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باســێكی گرنــگ و مشــتومڕێكی دێرین 
لــه  نێــوان دوو ڕه وتی بیركردنــه وه دا هه یه  و 
بریتییه  له وه یكه  له  نێوان تاك و كۆمه ڵگادا 
كامیــان لــه  پێشــه وه ن و ویســت و بڕیــار و 

به رژه وه ندیی كامیان له  پێشه .
ئه م باســه  فیكرییه ، دوو سه ری په ڕگیری 
هه بووه  كه  یه كێكیان تاكی به  بنه ما زانیوه  
و ده ڵــێ كــه  هه مــوو كات ده بــێ كۆمه ڵگا 
و یاســاكانی بكرێته  قوربانیی به رژه وه ندی 
بیركردنــه وه ی  و  تــاك  ئازادییه كانــی  و 
ئه وپه ڕی توندیش پێی وابووه  كه  كۆمه ڵگا 
بنه مــای بیركردنــه وه  و داڕشــتنی هــزر و 
یاسایه  و تاك هیچ جێگه یه كی نییه  و تاك 
ده بــێ هه مــوو كات و له  هه مــوو دۆخێكدا 
بكرێتــه  قوربانیی كۆمه ڵــگا. له  نێوان ئه م 
بیركردنــه وه ی  په ڕگیره شــدا  قوتبــی  دوو 
نێوندگیریش هه بوون كه  هه وڵی پێكهێنانی 

بااڵنسیان داوه .
مێــژووی  النیكــه م  درێژایــی  بــه   بــه اڵم 
هاوچه رخ، ئه و باس و مشــتومڕه  به  ئاكام 
نه گه یشــتووه  و هــه ر الیه نێكــی فیكــری 
نموونه ی سه لمێنه ری بۆ خۆی دوزیوه ته وه  
و حكوومه ته كانیــش به پێــی به رژەوه ندی و 
سیاســه تی ڕۆژ و كات، یه كێــك له وانه یــان 

له به رچاو گرتووه  و پێڕه ویان كردووه .
بــه اڵم ئێســته  نه خۆشــییه ك و لــه  ڕاســتیدا 
په تایه كــی جیهانــی هاتــووه  كــه  هه مــوو 
قوژبنێكــی دونیــای ته نیوه  و هیچ واڵتێك 
بــه دوور لــه م نه خۆشــییه  نه بــووه  و نابــێ و 
لــه وه ش گرنگتــر، ئه م نه خۆشــییه  هه ژار و 
دەو ڵه مه نــد و ده سڕۆیشــتوو و بێده ســه اڵتی 
بــه الوه  یه كــه  و هه موو كه س له  مه ترســیی 

تووشبوونیدایه .
په تــای كۆرۆنــا، زۆر شــتی بــه  كۆمه ڵگا 
هه ڵســوكه تی  زۆر  و  هه ڵوه شــاندووه ته وه  
ته واوبوونــی  دوای  و  پێهێنــاوه   كۆتایــی 
ئــه م په تایــه ش، به دڵنیاییــه وه  دونیای پاش 
كۆرۆنــا، ئیــدی هاوشــێوه ی پێــش كۆرۆنا 
نابــێ به اڵم له م باســی هه ڵبژاردن له  نێوان 
تاك و كۆمه ڵگاشدا په تای كۆرۆنا هه ندێ 
قسه ی پێیه  كه  پێویسته  گوێی لێ بگیرێ 

و بیری لێ بكرێته وه  بۆ داهاتوو.
یــه ك  ڤیرووســێكی  لــه   كۆرۆنــا  په تــای 
میكرۆنییــه وه  ده ســت پــێ ده كا كــه  هــچ 
چاوێــك نایبینــێ و كه  ده ڕواته  له شیشــه وه  
ڕه نگــه  تــا دوو حه وتوو هیچ نیشــانه یه كی 
لێــوه ده ر نه كــه وێ! بــه اڵم زۆر بــه  ئاســانی 
ده توانێ له و ماوه یه دا له  له شــێكدا ته شــه نه  
بســتێنێ و لــه وه وه  بگوازرێته وه  بۆ مرۆڤی 
دیكــه ! نــه ك ته نیــا یــه ك مرۆڤــی دیكــه ، 
به ڵكــوو بــه  شــێوه ی ڕێژه یــی ده ڵێــن هــه ر 
تووشبوو ده توانێ سێ كه سی دیكه  تووش 
بــكا، ئه ویش له  ماوه ی چه ند چركه یه كدا! 

وتووێژی کوردستان

كۆمه ڵگای تاكه كان

هەر نەتەوەیەک خاوەنی کۆمەڵێک هێما 
و ڕۆژی تایبەتە کە بە گشتی لە کات و 
شوینی خۆیدا دەبنە سەمبۆلی ناسینەوەی 
ئەو نەتەوەیە، ڕۆژەکانی ساڵ بۆ نەتەوەی 
کورد پڕاوپڕن لە ڕۆژی خۆش و ناخۆش، 
پــڕن لــە ڕۆژی ئازایەتــی و خۆراگــری و 
بەرخــۆدان، هیــچ ڕۆژێک لە ســاڵدا نییە 
کــە ئازایەتــی و خۆڕاگریــی ڕۆڵەکانــی 

کوردی تیدا نەنووسرابێتەوە. 
یەکێک لەو ڕۆژە تااڵنە، کە ئەگەرچی 
ئێســتەش تاڵییەکــەی لــە بیــر و زەینــی 
هەموو کوردێکی نیشتمانپەروەردایە بەاڵم 
بووەتە هێما و ســیمبۆلێک بۆ خۆڕاگری 
ئەخالقــی  پڕەنســیپە  لــە  داکۆکــی  و 
١٠ی  نەتەوەییــەکان،  و  نیشــتمانی  و 

خاکەلێوەیە!
 لە  ١٠ی خاکەلێوەدا کە پێشەوا ›‹قازی 
محەممــەد‹‹ له  دادگا فه رمایشــییه کانی 
ئازایانــه   زۆر  و  وره   بــه   شــادا  ڕێژیمــی 
به رگریی له  خۆی و کۆماری کوردستان 
و هه روه ها مافی نه ته وەییی کورد دەکرد، 
لــه  مه یدانــی چوارچــرای مه هابــاد، ئــه و 
شوێنه ی که  کۆماری تێدا ڕاگه یه ندرابوو، 

لە سێدارە درا.
پەهەلــەوی  ڕێژیمــی  ئەگەرچــی 
هەتــا  دا  ســێدارە  لــە  یارانــی  و  درێژە لە الپەڕەی ٣پێشــەوا 

مستەفا هیجری: شەهیدانی ئێمە ڕێبەرانمانن
پەیامی لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بەبۆنەی ١٠ی خاکەلێوە:

 شەهیدانی ئێمە ڕێبەرانمانن، ئەوان ئاگایییان کردە کردەوە، 
ئیرادەیان لەجێی درووشم دانا و هەنگاویان هەڵێنا. بۆیە درێژەدانی ڕێبازیان لە کردەوەدا 

هەڵگرتنی شوێنی هەنگاوەکانیانە بە ئاگایی و ئیرادەی شۆڕشگێرانەوە.  
لە ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی شەهیدانی کوردستاندا، سەری ڕێز دادەنوێنین لە بەرانبەر پێشەوای 

نەمرمان قازی محەممەد و هەموو شەهیدانی ڕێگای ئازادی نیشتمان و نەتەوەکەمان.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

کێشــەی  خــۆی  خــاوی  خەیاڵــی  بــە 
بنبــڕ  کوردســتان  لــە  کــورد  نەتەوەیــی 
بــکات و داوا ئینســانییەکانی گەلێــک 
نەیانزانــی  بــەاڵم  لێنەکرێتــەوە،  باســی 
مەرگــی پێشــەوا بــۆ گەلی کــورد، هێز و 
زیندووبوونەوەیەکــی دووبــارەی بــۆ کــورد 

دەبێت. 
دەیــە   ٧ لــە  زیاتــر  ســاتەوەختەوە  لــەو 
تێدەپەڕێت؛ گەلی کورد نە تەنیا لە خەبات 
لە پێناو مافە ئینسانییەکانی پاشەکشەی 
نەکردووە بەڵکوو بۆ وەدیهێنانیان سوورتر و 
پێداگرتر و لەخۆبوردووتر بووە و بە هەزاران 
شەهیدی داوە کە لە پێناوی ئەو مافانەدا 
گیانــی خۆیان کردووەتە پردەبازی ئازادی 
تــا  قوربانیدانــە  ئــەم  داهاتووشــدا  لــە  و 
گەیشــتن بــە ئامانجەکانــی گەلــی کورد 

هەر بەردەوام دەبێ.
پێشــەوا و یارانــی لــە ١٠ی خاکەلێــوەدا 
و  ئەخالقــی  پڕەنســیپە  کــە  ســەلماندیان 
نەتەوەییــەکان و داکۆکی کــردن لێیان بۆ 
ئــەوان و لەوەش ســەرتر بــۆ باوەڕمەندان بە 
ئــازادی لــە ســەرووی هەموو شــتێکەوەیە 
و بــە خوێنــی خۆیــان ئــەم وانــە گرینــگ 
دوای  نەســڵەکانی  بــە  مێژووییەیــان  و 
خۆیــان دا؛ هــەر بۆیە حیزبــی دێموکراتی 
١٣٥٨ی  ســاڵی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 

هەتاویدا، ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوەی وەکوو 
ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ناودێر کرد 
و هەمــوو ســاڵێک خەڵکــی تێکۆشــەری 
نیشــانەی  بــە  ڕۆژەدا  لــەم  کوردســتان 
ڕێزگرتــن لــە خەبــات و فیــداکاری ئــەم 
شەهیدانە و سەرجەم شەهیدانی کوردستان 
ئەم رۆژە بەرز دەنرخێن و بێ دوودڵی ترس 
لــەم ســاڵیادە مێژووییــەدا بــە ئەنجامدانی 
و  تەبلیغــی  جۆراوجــۆری  چاالکــی 
ســەردانی مەزاری شــەهیدانی کوردســتان 
بنەمالەکانیــان  بەســەرکردنەوەی  و 
پڕڕێبواربوونــی  و  خۆیــان  ئەمەگناســی 

ڕێگاکەیان نیشان دەدەن.
ســااڵنی  لــە  جیــاواز  بــە  ئەمســاڵیش 
پێشــوو بەهــۆی هاتنــی پەتــای چڵکنــی 
کۆرۆنــاوە، تێکۆشــەرانی ڕێگای پیشــەوا 
وەکــوو  کوردســتان  نیشــتمانپەروەرانی  و 
ســەنگەریکی  لــە  نەتەوەیــی  ئەرکێکــی 
خۆیــان  هیمەتــی  و  هــەوڵ  بــە  دیکــەدا 
تێدەکۆشن کە نیشتمانەکەیان کە هەزاران 
شــەهیدی بــۆ دراوە لــە بــەاڵی ڤایرۆســی 

کۆرۆنا بپارێزن. 
ڕۆژی ١٠ی خاکەلێوە لە مێژووی خەباتی 
ڕزگاریخوازانــەی خەڵکــی کوردســتاندا، 
ئەگــەر لــە الیەک وەک ڕۆژێکی تاڵ و 
ناخۆش دەناســرێت، لە الیەکی دیکەشــەوە 

بە ڕۆژی پەیمان نوێکردنەوە و نیشــاندانی 
یەکگرتوویی بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی 
دێموکراتیکــی  ـ  میللیــی  بزووتنــەوەی 

خەڵکی کوردستان دادەنرێت.
هەر لەم ڕاستایەشدا و لە یادی ٧٣هەمین 
ســاڵڕۆژی لەســێدارەدانی پێشــەوا قــازی 
هەیئەتێــک  هاوڕێیانــی،  و  محەممــەد 
بــە  دێموکــرات  حیزبــی  ڕێبەریــی  لــە 
شــەرەفی«،  »حەســەن  سەرپەرســتیی 
جێگــری یەکەمــی لێپرســراوی گشــتیی 
نوێنەرایەتیــی  بــە  دێموکــرات،  حیزبــی 
ئەندامانی ڕێبەری، بنەماڵەی سەربەرزی 
شــەهیدان، کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی 
حیــزب، ســەردانی مەزارگەی شــەهیدانی 
کوردســتانیان کــرد و تاجەگوڵینــەی ڕێــز 
و وەفایــان لەســەر گــۆڕی شــەهید کاک 

سەید »سەالم عەزیزی« دانا.
بەرزنرخاندنــی  وێــڕای  »شــەرەفی« 
یــاد و بیرەوەریــی شــەهیدانی کوردســتان 
ڕایگەیانــد: »ئەمــڕۆ ئێمــە بەمەبەســتی 
پاراســتنی ســامەتیی گیانی هاوڕێیانی 
تێکۆشــەرانی  ســەرجەم  و  پێشــمەرگە 
ڤایرۆســی  هاتنــی  بەهــۆی  دێموکــرات، 
کۆرۆنــاوە بــە نوێنەرایەتی لــە هەموویان، 
کــرد؛  شــەهیدانمان  گڵکــۆی  ســەردانی 
و  کار  فەلســەفەی  ئەوەیکــە  لەبــەر 

تێکۆشــانی هەموو شــەهیدانی کوردستان 
و لــە ســەرووی هەمــووان قازی، قاســملوو 
و شــەرەفکەندی بریتی بووە لە پاراســتنی 

ژیان و کەرامەتی مرۆڤ‹‹.
و  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  هەروەهــا 
لــە  نەمــر  پیشــەوای  ڕێبــازی  پێڕەوانــی 
بــە  ئەمســاڵ  ڕۆژهــەاڵت،  کوردســتانی 
ســەردانی گڵکــۆی نەمــران و بنەماڵــەی 
سەربەرزی شەهیدان ویڕای وەبیرهێنانەوەی 
یاد و بیرەوەرییان، پەیمانیان لەسەر رێبازی 
شەهیدانی کورد و کوردستان نوێ کردەوە 
پێشــەوا  هاوشــێوەی  کــە  ڕایانگەیانــد  و 
قازی محەممەد سوور و پێداگر بن لەسەر 
ڕێبازەکەیــان تــا گەیشــتن بــە لوتکــەی 

ئازادی.
١٠ی خاکەلێــوە لەگــەڵ ئەوەیکــە ڕۆژی 
ڕێبــازی  لەگــەڵ  نوێکردنەوەیــە  پەیمــان 
شــەهیدان، ڕۆژی ســەلماندنی بوونیشــە؛ 
ســەلماندنی بوونێکی مانادار کە شــوناس 
بە گەلەکەمان دەبەخشێ. شوناسێک کە 
ئێمــە لــە ئەوانیتر جیا دەکاتەوە  کە خاڵی 
جیاکــەرەوەی دەبێتە هەوڵدان بۆ بنیاتنانی 
نیشتمانێک لەسەر بناغەی ئەخالقتەوەری 

و ڕێزگرتن لە کەرامەتی ئینسانی  .
بــەرز و بەڕێــز بــێ یــادی دەی خاکەلێوە، 

ڕۆژی شەهیدانی کوردستان

١٠ی خاکەلێوە هێمای پاراستنی ژیان



  ژمارە ٧٧١ ، ١٥ی خاکەلێوەی ٢١٣٩٩

دەزگای ڕاگەیاندنـــی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات 
پیرۆزبایـــی نەورۆزی 

لـــە خەڵکـــی کوردســـتان کرد

هەیئەتێکـــی ڕێبەریـــی حیزبـــی دێموکـــرات بـــە 
سەرپەرســـتیی جێگـــری یەکەمـــی لێپرســـراوی 

گشـــتیی حیزب 
ســـەردانی گڵکـــۆی شـــەهیدانیان کرد

ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەبۆنـــەی ١٠ی خاکەلێـــوە

ڕۆژی شـــەهیدانی کوردســـتان
پەیامێکـــی بـــاو کردەوە

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی 
بەبۆنــەی  ئێــران  کوردســتانی 
ســاڵوەگەڕی  خاکەلێــوە،  ١٠ی 
قــازی  پێشــەوا  شــەهیدکرانی 
محەممەد و هاوڕێیانی، پەیامێکی 

باڵو کردەوە.

دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
ئازادیخوازان و نیشتمانپەروەرانی کورد!

بەرەبەیانــی  لــە  لەمەوپێــش  ســاڵ   ٧٣  
هەتــاوی،  ١٣٢٦ی  خاکەلێــوەی  ١٠ی 
پێشــەوا قازی محەممەد، ڕێبەری حیزبی 
ســەرۆک  و  کوردســتان  دێموکراتــی 
کۆمــاری  دامەزرێنــەری  و  کۆمــار 
کوردســتان، یەکەمیــن کیانــی سیاســیی 
مۆدێڕنی کورد، وێڕای ژنراڵ محەممەد 
حوســێن خانــی ســەیفی قــازی، وەزیــری 
بەرگریی کۆمار و ئەبولقاســمی ســەدری 
قــازی، نوێنــەری خەڵکــی مەهابــاد لــە 
پارلمانــی ئێــران لە مەیدانــی چوارچرای 
جەلالدانــی  لەالیــەن  مەهابــاد،  شــاری 
و  درا  لەســێدارە  پەهلەوییــەوە  ڕێژیمــی 
درێژەی ڕێگای بۆ گەیشــتن بە ئامانجە 
بــە  کوردســتانی  کۆمــاری  بەرزەکانــی 

ڕۆڵەکانی نەتەوەکەی سپارد.
قــازی  پێشــەوا  لەســێدارەدانی  بڕیــاری 
ئەنجامــی  لــە  و  پێشــتر  محەممــەد 
دادگاییکردنێکــی نادادپەروەرانــە لەالیەن 
دادگای سەربازیی ڕێژیمی دیکتاتۆریی 
پەهلەوییــەوە لــە ٣ی ڕێبەندانی ١٣٢٥ی 

هەتاویدا دەرکرابوو.
پێشەوا قازی محەممەد وەکوو ڕێبەرێکی 
مێژووساز و کەسایەتییەکی باوەڕمەند بە 
ئامانجــی پیــرۆزی ڕزگاریــی نەتەوەیــی 
داڕشــتنی  لــە  گرینگــی  ڕۆڵێکــی 
بناغەکانی شوناســی نەتەوەیی مودێڕن و 
کاناڵیزەکردنی هەســتی نیشتمانپەروەریی 
گەیشــتن  بــۆ  کوردســتان  خەڵکــی 
کیانێکــی  پێکهێنانــی  ئامانجــی  بــە 

سەربەخۆی کوردی هەبوو.
لــە قۆناغــی هەســتیاری کۆتاییەکانــی 
شــەڕی جیهانیــی دووەمدا کــە بە هاتنی 
و  باشــوور  بــۆ  هاوپەیمانــان  هێزەکانــی 
و  هێــز  بۆشــاییەکی  ئێــران،  باکــووری 
لــە  نەتەوەخــوازی  بیــری  بەســتێنێکی 
هاتبــوو،  پێــک  موکریــان  ناوچــەی 
ڕێکخســتن و یەکخســتنی چیــن و توێژە 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگای کوردســتان 
هاوخەباتــی  و  تەبایــی  پێکهێنانــی  و 

ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  بەبۆنــەی 
شــەهیدانی کوردســتان، هەیئەتێــک لــە 
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
شــەهیدانی  گڵکــۆی  ســەردانی  ئێــران، 

کوردستانیان کرد.
ســاڵڕۆژی  ٧٣هەمیــن  یــادی  لــە 
لەســێدارەدانی پێشــەوا قــازی محەممــەد 
و هاوڕێیانــی، هەیئەتێــک لــە ڕێبەریــی 
سەرپەرســتیی  بــە  دێموکــرات  حیزبــی 
»حەســەن شــەرەفی«، جێگری یەکەمی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکرات، 
ڕێبــەری،  ئەندامانــی  نوێنەرایەتیــی  بــە 
بنەماڵەی ســەربەرزی شــەهیدان، کادر و 
پێشــمەرگە و ئەندامانی حیزب، سەردانی 
مەزارگەی شــەهیدانی کوردستانیان کرد 
و تاجەگوڵینــەی ڕێــز و وەفایــان لەســەر 
گــۆڕی شــەهید کاک ســەید »ســەالم 

لەگــەڵ نەتەوەکانــی دراوســێی کــورد بۆ 
ڕزگاریــی  ئامانجــی  دەســتەبەرکردنی 
ئەرکێکــی  و  پێویســتی  نەتەوایەتــی، 
مێژوویی بوو کە قازی محەممەد وەکوو 
ڕێبەرێکــی  و  لێهاتــوو  کەســایەتییەکی 
نفــووزی  و  پێگــە  خــاوەن  و  دەروەســت 
کۆمەاڵیەتــی توانیــی بە ســەرکەوتوویی 

ئەو ئەرکە ڕاپەڕێنێت.
ڕۆڵــی ئــەو لــە ڕێبەریکردنــی کۆمــار و 
هەوڵــدان بــۆ وەسەریەکخســتنی شــانازی 
و دەســکەوتی زیاتــر بــۆ نەتەوەکــەی و 
هەروەهــا پابەندبوونی بەو بەڵێنییانەی کە 
لــە کاتی ســوێندخواردنی ســەرکۆماریدا 
دابــوون،  نیشــتمانەکەی  و  گــەل  بــە 
قــازی محەممــەدی لە مێــژووی کورددا 
کردووەتــە ئەســتێرەیەکی پڕشــنگدار کــە 
هەمــوو شۆڕشــەکانی دوای ئــەو لە هەر 
چوار پارچەی کوردستاندا ئیلهامیان لێ 

وەرگرتووە.
لــە  پێشــەوا  قارەمانانــەی  بەرگریــی 
مافــە ڕەواکانــی نەتەوەکــەی لــە کاتــی 
دادگاییکردنیدا یەکێک لە درەوشاوەترین 
الپەڕەکانی مێژووی خەباتی هاوچەرخی 
دەرفەتــی  کــە  جۆرێــک  بــە  کــوردە، 
دیفاعیاتــی خۆی دەکاتە دۆکۆمێنتێکی 
فەرمی و مانیفێستێکی شۆڕشگێڕانە بۆ 
داکۆکــی لە مافە ڕەواکانی نەتەوەکەی 
ئامانجەکانــی  ڕەوایــی  ســەلماندنی  و 

کۆمار. 
دانپێدانانــی  بەپێــی  کــە  بۆیەشــە  هــەر 
یەکێــک لە ئەفســەرانی بــااڵی ڕیژیمی 
پەهلــەوی، ئەوە قــازی محەممەد بوو کە 
دەسەاڵتی داگیرکەری دادگایی دەکرد.

پێشــەوا لە تەنگانەی دادگای ســەربازیدا 
تەنانــەت یــەک هەنگاویــش لــە بــاوەڕی 
نەتەوەیی خۆی پاشگەز نابێتەوە و کاتێک 
پارچەکانــی  کــوردی  بەشــداریی  کــە 
دیکــەی کوردســتان لــە کۆمــاردا وەکوو 
یەکێک لــە تۆمەتە ڕیزکراوەکانی بۆی 
دەخوێنرێتەوە، ڕاشــکاوانە دەڵێت کە ئەوان 
لێــرە بێگانــە نەبوونە و کوردســتان خاکی 
هەمــوو کوردێکــە. کاتێــک کــە دادوەر 
پرسیاری لێ دەکات، بەڵێن دەدەی هەموو 

قسەکانت بۆ دادگا ڕاست بووبێت؟ 
وەاڵمــی قــازی محەممــەد ئەوەیــە کــە: 
ئەگــەر لە دێڕێکی دیفاعیاتمدا جۆرێک 
قسەم کردبێت کە ئێوە پێتان خۆشە، بزانن 

لەوێدا ڕاستم نەوتووە«. 
ئــەو شــێوە دەربڕینــە بوێرانەیــە و شــکۆی 
ئازایەتیــی پێشــەوا لــە بــەردەم ســێدارەدا 
بــۆ  هەتایــی  سەرمەشــقێکی  و  ڕێنوێــن 

عەزیزی« دانا.
ســەرەتا خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

کوردستان ڕاگیرا. 
جێگــری  شــەرەفی«،  »حەســەن  پاشــان 
حیــزب  گشــتیی  لێپرســراوی  یەکەمــی 
و هەروەهــا »مەهتــاب خــزری« کچــی 
ناســراو  خــزری«  »عەبدوڵــا  شــەهید 
حەســەن«،  مــام  »عەبدوڵــای  بــە 
تاجەگوڵینەیــان لەســەر گــۆڕی شــەهید 

»سەالم عەزیزی« دانا.
دواتــر »شــەرەفی« لــە وتەیەکــدا وێڕای 
بەرزنرخاندنی یاد و بیرەوەریی شــەهیدانی 
ئێمــە  ڕایگەیانــد: »ئەمــڕۆ  کوردســتان 
ســامەتیی  پاراســتنی  بەمەبەســتی 
گیانی هاوڕێیانی پێشــمەرگە و ســەرجەم 
تێکۆشــەرانی دێموکرات، بەهۆی هاتنی 
ڤایرۆســی کۆرۆنــاوە بــە نوێنەرایەتــی لە 

هەموویان، سەردانی گڵکۆی شەهیدانمان 
کــرد؛ لەبــەر ئەوەیکە فەلســەفەی کار و 
تێکۆشانی هەموو شــەهیدانی کوردستان 
و لــە ســەرووی هەمووان قازی، قاســملوو 
و شــەرەفکەندی بریتی بووە لە پاراستنی 

ژیان و کەرامەتی مرۆڤ‹‹.
خواســت  هیــوای  »شــەرەفی‹‹  دواتــر 
کــە لــەم هەلومەرجــەدا هەمــوو خەڵکــی 
کوردســتان بە لەبەرچاوگرتنــی ڕێنماییە 
لــە  یەکگرتووانــە  و  تەندروســتییەکان 
بەســەر  بــن  زاڵ  نزیکــدا  داهاتوویەکــی 
پەتــای کۆرۆنادا و ئەمــەش ببێتە هەوێن 
و دەســتپێکێک بــۆ خەباتێکــی تۆکمەتر 
دژی دیکتاتۆری کۆماری ئیســالمی و 
وەدیهێنانی ئامانجە بەرزەکانی شەهیدان.

ڕۆڵەکانــی نەتەوەکەی و بگرە بۆ هەموو 
مرۆڤێکی شۆڕشــگێڕ و خاوەن هەڵوێســت 

لە هەموو شوێن و سەردەمێکدایە. 
پێشەوا لە ژیانی سیاسیی خۆیدا هەمیشە 
جێی متمانە و باوەڕی هەموو چین و توێژ 
و پێکهاتەکانــی کۆمەڵــگا بــوو و خۆی 
بــە پاراســتنی مافەکانیــان و ڕێزگرتن لە 
ئاشــتییانەی  پێکەوەژیانــی  و  تۆلێرانــس 
نێوانیان پابەند دەزانی، هەر بۆیە دواتریش 
لە وەسیەتنامەکەیدا بە شێوەیەکی تایبەت 
پێداگریی لەســەر یەکڕیزیی گەلی کورد 
و وەالنانی ناکۆکییەکانی نێوان تاکەکان 
و پێکهاتەکانــی کۆمەڵگای کوردســتان 
کردووەتەوە و یەکڕیزی و یەکهەڵوێستیی 
بــە کلیلــی ســەرکەوتن و گەیشــتن بــە 
ئامانجە ڕەواکانی نەتەوەی کورد زانیوە.
لەسێدارەدانی ئەو ڕێبەرە مەزنەی مێژووی 
کــورد، هەوڵێکــی نەزۆکــی فاشــیزمی 
داگیرکــەری زاڵ بەســەر واڵتەکەمانــدا 
بــۆ بە چۆکداهێنانــی بزووتنەوەی ڕەوای 
کــورد و ســڕینەوەی وانــەی خۆڕاگری و 
شــۆڕش لــە بیری نەتەوەکــەی بوو، بەاڵم 
نــەک هــەر ئــەو هەوڵــە ســەری نەگرت، 
بێــدادگای  لــە  پێشــەوا  وەک  بەڵکــوو 
پەهلەویــدا ئاماژەی پــێ کردبوو، لە هەر 
دڵۆپێکــی خوێنــی ئــەو هــەزاران قــازی 
محەممــەد ســەریان هەڵــدا و بــە درێژایی 
زیاتــر لە حــەوت دەیەی ڕابردوو وانەکانی 
ئەو هەوێنی شوناسخوازی و گیانبازی و 
خەباتی تێکۆشــەرانی کورد لە هەر چوار 
پارچــەی کوردســتان و لــە هەمــوو الیەنە 
بزووتنــەوەی  خەباتگێڕەکانــی  سیاســییە 
لەنێوچوونــی  خەونــی  و  بوونــە  کــورددا 
کورد و کوردســتانییان لە داگیرکەرانیان 

تێک داوە. 
لە ٧٣هەمین ســاڵوەگەڕی شــەهیدکرانی 
ئــەو ڕێبــەرە مەزنەدا ناوەنــدی هاوکاریی 
ئێــران وێــڕای  حیزبەکانــی کوردســتانی 
پێداگــری لەســەر یەکڕیزی و هاوخەباتی 
ئامانجەکانــی  وەدیهێنانــی  پێنــاوی  لــە 
ڕێــگای  شــەهیدانی  هەمــوو  و  پێشــەوا 
دادپەروەریــدا،  و  ئــازادی  و  ڕزگاری 
ســاو دەنێرێــت بــۆ گیانی پاکــی هەموو 
خەباتگێڕانی شــەهیدی نیشتمان و خۆی 
بە درێژەدەری ڕێگا و ڕێبازیان دەزانێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٩ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

بەبۆنــەی جێژنــی نەورزۆزی کــوردەواری 
حیزبــی  ڕاگەیاندنــی گشــتیی  دەزگای 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران پیرۆزبایی 
لە خەڵکی تێکۆشەری کوردستان کرد.

دەزگای  پێرســۆنێلی  پیرۆزباییــەدا  لــەو 
دێموکــرات  حیزبــی  ڕاگەیاندنــی 
ماندوونەبوونیی خۆیان بە هەموو خەڵکی 
کوردســتان ڕادەگەیەنێن لەو ڕۆژانەدا کە 
بارودۆخی کوردســتان بەهۆی نەخۆشیی 
کۆرۆنــاوە دۆخێکــی قەیرانــاوی هەیــە؛ 
بــۆ  خۆبەخشــانە  کوردســتان  خەڵکــی 
تەندروستیی خەڵک بێوچان تێدەکۆشن.

هــاوکات دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی 

دێموکرات سپاســی خەڵکی تێکۆشــەری 
و  یەکگرتــوو  کــە  دەکات  کوردســتان 
یەکدەنگ بۆ پێشگرتن لە کۆرۆنا شار و 

گوندەکان خاوێن دەکەنەوە.
دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکرات 
کــوردەواری  نــەورۆزی  بەبۆنــەی  هــەر 
لــە  دەستخۆشــی  و  تایبــەت  سپاســی 
»پارێزەرانی ژیان« دەکات کە بە دانانی 
کەمپەینــی تایبــەت، بە هانــای خەڵکەوە 

دەچن و یارمەتی بە خەڵک دەدەن.
بــە نــاوی دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی 
لــە  پیرۆزبایــی  دیســانەوە  دێموکــرات 
هەمــوو خەڵکــی کوردســتان دەکەین کە 

لــەو ڕۆژانــەدا کــە نەخۆشــیی کۆرۆنــا 
لــە کوردســتاندا باو بووە، بۆ پاراســتنی 
نەتەوە و نیشتمانەکەیان لە هیچ کارێک 
دەرێغییــان نەکــرد و ئەرکــی نیشــتمانیی 

خۆیان بەجێ گەیاند.
ئاسۆی ئازادی ڕوونە. 

هیوادارین ئەمســاڵ ساڵی ســەرکەوتن بە 
ســەر ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێرانــدا بێت و 

شایەتیی نەمانی ڕێژیمی ئێران بین.

پیرۆز بێت ساڵی ٢٧٢٠ی کوردی



٣ ژمارە ٧٧١ ، ٣ی ئاوریلی ٢٠٢٠

بــه و پێیــه  ده بینیــن كــه  چه نــد مانگێــك و
ده كێشــێ  تاكوو ژماره ی تووشبووان بگاته  
سه د هه زار كه س، به اڵم له  چه ند حه وتوودا 
ده بێتــه  دووســه د هــه زار و لــه  چه ند ڕۆژدا 
ده گاتــه  یــه ك میلیۆن كــه س و له  ڕۆژانی 

داهاتوودا ده بێته  ده یان میلیۆن كه س!!
ئه م ڤیرووسه  هه رچه ند خۆی ئازار و ده رد 
و ناخۆشــی و مه رگــی به دواوه یــه ، بــه اڵم 
وه كــوو هێڵێكــی فۆســفۆری، ڕێگاكانــی 
ڕۆیشــتنی خــۆی دیــاری و ده ستنیشــان 
ده كا و دووباره  نیشانی دایه وه  كه  زنجیره ی 
پێوه ندییه كانی مرۆڤ تا چ ڕاده یه ك تێك 

چڕژاون!
گــه ر كه ســێك جــاران بیــری ده كــرده وه  كــه  
ته نیا خۆی و تاكی خۆی گرنگه  و چی 
به ســه ر كۆمه ڵگا دێ با بێ، ئه و ده توانێ 
خۆی ده رباز بكا؛ به اڵم ئێســته  له  په تای 
كۆرۆنــادا نیشــانی دایه وه  كــه  هیچ تاكێك 
دابــڕاو لــه  كۆمه ڵــگا نییــه  و كۆمه ڵــگا 
هه رچی به ســه ر بێ، تاكیش تووشی ئازار 
ده كاتــه وه . هــه ر له والشــه وه  ســه لماندییه وه  
كــه  وانییــه  كــه  گــه ر تاكێكی دوورده ســت 
لــه  واڵتێكــی دووركه وتــوو ئازار بكێشــێ، 
پێوه ندیــی بــه  مرۆڤه كانــی كۆمه ڵگاكانی 
دیكه وه  نییه  و ئه وان ده توانن  به  ئاسووده یی 

بژین! 
كۆرۆنا پێمان ده ڵێته وه  كه  له نێوان كۆمه ڵگا 
و تاكه كانی كۆمه ڵدا هیچیان له پێش نین، 
به ڵكــوو كۆمه ڵگا له  تاكــه كان پێك هاتووه  
هه ركامه یــان  ڕه نجــی  و  ئاســووده یی  و 
دیكه یــه .  ئــه وی  ڕه نجــی  و  ئاســووده یی 
هێڵــه  فۆســفۆرییه كانی كۆرۆنــا پێمانــی 
ســه لمانده وه  كــه  تاكــی دابــڕاو بوونی نییه  
و كۆمه ڵــگای به ختــه وه ر ئــه و كۆمه ڵگایه  
كــه  تاكه كانــی به ختــه وه ر بــن. ڤیرووســی 
كۆرۆنــا له گــه ڵ هه موو ناخۆشــییه كانی، 
دووبــاره  وه بیــری هێناینــه وه  كــه  چ جــۆرە 
بوونه وه رێكی زیندووین و چۆن پێویســتمان 

به یه كه  و پێكه وه  گرێدراوین!  

تەرمـــی »مریـــەم خانـــی قـــازی« كچـــی »پێشـــەوا قـــازی محەممەد« 
بـــە خاک ئەســـپێردرا

لە ســـەقز
بـــۆ بنەماڵـــەی زیندانییانـــی 

سی  سیا
یارمەتـــی کـــۆ کرایەوە

کوردســـتان لەگـــەڵ ڕێبـــازی شـــەهیدان پەیمانـــی نـــوێ کردەوە

قــازی«  خانــی  »مریــەم  تەرمــی 
محەممــەد«،  قــازی  »پێشــەوا  کچــی 
ســەرکۆماری کۆمــاری کوردســتان، لە 
گۆڕســتانی کــەالری کــۆن بــە خاکــی 

پیرۆزی کوردستان ئەسپێردرا.
خاکەلێــوە،  ١٣ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
لــە  لــە »گۆڕســتانی كــەالری كــۆن« 
»كــەالر«ی ناوەندی، بەشــی گەرمیان، 

درێژەی پەیڤ

الیەنگرانــی حیزبی دێموکرات لە ســەقز، 
ســەردانی بنەماڵەی زیندانییانی سیاســی 
و کەمداهاتەکانیــان کردووە و یارمەتییان 

داون.
ئەو هەوڵەی دڵسۆزان و الیەنگرانی حیزبی 
دێموکرات بەبۆنەی نەورۆزی کوردەواری 

و نوێبوونەوەی ساڵی کوردییەوە بووە.
ئــەو الیەنگرانــەی حیزبــی دێموکــرات لە 
ســەقز بــە هاوکاریــی کەســانی دڵســۆز 
یارمەتییــان کــۆ کردووەتــەوە و لــە نێــوان 
و  کەمداهــات  هــەژاران،  بنەماڵــەی 
بنەماڵــەی زیندانییانــی سیاســیدا دابەش 

کراوە.
خەڵکــی کوردســتان لــە مــاوەی ڕۆژانی 
ڕابــردوودا لــە چەندیــن شــاری دیکــەی 
کوردســتان یەک لەوانە ســنە یارمەتییان 
کۆ کردەوە و بە بنەماڵە کەمداهاتەکانیان 

داوە.
هەڵمەتانــەی  ئــەو  بەڕێوەبەرانــی 

ســاڵڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  بەبۆنــەی 
خەڵکــی  کوردســتان،  شــەهیدانی 
تێکۆشــەری کوردســتان لەگــەڵ ڕێبازی 

شەهیدان پەیمانیان نوێ کردەوە.
لە پیرانشــار بەبۆنــەی ١٠ی خاکەلێوە لە 
گوندەکانــی الوێن، گەپڵەســەن، ڕکاوێ، 
بادینــاوێ،  خانــێ،  گردیــم  نەمنجــێ، 
گەنــەداری  بەرکەمــران،  گرداشــەوان، 
مامەشان، دایە شێخی، کردەبن، خورینج، 
کێلە سیپان، پەسوێ، کەڵەکین، بندڕێ، 
خــڕێ بەرداشــان، گەنــەداری مامەشــان، 
خڕێ بەرداشــان، دەشــتی الجان بەگشتی 
بــە  ســەرووکانی  گوندەکانــی،  هەمــوو 
گشــتی، شــیناوێ، پیرانشــار، کووچــە و 
شــیناوێ  کەمەربەندیــی  کۆاڵنــەکان، 
و تــەواوی ماڵــەکان، شــەقامی پیــران بە 
گشــتی و ماڵەکان، فەلەکەی محەممەد 
کۆنــە  کاســوورەدێ،  ڕێــگای  هــەوراز، 
خانــێ بەگشــتی، گەڕەکی مــام خەلیل، 
و  کاســەکەران  قــودس،  شــەقامەکانی: 
مەال دۆنەخۆر، کارگەی سەید ئیبراهیم، 
پشــت نەخۆشــخانەی پیرانشار بە گشتی، 
هەروەهــا ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان لە 
مزگەوتەکانی میعراج و عومەر هەڵکرا. 
هەروەهــا لە پیرانشــار ســەردانی گڵکۆی 

شەهیدان کرا.
لــە بــۆکان، کۆاڵنــی قەپــان، قەرەگــۆل، 
قوژاغڵوو، سەرچنار، چۆمی مەجیدخان، 
پیرمحەممــەد، شــێخلەر، مەیدانــی دۆالر 
شــەقامی ئەبووزەر، قوتابخانەی ســتایش، 
ســاڵمەندان، شــەقامی ســاحلی، قــەاڵی 
ســەردار مزگەوتی جامیعــه، دەرمانگای 
ســپای تێرۆریســتی پاســداران، سینەمای 
هێمــن،  مامۆســتا  شــەقامی  بــۆکان، 
نەخۆشخانەی کۆن. پارکینگی گشتیی 
تۆنیــی  شەســت  باســکۆڵی  شــارەداری، 
میراوا، پارکی ســاحلی، پارکی حەســەن 
زیــرەک، ســەر گۆڕی حەســەن زیرەک، 
دامپزشــکی، ٦٠ تۆنیی زەڕین، بونیادی 
مەسکەن، تابڵوکانی ئیتالعات، شەقامی 

تەرمــی  خاکســپاردنی  بــە  ڕێوڕەســمی 
»مریــەم خــان« دواییــن کچی »پێشــەوا 

قازی محەممەد« بەڕێوە چوو.
تەرمی خوالێخۆشــبوو لە تەنیشت تەرمی 
هاوســەرەکەی لــە گۆڕســتانی کــەالری 

کۆن بە خاک ئەسپێردراوە.
هەروەهــا کەســوکاری ناوبــراو وتوویانــە، 
و  كوردســتان  ئێســتای  دۆخــی  لەبــەر 

گەورە، شــەقامی میراوا، زۆربەی کوچە 
و کۆاڵنەکانی بۆکان و میراوا.

هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی 
لــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
هەڵمەتێکــی بوێرانــە و لــە چاالکییەکی 
دروشــم  نووســینەوەی  بــە  بەربــاودا، 
کوردســتان  ئــااڵی  کێشــانەوەی  و 
جیاوازەکانــی  شــوێنە  دیــواری  لەســەر 
شــاری بــۆکان، پشــتیوانییان لــە حیزبــی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران کرد. ئەو 
شــوێنانەی کــە چاالکیــی لــێ ئەنجــام 
دراوە بریتیــن لــە: »شــیرکەتی کۆخــان، 
قەباکەنــدی، ڕێــگای دێ مــەال نزیــک 
پۆمپــی چەڵەبی، پردی میرزا ڕەســووڵ، 
ســەرچۆمی مەجیدخــان، الی پۆلیســڕا، 
ســەر ڕێگای سەرەکیی نێوان گوندەکانی 
ســەوزی و دێ مــەال، چوونــە ژوورەوەی 
و  مــەال  دێ  نێــوان  ســەوزی،  گونــدی 

پۆمپی چەڵەبی«.
لەالیــەن  کــە  ئااڵیانــە  و  دروشــم  ئــەو 
تێکۆشــەرانی دێموکراتــەوە کێشــرابووەوە، 
کاتژمێــر ١٠ی بەیانــی لەالیەن ڕێژیمەوە 
ســڕدراونەتەوە و ڕەنگی ڕەشــیان بەسەردا 

دراوەتەوە.
قارەمانانــی  پەیوەندییــەدا  لــەو  هــەر 
دێموکرات لە بانە بە جلوبەرگی خاکی و 
جامانەوە و بە لێدانی ئااڵی کوردستان و 
لۆگۆی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ســیمبولی  وەک  باڵیــان،  لەســەر  ئێــران 
پێشــمەرگە لە بەردەم »ســتادی ناوەندیی 

سپای پاسداران« ڕاوەستان.
ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی  بەبۆنــەی 
شەهیدانی کوردستان ئەندامانی حیزب لە 
شــاری دێــوالن و ئاواییەکانی دەوروبەری 

چاالکی تەبلیغاتییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات بەبۆنــەی 
١٠ی خاکەلێــوە لــە ناو شــاری مەریواندا 
کار و چاالکیــی تەبلیغاتییــان بەڕێوە برد 
١٠ی  ڕۆژی  بــە  تایبــەت  پوســتێری  و 
بــاو  شــاردا  ئاســتی  لــە  خاکەلێوەیــان 

کردووەتــەوە. چاالکییــەکان لــە مەریــوان 
لــەو شــوێنانە بەڕێــوە چــووە: »گەڕەکی 
سەردۆشــییەکان، گەڕەکی مووســکی٢،  
گەڕەکی بەهاران فاز٢، بەشێک لە جادە 
و  مەریــوان  زرێبــاری  ســەیرانگاکانی  و 

هەروەها ناو شارەدێی نێ«.
فــەرەح،  گەڕەکەکانــی  لــە  ســنه  لــە 
شــەریف ئاوا،  ژاندارمێــری،  بەردەشــت، 
شــەهرەکی بەهاران، شــەهرەکی ساڵحاوا، 
جــادی کرماشــان هەتا پۆلیســڕای ســنە 
لــە گوندەکانــی »دادانەکەمانگــەر«  و 
و »ئارەنــان« چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە 

چوو.
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا، جامانــە لەمالنی 
شــار لە »بانە«، بە ناوی »هێزی ٨١ی 
چاالکییەکــی  وێردیـ«ـــیەوە،  شــەهید 
بوێرانەیــان بەڕێــوە بــرد. لــەو چاالکییەدا 
دێموکراتــی  حیزبــی   ئەندامانــی 
کوردســتانی ئێــران، بــە هەڵدانــی ئــااڵی 
کوردســتان و جامانە، ڕۆژی شەهیدانیان 
بــەرز نرخانــد و لەگــەڵ شــەهیدانی ١٠ 
خاکەلێوە پەیمانیان نوێ کردەوە. هەروەها 
قارەمانانــی دێموکــرات لــە »پــاوە« بــە 
هەڵدانی ئااڵی پیرۆزی کوردستان یادی 
ئــەو ڕۆژەیــان بــەرز ڕاگــرت و پەیمانــی 
وەفادارییــان لەگــەڵ ڕێبازی نەمران نوێ 

کردەوە.
لــە شــاری دێوالن لــە بلــواری مەولەوی، 
شــافعی،  گەڕەکەکانــی  شــافعی، 
ســەغاوت،  شــەهرەکی  جەهادگــەران، 
بلــواری جاشــەکان، گەنــاوا، مەحەلــەی 
دێــوالن،  ـ   قــوروە  جــادەی  قایــەکان، 
ئاواییەکانی قادرمەرز، سادق ئاوا، عەلی 
ئاوا،  تەهماســب قوڵی و جادەی سونقور، 

چاالکیی تەبلیغی بەڕێوەچوو.
مــەال  گەرەکەکانــی  لــە  مەهەبــاد  لــە 
مەنتەقــەی  و  فەجــر  زانکــۆی  جامــی، 
ســێڕای  نــەورۆز،  تــاالری  کەروێشــکە، 
شیالنان، بوداق سوڵتان، شەقامی پێشەوا، 
شەقامی پەرستار، سەر مەزاری شاعیران 

و هونەرمەنــدان و شــەقامی گۆڕســتانی 
شــار چاالکیــی تەبلیغیــی بەڕێــوە چووه. 
هەروەهــا ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە 
ناوچەی گەورکایەتی مەهاباد داوایان لە 
جــاش و بەکرێگیــراوان کردووە کە واز لە 
ڕێژیمــی ئێــران بێنن. ئەو شــوێنانەی کە 
ئــەم چاالکییەی تێــدا بەڕێوە چووه بریتن 
لــە: »ڕێگای ئەســڵیی گوندی کاوالنی 
خوارێ هەڵکەوتوو لە جادەی مەهاباد بۆ 
سەردەشــت، گوندی ســۆیناس، مزگەوتی 

گوند«.
لە پیرانشاری سەربەرز، لە: ›‹کۆنەالجان، 
زێوە، گەزگەســک و کاســوورەدێ‹‹، لە 
ئــەو  مزگــەوت و قوتابخانــە و ڕێــگای 
کــراون.  تەبلیغــی  چاالکیــی  گوندانــە 
هەروەهــا لــەو شــوێنانە لەســەر مزگــەوت 
هەڵــدراوە.  کوردســتان  پیــرۆزی  ئــااڵی 
حیــزب  ئەندامانــی  تریشــەوە  لەالیەکــی 
ڕۆژی  بەبۆنــەی  پیرانشــار  شــاری  لــە 
و  تراکــت  باوکردنــەوەی  بــە  شــەهیدان 
هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان چاالکیی 
تەبلیغیــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو شــوێنانەی 
بەڕێوەچــووه  لــێ  تەبلیغییــان  چاالکــی 
کۆاڵنەکانــی  و  ›‹کوچــە  لــە:  بریتیــن 
بازاڕی ســیگاران، کوچــە وکۆاڵنەکانی 
بەر کەمەبەربەندیی ئیمام جومعە، کوچە 
وکۆاڵنەکانی مامۆستا ناڵی، مزگەوتی 
گوندەکانــی  وموبەشــەڕە،  حەشــڕە 
بادیناوێ، قروچاوێ، دایه شــێخی، گرده 
بن، کێلەسیپان، خورینج، ڕێگای خورینج، 
ســەری مەیدان لە پەسوێ، مزگوتەکانی 
ماســیی  پەروەریــش  دەرمانــگاه،  پســوه، 
بادینــاوێ، مزگە وتــی ئاوایی بادیناوێ، 
نانواخانــەی بادیناوی،نمنجــێ، ناوەنــدی 
دەورووبــەری  و  بنــدرێ  تەندروســتی، 
گردیمخانە، مزگەوتی هیجرەت، شەقامی 
مەنگوڕ ،شەقامی مام خەلیل، مزگەوتی 
حەزرەتی ئیســماعیل، مزگەوتی سووتاوە، 
مزگەوتی جامیعەی شــیناوێ، شیناوێ، 
کەمەربەندیــی جادەی سەردەشــت، باغی 

خەییــام،  تــاالری  »شــەهیدان«،  بەنــاو 
فەلەکەی ماموســتا هــەژار، قوتابخانەی 

٧ی تیر، چوارڕێیانی »مادر«.
هــەر لەو پەیوەندییەدا لە ســەقز، بەبۆنەی 
شــەهیدانی  ڕۆژی  خاکەلێــوە  ١٠ی 
کوردســتان، لــە گەڕەکەکانی »ئوســتاد 
شــیرازی، تەپــەی شــێخی، ٣٢ متــری، 
حافــز«  و  روودەکــی  شــافعی،  تەپــەی 
تراکت و پۆستێری تایبەت بەو ڕۆژە باو 

کرایەوە.
لە ئیالمی دێرین، ئەندامان و الیەنگرانی 
خۆیــان  وەفاداریــی  دێموکــرات  حیزبــی 
بــە ڕێبــازی شــەهیدان دووپــات کــردەوە. 
و  پاســداران  ›‹ئیمــام،  بلوارەکانــی: 
چوارڕێیــای جمهــووری‹‹ و دەوروبــەری 
و  جامــع  ›‹نەبــی،  مزگەوتەکانــی: 
قائــم‹‹، ئــەو شــوێنانەی شــاری ئیالمــە 
کــە چاالکیــی بەربــاوی تەبلیغیی تێدا 

ئەنجام دراوە.
ڕۆژی  خاکەلێــوە،  ١٠ی  بەبۆنــەی 
ئەندامــان  کوردســتان،  شــەهیدانی 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
کوردســتان ئێران لە سەردەشــت ســەردانی 
گڵکــۆی شــەهیدانیان کــرد. لــەو پەیمان 
حیزبــی  ئەندامانــی  نوێکردنەوەیــەدا، 
دێموکرات لەســەر مەزاری شەهید »مەال 
ئــاوارە«، یەکێک لە ڕێبەرانی شۆڕشــی 

٤٦ـ٤٧  کۆ بوونەوە.
و  ئاڵیــاوێ  گوندەکانــی  لــە  شــنۆ  لــە 
سینگان و هەروەها نێو شار لە دەوروبەری 
قوتابخانــەی ســەعید ئەمینــی، شــەرەف، 
بەلــەدی و ١٥ی خورداد ، پەشــتی ئاتش 
نیشــانی، پارکی شــەرەف، مەجیــد ئاباد، 
شــەهرەک،  فەرهەنگیــی  موجتەمعــی 
تاچینــاوێ،  شــەوانەڕۆژی،  ســەیداوێ، 
مزگەوتــی شــەهرکی یاســا، مزگەوتــی 
ئیمــام عەلی، چاالکیــی تەبلیغی بەڕێوە 

چوو.

کۆکردنــەوەی یارمەتــی ڕایانگەیانــدووە، 
و  نەتەوەیــی  ئەرکــی  ڕووی  لــە  ئێمــە 

ئەخالقییەوە ئەو کارەمان کردووە.
وەک  کوردســتان  خەڵکــی  هەروەهــا 
ڕێزدانــان لــە خۆڕاگری و ئەمەگناســیی 
زیندانییانی سیاسی لە بەرامبەر نەتەوە و 
نیشتمانەکانیاندا یارمەتیی بنەماڵەکانیان 

دەدەن.
لە دوای باوبوونەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنا 
و بــێ کیفایەتیــی بەرپرســانی ڕێژیمــی 
ئێــران لــە کۆنترۆڵکردنــی ئــەم قەیرانەدا، 
خەڵکی کوردستان بە شێوەی خۆڕسک، 
ژیانـ‹‹ـــیان  ›‹پارێزەرانــی  کەمپەینــی 
دژەگەندکردنــی  وێــڕای  کــە  ڕاگەیانــد 
کۆکردنــەوەی  بــە  خۆیــان،  شــارەکانی 
بەســەر  باوکردنەوەیــان  و  پێداویســتی 
بنەماڵــە هەژارەکانــدا، چاالکانە هەوڵیان 

داوە.

بەهۆی مەترســییەكانی پەتای كۆرۆناوە، 
پرســە دانانرێــت و دوای ئاســاییبوونەوەی 
دۆخــی كوردســتان، ڕێوڕەســمی پرســە و 

سەرەخۆشی بەڕێوە دەچێت.
ڕەشــەمە،  ٢٥ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
»مریەم خان« کە کچی »پێشەوا قازی 
کۆمــاری  ســەرکۆماری  محەممــەد«، 
کوردســتان و مینــا خانــم« و هاوژینــی 

»ســەردار جــاف« و دایکــی »ســیروان، 
سەیران و سۆما جاف«، هەروەها خوشکی 
»عەلــی، مونیــر، فەوزییــە, عیفــەت و 
ســوهەیال قــازی« بــوو، دوای ماوەیەک 
نەخۆشــی لــە »عەمان« کۆچــی دوایی 

کرد.



  ژمارە ٧٧١ ، ١٥ی خاکەلێوەی ٤١٣٩٩

ڕاگەیەندراوی کومیســـیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکراتی کوردســـتانی ئێران

و  تێکۆشــەر  خەڵکــی 
بــە  بەرانبــەر  ئەمەگنــاس 

شەهیدانی کوردستان
ســەربەرزی  بنەماڵــەی 

شەهیدان

خاکەلێــوەی  ١٠ی  رۆژی 
ســاڵێك،  هەمــوو 
ڕۆژێکــی  وەبیرهێنــەرەوەی 
بزاڤــی  مێــژووی  لــە  تاڵــە 
ڕزگاریخــوازی گەلەکەمان  
لــە ڕوژهەاڵتی کوردســتان. 
بــەر  ســاڵ  ســێ  و  حەفتــا 
دوای  بــە  ئەمــرۆ،  لــە 
دادگایەکــی گاڵتەجارانەی 
دیکتاتــۆری  سیســتمی 
پاشــایەتیدا، پێشــەوا قــازی 
یەکەمیــن  محەممــەد، 
ســەرکۆماری کوردســتان و 
دوو لــە یاوەرانــی، ســەیفی 
قــازی  و ســەدری قــازی، 
حوکمی لە ســێدارەدانیان بە 

سەردا سەپێندرا. 
ئــەو بڕیــارە ناعاداڵنەیــە لە 
ڕێکەوتی ١٠ی خاکەلێوەی 
لــە  هەتــاوی  ١٣٢٦ی 
لــە  زوو  بەربەیانێکــی 
مەیدانی چوارچرای شاری 

مەهاباد بەڕێوە چوو.
ئــەو حوکمە بــە تاوانی ئەوە 
درا و بەڕێوە چوو کە کورد 
لــە  ئێــران  لــە کوردســتانی 

الیەن حیزبی دێموکراتی کوردســتان و بە 
ڕێبەری پێشەوا قازی محەممەد، یەکەمین 
دێموکراتیکــی  نەتەوەیــی  کۆمــاری 
دامەزرانــد کــە بــوو بە خاڵــی وەرچەرخان 
ڕزگاریخــوازی  خەباتــی  مێــژووی  لــە 
گەلــی کــورددا، سیســتمی دیکتاتــۆری 
نەیتوانــی تەحەموولــی  ئــەو ئەزموونە پڕ 
ســەروەرییە بــکا،  بــە هەمــوو شــێوەیەک 
کەوتــە ســەرکوتکردنی و ســەرئەنجام بــە 
هــاوکاری کۆمەڵیك فاکتەری ناوخۆیی 
و نێودەوڵەتی، کۆتایی بە تەمەنی کۆمار 
هێنــا و پێشــەوای مــەزن، ســەرکۆمار و 
بااڵکانــی  لــە کاربەدەســتە  ژمارەیــەک 
کۆمــاری لــە ســێدارە دان.  لــە بیرەوەری 
ئەم ڕۆژەدا، کە وەک ڕۆژی  شەهیدانی 
کوردســتان ناودێر کراوە، ساو دەنێرین بۆ 
گیانی پاکی پێشــەوای مەزن و ســەرجەم 
شــەهیدانی کوردســتان و ســەری ڕێــز و 
نەوازش  بەرامبەر بە گیانفیدایی و ئامانج 
و ئارەزووەکانیــان دادەنەوێنیــن و پەیمــان 
لەگــەڵ گیانــی پاکیــان نــوێ دەکەینەوە 
کە تا وەدەســتهێنانەوەی دەستکەوتەکانی 

کۆمار لە خەبات نەوەستین.

خۆشەویستان
گرنگــە  ڕۆژێکــی  خاکەلێــوە  دەی 
ڕزگاریخــوازی  بزاڤــی  مێــژووی  لــە 
بۆنەیەکــی  ئەگەرچــی  گەلەکەمــان. 
ســەرەڕای  هەموومــان  و  خەماوییــە 
بــەو  هێشــتا  دەیــە،  چەندیــن  تێپەڕینــی 
سەرەنجامە دڵهەژێنە داخدار و خەمبارین، 
بەاڵم کاتێک ســەیری کاریگەرییەکانی 
ئــەم مەرگە ســەربەرزانەیە دەکەینەوە، کە 
تــا هەنووکــەش لــە ســەر دڵ و دەروونــی 
تاکــی کــوردی بەجێهێشــتووە، تێدەگەیــن 
کــە دەبــێ بــە شــێوازێکی تــەواو جیــاواز 

هەڵیسەنگێنین.
ئەگەر دامەزراندنی کۆماری کوردســتان 
خاڵێکــی وەرچەرخانــی گرنــگ بــوو لــە 
مێــژووی گەلەکەمــان، زۆر بە دڵنیاییەوە 
دەتوانین بڵێین پڕۆســەی هەنگاونان بەرەو 
پێشــەوای مەزنیــش، خاڵێکــی  مەرگــی 
مێــژووەدا.  لــەو  دیکەیــە  وەرچەرخانــی 
وەرچەرخانێــك کە دەری خســت خەبات لە 
پێناو ئازادی و سەرفرازی و شکۆمەندیدا 

نرخی دەوێ.
ئــەو وانەیە کە لە مێژووی مرۆڤایەتییەوە 
فێری بووین و ئازادیخوازانی ڕاستەقینەی 
کوردســتانیش بەوپــەڕی ســەخاوەتەوە، بە 

وەک  بەنرخیــان،  گیانــی  فیداکردنــی 
بەهایەکــی بــااڵ لە ناو بیرو هزری تاکی 

کورددا، چاندوویانە. 
ئەوان زۆر بە باشــی دەیانزانی مرۆڤ بە 
ئــازادی خوڵقیندراوە و بــە ئازادیش دەبێ 
بــژی، چیدیکــە ڕازی نەبن  بەو مافەی 
کە دیکتاتۆرەکان بۆ زاڵبوون بە سەریاندا 
سەپاندوویانە. هەنگاوی یەکەمی خەبات 
ئــەو  ڕووبەڕووبوونــەوەی  پێنــاوەدا  لــەو 

بابەتە، ناڕەزایەتی ، »نا«گوتن و دواجار 
بەخشینی  گیانەکانە.

 چوونکــە ئەگەر دەســپێکی چەوســانەوە 
زۆری  و  زوڵــم  کۆیلەکــردن،  و 
دیکتاتــۆرەکان بووبێ، ئەوا بێ ئیرادەیی 
و ترســان لە مەرگ، ڕێگای بەردەوامی 
کویلەکردنــی  بــە  بــۆ  دیکتاتۆرەکانــی 

خەڵک، هەموار کردووە. 
ئــازادی  نرخــی   مەرگــە  ئــەو  بۆیــە 
مەرگــە  ئــەو  دیکــەی  ،خاڵێکــی  بــوو 
ســەربەرزانەیە ئەوە بوو، کە بۆ گەیشــتن 
بــە ســەرفرازی و ئاشــتی هەمیشــەیی، 
پێویســتە هاوســەنگییەك لــە  بەهــاکان، 
لــە دەســەاڵت و لە هەمــوو ئــەو بوارانەدا 
هەبــێ، کە ئامرازی زاڵ کردنی الیەکن 

بە سەر ئەوانی دیکەدا. 
دامەزرانــی کۆمــاری  چــۆن  وەك  هــەر 
بــە  بــوو،  ئامانجــە  بــەو  کوردســتان 
مــەرگ  پیــری  بــەرەو  شــێوەش  هەمــان 
ڕۆیشتنی پێشــەوای مەزن و هاوڕێیانی، 
دووپاتکــەرەوەی ئــەو ڕاســتییە بــوو، کــە 
ژیــان تــا ئــەو کاتە مانــا و بەهای هەیە، 
کــە کەرامــەت و شــکۆمەندی مــروڤ 

پارێزراو بێ.
هەر ئەمەش ببووە بەهایەك تا ئێستایشی 
دینامیزمــی  و  هانــدەر  بــێ،  لەگــەڵ 
خەباتــی ڕزگاریخــوازی گەلەکەمــان و 
گیانفیدایــی ڕۆڵــە قارەمانەکانیەتــی بە 
درێژایــی چەندیــن دەیــە لــە دوای ئــەو 

کارەساتە.
گوتوومانــە،  کــە  هەمیشــە  وەك  هــەر 
بیــرەوەری شــەهیدەکانمان، بیرهێنانــەوەی 

بەهای بەرزی ئازادی مروڤە. 
بەهــا  پێنــاو  لــە  خەباتــی ســەربەرزانەیە 

مرۆییەکان و ژیانی مرۆیی. 
ئەمــە ئــەو چەمکانــەن کە لــە کاروانی 
دوورودرێــژی شــەهیدانمان، لــە ڕێــرەوی 
بەرەنگاربوونەوەی دیکتاتۆرە جیاوازەکاندا 

پێمان گەیشتوون.

ئازیزان
دوای تێپەڕینــی زیاتــر لــە حەفتا و ســێ 
ســاڵ لەو ڕووداوە مێژوویییە کە لە مێژە 
بــە ڕۆژی شــەهیدانی کوردســتان ناودێر 
کــراوە بەتایبەتــی دوای چــل ســاڵ لــە 
کۆمــاری  دیکتاتــۆری  دەســەاڵتدارەتی 
هەمیشــە  و  ئێســتا  ئێــران،  ئیســالمی 
گرنگــە وەبیــری بێنینــەوە، کــە ئێمــە لە 
ڕێــگای خەباتێکــی ڕاســتەقینەدا بووین 
و  داومانــە  کــە  قوربانییەکــی  هــەر  و 
هــەر ماندووبوونێك و ســەخڵەتییەک کە 
بەرئەنجامــی   ، بووەتــەوە  ڕووبەڕوومــان 
ئینســانی  و  دروســت  هەڵوێســتێکی 
بــووە. بۆیــە دڵنیاین گیانی شــەهیدانمان 
ئاســوودەیە بــەاڵم هــاوکات لەگــەڵ ئەوە 

ئەرکێکــی قورسیشــمان لــە ســەر شــانە، 
ئەویــش بەئــاکام گەیاندنــی خەبــات بــۆ 
گەیشــتن بــەو ئامانــج و ئارەزوویانەیە کە 
ڕوڵەکانی گەلەکەمان گیانیان لە پێناودا 

فیدا کردووە.
دوای زیاتــر لە چل ســاڵ لــە تەمەنی پڕ 
شــەرم و شــوورەیی کۆمــاری ئیســالمی 
ئێران، ئێســتا ئیدی کاتی هەنگاونانێکی 
پێشــەوە.  بــۆ  هەمەالیەنەیــە  و  جیــددی 

گۆڕانێکــی  بتوانــێ  کــە  هەنگاونانێــك 
جەوهەری لــە نێوەڕۆکی دەســەاڵتدارەتی 
لــە ئێرانــدا بخوڵقێنێ و ئەو هاوســەنگییە 
مێژووییەی کە باسمان کرد، بەدی بێنی. 
دژوارتریــن  ئێــران  ئێســامی  کۆمــاری 
ســاتەکانی تەمەنــی خــۆی تێپــەڕ دەکا 
و گیــرۆدەی کۆمەڵێــك گرفتــی ئاڵۆزی 

ناوخۆیــی و نێودەوڵەتــی بووەتەوە کە زۆر 
ئەســتەمە بتوانــێ بــە ســەرنجدان بــەو بێ 
کیفایەتــی و ســەرەڕۆییەی کــە هەیەتی 
بە ئاســانی لێی دەرچێ و هەروا درێژە بە 

تەمەنی خۆی بدا.
لــە ڕاســتیدا ئــەو ڕیژیمــە زیــاد لــە هــەر 
بۆشــایی  و  ئاســیبپەزیرە  تــر،  کاتێکــی 
و  سیاســی  کۆمەاڵیەتــی  هەمەالیەنــی 
بەرهــەم  خۆیــدا،  هەنــاوی  لــە  ئابــووری 
وەزعێکــی  بــەرەو  دواجــار  کــە  هێنــاون، 

لەرزۆك و ڕوو لە هەرەسی بردووە.
لــە هەمــوو  ئێــران  کۆمــاری ئیســالمی 
و  ئابــووری  و  سیاســی  ڕەهەندەکانــی 

کۆمەاڵیەتیدا شکستی هێناوە. 
لە ئاســتی نێودەوڵەتیدا بە خســتنە سەری 
و  زیاتــر  تەریكکەوتنــەوەی  و  گەمــارۆ 

لــە  بەرچــاو  بەشــێکی  دژایەتیکردنــی 
واڵتان و ئەو ســتراتیژییەی کە بۆ ناردنە 
دەرەوەی شــۆڕش گرتوویانەتــە بەر ڕوو بە 
نەمانــە. لــە الیەکــی تریشــەوە لــە ڕووی 
پەیوەنــدی  سیاســییەوە  و  کۆمەاڵیەتــی 
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی نێوان خەڵک و 
دەســەاڵت لەوپــەڕی الوازیدایە بە جۆریك 
کــە دەتوانین بڵێین شــتێك بــەو ناوەوە هەر 

نەماوە.

بەشــداری نەکردنی بەرینی خەڵكی ئێران 
و بەتایبەت خەڵكی کوردســتان لە دوایین 
شــانۆگەری بەناوهەڵبژاردنــی پەرلەمانی 
کــە  ســەلماند،  ڕاســتییەی  ئــەو  ئێــران، 
بەکارهێنانــی  ســەرەڕای  دەســەاڵتە  ئــەو 
هەمــوو ئامرازەکانــی فێــڵ و تەڵەکــە و 
فشــار و تەزویــر، بــەاڵم مەشــروعیەتی لە 

نزمتریــن ئاســتدایە و چیدیکــە ناتوانــێ 
شــانۆی هەڵبــژاردن وەکوو پاســاوێک بۆ 
مەشــروعیەتی سیاســی خۆی  بهێنێتەوە. 
بەڵکوو بۆتە نیشانەی هەرەسی مەعنەوی 
ئاســتی  لــە  ڕێژیمــە  ئــەو  ئەخالقــی  و 
کۆمەڵــگادا و ئامــاژەی هەرە ڕوونی ئەم 

بابەتە، بەرەو نەمانی ڕێژیمەیە.

بەڕێزان
 هەرچەنــد هــەر حکوومەت و سیســتمێك 
لــە دنیــادا، بــۆ خزمەتکردنــی خەڵــك و 
ئاســانکردنی ژیــان بــۆ خەڵکــی خۆیــان 
هــەوڵ دەدەن بەاڵم لە ئێرانی بەاڵلێدراودا، 
حکوومەت و سیســتمی سیاسی، بارێکی 

گرانن بە سەر شانی خەڵكەوە. 
ئاستی بەرپرسیارێتی سیاسی و ئەخالقی 

ن  ا ر ا تد اڵ ســە ە د
بەرامبــەر بــە خەڵك 
ئەگــەر نەڵێیــن هەر 
لــە  بەڵکــوو  نییــە، 
نزمتریــن ئاســتیدایە 
کــە  کاتێــك  و 
سیســتمێك بنەمــای 
نی  ند نگا ڵســە هە
نــی  کا کە تا
لــە  کۆمەڵــگای 
ئیدئۆلــۆژی  ســەر 
شــێوازی  و 
بیرکردنــەوەی پر لە 
هەاڵواردنــی خــۆی 
بێگومــان  دانابــێ 
ێتی  ر ســیا پر ر بە
ئەخالقی و ئینسانی 
کاتیــك  و  نابێــت 
لەگــەڵ  سیســتمێك 
و  بوونــەوەر  هەمــوو 
مرۆڤ و ژینگە  و 
هەرچــی بووەکانــی 
سیاســییانە  ژیــان 
بــکا  هەڵســوکەوت 
مەبەســتی   بــۆ  و 
ی  نــد ە و ە ژ ر بە
ڕاڤەیــان  خــۆی 
بێگومــان  بــکا، 
ێتی  ر ســیا پر ر بە
و  نابێــت  ئەخالقــی 
کەڵکــی  دواجــار 
ن  یــا ز ا مر ئا
لێوەردگــرێ و بەرپرســیار نییە لەبەرامبەر 
هــەر کارەســات و چارەڕەشــییەک کــە 

بەرۆکی خەڵكەکەی دەگرێ. 
باوبوونــەوەی  و  بێنزیــن  گرانکردنــی 
بێمشــووری  و  کۆرۆنــا  ڤایرۆســی 
کاربەردەســتانی کۆمــاری ئیســالمی و 
شــاردنەوەی ڕاستییەکانی پەیوەندیدار بەو 
پەتایە و دواجار عاجز بوون لە پێڕاگەیشتن 
بــەو کارەســاتە مرۆیییە و چوونە ســەری 
ڕادەی مردن لەو نموونانەن کە دەریدەخەن، 
کۆماری ئیســالمی ئێران ئەوەی بەالیەوە 
گرنــگ نییــە خەڵــک، گیانــی خەڵک، 

ژیانی خەڵک و خزمەتکردنی خەڵکە.
بزانیــن کــە  ئــەو ڕاســتییە  دەبــێ  بۆیــە 
ئەگــەر دەمانهــەوەێ ئاســۆیەکی ڕوون و 
داهاتوویەکــی گەشــمان هەبێ، پێویســتە 
هێــز و وزە و تواناکانمــان بخەینــە گــەڕ 
و  نەگریســە  ڕێژیمــە  ئــەو  نەمانــی  بــۆ 
وەک دیکتاتۆرەکانــی دیکــە بە زبڵدانی 

مێژووی بسپێرین.
ڕۆژی  کــە  مێژووییــەدا  ڕۆژە  لــەو  بــا 
ڕێزگرتن لە فیداکاری و خۆبەختکردوویی 
شــەهیدەکانمانە، ئێمــە وەکــوو ڕێبوارانی 
ڕێگایــان، هەر وەک ڕۆژانی دەســتپێکی 
ئــەم خەباتــە خوێنــاوی و قورســە، وێڕای 
ئەمەگناســیمان  و  وەفــاداری  دەربڕینــی 
بەرانبەر بە شــەهیدەکانمان و لە ســەرووی 
شــەهیدمان،  پێشــەوای  هەموویانــەوە 
بەڵێنــێ وەفاداری بــە ئامانجە بااڵکانیان 
دووپــات کەینەوە.  خەڵكی شۆڕشــگێر و 
ئازادیخوازی کوردستان دڵنیا دەکەینەوە، 
کــە تا وەدیهێنانی ئاواتەکانیان دەســت لە 

خەبات و تێکۆشان هەڵناگرین.

بەرز و بەڕێز بێ یاد و ناوی سەرجەم  
شەهیدانی کوردستان و لە سەرووی 

هەمووانەوە پێشەوای کوردستان قازی 
محەممەد

ساڵو لە گیانی پاکی شەهیدان 
ساڵو لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان

پڕ ڕێبوار بێ ڕێگای خەبات بۆ 
گەیشتن بە ئامانجە بەرزەکانی 

شەهیدان

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کومیسیۆنی کۆمەاڵیەتی

١٠ی خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی

بە بۆنەی ١٠ی خاکەلێوە ڕۆژی شـــەهیدانی کوردســـتان

گرانکردنی بێنزین و باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا و بێمشووری کاربەردەستانی کۆماری 
ئیسالمی و شاردنەوەی ڕاستییەکانی پەیوەندیدار بەو پەتایە و دواجار عاجز بوون لە پێڕاگەیشتن 

بەو کارەساتە مرۆیییە و چوونە سەری ڕادەی مردن لەو نموونانەن کە دەریدەخەن، 
کۆماری ئیسالمی ئێران ئەوەی بەالیەوە گرنگ نییە خەڵک، گیانی خەڵک، 

ژیانی خەڵک و خزمەتکردنی خەڵکە

هەر وەك چۆن دامەزرانی کۆماری کوردستان بەو ئامانجە بوو، 
بە هەمان شێوەش بەرەو پیری مەرگ ڕۆیشتنی پێشەوای مەزن و هاوڕێیانی، دووپاتکەرەوەی ئەو 

ڕاستییە بوو، کە ژیان تا ئەو کاتە مانا و بەهای هەیە، 
کە کەرامەت و شکۆمەندی مروڤ پارێزراو بێ



٥ ٥ژمارە ٧٧١ ، ٣ی ئاوریلی ٢٠٢٠

 پێشەکی 

کۆتایییەکانــی  لــە  کــورد  بزووتنــەوەی 
ڕابــردوودا  ســەدەی  یەکەمــی  نیــوەی 
و  ڕزگاریخــوازی  خەباتــی  توانــی 
و  لووتکــە  بگەیەنێتــە  خــۆی  نەتەوەیــی 
هەتاویــدا  ١٣٢٤ی  ڕێبەندانــی  ٢ی  لــە 
کۆمــاری دێموکراتیکــی کوردســتان لــە 
شــاری مەهابــاد بــە بەشــداری نوێنەرانی 
کوردانی بەشــەکانی دیکەی کوردستان، 
ڕاگەیەنــدرا و نزیــک بــە ســاڵێک وەک 
یەکەمین ئەزموونی کورد لە دەوڵەتداری 
و بەڕێوەبردنــی حکومەتــی ســەربەخۆی 
کوردی ئەو ڕاســتییەی نیشــانی گەالنی 
جیهــان دا کــە کورد لە هــەر دەرفەتێکی 
شــوناس  کــە  هەیــە  ئیــرادەی  لەبــاردا 
بوێرانــە  خــۆی  نەتەوەیــی  گوتــاری  و 

بەرجەستە بکات و نیشانی بدات. 
حوکمڕانــی  لــە  ئەزموونــە  ئــەو 
مۆدێرنــی کــوردی کــە لەســەر بنەمــای  
ڕێکخســتنەکانی کۆمەڵــەی ژێــکاڤ) 
بــە  و  هەتــاوی(  ١٣٢٤ی   –  ١٣٢١
دێموکراتــی  حیزبــی  دەسپێشــخەری 
پێشــەوا  ســەرۆکایەتی  و  کوردســتان 
قــازی محەممــەد بــوو، لەگــەڵ ئــەوەی 
بڕگەیەکــی زێڕیــن و پــڕ لــە شــانازیی 
مێژووی نەتەوەکەمانە هاوکات لەباربردن 
دووبــارە  و  کۆمــارە  ئــەو  ڕووخاندنــی  و 
داگیرکردنەوەی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت 
پاشــایەتی  ئەوکاتــی  ڕێژیمــی  لەالیــەن 
ئێرانــەوە یەکێک لە تاڵترین و بەئازارترین 

ڕووداوەکانی مێژووی نەتەوەکەمانە. 
 پەیامی بابەت  لەو بابەتەدا هەوڵ دەدەم 
لە ڕوانگەیەکی یاســایی و دەســتوورییەوە 
یاســاییە  بەڵگــە  بــە  پشتبەســتن  بــە 
نێودەوڵەتییــەکان و دەقــی دادگاییکرانــی 
ڕێبەرانی کۆماری کوردستان، خوێندنەوە 
بەڕێوەچوونــی  چۆنیەتــی  شــیکاری  و 
هەڵســەنگاندنێکی  و  بکــەم  دادگاکــە 

حقوقی-سیاسی بۆ بکەم. 

تــا  دانووســتاندنەوە  –لــە    ١ بەشــی 
دەستبەسەرکردن 

دوای ڕووخانی »کۆماری کوردســتان«  
لە ڕێکەوتی٢٩ی ســەرماوەزی ١٣٢٥ی 
١٩٤٦ی  ژانویــەی  ١٧ی   ( هەتــاوی 
زایینی( هێزەکانی ڕێژیمی حەمەڕەزاشــا 
»ســەرهەنگ  فەرماندەهــی  لەژێــر 
هومایونــی« گەیشــتنە شــاری مەهابــاد 
و لــە پادگانــی ئــەو شــارە جێگیــر بــوون. 
و  قــازی  پێشــەوا  دواتــر  ڕۆژ  چەنــد 
قــازی لەگــەڵ چەنــد کەســی  ســەیفی 
دیکــە بــۆ بــاس لەســەر ئــەو  بارودۆخــە 
دەچنــەوە الی فەرماندەرانــی حکومــەت 
لــە پادگانــی مەهابــاد و لــەوێ بەپێــی 
دەستبەســەر  لەپێشــداداڕێژراو  پیالنێکــی 
بێســیمەوە  ئامێــری  لەڕێــگای  دەکرێــن. 
پەیوەنــدی بــە تارانــەوە دەکــرێ و داوای 
چۆنیەتــی یەکالکردنــەوەی چارەنووســی 

»قازی«یەکان دەکرێ. 
ڕۆژی ٦ی ڕێبەندانــی١٣٢٥ی هەتــاوی 
چەنــد پلەدارێکــی ســەربازی لــە تارانەوە 
ئــەم  بــۆ  دادگایــی  لێژنــەی  بەنــاوی 
دۆســییەیە بە ســەرۆکایەتی ســەرهەنگ 
»غواڵمحوســێن عەزیمی« و دادســتانی 
و  کوفانیــان«  »حەســەن  ســەرهەنگ 
دادیاری ســەرگورد »جەعفەر سانعی« و 
لەژێر چاودێری ســەرهەنگ »هوشەنگ 
خەلعەتبەری« دێنە پادگانی  مەهاباد و  
کۆبوونــەوەی دادگاییکردنــی قازییەکان 
دەست پێدەکات. لێژنەکە دەستەیەکی سێ 
کەســی بۆ ســەرۆکایەتی دادگاییکردنی 
ڕێبەرانی کۆماری کوردســتان پێکدێنێ 
کــە لەڕاســتیدا ئەرکیــان جێبەجێکردنــی 
بڕیــاری سیاســیی دەوڵەتــی تارانــە بەاڵم 
دەیانهەوێ بەڕواڵەت فۆڕمێکی یاســایی 
ســەرەتایی  دادگایەکــی  بۆیــە  پێبــدەن، 
ســەحرایی بە سەرپەرشــتی ســێ پلەداری 

نیزامی سوپا دەست بەکار دەبێت.  

دەستەی سەرانی دادگا پێکهاتبوون لە: 
١- دادوەری دادگا - ســەرهەنگ پــارس 

تبار )فەرمانداری نیزامی مەهاباد(
 - )دادســتان(  گشــتی  داواکاری   -٢
ســەرهەنگ فیوضی )ســەرۆکی ستادی 

نیروی سەقز( 
و  شــەریفی«  محەممــەد  »ســەروان   -٣
دووکیــان  هــەر  نەبــەوی«  »ســەرگورد 
وەک پارێزەری تەســخیری لەالیەن دادگا 

بۆ پێشەوا و هاوڕێیانی دادەنرێن. 

 بەشــی ٢  –دادگا لەنێوان شــەرعیەت و 
پێشێلکاری یاساییدا 

لەســەر  بڕیــار  بێالیەنانــە  ئــەوەی  بــۆ 
چۆنیەتــی  و  دادگایەکــە  شــەرعیەتی 
قۆناخــە  و  ڕێــکار  بەڕێوەچوونــی 
بدەیــن  دادگاییکردنەکــە  یاســاییەکانی 
خاڵێــک  لەســەر چەنــد  هەڵوەســتەیەک 

دەکەین: 
نــە  هاوڕێیانــی  و  قــازی«  »پێشــەوا 
کەسانی ڕاکردوو لە یاسا بوون و نە دیلی 
جەنگــی بوون، بەڵکوو پێشــەوا و ســەیفی 
قــازی بــۆ گفتووگــۆ چوونەتــە الیــان و 
ئەوانیش دەستبەسەریان کردوون. هاوکات 
خەڵکــی  نوێنــەری  قــازی«  »ســەدری 
مەهابــاد و لە تاران لەگەڵیان لە وتووێژدا 
بوو بەاڵم کاتێک لە وەزارەت دێتە دەرەوە 
دەســبەجێ دەستبەســەرکرا و ڕاســتەوخۆ 
ڕەوانەی گرتووخانــەی پادگانی مەهاباد 
کرایــەوە. لــە وەها دۆخێکــدا کە نە هیچ 
کەســێک شــکایەتی لێیــان هەبووبــێ و 
دادگا  ئاگادارکردنەوەیەکــی  هیــچ  نــە 
لەبەردەســتدا هەبێ بۆ دەستبەسەرکردنیان 
تەنیا دەتوانین بڵێین کە لە دەرەوەی یاســا 
دەوڵەتــە  بڕیارێکــی سیاســی  دادگادا  و 
و کێشــەیەکی سیاســی نێــوان دوو الیەنە 
نــەک یەکالکردنــەوەی »تاوانێک – بە 

وتەی ڕێژیمی شا« بەپێی یاسا.  
لەجیاتــی  نیزامــی  دادگای   -١
چــووە!  بەڕێــوە  ســزاییەکان  دادگا 
لەحاڵێکــدا پێشــەوا و هاوڕێیانــی هیچیان 
کەســانی نیزامــی یــان پلــەداری نیزامی 
لــە حکومەتــی ناوەندیــدا نەبــوون. ئــەوان 
تۆمەتلێــدراوی  و  مەدەنــی  کەســانی 
)تۆمەتبار( سیاســی بوون بۆیە دەبوایە لە 
دادگای سزاییەکاندا دادگایی کرابان. 

و  لێکۆڵینــەوە  قۆناخــی  بەســەر   -٢
بــە  کەواتــە  دراوە؛  بــاز  لێپرســینەوەدا 
یاســایی  بــێ ڕەچاوکردنــی ڕێوشــوێنی 
لــە کاتێکــدا دەبوایــە  دادگایــی کــراون 
لێکۆڵێنــەوە  دادگای  بدرێنــە  ســەرەتا 
)ئەگــەر ئــەوکات هەبووبێــت بەوحاڵــەش 
دەبوا درابا بە بەشی لێکۆڵینەوە(  و دوای 
تەواوکردنی دۆســیەکە ڕەوانەی دادگای 
ســزاکان ) المحکمــة الجنائیة – بەهۆی 
ئێــران  ڕیژیمــی  ئەوکاتــی  هەلومەرجــی 
دادگا سەربازییەکان دەسەاڵتێکی ڕەهایان 
هەبــووە و زۆربــەی پرســە دادوەرییەکانی 
نێوان سااڵنی ١٣٢٠ تا ١٣٢٧ی هەتاوی 
لــەالی دادگای نیزامی یەکالکراونەتەوە 
کــە ئەمەش خــۆی لەخۆیدا پێشــێلکاری 
دەســتووری واڵت و یاســایە( کرابــان بــە 
مەبەســتی دادگاییکــردن. بۆیە لە ڕووی 
یاســاییەوە گرنگتریــن قۆناخ کە قۆناخی 
لێکۆڵینــەوە لــە تــاوان و لێپرســینەوە لــە 

تۆمەتلێدراوانە ڕەچاو نەکراوە. 
٣- دادگاییکردنــی پێشــەوا و هاوڕێیانی 
بەشــێوەیەکی  بەڵکــوو  نەبــوو  بەئاشــکرا 

نهێنی و تەواو داخراو بوو. 
ئەمــەش بەڵگەیــە بــۆ ئەوەی کــە گومان 
بخاتــە ســەر بێالیەنــی و دادپەروەربوونــی 

دادگا. 
و  گشــتی  داواکاری  دادوەر،   -٤
پارێــزەرەکان؛ هیچیــان پیشــەی دادوەری 
بەڵکــوو چەنــد  نەبــوو  پارێزەرایەتییــان  و 
لێــرەدا  بــوون.  نیزامیــکار  کەســێکی 
ســەروەری یاســا بە ئاشــکرا پێشــێل کراوە 
و لــە ســەرووی دادگای فەرمــی واڵتەوە 
دەســەاڵتێکی بااڵتر هەیە کە لە ڕاستای 

بەرژەوەندی تایبەتیدا بڕیار دەدا. 
٥- تۆمەتلێدراوان )پێشــەوا و هاوڕێیانی( 
لــەو دادگا نیزامییــەدا لە مافــی هەبوون 
بێبــەری  ئــازاد  پارێــزەری  گرتنــی  یــان 

هــەر  ڕەهــای  مافێکــی  ئــەوە  کــراون. 
تۆمەتلێدراوێکــە کــە ڕێــگا دەدا ئازادانە 
پارێزەر بۆخۆی دەستنیشان بکات تەنانەت 
ئەگەر تاوانەکەشــی لەســەر ســاخ ببێتەوە 
دووبارە مافی هەبوونی پارێزەری هەیە. 

دەرەتانــی  ٦- »پێشــەوا و هاوڕێیانــی« 
بــۆ  ســەلمێنەریان  بەڵگــەی  هێنانــی 
داکۆکیکــردن لــە خۆیــان پێنــەدراوە. بەو 
کــردووە  کاری  یەکالیەنــە  دادگا  پێیــە 
و ڕێــگای نــەداوە ئەوانیــش بەڵگەکانــی 
خۆیــان بــۆ بەرپەرچدانــەوەی تۆمەتەکان 

بهێنن . 
٧- لــە ژووری داخــراو و دوور لــە چــاوی 
و  جەمــاوەر  بەشــداری  بەبــێ  کامێــرا، 
ڕاگەیەنــە گشــتییەکان دادگاییکــران و 
بڕیــاری نادادپەروەرانــەی لەســێدارەدان بۆ 
قازییــەکان )پێشــەوا قــازی محەممــەد، 
سەدری قازی و سەیفی قازی( دەرکراوە. 
ئــەو کارە نهێنــی و بەپەلەیــە ئاماژەیە بۆ 
ترســی دادگا )ڕێژیمی شــا( لە خەڵکی 
ئــەو  دەرخــەری  هەروەهــا  و  کوردســتان 
و  ناشــەفاف  دادگا  کــە  ڕاستییەشــە 
پێئەســپێردراوەکانی  بڕیــارە  هەڕەمەکــی 

جێبەجێ کردووە.
تانەلێدانــی  ناوبــراو  دادگای   -٨
پێشــەوا قازی لە بڕیــاری حوکمی دادگا 
بــە هەنــد وەرناگــرێ و دۆســیەکەی بــۆ 
دادگای پێداچوونــەوە »دادگاه اســتیناف 
»یان »دادگاه تجدیدنظر » ڕەوانە ناکات 
کە ئەوەش پێشێلکردنی مافێکی یاسایی 
تۆمەتلێدراوە. بەپێی یاسا لەهەر واڵتێک 
بــە حوکمەکــەی  دەتوانــێ  تۆمەتلێــدراو 
نــاڕازی بێــت و داوای پێداچوونەوە بکات 

لە دادگای پێداچوونەوە. 
بــۆ  نــۆ خاڵــە ئەوەمــان  ئــەو  کۆبەنــدی 
دەردەخــات کــە ڕێوشــوێنە یاســاییەکانی 
دادگاییکردنەکــە جگــە لــە پێشــێلکاری 
دادگا  خــودی  دەســتووری،  و  یاســایی 
و  پرســیار  ژێــر  دەباتــە  ڕێژیمیــش  و 
دادگاکــەش  بڕیــاری  جێبەجێکردنــی 
دەچێتــە خانــەی قەاڵچۆکردنی نەتەوەیی 

و ئەنجامدانی تیرۆرەوە. 

بەشی ٣  –کارتێکەری فاشیزمی فارس 
بەسەر دادگادا 

محەممــەد  قــازی  پێشــەوا  دادگادا  لــە 
)کۆمــاری  نوێنەرایەتــی  هاوڕێیانــی  و 
دادگای  و  دەکــرد  یــان  کوردســتان( 
نیزامیــش کــە لە الیەن ڕێژیمــەوە دانرابوو 
نوێنــەری نەتەوەی بااڵدەســت و دیکتاتۆر 
بەســەر ئێرانــدا بــوو. بــە واتایەکــی دیکە 
دیکتاتۆریەتــی حەمەڕەزاشــا کــە نوقمی 
خەیاڵــی ناسیۆنالیســتی فارســی بــوو و 
چــاوی بەرایــی نــەدەدا نەتەوەکانی دیکە 
بە بەشــدار و هاوبەشــی حوکمڕانی واڵت 
بزانێ، بۆیە لە دژی هەر جوواڵنەوەیەک 
و بیرێکــی کــراوەی نەتەوەکانی دیکەی 
دراوسێی نەتەوەی فارسدا بوو و بەتووندی 
ســەرکوتی دەکــردن. لــەو ڕوانگەیەوە کە 
ئەگــەر نەتەوەکانــی دراوســێی نەتــەوەی 
فارس بگەنە ماف و ئازادییەکانی خۆیان 
مەترســی گــەورە دەبن بۆســەر تەواویەتی 
و  ئێــران  بەیەکەوەلکێنــراوی  خاکــی 
دیکتاتۆرانــەی  هەیمەنــەی  و  دەســەاڵت 
ڕێژیمــی پاشــایەتی، ئــەوا حەمەڕەزاشــا 
هەموو ئیمکاناتێکی ماددی و سەربازی 
دەخســتە خزمەتــی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو 
و  کوردســتان  کۆمــاری  مەترســییانە. 
دادگاییکرانی ڕێبەرانی کۆمار بەشێکی 
بەرچاوی ئەو ڕاستییەن. لە دادگاییەکەدا 
ئــەو تۆمــەت و تاوانانــەی خراونەتــە پــاڵ 
پێشــەوا و هاوڕێیانــی بەشــێکن لــە بیری 
فاشیســتی و بەرچاوتەنگی نەتەوەی زاڵ 

بەسەر ئێراندا. 
تۆمەتەکان بریتی بوون لە: 

١- جیاییخوازی واتە جودابوونەوە لە ئێران 
بە پێکهێنانی »کۆماری کوردستان«. 

و  کوردســتان  ئــااڵی  هەڵدانــی   -٢
گۆڕینــی ئــااڵی ئێران و البردنی »شــیر 

و خورشید«ی نێو ئااڵیەکە. 
٣- لەبەرکردنی یوونیفۆڕمی ژێنێڕاڵی.  
لــە  کــردن  بەشــداری  و  پێکهێنــان   -٤
لەگــەڵ  پێوەندیگرتــن  و  کۆبوونــەوە 

بێگانەکان. 
و  دەرجــەدار  ئەفســەر،  کوشــتنی   -٥

سەربازانی ئێرانی. 
بەڵێنــی  و  »باکــۆ«  بــۆ  چــوون   -٦
پێدانــی ئیمتیــازی نــەوت بــە بێگانەکان. 
ئــەوە لەحاڵێکدایــە کــە پێشــتر تۆمەتــی 
جیاوازیخــوازی دەدرێتــە پاڵیان لەو حاڵەدا 
چــۆن بەڵێنــی دانــی نەوتــی شــومال لــە 
دەرەوەی کوردســتان بە بێگانە دەدەن ئەمە 
ســەلمێنەری ئەم ڕاســتییەیە کــە ئەم دوو 

تۆمەتە دژ بەیەکن.
لە الیەکی دیکەوە ئەو بەڵگەنامانەی کە 
دادگا بۆ دادگاییکردنی قازی محەممەد 
یاســاییەوە  ڕووی  لــە  ڕوو  دەیخســتنە 
هیچیان سەلمێنەر و باوەڕپێکراو )معتبر( 
نەبــوون. هــەر کات پێشــەوا تۆمەتەکانی 
ڕەد دەکــردەوە و داوای بەڵگەی لێدەکردن 
ئــەوان تەنیــا پشــتیان بــە باوکراوەکانــی 

ڕاگەیەنە گشتییەکان دەبەست.  
لــەو بــارەوە ســەروان محەممــەد شــەریفی 
کــە وەک پارێــزەر بــۆ پێشــەوا داندرابــوو 
کــە  بەتایبەتــی  دەجووڵــێ  ویژدانــی 
لــەڕووی بیروبــاوەڕەوە ئیمانی بە دیفاع لە 
پێشــەوا هەبووە بۆیە دێتــە جواب و دەڵێ: 
»تۆمەتەکانــی کــە درابوونە پــاڵ قازی 
محەممــەد نادادپەروەرانــە و قەزاوەتێکــی 
ناعادیالنە بوو«. ئەو بەرگرییە دەســتەی 
هــەر  دەکات  ناڕاحــەت  دادگا  ســەرانی 
کەوتــە  شــەریفی  ســەروان  دواتــر  بۆیــە 
بــەر غەزەبــی سەرلەشــکەر هومایونــی و 
فەرماندەکانــی دیکــەی ئەرتــەش و  لــە 
نــەورۆزی ١٣٢٦ی هەتــاوی کــە ســاڵی 
بەرزکرانــەوەی پلــەی ســەربازی ســەروان 
شــەریفی بوو بۆ پلەی ســەرگوردی بەاڵم 
بەتۆمەتــی دیفــاع لــە قــازی محەممــەد 
مەحکــوم بە شــکانی پلەی ســەرگوردی 
کــرا و روتبەکــەی پــێ نــەدرا.  کەواتــە 
دادگا نــەک بــۆ تۆمەتــەکان بەڵگــەی 
پێشــوەختە  بەڵکــوو  نییــە  ســەلمێنەری 
بڕیــاری داوە کــە گــوێ بــە داکۆکــی و 
نــەدات.  تۆمەتلێدراوانیــش  بەڵگەکانــی 
ئەوەش زۆر ســەیر نییە کاتێک بەڕواڵەت 
دادگا و لەناوەڕۆکــدا لێژنەیەکی نیزامی 
بــە نهێنــی فەرمانێکی ڕێژیم کە لەالیەن 
حەمەڕەزاشــاوە درابــوو جێبەجــێ دەکەن و 
دادگا ناچــار کــراوە حوکمــی ئێعدامــی 

قازییەکان بدا و بەڕێوەشی بەرێ. 
لێــرەدا دەگەین بــەو ڕاســتییە مێژووییەی 
کــە بیری پاوانخوازانە و فاشیســتییانەی 
نەتەوەی زاڵ، دەتوانێ یاســا و دەستووری 
بەرژەوەنــدی خۆیــدا  لــە  بنەڕەتــی واڵت 
و  دەرفــەت  هیــچ  و  بــکات  دەســکاری 
هاوبەشــی  و  بەشــداری  بــۆ  بوارێــک 
نەتەوەکانــی نــاو ئەو چوارچێوە دەســکردە 
ناهێڵێتــەوە و بەپێچەوانــەوە بــە تووندتریــن 
شــێوە پێــش بــە گەشــە و پێشــوەچوونیان 
نیزامــی  دادگای  حوکمــی   . دەگرێــت 
لەسەر پێشەوا و هاوڕێیانی بە لەسێدارەدان 
لــە ڕێکەوتــی ٢٠ی ژانویــەی ١٩٤٧ی 
زایینــی هەڵێنجــراوی سیاســەتی ڕێژیمی 
دیکتاتــۆر و فاشیســتی حەمەڕەزاشــای 

پەهلەوییە و هیچی تر. 

بەشی ٤  –پێشەوا قازی؛ بەرگریکارێکی 
لێهاتوو، سەرۆکێکی نموونەیی 

قۆناخەکانــی  تــەواوی  لــە 
زۆر  قــازی  پێشــەوا  دادگاییکردنەکــەدا 
لێبڕاوانــە و بوێرانــە تۆمەت و تاوانەکانی 
دەدرانــە پاڵــی ڕەد دەکردەوە و بە زانایی و 
لێهاتوویی خۆی لەبواری یاسا و شارەزایی 
لــە دەســتووری بنەڕەتــی ئەوکاتی واڵتی 
ئێرانــدا بەرگــری لە خــۆی و هاوڕێکانی 
دەکــرد. دوای ئــەوەی دادگاش حوکمــی 
بەســەردا ســەپاندن ئەو ناڕازیبوونی خۆی 
دەربــڕی و تانەی لــە بڕیارەکە دا، داوای 
کرد کە ڕەوانەی دادگای پێداچوونەوە لە 
تــاران بکرێت. لەڕاســتیدا داکۆکیکردنی 
کــە  بــووە  بەشــێوەیەک  قــازی  پێشــەوا 
دادگا و ســەرانی دادگای خســتۆتە ژێــر 
پرســیارەوە و بە بەڵگــە و دەلیلەوە وەاڵمی 
ســەرجەم تۆمەتەکانــی داوەتــەوە کــە لــە 
١١٤ الپەڕەدا نووسیویەتی و پێشکەش بە 
دادگای کــردووە؛ بــەاڵم ئامانجی دادگا 

کــە پیالنێکی ڕێژیم بــوو ئامادە نەبوو نە 
تۆمەتلێــدراوەکان و نە دۆسیەکەشــیان بۆ 
دادگای پێداچوونەوە )استیناف( و نە بۆ 
دادگای )عالی کیفری( لە تاران بنێرێ 
بەڵکــوو هــەر لــە بەندیخانــەی پادگانــی 

شاری مەهاباد مانەوە. 
پێشــەوادا  گووشــاری  لەژێــر  دواجــار 
٨ی  ڕیکەوتــی  لــە  کــە  ناچاربــوون 
هەتــاوی  ١٣٢٦ی  خاکەلێــوەی 
)١٩٤٧/٣/٢ی زایینی( بۆ چەواشەکاری 
و بەالڕێدابردنی ڕای گشتی دادگایەکی 
پێداچوونــەوە  دادگای  بەنــاوی  دیکــە 
پلــەدارە نیزامییانــە  لــەم  پێکبهێنــن کــە 

پێکهاتبوو:  
١- دادوەری دادگا؛ ســەرهەنگ رەجــەب 

عەتایی )رئیس دادگاە تجدیدنظر( 
٢ـ داواکاری گشــتی؛ ســەرهەنگ رەزا 

نێکوزاد )دادستان نظامی( 
٣- ســەروان حوسەین ســۆلحجو، ئەندامی 

دادگا 
٤-ســەروان نەبەوی، پارێزەری تەســخیری 

قازییەکان  
لــەو دادگایەشــدا جیــا لــە تۆمەتەکانــی 
پێشــوو دوو تۆمەتــی دیکەشــیان درابــووە 
پــاڵ ئەویــش ڕاپەڕینــی چەکدارانە دژی 
حکومەتــی ناوەنــدی و ئاگردانــی مــاڵ 
و موڵکــی بەرپرســانی حکومەتــی بوون. 
وێــڕای ئــەو دوو تۆمەتــە جارێکی دیکە 
لەســەر تۆمەتەکانی دیکەشیان دادگایی 
کرانەوە. لێرەدا دادگا دیســان پێشێلکاری 
و  پێشــەوا  بەرگرینامەکــەی  و  دەکات 
هاوڕێیانــی کــە ١١٤ الپــەڕە بــوو ناهێنن 
بــۆ دادگا و بەمــەش نایانهەوێ گوێ لە 
بەڵگــە و دەلیلەکانیــان بگــرن و دەرەنجــام 
بڕیــاری  بەســەر  ئاڵوگۆڕێــک  هیــچ 

حوکمی دادگای پێشوودا نایەت.  
پێشەوا قازی محەممەد لە یەکەم ڕۆژی 
گیرانییــەوە تــا دادگا فەرمایشــییەکەی 
تێکۆشــا کــە خــۆی بە بەرپرســی هەموو 
ڕووداوەکان بزانــێ و لەبەرامبــەر هەمــوو 
کوردســتاندا  کۆمــاری  هەنگاوەکانــی 
خــۆی بــە لێپرســراو لە قەڵەم بدا. پێشــەوا 
قازی دەیهەویســت بەمجــۆرە هەم بەڕێباز 
و ئامانجەکانــی گەلــی کــورد وەفــادار 
بمێنێتەوە و هەم ئەوەندەی بۆی دەکرێ لە 
تاوانی هاوڕێیانی کەم بکاتەوە تا بەڵکوو 
کەمێک سزای نادادپەروەرانەیان سووکتر 
ڕوویــان  ڕاشــکاوانە  .لەوبــارەوە  بــکات 
تێدەکات و دەڵێ:« هەموو ئەو کەسانەی 
ئێــوە گرتووتانــن و لێکۆڵینەوەیــان لەگەڵ 
دەکــەن و تۆمەتیــان دەدەنــە پــاڵ هیــچ 
کامیان خەتا و تاوانیان نییە و هەرکارێکی 
ئــەوان ئەنجامیــان دابێ بە دەســتوری من 
بــووە ئەمنیــش هەمــوو بەپرســایەتییەکان 
وەئەستۆی خۆم دەگرم«. هەروەها پێشەوا 
پیرۆزییەکانــی  و  هێمــا  لەســەر  قــازی 
تەنانــەت  و  کوردســتان  کۆمــاری 
کوردەکانــی  بەشــداری  و  پشــتیوانی 
کوردســتان  دیکــەی  پارچەکانــی 
ئەفســەرە  و  بارزانییــەکان  بەتایبەتــی 
زۆر  باشــوور،  کوردەکانــی کوردســتانی 
ئازایانــە و سیاســییانە بەرپەرچی تۆمەتە 
هەڵبەســتراوەکانیان دەداتــەوە و کوردەکان 
بە برای خۆیان و کوردســتانیش بە ماڵی 
ئــەوان دەزانــێ و زۆر جەســوورانە قامکی 
بێگانەبوون و داگیرکەر بۆ خوودی دادگا 

و ڕێژیمی شا ڕادەدێرێ. 
داکۆکی سەرســەختی پێشــەوا لە کۆمار 
پەیامگەلێکــی  کۆمــار  پشــتیوانانی  و 
کــە  ئــەوەی  یەکــەم  هەیــە.  گرنگــی 
خۆیــان بــە تاوانبــار نازانــن، ئــەوەش کــە 
کردوویانە بە مافی خۆیانی دادەنێن و بە 
ئەرکێکــی نەتەوەیی و نیشــتمانی خۆیان 
هــەروەک  پێشــەوا  هەروەهــا  هەســتاون. 
چــۆن لــە ســەردەمی کۆمــاردا خــۆی بە 
بەرپرسیاری دابینبوونی ژیانێکی ئازادانە 
و ئــارام دەزانــی و ئاسایشــی تــەواوی بــۆ 
هاونیشــتمانییانی کۆمــار دابین کردبوو، 
بــە هەمان شــێوە لــە دادگاشــدا ئامادەبوو 
بەرپرســیارێتی قورســتر بخاتە ســەر شانی 
خــۆی و بــە داکۆکیکــردن لــە کۆمار و 
ڕێبازەکەی دیتمان کە ڕێژیمی بەچۆکدا 
هێنــا و ڕیســواییەکی مێژوویــی خســتە 

پــاڵ ڕێژیمی ئێران و شــانازی ســەرۆکی 
نەتەوەیــی پێبــڕا کــە دوای تێپەڕینی ٧٣ 
ســاڵ لــە شــەهیدکرانی ئێســتاش نــاو و 
قارەمانێکــی  و وەک  زینــدووە  ڕێبــازی 
نەتەوەیــی نــەک تەنهــا لــە کوردســتانی 
چــوار  هــەر  لــە  بەڵکــوو  ڕۆژهــەاڵت 
پارچــەی کوردســتان چــاوی لێدەکــرێ. 
پەیامــی دووهەمــی باوەڕمەندی پێشــەوا 
بــە یەکێتــی نەتەوەیی و هاوچارەنووســی 
گەلــی کورد و کوردســتانەکەیەتی. ئەو 
بــێ جیاوازیدانــان داکۆکــی لــە هەمــوو 
ئــەو پێکهاتانــە دەکات کــە لــە کۆماردا 
بەشــدار بوونــە و بە گوێــرەی خۆیان ڕۆڵ 
شــێوە  بــەو   . هەبــووە  بەرپرســیارێتیان  و 
داکۆکیکردنە، گوتاری نەتەوەیی پێشەوا 
-کە لە کۆماری کوردســتاندا بە کردەوە 
دادگای  بەنــاو  لــە  کــرد-  بەرجەســتەی 
ڕێژیمــدا مانای حەقیقی و ڕاســتەقینەی 
خۆی دەبەخشــێ و دوژمنیش هەســت بەو 
ڕاستییە دەکات کە پێشەوا ئیدی داهێنەر 
و دامەزرێنــەری یەکەم دەوڵەتی نەتەوەیی 
کوردییــە و گەلــی کوردیــش پێشــوازی 
لێکــردووە.  بەداخــەوە لە ڕێکەوتی ١٠ی  
خاکەلێوەی ١٣٢٦ی هەتاوی بەرامبەر بە 
٣٠ی مارســی ١٩٤٧ی زایینی حوکمی 
دادگای نیزامــی بەڕێوەچــوو و پێشــەوا و 

هاوڕێیانی شەهیدکران . 

کۆتایی
لەڕاســتیدا ئەو بابەتە دەکرێ زۆر درێژتر 
بــێ و لــە ڕەهەنــد و بــواری دیکەشــەوە 
بــەاڵم  بکــرێ  لەســەر  هەڵوەســتەی 
دادگاییکردنەکــە  بەکورتــی  دا  هەوڵــم 
یاسایی-سیاســییەوە  ڕوانگەیەکــی  لــە 

هەڵسەنگێنم . 
لــە کۆتاییــدا دەڵێــم کــە ڕێژیمــە یــەک 
بەســەر  زاڵ  یەکەکانــی  لــەدوای 
کوردســتاندا نــەک دەرفەتــی بەشــداری 
سیاســی بــە نەتەوەی کورد نــادەن بەڵکوو 
ماف و ئازادییەکانیشی لێ زەوت دەکەن 
و لــە ئەگــەری خەبات بۆ بەدەســتهێنانی 
قەاڵچــۆی  و  ســەرکوت  مافەکانیشــیدا 
ڕێبەرانــی  دادگاییکرانــی  دەکــەن. 
ڕێژیمــە  کــردەوەی  هاوشــێوەی  کۆمــار 
کۆلۆنیالیســتەکانی سەدەی ڕابردووە کە 
وێڕای داگیرکردنی خاک و بەتااڵنبردنی 
ســامانی واڵتەکەیان، سەرکردە و خەباتی 

نەتەوەکانیشیان لەناو دەبرد. 
دادگایــی و شــەهیدکرانی پێشــەوا قازی 
و هاوڕێیانی ئەوەمان پێدەڵێ کە یاســای 
بنەڕەتــی واڵت و هێــزی نیزامی واڵت لە 
خزمەتــی گــرووپ یــان نەتــەوەی زاڵدایە 
کــە خــۆی بــە سەردەســتەی نەتەوەکانی 
دیکــە دادەنێ و هیچ چەشــنە باوەڕێکی 
بــە مــاف و ئازادییەکانــی نەتەوەکانــی 
دراوســێی نییــە. لــە دادگاییەکەدا یاســا 
و دادپــەروەری بــزرە و بیری چەقبەســتوو 
و دوگمــی فاشــیزم ڕۆڵ دەبینــێ. بەنــاو 
کــە  دا  نیشــانی  ڕێژیــم  دادگاییەکــەی 
خەڵکــی  ئیــرادەی  لــە  ترســی  چەنــدە 
کوردســتان هەیــە و نەیوێــرا بــە ئاشــکرا 

ڕەوتی کارەکانی دادگا بڕۆنە پێش. 
پەیامێکــی دیکــەی دادگاییەکە ئەوەبوو 
کــە ڕێژیــم ئامــادە نەبــوو بەشــێوەیەکی 
فەرمــی و لــە دادگایەکــی دەســتووریدا 
پرســی کــورد بێنێتــە بــەر بــاس و هەوڵی 
دەوڵەتــی  نێــوان  کێشــەی  چارەســەری 
ناوەنــدی و کۆمــاری کوردســتان بــدات. 
لەبەرامبەردا گەلی کورد دوای ٧٣ ساڵ 
بەسەر دادگاییکرانی ڕێبەرانی کۆماری 
کوردستان، کۆماری کوردستان بە یەکەم 
ئەزموونــی دێموکراتیکــی فەرمانڕەوایی 
کــوردی دەژمێــرێ و )پێشــەوا قازی(ش 
بــە ســەرکردەیەکی نەتەوەیــی و یەکــەم 

سەرکۆماری خۆی دەزانێ. 
هەزاران ســاو بۆ گیانی هەرگیز نەمری 

پێشەوای کورد. 
ڕیسوایی بۆ قاتانی ڕێبەرانی کۆماری 
ڕزگاری  و  ســەرکەوتن  و  کوردســتان 

یەکجارەکی بۆ نەتەوەی کورد.  
یاد و ناو و ڕێبازی کۆماری کوردســتان 
و پێشەوای کوردان هەردەم بەرز و زیندوو 

ڕادەگرین. 

دادگاییکرانی ڕێبەرانی کۆماری کوردستان؛ 
دیلبوونی یاسا بە دەست سیاسەتی فاشیزمەوە

لوقمان مێهفەر 



  ژمارە ٧٧١ ، ١٥ی خاکەلێوەی ٦١٣٩٩

دیاردەی خۆدەرخستن

پێشەکی:
دیاردەگەلــی  کۆمەاڵیەتییــەکان  کێشــە 
جیهانــی و مێژووییــن، چونکە مرۆڤەکان 
لە هەوراز و نشــێوەکانی مێژوودا بەردەوام 
لــە ئێش و ئازارە کۆمەاڵیەتییەکان زیانی 
بــەدووی  هــەردەم  و  بەرکەوتــووە  زۆریــان 
دۆزینــەوەی هــۆکار و پاڵنەرەکانیدا بوونە 
تــا ڕێــگا و شــێوەگەلێک بــۆ ڕزگاربوون 
و چارەسەرکردنی ئەو دیاردانە بدۆزنەوە. 
کۆمەڵناســان  زۆربــەی  بــڕوای  بــە 
و  بابــەت  کۆمەاڵیەتییــەکان،  مەســەلە 
لەالیــەن خەڵکــی  نیگەرانیگەلێکــن کــە 
کۆمەڵــگا و پارێزەرانی دیســیپلین، وەکوو 
دیــاردەی ناتەبا لەگــەڵ نۆرم و بەهاکانی 

کۆمەڵگا دەناسرێن. 
ژیــان لە ڕایەڵکەی ئاڵۆزی کۆمەاڵیەتی 
دەبێتە هۆی ئەوە کە خەڵک دابو نەریتی 
پێکەوەژیانکــردن فێــر بن و هەر ئەم بابەتە 
ڕەفتــاری مرۆڤەکان دوورنــواڕی دەکات، 
بــەاڵم جارجــار هەندێــک لــە نۆرمــەکان 

دەنێتە ژێرپێ و سەرپێچی لێ دەکات. 
ئــەم کەســانە نەزمــی کۆمەڵــگا پێشــێل 
سەرلێشــێواوی  جۆرێــک  و  دەکــەن 

کۆمەاڵیەتی دروست دەکەن. 
خۆدەرخستن بابەتێکە کە لە ناخی هەموو 
گیانلەبەرێکدا هەر لەسەرەتای ئافراندنەوە 
هەبووە و هەیە، هەر گیانلەبەرێک بەجۆر و 
شێوازێک خۆی دەردەخات و خۆدەرخستن 
تایبــەت بــە چاخ و ســەردەمێکی تایبەتی 
لــە  بابەتــە  ئــەم  بەداخــەوە  بــەاڵم  نییــە، 
سەردەمی ئێستا بۆتە دیاردە و کەلێنێکی 
یەکجار گــەورەی لە کۆمەڵگای مرۆیی 
و تاکەکانــدا پێک هێناوە بەجۆرێک کە 

لە کۆنتڕۆڵ چووەتە دەرێ.
پیشــەیی بوونی کۆمەڵگا و پەرەســەندنی 
گەشــەی  هــۆی  بووەتــە  شارنشــینی 
تاکگەرایــی لــە مرۆڤــەکان و ئــەم بابەتە 
و  بەرچــاوی  بــۆ  تاکەکانــی  ویســتی 
ئێســتە  جواڵنــدووە.  بــوون  ســەرنجڕاکێش 
ئەگــەر تاکــەکان بتوانــن بەکەڵکبوونــی 
لــە  کــردن  بەشــداری  بســەلمێنن  خۆیــان 

کۆمەڵگا پەرەدەستێنێ. 
جگــە لەمــە لەوانەیــە ناهومێــد و دڵســارد 
ببنــەوە و بــۆ وەدیهاتنی خواســتەکانیان بە 

دوو شێوە دژکردەوە نیشان بدەن:
کۆمەڵــگا  لــە  و  گۆشەنشــینی  ئــا( 

بێگانەبوون.
ب( بۆ بینراوی و جێی سەرنج بوون دەست 

بدەنە کردەوەی بەالڕێداچوون.
لە هەموو سەردەمە مێژووییەکان بەسەرنج 
بــە نــاوەرۆک و سروشــتی پێکهاتــەکان، 

ئاسۆ ساعدی
پێوەندییــە  و  دامــودەزگا  ڕێکخــراوەکان، 
و  شــێوە  وێنــا،  کۆمەاڵیەتییــەکان، 
بەالڕێداچوونــی  لــە  تایبــەت  جۆرێکــی 
نۆرمــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە کۆمەڵگا 

سەری هەڵداوە. 
ســەردەمە  لــە  هەنــدێ  لــە  پێیــە  بــەم 
مێژووییــەکان، هەندی لــە ڕەفتارەکان بە 
ڕەفتــاری بەالڕێداچوو پێناســە کراون. بە 
واتایەکــی تــر بــە گۆڕانــی پێکهاتــەکان 
و ڕێوڕەســمە کۆمەاڵیەتییــەکان، نەتەنیــا 
شــێوە و جۆری نوێ لە دیاردەکان سەریان 
هەڵــداوە، بەڵکوو ڕادەی تەشــەنە و پەرە و 

واتا و ماناکانیان گۆڕدراوە. 
جۆراوجــۆر  چوارچێــوەی  لــە  دیــاردەکان 
دەرکەوتوونــە کــە یەکێک لــەم دیاردانە، 

دیاردەی خۆدەرخستنە.

پێناسەی خۆدەرخستن:

پۆلێنبەنــدی  لــە  مــاری،  ئەلێکســاندر 
خۆدەرخســتن  ویســتی  پێویســتییەکان، 
دێنێتــە بەربــاس و بــەم جــۆرە پێناســەی 
یــان  خۆدەرخســتن  »ویســتی  دەکات: 
لەســەر  کاریگەرێتــی  خۆنیشــاندان، 
کەســانی تــر، جوواڵنــدن، پەیجوورکردنی 
خەڵکــی و خافاندنیان«. مــاری ئاماژە 
بە کاریگەری فاکتەری دەروونی پێویست 
دەکا و دەڵــێ: »ڕەفتــاری تاک تەنیا لە 
پێداویســتی یــان پاڵنــەرە دەروونییەکانیەوە 
و  ژینگــە  بەڵکــوو  ناگرێــت،  ســەرچاوە 
شــێوازی ڕوانینــی بــەو ژینگەیــەش لــەم 

ڕەفتارەدا کاریگەرە. 
کەوابــوو بــە هــەر ڕادەیەک ســەبارەت بە 
پاڵنــەرە دەروونییەکانی تــاک و فاکتەرە 
دەرەکــی یــان ژینگەییەکانــی )بەتایبەت 
لەوەی کە چۆن دەیانبینێت و دەرکیان پێ 
دەکات( ئاگایی زۆرترمان هەبێت، باشــتر 
دەتوانین ڕەفتارەکانی پێشبینی بکەین«.
کرونباخ، لە پۆلێنبەندی پێداویستییەکان، 
تاریفکردنــی  بــە پەســەند و  »پێویســتی 

خەڵک« دێنێتە بەرباس. 
لــە ڕوانگــەی ئــەوەوە مــرۆڤ پێویســتی 
بــە پەســەند و تاریفــی هەمووانــە، منداڵ 
هاوتەمەنەکانــی  گرووپــی  ئاواتیەتــی 

قبووڵی بکەن. 
هاوکارەکانــی  خۆشــە  پێــی  فەرمانبــەر 
وەری گرن و پەسەندی بکەن و بە گشتی 
هەموو کەسێک پێویستی بە قبووڵکردنی 
هاورێیەکانــی و خەڵکانیترە کە لەگەڵیان 

پێوەندی کۆمەاڵیەتی هەیە. 
لــە  گــرووپ  بــە  هۆگــری  هەســتی 
مرۆڤــی  بەرچاوەکانــی  تایبەتمەندییــە 

کۆمەاڵیەتییە. 
بــە گــرووپ  بەســتراو  ئەیهــەوێ  تــاک 
بێــت، قبووڵ کردنی ڕێســاکانی گرووپ 
و جێبەجــێ کردنــی ئــەرک و بڕیــار و 

ئەنجــام نەدانــی هێنــدێ کاری دیکە، لە 
پێداویســتییەکانی مــرۆڤ بــە پەســەندی 

گرووپەوە سەرچاوە دەگرێت. 
و  پێدانــان  مــل  شــوێن  بــە  مرۆڤــەکان 
پێویستی بە ڕێزگرتن، قبووڵ و گرینگی 
پێدانــن کە لەالیەکەوە هاوڕەنگی خەڵک 
بن نەوەکوو خەڵک لۆمە و سەرزەنشــتیان 
بــکات و لەالیەکیتــرەوە هــەوڵ دەدەن لــە 

خەڵک وەدوا نەکەون. 
بەواتایەکیتــر، ئەمــە پێویســتی سروشــتی 
کــە  گرینگییــە  و  پەســەند  و  ڕێزگرتــن 
مرۆڤــەکان پەیڕەوی لە نۆرم و گرێدراوی 
لەالیــەن  پێوانەییــەکان  پێویســتییە  بــە 

گرووپەوە ناچار دەکات. 
لــە هەنــدێ بــواردا پێویســتی بــە ڕێــز و 
پەســەند، بــڕێ ســەرتر دەچێــت و دەبێتــە 

پێویستی »شاز دەرکەوتن«. 
لــەم بــوارەدا، مرۆڤــەکان تەنیــا بەشــوێن 
فاکتەرگەلێکــەوە نیــن کــە بــە شــێوەی 
بــۆ  ناڕاســتەوخۆ  یــان  ڕاســتەوخۆ 
دابینکردنــی  و  توانایــی  وەدەســتهێنانی 
پێویســتی پاراســتن و گرەنتی پێویســتییە 
پێویســتیان  ئــەوان  بێــت،  جەســتەییەکان 
بەهــۆی  ســەرێتی  و  خۆدەرخســتن  بــە 
فاکتەرگەلێک هەیە کە دەگمەنە و هیچ 
پێوەنــدی بە پێویســتی جەســتەییەوە نییە، 
بــۆ وێنــە زێــڕ و زیو، جلوبەرگــی بەنرخ و 

سەرنجڕاکێش و ... 
بــەم شــێوازە، بەگشــتی بــەو هۆکارانــەی 
ســەرەوە، ڕێگای نوێ بۆ دەستەبەرکردنی 
هەنــدی  ڕێگــەی  لــە  پێداویســتییەکان 
کەســەوە دێتــە نــاو کۆمەڵــگا، بــەو پێیە 
نۆرمــەکان کاریگــەری باشــی خۆیــان لە 
ئافراندنی پێداویســتی نیشان دەدەن و دێنە 

ناو پرۆسەکەوە. 
مەبەســت لە »خۆدەرخســتن« چییە؟ ئەم 
واتایــە بــۆ ڕەفتــار بــەکار دەبەیــن کــە بە 
شــێوەیەک هــەوڵ دەدات تاکوو بەهۆیەوە 
دەورووبەرەکەی ستایش و دەستخۆشی لێ 

بکەن. 
خۆدەرخستن تەنیا جێبەجێکردنی کارێکی 
بــاش لــە پێــش چــاو بەردەنگــەکان نییــە؛ 
هەمــوو  بــەالی  خۆدەرخــەر  کەســێکی 
کەسێکەوە خۆی دەرناخات و تەنیا لەپێش 
چــاو کەســانێکەوە ئــەم کارە دەکات کــە 

دەیهەوێ کاریگەرییان لەسەر دابنێت. 
کەســانەی  ئــەو  ئەبینرێــت  زۆرجــار 
خۆدەردەخــەن لــە ئاخاوتنــە کاتییەکانــدا 
ئەدەنــە  دەســت  جۆراوجــۆر  شــێوازی  بــە 

خۆهەڵکێشان و خۆدەرخستن. 

هۆکاری خۆدەرخستن:

شــوێن  بــە  مرۆڤــەکان  بنەڕەتــدا  لــە   -١
ئــەوەوەن ســەیر بکرێــن یــان ببینرێــن کــە 
ئەگــەر لــە ســەردەمی منداڵیــدا دروســت 

پــەروەردە کرابێــت، دەبێتــە هــۆی زۆری 
باوەڕبەخۆبــوون،  متمانەبەخۆیــی، 
ســەربەخۆیی و ئاشکرابوونی داهێنەرێتی 
ڕەفتــاری بــۆ ژیانی داهاتوو کــە لەوێدا 
هیــچ پێویســت بــە خۆنواندنــی نابەجێ و 
کەســانی  بەســەر  بینیــن  خۆبەســەرێتی 
دیکــەدا نــاکات، چونکە هیچ مرۆڤێک 
لە هیچ بوارێکەوە لە یەک ئاستدا نییە.
 سامان، توانایی زەینی، جوانی، پلەو پایە 
و ... هۆکاری ســەرێتی نییە، سەرەڕای 
هەمــوو ئــەم جیاوازییانە ئــەوەی گرینگە 
پێکەوەگونجــان و ڕێزگرتــن لــە ســامانی 
دەروونی و قبووڵ کردنە کە نەبێتە هۆی 
و  نــۆرم  پێشــێلکردنی  و  بەالڕێداچــوون 
بەهــا کۆمەاڵیەتی و تاکەکەســییەکان. 
ئەگــەر باوەڕتــان بــە خۆتان هەیــە کە بە 
ڕادەی پێویســت باشن کەوایە پێویست بە 
خۆدەرخســتن نییە ئەمانــە تەنیا کاتێک 
خۆدەردەخەن کە هەست دەکەن پێویستیان 
پێیــە، ڕێــک لــەو کاتــە کــە پێیــان وایە 
کەســانیتر حیســابیان بــۆ ناکــەن یــان بە 

کەسێکی گرینگیان دانانن؛ 
کەوابــوو لێرەدایــە کە کەســی خۆدەرخەر 
هــەوڵ دەدات خــۆی بــە گرینگ نیشــان 

بدات. 
٢- ڕیشــەی خۆدەرخســتن و وەدیهاتنــی 
مانــۆڕی زریقەوبەریقــەدار بــە چۆنیەتی 
بەش و شوێنی خوێندن، سامان و دارایی، 
ڕادەی توانایــی زەینــی و ... ڕەفتارێک 
کــە لــە کاتــی ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ 
کەســانیتر بەکاری دەبات سەرچاوەکەی 
منداڵــی.  ســەردەمی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 
منداڵــی  ســەردەمی  بێبەشــییەکانی 
و  دەروونــی«  »گرێــی  هــۆی  بووەتــە 
وەها کەســێک بــە نمایشــکردنی خۆی، 

کەموکوڕییەکانی قەرەبوو دەکاتەوە. 
و  پێویســت  پێنەکردنــی  خۆشەویســتی 
لــە  منداڵــی  ســەردەمی  ســەرنجنەدانی 
بنەماڵــە، لەم حاڵەتەدایە کە کەســایەتی 
پێویســتی  خۆشەویســتی  چــۆن  منــداڵ 
نەبینیــوە، زیانــی پێگەییــوە لــە مــاوە و 
ســەردەمی ژیانیدا، هەســتی پێویستی بە 
ســەرنجدا، خۆشەویســتی و خۆشویستنی 
دیترانی پێویســتە. لەالیەکیترەوە، ســەرنج 
و خۆشویســتنی لەڕادەبەدەریــش منــداڵ 

نازنازی و پڕچاوەڕوانی دەکات. 

لە وەها بنەماڵەگەلێکدا منداڵ نمایشــی 
بــار دێنــن کە ئەم شــێوە بارهێنانــە دەبێتە 

گرفتی دواڕۆژی کۆمەڵگا.
٣- گرفتی شوناس. 

٤- کاڵبوونــەوەی بەهاکان، ســەرنجنەدان 
بە کێشەی دەروونی و تایبەتمەندی باش 

و پڕبایەخی مرۆیی.
٥- هاندانی ڕەفتارە نمایشییەکان لەالیەن 

کۆمەڵگاوە.

٦- بەهاتــەوەری و پەســەندی دڵڕفێنــی، 
سەرنجڕاکێشــی ڕواڵەتــی و فریودەری و 

نازفرۆشی لە کۆمەڵگا.
٧- بــە هــەر ڕادەیــەک کــە ڕەفتــار و 
دنیــای ڕاســتیدا  لــە  ئــاکاری کەســی 
ڕوو  ڕادەیــە  بــەو  لەبەرچاونەگیردرێــت، 
دێنێتە خۆدەرخستن لە دنیای مەجازیدا.

٨- گشــتگیری دیــاردەی »خۆنوێنی«، 
بەجۆرێــک ئەگــەر کەســێک پەیــڕەوی 
لــەو دیاردە نــەکات، بــە دواکەوتوو دێتە 

ئەژمار.
خۆبەکــەم  و  بڕوابەخۆیــی  الوازی   -٩
زانینی ئەم کەســانە، ئەوانی لە ســامانە 
دەروونــی و ڕاســتەقینەی خۆیــان خافــڵ 
کردووە بۆیە ڕوو دەکەنە خۆدەرخســتن و 

ڕواڵەتسازی و سەرنجڕاکێشی.

لــە  خۆدەرخســتن  مرۆڤناســی  بــواری 
ڕوانگەی دوکتور ناسر فەکوهی: 

چوارچێــوە  لــە  بەتایبــەت  خۆدەرخســتن 
وشــەی  بــە  ئابوورییەکــەی  شــێوازە  و 
»دەســت باوی« بۆ هەمووان ئاشــنایە، 
دیاردەیەکــی جیهانگیــر و ناســراوە کــە 
بێجگــە لــە لێکۆڵینــەوەی دەروونناســی، 
لێکۆڵینەوەی کۆمەڵناسی و مرۆڤناسی 

زۆری لەسەر کراوە.
چەمکــی  بــە  زانســتی  ڕوانگــەی 
»خۆدەرخســتن«، دەتوانین لە وشەگەلی 
لــە  پێــش  و  بگەڕیــن  بەدوایــدا  دیکــە 
بــە »خــۆ«  پێویســت  شــتێک  هەمــوو 
بــوون، یــان لەوانەیــە پێویســت بێــت بڵێین 
کــە لە ڕاســتیدا پێویســت بــە »بوون« و 
پێــش  بەپێچەوانــەی جیهانــی  شوناســە. 
ســەنعەت کــە لەوێدا »بەســتراوەیی« بە 
تایفە، گرووپ، ئایینزا، ســەرۆک و ... 
دیــاری دەکــرد کە هەرکەس »کێیە« و 
ئــەم بەســتراوەییە بێگومــان و بەتایبەتــی 
لــە گرووپــە بچووکەکانــی ئــەم جیهانــە 
)گونــد و شــارە بچووکەکان( پێویســتی 
دارایــی  و  ڕواڵەتــی  ئاشــکرابوونی  بــە 
نەبــوو و بەهــۆی پێوەنــدی »ڕووبەڕوو« 
دیــاری دەکرا، لــە جیهانی پێشــکەوتوو، 
زۆربــەی تاکــەکان و لەوانەیــە بتوانیــن 
بڵێیــن زۆربــەی ئەوانــە، بــۆ ئــەوەی کــە 
بڵێــن »کێــن« و تەنانــەت زۆرجــار بــۆ 
ئــەوەی کە تێبگەن کە کێن، پێویســتیان 
بــە »خۆنیشــاندانە« کــە کێــن. جگــە 
لەمــە ڕێگایەکیتــری بــۆ نەمــاوە تاکوو 
شوناســی خــۆی بەهۆی ئاشــکراکردنی 
لــە چوارچێوەگەلــی »ئاشــکرا«کراو و 
»دووبــارە نواندن« بســەلمێنێت و جارجار 
و  بۆخــۆی  دەبــێ  »ســەلماندنە«  ئــەم 

نزیکترین کەسەکانیشی بێت. 
ئــەوەی  هــۆی  دەبێتــە  بابەتــە  ئــەم 
قاڵبــە،  بــەم  بێــت  ناچــار  مــرۆڤ  کــە 

بارودۆخێکــی دارایــی دروســت بکات کە 
هاوکات »جەستە« و شێوەی دەرخستنی 
کۆمەاڵیەتــی،  هێمایــی  جووڵەیەکــی 
سیستمی زمانناسی و پێوەندی میدیایی، 
پێوەندییــەکان و ئاڵوگۆڕەکانی گیرۆدەی 

خۆی بکات. 
ەم پێیــە تــاک ئیتــر بەســتراوە بــە خــۆی 
نییــە، بەڵکوو ئەمە خۆیەتی کە دەبێ لە 
ڕێگەی سیســتمی »نیشانەی تێگەیینی 
بنەماکــەی  کــە  گەڕاندنــەوە«   –
جیــاوازی لێکنەچوونی یان بە واتایەکیتر 
»خۆدەرخستن« بوونی خۆی بسەلمێنێ. 
ئــەم بابەتە لە کۆمەڵــگای هێژموونیکی 
و  بێکۆتایــی  بزوێنــەری  هێــزی  ئێســتا 
بــۆ ملمالنێیەکــی  پانتاییەکــی بەربــاو 
بێوچــان لە نێــوان هێزی زنجیــرە پلەکانی 
قاڵبــی  )لــە  کۆمەاڵیەتــی  بااڵدەســتی 
سیاســەت و هێــز بــە شــێوەی گشــتی( و 
تاکەکــەس تەنیــا و تاکــی یەکینــە یــان 

گرووپ دروست دەکات. 
لــە کۆتاییــدا ئامانجی هــەردوو گرووپ 
ئەوەیــە کە کۆنتڕۆڵی ژینگەی نواندنەوە 

و »خۆدەرخستن« بگرنە دەست. 

خۆدەرخستن و شوناس:

فاکتەرگەلێــک هــەن کــە دەبنــە هــۆی 
بەهێزکردنی شوناسێکی تایبەت لە تاکدا 
و کەســی خۆدەرخــەر ئــەو کارەی خــۆش 

دەوێ. بۆ وێنە: بیر و زیرەکی. 
تــاک ئــەم تایبەتمەندییەی خــۆش دەوێ 
زیــرەک  و  وشــیار  بــە  خــۆی  کەوابــوو 
دەبینێــت و بێگومــان کردارگەلێــک بــۆ 
خۆدەرخســتن ئەنجــام دەدات تاکــوو ئــەم 

تایبەتمەندییە بنێتە نمایش. 
هاوشێوەی ئەوەی کە ئەگەر تایبەتمەندی 
وشیاری و زیرەکی لە کەسێکیتردا ببینن 
پێیــان خۆشــە هــەر ئــەم تایبەتمەندییــە بە 
خۆدەرخستن نیشان بدەن تاکوو بیسەلمێنن 
کە ئەوانیش کەسێکی وشیار و زیرەکن. 
تایبەتمەندییەکــی  زیرەکــی  و  هــۆش 
زۆرباشــە، بەاڵم نابێ ببێتە هۆی هەســت 
بــە ســەرێتی کــردن بەســەر کەســانیتردا 
ئەگــەر ئێــوە کەســێکی سەرســووڕهێنەرن 
و لەوبڕوایــەدان کــە دیترانیــش ئێــوە بــەو 
پێویســت  ئێتــر  دەناســن  تایبەتمەندییــەوە 
ناکات بە خۆدەرخســتن خۆتان بسەلمێنن. 
خۆمــان  کاتێــک  ئێمــە  ڕاســتیدا  لــە 
دەردەخەین کە کەســەکان ئێمە بە شێوەی 
نەرێنی هەڵدەســەنگێنن یان پێویســتمان بە 
ســەرنجیانە. خۆدەرخســتن تەنیــا تەقەالی 
هزر بۆ شرۆڤەکردنی تاکە و لەم بارەیەوە 
وێنەیەکــی خەیاڵی کە لە خۆی هەیەتی 
ئەگەر گیروگرفتێکی هەبێ، چارەسەری 

دەکات.
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ماوەیەکی زۆرە کە ڤایرۆسێکی مەترسیدار ڕووی لە هەموو واڵتانی جیهان کردووە، 
لە زۆربەی واڵتەکاندا بێبەزەییانە گیانی خەڵکی ئەســتاند و لە هەندێک واڵتیشــدا 
بە پێشگێری و کۆنتڕۆڵی خێرای دۆخەکە، رێژەی قوربانییان لە ئاستێکی زۆر نزمدا 
خۆی نواند. لە زۆربەی واڵتانی جیهاندا ڕێک دوابەدوای ئاگاداربوونەوە لە هاتنی 
ڤایرۆســەکە، لە الیەن دەوڵەت و ناوەندە پێوەندیدارەکانەوە بۆ پێشــگرتن لە تووشــبوونی 
ڕێژەیەکــی زیاتــر، بڕیــاری ڕاگەیاندنی دۆخی بەپەلە درا و هاوکات هەموو ناوەند و 
شوێنە گشتییەکان داخران تاکوو پێش بە کۆبوونەوەی خەڵک لە شوێنگەلی تایبەتدا 
بگیردرێــت. وێنــە باوکــراوەکان لە شــەقامە قەرەباڵغەکانی واڵتانــی دنیا لە ماوەی 
چەند مانگی ڕابردوودا، نیشانی دا کە چۆن ڤایرۆسێکی بەو بچووکی توانی پێش 
بــە هەمــوو کار و کردەوەکانــی مرۆڤ بگرێت و زەمین بەدوور لە دووکەڵی کارخانە 
و ماشــینەکان هەناســەیەکی قووڵ هەڵبکێشــی، وەک بڵێی ئەمە دەرفەتێک بوو بۆ 
بەخۆداچوونەوەی مرۆڤ کە تا چ ڕادەیەک وەک بوونەوەرێکی دووپێ بە سەر ئەم 
جیهانەدا زاڵ بووە  و هەموو شــتێکی خســتووەتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە و چەندە ئاســان 

لە کەمترین کاتدا دەتوانێ هەموو شتێک لە دەست بدات. 
لە واڵتانی جیهانی سێهەمدا بەگشتی دۆخی خەڵک جیاوازە، برسی بوون و نەبوونی 
پاشــەکەوت وای کــردووە کــە زۆربــەی خەڵــک بــۆ دابینکردنــی نانــی شــەو دڵ لە 
دەریــا بــدەن و لــە بازاڕێکــی بێڕەحمــدا کــە ژیان هەرزانتــر لە نانە، لەگەڵ ڤایرۆســی 
کۆرۆنــا بــۆ مــان و نەمان شــەڕ بکەن.  لە نێو هەمــوو واڵتانی جیهاندا، واڵتی ئێران 
دیســان دۆخێکی ئاوارتەی هەیە، بەهۆی دۆخی شــپرزەی ئابووری و نابەرپرسایەتیی 
بەنــاو بەرپرســانی ڕێژیمــەوە، ئەوەی کە دەبیندرێــت قوربانی بوونی ڕۆژانەی خەڵک 
بەهۆی ئەم ڤایرۆســەیە، قوربانیبوونێک کە بەدڵنیاییەوە ئەگەر بەم شــێوەیە بەرەوپێش 
بــڕوات قەیرانێکــی مرۆیــی قەرەبوونەکــراوی بــەدواوە دەبێــت. ڕێژیمــی ئێــران جیا لە 
چەواشەکاری لە ڕاگەیاندنی ئاماری ڕاستی توشبووان و قوربانییان، تاکوو ئێستاش 
هیچ ڕێکارێکی گونجاوی بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەم نەخۆشییە لە بەر نەگرتووە.
زۆربــەی دامــودەزگا و ئیــدارەکان لە ئێراندا لە کار بەردەوامن و پشــوویەکی فەرمی 
ڕانەگەیەنــدراوە کــە خەڵــک بەهۆیەوە بتوانن بە خیاڵێکی ئاســوودەوە کە قەرەنتینەدا 
بمێننەوە، هەر بۆیە زۆربەی خەڵک لە ترسی دەرکران لە سەر کارەکانیان بە ناچاری 

دەبێ لەم دۆخەدا لە کارەکانیان بەردەوام بن.
لە دۆخی ئێســتادا کە قەرەنتینەکردن باشــترین ڕێگا بۆ خۆپارێزی لەم نەخۆشــییەیە، 
بەتایبــەت لــە کوردســتاندا کە وەکــوو ناوچەیەکی کۆلۆنیکراو لە الیەن دەســەاڵتەوە 
هەمیشە پەراوێزخراوە و لە ڕێگەگەلی جیاوازەوە هەوڵی هەژار هێشتنەوە و تااڵنکردنی 
ســامان و داراییەکــەی دراوە، بەدڵنیاییــەوە خەڵــک زیاتــر لەگــەڵ کێشــە و قەیــران 

بەرەوڕوو بوونەتەوە.
نەبوونــی پاشــەکەوتی پێویســت و پێویســتیی ڕۆژانــەی خەڵــک بە چوونــە دەرەوە لە 
ماڵەکانیــان و دابینکردنــی بژێــوی ژیان لە ســەرەکیترین هۆکارەکانی زیادبوونەوەی 
ڕێژەی تووشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا بەتایبەت لە شارەکانی کوردستاندا بەئەژمار 
دێن، کە ئەگەر نەبوونی پێداویســتیی پزیشــکیی تایبەت بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ 
ڤایرۆســەکە و هەروەهــا پێداویســتیی تایبــەت بــە پەرســتاران و پزشکانیشــی پێ زیاد 

بکەین قووڵی قەیرانەکە زیاتر دەردەکەوێت.
لــە هەمــوو واڵتێکــدا لە کاتــی قەیراناویی وەکوو ئێســتادا، دەوڵەت ڕۆڵی ســەرەکی 
دەگێڕێــت. بــەو واتایــە کــە بــە دابینکردنــی پێداویســتییە ســەرەتاییەکان و هەروەهــا 
دڵنیاکردنەوەی خەڵک بۆ پشتیوانیکردنیان  لە بواری ئابوورییەوە دڵەڕاوکێی برسی 
مانــەوە لــە خەڵکــدا بە کەمترین ئاســت دەگەیێنن و بە ئاســانی دەتوانــن مێکانیزمی 
قەرەنتینەکــردن بەرەوپێــش ببــەن. ئەم دۆخــە لە ئێراندا ڕێک بــە پێچەوانەیە، خەڵک 
زیاتریان کرێچین و بە دەیان پێداویسیی دیکەشیان هەیە کە لە الیەن دەسەاڵتەوە دابین 

ناکرێت و بە ناچاری ناتوانن لە قەرەنتینەشدا بمێننەوە.
کاتێــک کــە دەســەاڵتێک توانایــی نەبێت و نەیەوێ کە خەڵکەکــەی لە قەیرانێک 
ڕزگار بــکات، بەدڵنیایــەوە ئــەوە خودی خەڵکن کە بۆ چارەســەرکردنی کێشــەکەیان 

دەست دەدەنە دەستی یەکترەوە و بەرەنگاری کێشە و گرفتەکان دەبنەوە.
لە شارەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا بەمەبەستی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ ڤایرۆسی 
کۆرۆنــا، کەمپەینگەلێکــی خەڵکــی دامــەزران و بــە هیمەتــی خۆیــان خەریکــی 

یارمەتیگەیاندن بە خەڵکی کوردستانن.
کەمپەینەکانــی پارێزەرانــی ژیــان و هاودڵیــی کوردســتان دوو لــەو کەمپەینانــەن کە 
بــە شــێوەی خۆبەخشــانە لــە هەوڵدان تاکوو ئــەو کەلێنانە پڕ بکەنەوە کە لە ڕاســتیدا 

ئەرکی دەوڵەتە.
ئامانجــی ســەرەکیی ئــەم کەمپەینانــە ڕووبەڕووبوونــەوە لەگەڵ ئاپــۆرەی کۆرۆنایە، 
کــە جگــە لــە خودی خەڵک بــە هەوڵی چەند الیەنی خۆبەخشــی مەدەنی و ئایینی 

پێکهاتوون کە لە گرینگترین ئەرکەکانیان دەکرێ ئاماژە بەم خاالنە بکرێ:
ـ بــە قەناعــەت گەیاندنــی خــاوەن مــاڵ و دووکانەکان بۆ بەخشــینی کرێــی ئەم دوو 

مانگە
ـ فەرهەنگسازی بۆ لەماڵدا هێشتنەوەی خەڵک

ـ دابینکردنی پێداویستییە سەرەکییەکانی خەڵکی هەژار
ـ کۆکردنەوەی پارە بۆ کڕینی ماددەی خاوێنکەرەوە

ـ کۆکردنەوەی هێزی مرۆیی بۆ گەنبڕکردنی شارەکان
و دەیــان چاالکیــی دیکە کە لەم پێناوەشــدا مامۆســتایانی ئایینی و هونەرمەندانیش 
پەیوەســت بــە کاروانەکەوەبــوون و داوای مانــەوە لــە مــاڵ و گەیاندنــی یارمەتــی بــە 

کەمپەینەکە لە خەڵک دەکەن.
ئــەوەی کــە لــەو کەمپەینانــەدا دەکرێ، ڕێک بــاس لە هاودڵیــی خەڵکێک دەکات 
کــە خۆیــان تەنیــا دۆســتی خۆیانن، هــەر تاکێک بەپێێ توانای خــۆی هەوڵ دەدات 

بەشێکی بچووک لە ئەرکێکی نەتەوایەتی لەئەستۆ بگرێت.
هاوتەریبوونــی چاالکیــی ڕێکخــراوە مەدەنی و ئایینییەکان لەم کاتوســاتەدا باس لە 
تێگەیشتوویی و خەمخۆری کەسانێک دەکات کە بێهیوا لە یارمەییەکانی دەسەاڵت 
دەیانــەوێ خاڵێکــی وەرچەخــان لە ژیانــی هاوواڵتییانی خۆیاندا درووســت بکەن و لە 

ڕاستیدا  کۆڤید  ١٩بوو بە بیانوویەک بۆ هاودڵیی زیاتری کوردستانیان.

نووسین: هێــــمۆ

وێــــــــــستگە

کۆڤیـــد ١٩، 
بیانوویـــەک بۆ 

هاودڵیـــی کوردســـتانیان

»ئێکۆ« یان »ئێگۆ«؟

کۆڤیــد ١٩ یان کۆرۆناڤایرۆس، 
نوێتریــن ئێپیدێمــی جیهانییە کە 
هاوکات لەگەڵ خەسارە ئینسانی 
و ئابوورییەکانــی هەندێ باس و 
الی  جۆربەجۆریشــی  خواســتی 
بیرمەندانــی بوارە جۆراوجۆرەکان 
نموونــە  بــۆ  ئــاراوە؛  هێناوەتــە 
سرووشتگەرا یان ناتۆرالیستەکان 
ئــەم  هاتنــی  کــە  وایــە  پێیــان 
هۆکارێــک  بووەتــە  نەخۆشــییە 
بۆ هەناسەکێشــانێکی دووبارەی 
زەوی و سرووشــت و لــە هەمــان 
و  وەئاگاهاتنــەوە  کاتیشــدا 
بــۆ  مــرۆڤ  ناچارکردنــی 
ئــاکاری  لــە  بیرکردنــەوە 
بــۆ  هەوڵدانێــک  و  ڕابــردووی 
خــۆی  دووبارەپێناســەکردنەوەی 
بوونــەوەر  لــە  یەکێــک  وەک 
ئــەم گــۆی  و گیانلەبەرەکانــی 
ڕوونــە  ئەوەیکــە  زەوییــە. 
مــرۆڤ هــەر لــە کۆنــەوە وەهــا 
خاوەنــی  کــە  بیــری کردۆتــەوە 
ڕەهــای گــۆی زەوی بــە هەموو 

هەسارۆکەکانییەتی. 
ئەمەش لەو رســتەوە ســەرچاوەی 
کــە  دەگــرێ  و  گرتــووە 
ئەشــرەفی  »مــرۆڤ  دەڵــێ: 

مەخلوقاتە!«.
شیکردنەوەی زیاتری ئەم باسەش 
وا دەخــوازێ کــە ئێمــە لەســەر 
بنەمــای دوو چەمک ڕاوەســتە 
بکەین: چەمکەکانی »ئێکۆ« 

و »ئێگۆ«. 
 .)ECO & EGO(

وشــە  ئینگلیســیدا  زمانــی  لــە 
یــان چەمکــی ئێکــۆ بریتییە لە 
ژینگــە، سرووشــت یــان شــوێنی 
ژیــان. لــە بەرامبەریشــدا ئێگــۆ 
بەواتای خود، نەفس و من دێت. 
گرینگــی هێنانــە بەرباســی ئەم 
دوو چەمکە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
کــە مــن )بەواتــای مرۆڤــی ئەم 
لەڕاســتای  چەنــدە  ســەردەمە( 

کوردستان
و  بەرژەوەنــدی  دابینکردنــی 
بــێ  و  خــۆم  قازانجەکانــی 
لەبەرچاوگرتنی نەزمی گشــتی 
جیهانــی و مافــی ژیانــی باقی 
دنیایــە،  ئــەم  بوونەوەرەکانــی 
پەالمــاری سرووشــت )بەواتــای 
شــوێنی ژیانــی باقــی بوونــەوەر 
داوە؛  گیانلەبەرەکانــی(  و 
 « ئێگــۆ   « تــر  بەواتایەکــی 
تێرکردنــی خــۆی  بــۆ  بــەردەوام 
و  ویســتەکانی  و  هاوچەشــن  و 
گەیشــتن بە حەزە بێسنوورەکانی 
بایەخــە  لەبەرچاوگرتنــی  بــێ 
باقــی  ئەخالقییــەکان و مافــی 
بوونــەوەرەکان هێرشــی کردووەتە 
هەمــوو  و  ئێکــۆ«   « ســەر 
شــوێنی  و  ئــاژەڵ  و  ڕووەک 
ژیانیانــی کردووەتــە دەســمایەی 
و  خــۆی  پەلهاویشــتنی  زیاتــر 
کردووەتــە  ژیانیانــی  بنەمــای 

ئامانج.
نەرێنییەکانــی  ئاســەوارە 
لــە  و  مرۆییــەکان  چاالکییــە 
ئاکامیشدا لەنێوچوونی بەشێکی 
بەرچــاو لە گرێچن و پێکهاتەی 
گرینگەکانــی  ئێکۆسیســتمە 
جیهــان ئــەو کەتــوارە تاڵەیــە کە 
وەک ئاماژە پێکرا بوونەوەرێک 
بەنــاوی »ئینســان« لەژێر ناوی 
ئەوەیکــە ئەربــاب و خاوەنــی ئەم 
گــۆی زەوییەیــە هێناویەتــە دی 
کە ڕەنگــە بەجورئەتــەوە بتوانین 
بڵێیــن گرینگتریــن و لــە هەمــان 
کاتیشدا مەترسیدارترین دۆخێکە 
کــە زەوی بــە درێژایــی تەمەنی 
زیاتر لە ٤ میلیارد ســاڵی خۆی 

بینیویەتی!
ئەمــەش لــە ڕوانگــەی »انســان 
مرۆڤەکانــەوە  محــوری« 
تــا  و  گرتــووە  ســەرچاوەی 
مرۆڤایەتــی  کــە  کاتــەی  ئــەو 
بەخۆیــدا نەچێتــەوە و بــڕوا بــەوە 
تەنیــا  ئەویــش  کــە  نەهێنــێ 
باقــی  هاوشــێوەی  بوونەوەرێکــە 
بوونەوەرەکانی جیهان ئەوا ڕەوتی 
لەنێوچوونــەکان نەتەنیــا کەمتــر 
نابێتــەوە بەڵکــوو خێراتــر دەبێتەوە 

و کاریگەرییە نێگەتیڤەکانیشی 
زیاتر دەردەکەون.

کۆڤیــد ١٩ ئەگەرچــی یەکــەم 
ڤایــرۆس نییە کە ژیانی مرۆڤی 
بــەرەوڕوو  مەترســی  لەگــەڵ 
کردووەتــەوە و لە هەندێ حاڵەتدا 
تابلــۆی زۆر تراژیکی نیشــانمان 
داوە بــەاڵم بەدڵنیاییەوە دواپەتا و 
ئێپیدێمیــش نابــێ، بەاڵم ئەوەیکە 
گرینگــە تاکــوو ئێمــە بیبینیــن، 
تواناییــە  و  هێــز  لەڕاســتیدا 
شــاراوەکانی ئەو سرووشتەیە کە 
ژیانی پێمان بەخشــیوە بەاڵم ئێمە 
بێبەزەییانە ســەرقاڵی لەنێوبردنی 

ماکەی ژیانی خۆمانین! 
ســەرچاوەی  ڕوونــە  ئەوەیکــە 
لــە  کــە  کۆرۆنــا  ڤایرۆســی 
ڕابــردوودا  حەوتــووی  چەنــد 
ژیانــی ئێمــەی مرۆڤــی لەگــەڵ 
کۆمەڵێــک پرســیار و ئەگــەر و 
بــەاڵم بــەرەوڕوو کــردووە بریتییە 
نابەجێکانــی  دەســتێوەردانە  لــە 
مــرۆڤ لــە زنجیــرەی خۆراکــی 
خــۆی کــە دەتوانیــن بێژیــن لــە 
دەرەوەی ئاڵقــەی پێوەندیــدار بــە 
مــرۆڤ بــووە؛ واتە دەســتێوەردان 
لــە ئێکۆسیســتم بــۆ تێرکردنــی 
زیاتری خۆمان کە ئاکامەکەی 
نەرێنــی  فیدبەکێکــی  بووەتــە 
مەترســیدار و کوشندە کە کۆی 
سیســتم و پێکهاتــەی ژیانــی لە 
هاوســەنگی خــۆی هێناوەتــە دەر 
و ئاســەواری گەلێک نێگاتیڤی 

لێکەوتۆتەوە.
ناســا  زانیارییەکانــی  و  دواداتــا 
جیهانییەکانــی  ڕێکخــراوە  و 
چاالک لە بواری ژینگە دەریان 
خســتووە کــە هەنووکــە بەهــۆی 
ڕاوەســتانی  یــان  کەمتربوونــەوە 
چاالکییــە مرۆییەکان )لەوانەش 
ماشــین،  بــە  هاتوچۆکــردن 
فڕۆکــە، تێــرەن و پاپــۆڕ و ... 
یــان کەمتربوونــەوەی  داخــران   ،
کارخانــە  و  کارگــە  چاالکــی 
بڕینــەوەی  ســەنعەتییەکان، 
و  دارســتانەکان  بێســنووری 
ســفرە  لــە  کەڵکاوەژوووەرگرتــن 

ژێرزەوینییەکانــی ئاو و هەروەها 
کەمبوونــەوەی ڕاوی ئاژەاڵنــی 
وەحشــی( ڕێــژەی پیســایی هەوا 
و ئــاو زۆر زۆر کەمی کردووە و 
بــەو هۆیەوە سروشــت توانیویەتی 
و  هەڵمژێــت  هەناســەیەک 
ببینــێ!  بەخــۆوە  ئارامییــەک 
بــەاڵم پرســیاری جیــددی لێــرەدا 
ئەوەیە کە ئەم ئارامییە تا کەی 

بەردەوام دەبێت؟ 
و مــرۆڤ چەنــدە لــەم رووداوانە 
لــە  تاکــوو  وەردەگــرێ  وانــە 
داهاتوودا دووبارە تووشی هەڵەی 

وەها کوشندە نەبێتەوە؟
ڕوانینێکــی  بــە  ئەگــەر 
عەقانییــەوە بمانهــەوێ واڵمــی 
دەبــێ  بدەینــەوە  پرســیارە  ئــەم 
بڵێیــن مــرۆڤ هــەوڵ دەدات کە 
خوێندنەوەیەکــی نوێی لە خۆی، 
پێگــەی  دەوروبــەری،  ژیانــی 
لــە ئاســتی جیهانــی و شــێوازی 
هەڵســوکەوتی لەگــەڵ جیهــان، 
هەبێــت بــەاڵم بــە دیوێکیتــردا و 
بــە ســەیرکردنی ڕابــردووی ئــەم 
بوونــەوەرە دەبــێ بڵێیــن بەداخــەوە 
دۆخەکــە خراپتر دەبێت و چاکتر 
نابــێ؛ بەاڵم بەو حاڵەشــەوە ئەمە 
ئەرکــی ئەخالقــی تاکی مرۆڤە 
کــە لــە خۆیــەوە دەس پێبــکات، 
خــۆی  بــۆ  نــوێ  پێناســەیەکی 
ببینێتەوە، لە پێگەی »ئەرباب« 
بــەو  ببێتــەوە  و  دابــەزێ  بــوون 
لــە  بەشــێکە  کــە  مرۆڤــەی 
جیهــان؛ لە هەلەکان بە قازانجی 
و  کەڵکوەربگــرێ  »ژیــان« 
ژیانی گیانلەبەر و بێگیانەکانی 
بــۆ  ئامرازێــک  نەکاتــە  دیکــە 

خۆشنژێوی خۆی. 
لۆژیکی سەردەم وا دەخوازێ کە 
بیــر بکەینــەوە و پێش لــە هەموو 
شــتێک واڵمــی ئــەم پرســیارانە 

بدەینەوە کە من کێم؟ 
چیم دەوێ؟ 

لــە کوێــی هاوکێشــەکاندا جێــم 
گرتووە؟ 

دەمهەوێ چی بکەم؟
 ئەرکی سەرشانم چییە؟
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به شی ده یه م

مریەم عەلیپوور

ڕاهێنه ری فێرگەیەک بۆ فێربوون

قۆناغی دووهه م 
بــه   گه شــه دان  پێوه نــدی:   پێکهێنانــی 

باوه ڕپێکردن و هاوکاری
بۆ ئه وه ی ڕاهێنەر لە پڕۆسەی ڕاهێنەریدا 
سه رکه وتن بەدەست بێنێ و به  ئامانج بگا 
ده بێ له  پێش هه موو شتێکدا پێوه ندییه کی 
باش و پته و له  نێوان ڕاهێنەر و فێرخوازدا 
کاتــی  لــه   هه روه هــا  و  بێنێــت  پێــک 
فێرکــردن و فێربوونــدا ده بــێ لــه  نێوانیاندا 
هاوکارییه کــی بــاش هه بێت. ئــه وه ش به و 
مانایه  نییه  که  ڕاهێنەر و فێرخواز حەتمه ن 
یه کتریــان خۆش بوێت یــا هاوڕێی یه کتر 
بــن. بنه مــای هه بوونی پێوه ندییه کی باش 
له ســه ر بنەمــای بــاوه ڕ به یه کبوون، ڕێزی 
به رابــه ر، بوێــر و ڕوونبوون له  ده ربڕینی ڕا 

و بۆچوونه  )هه ر دووک الیه ن(. 
ئــه و خااڵنه ی خواره وه  بنه مان  بۆ دروســت 
نێــوان  لــه   بــاش  پێوه ندییه کــی  کردنــی 

ڕاهێنەر  و فێرخوازدا: 
• دانوستاندن، ئاوه اڵبوون، بێ ترس، ڕوون 
و ئاشکرا باسکردنی ڕاستییه کان له گه ڵ 

یه کتر.
یانــی  پشــتیوانبوون  و  یارمه تیــده ر   •
ڕاهێنەر  ده بێ هه وڵ بدات له  به رده ســت و 
نیزیــک بێ و له  کاتی داوای یارمه تی، 

هه رلەجێ ئاماده یی خۆی ده رببڕێت.
• چاالکانــه  گوێــدان و دانانــی ڕێــز و 

حورمەت بۆ یه کتر.
ئیــرادەی  هەبوونــی  و  دادپه روه ربــوون   •
دانپێدانــان بــە بیروبۆچوونــی هه ڵــه  )هــه م 

ڕاهێنەر  و هه م فێرخواز(. 
• به کارهێنانــی وزه  و توانــا و هه وڵدان بۆ 

یارمه تیدان.
• هێدی بوون، بێ شــڵەژاوی و هه بوونی 
بۆچوونــی  بــۆ  پشــوودرێژی)توڵه رانس( 

جیاواز )هه م  ڕاهێنەر  و هه م فێرخواز(.
چۆناوچۆنــی  له ســه ر  کــردن  بــاس   •
داڕشــتنی چوارچێوه ی پڕۆسه ی ڕاهێنان 

)پێکه وه  هه م ڕاهێنەر  و هه م فێرخواز(.
ده ستنیشــان کردنــی چاوه ڕوانــی، ئەرک 

و ڕۆڵ
له  هه ر پڕۆســه یه کی ڕاهێنەر یدا، ڕاهێنەر 
دروســتکردنی  بــۆ  بــدات  هــه وڵ  ده بــێ 
و  خــۆی  نێــوان  لــه   بــاش  پێوه ندییه کــی 
فێرخــوازدا، کار له ســه ر ئــه و ئامانجانــه  
بــکات کــه  کۆنکرێــت و دیاریکــراون و 
هه روه ها به رده وام بێت له  پێشکه شــکردن و 

نیشاندانی ڕێوشوێنی نوێ )تازه( .  
ڕاهێنــەر، چه ندیــن شــێواز لــه  مێتــۆدی 
بــه   ده دات  پێشــنیار،  وه ک  ڕاهێنــەر ی 
سه رپشــکه   خــۆی  فێرخــواز  و  فێرخــواز 
مێتــۆدی  کام  لــه   کــه   هه ڵده بژێرێــت  و 
پاشــان  ده کات.  به شــداری  ڕاهێنەریــدا 
ڕاهێنــەر مێتودەکــە بــەوردی باس ده کات 
تــا فێرخــواز بــه  باشــی لێــی تێبــگات و 
فێرخــواز  ئه رکــی  و  کار  کاتــەدا  لــەو 
و اڵمدانه وەیــە  بــه  پرســیاره کانی ڕاهێنــەر 
و هەوڵــدان بــۆ ئــەوەی هــه ر یــه ک لــه و 
بیخاتــه   هه ڵیبــژاردووه  کــه   شــێوازه ی 
بــۆ   ،)practice( قۆناخــی  کــرده وه  
ئه وەی  ئه زموونیان لێوه رگرێت. پاشــان ئه و 
ئه زموونــه ی خــۆی کــه  وه ده ســتی هێناو ە 
له گــه ڵ ڕاهێنــەر بــاس بــکات بــۆ ئه وه ی 
ببنه  بنه مای دروستکردنی پرسیاری تازه  

له  الیه ن ڕاهێنەر. 
هــه ر وه ک پێشــتریش بــاس کــرا ڕۆڵــی 
ڕاهێنــەر دروســتکردنی که شــوهه وایه کی 
و  فێربــوون  بــۆ  دۆســتانه یه   و  ســالم 
فێرخــواز.  بــۆ  پرســیار  دروســتکردنی 
کارێکــی دیکه ی ڕاهێنــەر، یارمه تیدانی 
فێرخــوازه  بۆ گه یشــتن بــه  ئامانجه کانی. 
لێره دا ئه وە ئه رکی سه ره کی فێرخوازه  که  
له  درێژەی پڕۆســه ی ڕاهێنەریدا زۆربه ی 
توانــا و چڕبوونەوە کانــی خــۆی ته رخــان 
بکات بۆ فێربوون و گه یشتن به  ئامانج. 
بــاش  پێوه ندییه کــی  دروســتکردنی 
بــۆ گه یشــتن بــه  ئامانــج ئه رکــی هــه ر 

دووک الیه نــه  )ڕاهێنــەر و فێرخــوازه (. 
ئه رکــی  کۆنکرێــت،  و  بەکورتــی  زۆر 
ڕاهێنــەر پێشــنیارکردنی پالنێکی ڕوون و 
لۆژیکیانــە و ده ستنیشــانکردنی مێتۆدی 
فێرخوازیــش  ئه رکــی  و  ڕاهێنەرییــه  
به ڕێوه بردنــی مێتوده که  و بەکردەوەکردنی 

بۆ گه یشتن به  ئامانجەکەیه  .
پەرەدان بە دەستوور و پەیڕەوی کارکردن

ڕاهێنــەر وفێرخــواز دەبــێ لــە ســەر چەند 
پەیــڕەوی  یــا  دەســتوور  وەک  خاڵێــک 
کار، ڕێککەوتنێــک لــە نێــوان خۆیانــدا 
دەتوانێــت  کارەکــە  پەیــڕەوی  ببه ســتن. 
وەک ڕوونکردنەوەیەک بێت لە ســەر ئەو 
چاوەڕوانییانەی کە ڕاهێنەر و فێرخواز لە 

یەکتریان هەیە.
چــوار دەســتوور یــان ڕێســا زۆر گرینگــن 
بــۆ ئــەوەی فێرخــواز هەســت بــە دڵنیایــی 
و ئاســوودەیی بــکات یــا بەپێچەوانەکەی 
هەست بە دڵنیایی و ئاسوودەیی نەکات:

١. باسەکان: هەر لە یەکەمین کۆبونەوەدا 
دەبــێ ڕاهێنــەر و فێرخــواز ئــەوەی دیاری 
بکــەن کــە بــاس و قســەکانیان بەتەواوی 
نهێنــی بێــت و تەنیا لە نێوان خۆیاندا بێت 
یا ئەوەیکە دەتوانن لە الی کەسانی تریش 

باس بکەن. 
٢. ڕاســتگۆیی: ڕاهێنەر و فێرخواز دەبێ 
لەگــەڵ یەکتــر ڕووڕاســت بــن. ڕاهێنــەر 
لــە درێــژەی پڕۆســەی ڕاهێنەریــدا دەبــێ 

فێرخــواز ئــاگادار 
بکاتــەوە کــە ئەو 
لــە  چەنــدە  تــا 
ی  کــە ە ز ا خو فێر
هەروەها  و  ڕازییــە 
فێرخوازیــش دەبێ 
ڕاســتگۆیانە  زۆر 
بــە ڕاهێنــەر بڵێت 
چ  ئــەو  کــە 
چاوەڕوانییەکــی 
ڕاهێنەرەکەی  لــە 

هەیە.
و  ڕوون   .٣
هــەر  ئاشــکرا: 
باســم  وەک 
و  ڕاهێنــەر  کــرد 
دەبــێ  فێرخــواز 
یەکتــر  لەگــەڵ 

 %١٠٠ مێتۆدێــک  هیــچ  بــن.  ئــاوەاڵ 
ڕاســت یــا هەڵــە نییــە. فێرخــواز خــۆی 
بڕیــار دەدات بــە چ شــێوەیەک کاربکات 
تــا بــە ئامانجەکەی بــگات و لە درێژەی 
پڕۆسەی ڕاهێنەرییەکەیدا، ڕاهێنەر تەنیا 

وەک پشتیوان و ڕێنیشاندەرە. 
٤. ڕێــز: شــەرت نییــە ئێمــە مرۆڤــەکان 
وەک یــەک بیــر بکەینەوە یــا بۆچوونی 
وەک یەکمــان هەبێــت، بــەاڵم زۆر گرنگە 
ڕێــز لــە بیــروڕای یەکتر بگریــن. هەروەها 
گرنگــە  ئەوە المان پەســند بێت کە ئێمە 
مرۆڤــەکان دەتوانیــن لــە هێندێــک کاتدا 

هەڵەش بکەین.
پێکهاتن

چاوه ڕوانییــه کان ده بــێ دیــاری بکرێــن. 
پێکــه وه   ده بــێ  فێرخــواز  و  ڕاهێنــەر 
ئامانجه که یــان دیــاری بکه ن و لەســه ری 
لــه   هه روه هــا  و  بــن  هاودەنــگ  و  هاوڕا 
بــۆ  وه رگــرن  که ڵــک  شــێوازێک  چ 
به ڕێوه بردنــی پڕۆســه که . کاتێــک هــه ر 
دوو الیــه ن ڕێککه وتــن و پێیــان بــاش بوو 
کــه  ئــه و شــێوازه  و ئه و ئامانجانــه  بۆ هەر 
دووال دەگونجێــن ئــه و کات ده بــێ هــه وڵ 
بــدرێ کە بنچینه  یــا بنه مای هاوکاری 
کــردن له گــه ڵ یه کتر ده ستنیشــان بکه ن. 
ڕاســتبینانه   ده بــێ  چاوه ڕوانییــه کان 
)ریالیســتانه ( بــن و لــه  هه مــان کاتیشــدا 
ئەوەیکه  فێرخواز هه وڵی بۆ دەدات واباشە 
شتێکی تا ڕاده یه ک باش بێت. مه به ست 
لــه  ڕاهێنەری ئه وه یه  که  فێرخواز بتوانێت 
لــه  کۆتایــی پڕۆســه که دا لێهاتوویــی و 
توانایی خۆی وەدەســت هێنابێ یا زیادی 
کردبێت، به شــێوه یه ک که  فێرخواز هۆگر 
)وابه ســته ( بــه  ڕاهێنــەر نه بێــت. فێرخواز 
ده بــێ گــرێ پووچکەکانــی خــۆی، بــۆ 

خۆی و به  پشتیوانی خۆی بکاته وه .
جێبه جێکردن  )به کرده وەکردن(

هــه ر له ســه ره تاوه  )ده وره ی یه کــه م( ده بــێ 

ڕاهێنەر و فێرخواز باس له  کاته که  بکه ن 
و دیــاری بکرێت، چه ند جار کۆبونه وه یان 
ده بــێ، کاتــی کۆبونه وه کــه  )کاتژمێر(، 
نــرخ یا مەزەندەی هــه ر کۆبونه وه یه ک یا 
هه موو پڕۆســه که  چه نده )مەبەست لێرەدا 
ئابوورییه که یه (  یانی پڕۆسەکە لە هەموو 

الیەنەوە هەڵسەنگێندرێت و ..... هتد.
له  به رنامه ی دانیشــتن یا کۆبوونه وه که دا 
ده بێ کات، شوێن و ڕیزی به رنامه  دیاری 
کرابێــت. له وانه یــه  لــه  ده وره ی یه که مــدا 
پڕۆســه ی ڕاهێنەری زیاتر له  دوو مانگ 
دوو  هــه ر  شــێوه یه ک  بــه   بگرێــت  کات 
هه بێــت  کۆبونه وه یــان  جارێــک  حه وتــوو 
که  ســه رجه م چــوار جــار ده کات)لەوانەیە 
بــە پێی پێویســت زیاتریــش بێت(، له دوای 
ئه وه  ڕاهێنەر و فێرخواز خۆیان بڕیار ده ده ن 
کــه  پێویســته  لــه  به ڕێوه بردنی پڕۆســه که  

به رده وام بن یا نا.
لــه  کۆبونه وه کانــدا فێرخــواز باســی ئــه و 
ئه رک و کارانه ی پێیســپێردرابوو ده کات 
و هه روه هــا دووباره  ئه رکی )وانه ی ( تری 
پێده ســپێردرێت تــا جێبه جێیــان بــکات بــۆ 

کۆبوونه وه ی داهاتوو.
لە پڕۆســەی ڕاهێنەریدا دەبێ چاوه ڕوانی 
و ڕۆڵــی )ڕاهێنەر و فێرخواز(، ده ســتوور 
و په یــڕه وی کارکــردن دیــاری کرابێــت. 
ڕاهێنەر و فێرخواز دەبێ به ته واوی ئه وه ی 
بزانن که  ئه وان وه ک دوو که ســی جیاواز 

ته نیا هاوکاری یه کتر ده که ن بۆ گه یشتن 
بــه  ئامانــج یا مه به ســته کەیان که  پێشــتر 
دیارییان کردووە و له سه ری پێک هاتوون .
نموونه ی کاوه : لە بەشی نۆهەمدا ئاماژەم 
پێــداوە و لــە هەر یەک لەو قۆناغانەشــدا 

وەک نموونە باسی دەکەم. 
ده ستنیشانکردنی کێشه که ی کاوه  

وه ک  دەیهە وێــت  زووانــه   بــه و  کاوه  
کۆڕگێــڕ له  ســیمینارێکدا به شــدار بێت، 
هه ر بۆیه  له  ترسان زۆر شڵه ژاو و نائارامه . 
بڕیاری داوه  به شداری نه کات. ئه و بابه ته  
به وشــێوه یه  ده بێتــه  باســی وتووێژێــک لــه  

نێوان ڕاهێنەر و کاوه دا. 
یــا  تــۆ  کێشــه ی  بەڕاســتی  ڕاهێنــەر : 
نێوه ڕۆکــی  چییــه ؟  تــۆ  نیگه رانــی 
بابه ته که یه  یا باســەکه ته ، شتێکی خۆیی 
شــتێکی  یــا  )شه خســی(   که ســییه   یــا 

دیکه یه ؟
کاوه : مــن لــه  کاتــی قســه کردندا ناتوانم 
کۆنتڕۆڵم بەســه ر خۆمــدا هه بێت، هه موو 
وه له رزیــن  ده نگیشــم  ته نانــه ت  و  الشــه م 
ده که وێت و به شــداران زوو هه ســت ده که ن 
ناکــەم  حــه ز  بۆیــه   ده ترســێم،  مــن  کــه  

به شداری بکه م. 
شــێوه یه ک  بــه   ئێســتا  ئه تــۆ  ڕاهێنــەر : 
قســه ده که ی کــه  زه حمه تــه  خــۆت چاک 
بکــه ی. چــۆن ده توانــی کێشــه که ت بــه  
شــێوه یه کی دیکه  باس بکــه ی بۆ  ئه وه ی 
مــرۆڤ بتوانێــت بیر له  چاره ســه رکردنی 

ئه و کێشه یه  بکاته وه ؟
کاوه : کاتێــک لــه  ســیمینارێکدا قســه  
زه حمه تــه   زۆر  ده کــه م  هه ســت  ده کــه م 
کۆنتڕۆڵم  به سه ر له رزینه که مدا هه بێت.

ڕاهێنــەر: زۆر باشــه . ئــه وه  بنچینــه  یــا 
ده ســپێکێکی باشــه  بــۆ ئاڵوگۆڕهێنان به  

سه ر شێوازی بیرکردنه وه  و ڕەوشتتدا.

ســه رنج بــده ، ڕاهێنــەر  هــه وڵ ده دات تــا 
کاوه  ده ربڕینه کــه ی خۆی به  شــێوه یه کی 
ئه رێنی ده رببڕێت که  شانسی ئاڵوگۆڕی 

هه بێت.
قۆناغی سێهه م 

ئامانــج یان مه به ســت :پێوه ره کانی کرده وه  
و جێبه جێکردن

له و قۆناغه دا هه ڵســه نگاندنی پێوه ره کانی 
ڕه وشــت و ئاکامــی کار ده بــێ بکــرێ 
له بــه ر ئــه وه ی تایبه تمه ندی خــۆی هه یه . 
ده بــێ کاتێکــی بــاش بــۆ گه یشــتن بــه  
بکــرێ.  دیــاری  ئامانــج  یــا  مه به ســت 
و  دیاریکــراو  تــه واو  فێرخــواز  ئامانجــی 
ڕوون بێت. یانی ئه وه ی که  باسی ده کات 
ئامانجه که یه تــی. ڕاهێنــه ر به  ته واوی له  
فێرخــواز تێگه یشــتبێت  و بــاش بزانێت که  
ئامانجی فێرخواز چییه ؟ ئه گه ر به  باشی 
لــه  ئامانجــی فێرخواز نه گه یشــتبێت ئه وه  
ده بــێ زیاتــر پرســیار بکات بۆ ئــه وه ی له  
مه به ســت و ئامانجــی فێرخــواز چــاک 
تێبــگات. هــه ر بۆیــه  ده بێ لــه و  قۆناغه دا 
کۆنکرێــت  فێرخــواز  ئامانجه کانــی 
دیــاری کرابێــت، هه رچه نــد له وانه شــه  له  
درێــژەی پڕۆســه ی ڕاهێنه رییه کــه دا ئــه و 
بێــت.  به ســه ردا  ئاڵوگۆڕیــان  ئامانجانــه  
ده توانی ئامانجــی درێژخایه ن و ئامانجی 
گرنگــه   لێــره دا  هه بێــت،  کورتخایه نــت 
جیاوازی ئه و دووانه  بزانی. ئه وه  فێرخوازه  

ئــه و  کــه   ئــه وه ی  له ســه ر  ده دات  بڕیــار 
ئامانجانــه  چ بــن و چــۆن بن، به اڵم ده بێ 

ئامانجه کان دیاریکراو و کۆنکرێت بن.
بۆ نموونه:  به رپرســی ڕێکخراوێک وه ک 
فێرخــواز به شــداری پڕۆســه ی ڕاهێنه ری 
ده کات و ئامانجه که شــی ئه وه یه  که  حه ز 
ده کات لــه  مــاوه ی شــه ش مانگدا ڕێژه ی 
ئه ندامانــی ڕێکخراوه کــه ی زیــاد بکات. 
له و کاته دا دوو شت گرنگه  کاری له سه ر 

بکات:
١( پێوه ر یا پێوانه ی هه ڵسوکه وت.

٢( پێوه ر یا پێوانه ی کرده وه  )عملکرد( یا 
ئاکامی کار.

پێوه ر یا پێوانه ی هه ڵسوکه وت
پێوه ر یا پێوانه ی هه ڵسوکه وت پێمان ده ڵێت 
که  مرۆڤه کان چۆن پێکه وه  هه ڵســوکه وت 
لــه  نــاو  ده کــه ن، چ وه ک تــاک و چ 
یــا ڕێکخــراودا. هه ڵســوکه وتی  گــروپ 
ده توانێــت  ئایــا  چۆنــه ؟  به رپــرس 
ڕایەڵکەیه کی پتەو، چڕ و ئاوەاڵ لە نێوان 
خــۆی و ئەنداماندا دروســت بــکات؟ ئایا 
ده توانێت که شوهه وایه کی سالم و دۆستانه  
به تایبه ت له  کاتی کۆبونه وه کاندا دروست 
بکات؟ ئایا له  دانی زانیاری و ئاگاداری 
له ســه ر بابه تــه کان بــه  هه مــوو ئه ندامــان 
به شــێوه یه کی بەرپرســانە و بێالیەنانه  کار 
ده کات؟ ئایــا لــه  دابه شــکردنی ئه رک و 
لێپرســینه وه کاندا دادپــه روه ره ؟ ئایا توانای 
ڕاگرتنی هاوســه نگی له  نێوان ئه نداماندا 
هه یــه ، یــا جیاوازی داده نــێ ؟ ئایا ڕۆحی 
هاوبیری و هاوکاری هه یه ؟ هه وڵ ده دات 
بــۆ دروســت کردنــی کولتــوری پێکــه وه  
ســازان؟ ئایا به رژه وه نــدی ڕێکخراوه که ی 
تاکــه که ســی  به رژه وه نــدی  له ســه ره وه ی 
 خۆیه تی ؟ ئایا توانای وه رگرتنی ڕه خنه ی 
هه یــه ؟ ئایــا بــۆ بردنه ســه ری زانیــاری و 

لێهاتوویــی خــۆی و ئه ندامه کانــی هه وڵ 
چاره ســه رکردنی  توانــای  ئایــا  ده دات؟ 
کێشــه کانی نــاو ڕێکخراوه کــه ی هه یه  یا 
هه ر سه رســه ره کی به  ســه ریاندا تێده په رێت 

و   زۆر پرسیاری تر.
پێوانه ی کرده وه

هه ڵســوکه وتی  ئاکامــی  پێوانه یــه   ئــه و 
به رپرســێکه لــه  ناو ڕێکخــراو دا که  ده بێته  

هۆکار بۆ: 
ـ زیادبوون و دڵخۆشبوونی ئه ندامان

ـ زیادبوونــی پاڵپێنــەر  یــان هــۆ و هــۆکار  
)ئه نگیزه ( بۆ کارکردن و به ره وپێشــبردنی 

ڕێکخراوه که 
ـ زیاتــر هه ســت بــه  به رپرســایه تی کردنی 

ئه ندامان
ـ که مبوونه وه ی کێشه کان

ـ هه بوونــی که شــوهه وای دۆســتانه  و ... 
هتد. 

ـ دەبێ هەڵوێست گرتن و کردەوە هاوتەریب 
بن و پێچەوانەی یەکتر نەبن. 

له و قۆناغه دا هه ر وه ک پێشــتر ئاماژه ی 
تــه واو  ئامانجه کانمــا ن  ده بــێ  پێــدرا 
بێــت  به شــێوه یه کیش  و  بێــت  دیاریکــراو 
کــه  ڕاهێنــه ر بتوانێــت کۆنتڕۆڵــی بکات 
بــۆ ئه وه ی بزانێــت له و مــاوه  دیاریکراوه دا 
ئامانجه که یــان پێــکاوه  یــا نــا ؟ ئه گه ر نا، 
بۆ و چه نده یان ماوه  تا به  مه به ست بگه ن. 
ئه گه ر ئامانجه که  ڕوون و کۆنکرێت بێت 
ئه وه  یارمه تیده ره  
بــۆ ئه وه ی وزه  و 
فێرخواز  توانای 
به فیــڕۆ نه ڕوات 
ڕاســتبینانه   و 
)ڕێئالیســتانه ( 
بــه   ده توانێــت 
و  مه به ســت 
نجه کــه ی  ما ئا
؛  ت بــگا
ئه گــه ر  بــه اڵم 
نــه ی  ا به پێچه و
بێــت  ئــه وه  
ببێتــه   له وانه یــه   
بــۆ  هــۆکار 
ئــه وه ی فێرخواز 
بــاوه ڕ  که متــر 
خــۆی  بــه  
و تواناکانــی بــکات و لــه  کۆتاییــدا بــۆ 
گه یشــتن به  مه به ســت، توشی دڵەڕاوکێ 

و دوودڵی بێت.
نموونه ی کاوه :

ئه گــه ر بگەڕێینه وه بۆ وتووێژه که ی نێوان 
کاوه  و ڕاهێنه ر.

ڕاهێنه ر: له  پێوه ندی له گه ڵ له رزینه که تدا 
حه ز ده که ی چ بگۆڕی؟

کاوه : حه ز ده که م کۆنتڕۆڵی ته واوم به سه ر 
له رزینه که مــدا هه بێــت، به شــێوه یه ک لــه  
کاتــی قســه کردنمدا وه ک کۆڕگێڕێک 

زۆر که م بێته وه  یا هه ر نه مێنێت.
کاتــی  تــا  ئه گــه ر  بــه اڵم  ڕاهێنــه ر: 
ئامانجــه ت  بــه و  نه توانــی  ســیمیناره که  

بگه ی، ئه وکات چ ده که ی؟
کاوه : چــار نییــه  و مــل ده ده م و ڕازی 
ده بــم به  له رزینه که م و هــه وڵ ده ده م نه بێته  
کوســپ بۆ قسه کردنم. زۆر شتی له وه ش 

خراپتر هه یه  له  پڕۆسه ی ژیاندا.
قۆناغی چواره م 

که رەسته کان: جێگره وه  )ئەڵترناتیڤ(
جێگــره وه ی  دۆزینــه وه ی  بــۆ  هه وڵــدان 
)ئەڵترناتیڤــی( باشــتر و پێشــکەوتووتر و 
که ڵکوه رگرتن له  که ره ســته  و پێداویســتی 
و  شــتێک  وه ده ســتهێنانی  بــۆ  له بــار 
و  گرنگــی  کارێــک،  ئه نجامدانــی 

تایبه تمه ندی خۆی هه یه  له و قۆناغه دا.
ئامانجــی  چ  ئامانجــه کان،  کاتێــک 
ئامانجــی کورتخایــه ن  درێژخایــه ن و چ 
دیــاری کــران ئــه و کات ڕاهێنــه ر ده بــێ 
هه وڵ بدات بۆ دانانی چه ند پالنی پوخته   
بۆ کارکردن و گه یشــتن به  ئامانجه کان. 
هه مــوو پالنه کان گرینگن بــه اڵم فێرخواز 
ده بــێ بۆخــۆی هه ڵبژێرێت که  کامه یانی 
پێ گرنگتره . مه به ست لێره دا زیره کتربوون 
و هه وڵدانــه  بــۆ ئــه وه ی گوشــار که متــر 
بێــت تــا زووتــر بــه  ئامانجه کــه ی بگات. 
بــه ر له هه ڵبژاردن باشــه ، فێرخواز بیر له و 

پرسیارانه  بکاته وه :
• ئاسانترین پالن کامه یه ؟

• پێــت وایــه  کامه یــان خۆشــتره  بــۆکار 
له سه رکردن؟

• کام پالن کورتتره  و زووتر به  ئامانجت 
ده گه یه نێت؟

• پێت وایه  ئه زموونت له  کامه یاندا باشتر 
هه یه ؟

• پالنێکــی باشــتر له وانــه ت پــێ شــک 
دێت؟

بــدرێ  هــه وڵ  ده بــێ  قۆناغــه دا  لــه و 
و  که ره ســته   کــۆی  وه ده ســتهێنانی  بــۆ 
پێداویستی و هه لومه رجی له بار بۆ ئه وه ی  
 )Effective( چاالکتــر و کاریگه رتــر

کار بکرێ بۆ گه یشتن به  ئامانج.
نموونه ی کاوه :

هه لومه رج: جێگره وه  
کاوه  و ڕاهێنه ره کــه ی پێکــه وه  بیرێکــی 
ژیرانــه  و ســه رده میانه یان دیتــه وه  کــه  له و 
پڕۆســه یه دا گه لێــک  ڕێگاچــاره  دیــاری 
کاتــه وه   تاقیــان  ده بــێ  کاوه   و  کــراوه  
بــگات.  ئامانجه کــه ی  بــه   بۆئــه وه ی 
ئامانجــی کاوه  ئــه وه  بــوو کــه  بتوانێــت 
وه ک کۆڕگێــڕ بۆ خه ڵکێکی زۆر قســه  
بکات بێ ئه وه ی بترســێت و ده ســت و الق 
و ده نگی بله رزێت. له و پڕۆســه یه دا ئه وان 
بیــر لــه  چۆنیه تی ناکه نه وه  به ڵکوو بیر له  

چه ندایه تی ده که نه وه .
ڕاهێنــه ر: ئه تــۆ ده توانی ئامــاژه  به  چه ند 
خــااڵن بکــه ی کــه  بــاش بــن بــۆ ئــه وه ی 
هــه ر  یــان  بێتــه وه   کــه م  له رزینه کــه ت 

نه مێنێت؟
کاوه : پێشنیاری من ئه وانه ن:

١. تــا ده توانــم خــۆم لــه  میکرۆفۆنه کــه  
دوور که مــه وه  بــۆ ئه وه ی که س گوێی له  

له رزینه که م نه بێت.
٢. بڵێم نه خۆشــم و به شداری سیمیناره که  

نه که م.
٣. هه ر له سه ره تاوه  که  ده ستم به  قسه کردن 
کــرد بڵێــم کــه  مــن تۆزێــک شــڵه ژاو یا 

په شۆکاوم.
حه بێکــی  ده ســتپێکردندا  پێــش  لــه    .٤
گــه وره   په رداخێکــی  یــا  هێمنکــه ره وه  
خواردنه وه یه کــی  )جــۆره   کۆنیــاک 
سه رخۆشــکه ره ( بخۆمه وه  بــۆ ئه وه ی زۆر 

هه ست به  نائارامی نه که م. 
په ســندی  و  بکه مــه وه   بیــر  ئه رێنــی   .٥
ده نگــم  کــه   بکــه م  ئــه وه   )قبوڵــی( 

ده له رزێته وه .
خــۆش  قســه یه کی  جــار  هێندێــک   .٦
لەســەر لەرزینەکەی خۆم بکه م بۆ ئه وه ی 
به شــداران پێبکه نــن و زۆر بیــر لــه  ده نگ 

له رزینی من نه که نه وه .
٧. باســه که م پێشــکه ش بکــه م و له  باتی 
ئــه وه ی بیــر لــه  شــتی خــراپ بکه مــه وه، 
 بیــری ئه رێنــی بکه مــه وه و بزانــم چ ڕوو 

ده دات.
٨. یان باشه ، وا بیر بکه مه وه  که  به شداران 
بابه ته کــه م  ناوه ڕۆکــی  لــه   بیــر  زیاتــر 

ده که نه وه  تا بیر له  له رزینه که م.
ڕاهێنه ر: ئه وانه  زۆر خاڵی سه رنجڕاکێشن 

که  ده توانی هه ڵیانبژێری.
ســه رنج بده ن : ڕاهێنه ر له  قۆناغی چواردا 
ڕه خنــه ی لــه  کاوه  نه گرت که  وتی خۆی 
نه خۆش ده کات، حه بێکی هێمنکه ره وه  یان 
په رداخێــک کۆنیــاک ده خواتــه وه . بــۆ؟ 
یه که م بۆ پاراستنی باوه ڕبه خۆبوونی کاوه  
و دووهه م بۆ ئه وه ی کاوه  له  باتی ئه وه ی 
به رگــری لــه  خــۆی بــکات لــه  به رامبه ر 
ڕه خنه کــه دا، هه وڵــی خــۆی بخاتــه  گه ڕ 
بــۆ باشــتر بیرکردنه وه  و دانــی بڕیارێکی 
گونجاو. ده یتوانی پڕۆسه که  ڕاگرێت. له  
قۆناغی پێنجدا دێینه وه  سه ر هه ڵسه نگاندن 
و گوڵبژێرکردنــی خاڵــه کان. له  کاتێکدا 
فێرخــواز نه یتوانــی باســی هێندێک خاڵ 
بــکات بۆ چاره ســه رکردنی کێشــه که ی، 
ده بــێ ڕاهێنــه ر بــۆ ئــه و کاره هانی دات . 
ئه گــه ر هــه ر به  هیچ شــێوه یه ک فێرخواز 
بیــری بــۆ هیچ خاڵێک نه چــوو، ڕاهێنه ر 
ده توانــێ باســی چه ند خــااڵن  بکات به اڵم 
لــه  هه مانکاتــدا ئــه وه  فێرخــوازه  که  ده بێ 
بڕیــار بدات کــه  کامه  له و خااڵنه  بۆ ئه و 

به که ڵکن.

حه وت قۆناغه کەی ڕاهێنه ری
  وێنەی ٢:٢ لە بەشی نۆهەمدا ئاماژەی پێدراوە.



٩ ژمارە ٧٧١ ، ٣ی ئاوریلی ٢٠٢٠

کەمپەینە مەدەنییەکان 
تاکەی دەتوانن یارمەتی دۆخی قەیراناوی کۆرۆنا بدەن؟  

خزمایەتیی زۆرداران

پەتــای  باوبوونــەوەی  لەگــەڵ 
کۆرۆنــا زۆرێــک لــە خەڵکــی 
نیشــتمانپەروەر،  مرۆڤدۆســت، 
دەوڵەمەنــد، بەتوانا و بەئەزموون، 
بــۆ  جۆراوجــۆرەوە  ڕێگــەی  لــە 
گــەڵ  لــە  بوونــەوە  ڕووبــەڕوو 
پەتــای کۆرۆنا قۆڵــی هیمەتیان 
هــەڵ ماڵی ووەخــۆ کەوتن هەتا 
بەڵکوو هەرچی زووتر ئەم دۆخە 
تێپــەڕێ. ئەم کەس و توێژانە بە 
هەمــوو توانــای خۆیانەوە هەوڵی 
خزمەت بە گەل و نیشتمانەکەیان 

دا.
زۆرێک لە الوانی خوێنگەرم لە 
گیانی خۆیان مایەیان دانا و شەو 
تــا بەیــان دەرمانــی دژەڤیــرووس  
و  شــەقام  لــە  باکتریایــان  و 
کۆاڵنــەکان دەپژاند و زۆر هەوڵ 
و تەقــەالی هەمەالیەنــی تریــان 
دەدا. بڕێــک لــە کەمپەینــەکان 
لــە بڕەپارەی ١٥٠ هەزار تمەنەوە 
بــۆ٢٥٠  هــەزار، یارمەتیــان بــە 
دەســت بنەماڵــە هــەژار و دەســت 

کورتەکان گەیاند و ... 
ئێســتا پرســیار ئەوەیــە کــە ئایــا 
کارو  ســەرەڕای  کەمپەینــەکان 
چاالکــی بێوچانی ئــەم ماوەیە، 
لەمــە زیاتــر دەتوانن بــەردەوام بن 
و بەم جۆرە لە ســەرپێ بمێننەوە؟ 
یان ئاخۆم ئەو کەســانەی کە لە 
ســەرەتاوە بە دڵگەرمی یارمەتی 
هــەروا  ئامــادەن  دەدا  ماڵییــان 
فیــداکاری بکــەن؟ ئایا ئەو الوە 
خوێنگەرمانەی کە تا ئەمڕۆ لە 
گیانیــان مایەیان دانــاوە ئامادەن 

بۆ خزمەتی زیاتر؟

مەال محەممەدی کۆیە )١٨٧٦ 
مــەالی  بــە  ناســراو   )١٩٤٣  -
گــەورە، زانا، ئەدیب و شــاعیری 

هەڵکەوتووی کورد دەفەرمێ:
جیهــان  زۆردارانــی  »هەمــوو 
خزمــن و هەمــوو زۆرلێکراوانیش 
خزمــن، زۆرداران بــە خزمایەتــی 
یەکتر دەزانن، بەاڵم زۆرلێکراوان 

بەو خزمایەتییە نازانن.«
لــە نێــو سیســتمە توتالیتێرەکاندا 
و  دەڕۆن  و  دێــن  مرۆڤــەکان 
هیــچ بایەخێکیــان بــۆ داناندرێ 
و زیاتــر وەکوو ئامــراز کەڵکیان 
لێوەردەگیــرێ. ئەوەی تا دۆینێ 
و تــا ئێســتاش وەک مرۆڤێکــی 
و  شۆڕشــگێڕ  دڵســۆز،  کارا، 
لێپرسراو چاوی لێ دەکرا، ڕەنگە 
بۆ ســبەی، بکەوێتە بەر غەزەبی 
نــاو  بیخەنــە  و  دیکتاتــۆرەوە 
چاڵەڕەشــەکانەوە و چارەنووســی 

بە تەواوی بگۆڕدرێ.
بەردەوامــی  بــە  وێنــەکان 
وێنــە  زۆر  دەکرێــن،  هەڵەچنــی 
الدەبڕێن و وێنەی تر دێنە جێیان، 

شــتێکی دیــار و حاشــاهەڵنەگرە 
تەنیــا  چاالکییانــە  ئــەم  کــە 
بــۆ ماوەیەکــی کاتــی دەتوانــن 
خــۆ  کــردەوەدا  مەیدانــی  لــە 
نیشــان بــدەن. چونکــوو هەمــوان 
بــە  کارانــە  ئــەم  کــە  دەزانــن 
حکوومەتــن.  ئەرکــی  گشــتی 
لــە ڕاســتیدا دەبــێ حکومــەت و 
بەرپرســان لــە وهــا حاڵەتێکدا بە 
مەســئولییەتەوە ئەرکــی خۆیــان 
لێقەومــاوان  بــە  خزمــەت  کــە 
وەئەســتۆ  کۆمەڵگەیــە،  و 
بەپێچەوانــەوە  بگرن.؛کەچــی 
بەاڵلێــدراوی  لــە  ئەوەیــە  ســەیر 
ئێمە، ئەوەی شوێن پەنجەی دیار 
نییــە و خۆی لەم کارگەلە نادا، 
دامودەزگاکانــی  و  حکوومــەت 
زۆر  خزمەتگوزارییــە.  بەنــاو 
بەداخــەوە دەســەاڵت تا ئێســتا نە 
قەیرانەکــەی بە جیدی وەگرتووە 
و نە یارمەتی خەڵکیشی داوە! 

بەرگــری  دەزانیــن،  هــەروەک 
لەگــەڵ  ڕووبەڕووبونــەوە  و 
بــە  پێویســتی  کۆرۆنــا  پەتــای 
هێــزی  و  دەســەاڵت  و  ســامان 
چەشناوچەشنی پۆشتە و پەرداخ 
هەیە، هەر بۆیە ملمالنێ لەگەڵ 
توانــای  لــە  قووڵــە  ئــەم دۆخــە 
گرووپــی بچــووک، کەمپەین و 

کەسانی خێرخوازدا نییە.
لێکدانــەوەی ئــەم بارودۆخــە ئەو 
ڕاســتییەمان بــۆ ئاشــکرا دەکەن 
کــە حکومەتی ئێران بە کەڵکی 
بــۆ  جێگــەی  وەرگرتــن  خــراپ 
ســەقامگیری ئەم دۆخــە نالەبارە 
نییــە  لەخــۆڕا  کــردووە.  خــۆش 
چاودێــران  لــە  کــەس  زۆر  کــە 
پێیــان وایــە کــە نیــزام بــۆ خۆی 
حــەزی لە هاوردەکردنی کۆرۆنا 

بــۆ چەنــد مەبەســتێکی تایبەت 
بــوو  گەرەکــی  یەکــەم  بــووە. 
هەتــا دەنگــی نــاڕازی خەڵکــی 
بــکا.  ســەرکوت  پــێ  ئێرانــی 
توانــی  ڕێگەیــەوە  لــەم  دووهــەم 
خەبەروباسی سەبارەت بە فڕۆکە 
ئۆکڕاینییەکــەی پێ داپۆشــێت. 
ســێهەم و لە هەمووی گرینگتر، 
کۆرۆنــاوە  بــە  مەزڵوومنمایــی 
بکا، هەتا بەشــکم ئــەو گەمارۆ 
ئابوورییەی کە پشتی شکاندووە 
لەســەر ســووک بکــرێ. دیــارە  
بەرپرسان لەم هەوڵەدا تا ڕادەیەک 
هێنــا.  بەدەســت  ســەرکەوتنیان 
ئێســتا وەک دەبینیــن نــە کــەس 
باســی ســندووقی ڕەشی فڕۆکە 
و بەهــای تاوانەکانیــان دەکا و 
نە کەســیش لە ترســی تووشبوون 
بە ڤایرۆســی کۆرۆنا دێتە ســەر 
شــیمانەش  هەروەهــا  شــەقام. 
دەکــرێ کــە لە داهاتوودا لە ژێر 
گوشــاری نێونەتەوەیی، بەشێکی 
زۆر لــەو پــارە و داراییانەی ئێران 
لــە الیــەن زلهێزەکانــەوە دەســتی 
بەسەردا گیراوە، ئازاد بکرێن.  

بــەاڵم بــا بگەڕێینــەوە بــۆ ســەر 
باسی کۆرۆنا:

جیهــان  واڵتانــی  زۆربــەی   
قەرەنتینــە  مەســەلەی  کــە 
ماڵــی  دابڕگــەی  لــە  خــۆ  و 
مێتــۆدی  کردووەتــە  خســتنیان 
ئــەم  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە 
پەتــا، تەنیا بــە ڕاگەیەندراوێک 
بەســەندەیان نەکــردووە و لە پێناو 
داواکاری لە کۆمەڵگەدا خۆیان 
بــە بەرپــرس دەزانــن. ئــەوان بــەر 
بــە  داواکارییەکانیــان  لەوەیکــە 
ڕای گشــتی بگەیەنن، ڕێوشوێن 
بژیــوی  ڕێگــەی  چۆنیەتــی  و 

خۆیــان  خەڵکــی  بــۆ  ژیانیــان 
ڕاســتیدا  لــە  کــردووە.  دیــاری 
ئــەوە  بارودۆخێکــدا  وەهــا  لــە 
حکوومەتەکانــن کە پێداویســتی 
ڕۆژانــە بــە دەســتی بنەماڵەکان 
بێــکاری  گرفتــی  دەگەیەنــن، 
چارەســەر دەکــەن و بــە شــێوازی 
بــۆ  داهاتەکانیــان  جۆراوجــۆر 

قەرەبوو دەکەنەوە. 
و  میدیــا  لــە  وەک  هــەر 
هەواڵەکانــدا دێتــە بەرچاومــان، 
لــە بڕێک لــە واڵتان، حکومەت 
بڕە پارەی بژێوی ژیانی خەڵک 
لــەم مــاوە قەیراناوییــەدا دەخاتــە 
ســەر ژومارە حەسێبەکانیان؛  بۆ 
نموونــە دەوڵەتی ئامریکا بۆ هەر 
بنەماڵەیەکــی دانیشــتووی ئــەو 
واڵتە ٣٠٠٠ دۆالر  )٤٨ میلیون 
بــۆ ســەر حەســێبەکەی  تمــەن( 
بــەڕێ دەکا، هەتــا هاوواڵتیــان 
بــە ئارامشــەوە لــە ماڵەکانیانــدا 
بمێننــەوە. لــە فەڕانســە بودجەی 
و  نەخۆشــخانە  بــۆ  تایبــەت 
پێرســۆنێل تەرخان دەکرێ، ژوورە 
لــەم  نەخۆشــخانە  تایبەتەکانــی 
کاتــە هەســتیارەدا  ٥ بەرانبــەر 
دەبنــەوە، دۆســیەی تێکڕای ئەو 
کەس و خەڵکانەی کە دەســتیان 
کێشــاوەتەوە  کاســپی  کارو  لــە 
ڕەوانــەی ئیــدارەی کار دەکــرێ 
تاکــوو لــە کاتــی دیاریکــراوی 
خۆیــدا بــڕە پــارەی مانگانــە بــە 
دەســتیان بــگا. هەروەها ئــەوە لە 
هەرێمی کوردستانیش بە چاوی 
خۆمــان دەبینین کە حکوومەتی 
ئــەم هەرێمە بچووکە چۆناوچۆن 
لە خزمەت هاوواڵتیانی خۆیدایە. 
بە کورتی کاتێک دەوڵەت بڕیار 
دەدا کــە دەبــێ خەڵــک لە ماڵ 

بمێننــەوە، دەبــێ بــۆ ئــەو داوایــە 
بژیــوی  بەرنامــەی  و  ڕێــدۆز 
خەڵــک دیــاری بــکا، ئەگینــا 
داواکارییەکــە نە دەچێتە خانەی 
جێبەجێ بوون و نە ڕووی یاسایی 

لە مەیدانی کردەوەدا هەیە.
 لــەم نێــوەدا تەنیــا حکوومەتــی 
جمهــووری ئیســالمی ئێرانــە کە 
خەڵکەکــەی بــە حاڵــی خۆیــان 
بێ شــەرمانە  و   کــردووە  ڕەهــا 
ڕادەگەیەنــێ کــە پێویســتی بــە 
یارمەتــی دەرەکــی نییــە! یان بە 
بــێ هیــچ پــالن و بەرنامەیەک 
ماڵەکانــدا  لــە  کــە  دەکا  داوا 

بمێننەوە.
دواییــدا  ڕۆژەی  چەنــد  لــەم   
دەنگۆیــەک بــاو بوویــەوە کــە 
پارەیەکــی   بــڕە  دەوڵــەت  گۆیــا 
٢٠٠ بــۆ  ٦٠٠ هــەزار تمەنــی 
بــۆ نزیکــەی ٣ میلیــون بنەماڵە 
فــەرز  وا  بــا  دەکا،  تەرخــان 
بکەیــن کــە ئــەم درۆیە ڕاســتە. 
باشــە بەڕاستی بەرپرســان بیریان 
خۆیــان  ڕۆژانــەی  خەرجــی  لــە 
نەکردۆتــەوە هەتــا بزانــن ئەم بڕە 
چەنــد  خەرجــی  بەشــی  پارەیــە 
دەکا؟  بنەماڵەیــەک  ڕۆژی 
بــە دڵنیاییــەوە ئــەم پــارە بەشــی 
ژەمەنانێکــی ســفرەی ڕەنگینــی 
بنەماڵــەی بەرپرســان ناکات! تۆ 
بڵێــی دەســەاڵتداران بــە ڕاســتی 
پێیــان وابــێ کــە تەنیا پــازدە لە 
سەدی خەڵکی ئێران کەمداهات 
یا بێکارن؟! یا مەبەستیان ئەوەیە 
کە یارمەتی ئەو کەســانە بکەن 
کە بۆ وەدەستهێنانی ژەمەنانێک 

سەر بخەنە ناو زبڵدانەکان. 
لــە  بــێ،  بیرمــان  لــە  ئەگــەر 
بــە  ئەحمەدی نــژاددا  ســەردەمی 

هــەر تاکێــک ٤٥ هــەزار تمــەن 
تەرخــان دەکرا، ئەگەر ئاوســانی 
بگریــن،  لەبەرچــاو  ئابــووری 
دەبــێ  ئەمــڕۆدا  لــە  حکومــەت 
یارانــەی خەڵــک بــە پێی یەک 
کەس بــۆ ٥٠٠ هەزار تمەن بەرز 

بکاتەوە.
ئەوەیکــە لــە ســەرەوە وتــرا تەنیــا 
بەشێکی بچووک لەو ئەرکانەن 
کە بەرپرســان و دەســەاڵتی ئێران 
لــە ئاســت داوای ڕەوای خەڵکی 
ئێــران خــۆی لــێ گێــل دەکــەن. 
هەروەها مێژووی پڕ لە شوورەیی 
دەســەاڵتی ئاخوندەکان ئەوەشــی 
ســەلماندووە کە ئــەوان بە چاوی 
ڕەعیــەت لــە خەڵــک دەڕوانن و 
هیــچ کات حــازر بــەوە نیــن کە 

پێملی داواکانیان بن. 
کۆمەڵگــەی  دەبــێ  کەواتــە 
ئێــران و خەڵکــی کوردســتان ئەو 
بزانــن کــە  بــاش  ڕاســتییە زۆر 
پاش کۆتایــی قەیرانی کۆرۆنا، 
نــاوی  بــە  پیســتر  قەیرانێکــی 
ئاخونــدی  دەســەاڵتی  قەیرانــی 
هەروا لە ئارادا ماوەتەوە کە دەبێ 
دەیــان کەمپەیــن و ڕێکخســتنی 
بۆ ســازمان بدرێ هەتا لە ناوی 

ببەن. 
پرســیاری کۆتایــی ئــەو بابەتــە 
ئەوەیە کە ئایا ئێستا کاتی ئەوە 
نەهاتــووە کــە خەڵــک دەنگــی 
ناڕەزایەتــی خۆیــان هەڵبڕن و بۆ 
دیفــاع لە مافەکانیــان، هاوکات 
کۆرۆنــا،  قەیرانــی  لەگــەڵ 
کۆتایــی بە قەیرانی دەســەاڵتی 
ئاخونــدەکان کە لــە هی کۆرۆنا 
نگریســتر و بێفــەڕ و شــوومترە، 

بێنن؟!

هاوڕێ سەرشیو

سندووس
دەبنــە  دوێکــە  شۆڕشــگێڕانی 
خیانەتکارانــی ئەمــڕۆ، بەاڵم لە 
هەر هەلومەرجێکدا دەبێ نیشــان 
بــدرێ کــە دۆخەکــە نۆڕماڵــە 
جێــی  لەســەر  شــتێ  هەمــوو  و 
خۆیەتی و بەباشی دەچێتە پێش.
بەاڵم لە پڕ »بەهاری پڕاگ«، 
یــان »بەهاری عەرەبی« خەویان 
لێ دەزڕێنێ و نیشــان دەدات کە 
هەلومەرجەکــە زۆریــش بــە دڵی 

دیکتاتۆر نییە.
»خەزەڵــوەر«ی  ڕاپەڕینــی 
ئەمساڵ، ڕێک گۆمی مەندی 
وەهمەکانــی دیکتاتــۆر و دەســت 
دیکتاتــۆری  پێوەندییەکانیــی  و 
دەکەوڵــێ  کێچــی  و  شــڵەقاند 
خســتن و سەلماندی کە ڕێژیمی 
ئیســالمی ئێــران چەنــدە الواز و 
بــە شــنەبایەکی  پووشئاســایە و 

فێنــک، داری لــە ســەر بەردی 
هەمــوو  حاڵــەش  بــەو  نامێنــێ. 
دیکتاتــۆر  چڵکاوخۆرەکانــی 
دیکتاتۆریــش  شەخســی  و 
دەیانهەویســت دۆخەکــە نۆڕماڵ 
و ئاســایی نیشــان بدەن و بۆ ئەم 
مەبەستە، دەستیان کرد بە درۆ و 

دەلەسەی سەیروسەمەرە.!!
لــە  دوبچێــک،  ئێلێکســاندێر 
»بەهــاری  گەورەڕێبەرانیــی 

١٩٦٨ی  ســاڵی  لــە  پــڕاگ« 
بیرەوەرییەکانیــدا  لــە  زایینــی، 
دەڵــێ: » ئێمــە فێــر کرابوویــن 
کە ڕێزێکــی زۆر لە قارەمانانی 
شــۆڕش بگریــن، بــەاڵم لە پڕێ، 
دار  لــە  و  دەکــران  چــارەڕش 
دەدران، لــە قوتابخانەکانــدا فێــر 
کرابوویــن کە بە گۆڕانی یەک 
شــەوەی بەرژەوەنــدی دیکتاتۆر، 

الپــەڕە پێوەندیدارەکانیــی کتێبــە 
بدڕێنیــن.«  دەرســییەکانمان 
)خاطــرات الکســاندر دوبچــک، 
نشــر  عظیمــا،  نــازی  ترجمــەی 

فروزان روز، ص ٤٧(
دەســەاڵتی  ژیــر  کۆمەڵــگای 
گشــت  پاوانخــواز،  سیســتمی 
کات لــە »دۆخــی هەســتیار و 
ئاوارتە«دا دەژی، بەاڵم دۆخەکە 
بــدرێ،  نیشــان  نۆڕمــاڵ  دەبــێ 
دۆخــی  دانــی  نیشــان  ئەرکــی 
نۆڕماڵیزاســیۆن دەکەوێتــە ســەر 
شــانی بەشــێک لــە چاالکانــی 
ڕووناکبیــران،  سیاســی، 

ڕۆژنامەنووسان و هونەرمەندانی 
گوێ لەمست.

تووندتریــن ڕەخنــەی مۆســکۆی 
ئــەوکات، لــە »واســاو هاوڵ« 
ئەوەبــوو کــە لــە بەرهەمەکانیدا 
ڕژاوە  تــێ  سیاســەتێکی  جــۆرە 
کە دژی »ئاســایی نیشــاندان« 
هــەر  نۆڕماڵیزاســیۆنە.  واتــە 
»بەهــاری  دوای  لــە  بۆیــە 

کڕێملیــن  کۆشــکی  پــڕاگ« 
لــە ڕووناکبیــران و چاالکڤانانی 
سیاســیی الیەنگــری خــۆی لــە 
ویســتبوو  چێکۆســڵۆڤاکیای 
کــە سیاســەتی نۆڕماڵیزاســیۆن 
بگرنــە بەر، سیاســەتی »هەموو 
شتێ وەک ماستی مەیو وایە و 
منیش لەوپەڕی بەختەوەریدام.«

گــەر نووســەر و ڕووناکبیرێکــی 
وەک واساو هاوڵ گەرەکی بێ 
ببێتە لەمپەڕ، بۆ نۆڕماڵیزاسیۆن 
دەبــێ  دۆخەکــە،  نیشــاندانی 
بکرێــن  قەدەغــە  بەرهەمەکانــی 
نۆکــەری  وەک  خۆشــی  و 

لــێ  بێگانــان چــاوی  و  ڕۆژاوا 
بکــرێ و لــە میدیاکانــدا وەک 
بناســێندرێ.  بێگانەپەرســت 
دەســەاڵتدار  جینایەتکارانــی 
ناتوانــن هــەم جینایــەت ئەنجــام 
بــدەن و هەم دۆخەکە بە نۆڕماڵ 
نیشان بدەن، چوونکە دیوی هەرە 
دزێویــان دەردەکــەوێ و تــەواوی 
ڕیسەکەیان دەبێتەوە خوری، هەر 

بۆیــە ئــەم ئەرکــە دەخەنــە ســەر 
شــانی هێندێک ڕۆژنامەنووس، 
هونەرمەنــد و چاالکی سیاســی 
کە شوێنکەوتەی سیاسەتەکانی 
خۆیانــن. ئــەوان دەبێ بە جیهانی 
نیشــان بــدەن کــە بەپێچەوانــەی 
ئەو چارەڕەشییەی نەیاران باسی 
دەکــەن، دۆخەکە فرە نۆڕماڵ و 

ئاساییە.
هــەر بۆیــە دەبــێ نیشــان بــدرێ 
پێشــوودا  سیســتمی  لــە  کــە 
سەیروسەمەرە  تاریکەســەالتێکی 
بــە  ئیمــڕۆ  و  هەبــووە  بوونــی 
کەموکوڕییەکانییــەوە،  هەمــوو 
لــە داهاتــووی نادیار فرە باشــترە 
و ئــەوەی نابــێ تێکچــێ و لــە 
ســەرووی گشــت پرســەکانەوەیە، 
بابەتێکە لە ژێر ناوی ئەمنییەت!!
توتالیتێــر،  حکومەتــی 
ڕۆماننووس، شــاعیر، فیلمســاز، 
و  ڕۆژنامەنــووس  هونەرمەنــد، 
تەنانــەت زیندانیــی تایبــەت بــە 
خــۆی هەیــە، کــە وێــڕای ئــەو 
هەموو ناکۆکــی و دژایەتییەی 
لەســەر پشــکخوازیی بــە یەکەوە 
هەیانــە، لــە ســەر ئــەو ئامانجــە 

چەپەڵە کۆکن کە:
»بارودۆخەکــە زۆر نۆڕماڵــە و 
هیــچ گیــر و گرفتێــک بوونــی 
نییە و ئەو سیستمە زۆر پاک و 

پیرۆزە و دەبێ بمێنێتەوە.«

جینایەتکارانی دەسەاڵتدار ناتوانن هەم جینایەت ئەنجام بدەن و هەم دۆخەکە بە نۆڕماڵ 
نیشان بدەن، چوونکە دیوی هەرە دزێویان دەردەکەوێ و تەواوی ڕیسەکەیان دەبێتەوە خوری، 

هەر بۆیە ئەم ئەرکە دەخەنە سەر شانی هێندێک ڕۆژنامەنووس، هونەرمەند و چاالکی سیاسی کە 
شوێنکەوتەی سیاسەتەکانی خۆیانن. ئەوان دەبێ بە جیهانی نیشان بدەن کە بەپێچەوانەی ئەو 

چارەڕەشییەی نەیاران باسی دەکەن، دۆخەکە فرە نۆڕماڵ و ئاساییە



  ژمارە ٧٧١ ، ١٥ی خاکەلێوەی ١٠١٣٩٩

١٢ی مانگی خاکەلێوە، ساڵڕۆژی 
داســەپاندنی ڕێژیـــمێک بەنــاوی 
کۆماری ئیسالمی بەسەر گەالنی 
له مه وبــه ر  ســاڵ   ٤١ ئێراندایــە. 
لــە وەهــا ڕۆژێکــدا دارودەســتەی 
»خومەینــی« ده ســتیان به ســه ر 
دەســکەوتەکانی شۆڕشــی ساڵی 
٥٧دا گــرت و لە شــانۆگەرییەکدا 
ده ســه اڵتی  ڕێفرانــدۆم   بەنــاوی 
جەهــەل و خورافە و ســەرکوتییان 
ســەپاند. واڵتــەدا  ئــەم  بەســەر 
ڕۆژی ١٢ی مانگــی خاکەلێــوەی 
ســاڵی ٥٨، لــە حاڵێکــدا هێشــتا، 
دوو مانــگ به ســه ر ســەرکەوتنی 
تێنەپەڕیبــوو  خەڵــک  ڕاپەڕینــی 
و خەڵــک بــە تــەواوی ناوه ڕۆكــی 
ئیدئۆلوژیکــی  بیــروڕای 
داگیرکەرانــی  کۆنەپەرســتانەی 
کــە  نەناســیبوو،  شۆڕشــیان 
بــە  خومەینــی  دارودەســتەی 
دروشــمی،  »کۆماری ئیســالمی 
نە یەک وشه  زیاتر و نە یەک وشه  
کەمتر«، خەڵکیان ناچار دەکرد کە 
لــە نێــوان دوو بژاردەی » ئەرێ 
و نــا« دا یەکێکیــان هەڵبژێــرن.
لــەو کاتــەدا حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێــران لــە بڕیارێکی 
ڕێژیمــی  ڕێفراندۆمــی  مێژووییــدا 
بایکــۆت  ئێرانــی  ئیســالمیی 
قورســی  ›‹نا‹‹یەکــی  و  کــرد 
بــە ڕێژیمــی تــازە بــە دەســەاڵت 
وت. ئێــران  گەیشــتووی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
ئێران بەهۆی نادێموکراتیکبوونی 
ئەم ڕێفراندۆمە و هەروەها ناڕوونی 
لە ناوەرۆکی کۆماری ئیســالمیی 
دابینکردنــی  لەهەمبــەر  ئێــران 
بــە  دانپێدانــان  و  دێموکراســی 
مافەکەنــی گەالنــی ئێــران، ئەم 
کــرد. بایکــۆت  ڕێفراندۆمــەی 
لەگــەڵ  دیمانەیەکــدا  لــە 
بەڕێز‹‹سەالم ئیســماعیل پوور‹‹ 
دێموکراتــی  حیزبــی  کادری 
کوردستانی ئێران ئەم بابەتەمان 
خستووەتە بەرباس کە سەرنجتانی 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

- ئایــا لــە ڕوانگــەی زانســتی 
ڕێفراندۆمــەی  ئــەو  سیاســییەوە 
کە ڕێژیمی ئیســامیی ئێران لە 
خاکەلێوەی ساڵی ٥٨ بەڕێوەی 

برد ڕێفراندۆم بوو؟
ڕێفرانــدۆم یان گەڕانەوەی ڕاســتەوخۆ بۆ 
دەنگــی خەڵک یەکێک لە شــێوازەکانی 
سیســتمە  لــە  سیاســی  بەشــداریی 
نزیکتریــن  بــە  کــە  دێموکراتیکەکانــە 
ڕێگای شوێندانەریی کۆمەاڵنی خەڵک 
لەســەر سیســتم و یاســاکانی بەڕێوەبردنی 
بەڕێوەچوونــی  لــە  دادەنرێــت.  واڵت 
ڕێفراندۆمێکــی  ســەرکەوتووانەی 

ڕاســتەقینەدا چەنــد فاکتــەری گرینگ 
ڕۆڵ دەگێــڕن کە الوازی و کەموکوڕی 
لــە هــەرکام لــەو خااڵنــەدا دەبێتــە هــۆی 
بەتاڵبوونــی ناوەرۆکــی ئــەو پڕۆســەیە و 

ناتەبایی لەگەڵ ناوەکەی.
ســەرەکیترینی ئەو فاکتەرانــە بریتییە لە 
بوونی بەســتێن یان کەشی دێموکراتیک 
هەمــوو  بتوانــێ  کــە  سیســتمێک  یــان 
ســتاندارد  ڕێفراندۆمێکــی  مەرجەکانــی 
لــە قۆناغــی ئامــادەکاری تــا کۆتایــی 
دەنگــەکان  ژماردنــی  واتــە  پڕۆســەکە 
و  دەنگــدان  ئاکامــی  ڕاگەیاندنــی  و 
ملکەچبــوون بەرانبەر بــە دەنگی خەڵک 
ڕەچاو بکات. لە ئێرانی ئەو سەردەمەدا و 
هەتا ئێســتاش وەها سیســتمێک لە ئارادا 
نەبــووە و قــەت ڕێگــە نەدراوە بەســتێن بۆ 
بەڕێوەچوونــی  وەدیهێنانــی مەرجەکانــی 

ڕێفراندۆمێکی ڕاستەقینە بڕەخسێت.
خاڵی دیکە ڕێگەخۆشکردن بۆ بەشداریی 
هەموو تاک و پێکهاتەکانی کۆمەڵگایە. 

بــۆ نموونــە ئەگەر بەشــێک لــە واڵت بە 
هــەر هۆیەک لــە دۆخی نائاســاییدا بێت 
و خەڵکی ئەو ناوچەیە نەتوانن بەشــداری 
بکــەن، ڕەوایی دێموکراتیکی پڕۆســەکە 
دەچێتە ژێر پرســیار. ئێمە دەزانین کە لەو 
کاتــەدا لــە کوردســتان و چەنــد ناوچەی 
ئێــران دۆخــی نائاســایی و تەنانەت شــەڕ 
و کوشــتار و کاولــکاری لەئــارادا بــوو و 
بەســتێن بۆ بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم لەبار 

نەبوو. 
خاڵــی دواتــر لــە ڕاســتیدا شــەفافیەت و 
پڕۆســەکەدایە؛  کــۆی  لــە  ڕاســتبێژی 
پێشــنیارێک  کــە  کاتــەوە  لــەو  واتــە 
ئامــادە دەکرێــت تا کاتێک کــە دەخرێتە 
بــەردەم کۆمەاڵنــی خەڵــک و دواجاریش 
ڕاگەیاندنــی ئاکامــی ڕێفرانــدۆم، دەبــێ 
نــاوەرۆک و ئامانــج و ئاکامــی هەرکام 
لە بژاردە یا پێشنیارەکان بۆ خەڵک ڕوون 
بێــت. لە حاڵێکدا کە بێجگە لە چەمکی 

ناڕوونــی »کۆمــاری ئیســالمی« -کــە 
نــاوەڕۆک، ئامانج و ئاکامی بۆ خەڵک 
ناڕوون بوو- ڕێگە نەدرا هیچ بژاردەیەکی 

دیکە بخرێتە بەر دەنگی خەڵک.
خاڵــی دیکە لــەو پێوەندییــەدا ئازادبوونی 
بــژاردە  دیاریکردنــی  لــە  خەڵــک 
پێشــنیارکراوەکانی ڕێفراندۆمدایــە، واتــە 
ناکــرێ هــەر لــە خــودی پێشــنیارەکەدا 
خۆســەپاندن و بەرتەســککردنەوە هەبێــت. 
کاتێــک کــە سیســتمێکی سیاســی لــە 
یەکەم هەنگاودا پێش بە ئیرادەی ئازادی 
خەڵک بۆ داڕشــتنی پرسیارەکە بگرێت، 
دەردەکەوێت کە ئەو سیســتمە سەالحیەت 
ڕێفراندۆمــی  بەڕێوەبردنــی  ویســتی  و 
ڕاســتەقینەی تێدا نییــە و تەنیا دەیهەوێ 
بــە  ســیما و ڕواڵەتێکــی دێموکراتیــک 

ڕەوتی خۆسەپاندن بدات.
خاڵی دیکە بۆ ئەوەی کە بزانی سیســتم 
دەنگــدەران  لەگــەڵ  ڕادەیــەک  چ  تــا 
دەپارێزێــت،  دەنگەکانیــان  و  ڕاســتگۆیە 
بێالیەنــی  چاوەدێرانــی  بــە  ڕێگــەدان 
نێودەوڵەتــی بــۆ چاوەدێریکــردن بــە ســەر 
دەنگداندایە کە دەســەاڵتی دوای شۆڕش 
ڕێــگای بــەوەش نــەدا. کۆی ئەم باســانە 
نیشــان دەدات کە ئەو ڕێفراندۆمە لە واتا 
و ناوەڕۆکــی ڕێفراندۆمێکی ڕاســتەقینە 

بەتاڵ بووە.

- فــەزای ئەو ســەردەمە چۆن 
بــوو و هــۆکارەکان چ بــوون کە 
دەوڵەتی کاتی خۆمەینی بەپەلە 
خاکەلێــوەدا  مانگــی  لــە  بــوو 
شــانۆی ڕێفراندۆم بەڕێوە ببات، 

بێ ئەوەی کە خەڵک ناوەڕۆکی  
بــۆ  باشــی  بــە  ڕێژیمــەی  ئــەو 

دەرکەوتبێت؟
ســەرکەوتنی  ســەرەتای  قۆناغــی 
زاڵبوونــی  قۆناغــی  شۆڕشــێک،  هــەر 
و  شــایی  هەســتی  و  تۆتالیتاریــزم 
کاریگەریــی  تۆخبوونــی  و  ســەرکەوتن 
دەسەاڵتگەیشــتوو  بــە  تــازە  ڕێبەرانــی 
لەســەر هەســتی کۆمەاڵنــی خەڵکە. لەم 
قۆناغــەدا کــە تــاک و داخوازییەکانــی 
تــاک کەمتریــن ئاوڕیــان لــێ دەدرێتەوە، 
باشترین دەرفەت بۆ ڕێبەرانی هەلپەرەست 
دەڕەخســێت  دروشــمچی  و  تۆتالیتێــر  و 
کــە ســواری شــەپۆلی هەســتی جەماوەر 
بــن و بەرنامەکانــی خۆیــان بــە شــێوەی 
جێگیــر  پالنداڕێــژراو  و  سیســتماتیک 
بکــەن. ئەم قۆناغە بە شــێوەی سروشــتی 
دوای ماوەیــەک بەرەبــەرە هێــور دەبێتــەوە 
و خەڵــک لــە جیاتــی شــایی گێــڕان و 

پاڵپشــتیی ڕەها لە ڕێبــەران، دەکەونە بیر 
ئــەو مــاف و ئامانجانــەی کە شۆڕشــیان 
و  داخــوازی  ڕووی  واتــە  کــردوون،  بــۆ 
چاوەڕوانییەکانیان دەکەنە دەسەاڵتدارانی 
ئێرانیــش  تااڵنکەرانــی شۆڕشــی  نــوێ. 
نزیکــدا  داهاتــووی  لــە  کــە  دەیانزانــی 
دەبــێ بــەرەوڕووی ئــەم قۆناغــە ببنــەوە. 
هــەر بۆیە خومەینی کە نەیدەویســت کار 
بگاتــە قۆناغی هێوربوونەوەی دۆخەکە و 
عەقانیەت و لۆژیکی سیاسی و مەدەنی 
جێــگای کەفوکوڵــی هەســتی خەڵــک 
بگرێتــەوە، بــەو ئەنجامــە گەیشــتبوو کە 
دەبێ بە زووترین کات خەونی لەمێژینەی 
ئاخوندەکان واتە حکوومەتی ئیسالمی لە 

یاسادا جێگیر بکات. 

- ســەرەڕای ئەوەی کە حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران و 
چەندیــن الیەنی سیاســیی دیکە 
لە ئێرانــدا ئــەو ڕێفراندۆمەیان 
 ٪٩٨ ئایــا  کردبــوو،  بایکــۆت 
ڕێژیــم  کــە  ئەرێنــی  دەنگــی 
ڕێژەیەکــی  دەکات،  ئیدعــای 

دروستە؟
بە سەرنجدان بەو خااڵنەی کە باسمان کرد، 
دەکرێ بڵێین پرسیاری سەرەکی لێرەدا ئەوە 
نییە کە داخۆ ئاکامی ڕاگەیەندراو لەسەر 
بنەمای ڕاســتییەکان بووە یا نا. چوونکە 
بەپێــی پێــوەرەکان، ڕێفرانــدۆم لە کاتێکی 
نەگونجاو و هەلومەرجێکی نادێموکراتیکدا 
بەڕێــوە چوو و ڕێژیــم لە هەموو میکانیزم 
و گوشــارێک بــۆ ترازاندنــی ڕێفراندۆم لە 
ڕێڕەوی دێموکراســی کەڵکی وەرگرتبوو. 

لــە وەهــا دۆخێکــدا لۆژیکی نییــە ئەگەر 
چــاوەڕێ بیــن سیســتمێک کــە هەمــوو 
ئامادەکارییەکــی نــاڕەوای بــۆ دەرهێنانی 
وەاڵمــی خوازراوی خۆی لە ســندووقەکان 
کردووە، ڕێگە بدات دەنگی ڕاســتەقینەی 

خەڵک لە سندووقەکان بێتە دەرەوە.
لــە الیەکــی دیکەوە، ئەگەر ئەو ڕاســتییە 
لــە بەرچاو بگرین ئیدی ڕێژەی دەنگدەران 
ئیســالمی«  بــۆ کۆمــاری  بــە »بەڵــێ 
بایەخــی خۆی لە دەســت دەدات. نموونەی 
ئــەو هەڵبژاردنانــە لە سیســتمە تۆتالیتێر و 
نادێموکراتیکەکانــدا کەم نییە کە ڕێژەی 
نزیــک لــە تــەواوی دەنگدەران بــە ڕواڵەت 
دەنگیــان بە بژاردەی دەســەاڵت داوە، بەاڵم 
پــێ  دێموکراتیکیــان  پێناســەی  ناکــرێ 

بدرێت. 
ئەوە ســەرەڕای ئەو ڕاســتییەیە کە ئەگەر 
لــە  چــاو  گەورەتــردا  پانۆرامایەکــی  لــە 
کۆمــاری  تەمەنــی  هەڵبژاردنەکانــی 

ئیســالمی بکەیــن بۆمــان دەردەکەوێ کە 
دزینــی دەنــگ، پڕکردنــی ســندووق و... 
ئاســاییترین هەڵســوکەوت لــە کولتــووری 
سیاسیی ئەو ڕێژیمەدا بووە و ڕێفراندۆمیش 

بەدەر لەو ڕێسایە نەبووە.

- ئایــا ئــەو کەســانەی کــە لــە 
کۆمــاری  بــە  دەنگیــان  ئێــران 
ئیســامی دا لە ڕوویی ئاگاییەوە 

بوو یان نا؟
وەک بــاس کــرا، لــە کاتــی ڕێفراندۆمدا 
»کۆمــاری ئیســالمی« بۆ خەڵک تەنیا 
چەمکێک بوو کە ناوەڕۆکی بە فەرمی 
پێناســە نەکرابــوو. خەڵــک دەیانزانــی کە 
ســەڵتەنەتیان نــاوێ و حکوومەتی داهاتوو 
دەبــێ کۆمــاری بێــت. ئیســالمیش وەکوو 
ئایینــی زۆرینەی ڕەهای خەڵک، هێشــتا 
لە بواری فەرمانڕەواییدا تاقیکارییەکی لە 
ســەردەمی مۆدیڕندا پێشکەش نەکردبوو و 
خەڵــک تەنیا لە تریبۆنە مەزهەبییەکانەوە 
بیســتبوویان کە حکوومەتی پێغەمبەر یان 
خولەفــا جۆرێــک یۆتۆپیــا و کامڵتریــن 
بــێ  حکوومەتێکــی  سەرچەشــنی 
کەموکــوڕی بــووە. هەر بۆیە حکوومەتی 
دینی بەشــێک لە پیرۆزییە ئایینییەکانی 
شــا-خودایی  کولتــووری  بــوو.  خەڵــک 
دیرینــی ئێرانییەکانیــش یارمەتیدەر بوو بۆ 
ئــەوەی کــە حکوومەت لە باوەڕەکانی ئەو 
خەڵکــەدا خاوەنــی ســەرچاوەیەکی ڕەوایی 
ئاســمانیش بێــت. هــەر ئــەو کولتــوورە و 
نائاگایــی خەڵــک ببــووە هــۆی ئــەوەی 
بەهێزتریــن  وەکــوو  ئاخونــدەکان  کــە 
بتوانــن  کۆمەڵــگا  سیاســیی  تریبۆنــی 

تەبلیــغ بۆ »کۆماری ئیســالمی« وەکوو 
ئاســمانی  حکوومەتێکــی  سەرچەشــنی 
بکــەن و  بــێ کەموکــۆڕی  زەوینیــی  و 
بیــرورای خەڵــک بەالڕێدا ببــەن و نەهێڵن 
ڕۆشــنگەریی پێویســت لەســەر ناوەرۆکی 
وەهــا دەســەاڵتێک بکرێــت و زۆرینــەی 
خەڵک لە ژێر کاریگەریی ئەو ناڕوونییەدا 
بچنە ســەر ســندووقەکان و سۆزی ئایینی 

جێگای عەقانیەت بگرێتەوە.
گومــان لــەوەدا نییــە کــە تەنیا بەشــێکی 
کــەم لەو خەڵکە هەبوون کە تەنانەت پاش 
ئاگاداربــوون لــە ناوەرۆکــی ڕاســتەقینەی 
ئیدئۆلۆژیی ڕێژیمیش ئامادە بوون دەنگ 
بــە کۆمــاری ئیســالمی بــدەن. ئەوانــەش 
بەرهەمــی نەزانییەکــی قــووڵ بــوون کــە 
بەهۆی ســەدان ســاڵ تەڵقینــی مەزهەبیی 
ئاخونــدەکان ببووە بەشــێک لە کولتووری 
خەڵکــی  کۆمەاڵیەتیــی  و  سیاســی 

ناوچەکانی ناوەڕاستی ئێران.

سەالم ئیسماعیل پوور:
 

بزووتنەوەی سێکۆالر، دێموکراتیک و نەتەوەیی لە کوردستان، 
ڕێگەی نەدا خەڵک بکەونە داوی 

ئیدئۆلۆژیی کۆنەپەرەستانەی دەسەاڵتدارانی تاران 

دیمانە: ڕەحمان سەلیمی

-بەشــداری نەکردنــی خەڵکی 
ڕێبەرایەتــی  بــە  کوردســتان 
حیزبی دێموکــرات هەتا چەندە 
پەیوەنــدی بە هێرشــی ڕێژیم بۆ 

سەر کوردستان هەبوو؟
شــێوە  بــەو  ســەر کوردســتان  بــۆ  هێــرش 
دڕندانەیە لە ســەرەتای شۆڕشــێکدا کە بە 
کۆمەڵێــک دروشــمی وەک »ئــازادی« 
ســەر کەوتبوو، کاریگەریی زۆری لەســەر 
هەڵوێستی خەڵک بەرانبەر بە حکوومەتی 
تازە بە دەسەاڵتگەیشتوو هەبوو. لە بیرمان 
نەچێت کە نەورۆزی خوێناویی سنە تەنیا 
چەنــد ڕۆژێک پێش ڕێفرانــدۆم بوو. واتە 
ڕێژیمێک کە هێشتا چلەی لەدایکبوونی 
تێپــەڕ نەکردبوو، لە الیەکەوە خەریک بوو 
تراکتــی بــۆ ڕێفرانــدۆم بــاو دەکــردەوە و 
لــە الیەکــی دیکەوە بە فانتــۆم و تۆپخانە 
هێرشــی دەکردە سەر شارەکانی کوردستان 
و بە دەربڕین و هەڵسوکەوتی دوژمنکارانە 
کەشــی سیاســیی کۆمەڵگای ئێرانی بۆ 
ڕەواییــدان بــە قەاڵچۆکرنی کــورد ئامادە 
پێچەوانــەی  بــە  لــە کوردســتان  دەکــرد. 
بزووتنەوەیەکــی  دیکــە،  ناوچەکانــی 
نەتەوەیــی  و  دێموکراتیــک  ســێکۆالر، 
کۆمەڵــگای  کولتــووری  هەڵقــواڵوی 
کوردســتان هەبــوو کــە ڕێگــەی نــەدەدا 
ئیدئۆلۆژیــی  داوی  بکەونــە  خەڵــک 
کۆنەپەرەســتانەی دەســەاڵتدارانی تــاران و 
لە نەزانیی کارەساتباریی کۆمەڵگای ئەو 
سەردەمەی ئێراندا بتوێنەوە. ئەو بزووتنەوەیە 
خەڵکــی تێگەیاندبــوو کــە ڕێفرانــدۆم بــۆ 
سەپاندن و ڕەواییدان بە ڕێژیمێکە کە لە ژێر 
دەمامکی یاسادا هەوڵ بۆ قەاڵچۆکردنی 
کــورد دەدات. هەربۆیــە کاتێــک کە داوا 
دەکرێ رێفراندۆم بایکۆت بکرێ، خەڵک 
لــەو  پێشــوازی  بەربــاو  شــێوەیەکی  بــە 

بانگەوازە دەکەن.

- ئــەو هێــز و الیەنانــەی کــە 
بایکۆتی ڕێفراندۆمیان لە الیەن 
حیزبــی دێموکراتەوە مەحکووم 
دەکــرد، ئایا لــە ئێســتادا واقیع 
بینــی و دوورئەندیشــی حیزبــی 
دەرکەوتــووە  بــۆ  دێموکراتیــان 
و خۆیــان لــە کوێــی هاوکێشــە 

سیاسییەکاندان؟
بەشــێک لــەو هێزانــە دواتــر کاتێــک کە 
جووخەکانــی  پەالمــاری  بــەر  کەوتنــە 
کوشــتاری ڕێژیم، ناچار بوون پەنا بهێننە 
کوردســتان و لە ژێر ســێبەری ئەمنیەت و 
ئازادییەکــدا کــە بزووتنــەوەی کوردســتان 
پێکی هێنابوو بحەسێنەوە یان بە یارمەتیی 
حیزب خۆیان بگەیەننە واڵتانی ڕۆژئاوایی 
و بەشێک لەوانە بەرەبەرە توانەوە و الواز و 

پەرشوباو بوون.
بەاڵم سەرەڕای ئەو الوازییەش، لووتبەرزی 
و شۆڤینیزمی هێندێک لەوانە بۆتە هۆی 
ئەوەی کە ئامادە نەبن دان بەو ڕاســتییەدا 
بنێــن کــە لــەو قۆناغــەدا تووشــی هەڵە و 
تەنانــەت خەیانــەت بوونە و پشــتی حیزبی 
دێموکــرات و بزووتنــەوەی کوردیــان لــەو 
قۆناغــە هەســتیارەدا چۆڵ کــردووە. ئەوان 
هەڵەیــان  دەزانــن  کــە  ئــەوەی  ســەرەڕای 
کــردووە، نایانهــەوێ دان بــەوەدا بنێــن کــە 
بزووتنــەوەی کوردســتان هــەر لــەو کاتــەوە 
لــەوان تێگەیشــتووتر و پێگەیشــتووتر بــووە 
پرســی  چارەســەری  بــۆ  ڕێکارەکانــی  و 
ئێــران،  دێمۆکراتیزەکرنــی  و  نەتەوایەتــی 

واقیعبینانەتر لە سیاسەتی ئەوان بووە. 
قبووڵکردنــی ئــەو ڕاســتییە دەبێتــە هــۆی 
ڕۆڵــی  بــە  دان  بــن  ناچــار  کــە  ئــەوەی 
پێشەنگایەتی و ڕێبەریی حیزبی دێموکرات 
و گونجاوبوونی ڕێکارەکانی بۆ داهاتووی 

ئێراندا بنێن. 
شــۆڤینیزمی  کــە  بابەتێکــە  ئــەوەش 
لێــی  هەمیشــە  ئێرانــی  مەزنیخــوازی 

دەسڵەمێتەوە.



١١ ژمارە ٧٧١ ، ٣ی ئاوریلی ٢٠٢٠

لــە نێــو هــەر گــەل و نەتەوەیەکــدا هــەن 
کەس یان کەسانێک کە لە بڕگەیەکی 
هەســتیاری مێژوویی لــەڕووی ناخی پڕ 
گڕوتینیــان و ئاوەزمەندانە هەڵوێســتێک 
دەگرن کە دەبێتە وانەیەک بۆ لێفێربوون؛ 
لەنێــو گەلی کوردیشــدا زۆر بوون و کەم 
نیــن مرۆگەلــی لەم چەشــنە کە بەهۆی 
هەڵوێســتە بەلەهەنگەکانیــان بەرامبەر بە 
ســەختییەکانی شــۆڕش، نەتەنیا بوونەتە 
سیمبۆل و ئۆستوورە بۆ نەتەوە و نەوەکانی 
دواتریان بەڵکوو بوونەتە چاوگی ئیرادەی 
گەلێ مرۆڤی شۆرشــگیڕ کە نەخشــیان 
هەبووە لە ڕووداوەکانی سەردەمی خۆیان؛ 
تەنانەت بوونەتە بەشێک لە فەرهەنگ و 
کلتــووری زارەکی نەتەوەکەیان و نەســڵ 
لــەدوای نەســڵ وەک هێمــای بەرخۆدان 
و شــۆرش و بەرەنــگاری ناســراون. لــەم 
ڕاســتایەدا بۆ کورد شــانازییەکە دووقاتە 
جوامێرانــی  لــە  جیــا  ئەوەیکــە  لەبــەر 
نەتەوەکەمــان ئێمــە خاوەنــی کۆمەڵێک 
چیاباوەڕیــن  ئیرادەپۆاڵیینــی  شــێرەژنی 
کــە بەرگــی شۆرشــگێڕییان لــە بــااڵی 
ڕەنگــە  کــردووە.  ڕازاوەتــر  گەلەکەمــان 
ناوهێنانی هەموو ئەو شێرەژنانە کارێکی 
ئاســان و مومکیــن نەبێــت بــەاڵم لێــرەدا 
ئامــاژە بــە شــێرەژنێکی کــورد دەکەین و 
گێڕانەوەیەکی مێژوویی لە ســەردەمێکی 
گەلەکەمــان  مێژوویــی  هەســتیاری 

دەهێنینەوە بەرچاو. 
شــێرژنەکەی  خانــم،  »زێڕوەشــان« 

سەردەمی کۆماری کوردستان
گێڕانەوەیەکیــدا  لــە  موکریانــی  هێمــن 
بەلەهەنگــی  هەڵوێســتی  بــە  ســەبارەت 
»زێڕوەشــان« خانــم کــە ناوبــراوی کردە 
بــووە  و  خەبــات  مەیدانــی  شــێرەژنێکی 
و  خۆڕاگــری  و  ئازایەتــی  ســیمبۆلی 
شۆڕشــگێڕی بــۆ ژنانــی کوردســتان و 
تەنانەت بووە بەشێک لە پەند و چیرۆکە 

نەتەوەییەکانی کوردستان، دەڵێ:
»بەیانییەکــی ســاردی زســتانی ســەقز 
بوو،کاتــێ خەڵــک لە مــاڵ وەدەرکەوتن 
چ ببینــن؟! کافــر نەبینێ، یازدە ســێدارە 
چەقیبــوو، یــازدە ڕۆڵــەی نەبــەز، یــازدە 
پیــاوی  یــازدە  کۆڵنــەدەر،  قارەمانــی 
هەاڵوەســرا  پێــوە  کوردیــان  تێکۆشــەری 
بــوون. بەشــی زۆری ئــەم شــەهیدانە لــە 
عەشیرەتی پێشکەوتوو و نیشتمانپەروەری 
بەگــزادەی فەیزواڵبەگی بوون کە مێژوو 
شــاهیدە ئــەم عەشــیرەتە لــە پێکهێنانــی 
و  کوردســتان  دێمۆکڕاتــی  حیزبــی 
دامەزراندنــی کۆمــاری کوردســتاندا چ 
نەخشــێکی گــەورە و بەرچــاوی هەبــووە.
لــە نێــو ئــەم شــەهیدانە دا ئەحمەدخانــی 
بــرا  دوو  و  بەگــزادان  مەزنــی  فاروقــی 
نۆجوانەکــەی دەبینران کــە هێندە لە مێژ 
نەبــوو بــە فێــڵ گیرابــوون و بــە تاوانــی 
کوردایەتی بێ موحاکەمە و لێپرســینەوە 

حوکمی ئێعدامیان درابوو.
...

کاتێــک ئــەم هەواڵەدڵتەزێــن و جەرگبڕە 
دایکــی  خانمــی  »زێڕوەشــان«  بــۆ 
شەهیدەکان کە لە سەر بەرماڵ خەریکی 
نوێژ و دۆعا بوو دەبەن،لە پێشدا عاتیفەی 
دایکەتــی تینــی دەدا و بــە نینۆک هەر 
دوو ال ڕوومەتــە قەڵەوەکانــی وا دەڕنــێ 
کــە خوێــن لــووزەو دەبەســتێ. بــەاڵم زوو 
دێتــەوە ســەرخۆ و کوڵــی دەنیشــێتەوە و 
زۆر بــە ویقــار و ئارامــی بــەرەو مەیدانی 
ئێعدام دەکەوێتە ڕێ. لەو ئاپۆرە نیزیک 
دەبێتــەوە کە بە خــەم و پەژارە و گریانەوە 
کــۆ بوونەوە.خەڵکەکــە بــە دیتنــی ئــەم 
خانمــە بەڕێــزە و ئــەم دایکــە دڵســووتاوە 
کە بە دەســتی شــا قەت کەســی نەماوە 
و وەجاغــی کوێڕبۆتــەوە لە گابۆڕ دەدەن.
بەاڵم ئــەو ناگری،نێوچاوانی گرژ دەکاو 

شێـــــــرەژن
لێــوی دەکــرۆژێ و سەربەســتانە دەچێتــە 
پێــش. ڕێــی بــۆ دەکەنەوە تــا دەگاتە ئەو 
ئەفســەر و ســەربازانەی کــە لــە دەورەی 
ســێدارەکان کێشــک دەکێشــن. ئەوانیــش 
بــێ ئیختییــار دڕ دەدەن.دەگاتــە بن داری 
تێیــان  لەژێڵــا  کەمێــک  کوڕەکانــی 

دەفکرێ و دەڵێ:
» دەک ڕۆڵــە ڕووتــان ســپی بــێ وەک 
ڕووی دایکــی خۆتان ســپی کردووە. من 
بۆتــان ناگریم، قوڕتان بۆ ناپێوم، شــینتان 
بــۆ ناگێــڕم. چونکــە ئێوە پیاوانــە ژیان و 
پیاوانە چوونە ســەر ســێدارە. ئێوە لە ســەر 
دزی و پیاوکوژی و خەیانەت و جاشەتی 
نەکووژراون.ئێــوە لــە ڕێــگای ئازادی مە 
دا، لە ســەر کوردایەتی، لە سەر ئابڕوو و 
شــەڕەف و لە پێناوی ڕزگاری ئەم گەلە 
زۆرلێکــراوە شــەهید کــراون و هەرگیــز بە 

مردووتان نازانم.«
لەو حاڵەتە دا فەرماندە مچ و مۆڕەکەی 
ســەقزیش تەریــق دەبێتــەوە ولێــی دەچێتــە 
پێش و سەرەخۆشی لێ دەکا،شێرە ژن بێ 
ئەوەی سپاسی بکا پێ دەکەنێ و دەڵێ:
» داخوا ئەم شۆڕە سوارانە دانابەزن؟«

گۆیا ئەمری شاهەنشــا وا بوو ســێ ڕۆژ 
هەاڵوەســراوی  بــە  شــەهیدەکان  تەرمــی 
بمێنێتــەوە بــەاڵم فەرمانــدە وا لە بەرامبەر 
شــەرمەزار  دا  شــێرەژن  غیرەتــەی  ئــەم 
دەبێتــەوە دەســتوور دەدا تەرمەکان داگرن. 
» زێڕوەشــان خانــم« کوڕەکانــی مــاچ 
دەکا و لــەو خوێنــەی بــە ڕوومەتیدا دێتە 
خــوار لە کوڵمەیان هەڵدەســوێ،مەالیەک 
لەوێنــدەرێ دەبــێ و دەڵــێ: » خانم بۆ وا 
دەکەی؟« جوابی دەداتەوە: » مامۆستا! 
کوڕێکــی لــە مــن بووبێ و شــیری منی 
خواردبــێ و لــە کۆشــی مــن دا پــەروەردە 
بووبــێ دەزانم لــە مردن ناترســێ... بەاڵم 
خــۆت دەزانــی پیــاوی بێ گیــان ڕەنگی 
دەپــەڕێ. بۆیە کوڵمەیان ســوور دەکەم تا 
دوژمنان بیرنەکەنەوە کوڕی زێڕوەشان لە 

مردن ترساون!«. )١(
لــە پــاش نیزیک بــە ٧ دەیە لــەم ڕووداوە 
و  لێوردبــوون  جێگــەی  کــە  ناخهەژێنــە 
لێفێربوونە، ڕێبوارانی ڕێبازی شــەهیدانی 
و  ڕێچکــە  هەمــان  لەســەر  کۆمــار 
بەهمــان ئەندێشــەی کەســکەوە ئامــادەی 
بــە  پشت ئەســتوور  هەڵبــەت  گیانبازیــن؛ 
قارەمــان، خۆنەویســت  ژنانێکــی  بوونــی 
و مافویســت لــە تۆرەمــەی »زێڕوەشــان 
خانــم« کە بووەتە مامۆســتایەک لە بیر 
و هــزر و ئەندێشــەیاندا. ئــەو خاتوونانــەی 
کــە کراســێکیان لــە زێڕوەشــانی کۆمــار 
دادڕی و ئەمڕۆ بۆ خۆیان زێڕوەشــانێکن 
کە مرۆڤ ناچار بە کڕنۆش بۆ ئیرادەی 
کــە  ژنانــەی  ئــەو  دەکــەن.  پۆاڵیینیــان 
پەیمانیــان لەگەڵ رێبازی شــەهیدەکانیان 
نــوێ کــردەوە و ئەمــڕۆ بــە زەردەخەنــەوە 
یــادگاری  و  منداڵەکانیــان  لــە  ڕوو 
شــەهیدەکانیان وانــەی قارەمانەتییــان بــۆ 
دەڵێنــەوە و هانیــان دەدەن کــە بێهەڵوێســت 

نەبن و مافویستانە و سەربەرزانە بژین.
ئای مێژووی سەرفەرازی چەندە سەختی 

و چەند شیرینی
کــە دوای هــەر ژانێک دووپــات دەبییەوە 

 ...
و  دەتنوســێ  نارنجەکێــک  ڕۆژێــک 

کۆسااڵن پێی سەربەرز دەبێ و 
باخــە  نــاو  چەخماخەیەکــی  ڕۆژێــک 
گێاســەکان و پەلــە کردنــی جەماڵێکی 

سەوداسەری نیشتمان و 
هەر کۆتاییت پێ نایە ... 

ئێوارەیێک پێش لە خۆر داچوون ئەڕوانینە 
ئەم ئاسمانە خوێناوییەی کوردستان و 

دار  وەک  چــۆک  و  دەبێــت  پــڕ  دڵ 
بەڕووەکانی بانە 

بــە تۆفانی هیچ تەورێک نالەرزێت و لە 
بن نایە ... 

ئەحمەدخان ئارام بنوو
شەهید شەهابی سەربەرزم ئارام بنوو

پەیمــان شــێرەژنێکە و خەنــەی  خوشــکە 
دوژمن بەزێنی هێناوە ...

چاو کەنەوە و بڕوانن
باران و با و خۆر و خاکی ئەم نیشتمانەی 
ڕاســان  بــە  هیــوا  ســوری  ڕەنگــی  لــە 

ئامادەکار: شەماڵ تەرغیبی

شێعر: م. شێرکۆ بێکەس
        نەکەرۆز

هەڵکێشاوە ... 
ئــای مێــژووی ســەرفەرزای تــۆ چەنــد 

ڕووسووری
بەرەبەیانێک شێرەژنێک لە سەقزەوە و 

بە بااڵی خۆشەویستی کۆمار دەتڵێتەوە و 
دوای حەفتا ساڵ 

پەیمانێــک لــە ســەر هەمان پەیمــان نوێ 
دەبێتەوە ... 

ئای مێژووی سەرفەرزای چەند بە ژانی 
و

شــێرەژنێک  وا  ڕۆشــنی  وەجــاخ  چەنــد 
دەتنوسێتەوە ...

لێرەدایــە کە شــێرکۆی مەزن، شــێرکۆی 
خواوەنــدی شــێعر و جوانــی و بێکەســی 
بێکەســان بە ئازادیکوژانی دڵ پڕ لەقین، 
و  تاریکــی  و  ڕەشــایی  سەوداســەرانی 

دوژمنانی ڕووناکی دەڵێ:

پێیان بڵێن:
ڕووناکییەک لێرە ئەژی

ژوورەکانی لە »چاو« دایە و
پەنجەکانی لە »سەر«دا و
باخچەکانی لە ڕۆحماندا و

شەقامەکانی لە دەستی هەمووماندا!
پێیان بڵێن:

ئازادییەک لێرە ئەژی
شەاڵڵی گوڵ و منـداڵه و
ڕەنگاڵەی ژن و ڕووبارە و

پڕە لە نمەی زیوین و
گمەی سپی!

پێیان بڵێن:
بۆ سبەینێش کەژاوەیەک بەڕێوەیە

پڕە لە شیعری نارنجی و
پڕە لە نۆتە و لە تەرزە و

بەژنی لە بەژنی کەژانە و
قژی لە ئاوی پەمەیی!

پێیان بڵێن:
تا گەیشتووینە ئەم مێرگە و

الی پرچی کاڵی »حەبیبە« 
بە ڕێگەوە

هەزار هەزار کانیمان لێ کوژرا و
بە ڕێگەوە

هەزار هەزار گۆرانیمان ڕەق بوونەوە و
هەزار هەزار ئەستێرەمان ورد و خاش بوون!

پێیان بڵێن:
تا گەیشتووینە ئەم شارە 

مەنزڵ.. مەنزڵ
سااڵنمان کردۆتە کۆڵ و 

مەنزڵ.. مەنزڵ
مانگەشەومان لە بریندا هەڵکردووە و

ئەشــکەنجەمان  مەنــزڵ..  مەنــزڵ.. 
ڕاژەندووە و
لەمسەرەوە

قۆناغ.. قۆناغ، بووین بە هەڵم و
لەوسەرەوە

پەڕە.. پەڕە، گواڵڵەمان باراندووە!
پێیان بڵێن:

بە شەمشەمەی »زوڵومات« و
بە کونده پەپووی ڕیشن و

بە داڵەکانی »بن الدن«.. پێیان بڵێن:
وەک مەحاڵی گەڕانەوەی

دەم و چــاوی ڕۆژژمێــری ئەمســاڵ بــۆ 
پار..

چۆن مەحاڵی گەڕانەوەی
زرنگەی زەنگ بۆ ناو »زەنگ« و

گەاڵی وەریو بۆ لقی دار
یان مەحاڵی گەڕانەوەی
گڵۆپی سەری ئەدیسون

بۆ ناو ئەقڵێکی تار و مار
ئەم ڕووباری بەر هەتاوەی دەنگی ئێمە و

ڕەنگی ئێمەیش
حیلەی ئاوی ئەم چرکەیەش

جارێکی تر ناگەڕێتەوە بۆ گەرووی
زەمانێکی لەوەوبەری ڕۆخ و کەنار

دەنگ هەڵئەبڕم:
هەمووتان وەرنە دەرەوە و

ماڵ جێبێڵن و ڕوویش بکەنە
گوڵ پەمووی ڕیشی مەولەوی و

سیاچەمانەی غەمگینی هەورامان و
بەفری ڕەشپۆشی ژنان و

پێیان بڵێن:
بە جوندەکانی مردن و

پاسەوانی حەشیشە و
بکوژانی باڵندەکانی مۆسیقا و

گوڵەکانی کاکۆڵی ژن،
پێیان بڵێن:

هەرچــی شمشــێری تاریکــی کەمەرتانە، 
هەڵیکێشن

پاشەکشە بە تیشکێکی گزنگ ناکەن!
پێیان بڵێن:
ئەم دنیایە

ئێستە تابووتێ چێ ئەکا بۆ تیرۆر و
بۆ شەوەزەنگ

پێیان بڵێن:
خۆری ئێمە

چون چاوی خوا و
ئاوی ڕوون و
پیرۆزی ژن

دڵنیایە و
پێیان پڵێن:

جێگەی ئێوەیش لە سوچێکی
ئەو تابووتەی جیهاندایە!

)١(: ساڵی ١٣٥٠/ ١٩٧١ بە بۆنەی ٢٥ 
ســاڵەی کوشتارەکەی ســەقز ئەم داستانە 
لــە کۆڕی یەکێتی نووســەرانی کورد لە 
بەغــدا خوێندراوەتــەوە و لــە ژمــارە ٢ی 
گۆڤــاری »نووســەری کــورد« دا چاپ 

کراوە.
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