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ڕۆژی شــەممە ڕێکەوتــی ٢٢ی
ســەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتــاوی ،بــە
بەشداریی بەشێک لە ئەندامانی ڕێبەریی
حیزبی دێموکرات و بەشێک لە هێزەکانی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،لــە چیاکانــی
کوردســتاندا ڕێوڕەســمێکی بەشــکۆ بــۆ
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان بەڕێــوە
چوو.
ســەرەتای ڕێوڕەســمەکە بریتــی بــوو لــە
ســانی نیزامیی هێزی پێشــمەرگە؛ پاشــان
ســروودی دوژمنشــکێنی «ئەی ڕەقیب»
لەالیــەن هێــزی پێشــمەرگەوە خوێندرایەوە؛
دواتــر چەنــد ســاتێک بێدەنگــی بــۆ
ڕێزگرتــن لــە گیانــی پاکــی شــەهیدانی
کــورد و کوردســتان ڕاگەیەنــدرا و هەموو
هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان ســوێندی
نیشتمانییان خوارد.
لــە بڕگــەی دواتردا هیزەکانی پێشــمەرگە
بــە ڕێــژەی تایبەتــی پێشــمەرگانە و
وەرگرتنــی ســان ،کەشــێکی تایبەتیــان
بــە ڕێوڕەســمەکە بەخشــی و ئامادەیــی
هێزەکانی پیشمەرگەیان پیشان دا.
بڕگــەی دواتری ڕێوڕەســمەکە بریتی بوو
لــە پێشکەشــکردنی پەیامێــک لەالیــەن
«محەممەدنەزیــف قــادری» جێگــری

دووهەمــی لێپرســراوی گشــتیی حیزبــی
دێموکرات بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەوە.
ناوبــراو لــە پەیامەکەیــدا وێــڕای
ئاماژەدانێکــی کــورت بە مێــژووی پڕ لە
کەندولەنــدی خەباتی هێزی پێشــمەرگە و
الیەنــە دیرۆکییەکانی ،پێداگریی لەســەر
نەخــش و ڕۆڵــی پێشــمەرگە لــە قۆناغــە
جۆراوجۆرەکانــی خەباتــی کــورد کــرد و
باســێکی تێروتەســەلی لە پێوەندی لەگەڵ
پێگەی پێشــمەرگە لە ئاســتی نێوخۆیی و
نێونەتەوەیی پێشکەش کرد.
«قــادری» لــە قســەکانیدا باســی لــەوە
کــرد« :دوای ئەوەیکــە کۆمــاری
کوردســتان ڕاگەیەنــدرا و لــە دانیشــتنە
فەرمییەکانــی ئەنجومەنــی وەزیرانــی
کۆمــاری کوردســتاندا بە ســەرۆکایەتیی
پێشــەوای نەمــر نــاوی پێشــمەرگە دیاری
کــرا؛ نــاوی پێشــمەرگە بــوو بــە شــکۆی
خەباتــی نەتەوەخوازیــی گەلــی کــورد.
لــەو کاتــەوە هەتــا ئێســتا حیزبــی ئێمــە،
دامەزرێنــەری کۆمــاری کوردســتان و
ناودێرکردنی ناوی پێشمەرگە؛ پێشمەرگە
بووەتــەوە هێمــای ڕزگاریــی نەتەوەیــی و
وەک ســیمبۆلی خەبــات و بەرخۆدانــە و
ئەو ڕۆڵە خۆبەخشه لە ڕێگای وەدیهێنانی

ئامانجــە سیاســیەکانی گەلــی کــورد لــە
عەرسەی سیاسی و لە مەتەرێزی شەرەف
و کەرامەتدا لەو ڕێگایە خەبات دەکات».
لە بەشــێکی دیکەی پەیامەکەیدا قادری
ئــاوڕی لــە دۆخی سیاســی و ئابووریی و
نێوخۆیی کۆماری ئیسالمی دایەوە باسی
لەوە کرد کە« :ڕێژیم لە ئێستەدا ناتوانی
النیکەمــی پێداویســتییەکانی خەڵکانــی
ئێــران دابین بکات کە ڕوونە ســەرەکیترین
هۆکاری ئەم مەسەلە بریتییە لە سیاسەتە
هەڵەکانی کۆماری ئیســامی لە ئاستی
نێونەتەوەیی و نێوخۆییدا».
لە کۆتایی وتەکانیشیدا باسی لە نەخشی
شــار و مێحوەریبوونی ئەم جمگەی خەبات
کرد و بە ئاوڕدانەوە لە ڕاسانی رۆژهەاڵت
وتــی« :حیزبــی ئێمــە بــە خوێندنــەوەی
وردی هاوکێشــە سیاســییەکان لە ئاســتی
ناوچەیــی و جیهانــی و هەڵســەنگاندنی
دۆخی ژیان و خەبات لە کوردستانی ئێران
بڕیــاری دەســپیکردنی قۆناغێکی نوێ لە
خەباتــی دا کــە ئەمــرۆ پــاش چەند ســاڵ
لــە تێپەڕیــن بەســەر ئــەم بڕیارە ڕاســتی و
درووســتی ئەم بڕیارە بۆ دۆســت و دوژمن
بە دیار دەکەوێ».
پــاش پەیامی «قــادری» ،بەپێی نەریتی

ســااڵنە لەوحــی ڕێزلێنانــی  ٢٠ســاڵە کە
تایبەتــە بــەو پێشــمەرگانەی کــە مــاوەی
 ٢٠ســاڵ لــە ســەنگەرەکانی بەرخــۆدان و
پارێــزگاری لــە کەرامەتــی نەتەوەکەیــان
بەشــدار بــوون ،لەالیەن بەرپرســی دەزگای
فەرماندەیی هێزی پێشــمەرگەوە پێشکەش
کرا.
لــە ڕێوڕەســمی ئەمســاڵدا شــەش هاوڕێی
پێشــمەرگە ئــەم لەوحەیــان وەرگــرت کــە
بریتیــن لــە بەڕێــزان« :ســەلیم زەنجیــری،
والــی دروودی ،عوســمان مســتەفاپوور،
ســەردار عوســمانی ،ســتار ئیبراهیمــی و
شەهریار ئەمینپوور».
دواتر خەاڵت بەســەر براوەکانی کێبڕکێی
سیاســی و نیزامیــی هێــزی پێشــمەرگەدا
دابــەش کــرا کە لــە ماوەکانی ڕابــردوودا
و لــە بەرەبەری هاتنی ڕۆژی پێشــمەرگە
لــە بوارەکانــی سیاســی – فکــری و
سەربازی بەڕێوە چووبوو .هاوکات لەگەڵ
بەڕێوەچوونی ئەم ڕێوڕەســمە ،ڕێوڕەســمی
کۆتاییهاتنــی دەورەی ٢٤٥ی ســەرەتایی
پێشــمەرگەش بەڕێــوە چوو کــە لە ماوەی
چەنــد مانگــی ڕابــردوودا فیرخوازانــی
بەشــدار لــە فێرگــەی فەرماندەیــی هێزی
پێشــمەرگە بــە وانەکانــی سیاســی و

نیزامــی ڕاهێنرابــوون .کۆتابڕگــەی ئــەم
ڕێوڕەســمەش بریتــی بــوو لــە ئەنجامدانی
کۆمەڵێــک جووڵــە و نمایشــی تایبەتــی
نیزامی کە دەرخەری ئامادەیی جەستەیی
و نیزامیــی هێزەکانــی پێشــمەرگە بوو کە
ســەرنجی بەشــداربووانی ڕێوڕەســمەکەی
بۆ الی خۆی ڕاکێشــا و ڕێوڕەســمەکە لە
کەشێکی پێشمەرگانەدا کۆتایی پێهات.
جیــا لــە ڕێوڕەســمی ئاماژەبۆکــراو ،لــە
ماوەکانــی ڕابــردوودا و لــە بەرەبــەری
هاتنــی ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان،
تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادی و دڵسۆزانی
گــەل لە نێوخۆی کوردســتان و ســەرباری
بوونــی کەشــی ئەمنیەتــی و زاڵبوونــی
فەزایەکــی پۆلیســی بەســەر شــار و
شــارۆچکە و گوندەکاندا بــە ئەنجامدانی
چاالکــی جۆراوجــۆری تەبلیغــی
لەوانــەش هەڵکردنــی ئــاالی کوردســتان،
بالوکردنەوەی پووســتێر و تراکتی تایبەت
بــەم بۆنــە ،ڕازاندنــەوەی دیــوار و شــوێنە
گشــتییەکان بە درووشمی شۆرشگێڕانەی
تایبــەت بە پێشــمەرگە و هەروەهــا ناردنی
پەیامی پیرۆزبایی و نوێکردنەوەی پەیمان
و بەڵێن لەگەڵ ڕێبازی شــەهیدان ،ڕێزیان
لەم ڕۆژی نیشتمانییە گرت.

ڕۆژێــك یــان ڕهنگه ،شــهو و نیوهشــهوێك،
ژنێــك لــه شــوێنێكی ئــهم جیهانــه ،یــان
بهرتهســكتری بكهینــهوه ،ئهم كوردســتانه،
ژان دهیگــرێ و چهنــد كــهس لــه خــزم و
كهســوكار بهدهورییــهوه دهبــن و منداڵێــك
لهدایــك دهبــێ .هــهر كهســهو نیگهرانــی
ئهوهیــه كــه دایكهكــه بــه ســامهتی لــهو
ژانه ببێتهوه و منداڵهكهش بێ كێشــه بێته
دونیــاوه .گهورهترین خــهم و نیگهرانی لهو
دهمــهدا ،بهســامهتی دهربازبوونی دایك و
منداڵهكهیــه لهو قۆناخه دژوار و ســهخته؛
كــه یهكــهم قیــژهی منداڵهكــه بــه گوێــی
خزمــان گهیشــت ،ههمــوو ههناســهیهكی
ئاســووده دهردهدهن و بــهدهم گریانــی
منداڵهكهوه پێدهكهنن.
لهو دهمهیدا كه ســاڵی ١٣٠٩ی ههتاوی،
لــه درێژتریــن شــهوی ســاڵدا ،لــه ورمــێ،
بنهماڵهی خاوهن پێگهی گوندی قاسملوو،
لــه ماڵــی موحهمهدئاغــا كۆببوونــهوه و
چاوهڕێــی هاتنــی منداڵێــك بــوون ،تهنیــا
بیریــان لهوه دهكــردهوه كه دایك و منداڵهكه
به ســامهتی لهو قۆناخه تێبپهڕن و كهس
لــه بیــری ئــهوهدا نهبــوو كــه ئــهم منداڵــه
داهاتووی چۆن دهبێ!
لــه دوای ئــهو شــهوه كه درێژترین شــهوی
ســاڵ بــوو ،تاكــوو ئێســتا  ٩٠شــهو لــهو
جــۆره شــهوانه ،واته  ٩٠یهلــدا و درێژترین
شــهوی ســاڵ تێپهڕیــوه و بهداخــهوه كــه
ڕۆڵــهی لهدایكبــووی یهلــدا ،له یهكێك له
شــهوهكانی درێژترین ڕۆژهكانی هاویندا به
دهســتی تیرۆریســتانی نێردراوی ویالیهتی
فهقیهــی نیشــتهجێی تــاران شــههید بــوو،
بهاڵم ئهوهی ژیاوه و دهژی ،هزر و ڕوانگه
و بیروباوهڕهكانــی ئــهو ڕۆڵهی نیشــتمان و
مهكتبــه فیكرییهكهیهتــی كــه نــهك تهنیــا
لــه گوندێكــدا قهتیــس نهمایــهوه ،بهڵكــوو
كوردستان و ئێرانی گرتهوهو دهنگدانهوهی
نێونهتهوهیی ههبوو.
دوكتــور قاســملوو كه له درێژترین شــهوی
ســاڵدا لهدایــك بوو ،به كردهوه و تێكۆشــان
و هزر و باوهڕی ،دهیهویســت شــهوی درێژ
لهسهر كوردستان دوور بخاتهوه و تاریكیی
داســهپاو بهسهر نیشتماندا بڕهوێنێتهوه و به
تیشكی ههتاو نهتهوه و نیشتمان ڕووناك و
گهرم بكاتهوه و ســهوزهاڵنی و ئاوهدانی و
ژیان بهرههم بێنێ.
دوكتــور قاســملووی بلیمــهت ،ســهدان
زمانــی دهزانــی نــهك تهنیــا زمانهكانــی
وهكــوو ئینگلیســی و فهرانســهوی و...
بهڵكــوو زمانــی گرووپ و دهســته و چین
و توێژی جیــاوازی كۆمهڵگا جیاوازهكان.
هــهم لــه زمانــی مامۆســتایانی زانكــۆی
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ڕێبەریــی حیزبــی دێموکــرات کۆبوونەوەیەکــی
بەنیســبەت ئاڵوگــۆڕەکان پێــک هێنــا

کۆبوونەوەیەکــی هاوبەشــی ئەندامانــی
ناوەنــدی سیاســی و دەســتەی کارگێڕیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
بەڕێــوە چــوو و لــە کۆبوونەوەیــەدا
بــاس لــە کۆمەڵێــک پرســی گرینگــی
کوردســتانی و جیهانــی کــرا.
ڕۆژی چوارشــهممه ڕێکەوتــی ١٩ی
ســەرماوەزی  ،١٣٩٩كاتژمێر ٩ی بهیانی
كۆبوونهوهی هاوبهشــی ناوهندی سیاسی و
دهســتهی كارگێڕیــی حیزبــی دێموكراتــی
كوردســتانی ئێــران ،بــه خولهكێــک
بێدهنگــی بــۆ یــادی شــەهیدانی ڕێــگای
ڕزگاریــی كوردســتان ،دهســتی پێكــرد.
دوای دهســپێكی كۆبوونــهوه« ،مســتهفا
هیجــری» لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموكــرات ،دهســتووری
كاری كۆبوونهوهكــهی بــاس كــرد.
«هیجری» له یهكهم بڕگهدا ڕاپۆرتێكی
سیاســی لهســهر دۆخی سیاســیی ناوچه،
ئێــران و كوردســتان ،بهتایبــهت دوای
ههڵبژاردنهكانــی ســهركۆماریی ئامریــكا
و ههڵبژێردرانــی جۆ بایدێــن ،بهردهوامیی
دۆخــی نالهبــاری ئابــووری و سیاســی له
ئێران ،كوژرانی بهرپرســی بااڵی پرۆژهی
چهكــی ناوكیــی ڕێژیم ،دواییــن كاردانهوه
و پێشــهاتهكانی دوای گهمارۆكانی ســهر

ئێــران و گرژییهكانــی ناوچهی باس كرد.
دوای قســهكانی ناوبــراو ،بهشــدارانی
كۆبوونــهوه بــه تێــر و تهســهلیی لهســهر
بابهتــهكان تێبینــی و ڕای خۆیــان بــاس
كــرد و ڕاپۆرتهكــ ه وهكــوو ڕاپــۆرت و
ڕای ڕێبهریــی حیــزب پهســند كــرا.
لــهو ڕاپۆرتــه سیاســییهدا لێپرســراوی
گشــتیی حیزبــی دێموکــرات باســی
لــهوه كــرد كــه دوای هاتنهســهركاری
ئیــدارهی نوێــی ئامریكا ،ســهرۆكی نوێ
و تیمهكــهی ،هــهم لــهو گوشــارانهی
كــه دهوڵهتــی دانڵــد ترامــپ بــۆ ئێرانیــان
هێنابــوو كهڵــک وهردهگــرن و هــهم ههوڵ
دهدهن ئورووپاییــهكان و لهوانهیــه واڵتانــی
عهرهبیــی خهلیجیــش لهگــهڵ سیاســهتی
نوێیان هاوئاههنگ بكهن و به پێكهێنانی
هاوپهیمانــی و هاوئاههنگــی ،ڕێژیمــی
ئێــران ناچــار بكــهن كــه هــهم ڕێككهوتنه
ناوكیهكــه جێبهجــێ بــكا و هــهم دهســتی
لــه ناوچــه كــورت بكهنــهوه و بهتایبــهت
پرۆژه مووشــهكیهكهی سنووردار بكهنهوه.
ڕاپۆرتــە سیاســیهكه وێــڕای لێكدانــهوهی
زانیــاری و شــیكارییهكانی پێوهندیــدار به
ئێران و كوردســتان ،لهســهر ئهو بڕوایه بوو
كــه ڕێژیمــی ئێــران زیاتــر له جــاران بهرهو
داكشــان دهچــێ و ناڕهزایــی نێوخۆیــی و

گوشــاری خهڵــک؛ ههروههــا شــهڕی
دهســهاڵتی نێو باندهكانی ڕێژیم و گوشــار
و دیپلۆماســیی هاوئاههنگــی جیهانــی
بهرهو ئهو شوێنهی دهبا كه تهسلیم ببێ و
لهوههــا حاڵهتێكــدا دۆخی ڕێژیم له نێوخۆ
زۆر الوازتــر دهبــێ و دهرهتانــی خهباتــی
خهڵک و نهتهوهكانی ئێرانی زۆرتر دهبێ.
ڕاپۆرتهكــه ههروههــا باســی لــه دۆخــی
ئوپۆزیســۆنی ئێران و هێزهكانی كوردستان
و پێویســتیی خۆئامادهكــردن بــۆ قۆناخی
بهردهم كردبوو و لهوبارهوه ڕێنوێنیی پێویست
بــۆ ئۆرگانه پێوهندیــدارهكان درابوو كه لهو
پێناوهدا كار و بهرنامهكانیان ڕێک بخهن.
لــه بڕگهیهكــی دیكــهی كۆبوونهوهكــهدا
بــاس لهســهر ڕهوتــی دیالۆگــی تایبــهت
بــه پرســی یهكگرتنــهوهی ڕیزهكانــی
حیزبــی دێموكــرات و دانیشــتنهكانی
ههیئهتهكانی دیالــۆگ بۆ یهكگرتنهوهی
دێموكراتــهكان كــرا و لــهو بــارهوه وێــڕای
پشــتیوانی لــه ههنگاوهكانــی ههیئهتــی
تایبــهت بــهو دیالۆگه و پێداگری لهســهر
درێژهدانــی جیددی دیالۆگهكه و ههوڵدان
بــۆ ههرچــی زووتــر بهئــاكام گهیاندنــی
ڕهوتهكــه ،ڕێنوێنیی پێویســت بۆ ههیئهت
ســهبارهت بــه پرســه پێوهندیــدارهكان درا.
كۆبوونهوهكــه
كۆتایــی
بهشــی
ههندێــک بابهتــی تهشــكیالتی و
ئۆرگانیــی نێــو حیــزب خرانــه بــهر بــاس
و بڕیــاری پێویســتییان لهســهر درا.
كۆبوونهوهكــه كاتژمێــر ٧ی ئێــوارهی
ههمــان ڕۆژ كۆتایــی هــات.
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران
نووسینگهی كارگێڕی
٢٠ی سهرماوهزی ١٣٩٩

بەبۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان
پێشــانگایەکی تایبــەت بــە شــەهیدانی کوردســتان کرایــەوە

ڕۆژی چوارشــەممە ڕێکەوتــی٢٦ی
ســەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتــاوی لــە
ڕێوڕەســمێکدا بــە بەشــداری ئەندامانــی
ڕێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران و بنەماڵەی سەربەرزی
شــەهیدان پێشــانگا و گەلەرییەکــی
تایبــەت بــە وێنــە و بەڵگەکانــی تایبــەت
بــە شــەهیدانی کوردســتان لەالیــەن
کۆمیســیۆنی کۆمەاڵیەتــی بەشــی
شەهیدان کرایەوە.
لــە ســەرەتای ڕێوڕەســمەکەدا «فــواد
خاکی بەیگی» بەرپرســی نووســینگەی
کارگێڕیــی حیزبــی دێموکــرات وێــڕای
بەخێرهاتنــی بەشــداربووان باســی لــەوە
کــرد« :دەســتەی کارگێــڕی لــە ماوەی
ڕابــردوودا بڕیــاری داوە گەلەرییەکــی
تایبەت بە پاراســتنی بەڵگەکانی تایبەت
بــە شــەهیدان بکرێتــەوە و لــە مــاوەی
ڕابــردوودا بە هەوڵ و تێکۆشــانی بەشــی
شــەهیدانی کۆمســیۆنی کۆمەاڵیەتی و

هاوکاریــی ئۆرگانــە پێوەندیــدارەکان ئــەم
پڕۆژە گرینگە بە ئەنجام گەیشت».
لــە بەشــی دواتــردا و پێــش لــە کرانەوەی
پێشانگاکە« ،محەممەدنەزیف قادری»،
جێگــری دووهەمی لێپرســراوی گشــتیی
حیزبــی دێموکــرات چەنــد وتەیەکــی
پێشــکەش بــە ئامادەبــووان کــرد و باســی
لــە گرینگیــی ئــەم کارە و گرینگیــی
ڕێزگرتن لە شەهیدانی کوردستان لە بۆنە
جیاوازەکاندا کرد.
لــە بڕگەی دواتــردا ،پێشــانگاکە لەالیەن
«محەممەدنەزیف قادری»« ،ســەیفوڵاڵ
خەیری» برای دوو شــەهیدی کوردســتان
و هەروەها خاتوو «هیوا ئەحمەدی پوور»
کچی شەهیدێکی کوردستان کرایەوە.
هەروەهــا «ســەلیم باپیــری» ،بەرپرســی
بەشی شەهیدان بەنیسبەت کردنەوەی ئەم
پێشــانگایە لــە ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەزدا
باســی لــەوە کــرد« :پڕۆژەکــە لــە ســەر
نوێکردنەوەی پێشانگای وێنەی شەهیدان

بوو ،کە لە مانگی سەرماوەزدا کارەکانی
بــە کۆتایــی گەیشــتوون هەر بۆیــە بڕیار
درا کــە لــەم ڕۆژە پیــرۆزەدا بکرێتــەوە
تاکــوو ببێتە دەرفەتێک بۆ نوێکردنەوەی
پەیمانی وەفادارای بەرانبەر بە شەهیدانی
کوردســتان» .لــەم ڕێوڕەســمەدا ،چەندین
کەس لە بنەماڵەی شەهیدانی کوردستان
بەشــداربوون کــە ئێســتا خۆیــان چەکــی
پارێــزگاری لــە نیشــتمانیان لــە شــان
کردووە و درێژەدەری ڕێبازی شــەهیدانن.
کرانــەوەی پێشــانگاکە هــاوکات بــوو
لەگەڵ ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان،
ئەم پێشــانگایە جیا لە وێنەی شــەهیدان،
بەشــێکی تایبــەت بــە بەڵگە و کەرەســتە
تایبەتەکانی شەهیدانی کوردستانی هەیە
کە بە چەشنی مۆزەخانەیەک کەوتووەتە
بەر دیدی خەڵکەوە و دەرکەشی بە ڕووی
بنەماڵەی شــەهیدان ،لێکۆڵەران و هەموو
ئــەو کەســانەی کــە تامــەزرۆی بینین و
سەردانی ئەم شوێنەن؛ کراوەیە.

دوو وێبینــاری تایبــەت بــە ٢٦ی ســەرماوەز بەڕێوەچــوو
لــە دوو وێبینیــاری جیــاوازدا لە هەر کام
لــە واڵتەکانی ئاڵمان و فینالندا تاوتوێی
پرســی ڕۆژی پیشــمەرگە و نەخــش و
شــوێندانەرییەکانی لەســەر ڕەوتی خەبات
کــرا و ئاوڕ لە ئەرکــی ئەندامانی حیزب
و خەلکی کوردستان درایەوە.
ڕێکەوتــی ٢٤ی ســەرماوەزی ١٣٩٩ی
هەتــاوی ،کۆمیتــەی گشــتیی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێــران لە واڵتی
فینالنــد ،بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز،
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ،بــە
بەشــداریی ئەندامانــی حیــزب لــە واڵتی
فینالند و میوانداریی «کاوە بەهرامی»،
بەرپرســی دەزگای فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،وێبینارێکــی
تایبەتی بەڕێوە برد.
«بەهرامــی» بە چاوخشــاندنێکی کورت
بەســەر نــاو و خەباتــی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،بەکورتــی ئاوڕێکــی لــە
ڕووداوەکانــی پێش کۆماری کوردســتان
دایەوە و ئاماژەی بەو شۆڕشــانە کرد کە
لە بەشە جیاجیاکانی کوردستاندا سەریان
هەڵــداوە و دواتــر بــە پیالنــی جۆراوجــۆر
ســەرکوت کراون و جارێکــی تر بەداخەوە
هەڵنەگیرساونەتەوە.
«کاوە بەهرامــی» هەروەهــا ئامــاژەی
بە هێرشــی خەڵکی شــاری مەهاباد کرد
بــۆ ســەر دامــودەزگا ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمــی پاشــایەتی و تێکەوەپێچانــی
ئــەو دامودەزگایانــە« .بەهرامی» وتی:
«ئــەوە بوو بە نۆختەگۆڕانێکی گرینگ
لە پەیوەندی لەگەڵ مەســەلەی کورد لە

هەر چوارپارچەی کوردستان».
بەرپرســی دەزگای فەرماندەیــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ،بــە ئاوڕدانــەوە
لــە شۆڕشــی گەالنــی ئێــرانو ڕووخانــی
ڕێژیمــی پاشــایەتی ،وتــی« :ئێمــە
لــەدوای ڕووخانــی ڕێژیمــی شــا ،بــە
لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە بەشدارییەکی
بەرچاومــان لە تێکەوەپێچانی ئەو ڕێژیمە
بــوو ،لــە کوردســتان هیوایەکــی زۆرمان
هەبــوو .بەاڵم بەداخەوە بەهۆی بیرۆکەی
دژیگەلیــی کۆمــاری ئیســامیی ئێران،
هەوڵەکانــی گەلــی کــورد ،بەتایبــەت
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران بۆ
گرتنەبەری ڕێگای ئاشــتییانە ،نەیتوانی
سەرکەوتوو بێت .بۆیە شەڕ لە کوردستان
ســاز بــوو ،بــەاڵم گەلــی کــورد و لــە
ســەرەوەی هەموویان ،هێزی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،زۆر بــاش توانییان بەرەنگای
پیالنەکانــی ڕێژیم ببنەوە و لە شــەڕێکی
توندوتیــژدا کــە بــە شــەڕی ســێ مانگە
ناســراوە ،بــە تــەواوی ماشــینی جەنگیی
کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی لــە کار
خست».
«بەهرامــی» ،وێــڕای ئامــاژەدان بــە
بارودۆخی ئێرانو کوردستانو زەروورەتی
چاالکــی و جووڵەیەکــی نوێــی هێــزی
پێشمەرگە بۆ خەبات لە کوردستان ،باسی
لــە ڕاگەیاندنی «ڕاســانی ڕۆژهەاڵت»
کــرد کــە ســاڵی ١٩٩٤ی هەتــاوی لــە
شــاخەکانی کوردســتان لەالیــەن حیزبــی
دێموکراتو بە بەشــداریی هێزی بەهێزی
پێشمەرگە ڕاگەیەندرا.

ناوبــراو هەروەهــا باســی لــە ئامانجــی
ڕاگەیاندنــی ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت کرد و
وتــی« :بۆ ئــەوەی بتوانیــن حوزوورێکی
بەردەواممــان لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا
هەبێــت و هەروەهــا بــۆ ئــەوەی بتوانیــن
پاڵپشــتی خەبــات لــە ڕۆژهەاڵتــدا بیــن،
ڕاسانی ڕۆژهەاڵتمان ڕاگەیاند».
بەهرامــی لــە کۆتایی قســەکانیدا وتی:
«باشــترین مێکانیــزم بــۆ ئاڵوگــۆڕەکان
بوونی ئاڵترناتیڤێک و ئۆپۆزیســیۆنێکی
بــاش لــە ئێراندایــە .ئاڵترناتیڤێکــی
یەکگرتــوو کــە بتوانێــت واڵمــدەری
هەلومەرجــی ئێســتای شۆڕشــی گەالنی
ئێــران بێــت» .هەروەهــا بەنیســبەت
کوردســتانیش ،بەهرامــی جەختی لەســەر
پێویســتیی بوونــی یەکیەتیو هاوکاریی
کردەیــی هەمەالیەنــەی ئۆپۆزیســیۆنی
کــورد کــردەوە کــە دەتوانێــت داهاتــووی
گەلی کورد مســۆگەر بکاتو چارەسەر
بێ بۆ ئەوەی تووشــی کێشــەی ناوخۆیی
نەبینەوە.
لــە کۆتایــی وێبینارەکــەدا ،چەنــد
پرسیارێک ئاراستەی «کاوە بەهرامی»
کــران و ناوبــراو وەاڵمــی پرســیارەکانی
دایەوە.
لەالیەکــی تــرەوە ڕێکەوتــی ٢٠ی
ســەرماوەز بەبۆنــەی ١٦ی ســەرماوەز
«ڕۆژی کەمئەندامانــی نێــو ســەنگەر»
و ٢٦ی ســەرماوەز» ڕۆژی «پێشمەرگە
و ئــااڵی کوردســتان» وێبینارێــک
لەالیــەن ڕێکخســتنی گشــتیی دەرەوەی
واڵت بــۆ ژمارەیەک لــە کەمئەندامان و

تێکۆشــەرانی دێریــن و ڕۆژانی ســەختی
خەبات لە کۆمیتەی ئاڵمان پێک هات.
لــە ســەرەتای وێبینارەکــەدا «شــەهریار
نەقشــبەندی» بەنــاوی ڕێکخســتنی
گشــتیی دەرەوەی واڵتەوە چەند وتەیەکی
پێشــکەش کــرد و دواتــر «ڕەشــید
ڕەحمانی» بەرپرســی کۆمیتەی گشتیی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
ئاڵمــان بــە نــاوی کۆمیتــەوە پەیامێکــی
پێشکەش کرد.
«ڕەحمانــی» لــە وتەکانیــدا وێــڕای
ئاوڕدانەوەیەکــی کــورت لــە مانگــی
ســەرماوەز و ڕۆژە مێژووییەکانــی
وەک « ١٧ ،١٦و ٢٦ی ســەرماوەز»
کــە هــەرکام لــەو ڕۆژانــە وەک ڕۆژی
کەمئەندامــان ،تێــرۆری دەروازەی
کۆیــە کــە لــەودا ژمارەیــەک لــە کادر
و پێشــمەرگەی حیــزب بــە دەســتی
تێرۆریســتانی کۆماری ئیسالمی شەهید
کــران و هەروەها ٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی
ئــااڵ و پێشــمەرگەی کوردســتان ناودێــر
کــراون ،بــە ڕێــزەوە پێگــەی بــەرزی
کەمئەندامانی نێو ســەنگەر و پێشمەرگە
قارەمانەکانــی گەلــی کــورد و بەتایبەت
هێــزی پێشــمەرگە لە حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێرانی بەرز نرخاند.
ناوبــراو لەوبــارەوە وتی« :هیــچ گومانی
تێــدا نییە کــە کەمئەندامانی شــۆڕش و
بەرخــۆدان و شــەڕە پــڕ لە حەماســەکانی
دژی داگیرکــەران ،بەڵگەی ســەلمێنەر و
حاشــاهەڵنەگری کوڵنــەدان و خۆڕاگریی
نەتەوە بەشــخوراو و زوڵــم لێکراوەکەمانن.

ســیمبولی پاڵەوانەتــی و گیانبازیــن و
هێمــای هەرمــان و پاراســتنی شوناســی
نەتەوەخوازیی ئێمەن.
لە کۆبوونەوەی ئەمشەویشــدا ژمارەیەک
لــەو ئینســانە فیداکارانــە حوزووریــان
هەیــە کــە جێــگای شــانازیمانن و ئــەوە
لەخۆبردوویــی و فیــداکاری و گیــان
لەسەردەســتیی ئــەوان و هەزارانــی
وەک ئەوانــن کــە لــە بەرگــی پیــرۆزی
پێشــمەرگایەتیدا ،گەلی کوردیان لەســەر
پــێ هێشــتووەتەوە و وەک نەتەوەیەکــی
خۆڕاگــر و قارەمــان و کۆڵنەدەریــش بــە
جیهانیان ناساندوون».
پاشــان هــەرکام لە تێکۆشــەرانی ڕۆژانی
ســەختی خەبــات و تێکۆشــان ،هاوڕێیان:
«حاجــی جونــدی ،خەلیــل ئێســپەندار،
شــاهۆ عەلــەوی و نــادر ئەڵاڵیــاری»
لــە چەنــد بڕگــەی جیــاوازدا ،ژیــان و
بەســەرهاتی خۆیــان لەکاتی خەبات لەنێو
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و
ئاســتی بــەرزی پشــتیوانیی کۆمەاڵنــی
خەڵکی کوردستان لە حیزبی دێموکرات،
سیاســەتەکانی حیزبــی دێموکــرات
بــە شــێوەی فرەڕەهەنــد گێڕایــەوە و لــە
قســەکانیاندا ورەی بــەرزی پێشــمەرگە
و گەلــی کــورد لــە ڕۆژهــەاڵت و ئــەو
ئامانجانەی خەباتیان بۆ کرد و لەپێناویدا
قوربانییان دا ،خستە ڕوو.
لە بەشــی کۆتایــی وێبینارەکەدا« ،کاوە
عەبداڵی» بەرپرسی گشتیی ڕێکخستنی
دەرەوەی واڵت ،بۆ بەشــدارانی وێبینارەکە
قسەی کرد.

«عەبداڵــی» لە بەشــێک لە قســەکانیدا
وتی« :لە ١٦ی سەرماوەزدا مامۆستای
زۆر هێــژا و بەڕێزمــان لەالیــەن کۆماری
ســێدارەوە پالنــی تێرۆری بــۆ داڕێژرا و لە
کردەوەیەکی تێرۆریســتیدا زیاتر لە نیوەی
جەســتەی خــۆی بەختــی ئــازادی کرد و
حیزبــی دێموکــرات ئــەو ڕۆژەی وەک
ڕۆژی کەمئەندامانی حیزب ناوزەد کرد.
بــەو بۆنــەوە و بــە ڕێــزەوە یــادی ســەرجەم
کەمئەندامانی تێکۆشــەرمان دەکەینەوە.
کەمئەندامانی ئێمە ســەرمایەی حیزب و
نەتەوەی کــوردن .هاوکات پێشــمەرگەی
نیشــتمانن و کاتێــک بــاس لــە ڕۆژی
پێشــمەرگە دەکەیــن ،دەبینیــن کــە
کەمئەندامــان ئــەو پێشــمەرگە قارەمانانە
بــوون کــە لە ڕێــگای نەتــەوەی خۆیان و
خەباتەکەیان بەشێک لە جەستەی خۆیان
پێشکەش کردووە.
ئێمــە هیواداریــن لەو ڕابردووە پڕشــنگدارە
و لــەو هەمــوو ئەزموونــەی لــە ڕەوتــی
خەبــات بەدەســتیان هێنــاوە ،بتوانیــن بــۆ
ئێســتا و داهاتــوو کەڵکیــان لێوەرگریــن.
هەروەهــا هەرچەند کــە بەهۆی کۆرۆناوە
نەمانتوانــی بــەو جــۆرەی کــە پێویســتە،
یــادی ڕۆژی پێشــمەرگە بکەینــەوە ،بەو
حاڵەشــەوە هیــچ بەربەســتێک ناتوانێــت
ئــەو ڕۆژە پیــرۆزە لــە زەیــن و ناخی ئێمە
و گەلــی کــورد بســڕێتەوە ،چونکــە
پێشــمەرگە زامنــی داهاتوویەکــی ڕوونە
بــۆ نەتەوەکەمــان .ئــەو ڕۆژە پیــرۆزە،
واتە جێژنی ٢٦ی ســەرماوەز لە ســەرجەم
تێکۆشەران و گەلی کورد پیرۆز بێت».

یەکیەتیــی ژنــان بەبۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان ڕێــزی لــە ژنانــی پێشــمەرگە گــرت
یەکیەتیــی ژنانــی دێــــــموکراتی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ٢٦ی
سەرماوەز ،چەپکەگوڵی ڕێزی پێشکەش
بە پێشمەرگەکانی کوردستان کرد.
لــە مــاوەی ڕۆژانــی ڕابــردوودا بەبۆنەی
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێـــــشمەرگەی
کوردستان ،کۆمیتەکانی یەکیەتیی ژنان

بــە پێــــــــــــــــشکەشکردنی چەپکەگــوڵ،
ڕێزیان لە کچە پێشمەرگەکان و هەروەها
هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە شاخە
سەرکەشــەکانی کوردســتان گــرت .لــە
ڕۆژانی  ٢٤ ،٢٣ ،١٩و ٢٦ی سەرماوەز،
کۆمیتەکانی «یایان ،نەســرین قاسملوو،
مینــا خانــم» کۆمیتــەی «هەرمان» لە

یەکیەتیــی الوان و هەروەهــا بەڕێوەبــەڕی
یەکیەتیــی ژنــان بــۆ ڕێزگرتن لــە کار و
خەباتــی بێبڕانــەوەی پێـــــــشمەرگەکانی
کوردســتان ،چەپکەگوڵــی وەکوو هێمای
ڕێــز و خۆشـــــــــــەویستی پێشــکەش بــە
پێـــــــــشمەرگەکان کرد و هیوایان خواست
کە لە تێکۆشانیان بەردەوام بن.
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پێشــمەرگە هێمــای خۆڕاگرییــە
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
و پێشمەرگەدۆســتانی کوردســتان هەموو
ســاڵێک و لــە بەرەبــەری ڕۆژ ٢٦ی
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگە بە ئەنجامدانی
چاالکی جۆراوجۆری تەبلیغی لە شــار و
شــارۆچکە و گوندەکانــی کوردســتان و
ئێــران وەفاداری خۆیان بۆ ڕێبازی کوڕان
و کچانــی ئازادیخــوازی گــەل پیشــان
دەدەن .ئەمســاڵیش هاوشــێوەی ســااڵنی
ڕابــردوو کوردســتان ســەرباری بوونــی
فــەزای میلیتاریــزە و کەشــی پۆلیســی
یادی پێشــمەرگەیان بەرز ڕاگــرت .لێرەدا
بەشــێک لــەم چاالکییانــە دەخەینــە بــەر
چاوی خوێنەرانی «کوردستان».

بۆکان:

ڕێکەوتــی ١٦ی ســەرماوەز ،ئەندامــان
و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران لــە بــۆکان بەبۆنــەی
ڕێزگرتــن لــە ڕۆژی کەمئەندامانــی
حیزبــی دێموکــرات و هەروەهــا ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان لــە مەیدانــی
«حەســەن زیرەک» ئااڵی کوردســتانیان
هەڵ کرد .لەو چاالکییەدا بە بەشــداریی
دەیــان کــەس لــە الوان و تێکۆشــەرانی
بۆکان ،بۆ ماوەی  ٢٠خولەک وتەکانی
مامۆســتا «حەســەن شیوەســەڵی» بــە
بڵیندگۆ باڵو کرایەوە.
هەروەهــا لــە چاالکییەکــی دیکــەدا لــە
بــۆکان ،ئەندامان و تێکۆشــەرانی حیزبی
دێموکــرات بــە نووســینی دروشــم لەســەر
دیوار ،پشــتیوانییان لــە حیزبی دێموکرات
و پێشــمەرگەی کوردســتان کــرد .ئــەو
شــوێنانەی چاالکییەکــەی لــێ بەڕێــوە
چووبوو بریتین لە« :سێڕێیانی شەهامەت،
قوتابخانــەی کچــان ،دەروازەی قەبــران،
نەخۆشــخانەی ســپای پاســداران ،دیواری
زیندانــی کۆنــی نێوشــار ،قوتابخانــەی
ئیســتقالل ،پــردی گــەورەی فەلەکــەی
سەیفالی و قوتابخانەی میراوای کۆن».
لــە بــۆکان بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز
لــە کەرێــزە ،میــراوا ،پشــت پاســگا،
پارکــی ســاحلی ،حســار ،جادەی حســار،
شــێخلەر ،نزيــک شــێخلەر ،مزگەوتــى
ميــراوا ،فەلەكــەی مــادەر ،ناوچــەی
چۆمــی مەجیدخــان ،ناوچــەى ئەحمەدى
كــۆڕ ،گونــدی حاجیاباتــی تەتەهــوو،
کۆاڵنەکانــی دەورووبــەری بێهداشــت،
نانەوخانــەی ســارەبان زادە ،دێهێــاری،
مزگەوتــی ئاوایــی و فەلەکــەی نزیــک
مزگــەوت ،قوتابخانــەی ناوەندیــی
ئەمیرکەبیر ،قوتابخانەی سەرەتایی کەس
نەزانی و مامە حەسەن قازی» چاالکیی
تەبلیغیی بەڕێوە چوو.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە بــۆکان
پێشــمەرگەی
ڕۆژی
بەبۆنــەی
کوردســتانەوە چاالکییــان بەڕێــوە بــرد و
ڕێزیــان لــە تێکۆشــانی بێوچانــی هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان گــرت .ئــەو
چاالکییانە لــە گەڕەکەکانی دەوروبەری
بلــواری ســەقز ،ســەیرانگای کێــوەڕەش،
پــردی ســاحیلی و باســکۆڵی پاڵەوانــی
بەڕێــوە چــووە و ئــااڵی کوردســتانیان
هــەڵ کــرد و دروشــمی تایبــەت بە ٢٦ی
سەرماوەزیان باڵو کردەوە.
هەروەهــا ئەندامانــی نهێنیــی حیزبــی
دێموکــرات لــە بــۆکان بەبۆنــەی ٢٦ی
ســەرماوەز پەیامێکیــان باڵو کردەوە و لەو
پەیامــەدا پشــتیوانیی خۆیــان لــە هێــزی
پێشمەرگە دووپات کردەوە.
لــە بۆکان ڕۆڵەکانی دێموکرات بەبۆنەی
ڕۆژی پێشــمەرگە لــە شــوێنەکانی
وەک« :نەخۆشــخانەی کــۆن ،ئەبووزەر،
بلــواری محەممەد ڕەســوڵەڵاڵ ،شــەقامی
کوشــتارگا ،مزگەوتــی ســەالحەدین
ئەیووبی ،کۆاڵنەکانی پەخشــان ،پاڕکی
دانشــجوو ،فەلەکــەی ئــازادگان ،ئــاو و
ئاوەڕۆی دێهات ،بانکی ئەنســار ،بانکی
ســپا ،گونــدی کەرێــزەی مەحموودئــاوا
کــۆاڵن بە کــۆاڵن ،مزگەوتــی کەرێزەی
بــۆکان ،قوتابخانــەی کەرێــزە ،میــراوا،
شــەقامی تەرەغــە بەگشــتی ،شــەقامی
شــاهۆ ،شەقامی پشت پاسگا ،مزگەوتی
حەزرەتی ئەبووبەکر ،فەلەکەی ئالووبالوو
و دەوروبــەری ،شــەقامی  ٢٠میتــری،
شــەقامی ئاگریــن ،مزگەوتــی نەجــاڕی،

مزگەوتــی مێعــراج و ئاگرکوژێنــەوەی
میراوا».
هەروەهــا لــە بــۆکان بــۆ زیاتــر لــە ٥٠٠
بنەماڵــەی میــراوای بــۆکان و نێوشــاری
بــۆکان ،بەتایبەتــی بنەماڵــەی شــەهیدان
و زیندانییانــی سیاســی ،نوقــڵ و
شــیرینی نێــردراوە .هەروەهــا لە شــەقامی
«کــۆن ،پاســاژی قــەاڵ ،مزگەوتــی
جامیعــه ،مزگەوتــی بــازاڕ و فەلەکــەی
ئەســکەندەری ،شــیرینی لەنێــو خەڵکــدا
باڵو کراوەتەوە .لە بۆکان بەبۆنەی ٢٦ی
ســەرماوەز لــە« :کــوی محەممــەدی،
مەجبورئــاوا ،جــادەی بەنــداو لــە شــاری
بــۆکان ،ســێڕێیانی خــاوەران ،گەڕەکــی
کوڵتەپــەی بــۆکان ،کۆاڵنەکانــی
ناڵەشــکێنە ،مەزاری مامۆســتا زیرەک،
کۆاڵنەکانی شــەهامت و پشــت ســامان،
شــەقامی وەرزش ،کۆاڵنەکانــی پشــت
پۆمپــی بێنزینی ئیلخانــی زادە ،کۆاڵنی
پشــت فەرمانــداری ،کــووی بێهــداری،
شــەقامى  ،٥٥شــەقامى ســەردار ،بلــوارى
قاســملوو ،دەوروبــەری تــاالری مــوژگان،
تێرمیناڵــی گەورەی شــار ،پۆمپی گازی
شــارەوانی ،ئیســتەخر و ســۆنای ئابشــار،
شــەقامی ســەقز ،کوچەکانــی دیمەنــی
 ٢١و  ٢٢و زۆربەی شــوێنەکانی شــار»
چاالکیی تەبیلغی بەڕێوە چوو.

گوندی نییەر:

لــە گونــدی «نییــەر» بەبۆنــەی ڕۆژی
پێشــمەرگە ئــااڵی کوردســتان هــەڵ کرا
و دروشــم لــە ەر دیوارەکانــی ئــەو گونــدە
نووسرا.

گوندی تەنگیسەر:

لــە گونــدی تەنگیســەر بەبۆنــەی ٢٦ی
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان
چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە چــوو،
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی لــێ کــراوە
بریتییــە لــە« :کتێبخانــەی مامۆســتا
قانــع ،قوتابخانــەی دەورەی ســەرەتایی و
ناوەنــدی ،تەعمیــرگاکان  ،دووکانــەکان،
کۆاڵنــەکان ،مزگەوتــی جامیــع و
مزگەوتی حەزرەتی عومەر».

شوێشە:

له شــاری شوێشــه و ناوچەی کەاڵتەرزان
لــە «بلواری قاســملوو ،کۆاڵنــەکان ،نێو
ماڵەکانی شوێشــه ،گوندەکانی ناوچەی
کەاڵتــەرزان ،تەوار ،خرۆســە ،عەلی ئاوا،
کەاڵتێ ،جادەی سنه بۆ مەریوان ،جادەی
شوێشــه بــۆ نــەگڵ و هەروەهــا گونــدی
نجێ ســەر بە ژاوەرۆی ســنە» چاالکیی
تەبلیغی بەڕێوە چوو.

شنۆ:

لــە شــنۆ لــە شــارۆچکەی نەڵــۆس،
گوندەکانــی باب خــااڵوێ و چەپەراوێ،
دەشــتەبێڵ ،ســێڕێیانی کانــی ســپی،
ســەیرانگای عەینــە ڕۆم ،ڕێــگای شــنۆ
بــۆ ورمــێ چاالکیــی تەبلیغــی بەڕێــوە
چوو ،هەروەها لە سینگان تەقەی خۆشی
کراوە.

ورمێ:

لــە ورمێ زێدی ڕۆڵەکانی «ئەمیرخانی
لەپزێڕیــن» بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز
تێکۆشــەرانی دێموکــرات وێــڕای ناردنی
پەیامــی پیرۆزبایی ئــەو ڕۆژە ،پەیمانیان
نــوێ کــردەوە هەتــا دواســاتەکانی ژیــان
وەفادار بە ڕێبازی شەهیدان دەبن.

سەقز:

شــهوی دووشــهممه لهســهر سێشــهممه،
ڕێکەوتــی  ١٧لهســهر ١٨ی ســهرماوهز،
پێشــمهرگەکانی شــار لە ســهقز بهبۆن هی
 ٢٦ســهرماوهز ڕۆژی پێشــمهرگ هی
كوردســتان ،لــه چاالكییهكــی بوێرانــهدا
ئــااڵی پیــرۆزی كوردســتانیان لهســهر
پردی« كهوهســهوار» هەڵ کرد .ههروهها
دوو پالكاردی گهورهی پیرۆزباییان لهسهر
پردی ههوایی «ســیلۆ و پردی «حهماڵ
ئــاوا» ههڵ کرد .ئهو شــوێنانهی كه ئهم
چاالكییهی تێدا كراوه چهند شــوێنی زۆر
قهرهباڵغــی نێــو شــارنو ئهمنییهتینو به
ســەدان ماشــینو خهڵک له كاتژمێرێكدا

چاویــان پێــی دهكهوێــت .ئــهم چاالكییان ه
لــه كاتێكدا بهڕێوه چــووه كه جگه لهوهی
خهڵــک بــه چــاوی خۆیــان چاالكیــی
هاوڕێیانیــان دهدی ،شــاری ســهقزیش بــه
تــهواوی میلیتاریــزه كرابــووو هێزهكانــی
ڕێژیم به جلوبهرگی نیزامیو مهدهنییهوه
شاریان میلیتاریزە کردبوو.
لەالیەکــی دیکەشــەوە پێشــمهرگهكانی
شــار لە ســهقز ،بهبۆنهی ٢٦ی سهرماوهز
ڕۆژی پێشــمهرگهی كوردســتان،
ســهردانی گڵكــۆی دوو شــههیدى حیزبی
دێموكراتیــان كــردو پهیمانــی وهفــاداری
بــه ڕێبازی شــههیدانیان دووپــات كردهوه.
هەروەها هاوڕێیانی حیزبی وێڕای پهیمان
نوێكردنــهوه لهگــهڵ ڕێبــازی شــههیدان،
ئااڵی كوردســتان و پــاكاردی پیرۆزبایی
٢٦ی سهرماوهزیان ههڵ کرد.
هــەر بــەم بۆنــەوە له« :گەردەنەی ســەرا،
بەینــی ســەقز و بــۆکان ،گەڕەکەکانــی
حەمااڵوای ســەرۆ ،شــەهرەکی موکریان،
حەمااڵوای خوارۆ ،شەهرەکی کوردستان،
گەڕەکی عەباســاوا ،شــەهرەکی ئەنسار،
شــەهرەکی زاگــرۆس و گەڕەکــی تازاوا،
ئیستگای پاس وچهندین ناوچهی دهوری
شار» چاالكیی تهبلیغی بهڕێوه چوو.
کۆمەڵێــک لــە زیندانییانــی زیندانــی
ناوەندیــی شــاری ســەقز بەبۆنــەی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان لە زیندانی ئەو
شــارە ڕێزیان لە پێشــمەرگەی کوردســتان
گــرت .لــە زیندانــی ناوەندیــی ســەقز
کۆمەڵێک لە زیندانیان بەبۆنەی ڕۆژی
پێشــمەرگەوە چاالکییــان بەڕێــوە بــردووە
و ئــەو ڕۆژەیــان پیــروز کــرد .هــاوکات
زیندانیان وێنەی دوکتور «قاســملوو»یان
لەگــەڵ دروشــمی تایبــەت بــە ٢٦ی
سەرماوز لە ناو زینداندا باڵو کردووەتەوە.

پیرانشار:

لــە پیرانشــار لــە «گونــدی نەمنجــێ،
گردیم خانێ و بادیناوی» ڕێز لە ڕۆژی
پێشــمەرگە گیرا .هەروەها تێکۆشەردانی
دێموکــرات لە« :قوتابخانــەی حەجاجی،
قوتابخانــەی مامۆســتا هەژار ،مزگەوتی
حەزرەتــی ئیبراهیــم ،قوتابخانــەی
حەجاجــی ،قوتابخانەی مامۆســتا هەژار،
مزگەوتــی حەزرەتی ئیبراهیم ،ســێڕێیانی
فەرهەنــگ ،کەمەربەندیی ئیمام جومعە،
قوتابخانــەی شــور ،گوندەکانی بێکۆس،
کانــی ئەشــکەوت ،کەوپەڕ ،نێوان قەبری
حوســێن ،زێوە ،کۆنەالجان و کاسوورەدێ،
جــادەی سەردەشــت قوتابخانــەی
شــەوانەڕۆژی ،پشــت دادگوســتەری
و شــەقامی بەهەشــتی ،ســێڕێیانی
فەرهەنــگ ،کەمەربەندیی ئیمام جومعە،
قوتابخانــەی شــور ،گوندەکانی بێکۆس،
کانــی ئەشــکەوت ،کەوپەڕ ،نێوان قەبری
حوســێن ،زێوە ،کۆنەالجان و کاسوورەدێ،
جــادەی سەردەشــت قوتابخانــەی
شــەوانەڕۆژی ،پشــت دادگوســتەری
و شــەقامی بەهەشــتی» چاالکیــی
تەبلیغییان بەڕێوە برد.

سنە:

ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات
بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان لــە گونــدی
مێــراوی ناوچــەی ژاوەرۆی ســنە و نــاو
شــاری ســنە چاالکیــی بەڕێــووە چــووه.
هەروەها قارەمانانی دێموکرات لە شــاری
سنەی خوێنای و مەڵبەندی تێکۆشەرانی
دێموکرات بەبۆنەی ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتانەوە لــە کێــوی «ئاویــەر» و
کوچکــەڕەش چاالکیــی تەبلیغییــان
بەڕێــوە بــرد و وەک پێشــمەرگەی نێــو
شــار ئامادەیی خۆیان بــۆ هەر ئەرکێکی
حیزبــی دەربــڕی .لــە ســنەی خوێنــاوی
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات
بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز لــە زۆربــەی
گەڕەک ،کۆاڵن و شــەقامی نێو شــاردا
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد .هەروەها
لە ژاوەرۆ لە گوندی «شیان» چاالکیی
تەبلیغی بەڕێوە چوو.
ئەندامانی دڵســۆز و تێکۆشــەری حیزبی
دێمۆکراتــی کوردســتانی ئێــران بەبۆنەی
٢٦ی ســەرماوەز ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان ،لە ناوچەی لەیالخ و شــاری

دێوالن ســەر بە شارستانی سنەی قارەمان
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.
ئــەو شــوێنانەی چاالکیــی تێــدا کــراوە
بریتیــن لــە« :گونــدی میــراوای لەیالخ،
ڕمشت ،هەواریان ،قادرمرز ،شاجۆ ،سادق
ئاوا ،باشماق ،جوامێر ئاوا ،موارەک ئاوا،
نێوشــاری دێــوالن ،مەیدانــی موعەلیــم،
پاڕکــی ســیاحەتیی اللــە ،دەوروبــەری
ئیــدارەی ئیتالعاتــی ســپای پاســدارانی
دێــوالن ،بلــواری مەولەویــی کــورد،
شــەقامی حرفەیــی ،گەڕەکــی قەدیمیی
دێوالن».

مەهاباد:

لە مەھاباد بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگە لە
نێو شاری مەهاباد ،لە چەند گەڕەکێکی
نێــو شــارلە گۆندەکانــی قەڕەشــاخ،
خۆڕخــۆڕ ،گــردی یاقــووب ،کۆنــەدێ
و داشــخانەی ناوچەی شــاروێران هەروەها
فەرهەنگیان و توانیر و چاالکی کراوە.
هەروەهــا تێکۆشــەرانی دێموکــرات لــە
گوندی «دۆســتاڵی» ســەر بــە ناوچەی
«محاڵــی» مەهابــاد بەبۆنــەی ٢٦ی
ســەرماوەز کارو چاالکــی کــراوە .لــەو
چاالکییــەدا تێکۆشــەرانی دێموکــرات
دروشــمی تایبــەت بە ٢٦ی ســەرماوەزیان
لــە دیــوارەکان نووســیوە .لەالیەکــی
تــرەوە لــە مەهابــاد ئەویندارانــی ڕێبــازی
دێموکــرات لە بەرەبەری ٢٦ی ســەرماوەز
لە شــوێنەکانی «بەهارستان ،قەسابخانە،
مەیدانی مەالجامی ،شەقامی ئاشی مام
ئەحمــەدی ،مەیدانــی تەڕەبــار ،پاڕکــی
خەبەرنیــگار ،ســەنجانئاوا ،فەرهەنگیــان،
دەوروپشــتی نەخۆشخانەی کۆن ،شەقام و
کەمەربەندیــی محەممەد قازی ،بەنداوی
مەهەبــاد ،کێــوی خەزایــی و گونــدی
لــەج ،تەپەی قــازی ،دۆڵی کەروێشــکە،
ئیــران پەیمــا ،کوچــەی بەهمــەن ،باغــی
سیســە و شــەهرەکی کارمەنــدان»
بــە چاالکیــی تەبلیغیــی ئــەو ڕۆژیــان
پیــرۆز کــرد .لە مەهابــاد شۆڕەســوارانی
دێموکــرات بەبۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگە
بە باڵوکردنەوەی تراکت ،پوستێر ،وێنە و
هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان ئەو ڕۆژیان
بــەرز ڕاگرت .لە گوندەکانی «گابازەڵە،
کێــچ ئــاوا ،حاجــی خــۆش ،بەفــرەوان،
گۆگتەپە ،ئیندرقاش ،قوم قەاڵ ،قوڵەسەن
و دریاز» چاالکیی تەبلیغی بەڕێوە چوو.
لــە گوندی «دریاز» ســەرەڕای ئەوەیکە
پایــگای چڵکاوخۆرەکانــی لێیــە بــەاڵم
تێکۆشــەرانی دێموکــرات بــە شــێوەیەکی
بەریــن چاالکییــان بەڕێــوە بــرد .هەروەهــا
هەڕەشــەیان لــە جــاش و بەکرێگیــراوان
کردووە کە واز لە سەرشۆڕی بێنن.

نەغەدە:

لــە نەغــەدە ڕێبورانی ڕێگای شــەهیدان،
ڕێکەوتــی  ٢١لەســەر ٢٢ی ســەرماوەز
بــۆ چەندەمیــن جــار و بەبۆنــەی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان چاالکیــی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد .ئــەم چاالکییانە
لەنێــو شــار و لــە گەڕەکەکانــی
«دەوروبــەری نمــای  ٥٣هێکتــاری،
قوتابخانــەی بەرەکــەت ،شــەقامی ئیمــام
شــافعی  ،١گەڕەکەکانــی ئــازەری
نشــین ،کۆاڵنەکانــی ئاموزشــگای
دێهقــان ،کۆاڵنەکانــی قوتابخانــەی
ئــازادی ،کۆاڵنەکانــی قوتابخانــەی
ئێرشــاد ،مەیدانــی کاویــان ،مزگەوتــی
حاجــی عەزیز ،کۆاڵنــی دوکتور لوتفی،
گەڕەکــی تــاالری نــەورۆز ،فەلەکــەی
محەممەد هــەوراز ،قوتابخانەی ڕەجایی،
مەیدانــی ســیگاران ،کۆاڵنــی ســەید
عەبدوڵــا کەماڵی ،گڵکــۆی محەممەد
هــەوراز و دەوروبــەری ،ســوڵتان یاقــووب
و حــەوت کانــی ،گەڕەکــی کاویــان و
فەلەکــەی نەمــاز» بە شــێوەیەکی بەرین
بەڕێــوە چــووە .هەروەهــا ئــەم چاالکییانە
لــە «ســێڕێیانی محەممەدیــار و هەروەها
گونــدی گۆلــێ» بــە شــێوەی تراکــت و
دروشــم لەســەر دیــوار بەڕێوە چــووه .هەر
لەمبارەوە و هەمان ڕێکەوت تێکۆشەرانی
دێموکــرات لــە گوندەکانــی «قەاڵتــان،
دەشتی قوڕێ ،کانی بوداغ ،کانی مەال،
خورینــج ،لــک بــن و گەرگــوول دیــان
چــەرخ ،کەرێــزە ،ئاڕنــێ و دەربەنــد» بەم

بۆنەوە پشتیوانییان لە هێزی پێشمەرگەی
کوردستان دەربڕیوە.

گەڕەکەکانی «حوسێن ئاباد ،بام شەهری
خــورەم ئاباد و قەاڵی فەلەکولئەفالک»
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد.

لە مەریوانی دوازدە سوارەوە ،تێکۆشەرانی
دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز
چاالکییــان بەڕێــوە بــرد .چاالکییــەکان
لــە مزگەوتــی جامیعــەی مووســک،
گەڕەکەکانــی مووســکی  ،٢بــەری
پادگانــی ئەرتــش ،ناوەندی تەندروســتیی
ژمــارە چــوار ،زرێبــار ،هۆتێــل زرێبــار و
قوتابخانــەی گونــدی مووســک ،ســەر
تەپەی مووسک ،نێو گوندی مووسک و
گوندی نێ» بەڕێوە چووە .بەشــێک لەو
دروشــمانە لەالیەن ڕێژیمەوە ســڕدراوەتەوە.
هەروەها جاش و بەکرێگیراوەکان بەتوندی
بــە شــوێن ڕۆڵەکانی دێموکراتــەوە بوونە.
لــە گونــدی بۆڕیــەر ســەر بــە شــاری
مەریــوان ،ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی
دێموکــرات بەبۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز
ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان چاالکیی
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد و پشــتیوانییان لە
هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەربڕی.

تاران:

مەریوان:

کرماشان:

ڕۆڵەکانی دێموکرات لە شاری کرماشان
بــە بۆنــەی ٢٦ی ســەرماوەز لــە چیــا
سەرکەشــەکانی ئــەو شــارە بــە دروشــم
و پــاکارد ئــەو ڕۆژیــان لــە خەڵکــی
کوردستان پیرۆز کرد.

لوڕستان:

قارەمانانــی ڕێبــازی «پێشــەوا» لــە
لوڕســتان بەبۆنــەی هاتنــی ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان لــە «بروجێرد»
سەرەوەی زانکۆی ئەو شارە و هەروەها لە
خوڕەمئاوا لە مەیدانی «ئیمام حوســێن»
و «منــارەی ئاجــۆری» و هەروەهــا لــە

لــە تــاران پێتەختی ڕێژیمــی ئێران تراکت
و پوســتێری تایبەت بە ڕۆژی پێشمەرگە
باڵو کراوەتەوە.

ئــەم چاالکییانــە هەروەهــا لــە شــار و
گوندەکانــی ئەنبــێ ،ئیســام ئابــاد و
بادکــی ،گونــدی ئەنبێ ،ئیســام ئاباد و
بادکی ،مێراوی ناوچەی ژاوەرۆی ســنە،
شنۆ ،پاوە ،جوانڕۆ ،کامیاران

درێژەی پەیڤ
پاریــس و دیپلۆماتهكانــی ئاڵمــان شــارهزا
بــوو و هــهم لــه زمانــی جوتیــار و كرێكار
و كاســبكاری كــورد و ســهربازی تــورك
و ئهفســهری فــارس و وهزیــری عهرهب و
دهیان و سهدان گرووپ و توێژی دیكهی
كۆمهڵگاكان و بهههموو ئهو زمانانه نهك
شــتی جیــاوازی نهدهگــوت ،بهڵكــوو لــه
ههموویانــدا بــهدوای یــهك ڕهگ و یــهك
ڕێــگای بــهرهو بهختــهوهری و ئــازادی و
دادپهروهریــی كوردســتان و ســهروهریی
نهتهوهی كورد دهگهڕا.
ئــهوهی ڕۆڵــهی لهدایكبــووی شــهوی
یهلــدا ،بونیاتــی نــا ،ئێســتا مهكتهبێكــی
بهرز و بهرفراوان به بهرینایی كوردســتانه
و ســهرچاوهی هێزگرتــن و هزرینــه بــۆ
ڕۆڵهكانــی ئهم نیشــتمانه كــه دهیانههوێ
ئازاد ،سهربهســت و یهكسان لهسهر خاكی
خۆیان به سهروهرییهوه بژین.
یهلداتان پیرۆز.
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پەیامی دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستانەوە

هاونیشتمانییانی بەڕێز!
خەڵکی تێکۆشــەر و پێشــمەرگەپەروەری
کوردستان!
پێشمەرگە قارەمانەکان!
٢٦ی سەرماوەزتان لێ پیرۆز بێت
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەز ،بۆنەیەکی پیرۆز
و هێمایەکــی هەمیشــەییە بــۆ ســەرجەم
ئــەو ڕۆڵــە تێکۆشــەر و بەبیروباوەڕانــەی
گەلەکەمــان کــە بــە نــاوی پیــرۆزی
پێشــمەرگەی کوردســتانەوە ئامــادەی
مەیدانی خەبات و بەرگرین.
ئــەو تێکۆشــەرانەی کــە بیــر و هــزری
پێشــکەوتنخوازانەیان لــە ڕاســتای
بەدەســتهێنانی مافــی نەتەوایەتیدایــە و
نەســڵ لــە دوای نەســڵ ،گیانــی خۆیان
بەختــی ڕێگای ئــازادی و سەربەســتیی
نیشــتمان کــردووە .ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردســتان ئاماژەیــە بە هێزێکــی لەبڕان
نەهاتــوو کــە بــە وشــیاری و بــاوەڕەوە،
ســەنگەرەکانی خەبــات و تێکۆشــان و
بەرگرییان ئاوەدان کردووەتەوە.
ئــەم هێــزە ،لــە ناخــی کۆمەڵــگای
کوردســتانەوە دەڕســکێ و ئیــرادەی
هەمیشــەیی و ویســتی ئازادیخــوازی
پاڵنەریەتــی تاکــوو لێبڕاوانــە پاڵپشــتیی
بــەرەی ڕزگاریــی نەتەوەکــەی بێــت.
لەالیەکــی دیکــەوە ،ئــەم ڕۆژە ئاماژەیــە
بــۆ هاوخەباتیــی ســەرجەم چیــن و
توێژەکانــی کۆمەڵــگای کوردســتان
کــە ڕێــڕەوی سەربەســتی هەڵدەبژێــرن
و لــە ســەنگەری پێشــمەرگایەتی و بــە
لێکگرێدانــی هێــز و توانــای خۆیــان،
ئاســۆی ڕوونــی نیشــتمان وێنــا دەکــەن.
لەم ڕووەوە ئاســتەمە کــە بتوانرێت ڕیزی
گــەل و ڕیــزی پێشــمەرگە لێــک جیــا
بکرێتــەوە و ئەوەی پڕ ئاشــکرایە خەباتی
نەســڵ بــە نەســڵ و ناوچــە بــە ناوچەی
کوردســتانە کــە مانــای هاوخەباتــی و
هاوچارەنووســی دەگەیەنێــت ،ســەرکەوتن
و دەســتکەوتەکان دەســتەبەر دەکات.
هــەر وەک دەزانین ناوی بەرز و پیرۆزی
پێشــمەرگە مێژوویەکــی دێرینــی هەیە و
ناودێرکردنی دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمانی
میللی-دێموکراتیکــی
کۆمــاری
کوردســتان و وەک میراتێکی پێشــەوای
کــوردان و ڕێبــەری حیزبــی دێموکراتی،
پێشــەوا قــازی محەممــەد بــۆ ئێســتا
ماوەتــەوە .جێــی وەبیرهێنانەوەیــە کــە ئەم
نــاوە وەک هێمایەکــی نەتەوەیــی الی
حیزبەکانــی دیکــەی کوردســتانیش
ڕێــزی لــێ گیراوە و هێزەکانیان بە هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان ناســاندووە.
لــە ٢٦ی ســەرماوەزی ســاڵی ١٣٢٤ی

هەتــاوی ،دوای ئەوەی کە شۆڕشــگێڕان
و ئازادیخوازانــی کــورد لــە شــاری
مەهاباد ،هێرشیان کردە سەر دوایین بنکە
ســەربازییەکانی ڕێژیمــی پاشــایەتی لەم
شــارە کــە وەک هێمــا و ئاســەواری زوڵم
و ســەرکوت و داگیــرکاری دەناســرایەوە،
گەراکانی دامەزرانی ســوپایەکی میللی
دادەنرێــت و بەو کەســانەش کــە ئەندامی
ئــەم ســوپایە دەبــن ،وەک تایبەتمەندیــی
شۆڕشــگێڕانە و لــە خۆبردووانــە ،نــاوی
پێشــمەرگەیان لەســەر دادەنرێت.هــەر لــەم
ڕۆژەشــدا بــوو کە ئــااڵی کوردســتانیش

پەیوەســتی ســەنگەری پێشەوەی خەبات و
بەرەنــگاری دەبــن ،بەرزنرخاندنی مێژووی
پــڕ لــە ســەروەری و شــانازیی ئــەم هێزەیە
لــە ســەردەمانی کۆمــاری کوردســتان و
بــەردەوام بوونیــان لــە خەبــات تــا دەگاتــە
قۆناغــی مێژوویی ڕاپەڕینی چەکداریی
ســاڵەکانی ٤٦-٤٧ی هەتــاوی و پاشــان
ڕووداوەکانــی دوای شۆڕشــی گەالنــی
ئێــران و خۆڕاگریــی کوردســتان بەرامبەر
بــە دەســەاڵتی کۆنەپەرســتی کۆمــاری
ئیســامی .ئــەوەش وەبیر بێنینــەوە ئەگەر
کوردســتان بــە ســەنگەری ئــازادی و

ڕاستەقینەی خۆی بگێڕێت.
ســێهەم ،ناودێرکردنــی هێــزی چەکــدار و
شۆڕشــگێڕی کورد بە هێزی پێشمەرگە،
ڕوانگەیەکــە بــەرەو داهاتــوو و دواڕۆژی
خەباتەکەمان.
گومــان لــەوەدا نییــە کــە یەکخســتن و
ڕێکخســتنی هێزێکــی یەکگرتــوو و
نەتەوەیی ،دەالقەیەک لە هیوا و وزە بەرەو
ڕووی ڕۆژهەاڵت دەکاتەوە و ئیرادەیەکی
پتەوتــری سیاســی و نیشــتمانیی بەدوای
خۆیدا دێنێت و لە خەباتێکی یەکگرتووتر
نزیکمان دەکاتەوە.

دەناسرێت کە لە بەرەی دژە تێرۆر و دژ بە
ســتەم و تاریکی سەنگەری گرتووە .هەر
بۆیە بە ئەرکی خۆی دەزانێت بەرەنگاری
سەرچاوەکانی ئەم دیاردانە ببێتەوە.
بــە دەر لــە ئامــاژە مێژووییەکــەی کە لە
ســەرەتادا بــاس کــرا ،هەمــوو ڕۆژێــک
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتانە.
ئەگەرچــی باســکردنی شــانازییەکانی
پێشــمەگە شــانازییەکە بــۆ هەموومــان،
بــەاڵم بــۆ گێڕانــەوە و وەبیرهێنانــەوەی
ئەم شــانازییانە دەبێ ســەرنج بخەینە سەر
ئێســتا و ئاوڕ لە ڕابردوو بدەینەوە .زمانی

بــۆ یەکەمیــن جــار لەم شــارە هــەڵ کرا.
دواتــر ســاڵی ١٣٦٣لە پلێنۆمــی دووەمی
کۆمیتــەی ناوەنــدی ،هەڵبژێــرداوی
کۆنگرەی شەشــەمی حیزبی دێموکرات،
بــۆ بەرزڕاگرتنــی یــاد و بیــرەوەری و
شــانازییەکانی هێــزی پێشــمەرگە،

بەرخــۆدان دەناســرێتەوە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ
پاڵپشــتی و ئازایەتــی و گیانفیدایــی
هێزی بەهێزی پێشمەرگەی کوردستان لە
بەرەکانــی بەرگــری و بەگژداچوونــەوەی
هێزی داگیرکەر.
دووەم ،ناودێرکردنــی وەهــا ڕۆژێــک

چــوارەم ،لــە هەمــووی گرینگتــر،
ناودێرکردنی شۆڕشگێڕان و خەباتکارانی
کــورد بــە نــاوی «پێشــمەرگەی
کوردســتان» تێڕوانیــن و ســەرنجمان
بــەرەو پرســێکی هەســتیار و ســتراتژیک
ڕادەکێشــێت ،ئەویــش بریتییــە لــە پرســی

گێڕانــەوەی فیــداکاری و لەخۆبردوویــی
و خۆنەویســتی پێشــمەرگە الی شــاخە
سەرکەشــەکانی کوردستانە ،الی زیندان
و ئەشکەنجەکاگانە ،الی کەمئەندامانە،
الی دایکــی شــەهیدانە ،الی بنەماڵەی
ســەربەرزی تێکۆشــەرانی دوورە واڵتــە،

هێزی پێشمەرگەی کوردستان وەک هێزێکی ئازادیخواز ،بەرگریکار و بە پڕەنسیپ دەناسرێت کە لە
بەرەی دژە تێرۆر و دژ بە ستەم و تاریکی سەنگەری گرتووە.
هەر بۆیە بە ئەرکی خۆی دەزانێت بەرەنگاری سەرچاوەکانی ئەم دیاردانە ببێتەوە

ئێمە وەک هێزی پێشمەرگەی کوردستان ،بە جەختکردنەوە لەسەر ڕۆڵی مێژوویی خۆمان ،پێمان وایە کە
هاوکات لە گەڵ حوزووری مەیدانی و چەکداری ،دەبێ حوزووری «گوتاریـ»ـشمان هەبێت و بە زەروورەتێکی
مێژوویی دەزانین کە ئەرکی خەبات لەسەر شانی پێشمەرگە هاوتەریب بێت لەگەڵ هەستێکی گشتیتر و
بەتینتر الی سەرجەم چین و توێژەکانی کوردستان و الیەنە خەباتکارەکانی دیکەی کوردستان
ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەز وەک ڕۆژی
پێشــمەرگەی کوردســتان دیــاری و
پەســەند کرا .ئەم بڕیارە ئەگەرچی نوقتە

دەکرێــت لــە دەالقــەی بەرژەوەنــدی و
ئاسایشــی نەتەوەییــە خوێندنــەوەی بــۆ
بکرێــت .بــە کورتــی نەتەوەیــەک کە بە

خــاک و ســەروەریی کوردســتان کــە
پێشــمەرگە خــۆی بە پارێــزەری دەزانێت و
لێــی بەپرســیارە .بــە واتایەکــی دیکە ،لە

الی دەقی شێعرە ،الی ئەدەبی بەرگرییە،
الی جامانەکانە ،الی ســەربازە ونەکانی
نیشــتمانە ،الی گــۆڕی شــەهیدانە و...

وێژمانی ڕاسان بە پێداگری لەسەر ڕۆڵی پێشمەرگە ،دامەزران و ڕاهێنانی هێزێکی وەها تۆکمە بە
ئەرکی نەتەوەیی الیەنە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەزانێت و لەم پێناوەشدا ،هێزی پێشمەرگەی
کوردستان بە ئامانجی پاراستنی بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان ،بە پەروەردەی سەردەمیانە و هێمای تایبەت
بە خۆی هاتە ئاراوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەهێزتر و بەرباڵوتر دەبێت
گۆڕانێكــە لــە پێناســە و مێــژووی پــڕ لە
شانازیی هێزی پێشــمەرگەی کوردستان،
بەاڵم هەڵگری پەیامێکی فرەڕەهەندە کە
لێــرەدا ئامــاژە بــە چەنــد خاڵــی گرینگ
دەکەم:
یەکەم ،ناودێرکردنی هێزی شۆڕشــگێڕی
کــورد بــە هێزی پێشــمەرگە کــە بریتییە
لــە هــەزاران هــەزار تاکــی بەبیروبــاوەڕ
و خۆنەویســت کــە بــە چەکــی دەســت
و بیــری کــراوە و وشــیاریی تــەواوە،

دوور لــە دەمارگــرژی و بەرژەوەنــدی و
بیری تەسک ،وێنای هێزێکی نیشتمانی
و تۆکمــە و یەکگرتــووە بــکات ،لــە واقع
بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی خــۆی نزیــک
دەبێتــەوە ،هێزێــک کــە لــە هــەر دوو
قۆناغــی خەبات بۆ ئــازادی و ڕزگاری،
ڕۆڵی یەکالکەرەوەی هەیە و دەستەبەری
دەســتکەوت و ســەرکەوتنەکان دەکات و
دەتوانێــت لــە هاوســەنگکردنی تەنانــەت
هاوکێشــە سیاسییەکانیشــدا دەوری

ڕوانگەیەکی نەتەوەییەوە دەڕوانێتە پرسی
ســەروەری و لــە بەرانبــەر داگیرکــەردا
خــاوەن کــردار و گوتــاری نەتەوەییە .هەر
بۆیەش خاکی کوردستان ،بە سەنگەری
بەرگری و شــانازییەکانی خۆی دەزانێت.
دیوێکــی دیکــەی ئەم گوتــارە نەتەوەییە،
باوەڕ بە پڕەنسیپە نەگۆڕەکانی ئازادی و
دێموکراسی و بەهاکانی سەردەمە .هێزی
پێشــمەرگەی کوردســتان وەک هێزێکــی
ئازادیخــواز ،بەرگریــکار و بــە پڕەنســیپ

هتد .لە ڕاستیدا کات و ساتەکان هەموو
کات بۆ پێشمەرگەیە.
ئێمە وەک هێزی پێشمەرگەی کوردستان،
بــە جەختکردنەوە لەســەر ڕۆڵی مێژوویی
خۆمــان ،پێمان وایە کە هاوکات لە گەڵ
حــوزووری مەیدانــی و چەکــداری ،دەبێ
حــوزووری «گوتاریـ»ـــشمان هەبێــت و
بــە زەروورەتێکــی مێژوویــی دەزانیــن کــە
ئەرکی خەبات لەســەر شــانی پێشــمەرگە
هاوتەریب بێت لەگەڵ هەستێکی گشتیتر

و بەتینتر الی سەرجەم چین و توێژەکانی
کوردســتان و الیەنــە خەباتکارەکانــی
دیکــەی کوردســتان .هــەر وەک چــۆن
لــە دەقــی خەباتــی فرەڕەهەندی ڕاســانی
ڕۆژهــەاڵت پێداگریی لەســەر دەکرێتەوە،
داهاتــووی بزووتنــەوەی نەتەوەیــی-
دێموکراتیکــی کوردســتان گرێــدراوی
بەهێزبوونــی ڕۆژهەاڵتێکــی بەهێــزە
کــە یــەک لــەوان پێکهاتــن و ئامادەیــی
هێزێکــی کوردســتانییە بــە ڕوانگەیەکی
نەتەوەییەوە.
وێژمانی ڕاسان بە پێداگری لەسەر ڕۆڵی
پێشمەرگە ،دامەزران و ڕاهێنانی هێزێکی
وەهــا تۆکمــە بە ئەرکی نەتەوەیی الیەنە
سیاســییەکانی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان
دەزانێــت و لــەم پێناوەشــدا ،هێــزی
پێشــمەرگەی کوردســتان بــە ئامانجــی
پاراســتنی بەرژەوەندییــە نەتەوەییەکان ،بە
پــەروەردەی ســەردەمیانە و هێمای تایبەت
بە خۆی هاتە ئاراوە و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
بەهێزتر و بەرباڵوتر دەبێت.
الوانــی تینــووی ئــازادی و ژیانــی
ســەربەرزانە بــە پەیوەســت بوونیــان بــە
ڕیزەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان،
وێــڕای درێــژەدان بــە خەباتــی نەپســاوەی
گەلــی کــورد ،بە گیانی خۆیان پەیمان و
بەڵێنیی درێژەپێدان بە ڕێگای شــەهیدانی
ڕێــگای سەربەســتی و ڕزگاریــی
کوردســتان نــوێ دەکەنــەوە و خۆیــان بــە
پارێــزەری خــاک و ســەروەریی گــەل و
نیشــتمان دەزانن .لە چیا سەرکەشــەکانی
کوردســتان و لــە ســەنگەری ئاوەدانــی
خەباتــەوە ڕایدەگەیەنیــن کــە ئێمــە وەک
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان ،هەردەم
ئامــادەی مەیدانــی خەبــات و بەرگریــن
و بــۆ بەجێگەیاندنــی ئەرکــە پــێ
ئەسپێردراوەکانمان ئامادەین.
ســەرکوتی سیســتماتیکی ڕێژیمــی
کۆمــاری ئیســامی زیاتــر لــە ڕابــردوو
ئازادیخــوازان و گەالنــی ســتەملێکراوی
کردووەتە ئامانج و ســەروەت و ســامانی
ئەم واڵتەی خستووەتە پێناوی ئەم سیستمە
ســەرکوتە لە دەرەوەی ســنوورەکانیش .لە
وەهــا دۆخێکدا گرینگیــدان بە فاکتەری
ناوخۆیی و هێزی خەڵک ،پێویستییەکی
مێژووییــە و دەخوازێت بە هەر شــێوەیەک
بووە ڕاپەڕینی سەرتاســەری لە دژی ئەم
ڕێژیمــە بێتە ئاراوە .لە کاتێکدا تێچووی
گیانی گەالنی ژێر ستەم تا دێت بەهۆی
ڕێژیمــەوە هەڵدەکشــێت ،ڕەنگــە تێچووی
ڕاپەڕیــن و بەرەنگاربوونەوە بۆ ڕووخاندنی
ئــەم ڕێژیمــە کەمتــر بێــت ،بــە تایبەتــی
کــە ئەگــەر ســەرنجی زیــان و تێچــوو و
کاولکارییەکانــی ئــەم ڕێژیمــە بدەیــن
کــە لــە مــاوەی  ٤٢ســاڵی ڕابــردوودا بۆ
ئــەم واڵتــە بەجێی هێشــتووە .لــەم پێناوەدا
هێــزی پێشــمەرگەی کوردســتان خــۆی
بــە پشــتیوانی هــەر جــۆرە ڕاپەڕیــن و
بەرەنگاربوونەوەیــەک دەزانێــت کــە بنەما
و کۆڵەکەکانــی دەســەاڵتی ئــەم ڕێژیمە
بکاتە ئامانج.
سەرکەوتن بۆ خەباتی مافخوازانەی
نەتەوە ستەملێکراوەکانی ئێران بۆ
بنیاتنانی سیستمێکی دێموکراتیک و
فێدراڵ
ساڵو لە هێزی بەهێزی پێشمەرگەی
کوردستان و قارەمانانی نێو سەنگەری
خەبات
ڕێز و کڕنۆش بۆ بنەماڵەی سەربەرزی
شەهیدان و زیندانییانی سیاسی
بڕووخێت ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری
ئیسالمی
ساڵو لە ئیرادەی ڕۆژهەاڵتی
پێشمەرگەپەروەر
سەرکەوێ ڕاسانی ڕۆژهەاڵت
دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان
کاوە بەهرامی
٢٦ی سەرماوەزی ١٣٩٩ی هەتاوی
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بزووتنەوە ڕزگاریخوازییە میللی و نیشتمانییەکان و
شوێنی ئەوان لە یاسای نێونەتەوەییدا
بەبۆنەی ١٦ی سەرماوەز ڕۆژی ڕێزگرتن لەو تێکۆشەرانەی بەشێک یان چەند بەش لە وجودی خۆیان لە خەباتدا لەدەست داوە
ئیبراهیم الجانی
پێناسە:
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازانــەی میللــی و
نیشــتیمانی wars of national
 liberationبزووتنەوەیەکــی گەلــی
و جەمــاوەری بەرینــە کــە بــۆ ڕزگاری
میللەتێــک ،گەلێک یــان خەڵکێک ،لە
ژێر ســتەم و دەســەاڵتداریەتی و ســوڵتەی
بێگانــە ،یــا بــۆ ئــازادی و ڕزگاری لــە
ژێر دەســەاڵتی ســەرەڕۆیانە و سەرکوت و
زەبروزەنــگ و هــەاڵواردن و جیاوازیدانانی
ڕەگــەزی و ئیتنیکــی و مەزهەبــی و
ئاپارتایددا خەبات دەکات.
لە سەردەمی شەڕی دووهەمی جیهانیدا ،لە
زۆربەی ئەو واڵتانە کە سوپای ئاڵمانیای
نــازی داگیــری کردبــوون ،بزووتنــەوەی
ڕزگاریخوازانــەی نیشــتمانی ،واتــە
جواڵنەوەی بەرگریی و مقاوەمەتی میللی
و نیشــتمانی ســەریان هەڵدا .ئامانجی ئەو
بزووتنەوانــە بریتــی بــوو لــە ڕزگارکردنی
نیشــتمان و گــەل لەژێر ســوڵتەی فاشــیزم
و نازیــزم .بزووتنەوەی بەرگری نیشــتمانی
نۆروێــژ Norsk motstand mot
و
okkupasjonsmakten
فەڕانســە ،دەکــرێ وەک دوو نموونــەی
ڕێفێڕانســە بــۆ تەئیــدی ئــەو قســەیەمان
بێنینەوە.
هەر لەو ســەروبەندەدا ،لە واڵتانی ئاســیا،
ئەفریقــا و ئەمریــکای التیندا ،بە دەیان و
سەدان بزووتنەوەی ئازادیخوازی نیشتمانی
بــۆ ڕزگاری لــە ســوڵتەی کۆلۆنیالیــزم
ســەریان هەڵدا .لــە دەیەی یەکەمی دوای
شــەڕدا ئــەو بزووتنەوانە هێنــدە بەهێز بوون
کە لە ڕاســتیدا ســیمای سیاسی دونیایان
گــۆڕی و بوون بە پاڕامێترێکی کاریگەر
لەســەر سیاســەتی جیهانی .لە ماوەیەکی
کەمــدا بە دەیان گــەل ئازادی و ڕزگاری
خۆیــان وەدەســتهێنا و بوونــە ئەندامــی
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان .لــە
ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاستیشــدا ،بزووتنــەوەی
ئازایخوازانــەی گەالنی ناوچە ،هەر لەژێر
شــوێنەواری ئاڵوگــۆڕە نێونەتەوەییەکاندا،
پەرەی ئەستاند.
لــەو کۆنتێکســتەدایە ،کــە بزووتنــەوەی
نەتەوایەتــی کــورد گەشــە دەکا ،حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران دادەمەزرێ
و ئــااڵی خەباتــی ئازادیخوازانەی میللی
و نیشــتمانی کوردســتان هەڵــدەدا و دەبێتە
سەرمەشــق و ســەرچاوەی ئیلهــام بــۆ
گەشەی بزووتنەوەی کوردستان لە هەموو
ناوچەکــەدا و پاشــان بــە دامەزراندنــی
دەوڵەتی کۆماری کوردستان ،ئەو خەباتە
دەگاتــە ئاســتی هەرە بــەرزی خۆی و بەو
ئامانجــە دەگات کــە کــورد لەمێــژ بــوو
خەباتی بۆ دەکرد واتە مافی دیاریکردنی
چارەنووس.
لــە ســەردەمی ئێســتادا نموونــەی
هەرەزینــدووی ئــەو بزووتنەوانــە بریتیــن لە
بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی فەلەســتین،
باســک ،کاتالۆنیــا ،ســکۆتلەند و
کوردستان و هتد.
بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازنەی کوردســتان،
کە بــۆ ســڕینەوەی ســتەمی نەتەوایەتی،
ڕزگاری لە ستەم و سەرکوت و زەبروزەنگ
و هــەاڵواردن و جیاوازیدانانــی ئیتنیکی و
سیاســی ڕەگەزپەرســتانە ،خەبات دەکات،
بــۆ مافی دیاریکردنی چارەنوســی گەلی
کــورد لەســەر نیشــتمانی هەزاران ســاڵەی
بــاب و باپیرانــی خــۆی خەبــات دەکات،
بــەدژی ئــەو بــێ مافــی و مەینەتبەشــی
و دواکەوتووییــە ئابــووری و سیاســی و
فەرهەنگییە،کە بەسەر کوردا لە ئاکامی
سیاســەتی هــەاڵواردن و جیاوازیدانانــی
ڕەگەزپەرســتانە و ئاپارتایــدی هەمەالیەنە
سەپاوە ،خەبات دەکا ،دەچێتە چوارچێوەی
ئــەو کاتەگۆرییــەوە کــە لــە ئەدەبیــات و
تێرمینۆلــۆژی حقووقــی نێونەتەوەییــدا بە

بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی میللــی و
نیشتمانی لە قەڵەم دەدرێ.
بە شــێوەیەکی گشــتی دەتوانین بڵێین کە
ماتــۆڕ و دینامیزمی زۆربەی هەرەزۆری
ئــەو بزووتنەوانە بریتییە لە ناســیۆنالیزم و
نیشــتمانپەروەری و هــەوڵ و خەبــات بــۆ
ڕزگاری لە ستەمی نەتەوایەتی.
چ لــە ڕابــردوودا و چ لــە هەلومەرجــی
ئێســتادا ،ڕێژیمــە دژی گەلــی و
دیکتاتۆرییــەکان ،ڕێژیمــە ســەرکوتکەر
دەوڵەتــە
ڕەگەزپەرســتەکان،
و
ئیســتعمارییەکان ،حکومەتە ئیســتبدادی
و ســەرەڕۆکان ،هەوڵیــان داوە و هــەوڵ
دەدەن ،ئــەو بزووتنەوانــە بــە تیرۆریســتی
و بزووتنــەوەی جیاوازیخــوازی دانێــن.
ئامانجی ئەوان ئەوەیە مەشــروعیەتی ئەو
بزووتنەوانە بێننە ژێر پرسیار .بەداخەوە بۆ
مەبەســتێکی لەو چەشــنە ،ئیمکاناتێکی
زۆری سیاســی و مــادی و دیپلۆماســی
و تەبلیغاتییــان لەبەر دەســتدایە .ئەوان بۆ
تەوجیهی ئەو ئیدیعایەی خۆیان دەڵێن ئەو
بزووتنەوانــە چــەک و تووندوتیژی و زۆر
وەک مێتۆدی کار بەکاردەبەن.
لەڕاســتیدا ئــەو بزووتنەوانــە لــە بنەڕەتڕا،
بزووتنــەوەی سیاســی و فەرهەنگــی و
کولتوری و ئەخالقی و عەداڵەتخوازانەن،
کــە بــەدژی ئیســتیعمار ،نابەرامبەریــی
و زووڵــم و ســتەم و هــەاڵواردن و
جیاوازیدانانــی ڕەگــەزی و ئاپارتایــد،
یــا بــۆ مافــی دیاریکردنــی چارەنوســی
میللەت بەدەستی خۆی ،یان بەدژی زوڵم
و ســتەمی سیاســی و ڕەگەزپەرســانەی
ڕێژیمــە دژی گەلییەکان خەبات دەکەن.
ڕێژیمــە دژی گەلییــەکان ،حکومەتــە
ڕەگەزپەرەســتەکان ،دەوڵەتــە داگیرکــەر
و ســەرەڕۆکان بــۆ ســەرکوتی ئــەوان لــە
هەمــوو دەســەاڵتی سیاســی و نیزامــی و
پۆلیســیی خۆیان لە هەمــوو مێتۆدەکانی
ســەرکوت و زەبروزەنگ و تەنانەت ئەنفال
و ژینۆســایدیش کەڵــک وەردەگرن؛ بۆیە
زۆرجــار ئــەو گەالنە ناچــارن بۆ بەرگری
لــە مــان و مەوجودیەتــی خۆیــان ،دەســت
بــۆ چەکــی بەرگــری ببــەن .قســەیەکی
دوکتور قاســملووم قەت لە بیر ناچێ کە
دەیگــووت« :خەباتــی چەکــداری پلــەی
هەرەبەرزی خەباتی سیاسییە».
لەبــاری سیاســی و پڕاکتیکییەوە ئێســتا
لەمێــژە بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییــەکان،
وەک ئەکتــەری سیاســەتی ناوچەیــی و
نێونەتەوەیــی ناســراون .ئوروپاییــەکان کە
خۆیان پێشــینەی خەباتی بەرگریی دژی
فاشــیزم و نازیزمیــان هەیە ،بەئاســانی لە
حەقانیەتــی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
گەالنــی بندەســت تێدەگــەن کــە بــۆ
ڕزگاری خەبــات دەکــەن بۆیــە بەرگــری
چەکدارانــەی میللی بە تیرۆریزم دانانێن.
دیــارە هەندێــک جــار حــوب و بوغــزی
سیاسی لەو نێوەدا دەور دەبینێ.
ئاخر بەرگری و خەبات بەدژی سەرکوت
و ئیســتبدادی سیاســی ،بــە دژی
جیاوازیدانانــی ڕەگــەزی و ئیتنیکــی و
مەزهەبــی و قەومــی و نەتەوەیــی ،زۆر
جار شــکڵی تووندوتیژ بەخۆیەوە دەگرێ.
بەتایبەتــی کاتێک مان و مەوجودیەت و
کولتــور و زمــان و دابونەریت و شوناســی
گەلێــک دەکەوێتــە بــەر هەڕەشــە و
مەترســی توانــەوە ،بەرگــری ڕەوا تەنیــا
ڕێگایەکــە بــۆ بەربەرەکانــی و مانــەوە و
نەجات پەیداکردن.
بزووتنــەوە
نێونەتەوەیــی
یاســای
ڕزگاریخــوازەکان بەڕەســمی دەناســێ.
هەموو ئەو بزووتنەوانە لەژێر کاتەگۆریی
بزووتنەوە ڕزگاریخوازەکاندا جێ دەکاتەوە.
بزووتنــەوە میللــی و دێموکراتیکەکانیــش
هەر دەچنە ئەو چوارچێوەوە.
یاســای نێونەتەوەیی هەر لــەو کاتەدا کە
تیرۆریــزم لــە هەموو شــکڵ و شــێوەکانی
خۆیــدا مەحکــوم دەکا ،مافــی بەرگــری
ڕەوا و دیفاعــی چەکدارانــەش بــۆ ئــەو

گەل و نەتەوانە کە دەکەونە بەر سوڵتەی
ئیســتعمار ،ســەرکوت و هەاڵواردنــی
ڕەگەزی و سیاســی و دەســەاڵتی بێگانە
بەڕەســمی دەناسێ واتە جیاوازی لە نێوان
ئــەو دەســتە و تاقمانــە کە تیرۆر دەکەن و
هیچ ئەســڵێکی پەســندکراوی جیهانی و
بەهــا ئەخالقی و ئینســانییەکان وەبەرچاو
ناگرن لەگەڵ خەباتی گەالنی چەوســاوە
کە بۆ ئازادی خەبات دەکەن و پڕەنســیپە
پەســندکراوە نێونەتەوەییــەکان وەبەرچــاو
دەگرن ،دادەنێ.
کــۆڕی گشــتی ڕێکخــراوی نەتــەوە
زۆربــەی
لــە
یەکگرتــووەکان،
پەســندکراوەکانی خۆیــدا ،پــێ لەســەر
مافــی دیاریکردنــی چارەنوســی گــەالن
بەدەســتی خۆیــان دادەگــرێ .لــە بەنــدی
٢ی مــادەی ١ی مەنشــوری نەتــەوە
یەکگرتووەکانــدا مافــی دیاریکردنــی
چارەنــوس بــۆ هەمــوو گەالن بە ڕەســمی
ناســراوە .هەروەهــا مافــی خودموختــاری
ســەرزەوییە ژێرچەپۆکەکانیــش دانــی
پێدا نــراوە .بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییەکان
بــەو بزووتنەوانــە دەگوترێــن کــە بــۆ
خودموختاری و ئۆتۆنۆمی ،بۆ ڕزگاری
لــە نیــری ئیســتیعمار و بــۆ ســەربەخۆیی
نیشــتیمانی ،بــۆ ڕزگاری لــە ئاپارتایدی
ڕەگــەزی و سیاســی و ئیتنیکــی خەبات
دەکــەن .ئــەو مەســەلەیە بەڕوونــی لــە
مــاددەی ٧٣ی مەنشــوری ڕێکخــراوی
نەتەوە یەکگرتووەکاندا باسی لێکراوە.
ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــوەکان لــە
ســێ بــواردا مافــی بەرگــری چەکدارانە
بەڕەسمی دەناسێ:
یەکــەم :خەبــات بــە دژی دەســەاڵتی
ئیستعماری
دووهەم :شەڕ و خەبات بەدژی دەسەاڵتی
داگیرکەری بێگانە
ســێهەم :خەبــات بــەدژی ڕێژیمــە
ســەرەڕۆکان ،حکومەتە دژی گەلییەکان
کــە ســەرکوتی سیاســی ،ئاپارتایــدی
هەمەالیەنە و هــەاڵواردن و جیاوازیدانانی
قەومی و مەزهەبی و ئیتنیکی و میللی
بەسەر گەالن و میللەتاندا دەسەپێنن.
پڕپڕەســتیژترین بەڵگەنامە کە ئیســتعمار
ڕەد دەکاتــەوە بریتییــە لــە مەنشــوری
ڕێکخــراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لە
مادەکانــی  ١١و ١٢دا مافــی بەرگــری
چەکدارانــە بــۆ گەالنــی ژێــر دەســەاڵتی
ئیســتعمار و کۆلۆنیالیــزم بەڕەســمی
دەناســێ .ئیــدی ئێســتا ئیســتعمار و
سیاســەتە ئیســتعمارییەکان نــەک هــەر
پاکانەیان بۆ ناکرێ ،بەڵکوو بە هەڕەشــە
و مەترســیش لە ســەر ئاشتی و ئاسایشی
جیهانی دادەنرێن.
لەبــەر ئــەوەی داگیرکردنــی خــاک
و نیشــتمانی میللەتــان و گەالنــی
دیکــەش بۆخــۆی بــە کردەوەیەکــی
ئیســتعماری دادەنــرێ ،بەکارهێنانــی
چــەک بــۆ وەدەرنانــی هێــزی داگیرکەر
لەالیــەن گەالنــی ژێــر چەپۆکــەوە ،بــە
حەقێکــی ڕەوا دادەنــرێ .هــەر بەوجــۆرە
خەبــات بــەدژی ڕێژیمــە دژی گەلــی
و ســەرەڕۆکان ،کــە ســتەم و هــەاڵواردن
و جیاوازیدانانــی ڕەگــەزی و سیاســی
و میللــی بەســەر گەالنــدا دەســەپێنن،
لــە زۆربــەی ئەســڵەکانی مەنشــوری
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا باسی
لێکراوە و بە خەباتێکی بەرحەق ناســراوە.
لەوبــارەوە مادەکانــی  ١٠و  ٥٦و ٥٧ی
مەنشــوری نەتەوە یەکگرتووەکان ،مافی
گــەالن بــۆ بەرانبەریــی و مافــی وەک
یــەک ،دەناســن و هەرچەشــنە هەاڵواردن
و جیاوازیدانانێکــی ڕەگــەزی ،مەحکــوم
و قەدەغــە دەکەن .بۆیە پێشــێلکردنی ئەو
مافانــە لەالیەن حکومەتە ســەرەڕۆکانەوە
بــە پێشــێلکاری مەنشــوری نەتــەوە
یەکگرتــووەکان دادەنێن و حەقی بەرگری
چەکدارانــە بــەو گەالنە دەدەن کە بەدژی
ئیســتبدای سیاســی و جیاوازیدانانــی
ڕەگەزی و میللی تێدەکۆشن.

هەروەهــا پڕۆتۆکۆلــی ژمــارە یەکــی
ئیلحاقی کۆنڤانسیۆنەکانی ژێنێفیش کە
لە ســاڵی ١٩٤٩دا پەســندکراون ،پێگەی
یاســایی بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییەکان بە
ڕەسمی دەناسێ.
بزووتنــەوە
پڕۆتۆکۆڵــە
ئــەو
ڕزگاریخوازییــەکان وەک ئەکتــەری
خاوەن ئەرک و ماف دەناسێ و لە ڕیزی
شەڕوکێشە نێونەتەوەیی و نێوخۆییەکانیان
دادەنێ کەواتە چ لە یاسای نێونەتەوەییدا
و چ لــە ویژدانی کۆمەڵــگای جیهانیدا،
بزووتنــەوە ئازادیخوازییــەکان وەک
بەرگری ڕەوا و بەرحەق دەناسرێن.
مەرجی ســەرەکی بۆ بەڕەســمی ناســینی
ئــەو بزووتنەوانــە وەک ئەکتەرێکــی
نێونەتەوەیی ئەوەیە کە ئەوان نوێنەرایەتی
میللەتــی خۆیــان بکــەن .ئــەم مەرجــە لە
مــادەی ٩٦ی پڕۆتۆکۆڵــی ژمــارە ٣ی
ســاڵی ١٩٧٧دا باســی لێکراوە .ناســینی
بزووتنــەوە ڕزگاریخــوازەکان لەالیــەن
دەوڵەتــەکان ،ڕێکخــراوە نێونەتەوەییــەکان
و کۆڕوکۆمەڵــە جیهانی و ناوچەییەکان
بایەخێکــی زۆر گرنگی هەیە .هەندێک
لــەو بزووتنەوانــە وەک چاوەدێــر لــە
نێونەتەوەییەکانــدا
کۆڕوکۆمەڵــە
وەردەگیرێــن و زۆر جــار دەوڵەتەکانیــش
بەگوێرەی قازانجە سیاســییەکانی خۆیان
بەڕەســمیان دەناســن و تەنانەت پشــتیوانی
سیاســی و مەعنەویشــیان لــێ دەکــەن.
لــەوەش زیاتــر بــۆ ئــەوەی بزووتنەوەیەکی
ڕزگاریخــوازی وەک کەســایەتییەکی
حقوقــی بناســرێ ،پێویســتە خــاوەن
تەشــکیالت و دامــودەزگای سیاســی و
دیپلۆماســی و نــەزم و دیســیپلین بــێ و
بەرپرســایەتی قبــووڵ بکا و پەســندکراوە
نێونەتەوەییــەکان لــە کاتــی شــەڕ و
بەربەرەکانێدا ،وەبەرچاو بگرێ.
مــادەی ٣ی کۆنڤانســیۆنەکانی ژێنێڤ
هاوبەشــە؛ ئــەو مادەیــە شەڕوکێشــە
نێوخۆییــەکان دەگرێتــەوە .بەگوێــرەی
ئامارەکان پتر لە  ٨٠لەسەدی قوربانیانی
شەڕوکێشــەکان ئێستا ،هی شەڕ و کێشە
نێوخۆییەکانن.
کۆمیتــەی خاچــی ســووری جیهانــی،
ئەرک و مافەکان بۆ هەموو الیەنەکانی
شــەڕ وەک یــەک دادەنــێ .لــە شــەڕ و
کێشــە نێوخۆییەکاندا ،شورای ئەمنیەتی
نەتــەوە یەکگرتــووەکان و ڕێکخــراوە
نێونەتەوەییەکانــی دیکــە ،داوا لــە هەموو
الیەنەکانی شــەڕ دەکەن کە پەســندکراوە
نێونەتەوەییەکان وەبەرچاوبگرن.
ســەبارەت بــە ڕەوابوونــی بەکارهێنانــی
چــەک لەالیــەن ئــەو بزووتنەوانــەوە،
زۆر بڕیارنامــەی جۆراوجــۆری نەتــەوە
یەکگرتــووەکان هــەن کــە ســەبارەت بــە
فەلەســتین ،ئەنگــۆال ،ئەفریقای جنوبی،
موزەمبیــق و تەیمــوری شــەرقی و هتــد
دەرچــوون ،هەموو ئەوانە بەرگری ڕەوا بە
حەقی گەالنی چەساوە لەقەڵەم دەدەن.
ئەســڵی کەڵکوەرنەگرتــن لــە توندوتیــژی
لــە یاســای نێونەتەوەییــدا پێوەندیــی بــە
کێشــەکانی نێــوان دەوڵەتەکانــەوە هەیــە.
واتــە ئــەو ئەســڵە پێوەنــدی بــە کێشــە
نێوخۆییەکانــەوە نییــە و ئیستیســنا بــۆ
خەباتــی گەالنی بندەســت و ڕزگاریخواز
دادەنــێ .کۆنڤانســیۆنەکانی ژێنێــڤ
بزووتنــەوە ڕزگاریخوازییەکان کە بەدژی
حکومەتــە ڕەگەزپەرســت و ســەرەڕۆکان
خەبــات دەکــەن ،بــە مەشــروع دەزانــێ و
بەرگــری چەکدارانــەی ئەوانیــش بە ڕەوا
لە قەڵەم دەدا.
دەوڵەتێــک کــە لەگــەڵ بزووتنەوەیەکــی
ڕزگاریخوازانــە شــەڕ بــکا ،ناتوانــێ ئەو
شــەڕەی خۆی لــە ڕێــگای بەکارهێنانی
مــادەی ٥١ی مەنشــوری ڕێکخــراوی
نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە پاســاو بــدا.
ئــەو مادەیــە مافــی دیفاعــی ڕەوا بــە
دەوڵەتــەکان لــە بەرانبــەر دەوڵەتەکانــدا
دەدات ،نــەک لەبەرانبەر بزووتنەوە گەلی
و ڕزگاریخوازییەکانــدا .کەواتــە دەوڵەتــە

ســەرەڕۆکان ناتوانن پاکانە بۆ ســەرکوت
و زەبروزەنگــی خۆیان بەو مــادە قانوونییە
بکەن.
لــە یاســای نێونەتەوەییــدا لــەو پێوەندییەدا
دوو بەشــی ســەرەکیمان هەیــە.
یاســای نێونەتەوەیــی مافەکانــی
International
مــرۆڤ
.Human Rights Law
نێونەتەوەیــی
یاســای
هەروەهــا
International
مرۆڤدۆســتانە.
 Humanitarian Lawمافەکانی
مــرۆڤ بریتین لــەو مــاف و ئازادییانەی
مرۆڤایەتــی بــۆ هەموو ئینســانەکانی بە
ڕەسمی ناسیون ،بێ لەبەرچاوگرتنی هەر
چەشنە جیاوازیدانانێک.
گرنگترین پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنەکانی
مافی مرۆڤ بریتین لە :
بەیاننامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ
پەیماننامــەی مافــە مەدەنــی و
سیاســییەکانی ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکان
ئابــووری،
مافــە
پەیماننامــەی
کۆمەاڵیەتــی و کولتووریەکانــی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
کۆنڤانسیۆنی مندااڵن
کۆنڤانســیۆنی قەدەغەبوونی هەر چەشنە
جیاوازایدانانێکی ڕەگەزی
کۆنڤانســۆنی قەدەغەبوونــی هەمــوە
فۆڕمەکانی جیاوازیدانان لەسەر ژنان
کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی شکەنجە
کۆنڤانسۆنی ئاوارەکان
کۆنڤانسیۆنی قەدەغەبوونی ژینۆساید
کۆنڤانســیۆنی تایبــەت بــە کرێکارانــی
بیانی و بنەماڵەکانیان
کۆنڤانســۆنی مافەکانی کەسانی خاوەن
پێداویستی تایبەتی
کۆنڤانســیۆنی تایبــەت بــە کەســانی
بێسەروشوێنکراو
و زۆر پەیماننامــە و کۆنڤانســۆن و
پڕۆتۆکۆڵی دیکەش.
یاســای نێونەتەوەیــی مرۆڤدۆســتانەش،
کۆنڤانسیۆنەکانی ژێنێڤ و پڕۆتۆکۆڵە
ئیلحاقییەکانی ســەربەوان دەگرێتەوە .ئەو
یاساوڕێســایانە تەنیــا لــە کاتــی شــەڕدا
بەکاردێــن ،بــەاڵم یاســاکانی مافــی
مــرۆڤ لــە هەمــوو جێیــەک ،لەهەمــوو
کاتێکدا و بۆ هەموو کەس ،بێ جیاوازی
کاردەکەن.
بەگوێرەی ئەو ئەساڵنە ،قوربانیانی شەڕ،
برینــدارەکان ،ئەوانەی ســەدەمەی ڕۆحی
و ڕەوانــی و جســمیان وێکەوتــووە ،ماڵیان
ســوتاوە ،شــەهیدبوونە ،ئەشکەنجە کراون،
بێسەروشــوێن بوونە ،ئــاوارەو پەڕیوە بوونە،
بەشــێک لە وجودی خۆیان لەدەست داوە،
ئــەو یاساوڕێســایانە و زۆر پەیماننامــەی
دیکــەی لــەو جــۆرەش ،کۆنڤانســیۆنی
ئووروپــای مافەکانــی مــرۆڤ،
دەیانگرێتــەوە و دەتوانن بــۆ هێنانەگۆڕی
داخوازییەکانیان بەکاریان بەرن.
بەپێی ئەو یاسایانە ،دەوڵەتەکان بە duty
 bearerدادەنرێن و تاکەکەســەکانیش
بــە  right holderلــە قەڵەم دەدەرێن.
واتــە دەوڵەتەکان ئەرکیان لەســەر شــانە و
تاکەکەســەکانیش مافیــان هەیــە و دەبێ
مافەکانیان دەستەبەر بکرێن.
لە پێشــدا دەوڵەتــەکان ،دواتر کۆمەڵگای
نێونەتەوەیــی ،ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکان ،خاچی سووری جیهانی،
لەســەریانە ئەو پەیماننامانــە پیادە بکەن.
دەوڵەتــان ئەرکیــان لەســەر شــانە بــە
بنەماڵەی قوربانیانی شــەڕی کوردستان،
برینــدارەکان ،ئەوانــەی لــەو شــەڕەدا
ســەدەمەی جســمی و ڕۆحــی و ڕەوانیــان
وێکەوتــووە ،هەمــوو یارمەتییەک بکەن.
دادگاکان دەتوانــن ئــەو مافانە دەســتەبەر
بکەن .پێشــمەرگەکانی کوردستان کە لە
شــەڕ لەگەڵ ڕێژیمدا بەشــدار بوونە ،ئەو
یاســایانە دەیانگرێتــەوە .چونکــە دەوڵەتی

ئێــران لەوبــارەوە تەعەهــودی نێونەتەوەیــی
هەیە.
لــەو شــوێنانەی دیکــەش دەوڵەتــەکان
و ڕێکخراوەکانــی وەک نەتــەوە
یەکگرتــووەکان ،خاچــی ســوور،
ئاژانســەکانی ســەر بــە نەتــەوە
یەکگرتــووەکان و یەکیەتــی ئووروپــا
لەســەریانە بــە گوێــرەی ئــەو پەیماننامــە
پێداویســتییەکانی
نێونەتەوەییانــە،
قوربانیانی شــەڕی کوردســتان دەســتەبەر
بکــەن و بەتایبەتــی ئــاوارەکان و برینــدار
و پەککەوتــەکان و هەمــوو ئەوانــەی لەو
شــەڕەدا بەشــێک یــان چەنــد بــەش لــە
وجودی خۆیان لەدەست داوە.
کۆمەڵگای کوردستان ،بە تایبەتی خاوەن
کارخانــەکان ،خــاوەن بنیاتــە ســەنعەتی و
پیشەسازییەکان ،لەسەریانە ئەو کەسانەی
لــە شــەڕی کوردســتاندا ،لــە بزووتنەوەی
ئازادیخوازانــەی کوردســتاندا ،زیانیــان
بەرکەوتووە ،سەدەمەی جسمی و ڕۆحیان
دیــوە ،کاریــان بدەنێ ،ڕەفاهیــان بۆ دابین
بکــەن ،خەڵکیــش هەر بەو جۆرە پێویســتە
پێیانــەوە ماندووبــن ،گیروگرفتەکانیــان
چارەســەرکەن ،یارمەتــی ماڵ و منداڵیان
بــدەن .ئــەوە وەزیفەی میللی و نیشــتمانی
و ئەخالقییە.
لەوەش زیاتر ئەو تێکۆشــەرانەی خەساری
جەســتەیی و ڕۆحــی و ڕەوانیــان دیتــووە،
مافــی نازیشــیان بەســەرمانەوە هەیــە.
پێویســتە ڕێز و ئەمەگناســیان پێ نیشــان
بدەیــن .بنەماڵــەی شــەهیدان ،پێشــمەرگە
برینــدار و خەســاروێکەوتووەکان ،ئەوانەی
تەمەنێک خەباتیان کردووە و لەو خەباتەدا
مایــەی زۆریــان لە ژیان و وجودی خۆیان
داناوە ،پێویســتە وەفا و ئەمەگیان لەگەڵ
بکــرێ .ئەگــەر لەوبــارەوە هەرچــی لــە
دەســتمان دێ نەیکەیــن ،زوو دەردەکــەوێ
کە بازرگانی فرمێسک و خوێنین .دیارە
هەرئەرکــی حیزب نییــە لەوبارەوە هەنگاو
باوێ،ئەرکــی ســەرەکی لەســەر شــانی
خەڵکی کوردستانە.
مەبەســت ئــەوە نییــە بێــن پــوڵ و پــارە
بدەینــە ئــەو ئازیزانــە ،ئــەوە درووســت
نییــە و ئیمکانیشــی نییــە .دابینکردنــی
خۆشــبژێوی و پێداویســتییە لەشســاخی
و کۆمەاڵیەتییەکانیــان لــە ئەســتۆی
دادگاکان و دەوڵەتەکانــە ،بــەاڵم لەوبارەوە
دەبــێ هەمــوو ئیمکانێکــی لەباریــان بــۆ
بخولقێنــرێ تــا دەســتیان بــەو ئیمکاناتــە
ڕابــگات .پارێــزەرەکان ،کۆمەڵــگای
مەدەنــی لــە نێوخــۆ و دەرەوە ئەرکــی
سەرشــانیانە لەوبــارەوە کەمتەرخەمــی
نەکــەن .تەشــکیالتەکانی حیــزب و
ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان دەبێ
لێــرەدا دەستپێشــخەری بکــەن لــە ژوورەوە
و لــە دەرەوە .لەبــاری تەشــکیالتی و
حیزبــی و ئەخالقــی و مەعنەوی ئەرکی
هەمــوو ڕۆڵەکانــی کوردســتان ،ئەندامان
و الیەنگرانــی حیــزب و ڕێکخراوەکانــی
دیکەیــە لەو پێوەندییــەدا بە هەر جۆرێک
کــە بۆیــان دەلوێ ،ڕێز لەو ســیمبۆالنەی
بزووتنــەوەی ڕزگاریخــوازی کوردســتان
بگــرن .ئەگــەر هــەر لە ئێســتاوە ئەو کارە
نەکەیــن ،بــڕوا و متمانــە لەدەســت دەدەین
و خەبــات و حەقانیەتی بزووتنەوەکەشــمان
دێنینــە بــەر پرســیار .ئەوەتــا ئەمــڕۆ لــە
کوردســتانی عێــراق هەمــوو ڕەمزەکانــی
بزووتنەوە کەوتوونەتە ژێر پرسیار.
ئەوە دەرسێکی گرنگە دەبێت فێری بین.
هەمــوو ئــەو کەســانەی لــەو خەباتــەدا
مایەیــان لەخۆیــان دانــاوە ،ژیــان و ماڵ و
ســامانیان کردۆتــە قوربانی دەبێ لەباری
مەعنــەوی و سیاســی و ئەخالقییــەوە
وەفایــان لەگەڵ بکــرێ بەتایبەت لەالیەن
خەڵکەوە.
ئێســتا نەســڵێک لــەو بزووتنــەوەدا پــاش
تەمەنێک لە خەبات خەریکە پیر دەبێ و
پەکی دەکەوێ ،چاودێری و ڕاگەیشــتن
بەوانــەش ئەرکێکــی میللی و نیشــتمانی
و ئەخالقییە.
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پێشمەرگە ،ڕۆشنبیرێکی خەباتکار
ئەلبورز ڕووئین تەن
یەکێــک لــە دیارتریــن بەرهەمەکانــی
کۆماری کوردستان کە بۆ ئێمە بە میرات
ماوەتــەوە ،داهێنانــی ناوی پێشــمەرگە بۆ
هێــزی لەشــکریی کۆماری کوردســتانە،
پێویستی داهێنانێکی لەو شێوەیە لە هزری
کوردایەتــی و دەوڵەتمــەداری ڕێبەرانــی
کۆمــاری کوردســتانەوە ســەرچاوەی
گرتبــوو ،چونکــە ڕێبەرانــی کۆمــاری
کوردســتان دەیانهەویســت مۆرکــی
کوردایەتــی لە ســەر نــاوی دامــودەزگا و
هێــزی کۆمــاری کوردســتان بچەســپێنن.
لــە کاتــی داهێنانــی نــاوی پێشــمەرگە،
سەرکوتی دێرزەمانی کورد بۆ ماوەیەکی
کــورت و لــە بەســتەرێکی جوغرافیایــی
کەمی کوردســتاندا نەمابوو ،ئەم دەرفەتە
دەگمــەن و کــورت و ئەســتەمە وای کــرد
کــە دەوڵەتمەدارانی کۆماری کوردســتان
لــە ئاســتی جیــاوازدا خزمەتــی زمــان
و کەلتــوری کــورد بکــەن و پــەرەی پــێ
بــدەن تا جارێکــی دیکە ببوژێتــەوە؛ زمان
و کەلتورێــک کــە ئاگــری داگیــرکاری
نەیتوانیــوە بە ســوتاندنیش لە نێوی بەرێ،
تەنانەت تا دەرفەتێکی بۆ هەڵدەکەوێت لە
خۆڵەمێشــی خۆشــیدا ســەر هەڵدێنێتەوە و
گەشــە دەکات .لەوانەیە لە یەکەم ســاتی
داهێنانــی ئــەو نــاوە بــۆ هێزی لەشــکریی
کوردســتان داهێنــەران بیریــان نەدەکــردەوە
کــە ئیتــر بــە درێژایــی خەباتــی ڕەوای
گەلــی کــورد ئــەو نــاوە ئاوێتــەی خەبات
و تێکۆشــانی گەلــی کــورد دەبێــت و بــە
جۆرێــک دەبێتــە بەشــێک لــە شوناســی
کورد و بزاڤە ڕەواکەی.
ئەمڕۆ ئەوە ڕاســتییەکەی حاشــاهەڵنەگرە
کــە هەرمانــی کــورد و خەباتەکــەی
لــە گــرەوی هەبوونــی ئــەو خەباتکارانــە
بــووە ،کــە بــە پێشــمەرگە دەناســرێن.
هەرمانــی نەتەوەیــەک لــە کوردســتان
کــە ئەهریمەنانــی ســەر زەوی داگیریــان
کــردووە ئاســان نییــە ،بەڵکــوو وێنەیەکی
تراژیک بەاڵم حەماســی ژیانی کوردانە،
کــە ئەکتــەری ســەرەکی ئــەو وێنەیــە
پێشــمەرگەیە .ئەکتــەری ســەرەکیبوون لە
ژیانــی کوردانــدا ئەرکێکــی ئەســتەمە،
پێویســتی بــە ئازایەتــی و فیــداکاری
هەیە ،پێویســتی بە زانین و هەســتکردن بە
ســتەمی بــێ کۆتایــی داگیرکەرانی ئەم
خاک و نیشتمانە هەیە .ئەم ئەرکە قورسە
بە چەکێکی ســوک و کۆنی شــانی ئەو
ئەکتــەرە واتە پێشــمەرگە ناکرێت ،ئەگەر

هێــزی هــزری ڕووناکــی ئازادیخــوازی
ئاوێتــەی فیــدکاری و ئازایەتی لە پشــت
نەبێت .واتە پێشمەرگە تەنیا چەکدار نییە
بەڵکــوو تاکێکی کۆمەڵگای کوردە کە
بیر لە دۆخی کورد و کوردستان دەکاتەوە،
هــەوڵ دەدات کــە نەهەماتییەکانی ســەر
کــورد و نیشــتمانەکەی البچێت ،لێرەدایە
کــە پێشــمەرگە زیاتــر لــە چەکدارێــک
دەردەکــەوێ واتــە ڕۆشــنبیرێکی

لەوانــە دەکــرێ ئامــاژە بــە شــەهیدی
فکــر «ســوقرات» لــە یونانــی کەونار یا
«لوتێرکینگ» لە ســەدەکانی ناوەڕاست
بکەیــن .بــەاڵم چەمکــی ڕۆشــنبیر بــە
مانــای ئەمڕۆیــی لە ســەدەی نۆزدە و بە
تایبەتی بە دوای بەیاننامەی ڕۆشــنبیران
لــە ســەر دادگای دریفــوس و لــە واڵتــی
فەڕانســە دەرکــەوت ،ئــەو بەیاننامــەی
کــە بــۆ بەرگــری کردن لە دریفــوس بوو،

بــە ژمارەیەکــی کــەم لــەو پێناســانە
بــە مەبەســتی دەرخســتنی کەســایەتی
ڕۆشنبیر وەک کەسێک کە لێکدانەوەی
دۆخــی کۆمەڵگا دەکات و دژی بێدادی
و ســتەمگەری دەوســتێتەوە و کاریگەری
لە ســەر ڕای گشــتی دادەنێــت بۆ ئەوەی
کۆمەڵــگا بــەرەو ئــازادی و دادپــەروەری
هەنــگاو هەڵێنــێ و تەنانــەت خۆشــی بــە
کــردەوە بەشــێک لــە هەنگاونانــە بــەرەو

نەتەوەکــەی ژێردەســتە ،ناتوانــێ بیــر لــە
بەرژەوەندییەکانــی خــۆی وەک تــاک
بکاتــەوە بەڵکــوو ئازارەکانــی کۆمەڵــگا
بــۆ ئــەو لە ســەرەتیدان و هانــی دەدەن کە
دژکردەوە نیشــان بدات ،دەســت بە خەبات
بــکات و لە گــەڵ هاوبیرانی بــۆ ئازادی
نەتەوەکــەی خەبــات بکات! ئــازادی ،ئەو
نرخەی کە مانا بە مرۆڤ دەبەخشێت.
لێرەدایــە کــە دەردەکــەوێ ناســنامەی

گەلەکەیەتی.
ڕۆشــنبیر “ ”intellectualلە زمانی
فەرانســەویدا بــە ئــەو کەســە دەوترێ کە
« بیرێکــی چاالکی هەبێت و خاوەن هزر
بێت» .ڕۆشــنبیریش وەک زۆر چەمک
و مانــای دیکــە لــە الی بیرمەندانــی
جیــاواز پێناســەی جیاوازیــان بــۆ کــردووە
کــە هەندێــک جــار ئــەو پێناســانە پێک
ناکۆکیشــن« .حسەین بەشــیریە» ڕەخنە
گرتن لە دۆخی سیاسی  -کۆمەاڵیەتی
کۆمەڵــگا ،بیرکردنــەوە و لێکدانــەوەی
دۆخــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی،
ڕێنوینــی کردنــی کۆمەڵــگا بــەرەو نــرخ
و ئامانجــە ڕەواکان لــە بەرانبــەر ویســتی
ڕۆژانە و کەم ماوەییەکان ،لە گرنگترین
تایبەتمەندییەکانــی ڕۆشــنبیر هەژمــار
دەکات .لــەڕووی مێژووییــەوە ناکرێــت
ڕۆشنبیری بە دۆخێکی دیاریکراو کورت
بکەینــەوە چونکــە بــە گوێرەی پێناســە و
ڕوانگــەی جیــاواز کەســانی جیــاواز لــە
کاتــی جیــاوازدا بــە ڕۆشــنبیر دەزانرێت،

چونکە بە ناحەق سزا دەدرا.
ڕۆشــنبیران بەر لە هەر بابەتێک پێویستە
دژی بــێ دادی و نەبوونــی ئــازادی و
ســەرکوت و ســتەم لــە جــۆرە جیــاوازەکان
بن ،ڕەخنەگرتن لە دەســەاڵت و بەشــێک
بوون لە کردەوەی دژی ستەم و سەرکوت
تەنانــەت ئەگــەر بــە دانــی نرخــی زۆر
گرانیــش بێــت لــە خســڵەتە دیارەکانــی
ڕۆشنبیرانە.
«ئیــدوارد ســەعید» دەڵــێ :ڕۆشــنبیران
بــاب و دایکانــی جواڵنەوەکانــن تەنانــەت
کــوڕ و کــچ و بــرازا و خــوارزای ئــەو
جواڵنەوانــەش هەژمار دەکرێن« .هانریش
هاینە» ئاراســتە کردنی ڕای گشــتی لە
ئامانجەکانی ڕۆشنبیر دەزانێ« .ژان پۆل
ســارتر» بەرگری لــە چینی زەحمەتکێش
و ژێر ستەم بە ئەرکی ڕۆشنبیر دەزانێت.
بابەتــی ڕۆشــنبیر کێیــە و چــی دەکات
و چــۆن بیــر دەکاتــەوە؟ بابەتێکــی قــوڵ
و جێــگای مشــتومڕی زانایانــە کــە لــەم
وتــارەدا ناگونجــێ بــەاڵم ئاماژەکــردن

کۆمەڵگایەکــی ئــازاد و دادپــەروەر ،لــە
پێویستییەکانی چوونە نێو ئەم بابەتە بوو.
ئەو پێناســەیە لە کۆمەڵگای کوردســتان
وێنــای ناوێکــی ئاشــنا دەکات کــە بــە
پێشــمەرگە ناســراوە .پێشــمەرگە تاکێکــە
کــە لــە ســەردەمی الویــدا ،کاتێــک لــە
کۆمەڵگایەک چــاوی دەکرێتەوە کە لە
ژێر ستەمی داگیرکەردا دەچەوسێنرێتەوە،
لە سەرەتاییترین مافەکانی بێبەش کراوە،
بێڕێزی پێ کراوە و کەرامەتی شکێنراوە،
هەســت بــە هەمــووی ئــەو نەهامەتییانــە
دەکات و بیــر دەکاتــەوە کــە بۆچــی
وایــە؟ بــۆ دەبــێ میلەتێکــی وا تەنیــا لە
بــەر ئەوەیکــە داوای ئــازادی دەکات بەو
شــێوە دڕەندانەیــە بــەرەوڕووی ئــەو هەموو
جینایەتــە و لەنێوبردنــە ببێتــەوە؟ ئــەو
نەهامەتیانــە ئــازاری دەدەن ،لە ئەنجامی
ئــەو ئــازارە ،بیــر لــە دۆخــی نەتەوەکــەی
دەکاتــەوە .ئــەم بیرکردنــەوە کــە زۆربەی
هزرمەندان بە بنەمای ڕۆشنبیری دەزانن.
پێشــمەرگە لــە دۆخێکــی وەهــادا کــە

پێشــمەرگە چەکەکــەی نییــە ،بەڵکــوو
ناسنامەی پێشمەرگە بیری ئازادیخوازی
و بەرگــری لــە گەلێکــی ژێردەســتە.
چەکــی ئەو ،ئامــرازی پاراســتنی خۆی
و نیشــتمانەکەیەتی بــۆ ئــەوەی بتوانــێ
درێــژە بــە خەباتی خۆی بــدات تا بتوانێ
بــەردەوام بێــت و بیــری ئازادیخوازی باڵو
بکاتــەوە و تەنانــەت خەباتــی کۆمەڵــگا
بــەرەو گەیشــتن بــەو ئامانجــە ئاراســتە
بــکات .شــەڕی نەرمــی درێــژی دوژمن
بــۆ چەواشــەکردنی ئــەو کەســایەتییە و
پێناســەکردنی پێشــمەرگە بــە تێکــدەر
و خراپــکار و ترۆریســتیش بــۆ هەبوونــی
بیــری ئازادیخــوازی ئــەو دەگەڕێتــەوە،
لەنێوبردنــی چەکدارێــک کــە چەکێکی
ســوکی لە شــانە بۆ دەوڵەت و داگیرکەر
ئاســانە ،بــەاڵم لــە بەرانبــەر هێــزی ئیرادە
و بــاوەڕی قوڵــی پێشــمەرگە بــە ئــازادی
و هەوڵەکانــی بۆ باڵوکردنــەوەی دەنگی
ئازادیخــوازی لە دەستەوەســتانە ،مێژووی
النیکەم ســێ چارەکە ســەدەی ڕابردووی

کوردســتان وەک فاکتێــک بــۆ ئــەو
ڕاســتییە خۆدەنوێنێــت .داهێنەرانی ناوی
پێشــمەرگە لــە چوارچــرا لــە ســێدارە
دران ،زۆربــەی هــەرەزۆری ئەوانــەی
بــە دوورونزیــک پەیوەندییــان بــە نــاوی
پێشــمەرگە هەبوو شەهید بوون ،لە زیندان
خــران ،بــەاڵم پێشــمەرگە بــە زیندوویــی
مایــەوە و لــە ســات و ســەردەمی جیــاواز
بوونــە پێشــڕەوەی جواڵنــەوە و هەســتانەوە
و ڕاســانەوەی گــەل .ئــەوان نەیانتوانــی
هیچ کات پێشــمەرگە لەنێو بەرن؛ خۆیان
لەنێوچــوون بەاڵم پێشــمەرگە هــەر مایەوە
و بــەردەوام بوو و تا ئێســتاش بەردەوامە و
لــەو بڕوایەدام تــا بەدیهاتنی ئازادی و بۆ
پاراســتنی ئازادیــش هەر بــەردەوام دەبێت.
دوای ســێ چارەکــە ســەدە لــە خەبــات،
هەمان نــاو بە ژمارەیەکی کەم بەبەراورد
لەگــەڵ هێــزی دوژمــن لــە شــاخەکانی
کوردســتان کــە جوڵــە دەکات ترســێکی
گــەورە لــە دوژمنــدا دروســت دەکات،
ئــەو دوژمنــەی کــە هەمــوو ناوچــەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســت و تەنانەت دونیای
بە تیرۆر شڵەقاندووە ،هەموو هێزی خۆی
دەکار دەخــا تــا بتوانێ پێش بــە هەبوونی
پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵتــدا
بگرێــت ،چوونکە لە هێــزی گەورەی ئەو
خەباتــکارە ڕۆشــنبیرە دەترســێت ،تەنانەت
ناتوانــێ ئــەو ترسەشــی بشــارێتەوە و لــە
زمانــی هەڕەشــە و پڕۆپاگەنــدەی ئــەودا
دەردەکەوێــت کــە چەنــدە لــە هەبوونــی
پێشــمەرگە دەترســێت .پێشــمەرگە
ڕۆشــنبیرێکی خەباتکارە چونکە خاوەنی
خســڵەتەکانی ڕۆشــنبیری کۆمەڵــگا
وەک بیرکردنــەوە و دەنگهەڵبڕیــن دژی
بێــدادی و بەرگریــکاری ئــازادی گەلــە.
چەکــی پێشــمەرگە هــزری ئازادیخوازی
ئــەوە کــە توانیویەتی دوژمــن بە چۆکدا
بێنێت.
نەمــر دوکتــور قاســملووی ڕێبــەر،
ســێکوچکەی «سیاســەتی دروســت و
پشتیوانی گەل و قارەمانێتی پێشمەرگە»
بــە بنەمــای ســەرکەوتن و مانــەوە لــە
گۆڕەپانــی خەبــات دەزانێــت .قارەمانێتی
پێشــمەرگە بــۆ ئــەو چەکــەی شــانی
ناگەڕێتــەوە ،نابەرابەرییەکــی یەکجــار
زۆر لــە نێــوان چەکــی پێشــمەرگە و
چەکی دوژمندا هەیە ،بەڵکوو بۆ هزری
ئازادیخــوازی و ئیــرادەی خزمەتکردن بەو
هــزرە ڕەوایــە دەگەڕێتــەوە ،ئەگــەر هزری
ئازادیخوازیــش بــە بنەمــای ڕۆشــنبیری
بزانیــن کەواتە پێشــمەرگە ڕۆشــنبیرێکی
خەباتکارە.

ڕۆڵی پێشمهرگه له بیاڤی دیپلۆماسی کوردیدا
هیوا بەهرامی
پێوەندییە نێودەوڵەتییەكان لە ســەر بناغەی
كۆمەڵێك بەرژەوەندی هاوبەشــی سیاســی،
ئابــووری و نیزامــی و هتد دادەمەزرێن كە
ئــەو ئەكتەرانــەی بەرژەوەنــدی هاوبەشــی
زیاتریان پێكەوە هەیە لێك نزیكتر دەبنەوە و
لە كۆتاییدا زۆر جار چەشنێك هاوپەیمانی
لێدەكەوێتەوە.
لــە پێوەنــدی نێــوان واڵتانــدا دەســەاڵتی
ئابــووری و نیزامــی ،هەروەهــا فاكتــەری
ژێئۆپۆلیتیــك ڕۆڵــی ســەرەكی دەگێــڕن.
لــە هاوپەیمانییەكاندا مەرج نییە الیەنەكان
هێــزی سیاســی یــان ئابــووری و نیزامیان
لــە یــەك ئاســتدا بێــت .بەپێچەوانــەوە زۆر
جــار بەرژەوەندی ئەكتــەرە الوازەكان ئەوەیە
هاوپەیمانــی بەهێزیــان هەبێــت تاكــوو لــەو
ڕێگایــەوە خۆیــان بپارێزن .لــە هەمانكاتدا
ئەكتــەرە بەهێــزەكان لــە پێنــاو پاراســتنی
ئەكتــەرە الوازەكانــدا بەرژەوەندییەكانــی
خۆیــان بۆ نموونە بەرژەوەندی ئابووریان لە
ڕێگای ئەوانەوە دابین دەكەن.
بەگشــتی فاكتــەری هێــز لــە پێوەنــدی
نێودەوڵەتــی و دیپلۆماســی نێــوان واڵتانــدا
ڕۆڵی سەرەكی دەگێڕێت.
ئــەوەی زیاتــر مەبەســتی ئــەم بابەتەیــە،
هەڵســەنگەندانی ڕۆڵی هێزی پێشــمەرگە

لــە بیاڤــی دیپلۆماســی كورددایــە كــە
بوونــی ئــەم هێــزە چەنــدە كاریگــەری لــە
ســەر پێوەندییــە دەرەكییەكانــی ئەحزابــی
كوردســتانی هەبــووە .وەك ئامــاژەم پێــدا
ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت لــە پێوەندییــە
نێودەوڵەتییەكانــدا تیۆری ڕێئالیزم دەوری
ســەرەكی دەگێڕێت و دەســەاڵت و هێز لەم
پێوەندییانەدا ڕۆڵی یەكالكەرەوە دەبینن.
پێگەی كورد وەك نەتەوەیەكی دابەشــكراو
بەســەر چەنــد واڵتــدا و بــە بــێ هەبوونی
دەسەاڵتێكی سیاسی نەتەوەیی پێگەیەكی
الوازە .ئەمــەش زیاتــر بو ئەوە دەگەڕێتەوە
كــە دەوڵــەت لــە پێوەنــدی نێونەتەوەییــدا
ئەكتەری سەرەكییە.
بــهم حاڵــەش نهتــهوهی كورد بــە هەبوونی
بزووتنەوەیەكــی سیاســی بەریــن و لــە
هەمانكاتــدا هێزێكــی نیزامــی بــە نــاوی
پێشــمەرگە ،زۆر جار بــە هۆكاری جیاواز
و بە پێ سیاســەتی كورت یا درێژخایەنی
دەوڵەتــان نەتوانــراوە پشــتگوێ بخرێــت و
تەنانــەت ڕۆڵیشــی بینیــوە؛ لەڕاســتیدا
بزووتنــەوەی سیاســی كوردســتان بــە بــێ
بوونــی هێــزی پێشــمەرگە نەیدەتوانــی
لــە ســەدەی ڕابــردوو بــەم الوە بەرگــەی
ســەركوتی دوژمنانــی بگرێــت و بوونــی
هێــزی پێشــمەرگە تەزمینــی مانــەوەی
بزووتنــەوەی سیاســی كــورد بــووه .ئهگهر
واڵتــی ئێــران وهک نموونــه بێنینــهوه،

دهردهکهوێــت کــه ڕێژیمــه یــهک لــ ه
دوای یهکهکانــی ئــهم واڵتــه هــهر دهم به
ڕوانینێکــی ئهمنیهتی چاویان له پرســی
کــورد کــردووه .ههر بۆیهش لــهو باوهڕهدا
بــوون کــه ئــهم پرســه لــه ڕێــگای هێزی
نیزامــی و ســهرکوتی ڕزگاریخــوازان
کۆتایی پێ دههێنرێت بهاڵم بوونی هێزی
پێشــمهرگه و بهرخودانیان له چوارچێوهی
بهرگــری ڕهوادا توانیویهتی تا ڕادهیەکی
زۆر پالنهکانــی دهســهاڵتدارانی ئێــران
پووچهڵ بکاتهوه.
لێــرهدا مهســهلهی کهمییــهت زۆر ڕۆڵ
ناگێڕێت .سرووشــتییه کــه دهوڵهتی ئێران
لهبــاری نیزامییــهوه له هێزی پێشــمهرگه
پۆشــتهتر و ئیمکاناتێکــی بهرینتــری لــه
بهردهمــدا بــووه بــهاڵم له الیەکــهوه هێزی
بیروبــاوهڕی پێشــمهرگه و لەالیەکــی
دیکهوه ڕهوابوونی ئهو خهباته له ڕوانگهی
ناوچهیی و نێودهوڵهتیشــدا بوونهته هۆکار
بــو ئــهوهی خهباتــی هێــزی پێشــمهرگه
کاریگهری زۆر له سهر دوژمنان دابنێت.
هەرچەند ڕەســالەتی هێزی پێشــمەرگەی
كوردستان زۆر زیاتر لە شەڕكردنە و نابێت
تەنیاوتەنیــا وەك هێزێكــی نیزامی چاوی
لــێ بكرێــت ،بەاڵم بەرخودانــی چەكداری
ئەو هێزە بووەتە هۆی ڕاكێشانی سەرنجی
دونیای دەرەوە بو پرسی كورد.
هێزێكــی سیاســی خەباتــكار كە هــەزاران

پێشــمهرگهی فیــداکاری ههبێــت ،لــه
ئاســتی سیاســهتی ناوچهیــی و تهنانــهت
نێودهوڵهتیشــدا حیســابی تایبهتــی بــۆ
دهکرێت.
کاتێک ســوپای جههل و تاریکپهرهســتی
داعــش هێرشــی کــرده ســهر باشــووری
کوردســتان ،بهرگــری و گیانفیدایــی
هێزی پێشمهرگه لهو بهشهی کوردستاندا
دهنگدانــهوهی جیهانــی ههبــوو .هــهر ئــهم
ڕۆڵــهی کــه پێشــمهرگه گێــڕای ،بــووه
هــۆکاری کرانــهوهی دهیــان کاناڵــی
دیپلۆماســی و پێوهنــدی نوێــی بەهێــز و
کاریگــهر بــۆ ئــهو بهشــهی کوردســتان.
دیــاره ئهوهیکــه چهنده توانرا لــهو دهرفهته
به شــێوهی ئهرێنــی کهڵک وهربگیردرێت
مهبهســتی ئهم بابهته نییه ،بهاڵم نهفســی
هاتنــه ئارای ئــهو دهرفهتانه ســهلمێنهری
کاریگــهری ڕۆڵــی پێشــمهرگه لــهو
ســهردهمه ئاســتهمهدا بــوو کــه ئــهو
هێــزه بــه نوێنهرایهتــی دونیــای ئــازاد و
دێموکرات شــهڕی مان و نهمانیان دژ به
کۆنهپهرستانی داعش کرد.
ئەگــەر پــاش شۆڕشــی گەالنــی ئێــران
و ســەرەتای هەشــتاكانی زایینــی،
حیزبــی دێموكــرات و بــە تایبــەت شــەهید
د.عەبدولڕەحمــان قاســملوو توانــی
لــە واڵتانــی ڕۆژئاواییــدا بناغــەی
تۆڕێكــی بەریــن لە پێوەندی دیپلۆماســی

دابمەزرێنێت بەچەشــنێك كــە تا ئەمڕۆش
حیزبــی دێموكراتــی كوردســتانی ئێــران
لــە ئاســتی ڕۆژههاڵتــی کوردســتاندا
بهرینترین و ڕێکخراوترین تۆڕی پێوەندی
نێونەتەوەیــی هەیــە ،بەشــێكی بەرچــاوی
بەرهەمی گیانفیدایی و بەرخودانی هێزی
پێشمەرگەی كوردستانە.
ههرچهند حیزبی دێموکرات لەالیهن دۆست
و هاوپهیمانــه نێونهتهوهییهکانییهوه ههردهم
وهک حیزبێکی سیاســی ،پرۆگرێســیڤ
و شــوێندانهر لــه ئاســتی ڕۆژههاڵتــی
کوردســتان و ئێراندا حیســابی بــۆ کراوه،
بــهاڵم لەڕاســتیدا بهشــێکی بهرچــاو لــه
پێگــهی حیــزب و شــوێندانهری حیــزب
ههبوونــی هێــزی پێشــمهرگهیه و خهباتی
بێوچانــی ئــهو هێــزه دژ بــه داگیرکهرانی
کوردســتان بــووه که پێشــمهرگهی وهک
هێزێکــی بەپڕەنســیپ و پارێــزهری بههــا
مرۆڤــی و دێموکراتیکــهکان بــه دونیــای
دهرهوه ناساندووه.
دهســپێکی ڕاســان و چاالکــی بهرچــاوی
هێزی پێشمهرگهی کوردستان له قوواڵیی
ڕۆژههاڵتدا پاش ســااڵنێك بێدهنگی ،زۆر
زوو ســهرنجی میدیــای جیهانــی و الیهنه
سیاســی و حکومهتییهکانــی بــۆ الی
پرســی کــورد لــه ڕۆژهــهاڵت ڕاکێشــا.
ئهمــه لــه کاتێکــدا بــوو کــه ماوهیەکــی
زۆر بــوو ڕۆژهــهاڵت بــه شــێوهیەکی زۆر

الواز لــه ڕۆژهڤــدا بــوو .ئــهم ســهرلەنوێ
چاالکبوونهوهیــهی هێــزی پێشــمهرگه
توانــی لــه کار و چاالکی پێوهندییهکانی
حیزبیشــدا ڕهنــگ بداتــهوه و ئهحــزاب و
الیهنــه نێودهوڵهتییــهکان لــه دهالقهیەکــی
دیکــهوه تهماشــای پرســی کــورد لــه
ڕۆژههاڵتدا بکهن.
ڕۆڵــی هێــزی پێشــمهرگه و کاریگــهری
له ســهر خهباتی سیاســی و دیپلۆماســیدا
ڕۆڵێکــی زۆر بهرجهســته و کاریگــهره و
بوونی هێزی پێشمهرگه و چاالکییهکانی
ســهرچاوهیەکی گرینگــی وزه ،ئیــراده و
ورهیــه بۆ ههرچی باشــتر بهرهوپێشــبردنی
خهبــات له بیاڤی دیپلۆماســی و پێوهندی
دهرهکیدا.
ههر بۆیهش له ئێستادا پهرهپێدانی ههرچی
زیاتــری خهباتــی هێــزی پێشــمهرگهی
کوردســتان بەتایبــەت لــە چوارچێــوەی
ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی
ئێــران ،ڕێكخســتنی هێــزی پێشــمەرگە
بەشــێوەیەكی بەریــن و بــە بەرنامــەی
تۆكمــە و ســتراتیژییەكی ڕوون ،گرینگی
تایبهتــی ههیــه و دهتوانێت دهرفهتی زیاتر
بــۆ کار و تێکۆشــانی دیپلۆماســی و
چاالکی سیاســی له ئاستی نێونهتهوهییدا
بخوڵقێنێــت و دهرگای نــوێ بــه ڕووی
خهباتــی ڕزگاریخوازانــهی ئــهو بهشــهی
واڵتدا بکاتهوه.

ژمارە ٢٠ ، ٧٨٩ی دێسامربی ٢٠٢٠

٢٦ی سەرماوەز
ئەو ڕۆژە بەهەیبەتەی داگیرکەر بەچۆکدا دێنێ
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دیاریکردنی ٢٦ی سەرماوەز وەک ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان،
لەڕاستیدا زیندووکردنەوەی هێمای خاوێنکردنەوەی واڵتێکی داگیرکراوە لە پێاڵوی پیسی داگیرکران،
لەسەر دەستی وەفادارترین ڕۆڵەکانی
سندووس
هــەر کــە ئاگــری شــەڕی دووهەمــی
جیهانــی هەڵگیرســا ،لەبــەر ئەوەیکە ڕەزا
شــا بــە ئاشــکرا بــەالی ئاڵمانــی نازیــدا
شــکابۆوە ،بارودۆخێــک هاتبــووە ئــاراوە
کــە ئێــران بــە شــێوەی فەرمــی ببــوو بــە
گۆڕەپانی ڕمبازێن و تەڕاتێنی جاسووس
و موخبیری نازییەکان.
دوای ئەوەیکــە ئاڵمــان لە هاوینی ســاڵی
١٣٢٠ی هەتــاوی هێرشــی کــردە ســەر

لــە مــاوەی تەمەنــی ڕەش و نگریســی
 ٢٠ســاڵەی ڕەزاشــادا ،ئێــران ڕووی
ئــازادی دەبینــی .هاتنــی هاوپەیمانــان
بــۆ ئێــران بــە گشــتی و کوردســتان
بەتایبەتــی بە جۆرێــک بوو کە ناوچەی
«موکریــان»ی ،نەدەگرتــەوە و جۆرێک
بۆشــایی دەســەاڵتی تێــدا پێکهاتبوو ،لەو
الشــەوە ،هــەر لــە کۆتایی ســەدەی نۆزدە
و ســەرەتاکانی ســەدەی بیســتدا شنەبای
بیــری نەتەوەیــی و ئازادیخــوازی ئێــران و
کوردســتانی تەنیبوووە و شاعیرانی وەک
«ســەیفولقوزات» ،مامــی «پێشــەوا»ی
گــەورە و باوکی حەمەحوســێنی ســەیفی

دەیان شۆڕشی ئازادیخوازانەی نەتەوەیی،
وەک شۆڕشــی شــێخ عوبەیــدواڵی
نەهــری ،باپیرئاغــای مەنگــوڕ ،ســمایل
ئاغای سمکۆ و  ...بوو ،هەر بۆیە خاوەن
پاشــخانێکی دەوڵەمەند و پۆتانسییەلێکی
لە ناخاهەڵگری بیر و ئەندێشەی ڕزگاری
نەتەوەیــی بــوو ،کۆی ئەمانــە هانەیەک
بوون کە ڕووناکبیرانی ناوچەکە دەرفەتی
پێشــهاتوویان قۆســتەوە و ئــا بــەم شــێوەیە
هەســتەی ناوەندی پێکهێنانــی حیزبێکی
سیاســی ڕســکا و لــە ٢٥ی گەالوێــژی
١٣٢١ی هەتــاوی« ،کۆمەڵــەی
ژیانــەوەی کــورد» واتــە «کۆمەڵــەی

کوردســتان دامــەزرا و بەرنامەیەکــی
هەشت خاڵی باڵوکردەوە.
لــە ڕۆژی ٢٦ی ســەرماوەزی ١٣٢٤دا،
یانــی  ١٦٠ڕۆژ دوای دامەزراندنــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان،
دوانیشــانە و ئاســەواری دەســەاڵتی
ناوەنــد ،کــە شــارەوانیی مەهابــاد بــوو،
کەوتــە بەردەســتی کۆمەاڵنــی خەڵک و
چەکــدارە بەکرێگیراوەکانی چەک کران
و بــەو چەکانــەی کەوتبوونــە بەردەســتی
کۆمەاڵنــی خەڵــک ،بــەردی بناخــەی
سوپای نەتەوەیی کوردستان دامەزرا.
 ٣٦ڕۆژ دوای خاوێنکردنەوەی شارەوانی

لە ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەزی ١٣٢٤دا ،یانی  ١٦٠ڕۆژ دوای دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
دوانیشانە و ئاسەواری دەسەاڵتی ناوەند،
کە شارەوانیی مەهاباد بوو ،کەوتە بەردەستی کۆمەاڵنی خەڵک
و چەکدارە بەکرێگیراوەکانی چەک کران
و بەو چەکانەی کەوتبوونە بەردەستی کۆمەاڵنی خەڵک،
بەردی بناخەی سوپای نەتەوەیی کوردستان دامەزرا
یەکێتی ســۆڤییەت ،بە کردەوە بەرەیەکی
گــەورەی شــەڕ ،لــە الیــەن هاوپەیمانــان
واتــە یەکێتــی ســۆڤییەت ،ئامریــکا و
ئینگلســتان لــە دژی ئاڵمــان ،ئیتالیــا و
ژاپــۆن کــە واڵتانــی مێحوریــان پێدەوترا
پێکهات و هاوپەیمانان لە دانیشــتنەکانی
خۆیاندا ساغ بوونەوە کە لە بەر دوو هۆی
ســەرەکی ،هێرشــی نیزامی بکرێتە ســەر
ئێران:
 -١پێش بە تەڕاتێنی جاسووسانی ئاڵمانی
بگرن و نفووزی ئاڵمان لە ئێران بشکێنن.
 -٢چــەک و تەقەمەنــی و کەلوپەلــی
پێویســت لــە ڕێگــەی کەنــداوەوە بــە
شــێوەیەکی هاســان بە یەکێتی سۆڤییەت
بگەیەنن.
بــۆ ئــەم مەبەســتە لەشــکری هاوپەیمانان
لــە ڕۆژی ٣ی خەرمانانــدا و لــە دوو
قۆڵەوە هێرشــیان کردە ســەر خاکی ئێران،
ئەرتەشــی ســوور لــە باکوور و ئەرتەشــی
ئامریــکا و ئینگلیســیش لــە باشــوورەوە.
ڕێژیمــی ڕەزاشــا هــەر زوو داتەپــی و
تێکڕووخا.
بــە تێکچوونــی دیکتاتــۆری ڕەزاشــا
کــە سیاســەتی یــەک واڵت ،یــەک
ئــااڵ و یــەک پاشــا  -نەتــەوەی گرتبووە
بــەر ،بڕەئازادییــەک هاتــە دی و حیــزب
و ڕێکخــراوە سیاســییەکان بووژانــەوە.
ئــەوە یەکــەم دەرفەتــی گرینــگ بوو کە

قــازی ،بــە هــۆی دۆســتایەتی لەگــەڵ
شاعیرانی مەشڕووتەخواز و ئازادیخوازانی
ناوەنــد و باقــی شــارەکانیتری ئێــران
وەک تەورێــز و  ...هتــد ،لەگــەڵ
شــەپۆلی ئازادیخــوازی کەوتبــوو و بــە
شــێعر توانیبوویــان کار لــە ســەر هەســتی
نەتەوەیــی و ئازادیخوازانەی گەلی کورد
بکــەن ،هەر ئەویــش لە دەڤەری موکریان،
شێعری لە بانەوە دابەزاندە سەر زەوی و بۆ
یەکەمجار کردی بە چەمکی هوشیاری
نەتەوەیی و بوو بە مامۆســتای شــاعیران
و نووســەرانی دەروەستی وەک «هێمن»،
«هــەژار»« ،قزڵجــی»« ،زەبیحــی»
و گەلــێ خــاوەن هەســتیتر و لــە ژانــری
شــێعردا بوو بــە مامۆســتای قوتابخانەی
شێعری موکریان.
کاریگــەری ڕێئالیســتی زمانی شــێعری
«سەیفولقوزات» ،تەنیا لە ژانری شێعردا
کــورت نەکراوەتــەوە و پەلهاوێــژی بــۆ
نێــو ژانرەکانیتریــش کــردووە ،زێدەبێــژی
نییــە گــەر بڵێــم ئــەو شــێوە بیرکردنەوەیــە
هاتووەتــە نێــو جیهانــی کورتەداســتانە
«حەســەنی
ڕێئالیســتییەکانی
قزڵجی»یشەوە و لە ڕێگەی «پێکەنینی
گــەدا»وە چووەتــە نێو «کوێــرەوەری» و
«ژانی گەلی» ئیبراهیم ئەحمەد و گەلێ
شاعیر و نووسەریتری نیشتمانییەوە.
لەم الشــەوە ناوچەی موکریان ،شــاهیدی

ژێــکاف» ،دامــەزرا .دیــارە دامەزراندنی
کۆمەڵــەی ژێــکاف بە خاڵێکی گرینگ
لــە وەرچەرخانــی خەباتــی نەتەوەییــدا
دەێتەبەرچــاو ،چوونکــە لــەو کاتــەوە و
بــۆ هەمیشــە ســەرکردایەتی جواڵنــەوەی
نەتــەوەی کــورد ،لــە دەســت شــێخ و ئاغا
و مــەال هاتــە دەر و بەرنامــەی سیاســی
بوو بــە هۆکاری گردبوونــەوەی ئەندامان
و الیەنگــران ،نــەک خوێــن و ڕەگــەز و
تیــرە و دەمارگــرژی ئایینــی .بــە مانــا
«ماکس ڤێبێر»ییەکــەی« ،ئۆتۆریتەی
نەریتی» جێی پێلێژ کراو «ئۆتۆریتەی
عەقاڵنــی  -یاســایی» ،جێــی گرتــەوە.
سێ ساڵێک دوای دامەزراندنی ژێکاف،
لەبــەر هێندێــک هــۆکاری دەرەکــی و
ناوخۆیــی ،بەڕێوەبــەران ،بــەم ئاکامــە
گەیشــتن کە دەبــێ حیزبێکــی مۆدێڕنتر
و بــە بەرنامەیەکی سیاســی حەکیمانەتر
دامەزرێنــن و بازنــەی هەڵســووڕانی
تەشــکیالتی بەرفراوانتــر و ئەندامــان لــە
مەیدانــی پڕاکتیکدا چاالکتر خۆبنوێنن،
لە گۆڕەپانی سیاسیشدا دیپلۆماسییەکی
کارا وەگــەڕ بخەن تا حەقانییەتی خەبات
و تێکۆشــانی تێکۆشــەرانی گەلی کورد
زیاتر بۆ جیهان بسەلمێندرێت.
ئــەوە بوو کە لەســەر بناخــەی کۆمەڵەی
ژێــکاف ،لــە ٢٥ی گەالوێــژی ســاڵی
١٣٢٤ی هەتاویــدا حیزبــی دێموکراتــی

لــە چەکدارانــی بێگانــە ،کۆمــاری
کوردســتان دامــەزرا و بــە دامەزراندنــی
کۆماری کوردستان ،کورد بۆ یەکەمجار
لــە ســەر خاکی خۆی ،دەســەاڵتی خۆی
گرتــە دەســت و سیاســەتی دەوڵــەت -
نەتەوەی مۆدێڕنی پیادە کرد.
دیاریکردنــی ٢٦ی ســەرماوەز وەک
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان،
لەڕاســتیدا زیندووکردنــەوەی هێمــای
خاوێنکردنــەوەی واڵتێکی داگیرکراوە لە
پێاڵوی پیسی داگیرکران ،لەسەر دەستی
وەفادارترین ڕۆڵەکانی.
ڕاســتە کۆمــاری کوردســتان ،بەهــۆی
پیالنگێــڕی نەیــاران و ساتوســەودای
ئابووریــی زلهێــزەکان ،تەمەنــی لــە یازدە
مانگ تێنەپەڕی ،بەاڵم دەســکەوتەکانی
کۆمــار ئەوەنــدە گرینــگ و پڕبایەخــن
کــە  ٧٥ســاڵ دوای ڕابــردن بەســەر
ئــەم ڕۆژانــەدا ،ئێســتاش میراتگــرە
بەئەمەگەکانــی پێشــەوا و کۆمــار،
لــە بەرزتریــن چیاکانــی کوردســتاندا،
چاونەترســانە لــە پێنــاو ئامانجەکانــی
کۆمــاردا خەبــات دەکــەن و تەنیا هیوای
مەزنیشیان ڕاماڵینی یەکجارەکی دوژمن
و وەدیهێنانی ئامانجە پیرۆزەکانی گەلی
کــورد ،پێشــەوای مــەزن ،کۆمــاری
کوردســتان و گشــت شــەهیدانی ڕێگەی
ئازادی و سەربەستی کوردستانە.

پێشــمەرگایەتی الی ئێمەی کورد یەکێک لە پیرۆزترین و پڕبایەخترین ئەرکەکانە،
ئەرکێکی نیشتمانی کە جیا لە پاراستنی ناسنامەی نەتەوەیی ،بە باشی توانیویەتی
پێناسەیەکی مرۆڤتەوەرانەش بە خەباتەکەمان ببەخشێ.
چونکە ،سەرەڕای هەموو گوشارەکان کە لە الیەن دەسەاڵتداران و داگیرکەرانەوە بۆ
سەر نەتەوەی کورد هەبووە و سەرەڕای ئەو هەموو هەوڵە کە بۆ هەاڵواردنی ڕەگەزی
و دوورخستنەوەی ژنان لە خەبات و تێکۆشان دراوە ،دیسانەوە لە ژێر ناوی پێشمەرگە
و لــە ژێــر ســێبەری بیــری ئازادیخوازیــدا ،خەباتەکــەی ئێمە بە بــێ لەبەرچاوگرتنی
جیاوازیی ڕەگەزی بێوچان تاکوو ئەمڕۆ بەردەوام بووە.
لە خەباتی بێبڕانەوەی گەلی کورددا ،ژن هەمیشە بەشێکی جیانەکراو و حاشاهەڵنەگر
بووە و هیچکات نکۆڵی لە بوون و کاریگەربوونی نەکراوە.
ڕەنگــە لــە بڕگەیەکی مێژووییدا ،هەبوونیان کاڵ بووبێتەوە بەاڵم ئەمە ڕاســتییەکی
حاشــاهەڵنەگرە کــە هیچــکات ژنــان لــەم خەباتــە وەالنەنــراون ،چونکــە هەمیشــە لــە
مێــژووی نەتــەوەی ئێمــەدا ژنان وەکــوو کۆڵەکەکانی بەردەوامیــی خەبات ناویان لێ
براوە و جەختی تایبەت لە سەر بوون و بەشدارییان کراوە.
گرینگی و بەبایەخبوونی هێزی پێشمەرگە و ئەو ئەرک و بەرپرسایەتییە قورسەی کە
دەکەوێتە ســەر شــانی ،وای کرد کە حیزبی دێموکرات لە ســاڵی ١٣٦٣ی هەتاویدا،
ڕۆژی ٢٦ی سەرماوەز ،وەکوو ڕۆژی ڕێزگرتن لە ڕۆڵە بەئەمەگەکانی کوردستان
ناودێــر بــکات و ئــەم ڕۆژە بکاتــە هەوێنێــک بۆ ڕێزگرتن لەو هەمــوو گیانفیدایی و
تێکۆشــانەی کــە لــە الیــەن ڕۆڵەکانی نیشــتمانەوە بــە بێ هیــچ چاوەڕوانییەک بۆ
پاراســتنی خاکی کوردســتان و ڕزگاری نەتەوەی کورد لە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت
کراوە.
ڕەنگە زۆرجار باس لەوە کرابێ کە ژنان وەکوو پیاوان لە خەباتدا بەشدارییان کردووە
و چەکی پارێزگاری لە خاکی کوردســتانیان لە شــان کردووە ،بەاڵم لەڕاســتیدا ژنان
نــە وەک پیــاوان بەڵکــوو وەکوو خۆیــان ،وەکوو ژنانی ئازا و تێکۆشــەر و کۆڵنەدەر،
وەکــوو مرۆڤگەلێکــی بەرپرســیار لــە بەرانبــەر خــاک و نیشــتمان و نــەوەی داهاتوو،
ئەگەر نەڵێین هەمیشە ،دەتوانین بڵێین زۆرجاریش وەکوو پێشەنگ ،جڵەوی خەباتیان
گرتووەتە دەست و توانیویانە ڕۆڵ و کاریگەریی بەرچاویشیان هەبێت.
ئێستاشــی لەگەڵدا بێت زۆرێک لەو ژنە قارەمانانە کە ســااڵنێک لە ڕیزی خەبات
و تێکۆشــاندا ،گیانــی خۆیــان کــردووە بە قەڵغان بۆ پاراســتنی نیشــتمان ،گەورەترین
هاندەری تێکۆشەران و پشتیوانی خەباتی ڕزگاریخوازانەی گەلەکەمانن.
ژنان نەتەنیا هیچکات لە شۆڕش دانەبڕاون بەڵکوو ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر بەرانبەر
بە خاک و داهاتووی گەلەکەیان هەســت بە بەرپرســایەتی دەکەن و بە هێز و توانای
تەواوەوە دێنە گۆڕەپانی بەربەرەکانێ لەگەڵ ڕێژیمە داگیرکەرەکانەوە.
پــاش دەســپێکی قۆناغــی نوێــی خەبــات لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵت ،لــە ژێر ناوی
«ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت» ،پۆل پۆل کچــان و ژنانی ئازادیخواز ،ڕوویان لە مەتەرێزی
شــاخ کرد و چەکی پارێزگاری لە شــەرەف و کەرامەتیان لەشــان کرد ،زۆرێک لە
ژنانیــش بەپێــی پێناســەیەک کــە ڕاســانی ڕۆژهەاڵت هێنایــە ئاراوە ،لە شــارەکانی
کوردســتاندا ئەرکی پێشــمەرگەی شــاریان لەئەســتۆ گرت و بە بەشــداری کردن لە
چاالکییە جۆراوجۆرەکاندا ،بەرگی کردەوەیان بە بەر ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا کرد.
یەکێــک لــە تایبەنمەندییــە هــەرە بەرچاوەکانــی قۆناغــی نوێــی خەبــات هــەر ئــەم
دووبارەپێناسەکردنەوەی خەبات و هێنانەگۆڕێی ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی خەبات بوو؛
لەم قۆناغەدا ،بەپێچەوانەی ڕابردوو ژنانی هێنایە نێو هاوکێشــەکەوە .ئەگەر پێشــتر
ژنــان بــە ڕێژەیەکــی کەم دەیانتوانی پەیوەســت بە ڕیزی پێشــمەرگایەتییەوە بن و ئەو
ئاواتــە بــۆ زۆر کــەس بــوو بە ئاواتێکــی بەدینەهاتوو ،ئەمڕۆ زۆر بە ئاســانی ژنان و
کچان دەتوانن خۆیان لە مەتەرێزی شاخدا ببیننەوە و بەرگی پیرۆزی پێشمەرگایەتی
لە بەر بکەن.
ئەگــەر لــە ڕابــردوودا ژنــان زیاتــر وەکــوو پشــتیوانی خەبــات چاویــان لــێ دەکــرا و
نەیاندەتوانی لە کاروباری کردەییدا بەشــدار بن ،بە خوشــحاڵییەوە و لە ژێر ســێبەری
ڕاسانی ڕۆژهەاڵتدا ،ژنان بە هەر پێگە و ئەرکێکی کۆمەاڵیەتییەوە ،دەتوانن ڕۆڵی
پێشمەرگە بگێڕن و بەشداریی ڕاستەوخۆیان لە خەبات و تێکۆشاندا هەبێت.
جێــگای خۆشــحاڵیە کــە ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت توانیویە ژنــان لە چوارچێــوەی بیری
نەریتی و پیاوساالرانە ڕزگار بکات و سەرلەنوێ پێناسەی کەسایەتی و کەرامەتیان
بۆ بکاتەوە.
تەوارانــی پێشــمەرگە ،لــە دوو مەتەرێزی شاروشــاخدا ،ئازایانە و گیانلەسەردەســتانە،
جڵەوی خەباتیان بەدەستەوە گرتووە و لە هیچ هیزێکی داگیرکەر سڵ ناکەنەوە ،ئەوان
هاتوونەتــە مەیدانــی خەباتــەوە تاکوو وەکوو مرۆڤ ،ژیانێکی ئازاد و سەربەســت بۆ
خۆیان و نەوەی داهاتوو دەســتەبەر بکەن ،بۆیە لە ٢٦ی ســەرماوەزی ئەمســاڵدا دەبێ
ســەری ڕێز و نەوازش بۆ ئەو شــێرەژنانە دابنەوێنن کە لە چاڵەڕەشــەکانی کۆماری
پەت و سێدارەدا ،بەرەنگاری مەرگ دەبنەوە؛ دەبێ کڕنۆش بۆ ئەو دایکانە بەرین کە
شەهیدبوونی جگەرگۆشەکانیان ئەوانی لە خەبات و تێکۆشان پاشگەز نەکردووەتەوە،
دەبــێ پیرۆزبایــی ئــەم ڕۆژە لەو تــەوارە بەرزەفڕانە بکەین کە شاروشــاخیان کردووەتە
هێالنەی خۆیان و لەوێوە بە گژی دوژمندا دەچنەوە.
ســەرماوەز مانگــی تەوارانــی نیشــتمانە ،بــەرز و پیــرۆز بێــت ڕۆژی پێشــمەرگەی
کوردستان لە تەوارە بەرزەفڕەکانی نیشتمان لە شار و لە شاخ.
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پێگەی پێشمەرگەی کوردستان
لە نێو کۆمەڵگای کوردستان و ئەرکی ئەو بەرامبەر بە خەڵک
ئیسماعیل ڕەحمانی

لــە نێو بزاڤــی ڕزگاریخــوازی نەتەوەکاندا
هەمــوو کات کەســانێک بــوون کــە بــە
هەمــوو شــێوەیەک داکۆکیــان لــە مافی
ڕەوای نەتەوەکەیــان کردووە و ئامادە بوون
بــۆ گەیشــتن بــە مافەکانــی نەتەوەکەیان
هەمــوو جــۆرە گیانبازییــەک بــە گیــان
بکــڕن و لــە بەرانبەریشــدا بــە بــێ هیــچ
چاوەڕوانییــەک دژوارتریــن قۆناغەکانــی
ئــەم بزاڤەیــان تێپەڕاندووە و ســەربەرزانە لە
ســەر مافــە ڕەواکانیــان پێداگر بــوون .ئەم
چینــە لــە کۆمەڵــگادا بەڕادەیــەک لــە
ئاگایــی و وشــیاری نەتەوەیی گەیشــتوون
کــە دەســەاڵتی داگیرکــەر کەمتریــن
کاریگــەری لە ســەر بیر و هــزری ئەواندا
هەیە و بە هیچ شێوەیەک ناتوانێ لە سەر
داخوازییەکانیان پاشگەزیان بکاتەوە.
لــە خەباتی پڕ لــە قوربانی و مەینەتباری
نەتــەوەی کــورد ،بوونــی ئــەم چەشــنە
مرۆڤانە کە بۆ گەیشتن بە مافی ڕەوای
نەتەوەکەیــان لــە هەمــوو خۆشــییەکانی
ژیانــی گــوزەراوە و بــۆ بەدەســتهێنانی
ئــەو مافانــە خــۆی دەکات بــە قوربانــی
نەتەوەکــەی ،ئــەم مرۆڤــە بــەرزە و ئــەم
ئینســانە تەژیــی لــە لەخۆبردوویــی و ورە
و بــاوەڕە ،پێناســەی مرۆڤێک دەکات کە
پێــی دەڵێن «پێشــمەرگە» ،واتای دوایین
پلەی بەرزی مرۆڤایەتی و ئینسانییەت.
هەمــوو ئــەم تایبەتمەندییــە بەرزانــەی ئەم
مرۆڤەیە کە کردوویەتی بە خۆشەویســتی
کۆمەڵگاکــەی و بــە چــاوی ڕێــز و
حورمەتــەوە دەڕواننــە خەباتەکــەی .لــە
هەمان کاتیشــدا ڕەوشــتی بەرزی مرۆڤی
پێشــمەرگە بــە ڕوانیــن و هەڵســووکەوت
و هەروەهــا هەڵوێســتەکانی بەنیســبەت
داگیــرکار و ئــەو بەگژداچوونــەوەی بــۆ
گەیاندنــی هــاواری نەتەوەکەی بەشــێکن
لە پێناســەی پێشــمەرگە و ئەم پێناسەیەش
پێشــمەرگەی بە تــەواوی مانا لە نێو دڵی
کۆمەاڵنی خەڵکدا خۆشەویست کردووە.
بێگومــان کەســێک لــە هەنــاوی
میللەتەکەیــدا ژیابــێ و هەمــوو کێشــە و
ئازارەکانــی نەتەوەکەی چێشــتبێ و بەدەم
ئــازاری گەلەکەیــەوە بووبــێ و ژیانــی لە

ڕێــگای بەختــەوەری و ئامانجەکانــی
نەتەوەکەیــدا بەخــت کردبــێ ،جێگــە و
پێگەیەکــی تایبەتــی هەیــە و بــە ڕێــزەوە
چاوی لێ دەکرێ.
و
هەڵوێســتگرتن
تایبەتمەنــدی
بەچۆکدانەهاتن لە بەرانبەر زوڵم و جەوری
حکومەتــی داگیرکــەر و داپڵۆســێنەر و
هەروەهــا خۆڕاگــری بــە چەکــی ئیمــان
و بــاوەڕ لــە بەرانبــەر ڕێژیمێــک کــە بــە
هەموو کەرەســتە و ئیمکاناتی دژەمرۆیی
تەیــارە ،وای لــەم مرۆڤــە کــردووە کــە
ســرنجی هەمــوو کۆمەڵگا بۆ الی خۆی
ڕابکێشــێ و ئــەم ورە و بــاوەڕەش بووەتــە
ڕەمزێکــی لەشــکاننەهاتووی پێشــمەرگە
و پێشــمەرگەش بــەم ڕەمزانــەوە بــووە بــە
ســیمبولێكی ڕەهاییبەخشــی کۆمەڵگای
کوردســتان و هەروەهــا پڕبایــەخ بوونــەش
لــە الیــەن کۆمەڵــگای کوردســتانەوە

کۆمەڵیک ئەرکی خســتۆتە سەر شانی
پێشــمەرگە کــە لێــرەدا بــە کورتــی و بە
گشتی دەکەوێتە بەر باس.
پێشــمەرگە وەکــوو شۆڕشــگێڕێک بــۆ
دەســتەبەرکردنی مافەکانی نەتەوەکەی
پێویســتە هەمــوو کات هوشــیاری و
ئاگایــی بداتــە کۆمەاڵنــی خەڵــک
و لــەو ڕێگایــەوە ئــەو هەمــوو زوڵــم و
نابەرابەرییەی کە لەالیەن دەســەاڵتەوە بە
سەر گەلەکەیدا سەپێندراوە ڕوون بکاتەوە
و بەنیســبەت کردەوەکانی ڕێژیمەوە هیچ
کات بێهەڵوێســت نەبــێ و چۆنیەتــی
ڕووبەرووبوونــەوە لەگــەڵ داگیرکــەر
و بەدەســتهێنانی مافــە ڕەواکانــی
نەتەوەکەی بە کۆمەاڵنی خەڵک نیشان
بدات.
لەمەیداندابــوون و بــەردەوام لەگــەڵ
نەتەوەکــەی خــۆت و بــوون لــە نــاو

کۆمەاڵنــی خەڵکــدا ،ورە و هێــزی زیاتــر
بە کۆمەاڵنی خەڵک دەبەخشــێ و ئەوان
زیاتــر هــان دەدات بــۆ ڕووبەرووبوونــەوەی
لەگــەڵ هێــزی داگیرکــەر کــە ئــەم
پاڵپشــتییە دووالیەنەیــە و خەڵکیــش لــە
بەرانبەردا گیانی پێشمەرگە دەپارێزن و لە
هەمــوو بوارەکانــی دیکــەدا یارمەتیدەری
پێشــمەرگەن بــۆ دەســتەبەرکردنی زیاتری
ســەرکەوتنەکانی و هەروەهــا لــە ڕێگای
بەدەســتهێنانی ئامانجەکانــی شــێلگیرتر
بێ.
پێشــمەرگەی کوردســتان و هێــزی
پێشــمەرگە بــە ئاگایــی لــە بەرنامــە و
پیالنە جۆراوجــۆرە ئەمنییەتی و ئابووری
و داگیرکارییەکانــی ڕێژیــم ،دەبــێ
لەقاویــان بــدات و هەمــوو ئــەو پیالنانەی
کــە لــە بەرانبەریدایــە پووچــەڵ بکاتــەوە
یــان زانیــاری و ئاگایــی تــەواو بداتــە

نەتەوەکــەی بۆ ئەوەی داگیرکەر نەتوانێ
لە بەڕێوەبردن و ســەرکەوتنی پیالنەکانی
سەرکەوتن بە دەست بهێنێ.
خۆتەیاركــردن بــە چەكــی زانســت لــە
ســەردەمێكدا كــە شۆڕشــی تیكنۆلــۆژی
توانیویەتــی ســنووری واڵتــان ببەزێنــێ،
یارمەتیدەری باشــە بۆ پێشمەرگە كە هەم
پێوەندییەكــی نزیكی لەگەڵ خەڵك هەبێ
و هەمیــش لــەم ڕێگەیــەوە پیــان و پالنی
دوژمن لەقاو بدا.
هێزی پێشمەرگەی كوردستان لەم قۆناغە
هەســتیارەدا ،دەبــێ زیاتــر وەك هێزێكــی
نیشــتمانی خــۆی پێناســە بــكا و بــە
خۆدوورگرتنەوە لە ناكۆكی سیاســی نێوان
حیزبــەكان ،دوورەدیمەنــی ڕوانینی گەل و
نیشتمان بێ.
ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ،دەرفەتێكــی نوێــی
بەخشــی بــە پێشــمەرگەی كوردســتان كە

بــۆ جارێكــی دیكــە لــە نزیكــەوە پێوەندی
لەگــەڵ خەڵكــی كوردســتان دروســت بكا
بۆیــە ئەركە لەســەر هێزی پێشــمەرگە كە
خوێندنەوەیەكــی نوێــی بــۆ كۆمەڵــگای
ڕۆژهــەاڵت هەبــێ و بەســەرەنجدان بــە
گۆڕانكارییــە كۆمەاڵیەتــی و كەلتووری
و سیاســییەکانی ڕۆژهــەاڵت بەرنامــەی
خەباتــی نــۆژەن بكاتــەوە ،خەباتێــك كــە
لەســەر بنەمــای ئــەوە داڕێژراوە كــە ئەوە
خەڵكــن كــە خاوەنداریەتــی خەبــات دەكەن
و هێــزی پێشــمەرگەی كوردســتان وەك
پاڵپشت و پشتیوانی خەبات پێناسە كراوە؛
بــۆ ئەوەیکــە هێــزی پێشــمەرگە بتوانــێ
پاڵپشت و پشتیوانێكی جێگەی باوەڕ بێ،
پێویســتە پێشــمەرگە هەم ســەردەمیانە بیر
بكاتەوە و هەمیش شــێلگیرانە لە مەیداندا
بــێ تاكــوو ورە و توانــا بــە كۆمەڵــگا
ببەخشێ.

مەبەستی شاراوەی خەوشدارکردنی سیمای کورد و بزووتنەوەکەی
جەمیل کوالهی
لــەم چەنــد ڕۆژەی دواییدا فڕۆکەوانێکی
ئێرانــی لــە کاناڵــی دووی تەلەفزیونــی
ڕێژیمــی ئێــران لــە بەرنامــەی
تەلەفزیونــی «در انتهــای الونــد» ،کــە
بیرەوەریییەکانــی خــۆی دەگێڕایەوە ،وتی
لە ســەرەتای شۆڕشدا کوردەکان گۆشتی
فرۆکەوانەکانیــان بــە کیلــۆی پانســەد
میلیــۆن تمەن دەفرۆشــت! ئەمــە ڕەنگە بە
الی زۆر کەســەوە بە گاڵتە وەربگیردرێ،
بەاڵم کەســێکی فڕۆکــەوان و لەو تەمەنە
و لــە بەرنامــەی تەلەفزیونــی ڕێژیمــدا
قســەی بــێ بەرنامــە بۆداڕێــژراو ناکات،
دەبێ ئەو قسەیە لەو بەستێنەدا کە ناوبراو
کردوویەتی ڕاڤە بکرێ و تیشکی بخرێتە
سەر.
ئاخاوتنــی هاوشــێوە مێژوویەکــی
دوورودرێــژی لە نێو کاربەدەســتانی ڕێژیم
لە ســەر کــورد هەیــە ،خومەینی کاتێک
ویســتی فەتــوای جیهاد دژی کوردســتان
ڕابگەیەنــێ ،پێــش لــە ڕاگەیاندنــی
فەتواکەی ڕایگەیاند کە لە سنەوە هەواڵ
گەییشتووە حیزبی دێموکرات کۆمەڵێک
ژنی لە مزگەوتی سنە دەستبەسەر کردوون
(سەحیفەی ئیمام ،ج  ،٩ل  ،٣٠٦ماڵپەڕی
خومەینــی) ،هەر لەو کاتەدا بەنی ســەدر

لــە وتارێکدا لە تاران ڕایگەیاند کە ســێ
مەالی کوڕی پێغەمبەریان لە کوردستان
کوشتووە .پێویست بە ئاماژەیە کە هەر لە
ســەرەتاوە ڕێژیــم لــە دەزگای ڕاگەیاندندا
ناســناوی ســەربڕی دەخســتە پاڵ کورد و
هەمــوو ڕێبەرانی ڕێژیم بە ئازادیخوازانی
کوردیان دەگوت «ئەشرار».

ئــەم دەربڕین و چەواشــەکارییانە تەنیا بۆ
ئامادەکردنی کەشــی شــەڕ و پێکهێنانی
یەکیەتییەک لە نێو خەڵکی ئێراندا دژی
کــورد دەکــران ،ڕێژیم بە هۆی ئەوەوە کە
کــورد خاونــی دەزگای ڕاگەیاندن نەبوو،
توانــی بــەو چەواشــەکارییانە ســەرنجی
خەڵکــی ئێــران بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــێ

و فەتــوای جیهادەکــەی خومەینــی لــە
کوردستان بەڕێوە ببات.
ئــەم چەواشــەکارییانەی ڕێژیــم لــە
ســەردەمی ڕێفۆرمخوازیدا لە الیەن دەزگا
ســیخوڕییەکانی ڕێژیمەوە بە چەشنێکی
دیکــە دژی کــورد بەڕێــوە چــوو .لــەو
ســەردەمەدا ئەم چەواشەکارییانەی ڕێژیم

پێچەوانە کرایەوە و ئەم جار ڕێژیم گوناحی
ئاوەدان نەکردنەوەی کوردســتانی دەخستە
پــاڵ خەباتی ئازادیخوازانی کوردســتان و
سەرنجڕاکێش ئەوە بوو کە ئەم تەبلیغاتەی
بە کــوردە ڕێفۆرمخوازەکان بەڕێوە دەبرد.
واتــە ســەرەتای شــۆڕش بــەو تەبلیغاتــە
چەواشــەکارانەیە هەمــوو ئێرانــی دژی

کورد هاودەنگ کرد و فەتوای جیهادی
ڕاگەیانــد ،لــە ســەردەمی ڕێفۆرمیــش لە
کــوردە بەکرێگیــراوەکان کــە لــە ڕیــزی
ڕێفۆرمخوازان ڕێکخرابوون ،بە تەبلیغاتی
پێچەوانــەی ڕاســتیی دژی بزووتنــەوەی
کورد کەڵکی وەردەگرت.
ئێســتا ڕێژیــم بــە تــەواوی لــە دۆخێکــی
نالەبــاردا و وەک دۆخــی شــەڕ دەژی،
مۆرەیەکــی گرینگــی لە تــاران پێتەختی
ڕێژیم لە پەنای گوێی ڕێبەرانی ڕێژیمدا
کــوژراوە ،ڕێژیــم هێرشــی هەمەالیەنــەی
هێناوە بۆ شــاری بانە و دەیان کەســی بە
تۆمەتی کوشــتنی فەخریزادە دەستبەسەر
کــردووە ،لــە پڕێکــدا مۆرەیەکی دیکەی
خــۆی دەنێرێتــە ســەر شاشــەی تەلەفزیون
و کــورد وەک مرۆڤخۆر پێناســە دەکات!
ڕێژیــم لــەم کاتــەدا کــە لــە تــاران لێیــان
داوە و دەشــزانێ کــێ لێــی داوە ،ناوێــرێ
لــە بەرانبــەر ئــەو الیەنە هیــچ بڵێ ،بەاڵم
بــۆ نیشــاندانی هەیمەنەی خــۆی تۆڵەی
خــۆی لــە خەڵکی بێ تاوانی کوردســتان
دەکاتــەوە .ئەو تەبلیغاتــە ژەهراوییەش بۆ
ئامادەکردنــی ڕای گشــتیی خەڵکــی
ئێــران و پێکهێنانــی کۆدەنگــی لــە نێــو
ئێرانییەکانــە دژی کــورد ،بۆیە دەیهەوێ
بە پڕۆپاگاندای چەواشە سیمای خاوێنی
کــورد و بزووتنەوەکــەی هەرچــی زۆرتــر
خەوشدار بکات!

ژمارە ٢٠ ، ٧٨٩ی دێسامربی ٢٠٢٠

شەوی یەلدا
بۆتە یادێکی بەتەواوی سیاسی و نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
محەممەد سلێمانی
شــەوی پیــرۆزی یەڵــدا لــە گەلــی کــورد
و تێکۆشــەران و ڕێبوارانــی ڕاســتەقینەی
ڕێبەری نەتەوەیی دوکتور» قاســملوو»ی
مەزن پیرۆز بێت!
لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتــدا ســااڵنە بــە
ڕێــزەوە لــەو شــەوەدا یــادی لەدایکبوونــی
ڕێبــەری گــەورە و مێژوویــی شۆڕشــی
نوێــی ڕۆژهــەاڵت دوکتــور قاســملووی
مەزن دەکرێتەوە و بە ڕێگای جۆربەجۆردا
ئــەو یــادە بــەرز دەنرخێنــن و «یەڵــدا» کە
درێژترین شــەوی ســاڵە ،لەڕووی سیاســی
و هزرییــەوە بــە تــەواوی بۆتــە بۆنەیەكــی
«گرینگــی سیاســی و نەتەوەیــی» کــە
داگیرکــەری تارانــی بەتەواوی نیگەران و
پەشۆکاو کردووە.
گەلــی کــورد لــەو بەشــەی واڵتــدا ،ئــەو
شــەوە وەك دەرفەتێــك کە تێیــدا وەفاداری
بــە ڕێبەرەکەیان دەردەبــڕن و بەڵێن لەگەڵ
ئامانــج و خەباتە ڕەواکەی نوێ دەکەنەوە
دەبینــن و دەڵێن :تا ســەرکەوتن ،بەو ڕێگا
و ڕێبــازە نیشــتمانییە وەفــادار دەمێننــەوە
و دژی ســتەمی سیاســی و نەتەوەیــی
بــەردەوام دەبــن لــە خەبــات و تێکۆشــان
و پشــتیوانی لــە هەنــگاوە نەتەوەیــی و
شۆڕشــگێڕییەکانی حیزبەکەی قاســملوو
دەکــەن کە بــە درێژایی تەمەنی سیاســی
و مێژوویی خۆی پێشــڕەوی تێکۆشــانی
خەباتێکی ڕەوا و دێموکراتیکی نەتەوەیی
کردووە.
شــەوی یەڵدا جیــا لەوەیکە بۆتە هەوێنی
بەڵێــن نوێکردنەوەی گەلــی کورد لەگەڵ
هزر و ڕێبازی ڕێبەری گەورەمان دوکتور
قاســملوو،بەالی خەڵکــی کوردســتانەوە
گرینگی و تایبەتمەندی سیاسی ئەوتۆی
وەرگرتــووە کــە دەرفەتێکە بــۆ هاوخەباتی
و یەکگرتوویــی سیاســی و هەوڵــدان
بــۆ داڕمانــی حکوومەتــی ئاخونــدی
کــە بۆتــە هــۆکاری گــەورەی قەیرانــی
سیاســی و بەســەریەکداڕمانی ژێرخانــی
ئابــووری و تێکچوونــی هاوســەنگی
سیاســی و لەبەریەك باڵوبوونی ئاسایشــی
کۆمەاڵیەتــی گەالنــی واڵت بــە هــۆی
هەژاری و بێدەرەتانییەوە.

شــەوی یەڵدا بۆتــە بۆنەیەکی بەتەواوی
سیاســی و نەتەوەیــی لــە ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتاندا و بەشــێکی بەرچــاو لــە
ڕۆڵەکانــی ئــەو نیشــتمانە ،بــە ڕێــز و
پێزانینــەوە یــادی دەکەنەوە لــە بەر ئەوەی
ڕاســت لەو شــەوەی ســاڵدا د.قاسملوو کە
پاشــان بوو بەو ســیما دیار و تێکۆشەرەی
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،چــاوی بەدنیــا
هەڵێنــاوە و وەك ڕێبەرێکــی گــەورەی
سیاســی و نەتەوەیــی توانــی بزووتنــەوەی
کــورد لــەو بەشــەی کوردســتان بەهێــز
و بەربــاو بــکات و بەشــێکی بەرچــاوی
ئازادیخوازانی کورد و ڕێبوارانی ڕێگای
ڕزگاری سیاسی و سەربەستی کوردستان
لــە دەوری بەرنامــەی ڕوونــی سیاســی
حیزبدا کۆبکاتەوە.
د.قاســملوو ســەرەڕای ئــەو هەمــوو
کەندوکۆســپەی کــە لــە نێــو بزووتنەوەی
سیاســی کوردستاندا دەهاتە سەر ڕێگای

تەشکیالتی حیزب و تێکۆشەرانی حدکا،
ڕێگرییــان لــەو گەلەکۆمەیــە دەکــرد و
بەردەوام پشــتیوانیان لە هەنگاوە سیاســی
و تەشــکیالتییەکانی د.قاسملوو دەکرد و
پێگەیان زیاتر بەهێز دەکرد.
د.قاســملوو ســەرەڕای پێگــە و ئــەو توانــا
سیاســی و زانســتییەی هەیبوو،مرۆڤێکی
سەرڕاســت و بوێــر و جەســوور بــوو لــە
بڕیاردانــی سیاســی و تەشــکیالتیدا،
کولتورێکــی پێشــکەوتووی سیاســی و
ڕێکخراوەیــی هێنایە نێو ڕیزەکانی حیزب
و بــەو جــۆرە دەرفەتــی فرەڕەهەنــدی و
گەشەکردنی بیروڕای جیاوازی ڕەخساند
بەچەشــنێک کــە کــەس مافــی ئــەوەی
پێنــەدەدرا مافــی هاوڕێکانــی پێشــێل
بکات.
حیزبــی بــە ژیــری و مودیرییەتێکــی
بەکۆمــەڵ ئیــدارە دەکــرد و فرەڕەهەندی
زەمینــەی گەشــەکردن و بەشــداری

شەوی یەڵدا جیا لەوەیکە بۆتە هەوێنی بەڵێن نوێکردنەوەی گەلی کورد لەگەڵ هزر و ڕێبازی ڕێبەری
گەورەمان دوکتور قاسملوو،بەالی خەڵکی کوردستانەوە گرینگی و تایبەتمەندی سیاسی ئەوتۆی وەرگرتووە کە
دەرفەتێکە بۆ هاوخەباتی و یەکگرتوویی سیاسی و هەوڵدان بۆ داڕمانی حکوومەتی ئاخوندی
تێکۆشانی ،بەاڵم کۆڵی نەدا و سەرەنجام
جگــە لــە بەهێزکردن و وەسەریەكخســتنی
جوواڵنــەوەی سیاســی کوردســتان،
هەنــگاوی گــەورەی لــە بواری وشــیاری
سیاســی و نەتەوەییــدا هەڵگــرت و بــە
جۆرێــك خەباتــی کــرد کــە «حــدکا»ی
کــردە هێزێکــی کــرداری و بــە تــەواوی
ســەربەخۆ و لــە بەســتراوەیی سیاســی و
تەشــکیالتی بە الیەنی تری کوردســتانی
و ئێرانی بەتەواوی پاراستی و خستیە سەر
ڕێچکەی ڕاســتەقینەی خۆی لە پێناوی
ئامانجە سیاسی و نیشتمانییەکاندا.
دژواری و ڕۆژەســەختەکانی تێکۆشــان
نەیانتوانــی شــوێن لەســەر ئیــرادە و
خۆڕاگری و ئەو باوەڕە قووڵەی بە دۆزی
ڕەوای نەتەوەکــەی هەیبوو لە بەرخۆدانی
نەتەوەیــی دایبڕێت و لــە حیزب دایبڕێت.
بەداخــەوە زۆر جار لە نێوخۆی حیزبیشــدا
هێرشــی دەکرایــە ســەر و لەژێــر بیانووی
جیاجیــادا هەوڵیــان دەدا لــە حیزب دووری
بخەنــەوە بــەاڵم وشــیاری و بەرچاوڕوونی

چاالکانەی بۆ گشت الیەك ڕەخساندبوو.
ڕێبــەری گەورەمــان وەك مرۆڤێکــی
سیاســی و نەتەوەیی بەتەواوی هەستی بە
دواڕۆژی ســەختی تێکۆشــانی نەتەوەیی
کردبــوو .لــە کاتی دیدار و کۆبوونەوەی
سیاســی و تەشــکیالتیدا ،کــەم واهەبــووە
بــە شــان و بــااڵی خــۆی و قورســایی و
کاریگــەری خەباتەکەیــدا هەڵبــدات و
بــەردەوام تێدەکۆشــا بــە باشــترین شــێوەی
گونجاو بەدژی دەسەاڵتی کۆنەپەرەستی
تاران خەبات بکات.
هەوڵــی زۆری دا خەباتــی گەلــی
کــورد بــە بزووتنــەوە دێموکراتیــك و
سەرانســەرییەکانی ناوچەیــی و گێتــی
لێك گرێ بدات و لەو بارەوە سەرکەوتنی
گەورەی تۆمارکرد .بەحەق د.قاسملوو بە
هۆی سروشــتی سیاســی و ئەو ژینگەی
کــە تێیدا پەروەردە ببــوو ،وەك ڕێبەرێکی
گەورە و هاوچەرخی سیاســی و مێژوویی
لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتاندا ،ڕۆڵی دیار
و مەزنــی لــە نێــو جواڵنــەوەی سیاســی

ڕۆڵەی بااڵبهرزی یەلدا

ساڕێژ موکریانی
یهڵدا جیاوازترین شــهوی ســاڵه ،شــهوێکی
کهڵهگــهت و قهترانــی ،ســهرقافڵهی
شــهوانی بهفــر و ســهرما و بهســتهڵهک،
یهکهم شــهوی چلله .شهوێک که ههموو
جوانــی و دزێــوی لــه ههنــاوی خۆیــدا
شاردۆتهوه .شــارهزای بواری دهوێ بواری
بزانێ و بواری نهدا و ههاڵوێرێ .شهوێک
کهڵهگهتتــر لــه سێســهد و شێســت و پێنــج
شهوی هاوڕێی! له وهها شهوێک ڕێبهری
ههڵکهوتهی کورد ،مێعماری داڕشتنهوهی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران له
دایــک بوو .ئهو ڕۆڵــهی بااڵبهرزی یهڵدا
بوو ،به ئیلهام له سروشــت و یهڵدا لهگهڵ
ســهختیان ڕادێــت ،تاریکیــان دڕ پێــدهدا و
ســهرما و گهرمــای ڕۆژگار دهچێــژێ و
ههمــوو جوانــی و دزێوییهکانی کۆمهڵگا
و دۆســت و دوژمنــان دهسنیشــان دهکا و
بهرزتــر لــه ههمــوو دهوروبــهر ســهرێک له
ســهران دێتــهدهر .داســتان و ئهفســانه و
حهکایهتــهکان گــوێ دهداتــێ و تهتهڵهیان
دهکا .لــه بههــار و هاوینــی زهینــی کورد
کام بهرههم پڕ بهرامهو خۆشــه! دهســتچن
دهکا و لــهکۆشــی چاولهدهســتی دایکی
نیشــتمانی دهنــێ ،لــه گوێــی ئاگردانــی
شــهوی یهڵــدا ڕێــگای بهربهرهکانــی و
شــکانی دێوهزمــهی تاریکــی بــۆ جیلــی
نــوێ ڕادهگوێــزێ .بــه بهرههمــی تــازه و
خۆماڵیانــه ڕایــان دێنــێ! ســێوی ورمێ و

کوردســتان کەوتە سەرشــان و لەبەرامبەر
داگیرکــەری تارانــدا زۆر بوێرانە بڕیاری
سیاسی و بەرگری دا و هەرگیز شۆڕشی
کوردستانی گرێدراوی جوواڵنەوەیەك یان
هێزێکــی نادێموکراتیــك و دژەئــازادی و
فرەنەتەوەیــی نەکــرد و ڕێچکەی خەباتی
خۆی بەتەواوی هەڵبژاردبوو.
هــەر لەخــۆوە و بــە هەڵکــەوت نەبــوو کە
د.قاســملوو بــە ڕۆحــی شۆڕشــی نوێــی
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان و ناســیۆنالیزمی
مۆدێــڕن و دێموکراتیکــی کورد ناســراوە
و بۆتــە ســەرچاوەی وشــیاری سیاســی و
نەتەوەیی لەو بەشەی واڵتدا و بیروباوەڕی
نەتەوەیــی بۆتــە هەوێنــی خەباتێکــی
درێژخایەن لەو بەشەی واڵت.
بێگومــان ئاســۆی ڕوانینــی کۆمەڵگای
کوردســتانی ســەبارەت بــە داهاتــووی
سیاســی واڵت بەتــەواوی گــۆڕی و ئــەو
وشــیارییەی بــاو کردۆتەوە کــە لە نێوان

سەری هەڵدا کە بەڵێ جگە لە نەتەوەیی
حاکــم بەســەر چارەنووســی سیاســی و
ئیداریــدا ،گەالنــی تریــش بوونیــان هەیــە
و ئێــران وەك پێكهاتەیەکــی سیاســی و
نەتەوەیــی ،پێویســتە بەشــێوەیەك بەڕێــوە
ببرێــت کــە نەتەوەکانی واڵت بە گشــتی
هەســت بــە مــاف و ئازادییــە سیاســی و
نەتەوەییەکانیان بکەن.
د.قاســملوو ســیمایەکی کاریگــەر و
تێکۆشــەرێکی ڕاســتەقینە و خاکــی
و کــرداری و بوێــر بــوو لــە دەربڕینــی
هەڵوێستی سیاسی و نەتەوەییدا و هەر لەو
کاتەشــدا دیپلۆماتکارێكــی بەئەزموونی
سیاســی و نێوبــەدەرەوە و ناســراو بــوو و
دۆســتەکانی بەگشتی بایەخی زۆریان بە
سەرنج و بیروڕاکانی دەدا و بە مرۆڤێکی
شایستە و شیاوی هەموو جۆرە هاوکاری
و پشــتیوانی لێکردنێکیــان دەزانــی و هەر
لــە بەر ئەوەشــە کە لــە گەرمەی خەباتی

ههنی دهشــتی شــاروێران و مێوژه ڕهشهی
ئاالنــێ و گوێــزی ههورامــان و ههنــاری
جافایهتی بۆ شهوچلهی خهباتگێڕان سفره
دهڕازێنێتــهوه .بــۆوهی ههم بهههڤــرا بڵێن:
ســامتان نامانگرێ شهخته ،سهرما ،بهفر
و تۆفان ،کڕێوهی گڕ ،شهوهزهنگ ،ئهی
تاریکــی! وهخهبهریــن ،هنــدک نادهین تا
ڕووناکی!!
ڕۆڵــهی بــااڵ بڵنــدی یهڵــدا ،ئــهو زانــا و
دانــا و بلیمهتــه ،پــاش ناســینی دهورووبهر
و خۆناســین و خۆناســاندن لــه گۆڕهپانــی
ڕامیــاری و ئابــووری دنیــادا ،ئهســپی
دێنێتــه جۆڵاڵنــێ و لــه بهرامبــهر دوو
ڕهوتــی گــهورهی جیهانــی دێتــه مهیدان.
لــه بهالڕێداچوونیــان وریایــان دهکاتــهوه.
بهرژهوهنــدی ،گوێچکــهی کــهڕه .بــه
کردهوه به تیۆری نیشان دهدا لهههمبهریان
قســهی ههیه لهبۆ گوتن .ئهوهش وایکرد،
سوارچاکانی ئهو مهیدانه ئهوانهی لهسهر
و شارهزانه ،ئهو به ههڵکهوته و دهگمهن و
شاســوار له قهڵهم بدهن .ئهوان بێهۆ قســه
ناکــهن ،دهزانن ئهو ســهرچاوهی ئهندێشــه
و باوهڕه ،شۆڕشــگێڕه« .شۆڕشگێڕیی»
لــه نــوێ تاریــف دهکاتهوه؛ بــه تاریفێکی
شــیكارانه .شۆڕشــگێڕی ڕاســتهقینه لــه
ئــاکار و کــردهوهدا .ئــهوهش وایکــرد لــه
گۆڕهپانــی ڕامیــاری جیهانــدا ههمــوو
ئیکالمــی بــۆ بکێشــن ،ئهوهندی دۆســت
ههبن لهوێ ناسراوتر بێ ههتا ئێرە!!
ڕۆڵــهی ڕۆژانــی ســهخت و شــهوی
ئهنگوســتهچاو ڕێی نیشتمان دهگرێتهبهر،

ئهگهڕێتــهوه کــه دێتــهوه لــه ســهر پێــی
خــۆی ڕادهوهســتێ ،پــاڵ وهچیــاوە دهداو
ئیمانــی پۆاڵیینی بــه ڕێبازهکهی دهبێ.
گهڕاوهتــهوه ،دنیایهکــی نــوێ بــۆ گهلــه
داماوهکــهی بخوڵقێنــێ .دهســتی پــڕه له
ســهوزایی ،گوڵــی پڕدانی گهنم ،شــادی
و خۆشــی .ڕووناکایــی ،ههمــوو ســوچ
و قوژبنهکانــی جــوان و دزێــوی گــهل و
دهرودراوســێ و دوژمنــی ههڵێنابــوو!
بــاش دهیناســی! بۆیــه ههنگاوهکانــی
ورد و پتــهو و ژیرانــه ههڵدێنــاوه! حیــزب
دهبووژێنێتهوه له ســهر ڕێبــازی ئازادی و
ڕزگاری ،بــهرزی دهکاتــهوه بۆ حیزبێکی
مۆدێڕن ،به جیهانی بهرهو ئامانج .ئهو له
جیهانــهوه گهڕابــۆوه بۆ نیشــتمان ،ئهو له
بهجیهانیبوونــهوه هاتبــۆوه بــۆ نێو خۆمان!
به باڵی ناســیونالیزمە بهرچاوتهنگهکهی
نا ،ئهوی شیلهوتینی!
لهدایکبووی شــهوی یهڵدا ،شــهوی چله،
گهلێک تایبهتمهندی ههبوون به ههزاران،
له ســهر لوتکهی عهقاڵنییهتی ڕامیاری
و ئابووریــدا نــهک لــه ڕۆژههاڵتــی
ناوهڕاســت لــه جیهانــا خــاوهن «ڕا» بوو،
ڕایهکانی ئهندێشــهکهی دنیای ڕووناک
کردبــۆوه ؛لــه دهرهوه بــاش ناســرابوو بهاڵم
لــه ڕۆژههاڵتــی ناوینــا و لــه ئێــران و لــه
کوردســتان پــاش چهند دهیــه! بهدرهنگهوه
ههســتیان پێکــرد ،شــادهیان پێدههێنــا!
ســوور دهبــوون و دههاتنــه دی و لێیــان
وهڕاســتگهڕان! لــه رۆژههاڵتــی ناوینــا
هیچکــهس لــه ئــهو تێپــهڕ نهبووه! هێشــتا

مــەودای هــەر هەنگاوێکــی بەرخۆدانــی
سیاســیدا ،هــزر و ڕێبــەری گــەل خــۆی
دەنوێنــێ و لــە جەوهــەری سیاســی
تێکۆشاندا بەالڕێدا نەڕۆین.
لــە دژوارتریــن قۆناغــی سیاســی و
مێژوویــی کوردســتان و ئێرانــدا ڕێبــەری
بزووتنەوەیەکــی بەرینــی سیاســی و
جەمــاوەری و مافویســتی بــەدژی
فیتنەگێڕتریــن و سەرســەختترین دوژمنی
گەلــی کــورد کــە ناوەنــدی بڕیــاری
سیاســی تارانــە دەکــرد و توانیبــووی
نیگەرانــی و دڵەڕاوکێــی زۆر بخاتــە نێــو
دڵــی کاربەدەســتانی ڕێژیــم و پایەکانــی
دەسەاڵتی بەتەواوی بەرەو الوازی بردبوون
و شــەقامی ئێرانی بەگشــتی خســتە سەر
ڕێچکەی وشــیاری سیاســی و نەتەوەیی
و بــە هەوڵ و خەباتــی بێوچانی ،ڕەهەندە
نەتەوەیــی و ڕزگارییەکانــی زیاتــر
بەهێــز کــردن و چەمکــی فرەنەتەوەیــی و
فرەڕەهەنــدی بەتــەواوی ســەلماند و ئــەو
هەســتەی لــە نێو گەالنی تری واڵتیشــدا

تێپــهڕ نهبــووه! بۆیــه کــه هاتهوه ئاســۆی
نیگای زۆربهی جیهان مهیلهوســوور بوو!
ئــهو لــه ڕهنگی عاســمانی شــین دهریای
بێسنووری کوردان .شین شین.
ڕۆڵهی یهڵدا زۆر دووربین بوو .تهنیا بیری
ئــهوڕۆی نهبــوو ،له خهرمانــی ڕابردووی
کــورد دادهمــهزرێ و مالۆســکهکان زۆر
بــه وردی باڵهکــهو و قونهکــهو و شــهن
و بێــڵ دهکا .دهغڵــی پوخــت و خاوێــن
ڕســقی حهاڵل له ســهر ســفرهی گهلی به
دهســتهوار به نردوویی هەڵدهچنێ! ئهمڕۆ
تێروتهســهل سبهینێشی له بیر دهبێ ،بیری
سبەیشــی لــه بیر بــووه! پاشــهکهوتی هزر
و بیــری بــۆ ههمیشــه لــه زهینــی گهلــی
خۆیا عهنبار دهبێ ،ناســڕێتهوه ،نابڕێتهوه،
چوونکه هزری ،سیاســهتی ستراتیژه زۆر
کــهم گۆڕانــی بــۆ ههیه! تا گهیشــتن به
ئامانجــی دیار ههر ڕاوهســتاو ،بهرقهراره.
بۆ دواڕۆژیش سوســیالیزمی دێموکراتی،
دادی کۆمهڵگایه ،ب ه هاوسانی له گشت
بوارهکانــی ژیانــی کــورد مســۆگهره!
ڕێبازێکــی داهێنــاوه له قۆناغــی گوزار،
پێگهیشــتن ،پاش ڕزگاری و بهنههادبوون
میللــهت تووشــی قهیران نابــێ ،ناکهوێته
ســهر بۆشــایی ،تووشــی دهربهنــد نابــێ!
ئهوهیــه ڕێبــهر و زانــا و دانــا و بلیمــهت
و ههڵکهوتــهی لهدایکبــووی شــهوی
یهڵــدا .هــهی ئافهریــم ڕۆڵــهی ســهربهرز
و کهڵهگهتــی یهڵــدا .پیــرۆزی یهڵــدا.
خۆشهویستی یهڵدا

سیاســی و چەکــداری ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتاندا ،ڕێکخــراوە سیاســی و
ڕاگەیاندنەکانــی دەرەوە بــە بەردەوامــی
پێیان لە کوردستان بوو.
گەلــی کــورد وەك وەفایــەك بــۆ
گەورەپیاوێکــی مێــژووی هاوچەرخــی
سیاســی خــۆی بەگرینگییــەوە دەڕوانێتە
ئــەو شــەوە و بەڕێــزەوە چــاو بــە وێســتگە
گرینــگ و جەوهەرییەکانــی قۆناغــە
جۆربەجۆرەکانــی بەرخۆدانــی نەتەوەیــی
ڕێبــەری گــەورە د.قاســملوودا دەگێــڕن
و دەمێكــە گەلــی کــورد لــەو بەشــەی
کوردســتان بڕیــاری خۆیــان داوە کــە بــە
کــردار درێــژەدەری ئــەو ڕێچکە سیاســی
و نەتەوەییــە دەبــن کــە لەســەر بنەمــای
جەوهەری هزری ڕێبەرانمان خەمڵێندراوە.
کــەس وەك د.قاســملووی نــە پێدەکــرێ و
نە دەگاتە ئەو ئاســتە لە زانســتی سیاسی
و کۆمەاڵیەتی و شۆڕشگێڕی .قاسملوو
مرۆڤێکی بەورە و نەتەوەیی بوو ،بە لێدان و
بەرکەوتنێکــی بچووکی دوژمن ئەژنۆی

نەدەچەمایەوە و بە قوڕگی پڕ لە گریانەوە
هەڵویســتی سیاســی نەدەگــۆڕی و وەك
ڕێبەرێكــی بلیمــەت و خەباتگێــڕ لە هیچ
ســەختی و ناخۆشــییەك نەدەپرینگایــەوە
و ،بــە بیــری تیــژی و ڕوانینــی وردی
سیاســی و باوەڕبــوون بــە حەقانییەتــی
مافــی ڕەوای گەلەکــەی ،پێشــڕەوی
کردنــی خەباتــی بــە ســەربەرزییەوە گرتە
ئەســتۆ و شــکۆی خەباتــی ڕۆژهەاڵتــی
کوردســتانی بــۆ گێتــی ســەلماند و
بەوپــەڕی لەخۆبردووییــەوە پێشــڕەوی ئەو
بزووتنەوە سیاسی و جەماوەرییە کرد و بە
هەنگاوەکانی پێتەختی بڕیاری ئێرانی لە
داڕمان نزیك کردبوویەوە.
د.قاســملوو بــۆ گەیشــتن بــە لوتکــەی
ســەرکەوتن ،شۆڕشــی شــاخ و سەنگەری
خۆڕاگــری و لوتکەی بــەرزی چیاکانی
کوردســتانی هەڵبژارد و بۆ بەدەستهێنانی
خوانێکــی گــەرم ئــاوی بەدەســتی
کۆنەپەرســتانی قــوم و تارانــدا نەکــرد و
هــەر قاســملووش بــوو لــە پێنــاوی بیــر و
هــرزی سیاســی و نەتەوەییــدا ،لــە الیــەن
کاربەدەســتانی حکوومەتــی ئاخونــدی
بڕیــاری تیرۆرکردنــی درا و بەداخــەوە
کاکۆڵــی شــەرەف و جەســتەی ماندووی
شــەاڵڵی خوێــن کــرا .دۆســت و دوژمن
ئــەو ڕاســتییە دەزانێــت کە لە ســەردەمی
د.قاســملوودا ،حیزبــی دێموکــرات وەك
هێزێكی بنەڕەتی و کاریگەری گۆڕەپانی
خەباتی سیاسی و کوردایەتی ،گەورەترین
مەترسی لەسەر پێگەی سیاسی و نیزامی
و ئەمنیەتــی ڕێژیمــی دژی گەلی تاران
دروســت کردبــوو ،هــەر بۆیــەش بەخێرایی
بیریان لە تیرۆرکردنی کردەوە.
وەختێــك دەگوتــرا کــە کوردســتان قەاڵی
خۆڕاگــری و میحــوەری دێموکراســی و
بەرخۆدانی نەتەوەییە ،ئەوە د.قاسملوو بوو
کە کوردســتانی کردە قەاڵی خۆڕاگری
و تێکۆشانی سیاسی و نەتەوەیی!
ســاو لــە ســەردار و هــزری ڕزگاری
نەتەوەیــی ،دوکتور قاســملووی هەردەم
لە ڕێبازدا زیندوو.
شــەوی یەڵدا لــە خەڵکی کوردســتان و
تێکۆشەرانی حیزب و وەفادارانی پیرۆز
بێت.
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ڕاهێنهری فێرگەیەک بۆ فێربوون
مریەم عەلیپوور
بەشی بیست و چوارەم
 5.9پێداچوونهوهیهکــی خێــرا و
گشــتی بــه ســهر بهنــدی پێنجەمــدا
دهروونناســی ئهرێنــی بنهمایهکــی
زانســتییه لــه پڕۆســهی ڕاهێنهریــدا و
پرســیاره گرینگهکانیــش بریتیــن لــه:
ـ چــۆن و بــه چ شــێوهیهک یارمهتــی
تــاک ،گروپ(تیــم) و ڕێکخــراو
بــدرێ بــۆ گهشــانهوه و گهشــهکردنیان؟
ـ چ شتێک نرخ و بایهخ به ژیان دهدات؟
واڵمی گشــتی ئهو پرسیارانه ئەوەیە کە:
بــۆ ئــهوهی بــ ه ئــاکام و ئامانجــی بــاش
بگهیــن و بایــەخ بدەیــن بــە شــێوازی ژیان
کردنمــان دەبێ کار بکهین لهســهر ئهوهی
بــ ه ئهرێنــی بیربکهینــهوه ،ههســتەکانمان
ئەرێنی بن ،ڕهوشــت و کرداری ئهرێنیمان
ههبێت و بتوانین له نێوان خۆخۆشەویستی
و خۆپەرەســتی(لوتبەرزی)دا هاوســهنگی
دروســت بکهین .ئەوە شتێکی سروشتییە
کــە مــرۆڤ خاوەنی هەســت بێــت؛ بەاڵم
چــۆن دەتوانیــن ســەروەری هەســتەکانمان
بین یان هەســتەکان لە ژێر کۆنتڕۆڵماندا
بــن؟ لەوانەیــە واڵمدانــەوە بــەو پرســیارە
زەحمــەت بێــت و بەپێــی بۆچــوون و
ڕوانگــەی مرۆڤــەکان بگۆڕدرێــت بــەاڵم
واڵمــی مــن بــۆ ئــەو پرســیارە ئەوەیە کە
دەبــێ شــارەزاییمان لەســەر چۆنیەتــی
هەســتەکانمان هەبێــت ،بزانیــن هەســت
چییــە و سروشــت یــان جەوهەری هەســت
چۆنــە؟ شــارەزا بیــن لەســەر تیۆرەکانــی
هەســت ،چ هەســتی سروشــتی و ئاسایی
و چ هەســتی ئاکار و ڕەوشتمان .زۆرجار
هەســتەکانن کە هەڵســوکەوت یان ئاکار
و کردەوەکانــی ئێمــە دەستنیشــان دەکەن.
زۆربــەی ئــەو هەاڵنــەی تووشــیان دەبیــن
بەهــۆی هەســتەکانمانەوەن .نابــێ ڕێگــە
بدەیــن هەســتەکانمان وەپێــش عەقــڵ و
لۆژیکمــان بکــەون ،دەنــا نــەک هــەر
بەرهــەم و ئاکامەکانمــان بــاش نابــن
بەڵکــوو هەڵسوکەوتەکانیشــمان دەبنــە
هەڵســوکەوتێکی درۆیــی و خەیاڵی .ئەو
کەســانەی عەقــڵ و لۆژیکیــان بەســەر
هەســتەکانیاندا زاڵــە زۆر ئاســان دەتوانــن
هاوســەنگی لــە نێوان خۆخۆشەویســتی و
خۆپەرەســتیدا دروســت بکــەن .ئــهو دوو
وێنــهی خــوارەوە کۆبهندێکــە لــه کــۆی
وێنــهکان و لە بەشــەکانی پێشــوودا شــی
کراونەتەوە.
وێنــەی ســەرەوە :ڕاهێنــان کــردن لەســەر
دەروونناســی ئەرێنــی بــۆ ئەرێنــی
بیرکردنــەوە ،و بەهێزکردنــی هەســتە
ئەرێنییــەکان ،وردبیــن و وشــیاربوون.
بیرکردنــەوەی ئەرێنــی کاریگەری دەبێت
لەســەر ئــەوەی هەســتەکانیش ئەرێنــی
بــن .هەبوونــی هەســتی ئەرێنــی هۆکارە
بــۆ ئــەوەی هەڵســوکەوت ئەرێنــی بــێ.
کاتێــک هەڵســوکەوت ئەرێنی بــوو ئەوە
ئاکام و دەســتکەوتەکانیش ئەرێنی دەبن.
یانــی ئــەو چوار خاڵــە بەردەوام بەشــێوەی
بازنەیــی بــە دەوری یەکتــردا دەخولێنەوە.
وێنــەی خــوارەوە :ئەگــەر بمانهەوێــت
داهاتوویەکی باشــتر لە ئێســتامان هەبێت
دەبێ کاری بۆ بکەین و بۆ ئەوەش پێویستمان
بــە هەبوونــی توانــا و لێهاتوویــی هەیــە.
هەبوونــی توانــا و لێهاتوویــی بــۆ:
ـ بۆ بەرگەگرتنی سەختی و دژوارییەکانی
سەر ڕێگای گەیشتن بە قۆناغی داهاتوو.
ـ بــۆ دۆزینــەوەی کەندوکۆســپ
ســەر
بەربەســتەکانی
یــان
چارەســەرکردنیان.
و
ڕێــگا
ـ بــۆ ئەزموونوەرگرتــن لــە هەڵــەکان
و دانانــی پالنــی بــاش و کاریگــەر.
ئــەو توانــا و لێهاتووییــەش ئەگەر هەمانە
دەتوانیــن لــە ڕێــگای ڕاهێنــەری توانــا
و لێهاتووییەکانمــان بەهێزتــر بکەیــن
و ئەگەریــش نیمانــە وەدەســتیان بێنیــن.
بهپێــی ئــهو دوو وێنهیــه واباشــه ،ئــهو
تێڕوانینهمــان ههبێــت کــه شــێوازی
بیرکردنهوه و ههست و ڕهوشتەکان بنهمای
ژیانــن و کاریگهرییــان ههیه یان هۆکارن

بۆ ئهوهی بناخهیهکی توند و قایم ههبێت
بــۆ ژیــان کــردن .گرنگترین ئامێــر له نێو
دهروونناســی ئهرێنیــدا ،پێناســهکردن و
گهشــهدانه بــه توانــا و لێهاتووییــهکان
و لــه ههمانکاتــدا بهکارهێنــان یــان
کهڵکوهرگرتــن لــهو توانایانهیــه.
بەندی شەشەم:
پالنداڕشــتنی کۆئهندامــی ههســته
دهمارهکانی تایبهت به مێشک و زمان
مێشــک و هێندێــک گومــان یــا فــهڕز
مێشــک یهکێــک لــه ههســتیارترین،
ئاڵۆزتریــن و گرنگتریــن کۆئهندامــی
دهماری لهشی مرۆڤه .بەپێی توێژینەوەی
زانایانــی ئــەو بــوارە ،مێشــک زیاتــر لــه
ســهد میلیــارد دهمارخانــهی تێدایه و ههر
یــهک لهو دهمارخانانــه پێوهندیان به زیاتر
لــه حــهوت هــهزار دهمارخانــهی دیکــهوه
ههیــه و ئەرکیــان گواســتنەوەی فەرمــان
و زانیارییەکانــە .مێشــک ناوەنــدی
کۆنتڕۆڵــی ئەندامەکانــی لەشــە و ئــەو
شوێنەیە کە بیرکردنەوەکان ،یادەوەرییەکان
و هەســتەکانمان تێیدا بە پڕۆسە دەکرێن.
بــۆ یەکــەم جــار Paul Donald
)1913 – 2007( MacLean
دوکتوری کۆئەندامی هەستەدەمارەکانی
ئەمەریکایــی باســی ئــەوەی کــرد کــە
مێشکی مرۆڤ لە بنەڕەتدا سێ مێشکە
لە نێو مێشکێکدا ،یانی مێشکی مرۆڤ
لە سێ بەشی سەرەکی پێکهاتووە وەک:
لۆژیکــی/
.1مێشــکی
بیرکــەرەوە(:)Thinking Brain
لێکدانــهوه و ڕونکردنــهوه لهســهر
بڕیــاری
دهکات،
ڕاســتییهکان
کۆتایــی و مافــی ههڵبــژاردن دهدات.
و
ههســت
.2مێشــکی
:)Emotional
ســۆز(Brain
ناوهنــدی ههســتهکانه وهک ههســتی
خۆشــی ،ههســتی ناهۆشــیاری ،ههســتی
ترس ،ههســتی ئێش و ئازار و ناخۆشــی.
.3مێشــکی خشــۆکە (Reptilian
 :)Brainئەرکی جێبهجێکردنی ڕهفتار
و کردهوهکانــه و لهژێر فهرمان یا ڕکێفی
بهڕێوهبهری مێشکی بیرکەرەوە و مێشکی
هەســت و ســۆزدایه .وێنەی خوارەوە ســێ
بەشــی پێکهاتەی مێشک نیشان دەدات.
تا ئێســتا هیچ توێژینەوەیەکی زانســتی
بــەوردی و ڕوونــی ڕاینەگەیانــدووە
کــه مێشــک چــۆن کار دهکات بــهاڵم
دهتوانــرێ بــه چــوار شــێوازی جیــاوازدا
دابــهش بکــرێ ،وهک :نیوهبهشــی الی
ڕاست و نیوهبهشی الی چهپ ،سیستمی
کۆنتــڕۆڵ و کۆئهندامــی دهمــارهکان.
( Sir John Whitmoreلــه
دایکبــووی  )1937یهکــهم بهڕێوهبــهر
و ســهرۆکی ڕاهێنهرهکانــی ئینگلســتان
دهڵێــت›‹ :مــن تهنیــا توانــا و لێهاتوویــی
کۆنتــڕۆڵ کردنــی ئــهو شــتانهم ههیــه
کــه خــۆم لێیــان شــارهزام ،بــهاڵم ئــهو
شــتانهی کــه مــن شــارهزاییم لهســهریان
نییــه ،مــن کۆنتــڕۆڵ دهکــهن››.
بەپێــی توێژینەوە زانســتییەکان ،مێشــک
و جهســتهی دوو کــهس هیــچ کات
وهک یــهک نیــن .مــرۆڤ چــۆن
دهتوانــێ مێشــک و جهســتهی خــۆی
بــەکار بێنێــت؟ هــهر کەســەو بــۆ خــۆی
لــه ڕێــگای زانیــاری و تێگهیشــتنی
دهتوانــێ واڵمــی ئــهو پرســیاره بداتــەوه.
ھێندێک لە تایبەتمەندییەکانی مێشــک
ناوەندەکانــی مێشــک بــەردەوام لــە
گەشــەکردندان؛ چ لــە ڕوانگــەی
پێشــکەوتنەوە و چ لــە ڕوانگــەی
پرۆســەی ژیانــەوە .مرۆڤــەکان دەتوانــن
گەشــە بــە خۆیــان بــدەن و زیاتــر و زیاتــر
دڵســۆز و خــاون بەزەیــی بــن ،گەشــبین
و دڵخــۆش بــن ،بــەدوای دۆزینــەوەی
ڕێــگای باش و چاکەکردندا بن .مرۆڤ
دەتوانــێ ھەوڵ بــدات بــۆ ئــەوەی زیاتر لە
سیســتمیھێمنایەتی و ئارامی مێشــکی
کەڵــک وەرگرێــت ،ئەگــەر نەتوانێت ئەو
کارە بــکات بــەردەوام لــە دڵەڕاوکــێ،
شــڵەژان و گوشــاری دەروونیــدا دەبێــت.
مێشــکی ههســت و ســۆز ،زاڵبوونــی
بەســەر بەشــەکانی دیکــهوه زۆره و لــە
زۆر بەشــی جیــاواز پێکھاتــووە وەکــوو:

●ترس و خۆشی
●خراپە و چاکە
●سیســتمی ھێمنایەتــی و زۆرلێکــردن

 6.1بیرکردنهوه و ههستهکان
ئــەوە شــێوازی بیرکردنــەوەی ھزری
و زەینــی ئێمەیــە کــە تێڕوانیــن و

یــان بارودۆخــی چۆنیەتــی بێدەرەتانبــوون
●گەشبینی و ڕەشبینی
●خۆبینــی ،کەســێک کــە ئۆگرەتــی
بــە دابینکردنــی ویســت و داخــوازی
خۆیەتــی ،بــە بــێ لەبەرچاوگرتنــی

لێکدانەوەمــان لەســەر جیهــان بــە گشــتی
و ژینگــەی دەورووبەرمــان دەستنیشــان
دەکات و ھۆکاری دروســت بوونی ھەســت
و کاردانەوەمانــە لــە پرۆســەی ژیانــدا.
ھەروەک شــاعیر و شانۆنامەنووســی

قازانــج و زیانــی خەڵکانــی دیکــە.
●خهڵکبینــی ،دڵنــەرم و بهبەزەیــی
(پێچەوانــەی
خەڵکویســت
یــان
خۆبینییــە ،لــە خاڵــی ســەرەوەدا)
●سیســتمی بزوێنەر ،بەدوای ئاسوودەییدا
دەگــەڕێ (دۆخ یــا چۆنیەتــی نەبوونــی
مەترســی و پهشــێوی) و هەروەهــا
دۆزینــەوەی هۆ(ئەنگێــزە) بــۆ کار

بەناوبانگــی ئینگلیــزی William
(1564
Shakespeare
–  )1616دەڵێــت›‹ :هیــچ شــتێک
خــۆی لــه خۆیــدا چــاک یا خــراپ نییه
بهڵکــوو ئــهوه شــێوازی بیرکردنــەوەی
مرۆڤەکانــە کــه شــتهکان بــهچــاک یا
بــهخــراپ لێکدهداتــەوە و هەروەهــا ژیــان
هــهر ئهوهیــه کــه ئێمــه مرۆڤــەکان بــه

و ڕەوتــی ژیانێکــی ئــارام و ئاســودە
●سیســتمی ھەڵسەنگاندن و دانی شانسی
بەپەلە چ بۆ خەاڵتکردن و چ بۆ سزادان.
بــە ئاوڕدانەوەیــەک بەســەر پرۆســەی
دەروونناســی ئەرێنــی و کەڵکوەرگرتــن
لــەو پرۆســەیە ،مــرۆڤ دەتوانێــت زیاتــر
پێوەندی لەگەڵ ناوەندی خۆشی خۆی لە
مێشکدا بگرێت و بەشێوەیەکی ئەرێنی و
گەشبینانە گەشە بە خۆی بدات .ئەوەش

بیرکردنهوهکانمــان دروســتی دهکهیــن››.
فیــل
و
ســوار
نموونــەی
هــەروەک لە ســەرەوەش ئامــاژەی پێکرا،
مێشک ئاڵۆزترین کۆئهندامه .بۆ ئهوهی
بە باشــی لە بیرکردنەوە و هەســتەکانمان
تێبگەیــن ،واباشــە له میتافۆرێک (یانی
دوو وشــە کە لە وێکچووندا وەک یەک
مانــا نــادەن)کهڵــک وهرگریــن وهکــوو:
«ســوار» هێمای ه بۆ بیرکردنهوه« .فیل»

تەنیا بە قسە و ھەست کردن نابێت! مرۆڤ
دەبێ ڕاھێنان بە خۆی بکات و لە ڕێگای
ڕاھێنانــەوە دەتوانــێ ببــێ بــە مرۆڤێکــی
دیکە و زیاتر خۆشــی لە ژیان وەربگرێت.

هێمایه بۆ ههســتهکانی ئێمه .ســوار دهبێ
کات زۆر بــەکار ببات بۆ ئهوهی فیلەکە
بناســێت و فیلهکــهش لهگــهڵ ســوارهکه
ڕابێــت .ســوار دهبێ بزانێت چــۆن لهگهڵ
فیلهکــه هەڵســوکەوت بــکات و دهســتی

بەســەردا بێنێــت .ســوار دهبێ ئــهوه بزانێت
کــه کهڵکوهرگرتــن لــه زۆر(توندوتیژی)
هیــچ یارمهتییــهک نادات لەبــەر ئەوەی
فیلهکــه زۆر لــه ســوارهکه بههێزتــره.
ســوار دهبــێ فیلهکــه دهســتهمۆ بــکات،
ئهگــهر وا نــهکات کارهکــهی زۆر
قــورس و بــێ ســهمهر دهبێــت .کەواتــە
بیرکردنهوهکان کاریگهرییان ههیه لهســهر
ههســتهکان و ههروههــاش ههســتهکانیش
کاریگهرییان دهبێ لهسهر بیرکردنهوهکان.
دەبــێ بزانیــن ئــەوە ڕاســتیەتی نییــه که
بهڕێوهبهری بیرکردنهوهکانی ئێمه دهکات
بەڵکــوو ئــەوە شــێوازی بیرکردنــەوە و
لێکدانــهوەی ئێمەیــە لهســهر شــتەکان یان
بابەتەکان .بهر له ڕوودانی ڕووداوێک با
خهم و پهژاره داتنهگرێ ،پرسیار ئهوه نییه
کــه تــۆ چۆنــی؟ بهڵکــوو پرســیار ئهوهیه
کــه چــۆن دهتوانی تاقهت بێنــی لهکاتی
ڕوودانــی ڕووداوێکــی ناخۆشــدا؟ ئهگهر
ئێمه زیاتر به شێوهی ئهرێنی یان بهوردی
و تــهواو ڕاســت قســه بکهیــن ،ڕاســتبین
بیــن و بهڕاســتی و ئهرێنــی لهگــهڵ
خۆمان قســە بکەین و ڕووڕاست بین ئهوه
کاریگهری لهســهر ههســتهکانمان دهبێت.
ئــهو کات ئێمه زیاتر دڵخۆش و گهشــبین
دهبین و باشــتریش دهتوانین بهســهر ههسته
نهرێنییهکانمانــدا زاڵ بیــن .مهبهســت له
قسهکردن لهگهڵ خۆت ئهوهیه که کاتی
تایبــهت بــۆ خــۆت دابنێیــت و بــهتهنیا و
لهگهڵ خۆت وتووێژێکی ئارام و هێمانانه
بکــهی .بۆوێنــه «بهخۆداچوونــهوه» بــۆ
ئــهوهی بزانــی ئــهو کارهی کردوتــه یــا
دهیکــهی باشــه یــان خــراپ؟ بــۆ دهژیــت
و بۆچــی دهبــێ بــژی؟ ئایــا ئهو شــتهی
خــۆت پێــوه ســهرقاڵ کــردووه نرخــی
کاتهکــهی ههیــه؟ هۆکارهکانــی ئــهو
کێشــانهی بــۆت هاتۆنهته پێــش چ بوونه
و چــۆن چارهســهریان بکــهی باشــه؟
پالنــت بۆ داهاتوو چییــه؟ و  ......هتد.
لهو کاتهدا گهشبینی و ئهرێنی بیرکردنهوه
کاریگــهری زۆری دهبێــت لهســهر ئهوهی
بتوانی بهســهر کێشه و گرفتهکانتدا زاڵ
بی ،زیاتر ههسته نهرێنییهکانت کۆنتڕۆڵ
بکــهی .ئارامی زیاتــر و چێژی زیاتر له
ژیــان و ئــهو شــتانهی ههتــه وهربگــری.
دوو خاڵــی ســهرهکی لــه بەڕێوەبــەری
ھەســت و ســۆزەکانی ئێمهدا ههیه وهکوو:
«نهرێنــی (نێگاتیــڤ)
.1
بههێزتــره لــه ئهرێنی (پۆزهتیــڤ)» :لهو
خاڵەدا دیتن و کاردانهوهمان لهســهر شتی
نهرێنــی زۆرتره تاکوو شــته ئهرێنییهکان.
«بیــر و کــردهوهی خــراپ بههێزتــره لــه
بیــر و کــردهوهی چاک ».ئــهوه پێیدهڵێن
مهیلــی نهرێنی زۆرتــر بوون .ئهو خاڵە له
زۆر مهڵبهنــد و ئاقــاردا ههیــه .بــۆ وێنــه
دهڵێــن ڕوونکردنــەوە و بــاس کردن لەســەر
ســێ بابەتــی ئەرێنــی و خــۆش ئاســانترە
لەگەڵ ڕوونکردنهوە و باس کردن لەســەر
یــەک بابەتــی نهرێنــی یــان ناخــۆش.
.2سیســتمی ئارامبــوون یــان خاوبوونــەوە
و سیســتمی واڵمدانــەوەی لەنــەکاو.
سیســتمی واڵمدانــەوەی لەنــەکاو،
یارمهتیــدهره بۆ کاردانهوه یان دژکردهوهی
خێرایی ئێمه لهبهرامبەر ترس و ههڕهشهدا.
لــەو کاتــەدا هۆرمۆنــی Adrenalin
(کە لە خوێندایە) لە لهشدا باڵو دهبێتهوه،
بــهدوای ئــهوهدا دهگهڕێین کــه بزانین چ
ڕووی داوه ،گوشــاری زۆر دهکهوێتــه
ســهر جەستە و ماســوولکهکان ڕهق دهبن.
پهســتان یــان پاڵەپهســتۆی خوێــن زیــاد
دهبێــت و لێدانی دڵ و ههناسهههڵکێشــان،
توندتــر دهبێــت و کۆنتــڕۆڵ بهســهرخۆدا
کــهم دهبێتــهوه .ناوهنــد یــان ســهرچاوهی
تــرس و تووڕهبــوون له بهشــێکی مێشــکدا
کــه بــه  Amygdalaناودهبردرێــت
لــه مێشــکدا چــاالک و هانــدهر دهبێــت
بــۆ ئامادهبــوون و هێــرش و پهالمــاردان.
بــۆ ئــهوهی لــهو کاتانــهدا گوشــار یــان
پاڵەپهســتۆی سیســتمی واڵمدانــەوەی
ناکاو له خۆمان دوور کهینهوه پێویستمان
بــه سیســتمی ئارامبــوون یــان خاوبوونــهوه
ههیــه .ئــهو سیســتمه وادهکات تا ئێمه له
دۆخــی تهنگانــهدا بێینــهدهر .هۆرمۆنــی
ئارامبوونــهوه  Acetylkolinلــه
لهشــدا بــاو دهبێتــهوه .دڵ بــه ئارامــی

لێــدهدات ،پهســتانی خوێــن ئاســایی
دهبێتــهوه و ماســوولکهکان نــهرم دهبنــهوه.
ئهوانــهش دهبنــه هــۆکار بــۆ ئــهوهی
مــرۆڤ پشــووی لهســهرخۆ بێــت و ســهبر
و تاقهتی(حهوســهلهی) بێتــهوه ســهرخۆ.
ئامــۆژگاری
و
ڕێنوێنــی
بیربکهوه،مێشک چۆن کار دهکات ،بیر
لهو فیل و سواره بکهوه که له پێشدا باسم
کرد و ههوڵ بده به هیچ شێوهیهکلهگهڵ
فیلەکــە(ههســتهکان) «شــهڕ» نەکهی
و تێبینــی ئــەو خااڵنــەی خــوارەوە بکــە:
ـ ئامانجێــک بــۆ خــۆت دانــێ.
ـ هێندێــک جــار بهشــێوهیهکی قــووڵ
و بهربــاو تێڕوانینــت بــۆ ژیــان ههبێــت.
ـ لــه شــوێنێکی بــهرزڕا بڕوانــه خــۆت.
ـ بــاش بزانــه چۆن بیر لــهخۆت دهکهیهوه
و چ به خۆت دهڵێیت .شێوهی بیرکردنهوه
لــه خــۆت و ئهوهی بهخۆتــی دهڵێیت ،له
داهاتــوودا کاریگــهری ئهرێنی و نهرێنی
یــا چاک و خراپی لهســهر خــۆت دهبێت.
ـ تهنیایــی خــۆش نییــه و ئێمــه
پێویســتمان بــه خهڵکانــی دیکــه ههیــه
بــهاڵم لهگــهڵ ئــهو کهســانه دۆســت بــه،
کــه وزهی ئهرێنیــت پــێ دەبەخشــن.
ـ هــهوڵ بــده فیــل و ســوارهکه پێکــهوه
هاوکارییــان ههبێــت .کاتێک شــارهزایی
و کارامەییــت لهگــهڵ داخــوازی و
ڕووبهڕووبونهوهکانــت هاوســهنگ بــوون،
ئهوجــار وهک ئاوی ڕهوان به ڕێکوپێکی
بهرهوپێــش دهڕۆیــت .هەروەهــا فیــل و
ســوارهکەش وهک دوو هاوڕێــی بــاش لــه
تیمێکــدا یــاری دهکــهن .فیلهکــهت لــه
بارودۆخــه ناخۆشــهکاندا بهشــێوهیهکی
ڕاســتهوخۆ کاری باش دهکات و ههروهها
سوارهکهش به ئاسانی دهرفهتهکان دهبینێت.
ـ تێڕوانین و ســۆنگهی کهســایهتی خۆت
بــدۆزهوه ،بزانــه له کــوێ دهتوانی له توانا
و لێهاتوویــی خــۆت کهڵــک وهربگــری.
 6.2پرۆگرامســازی (بهرنامهڕێــژی)
زمانهوانی کۆئهندامی دهمارهههستهکان
(Neuro-Linguistisc
Programming)NLP
زانینــی شــێوازی کارکــرد و کاردانهوهی
ههســته دهمارهکانــی تایبهت بهمێشــک
و زمــان گرنگییەکــی بێوێنەیــان ههیــه
و یارمهتیــدهرن بــۆ ئــهوهی باشــتر لــه
ههڵســوکهوت و کردەوەکانــی ڕۆژانــهی
خۆمــان شــارهزا و ئــاگادار بیــن .هــهر
بۆیــه پێــش هــهر شــتێک واباشــه
NLPههبێــت.
زانیاریمــان لهســهر
 NLPچییه؟
 NLPکورتکــراوهی وشــهی ئینگلیزی
Neuro-Linguistisc
 Programmingکــه هاوتــای
کوردییهکــهی دهبێتــه پرۆگرامســازی
(بهرنامهڕێــژی) زمانهوانــی کۆئهندامی
دهمــاره ههســتهکان که به فارســییهکهی
دهبێتــه( برنامهریــزی عصبــی کالمــی).
 NLPڕووتینــی گهشــهدان بــه
کهســایهتی مــرۆڤ وڕهوتــی قۆناغــی
ســهرهتاییە بــۆ گهیشــتن بــه ئامانــج لــە
شــێوازی قســه و یاری(کایــه) کردندایە.
 NLPلــه ســاڵی 1970لــه الیــهن
)1950 - ( Richard Bandler
نووســهر و مامۆســتای خۆپێگەیانــدن
یــان یارمەتــی خــۆدان (Self-
 )helpو هەروەهــا زماننــاسJohn
 )1940 - ( Grinderداهێنــراوە.
ئــهوان پێیــان وابوو هەڵســوکەوتی مرۆڤ
وهکــوو :توندوتیــژی ،تووڕهیــی و ئارامی
پێوهندییــان پێکــهوه ههیــه و دهتوانیــن لــه
ڕێــگای ئهزموونــهوه ،پرۆگرامســازی
یــان بهرنامهڕێژیــان بــۆ بکەیــن .ئــەوەش
یارمەتیــدەر دەبــێ بــۆ دەستنیشــانکردنی
ئامانجێکــی دیاریکراو ،لهو ڕێگایهشــەوه
دەتوانین ئاڵوگۆڕ به ڕهوتی ژیانی خۆماندا
بێنیــن بــۆ ئهرێنیتر و باشــترکردنی ژیان.
لەڕاســتیدا واڵمدانــهوه بــهو پرســیاره
کــه  NLPچییــه ئاســان نییــە بــهاڵم
کــهم تــا زۆر بــه شــارهزابوون لهســهر
بنهماکانــی  NLPدهتوانیــن تــا
ڕادهیــهک به واڵمی پرســیارهکهبگهین.
بنهماکانی  NLPکامانەن؟ .........

ژمارە ٢٠ ، ٧٨٩ی دێسامربی ٢٠٢٠

یەلدای هەتوان
«چریکی پیر »

چراکانی بەر هەیوانی عەرشی خودا ڕۆشن دەبن،
مانگ و خۆر بە جووت دەستی خەیااڵن دەگرن.
لە کاکێشانەکانی تری نەبیندراوی دروستبووی دەستی خودا،
بوونەوەرەکان بە کەشتییەکی ئاسمانی بە ئااڵیەکی سپییەوە،
هەمووان ڕوویان کردۆتە زەوی لە شەوێکی سارد،
خودا پێغەمبەرێک بە پێغەمبەرەکانی تری زیاد دەکا،
پێغەمبەرێک بڵێسەی ڕەهایی و ئازادی لەنێوان دەمار و دڵدا لە
گەڕاندایە
پێغمبەرێک بۆ هەموو سەردەمەکان،
پێغمبەرێک کە تۆوی عەداڵەتی لە دەستی خوداوە وەرگرتووە،
پێغمبەرێک کە باڵەکانی لە ئاشتی و دلۆڤانی،
دەستەکانی لە بەزەیی و ڕەحم،
قاچەکانی لەو هەنگاوانە دروست بووە کە فریشتەکانی خودا ڕێگای
سەرکەوتن بۆ عەرشی بەرینی خودای پێ دەپێون،
یەڵدا،
حیکایەتێکی درێژە،
یەلدا داستانی ئەو هەنگاوانە دەگێڕێتەوە کە قاچەکانی پەڕین،
چیرۆکی ئەو ماچە شەهیدانە دەگێڕێتەوە کە لێوەکانیان بە ئەسید
ڕازاندەوە،
یەلدا دژەژەهرێک دروست دەکا کە تاعوونە چەندهەزار ساڵەکانی
ئەو نیشتمانە دەست و قاچ بریندارەی پێ ڕیشەبڕ دەبێت،
یەلدا لێقەومانێکە بۆ دوژمنانی ئاشتی،
یەلدا نەهامەتییە بۆ نەمامبڕەکانی ئازادی
شەقامی شارە وێرانەکانی نیشتمان لەو شەوەدا
پڕ دەبن لە پەپوولە و مۆم،
پڕ دەبن لە وێنەی ئەو پیاو و ژنانەی سەریان لە تێخی
ناعەداڵەتییەوە تێپەڕ بووە،
ئومێدێک بۆ هاوارە بێهاناکان،
هیوایەک بۆ حەنجەرە بڕاوەکان،
داهاتوویەکی گەش بۆ ئەو قەڵەمانەی خۆیان لە بن کەڵپە بەرد
و ڕەوەزی ساردی کوێستاندا حەشار داوە،
لێدانی دڵێک بۆ ئەو عەشقانەی بە زەبر و زۆری نێونیان
هەڵوەشاوە،
قەتماغەیەک بۆ ئەو برینانەی لەوەتەی مرۆڤ هەیە ساڕێژ
نەکراون،
یەڵدا
شەوێک وەک هەموو شەوەکانی تری نیشتمان
بەو جیاوازییەی
ڕووناکییەک لە لێواری پەنجەرەی مااڵناوە سەر دەکاتە ژوور،
دەبێتە نان،
دەبێتە ئاو،
دەبێتە پێخەف،
دەبێتە دااڵنێک بۆ ڕۆیشتن لە بەدبەختییەوە بۆ بەختەوەری،
شەوێک وەک هەموو شەوەکانی تری نیشتمان،
بەاڵم ئەمشەو لەجێی تاریکی ،ڕووناکی خۆی کردۆتە وشە و کەالمی یەک بە یەکی خەڵکی
شارەکان
لە گوندەکان بەفر و ڕنوو ئەمشەو تەزوویان نییە
فیشەکی ناو دەمانچەکان دەخەون،
پەلەپیتکەی تفەنگەکان لەجێی خۆیان ویشک هەاڵتوون،
قۆنداغی چەکەکان لەناو عەرزدا چەقیون،
لە ئاسمانەوە نە دایک بەرەوڕووی عەرز و نیشتمان دێت،
پێغمبەرێک لە دایک دەبێت،
کوڕی ئازادی و نەوەی سەربەستییە،
لە نەتەوەی ئەو گەلەیە ،مێژوو چاوی پێی هەڵنایە،
لە سەردەمی ئەو مرۆڤانەدا لەدایک دەبێت کە خوداکانیان و پێغمبەرەکانیان نەدای جەهل و
نەفامییان سەر داوە،
لە عەسری کۆیلەیەتیی مۆدێڕن ،منداڵێک لەدایک دەبێت ،مێژووی بە درۆ ئاودراوی زاڵمان
ڕەت دەکاتەوە،
منداڵێک کە داهاتوو بە یەڵدا و بە پووشپەڕ دەیهێنێتەوە بیری خۆی
کۆرپەیەک لە ماڵێکدا لەدایک دەبێت
گەلێک لە واڵتێک دەناسرێت
کۆرپەیەک لە ماڵێکدا پێ دەگرێ
گەلێک لە واڵتێکدا هەناسەکانی چیتر بە شاراوەیی هەڵنامژێت
پیاوێک کە ڕووی تاران و وەچەکانی تارانی بەو جیهانە ناساند کە لە وەهمی ڕووخساردا مابوونەوە
دوکتورێک بۆ نەخۆشیی نەزانی
فەیلەسووفێک بۆ جیهانناسی
ئابووریناسێک بۆ سەردەمی قاتوقڕی
ئەو هەموو شتێکی ال جوان بوو،
ئیشکارۆی نیشتمانی خۆش دەویست،
دارستانی ماچ دەکرد
باوەشی بە شاخدا دەکرد،
کانییەکانی تەواف دەکرد
بۆنی بە الشەی درەختی مردوودا دەکرد،
ژیانی تێدا دەدۆزییەوە،

ڕقی لە تەورەکان بوو،
داسەکانی خۆش نەدەویست
کێردی بە نەفرەت دەکرد،
یەلدا
ئەو پیاوەی لە خۆی شاردبۆوە کە سااڵنێک دواتر شاعیران هەڵبەستیان بۆ خەندەکانی
هەڵدەبەست،
ئەو پیاوەی ببوو بە پیاوی یەکەمی هەموو ڕۆمانەکان،
ئەو پیاوەی شاخەکانی نیشتمانی لە ئەهریمەن و جەهل پاک کردبۆوە،
شارەکانی پڕ کردبوو لە بۆنی خۆشەویستی،
یەلدا
ئەو پیاوەی هێنایە جیهان کە دواتر دایکانی هەموو نیشتمان ئەویان پێ ڕۆڵەی خۆیان بوو،
ڕووی لە هەر واڵتێک دەکرد
لەگەڵ خۆیدا بۆنی خۆشی کوێستان و بنارەکانی نیشتمانی لەگەڵ خۆی دەبرد،
ڕووی لە هەر هەرێمێک دەکرد
لەجێی پاسەوان باڵندە و پەپوولە بە دوویدا دەهاتن
پیاوێک بوو
ئازارەکانی دەسپارد بە زستان،
خۆشییەکانی دەدا بە بەهار
پاییز الی ئەو هەڵوەرینی خەمی نیشتمان بوو
هاوین الی ئەو گەرمکردنی شۆڕش و وەرگرتنەوەی خاک بوو،
پێغمبەرێک کە ماڵ بە ماڵ،
دێ بە دێ،
شار بە شار،
واڵت بە واڵت ،
کیشوەر بە کیشوەر
تۆوی ئاشتی و یەکسانیی بەدووی خۆیدا دەڕواند
قاسملوو
هەر پیاوێکی ئاسایی نەبوو ،ڕێبەرێک بوو
کە سەروەت و دارایی لە پێکەنینی منداڵە هەژارێکدا دەبینییەوە،
ئەو لەدایک دەبێت و
ئەهریمەنەکانی تاران خەویان لەچاو دەزڕێت،
ئەو لەدایک دەبێت،
خودا لەسەر ناوچاوانی دەنووسێت:
تۆ هێمای عەداڵەت و یەکسانیت،
تۆ خودی ئاشتی و دلۆڤانیت.
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