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چه نــد ده یه یه كــه  له  كوردســتانیش باس 
لــه وه  ده كــرێ كــه  ژنــان وه كــوو پیــاوان 
مافیان هه یه  و ده بێ به  یه كسانی چاو 

له  ژن و پیاو بكرێ. 
كۆمــاری  ســه رده می  لــه   النیكــه م 
كوردســتان و بــه  هه نــگاوه  بوێرانه كانی 
و  ژن  لــه   بــاس  نه مــر،  پێشــه وای 
مافه كانــی و به شــداریكردن لــه  ژیانی 
كۆمه ڵــگا  بــۆ  بڕیــاردان  و  سیاســی 
سیاســیی  گـــــــــــوتاری  نێــو  هاتۆتــه  

كوردستانه وه . 
ئه م باســه  له  ئاســتی جیهانیشــدا، زۆر 
نییــه   ســه ده یی  چه نــد  و  درێژخایــه ن 
ســه ده ی  كۆتاییه كانــی  لــه   زۆرتــر  و 
نۆزده یه م و سه ره تای سه ده ی بیسته مدا 
بــووه  كــه  وه كوو گوتــار و وێژمان، باس 
له  مافی یه كســانی ژن و پیاو كراوه  و 
له  ئه ده بیاتی سیاســیدا ورده  ورده  جێی 

گرتووه .
هه ڵبه ت ئه وه ش به باشــی ده زانین كه  له  
نێــوان وتــه  و وێژمــان تاكــوو كــرده وه  و 
نۆرمی كۆمه اڵیه تی و سیاسیدا ڕه نگه  
بــه  ئه نــدازه ی زه ریایه كــی پــان و به رین 
مــه ودا هه بــێ و زۆرجــار، ده یــان ســاڵ 
تێده په ڕێ و وته یه ك  له  كرده وه دا ڕه نگ 

ناداته وه .
ژن كاتێــك ده توانــێ لــه  تــه واوی مافه  
وه كــوو  كۆمه اڵیه تییــه كان  و  سیاســی 
پیــاو بــه  یه كســانی به هره مه نــد بێ كه  
خۆی به  كرده وه  له  جه رگه ی تێكۆشان 
بــۆ خه باتی مرۆیــی و ئازادیخوازانه دا 
به شــدار بــێ و بــه و شــێوه  به  كــرده وه  و 
له  نێــو خاڵه كانی به رنامــه  كارییه كاندا 
ده یگونجێنــێ و ده یچه ســپێنێ كــه  ژن 
و پیــاو بــه  یه كســان چاو لــێ بكرێن و 
ده ركه وته ی به هره مه ندییان یه كسان بێ.
كوردســتاندا  نه ته وه یــی  خه باتــی  لــه  
ڕیزه كانــی  لــه   زۆر  تــا  كــه م  ژنــان 
شۆڕشــدا به شــدار بوون و له  په له كانی 
پێشمه رگه  و له  هێزه كانی پێشمه رگه ی 
كوردستانیشــدا ژنــان و كچانــی كــورد 
لــه  دژوارتریــن دۆخه كانــدا هه نگاویــان 
له گــه ڵ پیــاوه كان هه ڵگرتــووه . ئه مــه  
وێـــــــــنه یه كی چه ند ده یه  ییه  و ته نانه ت 
لــه  ڕیــزی پێشمه رگایه تیشــدا ژنانــی 
كــورد لــه  ڕیــزی گیانبازیــدا كورتیــان 
نه هێناوه  و له  نێو ســه نگه ری به رگری 
له  كه رامه تی نه ته وه ییدا  شــه هید بوون 
به اڵم ئه وه  به شــداری و ئاماده بوونێكی 
و  نه بــووه   پیــاوان  له گــه ڵ  یه كســان 
ده توانین بڵێین زۆرتر وه كوو نموونه  بووه  

مانگرتنی کرێکاران 
هەنگاوێک بەرەو 
ڕزگاری یەکجاری 

شۆڕشی ژنان

کەرتـــی تەندروســـتی لـــە کۆیـــە لـــە ڕێوڕەســـمێکی بەشـــکۆدا ڕێزیـــان لـــێ گیـــرا

کۆبوونـــەوەی بـــااڵی ناوەنـــدی هاوکاریـــی حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران بەڕێـــوە چـــوو
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یازدەهەمیـــن دەورەی سیاســـی ئاســـتی دوو بەشـــی یەكەمـــی دەزگای پـــەروەردە و لێكۆڵینـــەوە كۆتایـــی پێهـــات

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

ژنان له  ڕیزی پێشه وه ی خه باتدا

١٤٠٠ی  پوشــپەڕی  ١٥ی  ڕێکەوتــی 
هەتــاوی ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بەبۆنەی 
دەورەی  ســەرکەوتووانەی  کۆتاییهاتنــی 
٢٥٠ی سەرەتایی پێشمەرگە، لە فێرگەی 
فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 

بەڕێوە چوو.
پێشــمەرگە،  ســەرەتایی  ٢٥٠ی  دەورەی 
کیژانــی  لــە  پۆلێــک  بــە  بــوو  تایبــەت 
دەروەســتی کوردستان کە پاش تێپەڕاندنی 
و  مانگــە  چەنــد  تایبەتــی  خولێکــی 
تێپەڕاندنــی وانەگەلی سیاســی و نیزامی، 
بــار هاتــن تــا بتوانــن خزمــەت بــە گــەل و 

نیشتمانەکەیان بکەن.
ڕێوڕەسمەکە لە دوو بەشی سەرەکی پێک 
هاتبوو؛ لە بەشــی یەکەمدا و پاش دیتنی 
سانی نیزامی، بەشداربووانی دەورەی ٢٥٠ 
وێڕای چەند دەستە لە هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان کە سەرجەم لە کچان و ژنانی 
نیشــتمانپەروەر پێــک هاتبــوون، ســروودی 
دوژمنبەزێنــی »ئەی ڕەقیب«یان خوێند. 
دواتــر وەک نەریتــی هەمــوو دەورەکانــی 
سەرەتایی پێشمەرگە سوێندی نیشتمانییان 
خوارد؛ پاشــان بە فەرمانــی فەرماندەرانی 
هێــزی پیشــمەرگە ڕێــژەی تایبەتی هێزی 
پێشــمەرگەیان پیشــانی بەشداربووان دا کە 
نیشــانە و دەرخــەری ئامادەیی جەســتەیی 
ئــەوان بــوو و ئەمەش کەشــێکی جیاوازی 

بە ڕێوڕەسمەکە بەخشی. 
لە بەشی دووهەمی ڕێوڕەسمەکەدا و پاش 
ڕاگرتنی خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
لە گیانی پاکی سەرجەم شەهیدانی کورد 
میوانانــی  بەخێرهاتنــی  کوردســتان،  و 

ڕێوڕەسمەکە کرا. 
دواتــر کاوە بەهرامــی بەرپرســی دەزگای 

فەرماندەیی هێزی پیشمەرگەی کوردستان 
بــەم بۆنــەوە چەنــد وتەیەکــی پێشــکەش 
کــرد؛ ناوبــراو وێــڕای پیرۆزبایی کردن لە 
بەشــداربووانی دەورەکــە و ماندوونەبوونــی 
لــە  باســی  فێرگــە  مامۆســتایانی  لــە 
تایبەتمەندییەکانــی دەورەکــە کرد و وتی: 
ئــەم دەورە خاوەنــی دوو تایبەتمەنــدی بــوو 
کە جیای دەکاتەوە لە دەورەکانی پێشتری 
خۆی کە ئەوانیش بریتین لەوەیکە حیزبی 
دێموکــرات هــەر ٥٠ دەورە ڕێوڕەســمێکی 
لــەو چەشــنە بەڕێــوە دەبــات و دووهەم ئەم 
دەورە تایبەتــە بە کچانێک کە خوازیاری 

پەیوەست بوونی بە هێزی پێشمەرگەن.
تەوابوونــی  کاتــی  لــە  باســی  دواتــر 
دەورەکــە کــرد کــە هــاوکات بــوو لەگەڵ 
پووشــپەڕ و ســاڵڕۆژی  هاتنــی مانگــی 
شــەهید کرانــی ڕێبــەری نــاوداری کورد، 

د.قاسملووی مەزن.
لــە بەشــێکی تــری قســەکانیدا، بەهرامی 
ئاوڕی لە مێــژووی فێرگەی فەرماندەیی 
و  دەور  بەرزنرخاندنــی  وێــڕای  و  دایــەوە 
نەخشــی مامۆســتا شــەهیدەکانی فێرگە، 
لەوانەش شــەهیدان سەید ســەالم عەزیزی، 
غەفــور  ڕەحیمــی،  چەکــۆ  ســەروان 
 مێهــدی زادە، عەلــی ئەمینــی، ڕەســووڵ 
ســەمەدی،  ســەرکەوت  محەممــەدزادە، 
حەســەن  فــاروق  و  قادرپــوور  موختــار 
خەیــات و باقــی ئــەو مامۆســتایانەی کە 
لــەم فێرگەیەدا زەحمەتیان کێشــاوە باســی 
لــەوە کــرد کــە فێرگە جیا لــە هەوڵدان بۆ 
ڕۆڵەکانــی  پەروەردەکردنــی  و  بارهێنــان 
گــەل بــۆ پێشــمەرگایەتی، چەندین خول و 
دەورەی پەروەردەیــی تایبەتــی لــە ئاســتی 
بــەرزدا بــۆ کاروبــاری سیاســی و نیزامی 

بەرێــوە بــردووە کــە جێگــەی شــانازین. لە 
بەشــێکی دیکــەی قســەکانیدا بەرپرســی 
دەزگای فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگە 
باســی لــە بارودۆخی هەنووکەیــی ئێرانی 
ژێر دەســەالتی کۆماری ئیسالمی کرد و 
لە ســێ ڕەهەندی ســەرەکیدا خوێندنەوەی 
بــۆ کرد کــە بریتی بــوون لــە: بارودۆخی 

سیاسی، کۆمەاڵیەتی و ئابووری.
پاشــانیش ســەبارەت بــە دۆخــی ژنــان لــە 
کوردســتان و ئێــران هەڵوەســتەی کــرد و 
پێــی لەســەر ئەو خاڵــە گرینگــە داگرتەوە 
کــە لــە ئێرانــدا ژنان جیــا لەوەیکــە وەک 
ژن دەچەوسێندرێنەوە لە مافی کەرامەتی 
ئینســانی و ئازادیــش بێبەهــرە دەکرێــن و 
وەک بوونەوەرێکــی الواز ســەیر دەکرێــن 
بــەاڵم لــە بەرامبەریــدا باســی لــەوە کــرد 
کــە لە نێو حیزبــی دێموکراتدا ژن نەتەنیا 
بــە الوازی ســەیر نەکــراوە بەڵکــوو وەکوو 
بەشێکی سەرەکی لە گرێچنی کۆمەڵگا 
و نێو حیزب سەیر کراوە؛ لەم پێوەندییەشدا 
ئامــاژەی بــە وتەیەکــی شــەهیدی نەمــر 
د.قاســملوو لــە ســاڵەکانی ٦٠ی هەتاوی 
پــاش پەیوەســتبوونی پۆلیک لــە کیژانی 
دەروەســتی کــورد بــە ڕیزەکانــی شــۆرش 
کــرد کــە دەڵــێ:« ئــەم بەشــدارییە وەک 
قۆناغێکــی گرینــگ و نــوێ لــە خەبــات 
دەبینــم کــە دەتوانــێ کاریگەری لە ســەر 
ئاڵوگۆرەکانــی پاشــەڕۆژی کوردســتان و 

ئێران دابنێ.«
 لە بەشــێکی قســەکانیدا بەرێــز بەهرامی 
باســی لــە دانانــی »ئیبراهیم ڕەئیســی«، 
وەک ســەرکۆمار لە سیســتمی سیاســیی 
بەنــاو  ئەنجامــی  لــە  و  ئێــران  ڕێژیمــی 
هەلبژاردنەکانــی مانگی جــۆزەردان کرد. 

لــە دوای قســەکانی ناوبراو ســرودێک لە 
ژێــر نــاوی »ئەم هەمی پێشــمەرگەینە«، 
لەالیەن بەشــداربووانی دەورە، بە هاوکاریی 
»کــۆڕی هونەریــی هێــزی پێشــمەرگەی 

کوردستان«، پێشکەش کرا.
دواتر پەیامی فێرگەی فەرماندەیی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان کە کورتەباسێک 
بوو لەسەر مێژووی دامەزراندنی فێرگەی 
دێموکراتــی  حیزبــی  نیزامــی  ـ  سیاســی 
کوردســتانی ئێــران بوو لەالیــەن »موختار 
فێرگــەی  بەرپرســی  ســۆهرابی« 

فەرماندەییەوە پێشکەش کرا.
دواتــر لەالیــەن بەشــداربووی دەورە »ئەوین 
نــاوی  لەژێــر  پەخشــانێک  زادە«  قــادر 
ڕاپۆرتــی  دواتــر  خوێندرایــەوە.  »ئــااڵ« 
ســەرەتایی  ٢٥٠ی  دەورەی  بەڕێوەبەریــی 
پێشــمەرگە لەالیــەن »عوبەید مــورادی« 
فێرگــە  مامۆســتایانی  لــە  یەکێــک 
پێشکەش کرا. پاش ئەو ڕاپۆرتە، کۆڕی 
هونەریــی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
گۆرانییەکی فۆلکلۆریان پێشکەش کرد.
پێشــمەرگە  ســەرەتایی  دەورەی  پەیامــی 
»ســیما  دەورە  بەشــداربووی  لەالیــەن 
شــەریفی« خوێندرایــەوە کە تێیــدا وێڕای 
زەحمەتــی  بەرامبــەر  پێزانیــن  و  ســپاس 
مامۆســتایانی فێرگە ئامادەیی خۆیان بۆ 
وەرگرتنــی ئــەرک لــە ڕەفەکانــی هێزی 

پێشمەرگە دەربڕییەوە. 
پاشــان بەشــێک لــە پەخشــانی »دایکــی 
شــۆرش« لــە هۆنینــەوەی تێکۆشــەرێکی 
نێوخۆ بە نازناوی »چریکی پیر« لەالیەن 
پێشکەشکاری ڕێوڕەسمەکە خوێندرایەوە.

لە درێژەی ئەو ڕێوڕەســمەدا بەشــێک لەو 
سیاســییان  وانــەی  کــە  مامۆســتایانەی 

ڕێــزدار  لەالیــەن  وتووەتــەوە  فێرگــەدا  لــە 
»حەســەن شــەرەفی« بەرپرســی ناوەنــدی 
سیاســیی حیزبی دێموکــرات خەاڵت کران 
کــە بریتیــن لــە: » محەممــەد ســاحیبی، 
فــواد خاکــی بەیگــی، هیــوا میرزایــی، 
ســۆهرابی،  خالیدی،موختــار  شــەهاب 

حەمدی حوسێنی ». 
لە بەشــی نیزامیشــدا ئەو کەســانە لەوحی 
ڕێزلێنانیان پێشــكەش کرا بریتی بوون لە: 
»عوبەید مورادی، هێمن ڕەسووڵ ئابادی، 
بــوداغ بوداغــی، فەریاد دروودی، ســەروەر 
مەعرووفــی، شــۆڕش نــەزەری و خەلیــل 
میالن دوودکانلوو« کە لەالیەن »ئەلبۆرز 
ڕووئین تەن« ئەندامی ناوەندی سیاســیی 

حیزبەوە پێشكەشیان کرا. 
یووســفی«  »مریــەم  لەالیــەن  پاشــان 
لەژێــر  پەخشــانێک  دەورە   بەشــداربووی 
نــاوی »زادگاه و نیشــتمان« بــە زاراوەی 
هەورامــی پێشــکەش کــرا. لــە کۆتایــی 
ڕێوڕەسمەکەشدا ئەو کەسانەی لە دەورەدا 
لە بەشــی تاقیکاریی سیاسی و نیزامی و 
نەزم و دیســیپلیندا ســەرکەوتنیان بەدەســت 
هێنابوو، خەاڵت کران. لە بەشــی سیاســی 
و نیزامیــدا »ئەســرین بایزیــدی، ســومەیە 
ئابــادی«  حەمزەنیــا و عایشــە ڕەســووڵ 
»ســدیق  لەالیــەن  کــە  کــران  خــەاڵت 
دەرویشــی« جێگری دەزگای فەرماندەیی 
کوردســتانەوە  پێشــمەرگەی  هێــزی 
خەاڵتەکانیان پێ بەخشــرا. لە بەشی نەزم 
و دیســیپلیندا »مریــەم یووســفی، مەرزیــە 
ڕەمەزانی و ئەوین قادرزادە« خەاڵت کران 
کە لەالیەن »هیوا میرزایی« سەرپەرەستی 
دەزگای پــەوەردە و لێکۆڵینــەوەی حیزبەوە 

خەاڵتەکانیان پێشکەش کرا.



  ژمارە ٨٠٢ ، ١٥ی پووشپەڕی ٢١٤٠٠

کۆبوونـــەوەی بااڵی 
ناوەنـــدی هاوکاریی 

حیزبەکانـــی کوردســـتانی ئێـــران 
بەڕێـــوە چوو

یازدەهەمیـــن دەورەی سیاســـی ئاســـتی دوو بەشـــی یەكەمـــی دەزگای 
پـــەروەردە و لێكۆڵینـــەوە كۆتایـــی پێهـــات

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاری 
بـــۆ پشـــتیوانی لـــە ناڕەزایەتییەکانـــی کرێکارانـــی ئێـــران

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە 
ڕێوڕەســـمی ســـاڵیادی دامەزرانـــی 

»حیزبـــی شیوعیـ«ــــدا 
بەشـــداریی کرد

١ی  ڕێکەوتــی  سێشــەممە  ڕۆژی 
بــە  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  پووشــپەڕی 
میوانداریــی کۆمەڵەی شۆرشــگێڕی 
ئێــران،  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
کۆبوونەوەی هەر ٤ حیزبی بەشدار لە 

ناوەندی هاوکاری بەڕێوە چوو.
 ســەرەتای کۆبوونەوەکــە ›‹عەبدوڵاڵ 
موهتــەدی‹‹ لێکدانەوەیەکــی لەســەر 
هەڵبژاردنی ئەم دواییەی سەرکۆماری 
و شــۆراکان پێشــکەش کــرد کە تێیدا 
ســەر  خرابــووە  ســەرەکی  ئامــاژەی 
هەڵبژاردنــەکان  بەرینــی  بایکۆتــی 
لەالیــەن جەمــاوەری خەڵــک ئێــران بە 

گشتی و کوردستان بە تایبەتی.
ســێ  هــەر  بەشــداربووانی  دواتــر 
الیەنەکەی دیکەی بەشدار لە ناوەندی 
هــاوکاری ڕا و بۆچوونــی خۆیــان لەو 

بارەوە باس کرد.
لەو کۆبوونەوەیــەدا ناوەندی هاوکاری 
ســپاس و پێزانینی خۆیان بۆ جارێکی 

سیاســی  دەورەی  یازدەهەمیــن 
تایبــەت  یەكــەم  بەشــی  دوو  ئاســتی 
بــە پێشــمەرگەكان لــە ڕێكەوتــی ٤ی 
جۆزەردانــی ١٤٠٠ دەســتی پێكــرد و 
لــە ڕێكەوتی ٩ی پووشــپەڕی ١٤٠٠ 

كۆتایی پێهات.
و  دارێــژراو  بەرنامەیەكــی  بەپێــی 
و  پــەروەردە  دەزگای  قۆناغبەندیــدا 
دەورەی  یازدەهەمیــن  لێكۆڵینــەوە 
سیاســی بۆ پێشمەرگەكان بەڕێوە برد، 
لــەم دەورەیــەدا ئەم وانانە پێشــكەش بە 

خەڵکــی  مافخــوازی  کۆمەاڵنــی 
کوردستان

خەڵکی ئازادیخوازی ئێران
کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان

هــەروەک ئــاگادارن لــە چەنــد ڕۆژی 
پیشەســازیی  کرێکارانــی  ڕابــردوودا 
نــەوت لــە ئێراندا بە شــێوەیەکی بەرباڵو 
دەســتیان داوەتــە مانگرتنێکی بەرباڵو و 
دەربڕینی ناڕەزایەتی دژ بە پێشێلکردنی 
ڕێژیمــی  لەالیــەن  کــە  مافەکانیــان 

کۆماری ئیسالمییەوە درێژەی هەیە.
ئــەو مانگرتنە بەرینە کە ڕۆژی ٢٩ی 
ناڕەزایەتیــی  دەربڕینــی  بــە  جــۆزەردان 
کۆمپانیــای  گرێبەســتی  کرێکارانــی 
دەســتی  »بیدخــوون«  لــە  »فــراب« 
بــە  پووشــپەڕ  ١ی  ڕۆژی  پێکــرد، 
بانگــەوازی »ئەنجومەنی ڕێکخســتنی 
ناڕەزاییەکانــی کرێکارانی گرێبەســتی 
نەوت« بەشــە جیاجیاکانی پیشەسازیی 
نــەوت و گازی ئێرانــی گرتــەوە و لــە 
ڕۆژانی دواتردا کرێکارانی کارگەکان 
و بەشــە جۆراوجۆرەکانــی پیشەســازیی 
نــەوت و کارەبــای ئێــران لــە بێهبەهــان، 
تــاران،  خــارک،  کەنــگان،  بووشــێهر، 
ئەراک، گەچســاران، ئابــادان، ئەهواز، 
و...  ماهشــەهر  قیشــم،  ئیســفەهان، 
بوونــە و  پەیوەســت  بــە مانگرتنەکــەوە 

ڕێژیــم تــا ئێســتاش نەیتوانیــوە پێــش بە 
ناڕەزایەتیــی  شــەپۆلی  پەرەســەندنی 

بەرباڵوی کرێکاران بگرێت.
شــەممە ٦ی  ئــەو مانگرتنانــە ڕۆژی 
بەرهەمهێنانــی  کەرتــی  پووشــپەڕ، 
کەرتــی  و  وزەخانــەکان  و  ئۆتۆمبێــل 
وتــەی  بــە  گرتــەوە.  ئاژەڵداریشــی 
ئەنجومەنی ڕێکخستنی ناڕەزاییەکانی 
کرێکارانی گرێبەستی نەوت، پێرسۆنێلی 
فەرمیی پیشەســازیی نەوتیــش بڕیاریان 
داوە بــۆ پاڵپشــتی لــە ناڕەزایەتییەکانی 
٩ی  ڕۆژی  گرێبەســت،  کرێکارانــی 
پووشــپەڕ بــە مانگرتنەکانەوە پەیوەســت 
بەشــە  ئــەو  ڕاگەیەنــدراوی  لــە  بــن. 
ئێمــەی  کــە  هاتــووە  کرێکارانــدا  لــە 
کرێکار چیدیکە هــەژاری، بێدەرەتانی، 
هەاڵواردن، نایەکســانی و بێبەشــبوون لە 
ســەرەتاییترین مافەکانــی ژیــان قبــووڵ 

ناکەین.
لــە  ڕاگەیەنــدراوە،  ئــەو  بەپێــی  هــەر 
پااڵوگــەی نەوتــی تــاران ٧٠٠ کرێکار 
لــە  و  دەستبەســەر  ڕێژیمــەوە  لەالیــەن 
کارەکانیان دەرکراون. ئەوە لە حاڵێکدایە 
کــە داخوازییەکانــی کرێــکاران تەنیــا 
کــە  ســینفین  داخوازیــی  کۆمەڵێــک 
دابینکردنیــان بەشــێکە لە ســەرەتاییترین 

مافەکانی مرۆڤ.

لەو پێوەندییەدا کرێکاران ڕایانگەیاندووە 
داخوازییەکانیــان  وەاڵمــی  ئەگــەر 
نەدرێتــەوە،  گونجــاو  شــێوەی  بــە 
ناڕەزایەتییەکانیــان چڕتــر و بەرباڵوتــر 
دەکــەن و تــا دابینبوونــی مافەکانیــان 
کاری  ســەر  بگەڕێنــەوە  نیــن  ئامــادە 

خۆیان.
هاوکاریــی  ناوەنــدی  وەکــوو  ئێمــە 
ئێــران،  کوردســتانی  حیزبەکانــی 
پشتیوانیی تەواوی خۆمان لە داخوازیی 
ڕەوا و هەڵوێســتی ئازایانــە و خەباتــی 
مانگرتــوو  کرێکارانــی  مافخوازانــەی 
باوەڕەیــن  ئــەو  لەســەر  و  ڕادەگەیەنیــن 
کــە کرێــکاران وەکــوو هەمــوو چیــن و 
توێژەکانــی دیکەی کۆمەڵــگای ئێران 
و کوردســتان شــایانی ژیانێکــی تەژی 
مافــە  پاراســتنی  و  خۆشــبژیوی  لــە 
لــەو  و  دێموکراتیکەکانــن  و  ســینفی 
پێناوەشــدا مافــی ڕەوای خۆیانە کە بە 
مانگرتــن و کۆبوونــەوە و میتینــگ و 
شێوەکانی دیکەی خەبات، ناڕەزایەتیی 
خۆیــان بەرانبــەر بــە دۆخــی نالەبــاری 
ژیانیان دەرببڕن و دەســەاڵتی ســتەمکار 
و ســەرەڕۆی کۆماری ئیســالمی بۆی 
نییە وەاڵمــی داخوازییەکانیان بە گرتن 
ئەشــکەنجە  و  هەڕەشــە  و  دەرکــردن  و 

بداتەوە.

و  چیــن  هەمــوو  لــە  داوا  هەروەهــا 
توێژەکانــی دیکــەی خەڵــک، الیەنــە 
سیاســییە پێشــکەوتنخوازەکان و کــۆڕ 
دەکەیــن  نێودەوڵەتییــەکان  کۆمەڵــە  و 
پاڵپشتی خەبات و داواکارییە ڕەواکانی 
کرێکارانــی ئێــران بــن و ڕێگــە نــەدەن 
ڕێژیمــی ملهوڕی کۆماری ئیســالمی 
لــە بێدەنگــی و بــێ هەڵوێســتیی ئــەوان 
کەڵــک  کرێــکاران  ســەرکوتی  بــۆ 

وەربگرێت.
لــەو پێوەندییەدا کۆمەڵگای نێودەوڵەتی 
بەتایبەتــی لە هەلومەرجی ئێســتادا کە 
ســەرقاڵی دانوســتان لەگــەڵ ڕێژیــم لــە 
پێوەندی لەگەڵ ڕێککەوتنی ناوکیدان، 
و  ســەرکوت  لــەو  چاوپۆشــی  نابــێ 
نێوخــۆی  لــە  ڕێژیــم  پێشــێلکارییانەی 
واڵتــدا بکــەن و دەبــێ گوشــاری بخەنە 
سەر بۆ ئەوەی کە پابەندی کۆنڤانسیۆن 
و ڕێککەوتننامەکانی کار لە پێوەندی 

لەگەڵ مافەکانی کڕێکاراندا بێت.

سەرکەوێ خەباتی کرێکارانی 
مافخوازی ئێران و کوردستان

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٧ی  پووشپەڕی١٤٠٠ی هەتاوی
٢٨ی ژوئەنی ٢٠٢١ی زایینی

دێموکراتــی  حیزبــی  شـــــــــــــاندێکی 
لــە  ئێــران  کــــــــــــــــــــــوردستانی 
ســاڵڤەگەڕی  ٢٨ـــەمین  ڕێوڕەســمی 
شــیوعیی  »حیزبــی  دامەزرانــی 

کوردستانـ«ـدا بەشداریی کرد.
ڕێکەوتــی  چوارشــەممە  ڕۆژی 
پووشــپەڕی ١٤٠٠ی هەتــاوی،  ٩ی 
دێموکراتــی  حیزبــی  شــاندێکی 
کـــــــــوردستانی ئێران بە سەرپەرەستیی 
»محەممــەد نەزیف قادری« جێگری 
دووهەمی لێپرســراوی گشتیی حیزبی 
دەزگای  بەرپرســی  و  دێموکــرات 
بەبۆنــەی  گشــتییەکان،  پێوەندییــە 
دامەزرانــی  ســــــــــــــــــــــــاڵیادی 
کوردســتان«  شــیوعیی  »حیزبــی 
ســەردانی کــــــــۆمیتەی ئەو حیزبەی 
لــە کۆیــە کرد و لەالیــەن هەیئەتێک 
بە ســەرۆکایەتیی »ئەبــوو کاروان«، 
»هیــوا  و  ســەرکردایەتی  ئەندامــی 
حەمــد« بەرپرســی کۆمیتــەی کۆیە 

پێــــــــــــــشوازیی لێ کرا.
لــەو ڕێـــــــــــوڕەسمەدا کــە نوێنەرانــی 
سیاســییەکانی  الیەنــە  و  حیــزب 
تێیــدا  کــــــــــــــوردستانیش  هەرێمــی 
وێــڕای  »قــادری«  بــوون،  بەشــدار 
پیرۆزبایــی لــە ئەندامــان و الیەنگــران 

شــیوعی،  حیزبــی  ڕێبەرایەتیــی  و 
باســێکی کورتی لــە پێوەندی لەگەڵ 
نێــوان  پێــــــــــــوەندییەکانی  ڕابــردووی 
حیزبــی  و  دێـــــــــــــموکرات  حیزبــی 
شــیوعی پێشــکەش کــرد و جەختــی 
و  هــاوکاری  گرینگیــی  ســەر  لــە 
هاوخەباتیــی زیاتــری نێــوان هــەر دوو 
حیـــــــــزب لــە پێوەندی لەگــەڵ بابەتە 
سیاسی و نیشتمانییە جۆراوجۆرەکاندا 

کردەوە.
کاروان«،  »ئەبــوو  هـــــــــــــــــــەروەها 
ئەندامــی ســــــــــــەرکردایەتیی حیزبی 
شیوعی، وێڕای بەخێرهێنانی گەرمی 
شــاندی حیــزب، لــە چەنــد وتەیەکــدا 
ڕابــردووی پێوەندییەکانــی نێــوان هــەر 
دوو الی بــە پڕشــنگدار و نموونــەی 
پێوەندییەکی دەروەستانە و نەتەوەیی لە 
قەڵەم دا و جەختی لە ســەر گرینگیی 
بەردەوامبوونــی زیاتری ئەو پێوەندی و 

هاوکارییانە لە داهاتوودا کردەوە.
ڕێوڕەســمەدا چەپکــە گوڵێــک  لــەو 
بــەو بۆنــەوە لەالیەن »ناســر ســاڵحیی 
ئەسڵ«، نوێنەری حیزبی دێموکراتی 
کۆیــە،  لــە  ئێــران  کــــــــــــوردستانی 
کــــــۆمیتەی  بــە  پێــــــــــــــــــــشکەش 

حیزبی شیوعی لە کۆیە کرا.

بەشــداربووان كرا: »ڕێنووسی كوردی 
ـ شــیكردنەوەی بەرنامــە و پەیــڕەوی 
حیزبــی دێموكــرات ـ مێــژووی حیزبی 
دێموكــرات ـ فێدرالیــزم ـ دێموكراســی 
دواڕۆژی  ئامانجــی  ـ  ڕیتۆریــک  ـ 
حیــزب ـ پرســی بەرابــەری ژن و پیــاو 
ـ ســاختار و سیاســەتەكانی كۆمــاری 
بــە  ڕێكخراوەیــی  كاری  ـ  ئیســالمی 
كۆمەڵ ـ سیاســەت و هەڵویســتەكانی 
ـ  ئەمنییــەت  ـ  دێموكــرات  حیزبــی 
تۆڕە كۆمەاڵیەتییــەكان، بیركردنەوەی 

ڕەخنەیــی« كــە بەشــێک لــەم وانانــە 
بەشــێوەی سێمینار و بەشێكی دیكەیان 
لەم وانانە تاقیكارییان بۆ ئەنجام دراوە. 
لەم دەورەیەدا ئەم بەشداربووانە پلەكانی 

یەكەم تا سێهەمیان بەدەست هێنا:
سیمین ڕووحانیزادە    پلەی یەكەم

سەعید زارعی/  پلەی یەكەم
مانشت حەیدەری /  پلەی دووهەم

ئەمیر پەیامەنی/ پلەی سێهەم
پرسی پەروەردە و بارهێنان و ئامادەیی 
حیزبــی  پێشــمەرگەكانی  و  كادر 

دیکــە ئاراســتەی خەڵکی کوردســتان 
کــرد و هەڵوێســتیانیان لەمەڕ بەهاناوە 
هاتنــی بڕیــاری ناوەنــد بــۆ بایکۆتی 

هەڵبژاردنەکان بەرز نرخاند.
لە بڕگەیەکی دیکەی کۆبوونەوەکەدا، 
ئــەو  باســی  بــەر  خســتنە  دوای 
گەاڵاڵنــەی کە ناوەندی هاوکاری لە 
مانگەکانــی ڕابردوودا کاری لەســەر 
کــردوون، بڕیــار درا کــە النیزۆر تا ١ 
مانگــی داهاتــوو ئەم گەاڵاڵنــە تەواو 
بکرێــن و بــۆ پەســەندکردنی کۆتایی 
بێنەوە کۆبوونەوەیەکی بااڵی ناوەندی 

هاوکاری.
بەرپرســایەتی  کۆبوونەوەیــەدا  لــەو 
شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  دەورەیــی 
ئێــران  کوردســتانی  زەحمەتکێشــانی 
بەرپرســایەتی  و  پێهــات  کۆتایــی 
دەورەی  بــۆ  هــاوکاری  ناوەنــدی 
داهاتــوو ڕادەســتی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران کرا.

دێموكرات لە هەموو بوارەكاندا یەكێک 
حیزبــی  پالنەكانــی  و  بەرنامــە  لــە 
دێموكراتە. لــە دوای كۆنگرەی ١٦ی 
حیــزب جەختێكی زۆرتر لەســەر كاری 
پەروەردەیــی كراوەتــەوە  و دەورەكانــی 
ئاســتی دوو بەشــی یەكەم بە شــێوەی 
بەرنامەیەكی تۆكمە و داڕێژراو بەڕێوە 
دەچــن و قۆنــاغ بە قۆناغ هەم ئاســتی 
دەورەكان گۆڕانی بەســەردا دێ و هەم 
پێشــمەرگەكان ئاســت بــە ئاســت دەورە 

سیاسییەكان تێدەپەڕێنن.
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تاكوو وه كوو ڕه وت.
ئــه و  ڕۆژهــه اڵت  ڕاســانی  بــه اڵم 
نـــــــــموونانه ی له  نێــو ڕیزی خه باتدا 
كردووه  به  ڕه وت و یه كێك له  گرنگترین 
كۆڵه كه كانی ڕاســانی ڕۆژهه اڵت كه  
كه متر ئاوڕی لێ دراوه ته وه  ئه وه یه  كه  
بۆته  بازدانێكی گه وره  و مێژوویی بۆ 

ژنان و كچانی كورد 
و  ڕۆژهــه اڵت  كوردســتانی  لــه  
ڕۆژبــه رۆژ ڕێژه ی به شــداریی كچان 
له  شـــــــــۆڕشدا زۆرتر و زۆرتر بووه .

 چ له  هه نگاوه  بوێرانه كانی شاردا كه  
ژنان ڕیزه كانی پێـــــــــــــشه وه یان ته نیوه  
و چ لــه  ڕیــزی شــۆڕش لــه  شــاخدا، 
ئیــدی ئه وه  ژنانن كه  ئااڵ به ده ســته وه  

ده گرن.
ژنــان  مێژووییــدا،  هه نگاوێكــی  لــه  
٢٥٠ی  ده وره ی  كــورد،  وكچانــی 
پێشمه رگایه تی له  هێزی پێشمه رگه ی 
كوردستانیان ته رخان كرد بۆ خۆیان و 
ته واوی به شــدارانی ده وره  له  كچان و 

ژنانی كوردستانی بوون.
 ئه مــه  ئــه و هه لــی شۆڕشــه  مه زنه یه  
كــه  ڕاســانی ڕۆژهــه اڵت بــۆ ژنانی 
كــرده وه   بــه   ئــه وان  و  ڕه خســاندووه  
یه كسانییان له گه ڵ پیاوان ده سه لمێنن 
و پێ له سه ر ئه وه  دادەگرنه وه  كه  ماف 

ده ســـــــــتێندرێ، نابه خشرێ. 
ڕاســانتان پیرۆز ژنانی هیوا و خولیا 

و شۆڕش.

درێژەی پەیڤ

شـــاندێكی حیزبـــی دیمۆكـــرات بەشـــداریی لـــە ڕێوڕەســـمی پێدانـــی بڕوانامـــەی 
ئیفتخاریـــی دوكتـــۆرا بـــە »عومـــەر شـــێخموس« لـــە زانكـــۆی كۆیـــە کـــرد

چاالکـــی تەبلیغـــی

ســـەركۆماری »ئۆتریـــش« 
واڵمـــی حیزبـــی دێموکراتـــی دایـــەوە

کەرتـــی تەندروســـتی لـــە کۆیـــە لـــە ڕێوڕەســـمێکی بەشـــکۆدا ڕێزیـــان لـــێ گیـــرا

فەرمیــی  بانگهێشــتی  لەســەر 
كۆیــە،  زانكــۆی  ســەرۆكایەتیی 
شــاندێكی  پووشــپەڕ،  ٦ی  ڕێكەوتــی 
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران 
»محەممەدنەزیــف  سەرپەرســتیی  بــە 
قادری« جێگری دووهەمی لێپرســراوی 
گشتیی حیزبی دێموكرات، لە ڕێوڕەسمی 
پێدانی بڕوانامەی دوكتورای ئیفتخاری 
لە بواری »پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان« 
بــە »عومــەر شــێخموس« بەشــدارییان 
كــرد. لە ڕێوڕەســمەكەدا كە بەرپرســانی 
هەرێمــی  لــە  حكوومــی  و  حیزبــی 
كوردســتان بەشــدار بــوون لــە چەندیــن 
بڕگــەی جیــاوازدا هۆكارەكانــی پێدانی 
ڕێــز  و  كرایــەوە  شــی  بڕوانامەكــە 
»عومــەر  تێكۆشــانی  و  خەبــات  لــە 
شــێخموس« گیــرا. لــە ڕێوڕەســمەکەدا 
حیزبــی  پیرۆزبایــی  چەپکەگۆڵــی 

لــە ســەنتەری گەنجانــی شــاری کۆیــە 
بــە پشــتیوانیی ڕێکخــراوە پیشــەییەکانی 
مەکتەبــی ڕێکخــراوە دێموکراتیکەکانی 
کوردســتان  نیشــتمانیی  »یەکیەتیــی 
ســەندیکای  هاوئاهەنگیــی   ،)PUK(
کارمەندانــی تەندروســتیی نووســینگەی 
تەندروســتیی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتــی 
کۆیە و بە بەشداری شاندێکی پەیوەندییە 
گشــتییەکانی حیــزب و کادری دەرمانی 
نەخۆشــخانەی ئازادیی حیزبی دێموکرات 
لــە کادری  بــۆ ڕێزلێنــان  ڕێوڕەســمێک 
دەرمانــی و ئەو کەســانەی کە لە ماوەی 
لــە  خۆبەخشــانە  کۆرۆنــادا  نەخۆشــیی 
بــوون  دەرمانییەکانــدا  ناوەنــدە  خزمــەت 
بەڕێــوە چوو. ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بە 
چەنــد ســاتێک بە بێدەنگی ڕاوەســتان بۆ 
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی 
کوردســتان دەستی پێکرد. پاشان لە الیەن 
لێپرســراوی  تەییــب«  »کاوە  مامۆســتا 
بەخێرهاتنــی  کۆیــە  شــاری  ناوەنــدی 
ئەبووزەیــد   « دواتــر  کــرا.  بەشــداربووان 
١٤ی  مەڵبەنــدی  لێپرســراوی  ســالح« 
شــاری کۆیــە ســپاس و پێزانینــی خــۆی 
پێکشــەش بــە ئامادەبــووان و ئەو پزشــکە 
گیــان لەسەردەســتانەی کــرد کە شــەو و 
هاوواڵتییــان  بــە  خزمەتکــردن  لــە  ڕۆژ 
نەخۆشــیی  دژی  و  نەکــرد  درێغییــان 
کۆرۆنــا بــە هــەر شــێوەیەک هەوڵیان دا. 

لە »بۆکان« سەردانی گڵکۆی 
شەهیدان کرا

نوێکردنــەوە  پەیمــان  مەبەســتی  بــە 
لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدانی کوردســتان 
دەســتەیەک لــە پێشــمەرگەکانی شــار 

سەردانی گڵکۆی شەهیدانیان کرد.
ڕێکەوتی ١١ی پووشپەڕ دەستەیەک لە 
پێــــــــــــشمەرگەکانی شاری »بۆکان« 
بەبۆنــەی ١٠ى پووشــپەڕ ســاڵوەگەڕی 
شــەهیدبوونی دوو کادری  تێکۆشەری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
پیــرۆزی  گڵکــۆی  ســــــــــــــــــــەردانی 
شــەهیدان »ئەبووبەکر کانێ ڕەشی« و 

»جەلیلی ڕەحیمیـ«ـان کرد.
هــاوکات لەنێو شــاری بۆکان مندااڵنی 
چاوگــەش لــە »بــۆکان« ئاگریــان لــە 
شــەقامەکانی ئەو شارەداهەڵ کردووە و 

دروشمی سەرکەوێ ڕاسان دەڵێنەوە .

دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران لەالیــەن 
قادرییـ«ـــەوە  »محەممەدنەزیــف 
پێشكەش بە »عومەر شێخموس«  كرا. 
»عومــەر شــێخموس« خەڵكــی شــاری 

»هیــوا بەهرامــی« بەرپرســی پێوەندییــە 
نێونەتەوەییەكانــی حیزبــی دێموکــرات لــە 
نامەیەکــدا بــۆ »ئالێكســاندەر ڤــان دێــر 
بێلێن« ســەركۆماری واڵتی »ئۆتریش‹‹ 
ڕەخنــەی لــە نامەی پیرۆزبایی ناوبراو بۆ 
ئیبراهیم ڕەئیســی گرت کە دواتر لەالیەن 

سەرکۆماری ئۆتریشەوە واڵم درایەوە.
»بەهرامی‹‹ لە نامەكەیدا ئاماژەی بەوە 
كــردووە، ســەركۆماری »ئۆتریــش‹‹ كــە 
پێشتر وەک سەرۆكی ›‹پارتی سەوز«ی 
ئــەو واڵتە چەندین جار لەگەڵ نوێنەرانی 
حیزب كۆ بووەتەوە و بە باشــی ئاگاداری 
لــە  دۆخــی سیاســی و مافــی مــرۆڤ 
ئێــران بە گشــتی و كوردســتان بە تایبەت 
هەیــە، چاوەڕوانیی لێ نەدەكرا پیرۆزبایی 
لــە كەســێک بكات كــە وێــڕای ئەوەیکە 
دەســتی لە لەســێدارەدانی هــەزاران جیابیر 
و چاالكی سیاســی لــە ئێراندا هەبووە، لە 
هەمانكاتــدا لــە بەنــاو هەڵبژاردنێكی تەم 
و مژاویــدا كراوە بە ســەركۆمار كە كەمتر 
لــە یــەک لــە ســەر ســێی خەڵكــی ئێران 
بەشداریان تێدا كردووە. بەرپرسی پێوەندییە 
دێموکــرات  حیزبــی  نێونەتەوەییەكانــی 
لــە درێــژەی نامەیەكەیــدا نووســیویەتی؛ 
ســاڵ   ٣٢ داهاتــوودا  ڕۆژی  چەنــد  لــە 
بــە ســەر تێــرۆری دوکتــور »قاســملوو« 
دەبێــت  تێپــەڕ  ڤییــەن  لــە  هاوڕێیانــی  و 
كــە ســاڵی ١٩٨٩ بــە دەســتی نێردراوانی 
ڕێژیمــی ئێــران تێرۆر كران.  بەداخەوە ئەو 
دەمیــش دەوڵەتــی »ئۆتریش« پشــتی لە 
هەمــوو بەها مرۆڤی دادپەروەرییەكان كرد 
و بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندیی ئابووری  و 
بــەڕێ  تێرۆریســتەكانی  خــۆی  سیاســی 

كردەوە بو ئێران.
بەرپرســی  نامەكــەی  كۆتایــی  لــە 
بــو ســەركۆماری  پێوەندییەكانــی حیــزب 

كــە  كــراوە  بــەوە  ئامــاژە  »ئۆتریــش«، 
هەڵبژاردنــی ڕابــردوو لــە ئێراندا نیشــانی 
خەڵــک  الی  چیــدی  ڕێژیــم  كــە  دا 
كاتــە  لــەم  و  نەمــاوە  مەشــرووعیەتی  
ئێــران هەوڵــی  نەتەوەكانــی  كــە  دژوارەدا 
ڕزگاربــوون لــەو ڕێژیمــە دەدەن، ئەركــی 
واڵتانــی دێموكراتیــک و ئــازادە لــە پەنا 
ئازادیخوازانــی ئێراندا بــن و چیدی نەبنە 

هۆكاری مانەوەی ڕێژیم لە دەسەاڵتدا.
سەركۆماری »ئۆتریشـ« لە واڵمدا وێڕای 
ســپاس بــو ئــەو زانیاریانــەی لــە نامــەی 
نێونەتەوەییەكانــی  پێوەندییــە  بەرپرســی 
حیزبدا باســیان لێ كــراوە،  ئاماژەی بەوە 
كــردووە كــە بەڕێزیــان بــە وردی و لەمێــژ 
ســاڵە ئاگاداری دۆخی سیاســی و مافی 
مــرۆڤ لــە ئێرانــدا هەن و لــە هەموو ئەو 
دەرفەتانەی بــۆی هەڵكەوتوون بۆچوونی 
خوی بە الیەنی ئێرانی ڕاگەیاندووە. بەاڵم 
بو ئەوەی بۆچوونەكانی خۆیان بە ڕێژیمی 
ئێران بگەیەنین، پێویستە پێوەندیان لەگەڵ 
ڕێژیــم هەبێت. ســەركۆماری »ئۆتریش« 
بــە ئامــاژەدان بە وتووێژەكانــی نێوان ئێران 
و واڵتانــی ٥+١ لە ڤییەن نووســیویەتی؛ 
بــە  پێــش  كــە  گرینگــە  زۆر  ئێمــە  بــو 
بەرهەمهێنانی چەكــی ناوەكی بگیردرێت 
بــو ئــەوەی ســەقامگیریی ناوچەكە تێک 
نەچێــت. ئەمــەش لە ئێســتادا لــە كاناڵی 
وتووێــژ و دیپلۆماســیدا ئیمكانــی هەیــە. 
بۆیەش پچڕاندنی پێوەندییەكان لە ئێستادا 

ئاكامی نەرێنیان دەبێت.
لــە كۆتایــی  ســەركۆماری »ئۆتریــش« 
لــەو  تەنانــەت  نووســیویەتی:  نامەكەیــدا 
نامەیــەی پیرۆزبایی كە بۆ ســەركۆماری 
نوێــی ئێرانــم نــاردووە، نیگەرانیی خۆم لە 
دۆخــی مافــی مــرۆڤ لــەو واڵتــەدا بــە 

ڕوونی باس كردووە.

»عامــودا«ی كوردســتانی ڕۆژاوایــە، 
دامەزرێنــەری  دەســتەی  ئەندامــی 
یەكیەتیــی نیشــتمانیی كوردســتانه و بە 
ئەزموونــی زیاتــر لــە ٥٠ ســاڵ خەبــات 

پەیمان نوێکردنەوە
١١ی  ڕێکەوتــی  هەینــی  ڕۆژی 
پووشــپەڕ کۆمەڵێک لــە خوێندکارانی 
کــورد، تــورک و فــارس بە مەبەســتی 
دژی  هاوخەباتــی  و  یەکگرتوویــی 
شــوێنی  ســەردانی  ئێــران  ڕێژیمــی 
»ســمکۆ  شــەهیدان  شــەهیدکرانی 
مەحمەڵ و ســۆهراب خەدیریی پوور«یان 

کرد.
خوێندکارانــی کــورد لەو ســەردانەدا بۆ 
شوێنی حەماسەی شــــــەهیدان »سمکۆ 
لــە چۆنییەتــی  باســیان  و ســۆهراب« 
دوو  ئــەو  خۆڕاگریــی  و  شــەهیدکران 
پێشــمەرگەیەی کوردســتان کــردووە کە 
چۆن لە شــەڕ دژی هێزەکانی ڕێژیمی 

ئێران شەهید کراون.
خوێندکارانــی تــورک و فــارس وێڕای 
هاوخەمیــی خۆیــان لەگــەڵ بنەماڵــەی 

شــەهیدان »سمکۆ و سۆهراب« ڕێزیان 
پێشــمەرگەیەی  دوو  ئــەو  خەباتــی  لــە 
کوردستان گرتووە کە گیانی خۆیان بۆ 

ئازادی بەخت کردووە.
ڕێکەوتــی ٣٠ی بانەمــەڕ،  چەکــدارە 
کۆمــاری  ڕێژیمــی  دژیگەلییەکانــی 
ئیسالمیی ئێران لە سێڕێیانی »بورهان« 
»بەردەمێــش،  ئاواییەکانــی  لەنێــوان 
زگــدڕاو و قەرەبــاڵغ« بۆســە دادەنێنەوە 
و ته قه  له  تیمێکی پێـــــــــــــشمەرگەکان 
دەکــەن؛ لە ئاکامــی تێکهەڵچوونەکەدا 
پێشــمەرگەی شــاخ »ئەنــوەر نەســیریی 
چیانە« ناســراو بە »سمکۆ مەحمەڵ« 
»ســوهراب  شــار  پێشــمەرگەی  و 

خەدیریپوور« 
ناســراو بە »شــاخەوان« خەڵکی شاری 

مەهاباد شەهید بوون.

لە شەڕگەی شەهیدان »سمکۆ 
مەحمەڵ و سۆهراب خەدیریی پوور« 

چاالکیی تەبلیغی 
بەڕێوە چوو

بــە  بــۆکان  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
مەبەســتی پەیمــان نوێکردنــەوە لەگــەڵ 
لــە  کوردســتان  شــەهیدانی  ڕێبــازی 
شەڕگەی شــەهیدان »سمکۆ مەحمەڵ 
و ســۆهراب خەدیریــی پوور« چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد.
جــۆزەردان،  ٢٩ی  ڕێکەوتــی 
پێــــــــــــــــــشمەرگەکانی شار لە ناوچەی 
بــۆکان بــە مەبەســتی یادکردنــەوە لــە 
شــــــــــــــــــەهیدان و ڕێزگرتن لە خەباتی 
هاوشــانی پێشــمەرگەکانی شــار و شاخ  

لەسەر جادەی  بۆکان ـ 
مەهابــاد ناســراو بــە جــادەی بورهــان، 
»ســمکۆ  شــەهیدان  شــەڕگەی  لــە 
مەحمــەڵ و ســۆهراب خەدیریی پوور«، 

تاجەگوڵینەی وەفا و بەڵێنیان دانا.
الوانــی تێکۆشــەر بە دروشــمی شــەهید 
»سۆهراب و سمکۆ دڵنیا بن شەڕگەتان 
دەکەینــە تاقی ســەرکەوتن«؛ بەڵێنییان 

لەگەڵ ڕێبازیان دووپات کردەوە.

چاالکی لە پیرانشار
گوندەکانــی  لــە  الوان  یەکیەتیــی 
بــە  ســەر  الجانــ«ـــی  و  »گەرگــوول 
شاری پیرانشار بۆ پشتیوانی لە حیزبی 
دێــــــــــــــــموکرات و پەیمــان نوێکردنــەوە 
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان چاالکیــی 

تەبلیغییان بەڕێوە بردووە. 
ئــەو چاالکییانە بە کێشــانەوەی وێنەی 

ئااڵی کوردستان و نووسینی درووشمی 
وەک »بژی دێموکرات، شـــــــــــــــەهید 
ئەیووب و شەهید هادی ڕێگاتان درێژەی 
هەیــە، ڕاســان بەردەوامە، جاشــەکان بە 
ســزای خۆیان دەگەن، پێشــمەرگەکانی 
شار پشتیوانی پێشمەرگەکانی شاخن« 

بەڕێوە چووە.

لە ساڵیادی حەماسەی کۆسااڵندا لە 
نییەر ئااڵی کوردستان هەڵ درا

بەبۆنــەی یادی شــەهیدانی حەماســەی 
ئــااڵی  نییــەر  لــە گونــدی  کۆســااڵن 
کوردســتان لەالیــەن ئەندامانــی حیزبەوە 

هەڵ درا.
دێموکراتــی  حیزبــی  ئەندامانــی 
لــە  نییــەر،  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
و  کۆســااڵن  حەماســەی  ســاڵیادی 
شــەهیدانی بەرزەنــاوی ئەو حەماســەیە، 
لەســەر بەرزاییەکانــی ئەو گوندە ئااڵی 

کوردستانیان هەڵدا. 
ئەندامانــی حیــزب لــەو یادکردنەوەیــەدا 
لــە بڵندگــۆی مزگەوتەکانــی گونــدەوە 
ســــــــــــــروودی »ئەی ڕەقیبـ«ـیان باڵو 

کردووەتەوە.
پایــــــــــــەگای ڕێژیــم لــەو گونــدە هەتا 
ســـــــــروودەکە  تەواوبوونــی  کاتــی 
ڕاوەســتاون و پاشــان ڕوویــان کردووەتــە 

شوێنی چاالکییەکان.
ئەو چەشــــــــــنە چاالکییانە کە هەموو 
ســاڵێک و بــە شــێوەی بــەردەوام ئەنجام 
نــاوی  و  یــاد  بــۆ  وەفایەکــە  دەدرێــت 
شــــــــــەهیدانی ســـــــوورخەاڵتی خەباتی 

نەتەوایەتیی حیزبی دێموکرات.

»لێپرســراوی  بورهــان  »فامــی  پاشــان 
پیشــەییەکانی  ڕێکخــراوە  بــۆردی 
مەکتەبــی ڕێکخــراوە دێموکراتیکــەکان 
ئامــاژەی بەوە کــرد کە کادری دەرمانی 
و پزشــکی پێشمەرگەئاســا هەمیشــە لــە 
بەرەنگاربوونــەوەدا  پێشــەوەی  ڕیزەکانــی 
بوونــە بــۆ بەرگــری لــە خاکــی پاکــی 
سپاســی  هەروەهــا  ناوبــراو  نیشــتمان. 
و  دەرمانییەکانــی شــاری کۆیــە  کادره 
دێموکراتــی  حیزبــی  دەرمانیــی  کادری 
کوردســتانی ئێــران کــرد کــە هەمیشــە 
یارمەتیــدەری هەرێمــی کوردســتان بوونە 
هــەر لە ســەرەتای بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 
شەڕی تێرۆریستانی داعش تاکوو پەتای 

دژە مرۆیــی کۆرۆنــا. هەروەهــا دوکتــور 
»شــێروان جەالل »بەرپرســی ســەندیکای 
کارمەندانــی پزشــکیی کۆیــە و جێگری 
بەڕێوەبەرایەتیــی تەندروســتیی کۆیــە بــە 
نــۆرەی خۆیــان ســپاس و پێزانینــی خۆیان 
ئاراســتەی ســەرجەم کادرە دەرمانییــەکان 
و زیاتر لە ٢٠٠ کەس خۆبەخشــی شــاری 
حیزبــی  پێشــمەرگەکانی  لەوانــە  کۆیــە 
دێموکراتی کوردستانی ئێران کرد کە لەو 
ماوەیەدا بە هاوئاهەنگی لەگەڵ یەکتردا 
توانیویانە باشــترین ســەرکەوتن بۆ شاری 
کۆیە بەدەســت بهێنن. ناوبراو باســی لەوە 
کــرد لە پێوەندی لەگــەڵ بەرەنگاربوونەوە 
شــاری  و  کۆرۆنــادا  نەخۆشــیی  دژی 

بڕوانامــەی  چەندیــن  وەرگرتنــی  و 
دۆســتە  لــە  یەكێــک  نێودەوڵەتــی، 
دێموكراتــی  حیزبــی  لەمێژینەكانــی 

كوردستانی ئێرانە.

دیکــەی  شــارەکانی  بەنیســبەت  کۆیــە 
هەرێمــی کوردســتان کەمتریــن ڕێــژەی 
تووشــبون و مردنــی هەبــووە. لــە کۆتایی 
ڕێوڕەســمەکەدا خەاڵتی ڕێزلێنان بە ســەر 
ســەرجەم بەرپرســی ناوەندە دەرمانییەکاندا 
دابــەش کــرا. لــەو ڕێوڕەســمەدا خەاڵتــی 
بــۆ نەخۆشــخانەی حیــزب درا  ڕێزلێنــان 
بــە بەڕێــز »فــازڵ ڕەزایــی« بەرپرســی 
نەخۆشخانەی ئازادیی حیزبی دێموکراتی 

کوردستانی ئێران.
ڕێزگرتنــدا  خەاڵتــی  دابەشــکردنی  لــە 
لەالیەن شــاندی حیزبەوە » ناسر ساڵحیی 
ئەسڵ« خەاڵتی بەسەر چەند بنکەیەکی 

شاری »کۆیە«دا دابەش کرد.



  ژمارە ٨٠٢ ، ١٥ی پووشپەڕی ٤١٤٠٠

دوکتور قاسملوو
 تێکۆشەری شێلگیری ڕێگای دابینکردنی دێموکراسی

سیســتمی دەوڵەتی ڕەفا ه، واتە ئەو لیبراڵ 
دێموکراســییەی کە لە ئورووپای ڕۆژئاوا 
و ئەمریــکای باکــور و ژاپۆنــدا هەیــە، بە 
هەڵســەنگاندن لەگــەڵ هەمــوو سیســتمە 
سیاســی و ئابوورییەکانــی دیکــەی دنیا، 

مۆدێلیکی سەرکەوتووترە. 
ئێســتا بــا بزانین ئــەو ســەرکەوتنە بۆچی 

دەگەڕێتەوە؟
 لیبراڵ دێموکراســی باالنســێکی مەعقول 
لە نێوان ئەو پڕەنســیپە بنەڕەتییانەدا پێک 
دێنــێ کە لەگەڵ یەکتــر لە ملمالنێدان و 
لە هەمان کاتیشــدا هەرکامیان بە نۆرەی 
خۆیــان بــۆ دامەزراندنــی کۆمەڵگایەکی 
مۆدێــڕن و پێشــکەوتوو، یــەک لە یەکی 

پێویستترن. 
لــە  بریتیــن  بنەڕەتییانــە  پڕەنســیپە  ئــەو 
دێموکراتیکــی  و  ئازادانــە  بەشــداری 
خەڵک لە پڕۆســەی سیاسیدا، کارابوونی 
بــازاڕ، هەروەهــا دابین و دەســتەبەرکردنی 
مافە نێونەتەوەییەکانی مرۆڤ بۆ هەموو 
گروپــە  و  تاقــم  و  دەســتە  و  کەســەکان 

جۆراوجۆرەکانی نێو کۆمەڵگا.
 ئەزموونــی ئــەو چەنــد دەیــەی دوایی لە 
داوە، کــە  نیشــانی  دنیــادا  شــوێنی  زۆر 
دێموکراســی و گەشەســەندنی ئابــووری، 
بردنەپێشــی  لەگــەڵ  هاوتەریــب  ئەگــەر 
مافەکانــی مــرۆڤ و پێبەندیــی دەوڵــەت 
بــۆ دابیــن و دەســتەبەرکردنی ئــەو ماف و 
ئازادییانــەدا نەڕۆنەپێــش، نــەک هــەر تــا 
ڕادەیەکــی زۆر ئەکتیڤبوونــی خۆیــان لــە 
دەســت دەدەن، بەڵکــوو لەگەڵ کۆســپ و 

تەگەرەی گەورەش بەرەوڕوو دەبن.

دەرســانەی  ئــەو  بیســتەم  چەرخــی   
فێرکردووین کە دێموکراســی هەمیشــە لە 
حکومەتێکی دیکتاتۆری باشترە. لیبڕاڵ 
دێموكراسیش هەمیشە لە دێموكراسییەک 
هەڵبژاردنێکــی  بناخــەی  ســەر  لــە  کــە 
میکانیکــی و کێبەركێــی نێوان زۆرایەتی 
باشــترە.  دامەزرابــێ،  کەمایەتــی  و 
لــەوەش زیاتــر ئێکۆنۆمییەک کە لەســەر 
بناخــەی بــازاڕی ئــازاد دامەزرابــێ، لــەو 
ئێکۆنۆمییانــەی کە بەپێی بەرنامەیەکی 
دەڕۆنەپێــش،  لەپێشــداداڕێژراو 
ســەرکەوتووترە. هەروەهــا دەوڵەتــی ڕەفــاه 

باشتر و سەرکەوتووترە لە ئێکۆنۆمییەک 
کــە تەنیا بەپێــی پڕەنســیپەکانی بازاڕی 

ئازاد هەڵدەسووڕێ.
 لێــرەدا گرنــگ ئەوەیــە کــە سیســتمەکە 
خێــرو  و  بەختــەوەری  زۆرتریــن  بتوانــێ 
خۆشــی و ڕەفاه بــۆ ژمارەیەکی هەرچی 
زۆرتــر لــە خەڵــك دەســتەبەر بــکات. بــە 
واتایەکــی دیکــە ئــەو سیســتمە ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییە ســەرکەوتووە کە بتوانێ 
و  بەختــەوەری  و  کامەرانــی  و  ئــازادی 

ڕەفــاه بۆ هەمــووان دابین بــکات. ئەوەش 
وەختێــک ئیمکانــی هەیــە کــە دەوڵــەت 
بتوانــێ هەمــوو ئەو ماف و ئازادییانە کە 
لە کۆنڤانســێونە نێونەتەوەییەکانی مافی 
دەســتەبەر  ناســراون،  بەڕســمی  مرۆڤــدا 

بکات.

ئــەوە ڕوونە کە لیبراڵ دێموکراســییەکان 
و ئــەو دەوڵەتانــەش کە بــە دەوڵەتی ڕەفاه 
ئــەو  تــەواوی  بــە  نەیانتوانیــوە  ناســراون، 
مــاف و ئازادییانــە بۆ هەمــوو هاوواڵتیان 
پەیماننامــە  لــە  کــە  بکــەن  دەســتەبەر 
نێونەتەوەییەکانــی مافی مرۆڤدا هاتوون. 
بــەو حاڵــەش لــە نێــو هەمــوو دەوڵــەت و 
حکومەتەکانــی دیکــەی دونیــادا، ئــەوە 
تەنیــا ئــەو دەوڵەتانــەن کــە بردنەپێــش و 
پیادەکردنــی ئــەو مــاف و ئازادییانــە بــە 
ئەرکی سەرشــانی خۆیــان دەزانن و هەوڵ 
بەرنامەکانیانــدا  و  سیاســەت  لــە  دەدەن 

گرنگیی و بایەخیان پێبدەن. 

دێموکراســییەکاندایە  لیبــڕاڵ  لــە  تەنیــا 
بــە  دێموکراســی  و  ئــازاد  بــازاڕی  کــە 
مافەکانــی  جۆراوجۆرەکانــی  پڕەنســیپە 
مرۆڤــەوە بەســتراونەتەوە و هەوســارکراون؛ 
نێونەتەوەییەکانــی  کۆنڤانســیۆنە  واتــە 
مافــی مــرۆڤ بوونەتــە چوارچێــوە بــۆ 
دێموکراســی و ئێکۆنۆمی بازاڕی ئازاد. 
هەر ئەوەشــە کە ئەو سیســتمە ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییــەی لــە چــاو ئەوانــی دیکە 

بەنرختر و سەرکەوتووتر کردووە.

هــەر  تەنیــا  ئیــدی  دێموکراســی  ئاخــر 
بریتــی نییــە لــە هەندێــک پڕەنســیپ و 
ڕێساویاسای تایبەت بە قانوونی ئەساسی 
دەســەاڵتی  بەکارهێنانــی  چۆنیەتــی  و 

سیاسی. 
دێموکراسی لە پێناسەیەکی هاوچەرخدا، 

بریتییە لەو سیســتمە ئابووری و سیاســی 
و کۆمەاڵیەتییەی، کە بە باشــترین شێوە 
تێدەکۆشێ عیززەت و کەرامەتی مرۆڤ 
و هەلومەرجــی گەشەســەندنی  بپارێــزێ 
مرۆڤــەکان،  ئینســانی  شەخســیەتی 

بخوڵقێنێ. 
و  فیزیــک  و  بیۆلــۆژی  لــە  ئەگــەر 
شــیمیدا، ئامانجــی تەکامــول و هەڵــدان 
لــە  زۆرتــر،  تەکاموکــی  لــە  بریتییــە 
زانســتە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا، ئامانجی 
دێموکراســی بریتییە لە دێموکراسییەکی 
و  بەرینتــر  و  قوڵتــر  زۆرتــر،  هەرچــی 
کــە  سیســتمێک  واتــە  دەوڵەمەندتــر؛  

ئــازادی لــە تــرس و ئــازادی لــە نەبوونی 
ئینســانەکان  هەمــوو  بــۆ  وئیحتیــاج، 
تریــدا  دیوێکــی  بــە  دەکات.  دەســتەبەر 
ئــازادی دەداتــە تاکەکانــی نێــو کۆمەڵ 
وتەنــی  قاســملوو  دوکتــور  بەوجــۆرە  و 

شەخسییەت بە ئینسانەکان دەدات.
بۆیە دەتوانین بڵێین کە لیبراڵ دێموکراسی 
ئــەو سیســتمەیە کــە مافەکانــی مرۆڤ 

دەپارێزێ و دەستەبەریان دەکات.
ئازادییــە  و  مــاف  کــە  سیســتمێک 

بــکات،  دابیــن  مــرۆڤ  بنەڕەتییەکانــی 
ئەوە ئەو سیستمەیە کە ئینسانەکان بەهێز 
شەخســییەتیان  و  کەســایەتی  و  دەکات 
پێدەبەخشــێ و بەوجۆرە باشترین میکانیزم 
و هەلومەرجیــان بــۆ پێکدێنــێ تــا بتوانن 
و  وشــیار  بەشــێوەیەکی  و  ئازادانــە 

کاریگەر، بەشداری لە پرۆسەی سیاسیدا 
بکەن. ئەوە لەباری سیاسییەوە.

بەجیدیــش  زۆر  سیســتمە  ئــەو  هــەر 
ئابــووری  پەرەســەندنی  تێدەکۆشــێ 
دەســتەبەر بــکات و دەرفــەت و شانســی 
لــە  کەڵکوەرگرتــن  بــۆ  یــەک  وەک 
ئابــووری  پەرەســەندنی  دەســکەوتەکانی 
بــۆ هاوواڵتیــان پێــک بێنــێ بــەاڵم  ئــەو 
دەســتەوتاقم و کــەس و گرووپانــەی کــە 
بــە هــۆکاری جۆراوجــۆری مەوزوعــی و 
مەحکەمەپەســند، ناتوانن لەگەڵ ئەوانی 
دیکــە لە بــازاردا کێبەڕکــێ بکەن و لەو 

دەرفــەت و شانســانە کەڵــک وەرگرن کە 
بەرپرســایەتی  ئــەوە کۆمــەڵ  لەئــارادان، 
دابیــن و دەســتەبەرکردنی ژیانێکــی پــڕ 
لــە کامەرانــی و خێروخۆشــی بۆ ئەوان وە 

ئەستۆی خۆی دەگرێ. 
ئینســانەکان  سیســتمەدا  لــەو  بەوجــۆرە 
و  ســەرکوت  لــە  ئــازادن  لەالیــەک 
ئیســتبداد  و  هــەاڵواردن  و  زەبروزەنــگ 
لەالیەکــی  و  سیاســی  ســەرەڕۆیی  و 
دیکەشەوە ئازادن لە ئیحتیاج و نەبوونی و 

فەقر و دەستەنگی.
کاتێک شــەهیدی نەمر دوکتور قاسملوو 
مەســەلەی سوســیالیزمی دێموكراتیکــی 
پــاش  نێــو تەشــکیالتی حیــزب،  هێنایــە 
پەســندکرانی لــە کۆنگــرەی شەشــەمی 
حیــزب، چوومــە خزمەتــی و پێــم گــوت 

ئێســتا کە سوســیالیزمی دێموکراتیکمان 
لــە کۆنگــرەدا پەســند کــردووە، واباشــە 
ئێمــە  ئــەوەی  بــۆ  بکەیــن  تێئۆریزەشــی 
کادرەکانی حیزب  بتوانین باشتر بیبەینە 
نێــو خەڵــک. لــە بیــرم دێ پێــی گوتــم 
تێئۆریزەکردنــی نــاوێ! مەســەلەکە زۆر 
ســادەیە. عەداڵەتت دەوێ یان نا؟ ئازادیت 
دەوێ یان نا؟ سوســالیزمی دێموکراتیک 

تێکەاڵوێکە لەو دووانە. 
سیســتمێکە کــە بتوانــێ هەردووکی ئەو 

دوو ئامانجانە وەدی بێنێ.
و  ئــازادی  مێــژوودا  سەرتاســەری  لــە 
عەداڵــەت ئــەو دوو ئامانجــە گــەورەن کە 

هەمیشــە ئینســان لــە پێناویانــدا خەباتــی 
کردووە. بە سەدان هەزار تێکۆشەر و بگرە 
بــە میلیۆنــان کەس لە پێنــاوی ئازادی و 
عەداڵەتــدا، گیانی خۆیان بەخت کردووە. 
ئیــدی ئەمڕۆ ئــازادی و عەداڵــەت تەنیا 
هــەر وەک ئامانــج بــە حیســاب نایــەن، 
بەڵکوو ئامرازی دابینکردنی ژیانێکی پڕ 
لە عیززەت و کەرامەتن بۆ ئینسانەکان و 

کۆمەڵگا ئینسانییەکان.
کۆمەڵــگای  ئێســتادا  هەلومەرجــی  لــە 
نێونەتەوەیــی  یاســای  و  نێونەتەوەیــی 
و  دابیــن  مــرۆڤ،  مافەکانــی 
دەســتەبەرکردنی ژیانێکی پڕ لە عیززەت 
و کەرامــەت و ئــازاد لــە تــرس و ئــازاد 
لــە چوارچێــوەی مافەکانــی  فەقــر  لــە 
مرۆڤدا پێناســە دەکەن بۆیە کۆنڤانسیۆنە 
نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤ باشــترین 
خەباتگێڕانــەی  و  سیاســی   زمانــی 
هاوبەشــمان دەدەنێ بۆ تێکۆشــان لە پێناو 
مــاف و ئازادییــە بنەڕەتییەکانی خەڵکی 

کوردستاندا.
مافەکانــی  جیهانــی  بەیاننامــەی  لــە 
مرۆڤــدا هاتــووە، کــە هەمــوو گــەالن و 
هەمــوو ئینســانەکان مافــی ئەوەیان هەیە 
کە چ لە ئاســتی میللی و نیشــتمانیدا و 
چ لــە ئاســتی ناوچەیــی و نێونەتەوەییدا، 
تێبکۆشن سیستمێکی سیاسی و ئابووری 
و کۆمەاڵیەتــی ئەوتــۆ دامەزرێنــن، کــە 
لەوێــدا هەمــوو ئەو مــاف و ئازادییانە کە 
لــەو بەیاننامەدا هاتوون، پیادەکرابن؛ بۆیە 
خەبــات لــە پێناوی دێموکراســیدا ئەرکی 
سەرەکی و بنەڕەتی تێکۆشەرانی ڕێگای 

ئازادی کوردستانە. 
کــورد  دێموكراتیکــدا  سیســتمێکی  لــە 
هــەم ســتەم و ســەرکوت و زەبروزەنگــی 
و  الدەچــێ  لەســەر  میللــی  و  سیاســی 
هــەم دەرفەتــی لەباریشــی بــۆ پێکدێ تا 
ســامانە  لــە  ئازادانــە  بەكەڵکوەرگرتنــی 
سروشــتی و ئینســانییەکانی کوردســتان 
و ناوچــە، ڕێــگای پەرەســەندنی ئابووری 
خــۆی بدۆزێتــەوە و بەوجــۆرە کوردســتان 
ببێتە ئێکۆنۆمییەکی گەورە و بازاڕێكی 
بەریــن بــۆ ئاڵوگــۆڕی کااڵو هێــزی کار 
و خیروبێرەکانی پەرەسەندن و پێشکەوتنی 
ئابــووری و تکنۆلــۆژی بۆیــە خەبــات لە 
پێناوی دێموكراسیدا پێویستە سەرلەوحەی 
کارو تێکۆشــانی سیاســی و فەرهەنگــی 

خەباتگێڕانی کوردستان بێت.

ئیبراهیم الجانی

کاتێک شەهیدی نەمر دوکتور قاسملوو مەسەلەی سوسیالیزمی دێموكراتیکی هێنایە نێو تەشکیالتی حیزب، 
پاش پەسندکرانی لە کۆنگرەی شەشەمی حیزب، چوومە خزمەتی و پێم گوت ئێستا کە سوسیالیزمی دێموکراتیکمان 
لە کۆنگرەدا پەسند کردووە، واباشە تێئۆریزەشی بکەین بۆ ئەوەی ئێمە کادرەکانی حیزب  بتوانین باشتر بیبەینە 

نێو خەڵک. لە بیرم دێ پێی گوتم تێئۆریزەکردنی ناوێ! مەسەلەکە زۆر سادەیە. عەداڵەتت دەوێ یان نا؟ 
ئازادیت دەوێ یان نا؟ سوسالیزمی دێموکراتیک تێکەاڵوێکە لەو دووانە. 

سیستمێکە کە بتوانێ هەردووکی ئەو دوو ئامانجانە وەدی بێنێ

لە سیستمێکی دێموكراتیکدا کورد هەم ستەم و سەرکوت و زەبروزەنگی سیاسی و میللی لەسەر الدەچێ و هەم 
دەرفەتی لەباریشی بۆ پێکدێ تا بەكەڵکوەرگرتنی ئازادانە لە سامانە سروشتی و ئینسانییەکانی کوردستان و 

ناوچە، ڕێگای پەرەسەندنی ئابووری خۆی بدۆزێتەوە و بەوجۆرە کوردستان ببێتە ئێکۆنۆمییەکی گەورە و بازاڕێكی 
بەرین بۆ ئاڵوگۆڕی کااڵو هێزی کار و خیروبێرەکانی پەرەسەندن و پێشکەوتنی ئابووری و تکنۆلۆژی بۆیە خەبات 

لە پێناوی دێموكراسیدا پێویستە سەرلەوحەی کارو تێکۆشانی سیاسی و فەرهەنگی خەباتگێڕانی کوردستان بێت
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هزری قاسملوو 
لە ڕێبازی نەسڵی نوێی نیشتماندا خۆ دەنوێنێت

ئــەو  هەڵکەوتــەکان  ئینســانە  و  ڕێبــەر 
ئامانــج  و  ئاســۆ  کــە  بەرزەمرۆڤانــەن 
نێــو  بــۆ  خولیــا  و  هیــوا  دەخولقێنــن، 
و  دەگەڕێننــەوە  جڤــاک  دەمارەکانــی 
ئاراســتەی مێــژوو دەگۆڕن. ئــەم مرۆڤانە 
تایبەتمەندییەکانیــان  و  توانــا  بەپێــی 
و  بگــۆڕن  مێــژوو  ڕەوتــی  توانیویانــە 
لــە نێــو گێــژاوی ســەختی کارەســات و 
مرۆڤایەتــی  کۆمەڵگــەی  پێشــهاتەکاندا 
بــەرەو دوورگــەی دڵخــواز پەلکێــش بکەن 
و کــرداری لەو چەشــنە لــە ناخی خۆیاندا 

ڕەمزی پێشکەوتنی مێژووە. 
لە سەردەمی ئێستادا کە قۆناغی نەمانی 
کاریزماکانــە بــە ڕوانینێکــی نــەک فــرە 
قوڵیش! دەتوانین بێژین دژوارترین سەردەمە 
بۆ ڕێکخســتن و هاندانی کۆمەڵگە بەرەو 
ئامانجێکــی گشــتگیر و بــۆ شۆڕشــێکی 
چاوێکــی  بــە  ئەگــەر  هەمەالیەنــە. 
تایبەتمەندییــەکان  ســەیری  وردبینانەتــر 
بکەیــن  دونیــا  ئێســتەی  بارودۆخــی  و 
دەبینیــن ئــەوەی کە لەئێســتادا لــە هەموو 
کۆمەڵگەیــەک  دەتوانــێ  زیاتــر  کات 
ڕابکێشــێ  دیاریکــراو  ئامانجــی  بــەرەو 
داڕێــژراو  و  بەپێــز  و گوتــاری  ئەندێشــە 
لەســەر ئەساســی واقعــی کۆمەڵگــە و لە 
هەمان کاتدا ڕاســتگۆیی و خاکەڕایی و 
خەڵکیبوونی بەڕیوەبەرانیەتی کە دەتوانێ 
دەور  لــە  جڤــاک  تاکەکانــی  زۆربــەی 
یــەک و لــە پێناو ڕزگاریدا کــۆ کاتەوە. 
بەدڵنیاییەوە بۆ کۆمەڵگە و نەتەوەیەکیش 
وەک نەتــەوەی کۆلۆنیکــراوی کورد ئەم 
پێویســتییە بەنیسبەت شوێنەکانی دیکەوە 

بە چەند قات  زیاتر هەست پێدەکرێت. 
وەک  کــوردی  نوێــی  نەســڵی 
مــاف  پەراوێزخــراو،  کۆمەڵگەیەکــی 
زەوتکراو و خاک داگیرکراو لە سەردەمی 
گۆڕان یاخود نەمانی بەها و ئەرزشەکاندا 
و لــە ســەردەمی شــکاندن و لــەت لــەت 
بوونــی بــاوەڕ و هێما گەورەکاندا بەدەســت 
بێهیوایــی،  وەک  زۆرەوە  قەیرانگەلێکــی 
پاشــکۆبوون،  و  باوەڕبەخۆیــی  نەبوونــی 
و  خۆخــۆری  شــەڕی  و  سەرلێشــێواوی 

چاوەڕوانی بۆ گۆڕان دەناڵێنێت. 
لەوەهــا دۆخێکدایــە کە دوکتور قاســملوو 
وەکــوو  هــەم  خۆیــدا  گشــتییەتی  لــە 

زاگرۆسی کوردان

قاسملوو جیا لە زانست و گەیشتن بە بەرزترین پلەکانی خوێندن، سنوورێکی دیکەش دەبڕێت ئەویش 
خۆفیداکردن و خۆتەرخانکردنە لەپێناو داخوازی ڕەوای نەتەوەکەیدا و لەڕاستیدا قوربانی کردنی قازانجی 

تاکەکەسی لەهەمبەر قازانجی گشتی و نەتەوەییدا ئەو تایبەتمەندییەیە کە 
نەسڵی نوێ لە ڕێبەرانیان دەوێت و لە قاسملوودا وێنایان کردووە

قاسملوو ئەو بیرمەندەیە کە توانیویەتی بە بیروباوەڕ و ماندووبوونەکانی  پڕشکۆترین سەردەم و 
بیرەوەرییەکان لە زەینی کۆی خەڵکی کورد و مێژووی کوردستاندا تۆمار بکات، ئەوەش وادەکات قاسملوو وەک 
سەرباشقە و خوشەویست و ڕێبەرێکی خاوەن جەسارەت لەهەمبەر هەموو دەسدرێژییەک بۆ سەر نەتەوەکەی 

بناسرێتەوە و نەوەی نوێش بکاتە شەیدای ڕێبازەکەی

لەهەمبەر مەسەلەی ڕزگاری و گەیشتن بە بەختەوەری نەتەوەکەماندا تا هەنووکەش قاسملوو وەک 
ئەستێرەیەکی ڕێنیشاندەر دەردەکەوێ نەک تەنیا پرسیارەکان بەڵکوو وەاڵم و خولیاکان هەر هەمان پرسیار و 

وەاڵم و خولیای قاسملوون بۆیە نەسڵی نوێ لە نەسڵەکانی بەر لە خۆیان زیاتر ئەندێشە و داخوازی و 
هیواکانی قاسملوو بە هی خۆیان دەزانن

هەیکەلێکــی کاریزماتیــک و هەمیــش 
وەکــوو قوتابخانەیەکــی بەهێــزی فکری 
بــەردەوام لــە زەینی نەســڵی نوێی کورددا 
دەدرەوشێتەوە. قاسملوو ئەو مامۆستایە کە 
لە ســەردەمی بێهیوایی کۆمەڵگەدا ئاسۆ 
و خولیایەکی ڕوون پێشکەش بە هەمووان 
ڕۆژانــە  کــە  ســەردەمێکدا  لــە  دەکات؛ 
گەلی کورد لە هەموو بەشــەکانی خۆیدا 
ڕووبــەڕووی دڕندەتریــن و زەقترین جۆری 

لــەم چوارچێــوەدا  و  دەبێتــەوە  شــۆڤینیزم 
هــزری  و  بیــر  ئــەوە  قوربانــی،  دەبێتــە 
قاســملووە کە قوتابخانــەی کوردایەتی و 
بیــری نەتەوەیی هەرچــی زیاتر دەوڵەمەند 
و تەیــار بــە ئەندێشــەی ســەردەم دەکات 
بــە  تــا ســەرکەوتن  وانــەی نەســرەوتن  و 

گوێــی نــەوەی نوێــی نیشــتماندا دەدات و 
فێرمــان دەکات ماندوویی نەناســانە هەوڵ 
بــۆ هەڵوەشــاندنەوە و هەڵتەکاندنــی بیری 

شۆڤینیستی گەالنی سەردەست بدەین. 
لــە ســەردەمێکدا کــە جیهان بەگشــتی و 

ئێران و کوردســتان بەتایبەتی لەژێر باری 
قورســی جیــاوازی چینایەتیی دەناڵێنێ و 
نەســڵی نــوێ بەهــۆی کەلێنــی گەورەی 
دەســکورتی  و  هــەژاری  و  چینایەتــی 
بــەر  پەنابردنــە  و  خەمۆکــی  تووشــی 

مــادە ســڕکەرەکان و خۆکــوژی و دەیــان 
نەخۆشــی دیکــەی کۆمەاڵیەتــی دەبێت، 
شــێلگیرانە  کــە  قاســملووە  وانەکانــی 
بانگەشە بۆ نەهێشتنی هەموو جۆرەکانی 
چەوســاندنەوە  دەکەن و دەڵێن و دەڵێتەوە: 
بــێ  خودموختــاری  بەدەســتهێنانی 
لەنێوبردنــی هەژاری و کوێرەوەری، دەبێتە 

داخوازێکی بێ نێوەڕۆک. 
قاسملوو وەکوو سیمایەکی تەواو مۆدێڕن 

بــۆ  کــە  دەدات  نیشــان  ســەردەمیانە  و 
مۆدێــڕن  کۆمەڵگەیەکــی  پێکهێنانــی 
پێویســتە بــە زانســتی ســەردەم و جیهانــی 
پێشــکەوتوو لــە بەرزتریــن ئاســتدا ئاشــنا 
ببین. ئەمە ڕاست داخوازی نەسڵێکە کە 
لەگەڵ ســەردەمی شۆڕشی زانیارییەکان 

ژیــاوە بــەاڵم قاســملوو جیــا لــە زانســت و 
گەیشــتن بــە بەرزترین پلەکانــی خوێندن، 
ئەویــش  دەبڕێــت  دیکــەش  ســنوورێکی 
خۆفیداکــردن و خۆتەرخانکردنــە لەپێنــاو 
داخوازی ڕەوای نەتەوەکەیدا و لەڕاستیدا 

قوربانــی کردنــی قازانجــی تاکەکەســی 
لەهەمبــەر قازانجــی گشــتی و نەتەوەییدا 
ئــەو تایبەتمەندییەیــە کە نەســڵی نوێ لە 
ڕێبەرانیان دەوێت و لە قاســملوودا وێنایان 
کردووە.  نەســڵی نوێی کۆمەڵگای ئێمە 

هەنووکە لەگەڵ قەیرانی نابەرپرســیارەتی 
ژمارەیەکــی زۆر لە ئاکادمیســییەنەکان 
بــەرەوڕووە و پیشــانی داوە کــە لــە دانــی 
دروشــمی بێ نێــوەڕۆک بێــزارە. قاســملوو 
وەکوو ئاکادێمیسییەنێکی لێزان و پسپۆڕ 
بەرانبــەر هەموو ئەو کەســانەی خۆیان بە 
بیانووی بێالیەنی زانست لە هەموو تەنگ 
دەگــرن  دوور  جڤــاک  چەڵەمەکانــی  و 
ڕادەوەستێت و دەبێتە سیمایەکی هاندەر بۆ 

هەمــوو خوێنــدکار و ئاکادێمیســییەنێک 
لــە  خۆیــان  توانــای  و  زانســت  تاکــوو 
خزمــەت نەتــەوەدا دابنێــن و لــە بازنــەی 
ژیانــی تاکەکەســی بێنــە دەر و کرداری 
شۆڕشــگێڕانە بکەنە ڕێنوێنی ئاکاریان و 
لــە جیاتی چاوەڕوانی خۆیان چارەســەری 

زنجیرەکانــی  و  بکــەن  کێشــەکانیان 
ژێردەســتی لــە کــۆڵ خۆیــان بکەنــەوە. 
ئاســت  لــە  کــە  قاســملووە  کاراکتێــری 
هەمــوو مرۆڤــە ناســراو و هەڵکەوتەکانی 
واڵتانــی  و  نەتــەوەکان  پێشــکەوتووترین 

دونیــا بــێ هیــچ خۆبەکەمزانینێــک بــە 
دەنگێکی ڕەوان و زواڵڵەوە باسی کێشە و 
گرفتەکانی کۆمەڵگەی خۆی دەکات و 
لە هەمان کاتیشدا لەنێو خەڵکی خۆیدا لە 
هەموو ڕێبەرێکی تر خاکیتر و ئاســاییتر 

دەردەکەوێ. ئەوە هێمای بەرزی قاسملووە 
نەتەوەکــەی  لــە ســەردەمێکدا کــە  کــە 
و بزووتنەوەکــەی بــە نیســبەت گەالنــی 
دەوروبــەر خــاوەن هیــچ پێگــە و هێزێکــی 
ئەوتــۆ نییــە نابێتە پاشــکۆی هیچ زلهێز 
و الیەنێــک و لــە دژوارتریــن کاتەکانــدا 
دیســانەوە ســەربەخۆیی خــۆی دەپارێــزێ 
وەک لــە ســیمای دێموکراتــدا دەبێژێــت: 
بەســتراوەییەک  هەمــوو  لــە  دێموکــرات 

بێــزارە لــە کرداریشــدا هــەر ئــەو ڕێبــازە 
دەپێوێ. ئەمە ڕاست ئەو داخوازییەیە کە 
نەوەی ئێســتای نەتەوەکەمان پاش سی و 
دوو ســاڵ لە شــەهید بوونــی ڕێبەرەکەی 

عەوداڵیەتی . 
ژیانــی  مــاوەی  لــە  قاســملوو  دوکتــور 

دەدات  ئــەوە  هەوڵــی  خەباتکارانەیــدا 
چوارچێــوەی  لــە  کوردایەتــی  ســنووری 
قەتیس و سەپێندراو لەالیەن داگیرکەرانەوە 
لە سەردەمی کۆماردا نەهێڵێت و بزوتنەوە 
بــەرەو خوارەوەی زاگڕۆس پەلکێش بکات 

و ئــەم خواســت و خەونــە لــە کوردســتان 
و کــورد و پاشــان لــە ســەردەمی خەباتی 
پارتیزانیدا لە دامەزرانی هێزی دااڵهۆ بە 
ڕوونی خۆی دەردەخات و کاتێک کەریم 
خانــی زەنــد وەک پاشــایەکی نەتەوەیــی 

خەونــی  ڕوونــی  بــە  دەناســێنێت  خــۆی 
مەزنــی خــۆی بــۆ دواڕۆژی نەتەوەکەی 
دیــاری  ئاخەکــەی  ســنوورەکانی  و 
دەکات بۆیــە دەبینیــن ئێســتاکە نــەوەی 
پێگەیشــتووی نەتەوەکەمــان لــە ســێوەری 
شــەهیدی  هــەزاران  و  قاســملوو  خوێنــی 
نەتەوەکەمــان  دیکــەی  ســوورخەاڵتی 
گەیشــتووەتە ئەو ئاســتەی کــە داخوازی 
ڕزگاربــوون لــە کۆلۆنالیســتی نەتــەوەی 
بااڵدەســت ئەگەر لە خــوارەوەی زاگڕۆس 
نەبێــت  دیکــە  ناوچەکانــی  لــە  زیاتــر 

کەمتریش نییە.
قاســملوو ئــەو بیرمەندەیە کــە توانیویەتی 
ماندووبوونەکانــی   و  بیروبــاوەڕ  بــە 
پڕشــکۆترین ســەردەم و بیرەوەرییــەکان لە 
زەینــی کــۆی خەڵکی کــورد و مێژووی 
ئــەوەش  بــکات،  تۆمــار  کوردســتاندا 
و  سەرباشــقە  وەک  قاســملوو  وادەکات 
خوشەویست و ڕێبەرێکی خاوەن جەسارەت 
لەهەمبەر هەموو دەســدرێژییەک بۆ سەر 
نەتەوەکــەی بناســرێتەوە و نــەوەی نوێــش 

بکاتە شەیدای ڕێبازەکەی. 
ئەمانــە هەنــدێ بــوون لــە تایبەتمەندی و 
کــە  مــەزن  قاســملووی  داخوازییەکانــی 
دەتوانیــن بێژیــن هەنووکە زیاتــر لە جاران 
لە هزر و بیری نەســڵی نوێی کوردستاندا 
پێنــاو  لــە  قاســملوو  داوەتــەوە.  ڕەنگیــان 
لــە  بــەر  و  خــۆی  نەســڵی  خەونەکانــی 
خــۆی و دوای خــۆی گیانــی پێشــکەش 
بــە بارگای ئــازادی کرد بۆیــە لە ئاوات 
و ئامانجەکانــی نەوەکانی پاش خۆیدا بە 

زیندوویی ماوەتەوە.
فەلســەفەدا  مێــژووی  خوێندنــەوەی  لــە 
بابەتێــک هەیە کــە دەڵێت تا هەنووکەش 
پرســیارە بنەڕەتییەکانی فەلســەفە هەمان 
یونانــی  فەیلەســووفانی  پرســیارەکانی 
کەونارایــە تەنیــا وەاڵمەکان گــۆڕدراون؛ 
بــەاڵم بــە نیســبەت پرســی کــورد ئەمــە 
کــە  شــیرینە  یاخــود  تــاڵ  کەتوارێکــی 
و  ڕزگاری  مەســەلەی  لەهەمبــەر 
گەیشــتن بە بەختەوەری نەتەوەکەماندا تا 
هەنووکەش قاســملوو وەک ئەستێرەیەکی 
تەنیــا  نــەک  دەردەکــەوێ  ڕێنیشــاندەر 
پرسیارەکان بەڵکوو وەاڵم و خولیاکان هەر 
هەمان پرسیار و وەاڵم و خولیای قاسملوون 
بۆیــە نەســڵی نــوێ لــە نەســڵەکانی بــەر 
لــە خۆیــان زیاتــر ئەندێشــە و داخــوازی و 
هیواکانی قاسملوو بە هی خۆیان دەزانن.



  ژمارە ٨٠٢ ، ١٥ی پووشپەڕی ٦١٤٠٠

ڕاسانی ڕۆژهەاڵت، هیالک نەبوون و بەردەوام بوونە لە خەبات 

جاقل

بــۆ  ئاخونــدی  داگیرکــەری  ڕێژیمــی 
کوردســتان  خەڵکــی  دورخســتنەوەی 
داواکارییــە  و  شــەهیدان  ڕێبــازی  لــە 
میتۆدگەلــی  لــە  نەتەوایەتییەکانیــان 
جۆراوجــۆر کەڵکی وەرگرتووە و کەڵک 

وەردەگرێ. 
بــە  بەســتن  پشــت  بــە  ڕێژیمــە  ئــەو 
تاقیکراوەکانــی  و  کــۆن  ئەزمونــە 
ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکانــی پێــش خــۆی و 
کەڵکوەرگرتــن لــە کــۆی گشــتی ئــەو 
بــەردەوام هەوڵــی داوە هەتــا  ئەزمونانــە 
خەڵکی کوردستان لە خەبات و تێکۆشان 
بۆ گەییشتن بە ئازادی دڵسارد بکاتەوە. 
بزاڤــی ڕزگاریخوازانــەی گەلــی کــورد 
لەبــاری ئیمکانــات و میدیــاوە خاوەنــی 
دەســەاڵت و تواناییەکــی وەها نەبووە کە 
بتوانــێ لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتان لە 

پەیوەندییەکی بەردەوامدا بێ. 
لێکەوتــەی  جــاران  زۆر  ئەمــەش  هــەر 
خراپــی هەبــووە و بــە قازانجــی ڕێژیمی 

تاران تەواو بووە. 
دژی  بــە  دوژمــن  نەرمــی  شــەڕی 
نەتــەوەی کــورد تایبەت بــە جوغڕافیای 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت نییە. 
دەدات  هــەوڵ  شــەڕەدا  لــەو  ڕێژیــم 
پارچەکانــی دیکــەی  لــە  خەڵکانێــک 
هێژمۆنــی  ژێــر  بخاتــە  کوردســتانیش 

فکریەتی پاوانخوازانەی خۆیەوە. 
لەم شەڕە هەستپێنەکراوەدا ڕێژیم بەردەوام 
ڕۆژهەاڵتــی  خەڵکــی  دەدات  هــەوڵ 
پارچەکانــی  و  کوردســـــــــــــــــــــتان 
و  هــەواڵ  لــە  کوردســتانیش  دیکــەی 
چاالکــی و زانیارییەکانــی تایبــەت بــە 
خەباتــی حیزبــی دێموکــرات بــێ ئاگا و 
بێخەبــەر بهێڵێتەوە، یان ئەگەر هەواڵ یان 
چاالکییەکیــش هەبێــت بــە کەمبایەخی 
زەقکردنــەوەی  بــدات.  قەڵــەم  لــە 
جۆرگەلێــک لــە چاالکــی گومانــاوی 
هەنــدێ الیەنــی پارچەکانــی دیکــەی 
کوردســتان بۆ داپۆشــینی ناو و خەباتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

میتۆدێکی دیکەی ڕێژیمە کە النیکەم 
زیاتــر لــە بیســت ســاڵە لــە کوردســتانی 

ڕۆژهەاڵت درێژەی هەیە. 
و  کااڵ  ئاڵوگــۆڕی  و  بازرگانــی 
لــە  داگیرکەرانــە  بیــری  گواســتنەوەی 
ڕێــگای کااڵوە بۆ پارچەکانی دیکەی 
کوردســتان شــێوەیەکی بەردەوامــە کــە 
نــەک خەڵکی ئاســایی بەڵکوو دەتوانێ 
لەوپــەڕی بێدەنگیــدا سیســتمێک بــەرەو 

ژێردەستەیی پەلکێش بکات. 
وەک ئــەوە کــە تاکــی کــورد لەبــاری 
چۆنیەتی ژیانێکی شیاو و سەردەمیانەوە 
خــۆی بە کەم بزانێ و ئاخوندە مێشــک 
ڕزیــو و گەندەڵەکانــی تــاران بــە گــەورە 
بزانــێ  بەرهــەم  خــاوەن  و  ڕزگاریــدەر  و 
لــە  تــاران جیــا  !!! ڕێژیمــی گەنیــوی 
چەندیــن  و  پزیشــکی  خزمەتگــوزاری 
هــەوڵ  دیکــە  خزمەتگــوزاری  جــۆری 
دەدات تاکەکانــی پارچەکانــی دیکەی 
و  ئەخالقــی  گەندەڵــی  لــە  کوردســتان 
مــادە هۆشــبەرەکانەوە بگلێنــێ هەتا بەم 
پیالنــە سیاســییە باشــتر بتوانــێ پــەرە بە 

داگیرکارییەکانی بدات. 
شــوێنکەوتنی کەلتــور و بەکارهێنانــی 
جلوبــەرگ و گوێ گرتن لە مۆســیقا و 
چێژ بینین لە خواردن و خواردنەوەگەلێک 
کە مۆرکی داگیرکەریان بەســەردا زاڵ 
بــووە بەرەبــەرە دەتوانــێ نــەک تــاک لە 
خەبات بەڵکوو لە شــوناس و ڕەسەنایەتی 

خۆیشی دوور بخاتەوە. 
ڕێژیــم لــەم شــەڕە ڕانەگەیەنــدراوەدا بــە 
دەســتمایەی ئیســالم و پاراستنی ئابڕو و 
نامــوس دێتــە مەیدانــەوە و بــە بەڵێندانی 
پــاش  قیامەتــی  لــە  خــۆش  ژیانێکــی 
مردنــدا توخمی کۆیالیەتی لە مێشــکی 
مرۆڤەکانــدا دەچێنێ بەاڵم ئەوەی ڕێژیم 
هەوڵی سەپاندنیەتی نەتەنیا پەیوەندی بە 
ئیســالمەوە نییــە بەڵکــوو بە تــەواوی لە 

ئیسالمیش دورە. 
ڕێژیمــی تــاران لــە فۆرمــی ئیســالمی 
زاڵکردنــی  بــۆ  تەنیــا  پاشــایەتیدا  یــان 
پان فاشــیزمی ئێرانی هــەوڵ دەدات هەتا 
جوغڕافیایەکــی بەرینتــر لــە خەڵکانــی 
نائــاگا و ناهۆشــیار بکاتــە ژێردەســتەی 

خۆی. 

جێــگای ئاماژەیــە النیکــەم لــە ئێســتادا 
زۆربەی خەڵکی دانیشتوی جوغڕافیای 
ئێران ئەوە دەزانن کە ئیسالم و پاراستنی 
ناموس، دانویێک بوو بۆ لەداوخستنیان، 
لەداوخســتن و گیرۆدەبوونێــک کە زیاتر 
لە چل ســاڵە درێژەی هەیە و ڕزگاربوون 
لێــی بــە بــێ قوربانیــدان و خەباتێکــی 

چەکدارانە، زۆر ئەستەمە. 
هیــالک کردنــی زەینــی تاکــەکان لــە 
شــوێن  بــۆ  هیواییــدا  بــێ  بازنەیەکــی 
نەکەوتنــی خەبــات و بیرنەکردنــەوە لــە 
کردارییــەوە  لەبــاری  ڕێژیــم  دژایەتــی 
سیاســەتێکی ســەرەکی شــەڕی نەرمــی 
ڕێژیمــی ئاخوندییــە کە ئەوانەی باســی 
لێــوە کــرا تەنیــا چەنــد نمونەیەکــن لــەو 

سیاسەتانە. 
لــە بەرانبــەر شــەڕی نەرمــی دوژمنــدا، 
شــێوەگەلێکی جۆراوجۆر و تا ڕادەیەک 

جیاواز بۆ خەبات بوونی هەیە. 
تــاک بــە تاکــی خەڵکــی کوردســتان 
شــێوە  بــەم  پەیوەســت  زیاتــر  دەتوانــن 
بــەردەوام  و  ببــن  خەبــات  جیاوازانــەی 
شکست بە شەڕی نەرم و داگیرکارانەی 

دوژمن بێنن .
شــاراوەی  دیــوی  ئاشــکراکردنی 
بــۆ کۆمەاڵنــی  سیاســەتەکانی ڕێژیــم 
خەڵک؛ ئاشــناکردنی زیاتری کەســانی 
دەوروپشت بە زمان و کەلتور و ئەدەبیاتی 
ئــەو  کردنــەوەی  پڕڕەنــگ  و  کــوردی 
هێاڵنــەی لە نێــوان ئێمە و داگیرکەردان، 
کــە کەمڕەنگ بوونەوەیــان دەبێتە هۆی 
توانەوە و ئاســمیلەبوونمان؛ بەرزڕاگرتنی 
وەک  حیزبییــەکان  و  نەتەوەیــی  بۆنــە 
ڕۆژانی نەورۆز، شــەهیدان و پێشــمەرگە 
کۆمــاری  دامــــــــــــــــــــــەزراندنی  و 
حیزبــی  دامەزرانــی  و  کـــــــوردستان 
دێموکــرات و هتــد؛ پەرەدان بە ئاشــتی و 
تەبایــی لــە نێــوان خەڵکی کوردســتاندا؛ 
ڕێزگرتــن لــە ئاییــن و ئایینــزا و چیــن و 
توێــژە جیاجیاکانی کوردســتان؛ پەرەدان 
بە دژایەتی ڕێژیم و دەربڕینی ناڕەزایەتی 
لە مانگرتنە جەماوەرییەکاندا؛ پەیوەندی 
پێــــــــــــــــشمەرگەی  هێــزی  بــە  گرتــن 
کوردستان و هەبوونی پەیوەندی بەردەوام 
لەگــەڵ تێکۆشــەرانی شــاخ و دەیــان و 

ســەدان جوڵــەی دیکــە دەتوانــن شکســت 
بــە سیاســەتە چەپەڵەکانــی ڕێژیــم لــە 
کوردستان بهێنن و مەشخەڵی خەبات لە 

شاردا بە ڕۆشنی بهێڵنەوە. 
لــە  داواکارییــەکان  کــە  ڕووەوە  لــەو 
جیــاوازی  هەنــدێ  کوردســـــــــــــــتان 
زۆربــەی  لەگــەڵ  هەیــە  بنچینەیــی 
شــــــــــــــــوێنەکانی دیکەی ئێران، ڕێژیم 
پێــی ناخــۆش نییە کــە داواکارییەکانی 
ئاســتی  بــۆ  کوردســتانیش  خەڵکــی 

شوێنەکانی دیکەی ئێران دابەزێ. 
ڕێژیم بە هەموو هێزی میدیایی و نەرمی 
خۆیــەوە هــەوڵ دەدات داواکارییەکانــی 
نەتــەوەی کورد لە داواکاری نەتەوەییەوە 
بگوازرێتــەوە بۆ خواســتگەلی ئابووری و 

ڕۆژانە. 
دەدات  بــەردەوام  هەوڵــی  ڕێژیــم 
و  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
ڕێکخســتنەکانی حیــزب نەبنــە نمونــە و 
ســەمبولێک بۆ نەتــەوە جیاوازەکانی نێو 

جوغڕافیای ئێران. 
ڕاســانی ڕۆژهەاڵت درێــژەی خەباتێکی 
کــە  داگیرکــەر  دژی  بــە  بەردەوامــە 
یەکــەم  لــە  دێموکــرات  حـــــــــــــــــیزبی 
خاوەنداریەتــی  دامەزراندنییــەوە  ڕۆژی 

دەکات. 
خەباتەکــە  شــێوەی  و  شــوێن  و  کات 
بەپێــی قۆناخــەکان ئاڵوگۆڕی بەســەردا 
هاتــووە بــەاڵم ئــەو خەباتــە لــە ئامانجی 
خۆیــدا  ســتراتیژیکی  و  درێژخایــەن 
گرێــدراوی داواکارییــە نەتەوایەتییەکانە 
کە هەمیشــە دەســەاڵتە یــەک لە دوای 
گەورەتریــن  وەک  تــاران  یەکەکانــی 
مەترســی بــۆ ســەر دەســەاڵتی نــاڕەوای 

خۆیان چاویان لێکردووە. 
سەردەمی ئێستای ڕاسان دەتوانێ هەندێ 
جیــاوازی هەبــێ لەگــەڵ جواڵنەوەکانی 

پێش لەخۆی. 
بــەرەو  جیهــان  جیهانیــدا،  ئاســتی  لــە 
چەندجەمـــــــــــسەری هەنــگاوی نــاوە و 
شەڕێکی ساردی ڕانەگەیێندراو لە نێوان 
ئــەو جەمســەرانەدا بــەدی دەکــرێ. لــە 
ئاســــــــــتی ناوچەییــدا پەیمانی ئیبراهیم 
هاتووەتە ئاراوە و واڵتی ئیســڕائیل لە دە 
ســاڵی ڕابــردووە هەتا ئێســتا زیاتر پشــت 

بە هێزی خۆی دەبەســتێ و ســەدان جار 
هێــز و بنکەکانــی ڕێژیمــی لــە دەرەوە و 

ناوەوەی ئێران کردووەتە ئامانج. 
لــە ناوخــۆی ئێرانــدا ڕێژیــم بــۆ زۆربەی 

دانیشتووانی ئێران ڕەوایی نەماوە. 
ڕێــــــــــــــــــــژیم لەگــەڵ دەیــان قەیرانــی 
گــەورە و بچوکــی سیاســی و ئابــووری 
هتــد  و  ژینگەیــی  و  کۆمەاڵیەتــی  و 
لــەوە  جگــە  کــە  بووەتــەوە  ڕووبــەڕوو 
هیچیانــی بــۆ چارەســەر نابــێ بــەردەوام 
ڕێــژەی ئــەم گرفتانە دەچێتە ئاســتێکی 

قوڵتر و بەرینترەوە. 
و  هەبــوون  بارودۆخێکــدا  وەهــا  لــە 
بەردەوامبوونــی ڕاســان لــە ڕۆژهــەاڵت 
زەرورەتێکــی بێ ئەمــال و ئەوالیە؛ بەاڵم 
پاشەکشــێ  بــۆ  جوڵــەکان  چۆنیەتــی 
کوردســتاندا  لــە  ڕێژیــم  بــە  پێکــردن 
پێویستی بە لێوردبونەوە و دییقەتی زیاتر 

هەیە. 
بــۆ  کوردســتان  خەڵکــی  کــە  ئــەوەی 
داهاتــووە نیزیکەکانی ئــەم خەباتە دەبێ 
هیالکنەبــوون  و  هیواداربــوون  بیزانــن 
دژی  بــە  خەبــات  لــە  بەردەوامبــوون  و 
تارانــە.  داگیرکــەری  دەســەاڵتی 
بڕوابەخۆبــون و وەفاداربــون بــە ڕێبــازی 
شــەهیدان دەبێتــە هۆی پتەوبونــی ئیمان 
و ئیرادەی شۆڕشــگێڕانە؛ هەر ئەمانەش 
دەقیقەن ئەو خاڵە بەرانبەرەی دوژمنە کە 
دەیـــــــــــــــهەوێ بە شەڕی نەرم لە ناخی 

تاکەکاندا بیانسڕێتەوە .
داواکارییــە سیـــــــــنفییەکان لە زۆربەی 
ناوچــــــــــــەکانی ئێران لە چاو سێ ساڵ 

لەوە پێشترەوە زۆر جیاوازی هەیە. 
توانــای کڕینــی خەڵــک زۆر کەمتــر 
بووەتــەوە لەحاڵێکدا موچــە و داهاتەکان 

زۆر زیادیان نەکردووە. 
ترســی کۆمەاڵنــی خەڵــک لــە ناوچــە 
زیادتــر  بــەردەوام  ئێــران  جیاوازەکانــی 
دەشــکێ و ڕێــژەی ئاشــکرابونی هاتنــە 
سەرشــەقام و مانگرتنــەکان و دژایەتــی 
زۆر  ئاشــکرا  شــــــــــــــێوەی  بــە  ڕێژیــم 

زیادی کردووە. 
ژنــان لــە ئاســتێکی بەرزتــردا لــە چــاو 
و  مەیــدان  هاتوونەتــە  پێشــوو  ســااڵنی 
داوای مافـــــــــــــــــەکانی خۆیان دەکەن. 

ئەگەرچــی هەتــا ئێســتاش ڕێژیــم پێــی 
باشــتر بــووە زۆربــەی ئــەو ناڕەزایەتییانە 
و  ســینفی  داواکاریگەلێکــی  وەک 
ئابـــــــــــــــــــــــــووری دەرکەون یان پیشــان 
بدرێــن بــەاڵم داواکارییەکانــی ژنــان بــە 
تەنیــا لــە داواکاری ئابووری و ســینفیدا 
جێگایــان نەبووەتــەوە و ناڕەوا نییە ئەگەر 
دیکــەی  ناوچەکانــی  لــە  بگوتــرێ 
ژنانــی  بەتایبــەت  و  ژنــان  ئــەوە  ئێــران 
جەرگ ســوتاون کە فۆرمی سیاســیتر بە 
داواکارییە گـــــــــــشتییەکان دەدەن و هەر 
ئەمــەش تــرس و دڵەڕاوکێیەکــی زۆری 
لــە دڵــی حاکمانی ڕوو بە زەواڵی تاراندا 

دروست کردووە. 
بــە هەموو ئەمانەشــەوە و زیادە لەمانەش 
گرفتــە ناوچەیــی و جیهانییەکانیش کە 
بەرۆکــی ڕێژیمیــان گرتــووە نەیانتوانیوە 
ئەو دەســــــــەاڵتە ملهوڕ و تیرۆریستە لە 
نێو بەرن بۆیــە فاکتەرەکانی ناڕەزایەتی 
گشتی و قەیرانە ئابووری و بێکاریوەکان 
گرینــگ  پێوەرگەلێکــی  ئەگەرچــی 
بــەاڵم  ڕێژیــم  ڕوخانــی  بــۆ  بەهێــزن  و 

یەکالییکەرەوە نین. 
ئاڵترناتیــو یــان ئۆپۆزیســیۆنی بەهێز کە 
خاوەنــی ڕێکخــراو و هێــزی چەکــداری 
جەســتەی  دەتوانــێ  بێــت  زەبروەشــێن 
بــۆ  تــاران  ئاخوندەکانــی  نیوەمــردووی 
بــکات.  ڕەوانــە  مێــژوو  گۆڕســتانی 
بــە وردبونــەوە لــە کــۆی گشــتی ئــەم 
کەتوارانــە بۆمان دەردەکەوێ سیاســەتی 
دڵســاردکردنەوەی خەڵکی کوردستان لە 
خەبات سیاســەتێکی شکســت خــواردووە 
چرایەکــی  ڕۆژهــەاڵت  ڕاســانی  و 
دایســاوی پێشــەنگە کــە مەزنایەتــی لە 
خەباتــدا بە نیســبەت خەڵکانــی دیکەی 
دەبەخشــێتە  ئێــران  جوغڕافیــای  نــاو 

شوێنکەوتووانی خۆی. 
ڕێژیــم بە درک بــەم کەتوارانەیە کە لە 
هیالکنەبــوون و بەردەوامبوونــی خەڵکی 
کوردســـــــــــــــــتان لــە ڕاســان و هەوڵــدان 
بــۆ بەهێزترکردنــی ئــەو خەباتــە تۆقیوە، 
چونکــە پێــی وایە ڕاســان دەتوانێ ببێتە 
هۆی پەرەگرتنی خەبات لەو ناوچانە کە 
لە قۆناخی داواکارییە سینفییەکاندان . 



٧ ژمارە ٨٠٢ ، ٦ی جووالی ٢٠٢١

لە ڕۆژانی ڕابردوودا بە ڕێکەوت چاوم بە پۆستێک لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
کــەوت کــە خانمێــک لە واڵتێکی ئورووپایی، چەندیــن وێنەی خۆی لە کاتی 
ڕەنگ کردنی دیواری خانووەکەی دانابوو، لە کەپشێنی ئەم پۆستەدا باسی لە 
بەهێزبوونی ژن و توانا شاراوەکانی کردبوو، بەاڵم ئەوەی کە سەرنجی ڕاکێشام 
و بوو بە هەوێنی نووســینی ئەو بابەتە، ڕســتەی یەکەمی کەپشــێنەکە بوو کە 
نووســیبووی: »زۆر لەمێژە ئەم شــێوەکارانە تاپۆ کراون لە ســەر پیاوان و وەک 

کاری پیاوانە ئەژمار کراون!«
بــەاڵم ئایــا بەڕاســتی وایە؟ ئایا لــە کۆمەڵگا ئورووپاییەکاندا کــە بەدڵنیاییەوە 
بەهۆی یاسا دیاریکراوەکان دۆخی ژنان ئێجگار باشتر لە دۆخی ژنانی واڵتانی 
دواکەوتووە، ئەم جۆرە کارانە قۆرغکراوی پیاوانن و بە پیاوانە بە ئەژمار دێن؟
ســااڵنێکی زۆرە کــە ژنــان لــە واڵتانی دواکەوتووی جیهاندا لــە هەوڵدان تاکوو 
بتوانــن النیکەمــی مافەکانــی خۆیــان وەرگرنــەوە، ئەگەر جاران ژنان لە ترســی 
ئابڕوو بێدەنگییان هەڵدەبژارد و بەو بێدەنگییە مۆرێکی تەئیدیان لە سەر هەموو 
کــردارە پیاوســاالرانە بــاوەکان دادەنــا، ئەمــڕۆ بــە خۆشــحاڵییەوە ئیتــر ئەم شــتە 

نابیندرێت.
دڵنیــام کــە کۆمەڵگاکانــی پێشــکەوتووی جیهــان و بــە قەولی زانایــان، جیهان 
یەکەمییەکان لەو باوەڕە سەقەتانە تێپەڕیون کە کارەکان و ئەرکەکان و حەزەکان 
بــە پێــوەری ڕەگــەز دابەش بکــەن، بەدڵنیاییەەوە لە واڵتانێکــدا کە بایەخی ژنان 
بەهــۆی ئاســتی زانایــی و تێگویشــتووییانەوەیە، ناکرێ و نالــوێ کە کارێکی 
زۆر سادەی وەکوو ڕەنگ کردنی دیوار وەکوو کارێکی تاپۆ و پیاوانە ئەژمار 
بکرێ، هەرچەند کە ڕەنگە خودی ئەم کردارە لە هەندێک شوێندا لە جێگای 

خۆیدا بێت و ئەوەندە بەنرخ بکرێ سەیری بکرێت!
بە سەدان جار بینیومانە کە لە گوندەکانی کوردستان، کچان و ژنان شانبەشانی 
پیاوان لە کاروباری کشتوکاڵ و تەنانەت بیناسازیشدا هاوکارییان کردووە، ژن 
هەیــە باشــترین بیناســازە، ژن هەیــە باشــترین وەرزێــڕە و ژنیــش هەیــە باشــترین 

ئاژەڵدارە! 
زۆرجار کە باس لە مێژووی ســەرهەڵدانی شارســتانییەت دەکرێ، دەگەڕێینەوە 
بۆ ئەو کاتانەی کە گوندنشــینی دەســتی پێکرد و ژنان چۆن توانییان ئەرکی 
درووســتکردنی یەکەمین فۆرمی نیشــتەجێبوون لە ئەســتۆ بگرن، ڕاستە ڕەنگە 
ڕاویان نەکردبێت بەاڵم توانیویانە بونیاتی شارســتانییەتێک دابنێن کە ئێســتاش 
باسی لێوە دەکرێت، هەر ئەمە بناغەیەکی سەرەتایی و گرینگ بوو بۆ ئەوەی 
کــە ژنــان بتوانــن ســەرۆکی خێــڵ و عەشــیرە بن، کارێــک کە ڕەنگــە پیاوانە 
ئەژمــار بکــرێ! ئــەوان بەرەبەرە لەگەڵ پێشــکەوتنی ژیان هاتنە پێشــەوە و پاش 
ئــەو هەمــوو قۆناغــە جیاوازە کە تاکوو ئێســتا تێپەڕیان کردووە، ئێســتا دەتوانن 

بڵێن کە ئێمەش هەین!
لە دەســەاڵتی کۆماری ئیسالمیشــدا کە ژنان هەمیشە وەکوو کەرەستە چاویان 
لێکــراوە و هیچــکات کەڵــک لــە توانایــی و لێهاتووییەکانیــان وەرنەگیــراوە، 
دیســانیش ژنانێک هەن کە توانیویانە نەک تەنیا لەگەڵ دەســەاڵت و کلێشــە 
جنسییەکان بەڵکوو لەگەڵ دابونەریتە زاڵەکان بە سەر کۆمەڵگاشدا بە شەڕ بێن 

و بتوانن خۆیان لە قۆناغگەلێکی باش و پڕدەسکەوتتدا ببیننەوە.
سەرەڕای ئەوەیکە کۆماری ئیسالمی زۆر هەوڵی دا کە ژنان لە خوێندنی بوارە 
ئەندازیارییەکان و ئەوانەی کە پێویســتییان بە ورە و توانایی جەســتەیی هەبوو، 
دوور بکاتــەوە بــەاڵم بەختەوەرانە ئێســتا هەر لەو ئێرانــەدا، زۆرن ئەو ژنانەی کە 
ئەندازیــارن و بــە بــێ تــرس خۆیان لــە کاروباری فەنیی و بــە قەولی هەندێ لە 
پیــاوان، پیاوانــە وەردەدەن و نــەک هەر گوێ بە دەســەاڵت نــادەن بەڵکوو کردارە 

باوەکانی کۆمەڵگاش دەبەنە ژێر پرسیارەوە و چیدیکە گرینگییان پێ نادەن.
هــەر بۆیــە بابەتێکــی زۆر ســادەی وەکــوو ڕەنــگ کردنی دیوارێــک، یان هەر 
شــتێکی هاوشــێوە، پێم وانەبێ کێشــەی ئێســتای ژنانی کوردســتان و تەنانەت 

واڵتانی دیکەش بێ. 
بەڕاستی ژنان ئیتر لەوە تێپەڕیون کە کێشەکانیان ببەسترێتەوە بە هەندێک کار 

و کردەوەی بچووکەوە کە هیچ لە دۆخی ئێستایان ناگۆڕێ.
مافــە  داوای  ئەتوانیــن  چۆناچــۆن  بزانیــن  کــە  گرینگــە  بابەتێکــی  ئەمــە 
پێشــێلکراوەکانمان بکەیــن، هــەر بۆیــە قەتیــس کردنــەوەی کێشــەکانی ژنــان 
لــە ســەردەمێکدا کــە ســەردەمی زانیــاری و تێگەیشــتنە، زووم کــردن لــە ســەر 

بابەتگەلێکی بچووک و زۆر الواز، هیچ لە بابەتەکەمان ناگۆڕێ.
ژنان ئێستا لە گۆڕەپانێکی گەورەتردا هەنگاو دەنێن، ئەوان دێنە سەرشەقامەکان 
و داوای مافەکانیان دەکەن، ڕێپێوان ڕێک دەخەن و دەبنە لیدەری خۆپیشاندانە 
بزووتنــەوە  کارای  هێــزی  بەڵکــوو  پاڵپشــت  هــەر  نــەک  ژنــان  گــەورەکان، 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگان و زیاتر لە کاتەکانی پێشوو، هەست بە بەرپرسایەتی 

بەرانبەر بە خۆیان، کۆمەڵگاکەیان و نەوەکانی داهاتوو دەکەن.
ژنــان خۆیــان لــە بازنــەی ماڵــەوە و ئــەو کارانەی کە بــە ژنانە پێناســە کراون، 
کێشــاوەتە دەرەوە و چیدیکــە چاوەڕێــی لوتفــی پیاوان و دەســەاڵتیش نین، ئەوان 
هێزیــان هەیــە، بڕوایــان هەیــە، تواناییان هەیە و لە کۆتاییشــدا بە خۆدەربازکردن 

لە عورف و باوی کۆمەڵگا، خەریکی پێناسەکردنەوەی سەرلەنوێی خۆیانن.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگە

تابـــۆکان بـــۆ ژنـــان کامەن؟ 

ڕێکەوتی ١٥ی بانەمەڕ لەسەر بڕیاری وەزیری پەروەردە و بارهێنانی ڕێژیم و ستادی کۆڕۆنا 
بۆ بەرگری لە گزیکردنی قوتابییان لە تاقیکارییەکانیاندا بڕیاریان دا کە پۆلەکانی ٩ و ١٢ دەبێ بۆ تاقیکاری 

بچنە قوتابخانە و دوای ئەنجامی تاقیکاری وانەکانی »کیمیا )شیمی(، 
بیرکاری )ریاضی(، وێژە )ادبیات( و ئایین« قوتابییان تاقیکارییەکەیان پێ سەخت بووە و بۆ پیشاندانی 

ناڕەزایەتی لەهەمبەر تاقیکاری ڕاستەوخۆ هاتنە سەر شەقامەکان و ناڕەزایەتییان دەربڕی؛ 
هێزە هەمیشە ترس لەبەرەکەی ڕێژیم بۆ کۆتایی پێهێنانی ناڕەزایەتی قوتابییان دەستی دایە شکەنجە و 

دەسبەسەرکردنی کاتی و بە گازی فرمێسکڕێژ باڵوەی بە قوتابییان کرد

بەدوای گشتگیربوونەوەی کۆرۆنا لە مانگی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٩٨ و تێوەگالنی کۆمەڵگای جیهانی 
بەو پەتایە، کەرتی خوێندن و پەروەردەی قوتابییان و خوێندکاران لە جیهاندا 

و بە تایبەت لە کوردستان و ئێران خەساری بەرچاوی وێکەوت.

کۆرۆنا و 
کێشە و ناڕەزایەتییەکانی قوتابییان

نیشتمان ڕەسووڵ دنخه

بــەدوای گشــتگیربوونەوەی کۆرۆنــا 
لــە مانگــی ڕێبەندانــی ســاڵی ١٣٩٨ 
و تێوەگالنی کۆمەڵگای جیهانی بەو 
پەتایــە، کەرتی خوێنــدن و پەروەردەی 
قوتابییــان و خوێنــدکاران لــە جیهانــدا 
و بــە تایبــەت لــە کوردســتان و ئێــران 

خەساری بەرچاوی وێکەوت.
کۆمــاری ئیســالمی بــۆ بردنەپێشــی 
باقــی  وەک  خوێنــدن  پڕۆســەی 
واڵتانــی دیکەی جیهــان لە قوتابخانە 
و زانکۆکانــدا، هەوڵــی دا لە دونیای 
وەربگرێــت؛  کەڵــک  مەجــازی 
کەڵکوەرگرتــن  کــە  پڕئاشــکرایە 
لــە تێکنۆلــۆژی بــۆ پرســێکی وەهــا 

گرینگ کردەیەکی جیگەی پەســندە 
بەاڵم ئەوەی لێرەدا گرینگە ئەوەیە کە 
دەبــێ بزانین ڕێژیم ئەو بڕیارەی لە چ 

دۆخێکدا دەرکرد؟
ئامادەیــی  ئێــران  کۆمەڵــگای  ئایــا 
ئەوەی هەبوو کە لە دونیای مەجازی 
کەڵــک وەرگرێــت؟ لە واڵمــدا، دەبێ 
ســاڵە  چەندیــن  مــاوەی  کــە  بڵێیــن 
ڕێژیمــی ئێــران بــاس لــە خوێنــدن لــە 
دونیــای مەجــازی دەکات بــەاڵم هەتا 
ئێســتا بــۆی جێبەجێ نەبــووە، کەوایە 
ئایا دەتوانێت لە وەها هەلومەرجێکدا و 

لەناکاو پێشکەوتوو ببێتەوە؟
ڕێژیــم دوابــەدوای ئــەو بڕیــارە و بــۆ 
یەکــەم جــار داوای لــە قوتابییان کرد 
وانەکانیــان لــە کاناڵــی ئامــووزش و 
بخوێنــن  دەنگوڕەنــگ  ٤ی  کاناڵــی 
و پێرســتی بەرنامــەی وانەکانیــان لــە 
پورتاڵــی پــەروەردە و بارهێنانــی ڕێژیم 

وەربگرن.
پاشان چەندین ئەپی وەک: ڕووبیکا، 
ماسک، سرووش، بەڵێ و لە نەهایەتدا 
قوتابییــان  بــە  »شــاد«ی  ئەپــی 

پێشــنیار دا کە لەســەر مۆبایلەکانیان 
دایبەزێنن.

هــەر لــە ســەرەتاوە ئەو بڕیــارە بەهۆی 
گرفتەکانــی وەک: ژێرخانی فەننی، 
واڵمدەرنەبونی ئینتێرنێت و ناشارەزایی 
مامۆســتایان بە وانەکوتنەوە لە دنیای 
بــەرەوڕوو  کێشــە  لەگــەڵ  مەجــازی 

بوویەوە.
گرفتەکانــی  دیکــەوە  لەالیەکــی   
قوتابییان بۆ دابەزاندنی ئەپی »شاد« 
چەندیــن بەربەســتی بــەدواوە بــوو کــە 

دەکرێ بەم شێوەیە پۆلێن بکرێن:
یەکەم:قوتابییــان بــۆ دابەزاندنــی ئــەو 
ئەپە پێویســت بوو حەتمەن مۆبایلێکی 
ئەندرۆیدیــان هەبــێ کــە نرخی یەک 
لــە  کەمــەوە  کوالێتــی  بــە  مۆبایــل 
بازارەکانــی ئێرانــدا لە یــەک میلیۆن 
و ٥٠٠ هــەزار تمــەن کەمتــر نییــە و 

زۆربــەی دایــک و باوکانی قوتابییان 
نارەزایەتییــان دەربڕی و وتیان توانایی 
کڕینــی مۆبایلمــان نییــە و بەشــێک 
لــە قوتابییــان بــۆ دابینکردنی مۆبایل 
ناچــار بــوون بچن لــە بازاڕەکاندا کار 
بکــەن، بۆ نموونــە »مانی تەمەن ١٦ 
ســاڵ خەڵکــی گوندی »شمشــێر«ی 
پــاوە یەکێــک لــەو قوتابییانە بوو کە 
بۆ کڕینی مۆبایل چوو بۆ کۆڵبەری 
و گیانــی لەدەســتدا! هەروەها چەندین 
منداڵیــش بەهــۆی نەبوونــی مۆبایــل 

دەستیان دایە خۆکوژی.
دووهــەم: کێشــە لەگەڵ خــودی ئەپی 
»شــاد« بــوو کــە هــەر لــە ســەرەتاوە 
بــە  پێوەنــدی  ئەپــە  ئــەو  دەرکــەوت 
ڕووبیــکاوە هەیــە و بەهۆی بانگەشــە 
لــە  ئەپــە  ئــەو  کــە  پاوانخــوازی  و 
دەنگوڕەنگــی ڕێژیمدا هەیەتی بووەتە 
ئەپێکی الواز لەباری ئەمنیەتییەوە کە 
بۆ خوێندن کەڵکی لێ وەربگیردرێت.
ســێهەم: دابەزاندنی ئەو ئەپە پێویستی 
بە ئینتێرنێتێکی باش هەیە و قوتابییان 
دەڵێــن دابەزاندنــی ئــەو ئەپــە زۆر جار 

چەندین ڕۆژی خایاندووە.
 چوارەم: دایک و بابی قوتابییان دەڵێن 
کاتێــک دەمانهەوێ منداڵەکانمان لە 
ئەپی شــاددا ناونووســی بکەین داوای 
ڕۆژی  وەک:  زانیــاری  هێندێــک 
لەدایکبوون، ژمارەی کارتی پێناسمان 
لێدەکەن کە بۆ ئێمە جێگای ســەرنجە 
و ئێمە باوەڕمان بەو ئەپە نییە و ڕێژیم 

بۆ سیخوڕی کەڵی لێوەردەگرێت.
کاتێــک  دەڵێــن  پێنجەم:قوتابییــان 
ناونووسی دەکەین و دەچینە نێو ئەپ 
نــاوی ئێمەی تێــدا هەیە و بەاڵم هیچ 
کۆڕێکی وانەوتنەوە دروست نەکراوە و 
مامۆســتاکان زۆرکات pdf  دادەنێن 
و دەڵێن وانە تەواو بوو مامۆستایانیش 
دەڵێــن منــدااڵن لە کاتی وانەدا ئامادە 

نابن!
تــەواوی  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە 

خەڵکانــی ئێــران لــە بوونــی ئینتێرنێت 
بەهرەمەند نین.

ئەوانــە کێشــە ئاشــکراکانی خوێنــدن 
بــەاڵم  بــوون  مەجــازی  دونیــای  لــە 
کێشەکان تەنیا پێوەندیدار بە قوتابییان 
چارەســەرنەکردنی  بەڵکــوو  نیــن 
کۆبوونــەوە  و  گرفتــەکان  و  کێشــە 
بەردەوامــی  ناڕەزایەتییەکانــی 
مامۆســتایان بــۆ مافەکانیــان داوێنی 

قوتابییانیشی گرتووەتەوە.
لەســەر  بانەمــەڕ  ١٥ی  ڕێکەوتــی 
بڕیاری وەزیــری پەروەردە و بارهێنانی 
بــۆ  کۆڕۆنــا  ســتادی  و  ڕێژیــم 
بەرگــری لە گزیکردنــی قوتابییان لە 
تاقیکارییەکانیانــدا بڕیاریــان دا کــە 
پۆلەکانی ٩ و ١٢ دەبێ بۆ تاقیکاری 
بچنــە قوتابخانــە و دوای ئەنجامــی 
»کیمیــا  وانەکانــی  تاقیــکاری 
)ریاضــی(،  بیــرکاری  )شــیمی(، 
وێــژە )ادبیــات( و ئاییــن« قوتابییــان 
تاقیکارییەکەیــان پــێ ســەخت بووە و 
بــۆ پیشــاندانی ناڕەزایەتــی لەهەمبەر 
ســەر  هاتنــە  ڕاســتەوخۆ  تاقیــکاری 

شــەقامەکان و ناڕەزایەتییــان دەربڕی؛ 
هێزە هەمیشــە ترس لەبەرەکەی ڕێژیم 
ناڕەزایەتــی  پێهێنانــی  کۆتایــی  بــۆ 
قوتابییــان دەســتی دایــە شــکەنجە و 
دەسبەســەرکردنی کاتــی و بــە گازی 
قوتابییــان  بــە  بــاڵوەی  فرمێســکڕێژ 

کرد.
ئــەو کێشــانە هەموویــان دەگەڕێنــەوە 
بــۆ ســەر الوازی سیســتمی پــەروەردە 
و بارهێنانــی ڕێژیــم کــە هیــچ کات 
دەرفەتــی بــە هیچ تاکێــک نەداوە بە 
ڕاوێژ، کێشــەکانی خۆیــان بخەنە بەر 
بــاس چونکە خۆیان باوەڕیان بە ڕاوێژ 

نییە.
لێــرەدا ئەو پرســیارە دێتە ئاراوە کە چ 
زەمانــەت و گەرەنتییــەک هەیــە کــە 
ناڕەزایەتییەکانــی  دامرکاندنــەوەی 
قوتابییــان دەتوانێــت بــۆ هەمیشــە بێت 

یــا کاتی؟ یــان ناڕەزایەتی لــە ئێراندا 
بووەتە فەرهەنگێک بۆ وەدەستهێنانی 

ئامانجەکان. 
دەبــێ  تەنیــا  بۆچــی  لەوانــەش  جیــا 
تاقیــکاری پۆلــی ٩ و ١٢ بە شــێوەی 
ڕاســتەوخۆ بێت؟ ئایا ئەوە جیاوازی و 
هــەاڵواردن نییــە؟ مەگەر جیــا لەوەیە 
کە لە یاسای بنەڕەتی ڕێژیمی ئێراندا 
هەمــو تاکــەکان لــە بەرانبــەر یاســادا 

یەکسان نین؟
ئــەوەی ڕوونــە و جێگەی مشــتومڕی 
نەهێشــتووەتەوە ئەو ڕاســتییەیە کە لە 
کۆمەڵــگای ئێراندا پرســێک بەناوی 
یەکســانی بوونی نییــە؛ نەک بوونی 
نییە بەڵکوو تەنانەت هیچ یاسایەکیش 
نییە پشتیوانی قورس و قایم لە مافی 

مامۆستایان و قوتابییان بکات. 
کــە  کەســانێک  یەکــەم  چونکــە 
ڕژانــە ســەر شــەقامەکان بــۆ ویســت 
خانەنشــینکراوان  داخوازییەکانیــان  و 
ئــەو  زۆری  بەشــێکی  کــە  بــوون 
مامۆستایانیشــی  خانەنشــینکراوانە 

دەگرتەوە.



  ژمارە ٨٠٢ ، ١٥ی پووشپەڕی ٨١٤٠٠

لــە هەمــووی گرینگتــر شــەهید لوقمــان 
بــە  ســەبارەت  تایبەتــی  ڕوانگــەی 
سیاســەت کردن  ڕەفتــاری  چۆنیەتــی 
هەبــوو کە لــەالی ئەو هەم ســەقامگیری 
لــە دۆخــە جیاوازەکانــدا و هەم پاراســتنی 
گرێدەدایــەوە  ڕێکخراوەیــی  ســەربەخۆیی 
بــەو ژینگەیــەی کە خەباتــی تێدا دەکرد. 
ئەو بە ناســینێکی تەواوی ســتراتیژییەتی 
بــۆ  لێکدانــەوەی  خەبــات،  ژینگــەی 
پێشــهات  ڕووبەڕووبوونــەوەی  چۆنیەتــی 
الیەنگــری  ئــەو  دەکــرد.  ئەگــەرەکان  و 
گۆڕانــکاری ڕادیــکاڵ نەبوو کە نەتوانێ 
وەاڵمدەرەوەی دۆخی هەنووکەیی بێ و لە 
مەیدانــی کــردەوەدا ناکارا بــێ، لە هەمان 
کاتدا قەتیسبوون و خۆالدان لە ئاڵوگۆڕی 
بــە مەترســیدارتر دەزانــی بۆســەر ڕەوتــی 
شۆڕش و ژیانی شۆڕشگێڕ، بۆیە لەگەڵ 
بیرکردنەوەی ڕێئالیستییانە و سەردەمییانە 
بۆ پرســەکان بوو. لە هەمووشی گرینگتر 
بــاوەڕی قووڵــی بــەو ڕێبــازە هەبــوو کــە 
هەڵیبژاردبوو و ئەو ڕێبازەی کە بە ڕەوای 
دەزانی و مانەوەی نەتەوەیەکی لە گرەوی 
ئــەو ڕێبــازەدا دەزانی هەر وەکوو بۆ خۆی 

لە یەکێک لە نووسینەکانیدا دەڵێ:
»ئێمــەی کــورد لەمێژە لەوە گەیشــتووین 
کە بۆ گەیشتن بە ئازادی دەبێ ئەو نرخە 
بدەیــن و لــە خوێندان باکمان نەبێ. لەمێژە 
لــە ڕێبــەری گــەورە و نەمرمــان دوکتــور 
عەبدولڕەحمــان قاســملووەوە فێر بووینە کە 
لــە ســەرکەوتندا لەخۆبایــی نەبیــن و لــە 
نســکۆدا دەستەوەســتان نەبیــن؛ بۆیــە کام 
کۆستی گەورەیە ناتوانێ ئەژنۆی ورەمان 
ناتوانــێ  بــکات و کام زام قورســە  شــل 
هەنــگاوی ئومێدمان پێ شــل بکات. لەو 
ڕوانگەیەوەیــە کــە ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی 
کــورد لــە ڕیزەکانــی هێزی پێشــمەرگەی 
بــە  و  ڕێکدەخــەن  خۆیــان  کوردســتاندا 
شــانازییەوە درێــژەدەری ڕێــگا و ڕێبــازی 
پــڕ لــە ســەروەری شــەهیدان دەبــن. ڕەنگە 
ڕەمــزی هەرمانی نەتەوەییشــمان هەر ئەوە 

بێ«.
لــە  لێهاتوویــی  وێــڕای  لوقمــان  شــەهید 
چەمکــە  لــە  شــارەزایی  و  سیاســەتدا 
سیاســییەکاندا، ڕوانگەیەکــی یاســایی و 
دەستووریشــی بــەو چەمکانــە و شــێوازی 
سیاسەت کردنەکەشــی بەخشــیبوو. ئەوەش 
لوقمــان  کاک  ڕۆڵــی  کــە  وایکردبــوو 
زیاتــر بەرجەســتە بێت. ئــەو لەالیەکەوە بۆ 
دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی و دابینبوونــی 
بــە  دژ  مرۆڤییــەکان  و  یاســایی  مافــە 
بەســەر  زاڵ  داگیرگــەری  ڕێژیمــی 
کوردســتاندا خەباتــی دەکــرد و لەالیەکی 
دیکەشــەوە لــە ئاســتی ڕێکخراوەییــدا لــە 
بەڕێوەبردنی کاروبارەکاندا هەوڵی جیددی 
دەدا تــا ئەندامــان بە مافی وەک یەک و 
ئەرکی یەکســانەوە هەســت بــە دڵنیایی و 

ئاسوودەیی بکەن. 
هەربۆیــەش لە نووســینەوە و داڕشــتنەوەی 
گەاڵڵە و ڕێکاری ئۆرگانەکان ڕوانگەی 
یاســایی و حقوقی خۆی لێ زیاد دەکردن 

و دەوڵەمەندتری دەکردن.
شــازدەهەمی  کۆنگــرەی  دوای  لــە 
کــە  تایبەتــی  بــە  حیزبەکەمــان 
نوێــی  ئەزمونێکــی  ڕێکخراوەکەمــان 
پێکهاتــەی کارگێڕی تاقی دەکردەوە کە 
لەســەر بنەمای یاســاتەوەری و یەکســانی 
لــە دابەشــکردنی دەســەاڵتی ئۆرگانەکان 
کەســایەتییەکی  هەبوونــی  دامەزرابــوو، 
وردبیــن کــە لێزانییەکــی زۆری لــە دەقــە 
یاســاییەکاندا هەبوو، لە ناوەندێکی وەک 
»ناوەندی سیاسی« کە یاسادانەری وەک 
ئەرکێکــی ئەو ناوەندە دیاریکرابوو، ڕۆڵی 
بەرچاو و کاریگەری لەسەر شیکردنەوەی 

بڕیــارەکان و بەپەســەندگەیاندنیان هەبوو. 
شــایانی ئاماژەپێدانــە نەتەنیــا لە ئاســتی 
باســی  کاتــی  لــە  بەڵکــوو  نێوخۆیــی 
داهاتــووی ئێــران و کوردســتان و هەروەها 
و  سیاســی  سیســتمە  شــیکردنەوەی 
یاساییەکان و گەڕان بە دوای بەرژەوەندی 
نەتەوەیی و هەروەها لێکدانەوەی مێژووی 
گەلــی کــورد لە بازنــەی ڕێککەوتننامە 
و پەیماننامــە جیهانییەکان لێهاتووییەکی 
زۆری هەبــوو کــە بۆ ئێســتا و داهاتووی 

کورد زۆر پێویست بوو.  
کە دەڵێین شەهید لوقمان شۆڕشگێڕێکی 
بــە مانای وشــە بــوو بەڵگــەی زۆر هەن، 
یەکێک لەوان قەڵەمی بەبڕشــتی کاک 
لوقمــان بــوو کــە لــە خزمەتی شــۆڕش و 
شۆڕشــگێڕاندا لە ڕێگای نووســینی وتار 
و بابەتی سیاســی و ئەدەبییەوە توانیبووی 
شــوێندانەری خــۆی هەبێــت و نووســین و 
بەرهەمەکانــی جێگــەی تایبــەت بەخۆی 
بکەنــەوە.  بەرگری«ـــدا  »ئەدەبــی  لــە 
بەرهەمــە بەنرخەکانــی شــەهید لوقمان لە 
ســێ بــواردا خۆدەبیننــەوە. یەکــەم: ئــەو 
لێکدانــەوە سیاســی و بابەتییانــەن کــە لە 
ڕۆژەڤــدا هەبوون. دووهــەم: لێکۆڵینەوەی 
یاســایی سیاســی پەیوەندیــدار بــە دۆزی 
کــورد کە خۆیــان لە چەند کتێب و دەیان 
وتاری زانستی یاسایی و وانەی فێرگەدا 
دەبیننەوە. ســێهەم: ئەو پەخشانانەن کە بۆ 
کوردســتان، شەهید، پێشــمەرگە، شۆڕش 
و جوواڵنــەوە کــە لە چوارچێــوەی ئەدەبی 
بەرگریدا پێناسەی بۆ دەکرێت دەبیندرێت. 
هەریــەک لــەو بوارانــە لە ئاســتی خۆیدا 
بەنرخن بــەاڵم کاریگەری پەخشــانەکانی 
شەهید لوقمان کە گڕکانێکن لە حەماسە 
و گەردەلوولێکیان لە ڕۆحیەی بەرەنگاری 
وەڕێدەخســت،  شۆڕشــگێڕی  ورەی  و 
لــەو  هەبــوو.  باشــیان  شــوێندانەرییەکی 
پەخشــانانە دەتوانم ئاماژە بە پەخشــانێک 
بکــەم کــە بــۆ ڕێزگرتــن لــە بەرخۆدانــی 
شیوەســەلی«  »حەســەنی  مامۆســتا 
نووســیویەتی، یــان پەخشــانی »هەســتەوە 
شــێخاڵی« کــە بــۆ یــادی فەرمانــدەی 
»برایمــی  شــەهید  حیــزب  بەوەجــی 
شــێخاڵی« نووســراوە و دەیــان پەخشــانی 
سەرنجڕاکێشــترین  چەشــنە.  لــەم  تــری 
خاڵــی پەخشــانەکانی شــەهید لوقمــان بە 
جوانییەکانــی  وێناکردنــی  منــەوە  الی 
بەســەر  شــارەزابوونییەتی  و  کوردســتان 
جوگرافیــای ناوچەکاندا کە لە تەنیشــت 
قارەمانێتــی پێشــمەرگە وەک تابلۆیەکی 
هارمۆنیک کــە ئاوێتەبوونێکی تایبەتی 

تێدایە نەخشاندوویەتی. 
لــە بەشــێک لــە پەخشــانی کۆســتێکی 

ناوەختدا هاتووە:
”پاییــزە کۆســتی »مــراد« قەتماغــەی 
فــڕێ داوە و زامی »رەســوول«ە ســەر لە 
نوێ لە جەســتە نوێ دەبێتەوە. سەقز سڕ، 
»تیلەکــۆ« مــات و بێدەنــگ، پێدەشــتی 
گرتوویەتــی،  خــەم  و  تــەم  »کۆیــە«ش 
»بێنگــوول« چاوەڕێیــە و »هەولێــر«ی 
بــۆ  باوەشــی  داعشــبەزێن  و  هۆالکــۆ 
ئاڵــی  پرچــی  »شــێخان«  و  گرتۆتــەوە 
ڕنــی و »شــەنگار«یش پەنچەی ئارامی 
بەســەر ڕووخساری دادێنێ و ڕۆژهەاڵتی 
پــێ  لەســەر  ڕاســانیش  زامهەڵگرتــووی 

وەستاوە. 
دەمێــک بــوو دەمانهەویســت پشــوویەک 
بدەیــن، هەناســەیەک هەڵکێشــین، لەبــەر 
ســەرخەوێک  نەونەمامــەکان  ســێبەری 
بشــکێنین، کەچی چەرخی چەپگەردوون 
ڕێــگای نــەدا و خــەو لــە چــاوان تــۆرا و 
ڕەشەبای زریانی )داعش( هەڵیکرد و قژ 
و کاکۆلــی یەکێک لــە نەونەمامەکانی 
هەڵپڕووزاند و هەڵپرووکاند. »ئارسان«ـی 
تازەپێهەڵگرتــوو بــزەی لەســەر لێــو تۆرا و 
کۆتــرە ســپییەکەم وا لــە هێالنــە نامۆیە، 
تــر  جارێکــی  بەسااڵچووەکەشــم  تــەوارە 
ئامێــزی لە خەم گرت، گواڵڵەش باڵێکی 

تری شکا“.
لــە پەخشــانێکدا کــە بــۆ یــادی ٣٢میــن 

فەرمانــدەی  شــەهیدبوونی  ســاڵیادی 
بەوەجی حیزبی دێموکرات برایم شــێخاڵی 
نوسراوە لەژێر ناوی »هەستەوە شێخاڵی« 
بــە باشــی ئــەو تابلۆیــە جارێکــی دیکــە 
دەبینین کە نیشــان دەدات چۆن شەهید و 
پێشــمەرگە و کوردستان لە یەک تابلۆدا 

دەتوانن یەکبگرن:
تێکۆشــان  و  چاالکــی  لــە  ”کاتێــک 
دەڕوانــم، ئــەوە الوچاکەکەی پیرانشــار و 
هەڵۆیەکەی لەندی شــێخانە لە شــەقەی 
باشــووری  بــەرەو  جارێــک  دەدا.  بــااڵن 
بــەرەو  یاڵەویــاڵ  جــارێ  ڕۆژهــەاڵت، 
دەبــڕێ.  ڕێــگا  خۆرهــەاڵت  باکــووری 
بــەری  ڕەش  پەڵەهەورێکــی  بەهــارە، 
ئاســمانی ورمێی گرتووە، شنەی شەماڵ 
لــە پــێ کەوتــووە، زریــان هەڵیکــردووە، 
هەڵدەوەرێنــێ.  خونچــە  شــلێرە  گوڵــە 
ئاســک لە پێدەشــتی مەرگــەوەڕ یاخی. 
و  شــین  تەرگــەوەڕ  کوێســتانچییەکانی 
شــەپۆڕیانە. هــۆ شــێخاڵییەکەم، بەفــری 
تــارای  »بیــدکار«ان  و  »جیرم«ـــە 
سووریان پۆشــی. شێخاڵی ئەمڕۆ ڕەقیب 

بە نەمانی تۆ شاگەشکەیە. 
پێیوایە کەس نییە بگرێ داوێنی کەیوان. 
خــەم میوانــە و نیشــتووە لەســەر لێــوان. 
پیرانشاری خاراوی کوورەی کۆستەکانم 
هاتە زمان و وتی: نا ڕەقیب، هێزی گەل 
ڕق دایگرتووە. هەر کات »ســیروان« لە 
خرۆشــان وەســتا. ئاگری لە بەرزیی بااڵ 
کــەوت، قەندیلــی مەندیل بە ســەر لە بن 
هــات، گادەر وشــکاوی بــێ، هەورامانی 
چــڕ لە پێ کەوت، چوارچرا و پیرالشــێز 
لــە قیبلەگا کەوتــن، ئەوکات ئەو بنارانە 
بێ ڕێبوار دەبن. هەستەوە شێخاڵی ساتێ 
چاو هەڵێنە لە بااڵی »ڕاســان« بڕوانە، 
نــەوەی تــازە پێــی هەڵگرتــووە. کیــژ و 
کوڕی ئەم نیشتمانە دەستەدەستە چەک 
لە شان هاتوونەتە ئەو بنارە. هەر کامیان 
شــێخاڵییەکن، خۆیان ســەرچۆپی کێشی 

زەماوەندن“.
الیەنــە جیاوازەکانی کەســایەتی شــەهید 
لوقمــان کــە ئێمە زۆر بە کورتی باســمان 
کــرد ئاوێتــەی کەســایەتی کۆمەاڵیەتی 
ئــەو ببــوون، کە پەیوەندییەکــی بەرفراوان 
هەبــوو  خەڵکــدا  لەگــەڵ  بەردەوامــی  و 
دیکــەی  پارچەکانــی  لــە  تەنانــەت  و 
درووســت  پەیوەنــدی  کوردســتانیش 
کەســایەتییەکانی  لــە  زۆر  و  کردبــوو 
دەناســی و دەیانناســی. هەر ئــەوەش وای 
و  لوقمــان  شــەهید  کەســایەتی  کردبــوو 
بنەماڵەکــەی، پێگەیەکــی تایبەتیــان لــە 
نێــو خەڵکــدا هەبێت، کــە هەموو الیەک 
ماڵی ئەو بە ماڵی خۆیان بزانن و شەهید 
لوقمانیــش بە هاوبەشــی خــەم و ئازارەکان 
و شــادی و خۆشــییەکانی خۆیان بزانن و 
لــە کاتــی ڕوودانــی هــەر ڕووداوێک بۆ 
هەر پێشــمەرگەیەک لە هەر ناوچەیەکی 
هەبوونــی  بــە  هەســت  بێــت  کوردســتان 
پاڵپشــتی و پشــتیوانی بــرا گەورەیەک و 

ماڵە برایەک بکات.
هــەر کاتێــک کە باســی شــەهید لوقمان 
دەکەین ناتوانین ڕۆڵی کەسایەتی بەرزی 
هاوسەرەکەی واتە دایە خەدیجە الهیجانی 
تێکۆشــەری  کچــی  خەجیــج(  )دایــە 
مامۆســتا  کــورد  گەلــی  بەناوبانگــی 
الهیجانــی«  عەبدولڕەحمــان  »مــەال 
نەکەیــن. هەمووی ئەو خەســڵەتانەی کە 
باســمان کــرد بە پشــتیوانی و هاوڕێیەتی 
دایــە  هاوســەرێتی  و  هاوســەنگەری  و 
ســەرەتای  لــە  هــەر  کــە  »خەجیــج«، 
ژیانەوە خاراوی کۆستەکانی شۆڕش بوو 

مومکین بوو. 
عەبدولڕەحمــان  »مــەال  مامۆســتا 
الهیجانــی« کــە شــانازی ئەندامەتی لە 
لــە  هەبــوو،  ژێکاف«ـــی  »کۆمەڵــەی 
زینــدان و لــە شــاخ، لــە خەباتــی نهێنی و 
خەباتی ئاشــکرادا بۆ ماوەی ٦٠ ســاڵ تا 
دواییــن هەناســە خزمەتی بــە نەتەوەکەی 

کــرد. ســی ســاڵی دوایــی تەمەنــی لــە 
تەنیشــت کــچ و زاواکــەی واتــە کاک 
لوقمان وەک پاڵپشتییەکی مەعنەوی لە 

سەنگەری بەرخۆدان مایەوە. 
دایــە خەجیــج کــە هەر لــە منداڵییــەوە بە 
ئازارەکانــی بــێ باوکــی و شــەهیدبوونی 
برای تاقانە و تەحەمولی ســەختییەکانی 
ژیانــی ئاوارەیــی و دەربــەدەری و خەمــی 
شەهیدبوونی زاواکەی ئاشنا بوو، خەمی 
لە دەســتدانی شــەهید لوقمان بۆ ئەو زۆر 
ئەســتەم بــوو، وەک گڕکانێــک لــە نێــو 
خۆیــدا هەڵدەقوڵــی بــۆ ئازارەکانی، بەاڵم 
بــۆ ئــەوەی دڵــی دوژمــن خۆش نــەکات، 
سەرەخۆشــی  خەڵــک  نــەدا  ڕێگــەی 
لێبکــەن، ئــەو سەرەخۆشــی لــە نەتــەوەی 

کورد و حیزبی دێموکرات دەکرد. 
لــەو پەیوەندییــە تەلەفۆنییانــەی کە بۆی 
ورەیەکــی  بــە  دەماندیــت  ئێمــە  دەهــات 
بەرزەوە وەک کێلەشــین و ئاگری پایەدار 
و ســەربەرز وەاڵمــی سەرەخۆشــییەکانی 
دەدایەوە و بەردەوام ئەو ڕســتانەی دووبارە 

دەکردنەوە:
»سەرەخۆشــی ئێمەش دەبێ لــە میللەتی 
نابــێ  بکــرێ  ئێــوە  لــە  بکــرێ،  کــورد 
ناڕاحــەت بــن دەبــێ بــە ورەوە درێــژەدەری 
ڕێبازی شەهید لوقمان و شەهیدەکان بن، 
دەبێ شێلگیرتر لە جاران بۆ شادی ڕۆحی 
شەهید لوقمانیش درێژە بە خەباتی خۆتان 
بدەن، هەزاران شەهید لوقمان لە گۆڕەپاندا 

ماوە پاڵپشتی پێشمەرگە بن«.
کوڕی شــەهید لوقمــان، »قادر مێهفەر« 
وێــرای دووپاتکردنــەوەی پەیمانی تاســەر 
لەگــەڵ ڕێبــازی شــەهیدان ڕایگەیانــد: 
وەک هەمیشــە و بگــرە زیاتریــش درێــژە 
چوارچێــوەی  لــە  خۆیــان  خەباتــی  بــە 
حیزبــی دێموکرات دەدەن. کچی شــەهید 
لــە  کــە  مێهفــەر«  »گەالوێــژ  لوقمــان 
چاوپێکەوتنەکانــی لــە ڕاگەیاندنــدا لــە 
ســاتی خەمی لەدەســتدانی بابیدا، خەمی 

سەرخستنی ڕاسان و پشتیوانی پێشمەرگە 
لەبیــر نــاکات و بەڵکــوو داوا لــە خەڵک 
بــۆ سەرخســتنی ڕاســان  دەکات وێکــڕا 
هــەوڵ بدەن. ئەمانە هەموویان بەڵگەن بۆ 
گەورەیی شەهید لوقمان کە نیشان دەدات 
چەند ڕاستگۆ بووە لەگەڵ خەڵکەکەی. 
ئــەوەی کــە داوای لــە خەڵــک کــردووە 
پشــتیوانی پێشــمەرگە بــن بنەماڵەکــەی 
خۆشــی ئــاوا پــەروەردە کــردووە کــە تــا 
ســەر پاڵپشــتی شۆڕشــن. شــەهید لوقمان 
لــە یەکێــک لــە چاوپێکەوتنەکانــی لــە 
بــەو  ڕاسان«ـــدا  »تەڤگــەرا  بەرنامــەی 
شێوەیە پەیامی خۆی بۆ خەڵک دەنێرێت 

و داوا لە خەڵک دەکات:
حیزبــی  پێشــمەرگەیەکی  »وەک 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران کــە لــە 
دەورانــی گەنجییــەوە تــا ئێســتا هەمــوو 
تەمەنــی خۆم لەو ڕێگایــە داناوە داواکەم 
ئەوەیە کە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
یەکگرتووتر پاڵپشــتی هەمیشــەیی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان بن بۆ ئەوەی کە 
بتوانیــن لــەو ئەرکە قورســە نیشــتمانی و 
نەتەوەییەدا کە کەوتۆتە ســەر شــانمان بە 
ڕووســوری دەربچیــن و ئــەو ڕۆژە دابێــت 
کە بچینە ســەر گۆڕی شەهیدەکانمان و 
پێیــان بڵێین کە بەپشــتیوانی ئەو میللەتە 
و بە هەڵمەت و تێکۆشان و هیممەتی ئەو 
کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانە بەرهەمی 
لــە ڕاســت  بەدیهێنــاوە  ئێوەمــان  خوێنــی 
ڕووســورین،  و  ســەربەرز  ئێــوەدا  خوێنــی 

خۆمان بە شەرمەزار نازانین.«
لەکۆتاییدا تەنها دەمهەوێ بڵێم ئێمەمانان 
کە شانازی قوتابی بوونی ئێوەمان هەبووە 
پەیمــان نــوێ دەکەینــەوە کە تا ســەر ئەو 
رێگەیــە بــەر نەدەیــن، یــا لــەو ڕێگەیــە 
لــە تەنیشــت ئێــوە ئــارام دەگریــن، یــا لــە 
ســپێدەی ســەرکەوتندا بێینە ســەر گۆڕێ 
ئێــوە و پێتــان ڕابگەیەنین کە ســەربەرز و 
ڕووسورین و خۆمان بە شەرمەزار نازانین.

شەهید »لوقمان مێهفەر«؛ 
سیمای شۆڕشگێڕێکی نەتەوەیی دێموکرات 

ئەلبورز ڕۆئین تەن

بەشی سێهەم و کۆتایی



٩ ژمارە ٨٠٢ ، ٦ی جووالی ٢٠٢١

حیزبی دێموکرات و پەروەردەبوون تێیدا

هــەر حیزب و ڕێکخراوێکی سیاســی کە 
دادەمــەزرێ، لــە ســەرەتاوە بــە هەندێــک 
بەرنامــە و خــاڵ و گەاڵڵــەی تایبەتــەوە 
دەســت بە کار دەکات و لەباری کرداری 
و ڕەفتارییــەوە، کردارگەلێــک لــە خۆی 

نیشان دەدات کە پێی دەناسرێتەوە. 
حیزبــی دێموکــرات وەکــوو بەتەمەنتریــن 
لــە  کوردی،هــەر  ڕیشــەداری  حیزبــی 
بنەمــا  کۆمەڵێــک  ســەر  لــە  ســەرەتاوە 
هەندێــک  و  دامــەزراوە  بەرنامــە  و 
تایبەتمەنــدی تایبــەت بــە خــۆی هەبــووە 
کــە هەتا ئێســتاش بــەو تایبەتمەندییانەوە 
بەســوودبوونیان،  بــەر  لــە  و  دەناســرێتەوە 
گۆڕانیان بەسەردا نەهاتووە. لە بەر ئەوەی 
حیزبی دێموکرات لە فەزایەکی ئازاددا و 
بــە دەســتی کەســە دیــار و بەرچاوەکانی 
و  دامــەزراوە  کــوردەواری  کۆمەڵــی 
کۆمەڵە سیاســەتێکی جەماوەرپەســەندی 
خەڵــک  دڵــی  بــە  کــە  بــردووە  بەڕێــوە 
بــووە، هــەر بۆیــە توانیویەتــی ڕیشــە لــە 
جەرگــی کۆمەڵدا دابکوتــێ و کۆمەڵی 
کــوردەواری لە دەســتپێکەوە ئــەو حیزبەی 
بــە پشــتیوان و پاڵپشــتی خــۆی زانیــوە و 
دووربوونــی ئــەو حیزبــەی لــە خــۆی بــە 
خەســار و کوژاندنەوەی خەبات و شــۆڕش 
زانیــوە؛ بۆیــە لە هــەر هەلومەرج و دەور و 
زەمانێکدا، چاوەڕوانی لەو حیزبە هەبووە. 
دیــارە حیزبــی دێموکــرات، ئەگــەر چەند 
مانگــی ســەردەمی کۆماری کوردســتان 
ســەرکەوتنی  دوای  ســاڵێکی  چەنــد  و 
شۆڕشی گەالنی ئێرانی لێ دەرکەی،هەر 
لــە قۆناخــی خەباتــدا بــووە و شــەڕی بــۆ 
گەیشــتن بە ئامانجەکانی گەل کردووە و 
نەیتوانیوە لە هەموو بارێکەوە و لە ڕووی 

مەیدانییەوە خزمەت بە گەل بکات.
هەرچەنــد لەو ســااڵنەدا کە پێی لە ســەر 
خاکــی خۆی بــووە، ئەگەر بۆ ماوەیەکی 
و  کــردووە  کاری  بووبــێ،  کەمیــش 
خزمەتــی بــە گــەل و نیشــتمانی خــۆی 
کردووە،لــە دانانی قوتابخانە و فێرکردنی 
زمانــی کوردییــەوە بگــرە هەتــا هەمــوو 

بوارەکانی دیکە. 
هەمیشــە  هــۆی  بــە  حیزبــە  ئــەو 
و  بەرنامــە  لەخەباتدابوونی،نەیتوانیــوە 
لــە  خــۆی  پێشــکەوتووەکانی  گەاڵڵــە 
ئاســتی گشــتیدا پیــادە بــکات و خەڵکی 
لــە ســەر بــار بێنــێ بــەاڵم توانیویەتــی لە 
بابەت ســازمانی و حیزبییەوە،ئەو بەرنامە 
ئەوڕۆیییانــە  و  مرۆڤانــە  و  پێشــکەوتوو 
پیــادە بــکا و لــە چوارچێــوەی حیزبیــدا 
نەهادینەیــان بــکات و لــەو چوارچێوەیەدا 
و لــە ســەر ئــەو بەرنامــە پێشــکەوتووانەدا 
کەســانی پەیوەستبوو بە شۆڕش بار بێنێ 

و بە باشترین شێوە پەروەردەیان بکات. 
پــەروەردە لەبــاری سیاســی و نەتەوەیــی، 
کۆمەاڵیەتییــەوە،  بــاری  لــە  پــەروەردە 

پەروەردەی نیزامی و ... هتد. 
و  دێموکرات،قوتابخانــە  حیزبــی 
مەکتەبێکە کە تا ئێســتا هەزاران قوتابی 
و مامۆســتای بــووە و دامەزرێنــەری ئەو 
مەدرەسەیە،پێشــەوا قــازی محەممەد بووە 
و کەســانی وەکــوو ســمایل شــەریفزادە،د.
دەیــان  و  د.شــەرەفکەندی  و  قاســملوو 
قوتابخانەیــەدا  لــەو  دیکــە  ئۆســتوورەی 
مامۆســتا بــوون و ئەو حیزبــە لە ڕێگەی 
ڕزگاری خــاک و سەربەســتی گەلێکی 
چەوساوەدا، دەریایەک خوێنی بەخشیوە.

پەروەردە لە حیزبی دێموکراتدا،
شــێوەی  بــە  ڕاســتە  کــە  پرۆســەیەکە 
ســازمانی و حیزبــی بەڕێــوە دەچێ بەاڵم 
لــەو سیســتمە  ســەرچاوەگرتوو  زۆربــەی 
پەروەردەییەیە کە لە دنیای پێشکەوتووی 

ئەوڕۆدا بوونی هەیە. 
دێموکــرات،  حیزبــی  پــەروەردەی 

ئیدئۆلۆژیکوار نییە. 
سیســتمی پەروەردەیی حیزبــی دێموکرات 
مێشــکی مرۆڤەکانــی کۆمــەڵ داگیــر 
نــاکات بەڵکــوو بە ڕێکخســتنیان دەکات 

یاسرمینا)ئاسۆ(

سیســتمە  ئــەو  ئامانجــی  لەڕاســتیدا  و 
وەئاگاهێنانــەوە و ئامادەکردنــی مرۆڤــی 

هوشیارە. 
تەنانــەت  کــە  مانایــە  بــەو  داگیرکــردن 
لەبــاری نەتەوەییشــەوە، مرۆڤەکان بەندی 
پــەروەردەی خــۆی نــاکات و لــە هەمــوو 
بارێکەوە مرۆڤ ئازادە، هەرچەند کە ئەو 
پەروەردەیــەی بەڕێوە دەچێ هەر چۆنێک 
بێ ڕەنگی حیزبی پێوەیە و ڕەنگە لەگەڵ 
هەر حیزب و سازمانێکی دیکە جیاوازی 
هەبــێ بەاڵم لە هەر حاڵدا ئامانجدار نییە 

کە مرۆڤ گوێ لە مست بار بێ.

لەبــاری سیاســییەوە، تــاک لــە حیزبــی 
دێموکراتــدا، وێــڕای ئــەوەی سیاســەت و 
بەرنامــە و پێــڕەوی ئــەو حیزبــە دەبێ فێر 
ببــێ و بیزانــێ و موتــااڵی تایبەتــی لــە 
ســەر بەنــد بە بەنــدی هەبێ بــەاڵم ڕێگە 
لــە مێشــک ناگیرێ کە تەنیا بە شــوێن 
یــەک ڕێبــازی فکریــدا بچــێ و تەنیــا 

خوێندنــەوە لە ســەر یــەک تەوەر یا یەک 
فکر بکات. 

و  ســازمان  هەندێــک  بەپێچەوانــەی 
ڕێکخــراوی دیکــە کــە دەیــان بەربەســت 
و ســنوور بــۆ تــاک دادەنێــن لــە حیزبــی 

دێموکراتدا مرۆڤ،مۆرە نییە! 
بیــری  خوێندنــەوەی  لەگــەڵ  و  ئــازادە 
دەبــێ  خــۆی،  سیاســی  و  نیشــتمانی 

ئــاگاداری هەر چەشــنە بیــر و فکرێکی 
مەوجوود بێ تەنانەت دوژمنیشی. 

مرۆڤی ئیدئۆلۆژیک یان گوێ لە مست 
لەباری سیاســییەوە ناتوانێ خاوەن فکر و 
داهێنــەر بــێ و بشــتوانێ تەنیــا لە یەک 
ڕێــڕەوی فکریدا کە ســەرچاوەی تایبەت 
پێی دەدا، دەتوانێ داهێنەری خۆی نیشان 
بدات. لە حیزبی دێموکراتدا هیچ چەشنە 
تــاک  کــە  نییــە  بوونــی  بەربەســتێک 
نەتوانــێ یــان ترســی هەبــێ لــە داهێنانی 
یەکجــار  ڕەخنــەی  تەنانــەت  یــان  فکــر 
ئەساســی و بنەڕەتــی؛ لەڕاســتیدا حیزبی 

دێموکرات،مرۆڤ لە ســەر ئەساسی ترس 
بار ناهێنێ.

لە حیزبی دێموکراتدا ئیختیار هەیە. 
ئــەوە بــەو مانایــە نییــە کــە هــەر کــەس 
هەرچــی پێــی خۆش بوو بیــکات بەڵکوو 
بــەو مانایەیــە کــە ئــەو حیزبــە بــە هیــچ 
دەس  لــە  بڕیــارت  هێــزی  شــێوەیەک 

دەرناهێنێ. 
ئــەو حیزبــە ڕێــگا و مێتــۆد و مەســیری 
خــۆی هەیــە و بــە تــاک یــا ئەندامانــی 
بــۆ  ڕێــز  بــەاڵم  دەکات  دیکتــە  خــۆی 
بڕیــاری تاکەکان دادەنێ و لە بۆچوون و 
بڕیــاری هەر تاکێک کەڵک وەردەگرێ 
بۆ باشــتر بەڕێوەبردنی ئەرک و کارەکان 
لــە حیزبــی دێموکراتــدا  لــە ڕاســتیدا  و 

شایستەساالری باوە.
هەڵســوکەوتی حیزبی دێمۆکرات،لە سەر 

بناغەی ڕێز دامەزراوە.
شــەهید د.قاســملوو دەڵــێ: ئێمــە تــا ئــەو 
جێگایــە ڕێز بــۆ بەرانبەرەکانمان دادەنێین 

کە ئەسلەحەمان بەرەوڕوو نەگرن.
ڕەنگــە هەتا دوێنێ،هەر یەکێک لە ئێمە 
کاردانــەوەی توندمــان لە بەرانبــەر دەنگە 
جیاوازەکان،بیــروڕا جیــاوازەکان هەبایــە و 
پەسەندی بیرو فکری جیاوازمان نەکردبا 
بەاڵم پەروەردەی حیزبی دێموکرات فێری 
ئــەوەت دەکا کــە هیچ بیر و فکرێک بە 

تەنیــا موتڵــەق و ڕەهــا نییە و هەر دەنگ 
و بیروڕایــەک چ سیاســی یــا ئایینــی یا 
هەر ئیدە و باوەڕێکی دیکە،جێگای ڕێزن 
و بێڕێزی قەدەغەیە بەاڵم لە هەمان کاتدا 
ئــەو مەکتەبــە ڕێ لــەوە ناگــرێ کــە بە 
هێنانــەوەی دەلیــل و لــە ڕێــی ئیســتدالل 
و بەڵگەهێنانــەوە و لــە ڕێــی ئوســوولی و 

پاراســتنی پڕەنســیپ و ئوســوولی زمــان 
و ئــەدەب و ئێحترامــەوە، واڵمــی بیــروڕا 
جیاوازەکان و بیروبۆچوونە ناڕاستەکان لە 

سەر ئەو مەکتەبە نەدرێتەوە.
حیزبــی دێموکرات،مرۆڤ خۆبەزلنەزان و 

خاكه ڕا بار دێنێ.
ئەگــەر کەســێک هەتــا دوێنێ هەســتی 
شــەڕانگێزی لــە دەرووندا بــوو و خۆی بە 

پــەروەردەی حیــزب  زل دەزانی،سیســتمی 
وا لــە تــاک دەکات کــە کەســەکە لــەو 
هەســتە بێتە خــوارێ و ڕەچاوی ئەدەب و 
ئێحترام ببێتە یەکەم قسە و هەڵسوکەوتی 

سەرچاوەگرتوو لە مرۆڤ. 
حیزبــی  لــە  شۆڕشــگێڕانە  ئەخالقــی 
دێموکراتــدا ئەوەنــدە زاڵــە و بــە دروســتی 
بەڕێــوە دەچــێ کــە هەمــوو ئــەو ڕەفتــار 
کۆمەڵــگا  زەینــی  کــە  کردارانــەی  و 
لەگــەڵ  و  دژایەتیدایــە  لــە  لەگەڵیــان 
یــەک  کۆمەڵــگا  ڕەفتــاری  فۆرمــی 
ناگرنــەوە، ئــەو دوورییــان لــێ دەکات و 

مرۆڤــی کــورد لــە حیزبــی دێموکراتــدا 
ســەرچاوەگرتوو  پــەروەردەی  نیــوەی 
و  فەرهەنگــی  بەهــا  و  ئــەرزش  لــە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی  و  مەدەنــی 
نیــوەی  و  کــوردەواری  کۆمەڵــگای 
دیکەشــی ســەرچاوەگرتوو لــەو بەرنامــە 
و ڕێســا پێشــکەوتووانەن کــە لــە واڵتانی 

پێشــکەوتووی دنیا وەرگیــراون کە ڕەنگە 
لە زۆر بارەوە پەسەندی کۆمەڵگاش نەبن 

بەاڵم وردە وردە جێ دەگرن.
کۆمەاڵیەتیــت  دێموکرات،بــە  حیزبــی 

دەکا.
ئەگــەر هەتــا دوێنێ گۆشــەگیر بووی و 
خــۆت لــە کۆمــەڵ دوور دەخســتەوە،لەو 
مەکتەبــەدا فێری فەرهەنگی هاوڕێیەتی 

و هاوســەنگەری و یەکیەتــی و یەکبــوون 
دەبی. 

ئەگەر نانێکت هەبوو،پێت خۆشــە لەگەڵ 
هاوڕێکانت بەشی بکەی و کەس بێبەش 

نەکەی. 
ئەگــەر پــووڵ و پارەیەکــت هەبوو،نــەک 
ماڵــی  بــە  بەڵکــوو  خــۆت  هــی  تەنیــا 
هەمووانــی دەزانــی و پێت خۆشــە لە دەرد 
ئەگــەر  بــدەی.  هەمووانــی  مەرگــی  و 
هەمــوو  خۆشــە  هەبوو،پێــت  جلکێکــت 
کەســانی دەوروبەرت کەڵکــی لێوەربگرن، 
ئــەو شــتانەی هەتــا دوێنــێ پێــت عەیــب 
بــوو لەبەریــان بکەیــت، ئــەوڕۆ لەبەریــان 

دەکەیت، بۆچی؟! 
و  هاوســۆزی  هەســتی  ئــەوەی  لەبــەر 
هاودڵیــت بەهێزتر دەبــێ. بۆچی؟! لە بەر 
ئــەوەی مرۆڤ لە حیزبی دێموکراتدا، لە 
چوارچێوەی شەخســیگەری دێتە دەرێ و 
فێر دەبێ کە هەر شتێک هەبوو بە تەنیا 

هی کەسێک نییە و هی هەمووانە.
لــە بــەر ئەوەی مرۆڤ ژیانێکی ئاســایی 
لەگــەڵ کۆمەڵــە  نییــە کــە  و ســادەی 
کەسێک بەڕێوەی ببات بەڵکوو خەریکە 
و خەباتیــش  دەکا  ژیان،خەبــات  لەگــەڵ 
نــاکات  کەســێک  کۆمەڵــە  بــۆ  تەنیــا 
بەڵکوو لە پشتی خەباتی ئەو بە میلیۆنان 

مرۆڤ بوونیان هەیە و چاویان لێیەتی.
حیزبی دێموکرات ڕێكخراوێکی چەکدار 

و نیزام مەند و بەدیسیپلینە
لــه  حیزبــی دێموکراتــدا، مــرۆڤ وێڕای 
هەمــوو بوارەکانــی پەروەردەیــی لــە باری 
سیاسی،نیشتمانی،فەرهەنگی،کۆمەاڵیە
تی و ئەخالقی،فێری ئەســوول و پڕەنسیپە 
نیزامییەکان و فێری بەکارهێنانی چەک 
دەبــێ. فێری ڕێکوپێکی و ڕەچاوکردنی 
هەمــوو  و  دەبــێ  دیســیپلین  و  نیــزام 
کارەکانــی بــە ڕەچاوکردنــی ئەســوول و 
یاساوڕێســا نیزامی و ئیدارییەکان بەڕێوە 

دەچن. 
هەر چەند فەرهەنگی شــەڕی چەکداری 
دڵخــوازی  بــە  نیزامــی  پــەروەردەی  یــان 
قۆناغێکــی  لــە  و  نەبــووە  حیزبــە  ئــەو 
زەمەنــی تایبەتــدا بە ســەریدا ســەپاوە دەنا 
لــە ســەرەتادا کــە ئــەو حیزبــە دامەزرا،بە 
دەســتی کەســانێک دامــەزرا کــە چەنــد 
کەســێکی پەنجەبژێــری لــێ بــەدەر دەنــا 
هیچیــان نیزامی نەبوون و دامەزرێنەرانی 
ئەو حیزبە زۆربەیان لە توێژی فەرهەنگی 

کۆمەڵگا بوون. 
ئــەو حیزبــە لەگەڵ ئەوەی ئێســتا چەکی 
بە دەستەوەیە و شەڕی چەکداری دەکات 
بــەاڵم خەباتــی ســەرەکی و ئەســڵی ئــەو 
حیزبــە هــەر بۆ ئاشــتییە و لــەو ڕێگایەدا 

قوربانی زۆری بۆ داوە. 
فەرهەنگــی ئاشــتی و پێکەوەژیان وەکوو 
تابلۆیــەک وایــە کە حیزبــی دێموکراتی 
پێــش  حیزبــە  ئــەو  و  دەناســرێتەوە  پــێ 
ئــەوەی تاکــەکان فێری ئوســوول و یاســا 
بــکات،  شــەڕ  و هونــەری  نیزامییــەکان 
فێــری ئاشــتی و ڕێزگرتنــی هەمەالیەنــە 
و پێکەوەهەڵکردن و برایەتی و بەرابەرییان 
دەکات و ئاشــتی و بەرابــەری بــۆی لــە 

ئەولەوییەتدایە. 
بــە بــڕوای حیزبــی ئێمــە دەنگــی ئازادی 
تەنیــا لــە لوولــەی چەکــەوە نابیســترێ 
پێویســت  ڕەهایــی  و  ئــازادی  بەڵکــوو 
دەکا کــە لــە بنیــادەوە کاری بۆ بکرێ و 
فەرهەنــگ و شــێوەی ئــازادی و ڕەهایی 
لە مێشــکی هەر تاکێکدا دروســت بکرێ 
و دواتــر هــەوڵ بۆ وەدیهێنانــی بدرێ کە 
حیزبــی دێموکرات خەریکی چەســپاندنی 
ئەو شــێوە فەرهەنگەیە و وەکوو گوترا بە 
ناچــاری دەســتی بــۆ چەک بــردووە و لە 
ڕووی مەجبوورییــان خــۆی فێــری شــەڕ 
کردووە ئەویش نەک شەڕ بۆ شەڕ بەڵکوو 
شــەڕ بە مەبەستی بەرگری کردن،ئەوەش 
ئــەو  بەکردەیی کردنــی  و  نەهادینەبــوون 
دەســەلمێنێ  د.قاســملوو  بەنرخــەی  وتــە 
لــە مەکتەبــی دێموکراتــدا کــە ڕێنمایی 
دەفەرمــێ:  و  دەکات  خــۆی  گەلــی 
منداڵەکانتان فێری شــەڕ مەکەن،بەڵکوو 

فێریان بکەن،دیفاع لە خۆیان بکەن.   

بە بڕوای حیزبی ئێمە دەنگی ئازادی تەنیا لە لوولەی چەکەوە نابیسترێ بەڵکوو ئازادی و ڕەهایی پێویست 
دەکا کە لە بنیادەوە کاری بۆ بکرێ و فەرهەنگ و شێوەی ئازادی و ڕەهایی لە مێشکی هەر تاکێکدا دروست 

بکرێ و دواتر هەوڵ بۆ وەدیهێنانی بدرێ کە حیزبی دێموکرات خەریکی چەسپاندنی ئەو شێوە فەرهەنگەیە و 
وەکوو گوترا بە ناچاری دەستی بۆ چەک بردووە و لە ڕووی مەجبوورییان خۆی فێری شەڕ کردووە ئەویش نەک 

شەڕ بۆ شەڕ بەڵکوو شەڕ بە مەبەستی بەرگری کردن،ئەوەش نەهادینەبوون و بەکردەیی کردنی ئەو وتە بەنرخەی 
د.قاسملوو دەسەلمێنێ لە مەکتەبی دێموکراتدا کە ڕێنمایی گەلی خۆی دەکات و دەفەرمێ: 

منداڵەکانتان فێری شەڕ مەکەن،بەڵکوو فێریان بکەن،دیفاع لە خۆیان بکەن

ئەخالقی شۆڕشگێڕانە لە حیزبی دێموکراتدا ئەوەندە زاڵە و بە دروستی بەڕێوە دەچێ کە هەموو ئەو ڕەفتار 
و کردارانەی کە زەینی کۆمەڵگا لەگەڵیان لە دژایەتیدایە و لەگەڵ فۆرمی ڕەفتاری کۆمەڵگا یەک ناگرنەوە، ئەو 
دوورییان لێ دەکات و مرۆڤی کورد لە حیزبی دێموکراتدا نیوەی پەروەردەی سەرچاوەگرتوو لە ئەرزش و بەها 
فەرهەنگی و مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگای کوردەواری و نیوەی دیکەشی سەرچاوەگرتوو لەو بەرنامە و 

ڕێسا پێشکەوتووانەن کە لە واڵتانی پێشکەوتووی دنیا وەرگیراون کە 
ڕەنگە لە زۆر بارەوە پەسەندی کۆمەڵگاش نەبن بەاڵم وردە وردە جێ دەگرن
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مانگرتنی کرێکاران هەنگاوێک بەرەو ڕزگاریی یەکجاری

مندااڵن و هەڵبژاردنەکانی ١٤٠٠ی ڕێژیم                       

لنەوت وەک شــادەماری ئەسڵی ئابووریی 
ئێــران هەمــوو کات گرنگییەکی تایبەتی 
بــۆ حکوومەتــە ســەرەڕۆکانی ئــەم واڵتــە 
هەبــووە و بــە هەر ڕێکارێک هەوڵیان داوە 
تاکــوو نەهێڵــن هیــچ ئاســتەنگییەک لە 
بەرانبەر وەبەرهێنان و فرۆشتنی ئازادانەی 
نــەوت و بەرهەمــە نەوتییــەکان درووســت 

ببێت. 
لــە ســاڵی ئاخری حکوومەتی ســەرەڕۆی 
پاشــایەتیدا بــە بــاوەڕی زۆر کــەس دەس 
لەکارکێشــانەوە و مانگرتنــی کرێکارانی 
پیشەســازی نــەوت یەکێــک لــە فاکتەرە 
سیســتمی  لەنێوچوونــی  گرینگەکانــی 
پاشــایەتی و چۆکدادانــی بــوو لەهەمبــەر 

خەڵکی وەزاڵەهاتووی واڵتەکەماندا. 
پاش هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی، 
گاز  و  نــەوت  پیشەســازیی  کرێکارانــی 
نەیانتوانیبوو ناڕەزایەتییەکی گشــتگیر و 
یەکدەنگــی ئەوتــۆ بۆ وەدەســهێنانی مافە 
ڕەواکانیــان ڕێــک بخــەن و دەســەاڵت بــە 
پێدانــی مووچەی زیاتــر بەبەراورد لەگەڵ 
کرێکارانی دیکە و هێزی زەبر و سەرکوت 
پێشی بە هەر چەشنە ناڕەزایەتییەکی لەم 
بەشــە گرینگــەی ئابووریدا گرتبوو؛ بەاڵم 
لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا ڕێژەیەکــی 
بەشــی  کرێکارانــی  لــە  زۆر  یەکجــار 
نەوت و گاز و پێترۆشــیمی دەســتیان دایە 
مانگرتن و لە ماوەی کەمتر لە دە ڕۆژدا 
بەپێــی هەواڵەکان زیاتــر لە ٧٠ کۆمپانی 
لــە شــارە جیاوازەکانــی ئێران کە بــەراورد 
دەکرێــت نزیک بە ٣٠هەزار کرێکار ببن، 
پەیوەســت بــەم مانگرتنانــە بــوون کــە بــە 
مانگرتنی ١٤٠٠ ناودێر کراوە و دەســتیان 
لــە کارەکانیــان کێشــاوەتەوە کــە ئەمە لە 
نموونــەی خۆیــدا لە چل ســاڵی ڕابردوودا 

شتێکی بێوێنەیە. 
بــە  مانگانــە  مووچــەی  کەمبوونــی 
نیســبەت هەاڵوسانی بازاڕ، ڕێژەی زۆری 
و  پەیمانــی  و  گرێبەســتی  کرێکارانــی 
نەبوونــی ئەمنییەتــی پیشــەیی، نەبوونــی 
پشــووی پێویســت لــە بەرانبــەر ڕۆژانــی 
کارکردنــدا) ٤ ڕۆژ پشــوو لــە بەرانبــەر 

بــۆ  هەتــاوی  ١٤٠٠ی  هەڵبژاردنەکانــی 
ڕێژیمــی ئێــران ســەرەڕای ئەوەیکــە وەک 
گرینگترین پێشــهاتەی دەستپێکی سەدەی 
نــوێ تەنیــا بەســتە بــە بابەتــی سیاســی 
بــەالوە  نەبــووە بەڵکــوو پەراوێــزی زۆری 
هەبــووە؛ یەکێــک لەوانــە بەشــداریکردنی 
ئــەو مندااڵنە لــە هەڵبژاردنەکاندا بوو کە 
لەگــەڵ بنەماڵەکانیان چبوونە بنکەکانی 
بەنــاو دەنگــدان و بــە جێــگای دایــک و 
بابیان بەرگەکانی دەنگدانیان لە ســندووق 

هاویشتبوو.
ئەگــەر  بەربەرینــە  زۆر  باســێکی  ئــەوە 
بــواری  لــە  بەگشــتی  بمانهــەوێ 
دەرونناســییەوە  باســی لێ بکەین و بزانین 
ئــەو  داهاتــووی  لەســەر  باندۆڕێکــی  چ 

مندااڵنە هەیە. 
لــە  منــدااڵن  پێکردنــی  بەشــداری 
هەڵســوکەت یان کاروباری گەورەکاندا بە 
گشتی کارێکی هەڵەیە بەاڵم ئێمە بە بێ 
ئەوەیکــە ئاگاداری ئەنجامەکەی بین ئەو 

کارە ئەنجام دەدەین.
ئێمــە لــە ڕووی خۆشەویســتی زۆرمــان بە 
منداڵەکانمــان و زۆرکاتیــش پێمــان جوانن 
یا جاری وایەش بۆ ئەوەیکە بڵێین منداڵی 
ئێمە لە منداڵی کەسانی دیکە لەسەرترن، 
مندااڵنمان بەپێچەوانەی ویســتی خۆیان و 
ئاگاداری، ناچار بە کارێک دەکەین کە 

ئەمنییەتــی  هەروەهــا  و  کار(  ڕۆژ   ٢٦
لەســەرکار  و  شــوێنی کارەکان  کردنــی 
البردنی کرێکارانی مافویست و نەبوونی 

ســەربەخۆی  ڕێکخــراوەی 
لــەو  بەشــێک  پیشــەیی 
خواســتانەن کــە کرێکارانی 

بەرەو مانگرتن هان داوە. 
بەپێــی هەندێــک ســەرچاوە 
دوای  ڕۆژ  چەنــد  هــەر 
دەستپێکردنی ئەم مانگرتنانە 
٧٠٠ کرێکاری گرێبەســتی 
پێترۆشــیمی تــاران بەهــۆی 
نەچوونــە ســەرکار لــە ســەر 
دەرکــراون.  کارەکانیــان 
ئەمانە و بارودۆخی نالەباری 
سەرجەم کۆمەڵگای ئێران و 
کوردســتان دۆخەکــە بــەرەو 
کــە  دەبــات  ئاراســتەیەک 
مانگرتنــە  و  ناڕەزایەتــی 
پیشــەیی و مەعیشەتییەکان 
پــەرە  زیاتــر  ڕۆژ  بــە  ڕۆژ 

بســتێنێت و ڕێژیمی کۆماری ئیســالمی 
هەنگاو بە هەنگاو بەرەو لێواری لەناوچون 

و نەمان ببات. 
هەر لە پاڵ مانگرتنی کرێکارانی بەشی 
نەوتــدا بــاس لــە ناڕەزایەتــی بەشــێک لە 
شــارەداری  کرێکارانــی  و  پەرەســتاران 
و  دەکــرێ  کامیۆنەکانیــش  ڕاننــدە  و 
کرێکارانــی کوردســتانیش لە شــارەکانی 

بیجــار  و  کرماشــان  و  ورمــێ  و  ئیــالم 
بەشــێک لەم کرێکارە ناڕازییانە لە بەشە 

جیاوازەکاندا پێک دێنن. 
ناڕەزایەتــی  و  مانگرتــن  هەرچەنــد 
کرێکارانــی نــەوت لــە تەمەنــی نزیــک 

ئیســالمیدا  کۆمــاری  نیوســەدەی  بــە 
دیاردەیەکــی بێوێنەیە بــەاڵم با لە بیرمان 
مــاوەی چلودووســاڵی  لــە  کــە  نەچێــت 

مەزنــی  مانگرتنــی  ڕابــردوودا چەندیــن 
وەک دەس لــە کارکێشــانەوەی شــۆفیر 
راننــدە  و  شــار  نێــو  ئوتوبوســەکانی 
کامیۆنــەکان و مامۆســتایانی قوتابخانە  
و زۆری دیکــەش لــە سەرانســەری ئێراندا 

بەڕێوە چووە کە بەپێنج هۆکاری
١. زەبروزەنگ و سەرکوت

وێنانەکردنــی  و  پــالن  نەبوونــی   .٢

داهاتویەکی ڕوون لەالیەن ئۆپۆزیسیونەوە 
بۆ دواڕۆژی ئەم مانگرتنانە

٣. ناڕێکخراوەیی بوون 
٤.نەبوونــی پشــتیوانی سەرانســەری لــەم 
مانگرتنانــە لەالیــەن چیــن و توێژەکانــی 

نەمانی کۆماری ئیسالمی و هێنانەئارای سیستمێکی ئازاد و دێموکراتیک یەکەم هەنگاوی کەمکردنەوە و 
نەهێشتنی کەلێنە گەورەکانی نێوان چین و توێژە جیاوازەکانی نێو کۆمەڵگایە و بە پەیڕەوکردنی سۆسیالیزمی 

دێموکراتیکی پەسەندکراو لە ئەساسنامەی حیزبدا هەرچی زیاتر بەرەو دابینکردنی عەداڵەت و بەرابەری هەنگاو 
دەنێین و ئەرکی ڕاسانیانە کە لە ڕێکخستنی کرێکاراندا بەپێی نەهێشتنی چەوساندنەوەی مرۆڤ بە دەستی مرۆڤ 
و پێکهێنانی کۆمەڵگای سۆسیالیستی دێموکراتیک لە دواڕۆژدا و ڕاکێشانی سەرنجی گشت چین و توێژە جیاوازەکانی 
کۆمەڵگا بۆ پشتیوانی لە کرێکاران خاڵە الوازەکانی مانگرتنەکانی پێشوو نەهێڵن و هەنگاو بۆ ڕزگاری یەکجاری 

لە زاگڕۆس و واڵتی کۆلۆنی کراومان بنێن

زاگرۆس

شەیدا ڕەسووڵ دنخە 

دیکەی کۆمەڵگا
کۆمــاری  پێکهێنانــی  دووبەرەکــی   .٥
ئیســالمی لەنێــو کرێکارانــی مانگرتوودا 

ئــەم  کــە  ئــەوەی  هــۆکاری  بوونەتــە 
مانگرتنانــە بە ئامانجی دڵخوازی خۆیان 

نەگەن. 

دوایــەی  ئــەم  مانگرتنــی  هەرچەنــد 
لەگــەڵ  بەبــەراورد  نــەوت  کرێکارانــی 
مانگرتنەکانــی دیکە پشــتیوانی زیاتری 
توێــژە  لــە چیــن و  خەڵکــی کۆمەڵــگا 

جیاوازەکانی لە پشــتە و  بەخۆشحاڵییەوە 
دەبینیــن کــە ئــەم مانگرتنــە پشــتگیری 
زۆرێــک لە خەڵــک و الیەنە جیاوازەکان 
و تەنانــەت دایکــە جەرگســووتاوەکانیش 
کــە ڕۆڵەکانیــان بــە دەســتی کۆمــاری 

داوە  لەدەســت  ئیســالمی  تیرۆریســتی 
بــەدواوە بــووە، بــەاڵم وەک کەتوارێکــی 
تــاڵ دەبــێ ئامــاژەی پێبکەیــن کــە ئــەم 
مانگرتنــەش لــەو پێنج 
خاڵــە  و  کەمایەســی 
الوازەی کە لە ســەرەوە 
ســەرنەکەوتنی  بــۆ 
باســمان  مانگرتنــەکان 
بــە  النیکــەم  کــرد 
چواریانــەوە  دەس 
دەناڵێنــێ؛  هــەر 
پێویســتە  بۆیــە  هــەر 
هــەوڵ بــۆ نەهێشــتنی 
الوازەکانــی  خاڵــە 
پێشــوو  مانگرتنەکانی 
کۆمــاری  تــا  بدرێــت 
دیســانەوە  ئیســالمی 
بە ئامرازی ســەرکوت 
داخوازییــە  نەتوانــێ 
خەڵکــی  ڕەواکانــی 
کەمداهــات  و  هــەژار 

سەرکوت بکات.
لەبــاری واڵتی داگیرکراوی خۆشــمانەوە 
کــە کرێکارانی مانگرتووی بەشــێک لە 
کرێکارانــی مانگرتوو پێکدێنن پێویســتە 
توێژەکانــەوە  و  چیــن  هەمــوو  لەالیــەن 
پشــتیوانیان لــێ بکرێــت و نەهێڵــن کــە 
کرێکاران بە تەنیا لەم مەیدانەدا بمێننەوە 
و ســەرکوت بکرێــن. نابێــت ئەو مەســەلە 

کاتێــک  تــا  کــە  بێــت  ون  لەبەرچــاو 
کۆماری ئیسالمی و سیاسەتە نگریس و 
فەشەلەکانی لەسەر کار بێت بەدڵنیاییەوە 
توێــژەکان  و  چیــن  باقــی  و  کرێــکاران 
ناتوانن بە مافەکانیان بگەن و هەژاری و 

کەمداهاتــی ئەمڕۆ یان ســبەی بەرۆکی 
زۆرینەی هەرە زۆری خەڵک دەگرێت. 

نیــوەی  لــە  زیاتــر  کــە  دۆخێکــدا  لــە 
خەڵکانــی ئێــران لەژێــر هێڵــی هەژاریــدا 
دەژیــن و گەندەڵــی وەک نەخۆشــینێکی 
جمگەکانــی  تــەواوی  چارەســەرنەکراو 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی گرتووەتەوە 
و ڕۆژ لەگــەڵ رۆژ جیــاوازی چینایەتی 
ئــەو  پێویســتە  دەســتێنێت  پــەرە  زیاتــر 
ڕاســتییەمان لــە بەرچاو بێــت کە نەمانی 
هێنانەئــارای  و  ئیســالمی  کۆمــاری 
سیستمێکی ئازاد و دێموکراتیک یەکەم 
نەهێشــتنی  و  کەمکردنــەوە  هەنــگاوی 
کەلێنــە گەورەکانــی نێوان چیــن و توێژە 
بــە  و  کۆمەڵگایــە  نێــو  جیاوازەکانــی 
پەیڕەوکردنی سۆسیالیزمی دێموکراتیکی 
حیزبــدا  ئەساســنامەی  لــە  پەســەندکراو 
هەرچی زیاتر بەرەو دابینکردنی عەداڵەت 
و بەرابــەری هەنــگاو دەنێیــن و ئەرکــی 
ڕاســانیانە کە لە ڕێکخستنی کرێکاراندا 
چەوســاندنەوەی  نەهێشــتنی  بەپێــی 
مرۆڤ بە دەســتی مــرۆڤ و پێکهێنانی 
کۆمەڵگای سۆسیالیستی دێموکراتیک 
لە دواڕۆژدا و ڕاکێشانی سەرنجی گشت 
چیــن و توێــژە جیاوازەکانی کۆمەڵگا بۆ 
پشــتیوانی لە کرێــکاران خاڵە الوازەکانی 
مانگرتنەکانــی پێشــوو نەهێڵــن و هەنگاو 
بــۆ ڕزگاری یەکجــاری لــە زاگــڕۆس و 

واڵتی کۆلۆنی کراومان بنێن. 
وەک ڕاســتییەکی مێژووییــش نابێــت لە 
بیرمــان بچێــت کــە هەرچەنــد لــە ســاڵی 
نــەوت  کرێکارانــی  مانگرتنــی  ٥٧دا 
دەورێکی مەزنی لە ڕووخانی دەســەاڵتی 
پاڵەویــدا گێــڕا، بــەاڵم ئەوە ڕێکخســتنی 
چەکــداری چریکــە فیداییــەکان بوو کە 
ئاخریــن بزماری لە تابوتی ئەو دەســەاڵتە 
پێویســتیەکی  بۆیــە  هــەر  دا؛  نگریســە 
حاشــاهەڵنگرە کــە ڕاســانی شــاخ وەک 
پشــتیوانێک بــۆ ڕاســان و جمانــی شــار 
دەبێــت ئامــادە بێــت و بــە پشــــــــــــتیوانی 
و هاودەنگــی خــۆی هەرچــی زیاتــر بــۆ 
داخوازییــە ڕەواکانــی کرێکاران و چین و 
توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگا دەرببڕێت و 
بــە ئامادەبوونی زیاتری لە گۆڕەپانەکەدا 
هیــوا و دواڕۆژی ڕوون بــۆ هەمووان وێنا 

بکات.  

دەتوانــێ داهاتــووی منداڵەکەمــان وێــران 
بکات. 

لــەوە  بیرمــان  کات  هیــچ  ئێمــە  ئایــا 
کردووەتــەوە کــە بزانیــن منداڵەکانمان چ 
داخوازییەکانــی  بەنیســبەت  هەســتێکیان 
ئێمــە  مندااڵنــی  ئایــا  هەیــە؟  ئێمــە 
بــە  بــۆ گەیشــتن  وەک کەرەســتەیەک 
ئامانجەکانــی خۆمــان نین؟ ئایا ســبەی 
ئەگەر گەورە بوون و پرســیارمان لێ بکەن 
بــۆ ئــەو کارانەمــان پــێ کردوونــە هیــچ 
واڵمێکمان هەیە یا واڵمەکەمان دەتوانێت 

ڕازییان بکات.
کاتێــک  بکەیــن،  ئامــاژە  باشــە  لێــرەدا 
بــاس لــە منداڵئــازاری دەکرێــت بــەر لــە 
هەموو شــتێک بیرمان بۆ الی کەســانی 
بیانــی دەچێــت بێئــاگا لەوەیکــە ئێمــەی 
دایــک و بــاب یەکەمیــن کەســین کــە 
منداڵئــازاری دەکەین و لــە دونیای بەرەو 
مۆدێڕنی ئەمڕۆدا لە سەرەکیترین جۆری 
منداڵئازاری دانانی وێنەی منداڵەکانمان 
لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانــە کــە بەر لە 
کەســانی دیکە لەالیــەن ئێمەی دایک و 

بابەوە ئەنجام دەدرێت.
 دەمهــەوێ بــاس لــە دوو حاڵــەت بکــەم؛ 
یەکــەم دانانــی وێنــەی منــداڵ لــە تــۆڕە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و دووهەم ئەنجامدانی 
کارێک بە منداڵ کە هیچ پێوەندییەکی 
بــە منــدااڵن و بەتایبــەت مندااڵنــی ژێــر 

تەمەنی یاسایی نییە.
هەڵبژاردنەکانــدا  بەنــاو  ڕۆژانــی  لــە 
شــاهیدی ڕووداوێــک بووین کــە زۆر بە 

ئاســایی دەبینــدرا بــەاڵم ئەگــەر بــەوردی 
چاومــان لێکردبا زۆر ســەرنجڕاکێش بوو. 
ئــەو ڕووداوە وێنــەی مندااڵنــی نزیــک 
بــە تەمەنــی ١٠ ســاڵ بــەرەو خــوارەوە و 
تەنانــەت مندااڵنــی ژێــر یــەک ســاڵ و 
ناسنامەبەدەســت بــوو کە لەگــەڵ دایک 
و بابیــان هاتبوونــە بنکەکانــی دەنگــدان 
و بــە جێــگای دایــک و بابیــان بەرگەی 
هاویشــتبوو؛  ســندووق  لــە  دەنگدانیــان 
ناســنامە  ئــەو منداڵــە  وێنــەی  دواییــش 
بەدەســتانە بە شانازییەکی زۆرەوە لەالیەن 
هەواڵدەرییەکانــەوە لەســەر ماڵپەڕ و تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییەکان دانرابوون.
 لێــرەدا ئەو پرســیارە هەیە کە ئەو دایک 
و بابــە بۆچــی ئەو کارەیان کــردووە؟ بەو 
کارە دەیانهەوێ دڵی بەربژێرەکان ڕابگرن 
یــان بــە نیزام بســەلمێنن کە تەنیــا نییە و 

هەردەم لەگەڵتین.
تــۆڕە  لــە  فراوانــی  بــە  زۆر  ڕێژیــم   
بــۆ  بانگەشــەی  کۆمەاڵیەتییەکانــدا 
بەشداریکردنی مندااڵن لە هەڵبژاردنەکاندا 
دەکــرد بــۆ نموونــە لــە تــۆڕی قورعــان و 
مەعارفی ســیمای ڕێژیم مندااڵنیان هان 
دەدا لــە هەڵبژاردنــدا بەشــداری بکەن ئەو 
کارەی ڕێژیم کارێکی ســەیر و ســەمەرە 
نییــە چــون بــۆ مانــەوەی دەســەاڵتەکەی 
ئامادەیــە هــەر کارێــک بــکات و هــەر 
کەســێکیش لــەو ڕێگایــەدا فیــدا بــکات 
چــون هەروەک دەزانین باوەڕی بە مافی 

مرۆڤ نییە .
لەالیەکــی دیکــەوە کاتێــک هەڵبــژاردن 

لــە واڵتێکــدا لــە ئارادایــە بــە جۆرێــک 
و  کۆمەڵــگا  لــە  ڕەوانــی  کەشــێکی 
بنەماڵەکانــدا زاڵ دەکات بەتایبــەت لــە 
واڵتێکی وەک ئێران هەژاری، بێهیوایی، 
جیــاوازی و لە هەمــووان زیاتر هەڵبژاردن 
دۆزەخــی  باشــترکردنی  بــۆ  هیــوا  وک 
ئێســتادا کێشــەی ڕەوانــی دەخاتــە ســەر 

کۆمەڵگا. 
لــە  کــە  ســەرنجە  جێــگای  زۆر  ئــەوە 
کــە  جــۆرەدا  لــەو  کۆمەڵگایەکــی 
مافەکانــی مرۆڤ بە تایبەت )مندااڵن( 
لەبەرچــاو ناگیرێــت ئــەو مندااڵنــە چــۆن 
هەڵبژاردنەکانــدا  پڕۆســەی  لــە  دەتوانــن 

تەندروستی ڕەوانییان بپارێزن.
ڕێژیمــی ئێــران بە »مەبەســتی فێرکاری 
و  دینــی«  ســاالری  »مــردم  مانــای 
بەشــداری  »کلتــوری  نەهادینە کردنــی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی«  لــە کاتــی 
هەڵبژاردندا بانگەشەیەکی تایبەت بۆ ئەو 
الو و مێرمنــداڵ و مندااڵنــە دەکات کــە 
لــە هەڵبژاردنەکانــدا بەشــداری بکەن؛ بە 
جۆرێک کە ئیزنیان پێ نادات لە ڕووی 
بیــر و پێگەیشــتنی خۆیــان بەوە بگەن کە 
بەشــداری بکــەن یــا نــا، ئەو شــتەی کە 
بــۆ ڕێژیــم گرینگە و لــە پێش چاوی ئەو 
مندااڵنەدا زەقی دەکاتەوە و بە دروشــمی 
)رای اولی( و ئەوەیکە کە بەشداریکردن 
هەســتێکی خۆشــی  هەڵبژاردنــەکان  لــە 
و  کەڵکوەردەگرێــت  هەلــە  لــەو  هەیــە، 
ئامارەکانی ڕێژەی بەشداربووان بەو جۆرە 

دەباتە سەرێ. 

بــە  گەیشــتن  بــۆ  ڕێژیــم  بەکورتــی 
بــە  ڕەحــم  تەنانــەت  ئامانجەکانــی 

مندااڵنیش ناکات.
پێشــووی  دەورەکانــی  لــە  تەنانــەت 
مندااڵنــەی  ئــەو  بــۆ  هەڵبژاردنەکانــدا 
بەرگــە  نەبــوو  یاســایی  تەمەنیــان  کــە 
بــە  تایبــەت  دەنگدانــی  ســندوقێکی  و 
مندااڵنیــان دانابــوو بــۆ ئــەو مندااڵنــەی 
کــە لەگــەڵ دایــک و بابیــان دەهاتنــە 
بنکەکانــی دەنگــدان وهەتــا بــەو شــێوەیە 

دەنگ بدەن.
منــدااڵن  بەشــداریکردنی  بــە  ڕێژیــم 
دەیهەوێ ئەو فکرە لە مێشکی مندااڵندا 
جێگیــر دەکات کــە لە ئێراندا بە شــێوەی 
ئەنجــام  هەڵبــژاردن  تــەواو  دێموکراســی 

دەدرێت.
بردنــی منــدااڵن بــۆ ســەر ســندوقەکانی 
دەنگــدان و پێدانی شناســنامە و بەرگەی 
دەنگــدان و گرتنی وێنــە لە منداڵەکانیان 
زمانــەکان  تــورک  و  فــارس  لەالیــەن 
شــتێکی زۆر سەیروســەمەر نییــە بــەاڵم 
ئەنجامــی ئــەو کارە لەالیەن یەک کورد 

زۆر سەرسووڕهێنەرە کە ئەنجام بدرێت.
کاتێک کە لە دەسەاڵتی ڕێژیمی ئێراندا 
جگە لە پێڕەوی شــیعەی ئەسناعەشــەری 
ئیزنــی ئــەوەی نییــە ببێتــە ســەرکۆمار، 
دەنــگ و مەشــرووعییەت پێــدان لەالیــەن 
نەتــەوە غەیرە شــیعەی خــۆی هەڵەیەکی 
بەوەیکــە  دەگات  چ  تاوانــە،  و  گــەورە 
مندااڵنیشــمان ببەینە سەر سندووقەکانی 

دەنگدان.

ئایا ئەو دایک و بابانە هیچ فکریان لەوە 
کردووەتەوە کە دوای ڕووخانی ئەو ڕێژیمە 
چ داهاتویــەک لــە پێــش منداڵەکانیاندا 
دەبێــت و تاوانــی ئەو مندااڵنــە چییە کە 
ســبەی قامکی تاوانیان بۆ ڕابکێشرێت و 
پێــی بوترێــت تۆ وێنــەت هەیە کە دەنگت 

بە دوژمنی کورد داوە.
ئەگەرچی دایک و باب شوێندانەرییەکی 
باشــیان هەیــە بــۆ بەکۆمەاڵیەتی کردنی 
منــدااڵن و کۆمەڵناســانیش لەســەر ئــەو 
باوەڕەن کە شەخســییەتی سیاســی یەک 
منــداڵ لە ڕێــگای بنەماڵە و قوتابخانەوە 

دروست دەکرێت.
ئــاگادار  بــاب دەبــێ  ئێمــەی دایــک و 
بیــن کــە مافــی منداڵەکانمــان بپارێزیــن 
و بێڕێــزی بــە چوارچێــوەی تاکەکەســی 
منداڵەکانمــان نەکەیــن و بــە ئەنجامدانی 
هێندێــک کار نەبینە هۆکاری ئازاردانی 

ڕۆح و جەستەی منداڵەکانمان.
 ئێمــە دەبــێ بزانیــن کــە دروســتە ئــەو 
مندااڵنەمان بە دونیا هێناوە بەاڵم ئەوە بەو 
مانایــە نییە کە ئێمــە خاوەن و بڕیاردەری 
تەواوی ژیانی منداڵەکانمانین و ئەوانیش 
مافــی خۆیانــە ئەزمــون بکــەن و بــاش و 

خراپی ژیانیان بۆ خۆیان دیاری بکەن.
 ٢٠ هەنوکــە  دەڵێــم  تەنیــا  لەکۆتاییــدا 
دەرگیــری  ئێــران  مندااڵنــی  لەســەدی 
کێشەی ڕەفتاری و ڕەوانین کە بەشێکی 
زۆر لە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ یاسا 
و نەبوونی پەروەردەیەکی باشــی دایک و 

باب و کۆمەڵگا.



١١ ژمارە ٨٠٢ ، ٦ی جووالی ٢٠٢١

»سبەی لێرەن«

ئێوە سبەی لێرەن 
لەگەڵ یەکەم کازیوەی بەیانی 

لەگەڵ یەکەم شکستی ڕیزەکانی لەشکری تاریکی 
ئێوە سبەی 

بەر لەوەی فریشتەکانی کوشتار هەستن لەخەو 
ڕابوونە و 

بە هیوایەکی تینوو بە ئازادی و 
هەنگاوێکی یاخی شەڕی مانەوەی ڕووناکی دەکەن. 

ئێوە سبەی لێرەن 
ئێوە هەر ئێوە کە مەرگ بە بااڵتان نامۆیە 
لە دەروازەی شارەکانی شیوەن تێپەڕ دەبن 

بەر لەوەی ڕێگری شەڕگەکان بە کۆڵی پشتتان بزانن 
بەر لەوەی پاسەوانانی سنوور ژمارەی فیشەکەکانتان ببژێرن 

ئێوە سینگی سنوورتان دڕیوە 
بەر لەوەی بێکەرامەتانی چاوساخ ژمارەتان بۆ ئەربابەکانیان بنێرن

ئێوە دەرگای چوونەژووری نیشتمانتان بڕیوە 

ئێوە سبەی لێرەن 
سبەی بەر لەوەی چاوەکانی ئەم دیوەی هەسارەی ناعەداڵەتی هەستن لەخەو 

لێرەنە و حوکمی ئێوەیە لەسەر پشتی یاسا سوار دەبێ 
ئێوە بەیانی لێرەن 

بەر لەوەی سێدارە لە چەکوچی دادوەرێکی نادادپەروەر لەدایک بێت
ئێوە بەیانی دێن و چاوی ئەو تفەنگانە کوێر دەکەن کە وشەی سنووریان 

لەجێی شوناسی نیشتمان نووسی 
ئێوە بەیانی دێن و هەرچی پەتکە ئەتکی دەکەن

سبەی کە هێشتا دەریاکوژان چاویان بە خەوەوە بەسراوەتەوە
ئێوە مەلەیەک لە جنسی سەربەستی فێری ماسییەکان دەکەن 

سبەی لێرەن، سبەی لێرەن و ئاسۆ شادە بە بوونتان 
سبەی لێرەن و ڕۆژ ئاسوودەیە کە ئێوە بەسەر بااڵیدا ڕێگا دەبڕن !!

شەو لە دەستی ڕەشی شەیتان بهێننە دەر، 
شەو بخەنە دەستی پاکی هەتا بۆ دووبەیانی لەشی ژین لە غوسڵی ئێوەدا 

پیسیی دیلی فڕێ بدات 
سبەی ڕۆژی هەاڵتنی کفن فرۆشانە 

سبەی ڕۆژی ڕاوکردنی کێل پەرەستەکانە 
پەرژینی ئەم کاکێشانە تاریکە بدڕن 

کە خۆرەکانی تیشکی خۆیان فرۆشتووە 
جلی ئەم ئاسمانە بێ شەرمەی ڕەنگی شینی کوشت دابدڕن 

هەتا گەورەبوونی قەهری ئەم ئازارە مەخەون
هەتا پانتایی ئەم نیشتمانە نەپێون مەخەون 

ئێوە سبەی لێرەن 
سبەی بەر لەوەی شەڕ ماڵەکانی ئاشتی بڕووخێنێت  

ئێوە سبەی لێرەن 
بۆ ئەوەی زەوی لەخوێنی ئێوە 

ئەو جەنگاوەرانە درووست بکات کە داهاتوو زەمانی ڕەشی ڕابردووی پێ بێ 
زمان کات 

ئێوە جەنگاوەرانی ئاشتی بەیانی دێن و شەڕپەرەستان لێرە دەردەکەن 
بەیانی دێن 

بەر لەوەی هیچ باڵندەیەک فڕینی بیر بێتەوە، ئاسمان بە فڕین دەتەنن 
بەر لەوەی ڕووبار چاوی بکاتەوە ئێوە بە زەویدا ڕۆدەچن 

بەر لەوەی شاخەکان ئاسۆی یەکتری ببینن ئێوە سۆگەتان بۆ ئەم دیوە داوە 

کە ئازادی  لە حەرامی بەند کراوە   !!
ئێوە دێن 
ئێوە دێن 

مچووڕک بە لەشی« با »دا دێنن !!
ئێوە بەیانی دێن و گەردەلوول کڕنۆش بۆ هەنگاوتان دەبا !!

ئێوە دێن و چی خەرمانی مردوو هەیە دەژێتەوە 
ئێوە سەروەرانی داهاتوو

 خەونی ڕابردوو وەالدەنێن و بناغەی ئەم واڵتە دادەڕێژنەوە
 جۆرێک کە ئەفسانەکان چیرۆکێکی ساوا زیاتر نین 

سبەی دێن و هەور لەگەڵیانە 
برووسکە پشتیوانی هەناسەی ئەوانە 

کە تاسەی هەڵمژینی هەوای نیشتمانیان کردووە !!
 دڵنیام دەگەنێ 

بەر لەوەی خەیانەت بیانگاتێ ئەوان لێرەن 
 واڵتی وەفا سااڵنێکە سێاڵوی فەرامۆشی بەسەردا دێت و لەبیری نەکردوون 

ئەوان دەگەنێ و ئەو چەکانەی خۆیان فرۆشت بە شانی بێگانە لەچاڵی سزادا 
بۆ هەمیشە ئاگری دەمیان دەکوژێتەوە 

 ئەوان سبەی دەگەنێ هەتا قاقا لە برسێتی ببڕن 
سبەی دەگەنێ هەتا توونێتی بە خوێنی خۆیان پاراو بکەن 

ئەوان دەگەنێ و ڕیشەی شوومی بەدبەختی هەڵدەقەنن و 
ناهێڵن ئاوازی هیچ گەروویەک لە نەزۆکیدا کوێر بێتەوە 

ئەوان سبەی لێرەن و خۆڵەمێش دەشتەکان جێدەهێڵێ 
سبەی لێرەن هەتا خەندە، خەفەت ڕاو بنێ 

ئێوە دێن و دیکتاتۆر بۆ هەمیشە لە کوورەی غەزەبی ئێوەدا دەتوێتەوە !!
سبەی لێرەن و گەرەکیانە هەرگیز نەڕۆن، ئەوان دەیانهەوێ هەرگیز نەڕۆن  !!

ئەی گەلی من
 ڕێگا لەم یاسای کەوە بگرن و زیارەتی ئەم هەڵۆیانە بکەن کە فیشەک توانای 

سڕینەوەیانی نییە !

چریکی پیر
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