
دابینكردنی مافە نەتەوایەتییەكانی گەلی كورد لە چوارچێوەی ئێرانێكی دێموكراتیكی فێدراڵدا

www.kurdistanmedia.comژمارە ٧٦٤، شەممە ٣٠ی سەرماوەزی ١٣٩٨ی هەتاوی، ٢١ی دێسامبری ٢٠١٩

حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران باڵوی دەکاتەوە

پـەیڤ

٦٨١٠

كەریم پەرویزی

٤

پێشمەرگە، پێویستی 
و پێداویستی

کوردستان 
ڕێـــز لە پێشـــمەرگە 

دەگرێت

پەیامی دەزگای 
فەرماندەیی هێزی 

پێشمەرگەی 
کوردستان

كاتێك كه  ناوی پێشــمه رگه  ده به ی، یه كه م 
وێنه یــه ك كه  له  مێشــكدا درووســت ده بێ، 
مرۆڤێكی كورد، به  چه كێكی ساده ی یه ك 
كه ســی له سه ر شانه وه  و له  سه ر ڕه وه زێكی 

كوردستانه و ده ڕوانێته  نیشتمان .
ئه م وێنه یه  ســه رتاپای پڕه  له  هێما و ڕه مز 
كــه  لــه  مێــژووی خه باتــی نه ته وه یه كــه وه  
ســه رچاوه  ده گرێ كه  وه كــوو چیا به رده و ام 
كه وتۆته  به ر ڕه هێڵه ی  خه نجه ر و مووشه ك 
كۆلۆنیاڵیزمــی  كینــی  و  بۆمبــی ڕق  و 
تاوانبــار و هــه ر وه كــوو چیــاش به پێوه  بووه  
و هه یه  و له  نێو دڵی دیرۆكدا له ســه ر پێ 
ڕاوه ســتاوه ، به  له شــێكی شه اڵڵی خوێنه وه ، 
به اڵم به  ســه رێكی به رزه وه . پێشمه رگه  ئه و 
مرۆڤه یه  له  كوردستان كه  ده بێ به  ڕه مزی 
هه رمان و مانه وه  و خۆڕاگری و كۆڵنه دان. 
لــه  پێشــمه ره گه وه  ڕاز و نهێنیه كانــی چیــا 
ده ڕژێنــه  نێــو ده روونــی گــه ل و ڕۆڵه كانی 
نــه وه ی نوێ پێی ڕادێــن و بار دێن. به اڵم 
ئــه م وێنه یــه  ڕه نگــه  تووشــی هه ڵه یه كمــان 
بــكات. ڕه نگــه  پێمان وابێ كه  پێشــمه رگه  
ته نیــا ئــه و كاتانه ی كــه  ته نگانه یه ك هه یه  
و هێزێكــی دژی گه لیــی كۆلۆنیالیســتی 
خه ریكــی كوشــتنی خه ڵكــه  یــان خه ریكی 
وێرانكردنــی شــوێنێكی كوردســتانه ، بێــت 
و ده ركــه وێ و ته قه یــان لــێ بــكا و ڕاویان 
بنێ و دووباره  ئه و پێشمه رگه یه  بگه ڕێته وه  
هێالنــه ی پڵینــگ و ژیــان بــه  ئاســایی  

به رده وام ده بێ...
ئه م جۆره  تێڕوانینه  بۆ  پێشــمه رگه  هه ندێك 
له  الیه نه كانی هه قیقه تمان لێ ده شارێته وه . 
ته نیــا  و  ناتــه واوه   وێنه یه كــی  چوونكــه  
گۆشــه یه كی بچووكی فه لســه فه  و بڕوای 
پێشــمه رگه بوون ده رده خا. پێشــمه رگه بوون، 
به ره نــگاری  كــه   تێدایــه   ئــه و ڕه هه نــده ی 
هێــزی دوژمــن ده بێتــه وه  و بــه  شــریخه ی 
چــه ك ، بێده نگیــی تاڵی مێژوو داده دڕێ، 
ئه م مۆرك لێدانه  له  داستانه كانی مێژوو و 
له  حه ماســه كانی خۆڕاگری و گیانبازیی 
دووپــات  جــار  ســه دان  بــه   پێشــمه رگه دا 
گه یشــتۆته   جاریــش  زۆر  و  كراوه تــه وه  
لووتكــه . لــه  هه نــدێ وێنــه ی بێوێنه شــدا 
وه كوو مامۆستا مه ال حه سه نی شیوه سه ڵی 
هه روا له  لووتكه دا ماوه ته وه  و ده مێنێته وه .

بــه اڵم پێشــمه رگه بوون ته نیا نه بســتراوه ته وه  
به و ڕه هه نده وه  كه  جار جارێك ته قه ی چه كی 
بێ، به ڵكوو له  ئێســتا و دوای تێپەڕبوونی 
زیاتــر لــه  حــه وت ده یــه  لــه  له دایكبوونــی 
پێشــمه رگه ، ڕه مــز و هێمــای پێشــمه رگه  
سه ركه شــه كانی  چیــا  پڵێنگێكــی  لــه  
كوردســتانه وه  بۆتــه  ئیراده یه كــی گشــتیی 
نه ته وه یــی بــۆ بونیاتنانه وه ی نیشــتمانێكی 

لە زاری پارێزەرانی 
واڵتەوە

پێشمه رگه  و 
شریخه ی چه ك

ڕێبازی مەرگــــبەزێن

ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی  بۆنــەی  بــە 
پێشــمەرگەی کوردســتان، ڕێوڕەســمێکی 
بەشــکۆ لــە بنکــەی ســەرەکیی حیزبــی 
دێموکــرات و بــە ئامادەبوونــی ئەندامانی 
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێــڕی 
و  حیــزب  پێشــمەرگەکانی  و  کادر  و 

بنەماڵەکانیان بەڕێوەچوو.
ڕێوڕەســمەکە بە خوێندنی ســروودی ئەی 
ڕەقیــب لــە الیــەن پێشــمەرگەکانی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستانەوە دەستی پێکرد.

پێشــمەرگە  نوێنەرایەتــی  بــە  دواتــر 
دێرینەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
و بە شێوەی سەمبۆلیک، ئااڵی پیرۆزی 
کوردســتان و لۆگۆی هێزی پێشمەرگەی 
پێشــمەرگەی  دوو  لەالیــەن  کوردســتان 

دێرینی کوردســتانەوە درایە دەستی نەوەی 
نوێ تاکوو درێژەدەری ڕێگایان بن.

جێگــری  شــەرەفی«،  »حەســەن  دواتــر 
حیزبــی  گشــتیی  لێپرســراوی  یەکەمــی 
دێموکرات و »کاوە بەهرامی«، بەرپرسی 
دەزگای فەرماندەیی »سان«یان لە هێزی 

پێشمەرگەی کوردستان دیت.
هێزەکانی هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
لە چەند دەستەدا، ڕێژەی نیزامییان ئەنجام 
دا. بەشــێکی دیکەی ڕێوڕەسمەکە بریتی 
بوو لە نمایش و مانۆڕی نیزامیی پۆلێک 
لــە پێشــمەرگەکانی هێــزی پێشــمەرگەی 

کوردستان.
هــەر لەو ڕێوڕەســمەدا، پۆلێکــی دیکە لە 
الوانــی گیانفیــدای کوردســتان، تێکــەڵ 

بــە هێــزی پێشــمەرگە بوون و ڕێوڕەســمی 
لــەو  هــەر  دەورەکەیــان  کۆتاییهاتنــی 
رێوڕەســمەدا بەڕێوەچــوو و خەاڵت بەســەر 
سەرکەوتووانی دەورەکە لە بواری سیاسی 

و نەزم و دیسیپلین دابەش کرا.
لــە  ڕێوڕەســمە،  ئــەو  دووهەمــی  بەشــی 
حیزبــی  ســالۆنەکانی  لــە  یەکێــک 
بــە  ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەشــداریی ئەندامانــی ڕێبەریــی حیــزب، 
کادر و پێشــمەرگە و بنەماڵەی شــەهیدان 
حیــزب  پێشــمەرگەکانی  بنەماڵــەی  و 

بەڕێوەچوو.
ســەرەتای ئــەو ڕێوڕەســمە بــە خوێندنــی 
سروودی ئەی ڕەقیب لە الیەن کۆمەڵێک 
لە پێشــمەرگە دێرینەکانی حیزبەوە دەستی 

پێکرد. دواتر، »سدیق دەرویشی«، جێگری 
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای  بەرپرســی 
پێشمەرگەی کوردستان، پەیامی دەزگای 
فەرماندەیی پێشکەشی ئامادەبووان کرد.

لــە بڕگەیەکــی دیکــەدا، بەپێــی نەریتــی 
٢٦ی  ڕێوڕەســمی  لــە  حیــزب  ســااڵنەی 
ســەرماوەزدا، لەوحــی ڕێزلێنــان پێشــکەش 
بەو پێشمەرگانە کرا کە ٢٠ ساڵ بە سەر 
تێکۆشــانیان لــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانی 

حیزبێ دێموکراتدا تێدەپەڕێت.
دواتر سروودێک لە ژێر ناوی »پێشمەرگە 
تۆ سەنگەری« لەالیەن گرووپی سروودی 
نەوەکانی قاســملوو سەر بە ناوەندی نێرگز 
و ســروودێک بــە زاراوەی کەلهــۆڕی بــە 
نــاوی »هیــز گــرن« لەالیــەن هونەرمەنــد 

غوواڵم فاتحییەوە پێشکەش بە ئامادەبووان 
کرا.

لە ناوەڕۆکی ئەم ڕێوڕەســمەدا چەند شێعر 
و پەخشــان خوێندرانەوە و ڕێوڕەســمەکە بە 
شایی و هەڵپەڕکیی خاکیپۆشان کۆتایی 
پێهــات. هــەر لــەم پێوەندییــەدا، ئەندامانی 
حیــزب لــە دەرەوەی واڵت بــە بەرێوەبردنــی 
رێوڕەســمی تایبــەت، ئەندامان و الیەنگران 
ناوخــۆی  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی  و  
و  پەیــام  بالوکردنــەوەی  بــە  ڕۆژهــەاڵت 
جۆراوجــۆری  چاالکیــی  بەڕێوەبردنــی 
ڕۆژە  ئــەم  پیرۆزبایــی  وێــڕای  تەبلیغــی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  لــە  پشــتیوانیان 

کوردستان کرد.
درێژە لە الپەڕەی ٣

"ڕۆژنامەی کوردستان"، وێڕای پیرۆزبایی ٢٦ی 
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان لە 

پیشمەرگەکانی شار و شاخ، پیرۆزبایی شەوی یەڵدا، 
درێژترین شەوی ساڵ و شەوی بااڵکردنی ڕووناکی 
لە هەناوی شەوەزەنگی تەمتوومان و لەدایکبوونی 

پێغەمبەری ئاشتی لە گەلی کورد دەکات
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نەســـرینی کـــوردان، پیرۆزبایـــی لـــە پێشـــمەرگە کرد

ڕۆژی کەمئەندامانـــی حیـــزب بـــەرز ڕاگیـــرا

لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە ســـەردانێکدا بـــۆ 
ئورووپـــا، لەگـــەڵ ئەندامێکـــی کۆمیتـــەی بەرگریـــی واڵتـــی 

بێلژیـــک دیـــداری کرد

کۆنفڕانســـێک لەبـــارەی دۆخـــی نەتەوەکانـــی ئێـــران لە 
یەکیەتیـــی ئورووپـــا بەڕێـــوە چوو

مســـتەفا هیجـــری: ئیدئۆلۆژیـــی ناســـیۆناڵیزمی ئێرانـــی، 
ناســـنامەی ناوەنـــده دژ بـــە نەتەوەکانـــی دیکـــەی ئێـــران

لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات ســـەردانی ســـێنای بێلژیکـــی کـــرد

شـــەوی یەڵدا
 و لەدایکبوونـــی پەیغەمبـــەری ئاشـــتی بـــەرز ڕاگیـــرا

حیزبـــی دێموکـــرات و پارتـــی یەکیەتیـــی دێموکراتـــی کـــورد لـــە 
ســـووریە کـــۆ بوونەوە

خوشــکە نەســرین، هاوســەری وەفــاداری 
قاســملووی  دوکتــور  ڕێبــەر،  شــەهیدی 
نەمــر، بەبۆنەی ٢٦ی ســەرماوەز، ڕۆژی 
پەیامێکــی  پێشــمەرگەی کوردســتانەوە، 

ڤیدیۆیی باڵو کردەوە. 
دەقــی پەیامەکــە بــەم چەشــنەیە: ڕۆژی 
کــورد،  نەتــەوەی  ڕۆڵەکانــی  باشــترین 
پیــرۆز  پێشــمەرگەی کوردســتان  ڕۆژی 

بێت. 
پێشــمەرگە بوون، وەکوو زاڵبوونی مرۆڤ 
لە ڕێگای خزمەت بە نەتەوەکەی بەســەر 
پێشــمەرگە  ڕەســەنایەتیی  مەرگدایــە. 
و گیانفیدایــی  فیــداکاری  و گەورەیــی 
پێشمەرگە، لەوەدایە کە هیچ قازانجێکی 

ناودێرکردنــی  یــادی  یەکەمیــن  لــە 
ڕۆژی  وەکــوو  ســەرماوەز،   ١٦ ڕۆژی 
دێموکــرات،  حیزبــی  کەمئەندامانــی 
بــە  و  حیزبیــدا  ســەرەکیی  بنکــەی  لــە 
کەســایەتیی  کۆمەڵێــک  بەشــداریی 
ناســراو، ســێمینارێک بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
کەمئەندامانی حیزب بەرێوەچوو. ڕۆژی 
شــەممە، ١٦ی ســەرماوەز، بە بەشــداریی 
بەشــێک لــە ئەندامانــی ڕێبەریی حیزب، 
و  پێشــمەرگە  و  کادر  کەمئەندامــان، 
بەبۆنــەی ڕۆژی  میوانــان ســێمینارێک 
کەمئەندامانــی حیزبــەوە بەڕێوەچوو. ئەم 
ســێمینارە لــە ســێ بڕگــەدا بەڕێوەچــوو. 
»لوقمــان  یەکەمــدا،  بڕگــەی  لــە 
مێهفــەر«، ئەندامی هەیئەتــی ئیجرائیی 
ناوەنــدی سیاســیی حیــزب ســەبارەت بــە 
کەمئەندامانــی حیــزب چەنــد وتەیەکــی 
پیشــکەش کــرد. ناوبــراو لــە قســەکانیدا 
ویــرای ئامــاژە بــە کەســانێک کــە لــە 

لــە دوای کۆنفڕانســێک کە لــە ناوەندی 
دۆخــی  بەنیســبەت  ئورووپــا  یەکیەتیــی 
نەتەوەکانــی ئێران بەڕێوە چوو، میدیاکان 
لەگەڵ »مســتەفا هیجری«، لێپرسراوی 
گشــتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 

ئێران وتووێژیان کرد. 
نەتەوەکانــی  دۆخــی  کۆنفڕانســی  لــە 
ئێــران لــە یەکیەتیی ئورووپــادا، یەکێک 
لــەو پرســیارانه کە میدیــاکان بەرەوڕووی 
کۆنفڕانســە  لــەو  بەشــدار  نوێنەرانــی 
هیجــری«،  »مســتەفا  بەتایبەتــی  و 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکــرات 
دەکرایــەوە، ئــەوە بــوو کــە ئایــا حیزبــی 
دێموکــرات »تەجزیــە تەڵەبــە« یــان نــا. 
ئاڵمــان  »دۆیچەولە«ـــی  هەواڵدەریــی 
ئــەو  »هیجــری«  لەگــەڵ  وتووێــژ  لــە 

لێپرســراوی گشتیی حیزبی دێموکرات لە 
چوارچێــوەی ســەردانەکەیدا بــۆ ئورووپا، 
پــاش کۆنفڕانســی »داهاتــووی گرووپــە 
لەگــەڵ  ئێــران«،  لــە  ئێتنیکییــەکان 
»مارک دێ مێســمارکر«، ســێناتۆری 
بێلژیکــی دیداری کرد. »هیجری«، کە 
بە مەبەســتی بەشداری لە کۆنفڕانسێک 
لــە پارلمانــی ئورووپــا، ســەردانی واڵتــی 
بێلژیکــی کــردووە، ڕۆژی هەینی ٢٢ی 
ســەرماوەزی ١٣٩٨، دیدارێکــی لەگــەڵ 
سێناتۆر »مارک دێ مێسماکر« پێک 
هێنا. لە دیدارەکەدا لێپرســراوی گشــتیی 
لەســەر  تێروتەســەلی  باســێکی  حیــزب، 
دواپێشهاتەکانی کوردستان و ئێران خستە 
بــەر بــاس و ئــاوڕی لــە پرســی کــورد لە 

لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
ئێــران لەگــەڵ ســکرتێری  کوردســتانی 
کــورد  دێموکراتــی  یەکیەتیــی  پارتــی 
و  بــووەوە  کــۆ  )الوەحــدە(  ســووریە  لــە 
جەختــی کــردەوە کە حیزبــی دێموکرات 
کوردســتانی  خەڵکــی  لــە  پشــتیوانی 
ڕۆژئــاوا دەکات. ڕۆژی هەینــی ٢٢ی 
هیجــری«،  »مســتەفا  ســەرماوەز، 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لە واڵتــی بێلژیک، 
شــێخ  »مەحیەدیــن  مامۆســتا  لەگــەڵ 
ئاڵــی«، ســکرتێری پارتــی یەکیەتیــی 
دێموکراتــی کورد لە ســووریە )الوەحدە( 
کــۆ بــووەوە. لــەو دیــدارەدا، لێپرســراوی 

مەیدانــی خەباتدا بەســێک لــە ئەندامانی 
جەســتەی خۆیــان لــە دەســت داوە وتــی: 
بەندکراوانــی سیاســی یان ئەو کەســانەی 
کــە بەدیل گیراون، ئەو کەســانەی کە لە 
نێو ماڵەکەی خۆیاندا لە ئاکامی هیرشی 
فڕۆکــە و تۆپبارانــدا ئەندامــی خۆیــان لە 
دەســت داوە، کەســانێک کــە لــە کاتــی 
بەرێوەبردنی ئەرکی حیزبیدا، کەوتووونەتە 
ســەر میــن و ئەندامیــان لــە دەســت داوە 
هەموویــان وەکــوو کەمئەنــدام بەئەژمــار 
بگیردرێــت.  لــێ  ڕێزیــان  دەبــێ  و  دێــن 
دواتــر، »شــێرکۆ شــیخ نــووری« جێگری 
کۆمەڵــەی پێشــمەرگە کەمئەندامەکانی 
پێشــکەش  وتەیەکــی  چەنــد  ســەنگەر، 
خەباتــی  لــە  ڕێزگرتــن  وێــرای  و  کــرد 
حیزبــی دێموکــرات و قوربانیدانــی حیزب، 
وتــی: کەســانێک کــە بۆ بەرگــری و لە 
پێنــاودا خاکــدا ئەندامێکیــان لــە دەســت 
نیــن و جێــگای ڕێــز  دەدەن، کەمئەنــدام 

کۆتاییــدا،  بڕگــەی  لــە  حورمەتــن.  و 
»عەلی ئەشــرەف مەجیدی« فەرماندەی 
دەستخۆشــی  ویــڕای  حیــزب،  دێرینــی 
لــە حیــزب بــۆ ناودێرکردنــی ئــەم ڕۆژە 
و هەروەهــا بــاس کــردن لــە هەوڵەکانــی 
حیــزب بــۆ ناردنــی برینداربووانــی ڕەوتی 
خەبــات بــۆ دەرەوەی واڵت و وەرگرتنــی 
چارەســەر باســی لــەوە کــرد کــە دەبــێ 
ئــاوڕی زیاتــر لــە کەمئەندامــان بدرێتەوە 
٩٧دا  ســەرماوەزی  ١٣ی  ڕۆژی  لــە   .
، ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکرات، 
لــە  ڕاگەیەندراوێــک  دەرکردنــی  بــە 
ســەرماوەزی  ١٦ی  ڕۆژی  ســاڵڕۆژی 
٦٦دا، ڕۆژی تێرۆرکرانــی کاک »مەال 
ڕۆژی  وەک  شیوەســەڵی«ی  حەســەن 
و  کــرد  دیــاری  حیــزب  کەمئەندامانــی 
ئەمساڵ ئەمە یەکەمین کۆڕی ڕێزگرتن 
لــە کەمئەندامانی ڕەوتی خەبات بوو کە 
لە بنکەی سەرەکیی حیزبدا بەڕێوەچوو.

»مستەفا هیجری«، لێپرسراوی گشتیی 
چوارچێــوەی  لــە  دێموکــرات،  حیزبــی 
ســەردانێک و بە مەبەســتی بەشداری لە 
کۆنفڕانســێک لــە پارلمانــی ئورووپــادا، 
ڕۆژی چوارشــەممە، ٢٠ی ســەرماوەزی 
١٣٩٨ی هەتــاوی، لــە پارلمانی فیدراڵی 
بێلژیــک چاوی بــە »تیــم واندێنپووت« 
لــە پارتــی لیبراڵــی بێلژیــک و ئەندامی 
کۆمیتــەی بەرگریــی ئــەو واڵتە کەوت. 
لــەم دیدارەدا لێپرســراوی حیزب باســێکی 

بەشــداریی  بــە  تایبــەت  کۆنفڕانســێکی 
نوێنەرانــی نەتەوەکانی ئێــران، چاالکانی 
مافــی مــرۆڤ و نوێنەرانــی یەکیەتیــی 
ئورووپا لەبارەی دۆخی نەتەوەکانی ئێران، 
لە ناوندی یەکیەتیی ئورووپا لە بروکسێل 
بەڕێــوە چوو. ڕۆژی پێنجشــەممە، ٢١ی 
بــە  تایبــەت  ســەرماوەز، کۆنفڕانســێکی 
بەشــداریی نوێنەرانــی نەتەوەکانــی ئێران، 
چاالکانــی مافــی مــرۆڤ و نوێنەرانــی 
دۆخــی  لەبــارەی  ئورووپــا  یەکیەتیــی 
نەتەوەکانــی ئێران، لــە ناوندی یەکیەتیی 
ئورووپــا لــە بروکســێل، پێتەختــی واڵتــی 
لــە ســەرەتای  بەڕێــوە چــوو.  بێلژیــک، 
ئەم کۆنفڕانســە، ›‹تەیموور ئەلیاســی‹‹، 
مرۆڤــی  مافــی  کۆمەڵــەی  نوێنــەری 
کوردستانی ئێران- ژێنێڤ لە ڕێکخراوی 
›‹فرێدریــک  و  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە 
ڕیس‹‹ بەرپرســی فراکســیۆنی ›‹ڕینیوو 
لەبــارەی  وتەیەکیــان  چەنــد  ئورووپــا‹‹، 
دوخــی نەتەوەکانــی ئێران و پێشــێلکردنی 
مافی مرۆڤ لە ئێراندا پێشکەش کرد.

پاشــان ›‹شــیرین عیبــادی‹‹، چاالکــی 
مافی مرۆڤ و براوەی خەاڵتی ئاشتیی 
نوبێل لەم کۆنفڕانســە و لەنێو قســەکانیدا 
لەبــارەی بێدەنگیــی ئورووپــا ســەبارەت بە 
ناڕەزایەتیــی  ئێــران  ســەرکوتی خەڵکــی 

دواپێشــهاتەکانی  لەســەر  تێروتەســەلی 
کوردســتان و ئێــران خســتە بــەر بــاس و 
ئــاوڕی لــە پرســی کــورد لــە ئێســتای 
ئێرانــدا دایــەوە. لــەم چوارچێوەیــەدا زیاتر 
تیشک خرایە سەر خۆپیشاندانەکانی ئەم 
دواییانــەی ئێــران و کوردســتان و ئامــاژە 
بە ژمارە و لێکەوتەکانی ســەرهەڵدانەکان 
و هەروەهــا ئــەو تاوانانــەی کــە ڕێژیمــی 
ئیســالمی دژ بە خەڵــک ئەنجامی داوە، 
کــرا.   »تیــم واندنپــووت«، کۆمەڵێک 

پرســیار و تێبینیــی خســتەڕوو کــە وەک 
خۆیان و وەک پارتەکەیان لە چوارچێوەی 
پارلمانی فیدراڵدا دەتوانن ئەنجامی بدەن.
لــە ئەنجامــی کۆبوونەوەکــەدا هــەر دوو 
الیــەن پێداگرییان لەســەر بەردەوامیی ئەم 
پێوەندییانە کردەوە و لە هەمان کاتدا باس 
لەســەر ئەوە کرا کە لە بواری پراکتیکدا 
ئــەوان چــۆن دەتوانن یارمەتیدەری پرســی 
لــە  کــورد  پرســی  و  بەگشــتی  کــورد 

کوردستانی ڕۆژهەاڵت بن.

ئــەم  دیکــەی  بەشــیکی  لــە  دەربــڕی. 
هیجــری‹‹،  ›‹مســتەفا  کۆنفڕانســەدا، 
لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە پەیوەنــدی لەگەڵ 

دۆخی کوردستانی ئێران قسەی کرد.
 لێپرســراوی گشــتیی حیزبی دێموکراتی 
کــرد:  لــەوە  باســی  ئێــران  کوردســتانی 
پێشــینەی  بەهــۆی  »کوردســتان 
ئازادیخوازی و ئاســتی بەرزی وشــیاریی 
نەتەوەیــی، هەر لە دەســتپێکی ســازبوونی 
کۆمــاری  گەیشــتنی  دەســەاڵت  بــە  و 
ئیســالمییەوە، بووەتــە مەیدانــی بەرگری 
کە لە یادەوەریی مێژووە پرشــنگدارەکەی 

بە سەنگەری ئازادی دەناسرێتەوە«.
»ئەگەرچــی  ڕایگەیانــد:  ›‹هیجــری‹‹ 
نەتــەوە  هەمــوو  لــە  نەتەوەیــی  ســتەمی 
لــە  بــەاڵم  دەکرێــت،  بندەســتەکان 
کوردســتان ئەم ســتەمە چەندقات زیاترە. 
نەتەوەییــەدا،  ســتەمی  چوارچێــوەی  لــە 
ناوچەی نەتەوە غەیرە فارسەکان، سیمای 
جوغرافیــای ســەرکوت و داگیرکــراوی 
بە خۆوە گرتووە«. مەبەســت لە ســتەمی 
نەتەوەیــی کــۆی ئــەو بارودۆخەیە کە بە 
پێــوەرە ئابــووری، سیاســی، کۆمەاڵیەتی 
لەگــەڵ  بــەراورد  بــە  و  ئەمنییــەکان  و 
ناوەنــد، ناوچــەی نەتەوە غەیرەفارســەکان 

ستەمیان لێ دەکرێت و دەچەوسێندرێنەوە. 
دەوری  و  ناوەندگەرایــی  تایبەتمەندیــی 
یەکالکەرەوەی ئیدیۆلۆژی ناسیۆناڵیزمی 
ئێرانی، وای کردووە کە ناسنامەی ناوەند 
دژ بــە ناســنامەی ئەوانــی تــر بێــت. لەم 
ســۆنگەوە هــەر بڕیــار یــان پرۆســەیەک 
و  بــوون  بــەرەوڕووی  ناوەنــدەوە  لــە  کــە 
دیکــە  نەتەوەکانــی  و  کــورد  مانــەوەی 
بووەتەوە، ڕاســتەوخۆ ناسنامە و ئاسایشی 
ئەوانــی کردووەتــە نیشــانە. لــە درێــژەی 
ئەم کۆنفڕانســەدا، بەرپرســی ڕێکخراوی 
فەرانســەویی »بەرەنــگاری دژی ســزای 
ئێعدام« و نوێنەرانی نەتەوەکانی دیکەی 
مافــی  پێشــێلکردنی  لەبــارەی  ئێــران 
ئــەم  کــرد.  قســەیان  ئێــران  نەتەوەکانــی 
کۆنفڕانســە بــە هاوکاریــی فراکســیۆنی 
»ڕینیوو ئورووپا« و »کۆمەڵەی مافی 
مرۆڤــی کوردســتانی ئێــران- ژێنێــڤ« 
بەڕێــوە چــوو. ئەو کۆنفڕانســە لــە میدیا 
بیانی«ـــیەکاندا  »کــوردی، فارســی و 
دەنگــی دایــەوە. لــەو کۆنفڕانســەدا هــەر 
کام لــە میدیاکانــی بەشــدار بــە شــێوەی 
چڕوپڕ ڕووماڵی ئەو کۆنفڕانســەیان کرد 
و باســیان لــە گرینگیــی ئەو کۆنفڕانســە 
دەکــرد کــە لەبــارەی دۆخــی نەتەوەکانی 

ئێران بەڕێوە چووە.

ئایــا  کــە  گــۆڕێ  هێناوەتــە  پرســیارەی 
ئێــران  نەوەتەکانــی  دەڵێــن  کــە  ئێــوە 
لــەدوای دابینکردنی مافی چارەنووســی 
خۆیانــن بــە هەر شــێوەیەک کــە بکرێت، 

»تەجزیەتەڵەب«ـی نییە. 
ئــەو  لــە واڵمــی  »مســتەفا هیجــری« 
پرســیارەدا باســی لەوە کرد: ›ئەو قســەیە 
تۆمەتێکــە کــە لــە ئێمــەی دەدەن. ئــەوە 
بــۆ ئەوەیــە هەتــا »ملییــەت هەراســی« 
لەنێــو ئێرانــدا دروســت بکەن. نــاوی ئێمە 
کوردســتانی  دێموکراتــی  »حیزبــی 
ئێران«ـە. میدیاکانی »ڕووداو، ئێن.ئاڕ.
تی، بی.بی.ســی، ئیــران ئینتێرنەشــناڵ، 
چەندیــن  و   »٢٤ فڕانــس  دۆیچەولــە، 
میدیــای کــوردی، فارســی و بیانــی لەو 
کۆنفڕانســەدا بەشــدار بوون. هەر کام لەو 

میدیایانــە بــە شــێوەی جیــاواز وتووێژیــان 
لەگەڵ »مســتەفا هیجری« لێپرســراوی 

گشتیی حیزبی دێموکرات کرد. 
بەفەرمــی  کــە  دێموکــرات  حیزبــی 
بانگهێشــتی ئــەو کۆنفڕانســە کرابــوو و 
لەبــارەی دۆخــی نەتەوەی کورد لە ئێراندا 
قســەی کــرد، ناوەڕۆکــی باســەکە ئــەوە 
بــوو کــە ڕێژیمــی ئێــران بە سیاســەتێک 
کــە دژی نەتەوەکانــی ئێــران گرتوویەتــە 
بــەر، تەنیا هەوڵی ســڕینەوەی نەتەوکانی 
وتووێــژ  لــە  »هیجــری«  دەدات.  ئێــران 
لەگــەڵ میدیاکانــدا جەختی کــردەوە کە 
نەتەوکانــی ئێــران لەســەر بەدەســتهێنانی 
هــەر  بــە  خۆیــان  چارەنووســی  مافــی 

شێوەیەک کە بۆیان بکرێت، پێداگرن.

ئێســتای ئێرانــدا دایەوە. لــەم چوارچێوەدا 
زیاتر تیشک خرایە سەر خۆپیشاندانەکانی 
ئەم دواییانە و ئەو تاوانانەی کە ڕێژیمی 
ئیســالمی دژ بــە خەڵکــی کوردســتان و 
ئێــران ئەنجامــی داوە و هەروەها ئاماژە بە 
ژمــارە و لێکەوتەکانی ســەرهەڵدانەکانی 

ئەم دواییانەی ئێران و کوردستان کرا.
ئــەوەی کــە بــۆ ســێناتۆر »مێســماکر« 
خســتنە  بــوو  ڕاوەســتەکردن  جێــگای 
چــۆن  کــە  بــوو  بابەتــە  ئــەو  ڕۆژەڤــی 
واڵتانــی ئورووپایــی دەتوانــن هــاوکار و 
ڕێگــر بــن لــە ســەرەڕۆییەکانی ڕێژیمــی 
ئێــران، بــەو مانایە کە واڵتانی ئورووپایی 
دەتوانــن  جیــاوازەکان  ئەندامــە  وەک 
بکــەن.  زیــاد  ڕێژیــم  بــۆ  بەربەســتەکان 

»مســتەفا هیجــری« لەو ڕەهەنــدەوە کە 
بــە  چــۆن ڕێژیمــی ئیســالمی بەرانبــەر 
ویســتەکانی خەڵک و سەرەڕۆییەکان لە 
ناوچەکــەدا ناچار بە پاشەکشــێ بکرێت، 
بیــر و بۆچوونــی خۆی خســتە بــەر باس. 
لــە ئەنجامــی کۆبوونەوەکەدا لێپرســراوی 
بــە  گشــتیی حیــزب داوای کــرد ســێنا 
هاوکاریــی پارلمانــی فێدراڵــی بێلژیــک 
بەرانبــەر بــە ڕێژیمــی ئیســالمی جیددی 
بــن تاکــوو ئــەم ڕێژیمــە پاشەکشــێی پێ 
بکرێــت و بــۆ ئــەم مەبەســتەش کۆمەڵــە 
پێشــنیارێکی پێشــکەش کردن. لە هەمان 
کاتدا داوای کرد کە پشــتیوانی خەڵک 
و هێــزە دێموکراســیخوازەکان لــە ئێــران و 

کوردستان بن.

ڕێوڕەســمێکی تایبــەت بــۆ بەرزڕاگرتنی 
لەدایکبوونــی  و  یەڵــدا  شــەوی 
کــورد،  گەلــی  بلیمەتــی  ڕێبــەری 
دوکتورعەبدولرەحمانــی قاســملوو، بەڕێوە 
چــوو. ڕۆژی هەینــی، ٢٩ی ســەرماوەز، 
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی کوردستانی 
ئێــران، ڕێوڕەســمێکی بــۆ یادکردنــەوەی 
زانانــی  ڕێبــەری  لەدایکبوونــی  شــەوی 
گەلی کــورد، دوکتور قاســملووی نەمر، 
بەڕێــوە بــرد. ڕێوڕەســمەکە بــە ســروودی 
نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنــی 
بێدەنگی بۆ گیانی پاکی شەهیدانی کورد 
و کوردستان دەستی پێکرد. دواتر پەیامی 
یەکیەتیــی الوان بەبۆنەی شــەوی یەڵداوە 
سەیدئەحمەدیـ«ـــیەوە  »ســامان  لەالیــەن 
خوێندرایــەوە. لە بڕگەی دواییدا، مۆمی 
دوکتــوری  لەدایکبوونــی  ســاڵەی   ٨٩
و  حەیــدەری«  لەالیــەن »بێریڤــان  زانــا، 
»چــاالک ئیســماعیلی«، یادگارەکانی 
و  حەیــدەری«  »شــەهاب  شــەهیدان 
»جەماڵ ئیسماعلیلیـ«ـــیەوە هەڵگیرسا. 
دواتر، کاک »میرۆ عەلیار«، ئەندامی 
ناوەنــدی سیاســیی حیــزب، ســەبارەت بــە 
چەنــد  قاســملوو  دوکتــور  کەســایەتیی 
ناوبــراو  کــرد.   پێشــکەش  وتەیەکــی 
لــە قســەکانیدا وێــڕای پیرۆزبایــی ئــەو 
دوکتــور  کــە  کــرد  لــەوە  باســی  یــادە، 

تەنیــا  کــە  ئــەوەی  ســەرەڕای  قاســملوو 
٥٩ ســاڵ تەمەنــی درێژەی کێشــا، بەاڵم 
ژیانێکــی پڕبەرهەمــی بــوو کــە دەکرێت 
بنووســرێت.   لەســەر  کتێبــی  چەندیــن 
»عەلیــار« هەروەهــا بــە ئامــاژەدان بــە 
تایبەتمنەدیگەلێکــی وەک خاکەڕابوون، 
سەربەســت بــوون، مۆدێڕن بــوون، بیرمەند 
بــوون و چەندیــن تایبەتمەندیــی دیکــەی 
دوکتــور قاســملوو، باســی لــەوە کــرد کە 
دەبێ بۆ ناسینی ئەم ڕێبەرە نەمرە، لەسەر 
هەر کام لەو تایبەتمەندییانەی سێمیناری 
جیــاواز بگیردرێــت. ناوبراو هەروەها وتی: 

»دوکتور قاسملوو مرۆڤ بوو، بە هەموو 
تایبەتمەندییەکانــی مرۆڤەکانی دیکەوە، 
نێوئاخنــی  گــەورە«.  مرۆڤێکــی  بــەاڵم 
و  شــێعر  چەندیــن  بــە  ڕێوڕەســمەکەدا 
گۆرانــی، چەنــد تابلۆیەکــی هەڵپەركــێ 
و بەڕێوەبردنی کیبڕكێ ڕازێندرابوویەوە.

لــە بڕگەیەکــی دیکەدا لەوحــی ڕێزلێنان 
لــە  کــە  کــرا  کەســانە  بــەو  پێشــکەش 
بەڕێوەبردنی کارەکانی یەکیەتیی الواندا 
یارمەتیدەر و هاوکار بوون. ڕێوڕەســمەکە 
بەشــداربووان  هەڵپەركێــی  و  شــایی  بــە 

کۆتایی پێهات.

گشتیی حیزبی دێموکرات لەسەر ڕەوشی 
و  ڕۆژهــەاڵت  کوردســتانی  ئەمــڕۆی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
باسی کرد. »هیجری« لەسەر گرینگیی 
پێوەنــدی و بیروڕاگۆڕینەوە لە نێوان پارت 
و الیەنە سیاســییەکانی هەر چوار بەشــی 
کوردســتان جەختــی کــردەوە. لێپرســراوی 
وێــڕای  دێموکــرات،  حیزبــی  گشــتیی 
دووپاتکردنــەوەی پشــتیوانی و هاوکاریی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ 
هاونیشــتمانییانی کــورد لە کوردســتانی 
ڕۆژئــاوا، هیــوای خواســت  یەکڕیــزی و 
تەبایــی پارت و الیەنەکانی کوردســتانی 
ڕۆژئــاوا ببێتــە هەوێنــی گەیاندنی کورد 

لەو بەشەی  کوردستان بە هەموو ماف و 
ئازادییەکانیان. »هیجــری« گرینگترین 
هەنگاوی بە کردەیی  کردنی ئەو ئاواتەی 
لــە یەکڕیزی و تەبایی هێز و الیەنەکانی  
کوردستانی ڕۆژئاوا و هەموو بەشەکانی 
دیکــەی کوردســتان پێناســە کــرد. لــەو 
مەحیەدیــن«،  »مامۆســتا  دیــدارەدا، 
ڕەوشــی  لەســەر  تێروتەســەلی  باســێکی 
کوردســتانی ڕۆژئــاوا خســتە بــەر باس و 
هەنگاوە نێونەتەوەیی و کوردســتانییەکان 
بە مەبەســتی دروستکردنی هاودەنگی لە 
نێــوان پــارت و الیەنەکانــی کوردســتانی 

ڕۆژئاوای بە ئەرێنی وەسف کرد.

تاکەیــی و تایبەتــی تێــدا نییــە. بــوون و 
نەبوونــی حیزبــە کوردییــەکان لــە بوون و 
پێویســت  ئایــا  پێشــمەرگەدایە.  نەبوونــی 
دەکات بڵێین کە ئاشتی باشتر لە شەڕە؟ 
ســەرەڕای ئاشــتیخوازبوونی کورد، ســتەم 
ڕێژیمــە  توندوتیژیــی  و  ســەرەڕۆیی  و 
هیــچ  کوردســتان  داگیرکەرەکانــی 
ڕێگایەکــی نەهێشــتووەتەوە جگــە لەوەی 
کــە پێشــمەرگەی کوردســتان بەرەنگاری 
ڕوانگــەی  لــە  ببێتــەوە.  داگیرکــەران 
مانــای  بــە  داگیــرکاری  یاســاییەوە، 
»دەســتداگرتن بەســەر مافــە لــە ڕێگەی 

شەڕەوە«. 
ڕێژیمــە  کــە  لەوەیــە  جگــە  مەگــەر 

فاشیستەکان، بە شێوەیەکی شەڕەنگێزانە، 
بە ناحەق و ناڕەوا دەســتیان بەســەر مافی 

نەتەوەی کورددا گرتووە؟
نەهێشــتنی  فاشیســت،  چەککردنــی 
زاڵبوونی شــەڕەنگێزانە بەسەر کوردستاندا 
و گەیشــتن بــە ئاشــتیی ئابڕوومەندانــە، 
تەنیا لە سێبەری خەباتی سەرکەوتووانەی 
ئارمانشــاری  دێتــەدی.  پێشــمەرگەدا 
خەباتــی ئاشــتیخوازانە بــە دڕندەیی وەلی 

فەقیهی فاشیست، سەراوە.

بژی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
نەسرین قاسملوو
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نــوێ.  بــه و مانایه  كه  ئیدی پێشــمه رگه  و
ته نیــا و بــه  ته نیا  مرۆڤێكی هه قیقی نیه  
كــه  ڕه نــج هه ڵده گــرێ و ئــه رك وه ئه ســتۆ 
و  بڕاویــه   پێشــمه رگه   ئێســته   ده گــرێ، 
هــه ر  نێــو ده روونــی خه ڵكــه وه .  ڕژاوه تــه  
چــه ك  لــه   ته نیــا  پێشــمه رگه بوون  بۆیــه  
هه ڵگــری شــاخدا قه تیــس نه ماوه تــه وه  و 
هه موو شــه پۆالنی جه ماوه ری كوردســتان 
و  ره مــز  پێشــمه رگه بوون  ده گرێتــه وه . 
هێمــای پێكه وه بوونــی نه ته وه ییــه  كــه  لــه  
ئیــراده ی شۆڕشــگێڕیی خه ڵكــدا شــكڵ 
بــۆ  نــوێ  ڕوانینــی  ده گــرێ.  جســم  و 
پێشــمه رگه بوون، بریتیــه  لــه و ئیراده یه  كه  
لــه  هــه ر ئان و ســاتێكدا بــه  هێماوه رگرتن 
كــرا،  بــاس  له ســه ره تاوه   كــه   وێنــه   لــه و 
بــه ڕووی دوژمنــدا هه ڵده چــێ و ئه ركــی 
خه بــات ته نیــا بــۆ چــه ن كه ســێك تایبه ت 
جــێ ناهێڵێ به ڵكــوو هه موو تاكێك وره  و 
بڕوای بوون به  پێشمه رگه ی تێدا ئاماده یه  
و هه مــوو كۆاڵنێكــی كوردســتان ده توانێ 
ببێ به  ســه نگه رێكی پێشمه رگه . كۆچی 
ڕۆڵــه  ئــازا و به هه ڵوێســته كانی نیشــتمان 
لــه  نێــو كۆمه ڵــگا به ره و چیا، له  شــكڵی 
و خه باتكارانــه دا  ئیراده یه كــی گشــتگیر 
پێچه وانــه  ده بێتــه وه  و داده گه ڕێتــه وه  بــۆ 
نێــو دڵــی شــار بــۆ به گــژدا چوونــه وه ی 

داگیركاری و سوپای تاوان.

مامۆســـتا »حەســـەن شیوەســـەڵی« سپاســـنامەیەکی ڕوو لە 
حیزبـــی دێموکـــرات بـــاو کردەوە

شـــاندێکی کەنەکـــە 
ســـەردانی حیزبـــی دێموکراتـــی کرد

دەورەی ٢٤٠ی ســـەرەتایی پێشـــمەرگە کۆتایـــی پێهـــات

بە بۆنەی ٢٦ی ســـەرماوەز، ڕۆژی پێشـــمەرگەی کوردســـتان، 
ســـێمنیارێک بەڕێـــوە چوو

١٤ــــیەمین فێســـتیڤاڵی پێشـــمەرگەی کوردســـتان کۆتایـــی پێهـــات

تەرمـــی شـــەهیدی ڕێـــی نـــان بـــە بەشـــداریی هـــەزاران کـــەس بـــە خاکی پیرۆزی کوردســـتان ئەســـپێردرا

شـــاندێکی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە پرســـەی »شـــێرزاد خانی 
کەلهـــوڕ«دا بەشـــداریی کرد

ئەندامــی ڕێبەریــی حیزب و تێکۆشــەری 
ناسراوی کوردســتان، مامۆستا »حەسەن 
یەکەمیــن  بەنیســبەت  شیوەســەڵی« 
ســەرماوەز،  ١٦ی  ڕۆژی  ســاڵیادی 
حیــزب،  کەمئەندامانــی  ڕۆژی  وەک 
حیزبــی  لــە  ڕوو  سپاســنامەیەکی 
بــاڵو  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
کردەوە. مامۆســتا »حەسەن شیوەسەڵی« 
تێکۆشــەری ناســراو و دێرینی کوردستان 
و ئەندامی ئیفتخاریی ناوەندی سیاســیی 
حیزبی دێموکرات، لە پەیامێکی دەنگیدا 

لە دیداری شــاندی کەنەکــە لە دەزگای 
پێوەندییەکانی حیزبی دێموکرات، پرســی 
کــورد و ئاڵوگۆڕەکانــی ناوچــە تاوتــوێ 
کرا. پاشــنیوەڕۆی ڕۆژی ســێ شــەممە 
هەتــاوی  ١٣٩٨ی  ســەرماوەزی  ١٩ی 
بەرانبــەر بــە ١٠ی دیســامبری ٢٠١٩ی 
زایینــی شــاندێکی کۆنگــرەی نەتەوەیی 
ســەرۆکایەتیی  بــە   )KNK( کــورد 
هاوســەرۆکی  قەرەمووســی،  ئەحمــەد 
جێگــری  حەفیــد،  شــەهال  و  کەنەکــە 
ســەردانی  کەنەکــە،  هاوســەرۆکی 
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی 
ئێرانییــان  کوردســتانی  دێموکراتــی 
کــرد و لــە الیــەن هەیئەتێکــی حیزبــەوە 
نەزیــف  محەممــەد  سەرپەرەســتیی  بــە 
قــادری، جێگــری دووهەمــی لێپرســراوی 
گشــتی و بەرپرســی دەزگای پێوەندییــە 
گشــتییەکانی حیزبــەوە پێشــوازییان لــێ 
کرا. لە ســەرەتای ئەو دیدارەدا بەرپرســی 
بــە  گشــتییەکان  پێوەندییــە  دەزگای 
گەرمــی بەخێرهاتنــی شــاندی میوانــی 
کرد. شــاندی میوانیش وێڕای دەربڕینی 
خۆشــحاڵیی خۆیــان لەو دیــدارە، مێژوو و 
ڕابردووی حیزبی دێموکرات و بەتایبەتی 

پۆلێکــی دیکــە لــە کیــژان و کوڕانــی 
تێپەڕکردنــی  دوای  شۆڕشــگێر، 
لــە  پێشــمەرگە  ســەرتایی  دەورەی 
چیاکانــی کوردســتان، بەرگــی پیــرۆزی 

پێشمەرگایەتییان پۆشی.
٢٥ی  ڕێکەوتــی  دووشــەممە  ڕۆژی 
ســەرەتایی  ٢٤٠ی  دەورەی  ســەرماوەز، 
پێشمەرگە بەڕێوە چوو و لە ڕێوڕەسمێکی 

تەرمــی ڕەقهەاڵتــووی کۆڵبــەری ونبوو، 
»فەرهــاد خوســرەوی« دۆزرایــەوە و بــە 
بەشــداریی هــەزاران کــەس لــە خەڵکــی 
مەریــوان و گونــد و شــارەکانی دەوروبەر، 
لە تەنیشــت گۆڕی برا شــەهیدەکەی، بە 

خاک ئەسپێردرا.
دوای چند ڕۆژ لە ونبوونی کۆڵبەرێکی 

پێشــنیوەڕی ڕۆژی چوارشــەممە، ٢٠ی 
بــە  تایبــەت  ســێمینارێکی  ســەرماوەز، 
ڕۆژی پیشــمەرگەی کوردســتان لــە دوو 
پەنێلــی جیــاوازدا بەڕێوەچــوو. ســەرەتای 
ســێمینارەکە بــە ڕاگرتنــی بێدەنگــی بــۆ 
گیانــی پاکی شــەهیدان دەســتی پێکرد. 
لــە پەنێلی یەکەمــدا، »کاوە بەهرامی«، 
ئەندامی دەســتەی کارگێڕی و بەرپرسی 
دەزگای فەرماندەیــی هێزی پێشــمەرگە، 
لە ژێــر ناونیشــانی، »ئاوڕدانەوەیەک لە 
٤٠ ســاڵ تێکۆشــانی هێزی پێشمەرگە« 
باســی لــە قارەمانەتیــی پیشــمەرگە کرد 
کە بە کەمترین ئیمکاکانی بەر دەستەوە 
چەندیــن جار دوژمنی تووشــی شکســتی 
گــەورە کــردووە. بەهرامی لە قســەکانیدا 
وێــڕای ئامــاژە بــە قۆناغــە جیاوازەکانی 
خەبــات، قۆناغــی نوێــی خەباتــی حیزبی 

١٤ـیەمین فێستیڤاڵی هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان بــە دروشــمی » پێشــمەرگە 
بەڕێوەچــوو.  کوردبوونــە«  شــکۆی 
و  فێرکــردن  فێســتیڤاڵەکە  مەبەســتی 
ڕاهێنانی پێشــمەرگە بە چەکی هزری و 
نیزامــی بــوو و لە ســێ بەشــی سیاســی، 
کــە  بــرا  بەڕێــوە  وەرزشــیدا  و  نیزامــی 

کێبڕکێ ناوەندی چاالکییەکان بوو.
ســەرماوەزی  ٢٥ی  دووشــەممە،  ڕۆژی 
لەنێوئاخنــی  هەتــاوی،  ١٣٩٨ی 

ڕوو لــە حیزبــی دێموکــرات، ئەندامانــی 
ئۆرگانەکانــی  ســەرجەم  ڕێبەرایەتــی، 
حیزبی دێموکرات، کادر و پێشمەرگەکانی 
کوردســتان  کەمئەندامانــی  کوردســتان، 
و ئەنــدام و الیەنگرانــی حیــزب، سپاســی 
خۆی بەبۆنەی یەکەمین ساڵیادی ١٦ی 
ســەرماوەز وەک ڕۆژی کەمئەندامانــی 
سیاســییەوە  ناوەنــدی  الیــەن  لــە  حیــزب 
دەربــڕی. ناوبــراو لــەم پەیامــەدا بــاڵوی 
کردووەتــەوە، بــە بۆنەی ١٦ی ســەرماوەز 
و پێداگرتنەوەی ڕێبەرایەتیی ســەربەرزی 

ڕێبەرانی شــەهیدی حیزبیان بە بەشــێک 
لە سەروەرییەکانی نەتەوەی کورد زانی.

قەرەمووســی،  ئەحمــەد  ڕێــزدار  پاشــان 
کورتەیەکــی  کەنەکــە  هاوســەرۆکی 
چاالکییەکانــی  و  خەبــات  لەســەر 
کۆنگــرەی نەتەوەیــی کــورد پێشــکەش 
کرد و ڕایگەیاند مەبەستیان لەو سەردانە 
و  ئاڵوگــۆڕەکان  هاوبەشــی  شــڕۆڤەی 
دیتنەوەی ڕێگاچارەی کێشــەکانی ســەر 
ڕێــگای کــورد لــە هــەر چــوار پارچەی 
نەزیــف  محەممــەد  دواتــر  کوردســتانە. 
قــادری، وێــڕای ئامــاژە بــە بەشــداریی 
شــاندێکی حیزب لە کۆنگرەی پێشــووی 
کەنەکــەدا هــاوکاری و هاوهەڵوێســتیی 
مەبەســتی  بــە  الیەنەکانــی  هەمــوو 
بەرەوپێشــبردنی خەباتــی کــورد لــە هــەر 
چوار پارچەی کوردســتان بە گرینگ و 
پێویســت لە قەڵــەم دا. بەڕێزیــان هەروەها 
باسێکی لەسەر شڕۆڤەی ئاڵوگۆڕەکانی 
ناوچــە و جیهان و شــوێندانەرییان لەســەر 
هەروەهــا  و  بەگشــتی  کــورد  پرســی 
شــیکردنەوەی سیاسەت و هەڵوێستەکانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە 
نیســبەت پرســی نەتەوەیــی و ئاڵوگــۆڕە 

تایبەتــدا پۆلێــک لــە الوانی شۆڕشــگێڕ 
بــە  پەیوەســت  کوردســتان  دەروەســتی  و 
بــوون و  پێشــمەرگەوە  ڕیزەکانــی هێــزی 
چەکــی بەرگــری لە خاک و شــەرەفیان 
لــە شــان کــرد. ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە 
بــە ســروودی نەتەوەیــی »ئــەی ڕەقیب« 
بــۆ  بێدەنگــی  خولەکێــک  ڕاگرتنــی  و 
لــە گیانــی پاکــی شــەهیدان  ڕێزگرتــن 

بــە واڵمێک بۆ ئەو کەســانە ناو برد کە 
باســیان لــە نەمانــی حیزبــی دێموکــرات 
دەکــرد و وتــی: »هێــزی پیشــمەرگەی 
کوردســتان هێزێــک نییە کــە بە چۆکدا 
بێــت«. لــە پەنێلــی دووهەمــدا، »غالــب 
دەزگای  سیاســیی  کادر  حەبیبــی«، 
فەرماندەیــی هیــزی پێشــمەرگە لــە ژێــر 
ناوی« پێشمەرگە هیوای نەتەوەیەک«، 
باســی لــەوە کرد کە ڕاســان لــە قۆناغی 
کاتــی  ئێســتا  و  بــووە  تێپــەڕ  پێناســەوە 
ئەوەیە کە کارکەردی پێشــمەرگە پێناسە 
بکرێــت. حەبیبــی لــە بەشــێکی دیکەی 
قســەکانیدا، باســی لە کارکەردی ڕاسان 
کــرد و هاتنەگــۆڕی چاالکیگەلێک لە 
بواری مافی ژنان، ژینگەپارێزی، مافی 
منــدااڵن، زمانــی کــوردی، کاروبــاری 
سیاسی و گرێدانی خەباتی شار و شاخی 

حیزبــی دێموکــرات لەســەر بــە فەرمــی 
ڕۆژی  وەک  ڕۆژە  ئــەم  ناســاندنی 
کەمئەندامانــی  یاســاییی  و  شــەرعی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
ســپاس و ڕێــزی بــێ پایانــم بــۆ هەمــوو 
الیــەک هەیــە و ئاواتەخوازی ســاغی و 

ساڵمەتی و پارێزراوبوونتانم.
ســاڵو و حورمەتــی دووبــارە بــۆ هەمــوو 

الیەکتان
ماڵباتی حەسەن شیوەسەڵی

١٧ی سەرماوەزی ١٣٩٨ی هەتاوی

بەو هۆیەوە زانی.
ناوبراو لە قســەکانیدا وتی: »کارکردی 
ســەرەکیی پێشــمەرگە ئەوەیــە کــە دەبێ 
بــکات  مــەودا و بەســتێنێک درووســت 
کــە هەمــوو حیــزب و بیرێــک بتوانــێ 
چاالکــی بکات بــەاڵم نە بەو مانایە کە 

لە بیروبۆچوونی سیاسی داینماڵێت.«
بڕگەی کۆتایی ســێمینارەکە بە پرسیار 
و تێبینییەکانــی بەشــداربووان و واڵمــی 

کۆڕگێڕەکان کۆتایی پێهات.

شــاندێکی حیزبــی دێموکرات لــە هەولێر، 
لە پرســەی »شــێرزاد خانــی کەلهوڕ«دا 
خۆیــان  هاوخەمیــی  و  کــرد  بەشــداریی 
کەســایەتییە  ئــەو  بنەماڵــەی  لەگــەڵ 
دەربڕی. ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتی ١٦ی 
سەرماوەز، لە مزگەوتی »نانەکەلیـ«ـــی 
هەولێر، ڕێوڕەســمی پرســە و سەرەخۆشیی 
»شێرزاد خانی کەلهوڕ«، گەورە ئێڵخانی 
ئێاڵتی کەلهوڕ، بە بەشداریی کەسایەتییە 
ناسراوەکانی بنەماڵەکەی و ئێڵی کەلهوڕ 
بەڕێوە چوو.  لەو ڕێوڕەسمەدا بەرپرسانی 

ئەندام و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات، بە 
ئەنجامدانی چاالکیی تەبلیغی، ڕێزیان لە 
ڕۆژی کەمئەندامانــی حیزبی دێموکرات 
پێشــمەرگەوە  ڕۆژی  بەپیریــی  و  گــرت 
پێنجشــەممە،  ڕۆژی  ئێــوارەی  چــوون. 
١٥ی ســەرماوەز، وەفادارانــی دێموکــرات 
لــە گونــدی »ئیبرایــم ئــاوا«، ســەر بــە 
شــاری بۆکان، بە باڵوکردنــەوەی تراکت 
و پووســتێر و ســی.دیی تایبــەت بە ١٦ و 
٢٦ی ســەرماوەز، ڕۆژی کەمئەندامانــی 
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئێرانیــان بــەرز ڕاگــرت و بەپیریی ڕۆژی 
چاالکییــەدا  لــەو  چــوون.  پێشــمەرگەوە 
قارەمانانــی دێموکرات، بە باڵوکردنەوەی 
ســروود لــە مزگەوتــی گوندەکــە ترســیان 

درێژەی پەیڤ

حیزبی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان 
تێیــدا بەشــدار بــوون.  لــەم ڕێوڕەســمەدا 
سەرپەرەســتیی  بــە  حیــزب  شــاندێکی 
»محەممــەد نەزیــف قادری«، بەرپرســی 
دەزگای پێوەندییــە گشــتییەکانی حیزبی 
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بەشــداریی 
کرد.  شاندی حیزبی دێموکرات پەیامی 
هاودەردیی لێپرسراوی گشتی و ڕێبەریی 
حیزبــی پێشــکەش بــە بنەماڵــەی بەڕێــز 
شــێرزاد خانی کەلهوڕ کرد و هاوخەمیی 

هاوڕێیانی حیزبیی لەگەڵیان دەربڕین.

بەشــداریی شــاندی حیــزب لەم پرســەیەدا 
سپاســگوزاریی  و  پێشــوازی  لەگــەڵ 
بوویــەوە.  ڕووبــەڕوو  ناوبــراو  بنەماڵــەی 
ئێڵــی کەلهــوڕ یەکێــک لــە ئێڵە ناســراو 
نەتــەوەی کــوردە  بــە هەڵوێســتەکانی  و 
کــە بــە درێژایــی مێــژوو لــە بەرامبــەر 
داپڵۆســێنەرەکانی  و  دیکتاتــۆر  ڕێژیمــە 
گرتــووە  بوێرانەیــان  هەڵوێســتی  ئێــران 
نەتەوەیــی  شوناســی  لــە  داکۆکییــان  و 
خۆیــان کــردووە و شــانازییان بــە کــورد و 

کوردستانەوە کردووە.

خســتە دڵــی جــاش و خۆفرۆشــانی ئــەو 
باڵوکردنــەوەی  بــە  هەروەهــا  گونــدەوە. 
سی.دی و پووستیر لەگەڵ گوڵی سوور 
لــە نێوماڵەکانــی ئــەو گونــدەدا بــوون بە 
مایــەی خۆشــحاڵیی خەڵــک. هەروەهــا 
شــەوی ١٥ لــە ســەر ١٦ی ســەرماوەز، 
جامانە لەمالنی دێموکرات لە پیرانشــار، 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و پووســتێری 
ڕۆژی  ســەرماوەز،  ١٦ی  بــە  تایبــەت 
دێموکراتــی  حیزبــی  کەمئەندامانــی 
کوردســتانی ئێران، ئەمەگناسیی خۆیان 
بەرانبەر بــە کەمئەندامانــی بزووتنەوەی 

ڕزگاریخوازایی گەلی کورد دەربڕی.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی لــێ کرابوون 
بریتین لە: »پەســوێ خیابانی موعەلیم، 

قوتابخانــەی تەوحیــد، هۆڵــی وەرزشــی، 
جاددەکانــی کانــی مــەال و کانــی بداغ، 
جاددەی خورینج و کێلەسیپان«. هەر لەو 
پێنجشــەممە، ١٥  شــەوی  پەیوەندییــەدا، 
لە ســەر ١٦ی ســەرماوەز، چاونەترســانی 
دێموکــرات لــە شــاری شــنۆ، ڕێزیــان لــە 
ڕۆژی کەمئەندامانی حیزبی دێموکرات 
و  تراکــت  باڵوکردنــەوەی  بــە  و  گــرت 
پووســتێری تایبەت بــەو ڕۆژە، وەفاداریی 
خۆیــان بە ڕێبــازی گیانفیدایانی ئازادی 
ســەلماند. ئــەو شــوێنانەی چاالکییان لێ 
کرابــوون بریتی بوون لە: »گەڕەکەکانی 
شــاکرئاوا،  ئــاوا،  ڕەحیــم  ئــاوا،  ســەلیم 
مــام  گەڕەکــی  و  گاوداران  گەڕەکــی 

تەمر«.

پێوەندیدارەکان بەو پرســەوە پێشکەش کرد 
بــۆ کۆنگــرەی  و هیــوای ســەرکەوتنی 

داهاتووی کەنەکە خواست. 
پاشــان ڕێزدار ئەحمەد قەرەمووسی وێڕای 
ئاماژە بە دەرفەت و هەڕەشــەکانی بەردەم 
دۆزی ڕەوای کورد کە هەنووکە لە هەر 
چــوار پارچەی کوردســتان لــە ڕۆژەڤدان، 
ڕایگەیانــد پێویســتە بــە یەکدەنگــی و لە 
ژێر چەترێکی ســتراتیژیکی نیشــتمانیی 
کــە  ببینــەوە  بەرەوڕوویــان  گشــتگیردا 
کۆنگرەی داهاتووی کەنەکە لە ڕاستیدا 
لە ســۆنگەی هەستکردن بەو پێویستییانە 
و وەاڵمدانەوەی ئەو ئاڵوگۆڕانەوە هەنگاو 
هەڵدەگرێــت. بەڕێز قەرەمووســی هەروەها 
ڕایگەیاند: ئێمە بە مەبەستی هەڵدانەوەی 
الپەڕەیەکــی نــوێ لــە کار و چاالکــی 
لــە  خۆشــە  پێمــان  پێوەندییەکانمــان،  و 
تێڕوانینــی حیــزب و الیەنەکانــی دیکە و 
پێشــنیارەکانیان بۆ کۆنگــرەی داهاتووی 
خۆمــان ئــاگادار بیــن و بۆچوونەکانــی 
حیزبــی دێموکــرات لــەو پێوەندییــەدا بــە 
پڕبایــەخ  و  گرینــگ  ڕێنوێنییەکــی 

دەزانین.

پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ڕێوڕەســمی 
١٤ـــەیەمین  کۆتاییهاتنــی  کوردســتان، 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فێســتڤاڵی 
کوردستانیش ڕاگەیەندرا و خەاڵت بەسەر 
سەرکەوتووانی فیستیڤاڵەکە دابەش کرا.
پاییــزی  ســەرەتای  لــە  فســتیڤاڵە  ئــەم 
ئەمساڵدا دەستی بە کارەکانی خۆی کرد 
و پاش پەسندکردنی گەاڵڵەی پێشنیاری 
هەیئەتــی بەڕێوەبــەری لەالیــەن دەزگای 
بابەتەکانــی  و  بڕگــە  فەرمانندەییــەوە، 

فســتیڤاڵ بە هەموو هێز و ئۆرگانەکانی 
ســەر بە دەزگای فەرماندەیی پیشــمەرگە 

ڕاگەیەندرا. 
ئەم فێســتیڤاڵە لە ســێ بەشــی سیاســی، 
کــە  چــوو  بەڕێــوە  ورزشــیدا  و  نیزامــی 
سیاســی  بەشــی  دەرســییەکانی  مــاددە 
پێــڕەوی  و  بەرنامــە  لــە:  بــوون  بریتــی 
نێوخۆی حیزب، مێژووی حیزب، ناسینی 
حیزبەکانی کوردســتانی ئێران، فێدراڵیزم، 
دێمۆکراسی، بەرابەری ژنان، وتارنووسی، 

تەمــەن ١٤ ســاڵەی خەڵکی گوندی نێی 
مەریوان بە ناوی »فەرهاد خوســرەوی«، 
تەرمەکــەی بــە ڕەقهەاڵتوویــی لەالیــەن 
ملــەی  لــە  کوردســتانەوە  خەڵکــی 

»تەتە«ی هەورامان دۆزرایەوە.
»فەرهــاد« و »ئــازاد« بــرای، شــەوی 
دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٥ی ســەرماوەز، 

ملــەی  لــە  و  کۆڵبەریــدا  کاتــی  لــە 
»تەتــە«ی هەورامــان، بەهۆی ســەرما و 
سۆڵەوە لەیەک دابڕان کە ڕۆژی دوایی 
تەرمی »ئازاد« دۆزرایەوە. پاش ٤ ڕۆژ 
گەڕانــی بەردەوامــی هــەزاران کــەس لــە 
خەڵکــی مەریــوان و گونــد و شــارەکانی 
دەوروبــەر بــە دوای »فەرهــاد«، ڕۆژی 

ســەرماوەز،  ٢٩ی  ڕێکەوتــی  هەینــی 
ناوبراویــش  ڕەقهەاڵتــووی  تەرمــی 
لــە هەمــان ڕۆژدا، تەرمــی  دۆزرایــەوە. 
»فەرهاد«ی شــەهیدی ڕێــی نانیش، بە 
بەشــداریی هــەزاران کــەس، لە شــارەدێی 
»نێ«، لە تەنیشت گۆڕی »ئازاد«، بە 
خاک ئەســپێردرا. لە ڕێوڕەسمی بەخاک 

ئەســپاردنی ئــەم کۆڵبــەرە مێرمنداڵــەدا، 
خەڵکــی تــووڕەی مەریــوان و کوردســتان 
ڕێژیمــی  دژی  دروشــمیان  چەندیــن 
ئیســالمی و ســپای تێرۆریســتی پاسداران 
هــۆکاری  بــە  داگیرکەریــان  و  وتــەوە 
ســەرەکیی گیانلەدەســتدانی کۆڵبەران لە 

سنوورەکانی کوردستان زانی.

شێعر و پەخشان، تێستی هووش. 
بەشــی نیزامی لە تیرهاوێــژی و کردنەوە 
وهەڵخســتنی چەکەکانی کاڵشنیکۆف، 
دەمانچە، بیکەیسی، قەناسە، ئەمنییەت، 
 ، فەرماندەیــی  ئینفیــرادی،  ڕەزمــی 
پێکهاتبــوو.  چەکناســی  و  مودیرییــەت 
هەروەهــا بەشــی وەرزشــی پێکهاتبــوو لــە 
شــاخەوانی، فووتساڵ، والیباڵ، هەاڵتنی 

خێرا، شەترەنج، دامە و پینگ پۆنگ.
یاریــی  بــە  فێســتیڤاڵە  ئــەم  کێبڕکێــی 

خەزەڵــوەردا  ١٤ی  لــە  و  »فووتســاڵ« 
دەســتێ پێکــرد و بــە وانــەی »بەرابەریی 
ژنــان« لــە ٢٠ی ســەرماوەزدا کۆتایــی 

پێهات. 
کۆتایــی  ڕێوڕەســمی  بڕگــەی  دواییــن 
هاتنــی فێســتیڤاڵی هێــزی پێشــمەرگەی 
خەاڵتکردنــی  بــە  کوردســتان، 
سیاســی،  تاقیکارییــە  ســەرکەوتووانی 
نیزامی و وەرزشییەکان کۆتایی پێهات.

ڕاپۆرتــی  دواتــر  پێکــرد.  دەســتی 
ئامووزشــیی دەورە لەالیــەن یەکێــک لــە 
و  خوێندرایــەوە  فێرگــه،  مامۆســتاکانی 
کار و چاالکییەکانی ئامووزشــیی دەورە 
بۆ بەشــداران خوێندرایەوە. پاشان نەفراتی 
یەکــەم هەتــا ســێهەم لــە بــواری نــەزم و 
دیســیپلین و وانــەکان کە پلەیان بەدەســت 

هێنابوو، خەاڵت کران.

بەبۆنـــەی ڕۆژی کەمئەندامانـــی حیـــزب، چاالکیـــی 
تەبلیغـــی لـــە کوردســـتان بەڕێـــوە چوو



  ژمارە ٧٦٤ ، ٣٠ی سەرماوەزی ٤١٣٩٨

کوردستان 
ڕێـــز لـــە پێشـــمەرگە دەگرێت

بەبۆنــەی هاتنــی ٢٦ی ســەرماوەز، 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
بەپیــری ڕۆژی پێشــمەرگەوە چــوون 
و بەشــێوەیەکی بەریــن و کەموێنــە 

چاالکی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

لــه گوندەکانــی »شــاوانێ، گردکاشــان 
شــنۆ،  شــاری  بــە  ســەر  ســینگان«،  و 
نهێنیــی حیزبــی دێموکــرات  ئەندامانــی 

چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
لــه قوتابخانــەی گونــدی »شــاوانێ« و 
»گەرکاشــان« ئااڵی ڕێژیمیان هێناوەتە 
هــەڵ  کوردســتانیان  ئــااڵی  و  خــوارەوە 

کردووە.
گونــدی  وروودیــی  لــە  هەروەهــا 
دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  »ســینگان«، 
ئااڵیەکــی گــەورەی کوردســتانیان هــەڵ 
کرد و لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان پەیمانیان 

نوێ کردەوە.
لە پیرانشار چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو 
و ئەو شوێنانەی چاالکیی تەبلیغییان تێدا 
کــراوە، بریتین لە گوندەکانی »هەبڵەس، 

ڕکاوێ و کەندەقواڵن«.
پێشــمەرگەکانی شــار لــە گەڕەکەکانــی 
 ،٢ داســەیران  قەدیــم،  »داســەیرانی 
جــاددەی کەمەربەنــدی،  کەمەربەنــدی، 
مووسکـ«ـــی  تەپــەی  و  شــنە  پارکــی 
مەریــوان، یادی ٢٦ی ســەرماوەزیان بەرز 

ڕاگرت.
وەک:  دروشــمەکانی  چاالکییــەدا  لــەو 
›‹پێشمەرگە پێناسەی خەباتی نەتەوەیی، 
و  شــار  خەباتــی  هێمــای  پێشــمەرگە 
شــاخ، بــژی حیزبــی دێموکرات« لەســەر 

دیوارەکان نووسران.
لە سنەی خوێناوی، قارەمانانی دێموکرات 
»ئیــدارەی  وەک:  شــوێنەکانی  لــە 
ڕێگاوبانی ســنە، دادگوستەریی گشتیی 
مەزهەبــە  زانکــۆی  شــارە،  لــەو  ڕێژیــم 
بێهزیســتی،  ئیــدارەی  ئیســالمییەکان، 
هیــزە  ئیجتماعیــی  تەئمیــن  ســازمانی 
چەکدارەکانی ڕێژیم، ســپای تێرۆریستی 
بەیتولموقــەدەس و مەیدانە ئەســلییەکانی 

شار«، چاالکیی تەبلیغییان ئەنجام دا.
لــە بانــە بــۆ پشــتیوانی لە پێشــمەرگە لە 
بلوای بانە سەردەشت رووبەرووی زانکۆی 
پەیامــی نــووری بانــە ئــاالی کوردســتان 

هەڵکرا.
لە ئەمساڵدا و لە ساڵیادی ٧٤مین ڕۆژی 
پێشــمەرگەی کوردســتان، هەتا ئیســتاش 
خەڵــک و پێشــمەرگە لێــک دانەبــڕاون و 
ســەرماوەزەوە  به بۆنــەی  ٢٦ی  خەڵــک 

چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە دەبەن.
ئەندامانــی  »ســینگان«،  گونــدی  لــە 
نهێنیــی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی 
ئێران، بەبۆنەی ٢٦ی سەرماوەزەوە تەقەی 

خۆشییان کرد.
شــەوی ڕابردوو لە گوندکانی »سینگان، 
کانێ سوورک، گەڕەکی ئەمیرئاباد«ی 

شنۆ، چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
لەسەر قەاڵی سینگان و لەنێو گوندیشدا، 
ئااڵیەکی گەورەی کوردستان هەڵ کرا. 
هاوکات تراکت و پۆســتێر بە شــێوەیەکی 

بەرین باڵو کرایەوە.
لــەو چاالکییانــەدا دەســکەوتی کۆماری 
کوردســتان لەالیــەن قوتابییانی پێشــەواوە 

هەڵ کرا.
و  ئیدارییــەکان  شــوێنە  قوتابخانــە،  لــە 
گەڕەکــی »ئەمیرئاباد«یشــدا چاالکیی 

تەبلیغی کراوە.
لــە  دێموکــرات  ڕێبوارانــی  بــۆکان،  لــە 
گوندەکانــی »برایــم ئابــاد، گۆێگجەلی، 
دیژبانیــی بەنــداوی نــەورۆز، مشــیرئاباد، 
جاده ی برایم ئباد بۆ گۆیگجەلی، جادەی 
شــەهیدان شــەهاب و هــەژار و چۆمــی 
مەجیدخــان«، چاالکیــی تەبلیغی بەڕێوە 

چوو.
گونــدی  لــە  دێموکــرات  ڕۆڵەکانــی 
»شــیان« ســەر بــە ســنەی قارەمــان لــه 

دەوروبــەری  قوتابخانــه،  »دەوروبــەری 
مزگــەوت، دەوروبەری مخابرات و جادەی 
شیان«، چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
لــە مەهابادی ســەربەرزەوە، تێکۆشــەرانی 
»حیزبــی  لۆگــۆی  دێموکــرات 

دێموکراتـ«ـیان لە شاردا باڵو کردەوە.
»مەیدانــی  وەک:  شــوێنەکانی  لــە 
مەجــدی،  ئوســتاد  پارکــی  چوارچــرا، 
پارکــی  وەفایــی،  مامۆســتا  شــەقامی 
ســەید قوتب، فەلەکەی شوانە، چوارڕای 
شــەقامی  ســەفا،  باخــی  مەولــەوی، 
شــارەداری،  زمینەکانــی  بیمارســتان، 
مەحوەتــە، جــادەی هەمــزاوا، کانــی مــام 
ســێڕای  ئــازادی،  چــوارڕای  قەنبــەران، 
وەفایی، پشــتی ســیلوو، شــەقامی جامی 
مەیدانــی  و  مەحوەتــە  دیــواری  جــەم، 
ئیســتقالل، قوتابخانەی شۆعەرای بەهار، 
ســێڕای شــیالن، پارکی بلواری پەرستار، 
کاودان،  تەپــەی  تــەپ،  پشــت  پارکــی 
تابلۆکانــی ســەر جــادەکان، دەبیرســتانی 
کوڕانــە و کچانــه«، چاالکیی تەبلیغی 

کراوە.
لــە بــۆکان، تێکۆشــەرانی دێموکــرات لە 
حیزبــی  لــە  داوایــان  ســەرماوەزدا  ٢٦ی 
دێموکــرات کــردووە کــە پــردی تــازاوای 
بۆکان ـ میراوا کە چاالکیی تێدا کراوە، 

وەک پردی »ڕاسان« بناسرێت.
لــە  بــۆکان  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی   
ئــەو  پیرۆزبایــی  وێــڕای  پەیامێکــدا 
ڕۆژە لــە خەڵكــی کوردســتان  ڕوو لــە 
پێشــمەرگەکانی شــاخ ڕایانگەیانــد، ئێمە 
پێشمەرگەکانی شار و خەڵکی کوردستان 
پێشــمەرگەی  پشــتیوانی  و  یاریــدەدەر 

شاخین.
ناوچــەی  گوندەكانــى  و  بــۆكان  له نێــو 
چەندميــن  بــۆ  بــۆکان،  گەوڕکایەتیــی 
جــار بهبۆنــەى ٢٦ى ســه رماوەزەوە له اليەن 
پێشــمەرگەكانى شــارەوە چاالكیى تەبليغى 

كرا.
گونده كانــى:  و  بــۆكان  ميــراواى  لــە 
»ساردەکوێســتان، کوێرکانی، زیراندۆڵ، 
زاوکێــو،  خــوارو  و  ســەروو  گلۆاڵنــی 
پیربادیــن، کێوەڕەش، ڕێــگای کێوەڕەش، 
پارکی ساحیلی، مەنتەقەی باخی قازی، 
شــەقامی نەجاڕی، قوتابخانەکانی شــار، 
میــراو،  پاســگای  پشــت  کۆاڵنەکانــی 
ئەســڵیی  شــەقامی  میــراوا،  بێهداشــتی 
بــۆکان ـ مەهابــاد و کۆاڵنەکانــی پشــت 
قوتابخانــەی شــەوانەڕۆژی«، چاالکیی 

تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
لە بانە، تێکۆشەرانی دێموکرات پەیمانیان 

لەگەڵ پێشمەرگە نوێ کردەوە.
لەگــەڵ  پەیمانیــان  خۆراســان  کوردانــی 

ڕێبازی شەهیدان نوێ کردەوە.
لــە پیرانشــار لــه ناوچەی الجــان، ڕۆژی 
پێشــمەرگە پیرۆز کرا. لە »گردکشــانە، 
ئەندێزێ، سەروکانێ و جادەی سەرەکیی 
پیرانشــارـ نەغــەدە« چاالکیــی تەبلیغــی 

بەڕێوە چوو.
لە شیراز و شنۆ بە شێوازی جۆراجۆر ڕێز 

لە پێشمەرگە گیرا.
لــە گونــدی »نییەر« بە بۆنــەی ڕۆژی 
پێشــمەرگە چاالکیــی تەبلیغیــی بەڕێــوە 

چوو.
له   شاری سه قز ئه ندامانی  نهێنیی  حیزبی  
دێموكراتــی  كوردســتانی  ئێــران له  شــاری  
ســه قز، وێڕای  پیرۆزبایی  ٢٦ی سه رماوه ز 
لــه  حیزبــی  دێموكراتی  كوردســتانی  ئێران 

چاالكی  به رینی  ته بلیغییان بەڕێوە برد.
تەنیشــت  لــه   شــه ریعه تی ،  »شــه قامی  
شــه قامی   رێژیــم،  ئیتالعاتــی   ئیــداره ی  
پشــت شــاره بانی ، شه قامی  شــێر و خورشی 
د و كۆاڵنه كانــی ، پاركــی  شــار، شــه قامی  
ســاحلی ، گه ڕه كــی  حه مااڵوای  خــواره وه ، 
حه مــااڵوای  ســه ره وه ، گه ڕه كــی  عه بــاس 
ئــاوا، ناوبــازاڕ، بــازاڕی  پشــا قازاخانــه   و 

پاساژی  بورجی  سپی ».
پایــەگای  ڕووبــەڕووی  پیرانشــاری  لــە 
بەســیج  لــە گونــدی چیانــە پیرانشــار و 
»وێنســلیان«  گونــدی  لــە  نەغــەدە  لــە 

چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
لــە بــۆکان لــە ناوچەکانــی »ئەحمــەدی 
کــۆر و پیرمحەممــەدی بۆکان، تازەقەاڵ، 
کوچک وەتەمیش، ئاڵیکەند، ئەسپۆغە، 
ئەمیرابــاد،  قەبــران،  گــردی  هەباســاوا، 
تــاراوا و حەمامیــان، بەشــێوەیەکی بەرین 

چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە بردووە.
ميانــدواو  جــادەی  گوندەكانــى  هــاوکات 

چاالكى بەرينیى ته بليغى كراوه.
هاوکات لە »بلوارى مياندواو، وەش تەپه، 
ناچيــت، داشــبند، ئەشــكەوتان، شــارەكى 
قورميــش،  قولــەر،  بــۆكان،   ســەنعەتیى 
كانــى ســەيران، كولتەپــه، جــادەی بــۆکان 
ســالمی،  ئاشــی  دەوری  میانــدواو،  ـ 
پەیامــی  زانکــۆی  و  بێهزیســتی  دەوری 
نــور، ئاواییەکانــی ناچیــت ، ئــوچ تەپە، 
داشــبەند، کولتەپە، کانیشــقاقان، ورودی 
و ناو شــارەکیر ســەنعەتی وپیشەسازان«. 

چاالکیی تەبلیغیی کراوە.
لە شاری ورمێ لە پارکی »توخمەمورغ« 
و لــە ناوچــەی دۆڵی ورمێ لە کێوی » 
ئــاغ داخ« ئاگــر کراوەتــەوە لــە گونــدی 
ورمــێ  ســۆمای  ناوچــەی  »گونبــەد« 

چاالکیی تەبلیغیی کراوە.
لــە شــاری ســنەی ئااڵیی کوردســتان لە 

کێوی ئاویەری سنە هەڵکراوە.
موعەلیــم،  شــارەکی  لــە  کامیــاران  لــە 
شــارەکی ئاناهیتــا، ڕێــگای کامیاران و 
شــارەکی کرناچی« چاالکیی تەبلیغیی 

کراوە.
ڕۆژی  بۆنــەی  بــه  تەنگیســەری  لــە 
پێشمەرگە شیرینی و نوقل باڵو کراوەتەوە.
لــە مەهاباد لە قەبرســتانی »شــەبەک« 
لــە خورخــورەی شــاروێران کــە گڵکــۆی 
شــەهیدانی دێموکراتــی تیدایە چاالکیی 

تەبلیغیی کراوە
لە شــاری مەهاباد، لە شــاری ســەرگورد 
عەباسی، لە شاخی زاوابۆکە، ئەندامانی 
ڕێبــازی  بــە  وەفاداریــی خۆیــان  حیــزب 

شەهیدان دووپات کردەوە.
»شــەقامی  وەک:  شــوێنەکانی  لــە 
شــایەگان،  باخــی  قــەاڵی  نەخۆشــخانە، 
بــوداق ســوڵتان،  ســەر گــۆڕی نەمــران، 
ســیڕای  مامیــان،  حاجــی  ســێڕای 
ســێڕای  هه مــزاوا،  ســێڕای  داش تەمــر، 
ســێلم ساغو، ســێڕای دیبووکر، حەوشەی 
نەخۆشخانە، فەلەکەی مادەر، ئاموزش و 
پــەروەرش، مزگەوتی فەقیران، مزگەوتی 
شــاریکەندی، مزگەوتی قەاڵ، مزگەوتی 
بوداق ســوڵتان، شــه قامی پەرستار، باغی 
شــایەگان، بــەری شــیالنان، قەرەقشــالق، 
مزگەوتــی گوند، موخابرات، ئیســتگای 
ســەرەکیی  جــادەی  گونــدی  نــاو  گاز، 
گوند«، چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
لــە شــاری ســنەی شــەهید »مەنســوور 
دێموکــرات،  تێکۆشــەرانی  ناســری«، 
لەگــەڵ حیزبــی دێموکــرات پەیمــان نوێ 

دەکەنەوە.
سەردەشــتی مەال ئاوارە لەگەڵ شــەهیدان 
پەیمانــی نــوێ کــردەوە و لەەپیرانشــار لــە 
زێــدی هەمــزە بێهنــام، لــە کەمەربەندیی 
میتریــی   ١٦ خیابانــی  و  کۆنە خانــێ 
ئەوراز، چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.

زێــدی میرخــاس و  لــە شــاری ورمــێ، 
عەگید »یوســف ئەمینی«، تێکۆشــەران 
لەگەڵ پێشمەرگە پەیمان نوێ دەکەنەوە. 
دێهیاریــی تولکان، گوندی بەرۆژەک له 
ناوچەی قاسملوو، جادەی ورمێ بۆ شنۆ 

و گوندی قاسملوو.
پێشــمەرگەکانی شــار لە بۆکانی وەســتا 
جەرگــەی  لەنێــو  کوهگــەرد،  ئەحمــەد 
دوژمنــدا ئامادەیــی خۆیان بۆ بڕیار دژی 

دوژمن دەربڕی.
تــازە،  نەخۆشــخانەی  ناوچەکانــی  لــە 
دەوروپشــتی  حەیــوان،  بــازاڕی  ڕێــگای 
تەڕەباری تازە، جادەی ســەد بەگشــتی و 
جادەی ســایین  قــەاڵ، ئاواییەکانی گۆل، 
قەاڵیچی، تورکماکەندی، یاســی کەند، 
ئاڵبــاڵغ، هەوارەبــەرزە کــە لەنێــو گوند و 
دەوری قوتابخانــەی زۆربەی گوندەکان و 

هەروەها لەم ناوچەی هەوشــار لە گوندی 
یەنگیجــە،  گونــدی  هەوشــار،  قۆزڵــوی 
ئاغاجەری، جادەی تکاب ـ سایین  قەاڵ.

دێموکــرات  تێکۆشــەرانی  لــە  پۆلێــک 
ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی  بەبۆنــەی 
ســەردانی  کوردســتانەوە،  پێشــمەرگەی 
گڵکۆی شەهید »سلێمان موعینیـ«ـــیان 
کرد و لەگەڵ ڕێبازی شەهیدان پەیمانی 

وەفادارییان نوێ کردەوە.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەسەر گڵکۆی 
ناوبــراو پەیمانیــان نــوێ کردووەتــەوە کــە 
هەتــا دوایین ســاتەکانی ژیــان وەفادار بە 

ڕێبازەکەی بمێننەوە.
لە شــاری تاران  لە »بوســتانی »بوستان 
ســاختمانەکانی  بەزانبــەری  پردیــس« 
مگامــا،   ،OPG نەوتــی  شــیرکەتی 
»باکــری«  نــاو  بــه  پــردی  ئیکباتــان، 
ڕووبەوڕووی »هایپرســتار« پاریک ئێرەم 
تــاران، پــردی هەوایــی تێرمیناڵی غەرب 
نزیــک مەیدانی ئــازادی، پردی هەوایی 
بەرانبــەر بــه فڕۆکەخانــی »مێهرئابــاد« 
و  ئینقــالب  شــەقامی  هەوایــی  پــردی 

ئوستاد موعین.
لــە جوانــڕۆی »مەحموود کالشی«ـــەوە 
شــەقامی  هەاڵنــی،  ›دەوروووبــەری  لــە: 
باوەجانــی،  ناوچــەی  ســەعدی، 
شــەقامی  و٢،  فــازی١  فەرهەنگیانــی 
بــێهداری، گۆڕەپانی دوکتۆر قاســملوو، 
شــەقامی ســەنجابی، شــەقامی حەمــزە و 
ئاوایــی ســەفی ئاوا، زانکــۆی پەیام نوور 

چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چووه.
لە ســنەی هەمیشــە قارەمانەوە لە کێوی 
قوتابخانــە گونــدی  ســەر  لــە  و  ئاویــەر 
ئاساوڵە چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چووە.
ئەندامانــى حيزبــی دێموکــرات لــه شــارى 
بــۆكان چاالكیــى بەرينــى تەبليغيــان بــه 
بۆنــەى ٢٦ى ســەرماوەز لــە شــوێنەکانی:  
ميراواى بۆكان و بلوارى شەمسى بورهان و 
قوتابخانەكانى باغى فەرهەنگ ،سێڕیانی 
خــاوران کوچــه نگیــن ١ بــوکان، جادەی 
شــەرفكەندی  ســێڕیانی  هەتــا  بۆرهــان 
جــاده  ســەهوالن  ئەشــكەوتى  جــادەی 
خوراسانه جادەى نوبار تا گوندى باغچه.   
هەروەهــا لــە گوندەکانی ســەر بە شــاری 
و  كەريــزه  و  ئەختەتــار  وەک:  بــۆکان 
عەزيزكەنــد  نوبار، شــيخلر، دونگوز، تازه 
قــەال،  كانى تومار، ســەيد ئــاوا، تەرەغه، 
چاوه رچيــن، وه تــه ميــش بــە شــێوەیەکی 

بەرباڵو چاالکی تەبلیغی بەڕێوە چووە.
شــاری  لــە  دێموکــرات  تێکۆشــەرانی   
وەک:  شــوێنەکانی  لــە  کامیــاران 
›‹جادەی ئەڵک بۆ تروەرێز، جادەی سنە، 
مەســکەنی مێهــر چاالکیــی تەبلیغییــان 

بەڕێوە برد.
لــە مەهابادی قازییەکان ڕێژيم له ترســى 
چاالكیی بەردەوامیى پێشمەرگەكانى شار 
ڕۆژی ٢٤ى ســەرماوەز لــه ســەر ڕێگای 
بــۆکان - مەهەباد نزدیک پۆمپی بێنزین 
شــێخلەر ماشــێنی خەڵکیــان ڕاگرتــووە و 

دەیان پشکنین.
بەنــاو  هێــزە  هەروەهــا چەنديــن گەشــتي 
ئینتزامییەکانیــان له ناو شــاری مەهاباد 
بــاڵوه پــى كــردوه زۆرێــک لــە الوەکانیان 
خەلــک  لــه  موبايلیــان  و  دەپشــکنین 

وەرگرتووە.
لــە  لــە ناوچــەی  شــاروێرانی مەهابــاد 
گاپیــس،  ئــاوا،  قجــی  گوندەکانــی؛ 

خورخورە، کانی بەڕازان، لەج
قس قەاڵ، قوڵەســەن و بەفرەوان چاالکیی 

بەرێنی تەبلیغی بەڕێوە چووە.
لــە ناوچەی ژاوەرۆی مەریوان لە شــاری 
ڕەشــەهەورامی  مەنســووری  شــەهید 
بەڕێــوە  بازەکــەی کۆســااڵن چاالکیــی 

چوو.
ئەندامانی دڵســۆز و تێکۆشــەری حیزبی 
لــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
گوندەکانی؛ ســاڵیان، هوویە، ســەرهوویە، 
بەشــێکی  لــە  ئەوێهەنــگ  شــارەدێ  و 
وشــوێنە  وکۆاڵنــەکان  گــەرەک  زۆری 
و  تراکــت  ئاواییانــە  ئــەو  گشــتیەکانی 

پۆســتێری تایبەت بە ٢٦ی ســەرماوەزیان 
باڵو کردەوە.

ســەرماوەز  بۆنــەی٢٦ی  بــە  نیــەر،  لــە 
چاالکیی تەبلیغیی بەڕێوە چووە.

لە دزەی مەرگەوەڕ ســەر بەشــاری ورمێ 
٢٦ی  بۆنــەی  بــە  تەبلیغــی  چاالکیــی 

سەرماوەز بەڕێوە چوو.
هاوکات لە ئیالم، لە شارستانی ئاودانان، 
شــاری موورمووری  لە مەیدانی »ئیمام 
بــە  عەلــی«  ئیمــام  مەیدانــی  حوســێن 
بەڕێوەبردنــی چاالکیــی تەبلیغی ڕۆژی 

پێشمەرگەیان پیرۆز ڕاگرت.
هەروەها لە شاری کرماشان، خوێندکاران 
پەیامێکی تایبەتیان بە ڕۆژی پێشمەرگە 

باڵو کردەوە.
و  دڵســۆز  »لەیالخـ«ـــی  ناوچــەی  لــە 
»دێــوالن«، چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە 

چوو.
ئــەو شــۆێنانەی کە چاالکیــی تەبلیغیی 
تێــدا بەڕێــوە چــووە بریتییە لە: »شــاری 
شــافعی،  گەڕەکەکانــی  دێــوالن، 
گەنــاوا،  زاگــرۆس،  جەهادگــەران، 
دەوروبــەری ئامووزش و پەروەرش و هێزی 
نــاو  بــە  گەڕەکــی  ڕێژیــم،  ئینتزامیــی 
شــوهەدا، ســخاوەتی ١ و ٢ و ٣، بلواری 
شــافعی،    بلــواری جاشــەکان، گوندی 
بەکــراوا، گردمیــران گــەورە و بچووک، 
ئــاوا، اللــە، عەلیــاوای مشــیر و  نەبــی 

تربەڕێز«.
لە شارەدێی »نـــێـ«ـی قارەمان، بەبۆنەی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی 

کوردستانەوە چاالکی بەڕێوە چووە.
لــە بەرزایــی چیــای »میراجــی«، زاڵ 
بــەری  ناوچــەی  گوندەکانــی  بەســەر 
ئــااڵی  مریــوان،  شــاری  بەگــزادەی 

کوردستان هەڵ کراوە.
هەروەهــا تراکــت و دروشــمی تایبەت لەو 

شارەدا باڵو کراوەتەوە.
لــە شــاری ســنەی خوێنــاوی، شــەقامی 
ســیرووس و  شــەقامی ١١ میتریی ســنە 
و بــازاڕی کاروان، تراکــت و پۆســتێری 

تایبەت باڵو کراوەتەوە.
لــە ده ور و  پشــتی  چــوارڕای  لــە شــنۆ 
 کار گــه ر، حه مامــی  ئه مینــی، مام ته مر،  
و  تراکــت  پارکــی  شــه رف،  ده ورو بــه ری  

پۆستێری تایبەت باڵو کراوەتەوە.
لــە گونــدی  لــە شــارۆچکەی پەســوێ 
جــادەی  خورینــج،  جــادەی  کێلەســیپان، 
گردەبــن، جــادەی کانــی مــەال و گوندی 
گەرگــوول، چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە 

چوو.
لە مەهاباد لە شــوێنەکانی، پشــت تەپ، 
دەبیرســتانی کوڕانەی حاجی عەبدوڵاڵی 
کچانــەی  هونەرســتانی  زادە،  ڕۆســتەم 
خومەینــی،  نەخۆشــخانەی  ڕازی، 
ســاردخانە،  و  گاز  بۆتــان  شــیرکەتی 
چاالکــی بەڕێــوە چــوو و هەروەها ئااڵی 
شــەهرەکی  پــردی  لەســەر  کوردســتان 

کارمەندان هەڵ کراوە.
گونــدی  شــوێنی  چەندیــن  لــە 
شــاروێران،  بــە  ســەر  »کۆســەکەرێز« 

چاالکیی تەبلیغی کراوە.
لە شاری بۆکان لە کەرێزەی مەحموودئاوا 

چاالکی بەڕێوە چووە.
لە گوندی »ئەوێهەنگ«، شۆڕەسوارانی 
دێموکــرات، تراکتــی تایبــەت بــە ڕۆژی 

پێشـمەرگەیان باڵو کردووەتەوە.
ســەرماوەز،  ١٨ی  دووشــەممە،  شــەوی 
ئەنــدام و الیەنگرانی حیزبــی دێموکراتی 
شــاری  چەنــد  لــە  ئێــران،  کوردســتانی 
کوردســتان و ئێران، چاالکیی تەبلیغییان 
بە بۆنەی هاتنی ٢٦ی سەرماوەز، ڕۆژی 

پێشمەرگەی کوردستان ئەنجام دا.
ئــەو شــارانە کــە چاالکیــی لــێ ئەنجــام 
شــارەکانی:  لــە  بــوون  بریتــی  دراوون 

»مەریوان، شیراز، ساین قەاڵ و سنە«.
خاکیپۆشانی شەقام بە نووسین و وتنەوەی 
دروشــمی تایبــەت بەو ڕۆژە، پشــتیوانیی 
خۆیان لە هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
دەربــڕی و هەروەهــا ئــەو ڕۆژەیــان بەرز و 

پیرۆز ڕاگرت.
دروشــمەکانی ئــەو چاالکییە بریتی بوون 
لە: »پیرۆز بێت ٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی 
پێشمەرگەی کوردستان و ٢٦ی سەرماوەز 

لە پێشمەرگەی دێموکرات پیرۆز«.
لــە  دێموکــرات  چاونەترســانی  هەروەهــا 
شــاری سنە و شــیراز پەیامی پیرۆزباییان 
و  کــردەوە  بــاڵو  ڕۆژەوە  ئــەو  بەبۆنــەی 
پشــتیوانیی خۆیان لە پێشــمەرگە و ڕق و 

قینیان لە داگیرکەر دەربڕی.
ســەرماوەز،  ١٩ی  سێشــەممە،  ڕۆژی 
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 
دێموکرات، بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی 
کوردستانەوە چاالکیی بەرینی تەبلیغییان 

بەڕێوە برد.
بــە  لــە ســنە،  تێکۆشــەرانی دێموکــرات 
ڤیدیۆیــی،  پەیامێکــی  باڵوکردنــەوەی 
پیرۆزباییان لە پێشمەرگەکانی مەتەرێزی 
شــاخ و شــار کــردووە و تراکتــی تایبــەت 
بە ڕۆژی پێشــمەرگەیان لە کێوی ئاویەر 

باڵو کردووەتەوە.
لــە  حیــزب  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان   
»ئەندێزێـ«ـــی پیرانشــاریش، بە نووسینی 
دروشــمگەلێکی وەک: »ڕاســان درێژەی 
هەیــە«، »پێشــمەرگە باســکی بەهێــزی 
گەلە«، »پێشمەرگە هێمای خەباتی شار 
و شــاخ« و باڵوکردنەوی ئەم دروشــمانە، 
پیرۆزبایی خۆیان لە پێشمەرگەکان کرد و 

٢٦ی سەرماوەزیان بەرز ڕاگرت.
هەروەها ڕۆڵە چاونەترسەکانی دێموکرات 
لــە بــۆکان، بــە باڵوکردنەوەی پۆســتێری 
و  ســەرماوەز  بــە ڕۆژی ٢٦ی  تایبــەت 
هەروەهــا وێنەی شــەهیدی نەمر، دوکتور 
قاســملوو، لــە گەڕەکەکانــی »کولتەپە، 
کــووی  و  نــوور  شــەقامی  شــەهرەک، 
تەبلیغییــان  چاالکیــی  فەرهەنگییــان«، 

بەڕێوە برد.
١٨ی  دووشــەممە،  ڕۆژی  ئێــوارەی 
شــار  مەتەرێــزی  بوێرانــی  ســەرماوەز، 
لــە گوندی«لــەج«، ســەر بــە ناوچــەی 
شــاروێرانی مەهابــاد، لــە چاالکییەکــی 
بەرینی تەبلیغیدا، بە نووســینی دروشــمی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  بــە  تایبــەت 
کوردســتانەوە، ئــەو ڕۆژەیان بەرز و پیرۆز 

نرخاند.
ئەندامانــی حیــزب لــەو چاالکییــەدا بــە 
نووســینی دروشــمگەلێک وەک: »ساڵو 
لە پێشــمەرگەی حدکا؛ ٢٦ی ســەرماوەز 
پیرۆز بێت؛ ٢٦ی سەرماوەز لە ڕاسانییانی 
شــاخ پیــرۆز بێــت؛ پێشــمەرگە نیشــانەی 
ئەمەگداریــی  شــار«،  و  شــاخ  خەباتــی 
خۆیــان بەرانبــەر بە خەبات و تێکۆشــانی 

پێشمەرگە نیشان دا.
هەر لەو پەیوەندییەدا ڕۆژی یەکشــەممە، 
١٧ی ســەرماوەز، ئەندامــان و الیەنگرانی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 
نزیکبوونــەوەی  بەرەبــەری  لــە  بانــە،  لــە 
٢٦ی ســەرماوەز، »ڕۆژی پێشــمەرگەی 
کوردســتان«، بــە ئەنجامدانی چاالکیی 
پیــرۆز  و  بــەرز  ئــەو ڕۆژەیــان  تەبلیغــی 

ڕاگرت.
ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێــران لــە شــاری بانــە، لــە 
بەرەبەری نزیکبوونەوەی ٢٦ی سەرماوەز، 
کوردســتان«،  پێشــمەرگەی  »ڕۆژی 
بــە ئەنجامدانــی چاالکیــی تەبلیغی ئەو 

ڕۆژەیان بەرز و پیرۆز ڕاگرت.
تێکۆشــەرانی دێموکرات لەو چاالکییەدا 
کــە ١٧ لە ســەر ١٨ی ســەرماوەز بەڕێوە 
چــوو بــە  نووســینی درووشــمی »٢٦ی 
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان 
پیرۆز بێت«، ئەم ڕۆژەیان بەرز ڕاگرت.

خاکیپۆشــانی دێموکرات لە شــاری بانە، 
لــە ڕێگای ئەنجامدانی ئەو چاالکییەوە، 
بــە  خۆیــان  وەفاداریــی  و  ئەمەگــداری 
هێزی پێشــمەرگە و باسکی بەهێزی گەل 

ڕاگەیاندووە.
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مستەفا هیجری: 
بۆ ئێمە تێکەوەپێچانی سیستمی کۆماری ئیسالمی ئامانجێکی جیددییە

ئێــران جوغرافیایەکــی فرەنەتەوەی 
هەیــە و النیکــەم شــەش نەتــەوەی 
گەورە و چەند کەمینە و پێکهاتەی 
دیکــەی تێدا نیشــتەجێن. هەر کام 
و  خــاک  خاوەنــی  نەتەوانــە  لــەم 
نیشتمانی خۆیانن. نەتەوەی کورد، 
یــەک لەم نەتەوانەیە کە نزیک بە 
١٠٪ ی دانیشــتووانی ئێــران پێک 
دێنــێ و لــە پارێزگاکانــی ورمــێ، 
سنە، کرماشان، ئیالم و بەشەکانی 
جوغرافیایــەدا  ئــەم  دیکــەی 
نیشــتەجێن. ئەگەرچی ئەم نەتەوانە 
لــە ڕوانگــەی سیاســەتی دەوڵەتــی 
ئێرانەوە بە کەمینە ئەژمار دەکرێن، 
بــەاڵم لــە ســەر یــەک، زۆرینــەی 
ئێــران  جوغرافیــای  دانیشــتووانی 
پێکدێنن. ســەرەڕای فرەچەشــنی و 
فرەنەتەوەبوونــی ئێــران، پێکهاتــەی 
حکومەتی ئێستا و پێشووتر، لەگەڵ 
ئەم فرەییە یەکانگیر نەبووە. ئەوەی 
هەبووە نکۆڵی لێکردن و سڕینەوەی 
ئــەم جیاوازییانە بووە. دەســەاڵت لە 
ناوەند لە الیەن نەتەوەی بااڵدەستەوە 
قــۆرغ کــراوە و لە هاوکێشــەیەکی 
پرســی  ناوەند-پەراوێــز،  بەنــاو  
فرەنەتەوەیی لە ئێران هیچ کات لە 
دەســتووری بنچینەیــی و گوتــاری 
ناســیۆنالیزمی ئێرانیدا جێگەیەکی 
نەبــووە.  بەڵکــوو بــە کێشــەیەکی 
ئەمنیەتــی  پرســێکی  و  هەســتیار 
لێکدراوەتەوە. هەمیشــە لە گوتاری 
مەبەســت  ئێرانیــدا  ناســیۆنالیزمی 
لــە »ناوەند«، نەتەوەی بااڵدەســتی 
فــارس بووە کە نەتەوە بندەســتەکان 
وەســف  خــۆی  »ئەوانیتــر«ی  بــە 

دەکات.
بەاڵم کوردســتان بەهۆی پێشینەی 
بــەرزی  ئاســتی  و  ئازادیخــوازی 
لــە  هــەر  نەتەوەیــی،  وشــیاریی 
دەستپێکی سازبوونی و بە دەسەاڵت 
گەیشــتنی کۆماری ئیسالمییەوە، 
بووەتــە مەیدانــی بەرگــری، کە لە 
یادەوەریــی مێژووە پرشــنگدارەکەی 
بە سەنگەری ئازادی دەناسرێتەوە.

ئاگۆســتی  ١٩ی  لــە  خومەینــی 
١٩٧٩، فتــوای جیهــادی لــە دژی 
کــورد دەرکــرد کە تاکوو ئێســتاش 
بەردەوامە. لە ئاکامی ئەم سیاسەتە، 
مەترسی جیددی لە سەر ناسنامە و 
ئاسایشــی نەتەوەیی کورد درووست 
ڕەهەنــدی  چەندیــن  کــە  کــراوە 
جیــاواز لەخــۆ دەگــرێ. ئەگەرچی 
ســتەمی نەتەوەیی لە هەموو نەتەوە 
لــە  بــەاڵم  دەکــرێ،  بندەســتەکان 
کوردســتان ئــەم ســتەمە چەندقــات 
زیاتــرە. لــە چوارچێــوەی ســتەمی 
نەتەوەییــەدا، ناوچەی نەتەوە غەیرە 
فارســەکان، ســیمای جوغرافیــای 
ســەرکوت و داگیرکــراوی بە خۆوە 
ســتەمی  لــە  مەبەســت  گرتــووە. 
نەتەوەیــی کــۆی ئــەو بارودۆخەیــە 
کــە بــە پێــوەرە ئابووری، سیاســی، 
و  ئەمنییــەکان  و  کۆمەاڵیەتــی 
بەبــەراورد لەگەڵ ناوەنــد، ناوچەی 
نەتــەوە غەیرەفارســەکان ســتەمیان 
لــێ دەکــرێ و دەچەوســێندرێنەوە. 
و  ناوەندگەرایــی  تایبەتمەنــدی 
دەوری یەکالکــەرەوەی ئیدیۆلۆژی 
وای  ئێرانــی،  ناســیۆنالیزمی 

کــردووە کــە ناســنامەی ناوەنــد دژ 
بــە ناســنامەی ئەوانیتــر بێــت. لــەم 
سۆنگەوە هەر بڕیار یان پڕۆسەیەک 
کــە لە ناوەندەوە بــەرەوڕووی بوون و 
مانەوەی کورد و نەتەوەکانی دیکە 
و  ناســنامە  ڕاســتەوخۆ  بووەتــەوە، 
ئاسایشی ئەوانی کردۆتە نیشانە. 

مانایەکــی  ئێرانــدا  لــە  دەســەاڵت 
و  خۆســەپێنەر  نادێموکراتیــک، 
بــەردەوام  و  هەیــە  داگیرکــەری 
و  ســامان  ســەرجەم  داوە  هەوڵــی 
ســەرچاوەکانی ناوچە نەتەوەییەکان 

تااڵن و کۆنتڕۆڵ بکات. 
دژایەتیکردنی مافــی دیاریکردنی 
ســەرکوتی  چارەنــووس، 
سیســتماتیک، نەبوونــی دەرفەرتی 
یاســایی،  و  سیاســی  چاالکیــی 
ســامان  و  ســەروەت  بەتااڵنبردنــی 
و  کوردســتان  ســەرچاوەکانی  و 
ڕاگواســتنیان بەرەو ناوەند، کۆچی 
زۆرەملێــی دانیشــتووان و هــەوڵ بۆ 
گۆڕینی دێموگرافیای کوردستان، 
هێنانــی بەلێشــاوی کاربەدەســت و 
بەڕێوەبــەری  ئیــداری و  بەرپرســی 
ناخۆجێیی سەر بە سوپای پاسداران 
و هێزە ئەمنییەکان، پەراوێزخستنی 
نوخبەی کورد، کوشتنی ڕۆژانەی 
کۆڵبــەران و کاســبکاران و کردنــە 
ئامانجی ژینگەپارێزان و چاالکانی 
مەدەنی و چاالکوانانی مافەکانی 
ژنــان، لــە ســێدارەدان و زیندانــی و 
و  چــاالکان  بێسەروشــوێنکردنی 
تێکۆشــەرانی کورد، گواســتنەوەی 
سەرچاوەکانی ئاو، تێکدانی ژینگە 
و سووتاندنی دارستانەکانی داوێنی 
ناوچــە  مینڕێژکردنــی  زاگــرۆس، 
میلیتاریزەکردنــی  ســنوورییەکان، 
شار و گوندەکان، ئەمنیەتی کردنی 
و  مزگــەوت  خوێندنــگا،  ئیــدارە، 
شوێنە گشتییەکان، نموونەگەلێکن 
کە ســەلمێنەری ئەو ڕاســتییەن کە 
پێوەندییەکــی  مانــا،  تــەواوی  بــە 
داگیرکاری و چەوساندنەوە بە سەر 
پەیڕەوکردنــی  زاڵــە.  کوردســتاندا 
سیســتمی پــەروەردە و ڕاگەیاندنــی 
ئیدیۆلۆژیک، لەپێناو جێ خســتنی 
ئــەو بیرۆکەدایــە کــە ئێــران یەک 
نەتەوەیــە و نەتەوەکانــی دیکە قەوم 
و وردەفەرهەنگــن. ئاســمیلەکردنی 
زمــان، مێژوو، ناســنامە، دابونەریت 
و  شــێواندن  هەوڵــی  بەگشــتی  و 

تواندنەوەیــان کە لــە میدیا، کتێبی 
دەرســی،  شــانۆ، ســینەما و پڕۆژە 
فەرهەنگییــەکان  و  ئەمنیەتــی 
ڕەنگی داوەتەوە خاڵی جێی سەرنج، 
سەقامگیربوونی سیاسەتی نکۆڵی 
دەقــی  لــە  کــردن و چەوســاندنەوە 
پێوەرێکــی  ئێراندایــە.  یاســاکانی 
گرنگ کە لە ســتەم و  هەاڵواردنی 
چەندقــات جێــی ســەرنجە، بابەتــی 
گەشــەی ئابــووری و کۆمەاڵیەتی 
و بابەتەکانی پەیوەست بەم بوارەن. 
هاوچەرخــدا،  ســەردەمی  لــە 
وێــڕای  داوە  هەوڵــی  ناوەنــد 
ناوچــە  دێموگرافیــای  گۆڕینــی 
نەتەوەییــەکان، لە ئاســتێکی نزمی 
گەشەنەســەندووییدا ڕایانبگرێــت و 
لە ستانداردەکانی ژیانی ئەمڕۆیی 

بێبەشیان بکات. 
ئابــووری  لــە  کــە  داهاتێــک 
یەکبەرهەمــی ئێــران دابین دەکرێ 
و ســامانی گشــتیی ئــەم واڵتەیــە، 
سەرفی پڕۆژە ئەمنی و فەرهەنگی 
کــە  دەکرێــت  ســەربازییەکان  و 
بەربەســت  ئامانجەکــەی  ئەویــش 
ســازکردن لــە ڕێگــەی نەتــەوەکان 
مافەکانیانــە.   بــە  گەیشــتن  بــۆ 
ئامــارە فەرمییەکانی خودی ڕێژیم 
پێوەرێکی دیکەیە بۆ هەڵسەنگاندن 
و بەراوردی ئەم ناهاوســەنگییە. بۆ 
نموونــە، پارێزگای ئیــالم لە بواری 
خۆســووتاندنی ژنان و دانیشتووانی 
لــە ئاســتی ئێراندا پلــەی یەکەمی 
هەیــە.  پارێــزگای کرماشــان لــە 
رووی بێکارییــەوە پلــەی یەکەمــی 
هەیــە.  بــە رێــژەش بێــت، شــار و 
ناوچەکانی دیکەی کوردســتان لە 
ئاســت ئــەم دیاردانــە و کۆمەڵێک 
قەیرانــی دیکــە بەبــەراورد لەگــەڵ 
تێکڕای ناوچەکانی دیکە زۆرترین 

پشکی بەرکەوتووە. 
ســتەمی نەتەوەیی لە ئێران لە ســەر 
دوو جومگــە خــۆی ڕاگیر کردووە، 
حکومــەت  پێکهاتــەی  یەکەمیــان 
دەســەاڵتەکەیەتی.   و  یاســا  و 
ئۆپۆزســیۆن،  بەنــاو  دووهەمیــان 
و  ئاکادیمســییەن  ڕۆشــنبیر، 
تیۆرسییەنەکانی چەمکی ئێرانشار 
و شۆڤێنیزمی ئێرانییە کە گوتار و 
دەق بەرهــەم دەهێنــن و دەرخــواردی 
تــا  دەدەن  ســتەمکاری  دســەاڵتی 
پاســاوێک بۆ زیاتر لە ســەد ســاڵ 

چەوســاندنەوە ســاز بکــەن. تەنانەت 
بەشــێک لە بەناو ئۆپۆزسیۆن زیاتر 
لەوەی کە کەڵکەڵــەی ڕووخاندنی 
ڕێژیمی سیاســی ئێســتایان هەبێت، 
دواڕۆژی  جێــی  بــێ  نیگەرانــی 
خاکــی ئێرانــن و ترســێکی شــاراوە 
کــە لــە توێــی نووســین، هەڵوێســت 
ئاشــکرا  بــە  بۆچوونەکانیانــدا  و 
دەردەکــەوێ. دەرگای بەرژەوەنــدی 
نەتەوەیــی ئێرانــی لــە ســەر پاژنەی 
سەروەریی یەک نەتەوە دەسووڕێتەوە. 
هەر بابەتێک کە پەیوەســت بێت بە 
ئەوانــەوە،  پاوانخوازانــەی  مەیلــی 
نەتەوەیــی، پێشــکەوتوو و فەرمــی 
هەژمــار دەکرێ و الیەنی یاســایی 
ئــەوەی  لەبەرامبــەردا،  پێدەدرێــت. 
پێوەنــدی بە ناوچــە نەتەوەییەکانەوە 
دواکەوتــوو،  مەحەلــی،  هەبێــت 
نافەرمــی و بــە نایاســایی هەژمــار 
ناوەنــد،  شــۆڤێنیزمی  دەکرێــت.  
خەڵکســاالری  نەتەوەیــی،  بــە 
ئێرانــی  ناســیۆناڵیزمی  ئایینــی، 
مانــا  مەدەنــی  ناســیۆناڵیزمی  و 
دەکرێتــەوە. لــە بەرامبــەردا دەنگی 
بزووتنــەوەی  و  ئازادیخــوازی 
نەتەوەیــی و دێموکراتیکی ئەوانیتر 
قەومگەرایــی،  فێرقەگەرایــی،  بــە 
قەومــی،  ناســیۆنالیزمی 
ئاژاوەنانەوە، بەســتراوەیی بە بێگانە، 
جوداییخــوازی و تێپەڕبوون لە هێڵی 
ئاسایشــی نەتەوەیــی و ســەروەریی 

ناوەندە لێکدەدرێتەوە. 
جەوهــەری  ئەمــە  ڕاســتیدا  لــە 
ڕاســتەقینەی گوتــاری ناوەنــدە کە 
شــۆڤێنیزمی  تیۆریزەکردنــی  لــە 
باســتانگەرای ســەردەمی پەهلەوی 
و دواتــر لــە ســەردەمی کۆمــاری 
مێژووییەکانــی  ڕەگــە  ئیســالمیدا 
لــە کۆمــاری ئیســالمیدا،  دیــارە. 
ئێرانــی  ئیســالمی ئــەو چەمکــە 
بــووە کە بە ڕێــی هێژمۆنی زمانی 
فارســی، خوێندنەوەیەکــی تایبــەت 
لــە یــەک ئاییــن و گەڕانــەوە بــۆ 
بەهاکانی شارســتانیەتی ئیسالمی 
پێناســە کــراوە و ئەدەبیــات و دەقی 
تایبەتیــان لــە ســەر بەرهــەم هێناوە. 
بنەڕەتــدا  لــە  نەتەوەیــی  ســتەمی 
بــە رێگــەی دانانــی ســنوورەکانی 
و  ناوەنــد  نێــوان  لــە  نابەرابــەری 
ئەوانیتــر پێکهاتــووە کــە ڕەهەنــدی 
جوغرافیایــی، ئابــووری، سیاســی، 

دامەزراوەیــی، فەرهەنگی، زمانی، 
ژینگەیــی و ئایینــی هەیــە.  لــەم  
فکرییەدایــە  و  سیاســی  ژینگــە 
کــە رێگــەی گەیشــتنی زۆرینە بە 
مافەکانیــان لــە الیــەن کەمینــەی 
فارســەوە  بەربەســتی بــۆ دانــراوە و 
بە توندترین شێوە دژایەتی دەکرێ.

لــە  نەتــەوەکان  بێبەشــكردنی 
مافەکانیان، سووکایەتی و دروست 
و  مافــی  بــێ  هەســتی  بوونــی 
چەوســانەوە، هەاڵواردن و سەرکوت 
بە شێوەی ڕاستەوخۆ، ناڕاستەوخۆ، 
پێکهاتەیی و یاســایی  ســەقامگیر 
کراوە. کۆی ئەو هەلومەرجەیە کە 
دژایەتــی، ناکۆکی و کەلێنەکانی 
نێوان ناوەند و نەتەوە  بندەســتەکانی 
ســتەم  جوغرافیــای  پانتایــی  بــە 
قــووڵ  و  درێــژ  داگیــرکاری  و 
ئەوەیکــە  لەگــەل  کردووەتــەوە.  
دێموکراتــی  حیزبــی  وەک  ئێمــە 
دەالقــەی  لــە  ئێــران  کوردســتانی 
پرســی  دەڕوانینــە  ناســنامەوە 
نەتەوەیــی، بــە ڕوانگــەی ئیداری و 
مافی هاوواڵتی بوونیش بێت، هیچ 
دەرەتانێــک بۆ کورد و نەتەوەکانی 
دیکــە نەماوەتــەوە.  هــەر بۆیــە لــە 
ڕوانگەی هەســت بە بەرپرســیارێتی 
لــە  نەتەوەکەمــان،  بــە  بەرامبــەر 
ســەر جەوهــەر و ناوەرۆکــی مافــی 
پێداگریــن.   خۆمــان  نەتەوەیــی 
لەســەر  بنەمــا  بــێ  زێهنیەتــی 
لــە  نەتــەوەکان  جیاییخوازبوونــی 
الیــەن ناوەندەوە، قەیرانی ئاسایشــی 
نەتەوەیــی بــۆ ئەوانیتــر پێکهێنــاوە. 
بەردەوام بوونی وەها هەلومەرجێک، 
پاڵنەرێکی سروشتی و فاکتەرێکی 
و  کــورد  دەربازبوونــی  بــۆ  بەهێــزە 

ئەوانیتر لەم دۆخە چەقبەستووە. 
دۆخــی ئێســتا، بــە تــەواوی مانــا 
دۆخــی بنبەســتە، بــەو مانایــە کــە 
کۆمەڵێــک  بوونــی  ســەرەڕای 
سیاســی،  تێکچــڕژاوی  قەیرانــی 
ئابــووری، کۆمەاڵیەتی، ژینگەیی 
نەتەوەیــی  پرســی  ئیــداری،  و 
چارەســەرنەکراوی  بــە  نەتــەوەکان 

ماوەتەوە. 
لەگــەڵ ئەمەشــدا، ناوەنــد بەرامبەر 
بــەم پرســانە واڵمدەر نییــە، بەڵکوو 
و  ئاســایش  بــە  بەرامبــەر  تەنیــا 
پێناســەکراوەکەی،  بەرژەوەندەییــە 
دەزانــێ  بەرپرســیار  بــە  خــۆی 

بــە  بــووە  ئەنجامەکــەی  کــە 
هێشــتنەوەی جوغرافیای سەرکوت 
نەتەوەکانــی  کــە  داگیــرکاری  و 

بندەستی لێ نیشتەجێن. 
دیکــە  و زۆری  ئەوانــە  هەمــووی 
و پێداگــری ناوەند لەســەر بــەردەوام 
بەرنامــە  و  لــەو سیاســەت  بوونــی 
ئاســۆیەی زۆر الواز  ئــەو  هەڵــەدا 
کــردووە کــە کــورد و نەتەوەکانــی 
دیکە بتوانن بە شێوەی ئاشتیخوازانە 
و دڵخوازانــە لە ئێرانی یەکگرتوو و 

یەکپارچەدا بمێننەوە. 
ئیــرادەی  و  ویســت  هەربۆیــەش 
جیابوونــەوە ڕووی لــە هەڵکشــانە و 
بووەتــە گوتــاری بەشــێکی بەرچاو 
لە ڕای گشــتیی ئەوانیتری ناوەند. 
ڕەگەکانــی ئــەم دژایەتییەی کورد 
ئیــرادەی  و  دیکــە  نەتەوەکانــی  و 
بەرەنگاربوونەوەیــان  و  خۆڕاگــری 
لەگــەڵ ناوەنــد دەبێ لــە دووتووێی 
بەردەوامــی  خەبــات و تێکۆشــانی 
ئــەوان  لــە قۆناغە هەســتیارەکانی 
ئیســالمیدا  کۆمــاری  تەمەنــی 
خوێندنــەوەی بــۆ بکرێــت. دواییــن 
نموونەی بەرچاوی ئەم بەرەنگارییە، 
ڕاپەڕینەکانــی  و  خۆپیشــاندان 
مــاوەی ڕابردوو بوو کە بە گوێرەی 
زانیــاری و ڕاپۆرتە مەیدانییەکان و 
یەک لــەوان ڕاپۆرتــی ڕێکخراوی 
زۆربــەی  نێونەتەوەیــی،  لێبوردنــی 
قوربانیــان لــە جوغرافیــای نەتــەوە 
بندەستەکان و بەتایبەت لە ئەهواز و 
کوردستان روویان داوە. ئەم ڕووداوانە 
خاڵــی وەرچەرخــان و یەکالکەرەوەن 
کە بوونەتە هــۆی بەرینتربوونەوەی 
ناوەنــد  نێــوان  و کەلێنەکانــی  درز 
و نەتــەوە بندەســتەکان.  بــۆ ئێمــە 
تێکەوەپێچانــی  کــە  ڕادەیــە  بــەو 
ئیســالمی  کۆمــاری  تۆمــاری 
ئامانجمانــە، بــەو ڕادەیــەش پرســی 
نەتەوەیی و دێموکراســی دوو هێڵی 
ســەرەکیی و پڕەنســیپی نەگــۆڕن، 
بــەاڵم گرینگتــر لەمانــە، تێپەڕیــن 
بیهــەوێ  کــە  عەقاڵنیەتێکــە  لــە 
ئەزموونــی ڕێژیمەکانی پاشــایەتی 
و ئیســالمی دووبــارە بکاتــەوە. هەر 
لــە  دەربازبــوون  وایــە  پێمــان  بۆیــە 
بنبەستی سیاسی ئێستا و بنیاتنانی 
سیســتمێکی کارامــە و واڵمدەر لە 
داهاتوودا، پێویستی بە خوێندنەوە و 

عەقاڵنییەتێکی جیاواز هەیە .
هــەر  ســەلماندوویەتی  رابــردوو 
لــە  کــە  سیاســی  سیســتمێکی 
واڵتێکی فرەنەتــەوەدا لە بەر یەک 
واڵتێــک  هــەر  و  هەڵدەوەشــێتەوە 
پارچــە  پارچــە  لــەم چەشــنە کــە 
کۆکردنــەوەی  ئەنجامــی  دەبێــت، 
لەڕادەبــەدەری دەســەاڵتە لــە ناوەنــد 
ئینکارکردنــی   و  هــەاڵواردن  و 
تــرە، کــە دواجــار دەبێتــە  ئەوانــی 
هۆی تەقینــەوەی ناڕەزایی و ڕقی 
رادیکاڵیزمــی  و  پەنگخــواردوو 
شۆڕشــگێڕانەی ســتەملێکراوەکان. 
کــورد و ئەوانیتــری دەوڵەتــی ئێران 
مافــی  و  ســەروەری  دوای  بــە 
دیاریکردنی چارەنووسی خۆیانن بە 
هەر شێوەیەک کە بۆیان بگونجێت. 

دەقی وتەکانی بەڕێز لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران 
لە کۆنفڕانسی تایبەتی یەکیەتیی ئورووپا بۆ پرسی نەتەوەکانی ئێران

ئێمە و ئەوانی تری حکوومەتی ئێران



  ژمارە ٧٦٤ ، ٣٠ی سەرماوەزی ٦١٣٩٨

پەیامـــی دەزگای فەرماندەیـــی هێـــزی پێشـــمەرگەی کوردســـتان

ســی و پێنــج ســاڵ لەمــەو بەر، لــە نێوان 
گەالوێــژی  ٢٤ی  تــا   ١٥ ڕۆژەکانــی 
پلنۆمــی  لــە  و  هەتــاوی  ١٣٦٣ی 
هەڵبژێــردراوی  ناوەندیــی  کۆمیتــەی 
٢٦ی  حیزبــدا،  شەشــەمی  کۆنگــرەی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  وەک  ســەرماوەز 
و  کــرا  دیــاری  و  پەســەند  کوردســتان 
بــەو چەشــنە ٢٦ی ســەرماوەزی هەموو 
لــە  ڕێزلێنــان  بــۆ  تەرخانکــرا  ســاڵێک 
قارەمانێتــی و لەخۆبردوویــی پێشــمەرگە 
قارەمانەکانــی کوردســتان. دیاریکردنی 
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەز وەک  ڕۆژێک 
بــۆ یادکــردن لە بەرخودان و تێکۆشــان و 
فیداکاریی پێشمەرگە لە ساڵی ١٣٦٣دا، 

خۆی لە سێ هۆکاردا دەبینێتەوە:
بەرپەرچدانــەوەی  و  بەرخــۆدان  یەکــەم: 
هێرشــی هۆڤانــە و دڕندانــەی ڕێژیمــی 
تازە بە دەســەاڵت گەیشــتووی کۆماری 
فتــوای  دوای  بــە  ئێــران  ئیســالمیی 
جیهــادی خومەینــی بــە دژی نەتــەوەی 
کــورد بــە خوێنــدان و گیانبەختکــردن و 
ئازایەتــی و لەخۆبردوویــی قارەمانانــەی 

پێشمەرگەکانی کوردستانەوە.
١٣٢٤ی  ســەرماوەزی  ٢٦ی  دووهــەم: 
و  سیاســی  مێــژووی  لــە  هەتــاوی 
و  شوناســخوازی  بزاڤــی  مێــژووی 
مافویســتیی کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا 
دەژمێــردرێ.  گرینــگ  ڕۆژێکــی  بــە 
نەتــەوەی  ڕۆڵەکانــی  ڕۆژەدا  لــەو 
کــورد بــە هێرش کردنەســەر شــارەوانیی 
مەهاباد و دەســت بەسەرداگرتنی دوایین 
نیمــادی  دوا  و  داگیــرکاری  قــەاڵی 
لــەو  پەهلەوییــان  ڕێژیمــی  دەســەاڵتی 
بەشــە لــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت کــە 
لەالیــەن زلهێزەکانــەوە داگیــر نەکرابــوو، 
تێکەوەپێچــا. ئەم ڕووداوە، حەرەکەتێکی 
خۆڕســک و کتوپــڕ و لەنــاکاوە نەبــوو، 
بەڵکــوو لەالیــەن ڕێکخســتنەکانی ســەر 
کوردســتانەوە  دێموکراتــی  حیزبــی  بــە 
بەرنامەڕێژیــی بــۆ کرابــوو و هەروەهــا، 
لەالیەن خەڵکی نیشــتمانپەروەری شــاری 
مەهابــاد و یەکــە چەکدارەکانــی ســەر 
بــە حیزبــی دێموکراتــەوە ئــەو حەرەکەتە 
نیزامییــە ئەنجــام درا. بــەو پێیە، ڕۆژی 
٢٦ی سەرماوەز کە هەڵگری ڕووداوێکی 
مێژوویــی گرینگە، باشــترین بــژاردە بوو 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  دیاریکردنــی  بــۆ 
کوردســتان. ســێهەم: بزووتنەوە چەکدارە 
ڕزگاریخــوازەکان و ســوپای ئەو واڵتانە 
چاخەکانــی  لــە  چەکدارەکانیــان  کــە 
و  واڵتەکانیانــدا  تایبەتــی  دۆخــی 
خاســمانی ئەو کاتانەی کە لە بەرامبەر 

لە ڕێوڕەسمی بەرزڕاگرتنی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستاندا

داگیرکاریی نیشــتمانەکەیان یان هێرشی 
واڵتانــی  کۆلۆنیاڵیســتی و داگیــرکار 
بــۆ  ســەر خــاک و زێدیان، بــە ئازایەتی 
پارێزگارییــان  خۆیــان  بەختکردنــی  و 
نەتەوەیــی  و  نیشــتمانی  ســەروەریی  لــە 
مێــژووی  لــە  کــردووە،  واڵتەکەیــان 
واڵتانــی  خۆیاندا ڕۆژێک بۆ بیرئانینی 
فیــداکاری و ئازایەتییــان دیــاری کراوە. 
مێــژووی خەباتــی نەتەوەیی و نیشــتمانی 
کوردســتان پــڕە لــە چیرۆکــی بوێــری و 
ئازایەتــی و فیداکاریی ڕۆڵەکانی کورد 
پێشــمەرگانە  بەرخۆدانــی  و کوردســتان. 
بنەڕتیــی  و  ســەرەکی  هۆکارێکــی  بــە 
مــان و بــوون و بەردوامیــی جوواڵنــەوەی 
کوردســتان  خەڵکــی  مافخوازانــەی 
دەژمێردرێ. هەر بۆیە، دەستنیشانکردنی 
ڕۆژێــک لــە مێــژوودا بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
قارەمانێتــی و ئازایەتــی و خۆنەویســتیی 
پێشــمەرگە ئەرکێکی هەســتیاری حیزب 
و ڕێکخــراو و ئێلیتی سیاســی و حیزبیی 
کــوردە. ڕێبەرایەتیــی ئەوکاتــی حیزبــی 
دێموکــرات دەمێک بوو کە هەســتی بەو 
بەرپرســیاریەتییە لەهەمبــەر پێشــمەرگەدا 
بــە  مێژووییــدا  کاتێکــی  لــە  و  دەکــرد 
بڕیارێکــی مێژوویی ئەرکی نیشــتمانیی 
دیاریکردنــی  بــە  هێنــا.  بەجــێ  خــۆی 
ڕۆژێــک لــە مێــژوودا بــۆ ڕێزگرتــن لــە 
پێشــمەرگە، نــاو و ناوبانــگ و چیرۆک 
و ئەفسانەی پاڵەوانێتیی پێشمەرگەیان بۆ 
هەتــا هەتایــە لە یادگەی مێژوویی کورد 

و کوردستاندا بە زیندوویی هێشتەوە.
پێشمەرگە و پێشمەرگایەتی

خۆنەویســتە  چەکــدارە  ئــەو  پێشــمەرگە 
کە،نیشــتمانەکەی  بیروباوەڕەیــە  بــە 
باوەڕەکەیەتــی و بەرژەوەندییــە نیشــتمانی 
هەمــوو  ســەرووی  لــە  نەتەوەییــەکان  و 
جــۆرە قازانــج و حەز و ویســتێک دادەنێ 
و هەروەهــا، لــە پێنــاوی پارێزگاریکــردن 
ئامادەیــە  نیشــتمانەکەی  و  خــاک  لــە 
خــۆی بەخــت بــکا. لــەو پێوەندییــەدا، بۆ 
ئــەوەی کــە بتوانێ بە باشــی بــە ئەرکی 
پێشــمەرگایەتیی خۆی هەســتێ، دەستی 
لە هەموو خۆشــییەکانی ژیانی ئاســایی 
پێشــمەرگایەتی  هەڵبــەت،  هەڵگرتــووە. 
خۆی جۆرێکە لە ژیان، ئەویش ژیانێکی 
ســەربەرزانە و سەربەســتانەیە؛ پێشــمەرگە 
مەعنەوییاتــی ژیان لە ســەرووی »واری 
ماتریاڵـ«ـــی ژیــان دادەنــێ و پێــی وایــە 
ڕاســتەقینە  مانایەکــی  ژیــان  کاتێــک 
هەڵگــری  کــە  دەگــرێ  خۆیــەوە  بــە 
ئامانجگەلێــک یــان ئامانجێکــی بەرزی 
مرۆڤانە بێ. پێشــمەرگە لە ڕووی هزری 

و بــاوەڕی سیاســییەوە دوورەپەرێــزی لــە 
هــزری  و  سیاســی  »فوندامێنتالیســمی 
و  ئەندیشــی  دگــم  و  دەمارگــرژی  و 
باوەڕێکــی  و  دەکا  چەقبەســتوویی« 
قووڵــی بە نۆرم و پێوەرە دێموکراتیکەکان  
لــە  هەیــە.  سیاســی  پلۆراڵیزمــی  و 
دژی  کۆمەاڵیەتییــەوە  هــزری  ڕووی 
بــە  بــاوەڕی  و  مــرۆڤ  چەوســاندنەوەی 
دادپەروەریــی کۆمەاڵیەتــی و تۆلێڕانــس 
و  فرەیــی  و  ئاشــتییانە  پێکەوەژیانــی  و 
فرەچەشــنی هەیــە. پێشــمەرگە بــاوەڕی 
بە بەها ئینســانییەکان هەیە و پاراســتنی 
نۆرمــە ئینســانییەکان لــە هەمــووکات و 
ســات و دۆخێکــدا - بەتایبەتــی لە کاتی 
شــەڕدا- بە ئەرکی پێشــمەرگانەی خۆی 
دەزانــێ. باشــترین بەڵگــە بۆ ســەلماندنی 
ئــەو ڕاســتییە ، شــێوەی هەڵســوکەوتی 
لەگــەڵ  پێشــمەرگەکان  مرۆڤتەوەرانــەی 
دیلەکانی شەڕ بەپێی پێوەرە یاساییەکانی 
خاچی سووری نێودەوڵەتی بۆ شەڕ بووە.

لە ڕووی ئەرکەوە پێشــمەرگایەتی بە دوو 
قوناغ دابەش دەبێ: ســەردەمی ڕاپەڕین و 
بەرخودان و شۆڕش لە پێناوی وەدیهێنانی 
هێــزی  کــە  نیشــتمانییەکان  ئامانجــە 
پێشــمەرگە دەوری پارێــزەری جوواڵنەوەی 
سیاسی-نەتەوەیی کورد دەگێڕێ و مان و 
مەجوودییەتــی دەپارێزێ. دوایین قوناغی 
پارێــزگاری  پێشــمەرگایەتی،  ئەرکــی 
دەســتکەوتە  و  بەرژەوەنــدی  لــە  کــردن 
ســنووری  و  ســەروەری  و  نەتەوەییــەکان 
کوردســتانە. چاخی هەنووکەیی خەباتی 
ئێمە، درێژەی ســەردەمی ڕابوون و ڕاســان 
و ڕاپەڕینی لە مێژینەی خەڵکی وشــیار 
و مافخــوازی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانە 
و بایەخــداری ئــەو ڕابــوون و ڕاپەڕینــەش 
وەک هەمیشە پێشمەرگە بووە، هەر بۆیە 
لــە الیەک ئەرکــی ڕێبەرایەتــی کردنی 
شــۆڕش لەســەر شــانی بووە و لە الیەکی 
دیکەوە وەکوو ستراتیژیی چاخی خەبات، 
دەوری مەرتاڵــی پارێــزگاری لــە مــان و 
نەتەوەیــی  بزاڤــی سیاســی-  بەردوامیــی 
ڕاســان،  ڕابــوون،  گێــڕاوە.  کوردســتان  
ڕاپەڕین و شۆڕش و پێشمەرگە و خەڵک 
لێکدانەبــڕاون.  و  یەکتــر  تەواوکــەری 
ڕاسانی خەڵک و پێشمەرگە تاکوو ئێستا 

چەندین قۆناغیان بڕیوە:
ســەردەمی  ڕاســان:  یەکەمــی  فــازی 
لەدایکبوونی پێشمەرگە و دەستپێکردنی 

ڕابوون و ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
ســەرماوەزی  ٢٦ی  لــە  قۆناغــە  ئــەو 
دەگاتــە  تــا  پێــدەکا  دەســت  ١٣٢٤ـــەوە 
دێموکراتیکــی  کۆمــاری  دامەرزاندنــی 

کوردستان. دامەزرانی حیزبی دێموکرات 
لــە ٢٥ی گەالوێــژی ١٣٢٤ی هەتاویــدا 
جەســتەی  دەداتــە  نــوێ  ڕۆحێکــی 
جوواڵنــەوەی سیاســی- نەتەوەیــی کــورد 
ئــەو  ڕۆژهەاڵتــدا.  کوردســتانی  لــە 
قــەوارە سیاســییە مودێڕنــە، دەبێتــە هۆی 
ڕێکخستنەوە و یەکخستنەوەی مافویستان 
و ئازادیخوازانــی کــورد. هەروەها، بژاڤی 
کورد لەو بەشــە لە کوردســتاندا، لە پرش 
و بــاڵوی و حاڵەتــی ناوچەیــی تێدەپەڕێ 
مۆدێڕنــدا  ئۆرگانیزاســیۆنێکی  لــە  و 
و  ســەردەمییانە  عەقاڵنییەتێکــی  بــە 
ڕێکدەخرێتــەوە.  ســتراتیژییەوە  خــاوەن 
حیزبــی دێموکــرات لەنێــو ئەندامەکانیــدا 
کۆمەڵێــک ڕێکخســتنی چەکدار پێک 
بــە  ڕێکخســتنانە  ئــەو  دواتــر  و  دێنــێ 
بەرنامــەوە لــە بەشــێک لــە کوردســتانی 
ڕۆژهەاڵتــدا هەندێــک جموجۆڵ دەکەن، 
لە ئاکامدا لە ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەزی 
١٣٢٤ی هەتاویــدا ڕووداوێکــی مێژوویی 
ڕوو دەدا. لــەو ڕۆژەدا، ئــەو ڕێکخســتنە 
شــاری  خەڵکــی  هاوشــانی  چەکدارانــە 
بــۆ  بەرنامەیەکــی  بەپێــی  مەهابــاد، 
داڕێــژراو، هێرش دەکەنە ســەر شــارەوانی 
دەگــرن.  بەســەردا  دەســتی  و  مەهابــاد 
گرتنــی شــارەوانیی مەهابــاد لــە چەنــد 
ڕوویەکەوە گرینگ بوو: ئاسیمیالسیۆنی 
دیکــەی   نەتەوەکانــی  باقیــی  و  کــورد 
ئێران، بە دوای نووســینی یەکەم یاســای 
لــە  محروصــە«  »ممالــک  بنەڕەتیــی 
هەتــاوی  ١٢٨٥ی  بەفرانبــاری  ٨ی 
ڕەزبــەری  ١٤ی  لــە  تەکمیلکردنــی  و 
١٢٨٦ی هەتاویدا بە شــێوەیەکی فەرمی 
دەســتی پێکــرد و بــە هاتنــە ســەرکاری 
ڕێژیمی »ڕەزا شای پەهلەوی« و هاتنە 
بیــردۆزەی خەیاڵیــی  و  بیرۆکــە  ئــارای 
»ملــت ایران« لــە چوارچێــوەی پرۆژەی 
دەوڵەت - نەتەوەی شــای ئێراندا، گەاڵڵە 
کــرا و بــە زوویــی ڕەندێکــی کردەیــی بە 
خۆیــەوە گــرت. بــە دوای ئــەودا، دەنگی 
بــە  ئازادیخــوازی و مافخوازیــی کــورد 
گرتنــی  کــرا.  ســەرکوت  هێــز  زەبــری 
شــارەوانیی مەهاباد وەاڵمی ڕاستەقینەی 
نەتــەوەی کــورد بــوو بە ئاسیمیالســیۆنی 
چەنــد ڕەهەندیــی ڕێژیمــی پەهلــەوی و 
هەروەهــا، دەرخــەری ئــەو ڕاســتییە بــوو 
کــە کــورد نەتەوەیەکی جیــاوازە و پرۆژە 
خەیاڵییەکانــی دوژمنانــی کــورد ناتوانن 
شــوناس و مێــژوو و کولتــوور و ڕۆحــی 
نەتەوەیــی کــورد بســڕنەوە. لــە الیەکــی 
دیکەوە ئەو ڕووداوە ڕێگە خۆشکەر بوو بۆ 
بنیاتنانی ســەروەریی نەتەوەیی لە شــاری 

مەهابــاد. هــەر بۆیە، دوای تێپەڕینی ٣٦ 
ڕۆژ بەســەر گرتنی شــارەوانیی مەهاباد، 
هەتاویــدا   ١٣٢٤ی  ڕێبەندانــی  ٢ی  لــە 
کوردســتان  دێموکراتیکــی  کۆمــاری 
ڕاگەیەنــدرا و دامــودەزگای دەوڵەتــی بۆ 
بەڕیوەبردنــی کاروبــاری واڵت دامەزران. 
چەکدارەکانــی  ڕێکخســتنە  کــۆی  لــە 
ســوپایەکی  هێــزەکان،  باقیــی  و  حیــزب 
کاربەدەســتانی  و  ڕێکخــرا  نەتەوەیــی 
کۆمــاری کوردســتان نــاوی ئەندامانــی 
ناودێــر  پێشــمەرگە  بــە  ســوپایەیان  ئــەو 
کــرد. بــەو چەشــنە پێشــمەرگە و هێــزی 
پێشــمەرگەی کوردستان لەدایک دەبێ و 
پارێزگاری لە دەستکەوتەکانی کۆمار و 
سنووری کوردستان دەبێتە یەکەم ئەرکی 
ســەرەکیی ئــەو هێــزە. پێشــمەرگەکان بە 
بــاوەڕ و بــە ورەی بــەرزی پێشــمەرگانەوە 
لــە چەندیــن بەرەی شــەڕدا شکســتیان بە 
هێرشی ئەرتشــی داگیرکاری ڕەزا شایان 
هێنــا و بــەو پێیــە، بــە خوێــن و گیانــی 
خۆیــان جێــی خۆیــان لەنێو دڵــی مێژووی 

بەرخۆدانی کوردستاندا کردەوە.
فازی دووهەمی ڕاســان: ڕێکخســتنەوە و 

هەستانەوە )ڕاپەڕینی ٤٦-٤٧(
بەهۆکارگەلێکــی  بەداخــەوە 
ئەوکاتــی  دۆخــی  لــە  ســەرچاوەگرتوو 
نێودەوڵەتی و سیســتەمی سیاسیی جیهان 
و  ناوچــە و ناهاوســەنگیی هێــز، دوای 
یازدە مانگ کۆماری کوردســتان ڕووخا 
و کۆمــار و دەســتکەوتەکانی بــوون بــە 
بەشێک لە شانازیی مێژووی سەروەری و 
شارستانییەتی کوردســتان. لەو قۆناغەدا 
، بەرزڕاگرتنی ئااڵی کۆمار و شــۆڕش 
لــە پێنــاوی ئامانجەکانی کۆمــاردا بوون 

بە ئەرکی نیشتمانیی پێشمەرگە.
و  نهێنــی  خەباتــی  ســاڵ   ٢١ دوای 
و  ئیــرادە  ژێرزەمینــی،  چاالکیــی 
باوەڕبەخۆبوونــی پێشــمەرگە لــە بێچمــی 
ڕاپەڕینێکی چەکداریی ســاڵەکانی ٤٦-
٤٧دا دەرکــەوت و بــە گــژ داگیرکارانــی 
ئــەو  ڕێبەڕانــی  چــوو.  کوردســتاندا 
ڕاپەڕینــە بــە خوێندنــەوە و لێکدانــەوەی 
کــە  ئــەوکات  جیهانیــی  هەلومەرجــی 
ســەردەمی شــۆڕش بە دژی کۆلۆنیاڵیزم 
و چەوســانەوە و زۆرداری و ملهوڕی بوو 
و هەروەهــا، بــە ڕامــان و ڕاڤــەی  دۆخی 
سیاســیی نێوخــۆی واڵت و لــە ئاکامــی 
زۆرداری و دیکتاتۆریی حەمەڕەزا شــا و 
ســەرکوت و زەبــر و زەنگــی ئــەو ڕێژیمــە 
دەرحــەق بــە ئازادیخــوازان بڕیاریان دا کە 
بــۆ ڕزگاریــی کوردســتان ڕاپەڕینێکــی 
چەکــداری و پێشــمەرگانە وەڕێ بخــەن. 

خەڵکــی وەزاڵەهاتوو لەدەســت مەینەتی و 
نەهامەتییەکانــی ڕێژیمــی پەهلــەوی بە 
بەشــداریی خۆیان پێشــوازییان لــەو بڕیارە 
دیکــە  جارێکــی  ڕاپەڕینــە  ئــەو  کــرد. 
یادەورییەکانی کۆماری کوردستان لە یاد 
و دەرهەستی تاکی کورددا زیندوو کردەوە 
و بووە فاکتەرێک بۆ دووبارە بووژانەوەی 
هەســتی نەتەوەیی و نیشــتمانیی خەڵکی 
ئــەو  دەرخــەری  هەروەهــا  کوردســتان. 
ســاتێک  و  هــەر کات  ڕاســتییەیە کــە 
پێشــمەرگە ئیرادە بــکا و وەجووڵە کەوێ، 
خەڵک ئامادەیە هاوشــانی پێشــمەرگە لە 
پێنــاوی نیشــتمانەکەیدا تێبکۆشــێ. ئەو 
ڕاپەڕینــە بەهــۆی ناهاوســەنگیی هێــز و 
کەمیــی پێداویســتییە یەکالییکەرەوەکان 
و چەنــد هۆکارێکــی دیکــە، هــەر چەند 
١٨ مانگی خایاند بەاڵم بوو بە بەشــێک 
لە شــانازییە مێژووییەکانی  جوواڵنەوەی 

کوردستان.
فازی سێهەمی ڕاسان

لــە ١١ی ڕەشــەمەی ١٣٥٧ی هەتاویــدا 
لــە میتینگــی شــاری مەهابــاد و لەســەر 
شــەهید دوکتــور  مــەزن  ڕێبــەری  زاری 
ئاشــکرا  بــە  حیــزب  خەباتــی  قاســملوو 
ڕاگەیاندنــی  دوای  بــە  ڕاگەیەنــدرا. 
خەباتی ئاشــکرای حیزب و چاالکبوونی 
ئــەو حیزبــە خەڵــک بە شــێوەیەکی پان و 
بەریــن ڕوویــان کــردە ڕیزەکانــی حیــزب. 
زۆری نەخایاند بیر و ئەندێشــە و ڕێبازی 
نەتەوەیــی حیزب لــە پانتایی جوغرافیایی 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا بــاڵو بووە و لە 
دەرهەســتی تاکــی کــورددا چەکــەرەی 
کــرد و لــە بەرهەســتیدا ڕەنگــی دایــەوە.  
هێــزی  بارودۆخــە،  ئــەم  پێــی  بــە  پــێ 
پێشــمەرگەی کوردستان ڕێکخرایەوە و بە 
سازماندەهییەکی تازە و فۆرمێکی تازەوە 
دەرکــەوت. بەشــێکی بەرچــاوی خەڵــک 
کــە  خوێنگــەرم  الوانــی  بەتایبەتــی  و 
خوازیاری پێشمەرگایەتی بوون، لە هێزی 
پێشــمەرگەی کوردستاندا ســازمان دران. 
لە سەرەتاکانی دەستبەکاربوونی ڕێژیمی 
نگریســەکانی  نییەتــە  تازەپێگرتــوو، 
دەرحــەق بــە نەتــەوەی کــورد دەرکەوتــن.  
تێڕوانینی ڕێژیم سەبارەت بە مافی کورد 
تێڕوانینێکی ئەمنییەتی بووە  و کێشەی 
کورد بە کێشە و تەنگژەیەکی ئەمنییەتی 
ژمــاردووە و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە 
قوواڵیــی ئەمنییەتــی خۆی زانیــوە، هەر 
بۆیــە دەیەویســت بــە کەڵــک وەرگرتن لە 
ڕەهەندی ســەربازی و بە لۆژیکی هێزی 

درێژە لە الپەڕەی ٧
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خەڵــک  و  پێشــمەرگە  ڕاســتیدا  لــە 
لێكدانەبڕابــوون بەڵكــوو شــێوەی خەبــات 
گۆڕانی بەخۆوە بینیبوو.  بەو مانایە كە 
لــە جیاتی خەباتــی بەرگریی چەكدارانە 
تەشــكیالتی  بەهێزكردنــی  لەســەر 
بارهێنانــی  و  پــەروەردە  و  ڕێكخراوەیــی 
كردنــی  بەنێونەتەوەیــی  و  ئەندامــان 
زیاتــری پرســی كورد لەنێــو كۆمەڵگەی 
ڕاســتە  دەكــرد.  كاری  ڕۆژئاواییــدا 
حــوزووری فیزیكیــی پێشــمەرگە وەک 
پێشــتر نەبــوو بــەاڵم سیاســەت و ڕێبازی 
فكری حیزب لەســەر دەســتی ئەندامانی 
نێوخــۆ و لەژێــر ڕێنوێنیــی ڕێبەرایەتــی 
حیزبــی دێموكرات بەردەوام لەنێو خەڵکی 
كوردستاندا شەپۆلی دەدا تا ئەوەی ڕاسان 
لەدایــك بــوو. ئــەوەش بــەو مانایــە دێــت 
کــە هێــزە بنگەییەکەی ڕاســان خەڵکی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  و  ڕۆژهەاڵتــە 
پشــتیوانی  و  ورەبەخــش  کوردســتانیش 
خەڵکــی ڕۆژهەاڵتە.  ئەو قۆناغە نوێیە 
لــە خەبــات کــە ئامانجــی لێکگرێدانــی 
زۆر  شــاخە،  خەباتــی  و  شــار  خەباتــی 
ڕەهەنــدی هەیــە و بەرچاوترینیان ڕەنگە 
هەمان نوێکردنەوەی دیداری پێشــمەرگە 
و خەڵکی ڕۆژهەاڵت بێت کە پێشوازیی 
گەرمی خەڵک ئەو ڕاستییەی سەلماند.
بــەاڵم گرنگیــی ڕاســان لە ئێســتادا کە 
دەبــێ چــی بێــت یــان بەگشــتی ئەرکی 
هێزێکی سیاسی- نەتەوەیی و مافویست 
و ئازادیخــواز و دێموکرات وەک حیزبی 

داپڵۆســێنەر و بــە پاڵپشــتیی ئیدئۆلۆژیی 
خــۆی بــە مەبەســتی »تکفیر«کردنــی 
کورد، دۆز و پرســی سیاســی- نەتەوەیی 
ڕۆژهەاڵتــدا  کوردســتانی  لــە  کــورد 
ڕیشــەکێش بــکا. خەڵکــی کوردســتان و 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان بڕیاریان 
دابــوو کــە بەرگری لە دەســتکەوتەکان و 
خــاک و زێــدی خۆیــان بکەن. بــە دوای 
فتوای جیهادی خومەینی بە دژی کورد 
لــە ٢٨ی گەالوێــژی ١٣٥٨دا، هێرشــی 
سەرتاســەری بۆ ســەر کوردســتان دەستی 
پێکــرد. هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان  
بــە لە پێــش گرتنی چەند جۆر تاکتیکی 
شــەڕ، بەرگریــی لە خاکی کوردســتان و 

جوواڵنەوەکەی کرد:
تــا   ١٣5٨ هاوینــی  جبهەیــی:  شــەڕی 
ســاڵی ١٣٦٣، بەرگری لە سەربەســتیی 

کوردستان.
لە شــەڕی جبهەییدا هێزی پێشــمەرگەی 
پێداویســتیی  کەمتریــن  بــە  کوردســتان 
شــەڕ بــەاڵم بــە هێزی بــاوەڕی خــۆی لە 
ڕێژیمــدا  بەربــاڵوی  هێرشــی  بەرامبــەر 
ڕێژیــم  هێزەکانــی  توانــی  و  ڕاوەســتا 
ڕابگــرێ و لە چەندین بەرەدا تامی تاڵی 
شکســتیان دەرخــوارد بــدا. شــەڕی ســێ 
مانگــە و گرتنەوەی زۆربەی شــارەکانی 
کوردســتان و شــەڕەکانی دواتر، نموونەی 
زەق و دیــاری بەرخۆدانــی پێشــمەرگە و 
دەرکەوتنــی هێــزی باوەڕی پێشــمەرگە و 
ئیرادەی خۆڕاگریی خەڵکی کوردستانە.
شــەڕی پارتیزانی: ساڵەکانی ١٣٦٤ تا 

١٣٧5، درێژەدان بە خەبات.
کەمیــی  و  هێــز  نەبوونــی  هاوســەنگ 
ئیماکاناتی پێویســت بۆ شەڕی جبهەیی، 
ڕێبەرایەتــی و فەرماندەرانــی ئــەو کاتی 
بــاوەڕە  ئــەو  ســەر  هێنایــە  پێشــمەرگەی 
کــە باشــترین بــژاردە بــۆ درێــژە پێــدان بە 
لــە  ڕووکــردن  پێشــمەرگانە،  چاالکیــی 
تەکنیک و تاکتیکی شــەڕی پارتیزانی 
و دانانی ســتراتیژیی عەمەلیاتی لەســەر 
ئەو بنەمایەیە. هێزی پێشمەرگە جارێکی 
پێکهاتــەی  بــە  پێداچوونــەوەی  دیکــە 
ئامووزشــی  جــۆری  و  ڕێکخراوەیــی 
شــەڕی  کــردەوە.  خۆیــدا  نیزامیــی 

پارتیزانــی ڕێوشــوێنێک بــوو هاوتەریــب 
لەگــەڵ هەلومەرجــی ئەوکاتــی خەبات و 
ئیمکاناتــی بەردەســت هەر بۆیە توانی بۆ 
ماوەیکی دوورودرێژ لە ژینگەی سیاسی 
و بازنــەی جوواڵنــەوەی کــورددا وەکــوو 
تەوەرێکــی گرینگــی خەبات دەور بگێرێ 
و هەســت و ســۆز و بزاڤی نەتەوەیی کورد 

بە زیندوویی بهێڵێتەوە.
فــازی چوارەمــی ڕاســان: ســاڵی ١٣٩٤، 
مێتــۆدی  بــە  خەبــات  نوێبوونــەوەی 
و  شــار  گرێدانــی خەباتــی  »پێکــەوە 

شاخ«
درێــژەی  ڕاســان  چوارەمــی  قۆناغــی 
و  حیــزب  مێژینــەی  لــە  خەباتــی 
کوردســتانە،  خەڵکــی  و  پێشــمەرگە 
بــەاڵم بــە ڕەنێوهێنــان و داڕشــتنەوەی لــە 
چوارچێوەیەکی ســەردەمیانەدا. ڕاســانی 
نوێ، مۆدێرنیزاسیۆن و مۆدێڕنیزەکردنی 
ســاختار و هزر و ســتراتیژی و تاکتیکی 
خەباتە کە وەگەڕخستنی هێزی پەنگراوی 
کۆمەڵگا و کەڵک وەرگرتن لە توانستی 
مەبەســتیەتی.  کوردســتان  کۆمەڵــگای 
پــێ بە پێی ئەو مۆدێڕنیزاســیۆنە، هێزی 
و  ســەرلەنوێ  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
ســاختاری  ســەردەمیانە  شــێوەیەکی  بــە 
تاکــوو  داڕشــتەوە  خــۆی  ڕێکخراوەیــی 
بتوانێ وەکوو هێزێکی مۆدێڕنی نیزامی 
دەربەکــەوێ و وەاڵمــدەری ئەرکەکانــی 
سیاســییەکانی  ئامانجــە  ڕاســتای  لــە 
جوواڵنەوەی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بێ.
لە ڕاســانی نوێدا پێشــمەرگە دوو ئەرکی 
دەرکەوتنــی  سەرشــانە؛  لــە  ســەرەکیی 
وەکــوو ڕێبــەری جوواڵنــەوە و پشــتیوانی 
لــە بەردەوامــی و مان و هەبوونی خەباتی 
چاالکیــی  دەســتپێکردنی  نەتەوەیــی. 
لــە  و  واڵت  نێوخــۆی  لــە  پێشــمەرگانە 
ناوەندی کۆمەڵگای کوردســتاندا، هێز و 
وزەی بەخشییە کۆمەڵگا. بە دەرکەوتنی 
پێشــمەرگەکان لــە گۆڕەپانی ســەرەکیی 
خەباتــدا، خەڵکی کوردســتان پشــتیوانیی 
خۆیان لە هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان 
پیــری »مەنشــوور«ی  بــە  ڕاگەیانــد و 
پێشــمەرگەکانی  هاتــن.   ڕاســانەوە 
خۆیــان  ئاڵــی  خوێنــی  بــە  کوردســتان 
و  لێــدا  نوێیــان  خەباتــی  چەخماخــەی 
بــەردی بناخــەی ڕاســانی نۆێیــان دانــا.  
لــە ئاکامــدا، ڕۆژهەاڵتــی لــە بیــر کراو 

، بــوو بــە ڕۆژەڤ و مــژاری ســەرەکیی 
میدیــا و سۆســیال میدیای کوردســتانی، 
ناوچەیــی و جیهانی و هەروەها، باندۆری 
جیهانیــی ڕاســان وای کــرد کــە تەنانەت 
وەک  نەیتوانــی  ئیســالمیش  کۆمــاری 
جاران حاشــا لە چاالکیی پێشــمەرگەکان 
بــکا. لــەو ســەردەمەدا، ڕاســان لەگــەڵ 
چاخێکــی هەســتیار و تایبەتــی ناوچەی 
ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن و نێوخــۆی ئێــران و 
کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــەرەو ڕوویــە و 
دەبێ ڕاســانییان بە وردبینی و تێڕامانەوە 
ڕەوتی ڕووداوەکان لێکبدەنەوە و بۆ بەرەوە 
پێــش بردنی خەباتی سیاســی- نەتەوەیی- 

نیشتمانی هەنگاوی پێویست هەڵبگرن.
ســەردەمی  لــە  نێوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 
تێپەڕی خۆیدا وێڵە و بەرەو داهاتوویەکی 
دوور بەاڵم گەشتر هەنگاو دەنێ. سەردەمی 
دیکتاتــۆری و ملهــوڕی، تۆتالیتاریــزم، 
بناژۆخــوازی و بــە ئیدئۆلــۆژی کردنــی 
کۆمەڵگا بەرەو نەمان هەنگاو دەنێ، هەر 
چەنــد هەنــگاوەکان بــەرەو داهاتوویەکــی 
مرۆڤــی  بــەاڵم  الوازن،  و  شــل  گەشــتر 
ڕۆژهەاڵتی ناڤینیش خولیای سەربەستی 
چەکــەرەی  مێشــکیدا  لــە  ڕەهایــی  و 
کــردووە. بەهــاری عەرەبــی و بــە دوای 
ئــەودا، ڕاپەڕینی جەمــاوەری لە واڵتانی 
عەرەبیــدا و پەلهاویشــتنی شــەپۆلەکانی 
بــۆ ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت، مزگێنیدەری 
قۆناغێکــی نــوێ لــە واڵتانــی عەرەبی و 
بەتایبەتــی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدایە. 
هــەر چەنــد بەهــاری عەرەبــی نەیتوانــی 
ئامانجەکانــی بپێکــی، بــەاڵم، بانــدۆری 
ناوچــە  دۆخــی  و  ڕەوش  گۆڕینــی  لــە 
لــە  کۆمەڵێــک  دەبــێ.   و  هەبــووە 
بچووکــی  بوارێکــی  چەنــد  لــە  واڵتــان 
وادەنوێنــن  و  دەنوانــد  وایــان  ڕواڵەتیــدا 
کــە گۆڕانکارییــان کــردووە و بــەو پێیە، 
دەیانهەویســت و دەیانــەوێ بە نیشــاندانی 
ڕوخســارێکی بەناو دێموکراتیک، خۆیان 
لــە شــەپۆلەکانی گۆڕانــکاری بپارێــزن. 
ئــەو جــۆرە حکوومــەت و دەســەاڵتدارانە 
کەمییەتگەرایانــەوە  ڕوانگەیەکــی  لــە 
ڕاســتیدا  لــە  و  دەنرخێنــن  دێموکراســی 
دێموکراســی بە »عدد و رقم« دەژمێرن. 
بە پێچەوانەی ئەو ڕوانگەیە، دێموکراسی 
و  بەهــا  و  بەنــرخ  »کیفیات«ێکــی 
دەســەاڵتداریی  وەکــوو،  نۆرمگەلێکــی 

بەرپرس و وەاڵمدەر و یاسامەند و خەڵکی 
و  مەدەنییــەکان  و  سیاســی  ئازادییــە  و 
ژیانێکی ئاسوودە لەخۆ دەگرێ. شەپۆلی 
نوێــی خۆپێشــاندانەکان لــە عێــراق، ئێران 
و لوبنــان دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەن کــە 
خەڵکــی ئەو واڵتانــە خوازیاری ئەو جۆرە 
لــە دێموکراســی و دەســەاڵتدارییەن. لــە 
پێوەنــدی لەگەڵ دۆخــی ڕێژیمی ئێراندا، 
هەر وەک بەدی دەکرێ، ئەو سیســتەمە 
نامۆیــە لــە ئاســتی جیهــان بــە نابەرپرس  
ســەربزێو ، مەترســیدار بــۆ سەرئاسایشــی 
جیهانــی و ماکەی تێرۆریزم و بناژۆخواز 
بــە  ناوچەشــدا،  ئاســتی  لــە  ناســراوە. 
ڕێژیمێکی دەســتوەردەر، دوژمنی هێمنی 
واڵتــان، دوژمنــی دێموکراســی و ڕەوتــە  
تێرۆریــزم  داڵــدەری  و  دێموکراتیکــەکان 
هەڵدەســەنگێندرێ. لە ئاســتی نێوخۆشدا، 
بە جەمســەرێکی دژبەری مافی مرۆڤ 
ڕێژیمێکــی  ئینســانییەکان،  نۆرمــە  و 
تۆتالیتاریســت  و  تۆقێنــەر  و  تێرۆریســت 
پێناســە دەکــرێ. ئــەو تایبەتمەندیاینــە و 
عەقلییەتی پاســیوی کۆماری ئیسالمی 
وای کــردووە کە خەڵک و ڕێژیم بکەونە 
ڕێژیمــی  یــەک.  بــە  دژ  بــەرەی  دوو 
بەکارهێنانــی  بــە  ئیســالمی  کۆمــاری 
قەاڵچۆکــردن  و  داپڵووســێنەر  هێــزی 
لــە  لــە الیــەک و  و تێــرۆر و تۆقانــدن 
الیەکــی دیکــەوە لــە ڕێگای پــەروەردەی 
ســەرفکردنی  بــە  و  ئیدئۆلوژییانــە 
شوناســی  ویســتی  زۆرەوە،  تێچوویەکــی 
فەرهەنگــی  و  ئیتنیکــی  و  نەتەوەیــی 
و  بســڕێتەوە  ئازادیخــوازی  هــزری  و 
کۆمەڵــگا و تاکەکانــی دەســتەمۆ بــکا 
و لــە چەمکــی »امــت ولــی فقیــە«دا 
دەســتکردی  و  خــوازراو  شوناســێکی 
خۆی  پێ بدا، بەاڵم شــەپۆلی ســێیەمی 
بەرینــی  ڕاپەڕینــی  و  خۆپیشــاندانەکان 
خەڵک و گیانفیداییان، تەواوییەتیی ئەوە 
سیاسەتەی کۆماری ئیسالمییان لەگەڵ 
شکســت بەروەڕوو کردووە. ڕاسانییەکانی  
شــارەکانی کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت بــە 
هاتنــە ســەر شــەقامەکان بــە شــێوەیەکی 
شارستانییانە و دوور لە گرژی و ئاڵۆزی، 
داواکارییەکانــی خۆیــان بــەرز کــردەوە و 
خوازیاری مافە نەتەوەییە زەوتکراوەکانیان 
بــوون.  ڕێژیمــی ناشارســتانی و دوور لــە 
لۆژیکی مرۆڤایەتی، هۆڤانەئاسا وەاڵمی 

داوا ڕەواکانــی خۆپیشــاندەرانیان دایــەوە، 
هــەر بۆیــە پێشــمەرگەکانی شــەقام بەبێ 
چــەک و بەدەســتی بەتــاڵ بــە گــژ هێزە 
بەربەرییەکانــی کۆمــاری دژی کوردی 
ئیســالمی ڕاچــوون و لــە بەرامبەریانــدا 
بــە فیداکردنــی  ڕاوەســتان و بەخوێــن و 
گیانیــان بەرگرییــان لــە داوا ڕەواکانــی 
خۆیــان دەکــرد.  ڕێژیم بە شــەهیدکردنی 
بــێ بەزەییانــەی خۆپیشــاندەران و گرتن و 
ئەشــکەنجەدانیان بە قەوڵی خۆی پێشــی 
بــە داوا ڕەواکانــی خەڵــک و داڕووخانی 
خــۆی  دەســەاڵتی  لەرزۆکەکانــی  پایــە 
گرتووە، خەیاڵێک کە زۆرێک لە ڕێژیمە 
ســەرکوتکەرەکان و یەک لەوان ڕێژیمی 
مێــژوو.  بــۆ  پەندێــک  کــردە  پێشــتری 
بەگشــتی مەبەستی سەرەکیی ڕاپەڕینی 
ئــەو جارەی خەڵکــی ئازدیخوازی ئێران و 
مافویســتانی کوردســتان - کە دەسپێکی 
شۆڕشــێکی کۆمەاڵیەتــی- سیاســییە - 
هەڵکەندنی تانوپۆی کۆماری ئیسالمی 
لەســەر ئەرزی واقعی ژینگەی سیاســیی 
و  ئێــران  سیاســی  جوغرافیــای  و  ئێــران 
کوردســتانی ڕۆژهەاڵتە. حاکمییەتێکی 
ناوەاڵمــدەر و نابەربەرپــرس و ڕێژیمێــک 
کــە خەڵکــی ئازادیخواز و مافویســت بە 
خەڵــک  بزانــێ،  بێگانــە  بەکرێگیــراوی 
نەویســت و مەحکــووم بــە نەمانــە. هــەر 
بۆیــە، دەنگــی ئــازادی و ئازادیخوازانــی 
تــا  کوردســتان  مافویســتانی  و  ئێــران 
و  دانامرکــێ  ســەرکەوتن  لووتکــەی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  دەکێشــێ.  درێــژە 
کوردســتان پشــتیوانی لــە داوا ڕەواکانی 
خەڵکــی ئێــران دەکا و خۆی بە پاڵپشــتی 
ســەرەکی مافویستانی کوردستان دەزانێ 
خەڵــک  بەزەییانــەی  بــێ  ســەرکوتی  و 
بــە  خــۆی  هەروەهــا،  دەکا،  مەحکــووم 
هاوخەمــی بنەماڵەی شــەهیدانی شــەقام 
برینــی  ســارێژبوونی  هیــوای  و  دەزانــێ 
کــە  هیــوادارە  و  دەخــوازێ  برینــداران 
هەرچی زووتر گیراوانی خۆپیشاندانەکان 
لە ســیاچاڵەکانی ڕێژیــم ڕزگاریان ببێ. 
هێزی پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان لەو 
بەکرێگیراوانەی کە دەســتیان لە ڕشتنی 
خۆێنی خۆپیشاندەراندا هەیە، خۆش نابێ 
و دەســتی دادپەروەری بە زوویی بەرۆکی 
ئــەوان دەگــرێ و تاوانی خوێنی بە ناحەق 

ڕژاوی خەڵکیان دەستێنێتەوە.

هاوڕێیانی هێژا
ئــەوڕۆ هــاوکات لەگــەڵ یادکردنــەوە لە 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ســەرماوەز،  ٢٦ی 
کوردســتان و ڕێزگرتــن لــە فیداکاریــی 
٢٤٠ی  دەورەی  پێشــمەرگەکانمان، 
کارەکانــی  بــە  کوتایــی  پێشــمەرگە 
الوە  لــە  دیکــە  کۆمەڵێکــی  و  هێنــا 
لێهاتووەکانــی  و  بەبڕشــت  و  بەهەســت 
بەرگــی  خۆشەویســتمان  نیشــتمانی 
و  پۆشــی  پێشــمەرگایەتییان  پیــرۆزی 
لەبڕاننەهاتــووی  ڕێزەکانــی  بــە  تێکــەڵ 
پێشــمەرگەکانی کوردســتان بــوون.  ئــەو 
کۆمەڵە واڵتپارێزە لە بڕیارێکی بوێرانەدا 
بــە ســوێند بــە نیشــتمان، ئــااڵی پیرۆزی 
کوردســتان و خوێنــی شــەهیدان بەڵێنییان 
داوە تاکوو توانست و هێزی کارای خۆیان 
لە خزمەت بە نیشتمانەکەیان وەگەڕ بخەن 
و هاوشــانی هاوڕێکانیان و شــان بە شــان 
لەگەڵ شــەقام و شــار بەرەو ســەرکەوتنی 
ئاواتــی  وەدیهێنانــی  و  یەکجارەکــی 
پیرۆزبایــی  بنێــن.  هەنــگاو  شــەهیدەکان 
پۆشــینی بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتی 
لــە پێشــمەرگە خوێنگەرمەکانی دەورەی 
٢٤٠ی فێرگــەی فەرماندەیــی دەکەیــن 
و هیــوای ســەرکەوتنیان بــۆ دەخوازیــن. 
هەروەهــا، بــەو بۆنــەوە  دەستخۆشــی لــە 
فێرگــەی فەرماندەیــی و مامۆســتایانی 
ماندوونەناســی فیرگــە دەکەیــن کــە بــە 
پســانەوە،  بــێ  بەرپرســانە و  لێبڕاوانــە و 

ئەرکەکانی خۆیان بەجێ گەیاندووە.
لە کوتاییدا،

ساڵو دەنێرین بۆ گیانی پاکی 
شەهیدانی ڕێگای ڕزگاریی 

کوردستان، بەتایبەتی شەهیدانی 
خۆپیشاندانەکانی ڕۆژهەاڵت.

٢٦ی سەرماوەز، ڕۆژی پێشمەرگەی 
کوردستان لە خەڵکی کوردستان و 
پێشمەرگە قارەمانەکانی کوردستان 

پیرۆز بێ.
بژی هێزی پێشمەرگە، باسکی بەهێزی 

خەڵکی کوردستان.
بژی حیزبی دێموکرات، قوتابخانەی 

ڕاستەقینەی هزری نەتەوەیی و 
پێشمەرگە.

٢5ی سەرماوەزی ١٣٩٨ هەتاوی
دەزگای فەرماندەیی هێزی 

پێشمەرگەی کوردستان

درێژەی الپەڕەی ٧

پێشمه رگه ، ڕاسان، شار

دێموکرات لە ئێســتادا چییە، دەگەڕێتەوە 
بۆ زۆر فاکتەری ناوچەیی و جیهانییەوە 
و پەیوەســتە بــە هەلومەرجــی نێوخۆیــی 
سیســتەمە  لــە  ئێرانــەوە.  و  کوردســتان 
دیکتاتــۆر و تۆتالیتێرەکانــدا، جوواڵنــەوە 
ناڕازی و بزووتنەوە مەدەنییەکان زەحمەتە 
ببنــە هێزی جێگــرەوەی ڕێژیــم هەرچەندە 
زەمینــەکان بــۆ ڕاپەڕینــی سەرتاســەریش 
فەراهەم بکەن. جا ئەگەر ئەو سیســتەمە 
ڕەفتــار داگیرکــەر و فاشیســتیش بێــت و 
خاکــی کوردســتان بــە هی خــۆی بزانێت 
ئەوا خەباتی شار و تەوژمی شەقام ئەگەر 
بەهێزیــش بێت بەرگەی ســەرکوتی ڕێژیم 

دانیار

ناگرێت. لێرەدایە کە دەبێ هاوتەریبی شار 
کە زەمینەی ســەرهەڵدان و ڕێکخســتنی 
کــە  پێویســتە  دەکات،  فەراهــەم  شــەقام 
خەباتێــک لە شــاخ وەک هێزی پاڵنەری 
خەڵــک و ڕاماڵینــەری ڕێژیمــی ڕەفتار 
داگیرکــەر حــوزووری هەبێــت. ئــەو هێــزە 
لــە شــاخ بــە هەڵســەنگاندن بــۆ دۆخــی 
ناوچەیی و فاکتەرە دەرەکییەکانی دیکە 
بە هەســتیارییەوە دەبێ هەنگاو بنێ و بە 
کەمتریــن زیان لەو هاوکێشــەیەدا بتوانێ 
بەرژەوەنــدی و ســەرکەوتنی گــەورە بــۆ 

کوردستان بێنێتە بەرهەم.
گرنگییەكانی ڕاسان: 

و  بەرگــری  ڕۆحییــەی  بەهێزكردنــی   -
ئیــرادەی خۆڕاگری بۆ بەگژداچوونەوەی 

ڕێژیمی ڕەفتار داگیركەر. 
الوانــی  ڕێكخســتنی  و  لەخۆگرتــن   -
كوردســتان لــە ڕیزی هێزی پێشــمەرگەی 
كوردســتاندا بــۆ درێژەدان بــە خەبات و لە 
هەمــان کاتیشــدا  تــا لــە داوی ڕێژیــم و 
هێزە بناژۆخوازەكان بەدوور بن و ڕاكێشــی 

ئەوێ نەكرێن.
- دۆخــی شــڵەژاو و ئاڵــۆزی ناوچــە كــە 
دەوری كوردســتانی تەنیــوە ئەوە دەخوازێ 
كــە هێزێكــی بــە پرەنســیپی باوەڕمەند بە 
دێموكراســی و مافەكانــی مرۆڤ بتوانێ 

پارێزگاری لە موڵكی گشتی و سامانی 
خەڵکــی كوردســتان بــكات لــە ئەگــەری 

سەرهەڵدان و ڕووخانی ڕێژیمدا.
ڕاســان  نێونەتەوەییــدا  ئاســتی  لــە    -
بــۆ  ڕۆژئاوایــی  كۆمەڵگــەی  ســەرنجی 
الی خــۆی ڕاكێشــایەوە و پرســی كوردی 

خستەوە ڕۆژەڤ.
- كــورد لــە باشــووری كوردســتان داوای 
سەربەخۆیی بەرز كردەوە كە لەالیەن واڵتی 
عێــراق و دراوســێیەکانەوە بــە توندوتیژی 
کــرا،  ســڕ  ڕێفرانــدۆم  و  درایــەوە  وەاڵم 
سیســتەمی خۆبەڕێوەبــەری لە ڕۆژئاوای 
كوردســتان هاتە كایەوە كە لەشكركێشــیی 

باكــووری  و  هــات  بــەدوادا  توركیــەی 
كوردستانیش دەرەنجامی پرۆسەی ئاشتی 
شكســتی هێنا، كوردەكان دیســان خەباتی 
شــاخیان هەڵبــژاردەوە، ئــەوەش پێمان دەڵێ 
دەوڵەتانــی ڕەفتارداگیركــەری كوردســتان 
و  خواســت  لەگــەڵ  شــێوەیەك  بەهیــچ 
بەشــێوەی  كــورد  گەلــی  ڕەواكانــی  داوا 
مەدەنییانە نییە بەڵكوو هەوڵی سڕینەوەی 
و  سیاســی  بەشــداریی  مافــی  و  دەدا 
هاوبەشــی لە دەســەاڵتی واڵتــدا پێ ڕەوا 
نابینێت. کوردستانی ڕۆژهەاڵت تەنانەت 
لــە کاتــی نەبوونی خەباتی چەكداریشــدا 
خەڵكانــی  لــە  و  كــرا  میلیتاریــزە  زیاتــر 
خۆجێیــی هێزگەلی نیزامی و ئەمنییەتی 
جۆربەجۆریــان لــە ڕاســتای خزمــەت بــە 
كــە  كــرد  دروســت  ئاخوندیــدا  ڕێژیمــی 
كوردســتانی كردبووە ســەربازگەیەكی گە
ورە.                                

ڕێژیمــی  ڕابــردوودا  دەیــەی  دوو  لــە   -
كرانەوەیەكــی  چەشــنە  هیــچ  ئاخونــدی 
بــەڕووی ئــازادی و مافە سیاســییەكانی 
»ئێرانـ«ـــەوە  دەســەاڵتی  ژێــر  گەالنــی 
تەنانــەت  بەڵكــوو  و  نەبینــی  بەخۆیــەوە 
بزووتنــەوەی الیەنەکانی نزیك لە خۆشــی 
لــە ئێران لەگــەڵ ســەركوت و توندوتیژی 

بەرەوڕوو كردەوە.
ناوەنــدە  لــە كوردســتانیش زۆرینــەی    -
فەرهەنگــی و ئەدەبییــە كوردییــەكان یــان 
داخران یان ســنووردار كران و چاالكوانانی 
كەوتنــە  ژینگەپارێــزان  و  مەدەنــی 
زیندانەكانــەوە و هەڵبژاردنی مەجلیســیش 
هــەر لــە خزمەتی سیاســەتەكانی ڕێژیمدا 
بــەم  هــەر  ئێســتاش  و  دەچــوو  بەڕێــوە 

شێوەیەیە.



  ژمارە ٧٦٤ ، ٣٠ی سەرماوەزی ٨١٣٩٨

ئارش ساڵح

پێشمەرگە، پێویستیی و پێداویستیی

لــە جیهانــی مۆدێڕندا کۆمەڵــگاکان رێز 
و متمانــەی تایبەتیــان بەو کەســانە هەیە 
کە رۆڵی سەربازیان هەیە و لە هەندێک 
قۆناخی هەستیاری واڵتەکەیاندا باشترین 
رێبــەری  بــۆ  واڵتەکانیــان  هەڵبــژاردەی 
وێنــە  بــۆ  ژمــار.  دێنــە  کۆمەڵــگاکان 
ئامریکاییــەکان لــە قۆناخی هەســتیاری 
پــاش شــەڕی جیهانــی دووهــەم، ژێنــراڵ 
ئایزێنهاوێریــان هەڵبــژارد بۆ ئەوەی وەک 
چۆن لەشکری لە شەڕی جیهانی دووهەم 
رێبــەری کــرد ئــاواش واڵتەکەیــان لــەو 
قۆناخە هەستیارەدا رێبەری بکات. لە ٤٥ 
ســەرکۆماری ئامریــکا ١٢ ســەرکۆمار 
ژێنراڵ بوون و ٣١ سەرکۆماریش شانازی 

سەربازیان هەیە. 
بنەمایەکــی  خاوەنــی  بابەتــە  ئــەم 
مێژووییشــە. لــە دنیــای یوونانــی کۆنــدا 
ئەوانــەی کــە چینــی دەســەاڵتدار بــوون 
دانابــوون.  بــۆ  ئاریستۆکراســیان  وشــەی 
واتــای  بــە  ئاریستۆکراســی  وشــەی 

دەسەاڵتداری باشترینەکانە. 
ئەم وشــەیە ســەرەتا بەو کەســانە دەگوترا 
کــە جڵەوی ســپای یوونانیان دەگرت واتە 
ئــەو جەنگاوەرانــەی کە لە هێڵی پێشــەوە 
بــوون و هەمــوو بــە دوای ئەوانــدا بــوون. 
پاشــان هێــدی هێدی ئەو جیلــە ئەو ڕۆڵە 
پانتایــی  بــۆ  گواســتەوە  ســەربازییەیان 
بــە  بــوون  و  سیاســی  کۆمەاڵیەتــی- 

رێبەرانی کۆمەڵگاکانیشیان. 
ئــەم رێــزە بێجگــە لــەوەی لــە ڕەمــەک 
)غەریــزە(ی مرۆڤەوە ســەرچاوە دەگرێت، 
خاوەنــی رەهەندێکی بەهێــزی عەقاڵنیش 
هەیــە کــە ئەویش هەڵدەگەڕێتــەوە بۆ ئەو 
رۆڵــەی کــە هێــزی چەکــداری گشــتی 
بــەردەوام  و  پێناســەکردن  لــە  دەیگێڕێــت 
بوونــی کۆمەڵــگا لــە ســاحەی سیاســی 
ئــەم  روونکردنــەوەی  زیاتــر  بــۆ  خۆیــدا. 
بابەتــە پێویســتە لــە هەندێــک چەمکــی 
ئاڵمانــی،  هزرمەنــدی  ئاراســتەکراوی 

»کارل شمیت« کەڵک وەربگرین. 
ســەرەتا پێویســتە بگوترێت کە ئەگەرچی 
کــە  شــمیت  گشــتییەکەی  ئاراســتە 
الی  بــە  کانســێرڤاتیڤە  ئارســتەیەکی 
نووســەرەوە جێــی پەســەند نییە بــەاڵم ئەو 
و  دەیانناســێنێت  ئــەو  کــە  چەمکانــە 
پیناســەیان دەکات دەتوانــن بۆ مەبەســتی 

ئەم وتارە زۆر بەسوود بن. 
کارڵ شــمیت لــە هەوڵێکــی چڕوپــردا بۆ 
دەڵێــت  سیاســی  ئەمــری  پێناســەکردنی 
کــە وەکــوو چــۆن ئەمــری جوانیناســانە، 
ئابــووری  ئەمــری  و  ئەخالقــی  ئەمــری 
خاوەنــی پێــوەری خۆیانــن وەکــوو جــوان و 
ناجــوان بــۆ ئەمــری جوانیناســانە، خێــر و 
شــەڕ بۆ ئەمری ئەخالقی و بەســوودبوون 
ئابــووری،  ئەمــری  بــۆ  بەزیانبــوون  و 
ئــەوا ئەمــری سیاســیش پێویســتە خــاوەن 
پێوەرێکــی تایبــەت بــە خــۆی بێــت. ئــەو 
ئەمــری  بنەڕەتــی  پێــوەری  کــە  دەڵێــت 
سیاســی هەڵدەگەڕێتەوە بۆ جیاکردنەوەی 

دۆست و دوژمن. 
واتــە لــە ڕوانگەی شــمیتەوە ئەگــەر هەر 
ئەمرێکی سیاســی ئەوەندە لێک بدەیتەوە 
تــا بگاتــە ســەرەتاییترین و بنەڕەتیتریــن 
ئــەو شــتە  شــتێک کــە پێکــی دێنێــت 
جیاکردنەوەی دۆست و دوژمن، یان باشترە 
بوترێــت دەستنیشــانکردنی دوژمنــە. لــە 
ڕوانگەی کارڵ شــمیتەوە بابەتی ئەمری 
پێوەرەکانــی  لــە  ســەربەخۆییە  سیاســی 
جوانــی، ئەخــالق، یان ســوودی ئابووری. 
ئاراســتەی شــمیت بــە هیــچ شــێوەیەک 
بــاس لــەوە نــاکات کــە سیاســەت بــە بێ 
هیچ موالحێزەیەکی ئەخالقی دەستنیشان 
دەکرێــت بەڵکــوو تەنیا ئەوە بــاس دەکات 
کــە بــۆ ئــەوەی دوژمــن، دوژمــن بێــت، 
پێویســت نــاکات  ناحــەز بێــت، شــەڕی 
ئەخالقــی بێــت یان لــە بــاری ئابوورییەوە 
زەرەرمەندمان بکات چوونکە ئەو پێوەرانە 
پێــوەری ئەمــری جوانیناســانەن، ئەمــری 

ئەخالقی و ئەمری ئابوورین. 
هەروەهــا لــەم باســەی شــمیتدا دوژمــن، 
هەیــە  جیــاوازی  و  گشــتییە  دوژمنــی 

لەگەڵ دوژمنایەتی تاک. 
دوژمــن بــەم واتایــە نــە دەکرێــت بابەتــی 
خۆشەویســتی بێت نــە بابەتی ڕق و قین؛ 
هەڵدەگەڕێتــەوە  سیاســی  ئەمــری  واتــە 
و  ئانتاگۆنیــزم  ئاســتی  قووڵتریــن  بــۆ 

دوژمنایەتی. 
لــە ڕوانگــەی شــمیتەوە هیــچ پێوەرێکی 
دەرەکــی بــۆ دیاریکردنــی دوژمــن بوونی 
نییــە واتــە تەنیا خودی ئــەو کۆمەڵگایە 

دەتوانێــت دیــاری بــکات کە ئایــا الیەنی 
دوژمنــی ئــەو دەیهــەوێ جــۆری بوونــی 
ئــەو بگۆڕێــت و ئــەو کۆمەڵگایــە بکاتە 
شــتێکی تــر و پێویســتە لــە بەرامبەریــدا 
بوەســتێتەوە و لــە شــێوەی بوونــی خــۆی 

بەرگری بکات یان نا. 
لــە وەهــا حاڵەتێکدا لەوانەیــە ئەو دوژمنە 
جــوان بێت؛ بۆ وێنە خاوەنی کەلتوورێکی 
جــوان بێــت، یــان ئەگــەر لەگەڵــی رێک 
بکەویــت خاوەنــی ســوودی ئابــووری بێت 
یــان تەنانــەت بە لەحــازی ئەخالقییەوە لە 
شــوێنێکی بــاش ڕاوەســتابێت، بــەاڵم لــە 
کۆتاییــدا سرووشــت و ئامانجــی ئەمــری 
و  دوژمــن  دەستنیشــانکردنی  سیاســی 
بەرنگاربوونــەوە لەگــەڵ ئــەو دوژمنەیــە. 
دوژمنیــش لــە کۆتاییــدا بــە پێی شــمیت 
بــەوە دەستنیشــان دەکرێــت کــە ئایــا ئــەو 
کۆمەڵگایــە، ئــەو الیەنــە کــە دەیهەوێت 
بوون و شوناسی ئەوان بگۆڕێت بە دوژمن 

دەبینێت یان نا؟ 
شــمیت دەڵی کە ئەگەرچی دژبەرایەتییە 
ســەرەکییەکە لە ژیانی ڕۆژانە بزر دەبێت 

بەاڵم هەموو ئەکتێکی سیاسی ئەو پێوەرە 
ئانتاگونیستیەی لە نێو خۆیدا هەیە.

شــمیت دەڵێــت کــە یەکــەی سیاســی ئەو 
یەکەیە کە بتوانێت لەسەر باسی دۆست و 
دوژمــن و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دوژمن 

بڕیاری کۆتایی بدات. 
کۆمەڵــگا   )state( واڵت  ئەگــەر 
دەکاتە یەکەیەکی سیاســی و بڕیاردەری 
ســەرەکییە تەنیــا هەڵدەگەڕێتــەوە بــۆ ئەم 
بابەتــە کــە واڵت بڕیــاری دیاریکردنــی 
دوژمن و ڕووبەڕووبوونەوەی بەدەستەوەیە. 
هــەرکات  دەڵێــت  شــمیت  درێــژەدا  لــە 
بیرکردنــەوە  ئیمکانــی  کۆمەڵگایــەک 
یان وێناکردنــی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵی 

دوژمنــی خــۆی لــە کیــس بــدات ئیتــر 
لــەو ســاتەوە ناتوانێــت وەک یەکەیەکــی 
سیاســی و لە ئاکامدا وەک نەتەوەیەک 

بمێنێتەوە.
بەم شــێوازە ئەگەر لەم چەمکانە کەڵک 
وەربگریــن، ئــەوەی نەتەوەیەک لە هەموو 
گرێچنــە کۆمەاڵیەتییەکانــی تــر وەکوو 
دامــەزراوەی  ئەتنیکــی،  کەمینــەی 
کۆمەاڵیەتــی و ... جیــا دەکاتەوە ئەوەیە 
کە نەتەوە، یەکەیەکە کە توانایی زەینی 
دوو شــتی هەیــە یەکەمیــان دەستنیشــان 
کردنی دوژمن، دووهەمیان شــەڕ لەگەڵ 

دوژمــن. لــەم چوارچێوەدا بۆ ئــەوەی ئەو 
کۆمەڵگایە وەک یەکەیەکی سیاســی و 
وەک نەتــەوە بێتــە بەرچــاو پێویســتە کــە 
ئیمکان و ئەگەری شەڕ لەگەڵ نەیارانی 

هەبێت.

شــمیت لــە درێــژەدا جەخــت لەســەر ئــەوە 
ســەربازی،  وردەکاری  کــە  دەکاتــەوە 
ئامرازەکانی شــەڕ و تەنانەت ســەرکەوتن 
و دۆڕان بەهیچ شــێوە کاریگەریان لەسەر 
ئــەم باســە نییــە و بەهــەر بیانوویەک ئەو 
کۆمەڵگایــە ئیمکانــی بەرگری کۆتایی 
لە خۆی لە ناو ئاســۆی خۆی تار بکات 
و نەیبینێــت ئــەوا لــە ئاســتی یەکەیەکی 
سیاســی و نەتەوەبــوون دادەبەزێــت. واتــە 
ترســی دۆڕان،  لــە  نەتەوەیــەک  ئەگــەر 
توانایــی زەینــی وێناکردنی شــەڕ لەگەڵ 
الیەنێکــی تــر بە تەواوەتی بســڕێتەوە ئەوە 
ئیتــر ناکرێــت وەک یەکەیەکی سیاســی 

یان وەک نەتەوە چاوی لێ بکرێت.
نێونەتەوەییەکانــی  پێوەندییــە  لــە  دیــارە 
نــاوی  بــە  هەیــە  باســێک  ئەمــڕۆدا 
Deterrence یــان پێشــگرتن کــە لە 

چوارچێــوەی ئەم باســەدا بااڵنســی هێزی 
ســەربازی، چەکــی ناوکــی و ئیمکانــی 
بــەوە  واڵمێکــی ســەربازی بەهێــز پێــش 
دەگرێــت کــە نەتــەوەکان تێکەڵ بە شــەڕ 
بــن بــەاڵم ئەمــە بــەو واتایــە نییــە کــە 
نەتــەوەکان پالن، دامــەزراوە و لە ئاکامدا 
توانایی زەینی شەڕ لەگەڵ هەر الیەکیان 
کــە دەیهــەوێ شــێوەژیانی ئــەوان بخاتــە 

مەترسییەوە لە کیس داوە.  
هێزی سەربازی هەر نەتەوەیەک و لە نێو 
ئەوانیشدا پێشمەرگە، ئەو ڕۆڵە سەرەکییە 
دەگێڕێــت بۆیــە لە ڕاســتیدا رێزی هێزی 
ســەربازی و پێشــمەرگە هەڵدەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئەوەی کــە هەر یەکەیەکی سیاســی 

دەزانێت کە بە بێ هێزی سەربازی توانایی 
زەینــی وێناکردنــی بەرگــری لــە کیــس 
دەدات و بــەم شــێوەیە وەک یەکەیەکــی 
سیاسی کۆتایی پێ دێت و دەکەوێتە ژێر 
ڕکێفــی یەکەیەکی سیاســی تــر کە ئەو 
یەکــە نوێیە دوژمنەکانی بۆ دەستنیشــان 

دەکات و بڕیاری شەڕی بۆ دەدات.  
خەباتــی  ڕابــردووی  دەیــەی  چەنــد  لــە 
ئەگــەر  ڕۆژهەاڵتــدا  لــە  کــورد  گەلــی 
تەنانــەت هەندێک جاریش شــەڕ بەردەوام 
نەبووبێــت بــەاڵم بوونــی فیزیکــی هێــزی 
پێشمەرگە تەنانەت لە کۆیە و گرێدراوی 

ئــەو چەمکە لەگەڵ کەلتووری گشــتی 
گەلــی کــورد وای کــردووە کــە یەکــەم 
کــە  ڕووبەڕووبوونــەوە  یــان  ئانتاگۆنیــزم 
دیارتریــن شــێوازی دەرکەوتنــی ئەمــری 
دووهــەم  و  بمێنێتــەوە  بــەردەوام  سیاســین 

وێنــا یان توانایی زەینی وێناکردنی شــەڕ 
لەگەڵ دوژمن لە ناو نەچێت. 

وەکــوو  هــەم  پێشــمەرگە  ئەوەیکــە 
دامەزراوەیەکــی نیشــتمانی و هەم وەکوو 
واتــا لــە نــاو کۆمەڵــگای کوردســتاندا 
بوونــی بەردەوام بووە وای کردووە کە هەم 
دوژمنی گەلی کورد و هەم گەلی کورد 
لە رۆژهەاڵت هەست بە ئانتاگۆنیزمێکی 
ئەکتیــڤ بکــەن و بــەو شــێوازە هــەم لــە 
زەینــی دوژمــن و هــەم لــە زەینــی تاکی 
کــورد، رۆژهــەاڵت وەکــوو یەکەیەکــی 

سیاسی بمێنێتەوە. 
بۆیــە لــە ڕاســتیدا دەتوانیــن بڵێیــن بوونی 
فیزیکی پێشمەرگە تەنیا فاکتەرێکە کە 
دەتوانێ نەتەوە وەکوو یەکەیەکی سیاسی 
لــە هــەرکام لــە پارچەکانــی کوردســتان 
هەرحاڵەتێکــدا،  لــە  و  بــکات  بــەردەوام 

جێگیربوونــی  حاڵەتــی  لــە  تەنانــەت 
باشــترین شــێوازی دێموکراســی لــە ئێران 
نەتەنیــا پێشــمەرگە نابێت چــەک دابنێت 
بەڵکــوو هیــچ رێگەچارەیەک بــۆ کورد 
ئیمکانــی نییــە مەگــەر ئەوەی لــە ناویدا 
هێزی پێشــمەرگە رێگەی یاسایی ئەوەی 
هەبێــت کــە پــەرە بە خۆی بــدات و خۆی 
بەهێزتــر بکات. واتە هەر رێگەچارەیەکی 
سیاســی لە کوردســتاندا کە بریتی نەبێت 
رێگــە  کــە  یاســایێک  پێکهاتنــی  لــە 
بــدات هێزی پێشــمەرگە خــۆی بەهێزتر و 
بەرباڵوتر بکات بەهیچ شێوە رێگەچارەی 
کێشــەی کــورد نییــە مەگەر ئــەوەی ئەو 
چارەســەرە کۆتاییهاتنی کورد بێت وەک 

نەتەوەیەک و وەک بوونی جیاواز. 
بــە  تەنانــەت  بابەتــە  ئــەم  گرینگــی 
ئەرتەشــێکی نەتەوەیی ئێران بە بەشــداری 
ســەرباز و ئەفســەری کوردیــش لــە نــاو 
ناچێــت چوونکە کێشــەی ســەرەکی لێرە 
یەکــەی  ئیمکانــی  بــۆ  هەڵگەڕانەوەیــە 
لــە دیاریکردنــی  بــۆ بڕیــاردان  سیاســی 
دوژمنــی خۆی و ڕووبەڕوونەوەیە لەگەڵ 

ئەو دوژمنە. 
لــە ئــاوا حاڵەتێکــدا ئەرتەشــی نەتەوەیــی 
ئێــران بــۆ وێنــە ئەگەرچــی کوردیــش لە 
ناویدا بەشــدار بێت بەهیچ شــێوە ناتوانێت 

رێگە بۆ ئەو بڕیارە و بۆ ئەو وێنایە بدات 
چوونکە ئەو ئەرتەشــە وەک ئەرتەشێکی 
نەتەوەیەکــی تــر یــان لــە گەشــبینانەترین 
حاڵەتــدا وەک هێزێکی پارێزەری ئاشــتی 
ئــەو  بەرچــاو کــە  چەندنەتەوەیــی دێتــە 

ئیمکانــە بۆ هیچکام لە نەتەوەکان پێک 
دوژمنانیــان  ڕووبــەڕووی  کــە  ناهێنێــت 

ببنەوە. 
بۆیــە لێــرەدا ڕۆڵــی حیزبــی دێموکــرات 

ڕۆڵێکی سەرەکییە. 
لە دوای دەســپێکردنی قۆناخی راســان لە 
خەباتــی گەلەکەمــان، هاتنــی الوان بــۆ 
نێــو هێــزی پێشــمەرگە زیادی کــردووە و 
حیــزب زۆر بــە درووســتی نــاوی فەرمی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتانی بۆ ئەو 
هێــزە هەڵبــژارد. هەر وەک چــۆن حیزبی 
دێموکــرات لــە میژووی گەلــی کورد لە 
هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان ڕۆڵــی 
ســەرەکی گێڕاوە لە پێکهێنانی دامەزراوە 
نەتەوەییــەکان و ناحیزبــی کردنیــان، لــەم 
پێوەندیەشدا پێویســتە هەنگاو هەڵبگرێت. 
بۆ وێنە حیزبی دێموکرات بە دامەزراندنی 

ســروودی  ئــااڵ،  کوردســتان،  کۆمــاری 
بــە  دواتــر  و  پێشــمەرگە  و  نیشــتمانی 
هەڵسووکەوتی درووســتی لەو پێوەندییەدا 
ڕێگــەی خۆش کــردووە بۆ ئەوەی هەموو 
ئــەو دامەزراوانە ببنە موڵکی نیشــتمانی 
هەموو کوردێک، پێویســتە لەم کاتەشدا 
هەنــگاوی جیــدی هەڵبگرێــت بــۆ ئەوەی 
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ڕۆڵــی 
ســەرەکی خۆی لــە ڕۆژهــەاڵت بگێڕێت 
کــە ئەمــەش بە تەخەسوســیکردنی هێزی 

پێشمەرگە ئیمکان پەیدا دەکات. 
هەتا ئێستا هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
لــەو پێوەندییــەدا هەنــگاوی  توانیویەتــی 
زۆر گونجاو هەڵگرێت. یەکەم، ســوێندی 

بــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
تەواوەتی لەگەڵ ناوەکەی ئەو هێزە دێتەوە 
و بــە هێــچ شــێوە لــەو ســوێندەدا داوا بــۆ 
وەفــاداری بۆ حیزبی دێموکــرات ناکرێت 
بەڵکــوو هەر پێشــمەرگەیەک ســوێند بۆ 
وەفاداربــوون بــە نیشــتمان دەخــوات. ئــەم 
سوێندە نەتەنیا بەهای سیمبولیکی خۆی 
هەیــە، لە ڕاســتیدا زەینیەتێــک لە ناخی 
تاکی پێشــمەرگەدا ســاز دەکات، ئەویش 
ئەوەیــە کــە ئەو پێشــمەرگەیە وەفــادار بە 

نیشتمانە نەک حیزبی دێموکرات. 
هەنگاوێکــی  دەتوانێــت  خــۆی  ئەمــە 
هێــزە  بــۆ  بێــت  متمانەپێکهێنــەر 
سیاســییەکانی تــر و ئــەو کەســانەی کە 
پێیــان خۆشــە کە وەک پێشــمەرگەیەک 
خەبــات بکەن بەاڵم بنەمــا فیکرییەکانی 
حیزبــی دیموکراتیــان ال پەســەند نییە؛ بۆ 
وێنە ئەو کەســانەی کە سەربەخۆییخوازن 
یــان ئــەو کەســانەی کــە سوســیالیزمی 
نییــە.  پەســەند  ال  دێموکراتیکیــان 
هەنــگاوی دووهــەم پێکهێنانــی ئاڕمێک 
بــوو کــە توانــی لــە رێگەی ئــەو ئارمەوە 
لــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی  هێــزی 
دامــەزاوە حیزبییــەکان جیا بکاتــەوە. ئەم 
هەنگاوە دەبێت بە تەئکیدکردنەوەی زیاتر 
لە سەر ئەو ئاڕمە بە جێی ئاڕمی حیزب 
لــە ســەر جلوبەرگی پێشــمەرگەی حیزبدا 

زیاتر جێگەی خۆی بکاتەوە. 
زیاتــر  پێوســتە  کــە  هەنگاوانــەی  ئــەو 
هێــزی  کــە  ئەوانــەن  هەڵبگیردرێــن 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــە هەمــوو ئەو 
شۆڕشــگێڕانەی رۆژهەاڵت پیشــان بدات 
کــە؛ یەکــەم هێزێکــی شــوێندانەرە و لــە 
مەیدانــی خەباتــدا بــەردەوام بوونــی هەیە 
و دووهــەم؛ بــۆ ئــەوەی شۆڕشــگێڕێک 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بــە  پەیوەســت 
نــاکات  پێویســت  بێــت  کوردســتانەوە 
ئیلزامــەن بەرنامــەی حیزبــی دێموکــرات 

قەبووڵ بکات. 
لــە ئــاوا حاڵەتێکــدا هێــزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان دەتوانێــت شــوێنگەی خەبــات 
و موبارزەیێکــی جێگــەی متمانــە بێت بۆ 
هەمــوو ئەوانەی کە بە دوای شــوێنێکی 
جێــگای بــاوەڕ دەگەڕێــن بــۆ موبــارزە و 

خەبات. 
پێشــمەرگەی  هێــزی  پێوەندییــەدا  لــەم 
کوردســتان پێویســتە هــەر لــە ســەرەتاوە و 
لــە فێرگەی خۆیەوە دەســت پــێ بکات و 
پــەروەردە ئایدیۆلۆژییەکانــی خۆی زیاتر 
لەسەر ئەو بابەتانە چڕ بکاتەوە کە بۆنی 
حیزبیــان نییــە واتــە بابەتگەلێــک وەک 
مێــژوو و جوغرافیــای کوردســتان، زمــان 
ناســی  ئەدەبیاتــی کــوردی، جەرەیــان  و 
هێزەکانــی کوردســتان و هــزری سیاســی 
گشــتی و هزری سیاســی لە کوردستاندا 

و ....
 هەروەها دەبێت سیســتمێک دابین بکات 
بەرزبوونــەوە  پلەگرتــن،  ئــەوەی کــە  بــۆ 
هێــزی  لــە  وەرگرتــن  بەرپرســایەتی  و 
تەواوەتــی  بــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
تەخەسوســی بکرێن و لە بڕیاری سیاســی 
نێو حیزب مەودا بگرن و بڕیاری سیاسی 
و  ســەربازی  کاری  لــە  حیزبیــش  نێــو 

پێشمەرگایەتی سەربەخۆ بکرێت.
ئەم بابەتە رۆڵ و هەســت بە بەرپرسایەتی 
کوردســتان  تــری  الیەنەکانــی  کردنــی 
دەخوازێت. پێویستە ئەو الیەنانە بە بینینی 
ئــەو گۆڕانکارییانــەی کە لــە نێو هێزی 
پێشــمەرگەی کوردســتان بــەدی دەکــەن 
متمانە بکەن بەوەیکە هێزی پێشمەرگەی 
کوردستان خەریکە لە هێزێکی حیزبییەوە 
بــۆ هێزێکی نیشــتمانی، تەخەسووســی و 
ناحیزبــی دەچێت کە پارێزەری ئاسایشــی 
فەزایــەک  و  دەبێــت  هەمووالیــەک 
دەخوڵقێنێت کە سیاسەت بۆ هەموو حیزب 
و الیەنــەکان لەنێو ئەو فەزایەدا ئیمکانی 
زۆرتر دەبێت. بۆیە پێویستە یارمەتیدەر بن 
بــۆ بەهێزبوونی ئــەو هەنگاوە و هاوکاری 
زیاتــر  بــۆ  دێموکــرات  حیزبــی  کردنــی 
هەنگاونــان لــە تەخەسوســیکردنی هێــزی 

پێشمەرگەی کوردستان. 

بە بۆنەی بیست و شەشی سەرماوەزەوە

بوونی فیزیکیی پێشمەرگە تەنیا فاکتەرێکە کە دەتوانێ نەتەوە وەکوو یەکەیەکی سیاسی 
لە هەرکام لە پارچەکانی کوردستان بەردەوام بکات و لە هەرحاڵەتێکدا، تەنانەت لە حاڵەتی 
جێگیربوونی باشترین شێوازی دێموکراسی لە ئێران نەتەنیا پێشمەرگە نابێت چەک دابنێت بەڵکوو 
هیچ رێگەچارەیەک بۆ کورد ئیمکانی نییە مەگەر ئەوەی لە ناویدا هێزی پێشمەرگە رێگەی یاسایی 
ئەوەی هەبێت کە پەرە بە خۆی بدات و خۆی بەهێزتر بکات. واتە هەر رێگەچارەیەکی سیاسی لە 

کوردستاندا کە بریتی نەبێت لە پێکهاتنی یاسایێک کە رێگە بدات هێزی پێشمەرگە خۆی بەهێزتر و 
بەرباڵوتر بکات بەهیچ شێوە رێگەچارەی کێشەی کورد نییە مەگەر ئەوەی ئەو چارەسەرە کۆتاییهاتنی 

کورد بێت وەک 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان توانیویەتی لەو پێوەندییەدا هەنگاوی زۆر گونجاو هەڵگرێت. یەکەم، 
سوێندی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بە تەواوەتی لەگەڵ ناوەکەی ئەو هێزە دێتەوە و بە هێچ شێوە 
لەو سوێندەدا داوا بۆ وەفاداری بۆ حیزبی دێموکرات ناکرێت بەڵکوو هەر پێشمەرگەیەک سوێند بۆ 
وەفاداربوون بە نیشتمان دەخوات. ئەم سوێندە نەتەنیا بەهای سیمبولیکی خۆی هەیە، لە ڕاستیدا 
زەینیەتێک لە ناخی تاکی پێشمەرگەدا ساز دەکات، ئەویش ئەوەیە کە ئەو پێشمەرگەیە وەفادار بە 

نیشتمانە نەک حیزبی دێموکرات.

هێزی پێشمەرگەی کوردستان پێویستە هەر لە سەرەتاوە و لە فێرگەی خۆیەوە دەست پێ بکات و 
پەروەردە ئایدیۆلۆژییەکانی خۆی زیاتر لەسەر ئەو بابەتانە چڕ بکاتەوە کە بۆنی حیزبیان نییە واتە 
بابەتگەلێک وەک مێژوو و جوغرافیای کوردستان، زمان و ئەدەبیاتی کوردی، جەرەیان ناسی هێزەکانی 

کوردستان و هزری سیاسی گشتی و هزری سیاسی لە کوردستاندا و ....



٩ ژمارە ٧٦٤ ، ٢١ی دێسامربی ٢٠١٩

یەڵدا، لەدایكبوونی هەتاو، 
قاسملووی هەتوان

لە مەعشوور کێ سەرکەوت؟

لەسەر یەڵدا و چییەتی و نیوەڕۆکی واتایی 
یەڵدا، زۆر وتراوە و نووســراوە؛ كەوناراناس 
و مێــژووزان و وشەناســان لەم بــارەوە پێیان 
وایــە، یەڵــدا وشــەیەكی »ســریانی«یە و 
بــە واتــای لەدایكبوونــی هەتــاو )مێهــر(
ە کــە مێهــر هەمــان میتــرا یــان هه تــاوه .
ئــەم خواوەنــدە زەوینییــە لــە نێــو ئایینــی 
مەسیحییەتیشــدا  یــان  خاچپەرەســتی 
بەرجەســتە بووەتەوە و شەوی لەدایكبوونی 
لەگــەڵ  هه تــاو  خواوەنــدی  یــان  میتــرا 
شــەوی لەدایكبوونــی حەزرەتی عیســا بە 
هاوكات دانراوە بەچەشــنێک کە تەنانەت 
ئــەم روانگەیــە درووســت بــووە كــە یەڵــدا 
بەواتای لەدایكبوونی حەزرەتی عیســایە.
وێکچوونانــە  و  شــوبهاندن  لــەم  جیــا 
کــە مــژاری باســی ئێمــە نییــە واڵمــی 
پرســیارێک پێویســتە؛ ئەویــش ئەوەیە کە 
بۆچــی لەدایكبوونــی هەتــاو لــە زســتاندا 
روو دەدات كــە خــۆر لــە الوازتریــن دۆخی 
ســەرما؟ وەرزی  لــە  بۆچــی  خۆیدایــە؟ 
 لــە وەاڵمــدا دەبــێ  بڵێیــن  كــە بەپێی ئەو 
ئاســەوارانەی کە لێیــان بەجێماوە لەوانەش 
نێــو  نیگارکێشــییەکانی  و  بەردەنــووس 
ئەشــکەوتەکان و ... زەینــی مرۆڤــەکان 
لــە رابــردوودا لــە چوارچێــوەی ناوچــەی 
و  نیشــتەجێبوونیان  جوغڕافیایــی 
کەشوهەوای ئەو ناوچانە شکڵ و بیچمیان 
گرتــووە کــە ئــەم ڕاســتییە لــە دابونەریت 
شێوەبیرکردنەوەشــیاندا  و  کاڵچــڕ  و 

شــاری  خوێناویتریــن  مەعشــوور 
خۆپیشــاندانەکانی مــاوەی ڕابــردوو بــوو 
لــە ئێرانــدا. مەعشــوور نــاوی مێژوویــی 
»ماهشــەهرە«.  عەرەبیــی  ڕەســەنی  و 
ئــەم شــارە بــە جــۆرێ کەوتــە بــەر قینی 
ئامــار  بەپێــی  کــە  تــاران  دەســەاڵتی 
لــە  زیاتــر  باڵوکــراوەکان  زانیارییــە  و 
٣٠٪ ی کــۆی کوژراوەکانــی ڕووبــەری 
جوغرافیــای ئێــران، خەڵکــی ڕاپەڕیــوی 
دەکــرێ  بــاس  وەک  بــوون.  شــارە  ئــەم 
النیکەم سەد و پەنجا کەس لە مەعشوور 
ڕێژیمــی  بەدەســتانی  ڕمــب  بەدەســتی 
ئەســتێندراوە.  لــێ  گیانیــان  ئێرانــەوە 
و  »بەئەنقەســت  بێدەنگیــی  نێــو  لــە 
بەمەبەستی« ڕاگەیاندنە فارس زمانەکان، 
کــرا.  خوێــن  خەڵتانــی  مەعشــوور 
هەنووکەش بەکەمی هەوڵ و ڕاپۆرتێکی 
بــارەوە لەســەر الپــەڕەی  لــەو  پوختەمــان 
دەکــەوێ.  بەرچــاو  ڕاگەیاندنانــە  ئــەم 
ڕووداوەکانــی  وردی  لێکدانــەوەی  بــۆ 
مەعشــوور«  »گەاڵڕێزانــی 
ئــەم  بەســتێنەکانی  پێویســتە 
بکەینــەوە. شــی  بەریەککەوتنــە 
نێودەوڵەتیــی  ناوەندێکــی  مەعشــوور 
هەنــاردە و هــاوردە و پردێکــی پەیوەندیــی 
ناوچــەی  خاوەنــی  و  بازرگانییــە 
پیشەســازیی پێشــکەوتوویە و لــەو ڕووەوە 
پێگەی تایبەتی لە ئەحواز و ئێراندا هەیە. 
ئەم ناوچە دەسپێڕاگەیشــتنێکی خێرای بە 
لێوارەی ئاوە ئازادەکان و ڕێگەی ئاســنی 
ناوخۆییــەوە هەیــە و بەشــێکە لــە پانتایی 
ئاخێزگــەی گاز لــە ناوچــەی عەرەبیــی 
ئەحواز. هەروەها جەمسەرێکی پیشەسازیی 
پێترۆکیمیاوییــە لــە جوغرافیــای ئێراندا. 
بــەم زانیارییانــەوە دەخزێینــە نێــو کاکڵــی 
بابەتی ڕووداوی گەاڵڕێزانی مەعشوورەوە.
بــەراوردی پشــکی مەعشــوورییەکان لــە 
بەرهەمهێنــان و پێکهاتــەی مەعشــوور 
ئــەم  خەڵکــی  بەرچــاوی  زۆرینــەی 
پێکهاتــەی  لــە  شــارەکەیەوە  بــە  ناوچــە 
بــە  نزیــک  کــە  عەرەبــە  نەتــەوەی 
دەگرێتــەوە.  حەشــیمەتەکەی  ٨٠٪ی 

داوەتــەوە.  ڕەنگــی  تــەواوی  بــە 
مەسەلەی جێژن و ڕەسمە تایبەتییەکانیش 
و  نەبــوون  مەســەلە  ئــەم  غەیــری  لــە 
نیــن. هەمــوو جێژنــەكان، رێوڕەســمەكان 
باشــتركردنی  پێنــاو  لــە  ســاڵڕۆژەكان  و 
یارمەتــی  مەبەســتی  بــە  و  بژێــوی 
خواســتن لــە خواوەنــدەكان بــۆ ژیانێكــی 
ئــەو چوارچێــوە  بەڕێــوە چــوون.  باشــتر 
بــە  باوەڕمەنــدان  كــە  جوغرافیاییــەی 
ئایینــی میترایــی تێیــدا ژیــاون، خاوەنی 
زســتانگەلێكی زۆر دژوار و ســارد بــووە. 
لــە وەهــا هەلومەرجێكــدا، بوونــی خۆر و 
منداڵەكــەی واتــە »ئاگــر« بــۆ مرۆڤ 
بــە زۆر چارەنووسســاز لــە قەڵــەم دراوە. 

كەوناراییــەكان  جێژنــە  ڕوونــە  ئــەوەی 
ســیحراوییان  كاركردێکــی  هەموویــان 
هەبــووە. جێژنــی رێزگرتــن لــە خــۆر بــە 
مەبەستی راكێشانی پشتیوانی و سەرنجی 
ئەو بووە؛ هەر بۆیە دەبینین كە لە هەموو 
جێژنە زستانییەكاندا، ئاگر رۆڵی بەرچاو 
و گرینگی هەیە و هەموو ئەم جێژنانەش 
لەگــەڵ ئیزەدی مێهردا پێوەندییان هەیە. 
هاوینییەكانــدا،  جێژنــە  لــە  الوە،  لــەو 
ماكــەی ئــاو بەرچــاوە و رۆڵــی ئاناهیتا 
وەكــوو خواوەنــد )مــێ (ی ئــاو بەرچاوە.
جێژنــی  بەڕێوەبردنــی  كەوابــوو، 
بــە  زســتاندا  لــە  مێهــر  لەدایكبوونــی 
شــێوەیەك هاندانــی ئــەم خواوەندەیــە بــۆ 

گەرمابەخشین و پشتیوانی لە ئیماندارانی 
لە پێنــاو تێپەڕاندنی زســتانێكی دژواردا.
بەاڵم جیا لەم الیەنە فەلسەفی و فکرییە 
کــە لێــرەدا باســی لێــوە کــرا، پرســێکی 
ناکــرێ  کــە  هەیــە  بوونــی  دیکــەش 
بەســەریدا تێپەڕیــن؛ ئەویــش ئەوەیــە کــە 
ئەگەر بۆ پێڕەوانی ئایینی میترا، شەوی 
یەڵــدا تەنیــا جێژنێــک بــووە بــۆ پاڕانــەوە 
خواوەنــدی  لــە  پشــتیوانی  وەرگرتنــی  و 
بوارێکــی  لــە  کــورد  ئێمــەی  گەرمــا، 
دیکەشــدا دەبــێ جێژنــی بــۆ بگریــن، کە 
لــە بنەڕەتڕا یەڵدای ئێمە جیاواز دەکاتەوە 
تــر؛  هۆزەکانــی  و  نەتــەوە  یەڵــدای  لــە 
جێژنــی لەدایکبوونــی ڕێبــەری نــاوازەی 

قاســملوو! د.عەبدولڕەحمــان  گــەل، 
ئــەم یەڵدا تایبەت بە کورد و کوردســتانە 
و بەقــەد هەمــوو شــاخە سەرکەشــەکانی 
نیشــتمان بــااڵی هەیــە و کەڵەگەتتریــن 
مانــا و چەمکــە! مانایەکی بەرهەســتی 
شــەوی  ئێمــە  یەڵــدای  ئۆبژێکتیــڤ. 
لەدایکبوونی پیاوێک لە ڕەگەزی هەرمان 
و هەتــاوە کــە بــە لەدایکبوونــی شــەوی 
دەیجــووری کوردانــی شەقارشــەقار کرد.
١٣٠٩ی  ســاڵی  یەڵــدای  شــەوی  لــە 
بنەماڵەیەکــی  ئامێــزی  لــە  هەتاویــدا، 
دەڤــەری  خۆشــناوی  و  دەسڕۆیشــتوو 
لەدایــک  قاســملوویەک  قاســملوو، 
بــوو کــە بــە هاتنــی، نــوور و تیشــک و 

هەڵبــڕی.  ســەریان  ڕزگاری  هەتــاوی 
درزی  کوردســتان  ڕەشــی  شــەوی 
ڕەوشــتی  چاکــە،  ئاشــتی،  و  تێکــەوت 
بریســکاندی. مرۆڤتــەوەری  و  بــەرز 
داســتانەکە  کۆتایــی  ئەمــە  بــەاڵم 
لەنێــوان  دیکــەش  وێکچوونێکــی  نییــە؛ 
کــورددا  ئێمــەی  و  یەڵــدا  ئوســتوورەی 
بوونــی هەیــە، ئەویــش یەڵــدا و ڕاســانە! 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  وێکچوونــە  ئــەم 
بیرکردنــەوەکان؛  و  شــێوەڕوانین 
و  زاگرۆسنشــینان  شــێوەڕوانینی 
میترائیــزم. وجــوودی  فەلســەفەی 
ســاڵدا  شــەوی  درێژتریــن  لــە  ئەگــەر   
و  تونــد  ملمالنێیەکــی  و  کێشــمەکێش 
ڕووناکــی،  و  تاریکــی  لەنێــوان  ســەخت 
ســەرما و گەرمــا، ســەخڵەت و زوقــم و 
توانــەوە دێتــە گــۆڕێ و دواجــار هێــزی 
ڕووناکی و تین و گەرما بەســەر ســەرما 
و ڕەقهەاڵتوویــی ســەر دەکەوێ  و میترا 
دەڤــەری  خەڵکانــی  ئــەوا  دنیــا،  دێتــە 
مێزۆپۆتامیــاش بــەردەوام لــە سرووشــتی 
سیاسییاندا ڕووبەڕووی سەرما و سەخڵەت 
و تاریکییــەکان بوونەتــەوە تاکوو میترای 
دنیــاوە. بێننــە  ســەرکەوتن  و  ڕزگاری 
مێــژووە  لــەم  ڕیشــەی  گــەل  ڕاســانی 
کەونــاراوە وەرگرتــووە کــە هــەوڵ دەدات 
مانــا ببەخشــێتە ژیــان تاکــوو گــەل لــە 
سەرما و تاریکی و زوقمی سەردەم ڕزگار 
بــکات ئەویش بە تیڕێژی ئەندێشــە گەرم 
و ڕووناکیدەرەکانــی قاســملووی هەتوان.

شەماڵ تەرغیبی

کەیوان دروودی
دەسەاڵتی ڕێژیمی ئیسالمی لە سەرەتای 
پاشــخوانی  لەســەر  هاتنەســەرکارییەوە 
دەســەاڵتی  »بۆماوە«یــی  کولتــووری 
پاڵــەوی، هەوڵی داپڵۆســاندنی شوناســی 
عــەرەب و پەراوێزخســتنی ئــەم نەتــەوەی 
داوە. ئەمــەش لــە ڕێــژەی دامەزراندنــی 
خەڵکــی خۆجێــی لــە پیشەســازییەکاندا 
دیــارە؛ بەجــۆرێ کــە تێکنیســییەنەکان، 
خــاوەن  و  بڕیــاردەران  و  بەڕێوەبــەرەکان 
پشــکەکان لە دەرەوەی ئەحوازەوە هێندراون 
و بەشــێکی کەم لە کرێکارانی خۆجێیی 
بــۆ پاســاوهێنانەوە هێنراونەتــە ســەر کار 
بەرچاویــان  بەشــێکی  ڕێژەیــەش  لــەم  و 
بێ گرێبەســتن. و  وەرزانــە  کرێــکاری 

ئەمــە نــەک هــەر لــە ماهشــەهر بەڵکوو 
داوە.  ڕووی  »عەســەلوویە«ش  لــە 
دەســەاڵتی ئیســالمیی ئێــران لــە درێژەی 
ئەرکیــی مێژوویــی نیوەچڵــی پاڵــەوی و 
پراکتیزەکردنی گەاڵڵەی »تەختەقاپوو« 
پێکهاتەکانــی  یەکدەســت کردنی  و 
بــە  بەزەیــی  ئێــران؛  جوغرافیــای  ســەر 
و  نەهاتووەتــەوە  ناوچەیــەش  ئــەو  نــاوی 
جنووبــی«  »پــارس  بــۆ  عەســەلوویەی 
گۆڕیــوە. ئەمــە ئــەو ڕاســتییە دەردەخات 
کە فاشــیزم ســڵ لــە هیــچ چاوچنۆکی 
دەستخســتنی  بــۆ  فراوانخوازییــەک  و 
ئامانجەکانی ناکاتەوە و بۆ ئەو مەبەستە 
کەلەپــوور و زمــان و مێــژوو و میراتــی 
فرەڕەنگــی نەتەوەکانــی نێــو جوغرافیای 
ئێــران زۆر بــە ســانایی دەکاتــە ئامانــج.
کەوایــە نێوەڕۆکی تراژیدیای مەعشــوور 

کۆمەڵێــک  و  خەڵــک  بەرکەوتنــی 
چڵەپۆپــەی  بەڵکــوو  نییــە،  چەکــدار 
و  ســاڵەیە  ســەد  کپکــراوی  دەنگێکــی 
دەبــێ لــە دووتوێــی پەیوەندیــی کۆلۆنــی 
بدرێتــەوە. لێــک  کۆلۆنیالیســتییەوە  و 
مەعشوورییەکان کە ژینگە و نیشتمانیان 
بووەتە جێگەی دانانی ناوچەی پیشەسازیی 
بێ پــالن و بەوپەڕی بێســەروبەری کراوەتە 
تااڵنــی  و  هەڵێنجــان  بــۆ  دەفرێــک 
ســەرچاوە سروشــتی، جیا لە نەخۆشــی و 
گاڵویی ئاو و کەشــوهەوا و لەناوچوونی 
پیشەســازیی  لــە  هیچیتریــان  سروشــت 
نەکەوتــووە.  دەســت  تــاران  دەســەاڵتی 
چەکــداری چاالکیــی  دەنگــۆی 

ئــەوەی کە ڕێژیمی ئیســالمی گەرەکی 
بــێ ئــەم دەرفەتە بۆ پاســاوی ســەرکوتی 
المانــەوە  بــە  بگوازێتــەوە،  سەرتاســەری 
کــە  ئــەوەی  بــەاڵم  نییــە،  ســەیر  زۆر 
جەماعەتێکــی بەنــاو ئازادیخــواز پەرە بەم 
پرۆپاگاندایــەی ڕێژیم دەدەن جێی باســە. 
داپڵۆســاندنی  قوواڵیــی  و  پانتایــی 
کــە  بــوو  ئاســتێکدا  لــە  ئەمجــارە 
هێنایــە  پەهلەویســتەکانی  تەنانــەت 
ئــەو  یەکەمجــار  بــۆ  و  خــەت  ســەر 
لــە  بــاس  کــە  دا  بەخۆیــان  بوێرییەیــان 
دەســتەواژەی »بەرگریــی ڕەوا« بکــەن. 
ئێمە گریمانەکەمان ئەوەیە کە بەڕاســتی 
تێکهەڵچــوون ڕووی داوە، بــەاڵم ئــەوەی 
کــە ئەم تێکهەڵچوونــە وەکوو »کردەوەی 
لێــک  تەناهــی  دژی  و  نائاســایی« 
دەدەینــەوە یــان بــە ئیعتبــاری »بەرگریی 

ڕەوا« خوێندنــەوەی بــۆ دەکەیــن، پرســی 
سەرەکی و خاڵی یەکالکەرەوەیە و ئەمەش 
ڕوانگەمــان  بــە  پەیوەندیــی  ڕاســتەوخۆ 
سەبارەت بە پرسی زەروورەتە سیاسییەکانی 
هەیــە.  ئێرانــەوە  جوگرافیــای  نــاو 
 بێگومــان کوژرانــی دووســەد هاوواڵتیی 
وەک  بچووکــی  شــارێکی  لــە  عــەرەب 
لــەو  و  گەورەیــە  تاوانێکــی  مەعشــوور 
کارەســاتەکە  قووڵیــی  بەپێــی  ماوەیــەدا 
ئــەو  ئــەوەش  و  نەکــرا  لێــوە  باســی 
ڕاســتییە تاڵەمــان پــێ دەســەلمێنێ کــە 
نەتــەوەکان دەبــێ ئاگاداریــی دەرفــەت و 
بەســتێنەکان بن و نەبنە ســووتەمەنییەک 
خەڵکیتــر. کردنــی  چاوترســێن  بــۆ 

الوازیــی  و  زاڵ  گوتــاری  بەداخــەوە 
مەعشــوور  کــە  وایکــرد  ئۆپۆزیســیۆن 
بکەوێتــە پاوەرەقــی و پەراوێــزی لێشــاوی 
ڕۆژانــە.  ئامــاری  و  هــەواڵ  داتــا، 
بۆیــە ئەگەرچی بەرگرییەکــی مێژوویی 
هەمــوو  لەبیــری  ئــەوەش  و  دا  ڕووی 
مرۆڤێکی بەویژداندا وەکوو کارەساتێکی 
ناخهەژێنــی مرۆیــی دەمێنێتەوە، بەاڵم لە 
واقیعدا ڕێژیم چەند دەســکەوتی بەدەســت 
هێنــا کــە بەکورتــی ئەمانەی خــوارەوەن:
١ – لەناوبردنــی چینێکی شۆڕشــگێڕ و 
بەرگریــکار لە خەڵکی ڕاپەڕیوی عەرەب
توانســتی  کزکردنــی   –  ٢
داهاتــوو لــە  ناڕەزایەتــی  و  ڕاپەڕیــن 
ســایکۆلۆژیکی  شــکاندنەوەی   _  ٣
بەگشــتی  ئەحــواز  لــە  بەکۆمــەڵ 
بەتایبەتــی مەعشــوور  لــە  و 

٤  _ دەسخســتنی ئەزموونێکــی نــاوازە 
و تایبــەت بــۆ پاکتــاو و پەردەپۆشــکردن 
هاودەنگ کردنــی  و  هــاوڕا   _  ٥
کۆمەڵێــک ئۆپۆرتۆنیســت و دەموچاوی 
دیــار لــە میدیــا فارس زمانەکانــی دەرەوە 
و  بێ هیوایــی  تــۆوی  چاندنــی   _  ٦
دامــاوی و بێ پشــتیوانی لەنــاو خەڵکــی 
نــاڕازی سەرتاســەری جوغرافیای ئێراندا
خەڵکــی  بەرگریــی  حەقیقەتــدا،  لــە 
مەعشــوور بە چەکەوە یان بە بێ چەک، 
ڕەوا بــوو، بەاڵم ڕەوایی هەمیشــە ناتوانێ 
ببێتە هۆی سەرکەوتن بەسەر ناڕەواییدا و 
ئەمــەش بابەتێکە کە بەدرێژایی مێژووی 
مرۆڤایەتی جێی باس و لێوردبوونەوە بووە. 

ئێمە پاش ســاڵەها دەزانیــن یەهوودییەکان 
بــەاڵم  بــوون،  نــاڕەوا  نازییــەکان  و  ڕەوا 
هیچــکات  ئێمــە  زانیارییــەی  ئــەم 
قەرەبــووی ئــەو چەرمەســەرییە ناکاتــەوە 
و پێــش بە ڕوودانی هۆلۆکاســت ناگرێ. 
لــە  دۆڕانــی  تۆڵــەی  ڕێژیــم 
دەکاتــەوە خەڵکــی  لــە  دەرەوە 
ئیمپراتوریــی خامنەیی کە کۆڵەکەکانی 
کولتــووری  ئێرانــی  بنەمــای  لەســەر 
زەبــری  دانــراوە،  فاشــیزم  بیرۆکــەی  و 
قورســی لە عێــراق و لوبنــان بەرکەوتووە. 
بێگومــان هەیمەنــەی ڕێژیم لــە ناوچەکە 
درێژخایەنــدا  لــە  ئەمــەش  و  تێکشــکاوە 
بەخۆداهاتنــەوەی  زەمینــەی  دەتوانــێ 
خەڵــک لــە نێــو ئێــران دروســت بــکات. 
بەخۆداهاتنــەوە  ئــەم  لــە  تــرس 
بێ پارێزیــی  ســەرەکیی  هــۆکاری 

بــوو.  خەڵــک  تێســرەواندنی  لــە  ڕێژیــم 
ســیخوڕگەکانی  شەوناشــەوێک  کاتــێ 
نەجــەف  و  کەربــەال  نێــو  لــە  ڕێژیــم 
دەتوانــێ  ئــەوە  تێبــەردەدرێ،  ئاگــری 
بســەلمێنێ.  ڕێژیــم  الوازیــی 
زۆر  زەبــری  بــە  دەســەاڵتانەی  ئــەو 
ڕاگیــراون زەمینــەی ئەوەیــان تێدایــە کــە 
بــە تەقینەوەی ناڕەزاییەکی چرکەســاتی 
و جەمــاوەری لەنــاو بچــن، هۆیەکەشــی 
ئەوەیــە کــە بەســتراوەیی کۆمەاڵیەتییــان 
ناڕەزایــی  پێیــەش  بــەو  و  دەبــێ  الواز 
خەڵــک لــە بەرامبەریــان پەرە دەســتێنێ.
لــە  دەســەاڵتە  ئــەم  داڕمانــی  هەربۆیــە 
هــەر چەمکێکــەوە زەمینــەی لەقبوونــی 
دەکات.  فەراهــەم  شــوێنەکانیتر  لــە 
ڕێژیــم بەباشــی دەزانــێ کە ئــەو ڕەوتەی 
زووانــە  بــەم  دەســتیپێکردووە  عێــراق  لــە 
ناوەســتێتەوە و ئــەوەش وەکــوو تۆڕێک بە 
ناوخــۆوە گرێ دەدرێ. هەربۆیەش ئەگەر 
لە سەرکوتی خەڵکی دەرەوە دەستی ئاوەاڵ 
نییــە، ئــەوە لــە ناوخــۆ دەیهــەوێ پێش بە 
شــیتاڵبوونی ئەو تۆڕە پتــرووکاوە بگرێ.
پەیامــی  بێژیــن،  دەبــێ  کۆتاییــدا  لــە 
ئێمــە  بــۆ  مەعشــوور  کارەســاتی 
ئەوەیــە کــە دەبــێ ئــاگادار بیــن وەکــوو 
کــە  فاشــیزم  بندەســتی  نەتەوەیەکــی 
دووهێنــدە  چەوســێندراوینەتەوە،  دووجــار 
بەپارێــز و وریــا بین و وێڕای بەشــداریمان 
بارودۆخــی  ئــاگاداری  ناڕەزایــی،  لــە 
گشــتی و جەمــاوەری و ناوخۆیــی بیــن. 
خــرا  پەراوێــز  مەعشــوور  دیتمــان  وەک 
و بــوو بــە قەتڵگایــەک و تاقیگەیــەک 
قەاڵچــۆی  و  ســەرکوت  ماشــینی  بــۆ 
ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران و هەنووکەش 
لــە  جگــە  و  الدراوە  لەســەر  پــەردەی 
الیەنێــک  هیــچ  ڕابــووەکان،  ویژدانــە 
وەکــوو کەیســێکی تایبــەت باســی لێــوە 
نــاکات و بــە هــەر پاســاو و بیانوویــەک 
مەســەلەی  کۆتاییــدا  لــە  گەرەکیانــە 
ژینۆســایدی مەعشــوورییەکان بە تاران و 
شــوێنەکانیترەوە گرێ بدەن و تا ئێســتەش 
لــەو بــارەوە بەداخــەوە ســەرکەوتوو بــوون. 



  ژمارە ٧٦٤ ، ٣٠ی سەرماوەزی ١٠١٣٩٨

لە زاری پارێزەرانی واڵتەوە
دیمانەیەک لەگەڵ 
»دڵنیا وەیسی«  

پێشمەرگەی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
گیــان و ژیانــی دەبەخشــێت، دەهاتــە 
پێشــمەرگە  مــن  الی  چــاو.  پێــش 
پیرۆزتریــن مــرۆڤ و لە هەمان کاتدا 
باوەڕمەندتریــن مرۆڤ بوو. بەو واتایە 
کە تەنانەت لە دایک و باوکی خۆشم 
زیاتر جێی متمانە و باوەڕە. پێشمەرگە 
نیشــتمانی  ناســنامەی  پیرۆزتریــن 
ئێمەیــە و هەروەها »کوردستانـ«ـــیش 
هــەر ئــەو خاکــە پارچــە پارچەیە بوو 
کــە بە بینینی ئــەو هەمووە مەینەتی 
و ئاوارەیــی و ڕەنجەڕۆیــی گەلەکەی 
ئەوەنــدە  هێشــتا  خەڵکەکــەی،  و 
کــە  بەهــادارە  و  پیــرۆز  خاکەکــەی 
پێشــمەرگەی  وەک  ڕۆڵەگەلێکــی 
تێــدا پەروەردە بووە. کوردســتان ئەوەندە 
پیرۆز و بەنرخ بوو بۆم کە ئەگەرچی 
ئــەو کات تەنیــا کیژێکــی قوتابــی 
بــەاڵم  بــووم،  ئاســایی  مرۆڤێکــی  و 
هــەر دەم ئامــادە بــووم لــە پێنــاو ئــەو 
خاکەدا، لە پێناو پیرۆزیی کوردســتان 
و خۆشەویســتیی ڕۆڵەکانــی گەلــدا 
کــە  ئاســاییم  ژیانــی  )پێشــمەرگە(، 
هیــچ، تەنانەت لە گیان و بنەماڵەشــم 

بگوزەرم و هەموویان فیدا بکەم.
پێشــمەرگەیت،  خــۆت  کــە  -ئێســتا 
چ هەســتێکت هەیــە و هەســتت بــۆ 

کوردستان چۆنە؟
و  پێشــمەرگەم  کــە  ئێســتاش 
خۆبەخشــانە ئــەم ڕێــگا و ڕێبــازەم 
هەڵبــژاردووە، زیاتــر و پڕڕەنگتــر لە 
جــاران هۆگری ئــەو خاک و ئاو و 

کۆنفڕانســێکی تایبــەت بە بەشــداریی 
»مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
و  کوردســتان  دێموکراتــی  حیزبــی 
نوێنەرانی نەتەوەکانی ئێران، چاالکانی 
مافــی مــرۆڤ و نوێنەرانــی یەکیەتیی 
ئورووپا لەبارەی هەڵسەنگاندنی دۆخی 
نەتەوەکانی ئێران، ڕۆژی پێنجشــەممە، 
٢١ی ســەرماوەز لە ناوندی یەکیەتیی 
ئورووپــا لــە بروکســێل، پێتەختی واڵتی 
بێلژیــک، بەڕێوە چوو. لــەم پەیوەندییەدا 
تەلەفزیۆنــی تیشــک لەگــەڵ ›‹ئاســۆ 
ســاڵح‹‹ بەرپرســی ڕاگەیاندنی حیزبی 
واڵت  دەرەوەی  لــە  دێموکــرات 
بەهــۆی  کــە  پێکهێنــاوە  وتووێژێکــی 
گرینگــی باســەکە لێرەدا ســەرنجتان بۆ 

خوێندنەوەی ڕادەکێشێن.

ئــاوا  کۆنفرانســێکی  بەڕێوەچوونــی 
لەســەر پرســی نەتــەوە بــێ مافەکانی 
ئێــران لــەم کاتــەدا چ گرینگییەکــی 

هەیە؟
ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی چاو لەو 
پرســە بکەیــن دەبینیــن کە سیاســەتی 
نەتەوەکانــی ئێــران هەمــوو کاتێــک 
سیاســەتێک بووە کــە لە چوارچێوەی 
چوارچێــوەی  لــە  و  بــووە  ئێرانــدا 
لــە  واتــە  کــراوە  پێناســە  ناونــدەوە 
پیراموونیــدا  ناوەنــد-  پانتێکســتێکی 
ناوەنــد  ئــەوە  هەمیشــە  کــە  دەبینیــن 
بــووە کــە هەموو دەســەاڵتە سیاســی، 
بــە  دیپلۆماتیکەکانــی  و  ئابــووری 
هەنگاوانــەی  ئــەو  بــووە.  دەســتەوە 
ئێــران،  نەتەوەکانــی  لەالیــەن  کــە 
حیزبــەکان و نوخبەکانــی نەتەوەکانی 
ئێــران هەڵدەگیردرێــت بــۆ ئــەوەی کە 
ســەربەخۆییانەوە  دیپلۆماســییەکی 
کۆمەڵــگای  لەنێــو  هەتــا  هەبێــت 
نێونەتەوەییدا پرســی نەتەوەکانی ئێران 
جیا لە مەسەلەی ناوەند لە ئێراندا باس 
بکــەن، باس لە تیپەراندنی دەورەیەکی 

نیشــتمانەم. ئێستا وەک پێشمەرگە 
خــۆم بە ڕۆڵەی هەموو کوردســتان 
دەزانم. ئێســتا تەنیا یەک دایک و 
یــەک باوکــم نییە، هــەزاران هەزار 
باوکــی دیکــەم هەیــە.  دایــک و 
ئاواتــە  وەدیهێنــەری  وەکــوو  خــۆم 

نەتەوەییەکانی گەلەکەم دەزانم. 
جارانــە  لــە  پیرۆزتــر  کوردســتان 
الم  لــە  ئەوەنــدە  کوردســتان  بــۆم. 
بــۆ  گیانــی  ئامــادەم  کــە  مەزنــە 
بــدەم.  بــۆ کوردســتانەکەم، خەونە 
ڕەنگینەکانــی کچێتیــم لــە ژوورە 
پــڕ زەرق و بەرقەکەم بەجێ هێشــت 
و  خەڵــک  هەمــوو خولیاکانــی  و 
و  هەســت  بــە  تێکــەڵ  گەلەکــەم 
گیانــم کــرد و هەمووم لە کۆڵبەندە 
خاکییەکەم نا و بەســتم بە پشتمەوە 
و ئەم شاخ بۆ ئەو شاخ لەگەڵ خۆم 

دەیگێڕم.
)نیشــتمان،  وشــانە  لــەم  هــەر کام   -
پێشــمەرگە و ڕاســان( لــە ڕوانگــەی 

خۆتەوە پێناسە بکە:
»نیشــتمان« دایکمانە، شەرەفمانە، 
بیپارێزیــن.  دەبــێ  و  ئابڕوومانــە 
و  پێشــەنگ  »پێشــمەرگە« 
خەباتــە.  ڕێــگای  مەشــخەڵداری 
کەرامــەت  و  مــاف  پارێــزەری 
مرۆییەکانــی  بەهــا  هەمــوو  و 
نیشــتمانی کوردانــە.  »ڕاســان« 
بەڕۆژبوونــەوەی خەباتــی نەتــەوەی 

کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتە.

ئەســتێرە لە نووکی قەڵەمتانە، تیشــک 
دەنووســنەوە:  مێــژوو  و  دەمارتــان  لــە 
ئەوەتــەی گــڕ هەیە، ئاگــرن؛ ئەوەتەی 
ئاو هەیە، بارانن؛ سەر هەیە، سەربەرزن؛ 
شــاخ هەیــە، لەســەر پێــن و ئەوەتەی 
مــەرگ هەیــە، پێــش مەرگــن. واتا بە 
هاتوچــۆی خوێــن دەبەخشــن، هەناســە 
بــە شــەقام، ئێســک بــە بەرخــودان و 
شــوناس بــە بــەڕوو. بــەڕوو... بــە ئێوەوە 
دڵشادە، وەک دایک بە کۆرپە. زرێبار بە 
ئێــوەوە ڕووتەنکــە و تاقۆســان بە ئێوەوە 
ڕووخــۆش. گوڕگــوڕ بــە ئێــوەوە بەگــوڕە و 
قەندیل بە ئێوەوە بە دەماخ. لە درێژەی 
وتووێژەکانمان لەگەڵ پێشــمەرگەکانی 
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان لە چیا 
سەرکەشــەکانی نیشــتمان، ئەمجــارە و 
لــە مانگــی پێشــمەرگەدا، لەگەڵ کچە 
پێشــمەرگەیەکی تــر بــە نــاوی »دڵنیا 
وەیســی«، ئــەم دیمانەیەمــان پێــک 

هێنا و پێشکەشتانی دەکەین:
-بــەر لــەوەی بێیتــە ڕیزی شۆڕشــەوە، 
هەســت و بیــر و بــاوەڕت ســەبارەت بــە 

کوردستان و پێشمەرگە چۆن بوو؟
پێــش لــە پەیوەســتبوونم بــە ڕیزەکانــی 
وەک  »پێشــمەرگە«م  شۆڕشــەوە، 
ســیمبولێک، وەک گیانبازێــک کە 
لە پێناوی مافی نەتەوە و خەڵکەکەی 

وتووێژ: بێهزاد قادری
- گەورەتریــن ئاواتــی ژیانــت چییە و 
بۆچــی ئەو ئاواتــە، گەورەترین ئاواتی 

ژیانتە؟
بــە بــڕوای من، هەر کەســێک کە 
گەورەتریــن ئاواتی ژیانم بینینەوەی 
دووبــارەی زێدەکەمــە بــە ئــازادی. 
بەاڵم دەبێ هەمیشــە ئەگەرەکانیش 
لەبەر چاو بگرین، بۆیە ئەگەر بڕیار 
بێــت تەمەنــم کــەم و کــورت بێــت، 
ئاواتــم ئەوەیــە کە لە پێناو خاک و 
گەل و ئامانجی گەل و حیزبەکەم و 
لە ڕێبازی پڕســەروەریی شەهیدانی 
کوردســتان  و  کــورد  ڕێــگای 
مەرگێکــی  خاکەکەمــدا  لــە  و 

سەربەرزانەم هەبێت.
شــتێک  چ  تــۆ،  بۆچوونــی  بــە   -
دەتوانێــت واتا بە ژیانی مرۆڤی کورد 

ببەخشێت؟
بــە بڕوای من، ئازادیی نەتەوایەتی 
و خاوەندارێتــی لــە خــاک و زێدی 
ژێــر  لــە  ڕزگاربــوون  و  خۆمــان 
چەپۆکی داگیرکەر، دەتوانێت واتا 

بە ژیانی کورد ببەخشێت.
چ  پێشــمەرگەیەک،  وەک   -
لــە  هاوواڵتییانــت  بــۆ  قســەیەکت 

کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا هەیە؟
داوام لێتــان ئەوەیــە کــە تــا پێتــان 
دەکرێت وەرنە ڕیزی پێشمەرگەکانی 
هێزی پێشــمەرگەی کوردستانەوە و 
بێنــە مەتەرێــزی ڕاســانییانەوە. یان 
گــەر ئەوەتــان پێ ناکرێــت، دەتوانن 

بە شــێوازێکی تر وەکوو پێشمەرگە 
بکــەن.  گەلەکەتــان  خزمەتــی 
دەتوانن پشــتیوان و یاریدەدەری ئێمە 
خوێنــدکار  هەمیشــە.   وەک  بــن 
دەتوانێــت لــە زانکــۆدا پێشــمەرگە 
بێت. قوتابییەک و مامۆستایەک 
لــە قوتابخانــە و دایکێــک لە ماڵ 
دەتوانێت بۆ خۆی پێشــمەرگەیەک 
بێت.  فێرکارێکی زمانی دایکیش 
هەروەهــا و هــەزاران خزمەتی دیکە 

بوونی هەیە.
چ  شۆڕشــگێڕێک،  وەک   -
وتەیەکــت بــۆ هاوســەنگەر و هــاوڕێ 

پێشمەرگەکانت هەیە؟
و  هــاوڕێ  بــۆ  قســەم  تەنیــا 
هاوســەنگەرەکانم ئەوەیــە کــە قەت 
لــە تێکۆشــانی خۆیــان لــەم ڕێبــازە 
و  نەکــەن  کەمــکاری  پیــرۆزەدا  
هیوایــان قەت دانەبەزێــت.  داهاتوو 
هــەر بۆ ئێمەیــە. باوەڕیان بە خۆیان 

و پیرۆزیی ڕێگاکەیان هەبێت. 
چ  نیشــتمانپەروەرێک،  وەک  ـ 
پەیامێکت بۆ خۆفرۆشــان و خائینانی 

خاک و گەل هەیە؟
پەیامــم بۆ ئــەو هاوواڵتییانەی کە 
خۆیــان لێ ون بــووە و لە ڕێزەکانی 
داگیرکــەردان و دژ بــە خوشــک و 
براکانــی خۆیــان کار دەکەن ئەوەیە 
و  نەکــەن  خەیانــەت  چیــدی  کــە 
دەســت لە چڵکاوخــۆری هەڵبگرن. 
عەیبە بۆ کورد ئاوا لە خۆی بکات 

و ببێتــە دارەدەســتی دوژمنەکــەی. 
باوەشــی گــەل و نیشــتمان ئاوەاڵیە، 
ئاوەاڵتــر لــە هــەر باوەشــێکی تــر. 
ئەو شــوورەیی و پەســتییە لە خۆتان 

بشۆنەوە.
ئــازاد بکرێــت  - ئەگــەر کوردســتان 
چ  کوردســتان،  بگەڕێیتــەوە  و 

بەرنامەیەکت بۆ ژیانت هەیە؟
درێــژە بــە کاری حیزبایەتیــم دەدەم، 
کارێک کە بەرژەوەندیی نەتەوەیی 
شــتێکدایە.  هەمــوو  ســەرووی  لــە 
درێــژە بــە خوێنــدن دەدەم و زیاتر لە 
هەمــوو کات خۆم بۆ خزمەتکردنی 

گەل و نیشتمان ئامادە دەکەم.
- بەســەرهاتێکی خۆشــی خۆتمــان بۆ 

بگێڕەوە:
ئــەو  بەســەرهاتەکانم  خۆشــترین 
کاتانــە بــووە کــە لەنێــو خەڵکــی 
کوردســتاندا  گوندەکانــی  و  شــار 
جەولــەی  و  گــەڕان  ســەرقاڵی 
پێشــمەرگانە بوویــن.  خەڵک بەرەو 
پیرمانــەوە دەهاتــن، لە باوەشــمانیان 
دەگــرت، بە بینینمان دڵخۆش بوون، 
ئاســۆیان لــە چاوی ئێمــەدا دەدی. 
لە ژیانی پێشــمەرگایەتیمدا ئەمانە 
خۆشــترین کاتەکانم بوون، هەستی 
جیاواز و تایبەتم هەبوو.  بەڕاســتی 
کــە خەڵــک پێشــمەرگە بــە هــی 
خۆیــان دەزانــن و ئــەوەش دەزانن کە 
پێشــمەرگە ڕۆڵــە ڕاســتەقینەکانی 

ئەم گەلەن.

گــوزار دەکات ئەگــەر چــی لەوانەیــە 
کە پرسی هاوبەشمان لەگەڵ ناوەندەوە 
هەبێــت بــەاڵم پرســێکی تاتیبــەت بــە 
خۆمــان هەیە. لە وتارەکەی مســتەفا 
هیجری لیپرســراوای گشــتیی حیزبی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران ئــەوە 
بەدی دەکرا ئەگەرچی ئێمە هێندێک 
ناوەنــددا  لەگــەڵ  هاوبەشــمان  پرســی 
هەیــە، بەاڵم بۆخۆی بووەتە بەشــێک 
لــەو کێشــەی کە ئێســتا هەمانە. ئەو 
ناوەنــدە تەنیــا ناوەندێــک نییــە کە لە 
تارانــدا و لــە چوارچێــوەی دەســەاڵتی 
سیاسی ئێراندا پێناسە دەکرێت. ناوەند 
تەنیــا  ناوەند-پیراموونــی  بیــری  یــان 
دەتوانێت لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیشدا 
هەبێت، لە وتارەکەی کاک مســتەفا 
هیجــری ئــەو باســە بــە ڕوونــی هاتــە 
بەرچــاو. لە ڕاســتیدا من پێــم وایە لە 
ڕوانینێکی ئاوادا ئەو جۆرە چاالکییانە 
و هەنــگاوە دیپلۆماتیکییانــە دەتوانێت 
نەتەوەکانــی ئێران بە ڕوونی بە ڕووی 
کۆمەڵــگای نێودەوڵەتی پیشــان بدات 
و ئــەو پرســە کە تا ئێســتا بــە داخەوە 
ڕوانینــی  کــە  میدیــاکان  لەالیــەن 
ناوەند-پیرامونــی هەیە، پەراوێز خراوە، 
لــە داهاتــوودا لــە ئەگەری هــەر جۆرە 
ئێرانــدا  لــە  کــە  گۆڕانکارییــەک 
دێتــە ئــاراوە، نابێــت ئــەو گۆڕانــە لــە 
ســەر ئەساســی دووبــار ناوەنــد دابێــت. 
گــۆڕان پێویســتە لە ســەر بیر وجۆری  
بیرکردنــەوە دا بێــت. لــەم حاڵەتەدایــە 
کــە ئێمــە دەتوانیــن بڵێیــن دەورەیەکی 
ڕزگاریی تێپەر دەکەین بەرەو گەیشتن 

بە مافەکانی خۆمان.

کاریگەریــی  کۆنفرانســە  ئــەو  ئایــا 
لەسەر هەڵوێســتی واڵتانی ئورووپایی 
لــە پەیوەنــدی لەگەڵ ڕێژیمــی ئێراندا 

دەبێت؟
مــن پێــم وایە ئەم پرســیارە گرینگە لە 

چوارچێوەی سیاسەتی ئورووپاییەکاندا 
چاوی لێ بکەین، یەکیەتیی ئورووپا 
پاش ساڵەکانی ١٩٩٣ دێکۆمێنتێکی 
گشتگیری لە سەر ئەساسی چۆنیەتی 
سیاســەت لــە بەرامبــەر ڕۆژهەاڵتــی 
نێوەڕاستدا نەبووە. دیارە هێندێک جار 
پەیوەنــدی لەگــەڵ واڵتانی ئورووپایی 
بــە تایبــەت لەگەڵ یەکیەتــی ئورووپا 
لەگــەڵ واڵتانــی ناوچــە دێتە ئــاراوە، 
بــۆ وێنــە ڕێککەوتنــی ENP  یــان 
ڕێکكەوتنێــک کــە لەگــەڵ واڵتانی 
JCC ناوەنــدی هــاوکاری کەنــداو. 
بەاڵم دێکۆمێنتێک لەســەر ئەساســی 
سیاســەتێکی جیهانــی جامع بەرامبەر 
بە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بێت بەداخەوە 
لەنێــو یەکیەتیــی ئورووپــادا لــە پــاش 
ســاڵی ١٩٩٣ی زایینی شــتێکی ئاوا 
بــەدی ناکرێــت و تەنانەت سیاســەتی 
بەرامبــەر  لــە  ئورووپایــش  واڵتانــی 
سیاسەتی واڵتانی ناوچە سیاسەتێکی 
یەکدەســت نییە، سیاسەتێکە بەداخەوە 
ئــارای  هاتنــە  پــاش  کــە  دەبینیــن 
مەســەلەی شــەقبوون لەنێو یەکیەتیی 
ئورووپــادا و مەســەلەی برێگزیــت بــە 
یەکدەســتییە  ئــەو  نەبوونــی  تایبــەت 
بەڕوونــی بــەدی دەکرێــت، نەتەنیــا لە 
نێــوان بریتانیا و واڵتانــی ئورووپاییدا، 
لــە نێوان واڵتانی زڵهێــزی ئورووپاییدا 

بۆ وێنە لە نێوان ئاڵمان و فەرانسە.
لــە ئاکامێکی ئاوادایە کە دەبینین لە 
ســووریە کاتێک کە ڕووســیە و چین 
و واڵتانــی دیکــە دێن قســەی یەکەم 
ئورووپایــی  واڵتانــی  بــەاڵم  دەکــەن؛ 
لەوێدا جێگایان خاڵییە و سیاســەتێکی 
یەکگرتووانەیــان بەرامبــەر بــە پرســی 
ســووریە نییە. دیــارە لەنێــو بەڵگەکان 
یەکیەتیــی  جیهانــی  سیاســەتی  لــە 
و   ٢٠١٨ ســاڵی  لــە  هــەم  ئورووپــا 
هــەم لــە ســاڵی ٢٠١٩ بــە نیســبەت 
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت ئاماژەیەکــی 

کورت کراوە؛ ئەویش نەتەنیا بۆ خۆی 
لەپــاڵ واڵتانی باکــووری ئافریقا کە 
خەریکــە دەورەیەکــی  قەیــران تێپــەڕ 
دەبێــت و دەتوانێــت کاریگەری لەســەر 
ئورووپــادا هەبێــت، کاریگەرییەکــەش 
دەتوانێــت بگەڕێتەوە بۆ ســەر ڕەوشــی 
پەنابــەران ئەگەر لە بەرچاوی بگرین. 
بۆیە من پێم وایە لە ڕوانینێکی ئاوادا 
سیاســەتێکی یەکدەســت لــە بەرامبەر 
نەتەوەکانــی  و  گشــتی  بــە  ئێــران 
هەبێــت  کاریگــەری  دەتوانێــت  ئێــران 
لەســەر ئــەوەی کــە ســیگناڵێک بێت 
بــۆ واڵتانــی ئورووپایــی و یەکیەتــی 
پێویســتە  کــە  تایبــەت  بــە  ئورووپــا 
هەبێــت  یەکدەســتیان  سیاســەتێکی 
بەرامبــەر بە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و 
ئەو دیکتاتۆرانەی کە لە ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاســتدا بوونیــان هەیە و بە تایبەت 
ئیســالمیی  کۆمــاری  بــە  بەرامبــەر 
ئێرانــدا. هەر ئەو تێئۆرییە دەتوانێت لە 
نمونەیەکــی دیکــەدا باســی بکەم کە 
ئــەو مەســەلە بەهێزتــر دەکات، پــاش 
ئەوەی کە ئامریکا لە بەرجام هاتەدەر، 
ئەگەرچــی  ئامریــکا  کــە  دەبینیــن 
سیاســەتێکی  کــە  دەدا  هەوڵــی 
جیــاوازی ئامریکایی هەبێت بەرامبەر 
بــەاڵم  نێوەڕاســت.  ڕۆژهەاڵتــی  بــە 
ئێستاشــی لەگەڵ بێــت نەیتوانیوە بەو 
شــێوەیەی کــە بۆ خــۆی دەیهەوێت لە 
چوارچێوەیەی هاوکارییەکی ئابووری 
یــان لە چوارچێــوەی دژبەرییەکدا یان 
هەرشــتێکیتر لەگەڵ ئێراندا نەیتوانیوە 
هەنــگاو هەڵبگرێــت، بۆیــە مــن پێــم 
وایــە جێی کارهەیــە لە نێو یەکیەتیی 
جــۆرە  ئــەم  پێویســتە  کــە  ئورووپــادا 
کۆنفرانســانە زۆرتــر ببێــت و پێویســتە 
کە حزووری ئێمە لەم جۆرە شــوێنانەدا 
کــە  دەبینیــن  زۆرتربێــت،  و  بەرچــاو 
قــەرارە حەوتووی داهاتوو لە یەکیەتی 
ئورووپــا باســێک بکرێت لەســەر ئێران 

و لەوانەیــە بڕیارنامەیەک دەربکرێت. 
بوونــی کۆنفرانســێکی ئــاوا لــە وەهــا 
کاتێکــدا گرینگیــی تایبەتــی خــۆی 
هەیــە و پێــم وایــە کە ســەرکەوتنێک 
بوو بۆ دیپلۆماســی حیزبی دێموکرات 

کە بەشداری ئەم کۆنفرانسە بوو.

بەڕێــز مســتەفا هیجــری  بەشــداریی 
چ  و  دەبیننــن  چــۆن  وتارەکــەی  و 
کاریگەرییەکی لەســەر خەباتی کورد 

لە ڕۆژهەاڵت دەبێت؟ 
ئەو وتارەی کاک مســتەفا پێویســتە 
بــۆ  تایبەتــی  خوێندنەوەیەکــی  کــە 
وتارەکــەی  چــۆن  وەک  بکرێــت، 
لــە   ٢٠١٦ نــەورۆزی  لــە  بەڕێزیــان 
کوێستانەکانی کوردستان لە سنووری 
نێوان باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
و  هەبــوو  تایبەتــی  گرینگییەکــی 
دەســپێکی دەورەیەکــی تــازەی لــە نێو 
چاالکیــی حیزبــی دێموکراتدا نیشــان 
دەدا. ئــەم وتــارەش پێــم وایــە هــەر لەو 
ئاســتەدا گرینگییەکی تایبەتی هەیە 
زۆرتــری  گرینگییەکــی  لەوانەیــە  و 
هەبێــت. چونکــە وتارەکــەی بەڕێزیان 
دەســپێکی  باســی   ٢٠١٦ ســاڵی  لــە 
قۆناغێکــی تــازەی لــە خەبــات کرد، 
دەســپێکی  باســی  وتــارە  ئــەم  بــەاڵم 
ڕوانینێکــی تــازە و سیاســەتی نوێــی 
ئــەم  حیزبــی دێموکــرات و ڕوانینــی 
حیزبە بەرامبەر بە سیاســەت لە ئێراندا 
تەنیــا  هیجــری  وتارەکــەی  دەکات. 
ڕوو لــە کۆمــاری ئیســالمیی ئێران و 
یەکیەتــی ئورووپــا نەبــوو بەڵکوو ئەو 
جۆرە بیرکردنەوە کە لە نێو سیاســەتی 
دەکرێــت،  بــەدی  گشــتی  بــە  ئێــران 
بــە شــێوەیەکی قاتعانــە  دەگرتــەوە . 
ئامــاژەی بەوە کرد کە بەداخەوە لەنێو 
نوخبەی ئێرانیدا ناسیونالیزمی ئێرانی 
لــە وتــارەکان و ئەکتەکانیانــدا بەدی 
یــان  و  ئێرانشــاری  باســی  دەکرێــت، 

ئێرانــی ئیســالمی دەکرێــت. میدیای 
فارســەکان پرســی نەتەوەکانــی ئێــران 
بــەرەو پەراوێــز دەبــات. ئــەوە هەمووی 
پیشــاندانی جــۆری بیرکردنەوەیە لەنێو 
ئێراندا کە لە ســەر ئەساسی دەسەاڵت 
لــە ناوەنددا پێناســە دەکرێت. ڕوانینی 
نوێــی حیزبــی دێموکــرات ئەوەیــە کە 
پێویستە ئەو جۆرە بیرکردنەوە بڕوخێت، 
ڕوخاندنــی ئــەو جــۆرە بیرکردنــەوە بــە 
واتای ڕوخاندنی کۆماری ئیســالمی 
و ئــەو زێهنیەتەیــە کــە بەرامبــەر بــە 
نەتەوەکانــی ئێــران هەیــە. ڕوخاندنــی 
ئــەو جــۆرە بیرکردنەوە واتە دەســپێکی 
قۆناغی ڕزگاریی بۆ ئێمە.  گرینگ 
ئەوەیــە کــە وتاری حیزبــی دێموکرات 
یــان دەتوانــم بڵێم وتاری خەباتی کورد 
وتــارەی  ئــەو  پــاش  لــە ڕۆژهەاڵتــدا 
کاک مســتەفا هیجری لــە پارلمانی 
ئورووپا لە ڕێکەوتی ١٢ی دێسامبری 
و  تــازەوە  قۆناغێکــی  هاتــە   ٢٠١٩
ڕووناکبیرێکــی  هەمــوو  پێویســتە 
کــورد لــە ســەر ئــەو وتــارە و لەســەر 
دەســپێکی ئەو قۆناغە تازە ڕاوەســتن، 
بیر بکەنەوە، وتار بنووســن و شڕۆڤەی 
بکەن. شڕۆڤەکردنیش بەم مانایە نییە 
تەنیا باســی باشــییەکانی بکەن. ئێمە 
وتارێکــی نــوێ لــە خەبــات خەریکــە 
دەســت پێ دەکەین کە پێویستە زۆرتر 
وەکــوو چــۆن  هــەر  بکرێتــەوە،  شــێ 
بــوو  پێویســت  لــە قۆناغــی ڕاســاندا 
زۆر ڕەهەنــد شــی بکرێتــەوە. لەســەر 
ئــەو ئەساســە مــن پێــم وایە ئــەم وتارە 
گرینگییەکــی تایبەت بە خۆی هەیە 
و دەتوانێــت کاریگــەری نــە تەنیــا لــە 
ســەر خەباتــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت 
بەڵکــوو لە ســەر خەباتــی نەتەوەکانی 
ئێــران بــە گشــتی وەکــوو هاوڕێیانــی 
عەرەب، بەلوچ، تورکەمەن، تورک و 

لۆڕ، هەبێت. 

ئاسۆ ساڵح: ڕوانینی نوێی حیزبی دێموکرات ئەوەیە کە پێویستە ئەو جۆرە بیرکردنەوە بڕووخێت،  
ڕووخاندنی ئەو جۆرە بیرکردنەوە بە واتای ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمییە
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من پێشمەرگەم
لە قواڵیی دڵی شاخ و 

لە دوایین وێستگەی خاکی پۆشانی مەتەرێزی شەرەف،
ـــی  ـــەرزی بەڕووئاســـا و کیژان ـــو جەرگـــەی مێرخاســـانی قامەتب لەنێ

ـــازادی ـــای ئ ـــڕ خولی بێریـــی دڵ پ
لە بەرزترین داوێنی ئەم ڕوانینەدا ڕوو دەکەمە 

ئاسۆی سەربەستی و لەسەر گۆڕی سەربازی ون 
دەسنوێژی ئیمان دەشۆرم .

لـــە ســـەرماوەزی هەیڤـــی جوانـــی چیرۆکـــی گەلێـــک دەنووســـمەوە 
کـــە دەمێکـــە پێکەنیـــن لەســـەر لێویـــان بـــاری کـــردووە

چیرۆکێکـــی بێگـــەرد و پـــاک، تـــەژی لـــە بـــڕوا و ئیـــرادە کـــە 
هۆگـــری پەیامـــی پـــڕ حەژمەتـــی

شاخە بەگوێی دنیا دەخورپێنم و  پڕ بە گەروو هاواردەکەم:
من پێشمەرگەم، 

و  خۆشەویســـتی  لـــە  پڕیاســـکەیەک  پێشـــمەرگەم  مـــن 
هۆنراوەکانـــی لـــە  هەگبەیـــەک 

وەرزی یاخی بوونم پێیە؛ 
لەوەتـــەی هـــەم دەســـتی تـــاوان پەالمـــاری خاکـــم دەدا و خـــەت 

دەکێشـــێ بـــە ســـینگمدا 
لەوەتەی هەم خێڵی عەجەم دەمسووتێنن بە پێکەنین، 

قاچاخیان کرد لە لێوم، پێکەنین و قاقالێدان
لەوەتەی هەم

دوژمنی دڵ پڕ لەقین لێم بوون بە گورگ
پەالماریان دام

حەزم لە تاریکی نییە 
لە سڕبوون و قوڵتیانیش.

ڕەنگی سووریش، 
تاڵییەکانم دێنێتەوە یاد، 

تاڵیی لەدەستدانی هاوڕێ و هاوبیر! 
شەوی ساردم خۆش نەویستووە و قەت خۆش ناوێ،

شـــەوی ئەنگووســـتەچاوی پـــڕ لـــە زوقـــم و ســـەرما،  چـــاوم هەتـــەر 
نـــاکا، دەســـتم دەڕچـــێ لـــەو هـــەوادا. 

نازانم چ ڕازێکە؟ 

کیانووش عەلیڕەزایی

ددانیان لێ تیژ کردم من پێشمەرگەم
نیشتمانیان داگیر کردم

لەوەتەی هەم 
پیرەداری سووتاوی خەم

 لە جێژوانی لەمێژینەم چۆکی داوە و 
خـــەزان  وەکـــوو  چەپـــک  چەپـــک  دارســـتانم  خـــاوی  پرچـــی 

هەڵـــدەوەرێ.
لەوەتەی هەم 

لەسەرماڵی بەرزی مێژوو دوور دەڕوانم بۆ داهاتوو؛ 
هەستی ژیان دەبزوێنم.

من پیشمەرگەم؛
من پێشمەرگەم، پڕ بە گەروو هاوار دەکەم

من ئیتر بەردێکی بێدەنگ نیم لە وەرزی فڕینی باڵندەکان
نەکەوتووم و ناکەوم و قەت ناکەوم

دڵنەوایـــی دڵـــی دایکانـــی چـــاوەڕوان و تۆڵـــەی فرمێســـکی 
ــم چاویانـ

بەرامبەر بە هێزی داگیرکەر
پاک ڕاساوم

هەردەم سروودی ژیانەوە دەچرپێنم.
 من ئەو خۆرەم

پشتی تاریکی دەشکێنم 
بزە بە لێوی ڕووناکی دێنم

 من ئەو ڕێگا چۆڵ و سوورەم
دەبمە هاوڕێ وهاوڕازی ئادیداس پۆشانی بێوچان 

من ئەو شەپۆلە ڕاساوەم، ڕاهاتووم

لەگەل دەنگی خرۆشاوی  شار
 زەریای بێ بن و گۆمی مەندی

بەناو بێدەنگ و ئارامی تاران دەشڵەژێنم 
 دەبمە الفاوی هەڕەشە.

من پێشمەرگەم، 
پێناسەی نیشتمانێکی پیرۆزم،

مۆمی داگیرساوی ٢٦ی سەرماوەزی لەمێژساڵەم،
ڕاهاتووم 

تێکەڵ بە ڕاسانی مێرخاسانی حەماسەخوڵقێن بم
لەم )ڕەوتەدا( چی ڕەشەبا و گێژەڵووکەی 

نگریس و دزێوە نامکوژێنێ؛
کڕێوەم ئەژنۆی سپای وەیشومەی خستوەتە لەرزە

سیمای حەپەساوی لەشکری ئەژدیها رەق هەاڵتووە.
 من پێشمەرگەم، شەوەزەنگم

گێاڵســـە  هەنـــگاوی  یەکـــەم  ڕاســـاوی  چەکـــی  شـــریخەی 
قەرەســـەقەڵ ســـوورەکانی 

 و چرۆی پاش سووتانی کۆسااڵنی گۆڕغەریبم 
لە تازەترین شەوانی سەرماوەزدا 

ــوو مانـــگ دەدرەوشـــێم و لەســـەر لووتکـــەی هەوربـــڕی لـــە  وەکـ
ــدار ــرەتی دیـ ــووی رۆژهەاڵتـــی حەسـ ــران نەهاتـ گیـ

 لەژێر ئااڵی خوێن چۆڕاوم دا 
هەردەم دەڵێم:

من پێشمەرگەم، 
من پێشمەرگەم.

درێژترین شەوی ساردی ئەنگووستەچاوم خۆش دەوێ، 
وا زۆرترین تاریکی،

ئەستەمترین سەرما و  
وێرانکەرترین سڕی و قوڵتیانی تێدایە؛ 

یەڵدا! 
شەوی مێرخاسی ڕێبەر، 

پێغەمبەری خەندە و جوانی، 
شەوی شەراب، هەنار و بێداری. 

لەو ساتەدا، ساتەوەختی هاتنەدنیای قاسملوو،
دنیـــا چـــڕ، خـــەو مانـــدوو، ئاســـمان کـــش، زەوی کـــڕ و ئەســـتێرە 

ـــز.  ـــز ک ک
لەناکاو 

لە هەناوی شەوەزەنگی تەمتوومانا 
ڕووناکییەک بااڵی کرد،

زەویی ساردی ڕەقهەاڵتوو هاواری کرد، زریکاندی، وتی: 
هۆ گەلی برینداری زامهەڵگرتوو 

چیدی مەگرین! 
شەوی سەرکز شەقی برد، 

بزەی گەرمی ڕووناکی، بووە میوانی لێوی ئاڵی نیشتمان، 
پەیژەی باران 

ژین و ژیانەوەی کردە دیاری  
بۆ ئایندەی ئەم دیارە. 

»شێرکۆ«ش ئاوا هاتە دەنگ: 
»له  ماڵه كانماندا« 

قاسملوو 
جوانترین دره ختی  حه وشه یه   و 

نازدارترین گوڵدان  و ئینجانه یه   و 
پاكترین شووشه ی  په نجه ره یه   و 
یه كه مین ڕه فه ی  كتێبخانه یه   و 

قوڵینه ی  نانه   و 
قه ڵه مدانه   و په رداخه   و 

گڕوگاڵی  منداڵه كانمانه ... قاسملوو!« 
ئەی ئەوە نییە،  

قاسملوو بووەتە تاڤگەی هەقیقەت و  
لرفەی ژینی کاروانێکی نەپساوە 

ئەوە نییە 
هەتا دێ 

ــا خـــۆی  ــووچی ژیانمانـ ــوار سـ ــە چـ ــوا دەبەخشـــێ و لـ ــر هیـ زیاتـ
ــێ.  دەنوێنـ

شێرکۆی بێکەسان، قەڵەم لەدەست هاتە گۆ و وتی: 
»ئاسمان هەردەم... ڕێژنەباران نانووسێ 
باران هەردەم... ڕووبار و جۆگە نانووسێ 

ئاویش هەردەم... باخ نانووسێ 
باخیش هەردەم... گوڵ نانووسێ«

بەاڵم ئەمن دەڵێم: 
قاسملوو هەردەم ڕێژنە بارانێک دەنووسێ بۆ ژیان،

بارانێکە هەردەم ڕووبار و جۆگەی زانست دەنووسێ،
ئاوێکە هەردەم باخ دەنووسێ، 

ئاوەدانیمان بۆ دێنێ،  
باخیشە و بەردەوام ژیانمان گوڵڕێژ دەکات. 

هەتوانە، خواوەندی هەتوانە!

»قاسملوو خواوەندی هەتوانە!« 
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