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نا بۆ بێدەنگیو بێهەڵوێستی
لەبەرامبەر لە سێدارەدانی الوانی کوردستان
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عەبدوڵاڵ
عەبدوڵاڵپوور

ماوەیەک لەمەوبەر خۆپیشاندان و نارەزایەتی دەربڕین بە دژی بڕیاری جێبەجێ کردنی سزای لە سێدارەدانی حەبیبوڵاڵی
لەتیفی لە زۆرێک لە واڵتانی ئەوروپاو هەروەها لە هەرێمی کوردستان ،واتە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر بەڕێوەچوو و
هەروەها لە هەموویان گرنگتر هەڵوێستی بەشێکی بەرچاوی خەڵکی سنە بوو کە ناڕەزایەتیان دەربڕی و بەردەرگای زیندانی
ناوەندی سنەیان بەرنەدا ،کە ئاکامی ئەو هەڵوێستانە بوونە هۆی ئەوەی کە ئەگەر بۆ ماوەیەکی کاتیش بێ بڕیاری جێبەجێ
کردنی حوکمەکە راوەستێ و جێبەجێ نەکرێ.
ئەوەی کە دەمهەوێ زیاتر هەڵوەستەی لەسەر بکەم ئەوەیە کە بەداخەوە بەشێکی زۆر کەم لە خەڵکی کوردستان لە نێوخۆ
بە دژی ئەو بڕیارەو زۆر بڕیاری نادادپەروەرانەو کردەوەی دژە مرۆیییانەی دیکەی کۆماری ئیسالمی هەڵوێست دەگرن
و بەشی هەرە زۆری خەڵکی کوردستان بێ دەنگی هەڵدەبژێرن و هیچ هەڵوێستێک ناگرن .ئەو بەشەش کە ناڕەزایەتی
دەردەبڕن بەس لە الیەن کەسانی نزیکی کەسەکە یان بەشێکی کەمی هاوشاریەکانیەوە وەبەر چاو دەکەوێ و خەڵکی
شارەکانی دیکەی کوردستان بێدەنگ دەبنو هیچ دژکردەوەیەکی مەدەنیانە لە خۆیان نیشان نادەن ،کە ئەوەش دەبێتە
هۆی ئەوە کە رێژیمی کۆماری ئیسالمی هیچ ترسێکی لە کوشتنی الوانی کوردستان نەبێت ،بۆیە دەبینین کەم رۆژ هەیە لە
ساڵدا الوێکی کوردی بێتاوانی تێدا نەکوژرابێ یان بریندار نەکرابێ یان راپێچی زیندان نەکرابێت یان توشی گیروگرفتێک
نەبووبێتەوە ،چی بکرێک کە نەهێڵین کۆماری ئیسالمی جارێکی دیکە نەتوانێ الوانی بێتاوانی کورد تەنیا لەسەر ئەوەی کە
داوای ئازادیو مافی مرۆیی خۆیان دەکەن تووشی لێپرسینەوە ،ئازار ،ئەشکەنجەو لە سێدارەدان نەبنەوە.
پێویستە بەر لە هەموو شتێک خەڵکی کوردستان مافە گشتیەکانیان بناسن و ئەوەیان بۆ شی بکرێتەوە کە داوا کردنی
مافەکانیان تاوان نیەو ئەگەر کۆماری ئیسالمیش بە شێوەیەکی رواڵەتی مافێکیان بۆ بەرەسمی بناسێ ،ئەوە خێر پێ کردن نیە
و مافی زەوتکراوی خۆیانە ،چونکە بە داخەوە نەناسینی ئەو مافانەیە وا دەکا کە لەبەرامبەر پێشێلکردنیشیاندا بێ هەڵوێست
بین .لە الیەکی دیکەشەوە ئەگەر خەڵکی کوردستان وشیار بن و مافەکانیان بناسن پێم وانیە وا بە ئاسانی لە بەرامبەر
پێشێلکرانیان لە الیەن کۆماری ئیسالمی یان هەر دامو دەزگایەکی دیکەدا بێ هەڵوێست بن و نارەزایەتی دەرنەبڕن.
هەنووکە ژمارەیەکی بەرچاو لە الوانی ئازادی خوازی واڵتەکەمان تەنیا و تەنیا بە هۆی داواکردنی مافەکانیانەوە لە چاڵە
رەشەکانی کۆماری ئیسالمی دان و هەڕەشەی لەسیدارەدانیان لەسەرە .لە سەر ئێمەی الوان و کچانی کورد بە گشتیو
هی نێوخۆی کوردستان بە تایبەتی پێویستە کە خاوەن ویست و ئیرادەی خۆمان بین و لە الوەکانمان بە کوڕو کچەوە
لەهەر شوێنێکی کوردستان بن بە خاوەن دەرکەوینو هەموو هەوڵی خۆمان وەگەڕ بخەین و دەنگی خۆمان بەرز بکەینەوە
و لەوە نەترسین کە تووشی راوەدونان و بەند کردن بینەوە و بە هەرشێوەیەکی کە گونجاوە دەنگی خۆمان بە گوێی
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی و هەموو جیهان بگەیەنین ،چونکە بێدەنگی و نەبوونی هەڵوێست لە بەرامبەر ئەو رووداوانە
و رووداو جینایەتەکانی دیکەی کۆماری ئیسالمی دەرهەق بە نەتەوەو نیشتمانەکەمان تاوانەو رەوایی بەخشێنە بە کردەوە
دژە مرۆیییەکانی کۆماری ئیسالمی ئێرانو ،ئەگەر ئێمە هەنوکە دەنگی خۆمان نەخەینە پاڵ دەنگی هەموو ئەو کەسانەو
کەسو کاری حەبیبو حەبیبەکانی دیکە ،ئەوە بێگومان کۆماری ئیسالمی لەسێدارەیان دەداو بوار خۆشتر دەبێ بۆ کۆماری
ئیسالمی تاکوو چاونەترسانە الوانی واڵتەکەمان لە سێدارە بدات .چونکە رۆژێکیش دێ کە بۆخۆمان یان کەسێکی ئێمە
لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە تووشی راوەدونان و گرتن دەبێتەوە ،ئەو کات بۆمان دەردەکەوێ کە بەڕاستی چەندە پێویستە
کە گرتنی الوێک بە گرتنی خۆمان یان کەسێکی نزیکی خۆمان و هەموو الوانی کوردستان بزانینو لە سێدارەدانی الوێک
بە لە سێدارەدانی خۆمان یان کەسێکی نزیکی خۆمان و هەموو الوانی کوردستان بزانین و ئیزن بە خۆمان نەدەین کە
لەبەرامبەر ئەو تاوانانەدا بێ دەنگ بین ،چونکە بەڕاستی بێدەنگی ،بێهەڵوێستیو ناڕەزایەتی دەرنەبڕین تاوانە.
سەرنووسەر
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ئەركەكانی پێشمەرگە لە ڕابردوو و ئێستادا
ب .پێشرەو

باس كردن لە پێشمەرگە ،كەسایەتی،
ژیان و خەباتی پێشمەرگە باسێكی گەلێك
گرینگ و پڕ بایەخە .باس كردن لە
پێشمەرگە باس كردنە لە لەخۆبردوویی،
قارەمانیەتی ،خۆنەویستن و خەڵك ویستن.
باس كردنە لە ئەو مرۆڤە مەزنەی كە لە
پێناو بیر و باوەڕ و خەڵك و خاكەكەیدا،
هەردەم قۆچی قوربانی نیشتمانەكەی بووەو
بە سەخاوەتەوە گیانی شیرینی لە ڕێگای
وەدیی هاتنی ئامانجە بەرحەق و پیرۆزەكانی
بەخت كردووە .باس كردنە لە دەیان ساڵ
خەباتی خوێناوی گەلەكەمان و تۆماركردنی
دەیان داستانی نەبەردی و خۆڕاگری.
باس كردنە لە ڕەنج و تێكۆشان ،ئارەق و
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خوێن ،سەركەوتن و سەرنەكەوتن ،برسیەتی
و تینوویەتی و سەرەنجام پێش خستنی
مەرگی خۆ بۆ بەختەوەری كەسانیتر.
ژیانی مرۆڤــ ،بیر و باوەڕی مرۆڤە ،بە
واتایەكیتر بیر و باوەڕی ئینسانە كە مانا بە
ژیان دەبەخشێ .تۆ بڵێی بیر و باوەڕێك
جوانتر و پیرۆزتر لە بیر و باوەڕی ئازادی
خوازی و ڕزگاری خوازی بێ؟! پێشمەرگە
بە بیر و باوەڕی بەرز و ئینسانانەی هەردەم
قەاڵیەك لە خۆڕاگری و گەردەلوولێك
لە هەڵمەت و بەگژداچوونەوە بووە .تەنیا
ئیمان بە حەقانییەتی ئامانج و ڕەوابوونی
داخوازییەكانە كە وا لە مرۆڤ دەكا لە
بەخت كردنی گیانیشی سڵ لە هیچ شتێك

تەنانەت مەرگیش نەكاتەوە.
ئەوەی لێرەدا مەبەستی باسەكەی
ئێمەیە زیاتر باسێكی كورتە لە ئەركەكانی
پێشمەرگە لە سااڵنی دوای شۆڕشی
گەالنی ئێران و هێنانە بەرباسی ئەركە
هەنووكەیییەكانی پێشمەرگەیە .بەاڵم پێم
خۆشە هەر لە سەرەتاوە ئاماژە بەوە بكەین
كە پێشمەرگەش وەك تاكێكی نێو كۆمەڵگا
و رۆڵەیەكی ئەم نیشتمانە ،لەگەڵ گشت
ێ كەم و
تایبەتمەندییە باشەكانی بێشك ب 
كوڕی و هەڵە نەبووە.
ئەركەكانی پێشمەرگە
لە ساڵەكانی ڕابردوودا:
یەكەم :پێشمەرگە وەك رۆڵەی مەیدانی
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خەبات:

ژیانی مرۆڤــ ،بیر
و باوەڕی مرۆڤە،
بە واتایەكی تر بیر
و باوەڕی ئینسانە
كە مانا بە ژیان
دەبەخشێت

دووهەم :پێشمەرگە وەك مامۆستا:

حیزبی دێموكڕات ئەو كاتانەی كە دەسەاڵتی
بەسەر زۆر شار و ناوچەی كوردستان دا
هەبوو لەگەڵ ئەوەی كە تووشی دەیان
گیروگرفت و كێشەی جۆراوجۆر بوو ،بەاڵم
هیچ كات لە پەرەپێدانی زانست و زانیاری
غافڵ نەبوو و گرینگییەگی تایبەتی بە بواری
پەروەردەو فێركردن داوە .لەو سەردەمیشدا
لەگەڵ دابین كردنی ئیمكاناتی سەرەتایی بۆ
خوێندنی مندااڵن ،لە پیشمەرگە خوێندەوار
و خاوەن مەدرەكەكانیش بە تایبەت لە
گوندەكان وەك مامۆستا كەڵك وەردەگیرا
و قەرەبووی بێ مامۆستاییان دەكردەوە
كە بێشك خزمەت كردنیان لەم بوارەشدا
خاوەن گرینگی تایبەت بە خۆیەتی.
سێهەم :كاركردنی پێشمەرگە لە بواری
تەندروستی و دەرمانییەوە:

بۆ حیزبێكی لە حاڵی خەباتدا ،یەكێك
لە پێداویستییە سەرەكییەكان دەوا و
دەرمان و نەخۆشخانەیە .لەگەڵ ئەوەی
كە لە سااڵنی خەباتی چەكداریدا زۆر
جار دوكتۆرە بیسانییەكان بە زەحمەت و
ناڕەحەتییەكی زۆرەوە سەردانی كوردستانیان
دەكرد كە جێگای سپاس و پێزانینە ،بەاڵم
ئەركی قورس لەم بوارەشدا هەر لە سەر
شانی پێشمەرگەكان بوو .پێشمەرگە چ بە
كاركردن لە نەخۆشخانەكانی حیزب و چ
بە كاركردن لە مەیدانەكانی شەڕ و جەولە
و مەئمووریەتەكانی حیزبی وەك كادری
دەرمانی ،ڕۆلێكی بەرچاوی گیڕاوەو نە تەنیا
بۆ پێشمەرگانی حیزب ،بەڵكوو بۆ خزمەت بە
خەڵكی مەدەنیش تەنەخی نەكردووە.
چوارەم :ڕوون كردنەوەی سیاسەت
و هەڵوێستەكانی حیزب بۆ كۆمەاڵنی
خەڵك:

یەكێكیتر لە ئەركە گرینگەكانی
پێشمەرگە ،باس كردن و ڕوون كردنەوەی
بەرنامە و سیاسەت و هەڵوێستەكانی حیزب
لە نێو كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان دا
بوو .ئەودەم بە هۆی نەبوونی ئامرازەكانی
ڕاگەیاندنی وەك تەلەویزیۆن ،ئینتەرنێت
و ...هتد ،خەڵك تەنیا بە هۆی بوونی
پێشمەرگە لە نێویاندا زانیاریان لە سەر حیزب
و سیاسەتەكانی دەست دەكەوت .هەرچەند
ێ
ڕادیۆ رۆڵێكی بەرچاوی دەگێڕا و دەكر 
بڵێین تەنیا ئامرازی ڕاگەیاندنی حیزب بوو،
ئەگینا ئەو چەند گۆڤار و نامیلكەیەی كە
دەردەچوون ،یا زۆر كەم بوون یان ئەگەر
هەشبووایەن ،دەبوو لە الیەن پێشمەرگەوە
بە خەڵك گەیشتبان .كەوایە ڕۆڵی سەرەكی
لەم بوارەشدا هەر بە پێشمەرگە بوو.
پێنجەم :چارەسەركردنی كێشە و
ناكۆكییەكانی نێو خەڵك:
گەلێ جار لە زۆر ناوچەدا كێشە و
گرفتەكانی نێوان خەڵك لەسەر دەستی
پێشمەرگەیەك ،كادرێك یان فەرماندەیەكی
حیزبی دەبڕانەوە .لەگەڵ ئەوەی كە حیزب
خاوەنی بەشی قەزایی بووە ،بەاڵم چونكە
پێشمەرگەكان زیاتر لە نێو خەڵك دا بوون
و خەڵك ئاسانتر دەستی پێیان ڕادەگەیشت،
هەردەم بۆ چارەسەركردنی كێشەی خەڵك
NO: 40 January 2011
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پاش ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی و هاتنە
سەركاری كۆماری ئیسالمی و لە ئاكامدا
بە تااڵن بردنی گشت ئەو دەسكەوتانەی
كە خەڵك چەندین ساڵ بوو خوێنیان بۆ
دەڕشت ،حیزبی دێموكڕات هەر لە سەرەتاوە
ویستی لە ڕێگای ئاشتی و دیالۆگەوە بە
النی كەمی داخوازییەكانی بگا و جارێكیتر
خەڵكی كوردستان تووشی نەهامەتی و شەڕ
و كاولكاری نەبنەوە .بەاڵم رێژیمی تازە
بە دەسەاڵت گەیشتوو ئێستاشی لەگەڵدا
بێ حیسابێكی ئەوتۆی بۆ كورد نەكرد
و وەاڵمێكی بە داخوازییەكانی نەدایەوە.
تەنانەت ئەگەر جار و باریش باسێكی لە
دیالۆگ و دانیشتن كردبێ ،بێجگە لە
ڕێكخستنی هێز و پیالن و فرت و فێڵ
مەبەستێكیتری نەبووە .بە هەر حاڵ پاش
هەاڵیسانی شەڕ لە كوردستان ،كورد ناچار
بوو بۆ بەرگری لە مان و مەوجوودییەتی
خۆی لە بەرامبەر هێرشی دڕندانەی
هێزەكانی حكوومەتیدا ڕابوەستێ .خەڵكی
كوردستان بە گشتی تا ئەو جێگایەی لە
توانایان دابوو بەربەرەكانیان كرد ،بەاڵم لەم
نێوەدا پێشمەرگە وەك ڕۆڵەی فیداكار و
گیان لەسەردەستی نەتەوەكەی ،بە حەق
حەماسەی خوڵقاند و فیداكاری نواند.
خۆڕاگریی پێشمەرگە لە بەرامبەر هێرشی
هێزەكانی دوژمندا ،گرتنی پایەگا و
مۆڵگەكانی ڕێژیم لە ناوچەدا ،كەمین

دانان و مین دانانەوە لە سەر ڕێگای هات و
چۆی هێزەكانی حكوومەتی ،دەست بەسەر
داگرتنی چەك و چۆڵ و كەل و پەلی
دیكە لە كاتی شەڕو  ...هتددا ،كۆمەڵێك لە
ئەركەكانی پێشمەرگە بوون لە مەیدانی شەڕو
لە كاتی بەرەنگاربوونەوەدا.

تەنیا ئیمان
بە حەقانییەتی
ئامانجو ڕەوابوونی
داخوازییەكانە كە وا لە
مرۆڤ دەكا لە بەخت
كردنی گیانیشی سڵ
لە هیچ شتێك تەنانەت
مەرگیش نەكاتەوە.
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تا ئەو جێگایەی توانیویانە ،هەنگاویان بكەن .بۆیە من ئەو ئەركەی پێشمەرگە لە
هەڵێناوەتەوە.
كاتی ئێستادا زۆر بە گرینگ دەبینم.
دووهەم :خۆ پێگەیاندن لە بواری زانست
ئەوانەی باس كران چەند ئەركێكی گرینگی
پێشمەرگە بوون لە ساڵەكانی ڕابردوودا و و زانیارییەوە:
لە سەردەمی بوونی لە ناوچەدا كە بێجگە زانست و زانیاری شتێك نیە كە تایبەت
ێ
لەوانەش پێشمەرگە لە زۆر بواری دیكەدا بە چینێك یان كەسانێكی دیاری كراو ب 
دەوری گێڕاوە .بەاڵم با باسێكیش بكەین و هەروەها شتێك نیە كە لە سەردەمێكدا
پێویست بێ و لە سەردەمێكدا پێویست نەبێ،
لە ئەركە هەنووكەیییەكانی پێشمەرگە.
ئەركە هەنووكەیییەكانی پێشمەرگە :بەڵكوو هەردەم و لە هەر شوێن و كاتێكدا
یەكەم :پاراستنی پڕستیژ و ئێعتباری پێویستە .ئەمڕۆكە ئەگەر مەیدانی خەباتی
حیزب لە نێوخۆ و لە دەرەوەدا:
چەكداری بۆ پێشمەرگەمانی حیزب بەرتەسك
هەموومان دەزانین كە بە هۆی هەل و بۆتەوە ،ئەوە بێگومان مەیدانی بردنە سەری
مەرجی پێشهاتوو ،حیزب سااڵنێكی زۆرە زانست و زانیاری گەلێك بەرینترە .هەر
لە مەیدانی ئەسڵی خەبات دوور كەوتۆتەوەو لە نێو حیزب دەست ڕاگەیشتن بە كتێب
تووشی كەمپ نشینی و ئاوارەیی بوووە .خانە ،ئینتەرنێت ،گۆڤار و باڵوكراوەكان لە
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا پێشمەرگەكانی ئاوخواردنەوە ئاسانترە .بێجگە لەوەش ئێستا
حیزب بەردەوام پێوەندیی و تێكەاڵویییان كەسانێكی زۆریش دەتوانن لە هەرێمی
هەم لەگەڵ خەڵكی باشووری كوردستان و كوردستان دەست بە خوێندن بكەن .كەوایە
هەم لەگەڵ ئەو كەسانەی بە سەفەر سەردانی مەیدانی فێربوون و خۆ پێگەیاندن ئەمڕۆ
ێ
هەرێمی كوردستان دەكەن ،هەبووە .لێرەدا لە هەر كاتێك فراوانترەو پێشمەرگە دەب 
ئەركی پێشمەرگەی حیزبە كە بە كار و هەنگاونان لەم بوارەدا بە ئەركێكی گرینگی
كردەوەی پێشمەرگانەی ،بە هەڵس و كەوتی سەرشانی بزانی.
سێهەم :هەڵسەنگاندن و دەرس وەرگرتن
ئینسانیانەی و بە قسە و ئاخاوتنی جوانی بۆ
هەرچی زیاتر پاراستنی پڕستیژ و ئێعتباری لە ئەزموونەكانی پێشوو:
ێ ئیزن بە خۆی پێشمەرگە دێرینەكان بە گێڕانەوەو
حیزب تێ بكۆشێ .ناب 
بدا لەبەر چەند قازانجێكی بچووكی ماددی نووسینەوەی بەسەرهات و ڕووداوەكانی
یان چەند دەسكەوتێكی كاتی ،كەسانیتر پێشوو و باس كردن لە هۆكارەكانی
سووكایەتی بە خۆی و بیروباوەڕەكەشی سەركەوتن و سەرنەكەوتن لە كاتی خەبات
دا و هەروەها پێشمەرگە نوێیەكان بە
سەرنج دان و هەڵسەنگاندن و وردبوونەوە
زانست و زانیاری
لەو ئەزموونانە دەتوانن باشترین دەرس
شتێك نیە كە تایبەت بە و وانە لە خەباتی ڕۆژانی سەختی ڕابردوو
چینێك یان كەسانێكی
وەربگرن .زۆر جار پێشمەرگە لە ناوچەدا
بۆ خۆی ئیبتیكاری عەمەلیی وای هەبووە
ێو
دیاری كراو ب 
كە شارەزایانی گەورەی ئەم بوارەش نەیان
هەروەها شتێك نیە
توانیوە بەم شێوەیە كار بكەن .كەوایە
كە لە سەردەمێكدا
گواستنەوەی ئەو زانیاری و شارەزایییانە
ێ و لە
پێویست ب 
ئەگەرچی لە مەیدانی كردەوەش دا نیە،
بەاڵم بێشك پڕن لە دەرس و وانەی
سەردەمێكدا پێویست
بەكەڵك و بەنرخ.

نەبێ.
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چوارەم :گرینگی دان بە وەرزش و

ئەمڕۆكە ئەگەر
مەیدانی خەباتی
چەكداری بۆ
پێشمەرگەکانی حیزب
بەرتەسك بۆتەوە ،ئەوا
بێگومان مەیدانی بردنە
سەری زانست و زانیاری
گەلێك بەرینتر بۆتەوە.
تەندرووستی لەش:

مامۆستا هێمن زۆر جوانی فەرمووە:
"سەخت و ناهەموارە ئەم ڕیگایە كوردی
كۆڵنەدەر /بۆ خەباتێكی درێژخایەن گوڕ و
تینم دەوێ".
ئەو گوڕ و تینەی مامۆستا هێمن دەی
هەوێ ،هەم بواری زانست و زانیاری
دەگرێتەوەو هەم بواری جەستەیی .پێشمەرگە
ێ بە
بە جەستە و ئەندامی بەهێزە كە دەتوان 
دەیان ڕۆژ بە ڕێگەدا بڕوا یان برسیەتی
و تینوێتی چەند ڕۆژە قبووڵ بكا .لەگەڵ
ئەوەی كە ئەمڕۆ مەسەلەی خەباتی شاخ و
چوونەوە ناوچە لە ئارادا نیە ،بەاڵم ئەركی
پێشمەرگەیە بۆ هەر ئەگەرێك كە لە داهاتوودا
بێتە پێش ،خۆی ئامادە و بەهیز ڕاگرێ.
دانیشتن لە مەقەڕەكان ،لە پشت كۆمپیوتەر
و تەلەویزیۆنەكان ،خەو و حەسانەوەی زۆر
و لە هەمان كاتیشدا خواردنی زۆر ئەگەر
هەڵسووڕان و وەرزشێكی باشی لەگەڵ
نەبێ ،لە ئاكامدا بێجگە لە بەرهەم هێنانی
جەستەیەكی تەمبەڵ و سستی هیچی
دیكەی بەدواوە نابێ.
بە ئاواتی سەركەوتنی پێشمەرگەكان لەم
ئەركانە و گشت كاروبارەكانی تردا.

***
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پێشمهرگه ل ه نێوان خهباتی چهکداریو
سیاسهت کردندا
هەژیر
عەبدوڵاڵپوور

دەمەوێ سەرەتا باسی ئەوە بكەم كە
پێشمەرگە بۆ پەنای بۆ چەك بردووەو
بەرگریی چەكدارانەی دەست پێ كردووە؟
تۆ بڵێی ئەو مرۆڤانە هێندە ئاشقی چەك
و رەخت و گوللە بووبن ،كە وازیان لە
هەموو چێژ و خۆشییەكانی ژیان هێنابێ و
لەخۆڕا لە حكوومەتێكی تا بناگوێ چەكدار
یاغی بووبێتن و هەر ساتەوەختێك ئامادەی
خۆبەخت كردن بن!؟
هەر مرۆڤێك لە هەر كوێیەكی ئەم
دونیایە بكەوێتە بەر پەالماری هێزی

داگیركەر ،زۆر سروشتییە كە ئەو مرۆڤە ،جا
خود وەك تاك بێ یان بە كۆمەڵ ،هەوڵ
بدا بەرگریی لە خۆی و بەرژەوەندییەكانی
بكا ،ئەگەر پەالماری داگیركەر هەموو
چین و توێژەكانی كۆمەڵگە بگرێتەوە ،ئەوا
دژكردەوەی وەك سەرهەڵدان و شۆڕش
و خەباتی چەكداری و جەماوەری لێ
دەكەوێتەوە .لە بەشێكی زۆری كۆمەڵگای
جیهانی سێیەمیش دا كە كۆمەڵگەی كوردیش
لەوێدا هەڵ كەوتووە ،مرۆڤەكان خوازیاری
ئەوەن كە ئەو هەقانەی لێیان زەوت كراوە
وەك مافی نەتەوایەتی ،ئازادی و ژیانێكی
باشتر ...وەدەست بێننەوە .كەواتە مرۆڤێك
كە دەست بە راپەڕین و بەرخۆدان دەكا،
مرۆڤێكە كە زۆربەی مانا و بایەخەكانی

بیر و ژیانی خراوەتە ژێر پرسیار و پێ
خوست كراوەو هەستی بەوە كردووە كە
وەك كۆیلە و ژێردەستە هەڵس و كەوتی لە
گەڵ كراوەو دەكرێ ،هەر لەم سۆنگەیەشەوە
ناكۆكییەكانی نێوان دەسەاڵتدارانی
داگیركەر و كۆمەاڵنی خەڵك بەڕادەیەك
قووڵ دەبنەوە كە هێزی داینەمۆی راپەڕین
واتە گشت ئەو چین و توێژانەی كە بە دوای
دەستەبەركردنی رزگاری و ئازادییەوەن ،لە
سەر بنەمای كۆمەڵێك ویست و ئارمانجی
هاوبەش ،یەك دەگرن و دژی داگیركەر و
دەسەاڵتی سەرەڕۆ رادەپەڕن.
بەم شرۆڤە كورتەوە بۆمان دەردەكەوێ
كە ،هێزی پێشمەرگە كە ئەركی پاراستنی
بەرژەوەندی و سەروەرییەكانی نەتەوەی
NO: 40 January 2011
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پێشمهرگ ه بهر لهوهیک ه
پێش مهرگ بکهوێو
وهک "مهرگ دۆست"
بناسرێ ،بهپێچهوانهو ه
ماناو رهمزێکی تایبهتی
ب ه ژیان بهخشیوهو
لێوه ل ه
رێبازهکهی لێوان 
وانهی ژیان دۆستیو
ئازادیخوازی.
كوردی لە ئەستۆیە ،وەك پارێزەری گەل و
ن دژی داگیركەر راپەڕیوەو بە هۆی
نیشتما 
خودئاگایی و ویست و ئیرادەی خۆیەوە،
بەرگری و پشتگیریی لە داوا و ویستێكی
رەوا و بەرهەق كردوە .بەاڵم پرسیار ئەوەیە
كە داخوا بنەمای خەباتی پێشمەرگە تەنیا
الیەنی چەكداریی هەیە؟
من پێم وایە پێشمەرگە لە بڕگە و قۆناغی
جیاوازدا ،ئەركی جیاوازیشی هەبووەو هەیە.
پێشمەرگەی كوردستان بە تێگەیشتن و
هەست كردن بە بەرپرسایەتی خۆی لە
بەرامبەر شكڵ و فۆڕمەكانی دیكەی خەبات
لە كوردستان و هەروەها بە پێی بارودۆخی
تێكۆشان ،لە هیچ قۆناغیك دا خۆی
نەبەستۆتەوە بە شێوەیەكی دیاری كراو لە
خەبات بۆ وەدیی هێنانی ئامانجە بەرز و
رەواكانی نەتەوەی كورد .پێشمەرگەی
كوردستان لە هەموو شێوازەكانی خەباتی
خۆشیدا بە پاراستنی نێوەڕۆكی ئازادی
خوازانە و دژە سەرەڕۆیانەی خۆی خەباتێكی
رەوا و شۆڕشگێڕانەیبردۆتە پێش.
د.قاسملووی نەمر لەم بارەوە دەڵێ:
"پێشمەرگە نە تەنیا كەسێكە كە بە چەكەوە
بەرگریی لە نیشتمان و نەتەوەی خۆی
دەكا ،بەڵكوو كەسێكی سیاسیشە كە ئەركی

سیاسیی هەیە و لە نێو خەڵكدا دەبێ هەوڵ
بدا كە ئاستی ئاگایی و زانیاری خەڵكی
كورد بباتە سەرێ“.
بەپێێ ئەم بۆچوونە ،هێزی پێشمەرگە بنەمای
خەباتەكەی تەنیا الیەنی چەكداریی نەبووە
كە خودی ئەوەش الیەنی بەرگریكارانەی
هەبووە ،بەڵكوو هەڵگریی دوو مەبەستی
سەرەكیی دیكەش بووە ،یەكەم :ویستوویەتی
كە رەهەندێكی سیاسیی بدا بە بزووتنەوەی
چەكداریی هێزی پێشمەرگهە ،ئەمەش بەو
مانایەیە كە ئەو بزووتنەوە چەكدارییە بۆ
دابین كردنی كۆمەڵێك ویستی سیاسی
نەتەوەی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان
خەبات دەكا و دووەم :هەوڵی داوە كۆمەاڵنی
خەڵك رێك بخا و دواتر ئاگایی و زانیاریی
بە خەڵكی كوردستان و بیروڕای گشتی
ببەخشێ ،هێزی پێشمەرگەی كوردستان بۆ
بردنەپێش و پێكانی ئەو مەبەستانە ،هەمیشە
لە سەنگەری هەرەپێشەوەی خەبات دا بووەو
وەك ئااڵهەڵگری ئەو هەوڵ و تێكۆشانە
بەردەوامە زۆرترین تێچووشی داوە.
هێزی پێشمەرگە لە پێشوودا و لە
بنەڕەت دا دژی شەڕ و شۆڕ و هەر جۆرە
سیاسەتێكی شەڕخوازانە بووەو تەنیا كاتێك
پەنای بۆ بەرگریی چەكدارانە بردووە كە
هێرش كراوەتە سەر نیشتمان و پڕستیژ و
كەرامەتی نەتەوەكەی و ماف و ویستەكانی
بە هەند وەرنەگیراوەو دەسەاڵتداران هیچ
رێگەیەكی وەك دیالۆگ و دانووستان
و پێكەوەهەڵكردنیان بۆ گەلەكەی
نەهێشتبێتەوە .بەم پێیە ،هێزی بزوێنەر و
پاڵنەری پێشمەرگەی كوردستان ،ویستێكی
رەوا و روانگەیەكی دیمۆكڕاتیك و ئازادی
خوازانەیە بۆ دەستەبەركردنی مافێكی رەوا و
ژیانێكی ئینسانی .لەم پێناوەشدا پێشمەرگە
بەر لەوەی كە پێش مەرگ بكەوێ و وەك
"مەرگ دۆست“ بناسرێ ،بەپێچەوانەوە مانا
و رەمزێكی تایبەتی بە ژیان بەخشیوەو
رێبازەكەی لێوانلێوە لە وانەی ژیان دۆستی
و ئازادی خوازی .كەواتە لە دۆخی ئێستادا
كە خەباتی چەكداریی (بەرگریی چەكداری)
بەو شێوەیە نیە كە سااڵنی رابردوو لە گۆڕێ
دا بوو ،هێزی پێشمەرگە جیا لەوەی كە
دەبێ كاری تەشكیالتی و راگەیاندن بكا

و خۆی پێ بگەیەنێ ،ئەركێكی دیكەشی
هەیە ،ئەویش ئەوەیە كە ئاستی وشیاری و
ئاگایی نەتەوەی كورد بباتە سەرێ و لەم
سۆنگەیەوە دەكرێ بڵێین كە پێشمەرگە لە
ئێستادا رۆڵێكی سیاسی هەیە ،بە واتایەكی
تر ،پێشمەرگە لە هەوڵی ئەوە دایە كە ئاستی
ئاگایی سیاسیی خەڵكەكەی لە پێوەندیی
ێ و
لە گەڵ پرسی كورددا بباتە سەر 
تەنانەت خەڵكی دەرەوەی كۆمەڵگای
خۆشی لە مەسەلەی كورد و زۆر پرسی
دیكە تێ بگەیەنێ  .لە داهاتووشدا (ئەگەر
لە رۆژهەاڵتی كوردستان حكوومەتێكی
كوردی پێك بێ) ،هێزی پێشمەرگە
پارێزگاری لە دەسكەوتەكانی ئەو حكوومەتە
دەكا و ئەمنییەت و ئاسایشی كۆمەاڵنی
خەڵك بپارێزێ و كەمتر خۆی تێكەل بە
سیاسەت بكا.
سەرەڕای ئەوەی كە دوژمنان هەوڵێكی
زۆریان داوە كە سیما و نێوەڕۆكی
پێشمەرگە و خەباتی لەبڕاننەهاتووی هێزی
پێشمەرگە بشێوێنن ،بەاڵم ئەم توێژە بە
پاراستنی خسڵەت و تایبەتمەندییەكانی
خۆی ،جیا لەوەی رەسەنایەتی و بەها
پیرۆزەكانی خەباتی كوردی پاراستووە،
هەمیشە ئەو ئامادەییەی هەبووە كە گیانی
خۆی لە پێناو ئامانجە بەرزەكانی نەتەوەی
كورد بەخت بكا بۆ ئەوەی كە نەسڵەكانی
داهاتوو لە سێبەری ئازادی و دێموكڕاسی دا
بحەسێنەوەو كەمترین تێچوو بدەن.
ماوەتەوە ئەوە بڵێم كە توێژێك بەو
تایبەتمەندییانەی سەرەوە دەبێ وەك
بژاردەی كۆمەڵگای كوردی سەیری بكرێ،
ئەوە بەو مانایە نییە كە هەموو پێشمەرگەیەك
رووناكبیر و رەخنەگرە ،بەڵكوو لەو روانگەیەوە
كە باشترین و خۆنەویست ترین تاكەكانی
ئەم كۆمەڵگایە دەبنە پێشمەرگە .لە روانگەی
منەوە كەسێك كە ئامادەیە گیانی خۆی
بەخت بكا بۆ ئەوەی كە كەسانێكی دیكە
ژیانێكی باشتریان هەبێ ،ئەو كەسە سەرچڵ
و بژاردەی كۆمەڵگەیە.
***
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باسەكەی ئێمەیە ئاماژە بە مرۆڤێكە كە لە
پێناو ئامانجێكی سیاسیدا خۆ نەویستانە دێتە
رامبود
گۆڕەپانی خەباتێكی شێلگیرانە و نابەرابەرەوە.
لوتفپووری
بۆیە لە پێشدا هەوڵ دەدەین ئاماژەیەك بە
دیارترین كاراكتەرەكانی پێشمەرگە بكەین و
ئینجا ئەو كاراكتەرانە بەراورد بكەین لەگەڵ
سەرەتا
ی و شۆرشگیڕ
كاراكتەرەكانی رووناكبیر 
وشەی پێشمەرگە رەنگە یەكێك لە
بووندا .لە جێدا ئامانجی ئەم بابەتە
ئاشناترین وشە و چەمك گەلێك بێ كە
سەلماندنی ئەو گریمانەیەیە كە پێشمەرگە
نەتەوەی كورد پتر لە نیو سەدەیە بۆ پێناسە
مرۆڤێكی رووناكبیرو شۆڕگێڕە.
كردنی ئەو ڕۆڵە قارەمانانەی خۆی بەكاری
پێشمەرگە كێیە؟
دێنێت كە لە گۆڕەپانی خەباتی رزگاری
ئێمە وا راهاتووین كە باسی پێشمەرگە
خوازی دان .كە دەڵێین نیو سەدەیە بەو
كرا ،دەست بەجێ سیمای ژن یا پیاوێكی
مانایە نیە كە پێشتر ئەم وشەیە بەكار
چەكدارمان لە ال دروست دەبێ كە جل و
نەهاتووەو خەڵك نەی بیستووە ،چونكە
بەرگی خاكی لەبەر دایە و چەكدارانە داكۆكی
وشەی پێشمەرگە بە مەبەستی جۆراوجۆر
لە ماف و ئازادیییەكانی نەتەوەكەی دەكا.
و بەتایبەت لە دەقە ئەدەبییەكاندا بەكار
ئەمە لە خۆیدا الیەنیكی راستی هەیە ،بەاڵم
هێنراوە .بەاڵم ئەوەی لەم بابەتەدا مەبەستی

ك و
ناتوانێ هەموو رەهەندەكانی چەم 
كەسایەتیی پێشمەرگە لە خۆیدا كۆ بكاتەوە.
لە ساكارترین پێناسەدا پێشمەرگە ئەو كەسەیە
كە مردنی خۆی وەپێش مردنی خەڵك و
نەتەوەكەی دەخا واتە ،خۆی فیدای ئامانج
و ئاواتەكانی گەلەكەی دەكات .ئەگەر هەر
ئەو پێناسە ساكارە بكەین بە بنەما ئینجا
مەرج نیە كە پێشمەرگە مرۆڤیكی چەكدار
بێ ،بەڵكوو پێشمەرگە ئەو مرۆڤەیە كە لە
پێناو داكۆكی لە ماف و وەدیهێنانی ئامانج
و ئازادیییەكانی گەلەكەیدا ئامادەیە لە بە
نرخترین سەرمایەی ژیانی كە گیانیەتی
چاوپۆشی بكات .كەوابوو هەر كەسێك بەو
تایبەتمەندییانەوە لە هەر جلو بەرگێكدا،
چەكدار بێ یا نە ،دەتوانێ پێشمەرگە بێت.
لێرەدا دوو پرسیاری گەوهەری دێنە گۆڕێ
كە وەاڵمدانەوەیان مەبەستی سەرەكیی ئەم
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مەرج نیە كە پێشمەرگە
مرۆڤیكی چەكدار
بێ ،بەڵكوو پێشمەرگە
ئەو مرۆڤەیە كە لە
ف
پێناو داكۆكی لە ما 
و وەدیهێنانی ئامانجو
ئازادیییەكانی گەلەكەیدا
ئامادەیە لە بە نرخترین
سەرمایەی ژیانی كە
گیانیەتی چاوپۆشی
بكات.
بابەتەیە.
یەكەم ،پێشمەرگە چۆن مرۆڤ و

ت و خوێندنەوەی بۆ
كۆمەڵگا دەبینێ 
ژیان چیە؟
دووهەم ،ئەو تێڕوانین و تێگەیشتنە چ
هەڵویستێكی لە ال دروست دەكات؟

وەاڵمی هەر كام لەم پرسیارانە الیەنیك لە
كەسایەتیی پێشمەرگەمان بۆ روون دەكاتەوە
كە بەم چەشنەی خوارەوە باسیان دەكەین.
سەبارەت بە پرسیاری یەكەم دەبێ بێژین،
تێڕوانینی پێشمەرگە بۆ مرۆڤ تێڕوانینێكی
فەلسەفییە واتە مرۆڤ بە بوونەوەرێكی
تێگەیشتوو دەزانێ كە توانای لێك دانەوەو
هەڵسەنگاندنی راستییە بەرهەستەكانی
(واقعیتهای عینی) دەوروبەری هەیەو
دەتوانێ ئەنجامگیرییەكی دەرهەستیان
(نتیجە گیری ژهنی) لێ بكات .بە
دیوێكی دیكەدا ریاڵی ژیانو كۆمەڵگا تەنیا
وەك بابەتێكی رووتو ئابستراكت نابینێ،
بەڵكوو رایەڵكەیەكی پێوەندیی لۆژیكییان
تێدا دروست دەكا و كۆمەڵێك ئایدیالیان
لی بەرهەم دێنێ كە چوارچێوەی نۆڕ م و
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بەها كولتوورییەكانی كۆمەڵگای پێ رێك
دەخا.
كەوابوو ئەم بوونەوەرە هەستیار و
تێگەیشتووە ژیانێكی كۆمەاڵیەتی هەیە
و لەگەڵ هەموو بوونەوەرەكانی دیكەی
كۆمەڵگاو بەتایبەت هاورەگەزەكانیدا
پێوەندییەكی بەرامبەری هەیە .ئەم
پێوەندیە بەرامبەرە سیستمێك لە ئەرك و
ماف پێك دێنێ كە مرۆڤەكان بەرامبەر
بە یەكتر و بە گشتی بەرامبەر بە كۆمەڵگا
دەروەست دەكات .لە سیستمێكی ئەوتۆدا
مرۆڤەكان چ وەك تاك و چ وەك كۆمەڵ
ف و كۆمەڵێك
دەبنە خاوەن كۆمەڵێك ما 
ئەركیشیان دەكەوێتە سەر شان كە لەبەرامبەر
ن و كۆمەڵگاكەیان
ژیانو چارەنووسی خۆیا 
دا دەروەست دەبن .مافی ژیان ،مافی
ئازادی ،مافی یەكسانی ،مافی دیاری كردنی
س و كۆمەڵێك مافی دیكە كە
چارەنوو 
وەدیهێنان و پاراستنیان ئەركێكە لە ئەستۆی
هەموو تاكەكانی كۆمەڵگا و لەهەمبەریاندا
دەروەستن .تێگەیشتنی قووڵ لەم مافانە
بڕوایەكی قایم سەبارەت بە بەجێ هێنانی
ئەركەكانی لێ دەكەوێتەوە .مرۆڤێك كە
بەم تێگەیشتنە قووڵە و ئەم بڕوا قایمە
دەگات گەورەتر چاو لە ژیان دەكا و خۆی
لە بازنەی الیەنی ماددیو بەرهەستی ژیاندا
قەتیس ناهێڵێتەوە ،بەڵكوو الیەنی مەعنەوی
و دەرهەستیش لەبەر چاو دەگرێو گرینگی
بە بەها بەرز و مرۆییەكان دەدات .ئەم
گرینگی پێدانە دەگاتە ئەو ئاستە كە ئامادەیە
لە پێناویاندا الیەنە مادییەكە فیدا بكات .واتە
بە ئەركی خۆی دەزانێ كە بۆ پاراستنی ئەو
مافانە تەنانەت لە گیانی خۆیشی چاوپۆشی
بكا .لەم تێڕوانینە ئایدیالەدا ژیان تەنیا
هەوڵدان بۆ زیندوو مانەوە بە هەر نر خ و لە
هەر هەل و مەرجێكدا نیە ،بەڵكوو بریتییە
ن و دەستەبەر
لە تێكۆشانی مرۆڤ بۆ دابی 
كردنی هەموو مافەكانی و پاراستنی رێزو
كەرامەتی مرۆیی ،تەنانەت ئەگەر ئەم تێكۆشانە
ئاكامێكی وەك گیان لەدەستدانیشی بەدواوە
بێ .بە واتایەكیتر لە لۆژیكی ئەم مرۆڤەدا
چۆن بژی شەرتە نەوەك چەندە بژی .تا

ئێرە وەاڵمی پرسیاری یەكەم واتە روانگەی
ڤ و كۆمەڵگا و
پێشمەرگە بەرامبەر بە مرۆ 
ژیانمان دایەوە.
لە وەاڵم دانەوەی پرسیاری دووهەم دایە
ن
كە دەمان هەوێ گریمانەی رووناكبیر بوو 
و شۆڕشگێڕ بوونی پێشمەرگە بسەلمێنین.
ڤ و كۆمەڵگای مرۆیی
مادام باس لە مرۆ 
دەكەین هەندێك بابەتی وەك بەرژەوەندی،
سەرچاوە سرووشتییەكان ،سامان و
دەسەاڵتیش دێنە گۆڕێ .یەكێك لە
كاراكتەرەكانی مرۆڤ بەرژەوەندی خوازی
و دەسەاڵت خوازییە ،ئەمە لە الیەكو لە
الیەكی دیكەش دەزانین كە سەرچاوەكانی
سروشت و سامان سنووردارن و دەست
هێنەری
بەرهەم
بەسەرداگرتنیشیان
دەسەاڵتە.
لە ئارادا بوونی ئەم دوو بابەتە لە كۆمەڵگادا
ملمالنێی مرۆڤەكانی لێ دەكەوێتەوە،

مافی ژیان ،مافی
ئازادی ،مافی
یەكسانی ،مافی دیاری
س
كردنی چارەنوو 
و كۆمەڵێك مافی
ن
دیكە كە وەدیهێنا 
و پاراستنیان ئەركێكە
لە ئەستۆی هەموو
تاكەكانی كۆمەڵگا
و لەهەمبەریاندا
دەروەستن.
ملمالنێیەك كە زۆر جار سنووری
ی و سروشتیی خۆی دەبەزێنێ و
ئاسای 
پێشێل بوونی مافی بەشێك لە تاكەكانی
كۆمەڵگای لێ دەكەوێتەوە .كەوابوو
دەتوانین بێژین هیچ كات ئەو كۆمەڵگا
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ئایدیالەمان دەست ناكەوێ كە هیچ مافێكی
تێدا پێشێل نەكرێو هەموو تشتەك رێك
و پێك و لە جێی خۆیاندا بن ،واتە لە هەموو
كۆمەڵگایەكدا رێژەیەك لە كە م و كوڕی،
بێدادی و چەوسانەوە بوونی هەیە .ئەمە
راستییەكەی كۆمەڵگای مرۆیییە ،بەاڵم لە
هەر كۆمەڵگایەكدا هەندێك لە مرۆڤەكان
بە لەبەر چاو گرتنی دۆخی ئایدیال،
بارودۆخی ئەرایی دەخەنە ژێر پرسیارو
رەخنەی لێ دەگرن .كەم و كورتییەكان
و بێدادییەكانی نێو كۆمەڵگا زەق دەكەنەوە
و ویژدانی گشتی كۆمەڵگای لێ وەخەبەر
دێنن .هەروەها بۆ گۆڕینی ئەو بارودۆخەش
كۆمەڵێك میكانیز م و ئیدە دەخەنە روو
و هزری نوێ بەرهەم دێنن .ئەم كەسانە
هەمان رووناكبیرانی كۆمەڵگان .لێرەدایە كە
پێناسەی پێشمەرگە و پێناسەی رووناكبیر
یەك دەگرن .پێشمەرگە رەخنە گرە و
بارودۆخی ئارایی دەخاتە ژێر پرسیارەوە،
پێشێل كرانی مافەكانی خۆیو نەتەوەكەی
بە بابەتێكی نائاسایی دەزانێ و هاوكات
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بەو روانگەوە كە پێشمەرگە بەرامبەر بە
هەوڵدانی پێشمەرگە
مرۆڤ و ژیان هەیەتی ناتوانێ بارودۆخی
ئارایی قەبووڵ بكا و رەخنەی لێ دەگرێت.
بۆ گۆڕینی كۆمەڵگاو
بەاڵم پێشمەرگە تەنیا لە خانەی بۆچوون
پراكتیزەكردنی
رخنەیەكی رووت دا نامێنێتەوە و بە
كردەوەش دێتە گۆڕەپانی خەباتەوە .بۆیە
ئیدەكانی،
ئەگەرچی پێشمەرگە رووناكبیرە ،بەاڵم
كەسایەتییەكی
مەرج نیە هەر رووناكبیرێك پێشمەرگە بێ.
هەوڵدانی پێشمەرگە بۆ گۆڕینی كۆمەڵگاو
شۆڕشگێڕی پێ
پراكتیزە كردنی ئیدەكانی كەسایەتییەكی
دەبەخشێ كە دژ بە
شۆڕشگێڕی پێ دەبەخشێ كە دژ بە
بارودۆخی ئارایی رادەپەڕێ و بە كردەوە
بارودۆخی ئارایی
كار بۆ گۆڕانی دەكات .چونكە تێگەیشتنی
قووڵی پێشمەرگە لە مافەكانی خۆی
رادەپەڕێو بە كردەوە
و گەلەكەی و بڕوای قایمی بە بەجێ
كار بۆ گۆڕانی دەكا
هێنانی ئەركەكانی ناهێڵێ لە خانەی رخنەو
بۆچوونێكی هزریدا قەتیس بمێنێتەوەو ئەو
لەگەڵ رەخنە لێگرتنی لە ئیدەو میكانیزمی جیهان بینی و باوەڕە پاڵی پێوەدەنێن بۆ
چارەسەر دەگەڕێ .كەوابوو پێشمەرگە پاراستنی بەها مرۆییەكان بە كردەوەش
بێتە گۆڕەپانی ملمالنێیەوە .تا ئێرە باسی
مرۆڤێكی رووناكبیرە.
ئەوەمان كرد كە پێشمەرگە رووناكبیرێكی
شۆڕشگێڕە ،بەاڵم جگە لەوانە
پێشمەرگە تایبەتمەندییەكی
گرینگتریشی هەیە ،كە ئەویش
خۆبەخشییە ،واتە پێشمەرگە
ئامادەیە لە پێناو پاراستنی ماف
و ئازادیو بەرز راگرتنی بەها
مرۆییەكاندا گیانی خۆیشی
فیدا بكات .بە واتایەكی دیكە
بۆ پاراستنی رێزی مرۆڤ و
ژیان ،لە گیانی خۆی چاو
پۆشی دەكات .بۆیە دەتوانین
بڵێین پێشمەرگە رووناكبیرێكی
شۆڕشگێڕی خۆبەخشە كە
قووڵترین خوێندنەوەی بۆ
مرۆڤ و ژیان هەیە و لە
لوتكەی بەرزی هەڵوێست
دایە.
***
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حەسەن قادرزادە:
پێشمەرگە ئەو تێكۆشەرە كۆڵنەدەرەیە كە بۆ بەختیاری گەل و
واڵتەكەی ،مەرگی وەپێش دەخات و بە بێ ترس و دوو دڵی ئامادەیە
سەرمایەی ژیانی كە گیانیەتی بەختی بكات

پێشمەرگەی دوێنێو ئەمڕۆ
لە وتووێژی گۆڤاری "الوان"
لەگەڵ بەڕێز
“حەسەن قادرزادە“
ئەندامی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموكڕاتی
كوردستان
دیمانە:
عەبدوڵاڵ
عەبدوڵاڵپوور
الوان :كاك حەسەن بەڕێزتان سەرەتا لە
كەیەوە چاالكی سیاسیتان دەست پێ كردوە
یان بە واتایەكی تر چاالكی سیاسیتان بۆ
كەی دەگەڕێتەوە؟
حەسەن قادرزادە :دەسەاڵتداری
حكوومەتی سەرەڕۆی پاشایەتی پەهلەوی
بەسەر ژیان و ماڵی خەڵك دا بە شێوەیەك
بوو كە زوڵم و ستەم ،بێدادی دەكرد ،لە
بوارە جۆراو جۆرەكانی ژیانی سیاسی،
كۆمەاڵیەتی ،ئابووریو نەبوونی ئازادی باڵی
بەسەر واڵت دا كێشا بوو ،هەموو كەس
هەستی بە ناعەداڵەتیو نایەكسانی دەكرد.
ئێران زیندانێكی گەورە بوو بۆ خەڵكی،
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گەلی كورد بە هۆی زوڵم و ستەمی
نەتەوایەتییەوە زیاتر هەستی بە ئازار و
مەینەتییەكانی دەكرد ،گەالنی ئێران بە
هەموو چینو توێژەكانییەوە بۆ البردنی
ئەو دەسەاڵتە نەگریسە هاتنە مەیدان و لە
شۆڕشێكی سەرانسەری و هەمەالیەنەدا لە
ساڵی 1357ی هەتاوی دا تۆماری 2500
ساڵەی پاشایەتیان لە ئێراندا تێكەوە پێچا.
منیش وەك تاكێكی ئەو كۆمەڵگایە زۆر
بە ڕوونی ئازارو مەینەتییەكانی خەڵكی
كوردستانم هەست پێ دەكرد ،لە
بنەماڵەی خۆمان دا قوربانی زەبرو زەنگ
و ئەشكەنجە و زیندان بووین ،بە تایبەتی

كە برای گەورەی شەهیدمان كاك
محەممەد قادرزادە لە ساڵی  47بە تاوانی
هاوكاری لەگەڵ تێكۆشەرانی دیموكڕات لە
جواڵنەوەی چەكدارنەی سااڵنی  47ــ 46دا
گیرا و ماوەی پێنج ساڵ زیندانی بەسەردا
سەپا و لە ساڵی 1352ی هەتاوی ئازاد
كرا ،ئەوە رووداوێك بوو كە هەمیشە زوڵم
و دیكتاتۆری ئەو رێژیمەمان بە رەگ و
پێستەوە هەست پێ دەكرد .بۆیە لەگەڵ
دەست پێ كردنی خەباتی گەالنی ئێران
لە دژی رێژیمی پاشایەتی و سەرهەڵدانی
خۆپیشاندانەكانو رێپێوانەكان ،لەگەڵ
شەپۆلی ئەم خەڵكە وەزاڵەهاتووە كەوتمو
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حەسەن قادرزادە:
پێشمەرگە بۆتە
سەمبولی ئازایەتیو
خۆڕاگریو فیداكاریو
خۆشەویستی كۆمەاڵنی
خەڵكی کوردستان
بەرامبەر بە 1945ی زایینی پاش ئەوەی
دوایین پێگەی سەركوتی رێژیم لە شاری
مەهاباد لە رۆژی 26ی سەرماوەزدا لە الیەن
خەڵكەوە دەستی بەسەردا دەگیرێ ،بە دوای
ئەوەدا كۆماری كوردستان دادەمەزرێ و
سوپای میللی كوردستان پێك دێ.
سەبارەت بە دیاری كردنی ناوی پێشمەرگە،
ئەوەی من بیستوومە و خوێندومەتەوە،
كاتێك بەرپرسانی سوپای میللی لەگەڵ
پێشەوا قازی محەممەد لە ئۆفیسی
كارەكەی كۆ دەبنەوە ،دەیان هەوێ ناوێك
بۆ ئەو رۆڵە خەباتگێڕ و چەك لە شانانە
دیاری بكەن ،كە بۆ دیفاع و بەرگریی لە
خاك و نیشتمانەكەیان لە سوپای میللی
دا رێك خراون ،لەو كۆبوونەوەیەدا باسێكی
زۆر و ئاڵ و گۆڕی بیروڕا دەكرێ و چەند
ناوێك دێتە ئاراوە ،گۆیا چا پەزی ئۆفیسی
كاری پێشەوا قازی محەممەد كە پیاوێكی
گەڕاوەو خاوەن ئەزموون دەبێ ،جاروبار
دەچێتە ژوورەوەو گوێی لەو باسانە دەبێ،
ئیزن دەخوازێ و دەڵێ ئێوە ماوەیەكی زۆرە
لەسەر مەسەلەیەك قسە و باس و ڕاوێژ
دەكەن و ساغ نابنەوە دەكرێ پێم بڵێن چیە
و باسی چی دەكەن؟! یەكێك لە بەشدارانی
كۆبوونەوەكە دەڵێ دەمان هەوێ ناوێك بۆ
چەكداری كورد دانێین كە چەكی بە دەستە،
ئەویش دەڵێ :لە كۆن دا كورد بە پیاوی ئازاو
ڕەشید و نەترسی خۆی گوتووە پێشمەرگە،
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لە خۆپیشاندانەكان دا چاالكانە بەشداریم
كرد ،هەر لە و سەردەمەدا بیری سیاسی و
خەباتگێڕانەم لە هەست و هزرمدا گەشەی
كرد ،پاش رووخانی رێژیمی پاشایەتی و
ئاشكرا بوونی خەباتی سیاسی حیزبی
دێموكڕاتی كوردستان ،بە كردەوە تێكەڵ
بە كاری سیاسی و رێكخراوەیی بووم
و لە ڕیزی یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی
كوردستانی ئێران دەستم بە خەبات و
تێكۆشان كرد و لەگەڵ سیاسەتەكانی حیزبی
دێموكڕاتی كوردستان ئاشنا بووم.
الوان :دەكری بۆمان باس بكەی
كە ناوی پیشمەرگە لەكەیەوە هاتۆتە نێو
ئەدەبیاتی كوردی و هەروەها بفەرمووی
كە چ كاتێك و كێ ئەو ناوەی بۆ هێزی
نیزامی كورد هەڵ بژاردوە؟
حەسەن قادرزادە :پێش ئەوەی بچمە
سەر وەاڵمی پرسیارەكە و باسی ناوی
پیرۆزی پێشمەرگەتان بۆ بكەم ،كە لە
كەیەوە هاتۆتە ناو ئەدەبیاتی كوردی و
چۆن ئەو ناوە دیاری كراوە بە دەرفەتی
دەزانم لە رێگای گوڤارە خۆشەویستەكەتان
"الوان“ كە ئێستا لە بەرەبەری بەڕێوەبردنی
رێ و رەسمی 26ی سەرماوەز رۆژی
پێشمەرگەی كوردستان داین ،گەرمترین
پیرۆزبایی ئاراستەی تەواوی پێشمەرگەكانی
كوردستان و تێكۆشەرانی خەباتگێڕ بە
گشتی و پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكڕاتی
كوردستان ،ئەندامان و بنەماڵەی سەربەرزی
شەهیدان و پێشمەرگەكان بە تایبەتی بكەم،
كە لە پێناو وەدیهێنانی مافە رەواكانی
گەلەكەمان دا ئامادەن گیانیان بەخت
بكەن.
سەبارەت بە ناوی پیرۆزی پێشمەرگە ،بە
پێی ئەو سەرچاوە و لێدوان و رەوایەتانەی
كە تا ئێستا كراوە ،لەگەڵ ئەوەی دا كورد
زۆر لە مێژە بۆ داكۆكی لە مافە رەواكانی
و مل نەدان بۆ زوڵم و سەرەڕۆیی و بۆ
روبەروبوونەوە لە بەرامبەر هێرشی دوژمنان
و داگیر كران دا ،رۆڵەی خەباتگێڕ و چەك
لە شانی هەبوو،بەاڵم ناوی پێشمەرگە
دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1324ی هەتاوی

ئامادەبووان ئەو ناوە زۆر بە ناوێكی شیاو
و باش دەزانن و هەر لەوێ ئەو ناوە بۆ
چەكداری كورد دیاری دەكەن و هەر لەو
رۆژەوە بە چەكداری كورد كە خزمەتی گەل
و نیشتمانەكەی بكا پێی دەڵێن پێشمەرگە،
كە بۆتە سەمبولی ئازایەتی و خۆڕاگری و
فیداكاری و خۆشەویستی كۆمەاڵنی خەڵك،
كەوابوو هەر بە دامەزرانی سوپای میللی
دیاری كردنی ناوی پێشمەرگە ،ئەو ناوە
هاتۆتە ناو ئەدەبیات و فەرهەنگ و شێعڕ و
پەخشانی كوردی و لە وەسفی پێشمەرگەدا
زۆر شتی جوان و بە كەڵك گوتراوە و
نووسراوە ،كە مایەی شانازی و شەڕەفی
گەلەكەمانە.
الوان :كاك حەسەن لە ڕوانگەی
بەرێزتانەوە پێشمەرگە چ واتایەكی هەیە و
چۆنی پێناسە دەكەن یانی چ پێناسەیەكت
بۆ پێشمەرگە هەیە؟
حەسەن قادرزادە :پێشمەرگە ئەو
ڕۆڵە خەباتگێڕ و شۆڕشگێڕەیە كە بە بیرو
باوەڕەوە لە پێناو ئازادی و رزگاری بۆ
وەدیی هێنانی مافە رەواكانی گەلی كورد
چەكی شەڕەف و سەربەرزی كردۆتە شان
و ئامادەیە لەم رێگایەدا گیانی بەخت بكا و
دەست لە هەموو خۆشییەكانی ژیان هەڵ
بگرێ و بە سەر كەندو كۆسپەكانی رێگای
خەبات و تێكۆشان دا زاڵ بێ و شەوە
زەنگی بێدادی شەق بكا و بەهاری ئازادی
بۆ گەل بێنێ .بەواتایەكی دیكە پێشمەرگە
سەمبولی فیداكاری و گیان بازی ،دڵسۆزی،
سەداقەت ،لە خۆبردوویی ،بوێری ،واڵت
پارێزی و ورە و ئیمانە .لەیەك كەالم دا ئەو
تێكۆشەرە كۆڵنەدەرەیە كە بۆ بەختیاری گەل
و واڵتەكەی ،مەرگی وەپێش دەخات و بە
بێ ترس و دوو دڵی ئامادەیە سەرمایەی
ژیانی كە گیانیەتی بەختی بكا ،بۆیە
پێشمەرگەیە.
الوان :پێشمەرگەی دوێنێ و ئەمڕۆ
چ جیاوازیەكیان هەیە (لە هەموو
الیەنەكانەوە)؟
حەسەن قادرزادە :بە بڕوای من هیچ
جیاوازییەك لە نێوان پێشمەرگەدا نیە ،بە
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مەرجێك پێشمەرگە بێ .پێشمەرگەی
دوێنێ و ئەمڕۆ خاوەنی یەك تایبەتمەندین،
پێشمەرگە ئەو خەباتگێڕە سیاسی و بە
بیروباوەڕەیە كە لە پێناو بەرگری و مان
و مەوجوودییەتی گەلەكەی دا خەبات دەكا
و ،حازرە تەواوی سەختی و ناخۆشییەكانی
شۆڕش و خەبات بە دڵ قەبووڵ بكا و تا
گەیشتن بە ئامانجە پیرۆزەكانی گەل ،ئەو
خەباتە درێژە بدا .هەتا گەلی كورد لە ژێر
هەڕەشە و مەترسیدا بێ و مافە رەواكانی
دەستەبەر نەكرابێ ،ئەركی نەتەوەیی لەسەر
شانە و وەك درێژەدەری رێبازی پیرۆزی
شەهیدان لەو مەیدانەدا تێ دەكۆشێ .ئەگەر
جیاوازییەك هەبێ ،جیاوازی قۆناغەكانی
خەباتە نەك جیاوازی پێشمەرگە ،مەبەست لە
پێشمەرگەی دوێنێ لە ڕوانگەی ئێوە قۆناغی
خەباتی سیاسی و چەكداری گەلی كورد لە
رۆژهەاڵتی كوردستانە لە دژی سیاسەتی
هێرش و سەركوتی كۆماری ئیسالمی كە
لە دەیەكانی  60و 70ی هەتاوی دا لە ئارادا
بوو كە لەو قۆناغەدا خەباتی گەلی كورد لە
چەند بواری جیاواز ،بەاڵم پێكەوە گرێ دراو
بەڕێوە دەچوو ،شێوەی چەكداری لە هەموو
شێوەكانی دیكە بەهێزتر و دژوارتر بوو ،لەو
شێوەیەدا رۆڵە خەباتگێڕەكانی گەلی كورد،
پێشمەرگەكانی حیزبی دێموكڕات بە خوێن
بەرگریان لە مان و مەوجوودییەتی گەلەكەیان
دەكرد ،بە هەزاران حەماسە و ئازایەتی لە
خەبات و بەرگری دژی سوپای دژی گەلی
كۆماری ئیسالمی دا تۆمار كراوە كە گەلی
كورد و نەسڵەكانی داهاتوو شانازییان پێوە
دەكەن ،ئەو قۆناغە لە خەباتی گەلەكەمان
الپەڕەیەكی زێرینە لە مێژووی بزاڤی
ڕزگاری خوازانەی گەلی كورد كە بە هەزاران
رۆڵەی خەباتگێڕی لە پێناوی دابین كردنی
مافە رەواكانی دا كردۆتە قوربانی و شەو
و شەونخوونییان كێشاوە ،تاڵی و سوێری
خەباتیان چێشتووە كە بۆتە سەرمایەكی
گەورەی ماددی و مەعنەوی كە كاریگەریی
بۆ ئێستاش و داهاتوو هەر دەمێنێ .كەوابوو
پێشمەرگە ئەو رۆڵە خەباتگێڕو تێكۆشەرەیە
كە هەردەم وەك باسكی بە هێزی گەل

حەسەن قادرزادە:
خەبات و تێكۆشانی
هێزی پێشمەرگە،
فیداكاریو گیان بەخت
كردنی رۆڵەكانی گەل
شاهیدی چاالكیو
هەڵسوڕاوی بێ وچانی
قۆناغەكانی پێشوویان
بووە ،كە ئیستاش
درێژەی هەیە.
لەو مەیدانەدا تێ دەكۆشێ و هەوڵ دەدا بۆ
پاراستنی بەرژەوەندییەكانی گەل و خزمەتی
نەتەوە ژێر دەست و زوڵم لێ كراوەكەی.
پێشمەرگە پێش ئەوەی چەكدارێكی سرف
بێ ،تێكۆشەرێكی سیاسییە ،كە ئاگاهانە
چەكی بەرگری كردوتە شان و ئاگاهانەش
ئامادەیە لە پێناوی بیروباوەڕەكانیدا گیانی
بەخت بكا.
پێشمەرگە هەڵگری پەیامی گەلەكەیەتی و
وەدیی هێنەری ویست و داخوازەكانیەتی،
بۆیە لە هەموو بوارەكانی سیاسی ،دیپڵۆماسی،
راگەیاندن ،تەشكیالتی ،كۆمەاڵیەتی و
چەكداری و...هتددا ،چاالكانە بەشداری
دەكا .بۆیە ئەركی هەموو الیەكە رێز لە
خەبات و تێكۆشان و ماندوویی و گیان
بازی پێشمەرگە بگرن و وەك گلێنەی
چاو بی پارێزن و پشت و پەنای پێشمەرگە
بن.
الوان :پێتان وایە كە پێشمەرگەی
دوێنێ لەو قۆناغەی كە تێیدا چاالك بووە
توانیویەتی ئەركی خۆی بەجێ بگەیەنێ؟
حەسەن قادرزادە :خەبات و تێكۆشانی
هێزی پێشمەرگە ،فیداكاری و گیان بەخت
كردنی رۆڵەكانی گەل شاهیدی چاالكی

و هەڵسوڕاوی بێ وچانی قۆناغەكانی
پێشوویان بووە ،كە ئیستاش درێژەی هەیە،
ئەو خەباتگێڕانە بە خوێنی خۆیان بەڵگەی
هەرمانی گەلەكەیانیان پاراستووە ،هیچ
فیداكارییەك نەبووە كە نەیكەن ،ئەوەی لە
توانا و ئیمكانی ئەو هێزەدا بووە بە بێ هیچ
چاوەڕوانییەك كردوویەتی و لە هیچ شتێك
تەنەخیان نەكردوە .دیارە هێندێك فاكتەر و
هۆكار هەن كە بە پێی شەرایەت و شوێن
كاریگەریان لەسەر چاالك و ناچاالك
بوونی قۆناغێك دەبێ ،بەاڵم دەكرێ
بڵێین ئەو قۆناغەی كە ئێوە مەبەستتانە،
چاالكترین قۆناغ بووە كە پێشمەرگە
خەباتی تێدا كردوە ،بەاڵم ئەوەی كە كورد
لەو قۆناغەدا نەی توانیوە بە ئامانجەكانی
بگا ،بەو مانایە نیە كە رۆڵە خەباتگێڕەكانی،
تێكۆشەرانی سیاسیی و هێزی پێشمەرگە
چاالك نەبوون ،لێرەدا مەجالی ئەوە نیە
بە دوورودرێژی باسی هۆكارەكان بكەین،
هەل و مەرجی نێوخۆیی ئێران ،كوردستان و
ناوچە ،یەكگرتوویی بزووتنەوەی كورد ،توانا
و ئیمكاناتی پێشمەرگە ،ستراتیژی خەبات
و پڕۆژەو بەرنامەكان كاریگەریان لە سەر
هەرچی زیاتر بەرەوپێش چوونی ڕەوتەكەدا
دەبێ كە بێ گومان لەو بارەوە كەم و
كوڕیمان بووە ئەوەش هیچ لە گەورەیی
و فیداكاری پێشمەرگە كەم ناكاتەوە و
ئەوەی پێی سپێردرابێ لەو قۆناغەدا وەك
رەسالەتێك ئەنجامی داوە.
الوان :بە بڕوای بەڕێزتان پێشمەرگە
ئەوڕۆ دەبێ چ تایبەتمەندییەكی هەبێ؟
حەسەن قادرزادە :پێشمەرگە خاوەنی
كۆمەڵێك تایبەتمەندییە كە لە گەڵ خەڵكی
ئاسایی دیكەی لێك جیا دەكاتەوە ئەویش
ئەوەیە ،كە خاوەن بیروباوەڕە ،بە ویست
و ئیرادەی خۆی هاتۆتە ڕیزی خەباتو
شۆرش ،بڕوای بە خەبات دژی سەرەڕۆیی
و دیكتاتۆڕی هەیە بۆ رزگاری نەتەوەكەیو
بۆ وەدیی هێنانی ئامانجەكانی گەلەكەی
تێدەكۆشێو بە بێ ئەوەی چاوەڕوانی هیچ
پاداشێك بێ ئامادەیە گیانی بەخت بكا.
پێشمەرگە دەبێ هەوڵ بدا ئاستی زانیاریی
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حەسەن قادرزادە:
حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان هەر
لە سەرەتایی
دامەزرانییەوە بە
بیرێكی نەتەوایەتییەوە
پێی ناوەتە گۆڕەپانی
خەباتی سیاسییو
نەتەوایەتی ،بناغەی
بیروباوەڕەكانی ئەو
حیزبە بۆ رزگاریی
نەتەوەییو بۆ
وەدەست هێنانی مافە
نەتەوەیەكان داڕێژراوە.
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خۆی بەرێتە سەرو وشیاری سیاسیو بیری
نەتەوەیی هاندەری بێ بۆ ئەوەی زیاتر
سوور بێ لەسەر ئامانجەكانی.
رێز بۆ بیروڕای خەڵكو دابو نەریتە
كۆمەاڵیەتییەكان دابنێ ،دژی خورافاتو
كۆنەپەرەستی بێ ،مرۆڤ دۆست بێ ،دژی
چەوسانەوە بێ ،بڕوای بە مافی یەكسانی
نێوان ژنو پیاو هەبێ ،لە دژی پێشێل
كردنی مافەكانی ژنان بێ.
سادقو راستگۆ بێ ،متوازیع بێ ،بڕوای
بە بیروڕای جیاواز هەبێ ،هەوڵ بدا
پێوەندییەكی زۆر پتەو و دڵسۆزانەی لە گەڵ
كۆمەاڵنی خەڵك هەبێ لەگەڵ خۆشی و
ناخۆشییەكانیان دا بێ.
كاتی خۆی بە فیڕۆ نەدا و هەوڵ بدات
بۆ پێگەیاندنی خۆی و كەسانی دەوروبەری
بەسوود و بە بەهرە بێ .تەك رەویی
نەكا ،دژی سەرەڕۆیی بێ ،عەداڵەت
خواز بێ ،ناحەقی قەبووڵ نەكا ،هەست

بە بەرپرسایەتی بكا ،ئەركەكانی بە باشی
بەڕێوەبەرێ ،رەخنەگر بێ ،بەاڵم رەخنەكانی
سازەندەو ئامووزەندە بن ،رەخنە قەبووڵ
بكا ،هەوڵ بدات پێوەندییەكی سالمی
تەشكیالتی لە ئۆرگانەكانی حیزبی دا
هەبێ ،لە رووی ئوسوول و زەوابت كارو
ئەركەكانی بەڕێوەبەرێ ،كات ناس بێ،
پاكو خاوێنی بپارێزێ ،دۆستی ژینگە
بێ ،لە ئیمكاناتی زانستیو تەكنۆلوژیای
سەردەم بە باشی كەڵك وەربگرێ ،هەوڵ
بدا بە وەدەست هێنانی زانیاری پێویست
و گەیاندنی پەیامی نەتەوەكەی كەڵك لە
میدیا بە گشتیو كەرەسەكانی گەیاندنو
وەرگرتن بگرێ .بە شێوەیەكی مودێڕن
و شارستانیانە لەگەڵ پاراستنی ئوسوول و

پڕەنسیپەكانی راگەیاندن ،هەموو الیەنە
ئینسانی و ئەخالقییەكان لەبەر چاو بگرێ و
رێز لە كەرامەت و كەسایەتی مرۆڤ بگرێ
و زەربە بە ئێعتیبارو پڕستیژی پێشمەرگە
نەگەیەنێ.
پێشمەرگە دەبێ نەهێنی پارێز بێ،
هەوڵ بۆ پتەوبوونی ریزەكانی تەشكیالتی
حیزبەكەی بدات ،ئەوانە بەشێكی كەم لە
تایبەتمەندییەكانی پێشمەرگەن.
الوان :ئێمە وای دەبینین كە حیزبەكانی
رۆژهەاڵت پێشمەرگەیان بە بیرێكی
نیشتمانیو نەتەوەیی پەروەردە نەكردوەو
زیاتر بە بیرێكی حیزبیانەوە پەروەدەیان
كردووە كە ئەوەش بە زیانی نەتەوەكەمان
دەشكێتەوە لە داهاتوودا ،بەڕێزت لەو

"حەسەن قادرزادە“
ـ لەساڵی 1340ی هەتاوی لە گوندی نستان لە ناوچەی گەوركایەتی
سەردەشت لە دایك بووەو لە ساڵی 1358ی هەتاوی بۆتە ئەندامی
یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی كوردستانی ئێرانو ئەندامی
بەڕێوەبەری الوانی سەردەشتو لە ساڵی 1359ی هەتاوی بە ڕەسمی
بۆتە پێشمەرگەی حیزبی دێموكڕات.
ـ ماوەی  30ساڵە پێشمەرگەیە ،بەرپرسایەتی جۆراوجۆری لەو حیزبەدا
بە ئەستۆ گرتووە وەك بەرپرسی كومیتە شارستانەكانی بانە ،رەبەتو
سەردەشت ،بەرپرسی ناوەندی 2ی كوردستان ،بەرپرسی فێرگەی
سیاسی نیزامی حیزب ،بەرپرسی كومیسیۆنی تەشكیالت.
ـ ماوەی  20ساڵە ئەندامی رێبەرایەتی حیزبی دێموكڕاتی كوردستانەو
دوو دەورەیە ئەندامی دەفتەری سیاسییە.
ـ رادەی خوێندەواری لیسانسی علومی سیاسییە.
ـ خێزاندارە و خاوەنی سێ منداڵە.
NO: 40 January 2011
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بارەوە چ دەفەرموون و ڕوانگەتان چیە؟
حەسەن قادرزادە :سەبارەت بە
بیری نیشتمانی و نەتەوەیی پێشمەرگە و
حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان ،ئەوەی
پەیوەندی بە خەبات و تێكۆشانی حیزبەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستانەوە هەیە ،لێرەدا
پێویستە ئاماژە بە خاڵێك بكەم ،ئەویش
ئەوەیە كە هەر حیزبو رێكخراوێك بە پێی
بیروباوەڕەكانی ،ستراتیژیو دروشمەكانی
یا ئایدیولوژی حیزبەكەی ،ئەندامانی
پەروەردە دەكا ،بۆ وێنە حیزبێك هەڵگری
بیروباوەڕی چینێك بێو بڕوای بە مافی
نەتەوایەتی نەبێ ،با حیزبێكی رۆژهەاڵتی
كوردستانیش بێ ،بەاڵم بەرپرس نیە لە
پەروەردە كردنی ئەندامانی بە بیرێكی
نەتەوایەتی ،بەاڵم ئەوەی دەگەڕێتەوە سەر
حیزبی دێموكڕاتی كوردستان ئەوەیە كە
ئەم حیزبە هەر لە سەرەتایی دامەزرانییەوە
بە بیرێكی نەتەوایەتییەوە پێی ناوەتە
گۆڕەپانی خەباتی سیاسییو نەتەوایەتی،
بناغەی بیروباوەڕەكانی ئەو حیزبە بۆ
رزگاریی نەتەوەییو بۆ وەدەست هێنانی
مافە نەتەوەییكان داڕێژراوەو لەو پێناوەدا
خەباتی كردووەو هەزاران رۆڵەی ئەم
گەلەش گیانیان بەخت كردووە .زۆر جار
لە زمان كەسانێك دەگوترێ كە كوردایەتی
ناكەن ،خەریكی حیزبایەتین ،ئەوە لە كاتێك
دایە كە حیزب وەسیلەیەكە بۆ گەیشتن
بە ئامانجەكان بە تایبەتی كە حیزبێك
وەك حیزبی دێموكڕات كە خەبات دەكا
بۆ دێموكڕاسی ،بۆ وەدیی هێنانی مافی
نەتەوایەتی لە واڵتێكی دێموكڕاتیك بە
شێوەی فیدراڵی ،كەوابوو لێرەدا حیزبایەتی
لە پێناو مافی نەتەوایەتی و كوردایەتی دایە،
پەروەردە كردنی نەتەوەیی لەگەڵ بیری
حیزبی هیچ جیاوازییەكیان نیە ،لەبەر ئەوەی
بیری حیزبی دێموكڕات بیرێكی نەتەوەیییە،
ئەوەی لە رووی فكر و ستراتیژیەوەیە،
نەتەوەیییە بۆیە پەروەدەی حیزبی،
پەروەردەی نەتەوەیییە .حیزبی ئێمە هەوڵی
زۆری داوە بۆ پەرە پێدانو گەشەی بیری
نەتەوەییو بردنە سەری ئاستی وشیاریی

حەسەن قادرزادە:
پێشمەرگە دەبێ هەوڵ
بدا ئاستی زانیاریی
خۆی بەرێتە سەرو
وشیاری سیاسیو بیری
نەتەوەیی هاندەری بێ
بۆ ئەوەی زیاتر سوور بێ
لەسەر ئامانجەكانی.
سیاسییو نەتەوەیی كۆمەاڵنی خەڵكو
هەروەها بە دانانی دەورەی جۆراوجۆری
سیاسی ،تەشكیالتی ،سیاسی نیزامی ،كادرو
پێشمەرگەو ئەندامانی پەروەردە كردووە .لە
الیەكی دیكەش لە ماوەی ئەو  65ساڵەیدا
راگەیاندنو ئەدەبیاتی حیزبی دێموكڕات
نەتەوەیی بووەو لە پێناوی خزمەت بە
فەرهەنگو كلتووری شوڕشگێڕانەی گەل
و نیشتمانەكەی دابووە ،بۆ ئەوەی خەباتی
نەتەوەیی رێبەری بكاو لەو رێگایەوە بە
ئامانجە نەتەوەیییەكانی بگا.
الوان :پێتان وانیە كە حیزبەكان كەمتر
گرینگیان داوە بە پەروەردەی سیاسی
پێشمەرگەو زیاتر لە رووی نیزامییەوە
پەروەردە كراون واتە حیزبەكان گرینگییەكی
ئەوتۆیان بە پەروەردە كردنی پێشمەرگە لە
بوارەكانی كۆمەاڵیەتی ،سیاسی و فەرهەنگیدا
نەداوەو زیاتر پڕژاونەتە سەر بواری نیزامی،
هۆكارەكەی چیە و بۆ؟
حەسەن قادرزادە :هەر حیزبو
رێكخراوێكی سیاسی بە پێی پڕۆژەو
بەرنامەكانی خۆی هەوڵ دەدا پێشمەرگە
پەروەردە بكا ،ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ هەلو
مەرج و قۆناغی خەباتو پێداویستییەكانی.
بە بڕوای من پەروەردە و راهێنانی هێزی
پێشمەرگە لە هەموو قۆناغێكو لە هەموو

بوارەكان دا بە تایبەتی لە بواری نیزامیدا
زۆر پێویستەو الزمە ،ئەو هێزە بایەخی خۆی
هەیە و هەتا كورد هەبێ و ئاوا ڕووبەڕووی
مەترسی سەرەڕۆییو دیكتاتۆڕی بێ ،تەنانەت
پاش سەرکەوتنو هاتنە دی ئامانجەکان
دەبێ وەك گلێنەی چاو بپارێزێو ئیمكاناتی
پێویستی بۆ ئامادەو تەرخان بكرێ .پەروەردە
كردنی پێشمەرگە سەرەڕای ئەو گرینگییە بۆ
پارێزگاری لە دەسكەوتەكانی جوواڵنەوەی
رزگاری خوازانەی و پاریزگاری لە خۆیو
لە بنكەو بنیاتەكان و رێبەرایەتی حیزب
لە هەموو بارێكەوە تەنانەت بۆ خەباتی
پارتیزانیو شێوەكانی دیكە ئەرکێکی
هەنووکەیە بە تایبەتی لەو هەلو مەرجەدا كە
لە ئێران و ناوچەكە چاوەڕوانی ئاڵو گۆڕی
خێرای دەكرێ ،دەبێ زیاتر لە هەمیشە
ئەو هێزە ،بۆ هاتنە پێشی هەر ڕووداو و
ڕووبەڕووبوونەوەیەكی چاوەڕوان نەكراو،
ئامادەیی تەواوی هەبێ .لە بوارەكانی
دیكەش دا پەروەردەی سیاسی ،تەشكیالتی
و ...هتد ،لە الیەن حیزبەوە بە پێی تواناو
ئیمكان هەوڵی داوە كە دەورەی جۆراوجۆر
لە قۆناغەكانی سەرەتایی ،ناوەندی و عالی دا
بەڕێوەبەرێ ،حیزبی ئێمە پەروەدە و راهێنان
و پێگەیاندنی كادرو پێشمەرگەی بە ئەركی
هەمیشەیی خۆی زانیوەو دەزانێ ،ئەوە تا
ئێستا كراوە كافیو تەواو نەبووە ،بەڵكوو
بە پێی تواناو ئیمكان كەڵك لە هەلو
مەرجەكە وەرگیراوە و تێكۆشاوە ئەوەندەی
بۆی دەكرێ لەو دەرفەتانە كەڵك وەربگرێ
بەاڵم زۆر دڵ خواز نەبوون.
الوان :لە كۆتاییدا سپاست دەكەین كە
ئەم دەرفەتەت دا بە ئێمە تا لە خزمەتت
دابین و وەاڵمی پرسیارەكانت داینەوە.
حەسەن قادرزادە :منیش بە نۆبەی
خۆم سوپاستان دەكەم بۆ ئەو دەرفەتەی
بۆتان ڕەخساندم كە واڵمی پرسیارەكانی
گوڤارەكەتان "الوان“ بدەمەوە ،بۆیە
سەركەوتنو پێشكەوتنی زیاتر رێكخراوەكەتان
"یەكیەتیی الوانی رۆژهەاڵتی كوردستان“
ئاواتە خوازم.
هەر سەركەوتوو بن.
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پێشمەرگە،

شۆڕشگێڕێکی پڕاگماتیست

زانا مەهابادی
مێژووی هەموو گەڵ و نەتەوەیەك لێوان
لێوە لە ئوستوورەو داستان و حەماسە
قارەمانە ئەفسانەیییەكانە .كوردیش وەك
باقی نەتەوەكانی دیكەی سەر ئەم گۆی
زەوییە داستانی خۆی ،ئەفسانەی خۆی،
حەماسەی خۆی و قارەمانەكانی خۆی هەیە،
بەاڵم قارەمانی حەماسەكانی كوردستان،
ریشەیان هەر لە ئەساتیر ئەفسانەدا نیە،
بەڵكوو لەسەر ئەرزی واقعدا هەزاران رۆڵەی
ئازای كورد ،داستانی وایان تۆمار كردووە
كە ڕەنگە لە ئەدەبیاتی {غەنایی}و حەماسی

هیچ نەتەوەیەكی دیكەدا وەك چیڕۆك و
داستانیش نەی بینی و نەی بیستی.
كێن ئەوانەی لە نێو ئەم نەتەوە بەش
مەینەت و چەوساوەیەدا ئاوا شێرانە و
مێرانە هەڵ كەوتوون و ئەو حەماسانەیان
خوڵقاندووە؟
كێن ئەوانەی خاوەنی ئەم شانازییە
گەورانەی خەباتی نەتەوەكەیانن؟
پێشمەرگە :ناوی پیرۆزی سەر زاری دایك
و باوك و كوڕ و كچ و پیر و الوی ئەم
واڵتەیە .پێشمەرگە "ابرانسان“ی كورد و ئەو

كەسەی لە سەنگەری بەرخۆدان و مەتەرێزی
شەڕەف دا ،سینگی دەكاتە قەڵغانی بەرگری
كرامەت و غرووری نەتەوەیی و نیشتمانەكەی.
پێشمەرگە ئەو شۆڕشگێرە پڕاگماتیستەیە كە
هەر لە هەنگاوی یەكەمەوە بە كردەوە دێتە
نێو مەیدانی خەبات و دەبێتە پێشەنگ و
پێشڕەوی تێكۆشانی گەلە چەوساوەكەی.
نیمچە وتەیەكی جوان هەیە كە دەڵێ" :خۆ
بەدەستەوەدانی مرۆڤ لە بەرامبەر خۆش
گوزەرانیدا گەورەترین كۆسپە لە سەر ڕێگای
مەزنایەتی مرۆڤ>> ،بەاڵم پێشمەرگە كە
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ئەو كۆت و بەندەی ژیانی ماددی دەبەزێنێ
و هەموو خۆشی و سەروەتەكانی دونیای
فیدای ئامانجێكی بەرز و ئینسانی دەكا كە
ئەویش تەنیا و تەنیا رزگاری و سەروەری
مرۆڤ و مرۆڤایەتییە.
پێشمەرگە بە كردار و رەوشتی بەرزی
شۆڕشگێرانەی دەی سەلمێنێ كە خەبات بۆ
گەل و واڵت چەندە پیرۆزەو ئەو كەسانەی
كە پەیوەستی ئەم كاروانە بێ وچانەی
تێكۆشان و كۆڵ نەدان دەبن ،مرۆڤ
گەلێكی ئاسایی نین ،بەڵكوو "ابراسان“ن.
"ابراسان“ی كورد واتە پێشمەرگە ،هەموو
كوێرەوەری و تاڵی و سوێریەك لە ڕێگای
رزگاری نەتەوەكەیدا قەبوول دەكا و تەنانەت
حازرە لە پێناویدا گەورەترین سەرمایەكەی
كە ژیانیەتی ،دای بنێ.
هەر ئەو تایبەتمەندییانە وا دەكا كە شكڵ بگرێ.
پێشمەرگە بگاتە قۆناغی مەزنایەتی و لە نێو ئەم گەلە زۆر شتی خۆی كە ئێستا

مێشكی تاك تاكی هەڵوەدایان وعەودااڵنی هەیەتی بە پێشمەرگە و خەباتی پارتیزانی
ئازادیدا وێنایەكی تایبەت لە پێشمەرگە و چەكدارانەی ئەم ناوە بەرزە قەرزدارە .خۆ
ئەگەر دەنگی تەقەی فیشەكی پێشمەرگە
نەبوایە پێناسەی كورد بوون و زمان و جل
و بەرگی كوردی و كلتوور و نەریتە جوانە
پێشمەرگە "ابرانسان“ی
كوردیەكان و واڵتێك بە ناوی كوردستان،
كورد و ئەو كەسەی لە
لە پڕۆسەی ئاسیمیالسیۆنی فەرهەنگی و
سەنگەری بەرخۆدان و
نژادی داگیركەراندا وا دەسڕایەوە كە لە
مەتەرێزی شەڕەف دا،
مێشكی هیچ تاكێكی ئەو نەوەی ئێستادا
سینگی دەكاتە قەڵغانی
وەك خەیاڵیش وێنای نەدەكرا.
بەرگری كرامەت و
هەزاران ساڵو لە ناو و ڕێبازی پڕ لە
غرووری نەتەوەیی و
شانازی و سەروەری پێشمەرگە لە هەر چوار
نیشتمانەكەی
بەشی واڵتی داگیركراو و دابەش كراوم
دا.
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كێ پێشمەرگەیە؟
ئەحمەد مەكاڵوەیی
26ی سەرماوەز ،رۆژی پێشمەرگەی
كوردستان ،تایبەت بە حیزب یا رێكخراوێكی
سیاسی دیاری كراو نیە و ،تایبەت بە هەموو
پێشمەرگەیەكی كوردستانە .چونكە رووداوی
26ی سەرماوەزی ساڵی 1324ی هەتاوی
كە پێك هاتنی كۆماری خودمختاری
كوردستانی لێ كەوتەوە ،ئاكامی ئیرادەی
خەباتگێڕانی گەلی كورد ،لە بەشێكی
كوردستان دا بوو .بەڵێ ،ناوی پێشمەرگە،
ێ بە حیزب
شتێك نیە كە تایبەت دراب 
یان رێكخراوێكی دیاری كراو .پێشمەرگە،
هێزی خەباتگێڕی رێگای وەدیی هێنەری
ئامانجی پیرۆزی ئازادییە كە لە ئەدەبیاتی
نێونەتەوەییدا جێی خۆی كردۆتەوەو لە

مێژووی نەتەوەكەماندا بۆتە ناسێنەری خەباتی
گەلی كورد بۆ ئاشتیی و دێموكڕاسی.
پێشمەرگە ،ئینسانێكی بە بیرو باوەڕیی
فیداكارە كە بە ویستی خۆی بە كاروانی
ئازادی خوازان پەیوەست دەبێ و ئامادەیە
كە بە سەخاوەتەوە گیانی لە پێناوی
ئامانجەكانیدا ببەخشێ.
پێشمەرگە ،پارێزەری ئاسایش و
شەڕافەت و كەرامەتی خەڵكی كوردستان
و گیان بەختكەری رێگەی وەدیی هێنانی
ئامانجەكانی گەلی كوردە.
پێشمەرگە ،ئەو مرۆڤە بەنرخ و تێكۆشەرەیە
كە ئازایانە گیانی لەسەر بەری دەستی داناوە
تا لە رێی دێموكڕاسی و رزگاری دا بكاتە

قوربانی.
پێشمەرگە ،ئەو رۆڵە بەرهەقەی گەلی كوردە
كە باشترین رۆژەكانی ژیانی لە سەر شاخ و
بن بەرد و سەرما و گەرمادا بەسەر دەبا بۆ
ئەوەی میللەتەكەی بە ئاوات بگا و بەسەر
بەرزی بژی.
پێشمەرگە ،بۆ ئامانج و بەرژەوەندیی گشتی
گەلێكی ستەم لێ كراو خەبات دەكا و هیچ
چاوەڕوانییەكی ماددی نیە.
پێشمەرگە ئەو رۆڵە بە بیرو باوەڕەیە كە لەخۆ
بوردووانە هاتۆتە مەیدانی خەباتێكی سەخت
و خوێناوی كە تاڵی و سوێری دەچێژێ،
تووشی هەوراز و نشێوان دەبێ ،بێ نان
دەمێنێتەوەو تینوێتی هێرشی بۆ دێنێ،
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لە گەمارۆی دوژمن دەكەوێ ،دەكەوێتە
بەرئاگری چەكی قورس ،بریندار دەبێ و
پێشمەرگە تا ئێستا
گیانیشی لە مەترسی دەكەوێ .بەاڵم چونكە
پێشمەرگەیە و فیداكارە ،هیچ كام لەوانە
بە سەدان و هەزاران
شوێنی لە سەردانانێن و لە درێژەی خەبات
داستانی پڕ سەروەری
شلی ناكەنەوە.
و ئازایەتی و فیداكاری
پێشمەرگە ،خەباتگێڕێكە كە بە بیرو باوەری
پێشكەوتووانە و چەكی ئاورین تەیارەو لە
تۆمار كردوە كە گەل و
ئاست گەلی خۆی جوانتر لە خۆری بەیانە.
نەتەوەكەی شانازییان
پێشمەرگە ،ئەو كەسەیە كە مان و
مەوجوودیەتی گەل و دەسكەوتەكانی
پێوە دەكا
دەپارێزێ.
پێشمەرگە تا ئێستا بە سەدان و هەزاران
داستانی پڕ سەروەری و ئازایەتی و فیداكاری
بوردووانەی كە ئێستا لە هەموو كوردستاندا
تۆمار كردوە كە گەل و نەتەوەكەی
بە گشتی لە چاڵە ڕەشەكانی دوژمنانی ئازادی
شانازییان پێوە دەكا .بەڵێ ،ئەگەر ئاوڕ لە
و سەربەستی و مرۆڤایەتیدا لە ژێر سەدان
مێژووی نەتەوەكەمان بدەینەوە ،دەبینین كە

زیاتر لە دەیان ساڵە ژیانی پڕ لە رۆژ ڕەشی
گەلەكەمان ئاوێتەی حەماسە و خۆڕاگری
هێزی پێشمەرگە بووە كە لە فەرهەنگی گەلی
كورددا ئەم ناوە بەرابەرە لەگەڵ ئازایەتی و
گیان بەخت كردن لە پێناوی ئازادی و
ژیانی بە ئاشتی و پێكەوە ژیانی برایانە،
هەر بۆیە هەموو ئەو كوڕ و كچە الوانە
و ،هەمووی ئەو شێرە ژن و پیاوە لەخۆ
20

شێوە ئەشكەنجەدا رۆژ و مانگ و سااڵن
تێپەر دەكەن ،خەباتگێڕی رێی رزگاری
نەتەوەی كورد و پێشمەرگەن .جگە لەوەش
هەمووی ئەو شێرە كچ و كوڕانەی لە پێناوی
رزگاری گەل و نیشتمانیان دا ،لە بەشە
جیاجیاكانی كوردستاندا كەوتوونەتە زیندان
و بە شێوەی جۆراوجۆر ئەشكەنجە كراون و
گیانیان لێ ئەستێندراوە ،خەباتگێڕی رێگەی

ئازادی و سەربەستی نەتەوەی كورد بوون و
پێشمەرگە بوون.
بەڵێ ،بۆیە لێرەدا دەپرسم و دەڵێم :داخوا
بەو هەموو تایبەتمەندییانەوە كە پێشمەرگە
هەیەتی ،جێگای رێز گرتن نیە؟ بەاڵم ئەوانەی
كە یەك زەڕڕە بە ناوی پێشمەرگەوە ئەم
تایبەتمەندییانەی پێشمەرگە دەڕووشێنن،
ئەوە پێشمەرگە نین و ئەو تایبەتمەندییانە
شیاوی ئەو كەسانە نین.
ئەو
تێكۆشەران،
بۆ
پێویستە
تایبەتمەندییانەی پێشمەرگە ،خەوشدار
نەكەن و هەڵۆی بەرزەفڕی كوێستانی كورد
پەڕیوە نەكەن تا سوورتر لە جاران لە ناو
ێ و دوژمن زیاتر حیسابی
گەلەكەیدا وەمێن 
لەسەر بكا.
منیش لێرەدایە كە دەڵێم :با دوژمن بزانێ،
هەرچی پیالن و زەبر و زەنگی زیاتر بۆ
لەنێوبردنی نەتەوەی كورد بەكار بەرێ،
ناوی پێشمەرگە زیاتر بایەخی خۆی
ئاشكرا دەكا كە ساڵ بە دوای ساڵدا
ئەو بایەخە ،زیاتر خۆی دەرخستووە و
خۆی دەردەخا .چەندین دەیە لە مەوبەر
لە مەڵبەندی دژی شەڕ ،لە كوردستان
تاڤگەی ئاشتی ،لە نێو سروشتی
بەهەشتی ،لە نێو باوەشی نیشتمان ،لە
گوند و لە شاران ،لە حوجرەو قوتابخانان،
تیشكی لە دایك بوو؟ "پێشمەرگە“
بەم بۆنەوە لە رۆژی 26ی سەرماوەز،
رۆژی پێشمەرگەی كوردستان ،بە گشتی
ساڵو لە هەموو پارێزەرانی كوردستان،
ساڵو لە هەموو شەهیدانی كوردستان،
ساڵو لە هەموو بەندكراوانی سیاسی
كوردستان و ،...ساڵو لە هەموو بنەماڵەی
خەباتگێڕانی كوردستان.
لە كۆتاییدا دەڵێم :خەبات بۆ ئازادی
ێ زانست و
زۆری دەوێ ،ئەم رێبازە ،ب 
مەعنەوییەت سەرناكەوێ،
هەموو بڵێن:

الوان پێنووس بخەنە گەڕ ،كچ و كوڕ
بنووسن:
ساڵو لە ئاشتی ،نەفرەت لە شەڕ
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پێشمەرگەی دوێنێو پێشمەرگەی ئەمڕۆ
مۆعتەسەم نوورانی
ئەگەر ئاوڕێك لە خەباتی رزگاری خوازی
گەلی بەش خوراوی كورد بدەینەوە ،بۆمان
دەردەكەوێ كە الپەڕەكانی مێژووی
خەباتی ئەو گەلە بۆ رزگاری لەژێر چەنگاڵ
و چەكمەی داگیركەرانی كوردستاندا پڕە لە
حەماسە و بەرخودان ،پڕە لە نەسرەوتن و كۆڵ
نەدان .بە تایبەت لە دوای شەڕی دووهەمی
جیهانی ،ئەو راپەرین و بەرخودانە شكڵ و
مێتۆدێكی دیكەی بە خۆیەوە گرتووەو بۆ
زیاتر گەشەسەندنی خەباتی نەتەوایەتی زیاتر
ئورگانیزە بووەو لە ڕێكخراوای سیاسی
و پێشكەوتوودا دەركەوتوە .لە هەموو ئەو
ستەیج و قۆناغانەدا پێشمەرگە وەك باسكی
بەهێزی ئەو بزووتنەوانە رۆڵی پۆزەتیڤ و
سەرەكی بووەو گێڕاوە.

هەرچی لەسەر پێشمەرگە بگوترێ و
بنووسرێ كەمە ،چونكە پێشمەرگە ئەو ئینسانە
بەهەست و بلیمەت و شۆڕشگێڕەیە كە لە
پێناوی رزگاریی نەتەوەییدا دەستی داوەتە
چەك و هەردەم ئامادەیە بۆ فیداكاریی.
پێشمەرگە ئەو خەباتگێڕە راستەقینەیە كە
دەستی لە ژیانی ئاسایی هەڵ گرتووەو
هەموو ژیانی خۆی لە پێناوی داوای
رەوای گەلەكەیدا تەرخان كردووە ،ئامادەیە
لەو رێگایەدا گەورەترین سەرمایەی ژیانی
كە گیانی شیرینیەتی پێشكەش بكات.
پێشمەرگە لە سەرما و سۆڵەی سەختی زستان
و گەرمای تاقەت پڕووكێنی هاوین دا دوور
لە ئازیزان و كەس و كار و خۆشەویستانی
بێئەوەی ساتێك هەست بە ماندوویی بكا

ئەركی شۆڕشگێڕی خوی ئەنجام دەدا.
ئەركی پێشمەرگە بریتییە لە خەبات
بەدژی ستەم و چەوسانەوەو ملهووری
و زۆرداریی ،بۆیە نموونەی ئازایەتیی،
نموونەی پاكی وسەداقەتە ،نموونەی خوو و
رەوشتی شۆڕشگێڕانەیە ،نموونەی ڕاستگۆیی
و وەفادارییە بە گەل و نیشتمانی.
دڵی دەریای ئەوین و خۆشەویستییە،
خۆشەویستی كوردستان .پێشمەرگە
كۆڵەكەی هەرە بەهێزی بزووتنەوەی رەوای
گەل و هێمای خۆڕاگرییە .پێشمەرگە هەر
لە بنەڕەتدا لەسەر بنەمای پارێزگاری كردن
لە ماف و ئازادییەكانی گەل دروست بووەو
ژیان و خەبات و ژینی ئاوێتەی ژیان و
خەباتی خەڵك بووە.
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لێرەدا دەڵێین كە بە دوای دامەزرانی
سوپای میللیی كوردستان ،رۆڵەی چەك
بەدەست و شۆڕشگێڕی كورد كە لە
سەردەمی كوماری كوردستانەوە ،ناوی
پیرۆزی پێشمەرگەی بۆ هەڵبژێردراوە
هەموو كاتێك و لە هەموو جێگایەك لە
قۆناغە سەختەكانی خەبات دا ،چ ئەو كات
كە كۆنتڕۆلی شارەكانی بەدەستەوە بوو ،چ
لە خەباتی شاخ دا و چ لە بەندی خانەكانی
داگیركەرانی كوردوستان دا لێوەشاوەیی لە
خۆی نیشان داوە ،نموونەی ئازایەتی بووە،
بە تایبەت هەم لە ساڵەكانی  47-46و هەم
دوای رووخانی رێژیمی پاشایەتی و هاتنە
سەركاری كۆماری ئیسالمی لەكاتی شەڕی
 3مانگە و ئازاد كردنی شار و گوندەكانی
كوردستان و هەم لە دوای هێرشی دووهەمی
هێزەكانی رێژیم لە بەهاری  1359بەدواوە،
كەسایەتی شۆڕشگێڕی خۆی بە هەموو
گەالنی ئێران و شۆڕشگێڕانی واڵتانیتر
نیشان دا ،بوو بە چەقڵی چاوی دوژمنانی
ئازادی و مروڤایەتی.
پێشمەرگەی كوردستان هەم لە قۆناغی
شەڕی جبهەیی و هەم لە قۆناغی شەڕی
پارتیزانیدا لێ هاتوویی سیاسی و فیكری،
لە پێناوی گەیشتن
بە ئامانجە بەرزەكانی
ئینسا نی د ا ،
سە لما ند و و یە تی
كە گیانی خۆی
بەخت دەكا بۆ
ئەوەی ئینسانییەت
و حەق و عەداڵەتی
كۆمەاڵیەتی وەدی
بێ ،بە هەزاران
پێشمە ر گە ی
قارەمان و بەوەج لە
سەر خاكی پیرۆزی
كوردستان شەهید
بوون و بە خوێنی
گەش و ئاڵیان داری
ئازادییان ئاو داوە.
پێشمە ر گە ی

پێشمەرگە و خەڵك
وەك ئاو و ماسی وان،
ێ خەڵك
پێشمەرگە ب 
مانای نیە ،چونكە
پێشمەرگە رۆڵەی خەڵكە
بۆ رزگاری خەڵكی
كوردستان دەستی داوەتە
چەكو خەبات دەكا

كورستان ئەگەر دوێنێ هەڵۆی كەژی چیای
بەرزی واڵت بوو ،بە شریخەی كەاڵشینكۆفی
دەستی و گرمەی ئاڕ پی جی سەرشانی
پەردەی شەوەزنگی بێ دەنگی دەدڕاند
و خەوی لە چاوی داگیركەران زڕاندبوو،
ئەوكات كە لە قەسری شیرین تا سەڵماس
مەیدانی خەبات و تێكۆشانی پێشمەرگە بوو،
بن هەر دار و دەوەنێك ،بن هەر تاشە بەرد
و ئەشكەوتێك ،بەر دەرگای هەر ماڵێك

و سەر هەر چەم و خڕ و شیوێك لەم
كوردستانە شیرینە سەنگەری پێشمەرگە
بوو .لە بەرانبەر هێرشی پۆشتە و پەرداخی
رێژیمی داگیركەردا لە بەرانبەر دەبابە ،تۆپ
و كاتیۆشا ،لە بەرانبەر فڕۆكە و ناپاڵم دا،
بەاڵم چەكی دەستی پێشمەرگەش هەر
كاڵشینكۆفی دەست و ،فیشەكدانی قەد و
نانە ڕەقەی نێو كۆڵەپشتی و چەند كڵۆ قەند
و هێندێك پێ خۆر و كیسە خەوەكەی بوو.
بەاڵم لەو شەڕە نابەرابەرانەدا ئاخۆ رێژیم
زەفەری بە ورەو ئیمانی پۆاڵینی پێشمەرگە
دەبرد ،نا هەرگیز! بێ گومان تانك و تۆپ
و كاتیۆشای رێژیم لە بەرانبەر بڕوا و ئیمانی
ئەو كۆڵ نەدەرانەدا هیچ مانای نەبوو.
پێشمەرگە پشتی بە خەڵكی كوردستان،
چەكی دەستی و كێوە بەرزەكانی كوردستان
قایم بوو.
دیارە هەموو كات پێشمەرگە و خەڵك
وەك ئاو و ماسی وان ،پێشمەرگە بێ خەڵك
مانای نیە ،چونكە پێشمەرگە رۆڵەی خەڵكە،
بۆ رزگاری خەڵكی كوردستان دەستی
داوەتە چەكو خەبات دەكا .ئەو پرسیارە
دێتە گۆڕێ؟ ئەرێ بەڕاستی پێشمەرگەی
دوێنێ و پێشمەرگەی ئەوڕۆ جیاوازییان لە
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پێشمەرگە دەبێ
بە دەستێكی چەك
هەڵگرێو بە
دەستەكەی دیكەی
ێ مێشكی
پێنووس .دەب 
ێ لە تیئۆریو
پڕ ب 
زانستیی سیاسیو
كۆمەاڵیەتی
بەرەوڕوویی خەباتێكی نوێ ببێتەوە .زۆر
ێ پێشمەرگەكان
جار هێندیك لە هاوڕ 
دەڵێن ئێمە بێ كارین و نازانین چ بكەین؟
هاوڕێ گیان ،لەو قۆناغەی ئێستای خەباتدا
كاری پێشمەرگە چیە؟ كاری پێشمەرگە
پاچ و پێمەڕەكاریی نیە و ئێرە شیركەت
و بازاڕی كاریابیش نیە .بەڵكوو دەبێ ئەو
راستییە قەبووڵ بكەین كە پێشمەرگە وازی
لە ژیانی ئاسایی هیناوەو بۆتە ئینسانێكی
سیاسی ،بەكردوە هاتۆتە نێو گوڕەپانی
خەباتی رزگاریی نەتەوەیی .كە بوو بە
پێشمەرگە دەبێتە سەرمایەی گەل و رۆڵەی
هەموو خەڵكی كوردستان ،گەل چاویی
لێیەتی .لەو قۆناغەی خەباتدا نەك بێ كار
نیە ،بەڵكوو كاری گەلێك زۆرە ئەویش بە
خوێندنەوەی كتێب وگۆڤارو رۆژنامەكان،
ێ گرتن لە هەواڵی تلویزیۆنەكان
گو 
و ئەو فیلمانەی كە لە بواری سیاسی و
ئەمنییەتییەوە الیەنی ڕاهێنانیان هەیە .لە
الیەكی دیكەش بە نووسینی وتاری سیاسی
و ئەدەبی ،شێعڕ و پەخشان بەرەبەرە خۆی
بۆ دوارۆژ پەروەردە بكا .پێشمەرگە كە
دەستی بە چەك موسەلەح بێ ،دەبێ
مێشكیشی بە تیئۆری موسەلەح بێ .ئەركی
سەرشانیەتی كە رۆژ بە رۆژ پلەی زانیاری
خۆی لە بوارەكانی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و
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چی دایە؟!
بە بڕوای من پێشمەرگەی ئەوڕۆ و
ێ هیچ جیاوازییەكیان نیە ،پێشمەرگە
دوێن 
هەر پێشمەرگەیە و ئەو خۆڕاگری و بڕوا
و ئیمانە هەر لە جێگای خۆیەتی و ئەو
خۆشەویستی و متمانەش قەت نابڕێ.
چونكە پێشمەرگە كوڕی خەڵكە و لە ناخی
كۆمەڵگای كوردەواری هاتۆتەدەرێ و لە
پێناو سەربەستی و بەختەوەریی گەل و
رزگاریی نیشتمانەكەیدا گیان بەخت دەكا.
ئەگەر هەل و مەرجەكە وەك پێشوو رێگا بدا
و بتوانێ بچێتەوە نێو كۆمەاڵنی خەڵك و بە
كردەوە لە ناوچەدا بێ هەر ئەو كوڕ و كچە
بە هەڵمەت و ئازاو قارەمان و بە دەست و
بوردانەی دوێنێن و هیچ جیاوازی-یەكیان
ێ
ێ ئەوەمان لە بیر بچ 
نیە .هەڵبەت ناب 
كە ئەوە قۆناغ و میتۆد و شێوەی خەباتە
گۆڕاوە ،لێرەدا دەبێ ئەوە بزانین كە ئەركی
پیرۆزی پێشمەرگایەتی بە لەبەر چاوگرتنی
هەل و مەرجی ئێستای خەباتمان زۆر لە
جاران قورسترە ،چونكە پێشتر بە هۆی ئەو
فشارو زەخت و زۆرییەی كە دوژمن بۆ
پێشمەرگەی هێنابوو ،یانی رۆژە سەختەكانی
خەبات ئەو كاتەی تەندووری خەباتی
چەكداری لە رۆژهەاڵتی كوردوستان نێڵەی
دەهات ،پێشمەرگە یان كاتی خۆ پێ
گەیاندنی فیكری و خوێندنەوەی هەر نەبووە
یان ئەگەر هەشی بووە زۆر كەم بوو ،بەشی
هەرە زۆری كاتی بە خەباتی توندو تیژی
چەكداری تێپەر دەكرد ،بەاڵم بە گوێرەی
ئەو هەل و مەرجەی ئێستای خەبات كە
پێشمەرگە رێگا و ئیمكانی چوونەوەی بۆ
رۆژهەاڵتی كوردستانی نیە و رێگای پێ
نادرێ ،لەو قۆناغەدا هەل و كاتێكی زۆری
لە بەردەست دایە بۆ خۆ پەروەردە كردن و
خۆ پێ گەیاندن هەم لە بواری فیكریی و
هەم لە بواری كردەوەدا.
راستییەكەی ئەوەیە كە پێشمەرگە دەبێ بە
دەستێكی چەك هەڵگرێ و بە دەستەكەی
ێ لە
ێ مێشكی پڕ ب 
دیكەی پێنووس .دەب 
تیئوری و زانستیی سیاسی و كۆمەاڵیەتی،
لەبەر ڕوشنایی ئەو زانست و تیئۆریانەدا

كالسیكی دا بەرێتە سەر.
بە وەبەر چاوگرتنی ئەو راستییە ،ئەگەر
دوێنی بە هۆی ناچاری تەنیا رێگای خەباتی
پێشمەرگە ،بەرگریی قارەمانانە بوو و بە
لۆژیكی چەك بەرەنگاری دوژمنانی ئازادیی
و مرۆڤایەتی دەبۆوە ،شێوەی خەباتەكە تاك
رەهەندی بوو .ئێستا دەبێ بیر لە خەباتێكی
فرە رەهەندی بكاتەوە لە هەموو مێتۆدەكانی
دیكەی خەباتیش وەك خەباتی مەدەنی،
خەباتی سیاسی و خەباتی ساحە لیگاڵ كەڵك
وەرگرێ .بەتایبەت كە ئێستا لە سەرەتاكانی
ێ
هەزارەی سێهەمدا دەژین پێشمەرگە دەب 
بە دیالۆگ و چەكی لۆژیكەوە بێتە نێو
ێ
گۆڕەپانەوەو بە داگیركەرانی بسەلمێن 
كە لە دوژمنایەتیدا لە شمشێری تیژ بە
بڕشتترەو لە دۆستایەتیدا لە مێو نەرمترەو
دڵی هێالنەی ئاشتیی و مروڤایەتییە و
ڕقی لە خوێن ڕشتنە ،بەاڵم پاش هەمووی
ئەوانە ئەو خەباتە چەكدارانەی ئێمە خەباتێكی
نەخوازراو بوو ،بەاڵم خەباتێكی رەوایە لە
هەست و شعووری بەرزی نەتەوەیی
سەرچاوە دەگرێ .بۆ نموونە ئێستا كە لە
باشووری كوردستان حكوومەتی هەرێمی
كوردستان پێك هاتووە ئاكامی خەباتی
بەردەوامی پێشمەرگەیە ،ئاكامی ئەو هەموو
ن و زیندانەیە .هەموو
ئاوارەیی و راوەدوونا 
ئەوانە ریشە لە ڕابردوو دایە .هیچ شتێك
هەر لە خۆوە بۆ خۆی پێك نایە.
بە بڕوای من خەباتی رابردوومان جێگای
شانازییەو نەسڵەكانی داهاتوومان شانازی
بە فیداكاریی پێشمەرگەوە دەكەن ،بە
رۆمان و دراما لە زانكۆكانی كوردستان
بە وانە دەگوترێنەوە .خەباتی ئێمە نەك
هەڵە نەبوو ،بەڵكو ئەو خەباتە بۆ پاراستنی
بەرژەوەندیو حەیسییەتی نەتەوەیەك بوو،
ێ ئەو راستییە قەبووڵ بكەین كە كورد
دەب 
نەتەوەیەكی خاوەن خاك ،زمان ،فەرهەنگو
مێژووی خۆیەتی ،ئەوەش كەتمان ناكرێو
وەدەست هێنانی هەمووی ئەوانەش خەباتو
ماندووبوونی دەوێ.
***

Lawan

www.lawan.com

ژمارە،٤٠:بەفرانباری ٢٧١٠ی کوردی ()١٣٨٩

ژیاننامەی بەشێک لە شەهیدانی یەکیەتی الوان
ئا .الوان
((نازانم كاروانی تەمەنم تاكۆێ بڕ دەكا
بەاڵم تا هەبم بۆ نەمانی چەوسانەوەی
ێ دەكۆشم.
ئینسان بە دەستی ئینسان ت 
"شەهید رەحمان سۆفی زادە"

رەحمان سۆفی زادە

رەحمان سۆفی زادە ساڵی 1339ی
هەتاوی لە بنەماڵەیەكی شاری پیرانشار لە
دایك بوو بە هۆگریەوە دەرسی خوێندو
بڕوانامەی دیپلوومی وەدەست هێنا.
هەستی ئازادیخوازی بوو بە هەوێنی ژیانی
ێ
و بەرەوسەنگەری دیفاع لە نەتەوە زوڵم ل 
كراوەكەی پاڵی پێوەنا رێبازی دێموكڕاتی
هەڵبژاردو تێكۆشانی لە ریزی پێشمەرگەكانی
ئەو حیزبە وەئەستۆ گرت .دامەزرێنەری
یەكیەتیی الوانی پیرانشار لە یەكەم
24

ساڵەكانی دوای راپەڕینی  1357دابوو ،وەك
بەرپرسی یەكیەتیی الوان لە پیرانشار وەك
ئەندامی بەرێوەبەری گشتی یەكیەتیی الوانی
دیموكراتی كوردستان نەخشێكی گەورەی
لە ناساندنی یەكیەتیی الوانو لە تێگەیاندنو
پەروەردە كردنی الوانی دیموكڕات دابوو.
شەهید رەحمان ئینسانێكی تێگەیشتوو
و كادرێكی سازماندەر ،پێشمەرگەیەكی
ئازاو الوێكی بەتوانا لە بواری سیاسیو
كۆمەاڵیەتیو هونەری دابوو .وەختو
کاتی بۆ حەسانەوە نەدەزانی لە ئاكامی
ئەو تایبەتمەندیە شۆڕشگێڕانەیەدا بوو كە لە
ێ سپاردنی
ریزەكانی حیزبیش دا بە شیاوی پ 
زۆر ئەركو بەرپرسایەتی گرینگ دەزاندرا.
هەر بۆیە لەالیەن دەفتەری سیاسییەوە

وەك بەرپرسی كومیتەی شارستانی رەبەت
هەڵبژێردرا.
لە رۆژی ٢٦ی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٣ی
هەتاوی لە جانداران لە دەرگیریەکی
نابەرامبەردا لەگەڵ هێزە داگیر کەرەکانی
کۆماری ئیسالمیدا شەهید دەبێ.
بەداخەوە شەختەی ناوەختی مەرگ زۆر
زوو باغچەی پڕ گوڵی ژاكاندو هەموو
ئاواتو خولیاكانی لەگەڵ خۆیدا وەبن گڵ
كەوتن.
ئێستاش كە باس لە خۆش ئەخالقیو
ێ شەهید رەحمان
تواناییو زانایی دەكر 
سوفی زادە دێتە بیر هاورێ یانی حیزبیو
یەكیەتیی الوان(( .ساڵو لە یادو ناوی))
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شەهید وەستا ئەحمەد كوهگەرد

شەهید حەسەن پوورخزری

حەسەن پورخزری ساڵی 1333ی هەتاوی لە
بنەماڵەیەكی زەحمەتكێشی ئاوایی(ینسیلیان)
سەر بە شاری نەغەدە لە دایك بوو و تا
شەشی سەرەتایی درێژەی بە خوێندن داوە،
دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی
1358دا دێتە ناو رێكخراوەی الوانو درێژە
بە تێكۆشانی خۆی لە ناو ئەم رێكخراوە
دەدا لە ساڵی  1360لە كۆنفڕانسی الوانی
شاری نەغەدەدا بە ئەندامی بەڕێوەبەری
الوانی شارستانی نەغەدە هەڵدەبژێردرێو
تا ساڵی 61ی هەتاوی لەسەر داوای خۆی
ێ
نەقڵی كومیتەی شارستانی نەغەدە دەكر 
و ساڵی 1362ی هەتاوی بەشداری دەورەی
كادر دەبێت كە لە گوندی سەرباخچەی
بۆكان ئەم دەورەیە بەڕێوە دەچێ .كاك

حەسەن بە هۆی دەنگ خۆشیو هۆگری
بەكاری هونەری لە ساڵی  1363دا دەچێتە
ێ
كۆڕی هونەری حیزب و بەشی موزیكی پ 
دەسپێردرێ ساڵی 1365ی هەتاوی لەگەڵ
حەلیمە ئیسماعیا زادە كە كچە هاوسنگەرێكی
ێ ژیانی هاوسەری پێك دێنێو
خۆی دەب 
ئاكامی ئەم ژیانە هاوبەشە كوڕێكی جوانی
ێ كەوتەوە) كاك حەسەن
بە ناوی(ئاكام) ل 
كەسێكی عەالقەمەند بە هونەر بوو هەر زۆر
زوو سرودە شۆڕشگێڕەكانی لە سەر رادیو
دەنگی كوردستان باڵو كرایەوە .بەداخەوە
رۆژی 13ی بەفرانباری  1366بە هۆی
هێرشی هەوایی فرۆكە بۆمب هاوێژەكانی
كۆماری ئیسالمی ئێران حەسەن پوورخزری
بە توندی بریندار دەبێت و دوای چەند
ساتێك هەر ئەو رۆژە شەهید دەبێ و
كورە بچكۆالنەكەی دوای چەند مانگ لە
دایك بوون بۆ هەمیشە لە وتنی باوكی
ێ بەش دەبێ ئەگەرچی شەهید حەسەن
ب
لەناو ئێمە دا نەماوە بەاڵم ئێستاش سرودە
شۆڕشگێڕەكانی لە كوردكاناڵو رادیو دەنگی
كوردستان دەبێتە هاندەرێك تا الوانی
كوردستان درێژە بە رێگای پڕ لە شانازی
ئەم شەهیدە بەنەرخە بدەنەوە.
دواتر ئاكامی كوڕیشی رێگای باوكی
بەرنەداو ئێستاش بەرپرسی كومیتەی الوان
لە واڵتی نوروێژە .یادی شەهید حەسەن
پورخزری بەرزو بەرێز بێ و رێگای گەیشتن
بە ئامانجە پیرۆزەكانی بەردەوام بێت.
***
NO: 40 January 2011

www.lawan.com

ئەحمەد كوهگەرد ساڵی 1341ی هەتاوی
لە بنماڵەیەكی زەحمەتكێشی شاری بۆكان
چاوی بۆ ژیان كردەوە .بە هۆی دەست
كورتی بنەماڵەكەی لە قۆناغی سەرەتایی
خوێندن دا ماڵ ئاوایی لە خوێندنگە
خواستو شانی دایە بەركارو كاسبی ،باری
نالەباری ژیانو زوڵمو زۆری كاربەدەستانی
رێژیمی پاشایەتی وەستا ئەحمەدیان بەرەو
ێ
سەنگەری دیفاع لە مانی نەتەوە ستەم ل 
كراوەكەی پاڵ پێوەنا.
وەستا ئەحمەد لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی
ئێرانو دوای تێكۆشانی ئاشكرای حیزبی
دێموكڕاتی كوردستان لە ساڵی  1358لە
رێكخراوەی یەكیەتی الوانی دیموكرات
دا تێكۆشانی دەست پێکردو بە هۆی
ئیمانی قووڵی بە رێبازەكەی ساڵی 1359
وەك ئەندامی بەرێوەبەری یەكیەتی الوان
هەڵبژیردرا.
پاشان لە ریزی تێكۆشەرانی هێزی
بەیاندا ئەركی پێشمەرگایەتی وەئەستۆ
گرتو لێبڕاوانە شانی دایە بەر راپەڕاندنی
ئەركەكانی.
وەستا ئەحمەد بە دوای داگیركردنی شاری
بۆكان ،لە ساڵی  1360لە الیەن رێژیمی
ئاخوندیەوە بە هۆی هۆگریو ئیستعدادێك
كە بە كاری نیزامیو پێشمەرگایەتی
هەیبوو چووە هێزی بەیان ،ئەو شەهیدە
بە نرخە لە سەنگەرەوە دەستی پێكردو
بە بەرپرسایەتییە نیزامییەیەكانی لە
فەرماندەری پەلـفەرماندەری لكـجێگری
فەرماندەری هێزو سەرپەرستی هێزی
وەئەستۆ گرتن .ساڵی  1367لە الیەن
دەفتەری سیاسی حیزبەوە بە فەرماندەری
هێزی بەیانو ئەندامی هیئەتی ئیجرایی
كومیتەی شارستانی بۆكان دیاری كرا.
وەستا ئەحمەد خۆشەویستی هاوسەنگەرانیو
خەڵكی ناوچەكانی بۆكانو مهاباد بوو بۆ هەر
ئاوایەك چووبا خەڵكی بەپیرەوە دەچوونو
هاوكاریان دەكرد لە رێنوێنیو ئامۆژگاریەكانی
كەڵكیان وەردەگرت فەرماندەیەكی شارەزا
لێهاتوو و خاوەن ئیرادەی شۆڕشگێڕانە بوو

قارەمانەتیو خۆشەویستی وەستا ئەحمەد
لەناو كۆمەاڵنی خەڵكیدا دوژمنی وەلەرزە
دێناو لە هەر كۆیەك ناوی هاتبا دوژمن
چۆكی دەشكا.
ئێوارەی  17رەزبەری 67ی هەتاوی كاتێك
لە لەگەڵ دەستەیەك پێشمەرگەكان دەچووە
گوندی "قاقاڵوە" كەوتنە بەردەسترێژی
هێزە پەالماردەرەكانی كۆماری ئیسالمی كە
پێشتر كەمینیان بۆ دانابوونو وەستا ئەحمەد
لە یەكەم دەسترێژ دا بریندار بوو ،بەاڵم
ئەو تێكۆشەرە بە بیروباوەڕە وەری بەرنەداو
بە فەرماندەیی ئەو كەمینەكەیان شكاندو
سەرەنجام بەهۆی كاری بوونی برینەكەی
دووبارە لەسەر شانی هاوسنگەرەكەیەوە
جارێكی دیكە گولەی وەبەردەكەوێو لە
ئاكام دا بۆ هەمیشە چاوەكانی لەسەریەك
داناو مااڵوایی لە خەڵكەکەیو نیشتمانەكەی
كردو مااڵوایی لە هاوسەنگەرانی خواستو
ئێستاش دوای تێپەربوونی چەندین ساڵ
بەسەر شەهید بوونی ئەو نەمرە دا شۆڕە
الوانی خەڵكی بۆكان بە یادوو بیرەوەری
ئەو فەرماندە خۆشەویستەوە دێنە ناو كاروانی
خەباتو الوان بە ئومیدەوە دەڕواننە
بیروباوەڕی وەستا ئەحمەدەكانو درێژە بە
خەباتی ئەوان دەدەن.
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هەڵۆی سەر شاخی هەڵگوردو گوڵی داوێنە پێشمەرگە
چریكەی بازو اللەی نێو چڕو بەستێنە پێشمەرگە
سەری قەڵغانە بۆ مافی ڕەوای گەل گیان لە پێناوە

ە

نەوەی كاوەی فیداكارەو قەاڵ ڕووخێنەر پێشمەرگە
شەمی سەرچاكی هیوایە و چرای ڕێبازی ڕزگاری
نموونەی هەڵمەتو هێرش ،حەماسە و خوێنە پێشمەرگە
لە پێناوی گەلی كورددا دژی بێدادی هەستاوە
بە گوللەی گەرمو گڕداری بەاڵ سووتێنە پێشمەرگە
لە سەر داوا ڕەواكەی سوورە گیانی خۆی لە پێ ناوە
هیوای دواڕۆژو پشتیوان و تۆڵە ستێنە پێشمەرگە
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دەسەلمێنێ حەقانییەت بە داگیركەر لە كوردستان
فریشتەی ڕۆژی ڕزگاری ،زۆڵم تارێنە پێشمەرگە
گوڕ و تینی بەهێز و باسكی چەكداری گەل و هۆزە
بە ئیمانە و نەمامی ئاودراو بە خوێنە پێشمەرگە
دەروون خاوێن و پارتیزان و جەنگاوەر ،ئەمەگ ناسە
عەداڵەت ویستو خاوەن عەقڵو هەست بزوێنە پێشمەرگە
بەسام و هەیبەتە ،ساحەب ئیرادەو سەمبولی شۆڕش
لە ڕۆژی ترس و تەنگانە ڕەقیب تۆقێنە پێشمەرگە
لە كاتی هێرشی دوژمن قەاڵی بەرز و نەگیراوە
وەكوو شێری ژیان هەستاوە تێك قرمێنە پێشمەرگە
بە هێزی باسكی قەڵتو بڕ دەكا زنجیری بێدادی
دە با هەستین لە ئامێزی گرین كوردینە پێشمەرگە
وەكوو پرشنگی خۆری ڕۆژی ڕزگاریی سەیر كەن چۆن
گەڕێنی ڕەوڕەوەی مێژوو حەماسە نوێنە پێشمەرگە
دەهەستن ڕیز گرن لەو ڕۆژە پیرۆزە كە پێویستە
لە ڕێی قوربانی دانێن چونكە كێو لەرزێنە پێشمەرگە
لە مێژووی شۆڕشا وەك تاقانە ئەستێرەی تەماشا كەن
بزانن ڕێكخەری شۆڕش ،ڕەوت بزوێنە پێشمەرگە
ئەگەر بێت و بە دیدەی دڵ لە بۆی بڕوانی لێت ڕوونە
لە چاوی دوژمنا دڕكە و ،چیا خەمڵێنە پێشمەرگە

ئەحمەد قادری
26

27

بژی پێشمەرگە
بە بۆنەی ٢٦ی سەرماوەز رۆژی پێشمەرگە

سەید قادر ئەحمەدی (كرمانج)*
كاكی پێشمەرگە جەژنت پیرۆز بێ
ئەمڕۆكە جەژنی لەدایك بوونتە

پێشەكی لەخۆت لە گەل و هۆزت بێ
ناوی پیرۆزت لە تاریخ سەبتە

نەك هەر من بڵێم دونیا دەزانێ

لە شایەك پرسە تاكوو گاوانێ

بەعام دەڵێن بژی پێشمەرگە

دوژمن لە ئاستان ژیانی مەرگە

ئەمڕۆكە ناوەكەت رەمزی جیهانە
قەدری لێ بگرە ناوت پیرۆزە

الی دۆست و دوژمن زۆر چاك عەیانە
جێگای شانازی بۆ گەل و هۆزە

لێك بە عام دەڵێن بژی پێشمەرگە

دوژمن لە ئاستت ژیانی مەرگە

كاكی پێسمەرگەی بیكەسی لە شان

بۆ مافی گەلت هاتوویتە مەیدان

قەدری لێ بگرە ناوەكەت جوانە
نەكەی لەنگی كەی بێ هۆ و بەهانە

زكری زوبانی خاس و عامانە
مەست و سەرخۆش بی لەناو كۆاڵنا

منیش هەر دەڵێم بژی پێشمەرگە

دوژمن لە ئاستا ژیانی مەرگە

باپیرە گەورەم ناوی لێ ناوی

قەدری بزانە هەتاكوو ماوی

ساڵو لە خۆت بێ ،لە چەكی شانت

قوربان نەعرەتەی عەرسەی مەیدانت

نەترسای لە تۆپ ،كۆپتەر ،تەیارە

حەماسەی بەور ئاسات هەر یادگارە

لەبیرت نەچێ قاڕنێ و قەاڵتان
لە خاتردا بێ یادی قەرە گۆل
هەر بە تۆ دەڵێن كاكی پێشمەرگە
پێشێل كردنی كۆمار مەهاباد
داخی گرانم ،داخی گران بوو
الوان كوڕ و كچ لەبیرتان نەچێ
جەژنی پێشمەرگە لە ٢٦دا
كرمانجیش دەڵێ بژی پێشمەرگە
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سوپاس بۆ ئەو كەسەی ناوی لێ ناوی

ناوت پیرۆزە دوور لە بەد ناوی

چاوەڕێی تۆڵەن نەوەی شەهیدان
قورئان و مەالش كەوتنە بەر شەپۆل
دوژمن لە ئاستا ژیانی مەرگە
لە ٢١ی سەرماوەز دا هات
هۆی زۆڵە كورد بوو وا لە دەستمان چوو
داخی گران بوو قەت لە یاد نەچێ
مژدەی ئازادی بۆ گەلمان هێنا
دوژمن لە ئاستا ژیانی مەرگە

*پێشمەرگەی دێرین و بە وەفای كوردستان كە زیاتر لە سێ دەیە خەباتی كردوەو هەنووكەش لە كاروانی لە بڕان نەهاتووی خەبات
بۆ وەدەست هێنانی ئازادی بەردەوامە.
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ئەو خونچانەی پێش پشکوتن هەڵوەرین
ن :قادر وریا

حەسەن زوودی
فەڕ(چەوساوە)
دوانیوەڕۆی درەنگی 28ی رەشەمەی
28

ساڵی  1361بوو .یەكێك لە پێشمەرگەكانی
بنكەی "مەمەلیان“ لە بنكەی یەكیەتیی
الوان لە مەحمەشە وەژوور كەوت و
مزگێنیدا بە حەسەن دایكی بۆ سەردانی
هاتووەو ئەوە لە مەمەلیان چاوەڕوانیەتی.
تووبا خانم كە دوای مردنی باوك،
جێگای باوكیشی بۆ حەسەن پڕ كردبۆوە،
لە الی كوڕەكەی زۆر خۆشەویست بوو.
هاتنی دایكی لەو بەرەبەرەی نەورۆزەدا
بۆ حەسەن هەواڵێكی خۆش بوو .بە پەلە
خۆی گورج كردو چەك و رەختەكەی
ت و ماڵئاوایی لە هاوڕێیان خواست.
بەس 
رێگای نێوان مەحمەشە ـــ چەقەڵ مستەفا
و مەمەلیانی بە گوتنەوەی بە هێمنیی
گۆرانییەكانی عومەر دزەیی ـــ كە پێش
وەڕێ كەوتن ،لەگەڵ هاوڕێیانی گوێی بۆ
راگرتبوو ـ بە هەنگاوی خۆش بڕی.
چەند سەعاتێك لە دیدارو دانیشتنی
لەگەڵ دایكی رانەبردبوو كە هەواڵیان

هێنا ،دوژمن لەگەڵ تاریك داهاتنی هەوا،
لە چەند بەرەوە هێرشی كردوە بۆ سەر
ناوچەكانی سندووسی خوارێو شاروێرانی
سەروو .حەسەنیش وێڕای پێشمەرگەكانی
لكی شەهید جەاللی هێزی ئەفشین
لەوێ وەدەركەوت و لە باغەكانی نێوان
خەلیفەلیان ،چەقەڵ مستەفا و مەمەلیان
دامەزران .لەگەڵ داهاتنی رۆژ ،دەركەوت
هێرشەكە زۆر لەوە بەرینترە كە ئەوان
چاوەڕوانیان دەكرد ،بەاڵم تازە بڕیاری
خۆیان دابوو ئەم ناوچەیە نەدەبوو بە
هاسانی بكەوێتە دەست دوژمن .دەبوایە
هێرشكەران بەسەر تەرمی ئەواندا رەت
ن و نرخی ئەو پێشڕەوییەیان بدەن.
بب 
ژمارەیەكی سی چل كەسی پێشمەرگە لە
مەیدانێكی تەسك دا ،لە بەری بەیانییەوە
تا نێوەڕۆ لە چەند بەرەو لە هەر بەرەیەی
لە بەرانبەر هێرشی سەدان كەس دا كە
پەیتا پەیتا هێزی یارمەتیدەریشیان بۆ

29
دەهات ،راوەستان و شەڕیان كرد.
ئەوان بەڵێنەكەی خۆیان بە نرخێكی
گران بردە سەرو ،دەستیان لە دوژمن
وەشاند ،بەاڵم زیاتر لە دە كەسیش لەوان
لەم حەماسە خوڵقێنییەدا شەهید بوون،
حەسەن زوودی فەڕ پێشمەرگەی قارەمان
و الوی بە بیروباوەڕی دێموكڕات یەك
لەوان بوو.
نزیك بە  28ساڵ لەو كارەساتە رابردووە،
بەاڵم ناوی حەسەن زوودی فەڕ(حەسەن
چەوساوە) و هاوڕێیانی شەهیدی لە
بیرەوەری رێبوارانی رێگاكەیاندا هەروا بە
نەمری ماونەوە .ئەگەر رۆژێك لە رۆژان
بنكەی پێشمەرگە لە ناوچەی سندووس بە
تابلۆی ئەو شەهیدانە دەڕازانەوە كە حەسەنی
خاوەن بەهرەو ئۆگری نیگاركێشی دەی
كێشانەوە ،ئەمڕۆ وێنەی خۆی لە بنكە
و ناوەندی تێكۆشانی الوانی دێموكڕات
دا وەك نموونەی الوێكی شۆڕشگێڕ
و بە بیرو باوەڕو ئۆلگووی تێكۆشەرانی
دێموكڕات سەرنج رادەكێشێ:

بەسەر بەرزی لە شوێنت
دێن

www.lawan.com

هەزاران الوی ئەم خاكە

بەشێک لە وتە بە نرخەکانی
شەهید د .قاسملوو لەسەر پێشمەرگە

بەرەو مەیدانی حەق سەندن

پێشمەرگە ئەو ئینسانە واقعیەیە کە لە پێناوی

وەفاداران بە خوێنت دێن

بەختیاریو رزگاری گەلو نیشتمانی دا لە هەموو

***

کۆشش و ئاسودەییەکی ژیان گوزەراوەو لە زستانی

لە تۆ فێر بوونە تێكۆشان،

سارد و هاوینی گەرمدا دوور لە ماڵ و منداڵ و کەس

ت و گیان بەخت
خەبا 

و کاری لە سەنگەری شەڕەف و پیاوەتیدا ژیان بەسەر

كردن،

دەبات ،پێشمەرگە ئەو رۆڵە بە ئەمەگەی خەڵکە کە

لە تۆ فێر بوونە نەسرەوتن،

هەموو سەرمایەی ژیانی بە سەخاوەتەوە لە خزمەتی

لە پێناوی گەال مردن

ئامانجەکانی گەل دا وەکار خستوە بێ ئەوەی لەو
ریگایەدا چاوی لە حقووق و پاداش و تەنانەت

***

سپاسێکیش بێت.
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وتووێژی گۆڤاری الوان
لەگەڵ "ئاکام پوورخزری”
بەرپرسی کومیتەی یەکیەتی الوان لە واڵتی نۆڕوێژ
دیمانە :سەردەشت کوردستانی

ئاکام پوورخزری:
دەتوانم بڵێم كە
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چاالكترین كومیتەی
الوان لە دەرەوەی واڵت
كومیتەی نۆڕوێژە.
الوان :كاك ئاكام سەرەتا پێمان خۆشە
لە زمان خۆتەوە خۆت بە خوێنەرانی
گۆڤاری الوان بناسێنی؟
ئاكام پوورخزری :من ئاكام پوور خزری

 ٢٣ساڵم تەمەنە .خۆم منداڵی حیزبمو هەر
لە نێو حیزب دا لە دایك بووم .دایكو بابم
پێشمەرگەی حیزب بوون و بابم ساڵی ١٩٨٧
شەهید بوو كە ناوی "حەسەن پوور خزری“
بوو .پێنج ساڵە لە واڵتی نۆڕوێژ دەژیمو
زۆری لەو كارانەدا كێشاوە.
ئێستا خەریكی خوێندنو كار كردنم.
لەگەڵ

پێوەندیتان
الوان:
رێكخراوەكانی نۆڕوێژ چۆنە؟
ئاكام پوورخزری :بە گشتی لەو دوو

ساڵەی دواییدا پێوەندییەكانمان باشتر
بووە ،بە تایبەتی دوای ئەوەی كە توانیمان
یەكیەتیی الوان بكەینە ئەندام لە رێكخراوی
الوانی نۆڕوێژ ( )LNUتوانیمان
پێوەندیمان لە گەڵ زۆر رێكخراوی دیكە
ببێتەوە وەكوو رێكخراوی فریفڕۆرنت
 ، frifrontو توانیمان ببینە ئەندامی
 UNو هەروەها ئەندامی الوانی یەكیەتیی
ئورووپا .لێرەدا جێگای خۆیەتی كە سپاسی
كاك شۆڕش ئۆستادی بكەم كە زەحمەتی
30

الوان :كار و چاالكییەكانتان لە چ
ئاستێك دان؟
ئاكام پوورخزری :لە بواری كارو

باشی سەربكەوین .بە شێوەیەكی زۆر باش
كارو چاالكیمان هەبووە لە واڵتی نۆڕوێژ
بە یارمەتی الوەكان و هەروەها كومیتەی
حیزبیش زۆری یارمەتی داوین كە جێگای
خۆیەتی سپاسی ئەندامانی الوان و
كومیتەی حیزبیش بكەم .ئێستا بە شەهامت
و بوێرییەوە دەتوانم بڵێم كە چاالكترین
كومیتەی الوان كومیتەی نۆڕوێژە .هەروەها
توانیومانە ئەوەندەی لە دەستمان دا بووە
یارمەتی الوانی كوردستانیش بكەین.

چاالكیدا توانیومانە زۆر باش و چاالك
بین .دوایین كومیتەی الوان كە دوو
ساڵ لەمەوبەر هەڵبژێردرا ،بڕیارماندا كە لە
بواری ماڵیدا پشتیوانێكی باش بۆ خۆمان
دروست بكەین ،چونكە لەو واڵتانەدا تا لە
بواری ماڵییەوە باش نەبی ناتوانی چاالكی
الوان :لە كارەكانتان دا تاكوو ئێستا
بكەی و كومیتەكانی پێشووشمان هەر لەو
بوارەوە الواز بوو .جا بۆیە ئەو دوو ساڵە ڕووبەڕووی كێشە بوونەتەوە؟
زیاتر گرینگیمان داوە بە دروست كردنی ئاكام پوورخزری :لەسەدا سەد تووشی
پیشتیوانییەكی ماڵی كە توانیمان زۆر بە زۆر كێشە بوویین .گەورەترین كێشەمان
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الوان :لە پێوەندی لەگەڵ ناساندنی
دۆزی كوردانی رۆژهەاڵت بە
رێكخراوە نۆڕوێژیەكان تاكوو ئێستا
چ هەوڵێكتان داوە؟
ئاكام پوورخزری :بەڵێ هەوڵێكی

زۆر دراوە .ئێمە وەك یەكیەتیی الوان
لە زۆر مەراسمی كلتووری بە هەڵپەڕكێ،
جل و بەرگی كوردی ،موزیكی كوردی
بۆ ناساندنی كلتوورو نەریتی كورد لە

الوان :ماڵپەڕی الوانی نۆڕوێژ
زۆر چاالك نیە هۆكارەكەی بۆچی
دەگەڕێتەوە؟
ئاكام پوورخزری :ماڵپەڕی الوانی
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دووری كومیتەكانی نۆڕوێژە لە یەكتری.
چونكە نۆڕوێژ واڵتێكی زۆر دوورو دریژە،
تاقمێك لە ئەندامەكانمان مەودایەكی
زۆریان هەیە لەگەڵ كومیتەی بەڕێوەبەری
كە زۆر جار ناتوانن بەشداری بكەن لە
كارو چاالكییەكاندا .كێشەیەكی دیكە
كە هەمان بووە ساردی ئەندامەكان یان
بەشداری نەكردنیان لە كارو چاالكییەكان
بووە .ئەویش هەندێكیان بە هۆی دەرسو
كار كردنیان و هەندێكیشیان بە هۆی كەم
كاری-یەوە بووە ،بەاڵم بە یارمەتی كومیتەی
حیزب و بنەماڵەكانیان توانیومانە تا رادەیەك
ئەو كێشەیە چارەسەر بكەین ،بەاڵم ئێستاش
زۆر جار ئەو كێشەیەمان هەیە.

ئاکام پوور خزری:
ئێمە وەك یەكیەتیی
الوان لە زۆر مەراسمی
كلتووری بە هەڵپەڕكێ،
جل و بەرگی كوردی،
موزیكی كوردی بۆ
ناساندنی كلتوور
و نەریتی كورد لە
رۆژهەاڵتی كوردستان
توانیومانە لە زۆر
سمیناری رێكخراوە
نۆڕوێژیەكان دا بەشداری
بكەین

رۆژهەاڵتی كوردستان توانیومانە لە زۆر
سمیناری رێكخراوە نۆڕوێژیەكاندا بەشداری
بكەینو دەردو مەینەتی نەتەوەی كوردیان
لە رۆژهەاڵتی كوردستان پێ بگەیەنین.

www.lawankurd.no
نۆڕوێژ
ماوەیەكی زۆر بوو چاالك نەبوو ،بەاڵم
ئێستا ئەو ماڵپەڕە داخراوەو ئێمە ماڵپەڕێكی
نوێمان كردۆتەوە بە ناوی (www.
 )yeketilawan.comو كار دەكەین
كە زۆریش چاالكە .دیارە بابەتەكانی ئەو
ماڵپەڕە بە زمانی نۆڕوێژییە ،بەاڵم هەر لە
ماڵپەڕەكەدا بەشێكی بۆ وەرگێڕان تێدایە كە
دەتوانرێ بە چل زمان وەری گێڕێتەوە.
الوان :سپاست دەكەین و هیوادارین
كە لە كارەكانتاندا سەركەوتوو بن.
ئاكام پوورخزری :منیش سپاسی

ئێوە دەكەم و هیوادارم هەمیشە لە كارو
چاالكییەكانتان دا سەركەوتوو بنو
بتوانین بە یارمەتی یەكتر رێكخراوەكەمان
NO: 40 January 2011
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ژنان
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پیوەندیان

بە شارستانیەتەوە
وریا
ساڵح زادە
هەمدیسان ئەمساڵیش لەگەڵ نزیك
بوونەوەی ٢٥ی نۆڤێمبێر رۆژی بەرەنگار
بوونەوەی توندوتیژی دژ بە ژنان
شایەتحاڵی دەیان و سەدان كارەساتی
ناخۆشتر لە ساڵەكانیتر بووین كە دەرحەق
بە مافەكانی ژنان هاتنە ئەنجام دان.
بەداخەوە ئەمساڵیش كارنامەی ریكخراوە
مەدەنییەكان و NGOكانی تایبەت بە
ژنان پر بوو لە بابەتەكانی خۆ سووتاندنو
خۆ كوژیو كوشتنیان لە الیەن پیاوانەوەو
هێرش كردنە سەر كەرامەت و كەسایەتیانو
لە چاو سااڵنی رابردوو بە رێژەیەكی
بەرچاو گەشەی بەخۆوە دیی ،بەاڵم وەاڵم
دانەوەی ئەو پرسیارە كە ئاخۆ رێكخراوە
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و

مەدەنییەكان كەم تەرخەم بوون یان
كۆمەڵگا بەرەو توندوتیژی زیاتر هەنگاوی
ناوە ،كەمیك قورس و ئەستەمە .ئەوەی
لێرەدا روونە دیاردەی توندوتیژی دژ بە
ژنان زیاتر پێوەندی بە جیهانی بوون و
بە شێوەیەكی زۆر خێرا تیكەڵ بوونی
نەریت و كلتوورەكانی رۆژئاوایە لەگەل
واڵتانی جیهانی سێهەم یان رۆژهەاڵتەوە
هەیە ،چونكە ئاوێتەبوونی كلتوورگەلێك
لە شارستانیەتێكی جیاوازەوە بە ئایین و
زمانێكی جیاوازەوەو هەروەها نەبوونی
فیلتەرێك لە الیەن كلتووری خانەخوێ،
جۆرێك لە كارەسات دەخوڵقێنێ و
كۆمەڵگایەك كە تازە خەریكە لە بواری
فەرهەنگییەوە گەشە دەكا ،تووشی
جۆرێك لە تێ نەگەیشتن دەبێ و گۆمەڵگا
زیاتر بەرەو توندوتیژی هان دەدا .بەاڵم
ئەوەی زۆر جێگای پرسیارە ئەو هەموو
زوڵم و چەوساندنەوەیە كە بەرامبەر بە

دایك و خوشك و هاوسەرانمان ئەنجام
دەدرێ كەچی وێڕای ئەمەش هەر سوور و
بەردەوامین كە لەگەڵیان دا بژین و بەیەكەوە
بین! دەكرێ ئەمە یەكێك لە بێ واتاترین
پرسیارەكان بێ كە دەوری ئێمەیان داوە.
نووسەری گەورەو بەناوبانگ "نیكۆس
كازانتزاكیس“ لە یەكێك لە یادداشتەكانیدا
دەنووسێ" :لە راستیدا ئەگەر دڵی دلۆڤانی
ژن نەبوایە ئەوە خودا هەتا هەتایە پیاوی
لە نێو گۆر دەنا“ ،چونكە رزگاری ئێمە بە
تاڵێك دەزووەوە بەندە ،رزگاری ئێمە بە
هاواری ئەڤینەوە بەندە ،كەواتە "نیكۆس
كازانتزاكیس“ پێی وایە ئەوە ئەڤینی ژنە
رووحی پیاو لە كۆت و بەندەكانی ژیان
رزگار دەكا و بە ئەڤین دەوڵەمەندی دەكات،
چونكە پێی وایە ئەڤین دەتوانێ رووحی
مرۆڤەكان لە ترس و مەرگ رزگار بكا.
ئەركی ژن بە گشتی زۆر لە هی پیاو
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لە راستیدا ئەگەر
دڵی دلۆڤانی ژن
نەبوایە ئەوە خودا
هەتا هەتایە پیاوی لە
نێو گۆڕ دەنا ،چونكە
رزگاری ئێمە بە تاڵێك
دەزووەوە بەندە،
رزگاری ئێمە بە هاواری
ئەڤینەوە بەندە

لەسەر ئەو بڕوایەم رادەی پێشكەوتنی
هەر واڵت و كۆمەڵگایەك بەندە بە
پێشكەوتنو لێ هاتوویی ژنەكانیانەوە ،بە
بێ هیج ئەمالو ئەوالیەك ئەگەر ژن ئازاد
نەبێ و خاوەنی خۆی نەبێ ،نە كۆمەڵگا
ئازادەو نە خاوەنداریەتی لە خۆشی دەكا،
لەبەر ئەوەی هەموو ئەوانەی ئێستا لەدایك
دەبن و من و تۆ دڵمان پێیان خۆشە،
لە ژیر دەستی ژناندا پەروەردە دەبن و
پێشكەشی كۆمەڵگا دەكرێن .ئەگەر
ئەو ژنەی من و تۆ رێگەی بەرەو پێش
چوونی لێ دەگرینو مەودای بیر كردنەوەو
ئازادییەكانی بەرتەسك دەكەینەوە ،چۆن
دەكرێ نەوەیەك بەرهەم بێنێ كە ئەم
نەوەیە باسی ئازادی و ئازایەتی و داهینان و
بوێری بۆ نەوەكانی تری بكات .كەواتە بەو
ئاكامە دەگەین كە ئازادی كۆمەڵگا بەندە بە
ئازادی ژنانەوە ،شارستانییەت و پێشكەوتن
بەندە بەبیر كردنەوەی ژنەكانمان .تا
ژنانی كۆمەڵگاكەمان سەربەست نەبن لە
بیركردنەوە ،داهینان ،خویندن ،كاركردن،
دەربڕینو قسە كردنو ....هتد ،دەستەبەر

هەتاكوو لەنێو
كۆمەڵگای ئێمەدا گوێ
ڕایەڵ كردنی ژنان
ئەركێكی هەنووكەیی
بێ ،منداڵەكانیشمان
بە كوڕ و كچەوە گوێ
ڕایەڵ بار دێن و
خۆشمان كە زادەی ئەم
ژنانەیین گوێ ڕایەڵی
سەروەرانمان دەبین و
لە خۆبوون دەردەچین
بوونی كۆمەڵگایەكی ئازاد و سەربەست و
سەردەمیانە هاتنە دیی گرانە ،كەواتە وا
پێویست دەكا پرسی ژنان بە پرسێكی
هەستیار سەیر بكرێ و گرینگییەكی
تایبەت بە تواناكانیان بدرێ و كار بۆ بە
توانا بوونیان بكرێ ،چونكە ناكرێ خۆمان
بدزینەوە لە پەیوەست بوونی ژنان بە
شارستانیەتی كۆمەڵگاكانەوە.
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قورسترەو كەشێكی دەروونی ئارامی
پێویستە بۆ ئەنجام دانی ئەركەكان ،كەواتە
خۆدانان لە جێگەی ژن و بیركردنەوە بە
جێگەی ئەو تەنیا بە ژن بوون دەكرێ بێتە
دیی .هەتاكوو لەنێو كۆمەڵگای ئێمەدا گوێ
ڕایەڵ كردنی ژنان ئەركێكی هەنووكەیی
بێ ،منداڵەكانیشمان بە كوڕ و كچەوە
گوێ ڕایەڵ بار دێن و خۆشمان كە زادەی
ئەم ژنانەیین گوێ ڕایەڵی سەروەرانمان
دەبین و لە خۆبوون دەردەچین .گوێ
ڕایەڵی مرۆڤ بەرەو نەزانی و دواوەوە
دەباتەوەو نوقمی ناكارامەیی دەكا و لە
هزرەكانی خۆی دووری دەخاتەوەو وای
لێ دەكا كە خۆی لە ئەقڵ و جەستەی
كەسیكی تردا بدۆزێتەوەو لەگەڵ مردنی
ئەو بمرێو لەگەڵ ژیانیشی بژی .ئەو
زوڵم و ستەمكاریانەی كە لە نێو كۆمەڵ دا
جارو بار خۆیان دەردەخەن دەكرێ بڵێین
هەموو نەریتی ئێمە نیە و لە كلتووری
نەتەوەكانی دەوروبەرمان دزەی كردۆتە نێو
ئێمە ،چونكە بە گشتی كەسایەتی ژن لە
نێو كورددا رووبەندی نیە و لە نێو پیاوان دا

هەڵ دەستێ و دادەنیشێ و لە گفتوگۆكانی
رۆژانەدا قسەی خۆی دەكا و فەرهەنگێكی
زۆر جیاوازی لە فەرهەنگی پیاوان نیە ،ژن
لە نێو كوردیش دا تا رادەیەك كەسایەتی
بێ گیروگرفتی خۆی هەیە ،بۆ وێنە ئەگەر
ژنێك بە هۆی زیرەكی و وشیارییەوە
یان بە هۆی جوانی و ئازایەتییەوە ناو و
ناوبانگێكی دەركردبێ ،ئەوا كوڕەكانی بە
ناوی ئەوەوە بانگ دەكرێن .لێرەدا مانای
وانیە كە دڵمان بەم شتانە خۆش بێ و
رازی بین ،بە پێچەوانەوە پێویستە زۆریش
ناڕازی بین لە هەمبەر مانەوەی ژن لە
كونجی ماڵەكان دا و نەهاتنە دەرەوەیانو
بەشداری نەكردنیان لە كۆڕ و كۆمەڵەكان
دا و هاو بیری و هاوبەشی نەكردن لەگەڵ
رەگەزی بەرامبەریان.

لە كۆتاییدا منیش وەك تاكێكی
كۆمەڵگاكەم ئاواتە خوازم كە رۆژی ٢٥ی
نۆڤامبێری ئەمساڵ ببێتە سەرەتایەكی باش
بۆ كۆتایی هێنان بە توندوتیژی بە دژی
ژنانی جیهان بە گشتی و ژنانی كوردستانو
ئێران بە تایبەتی و هیوا خوازم كە ژنان بۆ
خۆیان لەو پێناوەدا رۆڵی سەرەكی بگێڕنو
چاونەترسانە بێنە مەیدان.
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رۆژی خوێندكار ،رۆژی فەخروشانازی بۆ كۆماری ئیسالمی
یاخود رۆژی ترس و نەهامەتی
سۆهراب
رەحمەتی*
هەموو ساڵێك راگەیەنەكان و
باڵوكراوەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران،
لە بەرەبەری 16ی سەرماوەز رۆژی
خوێندكاردا ،پروپاگەندەیەكی زۆر و
پێناسەیەكی پڕ بە پیت ،بەاڵم ڕووكەشانە بۆ
خوێندكار و رۆژی خوێندكار باڵو دەكەنەوەو
بزووتنەوەی خوێندكاری بە خەباتێكی ڕەوا
و كاریگەر لە ئاستی ئێران و جیهان ئەژمار
دەكەن .ئەمە لە كاتێك دایە كە بە دەیان
و سەدان خوێندكار و چاالكی مەدەنی و
الوانی جیابیر و رووناكبیر لە زیندانەكانی
كۆماری ئیسالمیدا لە ژێر ئەشكەنجە دان
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و لە سێدارە دەدرێن .بەاڵم لێرەدا پرسیار
ئەوەیە كە كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی
رۆژی خوێندكار بە رۆژی سەركەوتن
و شانازی پێناسە دەكەن یان ترس و
ێ ناچاریان دەكا پەنا ببەنە بەر ئەم
دڵەڕاوك 
پێدا هەڵگوتنە رووكەشانە؟!
بۆ وێنە ،لە لێدوانی وتەبێژی كۆمیسیونی
ئامووزش و لێكۆڵینەوەی مەجلیسی
شووڕای ئیسالمی (عەلی رەزا سەلیمی)
لە رۆژی 14ی سەرماوەزی ئەمساڵدا ،لە
پیوەندی لەگەڵ رۆژی خوێندكار و رۆڵی
خوێندكار لە معاداڵتی سیاسی ئیران دا
گوتی" :خوێندكاران وەكوو توێژێكی كاراو
چاالك لە هاوكێشە سیاسییەكانی ئێراندا
رۆڵی شایستە و بەر چاویان هەیە و لە كاتی
خۆیدا بەرەنگاری گشت پەالمارو هێرشەكان
بوونەتەوە كە لە دژی كۆماری ئیسالمی

و دەستكەوتەكانی روویان داوە“ .هەر لەم
پیوەندییەدا دەڵێ" :كە ئەم بزووتنەوەیە
لەسەر بنەمای ئامانجەكانی ئیمام خومەینی
پێك هاتووەو لە الیەن رێبەرانی كۆماری
ئیسالمییەوە رێبەری دەكرێ و ئاماژەی
بەوەش دا كە لەم دەیەی رابردوودا
پێشكەوتنێكی باشی بەخۆیەوە بینیوە“.
جێگەی ئاماژەیە كە كاربەدەستانی كۆماری
ئیسالمی باش دەزانن كە بزووتنەوەی
خوێندكاری بزووتنەوەیەكی سەربەخۆ و بە
شێوەیەكی تەواو لە رێژیم و ئامانجەكانی
كۆماری ئیسالمی دووركەوتۆتەوە و پاڵی
بە كۆمەڵگای ناڕازی و بەرهەڵەستكاری
رێژیمەوە داوەو بۆتە هۆكارێك بۆ دەربڕینی
سكااڵكانی خەڵكی ئێران و پێشێل كردنی
ماف و حقووقە گشتیی و ڕەواكانی گەل،
لە قاودان دەدەن و جێگەی دڵ خۆشییە
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كاربەدەستانی كۆماری
ئیسالمی باش دەزانن كە
بزووتنەوەی خوێندكاری
بزووتنەوەیەكی سەربەخۆ
و بە شێوەیەكی تەواو
لە رێژیم و ئامانجەكانی
كۆماری ئیسالمی
دووركەوتۆتەوە و پاڵی
بە كۆمەڵگای ناڕازی و
بەرهەڵستكاری رێژیمەوە
داوە

سیستمی حكوومەتی ئێران بۆ سیستمەمێكی
دێموكڕاتیك كە خوازیاری گشت نەتەوەكان
بێ لە ئێران.
ێ لە الی
بۆیە ترس و دڵەڕاوك 
كاربەدەستانی كۆماری ئیسالمی وای
كردووە بە چووكەترین جم و جۆڵێك،
زانكۆكان پڕ دەكەن لە هێزە سیخورە
ئەمنییەتییەكان و دەیان هەوێ دەنگی
جیابیران كپ بكەن و سەركوتیان بكەن
و خۆیان لە كەش و هەوایەكی تەواو
سازماندراودا و بە هێنانی كەسانی سەر بە
ڕێژیم لە رۆژی 16ی سەرماوەز واتە رۆژی
خوێندكار ،جێژن دەگرن و ئەم رۆژە وەك
ێ دەكەن و نیشانی
رۆژێكی پیرۆز چاو ل 
دەرەوەی دەدەن.
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كە توێژی روناكبیری خوێندكاران و
مامۆستایان و الوانی خوێن گەرم ئاگادارن
كە ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی دەی هەوێ
بەم جۆرە پێدا هەڵگوتنانە كەڵكی ئامرازی لە
الوان و خوێندكاران وەرگرن و سیمایەكی
تا رادەیەك یەكگرتووی كۆمەڵگەی ئێران لە
ئاستی نێودەوڵەتیدا وێنا بكات ،ئەگینا گشت
جیابیرو چاالكانی مەدەنیو خوێندكاری
ێ
بە ڕوانینێكی ئەمنییەتییەوە چاویان ل 
دەكرێ و بەردەوام لە ژێر چاوەدێری هێزە
ئەمنییەتییەكان دان.
ئەگەر بە كورتی ئاماژە بە ڕووداوەكانی
ئەم دوایییانەی بزووتنەوەی خوێندكاری لە
جەریانی دوای هەڵبژاردنی دەوری دەیەمی
سەركۆماری لە ئێراندا بكەین دەبینین كە
خوێندكاران لە زوربەی شارو زانكۆكانی ئێران
دا دروشمی "مەرگ بۆ دیكتاتۆڕ و مەرگ بۆ
خامەنەیی“یان بەرز دەكردەوە .گشت گیریو
جۆراوجۆری بزووتنەوەكە بە شێوەیەك بوو
كە كەمینە ئایینیو نەتەوەكانیشی لەخۆ گرتبوو

كە بەها گەلێكی وەك
زیندانی و ئەشكەنجە
و ئازار و تەنانەت لە
كردە
سێدارەدانی
بنەمای دێموكڕاسی
خوازی لە ئێران.
لە 16ی سەرماوەزی
دا
ئەمساڵیش
خوێندكارانی رۆشنبیری
كورد لە زانكۆ و
شارەكانی كوردستان
لە
كەمپەینێكیان
ژێر ناوی "دانانی
قوتابخانە بە زمانی
كوردی لە رۆژهەاڵتی
پێك
كوردستان“
هێنا كە دژكردەوەی
زۆری كاربەدەستانی
رێژیمی لێ كەوتەوەو
گشت مامۆستاكانیان
ئاگادار كردەوە كە
قسە كردن بە كوردی
و شی كردنەوەی وانە بە كوردی قەدەغەیە.
بەم هۆیەوە مانگرتنی خوێندكارانی زانكۆی
ئازادی سنەی لێ كەوتەوە كە داواكاری
ێ كردنی بەندی ()15ی یاسای
جێبەج 
بنەڕەتی ئێرانیان كردوە كە دەڵێ" :خوێندن
و نووسین لە ناوەندە فێركاریەكان بە
زاراوەی ناوچەیی ئازادو ئاسایییە“.
لێرەدا ئاشكرایە كە كۆماری ئیسالمی بۆ
ئەزییەت و ئازاری خەڵك و پێشێل كردنی
ویست و داخوازەكانی كۆمەڵگە ،تەنانەت
یاسای بنەڕەتی كە خۆیان دایان ناوە،
پێشێل دەكا.
ئەنجامەكان وا وێنا دەكەن كە بزووتنەوەی
خوێندكاری رۆژ لەگەڵ رۆژ خەباتێكی بە
ئیرادەو پتەو دەخاتە گەڕو بیری دێموكڕاسی
خوازی لە ناخی خوێندكاران دا ریشەی
داكوتاوەو بە نەهێشتنی كۆسپەكانی بەردەم
دێموكڕاسی ،هەوڵ دەدەن بۆ گۆڕینی

*خوێندکاری ساڵی یەکەمی یاسا لە زانکۆی
کۆیە
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و :شلێر مەحموودی
جارێكیتر لە ئێراندا باس و لێدوان
سەبارەت بە دیاردەی "هەاڵتنی
مێشكەكان“ و واڵت جێ هێشتن بەرەو
زیادبوون چۆوە .گرووپێك هەر وەك
سااڵنی ڕابردوو لە دەرەنجامە نەرێنییەكانی
هەاڵتنی مێشكەكان وشیاریان دا و لە
بەرامبەر ژمارەیەك لە پیاوانی دەوڵەت
كە بە خوێندنەوەیەكی خۆشبینانە نكۆڵی
كەری كۆچی هێزێكی پسپۆڕ و تایبەتین،
بوونی وەها دیاردەیەك بە النی كەمەوە
لە مەودایەك دا دوور دەخەنەوە" .كامران
دانشجو“ وەزیری زانست ،لێكۆڵینەوەو
داهێنان ،بە لەقەڵەم دانی ئاماری پێشینی
نێودەوڵەتی سەبارەت بە كۆچی هێزێكی
ئینسانی كارامە و لێهاتووی ئێران دەڵێ:
"ئێمە بە هیچ شێوەیەك لە ئێراندا هەاڵتنی
مێشكەكانمان نیە و دووبارە كردنەوەی
ئەم دەستەواژەیە لە الیەن كەسانێكەوە،
تۆمەتێكە بە كۆمەڵگایەكی هزرمەند“.
( مهر 8 ،خەزەڵوەری  .)1389جێگری
زانكۆیی وەزیری زانست ،بە
ڕاگەیاندنی ئەوەی كە هەاڵتنی
مێشكەكان ناونیشانێكی بەتاڵ
لە زانست و لۆژیكە ،دەڵێ:
"وەرچەرخانی مێشكەكان و
وەرچەرخانی زانستمان هەیە
و پێویستیشە بمان بێ ،بەاڵم
تاقمێك دەڵێن ،ئێوە(وەزارەتی
زانست) هەل و مەرجێكتان
ڕەخساندووە كە كەسانێك بۆ
درێژەدانی خوێندن بۆ دەرەوە
دەچن ،دەست پێشخەری
هەاڵتن دەكەن“( .مهر11 ،
خەزەڵوەری .)1389
واتای هەاڵتنی مێشكەكان:

دیاردەی
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هەاڵتنی

مێشكەكان لە نێوەڕاستی سەدەی بیستەمدا
هاتە ئاراوەو گۆشەنیگایەكی جیهانی هەیە
و تەنیا لە چوارچێوەی ئێراندا خۆ نابینێتەوە.
ئەم چەمكە بۆ یەكەم جار لە ئینگلیستان
و لە پێوەندی لە گەڵ كۆچێكی زۆری
هێزی پسپۆڕی ئەم واڵتە بەرەو كانەدا
هاتە گۆڕێ .لە ساڵەكانی دوای شەڕی
دووهەمی جیهانیدا ،دیاردەی هەاڵتنی
مێشكەكان لە گۆشەنیگای نێودەوڵەتییەوە
بە شێوەیەكی بەرباڵو تیشكی خرایە
سەر .هەاڵتنی مێشكەكان لەم باس
و گفتوگۆیانەدا بریتی بوون لە كۆچی
بژاردەكانی زانستی و فەرهەنگی و هەروەها
هێزە پسپۆڕەكانی "خوێندكارانی خوێندنی
بااڵ“ لە واڵتی خۆیانەوە بۆ واڵتانی وەرگر.
باسی ئەم دیاردەیە لە ساڵەكانی 1960دا
لە ئاستی ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكانی
وەكوو یونسكۆ دەستی پێ كرد و لە
نێوان ئێرانییەكانیش دا كەسانێكی وەك
"احسان نراقی“ ڕۆڵێكی كاریگەری لە

داڕشتنی دا گێڕا .لەو كات دا ئاماژە بە
زیانە قەرەبوونەكراوەكانی ئەم دیاردەیە بۆ
گەشەپێدانی واڵتانی باشووری لە حاڵی
گەشەگردن دا دەكرا و ئەدەبیاتی ڕەخنەگرانە
لە ناوەندە زانستییە مرۆڤایەتییەكانەوە
سەبارەت بە هەاڵتنی مێشكەكان زیاتر
ئاماژە بە نایەكسانییەكی دووچەندانە كە
لەم بوارەوە تووشی كۆمەڵگا هەژارەكان
دەبۆوە ،دەكرا .زۆرێك لە خوێندكارانی
زانكۆی واڵتانی تازە گەشە كردوو كە بۆ
درێژەدانی خوێندن بۆ واڵتانی گەشەكردوو
دەچوون ،نەدەگەڕانەوە واڵتی خۆیان یان
ماوەیەك دوای گەڕانەوەیان دووبارە ملی
ڕێگای ئەوروپا یان ئەمریكای باكووریان
دەگرتەوە .دیاردەی هەاڵتنی مێشكەكان
پێوەندی بە كرداری دووالیەنەی هاوكاتی
هۆكارگەلێكی جۆراوجۆر لە واڵتی كۆچبەر(
هۆكارەكانی بەربەست یان نەرینی) و واڵتی
وەرگرەوە( هۆكارە كێش كەرەكان) بوو.
لە توێژینەوە نێودەوڵەتییەكان دا ئاماژە
بە چوار گرووپ لەو هۆكارانەی كە
بۆتە هۆی زۆربوونی دیاردەی هەاڵتنی
مێشكەكان لە واڵتانی كۆچبەرەوە كراوە
وەك :هۆكارەكانی ئابوری و بارودۆخی
بازاڕی كار و داهات ،هۆكاری سیاسی
لە پێوەندی لە گەڵ نەبوونی سەقامگیری
و یان تەوژمەكان و ناجێگیری سیاسی،
هۆكارە كلتووری و كۆمەاڵیەتییەكان،
هۆكارە زانستی و زانكۆییەكان بۆوێنە
كەمی كەل و پەلی لێكۆلینەوە و
ڕاهێنان .لەبەرامبەردا بارودۆخی لەبار و
سیاسەتەكانی راكێشانی هێزی ئینسانی
كارا و لێهاتوو لە واڵتانی وەرگری
كۆچبەر رۆلێكی بەرچاوی لە دیاردەی
كۆچ كردن دا بووە.
لە ساڵەكانی 1980دا بە جیهانی بوون
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زیاتر لە بازاڕی كار و تایبەتی بوون،
ڕۆڵی نوێی زانست و كارامەیی زانستی و
فەننی لە ئابووری یان پەرەپێدانی داهێنانی
زانیاری ،پەیوەندییەكی نوێی داوە بە
دیاردەی كۆچ كردنەوە .ئەمڕۆ بە سەرنج
دان بەو گرینگییەی كە هێزی ئینسانی
هەیەتی ،جۆرێك شەڕی ڕاستەقینە لە
ئاستی جیهانی بە سەر مێشكەكان دا هەیە
و هیچ واڵتێك لە باكوور و باشوور لێی
پارێزراو نیە.

لێكۆلینەوەیەكی كۆنی دیاردەی هەاڵتنی

مێشكەكان:

نێودەوڵەیدا كارێكی ساكار نیە ،بەاڵم ئەو
ئامارانەی كە لە الیەن ڕێكخراوی هاوكاری
و گەشەپێدانی ئابووری و یان سندووقی
دراوی نێودەوڵەتییەوە باڵو دەكرێنەوە،
هەموویان باس لەو ژمارە زۆرە ئێرانیانە
دەكەن كە بۆ واڵتانی ئەمریكای باكوور و
ئورووپا دەچن .ئاوێتەی حەشیمەتی كۆچ
كردووی ئێران بە هۆی سیاسەت گەلێكی
هەڵبژێردراوی زۆرێك لە واڵتان زیاتر
گرووپە خوێندەوارەكان لەخۆ دەگرێ.
ئێران ،دۆڕاوی شەڕی مێشكەكان:
ئەوەی كە ئەمڕۆ باسی كۆنی هەاڵتنی
مێشكەكانی زیاتر سەرنج ڕاكێش كردووە،
ئەو گۆڕانكارییە جیددییانەن كە ئەم
دیاردەیەی لە ئاستی جیهانیدا تێپەڕی
كردوەو تێپەڕی دەكا .ئەگەر لە ساڵەكانی
 1960تا 1970دا باسی هەاڵتنی مێشكەكان
زیاتر پێوەندی بە كۆچی یەك الیەنەی
گرووپە خوێندەوار و بژاردە زانستی و
فەرهەنگییەكان لە واڵتانی باشوورەوە
بۆ واڵتانی باكوور دەخرایە ڕوو ،ئەوە لەم
دوو دەیەی ڕابردوودا وشەگەلێكی نوێی
وەك "گەڕانی مێشكەكان“" ،جێگۆڕكێی
مێشكەكان“ و "گەڕانەوەی مێشكەكان“یش
ێ وەردەگیرێ.
كەڵكی ل 
بەكارهێنانی ئەم وشە نوێیانە بە مانای
گۆڕانكاری و ئاڵ و گۆڕی بارودۆخ لەمەڕ
هەموو واڵتانەوە وەك یەك نیە ،ئامارە
نێودەوڵەتییەكان و هەڵ سەنگاندنە

NO: 40 January 2011

www.lawan.com

لە ئێراندا دامەزرانی زانكۆكانی بژاردەخواز
بە مەیلی توێژینەوەوە (وەكو زانكۆی
پیشەیی ئاریامهر كە دوای شۆڕش ناویان
نا شەریف) یان ناوەندەكانی توێژینەوەیی
وەكوو ناوەندی پزیشكی شاهەنشاهی
(زانكۆی زانستیی پزیشكی كە ڕۆژی 8
خەزەڵوەری ئەمساڵ هەڵوەشێنرا و لە زانكۆی
تاران و بەهێشتی تێكەڵ كران و كردیاننە
یەك) كە لەگەڵ زانكۆكانی جیهاندا كاریان
دەكرد ،لە وێنەی ئەو هەواڵنە بوون كە
پانتایی هەاڵتنی مێشكەكان كەم بكەنەوە.
لە گەڵ ئەوەی دا كە ئەم هەواڵنە لە كاتی
خۆیدا ئەرێنی و زۆر باش بوون ،بەاڵم بە
هۆی بوونی كۆمەڵێك هۆكاری سەلبی و
نەرێنی نەیان توانی بە تەنیایی ببنە ڕێگر
لە بەردەم ڕەوتی ڕوو لە زیادبوونی كۆچ بۆ
ئەمریكا و ئەوروپا.
لە سەردەمی دوای شۆڕشی 1357ی
هەتاویدا كۆچی بژاردەكان و یان هێزی
مرۆیی خوێندەوار لە ئێراندا ڕەهەندێكی
نوێی بە خۆیەوە گرت .فۆڕم گرتنی
ئەو ژمارە زۆرە كەمایەتییە ئێرانیانە لە
ئەمریكا ،كانەدا ،واڵتانی ئورووپایی و یان
ئۆستوڕالیایی و واڵتانی كەنداوی فارس
ئاكامی چوونە دەرەوەی ئێرانییە خوێندەوار
و بژاردە زانستی و فەرهەنگییەكان لە واڵت
و یان نەگەڕانەوەی خوێندكارە ئێرانییەكان
بۆ واڵت بووە .هەرچەند لێك جیاكردنەوەو
هەاڵواردنی ئاماری سەربە هێزە پسپۆڕ
و تایبەتەكان لە نێو كۆچبەران لە ئاستی

ئەوەی كە ئەمڕۆ
باسی كۆنی هەاڵتنی
مێشكەكانی زیاتر سەرنج
ڕاكێش كردووە ،ئەو
گۆڕانكارییە جیددییانەن
كە ئەم دیاردەیەی لە
ئاستی جیهانیدا تێپەڕی
كردوەو تێپەڕی دەكا

مەیدانییەكان دەری دەخەن كە تاقمێك
لەو واڵتانەی كە لە ڕابردوودا بە دیاردەی
هەاڵتنی مێشكەكانەوە سەرقاڵ بوون ،بە
گۆڕانكاری لەسەرەخۆی بارودۆخی سیاسی،
ئابووری و زانستی ـ توێژینەوەیی لەوەدا
سەركەوتنیان بەدەست هێنا كە نە تەنیا لە
درێژەی ڕەوتی چوونە دەرەوەی هێزی
پسپۆڕ و بژاردە زانستی و فەرهەنگییەكان
پێشگیری بكەن ،بەڵكوو تاقمێك لەو
كەسانەی كە لە واڵتانی پەناخوازی
دونیا سەقامگیر بوون ،هانیان بدەن كە
بگەڕێنەوە بۆ واڵتەكەی خۆیان .كۆریای
باشوور ،شیلی ،بەڕازیل و ئەفریقای
باشوور لە وێنەی ئەو واڵتانە بوون .بەم
شێوەیە ئەم واڵتانەی كە لە ڕابردوودا ڕۆڵی
دۆڕاویان لە كۆچ كردنی هێزی مرۆیی
كارامە و "مێشكەكان“دا یاری كردوە،
بوونەتە واڵتانی براوە .واڵتانی وەكوو
ئێران ،پاكستان ،جەزائیر و مەراكیشیش
كە پێشتر دۆڕاو بوون ،ئێستاش هەر بە
دۆڕاوی ماونەتەوە .لەم نێوەدا واڵتی هێند
و چین توانیویانە لە پانتایی كۆچ كردن
كەم بكەنەوەو بیكەن بە ڕەوتی گەڕانی
مێشكەكانی.
خاڵی سەرەكی سەبارەت بە واڵتانی تازە
پێگەیشتوو ،گۆڕانكارییە ئەرێنییەكان
لەوان دا و لەنێو بردن یان كەم كردنەوەی
هۆكارگەلێكی نەرێنی و بەرگێڕەوەیە كە
لە ڕابردوودا لە زیادبوونی ڕەوتی هەاڵتنی
مێشكەكان دا ڕۆڵیان هەبووە .سەقامگیری
دێموكڕاسی ،دەوڵەتی یاسا ،ڕەوشی
ئابووری ،سیاسەتی ڕاكێشانی كۆچبەران
و یان زیادبوونی ئیمكاناتی ڕاهێنان و
توێژینەوەیی بارودۆخی ئەرێنی بۆ مانەوەی
هێزی مرۆیی بەتوانا و كارا یان گەڕانەوەی
كەسانێك كە بۆ دەرەوەی واڵت چوون،
خۆش دەكا .جگە لە چین لە هەموو
واڵتانی تازە پێگەیشتوودا گەڕانەوەی
دێموكڕاسی و ڕەوشی ئابووری ،زانستی و
فەرهەنگی ،هۆكاری سەرەكی گەڕانەوەی
كۆچبەران بووە.
هەرچەند ئاڵ و گۆڕ و گۆڕانكاری ڕەوتی
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كۆچبەران بە بارودۆخی سیاسی
ێ
و ئابووریی واڵتانەوە گر 
دراوە ،بەاڵم هاوكات بۆ خۆی
دەبێتە هۆكارگەلێكی ئەرێنی بۆ
ڕەوشی ئابووری ،گەشەكردنی
زانستی و فەرهەنگی .بوونی
ئەو كۆچبەرانەی كە لە
گەڵ واڵتەكەی خۆیان دا
پێوەندییەكی چاالكیان هەیە
و شێوەگەلێكی جۆراوجۆری
گەڕانەوە هۆكارێكی نوێی
گەرینگن لە گۆڕانكارییە
ئابووریی و زانستی واڵتانێكی وەك چین،
هێند و بڕێزیل دا.
www.lawan.com

بە كۆتا گەیشتنی "گەڕانی مێشكەكان“ لە

ئێران دا:

تا ئەو كاتەی هۆیەكانی بەرگێڕەوەو
نەرێنی ،دەبێتە هۆی كۆچ كردنی بەرباڵوی

زۆرینەی ئەو
خوێندكارانەی كە
لە دەرەوەی واڵتن
كەسانێكن كە بەبێ
مۆڵەتو زانیاری
وەزارەتی زانست چوونە
دەرەوە.
هێزی مرۆیی كارامە و بژاردە زانستیی و
فەرهەنگییەكان ،قسە كردن لەسەر "گەڕانی
مێشكەكان“ لە ئێران یان گەڕانەوەیان
هەڵە و خەیاڵ پاڵوە .كامەران دانشجو
و دەستیارەكانی بۆ سەلماندنی بۆچوونی
خۆیان ئاماژە بە گەڕانەوەی  %96لەو 12500
بۆڕسەی ڕەوانە كراو لە الیەن وەزارەتی
زانستەوە بۆ دەرەوە دەكەن .بەاڵم هاوكات
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ئەوەش ناڵێن كە ئەم بۆڕسانە كەمتر لە
 3لەسەدی تەواوی ئەو خوێندكارانە پێك
دێنن كە لە ساڵی  1360بەم الوە لە ئێران
چوونە دەرەوە .زۆرینەی ئەو خوێندكارانەی
كە لە دەرەوەی واڵتن كەسانێكن كە بە بێ
مۆڵەت و زانیاری وەزارەتی زانست چوونە
دەرەوە .تەنانەت لە نێو ئەو بۆڕسیانەی
وەزارەتی زانستیشەوە نابێ دڵ بەو ئامارە
ڕواڵەتیانە خۆش كەین ،چونكە تاقمێكیان بۆ
لەدەست نەدانی زەمانەتی ماڵی دەگەڕێنەوە
ێ
بۆ ئێران و دوای ماوەیەك سەرلەنو 
ڕێگای غەریبایەتی دەگرنەوە.
زیادبوونی ڕێژەی كۆچ كردن لە ئێراندا بە
ڕادەیەك گەیشتووە ،كە تەنانەت ژمارەیەك
لە كاربەدەستانیش بڕوا بە وەزیری زانست
و ڕاوێژكارانیشی ناكەن" .غالمعلی حداد
عادل“ ماوەیەك لە مەوبەر وت بووی" :تاكوو
كاتێك یەكسانییەك لە نێوان پەروەردەی
هێزی ئینسانی و دامەزراوە توێژینەییەكان
دا نەبێ ،ژمارەیەك لە بژاردەكان بەرەو
دەرەوە كێش دەكرێن“ ( .ایلنا1 ،ی
خەرمانانی " .)1389محمد حسن دوگانی“
جێگری سەرۆكی كۆمیسیۆنی ڕاهێنان و
توێژینەوەی پەڕلەمان ،باس لە كۆچی 60
هەزار كەس لە بژاردەكانی واڵت بۆ وێنە ئەو
كەسانەی كە لە ئۆلەمپیاتەكانی زانستیدا لە
ڕیزی باشەكان دا بوون و كەسانی دەستە
بژێری كۆنكوری سااڵنی ڕابردوو دەكا كە
بۆ خوێندن چوونەتە دەرەوە و نەگەڕاونەتەوە
بۆ ئێران( .مهر18 ،ی جۆزەردانی .)1389

كێشەی سەرەكی لە ئێراندا تەنیا
كەمی پانتایی و ژمارەی ئەو
كەسانەی كە دەچنە دەرەوەی
واڵت نیە .پەیداكردنی ژمارەو
مەزەندەی حەشیمەتی ئێرانیانی
دەرەوەی واڵت بە پێی كار
و ئاستی پسپۆڕیی و جۆری
چاالكی كارێكی دژوار نیە .تەنیا
ئیرادەی سیاسیی بۆ ئەم كارە
ێ نكۆڵی
ێ دەتوان 
پێویستە .ك 
لە چوونەسەری ڕێك و پێكی
ئێرانییەكانی دەرەوەی واڵت
ێ دەتوانێ نكۆڵی لەوە بكا كە لە چوار
بكا .ك 
ێ نیە.
قوڕنەی جیهاندا بژاردەی ئێرانی ل 
ئەگەر لە ڕابردوودا واڵتانی ئەمریكا و كانەدا
و ئورووپا تەنیا شوێنی مەبەستی كۆچبەرانی
ئێرانی بوو ،ئەمڕۆكە واڵتانی ئاسیایی وەك
مالێزی یان واڵتانی كەنداوی فارس،
هێند و توركیەش بووەتە شوێنی پێوەندی
بەشێك لەو ئێرانی یانەی كە نییەتی
كۆچ كردنیان هەیە .كێشەی سەرەكی و
ڕاستەقینە لە ئێران دا لەسەر تێگەیشتن لە
دیاردەی هەاڵتنی مێشكەكان ،گرینگی و
ێ جار
ڕیشەیابی بابەتیانەی هۆكارەكانە .گەل 
وێ دەچێ بۆ تاقمێك لە كاربەدەستەكان
كۆچی هێزە خوێندەوارەكان و ئەو
بژاردانەی كە لەنێوخۆدا ببنە دەردەسەری،
كارێكی زۆر دڵ خوازیش نیە.
ێ
ئەوەی دەبێ لە ئێراندا بگۆڕدر 
تێگەیشتن لە ڕۆڵی هێزی مرۆیی لە
پەرەپێدان و بارودۆخێكە كە بۆ پاراستنیان
لە واڵت دا هەوڵ بدرێ .سەرمایەی ئێران
نەوت و گاز و كانزاكانی نیە ،بەڵكوو
سەرمایەی ڕاستەقینەی واڵتەكەمان ئەو
هێزە مرۆیییەیە كە بە هۆی بارودۆخی
نالەباری سیاسی ،فەرهەنگی ،ئابووریی و
یان زانكۆیییەوە بۆ دەرەوەی واڵت كۆچ
دەكەن.
سەرچاوە:
www:radiofarda.com
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چریکە
çrîke

گۆشەیەکە کە هەموو ژمارەیەک لە گۆڤارەکەماندا باڵو

دەبێتەوەو هەر جارەش باس لە تەوەرێکی گشتیو تایبەتی
دەکاو ‘‘سەید جەالل ساڵحی’’ ش دەی نووسێ.

بۆ برای جوانە مەرگم
كاكە سەید جەماڵ
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هۆ كاكە جەماڵی ئازیزم!
خۆت دەزانی نە نووسەرم ،نە شاعێر و نە
پەخشان نووس تا بە ئیشتیا و ئارەزووی دڵ
وشانت بۆ ڕیز بكەم و بە بااڵی جوانت دا
هەڵێم ،بەڵكوو ئەوەی دەی نووسم لە هەناوێكی
گڕكاناوی و دڵێكی بریندار بە كۆڵێك بیرەوەری
خۆش و شیرینی ئەو سەردەمانەی كە پێكەوە
لە باوەشی گەرمی بنەماڵەیەكی كوردپەروەر و
نیشتمان پەروەری ئایینیدا پەروەردە بووین،
دێ!
هۆ برا شیرینەكەم!
ئەدی زێدەكەمان ،پیاوێن ،ئەو شوێنەی لێی
لە دایك بووین و تێیدا گەورە بووین .دەزانی
زۆرمان حەز پێ دەكردو پێمان خۆش بوو.
لە بیرتە پووری سافی نەنكمان دایكی باپیرە
ڕەسووڵ ،زۆری خۆش دەویستین! ئەی پوورە
مینات لە بیرە كە خواردنێكی بۆ دێناین تا

دایكمان نەهاتایەوە ژوورێ دەستمان بۆ
نەدەبرد!
گەلۆ ئازیزەكەم!
خۆزگەم بەو ڕۆژانەی نەورۆز كا كە پێكەوە
خۆمان ساز دەكردو بەرەو زێدەكەمان ملی
ڕێمان دەگرت و ئەو ماوە تەعتیلە هەر لە ماڵی
باپیرمانەوە بگرە تا بەشێكی زۆر لە خزم و
كەس و كارمان بەسەر دەكردنەوەو سەردانمان
ێ كەمتر وەماڵی باپیرمان
دەكردن .لە بیرت د 
ێ جار نەنكە ئامین(دایكی
دەكەوتینەوەو گەل 
ێ ڕۆڵە
دایكمان) بە شۆخی پێی دەگوتین ئەر 
كەی نۆبەی خۆمان دێ دەعوەتتان بكەین خۆ
هەر وەماڵ ناكەونەوە ئەوە بەالی ناخێریان
هاتووشن سەری نەنكیان بدەن كەچی بە چەند
ڕۆژ جارێكیش نایەنەوە بۆ الم!
هۆ كاكە جەماڵ گیان!
زۆر دەمێك بە ئاواتەوە بووی كە بێی
و برای دوورە واڵتت زەماوەندێ بكا و لە
زەماوەندەكەیدا بەشدار بی ،پاش زیاتر لە 13
ساڵ دووری و یەكتر نەدیتن ئەو ئاواتەت هێنایە
دیی و پێك شاد بووینەوەو ،لە دەس پێكی
شادییەكەم دا بەشداریت كرد ،بەاڵم گیانەكەم
بۆچی ڕۆیشتی و لە قۆناغی گواستنەوەش دا
بەشدار نەبووی خۆ قەرارمان وا نەبوو ،قەرار
نەبوو تۆ بڕۆی ،چونكە نۆبەی تۆ نەبوو و من
برا گەورە بووم و سەرەی من بوو!
ێ برای زێدە شیرینم!
بەڵ 
دەزانی كە ئێستا لێم بپرسن خۆشترین ڕۆژی
ئەم چەند ساڵەت چ ڕۆژێكە ،دەڵێم چی؟
دەڵێم ڕۆژی شەممە 13ی خەرمانانی 1389ی
هەتاوی ئەو ڕۆژەی كە لە گەڵ كاك حەسەنی
مامە قالە لە كۆیە هاتین بەرەوپیرتەوەو یەكترمان
لە ئامێز گرت و هەردووكمان چاومان پڕ بوون
لە ئاو .بەاڵم خۆزگەم بە ڕۆژی یەك شەممە
9ی خەزەڵوەری  1389نەكا كە لە گەراجی

پێنجوێن لە سلێمانی یەكترمان لە ئامێز گرت
و مااڵوایمان لە یەكتر خواست و گوتت كاكە
گیان گەردنم ئازاد كە نەكا نەت بینمەوە!
گیانەكەم ئەوكات دەت زانی ئەوە دوایین دیدارو
چاوپێكەوتنمان دەبێ و ئیتر مەرگ مۆڵەت نادا
بۆ جارێكیتر یەكتر لە ئامێز بگرینەوەو گوێم لە
وشەی كاكەت بێتەوە؟!
بەاڵم كە لێم بپرسن ناخۆشترین ڕۆژت
كامەیە؟!
دەڵێم دوانیوەڕۆی سێ شەممە 2ی
سەرماوەزی 1389ی هەتاوی كاتێك كە كاك
ێ وەرە
حەسەن زەنگی بۆ لێدام و گوتی تا ماڵ 
كارم پێتە ،كە چووم هەموویان لە دەوری یەك
هااڵبوون ،بەاڵم پوورە نەجیب چاوی تەڕ بوون.
دەست بەجێ دڵم داخورپا و گوتم یاخوا خێر
ێ بڵێی بۆچی گریا بێ! ئیتر نەم زانی هەواڵی
ب
كۆچی ناوەختی تۆیان پێ داون و منیشیان بۆ
ێ بڵێن و
ئەوە بانگ كردوە تا مەرگی تۆم پ 
بڵێن جەماڵی برات دەست پێشخەری كردو لە
ێ ئەو كاتە بوو
مردنەكەدا بۆتە برا گەورەت! بەڵ 
كە مامە قالە پاش هێندێك قسەكردن گوتی:
بەداخەوە ئەمڕۆ كات ژمێر 2ی پاش نیوەڕۆ
جەماڵی برات فەوتی كردوە!
خۆشەویستی خێزان و دوو جگەر گۆشەكەت
كاكە جەماڵی ئازیزمان ،بەش بە حاڵی خۆم
ێ و لە خودای
گەردنت خۆش و ئازاد ب 
ێ
گەورەش دەپاڕێمەوە بە گەنجی خۆتت ببەخش 
و بەهەشت جێگات بێ .منیش تا ماوم هەر
دەڵێم:
ئای خۆزگە ببایە جێگە بۆ سانەوەیەك
لەم ڕێگە دوورە سووڕ و پێچ دانەوەیەك
سەد خۆزگە لە پاش نەمان وەكوو سەوزە گیا
بكرایە لە گڵ هومێدی هەڵ دانەوەیەک
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و .لە نۆڕوێژییەوە :ناسر قادرپوور
وردە فەرهەنگی هیپی (بە ئینگلیسی
 hippieیان  )hippyلە بنەڕەت
دا ،بزووتنەوەیەكی الوان بوو كە لە
سەرەتاكانی دەیەی ١٩٦٠ی زایینی لە واڵتە
یەكگرتووەكانی ئەمریكادا دەستی پێ كردو
دواتر لە سەرانسەری جیهاندا باڵوبۆوە.
وشەی هیپی ( )hippieلە هیپستێر
( )hipsterوەگیراوەو لە سەرەتادا بۆ
ناساندنی ئەو بیتنیكانەی بە كار دەهات كە
گواسترابوونەوە بۆ ناوچەی هایت ئاشبێریی
سانفڕانسیسكۆ .ئەم خەڵكە بایەخێكی زۆر
دژە فەرهەنگی بەرەی بیت یان بە میرات
پێ گەیشتبوو ،ئەنجوومەنی تایبەتی خۆیانیان
دروست كردبوو ،سایكێدێلیك راكیان گوێ
40

دەگرت ،باوەشیان بۆ ڕاپەڕینی سێكسی
دەكردەوەو مادە هۆش بەرەكانیان بەكار
دەهێنا.
لە ژانویەی ١٩٦٧دا ،كۆبوونەوەی
 Human Be-Inكە لە گۆڵدێن
گەیت پاركی سانفڕانسیسكۆدا بەڕیوە چوو،
گەشەیان بە فەرهەنگی هیپی داو رێگەی
كردەوە بۆ هاوینی ئەوینو فێستیڤاڵی
وودستۆك .
مۆدو بایەخی هیپی ،كاریگەرییەكی
زۆری لە سەر فەرهەنگ ،مۆسیقای خەڵك
پەسند ،تەلەڤیزیۆن ،فیلم ،ئەدەبیات ،و هونەر
بووە .لە دەیەی ١٩٦٠ەوە تا ئێستا ،زۆر
الیەنی فەرهەنگی هیپی لە نێو جەرەیانی

سەرەكیی كۆمەڵگادا تواوەتەوەو تێكەڵ
بووە .جۆراوجۆریی فەرهەنگیو ئایینی
كە هیپییەكان بڕوایان پێیەتی ،لە الیەن
خەڵكێكی زۆرو لە ئاستێكی بەرباڵودا
بەسەند كراوەو لە فەلسەفەی ڕۆژهەاڵتیو
چەمكەكانی ڕۆحانی هۆگری زۆری پەیدا
كردووە .میراتی هیپی لە گەلێك فۆرمی
ێ ئەژماری هاوچەرخ دا
فەرهەنگی ب 
دەبینرێت بۆ وێنە لە خواردەمەنی پاكژەوە
تا فێستیڤاڵی مۆسیقی ،تا دابو نەریتی
سێكسی هاوچەرخو تەنانەت تا شۆڕشی
فەزای سایبێریش.
سەرچاوەhttp://no.wikipedia.org/wiki/Hippie :

***
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ئا .هەژیرعەبدوڵاڵپوور
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خوێنەرانی بەڕێز ،لەم ژمارەی گۆڤاری الوانەوە ،بە دانانی
چەند الپەڕەیەك لە ژێر ناوی "كەونە  “Zهەوڵ دەدەین
كە هەر جارەو گۆشەیەك لە نیشتمانی خۆشەویستی
كوردستان بە ئێوەی بەڕێز بناسێنین ،كە تێیدا باس
لە ناساندنی پارێزگایەك بە گشتی ،یان شارستانێك بە
تایبەتمەندی و شوێنەوارە مێژوویی و كەونارەكانییەوە،
یان ئاسەوارێكی گرینگی مێژوویی سەردەمانی كۆن و بە
گشتی هەر شتێك كە پێوەندیی بە نیشتمانی كوردانەوە
هەبێ ،دەكەین .بۆ ئەم ژمارەیەش تیشك دەخەینە سەر
پارێزگای ئیالم و بە شێوەیەكی گشتی ئەم ئوستانەتان پێ
دەناسێنینو لە ژمارەكانی داهاتوودا بە شێوەیەكی وردتر
باسی ئەو دەڤەرە دەكەین.

پارێزگای ئیالم
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ی كە ئێستا بە ئیالم
ئەو سەرزەوییە 
ی بەڵگە مێژوویییەكان،
ناودەبردرێ ،بەپێ 
ی كەونارا بووە.
ی عیالم 
بەشێك لە واڵت 
ی  3000ساڵ بەر لە
واڵتی عیالم نزیكە 
ی پێش
ی  640
ی و تا ساڵ 
زایین هاتۆتەد 
ی ئەو ناوچەیەی كردوە.
زایین حوكمڕان 
ێ ئاماژە
ی ئەو واڵتە دەكر 
لە شارەكان 
ی و ماداكتۆ
بە شووش پێتەختی سەرەك 
ی
ی ئەو واڵتە بكەین .بەپێ 
پێتەختی هاوین 
ی
دابەشكاریی جوغڕافیایی ئەمڕۆ ،عیالم 

ی خووزستان ،فارس،
كەونارا سەرزەوییەكان 
ی
ی پارێزگاكان 
ئیالم و هەندێك لە ناوچەكان 
ی
بوووشەهر ،كرماشان ،لوڕستان و كوردستان 
لەخۆ دەگرت.
پارێزگای ئێستای ئیالم یەكێك لە ناوچە
كوردنشینەكانی ئێرانە كە لە خۆراوای ئەو
ی
واڵتە هەڵ كەوتووە .ئەم پارێزگایە بە رووبەر 
ی چوار گۆشە لە
ی  19086كیلۆمیتر 
نزیكە 
باكوورەوە بە كرماشان ،لە باشوورەوە بە
خووزستان ،لە خۆرهەاڵتەوە بە لوڕستان و لە
ی
ی ئێراقەوە لكاوە .پارێزگا 
خۆراواوە بە واڵت 
ی كەوتنە نێوان بوڕگە (فالت)
ئیالم بە هۆ 
ی میزۆپۆتامیاوەو
ی ئێران و شارستانەت 
ی
هەروەها هەڵكەوتن لە چوارچێوە 
ی زاگڕۆسەوە لە ناوچە زۆر
زنجیرە كێو 
گرینگەكانی ئێران و تەنانەت جیهانە كە
ی
ی شوێنەوارناس 
زۆرێك لە لێكۆڵینەوەكان 
ئەم راستییەمان بۆ دەردەخەن.
ی ئیالم لە باری كەش و هەواوە
پارێزگا 
ی
ی دیكەی واڵت تایبەتمەندی 
لەچاو ناوچەكان 
دیار و تایبەت بە خۆی هەیە ،بە واتایەكیتر،
ی ساڵ لەم پارێزگایەدا وەها
وەرزەكان 

تێكەاڵو دەبن و تێك دەترنجێن كە ناوچە
ی
گەرمێن و كوێستان و فێنكەكانی یەكتر 
ی
لە ئامێز دەگرن .لە كاتێكدا كە لە ناوچەكان 
ی پارێزگاكە هەوا ساردەو بەفر
سەرەوە 
كوێستانەكانی داپۆشیوە ،هەوای گەرم و
ی
ی خوارەوە 
ی ناوچەكان 
ی سەرسەوز 
سروشت 
ی سروشت
ئەو پارێزگایە گەشتیار و مسافیران 
ی خۆی كەمەندكێش دەكا و ئەم
بەرەو ال 
ی
ی و دڵڕفێن 
هەرێمە زۆرجار بە هۆی جوان 
سروشتەكەیەوە بە "بووكی زاگڕۆس“یش
ی
ناودەبرێ .بە كورتی ئەم پارێزگایە لە بار 
كەش و هەواوە بە سەر سێ ناوچەدا دابەش
ی پارێزگاكە
ی سەرەوە 
دەبێ ،ناوچەكان 
ی
ی كوێستانی و زستانێك 
كەش و هەوایەك 
ی ناوەڕاستیش
درێژیان لەبەرە ،ناوچەكان 
كەشو هەوایەكی فێنكیان هەیە و سەرەنجام
ناوچەكانی خۆراوا و خوارەوەی ئەم پارێزگایە
كەش و هەوایەكی گەرمی هەیە.
مێژینە:
ی ئیالم تا چەند
ی پارێزگا 
سیمای مێژووی 
دەیە لەمەوبەر نەناسراو مابۆوە ،بەاڵم دواتر
ی دۆزینەوەو تاوتوێی شوێنەوارناسانە
بە هۆ 
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ی ئیالمی كۆن)،
كە لە شووش (پێتەخت 
دێهلوڕان ،مووسیان ،دەڕڕەشەهر ،هەلیالن،
ئەیوان و مێهران و ناوچەكانیتری ئەم
ی
پارێزگایە ئەنجام دران ،بەشێك لە سیما 
راستەقینەی ئەم پارێزگایە خرایەڕوو و
ی
پێشینەی مێژوویی ئەم ناوچەیە بەپێ 
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ی وەك" :مادام
ی شوێنەوارناسان 
توێژینەوە 
ژان دیۆالفوئا“ و پڕۆفسۆر "فرانك هول“
بۆ زیاتر لە هەشت هەزار ساڵ بەر لە لەدایك
ی مەسیح دەگەڕێتەوە.
بوون 
ئەم ناوچەیە لە هەزاران ساڵ لەمەوپێشەوە
ی
ی تێدا ژیاوە و تەنانەت لە سەردەم 
مرۆڤ 
ی
بەر لە مێژوودا كە ژیان بە شێوە 
ی
غارنشینیو كۆچەری باو بووەو شتێك 
ێ
ئەوتۆ لەوبارەوە نەدۆزراوەتەوە ،بەاڵم هەند 
لە لێكۆڵینەوەكان ئەوە دەردەخەن كە لەو
سەردەمانەدا بە شێوەیەكی بەرباڵو لەو
ناوچەیەدا خەڵك ژیاون ،نموونەش بۆ ئەمە
ئەو پەناگە و نشیمەن(زیستگاە) بەردینانەن
ی
كە مێژووەكەیان دەگەڕێتەوە بۆ سەردەم 
كۆنە بەردینە(پارینە سنگی) كە زیاتر لە
دۆڵی "هەلیالن“و تەنگەاڵنی "قووچعەلی" و
"ئەرغەوان شار“ی ئیالمدا هەڵ كەوتوون.
ی شۆڕشی نوێ بەردینەش كە
لە سەردەم 
ی شارنشینیو كشتو كاڵیو
تازە ژیان 
ی ئاژەاڵن دەست پێدەكا،
دەستەمۆكردن 
ی زۆرو گرینگ لەو پارێزگایەدا
ئاسەوارگەلێك 
ی
بەرچاو دەكەون كە گرینگترینیان تەپۆڵكە 
ی كش“ لە دێهلوڕانە.
"عل 
ی ئیالمییەكان هاوكات لە
شارستانەتی 
گەڵ سەردەمی حەوت جۆش(مفرغ) دەست
ی ئەو سەردەمە
پێدەكا كە بەرچاوترین ئاسەوار 
ی
تەپۆڵكەی "پتك“ لە مووسیان و تەپۆڵكە 
"تیغن“ لە دەڕڕەشەهرە كە ئاسەوارناسان لەو

ی
بڕوایەدان تەپۆڵكەی "پتك“ هەمان شار 
ی ونبووی ئیالمی كەونارایە.
ماداكتۆ پێتەخت 
ی ماد و هێخامەنشیدا،
ی لە سەردەمان 
گەرچ 
ئیالم بەشێك لەو دوو ئیمپراتۆرە بووە و
ی لە كزی كردووە،
شارستانەتی ئیالم روو 
ی لە الیەن
بەاڵم نووسین بە خەتی ئیالم 
ی
ی هێخامەنشییەوە نیشانەی گرینگ 
پاشایان 
ی دیار
ی ئەم ناوچەیە وەك ناوچەیەك 
تایبەت 
ی
و گرنگ بووە بە جۆرێك كە زۆربە 
ی
ی ئیالم 
لەوحە بەردینەكان سەرەتا بە خەت 
دەنووسرانو پاشان وەردەگێڕدرانە سەر
ی هێرشی عەڕەبدا ئەم
ی كۆن .لە كات 
پارس 
ناوچەیان خستۆتە سەر ویالیەتی كووفە.
ی
ی ئیالم هەتا نیوەی یەكەم 
لە پارێزگا 
ی
مانگی ژیان 

ی
ی كۆچ 
سەدەی چوارەم 
ی سەندوە كە دواتر بە
شارنشینی زۆر پەرە 
ی
ی بەهێز تەواو 
هۆی هاتنی بوومەلەرزەیەك 
ی ئەو پارێزگایە لەناوچوون
شارە گەورەكان 
و ئیتر ئەم شێوە ژیانە زۆر كەم ڕەنگ
ی
بۆوەو خەڵك روویان لە ژیانی كۆچەر 
كرد .لە كتێبەكانی "یاقوت حموی ،ابن
ی تەبەریدا
اپیر ،حمداللە مستوفی“و مێژوو 
باسی ئەو بوومەلەرزەیە كراوە كە تێیدا بیست
ی
ی شاری پڕحەشیمەت 
هەزار كەس لە خەڵك 
سەیمەرە تیاچوون و ئەم شارە بۆ هەمیشە
ێ كە لە
چۆڵ كرا .پێویستە ئەوەش بگوتر 
ی
ی چوارەم تا شەشەم حەسنەوییە 
سەدە 
كورد لەو ناوچەیەدا حوكمیان كردوە.
ی
ی ئەو ناوچەیە 
ی كەونارادا ناو 
لە سەردەم 
ی ئیالمی تێدا هەڵ كەوتووە،
كە ئێستا پارێزگا 
"ئەریۆجان“ بووە .لە سەردەمانی كۆندا ،هەر
ی ئیالمی ئێستای تێدا
لەو شوێنەی كە شار 
ی "رەدین“
هەڵ كەوتووە ،شارێك بە ناو 
ی فەرمانڕەوایی
هەبووەو دواتر لە سەردەم 
دەسەاڵتدارانی خۆجێیی واتە والیان ،كراوەتە
ی سەرچاوە
ی لە دركاندنی ئاماری راستەقینە 
ی هەتاو 
ی  1308
"حسێن ئاوا“و لە ساڵ 
سروشتییەكان بە گشتیو نەوتو گاز
ی بۆ دانراوە.
ی "ئیالم“ 
ناو 
دا:
ت
واڵ

ی
ئاست
لە
ی

دابەشكاری
ی
ی سەرەڕا 
بەتایبەتی خۆدەبوێرن! بە كورت 
ی
پارێزگای ئیالم لە هەشت شارستان دەوڵەمەندبوونی ئەم پارێزگایە لە بوار 
پێكد 
ی گازو
ێ كە بریتین لە :ئابدانان ،ئیالم ،نەوتو گازو هەروەها بوونی پااڵوگە 
ی
ی سیاسەت و پیالن 
دەڕڕەشەهر ،دێهلوڕان ،شیراونی چەڕداول ،كارخانەی سیمان ،بە هۆ 
ی و مێهران.
مەلەكشاه 
ی رێژیم دەرهەق بە
دوژمنكارانە و جیاكارانە 

ی بەشێك
ی 1342ی هەتاو 
ئیالم تا ساڵ 
لە پارێزگای كرماشان بووە و هەر لەو
ی
ی نەخشەی نوێ 
ساڵەدا بە پێی دابەشكاری 
پارێزگاكان كرایە پارێزگا و لەم دابەشكارییە
نوێیەدا ،ناوچەگەلێك لە لوڕستانو خووزستان
ی بوون لە
خرانەسەر ئیالم ،كە بریت 
"دەڕڕەشەهر“ لە لوڕستانو مووسیان سەر
بە خووزستان.
ئابووری:
ی نەوتەوە دەوڵەمەندەو
ئەم پارێزگایە لەبار 
ی كاربەدەستانی رێژیم رۆژانە 154000
بە وتە 
ی
بۆشكە نەوتی خاو لە چاڵە نەوتییەكان 
دێهلوڕان هەڵدەهێنجرێو بە لوولە بۆ
ی ئێران رادەگوێزرێ!
ی باشوور 
پااڵوگەكان 
ی
سیاسەتێك كە رێژیم بۆ ناوچە كوردییەكان 
ی
ی كردوەو بەرهەم 
دیكەی ئێرانیش رەچاو 
ی ئەو ناوچانە
سەرچاوە ژێرزەوییەكان 
ی ناوەند
دەردەهێنێو بۆ كارخانەو پااڵوگەكان 
ێ
ێ و بەب 
و باشووری ئێران رایان دەگواز 
ی
ی بۆ دانان 
ی جیدد 
ئەوەی هیچ هەوڵێك 
كارخانەی سەنعەتی و بەرهەم هێنان لە ناوچە
كوردنشینەكان بدا .ئەم پارێزگایە هەروەها
ی
ی سەرچاوە گازییەكان 
ی  11لەسەد 
خاوەن 
ی ئێران گوایە لەبەر
ئێرانە كە دەسەاڵتداران 
ی سیاسیو ئاسایشی خۆیان تا ئێستا
هۆكار 
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ی ئیالم:
گوندەكان 

1385دا  545787كەس بووە كە لەم رێژەیە
ی نێرینە و 267221
 278566كەس رەگەز 
ی مێینە بوون .هەر لەو
كەس رەگەز 
ی شارنشین لەو پارێزگایەدا
ساڵەدا حەشیمەت 
 331231كەس بووە.
زمان و بن زاراوەكان:

ی دانیشتوانی ئەم پارێزگایە
زمانی زۆربە 
ی هەرە زۆریان سەر بە
كوردییەو زۆربە 
ی شێعەنو خەڵكەكەی زیاتر بە
ئایینزا 
بنزاراوەكانی فەیلی(كوردیی ئیالمی)،
ی دەدوێن.
لەكی ،كەلهوڕی،و لوڕ 
بنزاراوەی فەیلی یان كوردیی ئیالمی كە
زۆرترین ئاخێوەری لەو پارێزگایەدا هەیە لە
شارەكانی ئیالم ،مێهران ،سەرابلە ،بەدرە و
ی خوارەوەی پارێزگاكە
ی زۆری ناوچەكان 
بەش 
وەك دێهلوڕان ،دەڕڕەشەهر ،ئابدانانو
ی كوردستان وەك
ناوچەگەلێك لە باشوور 
ی
ی پێ دەكرێو خۆ 
مەندەلیو خانەقین قسە 
ی وەك :مەلەكشاهی،
ی دیكە 
بە بنزاراوەگەل 
خەزەڵی ،ئابدانانی ،ئیالمی و بەدرەیی دابەش
ی
دەبێ .بنزاراوەی "لەكی“ش لە بەشێك 
زۆر لە پارێزگاكانی لوڕستان ،كرماشان،
هەمەدانو هەندێك ناوچەی ئیالم باوە و
ئەم بنزاراوەیە هەندێجار بە هەڵە وەك
ی
لوڕی یان لقێك لەو دانراوە .كورد 
كەلهوڕیش لە كرماشانو ناوچەگەلێك لە
ی
پارێزگای ئیالم وەك "ئەیوان“و شیروان 
ی
ی دەئاخێونو لەگەڵ بنزاراوە 
چەرداوڵ پێ 
ی تارادەیەك جیاوازە.
فەیل 

ی  753گوندە كە
ی ئیالم خاوەن 
پارێزگا 
لەوانە تەنیا  562گوند ئاوەدانە و خەڵكی تێدا
ی ئێران
ی شەڕ 
ی دیكە بە هۆ 
دەژی و ئەوان 
و ئێراق و كەمتەرخەمی دەسەاڵتدارانەوە
ی
كاول و چۆڵ كراوە و هێشتا دانیشتوانەكان 
نەگەڕاونەتەوە سەر زێدی باب و باپیرانیان.
ی
ی دوژمنكارانە 
ی سیاسەت 
هەروەها لە ئاكام 
ی
رێژیم بۆ لەدواكەوتووییدا هێشتنەوە 
ی ئەو پارێزگایەدا،
دانیشتوانی گوندەكان 
ی زۆر لە خوارێیەو لە
ی خوێندەوار 
رادە 
ی 1387دا كەمتر لە سەتا دە بووە.
ساڵ 
حەشیمەت:
ی نەتەوەیی:
بیر 
بەپێی سەرژمێری ناوەند 
ی و رزگاری
ی نەتەوایەت 
ی بزووتنەوە 
ی ئاماری ئێران ،گەرچ 
ی ئیالم لە ساڵ 
حەشیمەتی پارێزگا 
ی
ی كورد دەیان ساڵە لە رۆژهەاڵت 
ی خواز 
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ی سەنعەتیو
ی كورد بەش 
گەل 
ی
بەرهەم هێنان گرینگییەك 
ی پێنەدراوەو لەچاو
ئەوتۆ 
ی
كشتو كاڵو ئاژەڵدار 
ی زۆر
و خەدەمات پشكێك 
ی تەرخان
كەمی بۆ خۆ 
ی
كردوە .هەر بۆیە رادە 
بێكاری لەم پارێزگایەدا
ی
ی خود 
لەسەرێیەو بە وتە 
ی
ی رێژیم رێژە 
بەرپرسان 
ی 1387دا
ی لە ساڵ 
بێكار 
سەتا دوازدە بووە كە ئامارە نادەوڵەتییەكان
ی لەو
ی بێكار 
ی زۆر زیاتر 
باس لە رێژەیەك 
پارێزگایەدا دەكەن.
گەشتیاری:
ی
ناوچەو شوێنە سەرنج ڕاكێشو شیاو 
ی پارێزگای ئیالم بریتین لە :گۆلە
دیتنەكان 
ی
ی مێژوو 
ی ئابدانان ،قەاڵ 
ئاوەڵدووانەكان 
ی
ی سەردەم 
پشت قەاڵی ئابدانان كە ه 
ی
ی هەزار دەرگا 
ساسانییەكانە ،هەمبارەكان 
ی ساسانییەكانو
ئابدانان ،ئاتەشگە 
ی خواراوا،
تاقی شیرینو فەرهاد لە ئەیوان 
ی ماداكتو
تەنگی رازیانە ،شاری كەونارا 
ی
ی چوار تاق 
لە دەڕڕەشەهر ،ئاتەشگە 
ی
ی ئەرغەوان لە باكوور 
دەڕڕەشەهر ،دۆڵ 
ی بەنداوی ئیالم و
شاری ئیالم ،گۆل 
گەرماوەكانی دێهلوڕان.

ی مافە
ی دابین كردن 
كوردستان بە مەبەست 
ی كورد لە ئارا دایە ،بەاڵم
نەتەوەیییەكان 
ی و نەتەوەپەروەری
مخابن بیری نەتەوەی 
ی
لە كوردستانی شێعەنشینو بە تایبەت 
ی
ی ئەوتۆ 
لە پارێزگای ئیالم گەشەیەك 
نەكردوە ،ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ جیاوازیی
ی
ی شێوەزار ،دوور 
مەزهەبی ،جیاوازی 
ی
جوغڕافیاییو كەمكاریی ئۆپۆزیسیۆن 
ی
كورد لەو بەشە لە كوردستان .هەرچ 
ی ئیسالمییە هەمیشە
رێژیمی شا و كۆمار 
لە جیاوازییە مەزهەبییەكان كەڵكیان
ی
ی كورد 
وەرگرتوە و هەردووك پێكهاتە 
سوننەو شێعەیان بە گژیەكدا كردوەو بە
ی هەوڵیان داوە كوردە شێعەكان
بەردەوام 
لە بزاڤی سیاسی كوردستان دوور رابگرن
و بەداخەوە ئەم سیاسەتە تا ئێستاش
ی هەبووە لەسەر
درێژەی هەیەو كاریگەری 
ی هەرێمی ئیالم
دووركەوتنەوەی كوردەكان 
ی
ی نەتەوایەت 
ی لە بزووتنەوە 
و دەوروبەر 
ی
رۆژهەاڵتی كوردستانو مخابن مودێل 
ی ئەو
بزاڤی سیاسی ناوچە سوننە نشینەكان 
ێ
ی كوردستان نەی توانیوە واڵمدەر ب 
بەشە 
و تەشەنە بستێنێ بۆ ئەو ناوچانە .هەر بۆیە
پێویستە بزاڤی سیاسی كورد لەو ناوچەیەدا
ی
ك بوونو نەتەوەی 
تەنیا بانگەواز بۆ الیی 
بوونی بزووتنەوەكە نەكا ،بەڵكوو واباشترە
ی شێعەگەری
ی شوناس 
ی تایبەتمەندی 
هەڵگر 
ێ بە هیچ
ی ئەوانیش بێ و ناب 
و خواستەكان 
ێ بخرێن
شێوەیەك ئەم فاكتەرانە پشت گو 
و لە ئەنجامی ئەمەشدا كوردە شێعەكان
خۆیان لە بزووتنەوەكەدا دەبیننەوەو بە
ی دەزانن .هەروەها پێویستە لە
ی خۆیان 
ه
ڕووی سیاسیو تەشكیالتییەوە ئەولەوییەت
بەم ناوچەیە بدرێو بەپێی هەلو مەرج و
"دۆسییەی تایبەت“ مامەڵەی لەگەڵ بكرێت
ی
ی كوردیشدا بایەخی تایبەت 
و لە ڕاگەیاندن 
ی
بەم هەرێمە بدرێو بخرێتە ژێر بۆمباران 
ێ
ی نەتەوەیییەوەو هەوڵ بدر 
پڕوپاگەندە 
ی ئەو ناوچەیە
بە هەموو شێوەیەك كوردان 
پەلكێشی بزاڤی سیاسی كوردستان بكەن.
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خۆم دهبهخشم به سهفهر
به نێو شهقامی ئێواره و
تا وێل بێ 
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تا بهیانی بهدوای خهونهکانی پهرهسێلکهیهکدا بگهرێ
من تهنیاترین مرۆڤی ئهم زهوییهم
من تهنیاترین مرۆڤی ئهم زهوییهم

ههناسهکانم بۆنی غهریبیان لێ دێ و

ب ه دهنگی بایهک وهخهبهر دێم

دهستهکانم ل ه گیرفانهکانمدا سهرگهردان ب ه شوێن یهکدا

ههستم لهنێو دهنگی ههناسهکانمدا بزر دهبێ و

دهگهڕێن

باڵ دهگرێ و

قاچهکانم دهبم ه ژوانی تهنیاییهکانی شاعێرێک ک ه منم

دوور دوور دهفڕێ

ک ه خۆشهویستی دایک و نیشتیمانی ل ه جانتایهکدا

ب ه نێو شهقامهکاندا تێکهڵ ب ه رۆحی پاییزی درهختهکان

ههڵگرت و

دهبێ

دوور کهوتهوه ل ه خهوی سپی کوترێک

لهبهر خۆمهوه گۆرانی شهوانی رابردووی واڵت دهڵێمهوه

ک ه ئاوازی غهریبی ب ه گوێی دا چرپاند.

ئهوینداران ه تا ئاسۆ سهفهر دهکهم

سینگم پڕه ل ه گۆرانییهکانی واڵتێکی فهرامۆش کراو

بهژن و باآلی ههموو درهختهکانی سهر رێ ماچ دهکهم

نیگام ل ه ههمیش ه ئاڵۆزتر

ئێره دوا وێستگهی نامۆییه ل ه خۆم و ل ه من و له سهفهر

بهردهوام ب ه شوێن خۆمدا دهگهڕێ.

ک ه دهبارێ

وهک مهل شهرمنانه ل ه سێبهری ههورێک نزیک دهبمهوه

دوورترین بارانیش تهڕم دهکات و

باڵ دهکێشم به سهریدا و گۆرانیهکانی واڵتێکی

ئاسمان بێ رهحمان ه بهسهرمدا باڵ دهکێشێ

سهرگهردانی بۆ دهچرپێنم

پێاڵوەكانم دهبهن بهرهو نزیکترین کاکهشان

ک ه گهڕامهوه خوار

میدالیای ئهستێره دهدهم ل ه سینگم و

"من“ تهنیاترین مرۆڤی سهر ئهم زهوییهم و

وهک دوایین ئیمپراتۆری سهر زهوی گۆرانییهکانی

ب ه شوێن خۆمدا وێڵ وێل دهسووڕێم ه

واڵتێکی وێران دهڵێمهوه

لهو دیوی پهنجهره بایهک دهڵێ ههست ه وهره

وهک سپێده ب ه نێو رۆحی زهویدا رۆ دهچم

دهمبات و دوور دوور دهبمهوه و

وهک گهاڵ باڵ دهگرم بهسهر شانی درهختهکاندا

ئیتر کهسێک نیی ه گۆرانییهکانی واڵتێکی خامۆش بۆ

ئهرخهوانیترین ماچ دهبهخشم ب ه مێالقهکانی سهر رێ

"خۆم“ بگێڕێتهوه.

ئێره دوا وێستگهی ماڵئاوایی ه بۆ من ،بۆ خۆم و بۆ سهفهر
ههراسانییهکانم دهبهخشم ب ه خۆم
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فهرهنسا  -شاری دۆل
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عیشقی داگیركەری
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داگیركەری خۆشەویست ،ئەم باخە جێ مەهێڵە
مەم دە بە دەستی تۆفان ،مەم دە بە دەست ڕهێڵە
مەم دە بە چنگی زریان ،با پەڕم ئەوەرێنێ
شەختە ئەمكاتە باران ،بە هەورا ئەم وەرێنێ
تۆبە كەم داگیركەری ،كە ژێردەستت كراوەیە
ئەوان چنگیان بە خوێنەو ،تۆ پەنجەت شەكراوەیە
تۆ مەلێكی دڵگری ،نەكەی جێم بهێڵی و بڕۆی
ئەگەر عیشقم لە دەستدەی ،ئیتر تاهەی ڕەنجەڕۆی
تۆ گەلی خۆشە ویستی ،ئەگەرچی داگیركەری
كۆڵەكەی بۆ النەكەم ،دیواری راگیر كەری
قەت مەڕۆ جێم مەهێڵە ،حەزم لە ژێر دەستییە
كە ژێر دەستەی عیشقابم ،من چیم بە سەربەستییە
زیندانی دڵی تۆم بێ ،چیم داوە لە ئازادی
گەر دڵ و گوڵی تۆم بێ ،بۆ چیمە بزەی شادی
دەبا پرچت میلە بن ،باوەشت بەندی خانە
رازیم بە بەندی خانان ،سەرسینگت ماڵەخانە
تووخوا ئازادم مەكە ،لە بەندو لە ژێردەستیت
بمكە چارەگە خەوێك ،لە نێو ژیانی مەستیت

هەڵبەست  :ئاسۆ خەبات
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خۆشەویستی
لە نێوان
دا
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کوڕ

و

کچ

ئاگری
عەبدوڵاڵپوور
"ئەوین بریتییە لە بوونی گیانێك لە
دوو جەستەدا ،هۆكارێكە كە دوو لەش لە
فریشتەیەك دا كۆ دەكاتەوە“.
"ڤیكتۆر هۆگۆ“

زۆربەی كێشەی كوڕ و كچان
خۆشەویستی یا ئەوینە كە دواتر لە
پیوەندییەكانی هەردووكیان لە ماوەیەكی
كەمدا دەبێتە كێشە ،قین یا خۆد پێك
هێنانی خێزان.
هەر كوڕ و كچێك پێویستیان بە
رەگەزی بەرامبەری خۆیان هەیە كە
بتوانێ بە شێوەیەك یان تا ڕادەیەك ئەو
پێداویستییانەی كە هەیانە دابینی بكەن
كە خودی بنەماڵە بێ یان تەنیا پێوەندیی
خۆشەویستی یا خواستی خۆیان كە لە
ژیانیاندا لەگەڵی رووبەڕوون ،كە جاری
واشە دەبێتە هۆی شكست و ناهومێدی
46

لە نێوانیاندا كە دەبێتە سەر مەشق بۆ
داهاتوویان.
كە باس لە شكستی خۆشەویستی یا ئەوین
دەكەین ئەوە بەو واتایە نیە كە ئەو كوڕە یان
ئەو كچە قەت خۆشەویستی ناكاتەوەو دەست
لە ژیانی خۆشەویستی و یا لە ئەوینداریەتی
هەڵ دەگرێ ،بەڵكوو هەنگاوێكی باشتر
هەڵ دێنێتەوە بۆ داهاتوو.
كوڕ كە ئاشق دەبێ:
لە رووی دەروون ناسییەوە كوڕ كە
ئاشق دەبێ خۆی لە دار و بەرد دەدا تا
بگاتە خۆشەویستەكەی و ،جاری واش بووە
تیغی لە دەماری خۆی داوەو بڕیویەتی لە
حەیبەتی ئەوەی كە خۆشەویستەكەی نەدیوە،
بەاڵم كاتێك كە بە خۆشەویستەكەی دەگا،
وردەوردە و رۆژ بە دوای رۆژ لێی سارد
دەبێتەوە تا ئەو شوێنەی كە دەگاتە لێك
جیابوونەوە.
كوڕ كاتێك كە ئاشق دەبێ خۆشحاڵە و
زۆر قسە دەكات یا ئەوەی كە جاری وایە
بێ دەنگ دەبێ و هەر لە فكر دایە.
كچێك كە ئاشق دەبێ:

دوو هێندەی كوڕ كە ئاشق دەبێ ئاشقترە،
بە شێوەیەك كە هێزی بیركردنەوەیان
كەم دەبێتەوەو یا شایەت تووشی نەخۆشی
خەمۆكی بن كە ناڕەحەت و هەست بە
تەنیایی بوون دەكەن.
ئەو شتە گرینگانەی كە كوڕێكی گەنج
لە كاتی الوەتی دا هەیەتی و ئارەزووی
دەكا :یەكەم شت بوونی ئەوین ،دووهەم
شت بوونی پووڵ و سێهەم شت ساڵمەتی،
بەاڵم لە تەمەنی پیری دا جیاوازە واتە ،یەكەم
ساڵمەتی ،دووهەم پووڵ و سێهەم ئەوین،
لە حالێكدا بۆ كچ ،چ لە تەمەنی الوەتی یا
پیری دا بێ ئەوین بۆی یەكەمە ،ساڵمەتی
دووهەم و پووڵ سێهەم.
پیاوان زیاتر گرینگی بە پێداویستییەكانیان
دەدەن لە حاڵێكدا ژنان گرینگی بە
هەستەكانیان دەدەن .پیاو هەمیشە
لەسەرتربوونی دەوێ ،بەاڵم ژن یەكسانی.
ئەوین بەشێك لە ژیانی كوڕ پێك دێنێ،
بەاڵم هەموو ژیانی كچ پێك دێنێ.

***
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دیمەنێكی پاییزی

*

ئێوارەیەكی پاییزە ،خۆر بەرەو ئاوا بوون
ێ
دەڕوا ،دەڵێی كیژێكی نازدارە ،جێ ژوان 
بەجێ دێڵێ ،هەوری چڵكن ئاسمانی
داگرتووە ،رووناكی و زەردە نەماوە ،نەم
نەمە باران دەبارێ و بە شنەی با گەاڵی
دارەكان دەوەرن ،دەڵێی خەڵكی هەژارن،
گەردن كەچ و مل رووتن ،پاساری جریوە
جریوەیان بوو ،دەنگی خەماوی مەلێك بە
ێ دەگەیشت ،دارستان كش و مات بوو،
گو 
دارستانەكە لە خواری ئاوایییەوە بوو .لەو
دارستانە كانی-یەك هەبوو ،خەڵك بۆ ئاو
دەچوونە سەر ئەو كانییە .الوێكی ئاوایی
كە ئاشقی كیژێك بوو ،چاوەڕوانی دەكرد،
زۆری پێ نەچوو كیژی لەبارو جوان و بااڵ
بەرزو نەشمیل جووتێك گۆزەی بە دەستەوە
هاتە سەر كانی .دوو دڵداری شەیدا چاویان
بەیەك كەوت دەست لەمالن خەریكی راز
و نیاز بوون ،نەم نەمی باران گۆنای تەڕ

دەكردن ،هەوا بەرەو تاریك بوون دەچوو ،گەنجە بۆ ماوەی  20ساڵ هەر دووكیان ،نە
گەاڵی زەردی دارەكان دەوەری ،هەموو كوڕەكە ژنی هێنا و نە كچەكە شوی كرد.
شوێنێك رەنگی پاییزی گرتبوو ،ئەو دوو بە تەمای یەكتر مانەوە نەگەینە ئاوات.
دڵدارە بیرەوەری كۆن و رابردوویان دێتەوە
بیر ،بوخچەی دڵیان بۆ یەك دەكردەوە ،ئاواتی دوو دڵدار گوتیان بمرێ شۆفار
ئەو دار و دەوەنە گوێیان بۆ راز و نیازی بمرێ بەدكار
ئەوان راگرت بوو ،لە نێو دەریای مەندی
*تێبینی :ئەمە لەسەر ڕووداوێكی ڕاستەقینە كە لە
خەیااڵ نوقم دەبوون كوڕ دەی گوت
ئاوایی قالوێی ڕەسووڵ ئاغای گەوركانی مەهاباد ڕووی
وەرە با دەس لە بااڵت وەرێنم لێو لە
داوەو كاتی خۆی كاك محەممەد ئەمینی شەریفی دای
ێ بنیشێ.
ڕشتووەو نەی هێشتووە تۆزی فەرامۆشی ل 
لێوت بخشێنم ،وەرە سوور بە لەسەر وادە
بە قەولێك پاش ئەو ماوەیە كوڕە ژنی هێناوە ،بەاڵم
و بەڵێنت ،مەكە پەیمان شكێنی .بزەی
گۆیا كچە هەرماوەو شووی نەكردوە؟! دیارە ڕووداوی
شیرین و نازی ئەو شۆخە هەستی ناسكی
وا بەداخەوە ئێستاش گەلێك جار دووپات دەبنەوەو
الو دەبزوێنێ .كوڕە دەی گوت :كارمامزی
هەر لەبەر ئەوەی كچەی فەقیر كەسێكی بە دڵی خۆی
پەسند و هەڵ بژاردوە بنەماڵەكەی بە قین دادەكەون و
جوان پەپوولەی باڵ نەخشینی من بێ تۆ
بەر بە ژیانی هاوبەشیان دەگرن كە تەنانەت بۆتە هۆی
ئارام ناگرم تا دوا پشووی گیانم رێبواری
خۆكوشتنیش.
رێگای عیشق و ئەوینم .ئاخ لە پڕا كەسێك
ئەو دوو ئەویندارەی دیی لە الی بنەماڵەی
***
كیژەكە شوفاری كرد و بۆ باعیسی ئەو دوو
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ئازاد
كوردستانی
بێ گومان كەم كەس هەیە كە بتوانێ
پێناسەیەكی تەواو لە خۆشەویستی بكا.
كەسانێك كە بیان هەوێ ببنە خاوەنی
خۆشەویستیو بە دەست هێنانی متمانەی
دەوروبەریان ،دەبێ واقیع بینانە لەگەڵ
رووداوەكان مامەڵە بكەین ،كۆمەڵێك
بنەمای گرینگ هەیە لە كاتی هەڵسو
كەوت كردنمان لە گەڵ كەسانیتردا
دەبێ لە بەرچاویان بگرینو بیان ناسینو
لێیان تێ بگەین كە كار كردن بۆیان
نیشانەیە بۆ رەوشتێكی شارستانی كە پست
دەبەستێت بە باش هەڵس و كەوت كردنو
لە بەرچاوگرتنی هەستو سۆزو عاتیفەی
خەڵكانیتر .وا باشە لێك دانەوەی ژێرانەمان
هەبێ و راست بین لە كاتی هە ڵس و كەوت
كردن ،هەڵوێست گرتن و پێشهاتەكان دا.
یەكێكیتر لە یاریدەرەكانی گەشەی توانای
48

بەدەست هێنانی متمانە
مرۆڤ لە سەر دواندنی خەڵكانی باوەڕدار
بۆ گەیشتن بە ئامانجێكی كوتایی ئەویش
ئەوەیە ،مرۆڤەكان بو بەدەست هێنانی
خوشەویستی و باوەرو متمانەی خەڵكانیتر
پشت نەبەستن بە لە بەركردنی قسەو كاغەزو
نووسراوەو گوتنی وشەیەكی بێ واتا كە
لە ناخی دڵیانەوە نەهاتبێ .بەڵكوو دەبێ
ئامانج نەخشاندنی ئەو ڕستانە بێ كە هەر
وشەیەكی بۆ ئێمە گرینگییەكی تایبەتی
هەیە ،دەبێ گوێ گرەكانمان لە مێشكی
خۆیاندا لێك دانەوەیەكی باشیان لێی هەبێ
و لە مێشكی خۆیاندا وێنای بكەن .زۆرن
ئەو كەسانەی كە دەیان هەوێ لە ڕێگای
لەبەر كردنی كۆمەڵێك قسەو وشەی بێ
مانا و بێ كەڵك سەرنجی بەرامبەرەكەیان
بۆ الی خۆیان ڕابكێشن .بەاڵم سەرەنجام
سەركەوتوو نابن ،چۆنكە وتەكانی لە دڵیدا
جێ ناگرێو ناتوانێ كاریگەری لە سەر
دابنێ .بێ گومان ئەو ئامرازە گرینگانەی
كە كرامەت و شەخسییەت بە مرۆڤەكان
دەبەخشن ،متمانە پێ كردن ،خۆشەویستی،
باش هەڵس و كەوت كردنو گرینگی دان

بە كەسانێكیترە .ئەگەر دەپرسی لە نهێنی
كلیلی كردنەوەی نهێنی كەسانیتر كە چ
وشەیەكە دەتوانێ دڵی بەرامبەرەكەتی پێ
بكەیتەوەو لەو روانگەیەوە كارێك بۆ چوونە
نێو دڵی بەرامبەرەكەت .پێویستە هەندێك
جار لە هەندێك مافی خۆمان خۆش بین
لە پێناو بەرامبەرەكەماندا .خۆ دوورخستنەوە
لە هەندێك رەوشتی ناپەسەند و گۆڕان لە
ژیانی رۆژانەماندا .لە باش هەڵس و كەوت
كردن و رەفتارو كردارماندا بگرە هەتا پاك و
خاوێنی دەروونمان لە هەر بیر كردنەوەیەكی
ئەهریمەنی كە ئەوانەی ئاماژەمان پێ كردن
چەند خاڵێكی هەرە گرینگن كە دەبێ لە
سەریان پێداگری بكەینو بایەخیان پێ
بدەین .نابێ لە بیرمان بچێ كە پابەند
بوون بە زەردە خەنەی سەر لێوان و وەسف
كردنی ڕاستگۆیانەی بەرامبەر و ستایش
كردن و بیرهێنانەوەی چاكەكانیان ،هەست
بە گرینگیان بكەن و گرینگیان پێ بدەین
و هەواڵ پرسیان بین .

***
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و :سەید جەالل

 .1كاتێك من كارێك درەنگ تەواو دەكەم ،زۆر خاو و لە
سەرەخۆم! بەاڵم كاتێك بەرپرسەكەم كارێك درەنگ تەواو بكا و
درێژە بكێشێ ،ئەو زۆر دەقیق و ڕێك و پێكە.
 .2كاتێك من كارێك ئەنجام نەدەم ،ئەوە تەمبەڵم! بەاڵم كاتێك
بەرپرسەكەم كارێك ئەنجام نەدا ،ئەوە سەری قاڵە.
ێ كارێك ئەنجام
 .3كاتێك بە بێ ئەوەی لە منیان ویست ب 
ێ خۆم زیرەك نیشان بدەم! بەاڵم كاتێك
بدەم ،ئەوە دەم هەو 
بەرپرسەكەم ئەو كارە بكا ،ئەوە دەست پێشخەری كردوە.
 .4كاتێك من لە هەوڵی ئەوە دابم كە بەرپرسەكەم لێم ڕازی بێ،
ئەوە من ماستاوچیم! بەاڵم كاتێك بەرپرسەكەم ،لە هەوڵی ڕازی
بوونی بەرپرسەكەی دا بێ ،ئەوە هاوكاری دەكا.
 .5كاتێك من تووشی هەڵەیەك بم ،ئەوە من نەزانم! بەاڵم
كاتێك بەرپرسەكەم هەڵەیەك بكا ،ئەویش وەك ئێمە ئینسانە.
 .6كاتێك من لە شوێنی كارەكەم نەبم ،ئەوە لە پیاسە كردنم!
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جیاوازی من و بەرپرسەكەم

بەاڵم كاتێك بەرپرسەكەم لە ژووری كارەكەی نەبێ ،ئەوە سەرقاڵی
ئەنجام دانی كاروباری ڕێكخراوەكەیە.
 .7كاتێك من ڕۆژێك لە مەرەخەسی چارەسەری نەساغییەكەمەوە
بم ،ئەوە هەمیشە نەخۆشم! بەاڵم كاتێك بەرپرسەكەم لە مەرەخەسی
چارەسەری نەساغییەكەی دابێ ،ئەوە حەتمەن زۆر نەخۆشە.
ێ هەزار شێر و ڕێوی
 .8كاتێك من داوای مەرەخەسی بكەم ،دەب 
و بەڵگە و پاساوی بۆ بێنمەوە! بەاڵم كاتێك بەرپرسەكەم بچێتە
ێ بچووبایە ،چونكە زۆری كار كردوەو ماندوو
مەرەخەسی ،دەب 
بووە.
 .9كاتێك من كارێكی باش ئەنجام دەدەم ،بەرپرسەكەم هیچ
كات لە بیری نیە! بەاڵم هەر كە كارێكی هەڵە بكەم ،بە هیچ جۆر
لە بیری ناچێتەوە.

***
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وەاڵمی

رەسووڵ
سێلەكە
پرسیار :من دەم
هەوێ ناوی ئایدی خۆم لە لیستی كەسێكی
دیكە بسڕمەوە ئایا دەتوانم ئەو كارە بكەم؟
وەاڵم  :بەڵێ ،سەرەتا دڵنیابە كە
ئایدی(ئیمەیل) ئەو كەسە و ئایدیەكەی
خۆت  offlineبن واتە لە سەر خەت
نەبن .دواتر ئەم لینكەی خوارەوە بكەوە.
Http://
www.vizgin.com/remover.
php
لە بەشی یەكەم كە نووسراوە (your
 )usernameئایدیەكەی خۆت بە
تەواوی بنووسە.
 :٢لە بەشی دووەم دا پاسڤوردی(ڕەمزەكەی)
خۆت بنووسە.
 :٣لە بەشی سێیەم دا ()victim.id
ئایدی ئەو كەسە بنووسە كە دەت هەوێ
ناوی خۆتی لە لیستەكەی دا بسڕیەوە.
 :٤ئێستا لە سەر هێمای سەتڵەكە كلیك
بكە.
پرسیار :چۆن دەتوانم ئایدیەكانم جۆرێك
ڕێك بخەم كە لە كاتی دیاری كراودا
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وەاڵمی ئیمەیلەكانم بداتەوە بێ ئەوەی بۆ
خۆم بیكەمەوە؟
وەاڵم :لەوانەیە بە زۆر هۆكار ماوەیەك
نەتوانن بچنە سەر ئیمەیلەكەتان یان نەتان
ێ و لەوانەیە بە زۆر هۆكاری دیكە
هەو 
ماوەیەك نەتوانن بچنە سەر ئیمەیلەكەتان
یان لە سەفەردا بن.
دا
كاتێك
لەوەها
بچووك
ڕێكخستنێكی
ئەنجام بدەن تاكوو بە
ئۆتۆماتیك،
شێوەیەكی
ئەو وەاڵمەی كە ئێوە
بۆی دیاری دەكەن بۆ ئەو
كەسانەی كە لەو ماوەیەدا
ئیمەیلتان بۆ دەنێرن،
بنێرێ .بۆ ئەم مەبەستەش
دوای ئەوەی كە دەچنە
نێو بەشی ئیمەیلەكانتان،
بۆ چوونە ناو mail
 optionو vacation
 responseهەڵبژێرن.
ئێستا دەتوانن كاتو تێكستی
ئیمەیلەكەتان دیاری بكەن.
پرسیار :من زۆر جار كە دەم
هەوێ فایل یان فۆڵدەرێك لە
سەر كۆمپیوتەرەكەم بسڕمەوە ،بەاڵم ویندوز

ڕێگام پێ نادا و پەیامێك نیشان دەدا كە
ناتوانم ئەم فایلە بسڕمەوە .ئایا ڕێگایەك هەیە
كە بتوانم بیسڕەمەوە؟ چۆنكە ئەم فایلەی
كە دەم هەوێ بیسڕمەوە شوێنێكی زۆ
ری لە سەر هاڕدەكەم داگیر كردووە.
وەاڵم :بەڵێ بە دڵنیایییەوە ،ئەگەر ئەم
ڕیگایانە بگریە بەر زۆر ئاسانە.
 :١لە سەر كیبۆردەكەت سێ
دووكمەی ctrl+alt+del
پێكەوە لێ بدە.
 :٢لە ناو سەردێڕەكاندا
هەڵبژێرەو
processes
لە لیستەكەدا exporer.
 exeهەڵبژێرە ،لە خوارەوە لە
سەر  andprocessكلیك
بكە .ئێستا دەتوانن فایل یان
فۆلدرەكانتان بسڕنەوە.
تێبینی :بۆ دووبارە خستنەوەكاری
بەرنامەكە ،یان كۆمپیوتەرەكەتان
 restartبكەنەوە یان دوبارە
 ctrl+alt+delدابگرنەوەو لە
لیستەی  fileلە سەر …run
كلیك بكەنو لە پەنجەرەدا
 explorer.exeتایپ بكەنو
دوگمەی  enterلێ بدەن.

***

فەیس بووك
ن :مەتین مونەوەریان
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چییە؟

و .تەها رەحیمی

داهێنەری فەیس بووک

ماڕک
زاک
ێربێ

ڕگ

لە زانكۆی هاروارددا قەتیس نەمایەوە .لە
كۆتایی حەوتووی تەمەنی فەیس بووك دا
زیاتر لە نیوەی خوێندكاران ناوی خۆیان
تێدا تۆمار كردو لە ماوەیەكی زۆر كەم لە
مانگی یەكەمی تەمەنیدا یەك میلیۆن كەس
بوون بە ئەندامانی فەیس بووك و كردیان

بە تۆڕێكی كۆمەاڵیەتیی زۆر بەربەرین
و كاریگەر .بە دوای ئەو سەركەوتنە
بەرچاوەدا زاكێڕبێرگ بڕیاری دا پەرە بە
كارەكەی بدا .هەر بۆیەش بۆ ئەم كارەی
یارمەتی هاوژوورەكەی خۆی "داستین
مۆسكۆویتزی“ پێویست بوو.
ئەم دووە سەرەتا ماڵپەڕیان بۆ زانكۆكانی
ستانفۆڕد ،كۆلومبیا و وێیڵ وەرێ خست
و پاشان چەندین زانكۆی دیكەش لە
ئەیاڵەتی بۆستون بوون بە خاوەن سایتی
فەیس بووك .تا سەرەتای هاوینی هەمان
ساڵ هەزاران كەس لە زیاتر لە  45زانكۆی
ئەمریكا بوون بە ئەندامی فەیس بووك .لەم
جەنگەیەدا بوو كە زاكێربێرگ دەگەڵ چەند
هاوڕێی كە لە بەڕێوەبردنی فەیس بووك دا
یارمەتیان دەدا ،چوونە پاڵۆ ئاڵتوی كالیفۆڕنیا
لە خانوویەكی بچووك دا بە ڕاپەڕاندنی
كاروباری فەیس بووكەوە خەریك بوون ،كە
بە یەكەم شوێنی فەڕمی بەرێوەبردنی فەیس
بووك دەناسرێ .چوونی زاكێربێرگ رێگە
خۆشكەری ئاشنایەتیی یەكەم وەبەر هێنەری
فەیس بووك واتە پیتێر تیل بوو.
ئێستا فەیس بووك خاوەن رێكخراوێكی
ئیداری پۆشتەیە كە  7بنیاتی گەورە لە
ێ
پالۆئاڵتو و سەدان فەرمانبەر لەخۆ دەگر 
كە زاكێربێرگ بە كەمپی شاری ناو دەبا.
بە پێی ئامارێك كە دوازدەی ئاگۆستی
 2008رێكخراوی "كام ئیسكۆر“ باڵوی
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بووك
فەیس
ماڵپەڕێكی كۆمەاڵیەتیە
كە 4ی فێوریەی
ساڵی  2004لە الیەن
الوێكەوە بە ناوی مارك
زاكێربێرگ لە سەر
تۆڕی ئینتەرنێت خرایە
گەڕ .ئەم ماڵپەڕە هەم
لە بواری راژەی ئەندامان و كارناسانیشەوە
لە باری كۆمەاڵیەتی ،لە ماڵپەڕەكانی وەك
مای سپەیس و وكسی ئەو سەرترن.
لە راستیدا دەبێ بڵێین ماڵپەڕی ژمارە
یەكی جیهانە.
زاكێربێرگ هەر لە هۆدەكەی خۆی لە
زانكوی هارواردی ئەمریكادا ماڵپەڕی
فەیس بووكی داڕشت و 4ی فیوریە
وەك ماڵپەڕێكی كۆمەاڵیەتی تایبەت بە
خوێندكاران لە تۆڕی ئینتەرنیت دەستی
بەكار كرد ،بەاڵم خۆ ماڵپەڕەكەی وی هەر

كردۆتەوە ،فەیس بووك هەنووكە
ماڵپەڕێكی كۆمەاڵیەتییە كە خاوەن
زیاترین بەكارهێنەری هەیە بە پێی
ئەم ئامارە  132میلیون كەس ناویان
لەم ماڵپەرەدا تۆمار كراوە كە  63لە
سەدیان لە دەرەوەی سنوورەكانی
ئەمریكای باكووردا دەژین.
فەیس بووك زۆر قسە هەڵ
دەگرێ ،بەاڵم بە دڵنیایییەوە ،تا نەبین بە
ئەندامی و بە شێوەیەكی بەرهەست تاقی
نەكەینەوە لە هەست و كەشی جیهانی ئەم
بنكە كۆمەاڵیەتییە مەجازییە بێبەشین.
كەواتە دەچینە سەرباسی بە ئەندام بوون لە
فەیس بووك دا بۆ ئەوەی ئەگەر ویستمان
ببین بە ئەندام ،بتوانین بە سانایی ناومان
لەم ماڵپەڕەدا تۆمار بكەین.
چۆنیەتی بە ئەندام بوون لە فەیس بووك
دا:
قۆناغی یەكەم ،سەرەتا ماڵپەری www.
 facebook.comلە تۆڕی ئینتەرنێت
دەكەینەوەو زانیاری پێویست بۆ ئەندامەتی
لەم الپەڕەیەدا تۆمار دەكەین.
قۆناغی دووهەم :بۆڕدێك لەسەر ئەم
ماڵپەڕەیە لە پێوەندیی لەگەڵ كارەكتەرەكانی
(كپچا)یە دەردەكەوێ و پیۆیستە لە شوێنی
دیاری كراو تایپ بكرێن(.بۆ ئەوەی ماڵپەڕ
ێ ئێمە بەكار هێنەرین نەك رووباتی
دڵنیا ب 
نەرمە ئامێری).
قۆناغی سیهەم :لەم قۆناغەدا پاش تەئید
زانیارییەكان ،پێمان رادەگەیەنێ كە نامەیەك
لە الیەن فەیس بووكەوە بۆ ئیمەیلەكەتان
دێ .بە كرانەوەی ئەم پەیامە و چركە كردن
لەسەر لینكەكەی ،دەبین بە ئەندامی فەیس
بووك.

***
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 21ڕستەی وزە هێنەر لە ئانتۆنی رابینز

ن :ئانتۆنی رابینز
و :ئازاد عەباسیان

 .1زیاتر لەوەی كە خەڵك چاوەڕوانیتان لێ دەكەن یارمەتی
بدەن و بە روویەكی خۆشەوە بچنە پێش.
 .2لە گەڵ كەسێكدا ژیانی هاوبەش پێك بێنن كە زیاتر حەز
بە قسەكردن لە گەڵی بكەن ،چونكە كاتێك تەمەنتان دەچێتە
سەرەوە كارامەیی و لێهاتوویی لە قسە كردن دا وەكوو زۆربەی
لهاتوویییەکانی دیکە زۆر بایەخ پەیدا دەکات.
 .3باوەڕ بە هەموو ئەو شتانەی كە دەی بیستن مەكەن ،هەر
شتێكتان كە هەیە بەخۆڕایی خەرجی مەكەن و ئەوەندەی كە
ێ مەخەون.
دەت هەو 
 .4كاتێك كە بە كەسێك دەڵێی "خۆشم دەوێی“ هەر ئەو
مەبەستەتان هەبێ.
 .5كاتێك كە دەڵێی "بە داخەوەم“ چاو لە چاوی بەرامبەرەكەت
بكە.
 .6بە النی كەمەوە شەش مانگ بەر لەوەی ژیانی هاوبەش
پێك بێنن ،خۆشەویستی بكەن بۆ ئەوەی زیاتر لێك تێ بگەن
و یەكتر باشتر بناسن.
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ێ كردن دا باوەڕتان بە خۆشەویستی هەبێ.
 .7لە یەكەم چاو ل 
 .8هیچ كات بە ڕۆئیا و خەیااڵتی كەس پێ مەكەنن و فشەی
ێ هیچی نیە.
ێ مەكەن ،كەسێك كە ڕۆئیای نەب 
پ
 .9لە دڵەوەو بە هەستەوە خۆشەویستی بكەن .هەرچەند لەوانەشە
تووشی كێشە بن ،بەاڵم ئەمە تاكە رێگەی ژیان كردنە.
 .10دادپەروەرانە بەرەوڕووی كێشەكان ببنەوەو ناوی كەس
مەهێننە بەرباس.
 .11كەس لە رێگای كەس و كاریەوە هەڵ مەسەنگێنن.
 12لە سەرەخۆ قسە بكەن و خێرا بیر وەكەن.
 .13كاتێك كە پرسیارتان لێ دەكەن و ناتان هەوێ وەاڵم
وەدەن ،زەردەخەنەیەك بكەن و بڵێن "بۆ دەت هەوێ بزانی؟“.
 .14ئەوە بزانن كە خۆشەویستی گەورەو سەركەوتنی گەورە
كاری بڤە و مەترسی داریشی دەوێ.
 .15كەسێك كە دەپشمێ ،پێی بڵێن خێر دەبێ ئیشەڵاڵ.
 .16كاتێك كە شتێك لە دەست دەدەن ،هەوڵ بەن چۆنیەتی
بە دەست هێنانیشی لە دەست نەدەن.
ێ شتە لە بیر مەكەن :ئەلف :رێز گرتنی خۆت .ب:
 .17ئەم س 
رێز گرتنی خەڵك .ج :لە سەرجەم كارەكانتان دا خۆ بە بەرپرس
بزانن.
ێ
 .18مەهێڵن كێشەیەكی بچووك زیان بە خۆشەویستیتان بگەیەن 
یان بە واتایەكیتر زیان لە خۆشەویستییەكەتان بدات.
 .19كاتێك كە دەزانن هەڵەیەكتان كردوە ،خێرا بۆ چاك
كردنەوەی هەنگاو هەڵبێنن.
 .20كاتێك كە وەاڵمی تەلەفوون دەدەنەوە پێ بكەنن واتە بە
پێكەنینەوە وەاڵمی بدەنەوە ،چونكە ئەو كەسەی كە پێوەندی
پێوە گرتوون هەستی پێ دەكات.
 .21كاتێك بۆ تەنیایی تەرخان بكەن.
وەرگێر:
الوانی خوشەویست ،بەچاو لێ كردن لەم چەند رستەیە
لەوانەیە بڵێن ئەمانە زۆر ساكارن و بایەخێكی ئەوتۆیان نیە.
ڕاستە كە زۆر سادەو ساكارن ،بەاڵم زۆر گرینگن و دەتوانن
كارایی زۆریان لە سەر ژیان دا هەبێ.
چۆنیەتی بەرەوڕوو بوون لە گەڵ خەڵك دا شێوازی جۆراو
جۆری هەیە ،با ئێمە بێین بۆ تاقی كردنەوەش بێ ئەم رستانە لە
بەر چاو بگرین.
هەر شاد بن و بە خۆشی بژین

***
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خوێن

چ
ی
ە؟

خوێن سەرچاوەی ژیانە .ئەو خوێنە سوورە
ئەركی زۆر بەجێ دەگەیەنێو هیچ ئەندامێكی
لەش بەبێ بوونی ئەو ناتوانێ زیندوو
بمێنێ .خوێن خواردن و ئۆكسیژێنی()O2
پێویست بۆ كار و چاالكی بە خانەكانی لەش
دەگەیەنێ و ماددەی زیادی دەگەیەنێتە ئەو
ئەندامانەی كە دووریان دەخەنەوە.
خوێن لە گەڵ ئەو هۆكارانەی كە دەبنە
هۆی نەخۆشی و دەچنە نێو لەشەوە
ێ دەكا.
بەربەرەكان 
نزیك بە هەفتا لەسەدی كێشی لەش لە
خوێن پێك هاتووە ،بەاڵم بڕی خوێنی
هەموو كەس وەك یەك نیە .بڕی خوێن
بە سەرنج دان بە رەگەز ،قورسی كێش و
هێندێك هۆكاری دیكە وەك شوێنی ژیان
و بەرزایی شوێنی ژیانی مرۆڤ لە ئاستی
دەریادا دەگۆڕێ.
رێژەی خوێنی پیاوان زیاترە لە خوێنی
ژنان ،بۆ وێنە پیاوێكی  70كیلۆیی 5

لیترو ژنێكی  70كیلویی نیو لیتر كەمترە
لە پیاوان ،واتە  4/5لیتر خوێنی هەیە .نە
تەنیا پیاوان خوێنیان لە ژنان زیاترە ،بەڵكوو
ژمارەی خڕۆكە سوورەكانیشان زیاترن لە
ژمارەی خڕۆكە سوورەكانی ژنان ،لە هەر
ێ جای خوێنی پیاوان دا
سەنتی میتری س 
 4/6تا  6/2میلیۆن خڕۆكەی سوور هەیە لە
حاڵێكدا كە ژمارەی خڕۆكە سوورەكانی
ژنان بەو قەبارەیەوە  4/2تا  5/4میلیۆنە.
هەروەها لە كەسانێك كە كەمترین شانەی
چەوریان هەیە و كەسانی كز و الواز ،بڕ و
قەبارەی خوێن كەم و زۆر لە چاو كێشی
لەش دەگۆڕدرێ .هەرچی مرۆڤ قەڵەوتر
دەبێ قەبارەی(حجم) خوێنی لە چاو
كێشی لەشی بە شێوەیەكی نێونجی كەم
دەبێتەوە ،چونكە شانەی چەوری خاوەنی
كەمترین دەمارەكانە .بەو شێوەیە قەبارەی
خوێنی ژنانی قەڵەو لە چاو شانەی چەوری
لەشیان زیاترە لە هی پیاوان و پتر لە ئی

پیاوان دادەبەزێ.
بەكاربردنی خوێن لە الیەن ئەندامەكانی
لەشەوە جیاوازە ،بۆ وێنە بەشی نەرمایی
مێشكی مرۆڤێكی پێگەیشتوو بە تەنیا %25
لە ئۆكسیژینی وەرگیراو لە خوێن دا بەكار
دێنێ.
ناوچەی جوگڕافیایی ژیانی مرۆڤەكانیش
بۆ بڕی خڕۆكە سوورەكان لە ئاكامی
رێژەی خوێن شوێن دانەرە .ئەو كەسانەی
كە لە ناوچە شاخاوییە بەرزەكان دەژین
خوێنیان زیاترە لەو كەسانەی كە لە دەشتایی
یان لە شوێنی نزمتر دەژین ،ئەو خوێنە
زیادییەی ئەوان لە خڕۆكە سوورەكان
پێك هاتووە كە هێمۆگلۆبینی پێویست بۆ
وەرگرتنی ئۆكسیژێن ڕادەگوێزێ .كەوایە
مرۆڤ بۆ درێژەی ژیانی لە هەوای شل و
ئازاد لە بەرزایییەكان پێویستی زیاتری بە
ئۆكسیژێن هەیە و لەو كاتەدا ،ئەو بڕە خوێنە
زیادییە یارمەتی لەش دەدا بۆ وەرگرتنی
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خوێن شلەیەكی خەستە بە ڕەنگێكی سوور
ێ گۆران دێتە
و روون و بریقەدار كە ب 
ێ تا چوار هێندەی
بەرچاو .خەستی خوێن س 
ئاوەو كێشی تایبەتی  1/60دەبێ یانی 1/60
بەرابەری كێشی تایبەتی یا قورسایی ئاو.

پالزما بەشێكە لە خوێن و ئەو شلە رەنگ دایە.
خڕۆكە سپییەكانLeucocyte :
كارەبایە  55تا  65لەسەدی لە هەموو
قەبارەی خوێن پێك دێ .خڕۆكە سوور خڕۆكەی سپییەكان لەش لە بەرامبەر
و سپی و پەڕەكان ماددەی رەقی خوێنن چڵكەكاندا دەپارێزێ .لە هەر میلی
كە لە پالزمادا مەلەوەرن(شناور) ،زیاترین میترێكی سێ جای خوێن دا لە نێوان  4تا
بەشی پالزما لە ئاو پێك هاتووە ،بەو پێیە  10هەزار خڕۆكەی سپی هەیە.
سەدان ماددەی دیكەی وەك پڕوتینەكان ،لە هێندێك لە شێرپەنجەكانی خوێندا

شانەی خوێن شلەیەكی لەشە كە لە دوو
بەش پێك هاتووە :پالزما و پێك هێنەری
خانەكانی خوێن
پالزما :توخمی سەرەكی خوێنە55 ،
لەسەدی قەبارەی تەواوی خوێن پێك
دێنێ.
پێك هێنەری خانەكانی خوێن45 :
لەسەدی قەبارەی تەواوی خوێن پێك دێنن
و لەمانە پێك هاتوون:
ئەلف :خڕۆكە سوورەكانی خوێن(گلبولهای
قرمز)
ب :خڕۆكە سپییەكان(گلبولهای سفید)
ج :پەڕەكانی خوێن(پالكت ها)

پالزماplasma :
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خواردنە هەرس كراوەكان و ماددەی زیادی رێژەی خڕۆكە سپییەكانی خوێن بەرەو
زیاد بوون دەچن و لەوانەیە بگەنە یەك
و ...هتدی تێدایە.
ێ جادا.
میلیۆن لە یەك میلی میتری س 
خڕۆكە سوورەكانErythrocyte :
پەڕەكانی خوێنPlatelets :
بڕی خڕۆكە سوورەكان زیاترن لە خڕۆكە
سپیو پەڕەكان .بە شێوەیەكی نێونجی پالكێت یا پەڕەكانی خوێن كە قەوارەیان
بڕی خڕۆكە سوورەكانی كەسێك لە هەر خرە ،بچكووترین خانەی خوێنن ،ئەستوورایی
ێ جادا ،تا بڕی  5میلیۆنە ،هەر پەڕەیەك  2تا  4مایكڕۆنە و لە هەر
میلی میتری س 
لە حاڵێكدا خڕۆكە سپییەكان  5هەزار مایكڕۆ لیتری خوێن دا  150تا  450هەزار
و پەڕەكان  250تا هەزار لە هەر میلی پالكێت هەیە.
میتری سێ جا دایە .بەو جۆرە بڕی خڕۆكە
سپییەكان  15تا  20هێندی پەڕەكانن ،سەرچاوە:
بەو پێیە  99لەسەدی خانەكان لە خڕۆكە كتاب "خون چیست“ .لە نووسینی :فرخ
سوورەكان پێك هاتوون ،بەو مانایەی انصاری و احمد عابدینی
گرینگی و رۆڵی خڕۆكە سوورەكان بە
***
تایبەتی لە پێك هاتەی فیزیكی خوێن
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ئاو

بەخۆدا كردن لە وەرزشوانان دا
یارییەكی قورس و هەناسەبڕ كاتیان بۆ
نەماوە كە جووڵەی سووك و لە سەرخۆ بۆ
حەسانەوە بەكار بێنن ،دەتوانن بەشێك لەو
جوواڵنە لە ژێر ئاوی گەرماودا بكەن .هەروا
كە دەزانین ئامانج لە گەرماو كردن بە ئاوی
گەرم لە دوای وەرزش ،فڕێدانی مەوادی
زیادی وەك ترشی الكتیك لە لەش و
حەسانەوەیە ،واتە كاتێك كە خەریكی
وەرزش كردنین ترشی الكتیك لە لەشمان
دا كۆ دەبێتەوەو دەبێتە هۆی جەمام بوون و
ێ
هیالكی جەستە ،بەاڵم كاتێك بمان هەو 

ێ
دەست لە وەرزشەكە هەڵ گرین دەب 
هێندێك جووڵەی سووك ئەنجام بدەین بۆ
ئەوەی ئەو ترشی الكتیكە لە جەستەمان
بچێتە دەر ،جا ئەو جووڵە سووكانە هەم لە بەر
ێ
ئاوەكەدا دەكرێ و هەمیش دەست بەج 
دوای تەواوبوونی وەرزشەكە دەكرێ.
ئەگەر وەرزشكار هێندێك جووڵەی نەرم
و لەسەرخۆ لە ژێر ئاوی گەرم دا بكا ،زیاتر
دەحەسێتەوەو ماددە زیادەكان زیاتریش لە
ێ دەدرێن.
لەش فڕ 
 :2كاتێك تەوژمی ئاوی ئاوپاشی گەرماو

زۆر و مەودای لە گەڵ لەشی وەرزشكار زۆر
بێ ،كاریگەریەكانی ئاو دەرمانی زیاتر دەبێ
واتە هەرچی مەودای ئاوەكە لە گەڵ لەشی
ێ كاریگەریشی زیاترە،
مرۆڤەكە زیاتر ب 
چونكە بە تەواوی لەش دا باڵو دەبێتەوەو
هەموو جەستە دادەگرێ كە وەكوو ئەوە وایە
لەشی بشێلی.
 :3ئەو وەرزشوانانەی كە فێر نین و خوویان
بە خۆ شۆردن بە ئاوی سارد نەگرتووە،
باشتر وایە كە ئاوی سارد بە كار نەهێنن.
چونكە زوو تووشی نەخۆشی دەبن .ئەم
ێ
كەسانە ئەگەر دەیان هەو 
ئاوی سارد بەكار بێنن،
ێ وردە وردە ئەو ئاوەی
دەب 
كە خۆی پێ تەڕ دەكەن
ساردی بكەن تاكوو لەش
وردە وردە لە گەڵ ئاوە
ساردەكەدا ڕا دێ.
ێ
 :4وەرزشوانان دەب 
ئەو تێبینییانەی كە لە
ئاو دەرمانیدا هەیە لە بەر
چاو بگرن ،بە تایبەت زۆر
نەمانەوە لە ژێر ئاوی گەرم
و زۆر گەرم و نەچوونە بەر
هەوای سارد لە پاش گەرماو
كردن.
ێ
 :5لە كاتی خۆ وشك كردنەوەدا ناب 
بە توندی خاولییەكە بەسەر پێست دا
بێنن .چونكە كاریگەری لەسەر ئەعساب
دادەنێو تەنانەت كاریگەرییە باشەكانی خۆ
شۆردنیش لەنێو دەچێ.
 :6باشتر وایە كە وەرزشكار لە پاش ئاو
بەخۆ داكردن بۆ ماوەیەك پشوو بدا .ئەمە
نەك هەر لە سەر لەش تەنانەت لەسەر
رەوانو دەروونیش كاریگەری هەیە.
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ئاو بەخۆدا كردن یەكێك لە باشترین
شێوەكانی بەكارهێنانی ئاودەرمانییە .ئاو
بەخۆ داكردن بە بەشێك لە كاریگەرییە
باشەكانی ئاو دەرمانی دێتە ئەژمار.
پلەكانی گەرمی و ساردی ئاو لە
ئاودەرمانیدا( لە ئاو بەخۆدا كردن) دابەش
دەبێ بە سێ بەشەوە :ئەلف :پلەی دەمای
ئاوی سارد .ب :ئاوی شیلەتێن .ج :ئاوی
گەرم و زۆر گەرم.
كاتێك وەرزشوانان لە دوای تەواوبوونی
كێبەركێكاندا ئاوی گەرمی ( ٣٣/٩تا ٣٦/٧
پلەی سەنتی گراد) شیلەتێن(
 ٢٦/٧تا  ٣٣/٩پلەی سەنتی
گراد) و زۆر گەرم ( زیاتر
لە  ٣٧/٢پلەی سەنتی گراد)
بەكار بێنن ،جیا لە پاك
و خاوێن بوونەوەی لەش،
دەبێتە هۆی هێمنی لەش و
.رەوانیش
زۆر لە وەزشوانان بۆ خۆ
شۆردن ئاوی سارد بەكار
دێنن و پێیان باشترە.
ئەمەش دەبێتە هۆی بەهێز
بوون و دانی وزە بە لەش.
بەشێكی دیكە لە وەرزشوانان
پێیان باشترە ئاوی سارد
و گەرم بە شێوەی بەش بەش بەكار
بێنن(جارێك ئاوی سارد جارێك ئاوی
گەرم).
چەند تێبینییەك لە كاتی ئاو بەخۆدا
كردن دا:
لە بەر ئەوەی كە زۆربەی وەرزشوانان و
یاری زانەكان بۆ پشوودانی خۆیان ئاوی
گەرم بەكار دێنن پێویستە بە شێوەی
دروست بەكاری بێنن ،كەوایە ئەم چەند
تێبینییە لەبەرچاو بگرن:
 :1ئەو وەرزشوانانە كە دوای تەواو بوونی

ئامادە کردنو وەڕگێڕان :ئازاد عەباسیان

سەرچاوە :ئینتێرنێت

***
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کەماڵ ئیزەدخا:

گرووپەكەی ئێمە خاوەن بەرنامەو ئەساسنامەی خۆیەتیو بە پێی ئەو ئەساسنامەیە
هەموو كەسێك دەتوانێ ببێ بە ئەندامی گرووپەكەمان بەخۆشییەوە كەسانی
فینلەندیو رووسیو كۆزۆڤۆیی پێوەندیان پێوە گرتووین.

وتووێژی گۆڤاری الوان
لەگەڵ کەماڵی ئیزەدخا
بەرپرسی گرووپی
www.lawan.com

پاسكیل سوارانی كورد
لە فینالند
دیمانە:
سەردەشت كوردستانی
ێ بەشێك لە ژیانی خۆتمان
الوان :وەك یەكەم پرسیار دەكر 
بۆ باس بكەی.
كەماڵی ئیزەدخا :بەر لە هەمووشتێك سەری رێزو نەوازش
دادەنەوێنم بۆ هەموو شەهیدانی كوردستان و هەروەها سپاسی
گۆڤاری الوان دەكەم كە ئەو هەلەیان بۆ رەخساندم و بەسەرتان
كردمەوە منیش بە شانازی دەزانم .من ناوم "كەماڵی یەزدان
خا“یە و زۆر جار بە چەكۆ ناوم دەبەن ،چونكە لە گوندی چەكۆ لە
دایك بووم گوندی چەكۆ لە قانوونی كۆماری ئیسالمی سەر بە
سەردەشت و لە دابەشكاری حیزبیش دا سەر بە پیرانشارە ،بەاڵم
لە پیرانشار گەورە بووم و شانازی بەوە دەكەم كە لە گوندێكی ئەو
ناوچەیە لە دایك بووم.
دیارە من هەر لە سەرەتای ژیانم دا تووشی ئاوارەیی و دەربەدەری
بووم و ژیانی من زیاتر لە ئاوارەییدا بووەو هەر بەو هۆیەشەوە بە
داخەوە نەم توانیوە درێژە بە خویندن بدەم .بەاڵم هیچ كات كۆڵم
نەداوەو هەمیشە چاالكیم هەبووەو هەر لە سەرەتای منداڵییەوە
عەالقەیەكی زۆرم بە پاسكیل سواری بووە.
الوان :كاك كەماڵ ئەگەر دەكرێ بۆمان باس بكەی كە چۆن
تۆ رۆژهەاڵتی كوردستانت بەجێ هێشت و چوویتە دەرەوەی
واڵت.
كەماڵی ئیزەدخا :لە راستیدا قەت بە خواستی خۆم نەبوو و من
56

بە ناچاری كوردستانی خۆشەویستم بەجێ هێشت و زۆر هۆكار
دەوریان هەبوو ،بەاڵم یەكێك لە هۆكارەكان ئەوە بوو گیانم لە
مەترسی دابوو بە هۆی پرسی سیاسی و هەروەها رێگریم لێ
دەكرا كە دریژە بە دووچەرخە سواری بدەم كە هۆگرییەكی زۆرم
پێ بوو و نەم دەتوانی لە كوردستان دا بمێنمەوە بۆیە بە ناچاری
ێ هێشت و رووم كردە واڵتانی
لە ساڵی 2002دا نیشتمانەكەم ج 
دەرەوە .دوو ساڵ لە توركیە مامەوەو دواتر لە واڵتی فینلەند
گیرسامەوە و ماوەی  7ساڵە لە فینالند دەژیم.
الوان :كاك كەماڵ پێمان خۆشە كە وەكوو كەسێك كە چەندین
ساڵە لە دەرەوەی و ئاشنای بە ژیانی تاراوگە ،الوێك یان كەسێك
كە تازە دێتە دەرەوە لەگەل چ كێشەیەك بەرەوڕوو دەبێ؟
كەماڵی ئیزەدخا :دیارە گەنجێك كە دێتە دەرەوە یەكەم جار
لەسەر بنەمایەك و خەیاڵێك كە بۆخۆی لە مێشكی خۆیدا لە
ئورووپای دروست كردوە دێتە دەرەوەو كە دەگاتە دەرەوە لە
یەكەم قۆناغ دا چاو لێ دەكا ئورووپا ئەو جیهانە نیە كە ئەو بیری
لێ كردۆتەوە و لە ناكاو بەسەر كۆمەڵێك كێشەدا دەكەوێ كە
ێ رزگار بكا ،هەروەها ئەو كەسە كێشەی زمانی
ناتوانێ خۆی ل 
دەبێ ،چونكە تاكوو زمانی ئەو واڵتە فێر نەبێ ناتوانێ ژیانی
ئاسایی خۆی دەست پێ بكا و هەروەها ناتوانێ تێكەالوی ئەو
كۆمەڵگایە بێت كە تێیدا دەژی ،لە ئاكامدا تووشی خەمۆكیو

57

ژمارەی ئەو الوە
كوردانەی كە لە
دەرەوە خەریكی
خوێندن و خۆ
پێ گەیاندنن لە
چاو فارسەكان و
نەتەوەكانی دیكە زۆر
كەمن و لە ئاستی
پێویست دا نیە كە
ئەوەش بۆخۆی
جێگای داخە
توركۆ و لەوێ لە گەڵ كەسانی شارەزاو بە
ئەزموون قسەم كردو بە وەبەر چاو گرتنی

تێبینییەكانیان گرووپەكەم دروست كرد
كە كوردانی هەموو كوردستانی تێدا
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پەرتەوازەیی دەبێ.
الوان :الوان لە دەرەوە تاكوو چەندە بە
شێوەیەكی باش كەڵكیان وەرگرتووەو
وەدوای خوێندن وخۆ پێ گەیاندن
كەوتوون؟
كەماڵی ئیزەدخا :بەداخەوە ژمارەی ئەو
الوە كوردانەی كە لە دەرەوە خەریكی
خوێندن و خۆ پێ گەیاندنن لە چاو
فارسەكان و نەتەوەكانی دیكە زۆر كەمن
و لە ئاستی پێویست دا نیە كە ئەوەش
بۆخۆی جێگای داخە كە الوی ئێمە
هەست بە بەرپرسایەتی ناكا بە نیسبەت
نیشتمانەكەی تاكوو لە رێگای وەدەست
هێنانی بڕوانامە و زانكۆكانی دەرەوە
ببنە خاوەن پسپۆڕی تاكوو خزمەت بە
نیشتمانەكەیان بكەن.
الوان :باشە كاك كەماڵ تۆ وەكوو
كەسێكی سەركەوتوو كە چوویتە دەرەوەو
كەڵكت لەو هەل و مەرج و ئیمكاناتە
وەرگرتووە لە دەرەوە ،وەكوو كەسێكی
سەركەوتوو چۆن بوو بیرت لە دامەزراندنی
گرووپێكی پاسكیل سواری كردەوە؟
كەماڵی ئیزەدخا :لە راستیدا من كاتێك
هاتمە دەرەوە دیتم لەوێ كە هەلێكی
باش هەیە بۆ زۆر شت و ئەگەر بت
هەوێ دەتوانی زۆر كاری گەورە بكەی
ێ ئازادی و ئاسایشت
چون تۆ هیچ نەب 
هەیە و لە رووی ئیمكاناتیشەوە هیچ
كێشەیەكت نیە ،منیش كەڵكم لەو
بارودۆخە وەرگرت و بۆ دریژەدان بە
وەرزشەكەی خۆم بیرم كردەوە كە
گرووپێك دامەزرینم و لەو رێگایەوە
خزمەت بە نیشتمانەكەم بكەم .سەرەتا
چەند چاالكیم هەر لەو شارەی كە
لێی دەژیام ئەنجام دا كە لە باكووری
فینلەند دایە و دواتر بووم بە ئەندامی
دەستەی بەڕێوەبەری گرووپێكی
پاسكیل سواری ئورووپییەكان كە من
زمانیشم نەدەزانی كە هەر ئەو گرووپە
كاتێك بە پاسكیل سەردانی ئۆتریشم
كرد هاوكارییەكی باشیان كردم لە رووی
پێشاندانی رێگا ،دوایی كە هاتم بۆ شاری

کەماڵ ئیزەدخا:

ئەندامە بە لەبەر چاو گرتنی جیاوازی بیری
سیاسی و حیزبی كە بە یەكەوە بۆ یەك
ئامانج و یەك مەبەست تێ دەكۆشین و
پێكەوە هەزاران كیلومیتر رێگا دەبڕین بۆ
ئەوەی كە بتوانین ئااڵی كوردستان لەسەر
دوچەرخەكانمان بشەكێنینەوە.
الوان :باشە كاك كەماڵ ئێوە تاكوو
ئێستا چەند چاالكیتان ئەنجام داوە؟
كەماڵی ئیزەدخا :من لە سەرەتا بەر
لەوەی كە گرووپەكەش دامەزرێنم بۆ
خۆم چەندین جار بە تەنیا چاالكیم
ئەنجام داوە ،ساڵی  2006بوو ئەگەر هەڵەم
ێ  1850كیلومیتر بۆ یادی تیروری
نەكردب 
پێغەمبەری ئاشتی دوكتور عەبدوڕەحمانی
قاسملوو خۆم گەیاندە ئەو واڵتە بە ئااڵی
كوردستان و ئااڵی فینلەندەوە كە یازدە
رۆژ و نیوم پێ چوو و دواییش هەر بەو
شێوە  750كیلومیتر هەر بەو مەبەستەوە بۆ
هێلسینكی بۆ باكووری فینلەند پێداڵم لێدا
و دوایی كە گرووپەكەمان پێك هێنا و لە
سەرەتای ساڵی 2010دا ئێمە بە فەڕمی
گروپەكەمان راگەیاند و یەكەم چاالكی
گرووپەكەمان لە دوای دامەزراندنییەوە
یادی ئەنفال و گەرمیان بوو كە بە
هاوكاری یەكیەتیی الوانی فینلەند و
پارتی دێموكڕاتی كوردستان چووین بۆ
پاڕلمان و لەگەڵ بەشی مافی مرۆڤ
دانیشتین و لەگەڵ نوێنەری سەرۆك
كۆماری پێشوو لە فینلەند و دواییش
هەر لەم ساڵدا یادی كیمیاباران كرانی
شاری سەردەشتمان كردەوە لە شاری
تۆركۆ و و نزیكەی هەزار تڕاكت و
ئاگاداریمان باڵو كردەوە بە نێو خەڵك
دا و خەڵكی فینلەند پێشوازییەكی
باشی لێ كردین .دیارە بە دووچەرخە
كە  50كیلومیتر رێگامان پێوا و ئێوارە
لە ناوەندی ئەو شارە تابلۆ و وێنەی
كارەساتەكەمان نمایش كرد.
الوان :باشە كاك كەماڵ باسی
ئەوەت كرد كە گرووپەكەتان لە هەموو
بەشەكانی كوردستان یانی كوردی هەر
چوار پارچە پێك هاتووەو نەتەوەكانی
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كەماڵی ئیزەدخا و هاورێکانی لە کوردستانی باشوور ،ناوچەی بارزان ،مەزاری بارزانی نەمر

دیكەش دەتوانن بێنە نێو گرووپەكەتان
یان هەوڵتان داوە كە نەتەوەكانی دیكەش
پێیەوە پەیوەست ببن؟
كەماڵی ئیزەدخا :گرووپەكەی ئێمە خاوەن
ئەساسنامەی
بەرنامەو
خۆیەتیو بە پێی ئەو
هەموو
ئەساسنامەیە
كەسێك دەتوانێ ببێ بە
ئەندامی گرووپەكەمان.
بەخۆشییەوە كەسانی
رووسی
فینلەندیو
وكۆزۆڤۆیی پێوەندیان
پێوە گرتووین و تەنانەت
شیركەتیش
چەندین
پیوەندیان پێوە كردوین
بۆ ئەوەی هاوكاریمان
شیركەتێك
بكەنو
لیباسی بۆ دروست كردوین
و هێندێك ئیمكاناتی دەرمانی و پڕۆتۆئینی
بۆ دابین كردوین لەم چاالكییەی ئەم
جارەمان دا.
الوان :سەردانی ئەو جارەتان بۆ
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كوردستان بە چ مەبەستێكەوە بوو وەك
خۆتان هاتوونەتەوە یان الیەنێكی فەڕمی
بانگهێشتی كردوون؟
كەماڵی ئیزەدخا :كاتیك لە فینلەند

یادی هەڵەبجە و گەرمیانمان كردەوە
لەسەر خەرجی خۆمان و ئێمە رامان گەیاند
كە دەمان هەوێ بەو مەبەستە سەردانی
كوردستانیش بكەین كە یەكیەتیی

الوانی دێموكڕاتی كوردستان/فینلەند
دەستی هاوكاریان بۆ دریژ كردین و بە
پیر بانگەوازەكەمانەوە هاتن و ئێمەش
سپاسیان دەكەین و بەراستی لە جێگای
خۆشی دابوو و چاالكییەكی زۆر
باش بوو كە لە سەر یەكیەتیی
الوانی دێموكڕاتی كوردستانیش
دەعوەتیان كردین و پێیان
خۆش بوو كە لە كوردستان بیان
بینین و ئێمەش گوتمان كە هەر
ێ
دەگەڕێینەوە كوردستان با لەو 
چاالكییەكیش ئەنجام بدەین و
هاتین بۆ سكرتاریای یەكیەتیی
الوانی دێموكڕاتی كوردستان
و لەوێ بە پاسكیل چوین بۆ
پاڕلمان و لەوێ پێشوازیییەكی
زۆر گەرمیان لێ كردین و
زور سپاسیان دەكەین و هەر لە
پاڕلمانیشەوە بە پاسكیل بەرەو مەزاری
"مستەفای بارزانی نەمر“ ئەو كەسەی
بە شانازییەوە چوو بەرەوپیری كۆماری
كوردستان و خزمەتێكی گەورەی بە
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کەماڵ ئیزەدخا:

ئەو الوانەی كە
وەرزش دەكەن
هەوڵ بدەن لەو
رێگایەوە خزمەت بە
نیشتمانەكەیان بكەن
و ئێمە هەموومان
بە یەكەوە دەتوانین
كاری گەورە بۆ
نیشتمانەكەمان
بكەین

ێ كردین،
پێشوازییەكی زۆر گەرمیان ل 
كە بەراستی زۆری كار تێ كردین و
وەك گرووپەكەمان پاسكیلێكیشمان بە
دیاری دانێ .دیارە پڕۆژەمان بۆ چاالكی
دیكەش هەیە كە هیوادارم بتوانین بە

باشترین شێوە بە ئەنجامیان بگەیەنین.
الوان :كاك كەماڵ چەند كەستان لە
گروپەكەتان هاتوونەتەوە بۆ كوردستان و
ئەگەر دەكرێ ناویان بەری؟
كەماڵی ئیزەدخا :دیارە ئێمە  5كەس
بە نوێنەرایەتی گروپەكەمان هاتووینەتەوە
كە بریتین لە كاك رەئوف گوڵبەدەن
كە شاعیرێكی ناسراو خۆش
ناوەو ،شوانە سەردەشتی ،كاك
قاسم ئەلیاسی عومر ئەلیاسی
و خۆشم هاتوینەتەوە.
الوان :لە كۆتاییدا چ
پەیامێكت هەیە بۆ الوان و چ
ئاواتێكت هەیە؟
كەماڵی ئیزەدخا :من
تەنیا ئەوەی دەڵێم كە لە
راگەیاندنەكانی دیكەش دا
باسم كردوە زۆر كەس هەیە
كە رەنگە جۆرێكی دیكە لێك دانەوە
بكەن لە سەر ئێمە ،بەاڵم ئێمە وەكوو
گرووپێكی سەربەخۆ شانازی بە هەموو
ن
الوانەوە دەكەین لە هەر حیزبێك داب 
یان لە هەر شوێنێك بن بە مەرجێك

بۆ بەرژەوەندی نەتەوەكەیان و مرۆڤایەتی
تێ بكۆشن .هەر رێكخراوەیەكی الوان
بانگهێشتمان بكا ئێمە پێشوازی لێ
دەكەین و بە الوانیش دەڵێم ئێوە خاوەن
ئیرادەی خۆتان بن و لە هەر بوارێكەوە
كە بۆتان دەكرێ خزمەتی نیشتمانەكەتان
بكەن بە تایبەت ئەو الوانەی كە وەرزش
دەكەن هەوڵ بدەن لەو رێگایەوە خزمەت
بە نیشتمانەكەیان بكەن و ئێمە هەموومان
بە یەكەوە دەتوانین كاری گەورە بۆ
نیشتمانەكەمان بكەین و بە یەكەوە تێ
بكۆشین بۆ ئەوەی كە الوان بەهێزتر
و زیندووتر رابگرین و ئاواتە خوازیشم
كە رۆژێك لە رۆژان رۆژهەاڵتی
كوردستانیش ئازاد بێ و هیوادارم كە
رۆژێك لە رۆژانیش بۆ یادی كارەساتی
كیمیا بارانی شاری سەردەشت و هەموو
ئەو ناوچانەی كە بە دەستی سەدام
حوسین كیمیا باران كران پێداڵ لێ دەم
و دەستە گوڵ لەسەر مەزاری یادەوەریان
دانێم.
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كۆماری كوردستان كردو ئێمەش وەكوو
رێز لێنان بە پێویستمان زانی بچین بۆ
سەر مەزاری پیرۆزی و لەوێشەوە بە
پاسكیل چووینە هەڵەبجە و سەردانی
مێنۆمێنتی شەهیدانمان كرد كە لەوێش

كەماڵی ئیزەدخا و هاورێکانی لە دەرەوی واڵت ،دوای ئەنجامدانی چاالکی
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کارو چاالکیەکانی الوان
کۆبوونهوهی بهرینی یهکیهتیی الوانی دێموکڕاتی ڕۆژههاڵتی
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کوردستان ل ه دهرهوهی واڵت
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ڕۆژی شهمم ه  09-10-2010له شاری
‘‘لینشۆپینگ’’ی واڵتی سوئێد ب ه بهشداری
زۆربهی ئهندامانی بهڕێوهبهری لهدهرهوهی
واڵت و نوێنهرانی کومیتهکانی واڵتهکانی
سوئێد ،نۆڕوێژ ،دانیمارک ،سویسو فینالند
سهعات  10:30کۆبوونهوهی بهرینی یهکیهتیی
الوان لهدهرهوهی واڵت بۆ تاوتوێکردنی
کاروتێکۆشانی یهکیهتیی الوان لهدهرهوهی
واڵت و بهرنامه و پالنی داهاتووی تیکۆشانی
یهکیهتیی الوان دهستی بهکارهکانی کرد،
شایانی باس ه بهڕێزان کاک حهمهڕهسووڵ
کهریمی بهرپرسی کومیتهی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان له واڵتی سوئێد و
کاک مهریوان نستانی بهرپرسی پێشووی
یهکیهتیی الوان لهدهرهوهی واڵت
بهشداری کۆبوونهوهک ه بوون.
کارهکانی ئهم کۆبوونهوهیه بهم شێوهی ه
بهڕێوهچوون:
پاش دهقیقهیهک بێدهنگی بۆ گیانی
پاکی شههیدان بهرێز یاسین حاجی زاده،
کۆبوونهوهکهی کردهوه و باسی ل ه مهبهست
و ئامانجهکانی کۆبوونهوهکه کرد و هاوکات
باسێکی کورتی سهبارهت ب ه تهشکیالتی
یهکیهتیی الوان و ئامادهکاریهکانی ئهم
کۆبوونهوهی ه کرد ،بهڕێز حاجیزاده دوای

قسهکانی داوای له بهڕێز مهریوان نستانی کرد
ک ه وتهکانی پێشکهش بکا.
مهریوان نستانی ،پاش ئاوردانهوهیهکی کورت
له سهرهتای دهستبهکاربوون و تێکۆشانی
یهکیهتیی الوان له دهرهوهی واڵت،
ههڵسهنگاندنێکی بابهتیانهی لهسهر بارودۆخی

تێکۆشانی ئێستای یهکیهتیی الوان کرد و
ڕهخنهگران ه ئاوڕی له تێکۆشان و چاالکی
چهند ساڵی ڕابردووی یهکیهتیی الوان له
دهرهوهی واڵت دایهوه.
بهدوای قسهکانی کاک مهریوان دا خاتوو
کوێستان بابایی بهرپرسی دەستەی نوێنەرایەتی
یهکیهتیی الوان له دهرهوهی واڵت باسێکی
شیکاری لهسهر کومیتهکانو کاروتێکۆشانیان
پێشکهش کرد ،شایانی باسه کاک یاسین
حاجی زادهش لهو بهشهدا بهشداری کرد.
بەڕێز جەماڵ وەیسی باسی لە
کاروتێکۆشانی کۆمیسیۆنی بەرنامە و
پالن لەدەرەوەی واڵت کرد و باسی
لەوە کرد کە لە داهاتوودا دەبێ پێوەندی
لە نێوان کۆمیتەکانی یەکیەتیی الوان لە
دەرەوەی واڵت دا بەهێزتربێو هەنگاوی
زیاتر بۆ کاری هاوبەش هەڵێنینەوە.
بەڕێز ئیبراهیم عەزیزی ڕاپۆرتی بەشی
ماڵی یەکیەتیی الوانی لە دەرەوەی
واڵت پێشکەش کرد

پاشان نۆره گهیشته کومیتهی والتهکان و
ههرکام له کومیتهکان ڕاپۆرتی کاروچاالکی
و بارودۆخی تێکۆشانی یهکیهتیی الوانیان ل ه
واڵتهکانیان دا باسکرد ،بهدوای راپۆرتهکان
دا دهرگای باس و گفتوگۆ سهبارهت ب ه
ههموو بابهت ه باسکراوهکان کرایهوه ،ک ه
بهشدارانی کۆبوونهوه چاالکان ه بهشداریان
تێدا کرد و ههموو بهشدارانی کۆبوونهوه
که ،ل ه پانێڵێکی شیکاری ڕهخنهگرانهدا
بهشداربوونو کۆمهڵێک پێشنیاری
بهکهڵک باسیان لهسهرکراو له الیهن
بهڕێوهبهرانی کۆبوونهوهکهوه تۆمارکران،
بۆ ئهوهی ل ه داهاتووی کارو تێکۆشانی
الوان دا کهڵکیان لێوهربگیرێ.
پاش حهسانهوهیهکی کورت ،کومیتهی
بهرێوهبهری گشتیی لهدهرهوهی واڵت رینوێنی
و ڕاسپاردهکانی خۆی پێشکهش ب ه کومیتهی
واڵتهکان کردو ههمووان پێکهوه ه هلو
مهرجی تێکۆشانی یهکیهتیی الوانیان ل ه
واڵته جۆراوجۆرهکاندا ههڵسهنگاندو بهرنامهو
ستراتیژی کار بۆ ههموو کومیتهکان بهگوێرهی
ه هلومهرجی تێکۆشان لهو واڵتانهدا پێشنیار
و پهسهند کرا ،پێویست ه بگوترێ که ئهم
کۆبوونهوهی ه ل ه بواری بهشداری ههمووان ل ه
باسهکاندا بێ وێنە بوو.
له دواین بهشی کاری کۆبوونهوهکهدا
کۆمهڵێک بڕیاری گرینگ بۆ چاالکترکردن
و گوڕو تیندان به چاالکی یهکیهتیی الوان
لهدهرهوهی واڵت پهسهند کران،کۆبوونهوهک ه
کاژێر  18:00کۆتایی بهکارهکانی هێنا .پێوست ه
بگوترێ که کومیتهی سوئێدی یهکیهتیی
الوان میوانداری کۆبوونهوهک ه بوونو به
شێوهیهکی ڕێکوپێک پێشوازیو میوانداری
ههموو بهشدارانی کۆبوونهوهکه بوون.
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بەشداری هەیئەتێكی الوان لە مەراسیمی  ٢٣ساڵەی كۆچی دوایی
هونەرمەندی گەل "تاهیر تۆفیق"

چەن مەقامێكی خۆش زیاتر مەراسیمەكەیان رازاندەوە .شایانی
باسە ئەو مەراسیمە لە الیەن تیپی مۆسیقای شاری كۆیەوە پێك
هاتبوو.
www.lawan.com

رۆژی پێنج شەممە كات ژمێر ٣:٣٠ی دوانیوەڕۆ
بە بەشداری وەزیری رۆشنبیری و هونەرمەند و
كەسایەتییەكانی شاری كۆیە لە هۆڵی سەنتەری
گەنجان لە شاری كۆیە بە بۆنەی یادی  ٢٣ساڵەی
كۆچی دوایی هونەرمەندی گەل "تاهیر تۆفیق"
بەڕێوە چوو.
شایانی باسە كە یەكیەتیی الوانیش كە لە
الیەن تیپی مۆسیقای كۆیەوە بانگهێشت كرابوو
هەیئەتێكی بەشداری كرد لەو مەراسیمەدا كە پێك
هاتبوو لە عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵپوور جێگری سكرتێری
گشتی یەكیەتیی الوانو فریا ئەسپەندارو ئاگری
عەبدوڵاڵپوور ئەندامانی چاالكی یەكیەتیی الوان.
جێگای ئاماژەیە كە ئەو مەراسیمە سەرەتا بە ساتێك
بێ دەنگی بۆ گیانی پاكی هەموو شەهیدان دەستی پێ كرد و
دواتر وەزیری رۆشنبیری چەند وتەیەكی بەو بۆنەوە پێشكەش
كردو دواتر پەیامی قایمقامی شاری كۆیە بەڕێز شێخ چاپووك
پێشكەش كرا .دواتر تیپی مۆسیقای كۆیە بە پێشكەش كردنی

هەیئەتێكی الوان سەردانی
بەڕێز كاك مستەفای شەڵماشی كرد
سەر لە بەیانی رۆژی هەینی هەیئەتێكی الوان بە سەرپەرشتی مەنسوور جێگری گشتی سەردانی بەڕێز مستەفا شلماشییان كرد.
سەمار سكرتێری گشتی یەكیەتیی الوان و عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵ پوور لەو سەردانەدا كە زیاتر لە كات ژمێرێكی خایاند ،سەرەتا هەیئەتی
الوان كۆمەڵێك بابەتیان لەسەر پرسی یەكیەتیی الوان و هەروەها پرسی
الوانی رۆژهەاڵت لە گەڵ كاك مستەفا شلماشی هێنایە بەر باس و
هەروەها باسی كۆمەڵێك كارو چاكاالكی گرینگی یەكیەتیی الوانیان
كرد كە لەماوەی دوای كۆنگرەی 5ەوە تاكوو ئێستا بەڕێوەیان بردوەو
هەروەها داوایان لە بەڕێز شەڵماشی كرد كە هەوڵی خۆیان بخەنە گەڕ
تاكوو زیاتر لە نێو حیزب دا گرینگی بە الوان بدرێ .دواتر بەڕێز كاك
مستەفا شەڵماشیش باسێكی لە سەر گرینگی رۆڵی الوان لە نێو حیزب
دا كرد و هەروەها ئاماژەشی بەوە كرد كە الوان زیاتر لە پێشوو دەبێ
چاالكی بكەن و لەسەر داواكانیان سوور بن.
شایانی باسە كە بەڕێز كاك مستەفا شەڵماشی ئەندامی دەفتەری
سیاسیی "حدك" و بەرپرسی "حدك"یە لە دەرەوەی واڵت و ماوەیەكە
بۆ كاری حیزبی هاتۆتەوە كوردستان.
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ی بە دژی بڕیاری لە
ی ناڕەزایەت 
بەشداری یەکیەتی الوان لە كۆبوونەوە 
ی حەبیبوڵاڵ لەتیفی
سێدارەدان 
ی
ی كۆمەڵێك لە چاالكان 
ی هەتاو 
ی  1389
ی شەممە 4ی بەفرانبار 
رۆژ 
ی دەربڕین
ی ناڕەزایەت 
ی بە مەبەست 
ی سلێمان 
ی و مەدەنی لە شار 
سیاس 
ی
ی خوێندكار حەبیبوڵاڵ لەتیف 
بەرانبەر بە مەترسی لە سێدارەدانی الو 
ی خست.
ی ئەو شارە وەڕ 
ی ئازاد 
ی بەرینیان لە سەكۆ 
كۆبوونەوەیەك 
ی
ی مەلیحە 
ی نامە 
ی ئەم كۆبوونەوە ناڕەزایەتییە بە خوێندنەوە 
سەرەتا 
ی و ساتێك بێ
ی حەبیبوڵاڵ لەتیفی لە الیەن شلێر باپیر 
ی دایك 
لەتیف 
ی پێ كرد.
ی كوردستان دەست 
ی شەهیدان 
ی پاك 
ی بۆ گیان 
دەنگ 
ئامادەبووانی ئەم كۆبوونەوە ناڕەزایەتییە كە زیاتر لە  300كەس دەبوون
ی
ی هەڵوەشاندنەوە 
بە هەڵگرتنی كۆمەڵێك نووسراوەو پالكارد خوازیار 
ی حەبیبوڵاڵ
ی لە سێدارەدان 
ی و البردنی سزا 
ی ئێعدام بە گشت 
سزا 
بوون.
ی
ی مرۆڤ 
ی لێژنەی ماف 
ی رێ و ڕەسمەكەدا ساالر رەشید سەرۆك 
لە درێژە 
یو
پەرلەمانی كوردستان چەند وتەیەكی پێشكەش كرد كە لەودا هاوخەم 
ی كوردستان دووپات
ی لە بەرامبەر ئەم چاالكییە مەدەنیانە 
ی خۆ 
پشتیوان 
ی
كردەوەو رایگەیاند كە هەموو هەوڵەكانمان چڕ دەكەینەوە بۆ ئەوە 
ی كوردستان دەستەبەر
هەموو مافە نەتەوەیییەكانمان لە بەشەكانی دیكە 
ی قسەكانیدا
ی دیكە 
ی كوردستان لە بەشێك 
بكەین .ئەو ئەندام پەڕلەمانە 
ی بە هەوڵ و چاالكییە
ی بەوەدا كە ئێمە بۆیە لێرەیین بۆ ئەوە 
ئاماژە 
ی
ئاشتی خوازانەكەمان رێگر بین لە بەردەم جێبەجێ كردنی حوكم 
ی كورد حەبیبوڵاڵ لەتیفی.
ی كورد و خوێندكار 
ی الو 
ئێعدام 
ی
ی بەهارە خوشك 
ی ئەم رێ و ڕەسمە ناڕەزایەتیەدا نامە 
لە بەشێكی دیكە 
ی لە هەموو ویژدانە
ی تێیدا خوێندرایەوە كە لەودا داوا 
حەبیبوڵاڵ لەتیف 
ی
ی جیهان كردبوو كە هەوڵەكانیان لە پێناو هەڵوەشاندنەوە 
نوستووەكان 
ئەم سزا نامرۆیانە بخەنە گەڕ.
ی لە
ی بە نوێنەرایەت 
لە بەشێكی دیكەی ئەم رێ و ڕەسمەدا فاتمە گوڵ 

ی كوردستان چەند وتەیەكی پێشكەش
ی رۆژهەاڵت 
ی ئاشت 
الیەن دایكان 
ی كرد تا
كرد و ناوبراو داوا 
كەنگێ بەشی ئێمە پەت و
سێدارە بێ ،ئێمەش هەقمان
هەیە وەك هەموو میللەتانی دنیا
ی خۆمان،
ببینە خاوەن حكوومەت 

بە زمانی خۆمان
ی
بخوێنین با چ 
دیكە رێ نەدەین
لە
رۆڵەكانمان
سێدارە بدرێن،
ی
هەرەوها ئاماژە 
ێ
بەوەدا كە دەب 
ی بێ.
هەموو هەوڵێك بدەین تا حەبیبوڵاڵ لەم سزایە رزگار 
ی
ی هاوبەند و رەفیق 
ی ئەم كۆبوونەوەیەدا یاسر گوڵ 
ی دیكە 
لە بڕگەیەك 
ی و دوكتور جەواد عەلیزادە چەند
ی و فایق گوڵپ 
حەبیبوڵاڵ لەتیف 
وتەیەكیان پێشكەش كرد.
ی ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرانبەر ئەو سزا دژە مرۆیانەدا
بە مەبەست 
ی
ی مرۆڤ و گیراوان 
كۆمەڵێك دامەزراوەو رێكخراوی داكۆكیكار لە ماف 
ی خۆیان بەم بۆنەوە پێشكەش
ی و حیزبە رۆژهەاڵتییەكان پەیام 
سیاس 
كرد.

بەشداری جێگری سكرتێری گشتی یەكیەتیی الوان لە كۆڕێكی
فیدراسیۆنی رێكخراوە مەدەنییەكانی شاری كۆیە
دوانیوەڕۆی رۆژی شەممە ،كاژێر ٣ی دوانیوەڕۆ لە هۆڵی نەجیبە خان
لە شاری كۆیە بە بەشداری بەڕێز "شێخ چاپووك" قایمقامی شاری
كۆیە و ژمارەیەكی بەرچاو لە رووناكبیرانی شاری كۆیە كۆڕێك لە
سەر "كۆمەڵگای مەدەنی و ناسەربەخۆیی باشووری كوردستان" لە
الیەن فیدراسیۆنی رێكخراوە مەدەنییەكانی كۆیە بۆ بەڕێز عەبدولخالق
یەعقووبی پێك هات ،كە عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵپوور جێگری سكرتێری
یەكیەتیی الوانیش وەك نوێنەری یەكیەتیی الوان لەم كۆڕەدا بەشدار
بوو.
بەڕێز یەعقووبی لە سەرەتای باسەكەیدا باسێكی كۆمەڵگای مەدەنی لە
روانگەی "الرای دایمۆند" كرد لە هاتنە كایەی دێموكڕاسیدا و دواتر
باسی كۆمەڵگای مەدەنی باشووری كوردستانی كرد بە شێوەیەكی
ی و ناسەربەخۆ و هۆكارەكانی ئەم دۆخەی تاوتوێ كرد.
رێژەی 
ناوبراو هەروەها باسی پاڕادۆكسی نێوان هەستی نەتەوەیی و هەوڵی
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مەدەنی كردو هۆكارەكانی ئەو پاڕادۆكسەی شی كردەوەو دواتر
باسی دوو رێكخراوی گرینگی
كۆمەڵگەی مەدەنی كرد كە
بەڕێزیان "راگەیاندن و زانكۆ"ی
وەك دوو رێكخراوی گرینگی
كۆمەڵگای مەدەنی ناساندن و
رۆڵی ئەو دوو رێكخراوەی هەڵ
سەنگاند .دواتر بەشداربووان
پرسیار و ڕاو سەرنجی خۆیان لە سەر باسەكە هێنایە گۆڕێ و بەرێز
یەعقووبیش وەاڵمی پرسیارەكانی دایەوە.
شایانی باسە كە یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان
ئەندامی چاالكی فیدراسیۆنی رێكخراوە مەدەنییەكانی كۆیەیە.
جێگای ئاماژەیە كە ئەو كۆڕە زیاتر لە كاژێر و نیوێكی خایاند.
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جێژنی سەری ساڵی نوێی زایینی
لە الیەن یەكیەتیی الوان دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستانو
یەكیەتیی ژنانی دێموكڕاتی كوردستان بەرز راگیرا
رۆژی هەینی رێكەوتی (2010/12/31ز) بەرامبەر بە 10ی بەفرانباری
 2710كوردی كۆرێك شادی بە بۆنەی هاتنی ساڵی نوێی زایینی لە
الیەن یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستان و یەكیەتیی
ژنانی دێموكراتی كوردستان بۆ ئەندامان و الیەنگرانی حیزبی دێموكڕاتی

كوردستان پێك هات.
ی
سەرەتای مەراسیم لە الیەن موجری بەرنامەكەوە هێرۆ عەبدوڵاڵه 
بەخێر هاتنی میوانانو ئامادەبووانی ئەم
جێژنە كراو و دواتر پەیامی هاوبەشی
یەكیەتیی الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی
كوردستانو یەكیەتیی ژنانی دێموكڕاتی
كوردستان لە الیەن فەریبا وەیسی
ئەندامی بەڕێوەبەری یەكیەتی ژنانی
دێموكراتی كوردستان پێشكەش بە
ئامادەبووان كرا.
دوابەدوای باڵو كردنەوەی شیرینی،
بە هونەرمەندی هونەرمەندان ئارام و
ئاوات بۆكانی و موزیك ژەنی بەڕێز
نەریمان كەركوكی ئەم كۆڕە زیاتر
رازایەوەو هەڵپەڕكێی گشتی دەستی پێكرد.
جێگای ئاماژەیە كە ئەم مەراسیمە كاتژمێر 2/30ی دوانیوەرۆ دەستی
پێكردو زیاتر لە  2كاژێری خایاند.

رۆژی پێنج شەممە رێكەوتی 9ی بەفرانباری 2710ی كوردی
بەرامبەر بە (2010/12/30ز)سكرتێری گشتی یەكیەتی الوانی
ێ مەنسوور سەممار لە
دێموكراتی رۆژهەاڵتی كوردستان هاوڕ 
پێوەندی لەگەڵ كۆنگرەی 15ی حیزبی دێموكڕاتی كوردستان و
چۆنیەتی بەشداری یەكیەتی الوان لەو كۆنگرەیەدا لەگەڵ بەڕێزان

عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵپوور بەرپرسی تەشكیالتی گشتی یەكیەتی الوان
و جێگری سكرتێر ،گزینگ نوورانی ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی و
بەرپرسی پێیوەندییەكانی یەكیەتی الوان ،سمكۆ عوسمانی ئەندامی
بەڕێوەبەری گشتی و بەرپرسی ماڵپەڕی الوان ،هێدی مەحموودی
راوێژكارو بەڕێوەبەری و بەرپرسی پەیوەندیەكانی پارێزگای هەلێرو
ئایەت مورادی فەر راوێژكاری كۆمیتەی بەڕێوەبەری گشتی و
بەرپرسی پەیوەندیەكانی پارێزگای سلێمانی كۆبوونەوەیەكی پێك
هێنا.
سەرەتا بەڕێز مەنسوور سەممار باسێكی لە سەر چۆنیەتی بەشداری
كردنی الوان و پێشوازیان لەم كۆنگرەیەی حیزبەكەمان كردو
پێویستی بەشداری كردنی الوانی زیاتر خستە ڕوو و باسێكی
لە چاالكی پێویستی ئەم ماوەیە كرد و دواییش هەر كام لە
بەشدار بووان لەم كۆبوونەوەیەدا بیروڕای خۆیان سەبارەت بەم بابەتە
پێشكەس بە ئامادەبووانی كۆبوونەوەكە كرد.
جێی ئاماژەیە كە ئەم كۆبوونەوەیە كاتژمێر 9ی بەیانی دەستی پێ
كرد و تا كاژێر 2ی دوا نیوەرۆ درێژەی كێشا.
NO: 40 January 2011
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سكرتێری گشتی لەگەڵ كۆمەڵێك
لە ئەندامانی كومیتەی بەڕێوەبەری گشتی كۆبۆوە
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بە میوانداریەتی یەكیەتی الوان ،ئەندمانی هەیئەتی
ئیجرایی یەكیەتی الوانو یەكیەتی ژنان كۆبوونەوە
رۆژی شەممە 10ی بەفرانباری 2710ی كودی بەرابەر
بە 2011/1/1ی (ز) ئەندامانی هەیئەتی ئیجرایی یەكیەتی
الوانی دێموكڕاتی رۆژهەاڵتی كوردستانو یەكیەتیی
ژنانی دێموكڕاتی كوردستان سەبارەت بە كۆمەڵێك
بابەتی هەنووكەیی الوانو ژنان كۆبوونەوەیەكیان
پێكهێنا.
لەم كۆبوونەوەیەدا لە الیەن یەكیەتی الوان ،بەڕێزان
مەنسوور سەممار سكرتێری گشتی یەكیەتی الوانو
عەبدوڵاڵ عەبدوڵاڵپوور جێگری سكرتێری گشتی
بەشداربوونو لە الیەن یەكیەتی ژنانەوە بەڕێزان
سۆهەیال قادری سكرتێری گشتی یەكیەتی ژنانو
فەریبا وەیسیو خەدیجەپوورمەند ئەندامانی بەڕێوەبەری
یەكیەتی ژنان بەشدار بوون.
جێگای باسە كە لەم كۆبوونەوەیەدا باس لە رۆڵی
الوانو ژنان كراو رۆڵو ئەركی وان خرانە بەر باس و
بەڕێوەبردنی كارو چاالكی زیاتری هاوبەش كردو جەختیان كردەوە
جەخت كرایەوە كە الوان و ژنان ئیستعدادی بەڕێوەبردنی كاری كە دەبێ هەردوو الیەن زیاتر تێبكۆشن بە مەبەستی سازكردنی
زیاتریان هەیە ،هەربۆیە دەبێ لە نێو حیزب دا مەیدانی زیاتریان كۆڕو كۆبوونەوەی زیاتر بە هاوبەشی.
پێ بدر 
ێ هەر بۆ ئەم مەبەستەش هەردووال پێداگریان لەسەر جێی ئاماژەیە كە ئەم كۆبوونەوەیە زیاتر لە كاژێرێكی خایاند.

رێکخراوە
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فایلی ژمارەی داهاتوو:
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