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دەزگای  پەیامی 
فەرماندەیی، 
بەبۆنەی٢٦ی 

سەرماوەز

ژنان بەرەو ریــزەکانی 
پێشمەرگایەتی

کورد و پێشمەرگە و 
خەباتە ڕەواکەی

هێرشــی  مێژوویــی  وێنەیەکــی  لــه  
ســوپای خومه ینی بۆ ســه ر كوردستان 
بــەدوای  نــەوەی  ســێ  بانــه ،  لــه  
باپیــر  یەکیــان  یەکداجێیــان گرتــووه . 
، ئەویتــر منداڵێکــە لەســەر گڵكــۆی 
باوكی. نەفەری سێهەم، لە ژێر خاکە، 
لە دڵی نیشتمان جێی گرتووە. باوکی 
شــەهید لەگەڵ کوڕی شــەهید لەسەر 
گڵکۆی پیرۆزی شەهیدە ئازیزەکەیان 
رۆنیشتوون و هەرکام روانینێکیان هەیە 
بــۆ  ژیانیــان، یەکیان تێــی پەڕاندوە و 

ئەوی دی بەم رووداوە دێتە ژیانەوە.
کاتــی خــۆی دەســەاڵتدارنی ملهــوڕ 
کــە نەیاندەویســت دەنگــی هەقبێــژی 
حەلالجیــان  مەنســووری  ببیســتن، 
لــەدار دا ، بەتاوانــی ئــەوەی دەیگــوت 
»اناالحق«. ئەوان وایان دەزانی سێدارە 
و لــەداردان رێگــە چارەیە بۆ نەبیســتن 
و ســڕینەوە، چوونکــە تــرس لــە مــردن 
و لەنێوچــوون هەمــوو مانای ژیانیانی 
داگیــر کردبــوو و تەنیــا و تەنیــا چێــژ 
لــە  خۆیــان  ئاســایی  وەرگرتنێکــی 
خوێنڕشتنیان بەالوە گرنگ بوو و بۆیە 
پێیان وابوو کە سێدارە دەبێتە ئەو ترسە 
گەورەیەی کە خەڵکی پێ چاوترســێن 
دەکەن و »هەق«ی پێ دەکوژێننەوە.
فەرماندەرانــی لەداردانــی مەنســووری 
سەرشــۆڕی  بــە  و  مــردن  حەلــالج 
لەنێــو چــوون و ناویــان بــۆ هەتاهەتایە 
و  مێــژوو  لــە  دێوەزمــە  وەکــوو 
نــاوی  دەوترێتــەوە.  حیکایەتەکانــدا 
مەنســووری حەلالجیشــە بەســەر داری 
سەربەســتیەوەیە و بانگــی ئەنەلهەقــی 
چرکە بە چرکە بە گوێی ئازا و ئازادە 
و هەقبێژەکاندا دەگوترێتەوە و زایەڵەی 
دەنگــی مافخوازیــی شۆڕشــگێڕان تا 
هەتایە  بە گوێی نەوە بە دوای نەوەدا 

دەداتەوە.
لەســەر هەمــان  ســەدان ســاڵ دواتــر، 
کورســیی سەرەڕۆیی و ســتەمکاری، 
و  دانیشــتوون  جەمــاران  تاریکبیرانــی 
فەرمانــی لــەداردان دەر دەکــەن. ئەوان 
پێیان وایە کە کورەکەی شەهید عەلی 
گــەر لــەدار بــدەن ، ئیــدی کارەکەیان 

تەواوە و دەنگی هەقبێژی دەبڕنەوە. 
ئــەوان وایاندەزانــی کــە بــە کوژرانــی 
شــەهید عەلی و شــەهیدەکانی دیکە، 
کوردســتانیان  و  کــورد  نەتــەوەی 
و  دەکــەن  ملکــەچ  و  بێدەنــگ 
ســەریان شــۆڕ دەبێتــەوە بــۆ فەرمانــی 
ملهوڕەکانــی تــاران، بــەاڵم کوڕانــی 
شــەهیدان و رۆڵەکانی گەل پێگەیشتن 

دیمانەی کوردستان

»هەق« لە دار نادرێ

ڕێژیمی مرۆڤکوژی کۆماری ئیسالمی »حەیدەر قوربانی« ڕۆڵەیەکی دیکەی نیشتمانەکەمانی ئێعدام کرد.
حەیدەر قوربانی كوڕی شه هید عه لی، ئازادیخوازێکی نیشتمانپەروەر و بە ورە بوو کە  وەک زۆری دیکە 

لە الوانی ڕۆژهەاڵت سەری بەرزی بۆ ڕێژیم نەوی نەکرد و بەم چەشنە جێگەی خۆی لەنێو دڵی نیشتمان و 
نیشتمانپەروەرانی 

کوردستان هه تاهه تایی کرد. کوردستان سەربەرزە بە بوونی ئەو الوانە و دڵی پڕ لە هیوایە بۆ ئازادی.
سەرەخۆشی لە بنەماڵە و کەسوکاری »حەیدەر«، خەڵکی بەوەفا و خەباتکاری کامێران 

 و هەموو ئۆگرانی ئازادی لە کوردستان دەکەین. سەرشۆڕی و نەمان بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی

لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

29ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی
2٠ی دێسامبری 2٠2١٧ زایینی

كەریم پەرویزی

درێژە لە الپەڕەی ٣

پێــــــشمەرگە 
گیانبازی سەرفرازیی نیشتمانە

٢٥ی  پێنجشــەممە  ڕۆژی 
ســەرماوەزی ٢٧٢١ی کــوردی لــە 
حیزبــی  بنکەکانــی  لــە  یەکێــک 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
٢٦ی  بــە  تایبــەت  ڕێوڕەســمی 
پێشــمەرگەی  رۆژی  ســەرماوەز، 

کوردستان بەڕێوە چوو.
لــەو ڕێـــــــــــــوڕەسمەدا بەشــێک لــە 
کادر،  ڕێبەرایەتــی،  ئەندامانــی 
پێشــمەرگە و بنەماڵەکانــی حیزبی 

دێموکرات بەشدار بوون.
ڕێوڕەســمەکە بە سروودی نەتەوەیی 
راگەیاندنــی  و  ڕەقیــب«  »ئــەی 
چەند ساتێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن 
لە گیانی پاکی شەهیدانی ڕێگای 
کوردســتان  و  کــورد  ڕزگاریــی 
لــە الیــەن بەڕێــوەری بەرنامەکــەوە 

دەستی پێ کرد.
فەرماندەیــی  دەزگای  پەیامــی 
هێزی پێـــــــــــــشمەرگەی کوردستان 
پێشــمەرگە،  رۆژی  بــە  تایبــەت 
لەالیەن »کاوە بەهرامی« بەرپرسی 
هێــزی  فەرماندەیــی  دەزگای 
پێشمەرگەی کوردستانەوە پێشکەش 

کرا.

ئامــاژە  وێــڕای  پەیامــەدا  لــەو 
و  پێشــمەرگە  رۆڵــی  و  دەور  بــە 
پێناسەی پێشمەرگەبوون، جیاوازیی 
چەکــداری  لەگــەڵ  پێشــمەرگە 
دیکــەدا باس کرابــوو. لەو پەیامەدا 

هاتبوو کە:
و  ئــازا  مرۆڤێکــی  پێشــمەرگە   «
وشــیاری کۆمەڵــگای  و  سیاســی 
کوردستانە کە بۆ وەدیهێنانی ماف 
و ئازادییەکانــی گەلی کورد دژی 
و  کۆنەپەرســتی  و  دیکتاتــۆری 
نادادپەروەری ڕاوەســتاوە. جیاوازیی 
لەگــەڵ  پێشــمەرگە  چەکــی 
دیکتاتــۆر،  بــە  ســەر  چەکدارانــی 
لەوەدایە کە پێشــمەرگە جەنگاوەری 
شــەڕێکی عاداڵنەیــە و ئامانجــی 
ڕزگاریــی گەلێکــە، بــەاڵم چەکی 
پاوانخــوازی،  بــۆ  دیکتاتــۆرەکان 
ئازادیــی  و  مــاف  پێشــێلکردنی 
چەکدارانــی  بەتایبــەت  گەالنــە، 
کۆمــاری ئیســالمی کــە چەکــی 
ئێعدامــی  کوشــتن،  و  تیــرۆر 
بەکۆمــەڵ و ماڵوێرانیــی گەالنــی 

ئێرانیان بە دەستەوە گرتووە.«
لــە درێــژەی پەیامەکــەی دەزگای 

قۆناغــە  لــە  بــاس  فەرماندەییــدا 
جۆربەجۆرەکانی خەباتی پێشمەرگە 
و چۆنیەتیــی هاتنەئارای رۆژێک 
وەکــوو ڕۆژی پێشــمەرگە کرابــوو. 
لــە بەشــێک لــە پەیامەکــەدا بــاس 
لــە ڕاســانی رۆژهــەاڵت و ئەرکــی 
نوێیــەی  قۆناغــە  لــەو  پێشــمەرگە 

خەباتد کرابوو و هاتبوو کە :
» بارودۆخی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان  ئــەوەی بە ئێمە نیشــان 
پێویســتە جارێکــی دیکــە  دا کــە 
کوردســتان   پێشــمەرگەی  هێــزی 
بــە گوڕوتینێکــی جیــاواز، بــە لــە 
بەرچاوگرتنــی وەزعــی کوردســتان 
بچێتــە قۆناغێکــی نوێ لە خەباتی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە.    
 لــەو راســتایەدا ڕێبەریــی حیزبــی 
ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
لــە  و  هەتــاوی  ١٣٩٤ی  لەســاڵی 
ناوەندیــدا  کۆمیتــەی  پێلۆنۆمــی 
بەهێزکردنــی  بەمەبەســتی 
خەبــات  و حــوزووری چاالکانــەی 
پێشــمەرگە  لــە ناوخــۆی واڵت ئەم 
پرســە گرینگەی خســتە بەر باس و 
دواتــر لــە نەورۆزی ســاڵی ١٣٩٥دا 

حیزبــە  ئــەم  گشــتیی  ســکرتێری 
مزگێنیــی خەباتێکــی بێپســانەوەی 
ڕاگەیاند کە ئاکامەکەی ڕاســانی 

ڕۆژهەاڵت بوو.«
تایبــەت  رێوڕەســمی  درێــژەی  لــە 
بــە رۆژی پێشــمەرگەدا،  لەالیــەن 
حیزبــی  هونەریــی  کــۆڕی 
دێموکراتــەوە ســروودێک پێشــكەش 

کرا.
ئــەو  دیکــەی  بـــــــــــــڕگەیەکی   
ڕێوڕەســمە تایبەت بــوو بە رێزگرتن 
 ٢٠ مــاوەی  پێشــمەرگانەی  لــەو 
و  خەباتــدان  ڕیزەکانــی  لــە  ســاڵە 
نەریتــی  وەکــوو  بڕگەیــەدا   لــەو 
دێموکــرات،  حیزبــی  ســااڵنەی 
لەوحی ڕێزلێنان لەالیەن »مســتەفا 
گشــتیی  لێپرســراوی  هیجــری« 
حیزبــی دێموکــرات پێشکەشــی ئەو 

پێشمەرگانە  کرا.
ئەو پێشــمەرگانەی لە ســەرماوەزی 
ســەر  بــە  ســاڵ  بیســت  ئەمســاڵدا 
پێشــمەرگایەتییان لــە ریــزی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستاندا تێدەپەڕی 
و رێــز لــە خەباتیــان گیــرا، بریتــی 
بــوون لە: » کەریم پەرویزی، تاهیر 

مەحمــوودی، ئیســماعیل ڕەحمانی، 
فەریدە حوســێنزادە، فەرزاد ڕەزایی، 
حوســێن ئاقایــی، کەیــوان فاتحــی، 
ڕەزا پیــرووزی، ڕێبــوار عەبــدی و 

ڕەحمان غەفووری«.
دیکــەی  بڕگەیەکــی  لــە 
ڕێـــــــــــوڕەسمەکەدا بەبۆنەی ڕۆژی 
لەوحــی  کوردســتان  پێشــمەرگەی 
»دیاکــۆ  بــە  پێشــكەش  ڕێزلێنــان 
مەســعوودی و شــاهۆ غەفــووری« 
لە کادرە پەروەردەییەکانی دەزگای 
پێشــمەرگەی  هێــزی  فەرماندەیــی 
لەالیــەن  کــە  کــرا  کوردســتان 
قــادری«،  »محەممەدنەزیــف 
لێپرســراوی  دووهەمــی  جێگــری 
ئــەو  پێشکەشــی  گشــتییەوە، 

مامۆستایانە کرا.
ڕێوڕەســمەکەدا  درێــژەی  لــە 
»ئیحســان  لەالیــەن  پەخشــانێک 
پێشــمەرگەی  ڕەســتگار« 

کوردستانەوە پێشکەش کرا.
گۆرانییــەک  بڕگەیــە  ئــەو  دوای 
»نیــزام  هونەرمەنــدان  لەالیــەن 
ســەجادی و جەعفــەر دۆســتاڵی« 

پێشکەشی بەشداران کرا.

پەیامی »مستەفا هیجری« سەبارەت بە لەسێدارەدانی شەهید »حەیدەر قوربانی«



  ژمارە 8١3 ، 3٠ی سەرماوەزی ٢١٤٠٠

پەیامـــی پیرۆزبایـــی »مســـتەفا هیجـــری« بەبۆنـــەی ٢٦ی ســـەرماوەز

حەیـــدەر قوربانـــی زیندانیـــی سیاســـیی 
کـــوردی خەڵکـــی کامیاران 

لـــە زیندانـــی ســـنە لە ســـێدارە درا

ڕاگەیەنـــدراوی دەزگای ڕێکخســـتنی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات 
ســـەبارەت بـــە لەســـێدارەدانی شـــەهید حەیـــدەر قوربانـــی

ڕاگەیەنـــدراوی ناوەنـــدی هاوکاری 
ســـەبارەت بـــە لەســـێدارەدانی شـــەهید حەیـــدەر قوربانـــی

پەیامـــی لێپرســـراوی گشـــتیی حیزبـــی دێموکـــرات، 
بـــۆ ڕۆژی کەمئەندامانـــی ڕیزەکانـــی خەبـــات

»مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران، 
ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی  بەبۆنــەی 
پەیامێکــی  کوردســتان،  پێشــمەرگەی 

پیرۆزبایی باڵو کردەوە.

»مستەفا هیجری« لێپرسراوی گشتیی 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بۆ 
١٦ی ســەرماوەز ڕۆژی کەمئەندامانــی 
بــاڵو  پەیامێکــی  دێموکــرات،  حیزبــی 

کردەوە.
دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:

کەمئەندامانــی  ڕۆژی  بــۆ  پەیــام 
ڕیزەکانی خەبات

لەالیــەن  ســەرماوەز،  ١٦ی  ڕۆژی 
ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتەوە 
وەکــوو ڕۆژی ڕێزگرتــن لــە خەبــات و 
شــۆڕش  کەمئەندامانــی  گیانفیدایــی 
دیــاری کــراوە. لــەم ڕۆژەدا و لە ســاڵی 
١٣٦٦ی هەتاویــدا فەرمانــدەی ئــازا و 
بــەورەی هێــزی پیشــمەرگە، مامۆســتا 

دەقی پەیامەکە بەم چەشنەیە:
خۆڕاگریــی  ڕەمــزی  پێشــمەرگەکان 
نەتەوەکەمانــن، بۆیە جێگای شــانازی و 

سەربەرزیمانن.
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  ســەرماوەز  ٢٦ی 

حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران بەنیسبەت لەسێدارەدانی 
کــورد »حەیــدەر  سیاســیی  خەباتــکاری 
ئێرانــەوە،  ڕێژیمــی  لەالیــەن  قوربانــی« 

ڕاگەیەندراوێکی باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

 کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان !
 ئازادیخوازانی ئێران !

 کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆستەکان !
بەداخ و کەسەرێکی زۆرەوە سەرلەبەیانیی 
ســەرماوەزی  ٢٨ی  یەکشــەممە  ڕۆژی 
١٤٠٠ی هەتــاوی، بــۆ جارێکــی دیکەش 
کۆمــاری  مرۆڤکــوژی  دەســەاڵتی 
ئیســالمیی ئێــران، جنایەتێکــی دیکــەی 
و  خولقانــد  کــورد  گەلــی  بــە  دەرحــەق 
و  کــرد  پێشــێل  مرۆڤــی  مافەکانــی 
و  خۆشــناو  سیاســیی  خەباتکارێکــی 
ڕۆڵەیەکی ئازادیخواز و نیشــتمانپەروەری 
نەتــەوەی کوردی کردە قوربانیی دەزگای 
ســەرکوت و داپڵۆســاندن و ڕەشــەکوژیی 
خۆی. کۆماری ئیســالمیی ئێران ڕۆژی 
یەکشەممە لە گرتووخانەی ناوەندیی سنە 
»حەیــدەر قوربانی«، ڕۆڵەی خەباتکاری 
کوردی بە شــێوەیەکی دڕندانە لە ســێدارە 
شــەرمی  و  ڕیســوایی  پەڵەیەکــی  و  دا 
دیکەی خستە ســەر الپەڕەکانی مێژووی 

پڕشوورەیی خۆی.
کــوڕی  قوربانــی«  »حەیــدەر  شــەهید 
شــەهید »عەلــی قوربانــی« پــاش ئەوەی 
کــە لە ڕێکەوتــی ٢٠ی ڕەزبەری ســاڵی 

١٣٩٥دا بــە تاوانــی ئەندامیەتیــی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران و بەشداری 
لــە بزووتنــەوەی مافخوازانــەی خەڵکــی 
کوردستان لەالیەن هێزە سەرکوتکەرەکانی 
کــرا،  بەندیخانــە  ڕاپێچــی  ڕێژیمــەوە 
درایــە  ناڕاســتی  تۆمەتــی  کۆمەڵێــک 
پــاڵ تاکــوو بــەو شــێوەیە بتوانــن بیکەنــە 
قوربانیــی سیاســەتی زەبروزەنگــی ڕێژیــم 
و  سیاســی  چاالکانــی  تۆقاندنــی  بــۆ 
ئازادیخوازانــی کوردســتان. لــە ماوەی ٥ 
ساڵ دەسبەسەربوون لە بەندیخانەدا وێڕای 
ئەشــکەنجە و ئازارێکــی زۆر، لــە هەموو 
بەندکراوێکــی  وەکــوو  خــۆی  مافێکــی 
چاوپێکەوتنــی  تەنانــەت  و  سیاســی 
بێبــەش  بنەماڵەکــەی  لەگــەڵ  ئاســایی 
کرابــوو. لــەو ماوەیــەدا ســەرەڕای هــەوڵ 
و داکۆکییەکانــی دوو پارێــزەری حەیدەر 
قوربانــی بــۆ جێبەجێکردنــی دادپــەروەری 
و  تۆمەتەکانــی  ڕەتکردنــەوەی  و 

کوردستان، پیرۆز بێت لە هەموو خەڵکی 
کوردســتان و لــە هەمــوو پێشــمەرگەکان 
بــە  شــار  و  شــاخ  ســەنگەری  لــە  کــە 
بەخشــینی گیانیان پارێزگاری لە مافی 

گەلەکەمان دەکەن.

ســەرلەبەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە ٢٨ی 
ســەرماوەز، »حەیدەر قوربانی«  کوڕی 
»شــەهید عەلــی«، زیندانیی سیاســیی 
کامیــاران،  شــاری  خەڵکــی  کــوردی 
لەالیــەن ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێرانەوە لە 

زیندانی سنە لە سێدارە درا.
ئــاگادار،  ســەرچاوەیەکی  وتــەی  بــە 
بەرپرسانی ڕێژیمی ئیسالمی لە زیندانی 
ســنە حوکمــی ئــەو زیندانییــە سیاســییە 
بەیانــی  چــواری  کاتژمێــر  کوردەیــان 
جێبەجــێ کردووە. هــاوکات یەکێک لە 
براکانــی »حەیــدەر قوربانــی« لەالیــەن 
هێزە ئیتالعاتییەکانەوە دەسبەسەر کراوە.
ئــەو ســەرچاوە ئــاگادارە بــە »ئاژانســی 
»هێــزە  ڕاگەیانــدووە:  کوردپــا«ی 
ئەمنییەتــی و ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیم، 
هەموو گۆڕســتانی گوندی بزوەشیان لە 

ترسدا میلیتاریزە کردووە«.
خەڵکــی  هاوواڵتیــی  ســەدان  پێشــتر 
کامیاران بە واژۆکردنی نامەیەک ڕوو 
لــە ڕێبــەری ڕێژیمــی ئێــران، خوازیاری 
هەڵوەشــاندنەوەی حوکمی لەســێدارەدانی 
»حەیدەر قوربانی«، زیندانیی سیاســیی 
لــە  بــە ئێعدامــی بەندکــراو  مەحکــووم 

زیندانی سنە بوون.
گەالوێــژی  ١٨ی  دووشــەممە  ڕۆژی 
زیندانییــە  ئــەو  بنەماڵــەی  ئەمســاڵ، 
دادگوســتەریی  ســەردانی  سیاســییە 
گشتیی پارێزگای سنەیان کردبوو و بەو 
بنەماڵەیــە ڕاگەیەندرابــوو کە داخوازیی 
جێبەجێکردنــی ماددەی ٤٧٧ی یاســای 
بــۆ  کەیفــەری  دادڕەســیی  ئایینــی 
کراوەتــەوە  ڕەت  قوربانــی«  »حەیــدەر 
و دۆســیەی ناوبــراو بــۆ جێبەجێکردنــی 
ئیجــرای  لقــی  ڕەوانــەی  حوکمەکــەی 
شــاری  ئینقالبــی  دادگای  ئەحکامــی 

کامیاران کراوە.
»ســاڵح   ،٩٩ ســەرماوەزی  مانگــی 
نیکبەخــت« پارێــزەری حەیــدەر قوربانی 
لــە وتووێژێــک لەگەڵ »ئیلنا« باســی 
لــە داخوازیــی جێبەجێکردنــی مــاددەی 
دادڕەســیی  ئایینــی  یاســای  ٤٧٧ی 

کەیفەری بۆ بریگرتەکەی کردبوو.
ژمارەیــەک   ،٩٩ ڕەزبــەری  مانگــی 
لــە مامۆســتایانی ئایینــی، پێشــنوێژی 
مەزگەوتەکان، مامۆستایانی شارەکانی 
ســنە، مەریــوان و کامیــاران و هەندێک 
لــە نوێنەرانی مەجلیس لە نامەیەکدا بۆ 
بەرپرســی دەزگای دادوەری، داوایــان لە 
ناوبــراو کردبوو کە ئیعادەی دادڕەســیی 
»حەیــدەر قوربانــی« لەالیــەن ئەوانــەوە 

وەربگیرێت.
مانگــی خەرمانانــی ٩٩، دیوانی بااڵی 
واڵت ئێعــادەی دادڕەســیی ئەو زیندانییە 
سیاسییەی مەحکووم بە ئێعدامەی ڕەت 

کردەوە.
ڕۆژی چوارشــەممە ١٥ی گەالوێــژی 
٩٩، حوکمــی لەســێدارەدانی »حەیــدەر 
قوربانــی« زیندانیی سیاســیی کورد لە 
گرتووخانــەی ناوەندیــی ســنە، لەالیــەن 
لقــی ٢٧ی دیوانی بــااڵی واڵت لە قوم 

پشتڕاست کرایەوە.
حوکمــی  پشتڕاســتکردنەوەی  پــاش 

دەزگای ڕێکخســتنی گشــتیی حیزبــی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە 
لەسێدارەدانی شەهید »حەیدەر قوربانی« 
کۆمــاری  بکــوژی  ڕێژیمــی  لەالیــەن 
ڕاگەیەندراوێکــی  ئێرانــەوە،  ئیســالمیی 

باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:

ئازادیخوازانی جیهان!
گەالنی ڕزگاریخوازی ئێران! 

لەســێدارەدانی حەیــدەر قوربانی لە دیوانی 
بااڵی واڵت، پارێزەری دۆســیەی ناوبراو، 
داوای بەدواداچــوون لە لقی هاوتەریب لە 

دادگای ئینقالبی سنەی کرد.
کۆتاییەکانــی  قوربانــی«،  »حەیــدەر 
مانگــی ڕەزبــەری ســاڵی ٩٥ دەسبەســەر 
کــرا و هێــزە ئەمنییەتییــەکان ناوبراویــان 
لــە  کــەس  چەنــد  کوشــتنی  بــە 
تۆمەتبــار  ڕێژیــم  دەســتوپەیوەندییەکانی 

کردبوو.
ســاڵ،  هەمــان  ڕەشــەمەی  مانگــی 
تێلێڤزیۆنــی ئینگلیــزی زمانــی »پرێــس 
ڤیدیۆیەکــی  نیشــاندانی  بــە  تیڤــی« 
»شــۆفیری  نــاوی  بــە  دێکۆمێنتــاری 
بەشــێک  مــرگ(،  )راننــدە  مــەرگ« 
لــەو فیلمــە دانپێدانانــە زۆرەملێیــەی ئــەو 

زیندانییە کوردەی باڵو کردەوە.
ئەم زیندانییە سیاسییە لە ١٤ی ڕەزبەری 
٩٨دا بــە تۆمەتــی »لێدانــی فیزیکــی و 
بریندارکــردن بــە چــەک، بەشــداری لــە 
کوشتنی بەئەنقەست، هەوڵدان و یارمەتی 
بــۆ هەاڵتن لــە بەدواداچــوون و موحاکمە 
کوشــتنی  لــە  هــاوکاری  ســزادان،  و 
کوشــتنی  دەســتپێکی  بەئەنقەســت، 
ژمــارەی  بــە  جێگۆڕکــێ  بەئەنقەســت، 
دزینــی  دەســتپێکی  ماشــین،  پالکــی 
مــرۆڤ و وەرگرتنــی ماڵــی دزراو« لــە 
لقی ١ی دادگای کەیفەریی یەکی سنە 

موحاکمە کرابوو.
ئــەم زیندانییــە سیاســییە لــە لقــی ١ی 
دادگای کەیفەریی یەکی ســنە بە ســێ 
زیندانیــی تەعزیــزی، هــەر کامەیــان بــۆ 
ماوەی ٣٠ ساڵ بۆ سێ تاوانی هاوبەشی 
لــە کوشــتنی بەئەنقەســت و هاوکاریــی 
یەکێک لە حیزبە کوردییەکانی دژبەری 
ڕێژیمــی ئێــران »بەپێــی مــادەی ١٣٤ی 
مەحکــووم  ئیســالمی«  ســزای  یاســای 

کرابوو.
هەروەهــا لقــی ١ی دادگای کەیفەریــی 
سیاســییە  زیندانییــە  ئــەم  ســنە  یەکــی 
کــوردەی بەهــۆی دەسبەســەرداگرتن بــە 
ســەر دوو ماشــینی پــژۆ ٤٠٥دا، بــە دوو 
حوکمــی شــەالقی تەعزیری هــەر کام بە 
ڕێــژەی ١٠٠ لێــدان، بــە تاوانــی دانانــی 
پالکی ماشین بە دوو زیندانیی تەعزیری 
هەرکام بۆ ماوەی ١٥ مانگ، بە تاوانی 
دەســتپێکی دزینــی مــرۆڤ بە ســزای ٦ 
مانگ زیندانیی تەعزیری، بەهۆی ســێ 
تاوانــی هەوڵدان و هاوکاری بۆ هەاڵتنی 
تاوانباران بە ٣ سزای زیندانی هەرکام بە 

ماوەی ٤ ساڵ مەحکووم کردبوو.
»حەیدەر قوربانی« لە لقی ١ی دادگای 
»بغــی،  تۆمەتــی  بــە  ســنە،  ئینقالبــی 
هەڵگرتنی چەک دژ بە ڕێژیم و نیزامی 
کۆماری ئیســالمی« موحاکمە کراوە و 
ڕۆژی سێشــەممە ٨ی ڕێبەندانــی ٩٨، 
بە فەرمی حوکمی لەســێدارەدانەکەی لە 

زیندانی سنە پێ ڕاگەیەندراوە.
بــە دۆســیەی  لێکۆڵینــەوەکان ســەبارەت 
لقــی  لەالیــەن  زیندانییــە سیاســییە  ئــەم 
١ی لێکۆڵینــەوەی دادســەرای کامیاران، 
پۆلیســی ئاگاهی و ئیــدارەی ئیتالعاتی 

کامیارانەوە ئەنجام دراوە.

»حەســەن شیوەســەڵی« لە کردەوەیەکی 
تێرۆریســتیی دوژمنانی گەلدا بەشــێک 

لە ئەندامانی جەستەی لەدەست دا.
لــە ڕیــزی خەبــات و تێکۆشــانی گەلی 
لەوپــەڕی  ســەدان کــەس  بــە  کــورددا، 
جەســتەیان  لــە  بەشــێک  گیانفیداییــدا 
پێشکەشــی ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــان 
کــردووە و هــەر بۆیــە لە وەهــا ڕۆژێکدا 
پێویســتە ڕێز لە گیانفیدایــی، قارەمانی 
تێکۆشــەرانە  ئــەو  بەخشــندەیی  و 
بگریــن و لەگــەڵ هەســتکردن بــە ئازارە 
جەســتەییەکانیان، شــانازی بە بوونیان و 

بەخشندەییان بکەین. 
ســاڵوی ڕێــز و وەفــا بــۆ هەمــوو ئــەو 
بەخشــندانە دەنێریــن کــە گرانبەهاتریــن 

جەســتەیان  لــە  بەشــێک  ســەرمایەیان، 
پێشکەشــی ڕێگای خەبات و تێکۆشانی 
ڕزگاریــی گەل و نیشــتمانی کوردســتان 

کردووە.

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
لێپرسراوی گشتی
مستەفا هیجری

١٦ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی

لێپرسراوی گشتیی حیزبی دێموکرات
مستەفا هیجری

٢٤ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی

خەباتــکاری  و  نیشــتمانپەروەر  خەڵکــی 
کوردستان!

جارێکــی  کــە  ڕادەگەیەنیــن  بەداخــەوە 
دیکەش دەســەاڵتی ڕێژیمی ئازادیکوژی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، ڕۆڵەیەکی 
الوێکــی  نەتەوەکەمــان،  هەڵکەوتــەی 
گەلخۆشەویســت و دێموکراتی لە باوەشی 

دایکی نیشتمان ڕفاند.
 حکوومەتــی بکوژی الوانی کوردســتان 

ســەرلەبەیانیی ڕۆژی یەکشــەممە ٢٨ی 
ســەرماوەز، بــە شــەهیدکردنی »حەیــدەر 
قوربانــی«، لوولێکی تاریکتری هەڵپێچا 

سەر تۆماری دزێوی تاوانەکانی.
کــوڕی  قوربانــی«  »حەیــدەر  شــەهید 
٢٠ی  ڕێکەوتــی  »عەلــی«  شــەهید 
لەالیــەن   ١٣٩٥ ســاڵی  ڕەزبــەری 
هەڵکوترایــە  ڕێژیمــەوە  چەکدارەکانــی 
ئەندامیەتیــی  تاوانــی  بــە  و  ســەری 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران و 
بەشــداری لە بزووتنــەوەی ڕەوای خەڵکی 
پەلکێشــی  و  دەسبەســەر  کوردســتاندا 
بەندیخانەکانــی ڕێژیــم کرا. لە ماوەی ٥ 
ســاڵ دەسبەســەری لە بەندیخانەدا وێڕای 
ئەشــکەنجە و ئازارێکــی زۆر  لــە هەموو 
مافێکی بەندکراوێکی سیاســی تەنانەت 
لەگــەڵ  ئاســاییش  چاوپێکەوتنــی  لــە 

خۆشەویستانی بێبەش کرابوو. 
شــەهید حەیــدەر قوربانــی لەگــەڵ ئەوەی 
دەزگا  تۆمەتەکانــی   لــە  هیچــکام 

وەئەســتۆ  ڕێژیمــی  ناقەزاییەکانــی 
بەرینــی  پاڵپشــتییەکی  و  نەگرتبــوو 
بــۆ  گشــتیی  بیــروڕای  و  ئازادیخــوازان 
ئازادکردنــی لەپشــت بــوو، ڕێژیــم ســوور 
بــوو لەســەر بەتاوانبارزانینی و ســەرەنجام 
ســەرماوەز  ٢٨ی  ڕۆژی  ســەرلەبەیانیی 
لە بەندیخانەی ســنە حوکمی داســەپاوی 

ئێعدامی لەسەر بەڕێوە برد.
کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
ئــەو  مەحکوومکردنــی  وێــڕای  ئێــران، 
جینایەتــەی ڕێژیمــی ئیســالمیی ئێــران، 
پرســە و سەرەخۆشــیی خــۆی بــە بنەماڵە 
و  قوربانــی«  و کەســوکاری »حەیــدەر 
خەڵکــی کامیــاران ڕادەگەیەنێت و خۆی 

به هاوبەشی خەمیان دەزانێت.

دەزگای ڕێکخستنی گشتیی حیزبی 
دێموکراتی کوردستانی ئێران

٢٨ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی

لەگــەڵ ئــەوەی کــە سیســتمی قەزایــی 
ســتەمکاری ڕێژیم نەیتوانیبــوو هیچکام 
و  بســەلمێنێت  ئــەو  تۆمەتەکانــی  لــە 
هەروەها ســەرەڕای پاڵپشــتییەکی بەرینی 
بــۆ  گشــتی  بیــروڕای  و  ئازادیخــوازان 
ئازادکردنــی، ڕێژیــم ســوور بــوو لەســەر 
ســەپاندن و جێبەجێکردنــی ئــەو حوکمــە 
ناڕەوایــە. هەربۆیــە دواجار ســەرلەبەیانیی 
ڕۆژی ٢٨ی ســەرماوەز لــە بەندیخانــەی 
ئــەو  نــاڕەوای ئێعدامــی  ســنە حوکمــی 
جێبەجــێ  ئازادیخــوازەی  نیشــتمانپەروەرە 

کرد.
حیزبەکانــی  هاوکاریــی  ناوەنــدی 
کوردستانی ئێران وێڕای مەحکوومکردنی 
ئەو جینایەتە نوێیەی کۆماری ئیسالمی، 
پرســە و سەرەخۆشــیی خۆی بە بنەماڵە و 
کەســوکاری حەیــدەر قوربانــی و خەڵکی 
ڕادەگەیەنێــت  کوردســتان  ئازادیخــوازی 
و خــۆی بــه هاوبەشــی خەمیــان دەزانێت. 

هەروەها داوا لە بیروڕای گشتیی خەڵکی 
و  ســتەملێکراوەکان  نەتــەوە  کوردســتان، 
ئازادیخوازانــی ئێــران و کــۆڕ و کۆمەڵــە 
مرۆڤدۆســتە نێودەوڵەتییــەکان دەکەین بە 
گرتنی هەڵوێســتی شــیاو و یەکگرتوویی 
لــە بەرانبــەر سیاســەتە دژەمرۆییەکانــی 
تێچــووی  ئێــران،  ئیســالمیی  کۆمــاری 
درێژەدانی ئەو سیاســەتانە بۆ ڕێژێم ببەنە 
ســەر و ڕێگە نەدەن ئەو ڕێژیمە تاوانکارە 
هەڵوێســتەکانی  الوازیــی  زیاتــر،  لــەوە 
ئــەوان وەکــوو دەرفەتێــک بــۆ درێژەدانی 
و  کــورد  نەتــەوەی  بــە  دژ  تاوانەکانــی 
نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە کار بهێنێت.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

٢٨ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی
١٩ی دسامبری ٢٠٢١ی زایینی



٣ ژمارە ٨١٣ ، ٢١ی دێسامربی ٢٠٢١

و حەیــدەر هاتە مەیدان تاکوو بانگی 
هەق بڵێتــەوە. ئەمجــارە تاریکبیرانی 
جەمــاران و گۆپــاڵ بەدەســتەکانیان 
وایانزانــی تەنیا کارێک ماوە ئەوەیە 
کــە کوڕانــی شــەهیدیش لــەدار بدەن 
تاکوو تۆوی سەربەرزی و مافخوازی 

لە کوردستان بنبەڕ بکەن. 
رۆژی یەکشەممە ٢٨ی سەرماوەزی 
مەرگەکەیــان  فەرمانــی   ١٤٠٠
دەرکرد، بەاڵم خۆیان لەو فەرمانەیان 
لــە  بۆیــە  هــەر  زەندەقیــان چووبــوو! 
تاریکیی شــەو و بەدزیــەوە حەیدەری 
کــوڕی شــەهید و رۆڵــەی نیشــتمان 
قاســملووی  ڕێــگای  رێبــواری  و 
نەمریان شــەهید کرد و هەر بەدزیەوە 
تەرمەکەیــان خاک کرد چوونکە لە 

دەنگی شەهید حەیدەر دەترسان.
نەیانزانــی  هەمیشــە  وەکــوو  بــەاڵم 
کــە هــەق لــەدار نــادرێ. بەڵکوو بە 
هروژمیــان بۆســەر هەقیقــەت دەبنــە 
بوونــی  بەرفراوانتــر  و  زیاتــر  هــۆی 
و  هەقبێــژی  و  هەقیقــەت  دەنگــی 
هەمــان رۆژ خەڵکــی کامێــران لەبەر 
ماڵــی شــەهید حەیــدەر کۆبوونــەوە و 
هاواریان کرد کە شەهید نەمرە وەکوو 
شاخ ، وەکوو شار ، وەکوو ژیانەوەی 
خەبات وەکوو سەرهەڵدانەوەی نەوەی 

درێژەی پەیڤدرێژەی پەیڤ

ئەندامـــان و الیەنگرانـــی حیزبـــی دێموکـــرات لـــە کوردســـتانی ڕۆژهـــەاڵت، 
بەبۆنـــەی ١٦ی ســـەرماوەز، ٢٦ی ســـەرماوەز و هەروەهـــا شـــەوی یەلداچاالکیـــی بەرینـــی تەبلیغییـــان بەڕێوەبـــرد

ورمێ 
لە شــوێنەکانی »ئیســالم ئابــادی ورمێ، 
و  تراکــت  ئەلــواج‹‹  و  ئەنهــەر  ڕێــگای 

پوستێری حیزبی بالو کرایەوە.
لــە پردی قۆیــۆن، پردی هەوایی ئابیاری، 
بامــی ورمــێ و جادەکانی بەند و هەروەها 
و  ســیاوش  دزەی  »بالــوو،  گوندەکانــی 

بەندێ« چاالکی تەبلیغی بەڕێوەچوو.
گەڕەکەکانــی  لــە  حیــزب  ئەندامانــی 
شــەهرەکی  بەنــد،  »ســەیرانگای 
فەرهەنگیــان و قەهــوە قەبــاغ‹‹ چاالکیی 
تەبلیغییان بەڕێوە برد و تراکت و پوستێری 
تایبــەت بــەو ڕۆژەیــان بــاڵو کــردەوە و لــە 
ڕاپەریــن و شۆڕشــەوە لــە نزیــک شــار و 
ناوچــەی تەرگــەوەڕ و لە دزەی مەرگەوەڕ 
و لــە بەنــدی ورمــێ بــە تەقــەی خۆشــی 
و هەڵکردنــی ئــااڵی کوردســتان و وتنــی 
دروشم ٢٦ی سەرماوەزیان پیرۆز ڕاگرت.

بۆکان
 ئەنــدام و الیەنگرانــی حیزبــی دێموکرات 
چاالکیــی  ســەرماوەز  ١٦ی  بەبۆنــەی 
کاک  یــادی  و  بــرد  بەڕێــوە  تەبلغییــان 
»حەســەن شیوەسەڵیـ‹‹ـــیان بــەرز نرخانــد. 
ئــەو شــوێنانە کــە چاالکییان تێــدا بەڕێوە 
چــووە بریتین لــە: »قوتابخانەی مێعراج و 
مەولــەوی، نەجــاڕی، مزگەوتی جامعەی 
کــۆن،  میــراوای  قوتابخانــەی  میــراوا، 
ســەدری الهیجانــی، بیمارســتانی کــۆن، 
مزگەوتی حەســەنی ئیفتخــاری، مەیدانی 
میــوە و تەڕەبــار، پارکینگــی شــارەداری، 
و  فەرهەنگیــان  شــەهرەکی  مزگەوتــی 
مزگەوتی تەنعیم، سەر گڵکۆی هونەرمند 
حەســەن  نەمــر  کوردســتان  بولبولــی  و 
زیــرەک، پارکــی کــوی محەممەدییــە و 
چەندیــن گــەڕەگ و شــەقامی دیکــەی 

نێوشار«.
و  شــەقام  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
 ،٢ یەدەکــی  »ســایپا  کۆاڵنەکانــی 
کۆاڵنەکانی دەوروبەری عەلیاباد، تەواوی 
برایــم،  حاجــی  مزگەوتــی  کۆاڵنەکانــی 
شــەقامی حســەینی زێڕینگەر، شــەقامی 
کۆاڵنەکانــی  و  خەبیــر  ڕەشــید  حاجــی 
دەوروبــەری« بــە بەڕێوەبردنــی چاالکیــی 
تەبلیغــی یــادی کەمئەندامانــی حیزبــی 

دێموکراتیان بەرز ڕاگرت.
الوان لە بەرەبەری ٢٦ی سەرماوەز ڕۆژی 
پێشــمەرگەی کوردســتان لە شــوێنگەلی: 
جادەحەســار،  کولتەپــە،  »ناڵەشــکێنە، 
ئەنگیجــە، شــەقام و مزگەوتــی  جــادەی 
نوور و گەڕەکی فەرهەنگیان«چاالکییان 

بەڕێوەبرد.
لــە ناوچــەی »کانــی ڕەش و تەرەغــە« 
پیــرۆزی کوردســتان و لۆگــۆی  ئــااڵی 
حیزبــی دێموکراتیان هــەڵ کرد و تراکتی 

حیزبییان باڵو کردەوە.
پێشــمەرگەکانی شــار بــە باڵوکردنــەوەی 
تراکــت و پوســتێری تایبەت لــە: »هۆتێل 
ســەیفالی،  مەنتەقــەی  مەڕمــەڕ، 
چوارڕێیانــی  دەوروبــەری  کوچەکانــی 
ئیتالعات و ئاوایی ڕەحیم خان« چاالکیی 

تەبلێغیان بەڕێوەبرد.
و  پــەروەردە  »ئیــدارەی  شــوێنەکانی  لــە 
ســالۆنی  ســیمۆرغ،  ســالۆنی  بارهێنــان، 
وەرزشــیی پــەروەردە، فرمانداریــی بــۆکان، 
وەحــدەت،  ســینما  ناوەنــدی،  بەخشــداریی 
ســالۆنەکانی وەرزشی، مەیدانی فووتباڵ، 
پۆلیســی  پاســگای  بــەرق،  ئیــدارەی 
فەلەکــەی فرمانداری و زۆربەی مەتەبی 
دوکتــورەکان و دەرمانخانەکانــی بلــواری 
کوردســتان و نەخۆشــخانەی کۆنی شار« 

پوستێر و تراکتی تایبەت باڵو کرایەوە.
»پارکی ســاحلی، پارکی بانوان، سالۆنی 
وەرزشــیی کەوســەر، بنکەی سپا لە ماڵی 
خیابانــی  کۆاڵنەکانــی،  و  ئاغــا  قاســم 
باخــی  گەڕەکــی  و  دایــک  مجســمەی 
حەســەن  پارکــی  و  »گڵکــۆ  قــازی«. 
پــردی  قالەمــەڕە،  گڵکــۆی  و  زیــرەک 
میــراوا، شــەقام و کۆاڵنەکانــی وەحــدەت، 
مەدرەســەکانی باغــی فەرهەنگی میراوا، 
و  فەرهەنگیــان  کۆلتەپــە،  گەڕەکــی 
بلــواری  ئینتزامــی،  نیــروی  شــەهرەکی 

حەســار،  جــادە  هــەژار،  مامۆســتا 
مەدرەســەی شــەهامەت و کۆاڵنەکانــی 
و ئاوایــی گۆێکتەپەی قەرەمووســالی لە 
قوتابخانەی ســەرەتایی عەواڵ عەجەمی، 
لــە  و هەروەهــا  ئاوایــی  نێــو  مزگەوتــی 
جادەی حەسار و لە کۆاڵنەکانی شیالنی 
١٧ و ١٨« لــە چاالکییەکــی بەربــاڵودا 

شکۆیان بە ٢٦ی سەرماوەز بەخشی.
لــە  بــۆکان  لــە  شــار  پێشــمەرگەکانی 
ئاواییەکانــی ســەر بــە شــاری ســەقزیش 
٢٦ی  بەبۆنــەی  بەرباڵویــان  چاالکیــی 

سەرماوەز بەڕێوە برد.
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە 
چــووە بەریتیــن لــە: »تــەواوی تابلــۆی 
ڕێگاوبانەکانــی کەلــی وەنەوشــە، نێــوان 
ئاواییەکانــی مەرخــوز و قشــالق، ئاوایی 
تایربوغــە،  کوێرەگوێــز،  کۆنــدەاڵن، 
بۆبەکتــان، جادەکانــی گوێــزێ و کانــی 
شــێخ چۆپــان،  ئــاوی  مەنبەعــی  بەنــد، 
بەرزاییەکانــی کونــە پەنیــر و یاســەمەن، 
و  ســەقز  گەورکایەتــی  نێــوان  ڕێــگای 

بۆکان«.
تێکۆشــەرانی دێموکــرات لەســەر پــردی 
میــراوا لەســەر بەنێریکــی گــەورە ڕۆژی 
پێشــمەرگەیان پیرۆزبایــی کــرد، هەروەها 
لەســەر پــردی هەوایــی بــەردەم زانکــۆی 
عیلمــی کاربــوردی و لــە بەردەڕەشــانی 
مەاللەر و دەشــتی ئەحمەدی کوڕ ئااڵی 

کوردستانیان هەڵ کرد.
بــۆکان،  لــە  هەروەهــا ڕۆلەکانــی گــەل 
لــە هەوڵێکــی بــێ وێنــەدا، بــە ناردنــی 
کورتەنامــە بــۆ ٥ هــەزار کــەس ڕۆژی 
پێـــشمەرگەیان پیرۆزبایــی کــرد و دڵــی 

دۆژمنایان وەلەرزە خست.
لە ناوچەی چۆمی مەجیدخان ڕێبوارانی 
ڕێبــازی قاســملوو، بــە هەڵکردنی ئااڵی 
خویندنــەوەی  و  جامانــە  و  کوردســتان 
نەمــەر  ڕێبــەری  یــادی  بــۆ  شــێعرێک 
لــە  پێشــوازییان  قاســملوو«  »دوکتــور 

شەوی یەلدا کرد.
هــەر بــەو بۆنەوە لــە شــاخەکانی بێژنگ 
لــە ناوچەی بۆکان قوتابییانی مەکتەبی 
قاســملوو، بــە خوێندنــەوەی شــێعرێک و 
هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان، پێشوازییان 
پێغەمبــەری  لەدایکبوونــی  شــەوی  لــە 

ئاشتی کرد.

مەهاباد
لــە شــاری گوێکتەپــە و ئاوایــی »لەج« 
بــە  مەهابــاد  شــاروێرانی  ناوچــەی  لــە 
باڵوکردنــەوەی تراکتــی حیزبــی شــەقام 
ڕۆژی  و  ڕازنــدەوە  کۆاڵنەکانیــان  و 

پێشمەرگەیان بەرز و پیرۆز ڕاگرت.
ڕۆڵــە بەجەرگەکانی دێموکرات بەبۆنەی 
ڕۆژی پێشــمەرگە لە بەنــداوی مەهاباد، 
پارکــی میکائیــل، بورجــی توتنچــی و 
ســەری مەیدانان لــە گوندەکانی خەلیفە، 
برایمــە و دێبوکــر، هەروەهــا لــە ناوچەی 
ئــاوا،  قجــی  لــە گوندەکانــی  شــاروێران 
گابازەڵــە و قــەرەداغ، ڕێزیــان لــە ڕۆژی 
جەختیــان  دووبــارە  و  گــرت  پێشــمەرگە 
کردەوە کە پێشــمەرگە لەنێو دڵی خەڵکی 

کوردستانە.
پێشمە رگە كانی شار لە ناوچە ی شاروێران 
و مە نگوڕایە تــی و نێوشــاری مە هابــاد بە  
بە ڕێوە بردنــی چاالكیــی بە رینــی تە بلیغی 
ڕۆژی ٢٦ی ســە رماوە زیان بــە رز و پیرۆز 
ڕاگــرت، ئــە و شــوێنانە ی كــە  چاالكیــی 
تێــدا بە ڕێــوە  چــووە  بریتین لــە:  ›‹ئاوایی 
مامیــان  حاجــی  حە مــزاوا،  تە مــر،  داش 
فجــر،  گە ڕە كە كانــی  لــە  نێوشــار  لــە   و 
تەپــەی هۆمــا، مەالجامــی، موکریــان، 
قەبرســتانی مەهابــاد، پــردی قانع، پشــت 
مە یدانچــە ی  شــیالنان،  بــە ری  تــە پ 
و  ســاعە ت  فە لە كــە ی  حە ســە نزادە ، 
كۆاڵنە كانی و بە شــێكی زۆر لە  قوتابخانە  
لــە  ئــە و گە ڕە كانــە ».  و مزگە وتە كانــی 
شــاری  گوێكتە پە  لە سێڕێیانی ئەو شارە، 
 لــە مزگە وتــی جامیع، گە ڕە كی ئاشــتی، 
گە ڕە كی قە اڵت و كۆاڵنی شە هید سمكۆ 

و خە رمانان.
لــە  شــاروێران لــە  ئاوایی »قومقــە اڵ« لە  

مزگــە وت و بــە ردە م دێهیــاری و شــوێنە  
بــە   شــار  پێشــمە رگە كانی  گشــتییە كان، 
نیشــانە ی وە فــاداری لــە ماڵێــک وە كــوو 
دیــاری پێشــمە رگە كانی شــاخ وێنە یەکی 

پێشمە رگە یان بۆ دانان.

شنۆ 
لــە گەڕکەکانــی ڕەحیم ئاباد، شــارەکی 
گــڕاوە  کانــی  فەرهەنگیــان، گەڕەکــی 
پێشــمەرگەکانی  لەالیــەن  ڕەحیمــزادە،  و 
شــارەوە بــە شــێوەیەکی بەربــاڵو تراکتــی 
تایبــەت بە ٢٦ی ســەرماوەز باڵو کرایەوە 

و ڕۆژی پێشمەرگەیان بەرز نرخاند.
ئەندامانــی دڵســۆزی حیزبــی دێموکرات 
گوندەکانــی  لــە  شــنۆ  شــاری  لــە 
»کانــی ڕەش، هێیــە، نەڵیــوان، شــاوانێ، 
گەردکاشــان، حەســەن نووران و بێژاوێ«  
تەبلیغیــدا  بەرینــی  چاالکییەکــی  لــە 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکتــی تایبــەت بــە 
دروشــم،  نووســینی  و  ســەرماوز  ٢٦ی 
و  کوردســتان  پێشــمەرگەکانی  لەگــەڵ 
شــەهیدانی حیزب پەیمانیــان نوێ کردەوە 
و بەڵینییــان دا کە هەتا ســەر درێژەدەری 
ڕێــگای شــەهیدانی حیــزب بــن و دەســت 
هەڵنەگــرن.  تێکوشــان  و  خەبــات  لــە 
لــە  دێموکــرات  چاونەترســەکانی  ڕۆڵــە 
ڕۆژە  ئــەو  بەربــاڵودا  چاالکییەکــی 
پیرۆزەیــان بــەرز نرخاندو  زایەڵەی »بژی 
هێــزی پێشــمەرگە« لــە هەمــوو شــەقام 
بەجوانــی  کوردســتاندا  کۆاڵنێکــی  و 

دەزرینگێتەوە

پیرانشار 
لــە شــارۆچکەی »پەســوێ« ســەر بــە 
دەروەســتی  الوانــی  پیرانشــار،  شــاری 
نیشــتمان بەبۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگەی 
ئااڵیەکــی  هەڵکردنــی  بــە  کوردســتان 
گەورەی کوردســتان بــە درێژایی ۵ میتر 
و پانایــی ٣ میتــر، دڵی خەڵکی ناوچە و 
بە تایبەت بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان 
و زیندانییانــی سیاســییان شــاد کرد.ئــەم 
ئااڵیــە هەتــا کاتژمێــر ١٢ی نیــوەڕۆ لــە 
بەرزاییەکانی پەســوێ شــەکایەوە و دواتر 
هێــزە ئیتالعاتییەکانــی ڕێژیــم چاویان بە 
دیتنــی ئــەو ئااڵیــە هــەڵ نەهــات و زۆر 
ترســنۆکانە و بــە هێزێکــی زۆرەوە ئااڵی 

پیرۆزی کوردستانیان هێنایە خوارەوە.
ئــەو شــوێنانەی کــە لە شــاری پیرانشــار 
چاالکییــان لــێ بەڕێــوە چــووە بریتــن لە: 
محەممــەد  دەوروبــەری  »کۆاڵنەکانــی 
ئــەوراز، ٢٤ میتــری، مام خەلیل، تاالری 
هــۆزان و تــاالری ژینــۆ«؛ هەروەهــا لــە 
گوندەکانــی »زنگیــاوێ، شــنۆ زەنــگ، 
خــڕێ  خەراپــە،  گردەبــن،  خورینــج، 
بەرداشان، دەوروبەری بەنداوی کانی سێو 
و ســۆغانڵوو، کۆنەخانــێ و دەوروبــەری 
مزگەوتــی قیبلــە، خیابانی کاســەکەران 
و مزگەوتــی ســەلمانی فارس، مزگەوتی 
ئەنسار و کانیی کۆنەخانێ، قوتابخانەی 
حەزرەتــی  مزگەوتــی  موتەهــەری، 
عەلــی و پــردی کــرێ کــۆاڵن، بااڵشــار 
بەگشــتی« هەروەهــا »بەنــداوی کانــی 
 سێو، زینوێنجیان، بـــەردەقەل، زەنگیئاوێ، 
بــازاڕی شــنۆزەنگ، شــنۆزەنگ، زێــوە، 
کۆنە الجان، کاســوورەدێ، گەزگەسک، 

کەڵەکین و بندڕێ«.
لە »ســەرۆکانی و گوندی مێشــە دێ« 
ڕاگیــرا  بــەرز  ســەرماوەز  ٢٦ی  ڕۆژی 
بــە  دیموکــرات  حیزبــی  ئەندامانــی  و 
شــێوەیەکی بەربــاڵو تراکــت و پۆســتێری 

حیزبیان باڵو کردەوە.
لــە  دێموکــرات  بەجەرگەکانــی  ڕۆڵــە 
ســەنجەڵێ  و  ســەروکانی  گردکشــانە، 
بــە باڵوکردنــەوەی تراکــت و نووســینی 
دروشــم ڕێزیــان لە ٢٦ی ســەرماوەز گرت 
و مەکوڕبوونــی خۆیــان لەســەر ڕێبــازی 

پیرۆزیی پێشمەرگە دووپات کردەوە.

نەغەدە 
نەغــەدە  شــاری  لــە  بۆنــەوە  بــەو  هــەر 
تیکۆشــەرانی دێموکرات لــە گوندەکانی 

»گەرگولــی ســەرێ، کانی مەال، کانی 
بــداغ و تابلۆکانــی ســەر ڕێگای ســەری 
مەیدانــان‹‹، چاالکیــی تەبلغییان بەڕێوە 

برد.
بەبۆنــەی  حیــزب  دڵســۆزی  ئەندامانــی 
ڕۆژی پێشــمەرگە  وەفاداری بۆ شــەهید 
»قــادر کەریمــی« و هەمــوو شــەهیدانی 
کوردستان لە فەلەکەی محەممەد ئەوراز 
ئــااڵی کوردســتانیان هەڵ کرد و ڕۆژی 
پێشــمەرگەیان بــەرز نرخانــد، هەروەهــا لە 
گونــدی کۆیکان و ســەر ڕێــگای قارنێ 
تێکۆشــەرانی دێموکــرات چاالکییەکــی 
بەرباڵویــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو شــوێنانەی 
بریتیــن  چــوون  بەڕێــوە  تێــدا  چاالکیــی 
لــە: »پــردی ٥٣ هێکتــاری، شــەقامی 
سونەت، کۆاڵنی ئەحمەد شاتر، شەقامی 
پیرانشــار، کۆاڵنــی حوســێن خەڵیفانــی، 
دەشــتی  گونــدی  خەڵیفــان،  گونــدی 
قــوڕێ، پێچی قاڕنێ، مەیدانی فوتباڵی 
کاویانــی نەغــەدە، ڕێگای حەوت کانی، 
مدرســەی محەممەد ڕەئــوف، مخابەراتی 
اللــەی نەغــەدە، قوتابخانەی ئــازادەگان، 
و  موعلیــم  پارکــی  مــادەر،  فەلەکــەی 

فەلەکەی محەممەد هەوراز«.
هەروەها لە شاری نەغەدە، پێشمەرگەکانی 
شــار بــە جلوبــەرگ و چــەک و ڕەختــی 
پێشــمەگە و هەڵکردنی ئااڵی کوردستان 
شــەوی  شــێعرێک،  خوێنــدوەی  و 
لەدایکبوونــی ڕێبــەری نــاوداری کــورد 

دوکتور »قاسملوو«یان بەرز نرخاند.

سایین قەاڵ
ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکرات 
لەســەر تابلــۆی شــاری ســایین قــەاڵ و 
گوندەکانی »ئورتاکەند، ترکاشــە، قەدیم 
ســەرماوەز  بەبۆنــەی ٢٦ی  قشــاڵخ«  و 
بــە  کوردســتان  پێشــمەرگەی  ڕۆژی 
باڵوکردنــەوەی تراکتــی تایبەت بە ٢٦ی 
ســەرماوەز، چاالکیــی تەبلیغییــان بەڕێوە 

برد.

سنە 
پێشــمه رگه کانی  شار  به  ڕۆژی  ڕووناک 
و بوێرانــه  چاالكیــی  به رینــی  ته بلیغییــان 
به بۆنه ی  ڕۆژی  پێشــمه رگه ی  كوردســتان 
بەڕێــوە بــرد و بــە باڵوکردنــەوەی تراكــت 
شــکۆی  و  نــاو  تایبــەت  پوســتێری   و 
نرخانــد.  پیــرۆز  و  بــەرز  پێشــمەرگەیان 
به شــێک لــه و شــوێنانه ی  كــه  لــە ســنە 
چاالكیــی  تێــدا به ڕێــوه  چــوو بریتیــن له : 
مه یــدان،  ده ور  ســیرووس،  »شــه قامی  
شــاپوور، چواربــاخ، فیرده وســی، بلــواری 
کوردستان، شه هرک ســه عدی، به هاران، 

زاگرۆس و ویالشار«.
ســنە  لەیالخــی  و  دێــوالن  ناوچــەی  لــە 
ئەندامانی دڵســۆز و چاونەترســی حیزبی 
بــە  ئێــران  کوردســتانی  دێموکراتــی 
نووسینی دروشم و باڵوکردنەوەی تراکتی 
تایبــەت بــە ٢٦ی ســەرماوەز چاالکیــی 
تەبلیغییــان بەڕێــوە بــرد. ئــەو شــوێنانەی 
ئەندامانــی حیزب چاالکییــان تێدا بەڕێوە 
بــردووە بریتییە لە ئاواییەکانی: ›‹جادەی 
بیجــاڕ- دێــوالن، جــادەی قــوروە- بیجــار 
و قــوروە- دێــوالن، ئاوایــی کاکــە جــۆ، 
پــۆاڵ، خێڵــەک،  قــەاڵ  بایــە،  بەبەجــان، 
ســەراو شــارەک، شــارەکی گەورە، زەرین 
جــۆ، چەشــمەنتش و هەروەهــا شــارەدێی 
سرێش ئاوا بەگشتی، سیان و بلدەستی«.
لــە  شــار  لەنێــو  شــار  پێشــمەرگەکانی 
گەڕەکــی فەراحــی و چواڕێیانــی چــوار 
باخ و شــاخی ئاویەر و هەروەها لە ئاوایی 
نییــەری پێشــمەرگەپەروەر بە بەڕێوەبردنی 
چاالکیی تەبلیغی، ڕۆژی پێشمەرگەیان 
بــەرز نرخانــد و لــە پەیامێکــدا پەیمانــی 
وەفادارییان لەگەڵ پێشــمەرگەکانی شاخ 

نوێ کردەوە.

مێراو 
لــە ئاوایــی مێــراو لــە ناوچــەی ژاوەرۆی 
ســنە، ڕۆڵــە قارەمانەکانــی دێموکرات بە 

هەڵکردنــی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان و 
ئارمــی حیزبــی دیمۆکراتی کوردســتانی 
ئێران و هەروەها نووسینی دروشمی ٢٦ی 
ســەرماوەز چاالکیــی تەبلیغاتییان بەڕێوە 

برد.

شوێشە و ناوچەی کەاڵتەرزان
 ئــەو شــوێنانە کە چاالکیی تێــدا بەڕێوە 
چــووە بریتیــن لــە: »نێو شــاری شوێشــە، 
ئاویــەر،  شــەقامی  قاســملوو،  بلــواری 
شــەقامی مەولــەوی، پارکــی منااڵنــی 
وەرزشــی مەحمودخان، کۆاڵن بە کۆاڵنی 
ناو شــاری شوێشــە، گوندەکانی خرۆسە، 
تــازاوا، عیســیاوا، بــزان، کەاڵتــێ، تــوار 
مەاڵ، عەلی ئاوا، جادەی شوێشە بۆ سنە 

و جادەی سنە بۆ مەریوان«.

کامیاران 
هاوکات لە شاری کامیاران تێکۆشەرانی 
کامیــاران،  جــادەی  لــە  دێموکــرات 
دووڕێیانــی مــوژژ، جــادەی دێــوالن بــۆ 
و  مێــراوا  مــوژژ،  شــاری  کامیــاران، 
ئاوایــی کەیلــەوالن« بــە باڵوکردنــەوەی 
ســەرماوەز،  بــە ٢٦ی  تایبــەت  تراکتــی 
چاالکیی تەبلیغییان بەڕێوە برد و ڕۆژی 

پێشمەرگەیان بەرز نرخاند.

پاوە 
هــەر بەو بۆنــەوە لە بەرزاییەکانی شــاری 
پاوە، ئەندامانی کۆڵنەدەری دێموکرات بە 
هەڵکردنی ئااڵی کوردســتان پێشــوازییان 

لە ڕۆژی پێشمەرگە کرد.
تاران؛ هەروەها لە شاری تارانی پێتەختی 
ئێران ئەندامانی تیکۆشەر و بوێری حیزبی 
ســەرماوەز  ٢٦ی  بەبۆنــەی  دێموکــرات 
ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتان، تراکت 
و ئارمی حیزب و ئەساســنامەی حیزبیان 
لــە مەیدانــی ئــازادی، زانکۆکانی تاران 
کــردەوە.  بــاڵو  شــەریف  ســەنعەتی  و 
هەروەها لەنێو خوپیشــاندانی مامۆســتایان 
کــە لــە بــەردەرگای مەجلیســی شــورای 
ئیســالمی کۆبوونــەوە، تراکتــی حیزب و 

ئەساسنامەی حیزب باڵو کراوەتەوە.

مەریوان 
لــە  ئەندامانــی تیکۆشــەری دێموکــرات 
بــە  ســوارەوە  دوازدە  مەریوانــی  شــاری 
باڵوکردنەوەی تراکت و پوســتێری حیزبی 
ڕۆژی پێشمەرگەیان بەرز و پیرۆز نرخاند.

سەقز 
ڕۆڵــە بوێــرەکان و هــەردەم لە ســەنگەری 
تراکتــی  باڵوکردنــەوەی  بــە  تێکۆشــان 
تایبــەت بــە ٢٦ی ســەرماوەز و لۆگــۆی 
هێــزی پێشــمەرگە ڕۆژی پێشــمەرگەیان 
بــەرز نرخاند و ســووربوونی خۆیان لەســەر 
دووپــات  پێشــمەرگە  پیــرۆزی  ڕێبــازی 

کردەوە.
ڕۆڵــە بوێــر و تێکۆشــەرەکانی دێموکرات 
بە نووســینی دروشــم لەســەر دیوارەکان و 
باڵوکردنەوەی تراکت و پوستێری تایبەت 
بــە ٢٦ی ســەرماوەز لــە شــەقام و کۆاڵن 
و مااڵن و شــوێنە گشــتییەکان چاالکیی 

تەبلیغییان بەڕێوە برد .
ئەو شــوێنانەی کە چاالکیی تێدا بەڕێوە 
چــووە بریتین لــە: »گەڕەکەکانی تازاوا، 
شــارۆچکەی  زاگــروس،  شــارۆچکەی 
خــواروو،  حەمــااڵوای  کوردســتان، 
مزگەوتی ئەمین، قوتابخانەی ئازادگان، 
ژووروو،  حـــــــــــــەمااڵوای  ســەرچەم، 
مزگەوتــی حاجی نێعمەتــی، قوتابخانەی 
شــارۆچکەی  ئینقــالب،  اللەهــای 
موکریان،  عەباســاوا، قەرەچیاوا، بلواری 
 ٣٢ ڕوودەکــی،  شــەقامی  شــافێعی، 
میتــری، دەوروبــەری مزگەوتــی فەخری 
ڕازی، شــارۆچکەی ئــازادگان، شــاناز و 
دەوروبــەری مزگەوتی حــەزرەت عومەر و 

شەقامی موعەلم«.

دیواندەرە 
لــە دیوانــدەرە یخۆڕاگــرەوە تێکۆشــەرانی 
دێموکــرات لەنێــو شــار لەســەر دیــواری 
لــە  ســاراڵ  ناوچــەی  لــە  و  ئیتاڵعــات 
گوندەکانــی »بــەردەڕەش، هەیبەت ئاوا و 
تازاوای کۆن« بە بەڕێوەبردنی چاالکیی 
شــکۆی  و  خۆشەویســتیی  تەبلیغــی 
پێشــمەرگەیان لەنێو خەڵکدا بە دوژمنانی 

گەل سەلماندەوە.
هاوکات ئەندامانی چاالک و تێکۆشەری 
حیزب لە ناوچەی حوسێن ئاوای دیواندەرە 
بە هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردســتان 
و هەروەهــا ڕێزگرتــن لە ٢٦ی ســەرماوەز 
ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان چاالکیی 
تەبلیغییان بەڕێوە برد و بەم بۆنە پیرۆزەوە 

شایی و خۆشییان گێڕا.

بانە 
هاوکات لە شــاری بانــەی ئارباباوە ڕۆڵە 
بەجەرگەکانــی دێموکرات لە دەروروبەری 
شــاخەکانی  »ئارمــردە،  شــارەدەێی 
دەوروبەری نزیک تاژان، ڕەزپیر، ســێڕای 
برینجاڕ و جادەی گەرماو« بە نووســینی 
ڕۆژی  کوردســتان  ئــااڵی  و  دروشــم 

پێشمەرگەیان پیرۆز ڕاگرت.
سەردەشــت  شــاری  لــە  سەردەشــت؛ 
قارامانانــەوە تیکۆشــەرانی دێموکرات لە 
ڕێــگای »ســێپەکان، ڕێــگای بێلۆکــێ، 
دیژبانــی کۆڵەســە،  و  ئاڵوەتــان  جــادەی 
ترمینــال،  میــراوێ،  گازی  شــیرکەتی 
مزگەوتی بازار، دیژبانیی ســپا«بەبۆنەی 
٢٦ی ســەرماوەز، چاالکیــی تەبلیغییــان 
لــە  خۆیــان  پشــتیوانیی  و  دا  ئەنجــام 

پێشمەرگە دووپات کردەوە.
مــەال  و  خەلیــل  مــەال  سەردەشــتی  لــە 
ئاوارەوە لە »میراوا، ســێڕێایانی ئاڵوەتان، 
بێلۆکــێ، پــردی جۆالنــە«، قارەمانانــی 
دێموکــرات بەبۆنــەی ڕۆژی پێشــمەرگە 
کاری تەبلغییان کرد و ئەو ڕۆژەیان بەرز 

نرخاند.

دااڵهۆ 
کرماشــان،  دااڵهــۆی  شــاری  لــە 
تیکۆشــەرانی دێموکــرات بــە هەڵکردنــی 
ئارمــی  و  کوردســتان  پیــرۆزی  ئــااڵی 
حیزبــی دێموکــرات پێشــوازییان لــە ٢٦ی 
سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان 
بــە گــەل و  وەفاداریــی خۆیــان  و  کــرد 
نیشــتمان کــە پێشــمەرگە گیانفیدایەتیی 

نیشان داوە.
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تێکۆشــەری  و  خەباتگێــڕ  خەڵکــی 
کوردستان

بنەماڵەی بەڕێزی شەهیدان
زیندانیانی سیاسی

پێشمەرگە کۆڵنەدەرەکانی کوردستان
حیزبــی  الیەنگرانــی  و  ئەندامــان 

دێموکراتی کوردستانی ئێران
بەشــداربووانی بەڕێزی ڕێورەسمی ٢٦ی 

سەرماوەز
ســاڵوێکی گەرمــی هێزی پێشــمەرگەی 

کوردستانتان  پێشکەش دەکەین
سالو دەنێرین  بۆ ئەو پێشمەرگە فیداکار و 
گیانلەسەردەســتانەی، باشترین ساتەکانی 
ژیانــی خۆیــان  فیــدای ڕزگاریی گەل و 

نیشتمان کرد.
خەباتــی  شــەهیدانی  لــە  ســاڵو 
لــە  کــە  گەلەکەمــان   ڕزگاریخوازیــی 
بــۆ  خەبــات  جۆراوجۆرەکانــی  قۆناغــە 
وەدیهێنانی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی 

کوردستان گیانی خۆیان فیدا کرد.

هاوڕێیانی بەڕێز:
لــە  ڕێزگرتــن  بــۆ  بووینەتــەوە   کــۆ 
مرۆڤگەلێــک کــە بــێ بەرانبــەر هەمــوو 

ژیانی خۆیان  بۆ دەستەبەرکردنی
گەلەکەیــان   ڕزگاریــی  و  ئــازادی 
پێشــکەش کردووە، ئەم توێژە گەلویســتە، 

پێشمەرگەی خۆبەخشی کوردستانە.
ئەوڕۆ ڕۆژی پێشــمەرگەی کوردســتانە، 
و  تێکۆشــەر  ڕۆڵــە  ئــەو  ڕۆژی  واتــە 
کــە  لەخۆبوردوانەیــە  و  بەهەڵویســت 
ســەنگەری خەباتیــان زیاتر لە٧٥ســاڵە لە 
کوردستان پێشتر دژی ڕێژیمی پاشایەتی 
و هەنووکەش دژی ڕێژیمی  تێرۆریستی 
کۆماری ئیسالمی قایم و گەرم ڕاگرتووە 
و شــانازیی بــەردەوام بوونــی خەبات دژی 
چەوســانەوە و کۆنەپەرەســتی بــەم توێــژە 
شۆڕشــگێڕە، واتــە هێــزی پێشــمەرگەی 

کوردستان بەخشراوە.

پێشمەرگە کێیە؟
ئایا پێشمەرگە هێزی چەکدارە؟

سیاســی  و  ئــازا  مرۆڤێکــی  پێشــمەرگە 
کوردســتانە،  کۆمەڵــگای  وشــیاری  و 
ئازادییەکانــی  و  مــاف  وەدیهێنانــی  بــۆ 
دیکتاتۆرییــەت  دژی  کــورد  گەلــی 
نادادپــەروەری  و  کۆنەپەرەســتی  و 
ڕاوەســتاوە، جیــاوازی چەکی پێشــمەرگە 
لەگــەڵ چەکدارانی دیکتاتــۆر  لەوەدایە 
شــەڕێکی  جەنــگاوەری  پێشــمەرگە 

عاداڵنەیە و ئامانجی ڕزگاریی 
گەلێکە، بەاڵم چەکی دیکتاتۆرەکان  بۆ 
پاوانخوازی، پێشێلکردنی ماف و ئازادیی 
گەالنە، بەتایبــەت چەکدارانی کۆماری 
ئیســالمی  کە چەکی تیرۆر و کوشــتن، 
ئێعدامی بەکۆمەڵ و ماڵوێرانیی گەالنی 

ئێرانیان بە دەستەوە گرتووە.
ـ پێشمەرگە خەباتکارێکی  بە بیر و باوەڕە 
کــە بۆ وەدیهێنانی مــاف و ئازادییەکانی  
شــێوەکانی  هەمــوو  لــە  کــورد  گەلــی 
خەبــات  کەڵــک وەردەگــرێ و خــۆی لە 
یەک شێوە خەباتدا قەتیس نەکردووەتەوە، 
بەپێی واقێعبینیی سیاسی و هەلومەرج و 
هاوکێشــە سیاسییەکان، لێکدانەوە دەکا و 
پاشان بڕیار لەسەر شێوەی کار و  خەبات 
دەدا. نــاو و ناســنامەی پێشــمەرگە  لــە 
نێــو کــۆڕ و کۆبوونــەوە  نێونەتەوەییەکان  
وەک ســیمای مرۆڤێکــی  ئازادیخــواز و 
رزگاریــدەر و دژی تێرۆریســم  وەرگیراوە، 
گەالن بەچاوێکی  کراوە دەڕواننە کار و 
کــردەوەی شۆڕشــگێڕانە و ڕزگاریدەریــی 

هێزی پێشمەرگەی کوردستان.

نــاو  هاتــە  پێشــمەرگە  وشــەی  بــۆ 
ئەدەبیاتی سیاسیی نەتەوەی کورد؟

پێشــەوا و کۆمــار گەلێــک شــانازیان بۆ 
کوردســتان و کــورد و حیزبــی دێموکرات 
تۆمار کردووە، یەک لەو شانازییە مەزنانە 
کــە وەک ئەســتێرەیەکی پرشــنگدار لــە 
ئاسمانی بایەخە مرۆڤانییەکان، بەتایبەت 
لــە هەر چواربەشــی نیشــتمان بــە نەمری 

پەیامی دەزگای فەرماندەیی هێزی پێشمەرگەی کوردستان 
بەبۆنەی٢٦ی سەرماوەز ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان

پیــرۆزی  و  بــەرز  نــاوی  دەمینێتــەوە، 
چەخماخــەی  یەکــەم  کــە  پێشــمەرگەیە 
شــکڵی  لــە  کــوردی  کیانــی  یەکــەم 
کۆماردا  لە ژێر ڕێنوێنی پێشــەوا قازی 

لێدراوە بە جێی وشەکانی سەرباز و 
فیدایی وشەی پڕ لە هەیبەتی پێشمەرگە 
دانــرا، کــە ســنووردانانێک بــوو  لەگەڵ 

ئەوی تردا.
خــاک،  پارێــزەری  بــە  بــوو  پێشــمەرگە 
بەرگریــکار لــە نیشــتمان و گیانفیــدا بــۆ 
و  ئــااڵ  لەگــەڵ  هاوشــان  نەتەوەکــەی، 
ســەروەریی نەتەوایەتــی، ڕەمزی مانەوەی 
وشــەی  کــوردن.  نەتــەوەی  هەتایــی 
پێشــمەرگە لــە پێناســەدا پێش لــە مەرگە 
بــەاڵم لــە مانادا پارێزەرە لە کەرامەت یان 

موجوودیەتی گەل و نیشتمان.
ئەگەر باس لە فیداکاری، گیانبەختکردن 
و تێکۆشانی پێشمەرگە لە بواری نیزامی 
و حەماسەکانی بکەین دەبێ بڵێین هەموو 
پێشــمەرگەیە.  رۆژی  ســاڵ  ڕۆژەکانــی 
بەاڵم بۆ ڕێزگرتن  لە پێشــمەرگە  وەک 
بەرخــودان   و  شۆڕشــگێڕی  ســومبولی 
ڕۆژی  وەک  ســەرماوەز   ڕۆژی٢٦ی 

پێشمەرگەی کوردستان دیاری کراوە. 
تایبەتمەندیــی ئــەم ڕۆژە  لەوەدایە کە لە 
ســاڵی١٣٢٤ لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا  
هێــزی چەکــداری شۆڕشــگێڕی کــورد  
لــە شــاری مەهابــاد هێرشــیان کردە ســەر 
شــارەوانیی ئــەو شــارە  و ئاخریــن پــاش 
ماوەیــەک هێــزی چەکداریــان لەو شــارە 
کوردســتانیان  ئــااڵی  و   تێکەوەپێچــا 
هەڵکرد. ساڵی ١٣٦٣ لە کۆبوونەوەیەکی 
 کۆمیتــەی ناوەندی  حیزبی دێموکراتی 
٢٦ی  ڕۆژی  ئێرانــدا،   کوردســتانی 
پێشــمەرگەی  ڕۆژی  وەک  ســەرماوەز 
لــەم ڕۆژەدا  کــرا،  دیــاری  کوردســتان  
ئااڵی سێ ڕەنگی کوردستان  هەڵکرا و 

بە خۆشییەوە تا ئێستا شەکاوەیە.
خەباتــی گەلەکەمان بۆ وەدیهێنانی ماف 
و ئازادییەکانــی  قۆناغــی  جۆراوجۆری 

تێپەڕاندووە:
هــەورازەکان  پشــتی هێزی پێشــمەرگەی 
نەوی نەکردووە، لەگەڵ کەندوکۆسپەکان 
دســتەو پەنجــەی بــە هێــز و تاکتیکــی 
بــە  کار،  خســتووەتە  شۆڕشــگێڕانەی 
پێــی هەلومەرجــی قۆناغەکانــی خەباتی 
ئاڵوگۆڕی لە خەباتدا پێک هێناوە  بەاڵم
کەمــی  پەالمــاردان  لــە  ڕانەوەســتاوە، 
بەرگــری  شــەڕی  لــە  و  نەهێنــاوە  

سوارچاکی مەیدانی خەبات  و 

بەربەرەکانــێ بــووە. لــە تاکتیکــەکان بۆ 
وەدیهێنانــی  ئامانــج و ســتراتێژی حیزب  
وەرگرتــووە.  کەڵکــی  باشــی  بــە  زۆر 
کۆڵنەدانی ئەو هێزە بەهێز و شۆڕشــگێڕە 
و  شــەڕ  لــە  دەنوێنــێ  خــۆی  کاتێــک 

پێکدادانەکان دژی
بــووە،  ســەرکەوتوو  هــەردەم  دوژمــن  
کۆســپ و تەگــەرەکان نەبوونەتــە هــۆی 
ڕاوەستانی، لە شۆڕش ؛ بەردەوام بووە  بۆ 
وەدیهێنانــی ئامانجەکانــی گەلی کورد،  
لــە پێشــەوەی خەبــات و تێکۆشــان بــووە، 
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  بۆ 
بایەخدان بە شۆڕشی کورد  لە باشووری 
کوردســتان بــۆ ماوەیــەک کەمتــر هێزی 
پێشــمەرگەی لە ناوخۆی کوردســتان  لە 
بواری حــوزووری عەمەلیاتییــەوە  بەکار 
لــە  بارودۆخــی خەبــات  بــەاڵم  هێنابــوو، 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان  ئــەوەی بە ئێمە 
نیشاندا کە پێویستە جارێکی دیکە هێزی
و  گــڕ  بــە  کوردســتان   پێشــمەرگەی 
تینێکــی جیــاواز، بــە لــە بەرچاوگرتنــی  
وەزعی کوردستان بچێتە قۆناغێکی نوێ 

لە خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان.    
لەو راستایەدا ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی 
١٣٩٤ی  لەســاڵی  ئێــران  کوردســتانی 
هەتــاوی  و لــە پێلونومــی  کۆمیتــەی 
ناوەندی  بە مەبەستی بەهێزکردنی خەبات  
و حــوزووری چاالکانــەی پێشــمەرگە  لە 
ناوخۆی واڵت ئەم پرسە گرینگەی خستە 
بەر باس و دواتر لە نەورۆزی ساڵی١٣٩٥ 

سکرتێری گشتیی ئەم حیزبە مزگێنیی
کــە  ڕاگەیانــد  بێپســانەوەی  خەباتێکــی 
ڕۆژهــەاڵت«  »ڕاســانی  ئاکامەکــەی 

بوو.
پێشــمەرگە وەک قەاڵیەکــی پۆاڵیین لە 
بەرانبەر سیاسەتی زەبر و زەنگ  و ئێعدام 
و گرتن و ئاسێمیلەکردن و هەندێ کلتوور 
ڕێژیــم  کۆمەاڵیەتییەکانــی  کێشــە  و 
قارەمانانە راوەســتاوە و لــەو پێناوەدا دەیان 
شــەهیدی پێشــکەش بە بارەگای ئازادی 
کوردســتان کردووە. لە ئاکامی ئەم شێوە 
خەباتەدایــە کــە الوانــی کوردســتان، پۆل 
پــۆل لــە کــوڕان  و کچانــی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان پەیوەســت دەبــن بــە ڕیزەکانی 
ئــەم  کوردســتان.  پێشــمەرگەی  هێــزی 
کردەوە و هەڵویستە شۆڕشگێڕانەی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان  کاردانەوەیەکی

خەڵكــی   ورەی  ســەر  لــە  بــوو  ئەرێنــی 
کوردســتان تــا بتوانــن  لە قۆناغــە دژوار 
دامــودەزگا  گــژی  بــە  ســەختەکاندا  و 

ســەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیســالمیدا 
بچنــەوە بــۆ ئەوەی کاتی پێویســت بتوانن 

بێنە مەیدان.
لە ڕاستیدا ڕۆژی٢٦ی سەرماوەز ڕۆژی 
گــەل  بەڵێنــی  و  پەیمــان  نوێکردنــەوەی 
و پێشــمەرگەیە بــۆ درێژەدانــی خەبــات و 
تێکۆشان لەبەرانبەر رێژیمی تیرۆریست و 

تێروریستپەروەری کۆماری ئیسالمی و
خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  ڕۆژەدا  لــەو 
کوردســتان بە کردەوە نیشــان ئەدەن یار و 

یاوەری هێزی پێشمەرگەی
کوردستانن، بە هەڵگرتنی ئااڵ و لوگۆ و 
دروشــم  و بە شــادی و خۆشی رێز دەگرن 
لە ڕۆڵە گیان  لەسەردەستەکانیان  کە بە 
خوێنــی خۆیــان بۆ ڕزگاریــی ئەوان دژی 

ئەم نیزامە  دیکتاتۆرە خەبات دەکەن.

هاوڕێیانی بەرێز:
هەلومەرجێکــی  لــە  ئێمــە  نیشــتمانی 
و  ئاڵــۆزە  ناوچەکەمــان  تایبەتدایــە، 
ئاڵوگۆرەکان لە ئەگەری هاتنە مەیدانن. 
پێشــمەرگەکان پێویســتە لە باری فکری 
زانیارییەکانــی  نیزامــی،  و  جســمی  و 
شــێوەیەکی  بــە  بەرنەســەرەوە  خۆیــان 
تێبگــەن  حیــزب  سیاســەتی  لــە  بــاش 
چــەک  بەکارهێنانــی  چۆنییەتــی  و 
زانســتی  و  نیزامییــەکان  کەرەســتە  و 
نیزامی بە باشــی فێر بن. تاکتیکەکانی 
دوژمــن بناســن، لەکاتــی پێویســت وەک 
بەرپەرچدانەوەیــەک کەڵکــی لێوەرگــرن.
تکنیکەکانــی  و  تاکتیــک  هەروەهــا 
خۆیان بە لەبەرچاوگرتنی وەزعی دوژمن 
ئاڵوگۆڕی بەسەردابێنن . فێری مەهارەت 
و خەالقییەت و لەمیدانی شەڕدابوون بن.

بۆســەر  ئیســالمی  کۆمــاری  هێرشــی 
هێزی پێشــمەرگەی کوردستان بە چەک 
دڕۆن  وەک  قورســی  کەرەســتەی  و 
ڕاســتییە  ئــەو  دیکــە   چەکەکانــی  و 
هێــزی  تێکۆشــانی  کــە  دەســەلمێنێ 
پێشــمەرگەی کوردســتان و شــوێنەواری 
جۆراوجۆرەکانــدا  بــوارە  لــە  ڕاســان 
کۆماری دژی گەلیی ئیســالمی خســتە 
مەترســی و ئــەو هێــرش و پەالمارانــە لەو 
ڕاســتایەدایە. راســانی ڕۆژهەاڵت پرۆسە 

و بەرنامەیەکی فرەڕەهەندە کە هەموو 
ڕێکخســتن،  ڕاگەیانــدن،  بوارەکانــی 
و  دیپلۆماسی،سیاســی،کۆماڵیەتی 
ئابــووری دەگرێتەوە، ئــەم چەمکە بەهێزە 
کــە  لەالیــەن خەڵکــی ڕۆژهەاڵتــەوە بــە 
گڕوتینەوە پێشوازی لێکراوە، و هاوکار و

و  بــوون  نوێیــە  خەباتــە  ئــەو  پشــتیوانی 
و  کادر  قارەمانەتیــی  بــە  هــاوکات 

پێشمەرگە و ئەندامان و الیەنگران  و
 دۆستانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی 
ئێران  پەرەی ستاند،  لە راستیدا چەمک 
و دەســتەواژەی خەباتی »شــار و شــاخ«  
بە چەکی هێزی پێشمەرگە  قارەمانەکان  
لــە  ســەربەرزەکان   شــەهیدە  خوێنــی  و 

ڕۆژهەاڵت سەلمێندراوە.
هەربۆیە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی  بە 
هێــز و توانــای خۆیــەوە  لــە هــەر کات و 
شوێنێکدا هێرش دەکاتە سەر گەلی کورد  
و هێزی پێشــمەرگەی کوردســتان، هێرش 
و پەالمارەکانی رێژیم  بۆ سەر خەڵک و 
خاکی کوردســتان  نیشانەی بەهێزبوونی 
ئــەم ڕێژیمــە  داگیرکــەرە نییــە، مێــژوو 
ســەلماندوویەتی هــەرکات دیکتاتــورەکان 
دەگەنــە ئاســتێکی نالەبــار، زەبروزەنگ و 
کوشــت و کوشــتار  لــە خەڵکــی خۆیــان 

دەکەن.

بەرێزان:
پەیامــی ئێمــە بۆ هێزەکانی  ڕۆژهەاڵتی 
و  لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  کوردســتان 

توندوتۆڵکردنی خەبات و بەشداریی
گەرمــی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردســتان 
ڕێکخســتنی  لــە  بــن  هــاوکار  ئەوەیــە 

خەباتێکی مەدەنیی هەمەالیەنە کە
لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  بێــت.  شــوێندانەر 
لــە  ئامادەبوونتــان  و  ئاڵوگۆڕەکانــدا 
لەکاتــی  دوژمــن   بەرەنگاربوونــەوەی 
خەڵکــی  ســەر  بــۆ  پەالمــار  و  هێــرش 
نەتەوایەتییــە،  ئەرکــی  کوردســتان  
داوامــان ئەوەیە، کاســبکاران ،کوڵبەران ، 
ڕووناکبیران و هەموو چین و توێژەکان بۆ 
پاراســتنی یەکیەتیــی ڕیزەکانی خەڵک  

یەکهەڵویست بن. 
ڕێژیمێکــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
نیزامییــە   دیکتاتــۆری  تیرۆریســتیی 
کــە لــە ڕێــگای دێموکراســی و خەباتی 
مەدەنی ئاڵوگۆری بەسەردا نایە. پێویستە 
گەالنــی ئێــران بێنە میدانــی خەبات و بە 
گــژی بەکرێگیراوانــی رێژیمــدا بچنەوە، 
دەستەوەستان نەبن، ڕێگا نەدەن بە چەک 
و کەرەســتەی نیزامــی  هێــرش بکرێتــە 
ســەریان، بە  هەموو شــێوەیەک بەرگری 

لە خۆتان بکەن. 

هاونیشتمانانی بەڕێز:
ســەدەی  لــە  و  ئێســتا  هەلوومەجــی  لــە 

٢١دا، فەرماندەیــی هێــزی پێشــمەرگەی 
کوردستان بە باوڕێکی قووڵەوە  دەڕوانێتە 
دەوروو نەخشــی هەر تاکێک کە خزمەت 

بە ئامانج و هیوای پێشمەرگە دەکا.
تــا  بگــرە  شــانۆکارێکەوە  لــە 
یــا  کرێکارێــک  ڕۆژنامەنووســێک، 
زانکــۆ،  مەتەرێــزی  خوێندکارێکــی 
بــازار  کاســبکارێکی  یــا  جووتیارێــک 
ڕەنگاوڕەنگــی  پێکهاتــەی  کــۆی  و 
لــە  هــەرکام  کوردســتان،  کۆمەڵــگای 
شــوێن و پێگــەی خۆیانــدا دەتوانن دەوری 
پێشــمەرگە بگێــڕن، کتێــب و ســینەما و 
بازاڕ و زانکۆ بکەنە سەنگەرێکی  بەهێز 
 بــۆ بەرگــری لــە مــان و مەوجوودیەتــی 
گەلەکەیــان و بەرەنگاربوونــەوەی زوڵــم و 
کۆنەپەرەســتی  بیرتەســکەکانی  زۆری 

سەدە ناوەڕاستی.

لە کۆتاییدا ئەوەی ڕوون و بەرچاوە:
 کردەوە دژیگەلییەکانی ڕێژیم نیشــانەی 
ئــەم دیکتاتۆرانەیــە،  کۆتایــی تەمەنــی 
مێلیتاریزەکردنی کوردستان  پێوەندیەکی 
نامــۆی  لەگــەڵ خەڵکــی کوردســتاندا 
دەزگای  هــەزاران  ســازماندانی  هەیــە، 
و  ســایبێری  بوارەکانــی:  لــە  ســیخوڕی 
بەســیج و بــە نیزامیکردنــی حکوومــەت 
هەمــە  زەختــی  وەزارەتخانــەکان  واتــە 
الیانــەی ڕێژیــم بۆ  ســەر گەالنــی ئیران 
لــە پێوەنــدی لەگەڵ مانــەوەی خۆی، لە 
گرەوی هێزی نیزامیی ناوەندە جاسووســی 

و  سیخوریەکانی دەبینێ.
هێــزە  ئێــران،  بەشــەرەفی  گەالنــی 
ئازادیخــوازەکان، ڕێژیمی ئێران لە هەموو 
بوارەکاندا  پرۆسەی مانەوەی بەرەو تەواو 
بوونــە. ڕێژیمێکــی فاشــل  کــە تەنیا بە 
زەبــری هێــزی نیزامــی خــۆی ڕاگرتووە، 
یەکیەتــی گەالنــی ئێــران  بــە گشــتی و 
گەلــی کــورد  بەتایبەتــی فاکتۆرێکــی 
ئــەم  تێکەوەپێجانــی  بــۆ  گرینگــە  
ڕێژیمــە  و هێنانــە ســەرکاری رێژیمێکی 

دیموکراتیک و فیدراڵ.

ساڵو لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان
بڕووخێ ڕێژیمی تێرۆریستیی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

دەزگای فەرماندەیی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستان

٢٦ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی
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مافی دیاریکردنی چارەنووس  و سەروەری 
لە ڕوانگەی دوکتۆر قاسملووەوە

ئیدریس ئەحمەدی

دوکتور قاســملوو لە وتارێکدا ســەبارەت بە مافی دیاریکردنی چارەنووس کە لە ســاڵی 
١٣٦٤دا پێشکەشی کردبوو و لە بەرگی یەکەمی »تاڤگەی هەقیقەت«دا چاپ کراوه ، 
وەاڵمی چەند پرســیارێکی گرینگ دەداوەتە کە بایەخی ســتراتێژیکیان بۆ بزووتنەوەی 

کورد هه یه .
دوکتور قاســملوو ئاماژە بەوە دەدا کە مافی دیاریکردنی چارەنووس دەکرێ لە شــکڵی 

خودموختاری، فێدراڵیزم یان سەربەخۆیدا بێ. 
هــەر لــەو پەیوەندییــەدا ڕوونــی دەکاتــەوە کــە حیزبــی دێموکــرات بــە پێــی لێکدانەوەی 
بارودۆخــی جێوسیاســیی کوردســتان، خودموختاریــی وەک ئامانــج دیــاری کــردووە. 
)حیزبــی دێموکــرات لــە کۆنگرەی ١٣دا ئەو ئامانجەی گۆڕی بۆ پێکهێنانی ئێرانێکی 
دێموکراتیکــی فێــدراڵ، بەاڵم ســەرەڕای ئەو گۆڕانە لە سیاســەتی حیزبــی دێموکراتدا، 
مەســەلە ســتراتێژیکەکان، بــە تایبــەت كــە ئەگەڕێتــەوە ســەر بارودۆخــی جێوسیاســیی 
کوردستان، هەر لە جێگای خۆیاندا ماون. بەو پێیە، ئێستاشی لەگەڵ بێ، لێکدانەوەی 
دوکتور قاسملوو لە سەر ئەو مەسەلە ستراتێژیکانەی کە پەیوەندیدارن بە دۆزی کوردەوە، 

لە جێگای خۆیدایە.( 
دوکتــور قاســملوو لــە باســەکەیدا ئامــاژە بــەوە دەدا کــە کوردســتان نیشــتمانێکە کە لە 
ڕووی جێوسیاســییەوە تایبەتمەندییەکــی دیاریکــراوی هەیــە؛ ئەویــش بریتییە لەوەی کە 
هەڵکەوتووە لە نێوان چوار دەوڵەتدا، کە کوردستانیان ئابڵۆقە داوە، هەروەها  کوردستان 
ڕێــگای بــۆ دەریــا نییــە کــە ئەمــەش شــکاندنی ئــەو ئابڵۆقەیــەی مەحاڵ کــردووە. لە 
الیەکی دیکەوە، بارودۆخی ستراتێژیکی کوردستان دژوارە؛ بزووتنەوەی کورد پشتیوانی 
دەرەکیی نییە. لەو پەیوەندییەدا ئاماژە بە کەیسی به نگالدێش دەدا، کە بە هۆی ئەوەوە 
کــە ڕێــگای بۆ دەریا هەیە، هەروه ها پشــتیوانی هێندووســتانی هەبــوو، دواجار توانی لە 

پاکستان جیا بێتەوە و سەربەخۆیی وەدەست بێنێ. 
بەو پێیە، دوکتور قاســملوو لە باســەکەیدا جەخت دەکاتەوە کە هۆی ئەوەی بزووتنەوەی 
کورد خودموختاریی وەک ئامانج دیاری کردووە، دەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی جێوسیاسی 
و ســتراتێژیکی کوردســتان، نــەک ئــەوەی بزووتنــەوەی کورد ترســی هەبــێ لەوەی کە 
ســەربەخۆیی مەتــره ح بــکا. دوکتــور قاســملوو لە درێژەی باســەکەیدا ئەوەشــی لێ زیاد 
دەکا کە ئەگەر بزووتنەوەیەکی بەهێز لە کوردستاندا لە ئارادا بێ، دەتوانێ سەربەخۆیی 
وەدەســت بێنــێ، بــەاڵم بــە هــۆی بارودۆخی جێوسیاســی و ســتراتێژیکی کوردســتانەوە، 

ناتوانێ ئەو سەربەخۆییە بپارێزێ. 
کەوابــوو، ڕاگەیانــدن یــان وەدەســتهێنانی ســەربەخۆیی مەســەلەیەکە، پاراســتنی ئــەو 
سەربەخۆییە، مەسەلەیەکی دیکەیە. ئێمە ئەمەمان بە مانایەک لە کەیسی رێفراندۆمی 
باشووری کوردستاندا بینی. لە گەڵ ئەوەی زیاتر لە ٩٠٪ی لە دانیشتووانی باشووری 
کوردســتان دەنگیان بە ســەربەخۆیی دا، بەاڵم نەبوونی پشــتیوانیی دەرەکی لێی، هەروها 
واقعیاتی جێوسیاســی کوردســتان وای کرد کە ئارەزووی زۆرینەی دانیشــتوانی باشــوور 
وەدی نەیەت. هەروەها شــاهیدبووین کە چۆن ئێران و تورکیە بە ئابڵۆقەدانی باشــووری 

کوردستان، رێگریان لەوە کرد کە رێفراندۆم سەر بگرێ. 
وەک باس کرا، لێکدانەوەی دوکتۆر قاســملوو لە ســەر ئەو مەســەلە ستراتێژیکانەی کە 
پەیوەندیدارن بە دۆزی کوردەوە، ئێستاشی لە گەڵ بێ لە جێگای خۆیدایە. هۆیەکەشی 
ئەوەیە کە نە گۆڕانێک لە بارودۆخی جێوسیاسی و ستراتێژیکی کوردستاندا هاتووەتە 
کایــەوە، هەروه هــا نــە سیاســەتی ئێــران، عێراق، تورکیە و ســووریە لەهەمبەر مەســەلەی 
کــورد گۆڕانــی بنەڕەتیــی بەســەردا هاتــووە. ئەگەر ئــەو دەوڵەتانە سیاســەتی خۆیان لە 
هەمبەر مەســەلەی کورد گۆڕیبایه ، ئەوجا بارودۆخی جێوسیاســی کوردســتان لە خۆیدا 
بەربەست نەدەبوو لە سەر ڕێگای سەربەخۆیی کوردستاندا، جا لە بەشێکی دیاریکراو لە 

کوردستاندا بێ، یان لە هەر چوار پارچەکەیدا. 
بــە پێچەوانــەی هێندێــک بۆچوون، کە زۆرتــر دەکەونە خانــەی پڕوپاگاندەوە، هۆکاری 
ئەوەی کە دوکتور قاســملوو و حیزبی دێموکرات ســااڵنێکی زۆر خودموختارییان وەک 
ئامانــج بــۆ بزووتنــەوەی کورد دیــاری کردبوو، ئەوە نەبوو کە چەپــی ئێرانی یان چەپی 
عێراقی بەسەر بزووتنەوەی کوردیاندا سەپاندبێ. لە الیەکی دیکەوە، وەک تێبینییەکی 
مێژوویی، لە جێگای خۆیدایە ئاماژە بەو ڕاســتییە بدرێ کە ئەوەڵ جار کە مەســەلەی 
خودموختــاری یان ئوتۆنۆمی وەک چارەســەرێک بۆ مەســەلەی کــورد هاتە ئاراوە، لە 
پاش شەڕی یەکەمی جیهانییەوە بوو، هەروها شێوە چارسەرێک بوو کە بریتانیا هێنایە 

گۆڕێ لە پەیوەندی لە گەڵ باشووری کوردستاندا. 
بزووتنەوەی کورد لە باشــووری کوردســتان بە هەمان شــێوە بۆ چەندین دەیە ئوتۆنۆمیی 
وەک ئامانــج دیــاری کردبــوو، واتە پێش شــکڵگرتنی حیزبی کۆمونیســتی عێراق. لەو 
باســەی کــە ســاڵی ١٣٦٤ پێشکەشــی کــردووە و دواتــر بــاڵو بووەتــەوە، کــە وێ دەچێ 
باســێک بێ لە پلێنۆمی کۆمیتەی ناوەندیدا پێشــەکەش کرابێ، دوکتور قاســملوو لە 
ڕوانگەیەکی کوردییەوە هەوڵ دەدا مەسەلەی خودموختاری یان ئوتۆنۆمی تێوریزە بکا. 

ســەبارەت بــە خودموختــاری، بــەدەر لــەوەی دوکتور قاســملوو 
چارەنووســی  دیاریکردنــی  مافــی  لــە  شــێوەیەک  وەک 
دەزانــی، هەروهــا جەخــت دەکاتەوە کە خودموختــاری بریتییە 
لــە وەدەســتهێنانی ســەروەری )حاکمیــت(. لــەو بــارەوە جەخت 
دەکاتــەوە کــە گرینــگ ئەوەیە خەڵکی کوردســتان، کاتێک 
کــە خودموختــاری وەدی هــات، »بۆخۆی هەســت بــەوە بکا 
کە لە واڵتەکەیدا بێجگە لە خۆی هیچ کەســێکی دیکە بە 

سەریدا حاکم نییە.« 
لــەو پەیوەندییــەدا، دوکتــۆر قاســملوو دەفەرمێ کــە خودموختاری لە کوردســتاندا دەبێ 
لە ســەر ســێ کۆڵەکەی ئەساســی ڕاوەســتێ بۆ ئەوەی خەڵکی کوردســتان هەست بەوە 
بکەن کە لە واڵتی خۆیاندا خاوەن سەروەرین. یەکەمیان بریتییە لەوەی کە سەاڵحییەتی 
دابینکردن و راگرتنی ئەمنییەتی نێوخۆیی کوردســتان لە ئەســتۆی پێشــمەرگەدا بێ. 
دووهەمیــان بریتییــە لــەوەی کــە لــە کوردســتاندا زمانی کوردی بە ڕەســمی بناســرێ. 
ســێهەمیان بریتییە لەوەی کە ئەو خودموختارییە لە ســەر تەواوی خاکی کوردســتاندا، 

واتە هەر چوار پارێزگاکەی کوردستان، جێبەجێ بکرێ. 
بە کورتی، ئەو مۆدێلەی لە خودموختاری کە دوکتور قاسملوو الی پەسەند بوو، سێ 
کۆڵەکــەی خــاک، زمــان و ئەمنییــەت لەخــۆ دەگــرێ و بە بــێ ئەمانە، ســەروەری بۆ 

نەتەوەی کورد وەدی نایەت.
ئیســالمی  کۆمــاری  کــە  دەکــردەوە  جەختــی  ئــەوکات  قاســملوو  دوکتــور  هەڵبــەت 

خودموختاریش قەبووڵ ناکا، تاکوو دەگا بە سەربەخۆیی. 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە، دوکتور قاسملوو، دێموکراسی لە ئێراندا وەک زامنێکی 
پایەدار بۆ خودموختاری لە کوردســتاندا لە قەڵەم دەدا. بەو پێیە، لە ڕوانگەی دوکتۆر 

قاســملووەوە، دێموکراســی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ کوردســتان، کە لەو ســەردەمەدا 
کاکڵــەی سیاســەتی حیزبی دێموکراتی پێــک دەهێنا، پەیوەندییەکی ســتراتێژیکیان لە 

گەڵ یەکتردا هەیە. 
ئێستا کە حیزبی دێموکرات، پاش کۆنگرەی ١٣، ئامانجی خۆی لە خودموختارییەوە بۆ 
فێدراڵیزم گۆڕیوە، دەبێ بپرسین کە خودموختاری و فێدراڵیزم چ جیاوازییەکیان پێکەوە 
هەیــە؟ هــەر لەو باســەدا، دوکتور قاســملوو دەفەرمێ کە بــە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە 
ئێران واڵتێکی فرەنەتەوەیە، پێکهێنانی سیستەمێکی فێدراڵی دێموکراتیک لەو واڵتەدا 

گونجاوترین شێوەیە بۆ چارەسەرکردنی مەسەلەی نەتەوایەتی. 
جیاوازیی نێوان خودموختاری و فێدراڵیزم لەوەدایە کە پێکهێنانی سیســتەمێکی فێدراڵ 
لە ئێران بە واتای ئەوەیە کە دەوڵەت لەو واڵتەدا دەبێ لە بنەڕەتدا دابڕێژرێتەوە و لەوێدا 
نەک تەنیا خودموختاری بۆ کوردستان مسۆگەر بێ، بەڵکوو خودموختاری دەبێ بدرێ 
بە هەرێمەکانی دیکەش، لەوانە بەلووچستان، ئەهواز، ئازەرەبایجان و هتد. بەاڵم کاتێک 

حیزبــی دێموکــرات تەنیــا داوای خودموختاریــی بــۆ کوردســتان دەکرد، ئــەو داخوازییە، 
داڕشــتنەوەی دەوڵەتی ئێرانی لە ســەر بنەمای پرەنســیپی فێدراڵیی لەخۆ نەدەگرت. دەنا 
لــە بنەڕەتــدا، ئەگــەر بێــت و ئێران تەبدیل ببێ بە دەوڵەتێکێ فێدراڵ، هیچ لە نێوەڕۆکی 
خودموختاری لە کوردستاندا ناگۆڕێ )هەڵبەت بە مەرجێ کە ئەو خودموختارییە ئەوە 

بێ کە دوکتور قاسملوو الی پەسەند بوو(. 
هەڵبــەت پێکهێنانــی سیســتەمێکی فێدراڵ لــە ئێراندا کە لەوێدا کوردســتان خودموختار 
بــێ، ئــەو قازانجــەی هەیــە کــە لــە دەســتووردا دەبــێ ئــەو خودموختارییە پارێــزراو بێ. 
ئــەوەش جیاوازییەکــی گرینگە و بەدەر لە دێموکراســی، دەکــرێ بڵێین خودموختاری لە 
کوردســتاندا زامنێکــی دەستووریشــی دەبــێ. هەڵبەت لە زۆر واڵتاندا دەســتوور جێبەجێ 
ناکرێ، بە تایبەت ئەوانەی کە دێموکراسی تێیاندا جێگەی نەگرتووە. بۆیە، دێموکراسی 

لە ڕاستیدا زامنی دەستووریشە. 
لەگــەڵ ئــەوەی دوکتــۆر قاســملوو پێکهێنانــی سیســتەمێکی فێــدراڵ و دێموکراتیکــی 
پــێ گونجاوتــر بــوو لــە خودموختــاری، ڕوونــی دەکاتــەوە کە هــۆی ئەوەی کــە حیزبی 
دێموکــرات ئــەوکات داوای پێکهێنانــی سیســتەمێکی فێدراڵــی نەدەکــرد، ئــەوە بوو کە 

حیزبــی دێموکــرات بە درووســتی نەدەزانی کە خۆی بــکا بە نوێنەری نەتەوەکانی دیکە 
لــە ئێرانــدا. کاتێک کە حیزبی دێموکرات ئامانجی خۆی پاش کۆنگرەی ١٣ گۆڕی، 
رێبەرایەتیــی حیزبــی دێموکــرات بە ئاماژەدان بە داخوازیی سیاســیی نەتەوەکانی دیکە، 
ئەو گۆڕانەی پێ گونجاو بوو. ئەوەش بێگومان بێ بنەما نییە، چوونکە لە سێ دەیەی 
ڕابردوودا، نەتەوەکانی دیکەش خۆیان لە پێناو وەدەســتهێنانی مافی نەتەوایەتیدا ڕێک 

خستووە. 
لــە گــەڵ ئەوەی بارودۆخی کوردســتان، ئێــران و ڕۆژهەاڵتی ناویــن دینامیکە و حیزبی 
دێموکراتیــش دەبــێ خــۆی لــە گــەڵ بارودۆخــی نوێــدا بگونجێنــێ و سیاســەت بــە پــێ 
هەلومەرج دیاری بکا، هێندێک مەسەلە هەن کە ئەگەر سابت نەبن، ئەوا دەکرێ بڵێین 
بە ئەســتەم یانی النیکەم بە ئەســپایی گۆڕانیان بەســەردا دێ. لەو پەیوەندییەدا، بە هەق 
دەتوانیــن بڵێیــن دوکتور قاســملوو توانــی مەکتەبێک وەک میرات بــۆ دواڕۆژی خۆی 

بەجێ بێڵێ کە دەکرێ یارمەتیدەر بێ لە داڕشتنی سیاسەتدا. 
فکری سیاسیی دوکتور قاسملوو لە گەڵ ئەوەی دینامیک 
بــوو، هەروهــا هێندێــک هێڵــی سابتیشــی لــە خــۆ دەگــرت. 
شــکڵی  لــە  جــا  ســەروەرییە،  مەســەلەی  لەوانــە  یەکێــک 

خودموختاری، فێدراڵیزم یان سەربەخۆییدا بێ.
بە بێ ســەروەری، نەتەوەی کورد ناتوانێ وەک نەتەوە خۆی 
بسەلەمێنێ.  کەوابوو، ئەوە ئەسڵێکی نەگۆڕە بۆ بزووتنەوەی 
نەتەوایەتیــی کــورد. لــە الیەکی دیکــەوە، دوکتور قاســملوو 
ســتراتێژیکی  و  واقعیاتــی جێوسیاســیی  تیشــکی  بــەر  لــە 
کوردســتاندا سیاســەتی دادەڕشــت. لەگەڵ ئەوەی بارودۆخی 
جێوسیاســیی کوردســتان ســابتە، بەاڵم بارودۆخی ســتراتێژی کوردســتان دەشێ گۆڕانی 

بەسەردا بێ. 
لە الیەکی دیکەوە، بارودۆخی ئێران هەر لە ئێستاوە گۆڕانی بەسەردا هاتووە، بەتایبەت 
کــە ئەگەڕێتــەوە ســەر تەیاربوونــی نەتەوەکانی دیکــە، هەرچەند لە ئاســتی بزووتنەوەی 
کــورددا نەبــن و ڕەنگبــێ ماوەیەکــی دیکــەش بخایەنــێ تاکــوو وەکــوو کــورد دەبنــە 
خــاوەن بزووتنــەوە.  بە خۆشــییەوە، دوکتور قاســملوو لەو دەگمــەن ڕێبەرانەیە لە مێژووی 
مرۆڤایەتیــدا کــە کۆمەڵێک بەرهەمی سیاســیی هەیە کە ئاســانکاری دەکا بۆ ئەوەی 

نەسڵی ئێستا و نەسڵەکانی داهاتوو بتوانن کەڵکیان لێ وەرگرن. 
ئەم وتارەی بەردەســت، بەدەر لە بەرزڕاگرتنی یادی دوکتور قاســملوو، هەروها هەوڵێکە 
بــۆ نیشــاندانی ئــەو ڕاســتییە. لە کۆتاییدا، کاتێــک باس لە ڕێبازی دوکتور قاســملوو 
دەکــرێ، دەبــێ الیەنــی ســابت و دینامیکــی ئــەو ڕێبــازە ڕەچــاو بکرێ، بــە تایبەت لە 
داڕشتنی سیاسەتدا. ئەوەش پاداشێکە بۆ دوکتۆر قاسملوو، کە بە مانایەک شێوەیەکە 

لە درێژەدان بە ڕێبازی قاسملوو. 

کاتێک باس لە ڕێبازی دوکتور قاسملوو دەکرێ، دەبێ الیەنی سابت و 
دینامیکی ئەو ڕێبازە ڕەچاو بکرێ، بە تایبەت لە داڕشتنی سیاسەتدا. 

ئەوەش پاداشێکە بۆ دوکتۆر قاسملوو، 
کە بە مانایەک شێوەیەکە لە 
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دەســەاڵتە خۆســەپێن و ســتەمکارەکەی رەزاشــا هەر لە یەکەم رۆژی هاتنە ســەر تەخت 
)١٣٠٤( بــە پشتبەســتن بــە کۆمەڵێــک شۆڤێنیســت و پشــتیوانیی زلهێزەکانی ســەردەم 

دەستی بە کوژانەوەی ئاگری کوانووی کوردی کرد. 
کەسایەتییە خاوەن وزەکان کە مەترسیی بەرەنگاریکردنیان لێ بکرایە بەکۆمەڵ راپێچی 
زیندانەکانی تاران کران. ســەرهەڵدانەکان یەکەیەکە بە فێڵ و بە زۆر ســەرکوت کران. 
سمکۆی مەزن، ڕێبەری هەڵکەوتووی کورد بە پیالن لە داو ئەخرێت و شەهید دەکرێت. 
خاتــوو قەدەم خێــر ڕێبەر و فەرماندەی ناوداری لوڕســتان پاش چەندین ســاڵ بەربەرەکانێ 

ئەویش لە ناو ئەبرێت. 
ژاندارمەی برسی و بێ بەزەیی ڕەوانەی کوردستان دەکرێن و راسپێردراون کە ناونیشانێ لە 
کوردبوون نەهێڵن. جلوبەرگ و زمان قەدەغە کرا، ترساندن، نانەوەی ئاژاوە و دووبەرەکێ، 
باج و بەرتیل وەرگرتن، سەربازیی زۆرەملی و بێ حورمەتی بەرنامەی داڕێژراوی تاران بوو 

بۆ پاکتاوکردن و سڕینەوەی نەتەوەی کورد. 
بــەاڵم میللەتــی خــاوەن ڕەگ و بنچینەی مێژوویی وەک کورد چۆن بە زریانی فاشــیزم 

ڕەق هەڵدێت و لە ناو ئەچێت؟ 
لــە نــاو دڵــی کۆمەڵگــەی کوردی لە دێهات و شــار هەســتی نەتەوەیی و واڵت دۆســتی 
پەروەردە دەکرا و بە بەیت و پەخشان، گۆرانی و گێڕانەوە، سامانی نەتەوەکەیان ئەپاراست 

و خۆیان تەیار ئەکرد بۆ رۆژی خۆی. 
هەروەها لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان بەرگری و هێرشی پارتیزانی کە لە الیەن 

داگیرکەرەوە بە چەتەیی و رێگری ناوزەد دەکرا بوونی بووە. 
بەڵێ!

ئەو رۆژە کە کورد چاوەڕێی بوو هات. لەشــکری ســتەمکاری رەزاشــایی کە جۆگەی 
خوێنــی لــە کوشــتنی نەتەوەکان رێک خســتبوو، بەرانبەر بە هاتنــی هێزی داگیرکەری 
دەرەکــی )١٩٤١( تەقــەی بــۆ نەکــرا و تەســلیم بــوو. ئەمجــار شــا قۆڵبەســت کــرا و 
قۆڵبەســتکراوەکانی کورد و لوڕی ناو چاڵەڕەشــەکان گەڕانەوە زێدی خۆیان. لە هەموو 

کوردستان رێکخستنەکان پەرەی سەند. کۆمەڵەی ژ.ک درووست بوو. 
چەککردنی شــارەوانیی مەهاباد بە دەســتی الوانی سەربەســتیخواز لە ١٦ ســەرماوەزی 
١٣٢٤ هیــوا و وزەی جەمــاوەری شــاری گەیانــدە لووتکە. هەر بــەدوای داگرتنی ئااڵی 
داگیرکەر، ئااڵی کوردســتان هەڵکرا. پاش ماوەیەک کۆماری کوردســتان، ئاواتی لە 

مێژینەی کورد دامەزرا. 
ئــەم ڕووداوانــە بە شــوێن یەکدا پێمــان ئەڵێن کە لە کوردســتانی کۆلۆنیکراو کە هەموو 
نیشانەکانی بوون وەک زمان، کولتوور، ئەدەب، ژینگە و مێژوو لە ژێر هێرشی سڕینەوە 

و وێرانکردندایە، بە بێ هێزی پێشمەرگە و کولتووری پێشمەرگانە مانەوە ئەستەمە.
لەو رۆژەوە کە هێزی پاراســتنی کۆمار ناو نرا هێزی پێشــمەرگە، هزرێک لە مێشــکی 

تاکی کورددا درووست بووە و رۆژ بە رۆژ پەرە ئەستێنێت. 
پێشمەرگە چەکداری عەشیرە و خێڵ نییە، سەربازی زۆرەملی نییە، لەپێناو تۆڵە و تااڵن 

شەڕ ناکات، بەڵکوو مرۆڤێکی خاوەن بیر و باوەڕە و لەپێناو پاراستنی کەرامەتی خۆی 
و هاونیشتمانیانی و ئازادکردنی زێد و ژینگەی داگیرکراوی هەستاوەتەوە. 

ســتەمکارییە  و  کۆلۆنیالــی  دژی  کــە  شۆڕشــەکەی  دۆخــی  پێــی  بــە  پێشــمەرگە 
داخوازییەکانی ئینســانی و دێموکراتیکە. پێشــمەرگە دۆســتی هەموو مرۆڤدۆســتان و 
ئازادیخوازانە،پێشــمەرگە بــەردەوام خــۆی بەهێــز و تەیار ئەکات بە زانســتە مرۆییەکان و 

فەلسەفەی دادپەروەری و دێموکراتیک. 
هەر ئەو بەها جوانانە بوو کە پاش رووخانی کۆماریش شۆڕشــی ٤٦-٤٧ ی لێکەوتەوە 
کــە پێیەکــی لــە ناو زانکــۆکان بوو. ئــەم بەردەوامییە بەتایبەت پــاش رووخانی رێژیمی 
پاشایەتی دەرکەوت کە نەتەوەی کورد چ هێزێکی تەرخان کردووە بۆ پاراستنی خۆی. 
بۆیە گەورەترین خەم و ترســی کۆماری ئیســالمی هێزی پێشــمەرگەی رۆژهەاڵتە. بە 
تایبەت کە ئێستا بزاوتی پێشمەرگەی شاریش لە ئارادایە و ناو نراوە راسانی شار و شاخ.

میللەت بیەوێ بژی بە سەربەستی
چۆن خوو ئەگرێ بە ژینی ژێردەستی

راســتە کــە چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگای کورد بەردەوام تێکۆشــاون دژ بە سیاســەتە 

٢٦ی سەرماوەز، تیشکێک لە شەوەزەنگی داگیرکاری
ناسر ئەشرەفی

نامرۆییەکانــی داگیرکــەر خەبــات بکــەن بــەاڵم ڕاســان هەســتانەوەی جەماوەریــی بــە 
رێکخراوکردنە یان پێشمەرگەئاســا کار کردنە. ئێمە ئەزانین دوژمن بۆ ئاســێمیلەکردنی 
کورد پرۆژەگەلی تۆکمە و جۆربەجۆری هەیە. بەاڵم کورد زۆرتر لە قۆناغی بەرگریدا 
بــووە. ڕاســان تێپەڕاندنــی دۆخــی بەرگــری و چوونە ناو قۆناغی بووژانەوە و ســازماندان 

و هێرشە. 
دەنگی ڕاســان پێمان ئەڵێت کە باری پێشــمەرگە باری نەتەوەیەکە و ئەبێت پێکەوە شــان 
بدەینــە ژێــری. لە هەر دۆخێکدا، لە هەر ســێکتەرێکدا بین بــە ڕوانگەیەکی نەتەوەییانە 

هەوڵ بدەین و تێبکۆشین. 

پیرۆز بێت ٢٦ی سەرماوەز رۆژی پێشمەرگە. رۆژی ئازاترین و ئازادترین مرۆڤ کە 
گەالنی جیهانی بە قارەمانەتی و مرۆڤدۆستی سەرسام کردووە. 

پیرۆز بێت لە پێشمەرگەکانی شار و شاخ
پیرۆز بێت لە گەلی کورد

ساڵو لە هێزی پێشمەرگەی کوردستان

کورد و پێشمەرگە و خەباتە ڕەواکەی

لە مانگی سەرماوەزی ئەمساڵیشدا وەک 
ســاڵەکانی پێشــوو کە بــەرەو پیرۆزکردنی 
ڕۆژی پێشــمەرگە دەچوویــن، ئــەم ڕۆژە 
لــە ئاســتی جیــاوازدا پیرۆزبایــی لێدەکــرا 
و خەباتــی بێوچــان و پیــرۆزی پێشــمەرگە 
بــەرز دەنرخێنــدرا، جوانتریــن تابلــۆی ئــەو 
بەرزنرخاندنە لە الیەن هێزی پێشــمەرگەی 
کوردســتان لــە الیــەک کــە  پــڕ بــوو لــە 
هەســتی شــانازیکردن بە پێشــمەرگەبوون، 
خزمەتکردن بە دۆزی ڕەوای گەلی کورد 
و بــە دڵێکــی فــراوان قەبووڵکردنــی ئــەو 
دژواریانەیە کە لە ژیانی پێشــمەرگایەتیدا 
هــەن، لە الیەکی دیکەوە پیرۆزباییکردنی 
خەڵــک و ئەندامانــی نێوخــۆ و لە هەمان 
هێــزی  لــە  شــار  پێشــمەرگەی  کاتــدا 
کــە  کوردســتان  پێــــــــــــــــــــشمەرگەی 
جارێکــی دیکە ئــەو وتەیە کــە دەگوترێ 
»پێشمەرگە کوڕ و کچی خەڵکە و کوڕ 
و کچــی خەڵــک پێشــمەرگەیە« خــۆی 

دەنواند.
سیاســیی  و  کۆمەڵناســی  الیەنەکانــی 
ئــەو بابەتــە کــە چــۆن پێشــمەرگە دوای 
ئــەوەی بۆ ماوەیەکــی دوورودرێژ بەرانبەر 
زلهێزەکانی ناوچە بەو ئیمکاناتە کەمەی 
هەیــە وەک هێــز،  ناو و نرخی هەر لە نێو 
کۆمەڵــگای کوردیدا بە بــەرزی ماوەتەوە 
لێوردبوونــەوەن.  و  لێکۆلینــەوە  شــایانی 
هەروەهــا پرســیاری ئــەوەی کە ئــەو نرخە 
چۆن لە نێو قوواڵیی دڵی خەڵکدا جێگیر 
بووە کە ســەڕەڕای هەڕەشــە و چەواشــە و 
شەڕی نەرمی بەردەوام و زەبەالحی دوژمن 
ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر خۆشەویســتتر دەبێــت، 
زیاتــر لــە هەرکاتێکی دیکە پێویســتی بە 

ڕوونکردنەوەیە.
یا چۆن تا ئێستاش واتە لە سەدەی بیست 
و یەکەمــدا بووژانەوە لە خەباتی نەتەوەیی 
ئەگەر لە ســەر دەستی پێشمەرگەش نەبێ 

ئەلبورز ڕۆئین تەن
بە بێ پێشمەرگە مومکین نابێت.

شــیتەڵکردنی هەر یەک لەو  پرســیارانە 
بــۆ ڕووناکــی بەخشــین بــە ئــەم الیەنەی 
بزاڤــی رزگاریخوازیــی نەتەوەیــی کــورد 
واتــە پێــــــــــــــــــــشمەرگە دەتوانــێ وێڕای 
بەرزنرخاندنــی خەباتــی پێشــمەرگە پــەرە 
بــە کەلتووری فیــداکاری و خزمەتکردن 
بــە دۆزی ڕەوای گەلــی کــورد لــە نێــو 

کۆمەڵگای کوردەواری بدات.
مانگــی  لــە  ئەمــڕۆ  ئــەوەی  بــەاڵم 
ســەرماوەزدا زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە 
هەست بە پێداویستیی هێزی پێشمەرگەی 
کوردســتان دەکرێــت، لێکدانەوەیــەک بۆ 
بیرکردنەوەی هەموو ئەو هێز و الیەنانەی 
بــە  دەیانهــەوێ  کــە  کــوردن،  غەیــری 
ســەرکوت و ئینــکار و چەواشــە ســەیری 
پرســی کــورد بکــەن و ڕێبــازی هــزری 
شکســتی  کــە  خۆیــان  پێشــینییەکانی 
خەباتــی  نەیتوانیــوە  و  خـــــــــــــــــواردووە 
نەتەوەی کورد و پێشــمەرگە بنبڕ بکات، 

درێژە پێ بدەن.
ئــەو  پایتەختەکانــی  لــە  سیاســەتە  ئــەم 
واڵتانــەی کــە کــوردی تێــدا دەژین هەر 
گـــــ ئــەو  هەمــوو  ســەرەڕای  ئێســتاش 
ڕوویــان  کــە  ــــــــــــــــــۆڕانکارییانەی 
داون دادەڕێژرێــن و جێبەجــێ دەکرێــن و 

ئاراستەش دەکرێن.
غەیــرە  دژبــەرە  ســەیرتر  هەمــووی  لــە 
کـــــــــــــــــــــوردەکانی ئــەو حکوومەتانەش 
کــە لــە واڵتانــی دێموکراتیکــی دونیــا 
پەنابــەرن و تەنانــەت بەردەوام بانگەشــەی 
دێموکراســی دەکــەن تــا ئیســتاش ئامادە 
نین دان بە مافی نەتەوەکان لە ســەرووی 

هەمویانیش نەتەوەی کورددا بنێن.
 واتــە ئاڵتێرناتیڤەکانــی حکوومەتەکانی 
ئێســتای لە ســەرکار بە ئاشکرا و ڕوونی 
دان بــە مافــی نەتــەوەکان و بەتایبەتــی 
کورددا نانێن و تەنانەت هەندێکیشــیان لە 
دژایەتــی کردن هەر بەردەوامن. نموونەی 
ئــەم جــۆرە تێڕوانینانــە توییتەکــەی رەزا 
پەهلــەوی بــوو کــە بەوپەڕی شــانازییەوە 

باسی لە سەرکوتی ئازەربایجان دەکرد.
دەبینیــن  کــە  وەهــادا  دۆخێکــی  لــە 
تەنانــەت لــەو واڵتانەی کە لە دەســتوری 
قــەوارەی  بــە  دانیــان  واڵتەکەشــیاندا 
کوردســتان و بەشــێکی مافــی کــورددا 
داناوە دیسان لە کاتی جیاوازدا کوردستان 
دەکەوێتە بەر هێرشــی ئەوان و دیسان هەر 
پێشــمەرگە بە فیداکاریی خۆی بەرگری 

لە کورد و کوردستان دەکات.
لــە  ئێرانــی  ئۆپۆزســیۆنی  لــە کاتێکــدا 
الوازتریــن دۆخــدان بــەاڵم دیســانیش هــەر 

ئامــادە نیــن بــە ڕوونــی دان بــە مافــی 
بنێــن  کــورددا  تایبەتــی  بــە  نەتــەوەکان 
مافــی  دژایەتیــی  زۆرجاریــش  بەڵکــوو 

نەتەوەکانیش دەکەن.
لــە کاتێکــدا دەبینن واڵتــە ڕۆژاواییەکان 
بیســتەمدا  ســەدەی  ســەرەتای  لــە  کــە 
کاریگەربوونــە لــەو دۆخەی کە لە ســەد 
ســاڵی رابــردوو بــە ســەر کــورددا هاتــووە 
ئێســتاش ســەڕەرای ئــەو پەیوەندییــە باش 
و گەرموگــوڕەی کــە لە گــەڵ نەتەوەی 
نیــن  ئامــادە  دیســان  هەیــە  کوردیــان 

پــــــــــــــــشتگیری لــە دابینکردنــی مافی 
بڕیــاردان لە چارەنووســی نەتــەوەی کورد 
بکــەن، پێداویســتیی پێشــمەرگە بۆ کورد 
لە هەموو کاتێک زیاتر خۆی دەنوێنێ و 
وەک بەشــێک لە ڕاستییەکانی دونیای 
سیاســەت و پەیوەندییــە نێودەوڵەتییــەکان 
نێونەتەوەیــی  و  ناوچەیــی  ئاســتی  لــە 

دەبیندرێت.
و  خەبــات  بەرزنرخاندنــی  بۆیــەش  هــەر 
نــاوی پێشــمەرگە لــە نێــو کۆمەڵــگای 
وەک  ئــەوەی  لــە  زیاتــر  کوردەواریــدا، 

نرخێــک کــە لــە قوواڵیــی دڵــی خەڵکدا 
جێگیــر بــووە ئەو ڕاســتیەش کــە کورد و 
خەباتە ڕەواکەی پێویستیان بە پێشمەرگە 

هەیە دەسەلمێنێ. 
هەروەهــا نابێ لە بیرمان بچێت بۆ ئەوەی 
پێــــــــــــــــــــــــــشمەرگە ئاسانتر و زووتریش 
ئــەو  بەدەســتهێنانی  لــە  بکەوێــت  ســەر 
ئامانجــە ڕەوا و پیــرۆزەی کــە هەیەتــی 
پێویســتە پــەرە بە کەلتــووری فیداکاریی 
پێشــمەرگە لــە نێــو هەمــوو تاکەکانــی 

کۆمەڵگا بدرێت.
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کەم نین ئەو ژن و کچانەی کە سەرەڕای هەموو سەرکوت و چەوسانەوەیەک، 
نەیانهێشــتووە بیــری ئــازادی و سەربەســتی لــە مێشــکیاندا بمرێــت، کــەم نین 
ئەوانەی کە ســەرەڕای هەموو ســەختی و تاڵی و ســوێرییەکانی ســەر ڕێگا 
دیســان ئامــادەن شــان وە بــەر ئەرکێکــی قورس و گــران بدەن تاکــوو بتوانن لە 

بوتنیاتنانی داهاتوویەکی گەشدا، پشکیان بەر کەوێ.
لــەو کاتــەوە کە کورد کەوتووەتە بەر پەالمــاری دڕندانەی داگیرکەران و لەو 
کاتــەوە کــە پێویســت بــووە لــە بەرانبەر ئــەم پەالمــارە بێبەزەییانەدا ڕاوەســتێ، 
هەتاکــوو ئێســتا ژنــان و کچــان هەوڵیــان داوە کــە گیانیان بکەنــە قەڵغان بۆ 

پاراستنی نیشتمانی کوردان.
زۆرن ئــەو شــێرەژنانەی کــە لــە مەیدانــی خەبــات و تێکۆشــان و بەربەرەکانێ 
لەگــەڵ دوژمنــی دڵ پــڕ لــە قینــدا گیانیــان کردوەتــە پردەبازی گەیشــتن بە 

سەربەستی.
زۆرن ئەوانــەی کــە بــە لــە دەســتدانی بەشــێک لــە ئەندامانــی جەســتەیان 
ویســتوویانە زامێکــی نیشــتمانەکەیان ســاڕێژ بکــەن و ببنــە هەوێنێــک بــۆ 

ئارامیی واڵتەکەیان.
لە مێژووی ئێمەی کورددا ژن و پیاو هاوشــان لەگەڵ یەکتر و لە ژێر یەک 
ناوی دیاریکراو، واتە پێشمەرگەدا لە پێناو نیشتمانەکەیاندا خەباتیان کردووە، 
گیانیان بەخت کردووە و حەز و ئاواتەکانیان مردوون، بەاڵم هیچکات کۆڵیان 

نەداوە.
قــەرزداری  ئەوانــە،  تێکۆشــانی  قــەرزداری  ئێســتا  خەباتــی  بەردەوامیــی 
لەخۆبوردوویــی و ماندووبــوون و شــەونخوونی ئەوانــە کــە ژیانی ژێردەســتییان 

قەبووڵ نەکرد و ئامادە نەبوون بە زەبوونی بژین.
ژنان و کچانی کورد بە درێژایی مێژووی کورد، پشکی شێریان بەرکەوتووە، 
لە هەموو مەیدانێکی خەبات و تێکۆشاندا ئەرکیان لە ئەستۆ گرتووە و ئەمە 
وەکــوو میراتێــک تاکوو ئێســتای خەباتەکەمــان گوازراوەتەوە، نەســڵی نوێش 

وەک درێژەدەری ئەو ڕێبازە، لەم تێکۆشانە بەردەوامە. 
لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابردوودا، پەیوەســتبوونی پۆل بە پۆلــی کچان و ژنان بە 
ڕیزی پێشــمەرگایەتی چ وەک پێشــمەرگەی شــار و چ وەک پێشــمەرگەی 
شــاخ، بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کردووە، ژنان و کچان وشــیارتر لە جاران 
و زیاتر لە ڕابردوو هەست بە بەرپرسایەتی بەرانبەر بە نەتەوە و نیشتمانەکەیان 
دەکەن، ئێستا ئیدی دایکان بوونەتە قەڵغانێک لە بەرانبەر بیری داگیرکاریدا 
و منداڵەکانیــان بــە بیــری ئازادی و نیشتماندۆســتی پــەروەردە دەکەن، کچان 
رێگای خەبات دەگرنە بەر و چەک لە شان دەکەن و داوای مافی نەتەوەیەک 

دەکەن.
نە ماندوو دەبن و نە لە هیچ هەڕەشــە و مەترســییەک ســڵ دەکەنەوە، چونکە 
بــاش لــەو ڕاســتییە تێگەیشــتوون کــە ئــازادی نرخــی دەوێ تەنانــەت ئەگــەر 

گیانیش بێ!
گۆڕانێــک کــە لــە ئێســتای کۆمەڵگادا درووســت بووە یەکێک لــە هۆکارە 
ســەرەکییەکانی پەیوەســتبوونی کچان و ژنان بە ڕێزی خەباتکارانە، چیدیکە 
پێناســە باوەکانــی کۆمەڵــگا ناتوانن بەربەســت بن، ژنان و کچــان چاوکراوەتر 
لــە جــاران دێنــە مەیدانــی خەباتــەوە، ئەوان درێژە بــە خوێنــدن دەدەن و بەردەوام 
هەوڵــی خۆپێگەیانــدن دەدەن، تاکــوو هاوکات لەگەڵ تێکۆشــانی چيکداری، 
مێشکیشــیان بــە زانســت و تێگەیشــتن تەیــار بێــت چونکــە بێگومــان گــەل 

سەرناکەوێ ئەگەر یەکێک لەم دوو چەکەی لەگەڵ نەبێت.
درووســتبوونی گــۆڕان لــە پێکهاتەو شــێوازی بیرکردنــەوەی کۆمەڵگادا وای 
کردووە کە پێناسەکان سەرلەنوێ دابڕژێنەوە، وەک شاعێر دەڵێ، شیرین ئیتر 
تەشــی ناڕســێ، تەشــییەکەی فڕێ داوە، ئەو ئێســتا پێشمەرگەیە و لە ڕووی 
دوژمن وەســتاوە، ئێســتا نازداری بابی دوورە لە دایە و بابە، شــێرژنە و وەستاوە 

لە ڕووی تانک و دەبابە!
ئەمە ئەو ڕاســتییەیە کە دەبێ گرینگیی پێ بدرێت، تەوارانی ئەم نیشــتمانە 
ئێســتا ئیــدی نکۆڵــی لــە بوونیــان ناکــرێ، ئــەوان هێزیــان هەیــە، توانایــی و 
تێگەیشــتنیان هەیــە و دەتوانن هێزی گــۆڕان بن، گۆڕانێک کە بە دڵنیاییەوە 
لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا ئاکامەکــەی دەبینرێــت و بێگومان ئــەو ئاکامە بە 

قازانجی هەموومان دەبێت.
پێویســتە لەم مانگی ســەرماوەزدا رێز لە ماندووبوونی تەوارانی ئەم نیشــتمانە 
بگرین کە خۆنەویســتانە و گەلویســتانە لەپێناو گەیشــتن بە سەربەســتی و بۆ 

بونیاتنانەوەی نیشتمانێکی سەربەست تێدەکۆشن.

نووسین: هێمۆ

وێــــــــــستگەوێــــــــــستگە

سەرماوەز، 
مانگـــی تەوارانـــی نیشـــتمان

ناسیۆنالیزم شۆڕش یا ڕاپەڕینێکە بەدژی ئەو ئیدەئۆلۆژی و هێز و دەسەاڵتانەی کە حاشا لە 
بوونی نەتەوەکان، هەستی نەتەوایەتی، هاوپێوەندییە نەتەوەییەکان  

و کۆمەڵگا نەتەوەییەکان دەکەن.  
ناسیۆنالیزم دەتوانێ لە شكڵ و شێوەی جۆراوجۆردا خۆی نیشان بدا 

و  گەشــە  خۆراکــی  ناســیۆنالیزم 
هەڵــدان و چوونەپێــش لــە ژینگــە 
و پێوەندییەکانــی لەگــەڵ دونیــای 
وەردەگــرێ.  خــۆی  دەوروبــەری  
تــا پتــر ســەرکوت بکــرێ، بەهێزتر 

دەبێ. 
ناســیۆنالیزم شۆڕش یا ڕاپەڕینێکە 
بــەدژی ئــەو ئیدەئۆلــۆژی و هێز و 
دەســەاڵتانەی کە حاشــا لــە بوونی 
نەتــەوەکان، هەســتی نەتەوایەتــی، 
و  نەتەوەییــەکان   هاوپێوەندییــە 
دەکــەن.   نەتەوەییــەکان  کۆمەڵــگا 
ناســیۆنالیزم دەتوانــێ لــە شــكڵ و 
شــێوەی جۆراوجــۆردا خۆی نیشــان 
وەک  ئەگەرهەندێکجــار  بــدا. 
بەرگریکارانەیــە  دژکردەوەیەکــی 
بەرانبــەر ژینگــەی دەورووبــەر بــە 
حیسێب دێ، هەندێک جاری دیکە 
دەتوانــێ وەک هێزێکی پەالماردەر 
ئاشــتی نەهاتوو  لــە  و  هێرشــبەر  و 

دەرکەوێ. 
هێزێکــی  وەک  واشــە  جــاری 
پــڕ  و  بەخــۆ  شــایی  و  مەغــروور 

شانازی خۆی دەنوێنێ.
ســەیر ئەوەیە الوازبوونــی ئەو یەکە 
سیاســیانەی وەک  دەوڵەت-نەتەوە 
ژیانــەوە  هــۆی  دەبێتــە  ناســراون، 
ســەرلەنوێی  ســەرهەڵدانەوەی  و 
ســەربناخەی  لــە  ناســیۆنالیزم 
ئیتنیکــی، ئایینی و ناوچەییی لە 
ناویانــدا.  ئــەو دەمەی ســنوورەکان 
کاڵ دەبنــەوە و ئــەو جۆرە دەوڵەتانە 

وەک ناوەنــدی بڕیاردان الواز دەبن، 
جیاوازییــە قەومــی و فەرهەنگــی 
دەردەکــەون.  مەزهەبیــەکان  و 
ئــاوادا  هەلومەرجێکــی  لــە 
هاوپێوەندیــی میللــی جێــی خــۆی 
ئیتنیکــی.  هاوپێوەندیــی  بــە  دەدا 
لــەوەش زیاتــر گرووپــە کولتــووری 
بۆجارێکــی  فەرهەنگیــەکان  و 
دیکــە، ڕەنگ و فۆڕمی سیاســی 

بەخۆیانەوە دەگرن. 
ئــەو ڕاســتییە پــاش کۆتاییهاتنــی 
شــەڕی ســارد، لە بەشــێکی زۆری 
ئوورووپــادا، بــە شــێوەیەکی زەق و 

بەرچاو دەرکەوت. 
کاتێــک لە چەند ســاڵی ڕابردوودا  
ئورووپــا تووشــی قەیرانــی ماڵی و 
ئۆرۆ بوو، ئەو ڕاســتیە ســەرلەنوێ 
جارێکی دیکــەش یەخەی واڵتانی 
ئــــــــــــــورووپا و لەوەش زیاتر هەموو 

یەکیەتیی ئورووپای گرتەوە.
 Regis Debrayدەڵــێ  ،
بەناوبانگــی  فەیلەســووفی 

فەڕانسەوی
الیەنــە  و  هێــز  کاتێــک 
پێوەنــدی  لــە  مــــــــــــۆدێراتەکان 
ناســیۆنالیزمدا  لەگــەڵ 
نیشــان  لەخۆیــان  کەمتەرخەمــی 
دەدەن و بــە هێنــدی ناگــرن، هێــز و 
ڕادیکاڵــەکان   و  توندئــاژۆ  ڕەوتــە 
مۆنۆپۆلیــزەی دەکــەن و لەدەســتی 

خۆیاندا قۆرخی دەکەن. 
ناوبــراو لــە کتێبەکــەی خۆیدا کە 
دۆگــۆڵ  ژەنــەڕاڵ  بــە  ســەبارەت 
وا  »ئێمــە  دەڵــێ:  نووســیویەتی 
ڕاهاتووین کە هەر ئەو هەڵسوکەوتە 
لەگــەڵ ناسیۆنالیســم بکەیــن، کە 
لــە دەورانــی پێش فرۆیــددا لەگەڵ 

ئــەودەم  دەکــرا«،  سێکســۆلیتێت  
سێکسۆلیتێت بە هۆکار و سەبەبی 
و  جــورم  و  تــاوان  جــۆرە  هەمــوو 
کردەوەیەکــی  و  کار  و  جینایــەت 
نابەجێ و ناعاقاڵنە لەقەڵەم دەدرا. 
هــەر بۆیە بۆ پێشــگیری لــەو تاوان 
و جورم و کار و کردەوە نابەجێیانە، 
دەبوایــە  رێگاچــارە،  وەک 
سێکســۆلێتێت ســەرکوت بکــرێ و 
لەبەیــن ببرێت. کەواتــە لە دەورانی 
پێــش فرۆیدا سێکســۆلیتێت دەبوایە 

حاشای لێبکرێ. 
کۆنتــڕۆڵ بکرێ، هەوســاربکرێ، 
یــا  دانەنــرێ  بەهێنــد  نەبینــرێ، 
پــان  ســەری  بکــرێ،  ســەرکوت 
بکرێتەوە ونەهێڵرێ سەرهەڵبێنێ. 

وەک  ســتراتێژییەیان  ئــەو 
ڕێگاچارەسەر دەزانی.  

فرۆیــد هــات و ڕایگەیانــد کــە لــە 
ڕاستیدا ئەوە سێکسۆلیتێت نییە کە 
دەبێتە هۆکار و مایەی سەرهەڵدانی 
تــاوان و جــورم و جنایــەت و کار و 
کــردەوەی نابەجێ و نامەعقووالنە، 
بەڵکــوو بە پێچەوانەوە ئەوە نەدیتن، 
بــە هێنــد نەگرتــن، حاشــالێکردن و  
سێکسولیتێتە  ســــــــــــەرکوتکردنی 
کــە دەبێتە هۆی ســەرهەڵدانی ئەو 
تــاوان و کار و کــردەوە نابەجێیانــە. 
لــەو پێوەندییەدا دێبرەی دەڵێ: »لە 
مێژوودا زیان و زەرەری حاشــاکردن 
لە ناسیۆنالیســم و ســەرکوتکردنی 
جــار  هــەزاران  بــە  ناســیۆنالیزم، 
زۆرتــر بــووە لــەو زیــان و زەرەرانەی 
وەبەرچاوگرتنیــەوە  بەهــۆی  کــە 

هاتوونەتە پێش یا ڕوویان داوە. 
ئوورووپایــی،  ئاغایانــی  بۆیــە 
قبــووڵ  خۆیــان  وەک  نەتــەوەکان 

بکــەن و فێربــن لــە گەڵیــان بژیــن. 
ئەگەر ئەوە ناکەن، دەبێ ئاگاداری 
خۆتــان بن. ئەو هێزە ســەرکوتکراوە 
بــە  و  دەتەقێتــەوە  ڕووتانــدا  بــە 

گەرووتاندا دەچێتەخوار«.
دەبێ بگوترێ دوگۆل، لە ڕوانگەی 
لەگــەڵ  پێوەندیــی  لــە  دێبرەیــدا، 
کەســێکی  بــە  ناسیۆنالیســمدا، 
ئیسێنشیالیســت  واتــە  زاتگــەرا 

دانانرێ. 
وەک  هیچکاتێــک  ئــەو 
عەشــیرەتی  ســـــــــــــەرۆک 
عەشــیرەتەکانی  لــە  یەکێــک 
نێــو جەنگەڵەکانــی ئاڵمــان خــۆی 

نەناساندووە. 
ئەو کەسێکی ئێکسیستانسیالیستە. 
بــۆ ئــەو ناســیۆنالیزم بژاردەیەکــی 
شەخـــــــــــسیە و هــەم  مافــە وهــەم 

تەعەهود و ئەرکی سەرشان.  
لەوەش زیاتر ئەو لەسەر ئەو بڕوایەیە 
کە هاوپێوەندیی نەتەوەیی لە خۆیەوە 
پەیدا نابێت. برووسکەیەک نییە لە 

ئاسمانێکی ساودا دەرکەوێ. 
کــە  وایــە  پێــی  پێچەوانــەوە  بــە 
هاوپێوەندیــی نەتەوەیــی و هەســتی 
ڕەوتێکــی  لــە  نەتەوایەتــی  
دووروودرێــژی مێژووییدا درووســت 

دەبێ. 
و  هاوبــەش  ئەزموونــی  ئاکامــی 
و  هاوبــەش  کۆمیونیکاســیۆنی 
هاوبەشــە.  هاوپێوەندیــی  هەســتی 
کــە  ئەوەیــە  ناوبــراو  مەبەســتی 
نەتــەوەکان  ـ  دەوڵــەت  ڕووخانــی 
هەناســەی ژیــان وەبــەر ئــەو گەل و 
نەتەوە و گرووپە فەرهەنگیانە دەنێ 
کــە پشــتگوێ خــراون و ســەرکوت 

کراون.

تۆڵەی ناسیۆنالیزم 
بەسەبرە، بەاڵم بەزەبرە! 

برایم الجانی

سەرچاوەکان

ـــای  ـــی نێوەڕاســـتدا توان ـــە ڕۆژهەاڵت ـــی کێشـــەی کـــورد ل ـــری دەرەوەی ڕووســـیە دەڵ ـــە  ســـێرگی الورۆف  وەزی ـــە خۆڕانی ـــر چارەســـەربکرێ باشـــترە. ل ـــا زووت ـــی ت ـــێ عەداڵەت  ب
ئـــەوەی تێـــدا وەک بوومەلـــەرزە ئـــەو ناوچەیـــە لەبەریـــەک هەڵتەکینـــێ. ئەگـــەر ئـــەو دەوڵەتانـــەی کوردســـتانیان لەنێوخۆیـــان دا بەشـــکردەوە و باقـــی زلهێزەکانـــی دیکـــەی 
ناوچـــەو دونیـــا لەســـەر ئـــەوە پێکنەیـــەن کـــە دەبـــێ کێشـــەی کـــورد لـــەو ناوچەیـــەدا بـــە شـــێوەیەکی عاداڵنـــە چارەســـەر بکـــرێ و کـــورد لـــە پرۆســـەی سیاســـی و ئاوەدانـــی ئـــەو 

ـــێ دەنۆشـــێ.  ـــااڵوی ڕەشـــیان پ ـــەوە و ت ـــدا  دەتەقێت ـــە ڕووی هەموویان ـــووە ســـەرەنجام ب ـــە خەوت ـــەو بۆمب ـــت، ئ ـــگاو پێگـــەی شـــیاوی خـــۆی هەبێ ـــەدا جێ ناوچەی

    .Ademain de Gaulle, Gallimard,Paris .١٩٩٠ Regis Debray   



  ژمارە 8١3 ، 3٠ی سەرماوەزی ٨١٤٠٠

ژنان بەرەو ریــزەکانی پێــــشمەرگایەتی

ئاسۆ مێنبەری

لــە زۆر بابــەت و نووســراوەدا بــاس لــە پێشــمەرگایەتی و پێشــمەرگەبوون کــراوە، لــە زۆر 
ڕەهەندەوە هەوڵ دراوە باس لە قارەمانەتی و نەبەزیی پێشمەرگە بکرێت و زۆر جار هەوڵ 

دراوە وەکوو تاکە هێزی ڕزگاریدەری خۆنەویست و گەلویست ناوی لێ ببردرێ.
هەمووی ئەو بابەت و نووســراوانە جیا لەوەی کە چەندە زانســتی بووبێتن و ویســتبێتیان 
پێناســەیەکی درووســت و زانســتی و ئەڵبــەت واقعبینانــە لــە هێزێکــی مرۆیــی بە ناوی 
پێشمەرگە بە دەستەوە بدەن، زیاتریان هەوڵیان ئەوە بووە کە باس لە قارەمانەتی و بوێری و 
دوژمن بەزێنیی ئەم هێزە بکەن و لە راستیدا نووسینەکان وەکوو پێداهەڵگوتن بە پێشمەرگە 

وەکوو هێمایەکی دیار و کاریگەری نەتەوەی کورد بووە.
ئەڵبەت ئەمە لەو راســتییە کەم ناکاتەوە کە پێشــمەرگە بەڕاســتی قارەمانە و بەڕاســتی 
هیزێکی دوژمن بەزێنە، واتە ئەو پێدا هەڵگوتنە دوور لە راســتی نییە و بگرە ســەلمێنەری 

ڕاستییەکی یەکجار گرینگیشە.
خاڵێکــی گرینــگ کــە لە پێناســە و ناودێرکردنی پێشــمەرگەدا هەیە، ئــەو ناوەیە کە لە 
نێــو نەتــەوەی کــورددا بــە بێ هیچ جیاوازییەکی ڕەگــەزی و هەاڵواردنێک بۆ هەر دوو 
ڕەگــەزی کۆمەڵــگا وەکــوو یــەک بەکارهێنراوە، پێشــمەرگەی ژن و پیــاو دووانەیەکی 
لێکدانەبــڕاو بوونــە کــە هەمــوو کات و ســاتێک و لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خەباتــی 
نەتەوایەتیــدا بــە بــێ هیــچ جیاوازییەک و لە ژێر ســێبەری یەک نــاوی دیاریکراو واتە 

پێشمەرگەدا درێژەیان بە خەبات و تێکۆشان داوە.
ڕەنگــە هــۆکاری بەردوامبوونــی هــەر دوو ڕەگەزەکــەش لــە پەیوەســتبوون بــە هێــزی 
پێشــمەرگەوە هــەر نەبوونــی ئــەو جیاکارییــە بووبێــت! واتە بــە گرینگ زانینــی هەر دوو 

ڕەگەز لە پرسێکی نەتەوەیی و گشتیدا!
لــە ڕاســتیدا هەبوونــی هــەر دوو ڕەگــەزی کۆمەڵــگا لــە ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــانی 
نەتەوەییــدا نیشــاندەریی کراوەیــی و بیرئاوەاڵیــی نەتــەوەی کــورد بــووە، کــە ســەرەڕای 
ئاسێمیالســیۆن و چەوســانەوە و ســەرکوتکارییەکان  هیــچ هێزێکــی دەرەکــی نەیتوانیوە 
بیری یەکســانیخوازی و هاوســەنگی لە نێوان ژن و پیاوی پێشــمەرگەدا بســڕێتەوە و ژن 
وەکوو فاکتەرێکی گرینگی خەبات، بوونی هەبووە و تێکۆشانەکەشی بەرز نرخێندراوە، 
هەر بۆیە لە چوارچێوەی ئەم نووسراوەیەدا باس لە ڕۆڵی ژنان لە خەبات وەکوو پێشمەرگە 

و هەڵکشانی بەشداریی ژنان لە ڕیزی پێشمەرگایەتیدا دەکرێ.
ئەگــەر بمانــەوێ بــە شــێوەی واقعبینانــە بــاس لە بەشــداریی ژنــان و هەڵکشــانی رێژەی 
بەشــداریکردنیان لــە پرۆســەی خەباتــدا بکەین، دەبــێ ئاماژە بە خاڵگەلێــک بکەین کە 
ڕەنگــە ئەوانــەی کــە زۆر خۆیان بە ناسیۆنالیســت دەزانن بیخەنە بــەر ڕەخنە و پەالماری 
بێبەزەییانــەش، بــەاڵم لە راســتیدا جیا لەوەی کــە لە زۆربەی ژناندا بیری نەتەوەخوازی و 
ڕزگاری چەکەرەی کردووە و بووەتە هەوێنی پەیوەستبوونیان بە ڕێزی پێشمەرگایەتییەوە، 

هۆکارگەلێکی دیکەش هەن کە نابێ نکۆڵی لە بوونیان بکرێت!
هۆکارگەلێــک کــە بــە ڕاشــکاوی دەبــێ بوتــرێ کە ســەرچاوەکەی خودی ژنــان نین، 
بەڵکوو هەلومەرج و بەســتێنی ژیان و فاکتەرگەلی دەرەکین کە توانیویانە کاریگەریی 
ڕاســتەوخۆیان لــە ســەر هەبوونی ژنان لەم پرۆســەیەداهەبێت؛ ئەگــەر ئاوڕێک لە دۆخی 
کوردســتان لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا بدەینــەوە، دەبینین کە ژیانــی کۆمەاڵیەتی و 
بەتایبەتیش ژیانی ژنان تووشی گۆڕانێکی زۆر جیددی بووە، ئەگەر جاران کچان وازیان 
لــە خوێنــدن دێنــا تاکوو بە پێی نەریتی کۆمەڵــگا ژیانی هاوبەش پێک بێنن و ئەمەیان 
وەکوو لووتکەی داخوزاییەکانیان دەبینی یان وایان بۆ پێناسەکرابوو، ئەمڕۆ ئیدی کچان 
بەو ئاســانییە واز لە خوێندن ناهێنن، ئیدی هاوســەرگیری الی ئەوان داخوازی و ئامانج 
نییــە بەڵکــوو وەکــوو هەموو بژاردەکانی ژیان بژاردەیەکە کە ئەتوانن هیچکاتیش ڕووی 
لێ نەکەن.  بەاڵم سەرەڕای ئەمانە پێشتر هاتنە مەیدانی ژنان و کارکردن و تێکۆشانی 

ئابووریــی ژنــان بەنــرخ نەدەبینــرا، ژنــان زیاتــر لــە چوارچێــوەی ماڵــەوە بــوون و ئەمــەش 
وای کردبــوو کــە زۆر کــەم گرینگــی بــە دەوروبــەر بدەن، تا ئاســتێک کــە زۆر جار لە 
میوانییەکاندا ژنان و پیاوان جیا لە یەک دادەنیشتن و پیاوان باسی سیاسەت و ژنانیش 
باسی مەتبەخ و خواردنیان دەکرد! هەر ئەم بەستراوەبوون بە چوارچێوە، زۆرجار دەرفەتی 
بیرکردنەوەی لێ دەستاندن بۆیە تەنیا بابەتێک کە بیریان لێ نەدەکردەوە، شکاندنی ئەو 

سنوور و پەرژینە و هەنگاوهەڵێنان بۆ دەرەوەی ئەو بازنەیە بوو.
بەرەوپێشــچوونی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و بەرباڵوبوونــەوەی ئامرازەکانــی پێوەنــدی و ئەو 
کاریگەرییەی کە میدیا و بەتایبەتیش تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان دایاننا، بوونە هۆکارێک 
بــۆ ئــەوەی کــە ژنانیش هەســت بــە پێویســتیی خۆیان لــە مەیدانی خەباتدا بکــەن، بۆیە 

زۆربەیــان هەوڵیــان دا هەنگاو بە هەنگاو خۆیان بخزێننە نێو کاروباری 
کۆمەاڵیەتــی و زۆربەیــان توانییــان جیــا لەوەی کە پێداگری لە ســەر 
مافــە ســەرەتاییەکانی خۆیــان وەک خوێنــدن و هەڵبــژاردن بکــەن، لە 

ڕێکخراو و ئەنجومەنەکاندا دەور و ڕۆڵی کاریگەریش بگێڕن.
هەر ئەم بەشدارییە کۆمەاڵیەتییە و شکاندنی ئەو تابۆیە کە ژن ناتوانێ 
لە کۆمەڵدا خۆی ببینێتەوە بوو بە هۆی ئەوەی کە باوەڕبەخۆبوون بۆ 
ژنان بگەڕێتەوە، ژماەیەکیان توانیان ببنە هێما و ئولگوو بۆ ئەوانی تر 

و بەم شێوەیە ژنان هاتنە گۆڕەپانێکی گەورەترەوە.
گۆڕەپانێــک کــە خەباتەکــەی لــە پۆلی فێربوونــی زمانی کوردی و 
کۆبوونــەوەی حەفتانــەی ئەنجومەنەکانەوە دەســتی پێکرد و کێشــرایە 
سەر شەقامەکان و لە چوارچێوەی خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیی مەدەنیدا 
خۆی دیتەوە و دواتریش وای کرد کە ژنان بیر لە شکاندنی تابۆیەکی 
گەورەتــر بکەنــەوە و وەکــوو ژن پەیوەســت بــە خەبــات و تێکۆشــانی 

نەتەوەیی ئەویش لە جۆری چەکداری ببنەوە!
کەوایــە هــۆکارە ســەرەکییەکانی پەیوەســتبوونی ژنــان بــە ڕیزەکانــی 
خەبــات و تێکۆشــان دەتوانــێ هۆکارگەلــی ئابــووری، کۆمەاڵیەتــی، 

نەریتی، سیاسی و تەنانەت فەرهەنگیش بێت!
بــەاڵم ئــەوە نکۆڵــی لــێ ناکــرێ کــە ســەرچاوەی هەمــوو کێشــە و 
ئاریشــەکانی کۆمەڵــگای کوردســتان کــە لــە دەرەجــەی یەکەمــدا 
بەرۆکی ژنان دەگرێت، دەسەاڵتێکە کە هەر لە سەرەتاوە ژنانی وەکوو 
بوونەوەرگەلێکــی بێ کەڵــک وەســف کردووە، دەســەاڵت بووە کە ژنی 
خستووەتە پەراوێزەوە و نەیهێشتووە بێتە مەیدانی کارەوە تاکوو نەتوانێ 
ســەربەخۆیی ئابووری و لە دواییشــدا ســەربەخۆیی بڕیاردانی هەبێت، 
دەســەاڵت بووە کە بە پاســاوی دین و شــەریعەت ژنی بە موڵكی پیاو 
پێناســە کردووە و بە جێگیرکردنی هەندێ کولتوور و نەریتی ناشــیرین 

ژنی لە پەراویز خستووە و لە خوێندن و تێگەیشتن و پێگەیشتن بێبەریی کردووە، دەسەاڵت 
بــووە کــە هەبوونــی ژنی لە کۆمەڵگادا بڤە کردووە کە نەکا پیاوێک هەســتی بجووڵێ 
و تووشــی گوناهـــ بێــت! ئــەوە دەســەاڵت بووە کە هەموو شــتێکی لــە ژن قەدەغە کردووە 
و تەنانــەت ئیزنــی کوشتنیشــی داوە! بــەاڵم ســەرەڕای هەموو ئەمانەش نابــێ لە بیرمان 
بچێت کە ژنی شۆڕشــگێر و ئامادە لە مەیدانی سیاســەت و پرســی نەتەوەییدا هەمیشــە 
زۆر جیاوازتر و دڕندانەتر کەوتووەتە بەر هێرش و پەالماری دەسەاڵتەوە و زۆر بێبەزەییانە 

سەرکوت کراوە.
کەوایە کاتێک کە باس لە پەیوەســتبوونی ژنان بە ڕیزەکانی خەباتەوە دەکەین نابێ لە 
بیرمــان بچێــت کــە ژنــان جیا لە هەســتی نەتەوایەتی و دەرککردن بەو ســتەمەی کە لە 
الیەن دەســەاڵتەوە بەرەوڕوویان بووەتەوە، بەشــێکی زۆری خەباتەکەیان بۆ دەستەبەرکردنی 

مافەکانی خۆیان وەکوو ژن و بەشێکی حاشاهەڵنەگر لەو کۆمەڵگایە بووە.
دیــارە زۆرجــار باس لە بەشــداریی ژنــان و ڕێژەی ئەم بەشــداریکردنە دەکرێ بەاڵم خاڵی 

گرینگتر لەم بابەتە، چۆنیەتیی بەشداریکردنە!
هەرچەنــد زۆر ژنــی تێکۆشــەر هەبــوون کە لە مەیدانــی خەبــات و بەربەرەکانێ لەگەڵ 
دوژمندا گیانیان بەختی نیشــتمان کردووە و پەیوەســت بە کامرانی نەمرانەوە بوون، بەاڵم 
دۆخی ئەوکات زۆر جیاوازتر لە ئێستا بوو، ژنان ئەگەر لە سااڵنی رابردوودا زیاتر وەکوو 
پاڵپشتی خەبات دەبینران ئێستاکە ژنان ئەرکی گرینگ لە ئەستۆ دەگرن و بە راشکاوی 
لــە مەیدانــی کــردەوەدا خۆ دەنوێنن، ژنان و کچان ئێســتاکە لە ڕیزی پێشــمەرگایەتیدا، 
ڕۆڵی مامۆستا و رێنیشاندەر دەگێڕن، بەرپرسایەتیی سیاسی و نیزامی لە ئەستۆ دەگرن 
و دەتوانــن بڕیــاردەر بن، کە ئەمە خاڵی گرینگی جیاوازبوونی قۆناغی ئێســتای خەبات 

لەگەڵ رابردوویە.
نابێ لە بیرمان بچێت کە دەســپێکی »راســانی ڕۆژهەاڵت« خاڵێکی 
وەرچەرخانی گرینگ لە پەیوەســتبوونی ژنان بە خەباتەوە بوو، ئەگەر 
جاران پێشــمەرگە تەنیا بە مرۆڤێکی شۆڕشــگێڕی چەک لە دەســت 
ئەویــش زیاتــر لە ڕەگەزی پیاو پێناســە دەکرا، لە ڕاســتیدا »راســانی 
ڕۆژهــەاڵت« ئەو پێناســەیەی ســەرلەنوێ داڕشــتەوە، بــەو مانەیە کە 
ئیــدی ڕۆڵــی دایکایەتــی و هاوســەریەتی ناتوانێ ببێتە بەربەســت بۆ 
خەباتکاربوون، ژنان لە هەر جێگە و پێگەیەکی کۆمەاڵیەتیدا دەتوانن 

ڕۆڵی خەباتگێڕانە بگێڕن و ئەرک لە ئەستۆ بگرن.
لە الی ئەمەشــدا زۆرن ئەوانەی کە خەباتی چەکدارییان هەڵبژاردووە 
و پێشــمەرگانە و ســەرەڕای هەموو هەوراز و نشێوەکانی سەر ڕێگایان 
بەڵێنیــان داوە کــە رێــگای ســەختی خەبــات ببــڕن و تــا گەیشــتن بــە 

ئامانجی گەل لە خەبات و تێکۆشان نەوەستن.
لە ڕاستیدا هەڵکشانی ڕێژەی ژنان لە ڕیزەکانی خەبات و تێکۆشاندا، 
پێــش لــە هەمــوو شــتێک بــۆ بەرزبوونــەوەی ئاســتی وشــیاریی ژنــان 
دەگەڕێتەوە، وشــیارییەک کە ئاکامی ســاڵەهای ســاڵ قوربانیدان و 
چەوسانەوە بووە و ئەو وشیارییەیە کە دەتوانێ ببێتە خاڵێکی هیوابەخش 
بــۆ نەوەکانــی داهاتــوو، ژنی وشــیار دەتوانــێ ببێتە هــۆی گۆڕان لە 
کۆمەڵــدا، دەتوانــێ ببێتــە دایکێکی وشــیار و منداڵی وشــیار بنێرێتە 
نێو کۆمەڵگاوە، دەتوانێ مامۆســتایەکی وشــیار بێت و قوتابییەکانی 
بە بیری نیشــتمانپەروەری گۆچ بکات، یان لە هەر پلە و پێگەیەکی 
کۆمەاڵیەتیدا هەوڵی گواســتنەوەی وشیاری نەتەوەیی بدا، جا ئەگەر 
وشیاری نەتەوەیی بەم شێوازە بەرە لە دوای بەرە بگوازرێتەوە بێگومان 

داهاتووی گەلیش ڕوون دەبێ.
کەوایــە ســەرەڕای ئــەوەی کــە وەک بــاس کــرا ڕەنگــە هــۆکاری 
پەیوەســتبوونی ژنــان بــە ریزی پێشــمەرگایەتی بە شــێوەی ڕەها بیر و 
هــزری نەتەوەیــی نەبێ بەاڵم النیکەم لە چوارچێوەی حیزبی دێموکراتدا هەوڵ دراوە کە 
تاک بەو تێگەیشتنە بگەیێنرێت کە هەموو هۆکارەکان دەچنەوە سەر خاڵێکی گرینگ 

و ئەویش نەبوونی کیانێکی سیاسی و ڕزگارنەبوونی نەتەوەیە!
ئەمــە ئــەو خاڵــە گرینگەیــە کە حیزبی دێموکــرات هەوڵی داوە کاری لە ســەر بکات و 
ئاراســتەی هەبوونــی ژنــان لە ڕیزی پێشــمەرگایەتیدا لە رێگەی سیاســەتی درووســت و 
واقعبینانە بۆ هزری نەتەوەیی ڕابکێشێ، چونکە دەستەبەربوونی مافەکانی ژنان وەکوو 
مرۆڤ و وەکوو ژنیش کاتێک دەلوێ کە مافی ئێمە وەکوو نەتەوە دەستەبەر کرابێ.

بۆیە کاتێک کە باس لە هەڵكشانی رێژەی ژنان لە خەبات و لە ریزی پێشمەرگایەتیدا 
دەکەیــن نابــێ هــەوڵ و تێکۆشــانی حیزبــی دێموکــرات بــۆ چاندنــی تۆوی وشــیاری و 
ئاگایــی لــە بیــر و هــزری تاکەکان و بەتایبەتیش ژناندا لــە بیر کەین کە چۆن توانیویە 
وەکوو حیزبێکی خاوەن رابردوو، لە ماوەی ٧٦ ساڵ خەبات و تێکۆشاندا، بە بەردەوامی 

ژنان بێنێتە نێو گۆڕەپانی خەباتەوە و گرینگی بە بوون و تێکۆشانیان بدات.

هەڵکشانی ڕێژەی 
ژنان لە ڕیزەکانی 

خەبات و تێکۆشاندا، 
پێش لە هەموو شتێک 

بۆ بەرزبوونەوەی 
ئاستی وشیاریی ژنان 

دەگەڕێتەوە، 
وشیارییەک کە ئاکامی 

ساڵەهای ساڵ 
قوربانیدان و 

چەوسانەوە بووە و ئەو 
وشیارییەیە کە 
دەتوانێ ببێتە 

خاڵێکی هیوابەخش بۆ 
نەوەکانی داهاتوو
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لــە دواییــن ڕۆژەکانی ســەرماوەزی 
لــە  نــوێ  شــەپۆلێکی   ١٤٠٠
ناڕەزایەتیــی مامۆســتاکان دەســتی 
ناڕەزایەتییەکانــی  و  پێکــردەوە 
ئەمجــارەی مامۆســتاکان پەیوەندی 
بــە بژێــو و ژیانــی مامۆســتاکان و 
فێــرکاری  ئاســتی  لەخوارەوەبوونــی 
قوتابیانــەوە هەیــە، بەگشــتی لە دوو 
مامۆســتاکانی  ڕابــردوودا  دەیــەی 
ئێران لە سەر سێ تەوەر ناڕەزایەتی و 

خۆپیشاندانیان کردووە:
بژێــوی  خراپــی  دۆخــی  یەکــەم:   

مامۆستایان
 دووهــەم: مافــی خوێندنــی زمانــی 
خۆپیشــاندانە  ئــەو  کــە  دایــک 
مامۆســتاکانی نەتــەوە نافارســەکان 

کردوویانە
 ســێهەم: دۆخی خراپی پەروەردە هەم 
لە ئاستی چی و چۆن فێربوون و هەم 

لە ئاستی بنیاتەکانی پەروەردەدا.
لە ئێســتادا کە کۆتایی سەرماوەزی 
١٤٠٠ە، هیچــکام لــە ناڕەزایەتــی و 
مامۆســتاکان  خۆپیشــاندانەکانی 
بــە ئــاکام نەگەیشــتووە و هــاوکات 

لە هەر واڵتێک تێکڕای الیەنە سیاســی 
و مەدەنییــەکان لە ســەر ئــەوە هاوڕان کە 
پرسی فێرکاری پێوەندیی راستەوخۆی بە 
گۆڕانکارییەکانــی کۆمەڵگــەوە هەیــە. 
هــەر بۆیــە لەســەر ئــەو پرســە دەکەونــە 
رکابەرییەکــی هەمەالیەنــە و هەرکامیان 
هــەوڵ دەدەن کــە دەســکەوتەکە بــە الی 
خۆیانــدا بیشــکێننەوە. فێــرکاری خــاوەن 
گرینگــی تایبــەت بــە خۆیەتــی و نابــێ 
بــە ســانایی چــاوی لــێ  بکــرێ، بەڵکوو 
پرۆســەیەکە کــە لــە دنیــای پــەروەردە و 
هەوێنــی  بــە  کۆمەاڵیەتیــدا  گەشــەی 
گۆڕانــکاری دەناســرێ و لــە جەرگــەی 
هــەرە  ئامــرازی  خوێنــد دا  ناوەندەکانــی 
کارای یاریکــردن لــە نێــوان مامۆســتا و 
قوتابیدایــە کــە دەتوانــن خۆیــان بــە زۆر 
پرۆســەی  بلکێنــن.  دیکــەوە  مەســەلەی 
و  بەرنامــە  دووتوێــی  لــە  فێــرکاری 
ئــەو  دەتوانــێ  تۆکمــەدا  پرۆگرامێکــی 
بایەخــە کۆمەاڵیەتییانــەی کــە لەکیــس 
هەمــان  لــە  و  بکاتــەوە  قەرەبــوو  چــوون 
بــە  ئــارادان  لــە  کــە  بەوانــەی  کاتــدا 
بنەڕەتــدا بچێتــەوە. بەمجــۆرە، روانگــەی 
بەهــادان بە پرســی فێــرکاری، ســەرنجی 
و  مامۆســتایەتی  پیشــەی  چاالکانــی 
بەرگریــکار لە مافی پەروەردەیی بۆ الی 
خــۆی رادەکێشــێ. هەروەهــا بە نیســبەت 
ئــەوەی کــە لــە قوتابخانــە دەگــوزەرێ، 
لــە روانینێکــی بنەڕەتیتر دا، ئەو پرســیارە 
دێتــە ئــاراوە کە ئــەوان چــۆن دەتوانن بەر 
بــە زێدەخوازییەکانــی دەســەاڵت بگــرن و 
هــاوکات لــە تەســلیمبوونی   کۆمەڵگای 

خۆیان بەرگری بکەن؟
ئــەم رۆژانە لە میانەی هەواڵ و راپۆرتی 
کۆمەڵگــەی  قەیرانەکانــی  بــە  ســەر 
ئێرانــدا، بڕێــک دەســتەواژەی گشــتی و 
دیار کە بۆ خەڵک ناســراون لە رادەبەدەر 
بەکاردەبرێن و چەندپاتە دەبنەوە. بۆ وێنە، 
رێــژی بێــکاری، نابەرابەریــی ئابــووری، 
کێشــەی خانووبــەرە، پرســی ســاڵمەتی، 
جیــاوازی  توندوتیــژی،  رەگەزپەرەســتی، 
چینایەتی و کۆمەڵە پرســێکی هاوشێوە، 
میدیاکانــدا  نــاو  لــە  هەمیشــە  وەک 
لــە الیەکــی  بــەاڵم  وەبەرچــاو دەکــەون. 
دیکــە  گرینگــی  گرفتێکــی  دیکــەوە، 

کورتە ئاوڕێک لەسەر خۆپیشاندانەکانی مامۆستایان

ئایا پرسی فێرکاری دەتوانێ کۆمەڵگە بگۆڕێ؟

ئاگری ئیسماعیل نژاد

حەسەن ساڵح زادە

شــێوەی  لــە  بــەدەر  ئــەوە  لەگــەڵ 
ناڕەزایەتی و داخوازیی مامۆستاکان 
لــە  کۆمەڵێــک  ســەرجەمیاندا  لــە 
مامۆســتاکان دەستبەســەر کــراون و 
بێ ڕێزیــان پێکراوە و تووشــی زیندان 

هاتوون.
کــه  ئەوەیــە  وتــارە  ئــەو  پرســیاری 
هــۆکاری خراپیــی دۆخــی ژیانــی 
هەڵســووکەوتی  و  مامۆســتاکان 
خراپــی ڕێژیم لەگەڵ مامۆســتاکان 

چییە؟
ڕێژیمێکــی  ئیســالمی  کۆمــاری 
تۆتالیتێــرە، پێکهاتەیــەک که لەودا 
مرۆڤەکانــەوە  خــەوی  ژووری  لــە 
لــە  مــرۆڤ  هەڵســوکەوتی  هەتــا 
ڕێوشــوێنی  شــاردا  شــەقامەکانی 
تایبەتی بۆ دیاری دەکرێت،پێکهاتەی 
تۆتالیتێــر، کۆمەڵــگای ئاواتەخواز، 
تاکی ئاواتەخواز و بایەخی تایبەتی 

خۆی هەیە. 
ســەرەڕای ئــەو باســە لــە پێکهاتەی 
بەپێــی  ئیســالمیدا،  تۆتالیتێــری 
زانســت کۆمەڵــگای مرۆڤــە کان بە 

دوو بەش دابەشکراون:
بەشی یەکەم: عولەما که توێژێکی 
کەم لە کۆمەڵگان و ئەوان زانســتی 
جیاواز دەزانن و بەپێی ئەو زانســتانە 
کۆمەڵــگا بەڕێــوە دەبــن و هــاوکات 

ڕەوتــی  لــە  و  دینیشــن  پاڕێــزەری 
مێژوودا سیستمی بارهێنانی عولەما 
هەبــوو و ئەو سیســتمە هەمان حوجرە 
یان خوێندنی فەقێیانە، ئەو سیســتمە 
لــە بەشــی شــیعەی ئێرانــدا تەنیا بۆ 
پاراســتنی دیــن نەبــووە، بەڵکــوو بــۆ 
ئەوە بوو که کۆمەڵگاش بەڕێوەبەرن 
و تــا پێــش ١٣٠٩ لــە ئێرانــدا ناوەندە 
دینییــەکان ناوەنــدی قەزایــی بوون و 
تەنانــەت ناوەندی تاپۆکردنی مڵک 

و ماڵیش بوون.
عــەوام  عــەوام،  دووهــەم:  بەشــی 
زۆرینــەی زۆری خەڵکــن ئــەوان لــە 
هەمــوو  و  تاریکی )بێ زانســتی(دان 
زانســتێک بۆ عــەوام نەهاتووە، چون 
ئەگــەری هەیــە ئــەو زانســتە ببێتــە 
هــۆکار بــۆ دەرچوونی عەوام لە دین 
کەوایــە نەک لــە تاریکیدان بەڵکوو 
دەبێــت لــە تاریکیــدا بشــمێننەوە بــۆ 
ئــەوەی نــەکا لــە دیــن دەرچــن و لــە 
دنیای داهاتوو نەچنە بەهەشــت. بەو 
پێیــە که تاڵیبــان ڕێگــە بەخوێندنی 
کچــان نــادات و هــەر بــەو پێیەشــە 
که بەرپرســانی کۆماری ئیســالمی 
باســی ئــەوە دەکــەن کــە زانکــۆ لــە 
ئێران بۆ دژایەتیی مزگەوت یان دین 

دامەزراوە . 
بنەمای فکریی کۆماری ئیسالمی 

دابەشــکاری  لەســەر  زانســت  بــۆ 
عولەما و عەوام دامەزراوە و بۆیەش 
ڕێگــە  حەقانــی  قوتابخانــەی  لــە 
دەدرێت دەروونناســی و کۆمەڵناســی 
و ئینگلیســی بخوێنــدرێ، کەچــی 
هــاوکات لەگــەڵ ئــەوە لــە زانکــۆ 
باســی زانســتی مرۆڤــی ئیســالمی 

دەکرێت. 
عەلــەوی  قوتابخانەکانــی  لــە  یــان 
خولــی تایبەتــی خوێندنــی زمانــی 
ئینگلیسی و عەرەبی لە کالسەکاندا 
بەڕێوەدەچێت، ئەوە لە کاتێکدایە کە 
خامنەیی ڕەخنەی توند لەوە دەگرێت 
فێربوونــی  عەوداڵــی  خەڵــک  کــە 

زمانی ئینگلیسین .
ڕێژیمــی تۆتالیتێر بۆ ســەقامگیری 
بارهێنانــی  و  خــۆی  بایەخەکانــی 
کۆمەڵــگا و تاکــی دڵخوازی خۆی 
چەندین کەرەســتەی لە بەر دەستە و 
یەکێ لە گرینگ ترین کەرەستەکانی 
سیســتمی پەروەردەیە لە ڕێگای ئەو 
تاکــی  دەدرێــت  هــەوڵ  سیســتمەوە 
تایبــەت به کۆمەڵگای توتالیتێر بار 
بێنێــت، لێرەدایــە که پــەروەردە وەک 
ڕێگایەک بۆ بەختەوەری کۆمەڵگا 
وەکــوو  بەڵکــوو  ناکرێــت؛  ســەیری 
ڕێگایــەک بــۆ بارهێنانی تاکی نێو 
سیســتمی تۆتالیتێر سەیری دەکرێت 

و هەوڵدەدرێت بایەخەکانی دەسەاڵتی 
تۆتالیتێــر دەرخــواردی ئــەو قوتابییە 
بدرێــت، کاتــێ کارکردی پــەروەردە 
دەگۆڕدرێــت تەنیا پەروەردە لە ڕووی 
نێوەڕۆکــەوە ناگۆڕێــت، بەڵکــوو لــە 
ڕووی بنیاتیشــەوە بــەڕۆژ ناکرێتەوە 
و هاوکات کەســایەتیی مامۆستاش 
هەم لە سیســتمی پــەروەردە و هەم لە 

کۆمەڵگادا تووشی تەنگژە دەبێت.
لەبیرتان بێت که خامنەیی ڕاستەوخۆ 
دژی بریارنامەی ٢٠٣٠ی یۆنسکۆ 
قسەی کرد و ڕێگای لێگرت که لە 

ئێراندا پیادە بکرێت.
 لــە پــاڵ ئــەو باســە ئیدلۆژیکــەدا 
بابەتێکی  تر هەیە، ئەوەش ئەوەیە که 
کۆماری ئیســالمی لە چەند دەیەی 
ڕابــردوودا هەمــوو هێــزی ئابووریــی 
خــۆی تەرخان کــردووە بۆ دابینکردن 
پرۆژەکانــی،  سەرخســتنی  یــان 
هەناردەکردنی شۆڕشــی ئیســالمی، 
و  دڕۆن  توانایــی  سەرخســتنی 
خەڵکــی  ســەرکوتی  مووشــەک، 
ئێران و سازکردنی بۆمبی ئەتۆمی، 
لێرەدا کاتێک کە ئابووری واڵتێک 
تەنیــا بۆ ئاراســتەی تەناهــی بەکار 
دەهێندرێت، ڕوونە که ڕەهەندەکانی تر 
و  لەش ســاغی   ، پــەروەردە  وەک 
ژینگە تووشی قەیران دەبن و نەتەنیا 

ناتوانــن لەگــەڵ ڕەوتــی زەمان نۆژن 
بکرێنــەوە، بەڵکوو تووشــی ســوانیش 
دێــن و توانایــی بەرایــی خۆیشــان لە 

ڕووی بنیاتییەوە لە کیس دەدن.
ئێســتا ئەگەر بگەرێینەوە سەر پرسی 
دۆخــی ژیانــی ئابــووری و زانســتی 
مامۆستا لە پەروەردەی ئێراندا دەبێت، 
بڵێین لەو سیستمەدا مامۆستا وەک 
کەســایەتییەک کــە کارتێکەریــی 
لەســەر ژیان و داهاتــووی کۆمەڵگا 
هەیە سەیری ناکرێت، بەڵكوو وەکوو 
سیســتمی  بەردەســتی  ئامێرێکــی 
بارهێنانــی  بەمەبەســتی  تۆتالیتێــر 
تۆتالیتێــر  دەســەاڵتی  بــۆ  تــاک 
ســەیری دەکرێــت، بۆیــەش لەالیــان 
کۆمــاری ئیســالمییەوە نــە ئاســتی 
زانســتی مامۆستاکە بایەخێکی پێ 
دەدرێت و نە ژیانی ئابوورییەکەشی، 
بــاوەڕی  کــه  ئەوەیــە  قســە  کۆتــا 
و  تەناهــی  پالنــی  ئیدلۆژیــک، 
خەونی سیاسیی کۆماری ئیسالمی 
یەکــێ لــە قوربانییــە گەورەکانــی، 
چینی مامۆســتایان لە ئێرانە و هەر 
بۆیەش  واڵمی ٢٠ ساڵ ناڕەزایەتی 
مامۆســتاکان لەالیــەن حکوومەتەوە 
دەبێتــە ســەرکوتی زیاتــر و زینــدان 
و  مامۆســتا  بــە  بێ ڕێزیکــردن  و 

هیچی تری لێ شین نابێت.  

بــە نــاوی پرســی فێــرکاری  لــە ئارادایە 
کــە زۆر کەمتــر ئــاوڕی لــێ  دەدرێتەوە، 
پرســێک کــە دەکرێ وەک ســەرچاوەی 
دروســتبوونی زۆربەی قەیرانەکانی دیکە 
پێناســە بکــرێ. پرۆســەی فێــرکاری لــە 
ناوەنــدی خوێندنگــەوە دەســت پــێ دەکا و 
بەشــەکانی  بــۆ  شــوێنەوارەکانی  لەوێــوە 

دیکەی کۆمەڵگە تەشەنە دەستێنێ.
الیەنــە  کەمتەرخەمیــی  ئەگــەری  لــە 
وەک  قوتابخانــە  پێوەندیدارەکانــدا، 
درزی  دەســپێکی  مەکــۆی  یەکــەم 
گەشــەی خوێنــدن خۆی دەردەخــا و  زۆر 
دیــاردەی نەخــوازراوی لــێ  دەکەوێتــەوە. 
بــۆ نموونە هێڵــی پێوەندیــی قوتابخانە بۆ 
زینــدان، دەتوانــێ لــە پرســی فێرکاریــی 
نوقســانەوە ســەرچاوە بگرێــت. پرۆســەی 
ســەرمایەی  و  بوودجــە  بــە  خوێنــدن 
خەڵکــی ئێــران دەگــەڕێ، کەچی ســەیر 
لەوەدایــە، بەڕێوەبەرانــی ئــەو پرۆســەیە بە 
بەرنامــە  دووتوێــی  لــە  رووهەڵماڵــدراوی 
دەرســییەکاندا هێرش دەکەنە ســەر بایەخە 
فەرهەنگــی و کولتوورییەکانــی خەڵــک 
و چینــی کەمایەتی، ســەرانەی قوتابیان 
دەبــڕن، بــە ئاشــکرا بێرێزی بە مامۆســتا 
و وانەبێــژان دەکەن، دەســتەبەندی کردنی 
ژێرنــاوی  لــە  قوتابیــان  و  قوتابخانــە 
جۆراوجــۆردا و بــە مەبەســتی فریودانــی 
رای گشــتی و دەیــان دیــاردەی دیکە کە 
بــە شــێوەی مەترســیدار روو لــە گەشــەن، 
خوڵقــاوی دەســتی ئەوانــن و هەڕەشــە لــە 
سەقامگیریی پرۆسەی فێرکاری دەکەن. 
بەرپرســانی  و  دەســەاڵتداران  ئەگەرچــی 
کــردەوەدا  مەیدانــی  لــە  ئێــران  رێژیمــی 
هیــچ حوزوورێکــی ئەوتۆیــان لــە پێناوی 
خزمــەت بــە خەڵک لــێ  نابیندرێ، بەاڵم 
بە قسە هیچیان نەهێشتۆتەوە و خۆیان لە 
جیهاندا بە هەرە لە پێش دەناسێنن. ئەگەر 
دۆخــی  رابــردووی  بــۆ  خوێندنەوەیــەک 
پــەروەردەی ژێــر دەســەاڵتی ئاخونــدەکان 
گــەڵ  لــە  کردەوەکانیــان  و  بکەیــن 
ئاکامــی هەوڵــی واڵتانــی دیموکراتیک 
هەڵســەنگێنین، پێچەوانــەی ئیدیعاکانــی 
ئەوانمــان بــۆ دەردەکــەوێ. لــە ئاکامــی 
روانیــن لە هەڵســوکەوتی بەرپرســان دژی 
چاالکانی پیشــەیی لە بواری فێرکاریدا، 
دۆخــی ئاڵــۆزی قوتابخانــە و ناوەڕۆکــی 
بێکەڵکی ســەرچاوە دەرســییەکان، مافی 
کەمینــە ئایینی و نەتەوەییــەکان، مافی 
دەنگــدان و هەروەهــا بەرپرســایەتیی رێژیم 
بەرانبــەر بــە مافە گشــتییەکانی خەڵک 

بــە تێکڕایــی، بۆمــان دەردەکــەوێ کــە 
ئەوەی دەرهەق بە پرسی پەروەردە و مافی 
ســەرەتایی گــەالن لــە ئێرانــدا دەکرێ، لە 
گــەڵ هیچ شــوێنێکی دیکەی ناســراوی 
جیهــان یــەک ناگرنــەوە و دۆخێکی هەرە 
خراپتریان هەیە. لێدوانی پارادۆکســیکاڵ 
و چەواشەکارانە، دوو ئامرازی سەرەکیی 
رێژیمی ئێرانن کە بەمەبەستی زەوتکردنی 
مافەکانی گەالنی بندەست کەڵکیان لێ  
وەردەگرێ.  بۆ وێنە، دەزگای سیاسی و 
حوکمڕانیی ئێران بە پێی یاسای بنەڕەتی، 
گەلــی کورد بە گەلێکی رەســەنی خاوەن 
هەمــان  لــە  دەزانــن،  ئێرانــی  رابــردووی 
کاتــدا هــەردەم لــە رەهەندێکــەوە بایەخــە 
کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکانی دەکەنە 
نیشــانە و بێ رێــزی دەکــەن. تەنانەت زۆر 
جار ئەو روانگە شۆڤێنیستییەی دەسەاڵت 
خــۆی دەگەیەنێتە ناو پرســی فێرکاری و 
ســەرچاوە دەرســییەکان. ئــەوەش بــە کام 
بایەخــی مەعنــەوی و ئیســالمی یــان بە 
کام پێــوەری مافەکانــی مــرۆڤ؟ دەبێ 
هەر بۆ خۆیان وەاڵمەکەی بزانن و بەس ! 
ئێســتا وەک پرســیاری بنەڕەتــی وەختــی 
ئەوەیــە کــە لــە خۆمــان بپرســین »ئــەو 
کەســانە کێــن کــە دەتوانــن بەرانبــەر بــە 
سیاســەتی چەوتی دەسەاڵتی خۆسەپێنی 
ئاخوندە دواکەتووەکان بە نیســبەت پرسی 
پــروەردە دژکــردەوە لــە خۆیان نیشــان بدەن 
ئاگادارکردنــەوەی  مەبەســتی  بــە  و 
گوێچکــەی  بــە  بانــگ  گشــتی،  رای 
کۆمەڵگــەی خۆیاندا بدەن؟« دیارە تەنیا 
کەســێک کــە توانــای وەهــا ئەرکێکــی 
گرینگی هەبێ و هەســت بــە ئازارەکانی 
بــکا، لــە قۆناخــی یەکەمدا مامۆســتای 
ئەرکــە  لــە  یەکێــک  قوتابخانەیــە.  
کــە  ئەوەیــە  دەســەاڵت  ســەرەکییەکانی 
خوێندنگەی شیاو بۆ مندااڵنی واڵتەکەی 
دابین بکا. قوتابخانەی شیاو، ناوەندێکی 
خوێندکارییە کە لەوێدا بە پێی بەرنامەی 
دەرسیی سەردەم، قوتابی وێڕای خوێندنی 
بایەخــە  لەگــەڵ  رۆژ،  زانســتەکانی 
خــۆی  فەرهەنگییەکانــی  جۆراوجــۆرە 
گەشــە دەکا و بەدواداچوونیــان بــۆ دەکا. 
لــەودا پێوەرەکانــی  قوتابخانەیــەک کــە 
مامۆســتا  نەکرابــێ،  رەچــاو  ســەردەم 
ناتوانــێ ئەرکــی خــۆی بــە دروســتی بە 
واتایەکــی دیکــە،  بــە  جــێ بگەیەنــێ. 
مامۆســتا بۆ ئەوەی بتوانێ شــوێندانەری 
دابنــێ،  خــۆی  قوتابیەکانــی  ســەر  لــە 
پێویســتە لە رێگەی سەرچاوە دەرسیەکان 

پــەروەردەوە،  وەزارەتــی  بەرنامەکانــی  و 
پێوەنــدی لــە گەڵ قوتابی دروســت بکا و 
دواتــر ئاکامی هەوڵەکانــی بۆ بنەماڵە و 

کۆمەڵگە بگوازێتەوە.
پرســی فێــرکاری لــە ئاکامــی روانگەی 
ئەرێنــی یان نەرێنــی دەوڵەتانەوە، دەتوانێ 
ژیانــی  ســەر  لــە  راســتەوخۆ  پێوەندیــی 
گشــتی و تاکەکانــی کۆمــەڵ دروســت 
دیکتاتــۆر  دەســەاڵتە  هەربۆیــە،  بــکا. 
بتوانــن  ئــەوەی  بــۆ  دواکەوتــووەکان  و 
کۆمەڵگــەی تایبــەت بــە ئامانجەکانــی 
خۆیــان ســاز بکــەن، نــە تەنیــا رێگــە بــە 
نــادەن،  قوتابخانــە  مودێڕنــی  گەشــەی 
بارمتــە  بــە  فێــرکاری  پرســی  بەڵکــوو 
دەگــرن و لەوێڕا روانگــەی ئیدیۆلۆژیک 
و بەرتەســکی خۆیــان رەوانــەی پانتایــی 

کۆمەڵگە دەکەن. 
لــە وەهــا حاڵەتێکــدا، پرســی فێرکاریــی 
لــە  نــە تەنیــا  و ســەرچاوە دەرســییەکان 
خزمەت بەرژەوەندی خەڵکدا نابن، بەڵکوو 
و  ئالوودەیــی  ســەرچاوەی  وەک  دەبــێ 
ناپاکــی چاویــان لێ بکرێ. لێــرەدا رۆڵی 
مامۆســتا زۆر گرینگــە، یان دەبێ وەک 
کەرەســەیەکی ئێلێکتریکــی، هاوتەریبی 
دەســەاڵتە دژی گەلییەکە، وانەی ســتەم 
و ناعەداڵەتــی بڵێتــەوە، یــان ســەربەرزانە 
و  خەڵــک  لــە  و  بگــرێ  هەڵوێســت 

کۆمەڵگاکەی بەرگری بکات. 
لــە قوتابخانــەی ژێردەســەاڵتی ویالیەتی 
فەقیهـــدا کــە بیری کۆنەپەرەســتی زاڵە، 
فێــرکاری  پرســی  جۆرێــک  هیــچ  بــە 
بــە  و روانگــەی مامۆســتایان ســەبارەت 
هەڵبژاردنــی وەزیــری پــەروەردە لە بەرچاو 

ناگیرێ. 
مەرجــی ســەرەکیی شــیاوەتیی پۆســتی 
وەزارەتــی پــەروەردە، متمانــە بــە نیزامــی 
ویالیەتــی فەقیهــە کــە ســاختارەکەی لە 
ســەر بنەمــای جەهــل و جینایــەت ســاز 
کــراوە. بۆیــە هیــچ وەزیرێکــی دەزگای 
پەروەردەی دەســەاڵتی ئاخوندی تا ئێســتا 
نەیتوانیوە نوێنەرایەتیی پرســی پەروەردەی 

بەرباڵوی ئێران بکا. 
هەروەک دەبینین، پرۆسەی مافخوازی و 
ناڕەزایەتی مامۆستایان وەک زیندووترین 
پێکهاتەی پیشەیی ئەمڕۆی کۆمەڵگەی 
ئێران، هەروا لە پەرەسەندندایە و ئەم ڕۆژانە 
خۆی لە قۆناغێکی جیددی و هەستیاردا 
دەبینێتــەوە. لــە دوو ســاڵی رابــردوودا کە 
قەیرانــی کۆڕۆنــا باڵــی بە ســەر جیهاندا 
کێشــاوە، زۆربــەی واڵتانی جیهان پرســی 

یەکەمایەتییەکــی  وەکــوو  فێرکارییــان 
رێچــاری  و  لێ کــردووە  چــاو  گرینــگ 
تایبەتیان بــۆ دۆزیوەتەوە. بەاڵم بەداخەوە، 
دەســەاڵتی ئێــران بــە چــاوی ئەمنییەتــی 
لــەو پرســە دەڕوانێــت و هەوڵــی ئاســایی 
بوونــەوەی دۆخــی قوتابخانــە نــادات. بــە 
هــۆی ئەوەی کە گوێ لە دەنگی رەوای 
مامۆســتایان ناگیــرێ، گیروگرفتەکانی 
بــواری فێــرکاری چەند هێندەی جاران لە 

سەر یەک کەڵەکە بوون. 
رابــردوودا،  مانگــی  دوو  مــاوەی  لــە 
مامۆســتایان  کۆبوونەوەکانیان لە رۆژی 
داخرابــوو،  قوتابخانــە  کــە  ٥شــەممەدا 
دەگرت. ئەوان بە پێی بانگەوازی شوورای 
پیشــەییەکان،  یەکیەتییــە  هاواهەنگــی 
لــە بــەردەم ئیــدارەی پەروەردەی شــارەکان 
و بــە دوور لــە چــاوی خەڵــک و قوتابی 
بــە  داواکارییەکانیــان  و  ەدبوونــەوە  کــۆ 
پلەبــەرزی  بەرپرســانی  گوێچکــەی 
ئیــداری دا دەدا. بــەاڵم لە خولی نوێدا، بە 
پێچەوانەی جارانی پێشــوو، قوتابخانەکان 
دەربڕینــی  و  مانگرتــن  شــوێنی  وەک 
ناڕەزایەتــی هەڵبژێــردراون کــە لــە خۆیدا 
چەنــد تایبەتمەنــدی گرینــگ تر لە چاو 

جاران بەم شێوەیە لە خۆ دەگرێ: 
• پەیامی مامۆستایان و داواکارییەکانیان 
راســتەوخۆ دەدرێتــە قوتابیــان و لەوێــوە بە 

بنەماڵەکان دەگا،
• کۆبوونــەوەی مامۆســتایان لــە یــەک 
تێکــڕای  و  نەکــراوە  ســنووردار  شــوێن 

ناوەندەکانی خوێندن دەگرێتەوە،
• مانــەوەی مامۆســتایان لــە دەفتــەری 
راوڕاێــژ  بــۆ  قوتابخانــەکان، دەرفەتێکــە 

سەبارەت بە داواکارییەکانیان،
بەشــداری  مامۆســتایان  تێکــڕای   •
پرۆســەکە دەبــن و رێگــەی دەرچــوون و 
خۆدزینەوەی مامۆســتایانی هەلپەرست و 
موحافزەکار بەرتەســک دەبێتەوە و رووی 

دزێوی خۆفرۆشەکان ئاشکرا دەبێ.
دیارە مامۆستایانی کوردستان هاواهەنگ 
لە گەڵ تێکڕای مامۆســتایانی ئێران بە 
پێــی بانگــەوازی شــوورای هاواهەنگــی 
یەکێتیــە پیشــەییەکانی ئێران، پەیوەســت 
بــە ناڕەزایەتییەکان دەبن، بەاڵم لە هەمان 
کاتــدا ویســت و داخوازییەکانــی گەلــی 
خۆیــان لە بیر نەکردووە و ئەو راســتییەش 
لە دروشــم و وتارەکانیاندا بە روونی دیارە 

و رەنگی داوەتەوە. 



  ژمارە 8١3 ، 3٠ی سەرماوەزی ١٠١٤٠٠

 ١٣٢٤ ســاڵی  ســەرماوەزی  ی 
دوای ئەوەیکــە ڕۆڵەکانــی نەتــەوەی 
کورد هێرشــیان کردە ســەر شارەوانیی 
مەهابــاد  و دەســتیان بەســەر دوایین 
قەاڵی داگیرکاریی  ڕێژیمی پەهلەوی 
لەو بەشــە لــە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا 
گرت، لەو کاتەوە ناوی پڕ لە ناوەرۆک 
و هێــزی ڕزگاریخــواز و پارێــزەری كــورد 
پێشــمەرگەی  بــە  كوردســتان،  و 
كوردستان دیاری كرا و لەو كاتەوە تا 
هەنووكە پێشــمەرگە وەك ســەمبولی 
ئــازادی، ڕەمزی ڕزگاریی گەلی كورد 
لــە هەمــوو پارچەكانــی كوردســتان و 
وەک ئاوێنەیەكــی بێگــەرد ماوەتــەوە 
و ڕیشــەیەكی وەهــای داكوتــاوە كــە 
پــاش ٧٦ ســاڵ لــە هەمــوو کــوڕ و 
یــادی  شــکۆوە  بــە  کۆبوونەوەکانــدا 

دەکرێتەوە.
لــە وتووێژیکــدا لەگەڵ کاک ›‹ئاســۆ 
حیزبــی  پێشــمەرگەی  مینــا‹‹ 
دێموکرات مانا و چەمکی پێشمەرگە 
ئامانجەکانــی  و  ئــەرک  هەروەهــا  و 
پێشــمەرگەمان خســتووەتە بــەر باس 
خوێندنــەوەی  بــۆ  ســەرنجتان  کــە 

ڕادەکێشین.

ـ تایبەتمەندییەکانی پێشــمەرگە 
چین و بە کێ دەڵێن پێشمەرگە؟

لــە دنیــای ئەوڕۆکــەدا هــەر نەتەوەیەک 
بــۆ خــۆی خــاوەن هەندێــک شــکڵ 
تایبەتــە  ســەرمایەی  و  شــوناس  و 
کــە پێــی دەناســرێتەوە. یەکێک لەو 
ســەرمایە بەنــرخ و پڕبایەخانــەی کە 
نەتەوەیــەک هەیەتــی، هێــزی  هــەر 
و  نەتــەوە  پارێــزەری  یــا  ســەربازی 
ئــەو واڵتەیە کــە نەتەوەکە لەســەری 
هــەر  وەکــوو  کوردیــش  دەژی. 
نەتەوەیەکــی دیکــە خــاوەن هەندێک 
لــەو شوناســە گــەورە و گرانانەیە کە 
پێــی دەناســرێتەوە. خــاک، نەتــەوە، 
و  دابونەریــت  فەرهەنــگ،  زمــان، 
هەســتی هاوســۆزی لە نیشــانەکانی 
بوونــی کــوردن. پێشــمەرگە وەکــوو 
شۆڕشــگێڕ  و  بەرگریــکار  هێــزی 
نامووســی  و  شــەرەف  پارێــزەری  و 
ســەرمایە  لــەو  یەکێــک  میللــەت، 
بەنرخانــەی کــوردە. پێشــمەرگە کــە 
وەکــوو  تایبەتــدا  ســەردەمێکی  لــە 
هێــزی نیزامیی کورد ســەری هەڵدا، 
و  بــەرز  بایەخــە  پارێــزەری  وەکــوو 
هاوبەشــەکانی کورد نــاوی دەرکرد. 
هــەر  لەگــەڵ  پێشــمەرگە  ڕەنگــە 
هێزێکــی نیزامیی دیکــەدا جیاوازی 
هەبــێ. پێشــمەرگە بۆ ســەرەتاییترین 

مافەکانــی میللەتەکــەی هــەوڵ دەدا و 
ســەرەڕای ئــەوەش لەگــەڵ ســەختترین و 
دژوارتریــن دۆخ ڕووبەڕوویــە. ئــەو پێــی 
لەســەر خاکی خۆی نییــە، مافی ئەوەی 
لــێ زەوت کراوە کە لەســەر خاکی خۆی 
بژی. زەحمەتکێشــان لە پێناو نەهێشــتنی 
ســتەمکاری، لەنێوبردنــی نادادپــەروەری، 
هــەوڵ بــۆ ئــازادی لــە کــۆت و بەنــد و 
دابینکردنــی بەختیــاری بــۆ کۆمەڵگای 
دێرینەکانــی  ئامانجــە  لــە  کوردســتان 
پێشــمەرگەن دەرحەق بە میللەت. شــۆڕش 
و خەبــات کــردن بەوەجترین ڕۆڵەی خۆی 
پێویســتە. شەونخوونی و چێشتنی سەرما 
و گەرمــای پێویســتە. ماندوونەبوونــی و 
نەحەسانەوە و تاقەتی لەڕادەبەدەری دەوێ، 
برینــداری و گیران و نەمــان و دەربەدەری 
و سەدان نەهامەتی و بەدبەختیی لە دوایە 
کــە هەمــوو ئەوانــە بە کەســێک دەکرێ 

کە پێی دەڵێن پێشمەرگە. 
پێشــمەرگە کەســێکی گیان ســەختە، ئــەو 

کەسێکە کە لە مادییات و خۆشییەکانی 
ژیانی گوزەراوە و بە دوای بردنەسەرەوەی 
مەعنەوییاتی ملیۆنان ئینســان کەوتووە و 
حــازر نییــە ئامانج و بیر و بــاوەڕی ببێتە 
دەسخۆشــی هیــچ شــتێکی الوەکــی و لە 
ڕاســتیدا ژیــان بــۆ ئــەو بــەو ئامانجانــەوە 
مانــا پەیــدا دەکا و ژیــان ئەگــەر ئازادی 
و کۆمەڵێک بەهای دیکەی تێدا نەبێ، 
بــۆ ئــەو هیــچ مانایــەک نــادا و بــۆ ئەو 
تەنیا هەناسەهەڵکێشــان ئەســڵ و ئەساس 
نییــە و لە پێنــاو بەختەوەری و بەختیاریی 
کۆمەڵــگا و چۆنیەتیــی درووســت ژیان و 
ســەربەرزانە مــردن زەحمــەت دەکێشــێ و 
فەلســەفەی مانــەوە و هەرمانــی خــۆی 
ئــەو  وەدیهێنانــی  لــە  خەڵکەکــەی  و 
ئامانجانەدا دیتووەتەوە. لە ڕاستیدا ڕەنگە 
مرۆڤێکــی  هــەر  وەکــوو  پێشــمەرگەش 
دیکــە خــاوەن هەســت و ســۆز و ئێســک 
و پێســت و خوێــن بــێ بــەاڵم ناســنامەی 
پێشــمەرگەبوون، ئینســان لــە زۆرێــک لە 
مەدەنییــەکان  و  تاکەکەســی  شوناســە 
بەرەو ســەرتر دەبا و بەرپرســیاری دەکا لە 
بەرانبــەر چارەنووســی هــەزاران و ملیۆنان 

مرۆڤ. 

ـ ماهییەتی پێشمەرگە و جیاوازیی 
پێشمەرگــــــە لەگەڵ هەر هێزێکی 

نیزامی لە دنیادا چییە؟
و  گــەل  نیزامــی  هێــزی  پێشــمەرگه 
و  ســتەمدایە  ژێــر  لــە  کــە  میللەتێکــە 
خاکەکەی داگیرکراوە. دیارە میللەتێک 
کــە زوڵــم و زۆری لەســەر بێ، لــە باری 
ئیمکانــات لــە هەمــوو بارێکەوە بێبەشــە. 
هێــزە  بــوو،  بێبەشــیدا  لــە  میللــەت  کــە 
نیزامییەکەشی لەگەڵ نەبوونی بەرەوڕوو 

دەبــێ. پێشــمەرگە کــە شــەڕی جبهەیی 
لەگــەڵ دوژمنەکانی بــۆ ناکرێ، وەکوو 
پارتیــزان ڕۆڵی خــۆی دەگێڕێ هەر بۆیە 
پێویســتی بە شــوێن هەیە کە شــاخ تەنیا 

پەناگە و شوێنی مانەوەیەتی. 
پێشــمەرگە وەکوو هێــزی پارتیزان لەگەڵ 
نەبوونــی و کەمی ئیمکانات ڕووبەڕوویە 
دوژمنێکــی  لەگــەڵ  لەوالشــەوە  بــەاڵم 

زەبەالح دەستەویەخەیە.
 هــەر بۆیــە هــەوڵ دەدا لەگــەڵ هەمــوو 
نەبوونــی و کــەم ئیمکاناتییــەک دەســت 
و پەنجــە نــەرم بــکات و وێــڕای مانــەوە 
و تاقەتهێنــان، بتوانــێ بــۆ وەدەســتهێنانی 

ئامانجە سەرەکییەکان هەوڵ بدا. 
لە باری ئیمکاناتەوە ئەوەی زۆربەی هێزە 
نیزامییەکانــی دنیــا هەیانە، ئــەو نییەتی 
بەاڵم ئیرادە و حەماسەت و بوێرییەک کە 
ئەو هەیەتی ڕەنگە زۆر هێزی نیزامی لە 

دنیادا نەیبێ. 
و  نەبوونــی  هەمــوو  لەگــەڵ 

کەموکوڕییــەک، پێشــمەرگە قەناعــەت 
دەکا. لــە ئیمکاناتــی کــەم بــە باشــترین 
شــێوە کەڵــک وەردەگــرێ. ئــەو عادەتی 
بــەوە گرتــووە و پێیوایــە کە بــە کەمترین 
زۆرتریــن  دەتوانــدرێ  ئیمکاناتیــش 
دەســکەوت وەدیبێنــێ و ئەزموونــی دەیان 
ساڵەشــی لــەو بــوارەدا هەیــە. بــە چەکی 
ســووک شەڕ لەگەڵ دوژمنێکی زەبەالح 
و تەیار بە هەموو چەک و جبەخانەیەک 
دەکا و لــە کاتــی ئەستەمیشــدا لەگــەڵ 
ماندوویەتــی و زەحمەتــی زۆر، ورە و هیوا 

هەر لە دەست نادا.  

تێکۆشــەرە   ئــەو  تەنیــا  ئایــا 
کوردانــەی کــە لــە پێنــاو ئازادی 
نەتەوەکەیــان چەکــی بەرگریــان 
پێشــمەرگە  بــە  هەڵگرتــووە 
دەناسرێن یان کەسانی دیکەش کە 
لە رێــگای جۆراوجــۆرەوە خزمەت 
بــە نەتــەوە و بزووتنــەوەی کورد 
دەکەن بە پێشمەرگە دەناسرێن؟

لــەوڕۆدا ڕەنگــە بــە فەرمی بەو کەســانە 
بــه  پێشــمەرگە کــە چەکیــان  بگوتــرێ 
دەســتە و لــە چوارچێــوەی ســازمانێکی 
سیاســیدا خەریکی شۆڕشن و لە ڕێڕەوی 
خەباتیان لە شــاخەوە بەرەو شــارە بەاڵم لە 
ڕاســتیدا هەر کەســێک لە کۆمەڵگا کە 
بیــری شــۆڕش و خەبات لــە پێناو ئازادی 
و ڕزگاری لەبەرچــاو بێ و یارمەتیدەری 

شۆڕش بێ، هەر پێشمەرگەیە. 
لــەوڕۆدا پێشــمەرگایەتی وەکــوو پێشــتر 
نەماوە. هەر توێژێک لە کۆمەڵگا هەست 
بە بەرپرســیارێتی بکا لە ئاســت خاک و 
کۆمەڵدا، وەکوو پێشــمەرگە حیســابی بۆ 
دەکــرێ. ئــەو ژینگەپارێــزەی کە ژینگە 

لــە فەوتــان دەپارێــزێ، ئــەو پەرســتارەی 
ســاڵمەتیی خەڵک خەمــی گەورەیەتی، 
ئــەو تاکەی کــە زانیاری لەســەر دوژمن 
کۆ دەکاتەوە و دەیداتە دەست شۆڕش، ئەو 
مامۆســتایەی قوتابییەکانی بەدروســتی 
باردێنــێ و ئــەو نووســەر و شــاعیرەی لــە 
دەرد و مەرگــی کۆمەڵگا دەدوێ و  ... 
هەمــوو دەچنــە قاڵبــی پێشــمەرگەبوونەوە 
واتــە ئەوڕۆ پێشــمەرگەبوون تەنیا بە پێی 
بوونی چەک و ڕەخت نییە. لە سەردەمی 
چوارچێــوە  بــاری  لــە  شــۆڕش،  نوێــدا 
بەڕێوەبردنــەوە  شــێوەی  و  مەفهــووم  و 
گۆڕانی بەســەردا هاتووە و وەکوو پێشــتر 
نەمــاوە. پانتایــی شــۆڕش بەربــاڵو بووە و 
ڕەهەنــدی جۆراوجــۆری پەیــدا کــردووە. 
بۆیــە پێویســتە کــە خەڵک و بــە تایبەت 
پێشــمەرگە لــە هەمــوو ڕێــگای پێویســت 
کەڵــک  شــۆڕش  برەوپەیداکردنــی  بــۆ 
لــە  دەکا  پێویســت  بۆیــە  وەربگرن.هــەر 
توانایــی هەموو توێژەکانی نێو کۆمەڵگا 

کەڵــک وەربگیــرێ و ئەگــەر ئــەوە کرا، 
هەم خەڵک زیاتر بە ڕێکخستن دەکرێ و 
هەمیش فشاری زۆر لە سەر پێشمەرگەی 
شــاخ کەم دەبێتەوە و پێشمەرگەی شار لە 
هەمــوو چیــن و توێــژەکان دروســت دەبێ 
کە ئێســتا تا ڕادەیەکی زۆر ئەو شــێوازە 

پیادە بووە.

ـ بیــری ئازادیخــوازی و ڕزگاریخوازیــی 
خەڵکی کورد تا چەندە لەگەڵ هەبوونی 

پێشمەرگە گڕێ دراوە؟
سەردەمانێک پێشمەرگە وەکوو ڕزگاریدەر 
دەبینــدرا و خەڵکــی کورد پێشــمەرگەیان 
وەکوو تەنیا کاراکتێری مەیدانەکە دەدیت 
چونکــە دۆخەکــەش هەڵگــری ئــەوە بــوو 
بەاڵم لە ســەردەمی ئێســتادا کە مەیدانی 
شــۆڕش و خەباتکــردن تەنگتــر بووەتــەوە 
و شــێوەی خەباتکــردن گۆڕانی بەســەردا 
هاتــووە پێویســت دەکا هەمــوو کۆمەڵــگا 
وێــڕای پێشــمەرگە هەوڵــی خــۆی بــدا.
ئــەوە ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە کە نە 
خەڵک بە بێ پێشمەرگە و نە پێشمەرگە 
بــە بــێ خەڵــک دەتوانــن برەو بە شــۆڕش 

بدەن. 
ئــەوە پرۆســەیەکی دوو الیەنەیــە خەڵــک 
و  پشــتیوانە  و  پەنــادەر  پێشــمەرگە  بــۆ 
پێشــمەرگەش وەکــوو پارێــزەر و فیدایــی 
خــۆی  ڕۆڵــی  گــەل،  ئامانجەکانــی 
دەگێــڕێ. لە ڕاســتیدا چەنــدە خەڵک بە 
ڕێکخســتن بکــرێ و ئاگاهــی سیاســی 
و نیشــتمانی و نەتەوەییــان بەهێــز بکرێ، 
زاخــاوی ئــەو ئاگاهییــە لــە نزیکبوونــەوە 
نیشــان  خــۆی  زیاتــر  ئامانجــەکان  بــە 
هێــزی  و  پێشــمەرگە  زۆربوونــی  و  دەدا 

شۆڕشــگێڕی چەکــدار وەکــوو پارێزەری 
لــەو  خــاک  و  نامــووس  و  کەرامــەت 
ڕاســتایەدا وەدیار دەکــەوێ. لەبەر بوونی 
پاشــخانێکی مێژوویی گەورەی پەیوەندی 
کــە پێشــمەرگە لەگــەڵ خەڵکــی کــورد 
هەیەتی، بوونی پێشمەرگە لەگەڵ ژیانی 
خەڵــک تێکەڵکێــش بــووە و یەکێک لەو 
کەســانەی کــە زیاتــر لــە هەمــوو کــەس 
دەتوانــێ ڕووناکیــدەری چــاوی خەڵــک 
بــێ و کوێرایــی بــە دوژمــن دابــدا هــەر 
پێشــمەرگەیە. لەو سەردەمانەی کە هیچ 
ڕووناکاییــەک بەدی نەدەکرا و خەفەقان 
هەمــوو واڵتــی تەنیبــوو، پێشــمەرگە هەر 
هەبووە و گەشــتی خۆی بە کوردســتاندا 
کردووە و هەتا پێشمەرگە لە واڵتدا هەبووە 
کێشــە و گرفــت و قەیــران کــەم بووە و بە 
بوونــی پێشــمەرگە زوڵــم و زۆری نەمــاوە 
چونکــە بوونــی پێشــمەرگە بەســتراوەتەوە 
بــەوەی کــە نەهێڵێ ســتەم و داگیرکاری 
کاتێــک  بۆیــە  هــەر  بــکا  پەیــدا  بــرەو 

پێشــمەرگە بــە هــۆکاری تایبەت  واڵتی 
بەجێهێشتووە دەستبەجێ زوڵم و زۆر واڵتی 
گرتووەتــەوە و هــەر بۆیــە خەڵــک چێژی 
زوڵم و ســتەمیان لە نەبوونی پێشــمەرگەدا 
کــردووە و بۆیە هەمیشــە چاوەڕوانی ئەوە 
بــوون کــە  پێشــمەرگە وەکــوو ڕزگاریدەر 
بێت و لە دەستی زۆرداری نەجاتیان بدا. 
ڕۆڵــەی  پێشــمەرگە  ئــەوەی  لەبــەر 
میللەتێکی ســتەملێکراوە و کوێرەوەری و 
بەدبەختی زۆری دیوە، هەر بۆیە بە ڕوحم 
و بــار، بــار هاتــووە و بــە گشــتی مرۆڤی 
کورد لەبەر دیتنی کارەســات و ڕووداوی 
گــەورە و دڵتەزێــن لــە مێــژووی خۆیدا بە 

ڕوحــم دەرهاتــووە و ئەو بەڕوحمبوونەشــی 
لە ئاســت هەموو کەســێکدا دەرخســتووە. 
پێشــمەرگە هێزێکی نیزامیی ئاشتیخوازە 
و  دروســتکەر  خۆیــدا  مێــژووی  لــە  و 
دەســپێکەڕی شــەڕ نەبووە و شــەڕیان پێ 
فرۆشــتووە و ئەگــەر شەڕیشــی کردبــێ 
لــە  و  کردوویەتــی  ڕەوا  شــێوەی  بــە 
پڕنســیپە  شــەڕدا  توندوتیژەکانــی  کاتــە 
ئینســانییەکانی نەخســتۆتە ژێــر پــێ و 
مرۆڤدۆســتانە  کــردەوەی  و  ئــاکار  بــە 
ســەرنجی  توانیویەتــی  ئاشــتیخوازانە  و 
ڕابکێشــێ  خــۆی  بــۆ الی  نێودەوڵەتــی 
و وەکــوو هێزێکــی ئینســانی و نیزامــی 
جێــگای بــاوەڕ، حیســابی لەســەر بکرێ. 
لــە ڕاســتیدا چەندە پێشــمەرگە پڕنســیپی 
ئەخالقی و ئینساندۆســتانە ڕەچاو بکات، 
ئەوەندەش پاکی و دڵسافیی میللەتەکەی 
پێشــمەرگەیه  چۆنکــە  دەدات  نیشــان 
هــەر  خەڵکــە.  ڕاســتەقینەی  نوێنــەری 
یــا هەڵســوکەوتێکی  ئــاکار  بۆیــە هــەر 

ئاسۆ مینا:   
چەندە پێشمەرگە پرەنسیپی ئەخالقی و ئینساندۆستانە ڕەچاو بکات، ئەوەندەش پاکی و دڵسافی 

میللەتەکەی نیشان دەدات، چۆنکە پێشمەرگە نوێنەری ڕاستەقینەی خەڵکە

وتووێژ: ڕەحمان سەلیمی

خراپی پێشــمەرگەش، ئاکامی خراپی بۆ 
خەڵــک و بزووتنــەوە لــە نێوخــۆ و دەرەوە 
لێدەکەوێتــەوە بــەاڵم چونکــە پێشــمەرگە 
لــە مێــژووی خۆیــدا هێزێــک بــووە دژی 
خراپــەکاری و زۆرداری خەباتــی کردووە 
و لــەو پێنــاوەدا خوێنــی داوە، نەتوانــدراوە 
زەحمەتەکانــی نادیــدە بگیرێ و هەر بۆیە 
کارە مرۆڤییەکانــی ڕەنــگاوی دەرەکییان 
داوەتــەوە و دنیــای دەرەوەشــی لــە ڕەوش 
ئــاگادار  کــورد  خەڵکــی  بارودۆخــی  و 
کردووەتەوە و سەرنجی دنیای دەرەوەی بۆ 
الی پرســی کورد ڕاکێشــاوە و پشتیوانی 
دروســت  کــورد  مەســەلەی  بــۆ 

کردووە.

ـ لەنێــو گەالنــی جیهانــدا 
هێزێکــی ئازدیخواز هەبووە 
پێشــمەرگە  وەکــوو  کــە 

پێناسەی بۆ کرابێت؟
لــە مێــژوودا ئــەو میللەتانەی کە 
ئــازادی زەحمەتیــان کێشــاوە  بــۆ 
و  نیــن  کــەم  داوە،  نرخیــان  و 
یــا  نیزامــی  هێــزی  نێــوەدا  لــەو 
شۆڕشــگێڕەکەیان، دەور و ڕۆڵــی 
تایبەتــی گێــڕاوە. ئــەو هێزانــەی 
کە بــۆ مانەوەی نەتــەوەی خۆیان 
و لــە پێنــاو مرۆڤایەتیــدا خەباتیان 
رەنگــە  بــەاڵم  دیــارن  کــردووە، 
هەندێک خسڵەت لە پێشمەرگەدا 
هەبــێ کــە جــودای بکاتــەوە لــە 
هــەر هێزێکــی دیکە. پێشــمەرگە 
خۆبەخشــانە لە خــۆی دەگوزەرێ 
و  چاوەڕوانــی  هیــچ  بــێ  بــە  و 
پاداشــتێک  و  ئیمتیــاز  هیــچ 
هــەوڵ دەدات بــۆ ئامانج و هەموو 
کوێرەورییەکیــش تەحەمول دەکا. 
جوانی ژیانی پێشمەرگانە لەوەدایە 
کە سەخت دەژی. پارتیزان ژیانی 
لەگــەڵ هەر مرۆڤیکی دیکە جیایە، ئەو 
جۆرێــک ژیــان دەکا کــە خەڵکی دیکە 
وانیــن. ئــەو لــە یــەک کاتــدا مەجبــوورە 

دەیان کار پێکەوە بکا. 
ســەختە بتوانــی هێزێــک بدۆزییــەوە کــە 
وەکــوو پێشــمەرگە بچێت. پێشــمەرگە لە 
باری شێوەی فکر و شێوەی ژیان و هەموو 
شتێکەوە جیاوازی زەق و بەرچاوی هەیە. 
هێــزی شۆڕشــگێڕ و خەباتکار لــە دنیادا 
زۆرن بەاڵم رەنگە پێشــمەرگە لە چەشنی 
خۆیدا بێ وێنە یا دەگمەن بێ. پێشمەرگە 
گــەل.  بــە  بەســتراوەتەوە   شوناســەکەی 
جلەکــەی لــە ڕەنگــی واڵتــی خۆیەتــی، 
بیر و باوەڕ و هەڵسوکەوتی نەشئەتگرتوو 
لــە تەبیعەتــی واڵتەکەیەتــی، ســازگاری 
لەگــەڵ واڵتی خــۆی نەبێ لەگەڵ هیچ 
کوێــی دیکــەی نییە بەاڵم بــۆ پارێزڤانی 
لە بەهاکانی مرۆڤایەتی و شــەڕ لە پێناو 

مافی ڕەوا، هیچ سنوورێک ناناسێ.



١١ ژمارە ٨١٣ ، ٢١ی دێسامربی ٢٠٢١

چەند کورتە شێعری چەند کورتە شێعری 
پێشمەرگانە پێشمەرگانە 

بۆ بۆ ٢٦٢٦ی سەرماوەزی سەرماوەز

چۆن پێشمەرگەم ناسی!

هێشــتا منــداڵ بــووم، لە رۆژێکــی هاویندا 
کــە خەڵکــی دێ ســەرقاڵی کۆکردنەوەی 
بەروبووی ساڵ بوون، ئەو رووداوە رووی دا. 

رووداوێکی سەرنجڕاکێش بوو. 
بــە جۆرێــک  دواتر لە ژیانــی مندا بوو بە 

رۆژێکی لەبیر نەکراو.
ئــەو ســاڵە پەڵــە زەوییەکــەی بــەر ئاوایــی 
مــان کردبوو بە گەنــم. وەک دواتر بۆمیان 
گێڕایەوە، گەنمێکی چاکی هێنابوو. سوار 
لە نێویدا نوقم ئەبوو. گەنم پێگەیشت بوو و 
باوکــم بەنیــاز بوو، لەو رۆژانــەی داهاتوودا 

دەست بکا بە دروێنەی. 
کات لــە دوا نیــوەڕۆ الی دابــوو و نزیکــی 
پێکــرد.  دەســتی  تەقــە  کــە  بــوو  خــۆراوا 
خەڵکــی دێ، یــەک یــەک و دوو دوو، 
لــە مــاڵ وەدەرکەوتــن. باوکم بــە چەپۆکە 
ئەیکێشــا بە ســەر خۆیــدا و ئەیــوت: رۆڵەم 
رۆ، هــەم ماڵــم ســووتا و هــەم ژیانم شــێوا. 

دایکم رووی خۆی ئەڕنی.
حەمەکەریمی دراوسێمان بەرەو پیری باوکم 
هــات و بە پەرۆشــەوە پرســی: ئەمانە چۆن 
گەیشــتنە ئــەو شــوێنە؟ ئــەی باشــە چــۆن 

پێیانزانیون؟
باوکیشــم لــە داخانا لێوی خۆی ئەگەســت 
و بەردەوام ئەیکێشــا بە ســەر خۆیدا. چەند 
هەمــان  و  هاتــن  ئاوایــی  تــری  کەســی 
قســەی حەمەکەریم یــان دووپات دەکردەوە. 
ئاخرەکــەی باوکــم خۆی پێڕانەگیرا و هاتە 
قسە: »باشە خەڵکینە، من رزقی ئەوساڵی 
خێزانەکــەم ســووتا، ئیتــر بۆ ئەشــم کەن بە 
هــاوکاری ئەوانــە؟ نە ئەزانــم ئەوانە کێن و 
نــە ئاگاشــم لــە بوونیان لەو شــوێنە هەبووە. 

ئیتر بۆ لە من ئەپرسن؟«
خاڵۆمــارف دڵــی باوکمــی دایــەوە و رووی 
براینــە،   « وتــی:  و  خەڵکەکــە  کــردە 
ئــەوەی رووی داوە، لــە دەســەاڵتی ئێمــەدا 
نییــە. باشــتر وایــە، لــە باتــی ئــەوەی بــە 
دوای کێشەســازکردنەوە بیــن، بــا پێکــەوە 

مشوورێکی نەریمان بخۆین. 
مەترســی  هــەم  چــووە،  ماڵــی  هــەم  ئــەو 

دیکەشی لە سەرە.«
باوکم بە بیستنی ئەو قسانەی خاڵۆمارف، 
لــە  دەســتی  و  هاتــەوە  وەبــەر  ئاهێکــی 
چەپۆکەســەرەی خــۆی هەڵگــرت.  کاتی 
رووداوەکــە ئەوەنــدە منــداڵ بــووم، لــە شــتە 
ســادەکان نەدەگەیشــتم، تــا بــگا بــە واتای 
ئەو رووداوە. ئەو رۆژە ئەو کێشەیە سازبوو، 
تەنیــا بیرم لــەوە دەکردەوە ئەوانــە کێ بوون 
خۆیــان لــە نێــو گەنمەکەی ئێمەدا حەشــار 
ســووتاند؟  گەنمەکەیــان  بۆچــی  دابــوو؟ 
لــە خۆمــەوە رقــم لێیــان دەبۆوە. بــە تایبەت 
زســتانی دوای ئــەو رووداوە برســیەتییەکی 
زۆرمان کێشا. هەر کە داوای نانم ئەکرد، 
دایکــم ئەیــوت: » رۆڵەگیــان نانمــان نییە، 
رابــردوو  هاوینــی  نەتزانیــوە  گوایــە  ئــەی 

خەلەکەمان سووتا؟« 
ســکی برســی و تەســەی* خاڵی، بەردەوام 
زۆری بــۆ دەهێنــام کــە بیــر لــەو رووداوەی 

باسکی بەهێزی گەللە دی میوانەئارۆشاخ و الپاڵ و کەلئێرەیی ئەبەن

قادرئەلیاسی

هۆنینەوەی نادر ئەڵاڵیاری

هاوینی رابردوو بکەمەوە. 
ئەوانــە کــێ بوون؟ لــە گەڵ کێ شــەڕیان 
دەکــرد؟ ئــەی بۆ خەڵکــی ئاوایی هیچیان 
و  کــورت  وەاڵمــی  هەنــدێ  پێنەکــرا؟ 
پچڕپچــڕم دەبیســت کــە کێشــەکەی لــێ 

ئاڵۆزتر دەکردم. 
چەند ساڵ بە سەر ئەو رووداوەدا تێپەڕی و 
منیش هەستم دەکرد دەتوانم لە هەندێ شت 
تێبگــەم. بە تایبەت کە رێژیمی پاشــایەتی 
خەریــک بوو دەڕووخا. من ئەو کاتە پۆلی 

سێهەمی سەرەتایی بووم. 
رۆژێــک لــە دایکمم پرســی: » دایەگیان، 

من ئێستە چەند ساڵ تەمەنمە؟«
ســاڵە  ئــەو  دایــەوە:«  وەاڵمــی  دایکــم 
گەنمەکەمان سووتا،  تۆ ٣ سااڵن بووی.«
پرســیارەکەم  وەاڵمــی  ئــەوەی  گــەڵ  لــە 
گەنمەکــەم  رووداوی  دیســان  وەرنەگــرت، 
وەبیرهاتــەوە. بۆیــە پرســیم: » ئــەی دایــە، 
ئەوانــە کــێ بــوون، گەنمەکــەی خۆمانیان 

سووتاند؟«
دایکــم بــە کەمێــک تــرس و لــەرزەوە هاتە 
وەاڵم و وتــی: » رۆڵەگیان، ئەترســم بۆتی 
بــاس بکــەم و تــۆش بــۆ خەڵکــی دیکــەی 
بیگێڕیتەوە! ئیتر قوڕ ئەکرێ بە سەرمانا و 
ئــەو وەخت رەنگە بەرپرســانی دەوڵەت بێن و 

هەمیسان باوکت بگرنەوە.«
خــۆم لــە دایکــم پتــر نزیــک کــردەوە و بــە 
پرســیارەکەم  دیســان  الاڵنــەوە  و  پاڕانــەوە 
وتــی:«  دایکیشــم  کــردەوە.  دووپــات 
رۆڵەگیان، ئەو بەیانییە پێش لە رووداوەکە، 
باوکــت هەرچی نان و پێخــۆری ئامادەمان 
هەبوو، پێچایەوە و لە ماڵ وەدەر کەوت. ئەو 
پارچە زەوییەی خۆشمان کە کردبوومان بە 
گەنــم، وەک ئەزانــی زۆر لــە ماڵــەوە دوور 
کۆمەڵێــک  تێدابــوو.  کەوێڵێکــی  نییــە. 
پێشــمەرگەی مانــدوو کــە لە رێــی دوورەوە 

هاتبوون،  خۆیان لەوێدا حەشار دابوو. 
خلــەی ئەحە کە دیاربوو ئەوە یەکەم جاری 
نەبــوو ســیخوڕی بۆ رێژیم بــکا، ئەکەوێتە 
دوای باوکــت و شــوێن پێــی هەڵئەگرێ تا 
دەگاتــە نزیکــی پێشــمەرگەکان. هــەر کــە 
ئەزانێ ئەوانە پێشمەرگەن، ئەگەڕێتە ماڵەوە 
و لەوێشــەوە بە هەڵەداوان خۆی ئەگەیەنێتە 
نزیکتریــن پێگــەی رێژیــم و هەواڵەکەیــان 
پێڕادەگەیەنــێ.  پێگــەی رێژیمیــش دوای 
دڵنیابوون لە راســتی هەواڵەکە، لە رێگای 
بــوو،  ئــەوە  دەکا.  هێــز   داوای  بێتەلــەوە 
دوانیوەڕۆی ئەو رۆژە، تەقە لە نێوان هێزی 

رێژیم و پێشمەرگەدا دەستی پێکرد. 
چوومە نێو قســەکانی دایکم و پرســیم: » 

پێشمەرگە کێ یە؟« 
دایکم وەاڵمی دایەوە: » کوڕ و کچی ئەم 
خەڵکەن. داوای مافی کورد دەکەن. ئێژن: 
کوردیــش مافــی خۆیەتی بــە زوانی خۆی 
بخوێنــێ، جــل و بەرگــی خــۆی لــە بەرکا 
و لــە جیاتــی ئەوەی لــە شــوێنەکانی ترەوە 
بەرپرســی دەوڵەتــی بۆ بنێرن، بــا بەرپرس و 
کاربەدەستەکانی لەم خەڵکەی خۆی بێ. 
حاڵێکــدا  لــە  تــۆ  رۆڵەگیــان،  نییــە  ئــەوە 
هێشــتا بــە ســەختی بــە زوانەکــەی خــۆت 
قســە ئەکــەی، ئەبێ بە فارســی بخوێنی. 
کوڕەکەم، پێشــمەرگە بۆ وەدەست هاوردنی 

ئەو ئامانجانە شەڕ ئەکا.« لێرەدا خەریک 
بــوو، مێشــکم بتەقــێ. بۆیــە جارێکــی تــر 
قسەکانم بە دایکم بڕی و پرسیم: » ئەگەر 
پێشــمەرگە بــۆ مافــی ئێمــە شــەڕ ئەکەن، 
ئەی بۆ گەنمەکەی خۆمانیان سووتاند؟«

دایکــم لە کاتێکــدا خەریکی ئامادەکردنی 
خواردنــی نیــوەڕۆ بــوو، وتــی:« کاتێــک 
چەکێکــی  هەمــوو  بــە  دوژمــن  هێــزی 
ســووک و نیوەقورســەوە هێرشیان کردە سەر 
پێشــمەرگە، چوون شــوێنی پێشــمەرگەکان 
چــڕ و بژوێــن بــوو و بــۆ دوژمــن بە باشــی 
بــە  کــرد  دەســتیان  ســەرەنجام  نەدەبینــرا، 
تەقاندنــی گولـــلەی ئاگریــن.  لە ئاکامی 
هاویشتنی ئەو گولـلەگڕدارانەدا  گەنمەکە 

گڕی تێبەربوو و سووتا.«
ئــەو کاتــە زانیــم کــە ئــەوە چەکدارەکانی 
رێژیم بوون گەنمەکەیان ســووتاندووە، نەک 
لــە خۆمــەوە، کەوتمــە  پێشــمەرگە. بۆیــە 

سەرکۆنەکردنی خۆم. 
دایکم دوای ئەوەی راستی رووداوەکەی بۆ 
باس کردم، درێژەی بە باســەکە دا و وتی: 
» ئەو ساڵە تەنیا بەرهەمەکەمان نەسووتا، 
بەڵکــوو باوکیشــتیان راپێچــی گرتووخانــە 
کرد و خەریک بوو بە تاوانی یارمەتیدانی 
پێشــمەرگە بیکــوژن. لە بەر ئــەوەی خلەی 
رووداوە،  ئــەو  دوای  رۆژ  چەنــد  ســیخوڕ 
بــە دەســت پێشــمەرگەکان بە ســزای خۆی 
گەیشــتبوو و کوژرابــوو، کەســی تر نەبوو، 
ســکااڵ لە ســەر باوکــت تۆمار بــکا، بۆیە 

دوای دوو ساڵ رزگاری بوو.«
دیســانەوە چوومــە نێــو قســەکانی دایکم و 
وتــم: »کەواتــە ئــەو دوو ســاڵەش بــەردەوام 
لــە وەاڵمــی منــدا، ئەتوت باوکــم چووە بۆ 
دوورەدەســتەکانی  شــارە  لــە  و  کرێــکاری 
ئێرانــدا خەریکی کرێکارییە، راســت نەبوو.  

بەڵکوو لە زینداندا بووە؟!«
دایکم وێڕای پشتڕاســتکردنەوەی قسەکەم، 
رایگەیاند: » زۆر شت کاتی خۆی رووی 
داوە، بــەاڵم ئێمە نەمانتوانیووە و نەمانوێراوە 
باســی بکەیــن.  لە ترســی دوژمــن و گزیر 
درکاندنــی  لــە  ســیخوڕەکانی، خۆمــان  و 
راســتییەکان بــواردووە. ئێســتەش ئــەوە پەنا 
بــە خــوا دەســەاڵتی ئــەم رێژیمــە خەریکــە 
بــەرەو نەمــان ئەچــێ. ئەگینا کــێ ئەیوێرا 
بــکا؟«  خۆیــان  وەک  رووداوەکان  باســی 
زانیم دایکم زۆر ماندووە، بەاڵم پرسیارێکی 
دیکەم مابوو، نەمدەتوانی هەر وا بە سەریدا 
تێپەڕم، بۆیە رووم کردە دایکم و پرسیم: » 
دایــە، تــوو خوا ئەو رۆژە کــە گەنمەکەمان 

سووتا، پێشمەرگەکانیش مردن؟«
هاتــە  دایکانــەوە  هەســتێکی  بــە  دایکــم 
خــوا  رۆڵەگیــان.  نــە،   « وتــی:  وەاڵم 
نــەکا. پێشــمەرگەکان کــە بــە جموجووڵــی 
دوژمنیان زانیبوو، زۆر بە پەلە شوێنەکەیان 
بەجێهێشتبوو و چووبوون لە پشتەوە هێرشیان 
کردبــووە ســەر هێــزی دوژمــن. لــە ماوەی 
تێکشــکاند  یــەک کاتژمێــردا دوژمنیــان 
و وایــان لێکــردن، بە ســەر شــۆڕییەوە بەرەو 

پێگەکەیان هەڵبێن. 
چەنــد  کــردی،  بــاس  بــۆم  پێشــتر  وەک 
شــەوێک  رووداوەش،  ئــەو  دوای  رۆژ 
پێشمەرگەکان هەڵیانکوتایە سەر ماڵی خلە 

و دوای ئــەوەی گرتیــان. بردیــان و لە ســەر 
ئــەو تەپۆڵکەیەی بەرامبەر دێدا، بە تاوانی 

کردەوە دژی گەلییەکانی کوشتیان.« 
لــە دوای ئــەو رۆژە و بیســتنی چۆنیەتــی 
روودانی راســتەقینەی گەنم ســووتاندنەکە، 
باشــتر پێشــمەرگەم ناسی و لە باتی ئەوەی 
رقــم لێیان بێتەوە، خۆشــم ویســتن. چوونکە 
رزگاری  بــۆ  »ئــەوان  ئەیــوت:  دایکــم 
کوردســتان و نــان و ئــازادی کــورد گیانی 
خۆیــان بەخــت دەکــەن. ئەگەر بــە ناچاری 
تووشی شەڕیش  ببن، هەوڵ دەدەن کەمترین 

خەسارەت وەبەر خەڵک بکەوێ.«
کە رێژیمی پاشــایەتی رووخا و دەســەاڵتی 
کۆمــاری ئیســالمی جێــی ئــەوی گرتەوە، 
بیرێکــەوە  و  هــزر  و  هەســت  هەمــوو  بــە 
و  ویســت  و  ئامانــج  و  پێشــمەرگە  لــە 
داوخوازەکانی ورد بوومەوە، تێگەیشــتم ئەوە 
خەڵکــە کــوڕ و کچی خۆی پەروەردە دەکا 

تا بیانێرێتە ریزی پێشمەرگە. 
هــەر وەهــا ئەوە زەبــر و زەنگی داگیرکەرانە 
وا لــە کــوڕ و کچانــی کــورد دەکا، ببنــە 
پێشــمەرگە و چەکــی بەرگــری و دیفــاع 
بکەنە شــان. لە ســۆنگەی ئەو راســتیانەدا 
بــوو، چەنــد ســاڵ دواتر کە بۆ خۆشــم بووم 
بە پێشمەرگە و چوومە ریزی خەباتگێڕانی 
گەلــەوە، ئــەو کاتــە بۆم دەرکــەوت، ئەگەر 
ماندووبوونەکانــی  و  برســیەتی  ســەرجەم 
ناگاتــە  بکەمــەوە،  کــۆ  منداڵیــم  ژیانــی 
پێشــمەرگایەتی.  ژیانــی  رۆژێکــی  تاقــە 
لــە ژیانــی ئاســاییدا خەڵک برســی دەبێ، 
بــەاڵم ژیانــی لە مەترســیدا نییــە.  کەچی 
و  برســیەتی  وێــڕای  پێشــمەرگایەتیدا  لــە 
تینوویەتــی و ماندووبوون، مەترســی ئەوەش 
لــە گــۆڕێ دایە کە رەنگــە دوژمن لە هەر 
کات و ســاتێکدا هێــرش بکاتــە ســەری و 

تووشی شەڕ و مردن ببێ.
ئێســتا کــە زیاتــر لــە ٤٠ ســاڵ بــە ســەر 
رووداوی گەنم ســووتاندنەکەدا رادەبرێ، بە 
هەموو هەســت و هزر و بیرێکی کوردانەوە 
لــە بەرامبــەر گەورەیــی و لەخۆبوردوویــی  
پێشــمەرگەدا ســەردادەنەوێنم و دەبێــژم: ئەو 
وتەیە کە »پێشمەرگە بە باسکی بە هێزی 
گــەل و پارێــزەری شــەرەف و کەرامــەت و 
ســەروەری نەتەوەی کورد«، پێناســە دەکا، 

بە هەق لە جێی خۆی دایە. 
بۆیــە یــاد و بیــرەوەی خەباتــی ئــەو رۆڵــە 
خەباتگێڕانە هەر دەم لە دەفتەری بیرەوەری 
و  ئــازادی  تینــووی  کــوردی  میلیونــان 
سەربەســتی کوردســتاندا دەمێنێتــەوە. ئــەو 
مەشــخەڵەی ئەوان هەڵیانکردووە، ئەوەتا لە 
باشووری کوردستاندا رووناکی دەبەخشێ و 
هاکا لە قامیشــلۆ و کرماشــان و ئامەدیش 

واڵت تیشکاوێژ بکات!
ماوەتــەوە، لــە خــاوەن پێنووســەکان بخوازم: 
تــا  ژیــان و خەباتــی پێشــمەرگە بنووســن 
مێرمندااڵنــی داهاتــووی ئــەو خاک و ئاوە 
بزانن کە پێشمەرگە رۆڵەی بەوەفای گەلی 
خۆیەتی و بە خوێنی گەشی داری ئازادی 
ئاو دەدا تا بۆ کورد و کوردستان بێتە بەر. 

*ـ تەســە: تەشــت، ناندێن، ئــەو دەفرەی لە 
گوندەکاندا نانی تێدا هەڵدەگرن.

ڕووم تێکرد
بە هەنسکەهەنسک و شەکەتی کردی؟پیاهەڵگەڕانی کامە شاخلە »با«م پرسی
خیسەی 

ڕەوکەرم نەناسیبااڵبەرز شاخێ پێشمەرگە نەوێالپاڵی گەردن و کاکۆڵی سینگییەوە وتی:

هەر خاکی پۆشێ

گشت ڕەنگەکانی نیشتمانی 
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هێالنە
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