە  و  ئەو  ویستی  لە 
میتۆدی  بە  و  بکەن   سەیر  کورد،  گەلی  بێمافی یەکانی   و 
سیاسی،  چارەسەری  و  رێزلێگرتن   ئیرادەی  بە  و  سیاسی  
سیاسی یەکانی  هێزە  نەداوە  رێگایان  ببنەوە.  ڕووبەرووی 
ئەو نەتەوەیە، بە رێگای هێمنانە  و بە شێوازی قانوونی بێنە 
بە  و  کورد   نەتەوەی  بوونی  لە  کردن  حاشا  بە  پێشەوە. 
بە  و  نەتەوەییەکان   مافە  ناسینی  بە رەسمی  لە  خۆبواردن 
هاندەر  و  خۆیان  دەستی  بە  رێگای سەرکوت،  گرتنەبەری 
پاڵپێوەنەری هێزی سیاسی یەکانی کوردستان بوون بۆ چەک 
هەڵگرتن  و بە شێوازی چەکدارانە بەرگری کردن لە خۆیان  و 
نەتەوەکەیان. زۆر لە ناوەندە سیاسی یەکان و کۆڕ  و کۆمەڵە 
دەسەاڵتانەش،  و  دەوڵەت   ئەو  دەرەوەی  جۆراوجۆرەکانی 
تەنیا الیەنی ئەمنیەتیی تێکۆشان  و چاالکیی هێزی سیاسیی 
بەرهەڵستکار  و ئۆپۆزیسییۆن دەبینن  و الیەنەکانی دیکەی 
مەسەلەکە، لە ژێر کاریگەریی  ئەم جۆرە روانینە، پشتگوێ 
سیاسی یەکانی  هێزە  ناپرسن  خۆیان  لە  وێنە  بۆ  دەخەن. 
رۆژهەاڵتی کوردستان کە تێکۆشانی سیاسی یان لە نێوخۆی 
ئێران دا لێ قەدەغە کراوە، یا خەڵکی ئەو بەشەی کوردستان 
کە بواری ئەوەیان پێ نادرێ نوێنەری راستەقینەی خۆیان 
و  واڵتە   ئەو  مەجلیسی  جێدا  لە  هەر  مەجلیس  و  بنێرنە 
باسکردن  مەجالی  و  جێگە   ئیسالمی،  کۆماری  دەستووری 
لە پرسی نەتەوەییان نیە، بە چ رێگایەک هەوڵی گەیشتن بە 
داوا  و مافە رەواکانی خۆیان بدەن؟  تێکۆشەرێکی کوردی 
رۆژهەاڵتی کە ئەندامبوونی لە هەر حیزبێکی کوردی دا بەسە 
بە سەردا جێبەجێ  ئێعدامی  هەتا  ئەوەی سزای قورس  بۆ 
لە  و  نەبێ   پێ  لە خۆی چەکی  بەرگری  بۆ  دەکرێ  بکرێ، 
هێزە  دەستڕێژی  و  هێرش   لەگەڵ  بوون  ڕووبەروو  کاتی 
چەکدارەکانی ئەو رێژیمە، بەرگریی لە خۆی نەکا؟ داخوا ئەو 
رێژیمە هیچ مەجالێکی دیکەی بۆ هێنانەگۆڕی داخوازەکانی 
هێشتووەتەوە  پێناویان دا  لە  هێمنانە  خەباتی  و  خەڵک  
حیزبە  ئەندامانی   پێشمەرگە  و  کادر  و  نەکا  پێویست  کە 

بەرهەڵستکارەکان، چاالکی و تیکۆشانیان هەبێ؟
  بڕیاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، هەتا ئێستاش، 
دەخولێتەوە،  »رێگاچارە«  یەک  تاقە  الی  عەقڵیان  و  بیر 
ئەویش سەرکوت لە نێوخۆ، میلیتاریزەکردنی هەرچی پتری 
سنوورەکان  و هەڕەشە  لە هێزە سیاسی یەکانی رۆژهەالتی 
نین  و  نوێ  لەوانە  کام  هیچ  بەاڵم  دا.  نێو خاکی هەرێم  لە 
هەمووشیان چەندین ساڵە تاقی دەکرێنەوە. ئەوە نیە  خەڵک 
هەر کە هەلیان بۆ هەڵکەوتووە، لە هەڵڕشتنی رق  و تووڕەیی 
خۆیان بەرامبەر دامودەزگا سەرکوتکەرەکانی ئەو رێژیمە، 
چاوەڕوانی  جارانیش  زۆربەی  خۆ  نەپاراستوە؟!  دەستیان 
ئاماژە  و هاندانی حیزبە سیاسی یەکانیشیان نەماونەوە. ئەوە 
نیە سەرەڕای هەموو ئەو گوشار و هەڕەشانەی لە سەریانە، 
هەر کات جامی سەبریان لێوڕێژ دەبێ، هەڵدەکوتنە سەر بنکە 

و دامەزراوە دژی گەلی یەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران؟ 
ئەو رێگا و شێوازانەی هەتا ئێستا بۆ رووبەڕوو بوونەوە 
لەگەڵ هێزە سیاسی یەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بە مێشکی 
ناتەواوی  بڕیاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی دا  نەخۆش  و 
هاتوون  و تاقی کراونەوە، ئەمنیەت و ئاسوودەییان بۆ ئەو 
دێتە  کاتێک  ئارەزوویەیان  ئەو  نەکەوتووەتەوە.  لێ  رێژیمە 
لە هەناوی  بەڵکوو  دەرەوەی سنوورەکان،  لە  نەک  کە  دی 
کۆمەڵگە  و لە نێو خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان، بە دوای 
بۆ  ملدانە  ئەویش  کە  بگەڕێن  راستەقینە دا  چارەسەری 
ویستی لەمێژینەی گەلی کورد کە بە رەسمی ناسینی مافە 

نەتەوەییەکانیانە.

كۆنگره ی  ئه مریكا گه مارۆ خستنه سه ر
 سپای  پاسدارانی  ئێران تاوتوێ ده كا

بەڕێوەچوونی »دیداری هزری نەتەوەیی« لە شاری سۆران

ئێران و رووسیه  شه ریکی 
جینایه تی شه ڕ له  سووریه ن

مه حکووم کردنی کۆمه ڵکوژی ساڵی ٦٧
 له  الیه ن کومیته ی پاڕلمانی »رۆمانی »یه  وه

په ره پێدانی   له   رێگری  تیرۆریزم،  كاروباری   الوه كیی  كومیته ی  
چه كوچۆڵ و تیجاره تی  پێوه ندیدار به  كومیته ی  ده ره وه ی  كۆنگره ی  
سپای   تیرۆریستی یەکانی  گەمارۆ  »قانوونی   گه اڵڵه ی   ئه مریكا، 

پاسداران« ده خرێته  به رباس و ده نگی  بۆ ده درێ.
نوێنه ری   الیه ن١٢  له   كه   گه اڵڵه یه   ئه م  راپۆرته   ئه م  به پێی  
وه زیری   كراوه ،  پێشنیار  نوێنه رانەوە  مه جلیسی  كۆماریخوازه كانی  
رۆژدا   ٣٠ ماوه ی   له   كه   ده كرێ  ئه ركدار  ئه مریكا  خه زێنه داریی 
پاسدارانی  كۆماری   ئایا سپای   كه   بكا  ئاماده   بۆ كۆنگره   راپۆرتێك 

ئیسالمیی ئێران پێوه ره كانی  تیرۆریزمی  تێدایه  یان نا؟
هه روه ها ده بێ وه اڵمی  ئه وه ش بدرێته وه  كه  ئایا سپای پاسداران 
كه  له  الیه ن نوێنه ران و دامه زراوه كانی  ژێر كۆنتڕۆڵی دیكه ی  خۆیان 
له  ژێر كۆنتڕۆڵی كۆماری  ئیسالمی  ئیداره  ده كرێ، دامه زراوه یه كن 

دا یان نا؟
مه سه له ی  سێهه م ئه وه یه  كه  نوێنه رانی  ده بێ وه اڵمی  ئه م پرسیاره  
بده نه وه  كه  چ هۆكارگه لێك له  دیاری كردنی  كۆنتڕۆڵ و قازانجەکانی 
كۆنتڕۆڵ دا کاریگەرن كه  له  الیه ن وه زیری  خه زێنه داریی ئه مریكاوه  

به كار ده هێندرێت.
ئێران  پاسدارانی   سپای   قودسی   له شكری   وتنە،  بە  پێویست 
كێشه كانی   و  شه ڕ  هه موو  له   خۆی   ناڕاسته وخۆ  یا  راسته وخۆ 
پاسدارانی  سپای  هێزه كانی   و  هه ڵده قوتێنێ  نێوه ڕاست  رۆژهه اڵتی  
رێژیم راسته وخۆ له  عێراق و سووریه ن و ناڕاسته وخۆش پشتیوانی  
له  میلیشیای  شێعه ی  ئه فغانستان، پاكستان، عێراق و لوبنان و ته نانه ت 

یه مه نیش ده كه ن.

رەزبەر  ٧ی  و   ٦ رۆژانی  لە 
رێکخراوە  فیدراسیۆنی  بەرێوەبەرایەتی 
گشتیی  کتێبخانەی  و  ناحکوومی یەکان 
بناری شاخی کۆڕەک  لە  شاری سۆران 
بە  سەبارت  رۆژەیان  دوو  دیدارێكی 
چاالکان  بەشداریی  بە  نەتەوەیی  هزری 
پارچەی  چوار  هەر  نووسەرانی  و 

کوردستان بەڕێوەبرد.
دیدارەدا،  ئەو  دانیشتنی  یەکەم  لە 
و  یەڵدرم«  »قەدری  دکتور  بەرێزان؛ 
»قادر وریا« ئەندامی دەفتەری سیاسیی 

»عەلی  و  کوردستان  دیمۆکراتی  حیزبی 
عەونی« ئەندامی مەکتەب سیاسی پارتی 
تەوفیق  ئازاد  و  کوردستان  دیمۆکراتی 
کۆڕگێڕی پانێلی یەکەم بوون، کە هەرکام 
خۆیانیان  روانینی  نیگایەکەوە  گۆشە  لە 
سەبارەت بە پرسی نەتەوەیی خستە روو.
بەرێز قادر وریا لەم کۆڕەدا، بابەتێکی 
قوربانی  وەک  نەتەوە  ناوی)  ژێر  لە 
پیشکەش  نێوخۆیی(  سیاسیی  ملمالنێی 
کرد. ناوبراو سەرەتا گرینگترین فاکتەری 
تائیستا  نەتەوەیی  ناکامیی  بۆ  نێۆخۆیی 
ملنەدانی  و  وێکهەڵنەکردن  هەروەها  و 
رێکخراو  و ئەحزابی سیاسیی کورد بۆ 
خەساری  بە  هاوبەش  کردنی  هاوکاری 
پاش  پانێلی  دووهەم  لە  زانی.  گەورە 
بە  سەر  الو   ٦ دیدارەدا  ئەو  نێوەرۆ 
باس  کوردستان  جیاجیاکانی  رێکخراوە 
لەو  و،  خوێندوە  خۆیانیان  بابەتەی  و 
پانێلەدا شلێر رەحمانی جێگری سکرتیری 
کوردستان  دیمۆکراتی  ژنانی  یەکێەتی 
بۆ  ژن  وخەباتی  )ئەرک  لەسەر  باسێکی 

رزگاریی نەتەوەیی( پێشکەش کرد.
دیدارەدا  ئەم  دووهەمی  رۆژی  لە 
دوکتور  کورد.  گەلی  لەمیژینەی  دۆستی 
ئیسماعیل بێشکچی کۆرێکی بەڕێوەبرد لە 
ژێرناوی )مافی دیاری کردنی چارەنووس 
لە  بیشکچی  دوکتور  کورد(  گەلی  بۆ 
و  مێژوویی  رەهەندی  باسەکەی دا 
رەخنەگرانەوە  روانگەی  لە  هەروەها 
کورد  رێی  سەر  لەمپەڕەکانی  لە  باسی 
کرد بۆ گەیشتن بە مافی رەوای چارەی 

خۆ نووسین.

دووهه می  رۆژی  پانێلی  دووهەم  لە 
تر  بەشێکی  نەتەوەیی  هزری  دیداری 
کورد  بیرانی  خاوەن  و  نووسەران  لە 
شرۆڤەی  شێرزادحەسەن،  وەکوو؛ 
نەتەوەییان  پرسی  ئێستای  هەلومەرجی 
کرد و راوبۆچوونی خۆیانیان دەربڕی و 
تیشکیان خستە سەر ئەمە کە پەروەردە 
دەوری گرینگی هەیە لە ویستی نەتەوایەتی 
و چارەسەری کێشەی نەبوونی وشیاریی 

نەتەوەیی.
لە دوایین پانیڵی ئەم دانیشتنە دا ،عەلی 
باسیکی  راگەیاندنی حدک  کادری  لەیالخ 
کورتی لە ژێرناوی)رۆژهەاڵتی کوردستان 
نەتەوەیی( پێشکەش کرد، کە  و گوتاری 
پێگەی  و  جێگە  لە  بوو  باسێک  کورتە 
توێژەکانی  و  چین  نێو  لە  نەتەوەخوازی 

رۆژهەاڵتی کوردستان.
ئەم دیدارە لە ئێوارەی ٧ی رەزبەر بە 
الیەن  لە  گورانی حەماسی  تابلۆی  چەند 

سترانبێژ “برادەر” کۆتایی پێهات.

لە رۆژانی رابردوودا ژمارەیەک چەکداری کوردی خەڵکی ناوچەی شنۆ، 
کە نیازی چەک دانانیان هەبووە، لە بنکەی فەرماندەیی سوپای پاسداران 
ناوچەی  لە  پاسداران  سوپای  فەرماندەری  عەبدی«  »یوسف  گەڵ  لە 
هەر  بە  دەکا  سوپا سووکایەتی  فەرماندەری  دەمبەدمەیان.  دەبێتە  شنۆ، 
چەکدارێکی کورد کە بیهەوێ چەکی کۆماری ئیسالمی دابنێ . چەکدارە 
کوردەکانیش دژی دەوەستنەوە و لەم سووکایەتیکردنەی وەجواب دێن و 
چەکەکانیان بە سەر رێژیم دادەنەوە. نزیکەی حەوتوویەکە کاربەدەستانی 
ئەوەی  بۆ  کوردانە  چەکدارە  ئەو  سەر  خستووەتە  گوشاریان  سوپا 
خۆیان  بڕیاری  سەر  لە  وا  هەر  ئەوان  بەاڵم  بگرنەوە  هەڵ  چەکەکانیان 

سوورن و تەسلیمی ئەو داوایەی سوپای پاسداران نەبوونەوە.
حیزبی دیموکراتی کوردستان، گەڕانەوەی چەکدارەکوردەکانی سەربە 
لە خەیانەت و خۆفرۆشی،  گەلەکەیان و پشتکردنیان  باوەشی  بۆ  رێژیم 
ئەو  هەموو  وایە  هیوای  و  دەزانێ  دروست  و  ئازایانە  کردەوەیەکی  بە 
کەسانەی لە بەر هەر هۆیەک کەوتوونە داوی رێژیمی کۆماری ئیسالمی و 

بۆ پووڵ و پارە چەکی ئەو ڕێژیمەیان هەڵگرتوە و دژایەتی بزووتنەوەی 
ئازادیخوازیی کوردستان دەکەن، واز لەو رابردووە پڕشوورەییە بێنن و 

ئابڕووی خۆیان بکڕنەوە.

»بانگه وازی  ناوی  له ژیر  راگه یه ندراوێکی  رۆمانی  پارلمانی 
لێ پرسینه وه  له  به رپرسانی کوشتاری ساڵی ٦٧ له  ئێران« باڵوکرده وه .

رێژه ی  زیادکردنی  له به رچاوگرتنی  به   هاتووه   به یاننامه دا  له و 
ئێعدامه کان له  چه ند حه وتووی رابردوودا له  ئێران، هاوکات هێندێک 
زانیاری ورد له سه ر ره شکوژیی ساڵی ٦٧ باڵوبووه  که  کۆمه ڵگه ی 

ئێران وجیهانی هه ژاند.
 ٤ له گه ڵ  »مونته زه ری«  کراوی  تۆمار  ده نگی  باڵوبوونه وه ی 
ئیتالعاتی  و  قه زایی  داموده زگای  بااڵی  به رپرسانی  له   دیکه   که سی 
کۆمه ڵکوژیی  گه وره ترین  له   دڵهه ژێنی  راستی  هیندێک  تاران،  له  
روو.  خسته   جیهانی  دووهه می  شه ری  له دوای  سیاسی  زیندانیانی 
یه ک له و چوار که سه  که  زیندانیان پێیان ده گوتن: »هه یئه تی مه رگ«، 
مسته فا پوورمحه ممه دی وه رزێری ئێستاکه ی دادگوستری ده وڵه تی 

روحانی یه .
فتوای  له   باس  پاڕلمانی  رۆمانی دا  کۆمیته ی  راگه یه ندراوی  له  
جیهادی خومه ینی  و وهه روه ها جه خت کردنی له سه ر به ڕیوه چوونی 
کوشتاری ساڵی ٦٧ کراوه  و تێیداهاتووه که  مونته زری به  نووسینی 
یه ک  له   که س  هه زاران  کوشتنی  که   ده ڵی:  خومه ینی  بۆ  نامه   سێ 

رۆژ دا ئاکامی پێچه وانه ی لێ ده که وێته وه .
کۆمیته ی پارلمانی رومانی دووپاتی کرده وه  که  بێده نگی راگرتن له  
به رانبه ر ئه م کۆمه ڵکوژی یه  و لێ نه پرسینه وه  له  الیه نه  پێوه ندیداره کان 
که  ئێستاشی له گه ڵ بێ له  به رپرسانی بااڵی ده زگای قه زایی وئه منی 
وسیاسیی ئێرانن، به  کرده وه  هانده ر ی ئه وانه  بۆ درێژه دان به  کوشتار 

وجینایه ت کردن.

یه کشه ممه ،  رۆژی   فه رانسه   به رگریی  وه زیری   ئایرۆ  مارك  ژان 
رووسیه   و  ئێران  كه   ده كرێ  ئه وه   شیمانه ی   گوتی   ره زبه ر  ٤ی 
هۆكاری   به   و  بناسرێن  له  سووریه   جینایه تی  شه ڕ  وه ك شه ریكی  

درێژبوونه وه ی  شه ڕیشی زانین.
  به  پێی  راپۆرتی  هه واڵده ریی رۆیتێرز، ژان مه ك ئایرۆ، رووسیه  
و ئێرانی به  پشتیوانانی  سه ره كیی به شار ئه سه د زانی  و گوتی  ئەگەر 
الیەن  لە  خەڵکی  کوشتاری  بە  پێش  رووسیە  و  ئیسالمی  کۆماری 
هێزەکانی بەشار ئەسەد نەگرن، شەریکی ئەو رێژیمەن لەو جینایەتە دا.
هەروەها وه زیری  ده ره وه ی  بریتانیاش له  به یاننامه یه ك دا  رایگه یاند 
كه  ئه گه ر ئێران و رووسیه  له سه ر ئه م ره وته  به رده وام بن به  شه ریكی  

جینایه تی  جه نگی  له  حه له ب ئه ژمار ده كرێن.
تایبه ت  به   سووریه   شاره كانی   بۆردومانی   به   ئاماژه ی   ناوبراو 
به  ده یان  له  ماوه ی  چه ند رۆژی  رابردوودا  شاری حه له ب كرد كه  

كه س له  خه ڵكی  مه ده نی  كوژران.
رووسیه  و ئێران له  پشتیوانانی  سه ره كیی به شار ئه سه دن. فڕۆكه  
ژێر  ناوچه كانی   بۆردومانی   له   به شداری   رووسیه   شه ڕكه ره كانی  

كۆنتڕۆڵی  دژبه رانی  ده وڵه تی  ئه سه د ده كەن.
ئێستا و پاش به  بن به ست گه یشتنی  رێكه وتنی  ئه مریكا و رووسیه 
ده وڵه تی  سووریه   ئه رته شی  لە شاری حەلەب دا،  ئاگربەس   لە سەر 
دەستی بە هێرش بۆ سەر نەیارانی   له  شاری  حه له ب کرد کە بۆتە 
هۆی کوژران و بریندار بوونی سەدان کەس لە خەڵکی ئاسایی ئەو 

شارە.
رۆژهه اڵتی   ناوچه كانی   سه ر  بۆ  دواییانه   ئه م  هێرشه كانی   دوای 
شاری  حه له ب، نزیك به  ٢٧٠ هەزاركه س له  خه ڵكی  ئەو شارە ئابلۆقه  

دراون و به  ده یان كه سی بێتاوانیش كوژراون.

چه ند هه واڵی جیهانی
درێژەی

 لە دەرەوەی سنوور بۆ ئەمنیەت  و 
ئاسوودەیی رێژیمەکەتان مەگەڕێن

چەکدانانی ژمارەیەک چەکداری کوردی
 سەربە رێژیم لە ناوچەی شنۆ
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له   هه ر 
هاتنه   سه ره تای 
ی  ر کا سه ر
ی  ر ما کۆ
هه ره گه وره ی  چه کی  ئه مڕۆ،  به   تا  ئیسالمی یه وه 
و  قه یران  خوڵقاندنی  رێژیمه   ئه و  کاربه ده ستانی 
ناردنه  ده ره وه ی قه یرانه . له و رووه وه  که  ماهییه ت 
و جه وهه ری ئه و رێژیمه  دواکه وتوووه ش له گه ڵ 
ژیانی ئاسایی، یاسا و رێساکانی نێونه ته وه یی و 
ناگونجێ،  مرۆیی  کردووی  گه شه   و  ئازاد  ژیانی 
دنیای  و  ئاژاوه   بێ  ناوچه ی  قه یران،  بێ  واڵتی 

پڕئاشته وایی به  خه ته ری مه رگ بۆخۆی ده زانێ.

هه ربۆیه  له  نێوخۆدا به رده وام دوژمنی فه ڕزی 
ده ستنیشان ده کا و بچوکترین ره خنه  له  کرده وه  
دژایه تی  زه رفی  نێو  ده داته   فڕێ  دژه مرۆییه کانی 
کاربه ده سته   ته نانه ت  رێیه دا  له و  و  نیزام  له گه ڵ 
ئابووری  بواری  له   ناپارێزێ.  خۆشی  بااڵکانی 
خه ڵک  کۆمه اڵنی  له گه ڵ  دایم  کۆمه اڵیه تیشه وه ،  و 
له شکره   ئه و  بۆ  بیرێک  نه ته نیا  دایه .  شه ڕ  له  
له نێو  ته نانه ت  که   ناکاته وه   بێکاران  گه وره ی 
٣5%ی  النیکه م  بااڵش دا  بڕوانامه ی  خاوه ن 
له   و  بازاڕ  له   به ڵکوو  ده گرێته وه ،  واڵت  الوانی 
ناوه نده   و  ده کا  ده خاله ت  ئازاده کانیش دا  کاره  
سوپای  ده سه اڵتی  ژێر  ده خاته   ئابووری یه کان 
پاسداران، به سیج و روحانییه تی سه ربه  ده سه اڵت.
رێژیم به وه ش نه وه ستاوه  و له  ماوه ی زیاتر له  
سێ ده یه دا، ده ستی له  هه موو تان و پۆی فه رهه نگی، 
کولتووری و کۆمه اڵیه تیی گه النی ئێران وه رداوه . 
و  عه با  و  په چه   نێو  خزاندوه ته وه   ئێرانی  ژنانی 
جمگه کانی  له   هاتنه پێشیان  له   کردووه   ریگری 
ده سه اڵت و قانوونه  دواکه وتوووه کانی سه ده کانی 
نێوه ڕاستی به سه ردا سه پاندون. له گه ڵ ئه وه ی که  
ژنانی ئێران به  گشتی چ له  باری خوێنده واریه وه  
کۆمه اڵیه تی یه وه   و  فه رهه نگی  باری  له   چ  و 
پێشکه وتووترین  ژنانی  شانی  له   شان  ده توانن 
ئاخوندی دا  رێژیمی  له   به اڵم  بده ن،  دنیا  واڵتانی 

هیچ نه خشێکیان پێ نه دراوه.

کۆماری  کۆنه په رستی  و  دواکه وتوو  رێژیمی 
خه ڵکیش دا  رۆژانه ی  ژیانی  له   ته نانه ت  ئیسالمی 
لیباسێک  چ  ده کا،  دیاری  بۆیان  ده کا،  ده خاله ت 
له به رکه ن، چ خواردنێک نه خۆن، چ موزیکێک گوێ 
ئینته رنێت  بکه ن.  لێ  چاو  فیلمێک  چ  و  بگرن  لێ 
کۆنتڕۆڵ ده کا، سه ته الیت کۆ ده کاته وه  و پاڕازیت 
ده خاته  سه ر کاناڵه  ته له فزیۆنی یه  ده ره کی یه کان. له  
به رامبه ردا هه رشتێک شیرازه ی کۆمه ڵگه  تێک دا 

بره وی پێداوه . به  جۆڕیک که  کۆمه ڵگه ی ئێران له  
له  سه فی  کۆمه اڵیه تی یه کان دا  نه خۆشی یه   هه موو 
پێشه وه ی واڵتان دایه . ئیعتیاد، له شفرۆشی، دزی، 
به کارهێنانی توندوتیژی، به رتیلخۆری و گه نده ڵیی 
کۆمه ڵگه ی  و  ده وڵه تی یه کان  ناوه نده   ئیداری، 

داڕزاندووه . 
به  کورتی رێژیم قه یرانێکی کۆمه اڵیه تی، سیاسی 
ته ک ته کی  که   خوڵقاندوه   ئه وتۆی  ئابووری  و 
که   دابن  ئه وه   بیری  له   ئێران زۆرتر  دانیشتوانی 
ده رباز که ن  له و زه لکاوه   چۆن شه خسی خۆیان 
رێژیمی  که   به اڵیه ی  هه موو  له و  ماڵ و منداڵیان  و 

ئاخونده کان به  دیاریان هێناوه  بپارێزن.

رێژێم  که   ئامانجه یه   ئه و  دیاره  راست  ئه وه ش 
به   ئێران  خه ڵکی  کۆمه اڵنی  ئه وه ی  بۆ  هه یه تی، 
و  نه خه ن  رێک  خۆیان  نه که نه وه ،  بیر  کۆمه ڵ 
تاکه کان زۆرتر له  بیری رزگارکردنی خۆیان دا بن 
تاقمه   ئه و  له  چنگی  تا رزگار کردنی واڵته که یان 

کۆنه په ره سته .
رێژیمی ئاخۆندی راست ئه و سیاسه ته ش له سه ر 
ده دا  هه وڵ  ده کاته وه .  تاقی  ئێران  نه ته وه کانی 
سه همێکی  چۆن  که   بکه نه وه   له وه   بیر  ئه وانیش 
هه رچه ند بچوکیش بێ، له  داهات و سه رمایه کانی 
ئێران بۆ ناوچه کانی ئه وان ته رخان بکرێ. رێژیم 
له   ئێرانی  ژێرده سته کانی  نه ته وه   جۆرێک  به  
که   هێشتوه ته وه   ئیمکاناتی دا  بێ  و  دواکه توویی 
ئابووری،  بچوکی  پڕۆژه یه کی  هه ر  کردنه وه ی 
که مترین  و  فه رهه نگی  بچوکی  ئیمکانێکی  هه ر 
ئازادیی کولتووریان وه ک  ئاوڕدانه وه  له  مه سه له  
ئه سڵی  و  بفرۆشی  پێ  ئه وان  نه ته وه ییه که ی 
بیر  له   به ره به ره   چاره نوسیان  دیاریکردنی  مافی 
تواندنه وه ی  پڕۆژه ی  کۆتایی دا  له   و  به رێته وه  

نه ته وه ییان له سه ر تاقی بکاته وه . 
و  قه یران خوڵقێنن  تێکڕایی  به   سیاسه تانه   ئه و 
نه ته نیا یارمه تی به  چاره سه ری گرفته کان ناکه ن، 
ره وته   و  قه یران  بۆ  ده گۆڕن  گرفته کان  به ڵکوو 
ئاساییه کان به ره و گرفت په لکێش ده که ن. وه اڵمی 
رێژیمیش بۆ هه موو ئه و گیروگرفتانه  ته نیا و ته نیا 
سه رکوت و راوه دوونانه . له  دنیادا رێژیمی هێنده  
نابه رپرس له  به رامبه ر خه ڵکی وه اڵته که ی خۆی دا 
بیر  ته نیا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  نییه .  بوونی 
کۆمه اڵنی  له   ئه و  چاوه ڕوانی  که   ده کا ته وه   له وه  
خه ڵکی ئێران چییه ؟ هه رگیز بیر له وه  ناکاته وه  که  
ژیان و گوزه رانی خه ڵک و  له   به رپرسه   ئه ویش 
پێداویستی یه کانی  ئاسایش،  کردنی  دابین  ئه رکی 
کردنی  دابین  و  بژێوی  کردنی  دابین  له شساغی، 
ماف و ئازادی یه کانی ده که وێته  سه رشان. رێژیم 
هه یه ،  وه اڵمی  یه ک  ته نیا  گرفتانه   ئه و  هه موو  بۆ 
توندوتیژی،  رێگای  له   کردن  بێ ده نگ  ئه ویش 
زیندانی کردن و ته نانه ت له سێداره دانه وه . ماوه ی 
سی و حه وت ساڵه  ئه و رێژیمه  ده گرێ، زیندانی 
ده کا، ره شه کوژی ده کا و له سێداره  ده دا. تائێستا 
لێبوردنێکی  بووبێ،  خۆشی  قازانجی  به   ته نانه ت 
گشتی باڵو نه کردۆته وه ، نه رمی یه کی له  به رامبه ر 
هیچ  بۆ  و  نه داوه   نیشان  خۆی دا  ئۆپۆزیسیۆنی 
وتووێژ  میزی  له   رووی  نێوخۆیی  گرفتێکی 
نه کردۆ ته وه .  تاقی  ئاشته وایی  رێگای  و  نه کردوه  
تیرۆردا، هه روه ک  پیالنی  له  چوارچێوه ی  مه گه ر 
دوکتور  رێبه ر  شه هیدی  له گه ڵ  دانێشتنه ی  ئه و 
قاسملوو کردی، که  له  راستی دا پالنی تیرۆر بوو 

نه ک وتووێژ.
رێژیمه   ئه و  ئێرانیش  ده ره وه ی  به   روو 
ناوچه ی  له   قه یرانه .  چه ندین  سه رچاوه ی 
پڕۆژه ی  چه ندین  نێوه ڕاست دا  رۆژهه اڵتی 
له   هه ر  و  هه یه   ئاژاوه گێڕیی  و  ده ست تێوه ردان 
قه یران خوڵقێن  ده ستی  یه مه ن  هه تا  عێڕاقه وه  
به   ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ئاژاوه گێڕیی  و 
ئێران هێنده   ئیسالمیی  دیاره . کۆماری  ئاشکرایی 
که   ده کا،  ده ستێوه ردانانه   ئه و  رووهه ڵمااڵوی  به  
سوپای  ناوی  به   تایبه تی  ئه رته شێکی  ته نانه ت 
قودس و له  ژێر فه رمانده یی قاسمی سوله یمانی دا 
ئه و  دیاره  ده کرێ  کاره  دروست کردوه .  ئه و  بۆ 
ناردنه ده ره وه ی  وه ک  رێژیم  ده ستیوه ردانانه ی 
ته وجیهی  هه رچه ند  بکه ین،  لێ  چاو  قه یران 
تیۆریکی رێژیم بۆ ئه و کارانه ی هه ر له  دوای هاتنه  

سه رکاریه وه ، ناردنه  ده ره وه ی شۆڕشی ئیسالمی 
که   ناوچانه ی  و  واڵت  ئه و  بۆ  به تایبه ت  بووه ، 
ئه و  ئه نجامی  شیعه ن.  مسوڵمانی  دانیشتوانی، 
ناوچه دا،  واڵتانی  کاروباری  له   ده ستێوه ردانه  
بووه   ئه وه   عه ڕه بی یه کان دا  واڵته   له   به تایبه تی 
به   هه ست  سوننی نشینه کان  ناوچه   و  واڵت  که  
یا  شیعه ،  ده سه اڵتی  باڵوبوونه وه ی  مه ترسیی 
النیکه م به هێزبونی هێژمۆنی کۆماری ئیسالمی له  
ده سته   بده ن  هه و ڵ  ئه وانیش  و  بکه ن  ناوچه که دا 
و  بکه ن  دروست  واڵته کان دا  له   خۆیان  تاقمی  و 
که ڵک له  هه ستی سوننه کان له  ناوچه  دا وه ربگرن. 
هێزه   به هێزبونی  النیکه م  یا  دروستبون  ته نانه ت 
توندڕه وه  سوننه کانی وه ک داعش و ئه لقاعیده ش 
سیاسه تی  ئه و  بۆ  ده گه ڕێته وه   زۆری  به شێکی 

قه یرانسازی یه ی کۆماری ئیسالمی له  ناوچه دا.
خۆی  هه میشه   نێوه  دا  له و  پرسیارێک  دیاره  
کۆماری  ئایا  که   ئه وه یه   ئه ویش  ده کاته وه ،  زه ق 
دروستیان  نێوخۆدا  له   قه یرانانه ی  به و  ئیسالمی 
ده کا  هه نارده یان  که   قه یرانانه ش  به و  و  ده کات 
و  بووه   به هێز  به ڕاستی  ده وروبه ر،  وه اڵتانی  بۆ 
به داخه وه   نێوخۆ دا سه قامگیر بووه ؟ هه روه ک  له  
واڵت  ته نانه ت  و  که سایه تی  و  الیه ن  هێندێک 
تا  بۆچوونه   ئه و  هه روه ک  ده ده نه وه .  لێک  وای 
ئۆپۆزیسیۆنی  سه ر  کردۆ ته   کاری  راده یه کیش 
و  کوردیش  ئۆپۆزیسیۆنی  ته نانه ت  و  ئێرانی 

چه شنێک بی هیوایی دروست کردووه .   
به  باوه ڕی من رێژیم به  هیچ جۆرێک ئه و هێز 
و سه باته ی ده  سنه که وتووه  که  بۆخۆی بانگه شه ی 
هه رچه ند  ناوچه   له   ده ستێوه ردانه کانی  ده کا.  بۆ 
مانۆڕێکیان پێوه  ده درێ، به اڵم چ له  باری مادی و 
چ له  باری ئینسانی یه وه  زۆر گران له سه ر رێژیم 
هه لومه رجه   له و  مادی یه وه   باری  له   ده که ون. 
خه راپه ی ئابووری یه دا که  رێژیم له گه ڵی ته ڕه فه ، 
ساڵی  جۆراوجۆره کان  هه ڵسه نگاندنه   پێی  به  
رێژیم  له سه ر  دۆاڵر  میلیارد  بیست  النیکه م 
ده که وێ. خه ساری نه فه رات و کادری وه فادار به  
رێژیمیش ئێکجار زۆره ، به  جۆرێک که  رۆژ نییه  
له  سوریه وه ، له  عێڕاقه وه  و ته نانه ت له  یه مه نه وه  
له   رێژیم  له وه   جگه   ئێران.  بۆ  نه چێته وه   جه نازه  
تا  عێڕاقه وه   له   هه ر  درێژ دا  و  دوور  باتاڵقێکی 
وه زعه   ئه و  دریژه دانی  کردووه .  گیری  یه مه ن 
هه روا.  لێکشانه وه شی  و  ده بێ  دژوارتر  دێ  تا 
کێ  ئاژاوه گێڕیانه   ئه و  به ری  نییه   مه علوم  تازه  
و  دنیا  زلهێزه کانی  هه موو  چونکه   ده یچنێته وه . 
مه یدانه ن،  ئه و  بازیگه ری  که   ناوچه   زلهێزه کانی 
وه ک ئه مریکا، رووسیه ، فه ڕانسه، ب ریتانیا ، ئاڵمان، 
چین، تورکیه  و عه ڕه بستانی سعودی و چه ندین 
واڵتی دیکه  دروێنه که ری دوای شه ڕی داعشن و 
خه رمانی  سه ر  به رنه   به رهه مه که ی  ده یانهه وێ 
ئێران  ئیسالمی  کۆماری  نییه   دیار  هیچ  خۆیان. 
دوای ئه و هه موو هه زینه یه  چی ده ست ده که وێ. 
و  خه ساره ت  هه موو  له   ئێران  خه ڵکی  به تایبه ت 

قوربانیدانه  چی به نسیب ده بێ؟
ئه و هێز و الیه نانه  و ئه و که سایه تی یانه ش که  
توشی  و  داون  لێی  رێژیم  پڕوپاگه نده ی  تیشکی 
قوڵتر  وایه   نائومیدی کردوون، حه ق  و  خه مۆکی 
بیری لێ بکه نه وه و به  سه ر ترسی خۆیان دا زاڵ 
یاری یه   به و  بتوانێ  رێژیمێک  نییه   ئیمکانی  بن. 
که   نییه   له وه  دا  گومان  سه رکه وێ.  دۆڕاوانه  
قه یرانه کان به سه ر خۆی دا ده شکێنه وه . له  نێوخۆدا 
ناڕه زایه تی یه کان رۆژێک ده ته قنه وه  و ئه و ئاگره ی 
رۆژێک  ژیله مۆ  بۆته   ترس دا  خۆڵه مێشی  له نێو 
بێ  رێژیم  سه ری  ده ره وه ش  له   سه رهه ڵده دا. 
جیهانی یه کان،  زلهێزه   چونکه   ده مێنێته وه ،  کواڵو 
ئیسالمی  کۆماری  ئاژاوه یه ی  ئه و  به رهه می 
زۆر  شێوه یه کی  به   هه بووه ،  تێدا  بااڵی  ده ستی 

لێزانانه  بۆخۆیان ده چننه وه .

کۆماری ئیسالمی، خوڵقێنه ر و هه نارده که ری قه یران

مستەفا شەڵماشی

ــم به   ــژیـ ــن رێـ ــه  بــــــاوه ڕی مـ ــ ،،بـ
سه باته ی  و  هێز  ئــه و  جۆرێک  هیچ 
ده سنه که وتووه  که  بۆخۆی بانگه شه ی 
بۆ ده کا. ده ستێوه ردانه کانی له  ناوچه  
ده درێ،  پێوه   مانۆڕێکیان  هه رچه ند 
به اڵم چ له  باری مادی و چ له  باری 
ئینسانی یه وه  زۆر گران له سه ر رێژیم 
ــه وه  له و  ــادی ی ــه ون. لــه  بـــاری م ــ ده ک
ئابووری یه دا  خه راپه ی  هه لومه رجه  
بــه  پێی  تــه ڕه فــه ،  له گه ڵی  کــه  رێــژیــم 
هه ڵسه نگاندنه  جۆراوجۆره کان ساڵی 
له سه ر  دۆاڵر  میلیارد  بیست  النیکه م 
رێژیم ده که وێ. خه ساری نه فه رات و 
کادری وه فادار به  رێژیمیش ئێکجار 
له   نییه   رۆژ  که   جۆرێک  به   زۆره ، 
ته نانه ت  و  عێڕاقه وه   له   ســوریــه وه ، 
بۆ  نه چێته وه   جــه نــازه   یه مه نه وه   ئێران،،له  

،،گومان له وه  دا نییه  که  قه یرانه کان 
ــه وه . له   ــن ــه ســه ر  رێـــژیـــم دا ده شــکــێ ب
رۆژێــک  ناڕه زایه تی یه کان  نێوخۆدا 
له نێو  ئــاگــره ی  ئـــه و  و  ــه وه   ــن ــه ق ده ت
ژیله مۆ  بــۆتــه   تـــرس دا  خۆڵه مێشی 
ده ره وه ش  له   سه رهه ڵده دا.  رۆژێــک 
ده مێنێته وه ،  سه ری رێژیم بێ کواڵو 
ــهــانــی یــه کــان،  ــکــه  زلــهــێــزه  جــی چــون
کۆماری  ــاژاوه یــه ی  ئ ئــه و  به رهه می 
ئیسالمی ده ستی بااڵی تێدا هه بووه ، 
ده چننه وه ،،به  شێوه یه کی زۆر لێزانانه  بۆخۆیان 

کۆبوونه وه ی ئیعترازیی 
خوێندکارانی زانکۆ لە ئێران 

سااڵنه  2٦ هه زار كه س له  ئێران 
به هۆی  پیسبوونی  هه وا گیان له  ده ست ده ده ن

»نا« وتنی خامنەیی بە ئەحمەدی نژاد

سه رهه ڵدانی دیارده ی »خۆ لێ بێساحێب كردن«
 له  به سااڵچووان

رابردوو دا  رۆژانی  لە  زانکۆکان  کرانەوەی  دەسپێکی  لە 
پشێوی  هۆی  بە  ئێران  لە  گەوره   زانکۆی  چەند  خوێندکارانی 
کەشی راهێنان و نەبوونی خزمەتگوزاریی پێویست و، هەروەها بە 
نیشانەی ناڕەزایەتی دەربڕین بەرانبەر بە گەاڵڵەی »طرح سنوات« 
و  خوێندکاران  سەر  خستۆتە  ماڵی  گوشاری  جۆرێک  بە  کە 
بنەماڵەکانیانی تووشی کێشە کردوە، لە بەردەم بینای زانستگاکان 

کۆبوونه وه .
رۆژی دووشەممە، 5ی رەزبەر خوێندکارانی زانستگەی سەنعەتی 
شەریف لە تاران هاوکات لەگەڵ چەند زانکۆی دیکە لە شارەکانی 
بە  و  رێکخست  ئیعترازی یان  کۆبوونەوەی  ئیسفەهان  و  قەزوین 
جێگری  کارکێشانەوەی  لە  دەست  خوازیاری  پالکارد  هەڵگرتنی 
گرفتی  ئاگاداریی  کە  ئەوەی  سەرەڕای  کە  بوون،  راهێنان 
خوێندکارانە تاکوو ئێستا بۆ چارەسەریی ئەم کێشانە هیچ کارێکی 
لە  خوێندن  نرخی  بەرزبوونی  »خوابگا«،  نەبوونی  نەکردوە. 

زانکۆکان لە بەرچاوترین هۆکاری ئەم کۆبوونه وه  ئیعترازیانه یه .

گیروگرفته كانی   سه ره كیترین  له   یه كێك  هه وا  پیسبوونی 
سااڵنه   بێهداشت،  جیهانیی  ئاماری   به پێی   ئێرانه ،  ژینگه پارێزیی 
زیاتر له  ٢٦ هه زار كه س به هۆی  هه ڵمژینی  هه وای  پیس گیان له  

ده ست ده ده ن و ئێران له م بواره دا له  پله ی  ٢٦ی  جیهان دایه .
بۆ  كه   بێهداشت  جیهانیی  رێكخراوی   راپۆرتی   نوێترین  به پێی  
ساڵی ٢٠١٢ ئامادە كرابوو، سه دی  ٩٢ خه ڵكی  جیهان له  رێگه ی  
هه واوه  تووشی نه خۆشی ده بن، له  هه مان ساڵ ٦/5 میلیۆن كه س 
به هۆی  پیسبوونی  هه وا گیانیان له ده ست داوە. واتە سه دی  ١١ی  
هۆكاری  مردن له  ئاستی  جیهان دا بۆ پیسبوونی  هه وا ده گه ڕێته وه .
له  به شێكی  دیکەی ئه م راپۆرته دا هاتووه  كه  رۆژ له گه ڵ رۆژی  
ئابووری  و  له  سه ر  خراپی  كاریگه ریی  و  ده بێ  پیستر  هه وا 

چۆنیه تیی ژیانی  خه ڵك د ادەنێ.
پاش واڵتی  چین واڵتانی  وه ك هیند، رووسیه  و ئه ندۆنێزی  و... 

رێژەی به رزیی  مردن له  رێگه ی  پیسبوونی  هه وایان تێدایە.
ماشێن،  هاتوچۆی   جیهان،  واڵتانی   زۆربه ی   به پێچه وانه ی  
دووكه ڵی  کارگە و كارخانه كان لە الیەک و لە الیەکی دیکە بوونی 
خۆڵ و تۆزێکی زۆر لە پارێزگاکانی روژئاوا و باشووری ئێران، 
لە  هۆكاره  سەرەکی یەکانی   پیسبوونی  هه وا و زیادبوونی رێژەی  

مردنە.

کاندید  خۆ  بە  سەبارەت  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  رێبەری 
هەڵبژاردنی  کێبەرکێکانی  لە  ئەحمەدی نژاد  سەرلەنوێی  کردنی 
خۆی  ناڕەزایەتیی  داهاتوو دا،  ساڵی  لە  ئێران  سەرۆک کۆماری 

دەربڕی.
لەم پێوەندی یە دا »مەهدی فازڵی« ، بەرپرسی پێشووی هەواڵنێری 
فارس رایگەیاند چەند حەوتوو لەمەوپێش لە چاوپێکەوتنی نێوان 
ئەحمەدی نژاد وخامنەیی، ناوبراو باس لە بڕیاری خۆی سەبارەت 
بە بەشداریی کردنی لە کێبەرکێکانی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری 
لە ساڵی داهاتوو دا دەکا، بەاڵم رێبەری نیزام دژایەتیی خۆی لەم 

بارەوە بە ئەحمەدی نژاد راگه یاندووه .

ئامارێكی  به   كردن  ئاماژه   بێ  بێهزیستی  سازمانی  سه رۆكی 
سه رشه قام،  به سااڵچووانی  رێژه ی  كه   رایگه یاند  ورد،  و  راست 
روو له  زیاد بوونه  و وتی: چه ند ساڵێكه  كه  ته نیایی و گۆشه نشینی 

به سااڵچووان، زیادی كردوه .
ئه نوشیروان موحسنی به ندپێی، رۆژی یه كشه ممه ، ٤ی ره زبه ر 
له چاوپێكه وتنی رۆژنامه وانی دا وتی: ئه گه ر پێشتر له گه ڵ دیارده ی 
ئه وڕۆ  بووین،  به ره وڕوو  له سه رشه قام«  خاوه نی  بێ  »مندااڵنی 
گه وره كانی  شاره   له   بێ خاوه ن  به سااڵچووانی  دیارده ی  له گه ل 
ئێران رووبه ڕووین. له  مانگی گواڵنی ساڵی  رابردوودا، وه زیری  
ته عاون، كار وخۆشبژێویی كۆمه اڵیه تی، خۆ بێ خاوه ن كردن له  
به سااڵچووانی وه ك دیارده یه كی تازه  له  نێو شاره  گه وره كانی ناو 
برد و هه روه ها وتی: ئه و دیارده یه   لە په ره ستاندن  دایە و خه ریکه  

گشتگیر ده بێ.
هه روه ها له  رۆژی ٨ی خه رمان، سه رپه رشتی بێهزیستی تاران 
ئاماژه ی به و كێشه یه  كرد و رایگه یاند نزیكه ی ١٨٩٨ كه سی بێ 

خاوه نیش له  بنكه كانی بێهزیستی دان.
شایانی باسه  ئه و ئاماره  له به ر كه مبوونی بنكه كانی بێهزیستی 
و  بنكانه   له و  به سااڵچووان  مانه وه ی  تێچووی  گران بوونی  و 
هه روه ها چوونه سه ری رۆژانه ی رێژه ی به  سااڵچووانی بێ خاوه ن 
له سه ر شه قام و له  پارك و ترمیناڵی شاره  گه وره كان، ئامارێكی 
ناته واوه  و نیشانده ری ئه وه یه  سه باره ت به  رێژه ی په ککه وتووانی 

سه رشه قام ئامارێکی راست له  به رده ست دا نیه .

چه ند هه واڵی ئێران
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چەمکێکە/  بــابــەتــیــانــە  رەخـــنـــەی 
کولتوورێکە کە لە هەناوی کۆمەڵگه ی 
ئـــازاد و دێــمــوکــرات لــەدایــک دەبــێ، 
دینامیزمی  دەبێتە  و  دەکــات  گەشە 
ــەشــەی کــۆمــه ڵــگــه . چــەمــکــێــک کە  گ
سنوور و بەربەستەکان تێکدەشکێنی 
قووڵبوونەوە  بۆ  دەکــا  وااڵ  رێگە  و 
و رۆچــــوون و روانــیــنــی نـــوێ بۆ 
کە  چەمکێک  ئاریشەکان،  و  پــرس 
هەیە  ئۆرگانیکی  پــەیــوەنــدی یــەکــی 
بە دیــالــۆگ، رێــز، مــوڕاڵ، کراوەیی 
ــتــوورێــکــە  بۆ  و لــێــهــاتــوویــی. کــول
ــە لە  ــارە کـ ــەچـ ــگـ ــەوەی رێـ ــ ــنـ ــ دۆزیـ
بەرەژەوەندی گشتی دا بێت. رەخنەگر 
لەم پیناسەیەدا لە قالبی تاکەکەس دا 
پێکهاتەیەکی  دەبێتە  و  دەبێ  دەرباز 
حەوڵ  کە  رەهــەنــدی  چەند  یا  دوو 
نیقاش  و  دیــالــۆگ  رێــگــەی  لــە  دەدا 
روانگەکانی پێشکەش بکا و باشترین 
یا گونجاوترین ئالترناتیڤەکان بخاتە 

روو.
ــە بــــــەرمــــــبــــــەر ئـــــــــــــەوەدا،  ــ ــ لـ
ــوون یــەکــێــکــە لە  ــبـ ــدیـ ــەنـ ــەک رەهـ تـ
رۆژهـــەاڵت،  کۆمەلگه ی  کێشەکانی 
ــی تــــەک رەهــــەنــــد، روانـــیـــنـــی  ــاکـ تـ
سیستمی  و  پێکهاتە  ــد،  تــاک رەهــەن
تاک رەهەند، کولتوورێکە کە بەرهەمی 
نەخوێندوەی ئەودیوی رووداوەکانە، 
و  نەبینین  نەخوێندنەوە،  بەرهەمی 
نەبیستنی بیروبۆچوونەکانی دیکەیە. 
خود  لە  ترسی  ترسێکە،  بەرهەمی 
لە  تــرس  ئــەوانــی دیکە،  لە  تــرس  و 
دۆڕان و ترس لە بردنەوەی ئەوانی 
لەم چەشنەدا  پێکهاتەیەکی  لە  دیکە. 
لێهاتوویی  ــز،  رێ ــازادی،  ئـ دیــالــۆگ، 
رووکەشیان  مانایەکی  کراوەیی  و 
ــەم حــاڵــەتــه دا نەک  هــەیــە. رەخــنــە ل
بەلکوو  نابێ  بابەتییبوونی  الیەنی 
ئەوانی  رووخــانــدنــی  بــۆ  ئالیەتێکە 
دیکە، رێگەیەکە بۆ شەرمەزارکردن، 
ــان و  ــەکـ ــتـ ــەسـ ــی هـ ــ ــن ــ ــڕی ــ ــۆ دەرب ــ ب
ــە  دەســتــەبــەرکــردنــی بــەرژەوەنــدی ی

تاکەکەسی یەکان. 
جیا  دۆخـــە  لـــەم  تێگەیشتن  ــۆ  ب
بە خوێندنەوەی  پێویستیمان  لەوەی 
بەسەر  زاڵ  ئایدیای  و  سایکۆلۆژی 
ــەوە،  ــدن ــن ــان دا هـــەیـــە، خــوی ــەکـ ــاکـ تـ
توخمە  بــە  ــوون  رۆچـ و  تێگەیشتن 
بنەماڵە  پێکهاتەی  سەرەکی یەکانی 
یاسایی  دامــــەزراوە  و  کۆمه ڵگه   و 
ــان  ــەک ــووری ی ــت ــول ک و  ــی  ــەدەنـ مـ و 
بابەتەدا.  لەم  سەرکی یە  فاکتەرێکی 
خوێندنەوەی  و  رووناکایی  ژێر  لە 
ئەو پێکهاتانەدا رەنگە بکرێ بەشیک 
نیسبەت  بە  هزری یە  ئالۆزی یە  لەم 
چەمکی رەخنە و رەخنەگر، شیکاری 

بۆ بکرێ.
بنەماڵە وەک فاکتەری سەرەتایی، 
ــی بـــــەرچـــــاوی هـــەیـــە لــە  ــکـ ــێـ رۆڵـ
تاک جەمسەری  هــزری  بیچمگرتنی 
لە  ــدی.  ــ ــەن ــ ــد رەه یـــا چــەن یـــا دوو 
بــەزۆری  رۆژهــەاڵتــی دا،  کۆمه ڵگه ی 
نەریتێکی  پیاوساالری)نێرساالری( 
کۆمه ڵگه یەدا  لــەم  ــە  وات بــاالدەســتــە. 
ــزر و  ــرە کــە هـ ــێ ــەوە رەگـــــەزی ن ــ ئ
دەبێتە  و  دەکـــرێ  ئـــەرێ  ــرداری  ــ ک
دەسەاڵتی  کوڕ  بــاوک/  واتە  پێوەر. 
ــان هـــەیـــە لـــە چــەســپــانــدنــی  ــ ــااڵی ــ ب
پرسانەی  لەو  خۆیان  تێروانینەکانی 
کە پەیوەندی یان بە بنەماڵەوە هەیە، 
دایک/ پێگەی  و  لە جێگەی  تەنانەت 
کچ قسە دەکەن و بڕیار دەدەن. لەم 
دەربڕین،  لە  مێ  ــەزی  رەگ دۆخــەدا 
هەڵبژاردن  و  لێکدانەوە  تێروانین، 
ــی ئــەو  ــەم ــەره بــێــبــەش دەکـــــرێ. ب
بریتی یە  نالۆژیکی یە  دابه شکاری یه  
رێز،  دیالۆگ،  چەمکی  بزربوونی  لە 

موراڵ و کراوه یی.
 واتە لە کاتی بڕیاردان، مۆنۆلۆگی 
باب/کور پێگەیەک بۆ بەشداریکردنی 
ناهێڵیتەوە.  مێ  رەگــەزی  ئــازادنــەی 

ملکەچبوون و ئەرێ کردن وەک رێز 
وەک  گوتن،  ــا«  »ن و  لێکدەرێتەوە 
بــێ مــوڕاڵــی وبــێ رێــزی کــردن سەیر 
نالۆژیکی یەدا  ــە  دۆخ ــەم  ل ــرێ.  دەکـ
جــێــگــەیــەک بــۆ دیـــالـــۆگ)کـــە خــۆی 
ــە( نــامــێــنــێــتــەوە.  ــک ــۆژی ــی ل ــەم ــەره ب
بریتی یە  بـــاب/کـــور  ســەرکــەوتــنــی 
لــە مــســۆگــەربــوونــی بــەرژەوەنــدیــی 
لەم  تــاک  بۆیە  بنەماڵە.  ئەندامانی 
دەربیجەیەکە  بە  پێویستی  دۆخــەدا 
بێزاری یەکانی.  و  رق  دەربڕینی  بۆ 
رەخنەگر و رەخنەگرتن لە بڕیاردەر 

ــر  ــە ژێ ــتـ ــه دا، دەکـــەوێـ ــەتـ ــاڵـ ــەم حـ ــ ل
ــۆز. رەنگە  هــەســت و سـ ســیــبــەری 
دۆخــی  لــە  ــچ  ژن/کـ خۆسووتاندنی 
نــمــوونــەیــەکــی  ــان دا  ــ ژیـ دوژواری 
لــەم  تێگەیشتن  ــۆ  ب بــێــت  بــەرچــاو 
چەمکە. باب/کور هیچ دەرفەتێک بۆ 
دیالۆگ  و  بەشداریکردن  دەربڕین، 
ــچ/ژن نــا هــێــڵــێــتــەوە)دۆخــێــکــی  ــ ــۆ ک ب
دەکەوێتە  مێ  رەگــەزی  ناعەقاڵنی(. 
ژێر سێبەری ئەوم دۆخە نالۆژیکی یە 
ئەم  خۆی  لەشی  سووتاندنی  بە  و 
پێدەدا.  درێــژە  ناعەقالنی یە  دۆخــە 
کــردەوەیــەکــی  بــە  گەرەکیه تی  ــە  وات
نالۆژێکی بەر بە کردەوە و بڕیاڕی 

نالۆژیکی باب/کور بگرێ. 
بنەماڵە بەم پێکهاتەیە، سەرەتایەکە 
تاک رەهەند،  تاکی  بیچم پێدانی  بۆ 
تاکێک کە بەرژەوەندی یەکانی خۆی 
ــەرووی بــەرژەوەنــدی یــەکــانــی  لــە سـ
ئەوانی تر دادەنێ و بایەخ بۆ دەرفەتی 
دانانێ.  ئەوانی تر  لەگەڵ  راگۆڕینەوە 
ــەم حــاڵــەتــه دا نــامــۆ دەبـــێ بە  ــاک ل ت
پێناسەی  دەبێتە  »مــن«  و  دیالۆگ 
تاکەکانی بنەماڵە و کۆمه ڵگه . »من« 
بە واتای نەدیتن و نەسبیتنی »ئەوانی 
»من«  حاڵەتدا  باشترین  لە  یا  تر«. 

واتە لە سەرووی »ئەوانی تر«.
لە  ــۆرە  جـ ئـــەم  گشتگیربوونی   
لەنێو  بــیــرکــردنــەوەیــە  و  تێروانین 
تێپەڕبوونی  بە  کۆمه ڵگه دا  تاکەکانی 
ــارای  ــۆی هــاتــنــە ئـ ــتــە هـ ــێ ــات دەب کـ
بنەمای  ــەســەر  ل ــە  ک ــتــوورێــک  کــول
پــەرواێــزخــســتــنــی  و  ــکــردن  ــی ــکــۆڵ ن
ــە جــەمــســەر زانــیــنــی  ــر و ب ــی ت ــەوان ئ
خود، شکل دەگرێ. ئەوەی کە تاک، 
کەسێکی تر،  گەلێک،  یاخۆ  گرووپێک 
ــێــکــی تــر بە  ــا گــەڵ ــر یـ ــی ت ــک ــێ ــرووپ گ
»با فەرهەنگ«  یا  »بێ فەرهەنگ« 
نێودێر دەکات، بەر لە هەموو شتێک 
جەمسەر زانین  بە  خۆ  لە  بریتی یە 
ــە هــەمــبــەر  ــن ل ــە کــەم گــرت ــا خــۆ ب ی
ــێـــک دا  ــر. لـــە وەهــــا دۆخـ ــی تـ ــەوانـ ئـ
ئەوانی تر  لە  گوێ  جەمسەر  خودی 
ــکــه  بــەســتــێــنــێــک بۆ  نـــاگـــرێ، چــون
کولتوورە  لەنێوان  دیالۆگ  چەمکی 
بەڵکوو  نییە،  بــوونــی  جــیــاوازەکــان 
ــەوەی  ــژداچــوون ــەگ ــەوەی هــەیــە ب ــ ئ
ــەســەر  ــە ب ــتـ ــااڵدەسـ ــتـــووری بـ ــولـ کـ
ــردا، و  ــی«تـ ــانـ ــوورەکـ ــتـ ــولـ »وردە کـ

دژکردەوەی ئەو »وردە کولتوور«انە.
رەخنە لە کۆمه ڵگه ی موتوربەکراو 
بـــیـــرکـــردنـــەوەی  ــە کـــولـــتـــوور و  بـ
تەک رەهەند بریتی یە لە بەریەککەوتن 
بەرژەوەندی یە  بەگژداچوونەوەی  و 
ــە،  ــچــەوان ــی دژبـــەیـــەکـــەکـــان، بـــە پ
ــەودا  ل کــە  ــد،  ــرەرەهــەن ف تێڕوانینی 
بەستێنێک  وەک  بابەتیانە  رەخنەی 
بــەرژەونــدی یــە  بەیەک گەیشتنی  بۆ 
هاوبەشەکان، سەیردەکرێ  گشتی یە 

و پێشوازی لێ دەکرێ.
لە  لە رەخنە  پێناسەیە  ئەم  رەنگە 

تەک رەهەندی،  جیهانبینی  و  ئایدیا 
ــێ بــۆ  ــ ــدەر ب ــ ــی ــ ــەت ــ ــارم ــ بـــتـــوانـــێ ی
دابەشکاری یە  ئەم  روونکردنەوەی 
ــە کـــە لـــە کــۆمــه ڵــگــه ی  ــکــی ی ــۆژی ــال ن

رۆژهەاڵتی دا دەبینرێ. 
لێکهەڵوەشانەوە و دابرانی واڵتان 
سێهەم  جیهانی  رێکخراوەکانی  و 
بۆ  بێت  گونجاو  نموونەیەکی  رەنگە 
لە  تێگەیشتن  زیاتر شیکردنەوەی و 

تێڕوانینی تاک رەهەندی.
ــڕان  ئــەگــەرچــی بــەشــیــک لـــەم دابـ
و  سیاسەت  بەرهەمی  داڕمانانە  و 
نێودەوڵەتی یەکانە  بــەرژەوەنــدی یــە 
ــەم  ــی ئ ــی ــەرەت ــن ــەاڵم هـــۆکـــاری ب ــ بـ
فاکتەرە  بــە  پــەیــوەنــدی  دیـــاردەیـــە 
واڵت  ئەم  نێوخۆییەکانی  پێکهاتەیی 
و رێکخراوانەوە هەیە. لەم کۆمه ڵگه  
تاک رەهەندیبوونی  رێکخراوانەدا  و 
دینامیزمی  پێکهاتەکان/تاکەکان، 
دینامیزمێک  رووخــانــن.  سەرەکیی 
نکۆلی  بااڵدەست  هێزی  ــەوەدا  ل کە 
لە  لە ئەوانی تر دەکــات، وەک شیعە 
لە  ــارس  ف بەپێچەوانە،  و  سووننی 
کورد، هێزە کوردی یەکان لە یەکتر. 

دابڕانی  لەوەی  بەر  دابڕانانە  ئەم 
بریتین  بــن،  کۆمەاڵیەتی  سیاسی/ 
مانایە  بەو  ئەخاڵقی،  بۆشاییەکی  لە 
پاراستنی  بۆ  بــااڵدەســت  هێزی  کە 
بـــەرژەونـــدی یـــەکـــانـــی، پــێــکــهــاتــە و 
روانــگــە جــیــاوازەکــانــی دیکە ســڕ و 
بندەستبوون  لــە  تــرس  دەکـــا.  کــپ 
وژێردەستبوون وا لە دەسەاڵت دەکا 
کە لە هەموو ئامێر و ئالییەتێک کەڵک 
وەربـــگـــرێ، بــۆ ئـــەوەی دەســەاڵتــی 
راستی دا  لە  بکات.  سەقامگیر  خۆی 
دابــڕان  و  ناسەقامگیری  چەرخەی 
راست لەم خاڵەڕا دەست پێ دەکات. 
رێــز،  کــراویــیــبــوون،  توخمەکانی 
و  واڵت  لــەم  لێهاتوویی  و  دیــالــۆگ 
رێکخراوانەدا بە دەگمەن نەبێ بەدی 
دەســەاڵتــەوە،  روانــگــەی  لە  ناکرێن. 
بــەرامــبــەر دەنگە  ــز  ــی و رێ ــراوەی ک
ــای  وات بــە  کۆمه ڵگه   جــیــاوازەکــانــی 
هێژمونی  لــەدەســتــدانــی  و  دۆران 
کۆنتێکستەدا  لـــەم  ــێــکــدەرێــتــەوە.  ل
دیـــالـــۆگ و رەخـــنـــەی بــابــەتــیــانــە 
ــا پــێــویــســت نــیــیــە بــەڵــکــوو  ــی ــەن ــەت ن
بۆ  ــدان  هــەوڵ ئــاژاوەگــێــڕی و  وەک 
لێکدەدرێتەوە.  هێمنایەتیی  تێکدانی 

بۆ  ئەوتۆ  دەرتانێکی  شیوەیە  بــەم 
رخنەی ئیجابی نامێنێتەوە. دەسەاڵت 
خــۆی  نــەتــەنــیــا  کۆنتێکستەدا  لـــەم 
تەک رەهەندی یە،  و  تاک جەمسەری 
ــەم تـــەک رەهـــەنـــدی یـــە بۆ  بــەڵــکــو ئـ
دەگــوازێــتــەوە.  کۆمه ڵگه دا  هــەنــاوی 
دەکرێ  »تفهیم«  دۆخــەدا  لەم  تاک 
و  بـــەرژەوەنـــدی  پاراستنی  بــۆ  کــە 
بکاتە  ــود«  ــی خـــۆی »خــ ــااڵدەســت ب
پێوەر. لە وەها بەستێنێک دا باسکردن 
گشتی یەکان  بـــەرەژەوەنـــدی یـــە  لــە 

بایەخێکی ئەوتۆی نابێ.
ــا رکــابــەر  ــەر ی ــ ــر، دژب ــەگ  رەخــن
لە  کە  دۆخێک  دەکەوێتە  دەخرێتە/ 
جێگەی ئەوەی پێناسە و بانگەشە بۆ 
دەکەوێتە  بکات،  خۆی  روانگەکانی 
حاڵەتێکی »تدافعی« و وزە و توانای 
دەخاتە گەڕ بۆ داکۆکیکردن لە خۆی 
و ژێر پرسیاربردنی ئەوی تر و بەم 
شێویە مەجالێک بۆ ئەسڵی بابەتەکه ، 
نامێنێتەوە.  دیالۆگە،  و  کە »رخنە« 
ــی  ــووڕەی ت و  دەبــێــتــە رق  ــە  ــن رەخ
ــەنـــە  دوالیـ شـــەرمـــەزارکـــردنـــی  و 
ــتــەوە.  ــۆگ دەگــرێ ــال کــه  جــێــگــەی دی
ــە  ــەو چــەرخــەی ــ درێــژەکــێــشــانــی ئ
ــەرک،  ــات کــە رەخــنــەگــر لــە ئ ــ وادەک
رۆڵ و ویست و ئامانجی سەرەکێی 
دەکەوێتە  بکەوێتەوە و  خۆی دوور 
لە  نالۆژیکی،  نائەخاڵقی/  سیکلێکی 

قاڵبی رخنەگر و ئەقەللیەت دا.
نەک  تێروانینیەدا،  لەم  بەکورتی 
تەنیا الیەنی دەسەاڵت بەڵکو الیەنی 
ناڕازی/ دژبەر رێرەو و تێفکرینێکی 
واتە   دەگرن،  بەخۆوە  تاک رەهەندی 
ــە کـــرانـــەوە و دەرفـــەتـــدان  تـــرس ل
جــیــاواز  ئــایــدیــای  ئـــارای  هاتنە  بــە 
نالۆژیکی/ سیکلە  ــەو  ئ ــای  ســەرەت
ــەگــەڵ  ــۆگ ل ــالـ ــە کـــە دیـ ــی ی ــەخــالق ئ
ئەوانی تر رەد دەکاتەوە. لە بەستێنی 
ئەوتۆ  دەرفەتێکی  شــێــوەیــەدا  ــەم  ل
بە  بابەتی  رەخنە  ئــارای  هاتنە  بۆ 
مەبەستی دۆزینەوەی رێگەچارەکان 
ــە  ــدی یـ ــەرەژەوەنـ بـ لــێــکــگــرێــدانــی  و 
لێکەوتە  نامێنێتەوە.  هاوبەشەکان 
دابڕان،  دەبێتە  ئەمە  دەرئەنجامی  و 
پێکهاتە  لێکهەڵوەشانەوە  و  دارمــان 
کۆمەاڵیەتی و یەکە سیاسی یەکان و 
هاتنە ئارای یەکە و پێکهاتەی نوێی 
سیاسی، کەمەالیەتی و کولتووری بە 

هەمان عەقلییەت و تێڕوانین.
ئەنجام:

پەیوندی یەکی راستەوخۆ لەنێوانی 
تــەک رەهــەنــدیــبــوون  چــەمــکــی  دوو 
ئەم  هــەیــە،  بابەتیانەدا  رەخــنــەی  و 
شتێک،  ــەر  ه لــە  ــەر  ب چەمکە  دوو 
ئەخالقین  کۆمەاڵیەتی/  تێڕوانینێکی 
فاکتەر  هــەنــدێــک  بــە  پێویستی  کــە 
شکل  ئــەوەی  بۆ  هەیە  پێشمەرج  و 

بگرن:
ــەکــەم مــــوڕاڵ، واتـــە رێــزگــرتــن  ی
ــە جـــیـــاوازەکـــان،  ــیــروبــۆچــوون لــە ب
سنگفراوانی  واتە  کراویی،  دووهــەم 
دەنگە  ئارای  هاتنە  بە  دەرفەتدان  و 
ئۆبژێکتیڤبوون  سێهەم  جیاوازەکان، 
ــی لە  ــووی ــات ــه ــێ ــە ل ــە لـ ــی ی ــت ــری ــە ب کـ
ــەی  ــان ــی ی ــەت ــاب ــی ب ــدن ــگــان ــەســەن هــەڵ
رەخنە، چوارەم دیالۆگ کە بریتی یە 
دیــدی  دیتنی  و  بیستن  تــوانــای  لــه  
دانــوســتــان  نێو  کــەوتــنــە  ــاواز و  جــی
لەم  دۆخێکی  لە  ئــەوانــی تــر.  لەگەڵ 
بابەتی یانە  رەخنەی  کە  دایە  شێویە 
پێکهاتەی  تاک و  دەبێتە کولتوور و 

فرەرەهەند شکڵ دەگرێ.
بەستێنی  ــە  ل پێشمەرجانە  ئــەو 
ئازاددا دەرفەتی هاتنە ئارایان زیاترە، 
ــەی بــابــەتــی و دیــالــۆگ  بــۆیــە رەخــن
کە  ئازادی یە  لە  رێژە  ئەر  ئاوێنەی 
لە کۆمه ڵگه دا هەیە. نەبوونی رێژەی 
پێویست لە ئازادی و نەهاتنە ئارای 
بنەمای شکلگرتنی  پێشمەرجانە  ئەم 
پێکهاتە و تێروانینی تەک رەهەندی یە. 
بنەماڵەوە  لە  تەک رەهەندی یە  ئــەم 
ــر خــۆی لە  دەســت پێدەکات و دوات
کۆمەاڵیەتی  دیـــاردە  تــان وپــۆی  نێو 
ــەرهــەم  ب ــردا،  ــی ت ــەکــان ــاســی ی و ســی

دێنێتەوه.

کۆمه ڵناسی

»خود« لە نێوان تاک جەمسەری و فرەڕەهەندی دا

کۆمەلگه ی  کێشەکانی  لە  یەکێکە  تەک رەهەندیبوون   ،،
رۆژهەاڵت، تاکی تەک رەهەند، روانینی تاک رەهەند، پێکهاتە و 
سیستمی تاک رەهەند، کولتوورێکە کە بەرهەمی نەخوێندوەی 
نەبینین و  نەخوێندنەوە،  بەرهەمی  رووداوەکانە،  ئەودیوی 
ترسێکە،  بەرهەمی  دیکەیە.  بیروبۆچوونەکانی  نەبیستنی 
ترس لە بردنەوەی ئەوانی دیکە ،،ترسی لە خود و ترس لە ئەوانی دیکە، ترس لە دۆڕان و 

سابیر قادری

هـــەروەک دەزانــیــن هەموو ئــۆرگــان و ئــیــدارە و 
و  دارایــی  گەندەڵی  تووشی  واڵت  قوتابخانەکانی 
دزی و بەڕێوەبەری سەقەت و خراپ بەکارهێنانی 
و  بــوون  گشتی  ئیمکاناتی  و  دارایـــی  ســەرچــاوە 
بەداخەوە پەروەردەش لەو پەتایە بێبەری نیە و گیرۆدەی بەدبەختی یەکی 
زۆری دارایی و فەرهەنگی یە و لەچاو دامەزراوه  و رێکخراوەکانی دیکە 
کەمترین بوودجەی بۆ تەرخان کراوە، کەچی باری قورسی کۆمەڵگەی 
لەسەر شانە و ملیۆنان کەس لە واڵت راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ بە 
کاری پەروەردە و پرسەکانی یەوە سەرقاڵن. سرووشتی یە قوتابخانە 
ئەو  فەرهەنگی  و  پــەروەردە  بچوکی  یەکەیەکی  کە  دەوڵەتی یەکانیش 
بێ بەرنامەیی  و  تووشی هەرەج و مەرەج  بەرینەن  و  پان  رێکخراوە 
و  خۆفرۆش  و  گەندەڵ  تەنانەت  رەنگە  و  نالێهاتوو  بەڕێوەبەرانی  و 
کەڵکاژۆخوازێکی زۆر بن، هەروەها چونکی لە الیەن پلەبەرزەکانەوە 
دامەزرێندراون زیاتریش تووشی گەندەڵی پەروەردەیی و فەرهەنگی 
لەم الیەشەوە چونکی بوودجەی پەروەردە کەمە  دارایی دەبن و،  و 
بکرێ  رێژیم  پرۆپاگەندەییەکانی  بەرنامە  خەرجی  دەبێ  زیاتریش  و 
بکرێن  سیخۆری یەکان  رێکخراوە  راکێشی  زۆر  قوتابی یەکی  هەتا 
و  چاکترکردن  بۆ  ئاشکرایە چی  و  روون  کەواتە  بەسیج،  بە  ببن  و 
پێشخستنی  و  کەلوپەل  دابینی  و  قوتابخانە  ئاستی  بەرزکردنەوەی 
و  ئەربابەکان  و  بەڕێوەبەران  بۆیە  هەر  و  نامێنێتەوە  قوتابخانان 
و  تەڵەکە  و  فێڵ  دەیان  بە  ساڵێک  هەموو  قوتابخانەکان  ئەنجومەنی 
شێوازی هاندان و هەڕەشە و پاڕانەوە زۆربەی تێچووەکانی قوتابخانە 
نووسینی  کــەرەســەی  و  گــاز  تەله فون،  کــارەبــا،  ئــاو،  تێچووی  وەک 
لە  چاککردنەوەکان  و  پرینت  و  راکێشان  کەرەسەی  و  کاغەز  وەک 
رێگەی قوتابی یەکانەوە لە دایک و باوکانیان وەردەگرن و هەمیشە لە 
قوتابخانە دەوڵەتی یەکان مشتومڕێکی زۆر لەسەر دابینی ئەو تێچووانە 
بنەماڵە دەست کورت و  لە کەڵکەڵە گەورەکانی  لە گۆڕێ یە و یەکێکە 
هەژارەکانی کۆمەڵگە، کە بەداخەوە خۆکوژیی قوتابییانی لە شارەکانی 
زۆر  قوتابی یەکی  ئەوەی  بۆتە هۆی  یا  هێناوە،  بەدوای خۆیدا  واڵت 
و  دواییانە  ئەو  پێوەندی یەدا  لەم  هەر  بێڵن.  جێ  خوێندن  و  دەرس 
بەتایبەت ئەمساڵ، قوتابخانەکان خەریکن پرۆسەیەکی پارەوەرگرتنی 
بەو  ئەو پرۆسەیە  امنایی«،  ناوی »هیئت  بە  بەڕێوە دەبن  زۆرەملی 
قوتابخانەکانیان  تێچووی  ئەنجوومەنەکان  و  قوتابخانە  کە  گوێرەیە 
قوتابی یەکانیان دا  بەسەر  و  لێکداوەتەوە  بــوارەکــانــەوە  هەموو  لە 
قوتابی یەکان  ناوی  تۆماری  کاتی  مانگی خەرمانان  و  کردوە  دابەش 
لە بنەماڵەکانیانی وەردەگرن، کە ئەگەر بڕە پارەی دیاریکراو نەدەن 
زۆری  خێزانێکی  ئێستاوە  لە  بۆیە  هەر  ناکەن.  ناونووس  منداڵەکان 
سەزار  سەد  چەند  دابینی  بیری  کەوتوونەتە  تەنگ  دەست  و  هەژار 
تمەنێک بۆ ناونووسی منداڵەکانیان و بەداخەوە هەر ئەو بنەمااڵنە کە 
زۆربەیان چەند منداڵی بەرخوێندنیان هەیە، بارێکی قورسیان دەکەوێتە 
کەرەسەی  و  خوێندن  کتێبی  کڕینی  ئــەوەش  ســـەرەڕای  ســەرشــان. 
نووسین و خوێندن و جلوبەرگیش هێندەی دیکە ئەو بنەمااڵنە دەخاتە 
هەموو  مافی  پــەروەردەی خۆڕایی  قانوون دا  لە  هەرچەند  تەنگانەوە. 
مندااڵن و مێرمندااڵنە، بەاڵم لە ئیران دا هیچ قانوونێک پراکتیزە ناکرێ 
و بە شێوەی جۆراوجۆر پێشێل دەکرێ و ئیدارەکانی پەروەردەش خۆ 
بەڕێوەبەران  قوتابخانەکان دەبوێرێن و دەستی  پێداویستی یەکانی  لە 
و بەرپرسانی قوتابخاەکانیان ئاوەڵە کرودە تا هەر چۆنێک بە باشی 
دەزانن تێچووەکانی خۆیان دابین بکەن و قوتابخانەکان بەڕیوە ببەن. 
هەر بۆیە لە سۆنگەی ئەو پرۆسە و گەاڵڵەیەوە کێشە و ئارێشەیەکی 
زۆر دەستەویەخەی بنەماڵە هەژارەکان بووە و قوتابی یەکی زۆرتریش 

لە خوێندن و خۆپێگەیاندن دەبن.

پارێزگای ورمێ پێویستی
 بە ٥ هەزار پۆلی وانەوتنەوە هەیە

له  ده سپێکی ساڵی نوێی خوێندن و کرانه وه ی خوێندنگاکان له  ئێران 
و شاره کانی کوردستان  دا ، چاوه ڕوانی خه ڵک و چاالکانی فه رهه نگیی 
کوردستان له سه ر خوێندن و نووسین به  زمانی دایکی له  قوتابخانه کان 

وه کوو سااڵنی پێشوو مایه وه .
ئه گه رچی ده وڵه تی حه سه ن روحانی بە بەراورد لەگەڵ دەوڵەتەکانی 
پێش خۆی راشکاوانەتر به ڵێنی دابوو که  گه اڵڵه ی خوێندن و نووسین 
بواری جێبه جێ کردن و  ده چیته   له  زووترین کات  دایکی  به  زمانی 
بۆخۆیشی ئه و گه اڵڵه یه ی  په سه ند کرد،  به اڵم له  ده سپێکی ساڵی نوێی 
له سه ر  روحانی  قسه کانی  دەرکەوت    ئێران دا،  له    ٩-٩٦5 خوێندنی 
له و  نه ته وه  جیاجیاکان  قوتابخانه کانی  له   نووسین  و  خوێندن  مافی 
واڵته  دا، هه ر تەنیا بانگه شه ی هه ڵبژاردن بوو نه ک پرۆژ یه کی کۆنکرێت 

و یاسایی.

پارێزگایه   ئه م  گوندەکانی  قوتابخانه ی   گوتی   ورمێ  پارێزگاری  
سه عاده ت،  قوربانعه لی  هه یه .  خێرا  نۆژه نكردنه وه ی   به   پێویستیان 
له م  قوتابخانه یه ك  چه ند  كرانه وه ی   كاتی   له   ورمێ  پارێزگاری 
پێوه ره كانی  فێركردن گوتی :  ئاماژه  به  نزمبوونی   پارێزگایەدا  وێڕای  
قوتابخانه كانی  ئێمه  پێویستیی خێرایان به  نۆژه ن كردنه وه  و قایمكردن 

هه یه  و ده بێ ئاوڕی جیددی  لێ بدرێته وه .
الیه ن  له   كه   تاووتوێ كراوه كان  پێوه ره   پێی   به   گوتی   ناوبراو 
پسپۆڕانی  بواری  فێركردن و په روه رده  كراوه ، ئه م پارێزگایه  پێویستی 
هه زار   ٢ هه روه ها  هه یه ،  وانه گوتنه وه   پۆلی  هه زار   5 له   زیاتر  به  
پۆلی كۆنی  گوندەکانیش له  به ره به ری  رووخان دان و پێویستیان به  

نۆژه ن كردنه وه  هه یه .
کوردستانە  پارێزگاکانی  لە  یەکێک  ورمێ  پارێزگای  باسە  شایانی 
ئەو  ئەمنییەتی  و  پێویست  قوتابخانەی  نەبوونی  کێشەی  لەگەڵ  کە 
لە  بەتایبەت  قوتابخانەکان  زۆربەی  بەرەوڕوویە.  قوتابخانانە 
گوندەکان، لە سیستمی گەرمایی پێشکەوتوو بێ بەشن و ئەوەش بۆتە 

هۆی روودانی زۆر کارەساتی دڵتەزێن.

جێبه جێ کردنی گه اڵڵه ی 
»هیئت امنایی« قوتابخانه  ده وڵه تی یه کان

شنۆ فه تاحی 
و: ئاڵه شین

ده سپێکی قوتابخانه کان له  ئێران و
 کوشتنی زمانی زگماکی
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ــە جــیــهــان، گــۆی زەوی و  تــێــڕوانــیــن ل
دابەشکاری جۆغڕافیایی و سیاسی لەگەڵ 
زۆر راستیی تاڵ و وشک ئاشنامان دەکا. 
خــراون  پــەراوێــز  الوازان  ژینگەیەدا  لــەو 
و  خاک  خاوەنایەتیی  مافی  لە  تەنانەت  و 
ئێمەی  دابــڕێــنــدراون.  چارەی خۆنووسین 
و  شوینکەوتە  نەخشی  کۆنەوە،  لە  کورد 
ــەدوای  ل و  ــڕاوە  ب بــااڵ  بە  پاشکۆیەتیمان 
لەگەڵ  جیهان  دیکەی  نەتەوەکانی  و  گەل 
ئێمە  بووین.  ئاشنا  دیــاردەکــان  و  چەمک 
٢١دا  ســەدەی  لە  هێشتا  کۆ  و  تاک  وەک 
ئازایەتیی خۆناسین و داواکردنی ویست و 
داخوازەکانمان بە شێوەیەکی کۆنکرێت و 
تۆکمە نییە. ئێمە لە جیهانی ناسنامەکان دا 
ماندوو،  و  شەکەت  و  لێ گۆڕاوە  خۆمان 
ــە ســروشــتــی  ــان بـ ــۆمـ ــەر و خـ ــرکـ ــیـ داگـ
ــکــی شـــونـــاس بـــۆ جــیــانــاکــرێــتــەوە.  ــۆژی ل
بنچینەی  لەسەر  کردەوەکانمان  و  هــاوار 
ــواو و پــەرتــەوازەکــەمــان،  نــاســنــامــە شــێ
رێگادا  نیوەی  لە  و  نییە  گۆڕانیان  هێزی 
ــە ئــاکــامــی خــۆنــەنــاســیــن و  ــن. ل ــتـ دەوەسـ
ــا بــۆ خــۆجــیــاکــردنــەوە لە  نــەبــوونــی تــوان
رزگــاریــدەری  چــاوەڕوانــی  دیکە،  ئەوانی 
ژێر  له   مــانــەوەدا  پێناوی  لە  و  ئاسمانین 
ماتین.  و  ســەرکــز  ــرکــەران دا  ــی داگ چنگی 
لە  دەوڵــەت   ٢٠٠ بە  نیزیک  جیهانەدا  لەو 
ماوەی چەند سەت ساڵێک دا پێکهاتوون و 
گۆڕیوە.  تەواوەتی  بە  جیهانیان  نەخشەی 
سەرەخۆین  لە  زۆر  بەستێنەدا  لەو  ئێمە 
رێگا  ئۆتۆنۆمی  بە  گەیشتن  بۆ  هێشتا  و 
سیاسی یە  یەکە  لــە  مــرۆڤــەکــان  دەبــڕیــن. 
کۆمەڵگه   ماڵ،  لە  و  دەژین  جیاوازەکان دا 
سەر  کە   دەکرێن  فێر  قوتابخانەکان دا  و 
نەتەوە، کولتوور و  ئایین، رەگــەز،  بە چ  
خاکی  لەسەر  ئێمەش  کەمە نەتەوەیەکن. 
زمان،  مێژوو،  کە  دەکرێین  ناچار  خۆمان 
کولتوور و چیرۆکی نەتەوە سەردەست و 

دەوڵەتە چەتەکان بخوێنین.
ناسنامەی  چەمکی  لــە  تێگەیشتن  بــۆ 
ــد پــرســیــاریــک  ســیــاســی گــونــجــاوە چــەن
نێو  لە  و  ناناسن  بورووژێنین کە سنوور 
تۆپی  سەر  جیاوازەکانی  نەتەوە  و  گەل 
زەوی دا جێکەوتوو و باون. تۆ کێی؟ ئێمە 
کێین و خاوەنی چ رابردوو و مێژوویەکین؟ 
ئێمەمانان  بــۆ  مانایەکی  چ  ــوون  ب ــورد  ک
واڵتێکی  چ  ناسنامەی  هەڵگری  تۆ  هەیە؟ 
دایک  لە  کوێ  لە  چییە؟  دایکت  زمانی  و 
قوتابخانەی  ئایین و  بە چ  بوویی و سەر 
دینیت؟ رەگەز و پیشەت چییە و سەر بە 
ئەو پرسیارانە  نەتەوە و کولتوورێکی؟  چ 
لە  بــەاڵم  نین،  نامۆ  ئــەمــڕۆدا  جیهانی  لە 
سەردەمی کۆن دا بێ بنەما و نامۆ. کاکڵەی 
ــەو بــاســە لــە ســەردەمــە جــیــاوازەکــان دا  ئ
کــەم و زۆر رەنگ دەگــۆڕێ، بەاڵم هەناوی 
ناگۆڕێ و هەڵگری مانا و بایەخی قووڵە. 
ئەو پرسیارانە بە تێکڕا باس لەوە دەکەن، 
لەگەڵ  ئێمە یان ئەمن چ پێوەندی یەکم  کە 
ئەوانی دیکە و دەورەبەردا هەیە و لەگەڵ 
هاوبەش،  رابردوویەکی  خاوەنی  کامانە 
وەک  دوارۆژێــکــی  و  پێکەوە  ئەمڕۆیەکی 

یەکین. 
زمانی  تێکەاڵوی  وشەیەکی  ئایدێنتیتی   
ئینتێتی  و  ئیدێم  بەشی  دوو  لە  کە  التینە 
بە  »ئــیــدێــم«  یــەکــەم  بــەشــی  پێکهاتووە. 
مانای هاوشێوە، وەکوو یەک یان لێکچوو 
مانای  »ئینتیتی«  دووهــەم  بەشی  و  دێ 
تێکڕا و هەموو دەدات. ئەو وشەیە ئاماژە 
بە سەرجەم یان تێکڕا دەکات کە وەک یەک 
ئاڵوگۆڕە  لە  و  ده مێنێتەوە  هاوشێوە  و 
گەوەرەکانیش دا هەوێنی لە دەست نادات. 
کۆمەڵە  ئەندامانی  روانگەی   لە  شوناس 
ــا و  ــک، گـــەل و نــەتــەوەیــەک مــان ــێ مــرۆڤ
تێگەیشتن  دەدات.  هاوبەش  ئاماژەیەکی 
لە ناسنامە بەندە بەوەی، کە لە چ روانگە 
ناسنامە  هەڵدەسەنگێندرێ.  زانستێکەوە  و 
لە ئاستی تاک دا زیاتر بواری سایکۆلۆژی 
الیەنە  بەاڵم  دەگرێتەوە،  »خۆ«  و  ناخ  و 
کولتووری  دەرکەوتەیەکی  تێکڕاییەکەی 
»ستوارت  تێڕوانینی  لە  کۆمەاڵیەتی یە.  و 
ــە ســـەر ســێ بــازنــەی  هـــاڵ« نــاســنــامــە ب

ــەش دەکـــرێ. یــەکــەم ئەو  زەمــەنــی دا دابـ
وەری  لەدایکبوون  بە  مــرۆڤ  کە  بەشە 
و خاوەن  تــەواو  تاکێکی  و وەک  دەگــرێ 
تێکۆشان  و  ــاری  ــی زان تێگەیشتن،  هــزر، 
لە  بریتی یە  بــازنــە  ــەم  دووهـ هەڵگریانە. 
بازنەی  وەک  کە  کۆمەاڵیەتی،  بەستێنی 
نییە،  ئــوتــومــاتــیــک  و  ســروشــتــی  ــەکــەم  ی
و  دیکە  ئەوانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  بەڵکو 
سەمبول،  ــرێ.  دەگـ شكڵ  دەورووبـــــەردا 
ــارا و  ک قــۆنــاخــەدا  لــەو  بــایــەخ و ماناکان 
لە  بــاس  سێهەم،  بــازنــەی  شــوێــنــدانــەرن. 
زۆر  کــە  ــات  دەکـ پۆستمۆدێڕن  ــازنــەی  ب
کۆکراوە و تۆکمە نییە، بەڵکو پەرتەوازە و 
لێکدابڕاوە. ئەو جۆرە لە ناسنامە لە چەند 
لەگەڵ  رەنــگــە  کــە  پێکهاتوە  ژێــرشــونــاس 

یەکتردا ناتەبا بن. 

 ناسنامە رەوتێکە کە بەردەوام لە ئاکامی 
دەرەکــی یــەکــان،  و  نێوخۆیی  پێوەندی یە 
سروشتی ژینگە و تێڕوانینی ئەوانی دیکە، 
ئانالیز  لــە  روخــســار دەگـــۆڕێ. شــونــاس 
نێوەرۆک،  ســەر  بە  کــردن دا  هەلالجی  و 
دەکــــرێ.  ــەش  ــ دابـ رەوت دا  و  ــەوارە  ــ ــ ق
لە  کۆنکرێت  تاریفیکی  و  شــیــکــردنــەوە 
ناسنامە  گرانە.  کارێکی  مرۆڤ  ناسنامەی 
خاوەنی  کە  مۆدێڕنە،  سەردەمی  پرسێکی 
لە  جــیــاوازە.  روخــســاری  و  رەهەند  زۆر 
ســەردەمــە کــۆنــەکــان دا مــرۆڤــەکــان وەک 
بنەماڵەکان  و  بچووک  کۆمەڵە  ئەندامی 
جۆرە  هیچ  شوناسیان  و  ناسنامە  لەسەر 
ئاکامی  لە  نــەبــووە.  گومانیان  و  پرسیار 
گەشەکردنی کۆمەڵگه ، روودانی ئاڵوگۆڕی 
مرۆڤەکان،  ژیانی  بەستێنی  لە  بنەڕەتی 
ــی و  ــخــراوەی ــک ــی ژیــانــی رێ ــدن ــەرەســەن پ
ــاســی مـــرۆڤـــەکـــان پــەلــی  ئـــیـــداری، شــون
هاویشت و لق و پۆپی زیاتری لێ کەوتەوە. 
جیاواز،  بناخەی  لەسەر  مرۆڤەکان  کاتێک 
ئــابــووری یــان  و  جۆغڕافی  چــوارچــێــوەی 
مێژووی  و  کــرد  دەستنیشان  خۆیان  بۆ 
ــەوە، تــێــڕوانــیــان لــەســەر  ــتـ ــان داڕشـ خــۆی
درێژەی  لە  گۆڕا.  دیکە  ئەوانی  و  خۆیان 
نووسینی  بۆ  تەنیا  زمــان  رەوتـــەدا،  ئــەو 
کتێب و داڕشتنە ئایینی یەکان بەکار نەهات 
و  رووداو  نووسینی  ئامرازی   بە  بوو  و 
ــردوو،  راب سێحرێک  بە  و  زانیاری یەکان 
لە  بەستەوە.  پێکەوە  داهاتووی  و  ئەمڕۆ 
ماناکان  و  باس  مرۆڤ دا  ژیانی  بەستێنی 
ناکرێنەوە.  جیا  یەکتر  لــە  ــی  ــەواوەت ت بــە 
ــەدا  ــەوەی ــدن ــن ــەو خــوی ــر تــیــشــکــی ئـ لــە ژێـ
ــەر  دەورووب لە  مرۆڤێک  تاکە  ناسنامەی 
خۆم  لە  پرسیار  کاتێک  ناکرێتەوە.  جیا 
لەگەڵ  بێگومان  کێم؟«  ئەمن  دەکەم، »کە 
لە  و  گرێدراوە  کێین؟«  »ئێمە  پرسیاری 
بەستینی کۆمەاڵیەتی، ئێتنیکی، کولتووری، 
بە  هتد  و  ژیان  ناوچەی  و  زمان  ئایینی، 

یەک دەگەن. 
ــان کــۆدا  ــاک یـ نــاســنــامــە لــە ئــاســتــی تـ

ژیـــنـــگـــەی  و  تـــوخـــم  لـــێـــکـــگـــرێـــدراوی 
پێوەندی یەکانی نێوان »خۆ« و »ئەوانە«. 
کۆمەاڵیەتی،  ــدە  ــەن داوب لــەگــەڵ  ناسنامە 
زمانەوانی یەکان دا  و  ئایینی  کولتووری، 
ژیانە،  هەوێنی  و  مانا  گرێدراوە. شوناس 
ــی و  بــۆیــە بــە بــابــەت و مــاتــڕیــاڵــی الوەکـ
شوناس  ناکرێتەوە.  پڕ  جێگای  ــی  دەرەک
ــۆ و  ــەڵ خـ ــەگـ ــە دیـــالـــۆگ لـ تــێــکــەڵــێــکــە لـ
ئەندامی  ئێمە وەک  وێنە  بۆ  دەوروبــەردا. 
وەک  دیکە  ئەوانی  یان  کورد  کۆمەڵگه ی 
یان  ــورک  ت فـــارس،  کۆمەڵگه ی  ئــەنــدامــی 
سەرەکی یەکانی  ماددە  و  هەوێن  عەڕەب، 
مێژوو،  زمـــان،  وەک  ژیــان  بــۆ  پێویست 
شوێنی لەدایکبوون، کولتوور و ئایین  لە 
بنەڕەتی  بەشێکی  وەردەگــریــن.  کۆمەڵگه  
ــامــەی ئــێــمــە لە  لــە بــەســتــێــنــەکــانــی نــاســن

بەتایبەت  و  کۆمەڵگه دا  و  ئێمە  پێوەندی 
خــۆیــان  ــای  مــان ــەدا  ــک دی ــی  ــەوان ئ و  ئێمە 
ناسنامە  و  شوناس  بازنەی  وەردەگـــرن. 
دەکەوێتە  ســەردەم دا  و  کات  بەستێنی  لە 
ــوگــۆڕەکــان، بــەاڵم  ــاڵ ــنــەواری ئ ــر شــوێ ژێ
تێکڕایی،  نــاســنــامــەی  جــەوهــەری  خــاڵــی 
مرۆڤ  وەرناگرێ.  گــەورە  وەرچەرخانی 
گیانلەبەرێکە، کە هەلالجی خۆی دەکات و 
لێکدانەوەی لەسەر خۆی هەیە. ناسنامە لە 
بنەڕەت دا چیرۆک و گێڕانەوەی خۆمان لە 
رووداو، دیاردە و خۆمانە، کە واڵمی  ئەو 

پرسیارە تاوتوێ دەکات، کە ئێمە کێین؟ 
ــۆژی،  ــۆل ــک ــامــە لـــە بـــــواری ســای ــاســن ن
ئایینی،  کولتووری،  سیاسی،  کۆمەاڵیەتی، 
رەگەز، پیشە و هتد لێکدراوەتەوە. لە پەنا 
وەک  دیکە  چەمکی  زۆر  ناسنامە  چەمکی 
و  هــاوواڵتــی  نەتەوایەتی،  نــەتــەوە،  گــەل، 
نیشتمانی زەق دەبنەوە. لە خوێندنەوەیەکی 
پێوەندی یە  بەرهەمی  ناسنامە  ســاکــاردا، 
کۆرپە  پێوەندی  بە  کە  کۆمەاڵیەتی یەکانە، 
دەســت  مــاڵ  ئەندامانی  باقی  و  دایــک  و 
پێ دەکا و پەل بۆ کۆمەڵگه  و گۆڕەپانێکی 
ــژێ. شــونــاس لــەگــەڵ  ــ ــاوێ ــ بــەریــنــتــر دەه
ئاماژە  تێکڕایی  و  تاک  ئاستی  لە  ئــەوەی 
لە  کێم،  ئەمن  یــان  ئێمە  کە  دەکــات  بــەوە 
هەمانکات دا دەریدەخات کە ئێمە یان ئەمن 
کێ نین. به  واتایەکی دیکە خاڵی بەرامبەر 
لە  کە  ــەوە،  ئ یا  ــەوان  ئ ئەمن،  یا  ئێمە  بە 
جیاوازە  خۆمان دا  لەگەڵ  بــەراوردکــردن 
جیاوازی یە  ئەو  نییە.  ئێمە  هاوشێوەی  و 
لە شکڵ و شێوەی جیاوازدا دەردەکەوێ 
کە لە کۆن دا لە زمان و ئاخاوتن دا زیاتر 

رەنگی داوەتەوە.
زەقی  بە  سیاسی  و  تێکڕایی  ناسنامەی 
بە  و  تایبەت  سایکۆلۆژی  شوناسی  لــە 
تاک جیا دەبێتەوە و سنووری پێوەندی یە 
ــڕێ. شــونــاســی  ــ ــەکــان دەبـ ــەتــی ی کــۆمــەاڵی
نێوان  جیاکەرەوەی  لوتکەی  بە  سیاسی، 
ــەوان یــان دۆســت و دوژمــن بە  ئێمە و ئ
ئەژمار دێ. ئەو پێوەندی یە پاسیڤ نییە و 

لە کردەوەدا ئەکتیڤ و کارایە. ناسنامەی 
کــات  بەستێنی  ــە  ل تــێــکــڕایــی  و  ســیــاســی 
ــرێ. ئــەو جــۆرە لە  و مــێــژوودا شكڵ دەگ
ــار و  هــەوداکــانــی رۆژگـ لــەگــەڵ  شوناسە 
سەمبول  چیرۆک،  و  تێکەڵە  رووداوەکــان 
تێکڕاییەکان  یان  نەتەوەییەکان  رەمزە  و 
سەمبول،  دیکە  واتایەکی  بە  لەخۆدەگرێ. 
شكڵگرتنی  لە  گشتی یەکان  کۆدە  و  رەمز 
لەسەر  دەگێڕن.  گــەورە  رۆڵی  شوناس دا 
دیکە  ئەوانی  سیاسی،  شوناسی  بناخەی 
نەتەوە  و  گــەالن  دەکرێنەوە.  جیا  خۆ  لە 
و  جیاواز  شێوازی  بە  خاوەن دەوڵەتەکان 
بە دوای  بــەردەوام  لە سەردەمی کۆنەوە 
وێنەی خۆیان دا گەڕاون و بۆ باشترکردنی 
ئەفسانە و چیرۆک  بۆ  پەنایان  وێنەکەیان 
بردووە. مرۆڤەکان لە رێگای دۆزینەوە و 
گەشەپێدانی شوناسی هاوبەش خوازیارن 
ــەرزی بــوونــی ئەم  کــە القــیــان لــە ســەر ئـ
جیهانە قایم و پتەو بکەن. لە ژێر تیشکی 
بناوانی  و  بنج  سیاسی  ناسنامەی  تیۆری 
جیهان  ئەمڕۆی  کێشەی  و  قەیران  زۆر 
بەشێکیان  بــۆ  چــارەســەر  و  دەنــاســرێــن 

دەستنیشان دەکرێ.  
چەمکی شوناس، دۆست و ئەوانی دیکە 
دوژمــن  و  نەرێنی  نــێــوتــڕاڵ،  فــۆڕمــی  لــە 
جیهانی دا  و  ناوچەیی  لۆکاڵی،  ئاستی  لە 
لە  ــارا  ک نەخشی  و  رۆڵ  و  ــەون  ــ دەردەک
ئاشتی  گەالن،  دەوڵەتان،  نێوان  پێوەندی 
سەردەمی  لە  وینە  بۆ  دەگێڕن.  شەڕدا  و 
ــەن و  دوو جــەمــســەری دا هــەر دووک الی
تەنانەت دەوڵەتانی هاوپەیمان بە چاوێکی 
سیاسەتی  و  ــردەوە  ــ ک لــە  دوژمــنــکــارانــە 
ــی. شایانی  ــ دەڕوان بــەرامــبــەریــان  الیــەنــی 
و  شــارەزا  ژمــارەیــەک  کە  ئاماژەپێکردنە 
شوناس  بە  زۆر  گرینگیی  خاوەن بیروڕا 
پێوەندی یە  بە  تایبەت  لێکۆڵینەوەکانی  لە 
نێودەوڵەتی یەکان نادەن. بە وتەی کەسێکی 
پێویستی  سەرمایەداری  نیزامی  شــارەزا، 
بە  بەرامبەردا  لە  دوژمن.  نەک  بازاڕە  بە 
خــاوەن بــیــروڕا،  زۆر  تيڕوانینی  گــوێــرەی 
ژیان  درێژەدانی  بۆ  مرۆڤەکان  و  مرۆڤ 
و  شوناس  بە  پێویستیان  نــان  لە  بێجگە 
زۆر بابەتی دیکە هەیە. شوناسی سیاسی، 
و  تاریفکردنی  تەنیادەزگای  بە  ــەت  دەوڵ
دیاریکردنی ناسنامە نازانێ. لەو روانگەوە 
گەل و نەتەوەکان و تەنانەت کەمەنەتەوە و 
ئایینەکان بەشێکی کارا و دیاری وێنەکەن 
لە  ناسنامە  بخرێن.  ــز  ــەراوێ پ نــاکــرێ  و 
دامرکاندنەوەی  و  هەڵخڕاندن  بەستێنی 
قەیرانەکان دا شوێندانەرە و بە فاکتەرێکی 

دیار دەناسرێ.
خوێندنەوەی  و  لێکدانەوە  گوێرەی  بە 
ــێ« شـــــارەزا لـــە پــرســی  ــارلـ ــۆ هـ ــه ــل »وی
نێودەوڵەتی یەکان،  پێوەندی یە  و  ناسنامە 
لێکۆڵینەوە  سارد  شەڕی  کۆتایی  لەپاش 
لــەســەر شــونــاس و ئــەوانــی دیــکــە زیاتر 
ــە چەقی  ــۆت کــەوت ــک  ــە جــۆری ب ــــوون و  ب
کۆتاییەکانی شەڕی  مرۆڤی یەکان.  زانستە 
هەڵخڕانی  مانای  بە  مرۆڤایەتی  بۆ  سارد 
و  ناسنامە  بۆ  ئۆگری  و  هەست  زیاتری 
مافەکان  و  کولتووری  سیاسی،  شوناسی 
بــە ئــەژمــار دێـــت. بــە واتــایــەکــی دیــکــە لە 
دۆخی تازەدا بە فۆڕم و شێوازێکی دیکە 
ئــەوان  و  ئێمە  نــێــوان  جــیــاوازی یــەکــانــی 
جیاوازیی  زەقبوونەوەی  بۆ  خوێندرانەوە. 
بە  پێویستمان  ئێمە  ناسنامە،  و  شوناس 
کە  دیکەیە  ئەوانی  لە  تێگەیشتن  و  بوون 
لە  و  کۆمەاڵیەتی  خۆناسینی  بەستێنی 
خەڵکێک  کۆمەڵە  سیاسیی  درێژخایەن دا 
تاریفێکی  لە  دیکە  ئەوانی  دەکــات.  ئامادە 
کــرداری دا  بازنەی  لە  ناسین  بۆ  گشتی دا 
پێویستیان بە وردبوونەوەیە. دەکرێ ئەو 
و  نەرێنی  نێوتڕاڵ،  خانەی  لە  ئــەوان  یان 
لەسەر  بگرن.  جێ  دوژمــن دا  کۆتایی دا  لە 
لە  بــەســەرهــاتــەکــان،  و  رووداو  بناخەی 
کەمایەتیی  یــان  زۆرایــەتــی  زەینی  و  بیر 
کۆمەڵگه دا وێنەیەک لە دوژمنی راستەقینە 
کە  دەخوڵقێ،  نادیار  و  مەزەندەکراو  یان 
واڵتان  و  نیشتمانی  ئاسایشی  پرسی  بۆ 
ــگــای  ــرێ. لـــە رێ ــ ــی ــ ــێ وەردەگ ــ ــوودی ل ــ سـ
ــی روخــســاری  ــردن ــک ــاری ــدن و دی ــاســان ن
دوژمن قەیران و رووداوەکان باشتر مانا 
و  بەرەنگاربوونەوە  پرسی  و  دەکرێنەوە 
زیاتر  رووبەڕووبوونەوە  بۆ  ئامادەکاری 

زەق دەبێتەوە. لە کۆمەڵگه ی مرۆڤایەتی دا 
پێوەندی نێوان ئێمەی باش و خاوەن ماف 
شەڕ،  و  خەراپە  نوێنەری  ئەوانی  لەگەڵ 
دەبەستێ.  چەق  رەوایەتی  بنەمای  لەسەر 
زۆربــەی  دیــاردەیــەدا  ئەو  تیشکی  ژێر  له  
تەنانەت  و  بێ دەوڵەت  گەالنی  و  دەوڵــەت 
بەرامبەریان  الیەنی  رزگاریدەرەکان  هێزە 
بە نوێنەری خەراپە و وێرانی دەناسێنن و 
مافی بەرگریی و پەالماردان بۆ خۆیان بە 

رەوا دەزانن. 
گەشەکردنی  سەردەمی  لە  کــوردەکــان 
هەستی  پەرەسەندنی  و  نەتەوایەتی  بیری 
زمانی  بەکارهێنانی  تەنانەت  و  نیشتمانی 
ــەی  زۆرب دوای  لــە  خۆناسین دا  و  ــک  دای
ــوون. نــاســنــامــەی  ــ گـــەالنـــی نــاوچــەکــە بـ
سیاسیی کوردان پەرتەوازە و ناکۆنکرێتە. 
کوردەکان خاوەنی دەوڵەتی خۆیان نین و 
لە 5٠٠  زیاتر  ماوەی  لە  ئەوان   نەبوون. 
چارەنووسی  تووشی  رابـــردوودا  ساڵی 
بوون و هێشتا  زیاتر  دابەشبوونی  و  تاڵ 
نەبووە.  دەستەبەر  مافەکانیان  النیکەمی 
دەسەاڵتی  و  ئاسەنگەر  کــاوەی  چیرۆکی 
مادەکان کاریگەریان لەسەر ئەمڕۆی کورد 
لە پرسی خەباتی رزگاریخوازی دا  نییە و 
هەڵکەوتی  نابەخشن.  کۆنکرێت  مانایەکی 
کوردستان،  ژێئۆپۆلیتیکی  و  جۆغڕافیایی 
شکڵگرتنی  چــۆنــایــەتــی  و  جـــۆر  ــەســەر  ل
ــوردان  ک سیاسیی  شوناسی  و  ناسنامە 
بووە.  شوێندانەر  بەرچاو  رێژەیەکی  بە 
مێژووی شەڕە کۆنەکان، رێژەی پەالمارە 
کــوردان،  بۆ ســەر خاکی  دەرەکــی یــەکــان 
زاڵبوونی نەتەوە و دەسەاڵتی ئەوانی دیکە 
لە کوردستان تەگەرە و کۆسپی لە بەردەم 
گەشەکردنی سروشتی ناسنامەی تێکڕایی 
کوردانی خوڵقاندوە. ژیان له  ژێر دەسەاڵتی 
بە  چــەوســانــەوە  تەنانەت  و  چەوسێنەر 
ناوی خوا و ئایین لە ماوەی سەدان ساڵ 
دەسەاڵتی  دوو  نێوان  لە  دابەشبوون  و 
عوسمانی و پێرسیا)ئێرانی کۆن( و دواتر 
پرسی  سوریەدا  و  عێڕاق  ئێران،  تورکیە، 
ژێر  له   کــردوە.  ئاڵۆز  کوردیان  شوناسی 
پاڵەپەستۆی زۆرداران و پەرتەوازەبوونی 
شێوەیەکی  بــە  ــان  ــوردەک ک نــێــوخــۆیــی دا، 
ئــەوانــی  بــەرپــەرچــی  تۆکمە  و  کۆنکرێت 

دیکەیان نەداوەتەوە.
ــەی کـــــــوردان لـــە ســـەردەمـــی  ــ ــاوچ ــ ن
دامەزرانی  و  رووناکبیری  و  گەشەکردن 
دەســەاڵتــی مــۆدێــڕن، لــە زۆر بــابــەت و 
دیاردە دوور بووە. ئەوان لەپاش زۆربەی 
ئــاگــادار  نــاوچــە  گــەالن و خەڵکی دیــکــەی 
سیستمی  چۆنایەتی  و  جۆر  شــارەزای  و 
مــۆدێــرن، مێدیا و  پــــەروەردەی  ــدارە،  ــی ئ
دین  کارتێکەری  ژێر  له   بوون.  سیاسەت 
ــەکــان زیــاتــر  ــااڵدەســت ــەوە ب ــەت و بــیــری ن
و  ئەم  پاشای  و  خەلیفە  شوێنکەوتووی 
مۆدێرنیش دا  ســەردەمــی  لــە  بـــوون.  ئــەو 
ــدەوار لـــە ژێــــر نـــاوی  ــ ــن ــ ــوی ــ تـــوێـــژی خ
سەرمایەداری  کۆمۆنیزم،  سۆسیالیزم، 
ئاسانی  بە  گڵۆبالیزم  رەوتــی  تەنانەت  و 
کــراون.  دەستەمۆ  دیکە  ئەوانی  الیــەن  لە 
عەڕەبەکان، فارسەکان، تورکەکان بە تێکڕا 
لە دین و ئایدۆلۆژی یەکانی دیکە کەڵکیان 
دیــواری  بۆ  بەرهەڵێخیان  و  وەرگــرتــووە 
هەڵچنیوە.  خۆیان  ناسنامەی  لــەرزۆکــی 
ــن، رەگـــەز، سنووری  ــاوی دی ن ئــەوان بە 
رەنــگــاوڕەنــگ  چەمکی  زۆر  و  دەستکرد 
خەڵکی  و  نەتەوە  زۆر  و  کــورد  تەنانەت 
کــردوە.  دەستەمۆ  و  کۆنتڕۆڵ  دیکەیان  
کوردەکان لەو نێوەدا لە دین و دەسەاڵتە 
دینی یەکان و هەروەها دەسەاڵتی دەوڵەتی 
تەنیا  ســەردەســتــەکــان  نــەتــەوە  مۆدێڕنی 
پێ بەخشەرا.  ژێرچەپۆکیان  و  کەلەپچە 
ئەگەرچی کەسانی وەک خانی لە نووسین 
و شێعرەکانیان دا ئاماژە بە دەردی کوردان 
کــورد شـــارەزای  تێکڕای  بــەاڵم  ــەن،  دەکـ
شوناسی خۆی نەبووە و ئاگاداری لەسەر 
هتد وەک  و  کولتور، خاک  مێژوو،  زمان، 

پێویست نەبووە. 
دڕێژه ی هه یه ...

ده بنه وه ،  باڵو  ئــازاد »دا  »بیروڕای  له   وتارانه ی  ئه و 

ته نیا سسده ربڕی بیروڕای نووسه ره کانیانه .

بیروڕای ئازاد

،،ناسنامە لە ئاستی تاک یان کۆدا لێکگرێدراوی توخم و ژینگەی 
داوبەندە  لەگەڵ  ناسنامە  »ئەوانە«.  و  »خۆ«  نێوان  پێوەندی یەکانی 
گــرێــدراوە.  زمــانــەوانــی یــەکــان دا  و  ئایینی  کــولــتــووری،  کۆمەاڵیەتی، 
شوناس مانا و هەوێنی ژیانە، بۆیە بە بابەت و ماتڕیاڵی الوەکی و 
و دەوروبەردا ،،دەرەکی جێگای پڕ ناکرێتەوە. شوناس تێکەڵێکە لە دیالۆگ لەگەڵ خۆ 

هەڵوێستەیەک لەسەر ناسنامە و شوناسی سیاسیی کورد
 )به شی یه که م(

عه زیز شێخانی
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ساڵی ١٣٨٤ روخسارێکی نه ناسراو یان که متر 
به   ئه حمه دی نژاد،  مه حموود  نــاوی  به   ناسراو، 
به   فـــه زای سیاسی و  کــردنــی  دووجــه مــســه ری 
به   بوو  سه رمایه ،  و  هێز  بنیاته کانی  پشتیوانی 
 ٨ ــاوه ی  م له   که   که سێک  ئێران.  سه رکۆماری 
ساڵ سه رکۆماری دا، زیانێکی گه وره ی له  هه موو 
دا. به   ئێران  ئابووریی  له   به تایبه ت  بواره کان و 
قسه ی زۆرێک له  کارناسانی پێوه ندیدار، ده وڵه تی 
ساڵه ی   ٨ شــه ڕی  له   زیاتر  زۆر  ئه حمه دی نژاد 
ئێران-عێراق زیانی به  ئابووریی ئێران گه یاندووه . لێره دا گونجاو له گه ڵ باسه که  دا، 

باسی هه ندێک له  تایبه تمه ندی یه کانی ده وڵه تداریی ئه حمه دی  نژاد ده که ین:
١(ئه حمه دی نژاد که  بوو به  سه رکۆمار، ئه زموونێکی ئه وتۆی له  به ڕێوه به ریی 
و کاری سیاست دا نه بوو؛ باوه ڕی به  کاری کارناسانه  له  به ڕێوه به ریی واڵت دا 
نه بوو و له  ده ره وه ی عورفه  باوه کان و رێوشوێنه  مۆدێڕنه کان، ئیداره ی واڵتی 
و  کێشمه کیش سازکردن  بۆ  بوارێکی  ئــه وه ش دا سیاسه تی وه ک  له گه ڵ  ده کرد. 
دژبه ری کردن، چاو لێ ده کرد و به کاری دێنا، نه ک بوارێک بۆ لێک تێگه یشتن و 
له   به  واتایه کی دیکه  زۆر تاک ره هه ندانه   له گه ڵ ئه وی دیکه .  ته عامول و سازان 
سیاسه تی ده ڕوانی و بێجگه  له وه ش بۆ گه وجاندنی خه ڵک تێمێکی مێتافیزیکیشی 
پێده دا و زۆر جار ئیدیعای ده کرد که  له  غه یبه وه  ئیلهامی بۆ دێ و له  ژێر رێنوێنی 
که   مه علوومه   شیکردنه وانه  به م  ده با.  به ڕیوه   واڵت  غه یب دا  دنیای  ئیلهامه کانی 
که سێک به م تایبه تمه ندی و وه همانه وه ، ئه گه ر گرینگترین پۆستی ئیجرایی واڵت 

وه ئه ستۆ بگرێ، واڵت تووشی چ کاره ساتگه لێک ده کا.
٢(داهاتی نه وتی ئێران له  ٨ ساڵه ی ده وڵه ته کانی ئه حمه دی نژاد دا ٧٠٠ میلیارد 
مودیریه تێکی  پالن و  ئه ندیشه  و  به   ده کرا  که   ئه فسانه یی  داهاتێکی  بوو.  دۆالر 
دروست، واڵتێکی پێ بنیات بنرێ و  ئابووری یه کی پێ ببوژێته وه  و خه ڵکیش له  
خێروبێراتی به هره مه ند بن. به اڵم به پێچه وانه ،  ئه حمه دی نژاد به  فکر و مودیریه تێک، 
حکوومه تداری دا  ئه مڕۆییه کانی  رێوشوێنه   و  عــورف  هه موو  ده ره وه ی  له   که  
جێ ده گرێ، هه موو ئه و داهاته ی به  فیڕۆ دا و به شێکی گه وره شی بێ جێ کرد. 
کاتێک ئه حمه دی نژاد ده سه اڵتی جیبه جێ کردنی راده ستی حه سه ن روحانی کرد 
ئابووریی  له سه د و رێژه ی گه شه ی  له  ٤٠  زیاتر  ئابووری،  رێژه ی هه اڵوسانی 
قه یراناوی  و  تێک ته پیو  ئابووری یه کی  کورتی  به   بوو.  له سه د   ٦ مه نفی  ئێران 
راده ستی ده وڵه تی دوای خۆی کرد. راده ی وێرانی یه کانی ده ورانی ئه حمه دی نژاد 
ئه وه نده  زۆرن که  هه وڵ و تێچویه کی زۆری ده وێ که  ئێران له  ژێر باریان ده ربێ 

و پشت راست بکاته وه .
٣(ئه حمه دی نژاد له  ژێر تیشکی ئه و پێناسه یه ی بۆ سیاسه تی هه بوو، که لێنێکی 
هه وڵێکی  که   که لێنێک  کرد.  دروســت  ئێران دا  له   سیاسی  و  کۆمه اڵیه تی  قووڵی 
زۆری ده وێ که  تا راده یه ک پڕ بکرێته وه . به م هۆیه یه  که  به شێک له  ئه کته رانی 
سیاسه تی  بواری  له   ده که ن.  نیشتمانی«  »ئاشته وایی  له   باس  ئێران  سیاسه تی 
ده ره کی و له  ئاستی نێونه ته وه یی دا گوتارێکی هێرشبه رانه  و کێشه خوڵقێنی هه بوو 
بکا  یه کگرتوو  ئێران  هه مبه ر  له   نێونه ته وه یی  کۆمه ڵگه ی  که   وایکرد  ئه مه ش  و 
ئاستی  له   ئێران  و  سه پان  ئێران دا  سه ر  به   زۆر  گه مارۆیه کی  ئه نجام دا  له   و 

نێونه ته وه یی دا ته ریک که وته وه . 
له  ده زگای قه زایی  له  هه مووی ئه وانه ش، ئێستا په روه نده گه لێکی زۆر  بێجگه  
ئێران له  دژی ئه حمه دی نژاد له  ئارا  دان که  ئه گه ر به  جیدی لێپرسینه وه ی لێ بکرێ، 
هیچ دوور نییه  که  ئه حمه دی نژاد سااڵنیكی زۆر بکه وێته  زیندان. پرسیار ئه وه یه  
به و کارنامه  شکست خواردوو و زیانباره وه ،  به و شیکرنه وانه ی سه ره وه  و،  که  
چۆن ئه حمه دی نژاد تا ئێستاش ئه کته رێکی سیاسه تی ئێرانه  و به  قسه ی زۆرێک له  
ئوسوولگه راکانیش شانسی ده نگ هێنانه وه ی له  باقی به ربژێره کانی ئوسوولگه را 
زیاتره ؟ ته نانه ت چاالکانێکی ریفۆرمخواز، راده ی ده نگی ئه حمه دی نژاد له  حاڵه تی 

رێگری نه کردنی له الیه ن خامنه ییه وه ، به  ١5 میلیۆن ده نگ ده خه مڵێنن!
 له  واڵتانێک که  خاوه نی سیستمێکی ته ندروستی ده سه اڵتدارین، یه که م: که سانی 
ده سه اڵتیش  سوکانی  ئه گه ر  ــه م:  دووهـ ســه رکــار.  نایه نه   ئه حمه دی نژاد  وه ک 
چونکه   بکه ن؛  قانوون شکێنی  ئه وه نده   که   پێ نادرێ  مه جالیان  بگرن  به ده سته وه  
ده زگاگه لێکی به هێزی چاوه دێری هه ن و ده سه اڵتداران به  به رده وامی کۆنتڕۆڵ 
ئه وا  بدا  ال  قانوون  له   ده ســه اڵت دا  پێگه ی  له   که سێک  ئه گه ر  سێهه م:  ده کرێن. 
ســه ره ڕای  ئێران دا  له   به اڵم  ده درێ.  سزا  و  ده کــرێ  لێپرسینه وه   رووبــه ڕووی 
ئه و هه موو زیانه  گه ورانه ی له  هه موو بوراه کانی ژیانی مرۆڤی له  ئێران داوه ، 
ئه کته رێکی کاریگه ره  و زۆر رووهه ڵمااڵوانه  بۆ جاری سێهه م چاوی  هێشتاش 
له  کورسی سه رکۆماری یه ! پرسیاره که  ئه وه یه  که  چۆنه  به و حاڵه وه  هێشتا چه ند 

میلیۆن ده نگی له  کۆمه ڵگه  دا هه یه ؟! 
ئێران، کۆمه ڵگه یه کی  ئه وه یه  که  کۆمه ڵگه ی  ئه و دیارده یه   گرینگترین هۆکاری 
ئێران دا  له   په ره نه سه ندووی سیاسی یه . په ره نه سه ندوویی سیاسی و ئه وه ی که  
حیزبی به هێز بوونیان نییه  و سیاسه تی ئێران به  شێوه یه کی مۆدێڕن به دامه زراوه یی 
نه بووه ، وایکردووه  که  که سانێکی پۆپۆلیستی وه ک ئه حمه دی نژاد خه ڵک چه واشه  
لێره دا ناکرێ فاکته ری  بکه ن و سه رنجی خه ڵک بۆ الی خۆیان راکێشن. دیاره  

له خواره وه  بوونی ئاستی تێگه یشتنی خه ڵکیش نادیده  بگیرێ. 
ئه حمه دی نژاد له  خولی یه که می هه ڵبژاردنه کانی سه رکۆماریی ٨٤ دا ٤ میلیۆن 
ده نگی هێنا، به اڵم له  خولی دووهــه م دا به  زۆر هۆکار و یه ک له  گرینگترینیان، 
پشتیوانی و رانتی بنیاته کانی هێز و سه رمایه ، بوو به  سه رکۆمار. له  ساڵی ٨٨یش دا 
به  هه ڵبژاردنێکی ساخته  کرایه وه  سه رکۆمار. له  ساڵی ٩٢ دا سه عیدی جه لیلی که  
زیاتر له  هه موو کاندیداکانی دیکه  له  هێلی فکری و سیاسیی ئه حمه دی نژاد نزیک 
بوو، ٤ میلیۆن ده نگی هێناوه . ئه مه  نیشان ده دا که  ئه گه ر ئه حمه دی نژاده کان له  
رانتی هێز و سه رمایه ی ناوکی سه ختی حاکمییه ت به هره مه ند نه بن، ئه وا راده ی 

کاریگه ری و مانۆڕدانیان له  کۆمه ڵگه  داده به زێ. 
که   بڵێ  ئه حمه دی نژاد  به   تریبوون  پشت  له   بوو  ناچار  خامنه یی  که   ئێستا 
و  دامــاڵــدراوه   رانته   ئه و  زۆری  به شێکی  له   ئه حمه دی نژاد  مه که ،  کاندید  خۆت 
له گه ڵ  گونجاو  و   جیاواز  شێوازێکی  به   به اڵم  ره فسه نجانی،  و  خاته می  وه ک 
له سه ر  دانیشتن  خه ونی  که   گوترا  پێی  ئه حمه دی نژاد،  سه رکێشی  تایبه تمه ندیی 

کورسی سه رکۆماریی بۆ جاری سێهه م، له  مێشکی خۆی به رێته  ده ر.

دیارده ی ئه حمه دی نژاد

داهێنانەکانی  ئاڵۆزترین  لە  یەکێک  زمــان 
و  سەرنجراکێش  رازێکی  هاوکات  مرۆڤە، 
و  لیکۆڵینەوە  ــواری  بـ سەختی  گــرێ یــەکــی 
بۆچی  بووە؟  پەیدا  زمان  چۆن  تێڕامانیشە، 
دروست  پەیوەندی  هۆکاری  بە  بووە  زمان 
دەنگ  لێک گرێدانی  پرۆسەی  چۆن  و  کردن 
دەستی  وشەسازی  و  رستەسازی  واتــا،  و 
لەو  بـــەردەوامـــە؟  تائێستاش  و  پــێــکــردووە 
کە  بنەڕەتی یانەن  و  ســەرەتــایــی  پرسیارە 
ــردووە،  ک ســەرقــاڵ  بەخۆیەوە  زمانناسانی 
پێشکەوتنی  و  گەشە  لــەگــەڵ   هاوهەنگاو 
چوارچێوەی  لە  تەنیا  زمــان  مرۆڤایەتی دا 
ــێــکــەوەکــردن دا  ــدی پ ــوەن ــەی هــۆکــارەکــانــی پ
نەماوەتەوە و لە کۆنتێکستی جیاواز دا رۆڵ 
کارەکتەری  و  گــۆڕیــوە  خــۆی  ماهیەتی  و 
نموونە  بۆ  کــردۆتــەوە،  تاقی  جــۆراوجــۆری 
زمان لە تێروانینی یەکەم دا رۆڵێکی مەدەنیانە 

دەگێڕێ و پانتایی پێک گەیشتن، لێک تێگەیشتن 
ــدی دروســــــت کـــردنـــی نــێــوان  ــوەنـ ــێـ و پـ
مێژوویی  گۆڕانکاری یە  لەگەڵ  مرۆڤەکانە. 
زمان  مۆدێرن دا  دنیای  لە  سیاسی یەکان،  و 
دەبێتە  و  دەپــۆشــێ  سیاسی یانە  بەرگێکی 
مەیدانی جیاکردنەوەی سنوورەکانی دەوڵەت 
کایە  لە  پشکداری  و  بەشداری  و  نەتەوە  ـ 
بە  دەبەخشێ  ــەتــی  رەوای و  سیاسی یەکان 
ــە فــۆرمــێــکــی ئــیــداری و  هـــاوواڵتـــی بـــوون ل
بەو  ئاماژە  دەتوانین  نموونە  بۆ  سیاسی دا، 
تورکیە  لە  زمان  ئایدۆلۆژیکی یەی  کارکردە 
ــە کــارەکــتــەرە  ــان ل و ئـــێـــران دا بــکــەیــن. زمـ
شـــونـــاســـخـــوازی یـــەکـــەی دا کـــە مــەبــەســتــی 
ئەزموون  پانتایی  وتارەشە،  ئەو  سەرەکیی 
کردنی ناسنامەیە، ئامرازێکی کارا و بەهێزی 
پێناسەکردنەوە و دان پێدانانە لە سنوورەکانی 
لە  بــوونــەوە  ــەت دا و نزیک  ــ ـ دەوڵ نــەتــەوە 
زمان  کارەکتەرەی  ئەو  دەســەاڵت.  نێوەندی 
یا  ئێتنیستیەکان دا،  و  ئاینی  کەمینە  لەنێو 
لەنێو نەتەوە پەراوێزخراوەکان دا بە روونی 
هەم  زمان  کوردەکان  بۆ  دەکــەوێ.  بەرچاو 
بەشێکە  کە  هەیه   بەرگریخوازانەی  دیوێکی 
هێژمونی  ئاست  لە  دەبێ  و  ناسنامەیەک  لە 
وەک  کوردستان دا  بەسەر  زاڵ  دەوڵەتانی 
بپارێزرێ،  بەبایەخ  گەوهەرێکی  و  میراتێک 
هـــەم دیــوێــکــی هــێــرشــبــەرانــەشــی هــەیــە بۆ 
کردنی  دروســـت  و  ــەاڵت  دەسـ بــە  گەیشتن 

قەوارەیەکی سیاسی. 
 ٨٠٠٠ تا   ٣٠٠٠ نێوان  لە  دنیادا  لە  ئێستا 
بۆ  سەرەکی  هۆکاری  هەیە،  بوونی  زمــان 
ئەوەی کە ناکرێ ئامارێکی ورد لەو بارەوە 
سنوورەکانی  کــە  ئــەوەیــە  بکرێتەوە  ــاڵو  ب
بە  زۆر شوێن دا  لە  دیالێکت  و  زمان  نێوان 
ئەوانەدا،  لەگەڵ هەموو  نین،  تەواوی روون 
ئەو راستی یە لە جێگەی خۆیەتی کە زمان لە 
پرۆسەیەکی مێژوویی دا بووە بە بەشێک لە 
سروشتی مرۆڤ و تەنانەت دیارترین هێڵی 
دیکەش.  زیندەوەرەکانی  لە  جیاکردنەوەی 
کەواتە بە دەربرینێک دەتوانین بڵین کە زمانی 
داهێنراوەکانی  سروشتیترین  لە  زگماکی 
دیکە  دەستکردێکی  هیچ  لەوانەیە  مــرۆڤــە، 
مرۆڤ هێندەی زمان لە سروشتی مرۆڤەوە 

نزیک نەبێ.
ساختارگەرای  فەیلەسوفی  بۆردیۆ  پیەر   
فەرانسەیی لە لێکۆڵینەوە کۆمەڵناسی یەکانی دا 
قورساییەکی زۆر بە زمان وەک سەرمایەیەکی 
سەرەکیی  پێکهێنەرێکی  وەک  دەدا  رەمــزی 
هێز لە مەیدانە سیاسی و کۆمەاڵیەتی یەکان دا 
تەنیا  زمــان  کە  ــە  وای پێی  ئــەو  دەیناسێنێ، 
بەڵکوو  نیە  پێکەوەکردن  پەیوەندی  هۆکاری 
بەستێنێکی سیاسیشە بۆ یەکالیی کردنەوەی 
ــەوێ دا  ل کــە  دەســـەاڵت  و  هێز  ملمالنێکانی 
خۆیان دا  بــەرژەوەنــدیــی  دوای  بە  تاکەکان 
واتای  لێرەدا  سەرەکی  پرسیاری  دەگەڕێن. 
پرسیار  بەڵکوو  نیە  دەربــڕیــن  و  ئاخاوتن 
لەسەر ئەوەیە کە ئاخاوتن و دەربرین چ هێز 
خوێنەر  سەرنجی  هەیە،  قورساییەکیان  و 
قسەکردن  ــای  ــوان ت و  ــێــژی  ــب رەوان لــەســەر 
سەرمایەی  لەسەر  سەرنج  بۆ  دەگوازێتەوە 
رەمزی وتەبێژ، کە پێگەی ئەو لە ساختاری 
لە  زمــان  واتــە  ــا،  دەک ــاری  دی کۆمەاڵیەتی دا 
بیچم  کۆمەاڵیەتی یەکان دا  پەیوەندی یە  نێو 
پێوەندی  بۆ  ئامرازێک  وەک  نــەک  ــرێ  دەگ
کە  باوەرەیە  ئەو  لەسەر  ئەو  پێکەوە کردن. 
رێگەی  لە  کە  رەمزێکە  یان  سیمبول  زمــان 
لەو  و  دەنرێ  پێدا  دانی  قسەپێکەرەکانیەوە 

رێگەیەوە هێز و دەسەاڵت بە تاک و گرووپ 
دەبەخشێ، واتە زمان لە نێوەندی دەسەاڵت 
دایە، ئەوە سەرەرای ئەوەی کە مرۆڤەکان لە 
خۆیانەوە  دەرەکی یەکانی  ئەزموونە  رێگەی 
لە  و  پـــێ دەکـــەن  هــەســت  دەرەوە  ــای  ــی دن
رێگەی زمانەوە پەیوەندی لەگەڵ ئەو دنیایە 
دەرەکی یەکان  ئەزموونە  دەکــەن،  دروســت 
هێژمونی  کە  سێمبولیکیانەن  سەرمایە  ئەو 
بە دەسەاڵتی زمان دەدەن، ئەگەر گرووپێک 
ــی وەســـەریـــەک نـــانـــی ســەرمــایــەی  ــەتـ دەرفـ
سێمبولیکی بۆ رەخسابێ ئەوا لە زمانیش دا 
هێژمونی هەیە، ئەو سەرمایەیە دەکرێ پلەی 
بەرزی خوێندن، پێگەی سیاسی و ئابووری 
ــە نێوەندی  ــات بــێ کــە زمــانــی قــســەکــەر دەب

دەسەاڵتەوە.
 تیۆری یەکەی بۆردیۆ بەرچاوروونی یەکی 
لە  الیەکەوە  لە  بتوانین  تا  ــێ  دەدات باشمان 
گرینگیی خوێندن بە زمانی دایک تێبگەین و 
لە الیەکی دیکەشەوە لە پیالنەکانی سیستمێک 
زمانی  بە  دەرفەتی خوێندن  کە  بین  ئاگادار 
بۆ  ــادا،  ن خوێندن دا  نێوەندەکانی  لە  ــک   دای
ــران دا ســــەرەڕای هەبوونی  ــێ ئ لــە  نــمــوونــە 
ریاکارانە  رادەیەکیش  تا  و  ناتەواو  بەندێکی 
خوێندنی  بە  رێگە  کە  بنەرەتی دا  یاسای  لە 
زمانی دایک لە قوتابخانەکان دا دەدا، بەاڵم لە 
پراکتیک دا نەک هەر ئەو دەرفەتە نەرەخساوە 
ــە زمــانــی نــەتــەوەیــی  بــەڵــکــوو قــســەکــردن ب
زۆرجار تەنبێکردن و سزادانیشی بە دواوە 
بووە. هەبوونی بەندی پازدە و مانەوەی  لە 
یاسای بنەرەتی دا بۆ ئەوەیە کە هەر کاتێک 
ــۆرێ وەک  بــاس لــە زمــانــی زگــمــاگ هاتە گ
کەمینەکان دا  و  نەتەوە  ئاست  لە  سپەرێک 
بەکار بهێنرێ و وەک پرۆژەیەک کە هیچکات 
چاویان دا  بە  منەتەوە  بە  نەکراوە  جێبەجێ 
روانگەی  لە  پشتیوانی  بە  ئەگەر  بدرێتەوە، 
پراکتیزە  هــۆکــارەکــانــی  لــە  ــۆشــەوە  ــۆردی ب
بنەڕەتەوە  لە  یــان  ــاوا  ئ بەندێکی  نەکردنی 
بکۆڵینەوە  دایــک  زمانی  بە  خوێندن  هەقی 
ئاگادار  بڵێین کە هۆکاری یەکەم  ئەوا دەبێ 
بوونی رێژیم لەو سەرمایە رەمزییەیە)زمان( 
دەباتە  گــرووپــێــک  پێگەی  و  هێژمونی  کــە 
دەبەخشێ  پێ  دەسەاڵتی  و  هێز  و  ســەرێ 

و  سیاسی  ملمالنێ  و  کێشمەکێش  لــە  و 
الی  بــە  پارسەنگەکە  کــۆمــەاڵیــەتــی یــەکــان دا 
تارانەوە  روانگەی  لە  دەکێشێتەوە،  خۆی دا 
و  یەکگرتوویی  خوێندن دا  لە  زمانی  یــەک 
بە  دەوڵـــەت  و  دەپــارێــزێ  میللی  ئاسایشی 
سنووردارکردنی  واتە  دەهێڵێتەوە،  بەهێزی 
دەبێتە  ــن دا  ــاخــاوت ئ و  نــووســیــن  ــە  ل ــان  زمـ
ــی ئــەو  ــان ــەرەک ــارب ــەک ســـنـــووردارکـــردنـــی ب
زمانەش لە پشکدار بوونیان لە کایە سیاسی 

و مەدەنی و ئابووری یەکان دا.
هــۆکــاری دووهـــەم ئــەوەیــە کە بە گشتی 
تایبەتی  ــە  ب و  ــران  ــێ ئ نــەتــەوەکــانــی  لــەنــێــو 
ــە کــارەکــتــەری  ــم ل ــژی ــە کـــوردســـتـــان دا رێ ل
لەو  و  دەسڵەمێتەوە  زمــان  شوناسخوازی 
کە  ــرســێ  دەت ناسیۆنالیستی یە  پاشخانە 
لــە پشت کــارەکــتــەری زمــانــەوە هــەیــە، ئەو 
بزووتنەوەی  و  زمــان  لەنێو  ئاوێتە بوونەی 
پــیــرۆزی یــەک کە  رزگــاریــخــوازی دا هەیە و 
رێژیم  دەدرێ،  زمــان  بە  ناسیۆنالیزم دا  لە 
بــە خوێندنی زمــانــی کــوردی  ــە دان  ــگ لــە رێ
زمانی  بە  خوێندن  چونکە  دەپرینگێنێتەوە، 
لە  هاوپەیوەندی  و  یەکگرتوویی  زگماکی 
بەهێزتر  نــەتــەوەیــەک دا  ئەندامەکانی  نێوان 
دەکا و ئەو جەبرە مێژووییەی کە کوردەکانی 
ــەش کـــردووە  ــک دا دابـ ــێ بــەســەر چــەنــد واڵت

الوازتر دەکا.
ــە کــۆمــاری  ــار ئــەوەیــە ک  دوایــیــن هــۆک
ئیسالمی رۆڵیکی دووالیەنە دەداتە سیستمی 
پەروەردە و فێرکردن لە ئێران دا، بە الیەک دا 
پاشایان  ماڵی  دەنکەجۆیەکی  کە  خەڵکانێک 
لە  نوخبە  و  سەرکەوتوو  وەک  خــواردووە 
دەرێ  دێنێتە  خۆی  پەروەردەیی  سیستمی 
فەیلەسوف  و  کارناس  و  دوکتور  تایتڵی  و 
و ئەندازیار و... پێ دەبەخشێ و لە الیەکی 
نەزانی  و  دواکەوتوویی  مۆری  دیکەشەوە 
دەدا  خەڵکانێک  بە  لەباران دانەبوو  هیچ  و 
کە دەکەونە دەرەوەی چوارچێوەی بەها و 
رۆژەکانی  یەکەم  کە  منداڵێک  پێوەرەکانی. 
خۆی لە مەدرەسە دەست پێ دەکا و تا ئەوکات 
ــک دنــیــای دەرەوەی  لــە رێــگــەی زمــانــی دای
لە  ناسیویەتی،  و  کــردووە  ئەزموون  خۆی 
ــڕێــک دا بــە ســەر ســاخــتــارێــک دا دەکـــەوێ  پ
نێو  هاتنە  بۆ  بەربەستێک  دەکاتە  زمان  که  
ــێ تــووشــی چ  ــەروەردەوە، دەب ــ پـ سیستمی 
راچڵەکینێک بێ و چەندە توانا و کاتی خۆی 
هەر بۆ ئەوە تەرخان بکا کە جارێکی دیکە 
دنیای  دیکەوە  زمانێکی  رێگەی  لە  بتوانێ 
ئەوە  بکاتەوە.  ئــەزمــوون  خــۆی  دەرەوەی 
سیاسی  بەربەستە  ئــەو  هــەمــوو  لــە  بێجگە 
خوێندن دا  درێـــژەی  لــە  ئــابــووری یــانــەی  و 
بە  بۆردیۆ  کــورد.  خوێندکارێکی  پێش  دێنە 
پارۆدۆکسیکاڵەی  ــە  رۆڵ لــەو  بــاس  روونــی 
سیستمی پــەروەردە دەکا کە چۆن دەرفەت 
فەرهەنگی  سەرمایەی  دەدات  کۆمەڵێک  بە 
بێبەری  کۆمەڵێکیش  و  ببەنە سەرێ  خۆیان 

بکرێن و بخرێنە پەراوێزەوە. 
ــگ و  ــن ــری ــان رۆڵــێــکــی گ ــ   کـــەوایـــە زمـ
ــەوەی  ــ ــردن ــ ــەرا لـــە یـــەکـــالیـــی ک ــدگـ ــوەنـ ــێـ نـ
بە  زمــان دا  لە  هێز  و  دەگێڕێ  پرسەکان دا 
مــانــای هێز لــە مــەیــدانــەکــانــی ســیــاســەت و 
لەو سۆنگەیەوە زمانی  دایە، هەر  دەسەاڵت 
کوردی  شوناسخوازی  گوتاری  لە  زگماکی 
رۆژهەالت دا قورسایی خۆی هەیە. سەرەرای 
ئاست  لە  سپەرانەی  و  بەربەست  هەموو 
خوێندنی زمانی زگماکی دا هەیە، چاالکوانان، 
رێگەی  لــە  ــورد  ک ئەدیبانی  و  رۆشنبیران 
کردنەوەی  کۆمەڵێک نێوەند هەم لە شارەکان 
و هەم بە شێوەی ئۆنالین هەوڵی فێرکردنی 
داوە،  نــوێ  نـــەوەی  بــە  زگماکی یان  زمــانــی 
بەاڵم بێبەری کردنی خوێندکاران لە خوێندن 
دامەزراوەیی  بە شێوەیەکی  دایک  بە زمانی 
و لە رێگەی سیستمی پــەروەردەوە، بێبەش 
سەرمایەی  وەســەریــەک نــانــی  لــە  کردنیانە 
ئەو  بوونی  بەرینتر  هاوکات  و  فەرهەنگی 
کــەلــێــنــەی  کــە لــە نــێــوان ژیــانــی رۆژانـــەی 
خــوێــنــدکــارێــک و خــوێــنــدنــگــاکــەی دا هــەیــە. 
یــەکــەم رۆژی  لــەگــەڵ  کــە  ــەی  ــەوان ئ زۆرن 
دنیایەکی  گەڵ  لە  خوێندن دا  دەستپێکردنی 
زمــانــی خۆیان  ــەزمــوون و  ــەئ ب نــەنــاســراو 
رووبەڕوو دەبنەوە، بۆ زۆرێک لەوانە یەکەم 
جارە کە لەگەڵ دامەزراوەیەکی حکوومی بە 
شێوەی راستەوخۆ  دەکەونە پەیوەندی یەوە 
و دەست و پەنجە لەگەڵ دنیایەکی نەناسراو 
کە  پەیوەندی یەک  دەکــەن،  نەرم  بێگانەدا  و 
بە  ئاماژە  وەبەریەککەوتن دا  یەکەم  لە  هەر 

ناتەبایی، هەاڵواردن و چەوساندنەوە دەکا.

سیاسی

زمانی زگماکی وەک هێز

حەسەن شێخانی

سۆران عەلیپوور

،، زمان لە کارەکتەرە شوناسخوازی یەکەی دا کە مەبەستی سەرەکیی 
و  کارا  ئامرازێکی  ناسنامەیە،  کردنی  ئەزموون  پانتایی  وتارەشە،  ئەو 
بەهێزی پێناسەکردنەوە و دان پێدانانە لە سنوورەکانی نەتەوەـ  دەوڵەت دا و 
نزیک بوونەوە لە نێوەندی دەسەاڵت. ئەو کارەکتەرەی زمان لەنێو کەمینە 
بە روونی  پەراوێزخراوەکان دا  نەتەوە  لەنێو  یا  ئێتنیستیەکان دا،  و  ئاینی 
بەرچاو دەکەوێ. بۆ کوردەکان زمان هەم دیوێکی بەرگریخوازانەی هەیه  
زاڵ  دەوڵەتانی  هێژمونی  ئاست  لە  دەبێ  و  ناسنامەیەک  لە  بەشێکە  کە 
بەسەر کوردستان دا وەک میراتێک و گەوهەرێکی بەبایەخ بپارێزرێ، هەم 
قەوارەیەکی سیاسی ،،دیوێکی هێرشبەرانەشی هەیە بۆ گەیشتن بە دەسەاڵت و دروست کردنی 
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شیوەجۆ لە وێستگەیەکی دیکەی زەمەن دا

شیوەجۆ گوندێکە بە قەدپاڵی شیو و دۆڵەکانی ناوچەی کاڵەشینی 
رەبەتەوە. گوندێکی بچوک کە بە چیا و دەوەن و لێڕەواری ئەو 
ئەو  ناوی  مێژووی هاوچەر خ دا  لە  بەاڵم  کراوه .  پەرژین  ناوچەیە 
گوندە خنجیالنەیە پەرژینی لێڕەوار و چیاکانی بڕیوە و سێ جار 

ناوبانگی لە کوردستان دا دەنگی داوەتەوە.
 یەکەم وێستگەی دەرچوونی ناوبانگی شیوەجۆ بۆ ٣٦ ساڵ لەوه  پێش دەگەڕێتەوە. ساڵی 
١٣5٩ی هەتاوی و لە گەرمەی هێرشی پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کوردستان و 
بەرگریی قارەمانانەی پێشمەرگە و خەڵک، حیزبی دێموکراتی کوردستان بنکەی دەفتەری 
سیاسیی خۆی لە پەنا گوندی شیوەجۆ دامەزراند. لە شوێنێک بە ناوی دۆڵی رەزگەیان 
فەرماندەیی  لەوێوە  حیزب  رێبەریی  وەرگــرت.  دێموکرات«ی  »دۆڵی  ناوبانگی  دواتر  کە 
بەرگریی قارەمانانەی پێشمەرگەی کوردستانی دەکرد. خانەخوێی و میوانداریی ئەو گوندە 
بە سامان هەژار بەاڵم بە دڵ دەوڵەمەندە لە دەفتەری سیاسیی حیزب، بۆ ماوەی ٣ ساڵ 
لە  رۆژانە  ئــازادی.  رووگەی  بە  کرد  ئازادیخوازان  و  کوردستان  شیوەجۆی الی خەڵکی 
کەسایەتیی جۆراوجۆر،  ئاسایی،  خەڵکی  پێشمەرگە،  ئێرانەوە  و  کوردستان  سەرانسەری 
دۆڵی  لە  و  شیوەجۆ  لە  روویــان  جیاواز  توێژی  و  چین  گشتی  بە  و  سیاسی  رێبەرانی 
سەرووی  لە  و  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  رێبەرانی  لەگەڵ  لەوێ  دەکرد.  دێموکرات 
هەموانەوە دوکتور عەبدوڕەحمانی قاسملوو دیداریان نوێ دەکردەوە، باسیان لە چۆنیەتی 
کردنەوەی گرێ کوێرەکانی ژیان و خەبات دەکرد و لەسەر داهاتووی خەبات و چارەنووسی 
گەلی کورد پرسیار و راوێژیان دەکرد. خانەخوێی شیوەجۆ بۆ کۆنگرەی پێنجەمی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان لە ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی، زیاتر لە پێشوو ناوی ئەو گوندەی خستە 

نێو الپەڕەکانی مێژووی خەباتی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
 بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزب زیاتر لە سێ ساڵ لە شیوەجۆ نەمایەوە. سپای داگیرکەر 
بە هەموو شێوەیەک هێرشی خۆی بۆ سەر کوردستان درێژە دەدا. بوردومان و تۆپبارانی 
کوردستان رۆژانە مڵک و ماڵی خەڵکی دەسووتاند. حیزب ناچار بوو بنکەی سەرکردایەتیی 
ناوی  ئــەوەی  بۆ  بوو  بەس  ماوەیە  ئەم  بــەاڵم  بخاتەوه .  دوور  شەڕ  بەرەکانی  لە  خۆی 
شیوەجۆ لە کوردستان دا ببێ بە ناوێکی ناسراو و ناوبانگی شیوەجۆ سنوور و کەوشەن 

تێپەڕێنێ.
هەشت ساڵ لەوەپێش جارێکی دیکە ناوی شیوەجۆ کەوتەوە سەر زاران. ماوەیەکی زۆر 
بوو شیوەجۆ و شیوەجۆیەکانی کوردستان پێی پێشمەرگەیان لێ بڕابوو. سااڵنێک بوو کە 
خەڵکی نیشتمانپەروەر و پێشمەرگەخۆشەویستی ئەو دەڤەرە و باقی ناوچەکانی کوردستان 
بە تاسەی نو ی کردنەوەی دیدار لەگەڵ رۆڵەکانیان بوون. تا ساڵی ١٣٨٧ی هەتاوی حیزبی 
ئەم  پێشمەرگەکانی  کــردەوە.  پێ  دەست  خەباتی  نوێی  قۆناخێکی  کوردستان  دێموکراتی 
حیزبە لەو ساڵەوە تا ئێستا پۆل پۆل سەردانی ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان دەکەن و 
لە ئامێزی خەڵک و نیشتمانی خۆیان دان. لە دووهەم ساڵی دەستپێکردنەوەی ئەم قۆناخەی 
خەبات دا بوو کە شەهید هەمزە سارتکەیی، فەرماندەی بە وەجی دێموکرات بە پێشەنگایەتیی 
کە  لەو شوێنەی  دێموکراتەوە،  دۆڵی  له  کردەوە.  پێشمەرگە سەردانی شیوەجۆی  پۆلێک 
سەردەمانێک جێگای حەسانەوەی دوکتور قاسملووی رێبەر بوو، بۆ کامێرای کوردکاناڵ 
پێشمەرگە  بوونەوەی  دەستەمالن  هاوسه نگه ره الوه کانی، موژدەی  بۆ  په یامێک دا  لە  دوا. 
و خەڵکی دا و وەفاداریی خۆی بە رێبازی رێبەرە مەزنە شەهیدەکەی، دووپات کردەوه . 
باڵوبوونەوەی ئەو پەیامە لە شیوەجۆوە و لە رێی کوردکاناڵەوە، جارێکی دیکە تینی لە دڵی 

رزگاریخوازان و خەڵکی کوردستان گەڕاندەوە.
شیوەجۆ  ــاوی  ن دیکە  جارێکی  پاییز،  وەرزی  هاتنی  لەگەڵ  پێش،  ــەوە  ل رۆژ  چەند 
سنوور و کەوشەنی تێپەڕ کردەوە. لێ ئەمجارە ئەگەرچی هۆکار بوونی بنکەی دەفتەری 
سیاسیی حیزب وەک قیبلەی ئازادی یان پەیامی دەسپێکردنەوەی قۆناخێکی نوێ لە الیەن 
بۆ جۆرێکی  هێما  و  نیشانە  بەاڵم  نەبوو  دیموکراتەوە  دۆڵی  لە  پێشمەرگە  فەرماندەیەکی 
دیکە لە خەبات و تێکۆشانی نەتەوەیی و هاوتەریب لەگەڵ شێوەکانی دیکەی خەبات بوو. 
تێکۆشانێک کە دەکرێ وەک یەکێک لە جۆرەکانی خەباتی مەدەنی و نەتەوەیی پێناسە بکرێ. 
خێرخوازانی  لە  پۆلێک  الیەن  لە  گوندە  ئەو  منااڵنی  بۆ  قوتابخانەیەک  کرانەوەی  ئەویش 

نیشتمانپەرەوەر بوو.
 منااڵنی شیوەجۆ سەرەڕای ئەم ناوبانگەی گوندەکەیان و رەنگە هەر له بەر ئەو ناوبانگەش، 
هەتا چەند حەوتو لەوەپێش، لە بوونی قوتابخانەیەکی رێک  و پێک بۆ خویندن، بێبەش بوون. 
ئاوایی و بۆ دانیشتوانی  لە دەوری  بنکە و شوێنانەش کە حیزب  تەنانەت ئەو ساڵۆن و 
گوندەکەی بە جێ هێشتبوو، لە الیەن سپای داگیرکەرەوە رووخێندران. قوتابیانی شیوەجۆ 
پۆلەکانی  بــوون  ناچار  کوردستان،  دوورەدەستەکانی  گوندە  لە  زۆرێــک  منااڵنی  وەک 
هیممەتی  بە  دواجار  بەاڵم  بکەن.  تێپەڕ  شێداردا  کۆنی  هۆدەیەکی  لە  خوێندن  سەرەتایی 
پۆلێک لە پزیشکانی شاری مەهاباد و بە هاوکاریی خەڵکی گوندەکە، قوتابخانەیەکی سێ 

ژوورە بۆ قوتابیان و هۆدەیەکیش بۆ حەسانەوەی مامۆستای قوتابخانە کرایەوە.
خزمەتگوزاریی خێرخوازانە دەمێکە لە کوردستان هەیە بەاڵم تا چەند ساڵ لەوە پێشیش 
خێرخوازان خێری خۆیان زیاتر لە سازکردن یان نۆژەن کردنەوەی بنکە و شوێنە ئایینی یەکان 
و  نیشتمانپەروەری  نەتەوەیی،  بیری  پەرەگرتنی  له گەڵ  سااڵنێکە  لێ  ــرد.  دەک تەرخان 
مرۆڤدۆستی لە الیەک و دیتنی ئەو هەموو ناعەداڵەتی و دواخستنەی بە سەر کوردستان دا 
قوتابخانە،  سازکردنی  بە  خێرخوازان  تێپەڕاندوە.  ئایینی  سنووری  خێرخوازی  سەپاوە، 
دەرمانگا و دیکەی شوێنە خزمەتگوزاریە گشتی یەکان، رواڵەتێکی نوێیان بە کاری خێرخوازی 
لە کوردستان داوە. لە راستی دا خێرخوازی ئاوێتەی نیشتمانپەروەری و مرۆڤدۆستی کراوە. 
ئەگەرچی هەوڵی خێرومەندانەی ئەوان بارتەقای ئەو هەموو بێ ئیمکاناتی یە لە کوردستان 

نییە بەاڵم بێگومان جێ پەنجەیان بە سەر ئاوەدانیی نیشتمان دا دیار و بەرچاوە.
شیوەجۆ هەرچەند گوندێکی الپەڕە، بەاڵم تاکە گوندی کوردستان و ناوچەکەش نییە کە 
بەردەوام  تاران  داگیرکەری  دەسەاڵتی  کراوە.  بێبەش  خزمەتگوزاری یە سەرەتاییەکان  لە 
هەوڵ دەدا کەمترین ئیمکانات بۆ کوردستان دابین بکا و کەمترین یارمەتی بە پێشکەوتن 
لە کوردستان بدا. لە بەرامبەر ئەوەدا نیشتمانپەروەرانی کورد، ئەوانەی دەستیان دەگاتە 
دەمیان، هەوڵیان داوە لەم بارەوە دارێک لەسەر پەردووی الوازی بانی نیشتمان دابنێن. ئەوان 
هەر لە کردنەوەی بنکەی تەندروستی یەوە تا قوتابخانە و تا یارمەتی کۆکردنەوە بۆ خەڵکی 
هەژار و لێقەوماوی کورد لە رۆژهەاڵت و بەشەکانی دیکەی کوردستان، بە خەمی خەڵکەوە 
و خزمەتگوزاریە  کارە خێرخوازی  ئەم  هەڵبژاردنی  بۆ  هۆیەک  هەر  بە  چوون. شیوەجۆ 
هەڵبژێردرابێ، هێمایەکی دیکەیە بۆ پەرە گرتنی ئاستی خەمخۆریی نەتەوەیی خێرخوازانی 
نیشتمانپەوەری کورد و نیشانەیەکە بۆ پەرەگرتنی شێوەیەک لە خەباتی نەتەوەیی کە ئامانج 
و سەرکەوتنی خۆی لە پێشکەوتنی کوردستان، بنەبڕکردنی نەخوێندەواری و تەیارکردنی 
بیرهێنەرەوەی ئەو  ئامانجێک کە  مێشکی مناڵی کورد بە زانست و فێربوون، دەبینێتەوه. 
بەشە لە وەسیەتنامەی پێشەوای مەزنمانە کە روو بە نەتەوەکەی دەفەرموێ: »لێ گەڕێن 
منداڵه کانتان بخوێنن، چونکه ره مزی پێگه یشتوویی و سه رکه وتن له خۆینده واری دایه. با له 

گه النی دیکه دوا نه که ون«.

تاهیر قاسمی دەکرێ ئێلێمانە سەرەکی یەکانی خەبات لە 
فۆرمی سێ کوچکەیەک دا کە بریتین لە: حیزب 
نێوخۆی  خەڵکی  سیاسی یەکان،  هــێــزە  و 
رۆژهەاڵت و کوردی دیاسپۆرا کۆ بکەینەوە. 
ــردوو  ــ ــەوەی ئــەزمــوونــەکــانــی راب ــدن ــن خــوێ
دەتوانن  بەشە  سێ  ئــەم  کە  دەڵێن  پێمان 
فکری یەکانیان  جیاوازی یە  وردە  هەموو  بە 
لەسەر  سیاسی یانەوە(  ژینگەی  هــۆی  )بــە 
شوێندانەر  نێوخۆ  سیاسی یەکانی  هاوکێشە 
هاوئاهەنگ  سێ کوچکەیە  ئەم  هەرکاتێ  بن. 
یەکڕیزی یەمان  ئــەم  شوێندانەریی  ــوون،  ب
ــوخـــۆی رۆژهـــــــەاڵت  ــێـ ــە نـ ــ بـــــەکـــــردەوە ل
ئــەم  ــی  ــاژەکــان پ نــاهــاوئــاهــەنــگــی  و  بینیوە 
هۆکاری  بۆتە  یەکتر،  لەگەڵ  سێ کوچکەیە 
نەتەوەیی  بزووتنەوەی  تەریک کەوتنەوەی 

لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
خەسارناسی یەکی  بە  پێویستە  بۆیە   
لە  ــەدوور  ــ ب و  واقعبینانە  و  زانــســتــی 
و  هۆکار  ئیحساسی،  کەشوهەوایەکی 
و  تــەریــک کــەوتــن  ــەم  ئ بەربەستەکانی 
ناهاوئاهەنگی یە -هەرچەند زۆر زۆر بە 
بەربەستی  دەبنە  دواجــار  کە   – کورتی 
خەباتێکی هەمەالیه نە، دەسنیشان بکەین:

ـ بوونی کەلێنەکان:
ــەم  ــو ئ ــێ ــە ن ــێ لـ ــی بـ ــتـ ــەوەی راسـ ــ ــ ئ
ــەدا هـــەنـــدێ جــــار بــۆ  ــەیـ ــکـ ســـێ کـــوچـ
مەعریفەیی  کەلێنێکی  بــابــەت،  هــەنــدێ 
دەکــــــرێ.  بــــــەدی  ــک  ــۆژیـ ــۆلـ ــتـ ــانـ ئـ و 
ــاوازە )دەڵــێــم  »شــێــوەڕوانــیــن«یــان جــی
ئەمە  رەنگە  و  دژبــەیــەک(  نەک  جیاواز 
مەترسی یەکی گەورە بێ بۆ سەر دۆخی 
بۆ  ــوو  ــەواب ک کــۆمــەالیــەتــی.  و  سیاسی 
دەرەوە  و  نێوخۆ  کەلێنی  پڕکردنەوەی 
ساز  نێوگوتاری  رەخنەیەکی  پێویستە 
هاوبەش  خاڵە  بکرێ،  خەسارناسی  بێ، 
و  بکرێن  دەســنــیــشــان  ــاوازەکــان  جــی و 
دواجار لە دۆخی هاوتەریبی بێنەدەر و 
لە پنتێک ڕا یەکبگرنەوە و ئەم پنتە ببێتە 
پڕکردنەوەی  بۆ  خاڵگۆڕانێک  سەرەتای 

کەلێنەکان.

ـ نەقۆستنەوەی هەلەکان:
دنیادا  گــەالنــی  خەباتی  مــێــژووی  لــە 
کە  هەیە  شتێک  زەمــانــی یــەوە،  لــەبــاری 
نەتەوەکان سەیر  پنتی خاڵگۆڕانی  وەک 
دەکرێ. واتە لە کاتێکی تایبەت دا بە هۆی 
تەنانەت  و  گــۆڕان  تایبەت  رووداوێــکــی 
دواجــار  کە  دەبــێ  ساز  وەرچەرخانێک 
هۆی  دەبێتە  ملمالنی یەک  هەموو  پاش 
ئەوەی کە رەوڕەوەی خەبات بکەوێتەوە 
شێوەیەکی  بــە  و  خــۆی  ــی  رەوتـ ســەر 
بدا،  چاالکی یەکانی  بە  درێــژە  دینامیکی 

راستەڕێی  رێــلــی  کــەوتــنــەســەر  واتــە  ئــەمــە 
کورت ماوەش دا  لە  ئەگەر  تەنانەت  خەبات، 
داخوازی یەکانی خەبات  و  سەرجەم ویست 
کە شۆکەکە  ئەوەندە  هەر  نەبێ،  دەستەبەر 
وە بەژنی جوواڵنەوە کەوتووە دەسکەوتێکی 
یاریکەرەکانی  ئەوەیە  گرینگ  بەاڵم  گرینگە! 
بزووتنەوە واتە سێ کوچکەی خەبات هەلەکە 
هەندێ  سیاسی دا  کۆمەڵناسی  لە  بقۆزنەوە. 
جار پێشهاتە و ئاڵوگۆڕە کۆمەاڵیەتی یەکانن 
ــۆڕن.  دەگ واڵتێک  سیاسی  بــارودۆخــی  کە 
کۆمەاڵیەتی یە  ئاڵوگۆڕە  ئەم  بەدیهاتنی  بۆ 
هۆی  ببێتە  کە  پێویستە  کاتالیزۆر  چەشنێ 
جەولە  ــرێ  دەکـ ئــاڵــوگــۆڕەکــە،  هەاڵیسانی 
لەنێوخۆ  پێشمەرگە  هێزی  جموجۆڵی  و 
لەم  بن  یەکێک  جۆربەجۆرەکان  بۆنە  یان 

کاتالیزۆرانە. 

ـ نەبوونی گوتارێکی هاوبەش
ــەر لە  ــ گــەلــی کــــورد لـــە رۆژهـــــــەاڵت ه
چەكی  قرمەی  كە  حەفتاكانەوە  نێوەڕاستی 
هێزی پێشمەرگە وەستاوە، تووشی چەشنێک 
قرمەی  وەستانی  دەڵێم  كە  بووە.  ناچاالکی 
چەك مەبەستم تەنیا خەباتی چەكداری نییە، 
بەڵكوو ئاماژەم بە نەبوونی گوتارێكە كە لە 
حەفتاكان  نێوەڕاستی  تا  پەنجاكان  كۆتایی 
كــۆمــەڵــگــه دا،  بــەســەر  ــوو  بـ گـــوتـــاری زاڵ 
تەواوی رەهەندەكانی  تەنانەت  گوتارێك كە 

ــەســی و کــۆمــەاڵیــەتــیــشــی  ــەك ــاك ت ــی  ــانـ ژیـ
نەتەوەیی،  بزووتنەوەی  گوتاری  تەنیبۆوە. 
بوو!  »حـــزوور«  گــرێــدراوی  كە  گوتارێك 
ــوون« بــە مــانــای  ــ حــــزوور بــە واتــــای »بـ
ــە  ــی پــێــشــمــەرگــەی کـــوردســـتـــان! وات ــوون ب
لە  كوردستان  پێشمەرگەی  »حـــزوور«ی 
پاڵپشتی  رۆژهـــەاڵت دا  جوگرافیای  پانتایی 
هێمای  پێشمەرگەش  و  بــوو  گــوتــارە  ئــەم 
نیزیک  ماوەی  بوو.  نەتەوە  بوونی  فیزیكی 
كوردستان  پێشمەرگەی  کە  ساڵە  بیست  بە 
تەقەی لە چەکی نەهاتووە]هێرشی نه کردۆته  
زۆر  بە  رێــژیــم[،  مۆڵگه کانی  و  بنکه   ســه ر 
مەجالی  هۆکارەکانی  لــە  بــاس  کــە  هــۆکــار 
تایبەت بە خۆی دەوێ، دەسەاڵتی کۆماری 
ئیستراتێژی  سەرەکیترین  ئێرانش  ئیسالمی 
ئەوە  کــورد  گەلی  خەباتی  لە  بــەرگــری  بۆ 
لە  دابڕانێک  کەلێنێک،  بـــەردەوام  کە  بــووە 
ساز  شاخ)پێشمەرگە(  و  شار)خەڵک(  نێوان 
بکا بە هەر شێوەیەک و لەسەر بنەمای ئەم 
جۆراوجۆریشی  تاکتیکی  ئیستراتێژییەش 
رەچاو کردووە و دواجار ئەم دابڕانە بۆتە 

هۆی ئــەوە کە بــوون و حــزووری شاخ لە 
نێو شاردا بگاتە نزمترین ئاستی خۆی، بۆیە 
بەمە  هەست  کاتێک  هــەر  شوێنێ  هــەر  لــە 
حزوورێک  چەکەرەی  خەریکە  ئەوا  کە  بکا 

سەرهەڵدەدا بێ سێ ودوو دەیقرتێنێ.
گوتاری هاوبەش مانای ئەوە نییە کە ئەم 
هاتوون  لەتبوون  تووشی  الیەنانەی  و  هێز 
رەخنەیان  نییە  ــەوە  ئ مانای  یەکبگرنەوە، 
نەبێ،  یەکدی  سیاسەتەکانی  بە  سەبارەت 
لە هەمبەر یەکدی نەوی بکێشن یان لەگەڵ 
لە  نەبێ...نا...  جیاوازی یەکیان  هیچ  نێوخۆ 
هاوبەشە  گوتارە  ئەم  ئاراستەی  راستی دا 
لە  قـــســـەی  رووی  و  ــۆڕدرێ  ــ ــگ ــ ب ــێ  ــ دەبـ
»ئەویتر« بێ... رووی لە دەسەاڵت بێ... ئەم 
گوتارە دەبێ لە سەر چەمک گەلی هاوبەشی 
بتوانێ  و  ســاغــکــاتــەوە  خــۆی  سێ کوچکە 
بزووتنەوەیە  ئــەم  بارستایی  و  قورسایی 

بەرز کاتەوە. 

سۆشیال  فەزای  بەدەستەوەنەگرتنی  ـ 
مێدیا

ــی ئــەم فــەزایــە، وەک  ــ کــۆنــتــڕۆڵــی رەوان
گــریــنــگ و  ئــــازاد زۆر  ــی  ــەک ــوەی چــوارچــێ
ــرێ قــایــل بە  ــی دا دەکـ کــاریــگــەرە. لــە راســت
نێوخۆی  فــەزای  بین:  تایبەت  فــەزای  سێ 
واڵت)حیزبە  دەرەوەی  فــەزای  رۆژهــەاڵت، 
ــان و کــوردانــی  ســیــاســی یــەکــانــی کــوردســت
دۆخی  مــەجــازی.  ــەزای  ف و  تاراوگەنشین( 

جــیــاوازە،  لێکتر  بەگشتی  فــەزایــە  سێ  ئــەم 
بێ  ئەوە  جیاوازییەکەش  گەورەترین  رەنگە 
کە بزووتنەوەی مەدەنی لە نێوخۆ بێ سەرە 
بۆ  الوازە،  رێکخراوەییەکانی  رەهــەنــدە  و 
دەبن  ساز  نێوخۆ  لە  جوواڵنەی  ئەو  وێنە 
لەسەر یەک  نییە و  دیار  پێوە  بەردەوامیان 
و  کۆمەاڵیەتی  رووداوە  ئەم  نابن،  کەڵەکە 
سیاسی یانەی نێوخۆ وەک کارگ هەڵدەتۆقن 
ــی کـــــورت و ســـەرلـــەنـــوێ  ــەکـ ــاوەیـ ــۆ مـ بـ
دادەمرکێنەوە بۆ ماوەیەکی درێژ، لە الیەکی 
باری  لە  ــەک  رادەی تا  دەرەوە  فــەزای  دیکه  
رەهەندی  و  ئیستراتێژیک  پالنێکی  بوونی 
ئیجابی  خاڵی  وەک  ــەاڵم  ب الوازن.  فکری 
رێکخراوەیی  سیستمێکی  خاوەنی  دەرەوە 
پتانسییەلێکی  نــێــوخــۆش  و  بــەئــەزمــوونــە 
هەیە،  فکری یەوە  رەهەندی  لەباری  باشی 
بە  الیەنە  دوو  ئەم  راستەوخۆی  پەیوەندی 
نایه ،  ئێران پێک  لە  هۆی دۆخی دیکتاتۆری 
هەر بۆیە فەزای سێهەم واتە فەزای مەجازی 
هــەردوو  نوێنەرانی  کە  مێدیا  سۆشیال  و 
الی تێدایە دەتوانێ ببێتە ئاڵقەیەکی بەهێزی 

هەموو  کــە  شوێنێک  نێوانیان،  پــەیــوەنــدی 
ئەرکی  بۆیە  هەر  دەدا،  گرێ  لێکتر  الیــەک 
بژاردەکانی کۆمەڵگه  ئەوەیە کە لە رێی ئەم 

فەزایە حەولی پڕکردنەوەی کەلێنەکان بدا.
میدیاکانی  وزەی  ــە  ل کــەلــکــوەرگــرتــن  ـ 

جیهانی
کاریگەرترین  و  بەهێزترین  لــە  یەکێک 
گەیشتنی  ئــامــانــج  ــە  ب ــۆ  ب مــیــکــانــیــزمــەکــان 
پرسەیە.  ئەم  بەجیهانی کردنی  کورد،  دۆزی 
لە  رابـــردوو  ساڵەی  چەند  ئــەم  ئەزموونی 
باشوور و رۆژئاوا و باکوور نیشانیان داوە 
کە کورد بۆ ئەوەی بگاتە مەبەست پێویستە 
ــە نــێــو رێــکــخــراوە  ــەردەوام پــرســەکــەی ل ــ بـ
ــددی و نــێــونــەتــەوەیــیــەکــان، هــەروەهــا  جــی
بتوانێ  تا  بێ  برەودا  لە  میدیاکانی جیهان دا 
پاڵپشت و پشتیوان  بۆ هەنووکە و دواڕۆژ 

بۆخۆی مسۆگەر بکا.
خۆجێیی،  جیددی  میدیای  بوونی  دیــارە 
بــەراوردی  بە  ستراتیژی  و  پالن  داڕشتنی 
و  لۆجێستیک  دەرکـــــەوت،  و  دەســـکـــەوت 
خەبات  بۆ  ئەمانەش  و...  ماددی  پشتیوانی 
لە سەرەوە  ئەم خااڵنەی  تا  بەاڵم  پێوستن، 
نەرم ئامێری  الیەنی  وەک  پێکردن  ئاماژەم 
نەبێتە  سێ کوچکەیە  ئەم  و  نەکرێن  رەچاو 
کەپرێکی  ژێر  لە  هەمووان  و  واقیع  ئەمری 
هاوبەشدا نەبن، دۆخی خەبات لە رۆژهەاڵت 

ناتوانێ لەم قەتیسماوی یە دەربازبێ!

سێ کوچکەیەک بۆ خەبات

ناسر باباخانی

دوو حه وتووانه ی رۆژهه اڵت

ــۆرمــی  ،،دەکـــــــرێ ئــێــلــێــمــانــە ســـەرەکـــی یـــەکـــانـــی خـــەبـــات لـــە ف
خەڵکی  سیاسی یەکان،  هێزە  و  حیزب  لە:  بریتین  کە  سێ کوچکەیەک دا 
خوێندنەوەی  بکەینەوە.  کۆ  دیاسپۆرا  کــوردی  و  رۆژهــەاڵت  نێوخۆی 
ئەزموونەکانی رابردوو پێمان دەڵێن کە ئەم سێ بەشە دەتوانن بە هەموو 
وردە جیاوازی یە فکری یەکانیان )بە هۆی ژینگەی سیاسی یانەوە( لەسەر 
هاوکێشە سیاسی یەکانی نێوخۆ شوێندانەر بن. هەرکاتێ ئەم سێ کوچکەیە 
هاوئاهەنگ بوون، شوێندانەریی ئەم یەکڕیزی یەمان بەکردەوە لە نێوخۆی 
رۆژهەاڵت بینیوە و ناهاوئاهەنگی پاژەکانی ئەم سێ کوچکەیە لەگەڵ یەکتر، 
رۆژهەاڵتی  لە  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  تەریک کەوتنەوەی  هۆکاری  کوردستان ،،بۆتە 

بیرواڕای ئازاد

کۆبوونه وه ی ئیعرتازیی مامۆستایانی سه قز له  2015 دا
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کوودتاکەی  روودانی  بەرلە 
پووشپەڕی  ژووئــیــە/  مانگی 
ــە، نــێــوانــی  ــی ــورک ئــەمــســاڵــی ت
بە  ئەمریکا  ــەڵ  دەگـ الیـــه ک  لــە  ئــاکــه پــە  حــکــوومــەتــی 
سیاسی یەکانی  سەربزێویه   و  سەرەڕۆیی  هۆکاری 
ــەڵ ئــورووپــا بە  ئــەردۆغــان لە نــاوچــەدا و هــەم دەگ
قارەیە  ئەو  بۆ  پەنابەران  سێاڵوی  هەناردنی  هۆی 
پێش  کــەمــێــک  چـــووبـــوو.  زۆر  ــه کــی  ســاردی ــەرەو  ــ ب
هەڵوێستێکی  لە  ئاڵمان  پارلمانی  کوودتاکە  روودانی 
وەک  ئەرمەنی یەکانی  ١٩١٤ی  قەتلوعامی  مێژوویی دا 
وەک  ئاڵمان  پێوەندی  ئەوەش  دا.  لەقەڵەم   ژێنوساید 
کە   جێگاێک  گەیاندە  تورکیە  دەگەڵ  ئورووپای  دڵی 
کاتێک هەیئەتێکی وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان ویستی 
لە  بکا،  ئینجرلیک  لە  واڵتەکەی  پێرسۆنێلی  سەردانی 
الیەن تورکیه وە رێگای پێ نەدرا.                                                

و  بەگشتی  رۆژئـــاوا  دا  رووی  کوودتاکە  کاتێک 
سەرخەت  نەهاتنە  یەکدابەدوو  بەتایبەتی  ئەمریکا 
کە  لــێــی گــەڕان  دەیــهــەویــســت،  تورکیه   جـــورەی  بــەو 
هەڵوێستی  پــاشــان  و  بــکــەوێ  الیـــه ک دا  بــە  کێشەکە 
کە  دا  نیشانی  روونــی  بە  ئــەوەش  ــڕی.  دەرب خۆیان 
نەبووبێ  کوودتاکە  پشتی  لە  بۆخۆی  رۆژئاوا  ئەگەر 
ناکۆکی یەکانی  و  کێشە  ــووە.  ــەب ن ــەدژی  لـ النــێــکــەم 
پێشوو دەگەڵ رۆژئاوا و شێوازی هەڵوێست گرتنیان 
ــە داشــی  ــەوه ی ک ــوو بــە هــۆی ئ لــەســەر کــوودتــاکــە ب
و  بەگشتی  ــاوا  رۆژئ بە  به رامبەر  تورکیه   سیاسیی 
ئەردۆغان  کە  بوو  ئەوە  سواربێ.  بەتایبەتی  ئەمریکا 
حکوومەتەکەی  و  دەراوی خۆی  وەرچەرخانێک دا  لە 
ئەمریکای  بــە  و،  پــاکــردەوە  رووســیــە  بــە  بــه رامــبــەر 
رووسەکان  دەگەڵ  مامەڵەی  ئامادەگی  کە  دا  نیشان 

هه یه . کەیسی سوریه   لەسەر 
ئەو وەزعە ئەمریکای ناچار کرد بۆ ئەوەی تورکیه  
لە  هێز  پارسەنگی  و  نەکەوێ  رووسیە  باوەشی  لە 
ئــەوەنــدەی دیکە بە ســوودی رووســیــە و  ســوریــەدا 
ساڵی  چەند  ــاری  داواکـ بۆ  مل  نەشکێتەوە،  ئەسەد 
نێو  بۆ  لەشکرکێشی  بە  تورکیه  سەبارەت  رابردووی 
تورکیه   راکێشێ.  جرابلۆس  گرتنی  و  سوریه   خاکی 
بە  یەکەم  پێکا،  سەرەکی  ئامانجی  دوو  کــارەی  بەو 
کوردستان،  سنوورەکانی  لەسەر  خــۆی  حــزووری 
ئاستەنگ  کۆبانی  بە  عەفرین  کانتۆنی  لکاندنی  رێگای 
دەکات و لەو رێگایەوە پێش بە سازبوونی یه که یه کی 
جۆغرافیی کورد لە رۆژئاوا دەگرێ. دووهەم ئامانجی 
هەوڵبەندی  لــە  یــەپــەگــە  دەوری  و  رۆڵ  کــە  ئــەویــە 
پێگه ی  بکرێ  ئەگەر  و  بکا  الواز  ئەمریکادا  نیزامیی 
بەدیلی  ببێتە  خۆی  و  وەرگرێتەوە  لێ  ئێستای  هەتا 
بکاتەوە.                                                                       پڕ  ئەو بۆشاییە  نیزامی و 
لە  سوریەدا  لە  جەمسەربەندی یەکان  دیاریکردنی 
ناوچەیی و جیهانی یەوە  ئەکتەرە  بەو هەمووە  الیه ک 
لـــەوەش  ــر  ــ دژوارتـ دیــکــەوە  ــه کــی  الی ــە  ل و  دژوارە 
ــە ســەرنــجــدان  ــە کــە جــەمــســەری بـــااڵدەســـت ب ــەوی ئ
بکرێ.  دەستنیشان  شــەڕ  رووبـــەری  بەرباڵویی  بە 
لە  شــەڕ  درشتی  و  ورد  الیەنەکانی  هەموو  ئەگەر 
تــونــدئــاژۆڕا  ئیسالمێ  لــە  ــەرێ،  سـ هــەتــا  ــوارێ ڕا  ــ خ
کە  عیلمانی یەکان،  هێزە  و  میانەڕەو  ئیسالمی  هەتا 
هەرکامەیان راستەوخۆ و ناراستەخۆ بە جۆرێک بێ 
کۆکەینەوە  دان،  هەوڵبەندی یه ک  لە  بیانهەوێ  ئەوەی 
جــەمــســەری  دوو  ــە  ل ــرێ  ــ دەک هــەڵــیــانــنــه وێــریــن،  و 
بکەینەوە.  کۆیان  ئەمریکادا  و  رووسیە  گەورەتری 
چ  بە  سوریه   قه یرانی  ئه وه ی که   له به رچاوگرتنی  بێ 
حاڵی  لە  تێ دەپەرێ،  داهاتوودا  لە  دیکەدا  ئاقارێکی 
حازردا ئەوەی شقڵ لە رەوتی رووداوەکانی سوریه  
ئەس رێژیمی  و  ئێران  رووسیە،  سێ کوچکەی  دەدا، 

ەدن.                                
ئــامــانــجــە  رووی  ــە  لـ ــەم  ــ ه ــە  ــەی ــوچــک ســێ ک ــەو  ــ ئ
تاکتیکی  رووی  لــە  ــەم  هـ و  ــەوە  ــان ــەک ــەن ــای ــژخ درێ

مەیدانی  لە  و  یەکپارچەن  و  یەکانگیر  سەربازی یەوە 
مــیــحــوەری  ــەوە.  ــن ــێ یـــەک دەجــووڵ کـــــردەوەدا وەک 
هێزەکانی  و  تــورکــیــه   کـــوردەکـــان،  لــە  کــە  ئەمریکا 
ئامانجە  لە رووی  پێکدێ، هەم  ئۆپۆزیسیونی سوریە 
لە  هــەم  و  دوورن  لێک  ئەجێنداکانەوە  و  سیاسی 
ئەمریکا  ناتەبان.  سەربازی یەکانەوە  ئامانجە  رووی 
ــێ بــە تـــەواوی لــەســەر کــوردەکــان و نە  ــوان نــە دەت
ئۆپۆزیسیۆن  هێزەکانی  لەسەر  نە  و  تورکیه   لەسەر 
– بەسەرنجدان بە تێوەگاڵنی ریزەکانی ئۆپۆزیسیۆن 
درێژ  و  دوور  حیسابێکی   – ئیسالمی  بناژۆیی  لە 
لە  بەرواڵەت  هەرچەند  رۆژئــاوا  و  تورکیە  بکاتەوە. 
جەمسەری ئەمریکا دان بەاڵم لە رووی بەرژەوەندی 
دژی  تەنانەت  دوورن  لێک  هــەر  نــەک  ئەجێنداوە  و 
بە  ئاماڵ دێموکراتیکەکانی سوریەش  هێزە  یەکتریشن. 
الیەن  لە  رابــروودا  لە  نەکردنیانەوە  پشتیوانی  هۆی 
ئــەســەد،  رێژیمی  تــونــدی  ســەرکــوتــی  و  ئــەمــریــکــاوە 
بە  ئیدئۆلۆژیکی  گۆڕانکاریی  تووشی  ریزه کانیان 
نە  کە  جورێک  بە  بوون،  ئیسالمی  بناژۆی  سوودی 
دەتوانن بەسەر ریزەکانی خۆیان دا زاڵ بن و نە بۆیان 
توندڕەوەکانی  الیەنە  باقی  لە  خۆیان  ریزی  دەکرێ 
کاتەدا  لەو  هەر  رووسەکان  جیابکەنەوە.  ئیسالمی 
پێهێنان بە شەڕ  کە لەسەر مێزی وتووێژ بۆ کۆتایی 
سەربازانی  و  ئەفسەران  دادەنیشن،  ئەمریکا  دەگەڵ 
رێژیمی ئەسەد قاوغی تفەنگ و تۆپ و تەیارەکانیان 
ــەخــشــەی شــوێــنــی  ــی و ن ــەن ــەم ــەق ــەن لـــە ت ــ پـــڕ دەکـ
لە  رووســەکــان  کە  فێلێک  ــژن.  دەرێ شەڕ  داهــاتــووی 
لێ  کەڵکیان  بــەردەوام  ئۆکراینیش دا  قەیرانی  رەوتی 
لە  ئەوی کە  هۆی  بۆتە  هەمووی  ئەوانە  وەرگرتوە. 
کۆماری  رووس،  سێ کوچکەی  کـــردەوەدا  مەیدانی 
سیاسی  و  سەربازی  ئیپتیکاری  ئەسەد  و  ئیسالمی 
بگرن.                                                                 بەدەستەوە  لە سوریەدا 
لە  ســوریــە  ئۆپۆزیسیۆنی  ریــزەکــانــی  تێوەگاڵنی 
ــەڵ  دەگ هــێــزانــە  ــەو  ئ نیزیکی  و  ئیسالمی  بــنــاژۆیــی 
وتووێژی  مێزی  لەسەر  ئەڵقاعیدە،  و  نوسرە  بەرەی 
پێکهێناوە.  جیدی  گرفتی  ئەمریکاش دا  و  رووســیــە 
کە  دەکـــات  رووســیــە  لــە  داوا  ئەمریکا  حــالــێــک دا  لــە 
ئۆپۆزیسیۆنی  کە  بنێ  گوشار  لەژێر  ئەسەد  رێژیمی 
ــات،  ــەک ــیــکــی ســوریــە بــۆمــبــاران ن ــامــاڵ دێــمــوکــرات ئ
رووسیەش مەرجی بۆ ئەمریکا ئەوه یە کە دەبێ ئەو 
توندئاژۆکان جیا  هێزە  باقی  لە  هێزانە سەفی خۆیان 
ئەمریکاوە  الیەن  لە  الیه ک  لە  کە  داوایــه ک  کەنەوە. 
بەدەست  بەهانەیه ک  بۆتە  هەم  و  دژوارە  بەدیهاتنی 
دژبــەران  دژی  شەڕەکە  کە  ئــەســەدەوە  و  رووسیە 

بەبێ جیاوازی درێژە پێ بدەن.   
ساڵی  چــەنــد  ســوریــە  قــه یــرانــی  ئــەوەکــە  پێشبینی 
تێ دەپەڕێ  دیکەدا  ئاقارێکی  چ  بە  و  دەکێشێ  دیکە 
کارێکی دژوارە و لەوەش دژوارتر ئەوه یە کە بزانین 
ناوچه یه کی  ئێستا  کە  رۆژئـــاوا  ــوردی  ک مەسەلەی 
جەمسەربەدندی یە  دوو  لەو  هەیە،  خۆبەڕێوەبەری 
بنەڕەتی یه دا چ حیسابێکی بۆ دەکرێ؟ دەگەڵ ئەوەی 
هێزە  باقی  و  داعش  لەدژی  خەباتی کوردی رۆژئاوا 
سیاسی  باشی  پێگه یه کی  ئیسالمی یەکان،  توندئاژۆ 
ئێران  تورکیە،  دەوڵەتی  دژایەتی سێ  بەاڵم  پێ داون، 
جەمسەری  دوو  بــە  هەرسێکیشیان  کــە  ســوریــه   و 
ئەمریکاوە  و  رووســیــە  واتــا  بڕیاربەدەست  ئەسڵی 
سوریەشی  ئۆپۆزیسیۆنی  دژایەتی  ئەگەر   _ وەسڵن 
و  داهاتوو  کە  ئاکامە  ئەو  دەگەینە    – سەر  بخەینە 

دایە. لەژێر تەم ومژ  چارەنووسی رۆژئاوا 
لە  رووســیــە  ــەرەی  ب کە  ئەویە  یەکەم  سیناریۆی 
حالەتێکی  لــە  بــێ.  ــااڵدەســت  ب ــەدا  ســوری ــووی  ــات داه
ــی دوو  ــدی ــەرژەوەن ــۆدا رووســیــە نــاچــارە کــە ب ــەوت ئ
ئەسەد  رێژیمی  و  ئێران  واتا  ئەسڵی یەکەی  شەریکە 
وەبەرچاو  واڵتە  لەو  کورد  مەسەلەی  بە  سەبارەت 
ئەمریکا  بەرەی  کە  ئەویە  دووهەم  سیناریۆی  بگرێ. 
بەرژەوەندیی  ناتوانێ  دیسان  هــەم  بــێ،  بــااڵدەســت 
ــە ســـەبـــارەت بە  تــورکــیــە و ئــۆپــۆزیــســیــۆنــی ســوری
سیناریۆی  بگرێ.  نادیدە  سوریە  لە  کورد  مافەکانی 
شەڕ  ئەسڵی یه کەی  جەمسەرە  دوو  کە  ئەویە  سێهەم 
سوریە  داهــاتــووی  لەسەر  رووس  و  ئەمریکا  واتــا 
سەبارەت  ئــەوتــۆش دا  حاڵەتێکی  لە  کە  رێکبکەون، 
لەوانەیە  بەڵکوو  ناگۆرێ  شتێک  کورد  مافەکانی  بە 
الی  مانایە  بــەو  بــێ.  خەراپتریش  دوورەدیــمــەنــەکــە 
تەرازووی دژەکورد و مافەکانی بە کەوتنەسەریەکی 
دەمێنێتەوە  تەنیا  ــێ.  دەب قورستر  کــورد  دژبــەرانــی 
نەبوونی  و  نێوخۆیی  شــەڕی  درێـــژەی  سیناریۆی 
ئەوی کە  هــۆی  بە  ئــەوتــۆدا  حالەتێکی  لە  ئیستقرار. 
و  تۆکمە  هێزیکی  واقیح  ئــەرزی  لەسەر  کــوردەکــان 
بخەن  رێک  جۆرێک  بە  خۆیان  پێویستە  کاریگەرن، 
ئیدارەی  بۆ  پلۆرالیستی یەوە  سیستمی  رووی  لە  کە 
و  بــدەن  جیهانیان  پێشانی  بــاش  وێنه یه کی  خۆیان 
دەستکاری  سیاسی یەکەیان  دیکۆراسیۆنی  بەجۆرێک 
ناوچەیی  ئەمنییەتی  بــازنــەی  لــە  خــۆیــان  کــە  بــکــەن 
بەسەر  جیهانی  دیپلۆماسی  دەرگاکانی  و  دەربهێنن 

بکەنەوە. خۆیان دا 

ریزبەندی یە سیاسی یەکان و داهاتووی 
مەسەلەی کورد لە سوریە

حەسەن حاتەمی

خالید حەسەنپوور
 رەوتی ئیسالمی سیاسی و رێکخراوە گرینگەکانی 

لە ئێران دا)بەشی هه شته م( 

کــوردی  خــەبــاتــی  ــەوەی  ئـ ،،دەگەڵ 
هێزە  بــاقــی  و  داعـــش  لـــەدژی  رۆژئــــاوا 
پێگه یه کی  ئــیــســالمــی یــەکــان،  ــاژۆ  ــدئ ــون ت
دژایەتی  بــەاڵم  پـــێ داون،  سیاسی  باشی 
سێ دەوڵەتی تورکیە، ئێران و سوریه  کە 
هەرسێکیشیان بە دوو جەمسەری ئەسڵی 
بڕیاربەدەست واتا رووسیە و ئەمریکاوە 
ئۆپۆزیسیۆنی  دژایەتی  ئەگەر   _ وەسڵن 
دەگــەیــنــە    – ســەر  بخەینە  ســوریــەشــی 
چارەنووسی  و  داهاتوو  کە  ئاکامە  رۆژئاوا لەژێر تەم ومژ دایە ،،ئەو 

دوکتور عەلیی شەریعەتی١
 عەلیی مەزینانی یا شەریعەتی بیرمەندێکی ئیسالمی شوڕشگێڕ بوو کە بە قسەکردن، کتێب نووسین و 
لەنێو رووناکبیران و خوێندەواران و  ئیسالمی سیاسی  تێئۆریزەکردنی  لە  کاریگەریی زۆری  وتارەکانی، 
نووسەر،  نووسراوە:  جۆرە  بەو  بارەی شەریعەتی دا،  لە  هەبوو.  مام ناوەندیی دا  توێژی  و  زانستگاییەکان 
و سیاسی  مەزهەبی  و چاالکانی  تێکۆشەران  لە  ئێران.  دینی خەڵکی  لێکۆلەری  و  مێژووناس  کۆمەڵناس، 
بە  ئێران(دا،  ئەدەبیاتی هاوچەرخ )ی  لە  بوو. شەریعەتی  ئێران  لە  ئیسالمی  بیری شۆڕشی  داڕێژەرانی  لە 

مامۆستا)معلم(ی شەهید ناوی دەبرێ.
- ویکی پێدیا- 

 )١٣١٢)١٩٣٣ ساڵی  لە  خوراسان  سەبزەواری  شاری  سەربە  »کاهەک«  گوندی  لە  شەریعەتی  عەلیی 
لەدایک بوو. الی باوکی محەممەد تەقی شەریعەتی وانە ئیسالمی یەکان فێرببوو. باوکی کە روحانی بوو، بە 
قەولی عەبدولعلی بازرگان: مزگەوتی هەڵنەبژارد و لە رێگای خومس و زەکات ژیانی نەکرد. ئەو لە ئیدارەی 
فێرکردن و بارهێنان دامەزرا و مامۆستای قوتابخانە بوو. لە مەشهەد شوێنێکی بەناوی کانوونی حەقایقی 

ئیسالمی دامەزراند. ئەو کەسێکی دیکەی بەناوی مامۆستا تاهیری ئەحمەدزادە، لەو ناوەندە لەگەڵ بوو.
عەلیی شەریعەتی کە تاقانە بوو، لەسەر ئیسالمی سیاسی لە ئێران کاری کرد و کارێگەری دانا. مەسعوود و 
مەجیدی ئەحمەدزادە کۆرەکانی تاهیر لە دامەزرێنەرانی رێکخراوی چریکە فیداییەکان و پەرویزی پوویانیش، 
هەموویان پەروەردەی کانوونی حەقایق بوون. شەریعەتی کە ٤٤ ساڵی تەمەن کرد، پتر لە ١٠٠ کتێب و 
نووسراوەی هەبوو. ئەو حوسێنییەی ئیرشادی کردە گەورەترین پێگەی خۆی و الوەکانی تێدا سازمان دا. 
گرووپی جۆراوجۆری پێک هێنا، بەتایبەتی جەختی لەسەر کاری شانۆیی دەکرد. میر حوسێنی مووسوی و 
محەممەد عەلی نەجەفی دەرهێنەری سریالی سەربەداران، لە قوتابی یەکانی شەریعەتی بوون. ئەو سێ هەزار 

خوێندکاری لەو حوسێنییەدا، ناونووس کردبوو. 
- عبدالعلی بازرگان، مصاحبە با تلویزیون پرتو نور-

شەریعەتی لە کاتی خوێندن و لە ردەکانی قوتابی و خوێندکاری دا، زۆر زیرەک بوو. بۆیە دوای تەواو 
کردنی لیسانسی ئەدەبیات لە زانستگای مەشهەد، لە زانستگای سۆربۆنی فەڕانسە لە ١٩5٩ - بورسی پێدرا 
و لە ١٩٦٤ دوکتورای وەرگرتوە. هەرچەند سەبارەت بە رەشتەی بڕوانامەکەی قسەی جۆراوجۆر هەیە؛ 
عینوانی فەرمی بڕوانامەکەی »مێژووی ئیسالمی لە سەدەی نێوەڕاست« ە. بەاڵم باڵیوێزخانەی ئێران لە 

پاریس، بڕوانامەکەی وەک دوکتورا لە ئەدەبیات بە فەرمی ناسیوە.
- ویکی پێدیا-

شەریعەتی یەکێک لە پشتیوانەکانی بزووتنەوەی خۆماڵی کردنی نەوت کردبوو و لە رێکخراوی نیهزەتی 
خوداپەرستانی سوسیالیست دا ئەندام بوو. لەگەڵ بەرهەمەکانی فرانتیس فانوون و سارتر ئاشنا بوو. پشتیوانی 
لە بزووتنەوەی ئازادیخوازی ئەلجەزایر کرد و تێیدا زۆر چاالک بوو. لە چاالکی یەکانی ئەلجەزایری یەکان 
لە فەڕانسە بەشدار بوو. ئەو لە زانستگای سۆربۆن هاوپولی هەواری بومدین بوو؛ کە بوو بە دووهەمین 
سەرکۆماری ئەلجەزایر. ئەو چەند کتێبی فڕانتیس فانوون و ژان پۆل سارتری تەرجەمە کردووە. ئەندامی 
کۆنفێدراسیونی خوێندکاران لە دەرەوەی واڵت و یەکێک لە دامەزرێنەرانی نێهزەتی ئازادیی ئێران لەوێ بوو. 
نووسین و قسە نوێیەکانی لەسەر ئیسالمی شیعەی عەلەوی کە مەسەلەکانی رۆژ و کێشەکانی هەژاری و 
بێدەرتانی خەڵکی باس دەکرد و رێگاچارەی خەبات بە دژی سەرەڕۆیی باس دەکرد، هەوڵی دا و بیرێکی 
سوونەتی  بە  هەبوو-،  برەوی  عیلمیە دا،  حەوزەکانی  لە  سەفەوی-کە  شیعەی  لەگەڵ  هێنا.  بەرهەم  نوێی 
دەزانی و موخالیفی بوو. ژیان و تێکۆشانی شەریعەتی لە الیەن موافیقان و موخالیفانی بە کەسێکی چەند 

رەهەندی دەناسرێ. 
رێژیمی  دژی  یا  سیاسی،  کەسایەتی یەکی  شەریعەتی  وایە  پێیان  هەموو  دەڵێ:  بازرگان  عەبدولعەلیی 
شا بوو. بەاڵم پتر لە سەرەڕۆیی حکوومەتی، دژی سەرەڕۆیی دینی، دژی سەرەڕۆیی حەوزەیی و دژی 
بۆ  دەستێکیان  ئاغایانە،  لەو  ژمارەیەک  کە:  ئەوەیە  شەریعەتی  بەناوبانگی  قسەیەکی  بوو.  دواکەوتوویی 
وەرگرتن و دەستێکیان بۆ ماچ کردن هەیە. ئەو تەبلیغی ئیسالمی بێ روحانییەتیشی دەکرد. و بە دوکانێکی 
دەزانی بۆ ئەوان. بۆیە دژایەتیی توندیان دەکرد. میسباحی یەزدی، شێخ مورتەزای جەزایری، سەید قاسمی 
ئیسالمی لە دژبەرە توندەکانی شەریعەتی بوون. ئەوان و هاوبیرانیان هەوڵیان دا لە مەرجەعەکانی شیعە 
دژی شەریعەتی فتوا وەرگرن. شەریعەتیان بە سونی، وەهابی و... دەشوبهاند. ئەوان ناوی ناحەزیان بۆ 
حوسێنییەی ئیرشاد بە کار دێنا. ساواکیش بە غه نیمەتی دەزانی کە شەریعەتی لە الیەن روحانی یەکانەوە 

تەکفیر دەکرێ.
حەسەنی یووسفی ئیشکەوەری- کە پێشتر روحانی بوو-، دەڵێ: شەریعەتی یەکێک لە بیرمەندانی جیهانی 
ئیسالم بوو. ئەو لەپێش دا، بڕوای بە شۆڕشی فەرهەنگی هەبوو. کتێبەکانی ئەو تیڕاژی میلیۆنیان هەبوو.  

- رسانەی سبز ایران-  
دەڵێ:  شەریعەتی  بە  سەبارەت  ئەمریکا-،  ستەنفۆردی  زانستگای  میالنی-مامۆستای  عەباسی  دوکتور 
بێشک روحانییەت لە ساڵی ١٩٦٢  دا دەیزانی ئەگەر نەتوانێ چینی مام ناوەندی و خوێندوار بۆ الی جۆرێک 
لە بیروڕای مەزهەبی راکێشێ، یارییه  سیاسی یەکەی دۆڕاندوە. شەریعەتی ئەو کارەی بۆ کردن. بەاڵم هەر 
دیتیان هێرش بۆ روحانی یەکان دەکا، خەریکی پیالن گێڕی بەدژی بوون. ساواکیش هەر ئەو کارەی کرد. هەتا 
جێگایەکی تەحەموولی کرد و بە دژی چەپەکان کەڵکی لێ وەرگرت. بەاڵم دوایی بەکردەوە بۆی دەرکەوت 
کە موجاهدینی خەڵق پەروەردە دەکا، زیندانی کرد. د. میالنی پێی وایە: ئەکبری گەنجی  نووسراوەیەکی زۆر 
گرینگی رەخنەیی لەسەر شەریعەتی نووسیوە. میالنی، شەریعەتی بە بنیاتنەری »فرهنگ شهادت« دەزانێ، 

کە بەداخەوە ئێستاش بوونی هەیە.
- صدای آمریکا، برنامەی افق، علی شریعتی، اسالم سیاسی و اسالم بدون روحانیت.-

شەریعەتی کە لە ساڵی ١٣٤٣ دا، هاتەوە ئێران، لە سنووری تورکیە و ئێران گیرا و ماوەی چوار مانگ 
لە »قزل قلعە« زیندانی کرا. پاشان هەرچەند بڕوانامەی بااڵی خویندنی هەبوو، بۆ مامۆستای چوارەمی 
سەرەتایی لە گوندێکی دەرووبەری مەشهەد دامەزرا. چونکە دامودەزگای دەوڵەتی بەتایبەتی ساواک سەرەتا 
هەوڵیان دەدا عەلیی شەریعەتی زۆر لە پەراوێزدا بێ. بەاڵم دواتر لە زانستگای مەشهەد بوو بە مامۆستا. 

و  سوخەنرانی  لە  و  ــاران  ت ئیرشادی  حوسێنییەی  چــووە  هەتاوی  ١٣٤٨ی  ساڵی  لە  شەریعەتی      
شێکردنەوە و نووسینەکانی لەسەر ئیسالمی عەلەوی و تێکەاڵوکردنی لەگەڵ بەشی ئابووریی سوسیالیستی، 

سەرنجی توێژی خوێندەواری رادەکێشا.    
دوکتور عەلیی شەریعەتی لەگەڵ خانمێکی هاوپۆلی بە ناوی پوورانی شەریعەت رەزەوی ژیانی هاوبەشی 
پێک هێنابوو. برایەکی پووران بە ناوی مێهدی شەریعەت رەزەوی ناسراو بە ئازەر لە خوڵقاندنی رۆژی 
بوو.  تێکۆشانەکانی دا  لە  شەریعەتی  باشی  یارمەتیدەرێکی  پــووران  ئەستێندرا.  لێ  گیانی  خوێندکار دا، 
شەریعەتی سەبارەت بە  ئازەری شەریعەت وتبووی: ئەگەر ناچارییەک بۆ زیندوومانەوەم نەبوایە، خۆم لە 
بەرانبەر زانستگا ئاور تێبەر دەدا، ئەو جێگایەی کە ٢٢ ساڵ پێشتر ئازەری ئێمە لە ئاوری بیدادی دا ، سوتا 

و ئەویان لەپێش پێی نیکسۆن] جێگری سەرکۆماری ئەوکاتی )١٣٣٢، ١٩5٣(ئەمریکا[ دا، قوربانی کرد. 
- ویکی پێدیا، مجموع آثار شمارە ١- با مخاطب های آشنا )وصیت نامە(- 

د. عەلیی شەریعەتی ئیسالح گەرێکی دینی بوو کە ویستی وانەکانی مەزهەبی شیعە بەرۆژ بکا و لەگەڵ 
شێوەیەک مۆدێرنیتەی رەخنەیی تێکەاڵوی کا. ئەو ویستی عەزا و ماتەمین و لەخۆدان بۆ رووداوی کەربال 
و فەرهەنگی نەوحەخوانی بۆ شیکردنەوەی مێژووی بەرگری لە بەرانبەر زۆرداری و سەرەڕۆیی بەرێ. 

ئەوە بۆچوون و کردەوی باوکیشی بوو.
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روانینی دەرەکی

خەڵکی  بۆمبارانی  و  شەڕ 
ئاسایی و کاولکاری لە سوریه  
گەورەترین  لە  بەتایبەت  و 
ــە، شــاری  ــ شـــاری ئـــەو واڵت
حەڵەب بەردەوامە و تەنیا لە 
ماوەی ١٠ رۆژی رابردوودا 
بــەهــۆی بــۆمــبــارانــی فــرۆکــە 
و  ــە  رووســی جەنگی یەکانی 
ــارانــی  تـــۆپ و مـــووشـــەک ب
لە  زیاتر  سوریه ،  هێزەکانی 
5٠٠ کەس کوژراو و ١٧٠٠ 
ــــوون.  کــەســیــش بـــریـــنـــدار ب
هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا 
لە  توندی رەخنەیان  بە  زۆر 
هێرشەکانی سەر رۆژهەاڵتی 
ئەو شارە گرتوە و رووسیە 
و سوریه یان بە کۆمەڵکوژی 
و جینایەتی دژ بە مرۆڤایەتی 
بەینەدا  لەو  تاوان بار کردوە. 
تەنیا نەخۆشخانەی گەورەی 
هەتا  کە  شــار  لە  بەشە  ئــەو 
چاالک  لەمەوبەر  رۆژ  چەند 
ــرشــی بــۆمــبــە  ــێ ــە ه ــوو، لـ ــ بـ
بۆشکەیی و هێشووی یەکانی 
فرۆکەکانی »ئەسەدــ پۆتین« 
بۆردومان  نەماو  ئەمان دا  لە 
بەپێی  کـــەوت.  پەکی  و  کــرا 
هـــەمـــوو کـــۆنـــوانـــســـیـــۆن و 
رێککەوتنە نێودەوڵەتی یەکان، 
نــەخــوشــخــانــەکــان دەبـــێ لە 
جەنگی  پــەالمــاری  و  هێرش 
وادیــارە  بەاڵم  بن؛  پارێزراو 
ــه دا هیچ  ــوریـ ــەڕی سـ لــە شــ
تەنانەت  جێگایەک،  و  شوێن 
ژن  پەناگەی  و  نەخۆشخانە 
هێرشی  منداڵەکانیشلە  و 

فرۆکەکان  پارێزراو نین.
پینج ساڵ پاش سەرهەڵدانی 
ــاوی ســوریــه   ــن شـــەڕی خــوێ
ئــێــســتــا  ــە  ــ ــران ــ ــەی ــ ق ئـــــەو   ،
ــۆز  ــاڵـ ئـ ــی  ــکـ ــێـ ــەاڵفـ کـ وەک 
لێهاتووە  وگرێ کوێرەیەکی 
ــەی  ــ ــەک ــ ــەری ی ــارەســ ــ ــە چ ــ ک
ــر  ــەم تـ ــتـ ــەسـ ئـ دێ  هــــەتــــا 
ــەر لە  ــەگـ ــە ئـ ــگـ ــێ. رەنـ ــ ــ دەب
پـــاش »بـــەهـــاری عــەڕەبــی« 
بــەشــار ئــەســەد کــە ســەر بە 
کــەمــیــنــەی عــەلــەوی یــەکــانــە 
لــەگــەڵ حــیــزبــەکــەی وازیـــان 
ــە،  ــای ــاب ــن ــێ لـــە دەســـــــەاڵت ه
هێمنانە  شێوەیەکی  بە  یــان  
ــەڵ نـــــارازی یـــــەکـــــان  ــ ــەگـ ــ لـ
کردبایە،  هەڵسووکەوتیان 
نەک هەر ئەو واڵتە تووشی 
ــەڕ و کـــوشـــتـــار و  ــەو شــ ــ ئ
کاولکاری یە نەدەبوو، بەلکوو 
ــوو  ــەری ئـــــەوەش هــەب ــەگـ ئـ
خەڵک چاوپۆشیان لە کردەوە 
حافز  و  بەشار  قیزه ونەکانی 
ــە مـــاوەی  ــابــی ل ئـــەســـەدی ب
و  کردبایە  دەسەاڵتدارییان دا 
دیکەدا  ئاقارێکی  بە  سوریه  

ڕۆیشتبا.
تەنانەت لە ساڵی ٢٠١٣ش 
ــار  ــەشـ کــــە هـــێـــزەکـــانـــی بـ
ــە  ــان ــەزەی بــێ ب زۆر  ئـــەســـەد 
ــان  ــە«ی شــارۆچــکــەی«غــووت
ــــشــــق  ــێ ــ لــــــە نــــیــــزیــــک دەم
کــرد  شیمیایی  بــۆمــبــارانــی 
لە  کەسیان  ــەزاران  ــ ه بــە  و 
کوشت،  بێ تاوانیان  خەڵکی 
و  ئه مریکا  بۆ  هەل  باشترین 
بە  رەخسا،  هاوپەیمانەکانی 
سیاسیی  تێچووی  کەمترین 
و نیزامی یەوە، بەشار لەسەر 
بێننە  رێژیمێک  و  الدەن  کار 
نوێنەرایەتی  کــە  ــار  ک ســەر 
نەتەوەیی  پێکهاتە  هــەمــوو  
کـــردبـــا.  ــەکــانــی  ــنــی ی ــی ــای ئ و 
ئـــەو کـــات، واتـــە ســێ ســاڵ 
لەمەوبەر، لە الیەک داعش و 
دەستە و تاقمە تێرۆڕیستی یە 

تەکفیری یەکان  ئیسالمی یە 
ئەوتۆیان  پێگەیەکی  و  جێگە 
ــه دا نــەبــوو و لە  ــوریـ لــە سـ
رووسەکان  دیکەش  الیەکی 
نێو  نەهاتبوونە  ــردەوە  ــەک ب
ــی دا  ــەڕاســت ل و  ــە  ــەک ــران ــەی ق
تەنیا  ئەسەد  بەشار  رێژیمی 
لە الیەن کۆماری ئیسالمی و 
لوبنانەوە  حیزبوڵالی  تاقمی 
ــی بــــەکــــردەوەی  ــوان ــی ــشــت پ
ئیستراتێژی  بەاڵم  لێ دەکرا. 
نــــــــــاڕوون وهـــەڵـــوێـــســـتـــی 
و  ئه مریکا  ئەوکاتی  پاسیڤی 
بەرانبەر  لە  هاوپەیمانەکانی 
ئــەو قــەیــرانــەدا، ئــەو هەلەی 
بــۆ ئــەســەد رەخــســانــد هەتا 
هەمەالیەنەی  هــاوکــاری  بــە 
دواتــر  و  ئیسالمی  کــۆمــاری 
پێی خۆی  جــێ  رووســەکــان 

پتەوتر بکات.
جگە لە کوژران و بریندار 
هــەزار کەس  بوونی ســەدان 

ــە و  ــ ــەو واڵتـ ــ ــی ئ ــک ــە خــەڵ لـ
بوونی  ئــاوارە  و  ماڵوێرانی 
کە  دیــکــە  کــەســی  میلیۆنان 
ــی  ــکــی مــرۆی ــێ ــران ــەی بــۆتــە ق
ــه   ســوری ــی  ــانـ ــکـ ــێـ دراوسـ و 
ــی بە  ــای ــورووپ ئ و واڵتــانــی 
خــۆیــەوە ســەرقــاڵ کــردووە، 
ــە  ــۆت ــا ب ــســت ــێ ــە ئ ــ ــ ــەو واڵت ــ ئـ
زلهێزە  تــەراتــێــنــی  مــەیــدانــی 
ناوچەیی و جیهانی یەکان. لە 
کۆماری  ناوچەیی دا  ئاستی 
ئیسالمی و دەوڵەتی تورکیە، 
دوو یاریکەری سەرەکین کە 
لەو  بەکردەوەیان  حــزووری 
ــەدا هــەیــە و  ــران ــەی شــەڕ و ق
هەرکام لەو دوو حکوومەتە، 
و  ئیستراتێژی  و  سیاسەت 
خۆیان   بە  تایبەت  ئامانجی 

جێبەجێ بکەن.
کـــــــۆمـــــــاری ئـــیـــســـالمـــی 
بەشار  مانەوەی  خوازیاری 
ئــەســەد لــەســەر دەســەاڵتــە 
لە  جگە  ــێــنــاوەش دا  پ ــەو  ل و 
ناردنی  و  مــاددی  هاوکاریی 
پێشکەوتوو،  چۆڵی  و  چەک 
پاسدار  و  بسیج  هەزاران  بە 
پاکستانی  شــیــعــەی  و  ســپــا 
و ئــەفــغــانــی رەوانـــــەی ئــەو 
شانبەشانی  و  کــردوە  واڵتــە 
لە  ئەسەد  بەشار  هێزەکانی 
بەرەکانی شەڕدان. بەرپرسە 
ــیــزامــی یــەکــانــی رێـــژیـــم بە  ن
راشــــکــــاوی رایـــگـــەیـــانـــدوە 
ئەمنییەتی«  ــزی  ــەرێ »پ کــە 

لوبنان  لە  ئیسالمی  کۆماری 
و  دەسپێدەکات  سوریه را  و 
پشتیوانی  هێزەوە  هەموو  بە 
لە  بەشارئەسەد  مانەوەی  لە 

دەسەاڵت دا دەکەن.
دەوڵەتی تورکیەش کە هەر 
سەرهەڵدانی  ــای  ســەرەت لــە 
بــەدژی  ســوریــه وە،  قەیرانی 
هەڵوێستی  ئــەســەد  بــەشــار 
ــرای هــاوکــاری و  گــرتــوە، وێ
ئەو  نــەیــارانــی  لــە  پشتیوانی 
ــڕ چــەکــکــردنــی  رێــژیــمــە و پ
ــازادی  ــ بـــەنـــاو ئــەرتــەشــی ئ
تاقمە  و  دەســتــە  و  ســوریــه  
بەتەمایە  ئــیــســالمــی یــەکــان، 
لە  ئەمنییەتی  پشتێنەیەکی 
دامەزرێنی.  سوریه دا  خاکی 
وادیارە تورکیە بەنیازە هەتا 
الیــەک دا  بە  سوریه   کێشەی 
پــاشــەکــشــە بە  نــــەکــــەوێ، 
هێزەکانی لەو واڵتەدا نه کات. 
لە  هێزانە  ئەو  بوونی  دیــارە 

تێچووی  هەرچەند  ســوریــه  
ئابووری و نیزامی زۆری بۆ 
تورکیە بەدواوە دەبێ، بەاڵم 
هەیە  خۆی  تایبەتی  گرینگی 
ئەو  سیاسی  ئیستراتێژی  بۆ 
بەگشتی  و  سوریه   لە  واڵتــە 

لە ناوچەکەدا.
کۆماری  و  تورکیە  راستە 
کێشە  لــە  ــێــران  ئ ئیسالمیی 
و شــەڕی ســوریــه دا لە دوو 
ــەرەی جـــیـــاوازدان و هەر  بـ
ــاســەت و  ــەک لـــــەوان ســی ــ ی
هەیە،  خــۆیــان  ئیستراتێژی 
بەاڵم هەر دوو رژیم لەسەر 
رۆژئــــــاوای کـــوردســـتـــان و 
بــەربــەرەکــانــی  ــەتـــی و  دژایـ
ــەڵ هـــــــەر چـــەشـــنـــە  ــ ــ ــەگ ــ ــ ل
هەر  لە  کوردی  قەوارەیەکی 
لە شێوەکانی)ئۆتۆنۆمی،  کام 
فــێــدێــڕاڵــی و ســەربــەخــۆیــی( 
هـــــــاوڕان و  هــــاودەنــــگ و 
ــەو خاڵە  ــادەن لــەســەر ئ ــام ئ
تــــەنــــازول بۆ  هـــاوبـــەشـــە، 
ــر لــــە ســـەرهـــەمـــوو  ــتـ ــەکـ یـ

بکەن. ناکۆکی یەکانیان 
ــە پــــێــــوەنــــدی لـــەگـــەڵ  ــ لـ
جیهانی یەکانیش دا  زلــهــێــزە 
ــە یـــەک ســاڵ  ــاژەی ــام جــێــی ئ
پــــــاش دەســــتــــێــــوەردانــــی 
لە  رووسەکان  راستەوخۆی 
و  لێدان  و  سوریه دا  شــەڕی 
ئەسەد  نەیارانی  بۆردومانی 
ــە  ــی ی و ئـــەو ڕۆڵــــە ســەرەک
ــگــی  ــاوســەن لـــە گـــۆڕیـــنـــی ه

ــشــەکــەدا هــەیــانــبــوە،  هــاوکــێ
ــاتـــر لـــە هـــەمـــوو کــاتــێــک  زیـ
بۆ  رێژیمەی  ئەو  رووخانی 
هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا 
ئەستەم و دژوار کردۆتەوە. 
هەر لەو ماوەیەدا شەڕە قسە 
ئــاڵــۆزی یــەکــی  و  ــی  گــرژی و 
ئه مریکا  نــێــوان  لــە  بــێ وێــنــە 
ــەڵ  ــەگ ــی ل ــان ــەک ــان ــم ــەی ــاوپ ه
لەگەڵ  پێوەندی  لە  رووسیە 
بــۆمــبــارانــی سەر  و  هــێــرش 
ــە  ــۆت ــات ــەب ه ــ ــەڵ ــ شــــــاری ح
ــک  ــێ ــە چــەشــن ــ ئـــــــــــاراوە، بـ
ــێـــژی وەزارەتـــــــی  ــەبـ ــە وتـ لـ
رووســــەکــــان،  دەرەوەی 
ماری یا ساخارۆڤا رایگەیاند، 
لەم چەشنە)هێرشی  هێرشی 
هاوپەیمانەکانی( ئامریکاو 
بنەرەتیی  ئاڵوگۆڕی  رەنگە 
ــەر لە  ــەک ه ــرســی دار، ن مــەت
ــەواوی  ت لە  بەڵکوو  سوریه  
لەو  بێنێ.  پێک  نــاوچــەکــەدا 

ــەدا رووســەکــان  ــدی ی ــوەن ــێ پ
ــدن و  ــ ــەزان ــ رێــکــکــەوتــنــی داب
پلۆتۆنییۆمی  کردنەوەی  کەم 
لە ساڵی  کە  زەخیرەکراویان 
ئــه مــریــکــا  لـــەگـــەڵ  ٢٠٠٠دا 
هەڵپەسێراو  کــردبــوو،  مــۆر 
ئەو  هەڵپەساردنی  راگەیاند. 
ئیستراتێژیکە،  رێککەوتنە 
ــکــەی  ــکــی دی ــی گــرێ ــ ــوان ــ دەت
ــی  ــ ــاوەکـ ــ کــــی بــــەرکــــێــــی نـ

لێبکەوێتەوە.
هاوپەیمانەکانی  و  ئه مریکا 
ــە  ــ ــی ی ــ ــت ــ بـــــــاش لـــــــەو راس
کایەی  هاتنە  بە  گەیشتوون، 
لەژێر  رووســەکــان  بەهێزی 
نـــاوی شــەڕ لــەگــەڵ داعــەش 
راستی دا  لە  و  تێرۆڕیزم  و 
رێژیمی  پاراستنی  بۆ  شــەر 
بەشارئەسەد وەک دواپێگەی 
ــای  ــ ــزە  لـــە دەری ــێ ــه ئـــەو زل
ــەوان  ــت دا، ئــیــدی ئ ــاوەڕاسـ نـ
دەرەتانەیان  و  دەرفەت  ئەو 
ــە زەبـــــری  ــ ــە ب ــ نــــەمــــاوە ک
بۆخۆیان  راســتــەوخــۆ  هێز، 
بەشار  ــەرەڕۆی  سـ رێژیمی 
چونکە  الدەن.  ــار  ــەســەرک ل
دەزانن لە ئەگەری بەکردەوە 
و  سناریۆیەک  وەهــا  کردنی 
چەشنە  هــەر  لێکەوتنەوەی 
رووبـــــەڕوو بــوونــەوەیــەکــی 
ئاگری  بڵێسەی  سەربازی دا، 
بە  دەتــوانــی  شــەڕی سوریه  
هـــەمـــوو الیـــــەک دا تــەشــەنــە 
بستێنێ و »شەڕە قسە« بکاتە 

»شەڕی گەرم« و ئەمنی یەت 
و ئاشتی و ئاسایشی جیهان 
ــی مــەتــرســی یــەکــی  ــووشــ ــ ت

قەرەبوونەکراوە بکات.
ــەروەک  ــ ــ ــەش ه ــ ــاڵ ــ ــەوح ــ ب
دیـــارە،  و  بـــاس کـــرا  پێشتر 
رەوتی شەڕ و رووداوەکــان 
ــی هـــێـــزەکـــان  ــگـ ــەنـ ــاوسـ وهـ
دەســتــێــوەردانــی  دوای  لـــە 
ــی  ــران ــەی ــە ق رووســــەکــــان لـ
ــەرەی  ــ ــەالی ب ــ ــه دا بـ ــ ــوری ســ
و سوریه دا  ئێران  و  رووس 
هەتا  کە  ئەسەد  شکاوەتەوە. 
سەرەڕای  لەمەوبەر،  ساڵێک 
ــەی  ــەن ــەالی ــەم پــشــتــیــوانــی ه
کــــۆمــــاری ئـــیـــســـالمـــی، لــە 
تەنگی  نــەیــارانــی یــەوە  ــەن  الی
لە  ئێستا  پــێــهــەڵ چــنــدرابــوو، 
بااڵدەستە  شــەڕدا  بەرەکانی 
و بەتایبەت لە شاری حەڵەب 
کــە دەســبــەســەرداگــرتــنــی بۆ 
هەموو الیەنەکانی شەڕ زۆر 
پــێــشــڕوەی دایــە.  لــە  گرینگە، 
ئه مریکا  بــۆ  راســتــی  یــە  ــەو  ئ
بە  هـــاوپـــەیـــمـــانـــەکـــانـــی،  و 
تــــورکــــەکــــانــــیــــشــــەوە کــە 
ــنــەیــەکــی زۆریـــــان بۆ  هــەزی
ــردن ورێــکــخــســتــنــی  ــ ــازک ســ
میلیشیا  تــاقــمــە  و  دەســـتـــە 
ئیسالمی یەکانی وەک ئەحرار 
سوڵتان  ــای  ســوپ و  شــامــی 
ــەرف کـــردوە،  ــ مـــوراد و...سـ
لــەو  بـــەاڵم  ــاخــۆشــە؛  ن زۆر 
بەتایبەت  ئـــەوان،  قــەیــرانــەدا 
کە  واڵتــێــک  وەک  ئه مریکا  
خۆی بە پارێزەری سەرەکی 
ــەتــی  ــی ی ــەمــن ئ و  ئـــاســـایـــش 
جیهان دەزانێ ناچارن، باجی 
ــەی خــۆیــان  ــەڵ ســیــاســەتــی ه
لــە ســێ ســاڵ لــەمــەوبــەر لە 
ــدەن و لــەگــەڵ  ــ ــه دا ب ــوریـ سـ
بێ  هەرچۆنێک  رووســەکــان 
هاوبەش  چارەیەکی  ریگا  بە 
تێچووی  بــە  بــکــرێ،  ئــەگــەر 

کەم تر بگەن.
دیـــــارە هــەرچــۆنــێــک بێ 
بەو  پێش  زلهێزەکان  دەبــێ 
ــە  ــاری ی ــک ــاول ک و  کــوشــتــار 
ــرن کـــە هــەرئــێــســتــا لــەو  ــگ ب
هەڵتەکاوەدا  لێکترازاو  واڵتە 
کارەساتە  ئەو  بەرێوەدەچی. 
ــە خــەریــکــە  ــ ــەی ک ــ ــی ــ ــرۆی ــ م
بەگژ  زلهێزەکانیش  تەنانەت 
سەلمێنەری  دەدا،  ــەک دا  ــ ی
ئەو راستی یەشە کە ریشەی 
ناکۆکی و ناتەبایی لە سوریه  
و لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دا 
ــەم و  ــتـــەوە بــۆ ســت دەگـــەرێـ
پیش  کۆلۆنیاڵی  سیستیمی 
ــی جــیــهــانــی  ــەم ــەک شــــەڕی ی
دابــەشــکــرانــی  ــوەی  ــێـ شـ و 
ئــەو  ــە دوای  ل ــە  ــان ئــەو واڵت
ــی  ــ ــدن ــ ــەزران ــ دام و  ــەڕە  ــ ــ ش
ــەرەی چــەنــد  ــ ــەرەوبـ ــ ــێ سـ ــ بـ
ــرد کە  ــکـ دەوڵــەتــێــکــی دەسـ
و  نەتەوەیی  بنەمایەکی  هیچ 
نەکراوە.  رەچاو  تێیدا  ئایینی 
نــەتــەوە  هــەتــا  بۆیەشە  هــەر 
پەیڕەوانی  و  ژێردەستەکان 
دین و مەزهەبە جیاوازەکان، 
ئازادی یەکانیان  و  مــاف  بە 
نەگەن؛ هەتا رێژیمە سەرەڕۆ 
دەرەتــانــی  دیکتاتۆڕەکان  و 
ئــــاژاوە  و  دەســـتـــێـــوەردان 
ــان لـــە بــەرتــەســک  ــانـــەوەیـ نـ
نەکرێتەوە و هەوسار نەکرێن 
ــا بــەیــەکــەوە ژیــانــی  ــەت و ه
بوون  بــەدوور  و  ئاشتی یانە 
نەفرەتی  و  دەمارگرژیی  لە 
دڵی  لە  ئایینی،  و  نەتەوەیی 
کۆمەاڵنی خەڵکی رۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست دا چەکەرە نەکات؛ 
قەیران  ئەگەری زۆری هەیە 
و رووداوە تاڵەکانی سوریه ، 
باکووری  دیکەی  واڵتانی  لە 
رۆژهــــەاڵتــــی  و  ئـــه فـــریـــقـــا 
نێوەڕاست دا دووپات بێتەوە. 

قەیرانی سوریه  لە بازنەی هاوکێشە ناوچەیی و جیهانی یەکان دا!

رەزا محەممەدئەمینی

،،راستە تورکیە و کۆماری ئیسالمیی ئێران لە کێشە و شەڕی 
سوریه دا لە دوو بەرەی جیاوازدان و هەر یەک لەوان سیاسەت و 
لەسەر رۆژئاوای  بەاڵم هەر دوو رژیم  ئیستراتێژی خۆیان هەیە، 
کوردستان و دژایەتی و بەربەرەکانی لەگەڵ هەر چەشنە قەوارەیەکی 
کوردی لە هەر کام لە شێوەکانی)ئۆتۆنۆمی، فێدێڕاڵی و سەربەخۆیی( 
بۆ یەکتر لە سەرهەموو ناکۆکی یەکانیان بکەن ،،هاودەنگ و هاوڕان و ئامادەن لەسەر ئەو خاڵە هاوبەشە، تەنازول 

کاتی دەستپێکی پرۆسەیەکی نوێی ئاشتی
 لە نێوان تورکیه  و کوردەکان هاتووە

واشینگتۆن پۆست – ئەسڵی ئایدین تاسباش
وەرگێڕان: کەماڵ حەسەنپوور

جۆکێک هەیە کە دەڵێ: لە کوردێک کە چاوەڕوانی ئیعدام کران 
چاوم  دەڵێ:  دا  جواب  لە  چیە؟  ئاواتت  دوایین  دەپرسن  بوو 
بە دایکم بکەوێ. پاشان لە تورکەکە هەمان پرسیار دەکەن و 
ئەویش لە جواب دا دەڵێ: کوردەکە چاوی بە دایکی نەکەوێ. 
بە  بەرامبەر  تورکیه یە  هەنووکەیی  روانگەی  کۆکراوەی  ئەوە 

باکووری سوریه .
تایبەتی  نێردواری  مەکگۆرک،  برێت  دواییانه  دا  له م 
سەرۆک کۆمار ئۆباما لەسەر پرسی داعش، لە نیویۆرک کەوتە 
لەبەر  ئەردۆغان  تەیب  رەجەب  سەرۆک کۆمار  تانەی  بەر 
سەردانەکەی لە مانگی فێوریە دا بۆ کۆبانی لە سوریه ، سەمبۆلی 
دەوڵەتی  بە  بەرامبەر  کوردان  خۆڕاگری  بەرچای  هەرە 
ئیسالمی. مەکگۆرک خەاڵتێکی لە الیەن شەرڤانە کوردەکانەوە، 

کە ئەردۆغان بە تێرۆریستیان دەزانێ، پێ بەخشرا.
کاتێک کە ئەرۆغان دەیهەویست ] لە هۆڵەکە[ دەرکەوێ بە 

مەکگۆرکی گوت: ›دووپاتی نەکەیتەوە!‹
قازانجی  بە  جار  هەندێ  تورک  و  کورد  نێوان  کێبەرکێی 
بە  شەڕ  بۆ  تورکیه ی  کێبەرکێ یە  ئەو  هەر  بووە،  واشینگتۆن 
دژی داعش و کوردەکانی بۆ ئامانجی بوێرانە وەک گرتنەوەی 
هان  مونبیج  و  سپی  گرێ  له   جیهادیه کان  هێزی  بە  مۆڵگەی 
ویالیەتە  کاریگەری  هاوپەیمانێکی  سوریه   کوردەکانی  دا. 
و  ئیسالمی  دەوڵەتی  دژی  جەنگی  لە  بوون  یەکگرتووەکان 
پێتەختی  لە هێرشی چاوەڕوانکراوی سەر  دەورێکی سەرەکی 

دەولەتی ئیسالمی لە رەققە دەگێڕن. 
لەگەڵ  هاوکاری  بۆ  رابردوودا،  ساڵی  ماوەی  لە  بەاڵم 
کوردانی سوریه  بەبێ گیروگرفت ساز کردن لە الیەن ئانکاراوە، 
واشینگتۆن تا رادەیەکی زۆر چاوی لە هەمبەر خراپتر بوونی 
بارودۆخی کوردەکان لە تورکیه  نووقاندووە. بەاڵم ئەو بااڵنس 
راگرتنە ئاستەمە، ناتوانێ تا ماوەیەکی زۆر درێژەی هەبێ. بەبێ 
جۆرێک مامەڵە لە نێوان کورد و تورک، زۆری پێ ناچێ کە ئەو 
بەشە لە ئۆپۆزیسیۆنی سوریەی ئەوبەری سنوور کە تورکیه ی 
لە پشتە لەگەڵ هێزە کوردی یەکانی کە ویالیەتە یەکگرتووەکان 
جیاتی  لە  دەبن.  پێکدادان  و  شەڕ  تووشی  دەکا  پشتیوانیان 
»مودیرییەت« کردنی ئەو دۆخە ناسکە وا باشترە بەڕێوەبەریی 
ئۆباما ماوەی دەسەاڵتداریی خۆی بەکار بێنێ تا ئەردۆغان بۆ 

دەستپێکردنی پرۆسەی ئاشتی لەگەڵ کوردەکان هان بدا.
پرسی کورد چیتر ناتوانێ لە چوارچێوەی سنوری هیچ کام 
لە واڵتان دا چارەسەر بکرێ، ئەوەی لە تورکیه  دەگوزەرێ بە 
شێوەیەکی ئاڵۆز پەیوەندی بە هاوکێشەی سوریه وه   هەیە و بە 
پێچەوانەشەوە. کە وابوو شتەکە مەسەلەیەکی دژەتێرۆریستی 
جوواڵنەوەی  بۆ  بەهێز  پشتیوانی یەکی  هەروەها  نیە،  ساکار 

کوردی لە نێوخۆی تورکیه  بوونی هەیە.
سوریه   کوردەکانی  دەڵێ  کاتێک  دەکا  راست  ئەردۆغان 
هەیە.  پەیوەندییان  بەیەکەوە  تورکیه   لە  کورد  نەیارانی  و 
بەهێزی  براگەورەی  کوردستان(  کرێکارانی  پەکەکە)پارتی 
کوردەکانی سوریه یە و دەیان ساڵە بەدژی تورکیه  دەجەنگێ. 
ئەردۆغان هەروەها حەقیەتی لە هەڵمەتی توندوتیژی پەکەکە لە 
نێو تورکیه  سکااڵ بکا، پاش کۆتایی کوتوبڕی گفتوگۆی ئاشتی 
لە ساڵی رابردوو دا، تووندوتیژی یەکان خەراپتر بوون و رێژەی 
بەاڵم  کردووە.  زیادیان  بەرچاو  شێوەیەکی  بە  قوربانی یەکان 
بەزەبری  وەاڵمی  سەرهەڵدانەکە،  رێژەی  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
زیاتر  هۆی  دەبێتە  تەنیا  و  بێ  براوە  ناتوانی  تورکیه   سوپای 
کورد دا،  الوانی  داهاتووی  جیلی  نێو  لە  ناڕەزایەتی  بوونی 
ئەویش یەکگرتوویی درێژخایەنی تورکیه  دەخاتە مەترسی  یەوە. 
هەر چەشنە سازانێک لە نێوان تورکیه  و کوردەکان دەبێتە هۆی 
هێور بوونەوەی سەرهەڵدانەکە لە نێوخۆی تورکیه ؛ کە تائێستا 
پۆتانسییەلی  و  کەس  هەزاران  لەدەستدانی  گیان  هۆی  بۆتە 

ئەوەی هەیە کە هاوپەیمانێکی گرینگی ناتۆ ناسەقامگیر بکا.
تورکەکان دەبێ فکری مەزن و درێژخایەن بکەنەوە. لە جیاتی 
بە شێوەیەکی نۆستالژیک ناوی سوڵتانەکانی عوسمانی لە سەر 
پرد و تونێلەکان بنێن و برەو بە ناسیۆنالیزمی تورکی بدەن، 
رێبەرانی تورک دەبێ وەک نەوەی شیاوی هێزێکی ئیمپێراتوریی 
لە شەیدایی  مانای دەستهەڵگرتن  بە  ئەوە  بکەن.  هەڵسوکەوت 
مالیخولیایی دژی کوردانی سوریه  و دەستپێکردنی وتووێژ لە 
نێوخۆیە. فەرمانبەرێکی پێشووی تورک جارێکیان بە منی گوت: 
›لە درێژخایەن دا تورکیه  یا بچوک یا گەورە دەبێتەوە‹. ئەوەی 
رێبەرانی  کارە  ئەو  بۆ  ئەمپێراتوریەتی.  کارێکی  دەبێتە  دواتر 
تورک دەبوو ببنە فریشتەی پارێزەری کوردان لە ناوچەکەدا و 

پشتیوانیی دەوڵەتێکی کوردی دۆست لە سوریه  بکەن. 
لە کۆتایی دا، مەسەلەی دێموکراسی لە تورکیه یە، کە وێدەچێ 
لێی بێ هیوا بووبێ. مەسەلەی کورد  لە رۆژئاوا  هەموو کەس 
بە  تورکیه   لە  دێموکراسی  چۆنایەتیی  مەحەکی  هه میشە 
شتێک  هەموو  لەسەر  کاریگەری  کە  بووە  گشتی  شێوەیەکی 
پاش  هەبووە.  هەڵبژاردنەکان  تا  بگرە  رادەربڕین ڕا  ئازادی  لە 
ساڵی  یاخیبووەکان  کوردە  لەگەڵ  ئاشتی  وتووێژی  کۆتایی 
بووە.  کزتر  رۆژ  لەگەڵ  رۆژ  تورکیه   دێموکراسی  رابردوو، 
البردنی  بە  کردووە  دەستی  دواییانە دا  لەو  تورکیه   دوڵەتی 
لەسەر  پارێزبەندی  ئێستا  هەر  و  هەڵبژێراو  شارەدارەکانی 
کە  نیشانەیەکە  ئەوە   ، هەڵگرتووە  ئانکارا  لە  کورد  نوێنەرانی 
دەستبەسەریان  داهاتوو دا  مانگی  چەند  لە  ده یانهەوێ  ئەوان 

بکەن.
ئەردۆغان  سەرەڕۆیی  وەرسوڕانی  کلیلەی  وێدەچێ  وا 
دووبارە  نێو  بە  سوریه   ناسکەکانی  دەسکەوتە  پاراستنی  و 
دەستپێکردنەوەی پرۆسەی ئاشتی لەگەڵ کوردان دا تێپەڕ دەبێ.
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پێشمه رگه،   داهێنانی  بــه چــۆک  بــۆ 
ســـوپـــای نـــه یـــار پـــه نـــای بــــرده  بــه ر 
ســێ هــێــزی: »تـــرس« و »خـــه و« و 
»برسییه تی«. سێ کوچکه ی پاڵپشتی نه یار که  ئاوازه ی خۆڕاگریی 
دا.  یه کگرتنیان  بڕیاری  هه ڵمه ته دا  له و  بیستبوو،  پێشمه رگه یان 
تاقی  دژ  سوپای  له سه ر  خــۆی  هێزی  بــوو  لەمێژ  که   »تــرس« 
کردبۆوه ، به  زه رده  خه نده یه که وه  قه ولی دا وا به دڵ و ده روونی 
هێزی پێشمه رگه دا بچێته  خوار که   کڵۆلێ بکا و هه ر له  یه که م 
په المار دا په کی بخا. »خه و« به  تێڕادیوی له  قودره ت و هه یبه تی 
نیه ،  هیچ  گوتی:  و  گــرت  سووکی  به   زۆر  مه سه له که ی  خــۆی 
به  دانه ی  دانه   ده گه ڵم خه می هیچ مه خۆن. شه رته   منتان  مادام 
گێژاوی  نێو  بیانخه مه   و  بتارێنم  وشیاری  له  دنیای  پێشمه رگه  
بێ خه به ری یه وه . »برسییه تی« به اڵم له  هه ر دووکیان تێڕادیوتر 
به   ئه و  هێزی  که   دا  نیشان  وای  و  کرد  قسه ی  خۆباییتر  له   و 
ته نیا بۆ په ک خستنی توانای پێشمه رگه  به سه . هێزی دژ، دڵخۆش 
مه یدانی شه ڕ  چاره نووس سازه ی  دیارده   ئه و سێ  پاڵپشتیی  له  
خۆی رێک خست و هه وای سڕینه وه ی ناوی پێشمه رگه ی که وته  
وه ڕێکه وتوانی  شه یپووری  ده نگی  و  لێدرا  شه ڕ  ته پڵی  سه ری. 
هێزی  کاتێک  کرد.  که ڕ  ئاسمانی  گوێی  ژیان  و  مه رگ  مه یدانی 
گه یانده   خۆی  نه گبه تی  سێ کوچکه ی  پاڵپشتیی  به   پــه المــارده ر 
مه یدانی خۆ تاقی کردنه وه  و بانگی شه ڕی دا، خۆی له  به رانبه ر 
کێوی »وره » و »ئیمان« و ئازایه تی«ی پێشمه رگه دا دیته وه . به  
دیتنی ئه و سێ شاسواره ی مه یدانی شه ڕ، سێ کوچکه ی پشتیوانی 
به  گه ڕانه وه ی  گه ڕانه وه .  پاشه وپاش  و  داخست  سه ریان  نه یار 
ئه وان، سوپای هێرشبه ریش خۆی نه گرت و سه ری بۆ ئیمان و 

وره  و ئازایه تیی پێشمه رگه  نه وی کرد.
    ویستم فێری ده رسی فیداکاری و له خۆبوردوویی و ئازایه تی 
بم. گه ڕام و سۆراغی مامۆستای چاک و قوتابخانه ی به ناوبانگ 
و کتێبی بایه خدارم کرد. پرسیم و ناونیشانی جۆراوجۆرم په یدا 
کردن. شوێن و بنکه  و بنیات و قوتابخانه و فێرگه  و زانستگای 
جۆربه جۆرم تاقی کردنه وه  و له  الی هه رکامیان شتێک فیر بووم. 
به اڵم مخابن هیچکام له وانه  نه یانتوانی ئاواتی من وه دی بێنن و 
ئازایه تی  و  له خۆبوردوویی  و  فیداکاری  راستینی  مانای  ده گه ڵ 
به دواداچوونم دا سه ره نجام  و  گه ڕان  له  درێژه ی  بکه ن.  ئاشنام 
گه یشتمه  »پیری دنیا دیده » و مه به ستی خۆم بۆ باس کرد. پیری 
بیرمه ند زوو له  مه به ست گه یشت و زۆر زووتریش فێری کردم 
روو له  کوێ بکه م. ئه و پێی گوتم: »رۆڵه  ئه وه ی تۆ لێی ده گه ڕیی 
مه نزڵ و مه ته رێزی له  به رزایی ئه و چیا سه رکه شانه یه  و ئه گه ر 
ده خۆت راده بینی و وره ی سه رکه وتنت هه یه  رامه وه سته  و بۆی 
سه رکه وه . ته نیا پێشمه رگه یه  ده توانێ فێری ده رسی فیداکاری و 
پێشمه رگه   ناوی  بیستنی  به   بکا«.  ئازایه تیت  و  له خۆبوردوویی 
به ره و  و  کرد  ماچ  پیرم  ده ستی  و  به رخۆ  هاته وه   پشوویه کم 

لووتکه  ملی هه ورازم گرته  به ر.
***

     

به شداری ئه مجاره ی »مێژووی زیندوو« له  بنه ماڵه یه کی کرێکار 
و هه ژاری شاری مه ریوان له   دایک بووە. »به  بیرم د یت که  ساڵی 
١٣٤5 دایکم ده ستی گرتم و بردمی بۆ ماڵه کانی خوالێخۆشبوو 
»ره حیم نیکجو« که  له  ناوه ندی شار هه لکه تبوو، ده وڵه ت به کرێی 
گرتبوو بۆ مه درسه . گوتیان ئه مه  »دبستان فرح«ه. له و ساله دا 
نێردرامه  به رخوێندن. مه رحوومی باوکم مه عده ن به ردی هه بوو 
 – مه ریوان  جــاده ی  له  که نار  مه عده نه که   بــوو.  به ردکه ن  واتــه  
زرێبار هه ڵکه وتبوو که  به »کلکه وه سانه » به ناوبانگه  له  مه ریوان. 
به   به اڵم  بکه م،  کار  که   نه گه یشتبوو  به وه   ته مه نم  من  هه رچه ند 
هۆی ناله باریی وه زعی ئابووری و هه ژاری هاوینان که  مه دره سه  
داده خرا ده بوو له وێ کار بکه م...«. »ئه حمه د بادیکان« که  له نێو 
پادگانی  ئه حمه د  به   پێشمه رگه ی دا  دۆستانی  و  هاوسه نگه ر 
له   پڕ  پادگانێکی  وه ک  به ڕاستیش  هه ر  و  رۆیشتوه   ناوبانگی 
له   یه ک  ده کــرا،  بۆ  حیسابی  خۆڕاگری  و  وره   و  ئیمان  چه کی 
به  ئێسک  ئازادیی گه له که یه تی که   تیکۆشه ری مه یدانی  هه زاران 
و   کــردوه   پێ  هه ست  چه وسانه وه ی  و  هــه ژاری  پێستی یه وه   و 
هه ر بۆیه ش دواتر که  توانای خه باتی ده خۆی دا شک بردوه  لێی 

رانه وه ستاوه . 
 ئەو سەرەتا ئاوای دەست پێکرد: »له و کاته دا من که  ئه ندام 
یان الیه نگری هیچ ریکخراوه یه ک نه بووم، له گه ڵ ٢ هاوڕێی ئه و 
پێک  بیکار(مان  جوانان  بێکار)کانون  الوانی  کانونی  سه رده مه م 
هێنا و ٣ ژماره  بالوکراوه مان له  پێوندیی به  الوانی بێکار نووسی 
و باڵومان کرده وه . له و کاته دا زیاتر له ٤٠ که س له و کانوونه دا 
ناونووسیان کرد، ئه و کانوونه  ئامانجی ئه وه  بوو که  کار و پیشه  

بۆ الوانی بێکار بدۆزیته وه«. دواتر بە له به رچاو گرتنی ناسیاوی 
»یه کیه تیی  چاالکانی  له   به شێک  ده گــه ڵ  که   دۆستایه تی یه ک  و 
جووتیاران«) دواتر بوو به  کۆمه ڵه ( هه یبوو خۆی گه یانده  الی 
به  دژی رێژیمی ســه ره ڕۆی کۆماری  بڕیاری خه بات  ئــه وان و 
ئیسالمی دا. هه ر له و ماوه یه دا گه اڵڵه ی چه ک کردنی شاره بانیی 
مه ریوانی داڕشت و به  هاوکاریی دۆستانی له  یه که یتی جووتیاران 
خۆی گه یانده وه  نێو شار و ده ستی به سه ر ئه و بنکه یه  داگرت. 
له  بزووتنه وه ی  به شدار بوون  نیازی  به   پادگانی  ئه حمه دی  کاک 
هاوکات  و  کرد  به خه بات  ده ستی  چینایه تی  نابه رانبه ریی  دژی 
گرتبوو.  پێ  به ربینگی  بنده سته که شی  گه له   رزگــاریــی  ئه شقی 
و  گــۆڕی  کۆمه له  سه نگه ری  ریــزی  له   مانه وه   مــاوه یــه ک  پــاش 
له   تازه   کاریکی  به   ده کات  ده ست  گوته نی: »هه رکه سیک  خۆی 
سه ره تایه وه  زۆر یان که م له گه ڵ گیروگرفت ده سته ویه خه  ده بێ. 
یان که سیک به  دوای ئامانجیک دا بگه ڕێ هه نده  سووک و ئاسان 
نییه  که  بۆی مسۆگه ر بێ، وشیاری و عه قڵمه ندی پێویسته . منیش له 
 سه ره تاوه  له گه ڵ کۆمه ڵیک گیروگرفتی فیکری ده سته ویه خه بووم. 
یه کیک له و گیروگرفتانه ی که  له گه ڵی به ره وروبووم که  شناختیکی 
نه بوو  کوردستان  حیزبه کانی  سیاسیی  رێبازی  له سه ر  ئه وتوم 
وه ک پێویست. هه روه ها کۆماری ئیسالمیش مه جالی ئه وه ی نه دا 
له نێو  به ته واوی  خۆیان  پڕۆگرامی  کوردستانی  حیزبه کانی  که  
کومه النی خه لک دا بالو بکه نه وه ». دواتر و له  جه نگه ی خه بات و 
تێکۆشانی به کرده وه  دا ئه و تێکۆشه ره  رێبازی حیزبی دێمۆکرتی 
کوردستانی قبووڵ کرد و له  ساڵی ١٣٦٠ی هه تاوی ڕا شان به  
شانی خه باتکارانی ئه و حیزبه  مه ته رێزی له  دوژمن گرت و ئیتر 
کوردستانی  هه موو  ئاوازه ی  که   به ناوبانگه   به و خه باتکاره   بوو 

گرته وه .
     ئه وانه ی له  خه باتی سه ختی به رگریی چه کداری دا به شدار 
بوون باش ده زانن پێشمه رگه ی باش و سه رکه وتوو ده بێ له  چ 
تایبه تمه ندی یه ک به هره مه ند بێ. وره  و ئازایه تی، ئیمان و توانای 
به رده وام بوون، نه زم و دیسیپلین، کاری تیمی و رێز گرتن له 
 هاوسه نگه ر، خه ڵکی بوون و بۆ خه ڵک خه بات کردن، وشیاری و 
زیره کی له  کاتی به ره وڕوو بوون ده گه ڵ دوژمن، ناسینی ناوچه  
و شوێنه  جۆراوجۆره کان و... له و تایبه تمه ندی یانه ن که  هه مووی 
له  وجوودی ئه حمه د پادگانی دا کۆببوونه وه  و ئه ویان کردبووه  
که مێک  ئه گه ر  پادگانی  خه بات.  مه یدانی  راستینی  جه نگاوه رێکی 
دره نگ خۆی ساغ کرده وه ، به اڵم چاکی خۆ ساغ کرده وه  و باشی 
درێژه  دا. راستی یه که ی ئه وه یه  هه موو ناوچه ی مه ریوان به  شار 
کوردستان  جنووبی  ناوچه کانی  له   زۆر  به شێکی  و  دێهاتی  و 
ببوونه  مه یدانی قاره مانه تی نواندنی پادگانی و هه موو خه ڵکی ئه و 
ناوچانه  ده گه ڵ ناو و سیمای ئه و تێکۆشه ره ی گه ل ئاشنا بوون. 
توانای  نیشاندانی  و  رێباز  به   ئیمان  ــه رده وام،  بـ کــاری       
پله کانی  و  بگرێ  جــێ  زوو  پــادگــانــی  کــرد  وای  بــه ڕێــوه بــردن 
سه رکه وتن له  کاری پێشمه رگایه تی دا یه ک به  یه ک ببڕێ. به  گشتی 
هه ڵۆی  دێموکرات دا،  خه باتگێڕانی  له  ریزی  مانه وه ی  ماوه ی  له  
چیا و پێده شته کانی مه ریوان ئه م به رپرسایه تی و ئه رکانه ی پێ 

ئه سپێردراون:
ساڵی ٦٠ هه تا کۆتایی ٦١ له  ناوچه ی سه قز وه ک پێشمه رگه  

خزمه تی کردوه .
سه ره تای ساڵی ٦٢ گه ڕاوه ته وه  ناوچه ی مه ریوان و به  کاری 

ته شکیالتی و نیزامی یه وه  خه ریک بووه .
ساڵی ٦٤ بووه ته  فه رمانده ری پێشمه رگه کانی ناوچه ی مه ریوان.
جنووبی  یه کی  مه ڵبه ندی  ئه ندامی  بووه ته    ٨ کۆنگره ی  پاش 

کوردستان و به رپرسی کۆمیته ی شارستانی مه ریوان.
دوای کۆنگره ی ٩ هه مدیسان ئه ندامی مه ڵبه ندی یه ک و ئه مجار 

فه رمانده ری هێزی زاگرۆس له  جنووبی کوردستان.
ساڵی ١٣٧٢ کراوه ته  جێگری به رپرسی کۆمیته ی ئه منیه ت که  

ئه و ئه رکه ی هه تا چوار ساڵ له  ئه ستۆ بووه .
کۆمیته ی  به رپرسی  کــراوه تــه وه   دیسان   ١١ کۆنگره ی  پــاش 

شارستانی مه ریوان.
له  کۆنگره ی ٩ دا بووه ته  راوێژکاری کومیته ی ناوه ند ی.

له  کۆمیسیۆنی  کار  پادگانی  تێکۆشه ر  به رپرسایه تیی  ئاخرین 
سیاسی- نیزامیی سه ر به  ده فته ری سیاسیی حیزبه که ی بووه .

     له  ماوه ی خه باتی شۆڕشگێرانه ی دا به رێز پادگانی ٦ جار 
بریندار بووه  که  دوایین جار برینی زۆر قورسی هه ڵگرتوه . جگه 
له وه   به  بنه ماڵه ش تووشی زیانی قورسی گیانی و ماڵی هاتوون 
و له و باره یه وه  داخی له  ده ست دانی خوشکی خۆشه ویستی و 
خوشکه زا و ئامۆزا و هه روه ها ئه شکه نجه  کرانی باوکی له الیه ن 
هــۆیــه وه  کۆچی  بــه و  هــه ر  ــر  دوات که   ده زگـــای سه رکوتکه ره وه  
کردوه . هه مووی ئه وانه  ئه حمه دیان له پێ نه خستوه  و له  درێژه ی 

رێگا ماندوویان نه کردوه . 
کورد  گه لی  رزگاریخوازیی  بزووتنه وه ی  نــاوی  ئه گه ر       
ئه گه ر  ده کا،  بۆ  داوه تــه وه  و دۆست و دوژمن حیسابی  ده نگی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان وه ک حیزبێکی خه باتکاری مه یدانی 
بوونی خه باتکارانی  به   بێگومان  ناوبانگی رۆیشتوه ،  کوردایه تی 
بێ ژماری ئه و مه یدانه یه . پێشمه رگه  و فه رمانده رانی پێشمه رگه  له  
درێژه دان و به ره وپیش بردنی ئه و خه باته دا رۆڵ و جێگایه کی هه تا 
بڵێی گرینگیان هه یه  و دیاره  له نێو ئه وانیش دا تێکۆشه ر ئه حمه د 
پادگانی له  بژارده کانه . بێگومان بزووتنه وه ی سه ربه رزانه ی گه لی 
بۆیه   هه ر  و  دڵخۆشه   پادگانی  وه ک  که سانی  به  بوونی  کــورد 
کۆمه اڵنی خه ڵکی کورد رێز له و قاره مانانه ی مه یدانی تێکۆشان 

ده گرن.

هەیاس کاردۆ

مه نووچێهر پووردڵ

ئاوڕێک لە ژیان و خەباتی 
تێکۆشەر ئەحمەد بادیکان )پادگانی(

ئه حمه د پادگانی

پەیمانی پیرۆز 

لە کتێبی بە نرخی مێژووی کوردەکانی ئیمپراتۆری عوسمانی )دوکتور جەلیلی جەلیل(دا 
ئاماژە بە پەیمانێک کراوە بە ناوی پەیمانی پیرۆز! رووداوێکی گرینگ کە کەم وا هەبووە 
نەتەوەی کورد بە خۆیەوە ببینێ. پەیمانێک کە بە سەرپەرشتی و کارزانی ئەمیر بەدرخان، 
میری بۆتان لە نێوان میرانی ناوچەکانی بۆتان، وان، هەکاری، مووش، خێزان، سه عره د، 
پەیماننامەکە  ئێرانش  له   ئه رده اڵن  میرنشینی   تەنانەت  دەکرێ.  واژۆ  و...  موسڵ  قارس، 
واڵتێکی  سازدانی  مەبەستی  بەدرخان  کە  دەرکەوێ  الیەک  هەموو  بۆ  تا  دەکات  واژۆ 
سەربەخۆیە و البردنی سنوورە دەسکردەکانی کوردستانە لە نێوان ئێران و عوسمانی دا. 
واتە لەنێوبردنی ناکۆکی نێوان میرنشینەکان و دواجار یەکڕیزی ماڵی کورد. بۆیە لێکۆڵەرە 
 semi-independent دەکەن:  تاریف  دەستەواژەیە  بەم  حکوومەتە  ئەم  بیانی یەکانیش 
emirate  کە گوزارە لە حکوومەتێکی نیوەسەربەخۆ دەکا کە بە تەعبیری ئەمڕۆیی وەک 

بوونێکی دیفاکتۆیی سەلمێندرابوو.
سەرکردەیەکی کورد دووسەد ساڵ لەمەوبەر - لە بیرەوە بۆ کردەوە - هەنگاوی نا بۆ 
سەربەخۆیی کوردستان و لە بەرامبەر زلهێزەکانی ئەو سەردەمه  دا واتە دوو ئیمپراتۆری 
عوسمانی و ئێران دا راوەستا، بەتایبەتی عوسمانی یەکان کە بەهێزترین دەوڵەتی سەردەم 
بوون. لێرەدا مەبەست تاووتوێی ئەم پەیماننامەیە نییە و تەنیا دەمەوێ لە یەک رستەدا 
ئاماژە بە مەبەستی سەرەکیی پەیمانی پیرۆز بکەم کە دوو سەدە لەوەپێش رێبەرێکی کورد 
حەولی  پیرۆزدا  پەیمانی  قالبی  لە  الیەنەکانی تر،  لەگەڵ  یەکگرتن  و  رێککەوتن  رێگای  لە 
دیاریکراوە  پەیمانەکە  بۆ  پیرۆز  ناوی  ئەوەش کە  بێگومان  دا،  سەربەخۆیی واڵتی خۆی 
ئەوە  دەزانن  الیەک  هەموو  هەروەک  چونکه   رێککەوتنە،  ئەم  گرینگیی  دەگەڕێتەوە سەر 
و  بۆتان  میری  کەچی  دەکرێن،  ناوزەد  پیرۆز  تێکستێکی  وەک  کە  ئایینی یەکانن  دەقە 
هاوپەیمانەکانی ئەم پەیمانە تا ئاستی پیرۆز بوون هەڵدەکێشن چونکه  خاک و نەتەوەیان 

بەالوە پیرۆز بوو.
                 ***

و  وشە  هەندێ  گوێبیسی  جار  هەندێ  ئێستاش دا  سەردەمی  و  کۆن  مێژووی  لە   
دەستەواژەی پەیوەندیدار بە چەمکی سازان دەبین کە بۆ ئەوە دەبن هەڵوێستەیان لەسەر 
بکەین: پەیمان، عەهد، پەیماننامە، رێککەوتن، رێککەوتننامە، ئیتیفاق، تەوافوق و... کە زیاتر 
)لێرەدا مەبەست هێزەکانی نێوخۆیە( واژۆ دەکرێ.  نێوان هێز و الیەنە سیاسی یەکان  لە 
پێ  ئەرێنیمان  هەستێکی  ناوەرۆکیان  لە  بەدەر  وشانە  ئەم  سەرجەم  روانین دا  یەکەم  لە 
دەبەخشن و المان وایە ئاکامەکەیان دەبێتە هۆی چەشنێک ئارامی و سەقامگیری بۆ واڵت، 
بەاڵم کە لە نێوەرۆکی پەیمان و رێککەوتنەکان ورد دەبیەوە ئەم هەست بەئارامی جێگای 

خۆی دەدا بە دڵەڕاوکێ و ناسەقامگیری، بۆ؟ 

بە  دەبێ  پێکدێ  تایبەت دا  بارودۆخێکی  لە  کە  سیاسی  رێککەوتنێکی  چەشنە  هەر 
وردی ئاگاداری دۆخی نێوخۆ بێ و بێ   هیچ ئەمالوئەوالیەک دەبێ بەردەنگی سەرەکیی 
رێککەوتنەکە الیەنی دەرەکی، الیەنی بەرامبەر یان بە واتایەک ئەوی تر بێ. ناکرێ پەیمان 
و  قەول  کە  نییە  ئەوە  مەبەست  دیارە  بێ،  ژوورەکی  الیەنی  بەردەنگەکەت  و  ببەستی 
چاوپۆشی  رێککەوتنەکە  واژۆکەرانی  نێوان  پره نسیپی  و  بنەما  وەک  نێوخۆیی  قەراری 
دەپارێزرێن  پرنسیپانە  ئەم  کە  ئەوەدا  لەگەڵ  بەڵکوو  نا...  بخرێ،  پشت گوێ  و  بکرێ  لێ 
ئەم چەشنە  مەترسیدار  خاڵی  بێ.  بەرامبەرت  دەبێ  رێککەوتنەکە  دەقی  رووی  ئاخرجار 
رێککەوتنانە ئەوەیە کە لەبری ئەوەی بەردەنگی سەرەکی، الیەنی دەرەکی بێ بەردەنگەکەی 
کورد  بەرامبەری  الیەنی  رێککەوتنی  الیەکی ترەوە  لە  کەچی  ژوورەکی یە!  الیەنی  رێک 
لە  دەمی  رووی  بێ ئەمالوئەوال  و  تەواو  رێککەوتن دا  پڕۆسەی  قۆناغەکانی  سەرجەم  لە 
حیزبەکانی  ئاستی  لە  چ  کوردستانی  سیاسی یەکانی  الیەنە  و  حیزب  رێککەوتنی  کوردە. 
هەر پارچەیەک وەک بەرە یان هەر چوار پارچەی کوردستان لەم ساتەوەختەدا نەک هەر 
کارێکی ئەرێنی یە، بەڵکوو پێویستی یەکی مێژووییە. ئەگەر مەبەست بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
بێ و مەبەست یەكالبوونەوەی کۆنە حساباتی الیەنەکان نەبێ، ناکرێ و نابێ هیچ هێز و 
الیەنێک پەراوێز و پشت گوێ بخرێن، نابێ لەبری دڵگەرمی خەڵک ببێتە هۆی دڵەڕاوکێ، 
نابێ لەبری یەکڕیزی ببێتە هۆی لێکترازان، نابێ کاردانەوەی سەلبی بە دوای خۆیدا بێنێ 
و... ئەوەی ئێمە ئەمڕۆ لەسەر عەرزی واقێع دەیبینین سیلەی چاوی رێککەوتنەکان لەبری 
بکەم  باس  نموونە  وەک  ئەگەر  حیزبی یە.  بەرژەوەندی  لە  رووی  نەتەوەیی،  بەرژەوندی 
کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان کە دەکرا وەک دەرفەتێکی لەبار کەلکی لێوەرگیرێ زیاتر 

بوو بە هۆی گۆڕەپانی باڵ باڵێنی دوو الیەنی سەرەکی کوردی.
یه کڕیزی،  بانگه شه ی  حیزبه کان  سه رجه م  الیه نه کان،  هه موو  ساڵه   چه ندین  ئه وه    
هاوپه یمانی، رێککه وتن و... ده که ن و بێگومان ده رئه نجامه  ئه رێنی و پۆزیتیڤه کانی له  که س 
شاراوه  نییه  که چی له سه ر ئه رزی واقیع نایاته  دی. دیاره  حاشا له  جیاوازیی پێکهاته یی و 
فکریی الیه نه  سیاسی یه کان ناکرێ و ئه مه  خۆی له  خۆیدا ده بێ وه ک پلۆرالیزمێکی سیاسی 
و  نیزیک  لێکتر  بدرێ  ئه وه   حه ولی  جیاوازییانه وه   به م  هه ر  ده کرێ  به اڵم  بکرێ  سه یر 
نیزیکتر ببینه وه  و دواجار له  ژێر چه تر و به ره یه کی هاوبه ش کۆبینه وه . بۆیە ئێمەی کورد 
کاغەزیش  قەڵەم و  بە  ئەگەر  تەنانەت  پیرۆز هەیە  پەیمانێکی  بە واژۆکردنی  پێویستیمان 

نەکرێ لە رووی ئەخالقی و نەتەوەییەوە ئەرکدارین چاومان بەسەر یەکەوە بێ!

روانین
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هه ڵکشا.  پتر  ته مه نی 
ــادر، ئــه وجــار  لــه  قـ جیا 
ــوو بــه   ــ ســـمـــایـــل یـــش بـ
گیانی  به   گیانی  دۆستی 
خــاوه ن  هه رسێک  ئـــه و. 
ــی  ــن ــاوت ــاخ شــــێــــوازی ئ
له   هـــه رده م  ــژه   وێ دوو  شنۆییانه .  تــه واو  هاوشێوه ، 

رسته کانی گفتوگۆیان دا به دی ده کرا: هه تی، گۆتم.
ئینقالبی ئێران شای رووخاند و ده سه اڵتی شاره کان 
که وته  ده ست خه ڵک. له و نێوه دا سمایل مه ولوودنیژاد 

چه کی پێشمه رگایه تی هه ڵگرت.
کێنده رێ  له   تفه نگه ت  ئــه و  گۆتم  سمایل،  هه تی   •

هینایه ؟
• هه تی شه هاب، مه گه ر نازانی بوویتمه  پێشمه رگه .

که  شه ڕی نه غه ده  ده ستی  پێکرد، سمایل خێرا به ره و 
جه نازه ی  و  بوو  له وێ شه هید  چوو.  به ره کانی شه ڕ 
ته نیا  رووخــا.  پتر  که س  هه موو  له   شه هاب  هاته وه . 

قادری شوان مابوو، دڵی پێ خۆش بێ. 
شوانی یه تی  له   ده ستی  قادریش  نه خایاند  زۆری 

هه ڵگرت و چه کی پێشمه رگایه تی له  شان کرد.
ئێواره یه ک تووشی هه ڤدوو ده بن.

ره زایــیــه )ورمــێ(  ــه ره و  ب سبه ینێ  گۆتم  شه هاب،   •
ده چین، وه خته کی هاتمه وه  خه به ری خۆشت بۆ دینم.

• هه تی قادر، ئاگات له خۆت بی... چاک تفه نگ باوێی. 
ئه و نارنجۆکه ش له وێ بته قینه . ده ستی بۆ نارنجه کی 

نێوقه دی قادر راداشتبوو.
ســێ رۆژ دواتـــر هــه واڵــی شه هید بــوونــی قــادر و 
جیهانی  شنۆ.  شاری  گه یشته وه   پێشمه رگه   کۆمه ڵێک 
رۆئیایی شه هاب دیسان شێوا. دوو برینی به ژان روح 

و جه سته یان ئازار ده دا.
سێپتامبری ١٩٨١، خۆرهه اڵتی کوردستان سه ره ڕای 
ئازادکراوه ی  خاکه   ئه وه نده   نه هامه تی یه کانی،  گشت 
که وته به ر  هه یبوو،  که   پێشمه رگه ش  ژێــرده ســه اڵتــی 
جاشه کانی  و  ئیسالمی  کۆماری  هێزه کانی  په الماری 
خۆماڵی و هاورده . دوایین مانگی هاوین، له  ئێواره یه کی 
کرا.  داگیر  بۆکان  دوای  شنۆش  شــاری  خــه مــاوی دا 
خامۆشی ناوچه ی شنۆی داگرت. ئێمه ش له  ناوچه ی 
ته نیا  ــد.  دامــه زران بنکه کانمان  و  گیرساینه وه   الجــان 
بوو.  نێوخۆ  به  شۆڕشگێڕانی  پتر  ئه وجار  هومێدمان 
نهێنی یه کان  شانه   و  ته شکیالت  پیشمه رگه ،  هێزه کانی 
پێویست بوو دووباره  رێک بخرێنه وه  . بنکه ی کۆمیته ی 
گوێزرایه وه   شــاوه لــێ ڕا  گوندی  له   شنۆ  شارستانی 
پیرانشار.   – مه هاباد  رێگای  له سه ر  کانیباخ  دێی  بۆ 
کۆمیته ی  به رپرسایه تی  مه ده نی،  حوسێن  جێگای  له  

شارستان راده ستی ره حیم محه ممه دزاده  کرا.
ساغکردنه وه ی  و  شــار  ســه ردانــی  جه وله م  یه که م 
هه ڵمین‹‹  ›‹قوڵتی  شانه ی  ــوو.  ب نهێنی یه کان  شانه  
کــاراتــریــنــیــان. شــه هــاب بــه نــاوی نهێنی ›‹شــێــتــۆ‹‹ و 
ئۆمه ری به رپرسیشیان به ناوی ›‹باخچه ›‹. به همه ن و 
ئه ندامی  ئه وانیش  ره حمان،  و  مارفائاغا  و  سوله یمان 

چاالک.
ئیتر  ئه و  نه بوو.  هــه دادانــی  هه میشه   وه کــوو  شێتۆ 
چاوساغیی  ــردراوه کــان،  ــێ ــه ســپ ــێ ئ پ ــه رکــه   ئ ــه   ل جــیــا 
سه رلک  گرتبوو.  خۆی  وه ستۆی  پێشمه رگه کانیشی 
له تیف،  سه ید  ده یانناسی.  زۆربه یان  سه رپه له کان،  و 
عه لی  که ریم شاشان و سه ید  و  باشوو  برایم  قاسم، 

و چه ندێکی تر.
شێتۆی کۆڵنه ده ر، شه ده  له سه ر، شه و و رۆژ چاالکی 
ده نواند. له  یه کێک له  دیداره کاندا، به و زاراوه ی شیرینی 

باسی فه رمانده یه کی جاشه  هاورده کانی ده کرد: 
• کوڕم من تۆ چاک  ده ناسم. هه ست و شعوورت 
باش ده نرخێنم. ده شزانم تۆ و گه نجه کان له و شاره دا 
بۆ  حکوومه ته    ئه و  بن،  له سه رخۆ  هه ندێ  چی ده که ن، 

گاڵته  نابێ...
شێتۆ گوێی به و ورده  ئامۆژگاری یانه  نه ده بزووت. 

ره حیم محه ممه دزاده ، به رپرسی کۆمیته ی شارستان 
به پێی راپۆرته کان ئاگاداری هه موو هه ڵسووکه وته کانی 
ته شکیالتی نێوشار ده کرا. زۆرجار داوای له  من کرد 

چاوی به و شێتۆیه  بکه وێ. تامه زرۆی دیتن و ناسینی 
ئه و بوو.

کانیباخ ڕا  گوندی  له   زستان  ســاردی  ئێواره یه کی 
بابه سه ن  دۆڵــی  وه ڕێکه وتین.  شنۆ  نــاوچــه ی  ــه ره و  ب
کرد.  ده ربـــاز  قاڕنێ مان  گوندی  ببوو.  به فر  نوقمی 
قه اڵتماران دا  چیای  له سه ر  دوژمن  پێگه ی  به ته نیشت 
هێزه کانی  شنۆ.  ناوچه ی  گه یشتینه   و  بووین  ئاودیو 
پێشمه رگه  خێرا ته واوی دێیه کانی ئه وبه ره ی رووباری 
گاده ریان تا نیزیک نه ڵۆس خسته  ژێر ده سه اڵتی خۆیان. 
کادره کانیش ده ستبه جێ به ره و شوێنی چاالکی یه کانیان 

وه ڕێکه وتن. 
له  گوندی کۆنه قه اڵ چاوه ڕوانی هاتنی شێتۆ بووین. 
مرادخانی  که واپاتۆڵی  ده ستێک  شه هاب  پاشنیوه ڕۆ 
له به ر، لێمان وه ژوور که وت. وه کوو هه میشه  شه ده ی 

له سه ر بوو. ره حیم نه یده ناسی.
• کــاک ره حــیــم ئـــه وه ش شێتۆ کــه  ئــه و هــه مــووه  

ئاره زووی دیداریت ده کرد.
شه هاب و ره حیم ته نیا چاره گه  سه عاتێک یه کتریان 

بینی. شێتۆم به ڕێکرده وه .
له به رداڵنه .  به ڕاستی  شێتۆیه   ئــه و  گیان،  عه لی   •
هه ست  ده که م مرۆڤێکی ئازا، به وره  و نیشتمانپه روه ره . 

هیچ ده زانی پشتیوان و برایه کت به  من ناساند.
ئێمه   به ڕاستی  دیتووه .  چیت  جارێ  گیان،  کاکه    •
ئه وانی  شه هاب.  بوێری  بۆ  ده گــه ڕێــتــه وه   گیانێکمان 
دیکه ش له  شانه ی قوڵتی هه ڵمین دا به ڕاستی هه ریه که  
ئۆمه ر)باخچه (،  ئه وه   له  خۆڕاگرین.  ئوستووره یه ک  و 
ئه وه  به همه ن و ره حمان و مارفاغا و سوله یمان. ئه گه ر 

ئه وانه  نه بن ئێمه  هیچمان بۆ ناکرێ.
هێرشه کانی رێژیم چڕتر ببوون. ئێمه ش ناچار بووین 
له   بنکه کانمان بگوێزینه وه  بۆ ناوچه ی سه رشاخان و 
گوندی بابه کراوێ نیشته جێ  بین. له نێو شار سه ره ڕای 
گیرانی به شێکی زۆر له  ئه ندامانی حیزب، به و حاڵه ش 
چاالکیی شانه  نهێنی یه کان پتر له  پێشوو بوون و ئه و 

بۆشاییه یان پڕکردبۆوه .
هه ڵبژاردنی نوێنه رانی مه جلیسی شووڕای ئیسالمی 
بوو چه ند عه مه لیاتێک جێبه جێ  پێویست  بوو.  له پێش 
گونده کانی  لــه   ــاره   ــ دووب پێشمه رگه   هێزی  بکرێن. 
هه ردوو به ری چۆمی گاده ر دامه زران. به شی یه که می 
چاالکی یه کان بۆ نێو شار داندرابوون. دوو رۆژ پێشتر 
خۆم ده نێو شار کێشا. ئه ندامانی حیزب وه کوو هه میشه  
ته واوی پالنه کانیان یه ک به دوای یه ک دا جێبه جێ  کرد. 
ئه ندامانی شانه ی قوڵتی هه ڵمین له  هه رسێ پالنی نێو 
به همه ن  و  شه هاب  بوون.  بوێری  سه رقافڵه ی  شاردا 
رۆژی  نیوه ڕۆی  گێڕا.  سه ره کیان  نه خشی  ئۆمه ر  و 
چه ک  ده یــان  قه ره سه قه ل  و  دێشه مس  له   هه ڵبژاردن 
مێژوویی  سه رکه وتنێکی  پێشمه رگه .  ده ســت  که وته  

تۆمارکرا. شار و دێ و چیا ده ستیان وێکدا. 
خێرا  ئــاڵــوگــۆڕه کــان  ره وتـــی  تێپه ڕی.  مانگ  چه ند 
شــاردا  له نێو  پتری  مــانــه وه ی  ئیمکانی  به همه ن  بــوو. 
شان  لــه   پێشمه رگایه تی  چه کی  و  هــاتــه ده ر  و  نه ما 
زیبا  له گه ڵ  شێوه   به هه مان  ئه ویش  سوله یمان،  کرد. 
هاتنه ده ر. ئۆمه ر و شه هاب)باخچه  و شێتۆ( مابوونه وه . 
مارفاغا رووی له  شاری ورمێ کرد و دواتر له  بنکه ی 

گۆڤاری سروه  دامه زرا. 
ــم  ــی پــێــکــرد. رژێ ــه  ئــــازادی ده ســت ــاع ل ــف مــانــگــی دی
ناوچه   پــاشــمــاوه ی  ــه المــاری  پ هێزییه وه   هــه مــوو  بــه  
بامڕووه ت، خۆشه ویستی  به همه ن  ئازادکراوه کانی  دا. 
ئه و  بوو.  شه هید  سه رده شت  چیاکانی  له   هه موومان 
له گه ڵ لکێکی هێزی کێله شین بۆ پاراستنی ئه و ناوچه یه  
بابه کراوێی  لــه  گــونــدی  فــه تــره یــه ک دواتـــر  چــووبــوو. 
کۆمیته ی شارستان  کۆنفڕانسی  ناوچه ی سه رشاخان 
ئه و  دوای  گیرا.  کۆنگره   بۆ  نوێنه ر  هه ڵبژاردنی  و 
کۆنفڕانسه  من چوومه  بنکه ی فرسته نده ی رادیۆ ده نگی 

کوردستان له  گه وره دێ.
دوور  لێتتان  و  لێ ده که م  مااڵواییت  ڕه حیم  کاک   •
دێنه ده ر.  ئۆمه ر و شه هاب  به و زووانــه   ده کــه ومــه وه . 
رێزیان لێنێ، که سانی به وه جن. ئه وان ئه رکی نیشتمانی 

خۆیان به  زیادتریشه وه  به جێ گه یاندووه ...

• دڵنیابه  که سی برا.
خۆی  له پشت،  کۆڵه پشتی  شه هاب  رۆیشتنم،  دوای 
گه یاندبووه  سه رشاخان و به دوای ئه ویش دا ئۆمه ری 
بنه ماڵه یه کی  لــه   هــه رچــه نــد  شــه هــاب  خــۆشــه ویــســت. 
ببوو،  گه وره   نیعمه ته وه   و  ناز  به   ده ست ڕۆیشتوودا، 
و  پێشمه رگایه تی  ژیــانــی  لــه گــه ڵ  خــۆی  خێرا  بــه اڵم 
له گه ڵ  دۆستایه تی  پته وترین  خێرا  رێکخست.  شــاخ 
و  بوو  نیزامی  پێشمه رگه ی  هه م  دامــه زرانــد.  ره حیم 
 ،١٩٨5 هاوینی  ته شکیالتی.  لێهاتووی  کادرێکی  هه م 
کۆمیته ی  و  هێز  سازمانده هی  دووهه می  ده وری  له  
له به ر  دواتـــر،  نــوانــدبــوو.  چاالکی  گه لێک  شارستان، 
کارلێهاتوویی وه کوو جێگری لکی کوردنیژاد دیاریکرا.   
ئه و سه رده مه  ده فته ری سیاسی له  گه وره دێ بوو. 
هێزی  پێشمه رگه کانی  له   ژمــاره یــه ک  له گه ڵ  شه هاب 
کێله شین به  مه بستی پاراستنی ده فته ر هاتبووه  ئه وێ. 
دوای ماویه کی زۆر له  یه کتر دابڕان و ئاخر دیدارمان 
له  شاری شنۆ، ئه وه  یه که م چاوپێکه وتنی دووباره مان 
بوو. چه ند جارێک له گه ڵ شه هاب و خه جیج مه عزووری 
و خالید عه زیزی و زیبا سه روه ری له  ده وری یه کتر 
شه هاب  چاره نووسی  له   هه میشه   من  کۆبووینه وه . 
و  ئاو  به   من خۆی  شێتۆی  ده مزانی  بــووم.  نیگه ران 
شه ڕه فکه ندی  دوکتور  له گه ڵ  راوێژێکم  ده دا.  ئاگردا 
کـــرد. ئــه وکــاتــه  بــه رپــرســی راگــه یــانــدنــی حــیــزب بــوو. 
بگه ڕێته وه   شــه هــاب  ــه دا  نـ ئــیــزن  پــێــکــرد،  پێشنیارم 
کۆمیته ی شارستانی شنۆ و هێزی کێله شین، بینێرێته  
دوکتور  به مه سڵه حه تتره .  رادیــۆ  فرسته نده ی  بنکه ی 
و  بوو  گونجاو  پێ  منی  پێشنیاره که ی  شه ڕه فکه ندی 

په سندی کرد.
• شه هاب گیان، ئه گه ر داوایه کت لێ بکه م، به قسه ی 

برای خۆت ده که ی؟
• هه تی گۆتم با ئه وه ڵ بزانم چییه .

ــن و پــه ســنــدی دوکــتــور  ــه ســه ر پــێــشــنــیــاری م • ل
کۆمیته ی  نه گه ڕێیه وه   به مه سڵه حه ته   شه ڕه فکه ندی، 

شنۆ و له  رادیۆ ده ست به کار بکه ی.
له جێوه  هه ڵبه زییه وه . ده تگوت زوڵمێکی گه وره ی لێ 
ده کرێ. نه ختێک ده فکره وه  رۆچوو و له نه کاو قاقایه کی 

لێدا.
• هه تی ئه من چلۆن دێمه  رادیۆ. ئه من گۆتم ده بی 
له گه ڵ قادر میرزایی و قاسم  شه ڕ بکه م. ئه من ده بی 
عه زیزی و سه دیق رۆسته م نیژاد بچم پایه گای بگرم... 

ئه دی... گۆتم هه رده چمه وه ....
له و  کۆمیته ی شارستانی شنۆ.  بۆ  گه ڕاوه   شه هاب 
ژن  ناله باری  بــارودۆخــی  له به ر  ئۆمه ریش  مــاوه یــه دا 
و  شنۆ  شــاری  گــه ڕابــۆوه   ببوو  ناچار  منداڵه کانی  و 
کونجی ته نیایی و خه فه تی هه ڵبژاردبوو. ره حمانیش له  
ژاراوه ی باشووری کوردستان ژیانێکی ئه وتۆی نه بوو 
به ربینگیان  رۆژێ  گشت  عێراق  ئه منیی  هێزه کانی  و 
شار.  گه ڕابۆوه   ناچاری  رووی  له   ئه ویش  پێده گرت. 

سوله یمانیش بۆ هه میشه  ئاواره ی هه نده ران بوو. 
وه ته نگ   ئیسالمی  کۆماری  رێژێمی   ،١٩٨٦ به هاری 
دێ و شه و و رۆژ خه ریکی دامه زراندنی پێگه  و بنکه ی 
نیزامی و دروستکردنی جاده ی ئه منی له سه ر سنوور 
ــه ری  بێمزورتێ و ده ڤ ــی  بـــه ره و دۆڵ ده بـــێ. جـــاده ی 
نازدارداغی لێده دا و بۆ پاراستنیشی کۆمه ڵێک جاش و 
پاسدار ته رخان  ده کا. پێشمه رگه کانی هێزی کێله شین 
بــه ره و شنۆ وه ڕێ ده کــه ون.  به  رێگای خــواکــورک دا 
کۆمه ڵێک  داده مه زرێن.  گاده ران  گه ڵی  چاوه ی  له سه ر 
جێبه جێ  ده کــه ن.  نــوێ  نیزامیی  سیاسی ـ  جــه ولــه ی 
ده بڕن.  مرۆڤ  بــاوه ڕی  سنووری  سه رکه وتنه کانیان 
سه رتیتری  ده بێته   کێله شین  هێزی  له خۆبوورده یی 
هه واڵه کانی رادیۆ ده نگی کوردستان. الپه ڕه یه کی نوێ 

له  مێژووی حیزبی دێموکرات دا ده نووسرێ. 
پێگه   و  بنکه   ئه و  هه موو  پێشمه رگه کان شوناسایی 
نوێیانه ی دوژمن ده که ن. بۆ ئه و مه به سته  له  نازدارداغی 
هێزه کانی  ســه ر  بۆ  پــه المــاردان  پالنی  و  کۆده بنه وه  
سه رکه وتنه کان  که   به  چه شنێک  داده ڕێـــژن،  دوژمــن 

که موێنه  بن. له سه ر چه ند خاڵێک رێککده که ون :
١_ به پێچه وانه ی شێوازی پێشوو، ئه وجار پێویست 

ده ســت   پــه المــار  سه رله به یانی  پێنجی  کاتژمێر  بــوو 
پێ بکه ن، بۆوه ی دوژمن غافڵگیر بێ، چونکه  هه میشه  

پێی وابووه  پێشمه رگه  ته نیا به شه و هێرش  ده کا.
٢_ هه ر لک و په لێک شوێنی دیاری خۆی هه بێ.

٣_ لکی کوردنیژاد، ده ستپێکه ری هێرش  بێ.
به ره و شوێنه   پێشمه رگه   نیوه شه و،  دووی  کاتژمێر 
پێ ئه سپێردراوه کان وه ڕی ده که ون. به رله  سه عات پێنج 
به شی  کاتژمێره ،  ئه و  راست  داده مه زرێن.  هه موویان 
په المار  فه رمانی  چیاوه   لووتکه ی  له سه ر  فه رمانده یی 
یه ک  دوژمـــن  سه نه گه ره کانی  نا خایه نێ  زۆر  ده  دا. 
به دوای یه ک دا ده گیرێن و ته نیا ٤5 خوله ک تێده په ڕێ 
٧ پایه گای دوژمن ده که ونه  ژێر ده سه اڵتی پێشمه رگه . 
عه مه لیاته ،  ئــه و  بوونی  تــه واو  ساته کانی  دوایــیــن 
به   محه ممه دزاده   ره حیم  ده  کـــرێ.  بــه دی  شڵه ژانێک 

نیگه رانی یه وه  به  بێسیمه که ی ده پرسێ:
• ئه لۆ، عادل...

• فه رموو گوێم لێته .
• چ باسه ، شڵه ژانێک به دی  ده کرێ.

کاکه ، سه دیق... حاته م. )حاته م فه رمانده ی پێشووی 
چه ند ساڵێک  و  بــوو  ورمــێ  نــاوچــه ی  له   نحۆ  هێزی 

پێشتر له  ده ڤه ری شنۆ شه هید ببوو(.
ره حیم و هاوڕێیانی تێده گه ن که  سه دیق رۆسته م نیژاد 

شه هید بووه .
بڵێ  پێشمه رگه کان  به   تکایه   خه تم.  له سه ر  عادل   •

خۆیان له  کۆکردنه وه ی ده سکه وت بپارێزن.
عادل ئه وجار ده نگی ته واوێک ده شڵه ژێ. ده یویست 

شتێک بڵێ و نه یده توانی و تاسابوو.
• عادل چ قه وماوه ، ده نگت نییه . نیگه رانین.

• نازام چی بڵێم.... ش ... ش... ش ... شه هاب
• ده بڵێ بزانم شه هاب چی لێهاتووه ؟

• شه هابیش حاته م.
فه رمانده کان  و  ره حیم  جه سته ی  قــووڵ  خه مێکی 
پێشمه رگه کان،  به وه جترین  له   که س  دوو  داده گــرێ. 
شه هاب سه ییادی فه ڕ و سه دیق رۆسته م نیژاد شه هید 
جه نازه   پێشمه رگه کان  و  تــه واو  عه مه لیاته کان  ده بــن. 
داوێنی  فه رمانده یی  لووتکه ی  بــه ره و  شــان  له سه ر 
ده گــه نــه وه   کاتێک  هه ڵده کشێن.  و  ده گــرنــه بــه ر  چیا 
دێننه وه . ره حیم  له گه ڵ خۆیان  په ژاره   کێوێک خه م و 
ده ستی،  سه عاتی  هه ڵده گرێ:  یادگاری یه کانی شه هاب 
خۆشه ویسته که ی  وێنه ی  و  پێشمه رگایه تی  کارتی 
که ریم  برینه کانی جه سته ی  ده رمانی  کادری  شه هاب. 
محه ممه دزاده  )ناسراو به  خولخووله ( ده پێچێت. که ریم 

ده نگی وه ی لێنایه .
گولـله   و  برینداره   شانت  که   تۆ  برا  کاکی  ئه رێ   •
تــه واو  کــه وانــه ی کــردووه  و شێویلکه ی خــواره وه تــی 
تێکشکاندووه ، هه ر ناڵێی ئاخ.. وه ی... ئۆف. قادر فه تحی 

لێی  ده پرسێ.
که ریم له به ر برینی زاری هیچ واڵمێک ناداته وه .

بڵێی کوێ له شی که ریم ساغ  • کاک قادر، ده کرێ 
ماوه . خۆ ئه و بێچاره یه  له  شه ڕه کانی پێشووش دا هیچ 
باوه ڕ  نه بووبێ.  کونکون  نه ماوه   جه سته ی  شوێنێکی 
کوردستان  رزگاریخوازی  جواڵنه وه ی  میژووی  بکه  
به قه را ئه و چیایه ی رووبه ڕوومان به  که ریم ده ینداره .  
گشتیان وه ڕێ ده که ون. دوژمن ٩٨ که س کوژراوی 
پێشمه رگه کان.  ده ست  ده که وێته   کارته کانیان  و  ده بێ 
وه ک دواتر باس  کرا ته نیا یه ک که سیان نه جاتی هاتبوو. 
کاروانێکی دوورودرێژی شۆڕشگێران له و سااڵنه دا 
ــه ده م خــه م و  ــان لــه  هــــه ژاری دا بـ ســه ریــان نــایــه وه  ی
قوڵتی  نهێنی  شانه ی  کــرد .  مااڵواییان  حه سڕه ته وه 
بڵێی  تۆ  به رکه وت.  شێری  پشکی  به داخه وه   هه ڵمین 
وێنه کانی   ســه یــری  ــوێ  ن جیلی  رۆژان،  لــه   ــک  رۆژێـ
به همه ن بامڕووه ت، شه هاب سه ییادی فه ڕ، مارف ئاغایی 
یا عومه ر پردئابادی و سه دیق رۆسته م نیژاد و قاسم 
عه زیزی و که ریم خولخوله  و زۆرانی دیکه  بکا، بڵێی 
به سه رهاتی سه ید له تیف و که ریم شاشان و زۆرانی تر 
له به رچاوگرتنی  به بێ  ئه وان  چه شنی  و  بخوێنێته وه   
به رژه وه ندی تاکه که سی، له  خه می رزگاری نیشتمان دا 

بێ؟!

یادی گوڵێکی هه ڵوه ریو

عه لی فه تحی

ئه ده بی

بۆ هه رکه سێ، 
ته نیا جارێ زه نگوڵه ی کلیسا ده زرینگێته وه .

هه رکه س له  ژیان دا ته نیا جارێک 
ده بێته  خاوه ن دایک.

هه ناسه ی مرۆڤ، ته نیا جارێ له  ژیان دا ده وێستێ و 
ده کوژێته وه  .

خۆشاوی عه شقیش، ته نیا جارێ ده خورێته وه .
ره وه زه کـــان،  له    ــت،  دی ــه وێ  ل ئــه وه م  یه که مجار  من 

له سه ر چیاکانی کاریچه ،
دڵم له جێوه  بوو به  هه زار پارچه  .

بیرێک به  خه یاڵم دا هات و تێپه ڕی:
که  چۆن قورس و قایم ڕاده گیرێ، 

فه رمانی عه شق و به خته وه ری!
هه ڵبه ت خه راپی ئه وجۆره   خه یااڵنه له وه دا  ،  

له ده ست ده رده چن و بارده که ن و زۆر خۆناگرن،
هه ڵده کشێن و به ره و به رزایی ده ڕۆن و  ده فڕن.

و  قــورس  ئازارێکی  به دیار  ده مێنمه وه،  من  ئه وکاته  
به ژان 

چونکه  به  بێ هیچ شادی یه ک، 
ده بێ ئه وجاریش ده ربازبم له  گه رده لوول و تۆفان.

ڤێنیزێلۆس زێرڤێ ئاس
و: عه لی فه تحی

ــه   ــار چــــــــاوی ب ــ ــج ــ ــه م ــ ــه ک ــ ــر ی ــ ــی ــ ــاع ــنـــی: شــ ــیـ ــبـ ــێـ تـ
پێشمه رگه )پارتیزانه کان( که وتووه که  له  چیاکانی ئاوایی 
یونانیانه ی  پارتیزانه   ئه و  کاریچه   وه سه رکه وتوون. 
توانیویانه  ناوچه که  له ژێر ده ستی فاشیسته کانی ئیتالی 

ده ربێنن و رزگاری بکه ن.
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به ر له  مااڵوایی

ته های ره حیمی

شوناس به خشه  بێ شوناسه کان

کۆڕیادی مامۆستا هێمن لە شاری مەهاباد بەڕێوەچوو

بەڕێوەچوونی یازدەهەمین فستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان

»ژیان لەسەر سنوور« لەوحەی فەخری فێستیڤاڵی فیلمی وەرگرت

لە کۆمەڵگە و واڵتە پێشکەوتووەکانی جیهان دا، هەندێک 
ــن کــە تــایــبــەت کار  ــرێ ــەدی دەک ــد و دامـــــەزراوه  بـ ــاوەن ن
بە  و،  دەکــەن  کــرداری گشتیی کۆمەڵگە  رەفتار و  لەسەر 
تۆماری هەموو جۆرە ئاکارە گشتی یەکانی کۆمەڵگە هەوڵ 
بە  ئاراستەبەخشین  و  زیانبار  و  ناشیرین  دیــاردە  پەرەگرتنی  لە  بەرگری  بۆ 
ئاقاری پێشەوەچوونی کۆمەڵ دەدەن. دیارە بەو واتایەی ئەو ناوەندانە دەگەڵ 
الیەنە  و  بەرپرسان  دیــاردەکــان،  تاووتوێی  و  کــردارەکــان  و  رەفتار  تۆماری 
پێوەندیدارەکانی لێ ئاگادار دەکەنەوە و بەرچاوڕوونی سەرهەڵدانی هەرچەشنە 
دیاردە و قەیران و الڕێبوونێک دەدەن بە شوێنی دەسەاڵتدار، هەتا دەسەاڵت 
بە گرتنەبەری رێچکەی دروست، بەگوێرەی رەچاوی بەرنامەی گونجاو بەر لە 
گشتی یەکان،  بایەخە  داڕمانی  و  خەساره تبار  نۆرمی  تەشەنەی  و  سەرهەڵدان 
رێگەچارەی پێویست بگرێتە بەر. ئەو چەشنە ناوەندانە لە ئێرانیش زۆرن بەاڵم 
بەو جیاوازییەوەی، کە هەڵسەنگاندن دەکەن بۆ چۆنێتی تووش کردنی کۆمەڵگە 
بیرکردنەوە  بڕستی  و  هێز  لە  کۆمەڵگە  هەتا  ماڵوێرانکەر،  پەتای  هەندێک  بە 
بکەن هەتا  واتایەک کۆمەڵگە تووشی سڕکردن  بە  بکەوێ و  بوون  ئەکتیڤ  و 
شایەدی سەربزێوی و دەنگ هەڵبڕینی کۆمەڵگە بۆ داوای مافەکانیان نەبن، یان 
لەسەر چەندێتی  کار  ئیسالمی  کۆماری  لەم چەشنەی  رێکخراوەکانی  زۆربەی 
دەکەن،  بەگشتی  مافەکانی  لەسەر  بەرزبوونەوەی وشیاری کۆمەڵگە  گۆڕان و 
دەرودراوســێ  ماڵە  لە  ئاژاوەنانەوە  و  تێکدان  لەسەر چۆنێتی  کار  هەشن  یان 
دەکەن و سروشتیشە، ئەو پارە و تێچووەی دەبێ بۆ ساخ و سەلیم و راگرتنی 
کۆمەڵگە بکرێ و دە چارەسەریی کێشە و ئارێشەکانی کۆمەڵگەدا خەرج بکرێ، 
و  تیرۆر  هــەنــاردەی  و  کۆمەڵگە  نێو  دووبــەرەکــی خستە  و  ئــاژاوەنــانــەوە  بۆ 
هەر  دەکرێ.  تەرخان  جیابیران  سەرکوتی  و  ئازادیخوازی  دەنگی  کردنی  کپ 
لە  دەڕوانین  جیاوازەکان دا  کۆمەڵگە  نەرێنی یەکانی  دیاردە  ئاماری  بە  کە  بۆیە 
لە  پلەی یەکەم یان سەرەتاکانی داگیر کردوە.  ئێران  زۆربەی هەره  زۆریان دا 
گیرۆدەبوون بە مادە بەنگەمەنی یەکان ڕا بگرە هەتا خۆکوژی، سەرپێچی، تاوان، 
کوشتن، دزی، کاڵوبازی و هتد، کە لە بژاردن نایەن. ئەمڕۆژانە لە شارەکانی 
ئێران دا دیاردەیەکی دزێوی دیکە خەریکە بەها و بایەخە مرۆییەکانی کۆمەڵگەی 
لە  پیرێژنانە.  پیرە پیاو و  ئێران دەباتە ژێر پرسیارەوە، ئەویش بەڕەڵال کردنی 
واڵتێک دا کە بانگەشەی شارستانییەتی چەند هەزار ساڵە دەکا و، لە ناوچەکەدا 
پێی وایە کەس لەوان پێشکەوتووتر و بەفەرهەنگتر نیە، لە واڵتێک دا کە ئااڵی 
ئایینی ئیسالمی هەڵداوە و بانگەشەی رووگە و رێبەرایەتی موسلمانانێتی ده کا، 
دەکا  ئایدیۆلۆژی یەکەی  هەناردەی  بانگەشەی  دەسەاڵتەکەی  کە  واڵتێک دا  لە 
لەپێناو خزمەت و رزگاریی مرۆڤایەتی، ئەوانەی دەبێ لەسەر شانیان داهاتووی 
خۆیانیان لەسەر بنیات بنێن، ئەو مرۆڤانەی دەبێ ئەوپەڕی رێز و حورمەتیان لێ 
بگیرێ، ئەو کەسانەی بەدەستی قەڵەشیو و پشتی چەماوە بەوڕۆیان گەیاندوون، 
بێ نان و بێ ئاو و بێ ناز، بەڕەڵاڵی کوچە و شەقامە بێ بەزەییەکانی شاران 
دەکرێن، ئەوانەی تا دوێنێ شوناس و ناسنامەیان بە کەسانێکی زۆر دەبەخشێ، 
ئەمڕۆ لە شارەکانی ئێران بە »مجهول الهویە« دەناسرێن، باشە بڵێی شوناس 
و هویەتی ئەو مندااڵنەی باوک و دایکیان بەڕەڵاڵی شەقاماە دەکەن چ بێ. ئایا 
چی بووەتە هۆی ئەوەی بەها و بایەخە کۆمەاڵیەتی یەکان بەو چەشنە پێچەوانە 
ببنەوە، ئەو کۆمەڵگەیە چی بەسەر هاتووە وردە وردە لە هەموو شتێکی خۆی 
دایک  بوون  بێ روحم  بێ بەزەیی و  هێند  که   مندااڵنن  تاوانبار  ئایا  دەبێ.  نەبان 
کوردی  زەمان  و  دەور  یان  بکەن،  کۆاڵنان  و  کووچە  هەڵوەدای  باوکانیان  و 
وتەنی گۆڕاوە باوکێک کە دەیان منداڵی بەخێو کردوە ئەوڕۆ بە دەیان منداڵ 
بەخێو ناکرێ و شەو تا بەیانی سەر وەسەر کارتۆن دەخەوێ و هەناسەسارد 
و بێ کەس و بێ هانا راخەری بەرد و لێفەی ئاسمانە. یان نا دیسان ئەو دوژمنی 
دەرەکی یە خەریکە نۆرمە ئاسمانی یەکانی ویالیەتی فەقیهـ تێکدەدا و لە رێگەی پیر 
و پەککەوتووە ئاوارەکانەوە دەیەوێ کۆڵەکە رزیوەکانی دەسەالتە پیرۆزەکەی 
سەدەی بیست و یەکەم کرمێ بکا. بە گوێرەی ئامارەکان ئێران کە واڵتێکی الوە، 
بەو واتایەی رێژەی حەشیمەت زیاتری الوە و لە زیاتر لە هەشتا ملیۆن کەس 
تەنیا چوار ملیۆن کەسی سەروو شەست و پێنج ساڵە، چ قەیرانێک رووی داوە 
تەنیا لە تاران زیاتر لە هەژدە هەزار پیر و پەککەوتوو لە کووچە و کۆاڵن و 
کەالوەکان دا بێ شوناس »مجهول الهویە« ماونەتەوە. ئایا ئێران واڵتێکی هێندە 
فەقیر و هەژار و بێ داهات و ویشکەاڵن و قاقڕ و بێ بەرهەمە، دەوڵەت و سیستمی 
دەسەاڵتبەدەست نەتوانێ نوایەک بۆ ئەو هەناسەساردانە ساز بکا، یان ئەوەی 
کەوتۆتە  واڵت  و سەرمایە  سامان  بەگشتی  و  بازرگانی  و  بەندەر  و  لەنگرگە 
دەستی تاقمێکی دەمارگرژی پاوانخواز کە بۆ رۆژێک زیاتر مانەوەی زیاتر لە 
دەسەاڵت دا دەیان کلک و پاشکۆیان لە ناوچەکە و سەرانسەری جیهان بۆ خۆیان 
ساز کردوە و، لە ژێر درووشمی پڕ و پووچ دا خەریک دەسوەردانی لە ژیانی 
گەالنی دیکەشدان و، بەجێی ئەوەی ژیان و گوزەران و خۆشبژێویی خەڵکی ئەو 
ئەتنیکە جۆراوجۆرەکانی  نەتەوە و  یەکداکردنی  بەگژ  بێ،  لەبەر چاو  واڵتەیان 
ناوچەکە بە ئاسایش نەتەوەیی خۆیان بزانن و مانەوەی خۆیان لە خوێنڕێژی لە 
سووریە و یەمەن و فلەستین و لوبنان و ئێراق و ئەفریقا و ... دا ببینن. ئەدی کوا 
ئەو قارەمانانەی قودوس و کەربەال ئازاد دەکەن و سیستمی جیهانی دەگۆڕن 
پەیامی رزگاری مرۆڤایەتی یان  و وتووێژی شارستانی یەتەکان دێننە گۆڕێ و 
پێیە، ئایا دەیانەوێ سیستمی دنیاش بەو جۆرەی بەسەر خەڵکی ئێرانیان هێناوە 

بگۆڕن.  

سه رله  به یانی 1ی ڕەزبەر بۆ بەرزراگرتنی یادی مامۆستا 
شاری  وەحدەتی  ساڵۆنی  لە  کورد،  گه وره شاعیری  هێمن 

مەهاباد  فستیڤاڵێک بەرێوە چوو.
نووسه ران  له   به رچاو  به شێکی  فستیڤاڵه   له م 
رۆژهەاڵتی  کوردی  پارێزگای  چوار  هەر  وقه ڵه مبه ده ستانی 
کوردستان تێیدا بەشدار بوون  و  زیاتر له  ٦٠ وتار و بابه تی 
پێوه ندیدار له م هه مایشه  یه ک رۆژه  دا پێشکه ش کرا و دواتر 
ده  بابه تی سه رکه وتووهه ڵبژێردرا. ئه م  فستیڤاڵه  کە بە  هه وڵ 
وماندووبوونی ئه ده بدۆستان و ئه نجوومه نی ئه ده بی موکریانی 
خاڵی  لێ کرا.  به رفراوانی  پێشوازی یه کی  به ڕیوه چوو  مه هاباد 
فه رهه نگ  ئیداره ی  که   ئه وه بوو  ره خنه   و  گله یی  جێگه ی 
نووسه ران  هه تا  نه دا  رێگه ی  خوراسان  ئیسالمی  وئیرشادی 
بن.  فستیڤاڵه   ئه م  به شداری  خوراسانی  کوردی  وشاعیرانی 
به یانی  کاتژمیر٨ی  رۆژله   یه ک  ماوه یه ی  بۆ  رێوڕه سمه   ئه م 
له   کۆتاییش دا  له   و  کێشا  درێژه ی  شه و  ٩ی  کاتژمێری  تا 

ماندووبوونی  له   بۆ رێزلێنان  به ڕێوه به ری یه وه   لێژنه ی  الیه ن 
مامۆستای  په یکه ره ی  که   زیائه ددینی«  »هادی  هونه رمه ند 

هێمنی ساز کردبوو خه اڵتێکیان پێشکه ش کرد.

فێستیڤاڵی   یازده هه مین  ره زبه ر  4ی  یه کشه ممه ،  رۆژی 
به شداریی  به   مه ریوان  له   سه رشه قام  شانۆی   نێوده وڵه تیی 
هونه رمه ندانی نێوخۆ و بیانی  بۆ ماوه ی  4 رۆژ ده ستی  پێ كرد.
به  پێی  راپۆرتی  هێرانا، میوان و گرووپه كانی  به شداربووی  
تا  مه ریوان  شه قامی   شانۆی   نێوده وڵه تیی  فێستیڤاڵی  
دوانیوه ڕۆی  رۆژی یه کشه ممه  وه رگیران و به  شێوه ی  ره سمی  

ماوه ی  4 رۆژ به شداریی ئه م فێستیڤاڵه  بوون.
ئیسالمیی سنه   ئیرشادی   و  فه رهه نگ  به ڕێوه به ری  گشتیی 

دیكه ی   گرووپی  و12  پارێزگا  گرووپی   2٥ ئه مساڵ  گوتی  
فێستیڤاڵه یان  ئه م  به شداریی  بیانی   و  پارێزگا  ده ره وه ی  

کردووه .
ئه م فێستیڤاڵه  به  مه به ستی  ناساندن و په ره پیدانی  هونه ر 
له  بواره  جیاجیاكان به ڕێوه ده چێ و ئه ركی  به ڕێوه به ریی له  

ئه ستۆی  كاربه ده ستان و هونه رمه ندانی  پارێزگای  سنه یه .
و  فه رهه نگ  وه زاره تی   شانۆیی  هونه ری   به ڕێوه به ریی 
مه ریوان  ناوی   فێستیڤاڵه دا،  له م  گوتی   ئیسالمی  ئیرشادی  
و  فه رهه نگی   رووداوه    ئه م  به ڕێوه به ری  شاری  وه ك 
ئه مه ش ده بێته ی  هۆی  راكێشانی   هونه ری یه  ده نووسرێ و 

گه شتیار بۆ ئه م ناوچه یه .
له   شه قام  شانۆی   گرووپی   ٣ گوتی   ناوبراو  هه روه ها 
ئه م  به شداریی  ئه رمه نستانیش  و  ئیتالیا  و  له هێستان  واڵتانی  
واڵتی   له   دیكه ش  گرووپێكی   چه ند  و  كردوه   فێستیڤاڵه یان 

سۆئێده وه  به شدار بوون.
لۆگۆی  فێستیڤاڵی  ئه مساڵ له  الیه ن گرافیستكاری  به ناوبانگی  
ئه م  داوه رانی   هه ره ها  ئاماده كراوه .  موچشی  ساعێد  سنه  
فێستیڤاڵه  بریتی بوون: له  عه تائوڵاڵ كوپار، بێهروز غه ریبپوور 

و سه عید ئه سه دی .

لە دەرهێنانی  لەسەر سنوور«  دیکۆمێنتاریی »ژیان  فیلمی 
هەشت منداڵی کۆبانی و شنگال و لە بەرهەمهێنانی »بەهمەن 
فیلمی  نێودەوڵەتی  فێستیڤاڵی  فەخری  لەوحەی  قوبادی« 

مندااڵنی »لۆکاس« لە واڵتی ئەڵمانیا بەدەستهێنا.
لە دەرهێنانی  لەسەر سنوور«  دیکۆمێنتاریی »ژیان  فیلمی 
هەشت منداڵی شارەکانی کۆبانی و شنگال و لە بەرهەمهێنانی 
لە الیەن  ناوداری کورد »بەهمەن قوبادی« کە  سینەماکاری 
و  سینەماکان  لە  فیلمس«  »ئیلۆمینا  هۆڵەندیی  کۆمپانیای 

فێستیڤاڵە جیهانی یەکان دا باڵودەبێتەوە، لە نوێترین بەشداریی 
نێودەوڵەتیی خۆی دا کاتژمێر 4ی دوانیوەڕۆی رۆژی 21ی 
فێستیڤاڵی  خولی  نۆیەمین  و  سی  لە   2٠16 سێپتەمبەری 
لە  »لۆکاس«  مێرمندااڵنی  و  مندااڵن  فیلمی  نێودەوڵەتیی 
پەردەی  سەر  چووە  ئەڵمانیا  واڵتی  لە  فڕانکفۆڕت  شاری 
ئەم  دادوەرانی  لێژنەی  ئەندامانی  الیەن  لە  و،  سینەما 
و  »بەسامە سولەیمان«  بە  فەخری  لەوحەی  فیستیڤاڵەوە، 
کۆمەڵە  ئەم  دەرهێنەرانی  لە  دوو کەس  »سامی حوسێن« 
فیلمە پێشکەش کرا، تاکوو هاندانێک بێت بۆ درێژەپێدان بە 
داهاتوودا.  لە  نۆێیان  بەرهەمی  سازکردنی  و  دەرهێنەریی 
هەروەها لە رۆژانی بەڕێوەچوونی ئەم فێستیڤاڵەدا، خەاڵت 

و دیاریی دیکەش بەم دوو دەرهێنەرە مێرمنداڵە بەخشرا.
مێرمندااڵنی  و  مندااڵن  فیلمی  نێودەوڵەتی  فیستیڤاڵی 
هەر  و  ئەڵمانی  فیلمی  رێکخراوەی  پشتیوانی  بە  »لۆکاس« 
دوو ساڵ جارێک بەڕێوەدەچێت و سی و نۆیەمین خولی بە 
و  ئەنیمەیشێن  دیکۆمێنتاری،  چیرۆکی،  فیلم گەلێکی  نمایشی 
 19 رۆژانی  لە  جیهان  واڵتی   27 دەرهێنەرانی  لە  ئەزموونی 
واڵتی  لە  فڕانکفۆڕت  شاری  لە   2٠16 سێپتەمبەری  2٥ی  تا 

ئەڵمانیا بەڕێوەچوو.

نوێنەری  نێکونام  مه حەمەدعەلی 
»چهارمحال  پارێزگای  لە  خامنەیی 
بەڕێوه بردنی  دەڵێ:  بختیاری«  و 
و  رۆژئاوایە  بەرهەمی  کۆنسێرت 
مەبەست لەو کارەش سڕینەوەی دین، 
نێۆ  لە  مەعنەویات  ئاستی  دابەزاندنی 
کۆمەڵگه  و گەشەدانی بێ ئه خالقی یه  کە 

لە الیەن دوژمنانەوە ئیدارە دەکرێ.
نێکونام لە پاڵ ئەوەی کە گوتوویەتی 
ئاکارە  لەگەڵ  مۆسیقا  کۆنسێرتی 
بە  روو  دژبەیەکن،  ئیسالمی یەکان دا 
»دەکرێ  دەڵێ:  ئێران  سەرکۆماری 
بەڕێوه چوونی  دژبەری  و  بی  دیندار 

کۆنسێرت نەبی؟«

لەمێژە باس و بابەتی بەڕێوبردن و 
هەڵوەشاندنەوەی کۆنسێرت لە ئێران دا 
بە تایبەتی ئەو کۆنسێرتانەی وا ژه نیار 
و گۆرانیبێژی  ژنی تێدایە بۆتە مایەی 
کێشە و سەرئێشەی هونەرمەندان و لە 
الیەن دام و دەزگا حوکمی یەکانەوە بە 
توندترین شێوە بەرەوڕووی دەبنەوە.

نوێنەری خامنەیی: مەبەست لە بەڕێوه بردنی کۆنسێرت
 سڕینەوەی دینە لە کۆمەڵگه دا


	1-12 689
	2-11 689
	1-12 689

