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ئەندێشەی ســەوزمان ڕێــبەرە

ســەرەڕای ئــەوەی کــە داگیرکــەران،
ســاڵەهای ســاڵە لەهەوڵــدان تاکوو خاکی
نیشــتمانی کــوردان داگیــر بکــەن و بــە
ئاگرتێبەردانــی دارســتانەکان سرووشــتی
جوانــی لــێ زەوت بکــەن و لــە هــەزاران
هەوڵی دزێودا ســامانەکانی ئەم نیشتمانە
بــە تــااڵن ببــەن ،بەاڵم کەســانێک بوون و
هەن کە لە بەرانبەر ئەم هەموو زێدەخوازی
و نامرۆڤبوونــەدا وەســتاونەتەوە و لــەم
پێناوەشــدا لــە بەخشــینی گیانــی خۆیــان
لە ڕێگەی بســتە خاکێکی ئەم واڵتەشــدا
درێغیان نەکردووە.
مێــژووی ئــەم نیشــتمانە زامــدارە پــڕ لــە
تراژێدیاگەلێــک کــە ڕەنگــە بــە دەگمەن
نەتەوەیەکــی دیکــە هەبێت کــە بینیبێتی
یــان دەرکی پێ بکات .بەچەشــنێک کە
زۆر جــاران دەوترێ چارەنووســی ئێمە هەر
شــەهیددانە ،شــەهیدی نــان و شــەهیدی
ئــازادی و رزگاری و شــەهیدی ژینگــە
و ....چارەنووســی کــورد وای خواســتووە
لــە پێنــاو گشــت جوانییەکانــی ژیــان و
مرۆڤایەتیدا هەروا شــەهید ببێ و شــەهید
بــدا .ئێمــە ئەشــێ بمریــن تــا ژیــان شــین
ببێتەوە و ناشــیرینی و ســووتان روخســاری
زەوی و مرۆڤایەتی لەوە ڕەشتر نەکات.
سەرەڕای هەموو داگیرکاری و تااڵنکردن
و تێکدانەکان کە بەر ســەر جەســتەی ئەم
نیشــتمانەدا هاتــووە دیســانیش ڕۆڵــە بــە
ئەمەگەکانــی گیانــی بەنرخــی خۆیان لە

پێناویدا دادەنێن.
لــە ڕۆژی ٣ی خەرمانانــی ســاڵی ٩٧دا
شــەریف باجــوەر و ئومێــد کۆنەپۆشــی
لــە چاالکانــی ژینگەپارێــز لــە کاتــی
کوژاندنــەوەی ئاگــری دارســتانەکانی
شاری مەریواندا شەهیدبوون .
خەڵکــی بەئەمەگــی کوردســتان کــە
هەمیشــە ئامــادەی گیانفیدایــی لــە پێناو
پاراســتنی خاکــی کوردســتاندان ،بــە
دروشــمی «ئەندێشەی سەوزمان ڕێبەرە»،
جیــا لــە ڕاگەیاندنــی وەفاداریــی خۆیــان
بــە شــەهیدانی ژینگە ،پەیمانیــان لەگەڵ
شــەهیدان و داربەڕووەکانــی کوردســتان
نــوێ کــردەوە کــە تــا دواییــن هەناســە
ئەوانیــش شەریفئاســا و ئومێدئاســا لــەم
پێنــاوەدا هەوڵ بــدەن و نەهێڵن تاکە لقێک
لــە دارســتانەکانی کوردســتان لــە ئاگری
نەیارانــدا بســووتێت و ئومیــدەکان بمــرن و
شەرافەتی نیشتمان خەوشدار بێ.
پاش حەماسەی بەخاکسپاردنی شەهیدانی
ژینگە و بەڕێ کردنیان بە سروودی ئەی
شــەهیدان بــۆ مەنزڵگــەی ئەبــەدی ،زیاتر
لــە جــاران خەڵــک هەنگاویــان نایــە ئــەم
مەیدانەوە و ئەوەی کە لە دەستیان هاتبێت
درێغیان نەکردووە.
شــەهیدان شــەریف باجــوەر و ئومێــد
کۆنەپۆشــی بــە بەخشــینی گیانیــان بــەم
نیشــتمانە زامدارە ،ڕۆحی بــە یەکبوونیان
لە نێو خەڵکدا زیندوو کردەوە و رایانگەیاند

کە ژیانی داربەڕووەکانی زاگرۆس ئەوەندە
بەنرخــە کــە دەبــێ ئامــادە بیــت ژیانی بۆ
بەخت بکەی.
لــە مــاوەی دوو ســاڵی ڕابــردوودا ،بــە
بەردەوامــی دارســتان و لەوڕگەکانــی
کوردســتان لــە الیــەن نەیارانــی ژینگــە و
دەستوپێوەندییەکانی کۆماری مرۆڤکوژی
ئیســامیی ئێرانــەوە ئاگریان تێبــەردراوە و
خەســارێکی یەکجــار زۆر بــەر ژینگــەی
کوردســتان کەوتــووە ،ئەمە لــە حاڵێكدایە
کــە ژینگەپارێزانــی کوردســتان هەمــوو
هەوڵ و توانای خۆیان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی
ئاگری دارســتانەکانیش خستووەتە گەڕ و
ئــەوەی کە پێیان کرابێت بۆ ڕزگارکردنی
دارســتانەکان و گەڕاندنــەوەی هەناســە بۆ
ژینگەی زاگرۆس کردوویانە.
هەوڵــە نامرۆڤانەکانــی دەســەاڵتدارانی
کۆمــاری ئیســامی تراژێدیــای
شــەهیدبوونی ژینگەپارێزانــی دووپــات
کــردەوە و بەداخــەوە ڕۆژی یەکشــەممە،
٨ی پووشــپەڕ ٣ ،کــەس لــە ئەندامانــی
ئەنجومەنــی «ژیــوای» پــاوە کــە دوو
کەســیان ئەندامــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بــوون لــە کاتــی
کوژاندنــەوەی ئاگــری دارســتانەکانی
«بووزیــن و مەرەخێــڵ»ی پــاوەدا گیانیان
لــە پێنــاو پاراســتنی داربەڕووەکانــی
کوردستاندا پێشکەشی نیشتمانی کرد.
هاتنــە سەرشــەقامی خەڵکــی پــاوە بــۆ

پێشــوازی لــە تەرمی شــەهیدە نوێیەکانی
ڕێــگای ڕزگاریــی زاگــرۆس لــە ئاگری
دوژمنــان لــەم دۆخــەدا کــە کۆرۆنــا
گەورەتریــن هەڕەشــە بــۆ ســەر ژیانــی
مرۆڤایەتییە ،نیشاندەری ئەم زامە قووڵەیە
کە ئێستا لە دڵ و هەناوی تاک بە تاکی
خەڵکی کوردستاندا ڕیشەی کوتاوە.
خەڵکــی پاوە لە ئێوارەی یەکشــەممەدا لە
ســەر شــەقامەکان و بە نووســراوەگەلێکی
وەک « شــەهید نامــرێ»« ،نامــرن
ئەوانــەی وا لــە دڵــی میللەتــدا دەژیــن»،
«ڕێگاتــان پــڕ ڕێبــوار» و بــە دەیــان
ڕســتەی دیکــە و بــە بەدەســتەوەگرتنی
وێنەی شــەهیدانی ژینگەپارێز و وتنەوەی
ســروودی ئەی شــەهیدان هاوکات لەگەڵ
دەربڕینی خەم و پەژارەیان بۆ لەدەســتدانی
ڕۆڵە چاونەترسەکانی کوردستان ،پەیمانی
وەفاداریــان بە ڕێبازەکەیان دووپات کردەوە
و لە نێو جەرگەی پەژارەیەکی نیشــتمانی
حەماســەیەکی لەبیرنەکراویان هاوشــێوەی
حەماســەی شــەهیدانی ژینگــە لــە
مەریــوان و حەماســەی یارمەتیگەیاندن بە
لێقەوماوانی بوومەلەرزەی ئزگەڵە خوڵقاند
و بە دوژمن و نەیارانی ئەم گەلەیان وتەوە
کە ئەوەی لە کوردستاندا هەیە ئەویترێکە
بــە شوناســیکی جیاواز لەوەیکــە لە ناوەند
بڕیاری بۆ دەدرێ و بیری لێدەکرێتەوە.
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران لــە مــاوەی
ســااڵنی ڕابــردوودا هەوڵــی داوە کــە بــە

بــەردەوام بــوون لــە تێبەردانــی ئاگــر لــە
جەســتەی ئەم نیشــتمانە ،مەرگ و نەمان
الی خەڵکی ئێمە ئاسایی بکاتەوە و پێمان
بڵــێ کە ئێــوە مەحکوومن بــە نەمان ،بێ
ئاگا لەوەی کە وەک دارەپیرەی چیرۆکی
«جــەالل مەلەکشــا» ،ئێمــە نامریــن،
لەوپەڕی مەرگیشەوە هەر دێینەوە!
شــەریف باجــوەر ،ئومێــد کۆنەپۆشــی،
موختــار خەندانــی ،بیــال ئەمینــی و
یاســین کەریمی ،چوونە ڕیزی شەهیدانی
کوردســتانەوە و چی لەوە ســەرووتر کە لە
پێناو خاک و نیشتماندا گیان بسپێری.
بە شــەهیدبوون و برینداربوونی ژینگەپارێز
و دڵســۆزانی کوردســتان ئــەم کەتــوارە
دەردەکەوێ کــە ڕۆڵەی بناری زاگرۆس،
لــە هیــچ شــێوە مەرگێک ســڵ ناکاتەوە،
بســت بــە بســتی خاکی ئــەم کوردســتانە
و لــق بــە لقــی دارەکانــی و دڵۆپ دڵۆپ
ئــاوی کانیاوەکانــی ئەوەنــدە بەنرخــن کــە
بەخشینی گیان کەمترین کارێکە دەکرێ
بۆ پاراســتنیان بکرێــت چونکە دەزانن کە
شەهید لوتکەی هەڵوێستی ئینسانە.
ژینگەپارێــزان بــە شــەهیدبوونیان لــە پێناو
پاراســتنی دارســتانەکانی کوردســتاندا
بەردێکی دیکــەی بناغەی بونیاتنانەوەی
نیشــتمانیان دانــا و بــە دڵنیاییــەوە نــەوەی
داهاتــووش ئەندێشــەی ســەوزیان ڕێبــەر
دەبێ.

پـەیــڤ

ڕێگای ئورشهلیم
كەریم پەرویزی
وهك دهڵێــن ناوكــی ڕێژیمــی ویالیهتــی
فهقیهــی لهگــهڵ دژایهتیــی حكومــهت
و نهتــهوهی ئیســراییل بــڕاوه .هــهر كــه
خومهینی دهسهاڵتی له تاران پاوان كرد و
ههموو شهریكهكانی وهدهرنا ،بۆ ئهوهی له
چهپه توندئاژۆكان وهدوا نهكهوێ ،هێرشی
توندی بۆ ســهر ئیســراییل دهســت پێ كرد
و تهنانــهت ههینیــی ئاخــری ڕهمهزانــی
بهنــاوی ڕۆژی قــودس دیــاری كرد تاكوو
ههمــوو موســوڵمانانی جیهــان بــه دژی
ئیسراییل هان بدا.
دهســهاڵتی خومهینــی لــه ههنــدێ شــتدا
پێڕهوییهكــی تــهواوی لــه ئیدئۆلۆژیــی
ماركسیســت لێنینیســتیی خهتی توودهیی
لــه ئێرانــدا دهكــرد و سیاســهتهكانی
بهجۆرێك دادهڕشــت كه له پروپاگهندهكانی
خهتــی تــووده وهدوا نهكــهوێ .بــۆ وێنــه
بــۆ ئــهوهی بیســهلمێنێ كــه زۆر زیاتــر
لــه كۆمۆنیســتهكان دژی ئامریكایــه،
هرووژمی برده سهر باڵیۆزخانهی ئامریكا
لــه تــاران و كارمهندهكانــی بــه بارمتــه
گــرت .یهكێكــی دیكه لهو شــوێنانهی كه
خومهینــی و تاقمهكــهی دهیانهویســت لــه
تــووده و توودهییــهكان لێــی وهدوا نهكــهون
دژایهتیی ئیســراییل بوو و ئــهو دژایهتییه
نهریتییهی ههندێك له مهزههبییهكانیشیان
دژ بــه جوولهكــه تێكــهڵ بــه ئیدئۆلۆژییه
سیاسییهكهیان كرد و ئهم چار دهیهیه هاوار
دهكهن كه دهیانهوێ ئیســراییل بڕووخێنن و
بیسڕنهوه!
لــه ســهردهمی شــهڕی ماڵوێرانكــهری
ئێــران و عێــراق لــه دهیــهی شهســتی
ههتاویــدا ،تهنانــهت خومهینــی بــهو شــێوه
هانــی گهنجانــی پێــڕهوی ڕێژیمهكــهی
دهدا كــه گــهر دهیانــهوێ قــودس ڕزگار
بكــهن ،دهبــێ ســهرهتا ڕێژیمــی ســهددام
بڕووخێنن و دروشــمه بهناوبانگهكهیان ئهوه
بــوو كــه «ڕێگــهی قــودس لــه كهربــهالوه
تێدهپهڕێ» .مهبهستیان ئهوه بوو كه دهبێ
لــه پێشــدا عێــراق داگیــر بكــهن و كهربهال
بگــرن و لهوێشــهوه بــهرهو ڕزگاریی قودس
بڕۆن .یانی ئامانجه سهرهكییهكه گهیشتن
بــه قــودس و ســڕینهوهی ئیســراییل بوو و
شــهڕ لهگــهڵ ســهددام و داگیركردنــی
كهربهال تهنیا سهرهتای كارهكهیه!
دروشــمی ڕێــگای ڕزگاریــی قــودس،
بهشــێكی ئهساســیی سیاســهتی ناوچهیی
ڕێژیمــی پێــك دەهێنــا و لــهم چــوار دهیــه
زیاترهدا ،به دهیان میلیارد دۆالر ســامانی
ئێرانــی لــه پێنــاو شــهڕه بێكۆتاییهكانــی
ڕۆژههاڵتــی نێوهڕاســتدا بهفیــڕۆ داوه؛
بــهاڵم ئێســتا كــه عێراقی به شــێوهیهك له
شــێوهكان داگیر كردووه و ڕێژیمی ســهددام
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حیزبــی دێموکــرات لــە ڕاگەیەندراوێکــدا
جێبەجێکردنــی حوکمــی ئێعدامــی
«هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور»ی پشتڕاســت کــردەوە
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە ڕاگەیەندراوێکــدا باڵوی کــردەوە کە
هــاوڕێ «هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور»
ئەندامــی خەباتکاری حیزبی دێموکرات،
لەالیەن جەالدەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانەوە تیرباران کراوه .
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
خوێنی شههیدان ،ڕێنوێنی ڕێگایه
هاونیشتمانیانی بەڕێز!
خەڵکی خەباتگێڕی کوردستان!
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستانی ئێران!
بــە داخــەوە ڕادەگەیەنیــن ،هــاوڕێ
«هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور» کــوڕی
«ئەبوبەکــر» خەڵکــی شــنۆ لەالیــەن
جەالدەکانــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانەوە ،تیرباران کراوه .
هــاوڕێ «هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور»
لەدایکبــووی ١٣٦٩ی هەتــاوی و
ئەندامی دڵســۆز و چاالکی حیزبەکەمان
لــە ١٣ی گەالوێــژی ١٣٩٥ی هەتاوی،
دوای  ٤٩ڕۆژ لــە شــەڕی بەناوبانگــی
قەرەســەقەل دەسبهســهر کــرا و بۆ ماوەی
 ٧٤ڕۆژ لــە گرتووخانــەی ئیــدارەی
ئیتالعاتی ورمێ بۆ وەرگرتنی ئیعترافی
زۆرەملێ و ئەشکەنجە ڕاگیرا .
دواتــر بــە تۆمەتــی شــهڕ لهگــهڵ نیــزام
و ئەندامەتــی لــە حیزبــی دێمۆکراتــدا
حوکمــی ئێعدامــی بەســەردا ســەپێندرا.
لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو حوکمــە لەالیــەن
شوعبەی  ٤٧تانەی لێ درا و بەڕێ کرا
بــۆ دادگای ئینقالبــی ورمــێ ،هیدایەت
عەبدوڵاڵپــوور لــە لقــی ٢ی دادگای
ئینقالبــی ورمــێ محاکمــە و بــۆ جــاری
دووەم بــە داوا و گوشــاری «حیفازەتــی

ئیتالعاتــی ســپای ورمــێ» حوكمــی
ئێعدامی بهسهردا سهپایهوه .
پێویســت بــە ئاماژەیــە ،هیدایــەت
عەبدوڵاڵپوور بەر لە ئێعدامی بۆ ماوەی ٥
مانگ تەنانەت ئیجــازەی چاوپێکەوتنی
هاوســەر و منداڵەکانی نــەدراوە و ڕۆژی
٢٠ی بانهمــهڕ لــه زیندانــی ورمــێ
ڕاگوێزرا و بێسهروشوێن كرابوو .ههرچهند
دواتــر به زارهكی به بنهماڵهی خۆڕاگری
شــههید هیدایهتیــان ڕاگهیاندبــوو كــه لــه
بهرچــاوی بنهماڵــهی كوژراوانی شــهڕی
قهرهســهقەل ،هیدایهتیــان ئێعــدام كــردووه؛
بــهاڵم دوای بهدواداچوونێكــی زۆر،
دهركــهوت كــه ڕۆژی ٢٢ی بانهمــهڕ
بهداخــهوه «هیدایــهت عهبدوڵاڵپوور»یــان
تیرباران كردووه و ئیدارهی سهبتی ڕێژیم،
بهڵگهی كۆچی دواییان بۆ دهركردووه.
لــە  ٤١ســاڵی ڕابــردوودا ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی بــێ گوێــدان بــە
بیروڕای گشــتی و بەبێ وەبەرچاوگرتنی
هیــچ پرهنســیپێكی مرۆیی ،لە ســەرکوت
و کوشــتاری ڕۆڵەکانــی کــورد بــەردەوام

بــووە و بــە بەرچاوی بیروڕای گشــتییەوە
تاوانەکانــی بهڕێوه بــردووه !بۆیە لە بیر و
ڕای گشــتی و کۆمەڵــگای مرۆڤایەتی
و دامــەزراوە و ڕێکخراوەکانــی پارێــزەری
مافــی مــرۆڤ و كــۆڕ و كۆمهڵــه
نێونهتهوهییــهكان و ...هتد داواکارین پێش
بە سەرکوت و ئێعدامی ڕۆڵەکانی کورد
لەالیــەن کۆمــاری ئیســامییهوه بگــرن و
چــی دیکــە ئیــزن نــەدەن مافــی تاک و
کۆی خەڵکی كوردستان پێشێل بکات.
بــەو بۆنــەوە هاوخەمیــی حیزبــی
دێمۆکرات لەگــەڵ بنەماڵەی خۆڕاگری
عەبدوڵاڵپــوور و بهتایبــهت باوكــی
خهمخــۆری ڕادەگەیەنیــن و دڵنیایــان
دەکەینــەوە خوێنــی شــەهید هیدایــەت
و باقــی شــەهیدانمان بەفیــڕۆ ناچێــت؛
باشــترین پــاداش بــۆ شــههیدان درێژهدانی
ڕێگایانه.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٤ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی کوردســتانی
ئێــران لەبــارەی ئێعدا مکرانــی «هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور»
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان!
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ!
بــەداخ و کەســەرێکی زۆرەوە پــاش چەند
ڕۆژێــک لــە باڵوبوونــەوەی هەواڵــی
لەســێدارەدانی هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور،
بەندکــراوی سیاســیی کــورد لەالیــەن
جەالدەکانــی کۆمــاری ئیســامیی
ئێرانــەوە ،ڕۆژی چوارشــەممە٤ ،ی
پووشــپەڕی ١٣٩٩ی هەتــاوی (٢٤ی
ژووئەنــی ٢٠٢٠ی زایینــی) ئــەو هەواڵە
پشتڕاست کرایەوە .
هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور ،کــوڕی
ئەبووبەکــر لەدایکبــووی ســاڵی  ١٣٦٩و
ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ڕۆژی ١٣ی گەالوێــژی ١٣٩٥ی
هەتــاوی نیزیــک دوو مانــگ پــاش
شــەڕی نابەرابــەری قەرەســەقەل لەالیــەن
ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە قۆڵبەســت کرا.
هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور کــە نیزیــک بە
چــوار ســاڵ لەژێر ئەشــکەنجە و ئەزیەت
و ئــازاری جەســتەیی و ڕووحیــی ناوەنــدە
ئەمنیەتییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
دابوو ،ســزای ئێعدامی بەسەردا سەپابوو.
هەروەهــا بــەر لە ئێعدامکرانــی ماوەی ٥
مانــگ بوو شــوێنبزر کرابــوو و تەنانەت
ئیزنــی چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ژن و
منداڵەکانیشــی پــێ نەدرابــوو ،و دواجار
ڕۆژی ٢٢ی بانەمــەڕ حوکمی ئیعدامی
ناوبراو لەالیەن دەزگا ســەرکوتکەرەکانی
کۆماری ئیسالمییەوە جێبەجی کرا.
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان و
واڵتــان و کــۆڕ و کۆمەڵــە سیاســی و
مرۆڤدۆستەکان!
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســامی لــە چوار
دەیــەی ڕابردوودا بێ گوێدان بە بیروڕای
گشــتی و بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی هــەر
چەشنە پێوانەیەکی مرۆیی لە سەرکوت
و کوشــتاری ڕۆڵەکانــی کورد بــەردەوام
بووە و بە بەرچاوی بیروڕای گشــتیییەوە
جینایەتەکانــی دەرحەق بە گەاڵنی ئێران

خەڵکــی ناوچەکــە و ژینگە و سروشــتی
ئــەم دەڤەرانــە گەیاندوە .هاوکات لەالیەن
فەرمانــدە بااڵکانــی ســپای پاســدارانەوە
هەڕەشــەی هێرشــی زەوینــی و ئاســمانی
لــە حیزبــە کوردســتانییەکان دەکــرێ
و ئــەم جــۆرە لێــدوان و دەربڕینانــە ئــەو
دەنگۆیانە پشتڕاســت دەکەنەوە کە سپای
پاســدارانی کۆماری ئیسالمی ئامانجی
لــە وەڕێخســتنی ئەو مانــۆرە هێرشکردنە
سەر خاکی هەرێمی کوردستانی عێراقە.
بێگومــان واڵتــان و ڕێکخــراوە سیاســی
و مرۆڤدۆســتەکان پێویســتە سیاســەتی
دەســتدرێژیکەرانەی کۆماری ئیســامی
مەحکــووم بکــەن و ســنوورێک بــۆ ئــەو
دەستدرێژییانە دابنێن.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران هــاوکات لەگــەڵ
دەربڕینــی هاوخەمــی لەگــەڵ بنەماڵەی
شــەهید هیدایــەت عەبدوڵاڵپــوور ،خــۆی
بــە هەڵگــڕی خــەم و ئازارەکانــی هەموو
بنەماڵەی شــەهیدانی ڕێــگای ئازادی و
سەربەســتیی کوردستان دەزانێ .هاوکات
کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان دڵنیــا
دەکەینــەوە کە ئێعدامی ڕۆڵەکانی کورد
و هێرش و پەالماری مووشکی و تێرۆری
تیکۆشــەرانمان ،لە بڕینی رێگای خەبات
بۆ وەدەستهینانی مافە ڕەواکانی خەڵکی
کوردستان ساردمان ناکاتەوە.
بە دڵنیاییەوە ناو و یادی شەهید هیدایەت
عەبدوڵاڵپــوور دەکەیــن بــە ئیلهــام بــۆ
خەباتێکــی شــێلگیرانەتر دژی ڕێژیمــی
دژەکوردی کۆماری ئیسالمیی ئێران.

بە گشتی و گەڵی کورد بەتایبەتی درێژە
پێدەدا.
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی لــە هەموو
ئــەو ماوەیــەدا بــە مەبەســتی كپكردنــی
دەنگــی ئازادیخوازانــەی گەلــی کــورد و
بەردەوامیی دەســەاڵتی ناڕەوای خۆی لە
هەموو ئامرازێكی ســەركوت و کوشــتوبڕ
كەڵكــی وەرگرتــوە .نەتــەوەی خەباتکاری
كــورد لــە ئێــران لــە بــاری حەشــیمەت و
ڕێــژەی ئێعدامــی سیاســی لــە ســەرووی
ڕیزبەندییــەكان دایــە و لــە چــوار دەیــەی
ڕابــردوودا پــۆل پۆل الوەكانمــان بە تاوانی
ئازادیخــوازی و مافویســتی دەبرێنــە بــن
پەتی سێدارە.
لــەو هەلومەرجەشــدا کــە دنیــا گیرۆدەی
پەتای کۆرۆنایە و دەوڵەتان هەموو خەمیان
کەمکردنــەوە لــە مەینەتــی و ئازارەکانی
خەڵکەکەیانــە ،کۆمــاری ئیســامی لــە
ئێعدامــی ڕۆڵــە ئازادیخوازەکانــی کــورد
و سیاســەتی کوشــتوبڕ لــە کوردســتان
بەردەوامــە .بۆیــە داوا لــە واڵتانــی
بڕیاربەدەســت و بەرپرســیار ،هەروەهــا
کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی و دامــەزراوە و
ڕێکخراوەکانــی پارێــزەری مافی مرۆڤ
دەکەین بە گرتنی هەڵوێســتی شیاو پێش
بــە بەردەوامیــی کۆمــاری ئیســامی لە
ڕەوتی ســەرکوت و ئیعدامــی ڕۆڵەکانی
کــورد بگــرن و چــی دیکــە ڕێگــە نەدەن
ئەم تاوانانە بۆ کۆماری ئیســامی بەبێ
تێچوو درێژەیان هەبێ.
ئێعدامــی هیدایەتــی عەبدوڵاڵپــوور و
ڕاگەیاندنی بە بنەماڵەکەی لە حاڵێکدایە
کــە مــاوەی نزیــک بــە  ١٠ڕۆژ دەبــێ
سپای پاسداران لەژێر ناوی مانۆڕی سپا ،ســاو لە گیانی پاکی شــەهید هیدایەت
هێزێکی زۆر و کۆک و پۆشتەوپەرداخی عەبدوڵاڵپــوور ،نوێتریــن شــەهیدی
بــە هەمــوو جــۆرە چەکێکی پێشــکەوتوو ڕێگای ڕزگاریی نەتەوەی کورد
ڕیسوایی و نەمان بۆ ڕێژیمی
هێناوەتــە ســنوورەکانی ڕۆژهــەاڵت و
جینایەتکاری کۆماری ئیسالمی
باشــووری کوردســتان و ماوەبەماوە و بێ
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
هــۆکار ڕەز و بــاغ و مووچــە و مــەزرا
کوردستانی ئێران
و کوێســتانەکانی ســەر ســنوور تــۆپ
٤ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی
وخومپارەبــاران دەکا و زیانــی زۆری بــە

ڕاگەیەنــدراوی دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیــزب،
لەمــەڕ شــەهیدکرانی  ٣ژینگەپارێــز
لــە ئاگرتێبەردانەکانــی ناوچــەی پــاوە

خەڵکــی خەباتــکار و نیشــتمانپەروەری
کوردستان!
ژینگەپارێزانی نیشتمان!
هــەر وەک ئــاگادارن ڕێژیمــی
کۆنەپەرســتی کۆمــاری ئیســامیی
ئێــران لــە درێــژەی پیالنەکانــی خۆی بۆ
لەنێوبردنــی ژینگــە و دارســتانەکانی
کوردســتان ،هــەروەک ســااڵنی پێشــوو
و لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا و لــە
دەڤــەری هەورامانــی ڕەنگیــن ،ئاگریــان
لــە دارســتانەکانی ناوچــەی «مەرەخێڵ
و بۆزین» لە دەوروبەری شــاری باینگان
ســەر بــە شارســتانی پــاوە بــەرداوە ،دیارە
ئــەم ئاگرتێبەردانانــە هــەر لە ناوەڕاســتی
وەرزی بەهــار و بــە گەرمبوونــەوەی
هــەوا لــە ناوچەکــە دەســتی پێکردبــوو و
بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک و پــان بۆ
داڕێــژراو لــە مانگــی جــۆزەردان پــەرەی
ســەند ،لــەو چوارچێوەشــدا لــە ڕۆژی
هەینــی ٢ی جــوزەردان (٢٠٢٠/٠٦/٢٢
ز ).بــە ئاگرتێبەردانــی شــاخەکانی
دەوروبەری نەوسوود و شاخی «سەرکۆ»
قۆناغێکــی نوێــی ئاگرتێبەردانــی
دارســتانەکانی کوردســتان لــە ناوچــەی
هەورامانیــان دەســت پێکــرد و یــەک
حەوتــوو دواتــر بەکرێگیراوانــی ســپای
تێرۆریســتی پاســدارانی ئێــران ئاگریــان
لــە دارســتانەکانی «مەرەخێــڵ» بــەردا
کــە دواتــر بــە تێکۆشــان و ماندووبوونــی
دوو ڕۆژەی ژینگەپارێزانــی ناوچەکــە و
بەتایبــەت « ئەنجومەنــی ژینگەپارێزیی
ژیــوای» لە شــاری پاوە توانــرا ئاگرەکە
کۆنتــرۆڵ بکرێــت ،بەداخــەوە لــەو
کارەســاتەدا نزیکــەی  ٣٠٠هێکتــار لــە
دارستانەکانی ناوچەکە لە ئاگری سپای
تاریکی لەنێو چوون.
هــەر لــە ڕۆژانــی دواتــر بەکرێگیراوانــی
ســپای پاســداران لە درێژەی پیالنەکانیان
و بــە مەبەســتی بەســووتماک کردنــی
کوردســتان و لــە چوارچێوەی سیاســەتی
«زەویی ســووتاو» ،ئەمجارە شــەپۆلێکی
بەرینتر لە ئاگرتێبەردانی دارســتانەکانی
دەڤەرەکەیــان گرتەبــەر و جارێکــی تــر
لــە ڕۆژی شــەممە ١٠ی جۆزەردانــی
١٣٩٩ی هەتــاوی ،ئاگریــان لــە
شاخەکانی دەوروبەری گوندی «نجار»،
١٣ی جــۆزەردان ( ٢٠٢٠/٠٦/٠٢ز ).لــە
شاخەکانی دەوروبەری گوندەکانی هەجیج
و داریان٢١ ،ی جۆزەردان (٢٠٢٠/٠٦/١٠
ز ).لە شــاخەکانی هیروێ ،پێنجشــەممە
٢٩ی جــۆزەردان ( ٢٠٢٠/٠٦/١٨ز).
لــە شــاخی «دەرەنیشــە» و لــە هەمــان
ڕۆژ لە شــاخەکانی دەوروبــەری گوندی
«دشــە» ،لــە ڕۆژی یەکشــەممە ١ی
پووشــپەڕ ( ٢٠٢٠/٠٦/٢١ز ).لە شــاخی
«سەردەرە»ی پاوە ،لە ڕۆژی پێنجشەممە
٥ی پووشــپەڕ ( ٢٠٢٠/٠٦/٢٥ز ).لــە
ناوچەی «دڕۆڵه» بەردا.
دواجــار ڕۆژانــی پێنجشــەممە و هەینی
 ٥و ٦ی پووشــپەڕی ١٣٩٩ی هەتــاوی
( ٢٠٢٠/٠٦/٢٦ز ).ســپای تێرۆریســتی
پاســدارانی ئێــران ،بــە شــێوەیەکی بەریــن
ئاگریــان لــە دارســتانەکانی «ناوچــەی
پارێــزراوی النەوان ،بۆزیــن و مەرەخێڵ»
بــەردا و لەگــەڵ بیســتنی هەواڵەکــە،
خەڵکــی نیشــتمانپەروەری ناوچەکــە و

ئەندامانــی ئەنجومەنــی ژینگەپارێزیــی
ژیــوای بەزوویــی خۆیــان ڕێک خســت و
بــەرەو ناوچەکە بــەڕی کەوتن ،هەرچەند
کــە جــاری یەکــەم و لــە هەمــان ڕۆژدا
ژینگەپارێزانــی ناوچەکــە توانییــان
ئاگرەکــە کۆنترۆڵ بکــەن بەاڵم بەداخەوە
جارێکــی تر کاتژمێر ٧ی ســەرلەبەیانیی
ڕۆژی یەکشــەممە ،واتــە ٧ی جۆزەردان،
ئاگــر لــە ناوچەکــە بەردەدرێتــەوە .دیارە
هــەر لــە ســەرەتای مانگــی جــۆزەردان
تێکۆشــەرانی ســەنگەری ژینگەپارێــزی
و خەڵکــی نیشــتمانپەروەری ناوچەکــە
بــە هەمــوو توانایــان و بــە شــێوەیەکی
بێوێنــە توانیبوویــان یــەک بەیەکــی ئــەو
ئاگرانەی کە لەالیەن ســپای تێرۆریســتی
پاســدارانی ئێــران لــە ناوچەکــە بەردرابوو
کۆنتــرۆڵ بکــەن و تــا ڕادەیەکی زۆریش
پیالنەکانــی ڕێژیــم لــەو بــوارەدا پووچەڵ
بکەنــەوە ،هــەر ئەمــەش بــووە هــۆی
تووڕەبوونــی کاربەدەســتانی ڕێژیــم و
فەرماندەرانــی ســپای جەهــل و نەزانی لە
ناوچەکــەدا و هــەر بــەم هۆیە لــە ڕۆژی
یەکشــەممە سپای پاسداران بۆ زەربەلێدان
لە بزووتنەوەی ژینگەپارێزیی کوردســتان
و بەمەبســتی چاوترســێنکردنی خەڵــک
جارێکــی تــر ســێناریۆی شــەهیدکرانی
شــەهید «شــەریف باجــوەر» و هاوڕێیانی
ئەمجــارە لــە دەڤەرێکــی تری کوردســتان
دووبارە کردەوە.
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــە
خۆشەویستەکەمان!
بەداخــەوە ئێــوارەی ڕۆژی یەکشــەممە،
دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی
دێموکــرات لەالیــەن ئەندامانــی نهێنیــی
حیــزب لــە ناوچەکە ئــاگادار کرایەوە کە
بــە پیالنــی ئەمجــارەی بەکرێگیراوانــی
ڕێژیــم و ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی
ئێــران ،دوو ئەندامــی دڵســۆزی حیزب لە
دەڤــەری هەورامانــی دەالل بــە ناوەکانــی
«موختــار خەندانی» خەڵکی نەوســوود
و «یاســین کەریمی» خەڵکی شارەدێی
شمشــێر ،ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران و ڕۆڵەیەکــی تــری
وەفــادار بــە ژینگــە و خاکی کوردســتان
بــە نــاوی «بیــال ئەمینــی» خەڵکــی
ناوچــەی ئێناخــی ،بــە شــێوەیەکی
گوماناوی لەنێوان ئاگری دارستانەکانی
ناوچــەی مەرەخێــڵ گیانــی ئازیزیــان
بەختــی نیشــتمان و پاراســتنی ژینگــەی
کوردستان کردووە.
بیســتنی هەواڵــی گیانلەدەســتدانی
دەســتەیەکی تــر لــە ژینگەپارێزانــی
کوردســتان و بەتایبەت شەهیدکرانی دوو
ئەندامــی دڵســۆزی حیزب لــە ناوچەکە،
جارێکــی تر وەبیــری پیالنــی خەرمانانی
١٣٩٧ی هەتاوی و شەهیدانی ژینگەپارێز
لــە مەریــوان و بەتایبــەت شــەهیدکرانی
ئەندامی تێکۆشەری حیزبەکەمان شەهید
«شەریف باجوەر»ی خستینەوە و ئەمجارە
دەستبەجێ لە ڕێگەی ڕێکخستنەکانمان
لە نیوخــۆی واڵت بەدواداچوونی وردمان
بــۆ ڕووداوەکــە دەســت پێکــرد و بۆمــان
دەرکەوت کە:
 -١ســەڕەڕای ئــەوەی ئاگرتێبەردانــی
یەکەمی دارستانەکانی مەرەخێڵ دواجار

لە ڕۆژی شــەممە ٧ی پووشــپەڕ لەالیەن
خەڵکی ناوچەکە و ئەندامانی ئەنجومەنی
ژیــوای بــە تەواوەتــی کۆنتــرۆڵ کرابوو،
بــەاڵم ســەرلەبەیانیی ڕۆژی یەکشــەممە
کاتژمێــر ٧ی بەیانــی جارێکــی تر ئاگر
لــە ناوچەکــە بەر دەدرێتەوە و دەســتبەجێ
ئەنجومەنــی ژینگەپارێزیــی ژیــوای
تیمێــک ڕەوانــەی ناوچەکــە دەکات،
بــەاڵم بەهۆی پانتایی و شــاخاوی بوونی
ناوچەکــە تیمــی دووەم بە سەرپەرەشــتیی
شــەهید «موختــار خەندانــی» ئەندامــی
دەســتەی دامەزرێنــەری ئەنجوومەنــی
ژینگەپارێزیــی ژیــوای ،کاتژمێــر ١١ی
نیــوەڕۆ ئامــادە دەبــن و بــەرەو ناوچەکــە
بەڕێ دەکرێن.
 -٢لە هەمان ڕۆژ و چەند کاتژمێر پێش
شــەهیدکرانی ژینگەپارێــزان ،شــەبەکەی
مۆبایلــی ناوچەکــە بــە شــێوەیەکی
گوماناوی و پیالنداڕێژراو لەکار دەخرێت
و تەنانەت هێزە تێرۆریســتییەکانی ســپای
پاســداران «بــێ سیمـ»ـــی تیمەکانــی
ئەنجومەنی ژینگەپارێزیی «ژیوایـ»ـــیان
لــێ وەردەگرنــەوە و بەو شــێوە بە تەواوەتی
پەیوەندیی تیمەکان بەیەکەوە نامێنێت.
 -٣لــە کاتــی ئاگرتێبەربوونەکــە و لــە
کاتــی ڕووداوەکەشــدا ،لــە ناوچەکــە
چەندین جار دەنگی تەقینەوە بیستراوە.
 -٤بەو پێیە کە دارەســتانەکانی بۆزێن و
مەرەخێڵ «ناوچەی پارێزراو»ن و لەالیەن
هێزەکانی ســپای تێرۆریســتی پاســدارانی
ئێرانــەوە بەتونــدی لەژێــر چاودێریدایــە
و خەڵکــی ئاســایی ناتوانــن بــە ئاســانی
هاتوچۆی ئەو ناوچە کە ئاگرەکەی لێ
بەربووەتەوە بکەن ،بۆمان ڕوون دەبێتەوە کە
ئــەم ڕووداوەش وەک پیالنــی شــەهیدانی
ژینگــە لــە مەریــوان ،ســێناریۆیەکی
تــری هێــزە ســەرکوتکەرەکانی ڕێژیــم لە
کوردستانە.
ئێمە وەک دەزگای ڕێکخستنی گشتیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
ســەڕەڕای بەداخبوونمان بۆ شــەهیدبوونی
ســێ تێکۆشــەر و الوی قارەمانــی
ناوچــەی هەورامــان ،سەرەخۆشــی لــە
بنەماڵــە و کەســوکاری شــەهیدان
دەکەیــن و ڕوو بە ڕای گشــتی و هەموو
ڕێکخراوەکانــی مافــی مرۆڤ و کۆڕ و
کۆمەڵــە نێودەوڵەتییــەکان ڕادەگەیەنین و
داواکاریــن بۆ ڕوونبوونــەوەی زیاتری ئەو
کارەســاتە ،گوشــار بخەنــە ســەر ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامیی ئێــران و بــە نــاردن
و دیاریکردنــی لێژنەیەکــی بــێ الیــەن،
ڕاســتیی ئــەو ڕووداوە بــۆ ڕای گشــتی
دەربخــەن ،هاوکات خەڵکی کوردســتان و
ژینگەپارێزەرانی نیشتمان دڵنیا دەکەینەوە
کــە خوێنی شــەهیدانمان بــە فێڕۆ ناچێت
و تــا گەییشــتن بــە ئــاوات و ئامانجــی
شەهیدەکانمان درێژەدەری ڕێگایان دەبین.
بەڵێــن دەدەین بە شــەهیدان کە درێژەدەری
ڕێگایان بین.
نەمری بۆ گیانی پاکی تازەترین
قوربانییانی دەستی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی
٩ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

ژمارە ٥ ، ٧٧٧ی جووالی ٢٠٢٠

شــەهیدبوونی هاوکارێکــی دڵســۆزی دەزگای ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکــرات لــە پــاوە
شــەهیدی ژینگەپارێــز کاک «موختــار
خەندانــی» ،ئەندامــی بەوەجــی حیزبــی
دێموکرات و هاوڕێ و هاوکارێکی دڵسۆز
و کارامەی دەزگای ڕاگەیاندنی حیزبی
دێموکــرات ،لــە کاتــی کۆنترۆڵکردنــی
ئاگرتێبەردانــی دارســتانەکانی پــاوەدا
شەهید بوو.
شــەهید «موختــار خەندانــی» لە ماوەی
دەســتپێکی بەرنامەکانــی «تیشــک
تیڤیـ»ـــدا ،چەندیــن جــار پــارەی وەک
یارمەتیــی ماڵــی بــۆ بەڕێوەبەرانــی
«تیشــک تیڤــی» نــاردووە و چاالکانــە
لەو بوارەدا یارمەتیدەر بووە.
هەروەهــا شــەهید «موختــار» یەکێــک
لــە هــاوکارە کارامەکانــی بەرنامەکانی
بەشی «هەورامیـ»ـی «تیشک تیڤی»
بــووە کە چاالکانە و لێبڕاوانە هاوکاریی
کــردووە .ناوبراو لە مــاوەی ئەندامیەتیی

خۆیــدا ،ئەندامێکــی لێوەشــاوە و لێهاتوو،
ژینگەپارێزێکــی نەســرەوتوو ،هــاوڕێ
و هاوکارێکــی دڵســۆز و کارامــەی
«تیشــک تیڤی» بوو و هەموو کاتێک
خزمەتکــردن بە گەل و نیشــتمانەکەی بە

شــانازی دەزانــی و بەوپــەڕی گیانبــازی
و فیداکارییــەوە هەمــوو ئەرکێکــی بــە
باشترین شێوە بەڕێوە دەبرد.
شەهید «موختار خەندانی» لە ڕێکەوتی
٨ی پووشــپەڕ ،هــاوڕێ لەگــەڵ دوو

ژینگەپارێزی دیکە بە ناوەکانی «یاسین
کەریمــی و بیــال ئەمینــی» ،لــە کاتی
ئاگرکوژاندنــەوەی دارســتانەکانی پــاوەدا
شەهید بوون.

هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان زەربەیەکــی قورســی لــە دوژمــن دا
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەبارەی شــەڕ و تێکهەڵچوونی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان لەگەڵ جاش و پاســدارەکانی ڕێژیمی ئێران ڕاگەیەندراوێکی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕاگەیەندراوێک لە دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە
ڕێکەوتی ٤ی پووشپەڕی 1399ی هەتاوی کاتژمێر ٦ی ئێوارە بە کاتی کوردستانی باشوور ،دەستەیەک جاش و پاسداری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،لە نێوان «دۆڵە
مەیدان و خۆڵسەر» بە مەبەستی زەربەلێدان لە هێزی پێشمەرگە ،سنوری نێوان پیرانشار و هەڵگوردیان بەزاند .دوای ئەوە دەستەیەک لە پێشمەرگەکان کە لە حاڵی گەشتێکی
پێشمەرگانە دابوونه پاش ئاگاداربوون لە سنوربەزاندنی ئەو جاش و پاسدارانە لێیان وەدەست دێن .دوای ڕاوەدوونرانیان ،ئەو جاش و پاسدارانە بەرەو موڵگەکانی خۆیان هەڵهاتن .
لەگەڵ ڕاگەیاندنی ئەوەی سەرجەم پێشمەرگەکان ساڵمەتن ،لە زەرەر و زیانی دوژمن هیچ زانیارییەک لەبەردەست نییە.
هێزی پێشمەرگەی کوردستان پێشتر ڕایگەیاندبوو کە هەر چەشنە پەالمارێک بۆ سەر سەنگەری لە گیراننەهاتووی پێشمەرگە بە توندی واڵم دەدرێتەوە.
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
٤ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی

ڕاگەیەنــدراوی یەکــەی کارگێڕیی
حیزبــی دێموکرات
لــە دەرەوەی واڵت بەبۆنــەی هەوڵــی
تێرۆریســتی بۆ ســەر هاوڕێ ســادق زەرزا
هاونیشتمانیانی بەڕێز!
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان!
دیســان هێرش كرایه ســهر تێکۆشــەرێکی
دیکەی حیزب و گەلەکەمان.
ڕۆژی هەینی ،ڕێکەوتی ١٩ی ژووئەنی
٢٠٢٠ی زایینــی ،لــە شــاری لوردانــی
واڵتی هۆلەند ،هاوڕێی تێکۆشەر ،کاک
ســادق زەرزا ،ئەندامی پێشــووی ڕێبەریی
حیزبەکەمــان و کەســایەتی ناســراوی نێو
ڕیزەکانــی بزووتنــەوەی ئازدیخوازانــەی
نهتهوهکەمــان ،هێرشــی كرایــه ســهر و لــە
ئاکامدا بە تووندی بریندار بوو.
کاک سادق ،سااڵنێکی زۆر لە ڕیزەکانی
بزووتنــەوەی نهتهوهیــی دێموکراتیکــی
كــورددا ،لــە شــووێنە جۆراوجۆرەکانــی
کوردستاندا ،وەک کادرێکی تێكۆشەری
حیزبــی و فەرماندەیەکــی لێوەشــاوەی
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان خزمەتی
بە بردنەپێشــی ئامانجە بەرزەکانی حیزب
و نهتهوهکەمان کردووە.
لە درێژەی هەوڵ و خەبات و تێکۆشــانی
لــە ڕیزەکانی تەشــکیالتی حیزبــدا ،هەتا
ئاســتی ســەرەوە و ئهندامهتی له ڕێبەریی
حیــزب چووەتــە پێــش .کاک ســادق
ســیمایەکی ناســراو و خۆشەویســتی نێــو
تەشکیالتی حیزبەکەمانە.
ئەگەرچــی هەتــا ئێســتا هیــچ
ڕاگەیەندراوێکــی فەرمــی لەالیــەن

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هــاوکاری بەبۆنــەی شــەهیدکرانی ســێ تێکۆشــەری ژینگەپارێــز لــە پــاوە
هاونیشتمانییانی بەڕێز!
کۆمەڵگــەی مەدەنــی و ڕێکخــراوە
ژینگەپارێزییەکانی کوردستان!
هەواڵــی شــەهیدبوونی ســێ ڕۆڵــەی
گەلەکەمان کە ڕۆژی یەکشــەممە ٨ی
پووشــپەڕ لە کاتی کوژاندنەوەی ئاگری
دارستانەکانی «بۆزین» و «مەرەخێڵ»
گیانی پاکیان پێشکەشی نیشتمان کرد،
خەفەتباری کردین .بەو بۆنە خەمناکەوە
سەرەخۆشــی لــە هەمــوو الیــەک،
بەتایبەتی بنەماڵە کۆستکەوتووەکانیان،
هاوڕێبــاز و هاوئامانجەکانیــان لــە
ڕێکخراوە ژینگەپارێزییەکانی کوردستان
و بەتایبەتیتــر لە ئەنجومەنی ژیوای پاوە
دەکەین .ئێســتا ئیتر هەمووان دەزانن کە
ڕێژیمــی ئیســامی لــە ڕێــگای ناوەنــدە
ئەمنییەتی و کەســانی خۆجێیی سەر بە

خۆیــان بە پــان و پیالنی وردەوە خەریکی
تێکدان و لەنێوبردنی ژینگەی کوردستان
و ســووتاندنی بەئەنقەستی دارستانەکانی
کوردســتانن .هــەر لــەم ســااڵنەی دواییدا
بــە هــەزاران هیکتــار لــە دارســتانەکانی
کوردســتان لــە ماکۆوە بگــرە هەتا ئیالم،
لە ئاگری ڕقی ڕێژیمی تاراندا ســووتاون
و لەوەش زیاتر ڕۆژ نییە ســپای پاســداران
و ئیــدارەی ئیتالعاتــی ڕێژیــم لــە ناوچە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان چاالکانــی
ژینگەپارێــز بــە تۆمەتــی چاالکیــی
ئەمنییەتــی ،دەسبەســەر و ڕاپێچــی
گرتووخانەکانیان نەکەن.
لێکەوتەی دڵتەزێن و لەوەش کارەساتبارتر
شــەهیدکردنی دڵســۆزانی نیشــتمان
و ژینگەپارێزانــی کوردســتانە کــە
پێشمەرگەئاســا و بە دەســتی بەتاڵ و بێ

ڕاگەیەنــدراوی لێژنەی
بەڕێوەبەریــی ڕێوڕەســمی یادی
 ٧٥ساڵەی
دامەزرانــی حیزبــی دێموکرات
لێژنــەی بەڕێوەبەریــی ڕێوڕەســمی یــادی  ٧٥ســاڵەی دامەزرانــی حیزبــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێــران ڕوو لــە خامەبەدەســت و نووســەرانی کوردســتان ڕاگەیەندراوێکــی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
نووسەران ،خاوەن قەڵەم و خامەبەدەستانی کوردستان!
لــە ڕێگــەی ئــەم ڕاگەیەنــدراوەوە هەمــوو الیــەک ئــاگادار دەکەینــەوە کــە لێژنــەی
بەڕێوەبەریی یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزبی دێموکرات بۆ هەرچی زیاتر بە شکۆ
بەڕێوەبردنــی ئــەم یــادە مەزنە ،داوا لە ئێوەی ئازیز دەکات هەتا بە نووســینی بابەت لە
ڕەهەندە جۆربەجۆرە سیاســی ،مێژوویی ،فەرهەنگی ،فەلســەفی ،ئەدەبی و ...خەباتی
ئەم حیزبە کە بەشــێکی جیانەکراوە لە شــانازییەکانی گەلی کوردە و بە بەشــێک لە
ســامانی نەتەوەیــی کــورد دێتــە ئەژمــار ،هەنگاوێکی تر بــۆ زیاتر ناســاندنی حیزبی
دێموکرات و بزووتنەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت هەڵبهێنێتەوە.
داواکاریــن بــە ســەرنجدان بــە مێــژووی پــڕ لــە هــەوراز و نشــێوی حیــزب ،بابــەت و
نووسراوەکانتان بۆ ئەم ئادرەسانەی خوارەوە بەڕێ بکەن کە دواتر بە گوێرەی پێویستی
و ئیمکانــی بەردەســت لە بەشــەکانی دەزگای ڕاگەیاندنی گشــتیی حیــزب ،لەوانەش
ماڵپەڕی فەرمیی حیزبی دێموکرات و ڕۆژنامەی «کوردستانـ»ـدا باڵو دەکرێتەوە.
yadikurdistan@gmail.com
info@kurdistanmedia.com
بۆ زانیاریی زیاتریش دەتوانن پێوەندی بەم ژمارانەوە بکەن:
009647511310761

هیچ ئیمکاناتێک بۆ پاراستنی نیشتمان
و پارێزگاری لەو ژینگەیە تێدەکۆشن.
خەرمانانــی دوو ســاڵ لەوەپێــش بــوو کــە
چوار تێکۆشەری ژینگەپارێز بە ناوەکانی
«شــەریف باجــوەر ،ئومیــد حوســێنزادە،
ڕەحمــەت حەکیمــی نیــا و محەممــەد
پەژووهــی» ،لــە کاتــی کوژاندنــەوەی
ئاگری دارســتانەکانی مەریواندا ســووتان
و شەهید بوون.
ئەمجارەشیان لە دارستانەکانی «بۆزین»
و «مەرەخێــڵ» ،ســێ ژینگەپارێــز
و خەمخــۆری نیشــتمان بــە ناوەکانــی
«موختــار خەندانــی ،یاســین کەریمــی و
بیــال ئەمینی» لە کاتــی کوژاندنەوەی
ئاگردا گیانی ئازیزیان لەدەست دا.
ناوەنــدی هــاوکاری پێشــتریش لــە کاری
شەهیدبوونی ژینگەپارێزەکانی مەریواندا

ڕایگەیاندبوو کە کاربەدەســتانی ڕێژیمی
کۆمــاری ئیســامی بە بەرپرســیاری ئەم
ڕووداوانە دەزانێت ،چونکی بەڵگەنەویستە
بەهــۆی کەمتەرخەمــی و زۆرجاریــش
بــە هەوڵــی بەئەنقەســت و بــە پیالنــی
پێشــوەختەی ناوەنــدە ئەمنیەتییەکانــی
ڕێژیمە ژینگە و دارستانەکانی کوردستان
دەســووتێن و دەبنــە خەڵووز .ئــەو ئاگرەش
کــە ئەمجــارە و دیســانەکەش بــووە هۆی
مەرگــی جەرگبــڕی ســێ ڕۆڵەی ژین و
ژینگەخۆشەویســتی کوردســتان ،ئاگری
قیــن و بوغزێکــە پتر لە چــوار دەیەیە بەر
بووەتــە گیانــی سروشــتی کوردســتان و
دەســتی تاوانێکــی لە پشــتە کە بــەردەوام
ڕۆڵەکانی کورد دەکاتە قوربانی.
ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردســتانی ئێــران وێــڕای سەرەخۆشــی

لــە هاوڕێبــاز و بنەماڵــەی ئازیزانــی
لەدەستچوومان ،ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران
و دەســتوپێوەندییەکانیان بــە تاوانبــاری و
بەرپرســیاری ســەرەکیی ئــەو ڕووداوانــە
دەزانێت.
ســاو لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
ئەنجومەنــی ژینگەپارێــزی ژیــوای پاوە،
«موختــار خەندانــی ،یاســین کەریمــی و
بیالل ئەمینی» و بەهیوای چاکبوونەوەی
هەرچــی زووتــری بریندارانی دیکەی ئەم
ڕووداوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٩ی پووشپەڕی ١٣٩٩

پەیامــی هاودەردیــی مامۆســتا «حەســەن شێوەســەڵی»
بــۆ شــەهیدانی ژینگە

مامۆستا «حەسەن شیوەسەڵی» ئەندامی
ئیفتخاریــی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
شــەهیدکرانی  ٣ژینگەپارێــز لــە پــاوە
پەیامێکی هاوخەمیی باڵو کردەوە.
مامۆســتا «حەســەن شیوەســەڵی» لــەو
پەیامــەدا بــاوی کردووەتــەوە ،بــە داخ و
کەســەرێکی گرانــەوە ڕێبوارانــی ڕێــگا
پیرۆزەکــەی کاک «شــەریف باجــوەر»
و هاوڕێیانــی لــە ئاگربەردانەکانــی پــاوە
گیانیــان فیــدای نیشــتمان کــرد و ئــەوان
ســەلماندیان کــه هەتــا دوایین هەناســەیان

لەسەر ڕێگاکەیان سوورن.
لــەو پەیامــەدا هاتــووە ،بەخشــینی
بەهادارتریــن ســەرمایەی ژیــان تەنیــا لەو
کەســانە دەوەشێتەوە کە دەتوانن دەرەقەتی
ئەرکێکی وا گران و ئەستەم بێن.
مامۆســتا «شیوەســەڵی» لــەو پەیامــەدا
باســی لــەوە کــردووە ،ئــەوان قارەمانــی
نەبــردی ئــاور و ئینســانەکان بــوون.
بەداخــەوە هەتا ڕێژیمی ئێران لەســەر کار
بێت کوردســتان بەردەوام بەرەو کاولکاری
دەڕوات .لــەو پەیامــەدا بــاس لــەوە کراوە،
کاربەدەســتانی ڕێژیمی ئێــران دێوەزمەی
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مــەرگ و نەمانــن کە تەنیــا بۆ مەرگ
پەروەردە کراون.
مامۆســتا «شیوەســەڵی» باســی لــەوە
کردووە ،عاشقانی ڕاستەقینەی ژینگەی
واڵتــی ئێمە کاک «یاســین کەریمی»،
کاک «بیــال ئەمینــی» و کاک
«موختــار خەندانــی» ،وەک هێژاتریــن
دیاری ڕۆحی خۆیان پێشکەشی ژینگەی
ئێمــە کرد .مامۆســتا «شێوەســەڵی» لە
پەیامەکەیــدا سەرەخۆشــی لــە بنەماڵەی
شــەهیدانی ژینگــەی کــرد و خــۆی بــە
شەریکی خەمیان زانی.

پۆلیسی هۆلەندەوە سەبارەت بە ئەنگیزەی
کردەوەکــە بــاو نەبووەتــەوە بــەاڵم بــە
ئەزمونێــک کــە لە کۆماری ئیســامی
لەبەردەستدایە و ئاماژهكانی ئهو ڕووداوهی
هێرش بۆ ســهر كاک سادق و هەروەها بە
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو زنجیــرە تێرۆرانەش
کە دەزگای تێرۆری کۆماری ئیسالمی
لــەو ماوەیــەدا لە چەند واڵتــی ئورووپایی
و بهتایبــهت چهندیــن جــار لــه واڵتــی
هۆلهنــد ئهنجامــی داون ،بۆیــە گومانــی
ئــەوە دەکــرێ ئەو کردەوەیــەش به بڕیاری
دەزگاکانی ڕێژیمی کۆماری ئیســامی
کــرا بــێ .ئێمە وێــڕای مەحکوومکردنی
ئــەم کردەوەیە هیوادارین کاک ســادق بە
زوویی برینەکانی ساڕێژ ببنەوە .
داوا لــە پۆلیــس و دەزگا بەرپرســەکانی
دیکــەی واڵتــی هۆلەنــد دەکەیــن کــە
لێکۆڵینــەوەی پێویســت ســەبارەت بــەو
ڕووداوە بکــەن و بیــروڕای گشــتی لــە
چۆنیەتــی مەســەلەکە ئاگادارکەنــەوە
و بــۆ ســزادان و لەقاودانــی تێرۆریــزم و
سەرکوتی کۆماری ئیسالمی هەنگاوی
پێویست هەڵگرن.
یەکەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت
١ی پووشپەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی
 ٢١ژووئەنی ٢٠٢٠ی زایینی

درێژەی پەیڤ
نهمــاوه و ڕێژیمــی ویالیهتــی فهقیهی ل ه
كهربــهالدا دهســتی بااڵی ههیــه ،ڕێگای
قودسیان لێ پێچهوانه بۆتهوه.
گــهر ســهردهمێك ســوپای پاســداران و
ڕێژیمــی ویالیهتــی فهقیهی بــه ڕێگای
كهربهال -دهمشــقدا دهیههویســت به قودس
بــگا ،ئێســته فڕۆكهكانــی ئیســراییلن كه
لــه ئورشــهلیمهوه بــهرهو ســووریه دێن و به
عێراقدا تێدهپهڕن و تهنانهت لهم دواییانهشدا
دهگهنــه تــاران و بــهو ڕێگایــهدا ههرچی
هێــزی ســوپای پاســداران و بهكرێگیراوی
ڕێژیمــی ویالیهتــی فهقیهییه بۆردومانی
دهكــهن و جهمارانیــش بێدهنگــه و ســهری
شۆڕ كردووه و هیچ ناڵێ!
لــهم چهند ســاڵهی دواییدا ،بهســهدان جار
فڕۆكهكانــی ئیســراییل لــه نێو ســووریهدا
هێزهكانی سوپای پاسداران و میلیشیاكانی
ســهر به ڕێژیمی ئێرانیان بۆردومان كرد و
بــه دهیــان فهرمانــدهی ســوپا و به ســهدان
پاســداری تێرۆریســتان لــێ كوشــتن و
هــهزاران تۆن مووشــهك و جبهخانهیان لێ
تهقاندنهوه و دهنگێك له ســوپای پاسداران
و ڕێبهری ڕێژیمهكەیانهوه دهرنههات.
ئێســته بــه ڕێــگای ئورشــهلیمدا،
فڕۆكهكانــی ئیســراییلی دێــن و دهیــان
تــۆن بهڵگــه و ئارشــیوی بهرنامــه
ناوكییهكانــی ڕێژیمــی تــاران دهبــهن و
خامنهیــی بهوپــهڕی سهرشــۆڕییهوه هیچ
ناڵــێ .ههر ههمان فڕۆكهكانی ئورشــهلیم
دێنــه تــاران و بنکهی پارچیــن بۆردومان
دهكــهن و دهچنــه نهتهنــز و دهســكهوتی
چهندین ساڵهی ڕێژیم دهكهن به دووكهڵ؛
فهرمانــده هارهكانــی ســوپای پاســداران و
وهلیی فهقیهی ترسهنۆكی ئێران بهوپهڕی
سهرشــۆڕییهوه دهڵێــن دهزانین چی ڕووی
داوه و هیچ ناڵێین!
ســهدان كــهس لــه الوان و تێكۆشــهرانی
نهتهوهكانــی ئێرانیــان تیربــاران كــرد بــه
تاوانی درۆینهی ســیخوڕی و هاودهنگی
لهگــهڵ ســههیۆنیزم؛ بــهاڵم كــه فڕۆكــه
سههیۆنیستییهكان! دێنه نێوهڕاستی ئێران،
خامنهیــی و فهرمانــده ترســهنۆكهكانی
ســوپای پاســداران تهنیــا سهرشــۆڕییان
بــۆ دهمێنێتهوه و ترســێكی كوشــنده دایان
دهگرێ كه نهكا ئهو فڕۆكانه جهمارانیش
بكا به خۆڵهمێش! ههموو دیكتاتۆرهكانی
جیهان ترسهنۆكن و تهنیا بۆ بێدهسهاڵتهكان
ئــازان و به كوشــتاریان گرێــی دهروونییان
بهتاڵ دهكهنهوه!
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ژمارە ١٥ ، ٧٧٧ی پووشپەڕی ١٣٩٩

کوردستان پەیمانی نوێ کردەوە

ئااڵی پیرۆزی کوردستانیان هەڵکرد و به
خوێندنەوەی سروودی نەتەوایەتیی «ئەی
ڕەقیــب» پشــتیوانی خۆیــان لــە حیزبــی
دێموکرات دەربڕی.
لــەو چاالکییــەدا قارەمانانــی دێموکــرات
یــادی شــەهیدانی ڕێــگای ڕزگاریــی
کوردستانیان کردەوە و درێژەدەری ڕێگای
پیرۆزیان بە ئەرکی خۆیان زانیوە.

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەســەر پــردی
هەوایــی قەاڵتان لە ســەر جــادەی نەغەدە
بۆ شنۆ ئااڵی کوردستانیان هەڵ کرد.
قارەمانانــی دێموکــرات هەروەهــا یــادی
شــەهیدانیان بــەرز ڕاگــرت و پەیمانیــان
لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.

مەریوان:
ئەندامــان و الیەنگرانــی ئەمەگــدار
و وەفــادار بــە ڕێبــازی هەرمانــی
شــەهیدان لــە «مەریــوان» ،لە ســاڵیادی
حەماســەخولقینەرانی کۆسااڵندا ،کۆاڵن
و شــەقامەکانی ئــەو شــارەیان بــە وێنەی
شەهیدان ڕازاندەوە.
قارەمانانــی دێموکرات لــە گەڕەکەکانی
«داســێران»« ،بەهــاران»« ،مەیدانــی
جاشــەکان» و شــەقامە ســەرەکییەکانی
«مەریــوان» ،بــە باڵوکردنــەوەی وێنەی
شــەهیدان ،ســوێندی وەفادارییــان خــوارد
کــە تــا وەدیهاتنی ئەو ئامانجــە پیرۆزانە
کە شــەهیدان گیانی ئازیزیان لە پێناویدا
بەخت کرد ،دەســت لە خەبات و تێکۆشان
هەڵناگرن.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا
خۆیان بە درێژەدەری ڕێگای پڕسەروەریی
شــەهیدان زانیوە و شەهیدانی کۆسااڵنیان
وەک هێمای ڕاسانەوە و حەماسەخولقێنی
ناو لێ بردووە.
لــە چاالکییەکــی دیکەشــدا ڕۆڵــە
بەجەرگەکانــی دێموکــرات لــە ‹›تەرخان
ئــاوا››ی مەریــوان ،ئــااڵی پیــرۆزی
کوردســتانیان هــەڵ کــرد و تراکتــی
تایبەتیان لە یادی ڕێبەری مەزن ،شەهید
دوکتور ‹›عەبدولڕەحمان قاسملوو›› باڵو
کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە دروشــمی
‹›حیزبــی دێموکــرات تەنیــا نییە ،یەک
نەتــەوەی لەگەڵدایــە›› و هەروەهــا
بــە باڵوکردنــەوەی وێنــە ،پووســتێر و
تراکتــی ڕازاوە بــە دروشــم ،وێــڕای
شــەکانەوەی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان،
چاالکییەکانی ڕێزگرتن لە یادی شەهید
دوکتور››قاسملوو›› لە مەریوانیان دەست
پێکرد

تەنگیسەر:
پێشــمەرگەکانی شــار لــە گونــدی
«تەنگیســەر» ســەر بە ژاوەرۆی سنە لە
ساڵیادی شەهیدانی کۆسااڵندا چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا
بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان
و یادکردنــەوەی شــەهیدانی ڕێــگای
ڕزگاریی کوردستان بە تایبەت شەهیدانی
کۆسااڵن ئەمەگداریی خۆیان بە ڕێبازی
پڕ سەروەریی شەهیدان نیشان دا.

نەغەدە:
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لــە نەغــەدە بــە هەڵکردنــی ئااڵی
کوردســتان ،چاالکیــی تەبلیغییان بەڕێوە
برد و یادی شەهیدانیان بەرز ڕاگرت.

سەقز:
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزب لە گوندی
«وزمەڵــە» ســەر بــە سەرشــیوی ســەقز
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا

شنۆ:
پێشــمەرگە گیانلەسەردەستەکانی شار لە
شــنۆ بۆ پشــتیوانی لە حیزبی دێموکرات
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و
ئامادەیــی خۆیــان بــۆ بەجێگەیاندنی هەر
ئەرکێکی حیزبی دەربڕی.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــەو
چاالکییــەدا بــە نووســینی دروشــمی
«ســەرکەوێ ڕاســان» و «بــژی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران»،
وەفاداریــی خۆیــان بەرامبــەر بــە ڕێبازی
حیزبەکەیان نیشان دا.
هەروەهــا ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی
دێموکــرات لــە «شــنۆ»ی دێموکراتــەوە
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغــی
بەبۆنــەی ٢٢ی پووشــپەڕ ،ئەمەگناســی
و وەفاداریــی خۆیــان بە ڕێبــازی دوکتور
«قاسملوو» نیشان دا.

نییەر:
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
لــە «نییــەر»ی مینبەرییەکانــەوە ،وەک
وەفایــەک بــۆ شــەهیدانی کۆســااڵن،
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــەو چاالکییــەدا قارەمانانــی دێموکــرات
بــە بەرزکردنــەوەی هێمــا نەتەوەییەکانــی
وەک« :ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان،
وێنــەی شــەهیدان و جامانــەی هێمــای
پێشــمەرگە» ،وەفاداریــی خۆیــان بــە
ڕێبــازی هەرمانــی شــەهیدان دووپــات
کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە نییــەری
کاکێشــانی شــەهیدانەوە هەمــووکات
پشتیوانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران بوون و هەردەم بــە ڕێبازی پیرۆزی
شەهیدان وەفادار ماونەتەوە.
مەهاباد:
ئەندامــان و الیەنگرانی دڵســۆزی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی ئێران لە مەهاباد،
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پوســتێری
تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ ،چاالکیــی
بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ڕۆژی دووشــەممە ٩ی پووشــپەڕ ،ڕۆڵــە
بەجــەرگ و تیکۆشــەرەکانی دێموکــرات
لە مەهاباد لە شوێنەکانی وەک« :بەری
شــیالنان ،بــەری مەدرەســە ،مەیدانــی
ئیســتقالل و ســەرقەبران» ،بە شــێوەیەکی
بەربــاو تراکــت و پوســتێری تایبــەت بــە
٢٢ی پووشــپەڕ ،ســاڵڕۆژی تێرۆرکرانــی
دوکتور «عەبدولرەحمان قاسملوو»یان لە
کوچە و کۆاڵنەکان باڵو کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا
پەیمــان و وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێبازی
پڕ لە ســەروەریی ڕێبەری ناوداری کورد
دوکتور ‹›قاسملوو›› دووپات کردەوە.
هەروەهــا بــۆ جــاری دووەم تێکۆشــەرانی
دێموکــرات لــە شــاری «گوێکتەپــە»ی
شــاروێرانی مەهابــاد ،بەبۆنــەی ٢٢ی
پووشــپەڕەوە چاالکیی تەبلیغییــان بەڕێوە
برد.
ئــەو تێکۆشــەرانەی دێموکــرات بــە
باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێری تایبەت
بە ٢٢ی پووشپەڕ لە شەقام و کۆاڵنەکانی
ئــەو شــارەدا ،ئەمەگناســی و وەفاداریــی
خۆیــان بە ڕێبازی «قاســملوو»ی ڕێبەر
نیشان دایەوە.
هەروەهــا لــە «مەهابــاد» و ناوچــەی

شــاروێران ،بــە بەڕێوەبردنــی چاالکــی
و باڵوکردنــەوەی تراکــت و پوســتێری
پەیوەندیــدار بــە ٢٢ی پووشــپەڕەوە ،یادی
ڕێبەری نەمریان بەرز ڕاگرت.
لە ئاوایی «لەجـ»ـی شاروێرانی مەهاباد،
قارەمانانــی دێموکــرات لــەو چاالکییــەدا
بــە باڵوکردنــەوەی وێنــەی دوکتــور
«قاسملوو»ی نەمر ،وەفاداریی خۆیان بە
ڕێبــاز و ئامانجەکانــی ئەو ڕێبەرە مەزنە
نیشان دا.
سنە:
تێکۆشــەرانی دێموکــرات و قوتابییــە
بەئەمەگەکانــی دوکتــور «قاســملوو»
لــە ســنەی خوێنــاوی ،بــۆ یادی شــەهید
دوکتــور «قاســملوو» ،کــۆاڵن و
شــەقامەکانی شــاریان بە وێنە و پوســتێر
و تراکتــی تایبــەت بــە ٢٢ی پووشــپەڕ
ڕازاندەوە.
ئەو شــوێنانەی ســنە کە تێیدا چاالکیی
بەرینی تەبلیغی بەڕێوە چووە،
بریتیــن لــە« :گەڕەکەکانــی فــەرەح،
چواربــاخ ،قشــاخ ،فەرەجــە ،مێعــراج،
نایسەر و شەهرەکی نوور».
هەروەهــا لــە بەرەبــەری ٢٢ی پووشــپەڕدا
ئەندامان و الیەنگرانی وەفادار بە ڕێبازی
پێغەمبەری ئاشــتی لە ســنەی خوێناوی،
چاالکیی بەرینی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
قارەمانانــی دێموکــرات لــەو چاالکییــەدا
بــە دانانی جامانە و گوڵی ســوور لەســەر
«ئاویــەر» و «کوچکــەڕەش» ،پەیمانی
وەفادارییــان لەگەڵ ئامانج و ڕێبازەکەی
دوکتــور «قاســملوو» نوێ کــردەوە و لەو
چاالکییــەدا بــە داگیرســاندنی مــۆم لــە
بەرزاییەکانــی زاڵ بەســەر شــاری ســنە،
ســەلماندیان کــە «قاســملوو لــە ڕێبازیدا
زیندووە.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەنێوان ڕێگای
ســنە -کامیاران لــە گوندی ‹›یەمێنان››
بە نووســینی دروشمی حیزبی ،چاالکیی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیــزب لــەو چاالکییــەدا بــە
دروشــمی «بــژی قاســملوو»« ،بــژی
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران» و
«بژی پێشمەرگە» ،وەفاداریی خۆیان بە
حیزبی دێموکرات دووپات کردەوە.
هەروەهــا قارەمانانــی دێموکــرات لــە
شــاری ســەواڵوا و لە گونــدی ‹›گواز››
بــۆ جارێکــی دیکــە لەگــەڵ ڕێبــازی
شــەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی کوردســتان
پەیمانیــان نوێ کردەوە و جەختیان کردەوە
کــە «ڕاســان» هەتا گەیشــتن بە ئامانج
بەردەوامە.
بۆکان:
ڕۆڵــە چاونەترســەکانی دێموكــرات بــه
باڵوكردنــەوەی تراكــت و پۆســتێری
تایبــەت بــە ٢٢ى پووشــپەڕ ،ســى.دى و

ئارمــى حيزب ،بــۆ یادکردنەوەی ڕێبەری
نەمــر دوکتــور «قاســملوو» چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی کە لە بــۆکان چاالکیی
تێدا کراوە بریتین لە:
«شــەقامی کوشــتارگا ،پــردی وەحدەت،
کێــوە ڕەش ،پاركــى ســاحلى ،بلــوارى
كوردســتان ،بلــوارى دوكتــور قاســملوو
و گەڕەكەكانــى فەرهەنگيــان ،كــوى
محەممەدى و نەخۆشخانەی كۆن.
ڕێبوارانی وەفــادار بە ڕێبازی دێموکرات
لــە بۆکانی ســەربەرزەوە لە چاالکییەکی
بەرینــی تەبلیغیــدا تراکــت و پوســتێری
پەیوەندیــدار بــە ٢٢ی پووشــپەڕیان
بــاو کــردەوە و بۆکانیــان بــە وێنــەی
«قاسملوو»ی ڕێبەر ڕازاندەوە.
ئــەو شــوێنانەی بــۆکان کــە چاالکیــی
تەبلیغیــی تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتین لە:
«نێــو یەکێــک لــە پایەگاکانی بەســیج،
پۆمپی بێنزینــی حەبیبزادە ،کۆاڵنەکانی
پشــت مەکتــەب قورئــان ،مەجبوورئــاوا،
عەلــی ئاوا ،بلواری ئازادگان ،ســێڕێیای
خاوەران ،سەید شوکرە ،مەیدانی فووتباڵ،
کــۆاڵن و شــەقامەکانی میراوا ،زانکۆی
عیلــم و کاربــوردی ،میــراوای کــۆن،
پارکی ســاحلی ،موجتەمەعــی ئیداراتی
بــۆکان ،جــادەی ســەد ،بــازاڕی حەیوانان
و گوندەکانــی حەمامیــان و عەمبــار و
تاراوا».
نێ:
پێشــمەرگەکانی شار لە شارەدێی «نێ»
بــە نووســینی دروشــمی وەک« :ڕاســان
دژ بــە جــاش و خۆفرۆشــان بەردەوامــە»،
«ڕێــگا پیرۆزەکــەی شــەهید هیدایــەت
بەردەوامــە»« ،تــا دوا دڵۆپــەی خوێــن
ڕێگای شەهید هیدایەت درێژەی هەیە»،
«ڕێگا پیرۆزەکەت درێژە دەدەین» و «لە
ڕێگــەی شــەهید هیدایەت کۆڵ نادەین و
لەڕیــزی خەبــات دەســت هەڵناگریــن»،
وەفاداریــی خۆیــان بــە ڕێبازی شــەهیدان
دووپات کردەوە.

الوە دێموکراتپەروەرەکانــی «نــێ» لــە
مــاوەی چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا بــە
باڵوکردنــەوەی پەیــام و بەڕێوەبردنــی
چاالکیــی تەبلیغی ،تاوانەکانی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێرانیــان مەحکــووم کــرد و
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان پەیمانیــان
نــوێ کــردەوە و پشــتیوانییان لــە حیزبــی
دێموکرات دووپات کردەوە.
باکووری ئێران:
ڕۆژی پێنجشــەممە ١٢ی پووشــپەڕ،
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران ،لە «باکووری ئێران»،
لــە چاالکییەکــی تەبلیغیــدا پەیمانیــان
لەگــەڵ شــەهیدانی ٢٢ی پووشــپەڕ و
ســەرجەم شــەهیدانی حیــزب و گــەل نوێ
کردەوە.
جامانــە لــە مالنی شــار لــەو چاالکییەدا
بــە هەڵواســینی تراکــت و پۆســتێری
تایبــەت بــەو یــادە ،بانگــی حەقخوازییــان
بــە شــەقامەکانی باکــووری ئێرانــدا باڵو
کردەوە.
جوانڕۆ:
قارەمانانــی دێموکــرات لــە قــەاڵی
جوانڕۆوە پەیمانــی وەفادارییان لەگەڵ
ڕێبــاز و ئامانجەکانــی دوکتــور
«قاســملوو»ی ڕێبــەر نوێ کــردەوە و
بــە نووســینی دروشــم و باڵوکردنەوەی
تراکت و پوســتێر چاالکیی تەبلیغییان
بەڕێوە برد.
ئەو شوێنانەی تێکۆشەرانی دێموکرات
لــە قــەاڵی جوانــڕۆی سەرکەشــەوە
چاالکیــی تەبلیغییــان تێــدا بەڕێــوە
بــردووە بریتیــن لــە« :بەرامبــەری
بانکــی میللی ،جــادەی گەوهەرباران،
ســێڕێیانی پاســگا و ئەمیرئــاوا و
ئۆردوگای کەربەالی سپا».
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ئەوەی لە قاسملووەوە ماوەتەوە

شەماڵ تەرغیبی
ڕەنگــە دوور لــە لۆژیــک نەبــێ گــەر
بڵێیــن یەکێک لــەو پارامێترانەی کە بۆ
هەڵســەنگاندنی حیزبێکــی سیاســی یــان
ڕێکخراوێکــی شۆڕشــگێڕی لــە حاڵــی
خەباتــدا یــان ڕەوتێکــی فکــری بــاو لــە
نێــو ڕێکخراوەیەکــدا لەبەرچــاو دەگیــرێ
و دەکرێتــە پێوانەیــەک بــۆ چاودێــران
و مێژوونووســان ،سیاســەت و لێــدوان و
ئــاکاری سیاســی ڕێبەرانــی ئــەو حیزبــە
سیاســییە بێــت .لە نێو گەلی کوردیشــدا
و بەتایبــەت لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا
کــە خەباتەکــەی بۆ ئازادی ســااڵنێکی
دوورودرێــژە دۆم دەکا ،کەســایەتییەکی
وەک شــەهید د.قاســملوو یەکێکــە لــەو
ڕێبــەرە بەباندۆڕانــەی کــە شــێوازی
سیاســەت کردن و ئاکارە سیاســییەکانی
بۆ نەسڵی دوای خۆی جێگەی پرسیار و
لە هەمان کاتیشدا لێفێربوونە.
بۆیــە لێرەدا ئەم پرســیارە زۆر بە لۆژیکی
دێتە بەرچاو کە بپرســین :قاســملوو چی
بــۆ دوای خــۆی بەجــێ هێشــت؟ یــان بە
دیوێکیتریــدا میراتــی سیاســی قاســملوو
چییە کە دەوترێ «قاســملوو لە ڕێبازیدا
زیندووە»!؟
پڕئاشــکرایە کە د.قاسملوو هەم لە كاتی
ژیانیدا و هەم پاش مەرگی ،بە شێوەیەكی
بەرچاو باندۆری لەســەر نەتەوەی كورد و
بەتایبەتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی
ئێــران دانــاوە و میراتێكــی دەوڵەمەنــدی
لەدوای خۆی بەجێ هێشتووە؛ بەاڵم پێش
لەوەیکــە بپڕژێینە ســەر ئــەم بابەتە دەبێ
ئــەوە بزانین کە کەســایەتی د .قاســملوو
وەك ڕێبەرێكــی سیاســی لەنێــوان دوو
كولتووردا شــکڵی گــرت« :كولتوورێکی
ڕۆژهەاڵتی و كولتوورێکی ڕۆژئاوایی»؛
بــەو واتایــە کــە لــە هەڕەتــی الویەتیــدا،
لــە نێــوان چەندیــن پانتایــی و فــەزای
جۆراوجــۆری جوغڕافیایــی ،كولتــووری
و سیاســیدا بــەردەوام هاتوچــۆی دەكــرد.
جیــا لەمــەش بــەو هۆیــەوە کــە دایكــی
مەســیحیی ئاســووری بــووە و باوكــی
كــوردی موســوڵمان ،هــەر لــە منداڵییەوە
لەگــەڵ زمانەکانــی كــوردی ،ئــازەری و
فارســی ئاشــنایەتی تــەواو پەیــدا دەکا و
دواتریــش ،پاش ئــەوەی بۆ خوێندن ڕووی
كــردە ئورووپــا ،چەندیــن زمانی دیكە فێر
بوو.
هــەر ئەمــەش بــووە مایــەی

بەرفراوانبوونــەوەی جیهانبینییەکانــی
د.قاســملوو و بەرینبوونــی ســنووری
جیهانێک کە د.قاسملوو تێیدا دەژیا.
ئەگــەر لە باســەکەمان دوور نەکەوینەوە
دەتوانیــن بڵێیــن بــە هــۆی هەڵكەوتنــی
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت وەک ژینگەی
سیاســی شــەهید قاســملوو لــە ئێرانــدا،
قاســملوو لــە ســەرەتای ژیانیــەوە لەگــەڵ
دوو كولتــووری سیاســی ئاشــنا دەبــێ:
«كولتــووری سیاســیی كــوردی و
كولتووری سیاسیی فارسی».
دواتــر كــە دەگاتــە ئورووپــا ،لــە گــەڵ
دوو كولتــووری جیاوازتــر ئاشــنا دەبێــت
کــە بریتیــن لــە« :كولتــووری سیاســیی
ڕۆژئــاوای ئورووپــا (واتــە لیبــراڵ
دێموكراســی) و كولتــووری سیاســیی
ڕۆژهەاڵتی ئورووپا (واتە سۆسیالیزم)».
لێرەدا ڕەنگە ئەو پرسیارە درووست بێت کە
کەم نەبوون ئەو کەسایەتییانە کە ژیانیان
هاوشــێوەی شــەهید قاســملوو بوو کەواتە
بۆچــی ئــەوان نەیانتوانــی بگەنــە ئــەو
پێگــە مەعنەوییــەی کە د.قاســملوو پێی
گەیشــت؟ کــە ڕەنگــە گونجاوتریــن واڵم
بۆ پرســیارێکی لەو چەشــنە ئەوە بێت کە
قاســملوو ســەرەڕای ئاشــنابوونی لەگــەڵ
ئەو هەموو جیاوازییە زمانی ،كولتووری،
سیاســی و ئیدئۆلۆژیكییانــە ،هەرگیــز
كوردســتانی بەجێ نەهێشــت و ئەگەرچی
بە جەستە لە کوردستان دوور بوو بەاڵم بە
فکر و بە ڕۆح هەر دەم لە کوردستان بوو
و کلتــووری نەتەوەکەی خۆی بە کەمتر
لەوانــی دیکــە نەدەبینــی و بەپێچەوانــەوە
هەوڵی ئاشــناکردنی کەسانی دۆڕاویشی
دەدا لەمەڕ ناسینەوەی «خود» کە ئەمە
دەکــرێ وەک ڕەمــزی سەركەوتنیشــی
بەئەژمار بهێندرێت.
لەالیەکی دیکەشەوە قاسملوو میراتگری
حیزبێكــی سیاســی بــوو كــە لــە كاتــی
دامەزراندنیــدا ،وەرچەرخانێكــی مێژوویی
لــە كولتــووری سیاســیی كوردەواریــدا
هێنابــووە گۆڕێ؛ حیزبێکی سیاســی کە
توانــی كەڵك لە هەلومەرجــی نێودەوڵەتی
لــە ســەروبەندی شــەڕی دووهەمــی
جیهانیــدا وەرگرێت و كۆماری كوردســتان
دامەزرێنێــت کــە بۆخــۆی بــووە هــۆی
بنیاتنانــی كولتوورێكی نوێی سیاســی لە
كوردستاندا.
بێگومــان ئەگــەر بمانهــەوێ ڕیشــەی
فکری سیاسی د.قاسملوو لێک بدەینەوە
ناتوانیــن نەخــش و دەوری پێشــەوا لــە بیر
بکەیــن؛ قــازی محەممــەد کە بێشــک
یەکێــک لــە ئێلیتەکانــی زەینیــی

د.قاســملوو بــوو ،توانــی بــە دامەزراندنی
حیزبــی دێموكــرات هاوســەنگییەكی
بەرهەســت لە نێوان ناســیۆنالیزمی كورد،
ئــازادی ،یەكســانیی نێــوان ژن و پیــاو و
دادپەروەریــی كۆمەاڵیەتــی ڕابگرێــت؛
بــە واتایــەك ،حیزبــی دێموكــرات توانــی
خــۆی لــە ئیدئۆلۆژیــی بــاوی ئــەودەم،
دیكتاتۆرییــەت لــە ئێــران و كۆمونیزمــی
یەكیەتیــی ســۆڤییەت ،دوور ڕابگرێــت و
نموونەیەکــی بەرهەســتتری هاوتــەراز و
گونجــاو لەگــەڵ کلتــووری کوردســتان
بدات بە دەستەوە.
ئەمانــەش ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ
ئەندێشــە
لەســەر
کاریگەرییــان
پێشــکەوتنخوازانەکانی د.قاســملوو دانــا
کــە ڕەنگدانــەوەی ئــەم ڕاســتییەش لــە
دوو قۆناغــدا بەرجەســتە بوویــەوە؛ كاتێــك
كــە حیزبــی دێموكــرات دەكەوێتــە ژێــر
نفــوزی حیزبــی تودە و دواتــر بزووتنەوەی
نەتەوایەتیــی كوردســتانی عێراق ،هەســت
بەو مەترسییە دەکرا كە حیزبی دێموكرات
ناســنامەی خۆی لەدەســت بدات بەاڵم لە
هــەر دوو قۆناغەکــەدا ،قاســملوو دەوری
ســەرەكیی هەبوو لە پاراســتنی ناسنامە و
مســۆگەركردنی سەربەخۆیی ئەو حیزبەدا
و گەڕاندنەوەیــان بــۆ ڕێچکــە و ڕێبــازی
ڕاســتەقینەی خــۆی کــە بێشــک ئەمە
لــە ئایدیا و فکری دامەزرێنەری حیزبەوە
سەرچاوەی دەگرت.
خاڵیکــی جێگــەی ســەرنج کــە مــرۆڤ
ناتوانێ سەبارەت بە کەسایەتی د.قاسملوو
باسی نەکات شوێندانەرییە مێژووییەکانی
ناوبراوە کە ســەرچاوەگرتوو لە تیژبینی و
دووربینــی ئــەوەوە ســەرچاوەیان گرتبــوو؛
لــە كاتێكــدا كــە بەشــێكی بەرچــاو لــە
دانیشــتووانی ئێران لە ڕێفراندۆمی ساڵی
 ١٩٧٩دەنگیان دا بۆ كۆماری ئیسالمی،
نەتــەوەی كــورد لــە ئێــران بــە ڕێنوێنیــی
حیزبــی دێموكــرات و شەخســی دوكتــور
قاســملوو ئەو ڕێفراندۆمەیان بایكۆت كرد
کــە هەنووکــەش پــاش زیاتر لە  ٤٠ســاڵ
یەکێکــە لە شــانازییەکانی گەلەکەمان.
لە هەمان کاتیشــدا د.قاســملوو سەرباری
ئەوەیکــە خوێندنەوەیەکــی درووســت و
پراگماتیستییانەی بۆ شێوەڕوانینی ناوەند
بــۆ ســەر کوردســتان هەبــوو و بەباشــی
دەیزانــی کە ڕێژیم بە چاوی کۆلۆنییەوە
سەیری کوردستان و خەڵک و خاکەکەی
دەکات بەاڵم دیســانیش نەیدەتوانی خۆی
لە پێبەندییە ئەخالقییەکان بشارێتەوە بۆیە
دەبینیــن کــە فەرهەنگــی هەڵســوکەوتی
درووســت لەگــەڵ دیلــی شــەڕی هەمــوو

کات لەبەرچــاو دەگــرت و ئەمــەی وەک
وانەیەک بۆ نەسڵی دوای خۆیشی بەجێ
هێشــت بۆیــە دوكتــور قاســملوو هــەردەم
پێداگریی لەسەر ئەوە دەكرد كە پێشمەرگە
نابــێ دیلــی شــەڕ ئێعدام بكەن کــە لێرەدا
دەتوانیــن بە فالشبەکێک بگەینەوە بەو
خاڵە گرینگەی کە سنووری جیهانبینییە
سیاســییەکان قاســملوو لە كەســانی دیكە
زۆر بەرینتــر بــووە بۆیــە وەک میراتێک
بــۆ نەســڵەکانی پــاش خــۆی ماوەتــەوە و
هەنووکــە بووەتــە بەشــێک لــە کلتووری
سیاسی ئێمەی کورد.
بــۆ ســەلماندنی ئــەم وتەیــەش دەتوانیــن
ئامــاژە بــە خاڵــی کۆتایــی لــە ســیمای
دێموکراتــدا بکەیــن کــە لــە کۆنگــرەی
چوارەمــی حیــزب د.قاســملوو هێنایــە
بەربــاس و بــوو بــە مێتــۆدی خەباتــی
گەلــی کــورد؛ ئەویــش بریتییــە لەوەیکــە
«دێموكرات بەشەردۆســتەو دۆســتایەتی
نێوان ئینســانەكان بــە بێ لەبەرچاوگرتنی
رەگەز و مەزهەب ،بایەخێكی زۆر دەدا و
هەر چەشــنە رەگەزپەرەســتی و فاشیزم و
مەزنیخوازییەك مەحكووم دەكا« .
خاڵیکــی گرینگــی دیکــە کــە لێــرەدا
دەبــێ ئامــاژەی پــێ بکەیــن ئەوەیــە کــە
د.قاســملوو تا دواساتەکانی ژیانی لەسەر
ئەو ڕاســتییە پێداگر بووە و قورس و قایم
ڕاوەســتاوە کــە دەبــێ وەک ڕێبەرێــک
ئامــادە نەبێ مافەكانی كــورد فەرامۆش
بكات و لەسەر ئەو ئوسول و پڕەنسیپانەی
كــە خەباتــی بــۆ كــردووە پێداگــر بێــت و
تەنانەت گیانی خۆیشی لەسەر دابنێت.
ئــەوەی كــە دوكتــور قاســملوو هەوڵــی
داوە لەنێــو خەباتــی نەتەوەكەیــدا بیهێنێتــە
ئــاراوە و لەڕاســتیدا هــەم نەتەوەكــەی
لــەو چوارچێوەیــەدا پێبگەیەنێــت و
هــەم حیزبەکــەی پــێ گــۆش بــکات لــە
ســیمای دێموکراتــدا بەتــەواوی بەرچــاوە
کاتێــک کــە دەڵــێ« :دێموكــرات بــۆ
وەالنانــی ســتەمی نەتەوایەتــی خەبــات
دەكا .دابینكردنــی ئــەم ئامانجــە بــۆ
گەلــی كورد لە دیاریكردنی چارەنووســی
خــۆی بــە شــێوەی «خودموختــاری»
دەبینــێ ».لــە هەمــان ڕاستاشــدا بــۆ
ئەوەی ڕێگــری بکات لە بەالڕێداچوونی
جەوهــەری پەیامەکە دەڵێ « :دێموكرات
ناسیونالیســتی بەرچاوتەنــگ نییــە و بۆ
دۆســتایەتی نێــوان گەالنــی ئێــران ڕێــز
دادەنــێ و مافــی هەمــوو گەالنــی لــەال
بەڕێــزە ».ئەمــە ئەو کەتوارەیە یا باشــترە
بڵێین یەکێکی دیکەیە لەو میراتانەیە کە
قاسملووی مەزن بۆمانی بەجێ هێشتووە.

میراتێک کە پێویســتە زیاتر هەڵوەستەی
لەسەر بکەین و بڵێین :د.قاسملوو بەردەوام
هەوڵــی داوە هــەم هاوســەنگەرانی و هــەم
خەڵکــی کوردســتان لــە ســەر ئــەو ڕێبازە
بــار بهێنێــت کە پێداگری لەســەر ئازادی
و دادپــەروەری و هاوپێوەندیــی نێــوان
ئینسانەكان بکەن ،مەبەستی ئەو گەیشتن
بــە جیهانێکــی لێوانلێــو لــە ئاشــتی بــوو،
ئاشــتییەك كــە تێیدا ئازادیی ئینســانەكان
وەدی بێت ،ئاشــتییەك كە تێیدا بەرابەریی
نێوان ئینســانەكان وەدی بێت و ئاشــتییەك
كــە تێیــدا هاوپێوەندیــی نێوان ئینســانەكان
بێــت .ئــازادی بــەو مانایــە كــە ئینســان
لەسەر بیروباوەڕی ،لەسەر دەربڕینی ڕای
خۆی ،لەســەر گەیشتن بە مەبەستەكانی،
ئــازاد بێــت چــۆن بیــر بكاتەوە ،كــە چۆن
ئامانجەكانــی دەستنیشــان بــكات.
بەرابەریش بەو مانایە كە ئەرزشی یەكسان
بــۆ ئینســانەكان دابنێــت .بەرابــەری بــەو
مانایــە نــا كــە جیاوازیی نێــوان مرۆڤەكان
بســڕێتەوە ،ســڕینەوەی جیاوازییــەكان
و حاشــاكردن لــە جیاوازییــەكان،
ئیدئۆلۆژییەكــی فاشیســتییە ،بــەاڵم
دوكتــور قاســملوو بــاوەڕی بــە بەرابــەری
هەبوو بەو مانایە كە لە نێوان ئینســانەكان
ئەرزشــی بەرابــەر دابنێــت بــۆ ئەوەیكــە
مرۆڤەکان بتوانن گەشە بە جیاوازییەكان،
بەهــرەكان و تواناییەكانــی خۆیــان بــدەن؛
بۆیــە ڕاشــکاوانە دەڵێــت« :تەنیــا نان بۆ
ژیانی شایســتەی ئینســانەكان بەس نییە،
بەڵکــوو دەبێــت ئازادیشــی لەگــەڵ بێــت،
بۆیــە ئێمــە بــۆ ئــازادی خەبــات دەكەین.
بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتریش دەڵێ« :باشــە
ئەگــەر خەڵــك نەچەوســێنرێتەوە ،نانــی
هەبێــت ،بە زمانی خــۆی بخوێنێت ،بەاڵم
ئازادیــی نەبێــت تاکوو بەو زمانەی خۆی
نەزەری خۆی لە ســەر وەزعی واڵتەكەی
دەرببڕێــت ،مانای ئەوەیە ســتەمێك ماوە،
ئەویــش ســتەمی سیاســییە ،حیزبــی ئێمە
خەبــات دەكات بــۆ ئەوەی كە ئەو ســتەمە
سیاسییەش نەمێنیت».
هــەر ســەبارەت بــەم میراتــە گرانمایە کە
قاســملووی ڕێبەر بۆمانی بەجێ هێشتووە
دەبــێ بڵێیــن ئــەو بــاوەڕی بــە ئــازادی
تــەواو لــە دوو بــواردا هەبــوو ،ئــازادی لە
بــواری تــاك و ئازادی لە بواری كۆمەڵ؛
ئــەو پێــی وابــوو ناکــرێ تەنیــا ئازادییــە
تاکەکەســییەکان دابیــن بكرێــن و واز لــە
ئازادییە گشتییەکان بهێنین.
مرۆڤایەتــی دەبێــت لــە خەبــات بــۆ
بەدەســتەوەگرتنی ئازادی بــەردەوام بێت و
جیهانێك بێنێتە ئاراوە كە هیچ تاك و چین

و ڕەگەز و ئایین و نژادێك نەبێتە كۆیلەی
ئەوی تر .بۆیە لە «سیای دێموکرات»دا
دەڵــێ« :دێموكرات الیەنگــری بەرابەریی
تەواوی مافی ژنان و پیاوان لە كۆمەڵ و
لە نێو خێزانە».
ئەوانە بەشــێکن لەو وانــە گرینگانەی كە
دوكتــور قاســملوو بــەردەوام وتوویەتــەوە و
لــە دوای نەمانی جەســتەیی خۆیشــی لە
گوێی هەمووماندا دەزرینگێتەوە .باوەڕی
د.قاســملوو بــۆ بەرابــەری و یەکســانی
بریتــی بــوو لەوەیکە هەمــوو مرۆڤەكان لە
یەک ئاســتدان و هاوتای یەکترن کەواتە
دەبــێ هەلــی هاوتایــان بــۆ گەشــەپێدانی
بــوون و ژیانــی خۆیــان بــۆ بڕەخســێت.
یەکســانییە كولتــووری ،كۆمەاڵیەتــی و
ئابوورییەكان بنەمای پاراستنی جیاوازیی
تاكــەكان و پێشــكەوتنی كۆمەڵگایــە
کەواتــە ئــازادی و بەرابــەری لێــك جیــا
ناكرێنەوە و بەپێچەوانەوە بەرابەری لە هەل
و دەرفەتەكاندا مەرجی ســەرەكی دەبن بۆ
پێشــكەوتنی تاكــەكان و مانابەخشــین بــە
ئازادیی مرۆڤ.
بەگشــتی و لــە کۆتاییــدا دەتوانین بێژین
ڕاســتە کە قاســملوو لە مێژ ســاڵە لە نێو
گەلــی كورد و حیزبــی دێموكراتدا نەماوە
بەاڵم ئەو کەتوارەش حاشــای لێ ناکرێ
کە شەهیدکرانی دوكتور قاسملوو لە الیەن
كۆمــاری ئیســامییەوە تەنیا تیرۆركردنی
ڕێبەرێكــی كــورد نەبووە ،بەڵكــوو هەوڵێك
بوو بۆ لەنێوبردنی نەتەوەیەك و ناسنامەی
كولتــووری و سیاســیی ئــەو نەتەوەیــە.
تیرۆركردنــی قاســملوو هەوڵێــك بــوو بــۆ
تیرۆركردنــی مەعنەویــی نەتــەوەی كورد
و ســڕینەوەی ئــەو میراتــە دەوڵەمەندە كە
قاســملوو ســەركەوتووانە پاراســتبووی.
تیرۆركردنــی دوكتــور شــەرەفكەندیش
كــە پارێــزەری بەحەقــی میراتەکانــی
قاســملوو بــوو ،هەوڵێكی دیكــەی دزێو و
ناجوامێرانــەی کۆمــاری ئیســامی بــۆ
سڕینەوەی میراتی قاسملوو بوو.
بۆیــە دەتوانین وەک دواوتە بڵیین ڕاســتە
كــە بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی نەتەوەی
كــورد پاش ئــەو تیرۆرانە الواز بووە ،بەاڵم
میراتی قاسملوو دەوڵەمەند و زیندووە.
ئــەوڕۆ بــە میلیۆنان كەس لــە ڕێبواران و
ئۆگرانی ڕێبازی قاسملوو لە كوردستاندا
ســنووری زمــان و جیهانبینیــان وەكــوو
ســنووری زمــان و جیهانبینیــی قاســملوو
بەرینــە و ئەمــەش ڕەمــزی مانــەوە و
بەردەوامی کوردە لە شــۆڕش و بەرخودان
کــە ئەویــش میراتێکــی تری قاســملووی
مەزنە.
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کاتێک هونەر دەچێتە خزمەتی دەربار
هونەرمەندیش دەبێتە دەرباری

قادر ئەلیاسی
هونــەر وەک خــۆی بــە یــەک واتــای
تایبــەت و تەنیــا پێناســە ناکــرێ بەڵکــوو
دەکــرێ بــە دەیــان جــۆر لێــک بدرێتەوە و
شــی بکرێتــەوە .وتــراوە :هونــەر ئاوێنــەی
بااڵنوێنی ژیانی خەڵکە.
هونــەر دەربــڕی مەبەســتێکی هونەرییــە
وەک تابلــۆی دیمەنێــک یان ڕوخســاری
بوونەوەرێکــی ســەرنجڕاکێش ،هونــەر
ئەوەیــە لــە ناخی مرۆڤدایە و دوایی دەبێتە
شــتێک؛ وەک شێعر ،پەخشان ،میلۆدی،
گۆرانــی و زۆر شــتی دیکــە .هونەرمەند
ئەو کەســەیە کــە هونەرێک لەو هونەرانە
یان چەند شێوە هونەر دێنێتە بەرهەم.
لــە دیاریکردنــی ئامانجــی هونەرمەند بۆ
ئــەم داهێنانــە بە الیەکدا ،جیــاوازی نێوان
هونــەری گەلــی و هونــەری دەربــاری
دەردەکــەوێ .ئەگــەر هونەرمەند بەرهەمە
هونەرییەکــەی بۆ گەشــەپێدان بــە ژیانی
گەلەکــەی تەرخــان بــکا ،ئــەو هونــەرە
دەچێتــە خانــەی هونــەری گەلــی .بــۆ
دەستنیشانکردنی هونەری گەلی دەتوانین
ئاماژە بە دوو سەردەم لە ژیانی ئەو گەلە
بکەین:
١ـ ئەوکاتەی ئەو گەلە لە قۆناغی بەرەو
ڕزگاریدایــە و هێشــتا نەیتوانیــوە خۆی لە
بندەســتی ڕزگار بکا .بــۆ نموونە ،ژیانی
ئێســتای نەتەوەی کوردە لە سێ پارچەی
باکــوور ،ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژاوا .ئەرکــی
هونەر لەو ساتەوەختەدا بەرگری کردنە لە
مانــەوەی ئــەو گەلــە .دەبێ ورە ببەخشــێ
بە تاکەکانی کۆمەڵ تا بە هەســتانەوە و
ڕاســانەوەی دووبــارە ،بەگــژ ناهەمواری و
کەندوکۆســپەکانی ســەر ڕێگای خەباتدا
بچنەوە.
٢ـ ئەوکاتەی گەل لە بندەســتی ڕزگاری
بــووە و هونــەر لــە قۆنــاغ و ســەردەمی
بنیاتنانــەوەی ژیانــی گەلدایــە (ئێســتای
هەرێمی کوردستان).
لــەو کاتــەدا ،هونەرمەنــد بــە کۆکردنــەوە
و گەڕاندنــەوەی ســامانە دزراوەکان
و وەسەریەکخســتنەوەی ئــەو ســامانە

کۆکراوانــە ،دەتوانــێ ڕۆڵــی گەلــی
بگێــڕێ .لــە ســەردەمی ڕزگاری و لــە
دوای ڕزگاری ،هونەرمەند پێشــمەرگەی
ســەنگەری هونــەرە و بــە هونەرەکــەی،
داکۆکی لە مان و ســەرلەنوێ ژیانەوەی
نەتەوەکەی دەکا.
هونەرمەنــدی ئــەم قۆناغــە لــە بــواری
مووزیــک و گۆرانی ،شــێعر و پەخشــان،
شــانۆ و درامــا ،پەیکەرتاشــی و تابلــۆ
و وێنەکێشــان ،بەنــاوی ئاشــکرا یــان
نهێنــی بەرهەمــی هونەرییــان داهێنــاوە
و بــەو بەرهەمــە هونەرییانــە بــە گــژ
دەســەاڵتی داگیرکەردا چوونەتەوە .دوای
کورتکردنــی دەســتی داگیرکــەر لە ســەر
واڵتــی کــوردان بــە هونــەر و داهێنانــی
نــوێ ،لــە ســەقامگیرکردنی دەســەاڵت و
چەســپاندنی پرۆســەی باوەڕبەخۆبوونــدا
ڕۆڵ و نەخشی سەرەکییان نواندووە.
لــە بەرامبــەر ئــەم هونــەرە و هونەرمەنــدە
گەلــی و ئازادیخوازەکانــدا ،کۆمەڵێــک
کەســی دیکــە کــە خاوەنــی داهێنانــن،
دەکەونــە بــەرەی پێچەوانــە و دەبنــە
لەشکری داگیرکەر .ئەگەرچی هونەریان
هەیــە و ناویــان هونەرمەنــدە ،بــەاڵم لەبەر
هەڵوێســتەکەیان هونەرەکەیــان دەچێتــە
خزمەتــی دەربــار و خۆیــان دەبــن بــە
هونەرمەندی دەرباری.
ئەگــەر بمانهــەوێ ســەیری بەرهەمــی
هونــەری هونەرمەندانــی کورد بەگشــتی
و هونەرمەندانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
بەتایبەتــی بکەیــن ،هونەرمەندانــی هــەر
دوو بەرەکــە بــە ئاشــکرا دەردەکــەون.
بۆوێنە لە بەرەی گەل ،هونەرمەندان ناســر
ڕەزازی ،نەجمــەی غواڵمــی ،میکائیــل
جیهانمەیهــەن ،مەرزیــە ،کاڵێ ئاتەشــین،
تاهیــر خەلیلــی و دواتــر قــادر ئەلیاســی
لــەو دەنگانــەن کــە جگــە لــە ســروود و
گۆرانــی شۆڕشــگێڕانە ،بــە پۆشــینی
بەرگی پێشمەرگانە و هەڵبژاردنی ژیانی
سەخت بەاڵم پڕ لە شانازی دژی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی وەستاون .ژمارەیەک
هونەرمەندیــش لــە واڵت مانــەوە و بــۆ
ماوەیــەک بێدەنــگ بوون بــەاڵم نەچوونە
ژێربــاری ڕێژیــم .لەوانــە مامۆســتایان
محەممەد ماملێ ،عەزیز شــاهڕۆخ ،قادر

سەیاحی و عەال باباشەهابی .بێگومان لە
بواری شــێعر و مووزیــک و هونەرەکانی
تــردا ،زۆر کــەس بــە هەڵوێســتی
ســەربەرزانەیان وەک هاودەنگــی لەگــەڵ
شاخ و شار ،ڕاست قامەت خۆیان ڕاگرت
و بــە گــەل و خاکــی کوردســتان وەفادار
مانەوە.
ئەوانــەی کەوتنــە بــەرەی دەســەاڵت و
بــوون بە پەســنبێژی ڕێژیــم ،زۆر نەبوون،
بــەاڵم خاوەنــی ڕابــردوو بــوون .ئــەوان بــە
تۆمارکردنــی ســروود و ئاوازی دڵخوازی
دەســەاڵتی ئاخونــدی ،یارمەتییەکــی
بەرچــاوی ڕێژیمیان دا .بیــژەن کامکار،
لــە وتووێژێکــدا بــە ئامــاژە بــە گروپــی
کامکاران لەگەڵ هونەرمەندانی نەتەوەی
دیکە و دەرکەوتنیان لە خۆپیشاندانەکانی
سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران لە دژی
ڕێژیمــی پاشــایەتی بەگشــتی و ١٧ی
خەرمانانــی١٣٥٧ی هەتــاوی بەتایبەتی،
ڕێگە بۆ بابەتێک خۆش دەکا کە لەودا
خــۆی و گروپەکــەی لەگــەڵ کۆمــاری
ئیســامی و خومەینــی گــرێ دەداتــەوە.
ناوبراو بە ژماردنی دەیان سروود چ وەک
مووزیکژەن لەگەڵ شەجەریان و چ وەک
دەنگبێــژ کارنامــەی خــۆی لــە پێوەندی
لەگــەڵ ڕێژیمــی ئاخونــدی بــرەو پێــدەدا
و ســەبارەت بــە ســروودی «کجاییــد ای
شهیدان خدایی ،لە کوێن ئەی شەهیدانی
خودایی» دەڵێ« :یەکێک لە دۆستانی
نزیکی ئیمــام خومەینی ،بۆی گێڕامەوە
کــە ئیمــام دەنگی منی پــێ خۆش بووە.
ئــەم هەواڵــە بــۆ مــن زۆر دڵخۆشــکەر
بــوو .کەســێکی گــەورەی وەک ئیمــام
خومەینــی کــە دنیای ئیســامی وەلەرزە
خســت ،گــوێ لــە دەنگــی مــن دەگرێ!!
ئەمە شانازییەکی کەم نییە».
ئــەم ســروودە کــە شــێعری مەوالنــای
بەڵخییــە* و ئاوازەکــەی هووشــەنگ
کامــکار داینــاوە ،لــە ســاڵی ١٣٥٨ی
هەتــاوی تۆمــار کــراوە .ناوەرۆکــی
هەڵبەستەکە باسی دەشتی کەربەال و ئەو
هێمــا و چەمکانــە دەکا کــە خومەینی و
جێگرەوەکانی هەر لە سەرەتای هاتنە سەر
دەسەاڵتیان ،کردبوویان بە بنێشتە خۆشە.
«بیــژەن»ی بە زمــان و نەتەوە و بنەماڵە

کورد لە کاتێکدا شــانازی بە خومەینی
وەک گوێگرێکــی هونەرەکــەی دەکا،
دەشــزانێ بەهــاری ئــەو ســاڵە دەســەاڵتە
تــازە دامەزراوەکــەی خومەینــی شــاری
ســنەی زێدی بیژەنی وێڕای دەیان شــار
و الدێــی دیکــەی کوردســتانی نوقمــی
خوێن کرد .هەر ئەو دەسەاڵتە بوو کە لە
٢٨ی گەالوێــژی ١٣٥٨ی هەتــاوی بــە
فەرمانــی جەلالدی جەمــاران فەرمانی
جیهادی دژی گەلی کورد دابوو.
بیژەن لە درێژەی ئەو سروودەدا کە وەک
کەرەســتەیەکی دەســتی ڕێژیم تەنووری
شەڕی  ٨ساڵە و شەڕ دژی کوردستانی
پێ گەرم ڕاگرت ،بە ئاماژە بە ناوەرۆک
و ئــاوازی ســروودەکە دەڵــێ « :لەگــەڵ
ئەوەی ئەو ســروودە پێش لە شــەڕی ئێران
و عێــراق تۆمــار کرابوو ،بــەاڵم ڕۆژانی
شــەڕیش وەک یەکێــک لــە ســروودە
بزوێنــەرە حەماســییەکانی کۆمــاری
ئیسالمی بەردەوام باڵو دەکرایەوە.
کەســێکی تــری بــواری هونــەر شــارام
نازری ،کوردی شــاری کرماشــانە .ئەم
هونەرمەنــدە کــە دوای محەممــەدڕەزا
شــەجەریان ناوێکی ناسراوە ،لە سەرەتای
شــەڕی ســەددام و خومەینــی (١٣٥٩ی
هەتــاوی) ،ســروودی «کاروانــی
شــەهید»ی تۆمــار کــرد .شــێعری ئــەم
ســروودە هــی هووشــەنگ ئیبتهــاج و
ئاوازی «محەممەدڕەزا لوتفی»یە**.
نــازری بیانــووی تۆمارکردنــی ئــەم
ســروودە گرێ دەدا بە کەســێکی نزیکی
خــۆی گوایــە لە ســەرەتای ئەو شــەڕەدا
کــوژراوە و بووە بە هــۆی بەرهەمهێنانی
ئــەو بەرهەمە .بەاڵم کاروانی شــەهیدی
نــازری تەنیــا الواندنەوەیــەک نەبــوو بــۆ
قوربانییەکــی شــەڕ ،بەڵکــوو کــرا بــە
کەرەســتەیەکی برەوپێدانــی شــەڕێکی
دۆڕاو و بــازاڕ گەرمکــەری دەســەاڵتی
ئاخونــدی .دواتــر شــارام لــە ماڵپــەڕی
شەبســتان کە ســەر بە ڕێژیمە ،سەبارەت
بەو سروودە وتەی پێشووی لەبیر دەچێتەوە
و ئــەو کارەی بــە ســیمبۆلی مووزیکــی
شەڕی پیرۆزی  ٨ساڵە لە قەڵەم دەدا.
ئــەو دوو هونەرمەنــدە لــەو ســەردەمەدا
لەوپــەڕی بەناوبانگیــدا بــوون و هیــچ

پێویســتییەکیان بــە ڕێژیــم نەبــوو .لــە
الیەکــی دیکــەوە ئــەوان بۆ خۆیــان کورد
بــوون و بــە ڕێژیمێــک خزمەتیــان دەکــرد
کــە ڕۆژانە ئاگروئاســنی بەســەر کورددا
دەباراند.
کوردێــک کــە نــازری و کامــکاری لــە
داوێنی خۆیدا پەروەردە کردبوو.
خاڵــی بەرامبــەری ئــەم هەرزانفرۆشــییە
ئــەو هونەرمەندانــە بوون کــە یان لە واڵت
بــوون و وەک کێــو لەبەرامبەری ڕێژیمدا
وەســتابوون ،یان چووبوونە شــاخ و لە دوو
مەتەرێــزی هونــەری و چەکداریدا ،ببوون
بە پێشــمەرگە و شــەڕی بەرگرییان دژی
کۆماری ئیســامی دەکرد .یەکێک لەو
دەنگانــەی لــە پێشــمەرگایەتیدا بەرگــی
ســوورخەاڵتی پۆشــی ،جەمــاڵ موفتــی
بــوو .ئەو ســەرەتای دەرکەوتنی لە بواری
هونــەری دەنگبێژیدا بوو کــە بەداخەوە بە
جوانەمەرگی ســەری نایەوە .میکائیل لە
پێشــمەرگایەتیدا برینــدار بــوو .ئــەو برینە
وای لێکــرد ،تەندروســتی بــۆ هەمیشــە
تێک بچێ.
بە بەراوردکردنی ئەم دوو بەرەیە لە پەنای
یەکــدا ،دەبــێ تاکەکانــی گەلــی کــورد
لــە ڕۆژهەاڵتی نیشــتمان و خەباتگێڕانی
نێــو ڕیزەکانــی الیەنە سیاســییەکانی ئەم
نەتەوەیە بزانن کێ ڕەنجی بۆ گەل داوە و
کێ ڕەنجی گەلی هەرزانفرۆش کردووە!
دڵنیــام گــەل ڕۆڵــە بــە وەفاکانــی خــۆی
دەناســێ .بۆیــە تاکەکانــی گەلیش دەبێ
جارێکــی تر تەفرنجێکی هەڵوێســتەکانی
خۆیــان بــدەن و ئــاو بــە ئاشــێکدا بکــەن
کــە ئاســیاوی شۆڕشــی کــوردی پــێ
هەڵدەسووڕێ.
تێبینی:
دەقــی هەڵبەســتی هەر دوو ســروودەکە لە
خوارەوە بە زمانی فارسی باڵو دەکەینەوە
تا بزانرێ ناوەرۆکەکەیان چەندە لە ویست
وخواستی ڕێژیم نزیکە:
*
کجایید ای شهیدان خدایی
بالجویان دشت کربالیی
کجایید ای سبک باالن عاشق
پرندهتر ز مرغان هوایی
کجایید ای شهان آسمانی

بدانسته فلک را درگشایی
کجایید ای ز جان و جا ڕهیده
کسی مر عقل را گوید کجایی
کجایید ای در زندان شکسته
بداده وام داران را رهایی
کجایید ای در مخزن گشاده
کجایید ای نوای بینوایی
در آن بحرید کاین عالم کف او است
زمانی بیش دارید آشنایی
کف دریاست صورتهای عالم
ز کف بگذر اگر اهل صفایی
دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
بهل نقش و به دل ڕو گر ز مایی
برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
که اصل اصل اصل هر ضیایی
و
** متن شــعر این آهنگ کاروان شــهید
به صورت زیر است:
می گذرد کاروان
روی گل ارغوان
قافله ساالر آن
سرو شهید جوان
در غم این عاشقان
چشم فلک خون فشان
داغ جدایی به دل
آتش حسرت به جان
خورشیدی  ،تابیدی  ،ای شهید
در دل ها جاویدی  ،ای شهید
می گرید در سوگت آسمان
می سوزد از داغت شمع جان
چون ڕوید الله از خاک تو
یاد آرم وضع جان پاک تو
بنگــر چــون شــد  ،دل هــا خــون شــد زین
آتش ها
از مــوج خــون  ،شــد اللــه گــون دشــت و
صحرا
زین درد و غم گرید عالم ای شهید ما
از این ماتم خون می گریم
ای یاران ای یاران  ،سوزم از داغ غمی
داغ ظلم و ستمی
خون هر جانباز می دهد آواز
جان فدای وطنم
خاک ایران کفنم
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بەربەســتەکان
تەنیــا بەهــۆی ژن بوونــەوە

نووسین :هێــــمۆ

جاقل

بە منداڵەکانم بڵێن باوکتان بوێر
بوو!
ئەمــە دواوتــەی ڕۆڵەیەکــی
ئــەم نیشــتمانەیە کە ئامــادە بوو
گیانــی خــۆی کــە گرینگتریــن
ســەرمایەی ژیانیەتــی بەختــی
ڕێــگا و ڕێبازێــک بــکات کــە
بــاوەڕی پێــی هەبــوو؛ ڕێــگا و
ڕێبــازی ســەروەری و بەختیاری
نەتەوە و نیشتمانەکەی.
شەهید موختار خەندانی هاوڕێ
لەگەڵ هاوباوەڕانی واتە یاســین
کەریمــی و بیــال ئەمینــی
لەوپــەڕی بێئیمکاناتیدا و تەنیا
بــە چەکــی ئیمــان بــەو کارەی
کــە دەیکەن بەگژ ئاگری قینی
نەیارانی گەل و نیشتمانەکەیاندا
چــوون تــا ببنــە قەقنــەس و
شەریفئاســا ،شــەرافەتی گەل و
خاکەکەیان بپارێزن.
ســااڵنێکە کورد لە کوردســتانی
ئێــران شــاهێدی تراژێدیــای
هاوشێوەی ڕووداوە دڵتەزێنەکەی
بۆزین و مەرەخێڵە؛ هێشــتا زامی
شــەهیدبوونی شــەریف باجــوەر و
هاوڕێیانــی لــە مەریــوان ســاڕێژ
نەببوو کە هەواڵی شــەهیدبوونی
پۆلێکــی تــر لــە ژینگەپارێزانی
کوردســتان بــاو کرایــەوە و
کوردستانی جارێکی تر خەمبار
کرد.
چەند ڕۆڵــەی بەئەمەگی کورد
بۆ پاراستنی ژیان ،ژیانی خۆیان
کردە قوربانی.
ئەوان ســووتان تا ژیان نەسووتێ؛
ئەمە لووتکەی هەڵوێستێکە کە
دەرخەری لووتکەی مرۆڤبوونمان
پیشان دەدات ،هەر بۆیە کەسانی
وا کــە باوەڕیــان بــە ســەروەری
نیشــتمانەکەیان هەیە و بۆخۆیان
دەبنە زامنی ســەرکەوتنی گەل،
دەبنــە چقڵــی چــاوی نەیــار و
دوژمنانــی ئــەو ئــاو و خاکــەش
بەاڵم لووتکەی شانازییەکیشیان
بەنەســیب دەبــێ؛ ئەویــش لــە
ملکردنــی مێداڵیــای شــەرەف و
گەیشــتن بە خاڵی شــەهیدبوونە؛

بۆیــە دەڵێیــن کەســانی وا
گەورەتریــن ســامانی نەتەوەیی و
نیشــتمانین کــە بە مەرگیشــیان
ژیان دەنووســنەوە و دەبنە مایەی
شکستی سیستمە داگیرکەرەکان
و بــە نــاو و ناوبانگیان ڕێچکە و
ڕێباز دەئافرێنن.
ئــەو گیانبازییــەی قارەمانانــی
گــەل لــە بۆزیــن و مەرەخێڵ کە
بــەرەوڕووی مەرگــەوە چــوون،
تەنیــا نموونەیــەک لــەو دەیــان و
ســەدان سامانە نیشــتمانییەن کە
گەل دەبێ شانازییان پێوە بکات؛
نــەک هــەر شــانازی بەڵکــوو
دەبێ بیانپارێزێ ،چوونکە ئەوان
لەڕاســتیدا پارێــزەری ژیــان و
مانی نەتەوەکەیانن .ئەوەیکە لەم
ڕووداوانە بەرچاو دەکەوێ بوونی
سیاســەتێکی کۆلۆنیالیســتی
و داگیرکەرانــەی کۆمــاری
ئیسالمییە لەژێر ناوی سیاسەتی
«زەوی ســووتاو» کــە بەهۆیەوە
دەوڵەتــە داگیرکەرەکان بەهەموو
توانایانەوە هەوڵی پاکتاوکردن و
خاشەبڕکردنی ســامانە مرۆیی،
سرووشــتی و ژینگەییەکانــی
هەرێمــی بەکۆلۆنیکــراو یــان
داگیرکــراو دەدەن تاکــوو لــە
غەیــری خۆیان هیچ کەســێکی
تــر و بەتایبــەت خاوەنانــی
ڕاســتەقینەی ،نەتوانــن کەڵکی
لێوەربگرن .سیاســەتێکی دوور لە
ڕەوشتی ئینســانی کە پێشتریش
نموونەکانی لە سەردەمی هیتلێر
و ســەدام حســێندا بینــرا و تەنیــا
بێزراوی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی
لەبەرامبەریانــدا لێکەوتــەوە و
هیچی تر.
ئــەم ســتراتێژییە ســەربازییە کــە
بەواتــای لەنێوبردنــی هەمــوو
سەرچاوەکانی الیەنی بەرامبەرە،
ئامانجەکەی نەهێشــتنی هەموو
جــۆرە پۆتانســییەڵێکی ژیانــە
بــۆ خەڵکــی غەیرەنیزامــی و
هەرچەنــد بەپێی مــاددەی 54ی
کۆنوانســیۆنی ژێنێــڤ قەدەغە
ڕاگەیەنــدراوە بــەاڵم لە ســەدەی
21دا دەبینیــن کــە دەســەاڵتی
کۆلۆنــی کۆمــاری ئیســامی
لەوپــەڕی دڕندەییــدا نەتەنیــا
بەزەیی بە ژینگەی کوردســتاندا

نایەتــەوە و دەیســووتێنێ بەڵکــوو
داکۆکیکارانــی ژینگــەش لەنێو
دەبــات و خــەم و پەژارەکان چەند
قات دەکاتەوە.
وەک ئاماژەی پێکرا ئەمە تەنیا
نموونەیەکــی بچووکــە لەو دەیان
تاوانکارییــەی کە رێژیم دەرحەق
بــە گەلــی کــورد و نیشــتمانی
کوردان ڕەچاوی کردووە؛
لــە ڕابــردوودا کــەم نەبــوون ئــەو
تااڵنکارییانــەی کــە ڕێژیــم
لەژێرنــاوی ئەمنیەتــی میللی و
بووژانــەوەی ئابــووری ئەنجامــی
داون؛
هــەر لــە ســازکردنی نالۆژیکــی
بەنــداوەوە بگــرە تــا دەگاتــە
ڕاگواســتنی ئــاو بــۆ ناوچــە
کەویرییەکان و تێکدانی ژینگە بۆ
ســازکردنی سەکۆی مووشەکی
و پیالنــی ســەربازی و هەروەهــا
ســامانە
هەرزانفرۆشــکردنی
بانزەوینــی و ژێرزەوینییــەکان
کــە تازەتریــن نموونــەی دەتوانێ
فرۆشــتنی تاڤگــەی شەڵماشــی
سەردەشــت لەالیــەن شــارەداری
ئــەم شــارەوە بە چەند کەســێکی
ســەر بــە ڕێژیــم و هەڵلووشــینی
داهاتــی گەشــتیاری ئــەم ناوچە
بێــت؛ یان فرۆشــتنی دارســتان و
لێڕەوارەکانــی سەردەشــت لەالیەن
ئــەم بەنــاو نیهــادە دەوڵەتییەوە بە
کەســانی «خــودی» کــە چەند
ســاڵێکە دەســتی پێکــردووە و بــە
دوور لــە چــاوی ڕای گشــتی،
ڕێژیم و ناوەند و نیهادە ئەمنیەتی
و ســەربازییەکان ســەرقاڵی
تااڵنکــردن و خۆشــخزمەتی بــە
یەکتــرن بــێ ئەوەیکــە خاوەنــە
ڕاستەقینەکانی ئاگاداری بن.
هــەر لەم چوارچێوەیــەدا و بەپێی
چەند ڕاپۆرتێکی مەیدانی دیکە،
لــەم دواییانــەدا کــە کاریگــەری
گەمــارۆ ئابوورییــەکان بووەتــە
هۆی دابەزینی فرۆشی نەوت بۆ
کەمترین ئاســتی خــۆی و ئێران
چیــدی ناتوانێت تێچــووی تەواو
بــۆ ئامانجــە تێرۆریســتییەکان
و گۆبەنــدە بانیاســاییەکانی
خــۆی دابیــن بــکات ،بــەم
هۆیــەوە دەیهەوێــت ئــەو کەمیی
بوودجەیــە لــە بــواری ســەرچاوە

سرووشــتییەکان و بە خاوفرۆشی
قەرەبوو بکاتەوە و هەمووجارێک
بــۆ قەرەبووکردنــەوەی ئــەو
کەمیــی بوودجەیــە کانــگا
ژێرزەوینییەکانــی کوردســتانی
ڕۆژهەاڵت دەبنەوە ڕۆژەڤ.
شارســتانی دیوانــدەرە کــە
بــە یەکێــک لــە جەمســەرە
ئاژەڵــداری،
گرینگەکانــی
وەرزێــڕی و هەنگــداری لــە
ئاستی کوردستان دەناسرێ و لە
بواری سرووشــت و ئاو و کانزاوە
ناوچەیەکــی بەپیت و دەوڵەمەندە
لەالیــەن ســێکوچکەی مافیایی
ئیدارەی «سەنعەت و مەعدەن»،
« ئیتالعــات» و «ســەرچاوە
هەوڵــی
سرووشــتییەکان»
کاولکــردن و تێکدانیــان دراوە و
بەنــاوی ڕەخســاندنی هەلی کار
ســەرقاڵی هەڵکۆڵینی ناوچەکە
و تێکدانی ژینگە و تااڵنکردنی
سامانە سرووشتییەکانن.
کەتوارێکــی تــاڵ کــە لێــرەدا
بوونی هەیە و ناکرێ چاوپۆشی
لێ بکرێ ئەوەیە کە لە تەواوی
ئــەم جینایەتانــەی کــە دەرحــەق
بــە خاک و خەڵکی کوردســتان
کــراوە و دەکــرێ ،شــوێنپێی
هەنــدێ کەســی نەفسنزمیــش
دەبینرێ کە چاوساخی بۆ ڕێژیم
و کاولکارانــی نیشــتمان دەکــەن
کــە ئەمــە ڕەنگــە لووتکــەی
قەیرانەکــە بێــت کــە کــەس یان
کەسانێک لەبەرامبەر وەرگرتنی
یارمەتیــدەری
بڕەپارەیــەک
داگیرکــەر بن بــۆ خاپوورکردنی
نیشتمان.
ئەمــە ڕێکاوڕێــک خاڵــی
بەرامبــەر ئەو ســامانە مرۆییەیە
کــە ئامــادەن لەپێنــاو ســەروەری
نیشــتمانەکەیان گیانــی خۆیــان
بکەنــە قوربانــی و خۆیــان ببنــە
بەشێک لە سامانە نەتەوەییەکان
کە ڕوونە خزمەتکردن بە دوژمن
لــە کۆتاییدا تەنیا شــەرمەزاری
ومنداڵەکانیــان
بــۆ ئــەوان
بــەدواوە دەبێــت و زوو یــان
درەنــگ ئــەوان واڵمــی کــردارە
لــە
دژەنیشــتمانییەکانیان
ڕۆڵەکانی گەل وەردەگرنەوە.

ڕەنگە دەرک کردنی هەندێ لەو بابەتانە کە ڕۆژانە لە سۆشیاڵ میدیا و دەنگەبەرە
جیاوازەکاندا ســەبارەت بە ژیانی ژنان دەخرێنە ڕوو بە الی زۆر کەســەوە ببنە مایەی
پێکەنیــن و بڵێــن ئەم بە ڕواڵەت فێمێنیســتانە هەموو شــتێک بــە دژی خۆیان دەبینن
و دەیکەنــە بیانوویــەک بــۆ شــەڕ و دژایەتــی لەگەڵ پیاوان و هەموو شــتێک دەبەنە
خانەی بیرۆکەی پیاوســاالرییەوە .لە ڕاســتیدا ئەگەر چاوێک لە بیاڤی کێشــەکانی
تایبــەت بــە ژنــان بکەیــن دەبینیــن کــە بە بــێ زێدەبێژی زۆربــەی کاتــەکان الیەنی
بەرانبــەر پیاوانــن بــەاڵم ئەمــە بەو مانایە نیە کە هەموو کێشــەکانی ژنان ســەرچاوە
گرتــوو لــە ڕەگــەزی بەرانبــەر واتــە پیــاوان بێت ،بەڵکوو ســەرنجدانێکی زۆر ســادە و
ســاکار بــە پێکهاتــەی کۆمەڵــگا و فاکتەرەکانــی زاڵ بــە ســەر ئــەو کۆمەڵگایەدا
ئــەوە دەردەخــەن کــە زۆربــەی کێشــە و ئاریشــەکان کە بەرۆکــی ژنانیــان گرتووە لە
کولتــووری کۆمەڵگاکانــەوە ســەرچاوەی گرتــووە کــە ئــەوەش بۆ خۆی ڕیشــەی لە
شــێوازی بەڕێوەبــەڕی و ئیدئۆلۆژیــی زاڵ بــە ســەر ئــەو کۆمەڵگایــەدا هەیــە .ژنان
بەتایبەت لە کۆمەڵگا ئیدئۆلۆژیکەکاندا گەورەترین قوربانیانی دەستی ئیدئۆلۆژی
و بــاوەڕە هەڵەکانــی جێگرتــوو لــەو کۆمەڵگایەن و ڕەنگە ڕەگــەزی نێرینە هیچکات
نەتوانێ هەست بەو ئازارانە بکات کە ژنێک لە پێوەندییەکی ئاسایی کۆمەاڵیەتیدا
تووشی دەبێت و هەست بە نائەمنی لەو کۆمەڵگایەدا دەکات.
بۆچی ئیدئۆلۆژی؟
لــە کۆمەڵگایەکــی وەک کۆمەڵــگای ئێرانــدا کە سیسســتەمی ویالیەتی فەقیهی
زاڵە بە ســەریدا و هەموو ئاکار و کردەوەکانی تاک بە پێی ئەم چوارچێوەیە دیاری
کــراوە ،سیســتەمی ئیدئۆلۆژیــک بە کەڵکئاوەژوو وەرگرتن لە ئایین و شــەرع هەوڵ
دەدات تاکــوو هەمــوو جــۆرە توندوتیژییەک بەرانبەر بە تاکەکان و بەتایبەت بە ژنان
بە پاســاوی دینی واڵم بداتەوە و ڕەوایی پێ ببەخشــێت .بۆ نموونە ،لە ئیســامدا فرە
ژنی پەســەندکراوە و ئاخوندەکانی ڕێژیمی ئێرانیش لەحاڵێکدا کە باش دەزانن ئەمە
لهگهڵ ئهم دهوران و سهردهمهدا نایهتهوه و ستەمێکی ڕەگەزیشە کە بەرانبەر بە ئەم
توێژە ڕوو ئەدات ،ئاگایانە و تەنیا بۆ چێژوەرگرتنی زیاتر و بەکۆیلەکردنی ژنان لە
خزمەت حەزەکانی خۆیاندا ئەنجامی دەدەن .کەوابوو ئەمە ئیدئۆلۆژیی زاڵ بە سەر
کۆمەڵگایە کە ڕێوشوێنی ژیان بۆ ژنان دیاری دەکات و هەر بەپێێ ئەم ئیدئۆلۆژییە
ژنــان لــە زۆربــەی هــەرە زۆری مافە ســەرەتاییەکانی خۆیان بێبەری دەبــن تەنیا بەو
تاوانەی کە ژنن! لە کۆمەڵگا پێشکەوتووەکاندا سەرووتر لە یاسا بۆ کۆنتڕۆڵکردنی
کاروبــاری واڵت و رێکوپێککردنــی ئــاکار و کردەوەکانــی تــاک بــە مەبەســتی
بەڕێوەچوونی باشــتری کۆمەڵگا نییە ،بەاڵم یاســاکانی کۆمەڵگای ئیدئۆلۆژیک
ڕێک بە پێچەوانەی کۆمەڵگا پێشکەوتووەکان هەر لە خزمەت بە ئیدئۆلۆژییەکەدا
داڕێژراون ،کە بە ڕوونی ئەم شتە لە کۆمەڵگای ئێرانی ژێر دەسەاڵتی ئاخوندەکانی
جەماراندا دەبینرێت .مافی بەشــداری سیاســی ،مافی خوێندن و کارکردنی یەکسان
لەگەڵ پیاوان ،مافی سەرپەرستی منداڵ ،مافی جیابوونەوە ،میرات ،دیە ،قساس و
بە سەدان نموونەی دیکە لە یاساکانی کۆماری ئیسالمیدا هەن کە لە بنەڕەتدا دژە
ژنــن و ڕێک بەمەبەســتی چەوســاندنەوەی زیاتری ژنــان و کەڵکئاوەژووی زیاتر لەم
توێژە داڕێژراون .حەرام ناوبردنی پاســکیل ســواری ،قەدەغەکردنی بەستەنی خواردن،
گۆرانــی وتــن ،هونەرمەندبــوون ،ســەماکردن و بە هــەزاران بابەتی دیکــە زەوتکردنی
ئاشــکرای مافی تاک و هاوواڵتی بەئەژمار دێت کە لە ماوەی ســااڵنی رابردوودا
لە الیەن عەلی خامنەیی و ئاخوندەکانی دیکەی ڕێژیمەوە بە ئاشکرا باسی لێکراوە
و فتوایان لە سەر داوە .کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ماوەی  ٤٠ساڵی ڕابردوودا بە
درووستکردنی بەربەست بۆ ژنان وزەی نیوەی کۆمەڵگای بۆ بەرزکردنەوەی دەنگی
حەقبێــزی کــپ کردووە و بە هەڕەشــە لە ژنان و ســەپاندنی کولتــوری هەڵە لە پێناو
بەرنامەکانــی خۆیــدا هەمیشــە ژنی وەک بوونەوەرێکی الواز وەســف کــردووە تاکوو
هێزی خۆی تەنیا بۆ دژایەتی لەگەڵ نیوەی کۆمەڵگا واتە پیاوان بەکار بێنێت.
کلیشــە ڕەگەزییەکانــی بەکارهێنــراو لــە کتێبە دەرســییەکان و هەروەهــا میدیاکانی
ئێراندا نموونەی زەق و بەرچاوی هەوڵەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ دژایەتی لەگەڵ
هێــزی ژنانــە ،چونکــە ئێســتاش ســەرەڕای هەموو بەربەســتەکان ژنان لە ســەنگەری
پێشەوەی بەرخوداندان و لە سەر مافەکانیان وەدەنگ دێن کە سەلمێنەری ئەم وتەیەش
زیندانــی بوونــی ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە چاالکانی ژن لــە زیندانەکانــی کۆماری
ئیسالمیدایە .لە پێناو شکاندنی بەربەستەکاندا ئەرکێکی قورس لە سەر شانی ژنانە
و ئەوە خودی ژنانن کە بە بردنەســەرەوەی ئاســتی ئاگایی کۆمەاڵیەتی ،سیاســی و
فەرهەنگی دەتوانن لە پێناو بە دەستهێنانی مافەکانیاندا هەنگاو هەڵبگرن.
خوێندنەوەی زیاتر و تێگەیشتنی زیاتری ژنان لە هەوڵە ئیدئۆلۆژیکەکانی کۆماری
ئیسالمی لە پێناو بە کۆیلەکردنی ژناندا دەتوانێ کاریگەرییەکی ئێجگاری زۆری
لە سەر ژیانیان هەبێت .بۆ نموونە ئەگەر ژنان لە ئیدئۆلۆژیی کۆماری ئیسالمی بە
باشی تێبگەن و بزانن کە ڕێژیم لەڕێگەی فەرهەنگسازی و ڕەوایی بەخشین بە بۆنە
مەزهەبییــەکان و هێنانەوەیــان وەک ســەمبول و هێمــا بۆ ژیانی تاکەکان هەوڵی داوە
بە شێوازێکی زۆر شاراوه ئەم باوەڕە بخزێنێتە مێشکی تاکەکانەوە ،چیدیکە بینەری
پیرۆزبایی ژنان لە کچەکانیان بۆ ڕۆژی لەدایکبوونی مەعسوومە و  ...نابین.
بەربەســتەکان بــۆ ژنــان لــە گــەڵ چوارچێــوەی کۆماری ئیســامی بونیــات نراون و
لەرزۆک کردنی کۆڵەکەکانی مانەوەی ڕێژیم گەورەترین خزمەت بە ئازادیی ژنان
لە بەربەستەکان دەبێ.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بهشی پازدەیهم
4.4ڕاهێنــهری بــه مهبهســتی شــێوازی
ستایلی بهرپرسی
ســتایل لێــرهدا مهبهســت لــه شــێوازی
ههڵســوکهوتی بەرپرســەکەیە لــه ههمــوو
بارێکهوه.
هــهر وهک پێشــتریش ئامــاژهم پێــدا،
ڕاهێنــهری وهک ئامرازێکــه بۆ یارمهتی
مرۆڤــهکان ،بۆئــهوهی بــهو قۆناغــهی
کــه حهزیــان لێیــه بگــهن .ڕاهێنــهری بــه
مهبهســتی شێوهی «ســتایلی بهرپرسی»
تهنیــا بــۆ بهرپرســێک نییــه ،بهڵکــوو
هــهر تاکێــک بهرپرســی کهســایهتی،
هەڵسوکەوت و بوونی خۆیهتی و ستایلی
تایبەت بە خۆی هەیە.
ڕاهێنانــی فێرخــواز بــۆ گهشــهدان بــه
ستایلی خۆی
• بههێزکردنی تواناکان بۆ گوێڕاگرتنو
واڵمدانهوه به وته یا کردهوه
ئامانجــهکان،
دیاریکردنــی
•
پاڵپێوهنان(هاندان) یا دانی هۆ (ئهنگیزه)
• گهشــهدان بــه توانــا و لێهاتوویــی بــۆ
پێوهندی گرتن
• چڕبوونــهوه و گرنگیــدان ب ه ههڵهکان و
ڕێگاچارهکان
• بــهس بــۆ خۆی بێ ،نهک کهســێکی
دیکه .یانی له ژێر دهســهاڵتی کهسێکی
دیکهدا نهبێ یان کەس و کەسانی دیکە
هەڵینەسووڕێنن
• توانــای خۆڕاگــری له بهرامبهر ڕهخنه
و کێشهدا ههبێ
• ئــاوتوریتێت یـــان کارلێهاتوویی ههبێ
• قسهی خۆش و دڵگهرمکهر بکا
• لــه بههێزکردنــی بیــره ئهرێنییهکانــدا
زیرهک و وریا بێ
هێندێــک لــه پرۆســهی ڕاهێنــهری کــه
)1946 - ( Daniel Goleman
نووسهر و دهرونناسی بهناوبانگی ویالیەته
یهکگرتووهکانــی ئهمریــکا وهک بناغــه
ئاماژهیــان پێــدهکات بــه تایبــهت بــۆ
بهرپرسهکان ،ئهوانهی خوارهوهن:
دهسهاڵت:
یهکێــک لــه خــوو و ڕهوشــتهکانی
هــهر بهرپرســێک ئهوهیــه ،حــهز دهکات
کاربهدهســتهکان یا ئهندامانی گوێڕایهڵی
بــن و هــهر کارێــک کــه بهرپــرس داوای
لێکردن بەبێ یهک و دوو بهڕێوهی بهرن.
ئــاوتوریتێت:
بهرپرســهکان حهزیــان لێیــه کــه
کاربهدهســتهکان یــا ئهندامــان بێننــە ژێــر
ڕوانگهی خۆیان.
هاوکاری:
بهرپرســان پێوهندییهکــی یهکگرتــوو و
هاوبیر و ســۆزداری له گهڵ کاربهدهستان
یا ئهندامان دروســت دهکهنبه شــێوهیهک
که له ژێر کاریگهری ههســت و ســۆزی
خۆیاندا بن.
کردارێکی ئازایانه(شاکار):
کــه
چاوهڕوانــن
بهرپرســهکان
کاربهدهســتهکانیان یــا ئهندامــی
ڕێکخراوەکەیــان ،کارامــه و لێهاتوو بن و
زۆر چاالکی و کرداری ئازایانه و باشیان
ههبێــت .بــهردهوام ئاکامــی کارهکانیــان
وهک شــاکارێکی تایبــهت دهستنیشــان
بکرێن.
هۆشی سۆزی (عاتیفی):
زۆر لــه بهرپرســان حهزیــان لێیــه
کاریگهرییــان لهســهر کاربهدهســتان یــا
ئهندامــان زۆر بێــت ،بــۆ ئــهوهش دهبــێ له
پێشــدا بتوانــن کاریگــهری و کۆنتڕۆڵیان
بەســهر ههســت و ســۆزی خۆیاندا ههبێت،
پهره به سۆزداری و ناسینی خۆیان بدهن.
Golemanپێی وایه ئهو بهرپرسانهی
کاریگهرییــان ههیه ئهوانهن که ههســت و
سۆزیان زۆرهیانی بههۆش و وریان ،ئهوهش
بریتییــه له توانای ناســینی باری ڕۆحی

مرۆڤهکان ،ڕادهی ســۆز و ههســتی ئهوان
و ههبوونــی توانــا بۆ ئهوهی کاریگهرییان
بهســهر ههســت و ســۆزی ئهواندا ههبێت.
ئــهو بهرپرســانه کــه هۆشــی ســۆزدارییان
زۆرە زوو دهتوانــن کهســانی دیکــه ڕازی
و قانــع بکهن .تهنیا له ڕوانگهی خۆیانڕا
چــاو لــه بابهتــهکان ناکــهن ،بهڵکــوو
ههردهم ههوڵ دهدهن له ڕوانگهی کهســی
بهرابهریشڕا بابهتهکان ببینن.
ههبوونی ههســت وســۆز دهبێته هۆکار بۆ
ئهوهی مرۆڤ له ڕق و کین دوور ببێتهوه
و گرتنــی پێوهندیــش لهگــهڵ خهڵکانــی
دیکه بۆیان ئاسانتر بێت.

بیانوو دهگری ،تهماشا که ئهو چراخان و
داره ڕازاوانه چهنده جوانن.
بهاڵم ئهو قسانه هیچ کاریگهری له سهر
کچهکه دانانێت.
پاش ماوهیهک ڕۆیشتن دایکهکه ههست
دهکات کــه بهنــدی کهوشــی کچهکهی
کراوهتــهوه و لهوانهیــه وهبهرپێی کهوێت و
بکهوێت.
دادێتــهوه تــا بهنــدی کهوشــهکانی بــۆ
گرێداتــەوە ،ههســت بــه دونیایهکی دیکه
دهکات کــه زۆر جیاوازتــره لهو دونیایەی
که ئهو دهیبینێت.
دونیای کچهکه دونیایهکی تا ڕادهیهک

پڕۆســهیهکی ڕاهێنهریــدا کهڵکیــان
لێوهرگرین:
• پێکهێنانــی کهشــوههوایهکی ســالم و
باش بۆ وتووێژ و قسەکردن:
بــه شــێوهیهکی سیســتماتیک هــهوڵ
بدرێ بــۆ پێکھێنانی کهشــوههوایهکی
ســالم .پێکھێنانی کهشــوههوایهک کە
بەشــداران تێیــدا هــهم ههســت بەمتمانــه،
هێمنی و ئاسوودهیی بکەن و ههم لهگهڵ
یهکتر ئاوهاڵ بن.
کهشوههوایهک که ئهندامان یا بهشداران
باوهڕیــان بــه بهرپرســهکه یــا ڕاهێنهرهکــه

‹›ئــا›› یــا ‹›نــا›› بێــت ،یــان بهشــێوهی
لێپرسینهوه بێت.
زۆر خۆت وهک ڕاوێژکار پیشان مهده.
• یارمهتیــدان بــۆ پێناســهکردنی
گیروگرفت یا کێشه:
کاری تــۆ چ وهک بهرپــرس و چ وهک
ڕاهێنهرێــک ئهوه نییه که گیروگرفت یا
کێشــهکان پێناســه بکــهی ،بهڵکــوو ئهوه
کاری ئهندامــهکان ،کاربهدهســتهکان یــا
فێرخوازهکانــه کــه دهبــێ گیروگرفــت و
کێشهکان پێناسه بکهن .ئهتۆ دهبێ تهنیا
چڕبوونهوه و بیرت له الی پێناســهکردنی

دهبێت .لهو کاتهدا ئهرکی تۆیه چ وهک
بهرپــرس یــا ڕاهێنــهر یارمهتــی ئهنــدام،
کاربهدهســت یــا فێرخوازهکــه بــدهی تــا
بــهدوای ڕێگاچــارهی زیاتــردا بگهڕێت و
پاشان له نێوانیاندا باشترینیان ههڵبژێرێت.
• چارهسهری کێشهکه:
بــۆ ئــهوهی ئهنــدام ،کاربهدهســت یــان
فێرخــوازهکان ههســت بــه بهرپرســایهتی
بکــهن ،خۆیــان دهبــێ هــهوڵ بــدهن بــۆ
چارهسهرکردنی کێشهکانیان.
چ وهک بهرپــرس یــان چ وهک
ڕاهێنهرێــک ئــهوه ئهرکــی تــۆ نییــە کە
گیروگرفــت یــا کێشــهی ئهندامهکــه یــا
فێرخوازهکه چارهسهر بکهی لەبهر ئهوهی
ئــهو کات ئهوان ههســت به بهرپرســایهتی
ناکــهن ،ئهگــهر چارهســهرهکه بــاش نهبوو
ئهو کات تۆ تاوانبار دهکرێی.
ئــهوه کێشــهی ئهنــدام یــا فێرخــوازه و
دهبــێ خۆیــان ههســت بــه بهرپرســایهتی
بکــهن و چارهســهری گرفتەکــە بکــهن،
ئاکامهکهشــی ههرچــی بێــت خۆیــان
واڵمــدهرن .تــۆ وهک بهرپرس یــا ڕاهێنهر
تهنیــا یارمهتیــدهری بــۆ چارەســەرکردنی
کێشەکە.
• هاندان بۆ دانانی پالنی کاری:
وهک ڕاهێنهرێــک لــه کۆتایــی
دانوســتاندنهکهدا ئهرکــی تۆیــه کــه
فێرخــواز ڕێنوێنــی بکــەی و هانی بدهی
بــۆ ئــهوهی پالنــی کاری خــۆی دیــاری
بــکات .پالنێکــی بــاش و کۆنکرێــت
کــه ههنــگاو بــه ههنــگاو چــۆن و بــه چ
شــێوهیهک گیروگرفتهکــه یــا کێشــهکه
چارهسهر بکات.
بــەو شــێوەی خــوارەوەش دەتوانیــن ڕاهێنان
یان مەشق بکەین بۆ باشترکردنی ستایلی
خۆمان:

ههبێت.

کێشهکه و ئاکامهکهی بێ.
ههروههــا دهتوانــی یارمهتــی ئــهو کهســه
بــدهی کــه کێشــهکه پێناســه دهکات بــۆ
ئهوهی بزانن کێشهکه چ جۆره کێشهیهکه
و لــه چ قۆناغێکدایه.
بۆ زیاتر شارهزابوون لهو پێوهندییهدا دهتوانی
پهرتووکــی کێشــه و ڕێگاچارهکانــی
بخوێنییهوه.

نموونهیــهک کــه  Golemanبــۆ
جیــاوازی ڕوانیــن یــان ههســت پێکــردن
لــه شــوێنێک ،چ لــه بهرزاییــڕا و چ لــه
نهویاییــڕا لــه ســیمینارهکانیدا بــەکاری
دهبات و باسی دەکات ئهوهیه که دەڵێت:
ڕوژێــک دایکێــک بهبۆنــهی کڕینــی
دیاریــی ســهری ســاڵی زایینــی لــه گهڵ
کچــه پێنــج ســااڵنهکهی دهچێتــه بازاڕ.
دایکهکــه دیمهنــی ناو بــازاری بهتایبهت
چراخــان و دارهڕازاوهکانی زۆر پێ جوان
و دڵگیر دهبێت.
دهســتی کچهکــهی تونــد دهگرێــت و
بــهردهوام لــه دونیــای خۆیــدا درێــژه بــه

تاریــک و بــە ئازارە و له الی کچهکهی
تەنیا دهســت و القی خهڵک دیاره که به
توندی تێدهپهڕن و لهوانهیه هێندێک جار
ئهو دهســتانه وهسهری کچهکهش بکهون،
تێپهڕینــی ماشــین و دهنگــی ســیگنالی
ماشینهکانیشزۆره.
ئهو جار دایکهکه ههست پێدهکات که بۆ
کچهکهی ههر دهنووزایەوه و ههســتی به
ناخۆشــی دهکرد .ههر بۆیه زوو ههســتی
به هاوســۆزی لهگــهڵ کچهکهی کرد و
ههوڵــی دا بــه زووتریــن کات لهو شــوێنه
دوور کهونهوه.
چهنــد شــێواز یا ڕێســای کاری ههیه بۆ

• بهئارامی گوێڕاگرتن:
بهئارامــی و بهبــێ پهلــه گــوێ ڕاگره تا
ئهندامهکــه یــا فێرخوازهکــه قســهکانی
خــۆی دهکات ،هــهوڵ مــهده قســهی پێ
ببڕی.
وشــهی بهڵــێ و هێندێک وشــهی کورت
یان به جووڵهی لهش (سهر و دهست و)...
بهکاربێنی که نیشــان بدات گوێت داوهته
قسهکانی.
هێندێــک جــار پرســیار بکــه وهک:
مهبهســتت چ بــوو؟ دهتوانی زیاتر باســی

• یارمهتیــدان بۆ دۆزینهوهی ڕێگاچاره
بۆ کێشهکه:
هێندێک جار مرۆڤ تووشی گیروگرفت
یا کێشــه دێت ،بۆ ماوهیهک زهینی زۆر

ڕۆینهکــهی دهدات و کچهکهشــی بــه
نوزهنوز و گریانهوه به دوایدا.
خێراخێــرا دایکــی پێــی دهڵێت بــۆ ئهوهنده

ئهوهی بهرپرسێک چۆن بتوانێت یارمهتی
کاربهدهستهکان یا ئهندامان بدات.
دهتوانیــن هــەر یــەک لەوانــەش لــه

ئهو بهشهی بکهی؟
پێتوایه چ دهتوانین بکهین؟
پرســیاری وا مهکه که واڵمهکهی تهنیا

ســهرقاڵ دهبێــت و زهحمهتــه بتوانێــت بــه
دوای زۆر ڕێگاچارهدا بگهڕێت.
هــهر بۆیــه بــه یهکــهم ڕێگاچــاره ڕازی

هەستەکان:
ڕاهێنــان بــۆ جواڵندنــی هەســتەکان بــە
شێوەی هاندان و پاڵپێوەنان یان ئیلهامدان.
تێڕوانینی هاوبەش:
لــەو ڕێگایانــەوە دەتوانیــن تێڕوانینــی
هاوبەشــی خۆمان لەگەڵ کەسانی دیکە
دەرببڕین.
ئــەوە شــتێکی سروشــتییە کــە ئێمــە
مرۆڤــەکان لــەو بەشــانەدا تێڕوانینــی
هاوبەشــمان هەبێــت وەک ،تامەزرۆیــی
و بەهیوابــوون بــۆ گەیشــتن بــە ئامانــج،
بۆچــوون ،گەشــبینی ،هــزر ،وزە ،ویســت
 .....هتد.
بیرکردنەوە:
ورووژانــدن و هاندانی مێشــک بۆ باشــتر
بیرکردنەوە.
هاندان بۆ ئەوەی:
ژیربێژانــە و لۆژیکــی بیــر بکەینــەوە،
بــەردەوام چاویلکــەی ڕەشــمان لــە
چــاودا نەبێــت بەڵکــوو بــە چاویلکــەی
ڕەنگاورەنگ یان ڕوون و خاوێن تەماشای
جیهان بکەین ،داهێنەر یان خوڵقێنەر بین.
هەبوونی ڕۆڵ بۆ:
ڕێزدانــان بــۆ بەهــاکان ،بــاوەڕ بــە
یەکترکردن ،تێڕوانینی ئەرێنی ،ناســاندن
و ناسین ،دیسیپلینەکانی کەسی ،مۆڕاڵ
و پڕەنسیپە ئەخالقییەکان.
ڕاهێنــەری کــردن بــۆ :دانــی هیــوا بــە
کەســێک ،ئــارەزوی بــاش و ئەرێنــی،
زیاتر هاوســۆزی کردن لە گەڵ هێندێک
کەس.
بــۆ جیاکردنــەوەی ڕاســتی و چەوتــی:
ڕاوێژکــردن ،هاودەنگــی ،یەکدڵــی،
پشــتگیری ،هــاوکاری ،کێبەرکێیەکــی
سالم و تەندروست.
هەمــوو ئەوانە دەتوانین بخەینە ناو خشــتە
یــان ماڵێکــی چــوار گوشــە و ڕۆژانــە
ڕاهێنــان یــان مەشــقیان لەســەر بکەیــن
(بڕوانە بۆ خشتەکەی سەرەوە).

ژمارە ٥ ، ٧٧٧ی جووالی ٢٠٢٠

تیرۆریزم لە ڕێژیمی ئێراندا
سۆران شەمسی
دیپلۆماســی گرینگتریــن ئامــرازی
سیاســەتی دەرەوەی هــەر واڵتێکــە بــۆ
گەشــەی پێوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان
لــە ڕێــگای کەســی دیپلۆماتــکاری
واڵتەکــەوە و واڵتــەکان دەتوانــن بیــروڕا
جیــاوازە سیاســییەکانی خۆیــان لــە
ڕێکخــراوە نێونەتەوەیی و نیودەوڵەتییەکان
و هەروەهــا لــەو واڵتانــەی کــە باڵوێــز و
کۆنسوولخانەیان هەیە ،بهێننە بەر باس.
وەزارەتی دەرەوە و ناوەندە دیپلۆماسییەکان
لــە هــەر واڵتێکــدا هێمــای ئــەو واڵتەیــە
لــە شــێوە بینینــی واڵتانــی جیهانــدا؛
واڵتــان لــە هەوڵــدان تاکــوو لــە ڕێــگای
دیپلۆماســییەوە زۆرتریــن بەهــرە وەربگــرن
بــۆ پێشخســتنی ئابــووری و کولتــووری
واڵتــی خۆیــان و هــەر واڵتێــک بەپێــی
بەرژەوەندییە درێژخایەنەکانیان کە پالنیان
بۆ داڕشتوون ،بۆ بەشی وەزارەتی دەرەوەی
واڵتیــش پالنــی کورتمــاوە و درێژخایــەن
دادەڕێژن.
هەمــوو دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان هــەوڵ
دەدەن لــە ڕێــگای ڕۆژنامەکانــی
خۆیانــەوە کــە لەژێــر فەرمانیاندایــە و لە
ڕێــگای باڵوێزخانەکانیــان ،گومانــی
تیــرۆر لە خۆیــان دوور بکەنــەوە و تاوانی
ئــەم کردەوانــە بخەنــە ســەر ئازادیخــواز و
نەیارانی واڵتەکەیان.
فاشــیزمی ئایینیی دەسەاڵتدار لە ئێراندا،
واتــە ئــەو بەشــەی ڕێژیمــی والیەتــی
فەقیهــی ،ســواری بــووە ،لەســەر دوو پێ
بنیات نراوە و دەڕوات:
یەکــەم ،ســەرکوت لــە نێوخۆ (ســەرکوت
لــە هەمــوو ڕەهەندێکــی سیاســی،
کۆمەاڵیەتــی ،ســەرکوتی کەمینــە
ئایینییەکان و )....
دووهــەم ،هەنــاردەی کۆنەپەرەســتی و
تێروریزم بۆ دەرەوەی واڵت ،هەناردەکردنی
کۆنەپەرەســتی وەکوو خسڵەتی سەرەکیی
نیزامــی ویالیەتــی فەقیهــی ،واتــە
(هەناردەکردنــی شــۆڕش!) بۆ جیهان کە
دەســەاڵتێک بەپێی ئایین و نەک بەپێی
جوگرافیایی پێناسە دەکات ،دایڕشتووە.
بــە وتــەی سیاســی ،هەناردەکردنــی
کۆنەپەرســتی ،هەناردەکردنــی قەیــران،
شــەڕخوازی ،هەناردەکردنی تیرۆریزم کە
ڕێژیــم نــاوی (هەناردەکردنــی شۆرشــی)
لێ ناون ،بۆ بەرەوپێشبردنی ئێستراتێژییە،
سەرکوتی ناوخۆ و هەناردەکردنی تیرۆریزم
تەواوکەری یەکترن و سەرکوت پشتقایمە
بە هەناردەکردنی کۆنەپەرەستی.
دەســپێکی شــەڕی ماڵوێرانکەری هەشت
ســاڵەی ئێــران و عێــراق کــە خومەینــی
وەکــوو بەرەکەتێکــی ئیالهــی نــاوی
لــێ نابــوو بــۆ داپۆشــینی ئەمە بــووە کە
هێــزی تیرۆریســتیی قــودس یان (ســپای

تیرۆریستیی قودس) بەشێکە لە هێزەکانی
ســپای تیرۆریستیی پاسداران کە پێش لە
کۆتاییهاتنی شەڕی ماڵوێرانکەری نێوان
ئێران و عێراق دامەزراوە و وەکوو لە پێڕەو
و پرۆگرامەکەیــدا هاتووە بەرپرســیارەتیی
ئەرکە ســەربازییەکانی دەرەوەی واڵت بۆ

خەڵــک و ناڕازیــان لــە عێــراق و یەمەن،
جێــگای هیــچ شــک و گومانێــک بــۆ
کــردەوە تێکدەرانەکــەی ئــەم ڕێکخراوەیە
ناهێڵێتەوە.
ئامانجــی ڕێژیــم لــە تیــرۆر لــە دەرەوەی
واڵت درووســتکردنی کەشــێکی پڕاوپــڕ

ڕێــگای چارەســەری خۆیــان بــۆ هــەر
کێشــەیەک دەزانــن بۆیــە لــە دەرەوەی
سنوورەکانی واڵتی ئێران ڕوویان لە تیرۆر
کردووە.
پێداویســتیی ئێســتا ئــەوە دەخوازێــت کــە
بۆ نەهێشــتنی مەترســییەک کە خەڵک

شــێوەی کوشــتنی سیاســی بــەم جۆرەیــە
کــە کەســی بکــوژ هیــچ کێشــەیەکی
تاکەکەسی لەگەڵ کوژراو نییە و بکوژ
گوێڕایەڵــی ڕێوڕەوەنێکــە کــە لەالیــەن
بڕیاردەری سیاسییەوە پێی دەسپێردرێت.
پشــتگریی ماڵــی و مــادی لــە هێــزە

بە وتەی سیاسی ،هەناردەکردنی کۆنەپەرستی ،هەناردەکردنی قەیران ،شەڕخوازی،
هەناردەکردنی تیرۆریزم کە ڕێژیم ناوی (هەناردەکردنی شۆرشی) لێ ناون،
بۆ بەرەوپێشبردنی ئێستراتێژییە ،سەرکوتی ناوخۆ و هەناردەکردنی تیرۆریزم تەواوکەری یەکترن و
سەرکوت پشتقایمە بە هەناردەکردنی کۆنەپەرەستی
پەرەدان بە دەســەاڵتی ویالیەتی فەقیه لە
ئاســتی ناوچــە و هەوڵــدان بــۆ تۆقاندن و
ترســاندن لە ڕێگەی تێرۆر و ڕەشەکوژی
لەسەر شانی ئەم هێزەیە.
بــاس لــە باســکی تیــرۆری نیزامێکــی

لــە سەرلێشــێواوی ،چێکردنــی تــرس
و دڵەڕاوکــێ ،گومانکــردن ،پــەرەدان
بــە بابەتگەلــی بێهــوودە و بێبایــەخ و
دووپاتکردنەوەیەکــی بازنەیــی پــووچ و
نێوبەتاڵــی مژارەکانە لــە دەرەوەی ڕێژیم؛

و واڵت تووشــی بوونــە ،هەمــوو هێــزە
پێشکەوتوو و ئازادیخوازەکان بە هاوکاری
و هاوبیــری یەکتر بــۆ ڕووبەڕووبوونەوەی
سیاســەتە زێدەخوازانەکانــی ڕێژیمــی
ویالیەتــی فەقیهــی بەکار بێنــن ،چونکە

ســەربازییەکان لە عێــراق ،لوبنان ،یەمەن،
ســوریە و  ....دەکرێــت وەک کــرداری
تیرۆریستیی ڕێژیمی ئێران لەسەر ئاستی
ناوچەکە ئەژمــار بکرێت ،هەناردەکردنی
تیرۆریــزم یــان هەناردەکردنــی قەیــران کە

ئامانجی ڕێژیم لە تیرۆر لە دەرەوەی واڵت درووستکردنی کەشێکی پڕاوپڕ لە سەرلێشێواوی،
چێکردنی ترس و دڵەڕاوکێ ،گومانکردن،
پەرەدان بە بابەتگەلی بێهوودە و بێبایەخ و دووپاتکردنەوەیەکی بازنەیی پووچ و نێوبەتاڵی
مژارەکانە لە دەرەوەی ڕێژیم
تۆتالیتــر و ســەرکوتکەرە کــە پــێ و
شــوێنی وێــڕای هێــزی تیرۆریســتیی
قــودس ،لــە زۆربــەی تیرۆرەکانــی
کەســایەتییە سیاســییەکان لــە ناوچــە و
جیهانــدا دەبیندرێت ،بــە ئاوڕدانەوێک بۆ
قەیرانەکانــی ســوریە و کوژرانی مندااڵن
و ژنــان و خەڵکــی بێدیفاع ،خوێنڕشــتنی

ســێ دەیە دەســەاڵتی خامنەیــی و زێدەتر
لــە چــوار دەیــە لــە تەمەنــی ئــەو ڕێژیمە
و هەروەهــا پێشــهاتەکانی ئــەم دواییانە و
دۆڕاندنــە یــەک لــە دوایەکــەکان کە بە
هــۆی بڕیــارە نێوخۆییــەکان و دەرەوەی
خامنەیــی و کەســانی نزیکــی بە ڕوونی
پیشــانمان دەدات کــە تیــرۆر وەکوو تاکە

تیرۆریزمــی ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران
باسێکی ڕۆژە و بایەخێکی زۆری لەالیان
جیهانــەوە پــێ دەدرێــت و دەبێتە باســێکی
فرەڕەهەند.
تیرۆریزم بە کوشــتن و خەســارگەیاندن بە
تاکێــک یان ڕێکخراوێک و خەڵکانێک
بۆ مەبەســتێکی سیاســی دیــار دەوترێت،

ڕێژیــم وەکــوو (هەناردەکردنــی شــۆڕش)
دەیناســێنێت ،ئیســتراتیژیی مانــەوەی
ڕێژیمــی ئیســامییە ،هــەروا شــەڕ لــە
دەرەوەی واڵت هەلــی ســەرکوت لــە
نێوخــۆی واڵت بــۆ ڕێژیم دەرەخســێنێت و
دەبێتە هۆکار بۆ شاردنەوەی تاوانەکانی،
وەکــوو پیشــەی هەمیشــەییان کاتێــک
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کــە ڕێژیمێــک لــە چارەســەری کێشــە
نێوخۆییەکانــی بێتوانــا دەبێــت و خۆی لە
ڕووبەڕووبوونــەوەی ڕەخنــە و دژایەتیــی
گشــتی دەبینێتــەوە ،بــە ســازکردنی
قەیــران لــە دەرەوەی ســنوورەکانی کێشــە
نێوخۆییەکانــی واڵت بــە ئاراســتەیەکی
تردا دەبات.
بڕیــار و پرۆســەی بەدواداچوونی تیرۆری
میکۆنــۆس تێروتەســەلترین بەدواداچــوون
بــوو کە لە بەرانبــەر تیرۆریزمی ڕێژیمی
ئیســامیی ئێــران لــە دەرەوە کــراوە ،لــەم
بڕیــارەدا پێداگریــی لەســەر داڕێــژەری و
دەســتتێدابوونی ئاشــکرای کاربەدەستانی
ڕێژیمــی ئیســامی لــەم تێــرۆرەدا کراوە،
دادگای بــااڵی تاوانەکانــی بێرلین دوای
چوار ساڵ بەدواداچوونی بەردەوام و دوای
 ٢٥٦کۆبونــەوە و وەرگرتنــی زانیــاری لە
ســەدان شــاهیدحاڵ و ئاگاداری بابەتەکە
و چاوپێداخشــاندنی دەیــان هــەزار الپــەڕە
لــە بەڵگــەکان ،لــە ١٠ی ئاوریلی ســاڵی
١٩٩٧ی زایینیدا بڕیاری تەواوی خۆی
لە چەند سەد الپەڕەدا ڕاگەیاند.
لــە دواییــن بەشــی بڕیــاری دادگای
بێرلینــدا و لــە (الپــەڕەی  ٣٢٤بەمالوە لە
نووســراوە ئاڵمانییەکــەی و الپەڕەی ١٩٦
بەمــاوە لە نووســراوە ئیتالیاییەکەیدا) بە
بەرچاوگرتنــی (پێشــینە مێژووییــەکان و
ئاشــکرای ئەمــر لەالیــان دەســەاڵتدارانی
ڕێژیــم لــەم تیــرۆرەدا) بــە تەواوەتــی باس
لــە دەســتتێدابوونی ڕێبــەری ڕێژیمــی
ئیســامیی ،خامنەیــی و هەروەهــاا
کۆمیتــەی ژێــر چاوەدێــری ئــەودا کــە
پێکهاتەی سەرەکیترین کاربەدەستەکانی
ڕێژیــم دەکات و دەســتتێدابوونی ئــەو
کەســانە لــە بڕیــارەکان ،ڕێکخســتن و
کردەییکردنــی تاوانەکــە پشتڕاســت
دەکاتەوە.
بەگشــتی هەرچۆنێــک بڕوانینــە ئــەو
کۆمەڵــە داتایانــەی ســەرێ کــە باســی
لــێ کــرا ،زۆر بــە باشــی دەتوانین کۆی
سیاســەتە تێکدەرانەکانــی ڕێژیمــی ئێران
و بەرەوپێشــبردنی کردەوەکانــی لەالیــەن
دەستنیشــانکراوە تیرۆریســتەکانی لــە
ناوچەکــە و جیهــان ببینیــن ،هــەر لــەم
ڕوانگــەوە هــەر شــێوە بەرتەســککردنەوە و
قەدەغەکــردن و لیســتەکردن دژی کردەوە
تێکدەرانەکــەی ڕێژیمی ئێران لە واڵتانی
ئوروپاییــدا ،یارمەتیدەرێکــی گەورەیــە
بــۆ خەباتــی گەالنــی ئێران بە مەبەســتی
گەیشــتن بــە دێموکراســی و مافەکانــی
مــرۆڤ ،بــەو هــۆکارەی کــە بڕینــەوەی
دەســت و دەســەاڵتی دیکتاتۆریــی وەلــی
فەقیــی لــەو کۆمەڵــە بابەتانــەی بــاس
کــران ،وەکــوو هەڵگرتنــی بەربەســتێکە
لــە مەیــدان و هــۆکارە بــۆ بێهێزکردنــی
حکوومەت بە قازانج و ڕێگاخۆشکەرە بۆ
الفاوی هەســتاوی خەڵکی ناڕازی لەنێو
شــارەکان و گەیشــتن بە ویستە بەرحەق و
ڕەواکانی خەڵک.

ڕەفتاری زاتی یان فێرکارانە؟
سندووس
ســێ بۆچوونــی «ڕەوشتناســانە» لــە
«دەروونناسیدا» ئاماژەی پێکراوە:
 -١تاقمێــک کــە ڕیشــەی ڕەوشــت و
کــرداری کۆمەاڵیەتــی لــە مێــژووی
گەشــەی ژینەکی مرۆڤدا دەبینن ،وەک
الرێنر ،گوداڵ ،ڕاین ،هافمەن و هاید.
 -٢ئەوانــەی دەروونشــیکارن وەک
زیگمۆنــد فڕۆید و داڕێژەرانی فێرکاریی
کۆمەاڵیەتــی ،وەک «بۆنــدۆڕا» کــە
الیــان وایــە ڕەوشــت یانــی ســازان لەگەڵ
نۆڕمە باوە کۆمەاڵیەتییەکان.
 -٣تاقمــی ســێهەم کــە بۆچوونەکانیــان
تــا ڕادەیەکــی زیاتــر ســەرنجی پێــدراوە،
دەرووناســگەلێکن ،کــە ڕادەی گەشــەی
ناسکارانەیان ،پێ بنج و بنەوانی ڕەوشتە.

«ژان پیــاژە» و «کۆلبــەرگ»
نوێنەرایەتــی ئــەم تاقمــە دەکــەن ،هــەر
چەنــد کەســانێکی وەک «کاڕۆڵ
گیلیگان»یــش ،لە ســەر بناخــەی ڕەخنە
لــە بۆچوونەکانی «کۆلبەرگ» ،خاوەن
بەهرەو لێکۆڵینەوەگەلێکی زۆرن.
ئــەم ســێ بۆچوونــەی ســەرەوە لــە بواری
ڕەوشــت و گەشــەی ڕەوشــتیدا ڕای
جیاوازیــان هەیە ،بەاڵم هەرســێک لەســەر
ئەم خاڵە کۆکن کە:
هیچ ڕەفتارێکی زاتی  -ڕەوشتی بوونی
نییە.
ئێســتا ئــەم پرســیارە دێتــە ئــاراوە کــە
چاکتــر وا نییــە لە بواری دانەدانەی مانا
ڕەوشــتییەکان ،کــە لــە بــاب و باپیرانــەوە
بۆمان جێماون پرسیار بکەین؟
بۆچــی مانــای خیانــەت ،شەڕفرۆشــی،
شــەڕانگێزی ،لێپرســراویەتی و نەبوونــی
لێپرســراوییەتی و  ...لــە کولتــوورە
جیاجیاکاندا جیاوازی هەیە؟

تاقمێــک الیــان وایــە «شــەک» و
«بیرکردنــەوە» لــە جێگەی «پاراســتن»
و «کۆنتــڕۆڵ»ی دەرەکــی لــە یاســای
ڕەوشــتیدا ،دەبێتــە هــۆکاری دابەزینــی
ڕەوشــتی مرۆیی و الیان وایە کۆنتڕۆڵی
دەرکی بۆ هەڵکێشــانی ئاســتی ڕەوشتی
تاکی و کۆمەاڵیەتی کاریگەرترە
 .ئێســتا پرســیار ئەوەیــە ئــەی بۆچــی
بــێ ڕەوشــتی لــە واڵتێکــی ئاخونــد
لێــدراوی وەک ئێرانــدا وێــڕای ئەوەیکــە
یاســای ســەختی کۆنتــڕۆڵ لــە هەمــوو
بوارەکانــی ژیاندا بوونــی هەیە و تەواوی
جومگەکانــی ژیانــی کۆمەاڵیەتیــان بــە
تووندترین شــێوە خستووەتە ژێر چاوەدێری
و ڕکێفــی خۆیانــەوە ،ئــاوا بــە بەربــاوی
دەبینرێ؟
سەرچەشــنی ئێــران لــە بــواری
خۆتێهەڵقورتانــدن و کۆنتڕۆڵــی ژیانــی
ئەندامانــی کۆمەڵــگا ،ئەوەمــان بــۆ
دەسەلمێنێ کە ئێستاش دوای دەیان دەیە،

دەروونناســی ڕەفتارگەرا قسەی بۆ کوتن
پــێ مــاوە و کۆنتڕۆڵــی نالێپرســراوانە و
کەماڵگــەرا ،ئاقارێکــی دزێــوی بۆ چێ
کردوویــن و ئاقاری دزێویش ســەرلەبەری
ڕەوشــتی تاکەکانــی نــاو کۆمەڵــگای
داتەپاندووە.
ڕێــک ئــەوەی ئێســتا لــە کۆمەڵــگای
ئێراندا شاهیدین و دەیبینین.
ئایدیالیــزم و کەماڵگەرایــی هــەر لــە
سەردەمی ئەفالتوونەوە مشتومڕی لەسەر
بــووە و بیــر و زەینی بیرمەندانی بەخۆیەوە
خەریک کردووە.
«کاڕێڵ پوپێر» دەڵێ:
«تــەواوی ئــەو قوتابخانــە ئاســمانی و
زەوینییانــەی ویســتوویانە لەســەر گــۆی
زەوی بەهەشــت چــێ بکــەن ،نــەک هەر
سەرکەوتوو نەبوونە ،بگرە جەهەننەمێکیان
چــێ کردووە کە ســەر لەبــەری وجوودی
مرۆڤیان تێدا هەڵقرچاندووە و شتێکیان بە
ناوی ڕەوشتی مرۆیی هەر نەهێشتووەتەوە

و دەسکەوتەکەی تەنیا خوێنخۆری ،ژان،
بریــن ،چارەڕەشــی و بەشــمەینەتی بووە و
زۆر جار مرۆڤایەتییان تا هەڵدێری نەمان
و قڕکــردن بــەدووی خۆیانــدا ڕاکێــش
کردووە.
«یەکێتــی ســۆڤییەت»ی پێشــوو بــە
«بلووکــی ڕۆژهــەاڵت»ەوە« ،کــۆرەی
باشــوور»« ،کوبــا»« ،وێنۆزوئێــا»،
«ئێــران» و هەرچــی واڵتی ئایدیۆلۆژی
لێــدراوە ،یــان ئــەو جەهەننەمیــان چــێ
کردبــوو و یــان هــەر ئێســتا جەمــاوەری
واڵتەکەیــان لــە جەهەننەمــدا ڕاگرتــووە
و خەڵکــی ئــەو واڵتانــە لە ســەرەتاییترین
مافــی ئینســانی بێبــەش کــراون .ئالێرەدا
ڕۆڵــی نێگەتیڤــی کۆنتڕۆڵمــان بــۆ
دەردەکەوێ ،کە ئەم واڵتانە بە مەبەستی
هەڵکێشــانی ئاستی ڕەوشــتی تاکەکانی
کۆمەڵــگا ،بــە بێ ســەرنجدان بە ویســتە
دەروونییەکانــی ئەوان ،تا ڕادەی شــێواندن
و قڵپکردنــەوەی تــەواوی ئەزموونــی

شارســتانییەتی مرۆڤایەتی ،بێ شەرمانە
ئیزنیــان بەخۆیــان داوە کــە دزە بکەنــە
نــاو ژیانــی هەرەتایبەتــی مرۆڤەکانەوە و
تەنانەت شــێوەی جلوبەرگ پۆشینیشــیان
بۆ دیاری بکەن.
بۆیــە بــە بــاوەڕی بەشــی هــەرە زۆری
خاوەنڕایانــی بواری پــەروەردە ،لە جێگەی
درووســتکردنی «مرۆڤــی بــاش» ،دەبــێ
لەنگــەر لەســەر مێتۆدێــک بگریــن کــە
«شــارۆمەندی بــاش» ،ئاکامەکــەی
بێــت .شــارۆمەندێک کــە نە ئــازار بدات
و نــە ئــازار بدرێــت ،ئــا بــەم هاســانییە و
بــە بــێ تێچــووی گیانــی و مــادی و بە
بــێ ماڵوێرانــی ،کوشــت و کوشــتار و
دەربــەدەری .شــارۆمەندێکی یاســاتەوەر،
لێپرســراو و مرۆڤدۆســت .ئەو شــارۆمەندە
لێپرســراوەی ،بــە ڕاســتی سیســتمە
ئایدیۆلۆژیکەکان لێی دەترسن.
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هونەری «مەودادانانی کۆمەاڵیەتی» لە ڕوانگەی «هانا ئارێنت»
نووسین :کەتی برێشت
وەرگێڕان :کەماڵ عەزیزی
کاتێــک کە تاک خۆی بەتەنیا دەبینێ
دەتوانێ ڕاهێنان بە خەڵوەت بکات.
مەودادانانــی کۆمەاڵیەتــی باشــترین
دەرفەتە بۆ ئەو هونەرە ونبووە.
وێدەچــێ هەمووشــتێک لــە بەرزتریــن
ئاســتی خۆیــدا بــە هەڵە بچێتــە پێش .لە
ماوەی چەند ســاڵی ڕابردوودا پۆپۆلیزم و
دەسەاڵتخوازی سەرلەنوێ ڕووی ناحەزی
خۆی دەرخستووەتەوە ،ئابووری لە نزمترین
ئاســتی خۆیدایــە و ئێمــە تەنیــا خەریکی
دوورینــەوەی بەرهەمەکان و وێران کردنی
ژینگەین .ڕادەی خۆکوژی دەچێتە ســەر
و قەیرانــی پەنابــەری هــەر وەکوو پێشــوو
لــە ئارادایــە و ســەرەڕای ئەمانــەش ئێمــە
ئێســتا لەگەڵ نەخۆشــییەک بەرەوڕووین
کــە هەمــوو جیهانــی گرتووەتــەوە .
وەکــوو ئەوەیــە کــە بــە ســنوورەکانی
دنیــای پێشــکەوتوو گەیشــتبێتین و چــاو
لــە هەڵدێــرەکان بکەیــن و بــەو ڕاســتییە
بگەیــن کە چ دێوەزمەیــەک چاوەڕوانی
هەڵدێرانی ئێمە دەکات.
بەاڵم ئەوە کۆتایی چیرۆکەکە نییە .هانا
ئارێنت فیلســووفی بەناوبانگی ئاڵمانی_
ئامریکایی بە هۆی خۆشەویســتی جیهان
و بــۆ واتابەخشــین بە هێندێک مەترســی
وەکــوو توتالیتاریــزم و هۆلۆکاســت،
هەوڵەکانی لەو بارەوە شــایانی وردبوونەوە
و تێڕامانــن .زۆرێک لە هەڵوێســتەکانی
ئارێنت ئەوڕۆکە دەتوانن بە کەڵکی ئێمە
بێــن ،لــە ڕاســتیدا ئەو هەواڵنــە دەرخەری
ئــەوەن کــە ڕەنگــە هونــەری مەودادانانی
کۆمەاڵیەتــی بــە هــۆی ڤایرۆســی
کۆرۆنــا نەتەنیــا ڕووکەشــێکی زێویــن،
بەڵکــوو ڕووکــەش یــان هەلێکــی زێڕیــن
بێــت ،ڕووکەشــێک کــە لــە پەیوەنــدی
کۆنــی نێــوان سیاســەت و دەروونناســی
شاردراوەتەوە.
وتوووێژ لەگەڵ «خۆ»
بە ڕێکەوت و بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر
ئارێنــت شــاکارەکەی خــۆی لــە ســاڵی
« ،١٩٥١ئاخێزگەکانــی توتالیتاریــزم»
بــە تێڕامــان و وردبوونەوەیــەک لەســەر
تەنیایــی کۆتایــی پــێ دێنێــت .ئارێنــت
باس لەوە دەکات کە لە سەردەمی کۆندا
دەسەاڵتدارانی دیکتاتۆر بۆ جیاکردنەوە و
دوورخستنەوەی شارۆمەندان هەوڵیان داوە.
چاندنــی تۆوی دووبەرەکــی ،ناباوەڕی و
بەدگومانــی لــە نێــو شــارۆمەنداندا و
پێشــگرتن لە هەڵوێســت و پەرچەکرداری
هاوئاهەنگــی خەڵــک و بەهێزکردنــی
دەســەاڵتی خۆیــان ،تا بتوانــن هێژموونی
خۆیــان بەســەر هەمــوو جومگەکانــی
کۆمەڵگادا بسەپێنن.
لە الی ئارێنت گۆشەنشینی ئەزموونێکی
تــەواو سیاســی بــوو .گۆشەنشــینی،
داماوی خەڵک بۆ نواندنی هەڵوێستێک
لــە کۆمەڵــگا بە دژی دەســەاڵت نیشــان
دەدات.
ئەزموونێکــی
زیاتــر
تەنیایــی
ئێگزیستانســیال بــوو ،ئەزموونێــک کــە
تایبەتمەندییەکــەی لــە الوازی پەیوەندی
گرتــن لەگــەڵ کەســانیتر یا ڕاوەســتان
بــە دژی ئــەو کەســانە بــوو .ئەوڕۆکــە
تەنیایــی -بەتایبــەت لــە نێــو گەنجانــی
بەســااڵچوو -گەیشــتووەتە ئاســتێکی
ئێپیدێمیــک و مەترســیدار .ســرنجڕاکێش
ئەوەیــە کــە نۆشــدارووی ئارێنــت بــۆ
گۆشەنشــینی و تەنیایــی بەیەکەوەبــوون
نییە ،بەڵکوو خەڵوەتە.
خەڵــوەت لەگەڵ گۆشەنشــینی و تەنیایی
جیاوازە ،چونکە لەو دوو حاڵەتەدا تەنیایی
جەســتەیی پێویســتە بــەاڵم لــە خەڵوەتــدا
«خــۆ» بــە شــێوەیەکی ئێگزیستانســیال
تەنیــا نییــە« ،خــۆ» لەگــەڵ «خۆ» لە
پەیوەندی و وتووێژدایە.
لــە تایبەتمەندییەکانــی گۆشەنشــینی
وتەنیایــی پچڕانــدن و وازهێنانە ،بەاڵم لە
خەڵوەتــدا تــاک لەگــەڵ خــۆی و جیهان

لــە پەیوەندیدایــە ،لــە وتووێــژی «خــۆ»
لەگــەڵ «خــۆ» ،تاکێک کــە خەڵوەتی
هەڵبــژاردووە جیهــان الی خــۆی شــرۆڤە
دەکات .بەپێچەوانــە لــە نێــوان دوو تاکی
تەنیــا کــە وتووێــژ دەکــەن ،بــە هــۆی
پەیوەنــدی دووبــارەوە هۆگــری یەکتــر
دەبنــەوە ،کــە ئــەوە نەگۆڕی و شوناســی
تایبەتی مرۆڤ دەردەخات.
ئارێنت پێی وایە کە ڕاهێنان بە خەڵوەت،
[ئەندێشــە ،ویــژدان و خولقانــدن] بەرهــەم
دێنێــت .هەروەهــا بــاس لــەوە دەکات کــە
هەرجــۆرە ئەندێشــە یــان بیرۆکەیــەک بە
واتــای تەواوی وشــە ،لە خەڵوەتدا شــکڵ
دەگــرێ .ئەندێشــە وتووێژێکــە لــە نێــوان
«مــن» و «خۆ»م .لە ڕاســتیدا خەڵوەت
دۆخی سرووشتی فیلسووفە.
هەروەهــا لە کتێبــی «دۆخی مرۆڤ»دا
لــەو بــارەوە دەڵێت کــە خەڵوەت بــە واتای
لەگــەڵ «خۆ»بوونــە و لــەو ڕووەوە
بیرکردنــەوە کردەوەیەکی تەواو تایبەتی و
تاکەکەســییە ،بــەاڵم هەرگیــز بــە مانای
تەنیایــی و بــە بێ هــاوڕێ نییە .هەروەها
پێــی وایە کە بیرکردنــەوە بەرهەمهێنەری
تێڕوانیــن و ڕوانگەگەلێکــە کــە ڕەنگــە
ببــن بــە نوســراوە و وێــڕای کەســانی
دیکــە مشــتوومڕیان لەســەر بکــرێ،
ڕوانگەگەلێــک کــە لــە بیرکردنــەوە بــە
خولقانــدن ،وەدەســتهێنانی مانەوە(بقــا) و
بوون بە بەشێک لەو جیهانە هاوبەشە کە
بە ئێمە دەگات.
هەروەها وتووێژی «خۆ» لەگەڵ «خۆ»
لــە خەڵوەتــدا بەرهەمهێنەر و ســەرچاوەی
ویژدانــە .ئارێنــت لــە پێشــەکی کتێبــی
«ژیانــی زەین» دەگەڕێتەوە بۆ دادگایی
کردنــی ئادۆڵــف ئایشــمەن ،کەســی
ســەرەکی ڕێگاچارەی ڕایشــی ســێهەم و
بــە شــێوەیەکی تایبــەت پێداچوونــەوە بــە
چەمکــی خراپــە یــا ئەوپــەڕی پەســتی
مرۆڤ دەکات و دەڵێت:
ئەو ڕادەیە لە خراپە لە ڕووی لووتبەرزی،
ئێرەیــی ،ڕق و قیــن و تەماحــی ئەخالقی
ئەو کەســە نییە ،بەڵکــوو لە بێفکری و
بێ ڕەحمی بێئەمالوئەوالی ئەو کەسەیە
و دەڵێت :
ســرنجی مــن بــۆ بێفکــری و حاڵەتــی
ڕەواڵەتــی بوون لە بکەری ئەو کردارانەدا
ڕاکێشــرا کــە دەبــووە هــۆی ئەوەیکــە
نەتوانێــت هیــچ بیانــوو یــان هۆکارێکــی
ڕیشــەیی بــۆ کــردەوە خراپەکانــی خــۆی
بێنێتــەوە ،ئـــەو کردەوانــە هەژێنــەر بــوون
بــەاڵم بکــەری ئەوان-النیکەم ئــەو بکەرە
واقعییــە کە دادگایــی دەکرا -مرۆڤێکی
تەواو ئاســایی بوو ،نە شــەیتان سفەت بوو
نە دێوەزمە!
هیــچ نیشــانەیەک لــە بیروبــاوەڕ یــان

ئیدیۆلۆژییەکــی چەقبەســتوو یــا پاڵنــەر
و بیانوویەکــی تایبــەت بــەدی نەدەکــرا.
تەنیــا تایبەتمەندییەکــی جێــی تێڕامــان،
لــە ئــاکاری ڕابــردووی و لــەو کاتــە
کــە لێپرســینەوەی لــێ دەکــرا بــەر لــە
دادگایــی کردنــی ،تایبەتمەندییەکــی
تــەواو نێگەتیــڤ بوو ،ئــەو تایبەتمەندییە
ســاویلکەیی نەبــوو بەڵکوو تەنیــا و تەنیا
بێفکری ئەو کەسە بوو.
ئارێنــت ئامــاژە بــە دامــاوی ئایشــمەن لە
کاتــی دادگایــی کردنیــدا دەکات و
دەنووســێت :دووپاتکردنــەوە ،دەســتەواژەی
بێ کەڵک ،کەڵک وەرگرتن لە ئاکار و
قسەی باو ،کە لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە
ناســراون و ئــەو ئاکارانــەی کــە ئێمــە لە
بەرانبەر ڕاستییەکان دەشارنەوە.
ئارێنــت لە کاتی نووســینی ئــەم کتێبەدا
بــاس لــەوە دەکات کــە چــۆن بۆشــایی
مەعریفــی و نەبوونــی ئەندێشــە ،بۆتــە
نەریتێکــی بــاو و ئاســایی لــە ژیانــی
ڕۆژانــەی ئێمــە و بــەردەوام خەریکــی
دووپاتکردنەوەیــن ،تــا ڕادەیەک کە هیچ
کاتێــک بۆ ڕاوەســتان و تێفکرین تەرخان
ناکەین ،چ بگات بەوە کە مەیلێکمان بەو
کارە هەبێت.
هەروەها ئەو پرســیارە دێنێتە ئارا کە ئایا
خــۆی تێفکریــن و بیرکردنــەوە بــەدەر لــە
ناوەڕۆکی بیرۆکە ،دژی خراپەیە؟ و ئایا
ئەندێشە دەتوانێ پەیوەندی نێوان تێفکرین
و ویژدان پێک بێنێت؟
خۆی وشــەی ویژدان بــە واتای «لەگەڵ
خۆبــوون و خۆناســینە»  ،جۆرێــک
لــە ناســین کــە لــە هــەر جــۆرە ڕەوتــی
ئەندێشەییدا بوونی دەبێ.
لە دیکتاتۆرییەوە بۆ تۆتالیتاریزم
لــە کۆتاییــدا هەڵبژاردنــی خەڵــوەت بــۆ
خولقاندن و داهێنان پێویستە.
لێــک جیاکردنــەوەی خولقانــدن و
ســەرۆ(الهام) لــە کــردەوە و پڕاکســیس و
ئــەو جــۆرە داڵغانــە زۆر پێویســتە ،بــەاڵم
تاکی گۆشەنشــینی خولقێنــەر پەیوەندی
خۆی لەگەڵ جیهانی هاوبەش دەهێڵێتەوە
و بە خولقاندن شتێکی بەرچاو بە جیهانی
هاوبەشمان زیاد دەکات.
ئارێنــت لــە کتێبــی ئاخێزگەکانــی
توتالیتاریزم باس لە خولقاندنی شێوازێک
بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دیکتاتۆری لە
الیەن تاکەکانەوە دەکات و دەنووسێت :
کاتێــک لە ژێرهێژموونی حکوومەتێکی
دیکتاتــۆر ،دۆخی گشــتی یــا پەیوەندییە
گشتییەکان لە ناو دەچن ،النیکەم ڕەنگە
تــاک لەگــەڵ خولقانــدن و بیرۆکەکانی
لەگــەڵ دۆخــی تایبەتــی خۆیــدا
گۆشەنشــینی هەڵبژێرێ ،لە ڕاســتیدا بە
شــێوەیەکی مێژوویی زۆربەی هونەرەکان

لــە ژێــر زەبروزەنگــی دیکتاتــۆرەکان
پشکووتون و گەشەیان کردووە.
هــەر ســێ بەرهەمــی خەڵــوەت واتــا
«ئەندێشــە ،ویــژدان و خوڵقانــدن» بــۆ
سەرلەنوێ بونیادنانەوەی جیهان پێویستن،
بــە کردەوە ئەو ســێیە لــە یەکەم هەنگاودا
ژینگــەی جیهانێکیــان خولقانــدووە کــە
ئێمــە تێیــدا دەژیــن .الی ئارێنــت جیهــان
چەمکێکــی تەکنیکــی و کەشــێکی
لەمێژینەیــە کــە ئێمــە لــەوێ لــە دایک
دەبیــن ،لــەوێ ژیــان دەکەیــن و کاتێــک
کــە دەمرین بە حەســرەتەوە جێی دەهێڵین.
جیهانــی یاســاکان ،ئەدەبیــات ،هونــەر،
مووســیقا و سیاســەت و فەلسەفە ،هەموو
ئــەو شــتە سرووشــتیانە لەخــۆ دەگــرێ.
ئەو شــتانەی کــە لە ژیانــی مرۆڤەکاندا
یارمەتیــدەر و ڕێنوێنــی ئێمــەن و ئێمــە
لــە یەکتــر کــۆ دەکەنــەوە و هەروەهــا
لــە یەکترمــان دادەبــڕن .ئــەو جیهانــە
دەســتکردی مرۆڤــە ،بــەاڵم ڕاوەســتاو و
خۆڕاگرتــرە لــە تەمەنــی مــرۆڤ ،هەربە
هــۆی ئــەوەی کــە دەســتکردی مرۆڤــە،
کــۆن و پەککەوتوو دەبــێ و بۆ مانەوەی
پێویســتی بە مانــەوە و بونیادنانەوەیە ،کە
ئەوە بەشــێکە لە ئەرکی ســەر شانی ئێمە
و هەر جیلێک لە مرۆڤایەتی.
کاتێــک دەبیســین کــە لــە واڵتێک (بۆ
نموونــە لــە ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی
ئەمریــکا) ئاســتی بــاوەڕی خەڵــک
بــە نیســبەت یەکتــر و دامــودەزگا
حکوومییــەکان تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو
داکشــاوە ،دەبــێ خۆشــحاڵ بیــن و ئــەوە
جێــگای ئومێــدە .ئارێنــت پێمــان دەڵــێ
کە ئەوە تا ڕادەیەک شــتێکی ئاســاییە.
گەندەڵــی بــە تێپەڕبوونــی کات بەرەبــەرە
بەســەر ئەو دامودەزگا حکوومیانەدا باڵی
کێشــاوە .دۆخێکــی قەیراناوییــە و تەنیــا
هۆکارەکەشــی ئەوەیــە کــە ئێمــە وەک
پێویســت هەوڵمان نەداوە بۆ چاکســازی و
بونیادنانەوەی جیهان.
لــە ڕاســتیدا تەنیا بە هــۆی ئەوەیکە ئێمە
ئــەو جــۆرەی کــە پێویســتە لــە خەڵوەتــدا
نەبووینــە و بیرکردنەوەمــان لەبیر چۆتەوە،
ئێمە بە تەنیا بوونمان لەبیر چۆتەوە.
ئەو دێوەزمەتان لە یاد ماوە؟ سیاسەتگەلی
دەســەاڵتخوازانە ،ئایدیۆلۆژی مەترسیدار
و ئــاکاری ماڵوێرانکــەر ســەرلەنوێ بــۆ
خوێنڕێژی مرۆڤەکان سەریان هەڵداوەتەوە.
ئارێنــت بەڵگــە دێنێتــەوە کــە لــە نێــوان
گشــتگیربوونی گۆشەنشــینی و تەنیایی
و چوونەســەری ئاســتی خۆشەویســتی
بــۆ بزووتنــەوە یــا دەســەاڵتە پاوانخــوازە
پۆپۆلیستەکان پەیوەندی هەیە .ئارێنت لە
ئاخێزگەکانی تۆتالیتاریزم بە بەڵگە باس
لەوە دەکات کە تەنیایی خۆی دەورەیەک

بەر لە تۆتالیتێربوونە .هەستی دووربوونەوە
لــە خەڵــک و بــە تایبەتــی دوورکەوتنەوە
لە «خۆ» ،تاک تووشــی خەســار و زیان
دەکات.
هەروەها دەنووسێ :شتێک کە مرۆڤەکان
لە جیهانــی ناتۆتالتێر بەرەو تۆتالیتێربوون
دەبــات ئــەو ڕاســتییەیە کــە کاتێــک
لــە هێندێــک لــە دۆخــە پەراوێزەکانــی
کۆمەڵــگا ،بــۆ نموونــە لەتەمەنــی پیریدا
تەجرووبــە دەکرا ،ئێســتا بۆتــە ئەزموونی
ڕۆژانەی زۆربەی تاکەکان لە کۆمەڵگا
لە سەدەی ئێمەدا .پێدەچێ کە ئەو ڕەوتە
بێبەزەییانەی کە تۆتالیتاریزم کۆمەاڵنی
خەڵــک بــە شــێوەیەکی سیســتماتیک
و ڕێکخــراو هــان دەدات ،هەاڵتــن و
خۆبــواردن لــەو ڕاســتییەی تەنیایی بێت،
لــە جیهانێک کە کەس باوەڕپێکراو نییە
و ناتوانــی دڵ بــە هیــچ شــتێک خــۆش
بکــەی بەڵگەهێنــاوەوی ســەرەڕۆیانە و
لقی هەستیار و بەهێزی دیالێکتیک کە
مرۆڤ لە مشــتی خۆی دەگرێت ،وەکوو
دواییــن پاڵپشــت و یاریــدەدەری مــرۆڤ
دەردەکەوێ.
لەو کاتەدا کە بێ باوەڕی ســەرهەڵدەدات
و دڵخۆشــی نییە ،نــۆژدار تەنیا خەڵوەتە،
وتووێــژ لەگــەڵ «خۆ» لــە خەڵوەتدا کە
«ویــژدان ،ئەندێشــە و خولقاندن» بەرهەم
دێنێت و ئەو ســێیەش جیهان ســەر لە نوێ
بونیاد دەنێنەوە .
بــۆ ڕوونکردنــەوەی زیاتــر دەبــێ خاڵێک
لەبەرچــاو بگیرێــت ،ئارێنــت پێــی وایــە
کــە خەڵوەت لەژێر ســەیتەرە و هێژموونی
دیکتاتــۆردا ســەردەگرێ نــەک لەژێــر
هێژموونی تۆتالیتێر.
دیکتاتــۆر کــەش یــا شوێنەگشــتییەکان
کۆنتــڕۆڵ دەکات بــەاڵم کەش یا دۆخی
تاکەکەســی وێڵ دەکات و تواناییەکانی
«ویــژدان ،ئەندێشــە و خولقانــدن» وەکوو
خــۆی دێڵێتــەوە .ئــەوە لــە حاڵێکدایە کە
تۆتالیتێر تەنانەت دەســت بەســەر کەشــی
تاکەکەسیشــدا دەگــرێ و کۆنتڕۆڵــی
دەکات .لــە ڕێگەی ســازکردنی کەشــی
تــرس و دڵەڕاوکــێ و ئایدۆلۆژیــای
تایبــەت بــە خــۆی بــوون یــا پەیوەنــدی
«خــۆ» لەگــەڵ «خۆ» ئاڵــۆز دەکات و
دەیپچڕێنــێ .بەربەرەکانــی ئەوڕۆی ئێمە
لــە ڕاهێنان بە خەڵــوەت ،کۆلۆنیزەبوون لە
ڕووی هزرییــەوە نییــە ،بەڵکــوو ڕاگرتنی
پەیوەندی نێوان «خۆ» و جیهانە.
بانگەشەیەک بۆ قارەمانەکان
لــەو چیرۆکــەدا تــاک بــە تاکــی ئێمــە

سەرچاوە

دەتوانیــن قارەمــان بیــن .زۆر کــەس هــەن
وەکوو «پێشــمەرگە سپیپۆشــەکان» کە
بــە هۆی پیشــە یا کارەکەیــان بوونیان لە
هێڵــی یەکەمــی بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ
ئەو نەخۆشییە پێویستە تاکوو جیهان هەر
لەسەر پێ بمێنیتەوە.
بەاڵم ئەو کەسانەی تر کە بۆ مەودادانانی
کۆمەاڵیەتــی داوایــان لێدەکرێ ،دەبێ لە
هەوڵــی ئــەوەدا بــن کــە خۆیــان لەگــەڵ
خەڵــوەت بگونجێنــن و ملکەچــی تــرس
و دڵەڕاوکــێ نەبــن و وتووێــژی «خــۆ»
لەگــەڵ «خۆ»یــا خۆیــان ســەرلە نــوێ
دەست پێ بکەنەوە.
جیهانــی ئێمــە پێویســتییەکی زۆری بــە
چاکســازی و بونیادنانــەوە هەیــە بــەاڵم
بــە ئەگــەری زۆر ئــەو چاکســازییە لــە
ســەرەوەڕا نابــێ و دەبــێ لــە خــوارەوەڕا و
لە هەڵبژاردنی ڕۆژانەی تاکەکان دەســت
پێ بکات .
لــە دەرەنجامــدا ئــەو شــتەی کــە خەڵوەت
دیســان پێمانی دەداتەوە و نوێی دەکاتەوە،
توانایــی و لێهاتوویــی و ســەرلەنوێ
دەستپێکردنەوەیە ،توانایی هێنانی شتێکی
نوێیە بۆ جیهان.
لــە الی ئارێنت توانایی هێنانی شــتێکی
بێهاوتا بۆ جیهانێک کە پێویســتییەکی
زۆری بــە چاکســازی و نوێکردنــەوە
هەیــە ،دیارییەکــە بــۆ تــاک بــە تاکــی
ئێمــە کە کاتــی لەدایکبوون پێمان دەدەن،
ئــەو دیارییــە کــە ســەرچاوەی بــاوەڕ و
هیوایــە ،سەرســوڕهێنەرە و دەتوانین بڵێین
مۆعجیزەیە.
ئەرکــی ئیمە ئەوڕۆ گۆڕینی کاتەکانی
تەنیاییــە لەگەڵ خەڵوەت .تاک هەرکات
خــۆی بــە تەنیــا ببینێــت دەتوانێــت خۆی
بــە خەڵــوەت ڕابێنێــت .مەودادانانــی
کۆمەاڵیەتــی باشــترین دەرفەتــە بــۆ
دۆزینــەوە و ســەرلەنوێ وەدەســتهێنانەوی
ئەو هونەرە ونبوویە.
ئێستاکە خەڵوەت لە هەموو کاتێک زیاتر
بــۆ دووربوونــەوە لــە وایرۆســی کۆرۆنــا و
زیندوومانــەوە و هەروەها بۆ بونیادنانەوەی
ئەو جیهانەیە کە تێیدا دەژین.
دوای تێپەڕکردنــی ســەردەمی خەڵــوەت،
دەســت بەکاربــوون و وەخۆهاتنــەوە بــۆ
بیرکردنــەوە ،لێکدانــەوەی ویــژدان و
خولقاندنــی شــتی نــوێ ،دەتوانیــن بــە
پەیوەنــدی گرتــن و هاتووچــۆ لەگــەڵ
خەڵــک بــە بــاوڕەوە هەنــگاو بنێیــن بــۆ
بونیادنانەوەی جیهانێکی نوێ.
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پەخشان  /ئارام بنوو هاوڕێم
پووشپەڕ هەر خوێنی لێ دەچۆڕێت
هەر لەمێژ ساڵە سێدارە و گەردنی الوی کورد
دەست لە مالن ،جێژوانی هەتا هەتاییان هەڵبژاردووە؛
لە ڕەوڕەوەی ئەم چەرخە سپڵەدا کەلەبچە
زینەت بەخشی مەچەکی کچانی واڵتی منە
ســینگی کــوڕە کــورد هەمــوو کاتێــک جەوەالنگەی تیرەنــازی ڕەقیبان بــووە ،هەیە و
دەشبێت؛
لە پووشپەڕی مەینەتدا کەس پێناکەنێت
شەمشەمەکوێرەکانی نێو کۆشکی لێوڕێژ لە تاوانی جەماران و
ئەهریمەنانی مەندیل لە سەری تاران و قوم
جەالدانی نێو سیاچاڵە و زیندان و قەسابانی ویژدانی مرۆڤایەتی نەبێت
کە بە قەد بااڵی بەرزی زوڵم و زۆر قاقا لێ دەدەن؛
ئەمجار گێاڵس و خوێن
پووشپەڕ و ژان
کورد و ماتەم و سێدارە و مل ،لێمان بوون بە میوانێکی ڕەزا قورس
ئەمە چارەنووسیی الپەڕە خوێناوییەکانی مێژووی گەلی کوردە.
تازە شەهیدەکەم «هیدایەت»!
هاوڕێ وەفادارەکەی فەرماندە کەماڵی حەماسەخولقێن
یاری بەئەمەگی جەماڵ و سەالح
هاوسەنگەرە بە ورەکەی شەماڵ و بێهزاد
خۆشەویستە نەبێزراوەکەی عومەر و خالید
ئافەرین بۆ بەڵێن و پەیمانت
بارەکەڵاڵ ،بە مەردایەتی کاروانی نەمرانت کردە دوا مەنزڵگەی خەباتت.
هاوڕێم!
سەری سەربەرزت سەربەرزانە کردە سەربازی سەنگەری سەربەستی
سەرت بووە سەربەرزترین سەری نێو سەرانی ئەم هەسارەیە
سەرت هەڵبڕە و بنواڕە هاوڕێم
ئێمە پەتی قەنارە و سێدارەمان لە چوارچرا و پێشەواوە بە میرات ماوە
فیشەک و گولـلەی دوژمنانمان هەموو کاتێک لە ئامێز گرتووە ،وەک چۆن دایک
جگەرگۆشەکەی توند لەسەر سینگ ڕادەگرێت.
ئارام بنوو وەفادار بە ڕێبازت
ئارام بنوو ئازار و ئەشکەنجە سەر الشە بێ نازەکەت؛
جێگەی فیشەک و خوێناوەکەت
خۆی گەواهیدەری تا سەر ئێسقان دەروەستبوونت بوو بە ئامانجی نەتەوەکەت
ئەوانە میداڵیای ئازایەتی و نرخی ئازادییەکەت بوو کە دڵ ئاوەاڵیانە بەخشیت بە
گەلەکەت.
هیدایەتی هاوسەنگەر!
تۆ شــارت کردە گۆڕەپانی نەوەســتان و نەســرەوتن و زیندانت کردە چەقی خەباتی
بێوچان
واتای دیکەت کردەبەری ڕاسانەوەی ئەمجارەی مەوتەنەکەت.
هیدایەت ئەی مل بەرزتر لە کۆشکی ستەمکار
لە خواکانی پەت و دار
گوڵە مێالقەکەی دەمەو وەهار
ئارام بنوو
دڵنیا بە هەر زەردەخەنەکەی قاسملووی ڕێبەر بەسە بۆ تۆڵەی گیانت
بیر و هزرەکەی کاک دوکتور بەسە بۆ ڕزگاریی هەتا هەتایی.
هەزار خۆزگەم بە خۆت هاوڕێم
چ قوتابییەکی بەئەمەگ و دەروەست بووی بە مەکتەبی دێموکرات و قوتابخانەکەی
قاسملووی مەزن.
هاوڕێم ئارام بنوو ئارام بنوو
هەرگیز گوێ مەدە بەم دەرد و جەورە
مەینەت خۆشە بۆ ئاواتی گەورە
ئەو ئامانجە پیرۆزە دەچین بەرەو الی
هەر کەمە هەرچی بکێشین لە پای...

دانا ڕاست خدیو

قەرەسەقەل ئیتر بەرزتر لەوەیە
ڕوانینەکان بگەنە لووتکەی
مەکانیش نووســتوون ،بۆچی چوارمەشــقان
نازانم لەم نیوەشــەوەدا وا شــەقا
ەلەمەک وشەکان لەسەر الپەڕە دادەڕێژم؟
دانیشتووم و بە ک
س بێت ،بەاڵم کەســێک وا لەســەر قاڵییەک
ڕەنگــە ئــەم نووســراوانە کەرخە
تامەزرۆکانی خانوویەکی بۆ خۆی ســازکردووە،
لە وشــە دانیشــتووە و لە گوڵە
بەردەوام ناچارە بە نووسین.
ۆڤە الڵەکان دونیایەک قسەیان پێیە ،بەاڵم
وشەکان لێم تێناگەن! وەکوو مر
کورتانە ،لە سەرســووڕهێنەرترین شــێعرەکان،
ئامــاژە دەکــەن و ئــەم ئامــاژە
ن .من لە دەنگگەلێکی ڕەنگاوڕەنگ بێزارم،
ڕوونتر
هەر الیەک سەرنج دەدەم ،دەگەمە ڕێکورک.
بە
ەورەیــت! خۆزگە ســێبەرێکی بچــووک دەبووم،
ئــــــــاخ! ژیــان چ بەاڵیەکــی گ
ەدایک دەبووم و هەموو خۆراوایەک دەمردم.
هەموو خۆرهەاڵتێک ل
و من ئەوم پێشکەش شەهیدێک دەکرد.
خۆزگە دونیا گوڵێکی سوور دەبوو
ووم و بەردەوام لە گەمارۆی زەریادا دەژیام.
خۆزگە دوورگەیەکی مارزیای دەب
دەبووم و منداڵەکانی «هیدایەت» ،لەسەر
خۆزگە دەفتەرێکی نیگارکێشــان
رێکی ئاشــتی دەکێشــا و ســوور لە ســەر و
الپەڕەکانم خۆرێکیان لەگەڵ کۆت
سەوز لە خوار پەرژینیان دەکرد؛
کات کێ دەیتوانی خۆرەکان بکوژێنێتەوە؟
ئەو
لە پیتە؛ هەســت دەکەم ئاســمان ڕســیانی
وا هەســت دەکــەم گــەرووم پڕ
کردووەتە نێو دڵم!
ولـلە دێت و کەسێک دەبێت بە سومبول.
شریخەی گ
دەمەوێت قسە بکەم؛
دەرەوە و لە ئاسۆی زاگرۆس ئۆقرە دەگرێت.
هەڵۆیەک لە دەمم دێتە
کات نابێتە هاوڕێم!
ی کاتژمێری دیوارەکەمانی دەدایە ئاشــتی،
خۆزگە کەســێک من و میهەنگ
دەمێکە لێم تۆراوە.
ت و شەو وەک الوالو هەڵزنینە بە گیانمدا.
کا
نەری مەرگیش دوورم و خراومەتە پەراوێز.
لە دەستی تۆقێ
شارێک ،واڵتێک ،پێویستی بە بوونێک هەیە؛
بوونێک بڕوای بە بوونی خۆی هەبێت.
بوونێک شانازی بە بوونیەوە بکات.
کوو هیچ گوولـــلەیەک پەالماری ئاسمانمان
بوونێک لە بوونی من بێت ،تا
نەدات.
ک «قەرەســەقەل»؛ ئەوەنــدە بــااڵ بکێشــم
حــەز دەکــەم بــااڵ بکێشــم وە
ئەستێرەکان لەسەر شانم ئۆقرە بگرن.
بەاڵم هەندێکجار هەست دەکەم ناتوانم،
بەرزتر لەوەیە ڕوانینەکان بگەنە لووتکەی.
قەرەسەقەل ئیتر
ئەو گولـلەیە چنگی لە ئاسمانی شنۆ گرت،
دوای
رانێک ،ئاوازەکانمی ڕاکێشایە نێو شۆبەیەک.
بۆ
ێ هەڵوەری .قڵیشێک لەیەکمی کردەوە...
تانوپۆی دەنگم ،ژەنگی ل
نەوەم! بزەی جامانەیەک ،دەمکاتەوە سروود
بەاڵم کوردێک بەربەستە لە ڕواند
و «فەرهاد»ێک ئااڵم بە دەستەوە دەدات.

بێهزاد قادری
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