
لــە دوای شــەهید بوونی ژینــا ئەمینی لە 
رۆژهەاڵتی کوردســتان دا ســەرهڵدانێکی 
بەرین دەســتی پــێ کرد. لــە ئاکامی ئەم 
ســەرهڵدانانە دا، خەڵکــی وەزاڵــە هاتووی 
لەو  ئێرانیش رژانــە سەرشــەقام. هەروەها 
ســەرهڵدانانەی بەشــەکانی تری ئێران دا 
هەندێک درووشم کە چەمکی کوردستانیان 
پێوە دیار بوو بیســتران. ئــەم دوو دیاردەیە 
وای کــرد کە لە ناو ئێمە دا هەندێک کەس 
لەسەر ئەوە باوەڕە دا بن کە ئەستووندەکانی 
نەزمی پیشــوو بە شــێوەیێکی جیددی وە 
لــەرزە کەوتوون. واتە هەندێک کەس پێیان 
 The State وابوو کــە نەتەنیا وواڵت  یــان
لە لێواری ســەراوژوور بوونە بەڵکوو کێشەی 
کــورد توانیوەتی جێگەی خۆی لە ناو گەلی 
سەردەستی ئێران دا بکاتەوە و ئەگەری ئەوە 
هەیە کە شــێوەڕوانینی گەلی سەردەســت 
بە نیسبەت کێشــەی کوردەوە گوردرا بێت. 
لەم ووتارە دا بە پێچەوانەی ئەو لێکدانەوانە 
ئیدیعا دەکرێت کە لێکدانەوەی گوتاری ئەو 
خۆپیشــاندنانە و هەروەها چاوخشــاندن بە 
شــێوازی رۆڵگێڕانــی دامەزراوەکانی وواڵت 
بۆمــان دەردەخات کە نەتەنیا نیشــانەکانی 
رووخانــی نەزمی هەبوو لەم خۆپیشــاندانە 
بەدی ناکرێن بەڵکوو ئێمە هەم لە لێکدانەوە و 
هەم و هەم لە کردەوە دا تووش کورتهێنانین 
و ئەگەر ئەم کورتهێنانە چارەســەر نەکرێت 
لەوانەیە کێشــەی کورد لــە رۆژهەاڵت لە 

داهاتوودا تووشی نوشستێکی تر ببێت.
لەســەرەتای ئــەم خۆپیشــاندنانە دا وا 
دەردەکــەوت کە ئیرجاع یان رێفرێنس دان 
بە کوردستان لە درووشمەکان دا و هەروەها 
بە کار هێنانی درووشمێک کە لە کوردستان 
سەرچاوەی گرتووە لە راستی دا پیشاندەری 
گۆڕانی شێوە رووانینی کۆمەڵگای فارسە بە 
نیسبەت کێشەی کوردەوە. بە چاوخشاندنێک 
بەسەر شــێوازی بەکار هێنانی دوو درووشم 
و ئیســراری کۆمەڵگای سەردەست بۆ بەکار 

هێنانی ناوی مەهســا لە بەرامبــەر ژینا دا 
دەردەکەوێت کە پێشــهاتی رووداوەکان لە 
راســتی دا بە پێچەوانەی ئــەو لێکدانەوانە 
پیشــان دەدەن. واتە ئەگەرچی کوردستان 
وەکوو پێشــەنگی ئەم سەرهڵدانانە بوونێکی 
پڕ رەنگی هەیە بەاڵم لە راستی دا کۆمەڵگای 
سەردەســت لە ناوخۆ و لەدەرەوە زۆر هەوڵ 
دەدات کــە کوردســتان لــە چوارچێوەی 
دیاردەیێکی کەلتووری لە ناو گوتاری خۆی 
دا بهێڵێتــەوە و بــە هەموو هێزیــەوە ئەم 
کێشــەیە لە خواستی سیاســی گەلی کورد 

جیا بکاتەوە.
ناســیوناڵیزمی ئێرانــی هــەوڵ دەدات 
کە لــەم ســەرهڵدانانەدا -کە لــە ئاکامی 
کوژرانی ژینا بە دەســتی الیەنێکی دیکە لە 
ئەجێنتەکانی خۆیەوە سەریان هەڵداوە- ئەو 
زوڵمــە کە لەبەر کورد بوون بە ژینا دەچێت 
بە شێوەیێکی زیرەکانە بشــارێتەوە و رێگە 
نەدات کە لە رێگەی دالەکانی ســەرهڵدانی 
ژیناوە خۆی ئاشکرا بکات. ئەو ناسیوناڵیزمە بە 
دوو شێوە ئەو کارە دەکات: یەکەم: بە ئاماژە 
بــە کورد وەک یەکەیێکــی ئانترۆلۆپۆلۆجی 
یان مرۆڤناســانە لە درووشــمەکانی دا و لە 
چەمکە ســەرەکیەکانی دا هەموو رەهەندە 
سیاسیەکانی کێشــەی کورد کە یەکێک لە 
هۆکارەکانی ســتەم لە ژینا بــوون و هەن 
دەسڕێتەوە و دووهەم؛ لە رێگەی سڕینەوەی 
ناوی ژینــا و بەکار هێنانی ئــەو ناوەی کە 
پێی تەحمیل کراوە تەواویەتی ژینا جارێکی 
دیکە لەناو دەبات و مەهسایێک لە جێگەی 
دادەنێت کە زیاتــر لە گەڵ ئەو چوارچێوانە 
دێتەوە کە لەگەڵ ئەو ناسیوناڵیزمە سازگارە.
ژینا و بابەتی کوژرانی ژینا بە دەســتی 
حکوومەت خاڵی یەکتربڕینی دوو کیشــەی 
سەرەکیە، یەکەم کێشــەی ژنان و دووهەم 
کیشــەی کورد. ژنــی کورد لە راســتی دا 
هەڵگری دوو جۆرە ســتەمە کە بەرامبەری 
دەکرێــت: یەکێکیان لە بەر کــورد بوون و 

مەهسا لە بەرامبەر ژینادا، کورتهێنانی لێکدانەوە و 
کردەوە لە بزاڤی ئێمە دا

 

ئارەشساڵح

بەکارهێنانی ناوی مەهسا لە بەرامبەر ناوی ژینا دا هەوڵدانە بۆ پەراوێز خستننی ژینا بە 
هەموو توخمەکانی شوناسیەوە گٶڕاندنی بۆ ئەو مودێلەی کە ناسیومناڵیزمی سەردەست 
الی پەسەندە. ئەمە لەبەر ئەوەیە کە ناسیوناڵیزمی ئێرانی دەترسێت کە لە رێگەی ژیناوە 
و بە هۆکاری سەرهڵدانی ژیناوە کێشەی کورد وەکوو کێشەیێکی سیاسی سەرهەڵبدات 
و پارادۆکسە ناوخۆییەکانی ئاشکرا بکات یان لەو رێگەیەوە ئەو پێوەندیانەی زاڵبوون کە 
لە ئێران دا هەن لە رەهەندێکی ترەوە واتە لە رەهەندی ئیتنیکی و نەتەوەییەوە بخاتە 
بەردەم ئاڵنگاریەوە. ئەم ناسیوناڵیزمە بە شەرعیەت بەخشین و بەردەوام کردنی هەمان 
ستەمی پێکهاتەیی کە ژینای بە شێوەی فیزیکی کردە قوربانی، جارێکی ترلە ئاستێکی 

سسیمبۆلیکیش دا ژینا لە ناو دەبات و دەیسڕێتەوە.
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ماڵەکەی بەدەســتیەوەیە لە پشتی رووناکی 
کوێرکەری درووشمەکە خۆی شاردۆتەوە. لە 
راستی دا بەکار هێنانی ئەو ووشانە بۆ پاترۆنە 
کردن  )patronizing(و بــە منداڵ کردنی 
کورد لە مێژووی پێوەندیەکانی زاڵ بوون لە 
ئێران دا زۆر بەرفراوانە. راستەیەکەی ئەوەی 
کە کورد نــە چاو و چرا و نە رووناکی ماڵی 
هیچ کەسێکی ترە، کورد دەیەوێت خاوەنی 
ماڵی خۆی بێــت و لەو رێگەیەوە کونتروڵی 
رووناکــی ماڵــی خۆی بە دەســت خۆیەوە 

بگرێت.
لە ئاستی نێوەدەوڵەتی دا، ناسیوناڵیزمی 
فارســی بە بێ ئاماژە بە رەگەز و ریشــەی 
درووشــمی ژن، ژیان، ئــازادی کە لە بزاڤی 
کــورد لــە باکــوور ســەرچاوە دەگرێت و 
لــە نــاو رۆژهەاڵتی کوردســتان دا بووە بە 
درووشــمێکی ســەرەکی دەســتی داوەتە 
بەزۆر ئاســیمیلە کردنی ئەو درووشــمە. لە 
هەموو شــوێنە نێودەوڵەتیەکان و کەسایتیە 
نێودەوڵەتیــەکان دا ئەو درووشــمە وەکوو 
درووشــمێكی فارســی و ناوخــۆی ئێران 
وەکــوو نیشــانەیێکی پێشــکەوتنخوازانەی 
کۆمەڵگای فارس دەناســرێت. وەکوو نموونە 
دەتوانن چاو لە پەیامی هەندێک رۆشنبیری 
رۆژاوایی وەکوو ژیــژەک بکەن کە چۆن لە 
پەیامەکەنیــان دا رەگەزی ئەو درووشــمە 
وون دەبێت. لەوانەیە ئەو پرســیارە بکرێت 
کــە بۆچی گەلی کورد خــۆی ناتوانێت ئەو 
درووشــمە وەکوو درووشــمێکی کوردی بە 
دنیا بناســێنێت؟ ئەو پرســیارە زۆر جوانە و 
بە باوەڕی من وەاڵمەکەی دەرخەری ئەوەیە 
کە پرۆسەی ئاســیمیلە کردنی زۆرەملێ لە 
رێگــەی هەندێک نابەرابــەری پێکهاتییەوە 
دەچێتە پیشــەوە کە تەنیا لــە دەوڵەت دا 
کــورت ناکرێنەوە. دەســەاڵتی فــارس لە 
مێژووی هاوچەرخــی ئێران دا وای کردووە 
کــە ئەوان خاوەنی توانایی و زەرفیەتی زیاتر 
بن بۆ ئەو مەبەســتە و هەروەها ئەوەی کە 

کــورد رێگەی پــێ نەدراوە کــە کونتروڵی 
بەســەر هێــچ کام لــە رەهەندەکانی ژیانی 
کۆمەاڵیەتی-ئابــووری خۆی دا هەبێت وای 
کردووە کە توانایــی و زەرفیەتەکانی ئەو بۆ 
بەرنگار بوونەوە زۆر لە خوارەوە بن. هەر بۆیە 
ئاســیمیلەی زۆرەملێ بــە تەواوەتی لە ژێر 
پێکهاتییەنانەیە  نابەرابەریــە  ئەو  کاریگەری 
کە ناســیوناڵیزمی فارس هێشــتا دەتوانێت 
لەسەریان کار بکات و سەرمایەی کەلتووری 
نەتەوە بندەســتەکان لێیــان زەوت بکات و 
زیادی بکات بە سەرمایەی کەلتووری خۆی. 
ئــەم کورتهێنانەی ئێمە لە لێکدانەوە لە 
راستی دا سەرچاوەی لە هەڵە تێگەییشتن لە 
چەمکی وواڵت The State  دایە. هەر بۆیەش 
رێبەرایەتی جەمعی ئێمــە یان رێبەرایەتی 
بە کــۆی ئێمــەی تووشــی کورتهێنان لە 
کردەوەش کردووە. ئەگەر رژێمی سیاســی 
بریتیە لە شــێوازی ئیعمال و بە کردەوەیی 
 The کردنــەوەی دەســەاڵت، وواڵت یــان
State ناوەنــدی ســەرەکی بیچــم گرتنی 
پێوەندیەکانی دەســەالتە. وواڵت لە راستی 
دا وەکوو ئەو دامەزراوەیە پێناســە دەکرێت 
کە لە ســەرووی هەمــوو دامەزراوەکانەوەیە 
و رەوایــی بەکارهێنانــی زۆر و ووزە یــان 
تووندووتیــژی لە مۆنۆپۆلی ئــەو دایە. واتە 
وواڵت بەو دامەزراوەیە دەناســرێت کە تەنیا 
ئــەو مافی ئــەوەی هەیە کــە ئامانجەکانی 
بە زۆر بەســەر ئەندامەکانی دا بســەپێنێت. 
دامــەزراوە ســەربازی و ئەمنیەتیــاکان لە 
چوارچێوەی وواڵت دا جێگە دەگرنەوە نەک 
رژێم. واتە رووخانی رژێم ئیلزامەن بە واتای 
گۆڕانی وواڵت بە شێوازێک کە کورد لە ناوی 
دا هەست بە خاوەنماڵی یان بەرابەری بکات 
نیە. مانەوەی وواڵت واتــە بەردەوام کردنی 

دامەزراوەکانی سەرکوت.
لەالیەکــی تــرەوە و لە مــاوەی چەند 
رۆژی رابــردوو دا زۆر کەس لــە لە ناوخۆ 
و لــە دەرەوە ئەم پرســیارە هاتۆتــە ئاراوە 

دووهەمیــان لەبەر ژن بوون. ئەم راســتیە 
هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ ئەوەی کە شــوناس 
بیچم  واتە  کۆمەاڵیەتیــە،  کانســتراکتێکی 
گرتن و گۆڕانکاریەکانی شوناس لە بەستێنی 
لە  پێوەندیەکانــی دەســەاڵت روو دەدات. 
بەستێنی ئەو شــەبەکەیە لە دەسەاڵت ژنی 
کــورد بۆ یەکجــار لەبەر ژن بــوون ئینکار 
دەکرێــت و دەســڕدرێتەوە و بــۆ جارێکی 
تریش لەبەر کورد بوونی. ئەو بەســتێنە لە 
دەسەالت کە لێرە باسی دەکرێت زۆر بەرباڵو 
ترە لە دەســەاڵتی رژێــم و حکوومەت و بە 
شــێوەی تۆڕێک لە ناوەندەکانی دەســەالت 
یەک دەگرێتــەوە و لە چوارچێوەی گوتاری 
ناسیوناڵیزمی ئێرانی دا دەکرێت کە بناسرێت. 
هەر بۆیە ئێســتا دەبینین کە ناسیوناڵیزمی 
ئێرانی ژینا دەکات بە مەهســا لەبەر ئەوەی 
ناتوانێــت ژینــا وەکــوو خــۆی و و وەکوو 
ژنێکی کورد تەحەمول بکات. بەم شــێوازە 
ناســیوناڵیزمی ئێرانی دەیەوێت رێگە نەدات 
کە کێشــەی کورد لە نــاو ئەم قیرانە دا کە 
تووشی بووە ســەرهەڵبێنێت و ئەو کێشەیە 
ناوخۆییەکەی  قەیرانە  چارەسەرکردنی  هەتا 
و لــە دوای ئەویــش دا بە ســەرکوتکراوی 

بیهێڵێتەوە. 
بەکارهێنانی ناوی مەهســا لە بەرامبەر 
ناوی ژینا دا هەوڵدانە بۆ پەراوێز خســتننی 
ژینــا بە هەمــوو توخمەکانی شوناســیەوە 
گٶڕاندنی بۆ ئەو مودێلەی کە ناسیومناڵیزمی 
سەردەست الی پەسەندە. ئەمە لەبەر ئەوەیە 
کە ناســیوناڵیزمی ئێرانی دەترســێت کە لە 
رێگەی ژیناوە و بە هۆکاری سەرهڵدانی ژیناوە 
کێشەی کورد وەکوو کێشــەیێکی سیاسی 
ســەرهەڵبدات و پارادۆکســە ناوخۆییەکانی 
ئاشــکرا بکات یــان لــەو رێگەیــەوە ئەو 
پێوەندیانەی زاڵبوون کە لە ئێران دا هەن لە 
رەهەندێکی ترەوە واتە لە رەهەندی ئیتنیکی 
و نەتەوەییــەوە بخاتە بــەردەم ئاڵنگاریەوە. 
ئەم ناســیوناڵیزمە بە شەرعیەت بەخشین و 

بەردەوام کردنی هەمان ستەمی پێکهاتەیی 
کە ژینای بە شێوەی فیزیکی کردە قوربانی، 
جارێکی ترلە ئاســتێکی سسیمبۆلیکیش دا 
ژینا لە ناو دەبات و دەیسڕێتەوە. ئەم هەوڵەش 
رەنگدانــەوەی راســتی پەراوێــز کەوتوویی 
شوناســی کوردی ژینــا و هەروەها پەراوێز 
کەوتوویی رۆژهەاڵتە لە ئاســتی سیاســەت 
و گوتــاری زاڵ لە ئێــران دا. ئەم کردەوەیە 
هەوڵێکی سیســتەماتیکە بۆ ئەوەی کێشەی 
کورد وەکوو کێشەیێکی سیاسی نەتوانێت لە 
رێگەی ژیناوە بێتە رۆژەڤی سیاسی ئێرانەوە 
و کاریگەری لەســەری گوتاری سەردەست 
نەبێت. واتە لە راستی دا گوتاری سەردەست 
کە لە چاو کوردی پەراوێز خراوەوە نە تەنیا 
گوتــاری رژێم کــە گوتاری ناســیوناڵیزمی 
ئێرانیە زەرفیەتی ئەوەی نەبوو کە ژینا وەکوو 

خۆی قەبووڵ بکات. 
درووشــمی کوردستان چشــم و چراغ 
ایران بە هەمان شــێوە هەڵگری خواســتی 
بەردەوامــی ئێــران بــەو شــێوازەویە کە 
ناســیوناڵیزمی سەردەســەت هەتا ئێســتا 
ئاراســتەی کردووە. واتە لــە ناخی خۆی دا 
ئەم درووشمە هەڵگری ئەوەیە کە ئێران بەو 
تایبەتمەندیــە پێکهاتییانە بەردەوام دەبێت. 
ئەم درووشــمە دەڵیت کە کوردســتان کە 
پەراوێزە وەکــوو برابچووکێک بۆمان ئازیزیە 
مــادام داوای مافەکانی خــۆی نەکات و بە 
ســەرکوتکراوی بمێنێتەوە. ئەم درووشــمە 
الحبیبی  دەکرێت وەک درووشمی شــمال 
ســەدام حسەین بە نیسبەت باشوورەوە چاو 
لێ بکرێــت، واتە قەبوول کردنی کورد تەنیا 
تا ئەو جێگەیــە کە لەگەڵ ئەو چوارچێوەیە 
دا دێتەوە کە ناســیوناڵیزمی سەردەست لە 
گوتــاری خۆی دا بۆی پەســەندی دەکات. 
چشــم و چراغ لە راستی دا وەکوو رووناکی 
ماڵ بابەتێکە کە پەراوێزی خودی ماڵەکەیە 
و ماڵەکە و ئەو کەسەی کە کونتروڵی ماڵ و 
چرای ماڵ و هەموو بابەتە سەرەکیەکانی ناو 

۱2۷گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722 ۱26



بەرگری خۆی تا رادەیێک بباتە سەرەوە کە 
بتوانێت لە دۆخی فــەرزی کە لە پڕێک دا 
دێتــە ئاراوە بتوانێت رۆڵ بگێرێت و بتوانێت 
بەرگەی دەرەنجامەکنی کردەوەکان بگرێت. 
دیارە لە کاتی ئێســتا دا تەنیا بەرپرســانی 
هێــزی پێشــمەرگە و بەرپرســە بااڵکانی 
حیــزب دەتوانــن لێکدانەوەیێکی باشــیان 
بۆ ئــەو زەرفیەتانە هەبێت بەاڵم شــێوازی 
رووبەڕووبوونەوەی رێبەرایەتی حیزب لەگەڵ 
ئەم پرســیارە ئەو گومانە درووســت دەکات 
کە تێگەییشــتنی ئەوان لەو زەرفیەتانە زۆر 
لە ئاســتێکی خــوارەوە دایە. هــەر بۆیە لە 
کاتی ئێســتا دا یەکەم پێویستی بۆ حیزب 
بەرفراوانتر کردنی ئەو تواناییانەیە. دیارە ئەم 
تواناییانە پێویســتە لە هەموو رەهەندەکانی 
سیاسی، نیزامی، میدیایی و دیپلۆماتیک بێت 
بەاڵم ئەگەر ئێمە بە شێوازێکی ریالیستیانە 
و واقێعبێنانــە چــاو لە سیاســەت بکەین 
کەپەسیتی و توانایی سەربازی سەرەکیترین 

رۆڵ و گرینگترین رۆڵ بۆ بەردەوامی حیزب 
و گەلی کورد لە رۆژهــەاڵت دەگێڕن. هەر 
بۆیە  پێویســتە چاالکیەکانی شــاخ چەند 
قات زیاد بکرێن و وزە و ســەرچاوە ماڵی و 
ناماڵیەکانی حیزب بە شێوازێکی چەند قات 
بۆ شاخ تەرخان بکرێن و چاالکی پیشمەرگە 
بــە بێ ترس زیاد بکرێــت. حیزب لە کاتی 
ئێســتا دا دەزانێت کە کۆماری ئیســالمی 
ســڵی نەکردۆتەوە لە هــەوڵ دان بۆ لەناو 
بردنی بە شێوەی ســەربازی و دەزانێت کە 
توانایی بەرگری لە خۆی هەیە بۆیە لە کاتی 
ئێستا دا پێویستە هەوڵ بدات بۆ زیادکردنی 
تواناکانــی کە تەنیا لە رێگــەی زیادکردنی 
چاالکیە ســەربازیەکانی ئیمکانی هەیە. زۆر 
روون و ئاشــکرایە کە زیاد کردنی ئەو توانا 
ســەربازیانە هەم ئەســڵێکی بەرگیریە هەم 
ئەسڵێکی دیپلۆماتیک و ئەمە بە واتای ئەوە 
نیە کە کورد دەیەوێت تێکەڵ بە شــەڕێکی 

نەخوازراو ببێت.

کــە ئایــا حیزبــی دیموکرات لــەم دۆخە 
دا لــە کوێــی رووداوەکان راوەســتاوە؟ ئایا 
حیزبێــک بە پێشــڕەوی حیزبی دیموکرات 
دەتوانێــت بە بەیانیە دان و رەوشــەنگەری 
بەرپرســایەتی و مەسئوولەیەتی خۆ بەجێگە 
بگەیێنێت؟ تەنانــەت خەڵکی راپەڕیو لە ناو 
خۆپیشــاندەکان دا و لەناوخۆ، بە درووشمی 
روون داوایان لە حیزب کرد کە بە ناردنەوە 
بگێڕیت.  راســتەوخۆ  رۆڵێکی  پێشــمەرگە 
ئەگەرچــی دیار نەبوو کــە ئەو رۆڵە چۆنە و 
پێویســتە چۆن بێــت و هەروەها ئەگەرچی 
وەها رۆڵ گێرانێک دەتوانێت لەسەر بنەمای 
کورتهێنانی لێکدانەوە بێت بەاڵم خودی ئەو 
پرســیارە و تەنانەت وواڵمی ئەو کەســانەی 
کە لە درگایەکی حەکیمانەوە دەیانویســت 
وواڵمی ئەو پرسیارە بدەنەوە دەرخەری یەک 
راســتی بوو. ئەویش ئەوە بــوو کە خۆمان 
باوەڕمان بــە زەرفیەتەکانمان بۆ بەرگری لە 
خۆمــان نیە.  بە دڵنیایەوە لە کاتی ئێســتا 

دا بەرپرســان و رێبەرایەتی حیزب دەزانن 
کە ئایا رێکخســتن و هێزی پێشــمەرگەی 
کوردستان ئەو زەرفیەت یان کەپەسیتیەیان 
هەیە کە رۆڵ بگێرن یان نا. دیارە پێویســتە 
روون بکرێتــەوە کە مەبەســت لە زەرفیەت 
لێرە ناگەڕێتەوە بۆ کاری ئیزایی چوونکە لە 
راستی دا گرووپێکی چکۆلەی چەند کەسیش 
دەتوانن کاری ئیزایی بکەن بەاڵم پرسیاری 
سەرەکی بۆ بابەتی زەرفیەت ئەوەیە کە ئایا 
تــا چەند دەکرێت کە جووڵەیێکی واتادار بە 
خێرایــی و قوواڵیی و کاریگەریەوە بکرێت و 
پاشــان تا چەند دەکرێت بەرگەی عەواقب  
یــان دەرەنجامی ئــەو جووڵەیە بگیردرێت؟ 
دیارە لە دۆخی ئێمــە دا جووڵە تا گەورەتر 
بێــت دەرئەجامی گەورەتر بە دوای خۆی دا 
دێنێت. مەبەســت لە زیاد کردنی زەرفیەت 
یان توانا یان کەپەســیتی ئەوەیە کە هێزی 
پێشــمەرگە توانایی رێکخســتن، زانســتی 
سەربازی، لۆجیســتیکی و زەبر وەشاندن و 
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