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حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیــڤ
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هەڵدان و 
دروستبوون و 
پێگەیشتن ...

دیارده ی خۆکوژی 
له  ئێراندا 

ماف

شــه ڕی له بــری، یــان شــه ڕی به وه كاله ت، 
ئه و شــه ڕه یه  كه  كۆماری ئیسالمیی تێیدا 
ڕاهاتووه . له  ســه ره تاكانی هاتنه  سه ركاری 
كــه  پێــی وابــوو بــه  هێــزی ئیدئۆلۆژیكی 
ده توانــێ  ســوپاكه ی  ویالیه تــی فه قیهــی 
لــه  تارانــه وه  تــا كه ربــه ال بیماڵــێ و له وێوه  
ماڵوێرانكــه ری  شــه ڕی  قــودس،  بگه نــه  
له گــه ڵ عێــراق هه ڵگیرســاند، به اڵم دوای 
شكســتی ئابڕووبه رانــه ی كه  خومەینی به  
فڕكردنــی جامــی ژه هر ناوی بــرد، ئیدی 
خۆیان ڕاسته وخۆ ده رگیری شه ڕ نه كردووه  
و فێری ئه وه  بوون كه  هێزی دیكه  دروست 
گۆپــاڵ  و  ملكــه چ  و  نۆكــه ر  و  بكــه ن 
به ده سته كانی دیكه  به خێو بكه ن و بیاننێرنه  

شه ڕ و ئاژاوه گێڕی له  ناوچه كه .
له م پێناوه شدا ته نیا به  گرووپه  شیعه كانه وه  
و  شــیعه   لــه   له ڕاســتیدا  و  نه وه ســتاون 
و  مه ســیحی  تاكــوو  بیگــره   ســوننییه وه  
مافیاییــان  گرووپــی  كۆمۆنیســتیش، 
دروســت كــردووه  و لــه  شــوێنه  جیــاوازه كان 
شــه ڕی خۆیــان به وانه  ده كــه ن. له  لوبنان و 
سووریه وه  بیگره  تاكوو یه مه ن و به حره ین و 

تا عێراق و توركیه  و كوردستانیش.
هه تــاوی  ١٤٠٠ی  بانه مــه ڕی  ١١ی 
گرووپێكــی تونــدڕه وی ســه ر بــه  ڕه وتــی 
جیهــادی، لــه  شــه ودا هێرشــیان برده  ســه ر 
ماڵ و ژیانی خه ڵكی ئاسایی له  مه ریوان 
له  گه ڕه كی دارســێران و دوای زیانی زۆر 
بــه  مــاڵ و دارایی خه ڵك، دوو كه سیشــیان 
به  توندی بریندار كرد و ویستیان دۆخێكی 
پڕ له  دڵه ڕاوكێ و وه حشــه ت له  نێو شــاردا 

دروست بكه ن.
ئه ركــه   به جێگه یاندنــی  دوای 
پێئه ســپێردراوه كه یان و ئه و كه شه  بێزاركه ره ، 
تیرۆریســتانی داعشــی ڕۆیشــتن و دواتــر 
هێــزه  دڕنده كانــی ســوپای پاســدارانیش له  
گه ڕه كــه كان باڵوه یــان پێ كــرا و ئه وه نده ی 
دیكه  ویستیان دۆخه كه  تۆقێنه رتر بكه نه وه .
گــه ر الوێكــی كــورد كــه  بــه  تۆزقاڵێــك 
بۆنی تێكۆشــانی مه ده نی و سیاســیی لێ 
بــێ، وا نیشــان بــدا كه  ڕه نگــی ڕه وتێكی 
شۆڕشــگێڕانه  و نه ته وه یــی هه یــه ، هه موو 
ده زگای داپڵۆسێنه ری كۆماری ئیسالمی 
وه گــه ڕ ده كــه وێ و ده سبه ســه ری ده كــه ن و 
ئه شــكه نجه  ده درێ؛ ئه مــه  جێــی پرســیاره  
كــه  گرووپــی توندئاژۆ و ســه ر بــه  ڕه وتی 
جیهادیــی هاوشــێوه ی ئه لقاعیــده  و داعش 
له  كوردستاندا به  ئاشكرا جموجووڵ ده كه ن 
و لــه  مزگه و تــه  دیــاره كان لــه  زۆر شــاری 
كوردســتان كــۆ ده بنــه وه  و جارنه جارێكیــش 
مانۆڕێكــی هێــز ده ده ن و داموده زگاكانــی 

دیمانەی کوردستان 
 

ده ستێكی دیار

حیزبـــی دێموکـــرات بەشـــداریی لـــە کۆبوونـــەوەی گرووپـــی کوردیـــی »سۆسیالیســـت ئینترناســـیۆنال« کـــرد
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ڕاگەیەنـــدراوی یەکیەتیـــی خوێنـــدکاران بەبۆنـــەی ١٢ی بانەمـــەڕ

گەرمکردنی هەڵبژاردن بە سووتاندنی زەریف

كەریم پەرویزی

ســیناریۆ و گەمــە دزێوەکانی پێش لە 
شــانۆگەریی هەڵبژاردنەکان لە ئێرانی 
ژێــر دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمیدا 
بوونەتــە کۆمەڵێک یاریی دووپاتکراو 
و تەنانەت چەندپاتکراوی لەنێوەڕۆک 
بەتــاڵ کــە بۆ هــەر تاکێکــی خاوەنی 
ئاوەزی نیشتەجێ لە جوغڕافیای ئێران 

ئاشنایە. 
یــان  دوو  هاوکاتکردنــی  لــە  هــەر 
چەنــد هەڵبژاردنــی جیــاوازەوە بگــرە تا 
کەمکردنــەوەی فیلتێــری بەربژێرەکان 
و کەڵــکاوەژوو وەرگرتــن لــە هەســتی 
مەزهەبــی و ناوچەیــی و عەشــیرەتی 
تەمەنــی  کەمکردنــەوەی  و  خەڵــک 
تــا  بگــرە  بەشــداربووانەوە  بەشــداریی 
فایلێکــی  باڵوکردنــەوەی  دەگاتــە 
دەنگی یان نووســراوەیەک کە دەتوانێ 
تەنووری بەناو هەڵبژاردنەکان گەرمتر 

بکات!
لەنــاکاو  و  ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  لــە 
فایلێکــی دەنگیی ســێ کاتژمێری لە 
جــەواد زەریــف بەنــاو وەزیــری دەرەوەی 
کۆماری ئیســالمی بــاڵو کرایەوە کە 
تێیدا باس لە مەیدانداری سپا و بەیتی 
کاردانــەوەی  کــە  دەکات  ڕێبەریــی 
عەلــی خامنەیــی و هەروەهــا جێگــری 
قاســم ســولەیمانی و چەند مۆرەیەکی 
تــۆڕە  بەکاربەرانــی  و  ســپا  تــری 

کۆمەاڵیەتییەکانی لێکەوتەوە! 
فایلێکــی  بانەمــەڕ،  ٥ی  ڕێکەوتــی 
»محەممــەد  وتووێــژی  لــە  دەنگیــی 

دەرەوەی  وەزیــری  زەریــف«  جــەواد 
ڕێژیمــی ئیــران باڵو کرایــەوە کە باس 
لــە سیاســەتی  لــەوە دەکات ڕووســیە 
دەرەوەی ئێرانــدا بــە هاوکاریــی ســپای 

پاسداران ڕۆڵی سەرەکیی هەبووە.
بــاس  دەنگییــەدا  فایلــە  لــەو  ناوبــراو 
لــەوە دەکات کــە ســپای پاســداران و 
تێکدانــی ڕێککەوتنــی  بــۆ  ڕووســیە 
بەرجام هاوکارییان هەبووە و ئامانجیان 
هەوڵــە  تێکشــکانی  لەالیەکــەوە 
دیپلۆماســییەکانی دەوڵەتــی ڕوحانــی 
بــووە و لەالیەکــی تریشــەوە پاراســتنی 
قازانــج و بەرژەوەندییەکانی خۆیان لەم 
دۆخــە شــپرێوە ئابووری و سیاســییەی 

کە ئێستە ئێران هەیەتی.
ئێــران  ڕێژیمــی  دەرەوەی  وەزیــری 
ســەفەری  دەکات،  ئــەوە  ئیدعــای 
»قاســم ســلێمانی« بــۆ ڕووســیە بــە 
ویســتی ڕووســیە و بەبــێ چاوەدێریــی 
وەزارەتــی دەرەوەی ئێــران بــووە، چونکە 
بــە وتەی ناوبــراو ئامانجیان ئــەوە بووە 
دەرەوەی  وەزارەتــی  دەســتکەوتەکانی 

ئێران لە بابەت بەرجام تێک بدەن.
بە وتەی »زەریف« ڕووســیە ئەوپەڕی 
کــە  بــردووە  بــەکار  خــۆی  هەوڵــی 
بەرجــام بــە ئــاکام نــەگات و بەڵگــەی 
بۆ ئەو ئیدعایە ئەوەیە کە ڕووســیە لە 
ڕێوڕەســمی دوای واژۆکردنــی بەرجام 

بەشدار نەبووە.
بــە  ئامــاژەدان  بــە  ناوبــراو 
درێژە لە الپەڕەی ٣دەســتێوەردانەکانی »قاســم سلێمانی« 

قودســی  لقــی  پێشــووی  فەرمانــدەی 
سپای پاســداران وتوویەتی کە بەهۆی 
پێشــووی  فەرمانــدەی  گوشــارەکانی 
لقی قودســی ســپای پاســدران بووە کە 
دیپڵۆماســیی فیــدای مەیدانــی شــەڕ 

کردووە.
زەریف باسی لەوە کردووە کە لە ئێراندا 
جێگــە و پێگــەی کەســانی نیزامــی و 

دیپلۆماتەکان بە پێچەوانەیە.
قســەکانی  بــە  کاردانــەوە  لــە 
لــە  زەریــف‹‹  جــەواد  »محەممــەد 
زۆرێــک  کۆمەاڵیەتییەکانــدا  تــۆڕە 
لــەوە  بــاس  بەرکارهێنــەران  لــە 
فایلــە  ئــەو  باڵوبوونــەوەی  دەکــەن، 
دەنگییــە بەئەنقەســت و لــە بەرەبــەری 
هەڵبژاردنەکان بە مەبەســتی تەبلیغات 
بۆ دوو الیەنی توندئاژۆ و میانەڕەو لە 
پێکهاتەی ڕێژیمی ئیســالمیی ئێراندا 

بووە.
لێرەدا پیویستە بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتری 
ئەم چەکەی ڕێژیم لەمەڕ ڕاکێشــانی 
سەرنجی ڕای گشتی بۆ ڕووداوەکانی 
دواتر کورتە ئاوڕ یان فلەشبەکێک لە 
بەناو هەڵبژاردنەکانی پێشوو بدەینەوە.

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی ٨٨دا فایلی 
دەنگیــی هەندێــک لــە فەرماندەکانی 
بــاڵو  هەڵبــژاردن  بــە  ســەبارەت  ســپا 
کرایــەوە؛ لــە هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی 
٩٢دا فایلی دەنگیی قاڵیباف ئاشــکرا 

بوو؛ 
٩٦دا  ســاڵی  هەڵبژاردنەکانــی  لــە 

فایلێکــی دەنگیــی ئاخوند مونتەزێری 
بــە  ئەمجــارەش  کرایــەوە؛  بــاڵو 
باڵوکردنــەوەی فایلــی دەنگیی زەریف 
لــە بەرەبەری هەڵبژاردنــەکان جارێکی 
تر هەمان ســیناریۆ جێبەجێ دەکرێتەوە 
تاکــوو خەڵــک ئــەو هەســتەی لــەال 
درووســت ببــێ کــە جیاوازییــەک لــە 
نێــوان الیەنەکانــی بناژۆخــواز و بەنــاو 

ڕێفۆرمیست، بوونی هەیە!
جیــاواز لەم الیەنە کــە وەک ئاماژەی 
ڕووداوەکانــی  بــە  پێوەندیــدارە  پێکــرا 
ئاینــدەی نیزیکــی ئێرانــەوە، مژارێکی 
ناکــرێ  کــە  هەیــە  بوونــی  تریــش 
لەبەرچــاو نەگیــرێ؛ ئەویــش بریتییــە 
لــەو ڕاســتییەی کــە لــە بنەڕەتــدا لــە 
کۆمــاری  سیســتمی  چوارچێــوەی 
ئیســالمیدا هیچ پێگەیەک بۆ کاری 
دیپلۆماســی بەبێ ئیزنــی وەلی فەقیه 
بوونــی نییە؛ نــەک هەر بۆ کاروباری 
دیپلۆماســی بەڵکوو بــۆ هەر کارێکی 
دیکــەی حکومەتــی و دەوڵەتــی ئــەوە 
ڕێبــەرە کــە دەبــێ قســەی کۆتایــی 

بکات. 
وەک دەڵێــن لــە کۆمــاری ئیســالمیدا 
ڕێبــەر بــە مانــای  تەنیــا پســپۆڕ لــە 
هەمــوو بوار و بیاڤەکاندا هەوڵ دەدات 
ڕێــکار و ڕێــڕەوە جێگەی پەســندەکان 

دیاری بکات. 
ئەو لە چاوپێکەوتن لەگەڵ خوێندکاران 
لــە  زانســت،  شــارەزایەکی  وەک 
چاوپێکەوتــن لەگــەڵ پزیشــکان وەک 

پزیشــکێکی شــارەزا، لە دیــدار لەگەل 
مامۆســتایان و فەرهەنگییەکان وەک 
کاروبــاری  پســپۆڕێکی  و  مامۆســتا 
و  ئــەدەب  بیاڤــی  لــە  فەرهەنگــی، 
زانســتە ئەدەبییەکان وەک ئەدیبێک، 
و  دەوڵــەت  لەگــەڵ  لــە چاوپێکەوتــن 
وەزیرەکان وەک پسپۆڕێکی کاروباری 
ئیجرایــی حکومەت، لــە دیدار لەگەڵ 
نوێنەرانی مەجلیس وەک مافناسێک، 
لــە چاوپێکەوتنی لەگەڵ نیزامییەکان 
وەک کارناســیکی بواری سەربازی و 
لە دیــدار لەگەڵ هێــزە ئەمنیەتییەکان 
وەک شــارەزایەکی بــواری ئەمنیــەت 
دەدوێ و ڕێکارەکانیــان بۆ دەسنیشــان 

دەکات.
بڵێیــن  دەتوانیــن  بەگشــتی  کەواتــە 
باڵوبوونــەوەی فایلــی دەنگیــی زەریف 
لــە دوو ڕەهەنــدی ســەرەکییەوە لێــک 
دەدرێتــەوە: یەکــەم ســەلماندنەوەی ئەو 
ڕاســتییەی کــە لــە چارتی ســازمانی 
پۆســت  هیــچ  ئیســالمیدا  کۆمــاری 
و پێگەیــەک بەبــێ ئیــزن و بڕیــاری 
شەخســی یەکــەم نــە دادەنرێــت و نــە 
ئەوەیکــە  و  دەرببڕێــت  ڕا  دەتوانــێ 
تەنیــا  وتــی  خاتەمــی  وەک  هەیــە 
تەداروکچییە و دووهەم ئەمەش فێڵ و 
گزەیەکی تری ڕێژیمە بۆ خۆشکردنی 
تەنــووری هەڵبژاردنەکانــی داهاتــووی 
ســەرکۆماری و شــۆرای شارودێ کە 
لــەم نێوانــەدا کەســانێکی وەک جەواد 

زەریف دەبێ بسووتێندرێن.
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ڕاگەیەندراوی 
ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی 

کوردســـتانی ئێـــران
 بەبۆنـــەی ١ی مـــەی 
ڕۆژی جیهانیـــی کرێـــکار

لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات
ســـەردانی »باباعەلـــی مێهرپـــەروەر«ی کـــرد

ڕاگەیەنـــدراوی یەکیەتیـــی خوێنـــدکاران بەبۆنـــەی ١٢ی بانەمـــەڕ

پەیامـــی پرســـە و سەرەخۆشـــیی حیزبـــی دێموکـــرات 
بـــۆ مەکتەبـــی سیاســـیی پارتـــی کرێـــکاران و ڕەنجدەرانـــی کوردســـتان 

پەیامـــی سەرەخۆشـــیی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات 
بەنیســـبەت کۆچـــی دوایـــی کاک »فەیـــاز ئەکمـــەن«

خەڵکی تێکۆشەری ئێران!
جەماوەری شۆڕشگێری کوردستان!

زەحمەتکێشــانی  و  کرێــکاران 
ستەملێکراو!

هــەر بــەو جــۆرەی کــە ئــاگادارن ١ی 
لــە  کرێــکار  جیهانیــی  ڕۆژی  مــەی 
هەمــوو واڵتانی جیهان بە ڕێکخســتنی 
بــە  گــەورە  ڕێپێوانــی  و  میتینــگ 
لەگــەڵ چینــی  مەبەســتی هاوپشــتی 
کرێــکار و زەحمەتکێشــی سەرانســەری 
جیهان جێژن دەگیرێت و یاد دەکرێتەوە.

لــە  ئەمســاڵیش وەک ســاڵی ڕابــردوو 
بارودۆخێکدا ١ی مانگی مەی ڕۆژی 
جیهانیــی کرێــکار پیــرۆز دەکرێــت کە 
پەتــای عالەمگیــری کۆرۆنــا جیهانی 
و  کارخانــە  داخرانــی  بــە  و  تەنیــوە 
کارگــە و شــوێنی کارەکان زیاتــر لــە 
و  کرێــکار  چینــی  چینێــک  هەمــوو 
زەحمەتکێــش و هەژاری کۆمەڵگان کە 
کەوتووەتــە تەنگانــەوە و لەژێر فشــاری 
تاقەتپڕووکێنــی مانــەوە لەژێر ســێبەری 
لــە  ناچــارن  کۆرۆنــا  مەترســیداری 

شوێنەکانی کار ئامادە بن.
دیــارە لــە کــەس شــاراوە نییــە کــە لــە 
واڵتانی پێشــکەوتوو تــا ڕادەیەکی زۆر 
زەرەر و زیانەکانــی کــە بەر کرێکاران و 
چیــن و توێــژە جیاجیاکانــی کۆمەڵگا 
کەوتــوون قەرەبــوو کراوەتــەوە بــەاڵم بەو 
حاڵەشەوە گوشارێکی بەرچاو کەوتووەتە 
ســەر ژیانی بەشەر و لە ڕاستیدا هاتنی 
ئــەم پەتایــە )کۆویــد ١٩( نــەک تەنیا 
زەرەری گیانیی زیاتری لە بەشی فەقیر 
و دەستکورتی کۆمەڵگای جیهانی داوە 
بەڵکــوو بووەتە هۆی ئەوەی کە تا دێت 
فشــاری ماڵیــی زیاتریش هــەر بکەوێتە 
سەر ئەم تەبەقە زوڵم لێکراوەی جیهان.

کۆمــاری  دەســەاڵتی  ژێــر  ئێرانــی 
ئیســالمی لــەم پەتایــە و لــەم بارودۆخە 
تەنانــەت  و  نەبــووە  بێبــەش  جیهانییــە 
کــە  بڵێیــن  دڵنیاییــەوە  بــە  دەتوانیــن 
دۆخــی ئێــران لــە زۆربــەی هــەرەزۆری 
واڵتانی جیهان خراپترە. دەســەاڵتدارانی 
کۆمــاری ئیســالمی هەر لە ســەرەتای 
ناکارەمەیــی  بــە  پەتایــە  ئــەم  هاتنــی 
لەڕادەبــەدەری خۆیــان و بــە لەبەرچــاو 
نەگرتنــی نیگەرانییە جیهانییەکان و لە 
کاتێکــدا هەموو دنیا دەرگاکانی خۆی 
لەســەر واڵتی چین داخست، درێژەی بە 
هاتوچۆکانی شیرکەتی »ماهان ئەیر« 
دا و بــووە هــۆکاری ســەرەکیی هاتن و 
پەرەســەندنی ئــەو ویرووســە لــە ئێــران. 
دواتریش بە درۆ و دەلەسە کە کردەوەی 
هەمیشــەییەتی ئامــاری تووشــبووان و 
گیانلەدەستداوانی شاردەوە و تا ئێستاش 
ئەم سیاسەتە هەر بەردەوامە. لە الیەکی 
ترەوە  زۆربەی واڵتانی دنیا بە کوتانی 
واکسەن بە شێوەیەکی بەرباڵو خەریکی 
واکســینەکردنی خەڵکــی خۆیانن بەاڵم 
لەبــەر  ئیســالمی  کۆمــاری  ڕێبــەری 
ئامریکایــی  دژە  ڕواڵەتــی  ڕاگرتنــی 
خــۆی بڕیاری نابەرپرســانەی قەدەغەی 
هاوردەکردنــی واکســەنی ئامریکایی و 
ئینگلیسیی دەر کردووە کە لە ڕاستیدا 
ئەمە دەکرێت وەک نەسڵکوژی چاوی 
لێ بکرێی و جەنایەت بە دژی خەڵکی 
ئێران دێتە ئەژمار. ئەم گوشارانەی ئەو 
دواییانە تەنیا یەکێک لە هۆکارەکانی 
بارودۆخــی خراپــی ئێســتای کرێکاران، 
و  هــەژار  و  فەقیــر  زەحمەتکێشــان، 
بەگشــتی خەڵکــی ئێرانــە. کرێکاران و 
زەحمەتکێشــان لــە ســەرەتاییترین مافی 
خۆیان کە خۆ ڕێکخســتن لە ڕێکخراوە 
لەگــەڵ  بێبەشــن.  بێــت  ســێنفییەکان 
هەڵســووڕاوانی کرێــکاری بــە توندترین 
شێوازی مومکین هەڵسوکەوت دەکرێت 
و بــە تاوانــی جۆراوجــۆر دەسبەســەریان 

بەڕێــز: مەکتەبــی ســـــــــــــــیاسیی پارتی 
کرێکاران و ڕەنجدەرانی کوردستان

 وێڕای ساڵوێکی شۆڕشگێڕانە
زۆرەوە  کەســەرێکی  و  داخ  بــە   
هەواڵــی کۆچــی دوایــی هــــــــــــــــــەڤاڵ 
ڕەســووڵ«  عومــەر  »ڕەســــــــــــــووڵ 

»مســتەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کــــــــــــــــــوردستانی 
دوایــی  کۆچــی  بەنیســبەت  ئێــران 
ئەکمەن«جێگــری  »فەیــاز  کاک 
ئازادیــی  پارتــی  ســــــــــــــــــەرۆکی 
کوردســتان پەیامێکــی هاوخەمی بۆ ئەو 

حیزبە نارد.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

ناســـــــــــــــراو بــە »ڕەســووڵ قەاڵزەیــی« 
ئەندامی ئەنجومەنی ســــــــــــەرکردایەتیی 
پەتــای  بــە  تێکۆشــەرەکەتانمان  حیزبــە 

کورونا پێ گەیشت.
 بــەو بۆنــەوە بــە نــاوی ڕێبەریــی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێرانەوە هاودەردی 

»مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران 
وێڕای شــاندێكی یاوەری، بە مەبەستی 
سەرەخۆشی و هاوخەمی دەربڕین لەگەڵ 
ســەردانی  مێهرپــەروەر«  »باباعەلــی 
دووشــەممە  ڕۆژی  كــرد.  ناوبــراوی 
ڕێکەوتــی ٣٠ی خاکەلێــوە »مســتەفا 
هیجــری« لێپرســراوی گشــتیی حیزبی 
دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران وێــڕای 
مەبەســتی  بــە  یــاوەری،  شــاندێكی 
دەربڕیــن  هاوخەمــی  و  سەرەخۆشــی 
لەگــەڵ »باباعەلی مێهرپەروەر« كە لە 
دەرەوەی واڵتــەوە هاتووەته وه  كوردســتان، 

سەردانی بەڕێزیانی كرد.
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات 
كاک  نــاوادەی  كۆچــی  بەبۆنــەی 
»ســەالح« كــوڕی »باباعەلــی« كــە 
ماوەیەک لەمەوبەر بەهۆی نەخۆشــیی 
دابــوو،  لەدەســت  گیانــی  كورۆنــاوە 
بەداخبوونــی خۆی و حیزبی دێموكراتی 
بــە ناوبــراو ڕاگەیانــد: »كاک ســەالح 

مێهرپەروەر، جیا لەوەی كە كوڕی كاک 
باباعەلی بوو، لە هەمان كاتدا بۆ خۆشی 
تێكۆشــەرێكی دیــار و كەســایەتییەكی 
جێــگای ڕێــزی نیشــتمانپەروەران بــوو و 
لەدەســتدانی بــۆ هەموومان خەســارێكی 

هێمــای  بانەمــەڕ  ١٢ی 
خەباتی چەک و پێنووسی 

کوردە
کــە  پێــش  ســاڵ   ٥٤
ســەرەڕۆی  دەســەاڵتی 
خەیاڵــی  بــە  پاشــایەتیی 
خــۆی لەوپــەڕی دەســەاڵت 
و بەهێزیــدا بــوو و نازنــاوی 
ناوچەکــەی  ژاندارمــی 
لــە  بەخشــیبوو،  خــۆ  بــە 
کوردســتان  شــاخەکانی 
لەالیەن خەباتگێڕانی کورد 
وە  پووشــاڵییە  ئیدعــا  ئــەو 
مــاوەی  و  کەوتــەوە  درۆ 
خەباتێکــی  مانــگ   ١٨
چەکداریــی ڕزگاریخوازانە 

و مافخوازانــە بــەردەوام بــوو. ئــەم خەباتە 
کە لە مێژوودا بە خەباتی ٤٧ـ٤٦ ناسراوە 
لەالیەن کۆمەڵێک کادر و پێشــمەرگەی 
تێکۆشــەری حیزبی دێموکراتەوە ســەری 
ئیســماعیل  بوونــی شــەهید  هەڵــدا کــە 
خوێندکارێــک  وەکــوو  شــەریف زادە 
تایبەتمەندییەکــی  خەباتــەدا  لــەم 
سەرنجڕاکێشــی بەم قۆناغــە لە مێژووی 

خەباتی گەلەکەمان بەخشی.
خەباتــی  لــە  قۆناغــەی  لــەم  ڕاســتە 
نەتەوەکەمــان کەســانێکی دیکــە وەکــوو 
مــەال ئەحمەد شەڵماشــی ناســراو بە مەال 
و  موعینــی  عەبدوڵــاڵ  شــەهید  ئــاوارە، 
کەســانێکی دیکــه بەشــدار بــوون و لــەم 
ڕێگایــەدا گیانــی پاکــی خۆیــان فیــدا 
کرد، بەاڵم ڕۆڵ و بەشــداریی کەســێکی 
وەکوو شــەهید ئیسماعیل شــەریفزادە کە 

ناخۆش بوو«. 
وێــڕای  مێهرپــەروەر«  »باباعەلــی 
دەربرینی دڵخۆشــی و سپاسگوزاری لەو 
ســەردانەی لێپرسراوی گشتیی حیزب و 
شاندی هاوڕێی، لە هەمان كاتدا ئەویش 

»لوقمــان  كاک  دوایــی  كۆچــی  بــۆ 
حیــزب  ڕێبەریــی  ئەندامــی  مێهفــەر« 
لــە  سەرەخۆشــیی  كورۆنــاوە،  بەهــۆی 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکرات 

كرد.

دەکەن و سزای شەالقیان بۆ دەبڕنەوە.
بەرپرســانی  لەڕادەبــەدەری  گەندەڵیــی 
کۆماری ئیســالمی، سیاســەتی هەڵە و 
نابەجێی ئابووری و لە هەموو گرینگتر 
سیاســەتی نابەرپرســانەی دەرەکی چ لە 
ئاستی ناوچەیی و چ لە ئاستی جیهانی 
وای کردووە کە ڕادەی بێکاری، گرانی 
و هەاڵوســانی هەوسارپساو و بە گشتی 
داڕمانــی ژێرخانــی ئابووریی ئەم واڵتە 
هیچ ســنوورێک نەناسێت. ناوەندەکانی 
کار و بەرهەمهێنــان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 
دادەخرێــن و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ خەڵکی 
زیاترن کە لە کارەکانیان بێکار دەکرێن 
کەمتریــن  ئیســالمیش  کۆمــاری  و 
و  ژیــان  ئاســت  لــە  بەرپرســایەتییەک 

بژێویی خەڵک وە ئەستۆ ناگرێت.
و  کرێــکاران  نالەبــارە  بارودۆخــە  ئــەم 
مامۆستایان و بازنشستەکان و بەگشتی 
هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمــاری 
هیــچ  و  هێنــاوە  وەزاڵــە  ئیســالمیی 
ڕێگەیــان جیــا لە دەربڕینــی ناڕەزایەتی 
لەالیــەن  ئەویــش  کــە  نەماوەتــەوە  بــۆ 
ئیســالمییەوە  کۆمــاری  بەرپرســانی 
قەبــووڵ ناکرێــت و بــە توندترین شــێواز 
سەرکوت دەکرێت و هەموو دەرەتانێکیان 
لە خەڵــک ســەندووەتەوە. پارێزگاکانی 
ئامــارە  بەپێــی  ئێــران  کوردســتانی 
فەرمییەکانــی دەزگاکانــی کۆمــاری 
بارودۆخــدان  خراپتریــن  لــە  ئیســالمی 
و بێــکاری و هەاڵوســان لــە بەرزتریــن 
لــە ســەرەتای  ئاســتی خۆیدایــە. هــەر 
هاتنە ســەر کاری کۆماری ئیســالمی 
هیــچ ســەرمایەگوزارییەکی بنەڕەتی و 
پیشــەیی لــە کوردســتان نەکــراوە و بــە 
هــەوڵ دراوە کــە کوردســتان  تــەواوی 
نەبێتــە بەشــێکی پیشــەیی و هەمیشــە 
بەســەر  بــووە  زاڵ  ئەمنــی  نیگەرانــی 
مەســڵەحەت و ژیــان و بژێویــی خەڵکی 
نالەبــاری  بارودۆخــی  کوردســتاندا. 
خەڵکی کوردســتان و نەبوونی کارخانە 
نەبوونــی  بەگشــتی  و  کارگــەکان  و 
کار بووەتــە هۆکارێــک کــە خەڵکــی 
دابینکردنــی  بــۆ  بێدەرەتــان  و  هــەژار 
نانــی ڕۆژانــەی بنەماڵەیــان ڕوو بکەنە 
لەوانــە  کــە  تاقەتپڕووکێنــەکان،  کارە 
دەکرێــت ئاماژە بــە کۆڵبەری بکرێت و 
ســەرەڕای ئەوەش ڕۆژ نییە کە هەواڵی 
چەنــد  یــان  کۆڵبــەر  گیانلەدەســتدانی 
کۆڵبەرێــک بــە تەقــەی ڕاســتەوخۆی 
هێــزە ئەمنی و نیزامییەکانی کۆماری 
ناوەنــدی  نەبیســتینەوە.  ئیســالمی 
کوردســتانی  حیزبەکانــی  هاوکاریــی 
ئێــران وێــڕای پشــتیوانی لــە کرێکاران، 
مامۆســتایان،  زەحمەتکێشــان، 
بازنشســتگان و ژنان و بەگشتی هەموو 
چین و توێژە بەشخوراوەکانی کوردستان 
و ئێــران بۆ وەدەســتهێنانی ســەرەتاییترین 
لەســەر  جەخــت  خۆیــان،  مافەکانــی 
ئــەم بابەتــە دەکاتــەوە کــە مەســەلەی 
و  کرێــکاران  مافــی  وەدیهاتنــی 
زەحمەتکێشان و بەشخوراوانی کوردستان 
هاوتەریبــە لەگــەڵ مەســەلەی میللیی 
نەتــەوەی کــورد و هیچیــان لــە یــەک 
جیــا ناکرێتــەوە. پێکهێنانــی کیانێکــی 
ئێرانێکــی  چوارچێــوەی  لــە  کــوردی 
دێموکــرات، ســێکۆالر و فێدراڵــدا کــە 
ناوەنــدی هــاوکاری خەباتــی بۆ دەکات 
تێیــدا مافی چیــن و توێژە جیــاوازەکان 
و بــە تایبــەت کرێکاران پارێــزراو بێت و 
کــوردی  ئەولەوییەتــی حکوومەتێکــی 

دەبێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران
١ی مەی ٢٠٢١

١١ی بانەمەڕی ١٤٠٠

تکنیکــی  پۆلــی  بەشــی  خوێنــدکاری 
تینێکــی  و  گــڕ  بــوو،  تــاران  زانکــۆی 

تایبەتی بەم خەباتە بەخشی.
ئەم ڕۆڵ و گرنگییەی شەهید ئیسماعیل 
خوێندکارانــی  لەالیــەن  شــەریفزادە 
دێموکراتــەوە لە ســاڵی ١٣٨٣ی هەتاوی 
بەرز نرخێندرا و وەکوو ئەمەگناســییەک 
شــەهید  بەتایبــەت  شــەهیدانە  ئــەو  بــۆ 
١٢ی  ڕۆژی  شــەریفزادە  ئیســماعیل 
شــەهیدبوونی  ڕۆژی  کــە  بانەمــەڕ، 
ئیسماعیل شــەریف زادە بوو وەکوو ڕۆژی 

خوێندکاری کورد دیاری کرا.
و  نەتەوەخــوازی  خەباتــی  ڕاســتە 
قۆناغــە  لــە  کــورد  ڕزگاریخوازانــەی 
دەســتی  لەســەر  مێــژوو  گرینگەکانــی 
ســەرجەم ڕۆڵــە بەئەمەگەکانــی کــورددا 
ئەنجام دراوە، بەاڵم هیچ کاتێک خەباتی 
کــورد لــە هەبوونــی توێژی خوێنــدەوار و 

ڕووناکبیرانی ســەردەم بەتاڵ نەبووە و ئەم 
کەســانە لە زۆربەی شۆڕشــەکاندا ڕۆڵی 
پێشــەنگایەتییان گێــڕاوە و ئااڵهەڵگــری 
خەباتــی نــوێ و ســەردەمیانە بــوون، کــە 
دەکرێت ئاماژە بە ڕۆڵی شــەهید پێشــەوا 
ڕووناکبیــری  وەکــوو  محەممــەد  قــازی 
ئیســماعیل  شــەهید  خــۆی،  ســەردەمی 
دوکتــور  ڕێبــەر  شــەهیدی  شــەریف زادە، 
و  شــەرەفکەندی  دوکتــور  قاســملوو، 
ســەدان خوێندەڤــان و ڕووناکبیــری دیکــە 
لــە ڕێزەکانــی شۆڕشــی ڕزگاریخوازانــە 
بــە  پشتئەســتوور  ناســیۆنالیزمانەی  و 
لــە  بوونیــان  بکرێــت، کــە  دێموکراســی 
کوردایەتییەکــی  هەوێنــی  شۆڕشــدا 

عەقاڵنی و ئاوەزمەند بووە.
توێــژی  بــە  کــە  خوێنــدکار  توێــژی 
ڕەخنەگر و پرسیارخولقێنی کۆمەڵگاکان 
دەناســرێن، لــە کۆمەڵــگای کوردیــدا بــە 

کەشــوهەوایەکی  هــۆی 
سیاسیی تایبەت و بەستێنی 
ئازادیخوازیی کوردستان لە 
کۆمەڵگایــەک  هەمــوو 
کــە  خۆیــان  ڕۆڵــی  زیاتــر 
و  ڕەخنەگرتــن  هەمــان 
گۆڕانخوازییــە دەگێڕن و لە 
هــەر خەبــات و شۆڕشــێکدا 
دڵنیاییــەوە  بــە  هەبــن 
و  ئاوەزمەنــد  خەباتێکــی 
ســەردەمیانە وێنــا دەکرێــن، 
بۆیە هەنووکە کە کۆمەڵگا 
دەســتی  بــە  کوردســتان 
دەناڵێنێــت،  داگیرکەرانــەوە 
ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو 
خوێنــدکار، خوێندەڤــان و مامۆســتایەکە 
کوردســتان  داگیرکەرانــی  بــە  دژی 
کۆنەپەرەســتی  ڕێژیمــی  بەتایبــەت 
ئاخوندیی ئێران ڕاوەستنەوە و بە پشتیوانی 
لە خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد 
زیاتــر لــە هەمیشــە پاڵنــەر و تەواوکەری 

ڕەوتی مافخوازیی نەتەوەی کورد بن.
سەرکەوێت خەباتی ڕەوای کورد

بەرز و پیرۆز بێت یادی شەهیدان ڕێگای 
ڕزگاریی کورد و کوردستان.

کــورد  خوێنــدکاری  شــەهیدانی  یــادی 
پیرۆز بێت

بڕووخێــت کۆشــکی ســتەم و زۆرداریــی 
داگیرکەرانی کوردستان

یەکیەتیی خوێندکارانی دێموکراتی 
کوردستان

١٢ی بانەمەڕی ٢7٢١ی کوردی

و ســـــــــــــــەرەخۆشیی خۆمــان بــە ئێــوەی 
خۆشــــــــــــــــەویست و هەمــوو هەڤااڵنــی 
پارتەکەتان و بنەماڵەی نیشــتمانپەروەری 
مامۆستا ڕەسووڵ قەاڵزەیی ڕادەگەیەنین 
ڕۆڵــە  ئــەم  پرســەی  بەشـــــــــــــداری  و 

تێکۆشەرەی گەلەکەمانین.

ســاڵو لــە گیانــی پاکــی مامـــــــــــــۆستا 
ڕەسووڵ قەاڵزەیی

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
دەزگای پێوەندییە گشتییەکان

بەڕێــز /  كاک مســتەفا ئۆزچەلیــک 
ئازادیــی  پارتــی  گشــتیی  ســەرۆكی 

)PAK( كوردستان

بــە بیســتنی هەواڵی كۆچــی دوایی كاك 
ســەرۆكی  جێگــری  ئەكمــەن«  »فەیــاز 
گشــتیی پارتــە تێكۆشــەرەكەتان، دڵگران 

بووین.

 بــەو بۆنەیــەوە لەالیەن خۆم و ڕێبەرایەتی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێرانەوە، 
ســەرجەم  و  بەرێزتــان  لــە  سەرەخۆشــی 
و  دەكەیــن  پارتەكەتــان  تێكۆشــەرانی 

هاوبەشی خەمتانین. 
دڵنیایــن بــە بەردەوامیتان لە تێكۆشــان بۆ 
وەدیهێنانی مافی نەتەوەیی كورد، ڕۆحی 
كاک فەیاز و هەموو گیانبەختكردووانی 

دۆزی كوردستان شاد دەكەن.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١5ی بانەمەڕی ١٤٠٠ی هەتاوی
5ی مەی ٢٠٢١ی زایینی
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لــێ  چاویــان  ئیســالمیش  كۆمــاری 
ده نووقێنن!

له كاتێكدا كه  كه ســانی ئاســتی سه ره وه ی 
لــه   دوورودرێــژە  ســااڵنێكی  ئه لقاعیــده  
ئێــران ده ژیــن و كه ســه  به ناوبانگه كانیــان 
لــه  تــاران له الیه ن ئامریكا و ئیســراییله وه  
ده كوژرێــن، ئیــدی وه اڵمــی پرســیاره كان 
ڕوون ده بێتــه وه  كــه  ئــه م كه ســانه  به  ناو و 
ســیمای توندئاژۆیــی ئیســالمییه وه  بۆیه  
ڕێــك خــراون تاكوو شــه ڕی نیابه تی، یان 

له بری بۆ سوپای پاسداران بكه ن!
ڕه نگه  ئه و پرسیاره    بكرێ كه  خۆ سوپای 
پاســداران و ده زگای ئیتالعــات و ده یــان 
ئیداره ی  داپڵۆســێنه ر هه یه  له  كوردســتان 
كــه  هه موویان له  چوارچێوه ی سیســتمی 
ئیســالمیدا  كۆمــاری  ســه ركوتكه ریی 
كار ده كــه ن و نه تــه وه ی كــورد ســه ركوت 
ده كــه ن، ئیدی ئــه م گرووپانه ی بۆچییه ؟ 
یــان بــه  واتایه كیتــر كاتێــك كــه  خــودی 
شــه ڕی  فه قیهــی  ویالیه تــی  ده زگای 
ڕاســته وخۆی دژی كــورد ده كا، ئیــدی 
چ پێویســتییه كی بــه  شــه ڕی له بــری و 
به وه كاله تــی هه یــه ؟ وه اڵمه كــه  له وه دایــه  
نــه ك  ســه ركوتكارییه وه   هه مــوو  بــه   كــه  
ڕێژیــم نه یتوانیــوه  ڕه وتــی شۆڕشــگێڕی 
و نه ته وه یــی لــه  كوردســتان الواز بــكات، 
به ڵكوو ئێســتا له  ده یه كانی ڕابردوو زیاتر 
كۆمه ڵــگای كوردســتان بــه ره و شوناســی 
نه ته وه یی و خه باتی مافخوازانه  ده كشــێ 
و كۆمــاری ئیســالمی ده یهه وێ گه رای 
زۆڵــه ك لــه  كۆمه ڵگادا بچێنێ تاكوو هێز 
و پوتانســییەله كان به الڕێــدا ببــا و هێزی 
گۆپاڵبه ده ستی بێمێشكی هه بێ كه  شه ڕ 
له گــه ڵ بیری نه ته وه یــی و ئازادیخوازیی 
بۆی بكا. ئه و هه رێزه  تاڵه ی توندئاژۆیی 

و تیرۆریستی ده بێ ده رمانڕێژ بكرێ.

درێژەی پەیڤ

وێبنارێـــک بـــۆ ڕێزگرتـــن 
لـــە شـــەهید »لوقمـــان مێهفـــەر« بەڕێـــوە چـــوو

حیزبـــی دێموکـــرات بەشـــداریی لـــە 
کۆبوونـــەوەی گرووپـــی کوردیی 

»سۆسیالیســـت ئینترناســـیۆنال« کـــرد

پارێزگاکانـــی کوردســـتان بـــەردەوام 
پلـــەداری نرخـــی بێکاریـــن

بـــۆ پشـــتیوانی لـــە حیزبـــی دێموکـــرات چاالکیـــی تەبلیغـــی بەڕێـــوە چـــوو

بەبۆنـــەی ڕۆژی خوێنـــدکاری کـــورد چاالکیـــی تەبلیغیـــی بەڕێـــوە چـــوو

هەروەهــا  و  »لەیــالخ«  ناوچــەی  لــە 
شــارەکانی »دێــوالن و قــوروە« ســەر بــە 
شــاری ســنە، بــۆ پشــتیوانی لــە حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێران چاالکیی 

تەبلیغی بەڕێوە چوو.
شــار  پێشــمەرگەکانی  لــەو چاالکییــەدا 
لۆگۆی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێرانیــان لــە دەرگای پایــگای بەســیجی 
لــە  هەروەهــا  هەڵواســیوە.   »میقــداد« 
شــارەکانی پیرانشار و سەردەشت ئەندامان 
دێموکراتــی  حیزبــی  الیەنگرانــی  و 
کوردســتانی ئێــران چاالکیــی تەبلیغییان 
پیرانشــار  شــاری  لــە  بــردووە.  بەڕێــوە 
تێکۆشەرانی دێموکرات لە ناوچەی الجان 
چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێــوە بردووە و بە 
نووســینی دروشــمی تایبــەت پشــتیوانیان 
لــە حیزبی دێموکــرات کــردووە. هاوکات 
ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری سەردەشت 
لــە وروودیی شــار ئــااڵ و ئارمــی حیزبی 
دێموکراتیــان هەڵکــردووە و بووەتــە هــۆی 
تــرەوە  لەالیەکــی  خەڵــک.  خۆشــحاڵیی 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردستانی ئێران لە گوندی »گەرگوولی 
ســەرێ« سەر بە شاری »پیرانشار«، بۆ 
پشــتیوانی لــە حیزبــی دێموکــرات ئااڵی 

بــە  خاکەلێــوە  ٢٨ی  شــەممە  ڕۆژی 
مەبەستی رێزگرتن لە ژیان و تێکۆشانی 
شــەهید لوقمان مێهفەر ئەندامی ناوەندی 
سیاســی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران لــە الیــەن ڕێکخســتنی گشــتیی 
دەرەوەی واڵت و بە بەشــداری مامۆســتا 
حەســەن شیوەســەڵی ئەندامــی ناوەنــدی 
سیاســی، ئیبراهیــم الجانــی هــاوڕێ و 
هاوســەنگەری دێرینــی شــەهید لوقمــان 
ئەندامــی  رۆیینتــن  ئەلبــورز  مێهفــەر، 
ناوەنــدی سیاســی، قــادر مێهفەر کوڕی 
تاهیــر  و  مێهفــەر  لوقمــان  شــەهید 
مەحموودی ئەندامی دەستەی کارگێڕی 

وێبینارێکی تایبەت بەڕێوەچوو.
ســروودی  بــە  وێبینــارە  ئــەو  ســەرەتای 
نەتەوەیی »ئەێ ڕەقیب« دەستی پێکرد 
و دواتــر چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکی شــەهیدانی 

کورد و کوردستان ڕاگیرا.
لەســەرەتای  شیوەســەڵی  مامۆســتا 
بــەوردی  بەرنامەکــەدا قســەی کــرد و 
لوقمــان  شــەهید  بــەرزی  کەســایەتی 
مێهفــەری لــە چەنــد الوە شــی کــردەوە. 
ناوبراو لە بەشــی یەکەمی قســەکانی دا 
وتی:« هەرچەند هاوڕێ مێهفەڕ وەکوو 
جەســتە لــە نــاو ئێمــەدا نەمــاوە، بەڵکوو 
وەکوو تیشــکێکی بەهێــزی مەعنەوەی، 
بەریــن،  تیشــکێکی  تەجەللــی  وەکــوو 
وەکــوو جەوهــەری رۆحێکــی تــازە ژیاوە 
ئاگاهانــە و هوشــیارانە و بێــدار لــە نــاو 
ئێمــە حــزووری هەیــە. هەر ئەو حــزوورە، 
ئەو فەیزە بۆ هەمیشە ئاوا کارا و چاالك 

و زیندوو دەمێنێتەوە. 
و  بــەرز  عەقڵیەتێکــی  لوقمــان  کاك 
کەســایەتییەکی دیــار بــوو بــەاڵم ئــەو 
و  نــاکاو  لــە  بەرزانــە  تایبەتمەندییــە 
لــە گــڕی  یــا  بــوو  یەکشــەوە دروســت 
خوێنــاوی  خەباتــی  گەرمــی  ئــاوری 
کــوردەکان دا توایــەوە و شــکڵی گــرت 
بــە  بــووەوە  و  هاتــەوەدەرێ  کــەل  لــە  و 
ئــەو کاك لوقمانــەی کــە ئێمــە دیتمان. 
دایــرەی کارەســاتەکە بەرینــە و والمــی 
پرســیارەکانیش بۆ مــن زەحمەتن بۆیە لە 
ســووچێکەوە، لە خاڵێکی زۆر بچووکەوە 

کوردیــی  گرووپــی  کۆبوونەوەیەکــی  لــە 
نوێنــەری  ئینترناســیۆنالدا  سۆسیالیســت 
بارودۆخــی  لەســەر  دێموکــرات  حیزبــی 
نێوخــۆی ئێران، ڕۆڵی ئێــران لە ناوچەکە و 
خەبــات و سیاســەتەکانی حیزبی دێموکرات 

قسەی کرد.
ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ١١ی بانەمــەڕ، 
حیزبــی  نوێنــەری  ئەحمــەدی«  »لوقمــان 
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە پارلمانی 
گرووپــی  کۆبوونەوەیەکــی  لــە  ئورووپــا 
ئینترناســیۆنال  سۆسیالیســت  کوردیــی 
بەشداریی کرد و وتارێکی لەسەر بارودۆخی 
نێوخــۆی ئێران، ڕۆڵی ئێــران لە ناوچەکە و 
خەبات و سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران پێشکەش کرد.
حەوت حیزبی کوردی لە هەر چوار بەشــی 
کوردســتان بەشــدارییان لــەم کۆبوونەوەیــەدا 

کرد.
ئــەم حەوت حیزبــە کوردییە بریتی بوون لە: 
»حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، 
پارتــی دێموکراتیکــی گــەالن، یەکیەتیــی 
نیشــتمانیی کوردســتان، حیزبی دێموکراتی 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  کوردســتان، 
ئێــران،  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
و  زەحمەتکێشــانی کوردســتان  کۆمەڵــەی 

پارتی یەکیەتیی دێموکراتیک«.
ئەم کۆبوونەوە کە تاوتوێی پرســی کوردی 
لــە هــەر چــوار بەشــی کوردســتانی کــرد، 

تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە ســەنگەری 
ســاڵیادی  ٥٤میــن  بەبۆنــەی  زانکــۆوە 
شــەهیدکرانی شەهید ئیســماعیل شەریف 

زاده چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
خوێندکارانــی دێموکــرات و خۆڕاگــر لــە 
مەتەرێــزی زانکــۆوە و بــۆ درێــژەدان بــە 
ڕێبازی شــەهید ئیســماعیل شەریف زاده، 
هێمــای خوێنــدکاری کــورد لــە شــاری 

تەبلیغییــان  چاالکیــی  ئیــالم  و  ئــاودان 
بەڕێوە برد. 

یەکیەتیــی  ئارمــی  چاالکییــەدا  لــە 
خوێنــدکاران وێــڕای دروشــم لەنێو شــاردا 

باڵو بووەتەوە. 
چاالکییــەدا  لــەو  کــورد  خوێندکارانــی 
ڕایانگەیانــدووه، ئێمــە الوانی خوێندکار و 
خەباتــکار، لــەم ڕۆژە مێژووییەدا لەگەڵ 

بەهــۆی ڤایرۆســی کورۆنــاوە بــە شــێوەی 
ئانالین بەڕێوە چوو.

ســەرەتا کۆبوونەوەکــە لەالیــەن ســکرتێری 
سۆسیالیست ئینترناسیۆنال »لویس ئایاال« 

کرایەوە.
لەســەر  کورتــی  باســێکی  ئایــاال  ســەرەتا 
کاریگەریی ڤایروسی کورۆنا لەسەر کار و 
چاالکیی سۆسیالیست ئینترناسیۆنال کرد. 
دوای ئەمــە »ئایــاال« باســی گرینگیــی 
سوسیالیســت  بــۆ  کــرد  کــوردی  پرســی 
ئینترناســیۆنال و پێداگریی لەسەر ئەوە کرد 
کــە ئەم ڕێکخــراوە هەردەم بایەخی تایبەتی 

بە پرسی کورد دەدات.
لەســەر  وتارێکیــان  بەشــداربووان  دواتــر 
بارودۆخــی هــەر چــوار بەشــی کوردســتان 

پێشکەش کرد.
ئــەم کۆبوونــەوەدا  یەکەمــی  بڕگــەی  لــە 
»لوقمــان ئەحمــەدی« وتارێکی پێشــکەش 
کــرد کــە تێیــدا بارودۆخی نێوخــۆی ئێران، 
ئیســالمیی  کۆمــاری  نەرێنیــی  ڕۆڵــی 
ئێــران لــە ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و خەبات 
دێموکراتــی  حیزبــی  سیاســەتەکانی  و 

کوردستانی ئێرانی تێدا باس کرابوو.
لــە بڕگەی دووەمی ئەم کۆبوونەوەدا حیزبە 
کوردییەکان چەند پێشــنیاری کۆنکرێتیان 
پێشکەش بە »سۆسیالیست ئینترناسیۆنال« 
کرد بۆ بایەخدانی زیاتر بە پرســی کورد و 

چاالککردنی گرووپی کوردی.

باسی تایبەتمەندییەکانی کاك لوقمانی 
ئازیزمان دەکەم«.مامۆســتا شیوەسەڵی 
لــە بەشــێکی دیکــەی قســەکانی دا و 
بەگشــتی کەســایەتی شــەهید لوقمانی 
و  کــرد  دابــەش  دا  بــەش  دوو  بەســەر 
هــەرکام لــەو بەشانەشــی بــەوردی و بە 
لوقمــان  کاك  بەڕابــردووی  پشتبەســتن 
و  هــەوڵ  و  کۆمەاڵیەتــی  پێگــەی  و 
زەحمەت و ماندووبوون و خۆپێگەیاندن و 
هەروەهــا ڕۆڵی گرینگــی بنەماڵەکەی 
و بەتایبەت ڕۆڵ و کارتێکەری شــەهید 
مەالرەحمــان الهیجانــی لەســەر شــەهید 
کاک لوقمــان مێهفەر خســتەبەر باس و 

ئانالیزەی کرد. 
دواتر ژیاننامەی شەهید لوقمان مێهفەر 
پێشــکەش کــرا و پاشــان کاك ئیبراهیــم 
الهیجانی وەك هاوڕێ و هاوســەنگەری 
لەمێژینــەی کاک لوقمــان بــەو بۆنــەوە 
قســەی کرد و ناوبراویش بە وردی ژیان 
و خەبــات و تێکۆشــان و تایبەتمەنــدی 
بەرزی ئینسانی و شۆڕشگێڕانەی کاك 
لوقمــان لە مــاوەی نزیک بە چوار دەیە 
خەبات و تێکۆشان و ڕۆڵ و کاریگەری 
بەتایبــەت  و  الهیجانــی  بنەماڵــەی 
خوشــکە خەجیجە الهیجانی هاوســەری 
شــەهید لوقمــان-ی لەســەر ناوبــراو لــە 

گۆشەنیگایەکیترەوە شی کردەوە. 
ئەلبــورز  وێبینــارەدا  ئــەو  درێــژەی  لــە 
سیاســی  ناوەنــدی  ئەندامــی  رۆیینتــن 
قسەی کرد. کاك ئەلبورز لە قسەکانی 
مافناســی  و  یاســایی  الیەنــی  دا 
کەسایەتی شەهید لوقمان و هەروەها ئەو 
ئەزمــوون و پێکەوە کارکردنەی هاوڕێ 
و هاوســەنگەرانی لــە ناوەندی سیاســی 
وەکــوو ئەزموونێکــی نوێــی کارگێــڕی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
لەگــەڵ شــەهید کاك لوقمــان و ڕۆڵــی 
لــە  لوقمــان  کاك  کارای  و  کاریگــەر 
بریاراتی ناوەندی سیاسی و پێداچوونەوە 
و هەڵســەنگاندنی بریاراتی نوێ و کۆن 
لە روویی یاساییەوە خستەبەرباس. پاشان 
کاک قــادر مێهفــەر کــوڕی شــەهید 
لوقمــان مێهفــەر لــە پانێلێکــی دیکــەی 
وێبینارەکەدا بــە نوێنەرایەتی بنەماڵەی 

شەهید لوقمان بەشداری کرد. 
لــەو  ئاوڕدانــەوە  وێــڕای  ناوبــراو 
و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی،  ژینگــە 
شۆڕشــگێڕییەی شــەهید لوقمــان تێــی 
دا پێگەیــی، هەروەهــا باســی لە ژیان و 
تێکۆشانی شەهید لوقمان لە مەتەرێزی 
دێموکــرات و هــەوڵ و تێکۆشــانی بــۆ 
سەرخســتنی خەباتــی رزگاری خــوازی 
نوانــدن  فیــداکاری  و  کــورد  گەلــی 
لــەو پێنــاوەدا کــرد و هاوکات باسیشــی 
لــە ڕۆڵــی گرینگــی کاك لوقمــان وەك 
باوکێکــی دێموکــرات و یەکســانیخواز 
پێگەیاندنــی  و  بنەماڵــە  نێــو  لــە 
لــە  ناوبــراو  کــرد.  جگەرگۆشــەکانی 
بەشێکی دیکەی قسەکانی دا و بە ناوی 
بنەماڵــەی شــەهید لوقمــان مێهفــەرەوە، 
ســپاس و پێزانینی خۆی بۆ ڕێبەرایەتی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
و  ناوخــۆ  ڕێکخســتنەکانی  و  ئێــران 
دەرەوەی واڵت و ئەندامــان والیەنگــران 
و کۆمەاڵنــی تێکۆشــەری کوردســتان 
کرد کە لە خەمی شــەهید بوونی کاك 
لوقمــان دابــوون و حیزبــی دێموکــرات و 
بنەماڵــەی شــەهید لوقمانیــان بــە تەنیــا 
نەهێشــتەوە و وێڕای ڕێز و ســتایش لەو 
شــەپۆژە بەرینەی هاوخەمی كۆمەاڵنی 
هاوخەمییەکــەی  كوردســتان،  خەڵكــی 
وەک پەیامێکــی گرنــگ وەســف کرد 
خەڵــک  لەالیــەک  دا  نیشــانی  کــە 
دڵــی لەگــەڵ شۆڕشــگێڕانی شــاخە و 
لەالیەکــی دیکەشــەوە پیــالن و خەونــی 
ســەرکووتی  لەڕاســتای  دوژمنانــی 

خەباتی کورددا پووچەڵ کردەوە. 
جارێکــی  بــۆ  پێوەندییەشــدا  لــەو  هــەر 
شــەهیدانی  بــە  بەڵێنــی  دیکــەی 
گەلــی  و  کوردســتان  ســوورخەاڵتی 
کــە  دا  دێموکــرات  حیزبــی  و  کــورد 
ئامانجەپیرۆزەکانــی  بــە  گەیشــتن  تــا 
شــەهیدان و بەتایبەتیــش شــەهید لوقمان 
مێهفــەر درێژەپێدەری ڕێبــازی پیرۆزیان 
بــن. لــە کۆتابەشــی ویبینــارەکادا کاك 
تاهیــر مەحمــوودی ئەندامــی دەســتەی 
دەزگای  بەرپرســی  و  کارگێــڕی 
کــرد.  قســەی  گشــتی  ڕێکخســتنی 

پیــرۆزی کوردســتانیان هــەڵ کــرد.  لەو 
شــار  پێشــمەرگەکانی  چاالکییــەدا 
دەوروبەری گوندی »گەرگوولیـ«ـیان بە 
ئااڵی پیرۆزی کوردســتان ڕازاندووەتەوە.  
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی بەردەوام بە 
چاالکیی جۆراجۆر پشــتیوانی لە حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەکــەن. 
هــەر لــەم چوارچێوەیــەدا بەبۆنەی ڕۆژی 
لەدایکبوونی پێشەوا »قازی محەممەد« 
یەکەم سەرکۆماری کوردستان، لە شاری 
نەغەدە چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو. 

گونــدی  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی 
نەغــەدە  شــاری  بــە  ســەر  »شــاوەلە« 
ســاڵڕۆژی  بانەمــەر  ١١ی  بەبۆنــەی 
لەدایکبوونــی پێشــەوا قــازی محەممــەد، 

کوردســتانیان  پیـــــــــــــــــــرۆزی  ئــااڵی 
هــەڵ کــرد.  ئــەو ئااڵیــە کــە یەکێــک 
لــە میراتەکانــی کۆمــاری کوردســتانە 
بــە دەســتی ڕێبوارانــی دێموکرات لەســەر 

دەکەڵی موخابرات هەڵ کراوە. 
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە مەریــوان لۆگۆی 
کوردســتانیان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
بــۆ پشــتگری و ورەبەخشــی بــه هێــزی 
پێشــمەرگە لــە بەشــێک لە شــوێنەکانی 

شاری »مەریوان« باڵو کردووەتەوە.
شــانۆ،  پارکــی  لــە  چاالکییانــە  ئــەو 
چوارڕێیانــی  بووعەلــی،  نەخۆشــخانەی 
کۆاڵنەکانــی  و  قەدیــم  نەخۆشــخانەی 

ڕووبەڕووی دادگا بەڕێوە چوونە.

شــەهیدانی کــورد و کوردســتان پەیمــان 
نوێ دەکەینەوە.

ســاڵڕۆژی  بانەمــەڕ،  ١٢ی  ڕۆژی 
ئیســماعیل  شــەهید  شــەهیدکرانی 
لەالیــەن  ڕۆژە  ئــەو  کــە  شــەریف زادەیە، 
دێموکراتــی  خوێندکارانــی  یەکیەتیــی 
خوێنــدکاری  ڕۆژی  وەک  کوردســتان، 

کورد ناودێر کراوە.

ئامــاری  ناوەنــدی  ئامارەکانــی  بەپێــی 
ڕێژیمــی ئێــران، نرخی بێــکاری لە ١٠.٦ 
لەسەدەوە لە ساڵی ٩٨دا گەیشتووەتە ٩.٦ 

لەسەد لە زستانی ساڵی ٩٩دا.
نرخــی بێــکاری لــە کۆتاییەکانی ســاڵی 
ڕابــردوودا نزیکــەی ١٠.٦ لەســەد بــووە 
کە لە زســتانی ســاڵی ٩٩دا بەنیـــــسبەت 
زســتانی ســاڵی ٩٨ بــە دابەزینــی ٠.٩ 
لەســەد،   ٩.٧ گەیشــتووەتە  لەســەدی 
بەواتایەکی دیکە نزیکەی ١٠ لەســەدی 
خوازیارانــی پیشــە نەیانتوانیوە ببنە خاوەن 

پیشە.
زۆرترین نرخی بێکاری وەک هەمیشە لە 
پارێــزگای »ســنە«دایە بە ڕێژەی ١٨.٨ 
لەســەد و لە پلەی دووهەم و سێیەمیشــدا 
بــە ڕیز پارێزگاکانی دیکەی کوردســتان 
وەک وەکــوو کرماشــان و ورمــێ جــێ 

دەگرن.
لەنێــوان  بێــکاری  نرخــی  جیاوازیــی 
پارێزگاکانــی ســنە و کرماشــان لەگــەڵ 
پارێزگاکانی دیکە لە ئاستێکی سەرەوەدا 
مەزەنــدە کــراوە بەشــێوەیەک کــە بەپێــی 
ئــەو ئامارانــە نرخــی بێکاریــی پارێــزگا 

سنوورییەکان زۆر زیاترە.

ڕێژیمــی ئێــران بەردەوام هەوڵــی ئەوە بووە 
کە پارێزگاکانی کوردستاندا لە بێکاری 
و هەژاریــدا بهێڵێتــەوە تا توانای گەشــە و 

سەرهەڵدانیان نەبێت.
لەالیەکــی تریشــەوە بەپێــی ئامارەکانــی 
هەاڵوســانی  ئێــران  ئامــاری  ناوەنــدی 
خــاڵ بەخاڵــی کرێ خانوو لە شــارەکانی 
کوردســتان و ئێــران لــە وەرزی زســتانی 
ڕابــردوو بەنیســبەت زســتانی ١٣٩٨ لــە 

ئێراندا ٢٨.٩ لەسەد بووە.
بەپێــی ئــەو ئامــارە ١٢ پارێــزگای ئێــران 
بەرزترین نرخی هەاڵوسانی خاڵ بەخاڵیان 
هەیــە بەنیســبەت نێونجیــی هەاڵوســانی 

کرێ خانوو لە ئێراندا.
لە نێوان ئەو ١٢ پارێزگایەدا پارێزگاکانی 
هەمــەدان پلــەی یەکــەم، تــاران دووهەم و 
پارێزگاکانی کرماشان و ورمێ بەڕیز لە 

پلەی سێیەم و چوارەمدان.
کارناســانی خانــوو لە ئێران پێــش بینییان 
کردووە لە ســاڵی ١٤٠٠دا نە تەنیا نرخی 
خانــوو نایەتە خوارێ بەڵکوو نرخی خانوو 
لەنــاکاو بەڕێژەیەکی زۆر بەرزتر دەبێتەوە 
کــە دەتوانێ کێشــەی زیاتر بۆ کەســانی 

بێ خانوو و کرێنشینان دروست بکات.

مەحمــوودی لە بەشــێک لە قســەکانی 
دا وتی:« پێمخۆشــە سەرەتای باسەکەم 
ســولەیمان  شــەهید  لــە  نووســینێك  بــە 
یەکێــك  کــە  بکــەم  بــاس  رەســووڵزادە 
لــە خۆشەویســتەکانی شــەهید لوقمــان 
جوانــدا  تابلۆیەکــی  لــە  مێهفەربــوو. 
نووسیبووی »مرۆڤ رۆژێك پێ دەنێتە 
دادەبــەزێ.  رۆژێــك  و  ژیــان  بەلەمــی 
لەکــوێ  و  کــەی  نییــە  گرینــگ 
ئەوەیــە  گرینــگ  بەڵکــوو  دادەبــەزێ، 
کــە مــاوەی ســواربوون و دابەزیــن چۆن 
دەپێــوێ«. شــەهید لوقمــان دەســتپێکی 
خەباتــی بە ســێوەیەکی زۆر مەحکەم و 
زۆر قاییم و بەو تایبەتمەندییە بەرزانە و 
بەو خەسڵەتە شۆڕشــگێڕیانەی لەخۆیدا 
هەبــوو دەســتپێکرد و بــەو مردنــە پــڕ لە 
شــانازییەش کۆتایی هات. شەپۆلی پڕ 
لە بەڵێنی و دڵنوایی دانەوە و هاودەردی 
لەگــەڵ حیــزب و بنەماڵەکەی لە الیەن 
تێکۆشــەرانی حیــزب لە ناوخــۆ و دەرەوە 
و کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتان بــە 
بۆنــەی کۆچــی دوایی شــەهید لوقمان 

سەلمێنەی ئەو راستییەن«.
دیکــەی  بەشــێکی  لــە  تاهیــر  کاك 
قسەکانی دا  ئاماژەی بە بەشی زۆری 
تەمەنــی خەبــات و تێکۆشــانی کاک 
لوقمان لە ناوچەی پیرانشــار وەك زێدی 
ناســیاوی  و  ئاشــنابوون  و  تاهیــر  کاك 
هــەر لــە ســەردەمی منداڵییــەوە و دواتر 
لــە کۆنگــرەی ١٤ی حیزب لە ڕێبەری 
و تــا رۆژی دواماڵئاوایــی کــرد و لــەو 
ماوەیــەدا ڕۆڵی گرینگ و کاریگەری 
شــەهید لوقمــان لەگــەڵ هاوڕێیانــی و 
ئامۆژگارییــە بەنرخەکانــی و ڕێنوێنی 

هاوکارەکانی کرد.
کاك تاهیر مەحموودی لە کۆتا بەشــی 
قســەکانیدا ئامــاژەی بە هاوکاری توند 
وتۆڵی نێوان کاك لوقمان و ڕێکخستنی 
بەتایبەتیــش  و  دێموکــرات  حیزبــی 
وەك  نهێنــی  تەشــکیالتی  بەشــی  لــە 
یارمەتیــدەر و ڕێکخەرێکــی بەتوانــا و 
بــە ئەزمــوون کــرد کە لەو بارەوە شــوێن 
و پێگــەی تایبەتی بە رێکخســتنەکانی 

حیزب بەخشیبوو.
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هەڵدان و دروستبوون و پێگەیشتن 
لە ڕەوتی چوونەپێش لەگەڵ کاروانی خەباتدا!

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

پێش هەموو شــتێک وەک باســم کرد ئەو 
هــەر لــە لەحــزەی ئەوەڵەوە شــایی بەخۆی 
بوو، بە ئەرێنییەوە تەماشای خۆی دەکرد، 
مەوجودیەت و ڕیسالەت و شوناسی خۆی 
لــە خەبــات و  تێکۆشــان و کوردایەتیــدا 
دۆزیبوویــەوە. لــەوەش زیاتــر تێمپڕامێنتــی 
کاری سیاسی و خەباتگێڕانەی تێدابوو.

گرنگــە.  زۆر  بنەمایەیــە  ئــەو  ئــەوە،   
میتۆدۆلــۆژی  و  فێنۆمینۆلــۆژی  لــە 
لەکاتــی  دەگوتــرێ  هێرمۆنۆتیکــدا 
لێکۆڵینەوە لە دیاردەیەکدا، هەرگیز نابێت 
لەبــەر  جەوهەرییەکەمــان  تایبەتمەندییــە 

چاوان ون بێت.
 وەک باســم کــرد ئــەو جەوهــەر و شــایی 
وای  کــە  بنەمایــەی  ئــەو  بەخۆبوونــە، 
لــە کاک لوقمــان کردبــوو، وێنەیەکــی 
پۆزەتیــڤ و موســبەتی لــە خــۆی هەبێ، 
لە چوونە پێشــی ئــەو نەمرەدا لە مەیدانی 

خەباتدا، فاکتۆرێکی بنەڕەتی بوو.
کاک  کــە  ئەوەیــە  دووهــەم  مەســەلەی 
لوقمــان هــەر زوو ڤیزشــن واتــە پەیــام و 
ڕیســالەتی حیزبــی دێموکراتــی ناســی و 
وەریگــرت و خــۆی و خەبــات و تێکۆشــان 
و فەلســەفەی ژیانــی خــۆی لەگــەڵ ئەو 

ڕیسالەتە و ئەو پەیامە لێک گرێ دا.
 لەو چل ساڵەدا، زۆر جاران،  حیزبی ئێمە 
و خەباتی میللەتی ئێمە توشــی هەوراز و 
هەڵدێر و گەوە و گێرەو کێشەی نێوخۆیی 
سیاســی و تەشــکیالتی و شەڕ و شکان و  

پاشەکشە بووە.
 مانەوە و ڕاوەســتان لەبەرانبەر ئەو هەموو 
ســووربوون  چاڵینجانــەدا،  و  ناهەمــواری 
لەســەر ئیدامــەکاری و درێــژەی خەبــات 
بەڕاســتی ســەختە. ئینســان دەبــێ حەوت 
جــار جەرگی بەقەدەر ســێڵ بێ تا بتوانێ 

خۆی تێدا ڕاگرێ.  
گوتــی  قاســملوو  دوکتــور  جارێــک    
ســپی  ســەرم  قــەت  نەکردبــا  حیزبایەتیــم 
پیالنەکانــی  لــە  جگــە  ئاخــر  نەدەبــوو.  

دوژمــن، جگــە لــە نــەداری و هــەژاری و 
ڕێگایــەدا  لــەو  کــە  مەینەتبەشــییەک 
بۆمــان دێتــە پێــش، ملمالنێی سیاســی و 
تەشــکیالتی و دەروون حیزبــی و کێشــە 
کۆمەڵــگای  نێــو  نەخۆشــییەکانی  و 
دواکەوتووی کوردەواری، کە بەجۆرێک 
لــە حیزبیشــدا ڕەنــگ دەدەنــەوە، دەردی 
هەرەســەرکین، دەردی ســەرباری هەمــوو 
دەردانن. بەڕاستی زۆرتر ئەوانەن کەسانی 

خەباتگێڕ بەالدا دێنن.
 ئەو جەوهەرەی لە کاک لوقماندا هەبوو 
بۆ کاری سیاسی، ئەو تواناییەی کە بۆ 
خزمــەت بە حیــزب و ئامانجەکانی حیزب 
لەخــۆی نیشــان دەدا، ئــەو مەســئولیەت 
قبــووڵ کردنــەی کە هەمیشــە بەشــێک 
بــوو،  لــە فەلســەفەی ژیــان و خەباتــی 
کاک لوقمانیــان وا لــێ کرد لە مەیداندا 
بمێنێتەوە و هەمیشــەش ئاســۆی خەبات و 
پەیامی حیزب و دروشــم و سیاسەتەکانی 
کار  قوتبنەمــای  بکاتــە  حیزبەکەمــان 
لــە   داوا  قورئــان  خــۆی.  تێکۆشــانی  و 
ئیمانــداران دەکات دەســت بــە گوریســی 
خــواوە بگرن و بەری مــەدەن. )واعتصموا 
بحبــل الله(. ئاخر ئەو جۆرە ســتڕاتیژییە، 
لــە ســەر پێچە ســەختەکاندا، لــە تۆفان و 
مــرۆڤ  گەردەلولەکانــدا،  و  گێژەڵوکــە 
کوێرزەینــی  و  هەڵدێــران  و  کەوتــن  لــە 
دەپارێــزێ.  بەســیرەتی  بــێ  و  سیاســی 
بەوجــۆرە بــڕوای ئــەو بــە ئامانجەکانــی 
حیــزب و ڕیســالەتی حیــزب و ئامادەیــی 
بــۆ کار و مایەلەخۆدانــان ئەویــان کــردە 
ئــەو ڕۆڵــە تێکۆشــەرەی حیزب کــە دواتر 
لــە ڕیزەکانــی تەشــکیالتدا گــوڵ بکا و، 
وەک هــەزاران کــچ و کــوڕی دیکــەی  
نێو بنەماڵــەی گەورەی دێموکرات، ببێتە 

جێگای ئومێدی خەڵکی کوردستان.
پێداگۆکــی  واتــە  ئەندڕاگۆگــی،   
گەورەســااڵن دەڵــێ هیــچ شــتێک وەک 
مەســئولیەت قبــووڵ کــردن ئێمــە ناباتــە 
کاری  و  حیزبایەتــی  لــە  ئــەوە  پێشــێ. 
زۆر  هــەر  خەباتگێڕانــەدا  و  سیاســی 
تێکۆشــەرمان  بــرای  ئەگــەر  ڕاســتە. 
کاک مستەفا هیجری هەروەها هاوڕێی  
خۆشەویســت کاک حەســەن شــەڕەفی و 
بەندەی  موخلیســتان و ســەدان و هەزاران 

لەوخەباتــەدا  حیــزب   دیکــەی  کادری 
بەرپرســایەتیمان قبــووڵ نەکردبــا، قــەت 
نەدەبووینە ئەو کەســەی کە ئێســتا هەین 

یان هەبووین.
لوقمــان  کاک  کــرد  باســمان  وەک 
کــە هاتــە ناوچــەی پیرانشــار الوێکــی  
تینئێیجــەر بــوو.  زوو لــە نێــو ڕیزەکانــی 
گوڵــی  الوانــدا  یەکیەتــی  تەشــکیالتی 
کــرد و بوو بە ســیمایەکی خۆشەویســت. 
هــەر لەو دەورەیــەدا بوو کە لەگەڵ ماڵی 
مامۆستا مەال عەبدوڵڕەحمانی الهیجانی 
ئاشــنا بــوو و ژیانــی هاوبەشــی لەگــەڵ 

خوشکە خەدیجەی الهیجانی پێکهێنا.
ئــەو ڕووداوە شــوێن پــێ و ڕەگی کاک 
نێــو تەشــکیالتی حیــزب،  لــە  لوقمانــی 
لــە نێــو بیۆســفیری حیزبــی دێموکــرات 
حیزبــی  فەرهەنگــی  و  کولتــوور  و 
دێموکراتــدا بەجۆرێــک داکوتــا، کــە بە 

هیچ ڕەشەبایەک نەلەرزێ.
الهیجانــی،  ڕەحمــان  مــەال  مامۆســتا   
یــا  بــە وتەی خەڵکــی پیرانشــار كاڕەش 
حیزبــی  و  سیاســی  کەســایەتییەکی 
ناســراو بــوو. قارەمانــی بەربەرەکانــی و 
ڕێژیمــی  نێوســیاچاڵەکانی  خۆڕاگــری 
لــە  زۆر  ماوەیەکــی  بــۆ  بــوو.  شــا 
زیندانەکانــی ڕێژیمــی  شــادا مابــۆوە.  
خــاوەن  سیاســیی  زیندانییەکــی  وەک 
ئیعتیبــاری سیاســی و جێــگای متمانــە 
بیــروڕای گشــتی  و  ڕێــزی خەڵــک  و 
دەســتپێکردنی  لەســەرەتای  هــەر  بــوو.  
بەرپرســی  ئێــران  گەالنــی  شۆڕشــی 
شــوڕای ئینقالبی شــاری پیرانشــار بوو.  
کەسایەتییەکی تەشــکیالتی و گەورەی 
حیزبی بوو لە پیرانشار. دۆستایەتییەکی 
نزیکــی لەگــەڵ کۆڵەکە گەورە و کادرە 
قەدیمییەکانــی حیــزب لــە ناوچەکانــی 
دیکــەی کوردســتان، لــە  ناوچەکانــی 
سندوس و شنۆ و الجان و پیران و بەربنە و 
نەڵێــن و بەری مێرگاندا هەبوو. یەکێک 
تەشــکیالتی  پتەوەکانــی  کۆڵەکــە  لــە 
حیزبیــش بــوو لــە نێــو خەڵکی پیرانشــار. 
وەک ســەید حاجــی کەڵــەوی، عەواڵی 
مەال عوسمانی، مام عەواڵی سەعیدی، 
ســەید  ســەروکانی،  حەمــەدی  کاک 
حەســەنی بابی گەورە، مەال محەممەدی 

عوســمانی، وەک دامرۆتێ، وەک مامە 
سوارە سەکر، وەک مەالرەسوڵی گەردی، 
مەالبایــزی محەممــەدی و مەالنەجمــەی 
ئەمیــن  ڕەســوی  مــام  وەک  ئاڵواتــان، 
عەشــایری، وەک قــادر الجانــی، وەک 
فەقــێ ڕەســوڵی پایمــوزد،  وەک کاک 
فەقــێ برایــم ، وەک مــەال محەممــەدی 
تێکۆشــەری  کادری  دەیــان  و  پوریــا 
دیکەی حیزب کە پێش شــۆڕش و دوای 
ناوچەیــەدا   لــەو  شــۆڕش  ســەرکەوتنی 
کاری حیزبــی و تەشــکیالتیان کردبــوو. 
خــۆ لەخۆڕانییە ئێستاشــی لەگەڵ بێ لە 
پیرانشــار، هیــچ هێزێکــی سیاســی دیکە 
ناتوانــێ ڕەقابــەت و ملمالنێــی سیاســیی 
لەگــەڵ حیزبــی دێموكــرات بــکات. ئــەو 
ڕەگــە پتەوانــەی حیزبــی دێموکــرات لەو 
ناوچەیــە دایکوتــاون، بەشــێكی زۆری بۆ 
ئــەو کۆڵەکــە و پنجــە تەشــکیالتییانەی 

حیزب لەوێ دەگەڕێنەوە.
کاک  شــەهیدبوونی  پــاش  ڕۆژ  چەنــد 
دوکتــور قاســملوو ، ڕۆژێــک مامۆســتا 
بانگی کردم و بۆ پەیمان نوێکردنەوە و بۆ 
پشــتیوانی و هاوپێوەندی نیشاندان لەگەڵ 
ڕێبــەری حیــزب چووینــە خزمەت کاک 
وت  پێــی  مامۆســتا  ســەعید.  دوکتــور 
بۆیــە هاتــووم تا بە ناوی هەموو میللەتی 
پیرانشــاری، وەک نوێنــەری مەنگــوڕ و 
مامــەش و پیــران، لــەو وەزعــە ســەختەدا 
پشــتیوانی خۆمت پــێ ڕاگەیەنم و داوات 
لێبکــەم  بەرپرســایەتی  بردنە پێشــی ئەو 
حیزبــە وەئەســتۆی خــۆت بگــرە. ئەمــن 
پشــتیوانیت لێدەکــەم و لەگەڵتــم. کاک 
دوکتــور بــە چــاوی پــڕ لــە فرمێســکەوە 
هەستا و هات دەستی لەدەستی مامۆستا 
نا و سوپاسی ئەو هەڵوێستەی کرد. ئاخر 
ئــەو دەیزانی لەو هەلومەرجەدا کە ئەودەم 
حیزبــی ئێمــەی تێدابــوو، ئــەو قســانەی 
مامۆستا چ مانایەکی بەرز و مێژووییان 
هەیە. بەڕاســتی ئــەو نوێنــەری میللەتی 
پیرانشاری بوو. خەڵکیش هەرئاوایان چاو 
لــێ دەکــرد. دواتــر کاک مــوراد تاقانــە 
کــوڕی مامۆســتاش هــەر لــەو ڕێبــازەدا 
ســەری نایــەوە.  پێگــەو جێگــەی ماڵــی 
مامۆســتا لــە نێو خەڵــک و حیزبدا هێندە 
گەورە و بەهێز بوون، کە کاک لوقمانیش 

دەیتوانــی وزە و ئینێــرژی وکریدیبیلیتــی 
یانی ئیعتباری سیاســی و کۆمەاڵیەتیان 

لێوەرگرێ. 
 دەڵێــن لــە پەنــا هــەر پیاوێکــی سیاســی 
و خەباتگێــڕی گــەورە، ژنێکــی گــەورە 
و مــەزن هەیــە. ئەگــەر ئــەوە لــە هیــچ 
پێوەنــدی  لــە  نەبێــت،  شــوێنێک ڕاســت 
لەگەڵ کاک لوقمان و هاوژینی ئازیزی 
، خوشــکە خەدیجــەدا بەتــەواوی ڕاســتە. 
نــەک هــەر ئێمــە کە دۆســت و ئاشــنای 
لوقمانیــن،  کاک  ماڵــی  بنەماڵــەی 
بەڵکــوو ئێســتا هەموو بەدەنــەی حیزب و 
تەشــکیالتی حیــزب دەزانێ کە خوشــکە 
خەدیجــە بەڕاســتی قەاڵیەکــی گــەورە و 
پتــەو بوو بۆ پشــتیوانی لە کاک لوقمان 
و لــە تێکۆشــانی سیاســی و حیزبایەتــی 
ئــەو نەمــرە. لەوەش زیاتــر بۆ ئێمەش و بۆ 
هەمــوو ئــەو کەســانەش کــە لــە نێوخۆ و 
دەرەوەی حیزبــی دێموکراتــدا پێویســتیان 
بــە موحیبــەت و چاکــە و گەورەیــی و 
دڵفرەوانــی خوشــکە خەدیجــە بــووە، هــەر 
ئاوا بووە. ئێســتا پێشــمەرگەکان خوشــکە 
خەدیجــە بــە خوشــکی گــەورەی خۆیــان 
دەزانن . گەورەیی و موحیبەتی خوشــکە 
مایــەی  حیزبەکەمانیــش  بــۆ  خەدیجــە 
شــانازی و ئیفتیخــارە. ئــەو پەیکــەرەی 
ئازایەتــی و ڕۆحیــەی بــەرز و لــە شــکان 
لــە  قســەدا  یــەک  لــە  نەهاتوویییــە. 
مەزهەبی خوشــکە خەدیجــەدا دیفیتیزم و 
شکەســتپەزیری نییــە.  ئــەوە فەرهەنگی 
جنســی  لــە  ئێمــە  دێموکراتــە.  حیزبــی 
دار حەیزەرانیــن، لــە ژێــر فشــاردا ڕەنگــە 

بچەمێینەوە، بەاڵم قەت ناشکێین.
ئەمــڕۆ وێنەیەکیــم دی کــە پــاش ئــەو 
کارەساتە چۆتە ســەردانی پێشمەرگەکان 
لــە قەندیل و کێلەشــین ؛ جێگایەک کە 
لەو چەند ســاڵەی دواییــدا کاک لوقمان 
بــۆ جۆشــدان و ســازماندانی ســەرلەنوێی 
خەباتی چەکداری، زەحمەتی زۆری تێدا 
کێشا. ئەو ڕۆحیەی لە باوک و براکەی 
وەک میــرات بــۆ ماوەتەوە. مامۆســتا لە 
ئاخرین لەحزەکانی ژیانیشــیدا، دڵی تەنیا 
بــە عیشــقی  ئــازادی و چوونــە پێشــی 

حیزبەکەی، لێی دەدا.
دایکــی  و  مــن  کارەســاتە  ئــەو  دوای   

زانای  لە خزمەت  هەڤااڵن کاک سەید 
ڕەســوڵ و کاک محەممەد ڕەشــەدا،  بۆ 
هاوپێوەندیــی نیشــاندان لەگــەڵ گەالوێــژ 
گیان و بەیان گیان کە لە نۆروێژ دەژین، 
ســەردانمان کــردن. بەیان بــۆی گێڕامەوە 
گوتــی دایکــم بــە ورەیەکــی بــەرزەوە لــە 
پێــی  و  لێــداوە  زەنگــی  نەخۆشــخانەڕا 
گوتوم، ئەوە لوقمانی دەبەمە  گۆڕستانی 
شــەهیدان، تەســلیمی خاكــی نیشــتیمانی 

دەکەم و لەوێڕا دەچمەوە ماڵێ.
 ئــەو غــروور و ئیفتیخــارە لــەو شــەرایتە 
وەک  ژنێکــی  لــە  هــەر  ســەختانەدا، 
خوشــکە خەدیجــە  چــاوەڕوان دەکــرێ. 
لــە  شــەهیدان   گۆڕســتانی  ئاخــر 
خەباتگێــڕی  حیزبێکــی  فەرهەنگــی 
ئێمــەدا،  گۆڕســتانێکی  حیزبــی  وەک 
ئاســایی نییــە کە ئــەوەی دەچێتــە ئەوێ 
بکەوێتــە نێــو هەمبانــەی فەرامۆشــییەوە 
و لەبیــر بچێتــەوە. گۆڕســتانی شــەهیدان 
دێموکراتــدا  حیزبــی  فەرهەنگــی  لــە 
زیارەتگایە. شوێنی پەیمان نوێکردنەوەیە. 
جێگای بەخۆداچوونەوە و خۆسازماندانەوە 
و کۆکردنــەوەی ورە و هێــزی ئەژنۆیــە 
کــە  شــوێنە  لــەو  زیاتــر.  ڕێپێوانــی  بــۆ 
خوشــکە خەدیجــە باســی دەکات، ســەدان 
هەمــوو  کــە  حیزبــە  ئــەو  تێکۆشــەری 
ژیانــی خۆیان لــە خەباتدا داناوە، بەخاک 
ســپێردراون. لەوێ ڕێبەرانی وەک کاک 
ســەالمی عەزیزی، سەروان چەکۆ، سەید 
ڕەزا دروودگەر و مەنسور فەتاحی و دەیان 
کادر و پێشــمەرگەی دیکــەی بەوەجــی 
ئــەو حیزبــە بەخــاک ســپێردراون. لــەوێ 
مامۆســتا مەالڕەحمان الهیجانی و دایکە 
مەالژن و کاک ڕەســوڵی باوکی ئارسان 
واتــە نــەوە جوانەکــەی کاک لوقمــان بە 

خاک ئەسپێردراون. 
 کاتێــک بەیــان ئــەو قســەی دایکی بۆ 
گێڕامەوە، دەســتبەجێ گوتــم بەیان گیان 
ئــەوە  ســوننەتی بنەماڵــەی ئێوەیــە، دایە 
مەالژنیــش، واتــە دایــە گــەورەش ئــەودەم 
کــە تاقــە کوڕەکــەی شــەهید دەبــێ  و 
دەچــێ تەرمــی پیــرۆزی بێنێتــەوە هــەر 
هەڵوێستێکی ئاوا لە خۆی نیشان دەدات.

درێژەی هەیە....

ئیبراهیم الجانی

بەشی دووهەم
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ژیان بە کۆڵەوە

پیرۆز بێ ڕۆژی جیهانیی ئازادی چاپەمەنی

لــە درێــژەی جینایەتەکانــی کۆمــاری 
دەرحــەق  کوردســتان  لــە  ئیســالمی 
چوارشــەممە  شــەوی  کۆڵبــەران  بــە 
کــورد  کۆڵبەرێکــی  بانەمــەڕ،  ٨ی 
قادرنــژاد«،  »ڕەحمەتوڵــاڵ  نــاوی  بــە 
تەقــەی  بەهــۆی  مەریــوان،  خەڵکــی 
لــە  نیزامییەکانــی حکوومەتــی،  هێــزە 
بەرزاییەکانــی »تەتــە«ی هەورامان بە 
تونــدی برینــدار بوو. هێــزە نیزامییەکان، 
ئــەو کۆڵبەرەیــان وێــڕای گرووپێــک لە 
کۆڵبەرانی دیکە، داوەتە بەر دەســڕێژی 

گولـلە.
ئەمە یەکەم جار نییە کە جینایەتکارانی 
ســەر بــە کۆماری ئیســالمی جینایەتی 
لــەو چەشــنە لە کوردســتان دەخوڵقێنن و 
بەدڵنیاییــەوە دواجاریــش نابــێ کە دەبنە 
و  بنەماڵەیــەک  خەمباربوونــی  هــۆی 
داخدارکردنــی دایکێکــی زەجرچێشــتوو 
و هاوســەرێکی چاوەڕوان یان منداڵێکی 
بێتــاوان لــە نازی بــاوک بێبەش دەکەن. 
سااڵنێکە پاسدارانی کۆماری ئیسالمی 
بێبەزەییانــە و تەنیــا لەبــەر کوردبــوون و 
خەڵکــی  لــە  دەســڕێژ  ملکەچنەبــوون 
مەدەنی، کاسبکار و بازاڕی و بەگشتی 

تاکەکانی ئەم نەتەوەیە دەکەن.
تەنیــا لــە مانگی خاکەلێوەی ئەمســاڵدا 
مرۆیــی  مافــی  هەواڵدەریــی  وەک 
کوردپــا دەڵــێ، ١٢ کۆڵبەر کــوژراون و 
بریندار بوون کە بەشــێکی بەرچاویان لە 
ئەنجامی ڕاوەدوونانی هێزە بەناو نیزامی 
تووشــی  ڕێژیمــەوە  ئینتزامییەکانــی  و 
حاڵەتــی لــەم چەشــنە بــوون! هەروەها لە 
ســاڵی ١٣٩٩ بــە گشــتی ٢٣١ کۆڵبەر 
لە کوردســتانی ئێران کوژراون و بریندار 

بوونه. )٥٨ کوژرا و ١٧٣ بریندار(.
ڕابــردووی  ســاڵی   ٩ بــۆ  ئامــارە  ئــەم 
هەتاوی )لە سەرەتای ساڵی ١٣٩٠ هەتا 
کۆتایی ســاڵی ١٣٩٩(، سەرجەم ١٥٠٦ 
 ٩٦٨ کــوژراو،   ٥١٥( بــووە.  کۆڵبــەر 

بریندار و ٣ کۆڵبەریش بێسەروشوێن(.
لــە  کۆڵبــەران  تراژیکــی  چیرۆکــی 
چیرۆکێکــی  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
نەبڕاوەیــە کــە لــە ســێبەری دەســەاڵتی 
بەرهــەم  بــەردەوام  ئاخوندیــدا  ڕەشــی 
دێتــەوە و وەچــە لــە دوای وەچــە دەبــێ 
ئەمــە  چونکــە  بکەنــەوە  ئەزموونــی 
ئابووریــی  بەکۆلۆنیکردنــی  سیاســەتی 
ئیســالمی  کۆمــاری  و  کوردســتانە 
لــەڕووی ڕوانینــی کۆلۆنیالی خۆی بۆ 

)١٣ی  مــەی  مانگــی  ٣ی  ڕۆژی 
بانەمــەڕ( بە نــاوی »ڕۆژی جیهانی 
ناودێــر  چاپەمەنییــەكان«  ئــازادی 
كــراوە. لــەم ڕۆژەدا و لە سەرتاســەری 
دونیــا دەبــێ  ڕێز لــە چاالكانی بواری 
چاپەمەنییــەكان  و  ڕۆژنامەوانــی 
بگیردرێــت، بەاڵم بە كــردەوە ئەم ڕۆژە 
بووەتــە ڕۆژی دەربڕینــی ڕەنجنامەی 
ڕۆژنامەنووســان و هەروەهــا كێشــە و 
گرفتەكانی چاپەمەنییەكان لەهەمبەر 

گەیاندنی هەواڵ و زانیاری ڕوون.
و  بەگشــتی  ڕاگەیاندنــەكان 
چاپەمەنییــەكان بەتایبەتــی ڕۆڵێكــی 
پێكهێنانــی  لــە  هەیــە  بەرچاویــان 
بیروڕای گشتیدا. هەتا ئەو جێگەیەی 
كــە چاپەمەنییــەكان وەكوو دەســەاڵتی 
چــوارەم یان کۆلەکــەی چوارەم ناوزەد 
كراون و بە یەکێک لە کۆلەکەکانی 

کوردســتان هەنــگاوی بــۆ هەڵدەگرێ. 
ئەمەش لــە کاتێکدایە کە لە بەرامبەر 
ئــەم کۆڵبەرانــەدا تاقمێــک پووڵبەریش 
بوونیــان هەیــە کــە لە ڕێگــەی ڕانت و 
ئیختــالس و گەندەڵیی سیســتماتیکەوە 
ڕێگەخۆشــکەر  ڕێژیــم  ســەرانی  کــە 
و  بــوون  جێبەجێــکاری  تەنانــەت  و 
هــەن، ســەرقاڵی هەڵلووشــینی مــاڵ و 
ســامانی گەالنــی ســتەملێکراوی ئــەم 
جوغڕافیایــەن و بێ ئەوەیکە ئەزموونی 
عارەقی نێوچاوانیان کردبێ دەسڕەنجی 
خەڵکانــی زەحمەتکێش بە تــااڵن دەبەن 
لێیــان  ناتوانــێ  کەســێکیش  هیــچ  و 

بپرسێتەوە کە بۆچی؟
لێــرەدا نامانهەوێ باس لــەم هەاڵواردنە 
سیســتماتیکانە بکەیــن کــە خەڵک بە 
ڕۆژانــە  ئێســکەوە  و  پێســت  و  ڕەگ 
ئەزموونــی دەکات بەڵکــوو ئامانجمــان 
لێــرەدا زیاتر ورووژاندنی ئەو پرســیارەیە 
کــە کەواتە کــورد دەبێ چــی بکات؟ 
یــان لە بنەڕەتڕا کــورد کەی ڕزگاری 
دەبــێ و دەبــێ بــۆ ئــەم ڕزگارییە چی 

بکات؟
بــە باوەڕی ئــەم قەڵەمە کورد کاتێک 
نه جاتــی ده بــێ که بزانــێ ته نیایه و بۆ 

ڕزگارکردنــی خــۆی ده بــێ دۆخه کــه  
بگــۆڕێ؛ ئەمــەش ئەو کاتــە دێتە دی 
کــە بــاوەڕ بــەوە بهێنێ کە ته نیــا بڕیاره 

که گۆڕان پێک دێنێ.
کاتێک که له دایک ده بین به سه دان و 
بگره هه زاران یاسا و ده بێ و نابێ، باش 
و خــراپ، بڤــه و قخه، گوناح و پیس و 
ناحه ز و .... هتد ئێمه یان گه مارۆ داوه. 
واتــه ئه وانه به ر له بوونمان بوونیان هه یه 
و هــه ر تاکێکــی کورد گه مــارۆدراوی 
ئه م کۆمه ڵه  کۆسپ و کۆست و زنجیر 

و یاسا نووسراو و نه نووسراوانەیه.
دۆخێک که کورد تێیدا ده ژیت له دوو 
حاڵــه ت بــه ده ر نییــه: باش یــان خراپ. 
ئــەوەی ڕوونــە زۆرینه یەکــی ڕەهــا لــە 
گەلــی کــورد ناڕازیــن! که واتــه دۆخی 
کــورد خراپــه. خاڵــی گرینــگ ئه وه یــه 
کــه ئــه م دۆخــه و ئــه و شــتانه ی کــە 
باسمان کرد، هه موو ئه وانه ن که ئێمه ی 

کوردیان به م ڕۆژه گه یاندووه. 
دۆخــه  ئــه م  ده مانــه وێ  گــه ر  کەواتــە 
ناخۆشــه درێــژه ی نه بێ یه ک ڕێگامان 

زیاتر له به ر نییه ئه ویش گۆڕانه. 
واتە دەبێ لە پێشدا لەباری مەعریفییەوە 
خۆمــان بــەو نوختــە بگەیەنین کە دەبێ 

گۆڕان ساز بکەین.
ناکــرێ لــه و که ســانه ی کــه ئێمه یــان 
چاوه ڕوانــی  گه یانــدووه  ڕۆژه  بــه م 

گۆڕانکاریمان هه بێ. 
خراپیان کردووه و لێشــیان بپارێینه وه که 

بۆمان چاک بکه ن، شتی  وا نابێ. 
ئێمــه ده بــێ هه مــوو ئه و به ند و کۆســت 
و زنجیــر و کۆســپانه ی کــه لــه نــاخ و 
کۆمه ڵگامانــدا  و  کولتــوور  ڕواڵه تــی 
دیارن یا حه شــار دراون، بناسین و بیریان 
لێ بکه ینــه وه و بۆ پێکهێنانی گۆڕان به 

سه ریاندا بفڕین. 
یه کــه م هه نگاویــش بــۆ ڕزگاری ئه وه یه 

کە »
خۆمان« بین. ئه وه ش ناگونجێ مه گه ر 
و  نه ریــت  ئــه م  ده ره وه ی  لــه  ئه وه یکــه 
شــێوه هزرین و ڕوانینانــه  بیر لــه داهاتوو 

بکه ینه وه.
تــا ئــه و ڕۆژه ی بۆخۆمان بیر له خۆمان 
نه که ینــه وه و هــه وڵ بــۆ وه ده ســتهێنانی 
پێگەی ئینســانی خۆمــان نه ده ین، هیچ 
کــه س و الیەنێــک ناتوانــێ ئێمــه بــه 

پێگەی ئینسانی بگه یه نێ. 
ئێمــه ده بــێ بــۆ خۆمــان لــه ســه ر پێــی 
خۆمــان ڕاوه ســتین و دڵنیــا بیــن کــه س 

نابێتــه نێردیــوان بــۆ گه یشــتنی ئێمه به 
ئاواته کانمــان. ئێمــه یه کجــار تووشــی 
شانســێک بــه نــاوی ›‹له دایک بوون‹‹ 
ده بیــن و جارێکیش بۆ هه میشــه ›‹ماڵ 
ئاوایی‹‹ له ژیانی سه ر عه رز ده که ین، 
ئــه م شــانس و ده رفه تــه هــی تۆیه، هی 
منــە، هــی یــەک بــە یەکــی ئێمەیــە، 
هــی هیــچ که ســێکی دیکه نییــه، که 
لەڕاستیدا تاکێکی تاقانه ین له م جیهانه 
و له شێوه ی من و تۆ و ئەوی تر بوونی 

نییه. 
ئــه م ده رفه تــه بــه تــۆ دراوه کــه وه ک 
خــۆت بژیت، خــۆت به تاقــی بکه یه وه، 
خــۆت و زاتــی خــۆت و حــه زی خــۆت، 
چه نــد و چۆنی خۆت ته جرووبه بکه ی. 
ده رفــه ت بــده ی بــه خــۆت و نیهــان و 
تایبه تمه ندییه کانی خۆت تا بااڵ بکه ن، 
گه وره  بی، تام و چێژ وه ربگری و بژیت 

و دوایه ش بڕۆیت.
تــۆ لــه دایــک ده بی که خۆت بناســی 
نه ک ئه وه یکه ملکه چی حه ز و ویســت 
و ئیشــتیای ئەویتــرەکان بــی. که وابــوو 
کــورد،  تاکــی   بوونــی  فه لســه فەی 
کوردبوون و کوردانه ژیانه. بەداخه وه به 
هــۆی ژێرده ســتەبوون و زاڵبوونی غه یره 

کورد به سه ر ئەم زاتە، مافی ژیان لەو 
زه وت کراوه. 

لــه  کــه  ناحه قییــه   و  ســته م  ئــه وه ش 
سرووشــت و فه لســه فه ی بوونــی تاکــی 

کورد ده کرێ.
کەواتــە ئه گــه ر ده مانهــه وێ ئــه و تاقــه 
شــانس و ده رفه تــه کــه بــه کــورد دراوه 
له کیس نه ده ین ده بێ له ده ســت غه یری 
خۆمــان ده ری بێنیــن. ئــازادی لــه زه ین 
و مێشــکی تاکدایــه نــه ک لــه ده ســت 
که ســێکی دیکــه. کاتێک تاک بڕیار 
ده دات و بریاڕه کــه ی بەکردەیی ده کات، 

واته ئەو کەسە ئازادە. 
یه که م هه نگاو بۆ گه یشتن به ئازادیش، 
تێک شــکاندنی هه موو ئه و به ربه ستانه ن 
کــه لــه ده ره وی تاکــڕا چوونه تــه وه نێــو 
هزر و مێشــکی. ئه گه ر بتوانین خۆمان 
له ده ســت به ربه ســت و کۆســپی زه ینــی 
ڕزگار بکه یــن، ڕزگاربوونــی عه ینیمان 
زۆر ئاســانه. ئه وه ش ڕازی ژیانی ئازاد 
و ڕزگارییــه و لــه ســه ره وه ی ئازادیــش 
هیــچ نــرخ و به هــا و پێوه رێــک بوونــی 
نییــه. ئەگــەر دەمانهــەوێ تراژێدیــای 
ڕەحمــەت قادرنــژادەکان دووبــارە نەبنەوە 

دەبێ ئەم کارە ئەنجام بدەین.

نەکەرۆز

دێموکراسی ناوی لێ دەبەن.دااڵنپەڕ
چــوار  دێموکراســی  بــۆ  خاوەنڕایــان 
کۆڵەکەیــان دیــاری کــردووە کــە بەم 

چەشنەن:
١- یاســای بنەڕەتــی، وەک زایەڵەی 
خواســت و ئیرادەی گشــتی و ئازادی 

تاک و کۆمەڵگا
٢- پاڕلمــان وەک زایەڵــەی ڕەهەندی 

زۆرینەیی نوێنەرایەتی کۆمەڵگا
٣- حیزبــی سیاســی وەک زایەڵــەی 

فرەدەنگی سیاسی
وەک  چاپەمەنــی  و  باڵڤــۆک   -۴
و   بیــر  تــاک،  ئــازادی  زایەڵــەی 
ئەندێشــەی سەربەخۆ و ئازادی بیروڕا 

دەربڕین.
ئــازادی باڵڤۆک و چاپەمەنی وەک 
گەرەنتیییــەک بــۆ ئــازادی زانیاری، 
ڕادەربڕیــن و پلۆرالیزمــی بۆچــوون و 
هەروەهــا بڕیاردانــی دێمۆکراتیــک و 
ڕوون و کۆنتڕۆڵــی سیاســەت لەالیەن 
بــۆ  پێناســەی  گشــتییەوە  بیــروڕای 

دەکرێ. 

چوارەمــی  کۆڵەکــەی  بێگومــان 
نوێنــەری  وەک  دێموکراســی 
و  ڕەخنەگرانــە  عەقاڵنییەتــی 
ڕەهەندی کۆمەاڵیەتی دێموکراســی، 
ڕکابــەری  گرینگتریــن  لەالیــەک 
ناسیاســی دەســەاڵتی سیاســییە کــە 
دەســەاڵت  پاوانخــوازی  بــە  پێــش 
تەنیــا  تــرەوە  لەالیەکــی  و  دەگــرێ 
هێــزی ڕەخنەگرە کە دەســەاڵت ناچار 
پییــەش  بــەو  بــێ.  واڵمــدەر  دەکات 
دەتوانیــن بڵێیــن کــە باڵڤۆکــی ئازاد، 
دێموکراســی،  دابینبوونــی  گارانتــی 
ئازادی، یەکســانی و بەردەوامی سێ 
لــە  دێموکراســییە  تــری  کۆڵەکــەی 
ناخــی هــەر کۆمەڵگایەکــدا؛ واتە لە 
نەبوونــی باڵڤۆکــی ســەربەخۆ و ئازاد 

دێموکراسی هیچ مانایەکی نییە.
بە دیوێکی تردا ئەگەر بمانهەوێ ئەم 
باســە شــەنوکەو بکەین دەتوانین بێژین 
لــە واڵتێكدا یاســا بە تەواوی ســەروەر 
واڵت  دەســەاڵتەكەی  ســێ   و  بێــت 
دەسەاڵتەکانی یاســادانەر، جێبەجێکار 

یەكتــر  لــە  ســەربەخۆ  دادوەری،  و 
ئەركەكانیــان بەڕێوە بەرن، بەبێ  بوونی 

ڕاگەیاندنی ئازاد، 
خەڵكــە  و  یاســا  ســەروەری  ئــەم 
ناپێكــێ .  خــۆی  مەبەســتەكەی 
نوێنگــەی  چاپەمەنییــەكان، 
پێویســتییەكانی  و  داخوازییــەكان 
پێشــكەوتنی  نیشــانەی  و  كۆمەڵــگا 
دانبەخۆداگرتنــی  و  فەرهەنگــی 
سیاسی و نیشانەی بوونی سەربەستی 
لــە هەر كۆمەڵــگا و واڵتێكدایە، بۆیە 
دەبــێ ، پێویســتییەكان و الوازییەكانــی 
لەبەرچــاو  جیــددی  شــێوەیەكی  بــە 

بگیردرێت. 
بەتایبــەت  و  ڕاگەیانــدن  ئــازادی 
چاپەمەنییــەكان پێویســتی بــە ئازادی 
بەدواداگــەڕان،  مافــی  و  ڕادەربڕیــن 
وەرگرتــن و باڵوكردنەوەی زانیارییەكان 
و لێڕوانینــەكان بە هەر كەرەســتەیەكی 
پێوەندی و بێ  قەتیسكردنی سنوورەكان 
هەیــە.  بۆیە زۆربوونی ڕاگەیاندنەكان 
و  ســەربەخۆ  ئــازاد،  چاپەمەنــی  و 

پلۆرالیســت بــۆ هــەر كۆمەڵگایەكــی 
تەندرووســت و زینــدوو، پێویســتییەكی 

بنەڕەتییە.
ئــازادی  جیهانــی  ڕۆژی  پەیامــی 
كۆمەڵــگای  بــۆ  چاپەمەنییــەكان 
ئــازادی  ئەمەیــە،  مرۆیــی 
چاپەمەنییەكان بەرهەمی بەربەرەكانێی 
ماندوونەناســانەی ڕووناكبیرانێكە، كە 
بــە حــەز و عەشــقێكی بــێ  پایــان بــۆ 
دابینكردنــی ئــازادی و ســەربەخۆیی 
بــۆ ڕزگاربــوون لە دیلبــوون و داماوی 
داوە  زۆریــان  هەوڵێكــی  مرۆڤــەكان 
لــەم  خۆیشــیان  گیانــی  تەنانــەت  و 

ڕێگایەدا بەخت كردووە. 
مرۆڤدۆســتانەی  ئەركــی  بۆیــە  هــەر 
ئێمەیــە كــە ئــەم بەرهەمــە گرانبەها و 
پیــرۆزە بــە هەمــوو هێــز و توانامانەوە 
بپارێزیــن و لــە پێنــاو بەرەوپێشــبردنیدا 
تێبكۆشــین و خــاوەن بیــر و قەڵەمەكان 
ڕاگەیانــدراوە  هاوڕێیانــی  بەتایبــەت 
چاپەمەنییــەكان لە كەشــوهەوای ئازاد 
و دوور لــە هــەر چەشــنە مەترســییەك 

بتوانن كاریگەری پۆزێتیڤی خۆیان لە 
كۆمەڵگادا بە باشی بەجێ  بێنن.

ئــازادی  جیهانــی  رۆژی 
چاپەمەنییــەكان، ئــەم هەلــە بــۆ ئێمــە 
دەڕەخســێنێ  كە ڕای گشــتی بۆ الی 
بــۆ  تێكۆشــان  و  خەبــات  پێویســتیی 

ئازادی ڕاگەیاندنەكان ڕابكێشین. ئ
ێمــە داوا دەكەیــن لــە حكوومەتــەكان 
ناحكوومییــەكان  ڕێكخــراوە  و 
بــۆ  كــە  جیهانــدا  سەرتاســەری  لــە 
پەرەپێــدان بــە ئــازادی ڕادەربڕیــن لــە 
ڕاگەیاندراوەكانــدا، هاوشــێوەی بنەمــا 

ناسراوە نێودەوڵەتییەكان هەوڵ بدەن.
مــەی،  مانگــی  كۆتاییــدا، ٣ی  لــە 
ڕۆژی جیهانی ئازادی چاپەمەنییەكان 
لە هەموو ئەو كەسانەی كە پێنووسیان 
خســتووەتە خزمەت ئازادی ڕا دەربڕین 
و لــە ئــازادی و یەكســانی پارێزگاری 
و  مــرۆڤ  بــۆ  پابەندانــە  و  دەكــەن 
مرۆڤایەتی بیر دەكەنەوە و الوازییەكان 
گەورەییەكانی باس دەكەن، پیرۆزبایی 

دەڵێین.



  ژمارە 798 ، ١٥ی بانەمەڕی ٦١٤٠٠

ماف

چەمکــی ماف لەم چەند دەیەی دواییدا 
بووەتــە تــەوەرەی تیۆریگەلــی ئەخالقی، 
سیاســی و دادوەری و گرینگایەتییەکی 
گوێــرەی  بــە  کــردووە،  پەیــدا  زۆری 
باشــترین  گرینگایەتییەکەیشــی 
فەلســەفیی  بیرمەندانــی  و  تیۆریزانــان 
ئــەو ســەردەمەی بــاس کــرا بــە چــڕی 
و  ورد  زۆر  پێکەوەدووانــی  ســەرقاڵی 
زانســتی دەربــارەی چییەتی و ســنووری 

ئەو چەمکە بوون.
وێنــای ماف پێوەندییەکی نێزیکی هەیە 
لەگــەڵ داوای ئەوەی کە کەســێک لە 
بوارێکــی تایبەتــدا پشــتگیری بکرێــت 
)ئەمە لە مافە مەدەنی و سیاسییەکاندا 
وەڕاســت دەگەڕێــت(، یــان ئــەوەی کــە 
ئەخالقییەکــەی  یــان  یاســایی،  مافــە 
پەسند بکرێت و بچەسپێنرێت )بۆ نموونە 
لــە بــواری مافــە کۆمەاڵیەتییەکاندا(. 
ماف دەشــێ لــە قانووندا دیاری بکرێت، 
یــان هــەر وەکــوو ئــارەزوو بخرێتــە ڕوو. 
لەوانەشە لێکدانەوەی ناکۆک دەربارەی 
ماف هەبێت کە نموونەکەی دەمەتەقێی 
نێــوان الیەنگران و دژبەرانــی لەباربردنی 
دژبــەران،  )ئاولەمە(یــە؛  کۆرپەلــە 
پێداگری لەســەر مافــی ژیانی ئاولەمە 
دەکــەن و الیەنگرانیش پێداگری لەســەر 
دەکــەن.  دایــک  هەڵبژاردنــی  مافــی 
یاســاوە  لەڕێــگای  لەوانەیــە  دەوڵــەت 
بتوانێت ئەو دەمەتەقێیە ببڕێنێتەوە، بەاڵم 
لێکدژیــی هەڵوێســتە ئەخالقییــەکان لە 
بنەڕەتــدا بڕانەوەیــان بــۆ نییــە، بەتایبەت 
ئەودەمەی کەسانێک بەبێ هیچ شەرت 
و مەرجێک الیەنگری لە هەڵوێســتێک 
دەکەن. ئەو کەسانەی کە دەمەتەقێیەکە 
بە لێکدژیی نێوان دوو جەمســەر دانەنێن 
لەبــارەی تایبەتمەندیــی ئــەو مافەوە کە 
باسی دەکەن زیاتر مل بە سازان دەدەن. 

کۆنتێکســتی مێژوویی و کۆمەاڵیەتی و 
فەلسەفی

ڕەنگدانــەوەی  مــاف  گرینگایەتیــی 
خەباتی خەڵکە بەدرێژایی چەندین سەدە 
لــە بەرانبــەر حکوومەتــە ســەرەڕۆکان و 
لێڤەگەڕە زۆردارەکانی دیکەدا بەاڵم نابێ 
دەربارەی ســەرکەوتنی مێژوویی ماف و 
دێموکراســیی سیاســی بە هەڵەدا بچین. 
مەبەســتێکی دیکــەی پێداگری لەســەر 
ماف، پاراســتنی کەمینەیــە لە بەرانبەر 
پاراســتنی  یــان  زۆرینــەدا،  زۆرداریــی 
و  وێکهەڵنەکــردن  وەزەنــدی  لــە  تاکــە 

بێســەبری و بینکورتییە کۆمەاڵیەتی و 
فەرهەنگییــەکان. پەژراندنی بەرەبەرەی 
ڕۆژئــاوا  لیبراڵییــەی  بۆچوونــە  ئــەو 
سەبارەت بەوەی کە تەنیا حکوومەتانی 
خاوەنــی دەســتوور )یاســای بنەڕەتــی( 
یارمەتیــی  هەیــە،  تەواویــان  ڕەوایــی 
ئــەو بۆچوونــە بەرفراوانتــرە دەدات کــە 
ئەوانــەی  خواســتەکانی  وایــە  پێــی 
حکوومەتیان بەســەردا دەکرێت شــیاوی 
تاوتوێکــردن و لەبەرچاوگرتنە. خەباتی 
بەرفــراوان لەپێنــاو زاڵبــوون بەســەر ئــەو 
ڕەنجــە مرۆڤییانــەدا کــە دەکرێ خۆیان 
لــێ البدرێــت، هەاڵڵــە و گەوهەری ئەو 
خواســتانەیە. ئەنجامــی هەمــووی ئــەو 
بــۆ  کۆمەڵگایــە  خواســتی  هەواڵنــە، 
دەوڵــەت  دەســەاڵتی  ســنووردارکردنی 
دەســەاڵتداری  دیکــەی  نوێڵەکانــی  و 
)جــا دەســەاڵتی خاوەنــکاری بێــت، یان 

ئایینی(. 
شــارمەندی  چەمکــی  ســەرهەڵدانی 
ئــەو  شــارۆمەندی(   / )هاوواڵتــی 
بۆچوونــەی بەهێزتــر کــردووە کە تاک 
بــەدەر  و  هەیــە  مافــی  کۆمەڵێــک 
لەوەیکــە لــە كوێوە ڕەنگە دەســتدرێژیی 
بکرێتە ســەر، دەبێ بپارێزرێت. بەڵگەی 
ئــەم باوەڕە بزووتنــەوەی مافی مەدەنیی 
ئەمریــکا لــە دەیــەی ١٩٦٠دا بوو بەاڵم 
بــواری  لــە  دەوڵــەت  ئەرێنیــی  ڕۆڵــی 
پاراســتنی مافەکاندا خۆی لە چەندین 
الوە جێــی گەنگەشــەیە. یەکــەم ئەوەی 
دەرەوەی  واڵتانــی  لــە  بەتایبــەت  کــە 
ئاییــن  تەواوەتیــی  جیایــی  ڕۆژئــاوادا 
)دیــن( لــە دەوڵــەت ڕەد کراوەتەوە و ئەو 
بۆچوونــە ئایینییانەی بەســەر ئەخالقدا 
زاڵــن لــەو مافانە بە گرینگتــر دادەنرێن 
کــە دەوڵــەت هەنگاوی بــۆ هەڵگرتوون، 
یــان بــە پێوانــەی نێودەوڵەتــی ناســراون. 
لــەم جــۆرە واڵتانــەدا ڕۆڵــی ئەرێنیــی 
دەوڵەت لە بواری پاراســتنی مافەکاندا 
بێجگــە  نییــە.  پتــەوی  زۆر  بناغــەی 
وەکــوو  دەوڵــەت  ڕۆڵــی  ئێســتا  لــەوە، 
پارێــزەری خۆشــبژێوی و تەندروســتیی 
تیــری  بــەر  کەوتووەتــە  مرۆڤەکانیــش 
بەگــوڕی  الیەنگرانــی  توانجــی 
 Market( بازاڕەکــی  ئابووریــی 
کارایــی  دەڵیــن  کــە   )economy 
تایبەتمەندکردنــی  لــە  شــیاوی  و 
مافگەلــی  لەگــەڵ  ســەرچاوەکاندا 
پێوەندیدار بە خۆشــبژێویی مرۆڤەکانەوە 

بە تەواوی یەک ناگرێتەوە.  
مێــژووی زمانــی مــاف وەکــوو زمانــی 
سیاســەت دەگەڕێتــەوە ســەر بەرخــودان 
کــە  پادشــایەتیدا  پلــەی  بەرانبــەر  لــە 
بریتانیــا  شۆڕشــەکانی  کۆتاییەکــەی 
لــە  بــوو.  فەرانســە  و  ئامریــکا  و 
هــەرکام لــەم بابەتانــەدا چەمکی ماف 
هەرەگــەورەی  کەرەســتەی  بــە  بــوو 

لێکــدژی  و  بەرەنــگاری  ڕەواندنــەوەی 
و  دەوڵــەت  دەســەاڵتداریی  لەنێــوان 
ســەر  خەڵکــی  ســەربەخۆیی  ئیــرادەی 
بــە حکوومــەت. لــە ســەدەی نۆزدەیــەم 
بەمالوە، ئەو بابەتەی ناکۆکیی لەســەر 
بنەڕەتیــی  ›‹مافــی‹‹  بــەردەوام  بــووە 
خەڵــک بۆ دەربڕینی پێملی و پەژراندن 
تــرەوە  شــتی  یــان  هەڵبــژاردن،  لەڕێــی 
بــە  پێوەندیــی  مــاف  چەمکــی  بــووە. 
چەمکەکانــی ڕەوایــی و فەرمانڕەوایی 
لــە چوارچێــوەی حکوومەتــی قانوونیدا 
خۆزاییــی  مافــی  پەژراندنــی  هەیــە. 
شۆڕش دژی حکوومەتگەلی ستەمکار 
ئــەو  قوواڵیــی  دەرخــەری  زۆردار  و 
پێوەندییەیــە کە باســمان کــرد. بنەمای 
ئەرکــی  دووالیەنەیــە  پێوەندییــە  ئــەم 
ڕێزگرتــن لــە یاســا و لێڤەگەڕییەتیــی 
دەوڵــەت لەالیەک و ئەرکی حکوومەت 
لــە کردەوەیدا بەپێــی بنەماکانی ویژدان 
و پاراســتنی ڕێــز لەالیەکــی دیکەوەیە. 
گرێبەســتی  یــان  پەیمــان،  چەمکــی 
و  حکوومــەت  لەنێــوان  کۆمەاڵیەتــی 
دەگرێــت.  ســەرچاوە  ئالێــرەوە  خەڵکــدا 
هەڵبــەت ئــەو جــۆرە پەیمانــە خۆی هەر 
گریمانەیەکــی مێژووییــە و هەرگیــز لە 
هیچ زەمانێکی ڕاســتیدا گرێ نەدراوە. 
جوو-مەســیحییە  نەریتــی  بناغەکــەی 
ســەبارەت بــە پەیمانێــک لەنێــوان خــودا 
و بەنــی ئیســرائیلدا کــە تێیــدا ئەرکــی 

بەرانبەری هەر دووال قبووڵ کراوە.
لە گۆڕانی ئەو کردەوانەدا کە پێوەندییان 
بە مافەوە هەیە، کاریگەریی فەلسەفەی 
هەڵســوکەوتەکان  بەســەر  سیاســی 
بــە  سیاســییەکانەوە  دامــەزراوە  و 
فەیلەســووفی  وتــەی  دیــارە.  ڕوونــی 
ئینگلیــزی، »جــۆن الک«، دەربــارەی 
مافــە لێکدانەبڕاوەکانــی خەڵــک، لــە 
ئەمریــکادا  کۆمــاری  بناغەدانانــی 
حکوومەتــی  دژی  شۆڕشــی  پــاش 
کۆڵۆنیالیســتیی بریتانیــا کاریگەریــی 
زۆر ڕوونــی هەبــوو. هەروەهــا ئەوانــەی 
شۆڕشی مەزنی فەرانسەیان هەڵگیرساند 
و تەنانەت ئەو خەڵکە زۆرەی لە پاریس 
و  ڤۆڵتێــر  نووســراوەکانی  ڕاپەڕیــن، 
ڕووسۆ و دیدەرۆ و ئەوانەیان بە تەواوی 
لــە زەینــدا بــوو. گیانــی شۆڕشــگێڕانە 
ئاســتی  گەیانــدە  زێدەڕۆییــی  کــە 
تۆقانــدن بــۆ پێداویســتیی دامەزراندنــی 
چوارچێوەیەکــی نــوێ داڕێژرابــوو کــە 
بە یــەک جار هەموو ســەرەڕۆییەکانی 
و  فەرانســە  پادشــایەتیی  ڕێژیمــی 
کلیسای کاتۆلیک و ستەمی پێکهاتە 
ئابوورییــە فیۆداڵییــەکان هەڵتەکێنێت. 
کۆڵەکــەی ئەم چوارچێوەیە پشــتیوانی 
لــە  شۆڕشــگێڕان  الیەنگریــی  و 
›‹مافەکانــی مــرۆڤ‹‹ بــوو کــە بــە 
هەمــوو  ســەرووی  لــە  ئــەوان  بــاوەڕی 

بەربەستێکی ســەرڕێیانەوە بوو. سەدەی 
هەژدەیــەم بــە پەژراندنــی ئــەو مافانــە 
وەکــوو بناغــەی ســنوورە یاســاییەکانی 

دەسەاڵتی دەوڵەت کۆتاییی هات.

مارکسیزم
تــەوەرەی قۆناغــی دووهەمــی خەبــات، 
بــازاڕ  دەســەاڵتی  ســنووردارکردنی 
و  کرێــکاران  مەیدانــی  هاتنــە  بــوو. 
بابەتەکــەی  مارکســیزم  بەربەرەکانێــی 
لە ئاســتی جۆراوجۆردا هێنایە گۆڕێ. 
کاریــان  مارکسیست-لێنینیســتەکان 
بەســەر مافەکانەوە نەبوو، باوەڕیان بەوە 
بــوو کــە دادپــەروەری و نادادپــەروەری 
ئــادگار و نیشــانەی بــێ ئەمالوئەوالی 
تاکــە  و  چینایەتییــە  حکوومەتــی 
ئامانجــی سیاســی کــە پێوەندیــی بــە 
بەدەســتەوەگرتنی  هەیــە  بابەتەکــەوە 
دەســەاڵتە لەالیەن کۆمەاڵنی خەڵکەوە، 
چونکــە دادپــەروەری لــە کۆمەڵگــەی 
ســەرمایەداریدا هەرگیــز ناشــێت و لــە 
کۆمەڵگەی بێ چینایەتیدا ستەم بواری 
دەبێــت. ڕووخانی یەکیەتیی ســۆڤییەت 
ئــەو جــۆرە بۆچوونانــەی تەقریبــەن لــە 
هەمــوو جێیــەک لــە بــرەو خســتووە و 
بووەتە هۆی ئەوەی کە بە گرینگیپێدان 
جۆراوجــۆر،  مافــی  جێبەجێکردنــی  و 
پێداگریی لیبراڵەکان لەســەر پێویستیی 
الدان لە کەڵکاوەژووی دەسەاڵت لە هەر 
پلەیەکدا سەرلەنوێ برەو پەیدا بکاتەوە. 
مارکسیست-لێنینیســت  شکســتی 
داکشــاوەتە نێو بەســتێنی گشتیی بەها 
سووسیالیستییەکانەوە، بەتایبەت بۆ نێو 
مافەکانــی دەســتەبەریی کۆمەاڵیەتی 
و خۆشــبژێوی. ئێســتا بۆچوونــی زاڵ 
لــە زۆربەی کۆمەڵگاکانــدا ئەوەیە کە 
بــازاڕ دەبــێ لە بەندی گوشــاری ناڕەوا 
ڕزگار بکرێــت، بــە واتایەکــی دیکــە، 
بەشــێک لــە مافەکانــی پێوەندیــدار بە 
دەستەبەریی کۆمەاڵیەتی وەربگیرێنەوە. 
بــۆ نموونــە، ســوید کــە زۆر لەمێــژ بوو 
یەکێــک لە پێشــەنگەکانی پــەرەدان بە 
خۆشــبژێویی شــارمەندانی خــۆی بــوو، 
لــە دەیەی ١٩٩٠ـــەوە وا دیــارە هاتووەتە 
ســەر ئەوەی کــە توانــای بەربەرەکانێی 
لە ئابووریی جیهانیدا بەهۆی زێدەڕۆیی 
لــە بەخشــینی مافەکانی دەســتەبەریی 

کۆمەاڵتیدا لە کورتیی داوە.

مافەکانی مرۆڤ  
لــە پــاش جەنگــی دووهەمــی جیهانــی 
جۆرێکــی نوێــی مــاف، واتــا ›‹مافــی 
پەیــدا  بــەرزی  پێگەیەکــی  مــرۆڤ‹‹ 
ڕاگەیاندنــی  لەکاتــی  کــردووە. 
مافــی  جیهانیــی  ›‹جاڕنامــەی 
مرۆڤ‹‹ـەوە لە ساڵی ١٩٤٨دا دەوڵەتان 
بەرەبەرە ئەوەیان قبووڵ کردووە کە کۆی 

خەڵک مافی ئەوەیان هەیە کۆمەڵێک 
پشــتیوانییان هەبێــت و لــە پێداویســتییە 
ماددییــە ســەرەتاییەکان ســوودمەند بن. 
بزووتنــەوەی مافــی مرۆڤ بە ئاشــکرا 
ڕۆژئاوایــی  لیبراڵیزمــی  ســەرکەوتنی 
باوەڕەکانــی  و  بەهــا  بــواری  لــە  بــوو 
تاکــدا، بــەاڵم وەک بڵێــی لــە بەڵێنــە 
نێودەوڵەتییەکاندا بەشــێک لە بۆچوونە 
واتــای  کــە  سووسیالیســتییەکانیش 
ســەردەمی  لــە  و  هەبــوو  بەکۆمەڵیــان 
یەکێتیــی  الیــەن  لــە  ســارددا  شــەڕی 
ســۆڤییەتەوە پشــتیوانی دەکــران، تاکوو 
ڕادەیــەک هــەر لــە بەرچــاو دەگیــران. 
گشــتگیرترین کۆکــراوەی مافەکانــی 
جــێ  پەیماننامــەدا  دوو  لــە  مــرۆڤ 
١٩٦٦دا  ســاڵی  لــە  کــە  کراونەتــەوە 
خرانــە بەردەمــی دەوڵەتــان بــۆ ئــەوەی 
›‹پەیمانــی  یەکیــان  بکــەن:  واژۆیــان 
و  کۆمەاڵیەتــی  مافــە  نێودەوڵەتیــی 
دیکــە  ئــەوی  و  فەرهەنگییەکانـ‹‹ـــە 
›‹پەیمانی نێودەوڵەتیی مافە مەدەنی و 
سیاســییەکان‹‹. لەم دوو بەڵگەنامەیەدا 
تایبەتمەندییــەکان  بنەڕەتــەوە  لــە 
هیــچ  کــراون.  بەیــان  بنەمــاکان  و 
مێکانیزمێکــی جێبەجێکردن لە گۆڕێدا 
نییــە و زۆربــەی ئــەو دەوڵەتانــەی ئــەو 
لەوانــە  کــردووە،  ئیمــزا  پەیماننامەیــان 
یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  دەوڵەتــی 
ئامریــکا، هەرگیــز ئیــرادەی سیاســیی 
ئــەو  پەســندکردنی  بــۆ  پێویســت 
شــک  خۆیــان  الی  پەیماننامانەیــان 
نەبــردووە. تــەوەری دژایەتیی ئەم بابەتە 
بــەوەی  ســەبارەت  دژبەرانــە  ئیدیعــای 
کــە مافــی مــرۆڤ مافی ســەروەریی 
دەکات  پێشــێل  دەوڵــەت  دەســەاڵتی 
لــە هەمــوو ئیددیعایەکــی  کــە دەبــێ 
لێڤەگەڕانــەی دەرەکــی دوور و پارێزراو 
بــێ؛. بەاڵم ســەرباری ئــەو گرفتانەش، 
بزووتنــەوەی مافی مــرۆڤ لەدرێژاییی 
چەنــد دەیەی ڕابردوودا بــەردەوام خێراتر 
بــە دەربڕینــی  بــەرەو پێشــەوە چــووە و 
چەمکــی  وردەکارییەکانــی،  هەمــوو 
مــاف لە چەندین پەیماندا درەوشــاوەتەوە 
کــە تێیانــدا ســەرنج خراوەتــە ســەر ئــەو 
گرووپانەی لە هەمبەر کەڵکاژۆوەکاندا 
دەکەوێــت.  بــەر  خەســاریان  زیاتــر 
پەیمــان  کۆمەڵێــک  بەرهەمەکەیشــی 
سەبارەت بە بابەتگەلی وەکوو جیاکاریی 
بــووە.  منــدااڵن  و  ژنــان  و  ڕەگــەزی 
کاریگەربوونی مافی مرۆڤ زۆرینەی 
سەرســووڕمان  تووشــی  چاودێرانــی 
کردووە. حکوومەتــەکان پەژراندیان کە 
مافــی مــرۆڤ کۆمەڵێــک ئەرک لە 
مافــە نێودەوڵەتییەکانــدا دابنێــت، بەاڵم 
زۆرینەیــان ئامــادە نەبــوون بــە کــردەوە 
یــان  بگــرن،  لــە مافــی مــرۆڤ  ڕێــز 
لەڕێگای دانوستانەوە وای ڕێک بخەن 
کە دەســتدرێژییە بەرچــاوەکان نەمێنن. 
ســەرباری ئەوانــە، چەســپاندنی مافــی 
مــرۆڤ لــە تایبەتمەندییەکانــی مافــە 
زۆر  لــە  وردە  وردە  نێودەوڵەتییەکانــدا 
الیەنــی جیــاوازەوە گرینگایەتیــی پەیدا 
کــرد. لەالیەکەوە تۆڕێکــی بەرفراوانی 
ڕێکخــراوەی باننەتەوەیــی و نادەوڵەتــی 
سەری هەڵدا کە هەموویان سەروکاریان 
بــە  و  بــوو  مــرۆڤ  مافــی  لەگــەڵ 
کەڵکوەرگرتــن لە زانیاریــی بەڵگەمەند 
دیــارەکان  دەســتدرێژییە  دەربــارەی 
دەســتیان کرد بە گوشــار خســتنە ســەر 
و  ئابــڕوو  زۆربەیــان  دەوڵەتانــەی  ئــەو 
ناوبانگــی خۆیــان بــەالوە گرینگ بوو. 
بێجگە لەوەش، ڕای گشتی الیەنگریی 
لــە بەکارهێنانــی نوێڵــی ئابــووری لــە 
بواری مافی مرۆڤدا کرد کە بەڵگەی 
ئابوورییــە  یارمەتییــە  ئــەوە سیاســەتی 
دەرەکییەکانــی ئەمریکا لە نێوەڕاســتی 

دەیەی ١٩٧٠ـەوە بووە.
ڕەوتــە  دیکەشــەوە،  لەالیەکــی 
نێودەوڵەتــی  سیاســەتی  گشــتییەکانی 
لــە  خواســتانەی  ئــەو  لەگــەڵ 
مرۆڤــدا  مافــی  تایبەتمەندییەکانــی 

بــواری  لــە  کــەوت.  ڕێــک  هەبــوو، 
پێوەندییەکانــی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوادا 
ڕێککەوتننامەکانــی  زۆری  بەشــی 
ســاڵی ١٩٧٥ی هێڵســێنکی لەبەر ئەوە 
بە گرینگ دادەنران کە ئەو سنوورانەی 
پــاش جەنگــی دووهەمــی جیهانــی لــە 
ئورووپــا بــەدی هاتبــوون، بــە فەرمییان 
دەناسین. لەو پەیماننامانەدا کۆمەڵێک 
پێشــبینی ســەبارەت بە بەرپرسیاریەتیی 
واڵتانــی ئورووپایــی لەهەمبــەر مافــی 
مرۆڤــدا کرابــوو کــە لــەو ســەردەمەدا 
وەکــوو بانگەشــەی جەنگــی ســارد بــە 
ســووک چاویــان لێ کرا و بە شــیاوی 
ســەرنج دانەنــران. بەاڵم ئــەو لێکۆڵینەوە 
ســااڵنەیەی کە دەربــارەی حاڵەتەکانی 
لــە  مــرۆڤ  مافــی  پێشــێلکردنی 
ئورووپــای ڕۆژهەاڵت و ناوەندی بەپێی 
›‹پڕۆسەی هێڵسێنکی‹‹ دەبوو بکرایە، 
بەرەبــەرە هەم لــە ڕوانگەی بەهێزکردنی 
بــۆ  واڵتانــەدا  لــەو  گشــتی  ئیــرادەی 
هــەم  و  بکــەن  خۆڕاگــری  ئــەوەی 
لــەڕووی الوازکردنــی بــاوەڕی ڕێبەران 
فەرمانڕەواییــی  توانــای  بــە  ســەبارەت 
زیاتــری  گرینگایەتییەکــی  خۆیــان، 
پەیــدا کــرد. ســەرهەڵدانی گۆرباچۆف 
لــە کۆشــکی کرملیــن و الیەنگریــی 
سیســتمی ڕێبەریی یەکیەتیی سۆڤیەت 
لە پەژراندن و پێملبوونی مافی مرۆڤ 
ئــەو  پتەوکردنــی  بــۆ  دێموکراســی،  و 
بابەتانــەی بــاس کــران زۆر کاریگــەر 
ڕابــردوو  لــە  ئــاوڕ  کــە  ئەمــڕۆ  بــوو. 
دەدەینەوە دەبینین کە ئازادیی ئورووپای 
یەکیەتیــی  و  ناوەنــدی  و  ڕۆژهــەاڵت 
کاریگەریــی  ڕەنگدانــەوەی  ســۆڤیەت 
مافــی مــرۆڤ لەســەر هەڵســوکەوت و 

کرداری سیاسی بووە.

بانەڕۆژی مافی مرۆڤ
بابەتــی مافی مرۆڤ لــە جیهاندا باڵو 
تاکــوو  پێچەڵپێچییەکانــی  و  بووەتــەوە 
ڕادەیەک ترســێنەرە. گەلێک داهێنانی 
جۆراوجۆر بەمەبەســتی بەرەوپێشــبردنی 
مافی مرۆڤ لە ئاســتگەلی ناوچەییدا 
بەرچــاو دەکــەون، بەتایبەت لــە ئورووپا 
کە جۆرە پێکهاتەیەکی جێبەجێکەر ئەو 
دەرفەتە بە تاک دەدەن کە کۆمەڵێک 
ئیدیعا دەربارەی دەوڵەتەکانیان دەرببڕن. 
بێجگە لەوە، لە زۆر بواری پشــتگیریدا، 
وەکوو پشتگیری لە خەڵکی خۆواڵتیی 
کۆمەڵێــک واڵت، یــان مافی پیاوان و 
ژنانــی هاوڕەگەزخــواز، ئــەو پێوانانــەی 
ســەرباری  نەشــیاون.  و  ناتــەواو  هــەن 
ئەوەش، ئێســتا ڕێسا و نۆرمی نەریتیی 
ناڕۆژئاوایــی ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتر خۆی 
نیشــان دەدات و ئەوانــەی باوەڕیان پێیان 
هەیــە وەکــوو ڕەخنە جاری وایــە دەڵێن، 
ئیدیعای گشــتگیر و جیهانی بۆ مافی 
و  پێشــداوەری  و  بێبنەمایــە  مــرۆڤ 
الیەنگریــی تایبەتــی ڕۆژئاواییــان تێــدا 
ڕەخنــە  وایــە  جــاری  بــەاڵم  شــاراوەیە، 
لــە خۆیــان دەگــرن و باســی بابەتگەلی 
وەکوو دڵڕەقی لە سیســتمی هیندۆسیی 
›‹کاســت‹‹، یــان ســزای جەســتەیی و 
دۆخی ژنان بەپێی بەشێک لە بۆچوونە 

ئیسالمییەکان دەکەن. 
بێگومــان هەڵچوونــە باننەتەوەییەکانــی 
بــواری  لــە  دوایــی  ســااڵنەی  ئــەم 
مافــی مرۆڤــەوە هــەروا بــەردەوام دەبێت 
چۆنیەتیــی  لەســەر  کاریگــەری  و 
چەنــدی  دادەنێــت.  سیاســی  ژیانــی 
زانیاریمــان دەربــارەی ئــەم بابەتــە زیاتــر 
بێــت کــە ژیــان لــە گونــدی جیهانیــدا 
بــە چ واتایەکــە و چەندیــش پێوەندیــی 
لەڕێــی  فەرهەنگــەکان  هەمیشــەییی 
پێوەندییــە ئەمڕۆییەکان و کۆچی نێوان 
فەرهەنگییــەوە زیاتر بێت، بەو ڕادەیەش 
وێکهەڵکــردن و بیندرێژی و تێگەیشــتن 
مافــەکان  بــەر  پەنابردنــە  و  درک  و 
ڕەنجــە  لەهەمبــەر  پەرچەکــردار  بــۆ 

ناچارەکییەکانی مرۆڤدا زیاتر دەبێت.
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ـــە. ـــواری ماف ـــاوداری ب ـــژەر و نووســـەری ن توێ
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چوار دەیەیە سیاســەت و ستراتێژییەکی 
لــە  دزێــو  و  شکســتخواردوو  شــاراوە، 
دەســەاڵتی  بــە  خزمەتکــردن  پێنــاو 
ئایەتوڵــاڵکان لــە ئێــران بەڕێــوە دەچێت 
زیاتــر،  هەڕەشــەی  دەرەنجامەکــەی  و 
مەترســیدار،  کێبڕکێــی  و  ملمالنــێ 
ئابووریی داڕماو، پێکهاتەی دەوڵەتێکی 
نــاڕەوا،  و  الواز  حاکمیەتــی  نــاکام، 
گەمــارۆی ئابــووری و ســازبوونی هێزە 
کۆڕەوی  میلیشیایی-تێرۆریستییەکان، 
خەڵــک، پەرەســەندنی بناژۆخــوازی لە 
ناوچەکەیــە کــە دۆخێکی شــکێنەر بە 
ئەکتەریــی »فاکتەرێکــی نادڵخــواز« 
و  ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  وەک 

هاوبیرەکانی پێک هێناوە. 

ئەمــە لــە حاڵێکدایە کە لە بەرانبەر ئەم 
سیاســەتگەلە، ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان 
بــە ڕابوونی خۆی وەک ئاڵترناتیڤێکی 
بــە  ڕاســان  وێژمانــی  لەژێــر  بەهێــز 
بەرەیەکــی ڕزگاریخــوازی نەتەوەیــی_
دێموکراتیک لە ئێستەدا بەرخودانێکی 
بێوێنــە لــە ئێــران و کوردســتاندا تاقــی 
دەکاتــەوە کــە پەیامێکــی ڕوونی هەیە 
ئەویش ئەوەیە کە کوردستان سەنگەری 
خەبات دژی فاشــیزم، دیکتاتورییەت و 
بندەســتییە و ئیــرادەی خۆی تەســلیمی 

ئیرادەی ڕێژیمی ئاخوندی ناکات.
ڕەوتــی شۆڕشــگێڕیی لــە ڕۆژهەاڵتــی 
نیشــتمان پێوەندییەکــی قایــم و پتــەوی 
لەگــەڵ زانکــۆ وەک دامەزراوەیەکــی 
دنیــای دێموکراتیــک و مۆدێــڕن هەیە 
و بەشــداریی خوێندکاری شۆڕشــگێری 
کورد لە  ڕەوتی ڕەوشنگەری و بەرەی 
پێناســەی  نەتەوەیــی  ڕزگاریخــوازی 
وجوودی بزاڤی خوێندکاری کوردە؛ ئەم 

لــە ڕۆژژمێــری ئێمــەدا، ڕۆژی ١٢ی بانەمەڕ وەکــوو ڕۆژی خوێندکاری کورد 
ناودێر کراوە. ڕۆژێک کە هۆکاری سەرەکیی ناودێرکردنەکەی بۆ شەهیدبوونی 
شــەهید ســمایل شــەریفزادە بــە دەســتی دەســەاڵتدارانی پەهلــەوی دەگەڕێتــەوە و 
دەرفەتێکــی باشــە تاکــوو خوێندکارانــی مەتەرێــزی خەبات و شۆڕشــگێرانی نێو 
زانکــۆ، لەگــەڵ ڕێبازی شــەهید شــەریف زادە و ســەرجەم شــەهیدانی کوردســتان 

پەیمان نوێ بکەنەوە.  
لەڕاســتیدا دۆخــی زاڵ بــە ســەر هــەر کۆمەڵگایەکــدا جیــاوازە و زۆرجــار بەپێی 
پێویســتیی کۆمەڵگاکــە، حەشــیمەتی ئــەو کۆمەڵگایــە بەنیســبەت خواســت و 
ویســتەکانیان ئەگەریــش بــە دڵخــوازی خۆیان نەبێ، بە ســەر دەســتە و گرووپ و 
توێژی جیاجیادا دابەش دەکرێن، ڕەنگە ئەمە یەکێک لە باشــترین ڕێگاکان بۆ 
پێداگری کردنی هەرکام لەو دەســتە، گرووپ و توێژانە لە ســەر داوا ڕەواکانی 
خۆیــان بێــت، چونکــە هەرکامەیان بەپێــی جیهانبینی، داواکاری و ویســتەکان و 
هەروەهــا پێداویســتییە بنەڕەتییەکانی خۆیان، داوای دەســتەبەربوونی مافەکانیان 
دەکــەن و بــە دڵنیاییــەوە لــە ئاکامی ســازماندرانێکی بــاش و ڕێکوپێکدا دەتوانن 
باشــتر ئامانجەکانــی خۆیــان بپێکــن. ئەوەی کە لــە چوارچێوەی ئەم نووســینەدا 
دەخرێتە بەرچاو، گرینگیی هەبوونی کچان و ژنان لە سەنگەری زانکۆدایە، کە 
تــا چ ڕادەیەک ئەتوانێ لە ســەر داخوازییــە ڕەگەزی و هەروەها نەتەوەییەکانیان 
کاریگــەری هەبێــت، چونکــە لەڕاســتیدا داخوازییەکانــی ژنــان و کچانی کورد 
هیچــکات لــە ویســت و خواســتی نەتەوەیــی بــەدوور نەبــووە و نابێــت.  کچــان و 
ژنانــی خوێنــدکار دەبــێ چی بکەن؟ دەبێ چۆن لەم ڕێبــازەدا هەنگاو هەڵبگرن؟ 
دەبــێ بــۆ کام ئامانــج تێبکۆشــن؟ و لــە کۆتاییشــدا ئایــا هەنگاوهەڵگرتــن لــەم 
ڕێگایــەدا دەتوانــێ ئــەوان لــە ئامانجەکانیــان نزیــک بکاتــەوە؟  لەڕاســتیدا هەر 
کۆمەڵگایەک ڕێژەیەکی بەرچاو لە پێشکەوتن و سەرکەوتنی خۆی لە توێژی 
ئاکادێمیکــی خۆیــەوە وەردەگرێ، ئــەم توێژە بەپێچەوانــەی توێژەکانی دیکە، بە 
جیهانبینی و تێگەیشــتن و ئاوەزێکی پتەوترەوە هەوڵ بۆ چارەســەریی کێشــەکان 
دەدەن و بەدڵنیاییەوە بۆ چارەســەریی پرس و بابەتە گرینگەکانی کۆمەڵگاش لە 
مێتــۆد و فۆرمــی پێشــکەوتوو و ئەمڕۆژیتر کەڵــک وەردەگرن، کەوابوو ئەتوانێ 
کاریگەرییەکی دیارتر و بەرچاوتریشی هەبێت. کچان و ژنانی خوێندکار، بەپێی 
ئامــارە باڵوکــراوەکان لــە ئێــران و کوردستانیشــدا ڕێژەیان زیاتر لــە پیاوانە، ئەمە 
ئەتوانێ وەکوو دەرفەتێک چاوی لێبکرێت تاکوو ئەوان بە ڕێکخستنی ئەنجومەن 

و گرووپی جیاجیا لە زانکۆکاندا، هەنگاو بۆ داواکانی خۆیان هەڵبگرن. 
هەرچەنــد کــە گوشــارەکان لــە زانکۆکانــدا بۆ کچــان و ژنان زۆر زیاتــرە، بەاڵم 
ئەمە نابێ ببێتە هۆی ئەوەی کە ئەم توێژە لە هەنگاوهەڵگرتن و بەرەوپێشــچوون 
پاشــگەز ببنــەوە.  ئــەوەی کــە بــە خۆشــحاڵییەوە لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا 
بینیومانــە چاالکــی و بەشــداریی ئەکتیڤــی ژنــان لە پرس و بابەتــە جیاوازەکاندا 
بــووە، کــە ئەمە لە ئاســتی زانکۆکانــی ئێران و کوردستانیشــدا بەرچاوە، توێژی 
ژنانــی خوێنــدکار، وەک توێژێکــی خوێنــدەوار و خاوەن زانســت و خــاوەن پێگەی 
کۆمەاڵیەتی و زانستیی تایبەت دەبێ بتوانن، لە دەرفەتەکانی بەردەمیان باشترین 
کەڵــک وەربگــرن چون لە ڕاســتیدا چاوەڕوانییەکان لە ژنێکــی خوێندەوار کە بە 
شــێوەی ئاکادێمیک فێڕی زانســت دەبێت و دەتوانێ بە شــێوەی لۆژیکی کێشــە 
و ئاریشــەکانی کۆمەڵــگا لێــک بداتەوە، زۆر زۆر زیاتــر لە باقی توێژەکانی نێو 
کۆمەڵگایە. زۆرجار باس لەوە دەکرێت کە ئەو واڵتانەی کە سەرۆکەکانیان یان 
کابینــەی ســەرۆکایەتییان لــە ژنان پێکدێن، لــە ئیدارەکردنی واڵت و تەنانەت لە 
کۆنتڕۆڵی قەیران و کێشەکانیشــدا ســەرکەوتووترن، ئەمە ڕێک بۆ ئەو ڕاستییە 
دەگەڕێتــەوە کــە درووســتکردنی دەرفەت بــۆ ژنان ئەتوانــێ هەنگاوێکی جیددی 
و قایم لەڕاســتای بەختەوەری کۆمەڵگاشــدا بێت، ئەو ڕاســتییەی کە ٤٢ ســاڵە 
کۆمــاری ئیســالمی و ئاخوندەکانــی ســەر بەم دەســەاڵتە نکۆڵیــی لێدەکەن و بە 
هیچ مەرجێک ئامادە نین لە بیرە تەســک و دواکەوتووەکانیان بەرانبەر بە ژنان 
پاشــگەز ببنــەوە، بەپێچەوانــەش لە هەر دەرفەتێک بۆ ســەرکوتی زیاتریان کەڵك 
وەردەگــرن جــا لــە ڕێگــەی فتوایەکەوە بێت یان چەســپاندنی یاســایەکی دژەژنی 
دیکە!  هەروا کە ئاماژەی پێ کرا، ویست و داخوازیی ژنانی خوێندکاری کورد 
لە ویســت و داخوازیی نەتەوەیی جودا نەبووە و نابێ، لەڕاســتیدا هەر هەنگاوێک 
کە ژنان لەڕاستای خواستە ڕەگەزییەکانیان هەڵیدەگرن، هەنگاوێکیش لە خواستە 
نەتەوەییەکانیــان نزیکیــان دەکاتــەوە و بەپێچەوانەکەشــی هەروایــە، هاوتەریبوونی 
ئــەم دوو خەباتــە بــۆ ژنــان ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە و زۆرجاریــش بینیومانــە 
کــە ژنــان بــە بێ ســەرنجدان بە ڕەگــەز و وەک مرۆڤێکی ئازا و وشــیار لە پێناو 
دەستەبەرکردنی مافە نەتەوایەتییەکانیاندا هەوڵیان داوە چونکە باوەڕیان وابووە کە 
چارەسەرکردنی پرسی نەتەوەیی، یەکەمین هەنگاو بۆ چارەسەرکردنی پرسەکانی 
ئەوانیشــە، هــەر بۆیــە زۆر ژنــی ئــازا و بوێرمــان هەبــووە و هەیــە کــە زانکۆیــان 
کردووەتە سەنگەری بەرخودان و بە جێبەجێکردنی ئەرک لەم سەنگەرەدا، هەوڵیان 
داوە خۆیــان و کۆمەڵگاکەشــیان بــەرەو الی بەختــەوەری ببــەن. ژنــان و کچانــی 
خوێندکار، ئەرکێکی قورسیان لە سەرشانە، ئەوان ئەتوانن داینەمۆی گۆڕانێکی 
بنەڕەتی بن، ئەوان دەتوانن بونیاتنەرێکی باشی نیشتمان بن و بوێرانە شان وە بەر 

خەمەکان و ئازارەکانی کۆمەڵگاکەیان بدەن.
بەرز و بەڕێز بێت یادی خوێندکارانی شــەهیدی ســەنگەری بەرخودان و بەتایبەت 

شەهید سمایل شەریفزادە و هاوڕێیانی  

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

ژنـــان و کچانـــی خوێنـــدکار 
داینەمـــۆی گۆڕانـــی بنەڕەتیـــن

پیرۆز بێ ڕۆژی خوێندکاری کورد

بابەتــە لەالیەن خوێندکارانی شــەهید لە 
قوناغەکانی شــۆڕش هەر لە ساڵەکانی 
٤٧ــ ٤٦ی هەتاویدا بە ڕێبەرایەتیکردنی 
شــۆڕش و تیئۆریزەکردنــی خەبــات لــە 
مەیدانــی کــردەوەدا خۆی ســەلماندووە، 
هەروەها  لە شۆڕشــی ٥٧ی هەتاویشدا 
بــە بەشــداریی خوێنــدکار و خوێندەڤانان 
لە شار و شاخ تێگەیشتنی ئێستامان لە 
ڕابوونــی ڕۆژهەاڵت بەدی دەکرێت کە 
هەردەم خوێندکاری کورد لە گۆڕەپانی 
و  بونیاتنەرانــە  چاالکیــی  خەباتــدا 
شوێندانەرانەی هەبووە.  بەشداریکردنی 
بزاڤــە  لــە  پراکتیکــی  و  تیئــۆری 
پێشــەنگایەتی،  ئەرکــی  سیاســییەکان 
بــۆ  خوێنــدکارە  و  زانکــۆ  شــەرافەتی 
پاڵپشــتیکردن لــە کۆمەاڵنــی خەڵــک 
بۆ بەدیهێنانــی کۆمەڵگایەکی ئازاد و 

دادپەروەرانە.
بزاڤــی خوێندکاریــی کــورد و ئێرانــی 

ماناداریــان  باندۆڕێکــی  و  پێوەنــدی 
لەســەر یەکتر هەیە لە دۆخی پێکهاتوو 
ڕێژیمــدا،  سیاســەتەکانی  ژێــر  لــە 
ڕێــــــــژیم بەردەوام لە هەوڵی »سیاسەت 
زودایــی« لە زانکــۆوەکان و پێکهێنانی 
فەزایەکــی پۆلیســی و ئەمنییەتی بووە 
بەتایبەت ئەم بەرنامانە لە زانکۆوەکانی 
ڕۆژهــەاڵت و نەتەوەکانــی تــر زەقتــرە. 
پرســی زانکۆ و ڕێکخراوە زانستییەکان 
لە باری چۆنایەتی و چۆنیەتی ئاستی 
زانستییان  بە عەقڵییەتی کۆلۆنیالیستی 
بەســتراوەتەوە  ئێرانــی  ناوەندگەرایــی  و 
و  زانکــۆ  ســەرەکیی  لەمپــەری  کــە 
خوێنــدکارە کوردەکانە لە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتدا. بەگشتی دوای سەرکوتی 
ڕابــردوو،  دەیەکانــی  لــە  زانکــۆوەکان 
خوێنــدکاری،  چاالکانــی  بەندکردنــی 
و  نــاڕازی  خوێنــدکارە  دەرکردنــی 
»ســتاره«دارکردنی  بــە  جیابیــرەکان، 
خانەنشــینکردنی  خوێنــدکارەکان، 

زۆرەملێــی مامۆســتایان، داخـــــــــستنی 
گۆڤار و ئەنجوومەنە خوێندکارییەکان، 
دابڕاندنــی زانکۆوەکانی ئێران لە زانکۆ 
پێشــگرتن  و  جیهــان  بەناوبانگەکانــی 
بــە ئاڵوگــۆڕی فیکــری و زانســتی لە 
زانکــۆوەکان، بــە »بوومیـــ« ـــکردنی 
زانکــۆ، »جیاکردنەوەی« ڕەگەزیی لە 
زانکــۆوەکان و هەاڵواردنــی ڕەگــەزی، 
دەرەوەی  لــە  زانکــۆکان  ســازکردنی 
»پەردیسیـ«ـــکردنی  یــان  شــارەکان 
زانکــۆی  دروســتکردنی  زانکــۆوەکان، 
جۆراوجۆر و دابەزاندنی ئاستی زانستی، 
لەمپــەری  »ســەهمیەبەندیکردن«، 
زانکــۆ،  چوونــە  بــۆ  »کونکــوور« 
جمگەکانــی  هەمــوو  لــە  دەســتێوەردان 
و  خوێنــدن  پوڵیکردنــی  بــە  و  زانکــۆ 
هەروەهــا بانگەشــەی ئایدئۆلۆژیک لە 
زانستگە و زانکۆوەکان، درووستکردنی 
فەزایەکــی ســەرگەرمیانە و بەرخۆری،  

هەروەهــا هەوڵی تواندنەوە و ســڕینەوەی 
ڕیســالەتی وجوودی زانکۆ و خوێندکار 
بە مەبەستی ئەتۆمیزەکردنی کۆمەڵگا 
لــە  ئاکادیمیــا  بێبایەخکردنــی  و 
چارەســەرکردنی کێشەکان و وەرگرتنی 
بــە نیســبەت کۆمەڵــگا  بەرپرســایەتی 
لــە خوێنــدکار و لەنێوبردنــی ناوەنــدی 
کۆمەڵــگای  چەقــی  وەک  زانکــۆ 
لەهەمبــەر  مودێــڕن  و  دێموکراتیــک 
خۆرافییەکانــدا،  و  نەریتخــواز  ناوەنــدە 
بەگشتی ڕێژیم بە ستراتێژی جۆراوجۆر 
و ناڕەوا و نادێمۆکراتیک و گوشــاری 
ســاڵەکانی  لــە  چەندقــات  و  دووقــات 
ڕابــردوودا لە هەوڵــی بێکەرامەتکردنی 
زانکــۆ و دابڕانــی لــە شۆڕشــدا بــووە، 
هــەر بۆیە ئەرکی زانکــۆ، خوێندکار و 
خوێندەڤان لە هەلومەرجی شۆڕشگێڕیدا 
خەڵکیدایــە،   ســەنگەری  لــە  هەبــوون 
چونکە ســــــەرچاوەی ئیرادە لە دەســتی 
کۆمــاری  و  خەڵکدایــە  کۆمەاڵنــی 

بەســەر  ئیــرادەی  ناتوانێــت  ئیســالمی 
خەڵکدا بسەپێنێت. 

ئــەوە ئــاوەزی بەکۆمــەڵ، فیداکاریــی 
بەرژەوەندیــی  خەڵــک،  کۆمەاڵنــی 
گشــتی و نەتەوەیی، ویســتی ڕزگاری، 
ئــازادی و دادپەروەییــە کــە لەکۆتاییدا 
ســەر  نادێموکراتیکــدا  بــەرەی  بەســەر 
دەکەوێــت. دەبێــت بــە شــانازییەوە بڵێین 
کە ئەزموونی پێکەوەبوون و هاوخەباتی 
خوێندکارانــی کــورد لــە زانکۆوەکانی 
پاراســتنی  بــە  ئێــران  و  کوردســتان 
جیاوازییــە فکرییەکانیان، ئەزموونێکی 
بــەرەی  هاوخەباتــی  کــە  ســەرکەوتووە 
ئازادیخــوازی ڕۆژهــەاڵت بۆ ڕزگاریی 
بەدیهێنانــی  و  کوردســتان  خاکــی 
کۆمەاڵیەتــی  یەکســانیی  و  ئــازادی 
لــە نیشــتمانەکەماندا شــوێندانەر بــووە. 
هــزری ڕێبەرانــی شــەهیدی  ئیــرادە و 
ـ   ٤٧ ســاڵەکانی  لــە  خوێندکارمــان 

٤٦دا بــۆ زیندووکردنــەوەی فکرییەتــی 
دۆخــی  دژوارتریــن  لــە  شۆڕشــگێڕانە 
ئابووریــی  و  کۆمەاڵیەتــی  سیاســی، 
کوردستان وانەیەکە بۆ هەموو وەرزەکانی 
شۆڕشمان کە لە بەرانبەر ناوەندگەرایی 
و عەقڵییەتــی کۆلۆنیالیســتیی تاراندا، 
ئــاوری خەباتمــان پڕتینتــر و دەنگمــان 
بەرزتــر و قەڵەمــی دەســتمان بەبڕشــتتر 
لە خزمەت نەتەوە و ئاواتی شــەهیدانمان 
بێــت و وەفــادار بین بــە ڕێگا و ڕێبازی 
بۆیــە  هــەر  کوردایەتــی.  پڕســەروەری 
پێشــمەرگەی  کــورد  خوێنــدکاری 
زانکۆیــە کــە ســەلماندوویەتی ڕۆڵــەی 
و  چەوســاوەکان  خەمــی  و  نەتەوەیــە 
زوڵملێکــراوان و بندەســتانی هەیــە کــە  
بوێرانە دژ بە عەقڵییەتی داگیرکەرانی 
واڵتەکەمــان ڕاوەســتاون و بــە خەباتــی 
نــاوی  یــاد و  بێوچــان و بەردەوامیــان، 
شــەهیدانی خوێندکارمان بــەرز و بەڕێز 

ڕادەگرن.  

ڕەوتی شۆڕشگێڕیی لە ڕۆژهەاڵتی نیشتمان پێوەندییەکی قایم و پتەوی لەگەڵ زانکۆ وەک دامەزراوەیەکی 
دنیای دێموکراتیک و مۆدێڕن هەیە و بەشداریی خوێندکاری شۆڕشگێری کورد لە  ڕەوتی ڕەوشنگەری و 

بەرەی ڕزگاریخوازی نەتەوەیی پێناسەی وجوودی بزاڤی خوێندکاری کوردە

 ئیرادە و هزری ڕێبەرانی شەهیدی خوێندکارمان لە ساڵەکانی ٤7 ـ ٤٦دا بۆ زیندووکردنەوەی فکرییەتی شۆڕشگێڕانە 
لە دژوارترین دۆخی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابووریی کوردستان وانەیەکە 

بۆ هەموو وەرزەکانی شۆڕشمان کە لە بەرانبەر ناوەندگەرایی و عەقڵییەتی کۆلۆنیالیستیی تاراندا، 
ئاوری خەباتمان پڕتینتر و دەنگمان بەرزتر و قەڵەمی دەستمان بەبڕشتتر لە 

خزمەت نەتەوە و ئاواتی شەهیدانمان بێت و 
وەفادار بین بە ڕێگا و ڕێبازی پڕسەروەری کوردایەتی.

ناسر فەتحی
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دیارده ی خۆکوژی له  ئێراندا 

شۆرای شار و گونده کان و  ده هۆی تازه ی ڕژیم! 

خۆکوژی له  ئێران به  هۆگه لی جۆراوجۆر 
لــه  نێــو کۆمه ڵگا وه ها په ره ی ئه ســتاندووه  
کرده وه یه کــی  بــه   کات  هه مــوو  کــه  
قێزه ونــی کۆمه اڵیه تــی چــاوی لێکــراوه ، 
ئه مــڕۆ لــه  دیارده بــوون تێپه ڕیــوه  و وه ک 
په تایــه ک به ربینگی کۆمه ڵگای ئێران و 

کوردستانی گرتووه . 
ڕۆژ نییه  هه واڵی خۆکوژی، خۆهه ڵواسین، 

ڕێژیمــی ئێــران کــه  له مێــژه  هه ســتی بــه   
له ده ســتدانی مه شــروعییه تی خۆی له  نێو 
خه ڵکدا کردووه  و باش ده زانێ که  خه ڵک 
خه تتــی خۆیــان جــودا کردۆتــه وه ; بــه اڵم 
سیستمی زاڵ هیچ ڕێگایه کی ده ربازبوون 
و ده ره تانێکــی بــۆ خه ڵــک نه هێشــتۆته وه  
بۆیــه  بــه  هاوکاتکردنــی هه ڵبژاردنــه کان 
)شــۆراکان و سه رکۆماری و نوێنه رایه تی 
ئــه و  دەیهــه وێ  خیبــره گان(  و  مه جلیــس 
شکســت و ئابڕووچوونــه  بشــارێته وه  و له و 
ڕێگایــه وه  به شــداری خه ڵک کــه  به هۆی 
که سایه تی و خزمایه تی و عێل و عه شیره وه  
به  ناوی خۆی و مه شروعییه تدان به  خۆی 
ئه و که مووناته  خه ڵکه ی به شداری ده که ن 
به شــداری  ئامــاری  فه رمانداره کانیــش  و 
بــۆ  و  ســه رێ  ده به نــه   دیکــه   ئه وه نــده ی 
بااڵده ســتی خۆیانی به ڕێده که نــه وه ! بێنێته  

ئه ژمار. 
هاوشــێوه ی  شــۆرا  جێگەوپێگــه ی  دیــاره  
شــۆرا له  نێو کۆمه ڵگا جۆراجۆرەکانی تر 
ســه نگ و بایــه خ و گرینگایه تــی تایبه ت 

به  خۆی هه یه ، 
شۆرا نیشــانده ری ڕاسته قینه ی ده سه اڵتی 
خه ڵک له بۆ خه ڵکه  که  شوێنێکی گرینگی 
لــه  کۆمه ڵگادا هه یه  و بــه  که ڵکوه رگرتن 
و  جه مــاوه ری  ئه ندێـــــــــــــــــــــشه ی  لــه  
بڕیــاری هاوبــه ش ده توانــن بــه  جۆرێــک 
واڵت به ڕێــوه  ببــەن و به رپرســایه تییه کان 
دابــه ش بکــه ن کــه  متمانــه ی النیــزۆری 
خه ڵک وه ده ست بێنێ به اڵم هیچ کات له  

خۆســوتاندن، خۆهه ڵداشــتن، له  شاره کانی 
ئێران و کوردستان نه بیستین!. 

هه مــوو کۆمه ڵگایــه ک  لــه   خۆکــوژی 
وه ک کرده وه یه کــی کۆمه اڵیه تــی بوونی 
هه یــه  کــه  بــه  هــۆی کێشــه ی بنه ماڵــه ، 
بــاری ڕۆحی ڕه وانــی، گرفتی ئابووری، 
دێتــه    ... و  که ســییه تی  تایبه تمه نــدی 
ئاراوه  که  په یوه ندی ڕاســته وخۆی له گه ڵ 
هه ڵسوکه وتی تاک له  کۆمه ڵگادا هه یه . 
هــه ر کات لــه  کۆمه ڵگایه کــدا ڕادده ی 
په یوه نــدی نێــوان که ســه کانی کۆمه ڵــگا 
له ســه ر بێت، ئه گه ری خۆکوژی یه کجار 
هــه ر  پێچه وانەشــەوە   بــه   دێته خــوار  زۆر 

کات په یوه نــدی تاک له گه ڵ کۆمه ڵگا 
دابه زێ یــان بپچڕێ ئه گه ری خۆکوژی 

له  تاکی کۆمه ڵگادا ده چێته سه ر!. 
له  کۆمه ڵگای ئێران که  کۆمه ڵگایه کی 
سوننه تییه  و تیکنۆلۆژی و مۆدێڕنیته ی 
به ســه ردا باریــوه  هه مــوو کــه س لــه  ماڵــه  
خــۆی دانیشــتووه  دنیــای لــه  به رچــاوه  و 
ئاگاداری هه موو سڕێکی ئه و گوندیله ی 

کۆمه ڵی خۆره !. 
بــه  ئیشــتیای خــۆی ده توانــێ که ڵــک 
خه راپــی  و  چــاک  زانیارییه کانــی  لــه  

به رده ستی وه ربگرێ. 
لــه  هه مــان کاتدا له  دنیایه ک ده ژی که  

له گــه ڵ دنیــای ئــه و زانیارییانــه  مه ودای 
ڕێگای کاکێشان لێک دوورن!. 

ئــه و لــه  ئێرانــی به رده ســتی مه الیــان کــه  
پــڕ کــراوه  له  به ربه ســت و ئه مــر و نه هیی 
یاسایی و شه رعی و عورفی و کلتووری 
و کۆمه اڵیه تــی و ته نانــه ت فتوای »من 
و  برژانــدن  نــان  بــۆ  مه الیانــه   ورگــی« 
حوکمڕانــی کــردن بــه ره وڕوو بۆتــه وه ، بــه  
ته واوی چوار میخه  کراوه  که  هیچ ڕێی 
ده ربازبوون و ده راوێکی ڕوون بۆ که سانی 

نه فس نزم و بێوره  نامێنێته وه . 
تــه واو بــه و ئاکامــه  ده گا کــه  بــژارده ی 
بــۆ  هه ڵوێســته   دواییــن  کــه   خۆکــوژی 

ڕزگاربــوون له و ته نگه ژه یــه ی تێیکه وتووه  
هه ڵبژێرێ!.  

زانایــان له ســه ر ئــه و بــاوه ڕه ن کــه  هیــچ 
کۆمه ڵگایــه ک نییه  کــه  خۆکوژی تێدا 
نه بــێ، بــه اڵم کاتێک ئاماری خۆکوژی 
زۆر  به ڕاده یه کــی  کۆمه ڵگایــه ک  لــه  
کرده وه یه کــی  ئــه وه   ئیتــر  هه ڵده کشــێ، 
ده کــرێ  به ڵکــوو  نییــه   کۆمه اڵیه تــی 
وه ک دیارده یه کــی کۆمه اڵیه تــی چاوی 
لێبکــرێ کــه  تاقمێکــی کۆمه ڵــگا یــان 
بــه  گشــتی کۆمه ڵــگا لــه  کاره ســاتێکی 
مه ترســیدار و ڕووداوێــک که  گوزارشــت 
لــه  گرفتگه لێکــی تــازه  هه ڵتۆقیــو لــه و 

کۆمه ڵگایه  ده کا. 
ده ســه اڵتی کۆماری ئیسالمی له  دنیای 
په ساپۆست مۆدێڕن و سه رده می عه وله مه  
تێکنۆلــۆژی  و  زانســت  پێشــکه وتنی  و 
نــه ک  قه هقه ڕایــی  حه ره که تێکــی  بــه  
گه ڕاوه تــه وه  بۆ ســه رده می چاخی به ردین 
ڕامیــاری  و  ئابــووری  له بــاری  به ڵکــوو  
و بژیــوی ژیانیــش ته نگــی بــه  خه ڵــک 
هه ڵچنیــوه؛  به  شــێوه یه ک کــه  هێندێک 
لــه  خه ڵک بۆ دابینکردنــی نانی ڕۆژانه  
تێیــدا ماونه تــه وه !! ئه و دوو شــته  جیاواز و 
ناتەبایــه  له  چــوار دیوارییه ک به ڕاســتی 

کێشه خوڵقێن ده بێ و بووه . 
ئێســتا کــه  لــه  کۆمه ڵگاکانــی جیهــان 
خۆکــوژی کرده وه یه کــی کۆمه اڵیه تییه ، 
یان له  هێندێک واڵت وه ک دیارده یه ک 
ده رده که وێ له  ئێرانی ژێرده ســتی مه الیان 
بۆتــه   و  چــووه   به ره ولوورتــر  قۆناغێــک 
په تایــه ک. په تایــه ک که  هه موو ســوچ 
ئــه و واڵتــه ی گرتۆتــه وه .  و قوژبنێکــی 
په تایه ک که  ســه رچاوه که ی ده ســه اڵتی 
گه نــده ڵ  به ڕێوه به رایه تــی  و  نگریــس 
ویشــک  که للــه   ده وڵه تمه دارانــی  و 
بــۆ  کــه   خۆبه زلزانــه   و  پاشــکه وتوو  و 
هه نارده کردنــی شــۆڕش ) صدور انقالب( 
بۆ ده ره وه ی واڵت و بڕه وپێدانی ده سه اڵتی 
ڕه شــی خۆیــان خه ڵکیــان موحتاجی نانی 

شه و کردووه . 
ئه مــڕۆ ئــه و که ســه ی له بــه ر نــه داری و 
خــۆ  قــه رزداری  و  ده ستنه ڕۆیشــتوویی 
ئــه وه ی  بــۆ  که ســه ی  ئــه و  ده کــوژێ، 
خه جاڵه تــی مــاڵ و منداڵــی نه بــێ خــۆ 
ده کــوژێ، ئــه و که ســه ی له بــه ر ئــه وه ی 
ده رس  بــۆ  مۆبایــل  گووشــی  ناتوانــێ 

خوێندنی جگه رگۆشــه که ی به  به رنامه ی 
شــاد دابیــن بــکا خــۆی ده کــوژێ، ئــه و 
وه ده ســت  کاری  ڕۆژ  کــه   که ســه ی 
نه که وتووه  که  شــه و نان بۆ خێزانی برسی 
لــه و  به رێتــه وه  خۆده کــوژێ، ئــه و الوه ی 
ســه رده مه دا نــه  کاری هه یــه ، نــه  ماڵــی 
هه یه ، نه  ژنی هه یه ، نه  بنانی هه یه ، هیچ 
ده راوێکی ڕوون شک نابا هیچ که سیش 
نییــه  قۆڵــی هیممه تــی بــۆ هه ڵماڵــێ، له  
ده ره تانێــک  هیــچ  بــه والوه   خۆکــوژی 

نابینێ. 
بێــکاری  شــه پۆلی  کــه   لــه  کوردســتان 
بــه راورد  بــه   ته وژمــی  کــه   هــه ژاری  و 
له گــه ڵ ئێــران چه ند قاتــه ، کۆڵبه ری که  
کارێکــی تاقه تپڕوکێنــه  بــووه  بە پیشــه !! 
ئــه وه ش چه شــنێک خۆکوژییــه . کۆڵبه ر 
له گه ڵ ئه وه ی ده زانێ مه رگی له  پێشــه،  
له گــه ڵ ئه وه ی هه موو کۆســپ و گرفت 
و مه ترســییه کانی له بــه ر چــاوه ، ســینگ 

پێوه ده نێ نه ترسانه .
ئــه و له بــەر حه یای خۆی بــۆ دابینکردنی 
نانێکی شه رافه تمه ندانه ، سه رما و گه رما، 
کێــو و چیــا، میــن و که میــن ده بــڕێ و 
ســه رداده نێ لــه  ڕێــگای نــان و نه مــان!. 
کــێ  خۆکوژییــه !!.  چه شــنک  ئــه وه ش 
ده زانــێ لــه  ســه رمان ڕه ق نابێتــه وه !، کێ 
ده زانــێ هه ڵنادێــرێ، کــێ ده زانێ ناچێته  
ســه ر میــن، کــێ ده زانێ له  پــڕ گولله ی 

گه رم ساردی ناکاته وه !. 
کــه   خۆکوژیــن  هه مــوو  ئه وانــه   به ڵــێ 
ســه ره کی  هــۆکاری  و  ســه به بکار 
کۆمــاری  ته نیــا  خۆکوژییانــه ش  ئــه و 
لــه   ڕێژیمــه   ئــه و  ســه رانی  ئیســالمییه . 
بــری لێکۆڵینه وه  لــه  هۆگه لی خۆکوژی 
و چاره ســه ری ئــه و په تایــه  و نه هێشــتنی 
لــە  گرفتــی خه ڵــک، هاتــووه  ڕێگــری 
و  خۆکــوژی  هەواڵــی  باڵوکردنــه وه ی 
لــه م  خۆله نێوبردنــی  و  کۆڵبه رکــوژی 
چه شــنه  لــه  گۆڤــار و ڕۆژنامــه  و بگــره  
دنیــای مه جــازی و ســایته خه به رییــە کان 
نێوخــۆ  تێلێگرامییه کانــی  لــه  کاناڵــه   و 
دەکات و بــە قاچــاغ و بڤەیــان ناو دەبات. 
شــاردنه وه ی ڕاســتییه کان چ کێشه یه ک 
کــه م ناکاتــه وه . ئــه وه  لــه  حاڵێکدایــه  که  
به پێــی یاســای ســه قه تی خۆیــان ئه رکــه  
له ســه ر شــانی ده وڵــه ت کــه  کار و نــان و 

خانوو بۆ خه ڵک دابین بکات.

هیوا خانی

ساڕێژ مۆکریانی
ئێران، له  ســه رده می 
ه   تییه و یە شــا پا
بگــره  هه تــا ئێســتا،  
مه نــی  و ئه نجو
شــۆراکان  و  شــار 
ئــه و  نه گه یشــتۆته  
بــه   کــه   ڕادده یــه  
ده ست خه ڵک بێ و 
حه قــی خۆی وه ک 
تی  ه ســـــــــــــــــه اڵ د

خه ڵک پێدرابێ. 
ئه نجوومه ن  یاســای 
و شــۆرا لــه  زه مانی 
قاجاره کانــه وه  هه تــا 
ئه مــڕۆ بناوبێــر بــۆ 
نی  ند ســا و نو و چا
کاری  خه ڵــک 
لــه   و  پێکــراوه  
قانوونــدا  و  یاســا 
ئه رک  تاڕاده یه ک 
پێســپێردراویان  و 
بــۆ دیــاری کــراوه ! 
هه مــوو کات وه ک 
نێکــی  له ما ر پا

لــه   ڕاوێــژ  مه جلیســێکی  و  بچــووک 
شــار و گونــده کان چــاوی لێکــراوه ! هــه ر 
چه نــد کاری پێنه کــراوه ! لــه  کۆمــاری 
ئیســالمیش لــه  یاســای بـــــــــــــــــــنه ڕه تی 
بــه اڵم  گونجێنــدراوه   شــۆراکان  یاســای 
هێنــده ی پێداچوونه تــه وه  و زیاد و که میان 
وه ک  خــۆی  ماهییه تــی  کــه   کــردووه  
شــۆرا لــه  ده ســت داوه  و بــووه  بــه  که لــال 
و  شــاره داری  له ســه ر  که یخودایــه ک  و 

هه یبه تی خۆی ده نوێنێ!! 
یه که م یاسای شــــــــــــــــــــۆراکان له  ساڵی 

١٣٦١ له  مه جلیسی ئێران په سند کرا که  
٥٣ ماده  و ٢٦ ته بســه ره ی له خۆ ده گرت. 
ساڵه کانی ٧٥ و ٨٢ و ٩٦ پێداچوونه وه ی 
به سه ردا کراوه  و زۆر ساڵیش بڕگه  بڕگه  

زیاد و که می بۆ کراوه ! 
بــه اڵم ئــه وه ی ڕوونــه  هه ر چه نــد جار کە 
پێداچوونــه وه ی بۆ کــراوه  زیاتر به  قرتاندن 
و الوازکردنــی پێگــه ی شــۆرا کۆتایــی 

هاتووه . 
به  کورتی به اڵیه کیان به ســه ر ئه و یاســایه  
هێناوه  که  ناناسرێته وه  و شــــــــــــــــۆرایه کی 

به ته واوی مانا کارتۆنیان هێناوه ته  ئاراوه . 
کارێکیــان کــردووه  که  ته نیــا له  خزمه ت 
ده ســه اڵتدا بێ  و کاره  ناله باره کانی ئه وان 

ئیسکۆرت ده کا. 
یانــی ئــه وه ی ڕاســتی بــێ ئێســتا ته نیــا 
ده وڵه ت و ده سه اڵت به  ته واوی به  قازانجی 
خۆیان که ڵک له  شۆرا و بڕیاراتی شۆرا 

و ڕۆڵی شۆرا وه رده گرن. 
و  ئه مــر  شــــــــــــــــــــمۆراش  ئه مــڕۆ 
نه هییه که ی ته نیا له ســه ر شاره داره ، ده ست 
بۆ هه ر چاکســـــــــــــــازی و ئاوه دانییه ک 

بۆ باشترکردنی باری 
شــارۆمه ندان  و  شــار 

ده با! 
نییــه   بودجه یــان  یــان 
یــان قانــوون ڕێگایان 
پێنــادا ده ســت بۆ ئەو 

کاره  به رن. 
دیکــه وه   له الیه کــی 
و  ده ســه اڵت 
ده ستوپه یوه ندییه کانی 
دزی  بانده کانــی  و 
لــه   گه نده ڵــی  و 
شــاره داری  و  شــۆرا 
و  مشـــــه خۆری  بــۆ 
گیرفــان پڕکــردن بــه  
ڕانــت  شێـــــــــــــوه ی 
و  زه مینخــاری  و 
و  یاســا  ده ورلێدانــی 
له  گه اڵڵه ی گشــتی 
و  جامــع(  )طــرح 
گه اڵڵــه ی ورده کاری 
تفضیلــی(  )طــرح 
خۆیــان  حــەزی  بــه  
داکێشــی  هه ڵکێــش 
پێده کــه ن! بۆیــه  له  کاتی خۆشـــــــــــــــــیدا 

داڵده یان ده ده ن و پشتیوانیان لێده که ن. 
بــه  جۆرێــک  کــه  بــه  ســه نەد و به ڵگه ی 
مه حکه مه په ســند  و  حاشــاهه ڵنه گر 
شــۆرا  و  شــاره داری  دزی  و  گه نده ڵــی 
ده خرێنــه  ڕوو و ئاشــکرا ده کرێــن بــه اڵم 
و  سیاســی  و  قه زایــی  هێــزی  چوونکــه  
نیزامــی پشــــــــــــــــــتگیریان ده که ن که س 
ناتوانێ پێیان بڵێ پشتی چاوتان برۆیه !.

بــه  ئاشــکرا شــار تــااڵن ده کــه ن، خه ڵک 
ده خه نــه  ژێر گوشــار، لــه  به رانبه ر خه ڵکدا 

واڵمــده ره وه  نیــن، ئه وجــۆره ی پێویســته  له  
خزمــه ت شــار و خه ڵکــی شــاردا نین و به  

کورتی به  ته رخانی شار به ڕێوه  ده به ن. 
له بــاری  کــه   ڕابــردوودا  لــه   ده ســه اڵت 
لــه  شــۆرا  نابه جێــی  کارییــەوە که ڵکــی 
وه رده گــرت ئه مڕۆ له باری ماهییه تیشــه وه  

که ڵکی نابه جێیان لێوه رده گرێ! 
ئێستا به پێی هه واڵه کان لێژنه ی به ڕێوه به ری 
)هیئــت اجرایــی( شیـــــــــــــــــــاویی زیاتــر 
لــه  ٩٠% خۆپالێوراوانــی شــۆرای شــار و 

گونده کانی په سه ند کردووه ؛ 
ئــه وه  لــه  حاڵێکدایــه  کــه  هێندێــک لــه و 
که ســانه ی خۆیان بۆ شۆرای شار به ربژێر 
کــردووه  بــه  ڕاشــکاوی چــاوی ته مــاح و 
دزییــان لــه  پۆســتی شــۆرا و شــاره داری 
هه یــه ! به اڵم مه به ســــــــــــــــمتی ده ســه اڵت 
شــتێکی ســه رووی ئه مانه یــه؛  ئــه و کــه  
ترســی به شــداری نه کردنــی خه ڵکــی لــه  
پێش چاوه  به  په ســــــــــــه ندکردنی شیاویی 
خۆپاڵێــوراوه کان ده یانهــه وێ به  زیادبوونی 
به شـــــــــــــــــداری  ڕادده ی  نه فــه رات 
خه ڵــک به رێته  ســه ر و ئابــڕووی خۆیانی 

پێبکڕنه وه ! 
وشــیار  و  ئــاگا  خه ڵکــی  پێویســته  
ئێـــــــــــــــــــــران  وه زاڵه هاتــووی  و 
ئــاگاداری  کوردســــــــــــــــــتان  و 
بــه   به رانبــه ر  و  بــن  ڕێژیــم  ده هۆکانــی 
چه واشــه کارییه کانی مه الیان بوه ستنه وه  و 
ئــەوە بزانــن کە ئەگەر من ده نگ نه ده م و 

تۆ ده نگ نه ده ی! 
ده مێنێتــه وه ،  ته ریــک  ڕێژیــم 

مه شـــــــــــــــروعییه ت له ده ست ده دات. 
بــه  هه ڵوێــــــــــــــستی  به شــداری نه کردنی 
جه ماوه ر له  شــانۆی هه ڵبــژاردن، ڕێژیمی 

له رزۆکی ئاخوندی به  چۆکدا دێ.
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ڕووی ڕاستەقینەی ڕێژیم،
سیناریۆ یان دانپێدانانی دیکتاتۆر؟

بە ئیسالمی کردنی سیستمی پەروەردەی ئێران

لــە ئێســتادا ڕۆژەڤی سیاســەتی ڕێژیمی 
کۆمــاری ئیســالمی لــە ئاســتی دەرەوەدا 
دەورێکــی دیکەی دانوســتاندنی ئاشــکرا 
و نهێنــی ئێــران و ڕۆژئــاوا بە مەبه ســتی 
خۆیــەوە  بــە  بەرجــام  زیندووکردنــەوەی 
ســەرقاڵ کــردووە، هەروەهــا لــە ئاســتی 
نێوخۆییشدا هاتنی بەناو هەڵبژاردنەکانی 
ئێــران  ســەرکۆماری  ١٤٠٠ی  ســاڵی 
سەرەڕای ساردی لە نێو خەڵکدا باسێکی 

چڕی میدیا و ناوەندە سیاسییەکانە.
ڕۆژەڤ  دوو  هــەر  هاوبەشــی  خاڵێکــی 
ئاشــکرابوونی قســەکانی زەریــف وەزیری 
ئێــران  ئیســالمی  کۆمــاری  دەرەوەی 
لەمــەڕ ڕۆڵی نێگەتیڤی قاســم ســلێمانی 
فەرماندەی تیرۆریستی سپای قودسە کە 
لە الیەن ئەمریکییەکانەوە لە بەغدا لەنێو 
برا، لە ســەر بەرەوپێشچوونی دیپلۆماسی، 
هەروەهــا وەاڵمدانــەوەی لەالیەن خامنەیی 

ڕێبەری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییە.
ئەوەیــە  هاوبــەش  خاڵــی  لــە  مەبەســتم 
زەریــف وەکــوو وەزیــری دەرەوە و الیەنــی 
دانوســتاندنەکان،  جێبەجێــکاری 
لــە  یەکێــک  وەکــوو  زەریــف  هەروەهــا 
و  ڕێفــۆڕم  بەنــاو  کەســایەتییەکانی 
سیاســەتی چەواشــەی ڕای گشتی دونیا 
لــە  ئێــران  بــە مەبەســتی ڕزگارکردنــی 
گۆشــەگیری زیاتــر لــە چەقی هــەر دوو 

ڕۆژەڤەکەدایە.
هاتنە ئارای ئەو باسە لە کاتێکی وەهادا 
دەتوانێ دوو هۆکار بەاڵم یەک ئاکامی 

هەبێت؛
یەکــەم: دەکــرێ ئاشــکرابوونی ئەو فایلە 
دەنگییــە بــە ســیناریۆیەک بزانین کە بۆ 
گەرمکردنــی بــازاڕی بەنــاو هەڵبژاردنی 
ســەرکۆماری هاتووەتە ئاراوە کە سارد و 

سڕییەکی بێوێنەی پێوە دیارە. 
بە گوێرەی شرۆڤەی زۆربەی لێکۆلەرانی 
سیاسی ئەو هەڵبژاردنانە لەالیەن خەڵکەوە 
دەکرێــت،  تەماشــای  ســاردی  بــە  زۆر 
دروســت کردنی هیــوای درۆیین لە الیەن 
ڕێژیم و هێنانە ســەر ســندوقی بەشــێکی 
کــەم لە خەڵــک بە هیوای ئەوەی خراپ 

باشترە لە خراپتر! 
ئیتــر ئەمــڕۆ کڕیارێکی ئەوتــۆی لە نێو 
خەڵکــدا نییە، هەر ئــەوەش وایکردووە کە 
ڕێژیم بە دوای ئەوەوە بێت کە سیناریۆی 

تــەڕی  بــە  دار  وتوویانــە  کۆنــەوە  لــە 
دەیشــکێنی.  وشــکی  بــە  نەیچەمێنــی 
منــدااڵن و الوان بەهــۆی ئــەوەی کــە لە 
مێشــک  و  پێگەیشــتندان  ســەرەتاکانی 
بــۆ  ئامادەیــە  بیرکردنەوەیــان  و  ئــاوەز  و 
وەرگرتنــی هەرچەشــنە زانیارییــەک لــە 
دەوروبەریانــدا، گرینگییەکــی تایبەتیــان 
بنیاتنانــی  بــۆ  هەیــە  کۆمەڵــگادا  لــە 
کۆمەڵگایــەک یــان ئەوەی چەســپاندنی 
بیرۆکــە و هزرێــک لــە ناخــی کۆمەڵــە 
مرۆڤانێــک، ئەگــەر ئــەو بناخەداڕێژییــە 
الیەنــی  بــە  بیرێــک  تێخزاندنــی  بــۆ 
نێگەتیڤەکــەی و بە الیەنی پۆزەتیڤیشــدا 
بناخەدانانــی هــزر و بیر و باوەڕێکی باش 
لــە ســەردەمی  یــان گەشــەپێدانی، هــەر 
پێبــکات  دەســت  الوییــەوە  و  منداڵــی 
ســەرکەوتووتر دەبێــت تــا ئــەوەی کــە لــە 
قۆناخێکــدا کــە مــرۆڤ پێگەیشــتووە و 
خاوەن شیکاری و لێکدانەوەی دەرهاویشتە 

لە ئاوەزی خۆیەتی.
داگیــرکاران و حکوومەتــە تۆتالیتێرەکان 
ئەمە بە باشــی دەزانن و هاوکات لەگەڵ 

ئەلبورز ڕۆئین تەن

دڵنیا لوتفی

بەنــاو ڕیفۆرمخــوازی یا خــراپ و خراپتر 
جارێکیتــر گەرمتــر بکاتــەوە کــە بۆ ئەم 
بــۆ دوو کاراکتــەر  پەنــای  مەبەســتەش 
لــە دوو جەمســەری بەنــاو دژ بــە یــەک 
واتە زەریف و قاســم ســلێمانی ببات.  لەو 
ســیناریۆیەدا لەالیــەک ئــەو بیانوویــە بۆ 
ڕەوتــی ڕووحانــی کە گوتاریــان بە دژی 
دەکــەن  پێناســە  توندئــاژۆ  جەمســەری 
بەرجــام  ئەگــەر  کــە  دەکات  درووســت 
سەرکەوتوو نەبووە ئەوا ئەوان خەتابار نین، 
بەڵکــوو نوێنــەری بەپیرۆزکــراوی ڕەوتی 
توندئاژۆ و خامنەیی ڕێبەری ڕێژیم واتە 

قاسم سلێمانی لەو بوارەدا خەتابارن.
بــۆ  بیانوویــە  ئــەو  دیکــەوە  لەالیەکــی 
تووندئاژۆکان دروســت دەکات کە زەریف 
و ئــەو ڕەوتــە ســەر بــە ئەمریــکان، هــەر 
وەک کــە خامنەیــی لــە قســەکانیدا کە 

لە وەاڵمی قسەکانی زەریف بوو گووتی: 
»نابێ قسەی ئەمریکییەکان سەبارەت بە 
قاســم ســلێمانی و ســوپای قــودس دوبــارە 

بکرێتەوە«.
شــایانی باسە کە دەڵێم سیناریۆ مەبەستم 
ئەوەیە لە سیســتمێکی توتالیتەری وەک 
کۆمــاری ئیســالمی هاتنــە ئــارای ئــەو 
باســانە بــەو قەبارەیــە بەدەر لە سیاســەتی 
داڕێــژراوی خۆیــان بــۆ ئەندازیــاری بــە 
تایبەتی بابەتێکی وەک هەڵبژاردن نییە؛ 
بەاڵم خاڵی جێگای سەرنج ئەوەیە کە بۆ 
ئــەوەی ئەو ســیناریۆیە بتوانێ ســەرنجی 
زیاتری خەڵک بۆ الی خۆی ڕابکێشێت، 
دانپێدانانــی  ئاوێتــەی  بــوو  پێویســت 
لــە  ئەویــش  بێــت،  ڕاســتی  هەندێــک 
قسەکانی خامنەیی بە ڕوونی دەرکەوت، 
کــە بــە ئاشــکرا ڕایگەیانــد حکومــەت و 

لــە  تێکنۆکراتــەکان  و  دەرەوە  وەزارەتــی 
جیــا  ئیســالمیدا  کۆمــاری  سیســتمی 
ڕێبــەر  بڕیارەکانــی  جێبەجێکردنــی  لــە 
و بازنــەی دیاریکــراوی ڕێبــەر بــۆ ئــەو 

مەبەستە هیچ دەسەاڵتێکیان نییە.
بــۆ  باســە  ئــەو  ئاشــکرابوونی  دووەم: 
تێڕوانینی جیاواز ســەبارەت بە سیاســەتی 
دەرەوە دەگەڕێتەوە، ئەو ئەگەرە الیەنگری 
خــۆی تەنانەت لە دونیای دەرەوەش هەیە، 
کــە مــن ئــەو ئەگەرە زۆر بــە الواز دەزانم 
چونکــە هەبوونــی تێڕوانینــی جیــاواز لــە 
سیستمی کۆماری ئیسالمی چ لەڕووی 
ئەزمــون و چ لــە پێکهاتــەی بەڕێوەبەری 
سیســتمی کۆماری ئیســالمیدا مومکین 
نییــە و بــە فاکــت ســەلمێنراوە کە جیا لە 
تێروانینــی ڕێبــەر و بازنــەی دیاریکراوی 
لــە  تەنیــا  جیــاواز  تێڕوانیــن  ڕێبــەر، 

پێــش  لــە  ســیناریۆیەکی  چوارچێــوەی 
دیاریکراودا بوونی هەیە.

لە وەها دۆخێکیشــدا قسەکانی خامنەیی 
دروست بەر لە هەڵبژاردنی سەرکۆماری، 
وتەیەکــدا  نێوئاخنــی  لــە  تایبــەت  بــە 
و  هەڵبــژاردن  گرینگــی  لــە  بــاس  کــە 
شــۆرای نیگەهبان و شــەفاف و دروســتی 
ئــەو  وێــڕای  دەکات!!  هەڵبژاردنــەکان 
دیکــە  جارێکــی  هەیــە،  پارادۆکســەی 
ئەو ڕاســتییە دەردەخات کە لە سیســتمی 
کۆماری ئیسالمیدا، دەوڵەت، وەزارەتەکان 
شــکلێکی  تەنیــا  ســەرکۆماری  و 
ڕووکەشی دەسەاڵتن و لە گەوهەردا ئەوە 
ڕێبەرە کە سیاســەتی سەرەکی کۆماری 
ئیسالمی دیاری دەکات. ئەو سیاسەتە لە 
ڕێگــەی پێکهاتــەی کارگێڕی ڕێژیمەوە 
وەک  دامەزراوەکانــی  نــاوی  لەژێــر 

وەزارەتی دەرەوە و شــۆرای بااڵی ئاسایش 
یــا ناوەندگەلــی دیکــە کــە ڕاســتەوخۆ و 
ناڕاســتەخۆ لــە الیــەن خــۆدی ڕێبــەرەوە 

دیاری دەکرێن جێبەجێ دەکرێت.
ئەگــەردا  دوو  هــەر  لــە  هەربۆیــەش 
تەنیــا یــەک ڕاســتی، ئەویــش ڕاســتی 
کۆمــاری  بەڕێوەبردنــی  چۆنیەتــی 
سیاســەتی  داڕشــــــــــــــتنی  و  ئیســالمی 
ئیســالمی  نێوخــۆی کۆمــاری  و  دەرەوە 
و  ڕێبــەر  تێڕوانینــی  چوارچێــوەی  لــە 
بازنــەی دیاریکــراوی ئــەو دەردەکــەوێ، 
نێــو  دیکــەی  دامەزراوەکانــی  تــەواوی 
تەنیــا  ئیســالمی  کۆمــاری  سیســتمی 
الیەنی جێبەجێکاری ئەو بڕیارانەن کە لە 
ئاکامــی تێڕوانینی خامنەیــی دەردەچن، 
ڕاســــــــــــــتییەش  ئــەو  ســەلماندنی  بــۆ 
دەتوانیــن قســەکانی خــودی خامنەیی بە 

میناک وەرگرین.
لێــرەدا  کــە  دیکــە  پرســیارێکی  بــەاڵم 
واڵمدانــەوەی بــە پێویســت دەزانــم ئەوەیــە 
بۆچــی  دانپێدانانــە  ئــەو  هــۆکاری  کــە 

دەگەڕێتەوە؟
»جیــن شــارپ« نوســەری کتێبــی لــە 
دیکتاتۆرییەوە بۆ دێموکراسی لە خاڵێکدا 
حکومەتــە  الوازییەکانــی  وەک  کــە 
پێــدەکات  ئامــاژەی  دیکتاتــۆرەکان 
دەڵــێ: »لــە حکومەتــە دیکتاتۆرییەکان 
ڕێگــەی  لــە  بڕیــارەکان  زۆربــەی  کــە 
دەردەچــن  کەمــەوە  زۆر  ژمارەیەکــی 
ئەگــەری هەڵەکــردن لــە داوەریکــردن یــا 

سیاسەتەکان یا کاردانەوەکان زۆرە.«
مــن ئــەو شــێوازە لــە سیاســەتکردنە بــۆ 
گەرمترکردنــی بــازاڕی هەڵبژاردنــەکان 
بە نرخی دانپێدانانی بەشێک لە ڕاستییە 
بەپێچەوانــەی  کــە  حاشــاهەڵنەگرەکان، 
بانگەشــەی بەشــێکی دیکــەی ڕێژیمــە، 
جارێکــی  بتوانــن  ئــەوەی  هیــوای  بــە 
دیکــە بەشــێکی کەمــی خەڵــک بــەرەو 
هەڵــەی  بــە  ڕابکێشــن  ســندووقەکان 
دیکتاتــۆرەکان دەزانــم چونکــە پێیان وایە 
کــە ئــەو درۆیــە جارێکی دیکــە دەتوانێ 

خەڵک فریو بدات.
بــۆ  هەوڵــدان  دیکــەوە  لەالیەکــی 
و  خــراپ  ســیناریۆی  زیندووکردنــەوەی 
خراپتر بۆ ئەو سیاســەتەی گۆبلز وەزیری 
پڕۆپاگەندەی هیتلێر کە وەک ئەسڵێک 
بــۆ دیکتاتــۆرەکان بــە میــرات ماوەتــەوە 
کــە  دەگەڕێنمــەوە،  پێدەکــەن  کاری  و 
دەیگــووت بــەردەوام درۆ بکــە تــا خەڵک 
درۆکــەت قەبــوڵ دەکــەن و بــە ڕاســتی 

دەزانن.

داماڵینــی ڕۆحی خۆبوون لە نەتەوەیەک 
یــان چەنــد نەتــەوەدا، بــۆ جێگیرکردنــی 
بیــر و بەرنامــەی خۆیــان لــە ناخــی ئــەو 
کۆمەڵگایــەدا کار لەســەر ئــەو چینــەی 
کۆمەڵــگا دەکەن کە وەک ســیدییەکی 
خــاو لەبەردەســتیانە و ئامادەیــە بۆ ئەوەی 
زانیاری و بابەتی نوێی بخەیە سەر، جا ئەو 
بابەتە باش بێت یان خراپ و ئەو چینەش 
لــە کۆمەڵگاکانــدا الوان و مندااڵنــن کە 
بەپێــی نیاز و پێویســتییەکانی تەمەنیان، 
بــەردەوام بــە دوای فێربــوون و وەرگرتنــی 

زانیارییەوەن.
هــەر لــەم ڕەهەنــدەوە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ســەر  هاتنــە  پــاش  ئێــران،  ئیســالمیی 
دەســــــــــەاڵت لــە ئێرانێکدا کە پێکهاتبوو 
هەوڵــی  جیــاواز،  نەتــەوەی  چەنــد  لــە 
واڵتــە  ئــەو  کردنــەوەی  یەکڕەنــگ 
دەستکردەی دا تا باشتر و ساناتر بتوانێت 
یــان  بچەســپێنێت  خــۆی  دەســەاڵتداریی 

باشترە بڵێین بسەپێنێت.
یــان  توانــەوە  بــۆ  بەردەســتەکانی  ڕێــگا 
ئاسمیالســیۆنی نەتــەوەکان گرتــە بــەر و 
دەســتی بــە بەستێنســازی بــۆ پــەرەدان بە 
بیــر و هــزری خــۆی واتــە بیــری چەوتی 
»ویالیەتی فەقیهی« کرد و لەو پێناوەدا 
بنەمــا فکرییەکانــی خــۆی لــە ســەرجەم 

جمگەکانی کۆمەڵگادا پیادە کرد.
یەکێــک لــەو جمگــە ســەرەکییانە کــە 
کاریگەرییەکانــی نــەک تەنیــا لەکاتی 
بەرچــاو دەبێــت،  ئێســتا )زمــان حــال(دا 
بەڵکــوو لــە داهاتووی ئــەو کۆمەڵگایەدا 
زیاتــر ڕەنــگ دەداتــەوە و بناخەییتــر جێ 
دەگرێت، سیستمی پەروەردە و بارهێنانە.

سیســتمی  دیکتاتــۆرە  ڕێژیمــە  ئــەو 
داگیــرکاری و ســەپاندنی خــۆی ئەوەنــدە 
ورد داڕشــتووە کە لە هەر جمگەیەک لە 
کۆمەڵــگادا بــە شــێوازگەلی جیاواز و بە 
تاکتیکــی فرەڕەهەندەوە دەکەوێتە کایەوە 
بەردەوامییــان  بەرنامەکانــی  ئــەوەی  بــۆ 
هەبێــت و هێزێــک بۆ ڕاگرتنیــان نەبێت، 
ئەگەر پالنێک فەشەلی هێنا، لەالیەکی 
دیکــەوە پالنێکــی دیکــە بتوانێــت کەم و 

کورتییەکانی بۆ قەرەبوو بکاتەوە.
سیســتمی پــەروەردە و بارهێنانی ڕێژیمی 
ئێــران کە لــە نێواخنی بابەتەکەدا باســی 
لــە کەرەســتە  لێــوە کــرا کــە یەکێــک 
تێخزاندنــی  بــۆ  ڕێژیمــە  بەردەســتەکانی 
بەردەوامی سیاسەتەکانی خۆی بۆ ناخی 
کۆمەڵــگا، زیاتــر لەوەی کــە لە خزمەت 
پێگەیاندن و تێگەیاندنی مندااڵن و الواندا 
بێــت و ببێتە هیوایــەک بۆ داهاتوویەکی 
ڕوون، زیاتــر هێمایەکــی شــــــــــــــــاراوەیە 

و  ڕێژیــم  لــە »حــەوزە عیلمییە«کانــی 
شوێنێک بۆ شۆردنەوەی مێشکەکان.

یەکێــک لــە گەنــە سیاســەتەکانی ئــەو 
ئاشــکرایی  و  ڕوونــی  بــە  کــە  ڕێژیمــە 
خــودی  و  دەســـــــــــــــــــــەلمێنێت  ئــەوە 
ڕێژیمیــش دانی پێــدا دەنێت، دامەزراندنی 
لــە  مامۆســتا  وەکــوو  ئاخوندەکانــە 
قوتابخانەکانــدا بــۆ بە ئیســالمی کردنی 
هەرچــی زیاتری خوێندنگاکان؛ وەزارەتی 
پەروەردە و بارهێنانی ڕێژیم ئەو سیاســەتە 
پەســەندکراودا  یاســایەکی  لــە ســێبەری 
بەڕێوە دەبات کە ساڵی ١٣٧٥ی هەتاوی 
لەالیەن مەجلیســی ڕێژیمەوە پەســەند کرا 
کــە لەســەر بنەمــای ئــەو یاســایە بەپێی 
بەڕێــــــــــــــــــــــــــــوەبردنی  بــۆ  پێویســت 
سیاســەتی بە ئیسالمی کردنی پڕۆسەی 
خوێنــدن تەڵەبــە و ئاخوونــد دەڕژێننــە نێو 

سیستمی پەروەردە و بارهێنانەوە.
بەڕێوەبردنــی  یەکەمــی  هەنــگاوی  لــە 
واتــە  ڕابــردوو  ســاڵی  سیاســەتەدا  ئــەو 
ســاڵی ٩٩ی هەتــاوی ٤٤٠ ئاخونــد لــە 
کــرد؛  بــەکار  دەســتیان  خوێندنگاکانــدا 
بــۆ  بــوو  دەســـــــــــــــــــتپێکێک  ئەمــە 
پیادەکردنی ئەو سیاســەتە بە شــێوەیەکی 
بەرینتر و لە بڕیــــــــــــــاری نوێی وەزارەتی 
پــەروەردە و بارهێنانــدا، دامەزراندنــی ٢٥ 

هــەزار ئاخوونــد خراوەتــە دەستــــــــــــووری 
کاریــی ئــەو وەزارەتخانەیــەوە و ســتادی 
هاوکاریــی حەوزە علمییــەکان و پەروەردە 
و بارهێنانی ڕێژیمیش بە پشتیوانی کردن 
لــەو گەاڵڵەیــە، ئــــــــــــــــەو هەنگاوەی بە 
وەرچەرخانــی  »بەڵگــەی  لــە  بەشــێک 
بنەڕەتیــی پــەروەردە و بارهێنــان« وەســف 
کردووە کە باشــتر وایە بڵێین بەڵگەیەک 
بۆ تێکهەڵپڕژان و لەنێوچوونی سیســتمی 

پەروەردە و بارهێنان.
و  پــەروەردە  وەزارەتــی  بڕیــارەی  ئــەم   
بەڕێــوە  لەکاتێکــدا  ڕێژیــم  بارهێنانــی 
دەچێــت کە لەمــاوەی ســااڵنی ڕابردوودا 
و  گشــتگیر  ناڕەزایەتییــە  شــایەتی 
بەرینەکانی مامۆســتایانی قوتابخانەکان 
بوویــن کــە بەهــۆی پێشــێلکردنی مافــە 
سێــــــــــــــــــنفییەکانیان، دابیــن نەکردنــی 
بژێویــی ژیــان و پێگــەی مامۆســتایان و 
چەندین خواســت و کەم و کووڕیی دیکە 
لەو سیستمەدا دەستیان دەدایە خۆپیشاندان 
و ناڕەزایەتــی و لــە بەرانبــەردا یان بێواڵم 
دەمانــەوە یــان ئــەوەی کــە کەرامەتیــان 

دەخرایە بن پێ، 
لەحاڵێکدا کــە سیســـــــــــــــــتمی پەروەردە 
و بارهێنــان و مامۆســتایان لــە زۆربــەی 
وەک  جیهانــدا  واڵتانــی  هــەرەزۆری 

کۆمەڵــگا  بەشــی  ســــــــــــــــــەرەکیترین 
گرینگیی تایبەتی پێ دەدرێت.

سیــــــــــــــــــــستمی  دیکــەوە  لەالیەکــی 
پــەروەردە و بارهێنــان لــەو قۆناخــەدا کــە 
ڕێژیمــی ئێــران کەڵکــی لــێ وەردەگرێت 
بۆ ئیدۆلۆگ بارهــــــــــــــێنانی قوتابییان، 
بــە هەســتیارییەوە ســەرمایەکانی  دەبــێ 
لــە  الوانــن،  و  منــدااڵن  کــە  داهاتــوو 
کەشــــــــــــــــــــێکی بەتــاڵ لــە زاڵیەتیــی 
هــەر ئیدۆلۆژییەکدا بار بهێنێت و زەینیان 
ئامــادە بــکات تــا پــاش تێپەڕینــی ئــەو 
مەودایــە لــە پــەروەردە و بارهێنــان بتوانــن 
بەپێــی لێکدانــەوە و درکــی خۆیــان هــەر 
ئایدۆلۆژیایــەک کە لەگــەڵ دەروونیاندا 
ئەوانــەی  یاخــود  هەڵبژێــرن  دەگونجێــت 
کــە ڕۆحــی داهێنانیان هەیــە بتوانن ببنە 
ســــــــــــــەرچاوەیەک بــۆ خولقانــی بیــر و 

هزر و بۆچوونی نوێ.
ڕێژیمــی ئاخوندیــی ئێــران دێوەزمەیەکی 
عەمامــە بەســەرە کــە هــەر جــارە و لــە 
مۆتەکەیەکــی خەوزڕێنــدا دێتــە گیانــی 
خەڵــک و ئــەوە زیاتــر لــە ٤٠ ســاڵە کــە 
نەهامەتیــی  ســێبەری  لــە  خەڵکانێــک 
هــەر  وەیــــــــــــــــشوومەدا،  ئــەو مێردزمــە 

چرکەیان مەرگەساتێکە.



  ژمارە 798 ، ١٥ی بانەمەڕی ١٠١٤٠٠

٥٣ ســاڵ لەمەوپێــش لــە ١٢ی 
هەتاویــدا  ١٣٤٧ی  بانەمــەڕی 
خوێنــدكاری  شــەریفزادە،  ســمایل 
بەهەڵوێســتی كــورد لە كوردســتانی 
بەرخۆدانێکــی  لــە  و  ڕۆژهــەاڵت 
قارەمانانــەدا بە گوللەی داگیركەران 
شەهید کرا و بوو بە ڕێنوێنی خەبات 
و هێمــای خوێنــدکار و ڕووناکبیــری 
کــورد. دەروەســتی  و  شۆڕشــگێڕانە 
بەهۆی ئەم شوێندانەرییە و پێگەی 
بەرزی شــەریفزادە وەکوو سیمایەکی 
خوێندکاری لە جوواڵنەوەی نەتەوەیی 
 ، کوردســتاندا  دێموکراتیکــی   -
دەســتەی دامەزرێنــەری یەکیەتیی 
خوێندکارانی دێموکراتی کوردســتان، 
١٢ی بانەمــەڕ ڕۆژی گیانبەختکردنی 
ســمایلی شــەریفزادەی وەک ڕۆژی 
کــرد. دیــاری  کــورد  خوێنــدکاری 
لەگەل »جەماڵ فەتحی«سکرتێری 
یەکیەتــی خوێندکارانــی دێموکراتی 
بــەرزی  پێگــەی  کوردســتان، 
شــەهید »ســمایل شــەریفزادە« و  
بارودۆخــی بزاڤــی خوێندکاریــی لــە 
ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانمان 
لــە وتووێژێکــدا خســتووەتە بەرباس.

.

- پێگــەی بەرزی شــەهید ســمایل 
ســیمایەکی  وەکــوو  شــەریفزادە 
جواڵنــەوەی  لــە  خوێنــدکاری 
تیکــی  ا کر ێمو د - یی ە و تە نە

کوردستان چۆن دەنرخێندرێت؟
شۆڕشــی کورد لە ڕێگای گەیشــتن بە 
سەربەســتی گەلێــک هەوراز و نشــێوی 
بــە خــۆوە بینیوە و زۆر قۆنــاغ و دژواری 
تێپەڕانــدووە و لــەم ڕێگایــەدا زۆرێک لە 
چاونەترســەکانی  و  بەئەمــەگ  ڕۆڵــە 
خــۆی فیــدا کــردووە، ئەگەرچی مخابن 
هەتــا ئێســتە کــورد بەتەواوەتــی تامــی 
و  نەچێشــتووە  سەربەســتی  و  ڕزگاری 
هێشتا ســێبەری ڕەشی داگیرکەر پێشی 
بــە دیتنــی تیشــکی هەتــاوی ئــازادی 
گرتــووە، بەاڵم ئــەوەی کە جێی تێڕامانە 
خەبــات بــە دژی داگیرکــەران بەردەوامە 
و ســەرەڕای ئــەوەی کە مانگ و ســاڵ 
نییــە هەواڵــی شــەهیدبوونی ڕۆڵەیەکی 
بەهەست و دەروەستی ئەم خاکە نەبیستین 
کەچــی هەتــا دێــت کاروانــی خەباتمان 
و  سەربەســتی  ڕێــگای  ڕێبوارانــی  و 
پڕڕێبوارتــر  نەتەوەکەمــان  بەختیاریــی 
ئاوەدانتــرە.  شــەهیدان  ســەنگەری  و 
یــەک لــەو ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕانەی کــە 
هەتاهەتایــە نــاوی وەکوو ئەســتێرەیەکی 
درەوشــاوە لە ئاســمانی مێــژووی کورددا 
دەدرەوشێتەوە، شەهید سمایل شەریفزادەیە 
کــە لــە ســاڵەکانی ٤٧ـ٤٦ی هەتاویــدا، 
پاشــایەتیی  ڕێژیمــی  کــە  ئەوکاتــەی 
و  بەهێزبــوون  وەهمــی  لەوپــەڕی  ئێــران 
دەسەاڵتداریەتیی خۆیدا بوو، شۆڕشێکی 
ئــەو  کۆڵەکەکانــی  کــە  هەڵگیرســاند 
دەســەاڵتە وەهمی و پووشاڵییەی وە لەرزە 
خســت و ١٨ مانــگ ئــەم حکوومەتــە 
بەنــاو بەهێــزەی بــە خۆوە ســەرقاڵ کرد. 
ئــەم خەباتــە کــە لەســەر دەســتی ڕۆڵــە 
بەجەرگەکانی حیزبی دێموکرات سەری 
هەڵــدا، ئەگەرچــی ماوەکــەی کــەم بوو 
مێژوویەکــە  کاریگەرییەکانــی  بــەاڵم 
بۆشــایییەک گرتــووە  بــە  پێشــی  کــە 
نەبایــە  ئەگــەر خەباتــی ٤٦ـ ٤٧  واتــە 
لەگــەڵ دابڕانێک بــەرەوڕوو دەبووینەوە. 
گرنگیــی ئــەم خەباتــە چەندیــن ڕەهەندە 

کــە دواتر بــووە فاکتەرێکی گرنگ بۆ 
بونیاتنانــی خەباتێکی دیکەی نەتەوەیی 
ـ دێموکراتێکــی هاوتەریبــی خەباتێــک 
بــە هەمــان پێناســە و کــۆدەوە، واتــە لــە 
ژێــر ســێبەری حیزبی دێموکــرات وەکوو 
ڕەســەنترین و ڕوونترین خەباتی نەتەوەی 
کورد ڕێکخراوەیەک بە ناوی یەکیەتیی 
خوێندکارانــی دێموکراتــی کوردســتانی 
هۆکارەکانــی  کــە  دابمەزرێــت،  ئێــران 
دامەزراندنــی ئەم ڕێکخراوە زیاتر لە هەر 
شــتێک بوونی شەهید سمایل شەریفزادە 
وەکــوو خوێندکارێکــی شۆڕشــگێڕ لــە 
مێــژووی ئــەم خەباتەیە کــە مۆدێلێکی 
نوێی داواکاریی و ویستی کورد بەخشیوە. 

بزووتنــەوەی  ئێســتادا  لــە   -
خوێنــدکاری کــورد هەتــا چەنــدە 
و  کــورد  بابەتــی  توانیویەتــی 
شوناســی کــورد و داخوازییەکانــی 

بکاتە ڕۆژەڤی خۆی؟
بابەت یان پرســی کورد کە یەکێک لە 
ئاڵۆزتریــن پرســەکانی نــەک ناوچەکــە 
بگرە جیهان بەتایبەت پاش کۆتاییهاتنی 
دوو  دروســتبوونی  و  ســارد  شــەڕی 
جەمســەری کاپیتاڵیزم و کۆمۆنیزم بوو 
ئەگەر لە ڕوانگەی سوود و زیانەوە سەیر 
بکرێت، چارەســەرنەبوونی لە ڕێڕەوێکی 
ئوسوولی و دروستەوە نەک هەر بۆ کورد 
بەڵکــوو بۆ داگیرکەرانی کوردســتانیش 

خەســار و زیانێکــی بەرچــاوی هەیە کە 
زیانانــەی  و  زەرەر  ئــەم  ئاســەوارەکانی 
تەنیــا کاتێــک بــۆ دوژمنانــی کــورد 
هەســت پــێ دەکرێــت کــە کوردســتانی 
ژێردەســتیان ڕزگار ببێــت، چونکــە ئــەو 
کات دەزانن چارەسەریی پرسی کورد لە 
ڕێگای دێموکراسی و ئاشتەوایییەوە کە 
هەمیشە دروشم و ویستی زۆربەی الیەنە 
سیاسییەکانی کورد بووە چەندە قازانجی 
لــەو شــەڕ و ئاڵۆزییــەی زیاتــر بــووە کە 
چەندین ســاڵ بە ســەر خەڵکی کوردیان 

سەپاندووە. 
پرســێکە  ئەگــەر  کــورد  پرســی  بۆیــە 
بــۆ کــورد بــۆ دوژمنانــی کێشــەیەکە 
کــە ئەگــەر لــە ڕوانگــەی نیزامــی و 
عەقڵیەتێکی شوڤێنیســتییەوە بیانهەوێت 
ئەم کێشانە چارەسەر بکەن تێچوویەکی 
هــەڵ  بــۆ  ماڵییــان  و  گیانــی  زۆری 
دەگرێــت، ئەمــە بــەو مانایــە نییــە کــە 
ڕێگایــەک کــە ئــەوان هەڵیانبــژاردووە 

تەنیــا زەرەری بــۆ خۆیــان هەیــە و کورد 
تێیدا ســوودمەندە، نەخێــر کوردیش تێیدا 
زەرەری چەنــد قاتــی دوژمنانیەتی بەاڵم 
مەســەلەکە ئەوەیــە دوژمنانــی کورد بە 
مەبەستی قازانجی سیاسی، مێژوویی و 
ئابوورییەوە کوردســتانیان داگیر کردووە. 
لێرەدا کە باسی پرسی کورد دێتە بەرەوە 
هەمــوو بزاڤەکانــی نێو ئــەم کۆمەڵگایە 
هــەر کامــەو بــە جۆرێــک گرێــدراوی 
ئــەم بابەتــەن کــە بزاڤــی خوێندکاریــش 
وەکــوو داینەمــۆی کۆمەڵــگا و بزاڤــە 
نەتەوەییەکانــی کــورد پشــکی شــێری 
خەباتــی  لەوەتــەی  و  کەوتــووە  بــەر 
و  ئەمڕۆیــی  چوارچێوەیەکــی  کــورد 
بەڕێکخراوەیی گرتووەتە خۆ، ئەم بزاڤەش 
لــەم پێوەندییەدا ڕۆڵی ســەرەکیی گێڕاوە 
و وەکــوو توێژێکی شوناســپارێزی کورد 
بــە تاکتیک و شــێوازی ســەردەمیانە و 
ئەمڕۆیــی بەردەوام بــەرەوڕووی دوژمنان 
و داگیرکــەران بوونەتــەوە و لــە ڕێــگای 
ئەنجومەنەکانــەوە  و  »ئین.جی.ئــۆ« 
خەباتێکــی  وەکــوو  خۆیــان  خەباتــی 

شوناسپارێزی و نەتەوەیی درێژە داوە.  

- بزافــی خوێندکاریــی کــورد لــە 
کوێی هاوکێشەکاندایە؟ 

بزاڤــی  و  نەتەوەیــی  بزاڤــی  و  کــورد 
خوێندکاریــی شوناســپارێزی ســێ خــاڵ 
و بابەتــن کــە تەواوکــەری یەکترن، واتە 
خەباتــی کــورد کە لە دنیای سیاســەتدا 

نەتەوەیەکــی  بــۆ  خەباتێــک  وەکــوو 
بندەست سەیر دەکرێت لە هەر کوێیەک 
هەبێــت،  سیاســییەکاندا  هاوکێشــە  لــە 
ســەرجەم هــەوڵ و خەباتەکانــی دیکەش 
لەوێــدان. ئێســتە بۆ ئــەوەی بزانین بزاڤی 
ئــەم  کوێــی  لــە  کــورد  خوێندکاریــی 
هاوکێشــانەدایە، دەبێــت بزانیــن خەباتــی 

کورد لە کوێدایە؟ 
خەباتی کورد هەتا نەهاتنی ئامریکا بۆ 
ناوچەکــە و نەبوونــی ملمالنێی ئامریکا  
و ڕووســیە بــۆ بەدەســتهێنانی ناوچــە و 
واڵتێکی زیاتر لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
خەباتێکــی لۆکاڵــی و کپکــراو بوو کە 
دەنگی بە هیچ شــوێنێک نەدەگەیشت، 
بــەاڵم پــاش هاتنــی واڵتانــی زلهێــز بــۆ 
ئــەم ناوچەیــە لەگەڵ بابەت و پرســێک 
بەرەوڕوو بوونەوە کە چارەســەرنەکردنی، 
ڕاســتای  لــە  گەورەیــان  کێشــەی 
بەرژەوەندییەکانیــان بــۆ دروســت دەکات 
واتــە کێشــەی کــورد لــە پارچەکانــی 

ناڕاســتەوخۆی  کێشــەی  کوردســتان 
زلهێزەکانیشە لەم ناوچەیەدا. 

جیا لەمە ئەو واڵتانە کە لە ژێر بەرگی 
ئــازادی  و  دێموکراســی  پەرەپێدانــی 
ڕوویــان لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن کــردووە 
کــە کوردســتان وەکــوو هەڵکەوتەیەکی 
ســتراتیژیکی ئــەم ناوچەیەیــە، لە کورد 
بــە  بــۆ گەیشــتن  و گونجاوتــر  باشــتر 
دێموکراسییەکی سەقامگیر لەم ناوچەیە 
نادۆزنــەوە، بۆیە ئەم تایبەتمەندییە بووەتە 
هاوکێشــە  لــە  کــورد  ئەوەیکــە  هــۆی 

خاڵــی  ببێتــە  جیهانــدا  سیاســییەکانی 
ســەرنجڕاکێش و ڕۆژەڤــی سیاســیی و 
ئۆتۆماتیکــەن بزاڤــە خوێندکارییەکانی 
و  گرنگــی  لــەم  بەشــێکە  کوردیــش 

سەرنجڕاکێشییە.

ســااڵنی  لــە  ئاوڕدانــەوە  بــە   -
و  خەبــات  ڕەوڕەوەی  رابــردوو،  
هەڵوێستەکانی خوێندکاران لە الیەک 
و سیاســەتەکانی کوماری ئیســالمی لە 
الیەکیتر بــە چ ڕێرەوێکدا تێپەڕیوە و 
شوێندانەرییان لە سەر یەکتر چ بووە؟
کۆماری ئیســالمی کە لە مێژووی ئەم 
ناوچــە بــە دوو هــۆ وەکــوو دیاردەیەکی 
نەرێنــی چاو لێ دەکرێت، یەکەم ئەوەی 
کە شــکڵ و قــەوارەی دەســەاڵتداریەتی 
ئــەم پێکهاتەیــە فۆرمێکی چەقبەســتوو 
و تێچەقیــو لــە نێو خورافــە و ئایینێکی 
لــە  دەســەاڵتێکە  دووهــەم  و  نامۆیــە 
و  ناوچەیــی  تێرۆریزمــی  خزمــەت 

جیهانــی و لــەم ڕێگایــەوە دەیهەوێت پەرە 
بــە دەســەاڵتی خۆی بــدات. ئــەم ڕێڕەوە 
گرتوویەتــە  ئیســالمی  کۆمــاری  کــە 
بــەر، لەســەر کەرتکردنــی کۆمەڵــگای 
ئێــران بــە هەمــوو چیــن و توێژێکییــەوە 
کاریگەریی داناوە، واتە کاتێک چاو لە 
هــەر چین و توێژێکی ئــەو کۆمەڵگایە 
دەکەیــت »خۆمــان و ئەوانــی دیکەی« 
دروســت کــردووە، لــە ئیــدارە و ئۆرگانــە 
حکوومەتییەکانەوە بگرە هەتا خەڵکێکی 
ئاسایی و مەدەنی، بەاڵم ئەم دابەشکارییە 

لــە  کــە  کارەســات  دەبێتــە  کاتێــک 
چوارچێــوەی زانکــۆ و زانســتگەکانەوە 
بــەدی بکرێــت، زانکۆیــەک کە هیوا و 
ئاواتــی واڵت و کۆمەڵگایــە و زۆربەی 
ئابــووری،  سیاســیی،  کەســایەتییە 
فەرهەنگــی و ..... لــە زانکۆوەکانــەوە 
بابەتێکــی  لەگــەڵ  دەکرێــن  پــەروەردە 
نامــۆ لــەم چەشــنە بــەرەوڕوو دەبنــەوە. 
سیاســەتی  لــە  کــە  کەرتکردنــە  ئــەم 
لــە  دەبیندرێــت  دیکتاتۆرێــک  هەمــوو 
کۆمــاری  بەرنامەکانــی  و  سیاســەت 
ئیســالمی زەقتر و مەترســیدارتر بەرچاو 
دەکەوێــت، چونکــە هــەر لــە ســەرەتای 
پێکهێنانــی  بــە  ســەرکارییەوە  هاتنــە 
»شــوێنکەوتووی  خوێندکارانــی 
ئیمــام« بناغــەی ئــەم خۆمــان و ئەوانی 
دیکــەی داڕشــت و لــەو ڕێگایــەوە بزاڤە 
دێموکراتیــک و پێشــکەوتووخوازەکانی 
نێــو زانکــۆی خســتە ژێــر چاوەدێــری و 
بەوەشــەوە  بــەاڵم  خۆیــەوە،  کۆنتڕۆڵــی 

جەماڵ فەتحی:
بـــۆ ئـــەوەی چاالکیـــی و بزاڤـــی خوێنـــدکاری لـــە کوردســـتان بتوانێـــت بەشـــێک کـــە هاوکێشـــە سیاســـییەکانی 
کوردســـتان بێـــت، زیاتـــر لـــە هەمـــوو شـــتێک دەبـــێ پێداگریـــی لەســـەر دروســـتکردنی بەرەیەکـــی نەتەوەییـــی 

خوێنـــدکاری بکات. 

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

هیــچ کات نەیتوانیــوە بەتەواوەتــی لــەم 
ڕێگایــەدا ســەرکەوتوو بێت و خودی ئەم 
لەتکردنانــە دوو بــەرەی شــاراوە وپڕوزەی 
لــە ناخــی کۆمەڵــگای ئێرانــدا دورســت 
لەرزۆکبوونــی  ئاکامەکــە  و  کــردووە 
کــە  خۆســەپێنەیە،  حکوومەتــە  ئــەو 
حکوومەتیــی  دژە  وزەی  بەرهەســتترین 
لــە نێــو زانکــۆوەکان بــەدی دەکرێــت و 
ســەرەڕای ئەو هەموو هەوڵە کاریگەریی 
سیاســەتەکانی کۆمــاری ئیســالمی لە 
چیــن و توێــژی خودییەکانی تێنەپەڕیوە 
کــە بەرژەوەندییە کەســییەکان لە دەوری 
ئــەم حکوومەتــە کۆیانــی کردووەتــەوە.

خوێندکاریــی  چاالکانــی   -
ببنــە  کــە  ئــەوی  بــۆ  کــورد 
بکەنــە  بزاوتەکەیــان  جووڵــە و 
و  گشــتگیر  بزوتنەوەیەکــی 
بکــەن؟  چــی  دەبــێ  تۆکمــە 
و  ســەرکەوتن  کــەس  زۆر 
کــورد  بزاڤــی  بەئامانجگەیشــتنی 
بەگشــتی و بزاڤی خوێندکاری کورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا لە خۆبەستنەوە 
و خۆگرێدان بە ڕەوتە سەرانسەرییەکانی 
ئێرانــدا دەبینن، بــەاڵم ئەوەی لە ئەزموون 
و مێــژووی خەباتی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
و عەقڵیەتی هەژموونیخوازیی ســەرجەم 
ڕەوتە سیاسییەکانی نەتەوەی خۆسەپێنی 
ناوەندنشــیندا بەرچــاو دەکەوێت، ئەوەمان 
پــێ دەڵێــت ئــەم هیــوا و ئاواتــە جگە لە 
چاوەڕێــی و مەرگــی سیاســی هیچــی 
ئــەوەی  بــۆ  و  نییــە  بــەدواوە  دیکــەی 
لــە  خوێنــدکاری  بزاڤــی  و  چاالکیــی 
کوردستان بتوانێت بەشێک لە هاوکێشە 
سیاسییەکانی کوردستان بێت، لە جیاتی 
تەرخانکردنی وزەکانی بە بزاڤی نەبووی 
خوێندکاریــی لــە سەرانســەری ئێرانــدا، 
لەســەر کۆکردنــەوەی وزە و پتانســییەلە 
کاناڵیزەنەکراوەکانی کوردســتاندا بێت و 
زیاتر لە هەموو شتێک پێداگریی لەسەر 
نەتەوەییــی  بەرەیەکــی  دروســتکردنی 
خوێندکاری بکات کە تێیدا هەموو جۆرە 
سەلیقە و داخوازییەکی پێشکەوتنخوازانە 
و ڕزگاریخوازانــەی تێدا بەدی بکرێت و 
لە پێکهێنانی ئەم بەرەیە لە بوونی بیری 
سیاســیی جیاواز ترسێک نەبێت، ئەگەر 
ئەو بیر و بۆچوونی لە خزمەت ڕزگاریی 

نیشتمان و نەتەوەی کورددا بێت. 
کەوایــە کاتێــک بــاس لــە گشــتگیری 
دەکــەن خێــرا بــە دوای ناونیشــانی ئــەم 
کــۆدە لە ناوەندی ئێران و زانکۆوەکانیدا 
نەگەڕیــن، ئەم کۆدە لە نێو کۆمەڵگای 
خوێندکاریــی کوردســتاندا هەیــە تەنیــا 
لیدرێکی پێشــکەوتووخواز و پلۆرالیزمی 

کوردی پێویستە.   
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چیرۆک
عەلی سۆهرابی 

عەلی سۆهرابی 

باوکی وتبووی: کچی خۆم! ئه و کوڕه  بۆ تۆ نابێته  ماڵ. دواجار سه ری خۆی 
و سه ری تۆش به  فه ته ڕات ده دا.

قسه ی باوکی هیچ شوێنه وارێکی له سه ر دانه نابوو. ته نانه ت دوای ئه و قسه یه ی 
باوکی، بیر و باوه ڕی پته وتر ببوو و شــێلگیرانه تر به  شــوێن کاره کان ده که وت. 
کاری وه های ده کردن که  من و هاوڕێکانم هیچ کات نه مانده وێرا خۆ له  قه ره ی 

بده ین.
خۆشم ده ویست. تا سه ر ئێسقان خۆشم ده ویست. نه ک بۆ خه بات، بۆ ژیان خۆشم 

ده ویست، بۆ داهاتوو.
ڕۆژ بــۆ ڕۆژیــم ده ژمــارد. بــوو بــه  په نجــا و ســێ ڕۆژ. تــا ئێســتا نه یانتوانیوه  
بمبه زێنن، ناشــتوانن. لێدان، بێ حورمه تی و ســووکایه تی شــوێنیان له ســه ر وره م 

دانه ناوه .
- به رگه ی هه موو شتێک ده گرم. ته نیا سه باره ت به  تۆ. ئه وه  تۆی وره م ده ده ی. 

تۆی هێزم پێ ده به خشی، ته نیا بۆ تۆ زیندوو ده مێنم، ته نیا بۆ تۆ...
بوو به  په نجا و نۆ ڕۆژ. له  دوای ئه و ماوه  دوورودرێژه ، ئه وه  یه که م چاوپێکه وتنمه  
له گــه ڵ براکــه م. ئه ویــش ته نیا پێنــج خوله ک. بیرم هه ر الی ئــه وه . هه واڵێ له  
براکــه م ده پرســم. ده ڵێت: باشــه . ســاڵوی ده گه یانــدی. دوور له  چاوی پاســه وان 
و کامێراکــه ، نامه یه کــی زۆر بچووکــی لووله کــراوی لــه  پــزووی پاتۆڵه که ی 
ده رهێنا و وێیدام.  به  چاو و برۆ تێیگه یاندم که  نامه که  هی ئه وه . گه شامه وه . 
شاگه شکه  بووم. خوداخودام بوو چاوپێکه وتنه که  کۆتایی بێت و زوو بگه ڕێمه وه  

ژووره  ته نگ و تاریکه که م.
براکه م له  باوه ش گرت. به سپایی به  گوێمدا چرپاند: دانم به  هیچدا نه ناوه .

گێڕایانمــه وه  دیــوه  ته نــگ و تاریکه که م. به  په له پــڕووزێ نامه که م ده رهێنا. دڵم 
بــه  پڕتــاو لێی ده دا. هه ســتم ده کرد جوانترین دیاریی ئــه و جیهانه ی بۆ ناردووم. 
هه ســتم ده کرد خه ریکه  خوێنم که ف ده کا. هه ســتم  ده کرد که ســێک له  ده ره وه  

هه یه  چاوه ڕێمه  و ده بێ بۆی بژیم. ده ستم تێک ده هااڵن.
ڕووخســاریم هێنا به رچاوم. بزه یه کی شــیرینم هێنا ســه ر لێوه کانی. بیرم که وته وه  

ده یان جار پێم وتووه : تۆ به  زه رده خه نه وه  سه د هێنده  شیرینی.
نامه کــه م کــرده وه . له  بوومه لێڵی ژووره که دا، چه ندین جار ئه مبه ر و ئه وبه رم پێ 

کرد. سه رم سووڕا. 
چاوم ڕێشکه  و پێشکه ی ده کرد. هه موو هێزم کۆ کرده وه . بۆ دواجار هه میسان 
له  نامه که  ورد بوومه وه . وه ک سەتڵه یه کم ئاوی سارد پێدا بکه ن، سارد بوومه وه . 
له  نامه که دا ته نیا یه ک وشه  نووسرابوو : »مااڵوا«. خه تی خۆیه تی؟ قسه ی 
دڵیه تی؟ بۆ کوێ مااڵوا؟ هه ستم کرد دیوه که  هه ر دێت و تاریکتر و تاریکتر 

ده بێ. له ناو تاریکیدا مه له م ده کرد. ئیتر من خۆم تاریکی بووم. 

 ،٩٩٩  ،٩٩٨  ،٩٩٧
هــه زار،  بــه   بــوو   ١٠٠٠

هه زار ڕۆژ،
بــه اڵم بۆچی هــه زار؟ 

هه زار یانی چی؟ 
هێندێــک  بــۆ  هــه زار 
که ســان یانــی هه زار 
هــه زار  و  خۆشــی 
شــادی. بــۆ هێندێک 

که ســی  تر یانی هه زار خۆزگه  و ئاوات و بۆ به شــێکی  تریش 
یانــی هه زار ده ســکه وت و ســه رکه وتن. به اڵم هــه زار بۆ منی 

کڵۆڵی چاره ڕه ش له و جۆره  مانایانه ی نییه . 
هه زار بۆ من، 

یانی هه زار ڕۆژ و له  هه ر ڕۆژه شــدا هه زار داغی تازه . هه زار بۆ 
مــن یانــی هه زار جــار مردن و زیندووبوونــه وه ، یانی هه زار جار 

کۆست که وتن و هه زار جار جه رگ سووتان. 
ڕاســت هــه زار ڕۆژ لــه وه  پێــش بــوو. لــه  ئێــواره ی هــه زار ڕۆژ 
له وه  پێشدا، هه واڵێکی جه رگبڕ و دڵته زێنیان پێدام. هه واڵێک 
کــه  هه مــوو ژیانی تاریک کــردم، هه واڵی شــه هیدبوونی کوڕه  

جوانه مه رگه که م.
کــزه م لــه  جه رگــی هات. چۆکم شــکانه وه . هه موو دنیا به ســه ر 

سه رمدا وێران بوو. بۆکڕووزم له  جه رگ و هه ناوان هات.
دوای هه زار ڕۆژ من هێشتا تاساوم. 

من هێشتا باوه ڕم به و هه واڵه  نه کردووه . دوای هه زار ڕۆژ من 
هێشــتا گێــژ و مه نــگ بیر لــه وه  ده که مه وه  که  ئاخــۆ بڵێی ئه و 
هه واڵــه  درۆ نه بــێ؟ دوای هــه زار ڕۆژ من هه موو ڕۆژ بیر له وه  
ده که مــه وه  کــه  هه زار، له  خــه م و مه ینه ت زێتر بۆ من هیچی 

پێ نییه .
له  هه مووی ئه و هه زار ڕۆژه دا، یه ک جاریش به  دڵ پێنه که نیوم. 
یه ک ڕۆژیش دڵم نه پشکووتووه . له  هه مووی ئه و هه زار ڕۆژه دا، 
یه ک ساتیش له  بیرم نه چووه ته وه  و بۆ ساتێکیش له  به ر چاوم 

النه چووه .
چی له  هه زار بکه م من؟

هه زار ده رگای هه موو نائومێدییه کانه  به  ڕووی مندا کراوه ته وه . 
هه زار، ئاوێنه ی هه موو تاریکییه کانه  له  به رانبه رمدا ڕاوه ستاوه .

ئیتر ئه وه یه  ژیانی من له  دوای مه رگی ئه و...
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دەسبەسەر کردنی 
هاوواڵتییان: 

خاکەلێــوە،  ٣٠ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »فاروق 
خەڵکــی  و  ســاڵ   ٢٤ تەمــەن  قــازی«، 
گونــدی »کــۆرەرە« ســەر بــە کامیــاران، 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەســەر 

کرا.
بانەمــەڕ،  ١ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ژنــە هاوواڵتییــەک بــە نــاوی »ســەفیە 
مامەشــپوور«، خەڵکی شــاری پیرانشــار، 
پاش بانگهێشــتکردنی بۆ ئیتالعاتی ســپا 

دەسبەسەر کرا.
بانەمــەڕ، دوو  شــەوی چوارشــەممە ١ی 
هاوواڵتیــی کــورد بە ناوەکانــی »نورەدین 
و ســەالح حوســێنی«، کــوڕی ئیبراهیم و 
خەڵکــی گونــدی »ئاڵیــاوێ«، ســەر بــە 
ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  شــنۆ، 

دەسبەسەر کران.
بانەمــەڕ،  ٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی ›‹ئیبراهیم 
حوســێنی« پــاش بانگهێشــت کردنــی بــۆ 
ئیدارەی ئیتالعاتی شاری شنۆ دەسبەسەر 

کرا.
دوو  بانەمــەڕ،  ٤ی  شــەممە  ڕۆژی 
چاالکــی مەدەنــی بە ناوەکانــی »مەرزیە 
 غواڵم وەیســی« و »سیروان عەبدوڵاڵهی« 
هێــزە  لەالیــەن  ســنە،  شــاری  خەڵکــی 
ئەمنییەتییەکانــی ئەو شــارەوە دەسبەســەر 

کران و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزران.
لــە درێــژەی دەسبەســەرکردنی چاالکانی 
لــە ســنە، ڕۆژی شــەممە ٤ی  مەدەنــی 
بانەمــەڕ، چاالکێکــی دیکەی مەدەنی بە 
نــاوی »مەهدی ســەیفی«، لەالیــەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شــەممە ٤ی بانەمەڕ، چاالکێکی 
مەدەنیــی کــورد بــە نــاوی »عەتائوڵــاڵ 
ڕەزاڕەبابــی«، خەڵکی ســنە، لەالیەن هێزە 
ئەمنییەتییەکانــەوە دەسبەســەر کــرا و بــۆ 

شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
بانەمــەڕ،  ٤ی  شــەممە  ڕۆژی 
چاالکێکــی مەدەنــی بــە نــاوی »فەردین 
ڕەحیمــی«، خەڵکــی ســنە، لەالیــەن هێــزە 

ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
بانەمــەڕ،  ٤ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »عەلی 
بــەزازی«، کــوڕی ئیســماعیل و خەڵکی 
گوندی »زێوە« سەر بە پیرانشار، لەالیەن 
هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.

بانەمــەڕ،  ٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کورد بە ناوی »ڕەســووڵ 
عەبدوڵاڵنژاد« کوڕی ئەبووبەکر خەڵکی 
و  خــوارێ«  »گەرگوولــی  گونــدی 
دانیشــتووی شاری پیرانشــار، لەالیەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ســێ  بانەمــەڕ،  ٧ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »ئــارام 
مورادیــان«، کــوڕی عوســمان، »ئەمیــر 
»ئــارەش  و  جەمیــل  کــوڕی  ڕەزایــی«، 
ئەحمەدی« کوڕی ناسر، خەڵکی گوندی 
»تەنگیســەر« ســەر بە ناوچەی ژاوەرۆی 

»ڕۆژنامەی کوردستان« بە مەبەستی هەرچی زیاتر ئاشکراکردنی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ناوچەکانی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت، هەر دوو حەوتوو جارێک ڕاپۆرتێک لە سەر  دوایین بارودۆخی مافەکانی مرۆڤ لە 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت باڵو و دەیخاتە بەردیدی خوێنەران ڕۆژنامەی کوردستان.
ئەم ڕاپۆرت و ئامارانە باس لە حاڵەتەکانی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ماوەی دوو حەوتووی سەرەتای 
مانگی بانەمەڕی ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی، لە شار و ناوچە کوردنشینەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەکات 
کە بریتین لە حاڵەتەکانی دەستبەسەر کردن، بانگهێشت، ئێعدام، کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەران، 

کرێکاران، خۆکوشتن، زیندانیان و مەحکووم کردنی هاوواڵتییان لە کوردستانی ئێران.

ئەم ڕاپۆرتە لە ناوەندی ئاماری ئاژانسی هەواڵدەریی کوردپا، تۆمار کراوە.

ئەمنییەتییەکانــەوە  هێــزە  لەالیــەن  ســنە، 
دەسبەسەر کران.

بانەمــەڕ،  ٨ی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
ناوەکانــی  بــە  کــورد  هاوواڵتیــی  دوو 
خەڵکــی  ئەحمــەدی«،  »ئارمیــن 
شــارەکی ئیســالماوای ورمــێ و »نیمــا 
حوســێن پوور«، کوڕی خورشید و خەڵکی 
گونــدی »گۆنبــەد« ســەر بــە ناوچــەی 
ســۆما و برادۆســتی ورمــێ، لەالیــەن هێزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
دوو  بانەمــەڕ،  ٩ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کــورد بــە ناوەکانــی »کاوە 
مینبــەری«، تەمــەن ٢٢ ســاڵ، کــوڕی 
زاهیــد و هەروەهــا »شــێرکۆ مینبەری«، 
محەممــەد،  کــوڕی  ســاڵ،   ٣٤ تەمــەن 
بــە  ســەر  »نییــەر«  گونــدی  خەڵکــی 
هێــزە  لەالیــەن  ســنە،  ژاوەرۆی  ناوچــەی 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
بانەمــەڕ،  ١١ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بــە نــاوی »پەیــام 
مینبــەری«، تەمــەن ٣٣ ســاڵ و خەڵکی 
گونــدی »نییەر« ســەر بە ســنە، لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
ڕۆژی شــەممە ١١ی بانەمــەڕ، هــاوکات 
لەگەڵ ڕۆژی جیهانیی کرێکار، شــەیس 
ئەمانــی، چاالکی کرێــکاری و ئەندامی 
هەیئەتــی بەڕێوەبەریی یەکیەتیی ئازادی 
کرێکارانــی ئێــران لــە ســنە لەالیــەن هێــزە 

ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کرا.
بانەمــەڕ،  ١١ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکــی کــورد بە ناوی »ســەریاد 
مینبــەری«، تەمــەن ٣٦ ســاڵ و خەڵکی 
گونــدی »نییــەر« و دانیشــتووی ســنە، 
لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر 

کرا و بۆ شوێنێکی نادیار ڕاگوێزرا.
ڕۆژی شــەممە ١١ی بانەمــەڕ، هــاوکات 
کرێــکار،  جیهانیــی  ڕۆژی  لەگــەڵ 
هوشــەنگ کەریمی، چاالکی کرێکاری 
لــە ســنە لەالیــەن هێــزە ئەمنییەتییەکانەوە 

دەسبەسەر کرا.
دوو  بانەمــەڕ،  ١١ی  شــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتیــی کورد بە ناوەکانی »زاگرۆس 
کــوڕی  ســاڵ،  تەمــەن ٢٢  عەباســی«، 
مەعرووف و هەروەها »ئەحمەد عەزیزی«، 
تەمەن ٢٦ ســاڵ، کوڕی عەتا و خەڵکی 
گوندی »شــیان« ســەر بە ســنە، لەالیەن 

هێزە ئەمنییەتییەکانەوە دەسبەسەر کران.
شــەوی دووشــەممە ١٣ی بانەمــەڕ، چوار 
هاوواڵتیــی کورد بــە ناوەکانی »کەژوان 
فەیــزی«، »فــواد فەیــزی«، »شــێرکۆ 
سوهرابی« و »ئاکۆ چاوگی«، خەڵکی 
مەریــوان،  »داسەیرانـ«ـــی  گەڕەکــی 

دەسبەسەر کران.

بانگهێشت کردنی 
هاوواڵتییان بۆ ناوەندە 

ئیتالعاتییەکان: 

 ١٤ مەریــوان  ئیتالعاتــی  ئیــدارەی 
ناوەکانــی  بــە  کــوردی  هاوواڵتیــی 

»عەبدولڕەحمان ئەفشار، کەماڵ گرامی، 
گرامــی،  بەهمــەن  گرامــی،  محەممــەد 
بێســتوون ئەرژەنگــی، ئەمیــر ئەرژەنگــی، 
پەیــام ئەرژەنگــی، باســت ئەفشــار، ســینا 
جاســت، زانیــار مینوویــی، دانــا گرامــی، 
و  بدەخــش  ســیروان  ئەفســەری،  کامــڕان 
گونــدی  خەڵکــی  گرامــی«،  جەمــاڵ 

»نێـ«ـی مەریوان، بانگهێشت کرد.
بانەمــەڕ،  ١٢ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
عوسمان ئیسماعیلی، چاالکی کرێکاریی 
پۆلیســی  بانگهێشــتی  ســەقز،  خەڵکــی 
ئەمنییەتی ئەو شــارە کرا و لێپرســینەوەی 

لەگەڵ کراوە.

مەحکووم کرانی 
هاوواڵتییان بە زیندان و 
کەمکردنەوەی حوکمی 

زیندانیی: 

کچــە  ڕابــردوودا،  ڕۆژانــی  مــاوەی  لــە 
خەڵکــی  خوێنــدکاری  چاالکێکــی 
»غــەزەل  نــاوی  بــە  کرماشــان،  شــاری 
دادگای  لەالیــەن  مەعسووم شــایی«، 
ســاڵ   ١ بــە  تارانــەوە  شــاری  ئینقالبــی 
ملیــۆن  ســێ  و  زیندانــی  مانــگ   ٦ و 
دراوە. ســزا  نەختــی  ســزای  تمــەن 
مەهابــاد  ئینقالبــی  دادگای  ١ی  لقــی 
»ئەرەســتوو )ڕەســووڵ( مەالڕەحیمــی«، 
ئــەو  خەڵکــی  مەدەنیــی  چاالکــی 
کــرد. مەحکــووم  زینــدان  بــە  شــارەی 

ڕەوانە کردنی 
هاوواڵتییان بۆ زیندان: 

بانەمــەڕ،  ١٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
»خالیــد  ناوەکانــی  بــە  هاوواڵتــی  دوو 
و  نەغــەدە  خەڵکــی  ئیســماعیلی«، 
 »نــادر مێهــری«، خەڵکــی ورمــێ، پاش 
کۆتایــی لێپرســینەوەکەیان لــە گرتنگەی 
ڕەوانــەی  ورمــێ،  ئیتالعاتــی  ئیــدارەی 
کــران. شــارە  ئــەو  ناوەندیــی  زیندانــی 

 کوژرانی هاوواڵتییان:

بانەمــەڕ،  ٦ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتییەکی کورد بە ناوی »ســوحبەت 
سەمەدی نەسەب«، خەڵکی شاری دااڵهۆ، 
ســەر بــە پارێــزگای کرماشــان، بەهــۆی 
تەقــەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی 
واتــە  دواتــر  رۆژ  چەنــد  و  بــوو  برینــدار 
ڕۆژی دووشەممە ١٣ی بانەمەڕ، بەهۆی 
قورسیی برینەکانییەوە گیانی لەدەست دا.

ممنوع  الخروجی 

هاوواڵتییان: 

شــەرافەت  و  حوســێن پەناهی  محەممــەد 
زەڕینی )دایە شــەریفە(، باوک و دایکی 
ڕامین حوســێن پەناهی، زیندانیی سیاسیی 
وەزارەتــی  بڕیــاری  لەســەر  ئێعدامکــراو، 
کــران. الخــروج«  »ممنــوع  ئیتالعــات، 
لقــی ١٠٤ی دادگای کەیفەریــی بۆکان، 
ســمکۆ مەعرووفــی، چاالکــی ژینگەیی 
ژینگەیــی  ئەنجومەنــی  ئەندامــی  و 
»واڵتـ«ـــی، بــە یــەک ســاڵ زیندانیــی 
ممنوع الخــروج  ســاڵ  دوو  و  تەعزیــری 
کــرد. مەحکــووم  واڵت،  لــە  بــوون 

کوژران و برینداربوونی 
کۆڵبەران و کاسبکاران: 

بانەمــەڕ،  ٥ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
»کاروان  ناوەکانــی  بــە  کۆڵبــەر  پێنــج 
مەنووچێهری، ئــارام مەنووچێهری، زانیار 
حاتەم پەنا، ســۆران وەتەن دووســت و سەالح 
وەتەن دووســت«، خەڵکی مەریوان بەهۆی 
تەقەی هێزە نیزامییەکانی حکوومەتی لە 

سنووری ئەو شارەوە، بریندار بوون.
بانەمــەڕ،  ٧ی  سێشــەممە  ڕۆژی 
کۆڵبەرێکــی کــورد بــە نــاوی »ســامان 
سەردەشــت،  خەڵکــی  پــوور«،  ڕەســووڵ 
نیزامییەکانــی  هێــزە  تەقــەی  بەهــۆی 
حکوومەتی لە ســنووری ئەو شارە بریندار 

بووە.
بانەمــەڕ،  ٨ی  چوارشــەممە  شــەوی 
کۆڵبەرێکی کورد بە ناوی »ڕەحمەتوڵاڵ 
قادرنــژاد«، خەڵکــی مەریــوان، بەهــۆی 
تەقەی هێــزە نیزامییەکانــی حکوومەتی، 
لــە بەرزاییەکانی »تەتە«ی هەورامان بە 

توندی بریندار بوو.

تەقینەوەی مین:

دوو  بانەمــەڕ،  ٩ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
هاوواڵتی بە ناوەکانی »محەممەدڕەسووڵ 
بازوەنــد«،  »محەممــەد  و  ڕەحیمــی« 
خەڵکــی کرماشــان، بەهــۆی تەقینــەوەی 
میــن لەنێــو ئاســنەواڵە، گیانیــان لەدەســت 

داوە.

خۆکوژی و خۆکوشتنی 
ژنان و پیاوان:

 ژنــە هاوواڵتییــەک بــە نــاوی »فاتمــە 
عەلیپــوور«، کچــی عوســمان و خەڵکــی 
گونــدی »کانــی ڕەش« ســەر بە ناوچەی 
ســۆما و برادۆســتی ورمــێ، ئاگــری لــە 
جەســتەی خــۆی بــەرداوە و کۆتایــی بــە 

ژیانی خۆی هێناوە.

گیان لە دەستدان و 

برینداربوونی کرێکاران: 
بانەمــەڕ،  ٩ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »ناســێح 
قاســمی«، خەڵکــی گونــدی »ئەیووب« 
ســەر بە شــاری ســەقز، تووشــی ڕووداوی 
داوە. لەدەســت  گیانــی  و  بــووە  کار 
بانەمــەڕ،  ١١ی  شــەممە  ڕۆژی 
نــاوی  بــە  ئیالمــی  کرێکارێکــی 
»نورەدیــن فەهیمــی« هــاوکات لەگــەڵ 
کاتــی  لــە  کرێــکاران  جیهانیــی  ڕۆژی 
کارکردنــدا تووشــی ڕووداوی کار بــوو.
بانەمــەڕ،  ١٣ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
کرێکارێکــی کــورد بــە نــاوی »موختــار 
گونــدی  خەڵکــی  محەممــەدی«، 
مەریــوان  دانیشــتووی  و  »ســەروماڵ« 
لــە شــاری ســلێمانیی کوردســتانی  کــە 
عێــراق و لــە کارخانەیەکــی بەردشــکێنی 
ڕووداوی  تووشــی  بــووە،  کار  خەریکــی 
بــەرد  بەربوونــەی  بەهــۆی  و  بــووە  کار 
داوە. لەدەســت  گیانــی  بەســەریدا 

هەڵەی پزیشکی:

بانەمــەڕ،  ٢ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ســەید  نــاوی  بــە  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
کــوڕی  حوســێنی«  »محەممەدزاهیــد 
ســەید نەجمەدین حوسێنی، خەڵکی شاری 
تــاران،  دانیشــتووی شــاری  کامیــاران و 
گیانــی  پزیشــکییەوە  هەڵــەی  بەهــۆی 

لەدەست دا.
ڕۆژی یەکشــەممە ١٢ی بانەمــەڕ، ژنــە 
شــاری  خەڵکــی  کــورد  هاوواڵتییەکــی 
جوانــڕۆ، بــە نــاوی »شــەیدا عەبــدی«، 
گونــدی  خەڵكــی  و  ســەیفوڵاڵ  کچــی 
»زێــران« بەهــۆی ناشــارەزایی پســپۆڕی 
کادرە دەرمانییەکانــی نەخۆشــخانەی ئەو 
شــارە، خــۆی و کۆرپەڵەکــەی گیانیــان 

لەدەست دا.


