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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ
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هەڵدان و دروستبوون 
و پێگەیشتن ...

ڕاگه یه ندراوی 
به ڕێوه به ریی 

تێلێڤیزیۆنی تیشک

پەیامی بنەماڵەی 
شەهید لوقمان مێهفەر 

لە ڕێوڕەسمی 
بەخاکسپاردنی ناوبراو 

كــه   هه ندێــك ده ســه اڵتی سیاســی هه یــه  
لــه  كاتــی پێناســه كردندا ده توانــی وه كــوو 
نیمچــه   یــان  دێموكراتیــك  سیســتمی 
دێموكراتیكیــان پــێ بڵێــی یــان بڵێــی ئه م 
پاوانخــوازه .  یــان  تۆتالیتــه ره   سیســتمه  
پێناســه كردنی سیســتمی سیاســیی حاكــم 
چوارچێوه  یه كــی  واڵتێكــدا  ســه ر  بــه  
گشــتی و زێهنیه تێكی گشــتگیر دروست 
ده كات و چاوه ڕوانیــت لــه و سیســتمه  ئــه وه  
ده بــێ كــه  كردارێكــی چاوه ڕوانكــراو لــه  
چوارچێــوه ی وه هــا پێناســه یه ك بكا؛ به اڵم 
بــۆ ڕێژیمــی كۆماری ئیســامی ناتوانی 
وه هــا پێناســه یه كی بــۆ بكــه ی، چوونكــه  
كرداره كانــی ئه م ڕێژیمه  له و چوارچێوانه دا 
جــێ  ناگــرن و له ڕاســتیدا گــه ر وه هــای 
ال  لــه   چاوه ڕوانییه كــت  بكــه ی،  پێناســه  
لــه م  ئێســته   پێتوایــه   كــه   ده بــێ  دوســت 
بــواره دا ئــه م ڕێژیمه  ئاوه ها ده كات، كه چی 

جۆرێكیتر له  كرداری لێ ده بینی!
كۆمــاری  ڕێژیمــی  بڵێیــن،  به ڕوونــی 
پێناســه ی  ده توانــی  ته نیــا  ئیســامی 
چوونكــه   بكــه ی.  بــۆ  »كــه الوه«ی 
نــه ك لــه  بــواری سیاســی و ئابــووری و 
كۆمه اڵیه تییــه وه  هه م واڵتــی وێران كردووه  
و هــه م خــودی ده زگای حاكمیه تیش بۆته  
وێرانه یه كــی تــه واو، به ڵكــوو لــه  كــرده وه  و 
گوتــاری ڕێژیمیشــدا كه الوه یه كــی وێــران 

به ته واو مانایه .
و  ئابــووری  سیســتمی  داڕمانــی  باســی 
سیاســییه كه ی له الیه ك و باســی داڕمانی 
ئــه م ڕێژیمــه  له به رده م ڤیرووســی كۆرۆنادا 
له الیه كی دیكه  ڕاوه ستێ كه  خودی وه زیری 
له به رامبــه ر  ده ڵــێ  ڕێژیــم  ته ندروســتیی 
كۆرۆنــادا شكســتیان خــوارد بــه اڵم ئه وه ی 
ڕوونتر له  هه مووكات به رچاوه ، هه ڵوێســت 
و كــرداری ڕێژیــم له  بڕگه  زۆر هه ســتیار 
و ڕووداوه  چاره نووسســازه كاندایه  كــه  ته نیا 

ده توانی پێی بڵێی ڕێژیمێكی كاول!
كه الوه بوونــی ئه م ڕێژیمه  ئه وكاته  به ڕوونی 
په روه نــده ی چه كــه   به رپرســی  كــه   دیــاره  
به نــاو  بــوو  پاســدارێك  كــه   ناوكییه كانــی 
فه خریــزاده ، ده كوژرێ و به رپرســانی ڕێژیم 
نازانــن كــه  چــۆن كــوژراوه  و چــی ڕووی 
بــاس  ســێناریۆیه ك  هه ركامه یــان  داوه !؟ 

ده كه ن و دوایه ش بێده نگیی لێ ده كه ن! 
لــه  بنكه ی ناوكیــی نه ته نزه كه یان كه  ده یان 
میلیــارد دۆالریــان تێــدا هه زینه  كــردووه  و 
به بۆنــه ی ئــه و په روه نده وه ، ســه دان میلیارد 
دۆالر زه ره ر لــه  ئابووریــی واڵتیــان داوه  و 
ســه دان میلیــارد دۆالریان لــه  گه مارۆكان 
بــه  بۆنــه ی دوو بنكــه ی وه كــوو نه ته نــزه وه  
تــووش بــووه ، كه چــی له كاتــی ته قینه وه  و 

دیمانەی کوردستان 
 

كه الوه 

پێشـــمەرگەکانی شـــاخ لـــە گـــەڵ بنەماڵـــەی شـــەهید لوقمـــان مێهفـــەر پەیمانیـــان نـــوێ کـــردەوە

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی سیاســـی بەبۆنـــەی شـــەهیدبوونی کاک لوقمـــان مێهفـــەر
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ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات  پێشـــوازیی لـــە بنەماڵـــەی شـــەهید »لوقمـــان مێهفـــەر« کـــرد

دوامااڵویی لە یادگاری 
حەماسەکانی کێلەشین و پیران 

كەریم پەرویزی

٢١ی  ڕێکەوتــی  شــەممە  ڕۆژی 
هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  خاکەلێــوەی 
بــە  و  بەشــکۆدا  ڕێوڕەســمێکی  لــە 
ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی  بەشــداریی 
ئەندامانــی  و  پێشــمەرگە  و  کادر 
لــە  هەندێــک  هەیئەتــی  و  حیزبــی 
الیەنە سیاسییەکانی دیکە و نوێنەری 
دامــودەزگا حکومەتییەکانی هەرێمی 
کوردستان ڕێوڕەســمی بەخاکسپاردنی 
تەرمــی شــەهیدی »لوقمان مێهفەر«، 
ئەندامــی هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەندی 
سیاســیی حیــزب و نوێتریــن شــەهیدی 

حیزب بەڕێوە چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەسمەکە تەرمی شەهید 
بــە گوڵەوە پێشــوازی لێکــرا و بە ڕێژە 
و سانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
بەرەو مەزاری شەهیدانی حیزب ڕەوانە 

کرا.
لــەو بەشــەدا بــە خوێندنــی ســروودی 
نەتەوەیــی »ئەی ڕەقیب« و ڕاگرتنی 
خولەکێــک بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لە 
ڕۆحــی پاکــی ســەرجەم  شــەهیدانی 
کــورد و کوردســتان،  تەرمی شــەهید 
مەزارگــەی  لــە  مێهفــەر«  »لوقمــان 
شــەهیدانی حیزب، ئەســپەردەی خاکی 

پیرۆزی کوردستان کرا.
دواتر چەند کۆپلە لە ســروودی »ئەی 
شــەهیدان« لەالیەن هێزی پیشمەرگەوە 

خوێندرایەوە.

پاشــان »مستەفا هیجری« لێپرسراوی 
دێموکراتــی  حیزبــی  گشــتیی 
بەنیســبەت  ئێــران،  کوردســتانی 
کەســایەتیی بــەرزی شــەهید »لوقمان 
مێهفــەر« چەنــد وتەیەکی پێشــکەش 

کرد.
 « وتــی:  قســەکانیدا  لــە  ناوبــراو 
شــەهید لــە فەرهەنــگ و کلتــووری 
زۆر  بەهــای  دێموکراتــدا  حیزبــی 
بــەرزی هەیــە، هــەر ئــەوە نییــە کە لە 
حیزبەکەیــدا خەبــات دەکات، بەڵکــوو 
بەرزیی شــەهید لە حیزبی دێموکراتدا، 
ئامانجــە بەرزەکەیەتــی کــە ڕزگاریی 
نەتەوەکەیەتــی، بۆیــە هــەر کەســێک 
لەڕێــگای نەتەوەکەیــدا شــەهید بێــت 
سەربەرزییەکی گەورەیە کە بەنەسیبی 
دەبێــت چونکــە خــۆی فیــدای گەل و 

نیشتمانەکەی کردووە«.
»کاک  وتــی:  هەروەهــا  هیجــری 
لێوەشــاوەی  کادرێکــی  لوقمــان 
حیــزب، کادرێکــی ڕێبەریــی حیــزب 
بــوو کــە لــە تەمەنــی هەڕەتــی الویدا 
پەیوەســت بــوو بــە ڕیزەکانــی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران و لــە 
بوارەکانــی جۆراوجــۆری خەبــات لــەو 
حیزبــەدا هەمــووی تاقی کردنــەوە، لە 
لــە بەڕێوەبــەری و  پێشــمەرگایەتی و 
ئەندامەتیی ڕێبەرایەتی، ئەزموونێکی 

درێژە لە الپەڕەی ٣زۆری وەسەر یەک نا.«

دواتــر »حەســەن شــەرەفی« جێگــری 
لێپرســراو و بەرپرسی ناوەندی سیاسیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
سیاســی  ناوەنــدی  نوێنەرایەتیــی  بــە 
و ڕێبەریــی حیــزب چەنــد وتەیەکــی 

پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە قســەکانیدا ڕایگەیانــد: » 
شــەهید لوقمان مێهفەر هەر لە کۆنەوە 
ڕزگاریخوازانــەی  خەباتــی  ئۆگــری 
لەپێنــاو نیشــتمانەکەیدا بــوو و هــەر لە 
بــە  تێکــەڵ  تەمەنێکــی زۆر کەمــدا 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــوو و لــەو 
ڕێگایــەدا هیــچ فیداکارییــەک نەما 
کە نەیکات، بۆیە لەدەســتدانی شەهید 
لوقمان مێهفەر لە ڕیزی تێکۆشــەرانی 
قووڵــی  زامێکــی  حیزبەکەمانــدا 
نوێیــە لەســەر جەســتەی حیزبەکەمان، 
خەســارێکی بەرچــاوە بــۆ بزووتنــەوەی 
لــە  نەتەوەکەمــان  ڕزگاریخوازانــەی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان«.
شــەرەفی لــە درێــژەدا وتــی: »کاک 
لوقمــان ئەگــەر زەمینــە فکرییەکانــی 
ڕیــزی  لــە  جێگیربــوون  بەستێنســازی 
بــوو،  دێموکراتــدا  تێکۆشــەرانی 
لەنێــو  دیکــەش  بەستێنســازێکی 
دەرەتانــی  کــە  هەبــوو  بنەماڵەکەیــدا 
بەکردەوەیــی ئەو خەباتەیان بۆ شــەهید 
لوقمــان دەڕەخســاند ئەویــش ئەندامانی 

بنەماڵەکەی بوو«.

شــەهید  یادگارەکانــی  لــە  یەکێــک 
»لوقمــان« واتــە خوشــکە »گەالوێــژ 
لــە  واڵتــەوە،  دوورە  لــە  مێهفــەر« 
پەســنی باوکی شەهیدیدا پەخشانێکی 
هۆنیبووەوە کە لەالیەن پێشکەشــکاری 
بــە  پێشــکەش  ڕێوڕەســمەکەوە 
ئامادەبووان کرا کە کەشێکی تایبەتی 

بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی.
ژیانــی  لــە  پوختەیــەک  پاشــان 
پڕبەرهەمی شەهید »لوقمان مێهفەر« 
بەیگــی«  خاکــی  فــواد   « لەالیــەن 
ئەندامــی دەســتەی کارگێڕیی حیزبی 
ئێرانــەوە  کوردســتانی  دێموکراتــی 

خوێندرایەوە.
»قــادر  دیکــەدا  بڕگەیەکــی  لــە 
مێهفــەر« کــوڕی شــەهید »لوقمان« 
بە نوێنەرایەتیی بنەماڵەی »مێهفەر« 

چەند وتەیەکی پێشکەش کرد.
ناوبــراو لــە قســەکانیدا ڕایگەیانــد کە 
کۆستێکی قورس وەبەر بنەماڵەکەمان 
و لەپێشــدا وەبــەر حیزبــی دێموکرات و 
گەلــی کورد کەوتووە و باری خەممان 

بە قەد قەندیل و هەڵگوردە.
نوێنەرایەتیــی  بــە  مێهفــەر«  »قــادر 
ڕایگەیانــد،  مێهفــەر  بنەماڵــەی 
ســەر  هەتــا  باوکیــان  چــۆن  وەک 
ڕێــگا  بــە  وەفــادار  پێشــمەرگەیەکی 
و ڕێبــاز و ئامانجەکــەی بــووە و لــەو 
داوە،  لەدەســت  گیانــی  ڕێگەیــەدا 

ئەوانیش درێژەدەری ڕێبازەکەی بن.
تاجــە  ڕێوڕەســمەکەدا  کۆتایــی  لــە 
گوڵینــەی ڕێزلێنان لەالیەن »مســتەفا 
هیجری« لێپرســراوی گشــتیی حیزب 
و »قــادر مێهفــەر« کــوڕی شــەهید 
»لوقمان مێهفەر«ەوە لەســەر گڵکۆی 

شەهید لوقمان دانرا.
شــەهید »لوقمــان مێهفــەر«، ئەندامی 
هەیئەتــی ئیجرایــی ناوەندی سیاســیی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران، 
سەرلەبەیانیی ڕۆژی شەممە ڕێکەوتی 
٢١ی خاکەلێــوە، پــاش یــەک مانگ 
بەربەرەکانــێ لەگەڵ پەتــای کۆرۆنا، 
لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانی شاری 
هەولێــر کۆچــی دوایــی کــرد و ڕێگا 
و ڕێبازەکــەی بــۆ ڕێبوارانــی ڕێبازی 
شــەهیدان  ســەرجەم  پڕســەروەریی 

بەجێ هێشت.
هــاوڕێ  شــەهیدبوونی  دوابــەدوای 
لوقمان مێهفەر شەپۆلێکی بەرین لە 
هاوسۆزی و هاوخەمی ئەویندارانی 
حیزبــی  بــە  سەربەســتی  ڕێــگای 
میهفــەر  بنەمالــەی  و  دێموکــرات 
گەیشــتووە کە لەم ژمارەیدا وێڕای 
دەقــی پەیامــی بەڕێزان لێپرســراوی 
گشتیی، بەرپرسی ناوەندی سیاسی 
هەروەهــا  و  مێهفــەر  بنەماڵــەی  و 
چەنــد ڕاپۆرتی پێوەندیــدار دەخرێتە 

بەر دیدی ئێوەی خۆشەویست.



  ژمارە ٧٩٧ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٢١٤٠٠

پەیامـــی ناوەنـــدی هـــاوکاری ســـەبارەت 
بـــە کۆچـــی دوایـــی کاک لوقمـــان مێهفـــەر

 ئیتالعاتـــی ڕێژیمـــی ئێـــران 
پێـــش بـــە دانانی 

پرســـە و سەرەخۆشـــیی شـــەهید لوقمـــان 
مێهفـــەر دەگرێـــت

پەیامـــی هاوخەمیـــی یەکـــەی کارگێڕیـــی 
حیزبـــی دێموکـــرات لـــە دەرەوەی واڵت

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران بەبۆنـــەی 
شـــەهیدبوونی هاوڕێـــی تێکۆشـــەر کاک لوقمـــان مێهفـــەر

 پەیامـــی هاوخەمیـــی مامۆســـتا »حەســـەن شێوەســـەڵی«

ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات 
پێشـــوازیی لـــە بنەماڵـــەی شـــەهید »لوقمـــان مێهفـــەر« کـــرد

ماڵپەڕی »کوردســتان میدیا« ئاشکرای 
کرد ڕێژیمی ئیســامیی ئێران ڕێوشوێنی 
بــە  و  بــەر  گرتووەتــە  ئەمنیــی  تونــدی 
هەمــوو شــێوەیەک پێش لە دانانی پرســە 
و سەرەخۆشــیی شــەهید لوقمــان مێهفــەر 
دەگرێــت. ئیــدارەی ئیتاعــات بنەماڵەی 
كەســوكاری  و  مێهفــەر  لوقمــان  شــەهید 
خســتووەتە ژێــر چاوەدێری و هۆشــدارییان 
پێ داون كە بە هیچ شێوەیەک نابێ هیچ 
كۆبوونەوەیەک و پرسە و سەردانكردنێک 

لەو ماوەیەدا بەڕێوە بچێت.

حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  بەڕێــز  زۆر 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

زۆر بەڕێــز دەســتەی کارگێڕیــی حیزبــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

بەیانیــی  ئەمــڕۆ  گرانــەوە  بەداخێکــی 
شــەممە ڕێکەوتــی ٤/١٠\٢٠٢١ ئاگادار 
کراینەوە کە هاوڕێی خۆشەویســت کاک 
لوقمان مێهفەر ئەندامی ناوەندی سیاســی 
و تێکۆشــەری لەمێژینــەی گەلەکەمــان 
پــاش یەک مانــگ بەربەرەکانێ لەگەڵ 

پەتای کۆرۆنا، کۆچی دوایی کرد.
کاک  ناوەختــی  کۆچــی  بەبۆنــەی 
لوقمان مێهفەر لەالیەن خۆمان و ســەرجەم 
واڵت  دەرەوەی  لــە  حیــزب  ئەندامانــی 
سەرەخۆشــی لــە ئێوەی بەڕێــز، بنەماڵەی 
بەڕێزیــان، خۆمــان و ســەرجەم ئەندامانــی 

حیزبی دێموکرات دەکەین.

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردســتانی ئێران ســەبارەت بە کۆچی 
دوایی کاک لوقمان مێهفەر ئەندامی 
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی 
و  پرســە  پەیامــی  ئێــران  کوردســتانی 

هاوخەمییان بۆ حیزب نارد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

بــە داخ و پەژارەیەکــی زۆرەوە، پەتــای 
کرۆنــا بــووە هۆکاری گیانلەدەســتدانی 
لوقمــان مێهفــەر تێکۆشــەری  کاک 
دێرین و ئەندامی سەرکردایەتیی حیزبی 

دیمۆکراتی کوردستانی ئێران.
کۆچــی دوایی کاک لوقمان مێهفەر 
ماندوونەنــاس،  خەباتگێڕێکــی  وەک 
دوای چل ســاڵ تێکۆشــان، بۆ ناوەندی 
هاوکاری خەمێکی گەورە و گران بوو.

ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  ئێــران  کوردســتانی 
حیــزب  نوێــی  شــەهیدی  بنەماڵــەی 

پێشوازیی لە بنەماڵەکەی کرد.
لــە ڕێکەوتی ٢٣ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی 
»حەســەن  ئامادەبوونــی  بــە  هەتــاوی 
شــەرەفی« بەرپرســی ناوەندی سیاســی و 
ئەندامانی ناوەند، پێشوازییان لە بنەماڵەی 

شەهید »لوقمان مێهفەر« کرد.
لەو سەردانەدا »حەسەن شەرەفی« وێڕای 
بەخێرهێنانــی بنەماڵــەی شــەهید لوقمــان 
جەختــی لــەوە کردەوە کە ئەو کۆســتە بۆ 
ئێمــە لە ناوەندی سیاســی کــە هاوکاری 
ئەســتەمترە،  زۆر  بوویــن  لوقمــان  کاک 
هەر بۆیە بە درێژەپێدانی ڕێگا و ڕێبازی 
شــەهیدان، شــێلگیرتر لــە جــاران درێژە بە 

خەبات دەدەین.
بنەماڵەی شــەهید لوقمان، وێڕای سپاسی 
ناوەندی سیاســی ڕایانگەیاند کە پەیامی 

شەهید لوقمان، پەیامی ئێمەیە، ئەمڕۆ لە 
شوێنی کاری شەهید لوقمان پەیمان نوێ 
دەکەینــەوە کــە بەردەوام بین لەو خەبات و 

تێکۆشانە.
٢١ی  شــەممە  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 

هاونیشتمانیانی بەڕێز
خەباتــی  ئۆگرانــی  و  دڵســۆزان 
ڕزگاریخوازانەی کورد لە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت
و  کادر  ئەندامــان،  الیەنگــران، 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 

کوردستانی ئێران
بەوپــەڕی داخ و پــەژارەوە ڕادەگەیەنیــن 
کــە هاوڕێــی ماندوونەنــاس و دڵســۆز 
حیزبــی  حیزبەکەمــان،  تێکۆشــەری  و 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کاک 
هەیئەتــی  ئەندامــی  مێهفــەر  لوقمــان 
ئیجرایی ناوەندی سیاسی پاش مانگێک 
بەربەرەکانی لەگەڵ نەخۆشی کۆڕۆنا، 
٢١ی  شــەممە  ڕۆژی  بەرەبەیانــی 
خاکەلێــوەی ١٤٠٠ی هەتــاوی بەرانبەر 
بــە ١٠ی ئاوریلــی ٢٠٢١ی زایینــی لە 
یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکانی شــاری 
هەولێر کۆچی دوایی کرد و هاوڕێیان و 
هاوســەنگەرانی لەگەڵ خەمێکی قووڵ 
و حیزبەکەمانــی لەگــەڵ خەســارێکی 

نــوێ بــەرەوڕوو کرد و درێژەی خەبات و 
خۆڕاگری بە هاوڕێ و هاوســەنگەرانی 
ئەسپارد. لەدەست چوونی ئەم تێکۆشەرە 
تەنیا خەســارێکی نوێ بۆ حیزبەکەمان 
کــە  تازەیــە  زامێکــی  بەڵکــوو  نەبــوو 
کەوتۆتــە ســەر جەســتەی بزووتنــەوەی 

کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
شــەهید کاک لوقمــان مێهفــەر کوڕی 
هەتــاوی  ١٣٤٣ی  ســاڵی  خورشــید 
لــە ئاوایــی مــەال عیســا لــە ناوچــەی 
بــووە.  لەدایــک  شــنۆ  دەشــتەبێڵی 
بــە  ئۆگــری  مێرمنداڵیــدا  لەتەمەنــی 
و  گــرت  کوردســتانەوە  بزووتنــەوەی 
ڕزگاری  و  کــورد  ئــازادی  لەپێنــاو 
کوردســتاندا ســاڵی ١٣٥٨ی هەتــاوی 
و  دێموکــرات  الوانــی  یەکیەتیــی  لــە 
دواتــر لــە ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا جێــی 
گــرت و تــا دواهەناســەکانی ژیانــی لە 
هەوڵ و تێکۆشان و بەڕێوەبردنی ئەرکی 
نەتەوەیــی و نیشــتمانی کــورد و حیزبی 

»زیرکــی را گفتم ایــن احوال بین خندید 
و گفــت؛ صاحــب کاری بوالعجــب روزی 
پریشــان عالمــی«، ئــەوە چەندەمین جارە 
لــە کارەســاتە زۆر تاڵەکانــدا هۆنــراوە پڕ 
لــە بــرک و ژانەکەی حافیزی شــیرازی 

موناسبی حاڵی خۆم دەبینمەوە.
کاک  گیرۆدەبوونــی  هەواڵــی  لەوەتــا 
ناســازییەکەی  بــە  »لوقمانـ«ـــم 
پەنجــە  و  دەســت  و  بەرەنــگاری  و 
نەرمکردنــی ئــەو کەســایەتییە خۆڕاگــر 
و خــاوەن بــاوەڕە لەگەڵ نەخۆشــییەکەییم 
ڕۆژ  دوو  هەتــا  گەیشــتبوو  گــوێ  بــە 
لەمەوبــەر لەگــەڵ کاک قــادر مێهفــەر 
دو  بــووم.  یبەردەوامــدا  پێوەنــدی  لــە 
لــە  نائاســایی  خامووشــێکی  بــوو  ڕۆژ 
پێوەندییەکمانــدا پێــک هاتبوو منیش لە 
ترسی وەرگرتنەوەی هەواڵی ناخۆش زاتم 
نەبــوو پێوەنــدی لەگەڵ کاک قــادر یان 

بنەماڵەکەی بگرم.
هەتــا ســەرئەنجام ئــەوەی بــە دڵەکوتکــە 
و وەحشــەت و ترســەوە چاوەڕوانیــم دەکرد 
چەندین ســەعات بوو لە میدیاکان وەک 

ڕێژیم لە شەپۆلی هاوخەمی و هاوسۆزیی 
لەگــەڵ  ڕۆژهــەاڵت  خەڵكــی  بەرینــی 
حیزبــی دێموكــرات و بنەماڵــەی شــەهید 
لوقمــان ترســی لێ نیشــتووە و لــە هەموو 
كۆمەاڵنــی  هاوســۆزیی  كۆبوونەوەیەكــی 

خەڵكی كوردستان تۆقیوە.
هەروەها ئیتاعات هەڕەشەی لە دوو برای 
شــەهید »لوقمــان مێهفەر« بــە ناوەکانی 
حاجــی »عوســمان مێهفــەر« و »فەهیــم 
مێهفــەر« کــردووە کە نابێ سەرەخۆشــی 

دابنێن.

لەدەســتدانی کاک لوقمــان کــە نزیــک 
بــە هەمــوو تەمەنــی خۆی لــە خزمەت و 
لەپێناو ڕزگاریی گەل و نیشــتمان تەرخان 
کــرد، خەســاری گەورەیــە کە لــە حیزبی 
دێموکــرات و جوواڵنەوەی ڕزگاریخوازیی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان کەوت.

بــەم بۆنــە ناخۆشــەوە جارێکــی دیکــە بە 
دڵێكــی پــڕ لە ئــازار بەاڵم بــە  باوەرمەند 
بــوون بە ڕێبازەکەمــان، بەڵێن دەدەین هەتا 
گەیشتن بە ئاوات و ئامانجەکانی کاک 
لوقمــان و هەمــوو شــەهیدانی کوردســتان 
ڕێبــواری هەتــا ســەر وەفــاداری ڕێگەیان 

بین.

بە حورمەتەوە
یەکەی کارگێڕیی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە دەرەوەی واڵت

دێموکراتی کوردســتانی ئێراندا بەردەوام 
و شوێندانەر بوو.

هاوڕێی لەدەست چوومان کاک لوقمان 
مێهفەر لەڕەوتی تێکۆشان لە ڕیزەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرا دا 
چەندیــن بەرپرســایەتیی لە ئەســتۆ بووە 
کــە لــە هەمــوو ئــەو بەرپرســایەتییانەدا 
فیداکارییــەوە  و  دڵســۆزی  بەوپــەڕی 
تێکۆشــاوە و لێهاتوویــی خــۆی نیشــان 

داوە.
لــە  لوقمــان  کاک  نوێمــان  شــەهیدی 
وەک  ١٢دا  و   ١١  ،٩ کۆنگرەکانــی 
ئەندامــی جێگــری کۆمیتــەی ناوەندی 
هەڵبژێــردراوە و لــە کۆنگرەکانــی ١٠، 
١٣، ١٤ و ١٥دا وەک ئەندامی ئەسڵی 

کۆمیتەی ناوەندی هەڵبژێردرا.
هاوڕێی لەدەست چوومان لە ڕێبەرایەتی 
حیــزب و لــە ڕەوتــی تێکۆشــانیدا چەند 
ئەســتۆ  لــە  بەرچــاوی  بەرپرســیارەتی 
کومیســیۆنی  بەرپرســی  وەک:  بــووە 
بەرپرســی  جێگــری  کۆمەاڵیەتــی، 
نیزامــی،  سیاســی-  کومیســیۆنی 
ڕادیــۆ،  کومیســیۆنی  بەرپرســی 
بەرپرســی ناوەندی ٢ی کوردســتان و لە 
کۆنگرەی ١٦ی حیزبدا وەک ئەندامی 
ناوەندی سیاســیی هەڵبژێــردرا و دوایین 
هەیئەتــی  ئەندامــی  بەرپرســایەتیی 

ئیجرایی ناوەندی سیاسی بوو.
شــەهید لوقمــان هــەر لــە پەنــا کار و 
تێکۆشــانی حیزبیدا درێژەی بە خوێندن 
دا و لە زانکۆی ســەالحەدین لە شــاری 
هەولێــر لیسانســی حقووقــی وەرگــرت و 

بــوو بــە پارێزەر بــە پلەی ڕاوێــژکاری. 
شــەهید لوقمان کەســایەتییەکی ناسراو 
تایبەتمەنــدی  کۆمەڵێــک  خاوەنــی  و 
بــەرزی ئینســانی بــوو؛ لــە تێکۆشــاندا 
جیــددی لــە کاردا ماندوویــی نەنــاس و 
لــە کۆمەڵــدا ئۆگــری پێوەنــدی گــەرم 
لەگــەڵ خزمــان، دۆســتان و هاوڕێیانی 
بــوو؛ باوەڕی قووڵی بــە ڕێبازی حیزب 
و ئــازادی کــورد و کوردســتان هەبــوو، 
هەربۆیەش الی هەمووان خۆشەویست و 

جێگای ڕێز بوو.
ناوەنــدی سیاســی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران بە بۆنەی ئەم خەسارە 
تــازەوە وێــڕای دەربڕینــی ئەوپەڕی داخ 
لــە  سەرەخۆشــی  خــۆی،  پــەژارەی  و 
بنەماڵــەی بەڕێــز هاوڕێــی شــەهیدمان 
کاک لوقمــان مێهفــەر، هەمــوو خــزم 
ئەندامانــی  ئاشــنایان،  و  دۆســت  و 
ڕێبەرایەتــی حیزب و گشــت الیەنگران، 
پێشــمەرگەکانی  و  کادر  و  ئەندامــان 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
بەتایبەتــی دەکا و داوای ســەبوری بــۆ 
هەموو خەمهەڵگرتووەکانی ئەم خەسارە 

تازەیە دەکا.

ڕۆحی هاوڕێی شەهیدمان شاد و 
ڕێبازی پڕ ڕێبوار و ئاواتەکانی 

بێنەدی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی سیاسی
٢١ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی
 ١٠ی ئاوریلی ٢٠٢١ی زایینی

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
و  پرســە  وێــڕای  ئێــران  کوردســتانی 
سەرەخۆشی لە بنەماڵەی کاک لوقمان 
مێهفــەر و ئەندامانــی ســەرکردایەتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
و هاوڕێ و هاوســەنگەرانی، خۆمــان بە 

شەریکی خەمیان دەزانین.
بێگومــان لەدەســتدانی هاوڕێیانی دێرین 
لوقمــان  وەکــوو کاک  تێکۆشــەری  و 
لــە  گەورەیــە  خەســارێکی  مێهفــەر 
گەلــی  ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی 

کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

هەواڵێکــی ســارد و دڵتەزێــن بــاو ببۆوە، 
بەداخــەوە ئیمــەش وەک هەوســەنگەران و 
نیزیکان و بنەماڵەی بەڕیزیان بە ناچاری 
تەسلیمی حەقیقەتی تاڵی کۆچی دوایی 

کاک »لوقمان« بووین.
باســکردن لــە ژیانــی کاک »لوقمــان« 
هــەر  لــە  و  دژوارە  و  ســەخت  کارێکــی 
گۆشەیەکەوە ئاماژەی پێ بکەین و چاو 
لــە ژیانــی کاک »لوقمان« بخشــێنین، 
چیرۆکــی  و  ڕووداو  ئەوەنــدە  تووشــی 
جۆراوجــۆر و ڕەنگاوڕەنــگ دەبیــن کــە 
ئاوا بە ئاســانی ناگەینە کۆتاییەکەیان و 
ناتوانین ئەوە بە ئاسایی لێیان دەرباز بین.
گیانفیدایــی و لەخۆبردوویــی، هیاکی و 
ئارەق ڕشــتن، بەرەنگاربوونەوەی دوژمنان 
پاشەکشــەی  و  پێشــڕەوی  ڕاونانیــان،  و 
نەبــەردی  خوێــن،  و  حەماســە  ژیرانــە، 
لــە  یــەک  ســەرکەوتنی  و  خوێنــاوی 
ئــەو شــانازییانە و دەیــان  یــەک،  دوای 
شــانازیی دیکــەش بەشــێکی زۆر کەمی 
شــانازییەکانی کاک »لوقمان مێهفەر« 

پێک دێنن.

ســەرەتای  لــە  هــەر  »لوقمــان«  کاک 
الوییــەوە زیاتر لە چل ســاڵ بوو بە هێزی 
پەنجــەی بەهێــزی و زمانــە پاراوەکــەی 
دیفاعــی لــە گەلــە چەوســاوەکەی خۆی 
دەکــرد، وەک مافناســێک بــە قەڵەمــە 
بەتواناکەی خۆی لە هەموو مەیدانەکان، 
بەرەنگاری خوێنمژان و دژە کوردان بووە.
من دوای شۆڕشــی ئیــران لەگەڵ کاک 
»لوقمــان« ئاشــنا بووم، لــەو کاتەیەوە لە 
زۆر جێگایان گەیشتووینەتەوە یەکتر و لە 
زۆر پردەبــازان پەڕیوینەتــەوە و لە زیاتر لە 
چل ساڵدا دوور و نزیک پێکەوە ڕێبواری 
ڕێگایەکی دوورودرێژ و پڕ هەوراز و لێژ 
بووین. ئێستا کە سیسارگی پیری تەقدیر 
بە ئەوپەڕی بێ ڕووحمییەوە ئێمەی لێک 
دابڕیوە، لەدەستچوونی کاک »لوقمان« 
هــەم وەکوو هاوســەنگەرێکی زۆر نزیکی 
خــۆم و دڵســۆزی تێکــڕای بنەماڵەم هەم 
وەکــوو کەســایەتییەکی نیــو ڕێبــەری و 
مافناســێکی ماندوویینەنــاس لــە هەمــوو 
زامێکــی  بــە  مەیدانەکانــدا  و  پانتایــی 
گــەورە دەبینم. بەداخم کە هەر ئەوەندەمان 

لەدەست دێت کە هاوخەمی و هاوسۆزیی 
خۆم و بنەماڵەم ڕاستە و خۆ بە چاالکانی 
ناوەنــدی سیاســی و لــە ڕێــگای ئەوانەوە 
لــە نووکــەوە بــە یەک یەکــی ئەندامانی 
ڕێبــەری و باقیــی ئەندامان و هەوادارانی 
حیزبی دێموکرات و بنەماڵەی شەهیدان و 
دۆســتانی ئازادیخوازمان و بە تایبەتی بە 

بنەماڵەی داغ دیتوویان ڕابگەیەنم.

ســاو لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی بۆ 
بــە  گۆڕســتانی  خەوتــووی  هەمیشــە 
دەشــتی  زوورکانەکانــی  نێــو  کۆمەڵــی 
کۆیــە و بەتایبەتــی شــەهیدانی لــە پــاڵ 
مــەال  »مامۆســتا  خەوتــوو  یەکتــردا 
عەبدوالڕحمانــی ئازارچشــتوو و هاوژینی 
بەڕێزیان، کاک ڕەســووڵی محەممەدزادە 
خەوتــوی  تــازە  لووقمانـ«ـــی  کاک  و 

لەدەستچوومان.

 گەلی کورد سەر ساغ و خۆش و 
سەرکەوتوو بێت و بەیداخی سەرشانی 
کاک »لوقمان« و باقیی شەهیدانمان 

هەروا بەرز و شەکاوە بێت.
بنەماڵەی حەسەنی شێوەسەڵی

١٠ی ئاوریلی ٢٠٢١

کاک  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی  خاکەلێــوەی 
»لوقمــان مێهفــەر« ئەندامــی هەیئەتــی 
حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  ئیجرایــی 
پــاش  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
مانگێک بەربەرەکانێ لەگەڵ نەخۆشیی 

لــە  مااڵوایــی  هەمیشــە  بــۆ  کۆرۆنــا 
ســەنگەری خەبــات کــرد و تێکــەڵ بــە 
کاروانــی هەرگیــز نەمــری شــەهیدان بوو 
و درێــژەی خەباتــی بــە هاوســەنگەرانی 

ئەسپارد.



٣ ژمارە ٧٩٧ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢١

ڕێژیــم  ســه رانی  نه ته نــزدا،  وێرانكرانــی 
نازانــن چــی ڕووی داوه  و هه ركامه یــان 
نــاوی  كۆتاییشــدا  لــه   و  ده ڵێــن  شــتێك 
نه فــه ره   ئــه و  ده ڵێــن  و  دێنــن  نه فه رێــك 
كاره كــه ی كــردووه  و لــه  فڕۆكەخانه كانی 

ئێرانیشه وه  چۆته  ده ره وه ی ئێران! 
ســوپای  فه رمانــده ی  جێگــری  یــان 
تیرۆریســتیی قودسیان ده مرێ و سوپای 
دڵ  ڕاوه ســتانی  بــه   ده ڵــێ  پاســداران 
مردووه ، وته بێژه كه یان ده ڵێ به  نه خۆشــیی 
شــیمیایی مردووه ، كه سی دیكه یان ده ڵێ 
به  دڵنیاییه وه  شه هید بووه ! ته نانه ت نازانن 
فه رمانــده  گه وره كانــی تیرۆریســته كانیان 

چۆن مردووه !؟
كۆرۆناشــدا،  په تــای  باوبوونــه وه ی  لــه  
بێشــه رمییه وه   به وپــه ڕی  فه قیــه  وه لیــی 
ده ڵــێ ڤاكســه نی كۆرونای بیانــی ناكڕن 
ســه ركۆماری  دواتــر  مانــگ  چه نــد  و 
ڕێژیــم ده ڵــێ لــه  دوو حه وتــوودا ده بێ به  
میلیۆنــان ڤاكســه ن لــێ بده یــن و به شــی 
چه ندین ســاڵ ڤاكســه ن بكڕین له  ده ره وه ! 
موســته عانی  ده زگای  چیرۆكــی  ئیتــر 
بــه   ده یانــوت  كــه   پاســدارنیش  ســوپای 
فرێكانس و فان ڤیرووســه كه   مه ودایه ك 
دووردا ده دۆزێتــه وه ، له والوه  ڕاوه ســتێ كه  
گه وره ترین فڕوفیشــالی مێژووی زانست 

بوو!
هه مــوو ئــه م ڕووداوانــه  پێمــان ده ڵێــن كــه  
كار لــه وه  تێپه ڕیــوه  ناوێك و پێناســه یه كی 
ســتاندارد، ته نانــه ت وشــه ی دیكتاتۆری 
و پاوانخوازیــش بــۆ ئــه م ڕێژیمــه  بــه كار 
ببرێ و ته نیا وته نیا پێناسه ی »كه الوه« 
ده رخــه ری نێــوه ڕۆك و هه روه هــا ســیمای 

ڕاسته قینه ی ڕێژیمی حاكم له  تارانه .

درێژەی پەیڤ

پێشـــمەرگەکانی شـــاخ لـــە گـــەڵ بنەماڵـــەی شـــەهید لوقمـــان مێهفـــەر 
پەیمانیـــان نـــوێ کردەوە

وەفـــاداری و ئەمەگناســـی

ســـپاس و پێزانینـــی 
دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی 

حیزبـــی دێموکراتـــی کوردســـتانی ئێـــران

 سپاســـنامەی بنەماڵـــەی شـــەهید لوقمـــان مێهفـــەر ڕوو لـــە خەڵكـــی کوردســـتان

          ناوەنـــدی سیاســـیی حیزبـــی دێموکـــرات 
              سپاســـنامەیەکی بـــاو کـــردەوە

کوردستانییانی خۆشەویست!
خەڵکــی نیشــتمانپەروەر و شۆڕشــگێڕی 

کوردستان!
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
هێــز و الیەنە سیاســییەکانی کوردســتان، 
و  فەرهەنگــی  ئایینــی،  کەســایەتییە 
سیاســییەکان، نووســەران و ڕۆشــنبیرانی 

دەروەستی گەلەکەمان!
ڕێکخستنە نهێنییەکانی ناوخۆی واڵت!

پێشــمەرگەکانی شاخ و شــار، ئەندامان و 
الیەنگرانی حیزبی دێموکرات!

دۆستان، ئاشنایان و خزمانی ئازیز!
کۆچــی  زۆرەوە  کەســەرێکی  و  بــەداخ 
نــاوادەی شــەهید لوقمــان مێهفــەر ئێمەی 
هاوشانی ئێوە، تێکڕای چین و توێژەکانی 
کــرد.  داخــدار  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
کۆســتی ئــەم لەدەســتدانە قورســاییەکی 
زۆری خستە سەر شانی ئێمە، لەدەستدانی 

خاکەلێــوەی  ٢٦ی  ڕێکەوتــی 
دەســتەیەک  هەتــاوی  ١٤٠٠ی 
هێــزی  پێشــمەرگەکانی  لــە 
پێشــمەرگەی کوردســتان جێگیر 
بــە  کوردســتان  چیاکانــی  لــە 
پێشــمەرگەکانی  نوێنەرایەتیــی 
شــاخ، سەردانی گڵکۆی شەهید 
»لوقمــان مێهفەر«یــان کرد و بە 
دانانــی تاجەگوڵینــەی ڕێزلێنــان 
یــادی  بەرزڕاگرتنــی  وێــڕای 
شــەهید لوقمان، جەختیان لەســەر 
شــەهیدان  ڕێبــازی  درێژەدانــی 
و بەدیهێنانــی ئاواتــی شــەهیدان 
کە ئازادیی کورد و کوردســتانە 

کردەوە.
لەگــەڵ  دیدارێکــدا  لــە  دواتــر 
بنەماڵــەی شــەهید »لوقمــان مێهفــەر«  
پێشــمەرگەکانی شــاخ بــە گرینگییــەوە 

دوابــەدوای شــەهیدبوونی هــاوڕێ لوقمــان 
مێهفــەر دەیــان حیــزب و الیەنــی سیاســی و 
هەروەها کەســایەتی ناســراوی کوردستانی 
بــۆ  و سەرەخۆشــییان  بەداخبــوون  پەیامــی 
حیزبی دیموکرات و بنەماڵەی مێهفەر نارد 

کە لێرەدا ئاماژە بە ناویان دەکری:
پێوەندییــە  بەرپرســی  حوســێن«،  »عەلــی 
دێموکراتــی  پارتــی  کوردســتانییەکانی 

کوردستان
ئەندامــی  مودەڕڕســی«،  »ئەبووبەکــر 
دەفتەری سیاسیی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
یەکیەتیی دێموکراتی کوردستان ـ ئێران 

پارتی سەربەخۆیی کوردستان 
دێموكراتــی  پەیوەندییەكانــی  مەكتەبــی 

كوردستان
نوێنەرایەتی ئەنجومەنی نیشتمانیی كوردی 

سوریە لە هەرێمی كوردستان)ئەنەكەسە(
پارتی ئازادیی كوردستان- باكوور

پارتی سوسیالیستی كوردستان باكوور
پارتی ماف و ئازادی)هاكپار(    
ناوەندی ڕەوەندی كورد لە دیاسپۆرا

یەکگرتووی ئیسامی
گشــتیى  ســکرتێرى  مەخمــوورى  غەفــوور 
یەکێتیــی نەتەوەیــى دێموکراتى کوردســتان 

YNDK

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران

هاوڕێ و هاوخەباتەکانی شــەهید لوقمان 
مێهفەر

حیزبــە  نێوخــۆی  ڕێکخســتنەکانی  لــە 
تێکۆشەرەکەمان

و  هەڵســوڕ  کەســایەتیی  لەدەســتدانی 
کادری  ڕیــزی  لــە  ماندوونەناســمان؛ 
دەزگای  هــاوکاری  و  ڕێبەرایەتــی 
خەســارێکی  حیزبەکەمــان  ڕێکخســتنی 
گەورە و داخێکی گران بوو کە لە هەزاران 
پەیمــان  و سەرەخۆشــی،  پرســە  پەیامــی 
نوێکردنــەوە و هاوخەمیتانــدا بــۆ دەزگای 
ڕێکخستنی حیزبەکەمان ڕەنگی دایەوە.

دەزگای ڕێکخســتنی حیزبی دێموکراتی 

سپاسنامە و پێزانین
بــە دوای شــەهیدبوونی هــاوڕێ کاک 
ناوەنــدی  ئەندامــی  مێهفــەر«  »لوقمــان 

سیاسی، لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا
ڕێکخــراوە  و  حیــزب  لــە  کۆمەڵێــک 
کەســایەتییەکان،  سیاســییەکان، 
و  دۆســتان  حیــزب،  ئۆرگانەکانــی 
نزیکانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران، چ بــە ئامادەبــوون لــە ڕێوڕەســمی 
»لوقمــان  شــەهید  بەخاکســپاردنی 

مێهفەر«، چ بە باوکردنەوەی ڕاگەیاندن 
یــان ناردنــی پەیام و نامــە یان لە ڕێگای 
نێوخــۆی  لــە  تەلەفۆنییــەوە  پێوەندیــی 
واڵت، لــە دەرەوەی واڵت و لــە باشــووری 
کوردســتان، هاوخەمیــی خۆیــان لەگــەڵ 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
و بنەماڵــەی شــەهید »لوقمــان مێهفەر« 
دەربڕیوە. لەو پێوەندییەدا ناوەندی سیاسی 
و  ســپاس  دەزانێــت  خــۆی  ئەرکــی  بــە 
پێزانینی خۆی لەو شــەپۆلە لە هاوخەمی 

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان 
مەکتەبی سیاســیی حیزبی زەحمەتکێشانی 

کوردستان 
کوردستان تریبووناڵ 

پارتــی  ســەرۆکی  باوەجانــی،  عــارف 
سەربەستیی کوردستان 

لێژنــەی پارتــی دێموکراتــی کوردســتان لە 
سوئید 

فێدراســیۆنی کۆمەڵە کوردســتانییەکان لە 
سوئید 

ڕێکخــراوە  هاوئاهەنگیــی  کۆمیتــەی 
دێموکراتیکەکانی کوردستانی ئێران 

یەکیەتیــی زانایانــی ئایینیی کوردســتانی 
ئێران - یزاکا

مامۆســتایانی  پیشــەیی  یەکیەتیــی 
کوردستانی ئێران 

ئازادیــی  پارتــی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 
کوردستان

بزووتنــەوەی  ســەرکردایەتیی  ئەنجومەنــی 
نوێبوونی کوردستان 

کۆمەڵە ـ ڕێکخراوی کوردســتانیی حیزبی 
کۆمۆنیستی ئێران 

حەســەنزادە«،  »عەبدوڵــا  مامۆســتا 
تێکۆشەری دێرینی دێموکرات

پارتــی  ســکرتێری  کامــەال‹‹  ›‹باپیــر 
کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان 

سمکۆ یەزدانپەنا
ئەحمەد شێخە دێگەیی

مەال برایم مەجیدپوور کەســایەتیی سیاسی 
و نیشتمانپەروەر

دوکتور خوسرەو عەبدوڵاهی
دێرینەکانــی  پێشــمەرگە  لــە  کۆمەڵێــک 

نێوخۆی ڕۆژهەاڵت 
کۆمەڵێک لە خوێندکارانی کوردستان 

باباعەلی مێهرپەروەر، کەسایەتیی سیاسیی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت 

سیاســیی  حامــدی کەســایەتیی  جەعفــەر 
کورد

فەتحــی میرزائیــان دەرهێنــەری فیلمــی » 
شەقامی دوکتور قاسملوو« 

کۆمەڵێــک لــە ڕووناکبیران و نووســەران و 
مامۆستایانی ئایینیی پیرانشار 

چاالکــی  ئاشــتاب«  »ڕۆژان  دوکتــور 
سیاسی

›‹کەریم بەحری برادۆســتی‹‹ پارلمانتاری 
پێشووی یەکیەتیی نیشتمانیی کوردستان 

و  هاوخەمــی  پەیامــی  دەیــان  هــاوکات 
کوردســتانی  نێوخــۆی  لــە  هاوســۆزی 
ڕۆژهەاڵت و لەالیەن ئەندامان و الیەنگرانی 
حیــزب و هەروەهــا دڵســۆزانی نیشــتمان  و 
بنەماڵەی سەربەزی شەهیدانەوە بە ڕێگای 
پێوەندیــدار  الیەنــی  ئاراســتەی  جۆراوجــۆر 

باسیان لە ڕۆڵی شەهید لوقمان لە ڕاسان 
و پێگەیاندنــی پێشــمەرگە گەلەکەمــان 
کــرد. لــەو دیــدارەدا »قــادر مێهفــەر« 
پێشــمەرگەکانی  بەخێرهاتنــی  وێــڕای 
شــاخ و سپاســی هاوخەمییــان باســی لە 

گرینگیی پێگەی پێشــمەرگە لە بزاڤی 
گەلەکەمانــی کرد و باســی لەوە کرد: 
»وەک بنەماڵەی شەهید لوقمان مێهفەر 
خۆمــان بــە خزمەتــکاری پێشــمەرگە و 
ئامانجی پێشــمەرگە دەزانین و شــانازی 

بــە وجــوودی ئێــوەوە دەکەیــن و 
لــەو ڕێگەیەشــدا بــۆ پشــتیوانی 
و خزمەتــی پێشــمەرگە ئەرکــی 
هــاوکات  دەزانیــن«.  خۆمــان 
خێزانــی  »خەدیجــە«  خاتــوو 
شــەهید لوقمان، وێڕای سپاســی 
پێشــمەرگە، دووپاتی کردەوە کە 
شــەهید لوقمان مڵکی میللەتی 
لەدەســتدانی  خەمــی  و  کــوردە 
شــەهید لوقمــان خەمــی کــورد 
پێشــمەرگەیە،  تایبــەت  بــە  و 
ڕێــگای  درێژەپێدانــی 
شــەهیدان ئەرکــی هەموومانــە. 
لــەو  شــاخ  پێشــمەرگەکانی 
دیدارەدا پەیمانیان نوێ کردەوە کە هەتا 
بــە خەباتــی ڕەوای  دواهەناســە درێــژە 
گەلەکەمــان بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــی 

شەهیدان دەدەین.

ڕۆڵەیەکی بەوەفای ڕێبازی شــەهیدان و 
بزاڤــی  ماندوویی نەناســی  ڕێبوارێکــی 
ڕزگاریخوازیی گەلەکەمان، خەســارێکی 
گــەورە بــۆ نەتەوەکەمــان لــە ڕۆژهــەاڵت 
بەگشتی و حیزبەکەمان بەتایبەتی بوو.

خۆشەویســتی  مێهفــەر  لوقمــان  شــەهید 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بوو کە لە 
ماوەی زیاتر لە چل ساڵ خەباتی بێوچان 
و پــڕ هــەوراز و نشــێودا ڕۆڵێکــی کارای 
لــە بزاڤــی ڕزگاریخوازیــی نەتەوەکەیــدا 
سەرســەختی  خەباتکارێکــی  گێــڕا. 
ڕێبــازی کوردایەتــی و دێموکــرات بــوو 
کــە ســادقانە و ڕاســتگۆیانە، دڵســۆزانە 
و لەخۆبوردووانــە، بــە وریایــی ســەربازی 
و هۆشــیاریی سیاســییەوە توانــی ئــااڵی 
شۆڕشــی ڕۆژهــەاڵت شــەکاوە ڕابگرێــت 
و کاروانــی ڕێبوارانی ڕێبازی دێموکرات 

ئاوەدانتر بکاتەوە.

شــەهید لوقمــان لــە پانــزدە ســاڵیدا و لــە 
ڕێگــەی یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێرانــەوە دەســتی بــە خەبات 
و تێکۆشــان کــرد و تــا دوا وێســتگەی 
خەباتــی کە ئەندامــی هەیئەتی ئیجرایی 
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردســتانی ئێران بوو زۆر بەرپرســایەتی 
و ئەرکی جیاوازی بەلێوەشاوەییەوە بەڕێوە 

برد. 
لــە بەڕێوەبردنــی ئــەو ئەرکانــەدا وەفــادار 
بــە ڕێبازی شــەهیدان، شــێلگیر لــە باوەڕ 
و ماندوویی نەناسەنە لە کار و تێکۆشاندا 
بەوپــەڕی تواناوە لە خزمەتی حیزبەکەیدا 

بوو.
لوقمــان  بنەماڵــەی شــەهید  ئێمــە وەک 
مێهفــەر، کــە پێمان وابوو ئاوا بە ئاســانی 
لەژێر باری ئەو کۆستەدا ڕاست نابینەوە، 
شــەپۆلی بەرینی هاوخەمی و هاوسۆزیی 

ئێــوە، خەمباری و دڵنەوایی ئێوە، الفاوی 
ئەسرین و زەریای وشە و وتە پڕ لە هەست 
بــاری قورســی خەمــی  و ســۆزەکانتان، 
لەسەر شان ڕاماڵین و سوکناییتان بە دڵ 

و دەروونمان  بەخشی.
ئێــوە  خەمبارییــەی  و  هاوخەمــی  ئــەو 
نیشــانی دا کــە شــەهید لوقمــان موڵکی 
نەتەوەکەیەتی و ئەوە خەڵکی کوردستانە 

کە خاوەنداریەتیی لێ دەکات. 
هــەر بۆیــە ئیمە وەک بنەماڵەی شــەهید 
لوقمــان وێــڕای سپاســێکی گــەرم بۆ ئەو 
هەمــوو هاوخەمییــە هەســت بــە شــانازی 
دەکەین کە ئێوەمان لەنێو خۆماندا دیت و 

هاوخەمیتان لەگەڵ دەربڕین.
هــاوکات ئــەو هاوخەمییە بەرپرســایەتیی 
ئێمــەی لە بەرامبــەر دۆزی نەتەوەکەمان 
ئەوەنــدە  دوو  حیزبەکەمــان  خەباتــی  و 
قورســتر کردووە، هەر بۆیەش پەیمان نوێ 

دەکەینەوە کە درێژدەری ڕێبازی شــەهید 
ڕێگــەی  شــەهیدانی  هەمــوو  و  لوقمــان 

ڕزگاریی نەتەوەی کورد بین.
جارێکی دیکە سپاسی بێ پایانی خۆمان 
هاوخەمییانــە  ئــەو  هەمــوو  ئاراســتەی 
دەکەین کە بە شێوەی جیاواز لە نێوخۆی 
واڵتــەوە لــە ڕۆژهەاڵتی تینووی ئازادی، 
لە باشــوری کوردســتان و لە تاراوگەوە بە 

دەستمان گەیشتوون.

ڕۆحی شەهید لوقمان و هەموو 
شەهیدانی کوردستان شاد
ڕێگەیان پڕڕێبوار بێت

بە سپاسەوە
بنەماڵەی شەهید لوقمان مێهفەر
٢٦ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی

١٥ی ئاوریلی ٢٠٢١ی زایینی

کوردســتانی ئێــران وێــڕای سەرەخۆشــی 
کۆمیتەکانــی  و  شــانە  و  تــاک  لــە 
و  ســپاس  حیزبەکەمــان،  ڕێکخســتنی 
پێزانینــی خــۆی دەردەبــڕێ و دڵنیایــە لە 
درێژەدانــی ڕێــگا و ڕێبازی شــەهیدانمان 
تــا وەدەســتهێنانی ئامانجــی گەلەکەمان 
کــە ئاواتــی شــەهید لوقمــان مێهفــەری 
هاوڕێمان و هەموو شەهیدانی بزووتنەوەی 

ڕزگاریی گەلەکەمانه.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای ڕێکخستنی گشتی

٢٥ی خاکەلێوەی ١٤٠٠ی هەتاوی

بــۆ هەر تاکێــک و هەرالیەنێک دووپات 
بکاتــەوە و هیواداریــن هەموو الیەک  لە 
هــەر ناخۆشــییەک و خەمــی لــەم بابەتە 

بەدوور بن.

»ڕۆحی شەهید لوقمان مێهفەر 
شاد بێت«

لەگەل ڕێز و سپاسی دووبارەمان.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

ناوەندی سیاسی

کراوە کە بەم چەشنەن:
پێشمەرگەکانی شار لە سەقز 

ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێــران لــە ناوچــەی مەرگــەوەڕی ســەر بــە 

شاری ورمێ
ئەندامانی حیزبی دێموکرات لە هەورامان 

ئه ندامــان، الیه نگــران و دۆســتانی حیزبــی 
دێموكرات له  بۆكان 

پێشمەرگەکانی شار لە جوانڕۆ 
ئەندامانی حیزب لە پیرانشار

ئەندامانی حیزب لە شاری شنۆ 
ئەندامانی حیزب لە گوندی مێراو 
بنەماڵەی شەهید »هەمزە بێهنام« 

ئەندامانی حیزب لە گوێکتەپەی شاروێرانی 
سەر بە شاری مەهاباد 

تەشکیاتی نهێنیی شاری سەردەشت 
ئەندامانی حیزب لە کامیاران 

ئەندامانی حیزب لە سەالسی باوەجانی 
پێشمەرگەکانی شار لە مەریوان 

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات 
لە نەغەدە 

الوانی دێموکراتی نێ 
چەند بنەماڵەیەکی پێشمەرگە لە مەهاباد 
سێ تێکۆشەری دێرین »محەممەدە ڕەشە، 
سەید ڕەسووڵ ئەحمەدی و ئیبرایم الجانی« 
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە گەلیی 

قاسملوو 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە 

چۆمی »مەجید خان« 
بنەماڵەی شەهید »عوسمان ڕۆیان« 
ئەندامانی نهێنیی تەنگیسەر و نییەر 

بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهیدان ›‹حەمــە 
ئەندێزێیی و شەهید سەعدون خاڵدار‹‹ 

بنەماڵــەی ســەربەرزی شــەهید ›‹عوســمان 
حەســەن پــوور‹‹ ناســراو بــە ›‹عوســمانی 

حاجی حەواڵ‹‹ 
ئەندامانی حیزب لە ناوچەی لەیاخی سنە

پێشمەرگەکانی شار لە ئیام 
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات 

لە سنە
ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات 

لە هەوشار 
کــوردی  خوێندکارانــی  لــە  کۆمەڵێــک 

زانستگەکانی ئێران
›‹هیدایــەت  شــەهید  بنەماڵــەی 

عەبدوڵاپوور‹‹ 
پێشمەرگەکانی شار لە ئەوێهەنگ سەر بە 

ژاوەرۆی سنە
بنەماڵەی شەهید »مەنسوور فەتاحی« 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە 
ناوچەی تەرگەوڕ 

ئەندامــان و الیەنگرانــی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران لە مەهاباد 
»محەممــەد  شــەهیدان:  بنەماڵــەی 
محەممەدیان، ڕەسووڵی ئازرەخش ئەندێزی، 
عەزیز ئازرەخش، خێزانی ڕەسووڵی ئازرەخش 

ئەندێزی و مەهتاب محەممەدیان«
بنەماڵــەی شــەهیدان برایم شــێخاڵی و مەال 

ڕەسووڵ گەردی 
بنەماڵــەی شــەهید ئەبووبەکــر ئیســماعیل 

نژاد 
ئیدریس)ئــاوات(  شــەهیدان  بنەماڵــەی 
و  دەروێشــی  ئەبووبەکــر  دەروێشــی، 

عەبدولباقی دەروێشی 
بنەماڵەی شەهید محەممەد عەزیزی ناسراو 
بە حەمە لەتیف و شەهید سدیق فیرووزی 

ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات لە 
ناوچەی دەشتەبێل 

بنەماڵەی شــەهیدان لە شــارەکانی نۆدشــە، 
ناوچــەی  گوندەکانــی  و  پــاوە  نەوســوود، 

هەورامان 
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران کۆمیتەی مەیدانان سەر بەشاری بانە 
کۆمەڵێــک لــە زیندانییانــی سیاســی لــە 

زیندانی نەغەدە
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لــە گوندی 

مێراو 



  ژمارە ٧٩٧ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٤١٤٠٠

پەیامی پیرۆزبایی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ٥٥مین ساڵیادی دامەزرانی حیزبی چەپی کوردستان ـ سووریە

دەورەی ٢٤٨ی سەرەتایی پێشمەرگە کۆتایی پێهات

یزاکا« بەبۆنەی هاتنی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان 
پەیامێکی باو کردەوە

ڕاگه یه ندراوی به ڕێوه به ریی تێلێڤیزیۆنی تیشک

بەکرێگیراوانی ڕێژیم له مەهاباد 
بێڕێزیان بە گڵکۆی شەهید سەروان »ئەحمەد جاویدفەر« کرد

چاالکیی تەبلیغی

بەڕێز: کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی چەپی 
کوردستان ـ سووریه

وێڕای ساوێکی برایانە
پەیامەکەتــان لــە پێوەندی لەگــەڵ یادی 
٥٥میــن ســاڵوەگەڕی دامەزرانــی حیزبــە 
بــەو  گەیشــت،  پێمــان  تێکۆشــەرەکەتان 
ڕێبەریــی  نــاوی  بــە  مێژووییــەوە  بۆنــە 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە 

پۆلێکــی دیکــە لــە الوانــی بەهەســت و 
پۆشــینی  بــە  کوردســتان  شوڕشــگێری 
هەڵگرتنــی  و  پێشــمەرگانە  جلوبەرگــی 
چەکــی بەرگــری لە مــاف و کەرامەتی 
نەتەوەکەیــان، پەیوەســت بــە ڕیــزی هێزی 

پێشمەرگەی کوردستان بوون.
خاکەلێــوەی  چوارشــەممە ١٨ی  ڕۆژی 
٢٤٨ی  دەورەی  هەتــاوی،  ١٤٠٠ی 
بــە  ســەرەتایی پێشــمەرگەی کوردســتان 
پێشــمەرگە،  بەشــداریی بەشــێک کادر، 
بەڕێــوە  نیزامــی  و  بەرپرســانی سیاســی 

چوو.
ســروودی  بــە  ڕێوڕەســمەکە  ســەرەتای 
نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیــب« و ڕاگرتنــی 
ڕێزگرتــن  بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی کــورد و 

باوەڕدارانی ئایینی پیرۆزی ئیســام، 
و  خۆشەویســت  کوردســتانییانی 

ڕۆژووانانی هێژا!
بەبۆنــەی مانگــی پیــرۆزی ڕەمەزان 
پیرۆزباییتــان لێدەکەیــن و هیواداریــن 
ئــەو مانگــە و ڕۆژووەکانتــان ببێتــە 
قەڵغانــی ڕزگاری هەم لەم جیهانە و 

هەم لە جیهانی دواییدا.
مانگــی  ڕۆژووی  خۆشەویســتان 
لەســەرتان  کــراوە  فــەرز  ڕەمــەزان 
هــەروەک فەرز بووە لەســەر گەالنی 
پێــش ئێوە، بۆیە پێویســتە ئەم ڕوکنە 
پــێ  بایەخــی  ئیســام  گرینگــەی 
بدرێــت و جگــە لــەو کاتانــەی کــە 
پــەروەردگاری مەزن ئیزنی پێداون بۆ 
ئیفتارکردنــی ڕۆژووەکانتــان، وەک 
ســەفەرکردن،  و  نەخۆشــی  کاتــی 
هیچ بیانوویەکی تر نییە بۆ مرۆڤی 
موســڵمان و باڵغ و عاقڵ کە ڕۆژوو 
لــە  بــکات  چاوپۆشــی  و  نەگرێــت 

ڕەمەزان.
مانگــی  لــە  ڕەمــەزان  ڕۆژووی 
بــە تەواوبوونــی مانگــی  ڕەمەزانــدا 
شــەعبان و بینینــی مانگــی شــەوال 
دێــت و چەنــد ڕۆژێکــی  کۆتایــی 

بینه ران و ئۆگرانی تێلێڤیزیۆنی تیشک
ده زگای  ئــاگادارن  هه مــوو  وه ک 
حکوومه تیــی کۆمــاری ئیســامی دژی 
لــه  هــه ر  ئــازاده  و  هه رجــۆره  ده نگێکــی 
ئیمکانێک بۆ داخســتنی کاناڵ و ده نگه  

ئازاد و ئازدیخوازه کان هه وڵ ده دا.
بــه   ڕابــردوودا،  ســااڵنی  مــاوه ی  لــه  
حکوومه تــی  جۆربه جــۆر،  شــێوازی 
دروســتکردن  کۆســپ  هه وڵــی  تــاران 
کار  به ڕێوه چوونــی  ڕێــگای  ســه ر  بــۆ 
تیشــکی  تێلێڤیزیۆنــی  به رنامه کانــی  و 
داوه  و لــه  هه ڕه شــه کردن لــه  بنه ماڵــه ی 
ئــه و که ســانه وه  کــه  لــه  تیشــک کاریــان 
کــردووە ، تاکــوو پارازیــت خســتنه  ســه ر 
هه روه هــا  تێلێڤیزیۆنەکــە  و  فرێکانســی 
هه وڵــدان بــۆ هێرشــی ســایبێری بــۆ ســه ر 
تێلێڤیزیۆنــی  الپه ڕه کانــی  و  کانــاڵ 
تیشــک لــه  دونیــای مه جــازی و تــۆڕە 

کۆمه اڵیه تییه کان، هه موو په له قاژه یه کی 
بــۆ گوشــارهێنان بــۆ ئــه م ده نگــه  بــه رز و 
ئــازاده  داوه . به داخــه وه  له  ماوه ی ڕابردوودا 
هه وڵی زۆری ســپای ســایبێریی کۆماری 
ســه ر  بــۆ  گوشــارهێنان  بــۆ  ئیســامی 
تێلێڤیزیۆنــی  الپه ڕه کانــی  و  کاناڵــه کان 
تیشک چه ند جار بووەته  هۆی داخستنی 
کاناڵــه کان لــه  تــۆڕه  کۆمه اڵیه تییه کانی 
لــه   و  یووتیــووب  و  ئینســتاگرام  وه کــوو 
ئاخریــن په له قاژه یانــدا ڕێپۆرتێکی زۆریان 
تــۆڕی  لــه   تیشــک  الپــه ره ی  له ســه ر 
هه بــوو.  فه یســبوووک  کۆمه اڵیه تیــی 
ئــه و الپــه ڕه ی تێلێڤیزیۆنــی تیشــک لــه  
فه یســبووک چه ندیــن ســاڵ بوو بــه رده وام 
بــوو و بــه  ده یــان هه زار که س لــه  ڕێگه ی 
ئــه و په یجــه وه  به رنامه کانــی تێلێڤیزیۆنــی  
خۆیان واته  تیشــکیان چاو لێ ده کرد که  
به هۆی راپۆرتی زۆری ســپای ســایبێریی 

کێلــی گڵکــۆی  دیکــە،  جارێکــی  بــۆ 
شــەهید ســەروان ›‹ئەحمــەد جاویدفــەڕ‹‹ 
لەالیــەن  هــەژار‹‹  ›‹کاک  بــە  ناســراو 
جــاش و بەکرێگیراوانی ڕێژیم لە گوندی 
مەهابــاد  شــاری  بــە  ســەر  ›‹الچیــن‹‹ 

شکێندرا.
دوابــەدوای پەیمــان نوێکردنەوەی خەڵکی 
کوردســتان، لەگــەڵ شــەهیدانی ڕێگای 
بەبۆنــەی ١٠ی  کوردســتان،  ڕزگاریــی 
خاکەلێــوە، بەکرێگیراوانــی ڕێژیمی ئێران 

بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات لە 
تەنگیسەر چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران بۆ پشتیوانی لە هێزی 
چاالکیــی  کوردســتان  پێشــمەرگەی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا 

ئااڵی کوردستانیان هەڵ کردووە.
هەروەهــا لــەو چاالکیــەدا لــە ڕووبەدووی 
گوندی تەنگیســەر بە شــێوەیەکی گەورە 
ناوی پیرۆزی شەهیدیان بە ئاگر نووسیوە 
و ســەردانی گــۆڕی شــەهیدانیان کردووە 
ئااڵی کوردســتانیان لەســەر مەزارەکەیان 

داناوە.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکــرات لە شــنۆ: 
باشــترین پاداش بۆ شــەهیدان درێژەپێدانی 

ڕێگایانە
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری شــنۆ بــۆ 
کۆچــی دوایــی شــەهید لوقمــان مێهفــەر 

چاالکییان بەڕێوە برد.
ئەندامانــی حیزبــی دێموکرات لە گوندی 

بەڕێوەبردنــی  بــە  شــنۆ  »بێمزورتێـ«ـــی 
چاالکــی، پەیمانــی وەفادارییــان لەگــەڵ 

شەهیدانی کوردستان نوێ کردەوە.
بــەم  دێموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی 
دروشــمانە: »شەهیدان نەمرانی مێژوون و 
باشــترین پاداش بۆ شــەهیدان درێژەپێدانی 

ڕێگایانە«، چاالکییان بەڕێوە برد.
هەروەهــا ئەندامانــی تێکۆشــەری حیزبی 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی  سەردەشــت، 
بەرینــی تەبلیغــی یــاد و نــاوی شــەهید 
و  دێریــن  تێکوشــەری  مێهفــەر،  لوقمــان 
ئەندامــی ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتیــان 

بەرز ڕاگرت.
تێکۆشەرانی دێموکرات بە باوکردنەوەی 
نووســراوە لــە شــوێنە گرینگەکانــی نــاو 
درێژەدانــی  لەســەر  سەردەشــت  شــاری 
ڕێگا و ڕێبازی شــەهید لوقمان جەختیان 

کردەوە.
هــاوکات ئەندامانــی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری گوێکتەپە 
لــە  مەهابــاد،  شــاروێرانی  ناوچــەی  لــە 

پەرۆشــبوونی  تەبلیغیــدا  چاالکییەکــی 
خۆیان بۆ شــەهید لوقمان مێهفەر دەربڕی 

و یاد و ناویان بەرز ڕاگرت.
حیزبــی  دڵســۆزی  ئەندامانــی  هەروەهــا 
یــادی  لــە  بانــە  شــاری  لــە  دێموکــرات 
شــەهید لوقمــان مێهفــەر، بــە هەڵکردنــی 
ئااڵی کوردســتان و کرۆنشــبردن بۆ ئااڵ 
شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ  جامانــە،  و 

پەیمانیان نوێ کردەوە.
شــەوی دووشــەممە لەســەر سێشــەممەش، 
بــە  ســەقز  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
بەڕێوەبردنــی چاالکیــی بەرینی تەبلیغی  
یــاد و ناوی شــەهید ›‹لوقمــان مێهفەر‹‹ 
تێکۆشــەری دێریــن و ئەندامــی هەیئەتی 
ئیجرایی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێرانیان بەرز ڕاگرت.
ئەندامانــی شــار لــە ســەقز بــۆ ڕێزگرتــن 
بــە  مێهفــەر‹‹  ›‹لوقمــان  شــەهید  لــە 
باوکردنــەوەی وێنەی شــەهید لوقمان بە 
شــێوەی ڕەنگی و نووســینی دروشــم، یاد 

و ڕێبازی ئەو شەهیدەیان بەرز ڕاگرت.
هەڵکردنــی ئــااڵ و دانانــی گــوڵ لەســەر 

وێنەی شــەهید لوقمان بەشــێکی دیکەی 
ئەو چاالکییە بوو.

ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە 
چــووە بریتین لە:  »حەمااڵوای ســەروو، 
قوتابخانەکانــی  خــواروو،  حەمــااڵوای 
حەمــااڵوای خــواروو، مزگەوتــی ئەمین، 
ئەمیــن،  مزگەوتــی  کۆاڵنەکانــی 
کۆاڵنەکانی شەقامی عەباساوا، شەقامی 
ئوســتاد شــیرازی، نێو میکانیکییەکانی 
تەنیشت پۆمپی بێنزینی ئوستاد شیرازی، 
گاراژی  ســیلۆ،  شــەقامی  دەوروبــەری 
گاراژی  ســاڵحاوا،  میکانیکییەکانــی 
خورشیدی، شەقامی گاراژی خورشیدی، 
فەلەکەی خورشــیدی، فەلەکەی ئاخری 
ســیلۆ بــۆ بــۆکان، ســاڵحاوا، مزگەوتــی 
١١ی  شــەهرەکی  ســاڵحاوا،  جامێعــی 
گــواڵن، بــەر گاراج، مەیدانــی یادبــوود، 
ئینتزامــی،  هێــزی  دەکــەی  دیــواری 
دیواری پارک سەوار، دیواری مخابەرات 

و چەندین شوێنی دیکە«.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە ســەقز وێــڕای 
شــەهید  ڕێبــازی  و  یــاد  بەرزڕاگرتنــی 
لەگــەڵ  وەفادارییــان  پەیمانــی  لوقمــان 
ســەرجەم شــەهیدانی کورد و کوردستان و 
ڕێبازی پیــرۆزی حیزبی دێموکرات نوێ 

کــردەوە و ڕایانگەیانــد، هەتــا دوادڵۆپــی 
خوێنیــان و ئاخریــن چرکەکانــی ژیانیــان 
واز لــە خەباتــی پڕ لە ســەروەریی حیزبی 
هــەر  ناهێنیــن  شــەهیدان  و  دێموکــرات 
قاســملوو  دوکتــور  شــەهید  وەک چــۆن 
فەرموویەتــی، گەلێــک ئازادیــی بوێــت 
بــدات،  ئازادییــەش  ئــەو  نرخــی  دەبــێ 
ئەوانیــش یــان لــەم خەباتە پڕ فەرازە ســەر 
دەکــەون یــان ئەو شــانازییەیان بە نەســیب 
دەبێــت کــە لەنێو دڵی کاروانی شــەهیدان 

بیاننێژن.
هەر لەم ڕاستایەدا ئەندامان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
لــە شــارۆچکەی پەســوێ و لــە شــاری 
پیرانشار بەنیسبەت کۆچی دوایی کاک 
»لوقمــان مێهفــەر« و هاوخەمــی لەگەڵ 
حیزبــی دێموکــرات چاالکیــی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە تێرمیناڵــی 
گوندەکان، جادەی سەردەشت، قوتابخانەی 
کوڕانەی شــۆرا، کۆاڵنەکانی سەیدئاوا، 
کۆنەخانــێ، ٢٤ میتــری، مزگەوتی مام 
خەلیــل، شــەقامی مەنگــووڕ و چەندیــن 
شوێنی دیکە چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە 

بردووە.

هاوکات تێکۆشــەرانی دێموکرات لە سەر 
گۆڕی شــەهید »ڕەســوڵ مەناف« و ناو 
شــارۆچکەی پەســوێ چاالکییان بەڕێوە 

بردووە.
لەالیەکی دیکەشەوە پێشمەرگەکانی شار 
لە ســنه بــە مەبەســتی هاوخەمی لەگەڵ 
حیزبــی دێموکــرات و بنەماڵــەی شــەهید 
نوێکردنــەوە  پەیمــان  و  مێهفــەر  لوقمــان 
چاالکیــی  شــەهیدان  ڕێبــازی  لەگــەڵ 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
پێشــمەرگەکانی شــار لە شــاری ســنەی 
ســەربەرزەوە ڕایانگەیاندووە، بە مەبەســتی 
ئەمەگناسی و پەیمان نوێکردنەوە لەگەڵ 
ڕێــگا و ڕێبــازی شــەهیدان بــە تایبەتــی 
شــەهید  حیزبەکەمــان  نوێــی  شــەهیدی 
لوقمــان مێهفــەر ڕایدەگەیەنیــن کــە هەتا 
درێــژەدەری  ژیانمــان  هەناســەی  دواییــن 
ڕێگا و ڕێبازی شــەهیدە سەربەرزەکانمان 
دەمێنیــن؛ هەروەها جەختیــان کردووەتەوە: 
»هــاوکات ئێمــە لــە ســەنگەری شــارەوە 
ئامادەیــن بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو بڕیــار 
حیزبــە  لەالیــەن  کــە  ڕاســپاردانەی  و 
خۆشەویســتەکەمان حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێرانەوە پێمان دەسپێردرێت«.

لــە هەوڵیکی قیزەونــدا بۆ جارێکی دیکە  
هەژار‹‹یــان  ›‹کاک  گڵکــۆی  کێلــی 
لــە نزیــک گونــدی الچین، شــکاندووە و 

بێڕێزیان بە گڵکۆی ناوبراو کردووە.
بەکرێگیراوانــی  و  جــاش  هەوڵــەی  ئــەم 
ڕێژیم، ترس و داماوی خۆیان لە بەرامبەر 
کوردســتان  و  کــورد  پیرۆزییەکانــی 

دەردەخات.
شــەهید ســەروان ›‹ئەحمــەد جاویدفــەر‹‹ 
خەڵکــی شــاری مەهابــاد ئەفســەرێکی 

شۆڕشــگێر و نیشــتمانپەروەری کــورد بوو 
کە لە گرتنی پادگانی مەهاباد ڕۆڵێکی 

گرینگ و کاریگەری هەبوو.
خەباتــدا،  گوڕەپانــی  لــە  هــەژار  کاک 
فەرمانــدەی هێــزی پێشــەوا و ئەندامــی 
کۆمیتــەی ناوەندیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران بــوو، پــاش چەندیــن 
جــار برینداربــوون لە شــەڕێكی قارەمانانە 
لــە ناوچــەی بانــە لــە ڕێكەوتــی ٢٢ی 
سەرماوەزی ١٣٦٠ هەتاوی شەهید كرا.

گەرمتریــن پیرۆزبایی لە ســەرکردایەتی، 
حیزبــە  جەمــاوەری  و  ئەندامــان 
تێکۆشــەرەکەتان دەکەیــن و هیوادارین لە 
خەبات و تێکۆشــان بۆ گەیشــتن بە مافە 
سیاســی و نەتەوەییەکانــی گەلەکەمانــدا 

سەرکەوتووبن.
بەڕێــزان! پێوەندیــی حیزبــی دێموکراتــی 
کوردستانی ئێران و حیزبە خەباتگێڕەکەتان 

و ڕێبــەرە تێکۆشــەرەکەتان مێژوویەکــی 
دێرینی هەیە و ئێمە بە بایەخەوە دەڕوانینە 
ئــەم پێوەنــدی و هاوکارییــە نەتەوەییــە و 
خەباتــی ئێــوە لــە ڕۆژئــاوای کوردســتان 
شانبەشانی حیزبە سیاسییەکانی دیکەی 
کــورد و هیواداریــن بتوانــن بــە یەکیەتی 
و یەکگرتوویــی و خەباتــی بــێ وچانتان، 

مافەکانی گەلەکەمان دابین بکەن.

هەڤااڵنــی بەڕێز: سیاســەتی نێونەتەوەیی 
و  ســووریە  لــە  زلهێــزەکان  ملمانێــی  و 
شــەڕی  لــە  کــورد  دەســتکەوتەکانی 
دژی تێرۆریــزم )داعــش( و بەرخۆدانــی 
شــەڕڤانانی کــوڕ و کچــی ڕۆژئــاوای 
کوردســتان هەلێکــی مێژوویی و زێڕینی 
ئێســتا  وبــە کــردەوە  هێنــاون  پێــک  بــۆ 
لــە  گەلــی کــورد و خەباتــە ڕەواکــەی 

ڕۆژئاوای کوردســتان بووەتە ڕاستییەک 
کــە کــەس ناتوانــێ حاشــای لــێ بــکا و 
ئێمــەش بە گەشــبینییەوە چاو لــە ڕەوتی 
حیزبــە  هیواداریــن  دەکەیــن.  ڕووداوەکان 
تێکۆشەرەکەتان بەو خوێندنەوە سیاسییەوە 
بەرنامــە و ئەرکەکانــی دیــاری بــکا و 
ڕۆڵــی مێژوویــی خــۆی لــەم هەلومەرجە 
کۆتاییــدا  لــە  بگێــرێ.  هەســتیارەدا 

جەرێکــی دیکــە پیرۆزباییتان لێ دەکەین 
و ئاواتی سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین.

پیرۆزبێ ٥٥مین سالڤەگەڕی حیزبە 
تێکۆشەرەکەتان.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان

محەممەد نەزیف قادری

کوردستان دەستی پێکرد.
دواتر بەشــداربووانی دەورە به ئەنجامدانی 
ڕژەی نیزامی و پیشاندانی ڕاهێنانەکانی 
خۆیــان لــە مــاوەی دەورەکــەدا، ئامادەیی 
جەستەیی و نیزامیی خۆیان خستە ڕوو.

پاشــان مامۆســتا ›‹حەمدی حوســێنی‹‹ 
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای  کادری 
پێشــمەرگە چەنــد وتەیەکــی بــەم بۆنــەوە 

پێشکەشی بەشداربووان کرد.
ڕێوڕەســمەکەدا  دیکــەی  بەشــێکی  لــە 
لەالیــەن  فێرگــە  پەروەردەیــی  ڕاپۆرتــی 
»بــداغ بداغــی« مامۆســتای فێرگــەوە 

پێشکەش کرا.
دواتــر پەیامی دەورەی ٢٤٨ی ســەرەتایی 
لەالیەن ›‹توانا عوسمانی‹‹ بەشداربوویی 

دەورەوە پێشکەش کرا.

هەمــوو  کۆتایــی  نەریتــی  وەک 
دەورەیــەک نەفەراتــی یەکــەم تــا ســێهەم 
لــە بــواری تاقیکاریــی سیاســی، نیزامی 
و پاراســتنی نــەزم و دیســیپلینەوە خەاڵت 
کــران و ئــەو خەاڵتانــە لەالیــەن ›‹عەلــی 
ئەشــرەف مەجیــدی و بداغ بداغیـــ‹‹ یەوە 

پێشکەشییان کرا.
هەروەهــا لــەو ڕێوڕەســمەدا بەشــداربووانی 
نــاوی  ژێــر  لــە  ســروودێکیان  دەرورە 

›‹کوردستان‹‹ پێشکەش کرد.
کــە  گورانییــەک  بــە  ڕێوڕەســمەکە 
لەالیــەن بەشــداربوویەکی دەورەوە بەنــاوی 
کۆتایــی  کــرا،  پێشــکەش  ›‹فــاروق‹‹ 

پێهات.
 

کۆمپانیــای  ئیســامی،  کۆمــاری 
فه یســبووک به داخــه وه  الپه ڕه کــه ی بــۆ 

هه میشه  داخستووه . 
بینه رانــی  لــه   لێبــووردن  داوای  وێــڕای 
تێلێڤیزیۆنی تیشــک که  ئه و الپه ڕه یه مان 
له ده ســت داوه  و لــه و کاناڵه وه  ناتوانن چاو 
لــه  به رنامه کانــی تیشــک بکــه ن، داوای 
هــاوکاری له  هه موو تێکۆشــه رانی کورد 
ده که ین که  له  شه ڕی ئه مڕۆی سایبێری 
شــاره زاییان هه یــه ، وه کــوو پێشــمه رگه ی 
دونیای سایبێری یارمه تیده رمان بن تاکوو 
به رپەرچــی ســپای ســایبێریی کۆمــاری 

ئیسامی بدرێته وه .

به ڕێوه به ریی تێلێڤیزیۆنی تیشک
٢٣ی خاکه لێوه ی ٢٧٢١ی کوردی
١٢ی ئاوریلی ٢٠٢١ی زایینی

ڕۆژە  ئەوەتــا ٣٠  یــا  کــراوە  دیــاری 
یانیش ٢٩ ڕۆژە.

بــە هــەر ئەگەرێک موســڵمان ڕۆژوو 
بخــوات و نەیگرێــت واجبــە هەم فیدیە 

بدات هەم دواجار قەزای بکاتەوە.
ئەو خوشــکانەی دووگیانن یان مناڵی 
ئیفتــار  دەتوانــن  هەیــە  شــیرەخۆرەیان 

بکەن و لە داهاتوودا بیانگرنەوە.
»یــا ایهاالذیــن آمنــوا كتــب علیكــم 
الصیــام كمــا كتــب علــی الذیــن مــن 
قبلكــم لعلكــم تتقون، ایامــا معدودات 
فمــن كان منكــم مریضا او علی ســفر 
فعدة من ایام اخر. ئازیزان فەلسەفەی 
ڕۆژوو گرتن تەنیا خۆ برسیکردن نییە 
بەڵکــوو پێویســتە هــەم دڵ و زمــان و 
گوێمــان لــە خراپــە بپارێزیــن و هــەوڵ 
بدەیــن هاوکاری هەژاران و لێقەوماوان 
بکەین، هەوڵ بدە چۆن ســفرەی ماڵی 
بــۆ  خــۆت جــوان و ڕازاوە دەکەیــت، 
ناسیاوان و هەژارانیش بەم شێوەیە بێت، 
بەخیــل و حەســوود مەبــە، بەخشــش و 
چاکــەکاری بکە، خۆت لە تووڕەبوون 
و ئەزیەتدانــی بنەماڵــە و هاوســێکانت 
بپارێــزە، گــەر کەســێک جنێــوی پێ 
دای تۆ لە وەاڵمدا بڵێ من بەڕۆژووم، 

ســەردانی خزمان بکە و ســیلەی ڕەحم 
نیشــان بــدە، لەگــەڵ هــەر کەســێک 
پەیوەندیــت پچڕانــدووە پەیوەندی گەرم 
و گــوڕ بکــەوە، چونکە بــەم کارانەت 
خودای مەزن لە خۆت ڕازی دەکەیت 
و ڕۆژووەکــەت قەبووڵە، ئەگینا دڵنیا 
بــە، تەنیا برســییەتی و ماندووییت بۆ 

دەمێنێتەوە.

بــدات  یارمەتیمــان  دلۆڤــان  خــودای 
بــۆ ئەنجامدانــی ئــەم ئەرکــە پیــرۆز و 
مەزنــە، جارێکــی تر مانگی ڕەمەزان لە 

هەموو الیەکتان پیرۆز بێت.
یەکیەتیی زانایانی ئایینیی 

کوردستانی ئێران



٥ ٥ژمارە ٧٩٧ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢١

دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات 
لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی شەهید لوقمان مێهفەر

خوشک و برایانی خۆشەویست
و  ئەندامــان  و  پێشــمەرگە  و  کادر 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی 

کوردستانی ئێران
میوانــی بەڕێــز و هێــژا کــە لــەو بۆنەدا 
لەگەڵمان بەشــدارن و خەمی لەدەستدانی 
تازەتریــن شۆڕشــگێڕی نێــو ڕیزەکانــی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێرانتان 
سپاســتان  کردوویــن،  دابــەش  لەگــەڵ 

دەکەین.
هەرچەنــد بەپێی بیروباوەڕێکی گشــتی 
کــە لــە نێــو ئێمــەی کــورد لــە هەمــوو 
بەشــەکاندا و بەتایبەتــی لەنێــو حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا هەیــە 
کــە کوردســتان واڵتێکی دابــەش کراوە 
و گەلی کورد لەســەر واڵتەکەی خۆیدا 
دابەشــیان کردووە، بەپێی ئــەو بیروباوەڕە 
هــەر  لــە  کــورد  هــەر شۆڕشــگێڕێکی 
گۆشــەیەکی ئەو واڵتەدا، لە هەر بســتە 
خاکێکیــدا ژیانــی خــۆی لــە ڕێــگای 
ڕزگاری نیشــتمانەکەی و گەلەکەیــدا 
بــە  وەفــادار  ڕۆڵــەی  دەدات،  لەدەســت 
واڵتــی خۆیەتــی، بۆیە ئێمــە هەموومان 
لە هەر بستێکی ئەو خاکە دابەشکراوەدا 
شۆڕشــگێڕێکی کــورد شــەهید دەبــێ و 
گیانی لەدەســت دەدا، بە مڵکی هەموو 
میللەتــی کــوردی دەزانیــن و هــەر بــەو 

پێیەش دەجووڵێینەوە و بیر دەکەینەوە.
ئامادەبوونــی ئێــوە خۆشەویســتانیش لەو 
بۆنەیــەدا هەر بەو مانایەیە، لەخۆڕا نییە 
کــە لە هــەر گۆشــەیەکی ئــەو خاکەدا 
بچووکیــش  ئەگــەر  ســەرکەوتنێک 
بــێ، هەموومــان دڵخــۆش دەکا، بــەاڵم 
ئازارێــک  و  ئێــش  و  پاشەکشــەیەک 
وەکــوو ئــەو ئێــش و ئازارەی کــە ئەوڕۆ 
ئێمــە بەبۆنەی ئەوەوە لێرە کۆ بووینەتەوە 

هەموومان داخدار دەکات.
کاک لوقمان تازەترین شەهیدی ڕێگای 
بەرەبەیانیــی  گەلەکــەی،  ڕزگاریــی 
ئەمــڕۆ گیانــی لەدەســت دا و بەجێــی 
هێشتین؛ کاک لوقمانێک کە زیاتر لە 
٤٠ ســاڵ لەگــەڵ حکوومەتــی ڕێژیمی 
و  بەربەرەکانــێ  لــە  ئێــران  ئیســامیی 
خۆڕاگریــدا بــوو؛ بەداخــەوە نەخۆشــیی 
کۆرۆنــا ڕێگای نەدا کاک لوقمان کە 
ئــەو ئەزموونــەی کە لەمــاوەی تەمەنی 
پێشمەرگایەتیدا وەسەر یەکی نابوو و لە 
خزمەت حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 

ئێرانــدا بوو بمێنێتــەوە و زیاتر لەوەش لە 
خزمەتی حیزب و جوواڵنەوەکەیدا بێت، 
ئــەوەش ڕووداوێکــی تاڵ و نەخــوازراوە 
کــە ئێمــە لــە مێــژووی زیاتــر لــە ٧٥ 
ســاڵ خەباتمــان لەگــەڵ ڕێژیمەکانــی 
ئــەو  لەگــەڵ  جــار  ســەدان  بــە  تــاران 
ئەزموونــە تااڵنــە بــەرەوڕوو بووینەتەوە. 
لەدەســتدانی ڕێبەرانــی  شــەهیدبوون و 
گەورەمــان، ئەندامانــی ڕێبەرایەتیمان، 
سەرکردەکانمان و هەزاران پێشمەرگەی 
لەڕێــگای  کــە  جورئــەت  و  بــەدڵ 
نیشتمانەکەیاندا گیانی خۆیان لەدەست 
و  تەجروبــە  هەموویــان  ئەوانــە  داوە، 
ئەزموونێکــن کە ئێمە لە حیزبەکەماندا 

هەمانە.
بــەاڵم  تاڵــن  زۆر  ڕووداوانــە  ئــەو 
قبووڵمــان  ئێمــە  کــە  واقعییەتێکــن 
کــردووە، قبووڵمان کردووە بەو مانایەی 
کە وەکوو ڕێبەری شــەهیدمان دوکتور 
قاسملوو دەفەرمێ: »گەلێک ئازادی 
بــدا«؛  تێچووەکەشــی  دەبــێ  بــوێ، 
تێچــووی خەباتــی ئێمە بۆ ڕزگاری لە 
ماوەی زیاتر لە ٧٥ سااڵندا بە هەزاران 
ڕۆڵەی تێکۆشــەر و نیشتمانپەروەر بووە 
لوقمانــی  تازەترینەکەیــان کاک  کــە 

مێهفەرە.
بێگومــان لەســەر ئەو بیروبــاوەڕە کاک 
لوقمــان یەکەمیــن شــەهیدی ڕێــگای 
و  نەبــووە  گەلەکــەی  ڕزگاریــی  
ئاخرینیشــیان نابێ، چونکــە خەبات لە 
کوردســتان و بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی 
ڕێژیمێکــی  دژی  لــە  کوردســتان 
داگیرکــەر و دژی ئــازادی بەردەوامە، 
هەتــا خەباتیــش بەردەوام بــێ، کاروانی 
شەهیدەکانمان دوور و درێژتر دەبێتەوە.

ڕێگایەمــان  ئــەو  ئاگاهانــە  ئێمــە 
لوقمانیــش  کاک  و  هەڵبــژاردووە 
ئاگاهانــە هەڵیبــژارد، ئێمــە هەموومان 
و  حیزبــە  ئــەو  تێکۆشــەرانی  وەکــوو 
ئــاگاداری  نەتەوەکەمــان  خەباتــی 
لــە  ڕۆژێــک  ڕەنگــە  کــە  ئەوەیــن 
خۆمــان  گیانــی  خەباتــدا  مەیدانــی 
پێشــکەش بە دایکی نیشــتمان بکەین، 
ئــەوە ســەربەرزییەکە بــۆ ئێمــە چونکە 
ئــەوە تێچــووی ئــەو ئازادییەیــە کــە لە 
نەیبینیــن  ئێمــەش  ئەگــەر  داهاتــوودا 
لێــی  ئێمــە  داهاتــووی  نەســڵەکانی 
بەهرەمەنــد دەبــن و ئــەوان چیدیکــە بۆ 
ڕزگاریــی واڵتەکەیــان شــەهید نــادەن، 

بۆیە شــەهید لە فەرهەنگ و کلتووری 
حیزبی دێموکراتی کوردســتاندا بەهای 
زۆر بــەرزی هەیــە، هــەر ئــەوە نییە کە 
لــە حیزبەکەیدا خەبــات دەکات، بەڵکوو 
بەرزیــی شــەهید لە حیزبــی دێموکراتدا 
ئامانجــە بەرزەکەیەتــی کــە ڕزگاریــی 
نەتەوەکەیەتــی، بۆیــە هــەر کەســێک 
بــێ،  شــەهید  نەتەوەکەیــدا  لەڕێــگای 
گەورەیــە  ســەربەرزییەکی  لەڕاســتیدا 
بەنەســیبی دەبێ چونکــە خۆی فیدای 

گەلەکەی و نیشتمانەکەی کردووە.
کاک لوقمانیش کادرێکی لێوەشــاوەی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
بــوو، کادرێکــی ڕێبەرایەتــی کــە لــە 
هەڕەتی الویدا پەیوەست بوو بە ڕیزەکانی 
حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران و 
لــە بــوارە جۆراوجۆرەکانــی خەبــات لەو 
حیزبــەدا، هەمــووی تاقی کردنــەوە؛ لە 
و  بەڕێوەبــەری  لــە  و  پێشــمەرگایەتی 
ئەندامەتیــی ڕێبەرایەتی تەجروبەیەکی 

زۆری وەسەر یەک نا. 
بێگومان ئەگەر ئەو نەخۆشییە مەجالی 
دابــا، کاک لوقمــان ئامــادە بــوو زۆر 
لــەوەی زیاتریــش کــە کردوویەتــی بــۆ 
حیزبەکــەی و بــۆ گەلەکــەی ئەنجــام 
بــدات؛ بۆیە لەدەســتدانی کاک لوقمان 
و  کادر  وەکــوو  هەموومــان  ئێمــە  بــۆ 
پێشــمەرگە و ئەندامــان و کەســوکاری 
کاک لوقمــان خەســارێکی گەورەیــە، 
و  هاوســەنگەرێک  ڕەفیقێــک، 
هاوبیرێکی وەفادار و دڵســۆزی خۆمان 
لەدەست داوە و بۆ کوردستان خەسارێکی 
گــەورە بــوو چــون خەباتکارێکی خۆی 
لەدەســت داوە، بــەاڵم بەخۆشــییەوە ئــەوە 
دەتوانــم بڵێــم کــە لە هەموو بەشــەکانی 
کوردســتان، بەتایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان، زۆرن ئەو گەنجە بەئەمەگ 
و ئاگاهانــەی کــە لــە ڕیــزی حیزبــی 
دێموکراتدا و لە حیزبەکانی دیکەدا کار 
و تێکۆشــان دەکــەن و چاالکــی دەکەن 
بۆ ئەوەیکە شــوێنی کاک لوقمانەکان 
نەمێنێتــەوە،  بەتــاڵ  حیزبەکەیانــدا  لــە 
هەروەکوو دیتمان بە لەدەســتدانی گەورە 
ڕێبەرانــی حیزبەکەمان ئــەو ڕێبازە هەر 
بەردەوام بوو و الوەکانی واڵتەکەمان بە 
کچ و کوڕەوە هاتن و بوون بە ڕێڕەوانی 
ئــەو ڕێگایــە کــە شــەهیدەکانمان پێیدا 
چووبوون و گیانی خۆیان لەسەر دانابوو.
لەســەر  ڕۆژەدا،  لــەو  ئێســتا  ئێمــە 

شــەهیدانی  لــە  بەشــێک  ئارامگــەی 
خەباتــی ڕۆژهەاڵت کۆ بووینەتەوە کە 
ئێمــەش بــەوان بڵێیــن، جارێکــی دیکــە 
لەگەڵیــان پەیمــان نــوێ دەکەینەوە، کە 
هــەر وەکــوو ئــەوان لەڕێــگای ئــازادی 
واڵتەکەیانــدا گیانــی خۆیــان لەدەســت 
دا، ئێمــەش ئــەو ڕێگایەی کــە ئەوان و 
هــەزاران شــەهیدی دیکە ڕێبواری بوون 
و ئامانجەکەیــان، ئاخــر مەنزڵگەکەیان، 
بــوو  لــە ئامانجیانــدا ڕزگاریــی واڵت 
ئێمــەش هــەر بــەو ڕێگایــە وەفاداریــن و 
هەر لەو ڕێگایەوە هەنگاو دەنێین تا ئەو 
کاتەی کە نەتەوەکەمان و واڵتەکەمان 

ڕزگار دەبێ.
ئەوەیکــە  لەگــەڵ  لوقمــان  کاک 
شۆڕشــگێڕێکی خاکــی، بــێ ئیدیعــا، 
بــەاڵم بــەوزە و پــڕکار بــوو و هەمــوو 
توانــای خــۆی لەڕێــگای حیزبەکەیدا، 
دانا؛ بەاڵم بەخۆشییەوە بنەماڵەیەکیشی 
پــەروەردە کــرد کــە لەژێــر ڕێنوێنیــی 
خــۆی و پەروەردەی حیزبــی دێموکراتدا 
ئەوانیش کەسایەتیی بەڕێز و تێکۆشەرن 
و بەدڵنیاییەوە دەتوانم بڵێم دوای کاک 
لوقمانیــش، ڕێگا و ڕێبازی ئەو بەدڵەوە 
درێژە دەدەن. بەتایبەتی پێمخۆشــە لێرەدا 
ئیشارە بکەم بە هاوسەری خۆشەویست و 
سەربەرزی وی کە بۆخۆی لە بنەماڵەی 
شــەهیدانە، تا ئێســتا بێجگــە لە کاک 
لوقمان، چەند کەس لە خۆشەویســتانی 
دیکــەی لــەو ڕێگایــەدا شــەهید بوون و 
ئــەو کۆســپ و ئــەو ئەزموونــە تاڵــەی 
پێشــتریش تاقی کردووەتــەوە، خانمێکی 
بەڕێــز و بەجــەرگ کــە پێموابــێ لــەوە 
بــەدوا بە هەســت بــە بەرپرســایەتییەکی 
زیاتــر کارێکــی وادەکا کــە بــە کردەوە 
و بــە گوفتــار جێــگای بەتاڵــی کاک 
لوقمــان بــە بنەماڵەکەیــەوە کەمتر دیار 

بێ.
خۆشەویســتان لەڕاســتیدا شــتێکی کــە 
بــە بێ دڵخــوازی خۆمــان گرتوومانەتە 
ڕێژیمێکــی  لەگــەڵ  خەباتێکــە  بــەر 
دەکــرد  ئارەزوومــان  ئێمــە  دژیگەلــی، 
کــە ئــەو حکوومەتانــەی کــە بەســەر 
زاڵــن،  کوردســتاندا  بەســەر  و  ئێــران 
حکوومەتگەلێــک بــن کــە نەختێــک 
لــەو ســەردەمەدا، لــە مرۆڤایەتــی، لــە 
دێــــــــــــموکراسی، لــە مافــی مــرۆڤ 
ڕەنگــە  ئێمــەش  ئــەودەم  بــن؛  حاڵــی 
خەباتەکەمان شکڵێکی دیکە بەخۆیەوە 

بگــرێ، شــەهیدمان کەمتــر بــێ، بەاڵم 
بەداخــەوە لە گۆشــەیەکی دنیادا جێمان 
گرتووە، کە حکوومەتەکانی زاڵ بەسەر 
کوردســتاندا، کەمترین نیشانەیەک لە 
مرۆڤایەتــی و مافــی مــرۆڤ و مافی 
نەتــەوەکان بەتایبــەت مافــی کــورد بــە 
حــەق و ڕەوا نابینــن، بۆیــە ئێمە بێجگە 
لە خەبات و بەربەرەکانێ چی دیکەمان 

بۆ دەمێنێتەوە؟ 
یــا دەبێ ســەردانەوێنین لە بەرامبەر ئەو 
زۆردارانــەدا یــا دەبــێ خەبــات بکەیــن؛ 
مێژووەکەمان نیشــانی داوە بژاردەکانی 
کچــە  و  کــوڕ  کۆمەڵگاکەمــان، 
شۆڕشگێڕ و نیشمانپەروەرەکان، ڕێگای 
لەباتیــی  هەڵبــژاردووە،  دووهەمیــان 
ئەوەیکە سەردانەوێنن بۆ حکوومەتێکی 
خەبــات  دیکتاتــۆری،  دواکەوتــووی 
دەکــەن بۆ بەدەســتهێنانی مافی خۆیان 
و نەتەوەکەیــان، ئــەوە ڕێگایەکــە کــە 
ڕێگایەکــی دروســتە، ڕێگایەکــی بــە 
حەقــە، بۆیە ڕۆژبــەڕۆژ ڕێبوارانی ئەو 
ڕێگایــە زۆرتــر و ئاگاهتــر و بەهێــز و 
تینتــر دەبــن، هــەر ئێســتا کە ئێمــە لێرە 
لــە تەنیشــت تازەتریــن شــەهیدمان و بۆ 
حورمــەت و ڕێزلێنان لە شــەهیدەکانمان 
ڕاوەســتاوین، لەنێوخــۆی ڕۆژهەاڵتدا بە 
دەیــان هــەزار و ســەدان هــەزار کەس لە 
الوەکان، ئامادەن بۆ خەبات و درێژەدانی 
ڕێگای شەهیدەکانیان، ئێمە سەربەرزین 
بەوانەوەیــە،  مانمــان  خەڵکــەوە،  بــەو 
ڕێگایەکــدا  لــە  کــە  خۆشــحاڵین 
خەڵکەکەمــان  کــە  نــاوە  هەنگاومــان 
دەیهــەوێ و خەڵکەکەمــان ئــەو ڕێگایە 

بە ڕێگای ڕاست و ئینسانی دەزانێ.
 ئێستاش کە لێرە کۆ بووینەتەوە لەگەڵ 
ئــەوەی کــە لەدەســتدانی هاوڕێیەک و 
هاوســەنگەرێکی لەمێژینەمــان بۆ ئێمە 
جێــگای داخــە، بەاڵم بــۆ ماتەمباری و 
بۆ ئازیەتباری کۆ نەبووینەتەوە، چونکە 
وەک عــەرزم کردن ئەوە ڕێگایەکە کە 
ئێمــە هەموومــان و شــەهیدەکانمان بــە 
بەڵکــوو  هەڵمانبــژاردووە،  ئاگاهییــەوە 
وەفاداریــی  کــە  ئەوەیــە  لەبــەر  زۆرتــر 
شــەهیدەکانمان  ڕێبــازی  بــە  خۆمــان 
و  بدەینــەوە  نیشــان  دیکــە  جارێکــی 
جارێکــی دیکە پێیــان بڵێین کە ئێمەش 
هــەر ڕێبواری ئــەو ڕێگایەین کە ئەوان 
پێیدا ڕۆیشتوون و بە ڕێژیمی کۆماری 
ڕاســتەقینەی  دوژمنــی  ئیســامی، 

گەلــی کورد بڵێین کــە هەرچەند لێمان 
بکــوژن، ئێعــدام بکــەن، خەڵکەکەمــان 
زیندانەکانیانــدا  لــە  بکــەن،  بێبــەش 
شــکەنجە و عەزابیــان بــدەن، هــەر بــەو 
نیشــتمانپەروەری  هەســتی  ئەندازەیــەش 
و ئازادیخوازیــی خەڵکەکەمــان گەشــە 
دەکات و باوەڕیشــمان بەوەیــە هەروەخــت 
مافەکانــی  گەلێــک،  و  نەتەوەیــەک 
خــۆی ناســی و حــازر بــوو لەڕێــگای 
بەدەســتهێنانی مافەکانیــدا فیــداکاری 
بــکا، گیانــی خۆی قوربانــی بکا ئەوە 

سەردەکەوێ، ئێمە سەردەکەوین! 
ئەگــەر لــەوەش زیاتــر لەژێــر ســەرکوت 
داگیرکەرەکانــدا  ڕێژیمــە  عەزابــی  و 
بیــن. مــان و ســەرکەوتن بــۆ ئێمەیــە، 
بــۆ گەلەکەمانە، گەلێکــی ئازادیخواز 
و مافویســت، کــە داوای ســەرەتاییترین 
ســەردەمەدا  لــەو  خــۆی  مافەکانــی 
دەکات و خەباتی بۆ دەکات؛ سەردەمی 
ملهــۆڕەکان  و  دیکتاتــۆر  حکوومەتــە 
بەســەرچووە و خەڵک نفرینیان دەکات، 

خەڵک ئەوانی ناوێ.
لە کۆتایی قســەکانمدا جارێکی دیکە 
لــەو  خۆمــان  سەرەخۆشــی  دەمهــەوێ 
بۆنەیــەدا بــە ئیجــازەی هەمووتــان لــە 
بنەماڵــەی کاک لوقمانــی بەڕێــز، لــە 
کەســوکاری، لە دۆســتان و الیەنگرانی 
حیزبی دێموکرات و کادر و پێشــمەرگە 
و ئەندامانــی بکــەم و لــە هەمــوو ئــەو 
میوانــە خۆشەویســتانەی کــە مــاوەی 
زۆریــان  زەحمەتــی  ڕۆژێکــە  چەنــد 
کێشاوە و ئێستاش لەو بۆنە ماتەمینەدا 

لەگەڵمان شەریک و بەشدارن.
سپاســتان دەکــەم جارێکــی دیکــە بــۆ 
بەشداریی هەموو الیەک و سەرەخۆشی 
دەکــەم لــە هەمــوو الیەک و لــە کورد 
بە گشــتی بــۆ لەدەســتدانی ڕۆڵەیەکی 
زۆر  خــۆی.  قارەمانــی  و  شۆڕشــگێڕ 

سپاستان دەکەم. 
بەهیوای ئەوەی کە هەمووتان سامەت 
بــن، لــە بــەاڵی کۆرۆنا و هەمــوو بەاڵ 
و موســیبەتەکانی دیکــە بــەدوور بــن و 
هەموومــان تەمەنێکــی درێــژی پــڕ لــە 
ســامەتیمان بــێ بــۆ ئەوەی کــە زیاتر 
بتوانیــن لەڕێــگای ئەو شــەهیدانەماندا 
هەنــگاو هەڵێنین و بتوانین واڵتەکەمان 
زۆر  بکەیــن،  ڕزگار  گەلەکەمــان  و 
هەمــوو  لــە  ماندوونەبوونــی  و  ســپاس 

الیەک.



  ژمارە ٧٩٧ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٦١٤٠٠

پەیامی بنەماڵەی شەهید لوقمان مێهفەر 
لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی ناوبراو 

و  کادر  و  بەڕێوەبــەران  لــە  ســاو 
دێموکراتــی  حیزبــی  پێشــمەرگەکانی 

کوردستانی ئێران
میوانانی بەڕێز

خزمان و دۆســتان و ناسیارانی شەهید 
لوقمان مێهفەر

ڕەنگە ئاســان نەبێت لە ڕۆژێکی ئاوادا، 
کاک  کەســایەتیی  لەســەر  بتوانیــن 
لوقمــان قســە بکەیــن، کۆســتێکی زۆر 
بەژانــە، بــاری خەممان بەقــەد قەندیل و 
هەڵگورد قورســە، کۆستێک کە ڕەنگە 
وا بە ئاسانی نەتوانین شانی وەبەر بنێین 
و لــە ژێریــدا ڕاســت بینــەوە، بــەاڵم بــەر 
لــەوەی بنەماڵــەی ئێمــە ئەم کۆســتەی 
بەرکــەوێ ئێمە سەرەخۆشــیی خۆمان لە 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

دەکەین. 
زیاتر لە ٤٠ ســاڵ لە تەمەنی خۆی لەو 
ڕێگا و ڕێبازەدا بەخت کرد و لە پێناویدا 
تێکۆشــی، ئــەو ڕێــگا و ڕێبــازە بــەر لە 
هاتنــە دنیــای ئێمــە، بەر لــە پێکهێنانی 
ژیانــی شەخســی خۆی بــە ئاگاهییەوە، 
بــە هەســتێکی نیشــتمانپەروەرییەوە، لــە 
بنەماڵــەی خۆیــەوە بــۆی مابوویــەوە و 
بەوپــەڕی دڵســۆزی و لەخۆبردووییــەوە، 
منداڵەکانــی  پێگەیاندنــی  هاوشــانی 
و درێــژەدان بــە خەبــات و تێکۆشــان لــە 
بــوو  بــەردەوام  حیزبەکەیــدا  ڕێبــازی 
تــا ئــەوڕۆ. هــەم هەوڵــی دا لە تــەواوی 
ئەرک و بەرپرسیاریەتییە حیزبییەکانیدا 
کە بۆی دیاری دەکرا کە وە ئەســتۆی 
دەگــرت، هەمــوو هــەوڵ و توانای خۆی 
بــدات بۆ بەجێگەیاندنیان و لە بەرانبەردا 
لــە  ئێمــە  پێگەیاندنــی  و  پــەروەردە  لــە 
لــە  تەنانــەت  بنەماڵــە،  سەرپەرشــتیی 
چاودێــری و سەرپەرشــتیی دۆســتان و 
تەنانەت خزمان و هاوڕێیانیشیدا درێخی 

نەکات.
دایکــم  خوشــکەکانم،  و  مــن  ڕەنگــە 
بەتایبەتــی، زۆر جــاری تــر وەک هــەر 
بنەماڵــە پێشــمەرگەیەکیتر ئــەو ژانــەی 
ئــەوڕۆ هەمانــە پێشــتریش تەجروبەمــان 

کــردووە، وەک وتــم باوکــم بــەردەوام لە 
مەیدانــی خەباتــدا بــووە، ڕۆژانە و هەر 
ئەوەمــان  چاوەڕوانیــی  چرکەســاتێک 
هەبووە کە باوکمان لەو ڕێگا و ڕێبازەدا 
گیانی بەخت بکا و تێکەڵ بە کاروانی 
شــەهیدان بێــت؛ لــە چەندیــن داســتان و 
قارەمانیەتــی، لــە چەندیــن نەبەردیدا بە 
ســامەتی و بــە ســەرکەوتنەوە بەرانبەر 
و  حیــزب  ئــااڵی  دوژمنەکــەی  بــە 
ڕێبازەکــەی شــەکاوە ڕاگــرت؛ لــە زۆر 
تەنــگ و چەڵەمــە، لــە زۆر ســەختی، 
لــە زۆر کۆســپی ســەر ڕێــگای خەبات 
هەمــوو  بەرانبــەر  لــە  ورەوە  بەوپــەڕی 
ڕاوەســتا،  ناخۆشــییەکاندا  و  ســەختی 
هــاوکات نەشیهێشــت باری خەم لەســەر 
ڕووی ئێمە بنیشێ، نەشیهێشت ئێمە لە 
پــەروەردە و پێگەیشــتن و لــەو ڕێبــاز و 
مەکتەبەی کە خۆی باوەڕی پێی هەبوو 
بــۆ مەودایەکی کورتیش بێ لێی دوور 
بکەوینەوە، بەپێچەوانەوە ئیمەشی لەسەر 
ئەو ڕێبازە بار هێنا، ئێمەشی لەسەر ئەو 
ڕێبــازە پــەروەردە کــرد، ڕێبازێــک کــە 
بەردەوام شانازیی پێوە دەکرد، ڕێبازێک 
کــە بۆخۆی لەڕێگــەی باوکییەوە، کە 
یەکێــک لــە تێکۆشــەرانی ســەردەمی 
کۆماری کوردســتان دەبێت و لەڕێگای 
بنەماڵــەی خااڵنیــەوە کــە تێکــەاڵو بــە 
شۆڕشــی باشــووری کوردســتان ببــوون 
و لەڕێــگای ئــەو ئاگاهییــەی خۆیــەوە 
هەســتی  و  نیشــتمانپەروەری  هەســتی 
داگیرکــەر  لەگــەڵ  ڕووبەڕووبوونــەوە 
هانــی دا و توانــی ٤٠ ســاڵ ئەزمــوون، 
ئەزموونــی  سیاســی،  ئەزموونــی 
تەشــکیاتی،  ئەزموونــی  ســەربازی، 
و  ڕیــگا  لــە  و  بنێــت  یــەک  وەســەر 
ڕێبــازی پیــرۆزی دێموکراتــدا بتوانــێ 
بــە ســەدان و بگــرە بــە هــەزاران الوی 
کورد پەروەردە بکات و ئامادەیان بکات 
بــۆ ڕیــزی خەبــات و ئەوەشــی تەنیــا بە 
گوفتــار نەبــوو، لــە مەیدانی کــردەوەدا 
ســەلماند. بــەردەوام ئامــادە بــوو بۆ هەر 
کار و بەرپرســیارەتییەکی حیزبــی، کام 
لــە هەموویــان ســەختتر بــوو، کام لــە 

هەموویــان ڕەنگــە مەترســیدارتریش بوو 
بۆ سەر ژیانی ئامادە بوو وەریگرێت.

لــە وەرزی نوێــی ڕاســانی حیزبــدا کــە 
هیــوا و ئومێدێکــی زۆری پــێ هەبــوو 
کــە دەبێ خەبــات ببووژێتەوە، کە دەبێ 
جارێکــی دیکــە ڕاســانەوە، ڕســکانەوە، 
لێکگرێدراویــی خەباتــی شــاخ و شــار، 
خرۆشــانی جەمــاوەر، هەمــووی ئەمانە 
دەبــێ شــەپۆل بــدا، دەبــێ ڕۆژهــەاڵت 
بخرۆشــێت، لــە کــردەوەدا هەنــگاوی بۆ 
هەڵگــرت. یەکێــک لــەو کادرانــە بــوو 
کە ئامادە بوو لە قوواڵیی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتاندا ئــااڵی پیــرۆزی ڕێبــازی 
شــەکاوە  کوردســتان  و  دێموکــرات 
دوژمنانــی  بــە  چــۆک  و  ڕابگرێــت 
کوردســتان دابــدات. لــە پێدەشــتەکانی 
ناوچەی موکریان، لە پیرانشــار و شــنۆ 
لــە زۆر ناوچــەی تر، بــەردەوام ئامادەی 
خەبــات و قوربانیــدان بــووە، زۆر دلێــری 
و نەبــەردی دیــت، زۆر لــە هــاوڕێ و 
تێکــەڵ  بەداخــەوە  هاوسەنگەرانیشــی 
بــە کاروانــی شــەهیدان بــوون کــە هیچ 
کاتێک نە ئەژنۆی شل بوو نە خەفەت 
و نــە ماتــەم دایگــرت، تەنهــا و تەنهــا 
بیــری لەوە دەکردەوە کــە دەبێ ئاوات و 
ئامانجیان تا گەیشتن بەو هەدەفەی کە 
دیارییان کردووە، بەو ڕێبازەی کە ئەوان 
لەپێناویــدا شــەهید بــوون ئەویش وەفادار 
بمێنێتەوە و ئەویش بە ئەمانەتەوە لەگەڵ 
بنەماڵە و کەســوکاری ئەو شــەهیدانە، 
ئەو پێشــمەرگانە، ئەو هاوســەنگەرانەی 
جارێکــی دیکــە لە زێــدی داگیرکراودا 
دەســت لــە مانــی یــەک ببنــەوە، زۆر 
وەفــادار بــوو بــە ڕێبەرانی شــەهیدمان، 
خۆی بە قوتابی ئەوان دەزانی و بەڵێنی 
پێ دابوون کە تا دواهەناســە ئەو بەڵێنە 
بگەیەنێتە جێ، هەرواشــی کرد وەفادار 

بوو بە بەڵێنی خۆی.
ئێمــە وەک بنەماڵــەی لوقمــان مێهفەر، 
دڵــەوە  ناخــی  لــە  کــرد  باســم  وەک 
دێموکراتــی  حیزبــی  لــە  سەرەخۆشــی 
کــە  دەکەیــن  ئێــران  کوردســتانی 
ماندوویی نەنــاس،  تێکۆشــەرێکی 

کاریگــەر و چاالکــی لەدەســت داوە و 
دڵنیــام ئــەو پەروەردەیــەی کــە باوکم بە 
ئێمــەی داوە، خــۆم و خوشــکەکانم بــە 
پشــتیوانیی دایکمــان کە قاڵبــووی نێو 
خەباتــی حیزبــی دێموکــرات، قاڵبــووی 
خەباتــی کوردایەتی و تەنانەت خاراوی 
کۆستەکانیشــە، دەتوانین بە ئەمانەتەوە 
ئێمەش درێژەدەری ڕێبازی باوکمان بین؛ 
ڕێبازی لوقمان مێهفەر ڕێبازی ئێمەشە، 
ڕێگاکــەی درێــژە دەدەین، لــەو ڕێگا و 
ڕێبازەدا، هەر وەک ڕێبەرانمان دەڵێن یا 
ئێمەش شانازی ئەوەمان بە نەسیب دەبێ 
لــە پەنــای باوکمان لە خاکــی پیرۆزی 
نیشــتماندا ئارام بگرین یا ئەوەی ئااڵی 
سەرکەوتن و پیرۆزیمان بەسەر دوژمنی 
ئــەوەی  یــا  داگیرکــەردا دەشــەکێتەوە، 
لەگەڵ کەســوکارمان لە ڕۆژهەاڵت لە 
کوردســتانی ئازادکراودا جێژن دەگرین، 

جێژنی سەربەخۆیی.
باوکمــان  ئەمانەتــەوە  بــە  ئەمــڕۆش   
لەگــەڵ تێکۆشــەرانی دێرینــی، لەگەڵ 
هاوســەنگەرانی، لەگــەڵ ئــەو هەمــوو 
شــەهیدەی لێــرە لەپێنــاوی کوردایەتــی 
بــە  بەخشــی  گیانیــان  کوردســتاندا  و 
خــاک دەســپێرین، بــەو هیوایــەی کــە 
لــە داهاتــووی کوردســتانێکی ئــازاددا 
بارتەقــای ئــەو زەحمەت و تێکۆشــانانە، 
و  خــۆی  کــە  قوربانیدانانــەی  ئــەو 
هــاوڕێ  و  خــۆی  هاوســەنگەرانی، 
کوردســتاندا  لەپێنــاوی  شــەهیدەکانی 
بەبایەخــەوە  ئــەوکات  بتوانیــن  کردیــان 
مێــژوو و ڕابردوویــان بــەرز بنرخێنیــن و 
ڕێــز لــە تێکۆشــانیان بگریــن، لێــرەدا بە 
کــە  ماوەیــەدا  لــەو  دەزانــم  پێویســتی 
بەداخەوە باوکم نەخۆش کەوت و دوایەش 
کە کۆچی دوایی کرد سپاســی یەک 
بە یەکی بەرپرسانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، دۆســتان و هاوڕێیان 
خزمەکانمــان  هاوســەنگەرانی،  و 
عەشــیرەتی  لــە  خزمانمــان  بەتایبــەت 
هەرکــی بکــەم، هەمــوو ئــەو دۆســت و 
ئاشــنایانەمان، هەموو ناســیاوانی باوکم 
و بنەماڵەمان زەحمەتێکی زۆریان کێشا 

ئــەو ماوەیــە لەگەڵ ئێمــە، زۆر پێمانەوە 
خەمیــان  پێمانــەوە  زۆر  بــوون،  مانــدوو 
خــوارد، شــەپۆلێکی بەرینــی هاوخەمی 
لەناوخــۆی کوردســتانەوە لەگــەڵ ئێمــە 
بــوو، لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات بــوو 
و بەتایبەتیــش لــە تاراوگــەوە تەنانــەت 
تێکۆشەرانی دێموکرات دڵ پڕ لە خەم، 
چــاو بــە ئەســرین چاوەڕوانــی هەواڵــی 
هەواڵــی  بەداخــەوە  بــوون،  دڵخۆشــکەر 
ناخۆشــیان بیســت و نەمانتوانی واڵمی 
خەبەرێکــی  بــە  و موحەبەتیــان  لوتــف 
وەکــوو  لێــرەوە  بۆیــە  بدەینــەوە،  خــۆش 
سپاســی  مێهفــەر  لوقمــان  بنەماڵــەی 
لــەو  ئەوانــەی  چ  دەکەیــن  هەمووتــان 
ماوەیــەدا بــە ئێمــەوە مانــدوو بــوون، چ 
ئەوانــەی ئــەوڕۆ حوزووریــان هەیــە لێرە 

بەشداری ئەو مەراسیمەی بوون. 
لەگەڵ ئەوەی شەرایتێکی زۆر تایبەتی 
هەیــە و زۆر مەترســیدارە و هەمــوو ئێوە 
ژیانــی خۆتــان خســتووەتە مەترســییەوە 
و هاتوونــە لەو مەراســیمەدا بەشــداریتان 
کردووە، بۆ ئێمە ســەربڵیندییە و ئەوەش 
تایبەتمەندییانــەی  ئــەو  بــۆ  نیشــانەیە 
ئــەو  و  لوقمــان مێهفــەر هەیبــووە  کــە 
ئــەو  توانیویــە  کــە  تایبەتمەندییانــەی 
بــکات  دروســت  لــێ  کەســایەتییەی 
کەسایەتییەکی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، 
تەشــکیاتی،  کەســایەتییەکی 
ڕێکخستنی و تەنانەت کەسایەتییەکی 

ئاکادیمی.
تایبەتمەندیــی  زۆر  مێهفــەر  لوقمــان 
کاک  بەڕێــزان  هەبــوو؛  دیکــەی 
مســتەفا و کاک حەســەنی شــەرەفی 
زۆر بە باشــی ئاماژەیان بە زۆرێک لە 
تایبەتمەندییــەکان کرد، یەکێکی دیکە 
لــە تایبەتمەندییەکانــی کــە پێمخۆشــە 
لێــرە بۆخــۆم باســی بکەم خۆدرســتەیی 
کاک لوقمــان بــوو، خۆپەروەردەیی ئەم 
تێکۆشــەرە بــوو، لەنــاو خەباتــدا خــۆی 
پێگەیانــد، حیزبــی دێموکــرات بــۆ ئــەو 
مەکتەب بوو، لە قوتابخانەی دێموکرات 
پێگەیشــت هــەر بۆیــە ئێســتاش کۆڕی 

پرسەکەی بەم شێوەیە قەرەباڵغە.

نــاوی  بــە  دیکــە  جارێکــی 
هەمــوو  سپاســی  بنەماڵەکەمانــەوە 
الیەنــە سیاســییەکان، میوانانــی بەڕێز، 
خزمانمان لە هەر شــوێنێک کە هاتوون 
لــە دوور و نێزیکــەوە، دەســت و چــاوی 
هەمووتان ماچ دەکەین، ڕێز و سپاسمان 
بــۆ هەمووتــان، بــۆ زەحمەتەکانتــان، بۆ 
ماندووبوونتان، بۆ بەپەرۆش بوونتان. بۆ 
هەمــوو ئــەو هەواڵنەی کــە داتان. زۆر 

زۆر لێتان مەمنوونین.
دایکــم  بــەدوا  لــەوە  بنەماڵــەش  وەک 
لەژێــر  بنەماڵەمانــە،  سەرپەرشــتی 
ڕێنوێنی و ڕاســپاردەکانی ئەو درێژە بە 
ڕێبــاز و ڕێــگای بابمــان دەدەیــن و ئــەو 
ڕێگایــە چۆڵ ناکەین و تا ئەو کاتەی 
دەگەیــن بە ئامانجەکانمــان، دەگەین بە 
کوردســتانێکی ئــازاد و ســەربەخۆ؛ بــە 
دڵنیاییــەوە لەو ڕێبازەدا درێژە بە خەبات 
دەدەیــن، لــەوە زیاتــر نامهــەوی کاتتــان 
بگرم، زۆر زۆر سپاستان ئەکەم دووبارە، 
سپاســی ئامادەبوونتــان دەکــەم، هیــوای 
ســاغی و ســامەتیم بــۆ تــەک تەکی 
ئێوە هەیە، هیوادارم لە هەموو ناخۆشــی 
و ناڕەحەتــی و بەاڵیــەک بەدوور بن  و 
هیــوادارم خەباتــی گەلــی کــورد بگات 
زیاتــر شــاهیدی  لــەوە  تــا  ئامانــج  بــە 
کۆچکردن و گیانلەدەستدانی ئازیزانمان 
لــەو شــەرایەتانەدا نەبیــن، تا لــەوە زیاتر 
ســەرڕێی  نەیەتــە  گەورەتــر  کۆســتی 
خەباتەکەمان، تا لەوە زیاتر بنەماڵەکانی 
حیزبــی، خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە دوورەوە 
زیاتــر ئــاه و حەســرەت هەڵنەکێشــن بــۆ 
جگەرگۆشــەکانیان، بــۆ منداڵەکانیــان 
کــە دوور لــە زێــد و دوور لــە ئازیزانیان 
ســەر دەنێنەوە و ناتوانن لە پرسەکانیاندا 
بەشدار بن؛ جارێکی دیکە ڕێز و سپاس 
بــۆ ئێــوە، مەمنــوون لــە هاوخەمیتــان، 
ســپاس لە هاوسۆزیتان ڕێباز و کاروانی 
ڕێبوارانــی دێموکــرات ســامەت بێــت، 
ڕۆحی شــەهید لوقمان شاد و ئێمەش تا 
دواهەناســەمان وەفــادار دەبین بە ئامانج 

و ڕێبازەکانی.
زۆر زۆر سپاس 



٧ ژمارە ٧٩٧ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢١

خوشک و برایانی ئازیز
هاوڕێیانی خۆشەویست

ئــەوڕۆ بەیەکــەوە لــەو کــۆڕە و لــەو 
کۆبوونەوەیەدا جەســتەی شــەهیدێکی 
نــوێ، تێکۆشــەرێکی حیزبەکەمان لە 
باوەشــی خاکی پیرۆزی کوردســتاندا 
جێگیــر کــرد. خاکێــک کــە شــەهید 
لوقمانــی هاوڕێمــان نیزیــک بــە ٤٠ 
ســاڵ تەمەنــی خــۆی لــە ڕیزەکانــی 
تێکۆشەرانی دێموکراتدا بۆ پاراستنی 
ئــەو خاکــە تەرخــان کــرد و لەپێنــاو 
ئامانجەکانــی  و  ئــاوات  وەدیهێنانــی 
هیــچ  لــە  کوردســتاندا  خەڵکــی 

فیداکارییەک درێغی نەکرد.
هــاوڕێ  مێهفــەر  لوقمانــی  شــەهید 
خۆشەویســتمان،  هاوســەنگەری  و 
ڕەوتــی  ناســراوی  تێکۆشــەرێکی 
خەباتەکەمــان بــوو، ئــەو لــە کۆنــەوە 
ڕزگاریخوازانــەی  خەباتــی  ئۆگــری 
گەلــی کــورد بــوو، هــەر لــە تەمەنی 
بــە تێکۆشــەرانی  تێکــەڵ  الوەتیشــدا 
دێموکــرات بــوو و لــەو ڕێگایەدا هیچ 
فیداکارییەک نەما کە نەیکات بۆیە 
لەدەســتدانی شەهید لوقمان مێهفەر لە 
ڕیــزی تێکۆشــەرانی حیزبەکەمانــدا، 
زامێکی قووڵی نوێیە لەسەر جەستەی 
بەرچــاوە  خەســارێکی  حیزبەکەمــان، 
ڕزگاریخوازانــەی  بزووتنــەوەی  بــۆ 
کوردســتانی  لــە  نەتەوەکەمــان 
ڕۆژهــەاڵت. ئەوەی باس لە پەیوەندی 
لەگــەڵ ژیــان و ئــەرک و خەباتــی 
شــەهید لوقمان بــوو هاوڕێی بەڕێزمان 
بەجوانــی  گشــتی  لێــــــــــــــپرسراوی 

زۆرن ئــەو ژنانــەی کــە بــە هۆکارگەلــی جیــاواز دەکەونــە داوی خەســارە 
کۆمەاڵیەتییەکانــەوە، خەســارگەلێکی یەکجــار دڵتەزێــن کــە ڕەنگــە ڕۆژانە 
ئێمــەی مــرۆڤ لــە شــەقام و کۆاڵنەکانی شــار و ژینگەی خۆمانــدا زۆر بە 

ئاسایی و بە ئاسانی بەالیاندا تێپەڕین و هەستیشی پێ نەکەین.
ژنان توێژێکی زۆر هەستیارن و زۆر زیاتر لە توێژەکانی دیکەش دەکەونە بەر 

ئازار و گێچەڵی جۆراوجۆرەوە.
ڕەنگــە بــۆ ئــەو کەســانەی کــە ژیانێکی ئاســاییان هەبــووە، ســەخت بێت کە 
دەرکی ژیانی ژنێک بکەن کە بەهۆی خووگریی هاوســەرەکەی بە ماددەی 
هۆشــبەرەوە، ناچــار دەبێــت پەنــا بــۆ لەشفرۆشــی ببــات، یــان دەرکــی ژنێــک 
بکــەن کــە بــۆ پاراســتنی حورمــەت و ئابــڕووی خــۆی شــەوانە و بــە دوور لە 
چــاوی خەڵکــەوە، زبڵدانەکانــی شــار دەگەڕێت تا بەڵکــوو بەرماوی خواردنی 

بنەماڵەیەکی تێدا بدۆزێتەوە و ئەو ژەمەش بەوە منداڵەکانی تێر بکات.
ڕەنگە هەر ئێستا لەودیو دیواری خانووەکەی ئێمەوە ژنێک لەگەڵ خووگریی 
خــۆی بــە مــاددە هۆشــبەرەکان شــەڕ بــکات، ڕەنگــە ژنێــک هەبێــت کــە بۆ 
وەرگرتنی پارە، منداڵی کەســێکی دیکەی لە زگیدا هەڵگرتبێ و چاوەڕێی 
تەواوبوونــی ٩ مانگەکــە بێــت، ڕەنگە هەر ئێســتا ژنێک لە بەر هەژاری پەنا 
بۆ خۆکوشــن ببات یان یەکێکی دیکە لە نەبوونی ســەرپەنایەکدا، لە شــەقام 
و پارکەکانی شاردا وێڵ و وەیان بێت و بە بەردەوامی بکەوێتە بەر شەپۆلی 
ئازاری ســەر شــەقام و هەتا دۆزینەوەی شــوێنێکی ئەمن و ئارام بە دەیان جار 

دەستدرێژیی بکرێتە سەر!
ئەمانــە نــەک هەموو بەڵکوو تەنیا بەشــێکی بچووک لە ژیانی ژنانێکە کە 

بە هۆکارگەلی جیاواز تووشی خەساری کۆمەاڵیەتی دەبن.
نــە ناوەندێکــی پێوەندیــدار هەیــە یارمەتییــان بدات و نە شــوێنێکی ئەمن هەیە 

کە ببێتە پەناگەیان!
زۆرن ئەو ژنانەی کە لە ڕێگەی باندەکانی قاچاخی ماددەی هۆشبەرەوە، بە 
ڕێژەیەکی زۆری ماددەی هۆشــبەرەوە لە نێو زگیاندا، بۆ ســەفەرێک بەڕێ 
دەکرێــن کــە ئەگــەر شانســی ئەوەیان هەبێ لــە کاتی ســەفەرەکەدا نەگیرێن، 
زۆربەیان بەهۆی تەقینەوەی بەستەکان لە نێو زگیاندا گیانیان لە دەست دەدەن.
زۆرن ئــەو ژنانــەی کــە بــە بێ خواســتی خۆیــان دووگیان دەبــن و یان بەهۆی 
نەبوونی ئیمکاناتەوە دەمرن یان منداڵەکەشیان وەکوو خۆیان بێ سەرپەنا دەبێت 
و ناچار دەبن لە گۆشە و کەنارێکدا، فڕێی بدەن تا بەڵکوو چارەنووسیان وەک 

دایکیان نەبێت و شانسی ئەوەیان هەبێ بنەماڵەیەکی باش بدۆزنەوە.
لــە کۆمەڵــگا دواکەوتــووەکان و  بەتایبــەت  ژنــان  دەرد و مەینەتییەکانــی 
یــەک لەوانیــش ئێرانــی ژێر دەســەاڵتی ڕێژیمی ئاخوندیــدا زۆر زۆرن، خودی 
دەسەاڵتی حاکم لە ئێراندا ژنان وەکوو کەرەستە بۆ ئامانجەکانی خۆی بەکار 
دەهێنێ، ژنان لەم چوارچێوەیەدا وەک ڕەگەزی دووهەم سەیر دەکرێن و هیچ 
گرینگییەک بە خواســت و ویســتەکانیان نادرێت، ئەوان تەنیا کەرەســتەیەک 
بــۆ زاوزێــن و زۆرجاریــش وەکــوو ئامرازێــک بــۆ وەرگرتنی زانیــاری لە نێوان 
باڵەکانــی ڕێژیمــدا کەڵکیان لێوەردەگیرێ، نە پۆســتێکی بااڵی دەســەاڵتیان 
پێ دەدرێت و نە ماف و مووچەیەکی هاوســان وەکوو پیاوانیشــیان بۆ دیاری 

دەکرێت.
لەڕاســتیدا کۆمەڵــگای ئێــران بــۆ ژنــان جەهنەمێکــە کــە تەنیــا بــە نەمانی 
دەســەاڵتی ئاخونــدی کۆتایــی پێدێــت، بــەالم ئــەم جەهەنەمە بۆ ئــەو ژنانەی 
کــە ســەر بــە نەتــەوە بندەســتەکانی ئێرانــن زۆر گەورەتــر و نالەبارتــرە چونکە 
چەوســاندنەوە و هەاڵواردنــەکان بەنیســبەت ژنــان لــەم کۆمەڵگایانــەدا بەپێــی 
سیاســەتەکانی ناوەنــد جێبەجــێ دەکرێــن و ژنــان چەندقــات زیاتــر لــە پیــاوان 

دەکەونە بەر تەوژمی ئازارەوە.
تا کاتێک کە ئەم دەسەاڵتە هەبێت و تا کاتێک کە ژنان دەنگ هەڵنەبڕن، 
تا کاتێک کە ژنان نەبنە پێشــەنگی کۆمەڵگا و تا کاتێک کە حازر نەبن 
نــرخ بــۆ ئازادیــی خۆیــان بدەن، تــا کاتێک کە ژنــان ســەربەخۆیی ئابوورییان 
نەبێت، تا کاتێک کە ڕێژەی نەخوێندەواری نەگاتە سیفر لەسەد، تا کاتێک 
کــە ژنــان بــە نیســبەت پیــاوان خۆیان بــە الواز بزانن و تا کاتێــک کە لە ژێر 
ســێبەری کۆمەڵگای پیاوســاالر و ئایینتەوەری ئێراندا درێژە بە ژیانیان بدەن، 
ڕەوتی بەرهەمهێنانەوەی ژنان و دایکانی لە چەشــنی ئێســتا بەردەوام دەبێت و 
کۆمەڵگا هیچکات لە چنگی ســتەم و داگیرکاری ڕزگاری نابێت، مەگەر 
جگە لەوەیە کە ئازادی نرخی دەوێت و ژنانیش بەشــێکن لەو کۆمەڵگایە کە 
دەبێ نرخ بدەن تاکوو بتوانن بە ئازادی و سەربەســتی بە مافەکانیان بگەن و 

ژیانێکی شیاوی خۆیان هەبێ؟
بــە خۆشــحاڵییەوە دۆخــی ئێســتای ژنان گۆڕانێکــی ئێجگار زۆری بەســەردا 
هاتووە، بەاڵم دیســانیش کەمە، گەیشــتن بە ئامانج، زەحمەت و ماندووبوونی 
دەوێ و ئــەوە ئەرکــی ژنانــە کــە بــۆ البردنــی خەســارە کۆمەاڵیەتییــەکان و 

ژیانێکی مرۆڤانە هەوڵ بدەن، ماندوو بن و لەم ڕێگایەشدا قوربانی بدەن.
هیچ ســەرکەوتنێک بە بێ زەحمەت و ماندووبوون مســۆگەر نابێت بۆیە ژنان 
دەبــێ پێشــەنگانە هەنــگاو هەڵبگــرن و کۆمەڵگایەکــی نوێ بــۆ خۆیان و بۆ 

نەوەکانی داهاتوو بونیات بنێنەوە.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

خەســـارە کۆمەاڵیەتییـــەکان و 
قوربانـــی بوونـــی ژنان

دەقی وتەکانی بەڕێز 
بەرپرسی ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکرات 

لە ڕێوڕەسمی بەخاکسپاردنی
 شەهید لوقمان مێهفەر

و بــە تــەواوی ئامــاژەی پێکــرد؛ مــن 
بــۆ  داخهێنــەرە  چەنــد  دەڵێــم  لێــرەدا 
تێکۆشەرێک کە نیزیک بە ٤٠ ساڵ 
خەبــات، لەگــەڵ ئەنواعی مەترســی، 
لەگــەڵ شــێوەی جۆراوجــۆری پیــان، 
بەرەوڕوو بوو گیانی سالم و سامەتی 
بــەدەر کــرد بەاڵم جێــی داخ ئەوەیە بە 
دوژمنێکــی نادیار و نەناســراو، وەکوو 
ڤیرووســی کۆرۆنا گیانی لەدەست بدا 
و لە باوەشی تێکۆشەرانی دێموکراتی 

بێنێتە دەر.
بــوارە  ئەگــەر  لوقمــان  کاک 
بەستێنســازی  فکرییەکانــی، 
جێگیربــوون لــە ڕیــزی تێکۆشــەرانی 

بەستێنســازێکی  بــوو،  دێموکراتــدا 
دیکەش لەنێو بنەماڵەکەیدا هەبوو، کە 
دەرەتانی بەکردەوەیی ئەو خەباتەیان بۆ 
کاک لوقمانی شەهیدمان دەڕەخساند 
ئەویــش ئەندامانی بنەماڵەکەی بوون؛ 
بــا لەپێشــدا ئامــاژە بــەوە بکــەم کــە 
خاتوو خەجیج هاوســەری شــەهیدمان، 
لــە ڕەوتــی ئەو خەباتەدا، باب شــەهید 
بوو، برا شەهید بوو، مێرد شەهید بوو، 
زاوا شــەهید بــوو، ئــا ئــەو دڵــە دەبــێ 
چەنــد گــەورە بێ، ئەو هەمــوو غەمە 
لە خۆیدا هەڵبگرێ و بە چۆکدا نەیە 
و لێرە ئااڵی کوردستان لەسەر سەری 
دابنێــت! دەبــێ تاقانــە کــوڕی کاک 
لوقمانی شــــــــــــەهیدمان هەست بە چ 
ئەرکێکــی قورس بەرانبەر بەو بنەماڵە 
پــڕ شــەهیدەی خۆیــان بــکا! هاوڕێــی 
خۆشەویســتمان خوشــکە کنێــرە، کــە 
لەمــاوەی ئــەو پێنــج ســاڵەدا، دوو جار 
شــەهید  هاوســەری  قرچــا،  جەرگــی 

بــوو و  بابــی شــەهید  ئێســتە  بــوو و 
ئارســانی کــوڕی دوو بابــی شــەهید 
بوو! تەنیا ئەو کەســانە دەتوانن هەست 
بــەو ئــازارە بکــەن کــە زەڕەیــەک لەو 
ئازارەیان ڕۆژێک لە ڕۆژان چێشتبێ 
کــە ئومێــدەوارم کەس نەیچێشــتبێ و 
کەســیش ئەو ئــازارە بەرەوڕووی خۆی 

و بنەماڵەیان نەبێتەوە.
ئێمــە وەکــوو تێکۆشــەرانی دێموکرات 
لەمێژە لەو خەمانەمان هەڵگرتووە، لەو 
زامانەمان کەوتووەتە ســەر جەســتەی، 
بڵێــم  یانــی  نەهاتوویــن،  بەچۆکــدا 
ڕاهاتوویــن بــەو غەمانــە، ڕاهاتوویــن 
بــە لەدەســتدانی ئــەو خۆشەویســتانە، 

ئەگــەر ئەو ڕاهاتنە نەبــا تەحەممولی 
ئــەو لەدەســتچوونی و عەزیــز گیــان 

لەدەستدانەمان چۆن دەکرد؟ 
مــن دڵنیــام هــەم بنەماڵــە ســەربەرز و 
پڕشەهیدی شەهید لوقمانی مێهفەر و 
هەم هاوڕێیان و هاوســــــــــەنگەرانی لە 
حیـــــــزبەکەماندا ئەو تەحەممول و ئەو 
ســەبرەیان هەیە کــە ئەو زامەش وەک 
ئەوانــی دی هەڵبگــرن و ئەو خەمەش 
وەک ئەوانــی دی تەحەممــول کەن و 
دڵنیام تەنیا بە یەک شــت جوابی ئەو 
خــەم و ئــەو زامانــە دەدەینــەوە ئەویــش 
بــە درێژەدانی ڕێگایان و ئەوە ئەرکی 
ئێمەیــە، نامهــەوێ زۆر وەختــی ئێــوە 
لــەو مەجالــەدا بگرم و ڕەنگە مەجالی 
کەســایەتیی  لەســەر  بــێ  زۆر  دی 
شــەهید لوقمان قســە بکەین کە چۆن 
وەفــادار بوو بە ڕێبازی دێموکرات، لە 
بەجێگەیاندنــی ئەرکدا چەندە جیددی 
ماندوویــی  چەنــدە  کاردا  لــە  بــوو، 

لــە کۆمەڵــدا چەنــدە  بــوو و  نەنــاس 
خوێنگــەرم و تێکــەاڵوی خەڵــک بوو 
و بــە ناڕەحەتیی خەڵکەوە ماندوو بوو، 
هەڵیدەگریــن بــۆ کاتێکی دیکە، بۆیە 
بەناوی هەمــوو ڕێبەرایەتیی حیزبەوە، 
حیزبــی  سیاســیی  ناوەنــدی  بەنــاوی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێرانەوە، کە 
ئێمــە ئەندامانــی ئــەو ناوەندە شــانازی 
هاوکاریــی لــە نزیکــەوە و ڕۆژانەمان 
هەبــوو،  لوقمــان  شــەهید  لەگــەڵ 
سەرەخۆشــی لــە بنەماڵــە بەڕێزەکەی 
بکەیــن لە هەمــوو ئێوە هاوســەنگەران 
و تێکۆشــەرانی حیزبەکەمــان بکەین، 
لــە خۆمــان، لــە ڕێبەرایەتــی حیزب و 

لە ئەندامانی ناوەندی سیاســی بکەم، 
بەرەوڕوومــان  ئــاوا  خەمــی  هیــوادارم 
هــاوڕێ  وەکــوو  هەرچەنــد  نەبێتــەوە 
لێــــــــــــــپرسراوی گشــتی وتــی تا ئەو 
خەباتــە هەبــێ، تا گەیشــتن بە ئاوات 
مســۆگەر نەبێ خەمیشــمان بــەرەوڕوو 
دەبێتــەوە، زامیشــمان دەکەوێتەوە ســەر 
جەســتەی، بــەاڵم هەمــوو تەحەممــول 
دەکەین لەپێناو ڕزگاریی کوردستاندا، 

لەپێناو ئازادیی نەتەوەی کورددا.
 جارێکــی دیکــە ســامەتی هەمــوو 
الیــەک بە ئــاوات دەخــوازم، هیوادارم 
و  بەاڵیــەک  هەمــوو  لــە  بــن  دوور 
ڕۆحــی شــــــــــــــەهیدی نوێمــان شــاد، 
ڕێبازەکــەی پڕ ڕێبوار بێ و بەهاتنی 
دی ئامانجەکانیــان گیانیان لەخۆمان 

ڕازی بکەین.

سپاستان دەکەم 

شەهید لوقمانی مێهفەر هاوڕێ و هاوسەنگەری خۆشەویستمان، 
تێکۆشەرێکی ناسراوی ڕەوتی خەباتەکەمان بوو، ئەو لە کۆنەوە ئۆگری خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد 

بوو، هەر لە تەمەنی الوەتیشدا تێکەڵ بە تێکۆشەرانی دێموکرات بوو و 
لەو ڕێگایەدا هیچ فیداکارییەک نەما کە نەیکات بۆیە لەدەستدانی شەهید لوقمان مێهفەر 
لە ڕیزی تێکۆشەرانی حیزبەکەماندا، زامێکی قووڵی نوێیە لەسەر جەستەی حیزبەکەمان، 
خەسارێکی بەرچاوە بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەکەمان لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت



  ژمارە ٧٩٧ ، ٣١ی خاکەلێوەی ٨١٤٠٠

هەڵدان و دروستبوون و پێگەیشتن 
لە ڕەوتی چوونەپێش لەگەڵ کاروانی خەباتدا!

لە پێوەندی لەگەڵ ژیان و خەباتی هاوڕێ کاک لوقمان مێهفەر، ئەندامی  ڕێبەرایەتیی حیزبەکەماندا

خــۆش نییــە لە پێوەندیــی لەگەڵ مەرگی 
بەتایبەتــی  بکــەی،  قســە  ئینســانەکاندا 
مەرگ و شەهیدبوونی ئەو کەسانەی کە 
هــەم وەک هــاوڕێ و هاوســەنگەر و هــەم 

وەک دۆست و ئاشنا بۆمان ئازیزن.
 بــەاڵم بــۆ ئێمــە، تێکۆشــەرانی ڕێــگای 
مافــە  و  دێموکراســی  و  ئــازادی 
نەتەوایەتییەکانــی میللەتەکەمــان، قەدەر 
وایــە کــە جــارێ هێشــتاش هــەر دەبێ لە 
و  نــاو  ئێســتادا  ئــەوەی  وەک  بۆنــەی 
گیــان  هاوســەنگەرە  و  هــاوڕێ  یــادی 
بەختکردووەکانمان  بەرز ڕاگرین. لەپێشدا 
بــۆ ئــەوەی پەیمــان و بەڵێن لەگــەڵ ئەوان 
و ئامانــج و  ڕێبازەکەیــان نــوێ کەینــەوە 
پاشــانیش بــۆ ئــەوەی ڕێــز لــە خەبــات و 
تێکۆشــانیان بگریــن و ژیــان و خەباتیــان 
خەباتــی  و  ژیــان  سەرباشــقەی  بکەینــە 

خۆمان.
کورتــی  بــە  زۆر  دەدەم  هــەوڵ  لێــرەدا 
هەندێــک لــە ســەرخەتە بنەڕەتییەکانــی 
چیرۆکــی ژیــان و خەباتــی نەمــر کاک 

لوقمان مێهفەر بخەمە بەرباس.
لوقمــان هێشــتا الوێکــی ١٦و١٧  کاک 
ســااڵنە بــوو کــە لــە جەنگــەی گەشــەی 
تەشــکیاتیی  و  سیاســی  خەباتــی 
حیزبەکەماندا، پاش سەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنی ئێران، پێی نایە مەیدانی خەبات و 
لە ڕیزەکانی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی 

کوردستانی ئێراندا خۆی دیتەوە.
یەکــەم جــار مــن لــە بنکــەی حیــزب لــە 
هەندێــک  دیتــم.  پاســگای »ســێڵوێ« 
ســەربازی عێراقــی  ســنووریان پەڕاندبوو، 
پێشــمەرگەکان گرتبوویانــن، لە پاســگای 
»ســێڵوێ« لە بنکــەی حیزب لە زینداندا 
بوون. من لە خزمەت نەمر کەک »سەید 
ڕەســووڵی بابــی گــەورە«دا بــووم کــە بۆ 
لێکۆڵینــەوە و چارەســەری وەزعــی ئــەوان 
چووبــووە ســێڵوێ. کاک لوقمــان لــەوێ 
بــوو، قەتــم لــە بیــر ناچێــت کاک لوقمان 

بە  شــەهیدی نەمر کاک سەید ڕەسوڵی 
بابی گەورەی گوت لێرە ئەمن خەڵک بە 
نوێنەری قاســملووم دەزانن. کاک ســەید 
رەســوڵ کــە ســایکۆلۆژی الوانی چاک 
دەزانی و ڕێبەرێکی گەورە و جەماوەریی 
حیــزب بوو، گوتی کاک لوقمان جەنابت 

لێرە بەدواوە  نوێنەری منیشی.
مەبەســتی کاک لوقمــان ئــەوە بــوو كــە 
خەڵــک ئــاوام وەردەگرن و بۆخۆشــی هەر 

خۆی ئاوا دەناساند.
 لە زانســتی پێداگۆگی و ســیکۆلۆژیی 
گەشــەکردندا، ئەوە زۆر گرینگە شــاییت 
بەخۆ بێت و بڕوات بەخۆ بێ و وێنایێکی 
ئەرێنــی و پۆزەتیڤــت لــە خــۆت هەبێــت.    

)a positive self image(
ئیســرائیلی  هاوچەرخــی  فەیلەســووفی   
هــەراری«،  نــۆح  »یوڤــاڵ  پرۆفیســۆر 
نووســەری بەناوبانگی »ساپینێس«، واتە 
مێژووی گەشــەی مــرۆڤ، دەڵێ ئەوەی 
مەمکدارەکانــی  لــە  ئینســانەکان  ئێمــە 
جیــا  دیکــە،  ئاژەڵەکانــی  لــە  دیکــە، 
دەکاتــەوە بریتییــە لە توانــای چیرۆک و 
ئوســتوورە دروستکردن، بریتییە لە توانای 
بــە  ڕۆیشــتن  و  چیــرۆک  خولقاندنــی 
دوای ئــەو داســتانانەدا. میعراج و وەحیی 
ئیاهیــش کــە پێغەمبــەران، پیاوچاکان و 
عارفانــی وەک »مەوالنــای ڕوومــی« 
و »مــەالی جزیــری« ئەزموونی دەکەن، 

جۆرێکی دیکەیە لەو ئەزموونە.
 پــاش دەیان ســاڵ خوێنــدن و خوێندنەوە و 
دەرس گوتنــەوە و حیزبایەتی و شــارەزایی 
لــە مێتۆدەکانــی لێکۆڵینەوەی زانســتی، 
بڕوایەکــی نزیــک لە دڵنیاییــم هەیە کە 
هــەر ئــەو وێنــا ئەرێنییــەی کــە کاک 
لوقمــان لــە ســەرەتادا لــە خــۆی هەیبــوو، 
نادیــارەی  و  تاریــک  وزە  ئــەو  وەک 
گاالکســەکان، واتــە گەلەئەســتێرەکان بۆ 
پێشــەوە پاڵ پێوە دەنێ، ئەوی لە خەباتدا، 
لە کاری حیزبی و تەشکیاتیدا، لە ژیان 

و گەشە و هەوڵداندا بردە سەر.
 ئەو وێنە پۆزەتیڤە کە هەر لە ســەرەتای 
تەمەنــی الوییەوە کاک لوقمان لە خۆی 
هەبــوو، وەک وزەیەکــی بــەردەوام، ئەوی 
بــردە پێــش و کردی بەو تێکۆشــەرە تەواو 
عەیــارەی کــە لــەو چەند دەیــەی دواییدا 

بــە گشــتی و لەســەر پێچــە توندەکانــی 
مێــژووی حیزبــدا، بتوانێــت پێئەســپێردراو 
و بەرپرســایەتیی گەورە لە حیزبدا قبووڵ 
بکات و بە ڕووسوریشــەوە لە ژێریان بێتە 

دەر.
ئــەو  بــوو  تێمپرامێنتــە  و  جەوهــەر  ئــەو 
نەمرەی کردە ئەو کادرە بەوەجەی حیزب 
کــە دواتــر نــەک هــەر لــە ناوچەیەکــی 
بچکۆلــەی وەک »بەربنــە«، بەڵكوو لە 
سەرتاسەری کوردستاندا، وەک نوێنەری 
بیــر و ڕێبازی قاســملوو، وەک یەکێک 
لــە ڕێبەرانــی حیزبی پێشــەوا و قاســملوو 
و هەزاران شــەهیدی دیکە، یانی حیزبی 
و  وەرگیــرێ  و  دەرکــەوێ  دێموکــرات، 

بناسرێ و بدرەوشێتەوە.
ڕۆژ لــە ئاســۆ هەڵدێ و لــە کەلەپۆ ئاوا 
دەبێ. بەو هەاڵتن و ئاوابوونی بێوچانەی 
و  مانــگ  و  هەفتــە  و  ڕۆژ  تۆمــاری 
ســاڵەکان دەپێچێتەوە و ماشەری ڕۆژگار 
هەڵدەکاتــەوە. قەتاری زەمەن بەخێرایی با 
و برووســکە بەســەر شێلمانی تەمەنی ئەو 
خەڵکــەدا دێ و ڕادەبــرێ. لــەو بگــرە و 
بەردەدا دەســتە دەستە مرۆڤ لەنێو دەچن 
و خۆیــان و ناویــان دەبنــە بڵقــی ســەر ئاو 
دەچنــە  ناویــان  و  کار  دەپووچێنــەوە.  و 
هەمبانــەی فەرامۆشــییەوە و لــە بیــری 
خەڵک دەچنەوە،  بەاڵم ئەوانەی ژیانیان 
بــۆ خزمەت بە میللەتی خۆیان، بۆ بردنە 
پێشی دادپەروەری و ئازادی، بۆ بەرگری 
لــە مافەکانی مرۆڤ، بۆ پشــتیوانی لە 
چەوســاوەکان و مەزڵوومــەکان، بۆ بردنە 
پێشــی بابەتێکــی ڕەوا و بەرحــەق تەرخان 
دەکــەن، قەتــاری زەمــان لە ئاســت ئەوان 
چــاوی کوێر دەبێ و دەســتی ڕەق دەبێ. 
ئــەوان لــە ویژدانــی میللەتــی خۆیاندا بە 

زیندویی دەمێننەوە. 
»هرگــز نمیــرد آن کــه دلش زنده شــد به 
عشــق       ثبــت اســت بــر جریــده عالــم 

دوام ما«
ئاخــر ژیــان و خەباتــی ئــەوان خزمەتە بە 
گەل و نیشتمانی خۆیان، بە ئازادی و بە 
دادپەروەری. گەل و نیشتمان و ئازادی و 
دادپەروەریش لە کات و ڕۆژگار بەهێزترن 

و هەمیشە خۆیان نوێ دەکەنەوە. 
لــە  کــە  ئەرمەنییــەکان  نییــە  لەخــۆڕا 

مێــژوودا زۆر کارەســاتیان بەســەر هاتووە، 
دەڵێــن ئینســان ڕۆژێک هــەر دەمرێ، جا 
کەوایــە چ شــانازییەک لــەوە گەورەتــرە 
کــە مــرۆڤ لەپێنــاوی گــەل و نەتــەوە 
لەپێنــاوی  و نیشــتمانی خۆیــدا بمرێــت. 

ڕزگاریی واڵتی خۆیدا بمرێت.
زۆر  خەڵکێکــی  ڕۆژانــە  وتمــان  وەک 
لەدایــک دەبن و دێنە ســەر دونیا. گەورە 
دەبــن دەچنــە قوتابخانــە، دەچنــە بازاڕی 
کار یان زانکۆ و بڕوانامەیەک وەردەگرن 
و لەگــەڵ لەشــکری بێــکاران دەکەون یان 
لــە کارخانەیــەک یان لە جێگایەک کار 
دەکــەن و پاشــان هاوســەرگیری دەکــەن و 

دەمرن. ئەوە پرۆسەیەکی گشتییە.
 لــەو نێــوەدا هەمــوو ئەوانــە بــە کەمێک 
جیاوازییەوە وەک یەک دێن و تێدەپەڕن. 
نــەزم و نۆرمــی گشــتیش ئــەوەی دەوێ. 
بنەماڵە و دایک و باوک ئەوەیان دەوێ. 
دەوڵــەت و قوتابخانە و پۆلیس و ئاســایش 
و  مزگــەوت  و  کلیســا  دەوێ.  ئەوەیــان 
بــەاڵم  دەوێ؛  ئەوەیــان  هــەر  تێمپــەڵ 
هەندێک کەس هەن نایانهەوێ وەک ئەو 
خەڵکە بن. ئەوان بەپێچەوانەی ئەو ڕەوتە 

گشتییە دەیانهەوێ جیاواز بن. 
ئەوان دەیانهەوێ لەو دونیایە حاڵی بن، لە 
دونیا تێبگەن. دەیانهەوەی وەک حەزرەتی 
بچنــەوە.  بتەکانــدا  گــژ  بــە  ئیبراهیــم 
دەیانهــەوێ بــە دژی ئەو نەزمە، بە دژی 
ئەو بێ عەداڵەتییە کە لە گۆڕێدایە بێنە 

مەیدان. 
 بــۆ کارێکــی لــەو چەشــنە و بــۆ هاتنــە 
چەشــنەش،  لــەو  خەباتێکــی  مەیدانــی 
مرۆڤ پێویســتیی بــە ئازایەتی و بوێری 
و شــەهامەت و ئیدامــەکاری و مانــەوە و 
ســووربوون لەســەر ڕێبــاز و ئامانــج هەیە. 
ئەو جۆرە کەســانە، وەک ماســییە ڕەشــە 
بچکۆلەکــەی »ســەمەدی بێهرەنگی«، 
دەبــێ قاوغــی خۆیان بشــکێنن و گۆمی 
مەندی ژیانی ئاسایی جێ بهێڵن و بەرەو 
چۆم و ڕووبار و دەریاکان ســەرهەڵگرن تا 
لــە دونیــا بگــەن و فەلســەفەی ژیــان فێر 
بــن و لــە مانــای قووڵی ژیــان و جوانی و 

خۆشەویستی بگەن.
٦٠ی  دەیــەی  کۆتایــی  ســااڵنی  لــە   
زایینیدا جارێک »سەمەدی بێهرەنگی« 

بــە خوێنــدکاران و ڕووناکبیرانــی ئێرانــی 
کــە ئەودەم لە مەکۆکانی شــەقامەکانی 
دەوروبــەری زانســتگای تارانــدا  ئێــواران 
لێــک کــۆ دەبوونــەوە، دەڵێــت: »ئەگــەر 
دەتانهەوێ ڕیســالەتی خۆتان بەجێ بێنن، 
بــڕۆن لە تێکۆشــەرانی کوردســتان فێربن 
بزانــن چــۆن بــە گــژ ئەژدیهــای زوڵــم و 
ســتەمدا دەچنەوە«. سەمەد ئەو قسەیەی 
کوردســتان  لــە  کــە  کــردووە  کاتێــک 
جوواڵنــەوەی خەباتگێڕانەی ســااڵنی ٤٦ 
و ٤٧ی هەتــاوی لەگۆڕیــدا بــوو. ئەودەم 
کە خەباتگێڕانی وەک »شــەریفزادەکان، 
و  ئــاوارە  و  موعینــی  الجانییــەکان، 
ئارامــی  دوورگــەی  زەنگەنــەکان«، 

حەمەڕەزاشایان وەلەرزە خستبوو. 
مەهــدی  »محەممــەد  دوکتــۆر   
کۆتایــی  جەژنــی  لــە  ئەردەبێڵــی«، 
دەورەی خوێندنی خوێندکارانی فەلســەفە 
لــە  ڕوو  تەباتەباییــدا،  زانکــۆی  لــە 
خوێنــدکارەکان دەکات و دەڵێــت: »ئــەو 
بڕوانامەیــەی ئەمــڕۆ وەری دەگرن، هیچ 

بایەخێکی نییە. 
فەلســەفەن،  بەڕاســتی عاشــقی  ئەگــەر 
ئەگــەر دەتانهــەوێ لــە دنیــا تێبگــەن و 
شــوێنەواری لەســەر دانێــن و  بیکــەن  بە 
شــوێنێکی باشــتر بۆ ژیان، دەبــێ جیاواز 
بــن؛ جیاوازبوونیش، ماڵیاتی دەوێ، دەبێ 
کات و تەمەن و وزەی بۆ تەرخان کەی، 
دەبــێ مایەی بۆ دانێی، دەبێ فیداکاری 
و گیانبازی بۆ بکەی و ئامادەی چوونە 
ســەر دار بــی، دەبــێ عاشــق بیــت، ئــەو 
کەســەی عاشــقە لەپێناو عەشــقی خۆیدا 
هەمــوو شــتێک دەکات؛ وەک پەپوولــە 
بــە دەوری مۆمــی خۆیدا دەســووڕێتەوە و 
ئەگەر سووتاش هەر سەرمەستی عەشقی 
خۆیەتــی. مەجنــون ڕوو لــە کــەژ و کێو 
دەکات و فەرهــاد بێســتوون بــە عەشــقی 
لــەو جــۆرە  شــیرینەوە دادەتاشــێ. دیــارە 
حاڵەتانــەدا ئینســان تەنیــا بۆخــۆی دەبێ 
خۆیــدا  بیروبــاوەڕی  و  عەشــق  بــەدوای 
بڕوات و گوێ نەداتە ئەوەی کە خەڵک 
چــت پــێ دەڵێــن و لــەو ڕێگایــەدا چــت 
بەســەر دێ. مەبەســت ئــەوە نییە مرۆڤ 
بیــر نەکاتــەوە، مەبەســت ئەوەیــە گــەڕان 
بــەدوای حەقیقــەت و ئازادیــدا بوێــری و 

لەخۆبردوویی و پاکباختەیی دەوێ«.
و  ڕنــد  ئینســانی  ڕێگایــە  ئــەو  بەڵــێ   

عاشقی دەوێ، هێمنی نەمر دەڵێ:
»هەتا دواپشــوو ڕێبواری ڕێگای عەشق 
و ئازادیم                                            

نەبینــم  ناکامیــش  لــە  بێجگــە  ئەگــەر 
بەرهەمێکی تر«.

 دیــارە وەک وتمــان ئــەو جــۆرە ژیانــەش 
جــاری  ماڵیاتەکــەی  دەوێ.  ماڵیاتــی 
وایــە هــەر ئەوە نییە کە گیــان دادەنێی و 
دەڕۆی، جاری وایە منداڵ و نەوەکانیشت 
ئــەو  وەفایــی  دەســووتێن.  ئاگــرەدا  لــەو 
مەبەستە بە جوانترین شێوە بەیان دەکات:

»هەرکەسێک هات و گوتی من عاشقم 
بڕوا مەکە

زەخمــی  نیشــانەی  گۆنــای  لەســەر  تــا 
مارانگەز نەبێ«.

لــەو ڕێگایــەدا لەبــاری مــاددی و لەزەتە 
ڕووکەشــەکانی دونیــاوە هیچمــان دەســت 
ناکــەوێ بــەاڵم چوونەپێــش بــە ڕێــگای 
بــۆ  بــە خەباتگێــڕ،  خەباتــدا دەمانــکات 
خەباتگێڕبــوون دەبــێ مــرۆڤ ئامــادەی 
قومــار بــێ، ئامــادەی مایــە لەخۆدانــان 
بێــت و لــەوەش زیاتــر تەنانــەت ئامــادەی 

سەردانانیش بێت.  
نەمــر  ســەعیدی  دوکتــور  جارێــک 
پێــی گوتــم: »براییــم ئەگــەر نەبووبامــە 
حاڵەتــدا  باشــترین  لــە  پێشــمەرگە، 
دووســەد  ســەد  بــووم  مامۆســتایەک 
خوێنــدکار دەیانناســیم و هیچیتــر، بــەاڵم 
ئەوەتا ئێستا لە هەموو کوردستان خەڵک 

بە کوڕی خۆیانمان دەزانن«.
نێــو  هاتــە  جــۆرە  بــەو  لوقمــان  کاک 
تەشــکیات و لەگــەڵ کاروانــی خەباتــدا 
و  لەخۆدانــان  مایــە  بــە  پێــش.  چــووە 
فیــداکاری، بــە بڕواهێنــان بە ڕیســالەتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
گەیشتە ئەو پلەیە لە هەڵدان و گەشە کە 
وەک هەموو ئەندامانی ڕێبەریی حیزب، 
ببێتــە جێــگای هیــوا و ئومێــدی خەڵکی 

کوردستان.
ئەمــن پێموایــە ســێ هــۆکاری ســەرەکی 
لەسەر گەشە و هەڵدانی کاک لوقمان لە 

تەشکیاتدا کاریگەرییان هەبووە.
درێژەی هەیە...

ئیبراهیم الجانی

بەشی یەکەم



٩ ژمارە ٧٩٧ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢١

»ژن« لە شێعری »هێمن«دا

حیزبی دێموکرات، حیزبی پێشەنگی »نا«وتنە بە کۆماری ئیسالمی 

ڕۆژی ١٦ی ئاپریلــی ١٩٨٦ی زایینــی، 
هەســت  شــاعیری  موکریانــی  هێمــن 
ناســک، شــاعیری عەشــق و ئــازادی لە 
شــاری ورمــێ ماڵئاوایــی لە ژیــان کرد. 
ئەگــەر بمانهەوێــت لە ســاڵیادی مەرگی 
ئەم شاعیرەدا دەربارەی شێعری هێمن قسە 
بکەین، زۆر قســە هەیە بۆ وتن و شــێعری 
هێمــن لــە زۆر ڕووەوە قســە هەڵدەگرێــت. 
ئــەوەی لێــرەدا مــن دەمهەوێت باســی لێوە 
بکەم بابەتی ژن و پرســی ژنە لە شــێعری 
هێمــن موکریانیــدا. هێمــن کە شــاعیری 
عەشــق و ئازادییە، ژن لەالی سەرچاوەی 
عەشــق  و خۆشویســتنە . لەهەمانکاتــدا 

سەرچاوەی ژیانە وەک دەڵێت:

ڕوخانی دەســەاڵتی نــاڕەوای پەهلەوی لە 
ئێران و کوردستان، خۆشحاڵی کۆمەاڵنی 
خەڵکــی لێکەوتەوە . نەتەوە جیاوازەکانی 
ئێران کە لە ماوەی دەسەاڵتداری ڕەزاخان 
و کوڕەکەیــدا هەمیشــە پەراوێــز خرابوون، 
بــە نەمانــی ئــەو دەســەاڵتە هەوڵیــان دەدا 
داهاتــوودا  دەســەاڵتی  لــە  زیاتــر  هەتــا 
بەشدار بن . بەشداربوونی نوێنەری نەتەوە 
جیاوازەکانــی ئێــران لــە دەســەاڵتدا دەبووە 
هــۆی ئــەوە هەتا لە ڕێژەی زوڵم و زۆری 
ڕێژیمــی ناوەنــد بەرانبەر بە ئــەو نەتەوانە 
کــەم ببێتــەوە و عەداڵــەت و ئاســایش لــە 
واڵتــدا جێگیر ببێت . ئاخوندەکان بە پان 
و یارمەتــی دەرەکــی ســواری شــەپۆلی 
و  بــوون  خەڵــک  مەزهەبــی  هەســتی 
ڕەوتی شۆڕشــیان بۆ شــوێنک گواستەوە 
زلهێــزدا  واڵتانــی  بەرژەوەنــدی  لــە  کــە 
بێــت . بــە هــۆی بانگەشــە دینییــەکان ، 
کۆمەاڵنــی خەڵــک لەوکاتــەدا بەرانبەر 
بەهەمــوو شــک و پرســیارکردنێک لــە 
بابــەت داهاتــووی واڵتــەوە دەوەســتانە و 
شــک کــردن و پرســیارکردن بە جۆرێک 
لــە جــۆرەکان نــە تەنیــا بڤــە بەڵکــوو تــا 
ڕادەیەکیش وەک تاوان بە ئەژمار دەهات 
. دەتوانیــن بڵێیــن قســەکانی خومەینــی 
لــەو کاتــەدا بــۆ زۆربــەی خەڵکی شــیعە 

ڕۆژیندا بەیان

جاقل

  - یادگاری شیرین – مەهاباد ١٣٢٤ هەتاوی
  - دیوانی فایەق بێکەس

 - شیعری »سووڕی دەوران«  ، ناڵەی جودایی
  - گوڵی هیوا – دیوانی هێمن

 - شیعری گوڵی هیوا
  - یادگاری شیرین

 - وتووێژی کچ و کوڕ- دیوانی هێمن

و  »گادەر«  و  »زێ«  هــەزار  بــا 
»الوێن«ی ڕوونیشمان هەبێ

تاکوو ژن ئازاد نەبێ، سەرچاوەکەی ژین 
لیخنە 

هێمــن ژن بــە ســەرچاوەی ژیــان، دەزانێت 
دەداتــەوە  گــرێ  کۆمەڵــگا  ئــازادی  و 
بــە ئــازادی ژنــەوە. وەک چــۆن فایــەق 

بێکەسی شاعیر دەڵێت:
»نێــر و مــێ هــەردوو بە جووتــە بۆ وەتەن 

هەوڵێ نەدەن
دوورە دەرچوونــی لــە دیلــی، مەل بە باڵێ 

نافڕێ.« 
هێمــن بڕوای تەواوی بە ئــازادی هەبووە، 
لــە پێنــاو ئازادیــدا دەربەدەری چێشــتووە، 
ئاوارەیــی  لــە  ژینــی  زۆری  بەشــێکی 
بردۆتە سەر، بەاڵم ئازادی بەالی هێمنەوە 
تاکڕەهەنــد نەبــووە، هێمن لەگــەڵ ئەوەی 
بــاوەڕی بــە ئــازادی نیشــتمان هەبــووە لە 

هەمانکاتــدا بــاوەڕی بە ئــازادی تاکیش 
هەبــووە، ئەمــە هەمــان ئــەو دیدەیــە کــە 
هێمن لە بەشێک لە شاعیرانی هاوچەرخ 
جیــا دەکاتــەوە. تاک لە شــێعری هێمندا 
ســەنتەرە و بوونەوەرێکی پەراوێزکەوتووی 
بێکردە نییە. شــێعری »سووڕی دەوران« 
بێزاری هێمنە لەو کەلتوورەی کە تاک و 
ئازادی تاک، چ ژن و چ پیاو دەکوژێت. 
قوربانــی  چیرۆکــی  کــە  شــێعرەدا  لــەم 
بوونــی کچــە میرێکــە، کە باوکــە میرە 
زۆردارەکەی، کچەکەی و خۆشەویستی 
کچــە بەس تەنها دەکوژێــت لەبەر ئەوەی 
یەکیــان خــۆش ویســتووە و ژیانــی خۆیان 
بــە حــەزی خۆیان هەڵبــژاردووە، بێزارە لەم 
کەلتــوورەی کــە ئازادی تــاک، ئازادی 
هەڵبژاردنی هاوســەر، ئازادی خۆشویستن 
پێشــێل دەکات و هەر لــە دێڕی یەکەمدا 
بــە تووڕەییەوە باس لــەم کەلتوورە دەکات 

و دەڵێت : 
»زەمانی زوو هەبوو میرێکی زۆردار

دزێو و دڵڕەق  و خوێنڕێژ و السار
دڵی خۆش بوو بە ئازاری هەژاران

بە دەس ئەو چوون هەزاران و هەزاران
 »...

لــەم شــێعرەدا میــر، واتــە باوکــی کچــە 
نوێنــەری ئــەو کەلتــوورە تــاک کوژەیــە 
کــە ئازادییەکانــی تاک و ئازادی ژنان، 
ئازادی هەڵبژاردنی هاوسەر پێشێل دەکات 
و ئەو مافە بەخۆی دەدات کە کچەکەی 
و خۆشەویستی کچەکەی بکوژێت تەنها 

لەبەر ئەوەی یەکیان ویستووە. 
هێمن لە زۆر شــێعری تردا جەخت لە ســەر 
ئــازادی ژن و سەربەســتی ژن دەکاتــەوە، 
الی وایە کۆمەڵگای ئەو، کاتێک ئازاد 
دەبێــت کــە ژن تێیــدا سەربەســت و ئــازاد 
بێــت. لــە ســەردەمێکدا کــە کەلتــووری 
پیاوساالری ژن لە ماڵەوە قەتیس دەکات، 
هێمن شــانازی بــە »ئەختــەر«ەوە دەکات 

کە چەکی لە سەر شانە و دەڵێت:
ئەختەر کچی کوردی چاومەست!
ئیلهام بەخشی شێعری پڕهەست!

ئەی پێشمەرگەی میللەت پەرەست
کە دیتمی تفەنگ بە دەست
زانیم گوڵی هیوام پشکوت
بەیانی ئازادی ئەنگووت 

هێمن لەم شــێعرەدا کە بە »گوڵی هیوا« 
نــاوی بــردووە شــانازی بە ئەختــەر، کچە 
کوردێکــەوە دەکات کــە چەکــی لەســەر 
شانە و شان بە شانی پیاوان لە سەنگەردایە 
بــۆ ئازادی نیشــتمانی و ئــەو کاتە دڵنیا 
دەبێتــەوە کە واڵتەکەی سەربەســت دەبێت 
و گوڵی هیوای شــاعیر دەپشــکوێ، کە 
دەبینێ ئەختەر لەماڵ هاتۆتە دەر و تەنها 
کاری ئەو کاری ماڵ و خۆڕازاندنەوە بۆ 

پیاوان نییە. وەک دەڵێت:
شەقت هەڵدا لە زێڕ و جل
تووڕت داوە کلدان و کل

توندت کردووە پشتوێنی شل
فیشەکدانت کردۆتە مل 

هەروەهــا هێمــن بــە تەواوەتــی خوازیــاری 

ئەوەیــە ژن و کــچ ڕوو لــە خوێندن بکەن، 
سەربەستی واڵت لەوەدا دەبینێ کە تاکی 
خوێندەوار و زانای هەبێت و نەخوێندەواری 
ژنــان، بــە خــۆرەی واڵتەکــەی دەزانێــت. 
هێمــن ڕەخنە لــە کەلتووری پیاوســاالری 
دەگرێــت کــە بەریــان بــە خوێندنــی ژنــان 
گرتــووە. هێمــن بندەســتبوونی ژنــان بــەوە 
لێــک دەداتــەوە کە کۆمەڵگا بندەســتە و 
الی وایە هیچکات کۆمەڵگا ئازاد نابێت 

هەتا ژن ئازاد نەبێت. وەک دەڵێت:
»چۆن دەبێ سەربەســت گەلی ژێردەست، 

کە کچ دابەستە بێت؟
بــەس نەبــێ ئەو کۆیلەتی و کچ لە ژوور 

دابەستنە؟!
دەرکــی داخســتووە لــە تــۆ بابــت کەچی 

دەرکی نییە
ژیــان  دەرکــی  تــۆ  لــە  دەرکەداخســتن 

داخستنە
داڕزینە، مردنە، ئاخر هەتاکەی پێت بڵێن
نابــێ بێتــە دەر لــە مــاڵ، مافــی ژیانــی 

کوا؟ ژنە« 
هێمــن لەگــەڵ ئــەوەی بــە تونــدی هێرش 
کەلتــووری  و  پیــاوان  ســەر  دەکاتــە 
پیاوســاالری بــەوەی کــە ژنانیــان ئەســیر 
کردووە، ڕەخنە لە خودی ژنانیش دەگرێت 
کە بەو چارەنووســە ڕازین و داوا لە ژنان 
دەکات کــە بێنــەدەر، دەرکــە بشــکێنن و 
خۆیان چارەنووســی خۆیان بگرنە دەســت. 

ئەوەی کە دەڵێت:
داڕزینــە مردنــە ، ئاخــر هەتا کــەی پێت 

بڵێن...
ئەرکێک دەخاتە ئەســتۆی ژنان و کچان 
خۆیــان و داوایــان لێــدەکات کــە ملکەچ 
نەبــن، بێنــە دەر لە مــاڵ و پەچە بدڕێنن، 
ڕوو بکەنــە مەکتــەب و بخوێنــن. وەک 

ئەڵێت:
بــا دەرکــەوێ  »الدە چارشــێوی ڕەشــت 

کوڵمی گەشت
چون لە قەڕنی بیســتەما زۆر عەیبە ئەو 

ڕووگرتنە
کیــژی خەڵکی بۆمبی ئاتۆمی دروســت 

کرد و ئەتۆش
و  »ئەســتێولک«  نــاوی  دەزانــی  هــەر 

»دەرخۆنە« و »پنە« 
فێری زانســت و هونەر بوو ئەو لە سایەی 

خوێندنی
تــۆش تەشــیمان بــۆ دەڕێســی، یــادگاری 

شیرینە« 
کێشــەیەکی  کــە  ڕۆشــنبیرێکە  هێمــن 
ئەویــش  دەبینێــت،  کۆمەڵــگا  گــەورەی 
نەخوێنــدەواری و بندەســتەیی ژیانــە. ئەو 
بێدەنــگ نابێــت بەرامبــەر بــەم کێشــانە، 
شــاعیری عەشــق و ئازادییــە و ئــازادی 
زۆر بەرفراوانتــر دەبینێــت لــەوە کــە لــە 
لێکدانەوەکانــی هاوچەرخیــدا هەیــە. ئەو 
ئــازادی تــاک، ئــازادی ژن بــە مەرجــی 
ســەرەکی ئازادی ئەبینێت و نەبوونی ئەو 
ئازادییــە ئــازاری ئــەدات. هــاوار دەکات 
کــە دەبێــت ژن و کچ وەک بەشــێک لە 

کۆمەڵگا ئازاد بن. 
لــە شــێعری وتووێــژی کــچ و کــوڕدا بە 

زمانی کوڕەوە دەڵێت:
»کچی هەموو کەس ئیمڕۆ سەربەستە

هەر هەقی کچی کوردە پێ پەستە
بپسێنە لە پێ تۆ زنجیر و کۆت
دێدەگیان بدە یاری برای خۆت

لــە گوێــن »ژانــدارک« هەســتە وەک 
مەردان

دوژمن وەدەر نێ لە خاکی کوردان 
هێمــن ژن وەک کەرەســتە نابینێــت، لــە 
ســەردەمێکدا کە کەلتووری باوکساالری 
و پیاومەزنــی ژنی دەکــردە کۆیلە، هێمن 
و  دەکات  ژن  لــە  چــاو  ئینســان  وەک 
هەموو ئەو مافانەی بۆ خۆی وەک پیاو 
بــە ڕەوای دەبینێــت بــۆ ژنیشــی بــە ڕەوا 
دەبینێت و خوازیاری ئازادی و یەکســانی 
کۆمەاڵیەتییــە. خوازیــاری ئەوەیــە ژنــان 
ئــەوەی  بــۆ  البــدەن  ڕەشــیان  چارشــێوی 
دەرکەوێ کوڵمی گەشــیان. هەروەها ئەو 
خوازیــاری ئەوەیــە ژنــان بــە دڵــی خۆیــان 
هاوســەر، خۆشەویســت، جلوبــەرگ و ... 
هەڵبژێــرن . تەنانــەت لە وەسیەتەکەشــیدا 

ژنان لە بیر ناکات و دەڵێت:
»کیــژ و کــوڕ بگــرن لــە دەوری گۆڕی 

هێمن ڕەشبەڵەک
ئــەو کــە شــینگێڕی شــەهیدان بــوو کــوا 

پیــرۆزی  چەشــنێک  ئێــران  مەزهەبــی 
هەبــوو کــە کارتێکــەری لە ســەر دەرونی 
ئــەو ئینســانانە دادەنــا . ئــەم نەوعــە لــە 
گوێڕایەڵــی و بێدەنگــی خەڵــک بەرانبەر 
بــە دەســەاڵت یــان خوازیاری دەســەاڵت ، 
هیپنۆتیزمێکــی نائاشــکرایە کە تەنیا بە 

تێپەڕبوونی کات زیاتر خۆی نواند .
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
قاســملووی  دوکتــور  ڕێبەرایەتــی  بــە 
شۆڕشــگێڕ و دانــا کاتێــک کــە بینــی 
ڕێــگای  لــە  دەیانهــەوێ  ئاخونــدەکان 
بەنــاو ڕیفراندۆمێکــەوە مەشــروعییەت بە 
دەســەاڵتەکەی خۆیــان بــدەن بەرانبەر بەم 
چەواشــەکاری و زوڵمــە نوێیە ڕاوەســتا و  
بە بایکۆت کردنی ڕیفراندۆم »نا«یەکی 
دروســتی بــە دەســەاڵتداری ئاخونــدی و 
سیســتمی توتالیتێــری ناوەندگــرای تاران 
وت . »نــا« وتن بە کۆماری ئیســامی 
دێموکراتــەوە  حیزبــی  لــە  یەکەمجــار 
دەستیپێکرد و بە نیسبەت فەزای ئەوکات 
لە کوردســتان و ئێراندا تەشەنەی ئەستاند 
. ئاخوندەکان بەبێ بەشــداری کوردەکان، 
ڕەواییــان بە دەســەاڵتی خۆیــان دا و بوونە 
بەاڵیــەک بــۆ هەمــوو خەڵکــی ئێــران و 

ناوچەکە و هەموو خەڵکی جیهان .
هەڵبژاردنــی  بەنــاو  بەرەبــەری  لــە 
ســەرکۆماری و شــۆراکانی دێ و شاردا 
کەمپەینی »نا« بە کۆماری ئیســامی 
بە مەبەستی دەنگ نەدانی خەڵک وەڕێ 

کەوتــووە . ئەگەرچــی بیری فاشیســتی 
و  دەرەکــی  ڕاگەیاندنــە  ســەر  بــە  زاڵ 
ناوخۆییەکانــدا بــاس لە  مێــژووی »نا« 
وتــن بە دەســەاڵتی ئاخوندی وەک خۆی 
ناکات بەاڵم دەبێ الوەکان و نەسڵی نوێ 
زۆر بــە وریاییەوە ئەوە بزانن و شانازیشــی 
پێبکــەن کــە ئــەوە میللەتــی کــورد بــووە 
کــە یەکەمجــار »نــا« ی بــه کۆماری 
ئیســامی وتــووە و ئەو »نــا« وتنە هەتا 
ڕوخانــی یەکجــاری ڕێژیم هــەر درێژەی 
دەبێ . شەڕی زەڕگەری نێوان باندەکانی 
پارێزەری ڕێژیم بە سپایی و ئیساحتەڵەب 
و ئوســولگرا و ئەحمەدی نەژادییەوە تەنیا 
فێڵگەلێکــی ســواون بــۆ گــەرم کردنــی 
بــازاڕی هەڵبژاردنــی داهاتــووی ڕێژیــم 
شکســتخواردوی  و  دۆڕاو  ڕێژیمــی   .
خەڵــک  پەلکێشــکردنی  بــۆ  ئاخونــدی 
بــۆ ســەر ســندوقەکانی دەنگــدان باس لە 
لــەو  کۆڕۆنــا  دژە  ڤاکســەنی  کوتانــی 

ڕۆژەدا دەکات . 
و  درۆ  لــە  جگــە  ئەمــە  چەنــد  هــەر 
پڕوپاگاندایەکــی بێ بنەما هیچی دیکە 
نییــە بــەاڵم ئەمــە دەرخــەری ئەوەیــە کــە 
کەرامەتی ئینسانەکان چەندە الی ڕێژیم 
ســوک و بــێ بایەخــە . ڕێژیمێــک کــە 
ژن بــە مرۆڤــی تــەواو نازانــێ و لە باری 
کۆمەاڵیەتی و حقوقییەوە لە ماوەی زیاتر 
لــە چل ســاڵدا هیــچ بایەخێکــی ئەوتۆی 
پێنــەداوە لە ڕێگا نافەرمییەکانییەوە باس 

لــەوە دەکات کــە ژنانیــش دەتوانن خۆیان 
بپاڵێون .

بەشــداری مۆرە تیرۆریســتەکانی ســپای 
پاســداران و بانگەشە پێشــوەختەکانیان بۆ 
هەڵبــژاردن دەرخــەری ئەوەیــە کــە ڕێژیــم 
تەنانەت ئوســولەکانی خۆیشــی ناپارێزێت 
و بــۆ فریودانــی خەڵــک پەنا بــۆ هەموو 
میتۆدێــک دەبــات . تێکەڵکردنــی هــەر 
دوو هەڵبژاردنــی شــۆرا و ســەرکۆماریش 

لــە ڕاســتای فریــوی کۆمەاڵنــی  هــەر 
خەڵکدایە . 

بزواندنی هەســتی کوچە و کۆاڵن و خزم 
خزمێنە بە ناوی بەشداری لە هەڵبژاردنی 
داهاتــوودا هیچ دەســکەوتێکی بێجگە لە 
ماڵوێرانــی لێناکەوێتــەوە . ڕونکردنەوەی 
الیــەن  لــە  کەتوارانــە  ئــەم  زیاتــری 
نیشــتمانپەروەرەوە  خەڵکانــی ڕۆشــنبیر و 
ئەرکێکــی ئەخاقــی و شۆڕشــگێڕانەیە 

کە قافڵەســاالرەکەی دوکتور قاسملووی 
ڕێبەرە . 

نەسڵی تازەپێگەییشتوو دەبێ بە وریاییەوە 
هەنــگاو هەڵگــرێ و فریــوی ڕاگەیانــدن 
و دامودەزگاکانــی ڕێژیــم نەخــوات کــە 
بــە جلوبــەرگ و ڕەنگــی جۆراوجۆرەوە بە 
شــێوەی نــەرم دەیانهــەوێ الوی کــورد لە 
ئەرزشــە ڕەســەنە خەباتکارانەکانــی دوور 

بخەنەوە .



  ژمارە ٧٩٧ ، ٣١ی خاکەلێوەی ١٠١٤٠٠

لەمــاوەی یــەک ســاڵدا ڕێکخــراوی 
ئێــران  ڕێژیمــی  ناوکــی  وزەی 
ســەر،  کراوەتــە  هێرشــی  جــار  دوو 
لــە خۆجیــر  بنکەیەکــی مووشــەکی 
لــە  یەکێــک  و  گــرت  ئاگــری 
بەرپرسانی بااڵی ئەتۆمی ئێران لە 
هێرشــێکدا لــە نزیــک تــاران  کوژرا.
هەمــوو ئەوانــە نیشــاندەری بوونــی 
کەلێنی ئەمنییەتی لەو نێو دامودەزگا 
ئێرانــە.  ڕێژیمــی  ئەمنییەتییەکانــی 
ئەمەش لەحاڵێکدا چەندین ناوەندی 
ئەمنییەتی لە ئێران چاالکیان هەیە 
و بــەردەوام لەســەر ڕاگەیەندنــەکان 
دەدوێــن. تواناییەکانیــان  لەســەر 
»دیــان  لەگــەڵ  وتووێژێکــدا  لــە 
شــرۆڤەکاری  و  نووســەر  هــەردی« 
دەزگا  الوازی  سیاســی، 
ئێرانمــان  ڕێژیمــی  ئەمنییەکانــی 
خســتووەتە بــەر باس کە ســەرنجتان 
ڕادەکێشــین. خوێندنــەوەی  بــۆ 

و  ئیتالعاتــی  دەزگا  ئایــا   -
ئێــران  ڕێژیمــی  ئەمنییەکانــی 
کەوتووەتە ژێــر نەفوزی واڵتانی 

وەکوو ئامریکا و ئیسرائیل؟

ئەگــەر  کــە  بڵێــم  پێویســتە  پێشــەکی 
تــا ئێســتا، بەهێــزی واڵتێــک یەکســان 
و  خاکەکــەی  بەرفراوانیــی  بــە  بــوو 
کۆنتڕۆڵــی دەریــاکان و ســەرچاوەکانی 
نیزامیــی  هێــزی  هەبوونــی  یــان  وزە، 
پێشــکەوتووی  کەرەســتەی  و  گــەورە 
واڵتێــک  بەهێزیــی  لەمەوبــەدوا  شــەڕ، 
یەکســانە بە هەبوونــی زۆرترین زانیاریی 
لــە هــەر بوارێکدا لەســەر هەمــوو کەس 
زەوی.  ســەر  شــوێنێکی  هەمــوو  لــە 
لــە  پێشــەنگە  ئەمریــکا  بــوارەدا  لــەو 
کۆکردنەوەی زانیاری. هەر لە سەرەتای 
سەدەی پێشووەوە لە ئەمریکا کۆمەڵێک 
  )Think tank( تانــک  تینــک 
یــان ناوەنــدی فکریی دروســت بــوون کە 
توانیــان لە بواری کۆکردنەوەی زانیاری 
ســەرکەوتنی گــەورە تۆمــار بکــەن؛ بــۆ 
 Rand ڕەنــد  دامــەزراوەی  نموونــە 
Corporation(( توانی لە تەنیشت 
دروســتکردنی یەکەم چەکــی ئەتۆمی، 
یەکەم ســەتەالیت یان مانگی دەســتکرد 
ســۆڤیەت،  یەکیەتیــی  چاودێریــی  بــۆ 
تۆمارکردنــی  بــۆ  کۆمپیوتــەر  یەکــەم 
بــۆ  ئینتێرنێــت  هێڵــی  و  زانیارییــەکان 
ســیخوڕەکانی  تــۆڕی  لێکگرێدانــی 
ســی ئــای ئەی لــە سەرانســەری جیهان 
دیکــەش  داهێنانــی  کۆمەڵێــک  و 
بهێنــێ.  بەرهــەم  یەکەمجــار  بــۆ 
ئــەو  پســپۆڕەکانی  لــە  زۆر  بەشــێکی 
ئەمریــکا  جوولەکەکانــی  بوارانــەش 
بوارانــەدا  لــەو  دواتــر  کــە  بــوون 
دا. ئیســڕائیلیان  دەوڵەتــی  یارمەتــی 
ئەمڕۆ تەواوی ئەو ئامێرانەی گرێدراوی 
سەرانســەری  خەڵکــی  و  ئینتێرنێتــن 
لــە  لێوەردەگــرن،  کەڵکیــان  جیهــان 
ئیمکانــی  ئەمریــکاوە  دەوڵەتــی  الیــەن 
چونکــە  هەیــە،  دەستپێڕاگەیشــتنیان 
ســێرڤێری سەرەکیی زۆربەی نەرمەئامێر 
ئەمریکایــە.  لــە  ڕەقەئامێــرەکان  و 
دەزگای ســی ئای ئەی زیاتر متمانەی 
بــە  تاکــوو  تێکنۆلۆژییەکەیەتــی  بــە 
جــار  زۆر  کــە  مرۆڤــەکان  ســیخوڕیی 
دیکــەوە  واڵتانــی  داوی  دەکەونــە 
دەکەنــەوە.  کــۆ  هەڵــە  زانیاریــی  یــان 
واتە کامێرایەکی گووگڵ لە ئاســمانەوە 

دوو  گفتوگــۆی  لــە  گوێگرتــن  و 
بەرپرســی حکوومەتی ئێــران لە ڕێگەی 
ئینتێرنێتــەوە، بــۆ ئەمریــکا پڕمتمانەتــرە 
پــێ  زانیارییــان  ســیخوڕێک  لــەوەی 
زۆر  ترامــپ  دۆناڵــد  ئیــدارەی  بــدا. 
ئێــران.  ســەر  خســتبووە  ســەرنجی 
دەرەوەی  وەزیــری  پۆمپێئــۆ  مایــک 
ئەمریــکا لــە ئیــدارەی ترامــپ تەنانەت 
پێــش ئــەوەی ئەو پۆســتە وەرگــرێ، بەوە 
تونــدی  الیەنگرێکــی  کــە  ناســرابوو 
بەهێزکردنــی ســیخوڕی لــە ئێــران بوو و 
کاتێک ســەرۆکی ســی ئای ئەی بوو، 
لــە کۆبوونەوەیەکــدا لــە تێگــزاس دوازدە 
جــار ئێرانــی وەکــوو هەڕەشــە ناســاند. 
و  کار  وردتریــن  بڵێــم  دەتوانــم  بۆیــە 
دەســەاڵتدارانی  ڕۆژانــەی  کــردەوی 
ئێــران لەالیــەن ئەمریکییەکانــەوە تۆمار 
دەکــرێ و هەڵوێســت و دژکردەوەکانــی 
ئەمریــکا بەرامبــەر بــە ئێــران بەپێی ئەو 
نــەک  دەکــرێ،  دیــاری  زانیارییانــە 
بەپێــی گوتار و دروشــم و هەڕەشــەکانی 
کاربەدەســتانی ئێــران. هەروەها دەزگای 
ســی  و  مووســاد  ئیســڕائیل  زانیاریــی 
ئــای ئەی پێکــەوە هەمــوو زانیارییەک 
ئاڵوگۆڕ دەکەن، بەتایبەت لەســەر ئێران.

- تەنیــا لــە مــاوەی یەک ســاڵدا 
دامەزراوەی نەتەنز دوو جار هێرشی 
کراوەتە سەر و هەروەها زانایەکی 
ئەتۆمــی کــوژرا، کــە بەرپرســانی 

ڕێژیــم تۆمەتــی ئــەو هێرشــەیان 
خســتووەتە سەر ئیســرائیل، ئایا 
نێــوان  لــە  ئیتالعاتــی  شــەڕێکی 

ئێران و ئیسرائیل لەئارادایە؟

ئەگەر باســی شــەڕی زانیــاری لە نێوان 
ئێــران و ئیســڕائیل بکەیــن، بەدڵنیاییەوە 
دۆڕاوی ئەو شــەڕە تا ئێســتا ئێران بووە، 
چونکــە تــۆڕی زانیاری ئیســڕائیل زۆر 

وردتر و بەهێزترە. 
لــە بەرامبــەردا، دەزگا ئیتاعاتییەکانی 
بتوانــن  کــە  نیــن  ئاســتەدا  لــەو  ئێــران 
ئیتاعاتییــەکان  دەزگا  ڕووبــەڕووی 
ئیسڕائیل و ئەمریکا ببنەوە. لە سەرەتای 
دەیەی هەشــتای زایینی و لە سەردەمی 
ڕەیــگان«،  »ڕۆناڵــد  ســەرۆکایەتیی 
ئەمریــکا و ئیســڕائیل بــۆ یەکەمجــار 
و  سیاســی  ڕێککەوتنــی  کۆمەڵێــک 

نیزامییان واژۆ کرد. 
یەکێــک لــە ڕێککەوتنەکان لــە بواری 

دوو  هــەر  بــوو.  ســیخوڕی  و  زانیــاری 
و مووســاد  ئــەی  ئــای  ســی  دەزگای 

پەیوەندییەکی نزیکیان پێکەوە هەیە. 
بەشــی  ئێــران  ئیتاعاتییەکانــی  دەزگا 
زۆری لە سیخوڕی مرۆیی پێکهاتووە و 
لەڕووی تێکنۆلۆژییەوە لەو ئاستەدا نییە 
کە شــەڕی زانیاریی لەگەڵ ئیســڕائیل 
کــە  ئــەوە  هــەر  بــکات.  ئەمریــکا  و 
بەرپرسێکی گرنگی بەرنامەی ئەتۆمی 
وەکــوو فەخریــزادە بە شــێوەیەک لەالیەن 
ئیســڕائیلەوە )بە گوتەی کاربەدەستانی 
ئێران( دەکوژرێ کە تا ئێستاش بۆ دەزگا 
ئیتاعاتییەکانــی ئێــران ڕوون نەبۆتــەوە 
کــە چلــۆن کــوژرا و کــێ کردەوەکەی 
ئەنجــام دا و چلــۆن کات و شــوێنەکان 
پێشــتر دەستنیشــان کــراون و زانیاریــی 
هاتوچــۆی فەخریــزادە چلــۆن بە دەســت 
ئیســڕائیل گەیشتووە، نیشانەی بەهێزیی 
دەزگای زانیاریی ئیســڕائیل و ئەوپەڕی 
الوازیــی دەزگا زانیارییەکانــی ئێرانــە. 
نیشــانەیەکی دیکــەی الوازیــی دەزگا 
زانیارییەکانــی ئێران لــەوەوە دەردەکەوێ 
کــە لــە نێــو بنکــە ئەتۆمییــەکان لــە 
ڕێگەی دوورەوە تەقینەوە ئەنجام دەدرێ، 
بــێ ئــەوەی دەزگا زانیارییەکانــی ئێران 
کەمتریــن هەســتیان بەو نفــووزە کردبێ. 
لــە بەرامبەردا تا ئێســتا ئێــران نەیتوانیوە 
بچووکترین کاری لەو شێوە بەرامبەر بە 

ئیسڕائیل بکا. 
چونکــە ئێران لە بواری تێکنۆلۆژیاییەوە 
تێکنۆلۆژییانــەش  ئــەو  و  الوازە  زۆر 

کــە لــە چیــن و ڕووســیای وەردەگــرێ، 
لــەو ئاســتەدا نیــن کــە دیــواری ئەمنی 
ئیســڕائیل تێپــەڕ بکــەن، هەروەهــا ئێران 
خــۆی بــۆ ئــەوەی کاری لەو شــێوە بکا 
پێویســتیی بــە سیســتمی ســەتەالیت و 
ئینتێرنێتــە کــە ئەوانیش لــە کۆنتڕۆڵی 
ئەمریــکادان و هەر جــۆرە هاتوچۆیەکی 
زانیاریــی ئەمنی یان هەڕەشــەی ئەمنی 

بە بەرچاوی ئەمریکاوە تێپەڕ دەبێ.

- ئــەو کەڵێنانــەی کــە لــە نێــو 
دەزگا ئەمنــی و ئیتالعاتییەکانــی 
ڕێژیمدا هەیە، هۆکارەکەی بۆ چی 

دەگەرێتەوە؟

دەزگا  نێــو  ئەمنییەکانــی  کەلێنــە 
دوو  دەکــرێ  ئێــران  ئیتاعاتییەکانــی 
هۆکاری هەبێ: یەکەم هۆکار هەروەک 
پێشتر باســم کرد، الوازیی تێکنۆلۆژیی 
ئەمنییــە بــۆ پێشــگرتن لــە درزکردنــی 

زانیاری. 
ئێران کەڵک لەو نەرمئامێر و ڕەقئامێرانە 
وەردەگرێ کە بە ئاسانی لەالیەن ئەمریکا 
و ئیسڕائیلەوە شیاوی دەستپێڕاگەیشتنن. 
یــان  ئەمنــی  بەرپرســی  دوو  کاتێــک 
سیاســیی ئێران پێکــەوە پەیوەندی دەگرن 
یان لە ڕێگەی دوورەوە زانیاریی لە نێوان 
تــۆڕە ســیخوڕییەکانی ئێــران ئاڵوگــۆڕ 
و  کۆمپیوتێــر  لــە  کەڵــک  دەکــرێ، 
تەلەیفوون و ئینتێرنێت وەردەگیرێ کە بە 
ئاســانی لەالیەن ئەمریکا و ئیســڕائیلەوە 

کۆنتڕۆڵ دەکرێن. 
ئەگــەر واڵتێک یــان الیەنێک بیهەوێ  

بــەرەوڕووی  ئەمنییــەوە  ڕووی  لــە 
تێکنۆلۆژیــی ئەمریــکا ببێتــەوە، دەبــێ 
بەهێزتــری  لــەو  ئەمنــی  تێکنۆلــۆژی 

هەبێ.
دووهــەم هــۆکار کێشــە و دووبەرەکیــی 
ناوخۆی دەزگا ئیتاعاتییەکانی ئێرانە. 
زانیاریــی  دەزگای  چەندیــن  ئێــران  لــە 
بــەاڵم دوو دانەیــان ســەرەکین و  هــەن، 
لەگــەڵ یەکتر لە ڕکابەریــدان، ئەوانیش 
و  ســوپا«  ئیتاعاتــی  »ســازمانی 
«وەزارەتــی ئیتاعــات »ـــن. یەکێکیان 
ســەر بە الیەنی دەستڕۆیشــتووی ڕێژیمە 
حکوومەتــی  بــە  ســەر  یەکێکیــان  و 

ڕووحانییە. 
هــەر کامیــان لــە ڕقــی ئەویتــر خەڵکی 
زیاتر دادەمەزرێنێ، ئەوەش وایکردووە کە 
خەڵکانێک تەنیا بۆ بەرژەوەندی پێگەی 
شەخســی و بــۆ تااڵنکردنــی پــارە بچنە 
ناویــان نەک بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندی 

ڕێژیمی ئێران. 

هەروەهــا بەهــۆی کێشــەی ئابووریی لە 
ئێــران بەشــێک لــە کەســانی ســەر بــەو 
دەزگایانە کە لە نێو سوپای پاسدارانیش 
هــەن، گەیشــتوونەتە ئــەو قەناعەتــە کە 
ڕێژیمــی کۆماری ئیســامی زۆر دەوام 
ناهێنێ و پێویستە لە ڕێگایەکەوە خۆیان 

دەرباز بکەن. 
هــەر بۆیــەش بەشــێکیان بــە کۆمەڵێک 
زانیــاری نهێنییــەوە پەیوەندی بــە دەزگا 
ئیســڕائیل  و  ئەمریــکا  زانیارییەکانــی 
و واڵتانــی دژبــەری ئێــران دەکــەن. لــە 
سااڵنی ڕابردوودا ئەو نموونانە ڕوویان لە 

زیادبوون کردووە. 

کــە  ئێــران  ڕێژیمــی  -بەرپرســانی 
بەردەوام لەســەر توانایی ئیتالعاتی و 
ئەمنیەتی دەدوێن، هەتا چەندە لە نێو 
خەڵکدا ئیدعاکانیــان جێگای باوەڕە؟

توانــا ئیتاعاتییەکانی ئێران لە ناوخۆی 
ئێــران و لــە ســەر خەڵکــی ئێــران بەهێزە. 
حکوومەتێکــی  هــەر  پیشــەی  ئــەوەش 
تۆتالیتــەرە کــە هــەوڵ دەدا کۆمەڵــگا 
ئەتۆمیزە بکا، واتە تاکەکانی کۆمەڵگا 
لــە هەر جۆرە بەســتراوەەییەکی حیزبی و 
ڕێکخراوەیــی داماڵــێ تــا بتوانــێ خۆی 
تەیاریان بکا. لەالیەک، بە ترس و تۆقاندن 
فەزایەک دەخوڵقێنێ کە تاک نەوێرێ 
هیچ جووڵەیەک بە دژی دەسەاڵت بکا. 
ڕووی  لــە  دیکــەوە،  الیەکــی  لــە 
شوشــتنەوەی  هەوڵــی  هزرییــەوە 
دەدا. تاکەکانــی کۆمەڵــگا  مێشــکی 
 ئەنجامی ئەو کردەوانەش دروســتبوونی 

دیالن هەردی: 
بەشێک لە کەسانی سەر بە دەزگا ئەمنییەکانی ڕێژیم، گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتە کە ڕێژیمی 
کۆماری ئیسالمی زۆر دەوام ناهێنێ و بۆ دەربازکردنی خۆیان بە کۆمەڵێک زانیاری نهێنییەوە 

پەیوەندی بە دەزگا زانیارییەکانی ئەمریکا و ئیسڕائیل و واڵتانی دژبەری ئێران دەکەن 

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

تاکێکە لە کۆمەڵگادا کە نە مێشــکی 
لە دەســت خۆیدایە نە لەشــی. ئەو دەزگا 
هــەر  لــە  دەدەن  هــەوڵ  ئیتاعاتییانــە 
ماڵێک و هەر شوێنێکی گشتی و هەر 
ناوەندێکــی حکوومەتی و ناحکوومەتی 
ســیخوڕ دابنێــن تــا کۆنتڕۆڵی تــەواوی 
کۆمەڵــگا بگرنــە دەســت. لــە ئاســتی 
ڕێژیــم  بەرپرســانی  ئیدعــای  دەرەوەدا، 
پرســیارەکانی  لــە  و  بنەمایــە  بــێ 
کــرد.  بــاس  هۆکارەکانیــم  پێشووشــدا 
کاری ســیخوڕی و ئیتاعاتی کارێکی 
نهێنییــە و بــە هیچ شــێوەیەک چەندی 
و چۆنیی ئەنجامدانەکەی نادرکێندرێ. 
ئەوەیکە بەرپرســانی ئێران بە ئاشــکرا لە 
میدیاکان باســی ئۆپەراسیۆنی نهێنی و 
ســیخوڕی دەکــەن و زۆر جــار بــە ڤیدیۆ 
کات و شوێن و نەخشەی ئۆپەراسیۆنەکە 
باو دەکەنەوە، خۆی نیشــاندەری ئەوەیە 
کــە لــەو ڕووەوە الوازن و کەموکوڕییــان 
هەیە بۆیە دەیانهەوێ بە پڕوپاگەندە پڕی 
بکەنــەوە و وای پیشــان بدەن کە بەهێزن.

ئەمنیەتییانــە  هێرشــە  ئــەو   -
لــە  ڕەوانــی  کەشــێکی  چ 
دێنێــت؟ پێــک  ئێــران 

کەشــێکی  ئەمنــی  هێرشــێکی  هــەر 
نائەمــن و بــێ متمانەیــی دەخوڵقێنــێ. 
یەکــەم ئەوەیکە ئیدعاکانی بەرپرســانی 
ڕێژیمــی ئێــران دەبێتــە بڵقــی ســەر ئــاو. 
دووهــەم ئەوەیکــە، فەزایەکی نائەمن بۆ 
بەرپرســانی ڕێژیمی ئێــران دەخوڵقێ کە 
وا دەکا کار و کردەوەکانیــان ســنووردار 
بکەنــەوە و مەجالــی‹‹ ماجراجوویی‹‹ و 

ڕیسککردنیان نامێنێ. 
ســێهەم ئەوەیکە هەر بەرپرسێک لەالیەن 
خۆیەوە بە نیسبەت ئەوانیترەوە تووشی بێ 
متمانەیــی دەبێ و خۆیشــی دڵەڕاوکێی 
ئــەوەی هەیــە کە ئەوانیتــر گومانی لێ 

بکەن. 
شــێوەیە  لــەو  هێرشــێکی  هــەر  دوای 
دەزگا  نێــو  کەســی  کۆمەڵێــک 
ئیتاعاتییەکان بێسەروشوێن دەکرێن یان 

بە شێوەی گوماناوی دەکوژرێن. 
زۆر جار هەندێک ناو و وێنەی نەناسراو 
بــاو دەکەنــەوە کــە گوایــە دەســتیان لە 
هێرشــەکە یان درزپێکردنی زانیارییەکان 

هەبووە و هەڵهاتوون. 
زۆرێــک لــەو نــاو و وێنانــەی باویــان 
دەکەنەوە هەر بوونیان نییە، بەڵکوو تەنیا 

بۆ سڕینەوەی ڕووی بابەتەکەیە. 
هــەر جارێکیــش بــاس لــەوە دەکــەن کــە 
بکــەرەکان بــەرەو کوردســتان هەڵهاتــوون 
و لــە ســنوورەکان دەربــاز بوونــە. ئــەوەش 
بــۆ ئەوەیە کــە زەینییەتی دۆســتایەتیی 
کــورد و ئیســڕائیل یــان کــورد و دوژمن 
لە ڕای گشتیدا دروست بکەن و خەڵکی 

کوردستان بخەنە بەرەی دوژمنەوە.



١١ ژمارە ٧٩٧ ، ٢٠ی ئاوریلی ٢٠٢١

هۆ کازیوەی بەیانی هەڵکە شنەبایه ک، 
هەڵۆیەکم لێ ون بووه بیدوزەوه بۆم. 
له کوێیه ئەو هەڵۆیەی به رز به رز، 

دوور دوور ده فڕی؟ نایدۆزمەوه!
له هەوار و زۆزانم بۆ چاو لێکه، 
لەو لوتکه سەخت و به رزانه. 

من نازانم خه مخۆرەکەم له  کوێ وچانی گرتووه. 
چاو ده گێڕم له شاخ  و شار، 

له دوڵ و پیدەشت. 
هه ڵۆیەکەم سەری سپی و چاوی پڕن له هیوا و ڕاز، 

سینگی دەیان داستانی تێدا نوسراوه، 
گەر نەتناسی ناوی داد و ویژدانه، 

پێناسەکەی دەستی پێشمەرگەیه و خاکیپۆش و 
ناسناوەکەی ڕاسانه. 

هەڵوکەی من بابی سەدان بابکوژراوی کوردستانه، 
ماڵەکەی وی خانەی غەریبانه. 

خوشەویستی خەڵکه، سەرمایەکەی. 
بڵێسەی ڕووناکی ڕاسانه، ئاواتەکەی.

بابه هەسته!
بابه هەسته تۆ نەترسای له ئاگر و تەم و دوکەڵ،

وەکوو ئاوی باران دەباری 
فەرقی نه بوو بۆ تۆ ئاسمانی سنور، 

نەدەترسای له تێلبەندی سنور، 
بابه هەسته چۆن دڵت دێت یا خەجەکەی الهیجانی بێ ناز 

بکەی.  
پڵینگه سووره کەی بابه، 

ئارسانه ساواکەت بێ باب بکەی. 

تۆی هەمیشه خاوەن بەڵێن، 
چۆن دەتوانی سروشتی خۆت بگۆڕی. 

تۆ سوێندت خواردبوو بۆ کوردستان، ئامانەتی تۆ بێت ئارسان.
ڕاسان هێشتا تینووی وانەی تۆیه. 

پێنوس بیری تۆی کردووه، 
وشەی جوان ڕازاوەیه، 

ئامادەیه بیهۆنییەوه، 
باسی شەهیدێکی هاوڕێت،

باسی خه می  کوڵبەرێک و دارێکی سووتاوی شاخ و چیروکی 
ماسییەکی ئاو وشکبوی زرێبار و هاواری به ندکراوێکی 

مافخوراو بنوسییەوە. 
 هه ڵۆکەی من پارێزەرێکی خۆبەخشه، 

پێی بڵێ سەدان مافخوراو له بەر دەرگا چاوەڕێنه. 
کات نەماوه  و دواکەوتووه. 

تۆ هەمیشه توندوتۆڵ و کاتشناسی، خێره وا وەدواکەوتووی.
من تۆم دەوێت. 

بیرته گوتت که من مردم هیچم نییه جێی بهێڵم. 
وتم چون، دنیایەک خۆشەویستی، 

سەدان وانەی سەختی ژیان. 
دەیان داستان و حەماسه. سەدان هاوڕێی ڕۆژانی سەخت. 

چاوەکانت جووتیک هیوای گەشن، بۆ ڕێگای تاریک 
لهگەڵمن

ئەندێشەی تۆ پڕه له بیرۆکەی تازه، 
پڕه له ئامانجی گەوره. هەزاران خه ونی تێدایە. 
سۆفیان دەڵێت له کوێیه هەڵۆکەی گەرمێنێ، 

تۆ پێی بڵێ نابێت پەیمانی بشکێنی، 
دەبێت بێتەوه ئامێزی خۆم.

گەالوێژ مێهفەر
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