
1 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

لەسەر ئەرکی ) لەعلی خان ( خێزانی کاک 
ئازاد مستەفا لە چاپ دراوە

پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

گۆڤاری
ئااڵی سووری کوردایەتی

ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی )پاسۆک(..

ئامادەکردنی
ھەڵۆ بەرزنجەیی

بەرگی یەکەم
ژمارەکانی ١ ـ ١٦



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی2

ئامادەکردنی: ھەڵۆ بەرزنجەیی

دیزاینی بەرگ و ناوەوە: ئومێد محەمەد

نۆبەتی چاپ: 2022

تیراژ: 1000 دانە

نرخ: 10000 دینار

چاپ: چاپخانەی تاران

پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی ـ پاسۆک ـ



3 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

لەسەر ئەرکی ) لەعلی خان ( خێزانی کاک 
ئازاد مستەفا لە چاپ دراوە

پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

گۆڤاری
ئااڵی سووری کوردایەتی

ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی )پاسۆک(..

ئامادەکردنی
ھەڵۆ بەرزنجەیی

بەرگی یەکەم
ژمارەکانی ١ ـ ١٦



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی4



5 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

پێڕست
پێشگووتنێک بۆ ئەم چاپ و پرۆژەیە...................................................................... 7

}} ئااڵی سووری کوردایەتی{{

ژمارە ـ ١ ـ شووباتی ١٩٨١ زاینی                             ڕێبەندانی ٢٥٦٢ کوردی
ژمارە ـ ٢ ـ ئازاری ١٩٨١ ف                                   رەشەمێی ٢٥٩٢ ک
ژمارە ـ ٣ ـ نیسانی ١٩٨١                                      نەورۆزی ٢٥٩٣  

ژمارە ـ ٤ ـ مایسی ١٩٨١ ف                                   بانەمەڕی ٢٥٩٣ ک
ژمارە ـ ٥ ـ حوزەیرانی ١٩٨١                                  جۆزەردانی ٢٥٩٣

ژمارە ـ ٦ ـ پووشپەڕی ٢٥٩٣ کوردی                         تەمووزی ١٩٨١
ژمارە ـ 7 ـ خەرمانانی ٢٥٩٣                                   ئابی ١٩٨١

ژمارە ـ ٨ ـ ئەیلوولی ١٩٨١                                    گەالوێژی ٢٥٩٣
ژمارە ـ ٩ ـ تشرینی یەکەمی ١٩٨١ ف                         ڕەزبەری ٢٥٩٢ 

ژمارە ـ ١٠ ـ گەاڵڕێزانی ٢٥٩٣                                 تشرینی دووەمی ١٩٨١
ژمارە ـ ١١ ـ بەفرانباری ٢٥٩٣                                 کانوونی یەکەمی ١٩٨٢ 
ژمارە ـ ١٢ ـ ڕێبەندانی ٢٥٩٣                                  کانوونی دووەمی ١٩٨٢

ژمارە ـ ١٣-١٤ نەورۆزی ٢٥٩٤                               مارتی ١٩٨٢
ژمارە: ١٥-١٦ نیسانی ١٩٨٢ زاینی                            گواڵنی ٢٥٩٤ کوردی

ئەلبوومی وێنەکان



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی6



7 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

پێشگووتنێک بۆ ئەم چاپ و پرۆژەیە...

}پارتی سۆسیالیستی  باڵوکراوەکانی  کۆی  بۆ  ئەرشیفێک  و  نەبوونی سەرچاوە 
کورد ـ پاسۆک{، خەم و مەراقێکە لە فۆڕمی کێماسی و خەوشێکی گەورەی بارگاوی 
بە هەستێکی بەرپرسیارێتی ئازاربەخش بەتایبەت بۆ هاوبیرانی بەپەرۆشی نەتەوەیی. 
ئەم دۆخ و بارە دەروونییە، لە مێژە بۆتە دیاردە و داوای هاوبیران و دۆستان و 
پرسیاری ناحەزان و ئەوانەی بە مەبەستی گاڵو و ئامانجی دڵ پڕ لە کینە و ڕکەوە، 

بەدووی شێواندنی ڕاستییەکانەوەن.
جیا لەم هەقیقەتانەش پێداویستی بوونی ئەو بەرهەم و چاپەمەنییانە لە کتێبخانەی 
کوردی و بەردەستی هەمووان دا، داخوازی حاشاهەڵنەگری ئەرکێکی فەرامۆش کراوە 

کە نەدەبوو هێندە دوا بکەوێت. 
بەئەنجامگەیاندنی  خەونی  و  هیوا  بڵێن  تااڵنەدا،دەبێ  ڕاستییە  بەم  داننان  لەتەک 
لە  گەلێ  بیری  و  هزر  لە  پاسۆک،لەمێژە  ئەدەبیاتی  چاپکردنەوەی  و  کۆکردنەوە 
هاوبیراندا چەکەرەی کردووە. هیوادارین ئەم کارەی بەردەستتان هێنانەدی سنووری 
هەرە دامێنی ئەو خەونانە بێت و بتوانین باڵوکراوەکانی تریشیان بەروو و دوا بخەینە 

بەردەست.
سااڵنێک بەدوای نەمانی پاسۆک دا، لێرە و لەوێ پرسیار و سۆراخ لەسەر ئەدەبیاتی 
پاسۆک زیاد لە پێویست سەری هەڵداوە و دواجار چ ئاکامێکی بەدەستەوە نەداوە. 
ناکەون.  بەردەست  دا  کتێبخانەکانی کوردستان  لە  پاسۆک  باڵوکراوەکی  هیچ  ئاخر 
ئەوەی هەیە و نییە لە کتێب و بەاڵڤۆک و گۆڤار و ڕۆژنامە و نووسینی دوورودرێژدا، 
بە پەرشوباڵوی و نیوناچڵ الی ئەم و ئەو تۆزی تەنیاییان لێ نیشتووە. کەس دەستی 
پێیان ناگات!، بەتایبەت نەوەی نوێ، کەئێستا بڕێکی باشیان لە زانکۆکۆندا،خەریکی 
توێژینەوەن لەسەر پرسە سیاسی و مێژوویی ومیدیایی و فیکرییەکان و مێژووی 

خەباتی چەکداری و حیزبی سیاسی لە کوردستان دا.
لێکۆڵینەوە  هاوکات لەم چەند سااڵنەی دواییدا هەندێ بیرەوەریی و نووسین و 
بە  ئاوسن  زۆرینەیان  کــراوە،  تۆمار  پاسۆک  بە  سەبارەت  ئــەوەی  باڵوکرانەتەوە، 

زانیاری هەڵە و چەواشە لەمەڕ ڕاستییە مێژوویەکان!. 
کەواتە وەاڵمدانەوەی ئەم هەموو داخوازییانە و چەندێکی تریش کە لەخوارەوە 

ئاماژەیان پێ دەدەین، بوونەتە پاڵهێز و مایەی زیاتری لەدایک بوونی ئەم پرۆژەیە.
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هێجگار و گەش و سەنگینی  بەردەستتان الپەڕەیەکی  ئەمەی  هێژا...  خوێنەرانی 
و  چــەکــداری  و  سیاسی  خەباتی  گرنگی  ئەڵقەیەکی  و  کــوردیــی  رۆژنــامــەگــەریــی 
وێستگەیەکی بەرچاو و پڕشنگداری مێژووی نەتەوەیی لە خۆگرتووە. هاوکات ئەم 
ڕەهەنــدارە  و  قوڵ  پرسە  تۆماری  گرنگی  سەرچاوەیەکی  و  خەرمان  بۆتە  گۆڤارە 
بەپێودانگی  و  سەردەمەدا  لەو  نەبێ  هەر  نەتەوەیی،  بیری  سیاسییەکانی  و  فیکری 
ئەو ڕۆژگارەی خۆی.. واتە بخوازین و نەخوازین ئەم مێژووە لەم خانە مێژووییەدا 

ڕیزبەند دەکرێت.
شاراوە نییە، ئەوەی ڕۆژێ بۆنی بە هەناسەی هاوبیرێکی نەتەوەیی ڕاستەقینەوە 
کردبێت! کە چۆناوچۆنی و بە چ ئەندازە و شێوەیەک بۆ پرسی نەتەوەکەی دەسووتاو 
سووتاوە، ئەوا بێ دوودڵی و بێنەوبەرەیەک زۆر ئاسانتر چیرۆکی ئەم ئازار و ژانانە 

تێ دەگات....
 

بەڕێزان.. لە پێشڕا ڕادەگەیەنین بۆ بە ئەنجام گەیاندنی ئەم کارە پێویستە ئاماژە 
بە چەند ڕاستییەک بدەین:

+ ئەم باڵوکراوەیە » ئااڵی سووری کوردایەتی« وەک ئۆرگانی هێزی پێشمەرگەی 
پاسۆک دەرچووە ، نەک ئۆرگانێکی سەرەکی هزری و بیریی نەتەوایەتی.

+ لەسەردەمی خۆیدا زۆر هەژارانە و لە هەلومەرجێکی سەخت و پڕ لە نەهامەتی 
ئەشکەوت  نێو  و  دەوەن  ژێر  و  دار  لەبن  و  چەکداریدا  خەباتی  قۆناغێکی سەختی 
بەواتایەکی تر دامودەزگەی  دا بەرهەم هاتووە.  پەناو و پەسێوەکانی کوردستان  و 
ڕاگەیاندن،کاغەز و قەڵەم! هەمیشە بە سەر کۆڵی گوێدرێژ و هێستر و واڵخەوە بووە. 
ڕەنگە بنکەی ئەم ئۆرگانە، لە مانگێکدا چەند جارێ جێ گۆڕکێی کرد بێت. ئەوەش 

سیمای خەباتی چەکداری شێوە پارتیزانییە...
لەگەڵ  بوون.  پێشمەرگە  بوون.  گۆڤارە  ئەم  بەرهەمهێنانی  ئەوانەی سەرقاڵی   +
ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی بەرەی شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوەی داگیرکەردا، خۆ حەشاردان 
لەتەک  دا،  دوژمــنــان  گاڵوەکانی  نەخشە  و  پــان  و  داگیرکەر  فــڕۆکــەی  ترسی  لە 
پێشمەرگە و هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی کۆمەاڵیەتی و  بارەگای  بەڕێوەبردنی 
جەماوەریی و سەرقاڵییەکانی تردا ، هەل و دەرفەتیان لە پشووی جەستەیی و ڕۆحی 

ڕۆژانەی خۆیان دەقۆستەوە و ئەم خزمەت و کارانەشیان کردۆتە سەربار.
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چاوی  بە  گرنگە  و  تێبگەیت  ڕاستییە  لــەو  بەراییەوە  لە  هەر  پێویستە  کەواتە 
پێوەری  و  تێگەیشتن  بە  نەک  بیخوێنیتەوە،  و  بڕوانی  گۆڤارە  لەم  سەردەمی خۆی 
ئێستای پێشکەوتووی تەکنەلۆژی و میدیایی و ئاسۆ کراوەکانی نوێی بەردەم دۆزی 

کورد.
+ ئەم گۆڤارە جگە لەوەی بەشێکی مێژوو و ناسنامەی پاسۆکە، جۆرەها بابەتی 
هزری و کۆمەاڵیەتی و مێژوویی و سیاسی و سەربازی و ئەدەبی و ڕۆشنبیریی 

گشتی تێدا بەرچاو دەکەوێت.
+ بەداخەوە بەشێکی تەمەنی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شەڕی براکوژی سااڵنی 
و  وتار  بەناچاری کۆمەڵێ  ئەم حوکمەدا  لەژێر  ڕابــووردوو.  هەشتاکانی سەدەی 
جگە  ئەمەش  نووسراون.  بارودۆخە  ئەو  بەهەناسەی  دەکەون،  بەرچاو  نووسین 
لە کۆنتێکسە مێژووییەکەی خۆی، کە چ مافێکمان نییە گەز و مقەستی لێ بخەینە 
کار، وا بە هیچ کلۆجێک خواستی ئێمەی تێدا نییە، لەم دەروازەیەوە بتان گێڕینەوە 
نێتێکمان  بارگاوییە بە ڕووداو و کارەساتە دڵتەزێنەکان. یاخود چ  بۆ ئەو ژینگە 
نییە ئەو ڕۆژ و نووسین و باسانە بەرز ڕابگرین و لێرەدا حوکمی مێژووی لەسەر 

بدەین.
شەڕی  لە  وتومانە:  و  گەیاندووە  ڕامــان  بەرز  دەنگی  بە  پێشوەخت  ئێمە  ئاخر 
کوردکوژی دا، هەموو دۆڕاوین و کورد زەرەرمەندە و داگیرکەر براوە و سەرکەوتووە.
لەم  ــەوە  ــاوڕدان ئ ئێمە  بۆ  ڕایدەگەیەنین،  بەرپرسانە  گــەشــەوە  دیــدە  لــەم  بۆیە 
ڕۆژگارە ئاڵۆز و کارەساتە جەرگبڕانە چ دەستکەوتێکی ماکی و مینۆکی تێدا نییە، 
جگە لە بەرچاوخستنی ڕاستییەکان و وەک خۆیان و تۆمارکردنەوەی ئەو مێژووەی 

بەرهەمهێنراوە.
توانا  پێی  بە  کوردایەتی«  ســووری  گۆڤارە»ئااڵی  ئەم  خۆیدا  سەردەمی  لە   +
وەک  شارۆچکەکان،  و  شار  نێو  ڕێکخسنی  ڕیزەکانی  بۆ  بەتایبەت  و  دەرچــووە 
وەرگیراوە.  لێ  سوودی  هوشیاربوونەوە  و  پێگەیاندن  خۆ  بژێوییەکی  و  کەسەرە 
ڕاستە بەرنامەی ١٠ ساڵ خەباتی سیاسی و خۆ پێگەیاندن،کە پاسۆک لە ڕسکانییەوە 
وەک ستراتیژ لەبەرچاوی گرتبوو، هەر زوو کەوتە بەر گورزی بەعس و بە ناچاری 
دەستبەرداری  حیزب  لێ  گرتەبەر،  چەکداریان  خەباتی  ،ڕێی  هاوبیران  لە  هەندێ 
یەکجارەکی ستراتیژە نەگۆڕەکەی نەبوو، بایەخ بۆ پەروەردە و پێگەیاند بەم بژێوییە 

فیکرییانە هەر بەردەوام بوو.
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+ لەبەر کەم دەرامەتیش! ئااڵ ژمارەیەکی کەمی لێ چاپ کراوە . ئەوانەش لەبەردەم 
ژمارەکانی  زۆری  بەشێکی  دا،  تۆقاندن  و  ترس  و  داگیرکەر  توندی  زەبروزەنگی 
فەوتاون ! بوونەتە خۆراکی توونی گەرماو و زۆر کارەساتی تریش . هەروەها بەهۆی 
کوردستانیش،  دۆخی  ناسەقامگیریی  و  حیزبەوە  بارەگای  بەردەوامی  گۆڕکێی  جێ 
وای   ، بووە  ساز  ناهەموار  هەلومەرجێکی  و  بۆتەوە  ناخۆش  بەسەرهاتی  تووشی 

کردووە بەدروستی و پێویستی ئەرشیف نەکرێن.. 
هەروەها جێی ئاماژە پێدانە ، پاسۆک خاوەنی دەزگایەکی ڕاگەیاندنی وەک ڕادیۆش 
بگەیەنێتە گشت  نووسینەکانی  پەیام و  تەواوی  لەم دەروازەیــەوە  بتوانێ  تا  نەبوو، 

الیەک. هەر لەبەر ئەم هۆکارانە: 
لە الیەکی  و  ناکەون  بەرچاو  کتێبخانەکانی کوردستاندا  لە  پاسۆک  ئەدەبیاتی   +
و  هەڵــە  لە  پڕ  و  ناشیرین  دەرهێنانەوە  و  چاپ  ــەڕووی  ل هەبووە  ئــەوەی  دیکەوە 
کەموکوڕین و لە هەموویشی ماڵکاولتر لەبەر هۆکارگەلێکی تریش بەرچاوی زۆر لە 

هاوبیر و خوێنەران نەکەوتووە ..

خوێنەری خۆشەویست..
ئەمانە چەپکێ لەو هۆیانەن و دەشێ هۆکاری تریش هەبن، وایان کردووە »ئااڵی 
سووری کوردایەتی« و باڵوکراوەکانی دیکەش ناویان وەک پێویست لە نێو ناواندا 

نییە و وەک سەرچاوە کەم ئاماژەیان بۆ دەکرێ.
لەسەر ئەم بنەمایانە، زیندووکردنەوەی ئەم الپەڕە گەش و زیندووانە، کە شایەتحاڵی 
بێگەردی ڕۆژگارە هەرە تاریک و ئاڵۆزەکەی سااڵنی هەشتاکانن، بۆ خۆی سەنگ و 

بایەخی هەرە گەورەی خۆیان هەیە.
شایانی گووتنە.. ئەم بەرهەمەی بەر دەستتان هەرگیز چاوی بە ژیان هەڵنەدەهێنا، 
گەر بێت و هاوکاریی و دڵسۆزیی و لە خۆبووردوویی بەتایبەت هاوبیران: ))بەختیار 
بێستون  مەالشوان،  فاتیح،  شێرزاد  ،مامۆستا  عەباس  ئومێد  حەمەهێمن،  شەمەیی، 
ئازاد، حسین جاف، رەحمان حەسەن، حەمەیادگار، پشکۆ ئەمین، فوئاد فەیلی/ ئاگر و 
عومەر تۆفیق، وە هەروەها کاک زانا فەقێ(( و چەندانێکی تر نەبوایە.. هەر یەک لەمانە 
بە جۆرێک لە کۆن و نوێدا نەخشیان هەیە و بە پەرۆش و دڵسۆزییەوە هاوکار بوون. 

بە گشتی سوپاس بۆ تێكڕای هاوبیران و دۆستانی تریش.
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پێویستە بگووترێ، ئەو ژمارانەی ئااڵ کە بەندە سااڵنی ساڵە بە پەرۆشەوە بەدەستی 
هێناون و تا ئێستا پاراستوونی و لێرەدا بە چاپێکی نوێوەوە دەیخاتەوە بەردەستی 
ـ  کردوونەتەوە  باڵوی  و  کۆپی  پاسۆک  ئەوروپای  لقی  ـ  زۆرینەیان  هێــژا،  ئێوەی 
چاپکردنەوەی  بەجێگەیاندنی  لە  بەرچاویان  ڕۆڵێکی  سوید  هاوبیرانی  کەدواتریش 

ژمارەکانی دیکەی ئااڵدا کەوتە ئەستۆ ـ .
لەڕاستیدا بەشی هەرە زۆری ئەوانی تریان دیاری هاوبیر »بەختیار شەمەیی«ن، 
یاخود خۆم لێم وەرگرتووە و کۆپیم کردووە و داومەتەوە. لەم ڕووەوە جێ دەستی 

دیارە و شایستەی سوپاس و ڕێزلێنانی تایبەتە.
ئازیزان : ئەم کارە چەند ئەرکێکی مێژوویی و ڕۆشنبیرانە و هاوبیرانەیە، هەمان 
کات خزمەتە بە کتێبخانەی کوردی و ئەو قەڵەمانەی بە خوێن و ئارەق و ڕەنجی 

ماندووبوونێکی فەرهادئاسا، ئەم وتار و لێکۆڵینەوانەیان نووسیووە.
پاراستنی مێژوویەکی گەشی پاسۆک  ئەم کارەمان بۆ خۆی مانای  هەمان کات 
و وەاڵمدانەوەی داخوازی هاوبیران و ڕۆشنبیران و لێکۆڵەر و خوێندکارانیشە، کە 

بەردەوام جەخت لەسەر پێویستی هەبوونی ئەم سەرچاوەیە دەکەنەوە.
بۆ ئەنجامدانی ئەم پرۆژە، لە چاپدانەوەی ئەم گۆڤارەدا ئەم میتۆدە نوێیانە لەبەرچاو 
گیراون: »ڕێنووسی هاوچەرخ پێڕەوکراوە، بەو مانایەی کە وشە و گوزارشتە عەرەبییەکان 
بە النی کەمەوە جارێک بەپێی توانا کراونەتە کوردی، بەاڵم وشە عەرەبییەکان وەک 
خۆیان دانراونەتەوە. ئامانجیش لەم کارە ئەوەیە نەوەی نوێ و کوردی بەشەکانی تری 

کوردستان کە زۆرینەیان عەرەبی نازانن لێی حاڵی بن و سوودی لێ وەرگرن.
یاخود  ناونیشان  ســەرەبــاس،  ـــاوەڕۆک،  ن ســەرەتــا،   ، ئــااڵ  ژمارەکانی  زۆربـــەی 
لیستی  »سەرەباس«دا  ناوی  لەژێر  پێویستدا  شوێنی  لە  ئێمە  نییە،  تێدا  ناوەڕۆکی 
بابەتەکانمان ڕیزبەند کردووە و بەداخەوە نەمانتوانی لەم چاپەدا هەندێ پۆترێت و 

نیگاری کێشراوی ناو ئااڵ دابنێینەوە.
ئەم گۆڤارە خۆی بە بەشێکی زیندووی مێژووی بیری نەتەوەیی دەزانێ، ئەوەی 
ئەقڵی ڕۆشنبیریی و سیاسیی و هزریی کوردی ئافەریدەی کردووە. بۆیە پێویستە 
بەر لەهەر کەس و الیەک کورد توانای خوێندنەوە و لێ تێگەیشتنی هەبێت. هەروەها 

ڕەچاوی وردەکاریی و جوانکاری کراوە«. 
چەند وشەیەکی کەمیش نەخوێندراونەتەوە نیشانەی ؟؟؟؟؟؟/...... لە شوێنەکەیان 

دانراوە. بەهیچ جۆرێک دەستکاری ناوەڕۆکەکەی نەکراوە. 
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ــوو کۆپی نوسخە  توانا و دەرفـــەت هەبــێــت/ دەب کــە،  بــوو  بــەالمــانــەوە گرنگ 
ئەسڵییەکەی لە تەکدا باڵو بکەینەوە. حەز و هیوایەکی زیندوومان بوو،بەداخەوە 

بۆمان هەڵنەسووڕا.
ئاماژەیەکی تریش کە پێویستە بە خوێنەر بڵێین بریتییە لەوەی، لە کۆکردنەوەی 
ژمارەکانی ئەم گۆڤارەدا ئەرک و زەحمەتێکی زۆرمان کێشا. ڕەنگە هێشتا نەمان 

توانیبێت کەلێنەکانی پڕ بکەینەوە و ڕەزامەندی هەمووان بەدەست بهێنین.
لەوەش گرنگ و هەستیارتر، ئەوەیە بڵێین، ژمارەکانی ٢٣,٢٤,٢٥ پێش ئەوەی 
کوردکوژی  و  براکوژی  شەڕی  قوربانی  بوونەتە  خوێنەران،  بەردەست  بکەونە 
هەوڵێکی  چــوو.  تێدا  ســەریــان  لــەوێــدا  و  ئــاشــان«  پشت  و  »قــرنــاقــاو  نەفرەتی 
نەپساومان دا بۆ ئەوەی ئەو ژمارانەش سۆراخ بکەین بەدەستیان بهێنینەوە، لێ 
بێ ئاکام ماینەوە. کەواتە ئەو بۆشاییە گەورەمان بۆ پڕ نەکرایەوە. بۆیەکا دوای 
کارەتان  ئەم  کەلێنەوە  بەم  بریندارانە  دڵ  و  بەناچاری  وا  زۆر،  چاوەڕوانییەکی 

دەخەینە بەردەست.
و  کوێرەوەریی  لە  پڕ  لەسەردەمانێکی  ــەورە،  گ مێژوویەکی  وەک  پاسۆک.. 
نائومێدیدا، هەرەسی شۆڕش و هەرەسی باوەڕ و هەرەسی هەڵسانەوە و برینداریی 
چۆنایەتی  چەندایەتی  ستراتیژی  تایبەتمەندی  کۆمەڵێ  بە  ڕسکاوە،  کوردایەتیدا 

خۆیەوە، تەواو جیاواز لە حیزبە کاسیی و الساییکراوەکانی کوردستان. 
پاسۆک لەسەر بنەمای فکر و هزرێکی ڕسکاو و زادەی واقعی نەتەوەی کوردە. 
بەاڵم لە تارماییەکی بێدەنگی و ئاوابوونێکی خشپەیی پڕ لەدەردی خۆیدا بە کۆمەڵێ 

پرسیاری بێ وەاڵمەوە جێهێشتین.
پاشخان  بە  هاوکێشەیە  ئەم  ئێستا  تا  بەداخەوە  و  نییە  باسە  ئەو  جێی  ئێرە 
و پێشخانەکەیەوە، وەک پێویست نەخراوەتە بەرچاوی ئارەزوومەندان و خاوەن 
بایەخەکان و لێکۆڵینەوەیەکی بابەتی دروستی بۆ نەکراوە.هەر بۆیە جارجار لێرە 
و لەوێ لێکدانەوەی بێ بنەما و دوور لە ڕاستی بۆ تێکڕای ئەم مێژووە دەکرێت و 
قسە و باسێک! چەشنی باوبژی و نێو ورگی ئاوساوی دژ بە کوردایەتی و پاسۆک 

لێی بەدەنگ هاتوون.
ئێمە کۆمەڵێ کەلێن و تەمومژ لەمێژووی ئەم حیزب و بزاڤ و بیرەدا دەبین، 
ڕووی ڕۆژگار ڕەش بێت کە دەرفەت نادات، پارچەکانی کۆکەینەوە و وێنەیەکی 

ڕاستەقینەی تەواوی چیرۆکەکەتان وەک خۆی بۆ بخەینە بەرچاو .
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لێرەدا بە هیمەتی کۆمەڵێ هاوبیر، هەوڵمان داوە وەاڵمی ئەو هەموو پرسیارانە بە 
جارێک بدەینەوە. بەاڵم دەرچوو سەختە! لێ وەک هەنگاوی سەرەتایی و دەستپێک 
کۆکردنەوەی یەکێ لەگرنگترین ناسنامە و چاالکییەکانی پاسۆک، کە بۆ ئەو ڕۆژە 
و هەتا ئێستا و بەدڵنیایشەوە لە ئایندەدا بایەخی خۆی هەیە، توانرا ئەم بەرهەمە 

بخرێتە بەردەست...
ئەوە جێی شانازییەکی بێ بڕانەوە و بێ هاوتایە لە تەمەنێکی وا پڕ لە هەڵبەز 
و دابەزدا، پاسۆک بتوانێ ٣٣ ژمارە لە گۆڤارێکی فکری لە سەخترین هەلومەرجی 
خەباتی چەکداریدا دەربکات . ئەمەش بۆ خۆی پەیجۆرێکی گەورەیە و شایستەی 
لەسەر ڕاوەستانە و بە هیواین خوێندنەوەیەکی بابەتی بۆ بکەین. چونکە ئەوانەی 
ئەو ڕۆژگارەیان لە بیرە و لێی حاڵیین، دەزانن ئەم کارە چ ئەرکێکی سەخت بووە... 
لە بەرگێکدا گردومۆڵ  لە هەوڵداین سەرجەم ژمارەکان  ئێمە  خۆشەویستتان.. 
بخەینە بەردەست ئێوەی . جا نازانین لە ڕووی دیزاین و فۆڕم و قەبارە بەزاندنی 
بە  دەنا  دەبێت؟!  گونجاو  چەند  نــا!..و  یاخود  دەبین  سەرکەوتوو  کۆسپەکانەوە 

ئەگەرێکی زۆرەوە لە دوو بەرگدا پێشکەشتان دەکەین..
لەبەر ڕۆشنایی ئەو ڕاستیانەدا، بڕیارمان داوە پرۆژەی لەچاپدانەوەی ئەدەبیاتی 
پاسۆک بە هەر نرخێک بێت لەبەرخاتری مێژووی پڕ لە شکۆی پاسۆک و سەروەری 

شەهیدەکانی ئەم ڕێبازە، بە ئەنجام بگەیەنین...

هاوبیرانی هێژا و خوێنەرانی زێدە خۆشەویست..ا
پاراوی  تەڕو  زمانێکی  بە  و  بابەتن  فرە  باسەکانی  کوردایەتی،  ســووری  ئااڵی 
کوردی نووسراون و بااڵنومای واقعی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کوردی نووسراون و 
کتومت ئەوەی تێدا تۆمار کراوە کە ڕوویداوە. چ گەرد و تەپوتۆزێکیان لێ نەنیشتووە 

و ترش و خوێیەکیان پێوە نەکراوە و ڕتووشیشیان بۆ نەکراوە...
بیروڕای جیاواز،  بە  ، ڕێگەدان  ئازاد  بیری   ، میتۆدی ڕەخنەگرتن  لەم گۆڤارەدا 
لەتەک زۆر بابەتی دیکەدا بەدی دەکرێت. گۆڤارەکە لە ڕووی بەرپرسیارێتی فکری و 
مۆڕاڵییەوە تەنیا» ئۆرگانی هێزی پێشمەرگە« بووە . ئەمەش جگەلەوەی خۆشەویستی 
و  پیرۆز  دۆزە  لەگەڵ  مامەڵەکردنە  بەرپرسانە  کات  هەمان  پێشمەرگەیە،  گەورەیی 

گەورەکەی چەمکی »کوردبوون«دا..
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ئەم بەرهەمە پێشکەشە :
- بە گیانی بەرزی کوردانە و قەڵەمی تیژ و بە بڕشت و بوێری هاوبیر و 
سەرکردە و رابەرمان کاک ئازاد مستەفا، کە بەشی شێری لەم نووسینانەی 

بەردەکەوێ. دەکرێ وەک ڕێداکتۆری گۆڤارەکەش بیناسین.
- بە هەموو گەشمردە و گیانبەختکردووانی پاسۆک، ئەوانەی بە دڵ و گیان، 
سەروماڵ و گیانیان بەخشی و هەوڵیان دا بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی پاسۆک 

و کوردایەتی...
ڕێبازە  و  بیر  ئــەم  ئــااڵی  کــرد  خەباتیان  و  تێکۆشان  هاوبیرانەی  بــەو   -
سەرکەوتوو هەردەم شەکاوە بێت. بە تایبەت هاوبیر »مام هەژار« و شەهید 
»بێستون و زەردەشت« وەک بەرپرسی دەزگای چاپەمەنی پاسۆک، زەحمەتێکی 

گەورەی لەگەڵ ئەم باڵوکراوانەدا کێشاوە.
لە هەناوی کورددا  بیرێکی کوردانەی ڕەسەنی دڵسۆزانە کە  بە هەموو   -
ڕسکاوە و دەڕسکێ بۆ خزمەتی ) کوردبوون( بە هەموو ڕەهەندەکانییەوە و 

بەوانەی ئەوانەی ئەم ڕێبازە دەکەنە چارەنووسی خۆیان.
- بە هاوبیرە تێکۆشەرەکان، لە هەر کوێ هەبن.

دیسانەوە جێی خۆیەتی لێرەدا جەخت لە ڕاستییەک بکەینەوە، ئەم گۆڤارە 
سەرچاوەیەکی مێژووییە بۆ پاسۆک و هەر کەسێکیش بیەوێ توێژینەوەی بابەتی 
و مێژوویی بکات پێویستە ئاگاداری ئەم سەرچاوانە بێت.. بایەخی نووسینەکان 
و  رۆژنامەگەریی  مێژووی خەباتی  لە  بەشێکە  ئیمڕۆش  و  ئەو سەردەمە  بۆ 
بناخەی هەڵچنینی  تێکڕا دەبنە بەردی  بە  فکری و سیاسی و رۆشنبیریی کە 

تەالری هزر و فکری کوردی.
دەشێ لێرە و لەوێ باسگەلێک بەرچاو بکەون لەگەڵ هەلومەرجی سیاسی و 
ئێستای کورد و بەرژەوەندییە بااڵکانیدا نەگونجی... ئەم الیەن یان ئەو الیەن بەر 
گورزی قایم کەوتبن!، لەڕاستیدا ئەوە ئامانج و مەبەستی ئەم پرۆژە و کارە ئێمە 
نییە و گوناحی کەسی تێدا نییە، گەر کەس و الیەنێک بەر گورزی قایم کەوتبێت..
و  بگوێزینەوە  نەوەکانمان  بۆ  مێژوو  تەپوتۆز  و  بێگەرد  ئــەوەی  بۆ  جا 
بگێڕینەوە، چ هەقێک نادەین بە خۆمان دەستکاری ئەم مێژووە بکەین. هاوکات 
بە ئامانەتەوە ئەوەی هەیە دەیخەینە بەرچاو... هیچ بە شاراوەیی ناهێڵینەوە. 
بۆ تێگەیشتن و ڕامان کردنی مێژووی ئەو قۆناغەی بزافی کوردایەتی، نەک 
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خوێ کردن بەسەر برینەکاندا. چونکە دەبێت پێشوەخت ئەوە بزانرێ ئێمە لەم 
ڕووەوە هیچ ئامانج و قازانجێکمان نییە و کەسیش هێندەی ئێمە دەنگی دلێری 
بانگاشەی تەبایی و یەکگرتی  بڵند نەکردووە و  بەرانبەر بە شەڕی براکوژی 

نەکردووە...
مێژوو  ڕابــووردووی  بۆ  گەڕانەوە  پردێکی  و  ڕایەڵە  ئــەوەی  بۆ  هەروەها 
سیاسیانە ئەو حیزبانەی پاش نسکۆی١٩7٥ سەریان هەڵدا دروست بکەین ، بە 
چاکمان زانی ئەو مێژووەی لەسەر دەستی پاسۆک دا تۆمارکراوە وەک خۆی 
و  مێژوونووسان  ویژدانی  و  هێژا  خوێنەری  بەردەست  بخەینە  ڕتووش  بێ 

لێکۆڵەرەوان و کتێبخانەی کوردییەوە...
دەکرد  دەری  هەبوو  حیزبیشی  تری  ئۆرگانێکی  پاسۆک  باسە،  شایانی 
ڕۆژنامەیەک بەناوی »سەربەخۆیی«. هەروەها گۆڤارێک بەناوی » ڕوانگەی 
ئازاد«، کە سەکۆیەک بوو بۆ بیروباوەڕی ئازادی نەتەوەیی و ئەوانی تریش. 
هەروەها بەدەیان نامیلکە و نووسینی درێژی هەیە، لەسەر تەواوی باسە فیکری 

و مێژوویی و سیاسی و ڕۆشنبیرییەکان.
نەمری  گیانی  بۆ  ساڵوێکیش  لێردا  خۆیەتی  جێی  هەن!  تریش  ــاری  هۆک
یەکەم  ڕاپەرین،  دوای  کەوا  بنێرین  شەمەیی«  »عومەر  کاک  هێژا  هاوبیری 
کەس بوو بەپەرۆشەوە پارەی تەرخان کرد بۆ لەچاپدانەوەی ئەم باڵوکراوانە. 

بەداخەوە پرۆژەکە بە ئەنجام نەگەیەندرا...
هێژا  خوشکی  بــۆ  سوپاسە  و  پێزانین  و  ــز  ڕێ لــە  چەپکێ  وتــەمــان  دوا 
هەموو  شێرەژنەی  ئەو  مستەفا،  ئــازاد  کاک  هاوسەری  خــان(  خاتوو)لەعلی 
گەواهی ئەو دڵسۆزیی و قوربانیدان و کوێرەوەرییانەین کە لەم سەرەڕیێەی 
هەموو  پشت  لە  سێبەریشی  و  ڕێی  هاتۆتە  بەتایبەت  پاسۆکدا  و  کوردایەتی 
گرتۆتە  بەرهەمەی  ئەم  چاپدانی  لە  ئەرکی  ئێستا  پاسۆکەوەیە...  مێژووی 
ئەستۆ و وەک دیارییەک پێشکەش بە گیانی بێگەردی گەشمردە و تێکۆشەر و 

ماندوونەناسەکانی پاسۆکی دەکات. 

بە هیوای » کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان«، ئەم بەرهەمە پێشکەشە...

هەڵۆ بەرزنجەیی بەرلین/ سەرەتای ساڵی ٢٠٢٢زاینی / ٢٧٣٤ کوردی
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1 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

))پێش ئەوەی هەرشتێ بین، ئەبێ کوردبین((
چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

}} ئااڵی سووری کوردایەتی{{
ژمارە ـ١ ـ شووباتی ١٩٨١ زاینی     ڕێبەندانی ٢٥٦٢ کوردی

ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی ـ پاسۆک
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 سەرەباس

+ ئااڵی سووری کوردایەتی
+ ڕازێکی کوردانە

+ برووسکە
+ سەروتار

+ کسپەی ڕازێکی »هەڵۆی بێشێ«
+ قوتابخانەی پاسۆک: )وانەی یەکەم( }} کوردایەتی تاکە بیری مرۆڤدۆست{{ ە.

+ بانگێ لە سەنگەری پاسۆکەوە
+ تیشکێ لەخۆری کوردایەتی: }}دێڕێک لەداستانی بەچکەشێرانی نەتەوەیی{{

+ لە هەگبەی دۆستایەتی دا کوردستانێکی ئازاد   گەلێکی یەکسان: برووسکە بۆ  ل. 
بریجنیف

+ ماڵئاوا }} شەڕی عێراق و ئێران چی بۆ ئێمە تێدایە؟!{{..



3 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

|| ئااڵی سووری کوردایەتی ||

وشە سەرەتای کردارە و بڵێسەی کاروان...وشە دینامیتە و نارنجۆک قەاڵی زوڵم و 
زۆرداری هەڵئەتەکێنێ...وشەی پیرۆز و پاک و ڕاست، بیری ڕەسەن و بیرکردنەوەی 
و  دەوروژێــنــێ  چــەوســاوان  و  دێنێتەوە  بەئاگا  دەڕسکێنێ...نەتەوەیەک  دروســت 
کوردایەتی  بیری  چێوەی  پیرۆزیش  کــوردی  وشــەی  دەدات...  هان  بەشخوراوان 
ڕەسەنە، کوردایەتیش چارەنووس و بوونی نەتەوەی کوردە... تفەنگ نابێت هەر زرمە 
و تەقە بێت! دەبێ ئاوات و مەشخەڵ و مەبەستیش بێت، چەک میللەت بەئاگا دێنێتەوە 
و بیری ئاڕاستەی دەکا و کردار بە ئامانج دەگەیەنێ و ئامانج بەختەوەر و ئاسوودەی 
دەکات..هەموو ئەمانەش لەیەک واتەی پڕشنگدار دا کۆبوونەتەوە کە )کوردایەتی(یە..

)ئااڵی سووری کوردایەتی(یش نیشانە و هێمای خەباتی ئیمڕۆ و هەزاران هەزار 
ساڵی نەتەوە ڕەسەنە، نەمرە پیرۆزەکەمانە، خوێنی سەدان هەزار ڕۆڵەی بەجەرگ 
و شۆڕەسواری کوردە، مێژووی پڕ لە شانازی )پڵنگانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست(ە... 
)پارتی  پێشمەرگەی  بیری  ڕاپەڕیوە... دەنگ و ڕەنگ و  ویست و خواستی کوردی 
بیری  قوتابخانەی  و  مەتەرێزی شەرەف  مەزنە،  پاسۆک( ی  ـ  کورد  سۆسیالیستی 

نەتەوایەتی نەمرە بۆ:
)کوردستانێکی ئازاد     گەلێکی یەکسانە(...

بۆ خزمەتی چەوساوە و ڕەنجدەرانی نەتەوەکەمانە..

کۆمیتەی سوپایی پارتی سۆسیالیستی کورد )پاسۆک(
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»بۆ ئەوەی بتوانین یارمەتی چەوساوانی دنیا بدەین،دەبێ جارێ
چەوساندنەوەی لە کوردستاندا نەهێڵین«..

 ## ڕازێکی کوردانە ##

کۆمەاڵنی زەحمەتکێش و بەشخواروی کورد،
جووتیارانی ڕەنج و گەنج بەتااڵن براو،

نەتەوەی مەزنی داگیرکراو،
ڕۆشنبیرانی بیر ڕووناک و جەربەزە،

کاسبکارانی دڵسۆز و بەتەنگەوە هاتوو،
هەموو دڵسۆز و بەشەرەفەکانی ئەم نەتەوە نەمرە...

و  ژیان  پاسەوانی  و  ڕەنجبەر  ئێوەین،ئێمە  شــوورەی شەرەفی  و  ئێمە سەرباز 
بوونتانین، ئێمە قوتابیانی قوتابخانەی کوردایەتی هەڵقواڵوی ناو ناخ و دەروون و 

ژان و ئاواتی ئێوەین..
ئاڕاستە و ڕێنماییمان کەن... چاودێری و ئاگاداریمان کەن... چاکمان کرد ستایشمان 
ناوێ، چونکە ئەرکی خۆمانە. خوانەخواستە لە خەت المان دا، ڕاستمان کەنەوە،ڕاست 
نەبووینەوە لێمان قبوڵ مەکەن... وە لە کەسیشی قبوڵ نەکەن!. ئێمە سەربازی ئێوەین. 

کوێخاتان نین! ئەو ڕاستییەی لێتان شاردراوەتەوە ئاشکرای دەکەین..
)بیروباوەڕ و حیزب و کۆڕ و کۆمەڵی سیاسی( هۆ و کەرەستەی ئامانجەکانی 
جەماوەرن. نەیەڵن ئەم ڕاستییە ئاوەژوو کرێتەوە و ئامانج و خواستەکانتان، بکرێتە 
کەڵەکی پەڕۆ و ویستی تاکە کەسی حیزبایەتی پێ وەپەڕێن... ئێوە نەبن ئاشی هەموو 

الیەک بەتاڵە..



5 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

»ئەوەی جەماوەر بدۆڕێنێ،خۆیشی ئەدۆڕێنێ«.

کە  بەرچاو  دەخەینە  فەرمانەتان  برووسکەی  ئەو  دەقی  خــوارەوە  لە   : برووسکە 
»سەرکردایەتی گشتی« بەڕێزی حیزبمان ئاڕاستەی » کۆمیتەی سوپایی« و دەستەی 

بەڕێوەبەرایەتی ـ  ئااڵی سووری کوردایەتی ـ کردووە:

کوردستانێکی ئازاد     گەلێکی یەکسان

هاوبیرانی )کۆمیتەی سوپایی( پارتی سۆسیالیستی کورد )پاسۆک( ی تێکۆشەر، 
هاوبیرانی دەستەی بەڕێوەبەری ـ ئااڵی سووری کوردایەتی ـ ڕوو سوور. 

ساڵوی ئازادی و یەکسانی.... چاوەڕوانی زیاتر و زیاترتان لێ دەکرێت و هیوای 
سەرکەوتنتان بۆ دەخوازین...هیوادارین کە )ئااڵی سووری کوردایەتی( ببێتە دەنگی 
بیروباوەڕی  ڕەنگدانەوەی  و  پێشمەرگە  ڕیزەکانی  دروستی  و  ڕەوا  و  ڕاستەقینە 
دەبێ خواستی  پێشمەرگەیەک،  دەنگی هەموو  بیکەینە  دەبێ  پێشڕەو...  )پاسۆک( ی 
لە  تەعبیر   / گوزارشت  و  بداتەوە  تیشک  پڕشنگدارەکانیدا  الپەڕە  لەسەر  جەماوەر 
و  کوردایەتی  بیری  ڕوانگەی  دەبــێ  بکات،  کــورد  ڕەنجدەرانی  خواستی  و  ویست 
دروشمی نەمری ) کوردستانێکی ئازاد   گەلێکی یەکسان( بێت، هەردەم ئەوەتان لە 

یاد بێت، ئەوەی جەماوە بدۆڕێنێ، خۆیشی دەدۆڕێنێ!!...
پشت و پەناتان خوا و هێزی لەبن نەهاتووی جەماوەر و ڕاستی بێت.

سەرکەوتوو بێت بیری ڕەسەنی نەتەوەیی.  مردن بۆ دوژمنانی.
                                            

 هەربژین بۆ کورد
سەرکردایەتی گشتی،  پارتی سۆسیالیستی کورد )پاسۆک(

   شوباتی ١٩٨١زاینی      ڕێبەندانی ٢٥٩٢ کوردی
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 سەرووتار

یەکێتی ڕیزەکانی شۆڕشگێڕانی کورد بەردی بناغەی سەرکەوتنمانە!

لەوە دەرچووە  یەکگرتنی ڕیزەکانی شۆڕشگێڕان و دڵسۆزانی کورد،  یەکێتی و 
کە وەک باس و خواستێکی مێژوویی و لۆژیکی / مەنتقی و زانستی مەودای باس 
و باڵوکردنەوەی هەڵگرێ... یان پسپۆڕان و شارەزایانی بیر ڕووناک و بیری تیژی 
سیاسی پەی پێ بەرن و جەماوەری بۆ کۆوەکەن و ئامادەکەن و ئاڕاستەکەن...ئیمڕۆ 
بۆتە خواست و داواکارییەکی جەماوەرانە... پیرەژنێکی سەر کوانووی جووتیارێکی لە 

هەموو شتێ بێ بەشکراو، داوا دەکات و دەپرسێ بۆ یەک ناگرن!!..
ئێمەی پاسۆک... ناچارین ڕاستی لەو پیرەژنەش نەشارینەوە و بڵێین: نەنە، ئەوەی 
گوێ لەم داوایەی تۆ ناگرێ و بە قسەت ناکات دەماری )کوردایەتی( سڕە و سڕکراوە... 
منداڵێ کە دەڵێ: بۆ یەکدی دەکوژن!! دەڵێین: کۆرپەم ئەوەی ئەوە دەکات)کوردایەتی( 
فەلسەفە و بیروبڕوای نییە... کە ڕۆشنبیرێک لەم بارە سەختە تووڕە دەبێت! دەڵێن: 
برالە ئەوەی نەزانێ کورد چەند مەزنە، بەتەنگەوە نایەت... کە قوڵپی خوێنی شەهیدێک 
ئارام  کــورد(  ڕیزەکانی  یەکگرتنی  و  یەکێتی  )بانگی  بە  پاسۆک  ئێمە  ڕادەچــەنــێ... 
هیوای  پاسۆک  پێشمەرگەی  دەبێت،  گرژ  مێژووش  کە  دەکەینەوە...  ئاسوودەی  و 
دێنێتەوەبەر و دڵنیای دەکاتەوە، کە ئێمە سەربازانی وونبووی)کوردایەتی( تا نەپسێین، 
لەژێر ئەرکی کوردایەتی و تەنها بۆ کورد و بۆ کورد و بەس دەجەنگین... دە ئێوەش 
ئەی جەماوەری بەشەرەفی کورد، پتر دەنگی ناڕەزایی بڵند کەنەوە و ناچاریان کەن 

یەکگرن... دروشمی حیزبە پێشڕەوەکەتان بەرزکەنەوە:

»تا مل کەچی پەکی نەخستووین، با بۆ ئازادی یەکگرین«.



7 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

))کسپەی ڕازێکی »هەڵۆی بێشێ«...((*

کوردستانەکەم
ئەی هەوێنی تفەنگی بیر و خەباتی

تێکۆشانم
من ڕێبواری ڕێگەی دووری
هیوایەکی گەش و سووری

زەردەشتی تۆم،
من عاشقی سەنگەرێکی بڕوای سەختی

ترووسکەی تۆم..
من پێشمەرگەم..

پێشمەرگەی تۆم..
کوردستانم

هاتووم لەناو
دڵی گشت دڵدارەکانتا
تۆوی باوەڕم دابچێنم

هاتووم لەناو
زێڕی ڕەشتا..!

دوژمنانت بخنکێنم
هاتووم لەناو

مۆخ و مێشکی منااڵنا
نەمامی تۆڵە بڕوێنم

هاتووم...هاتووم
هاتووم لێوی ساواکانت

فێرکەم چۆن بزەی بێ دوایی
ئەیان گرێ

چۆن گوڵ ئەڕوێ؟!!
هاتووم بڵێم...

چۆن کورد ئەمرێ!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ئەم شیعرە پێشکەشکراوە بە گیانی شەهیدی نەمرز )مازم حەمەشەوقی(...
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قوتابخانەی پاسۆک\\\///  وانەی یەکەم

کوردایەتی تاکە بیری ))مرۆڤدۆست((ە،
داخ لەداڵن و سەرلێشێواوان و سوڵکەرانی سەر پاشماوەی خوانی بیری بێگانە. 
پڕ  شۆڕشگێڕییە  جواڵنەوە  ئەو  بڵندە،  نەمرە  بیروباوەڕە  ئەو  پیرۆز،  کوردایەتی 
ملیۆنەها  ویستی  و  دەروون  هەڵقواڵوی  ڕەوایــەی  خواستە  ئەو  کورد،  شانازییەی 
تەسک«  »بیری  بە  کورد  پاشەڕۆژی  یاسایەی  و  دەستوور  و  ڕژێم  ئەو  کــوردە، 
شۆڤێنی، دەستیاوی برژوا، مردووی بەشی زیندووخۆر، بە قۆناغ و وچان دەدەنە 

قەڵەم.
ئەگەرچی ئیمڕۆ لەبەردەم تەوژمێکی پڕ قین و هەڵمەت بەری کوردایەتیدا بە دزە 
خونجینە و پەنا پاسێری نەبێت ناوێرن ئەم بانگاشەیە بکەن. ئەگەرچی ئیمڕۆ لە ژێر 
لە کوردستانی مەزندا جێیان  نەبێت  بیروباوەڕ و هەست و خواستەدا  ئەو  سایەی 
نابێتەوە، ئەگەرچی ئیمڕۆ لەبەر هەریسەی بیری بەستوو و جێپێی قامکردن دا بۆ 
حوسێنی کوردایەتی دەگرین... بەاڵم  الپەڕە زەدەکانیان، وتە و فەرمایشتی مامۆستا 
و ئاغاکانیان، دڵ و دەروونی گەندەڵیان، پان و نەخشەی ڕوخێنەریان ئەو ڕاستیەیان 
لێ دەکات بەقاو، کە بێگانەن لەبەرگی کوردیدا نوێنەری بەرژەوەندی ئاغاکانی ئەو 

دیوو سنوورەوەن.. 
دەاڵڵ و هەڕاجی کورد و کوردستانن... ئەمانە تا ئیمڕۆ مەترسییان نەبووە بۆ کورد، 
تاقیکردوونەتەوە،  ناسیوونی،  کورد  بەشخواراوی  و  چەوساوە  جەماوەری  چونکە 
هەڵیسەنگاندوون! چونکە جەماوەری کورد دەمێکە بڕیاری گردەبڕی خۆی لەبارەیانەوە 

داوە!..
و  بینیونیەوە  دوژمنەوە  لەتەک  بوون  وەک  بیر  وەک  کورد،  جەماوەری  چونکە 

حسێبی بۆ کردوون! 
و  ڕژێم«یەتی  و جواڵنەوە  بیروباوەڕ   « کوردایەتی«  کورد«  چونکە جەماوەی 
ئەوی لە سنووری ئەو کوردایەتییە ڕیزپەڕی کات بەچاوی سووک، بەچاوی دوژمن 

دەیانڕوانێتێ!..
چونکە کوردایەتی، تاکە بواری دڵسۆزی و کورد ویستییە.

چونکە کوردایەتی، تاکە ڕێگای مێژوویی جەماوەری چەوساوە و دڵسۆزانی کوردە. 
تاکە  بمێنێ  کورد  تا  و  داکوتاوە  ڕەگی  کــوردەوە  بوونی  لە  کوردایەتی،  چونکە 

مەشخەڵی ڕێبازییەتی.
چونکە کوردایەتی، چارەنووس و بیر و فەلسەفەی کوردە.

قوتابیانی قوتابخانەی کوردایەتی...شاگردانی فەلسەفەی کوردایەتی...پێشمەرگە و 
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جەنگاوەرانی کوردایەتی جەماوەری کورد،دەمێکە و ئێستاش و لەمەودواش ئەو )بیرە 
قەڵبانەی داوەتەوە بەسەر خاوەکانیدا( و بە توڕەییەوە دەپرسێ:

عامیلی  ئەرێنی/  هۆکاری  تاکە  مــرۆڤ  وایــە،  پێی  کە  بیرێک:  وەکــو  کوردایەتی 
ئیجابیە لەم گەردوونەدا و کوردیش وەکو هەر نەتەوەیەکی تر و بە پێی دەستوور و 
بەڵگەی ژیان و مرۆڤایەتی مافی ئەوەی هەیە بوونی نەتەوایەتی خۆی لە قەوارەیەکی 
و  دابەشکردن  واقیعی  بەسەر  بسەپێنێ  پــارێــزراودا  سیاسی  ــازادی  ئ یەکگرتووی 
چەوسانەوەیدا و ئەو ڕژێمە ئابووری و دەستوورە کۆمەاڵیەتییە هەڵبژێرێ، کە لەگەڵ 
هەڵقواڵوی  کە  وا  بیرێکی  دەگونجێ...  واقعیدا  بەرژەوەندی  و  هۆش  و  هەلومەرج 
دەروون و خواست و ویستی بیست و پێنج ملیۆن مرۆڤی چەوساوە و ژێردەستە بێ 
بەرهەمی خەبات و ڕەنجی دوو هەزار و پێنج سەدساڵەی نەتەوەیەک بێت...هاندەر و 
هاژەری ملیۆنەهاکەس بێت..خۆراکی گیان و دەروونی پێشمەرگەیەک بێت بە پشتی 
تانک، بە ساچمەزەن و شڕە  بە خەنجەرەوە هەڵکوتێتە سەر  بیرە  ئەم  ئەستووری 
بڕنەو بەر میگ و تۆپۆلیف و فانتۆم بگرێت. ئەگەر ئەم بیرە پیرۆزە بڵند و خوا و 
مرۆڤ کردە تەسک بێت... کامەیە بیری فراوان و پان و پۆڕی ئەو گەالنە... ئەو بیرەی 
کە مرۆڤی کورد دەخەسێنێ..کە شەڕی الوەکی بۆ دروست دەکات... کە شمشێری 

فس فس پاڵەوانێتی دەداتە دەست تا تراویلکەی دوژمنی نادیار داپاچێ؟.
کوردایەتی وەکو جواڵنەوەیەک پێی وایە)ئەو پارچە زەمینەی کە دەکەوێتە نێوان 
هێڵی ٢٩ـ٤٠ پلەی سەروو و هێڵی درێژی ٣7ـ٥٠ پلەی خۆرهەاڵتەوە،نیشتمانی کوردە و 
هەموو دەسەاڵتێکی ناکورد لەو سنوورەدا دەسەاڵتێکی نابەجێ و نامەشروعە و دژی 
سروشت و مەنتیقی مێژووە و دەبێ کورد لەو سنوورەدا کیانی خۆی دابمەزرێنێ(... 
جواڵنەوەیەکی وا کە جواهرالل نەهرۆ بە شانازییەوە وەک دەرس، پاڵەوانێتی و ڕەوایی 
کورد و مەسەلەکەی دەخاتە بەر چاوی ئەندێرای کچی و دەڵێ: پاشان کەمال پاشا 
بێ ڕەحمانە کەوتە گیانی کوردەکان،دادگای » سەربەخۆیی« تایبەتی بۆدانان و بە 
هەزارانی لێ دان بە دادگا و جووتە پێشەوای کورد شێخ سەعید و ـ دکتۆر فوئادـ و هی 
تریشی لێ لەدار دان، ئەوانەی مردن و ئارەزووی ـ سەربەخۆیی کوردستانیان ـ هەر 
بەدەستخستنی  بۆ  دواییەدا  لەم  تورکانەی  ئەو  کە  دەبینین  بوو...بەم جۆرە  دڵدا  لە 
ئازادی خۆیان دەجەنگان، کوردەکانیان شێا چونکە داوای ئازادی خۆیان دەکرد...
ئازادی  بۆ  کرێت،کە  خەفە  نەتەوەیەک  شۆڕشی  سەر  هەتا  دەتوانرێ  چۆن  بەاڵم 

خۆیان تێ بکۆشن و ئامادەش بن چی یان لەسەر بکەوێ بیدەن!...
باسی  بە شەرمەوە  و  هێناوەتە سەر چۆک  یۆنانی  گەزەئەفونی  کە  جواڵنەوەیەک 
کە  ساڵێک...جواڵنەوەیەک  هــەزار  چەند  پێش  نیشتمانە  لەو  دەکــات  کورد  بەرگری 
دەیەوێ کورد وەکو مرۆڤ بژی شۆفێنیستی بێت...کامەیە بیری پێشکەوتووی ئەو 
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خۆفرۆشانە! ئەو بیرەی کە دوژمن بە دۆست دەزانێ،کە داگیرکەر بە ئاوەدان کەرەوە 
و برا دەزانێ... کە نیشتمانی کورد بە دیاری ناپاکانە دەباتە دەرباری داگیرکەرانی... 

ئەو ئەو بیرەیە کە )کوڕی کورد دەکاتە قوربانی کچی خەڵکی(!..
کوردایەتی کە مەردایەتی و نەبەردی«میدیا«و« لۆلۆ« و »سوپاری« و »کاشی« 
باپەکی خوڕەمی و کەریم خانی  و کاردۆخیانەکە نێزەی ئەبومسلمی خۆراسانی و 
زەندە، کە شااڵو و پەالماری میری ڕەواندز و ئەورەحمان پاشای بابان و سمکۆ،و 
گیانی شێخ سەعیدی پیران و دکتۆر فوئاد و بەدرخانیان و شێخ عبدالسامی بارزانی 
یە،و ئاواز و بانگی ئەحمەدی خانی و حاجی قادر و بێکەسە...و خوێنی هەزاران هەزار 
شەهید و پێشمەرگەی هەردەم شۆڕشێکی کوردە... و ئەوەتای کورد بووە)ژیان و 
مان و هەڵپەی(بووە و ئیمڕۆش چاوگی خەباتی کوردی ڕاپەڕیوی کوردستانی مەزن 
و سبەی مەشخەڵ و ڕێ نیشاندەری نەوەی داهاتوو دەبێت،...و خەجاڵەت بن دەڵێن:

دەگرێ  بەکەم  کورد  کە  ئەوەی  کامەیە!!!  برژوا  نا  بیری  ئەی  بۆرژوایە!!  بیری 
و دەزانێ! ئەوەی کە کورد چەواشە دەکات! ئەوەی کە چاکی پیسی دوژمنایەتی« 
کوردایەتی« هەڵکردووە، هێندەش بۆگەنە بە تاوانی دەزانین لەتەک ئەم زاتە پیرۆزانەوە 

ڕێنووسی کەین، لێی دەگەڕێین بۆ بیر و بیرەوەری جەماوەری کورد.
کوردایەتی لەو رۆژەوە ئاشوورییەکان و بابلییەکان لەسەر بەردە قوڕی تۆماری 
بۆ  لەسەنگەردا  ئەوەی  ئەمڕۆش  تا  و  کردووە  تۆمار  کوردیان  نەبەردی  پاشانیان 
ڕێبازی  هەر  بمێنێ  کوردێکیش  تاکە  هەتا  و  دەناسرێ  »جــاش«  بە  نەمرێ  کورد 
خەبات و تێکۆشان و بینای تەالری کورد دەبێت. ئەم قۆناغە چ  قۆناغێکە سیسرکە 

کوێرەکانی نێو کتێبە زەرد باوەکان! ئەمە قۆناغ بێت سەرتاسەر کامەیە!!...
دە ئەی جەماوەری ڕاپەڕیوی بەشەرەفی کورد!

دە ئەی پێشمەرگەی کورد!
ئەوەی ئەم ژەهرە لە کوردستان دا دەڕوێنێ... بیکەرە قوڕگی خۆی... ئەوەی ئەم 
بەاڵیە بە میوانی دێنێ لە گیانی خۆی ئاڵێنە... ئەوەی ئەم نمەک بەحەرامییە دەکات تەمبێی 
بکە. ئەوەی ئەم کرمە بەر دەداتە داربەڕووی کورد ڕیسوای کە... کوردایەتی بیروباوەڕ 
کوردایەتی  بێت.  شانت  تفەنگی  و  بیر  چەکی  کوردایەتی  بێت.  خواستت  و  مەبەست 
ڕێبازو مەشخەڵ و ڕێ نیشاندەرت بێت. کوردایەتی قوتابخانە و پەرستگا و خەنەت 
پاسۆک  ئەندامانی  ئێمە  کوردایەتین.  سەربازی  »پاسۆک«  پێشمەرگەی  ئێمەی  بێت. 
ڕێنماییکەرانی کوردایەتین. ئێمە جەماوەری پاسۆک بیر و باوەڕ و ڕێباز و فەلسەفەمان 

کوردایەتییە. ئێمە قوتابیانی پاسۆک فێرگە و پەرستگە و قیبلەمان کوردایەتییە.
 » هەر بیروباوەڕێک لە خزمەتی ئازادی و سەربەخۆیی کورد دا نەبێت،سپڵی الورگە«.
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بانگێ لەسەنگەری پاسۆکەوە 

هاوواڵتییەکەم، هاونەتەوەکەم، هاوژان و چارەنووسەکەم
ساڵوی ئازادی و یەکسانی...

بۆ کورتکردنەوەی ڕێی دوور ئاوڕ لە ڕابردوو نادەینەوە،کە دوو هەزار و پێنج 
و  دەستی  ژێر  زەبــری  و  ئەشکەنجە  لەژێرباری  کــورد  نەتەوەی  پترە  ساڵێ  سەد 
گەالنی  و  خۆمان  بیستەمی  سەدەی  نیوەی  دوای  ئیمڕۆ  چەوساندنەوەدایە،تەماشا 
دەوروبەرمان دەکەین.  نەتەوەیەکی ٢٠ ملیۆن ئادەمین لەسەر خاک و لەژێر ئاسمانی 
دوژمن  نابینرێ!...  ڕەوا  مرۆڤانەمان(پێ  )ژیانی  مافی  باووباپیرانماندا  هەزارساڵەی 
بوونی  بڕیوەتە  چــاوی  و  داداوە  سنگمان  لەسەر  چۆکی  و  گرتووین  پێ  بەرماڵی 
و  ژیان  جۆری  و  لەشێوە  هەر  داگیرکەرانمان   ، میللیمان  شەرەفی  و  نەتەوایەتی 
مردنمانەوە تا دەگاتە جۆری بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتمان و ژن و ژنخوازی و جۆر 
و شێوەی خۆراک و گوزەرانیشمان بەویستی خۆی و بۆ مەبەستی خۆی بەدەستی 
خۆی بۆمان دیاری دەکات و ئێمە هەر هێندەمان لەسەرە پەیڕەوی دەقاودەقی بکەین!..

چ ژیان و مانێکی ژێردەستەیی و بێ شەرمییە ئەم ژیان و مانەی ئێمە!!
چ بوون و مانەوەیەکی زۆر کەوتووە لەسەرمان!!

چ عەیب و عارێکی بەدییە ئەم  ملدان و خۆمەاڵس دانە!!
چ ترسنۆکی و بێ غیرەتییەکە ئەم مەنگی و ڕاوەستانە!!

برای بەڕێز... دەزانین کارەسات و نەهامەتی و سەختی و دژواری ڕێگا و ڕێباز 
و هەڵوێست بە مرۆڤ دەکات. دەشزانین )پەلەی ژیان( و ویستی مانەوە خەسڵەت 
تێشکانی  و  نوچدان  و  هەڵەنگووتن  ڕاستە  مرۆڤانە و خۆڕسکانەیە.  دیاردەیەکی  و 
یەک لەدوای یەک، مرۆڤ دەڕوخێنێ و وورە و وزەی لەبەر دەبڕێ..بەاڵم ژیان و 
واقیعی ئەمڕۆی کورد مەرگەساتێکی یەکجار ناڕەحەتی و هەردەم دووبارە و سێ 
بارە و هەزار بارەوەبووە، پێشێلکردنی کەرامەتی میللی و شانازی نەتەوایەتی بوونی 
نەتەوایەتیمان، دەهێندەی ئەو ژیانە و خۆگێلکردن لێی نەک چاری ئەم بارە نالەبارە 
ناکات و هەتا لەم ئاستەشدا ڕایناگرێ! بەڵکو بەالوە دەرچوون لە پێست و جەوهەری 

مرۆڤانەشەوە ڕاپێچامان دەکات و لە مرۆڤایەتی دەمانشواتەوە.
یان  نەژی   میللیدا  ئــازادی  و  و سەربەخۆیی  نەتەوە  ئااڵی  لەژێر  مرۆڤەی  ئەو 
مرۆڤ  بەشی  ئاژەڵی  و  نییە  مرۆڤ  نەمرێ،  وەدەستهێنانیدا  خەباتی  لەسەنگەری 
خۆرە.. چ کوردێک خاوەنی خۆی و شەرەف و کەرامەتی و بوونیەتی!!. تاکی کورد 
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چ زەمانێک و پەنایەکی هەیە، لە چنگ کەڵبەی داگیرکەرانیدا، چەک و ویستی بەگژا 
چوونیدا نەبێت!!.  کێ ڕووی دێ لە ڕووی بەزەیی و سۆزیشەوە چەپک گوڵ بخاتە 
سەر گۆڕ و کەالوەی نەتەوەیەکی تۆپێندراوی ترسنۆک!!. کێ فرمێسک بۆ چارەنووسی 
"خۆنەویستی“ نەتەوەیەک دەڕێژێ!!. چ بیانوو و عوزرێک لە ڕۆڵەکانی نەتەوەیەکی 
ژێردەستە و پارچەپارچەکراوی چەوساوە دەسەلمێندرێ چاوەڕوانی ڕەحمی ڕۆژگار 

بکات!!.
نەدەری چۆک  مل  مەردی  باووباپیرانی  بەرۆگری  بە  خۆمان  ڕوویەکەوە  چ  بە 
تاکێکی  بە  بزانین!!. بە چ ڕوویەکەوە خۆمان بە کورد  بــەردەم دوژمن  دانــەدەری  
نقەمان  لێنێ و  بارە گوێزمان  بزانین، کەچی دوژمن  بڵندە  پیرۆز و  پیتە  ئەو چوار 
و کاڵو  پۆستاڵ ڕەش  نــاڕەوای  و  وجــودی گاڵو  لە  چ عوزرێک خۆمان  نــەیــەت!.. 
سورانی داگیرکەرانی کوردستانی دایکمان گێل کەین. کە ڕۆژانە لوتمان دەتەقێتەوە 
بە بەیداخی ڕەنگاوڕەنگی داگیرکەرانەوە، دەست لە گیرفانمان ڕۆدەنێین پوول و پارە 
و وێنەیان بەدەستمانەوە دێت، میلی ڕادیۆمان دەکەینەوە وێردی و ساڵواتی سەریانە 
و بە ڕووی شەقامەکاندا بوونمان پێدا دەتەقێتەوە و بینینمان، بیستنمان، هەستمان، 

نەستمان بە بوونی داگیرکەران دەرزیئاژن دەکرێت..
بکەینە  دەمانەوێ خوێ  بکەین،  کەس  عاتیفەی  و  بە سۆز  یاری  نامانەوێ  ئێمە 
برینەکانەوە تا تین و تاوی ئەفیوناوی بیری بێگانە و نەگونجاوی دوژمنانی کورد 
لەدەمی زام و شوێنێ چنگاڵی دوژمن بڕەوێنینەوە.. نامانەوێ بە قسەی زل و پڤ 
هەڵدراو چارشێوی چەواشەکردن ڕاوە خەڵک بکەین. دەمانەوێ چاویلکەی کوێرکەری 
ناپەسەندی داگیرکەرانی کورد لە دوو چاوی گەشی مرۆڤی کورد قوتار کەین.. ئێمە 
بەر چاوانی  تراویلکەی  پەمەیی  بە خەون و خەیاڵی  پڕشنگدار  بەهەشتی  نامانەوێ 
کەس کەین. دەمانەوێ دەست بدەینە پیلی مرۆڤی کورد تا لە کەالوەی ڕما و بەسەریا 
دەربهێنین و پاچ و بێڵی دروستکردنی کوخێکی کوردی بدەینە دەست.. ئێمە نامانەوێ 
شۆڕشگێڕی ناو کتێب و خەباتی ڕۆمانسییانە لە پەردەی خەیاڵی خۆراکی تراویلکەی/ 
سراب گیانی ڕۆڵەکانی کورد بێت، دەمانەوێ ڕێی مەرگیان پیشان بدەین، تا خۆری 

ئازادی پێ لە ئاسمانی بەتەم گیراوی کوردستاندا پێ بەردەین...

دەمانەوێ ڕاست بین لەگەڵتان دا:
دوژمنەکەمان زۆر بەهێزە، بەتوانایە، پوڵدار و پڕ چەک و دۆستدارە... ڕاستە! بەاڵم 
هێزی ویستی مرۆڤ بەهێزترە، مەچەکی پێشمەرگە ئەستوورترە، دڵ و دەرونمان 
ڕەواتــرە... پڕ چەکتر و  / عەدالەتی مەسەلەکەمان  ڕەوایەتی  بڕوا و  دەوڵەمەندترە، 



13 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

جەماوەری ڕەش و ڕووتی کورد دۆستێکی بەئەمەکترە..
خۆفرۆش و ناپاک گێرەشێوێن و ڕیز تێکدەر هەن! هەن وەکو لە هەموو بوارێکی 
لەخۆبوورد  و  دڵسۆز  زێدەبوونی  ئەندازەی  بە  بەاڵم  هەن!.  دیدا  شوێنێکی  و  دیدا 
نامێنن. بۆیە بوونەکەیان چەند  و جەنگاوەری ڕاستەقینە. ئەمانەش کەم دەبنەوە و 
چونکە  دۆستانە.  کورد  ئەستۆی  لە  هێندەش  دوو  ئەوانەدایە،  ئەستۆی  لە  ئۆباڵی 
تاریکی هەرگیز لەبەر ڕووناکیدا، خۆی ناگرێ و خۆر کە هەڵنەیەت شەو هەر میوانە. 
بیری چەوت و ڕێبازی نادروست و کوردکوژ، لەژێر جامانە وەکو خۆرکە، دایەتییە 

کۆمەڵگای کوردەوارییەوە!!..وایە!..
بەاڵم هەرگیز ناهەق لە ڕووی هەقدا خۆی پێ نەگیراوە. هەرکاتێ خۆری بیری 
گوێسەبانەی  چلوورەی  هــەاڵت،  بەتەواوی  ڕاستی  و  ویست  کــورد  و  نەتەوایەتی 

شۆڕشی کورد خۆیان خۆیان دەخۆنەوە...

 ڕاستە هەرچی بووترێ ڕاستە..
بەاڵم لەوە ڕاستتر ئەوەیە کە هەتا ئەو ڕاستییە تاڵ و بوونە نالەبارە، هەراشتر 
و بە بارستترین ئەرکی دڵسۆزانی بەرانبەر بە نەتەوەکەیان و بەشداریان لە خەباتی 
نەتەوایەتیدا پتر و پێویستتر و خێراتر دەبێت.. هەرگیز چەوتی بەتانە و توانج و پێ 
کارکردن  و  بەڕاستی  چەوتی  دەبێ  چارەسەرنەکراوە...  خۆبەدوورگرتن  و  دزکێ 
ڕاست کرێتەوە... هەرکەسێ هەست بە چەوتی و ناتەباییەک بکات و لە ئاستیدا بێ 

دەنگ بێت و هەوڵی چاککردنی نەدات، دوو هێندەی چەوتییەکە تاوانبارە.
لەبەر ڕۆشنایی پێویستی و پێداویستی خەباتی نەتەوایەتی و دەورتان لە کۆمەڵگای 
کوردەواریدا و جێبەجێکردنی ئەرکی سەر ئەستۆتان بەرانبەر نەتەوەکەتان، داواتان 
لێ دەکەین، کە ئەو قەرزەی لەسەرتانە بەرامبەر نەتەوە و نیشتمانەکەتان، چی دی 
دوا نەخەن. چونکە هەموو قەرزکردنێک دانەوەی دەوێ و ئیمڕۆش کورد پێویستی 
بەو قەرزەیەتی، ڕەوشت بەرزی و بەئەمەکی و وەفاداری ئێوە لەودا دەردەکەوێ،  

کەچی دی ئەم قەرزە دوا نەخەن و بێن بە پیری بانگی )کوردایەتی(یەوە.

ئێمەی پاسۆک:
پارتێکی نەتەوەیی سۆسیالیستی ئازادیخوازی کوردین، باوەڕمان بەوە هەیە، کە 
نەتەوەی کورد وەکوو هەر نەتەوەیەکی دیکە ) مافی دیاریکردنی ئازادانەی چارەنووسی 
خۆی بەدەستی خۆێ( هەیە، لە سنووری نیشتمانە مێژوو کردەکەی خۆیدا... و هەموو 
بوونێکی ماکی و مینۆکی / مادی و مەعنەوی بێگانەی زیانبەخش لە سنووری هێڵی 
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پانی ٢٩ـ٤٠ پلەی سەروو وە هێڵی درێژی ٣7ـ٥٠ پلەی ڕۆژهەاڵت دا، بوونێکی ناڕەوا 
و دژ بە سروشت و بوونی مرۆڤایەتی دەزانین و دەبێ بەناچاری بەرەو لەناو چوون 
بچێت... کورد لەو چوارچێوەیەدا )یاسا و ڕژێمی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابووری 
پێمان  چەوساندنەوەیەکیش  هەموو  نەهێشتنی  بۆ  و  هەڵبژێردرێ  و...هتد.(  ئاینی  و 
وایە )سۆشیالیزم( وەکو ڕێچکەیەکی ئابووری لە بەرژەوەندی ڕەشوڕووتی کوردایە 
و ئەم سۆشیالیزمەش هەڵقواڵو و کۆپی هیچ بیر و تاقیکردنەوەیەکی بێگانە نییە، و 
الریشمان لەوە نییە هەرچی بیر و تیۆر و تاقیکردنەوەیەک، لەگەڵ ویست و خواست 
بەاڵم  وەرگرین،  لێ  ســوودی  بگونجێ،  کــورددا  مەعنەوی  و  مادی  بەرژەوەندی  و 

خۆمان ناترنجێنینە  قاڵبی هیچ وەستایەکی دوورە واڵتەوە...
ئەم ئامانجە پیرۆزەش، ئامانجی سەرەکی و ستراتیژیمانە. لەبەر بار و هەڵکەوت و 
هەلومەرجی کورد و خەباتی نەتەوایەتیمان و تێکڕا بارو هەلومەرجی دەوروبەرمان، 
ممکن  )ئەوپەڕی  و  دەگەیەنێ  دا  قۆناغی  و  کاتی  ئامانجی  چەندین  بە  ئامانجە  ئەم 
ڕاستە  لەسەر  دەبێت  هــەردەم  ئامانجەش  ئەم  و  کاتیمانە  ئامانجی  زەمەنێکدا(،  لە 
شەقامی ئامانجە ستراتیژییەکەدا بێت... ڕێگای و ڕێبازی سیاسیشمان، باوەڕبوون و 
هەڵدانەوە)یەکگرتنی هەموو هێزە سیاسییە خێرخواکانی کوردە لە بەرەیەکی یەکسانی 

هاوتادا(...
هەرچییەک خێری کوردی تێدا بێت، ڕێباز و مەبەستمانە و بەرژەوەندی بەرزی 

کورد لە سەروو)پاسۆک( و )بیر( ەکەش و هەموو شتێکی دیکەشەوەیە...
هیوادارین، کە ئەم بانگەوازە دوا قۆناغی کپبوونتان بێت و سەرەتای بەشداری 
بۆتان دەست دەدا و  بەو جۆرەی  بێت و  نەتەوەیەتیتان  شەرەفی کاروانی خەباتی 
لەبار و بەبڕشتی دەزانن، جۆر و شێوە و شێوازی بەشداری خۆتان دیاری بکەن. 

هەرچەندە دەبێ ئەوەش بزانرێ بااڵترین شێوەی خەبات، خەباتی چەکدارییە.

هەر بژین بۆ کورد                          هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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))تیشکێک لە خۆری کوردایەتی((

دێڕێک لە داستانی بەچکەشێرانی نەتەوەیی
لەبەر ورە  نەبووایە و  لەبەر داواکــاری زۆری جەماوەر و ڕیزەکانی ڕێکخستن 
هێنانەوە بەر جەماوەر و دەرخستنی ڕووی گەشی شۆڕشە مەزنەکەمان نەبووایە، 
ئەو بڕیارەی خۆمان نەدەشکاند و چاالکییەکانی سیاسی و پێشمەرگانەی حیزبمان 
باڵونەدەکردەوە. چونکە ئێمە پێمان وایە ئەوەی کردوومانە و دەیکەین و بەردەوام 
نییە...  تێدا  منەتی  هیچ  و  سەرشانمانە  ئەرکی  بنەڕەتی  لەکردنیدا،بەشێکی  دەبین 
و جەماوەری  بڵندە  و  پیرۆز  نەتەوە  ئەم  منەتباری  )پاسۆک(  ئێمەی  بەپێچەاوانەوە 
خۆگر و ڕۆڵە بە ئەمەک و دڵسۆزانەی کوردین. ئێمە قەرزارباری ئەو قەدەرەین کە 
بە )کورد( ی بووین و ئەو مەیدان و زەەمینەیەمان هاتۆتە پێش شانازی کوردانەمان 
سەربڵند و گەشەدارمان کات. چونکە دەبێ چ شانازی و پیرۆزی و سەربڵندییەک 
لەوە پتر بێت کە مرۆڤ » کورد« بێت، و لەوەش بەوالوە سەربازی کوردایەتی بێت!! 
ئەوانەی کە لە ناخەوە« کورد« ن، مەگەر بزانن ئەو دەریای ئاسوودەیی و شانازی 

و خۆشییە چەند بێ سنوور و بێ بنە!.
کۆڵ  و  ڕەنجبەر  »پاسۆک«  ئێمەی  کە  دەریخەین،  دەمانەوێ  دیسانەوە  بەاڵم   
هەڵگر و خزمەتکاری جەماوەری کوردین،نەک کوێخای!! بۆ ئەوەی ئاشکرای کەین 
کە )سیاسەت و بیر و باوەڕ و حیزب( دەبێت لە خزمەتی جەماوەر و لەبەر ویستی 
جەماوەردا بێت... مل بۆ فەرمان و ویستی جەماوەر دەدەین. زۆر بە )تواضیع(ەوە 
بە ئەمەکی ڕۆڵە نەتەوەییەکان دەکەینە دیاری دەستمان و بە ڕووی سووری نەتەوە 

مەزنەکەمانیدا دەدەین:
١ـ لە رۆژی ١٩٨٠/١٢/7 دا،سەرکردایەتی گشتی بەڕێزی حیزبمان برووسکەیەکی 
پێزانین و ئەمەکداری و سوپاسی نارد بۆ سەرۆک و ڕابەری هەقپەرست و مرۆڤدۆستی 
لیبی بەڕێز )معمر القذافی(،دەربارەی ئەو هەڵوێستە مرۆڤانە بێ نموونەی دەربارەی 
بنەبڕی مەسەلەی  دیاریکردنی چارەنووس و چارەسەری  مەسەلەی کورد و مافی 
کورد بە دروستکردنی )کیانێکی سیاسی یەکگرتوو( لە کوردستانێکی گەورەدا... کە 
لە رۆژی ١٩٨٠/١٢/٥ دا بەڕاشکاوی و ئازادی لە ) لێدوانی بیروڕاکانی معمر القذافی( 
لە ئیسپانیادا دەری بڕیبوون... دووبارە ئێمە بەناوی دەستەی بەڕێوەبەری ئۆرگانی 
هێزەکانی پاسۆک سوپاسی هەست و هەڵوێستی زۆر مەردانەی )معمر القذافی(دەکەین 
و پێمان وایە، ئەو دەنگە پیرۆز دەبێت، کە بەستەڵەکی ترس و بەرژەوەندی سووک 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی16

و چرووکی دەرەوە و ناوەوە دەشکێنێ و مێژووی کورد و نەتەوەی کورد، هەرگیز 
ئەم هەڵوێستە جوامێرانەی ئەو ڕابەرە هەقپەرستەی لەیاد ناچێت.

پێشمەرگەی  دەستەیەکی  نیوەڕۆ،  دوازدەی  سەعات   ١٩٨٠/١٢/٨ ڕۆژی  لە  ٢ـ 
ناوخۆی کارگەی شەکرەکەی سلێمانی، بۆسە/ کەمینیان بۆ تاوانبار )مازم محسن(
نایەوە، بەاڵم بەڕێکەوت ئەو ڕۆژە وەکو عادەتی نەهات و پێشمەرگەکان ماوەی سێ 
چارەکە سەعات، لەگەڵ هێزێکی زیادی )قوات خاصە( و )استخبارات(دا کەوتنە شەڕ. 
لەم پێکدا چوونەدا دووان لە هێزی تایبەت/ قوات خاصە و هەواڵگرێک / ئیستیخباراتێک 
کوژران و ئاسایشێک/ ئەمنێکیش بریندار بوو. هەرچەندە ئەم چاالکییە وەکو کارێکی 
خۆکوژی/ انتحاری بوو بۆ مازم محسن نرابووە، بەاڵم پێشمەرگە نەبەزەکان توانییان 
خۆیان دەرکەن و جەماوەری دڵسۆز و کوردپەروەری ئەو ناوچەیە، دەورێکی بااڵیان 
بوو لە ڕزگارکردنی پێشمەرگەکان... بەم جۆرە پێشمەرگە و جەماوەر ئاوێتەی یەک 
ڕزگار  لەمەرگ  خۆیدا  باڵی  بن  لە  نەتەوەییەکانی،  بەوەفا  ڕۆڵە  جەماوەر  و  دەبن 
دەکەن، تا بۆ مەرگێکی دیکە ئامادەی کەن.. پێشمەرگەی پاسۆک لە یادتان نەچێت هێز 

و توانا و مەبەست و خواستتان هەر ئەو جەماوەرەیە...
شاری  لەناو  شەفیق(  )کامیل  شەهید  دەستەی   ١٩٨٠/١٢/٩ لەسەر   ٨ شەوی  ٣ـ 
سلێمانی دا، خۆفرۆش و پیاوی ئیستیخبارات » ئاشتی محمەد اسماعیل«ی ناسراو بە 

» ئاشتی حەالو« گرت.
بــازاڕی  لە  نیوەڕۆ،  پاش  یەکی  سەعات   ١٩٨٠/١٢/١٣ شەممەی  یەک  ڕۆژی  ٤ـ 
ناوخۆ،  پێشمەرگانەی  ڕێکخستنی  دەستەی  پێشمەرگەیەکی  کاوە،  شەقامی  شەهای 
نارنجۆکێکی خستە نێو زیلێکی سەربازییەوە و سەرئەنجام، پێنج سەرباز کوژران و 

حەوتیش بریندار بوون.
٥ـ ڕۆژی ١٩٨٠/١٢/١٨ سەعات نۆی بەیانی، لەبەر ئۆرزدی باک دا، پێشمەرگەیەکی 
دەستەی شەهید )مازم حەمە شەوقی( نارنجۆکێکی خستە نێو زیلێکی سەربازییەوە.. 
سێ سەربازی تێدا کوژرا و چواریش برینداربوون، کە پاشان یەکێکیان لەو چوارە مرد.
٦ـ شەوی ١٨ لەسەر ١٩٨٠/١٢/١٩ دەستەی شەهید )دلێر( چوونە سەر مۆڵگاکانی 
جاش شەعبی و ماوەی سەعاتێک، بە نارنجک ئەنداز و چەکی سووک لێیان دا، زیانی 
دوژمن نەزانراوە. بەرەبەیان دەستیان گرت بەسەر ئوتومبێلی )تیوتای ژمارە ٤٣٠7( 

ی دائیرەی کارەبادا و گەیاندیانە ناوچەی ڕزگارکراو.
7ـ ڕۆژی ١٩٨٠/١٢/٢٢ سەعات ١١ی پێش نیوەڕۆ، لە شەقامی زانکۆی سلێمانی، 
نێو  خستە  نارنجۆکێکی،  مەنسور(  ساڵح  )عومەر  شەهید  دەستەی  پێشمەرگەیەکی 

زیلێکی سەربازییەوە. سەرئەنجام دووانی تێدا کوژران و سێ یانیش بریندار بوون.
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ئەنجوومەنی  سەرەک  ی  کوسیگین(  بەڕێز)ئەلیکسی  دوایی  کۆچی  بەبۆنەی  ٨ـ 
سۆڤیەت(،  سۆسیالیستەکانی  یەکگرتووە  )کــۆمــارە  ــی  ــەت دەوڵ بــااڵی  سۆڤیەتی 
برووسکەیەکی    ١٩٨٠/١٢/٢٥ رۆژی  حیزبمان،  بەڕێزی  گشتی«  »سەرکردایەتی 
پرسە و دۆستایەتی دا بە لێپرسراوانی شورەوی، کە لەم ژمارەیەدا دەقەکەی دەخەینە 

بەرچاوتان.
٩ـ شەوی هەینی ١٨ لەسەر ١٩٨٠/١٢/١٩ دەستەی شەهید )مازم حەمەشەوقی( 
لە شاری سلێمانی لەسەر جادەی )ئیبراهیم پاشا( و ) ئۆرزدی باک( دا، بۆماوەیەک 
و  ــردەوە  ک ڕون  جەماوەر  بۆ  شۆڕشیان  ئامانجی  و  ڕێباز  و  دانــا  سەیتەرەکیان 
باڵوکراوەکانی حیزبییان بەسەردا  بەخشینەوە. بۆ جووت خستنی )گفتار و کردار( 
کوژراو  لێ  یەکێکیان  و  دا  شەعبی(  )جاش  مۆڵگایەکی  بەسەر  دایان  لەگەڕانەوەدا 
هاوبیران(  )ئەی  ســروودی  بە  قارەمانەکان  پێشمەرگە  بوو.  بریندار  لێ  دوویــان  و 
ئەو ڕۆژە گەشتنەوە  بەرەبەیانی  و  کرد  قوربانی  و  هەڵمەت  لەشاری  ماڵئاواییان   ،

شوێنی دیاریکراو.
و  ســزا  ـــوو  وەک )فـــەتـــاح(،  کــاکــە  شەهید  ــەی  دەســت  ١٩٨٠/١٢/٢٩ ڕۆژی  ١٠ـ 
ی  جــەمــال(  )حاجی  ی   ١٩٨٠ مۆدێلی  شۆفلێتی  سەرەتایی  بەئاگاهێنانەوەیەکی 

کۆمپرادۆرییان دەست بەسەردا گرت و کردیانە موڵکی شۆڕش. 
١١ـ ڕۆژی ١٩٨١/١/٣ سێ پێشمەرگەی دلێری دەستەی شەهید کاکە )فتاح(، سەعات 
دووی پاشنیوەڕۆ لە ئەسحابەسپی و لەچەقی ناوشاردا، دەستەویەخە کەوتنە شەڕ 
لەگەڵ کۆمەڵێ سیخوڕ و ئەمن دا. ماوەی نیو سەعاتێک پێکداهاتن و سەرئەنجام سێ 
ژمارە  چواردەخۆری  جۆری  دەمانچەیەکی  و  بوو  بریندار  یەکێک  و  کــوژران  ئەمن 
)١٤٩٤٨( کەوتە دەست پێشمەرگەکان. بەاڵم بەداخەوە لەم داستانی بەڕەنگاربوونەوەی 
نوێژی نیوەڕۆ ناوجەرگەی دوژمن دا، پێشمەرگەیەکی قارەمان کە هاوبیر شەهید)سەردار 
کەمال مەجید(بوو شەهید بوو. هاوبیر )ئاسۆ( ش بریندار بوو، بەاڵم توانی خۆی بگەیەنێتە 
ناو دەستەکە. داستانی گیانبازی هاوبیری شەهید )سەردار کمال مەجید( قارەمانێتی ـ 
کاوەـ  ی باپیرمان وەبیر دێنێتەوە و پەالمار و هێرشی )شێخ مەحموودی نەمر( زیندوو 
دەکاتەوە و مەردایەتی و دلێری شەهید )عومەر ساڵح مەنسور( دووبارە دەکاتەوە. 
خەڵکی قارەمانی شاری هەڵمەت و قوربانی لە ئازایەتی و دلێری ئەو جوامێرەدا دە 
دەبینن.،کە  )پاسۆک(  هاوبیری  دلێری  و  پیرۆزی کورد  مانای  هێندەی شەهیدبوونی 
ماوی نیو سەعات پاش برینداری دوژمنانی ترسنۆک نەیاندەوێرا بچنە سەری، چونکە 
تا لەهۆش خۆی نەچوو بوو، دەستی بەئەڵقەی نارنجۆکەکەیەوە بوو. تا لەسەرەمەرگیدا 

) پاسۆک( ایەتی خۆی نوێ کاتەوە..



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی18

دە نەتەوەیە خاوەنی ڕۆڵەی وەکوو هاوبیری شەهید کاکە )سەردار( بێت، چۆن دێتە 
سەر چۆک ؟!! و چۆن بە )کوردستانێکی ئازاد   گەلێکی یەکسان( ناگات؟!!.

١٢ـ ڕۆژی شەممەی ١٩٨١/١/١٠ حوکمی ڕەوای دادگای شۆڕش درا بەسەر تاوانباری 
لە  بوو.  زڕا  ناوبانگی  بە »ئاشتی حەالو«  کە  ئیسماعیل«  ئاشتی محمەد  خۆفرۆش« 
سەعات سێ و نیوی عەسری هەمان ڕۆژدا گوللەباران کرا. دەستی تۆڵەی )پاسۆک( 

دەگاتە هەموو کون و قوژبنێک و مستی حوکمی پاسۆک گاڵتە و )مساومە( ی نییە!!. 
شاری  چوونە  شــەهــیــد)دەروێــش(  دەســتــەی   ١٩٨١/١/١٣ لەسەر   ١٢ شــەوی  ١٣ـ 
دانی  بەڵێن  پــاش  خــۆفــرۆش.  هەڵخەڵەتاوی  هەندێ  کردنی  تەمبێ  بۆ  سلێمانییەوە، 
کە  بوون  ئەوە  دەستەبەری  کەسوکاریان  و  بــەردران  خراپەکاری  لە  دەستکێشانەوە 

خۆیان پاک بکەنەوە.
١٤ـ شەوی ١٤ لەسەر ١٩٨١/١/١٥ دەستەی شەهید )عومەر سالح مەنسوور( بۆ تەمبێ 
و سزادانی کۆمەڵێ پیاو خراپ چوونە ناو شاری سلێمانییەوە، چوار کۆنە پیاوخراپ 
کە ماوەیەک بوو لەترسی سزای شۆڕش دەستیان لە خراپە کێشابووە، دووبارە تەمێ 

کرانەوە و بەردران. سێ خۆفرۆش )جاش بەالش( یشیان گرت، کە ناویان:
١ـ مامۆستا رەفیق،

 ٢ـ جال قادر تەها،سکرتێری لقی سلێمانی حیزبی ثوری کوردستانی« کلک« ،
و  تەواو  بەزامنی  و  دا  پیشان  خۆیان  پەشێمانی  هەرسێکیان  کە  ئەحە.  حەملی  ٣ـ 
تایبەتی  ســزای  خراپەکاری،پاش  ســەرر  نەگەڕێنەوە  کە  کەسوکاریان  دەستبەرەی 

حیزب،بەردران.
١٥ـ شەوی ١٦ لەسەر ١٩٨١/١/١7 دەستەی شەهید)فەرهاد خەفاف( چوونەوە بۆ 
گەرەنتی  شەعبی  جاش  خۆفرۆشەکان، سێ  ە  بەالش(  )جاش  سزادانی  و  تەمبێکردن 
لە خۆفرۆشی هەڵگرن و بگەڕێنەوە ڕیزەکانی گەڵ..دەستکەوت  دا،کە دەست  ئەوەیان 

دەمانچەیەکی »سمیث«ی ژمارە ـ ٥٢٩٩٦٠٦ ـ بوو.
١٦ ـ شەوی ١7 لەسەر ١٩٨١/١/١٨ دەستەی شەهید)مازم محەمەد ئەحمەد( دایان 
بەسەر ماڵی )جاش بەعسییەکدا( و کاشینکۆفی ژمارە ـ ٣٥٠٦٢ـ یان هێنا. پاش ئەوە ئەو 
خۆفرۆشە ترسنۆکە چەکەکەی جێهێشت و هەاڵت، ئاگاداری کەسوکاری کرا، کە ئەگەر 
تا ماوەی دوو هەفتەی تر دەست لە )خۆفرۆشی( نەکێشێتەوە، خوێنی حەاڵڵی شۆڕش 

دەکات. 
هەرێمی  دا، سەرکردایەتی   ١٩٨٠ ساڵی  دوازدەی  مانگی  دوایی  ڕۆژانــی  لە  ١7ـ 
باشووری بەڕێزی حیزبمان ، یاداشتێکی ناڕەزایی و ڕەخنەگرانەی دا بە »جیسکاردستان« 
ی سەرۆک کۆماری فەرەنسا، دەربارەی ئەو هاوکارییە ناڕەوایەی کە فەرەنسا لەگەڵ 
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و  بەگشتی  عێراق  گەلی  بەرژەوەندی  و  دا،دەیکات، دژی ویست  بەعسی  سەددامی 
گەلی کورد بەتایبەتی. وێنەی ئەم یاداشتە دراوە بە :

١ـ پارتی سۆسیالیستی فەرەنسی.
٢٣ـ پارتی کۆمۆنیستی فەڕەنسی.

٣ـ پەرلەمانی فەرەنسی.
لە ژمارەی داهاتوودا دەقەکەیتان دەخەینە بەرچاو.

١٨ـ دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی ناوخۆ، چوونە سەرماڵی خۆفرۆشان:
١ـ عزیز رشید کریم،٢ـ علی رشید کریم ی برای ئەم ترسنۆکانە لە ترسی سزا و 
تۆڵەی )پاسۆک(خۆیان حەشار دابوو.پاش پشکنین، هەندێ بەڵگە و نووسراوی گرنگیان 
ثوری  )حیزبی  ڕێکخستنی  شانەی  شەش  نــاوی  کە  هەندێکیان  لێرەدا  کــەوت.  چنگ 

کوردستانی،کلک( باڵو دەکەینەوە، تا جەماوەری گەل بیانناسن و خۆیان لێ بپارێزن.
ئێمە ئاگاداریان دەکەینەوە، ئەگەر تا مانگێکی تر هیچ پەیوەندییەکی خۆفرۆشییان 
کاریان  و  لە کەس  داوا  بۆیە  دەگەیەنین،  انەیان  )پاسۆک(  توندی  بە سزای  بمێنێ، 
دەکەین، کە جگە لەوەی هەر ئێستا شیاوی سزان، بەاڵم ئەم هەلەشیان دەدەینێ، و 
ئەوەش کە هەر بەردەوام بێت لەسەر ڕێچکەی زەلکاوە، لێ خۆش بوونی بۆ نییە و 

بە سزای خۆی دەگەیەنین. 

١ـ  شانەی ژمارە یەک ) کرێکاران(

١- عبدالرحمن سید ئەحمەد خەتی راستوچەپ بەرانبەر ناوەکەیەتی
٢ـ  کەریم فرج رسول ئابوونە ٢٥٠ فلس ئەندام
٣- عثمان احمد محمد ئابوونە ١٥٠ فلس ئەندام 

٤- مصطفی محیالدین شریف ئابوونە ٢٥٠ فلس ئەندام
٥- رستم محمود صالح ئابوونە ٥٠٠ فلس ئەندام 

٢-  شانەی ژمارە دوو، بەکرەجۆ
١-  اکرم قدر محمد ئابوونە ١٠٠ فلس
٢-  ظاهر شکر قادر ئابوونە ١٠٠ فلس

٣-  ابراهیم عثمان ئابوونە ١٠٠ فلس
٤ـ محمد علی قادر ئابوونە ١٠٠ فلس

٥-  اسماعیل محمد مولود ئابوونە ١٠٠ فلس
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٣- شانەی ژمارە سێ - ڕێکخراوی ئافرەتانی سۆزانی  - 
لێپرسراویان حەمە ساڵح عبدواڵ رەحیم

١ـ سەبرییە احمد محەمەد     ئابوونە ٥٠٠ فلس
٢ـ نفیە ما قادر                 ئابوونە  ٥٠٠ فلس
٣ـ دڵخواز محمود حمە          ئابوونە ٥٠٠ فلس
٤ـ گواڵڵە میرزا عبدواڵ         ئابوونە ٥٠٠ فلس

ئابڕووی  بەتەنگ  خۆیان  سۆزانیانە،ئەگەر  ئافرەتە  ئەم  کەسوکاری  و  خــاوەن 
خۆیانەوە نەیەن، ئێمە پاش مانگێکی دیکە ئابڕوویان دەهێنینەوە بەر!.

٤ـ شانەی ژمارە چوار 
١ـ عوسمان احمد محمد

٢ـ قادر ساڵح عەلی          ئابوونە ١٥٠ فلس پاڵێوراو
٣ـ عبدولقادر عزیز          ئابوونە ١٥٠ فلس پاڵێوراو
٤ـ رەحمان سعید            ئابوونە ١٥٠ فلس پاڵێوراو
٥ـ ابوبکر علی اسماعیل   ئابوونە ١٥٠ فلس پاڵێوراو   

٥ ـ شانەی ژمارە پێنچ
١ـ روستم محمود ساڵح

٢ـ عمر رشید کریم
٣ـ حسن قادر احمد

٤ـ عوسمان رشید کریم
٥ـ عوسمان حمە حسین کریم

٦ـ شانەی ژمارە شەش
١ـ حمەساڵح عبدواڵ رحیم   ٢٠٠٠ ئابوونە   پلەی ئەندام   زنجیرە ١
٢ـ اکرم قادت محمەد         ٢٠٠٠ ئابوونە   پلەی ئەندام   زنجیرە ٢

٣ـ ساح شێخ محمەد علی        ٢٠٠٠ ئابوونە   پلەی ئەندام    زنجیرە ٣
٤ـ عبدولرەحمان سعید احمد     ٢٠٠٠ ئابوونە    پلەی ئەندام    زنجیرە ٤
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»ئەوەی بڕوا بە دوژمن بکات، پێستی لە دەباخانە دەدۆزێتەوە«

>> لە هەگبەی دۆستایەتیدا <<..
 « دۆستایەتییەی  و  سەرخۆشی  و  پرسە  برووسکەی  ئەو  دەقــی  خــوارەوە  لە 
کۆچی  لەسەرخۆشی  کە  دەکەینەوە،  باڵو  حیزب  بەڕێزی   » گشتی  سەرکردایەتی 
دوایی بەڕێز » ئەلێکس کوسیگن« دا دراوەتە لێپرسراوانی » یەکێتی سۆڤیەت« ... 
کە بەمە ئێمە دەمانەوێ، برایانی سۆڤیەت و هەموو هێزی خێرخوای دنیا لەوجووتە 
هاوکاری  و  دۆست  بە  خۆی  کورد  ئەوەیە  یەکێکیان  کە  کەینەوە.  ئاگادار  ڕاستییە 
هەموو هێزە خێرخواکانی جیهان دەزانێ و هیچ هەڵوێستێکی ڕابردوو چەند دزێو بێت، 
بەندییە  ئەو دۆستایەتی و گرێ  تێکەاڵوی ڕاستی  نەتەوەکەمان  بەرژەوەندی  لەبەر 
ناکەین و هەردەم خۆش بینین بە گەڕانەوەی ڕاستی بۆسەر دۆخی سروشتی خۆی 

و چاوەڕوانی چاتر و چاتر دەکەین.
شوێن  کە  سۆڤیەت،  یەکێتی  بەتایبەتی  و  الیەک  هەمــوو  کە  ئەوەیە:  دووەمیان 
دەستی لە هاوکاری و یارمەتی زۆر جواڵنەوەی رزگاریخوازی دنیا دا هەیە، بەرانبەر 
ئەو  هەردەمیش  بەاڵم  نەبوون،  پێویستدا  ئاستی  لە  کورد  نەتەوایەتی  مەسەلەی  بە 
بایی پێویست و ئەرکی مێژوویی ئەو هێزە شۆڕشگێڕە  لەبەرە کە  هیوایەمان هەر 
خێرخوایانە ئاوڕ لە مەسەلەی نەتەواتیمان بدەنەوە و قەاڵی دۆستایەتی نێوان » کورد 
و ئەوان« لەسەر بناغەی دۆستایەتی و ڕێزی بەرابەری و هاوبەرژەوەندی دارێژن، 
چونکە ئەگەر گوزارشتەکەیان بایی سێبەری کرداریش پایەداربن و ئەوان دوژمنی 
سەرسەختی ئیمپریالیزم بن ، ئەوا ئێمەی کورد دەستەی پێشی پیشەوەی یەخەگیری 
و  داگیرکراو  نیشتمانی  کوردستانی  لە  گەراکانین  و  دەستەی  و  دار  و  ئیمپریالیزم 
بام جارێ کورد » نەوت و  بێتە هاوچارەنووس و هاوبەرژەوەندین،  ناوچەکەشدا، 

گاز!!« ەکەشی لە دەست خۆیدا نەبێت...

ـ دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ـ
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مااڵوا:

شەڕی عێراق و ئێران،چی بۆ ئێمە تێدایە؟!!.. 
شەڕەکە چۆن هەڵگیرسا و بۆ هەڵگیرسا و مشتەی ناوهەمانەکە چییە؟ شتانێک 
نین کە دادی ئێمە بدات. خراپیش نییە گەر بیانزانین! بەاڵم گرنگ ئەوەیە چی بۆ کورد 
تێدایە و چی تێدا دەبێت. ئێمە خەمی هەریسەکەمانە و خوێنی )حوسین(یش خوێن 

کردی خۆی هەیە. کوڕینە خۆت مەیکە و خوا بتداتێ... ئەمەیە.
جا گرنگ ئەوەیە بزانین چۆنی بخۆین؟ ئەم هەلەش وەکو هەزاران هەلی دیکەی 
باسەکە،  سەر  نەدەخستە  گومانەمان  ئەم  ئێمە  دیارە  نەدەین.  لەدەست  هەڵکەوتوو 
ئەگەر هەموو هێزە سیاسییەکانی کورد لە درزی دەروازەی بەرژەوەندی کورد و 
بۆ سوودی کورد و بە گەز و هۆقەی کوردی، بیانڕوانبایە و بجواڵنایەتەوە و بیان 
کێشایە... ئەگەر هەموو )ئیعتبار(ەکانی دیکە بکرانایەتە قوربانی بەرژەوەندی بڵندی 
کورد! کە سەد حەیف وانییە... ئەی ئەوە نییە ئەوەتای ئەم ڕێوییە هاتووە بە پیرمانەوە، 
لەهەموو کاتێکی دیکە پتر مل لەبەر یەک دەنێین و بەیەکدا دێین و بەیەکەوە خەریکن! 

لەم بارەیەشەوە هێندەمان وتووە سواین!.. ئەمەشیان وا..
بەعسییە  پەککەوتنی  و  ــــوون  الوازب شـــەڕە،  ــەم  ئ سەرئەنجامێکی  گرنگترین 
چەپەڵەکانی بەغدا و دوژمنانی کوردە، پاش جەنگیش ـ بە پشتی خوا بەمزوانە تەواو 
ئەوەندەی  معارض(ە،  ئۆپۆزیسیۆن/  و  دەتەقێتەوە  ناوخۆیان  ناکۆکییەکانی  نابێت! 
رەواکانمان  داوا  بۆ  مل  کە  دەبن  الواز  هێند  ئەوەتا  یان  جا  دەبێت...  بەهێزتر  دی 
فشە  نەک  کوردە،  مرۆڤانەکەی  نەتەوایەتییە  مافە  هەموو  لە  مەبەست  دیارە  بدەن، 
مافێکی بێسەر وپێ و تەمومژاوی/ غامض(ی، وەکو ئەوەی ئازاری ١٩7٠!. یان ئەوەتا 
نییە،  بەعسییە چەپەڵەکان سەرەنگوم دەبن... ئەوساش کێ دێتە سەر حوکم گرنگ 

بەو مەرجەی :
١ـ هەوڵ بدرێت کورد لەبازنەی ملمانێی عێراق دا)دائیرة الصراع( بەدەرکەوێت.

نوێیەدا  ئەو دەسەاڵتە  بەسەر  داواکارییەکانی خۆی  بێت،کە  بارەدا  لەو  ٢ـ کورد 
بسەپێنێ،کە لەبەر الوازی خۆی ناچارە بە ) ڕیشی مەردانەمان( سوێند بخوات. 

هەردوو شتەکەش لەبەر دەست و دەست هەڵینجە...بەو مەرجەی » پێش ئەوەی 
هەر شتێکی دیکە بین، کورد بین«.               

                          » کورد سەپانی بابی کەس نییە«.
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))پێش ئەوەی هەرشتێ بین، ئەبێ کوردبین((
چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

}} ئااڵی سووری کوردایەتی{{
ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی ـ پاسۆک

ژمارە ـ ٢ ـ                   ئازاری ١٩٨١ ف                 رەشەمێی ٢٥٩٢ ک
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هەر کاروانێ
بۆ تیشکی خۆر بڕوانێ

کەم بن یان زۆر
ئەگەنە خۆر

## کورد و ئازار ## 
لەسەرتاسەری  خەبات،  و  نەهامەتی  و  ژان  بۆتەی  قاڵبووی  کــورد  نەتەوەی 
بووە  بەردەوامدا  ڕاپەڕینێکی  و  بەگژداچوونەوە  مێژووی خوێناوی و خۆگریدا،لە 
دژی داگیرکەران و دوژمنانی هەردەمیش ئامادە بووە کە باجی ژیان و مانەوە و 
مانگی  بدات...  دڵسۆزەکانی  ڕۆڵە  دلێرترین  و  بەجەرگترین  بەخوێنی  سەربەرزی 
ئازاری کورد مانگێکە مەرگ و پان و سەرکەوتن، دڕندایەتی و ناپاکی و پیرۆزی 

نزمی و ترسنۆکی و ئازایەتی تێدا ئاوێتەبوون.
لە چواری ئازاری ساڵی ١٩٢٣ دا فرۆکە مەرگچێنەکانی گەماڵە پیرەی کۆلۆنیالیستی 
/ ئیستیعماری ئینگلیزی بۆیەکەم جار پاش جەنگی جیهانی یەکەم ترسنۆکی مەرگی 
لە کوردستاندا تاقی کردەوە و شاری هەڵمەت و قوربانی بۆمباباران کرد،چونکە 
کورد نەیدەویست ببێتە عێراقی و مل بۆ داگیرکەران بدات. لە شەشی ئازاری ١٩7٥ 
دا ئیرادەی شەڕ و پیانگێڕی وەکو تەونی جاڵجاڵۆکەی ئەهریمەن،لەنێوان " تکریتی“ 

یە جەالدەکان و شای نۆکەری ئیمپریالیزمدا بۆ شۆڕشی ١٤ ساڵەی کورد تەنرا.
لە ١١ی ئازاری ١٩7٤ دا ،بەعسییە ڕەگەزپەرستەکانی بەغدا بەدژی ویست و 
خواستی گەلی عەرەب و هەموو سەرەتاکانی مرۆڤایەنە و مەردایەتی،جارێکی تر 

شەڕی گاندەوە کوردستان!.
لە ٣١ی ئازاری ١٩٤7 یشدا،قارەمان و پێشەوای کورد،سەردارانی قیبلەی هیوا 
و ئاواتی کورد لە مەهابادی خوێناویدا، بەسەری بەرز و شانازییەوە وەکو بڵندی 
شاخەکانی کوردستان و شانازی کورد بەخۆوە،سەرکەوتنە سەر ئەو سێدارانەی 
، کە لە مەردایەتیدا هەر بە بەژنە بااڵی کورد بڕاوە...هەر کۆماری کوردستان و 
نەمریی  هاوبیرانی  و  پێشەوا  محەمەد(ی  کورد)قازی  نەتەوەی  هەموو  پێشەوای 
داستانێکی تریان بۆ کورد تۆمار کرد و هەر بڵێسەی ئەو داستانەیە کە ئیمڕۆ ڕۆڵە 
دێننە  کەللەبۆش  و  گێل  داگیرکەرانی  و  دوژمنان  بەزێنەکانی  مەرگ  و  جەربەزە 

سەرچۆک!!.
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هێنایە  داگیرکەرانی  کورد،  پۆاڵینی  ئیرادەی  دابوو،کە   ١٩7٠ ئــازاری  ١١ی  لە 
سەرچۆک و بە دژی ویستی گاڵو و مەبەستی پیانگێڕیان دانیان بە بوونی کورد 

و هەندێ مافیدا نا.
لە ٢١ی ئازاری هەموو ساڵێکدا بڵێسەی ئاگری نەورۆزی سەرکەوتن و نیشانەی 
مەزنی کورد،لە هەموو کوردستانەوە بڵند دەبێتەوە... کە ئاگری ڕاپەڕین و مانەوەی 
کوردە!. هەموو ڕۆژێکی ئازار،شەڕ و نەگریسەکانیش لە ئاستی کوردا دێتە سەرچۆک 

.. چۆن نایەت... نەتەوەیەک بین لە ئاگر و دۆزەخی ژاندا لەدایک بووبین و بژین!.
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}}ڕازێکی کوردانە{{

// چارەسەری ناکۆکییە الوەکییەکان بە ڕێگای دۆستایەتی و برایەتی دەبێت...
ئیمڕۆ هەموو باڵەکانی بزووتنەوەی کورد لەبەرەیەکی فراوان و شۆڕشگێڕانەدان 
دژی داگیرکەران و دوژمنانی کورد،بۆیە تاکە ناکۆکی سەرەکی و ناوەندیمان لەگەڵ 
و  هەڵچوون  ترۆپکی  لە  ناکۆکییەش  ئەو  دارودەستەکانیدایە.  و  داگیرکەرانە  ئەو 
و  ڕەوایە  بەر  بگیرێتە  زەبروزەنگاوی  و  توندوتیژ  ڕێگایەکی  هەر  و  بەگژاچوندایە 
تاکە ڕێگای ڕێبازی خەباتی شۆڕشگێڕانەیە... بەرانبەر بەمە لەگەڵ هەموو جیاوازی 
باڵەکانی بزووتنەوەی »کوردایەتی«  و لێک نەچوون و دوور و نزیکییەکی  نێوان 
هەن،  بەرژەوەندییانەی  و  ڕێباز  و  فەلسەفی«  و  »فکریی  ناتەباییە  و  ناکۆکی  ئەو 
ناکۆکییەکی الوەکین و تەنها دەبێ بەڕێگایەکی دیموکراسییانە و برایانە بەالدا بخرێن 
لەوەی  جگە  توندڕەویانە،  و  نادۆستانە  شێوازێکی  و  جۆر  هەر  بەر  بردنە  پەنا  و 
پێکەوە گوزەران و گونجانە... زەبردانیشە  یاساکانی بوون و ژیان و  تێنەگەیشتنی 
لەخەباتی ڕەوای نەتەوەکەمان و خزمەتێکی بەالشی داگیرکەرەکەیە و پتر تووندکردنی 

تەوقی دیایەتییە!.
پێشمەرگەکانی«پاسۆک«دەبێ  و  هاوبیران  و  سەرەتایەدا  ئەم  ڕۆشنایی  لەبەر 
بەسەر  دەبێ  ڕۆژێ  هەڵچنێ،  خەڵکی  کەالوەی  لەسەر  تەالری خۆی  ئەوەی  بزانن 

خۆیدا بڕمێ و ببێتە کەالوە!.
بۆیە هەر هێرش بردنە سەر هەر الیەکی شۆڕشگێڕی کوردی، الدانە لە ڕاستە 
باسکردنی  و  دەرخستن  دەچینەوە.  بەگژیا  بەتوندی  »پاسۆک«و  ڕێبازی  شەقامی 
پیاوچاک،  بۆخۆکردنە  پێشەوە و  ،بۆ خۆبردنە  ناتەواوی هەر الیەک  و  کەموکوڕی 
ئەگەر چاک  ئێمە  نییە...  ڕاستێتیش  بەڵگەی  و  نیشانە  نادروستە،  و  کارێکی چەوت 
و ڕاست بین، ئەو چاک و ڕاستییە لەبیر و بیرکردنەوە و ڕەفتاری خۆمانەوە دەبێ 
هەڵسێ. نەک لەنێو هەڵەی خەڵکەوە نێرک بکات... بۆیە هەر باسی خواستێکی نادۆستانە 
و دوان بە خراپ لەسەر الیەنێک لەالیەن  هەر هاوبیر و پێشمەرگەیەکمانەوە، تاوانبار 
دەکەین و نیشانەی تێنەگەیشتن و هەرس نەکردنی بیروباوەڕی »پاسۆک« انەیە و 

بێ سزا تێناپەڕێت.
الیەک،  هەر  ناتەواوی  و  هەڵە  بــەدووی  پشکنین   و  گــەڕان  بە  خۆخەریککردن 
لەبیر  ئەمەش  ەوە...  بێبەرهەم«  و«  »سلبی«  نەرێنی  بەکارێکی  کردنە  خۆخەریک 
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بردنەوە و لەبیرچوونەوەی کارێکی سەرەکی و ئەرێنێ« ئیجابی« یە... ئەوەی دووی 
خەڵکی کەوێت، دەکەوێتە ئەو حاڵەی کە بەوەی ڕەوا نابینێ.

بەدیهێنانی  بۆ  »پاسۆک«  پێشمەرگەکانی  و  هاوبیران  هەموو  پێویستە  بۆیە 
بەخەڵکی  سەرڕێگا  و  قۆڵچی  ببنە  نەک  بکەن،  کار  بیروباوەڕەکەمان  ئامانجەکانی 
بگرن... نەهەڵەی ئێمە بەدەرخستنی هەڵەی خەڵکی دادەپۆشرێ و نە پاکیمان بەهەڵەی 
خەڵکی دەشارێتەوە...جەماوەر داوای هەژماری / حسابی خۆمان دەکات،نەک خەڵکی 
تر... بۆیە هەموو بیڕوڕا و ڕەفتار و گفتار و بانگاشەیەکی نەرێنی، دژی هەر الیەکی 
شۆڕشگێر بە دوژمنایەتی« کوردایەتی« و » پاسۆک« دادەنێین و هەر هاوبیرێکیش 
لەم خوازە دەرچێت، لە ڕێبازی«پاسۆک« دەردەچێ و فڕی بەسەر » کوردایەتی« 

و »پاسۆک« ەوە نامێنێ.
ڕەخنەمان   و  بدۆزینەوە  الیەکدا  هەر  ڕەفتاری  و   ڕاو  لە  هەڵەیەک  ئەگەر  ئێمە 
لەهەر الیەنێکی هەر الیەک بێت، ڕێگای ڕاست ئەوەیە«دڵسۆزانە«و« هێمنانە« و بێ 
کردنە قاو و قرمە،ڕێگای دروست و برایانە بەنیەتی خزمەتگوزاری بیخەینە بەرچاوی، 
لێگیرا ئەوا خزمەتێکی گەورەمان بە  دەسەاڵتە بااڵکانی ئەو الیەنە... ئەگەر گوێمان 
ئێمە  ئەوا  نەکرا،  قسەشمان  بە  ئەگەر  و  کردوە  کورد  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی 
ئەرکی خۆمان بەجێ گەیاندووە و هەڵەی مل شکێنیان بە سزای خۆیان دەگەیەنێ، جا 
ئەگەر لە زەبری سزادا بە ئاگا هاتنەوە، ئەوا بۆ جارێکی دی گوێمان  لێ دەگیرێ و 
خۆ ئەگەر هەر سوور بوون لەسەر چەوتێتی، ئەوا »پیاو دەبێ لەدۆستی نادان هەڵێ ، 
ڕەشی لەدووە ماچی مەنجەڵێ«. هەر بەم پێیە ئێمە گوێ و چاو و هۆش و ویژدانمان 

کراوەیە، بۆ هەر ڕێنماییەکی دڵسۆزانە و پێشەکیش سوپاس کراون!.
با هەمووان چۆن بەدرێژی خۆماندا دەڕوانین، ئاواش بەپانی خەڵکیدا بڕوانین..

))کێ زیاتر دڵسۆز بێت،ئەوە زیاتر کوردە((
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>>لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان<<

ــــــــــادی کـــــــــــــورد ئـــــەکـــــەم ــــــــــەری ــــــــــادی کـــــــێـــــــوی کــــــــــــــــــوردم  ف ــــــــــەره ف
ڕیـــشـــەی عـــــەرەب و عــــــەجــــــەم          بـــە تــیــشــەی فـــەرهـــادی وورد ئــەکــەم
یا رەکز ئەکەم  حقوقی کورد                                               با خوێنی خۆم و ئالی پێغەمبەر فیدا ئەکەم
گەر مانعی حقوقی کورد ببن عەرەب               بێ شک نوێژەکانم بە کوردی قەزا ئەکەم

شێخ مەحموودی نەمر
بمدەرێ ئیقرارە نابێ کورد وەها داوا بکا

                                    با بڵێ: دەرچن لەخاکم ئیدیعای خۆی وا بکا
 شاهۆ

                   



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی8

 //دەنگێ لە کوردستانەوە//

پێشکەشە بەگیانی شەهیدی
جوانەمەرگ   کاکە »فەرهاد خەفاف«

چەند حەز ئەکەم
منی کوردیش،

ئادەمیزادێکی سەربەست بم،
بە چەلین و کەوشی کوردی

لە چیاکانی فەلەستینا چەکبەدەست بم،
هێرش بەرم

بۆسەر ئەو بووکە شووشانەی،
بۆسەر ئەو داڵە تووشانەی

گۆشتی کۆرپەی ساوا دەخۆن،
مزگەوتەکان،
 کلێسەکان...

بەخوێن دەشۆن.
***     

چەند حەز دەکەم
بژێنمەوە 

داستانەکەی سەالحەدین،
دیسان، وەکوو  بوومەلەرزە،

 ڕاچڵەکێنم دڵی زەمین، 
تاو بستێنم وەک فەرتەنە،
لەسەر لێوی خاچپەرستان
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ڕیشەکێش کەم، زەردەخەنە.
بەاڵم، چبکەم !

خۆشم ئەمڕۆ وا دەستبەستەم،
داگیرکەران لەچوار الوە

ناهێڵن بجووڵێ جەستەم.
من کوردێکم...

هەرچەند ئەمڕۆ دەنگ هەڵبڕم،
                               دەنگم نییە.

من کوردێکم...
هەرچەند ئەمڕۆ خۆم نیشان دەم،

                            ڕەنگم نییە.
کوردستانی گەورە و مەزن،

وەک خەرمانی جووتیاری کورد، بەش کراوە...
باستیلێکە،

توند کوردی تێ ئاخنراوە.
بەاڵم پەیمان...
هەزار پەیمان..،

لەدوا ڕۆژا،
کە خۆم بینی کەسێکم نایێ بەگژا،

کەخۆم بینی،
لە سێبەری کوردستانی رزگاربووما،

لەکەی دیلی سڕاوەتەوە لە ڕووما
ئەوسا منیش،

وەک کوردێکی خاوەن کیان،
چەک هەڵگرم

بۆ هەر کەسێک بڵێ: ژیان!
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ئاوڕێک لە|| قارەمانێک|| 

و  زستان  کۆتایی  بەفری  شەختەی  لەنێو  دیــت  ســوورتــان  گواڵڵەیەکی  ئەگەر 
سەرەتای بەهاری »شێنێ« دا سەری دەرهێنابوو، ئەوە خوێنی ئاڵوپاکی شەهیدی 
جوانەمەرگ کاکە »فەرهاد خەفاف«ە دەیەوێ بۆ نەورۆزی »ئازادی و یەکسانی« 

لەبەرۆکی شۆڕەسوارانی ئاسیا ، پێشمەرگەی کوردی ڕاپەڕیوو بدرێت..
ڕۆڵەی بەوەفا و جەربەزەی حیزبمان کاکە » فەرهاد » پار لە ١٩٨٠/٣/٢٠ دا. 
لەکاتێکدا کە مەشقی پێشمەرگەکانی دا دەدا، لەسەر چەکێکی قورس، بەهۆی گرفتێکی 
 « تا  ڕاپەڕین.  نــەورۆزی  دەستەچێڵەی  بووە  پاکی  گیانی  و  تەقییەوە  تەکنیکییەوە 
کورد« و »پاسۆک«یش بمێنێ، کە هەر دەمێنن، نەورۆز و یادی هاوبیری شەهید 
کاکە » فەرهاد« هاندەری سووربوونمان دەبێت بۆ )کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی 

یەکسان(.
هەزاران ساڵو لە دیدار و یادی هەرگیز نەمری شەهید کاکە »فەرهاد«.

ئااڵی سووری کوردایەتی
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دوو سەرنج، لەسەر شەهیدێک..

هاوبیر هێرش:
چۆن هاوبیر »فەرهاد«م ناسی؟  

لە گەالوێژی ١٩7٤ دا ڕاپۆرتێکی سەرنجڕاکێش گەیشتە لیژنەی ناوچەی »شەهید 
عمر ساڵح مەنسوور«،کە ئەو کاتە بەرپرسی ئەو لیژنەیە بووم. دوا دێڕی کە ئێستاش 
لە یادمە نووسرا بوو)کە کاژیکم ناسی، وەکو کەسێک خۆم هاتە پێشچاو کە دوای 
تەمەنێک وێڵبوون  خۆی دۆزیبێتەوە، بۆیە لە ئیمڕۆوە، تادەمرم بتانەوێ و نەتانەوێ 

» کاژیک«م(.
ئێمە لە وەاڵمدا بۆمان نووسییەوە:« هاوبیر هەموو کوردێکی دڵسۆز« کاژیک«ە ـ 
ئەگەر خۆی بەهەڵەدا نەبات ـ .لە کوردەواریدا ماڵ لەخانەخوێ حەرام نییە...هیوادارین 

پارێزگاری ئەو شەرەفە بڵندە بکەیت«. 
پاش هەرەسی شۆڕشی ئەیلوول و نوێبوونەوەی » کاژیک« لەبەرگی »پاسۆک« 
لەماوەیەکی  بوو،  نوێبوونەوەیە  ئەو  یەکەمی  لەدەستەی  جوانەمەرگ  شەهیدی  دا.. 
گۆشتیان  و  وەکات  لــەدەوری حیزبەکەی خڕ  ڕۆڵەی جەربەزە  دەیان  توانی  کەمدا 
بکات. تا لەساڵی ١٩7٦ دا بووە لێپرسراوی  » لێژنەی ناڵەی ژیان« ـ لێنژـ لە ساڵی 
١٩7٨ ەوە وەکو کادێرێکی چاالک و لێهاتوو هاتە ڕیزی شۆڕشەوە. لەسەرەتای ساڵی 

١٩7٩ دا هەڵبژێردرا بە »ئەندامی یەدەگی سەرکردایەتی هەرێمی باشوور« . 
هێندە  نەدیوە  کەسێکم  هیچ  خۆم  بەحاڵی  بەش   ، نەمرەدا  شەهیدە  ئەو  لەیادی 
دڵی  هێندەش  و  بێت  خۆش  حیزبەکەی  بە  دڵی  هێندە  و  بێت  نەتەوەکەی  عاشقی 
هێندەش  و  توابێتەوە  نەتەوایەتیدا  بیروباوەڕی  لە  هێندە  و  بێت  بە شۆڕشەکەیەوە 
پاشەڕۆژێکی گەشەدار چاوەڕوانی بکات... هەردەڵێی قەدەر لەئاستی ئەو کۆستەدا، 
ئەوەندە ناچار بوو«پاسۆک«ە زێڕینەکەی سەر دڵی لە پارچەیەکی دڵیدا حەشار دا!.

ئێمەی هاوبیرانی شەهید و قوتابی ئەو ڕێبازە، تەنها سەبووریمان بەوەدێت، کە 
دەبینین شەهید لەگەڵماندا دەبینێ کە »پاسۆک«ڕۆژبەڕۆژ بەرەو ئەو ئاسۆیە هەنگاو 

هەڵدێنێ، کە جێی سەرنج و ئاواتی شەهید بووە... 
هێرش
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دا   ١٩7٦ لەساڵی  دەڵــێ:  دا  فــەرهــاد«   « شەهید  لــەیــادی   : هاوبیر»بێستون« 
لەقوتابخانەی ناوەندی »ڕۆشنبیر«باڵوکراوەیەکی سەر دیوار ڕازێندرابۆوە،زۆر الم 
سەیر بوو لەبار و هەلومەرجێکی وەکو ئەو ڕۆژەدا باڵوکراوەیەکی ڕۆشنبیریی بەو 
جۆرە بەگژ بەعس دا بچێتەوە، کە لە برادەرێکم پرسی ئەوە کێیە وا ملی لە چەقۆ 
تا ڕۆژێ بێ سێ  بە خولیام،  بوو  پۆلی چوارە!.  دەسوێ؟ وتی...کاکە »فەرهاد«ی 
و دوو بەرۆکم گرت و پێم وت: دەمەوێ هەندێ شتی ئەو باڵوکراوەیەم بۆ ڕوون 
بکەیتەوە؟. وتی کاکە: ئەو باڵوکراوەیە ڕوونە، بۆ لە شتی قوڵتر نەدوێین؟. وتم: بۆ 
متمانەم پێ دەکەیت؟. وتی: مەگەر کورد نیت؟. نازانم چ بڵێم هەرگیز لەوەوبەر هەستم 
نەکردبوو کە بەو قوڵییە » کورد«م و » کورد« ێتم ئەو شەرەفە مەزنەیە. دڵنیام ئەو 
شێوازە قوڵە کاریگەرە سادە،خۆڕسکەی بووە کە ئەگەر بەکوردێکی هەڵخلیسکاویشی 
بووتایە،ڕاست دەبۆوە و دەهاتە سەرخۆ. ماوەی ساڵێک لەفێرگەی ئەو دڵە فراوان و 
گیانە پڕ پتەوەیدا قوتابییەکی گوێڕایەڵ! یان واق وڕماو بووم!. ئەوەندەی »کورد » 
و »پاسۆک » و » فەرهاد«م ال خۆشەویست کردم، کە ئێستاش سنووری ئەو سێ 
شتە،پیرۆزە جوێ ناکەمەوە و هەرگیز هەست بە جێ چۆڵی شەهید ناکەم، چونکە 
لەبەر چاومدا  فەرهاد  یان »پاسۆک«ێکدا، شەهید  لەگەڵ هەر وشەی » کورد«ێک 

بەرجەستە دەبێت.
شەهید  کەسە  ئــەو  بێت،ئەوا  کەسێک  پێستی  بە  پڕ  نەمریی  ئەگەر  بەڕاستی 

»فەرهاد«ە!.
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قوتابخانەی پاسۆک: ....
وانەی دووەم

))نە دوژمن دەبێتە دۆست و نە داگیرکەر برا! ((...
ـ بێگانە لەسەر ئەم خاکە دوژمنە، لەواڵتی خۆیدا دۆستە.

ـ دوژمنانتان دەربکەنە ئەودیو حەمرین و هەموو سنوورەکانی دیکەی کوردستانەوە.
ـ تەنیا کوردستانە بێ پەساپۆرت بێگانە خۆی پێدا دەکات.

ـ هەموو دۆستایەتی و ئاشناییەک لەگەڵ داگیرکەردا خۆ دۆڕاندنە.
ـ ئەی جەماوەر... بە چاوی سووک بڕواننە داگیرکەر، مامەڵەیان لەگەڵدا مەکەن... 

ئاشنایەتییان مەکەن.
ـ بەهەر ڕێگایەک بۆت ڕێکەوت دەست لەداگیرکەرەکەت بوەشێنە.

ـ دوژمن کە بەدەمتەوە پێدەکەنێ بۆ ئەوەیە هێمنت کاتەوە تا ڕاوت کات.
ـ بە زمانی داگیرکەر مەدوێ... تا بزانێ چەند قینت لێیەتی.

لە  و  بدە  سەگەکە  لە  خۆت  دی،  داگیرکەرێکت  و  سەگێک  ئەگەر  لەکۆاڵنێکدا  ـ 
داگیرکەرەکە دوورکەوەرەوە.

ـ نەکەن بەچاوبەستی  نۆکەران بڕوا بکەن« گورگ و مەڕ هەرگیز نابنە برا«.. » 
ئێمە  و داگیرکەریش هەرگیز نابینە برا«.

ـ لەژێر جبەی برایەتییەوە،دوژمن زەفەرت پێ دێنێ،..نەکەن بەسەر خۆتیا کێشی. 
ـ کەی داگیرکەر کشایەوە، ئەوکاتە باسی دۆستایەتی ڕەوایە...

ـ تا یەک سەربازی دوژمن لە کوردستاندا بێت ، برای داگیرکەر نین.
ـ ڕق لە دوژمنەکانتان هەڵگرن، لەخۆی، لەبەرگی، لەفەساڵی، لەهەموو شتێکی.

ـ شەرمە بێگانە حوکمی کورد بکات.
ـ شوورەییە مل بۆ دوژمن بدرێت...

ـ مردن سەدجار باشترە لە ملکەچی.
ـ بە چ هەقێ داگیرکەر لە حەمرین هاتووە،بەمدیودا؟.

ـ بە چ هەقێ داگیرکەر واڵتەکەمان تااڵن دەکات؟
ـ بە چ هەقێ بێگانە حوکمان بکات؟.

ـ بە چ هەقێ دوژمن بە دۆست بزانین؟..داگیرکەر بە برا بزانین؟.
گیانفیدا  تــۆ  ـــااڵی..  ئ بــێ  پــاســەوانــی  تــۆ ســەربــاز و  کـــورد...  پێشمەرگەی  ئــەی 
ئــەوەی سیاسییە  و جەنگاوەری بێ ڕەنــگ و دەنــگــی...  تۆ بە کوشت دەدرێــی بۆ 
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محترفەکان لە پایتەختەکاندا، لەگەڵ بێگانە شەو ڕۆژ کەنەوە... تۆ دەکرێیتە خۆراکی 
قەڕەباڵغەکان  زار  بە  داگیرکەر  وەزارەتــی  کورسی  دوو سێ  پاشماوەی  تا  مەرگ، 
ڕەوا ببینرێ... تۆ دەکوژرێی.. تۆ سەردەکەوی... تۆ خۆر بەدیاریی دێنی...بەاڵم لەژێر 
ئااڵی کوردا بجەنگە...بۆ ئااڵی کورد بجەنگە...بۆ دەوڵەتی کوردی...بۆ کیانی کوردی...
بۆ سەربەخۆیی و یەکگرتنەوەی کوردستان...بۆ ئازادی نەتەوەی کورد...بۆ یەکسانی 
بجەنگە...خۆت بە جیهان بناسێنە وەکو سواڵکەرێک نا...وەکو تێکۆشەرێکی بێ کیان.. 
گەر دەتەوێ کیان و بوون و قەوارە بۆ کورد دروست بکەیت...مامۆستاکانت فێرکە، 
چونکە پێویستیان بەفێرکردن هەیە، ترسنۆکی هەموو شتێکی لەبیر بردۆنۆتۆ  سەودا 
و مامەڵە چەواشەی کردون...سازی خۆدان بەدەستەوە بەرەو هەڵدێری خۆفرۆشییان 

دەبات...
فێریان کە...بەئاگایان بهێنیتەوە..فێریان کە...بیریان خەرەوە...بەئاگایان بهێنەوە ئەو 
کوردەی نەتوانێ بێتە برای کوردێکی دڵسۆزی برای... ئەو کوردەی نەتوانێ دەست 
بنێتە نێو دەستی کوردە دڵسۆزەکەی برا....ئەو کوردەی هەموو کوردستانی مەزن، 
مێژوودا  و  کورد  تۆی  و  خۆیی  لەگەڵ  نەبێت..درۆ  خەباتی  گۆڕەپانی  و  سەنگەر 
دەکات...بازرگانێکی بێ مایە و سەرمایەیە، دەیەوێ خوێنی تۆ و من و هەموو کورد 
بکاتە دەستمایە...چۆن دەبیتە برای یەکێکی دیکە... یان برایەتی لە فەرهەنگی ئەمانەدا 

خۆفرۆشی و خۆبەدەستەوە و نۆکەرییە! .
دۆستایەتی...بەرانبەریی و چوونیەکی و هاوسانی و یەکسانی و ڕێزی بەرانبەرییە.

دۆستایەتی ... دەستدرێژی نەکردنە سەر ماڵ و ڕەوای یەکدییە...
دۆستایەتی... داگیرنەکردن و نەچەوساندنەوەی یەکدییە.

دۆستایەتی... داننان بە بوون و مافی چارەنووس و دەوڵەت و کیانی یەکدییە.
دۆستایەتی... دۆستایەتی و خۆنەویستییە.

دۆستایەتی...ئاغا و نۆکەری و پێشەنگی و پاشکۆیی و براگەورەیی و براگچکەیی 
نییە!.

دۆستایەتی...ملکەچی و سەرشۆڕی و ملدان و دادۆشین نییە...
دۆستایەتی...گەورەیی و خۆسەپاندن و داگیرکردن نییە.

دۆستایەتی... بەتااڵنبردنی سامان و .....یەکدی نییە
دۆستایەتی... خۆسەپاندن و سنوور لە نێو کوردا دانان نییە.

دۆستایەتی... کڕیار و فرۆشیار و خزمەتکاری نییە.
دۆستایەتی... خۆ بەکەمزانین و دوژمن بەگەورەزانین و خۆسووککردن و کڕنووش 

بۆ داگیرکەر نییە.
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دۆستایەتی... ماستاوکردن و پاڕانەوە و الاڵنەوە نییە.
دۆستایەتی... خۆکردنە پاشکۆ و لەدواوەی ئەم و ئەو نییە..

دۆستایەتی... کاتێ دەبێ میللەتان ئازاد بن..
دۆستایەتی... کاتێ دەبێ میللەتان ڕزگار بن..

دۆستایەتی... کاتێ دەبێ میللەتان یەکسان بن..
دۆستایەتی... کاتێ دەبێ کەس لەسەر خاکەکەم نەبێ..

دۆستایەتی... کاتێ دەبێ کەس بە خۆیم نەزانێ..
دۆستایەتی... کاتێ دەبێ کەس نەمچەوسێنێتەوە و نەمڕوتێنێتەوە..

دۆستایەتی... کاتێ دەبێ ڕێز بۆ بوون و  ژیان و گیانم بگێڕدرێتەوە...
دۆستایەتی... کاتێ دەبێ دەوڵەت و سنوور و ئااڵی شەکاوە و پارێزراوم هەبێت.
دۆستایەتی...کاتێ دەبێ بە برام بزانێ،ڕێزی برام لێنێ،بەچاوی برایانەم تێڕوانێ..

دۆستایەتی... کاتێ دەبێ هێندەی خۆم بەتەنگەوە بێت..
لە  یەکی  هاوچوون  مامەڵەی  و  ڕاستەقینە  دۆستایەتییەکی  بە  باوەڕمان  ئێمە 

نێوانیاندا بێت..
ئێمە باوەڕمان بە دۆستایەتیی نێو گەالن هەیە، بەمەرجێ ڕێزی یەکدی بگرین..

و  داگــیــرکــراو«  و  داگــیــرکــەر  دۆستایەتی«  و  ــەڕ«  م و  ــورگ  گ  « دۆستایەتی 
و  ڕووتــکــراوە«  و  چەتە  دۆستایەتی«  و  چەوساوە«  و  چەوسێنەر  دۆستایەتی« 

دۆستایەتی » بەکیان و بێ کیان« و دۆستایەتی نییە. 
دەمامکی دادۆشینە..چەوساندنەوەیە..دێوجامەی ڕووتاندنەوەیە، پەردەی لەناوبردن 
و تواندنەوەیە... ئاوازی بێ سازی ترسنۆکەکان و خۆدان بەدەستەوەدان و بودەڵە و 
ناپاکانە...چەکی دەستی بێ دەسەاڵتی سەرلێشێواوانە... بانگەوازی دڕدۆنگی بۆرژوای 
مێژووە...  نالۆژیکییە...هەراجخانەی شڕۆڵی  و  ناسروشتی  بیروباوەڕی  قوماربازە... 
دوا پەردەی تەڵە و داوی کۆنینەی عوسمانیان و سەفەوەیانە... پێشمەرگە بەئاگابە لە 

خشتەت نەبەن.
نەتەوە  لەبارەگای  هەتاکەی  بێت؟  هەڵکردن  چاوەڕوانی  کورد  ئااڵی  هەتاکەی 
یەکگرتووەکاندا شوێن و ئااڵی کورد و نوێنەری کورد نەبێت، هەتاکەی پەساپۆرتی 
واڵتەکەمان  دروای  و  پــوول  کــەی  هەتا  وەرنــەگــیــرێ؟...  واڵتێک  هیچ  لە  ــوردی  ک
وێنەی داگیرکەرانی لەسەر بێت...؟ هەتا کەی بەرگی سەربازی بۆ داگیرکەر لەبەر 
کەین؟هەتاکەی بە زمانی دوژمنەکەمان بخوێنین؟ هەتاکەی وێنەی قارەمانانی کورد 

قەدەغە بێت؟ هەتاکەی مارشی کوردی لە فیستیڤاڵەکانی جیهانیدا لێ نەدرێت؟.. 
ـ با هەوڵ دەین پێشمەرگەی سەر سنووری کوردستانی گەورە دروست کەین و 
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بە پەساپۆرت نەبێ نەیەڵین بێگانە پێی بنێتە واڵتەکەمانەوە...با بەرووبووم و سامانی 
گەرم  کورد  سەرمابڕدەڵەی  منداڵی  کورد  نەوتی  با  کرێت..  خەرج  کورد  بۆ  کورد 
کاتەوە... با ئاوی دوکان و دەربەندیخان دەشتی قەراج و شلێر ئاو بدات... با کارەبای 
دبس بامەڕنی و شیروانی مەزن و پشت ئاشان و سیتەک و کانی زەرد و بازیان و 
زڕگوێز و ناوشوان و شێخ بزینیان ڕوون وەکات... با وێنەی شێخ مەحمود و قازی 
لە شوێنی "سەددام“ و“ ئەتاتورک“ هەڵواسین... بەپیتی کوردی پیرۆز، وشەی کوردی 
بڵند، ڕستەی کوردی بەپێز، پەخشان و هۆنراوەی کوردی ناسک لەبری قوزەڵقورتی 
قورئان و  بکەین...  بە کوردی  نوێژ  با  دەیــن...  نوێی کورددا  نەوەی  بەگوێی  بێگانە 
ئینجیل بە کوردی بخوێنین... ویرد و سکااڵ بە کوردی بکەین... با بە کوردی پێبکەنین 

بە کوردی بژین .. بە کوردی بمرین...
ـ ڕاپەڕن بۆ داڕشتنی بناغەی دەوڵەتی کوردی، کیانی کوردی، واڵتی سنوورداری 

کورد.
ـ ڕاپەڕن بۆ دامەزراندنی ڕژێمی کوردی، دەستووری کوردی.

ماڵی کوردی،  کــوردی،  مزگەوتی  کــوردی،  قوتابخانەی  کردنەوەی  بۆ  ڕاپــەڕن  ـ 
شەقامی کوردی، ئەپارتمانی کوردی...هەموو شتێکی کوردی.

ـ ڕاپەڕن بۆ دڕاندنی ناسنامە چوار پێنج جۆرەکەی کورد، بۆ نەخشاندنی ناسنامە 
و بەڵگەنامەی کوردی.. بۆ پەساپۆرتی کوردی، بۆ پارە و دروای کوردی، بۆ مەتر و 

کیلۆ و هۆقەی کوردی، بۆ هەموو شتێکی کوردی.
ـ ڕاپەڕن بۆ شکاندنی سنووری نێوان کورد و کورد و چەسپاندنی سنووری نێوان 

کورد و بێگانە. 
ـ ڕاپەڕن بۆ ڕاماڵینی داگیرکەر و بێگانە لە کوردستان و گێڕانەوەی کوردی ئاوارە 

بۆ باوەشی کوردستانی دایکمان.
و  داگیرکەر  کــارگــەی  دوکــەڵــی  لە  کــورد  ئاسمانی  پاککردنەوەی  بۆ  ڕاپـــەڕن  ـ 
دامەزراندنی کارگەی کوردی...وەرشەی کوردی، دەزگای کوردی و هەموو شتێکی 

کوردی.
برایەتی و دۆستایەتی  بۆ  یەکخستن،  تین  بۆ  یەکگرتن،  بۆ  یەکێتی،  بۆ  ڕاپەڕن  ـ 

خۆشەویستی کورد و کورد... بۆ تۆڵە لەداگیرکەر و دوژمن.
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قازییان یادتان بەخێر لەبەر سێدارەدا....

لە نیوە شەوێکی تووش و تاریکی وەک دڵ و دەروونی داگیرکەران، لە ٣١ی ئازاری 
١٩٤7 دا سێ سێدارە لە چوارچرای مهابادی خوێناوی هەڵخرا بوو، بۆ تاساندنی گیان 
و نووزەی ئیرادەی کورد. بۆ کپکردنی ئەو دەنگە دلێرەی پێشەوا و ڕابەری کۆمارە 
شای  قەرەقووشەکەی  دادگا  پارێزەری  شەریفی  سروان  کە  کوردستان.  ساواکەی 

جەلاد دەڵێت:
» ئەو ڕۆڵە قارەمانانە بەجۆرێک پارێزگارییان لە یەکتر کرد و بەجۆرێک وەاڵمیان 
ئەداوە، کە زەڕڕەیەک پاڕانەوە و پەشێمانی لە کردەوە و بیروباوەڕەکانیان هەست 
پێ نەئەکرا... قازی وتی: ئێمە لە کردەوەی خۆمان پەشێمان نین و هەرگیز ناپاکی بە 

نیشتمان و نەتەوە وەئەستۆ ناگرین«.
و  قــازی  سەیفی  و  محەمەد  قارەمان)قازی  قازیانی  سێ  لەسێدارەدانی  تاوانی 
حەمەڕەزای شای  بووە،هەتا  ناجوامێرانە  و  دڕندانە  و  نەنگ  هێندە  قازی(  سەدری 
تاوانەی  ئەو  پاساوی  قازیدا  لە کەسوکاری  لەبەردەم هەندێ  پاشاندا  لە  گۆڕبەگۆڕ 

داوەتەوە و بەچاو شۆڕییەوە وتوویەتی:
»منیان ناچار کرد حوکمی لەسێدارەدانی قازییەکان مۆر بکەم«!. دەبێ ئەو گیانە 
چەند بەرز بێت و ئەو تاوانە چەند گران بێت، کە بگاتە ئەو ئاستەی بەزەردەخەنەوە 
بڵێیت : ئێوە قازی محەمەدێک لە سێدارە دەدەن، کە سبەی هەزاران قازی محەمەدی 
نۆکەری  شــای  لە  وای  پــیــرۆزی...  دەگەیینە  کوردستان  رزگــاری  کــاروانــی  دیکە، 

ئیمپریالیزم بکات لە ڕووی گەشی نەوەی قازیاندا،سەری پەشێمانی داخات.
وەاڵمی ئەمە لە ڕۆڵە ڕاپەڕیوەکانی قازی دەبیستینەوە،کە ئیمڕۆ داستانی نەبەردی 
داگیرکەرەکە  پیشانی  محەمەدێک  قازی  ڕۆژەی  هەر  و  دەکــەن  تۆمار  گیانبازی  و 
دەدەن. لە کوردستانی خوێناوی و ئیرادەی لەبن نەهاتووی شۆڕشی ڕزگاریخوازی 
بیانەوێ و نەیانەوێ چۆن سەر بەسەدان داگیرکەر و  کورد دا، دەدۆزینەوە و کە 
دوژمنی ئەم نەتەوەیە شۆڕکراوە، ئاوا دەبێت کەللەی پوچ و بۆشیان لەئاست نەبەردی 

و گیانفیدایی کورددا، شۆڕکەن و بخڕێنە چاڵی ڕووڕەشی و نەمانەوە. 
ئێمە لە یادی شەهیدانی کۆماری کوردستان دا،سەری ڕێز و حورمەتمان لەئاستدا،  
ئەو  بەرۆگرانی  ئێمە  دەخوێن...  بۆ  ڕێبازگیریان  سوێندی  و  بەڵێن  و  دادەنەوێنین 
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شەهیدانەیین. دەبێت لە سەنگەری شەرەف و کوردایەتیدا بۆ )کوردستانێکی ئازاد و 
گەلێکی یەکسان( سەرمان دانێین.

بە دوژمنان دەڵێین: ئێمە ڕۆڵەی ئەو کەسانەین کە )ماریا ماچوکی( ئیتالیایی دەڵێت: 
) کوژرانی دڕندانەی پێشەوای بزووتنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەی کورد، قازی 
محەمەد و براکانی و ئەو قارەمانێتتی و جوامێرییەی کە ئەوان لەکاتی هەڵواسیندا 
نواندبوویان، هیچ کاتێک لەیاد ناچێت. ناوی ئەم برایانە،گیان دەکات بە بەر تەواوی 

نەتەوەی کورد دا،بۆ خەبات لە پێناوی وەدەستهێنانی ڕزگاری و سەربەخۆیی دا(.

هەزاران ساڵو لەیادی پیرۆز و زیندووی »بینایی«کورد پێشەوای مەزن.
مردن و سەرشۆڕی بۆ داگیرکەران  
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بانگێ لەسەنگەری پاسۆکەوە
## هاواڵتییەکە،هاوخوێنەکە،هاوچارەنووسەکەم##

هاواڵتییەکەم، هاونەتەوەکەم، هاوژان و چارەنووسەکەم
ساڵوی ئازادی و یەکسانی

هەرچەندە ژیان دیاری خوادیە و بااڵترین و پێزترین و بەهێزترین دیاردەی بوونە 
لەم گەردوونە دا، بەاڵم هەربوون خۆی چەند پلەی جیاواز و داشکاو و هەڵکشاوی 
ژیانی نەخشاندووە و هەموو ژینێک لەیەک ئاستی بایولوجیشدا بن، لەیەک ئاستی مانا 
و ناوەڕۆک و جەوهەردا نین. هەر لە ژیانی بێ ڕەنگ و بۆ و چرپەی  ڕوەکێکەوە تا 
دەگاتە ژینی گیان لەبەرانی بێ هۆش و گۆش و هۆشداریەوە. لە سنووری هۆشداراندا 
پلە و خانەی جیاجیای وا بەر هەست دەکەوێ، کە هەندێکیان سەدجاران بە قوربانی 
نەبوون بن چێترە. ژینی تاکێکی بەڕەڵاڵ و بێ ئامانج و ژیانی ژێردەستەکی کۆیلەی 
قایل بوو بەمانەوەی سک و زاووزێ و بوونێکی دەستەنەخۆری و ئاژەڵئاسایی،لە 
بوونی ئاژەڵیانەی گیاندارانی بێ هۆش و ڕۆچووترن. چونکە دابڕانیک دەبێ لە نێوان 
و  سەرکەش  ژیانە  ئەو  مرۆڤانە  ڕێــژراوی  ڕەنگ  ژیانی  بۆیە  بووندا!!.  و  پێویست 
گرنگی  بە  و هەست  دەدۆزێتەوە  بووندا  لە جەوهەری  کە مرۆڤ خۆی  ئازادانەیە، 
نێوان  لە  پێکرد  نالەنگییەکی هەست  کاتێ  هەر  دەکات.  بوونی خۆی  و  کەرامەت  و 
لەو  بکاتەوە و سەدجارانیش  لەنگییە راست  ئەو  لەسەریەتی  ژیاندا.  واقیعی  مانا و 
ڕێیەدا بگلێ و بەهۆی خۆی لەدەسەاڵت بەدەر ڕۆشچێت، ئەگەر ویستی ڕاستبوونەوە 
ناخی  بزوێنەری  ئــاوەژوو  و  چەواشە  واقیعی  بۆ  ملنەدان  لەسەر  ســووربــوون  و 
و  ئاسایی  باری  قەراگیری  و  ڕاستکردنەوە  ڕێی  سەر  دەیگەنێتە  بێت،  مرۆڤانەی 
سروشتی مێژوویی. ئەوپەڕی شەرەفی مرۆڤبوون و ژیانی نەمری هەتا هەتاییە کە 
» شەهادەت« ە لەو ڕێگایەدا، شەهادەت گەواهی بێ خەوش و چەندوچۆنی ویستی 

خۆیی بڵندی مرۆڤەکەیە، ترۆپکی ڕەفتاری ئەرێنی/ ئیجابی مرۆڤانەیە.
و  پیرۆزانە  وانــە  ئەم  فێرکردنی  قوتابخانەیەکی  بۆتە  نەتەوەیەک  وەکــو  کــورد 
سەرتاپای مێژووی پڕ شکۆ و شەرەفی ئەفسانەی بەرزی ویستی مرۆڤ بووە و هەر 
تاکێکی کۆمەڵگای کوردەواری لە دەستووری نەمری ژیان،کە )خەبات و هەوڵدان و 
شەهادەت(ە الیدابێت ،لە »کورد«ێتی شۆراوەتەوە و ئەوپەڕی٠  سوکی لە ڕەوشتی 
کۆمەاڵیەتیدا بەزین و ملدان بووە بۆ زۆری و ناڕەوایی واقعی چەوت. تاکێکی ورە 
کــوردەوە  بە  لە چڵەپۆپەی شانازیبوون  لە کورد شــۆراوە  ڕوخــاو و نەفس نزم و 
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داوە  الیان  مێژووی کورد  لەڕەوتی  )جاشێتی(و)سووکێتی(کە  باری   ... خلسکاونەتە 
و لەچوارچێوەی دەستوور و دەستووری ژیانی کوردەواری  بەربوون،تۆش وەکو 
بە  هەڵوێستی  دوژمنەکەتدا  ڕووی  لە  کوردانەت  بیری  و  هەڵوێست  کورد  تاکێکی 
مێژووی کورد کردووە و داستانێکی پڕ قارەمانێتی و مەردایەتی  کوردێک بووە و کە 
لەوپەڕی خۆکوشتن و رەفزی بووندا نموونەی خوایی کێشاوە لەبەرەنگاربوونەوەی 

دوژمنان و داگیرکەران دا.
هەڵوێستی ئەو رۆژەت جێی شانازی حیزبی ئێمە بووە کە نوێنەری ڕاستەقینەی 
بەپێز  هێندە  مەعنەوی  مینۆکی/  خۆراکی  هەڵوێستە  کوردە.ئەو  نەتەوایەتی  خەباتی 
کوردیش  بەوەی  هەژاندووە  هاوبیرانی)پاسۆک(ی  باوەڕی  و  ویست  پتر  کە  بووە 
هێندە مەرد بێت و کورد خاوەنی ڕۆڵەی وا بێت دەبا هەموو هێزی شەڕ سەنگەر 
کوردستاندا  بەسەر  مەرگ  شەڕ  ویستی  چەوتی  گەردەلوولی  دەبا  بکەن...  بەندی 
ببارێنێ...دەبا هەموو تاریکایی مێژووی خڕوەبن و بەری ئاسمانی کوردایەتی بگرن... 
کورد خاوەنی خۆری ویست و ئامادەگی رۆاڵنێکی ئاوایە کە دڕ بەشەوەزەنگی تار 

دەدات.
بۆیە  نەرێنیشە،  هۆشدارێکی  دا  سەرسەختی  لەگەڵ  تێکۆشەر..دوژمن  هاوبیری 
دەزانێ زەبروزەنگ داروبەردی کوردستانی لێ دێنێتە دەنگ. خۆش دەکات... دەزانێ 
هێزی چەپەڵی مەرگچێنی مادی،لەئاست ویست و خواست و دەریای گیانی مینۆکی/ 
بە شوێن  دەگــەڕێ  و  گــەڕاوە  بۆیە  دەبێتەوە  دەچەمێتەوە...پووچ  کــوردا  مەعنەوی 
پتری هەوڵی  لەنیوە  بۆیە  ــەردان..  گیان ڕووخاندن و ورەب کەرەسەی دەروونــی و 
دەدات...  بەخەرج  کوردایەتی  گیانی  و خۆرکەتێدانی  کەنەکردن  لەبن  چەپەڵی خۆی 
بۆیە هەڵپەی دەست بەسەراگرتنی ویست و گیانی شۆڕشگێڕیی و کوردانەمان دەدات 
کە ئەمەی بۆ لوا و سەری گرت دەست بەسەرگرتنی لەش تەنی گەندەڵی بێ ویست 

و گیان لە سووتاندنی داربەڕووەکانی کوردستان ئاسان ترە.
ئەمەش چۆن دەکات:

نادروست و چەواشەی  نائاشنا و دروشمی  و  ئاوەکی  بێگانە و خۆراکی  بیری 
بریقەداری ئەم و ئەو وەک فەردەی پۆشاکی لەنگە،لە کوردستان دا دەبەخشێتەوە... 
بۆ بیری پوچەڵ و نانەتەوەیی و ناکوردانە خۆی دەکات تا گیانی کورد گەندەڵ بکەن.
شەڕی براکوژی و کورد کوشتن و مەبدەئی یەکدی قەاڵچۆکردن لە کوردستان دا 
دەچێنێ، .... نۆکی جیاواز و ڕقی شەخسی  دەکات بە گابەردی لێک دوورکەوتنەوە و 
پەرتبوون و کەوتنە گیانی یەکدی.تەقالیدی شۆڕشگێڕانە و دڵسۆزی و کوردویستی و 
پیاوەتی و دەماری کوردایەتی لە کوردستان دا و لە نێو ڕیزەکانی شۆڕش دا،دەتاسێنێ 
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و سستی دەکات و لە شوێنیدا هەڵپە و چاوبرسێتی و پارە و پوول و خۆفرۆشی 
و ڕووخان و بەزین دەچێنێ. هەشە لەژێر چارشێوی شۆڕشگێڕایەتییەوە کۆمەکی 

پێدەکات و پانە گاڵوەکانی بۆ دەتەنێ.
ئەوە و زۆر کار و کردەوەی ناپەسەندی تر،ئیمڕۆ بە قووڵی، بە توندی،بەزەقی 
و  کــورد  رزگاریخوازانەی  جــواڵنــەوەی  ژەنیوەتە  دەمــی  تاعوون  و  خۆرکە  وەکــو 

شۆڕشی میللی کورد.
بڵێین ڕاستە...شۆڕش لە گرێژنە براوە، چەواشەکراوە، البراوە،  بڵێین و  هەرچی 
لەمەش زیاتر ناوەڕۆک و شێوازیشی پووچ کراوەتەوە...بەاڵم ئایا شۆڕش چارەنووس 
و قەدەری کورد نییە؟ ئایا تاکە ڕێگای ڕزگاریی و سەربەخۆیی نییە؟! چ بە ئابڕوویەکی 
دڵسۆز ئەتوانێ بڵێ نەء؟!.کە وابێ شێواویەکە ....مەبەست و مەبدەئی شۆڕشدا نییە! 
شێوە و جۆر و چۆنییەتی شۆڕشەکە وایە..ئەمە دەمانگەیەنێتە ئەو سەرەتا دروست 
پاککردنەوەی  ئێمە  سەختی  و  گرنگ  و  پیرۆز  هەرە  ئەرکی  کە  بەڵگەنەویستەی  و 

سەرچاوەی شۆڕشە، بە بیروباوەڕی )کوردایەتی( و )پاسۆک( انە..
لە  چــاالکــی  و  هــەڵــســوکــەوت  خۆنەویستانە،بە  و  شۆڕشگێڕانە  بــەڕەفــتــاری   
خۆبووردووانە و کورد دۆستانە... بەهەوڵ و تەقەالی شەو و ڕۆژ.. بەگردبوونەوە 
،لە  کوردایەتی  بیروباوەڕی  هەڵگری  لە  کوردایەتی...بەخڕبوونەوە  ئااڵی  لــەدەوری 
)پــاســۆک(ی  کــورد  دڵــســۆزی  و  زەحمەتکێش  کۆمەاڵنی  و  ــجــدەران  ڕەن نوێنەری 
تار  و  ڕەش  سوپای  بە  دڕ  شەوەزەنگێکدا  تاریکایی  لە  مۆمێک  پێشڕەو،هەڵکردنی 
دەدات،نەک ڕاکردن لەباوەشی تاریکییەوە بۆ باوەشی تاریکییەکی دیکە..شەوەزەنگی 
لە  دەبێت...ڕاکردن  نەتەوەیی  ئێمەی  ژیانی  و  بااڵ  مۆمی  هەڵگیرساندنی  بە  کورد 
و  چەواشەکەران  و  کــوردان  بەدژ  کۆمەکە  خەباتدا،پشتگیریی  مەیدانی  و  گۆڕەپان 
ناپاکان...هاریکاری ناڕاستەوخۆی هێزی دژ بە کوردە... زێتر شێانی قوڕی نەهامەتی 
ئەوێ؟  چی  دوژمن  داگیرکەران...  و  دوژمنان  بە  خزمەتە  مەینەتییە...گەورەترین  و 
ئەوەی دەوێ مەیدانەکە چۆڵ کرێت و کەسی دڵسۆز و کورد لە گۆڕەپانەکە نەمێنن 
تا تاوی لنگی ئەسپی خۆی تێدا بدات و تەراتێنی شەیتانانەی تێدا بکات... هیچ بەڵگە و 
بیانوویەک نییە شۆڕشگێڕ نەیەتە سەنگەرەوە یان سەنگەرەکەی بەجێبهێڵێ..هیچ شتێ 
لەخۆیەوە نە ڕوو دەدات و نە چاک دەبێ...هەموو شتێ کاری دەوێ و هەر شتێکیش 

کاری بۆ بکرێت دەگەیەنرێتە ئەنجام...
ئەوەی بەڵگە و بیانوو بۆ سەنگەر چۆڵی و بەشدارنەبوون دەدۆزێتەوە،پێشەکی 
بڕیاری بەزین و ڕاکردنی داوە..بیەوێ و نەیەوێ لە کوردایەتی دەشۆرێتەوە.. دەبا 
بە شەوەزەنگی کورد...دەبا خۆری  ناو دەست کەین،بۆ دڕدان  لە  هەمووان دەست 
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رزگاری و سەربەخۆیی و یەکسانی بۆ منااڵنی کورد بەدیاری بێنین..دەبا شەرەفی 
خۆمان  لەدەست  پاسۆکانە  کوردایەتی  خەباتی  پڕ شەرەفی  کاروانی  بەشداربوونی 

نەدەین..
بۆیە داوات لێ دەکەین وەک کوردێکی بەشەرەف و هۆشمەند دووی هەڵوێستە 
بەشەرەفەکانی ڕابردووت کەویت و چاکی مەردایەتی و کوردایەتی لێ بەالداکەیت..
لە زەماوەندی رزگاری و سەربەخۆیی دا،سەرچۆپیگێڕی مەرگی داگیرکەر بیت... تۆ 
و دانیشتنیان نەوتووە،تۆ بۆ کورد و کوردایەتی لە دایک بوویت،ئەوە چارەنووستە... 
لە پاسۆکدایە و  تۆ  بیری  نەیکەیت بەدەستی خۆت خۆت دەکوژی.قەوارە و  ئەگەر 
بۆ  دڵسۆزی  ئامێزی  ژیانتە...  ڕێگای  تاکە  پیرۆزەیە،کە  هەرە  الیەنە  ئەو  )پاسۆک( 
کردوویتەوە ،دە تۆش خۆت لەو شەرەفە  بێبەش مەکە و فریای ئەو کاروانە بکە..تۆ 
تەنیا لە )پاسۆک(دا نرخ و بوونی خۆت دەدۆزیتەوە،،،تۆ تەنها لە )پاسۆک(دا ورە و 
تین و تاوی خۆت بۆ کورد تەرخان کەیت و پێشکەشی کەیت...لەهەر چوارچێوەیەکی 

تردا بیکەیت،زیان لە خۆت و کورد و چارەنووس دەدەیت.
کۆڕی  لە  تۆ  وەک  کــوڕی  حەیفە  و  ڕاڕایـــی  و  دوودڵـــێ  لە  ڕاپسکێنە  دەخــۆت 
خەباتی)پاسۆک(دا نەژی...بەهیوای ئەوەین کە شوێنی ئەو هیوایە بیت،ئێمەی کورد 

پێت دەکەین...

هەر بژین بۆ کورد                     هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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لە هەگبەی دۆسایەتیدا

)دۆستایەتی کەس بە دوژمنایەتی کەسی تر ناکڕین(
خۆمان  دۆستی  بە  کورد  خێرخواکانی  کۆمەڵە شۆڕشگێڕە  و  کۆڕ  هەموو  ئێمە 
دەزانین و هەر ناکۆکییەکی الوەکی سروشتیمان لەنێواندا بێت، کە شتێکی ئاسایی و 
بەالدا  بیروباوەڕی حیزبمان  زانستانەی  ببێت.بەپێی سەرەتای دروستی  خۆڕسکییە 
بەدوژمنی سەرەکی و  دارودەستە چڵکاوخۆرەکانی  و  داگیرکەران  تەنها  و  خەین... 
هێزە  نێوان  لە  پژانێکیش  پێکدا  و  چوون  پێکدا  هەموو  دەزانین...  خۆمان  ناوەندی 
کــوردە...  لەدەستدانی  هەل  و  دەزانین  چــەوت  کارێکی  بە  کــوردا  شۆڕشگێڕەکانی 
کورد،یەکێتی  عادیانەی  خەباتی  سەرکەوتنی  زامنی  تاکە  و  گەورەترین  ئیمڕۆش 
ئەو  هەموو  لە  ئێمە  کــوردە...  سیاسییەکانی  هێزە  هەموو  یەکگرتنی  و  ریزەکانمان 
کێشە و بەرامبەریی و پێکداچوونەی کۆن و نوێی نێوان هێزە سیاسییەکان بەگشتی 
و نێوان برایانی )یەکێتی نیشتمانی کوردستان( و)حیزبی سۆسیالیستی یەکگرتووی 
کوردستان( دا بەتایبەتی هەمیشە الیەنی ناوبژیی و بێ الیەنیمان گرتووە و هەوڵمان 
داوە و توانای خۆمان بۆ درز بڕکردنی ڕیزەکانی نێو)بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی 
کوردستان(دا بە خەرج بدەین... لەم ڕێگا پیرۆزەشدا زۆر جاران گلەیی فاڵنە الیەن 
یان فیسارە المان هاتۆتە سەر. چونکە ئەوسا و ئێستا و لە داهاتوشدا،بەتوندی ئەوە 
)دۆستایەتی  کەسێک..هەرگیز  هیچ  )پاشکۆی(  و  ببینە)پارسەنگ(  کە  ڕەتدەکەینەوە 
بە  پیاز  و  نان  کەس  ئــەوەی  بۆ  ناکڕین(..  تر  الیەکی  دوژمنایەتی  بە  الیەنێک  هیچ 
نووسراوی  نەکرێت،دەقی  پێوە  بازرگانی  و  نەخوات  دواییانەوە  ئەم  هەڵوێستی 
برایانی  ئاڕاستەی  کە  پێشچاو  دەخەینە  بەڕێز  باشووری(  هەرێمی  )سەرکردایەتی 
کەسانەین  ئەو  ئێمە  کــردووە...  کوردستان(مان  یەکگرتووی  سۆسیالیستی  )حیزبی 
و  ڕاستی  تێکەاڵوی  ئیعتبارێک  دەڵێین خراپ.هیچ  بە خراپ  و  دەڵێین چاک  بەچاک 
بەرژەوەندی کورد ناکەین... ئەوەی بەمە قایل نابێت،چاوەڕوانی دۆستایەتیمان لێوە 

نەکات... چونکە ئێمە)کوردین پێش ئەوەی هیچ شتێکی تر بین(.

دەقی نووسراوی سەرکردایەتی هەرێمی باشووری بەڕێز،بۆ سەرکردایەتی حیزبی 
سۆسیالیستی یەکگرتووی کوردستانی بەڕێز:

 کوردستانێکی ئازاد                گەلێکی یەکسان
ژمارە/ ئا  رۆژی ١٩٨١/١/٣١
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بۆ / هەڤااڵنی سەرکردایەتی حیزبی سۆسیالیستی یەکگرتووی کوردستان ـ بەڕێز
ساڵوی ئازادی و یەکسانی

لەم ڕۆژانەدا هەواڵێکی وا باڵوکراوەتەوە کە گوایە هەڤااڵنی ئێوە لە )شارباژێڕ(
پێکدا  کوردستان(  نیشتمانی  برادەرانی)یەکێتی  پێشمەرگەکانی  لە  دەستەیەک  لەگەڵ 
هاتوون و لەسەرئەنجامدا بریندارێک بووە و کاک )نەوشیروان مستەفا( ش دەکەوێتە 
دەستانەوە. کە لەالیەکی ترەوە هەواڵی ئەوەمان پێگەیشتووە،کە کاک )نەوشیروان( بۆ 
گفتوگۆ و چارەسەرکردنی ئەو کێشانەـ  پاش تەقە لێکردنەکەـ  هاتۆتە الی کاک )مازم 
تایەر( و لەوێ چەک کراوە و ئێستا مامەڵەی )دیل( ێکی لەگەڵدا دەکرێت.. جا ئێمە لە 
ڕووی  پێداپەرموون و دڵسۆزییەوە و لەڕووی ئەوەوە کە وەکو )حیزبێکی( دۆست 
و هاوسەنگەری هەردووال، زۆر بە پەرۆشەوەین،کە تا ئەم کارە  نەرێنییانە/سلبییانە 
نەتەنیوەتەوە و شتی ناخۆشتری بەدوادا نەهاتووە، شەڕەکە لە بەعسەوە نەپێچرێتە 
ملی هێزە شۆڕشگێڕەکانی کوردستان و نەبادا خوانەخواستە » تێکدەر« ێک لەپاڵ 
یەکتر  خوێنی  بەتەواوی  پاشان  و  نەوشیروان  کاک  گیانی  بکێشێت  دەست  ئێوەوە 
النیە(ێک و ڕووی ئەرێنی/ئیجابی پیشاندان،زۆر  حەاڵڵ بێت، وەکو نێت پاکی)حسن 
ئاگاداری گیانی کاک نەوشیروان بکرێت و بیپارێزی وەکو پێشمەرگە و شۆڕشگێڕێک 
ڕێز و حورمەتی بگیرێ و بەزوویی ئازاد بکرێت... بەو هیوایەی ئەمە ببێتە هاندەرێک 

بۆ بەالداخستنی هەموو کێشە الوەکییەکانی نێو ریزەکانتان...
بۆیە ئێمە پێشنیاز دەکەین:

١ـ دەمودەست کاک نەوشیروان ئازاد بکرێت.
٢ـ لیژنەیەک لەنێو ئەو)بەرە(یەدا دروست بێت،کە هەردووالی تێدایە! بۆبەالداخستنی 
ئەو کێشانە،ئەگەر ئەمە نەکرا با لیژنەیەکی لێکۆڵێنەوە و چاودێری لە برایانی)حیزبی 

شیوعی عێراقی و حیزبی دیموکرات( و ئێمە پێک بێت،بۆ هەمان مەبەست.
هێزە  نێو  پەیوەندی  ــط(ی  رواب و  ثوابت   ( و  کار  بەرنامەیەکی  لیژنەیە  ئەو  ٣ـ 

سیاسییەکان دابڕێژێ و دەسەاڵتی بەدواداچوون/متابعە و جێبەجێکردنی هەبێت.
  هیوادارین ئەم داواکاری و پێشنیازەمان بەسنگێکی فراوانەوە لێ وەرگیرێ و 

هەنگاوی خزمەتگوزارانە و کورد دۆستانە لەم بارەیەوە هەڵگیرێ.
سەرکەوتوو بێت هەوڵی خێرخوایانەی »یەکێتی ریزەکانی کورد«

هەر بژین بۆ کورد               سەرکردایەتی هەرێمی باشوور
                                              

پارتی  سۆسیالیستی کورد
)پاسۆک(
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بەڕێتان  باشوور(ی  هەرێمی  )سەرکردایەتی  یاداشتەی  ئەو  دەقی  خــوارەوە  لە 
دەخەینە بەرچاو،کە دراوە بە )جیسکار دیستان(ی سەرۆک کۆماری فەرەنسی،دژی 

ئەو هاوکارییەی شەڕخوایەی لەگەڵ دەسەاڵتی ڕەشی بەعسدا دەیکەن..

کوردستانێکی ئازاد            گەلێکی یەکسان
السید الرئیس )جیسکار دیستان( رئیس الجمهوریة الفرنسیة المحترم

تحیة و ساما
عجبا لیوم ماساوی تنقلب فیة االیة، فقبل عقود قلیلة کانت فرنسا قلعة الحریة و ماذ 
الملجاهدین. والثورة الفرنسیة الکبری شعلة آنارت العالم واهتدی الشعوب المقهورة 
بهدی ثوار الباستیل. وقد وصل شعاع نیر لتلک الشمس المشرقة من فرنسا الثورة و 
الحریة وآنارت جبال کردستان الثائرة و کانت شعار اول حزب کردی، کان یناضل 
من اجل استقال کردستان و حریة االمة الکردیة » الحریة و االخاء واالمساواة« نفس 
ذلک الشعار الذی فتح االبواب علی مصراعیها للحریة و کرامة االنسان. وکان منتظرا 
آن یصبح ذلک الشعار الی حزم من النور ویزیح کابوس اللیل الحالک علی صدورالکرد 

المیامین.
ولکن و یا لآلسف نری الیوم ان التکنولوجیا الفرنسیة تستثمر لذبح شعب آمن و 
جریمتە الوحیدة، انهم خلقوا کردآ و یرفضون الرضوخ الرادة الشر و القهر البربری 
!!. ادوات الموت المصدرة للبعث العنصری ال تستعمل للدفاع عن کیان العراقی المهزوز 
وال فی سبیل  الحریة و دفاع عن النفس المشروع بل تستعمل البادة شعب اعزل وذبح 
ابناء  القری والمزارع و تشرید عشرات االلوف من  الشیوخ و حرق  االف االطفال و 
شعبنا. وان الجرائم التی ترتکب بالساح والدعم والخبرة الفرنسیة یندی لها الجبین. 
و جاوزة  العراقیة  الحکومى  نتحدی  نحن  امامها!!.و  بیافرا خجولة  و  ڤیتنام  فجرائم 
البعث واآلصوات الامسوولة الفرنسیة بارسال وفد حکومی او شعبی محاید لیروا بآم 
آعینهم ثمرة الصداقة البعثیة الفرنسیة  ویروا ماذا تقترف بحق االنسانیة المعذبة و 
سوف تذکرکم جرائم البعث بجرائم هتلر ابان احتال فرنسا و مقاومة الشعب الکردی 

االعزل الصامد بالمقاومة البطولیة للشعب الفرنسی. 
فنحن محرجون یا سیادة الرئیس امام آبناء شعبنا الننا علمناهم بان شمس الحریە 
قد آشرقت  من فرنسا  وآن االصوات المدویة لثوار پاریس استنهضت الشعوب واالمم 
المقهورة علێ آمرها و زحزحت قاع الطفاة. وعلمناهم کیف آن  فرنسا المقاومة ضربت 
المثل العلیا فی مقاومة الظلم وااللحتال  وکیف آن شعب پاریس واجهوا دبابات هتلر 
فی  والصمود   العزم  دروس  واالستقال،ولقناهم  والکرامة  بالحریة  العمیق  باالیمان 
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شخص قائدکم المنقذ الراحل » شارل دیغول« وکیف آنهی الحرب االستعماریة  فی 
الجزائر و فتح صفحة جدیدة و نظیفة فی حیاة الحرکة السیاسیة الرسمیة لفرنسا وکیف 
بنی صرح السیاسة المستقلة فی آوروپا و حرر فرنسا من اخطبوط التبعیة للسیاسة 
االمپریالیة االمریکیة واالخاق االستعماریة العدوانیة. وابلغناهم بآن فرنسا هی احدی 
قاع الحریة  فاالفکار والصرخات الخیرة کانت تنبعث من آعماق لامة الفرنسیة  وتبعث 

الی بلدان آخری. 
فالیوم نحن محرجون امام الواقع المٶلم المآساوی الصارخ و طاب تلک المدرسة 
وملقنی تلک االفکار والحقائق یذبحون و یقتلون بآسلحة فرنسیة و یطوقون و یبادون 
بآیدی البعث واستشارة الخبراء الفرنسیین!! فسجل التعاون االسود بین البعث العنصری 
الکردی  بشعبنا  یضر  ان  قبل  االنسانیة  مبادئها  و  فرنسا  بسمعة  یضر  قد  فرنسا  و 
الغزاة  قاوم  والتضحیات  بالبطوالت  الملیء  المجید  تآریخها  طوال  الکردیة  االمة  الن 

والستعمرین والمضطهدین ولم تتمکن ایة محاولة عدوانیة من النیل من عزیمة الکرد.
سیادة الرئیس... نحن من موقع الحرص علی مصلحة و مستقبل العاقات االنسانییة 
بین آمتنا والسمعة الطیبة لفرنسا و مبادی العدل واالنسانیة و بتواضع الثوار  نذکرکم 
بمسٶلیتکم التاریخیة ونضعکم آمام مخاطر  تزوید عراق  البعث بالتکنولوجیا النوویة 
والمفاعل الذری حیث کما تعلمون بان الحکومات العراقیة لیست بحکومات دستوریة و 
مستقرة بل حفنة  والمغامرین المتآمرین والمجردین  من کل القیم االنسانیة واالخاقیة 
وهذا ما یزید من المخاوف والمخاطر من تکرار ما حصل فی هیروشیما و ناگازاکی 

ثانیة ضد شعبنا الکردی.
و نهیب بکم وبالشعب الفرنسی و قواە الخیرة مراجعة مواقفکم هذە اما بقصر تلک 
العاقات فی نطاق العاقات التجاریة العادیة  غیر العسکریة واما قطع تلک العاقات 
واالبتعاد عن رذاذ صدید البعث. ونهیب بالشعب الفرنسی الصدیق بعدم التضحیة و 
بین  االخویة  االنسانیة  العاقات  من  جدیدة  فتح صفحة  و  االنسانیة  الثوریة  بتقالیدە 

شعبینا.
ولسام.

ـ السادة اعضاء الپرلمان الفرنسی المحترمون.
ـ الحزب الشیوعی الفرنسی المناضل.

ـ الحزب االشتراکی الفرنسی المناضل.  

قیادة االقلیم الجنوب     للحزب االشتراکی الکردی ) پاسۆک(    آواخر ١٩٨٠



27 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

شادەمارە سەرەتاکانمان

١ـ ڕزگاریی و یەکگرتن و  ئازادی کوردستان و یەکسانی نەتەوەی کورد: 
کوردستان مەڵبەند و النەی مێژوویی نەتەوەی کوردە..هێندەی بیر و توانای زانست 
بڕ بکات، بەپێی بەڵگە و لێکۆڵینەوە و بۆچوونی زۆربەی هەرە زۆری مێژوونووسان 
و رۆژهەاڵتناسان،گەالنی »لوللو، گووتی،کاساری،سوباری« بەڕەچەڵەک و نەژاد و 
بابوباپیرانی کورد دەناسن و ئەم گەالنە لە )کۆمەڵەی زاگرۆسی مەزن(دا بوون و 
هەندێ مێژوونووس مێژووی بوونیان دەگێڕنەوە بۆ دە هەزار ساڵێک پێش زایین.بەاڵم 
ئەوەی ئاشکرایە کە »لوللو«ەکان لەناوچەی »زەهاو و شارەزوور و سلێمانی«یدا 
لە  بەڵگەنامانەی  ئەو  و  فراوانتردا  واڵتێکی  بەسەر  باڵوبوونەتەوە  پاشان  و  ژیاون 
)کەرکووک(دا دۆزراونەتەوە،ئەوە دەردەخەن کە دەسەاڵتیان بەوال کەرکووکیشەوە 
وای  میزۆپۆتامیا«دا  »گەالنی  بەنرخەکەیدا  کتێبە  )سپایزەر(لە  دکتۆر  هەتا  و  بووە 
دادەنێ،کە ئەم گەلە تا سووریاش کشابن..«نارام سین«ی پاشای ئەکادیان هێرشی 
هێناوەتە سەر واڵتەکەیان و تا ئێستاش لەدەربەند »گاور«ی قەرەداغ دا پەیکەری ئەو 
داگیرکەرە هەر ماوە و پاشان »گووتی«یەکانی هاونەژادیان تۆڵەیان بۆ کردونەتەوە 
دەکات،چۆن  ئــەوە  باسی  نێزیکدا(  رۆژهەاڵتی  کۆنی  )مێژووی  لە  هول  مستەر  و 
»ئارام  گووتیان  بانبنی(سەرداری  )ئاننو  زاینیدا  پێش  هەشتی  و  بیست  لەسەدەی 
سین«ی شکاندووە و واڵتەکەشی داگیرکردووە!.بەڵگەیەکی بەرچاوی دی ئەم )لواو(
یانە پارچە نووسراوەکەی سەدەی )١٨(ی پێش زایینە،کە لە زەهاو دۆزراوەتەوە و 
لە بەڵگەنامەکانی ئاسووریانیشدا زۆر باسیان هاتووە. بەگوێرەی ئەو بەڵگەنامانەی 
لە )ئاشور ناصریا(ی دووەمی شای ئاشووریانەوە ماوەتەوە و واڵتی لواو واڵتێکی 
ئاودان و پێشکەوتووبوون و خاوەنی شارستانییەتێکی پێشکەوتوو بوون. بەجۆرێکی 
لە بەهرەی ئەم هۆزە وەرگرتووە و وەستا  وا کە شای ئاشووریان زۆر سوودی 
و کارمەندسازی لەوێوە بردووە بۆ واڵتەکەی خۆی »«گوتییەکان« کە دراوسێ و 
هاونەژادی )لولو(ەکان بوون،لە چیاکانی )زاگــروس(دا ژیاون و لەسەدەی ٢١ پێش 
زایندا لەگەڵ »عیام«ییەکانی خوارووی ئێراندا بەشەڕ هاتوون و لەسەدەی ٢٨ پێش 
زایندا لەسەردەمی )ئاننو بانینی(ی پاشایاندا )ئاکاد(یان زەوت کردووە و دوو سەدە 
حوکمڕانیان کردووە...و زۆر جارانیش لەگەڵ ئاشووریاندا پێکهاتوون و » تا شەڕی 
یەکەمی »ئاشووری زۆر لە ئازایەتی و نەبەردی ئەم خێڵە باس دەکات و واڵتەکەیان 

بە جەرگەی زاگروس ناودەبات کە کەس نەیتوانیوە ژێر دەستیان خات...
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چیاکانی  بۆ  کشاونەتەوە  هێناون  بۆ  زۆریـــان  کە  پێنجدا  و  بیست  لــەســەدەی 
زاگرۆس و خۆیان کۆکردۆتەوە،تا لە سەدەی هەژدەهەمی پێش زاینیدا لەگەڵ خێڵی 
»کاش«یاندا پەالماری )واڵتی بابل(یان داوە. کاسا و یان »کاشی »خێڵێکی گەورەتری 
بەرەو  بەرە  بەرە  ژیــاون و  دا  لــەدەوروبــەری کرمانشان  ــروس«ن،  زاگ »کۆمەڵەی 
خۆرئاوا  کشاون و لە خۆرهەاڵتی بابادا لە )کەرکووکەوە تا دەگاتە کرمانشان(الی 
قۆڵی چەپی دیجلەوە جێگیربوون و گوند و شار و مەڵبەندی ئاوایان  کردۆتەوە و 
دەستیان داوەتە چاندن و کشتوکاڵ،لەو سەردەمانەدا ئەم کارانە نیشانەی پێشکەوتن 
و شارسانێتی بوون... لە ناوەڕاستی سەدەی هەژدەی پێش زایندا بابایان  گرتووە و 
بە هێزترین دەوڵەتیان لە قەڵەمڕەوی )ئاکاد و سومەر(دا دروست کردووە و شەش 
سەد ساڵێک حوکمڕانیان کردووە. کە هیچ دەوڵەتێکی ئەو سەردەمە هێندە نەماوەتەوە 
و کە دەوڵەکەیان رووخاوە و گەراونەتەوە»» لڕستانی ئیمڕۆ«« و هەر لەوێ جێگیر 
دەدەنە  لوڕستانی ئێستایان  باپیری  و  باب  بە  نووسەکان  مێژوو  زۆربەی  و  بوون 
قەڵەم... و ئەم هۆزە واڵتەکەیان لە شااڵوی »سنحاریب« و حکومەتە فارسییەکان و 

ئەسکەندەر و ڕۆمانییەکان پاراستووە.
سوباری: ئەم خێڵە لە بەڵگەنامەکانی » ئاکاد« ی و » ئاشووریان«دا زۆر جار ناویان 
هاتووە و مەڵبەندیان زۆربەی کوتدستانی گەورەی ئیمڕۆ بووە، دکتۆر سایزەر و محەمەد 
ئەمین زەکی و زۆر لە مێژوونووسەکان پێیان وایە کە »» ئەم گەلە لە میزۆپۆتامیا«« 

کوردستانی باشوور دەگرێتەوە و «سوریا و ئەنەدۆڵی تورکیا» دا ژیاون.
ناویان  ســەروو  خێاڵنەی  ئەو  دوابـــەدوای  کە  کاردۆخیش  و  نابری  و  مادەکان 
»ه.  بەناوبانگ  زۆر  مێژوونووسەکانی  ڕای  بە  و  مێژوو  الپەرەکانی  سەر  هاتۆتە 
پێش  لەدەورووبەری ٢٥٠٠ ی  میدیا  نەوەکانی  بریستید»  ڕۆبستون« و » هەنری 
بە  و  کوردستان  نێو  ەوەکشاونەتەوە  «خــەزەر»  دەریاچەت  خۆرهەاڵتی  لە  زایندا 
و  بــوون  سوباری«   ، ،کاسای  گوتی   ، لوالو  دیکەی  خێڵەکانی  تێکەاڵوی  ئاسانی 
لەسەردەمی سەدەی نۆ و دەی پێش زایندا بەتەواوەتی لە کوردستان جێگیر بوون 
بانیپاڵ باسیان کراوە  لە تۆمارەکانی سەدەی نۆ و هەشتی پێش زایندا ئاشوور  و 
و لەسەدەی هەشتەمی پێش زایندا دەوڵەتێکی گەورەیان دروست کردووە » شاری 
گەورە و پێشکەوتووی ئەکبەتان » هەمەدانی« ئیمڕۆ یان کردۆتە پایتەخت. و پاشان 
ئیمپراتۆریەتی میدیا توانیویەتی دەسەالت بکێشێ بەسەر زۆربەی ناوچەکانی دەور 
بووە  خۆی  سەردەمی  ئیمپراتۆرییەتی  فراوانترین  و  بەهێزترین  و  خۆیدا  پشتی  و 
و  بــوون  کــورد  خێڵە  مادەدانە  دەڵــێ:»ئــەم  مــادەوە  لەبارەی  پرۆفیسۆر سایکس  و 
خەزەرەوە  دەریای  خوارووی  تا  واڵتەکەیان  جێگیربوون  ئاشوریاندا  لەخۆرهەاڵتی 
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باری سەرنج  هەندێ  و  بوون  ئیمڕۆ  ناوچەی شەمدینان ی  دەکــشــا««...... خێاڵنی 
یان  گوتی  و  سوباری  قۆڵێکی  بە  مێژوونووس  هەنــدێ  هەیە  خێڵە  ئەم  ــارەی  دەرب
دەزانن کە مینۆڕسکییەکێکە لەمانە و هەندێک بە تێکەاڵو یان بەشێکی مادیان دەزانن و 
مێجەرسۆن یش لە ......... دا دەڵێ : ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ سەدەکانی یازدە و دوازدەی 
پێش زایینی هۆزی ئەبینین کە لە جەرگەی کوردستاندا بوون و رەچەڵەکی مادەکانن 
دراوسێکانی  هەمــوو  دلێری  و  ئازایەتی  ناوبانگی  گەشەیدا  دەورانــی  لە  هۆزە  ئەم 

ترساندووە و لە پاشاندا لەژێر ناوی کورددا ماونەتەوە
ئەم هۆزە زۆر شەڕکەر و ئازا و جەربەزە بوون و هەرگیز ملیان بۆ داگیرکەر 
نەداوە و چەندین جار لەگەڵ ئاشوورییەکاندا بەشەڕ هاتوون خۆرهەاڵتناسی بەناوبانگ 
تور و دانژەن لە پەیوەندییەکانی هەشتەمین گەشتی سارگۆن دا دەڵێ : نایری یان 
هوشکیا دۆڵی بۆتان ە و ئەو بەشی خحرهەاڵتی نایریە حکومەتێکی سەربەخۆ بووە 
کاردۆخییەکان ئەو خێڵە ئازا و دلێرانە بوون کە گەزنەفونی یۆنانی لە گەرانەوەی دە 
هەزار سەرباز سوارەدا باسی ئازایەتیی و مەردایەتییان دەکات و دوو سەرنج هەیە 
لەسەر ڕەچەڵەکی ئەم کاردۆخییانە هەندێکیان بە گروپی کۆمەڵەی زاگرۆسی مەزن 
یاب دادەنێن و بە قۆڵێکی گوتییان دەزانن و سەرنجی دوووەم بە تیرەیەکی هیند و 

ئەوروپایان دادەنێن کە خێڵێکی مادەکان بوون
تێکڕا ئەوەی سەرنج راکێشن و ئەنجامی هەموو ئەو بۆچوون و باسانەیە ئەوە 
گەاڵڵە دەکەین کە لە کۆنەوە کوردستانی مەزن و هەندێ ناوچەی فراوانی دیش کە 
ئیمڕۆ خەڵکانێکی دیکە جێگربوون النکە و خاکی پشتاوپشتی نەتەوەی کورد بووە 
زۆر  شتێکی  بووە  ناوچەیە  ئەم  نەتەوەی  کۆنترین  کورد  مێژووەوە  لەسەرەتی  و 
چونکە  ژیابن  کوردستاندا  لە  هاتــوون  لەمێژوودا  ناوانەی  هەموو  ئەو  کە  ئاسایییە 
ئەو ڕۆژە لەبەرباریسەختیژیان و سەختی کوردستان و پێکداچوونیخێڵ و هۆزەکان 
و ملمانێیسەر هۆبە و لەوەڕگا و پەلەی ژیان و دواکەوتوویی هۆی گوێزانەوە و 
دۆڵێکی  لە کۆچەری  ئاگای  بەڕێکەوت  دۆڵێک  تێکەاڵوبوون رەوەندی  پێک گەیشتن 
دیکە دەبوو و نەتەوە و نەتەوایەتی لەم شێوە و جۆر و گرنگی و قالبەی ئیمڕۆدا 
نەبووە دیارەئەمەش ئەوە ناگەیەنێ وەکوهەندێ رووکەش بین تەسک هەر بەتەواوی 
نکۆڵی بوونیان دەکات...! بەهەموو حاڵەتان ئەوە ئاشکرایە ڕەچەڵەکی نەتەوەی کورد 
دەگەڕێتەوە سەر ڕەچەڵەک و بوونی ئەوگەل و خێڵ و هۆز وتیرانەی لە کوردستاندا 
ناو و  لە مئژوودا دەبینرێن شتێکی زۆر سروشتییە کە  ناوانەش کە  ئەو  ژیاون و 
ناوبانگی کورد بووبن لە شێوە و جۆر و ژێر ناوی جوێ جوێدا زۆربەی هەرە زۆری 
ناوەکان  زۆربــەی  کە  ــاوەڕەدان  ب لەو  خۆرهەاڵتناسان  و  مێژوونووسان  و  زانایان 
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ئەو  و  هۆز  ئەم  و  ئــەوهۆزەن  تیرەیەکی  فیساریان  و  فاڵن  و  سەریەک  دەچنەوە 
هۆزەش چەند قۆڵێکی ئەو خێڵەن و خێڵەکانیش بەتێکڕا سەروبنی کوردن بۆ بەڵگەی 
ئەمەمان پرۆفیسۆر سپایزەر نۆناوی جیاجیای لە باسی گەلی هوری دا دۆزیوەتەوە 
هوریت  مــوری،  هاری،  ــە،  هورووح کــورحــوروهە،  هووری،  هورالش،  هورلیلی،  کە 
متیانییەکان بە میتانی، متیانی ناویان هاتووە و میسرییەکان بە ناهاری و لە پەڕاوی 
کوشی  کاششو،  لوللوبو،  بە  لوللوکان  کراون  باس  نــاهارەم   - ئارام  بە  پیرۆزیشدا 
هەر هەمان بابەتن ئەکەش دەگەڕێتەوە بۆ جۆری دەربڕینو خودی زمانی ئەو گەل 
و واڵتابەی باسی کوردیان کردووە و هەر یەکە و بە جۆر و شێوەی زمانی خۆیاب 
گونجاندووە عەرەبەکان ئێستا بە فینیسیا دەڵێن بندقیە و بە هەنگاریا دەڵێن مجر و بە 

ژاپۆن دەڵێن جاپان بۆتە یابان و گریک کراوەتە یۆنان و هەزار نموونەی وا! 
دراوەر و  درافەر-  پرۆڤیسۆر سپایزەر و  زانایانی وەکو  لە  کە  باری سەرنجی 
نولدکە و ئادنمان و سیدنیسمیت و تۆلمسیتە و هەنری بریتید و زۆری الیان وایە ئەم 

گۆران و ئاڵوگۆر و زۆر شێوە و جۆرەیە بەشتێکی
 ئاساییە و هەر بۆ ناوی کورد ئەو نموونەیە دێنێتەوە کە دراوسێکانی کورد بە 

چەند جۆر ناوی کوردیان هێناوە سۆمەر و ئەکاد بە گوتی ناویان بردوون 
ئاشووری و ئارامی بە گورتیوی سێرتی کوردراها

ئەرمەنییەکان بە کوردو ئەن کرچەخ کورتین کەرشی کورخی
ـــــوردی کــــــاردۆی بــــاکــــاردا کـــارتـــاویـــە جـــــوردی جـــودی  ـــەکـــان بـــە ک عـــەرەب
ــەک دەشــێ  ــەوە ســەری ــان جــوت ــای ــۆزان ــاون ئــەمــە ئــەو نــاوانــەیــە کــە ب ــن ــان هێ ــاوی ن
دەرەوە کردبێتە  کــوردیــان  موڵکی  لــە  کــە  شکاندبێ  تێک  وا  تریشیان  ـــەی   زۆرب

وەکو مامۆستا محەمەد ئەمینزەکی بەگ دەڵێ عادەتی گۆڕینی اسمائ 
لە الیەکی دیکەشەوە ئیمڕۆ ئەوە لە کوردستاندا هەر ماوە بۆ نموونە هۆزی جاف 
چەندین تیرە و لکی وەکو سمایل عوزێری، میکایەلی، رۆغزایی، ... هتد و لەباو ئەمانیشدا 
چەندین بەناوی بەرەبابێکەوە ناو دەردەکات و ناوەکەی بونی ئەوانی دی دادەپۆشێ 
کە لە واقیعیشدا هەر هەموویان جافن و لە دوو کوردستانی خۆرهەاڵت و باشووردا 
و  ناپری  و  ماد  و  میدی  و  لوللو  کاسای سوبار  گوتی  ئاساییە  زۆر  بۆیە  بەدرێژایی 
کاردۆشی و هەر یەکن و تیرە و خێڵ و قۆڵی چەند هۆزێکی کورد بن و هەر هەموویان 
نەژاد و ڕەچەڵەکی کورد بن... گەورەترین بەڵگە ئەوەی کە ئەم ناوانە هەموویان دەچنەوە 
سەریەک ڕەچەڵەک وەکو مامۆستایان محمەد ئەمین زەگی بەگ و ساڵح قەفتان و فوئاد 
دەبێ  کە  دەرخستووە  ڕاستییەیان  ئەو  بێگانەش  دیکەی  زانای  وزۆر  حەمەخورشید 
شەپۆلی یەکەم لوللو گوتی سوباری کاسای و شەیواری دووەکی میدیا و مادی و نایری 
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و کاردۆخو یان یەکبوون چونکە بە هاتنی میدیا و دروستکردنی دەوڵەتی میدیا ناوی 
ێەمانە بوون بەژێ ناوی میدیاوە ئەمە لەکاتێکدا کە سەدان شااڵو و هێزی دەوڵەت و 
بەدەسەاڵتداران بەهێزی وەکو ئیامی و سۆمەری و ئاکادی و ئاشووری و ئەسکەندەر 
و هەموو داگیرکەران کوردستان نەیانتوانیوە ئەم ناوانە لە ڕووپەڕی مێژووی کورددا 
بسڕننەوە و یان ملیان پێ کەچ کەن دیارە ئەمە لەوەوە هاتووە کە قەوارەیەکی فراوان 
و پێشکەوتووتر و لەبارتر و گونجاوتر هاتۆتە پێش و ئەم قاڵبە هەموو ئەو هاوڕەگەز 
و ڕەچەڵەکانەی لەنێو خۆیاندا کۆکردەوە ناوی خۆی بەسەریاندا دابڕیوە کە میدیا بووە 
لەمسااڵنەی  وەکو  گرتووە  ئەوەی  شوێنی  ناوەکە  گۆڕانی  دوا  وەکو  کورد  پاشان  و 
دواییدا شۆڕشی پیرۆزی ١١ ی ئەیلوولی ١٩٦١ بووەشۆرشەوە کەناوی خێڵ و هۆز و 
تیرەکان لە بیرەوەری کورددا وەکو کونینەوە و رابردوویەکی مێژوو ژێر ناوی پیرۆزی 
کورد بکەوێ و بادینان و سۆران و کرمانجی و گۆران و کورد و بابەتی دیکەیوا لە 
قەوارەی بڵندوپیرۆزی پڕ شەرەفی کورد دا خۆیان دییەوەهەرچەندە هەندێ بەکرێگیراو 
و دوژمنان وداخ لە داڵنی کورد نووسیویانە واقیعی سۆرانی و بادینانی و کرمانجی و 
گۆرانی و هەتا خێاڵیەتیش لە کوردستانشا قوڵتر دەکەن تا بتوانن لەژێر ئەودەمکانەوە 
هەڵچنن  نەتەوەکەمان  بەرژەوەندی  لە سەر حسێبی  خۆیان  ناپاکی  و  گاڵو  مەبەستی 
مەزنی  کوردستانی  ژوردباسی  نەتەوەییەکی  و  دڵسۆزێک  دواییش  ئەمسااڵنەی  ئا  و 
بکردایەبەالقرتێ و گاڵتەوەچوارپارچەیی وشۆڤینێتی و تەسک بین و تاژڕەو یان دەدایەپاڵ.
بەاڵم بیری کوردایەتی و رێبازی نەتەوەیی ...... ئەو داردەست و بیروباوەرە ساختانەی 
ریسواکردووە و ئیمڕۆ لەژێر چارشێوەیئەو چوار پارچەیی یەیدوێنێوەکوتومتو جوێن 
دەوڵەتیکورد  دەسەاڵتی  دوایگەورەترین  نابێتەوە!!  کوردستانداجێیان  لە  بووئەبێت 
ئیمپراتۆرییەتیمیدیابووکە زۆر لە مێژو نووسەکان ولە کاژیکنامەشدا بەساڵی ٦١٢-٥٥٠ 
ی پێش زاینینی تۆمار کراوە و گەورەترین دەسەاڵتدارییەکەی سەردەمی خۆی بووە . کە 
فارسەکان بەسەرکردایەتی کوورش توانییان ئەم ئیمپراتۆرییەتە بڕوخێنن. کورد کەوتە 
ژێر دەستەی دەوڵەتی فارسەوە و هەندێ بەشی کوردستانی خۆرئاوا و باکوور زۆرجار 
دەکەوتە بەرشااڵو و پەالماری رۆمانییەکان و یۆنانییەکان ، هەرچەندە لەسەرەتاوە ڕمانی 
نەخرۆشان  کوردی  کورش  کارزانی  و  فێاڵوی  لەبەرسیاسەتی  میدی  ئیمپراتۆرییەتی 
بەاڵم هەر کە چەوساندنەوە و داماڵینی فارسەکان تاویسەند و کورد هەستی بەوە کردکە 
خەریکە سەربەخۆیییە سروشتییەکەی لەدەست دەچێ کەوتە یاخیبوون و ڕاپەڕین و 
شۆطشکردن بەجۆرێکی وا کە بۆ یەک رۆژ کوردستان بێ ئاشووب و بەهێمنی ملی بۆ 
هیچ داگیرکەرێک نەداوە هەرئەم گیانی خۆپاراستن و ملنەدان و قایل نەبوونی بەژێر 
دەستەیی بوون قەوارەی نەتەوەی کوردی هێشتۆتەوە هەر کە شااڵوی سوپای ئیسام 
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گەیشتە کوردستان کورد نیازمەندی ئەوە بوو کە لە چەوساندنەوە و داگیرکردنی دەوڵە 
فارسییەکان رزگاریان دەبێت دەتوانین ماوەی دەسەاڵتداری سێخەلیفەیدوایی ئیسام و 
بەتایبەتی لەسەردەمی ئەلی کوری ئەبی تالب دا بەسەردەمانێکی سەربەخۆی نسبی و 
ئازادییەکی نیمچە ئازاد دا بنێین بەاڵم هەر کە دەسەاڵتی رەشی ئەمەوییان باڵی کێشا 
بەسەر جیهانی ئیسامی ئەو رۆژەی کوردستا دا رەنگ و ڕواڵەتی بیر و هەڵسوکەوتی 
ئیسامێتی وەک ئایینێکی نێو گەالن و بێ چەوساندنەوە و ئازادیخوا بەرەو عەرەبچێتی 
و چەوساندنەوەیەکی زۆر دڕندانەی نەتەوە ناعەرەبەکان شکایەوە نەتەوەی کورد لە 
دیکەی  لەگەڵ گەالنی  هاریکاری  بە  دواجــار  تا  و  ڕاپــەڕی  دیکەوە  هەمووگەالنی  پێش 
د.  پێغەمبەر  بنەماڵەی  بە  سەر  و  ئەمەوییەکاب  بە  دژ  عەرەبە  موسڵمانە  و  ناعەرەب 
موسلمی  ئەبو  کورد  مەزنی  پاڵەوانی  بەسەرکردایەتی  عەلی  یاوەرانی  و  دۆست  و  خ 
خۆراسانی دەوڵەتی ڕەگەزپەرستی ئەمەوییانیان هەڵتەکاند بەاڵم ئەوەی کوردچاوەڕێی 
نەکەوت و هەرزوو  یەکسانی ئیسامی بوو وەچنگ  ئازادی و  دەکرد سەربەخۆیی و 
پاڵەوانی  نەتەوەی کورد و  گیانی  ئەمەوییان کەوتنە  بەرۆگری  بە زوو عەباسییەکانی 
 ئااڵ ڕەشانی شۆڕش دژ بە چەوساندنەوەیان بە جۆرێکی زۆر ناجوانمەردانە کوشت
لەداگیرکەرانی  کوردستانیان  ترۆپکەکانی  لوتکەو  و  ڕاپەڕییەوە  کورد  دیکە  جارێکی 
ئەو  ئازادیخوازی  و  سۆسیالیستخواز  ڕاپەڕینێکی  گەورەترین  و  گرتەوە  کوردستان 
سەردەمە بەسەرکردایەتی بابکی خەڕەمی پاڵەوانی کورد نەژاد چەندین ساڵ بەرەنگاری 
دیکە  داگیرکەرێکی  هەر  وەکو  ئەمانیش  وەستایەوە  عەبباسییەکان  ڕەشی  دەسەاڵتی 
عەباسییەکانیش  تا  کەن  دەستەمۆ  کورد  سەربەخۆییانەی  ویستوخواستی  نەیانتوانی 
بەدەستی مەغۆلییەکان لە ساڵی ١٢٥٨ ی زایننیدا زیندەبەچاڵ کران و زەمینەی ئەوەخۆش 
بوو کە خێڵێکی کۆچەری تورک دەوڵەتی عوسمانیان لە ئێستای تورکیادا دروست کەن 
لە پاش سێ سەدە دروستکەن و کوردستان کەوتە  ئێراندا  لە  و دەوڵەتی سەفەویش 
چەبدین  ماوەیەدا  لەو  کورد  هەرچەندە  سەفەویانەوە  و  عوسمانیان  بەرداشی  نێوان 
و  سیاسی  کیانێکی  وەکو  بەاڵم  بووە  ئازادیان  و  سەربەخۆ  میرنشینی  و  قەڵەمڕەو 
یەکگرتوو نەیانتوانیوە خۆیان یەکخەن و .... و فرتوفێڵی عوسمانیان بانگاشەی ساختە 
و  ژێردەستەیی  لە  بینیوە  خۆی  دەوری  یش  سوونیچێتی  و  شیعەگەرێتی  فێاڵوی  و 
ئەوەندە  بەتلیسیش  ئیدریسی  نــەال  فریوخواردنی  و  ــورددا  ک بەشکردنی  ماڵەمیرات 
کوشندەیە بوو کە لە ساڵی ١٥١٥ ی زاینیدا کوردەکان ئەمرۆ نیمچە ئازادین بوویان 
لەدەست بەشی زۆری کوردستان بوو عوسمانیان ساغ بووە! هەر هێندەی کە زۆر و 
ە  ڕاپەڕین  لێیان  هەموو الوە  لە  کورد  راپەڕین  رادەی  گەیشتە  زۆرداری عوسمانیان 
ناچار دوو دەوڵەتی دژ بەیەک و مەزهەب جیای عوسمانی و سەفەوی بۆ لێدانی کورد 
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دەستیان خستە نێو دەستی یەکەوە و لە ساڵی ١٦٣٩ ی زاینیدا بەپێی پەیمانی گاڵوی 
باشوورو  و  باکوور و خۆرئاوا  بەشەوە ژوردستانی  دوو  کردە  زەهاو کوردستانیان 
بەشەکەی سۆڤیەت کەوتە ژێر چنگی عوسمانیانەوە و کوردستانی خۆرهەاڵتیش بەشە 
پشکی سەفەویان بوو هەرچەندە ئەم دابەشکردنە بۆیەکجاری کوردی لێک ترازاند بەاڵم 
کورد هەر فرستەتێکی بۆ هەڵژەوتبێ بوونی خۆی با لە قەوارەی میرنشینێکیشدا بوو 
بێت چەسپاندووە و ئەو میرنشینانە هەمیشە ناوکی کوردستانی گەورە بوون هەر کە 
مەترسی دەسەاڵت و گوڕیان زیادی دەکرد دەکەوتنە خۆیان و پەالماریان دەدان! زۆر 
هۆی ناوخۆیی و دەرەکی و زاتیو مەوزوعییش دەبوونە هاوکاری ئەو داگیرکردنە و 
)ئەردەاڵن  سەردەمانە  ئەو  میرنشینێکی  گەورەترین  و  گاڵویان  مەبەستی  دەیگەیاندنە 
پڕ  نەبەردی  و  ڕاپەڕین  و  دەیــان شۆڕش  و  بوون  بەدرخانیان(  و  وبابان و ســۆران 
شکۆی وەکو شێخ عوبێدواڵی نەهری و ئەمیر بەدرخانی مەزن و پاشای کۆرە و سمایل 
خانی سمکۆ و قەدەم خێر و سەردار رەشید و عەلی مرادخانی بەختیاری« و سەدان 
ئازادیخوازانەی  ویستە  و  قارەمانێتی  گیانە  ئەو  هەمیشە  دیکە  یاخیبوونی  و  ڕاپەڕین 
کوردی دەسەلماندەوە کە ئەگەردوژمن بشتوانێ کوردستان داگیر کات ناتوانێ کورد بە 
داگیرکردن و ملکەچی قایل کات و کوردی بۆ نایەتە سەر چۆک... هەمیشە هەڵۆکانی ئاسیا 
لەگەڵ ترۆپکەکانی چیاکانیاندا سەرکەش وسەربڵند بوون و هیچ داگیرکەرێک نەیتوانیوە 
بچەوسێتەوە...  دا  داگیرکردنەکەی  سەرئەنجامی  سایەی  لەژێر  کوردستاندا  لە  بمێنێ 
کورد ئەو نەتەوەیە بوو بەدرێژایی مێژووی دوو هەزار و پێنج سەد ساڵەی سەنگەریی 
مەردایەتی و نەبەردی و سەربەخۆییدا جەنگاوە و لەژێر هەر دار بەڕوویەکی کوردستان 
دا داستانی قارەمانێتی و نەبەردی کوردێکی تێدا تۆمار بووە و هەر داگیرکەرێک پێی 
نابێتە کوردستانەوە هێندەی نەبردووە پاشەڵی پیس و ئەستۆی وردبووی شکستی 
کێشاوەتەوە لە کوردستاندا هەمیشە ئەم خەڵکە بەشەرەفی ئەم نەتەوە نەمر و دلێرە 
بووە و هەمیشە ئامادە بوو بەگیان و خوێنی خۆی پارێزگاری ئەوشەرەفە بکات و 
تا ئیمڕۆ هاتووە و پارێزگاری ئەو سەرەفەشی خراوەتە ئەستۆی ئێمەوە و ئێمەش 
بەخواستی باووباپیرانمان بە مەشخەڵی بیروباوەڕی کوردایەتی و ئارەزووی ئازادی 
و ئامانجی سەربەخۆیی و ورەی مرۆڤانە و ئیرادەی مرۆڤی ئازادی ئەو ئااڵ پیرۆزە 
داگیرکەراندا  لە چاڵی چاوی  ئازاد گەلێکی یەکسان««  یان »» کوردستانێکی   .........
دەڕوێنن لە سەنگەرجا بە مەردی ئەو ئااڵیە دەدەینە دەست نەوەکانی داهاتوومان...
چارەنووسی کوردە و دەبێ لەسەنگەری سەربەخۆییدا بژین و لەسەنگەری مەردایەتیو 
پارێزگاری کوردستاندا بمرین...ئەم شەرەف و چارەنووسەش تەنها دەست پیاوی مەرد 

دەکەوێ...
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ــەدوای  ل عوسمانیان  نەخۆشەکەی  دەوڵــەتــە  ڕمانی  پــاش  کــوردە  ویستی  ئــەم 
جەنگی جیهانی یەکەمدا سەپێندرا بەسەر دەوڵەتە سوێندخۆرەکان دا و لە پەیمانی 
ژێردەستەی  گەالنی  سەربەخۆیی  و  جیابوونەوە  »مافی  ـــە١٠/٨/١٩٢٠  ل سیڤەردا 
بە  و  نــەتــەوانــە  لــەو  بــوو  یەکێک  کــوردیــش  کــە  عوسمان««سەلمێندرا،  دەوڵــەتــی 
دیاریکردنی  مــافــی  کــــورد»»  پەیمانە  ــەو  ئ »»٦١،٦٢،٦٣،٦٤««ی  ـــادەی  م پێی 
چــارەنــووســی« درایــــە.... بــەاڵم»»ئــەتــاتــورک ««ی گــۆڕ بە گــۆڕ خــۆی چەسپاند 
ئەتاتورک««و   «« الیەنگیریی  لە  بــەرژەوەنــدیــیــان  ئیمپریالیستەکان  دەوڵــەتــە  و 
لــۆزان««   «« پەیمانی  بە  سیڤەریان  بنکەی  پێش.  هاتە  کوردستاندا  دابەشکردنی 
دەوڵەتان!. چوار  میراتی  بەشە  کرایە  مەزن  وکوردستانی  هەڵتەکاند  زەرد  ڕوو   ی 
لە  داگیرکەراندا  ڕووی  بە  ڕاپەڕینەکانی  و  کورد  نەبەردیی  زنجیرەی  ڕۆژەوە  لەو 
بەردەوامییەکی هێندە زیندوودایە کە تەنها ساڵنامەی شۆڕشەکانی »» شێخ سەعیدی 
پیران ١٩٢٥، ئاگری داغ ١٩٢7-١٩٣٠،دەرسیم ١٩٣7«« لە کوردستانی باکووردا و 
ڕاپەڕین و شۆڕشەکانی »» سمکۆ ، قەدەم خێش، سەردار رەشید، علی خان مرادی 
بەختیاری، شۆڕشی دیموکرات و دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە نەگاباد١٩٤٦««ی 
کوردستانی رۆژهەاڵتو ڕاپەرین و شۆڕشەکانی »» شیخ مەحموودی نەمر و برایم 
بەردەرکی  شەڕی   - سلێمانی  شاری  ڕاپەڕینەکانی  و  شێخان  و  بارزانیان  و  خان 
سەرا- ٦ ی ئەیلوولی ڕەشی ١٩٣٠ ، مانگرتنی ١٩٣٦ و شەڕی سەر تەرمی شێخی 
نەمر١٩٥٦ و پاشان گەورەترین و فراوانترین شۆڕشی میللی کورد لە مێژووی نوێیدا، 
لە ١١ی ئەیلوولی ١٩٦١ دا ئەڵقەی زنجیرە بەندی خەبات و شۆڕشگێڕیی و نەبەردیی 

ئەم نەتەوە هەڵۆیەن«« لە کوردستانی باشوردا.
پــڕ قــارەمــانــێــتــیــیــەی کــــورد و هەوڵ و  ــە  ــان ـــەم ڕووبــــــەرە کــــورت و داســت ئ
لەگەڵ  ئــازادیــە  و  رزگـــاری  و  سەربەخۆیی  گیانی  و  نەپساوە  پــیــرۆزی  خەباتی 
... ــەوە و خــوڕاگــرتــنــمــان بـــوون  ــان ــک بـــوون و هانــــدەر و هۆی م ــەدای  کــــورددا ل
ئەمە کورتەی ڕاستی و شایەتی مێژوو و زانایانو مێژوونووسانی کورد و بێگانەیە 
ساڵە  هەزاران  نەتەوەیەک  وەکــو  کــورد   «« کە  کــوردە  قارەمانێتی  پڕ  داستانی  و 
لەسەر ئەم خاکەدا دەژی و دەجەنگێ هەزاران ساڵە ملیۆنەها کورد بوونەتە شوورەی 
کوردستانی نیشتمانمان..سەدان داگیرکەر و دوژمن چاوی تەماع و داگیرکاریان بڕیوەتە 
 کوردستان، سەدان ملهوڕ خۆی لە بواری کورد داوە و بەکستی ملی شکاندووە..««.
بەوەیە  ــاوەڕمــان  ب  »» پــاســۆک-  کـــورد-  سۆسیالیستی  پــارتــی   «« ئێمەی  بۆیە 
و  ســـەروو  پلەی   ٢٩-٤٠ پانی  هێڵی  نــێــوان  دەکــەوێــتــە  زەمینەی  پــارچــە  ئــەو  کــە 
کــوردە و هەمــوو دەسەاڵتێکی  نیشتمانی  پلەی خــۆرهەاڵتــەوە  درێـــژی٣7-٥٠  هێڵی 
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دژی  و  شــروعــە  ڕەوا/  نــامــە  و  نابەجێی  دەســەاڵتــێــکــی  ســنــوورەدا  ــەو  ل ــاکــورد  ن
کیانی  لەو سنوورەدا  دەبێ  کورد  و  مێژووە  مەنتیقی  لۆژیکی/  و  یاسای سروشت 
مافی  و  سرووشتی  خواستی  و  مێژوویی  ڕێچکەی  کەوابێ  دابمەزرێنی...  خۆی 
بــووە... کوردستان  ئــازادی  یەکگرتنو  و  رزگــاری  مێژوودا  لەهەموو  کورد   ڕەوای 

رزگاری لەدەسەالتی بێگانەی خۆسەپێن
رزگاری لەباری سروشتی و سەپێنراو

رزگاری لە بوونی ناڕەوا و نامەشروعی و شاگیرکەر لە کوردستاندا.
یەکگرتنەوەی نیشتمانی مێژوویی دێرینی کورد

یەکگرتنەوەی کوردستانی پارچەپارچەکراو و ژێردەستەی داگیرکەران
یەکگرتنەوەی خاکی هەزاران ساڵەی کوردنەژاد

ئازادی ئەم نیشتمانە و سەربەخۆیی لە هەموو دەسەاڵتێکی بێگانە
ئازادی و ژیانی ئازادی و سەربەخۆیانەی کورد لە سنووری کوردستانی مەزن دا.

ئازادی ئەو گەلەی بۆ داگیرکەر نەهاتۆتە سەر چۆک
و  کوردایەتی  بیروباوەڕی  ببەڕەتی  بــڕوای  یش  کــورد«  نەتەوەی  »یەکسانی 
لە  ڕووتاندنەوەیەک  و  چەوساندنەوە  دادۆشینو  هەمــوو  پێمانوایە  پاسۆکیمانە... 

کوردستان داو لە نێو ڕیزەکانی نەتەوەی کورد دا ناڕەوایە و دژی دەوەستین.
پێمان وایە دەبێ کورد»» ئەورژێمە ئابووری و دەستوورییە کۆمەاڵیەتییە هەڵبژێرێ 
کە لەگەڵ هەلومەرج و هۆش و بەرژەوەندی و واقعیدا دەگونجێ. کە ئێمەی پاسۆک 
پێمان وایە »»سۆسیالیزمە«« . سوسیالیزم وەکو ڕێگایە بۆ نەهێشتنی چەوساندنەوە 
لە کۆمەڵگای کوردەواریدا تەنها لە درزی دەروازەی ئابووری ڕووتەوەیە و هەڵقواڵ 
و و هێنراوی هیچ بیر و تاقیکردنەوەیەکی بێگانە نیە! و هەموو سوود وەرگرتنێکی 
دەبێ جووت بێت! لەگەڵ بەرژەوەندی ماکیو مینۆکی کوتد دا... و هیچ جۆرە یاسایەکی 
نەگونجێ...دژی چەوساندنەوەی  لەگەڵ خواست و ویستیدا  ناسەپێنین کە  بەسەردا 

چینایەتی وکۆمەاڵیەتی و ئاینی وبیروڕاین
دژی ئەوەین کوردێ کوردێک بچەوسێنێتەوە و بەر بەچەوسانەوەی دەگرین رێ 

نادەین کەش بەری رەنج و 
بێت و  بــرســی  کـــورد  دا  کــوردســتــان  ــە  ل ــن  ــادەی ن بــخــوات رێ  کــەس  کۆششی 
چەوساوە  بۆ  کوردستانمان  ئێمە  دەوێت  کورد  بۆ  کوردستانمان  ئێمە  بچەوسێتەوە 
و زەحمەتکێشی کورد دەوێت ئێمە کوردستانمان بۆ ئازادی و یەکسانی دەوێت ئەو 
لە دوژمن  بێت  بۆ هەر مەبەستێک  ناوو  لەژێر هەر  کوردەی کوردێ بچەوسێنێتەوە 
تیۆرییەکی  و  تاقیکردنەوە  هەموو  لە  سوود  ئێمە  ناکەینەوە  جوێ  داگیرکەرەکەی  و 
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ناسەپێنین..  بــەســەردا  هیچی  بەزۆرەملێی  بــەاڵم   ، وەردەگــریــن  نێوگەالن  و  جیهان 
خـــۆیـــەوە. هەر  زەحمەتکێشانی  دەســـت  دەخــەیــنــە  خــۆی  ــووســی  چــارەن و  ویــســت 
ـــەوە و دەخـــوات. ـــت ــدە دەدورێ ــەوەن  کــوردێــک چــەنــد بچێنێ و چــەنــد ڕەنـــج بـــدات ئ
بەر لە هیچ بەهرەیەکی هەڵکەوتوو وچاالک و بەهرەوەر ناگرین.. بەاڵم ڕێش نادەین 
بەهرەوەری ببێتە هۆی چەوسانەوە و ڕووتاندنەوەی تاکێکی دیکە. کام ڕێباز و ڕێگا و 
ڕێوشوێنە بۆ نەهێشتنی چەوساندنەوە و ڕووتاندنەوەی لەبار و کاریگەر بێت ئەوەیان 
دەگرین .خۆمان لە قاڵبی مەیو و بەستووی مردووی تیۆرییە بێگانەکاندا ناجەڕێنین... و 
تیورو تاقیکردنەوەی کەس ناکەینە بت و بتپەرسین ئەو تیۆری و تاقیکردنەوەی دەردی 
کوردە نەخوا و بەکەڵکی کورد نەیە و لەگەڵ ویست و خواستی ماکی و مینۆکی/ مادی 
و مەعنەویدا نەگونجێ کوردیان ناکەینە قوربان بەڵکو هەموو شتێ لە ززمەتی کورد دا 

دادەنێین و بەئەنشازەی سوودی ماکی و مینۆکی بۆ کوردڕێزیان لێ دەگرین.
تاقیکردنەوەیەکی  و  بیر  هەمــوو  لەسەر  کورد  تاقیکردنەوەی  و  بیر  دەروازەی 
خێرخوا و خێرمند دەکەینەوە و « ڤیتۆ» لەسەر هیچ بەرهەمو بیرێکی خزمەتگوزار 
ناکەینە شەخسە پەروینە و کوردی  دانانێین... نە هیچ بیرێک و نە هیچ کەسێکیش 

لەدەور ناگێرین..
ڕەنجبەری  جەماوەری  بێت،  خۆیەوە  بەدەست  خۆی  چارەنووسی  کورد  دەبێ 
کوردستان خۆی ڕێبازی ژیانی خۆی هەڵبژێرێ... ئێمە سەربازی کوردین دەم سپی 
نین.. ئێمە پێشمەرگەی کوردین... وەسی نین بەسەرییەوە... ئێمە خزمەتکار و ڕەنجبەری 
جەماوەرین ... مێردەزمە و ئاغای نین. ئێمە لەدەست دەرەبەگ و بورژوا و ورگ زالنی 

دەرناهێنین بیخەینە ژێر دەستی ئەفەندییەکانی دوای مێزە مەڕمەڕییەکانەوە...
محترفەکانەوە. سیاسییە  بەدەم  بیدەین  تا  دەرناهێنین  داگیرکەری  چنگ  لە   ئێمە 
ئێمە جەماوەر هەردەم دەکەینە حەکەم و دوا بڕیاری چارەنووسی دەبێ بەفەستی خۆی 
بێت... جونکە باوەڕمان بەوەیە کوردنەتەوەیەکی ژیرە و بەرژەوەندی خۆی دەزانێ 
... کوڵە کوێخای سەر ڕووتی بۆ قووت ناکەینەوە... دەم هەراش و عەوان خەڵەتێنی 
لەژیردەستەیی و  ناکەینەوە...  بۆقووت  بڵێی کەم کردەوەی  ... زۆر  نائاڵێنین  لە مل 

چەوساندنەوەیەژەوە نایگوێزینەوە بۆ ژێردەستی و چەوسانەوەیەکی بەدتر.
دەمانەوێ دەروازەی ژیانێکی »» ئازاد و سەربڵندو سەربەخۆ و یەکسانی«« 

لەسەر بکەینەوە تاقیکردنەوەکانی جیهان ئەوەمان فێر دەکات... کەوا لە جەماوەر 
نەکەین ڕەحمەت لە کفن دزی پێشوو بکات..ئەمەش تەنگا بەوە دەبێت لە ویست و 

 خواست و هەستی بگێریت و کەس خۆی بەسەردا نەسەپێنێ.
دۆست و دوژمن بە نێزیکی و دووری لە بەرژەوەندی کورد دەناسرێتەوە
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لە نەورۆزدا

با یەکگرین ... تا سەرکەوین
ئەی جەماوەری زەحمەتکێش و دڵسۆزی کورد،

ئەی هێزە شۆڕشگێڕ و خێرخوازانی کورد.
بــزووتــنــەوەی  و  دەکــەیــن  تـــەواو  تــری دەوری خــۆر  تــری چــەرخــی  ئیمڕۆ خولێکی 
رزگاریخوازی کورد هەر بەرەو ئاسۆی خۆری » ئازادی و یەکسانی« هەنگاوی پیرۆز 
هەڵدێنێ... بەر لەهەزاران ساڵ و لە رۆژێکی وەکو ئیمڕۆدا باپیرانی مەرد و جوامێریان 
و  چەوساندنەوە  و  ستەم  ڕووی  لە  ستەمدیدە  و  زەحمەتکێش  ی  کــاوە«   « بەرابەری 
زەبروزەنگی ناڕەوا هە ڵگەڕانەوە و ڕاپەرین و داستانی » نەورۆزی ساڵی نوێی، ژیانی 
نوێی سەربەخۆییان بۆ کورد تۆمار کرد، داستانێکی وا بێوێنە و نموونە کە تیشکی زێڕینی 
نەک کوردستان بەڵکو هەموو ناوچەکەشی گرتبۆوە و تا ئیمڕۆ نیشانە و نموونەی ڕاپەڕین 

و سەرکەوتنە.
و  نادیار  سەربازانی   ، پاسۆک-«   - کــورد  سۆسیالیستی  پارتی   « هاوبیرانی  ئێمە 
و  زەحمەتکێش  جەماوەری  خۆزانی  ئەرکی  بە  خزمەتکارانی  و  خۆنەویست  پاسەوانی 
چەوساوەی کورد، لەنەورۆزدا تاموچێژی سەرکەوتن دەکەین سەرەتای بڵندی پێویستی 
و گرنگی مەرج و دەسەبەرە و سەرکەوتنی هەر داوا و شۆڕشێکی رەوا لە یەکگرتن و 
یەکبوون و یەکخستنی توانا و هێز و وزەی هەموو الیەکدا دەبینین و داوا دەکەین یەکێتی 
هاوکاری و  برایەتی و  و  یەکگرتن  بناغەی سەرکەوتنمانە ویستی  بەردی  یەکگرتنمان  و 
کوردستان  و  کورد  بۆ  دڵسۆزییە  و  خۆنەویستی  بواری  تاکە  یەکدی  دەستی  دەستدانە 
و  راستی  بەڵگەی  تاکە  و  پاکی شەهیدانمانە  ڕەوانی  ئاسوودەیی  و  وەفا  رێگای  تاکە  و 
دروستی ڕێباز و بیروباوەڕیشە لەم ڕۆژە پیرۆزەدا و لەبەردەم شکۆی نەتەوەی کوردی 
مەزندا بۆ حورمەت و رێزلێنانی شەهیدان و هەیبەت و پیرۆزی فرمێسکی سەر ڕوومەتی 
ئافرەتی  باوک کوژراوان و پڕ مەینەتی جگەرسووتاوان دامێنی رەش و خاوێنی  گەشی 
کورد گوند و کێڵگە و کانیاوی وێرانکراو و ئابڕووی میللیمان هاوار لەجەماوەری کۆڵنەدەر 

و ڕاپەڕیووی چەوساوەی نەتەوەکەمان دەکەین کە:
هۆشیارتر بنەوە و ڕاپەڕن بۆ ڕماندنی قەاڵی زۆر و ستەمی داگیرکەران لە کوردستان 
دا.بەتوندی و گردەبڕی و ئاشکرا دەنگی ناڕەزایی و تووڕەبوونتان لە ڕووی شەڕخوازان 

و شەڕی ناڕەوا و چەپەڵی براکوژی و کوردکوژی بڵند بکەنەوە.
دەستی ڕیزتێکدەران و گێرەشێوێنان و کوردنەویستان و کورسی پەرستان بخەنە ڕوو.
ئیمساڵ ناونێن ساڵی یەکگرتن و یەکبوون هەر کەس و بەرە و الیەکیش لەم ویست و 

خوازە سەرکیشی و ملهوڕی کرد پەڕی کەن و ڕیسوای کەن. 
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ئەی پێشمەرگە قارەمانەکانی کورد
ئەی شۆڕشگێڕە دڵسۆزەکانی کورد

بوونی  لەدەستدانی  و  توانەوە  و  لەناوبردن  مەترسی  لــەبــەردەم  کــورد  ئێمەی  ئیمڕۆ 
و  داویــن  گەمارۆیان  دڕنــدە  و  سەرسەخت  دوژمنانی  الوە  چــوار  هەر  لە  نەتەوایەتیداین 
دەمیان ژەنیوەتە کوردستانی نیشتمانمان و رۆژانە دەیان و سەدان الوی کورد بەدیاری لە 
قەسابخانەکانی داگیرکەرانەوە بێ سەر دەنێردرێنەوە بۆ کوردستان نان و ئاو و خۆراک 
و بچوکترین پێویستی ژیانیان لە کورد بڕیوە تەکنەلۆژیای مەرگچێن و کارگەی ئاسن و 
بارووت لە کوردستاندا تاقی دەکرێتەوە، شەرەف و کەرامەت و بوونمان لەبەردەستی چەپەڵی 
داگیرکەراندایە، دوژمن نەخشەی ژیانی ژێردەستی و مەرگی ئەشکەنجەدارمان بۆدەکێشێ!!!!
دەئیتر چی ماوەتەوە تا لەسەری دەست بخەینە خوێنی یەکتری و بێ پوول و پارە 
میراتی چی بەش  بەدەستی خۆمان جێبەجێ کەین؟؟!!  ئەرکی گاڵوی دوژمنەکە  و جیرە 

دەکەن! وا بە بەرچاوی خۆتانەوە خۆشتان هەڕاج دەکرێن؟؟!!
با لە ناتەبایی و ناحەزی و گەندەقین و کۆنە دوژمنایەتییە شەخسییەکان گەڕێین و کورد 
لەم نەهامەتی و ژێردەستەییە رزگار کەین ئەو کاتە جەماوەر دەکەینە دادپرس و حەکەم! 
کوڕینە ئەگەر بۆ ناو و کورسی و دەستکەوتە جارێ کورد هیچیانی نییە تا شەڕی لەسەر 
بکرێت!! با هەمووان بۆی پەیداکەین ئەوساتە جەماوەر خۆی رابەری خۆی هەڵدەبژێرێ .

ئەگەر بازرگانێتیشە بیکەن بەخاتری خوا و خوێنی شەهیدان و فرمێسکی لێقەوماوان 
بازاڕ و دوکان و کااڵیەکی تر وەدۆزن!!! کێ دەڵێ وا نییە؟؟ با بۆ ئێمە و جەماوەری ڕوون 

کاتەوە ئەم گاڵتەجاڕییە بۆ ؟ و لە پێناوی چیدا؟!.
دڵسۆزانی کورد با نەورۆزی ئەمساڵمان بکەینە رۆژی یەکگرتن و یەکبوون، با هەمووان 
کوردستانی  لەسەرتاسەری  با  نێین،  یەک  دەستی  دەنێو  دەست  یەکسانی  و  ئــازادی  بۆ 
بزووتنەوەی  بــەردەم  مێژووییەی  هەلە  ئەم  با  یەکخەین،  پان  و  خواز  و  ئامانج  مەزندا 

رزگاریخوازی کورد لەبار نەچێت ئەوەی ئەمەش نەکات:
تف و نەحلەت و نەفرینی هەموو مێژووی کورد بۆ خۆی مسۆگەر دەکات!!

بەرپرساریی تاوانی بەردەوامی ژێردەستەیی و چەوساندنەوەی کورد هەڵدەگرێ ڕووە 
و ریسوایی بەردەم خوا و کورد و مرۆڤایەتی دەبێت!!!
دەبا »» پێش ئەوەی هەرشتێ بین با کورد بین««

سەرکەوتنیش هەر بۆ کوردە
هەر شەکاوە بێت بیروباوەڕی کوردایەتی پیرۆز

مردن بۆ دوژمنانی ناوخۆ و دەرەوە
سەرکردایەتی گشتی        پارتی سۆسیالیستی کورد - پاسۆک ـ

نەورۆزی ٢٦٨١ ٢١ی مارتی ١٩٨١ زاین
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))وتەی زیندوو((

لە وتە نەمرەکانی پێشەوا قازی محەمەد
ـ شانازی دەکەم بەوەی کە لە ڕێگای نەتەوەکەمدا خۆم فیدا دەکەم.

ـ با نەتەوەی کورد بزانێ، من هەتا دوایین هەناسەی ژیانم ڕۆڵەی فیداکاری بووم.
ـ ماڵ و منداڵی من نەتەوەی کوردە.

ـ ئێرە ماڵی منە. خاکی کوردستان خاکی بابوباپیر و ئەجدادی منە، چۆن دەتوانم 
دەست لەوە هەڵگرم.

ـ با نەتەوەی کورد فریو نەخوا و خەباتی خۆی بۆ رزگاریی و سەربەستی کوردستان 
ناچارکات  ئێمە  کە  دەدا  هەوڵ  زۆر  دەوڵــەت  دانەنێ...  و چەکی خۆی  نەخات  پەک 
بنووسین،  بارزانییەکان  بۆ  بەتایبەتی  کوردستان،  چەکدارەکانی  هێزە  بۆ  نامەیەک 
کە دەست لە خۆڕاگری هەڵگرن و لەگەڵ ئوردووی ئێران شەڕ نەکەن، بەاڵم ئێمە 
 نەمان نووسیوە و نایشی نووسین... ئەوەندەی کە پێیان دەکرێ با لە داگیرکەر دەن..

ـ براکانم وەستێم ئەوەیە: یەکگرن... سەردەکەون.
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ماڵئاوا:
فرمێسکی گێالنە بۆ ئابووری عێراق!!

لەم ماوەی شەڕی عێراق و ئێرانەدا هەندێ ئاوازی ناساز دەبیستین کە خاوەنەکانیان 
بە چوار چاو ئەسرین بۆ التبوونی عێراق و سامان و دارایی و ئابووری واڵت!! دەڕێژن! 
ئاوەدانکردنەوەی   « بەشی  بەشە  لە  دالەنگاوە  ئابوورییە  و  دارایی  ئەم  وەکو  هەر 
کوردستان« و پێشکەوتنی گەلی کورد و پارووی دەمی کورد کەم بێتەوە!! ئەم » 
وادا  ڕێیەکی  و  چەوتی  لە  سامانە  و  ئابووری  ئەم  ئەگەر  نازانن  ئەوە  واڵتبازانە« 
بە فیڕۆ نەڕوات ئاوەوئاو نەچێت ، دەدرێت بە ئاگر و ئاسن و بارووت و دەکرێت 
بە کوردستان دا!؟ ئەگەر خەزێنەی گاڵوی عێراقی داگیرکەر لە شەڕێکی وادا چۆڵ 
نەبێت ، لەبری چوار هەزار بەکرێگیراو و سیخوڕ و چڵکاوخۆر و- تەنها لە شاری 
گەلەکەمان!؟. گیانی  بەردەدەنە  سەگ  وەکو  تری  هەزاری  چوار  سێ  دا-   سلێمانی 
ئەگەر بەعسی فاشست و رەگەزپەرست بەهۆی هەرزەییەکی وەکو » قادسیە سەدام« 
ەوە مایەپووچ نەبێت، دەمووچاو و دەروونی ئەو دنیا » پێشکەوتوو و پاشکەوتووە«ی 
چۆن وەکو دەمی گورگ لە ئاستی قەاڵچۆکردنی کورددا پێدەبەسترێ؟! ئەگەر رۆژانە 
ئەو  نەدرێت...  لێ  زیانیان  تر  دەیانی  بایی  وە  ئــاوەوە  نەکەنە  دینار  ملیۆن  دەیــان 
هەموو » دە« یانەی بۆ توانەوەی کورد بەخەرج دەدرێت؟! ئەم خەڵکە ساویلکە دەم 
ئەگەر  بیر خۆیان دەبەنەوە، کە  لە  یان  لەبیریان چۆتەوە  یانە،  چەوتە» عێراقچی« 
نەبوایە چۆن دەتوانی ئەو هەزاران هەزار ماڵە وردانەی  خەزێنەی پڕی بەعسییانە 
سەر سنووری دەستکرد ڕاگوێزێت و بە زۆر خوایشت و دەم چەورکردن و چاو 
حسێبی  بێ  سامانی  و  ئابووری  ئەگەر  ببڕێت؟!  خەڵکی  ناڕەزایی  لە  فزە  دڕکــردن 
عێراقی نەبوایە چۆن دەیتوانی پتر لە سەد هەزار سەرباز بکێشێتە کوردستانەوە وە 
بــەهەزاران دینار بەخەرج بدات؟! ئەرێ » نەوت و گاز  لە هەر قووتەیەکدا رۆژانە 
و دینار« ی بێ شوماری عێراقی نەبوایە کێ دوازدە سااڵن خۆی لەسەر کورسی 

حوکمی لەقاوی عێراق ڕاگرتووە؟!.
جا  نەدەکرد...  سەلکەپیازێکی  عێراقی  دیناری  بەسەبەتەیە  دەکــرد،  خوای  دەک 
بمانزانیبایە کێ زەرەری دەکرد؟!. » مزگەوتێ بۆ من نەبێت، خوای دەکرد دەیانکردە بە 
خان«!!. یان ئەوانە، لەوە دەترسن بچینەوە سەر خەزێنەی بەتاڵ و بەشیان نەمێنێ؟!!.

ئەوەی لە چاویلکەی خەڵکەوە تەماشای دنیا دەکات! ئاوەژوو دەیبینێ//
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))پێش ئەوەی هەرشتێ بین، ئەبێ کوردبین((
چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

ژمارە سێ   نیسانی ١٩٨١     نەورۆزی ٢٥٩٣          نرخی: بەپێی توانایە

ئااڵی سووری کوردایەتی
     ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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تەنیا لە لولەی تفەنگ دا
ئازادیی چاوی هەڵدێنێ..

هەق بانگ ئەدا.
تەنیا هەر لە ئاستی چەکا

داگیرکەر ملی کەچ ئەکا!

سەروتار..
و  هەیە  کــوڕی  چل  پیاوێک  دەڵــێ:  هەیە  نوکتەجاڕ  مەتەڵێکی   کــوردەواریــدا  لە 
وەجاخی کوێرە؟!.جا ئەگەر مەبەستی مەتەڵەکە ئەوەیە، کە "وەجاخ " ناوی کوڕە و بە 
زگماگی کوێر بووە، دەشێتیش ئەو چل کوڕەی بێ خێر بن. یان ڕێوڕەوتێکی باوکیان 

کوێر کردبێتەوە!.
ئێمەی کوردلە سااڵنی پێش گەالوێژی ١٩٥٨،کاتێ کە ئۆپۆزیسیۆن)معارض(ەی 
عێراقی لەساڵی ١٩٥7 دا لە )بەرە( یەکدا کۆبوونەوە. هەندێ باڵی ئەو بەرەیە قایل 
نەبوون،کە " پارتی " ـ ئەو ڕۆژە ـ وەکو نوێنەری  کورد بەشداری تێدا بکات. هەر 
عێراقی“هاوکارییەکی دوو  "حیزبی شیوعی  دا  ڕێیان  بوو،کە  ئەوەندە مەرحەمەتیان 
هەر  هات  بکات..کە رۆژی خۆشیانیش  )پارتی(دا  لەگەڵ  بەرەکە  دەرەوەی  لە  قۆڵی 
تــەواوی پشت گوێ خراین. رۆژگــار هات و رۆژگــار رۆیشت، ئەو بن بنچکەی  بە 
کورد بوە قەاڵیەک و هەموو )هەق خواراوێکی( لە سایەدا دەحەسایەوە. کە شۆڕشی 
و  مانەوە  و  بوون  کە  تێگەیشتن  هەموو  ئەوکاتە  کرد،  زیندەبەچاڵ  ئەیلوولیشیان 
ڕوومەت/ کەرامەتیان بە کوردەوە بەند بووە. پێشکەوتووخوازی بەعسیش بە ئێمەوە 
بەند بووە و لەوەش سەیرتر ڕزق و ڕۆژوو و چاوکاڵیی جاشەکانیش هەر بە ئێمەوە 
مابووە!. تا کار گەیشتۆتە ئەوەی ئیمڕۆ) بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد( تەوەری 
هەرە سەرەکی و کاریگەری ئازادیخوایانی عێراق و ناوچەکەشە. ئەگەر نەڵێین بێ ئەو 

بزووتنەوەیە، شتێ نییە پێی بووترێ ئازادیخوایان ، ئۆپۆزیسیۆن“معارڤ«.
پاش سێ چوار ساڵ لە تاڵترین تاقیکردنەوە و بار و هەلومەرجی سەختی وا کە 
باسکردنی هەر لە ئەفسانە و خەیاڵ دەچێ. پاش نەبەردی و خۆڕاگرتنێکی بێ نموونە 
و وێنە لە هەموو مێژوودا. پاش قوربانیدانی چاکترین ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە، چاوی 
هیوا و ئاوات و خواستی هەموو الیەک و لەو گواڵڵە سوورانەن ،کە مژدە و دیاردەی 
بەهاری ئازادی کورد و سەرفرازی گەلی عێراقن. هەموو الیەک بۆیان دەرکەوت، کە 

بێ کورد سفری پاش وێرگوڵیش نین.
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ئەمەش ئەو رۆژە بوو،کە کورد چاوەڕوانی دەکرد و بە قوربانیی هەزاران ڕۆڵەی 
جەربەزەی دەستی خستووە، نرخەکەی کاولکردنی کوردستان بووە. دەربەدەری و 
ئاوارەیی هەزار گوندی کوردستان بووە، فرمێسک و ناڵە و مەینەتی هەموو ماڵێکی 
کۆست کەوتووی کورد بووە. نرخێکی گران بووە، بەاڵم لە حسابی خەبات و گیانبازی 
کورد  رزگاریخوازی  پلەی خەباتی  و  دوا کۆسپ  ئەوە  هەرزانە. چونکە  ئازادیدا  و 
بووە. بەمە کورد کەوتۆتە بارو هەلومەرجێکی واوە، کە ببێتە سەرەنێزەی ڕەوا و 
هەق و ئازادی و کەرامەتی مرۆڤ لە ناوچەکەدا. ئەو هەلەی بۆ ڕەخسا کە هەموو 
داواکارییە ڕەواکانی، کە جاران خەون و خەیاڵ بوون لە حیسابی سیاسەتمەداراندا، 
واجب  بوون/  ئەرکی  و  واقیعێک  ببێتە  دەگیران،  نەتەوەییەکان  لە  بوون  یان جوێن 
الوجود!!. ئەویش مافی دیاریکردنی )چارەنووس(ییەتی. جاران ئەگەر هەژگی دوای 
لە  "بەشێک  بە  شەرمانە  بێ  و  نەدەبیندرا  ڕەوا  پێ  عێراقیمان  ئۆپۆزیسیۆنی  کلکی 
نەتەوەی عەرەب“و خاکەکەمان تا پشت شاخەکانی "پشتکۆ“وەش، بە موڵکی کەسێکی 
تر دادەنرا. بووینە خدری زیندە و کەرامەتی ئەو دەمارگیرانەشمان پاراستووە. لێرەدا 
و  هەنگ  ببینە شانەی  لۆژیکێک  و  هەموو حسێب  پێی  بە  دەکــرا،  ئەوە  چاوەڕوانی 
هەنگوینمان  تێدا کۆبێتەوە. وەکو کورد )جا چ دەبین و نابین چ نییە،ئەگەر بۆ کورد 
و خزمەتی کورد ببین و هێندەی بێگانەکان دۆستی یەک بین(ڕێ نەدەین پەل پەلمان 
کەن. ئەو خەونە تاڵەی دوژمنان و داگیرکەرانمان پێوەیان دەبینین بمانهێنایەتە دی. 
ئەویش بە یەکگرتنی هەموو هێزە سیاسییە شۆڕشگێڕەکانی کورد دەبوو کە بەرەی 
بناغە و بنچینەی هەموو ئازادیخوایانی عێراق بوایە. یەکمان گرت بەاڵم لە سێ قۆڵەوە!! 
لەگەڵ هەموو کەسێکدا ڕێکەوتین، لەگەڵ خۆماندا نەبێت. ئەگەر یەک دوویەکیشمان 
پێکەوە لکابن، دەبێت دەم سپییەک لە بەینماندا بێت. وە ببێتە سرێش پێکمانەوە گرێ 
بدات. نامەخوا ئیمڕۆ کورد لە سێ )بەرە(دایە. لە جووقەی سێ ئاوازی سەر گۆڕەپانی 
ناوچەکەیدا. لە سێ زاراوەی بە بڕشت و باوی "نەتەوەیی“ )پێشکەوتوو(، )ئیسامی(
ئەگەر  ناتوانین)کورد(!!.  ئیسامی{{بین،بەاڵم  }}نەتەوەیی،پێشکەوتوو،  دەتوانین  دایە. 
یەکێ نەزانێ دەڵێ: ئەمە ڕۆڵ دابەشکردنە)توزیع االدوار(ە و عا فەرم!!. نازانن کابرای 
بەسراوی لە نێوان )حانە و مانە(ی ژنیدا، ڕیشی لەبەین چوو. ئێمە لە بەینی )حانە و 

مانە و خانە(دا سمێڵیش دەنێینە بان!... 
ئێمە بە دڵسۆزییەوە لە ڕووی بەتەنگەوە هاتن و بە زمانی جەماوەر دەڵێین:

براینە.. ئەوەی چوو چووە و هەتا بە دووی کەوین زەرەرمەندتر دەبین، گوناهی 
پێ  کێی  کێ  هیچ.  گەیەنێتە  نامان  وا  ئەوەیان  و  وا  ئەمە  بوو.  کێ  و خەتای  کێیە 
پاکی  بیداتە دەست ڕۆژگــار و حوکمی جەماوەر. ڕاستی و چاکی و  با  نییە  چاک 
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هەرگیز تا سەر نەشاردراوەتەوە و نەتوانراوە، خەفە بکرێت. بەرگی دزێتیش هەر 
بە شەو لەبەردەکرێ. ڕۆژبۆوە یان دەبێ داکەنرێ  یان خاوەنەکەی دەگاتە سەری. 
کەسیش  با نە لە چەکی، نە لە پروپاگەندەی / دیعایەی،نە لە زۆری و نە لە فێڵی 
کەس بترسێ، چونکە هەمووان پێشمەرگەین و کەسیش ئەوەندەی بەعس نە چەک 
و نە پروپاگەندە و نە زۆر و نە فێڵی نییە. ئەوەتاش خۆی پێناگیرێ. با هەمووانیش 
ئیمڕۆش حوکمەکەی  بدات.  دا، جەماوەر حوکممان بەسەردا  بینەبڕکێی هێمنانە  لە 
ڕەوا نەبێت، سبەی ڕاستی دەکاتەوە. ئەو ڕۆژە هەقی ئەو غەدرەیشی بۆ دەکرێتەوە  
ئەگەر بوو!. ئێمە با ئەوە بکەین ئینجا بزانین )نەتەوەیی( و)پێشکەوتوو( و )ئیسامی( 
و هەرچی  هەیە و نییە،بەپێی خۆیان وەکو دەرمان بە شوێنماندا ناگەڕێن و دەسە 
و دامێنمان نابن!. بزانین کورد نابێتە)نەتەوەیی( و)پێشکەوتوو(  و )ئیسامی(یش!. 
بزانن نابینە ئیمام و دەمڕاستی هەمووشیان. باشە ڕۆژیشمان مسۆگەرە،چونکە ئێمە 
ئەگەر (تەوەر( و )جەمسەری( سەرەکی و کاریگەری )ئۆپۆزیسیۆن( و ئازادیخوایان 
بووین، چ دەبێ شتێ لە مەسەلەکەی ئێمە ناگۆڕێ. ئایا ئەمیان کورسییەکەی بەغدای 
پچڕی وا دەبێ و وا دەکا. وە ئەویان بە میرات بۆی مایەوە، ئەمە دەکات و ئەوە 
دەبێ، دەردی دەڵێن چ دەبێ با ببێ. ئێمە خۆمان مسۆگەر زامنی / تەئمینی خۆمان 
کردووە. هەر لێستاشەوە دەتوانین چمان بوێت ـ دیارە مەبەست ڕەوا و هەقی کوردە 
ـ پێیان بسەلمێنین و ئیمانیان پێبهێنین. کێش نایکات، بزانین بێ ئێمە چی کردووە و 
چی پێ دەکرێ. هەتا ماون کە شاخیان بمێنێ و بچەمنەوە و لەئاستی کورد دا چاو 
داخەن. ئێمە نەبین ئەوانە )تۆزی دەهۆڵ و ڕۆنی مێشوولە(ن. هەر یەک یەک و دوو 
دوو بەعس هەموویان دەگرێ..  ئێمە هەق دەڵێین، بە زمانی ئەتەکێتی ناو ساڵۆناتی 
لەگەڵ  ئەوانە دەیڵێینەوە.  نایڵێین، چونکە بۆ جەماوەری دەڵێین و هی  سیاسەتیش 
هەموو ئەمانەشدا، لەگەڵ هەموو هەوڵێکی خێرخوایانەداین و لێستاشەوە ئامادەین 
لەپێش  بکەین.  الیەک  هەموو  هاوکاری  ئاستێک  هەموو  لەسەر  و  بوار  لەهەموو 
کوردستانی  لە  کورداین  رزگاریخوازی  جواڵنەوەی  خزمەتی  لە  شتێکەوە  هەموو 
گەورەدا و کورد لە کوێ پێویستی بە )پاسۆک (بێت، سەنگەری لەوێدا دەبێت. هەر 
ئێمەیدا  چاوی  بە  ڕۆکات،وادەزانین  کورد  منداڵێکی  پێی  لە  چقڵێ  داگیرکەرێکیش 
پێش  ئێمە  چونکە  بابی!!  ریشی  بە  نییە؟،سەری  چییە،چی  داگیرکەرە  ئەو  دەکــات. 

ئەوەی هەر شتێ بین کوردین...
                                        

    ـ دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ـ
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ســــــــــــــــاڵو // 
لە ڕۆژی  ڕۆژنامەگەریی کـــــــــــــــــــــــــورد

جەماوەری  وشەی  خونچەی  پشکووتووی  یادی  ساڵێک  هەموو  نیسانی  ٢٢ی 
کوردییە./ بەر لە ٨٣ ساڵ بۆیەکەم جار لە مێژووی فەرهەنگ و ڕۆشنبیریی کوردی 
یەکەم  دەمی  قاهیرە،  لە  داگیرکراوماندا،  و  دەستەو  ژێر  نیشتمانی  دەرەوەی  لە  دا، 
خونچەی وشەی پیرۆزی کوردی پشکووت. ژمارەی یەکەمی ڕۆژنامەی )کوردستان(
ی ئازیز بەدەستی نیتمانپەروەری مەزن )مەدحەت بەگی بەردخان( لە ژان و ژوانی ئەو 
ڕۆژەی کورد دا لەدایک بوو. لەبەر ناچاری زۆرجاران ئەم رۆژنامەیە بارگە و بنکەی 
)لەندەن( و لەدوای »مەشروتیەت«یش  گوێزراوەتەوە بۆ )ژنێف( و )ڤۆلگستۆن( و 
بۆماوەیەک لە )ئەستەمبوڵ( دەرچووە. ئەم ڕۆژنامەیە بە وشەی کوردی ڕەسەن و 
نەتەوەی کوردی دەهاژاند  گیان و ویژدانی  پیرۆز،  نەتەوایەتی و کوردایەتی  بیری 
بۆ )سەربەخۆیی و ڕزگاری و یەکگرتنەوە  هانی دەدان(. هەر دەستە خوشکی ئەم 
ڕۆژنامەیە بوو کە ساڵی ١٩١٩ بەناوی »ژین« لە ئەستەمبوڵ دا لەژێر دروشمی ) 
کوردستان ماڵی کوردە( دا کڵپەی شۆڕش و ویستی مێژوویی کوردی تاو پێ دەسەند.
ئەگەرچی ناوەناوە پێنووسی بەکرێگیراو و خۆفرۆش و سڕبووش، سەری نەویان 
لە نێو بڵندایی پێنووسە مەزنە کورد دۆستەکاندا بە شۆڕی لەقاندووە؟ بەاڵم هەمیشە 
بیری "کوردایەتی " و دەنگی " ڕەوا“ و وشەی "پرشنگدار و پرشنگدار“  پێشەنگی 

کاروانی خەباتی "ئازادی و یەکسانی“ کورد بوون.
وشەی پیرۆز و پاک و شۆڕشگێڕ و ڕەسەن، هەمیشە هەوێنی خەماڵندنی خەباتی 
ڕزگاریخوازی کورد بووە و لە نووکی پێنووسی بەحورمەت و ڕاستگۆ و نەترسەوە، 
پڕیشکی شۆڕش و ڕاپەڕین دەڕسکێ. پێنووس بانگی "هەق“ هەڵدەدا و چەک، چۆک 

بە دوژمن دا دەدات. هەر هەمووش بە بیری)کوردایەتی(فرچکیان هەڵدەدڕێتەوە.
ســـاڵو لە وشەی پیرۆز و ڕەسەن، النکەی دواڕۆژی“ ئازادی و یەکسانی«.

                                  
 ـ دەستەی بەڕێوەبەرایەتی ـ 
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}}ساڵڕۆژی ٧ نیسانە کوردییەکان،  لە هەتاوی مێژوودا...{{

ڕووداوە گرنگ و بەرچاوەکانی هەر نەتەوەیەک،  بناغە و توخم و تۆوی بوونیەتی. 
تێکڕای  ئەو بەسەرهاتە مێژوویانە، شەقڵی تایبەتی و سەربەخۆیی دەکێشنن و ڕەنگ 
و ڕوو و قواڵیی و سەر و سیمای دیاری دەکەن. ئەو یادگار و بیروباوەڕانە لە قواڵیی 
و پانتایی یاد و بیرەوەری کۆمەڵدا لە "هۆش“ و "هەست“ و "ویژدانی“ کۆمەاڵیەتی دا، 

نهێنی بوون ومانەوە و بەردەوامێتی..
"مێژوو“ ی نەتەوەیەک ڕۆژی“  ڕسکان و فراژبوون و قاڵ بوون و خۆڕاگری و 
بەرەنگاربوونەوە و گەشە و بڵندبوونەوە“ن.مێژووی هەر نەتەوەیەکیش ناوەڕۆک و  
جەوهەری بوونیەتی. تا لە بۆتەی ڕۆژگاریشدا  قاڵتر بێت و ڕەگ و بنج داکوتراوتریش 
و  وەرچەرخێ  الیەکدا   بــەهەر  کوردیش  مێژووی  بەسەرهاتی  و  ڕۆژگــار  دەبێت. 
و  ئادەمیزاد“   نهێنیبوونی   " داستانی   ، دەدەیــت.  الیــەک  هەر  بۆ  بێگانە  سەرنجی 
"پەلەی ژیان“ و "بڵندی پڕ شکۆیی“ مرۆڤت بۆ دەسەلمێنێ.  لە ئاست نیگارێکی وا 
دنیای  لە  نەبادا  کات،   خۆیدا  هۆشی  بە  ئامێز  توند  مرۆڤ  سەرسووڕهێنەر،دەبێ 
بوون و باوەڕدا  بیترازێنێ  لەم بواردا تەنها بۆ یاد  یادخستنەوە بۆ مەزنی و نەمری 
لە خەروارێکی“ ڕووداوەکانی نیسانی کورد  کوردسەرنجێکی ڕێبوارئاسایی "مشتێ 

دەدەین:
یەخەی  و  دەستە  لە شەڕێکی  کورد  دا جەنگاوەرانی  نیسانی ١٩٣١  لە ٥ ی  ١ـ 

قارەمانەدا بەرەنگاری هێزی چەپەڵی ئینگلیز  عێراقیی بوونەوەو 
داستانێکی تری قارەمانێتی و نەبەردی  کردیان تۆمار کرد و جارێکی تر ویست و 
خوازی ڕەوای کوردیان سەلماندەوە  کە نایەوێت عێراقییان هەر شوێنییەکی تر بێت 
و دەیەوێ کوردستانی بێت ئەم نەبەردییەش لە مێژوودا بە ناوی شەڕی ئاوباریک 
شەشی  ڕاپەڕینەکەکەی  مەزن  شێخی  کوردستان  پاشای/مەلیکی  کە   بەناوبانگە  
ئەیلوولی ١٩٣٠ دژی پەیمانی عێراقی - ئینگلیزی تاو پێ سەندوو لە ٥ ی نیسانی 
بووە...  ڕاپەڕینی چەکداری  کە  خەبات   بڵندترین شێوەی  و  چڵەپۆپە  ١٩٣١گەیشتە 
لە  وابــوو  بڕیار  دەڵــێ:  بەنرخەکەیدا  پــەڕاە  کوردلە  مەزنی  ڕابەڕێکی  بارەیەوە  لەم 
هاوینی ١٩٣٠ دا هەڵبژاردن بکرێ  بۆ ئەوەی پەرلەمان  لە سیپتەمبەردا کۆبێتەوە و 
پەیمانەکە پەسەند بکا  خەڵکی سولەیمانی لە هەڵبژاردن دا بەشدار نەبوون و لە شەشی 
سێپتەمبەری ١٩٣٠ دا خۆ پیشاندانێکی گەورە ڕێکخرا کە لە نێوان پۆلیس  خەڵکەکەدا 
رۆژی  بــوو   بریندار  کەس   ٢٠٠ نێزیکەی  و  کــوژرا  تێدا  کەسی   ٤٥ و  بووبەشەڕ 
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شەشی سێپتەمبەر لە مێژووی گەلی کورد دا وەک ڕۆژی خەبات دژی ئیمپریالیزم 
لە  نوێ  قۆناخێکی  پێکردنی  دەست  نیشانەی  بە  بوو  و  کرا  تۆمار  کۆنەپەرستی  و 
خەباتی دژواری دوا رۆژدا. شێخ مەحمود کەتا ئەو کاتە چاوەڕوانی پێشهاتەکان بوو 

سەرلەنوێ تاوی دایەوە چەک.
خەباتی چەکدار ئەمجارە تا مارسی ١٩٣١ درێژەی کێشا و شێخ مەحمود هێندێک 
ڕزگارکردنی  تەناتەتهەوڵی  مەحمود  شێخ  وەدەســیهێــنــان.  لێ  باشی  بــەرهەمــی 

کەرکووکیشی دا.
٢- لە ١٤ ی نیسانی ١٩٦٠ یشدا بۆ جارێکی تر بزووتنەوەی نەتەوایەتی کورد 
و  چلەکانەوە  دوای  لە  کپکردنەوەی  و  تاساندن  پاش  کــورد  نەتەوایەتی  بیری  و 
دروستکردنی چەند دامودەزگا و رێکخراوێکی ناوەڕاست ڕەوی خۆبەدەسەدەرەوەی 
لە  دەستەیەک  دەستی  لەسەر  کوردانە  ڕووکــەش  و  نانەتەوەیی  و  پــووچ  ــاوەڕۆ  ن
شۆڕشگێڕانی ڕەسەن و کورد ویست پاش تاقیکردنەوەیەکی تاڵ لەگەڵ ئەو کۆڕە  
ئازادی و  نانەتەوەییانە و پاش خۆشبوونی زەمینەی سروشتی ڕسکان  کۆمەڵەی 
ژیانەوە و یەکێتی کورد ڕسکاو بەناوی  کاژیک دەرگای رۆژگارێکی ڕوونی خستە 
پێش بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد و لەگەڵ هەڵگیرساندنی  شۆڕشی ئەیلوولی 
پیرۆز هاوبیرانی کاژیک لەدەستەی پێشەوەی گیانبازانی کورد دابوون . هەرچەندە 
وەکو باڵوکراوەیەکی کاژیک لە ساڵی ٩7٥ دا بەناوی کاژیک و هەرەسی شۆڕشی 

کورد دا دەڵێ:
بەم جۆرە لە هەموو قۆناغەکانی شۆڕشدا سەرکردە بۆرژوا بچووک و مەیلدارانی 
ڕیفۆڕمی و دەرەبەگە خێاڵیەتییەکان کە دژی ئەو شۆڕشی سۆشیالیستی نەتەوایەتییەن 
کە حیزببمان گرتوویەتە بەرکەوتوونەتە گیانی هاوبیرانمان چاالکترین هاوبیرانمان لە 

گرتن و هەتا کوشتنیش ڕزگاریان نەبووە.
هەروەها هاوبیرایەتی کاژیک گوناح و تاوانێکی بێ لێبووردن بووە لە کوردستانی 
پارتییەکان دا! لەگەڵ ئەمەشدا لەدابڕانەکەی بەهاری١٩٦٤نێوانی بارزانی و کۆمیتەی 
ناوەندی کاژیک الیەنی ئەو الیەنەی گرت کە لە شۆڕشدا مایەوە ئەو رۆژە بارزانی هەر 
خۆی چەندشەڕکەرێکی لەگەڵ مابووە و مانەوەی جەماوەریش بە دەوریدا  مانەوەیەکی 
فطری و عفوی بوون کە بەرگەی کێشمەکێشی نێوان ئەو و کۆمیتەی  حیزبەکەی 
وشۆرش و داگیرکەرەکەی نەدەگرت   دەبوایە  ئەو گردەبوونەوەیە فطری و عفوی یە 
بخرایەتە قڵبێکی ڕێوپێکی حیزبایەتییەوە و  ئەمەگەورەترین هەڵەی بردەم کاژیک بوو  
بۆ ئەوەی جەماوەر لەدەست هەردوو ڕزگار بکات، بەاڵم لەو ڕۆژەدا نەدەکرا پشت 
لە دوژمنە سەرەکییەکە بکرێت و ناکۆکییە مام ناوەندییەکان بخرێنە پێش . خۆ ئەگەر 
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کورد لە وچانی پشوو و هێمنیدا بوایە بۆ دواجار جەماوەری کورد لەچەواشەبوون 
ڕزگار دەکرا!! بۆیە کاژیک بڕیاری دا کە چاالکی حیزبی خۆی بوەستێنێ و هەموو 
توانای بخاتە خزمەت شۆش و بارسەنگیبارزانی ڕاست کاتەوە بەمەش نموونەیەکی 
بێ وێنەی لە قوربانی دان و خۆنویستیدا تۆمار کرد و بۆ یەکەمجار تاقیکردنەوەیەکی 
پێناوی  لە  فکریش  هەتا  و  حیزبایەتی  بەرژەوەندی  بە  قوربانیدان  بوولە  رابەرانە 
بەرژەوەندی نەتەوەدا کەچی پاش ئازاری ١٩7٠  مانگی هەنگوینی/ شهر العسل ەکەی 
بەعسی بادرایەوە سەر گیانی کاژیک و هەتا بەسەدان کەس لە ڕیزەکانی پارتیش بە 
تۆمەتی کاژیک!! ی دەرکران!!! بەاڵم ئەم ڕەفتارە ناکوردە نادڵسۆزانەیە هەنگاوەکانی 
کاژیک ی نەشڵەژاند و بە هەڵەیدا نەبرین  هەرچەندە جارێکی تر ئەم گاڵتەجاڕییە 

لەسەرەتای ساڵی ١٩7٥ دا لەسەر دەستی پاراستنی ناوبانگ زڕاودا نوێ بۆوە!!.
پڕ  و  پیرۆز  خەباتە  ئەو  پێگەیشتووی  و  پێشکەوتوو  بەرۆگری  پاسۆک  ئیمڕۆ 
شانازییەی کاژیکە و هەردەم دروشمی پێش ئەوەی هەر شتێ بیندەبێ کورد بین  ی 

بڵند کردۆتەوە و پێڕەوی دەکات...
ساڵو لە یادی پڕ شکۆی ڕسکانی کاژیک

ئینگلیزیدا  داگیرکەی  بەڕووی  ەکان  گۆیان  دا   ١٩١٩ نیسانی ساڵی  ٢٤ی  لە   -٣
ڕاپەڕین و لەگەڵ ڕاپەڕینەکەی شێخ مەحمود  دوو ئەڵقەیزنجیرەیەکی شۆڕشگێڕانەی 
خەباتی ڕەوای کوردبوون دژی داگیرکەری عێرقی و ئیستعماری ئینگلیزی و دژی  
کورد  ڕاپەڕینی  دەتوانین  ڕۆژهەاڵتـــدا  هەمــوو  لە  کودستان   کردنی  پارچە  پارچە 
لەڕووی ئینگلیزدا بە پڕیشکی یەکەمی شۆڕشی ناوچەکە دابێین دژی دەسەاڵتیڕەشی 
ئیستعاریان... مێژوونووسی و سیاسییەکی هەڵکەوتووی کورد لەسەر زمانی  د. ن 

کولکوف دەگێڕێتەوە و دەڵێ:
 گەلی کوردبەوەی کە لە ڕاپەڕینی ١٩١٨-١٩١٩ دا بوو بە پێشەنگی جەاڵنەوەی 
گەلی عێراق نەخشێکی گرنگی ە ئامادەکردنی ڕاپەڕینیسالی ١٩٢٥ یعێراق دا دیاری 

کرد.
لە شوێنێکی تردا دەڵێ: کوردەکان بەگشتی لە شەڕی دژی ئیمپریالیزمی  بریتانیادا  
بەشداربوون و هەرچەندە ڕاپەڕینەکەش کۆژایەوە، بەاڵم تێگەیشتن کە دەکرێ لەگەڵ 

بەهێزترین دەوڵەتی ئیمپریالیستی یانی ئیمپریالیزمی بریتانیایش شەڕ ببکرێ.
ئەوان تەنها هەربە یوای ئەوە نەبوون رزگاری و نەتەوایەتی وەدەست بێنن بەڵکو 

بە هیوای ئەوەش بوون کە دۆخی کۆمەاڵیەتیشیان باشتر بێ.
وشەی  چاوهەڵهێنانی  شکۆی   پڕ  یادی  ساڵێکیش  هەمــوو  نیسانی  ٢٢ی   -٤
پیرۆزە لەو ڕۆژەدا لە ساڵی ١٨٩٨ دا یەکەم مارەی ڕۆژنامەیکودستان لە ئاوارەییدا 
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و دەربەدەری کورد لە دایک بوو ئەگەرچی لە النکەی نیشتمانی دایکدا نەالوایەوە 
و  ڕۆژنامە  خــۆی   دوای  نەوەکانی  بووپاشانیش  ڕساکا  کــوردەوە  لەیانی  بــەاڵم 
گۆڤارە بە حورمەتەکاندا هەر درێژەی  ئەو نەهامەتی و تەنگەتاوییەن و تا ئیمڕۆش 
ڕۆژنامەی کوردی لەباوەشی کوردستانی ئازیزدا نەحساوەتەوە. یان لەبن بەردێکدا 
و یان لەژێر خانێکی تاریکد چاوی  چاوی هەڵهێناوە، بەاڵم دنیایەکی بۆکورد ڕۆشن 

کردۆتەوە.
هۆالکۆ  و  جەگیز  نەوەکانی  ئــەوەی  پاش  دا   ١٩7٤ ساڵی  نیسانی  ٢٤ی  لە   -٥
شەڕیان گاندەوە کوردستان لە پڕدا بێ هیچ لێکدانەویەک ودەست پاراستنێک توپلێفە 
مەرگچێنەکانی بەعسی ڕەگەزپەرست شاری قارەمانی قەاڵدزێ یان بۆردوومان کرد 
دیفاعیان شەهید کردووە و دەیانی  زانکۆو پێ سپی و بێ  قوتابی  لە ١٣٠  پتر  کە 
دیکە بریندار و کەلە کران  پاش دوو رۆژ لە کارە دڕندانەکەیان شاری هڵەبجەی 
بوو  قایمتر  لــەوە  کــورد زۆر  بــەاڵم ویستی  برد  قــەاڵدزێ  ــەدەردی  ب خوێناویشیان 
سەر بۆ خوازی گاڵوی هۆالکۆیانەی  بەعسی دا بنەوێنێ. ئەوەتا بە دەمی سوارە 
چەوتەکەی قادسییەوە خۆی کورد ناچار کرد کە دەستی ناپاکی و ملکەچی و پێان 
لەدەستی شای نۆکەری ئیمپریالیزم بن بۆ ئەوەی پێکەوە خەنجەری ناپاکی لە پشتی 
کورد بدەن و دایان بەاڵم هەر پاش  ساڵێک کورد ڕاپەڕییەوە و ئیمڕۆ لە کوردستانی 
باشوورداخەباتی ڕزگاریخوازی کورد بۆتە نێرگە و دەستەوارەی خەباتی هەموو گلی 

عێراق و کوانێکی شۆڕشگێڕیشە ل ناوچەی خۆرهەاڵتدا..
سەددام ی باوک برای شاش ئیمڕۆ قەرزی ئەو ناپاکی و پانە دەداتەوە وهەتا پەنا 

گوێی لە شەڕێکی دۆڕاوی دست تێدابڕاوی هەرزاندا نقوم.
کوردستانیش  داگیرکەرانی  هەمــوو  و  بەسەدام  مێژووە  حوکمی  ئەمەش  دیــارە 
دەڵێین : ئەوەی دوژمنایەتی نەتەوەیەک بکات و مل بنێتە بەر لیویستی نەتەقەیەک 
بــەوالوە ی بۆ دەمنێتەوە   هەمــوو داگیرکەران  لە تێشان و ڕووڕەشــی و هەڵدێر 
ودوژمنانی کورد تا ئیمڕۆ هەمیشە پەشێمانیو تێشکان و لە گۆڕنانیان لە دوژمنایەتی 

کورد دا دۆزیەتەوە.
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 ڕازێکی کــوردانە:
چارەسەری بنەبڕی مەسەلەی کورد مافی دیاریکردنی چارەنووسییەتی

ئێمەی کورد تازە ڕیشمان بووە بە ڕیشی ئەو گەالنەی کە لە چوار الی نیشتمانە 
بەشکراوەکەمان دا ـ بەزۆر و بە ناهەق ـ پێکەوە لکێندراوین. ئەم گرێبەند و خستنە 
لەتەک زەبر و زەنگ و  ئەگەر  ئالۆز دەبوو،  نە واش  نەوا دەمایەوە و  سەرەش 
کۆمەڵێ  پیانی  هاوکاری  بە  نەکرایە،   ماڵی  و  دەستەمۆ  کــورد  هۆشی  زۆردا، 
خۆفرۆش و کۆڕ و کۆمەڵی سیاسی ناوەڕاستڕەوی ترسنۆکی نا نەتەوەیی. هۆشی 
ئەو گەالنەش نەخرایەتە سەر بارێکی چەوت و چەواشەی  واوە، کە کوردستان 

ماڵی دایکیانە و پارووە چەورەی بەری ڕەنج و گەنجیانە.
و  چەواشانە  و  چــەوت  بۆچوونە  ئــەم  ڕاستکردنەوەی  هەنگاوی  یەکەم  بۆ 
بە  تەنها  زامبنی سەرکەوتن و بەرهەم بووی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد، 
پاکتاوکردن و هەڵتەکاندنی ئەم تەلیسمە دەبێت و خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد 
تا ئەو زەمینە دەروونی و هۆشییە پێویستەی چەسپاندنی ڕەوا و مافی کوردە لە 
)دیاریکردنی چارەنووسی( دا خۆش نەکات و کورد نەخاتە سەر ئەو بارەی کە 
نەتەوەیەکی جیاواز و سەربەخۆ و تایبەتە و وەکو هەموو نەتەوەکانی جیهان مافی 
چارەنووسی خۆی دەبێ لە چنگی خۆیدا بێت و ئەو گەالنە ـ بەتایبەتی چین و توێژ 
و کۆڕ و کۆمەاڵنی پێشکەوتووی ـ دا نەهێنی بە بینینی  واقیعی و داننان بە ڕاستی 
و مافی کورد دا، وەکو نەتەوەیەکی سەربەخۆ و جیاواز و نەیانخاتە سەر ئەو بارە 
دەروونی و هۆشییەی کە شەرمیان بێتەوە لە داگیرکردنی کوردستان و خۆیان 
و پێش خۆیان و داهاتوویان ژێر قەرزەی کوردن. ئا ئەم زەمینانە خۆش نەکرێن، 
و  شااڵو  دڕندانەترین  بەرەنگاری  کورد  ڕەوای  داواکاری  بچوکترین  نەچەسپێن، 
و  دەشێوێنێ  گەالنەش  ئەو  پێشکەوتووی  الی  لە  سەر  هەتا  و  دەبێت  بەرگری 
هەڵوێستی ناسرووشتی شۆڤێنییانەیان پێ دەنوێنێ. بەمە بزووتنەوەی کوردایەتی 
بێبەش دەکات، کە بەشێکی  پێویستی سروشتی  لە هێزێکی سەربار و  نەک هەر 
گرنگی خەباتی هەموو گەالنی ئازادیخواز بووە. بەڵکو ئەو هێزە سەربارەش دەکاتە 
جەماوەری  لە  تاویش  و  تین  و  شۆڤێنییەکە  کۆنەپەرستە  داگیرکەرە  پارسەنگی 
کۆڵنەدەری کورد دەبڕێت و ئەو تەوژمە مینۆکییە دەروونییە پێویستەی دەبێ ببێت، 
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سڕ دەکاتەوە و دیاردەی خۆفرۆشی و خلیسکان، هەتا لە تاکە تاکەی خەڵکیشەوە 
دەتەنێتەوە بۆ هێزە سیاسییەکانیش !!.

ڕزگاریخوازانەی  خەباتی  دەستکەوتێکی  و  بەرهەم  و  سەرکەوتنێک  هەموو 
و  پوچبوونەوە  مەترسی  لەبەردەم  دەبێت،   زامن  بێ  و   تەمەن  کەم  کوردیش 
هەڵوەشاندنەوەدا دەبێت. هەموو ملدان و داننانێکیش بەو مافانەی کورد دا کاتی 
تەکتیکی و بە گومان دەبێت. لە نێزیکترین دەرفەت و هەلی هەڵکەوتوودا، دەگەڕێتەوە 
سەردۆخی جارانی، یان بە کۆمەڵێ شێوە و شێوازی / شکلیاتی تر و ناوەڕۆکی 
پووچ و بێ گیان دەمێنێتەوە.ئەمە جگە لەوەی کە دەبێ هەمیشە کورد، لە خەباتێکی 
تفەنگەکەی  پەلەپیتکەی  لەسەر  دەستی  پاش سەرکەوتنیشی،  هەتا  بێت،  نەرێنییدا 
پاش  ئەوەی  بری  لە  پێبێنێ،  زەفەری  داگیرکەرەکەی  کردەوە  پشتی  نەبادا  بێت. 
سەرکەوتن و گەیشتنە ئامانج تەرخان کات بۆ خۆ داکوتاندن و بینای کۆمەڵ و 
بەکاهێنان و بە گەڕخستنی ئەرێنییانەی ئەو دەستکەوتانە. داگیرکەرەکەش هەردەم 
لە ژانی دڵەکوتێ و وەسوەسەی جیابوونەوە و ترسی دابڕیندا دەبێت. هەزار و یەک 

کێشە و ئاڵۆزی  تر هەر لەم کێشەیەوە هەڵدەستێ.
خۆت بۆ خۆت مێژووی تەقەوەستان و گفتوگۆ و ڕێکەوتن و کاتەکانی شەڕ 
و ئاشتی لە کوردستاندا  ـ بەتایبەتی کوردستانی باشوور و شۆڕشی ئەیلوول ـ 
لێکدەرەوە و بیهێنە پێشچاو و لێی ڕامێنە بزانە چەندە " ئەرک و وزەی لە کیس 
چوو“ لەم گێژاوەدا بە فیڕۆ چووە. بۆیە ئاو لە دنگدا کوتانە و خۆ بەکوشت دانە تا:  
ئامانجە ستراتیژییە  و  کۆمەڵە سیاسییەکانی کورد دروشم  و  کۆڕ  ١ـ هەموو 
مێژووییەکانی کورد بڵند نەکەنەوە و جەماوەری کورد بە گیانی یەکێتی کورد و 
سەربەخۆیی پەروەردە نەکەن و ئامانجەکانی و وچانە ناچارییەکان لەبەر ڕۆشنایی 
ئەم دروشم و ئامانجە سەرەکی و ستراتیژیەدا دیاری نەکەن. ئەگەر یەکێ چ لە 
باوەڕانە  بێ  ترسی  یان  خۆفرۆشانە،  چاوبەستەکی  یان  گێانە،  دڵسۆزی  ڕووی 

لێمان قووت ببێتەوە و بڵێ:
پێ  شڕوهوڕمان“  شەقوشڕ“و“خودموختارییەکی  ئۆتۆنۆمییەکی   " ئێمە  Aـ 
دەرچوومان“  دین  لە  رافــزی  کافری   " و  دووەم“  "ئیسرائیلی  بە  و  نابینن  ڕەوا 
دادەنێن،کۆمەاڵنی خەڵکیمان بە ناوی "جیاخواز“ و " تەجزئەتەلەب“ لێ هان دەدەن 
و دەهورووژێنن.   ئەگەر ئەم دروشمە چوار پارچەییە بڵند کەینەوە تەواو خوێنی 

خۆمان دەکەینە کاسەوە!.بە کورتی و کوردی دەڵێین : 
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بڵند دەبێتەوە و بەگژ خۆتاندا دەچێتەوە،چونکە  ١ـ ئەم قسەیە خۆی لە خۆی 
تاکە یەک داواکاری و داخوازی و ـ هەتا پاڕانەوەش ـ نەبووە،بەو ناوە و لە ژێر 
ئەو دروشمانەدا بەرەنگاری نەبووبنەوە و بەگژیدا نەچووبنەوە. ئیدی لەمە پتر چی 

دەکەن و " ماویانە کاولی کەن؟“، یەکێ تەڕ بێت چۆن لە باران دەترسێ ؟!.
٢ـ دوژمنان و داگیرکەرانمان ، پێیان بکرێ و دەستیان ببێ، سەلکە توورێکمان 
پێ ڕەوا نابینن. هەر بە بڕی بێ توانایی خۆیان و زەبروزەنگ و شەقی کوردیش 
و  دەبێت  نــەرم  سەریان  )کوتەک(  سیاسەتی  بە  تەنها  ئەمانە  چــۆک.  سەر  دێتە 
هەرگیزا و هەرگیز چاوەڕوانی ئەوەیان لێ ناکرێت، کە تۆزقاڵێک لە کەلی شەیتانی 
نەگریسیان بێنە خوارێ و ڕەحمییان بتلیسێتەوە و یان بیروباوەڕی "مرۆڤانەیان!!“ 
هەنگاویان پێ بنێ. بۆیە تەنها توانای کوردەکە“ شایەتمانی حەقیان“ پێدێنێ و بە 
ناچاری سەریان پێ شۆڕ دەکات. بۆیە تا بەتەمای ڕەحم و میهرەبانی و پرنسیپێتی 
کڕنووش  لە  ماوە  تا  بێت،دەبێ  داگیرکەر  پێشکەوتووخوازی  و  مرۆڤدۆستی  و 
ئەوانە  بێت.  ساویلکە  و  ڕزیو  هۆشی  بیابانی  تراویلکەی  دوای  خەیاڵ  بە  بردندا 

دووی سێبەری خۆیان کەوتوون ،هەتا هەتایە بڕۆن هەر نایگەنێ.
Bـ ئەم کارە زیان دەدات لە هاوخەباتی و دژی سەرەتای دروستی خەباتی نێو 

گەالن و هاوکاری نێونەتەوەییە!!. دیسانەوە دەڵێین:
١ـ ئێمە بەدرێژایی خەباتی ڕزگاریخوازیمان و ژیان و پڕمەینەتی و ژێردەستیمان 
ئێستاش  و  نەکردووە  )هاوخەباتییەمان(  ئەم  بۆنی  و  تام  و  ڕواڵــەت  و  ڕەنگ  و 
هەروەک هات هاتەکەی ڕۆم هەر دێت و نایەت و سێبەری بیر و تۆزی دەهۆڵ 

بووە!.
٢ـ گەالنی  دنیا و دەستوور و تاقیکردنەوەی هەموو جواڵنەوە ڕزگاریخوازەکان 
ئازادیخوازی   گەالنی  دەردەخــەن.  و  دەسەلمێنن  گێڕە  بۆچوونە  ئەم  پێچەوانەی 
"الجزائیر“ و " ڤێتنام“ و " مۆزەمبیق“ و هەموو دنیا ئەوە دەردەخــەن، کاتێ ئەم 
گەالنە دەستییان داوەتە خەباتی ڕزگاریخوازی و سەربەخۆیانە، گەالنی دەسەاڵتە 
و  چوارچێوە  خەباتەکەیان  هەتا  و  پاڵپشتییان  و  دۆستیان  بوونەتە  داگیرکەرەکە 
چێوی گڕدەبڕی و سەربەخۆیانەی پتر بەخۆوە دەگرت، زیاتر پشتیوان و دۆست 
و هاوکارانی  لەناو ئەو گەالنەدا زیاد دەبوون. پێش خەبات و ڕاپەڕینی ئەو گەالنە 
مەگەر تاکە تاکەی خەڵکی زۆر هۆشمەند و بیرتیژ و مرۆڤدۆستی پێشکەوتووخواز 
، یان نەیاری دەسەاڵتەکە! تەنها لەبەر نەیاری دەسەاڵتەکە و بەس، نووزەیەکیان 
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لێوە هاتبێ. ئەگینا تێکڕای گەل و جەماوەری بێ ئاگا لەسەر دەمیان نووستبوون. 
تەنها پاش ڕاپەڕین یان دۆست و هاوکاریان بۆ پەیدا بوو.

٣ـ هاوکاری و هاوخەباتی نێو گەالنیش خواستن و دان و بەرابەرییە. هەموو 
و  ئیستیعمار و شۆڤێنییان  و  و مسکێنی“  ئاغا   " دەبێتە  ناهاوتاییەک  و  دالەنگین 
داگیرکەرانیش، لە جۆرە هاوکاری و هاوخەباتییە پاشکۆییانەی پتر نە داوا کردووە 
و نە دەوێ. هاوخەباتی ڕاستەقینە و ئازادانە و پێشکەوتووخواز، تەنها لە نێوان 
گەالنی سەربەخۆ و ئازاد و سەربەستدا دەبێت. ئەگینا برایەتی و تەبایی داگیرکەر 

و داگیرکراو، برایەتی " گورگ و مەڕ“ و " ئاغا و کۆیلەیە«.
Cـ " بەردی زل هەڵگرتن نیشانەی نەهاویشتنە«!!

ئەمەش زۆرجار "پارت“ ە کۆنە قەدیمەکان! لەڕوویان دەداین،چونکە ئەو دروشمە 
ستراتیژییانە  لە کورسی "وەزارەت“ و " دەسەاڵتدارێتی“ دووری دەخستنەوە و 
تەنها لە گێژاوێکی وەکو ڕابردوودا نەبووایە، ئەوانە دەبوایە لەبەردەم دادگایەکی 
میللیدا بوەستانایە و حسێبی وردی خۆیان هەڵڕشتایە. کەسانێکی نەفس کورت و 
بێ پشوو بوون، ئەوە بوو لەگەڵ یەک تاقیکردنەوەی بەرەنگاربوونەوەی سەخت 
پۆستاڵی  ژێر  پاییز کەوتە  دا، وەکو گەاڵی  داگیرکەر  لەگەڵ  و دژوار و ڕەسەن 
کاڵوی  بەسەر  لەرزۆکی  دەستی  حورمەت  بە  زۆر  کە  ئەوەیان  و  داگیرکەرەکە 

سەری شۆڕشدا گرتووە، نەبادا بای "غەزەبی“ داگیرکەر بیبات!!.
 شٶڕشگێڕی ڕاستەقینە، نابێ چی هەبێت تا لە دۆڕان و فەوتانی بترسێ!. ئەگینا 
لە چاکترین حاڵەتدا سازشکارێکی "ڕیفۆڕمستی“ ڕاڕای ترسنۆک دەبێت و بەس. 
ترس و گەڕانەوە و ڕاڕایی لە فەرهەنگی شۆڕشگێڕی خاوەن باوەڕ/ عقائدیدا نییە. 

بۆیە یان بە سەربەستی دەژی یان بە شانازییەوە دەمرێ.
بخرێتە  گەالنە،  ئەو  گشتی  ڕای  و  پێشکەوتوو  کۆمەڵە  و  کۆڕ  جەماوەرو  ٢ـ 
سەربەخۆیی  و  کورد  نەتەوەی  بوونی  لۆژیکی  و  ڕاستی  کە  بــارەی  ئەو  سەر 
و تایبەتکاری قبوڵ بکەن و بسەلمێنن. لەوباری سەرنج و بۆچوون و قەناعەتە 
چەوت و چەواشەیەی هەیانە، بەوەی کە کورد "کەمایەتییەک“ یان "بەشێک“ یان 
بوونی  واقعییەتی  و  ڕاستێتی  شارێی  ڕاستە  بێنە سەر  ئەوانە،  هاواڵتییەک“ی   "
نەتەوانەی  ئەو  وەکو  جیاوازی  و  تایبەت  و  نەتەوەیەکی سەربەخۆ  وەکو  کورد 
تری سەر ڕووی زەمین.  ئەو ڕاستییە بەڵگەنەویستەی، لە ال بکرێتە قەناعەت و 
باوەڕی پێبهێنێ. کە کورد چی لەو کەمتر نییە و هەمیشەش مافی هێندەی ئەوان 
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و هەموو نەتەوەکانی دنیا هەیە. بەوەی کە لە خاک و نیشتمانی مێژوویی خۆیدا 
چارەنووسی خۆی بەدەستی خۆی بێت. مەسەلەی پێکەوە ژیان و گونجاندن،یان 
جیابوونەوە و سەربەخۆیی کورد و ئەو گەالنە مەسەلەی نەتەوەی کورد خۆیەتی 
و بەس. کەس ئەو مافەی نییە و بۆی نییە خۆی لە ویست و خواز و چارەنووسی 
هەڵقوڕتێنی. تەنها کورد بڕیار دەدات کە لەگەڵ ئەم گەالنەدا، بمێنێتەوە) جۆر و 
شێوەی ئەو مانەوەیەش، چۆنە و چۆن دەیەوێ هەر مافی خۆیەتی(. یان بەرەو 
یەکێتی میللی و سەربەخۆیی نەتەوایەتی خۆی هەنگاو هەڵدێنێ. ئا ئەم کارەش بە 

ئەنجام نەدرێت:
A+  کۆمەاڵنێکی زۆر لەو گەالنە دەکەونە بەرەی دوژمنایەتی کردنی بچووکترین 
مافی کوردەوە، بێ ئەوەی لەسەر هەق بن و لە بەرژەوەندییان بێت.  بە پێچەوانەی 
میللەتانی  یارمەتیدەری  و  پاڵدەر  هێزێکی  پانە،  بەرە  ئەو  کە  تر  میللەتانی  باری 

چەوساوەن.
 B+دەسەاڵتە داگیرکەرەکانی کوردستان، هەمیشە ئەوەندەی خەڵک بەدەستەوە 
بە  و  خۆیان  ویستی  بە  هەڵخەڵەتاندن،  و  بــەرژەوەنــدی  و  پــارە  لە  جگە  دەبێت، 
بڕواوە دوژمنایەتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد بکەن. بەمە کوتەکێکی قورس 
دەکەوێتە دەست داگیرکەرەکەش، دەتوانێ هەمیشە کێشە و ئالۆزی و ناتەبایییەکانی 
کورد،  بەرانبەر  ناوخۆی  نەیاری  و  پێچەوانە  هێزی  ئاڕاستەکردنی  بە  ناوخۆیی، 
خۆی لە ناتەباییەکانی ناوخۆ قوتار کات و تینوتەوژمی نەیاری ناوخۆ لە کورد دا 

بەخەرج بدات.
ئەو  ناوخۆی  باری  و  دەسەاڵتانە  ئەو  پێشکەوتنێکی  و  گۆڕانێک  هەموو  Cـ 
کۆمەڵگایانەش،  قازانجێکی کوردی تێدا نابێت و )  هەمان تاس و هەمان حەمام( 
دەبن بۆ کورد. لە هەموو بار و بوارێکدا، جا دەسەاڵتەکە ) پاشایی،کۆماری، چەپڕە
و،پێشکەوتوو،دیموکراسی،نەتەوەیی،ئیسامی( و هەرچییەک بن ـ وەکو هەموویمان 
ئێمە  بە کورد، هەر جاشی هەمان گوێ درێژ دەبن.  بەرانبەر  ـ  تاقیکردوونەتەوە 
دەزانین ئەم کارە هەروا ئاسان نییە، بە تایبەتی پاش ئەو دەیان و   سەدان ساڵەی 
دژوارتر  دەبێت  سەختتر  خەباتەکەمان  دەشزانین  چەواشەییە،  و  چەواشەکردن 
دەبێت، بەاڵم تاقیکردنەوە و زانست و واقیع فێری کردووین و فێرمان دەکات کە:

١+ ئەو بناغەیەی کە لەسەر ئەو واقع و ڕاستییە هەڵسێت، بناغەیەکی پتەو و 
قایم دەبێت و لە ڕۆچوون و داتەپین نایەت.
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٢+ ئەگەرچی بینا و بەرهەمی سەر بناغەیەکی وا قووڵ و سەخت و پتەو بە 
بووەوە  بەاڵم هەر کە ڕاست  بەرچاو و هەست دەکەوێ،  درەنگتر هەڵدەستێ و 
بە  نییە.  ڕمانی  و  وەستان  و  قین  لە  بڕی،  و سروشتییەکانی  تایبەتی  قۆناغە  و 
پێچەوانەی ئەو بینا و بەرهەمانەی، کە لەسەر لم هەڵدەستێ زۆر بە زوو بەرچاو 
تاقیکردنەوەدا  و  زەبر  یەکەم  لەبەردەم  بەاڵم خۆیان  دەبنەوە،  ڕاست  و  دەکەون 

ناگرن و بەسەر کورد دا دەتەپن.
٣+ مەسەلەی )ئۆتۆنۆمی( و )خودموختاری( و)نیمچە ماف( بە حسێبی نێودەوڵەتان 
و سیاسەتی بااڵ،مەسەلەیەکی  ناوخۆیی و تایبەتیی نێو کیانێکی سیاسییە. لەبابەتی 
و  گەل(  یەک  و سوننی  )شیعە  و  پێستان(  ڕەش  و  پێست  )سپی  ناوخۆی  کێشەی 
)پرۆتستانت و کاێۆلیک( و )کرێکاران و خاوەن سەرمایان( و)گرفتی وزەـ  ازمە الطاقه ( 
و )دیموکراسێتی( و لەم بابەتەیە. کە دابی نێودەوڵەتان وایە هەموو خۆتێهەڵقورتاندن 
ناوخۆ  کێشەی  کە  نێوگەالنە.  دەســتــووری  و  دەکــاتــەوە  ڕەت  دەستتێوەردانێک  و 
لە ڕۆژگارانێکی وەکو ئیمڕۆدا و  ناتوانێ  لەناوخۆدا چارەسەر بکرێت، بەمە  دەبێت 
لەبارودۆخێکی وەکو ئەم سەردەمانە و لە هەلومەرجی خەباتی توند و تیژ و کاریگەری 
و  سەرەکی  مەرجێکی  دەرەوە  کۆمەکی  و  هاوکاری  و  یارمەتی  کە  دا،  هاوچەرخ 
گەورەی سەرکەوتنی هەر خەباتێکن و بێ ئەو مەرجە ـ بەتایبەتی بە نیسبەت خەباتی 
وەکو  گەمارۆدراوی،  و  پارچەپارچەکراو  و  دواکەوتوو  و  دەست  کەم  نەتەوەیەکی 
کورد و داگیرکەرانێکی بەتوانا و و دۆستدار و بەهێز و پڕچەک و پارە و پوول ـ ، 

سەرکەوتنی خەباتی ڕزگاریخوازانەی زۆر دوورە دەست و سەخت دەبێت. 
کەم  و  کاتی  مەبەستێکی  لەبەر  نییە،مەگەر  ئامادە  کەسێ  وادا  حاڵەتێکی  لە 
تەمەنی خۆی نەبێت، هاوکاریت بکات. کە پاشان ئەو هاوکاری و یارمەتییە دەبێتە 
بەاڵ و سەدجاران لە لوتتەوە دێنێتە دەرەوە ـ .  وەکو ئەوەی ئێران و شۆڕشی 
ئەیلوول، دۆستایەتی و هاوکاریت بکات و یارمەتیت بدات. چونکە هەر سبەی تۆ و 
داگیرکەرەکە لەسەر )خودموختارییەکە( ڕێک دەکەون ، دەبنەوە دوو دڵ و ڕۆحێک 
و ئاشت دەبنەوە،  پیاوخراپی و چەرمەسەری بۆ دۆستەکەت دەمێنێتەوە. جا کێ 

هەیە ئەم بێ ئەقڵییە بکات!.
بەدەوری  دەچێ  ساڵ   ٢١ بۆ  باشووردا،  کوردستانی  لە  کورد  گەلی  خەباتی 
خەرمانی پووچی )ئۆتۆنۆمی(یەوە گڕ دەخوات. هێندەی الیەک لە دنیاش قوربانی 
و باجمان داوە، هێشتا نەگەیشتووین و وا زووش ناگەین و ئەگەر گەیشتیشین، 



17 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

پێی مسۆگەر نییە ئەو فشە کەڵەکە سەربگرێ و بەردەوام بێت. کە میللەتانی تر 
بە )سکااڵنامە(یەک و )مانگرتن( و )خۆپیشاندان( بە ١٠ ڕۆژێک پێی دەگەن. وەکو 
دەڵێن ئەگەر خەبات بۆ) کیان( و )دەوڵەوت( و ) سەربەخۆیی(، بهێنێ نەتەوەیەک 
)ئەگەر وەکو قۆناغ و  خۆی لەسەر دابنێ، )حوکمی زاتی!!( فشە و ڕاستەقینەش 

وچانێک نەبێت(، ناهێنێ فیشەکێکی بۆ بتەقێندرێ و گیسکێکیشی بۆ وەکوژرێ!!.
ئێمە دەمانەوێ کورد لە تەنگەتیلەی نیمچە ماف و ڕیفۆرمیستی/ اساحی ڕزگار 
کرێت. کار بۆ سبەی و دوو سبەی و ١٠ ساڵی تر بکرێت. تۆوی )سەربەخۆیی( 
و )ئازادی( و)سەربەستی( و)دەوڵەت( و )کیانی سیاسی( بچێندرێت.  دەمانەوێ 
خەبات بکەین نەک بۆ )خودموختاری( بۆ )خودگەردانی( و)یاسای پارێزگاکانیش(، 
و  مــێــژوویــی  ــبــازی  ڕێ و  ڕێ  ــەو  ئ لــەســەر  قۆناغێک  و  وچانێک  وەکـــو  بـــەاڵم 
سروشتی)دیاریکردنی چارەنووس(ەدا. هەر توانا و تین و وزەیەکیش، لەم ڕێگە 
پیرۆز و دروستە  مێژووییەدا بەکار نایەت، بەفیڕۆ دەڕوات و کوڕی کورد بە 
کوشت دانە. هەرچەند خەڵکی تر ئەمە بسەلمێنێ و نەسەلمێنێ باوەڕی پێ بهێنێ و 
نەهێنێ کاری بۆ بکات و نەکات، هەتا بیکاتە تۆمەت و جوێنیش بیپێچێتە ملمانەوە.
 ئێمە ئەو ڕێگایە هەر بەرنادەین و سوورین و دڵنیاین و دڵنیاشین لە سەرکەوتن. 
بەاڵم ئەگەر هەموو الیەنەکان ئەمە بگرنە بەر، دیارە ڕێگا زۆر کورتتر دەبێتەوە و 
زیانمان کەمتر دەبێت و بەر لە خۆبەدەستەوەدان و خلیسکان و خزان و“ ڕێکەوتنی 
داگیرکەرەکە  لە  پێشەوە  لەبری خۆبردنە  کاتە  ئەو  کاتی دەگیرێت.  ملکەچانە“ ی 
و خۆنێزیک کردنەوە و ماستاو بۆ کردن و )بێتاوان(ی و خۆکردنە پیاوچاک. لە 
و  نێزیکبوونەوە  و  نەتەوە  بەدەستەوە،خزمەتی  خۆدان  و  مامەڵە  و  بری سەودا 
ئاوێتەبوونی جەماوەر و خۆبەستنەوە بە چارەنووسی نەتەوەکە دێتە پێشەوە و 

خۆگرتن و سووربوون و خۆگری و بەردەوامی لێ شین دەبێتەوە. 
ئەوساکە ) کورد لە کوێدا پێویستی بوو، لەوێدا دەبین( و کرماشان و کەرکووک 
و حەسەکە و ئەسکەندەروونە، چوار هۆدەی ماڵێک دەبن، نەک چوار قولینچکی 

دنیا.
ئەوەی ئەمەش نەکات لە چاکتریبن حاڵەتدا، دەبێتە )چان کای چیک( ی کورد لە 

ئێستا و نەحلەت.....
مێژووی  ویژدانی  خوازی  و  کورد،ویست  چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی   {{

کوردە{{ 
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان

سنووری کوردستان

ــی تح ــان ـــوێ ســاکــنــە خــزم کـــــوردە ئـــەزانـــی لـــە ک
تۆ ــی  ــان ــەوم ق مــەســکــەنــی  بڵێم  ــۆ  ت ــۆ  ب گـــرە  گـــوێ 
ئــەســکــەنــدەروون ــی  ــەوزەی ح عمقی  و  تـــۆرس  کــێــوی 
مــەیــدانــی تۆ ــەدی  ــەرح بــەحــری ڕەش س غــەربــیــەتــا 
بــزان ــــاراس(ە  )ئ ئـــاوی  ــــەردەهان  ئ بــەحــری ڕەش و 
ــی تۆ ــوالن ــچ ــێ ــە ئـــەمـــە کـــــۆزی ب ــال ــم حـــــەددی ش
ـــاوی ئــاراس ــەری ئ ــاس ـــێ ت ئــەڵــوەنــد و گــۆلــی ورم
نەسیبەین ریــەی  و  ژەنگار  حەمرین  کێوی  و  ــەهواز  ئ
ـــی تۆ ـــوان ــە رەوڤــــەیــــی رڤ ــوب ــەن ـــی ج ـــەرەف بـــۆ ت
هەیــە ــی  ــەت ــای وی دوازدە  ســـنـــوورە  ـــەم  ئ داخــلــی 
تۆ کـــوردانـــی  نــفــووســی  میلیۆنە  دوازدە  ــن  ــێ دەڵ
ــان نـــەنـــووشـــرا ــی ــوس ــف حـــاجـــی درۆیــــــە ئـــەڵـــا ن
تۆ خــزمــانــی  ــووســرێ  ــن ب میلیۆن  بیست  دەگــاتــە 

حاجی قادر کۆیی
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/// شادەمارە سەرەتاکانمان///

٢- ڕامان بەرانبەر هەموو بەرەو ال و کۆڕ کۆمەڵو کەسێک، لەبەر ڕۆشنایی هەڵسوکەوت و ڕایاندا دەبێت 
بەرانبەر نەتەوەکەمان.

تا ئیمڕۆ و تا ماوەیەکی زۆر دووری واش کە تا چاو بڕکات، ئەو سەرەتا فەساڵ 
سووک و جوان و بە کەڵک و فــەڕدارە ئیفاتوونییەی، کە هەندێ خۆش باوەڕ و 
خۆشەویست چاوەچاویانە ببێتە دەستووری بەرقەراری نێو تاکە تاکەی مرۆڤ و 
تەواو  بەرابەری  و  ئەرێنی  و  هەر خێری ڕووت  هەمــووی  کە  کۆمەڵگاکانیش،  نێو 
نییە. چونکە هەرچەندە مرۆڤ لەسەرەڕێی و ڕێبازی ئەوەدایە، کە  بێت نەبووە و 
النی ئەرێنی دەستووری پەلەی ژیان باڵی بکێشێت بەسەر کۆمەڵگای مرۆڤایەتیدا و 
لەبری هەڵپە و هاوار و پەالمار وخۆویستن و بەرژەوەند پەسەندی، دابی پێکەوە 
بەاڵم هێشتا زۆری ماوە  ببێت.  بەرابەری جێگیر  هاوکــاری و  ژیان و هەڵکردن و 
کە ئەم الیەنە لە هۆش و گۆش و ڕەفتاری مرۆڤدا، ڕەنگ بداتەوە و ببێتە یاسای 
ژیان و دەستووری بوونی مرۆڤ. ڕاستە هەنگاوی مەزن لەم بارەیەوە نراوە و تا 
دێت ئەڵقەی ئەو ئەرێنێتییە فراوانتر دەبێت و زۆر الیەنی ژیانی مرۆڤ دەتەنێتەوە. 
هەتا ڕۆژگارێکیش بەرەو پێش بچێت و کەرەسە و هۆ و ئامڕاز و زەمینەی لێک 
نزیک بوونەوە و لێک تێگەیشتن زیاتر دەبێت.  بە کورتییەکەی هەرچەندە شتێکی 
بەرچاوە، کەوا پێ بە پێی تێهەڵکشانی ئادەمی لە پلەی شارستانەتی و زۆربوونی 
پەیوەندی و پەرەسەندنی ڕۆشنبیریی و داهاتنی مەیدانی تازە بە تازەی هاریکاری 
- بە کورتی لەگەڵ پێشکەوتنی تێکڕایی ئادەمی دا، باری تێکگەیشتن ڕێککەوتن و 
گونجانی بەرژەوەند و تەبایی گشتی، وردە وردە  پتر خۆ دێنێتە بەرهەستی هەستیار 
تا  بــەرەوە ماوە،  بە  پەڕەی داستانی بوون و ژین. بەاڵم هێشتان گەلێکی  و سەر 
ئەوکاتەی پێویست نامێنێ بە ئەندێشەی خۆپاراستن و لەسەر خۆکردنەوە. تا ئەو 
ئەو  دەبێت، قسەی  پاکتاو  ژیان  پەلەی  نەرێنی  بەتەواوی شوێنەواری  کە  ڕۆژەش 
سیاسییە ئینگلیزییە ڕاستە کە دەڵێت: شتێ نییە کە پێی بووترێ دۆستایەتی لە نێوان 
دەوڵەتاندا، ئەوەی هەیە بەرژەوەندییە. گرنگ ئەوەشە چۆن ئەم بەرژەوەندییە ڕەچاو 

دەکرێت و هەڵدەسەنگێندرێ و چاکترین ڕێگا دەگرێتە بەر بۆ پێگەیشتنی.
لە  بەرژەوەندییەش  ئەم  و  یەکە  گەالن  بەرژەوەندی  بنەڕەتا  لە  بووترێ  ئەگەر 
کە  نەوتراوە  شتێ  هاریکارییە،  هاوکــاری  و  گــوزەران  پێکەوە  و  هەڵکردن  پێکەوە 
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زەمینەیەوە  و  ڕوانگە  لەم  هەر  کورد  ئێمەی  بۆ  بەتایبەتی   . بێت  لێ  الری  کەس 
خێرێکمان چنگ دەکەوێ. بەاڵم کەی و لە کوێدا بەتەواوی بێ چەواشە، گەالن ویست 
و خواست و بەرژەوەندی خۆیان لە چنگی خۆیاندایە. چۆن لێی دەگەڕێن پێڕەوی 
ئەم سەرەتا ڕاست و خێرخوایانەیە بکات؟!. ئەگەر ئەمە وابایە ئیمڕۆ نەتەوەی کورد 
کیانی خۆی  ئینگلیز و رووســـی...(. سەربەخۆ و خــاوەن  فارس  )عــەرەب و  وەکو 
پیادەی  یان ئەگەر هەر تەواو بەرژەوەندی و بەرژەوەندی تەسکیش، ڕێی  دەبوو. 
بزووتنەوەیەکی  پشتگیرییەی  و  یاری  و  کۆمەک  ئەو  نەبوایە،  نێوگەالن  سیاسەتی 
ڕزگاریخوازی وەکو)ڤێتنام ، الوس، مۆزەمبیق، جەزائیر، فەلەستین....هتد(، بوویەتی 
کوردیش دەیبوو. یان چ نەبێ هێندەی گیانلەبەرە کێوییەکان بەتەنگییەوە دەهاتن و لە 

ئاست قەالچۆکردن و هەوڵی لەناوبردنی پێشگیری لێ دەکرا!.
 عەینی عەقڵ و سیاسەتی زانستی و واقیعیش ئەوەیە، کە شتەکان وەکو هەن 
ببینرێن و هەڵسوکەوتیان لەگەڵدا بکرێت، نەک وەکو ئەوەی دڵمان دەیخوازێ. دەبێ 
لە زەمینەی واقعی و بوونەوە هەنگاو بەرەو خواست و ویست و پێویست بنرێت. 
ئەگینا لە بازنەیەکی ساویلکانەی ئیفاتونیدا گڕ دەخۆین و هەموو هەنگاوێک بەرەو 
بیابان  تینووی  وەکو  و  بووین  تێیدا  لەوەوبەر  ماوەیەک  کە  دەگێڕێتەوە  ئەوێمان 

دووکەوتنی تەراویلکەی بەرچاومان لە تینوێتیدا فرزەمان لێ دەبڕێ.
قسە و واتەی زۆر بەنرخ و مرۆڤانەی وەکو ئەوەی بۆ خۆتت دەوێ بۆ خەڵکیشت 
بوێ و ئەو کەسە ئیمان دەر نابات تا ئەوەی بۆ خۆی دەیەوێ بۆ براکەی نەوێت و 
کە زللەیەکیان الی ڕاستت دا، الی چەپی بۆ وەرچەرخێنە، دەشێ ئەو شتە پیرۆز و 
جوانکارا نەبێت، کورد لە هەموو نەتەوەیەکی دیکە الی خۆش بێت و سوودی تێدا 
بێت. بەاڵم ئەمە ئاوات و خواستی بەهەشتانەی دوورە دەستە، کە کار لەسەر ئێمە 
وەستا و پەکی کەوت، لەباتی جارێک ١٠٠جاران و بە ١٠ پەنجە مۆری دەکەین. بەاڵم 
چونکە بە گوڵێ بەهار نایە و ئەو گوڵە ئەگەر لە بەهاردا نەپشکوێ و دەم نەکاتەوە، 
سەرمای زستان رەقی هەڵدێنێ و هەتا دیداریشی لەژێر شەختەی بەفری زستاندا 

نابینرێ !. دەبێ گوڵی کورد بزانێ کەی و لە کوێدا دەپشکوێ.
بۆیە ئێمە لەگەڵ ڕێزی زۆرماندا بۆ داب و دەستووری پێکەوە ژیان و سەرەتاکانی 
پێویستی ژیانی مرۆڤ و لەگەڵ هەموو ئاوات و ئامانجێک و خۆزگەیەکمان بۆ ئەو 
ڕۆژە، کە ئەم سەرەتای ڕێزی بەرابەری و یەکسانی و هاوتایییەی تێدا سەقامگیر 
نەتەوایەتییەکانی  و  مرۆڤانە  مافە  هەموو  بە  باڵیدا  و  سایە  لەژێر  کورد  و  دەبێت 
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دەگات و پارێزگاری بوون و مانەوەی خۆی دەکات. ناچارانە بۆئەوەی ڕیزپەڕی 
)شاڕ( نەکەین. بە ساویلکەیی بەرخ نەچینە ژێر ڕەحمی چەقۆی قەسابەوە و دۆست 
و دوژمنایەتی خۆمان بەڕوون و دیاری بناسین. دەبێ سیاسەتی "بەرابەری“ بگرینە 
بەر و کورد بکەینە ستاندارد بۆ کێشانە و پێوانەی سیاسیمان لە دنیایەکی بەرژەوەند 
ویستی وەکو ئیمڕۆدا. ئەگەر بمانەوێ سیاسەتێکی ڕاست و دروست و کوردانەمان 
هەبێت. دەبێ بناغە و سەرەتای زانستانە و نەگۆڕ داڕێژین، کە بتوانێ بەرگەی هەموو 
گۆڕان و گۆڕانکارییەک بگرێت. هەردەم پێشەنگ و ڕێنیشاندەری هەنگاوەکانمان بێت. 
سیاسەتێک کە هەمیشە بتوانرێ جێبەجێ بکرێ و لە هەموو بوار و کات و شوێنێکدا  
ڕاست دەرچێت. بۆیە دەبێ ئەم خااڵنە بکرێنە سەرەتای ئەو بناغە بەڵگە نەویستانە، 

وەکو پێشەکییەک/ مقدمات، تا سەرئەنجامی دروست و گونجاومان بداتێ:
دەبێ.  و  بــووە  هەتاهەتایی  دۆستی  نە  و  تاسەر  دوژمنی  نە  سیاسەتدا  لە   -١
پلەکانی  گونجاندن و یەکگرتنەوەی بەرژەوەندی، دۆست و دوژمن دیاری دەکات. 
و  چەندایەتی  بەپێی  دوژمنایەتیەش،  و  دۆستایەتی  ئــەو  داکــشــاوی  و  هەڵکشاو 
چۆنایەتی ئەو گونجاندن و یەکگرتنەوەیە دەست نیشان دەکرێت. ئەشێ کەسێک ، 
الیەک ، بەرەیەک ئیمڕۆ دۆستت بێت و سبەی بەپێی گۆڕانی بەرژەوەندی پێویست 
ببێتە دوژمن. هەموو مێژووی مرۆڤایەتی گەواهی/ شایەتی ئەم ڕاستییەن. تا شەڕی 
فەرەنسییەکاندا  و  ئینگلیزەکان  لەنێو  چاوچنۆکی  و  دەریــا  و  ئەوروپا  الکی  سەر 
هەبوو، دوژمنی تەقلیدی و خوێنەخۆری سەری یەکتری بوون. کە شەڕێکی سێیەمی 
دوژمنی هەردووال هاتە پێش بوونە برا و بە هەردووکیان کەوتنە گیانی ئەڵمانییەکان.. 
ڕووسەکان لەبەر بەرژەوەندی خۆیان و چاوچنۆکی پۆڵەندا، خۆیان کردە بەرەبابی 
بەینەوە  کەوتە  تەماع  کە  نەبرد  هێندەی  دەستکەوتەکانیان.  پشکی  بەشە  و  هێتلەر 
دوێنێیان  دۆستایەتییەکەی  لە  زۆر  دوژمنایەتییەکەیان،  و  یەکتری  گیانی  کەوتنە 
گەمەی  دا،  جیهانی سیاسەت  لە  مێژوویی  و  تەقلیدی  دوژمنی  کــردەوە!!.  خەستتر 
و  گێلیەتی  بەهەمیشەیی«   « ستراتیژیش  دۆستی  و  هەرزانەیە  گرۆی  و  مندااڵنە 

خۆدادۆشینە. تەنها گونجاندنی بەرژەوەندییە، کە ئەم شتانە دیاری دەکات.
ــەراری  ــەرق ب بـــەرژەوەنـــدی میللی- و -  لــە ســنــووری چــوارچــێــوەی -  هەتـــا 
و  ڕووت  پرسیپێتی  و  ســەرەتــا  ــو  وەک شتانە  ئــەم  بمێننەوە،  دەســەاڵتــدارێــتــیــدا- 
چاکەی» ڕەها« و » پێویستی پیادەکردنیان لە هەموو بارودۆخێکدا« بوونیان نییە. 
نەخشی سەر ئاون هەر بایی ئەوەندەش نرخیان هەیە و هەن،کە دوو جەمسەری 
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بەرژەوەندییەک بهێننەوە یەک و بانگاشەیەکی بەر دڵ و“ تنظیر“ ێکی ژیرانە و  ڕێی 
تێچوانە بێت بۆ هەنگاوی سیاسی. بڕوانە سەردەمانێک بە» جواهر الل نەهرۆ« یان 
دەگووت ـ سەگی بەرقاپی ئیستعماری ئەنەریکی ـ، هەر ئەوکەسە پاش چەند ساڵێک 
بوو بە نیشتمانپەروەری پێشکەوتووخواز!. "تیتۆ“ و "تیتۆیزم“ جوێنی سیاسی بوون، 
هێندەی جمال عبدالناڵر ڕێز و حورمەتی نەبوو لە تەرازووی پروپاگەندەی هاوبیر و 

هاوڕێکانی دا.
»محمەد حسین هیکل“ ی ڕۆژنامەنووسی بەناوبانگی میسری دەڵێ: جارێکیان لە 
خرۆشۆفم پرسی: ئەرێ ئێوە بۆ ئەوەندە دژی )مارشاڵ تیتۆ( دەدوێن و دەوەستنەوە 
خۆ کۆمۆنیستێکە ئاو لێڵ ناکات. کەچی ئەو برایەتی و دۆستایەتییەتان لەگەڵ )ناسر(
نییە و هەردووکیشیان دوو  هەیە، کە فڕی بەسەر کۆمۆنیستێتییەوە  ئێمەدا  ەکەی 
دێڕگەی بزووتنەوەی "بێایەنانن“؟!. لە وەاڵمدا: خرۆشۆف بەزەردەخەنەیەکی واوە 
لە  کە  تیتۆ  وتی:  نووستووم.  گای سیاسەتدا  گوێی  لە  بگەیەنێ،  تێم  دەیویست  کە 
بازنەی ئێمەوە دەچێتە بازنەی بێایەنان، ماڵ جیاییمان لێ دەکات و دوور دەکەوێتەوە 
بازنەی/ خولگەی خۆرئاواوە -  لە  ناسر  بۆیە دەبێ گوێی ڕابکێشین. بەاڵم  لێمان. 
دەگوێزێتەوە بازنەی بێ الیەنان، گەرەکە ماڵی لێمان نزیک دەبێتەوە بۆیە ئامێزی بۆ 

دەکەینەوە و مافی درواسێ بەسەر دراوسێوەیە/ حق الجار علی الجار!!.
لەمە ڕوونتر سەرنج بدەنە )چین و ڤێتنام( دوو دۆستە موو بە بەیندا نەچووەکەی 
دوێنێی، پێش ڕزگاربوونی ڤێتنام و کێو لە بەندا بووەکەی ئیمڕۆی دوای ڕزگاری!!.

ئەمەریکا بۆ یەکەم جار بۆمبی ئەتۆم دەدات بەژاپۆندا. هێشتا دوکەڵی بۆمبەکە لە 
ئاسمانی ژاپۆندا نەڕەوابۆوە، کە بوونە برای بابی یەکتری. چین و ئەمەریکا لە هیچدا 
کۆنابنەوە، لە دوژمنایەتی )شوورەوی( دا نەبێت. تا وای لێهاتووە، کوچک لە ئاگر 

گەرمترە و چین لە ئەمەریکا بە پەرۆشترە بۆ ئاسایشی ئەوروپا!...
ئەمە ئەوەشمان فێردەکات کە دەشێ و واشە، کەسێک، الیەک، بەرەیەک، دەوڵەتێک 
و  مرۆڤانە  و  زانستانە  و  دروست  هەڵوێستی  کێشەدا  فیسارە  و  مەسەلە  فاڵنە  لە 
پرنسیپانەی هەبێت. بەاڵم هەر لە هەمان کاتدا لەفاڵن و فیساری تردا زۆر چەوت و 
چەوێڵ و دوژمنکارانە بوەستێتەوە!. لەهەردوو حاڵەتیشدا ئەو الیەنە پەکی لەسەر 
بەهانە و بیانوو و پۆزشی ناکەوێ. بە تایبەتی ئەگەر گوللەبەندی پێشکەوتووخوازی 

لەباخەڵدا بێت.
٣ـ کورد دەڵێ: "بۆیە پێت دەڵێم مامە جۆلەکەم بۆ بگری“. نە کەس بە برازامان 
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دەزانێ و کوللەشمان بۆ ناگرێ، ئەگەر خێرێکمان لەناوچەواندا نەدیبێ. یان لە ئێمەی 
قەڵەوتر چنگ بکەوێ. نە ئێمەش دەبێ بە "مام“ی خۆمان بزانین تا چۆلەکەمان لە 

چنگ نەنێ. مام ئەوەیە چۆلەکەمان بۆ بگرێ نەک لێمان بفڕێنێ!..
دەبێتە  ئامۆزایی،  و  مام  و  تەپکە  و  چۆلەکە  بووە  کە  بشڵێین سیاسەت  ئەگەر 
لە  بدە  دەبێتە حوشتر و حوشتر  لە ١٠  بدە  دەڵێین: چۆلەکە  ئێمە  منااڵن!.  گاڵتەی 
١٠ دەبێتە بەرمیلە نەوت و ئەویش لە ١٠ بدەی دەبێتە هاوکاری و دۆستایەتی و 
برایەتی. هەبووە "دۆستایەتییەک“ لە زانستیشدا شتە وردیلەکان. با بڵێین ماتماتیک 
سفر بناغەیە- کۆم دەبن و بەرە بەرە خەرمانە دەبەستن. با جەماوەرەکەمان وردە 
وردە فێرکەین و تێیگەیەنین، با لەناو فەندی زارقەڵەباڵغی و زاراوەکان و " ئیزم“ و 

" ئیست“ ەکاندا ئەبڵەق و چەواشەی نەکەین...
٤ـ دەشبێ بزانین کە تۆز لەئاو هەڵناسێ و خێر لە جەردە و ڕێگر هەڵناوەرێ، بەاڵم 
مەرجیش نییە لە هەموو هەورێک باران ببارێ. ئەگەر وردی کەینەوە دەبێتە ئەوەی 
بڵێین: ڕاستە لە دەسەاڵت و دامودەزگا و سازمانە چەوسێنەرەکان و داگیرکەرەکان 
و ئیمپریالیزمەکان، چ خێرێ چاوەڕوان ناکرێ و هەنگوینی شیرین و سپادیان ژەهر 
و مەرگی تێدا حەشار دراوە. بەاڵم لە دەیان سمێڵ سووریشدا، یەکێکیان بۆ کورد 
لە  لە دوای جەنگی جیهانی یەکەمەوە،  تریان )هەمزاگایە(!.  ئەوانی  ) هەمزاغایە( و 
"بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد“ ڕابمێنەوە، بزانە هەمووی بە ئیسپات گەیاندنی 

ئەم ڕاستییە نییە.
نابینێ،  هەر  ڕاستیدا  لە  یان  دەبینێ-  دنیا  لە چاوی خەڵکییەوە  کوێرە  تەنها  ٥ـ 
بەس )ڕامان(ی دەکات و بێ گومان چەواشەش )ڕامان(ی دەکات. مرۆڤی چاوساغ 
و چاوکراوە، پێویستی نییە، لە چاویلکەی خەڵکەوە شتان ببینێ ، کە بینیشی کوێرە 

و چەواشەشی دەبینێ!.
کەواتە هەموو شتێ تەنها دەبێ لە ڕوانگە و چاوی کوردەوە ببینرێ و مامەڵەی 
لەگەڵدا بکرێت. ئەو کاتە دەتوانین بەرپێی خۆمان ببینین و دۆست و دوژمنیش ناچار 
لەخۆیدا  خۆی  ئەمەش  دەر.  بێتە  حەشارگەکەی  لە  و  کاتەوە  ساغ  خۆی  دەکەین، 
لە  و  ترسان  لە  کە  دەدات،  بەرژەوەند ویستانەشمان  ڕاڕا و  ئەو دۆستە  یارمەتی 
شەرمان خۆیان ساغ کەنەوە و بەالنی کەمەوە ـ بێ الیەن ـ بن، تا بە زڕە لێکدانەوە 
دیسانەوە  با  بکەین  قبوڵ  لێ  بە دۆستایەتی  یەیان،   – !! ناچاری   - بێایەنییە  ئەو 

خۆمان ڕوون کەینەوە:
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ـــەرەی سۆشیالیست و  ب ــانــی  بـــەوە هەیـــە کــە واڵت ــان  ــڕوام ب نــاخــەوە  لــە  ئێمە 
خێرخوازـ  ـ  یان  "دۆســت“  ـ  بابەتی  و  خودی  هۆی  زۆر  لەبەر  ـ  پێشکەوتووخواز 
)بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد(ن. دەشبێ هەموو دڵسۆزانی کورد هەمیشە  ی 
خــۆنــەدۆڕانــدن،  و ســنــووری  دەتــوانــرێ  تا  و  بگرن  بــەرچــاو  گرنگە  راستییە  ئــەم 
کە  بەاڵم  بدرێت.  لەگەڵدا  بەستنەوەشیان  چارەنووسی  و  بوونەوە  نێزیک  هەوڵــی 
هاتوو "سۆشیالیستخواز“ی و "پێشکەوتووخواز“ی، ئەوان کرایە کێشانە و پێوانە و 
"ستانداردStandard » ڕاستی و ڕەوای مەسەلە و مافی کورد ئەو زەمینەیە خۆش 
دەبێت، کە خۆمان لە بیر بچێتەوە. وەکو "هاوسەنگەر“ و "هاوشان“ و "دۆست“ ێکی 
هەرچی  بەمە  ئەوان.  ێکی  "پارسەنگ“  و  "سەربار“  و  "پاشکۆ“  ببینە  و  نەمێنێتەوە 

سەربەخۆیی و خودێتی و کەسایەتی خۆ و نەتەوایەتی لەدەست دەدەین. 
پیاو    ئەمەریکا!.  یــان  بێت،  سۆفییەت  پیاوی  پیاو  نییە،  جیاوازییەکیش  هیــچ 
و  سووکێیەتی  هەر  هەلومەرجێکدا،  و  بار  هەمــوو  لە  و  هەردوویـــان  خزمەتکاری 
بە هەڵەدا دەبەین و پشتیان پێ  کەمێتییە!. لەسەرێکی تریشەوە ئەو )دۆستانە(ش، 
دەکەینەوەو زیان لەهاوخەباتی و پاشەڕۆژی پەیوەندییەکانمان و دۆستایەتییەکەش 
دەکەین. چونکە ئەوان ئەگەر دڵنیابوون لەوەی، ئێمە لە هەموو حاڵەتاندا هەر هەژگی 
 " خــۆی/  وەک  مامەڵەی  و  ڕاگــرن  دڵمان  نامێنێ  پێویست  چ  ئەوانین.  کلکی  دوای 
هاتە  تەسکییان  کونێکی  کەی  هەژگ.  هەژگین  بکەن،  لەگەڵدا  مان  بالمێل“  المعاملە 
پێش، تووڕمان دەدەنە دەرەوە. بەاڵم کە دۆستایەتییەکە )بەرانبەر( و )هاوسان( و 
)هاوشان( بوو، دەبینە یەک پارچە و دەردی دەڵێن "الزم و ملزوم“ . ئەوکاتە یان 

ناچێتە کونەکەە یان کە چوو ئێمەشی لەگەڵدا دەبین. 
دووبارە ڕووپەڕەکانی - کلکایەتی و خۆهەڵواسین - دۆستە زۆڵەکەکانی کورد 
و دۆستە ڕاستەقینەکانی خەڵکی تر هەڵبدەرەوە و هەر ڕامێ. بۆیە )ڕامان بەرامبەر 
و  هەڵسوکەوت  ڕۆشنایی  لەبەر  کەسێک،  و  کۆمەڵ  و  کۆڕ  و  ال  و  بــەرە  هەمــوو 
ڕایاندا دەبێت بەرانبەر نەتەوەکەمان(. جا ئەوکەسە، ئەو بەرەیە، ئەو ال و دەوڵەتە 
و  ڕا  کە  شتێک(ە،  هەمــوو  و  شۆڕشگێڕە  مرۆڤدۆستە،  خێرخوایە،  )پێشکەوتووە، 

هەڵوێستی بەرانبەر مەسەلەی ڕەوای کورد دروست و شۆڕشگێڕانە بێت.
و  پێشکەوتوویی  پروپاگەندانەی)  ئــەو  چونکە  نییە!  قەپان  خۆکردنە  ئەمەش 
خێرخوایی و مرۆڤ دۆستی و شۆڕشگێڕییە(، دەبێ بوارێکی ڕاستیمان هەبێت. چ 
بوارێکیش لە مەسەلەی ڕەوای کورد بوارتر، چونکە ئەگەر حسێبی ڕەوای ڕووت 
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ئەم  ویستی  چاوەڕوانی  "رەها“  حوکمی  خۆیانەوە  بە  تیان  )ماهیە(  و  ڕاستێتی  و 
پێی هەموو  بە  ئەوا  ناکات و چاوبەستراوە و هۆش کراوەیە.  ئەو  بەرژەوەندی  و 
ئایدیالیزمانە،  زانستی، ویژدانانە،  بۆچوونێکی  لێکدانەوە و  و  هەژمارێک و سەرنج 
واقعییانە و هەرچی هەیە مەسەلەی کورد، ئەگەر مەسەلەی هەرە ڕەوا و دروست و 
ڕەواکانی جیهان و سەرتاسەری مێژوو نەبێت، یەکێکە لەو مەسەلە بەرچاوانە. بۆیە 

خۆی لە خۆیدا دەبێتە پێوانەی ڕاستی و دروستی ئەو پروپاگەندانە. 
خۆ ئەگەر مەسەلەی یەک پارچەیی و یەکێتی و خێر و ڕاستییەکان بێتە پێش، 
دیسانەوە مەسەلەی مێژوویی و ڕەوایی ٢٥ ملیۆن مرۆڤ، لە سنووری ماڵە وێرانەی 
خۆیدا پارچەیەک و بەشێکی گرنگ و نەپساوەیئەو خێری گشتی و یەک پارچەیەیە. 
بارودۆخەکانی، کورد هەق بەدەستە  بە پێی هەموو دەستوور و یاسا ئاسمانی و 
و گەیشتنی بەو مافە نەتەوایەتی و چوون یەکییانەی، لەگەڵ نەتەوەکانی تردا، نەک 
هەر کۆسپێک نییە لەبەردەم ویست و بەرژەوەندی و ڕەوای گەالنی پەیوەندیداردا. 
بەرەو  ئەرێنی،  ڕێخۆشکەرێکی  بەڵکو  مرۆڤایەتی،  کۆمەڵگای  هەموو  و  بەتایبەتی 

پێشچوون و تەوژم دانە بەوانیش.
شتەکان  گوایە  و  بدرێت  بــەڕوودا  یەتیشمان  نسبی  ڕێژەیی/  مەسەلەی  ئەگەر 
تێی  تایبەتەوە  سوچێکی  لە  مەسەلەیەی  هەر  یــان  کەسەی  هەر  و  ــژەیــی“ن  "ڕێ
دەڕوانــرێ. ئەوا ئێمەش هەمان هەقمان هەیە بە پێی ئەو دەستوورە، ڕامان لەبەر 
ڕۆشنایی مەسەلەی نەتەوەکەماندا بێت. بۆیە لە هەموو حاڵەتاندا مەسەلەی نەتەوەی 
کورد دەبێتە Standard هەر کەس و هەرچییەکیش دژی ویست و ماف و ڕەوای 
کۆنەکانی  زارەوە  لە  بۆیە  دەوەستێتەوە.  ڕووت  هەقی  بوەستێتەوە.،دژی  کــورد 
"فاشیزم“ و "شۆفێنیزم“ و  "ئیزم“ەکانی  تا دەگاتە  وەکو )شەیتان( و )طاغوت(ەوە، 
"ئیمپریالیزم“ و هەرچی خەڵک و خوایە پێی خۆش نەبێت وایە . جا خوای دەکرد 
لەخۆی  ڕەنگاوڕەنگی  و  ڕەنگی سوور  بەرمیلێ  و  دەئااڵند  لە سەلکی  تۆپێ شاڵی 

هەڵدەسوو.
 مەسەلەی کورد تەرازووی "زێڕهەڵکێشی“ دەروون و جەوهەرییەتی. هەرواشە 
چەوتێتی  بێگومان  بێتەوە.  چەوت  هەقــدا  ئاوا  ڕەوایەکی  ئاست  لە  ئــەوەی  چونکە 
لەناخیدایە. کەی دەشتوانین ئەم ئەرکە بە ئەنجام بدەین؟. تەنها ئەو کاتانەی کە هەر 

شتێ دەبین، با ببین بەاڵم )پێش هەموو شتێ دەبێ کورد بین..(.
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ئەم کورد کوردێنە بۆ!؟...

ئەمن مرۆڤم و تۆش، چۆن ڕەنگی جل و بستە بااڵ و تەوژمی خوێن و هەست 
و  پێکەوە  خەسڵەتانە  ئەو  بئ  هەتــە.  و  هەیــە  سەربەخۆمم  و  تایبەتی  نەستی  و 
بەسەریەکەوە، شتێک نیم و نیت. بە واتایەکی تر ئەو خەسڵەتانە، بەکۆمەڵ بوون و 
"ماهیە“ ی من و تۆ دەردەخەن و وێکڕای ئەم شتانە کەسایەتی من و تۆشن. بەاڵم 
سەربەخۆ و جیاواز و هەریەکە هی خۆی. ئەم بوونی سەربەخۆ و تایبەتییەتەمان، 
بوونی کەسی تر ناسڕێتەوە و لە بەین نابات. ئاواش "کورد“ێتی من و تۆ و هەموو 

تاکەکانی کورد مرۆڤێتی من و تۆ و کورد دەنەخشێنێ. 
)دیارە مەبەستیش لە کوردێتی، زمان و زایندە و جلوبەرگ و داک و بابی کورد 
نییە و بەس، بەڵکو مەفهومێکی فەلسەفی و ژیانییە، کە مەرجی هەرە سەرەکی 
و  مێژوویی  خــوازە  و  ویست  و  ئامانج  بۆ  انتمایە،  پێوەندارێتی/  و  خۆبەستنەوە 

سروشتتییە ڕەواکانی کوردە...(،خەڵکی نەتەوەکانی دیکەش هەروا. 
چەندەش گونجان و ڕێکوپێکی و سازگاری لەیاسا سروشتییەکانی جیهاندا هەن، 
ئەم  نێوان  لە  تنسیق  کارسازی/  و  بەرابەری  و  هاوشانی  و  گونجاو  ئەوەندەش 
کەوێت،  بەرچاو  کەوتنێکیش  پێک  و  دژایەتی  و  ناسازی  هەموو  هەن.  ڕەوایانەدا 
الدان و لە خەت دەرچوونە ، نەک باری - سروشتی ئەم دیاردە خۆڕسکە ـ !. ئەمە 
ڕاستییەکی زانستی و لۆژیکییە، ئەوەی لەمەش بەدەنگ بێت لە بوونی مرۆڤانەی 
خۆی ڕاست دەبێتەوە و دەچێتەوە بەگژ خۆیدا. ئەمەش ڕەپوڕاست پێچەوانە و دژی 

"ڕەگەزپەرستی“ و "شۆڤێنێتی“ و هەموو بەند و باوێکی خۆ بەزیاد گرتنە .
ئەم دوو شتەش ئاسمان ئاسمان و ڕێسمانن . تێکەاڵو کردنیان نیشانەی نەزانین 
)لەداخی  کە  ئەقڵییەیە  بێ  بابەتە  لەو  هەر  گرییە.  بەکەم  و خۆ  پەستی  هەستی  و 
خێوی خراپ خۆی بە تۆپین بدا(. ئێمە خۆمان کوردین، مەسەلەکانمان، زەمینەکە و 
کەرەسە و هۆ و ئامڕاز و مەبەستەکان، ژان و ئامانج و خوازەکان کوردیین. وەکو 
)کورد( یش بەشێکی دانەبڕاوین لە مرۆڤایەتی و تەنها لە سووچی )کورد( ێتیمانەوە  

پشکی ئەرکی مرۆڤایەتیمان پێ دەبڕێ و هەڵدەستێ.
و  ڕاستی  هەمــوو  ئەم  دەیــانــەوێ  کە  ڕاگرین  ئەوانە  بۆ  گوێ  دەبــێ  بۆ  ئینجا 
خەیاڵی  و  نییە  بوونی  کە  شتێ،  بە  بیدەنەوە  و  بیگێڕنەوە  و  بــدزنــەوە  ڕەوایــە 
"سۆفسەتائیانەی“ پووچی نێو کتێبە پۆرتکاوەکانن. شۆڕشگێڕایەتی، چینپەروەری، 
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و  گەلپەرستی  خۆنەویستی،  و  پاکێتی  دڵسۆزی،  و  هەژارویستی  مرۆڤدۆستی، 
لە سووچ  بۆ مرۆڤێکی کورد.  پاک و ڕەوایە  مرۆڤایەتی و هەرچی شتی چاک و 
و خزمەتی دەوروبەر و کۆمەڵەکەیەوە کە )کورد( ە. ئیمکانی پەیدابوونی هەیە و 
لەوەوە ڕەنگ دەداتەوە و دەگاتە نێزیک و دوور و دوورتر و دوورتریش!. کەواتە 
)کوردێتی( خاڵی دەرچوونە/ انطاق!!ە نەک داخران/ انغاق!!. وەکو ئەوانەی لە دنیا 
نەگەیشتوون و بە )کوردێتی( ئێمە قایل نین و چاویان پیا هەڵنایەت و دەیانەوێ 
نێرکی بوون و مانەوە و بەردەوامی و دروستیمان لە چنگ دەربهێنن. تا بە چەکێکی 
ژەنگگرتووی کولی وەکو ئەوەی خۆیان، لە مەیدانەکەدا هاوشانیان بین. نەک چەکی 
بڕندەی " کوردایەتی“ هەڵتەکێنەر بە بیانووی ئەوەی )چی بوو ئەم کورد کوردێنەیە 

نەبڕایەوە(!!!.
کوردێنە(  )کــورد  مابێ  کــوردێ  تا  نەیکەین،  ئێمەش  بفەرموون  بــڕوا  ئاغایان 
دەبێت!!.  خەباتی  کاریگەری  و  بڕندە  چەکی  و  مانەوە  و  ژیان  و  بوون  دینەمۆی 

سامانی گەورە و لە بن نەهاتووی )پاسۆک(یش هەر ئەو فەلسەفە و چەکەیە..
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 ///تیشکێک لە خۆری کوردایەتی///

}دێڕێک لە داستانی بەچکە شێرانی نەتەوەیی{...
چوونە سەر  خەفاف(  ــەرهاد  ف شەهید)  دەستەی  شـــــەوی٢٦ـ١٩٨١/١/٢7   لە   +
مەخفەری ئازادی و بۆ ماوەی سەعاتێک دایانە بەرتەقەی چەکی سووک و قورس. 
پاشان لە قۆڵێکی ترەوە بۆسەیەکیان نایەوە، بۆ هێزە چەپەڵە فریا هاتووەکان کە بەدەم 
تەقەکەوە دەچوون. لە ئەنجامدا دوو جاش شەعبی بە ناوی )حسین( و )عەبەڕەش( 

کوژران و سیانیش بریبدار بوون پێشمەرگەکانیش بێ زیان گەڕانەوە.
+ لەڕۆژی ١٩٨١/٢/١ دەستەی شەهید )کاکە فەتاح( بازگەیەکیان لەسەر جادەی 
سلێمانی - چوارتا دانا کۆمەڵێ سەیارەی هاواڵتیانیان ڕاگرت و ڕێبازی کوردایەتی 
لێکراو بە ناوی )رعد  و شۆڕشیان بۆ ڕوونکردنەوە. پاش ئەوەی کەسێکی گومان 
محمد علوان( بە بارمتە گیرا. کە پاش لێکۆڵینەوە دەرکەوت ئەگەرچی لە بنەماڵەیەکی 

تاوانبارە بەاڵم خۆی چ تاوانێکی بەسەردا ساغ نەبۆوە بۆیە ئازاد کرا.
+ لەشەوی ٥ـ١٩٨١/٢/٦ دەستەی شەهید )مازم محمد شوقی( و )مازم محمداحمد( 
بەهاوبەشی لە دوو قۆڵەوە چوونە شاری سلێمانی قۆڵی یەکەمیان دوو )نائب ڤابط(
ی  ئیستخبارات و ئافرەتێکی سەر بە ئەمنیان کەوتە کەمینەوە کە دوو دەمانچەی 
مۆکاریفی ژمارە }١٣٨٤٢و٥٠٤٩{ یان پێ بوو. بە نیازی دانیان بەدادگای شۆڕش بە 
تاوانی )کوردکوژی( باڵ بەست کران. لە قۆڵی دووەمەوە بۆ ماوەی سەعاتێک دەست 
بەسەر مزگەوتی )سەیوان( دا گیرا و سوود لە مایکرۆڤۆنی مزگەوتەکە وەرگیرا. بۆ 
بەعسییە  خزاونەتەزەلکاوی  خۆفرۆشانەی  لەو  هەڕەشە  بانگەوازی  باڵوکردنەوەی 
ڕەگەزپەرستەکانەوە بۆ ئەوەی دەست لە خۆفرۆشی هەڵگرن و بگەڕێنەوە باوەشی 
نەتەوەکەیان و هەروەها بانگی ئازادی و مژدەی ڕاپەڕین و سەربەستی کوردیان دا 
بە گوێی جەماوەردا. کەدەنگێکی گەورەی دایەوە لە شاری هەڵمەت و قوربانی کە 
پاشان دەزگا جاسوسی و پیاوکوژەکانی بەعس لە ترسی دووبارە بوونەوەی ئەم 

کارە دەستی بەسەر زۆربەی مایکرۆڤۆنەکانی مزگەوتەکاندا گرت.
جاش  مۆڵگای  سەر  چوونە  شەفیق(  )کامیل  دەستەی  شـــەوی٦ـ7/١٩٨١/٢  لە   +
هەر  کوتایانی....  قورس  و  چەکی سووک  بە  سەعاتێک  مــاوەی  بۆ  و  شەعبییەکان 
و  کران  تەمبێ  ئەوەی  پاش  شەعبی  جاش  سەرماڵی سێ  چوونە  شەودا  لەهەمان 
بەڵێنی ئەوەیاندا کەدەست لە خۆفرۆشی بکێشنەوە بە )کەفالەتی گیانی( بەڕەاڵ کران.

+ لە شەوی٨ـ١٩٨١/٢/٩ دەستەی شەهید )سەردار( چوونە سەر ماڵی خۆفرۆش 
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)عومەری مینا بلۆک( و دایانە بەر تەقە لە گەڕانەوەشدا دوو جاش شەعبیان گرت. 
کەوتنە  مەلیک  تــووی  نێزیک  لە  بــەاڵم  کــران.  ئــازاد  وەرگرتنیان  لێ  کەفالەت  پاش 
بۆسەیەکی دوژمنەوە، کە ئازایانە لێیان هاتنە دەست و توانیان لە بۆسەکە دەرچن. 

تەنها پێشمەرگەیەکی قارەمان بریندار بوو ئەویش برینەکەی سووکە.
اڵاح زەراعی  لە نزیک  +  لە شەوی ١٥ـ١٩٨١/٢/١٦ دەستەی شەهید)دەروێش( 
نێوانیاندا  لە  تەقە  بۆماوەی سەعاتێک  و  بوونەوە  دوژمن  بۆسەیەکی  ڕووبــەڕووی 
بەردەوام بوو. زیانی دوژمن جاش شەعبییەکی کوژراو و یەکێکی بریندار بووە بەاڵم 

توانیان بەسەالمەتی خۆیان لێ ڕزگار کەن.
+ لە شەوی ١٦-١٩٨١/٢/١7 دەستەی شەهید » مازم محمد شوقی« چوونە سەر 
ئەوەی سەعاتێک  پاش  نێزیک گردی سەیوان،  لە  زانکۆی سلێمانی  ناوخۆی  بەشی 
ڕێبازی شۆڕش و کوردایەتییان بۆ قوتابیان ڕوونکردەوە و هانیان دان کە لەبەردەم 
زەبروزەنگی دڕندانەی بەعسیاندا خۆڕاگرن، لە نێوان»٤٥٠«قوتابیدا ، »١٩«قوتابی 
بەعسی لە » نصیر« بەرەو ژوور و »٨« قوتابی ئوردونییان بە بارمتە گرت. ئەمەش 

ناونیشان و پلەی حیزبییانە.
ناو                       تەمەن        خەڵکی       کۆلیج       پلەی حیزبی
١ـ ربیع توفیق قاسم      ١٩٦١        االردن        العلوم             ــــــــ
٢ـ لوی احمد رفاعی       ١٩٦٣        االردن        التربیە           ــــــــ
٣ـ محمد هایل ممدوح      ١٩٦٢       االردن         التربیە          ــــــــ

٤- ایاد اکرم الحبلونی   ١٩٦٣         =            الهندسە           ـــــــ
٥-  سامی حمد العودە   ١٩٦٢          =            الزراعە            ـــــــ
٦- خالد عبد المعطی     ١٩٦١         =             التربیە           ــــــــ 
7- عونی عسی برهم       ١٩٦٢       =              االداب           ـــــــــ

٨-  فرحان محمد فرحان   ١٩٦١       =             العلوم            ـــــــــ 
***************

١- سام عبدالجبار طاهر      ١٩٥٩      االنبار       الزراعە        نصیر متقدم
٢- عجاج شحادە حمودی      ١٩٦١       التامیم      التربیە         نصیر

٣-  وعداللە سعدی عبداللە  ١٩٦٠          موڵل         التربیە         عضو
٤- علی قاسم مربوش          ١٩٦١       بغداد        االداب           نصیر

٥- عامر فاڤل داود           ١٩٦٣          دیالی         التربیە          نصیر متقدم
٦- ابراهیم محمود جاسم     ١٩٦٢         دیالی        التربیە          نصیر
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7-  ێائر سامی فرج           ١٩٦٠        بغداد         التربیە          نصیر
٨-  نمیر ناطم عبدالجبار     ١٩٦٢         بڵرە       التربیە          نصیر

٩- باسم عبد عباس           ١٩٦٠        دیوانیە     التربیە          نصیر
١٠- اسعد فائق عبدالحافط   ١٩٥٨         بڵرە       التربیە          نصیر متقدم

١١- عبدالناڵر عواد ملیک   ١٩٦٢            بڵرە        التربیە          نصیر
١٢ـ سعد مرزوک حسن         ١٩٦١       کرباء       التربیە         نصیر

١٣-  اڵحب مهدی محمد      ١٩٥٩         بغداد       التربیە              عضو
١٤- عبدالکریم رحیم رستم     ١٩٥٨       دیوانیە     العلوم               نصیر

١٥- ایاد اڵحب هاشم          ١٩٦٢          بابل         الزراعە             نصیر
١٦- سامی اڵحب ڵفوک       ١٩٦٠          بغداد        الهندسە            نصیر

١7- عبدالکریم اباهیم حمود    ١٩٥٨        بغداد        التربیە            نصیر
١٨- زیاد طارق علی             ١٩٦٢       االنبار       الهندسە            نصیر
١٩- عامر حمید سلیمان         ١٩٦٢       بغداد        علوم                نصیر

سەرنج: زۆربەی خوێندکارە بەعسییەکان، لە کۆلیجی پەروەردەن!. ) هەڵۆ بەرزنجەیی(!!..

جەماوەری بەشەرەف و ستەمدیدەی کورد
زەحمەتکێشی  جــەمــاوەری  هەر  دادوەرێــکــمــان  و  حەکەم  تەنها  ئێمە  ئەگەرچی 
نە  پێویستی سەرشانمانە.   و  پیرۆز  ئەرکێکی  دەیکەین  ئــەوەی  بــەس....  و  کــوردە 
چاوەڕوانی ئافەرین و نوقاڵنەین ، نە دزە خونجینە و » میزاجی پرتەقاڵی« داگیرکەرە 
پیاز«  و  نان   « کاوێژی  کەس  ئەوەی  بۆ  بەاڵم  مەبەستە،  بەالوە  بودەاڵنیشمان  و 
مان پێوە نەکات و بازرگانی سوکانە و بێ ئابڕوانە بە خواست و ویست و مەسەلە 
و  جۆر  و  شێوە  و  چنیەتی  بــارەی  لە  زانی  پێویستمان  بە  نەکرێت.  ڕەواکەمانەوە 
مەبەست لە بە بارمتەگرتنی ئەو قوتابیە بەعسییانەدا ڕوونکردنەوەیەک بخەینە پێش 

چاوان:
ئەمن  سیخوڕ،  قوتابی،  مەال،  فەرمانبەر،  جا  بێت،  بەعسی  ئــەوەی  ئاشکرایە  ١ـ 
هەرچییەک بێت بەعسییە و لەشوێن و هەڵکەوتی خۆیدا دەوری جاسوس و ئەمنێک 

دەبینێ بەسەر جەماوەری گەلەکەماندا.
٢- چۆن «ئەمنی سیاسی» و « ئەمنی ئابووری» و « ئەمنی ناوخۆ و دەرەوە» 
الێقافی» هەیە.... تەنها جیاوازیان ئەوەیە  هەیە ئاواش » ئەمنی ڕۆشنبیریی- االمن 
ئەمانە لە بەرگی » نیلیی و خۆڵەمێشی» دان! ئەگەر وردی کەینەوە ئەمانە خەتەرترن 
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چونکە ئەمنی ڕەشۆکی ناتوانێ و بۆی نالوێ وەکو ئەمان چاودێری و دووی قوتابیە 
نابەعسییەکان بکەون.

٣ـ ئەمانە لە نێوان « ٤٥٠ » قوتابیدا هەڵبژێردراون و هەموویان بەدەمی خۆیان 
پلەیەکی وا  بەرەو ژوورتــرن، کە دیارە  پلەی » نصیر«  لە  ناوە بەوەی کە  دانیان 
هەڵکشاو لە بەعسدا - جا هەرچییەک دەبێ با ببێ- دوژمنێکی سەرسەختی هەموو 

گەلی عێراقن!.
٤- ئەمانە لە پا و پارسەنگی گیرانی سەدان خێزانی پێشمەرگەدا گیراون، کە لە 
لەزیندانە ترسناکەکانی  پیرێژنی هەشتا ساڵە  پیرەمێرد و  تا  مانگەوە  منداڵی شەش 
بەعسدا لەژێر دڕندانەترین چەرمەسەری و تۆقاندنی » دەروونی و جەستەیی/ نەفسی 

و بەدەنی« دان.
٥-  قوتابییە ئوردونییەکان دژبوون و جموجوڵی داگیرکەرانەی سوپای » مەلیک 

حوسەین«ی خۆفرۆشی داگیرکەر لە کوردستاندا گیراون.
هەرچەندە هەندێ بێ بێ ئابڕوو و « مبتور» بۆ خۆبردنە پێشەوە و گێرەشێوێنی 
لە  ئەمەش  وەنەبێ  بن!  ین  فەلەستین«   « ئەمانە  گوایە  داخستووە  ئەوەیان  قاوی 
خۆشەویستی و دڵسۆزی فەلەستینیان و کوردەوە بکەن... چونکە ڕابووردووی خۆیان 
و دەورووبەریان الپەڕەی زۆر ڕەش و پڕ شەرمی پەیوەندییان لەگەڵ » ئیسرائیل« 

دا هەیە!!... ئەمەش تەنها بۆ شێواندن و دڵ کرمێیی دەکەن...
تەقاندۆتەوە،کاتێ  خۆیاندا  بــەڕووی  ئەوانەمان  تەقیوی  تەڵەی  هەرزوو  جائێمە 
 ، کرد  حیزبمان  لە  ئوردونییەکانیان  قوتابییە  ئازادکردنی  تکای  کە)فەلەستینیەکان(  
کەین...  ئازاد  بۆیان  و  بکەین  قبووڵ  تکایان  دا  بڕیارمان  دۆستانە  ڕوویەکی  وەکو 

لەگەڵ پیشاندانی بەڵگەیدەمی و دەستی ئەواندا کە» ئوردونین!!..
پێش ئەوەش بۆ ئەوەی کە دەریخەین» سەربەخۆیی« و » بڕوا بەخۆبوون« و 

» خۆیبوون« چۆن دەبێ:
یەکەم- بە توندی رەفزی ئەو تەماعانەمان کرد کە نرایە بەرمان بۆ بەکارهێنانی 
ئەم مەسەلەیە بەو جۆرەی الیەک دەیەوێ!! ڕەفزمان کرد.،کە ببینە پرد و خەڵکی تر 

بەسەرماندا بپەڕنەوە. بائەو پەڕینەوەیەش بۆ لێدانی بەعس بێت...
لە  ئوردون  داگیرکەری  کێشانەوەی سوپای  بۆ  دانرابوو  مەرجەی  ئەو  دووەم- 
کوردستان» نەک لە عێراق، چونکە لە» حەمرین« بەرەو خوار پەیوەندیدار نییە بە 
داگیرکەرە.  ئەو سوپا  / تجمیدکردنی«جموجوڵی  بە » سڕکردنی  ئێمەوە!« گۆڕدرا 
کێشەی  لە  ئێمە  بکەن...  بۆ  لێکدانەوەی  چەوتیدا  بەالیەنی  خوایان-  خێر   - نەبادا 

شەڕدا» گامان لە گاڕاندا نییە، تا پێی ڕۆڵەی خۆمانی بۆ بەفر بردوو بکەین«....
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پێشمەرگەی  گیراوی  خێزانی  بەردانی  قوتابیانە  ئەو  بەردانی  بۆ  مەرجمان  ٦ـ 
کوردبووە. هەتا ڕازیش بووین بەوەی کە خێزانی پێشمەرگەی الیەنە شۆڕشگێڕەکانی 

تر بەربدەن و ئەوانەی ) پاسۆک(بشهێڵنەوەهەرڕازین...

7- بە فەرمی ئاگاداری میریمان کردۆتەوە، کە ئامادەین ئەو قوتابیانە بەربدەین 
بەو مەرجەی: ١٠٠خێزانی گیراو بەم جۆرەی خوارەوە بەر بدەن:

٢٠ خێزانی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان
٢٠ خێزانی حیزبی شیوعی عێراق

٢٠ خێزانی پارتی دیموکراتی کوردستان
٢٠ خێزانی حیزبی سۆسیالیستی یەکگرتووی کوردستان

١٠ خێزانی کۆمەڵەی ڕەنجدەرانی کوردستان- کە باڵێکی یەکێتە-
١٠  خێزانی پاسۆک

/// چونکە ئێمە سەنگەر لە هیچ کوردێکی دڵسۆز جوێ ناکەینەوە\.
٨-  ئاگاداری هەموو الیەنە سیاسییە شۆڕشگێڕەکانمان کردووە چ بەدەمی و چ 
بە نووسراوی فەرمی کە نوێنەریان بنێرن و چاومان پێیان بکەوێت... هەر پێشنیاز و 
بارێکی سەرنجیشیان لەم بارەیەوە هەبێت دەخرێتە پێشچاو و پێشوازی لێ دەکرێت...
هەر  ئــەوەی  پێش  ئێمە»  چونکە  دەکەین  هەروا  دیکەش  مەسەلەیەکی  هەر  بۆ 
ئێمە بەتەنگ  . حەزیش دەکەین دۆست و دوژمن چاک بزانن  بین...کوردین«  شتێ 
بەرژەوەندی ڕەوای نەتەوەکەمانەوە نەبێت، کە جووتە لەگەڵ بەرژەوەندی وڕەوایی 
مرۆڤایەتیدا ، بەتەنگ هیچ شتێکی دیکەوە نایەین و بەتەمای ئەوەش نین سبەی بەعس 
تا یەک  بکێشێ.  باڵی ڕەحم و مەرحەمەتمان بەسەردا  داگیرکەرێکی دیکە  یان هیچ 
نەمانداین  و  مان  پیرۆزی  لە جەنگێکی  ئێمە  مابێت،  نیشتمانەدا  لەم  پۆستاڵی ڕەش 
لەگەڵیاندا و چۆن بۆمان هەڵکەوێ و لە کوێ بۆمان هەڵکەوێ - ئەوەندەی بتوانین - 

دەست ناپارێزین.
فەلەستینی  وەک  کوردیش  ناکەینەوە،  جوودا  لێک  زایۆنیزم  و  بەعسایەتی  ئێمە 
نیشتمان داگیرکراو و چەوساوەیە. ئەوان چۆن ڕەفتار دەکەن بەرامبەر بە داگیرکەریان، 
ئێمەش - نەک لەڕووی الساییکردنەوە، بەڵکو لەڕووی ڕەوابینی ئەو ڕێبازە - هەمان 
ڕەفتار لەگەڵ داگیرکەرماندا دەکەین، چونکە بانی شۆڕشگێڕان یەک هەوایە... کێش 

بازرگانی پێوە دەکات، خوا بازاڕی بێ شەرمی بدات...
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قوتابخانەی پاسۆک
وانەی سێیەم

"ئێمە سەربازی جەماوەرین کوێخای نین«.
ئەی جەماوەری زەحمەتکێشی کورد...

هەر  کۆمەاڵیەتی.  دیکەی  ڕێکخراوێکی  جۆرە  هەمــوو  و  سیاسی  کۆمەڵی  و  کۆڕ 
بەو نیاز و ناوەوە دەتوانێ جێی خۆی لە کۆمەڵدا بکاتەوە، کە بۆ خزمەتی کۆمەڵ  و 
بەدیهێنانی ئامانجەکانی جەماوەر بەرز دەکەنەوە. هەریەکەی لەڕوانگە و دیدگایەکی 
تایبەتی و شێوە و جۆرێکی جیاواز و ڕێ و شوێنێکی دیاری خۆی لە کۆمەڵ نێزیک 
دەکاتەوە و هەوڵی ئەوە دەدات کۆمەاڵنی خەڵکی لە دەوری خۆی خڕدەکات و سوود 
لە وزە و توانایان ببینێ. دیارە ئەو کۆمەاڵنەش کە لەسەر بناغە و بنچنیەکی ڕاست 
دروستیش هەڵەنەچوون هەمان ڕێگا دەگرنەبەر. چونکە بێ بڕوای جەماوەر و پشگیری 
ئەرکەکانی خۆی  بە  ناتوانێ  کۆمەڵێک  هیچ  زەحمەتکێشان،  تاوی  تینو  و  ڕەنجدەران 
هەڵسێ. کورد وتەنی ) قسەش بێ دەسەاڵتە هەموو کەسێ تاقەتی بەسەردا دەشکێ(.. 
و سۆز خواستی جەماوەر بەتایبەتی ئەگەر جەماوەرێکی زەحمەتکێش و رەنج خوراو و 
ژێردەستەی وەکو کوردیش بێت، ئەوا دەروازەی کۆمەک و پشتگیری بۆ هەر کەسێک 
دەخاتە سەر پشت. قسەیەکی خێری بۆ بکات و کەمێ لە ژان و مەینەتییەکانی کەم 
ناخ و ڕواڵەت و  نادڵسۆزی و  وەکات. بەاڵم بواری ڕاست و چەوتی و دڵسۆزی و 
خزمەتگوزاری و قەڵەو کردن کار و کردەوە و ڕەفتار بەرهەمە. لەوانەیە هەر هێزێکی 
سیاسی بتوانێ بۆ ماوەیەک، جەماوەر چاوبەست بکات و چەواشەی بکات و لە خشتەی 
بەرێ، بەاڵم تا سەر ناتوانێ ساختە و کەڵەک و درۆ و دەلەسەی بشارێتەوە و زوو بە 

زوو ڕووی ڕەش و ناڕەوای بۆ جەماوەر دەردەکەوێ.
بۆیە بە پێویستی دەزانین چەند کێشانە و پێوانەیەکی زانستی و ڕاستی مێژوویی 
تاقیکراوە هەیە، بیخەینە بەردەست جەماوەر. تا بتوانێ بیر و باوەڕ و دروشم و هەنگاو 
و هەڵوێست و بانگاشەی هەموو الیەک هەڵبسەنگێنێ و چی دی بە الڕێیدا نەبەن. با 
جەماوەر خۆی ئاغای خۆی بێت، خۆی حەکەم بێت و کەس خۆی لێ نەکاتە دەم سپی 

و براگەورە و بیچەوسێنێتەوە و دایدۆشێ.

١ـ هەموو بیروباوەڕێک و دروشم و بیرکردنەوەیەک، پێویستە لە واقعی کۆمەڵگای 
کوردەوارییەوە هەڵقواڵبێ و دەستنیشانی کۆمەڵ و کێشەکانی جەماوەر و خواست و 
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دیاریکردنانەدا  نیشان و  ئەو دەست  لەبەر ڕۆشنایی  بکات.  نەتەوەکەمان  ویستەکانی 
چارەی ڕاست و دروستی خۆماڵی و کوردانەی بۆ دیاری بکات . بەو پێیە هەڵسوکەوت 
لەگەڵ کێشەکان بکات و بەو ڕێوشوێنە ڕاست و هەڵقواڵوانەی میرات و کەلەپووری 
نەتەوایەتی کوردو تاقیکردنەوەکانی کورد و گەالنی چەوساوە و مێژووی پڕشکۆ و 
شەرەفی کورد چارەسەری کێشەکان بکات و ڕێ و ڕێبازی کوردانە بگرێتە بەر بۆ 
ئامانجەکانی کۆمەڵ و گەیاندنی  بەدیهێنانی خواستەکانی جەماوەر و جێبەجێکردنی 

کۆمەڵ بەو قۆناغ و مەڵبەندەی مەبەستییەتی.
 جەماوەری بەشەرەفی کورد...

هەر بیروباوەڕێک لەگەڵ ویست و خواستی دەروونتدا نەگونجا، بڕوای پێ مەکە 
و لەدەوری خڕمەبەرەوە. هەر داوا و فرمایشتێک هەستی نەتەوایەتی و کەسایەتێتی 
چونکە  داکۆتێ.  ڕەگ  نەیەڵی  و  بوەستەرەوە  دژی  وەستایەوە،  دژی  و  کرد  بریندار 

خۆرکەیە و دەداتە گیانت و ژیانت و مێژوو و چارەنووست.
هەر کۆڕ و کۆمەڵێک بە ئاشکرا و بێ فەندوفێڵ و عەوام هەڵخەڵەتێنە، دروشمی 
ئاوات و ئامانجەکانتی بەرز نەکردەوە و هەوڵی بەدیهێنانی نەدا، بزانە جادووگەرە و 

دەیەوێ دەستت بە زاخدا بکات.
هەرکەسێ ڕێزی لەخۆت و بیر و باوەڕ و کەلەپووری نەتەوایەتیت نەگرت پشتی 

تێکە و پەڕی کە و هەژماری دوژمنی بۆ بکە.
هەر الیەک خۆی لێ کردیتە کوێخا و دەم سپی و ویستی خۆی بەسەرتا بسەپێنێ 

و دەست درێژی ناڕەوای کردە سەرت بەری پێ بگرە و دژی بوەستە.
بە  قەولێ  و  دەکاتەوە  بــەرز  دروشمێک  هەر  و  دەیڵێ  بیروباوەڕێک  هەرچــی  ٢ـ 
جەماوەر دەدات، دەبێ لە بواری تاقیکردنەوە و هەڵسوکەوت و ڕەفتاردا جووت بێتەوە 

لەگەڵ واتەکاندا.
ئەوەی دەیڵێ، دەبێ ڕاست و بێ پێچوپەنا و پاسێر بێت. دەبی بە زمانی ڕەنجدەران 
بگات و بۆی قووت بچێ و بۆی  لێی تێ  بێت. جەماوەر  و جەماوەری زەحمەتکێش 
بسەلمێندرێ، نابێ بە هاشە و هووشە و قسەی ناو کتێب سەر لە جەماوەر تێک بدرێت. 
نابێ جەماوەر وا لێبکرێت کە هیچ نازانێ و لەدنیا ناگا و مەبەستی خۆی پێ دیاری 
ناکرێت. ئەمە یەکەم هەنگاوی دەست بڕینی جەماوەرە . یەکەم بەردی بناغەی الدان و 
بازرگانی کردنە بە جەماوەرەوە. گەورەترین دیاردەی ساختە و خەڵک چەواشەکردن 
و ڕوونترین نموونەی درۆ و خۆسەپاندنە، ورە بەردانە بە جەماوەر... بڕوا نەکردنە بە 
ڕەنجدەران. خۆ بەزل گرتن و خۆسەپاندنە. ئەگینا گەورەترین و شارەزاترین و چاکترین 
مامۆستایەک، جەماوەری زەحمەتکێش و جوتیارانی کوردە. باشترین قوتابخانەیەک ناو 
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جەماوەر و کۆمەڵە. بڵندترین وانەیەک وانەی تاقیکراوە و ئەزموونی ڕەش و ڕووت و 
پیاوانی دنیادیدەیە. ئەفەندی و سەر ڕووت و سەر چەور کە دوو پیت و لەتێکیان خوێند 
ئیتر نابنە زانا و پیتۆڵ و ڕێ نیشاندەر و کتێب و نووسینش پێویستیان بە ڕاستکردنەوە 
و دەستکاری جەماوەر هەیە. جەماوەر خۆی دەزانێ دەردەکانی کامەیە و چی دەوێ 
دەبێ  کۆمەڵی سیاسی  و  کۆڕ  کامەیە.  چاریش  و  چییە  و خواستی  مەبەستە  و چی 
یارمەتیدەر و هاریکاری جەماوەر بێت، نەک پەلی بکێشێ. چونکە جەماوەر کوێر نییە 
پەلکێش بکرێت. جەماوەر تاقیکردنەوە و فرمایشتەکانیان خەزێنەیەکە، دەبێ هەمیشە 

خواست و گوزارش ڕاستی لێوە هەڵهێنجرێ!.
هەر دروشمێک بەرز بکرێتەوە دەبێ بۆ جەماوەر بێت و لە جەماوەرەوە بێت. دەبێ 
لە  گوزارشت  دەبێ جەماەر خۆی  بێت.  ئامانجیان  و  تیشکدانەوەی ویست وخواست 
خۆی بکات. دەبێ گوێ لە جەماوەر بگیرێ و بە قسەی بکرێت. دەبێ دروشمەکان دژی 
ویستی کۆمەاڵیەتی و بوونی نەتەوایەتی و داواکاری کۆمەاڵیەتییان نەبێت. دەبێت ڕێز 
لە هەستی خواناسی خەڵکی و داب و دەستووری چاک و سوودبەخشیان بگیرێ و 
شیرازەی کۆمەاڵیەتی و ڕێزی بەرانبەر و سۆز و پیاوەتی و مەردایەتی نەپسێندرێ. 
دەبێ ئەو دروشمانە جووت بن لەگەڵ داواکاری کۆمەڵدا. دەبێ جەماوەر مامۆستا و 

داواکار بێت و ئێمە تەنها کار و چاالکی و خزمەتییانمان بگرینە ئەستۆ.
دەبێ  بێت.  بڕین  دەست  و  پاڵوی  خەیاڵ  نابێ  دەدرێــت  جەماوەر  بە  قەولێ  هەر 
نەفرۆشین.  پێ  گۆمدا  لە  ماسی  دی.  بهێندرێنە  دەدرێــت  جەماوەر  بە  بەڵێنانەی  ئەو 
چەواشەی نەکەین. چاو بەستەکێی لێ نەکەین. دەبێ تێی بگەیەنین کە هەرچییەکی بۆ 
دەکەین و هەرچییەکی بۆ ساز دەکەین و بەڵێنی هەرچییەکی دەدەینێ، ماڵی باوکمان 
نییە و خێریان پێ ناکەین. مافی خۆیانە و ئەگەر وا نەبین درۆیان لەگەڵدا دەکەین و 
پەتی درۆش زۆر کورتە. زۆر جار دەستی جەماوەریان بڕیوە. زۆرجار بەڵێنی درۆیان 
داونەتێ، بەاڵم جەماوەر لەوە هوشیارترە، بە تەپڵی هەموو کەسێ هەڵپەڕێ. ئەوەی 
درۆ لەگەڵ جەماوەردا بکات هەر خۆی ڕیسوا دەبێت. نابێ بەهەشتییان بە درۆ لەسەر 

ئەرز بۆ دروست کەین، دەبێ چی ڕاستە ئەوەیان پێ بوترێ.
هەر بیروباوەڕێک خۆی نەبەستێتەوە بە کێشەی ڕاستەقینە و بەردەستەکانی   -٣
جەماوەرەوە، فیقەنەی خەڵکی تری لێدایەوە و بەسەر واقعی نەتەوەکەدا بازی دا، درۆ 
لەگەڵ خۆی و جەماوەردا دەکات. تین و وزەی جەماوەر بە فیڕۆ دەدات و چەواشەی 
دەکات و سەری لێ تێک دەدات... تووشی الشەڕ و شەڕی ناوەختی دەکات. مەسەلە 
بنەڕەتی و خواستە بەرچاو و ڕەوا و ڕاستەقینەکانی لە کیس دەدا و زیان بە بوون 
و مان و مافی دەگەیەنێ...بۆیە دەبێ کێشەکانی کۆمەڵگای کوردەواری وەکو هەیە و 
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بەو تایبەتکارییەی هەیەتی بەرچاو خرێت و شی بکرێتەوە و دەست نیشانی الیەنەکانی 
لێکدانەوە کوردانەیە چارەسەری بۆ بدۆزرێتەوە.  بکرێت و بەپێی ئەو شیکردنەوە و 
نابێ خۆی بە جەماوەر بچێنرێ و ئامادە کرێت بۆ دروێنەی خۆی، چونکە نە خۆی 
بچینە  ڕاستەقینەکانیدا  بە ڕەچەڵەکی کێشە  دەبێ  دەکرێت.  نە دروێنەش  و  دەچێنرێ 

خوارێ و بە یارمەتی و کۆمەکی جەماوەر لە کێشەکانی بگەین.
دەبێ دەرمانی کوردی بۆ دەردی کوردی بدۆزینەوە، دەبێ بە کەرەسەی کوردی 
بینای فکر و ماڵی کورد بکەین. دەبێ بە بیروباوەڕی کوردایەتی جەماوەر گۆشت کەین 
و خۆمان فێرکەین پڕ چەک کەین. دەبێ بۆ کورد و جەماوەری زەحمەتکێشی کورد 

بژین و بمرین.. دەبێ کورد بین پێش ئەوەی هیچ شتێکی دیکە بین.
٤- هەر بیروباوەڕێک ڕێز لە دیاردەی کۆمەاڵیەتی و بڕوا جەماوەرییەکان نەگرێت 
و هەوڵی قوڵکردنەوە و پاکژکردنەوەی نەدات و الیەنە چاک و خئرخواکانی بۆ خزمەتی 
کورد بەکار نەیەنێ و جەماوەر لە ڕووە نەرێنییەکانی ڕزگار نەکات، نەدەتوانێ تێکەڵی 
کۆمەڵ بێت و نە کۆمەڵیش بڕوا و متمانەی پێ دەکەن. پێویستە ڕێز لە داب و دەستووری 

چاک و پێشکەتووی کۆمەڵ بگیرێ.
پێشمەرگەی پاسۆک... پێشمەرگەی کورد...

لێستاوە جەماوەر فێرکە و بیخەرە سەر ئەو بارەی کە هەمیشە مەسەلە بنەڕەتییەکانی 
خۆی لە دەستی خۆیدا بێت کەس خۆی لێ نەکاتە کوێخا و دەم سپی. چونکە هەرکاتێ 
"ئەڵتەرناتیڤ“  بووە  و شتی  وەگیرا  لێ  "بریکاری“  و  بەسەردا سەپێندرا  ڕاسپاردەی 
ی مەسەلەی لەدەست دەچێ و دەکەوێتە بەر رەحمەتی دیکتاتۆرییەتیەوە و دەبێ دە 
ئەوەندە قوربانی بدات تا لەدەست مێردەزمەی )ڕاسپێردراو و بریکار و ئەڵتەرناتیڤ( 
لە  بووە  و  و خۆسەپاندنێک  دیکتاتۆرێتی  هەموو  نێرکی  ئەمەش  ئا  دەبێت.  رزگــاری 
ئێمەی کورد هەر  با  بووە.  هەموو شۆڕشێک  بەردەم  قۆرتی  مێژوودا و گەورەترین 
لێستاوە نەتەوەکەمان لەم هەژدیها١٠٠ سەرە بپارێزین. لەدەست بێگانە و داگیرکەرانی 
ڕزگاری نەبێت تا کوردێ بچەوسێنێتەوە و سواری ملی نەبێت. ئەگەر ئەگەر جەماوەر 
بەو گیانە پەروەردەکەین، مل بۆ داگیرکەش نادات. بەڕاستی) ئازادی و یەکسانی( مان 
بۆی دەوێت و ڕێ لە خۆمان و خەڵکیش دەبڕینەوە، کە سبەی رۆژ لە کەللە سەری 
ئەوان بەندیخانەی نەفس بڕیان بۆ دروست کرێ و ڕەحمەت لە کفن دزی پێشوو بکەن.
جەماوەری بەشەرەفی کورد تۆش وریا بە، لە بنەوە کەنددڕت نەکەن و بەدەستی 
خۆت تەوقی ئاوریشمیی دیلییەتیت نەکەنە مل. ئێوە هەموو شتێکن و کەس بێ ئێوە 
هیچی پێ ناکرێ و بۆ سەرناگرێ . قولی ڕەش و سپی لە بواردای کرداردا تاقی کەنەوە.

هەر بژین بۆ کورد....
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بانگێ .....لە سەنگەری پاسۆکەوە

هاوواڵتییەکەم، هاونەتەوەکەم هاوژان و چارەنووسەکەم
مرۆڤ لەسەریەتی بەپێی بەهرە و هەڵکەوتی، ڕۆڵی خۆی لە کۆمەڵدا ببینێ. چونکە 
بوون هەڵتۆقیووی ڕێکەوت و دەسەاڵتێکی کوێرانە و هەڕەمەیی نەبووە و ڕەنگڕێژ و 
هۆشێکی ڕەها و بڵند. هەر لەسەرەتاوە) لەبەر هەرچی حیکمەتێ بوو بێت با دوورە 
مانای  لە  قووڵتر  قووڵی  مەبەستێکی  بۆ  و  شوێن  و  بەری  بێت(  مرۆڤیش  دەستی 
خودا  کێشاوە.  نەخشی  ئەبەد  بۆ  ئەزەلەوە  لە  پیرۆزی  پەنجەی  مانەوەش  و  ژیان 
لە  )ئەرز و ئاسمانمان بۆ گەمە دروست نەکردووە(. بۆیە هەر کاتێک  دەفەرمووێ 
کۆمەڵدا خانەی خۆی نەدۆزیوەتەوە. ئەوەی لەسەریەتی نەیکا و بەو ڕێچکە دیارییە 
یەزدانییەدا ڕەو نەکات و پێڕەوی دەستوراتی سروشتی یەزدان کرد نەکات. لە بوون 
و خۆی هەڵدەگەڕێتەوە و بەدەستی خۆی بوونی مرۆڤیی خۆی هەڵدەوەشێنێتەوە و 
دەخلیسکێتە پلە نزمەکانی بوونەوە. )پەلەی ژیان( کە دەستووری هەرگیز نەگۆڕ و بنج 
داکوتاوی قواڵیی دەروون و بوونی مرۆڤی سەر ئەم گۆی زەوییەیە، بووە و دەبێت 
ژیانەش  هەڵپەی  و  پەلە  ئەو  کردووە.  دیاری  دێڕی خۆیدا  لەسەرە  وەکو حیزبمان 
تەنها لە چوارچێوەی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا، ئاسۆی مرۆڤانەی خۆی وەردەگرێ. کاری 
یەکتر و خۆ ڕێکخستن خەسڵەتێکی مرۆڤانە  دانە دەستی  بە کۆمەڵکردن و دەست 
بردنەوەیە.  زامنی سەرکەوتن و  کاریگەری و  ئەوپەڕی  و ڕێچکەیەکی مێژوویی و 
ئەگەرچی )مرۆڤ گەورەیی ژیانی خۆیەتی وەک تاکی لێهاتوو و خێرخوا سوارچاکی 
ئەم مەیدانەیە و شوێن دەستی دیارییە(. لە هەموو گۆڕانێکدا "تاک“ بووە و دەبێ کە 
ڕێچکە بۆ "تاک“ە ئاساییەکانی دوای خۆی شکاندووە و چاوی کردوونەتەوە و بۆ 

ڕۆشناییەکی ڕوونتر یان پەلی کێشاون بۆ هەڵدێرێکی ملشکێن.
ـ لە پرۆگرامی حیزبمانـ  بەاڵم هەموو "تاک“ێکی ڕێچکەشکێن لە ئامێزی کۆمەڵێکەوە 
و بە بوونی کۆمەڵەوە ئەو ڕێچکەشکێنییەی کردووە و ڕەنگی داوەتەوە. ئەگەر تاکە 
ئاو  سەر  خەتی  وەکو  شوێنەواری  نەکەوتنایە،  دووی  خۆی  دەوری  ئاساییەکانی 
دەکوژایەوە. ئیمڕۆش بار و هەل و مەرجی پێشکەوتووی کۆمەاڵیەتی، بارێکی وای 
هێناوەتە پێش، کە بێ جۆرێک لە جۆرە هەڵکشاوەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتی کە )ڕێکخراو 
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و پارت و کۆمەڵەی سیاسی( یە. تاک ناتوانێ ئەو ڕۆڵەی خۆی ببینێ و شوێن دەستی 
لە ژیاندا دیاری بێت، هەر لە کۆنیشەوە ـ ئەگەرچی شانە و کۆبوونەوە و ئابوونە، 
چی و چی پارتانە نەبووە ـ بەاڵم جۆرێک لە جۆرەکانی ڕێکخستن و هەڵکشاوی و 
داکشاوی و گوم بوون هەر بووە. سەرنج بدە ئایینەکان، قوتابخانە فەلسەفییەکان، 

رێچکە ئەدەبی و هونەرییەکان .... هتد.
کۆمەاڵنی  لەسەرمانە  ئازادیخواز(،  سۆسیالیستی  نەتەوەیی  )پارتێکی  وەک  ئێمە 
کورد هۆشیار بکەینەوە و بانگ ڕاهێڵین، بۆ ئەو تاکە کوردانەی بەهرە و هەڵکەوتنێکی 
تایبەتی و بەژنە بااڵیان هەیە، بۆ ناو ڕیزەکانی حیزب، تا بتوانن بە ئەرکی مێژویی 
میللی خۆیان هەڵسن و تەمی بیروباوەڕی بێگانەی زیان بەخش و تاعونی فیکریی 
سەرلێشێواو و نەگونجاو و دەسەاڵتی ماکی و مینۆکی و فیکری بێگانە و داگیرکەر لە 
کوردستان دا بڕەوێنینەوە و جەماوەری کورد بخەینە ئاستی ئامانجە مێژووییەکانی 
نەهێشتنی  و  گــەورە  کوردستانی  ئــازادی  و  یەکگرتنەوە  و  )ڕزگاریی  کە  حیزبەوە 
کوردستاندا  لە  زیانبەخشە  بێگانەی  هزری  و  مینۆکی  و  ماکی  دەسەاڵتێکی  هەموو 
نەتەوەی  یەکسانی  و  چوونیەکی  بۆ  سۆسیالیستانە  کۆمەڵگایەکی  دامەزراندنی  و 
ڕاو و ڕووتێک  دادۆشین و چەوساندنەوە و  بەگژداچوونی هەموو جۆرە  و  کورد 
لە ژێر هەر ناوێکدا بێت و بۆ پێدان و پێشکەوتنی هەموو بەهرەیەکی سوودبەخش. 
ئامانجە  ئەم  لە خزنەتی  لە زەمەنێکدا(  ئەوپەڕی مومکینە  کاتییەکانمان کە)  ئامانجە 

سەرەکییەدایە.

دیارە هەموو کوردێکی هۆشمەند و بە ڕوومەت و دڵسۆز لەسەریەتی، هاوبەشی 
و  ئەستۆی خۆمتکردن  لەسەر  دی  با چی  و  بکات  کوردانەیە  پیرۆزە  کاروانە  ئەم 
کوردستاندا  لە  پووچەڵ  ناکوردانەی  کورد،  ئازادیخوازەکانی  نەتەوەییە  بێدەنگیی 
تەراتێن نەکەن. با پەند و وانە لە گەالنی دیکە و خۆمانەوە وەرگرین. دەبینین چۆن 
لەبەر زەبری چەوساندنەوەی  بەناو ڕزگاربووشداـ ڕۆڵەکانی  ـ  لە زۆربەی واڵتانی 
هزریی پێشێلکردنی مرۆڤایەتی مرۆڤدا، پەنا دەبەنە بەر بەتاڵی و بۆشایی ئاوارەیی 
کوشندە و ئەوانەی دەشمێننەوە، ڕۆژی١٠٠ جاران لەدەوری مەرگ دەگەڕێن. با لە 
ئێستاوە ئێمەی نەتەوەیی چاکی مەردایەتی و تێکۆشانی لێ هەڵکەین تا پاشەڕۆژ بەر 

نەحلەتی نەوە چەوساوەکانمان نەکەوین.
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 بۆیە داواتان لێ دەکەین کە شوێنی دیاری خۆت وەدۆزیت و زنجیری گومان و 
وەستان و متبوون بپسێنی و وەکو کوردێکی خاوەن بەهرە خانەی خۆت لە ڕیزەکانی 
جەنگاوەرانی نەتەوەییدا بدۆزیتەوە. مێژوو چۆن فێرمان دەکات کە ئەوانەی بە دیار 
هەلی بێ دڕک و داڵدا هەڵدەتووتێن، دەبێ هەر خۆیان بخۆنەوە و چۆنیش) تاک( ی 
تاکە  ئەو  ئەگەر  ژاندا خۆی دۆزیوەتەوە و ڕووی مێژووی گۆڕیوە.  لە  وا هەبووە 
لە زەماوەندی مەرگی دوژمن و ژیانی  نەبێ خۆ  )متفرد(ەش  بیناکەرە  هەڵتەکێن و 
کوردایەتیدا، ڕوومەت و ئابڕووی دەست گرتنت دەبێ. دە ئینجا چ ڕوومەتێ/ شەرەفێ 
لەمە بڵندترە؟ هەرگیز بڕوا ناکەین کەسی هۆشمەند دەست بە هەلی زێڕینی ژیانییەوە 

بنێ.
 ئێمە بەئەرکی خۆمان هەستایین و لەدەرگامان دایت، جا یان ئەوەتا دەروازەی 
داخراوت لەسەر ژیان دەکەیتەوە، یان هەروا بەشەتەک ماوی دەمێنیتەوە لەهەردوو 

حاڵەتاندا بۆ مێژوو وەاڵممان دەوێت. 
هەربژین بۆ کورد

                                                هێزی پێشمەرگەی پاسۆک

*** ئەوەی نەتوانێ بۆ کورد بمرێ ناشزانی بژی***



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی40

تاریک... و ... ڕوون...

تێدایە  ئازادی  دنیا  لە هەموو واڵتانی  لە تورکیا دەژین کە زیاتر  ئێمە  تاریک..  ـ 
هەیە. لەم واڵتەدا تەنیا تورک ئاغا و فەرمانڕەوایە.  ئەوانەی ناچنەوە سەر ڕەگەزی 
خاوێنی تورک تەنیا هەقێکیان لە الی ئێمە هەیە، هەقی ئەوەی کە خزمەتکاربن، هەقی 
ئەوەی کە کۆیلەبن. با دۆست و دوژمنەکان ئەو ڕاستییە تێ بگەن، با کێوەکانیش لێی 

حاڵی بن.
مەحمود اسدی وەزیری دادی تورکیا

رۆژنامەی ملت ژمارە ١7٥٥ی ١٩ی سبتامبەری ١٩٣٠
*ڕوون.. نەتەوەی کورد شانازی فەرهەنگێکی لە مێژیینەی هەیە، بەاڵم داگیرکەرە 
تواندنەوەی  شەرمانەی  بێ  نەخشەی  کە  فارسەکان  و  تورک  بەتایبەتی  بێگانەکان 
کوردیان بەدەستەوەیە، بەرهەمە فەرهەنگییەکانی کوردیان داگیرکردووە یان لەناویان 

بردووە.
ئەنسکلۆپیدیای گەورەی سۆڤێتی

بەرگی ٢٤ الپەڕە ٩ »وشەی کورد«
ـ تاریک.. لەهەر جێیەک سەرنێزەی تورک هەبێ، مەسەلەی کورد نییە.

رۆژنامەی "وقت“ ی تورکی 7 ی مای ١٩٢٥.
*روون.. بەمجۆرە تورکەکان تازە لە خەباتی ڕزگاریخوازی خۆیاندا سەرکەوتبوون، 
دەستیان کرد بە لێدانی ئەو کوردانە کە لە ڕێگای خۆیاندا خەباتیان دەکرد. بەڕاستی 
سەیرە، نەتەوەیەک کە تادوێنێ بەرگری لە مافی خۆی دەکرد، ئێستا دەستدرێژی بکاتە 
سەر مافی نەتەوەیەکی تر و خەباتی ڕزگاریخوازی بکاتە خەبات بۆ ژێر دەستکردنی 
گەالنی تر. ساڵی ١٩٢٩ ڕاپەڕینێکی دیکەی گەلی کورد هەڵگیرسا. بەاڵم ئەویش النی 
کەم بۆ ماوەیەک دامرکایەوە. بەاڵم کێ هەیە بتوانێ میللەتێک لەناوبەرێ، کە لەسەر 

وەدەستهێنانی مافی خۆی موکوڕە و ئامادەیە نرخی ئەم ئازادییە بدا؟

جەواهیر الل نەهرۆ                ئاوڕێک بۆ الی مێژووی جیهان



41 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

**سەربازی ون**
پێشکەشە بەگیانی قوربانیانی شاری 

قەاڵدزێ و هەڵەبجەی خوێناوی

کە وەفدێ دەچێتە شوێنێ،
بۆسەر گۆڕی سەربازی ون،

تاجەگوڵینەیەک دێنێ.
***

ئەگەرسبەی
وەفدێ بێتە واڵتی من،

لێم بپرسێ:
کوانێ گۆڕی سەربازی ون؟

دەڵێم:
 گەورەم!

لەکەناری هەر جۆگەیێ،
لەسەرسەکۆی هەر مزگەوتێ،

لەبەر دەرگای
هەر ماڵێ هەر کڵێسەیێ،

 هەرئەشکەوتێ،
لەسەر گابەردی هەر شاخێ،

لەسەر درەختی هەر باخێ
لەم واڵتە:

لەسەر هەر بستە زەمینێ،
لەژێر هەر گەزە ئاسمانێ،

 مەپرسە، کەمێک سەرداخە و
تاجەگوڵیبەکەت دانێ!

*****
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕانەی کاژیک

ـ بەبۆنەی یادی ڕسکانی ـ
١ـ کاژیک پێی وایە دەردەکانی کورد هەموو ئەچنەوە سەر یەک بنچینە و ئەبێ لە 
بنەڕەتەوە تیمار بکرێن. لەبەر ئەوە بڕوای تەنیا بەو چارەسەرکردنەیە کە ئەگاتەوە 
نییە.  سەر ڕەگوڕیشەکە. کەواتە بڕوای بەهیچ چارەسەرییەکی کاتی و ڕووکەش 
هەر لەبەر ئەوەیە بڕوای تەنیا بە بەکارهێنانی هێزە و بەهیچ جۆرێک بە کرداری 
پەرلەمانی  بۆ  هەڵبژاردن  نوێنەر  وەک  نیوەناچڵی،  و  کورت  و  کەم  و  ڕواڵەتانە 
بێگانان و نووسینی پڕۆتستۆنامە و ئیمزا کۆکردنەوە و متمانەکردن بە سەربەستی 
دیموکراسییانە نییە. چونکە پێی وایە هەموو مافێک کە بە زۆر زەوت کرابێ هەر بە 

زۆر ئەسێندرێتەوە.
٢ـ کاژیک داگیرکەرانی کوردستان هەموو بە یەک چاو تەماشا ئەکا و کوردستان 
تەنیا بە موڵکی کورد ئەزانێ و ئەبێ کورد هەرخۆی فەڕمانڕەوا بێ لە کوردستاندا. 
لەبەر ئەوە بڕوای بەو برایەتییە درۆزنەیە نییە کە لە ڕێگەیەوە سەروەت و سامانی 
بەتااڵن ئەبرێ و لە کەمترین مافی مرۆڤانە بێبەش ئەکرێ. لەبەر ئەوە فەرمانڕەوایی 

هەموو ناکوردێک بەسەر کوردستاندا، بە کارێکی شەرعی ئەزانێ.
کوردایەتییەوە  پاکی  بیروباوەڕێکی  ڕێی  لە  ئەکا  ڕزگار  خۆی  خۆی  کورد  ٣ـ 
لەبەرئەوە کاژیک هەر پشت بە کورد ئەبەستێ و بڕوا بە هیچ بێگانەیەک ناکا و 
هەرکەسێ بڵێ » بێگانە کورد ڕزگار ئەکا«، یان بە ساویلکە یان بە دوژمنی دائەنێ. 
چونکە ئاشکرایە کە بێگانەیەک دەوڵەت بۆ کورد دروست بکا لە هیچە زۆر بەئاسانی 

لێشی ئەسێنێتەوە.
تەماع  چاونەبڕنە/  مەرجەی  بەو  ئەگرێ  نەتەوەیەک  هەمــوو  ڕێزی  کاژیک  ٤ـ 
نەکەنە کوردستان. هەروەها بەتەماش نییە کە ئەو کەمە نەتەوانە بتوێنێتەوە کە لە 

کوردستاندان بەو مەرجەی ناپاکی لەگەڵ کورد و بیروباوەڕی کاژیک دا نەکەن.
٥ـ کاژیک حیزبی چینێکی تایبەتی نییە و بڕوای بە ئیمتیازاتی چینایەتی و بنەماڵەیی 
نییە و تەنیا بڕوای بەجیاوازی مێشک و لەش هەیە. لەبەر ئەوە بەربەرەکانی هەموو 
جۆرە »دادۆشین،قۆرخکردن و وەربەرهەمهێنانێک/ اسغال و احتکار واستێمار«ێک 
باوەڕی  و  سۆسیالیستانەیە  حیزبێکی  ئابوورییەوە  سەرنجی  لەباری  واتا  ئەکا. 

تەواوی بەدادی کۆمەاڵتیی هەیە.
٦ـ کاژیک زۆر بە توندی ئەوەستێ بەرامبەر بەستنەوەی: ئابووری کوردستان 
بە ئابووری واڵتە داگیرکەرەکانەوە و هیچ جۆرە پێشکەوتنێکی ئابووریانەی ناوێ 
لەسەر هەژماری دروستبوونی گیرفانی/ جیوب و بنکەی بێگانان بێ لە کوردستاندا.
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 مااڵوا 
چ زەخیرەیەکمان بۆ پاش ناوبژی خستووە؟!

وا قاوە و وا باوە ناوبژیکەر و ڕیش سپی لە موسڵمانانی ساختە و بێ دین و " 
واڵتانی بێایەن“ ی لەئاست هەقدا کوێر و کەڕ بوو، "کۆرت فالدهایم“ ی تەختەداری 
"دەوڵەتە یەکگرتووەکان ـ نەک نەتەوە یەک نەگرتووەکان ـ“ "پاپا“ی قسە نەڕۆیشتوو 
لەنێوان ئەم الو و ئەو ال دەیهێنن و  و گەجەر و گوجەری دنیا جرت و فرتیانە، 
هەنگاوێ  دەتەقێننەوە.  هەڵی  و  دەکەن  پینەی  دەیخەنە سەر،  و  دایدەتاشن  دەیبەن. 
لەمان و دوان لەوان ئەم بۆ پێشەوە و ئەو بۆ پاشەوە و باوەخولێ و گڕخواردن 
الــعــرب“،        "کەنداوی عەرەبی یان  فەرتەنە و فەرتەنەیە!!. باسوخواستی "شط 
"دادگای  الجزائر“ و  "ڕێکەوتنی  !!. خەتی سەر مەرز و هێڵی سەر سنوور  فارسی“ 
ئیسامی“ ،“ "خۆزستان یان عەرەبستان“، "ئەرزی عەرەب“ یان "تەعدای عەرەب“ ە.“ 
دوورگەی داگیرکراو“ بەند و باوی "ڕۆستەم“ و )خالد(،“ قادسیە ـ ڵدام“ و "داستانی 

پاسداران«!.. 
»شا حوسێن“ تۆپ دەتەقێنێ و "بنی ڵدر“ لەسەنگەر سەر دەردێنێ درۆ دنیای 
پڕ کرد و الفاوی هەڵسا..“ شەیتان“ و "کافر“ و“ طاغوت“ و "بۆگەن“ و "خەرەفاو“ و 
"پەرپووت“. هەر زاراوەیە و دەکات بە بندەستی زاراوەی بەرانبەرەوە. ئەم تا) "تاران“ 
ناوستێ و ئەو "بەغدا“ (... تەخت دەکات ئەمانە و هی تریش هەن خوا زیادیان کات 

و بەرقەرار و بەردەوام بن!!!
بــەاڵم...دەاڵڵــیــیــەک و ریــش مــاچ کردنێک، هەمـــووی دەکــاتــە نەخشی ســەر ئاو 
دەمێنێتەوە؟!... بادانەوە بۆ سەر کورد تۆڵەی "عەبادان“ و "خانەقین“ لە کوردستان 

بسێنن!. خوێنی حوسەین و کراسی خوێناوی عوسمان لە ماڵی کورد دەربێنن.
ئەرێ ئەم فەرتەنەیە لەسەر "حوسێن“ە یان "هەریسە“ی کورد ؟!. وەکو دەڵێن، چ 

دەبێ با ببێ!.. ماویانە کاولی کەن؟!. تەڕ بوو کەی لەباران ترساوە؟!.
نەبێت؟!  بەرنامەیەک“  و“  "قەدەر“  دەست  بدەینە  تاکەی خۆمان  بەاڵم  دیسانەوە 

تاکەی هەر بە تەڕی بمێنێنەوە، بۆ خۆمان و ماڵە کاولەمان وشک نەکەینەوە؟!..
پرسیارێک و هەژمارێکە، جەماوەر لە یادتان نەچێت، لە هەموومانی بکەن و لە 

کۆڵمان مەبنەوە!!.
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))پێش ئەوەی هەرشتێ بین، ئەبێ کوردبین((
چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

ئااڵی سووری کوردایەتی
ژمارە ـ ٤ ـ مایسی ١٩٨١ ف     ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ    بانەمەڕی ٢٥٩٣ ک

 ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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+ شادەمارە سەرەتاکانمان
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دۆستەکانم  باش بزانن
دوژمنانم باش بزانن

چەند باوەڕم بە زەردەشت و
بە ئاوێستا و بە خوا هەیە

هەزار هەندەش
باوەڕم بە هەڵکردنی ئااڵ هەیە

                
***ئایار و ڕەنجدەرانی كورد***

 زەحمەتكێشان و ڕەنجدارانی هەر كۆمەڵێك بەردی بناغەی كۆمەڵ و دینەمۆی 
بەرەنگاربوونەوەی  مــێــژوودا  ســەرتــاســەری  لە  مــێــژوون.  ــەری  ب پێشەوە  بــەرەو 
و  زۆر  و  زوڵــم  ڕووی  بە  هــەق،  خــوازی  هەڵگرانی  و  و چەوساوان  بەشخوراوان 
چەوساندنەوە، لە الپەڕە ڕەنگین و پڕ شكۆكانی مێژووی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بوون 
رەوا  و  داد  بەرانبەر  بــووە،  كــەچ  مل  ــاڕەوا  ن ئاكاری  و  كــار  و  ویست  هەمیشە  و 
ڕۆژی سەركەوتنخوازی  هێمای  پیرۆزیش  ئایاری  یەكی  خوایانەدا.  خێر  ویستی  و 
ڕەنجدەرانە بە سەر ویستی ناڕەوای چەوسێنەوەراندا. لەم رۆژەدا دەنگ و ڕەنگ و 
ئامانجی هەموو زەحمەتكێشانی دنیا، تێكەڵ یەك دەبن و هەموویان لە سەركەوتنی 
هەق بە سەر ناهەق دا، یەك دەنگ دەبن و یەك دەگرن. هەموو جۆرە چەوساندنەوە 
و ڕووتاندنەوە و زۆر و داگیركردنێكیش، لە نێركی نارەوایی و نادروستی زۆر و 
ستەمەوە شین بوونەتەوە. بۆیە چارە و ڕێگای هەر هەمووشیان بە گژاچوونەوە و 
خۆڕاگرییە بەرامبەر ستەم. لە ژێر هەر بار و هەر ناو و دۆخێكدا بێت و ئاسودەیی 
و سەرفرازیی هەتا هەتاییش هەر ڕیشەكێشكردنی هەموو جۆرەكانی چەوساندنەوە 

و زوڵم دەبێت لە دنیادا. 
داگیركراوی  نیشتمان  پارچەپارچەكراوی  و  دەستە  ژێــر  كــوردی  نــەتــەوەی    
و  شێوە  هەموو  چڕبوونەوەی  و  نموونەیی  بارێكی  بە  سەردەمەدا  لەم  چەوساوە 
شێوازەكانی چەوساندنەوەیەدا, هەر لە چەوساندنەوەی سیاسی و دەروونی/ نەفسی 
و.. هتد تێدەپەڕێ و چەوساندنەوەی نەتەوایەتی و چینایەتی و كۆمەاڵیەتی دوژمنان 
بۆ  فەرهەنگی چەوساندنەوەیان  ناڕەواكانی  ئاكارە  و  مانا  هەموو  داگیركەرانیش  و 
كوردی  نموونەیی  ئایاری  بە  ئایار،  یەكی  ڕاشكاوی  بە  دەتوانین  بۆیە  گرتۆتەبەر. 
دانێین و خەباتی ڕەوای نەتەوەی كورد لە پێناوی )ئازادی و یەكسانی(دا، بە سەرتۆپ 
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و شاكاری خەباتی ڕەنجدەران و گەالنی چەوساوەهەژمارد بكەین. لەمەوە هاوخەباتی 
و  كورد  كومەاڵیەتیانەی  و  نەتەوایەتیانە  خەباتی  گرێبەندی  و  هاوچارەنووسی  و 
وەكو  جیهان،  زەحمەتكێشی  چینی  و  چەوساوە  گەالنی  خەباتی  سەرجەم  گەڵ  لە 
دیاردەیەكی سروشتی خۆڕسك دێتە پێش و تینوتاو پێسەندنی خەباتی ڕزگاریخوازی 
كورد، بەشێكی هەرە گرنگی ئەو خەباتەیە دژی داگیركەری و زۆڵم و ئیمپریالیزم 
ڕاپەڕینی  و  شــۆڕش  ئاگردانی  خوێنیش  و  شــۆڕش  كوردستانی  كۆنەپەرستی.  و 

ناوچەكەیە.
 لە یادی پڕ شكۆی ئایاردا, داوا لە جەماوەری زەحمەتكێش و ستەمدیدەی كورد 
بەرەو  چەسپاو  هەنگاوی  و  بسێنێ  بڵێسە  شۆڕشەكەیان  تینوتاوی  پتر  دەكەین، 
)كوردستانێكی ئازاد و گەڵێكی یەكسان( بنێن.. تا گەورەترین دینگەی چەوساندنەوە 

و ناڕەوایی و ئیمپریالیزم و گەراكانی لە جیهاندا پاكتاو كرێت!.

شەكاوە بێت ئااڵی زەحمەتكێشانی كورد.
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}}}ڕازێكی كوردانە:  چۆن خەمی دوارۆژ هەڵدەگێرێ ؟!{{{

دروشمی”  كە  پێش،  هێنایە  هەلومەرجەی  و  بار  ئەو  ئێران  و  عێراق  شــەڕی 
ڕمانی حوكمی بەعس” لە دروشمێكی ناچاری و پێویستی دوورە دەستەوە، ببێتە 
دی  ساتێكی  نا  ئێستا  ها  گەندەڵ.  داری  وەك  كە  وا  هەڵێنجی  دەســت  واقعێكی 
الربێتەوە. چیش لەمە  چاتر و پێویستتر نییە هەر چەندە  سەبارەت/ بە نیسبەت 
ئێمەی كوردەوە، كە ئێمڕۆ ئەوپەڕی مومكن ئۆتۆنۆمییەكی ڕاستەقینە یان تەواو یا 
فراوانە. بام ئاسۆی لەمە پتر و پێشكەوتووتریش هەبێت، بەاڵم جارێ وا لە زاراوە 
گۆڕانی  ئۆتۆنۆمیش  نەیسا.  جەڕێندراوین!  و  چەقیووین  ئۆتۆنۆمیا  بەژنوبااڵی  و 
دەسەاڵت و حوكمی گەرەك نییە، فشە مافێكە كەی بەرانبەرەكەت ناچار كرد، وەكو 
المحافظات(  قانون  پارێزگارکان)  یاسای  هەندێ  ئیداری.  بەرێوەبەرێكی  كاروباری 
هەڵدەدا.  گوێدا  بە  ئۆتۆنۆمی!”  بانگی”  و  دەبری  ناوكی  و  دەكێشێتەوە  لەبەریەك 
بەاڵم ئێمە سێ جاران تاقیكردنەوەی تاڵ و سەخت و دەستبڕاوی و بێ فرسەتیمان 
لەگەڵ بەعسدا هەبووە. ساڵی ١٩٦٣, دوای گەالوێژی ١٩٦٨. پاشان رێكەوتنی” ١١ى 
ئازاری ١٩7٠” و خۆ خواردنەوەی چوار ساڵە!. لە سێ تاقیكردنەوەیشدا سێ چوار 
دەستە و دەسەاڵت و بیر و دەموچاوی بەعسمان دیوە و تاقیكردۆتەوە. لەگەڵ هەر 
هەزار  و  بگۆرێ  دیكەش  دەمامكی  سەد  لەمەودواش  هێناوە.  كورتی  هەموویاندا 
بەرگی قورئانیش لە بەركەن، بەعس هەر بەعسە و ڕەگەزپەرستی و شۆڤێنێتی و 
كوردكوژی لە ناخیاندایە. ئەمان بناغەكەیان لە سەر ئەوانە هەڵچنراوە, بۆیە شتێ 
ئەوە بوو, نابێ بە ناوی” مافی كورد, یان ئۆتۆنۆمی لە ژێر سایەی هیچ رژێمێكی 
بەعسیانەدا،. مەگەر بنەما فیكری و داروبارە ڕێکخستنییەکانیان سەرلەبەر بگۆرێ. 
لە شوێنی  دروســت  بەعس  حوكمی  ڕمانی  و  دروشمی  بۆیە  دوورە.  ئەمەش  كە 
السلطە  حوكم”  دەسەاڵتداری  ئــاوازی  زۆرجــاران  یا  جاروبار  بەاڵم  بووە.  خۆیدا 
نەشێین  و  بسەپینێ  بە سەردا  ئەمەمان  ناچاری  بام  دەكــەوێ.  بەرگوێ  الحاكمه“ 
ڕستە تەواوەكە وەكو ڕستەیەکی بەسوود/”جملە مفیدە” بڵێین: ڕمان و پاكتاوكردنی 
بەعس و بەعسایەتی، وەك بیر و بوون، یا چ نەبێ بووترێ دەسەاڵتی بەعس! .. 
ئەگین” دەسەاڵتدارێتی حوكم“ صدام و سیی چل دەستوپێوەندی دەكات و بەس. 
ئەمەش ڕووكەش گۆڕیە و بەس ئێمەش نەیەكەین ئاغایانی بەعس و مامۆستاكانیان 
لە بەر گۆڕینی دەمو چاو و نوێكردنەوەی ئەكتەرەكان. كورد وتەنی” بۆرە نەبێ 
بازە بێ, پڵپڵەكەی تازە بێ” كە ڕەنگو ڕووی” صدام“ ئەو شەوق و تازییەى كاڵ 
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بۆوە, دەیگۆرن! و دامودەزگا  و پاشخان و بنە و بارگەی وەكو خۆی دەمێنێتەوە 
ئەمەش ) ترفیع( ە نەك )تقلیب(!.

  ئەمە وا! باشە ئەم چوار پێنچ ساڵە چمان بۆ داهاتوو و پاشەرۆژ پاشكەوت 
كردوە؟. ئەگەر جاران دروشمی )ڕمان(ەكە، پێویستیەكی ناچاری و دوورە دەست 
بوو، خۆ لەگەڵ هەڵگیرسانی شەڕی )عێراق و ئێران( هاتە بەر لوتمان. چمان ئامادە 
بكەین،  لەگەڵدا  هەڵسوکەوتی  وا  هات  ال  فاڵنە  ئەگەر  كردۆتەوە:  بیرمان  كــردووە؟! 

چونكە باروهەلومەرجی هاتنی وا دەبێت و وا دەبێت؟
یان ئەگەر فیسارەیان هات، ئەمە داوامان دەبێت و ئاوا لە گەڵیدا رەفتار دەكەین. 
چونكە ئەوسا ناچارە ئەوەیان بكات یان ئەوەیان. ئەمەیانی كرد ئێمە وا دەكەین و 
ئەوەیانی كرد واى لێ دەكەین. ئەویان ناكات لە بەر ئەمانە و ئەوەیان نزیكە لەبەر 

!…
  سێ بەرە هەن! لە هەر سێ یشدا هەین و نیشین!, هەین وەكو ناو, نین وەكو 
دوانەكەی  دەســت,  ناگرێتە  دەســەاڵت  الیەكی  هیچ  یەكیان,  هیچ  ئەوا  كاریگەرێتی! 
دى یەكیان نزیكە ) ئەگەر لە چوار چێوەی لوعبە دەولیەكەشدا بێت( لەو دوانەیان 
یەكیان باسی مافی كورد و داوای كورد بە مەنتقی زەمانی روستەم دەكات وتاریكی 
دەچەقێتەوە..  چاوماندا  بە  رۆژانە  و  دیارە  هاوباوەڕكانیاندا  ئێوارە  لە  شەوەزەنگی 
ئەوی  روخێنەر!  و  شێوێنەرو  هەستێكی  نەتوایەتی  هەستی  دەڵین:  نەهاتون  جارێ 
تریشیان بە دیار میراتی بەعسەوە خۆی مەاڵس داوە.. بام هەندێ” مەعقولیەتیش” 
نوێ  معگیات“ى  بەر روشنایی”  لە  )بەرە(كەش  بەرنامەی هەر سێ  بێت!..  تێدا  یان 
دانەڕێژراوە, لە سەر بناغەو بیركردنەوەی دووردە دەستی ڕوخانی دەسەاڵتی بەعس 
هەڵچنراوە لە هەر سێ الوەش” كورد سەرەنێزەیە, بێ كورد چیان پێ ناكرێ.. ئێمەش 

چمان بۆ خۆمان نەكردوە!
ئیمڕۆ  كە  داهاتوو.  داگیركەرانی  نە  و  نەداگیركەران  دەزانین,  كاتێكدا  لە  ئێمە    
فشە دۆستمانن و نە دام و دەزگا ئیمپریالی و نێو دەوڵەتیەكان دەیانەوێ كورد لە 
لە  یەكێ  و  بێت  لە مستی خۆیدا  مەسەلەكەی خۆی  كە  بێت  وادا  بارێكی  و  ئاست 
مەسەلە هەرە گرنگ و ڕەواكان لە سەر مێزی سازشکاری /  مساوماتى دەوڵەتیدا 
كوانووی شۆڕشگێری سەرەنێزەی خەباتی شۆرشگێری  ببێتە  كوردستان  نەمێنێ.. 

دژی ئیمپریالیزم و چەوساندنەوە و دیكتاتۆری لە ناوچەكەدا.
لە  نا  پیاوەتی خۆی  لە  بوو,  بەغدا شاد  كورسیەكەی  البە  فاڵنە  گریمان سبەی 
بەر دوژمن زۆری و پشوودان, یان هەر مەبەستێكی دیكە ویستی لە كورد نیزێك 

ببێتەوە.. ئایا؟
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١ـ  هەموو الیەنە شۆرشگێرەكانی كورد, وەكو مەسەلەیەكی میللی بااڵترو پێرۆز 
تر لە مەسەلەى حیزبایەتی تەسك, چ پرۆژە و داواكاریەكیان هەیە؟ كامەتا بەرنامەی 
كاری میللی یان داوای ڕەوای میللی؟ راستە هەمووی )حوكمی زاتی راستەقێنە!!(داوا 
دەكات’ بەاڵم یەكەم: حوكمی زاتی وەكو چەمکێکی سیاسی لەوەی ئیمڕۆی بەعسەوە 
دەگرێتەوە تا دەگاتە ئەوەی سویسری و بااڵتریش تا سنوری فیدرالی!. دووەم: تا 
ئیمڕۆ چوارچێوەیەكی دیاری و فراوان و بە ڕاستی ڕاستەقینە بۆ ئەو” ئۆتۆنۆمییە” 

دانەڕێژراوە.
٢ ـ  زۆر ڕێی تێدەچێ لە بارێكی وا پشوو بە بەرهاتنەوەدا, مەسەلەی” تصفیات“ى 
حسابی كۆن و نوێ لە ناو هێزە سیاسیە ناتەباكاندا توندتر بێت و ئەوجا جەماوەری 
شارەكانیش تێوە گڵێندرێ , هەر بە جارێ ئەو ورە ماوەی خەڵكیش بروخێندری.. 

یان بێزار كرێن
سیاسیانە,  هێزە  ئــەو  نێو  دوژمــنــكــارانــەی  پــەیــوەنــدی  بارێكی  و  حــاڵ  لــە  ـ    ٣
تایبەتی  دەسكەوتی  بۆ  الكەش  و  دەهێنێت  الیەك  قایلكردنی  فرسەتی  داگیركەرەكە 
خۆی و خۆقایمكردن سەرخەرمانی تاقیكردنەوە كۆنە تاڵ و خۆفرۆشییە كۆنەكانمان 
پێ دەكرێتەوە, كورد دەداتە كورد خۆشیان لەوالوە چەپڵەمان بۆ دەتەقێنن!… ئێمڕۆ 
ڕۆشنایی”  لەبەر  نە  و  )زانست(  بە  نە  و  لۆژیک  بە  نە  گۆڕەپانەکە,  لە  شت  زۆر 
ئەم  میزاجی«  هــەوس”  و  هــەوا  زادەی  زۆریــان  بەڵكو  دەدەن,  ڕوو  بیروباوەڕدا” 
یان ئەون. ئەمە مەترسی ئەوەی لێ دەكرێت كە سبەی لە سەر هەژماری مەسەلە 
لەچاكترین  یان  بكرێت.  بەدەرخۆنە  دیزە  و  بــەدەڵ  و  ڕەدەڵ  هــەزاران   میللییەكان 
حاڵەتدا ئەو هەڵە مێژووییە, وەك سەدانی دیكە, لە دەست كورد بدرێت. ئەمەش دوا 
لە دەستیش درێت  و  نەبووە  پتەو و گرنگەدا  پێگە  و  بار  لەو  هەلە, هەرگیز كورد 
و  الواز  ئەوەندە  عێراقیش  ئۆپۆزیسیۆنی  نایەتەوە!..  لێ  وەكو خۆی  هاسانی  بە  وا 
چاو لەدەستی كورد نابێت و بەو جۆرەش پاشاگەردانی نابێت. ئەگەر ئەم فرسەتە 
قایم نەكەین,  نەقۆزینەوە و پڕاووپڕ سوودی لێ وەرنەگرین و شوێن پێی خۆمان 
بە دەردی سااڵنی دوای” ١٩٦٨«ى بەعسیەكانمان دەبەن كێ بەعسی وا قایم كرد؟ 
بێ گومان خۆمان هەموو بەرهەڵستکاری / ئۆپۆزیسیۆنى عێراقیش.. سبەیش هەمان 

گاڵتەجاڕ دووبارە دەبێتەوە.
٤-  چاوەڕوانی ئەوەش دەكرێت: هەر الیەك و الیانە بێتە سەر حوكم, بەربێتە 
گیانی الكانی دیكە, لێرەدا ئێمەی كورد دەبێ هەموویان لە بەرەی بەرهەڵستکاردا بین, 
یان دەبێ بكەوینە پاڵ دەسەاڵتەكە، تەنها بەمەش مەسەلەكەمان دەپارێزین. بەاڵم لە 
حاڵ و بارێكی وادا وا دیارە هەندێ دەكەوێتە بەری ئۆپۆزیسیۆن و هەندێك الیەنی 
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دەسەاڵتدارەكە دەگرێت – دیارە پاش هەندێ ڕووی خۆ سپی كردنەوە! هەر دوو 
الشیان دەمانكەنە كوتەك و ساوەری الكەی ترمان پێ دەكوتن.. ئەگەر واش نەبێت 
خۆ دان بەدەستەوە و سازشکاری و / مناقصات دەست پێ دەكات, هەر یەكەی بۆ 
خۆ كردنە پیاوچاك یان بۆ پاكتاوكردنی الیەنە نەیارە بەرانبەرەكەی ترسی خلیسكانی 

هەیە.. 
٥-  هەمیشە دوژمنان و داگیركەرانمان لە سوچی ئەو درزانەى ناومانەوە, نەك 
تەنها خۆ دەكەن بە ناوماندا, بەڵكو خۆش دەترەنجێننە ناو مەسەلە میللی یەكەشمانەوە, 
ناو  دێننە  دەوڵەتیەكان  نێو  پیانە  ئیمپریالیزمی جیهانین  داوڵی  كە خۆیان  ئەمانیش 

مەسەلەكەمانەوە, بەمە سەربەخۆیی و خودێتی خۆمانمان لە دەست دەچێ..
لە  بكەینەوە  جوێ  میللیەكان  مەسەلە  پێویستە  مەترسیە,  ئەم  كونبڕكردنی  بۆ 
مەسەلە حیزبیەكان و ناتەبایەكان, كە ناتەبایی و ناكۆكی الوەكین, لە چۆنێتی و جۆر 
و شێوەی چارەسەری ئەو مەسەلە میللیانەدا بمێنێتەوە  و سەر نەكیشنە بنچینەی 
مەسەلەكان. بۆیە ئێمە پیشنیاری ئەوە دەكەین كە )ئۆتۆنۆمی( – وەكو قۆناغێك و 
سامانیكی كاتی – مەسەلەى گەلی كورد بێت لە كوردستانی باشوردا, ئینجا درۆ یان 
یان فراوان( ڕێكین و  ) ئۆتۆنۆمی راستەقینە  لە سەر خاڵی  ڕاست مادام هەمووان 
یەك دەنگین.. بۆ بەر بڕینەوە هەموو سازشکاری و بازرگانییەك بەو مەسەلەیەوە 
خزمەتی  بۆ  كــورد  مافی  چەوساندنەوەی  و  بەدەستەوە  خــۆدان  لە  ڕێبڕینەوە  و 

بەرژەوەندی حیزبایەتی.., پێشنیار دەكەین كە:
١ –  ئۆتۆنۆمی بۆ كوردستان لە مەسەلەی فاڵن حیزب و فیسارە ال جیا بكرێتەوە 

و وەكو مەسەلە و داوای كورد بخرێتە پێش چاو.
ئاستی  سەر  لە  كورد  دڵسۆزەكانی  شۆرشگێڕە  سیاسیە  هێزە  كرا  ئەگەر    -٢
سەركردایەتییەكان بۆ دانانی چوارچێوەیەك بۆ ئەم ) ئۆتۆنۆمییە( كۆببنەوە و رێككەون 
و  چوارچێوەی سروشت  ئەمە  كە  باڵوكەنەوە  جەماوەری  هەموو  بۆ  و  لە سەری 
زانستی مافی كوردە” لەم قۆناغەدا“ بۆ ئەوەی مەسەلەی جەماوەر بكەوێتە دەست 
خۆی, نەك وەك جارانی جاران بە بەندی نهێنی / بنود سری و رێكەوتنی بن تەبەق 
تێدا ڕەچاو  ئەم خااڵنەی  كەمەوە  بەالنی  دەشبێ  كرێت..  بەزاخدا  دەستی جەماوەر 

كرێت:
أ – داننان بە بوونی كورد دا لە كوردستانی باشووردا, وەك بەشێك لە نەتەوەی 

كورد.. كە لە چوارچێوەی عێراقدا هاوبەش و هاوتا و هاوشانە لە گەڵ عەرەب دا.
ب – دیاریكردنی نیشتمان و مێژووی گەلی كورد لە كوردستانی باشووردا بە ) 
خانەقین و شاخی حەمرین و بەرەو ژوور تا زاخۆ(. وەك حەقیقەتێكی بێ چەندوچون.
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ج – گێڕانەوەی باری ئەو ناوچانە بۆ پێش كودەتای” ١٩٦٣” ئەویش بەگەڕانەوەی 
نیشتەجێكراو و دەرپەڕێنراوەكان بۆ شوێنە ڕەسەنەكانی خۆیان و نەهێشتنی هەر 

جۆرە شوێنەوارێكی دەستكاری ناڕەوایانەی بە )عەرەب و بەعس( كردن.
د- دەسەاڵتدارێتی” حوكمی زاتی” دەسەاڵتی تەواوی لە ڕووی” ئیداری و ئابوری 
و سیاسی و ئاسایشی و كۆمەاڵیەتیەوە“ هەبێت, تەنها سیاسەتی پارێزگاری و دەرەوە 

و نوێنەرایەتی دیبلۆماسی و دراو و نەخشەگشتی لە دەسەاڵتی ناوەندا دەبێت.
ه – دادگایەكی دەستووری هەبێت بۆ بەالداخستنی هەر كێشەیەك لە نێوان ناوەندی 
دەسەاڵتدارییەكە  دوو  هەر  مەرجەی  بەو  پێش,  بێتە  ئۆتۆنۆمیدا  دەسەاڵتداریتی  و 
چوونیەك بەشداری ئەو دادگایە بن و سەرۆكی دادگاش بە هەڵبژاردنی گشتی بێت.

و – ئەم شتانە لە دەستووری كاتی و هەمیشەییدا بچەسپێ و پاشگەزبوونەوە و 
كەندڕكردن هەڵنەگرێ. 

بە  گردەبڕی  و  تــەواو  ئۆتۆنۆمی  دەسەاڵتدارێتی  كە  وادا  ووردەكـــاری  گەڵ  لە 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و  سیاسی  و  کارگێڕی  كاروباری”  ئەركەكانی  هەموو 
) د( دا دیاری كراوە – هەڵسێت, ئەویش  لە خاڵی  ئاسایشی ناوخۆ” وەكو ئەوەی 
بە بەرچاوخستنی جۆری ئۆتۆنۆمییەكەی سویسرا وەكو بناغەیەك بۆ ئۆتۆنۆمیەكی 
كردنی  دیــاری  دیهێنانی”  بە  بۆ  بێت  سەرەتایی  وچانێكی  كە  فــراوان,  ڕاستەقینە 

چارەنووسی” نەتەوایەتیمان.
ئەوەی دەشڵێ كاتی نییە و ئەمە داواكاریی” تعجیزی“ یە!!.. پێمان وایە” ئەگەر” 
ئەم  ئەگەر  و  پێش..  نایەتە  كــورد  بۆ  بارتر  لە  لەمە  كات   , كــورد  بۆ  بێت  دڵسۆز 
ئۆپۆزیسیۆنە شەپڵەلێدراوەی ئیمڕۆ كە كورد بۆتە دارشەق و چۆتە بن هەنگڵیانەوە 
– ئەگینا خۆ بە پێوە ناگرن – ئیمڕۆ ئەمەمان بۆ نەسەڵمێنن” با لە ڕووی ناچاری و 
تەكتیكیشەوە بێت!( سبەی هەر ئاوڕیشمان لێ نادەنەوە!! جگە لەوەی كەس لەوانەی 
هەن بێ كورد هێچیان پێ ناكرێت با ئێمە خۆمان یەك بین و” كورد بین پێش ئەوەی 
هەر شتێكی دیكە بین” ئەوجا بزانن وەك” كوڕەی سێو لە باخەڵ” تا نوێژی شێوان 

دروێنە بە هەموویان ناكەین؟!!

جەماوەری زەحمەتكێش و ڕاپەڕیووی كورد:
سوور بن لە سەر داوای خۆتان و پێمان لێ داگرن.. رێنەدەن كەس بە دوو قسەی 
قەڵەو چاو بەستان لێ كات! ئێمڕۆ ئێوە هان لە بەردەم دووڕیانێكی مێژووییدا, نەكەن 
رێ بدەن ئەمجارەش بەڕەكەتان لە ژێر پێ دەرێنن.. سەدەقەی سەری باوكی كەس 
نییە و كەسیش خێرتان پێ ناكات.,. ئێوە خوێنی چاترین رۆڵەی خۆتان پێداوە. خاوەنی 
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شەهید و گوندی سووتاو و ژیانی دەربەدەری و پڕ مەینەتین.. خاوەنی راستەقینەى 
ئەم مەسەلەیە ئەو ڕۆالنەتانن كە ژیانیان بە مەرگ گۆریەوەتەوە.. ئەوەی دەمێنێتەوە 

چی لە دەست نەچووە بۆیە هیچ منەت باری نین.

پێشمەرگەی كورد گیان لە سەر دەست:
تۆش كە رۆژانە بەگژ مەرگا دەچیتەوە پەالماری نەهەنگی داگیركەر دەدەیت    
لە  مشەخۆر  تری  دەستەیەكی  سبەی  ناكەی  ئەوەی  بۆ  شــەڕدا,  نابەرانبەرترین  لە 
دەست  تر  جارێكی  و  كەنەوە  بڵند  خۆفرۆشی  قاتی  چەند  تەالری  تۆ  خوێنی  سەر 
بە زاخدا كەن.. ئەكەر تۆشیان پێ نەخلیسكا خۆت لێ بدزەنەوە و بخزێنە باوەشی 
سەرتۆپی  و  شاكار  دەیكەی  تو  ئــەوەی  داگیركەرانەوە..  سوزانیەكانی  پایتەختە 
فیتنامیان” و”الوسیان“ و هەموو دنیاشە.. بۆ چیش؟ بۆ”  ئەوەی” فەلەستینیان” و” 
ئۆتۆنۆمی!!“یەك , كە خەڵكی تر بە سکااڵ/ عەریزە و مانگرتنێك بە دەستی دێنن.. دەبا 

چ نەبێ” ئۆتۆنۆمیەكە” لە”ئۆتۆنۆمی” بەشەر بچێ!!.
داوای حسابی تەواو و ڕوون لە هەموو الیەكمان بكەن و ئێوەش ڕێ مەدەن لە 

ناو زاراوەی” ئیزم“ اتیدا بتان تاسینن..

شادەمارە سەرەتاكانمان
٣ـ  ڕێز و سود لە هەموو تاقی كردنەوەیەكی جیهانی و نێو نیشتمان دەگرین و وەردەگرین بە مەرجی لە 

گەڵ بەرژەوەندی و ویست و ئارەزووی دەرونی كوردا بگونجێ..
ــوون و خــەبــات و دەســتــووری ژیــانــی هەر  ــان و ب   ئێمە لــەو ڕووەوە كــە ژی
نەتەوەیەك موڵكی تایبەتی خویەتی و بەرهەمی چاالكی و جموجوڵی كۆمەاڵیەتی و 
ژان و قوربانیەتی, تاقی كردنەوە و مێژووی بەشێك لە پێرۆزی و بوونیەتی.. هەر 
هەموانیش ئازادن لەو ڕێچكەیەی دەیگرن و لەو تاقی كردنەوەیەی هەڵی دەبژێرین و 
لەو جوَری ڕژێم و دەستوراتە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووریەی بە بەر خۆیانی 
دەبڕن, تا ئەو شوێنەی لە سنووری دەسەاڵت و ڕەوای خۆیاندا بێت و دەستكێشانە, 
هەمان مافی نەتەوەیەكی دیكەی تێدا نەبێت.. ئێمە لەم سووچەوە ڕێز لە ئێرادەی ئەو 
نەتەوانە دەگرین, ڕێ بە خۆمان نادەین كە لە كاروباری تایبەتیدا خۆ تیهەڵقورتێنن و 
ڕیش سپێتی تێدا بكەن, دیارە مەبەستیش ئیرادەی نەتەوەیە, كە ئێرادەی رەنجدەران 
ئێرادەیە  ئەو  و زەحمەتكێشانیەتی نەك دەوڵەت و دەسەاڵتدارێتی, كە دەشێ دژی 
بێت.. بەاڵم وەكو و دۆست و هاوخەبات و هاوچارەنوسی و هاوژان و ئامانج ) كە 
نێو  لە ئاسودەیی و ئاشتی و بەختیاری و پەیوەندی بەرابەری و یەكسانی  بریتیە 
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گەالن( بە ئەمەكی مرۆڤانە خۆمان هەڵدەستین و چاوەكردنە ناو ئیرادەی یەكتری و 
دەست درێژی و چەوساندنەوەی حیلە شەرعیانە!

 دیسانەوە, ئەو تاقیكردنەوە مێژوویانەی نێو نیشتمانی خۆشمان, كە بە چاك 
و خراپ و سەركەوتن و تێشكانیانەوە لە مێژووی نەتەوەكەمان, هەوڵ دەدەین كە 
چاكەكەی قوڵترو فراوانتر كەینەوە و چینێكی پتەوتر لە سەر ئەو چینە داڕێژین 
و خراپەكەشی خۆمانی لێ هەڵبوێرین و بە پێ ى پەندە كوردیەكەی” هەر ئەقڵە 
سەركەوتنی  باجی  خۆمان  پێش  هەڵەی  بكەین,  گەڵدا  لە  ڕەفتاریان  خسارێ“  لە 
ئێمەیە و هی ئێمەش هى داهاتوە و بەم جۆرە. چونكە هیچ شتێ دومەاڵن نییە لە 
خۆیەوە هەڵتوقێ: ژیان و خەبات و بوون بینایەكی هەزاران چینە, هەر دەستەو 
پێى  بە  هەر كەسەو سەردەمەش  و  هەڵناوە  لە سەر  و چێنێكی  هاتوە  بەرەیەك 
شۆڕش  هەروەها  هەستاوە.  خۆی  ئەركی  بە  خۆی  مێژوویی  هەلومەرجی  بارو 
و نەبەردیەكانی كوردیش ئەڵقانێكی گرێ بەندی یەكن و یەكیان لە سەر ئەوەی 
تر هەڵچوە.. زۆر پێویستە بۆ مەبەستی پەند و وانە وەرگرتن و دەوڵەمەندكردنی 
و  لێكۆڵینەوە  نەشتەری  بــەردەم  بخەینە  تاقیكردنەوە  ئەو  دەممان  بەر  رێچكەی 
ئەوانە  چونكە  بەردبارانكردن!  و  تەشەر  و  تانە  نەك  تاوتووكردن,  و  توێژینەوە 
بەشكێن لەبوونی كۆمەاڵیەتی و تفی سەرەو ژوور هەڵدانێش، ڕیشی پیاو خۆی 

دەگرێتەوە.
  بۆیە ڕێز لەهەموو ئەو تاقیكردنەوە و سەرتاسەری رووداوە مێژوویەكانی كورد 
دەنێین.. پێشكەوتووخوازی ڕاستەقینە لە سەر زەمێنەی واقعەوە چاو بڕینە ئاسۆی 
ڕوونتر و پێشكەوتووتر و دوورترە: نەك كای كۆن بە با كردن و گۆڕ هەڵدانەوە 
و  كۆنەپەرستی  هێندەی  كە  نەزانینە،  و  هەرزەیی  ئەمەیان  هەڵگەرانەوە.  خۆ  لە  و 

خۆنوساندن بە ڕابردووی بە سەرچوەوە بێ كەڵك و دزێوە!
  ئەم گەردوونە, بە هەموو بوونەوە, بە بێ گیان و گیاندار و هۆشدارییەوە لە 
سەر رێی و ڕەوێت و بە پێی دەستور و یاسایەكی گشتی هەن و گەشە دەكەن و 
دەستوری شتێ  دیــاردەی  ڕووداوێ,  جا  نین  كوێزانە  و  هەڕەمەی  دەجمێن.. شتی 
ئێمە  نەزانینی  و  زانین  سەر  لە  پەكی  و  هەیە  خۆی  دەستوری  نەزانین  و  بزانین 
ناكەوێ, هەر چەندە بە زانین و تێ گەیشتن و روونبونەوەی دەتوانرێ بە سودی 
دەبێتەوە,  نزێك  پێویستیەكانی  و  ســوود  لە  و  بێت  كار  بە  بــەرژوەنــدی  و  مــرۆڤ 
بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە كە دەستور و یاسا مادیەكان كە ناچارن, دروست وەك 
یەكەمدا  لە  بن!!  كۆمەاڵیەتیەكان  كردنە  گەشە  و  گــۆڕان  و  كۆمەاڵیەتی  دەستوری 
گۆڕان و گەشەو بوونەكان ئالی و ناچارین و بە خوازی كەس ڕوونادەن و بەریشیان 
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پێ ناگیرێ, ئەگەر هۆكانی روودانیان هەتا پێش , ئەمە هەات مرۆڤەكەش لە الیەنی 
گۆڕانەو بایۆلۆجیەكە دەگرێتەوە …

بەاڵم لە روداو و دیاردەو چاالكی و گۆڕانە كۆمەاڵیەتیەكاندا هۆیەكی سەروەر و 
هەرە كاریگەر دێتە ناوەوە, كە لە مادە مردوەكاندا نییە, ئەویش هۆشی مرۆڤە,.. كە 
بە تەواوی چەندایەتی و چۆنایەتی و پلە و ناچارێتی و سەر لە بەری خەسڵەتەكانی 
لە گەڵ گۆڕان و چونە مادیەكاندا جیاوازە, لە پێك گەێشتن و كارتێكراوە و كارتێ 
و  گۆ  و  گفت  باسە  ئەم  كە  زاڵە  مرۆڤە”  تایبەتی  خەسڵەتی  كە  هۆشەكە”  كردندا, 
كێشمەى زۆر هەڵدەگرێ و حیزبمان بە ) باوەڕمان بە مرۆڤە كە تاكە عامیلی ئیجابی 
و سەرەكیە لەم گەردونەدا( دا تەعبیری لەم ڕاستیە زانستیە بەدیهیە كردوە.. ئەمەش 
ئەوە ناگەیەنێ كە مرۆڤەكە, بام تاكە عاملی ئیجابی و سەرەكێش بێت, دەستورات و 
یاسای تایبەتی و سەربەخۆ و دیاری نەبێت, كە لە گۆڕانە كۆمەاڵیەتیەكاندا دەشكێتەوە 
و ڕەنگ دەداتەوە.. تەنها دەرخستن راستیەكی زانستی و سروشتیە و مێژوویە و رێ 
ڕانی”ماددی و بایۆلوجی و  بڕێنەوەیە لە تێكاڵوكرنی دوو شتێ جیاواز كە بوون و گوَ
كۆمەاڵیەتیە« و دیاری كردنی دەسەاڵت و یاساو ڕێ و ڕەوتی جیاواز و سەربەخۆ و 
تایبەتی هەریەكەیانەوە و بەربەست كردنی زاڵ كردنی” هەر شتێكی” دیكەیە بە سەر 
مرۆڤ و یاساكانی ژیان و بوونیدا.. چونكە ئەم تێكاو كردن و زاڵ كردنە مرۆڤ لە 

مرۆڤایەتی و تایبەتكاری خۆی دەخات و دەیكاتە شتێك كە نیە!
  لیرەوە دەتوانین بە ڕاشكاوی و دڵنیایی ئەو ڕاستیە زانستیە بخەینە ڕوو كە یاسا 
گشتیەكان بوون و ژیان و گەشەو گۆڕانی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی وەكو یاسا گشتی و 
دەستورە درشتەكانی لە هەموو كۆمەڵگای مرۆڤایەتی دا یەكی , بنكەو سەرەتای هەرە 
دیارە و گشت ئەمەش )پەلەی ژیان(ە كە بزوێنەرو دەستوری هەرگیز نەگۆراو و بنج 
داكوتاوی قوالیی دەروون و بوونی مرۆڤی سەر ئەم گوێ زەویە بووە و دەبێت.. 
ئەم پەلەی ژیانە وەك  دینەموی ژیانی كۆمەاڵیەتی, بە هەموو دووالیەكییەوە سەر 
ئەنجامی چوون یەك و لێك چووی دیاری دەنەخشێنێ لە ژیانی هەموو مرۆڤدا.. بۆیە 
پیاچوونەوە و ڕامینء وە هەڵوێستە لە ئاستی تاقیكردنەوە مێژوویەكانی كۆمەڵە جوێ 
جوێ كان مەرجێكی گرنگ و بە دەستەبەری كورت كردنەوەی رێگای دوورء سەر 
فرازی و سەركەوتنی خەبات و چاالكییەكانی هەر جواڵنەوەیەكی رزگاری خوازانەیە.. 
بەاڵم هەر كۆمەڵێ بارو هەل و مەرج و پلەو دەستوراتی تایبەتی و سەربەخۆی خۆی 
هەیە, كە كەم تا كورتێ جیاوازە لە گەڵ ئەوانی دیكەدا و )خصوصیات(ى دەداتی.. 
بارەیەوە تێ بخوێنرێتەوە..دوو جورە سود  لەم  دەبێ هۆش و گوشی مرۆڤەكەش 

وەرگری و پیادە كردنی تاقی كردنەوەی بەر لە خوو كوَمەاڵنی دەرەوەش هەن:
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١ – السایی كردنەوەی كوێرانەء گوێزانەوەی گیاڵنەی تاقیكردنەوەیەك بە كوولك 
و موو و وەكو هەیە بۆ ناو كۆمەڵگەیەك, كە لە هەزار سەرەوە بارو هەڵكەوت و هەل 
و مەرج و چەندایەتی و چوَنایەتی و سەر لە بەری دارو باریەوە جیاوازو و سەربەخۆ 
و تایبەتە.. كە هەمیشە و لە سەرتاسەری مێژوودا هەوڵی وا تێشكان و ڕوَچوون و 
تەوە.. ئەم جورە شوین پێ هەڵگرەتن و السایە لە  ماڵویرانی بەو الوە لێ شین نەبوَ

زۆر هۆوە هاتوە..
 أ – دەروێشایەتی و زات كوێرە بوونەوەی ئەوانەی كە كەوتونەتە ژێر تین و 
تاوی بیروباوەرێكی تایبەتی و زاتی خەڵكی لە خۆ هەراش تر.. هەوڵدانی خۆ گەیاندنە 

ئاستی لە خۆ بەژنەبااڵترە بە شوین پێ هەڵگرتنی كویرانە و نەزانانە.
و  كۆمەاڵیەتی  مەسەلە  لە  زانستانەیە  نەبوونەوەی  قوڵ  و  نەگەشتن  تێ   – ب 
 … مێژوویی  ڕەوتی  و  گۆڕان  پێویستی  و  توانا  و  مەبەست  و  ئەنجام  و  پیشەكی 

سەرەنجی سەر ئاوی و ڕیبواراسایی خواست و ئامانجە كۆمەاڵیەتیەكانە.
ج – هەستی پەستی و خۆ بە كەم گری, لە ئاستی پێشكەوتن و بااڵدەستی خەڵكی 

دێكەو بڕوا بە خۆ نەبوون …
د – نەبوونهی قوتابخانەیەكی فێكری مێژووی سەربەخۆی كۆمەڵگەیەك و هەوڵی 

مشەخۆری و حازر خۆری.
ه – پشوو سواریی و تەنگەتیلەی گیانی خەبات و تێكوشان.. ئەمانەو دەیان هۆی 

دەروونی و مادی كە ئەم چەوتە رێی السایی كردنەوەیە بە هەندێ كەس دەگرێت..
٢ – سوود وەرگرتنی هۆشمەندانە, برێتی لە بەر چاو خستنی ئەو تاقی كردەوانە 
و  هەل  بارو  گەڵ  لە  سەركەوتوو  نموونەیەكی  و  دەستی  پێش  هەر  گونجاندنی  و 

مەرجی تایبەتی كۆمەڵگەدا.. خۆنەجەڕاندنە بەوانەو ووشەو قاڵبی ووشك هەاڵتووە.
  وەرگرتنی گیانی زیندوو ئەو تاقی كردنەوانە و بەرگی خۆماڵی كردن بەبەردا.. 
دەبێ هۆشی  و  پێش  دێتە  دابڕین  لێ  و خستنە سەرو  داتاشین  ریێەدا  ڕاستە  لەم 

شۆڕشگێڕانە وا ڕابێنرێ كە ترسی لەو دەسكاری و گونجاندنە بشكێ..
  دەبێ هەر هەموو ئەمانش, لە بەر رۆشنایی پێویستیەكانی كۆمەڵگەو پلەو ئاستی 

گونجاندن و كارێگەرێتی ئەو كۆمەڵگەیەدا بكرێت و ئەم خااڵنەش بەر چاو خرێت 
أ – باری تایبەتی ماددی و مەعنەوی كۆمەڵگە.. كوردی خۆمان دەڵێ )كۆزی كار گەل 
ببینە قەمچك لە ماست داگرە(. ڕاستێتی و دروستی ئەمە لە ژیانی ڕۆژانە و تایبەتییەوە 
كانی بە حەساسیەت و شێوەیەوە.. دەبێ باری ماددی  دەگرێتەوە تا چاالكییە هەرە بااڵَ



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی14

و بناغە و جۆری ئەو كۆمەڵگەیە بەرچاو بگیرێت و لە زەمینەی ئەو واقعەوە”انگاق« 
بكرێ بۆ گۆڕینی واقعیەكە ئەگەر فاڵنە یا فیسارە تاقیكردنەوە خرابتر بن..

ب – هەلومەرجی مێژوویی ئەو كۆمەڵگەیە بە بەرچاوخستنی هەموو”معگیات“ە 
جیاواز و گۆڕاوەكانی نێوان ئەم و ئەویان, هەر لە خۆوە تا دەرەوە

ج – دەستور و یاسا كۆمەاڵیەتییەكان.. دەبێ دەستووری قەرارداوی كۆمەاڵیەتی 
و یاساكانی ناو كۆمەڵ و )عورف( و عادەتی كۆمەڵگە بەرچاو بخرێت. بازدان بە سەر 
خەسڵەتە تایبەتییەكانی كۆمەڵگەیە بازدانە بە سەر واقعیدا و هەموو هەوڵێك ئاو لە 

دەنگدا كوتانەو و زۆر جار ئەنجامی پێچەوانەی پێویست و چاوەڕوان دەدات.
دەكەینەوە  ڕوون  نموونە  یەك  بە  پێشەوە  زانستیانەی  ڕاستیە  خاڵە  ئەو  هەموو 
تاقیكردنەوەیە, خۆرپەی  ئەم  تێڕوانینێكی سەرپێچی  بگرین:  با شۆڕشی گەلی )چین( 
ئەوەمان دەداتێ, كە كەوتووین بە سەر شانەی هەنگویندا و خۆمان لەو چوارچێوەیەدا 
دەبینینەوە. كۆمەڵگەیەكی دواكەوتووی, جوتیاران زۆربەی گەل و بڕبڕ پشتی شۆڕشن. 
داگیركەرێكی چاوچنۆكی دڕندە, مەبەست و خواستێكی جووت لە گەڵ ئەوەی ئێمە. بار و 
هەل و مەرجی چوون یەك. ئەوەمان لەو واقعیەدا, تاقیكردنەوەی )شۆڕشی درێژخایەن( 
یان دۆزییەوە و تاكە ڕێگاش بوو بۆ سەركەوتنیان. كە واتە تاكە ڕێگای ئێمەش هەر 
ئەوەیە!بەاڵم هەندێ ووردی كەێنەوە دەبێنێن ئەمانە هیچێان وانین.. مەسەلەكەی ئێمە 
لە سەری سەرەوە لەمە جیاوازە … سەركەوتنی ئەوان, مانای سەركەوتنی ئێمە نیە بە 

هەمان دەستوری  شێوە و قۆپێەی ئەو تاقی كردنەوەیە.. چونكە:
چێنیدا  بنەماڵەیەكی  چەند  فەڕمانڕەوای  ژێر  لە  كە  بووە  ساڵ  هــەزاران  ئــەوان  أ- 
گوزەراون, جا ئەو گوزەران و فەرمان ڕەوایە چۆن بێت چۆن نەبێت.. سەربەخۆیی ناو 
خۆیی سیاسیان بووە, ئێمە هەزاران ساڵە ژێر دەستەو حوكم كراوین لە الیەن بێگانەوە. 
داوە”  الی  پاشان  كە  ــووە”  ب دیموكراسیان  كــۆمــاری  دەوڵەتێكی  ــەوان  ئ  – ب 
نەبووە,  دەوڵەتمان  ئێمە  دەرەكی..  بێگانەی  داگیركەرێكی  پەالماری  بەر  كەوتونەتە 
نیشتمانەكەمانیان پارچە پارچە كردوە بە سەر چوار دەوڵەتی مەركەزی بە هێزدا, 
داگیركەرەكەی ئێمە لە ناو خۆماندایە.. ئیستعماری ئێمە ئیستعمارێكی جێ نشێنەیە 

)أستعمار أستیطانی(ه..
ج – ئەوان دە بەرابەری داگیركەرەكەیان بوون لە ڕووی ژمارەوە و چەند بەرابەر 
بوون لە رووی خاكەوە ئێمە داگیركەرانمان چەند بەرابەری ئێمەن لە رووی ژمارە 

و خاكێشەوە..
د – مەسەلەی ئەوان لە ئاستی ڕای گشتی و نیودەوڵەتاندا پشتگێری لێ دەكرا 
لە زۆر الوە وەكو دەست درێژیەكی دەرەكی ناڕەوا, جا چ لە ڕووی مەبدەئیەت و 
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ئێمە  ئیمپریالیستیەكانەوە  تەماع و كێ بەركێ ى دەوڵەتە  لە رووی  دڵسۆزیەوە, چ 
داگیركەران  هەڵكەوتی  و  توانا  و  دەڕوانرێتێ  ناوخۆ  كێشەی  وەكو  مەسەلەكەمان 

چاوی هەقێان لە ئاستدا نووقاندوین..
دەوڵەتە  ى  بینەبڕكێ  و  دەوڵــەتــان  نێو  رۆژەی  ئــەو  مەجێ  و  هــەل  بــارو   – ه 
ئیمپریالیستەكان و سەر ئەنجامی یەكەم جەنگی جیهانی بە قازانجی ئەوان شكایەوە.. 
مەسەلە نێو دەوڵەتی وسیاسی ) الوفاق الدولی( تای داگیركەرانمان قۆرس تر دەكات 
ــەردەوام و پشت بە  ب ئــەوان پشتیان دابــوو بە پشتێ دۆستێكی ستراتێژی و  و – 
و  دراویــن  گەمارۆ  الوە  چوار  هەر  لە  ئێمە  سۆڤێت,  یەكێتی  وەكو  بووی  پشتەوە 

پشتمان بە ئاگرو پشتمان لە ئاگر …
ز – ئەوان لە قوَناغی پارێزگاری كیانی سیاسی و شۆڕشی كۆمەاڵیەتیدا بوون.. ئێمە 
لە سەر رێی مافی نەتەوایەتی و تا دەیان ساڵی تر” مافی دیاری كردنی چارەنووس و 
كیانی سیاسیداین جگە لە خەسڵەت و تایبەتكاری و جیاوازی هەر دوو كۆمەڵگەكە …

  دوو شتی بچوك با بەر چاو گرین یەكەم:
شۆڕشێكی درێژ خایەن ئەگەر تا نۆ چێنی دەكۆژران یەك ژاپۆنی بكوژرانایە, لە 

سەر ئەنجامی دوایی دا هەر ئەوان دەمانەوە و قازانجیان بوو.. دووم:
مەسرەفی سەربازێكی ژاپۆنی لە نزیكترین بنكەی داگیركەرانەیاندا لە چیندا, دە 
بەرابەری مەسرەفی سەربازێكی داگیركەرانی كوردستاندایە, لە بەر دابڕان و دووری 
بارێكی  داگیركەران..  ئێمە و  پێكەوەیی  و  كیانی سیاسی  یەك  ئەوان و  وواڵتەكانی 
داگیركردنی وەكو ئەوان, بۆ چەند ساڵیك پتر ڕانەدەوستا, بەاڵم بۆ داگیركردنی ئێمە 
مۆڵگای سەربازیەكەی لێرە نا لەوێ. ئەمە مانای ئەوە نییە كە ئێمە سوود لەو تاقی 
كردنەوە و هی تریش وەرنەگرین و هەر تەواو بێ كەڵكن بۆ كورد.. ئەمە تەنها ئەوە 
بارو هەل و مەرج و  نێزیكترین  قۆپیەكردنی  دەسەلمێنێ كە گوێزانەوەی كوێرانەو 
تاقیكردنەوەی لە هی ئێمە چوو, بە چ هەڵەیەكماندا دەبات و سەروبن حسابمان چۆن 
لێ تێك دەدات.. بە كورتیەكەی دەبێ لە سوود وەرگرتن لە هەر تاقی كردنەوەیەك 
بارو و هەل و مەرج و واقعی ماددی و مەعنەوی كورد پێش هەموو حسێبێك خرێت 
و  وەربگێرێ  لێ  ســوودی  كردنەوانەش  تاقی  ئەو  ئــەوان  بناغەی  لە سەر  تەنها  و 
ئەوانە بكرێتە سەنگی مەحەكی گونجان و نە گونجان و دروستی و سوود و بەفەری 
ئەم تاقی كردنەوە یان ئەویان. نەك بە پێچەوانەی ) كورد داتاشین تا بە قاڵبی ئەو 

تاقیكردنەوانەدا بچێت(!.
دەبێ ئەو تاقی كردنەوانە لە بەر یەك بكێشینەوە و ساز بكەین بە جۆرێ بە كورد 
بكات و بۆ كورد بشێ و دەست بدات, ئەمە لە ڕووی سوود وەرگرتنەوەیەوە و بەس, 
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ئەگین هەمێشە مەسەلە بنەڕەتی و سەرەكیەكە مەسەلەی خۆمانە و زەمێنەی جموجۆڵ 
و چاالكی و هەڵس و كەوت و هەمووتەعامولێك هەر كوردستانە و كەرەسەو هۆ 
و ئامانجیش كوردە! دەبێت هەمێشە خۆماڵی بێت و ئەو سوود وەرگرتنە تەنها لە 
دێتە  زۆرێش  دەبێت  دوور  رێگای  كردنەوەی  كورت  و  كردنەوە  دەوڵەمەند  الیەنی 
لە هیچ  بێت و  متفرد“  تایبەت و زۆر”  ئێمە  تاقی كردنەوەی  بەر چاو و هۆش كە 
ڕوویەكەوە لە هی خەڵكی تر نەچێت ئەمە جگە لەوەی كە هەموو تاقی كردنەوەیەك 
مێژوو دوو جاران  دەڵێن”  هەیە وەكو  متفرد“ى خۆی  و”  تایبەتی  دنیادا الیەنی  لە 
خۆی دووپات ناكاتەوە”.. لە هەموو حاڵەتاندا” أنطاق” كردن لە مەسەلە بنەڕەتی و 
سەرەكی خۆمالیەكانەوە بەرەو دەروە سەر ئەنجامی دروست دەدات و چەندایەتی و 
چۆنایەتی ئاوێتە بوونی ناوەوە و دەرەوە پێویستیەكانی خەبات و بارو هەل و مەرجی 

ئەو رۆژە دیاری دەكات و هەر بڕیارێكی پێشەكی خۆ جەڕاندن و خۆ تاساندنە..
ئەمە واو هەموو تاقیكردنەوەیەكیش, چەندە سەركەوتوو بێت, مانای ئەوە نییە لە 
لە گەڵ خەباتی ڕزگاریخوازی كوردا دەگونجێ.. پێش  كوردستاندا سەردەكەوێ و 
هەموو شتێ دەبێ, جۆرو شێوە و” ماهیە“ تی كێشەو ئامانج و قۆناغە مێژوویەكەی 
نەگونجان  و  گونجان  باسی  كاتە  ئەو  بچێت  ئێمە  لــەوەی  كردنەوەیەكی  تاقی  هەر 
باسەوە. هەمێشە زەمینەی  ناو  دێتە  لی وەرگرتن  و جۆرو شێوە و رێگای سوود 
بناغەوە مەسەلە بنەرەتیكەیە.. دەشبێ پێشەكی و سەرئەنجامە زیان  لە  كوردستان 
بەخش و هەڵە و ناتەواویەكانیش بەر چاو گیرێ, تا سەرەتا ماكی ئەوانە وەدوزرێ و 
كۆمەڵگەكەی لێ بە دوور بگێری.. ناشبی مافی” ڤیتۆ” لە سەر هیچ تاقی كردنەوەیەكی 
و  دەوڵەتی  نێو  كێشمی  كێشمە  و  هۆیەك  هەر  بەر  لە  هەبێت,  شیاو  سەركەوتوو 
پێویستە  بۆیە  خۆمانەوە..  مەسەلەكەی  نێو  نەهێنێتە  خەلكی  ئایدولوجی  جیاوازی 
مەرجی )لەگەڵ بەرژەوەندی ویست و” ئارەزووی دەروونی” كوردا بگونجێ( بواری  
هەموو تاقی كردنەوەیەك بێت.. تا دار بەڕووی كوردستانیش وەستابێ, بێ عەقلی و 
بێ بەرهەمیە دارخۆرما لە زاگرۆسدا بروێنین, چونكە ناڕوێ, بشروێ بەر نادات! بە 

گیان و دەروونمان ناكەوێ!!
ئێمە دەبێ بەو چاوە تەماشای مەسەلەكە بكەین كە” ئازادی و یەكسانی” ئامانج و 
مەبەستە!شتەكانی دیكە بە خۆشمانەوە هۆو رێگای بۆ گەیشتنە ئەو ئامانج و مەبەستە! 
ترینیان  كورت  و  و خزمەتگوزارترین  ترین  پتەو  و  كاریگەرترین  و  چاكترین  بۆیە 
هەڵدەبژیرین! چ دەبێ چ نابێ لە حسێبی كوردایەتی و دلسۆزیدا تێ ناخوێنرێتەوە.. 

كەیش ئەمە بە ئەنجام دەگات؟!
  تەنها ئەو كاتەی ) پێش ئەوەی هەر شتێ بین كورد بین(..
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان

ئـــــەکـــــراد ــــی  قــــەبــــیــــل ـــــــەون  ـــــــەک ن ڕێ  ــــــا  ت
ئــــــابــــــاد خـــــــــەرابـــــــــە  ــــــــە  ــــــــن دەب هەروا 
ـــــە گـــــــــەورە تـــــا بـــچـــووک ئــــەنــــواعــــی مـــلـــل ل
بـــــــووک وەک  ــــی  ــــک ــــی ــــال ــــەم م خـــــەمـــــڵـــــیـــــوە 
یـــــەک ڕەنــــگ یـــــەک زمــــــان و  بــــەرگــــن و  یـــــەک 
ـــگ دەن ـــێ  ب و  ــــار  ع و  عـــەیـــب  و  غـــەیـــبـــەت  ـــێ  ب
ــــــــدەن ــــــــەوا دەخــــــکــــــان و دەی ه ـــــە  ب ـــــا  ـــــی دون
هـــــــەرچـــــــۆنـــــــێ مــــــەرامــــــیــــــانــــــە دەیــــــکــــــەن
ــــی مــــــــەردان ــــی پــــاک ــــەرچ ــــەگ ــــــەر کـــــــــوردن ئ ه
پــــــامــــــاڵــــــی زەمـــــــــانـــــــــە مـــــــەحـــــــوی کـــــــردن
مــــوظــــلــــوم و  نــــــــــەوا  ــــــێ  ب ـــــــەوە  ـــــــان م هــــــــەر 
ـــوم ـــئ ـــەش م و  خـــــــــەرابـــــــــەزار  بـــــوومـــــی  وەک 
ـــــــی کـــامـــە ـــــــرس ــــــــەم دەپ ــــــــەر بــــاعــــیــــثــــی ئ گ
ـــــک کــــــە بــــــۆ هــــــەمــــــوو تــــەمــــامــــە ـــــەرطـــــێ ش
ـــە ـــاق ـــف ـــت ـــی ـــــی ئ ـــــل ئــــــــــەو شـــــــەرطـــــــە بـــــــە ک
عـــێـــراقـــە ــــــەر  گ و  وان  و  مـــــەرعـــــەش  ــــــەر  گ

 »حاجی قادری کۆیی«
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بانگێ لە سەنگەری پاسۆكەوە

 برا بەزیوە ترسنۆكەكەم!
ساڵوی ئازادی و یەكسانی, كە نەپێت دەگات و نە تێی دەگەی..

دەمانەوێ لە سەنگەری ئەو شەرەفەوە كە بە خۆی رەوا نابینی دەنگێكت بە گوێدا 
دەین, بەڵكو ئێ!جووڵەیەكی پیاوەتێت تێدا مابێت و دەمار بتگرێ! بیرت دەخەێنەوە 
كە شۆڕش بااڵترین شێوەی چاالكی ئیجابی مرۆڤە بۆ چەسپاندنی ڕەواو ڕاستكردنی 
بارێكی ئاڵوز و نا سروشتی نێو كۆمەڵ.. بە واتایەكی دیكە ڕسكانە لە نێو ژاندا و 
ناو  لە  و  نزیكەوە  لە  ئەوانەن  شۆڕشگێر  كەسانی  كۆمەڵ,  بۆ  كردنە  تەرخان  خۆ 
ناخی ئازار و مەینەتیەكانی كۆمەڵدا دەسوتێن تا دەورو بەری خۆیان ڕوون كەنەوە, 
شۆڕشگێر دژی تاریكیە, بۆیە خۆی دەكاتە دەستە چیلەی ئاگری پێرۆزی شۆڕش, 
ئەو لە سەر بڵندایی فیزو نیعمەتی ژیانەوە نەوەستاوە”قسەی زلی بێ باج“ بكات وە 
ئابڕوی بێ شەرمی دوورە پەرێزی بۆ رۆژی لێ پرسینەوە پاشەكەوت  زەخێرەی 
بكات, ئەو شاخ و دۆڵە سەر كەشەكانی كوردستانی نەگۆریوەتەوە بە باوەشی قژ 
كالێكی سۆزانی, ئەو نان و دۆی ماڵە جووتیارێك نادا بە شاتو بریانی )كوردستانی 
سوید!!( ئەو نێگارو ڕەنگی هەڵزڕكاوی گوندە سوتاوەكانی كوردستانی مانای پێرۆزی 
كوردایەتی(تێدا   ( و  پیاوەتی  رگێ  دەمــارو  و  دەداتــێ  كــوردی  و خۆڕاگری  مەزنی 
ئەوروبا دەماری خاوكاتەوە  لیتەی  دەجووڵێنی’ نەك رووخساری شاری بێ تۆزو 
و زەخێرەی ئابروی ڕابردووشی لێ بەنیگایە بكڕێت! , شۆڕشگێڕ ئەو مرۆڤە راست 
و بێ پێچ و گرێ و ساز و سازگارەیە كە سەربەرزی و ئازادی بە مەرگی خۆی 
دەكڕێت نەك ئارەزوو و فەرمانی هەستی خاو و گیانی بەزیو و ووزەی ڕووخاوی 
كە  كەسەیە  ئەو  وەخــات..  دووری  كورەی خەباتی شەرەفدا  لە  كیلۆمەتر  هــەزاران 
مەوقع و سەنگەرەكەی گەواهی مەردایەتی و پیاوەتی دەدات و پێویستی بە بەهانەو 

بیانوو گرۆ نییە..
دەكەوێ  كەسێ  هەموو  بەر  نە  كە  مەزنە,  هێندە  شەرەفێكی  شۆڕشگێرایەتی 
خزمەتی  لە  ژیــان  كە  ئەوانەی  تەنها   , هەڵدەگرێ  شانی  كەسێكیش  نەهەموو  و 
نەتەوەكەیاندا دەبێنن و ) زات(یان ئاوێتەی )زات(ى نەتەوەكەیان دەبێت دەتوانن تا 
سەر ئەو شەرەفە بپارێزن, بەاڵم ئەوانەی ئەگەر بەرێكەوت و دەستی قەدەر ئەو 
ناوەیان لێ نرا یان پیا هەڵبرژا, لە گەڵ یەكەم بەرەنگاربونەوەیاندا دەگەڕێنەوە سەر 
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ئەصلی خۆیان و جەوهەریان وەكو عەیبیان دەكەوێتە ڕوو.. خۆ ئەگەر بە حەیای 
قرچۆكیاندا  هەڵكەوتی  و  واقع  عاست  لە  بەزیویان  و سەری  بن  دابین  خۆیانەوە 
نەبووان  وەك  و  دەگــرێ  چاو  بەر  نەهاتوویان  لێ  بەزەیی  و  پیاو سۆز  داخــەن, 
بەالیاندا رادەبورێ, بەاڵم كە بێ ئابڕوویی گەیشتە ئەو ئاستەی كە دەستی چەوری 
خۆیان بە دیوارەكانی شۆرشدا بسوون و شوێن پەنجەی تاوانیان لە سەر پەڕەی 
سپی دەروونی فراوانی شۆرشگێراندا جێ بێڵن, و بە بەهانە و بیانوی هیچ پووچ 
لە مێشكی نەخۆشیاندا بۆ داپۆشینی بەزین و هەاڵتن و گۆشەگێریان گۆش بكەن.. 
ئەو كاتە لەوەش دەكەون وەك تاكێكی ئاسایی بی توانا و پشوو كورت جێ لۆمە 
نەبن, بەڵكو نەهێنگرێكی بە مانگە شەو وەڕ دەردەچن.. نەكەی ئەو خەیاڵە بە بیری 
تەواو  و  مەبەستی خوێندن  بۆ  دڵسۆز  كە كەسانێكی  رابوورێنی  نەخۆشی خۆتدا 
كردنی خوێندنی بەرز وەكو ئەركێكی مرۆڤانە و میللی خۆیان, یان لێرەوە لە بەر 
گۆڕەپانە  ئەو  بۆ  شۆڕشگێر  هەندێ  پاڵنێك  ى  پێ  بە  سیاسی  خەباتی  پێویستی 
تەرخان كراون.. نەك خۆیان و لە بەر ترسنۆكی و نەوێراوی هەڵگرتن بەر پرسیاری 
لە كونجی قەناعەتی فشە سیاسەتی ئەوروپاوە عوزری شندر شندر لە خۆیانەوە 
دەپێچن.. نەكەی ئەمانە لە گەڵ خۆتان تێكەاڵو كەێت, یان ئەمانە بكەێتە پەنا باساری 

ئابڕووی تكاوت!!
الیەك بە الی كوردستاندا بكەنەوە!. سەیری هەنگاوی باشتان بكەن چۆن بە سەر 
الشەو كفنی ئاڵی شەهیداندا هەنگاوی بێ شەرمانەتان ناوەو نیشتمانە ئازیزەكەتان 
كەللەسەری  لوتكەی  لە  كورد  ئازادی  خۆری  سبەی  ئەگەر  قەدەر,  دەست  داوەتە 
هەزاران رۆڵەی بە شەرەفی ئەم نەتەوەیەوە هەاڵت, بە )سمۆكەن(ى ئەورویاییەوە 

دێنەوە تا پەندی ) گا دەیكاوكەر دەیخوات( لە كوردستاندا تاقی بكەنەوە!
بڕوا بفەرموون ئەو جاشە خۆفرۆشانەی كە لە بەر دەرگای داگیركەردا پاسەوانی 
لە ئێوە زۆر زیاتر پشكیان بەم خاكەوە هەیە. چ  تەالری زۆڵم و زۆریان دەكەن, 
نەبێ ئەوان لە روە سلبیەكەوە كارێكی وا نامەردانە دەكەن كە دەماری چەندانێك 
ببزوێنێ و دەستیان پێ لە دنیا بەر بدەن. ئەی ئێوە چیتان كردوە لە زڕاندنی ناوی 
كورد بەوالوە؟! لێتان نا پرسن مل ئەستورینە میللەتەكەتان لە شەڕی مان و نەماندایە 
ئێوە لۆسە لۆسی چیتانە لێرە؟! چی وەاڵم دەدەنەوە, سەر شۆر دەكەن! سەد حەیف 
بە )كورد(ى لە دایك بووە, بەاڵم سەری زۆل بووە, ئەگینە دەبوایە لە ناو سەراندا 

بوایە …
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برای كوردی ئەوروپایی!
ئەمە ژیان و واقعی پڕ شەرمی تۆیە, ئەگەر بایی ئەوەندەت فەڕ پێوە ماوە كە 
ناوی” مرۆڤ” و “كورد“ ت لێ نەسڕاوەتەوە بێرەوە كوردستان, لە سوچێكدا چمكێ 
بۆ نەتەوەكەت بگرە, دووبــارە خۆت دروست كــەرەوە, یان خۆت پاك كــەرەوە, تۆ 
ئەگەر ئەو پیاوە بیت بڕوا بفەرموو بەعس دەست لە )زەعیف(ەى سەر شۆڕ نادات, 
بڕۆرەوە با خێزانەكەت ) زەعیف(ەیە زیاد كەن, نەك یەكێكیان لێ بمرێ, چونكە تۆ 
مردووی بەشی زیندوو خۆری.. ئەمەش ناكەیت ناوی پاكی” كوردایەتی” و شۆڕشگێڕ 
گاڵو مەكە, چونكە كوردایەتی تەنها ساحەیەكی كوردستانە و بەس.. شۆڕشگێریش 
تەنها سەنگەرێكی هەیە, ئەویش بەرەو ڕووی داگیركەرەكەیە, پیاوەتێش خەسڵەتێكی 
هەیە ڕاست گۆیی و نەترسانە.. تا لە كوردستانیشدا نەبیت لەم سێ شتە  بێ بەشی 

واش بێت پەتێ هەڵخەیت خۆت بخنكێنی پیاوانەترە..

هەر بژین بۆ قسەی زل!!!                   هێزی پێشمەرگەی پاسۆك
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قوتابخانەی پاسۆک
وانەی چوارەم

کۆلۆنیال و کۆلۆنیالیزانی / ئیستعمار و  ئیستعمارانی كوردستان!
)ئیستعمار( یان ) كۆلۆنیزاسیۆن( بە ناخێری گیانیان بە مانای” ئاوادان كردنەوە” 
دەكردە  كۆچیان  خەڵكێك  كۆمەڵە  یان  دەسەاڵتدارێك  كە  هاتوە  لــەوەوە  ئەمەش  ن! 
سەر زەمینێكی غەیری خۆیان یان دەستیان بە سەردا دەگرێ و جێ دەگرێ و جێگێر 

دەبوون و ئاوەدانیان دەكردەوە!
 دیارە هەمیشەش لە سەر حسابی دانیشتوانی ئەو سەر زەمینانە دەبوو.. ئەگەر 
ژمارەی دانیشتوانیان كەم بوونایە یان ئەمان زیاتر بوونایەو بۆیان سەری بگرتایە, 
ئەوا ئەو دانیشتونانەیان یان لە ناو دەبرد, یان دەیانتواندنەوە یان دەریان دەپەڕاندن.. 
هەر نەبوایە ژێر دەستەیان دەكردن و دەیان چەوساندنەوە, ئەمەش میراتێكی بەدی 
كۆندا”  دەورانــی  لە  ــوو,..  ب تر  خەڵكی  هەقی  تێبڕینی  چاو  و  درێــژی  دەســت  كۆنی 
سپی  دەریــای  رۆخــی  ناوچەكانی  بــوون  پێشە  بازرگانی”  گەڵێكی”  كە  فینیقیەكان” 
ناوەراستیان گرتبوە ژێر چنگ و ئەم ئاكاری ئیستعمارییانە لەوانەوە داكەوتووە, و 
مانیەكان” بە  دوایی یۆنانیەكان شوێن پێ ى ئەمانیان هەڵگرتوە.. و دوا جار بۆ” ڕوَ
میرات ماوەتەوە كە ئیمبراتۆرێتێكی ئیستعماری گەورەیان لە خۆرهەاڵت و خۆرئاوا 
دامەزراندوە لە سەدەكانی ناوەراستدا واڵتانی بە دەسەاڵتی دەریایی وەك” ئینگلیز و 
فەرەنسا و پورتەگال و ئیسپانیا و هۆلندا(, كەوتبونە داگیركردنی زۆربەی سەر زەمین 
و رێگا بازرگانی و دەریایەكانی جیهان بە تایبەتی واڵتانی سەر ئۆقیانوسی هیندی.. 
پێكدا  یان دەبوە هەراو  لێ  داگیركراوانە  ئەو گەلە  لە سەر الشەی  ئەمانە زۆر جار 
نەما,  دەسەاڵتەیان  ئەو  و  پوكانەوە  ئیسپانیەكان(  و  پورتگالی   ( بەرە  بەرە  دەهاتن, 
ئەوەی مابووشیان لە ژێر سایەو چاوەدێری ئینگلیزەكاندا بووە هۆلندیەكانیش هەر 
وا.. فەرەنساش بە هۆی بە هێزی و كۆكی هێزی دەریایی ئینگلیزەكان پاش كێشمە 
ئینگلیزەكان مایەوە و زۆر  كێشمێكی زۆر و خوێناوی وەكو شەریكی خواردەستی 
جاران لە ترس و تەمای رووسیا و ئەڵمانیا دەیاندایە پاڵ یەك.. تا دوای جەنگی جیهانی 
دووەم كە ئەمەریكا توانی دڕ بە هەردوو الیان بدات و یەك یەك ئەو شوینانەیان لە 
گری میراتی سەرتاسەری ئیستعماری بەر لە خۆی!. و هەتا  چنگ دەربێنێ و ببێتە بەروَ

ئەوانیش بكاتە نیمچە پاشكۆی سیاسەتی خۆی …
بوو  جیاواز  ناوەڕۆكیەوە  و  و شێواز  ڕووی شێوە  لە  ئەمەرێكی  ئیستعماری    
لە ئیستعمارە كاسییەكانی كۆن, ناوی ئیستعماری” نوێ”ى بە سەردا بڕا, دیارە لە 

ڕووی خراپەوە لەوان خراپترو بە دەسەاڵترە.
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  ئەمانە ناوە بەر چاو و هەراشەكانی ئیستعمارن, ئەگینا دەتوانین هەموو جۆرە 
داگیركردن و خۆ سەپاندنێك بە ئیستعمارێك دابنێین و زۆر جاران ئیستعمارگەرایی 
 ( ئەفەریقا(..  خــواروی   ( خەتەرترن  دڕنــدەتــرو  تر  لــەوانــەی  بێچوو  یــان  و  بچوك 
دوایی  ئەمانەی  هەرچەندە  هتد  )أثیوبیا(..  كوردستان(..  داگیركەرانی   ( ئیسرائیل(.. 
بە  ببڕن كە واڵتانێكی گەورەو  دا  ئەوانەدا  تەنها بە سەر  ئیستعمار  ناوی  دەیانەوی 
یان  خۆیانەوەیە,  وواڵتەكانی  سنووری  دەرەوەی  لە  داگیركردنەكانیان  و  دەسەاڵتن 
وەكو دەڵێن پشت”دەریایین“!! بەاڵم لە ڕاستیدا جەوهەر و ) ماهیەتی( ئیستعمار بریتیە 
لە داگیركردن و خۆسپاندن و دەست كێشانە مافی خەڵكی ترەوە كە ئەمانە زۆر بە 

زەقی و دڕندانەتر لەوانە بەم كردەوە ناڕەوایانە هەڵدەستن..
دەتوانین ئیستعمارێتی بە سەر چوار دەوراندا دابەش بكەین..

١ – دەورانی كۆن.. لە ئیستعماری فینیقیەوە دەست پێ دەكات تا دروستبوونی 
ئیمبراتۆرێتی رۆمانی, كەبنكەو مەڵبەندیان واڵتانی دەریای سپی ناوەراست بووە …

ئیستعماری  ئیمبراتۆرێتی  سەردەمی  لە  كە  جیهانی:  ئیستعماری  دەورانــی   –  ٢
ڕۆمانیەوە دەست پێ دەكا تا دەورو بەری سەدەی نۆزدەهەم, كە شەقڵی زەقی ئەم 
ئیستعمارە لە بەر یەك كێشانەوەی ناوچە ئیستعماریەكان بووە و پەل هاویشتن بووە 
بە   ,  pacific ئۆقیانوسی”هێمن”یشەوە  پاشان  و  هێندی  و  ئەتڵەسی  ئۆقیانۆسی  بۆ 
تایبەتی پاش زیاد بوونی بزووتنەوەی بازرگانی و دۆزینەوەی قارەی ئەمەریكا, كە 
دەوڵەتانی  )ئیسپانیا, پورتۆگال, فرانسەو, ئینگلتەرا, و هۆڵەندا( شاسوارانی ئەم مەیدانە 
بوون, كە ئیمبراتۆرێتی ئیسپانی زۆربەی هەرە زۆری قاڕەی ئەمەریكای خواروو و 
وەو پۆرتوگالیەكان لە بەرازیل و پاشان ئینگلترا و فەرەنساش كشانە  ناوەراستی گرتبوَ

خەكانی ئەفەریقا و دەریای هێندیان بەر چاو گرتبوو. ئەمەریكای سەرو و روَ
٣ – دەورانی سەدەی نۆزدە و بیست: پاشان تاو سەندنی شۆڕشی پیشەسازی 
گیانی  پتر  خــام,  مــادەی  و  پیشەسازیەكان  كااڵ  بۆ  بــازاڕ  دۆزیــنــەوەی  پێویستی  و 
بوو,  ئەمەش  پێش, كە  هێنایە  لەو سەر زەمینانەدا  داكوتانی  ئیستعمارگەرێتی و پێ 
هۆی پێكداكەوتن بەرژەوەندی دەوڵەتە ئیستعماریەكان, جگە لە چەندین شەڕو هەرای 
تەن بە تەن.. لەو ماوەیەدا بوە هۆی هەڵگێرسانی دوو گەورەترین جەنگی جیهانی لە 

مێژوودا, كە ملوێنەها مرۆڤ بوونە خۆراكی تەماع و زۆڵم و ناڕەوای ئیستعماریان.
 )new colonialism ٤ – ئیستعماری نۆی )نیو كۆلۆنیالیزم

  سەر دەمی گەشەی سەرمایەداری و ڕاپەرینی گەالنی ژێر دەستە! كە رواڵەتی زەقی 
ئەم قۆناغە سەر بە خۆیی شكڵی واڵتانی بچوكی كۆنە ژێر دەستە بووە, كە بەچەندین 
ڕیشەی ئابووریی رۆشنبیری و پەیوەندی سیاسیەوە بە واڵتە ئیستعماریەكانەوە بە 
ستراونەتەوە, وەكو دەڵێن ئیستعمار لە دەرگا دەچوە دەرەوە لە بنە بانەوە دەهاتەوە.. 
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ئەمەش بە بەستنەوەی ئابووری ئەم واڵتە بچوكانەوە بە سەرمایەو بازاڕ و ئابووری 
هەمان  ئیستعمار  راستیدا  لە  كە  ئیستعماریانەوەیە..  واڵتــە  ئەو  سەرمایەدارانەی 
مەبەست و خوازی خۆی بەرێگایەكی ناراستەو خۆی بەستنەوەی بازار و ئابووری و 

ڕۆشنبیری ئەو واڵتانەوە بە خۆیەوە, جێ بە جێ دەكات!
بكەین كە چوار  دیاری  ئیستعماریانە  دەتوانین چوار جۆرە شێوەی  دیسانەوە    
هەر  كە  ئیستعماریانەن,  شێوازی  چوار  یان  خانەیەك,  ڕوَ سەر  دەچنەوە  و  رێگان 
یەكێكیان  پێڕەوی  ئیستعمارەی  هەر  هەیەو  خۆی  تایبەتكاری  و  خەسڵەت  یەكەیان 

دەكات:
١ – ئیستعماری ئابووری: كە شەقڵی تایبەتی و بەرچاوی ئیستعماری ئینگلیزی 
بووە, بە دەست بە سەراگرتنی ژیانی ئابووری و سەر چاوەی ئابووری واڵتانی ژێر 
دەستی بووە.. یان بەستنەوەی ئابووری ئەو واڵتانە بەسەرمایەو ئابووری ئینگلتراوە.. 
ئەفەریقا  هەندێ واڵتی  و  عێراق  و  كەنداو  و واڵتانی  هێندستان  لە  ئەمانە  نموونەی 

بوون..
شێوازە  و  رێگا  ئەم  پێڕەوی  فەرەنساویەكان  كە  رۆشنبیری:  ئیستعماری   –  ٢
دەستیان  ژێــر  وواڵتــانــی  رۆشنبیری  بوونی  و  ژیــان  ــەوەی  ب ــردوە  ك ئیستعماریان 
ئەو  پاشكوێی  و  پابەندی  رێگایەوە  لەم  كە  فەرەنسیەوە  ڕۆشنبیری  بە  بەستۆتەوە 
واڵتانانەیان پاراستوە, هەتا دوای رزگار بونیشیان لە” جزائیر” و واڵتانی سەرووی 

ئەفەریقا و لوبنان و هەندێ واڵتی ئەفەریقایی..
٣ – ئیستعماری جێ نشین: كە ئەمانە ڕاستەوخۆ ئەو واڵتانەیان داگیركردوە و تێیدا 
جێگیر بوون خەڵكی نیشتمانەكەیان دەرپەڕاندوە! زۆر جاران ئەمانە پاشماوەی یەكێ 
لە ئیستعمارەكان بوون یان سەرەنیزەی ئەوانن لە ناوچەكاندا.. ئەفەریقای خواروو, 

رووسیا ئیسرائیل!
ئاخە  لە  نوێیە  ئیستعماری  ئەمە شێوە و شێوازی  كە  ئیستعماری سیاسی:   – ٤
بە  واڵتێك  دەسەاڵتداری  سیاسی  بەستنەوەی  بە  ئەویش  بیستەمدا,  سەدەی  لێوەی 
سیاسەتی یەكێ لە دەوڵەتە.. ئیستعماریەكان.. كۆریای خوارو و , ڤیتنامی خواروی,” 
ئەمەش  كە  جیهانی,  كۆنەپەرستەكانی  رژێمە  زۆربــەی  ئــوردن..  , سعودیە,  جــاران“ 
ژاكاری ئیستعماری ئەمەریكیە لەم سەردەمەدا… خانەی كورد و داگیركەرانی چییە و 

كامەیە لەم دابەش كردنانەدا؟!!
  لە كۆنەوە نەتەوەی كورد لە بەر شااڵو و پەالماری داگیركەرانی دوژمنانیدا بووە 
, لە دوای ڕمانی دەوڵەتی مادەكانەوە, كەوتۆتە ژێر چەپۆكەی دەوڵەتە فارسیە یەك 
لە دوو یەكەكان.. پاشان ئەمەویان و عەباسیان. دواتر كوردستان ژێر دەستەی دوو 
دەوڵەتی گەورەی سوننی و شیعی )عوسمانی و سەفەوی( بووە, پاش جەنگی جیهانی 
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یەكەمیش دابەش كراوە بە سەر چوار دەوڵەتی دروست كراوی دەوڵەتە ئیستعماریەكان 
كە” توركیا و ئێران  و عێراق و سوریا”ن هەتا ئێمڕۆش ئەو ئیستعمارە داگیركەرانە 

ڵە سنگی كوردن.. لە سەر كوَ
شــێــوازی..  جــۆرو  چــوار  هــەر  كوردستان  داگیركەرانی  بــەدتــر,  هــەمــووش  لە    
درندانەترو  بە  زۆر  و  كردۆتەوە  كۆمەڵ  خۆدا  لە  كاتدا  یەك  لە  ئیستعماریەكەیان 

خراپتریشەوە..
ئابووری كوردستان  بەستنەوەی  نەك هەر وەك  ئابوورین,  ئیستعمارانێكی   – ١
بەمانەوە, بەڵكو بە تااڵنبردنی بەر و بووم و سامانی كورد و بە كارهێنای بەشێكی 

زۆری بو تواندنەوەی كورد!
٢ – ئیستعمارانێكی رۆشنبیرین و گاڵو تریش, كە نەك تەنها رۆشنبیری و كەلەپورو 
ژیانی رۆشنبیری كورد بەوانەوە ببەستنەوە بەڵكو زمانی كوردی لە توركیا دا هەر 
قەدەغەیەو لە” ئێران و سوریا“دا رێی پێنادرێ نوسین و خوێندنی پێ بكرێت و لە 

عێراقدا بە شێواوی دەتاسێنرێ!..
دیسیا و  ئەفەریقا و ڕوَ تەنها وەك خواروی  ئیستعمارانێكی جێنشێنی, نەك   – ٣
كردنە   ( سیاسەتی  بەڵكو  داگیركەن  نیشتمانەكەمان  هەڵگرن  دەست  بەوە  ئیسرائیل 
تورك – تتریك..( )كردنە فارس – تفریس( ) كردنە عەرەب – تعریب( و )حزام العرب و 
حزام االخضر(یش پێرەو دەكەن و دانیشتوانی كورد لە مەڵبەندو شوێنە مێژوویەكانی 
خۆیاندا دەردەپەرێنێ و رادەگوێزێتەوە لە جییان ) تورك و فارس و عەرەب( جێنشین 

دەكەن..
٤ – ئیستعمارانێكی سیاسی, نەك تەنها وەكو ئەوانەی دنیا بەوە دەست هەڵگرن 
كە سیاسەتمان بە خۆیانەوە بەستن, بەڵكو خۆیان ڕاستەوخۆ حوكممان دەكەن.. هەتا 
) خودموختاری و خودگەردانی و ئۆتۆنۆمی(یە شرێكمان پێ ڕەوا نابینن كە هەندێ 

كارو باری خۆمان لە ژێر چاودێری ناوەند و دەسەاڵتی مەركەزیدا بگرینە دەست!!
  هەر سەریش هەڵبرین” یاخی بوو“ و”تجزئە تەلەب” و” كۆنە پەرست” و” كافر” 
و” شۆڤێنی و” دژ” عەرەب و فارس و تورك”ین!! سەیر لەوەدایە هەندێ خۆفرۆش و 

بە ناو كوردێش وا خەسێنراون هەمان سازی ئەو داگیركەرانە لێ دەدەنەوە..
  جەماوەری بە شەرەفی كورد.. بەم جۆرە دەبینن كە “ئەمەریكا“ و” ئیسرائیل” و 
ڕۆدیسیا و هەر چ ناوی نێو قامووسی ئیستعماری كۆن و نۆی هەیە لەم داگیركەرانەو 

ئیستعمارانەی ئێمە دڕندە ترو پیاو خراپ ترو گاڵو ترن..
كە وا بێ ئێمە خاوەنی پیرۆز ترین و دروستترین ورەواترین مەسەلەین..

گەریانەی  ئیستعمار  و  نا سورشتی  و  پەسند  نا  قــەوارە  ئەم  لە سەر  ئــەوەی  و 
كوردستان هەڵبداتێ یان گێل و خۆ فرۆشە.. یان شەریكی ئەوانە.
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تەعریب

لە ئاسمانەوە نەهاتووم
من میوان نیم

من میوانی
سێبەر قورسی کوردستان نیم

بەر لە مێژوو
ئاگرێک بووم لێرە دەربووم

بەر لە مێژوو
ئاگرێک بووم لێرە هەڵبووم

بارکەن بڕۆن
کانیاوەکان جگە لەمن

کەسێکی تر تێر ئاو ناکەن
بارکەن بڕۆن

زەوی ئێمە
دانی ئێوەی لێ شین نابێ

مێرگی ئێمە
لەژێر پێی گاڕانەکانتان

وەک ئاگرن
تا دارتووشمان یاخی دەبن

جۆالنەیەک بۆ مناڵتان ڕاناگرن
بارکەن بڕۆن

میوەی درەختەکانمان کاڵە
ئاومان سوێرە

هەنگوینمان بە دەمتان تاڵە
بارکەن بڕۆن
بارکەن بڕۆن
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»تیشکێ لەخۆری کوردایەتی«

دێڕێک لە داستانی بەچکە شێرانی نەتەوەیی..........
شکۆی  و  نــامــووس  لەسەنگەریپڕ  خوێناویدا  کوردستانی  لــە  ڕۆژێ  هەمـــوو 
شۆڕشگێڕیدا بەچکە شێرانی کورد جەنگاوەرانی نەتەوەی کوردی ڕاپەڕیو داستانێک 
تۆمار دەکەن. رۆژێک دادێ کە ئەم کپی و بێدەنگییە مردوو ئاساییەی ئیمڕۆ لەئاست 
نەبەردی کورددا ببێتە زریان و بیری مەنگ و هەستی سستکراو و ویژدانی نووستووی 
نموونەترین  ببێتە  کوردایەتی  ئەفسانەی  و  بشڵەقێنێ  بەرژەوەندپەرستە  دنیایە  ئەم 

قوتابخانەی شۆڕشگێڕی و بێهاوتایی.
لەم ژمارەدا دێڕێکی ترتان لەو داستانە پیشان دەدەین کە لەپاڵ دێڕە پرشنگدارەکانی 
هێزە شۆڕشگێڕ و دڵسۆزەکانی تری کوردستاندا ئاوێتەی یەک دەبن.و دەنگی ئەوەیان 

لێ بەرز دەبێتەوە ئەی شۆڕشگێڕان با پێش ئەوەی هەر شتێ بین کورد بین..
لەسەر  بازگەیەکیان  )فەرهاد خەفاف(  ئێوارەی نەورۆزدا دەستەی شەهید  لە  ١ـ 
بیری  و  شۆڕش  ڕێبازی  کاتژمێرێک  بۆماوەی  و  دانا  سلێمانی  ـ  عەربەت  جــادەی 

کوردایەتیان بۆ جەماوەر شیکردەوە. 
٢ـ لە شەوی ٨/7 ی ١٩٨١/٤ دەستەی شەهید )مازم حەمەشەوقی(چوونە شاری 
ئەوەیان  بەڵێنی  و  کرد  تەمبێ  شەعبییەکیان  جاش  چەند  ئــەوەی  پاش  سلێمانیەوە 

لێوەرگرتن کە دەست لە خراپە هەڵگرن،گەڕانەوە شوێنی دیاریکراویان.
ماڵی  کامیل شەفیق(چوونە سەر  دەستەی شەهید)   ١٩٨١/٤ ١٣/١٢ی  ٣ـ شەوی 
هەندێ خۆفرۆش پاش ئەوەی ئاگاداری کەسوکارییان کرا کە ئەمە دوا هەلیانە و ئەگەر 
دادگای  دەدرێتە  کوردکوژی  بەتاوانی  کەون  بەردەست  هەڵنەگرن  لە خراپە  دەست 
شۆڕش و بەسزای مەرگ دەگەیەنرێن... پاشان دەستەکە هەڵسا بە باڵوکردنەوەی 
باڵوکراوەکانی حیزب و ۆپستەری شەهیدان . لەگەڕانەوەدا تووشیان بوو بە هێزێکی 
»قوات خاصە«ەوە کە بۆماوەی کاتژمێرێک پێکداهاتن. سەرئەنجام ٣  لە سەربازانی 
بە  نەتەوەیش  بیری  بەچکەشێرەکانی  برینداربوون.  دوانیش  و  کــوژران  داگیرکەر 

سەالمەتی گەڕانەوە.
٤ـ ڕۆژی ١٩٨١/٤/١7 ئاواتە دێرینە ڕەواکەی جەماوەری نەتەوەکەمان هاتە دی کاتێ 
کە سەرباز و جاشێکی زۆر گەمارۆی دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی یەکێتی نیشتمانی 
کوردستان و حیزبی شیوعییان دابوو،هاوبیرانی ئێمەش کە لەگەڵ برا پێشمەرگەکانی 
حیزبی سۆشیالیستی یەکگرتووی کوردستاندا لەو ناوچەیە پێکەوەبوون،چوونە فریایان 
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و پاش شەڕێکی چەند سەعاتی توانیان بە وردە و گیانی کوردانە سوپای داگیرکەر 
و جاشە خۆفرۆشەکان ڕاونێنەوە ناو مۆڵگاکانی خۆیان . لەگەڕانەوەدا ٥ هێلیکۆپتەر 
 ٩ هێزەکان   هەموو  شەهیدانی  کۆی  هەرچەندە  هاوبەشەکەدا..  هێزە  بەسەر  دایــان 
شەهید بوو، بەاڵم ئەو قوربانییە لە ئاستی ئەو گیانە پڕسۆز و هاندەرە جەماوەرییەدایە 
پێشمەرگەکانیان  برا  هاوبەش  لە خۆشیاندا  ناوچەکە  ئەوەی خەڵکی  گەیشتبووە   کە 
کە  لێکرا،  پێشوازی  کوردەوە  جەماوەری  لەالیەن  وا  بەجۆرێکی  هەواڵە  ئەم  دەکرد.. 
خوێنی ئەو شەهیدانە بوونە زەماوەندی یەکێتی ڕیزەکانی کورد و هێزە شۆڕشگێڕەکان  
هەواڵی شەهیدبوونی  ئەحمەد حەمەئەمین(کە  )دڵشاد  کاکە  نەمرمان  باوکی شەهیدی 
تاقە کوڕەکەیان پێگەیاند،دەیووت: کوا پێشمەرگەی یەکێتیکوان هی شیوعییەکان؟ کوان 
هی سۆشیالیستیەکان  ئێوە و ئەوان »دڵشاد«ی منن. دە لەئاستی هەستێکی وادا ئیتر 
چبەربەست و عوزرێک ماوە؟تا هەموو هێزەکانمان یەک نەخەین.. با شاکار و داستانی  
ئاالن و حاسڵ لە هەموو گۆڕەپانەکانی کوردستاندا نوێ کەینەوە.. بادەدەستی برایەتی 
کورد  هەمووان  پێشەکی  نێین..با  یەک  دەستی  نێو  لە  هاوسەنگەری  و  هاوکاری  و 
بین. ئیدی پاشان چ دەبین و نابین مەسەلەیەک نییە.. با ویست و خواستی جەماوەر 
هەرجۆرە  بۆ  دەردەبڕین  خۆمان  تــەواوی  ئامادەگی  هەنگاوەدا  لەم  ئێمە  بهێنینەدی. 
هاوکاری لەگەڵ هەموو هێزە شۆڕشگێڕە ڕەسەنە دڵسۆزەکانی کورددا  هەموو توانامان 

دەخەینە خزمەت هەر کارێکی هاوبەش و ناوکۆیی..
زیانی دوژمن زۆر بووە کە لە باڵوکراوەکانی دیکەدا باسکراوە.

کە  هێزەکانمان  گەیشتە  ئەوە  هەواڵی  ئەوەی  پاش   ١٩٨١/٤ ٢٠/١٩ی  ٥ـ شەوی 
بەرزان ی برای صەدامی خوێنڕێژ و چەند وەزیرێککی خۆفرۆش  هاتتونەتە سلێمانی 
سەر  چوونە  فەتاح(  )کاکە  شەهید  دەستەی  مۆڵگاکانیان  لەناوجەرگەی  تحدی  بۆ 
بۆسەیەکی قوات خاصە لە نیزیک سەرای سلێمانی  پاش شەڕێکی دوو کاتژمێری 
زیانی داگیرکەر بەم جۆرە بوو: کوشتنی ٤ قواس خاصە،برینداربوونی ٢ سەرباز. 
لەگەڕانەوەشدا چوونە سەر ماڵی چەند جاش بەالشێکی خۆفرۆش تەمبێیان کردن. 

دەستەکە بێ زیان گەڕانەوە.
٦ـ شەوی ٢/١ی ١٩٨١/٥، دەستەی شەهید )عومەری ساڵح مەنسوور( چوونە سەر 
ئۆردوگای زۆرەملێی کەناروێ و جەماوەرەکەیانبۆ ماوەی کاتژمێرێک کۆکردەوە و 
ڕێبازی شۆڕش و کوردایەتییان بۆ شیکردنەوە پاشان خۆفرۆشێک بەناوی بکر عەلی 

بەگ بە سزایان گەیاند.
محەمەد(چوونە   ئەحمەد  ــازم  )م شەهید  دەســتــەی   ١٩٨١/٥ ٣/٢ی  شــەوی  7ـ 
شەریف  »بورهان  گرت:  خۆفرۆشانەیان  ئەم  ئەنجامدا  لە  سلێمانییەوە  شاری  ناو 
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کاروباری گشتی  ئەمیندارێتی گشتی  لە  فەرمانبەر  قادر، مستەفا حسێن مەحمود«، 
بەڕێوەبەرایەتی ئابووری و دارایی.« ساالر شێخ مەحمود«جاشی عوسمان هۆکل. 

ئەمانە درانە دادگای شۆڕش.
حــەمــەشــەوقــی(رۆژی  شەهید)مازم  دەســتــەی  قــارەمــانــی  پێشمەرگەی  ٨ــــدوو 
١٩٨١/٤/٢7 چوونەوە شاری سلێمانی بۆ ئەنجامدانی هەندێ ئەرکی دیاریکراو  لە 

ئەنجامدا ئەم کارانەیان بەئەنجام گەیاند:
دوو  و  ئەفسەرێک  پینەچییەکدا  لەدوکانی  دارۆغــا  لەگەڕەکی  ڕۆژەدا  لــەو  ١ـ 

سەربازیان کوشت.
٢ـ ڕۆژی ١٩٨١/٤/٢٨ لە کاتژمێری شەش و نیودا لەگەڕەکی چوارباخ سێدارەیان 

بەسەر تاونبار »ڕەزا« ی جاش شەعبیدا جێبەجێ کرد.
ناو جێبێکی  پارێزگارەوە خستە  نارنجۆکێکیان لەخوار ماڵی  لەهەمان ڕۆژدا   ٣ـ 

سەربازییەوە کە نائب ظابطێک و ٣ سەربازی داگیرکەیان تێدا کوشت.
٤ـ لە شەوی ٢٩/٢٨ی ١٩٨١/٤ دا و لە کاتی گەڕانەوەیان بۆ بنکەکەیان تووشیان 
بوو بە  بۆسەیەکیقوات خاصە وە پاش شەڕێکی دلێرانە ٢ سەربازی داگیرکەریان 

کوشت و یەکێکیان بریندار کرد. خۆشیان بەسەالمەتی گەڕانەوە بنکەکەی خۆیان.
 دەستتان خۆش قارەمانە دلێرەکانی کورد.. بەرخۆداربن بەچکە شێرانی »پاسۆک« 
جقڵی چاوی داگیرکەرانی کوردستان لە هەر شوێنێ هەن و لەهەر بەرگێگدان،دەست 
لە داگیرکەران و خۆفرۆشان مەپارێزن.تا کوردستانی نیشطمانمان لێ پاک دەکەینەوە. 

پەالمار دەن تا دەگەنە » کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان«.
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تاریک و ڕوون

تورکیا)مەبەست  ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتــی  لە  پێنج ساڵە  یاخیبوونەی  ئەو   - تاریک 
هێزی  نیوەی  ئێستا  هەیە،تا  تورکیاوەیە(درێژەی  بە  بەستراو  بــەزۆر  کوردستانی 
خۆی لەدەست داوە..لەم واڵتەدا تەنها نەتەوەی تورک مافی ئەوەی هەیە داوای مافی 

نەتەوایەتی و ڕەگەزیی خۆی بکا و هیچ ڕەگەزێکی دیکە ئەو مافانەی نییە.
عیصمەت ئینونو

 /١٩٣٠ ئابی   ١٦٢٦ ژمارە  ملت  تورکی/ڕۆژنامەی  جەمهوری  حیزبی  سەرۆکی 
لەکوردستان و کوردەوە

ڕوون: ئەگەر  تا ساڵێک پاش ئیمزاکردنی ئەم پەیمانە کوردەکانی دانیشتووی ئەو 
ڕاگەیاند،کە  نەتەوەکانیان  بەکۆمەڵەی  دیاریکراوە.  دا   ٦٢ بەندی  لە  کە  مەڵبەندەی 
زۆربەی دانیشتوانی ئەو مەڵبەندە دەیانەوێ لە تورکیا جیاببنەوە،ئەنجوومەنیش دانێ 
بەوەدا نا کە ئەوانە دەتوانن سەربەخۆ بژین و ڕاسپاردەی کرد کە سەربەخۆییان 
هەموو  لە  و  بکا  قبوڵ  ڕاسپاردەیە  کە  دەبێ  دەسەبەرە  ئێستاوە  لە  بدرێتێ،تورکیا 

هەقێکی خۆی لەو مەڵبەندە دەست هەڵگرێ...
بەندی ٦٤ ، پەیمانی سیڤەر ١٠ی ئابی ١٩٢٠ 

 تاریک: هێندێک لە ئێوە ئاکاری خراپی حکومەت و پارێزگاری خەالفەتتان بۆ ئەم 
ڕاپەڕینە کردۆتە بیانوو،بەاڵم هەمووتان لەسەر دامەزراندنی کوردستانێکی سەربەخۆ 

یەک دەنگ بوون،بۆیە دەبێ بمرن!!.
پاڵەوانی   ٥٣ لەسێدارەدانی   فرمانی  کە  تورکیا   قەرەقوشکەی  دادگا  سەرۆکی 

شۆڕشی ١٩٢٥ دا...٢٨ ی حوزەیرانی ١٩٢٥

هەموو  هــەروەک   ١٩٢٥ ڕاپەڕینی  بۆ  پاڵپێوەنەر  هێزی  بڵێین  دەتوانین  ڕوون: 
جیهانی  دووەمـــی  شــەڕی  تا  بیستەمەوە  ســەدەی  لــەســەرەتــای  ڕاپەڕینانەی  ئــەو 
هەڵگیرسابوون..تێکۆشان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کورد و دابینکردنی 

مافە نەتەوایەتیەکانی گەلی کورد بوون.
د. عەبدولرەحمان قاسملۆ   لە« کوردستان و کورد« ەوە.

هەر بژین بۆ کورد



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی30

چیرۆکێکی کورت

مناڵەکان !

ئەی بێ النە ژین تاڵەکان
شەو لە خەوما ڕێبوارێک بووم

بۆ بارەگای یۆتان دەچووم
کە دەروازەکەی قووتی دام

ڕەشم بینی ئااڵی هەبوو
سپیم بینی ئااڵی هەبوو

هەرچیم بینی ئااڵی هەبوو
قیژاندیان

ئەی بێ واڵت بۆ دەرەوە
ئەی بێ ئااڵ بۆ دەرەوە

منیش گووتم
مەقیژێنن

کە دەچمەوە
ئەم چیرۆکە

بۆ مندااڵن دەگێڕمەوە
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مااڵوا
+یەكگرتنەوەی كوردستانی گەورە جیاخوازی یە یان یەكێتی و رزگاری؟!!+

وە نەبێ جیاخوازی تاوانێك بێت, كەس بەر لە ئێمە بە خۆی ڕەوا نەبێنێبێ یان” 
بدعە“ یەك بێت و كورد بە دژی ویستی گەالن و مەنتقی مێژوو ملی رێی گرتبێ.. 
دۆستانەیە  مرۆڤ  شۆڕشگێریە  مێژوویەی  ڕێبازە  ئەو  جیاخوازی  و  جیابوونەوە 
سیاسی  قەوارەیەكی  و  قاڵب  دراوی  شەتەك  چەوساوەی  و  ژێردەستە  گەالنی  كە 
دوژمنكارو سەپێنراو گرتوویانەتە بەر, بۆ ڕاستكردنەوەی بارو دۆخێكی ناسروشتی 
و چەوت و ناهەق.. بۆ چەسپاندنی هاوسانی و بەرابەری گەالنی دنیا و پاكتاوكردنی 
یەكێك لە دینگە هەرە دزێوەكانی ژیان و پەیوەندی نێو گەالن.. هەنگاوێكی زانستیانە 
و دروستانە بووە بۆ خۆش كردنی زەمینەی پتەو و بە پێت بۆ هاوكاری و هەڵكردن 
تا  و  مێژووەوە  لە سەرتاسەری  گەالن..  نێو  هاوشانی  گوزەرانی سروشتیایەتی  و 
بێت,  پێرۆزەدا  ئەركە  ئەو  بەر  لە  رزگاریخوازیش  جواڵنەوەی  یەك  تا  و  ئێمڕۆش 
خێر  هەوڵی  و  چاالكی  مەزنترین  و  پیرۆزترین  و  شۆڕشگێرترین  و  دروستترین 
خوایانەی مرۆڤ دەبێت.. هیچ بزووتنەوە و خەبات و هەوڵێك ناگاتە ئەو ئاستە پیرۆز 
و بڵندو خۆنەویسانە خێرخوایانەی كە تێشكی زێڕینی هەموو چین و دەستەو توێژو 
كون و كەلەبەرێكی كۆمەڵگا بگرێتەوە, هەرچەندە ئەم تیشك و ڕەنجە لە یەكێكەوە بۆ 
یەكێكی تر جیا بێت و چەندایەتی و چۆنایەتیشی جیا بێت.. لە راستیدا بەردی بناغەی 
هەر هەوڵ و كۆششێكی تری سیاسی و كۆمەاڵیەتی گەالنە و بێ ئەو بناغەیە و بە 
ئەنجام دانی ئەو ئەركە هەموو پێویستیەكانی تری كۆمەڵ بن بۆش و بێ بناغەن و 

بێ بەرهەم و كۆشكی وەهمی دروست كردنە لە بۆشایی هەوادا!!

دەبێ داگیركەرانی كورد چەند دڕندە و بێ ئابڕو بن و خۆفرۆشانی نێو خۆ چەندە 
ئاوا  ئێمە  تا  ناوەڕاست ڕەوانی خۆبەدەسەوەدەر چەندە ترسنۆك بن,  سوك بن و 
ناچارانە بەرگری لە”پیرۆزترین“  و” شاكارترین” كار و ئەركی مرۆڤی كورد بكەین 
و وەكو تاوانبارێكی” بێ تاوان” لە قەفەزی تاوانباری دارای گرین, تا بێ تاوانی ى و 
بێ سووچ و گوناهی بە ئیسپات بگەیەنین؟؟!! لە كوێشدا؟! لە كودرستانی لەتلەتكراو 

و داگیركراو و لە نێو نەتەوەی كوردی ژێر دەستە و چەوساوەدا!!
و  دەتۆقێنن  پێ  كوردی  و  دێو  بۆتە  كە  تەڵەبی“یە,  تەجزئە  ئەمە”جیاخوازی“و 
جێ ى شانازی و مافی بێ چەند و چوونی هەموو نەتەوەكانی دنیایە, كورد نەبێت!! 
لە ناوخۆشدا بۆتە پار و تۆومەت و تاوان دەپێچرێتە ملی شۆڕشگێرە راستەقینە 
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نەتەوەییەكانی كورد! بە دویدا” تەسك بێنی” و”تەنگ نەزەری“ و” دابڕاو“ و”انعزالی” 
و” دەمارگیری” و ناوەناوە لە گێلیەتی و نەزانینەوە “شۆڤێنێتی“ بە ڕووی سووری 
بە دووی  نیەتیش  دەكەنەوە.. و خەڵكێكی ساویلكە و ساف  كاوێژ  كوردپەروەراندا 

خۆیاندا پەلكێشی ئەو هەڵدێرە بێ ئابڕووییە دەكەن!!
ئگەر گریمان” جیاخوازی” كارێكی چەوت و كۆنەپەرستانە و دژی مەنتقی مێژووش 

بێت, كە تاكە یەك بەڵگە و یەك پیت راستبێژی تێدا نییە…
- ئایا رزگاری و یەكگرتنەوە و سەربەخۆیی, كوردستانی گەورە, جیاخوازیە – بە 

ڕووە دزێوەكەیدا – یا رزگاری و یەكێتی یە؟!
و  خۆی  رۆڵەكانی  دەستی  بە  كورد”  چارەنووسی  كردنی  دیاری  مافی  ئایا”   -
تر..  میللەتانی  رێچكەی  و  و شوێن  ڕێ  و  دەوڵەتان  نێو  دەستوری  یاساو  پیێ  بە 
دەرچوونە لە خەتی مێژوویی میللەتان و ئیرادەی نەتەوە و بەرژەوەندی مرۆڤایەتی 
و ڕەوتی مێژوویی گەالن و دەستوری مێژوو.. یان پیادە كردنی ئەو خەتە و جێبەجێ 

كردنی ئەو ئیرادەیەو بەدیهێنانی ئەو بەرژەوەندیە و ڕەووت و دەستورەیە؟!
)كیانی سیاسی سەربەخۆیی(  بە  گەیشتنی  و  )دەوڵــەت(  بە  كورد  بوونی  ئایا   -
ئازادانەی خۆی, بە پیێ هەموو فرمایشتەكانی ئاسمانی و فەلەسەفەكانی ئەرزی, زیان 
بە )برایەتی نێو گەالن( و )یەكێتی میللەتان( و )هاوخەباتی( و )هاریكاری( و ژیانی نێو 
گەالن دەگەیەنی و لەتی دەكات و لە گرێژەنەی دەبات؟.. یان ئەو برایەتی و )یەكێتی( 
و )هاوخەباتی( و )دۆستایەتی(یە بتەوتر و قایمتر و سروشتیتر و دەوڵەمەندتر دەكات 

و زەمینەو بناغەی لە بارو بتەوی بۆ دەڕخسێنی؟!
- ئایا )هاوسانی( و )یەكسانی( و )هاوشانی( و )هاوتایی(. كورد لە گەڵ گەالنی 
)عەرەب و تورك و فارسدا( و گەالنی تریش, )دەست درێژی( و )تەماع( و )مشەخۆری( 
و )زەوتكردنی( ماف و ڕەواو سامان و بوونی ئەوانە … یان گێڕانەوەی هەق بۆ 

)خاوەن هەق و دەستی دز بڕینە(؟.
كوردستان,  یەكگرتنەوەی  و  ــەت  دەوڵ بوونە  بۆ  كــورد  ڕەوای  داواكــاری  -ئایا 
دابڕاندن و بچراندن و جیاخوازی و تەجزئە تەڵەبی )نەجەف(ە. لە بەغدا و )شیراز(
و  یەكێتی  یا  )دیمەشق(..  لە  )حەلەبە(  و  ئەنقەرە  لە  )ئەستەمبول(ە  و  )تــاران(  لە  ە 
قامیشلی”  و”  )ئەسكەندەروونە(  و  و”كرماشان”  كەركوك(   ( پێكەوەنووساندنەوەی 

یە؟؟!
ئایا ئەمە”یەكێتی“ و” یەكگرتنەوە“یە, یا جیاكردنەوە و پەل پەل كردن؟!

و”زۆر“  ناهەق“  و”  لە”سەپاو“  جیابوونەوە  ئەرێ  بێت,  جیابوونەوەش  ئەگەر 
و”زۆرە ملێ“ چ عەیب و تاوانێكی تێدایە؟!



1 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

))پێش ئەوەی هەرشتێ بین، ئەبێ کوردبین((
چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

ئااڵی سووری كوردایەتی 
ژمارە ـ ٥ ـ   حوزەیرانی ١٩٨١ /جۆزەردانی ٢٥٩٣     نرخی بە پێی توانایە

ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی ـ پاسۆک 
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+ شیعر
+ لە گۆمی خوێنی حوزەیراندا،ئازادی و یەکسانی گزنگ دەدات

+ ڕازێکی کوردانە: لە سەرێی ڕزگاری دا...
+ قوتابخانەی پاسۆک: )وانەی پێنجەم( بۆ »پێش ئەوەی هەر شتێ بین...دەبێ 

کورد بین«؟!.
+ بۆ ئاگاداری / شیعر

+ بانگێ لە سەنگەری پاسۆکەوە
+  لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان

+ شادەمارە سەرەتاکانمان
+ تاریک و ڕوون
+ تکایەک / شیعر

+ ماڵئاوا: دەرەبەگایەتی نێو بزووتنەوەی کوردایەتی 
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یەکەم هەنگاوی بەرەو ژوور
بۆ لوتکەی بەرز، بۆ لوتکەی دوور

ئەژنۆی ڕۆیشتن ...ئەلەرزێنێ
بەاڵم ئەڕۆین.. چونکە ئەسپی
شەهیدانی لوتکەی بێ سوار 

بەسەرمانا..ئەحیلێنێ! 

}} لە گۆمی خوێنی حوزەیراناندا{{..
" ئازادی و یەكسانی“ گزنگ دەدات

مێژووى خوێناوی,  ژاندا ڕسكاو, هەموو رووپــەڕەی  ناو  لە  نەتەوەی كوردی 
بڵندی ویست و خوازی مرۆڤە,  نیشانەی هەرە  قارەمانێتی و خۆگری  داستانێكی 
بەڵگەی زیندوویەتی نەمری ئیرادەی مرۆڤە...دەشێ بە سەرهاتەكانی ساڵ رۆژی 
مێژووی كورد بكرێتە بەڵگە و نیشانەی نەبەردی و دڵیری و نەبەزێتی مرۆڤ بەرامبەر 
لە  مرۆڤایەتیە  كورد” سیزیفی” چارەنووسی  داگیركەر.  هێزی ڕەشی  و  دوژمنان 
بەرەنگاربوونەوەی نەهامەتی و گۆسپ و لەوێردا! بەاڵم سەرئەنجامی پرشنگداری 
خەسڵەتێكی  و  تایبەتكاری  یەكسانی”یە  و  ئــازادی  كە”  حەتمی  و  چاوەڕوانكراو 

كوردانەی جیایە لە سەرئەنجامەكەی”سیزیف«ى یۆنانی!
 بۆ پتر گوردانە خۆ و گەیشتنە مەڵبەند, بۆ بەرچاوخستنی بەر هەق قوربانیەكانی 
و  ئــازادی  حەتمیەتی”  سەلماندنی  بۆ   ! سەروەریمان؟  پڕ  مێژووی  قارەمانیەتی 
یەكسانی” كورد بە دۆست و دوژمن الیەك دەكەینەوە بە الی ڕووپەڕەكانی نیو 

سەدە لە رۆژانی حوزەیرانی كورد:
باڵی  كە  نەخوشكە”  پیاوە  ئیمپراتۆرێت”  قرچۆكی  باری  و  دار  ڕمانی  پاش  ١ـ 
رەشی كێشابوو بە سەر بەشی هەرە زۆری كوردستاندا! کۆلۆنیالی / ئیستعماری 
ئینگلیزی لە ژێر دەمامكی” شارستانیەتی پیاوە سپیەكە”وە كەوتە هەلڵوشینی میراتی 
دەوڵەتی عوسمانی, كە دەمێك بوو گەماڵە كۆنی بەریتانیا لیكی بۆ نەوتی كوردستان 
دەڕشت.. كە پۆستاڵی رەشی چەپەڵی ئینگلیزەكان كشایە كوردستان گەلی كورد بە 
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سەركردایەتی رابەری میللی نەمر شێخی مەزن لێ یان راپەرین و یەكەمین دەرسی 
رەفزی ژێر دەستەیی و بوونی کۆلۆنیالیانەی ئینگلیزیان دانێ..

 لە ١٨ ى حوزەیرانی ١٩١٩دا, هێزە تەیار و پڕ چەكەكانی بەریتانی بۆ تاساندنی 
حوكمرانی كوردستان بەرەو سلێمانی خوێناوی كشان! لە دەربەندی بازیاندا شێخ 
مەحمودی نەمر كە بانگی مەلێكی كوردستانی هەڵدا بوو لە پێشی پێشەوە, وەك 
هەر سەردار و رابەرێكی مەزنی كورد, بە ویست و خوازی كوردانەوە بەرەنگاریان 
لەشكری  دەبوو  هەر  ئەگەرچێ سەرئەنجامی چاوەڕوانكراوی شەڕەكە  بوونەوە.. 
ڕواڵەتی  شكانێكی  تەنها  تێشكانە  ئــەو  بــەاڵم  بشكێن  تێ  مــەزن  شێخی  و  كــورد 
حساباتی چەك و زرمە بوو, ئەگینا خواز و ویستی مرۆڤ لە بەرانبەر نا هەقدا 
هەر سەركەوتوو بووە.. تێشكانی شێخ و لەشكرەكەی بووە یەكەم بزماری تەرمی 
تۆپیوی کۆلۆنیالی  ئینگلیزی و تروسكایی ڕاپەڕین و مەشخەڵی هەرە بەرزی راست 
لە ساڵێك  بوو پاش كەمتر  ئەوە  داگیركەرەكە و  بوونەوەی  بەرەنگار  بوونەوە و 
ئەو پڕیشكەی شێخی مەزن بە خەرمانی ئینگلیزەوەی نا بوو لە عێراقی عەرەبیدا 
كڵپەی سەند.. كورد ئەم جارەشیان پێش دەستی خۆی كردوو یەكەمین راپەڕینی 
دژی بوونی کۆلۆنیالی ئینگلیزی لە ناوچەكەدا ساز كرد كە پاشان بووە ئاگری ناو 
خەرمانی ناڕەوای ئیمپریالیزمی جیهانی.. لەم بارەیەوە سیاسی و مێژوو نوسێكی بە 
ناو بانگی كورد لە سەر زمانی ) د. ن.كوتلۆف(ى مێژوو نوسی بە ناوبانگی روسیدا 

دەنوسێ: 
) گەلی كورد بەوەی كە لە راپەرینی ١٩١٨ –١٩١٩ دا بوو بە پێشەنگی جواڵنەوەی 
گەلی عێراق , نەخشێكی گرنگی لە ئامادە كردنی راپەرینی ساڵی ١٩٢٠ى عێراقدا 
دیاری كرد. شێخی نەمر سەلماندی, وەكو هەمان سەرچاوە دەنووسێ: تێ گەیشتن 
كە دەكرێ لە گەڵ بە هێزترین دەوڵەتی ئیمپریالیستی, یانی ئیمپریالیزمی بریتانیش 

شەر بكرێ(.
٢ –  ئەڵقەی دووەمــی شۆڕشی رزگــاری خــوازی كــورد, شۆڕشە مەزنەكەی 
وە  شێخ سەعیدی پیران بوو كە بەرەنگاری دەسەاڵتی مرۆڤ كوژی كەمالیەكان بوَ
بۆ ڕزگاری و یەكگرتنەوەی كوردستان.. بەاڵم دیسانەوە هەرچی هێزی رەش و 
ناجسنی شەڕ خوا بوون دەستیان لە نێو دەستی یەك نا بۆ كپ كردنەوەی گیانی 
و  دڕندە  چەندە  دوژمنانە  و  داگیركەر  ئەم  بەاڵم  كورد..  و شۆڕشگێری  راپەرین 
داخ لە دڵن لە كورد ئەوەندەش گێلن و دەرس لە مێژوو وەر ناگرن, ئەوانە نازانن 
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تر  منداڵدانی شۆڕشگێریدا سەدانی  لە  نەتەوەیەی شێخ سەعیدی ڕسكاندبێ,  ئەو 
پەروەردە دەكات..

لە سیدارە  لە دادگایەكی گاڵتە جاردا حوكمی  دا  لە ٢٨ى حوزەیرانی ١٩٢٥    
دران درا بە سەر رابەری راپەرینەكەی ١٩٢٥ و شێخ سەعیدی پیران و دكتور فۆاد 
نەمرانە  ئەو شەهیدە  گیانی  دارا..  بە  كرد  قارەماندا  بەكری  دیار  لە  هاوەاڵنیان  و 
وەكو سەریان و ئااڵی كورد هەمیشە بڵند دەبێ و لە نەوی بوون نایە.. چون ئااڵیە 
دادەڵەنگێ كە تەنها لە دیاربەكردا و لە یەك رۆژی حوزەیراندا )٥٣( الشەی رابەری 

كورد دار بەیداخی بێت با هەڵیش نەكرا بێت!؟
٣ –  ئەڵقەیەكی تری زنجیرەی راپەڕینەكانی بۆ ) ئازادی و سەربەخۆیی( لە پاش 
قارەمانی  خانی شكاك – سمكۆ”ى  یەكەم, شۆڕشەكەی” سمایل  جیهانی  جەنگی 
كوردستانی  لە  زۆر  بەشێكی  توانی  سمكۆ  خۆرهەاڵتە..  كوردستانی  ئەفساناوی 
خۆرهەاڵت لە ژێر دەستی چەپەڵی داگیركەران دەربێنێ و رزگاری كات, بۆ زیاتر 
تەنینەوەی شۆڕشەكەی و گەیاندنی بە پلەی شۆڕشێكی میللی فراوان كە سەرتاسەری 
كوردستانی گەورە بگرێتەوە. لە سەرەتای بیستەكاندا سمكۆ پەیوەندی لە گەل شێخ 
دەسەاڵتی  بەرۆگرانی  و  كوردستان  داگیركەرانی  بەاڵم  بەست,  نەمردا  مەحمودی 
رەش قاجاری و عوسمانی و ئیمپریالیزمی جیهانی بە ڕابەری بەریتانیا, دەیانزانی 
كە كوردستان كوانووی شۆڕشگێری ناوچەكەیە و لە تەك ئۆكتۆبەری مەزندا دەبنە 
جووتە بەرداش بۆ هارێنی بوونی ئیمپریالیزم لە ناوچەكەدا, بۆیە كەوتنە پیان و 
داو چاندن بە دەوری سمكۆ و شۆڕشەكەیدا, كە زانیان ڕوو بە ڕوو هیچیان پێ 

ناكرێ كەوتنە پیانی نامەردانە..
  لە ٢١ حوزەیرانی ١٩٣٠ دا بە بیانووی گفتوگۆ و لێدوان بانگدانهێشتە شاری 
شنۆ لە فرسەتێكی نامەردانەدا ئەو گیانە ئازا و هەڵچوو و خورتەیان دامركاندەوە 

كە تا ئێمڕۆش دوژمنانی كورد منداڵی پێ ژیر دەكەنەوە!
٤ –  لە ١٩ى حوزەیرانی ١٩٤7 دا چوار ئەفسەری قارەمانی كورد سەركەوتنە 
سەر كورسی سێ دارە. ئەم كەڵە پیاوانە تاوانەكانیان لە كوردستانی خۆرهەاڵت 
كردبوو و لە بەندیخانەكانی كوردستانی باشوردا هەلواسران.. ئە ئەوا دوژمنان و 
داگیركەرانی كورد لە هەر كوێیە بن و لە ژێر هەر ناو عینوانێكدا بن لە هیچ بوارێكدا 
یەك نەگرنەوە و لە هیچ مەنجەڵێكدا نەكوڵین لە دوژمنایەنی كورد و” كورد كوشتن” 

دا یەك بیر و ڕێباز و ڕەفتارن!.
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  ئەو چوار ئەفسەرە قارەمانە پاش ئەوەی قەفی زنجیری سنوری دەستكردیان 
پساند و چوون بە پیر ئەركی میللیانەوە لە پارێزگاری و پاسەوانێتی كۆمارە ساواكەی 
كوردستان, لە مەهابادی ڕووسوردا, ڕۆڵەی سلێمانی و هەولێر و كەركوك و دهۆك 
بوون, بۆ پاریزگاری ئااڵی كورد چووبوونەوە دیار” قازی“ نەمری مەهابادی.. ئەوان 
سەلماندیان كە دەبێت كورد لە كوێدا پێویستی بە رۆلەكانی بێت, لەوێ بن و ئێمەی” 
پاسۆك“ یش هەمان دروشمی هەڵقوالوی ناو ناخ و جەرگەی بیری نەتەوایەتی و 

مێژووی سەركەشمانە كردومانەتە پێشەنگی خەباتی رزگاری خوازیمان..
  لە سێدارەدانی” عیزەت و خۆشناو و خیراللە و قودسی“ بۆ دواجار بەندوباوی” 
عێراقیتی و ئێرانیتی و توركێتی و سوریایی” پووكاندەوە و ڕاستێتی مێژوو كردی” 
كوردستانیەتی چەسپاند ئەو نەمرانە سەر قافڵەی كاروانی” كوردستانێكی ئازاد و 

گەلیكی یەكسان” بوون.. 
ـ٥  الپەرەیەكی تری گەشی خەباتی ڕزگاری خوازی كورد و نیشانە و بەڵگەی 
چەپەڵە  بەعسیە  كە  ــە  ١٩٦٣(ی حوزەیرانی  ٩ى   ( كــورد  داگیركەرانی  دڕندەیەتی 
بە  زیندە  كوردیان  بە شەرەفی  )١٣٥( الوی  و جەنگیزخان  هۆالكو  بەرۆگرەكانی 
چاڵ كرد, تەنها لە بەر ئەوەی ئامادە نەبوون بۆ دەرباز كردنی ژیانی خۆشیان بێت 

سوكایەتی بەڕابەرەكەی ئەو رۆژەی شۆڕش بكەن..
  داگیركەرە رەگەز پەرستە ملهوڕەكەی بەغدا لەو شااڵوە كتو پڕو نامەردانەیەدا 
دەرونی  كردنی  مەبەستی سوك  بووە  مەعنەوی كورد  گیانی  مەبەستی شكاندنی 
بە  نەتەوەكەمان بوو, وەالمی رۆڵە  بڵند و سەركەش و خورتی  كوردی و گیانی 
كە  بوو  بڵندە  دیاردە شۆڕشگێرانە  و  وێنە  بێ  نموونە  ئەو  ئەمەكەكانی كوردیش 
دوژمن لە مەردایەتی هەڵوێست و بەگژدا چوونەوە خۆی بە چۆكدا دەهات!! بە پێرەوە 
چوونی مەرگی ئازادی ئەو جوامیرانە دەرسێكی هێندە پڕشكۆ و مانا دارە كە دەبێت 
بخوێندرێ  وێرد  و  بەوانە  جیهاندا((  و شۆڕشگێری  )) شۆڕش  قوتابخانەكانی  لە 
و پێڕەو بكرێت.. تا فێری بەزاندنی مەرگ دەبن.. تا بزانن چەكی مادی لە ئاستی 
ویست و خواستی جەماوەردا چۆن دەتوێتەوە.. تا بزانن مەرگ لە ئاستی مەردایەتی 
و.. نەمان لە ئاستی كوردایەتی و ژیان لە بەردەم ئەمەك داریدا چۆن دەلەرزێ؟! ) 
ئەدی مردن لە بەر دەم كوردا نەلەرزیوە؟!( لەم رۆژە ڕەشانەدا كە گزنگی خۆری ) 
كیانی كورد( و ) چارەنووسی كورد( بەدی دەكەین داوا لە جەماوەری ڕەشوڕووت 
و زەحمەتكێشی كورد دەكەین ڕێبازی كوردایەتی ڕاستەقینە و ڕەسەن بگرنەپێش, 
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خەبات كەن لە رێى ) دیاریكردنی ئازادانەی چارەنووسی كورد بە دەستی خۆی(.. 
داوا لە هەموو خەباتكەرێكی ئەم نەتەوەیە دەكەین كەپشتێنی پشت بەخۆبەستن و 
كوردبەستن ببەستنە پشت و هەموو كورد لە هەر شوێنێ هەن و چۆن بیر دەكەنەوە 
و بۆ رزگاری و ئازادی و یەكسانی یەكگرن و دەست لە نێو دەستی یەكدی نێن.. 

بە  تەنیا  پساوەدا  شیرازە  و  بەرژەوەند  پڕ  جەنجاڵە  جیهانە  لەم  كورد  ئێمەی 
یەكگرتن, بە قوربانیدان, بە كوردایەتی دەتوانین بوون و ویست و خواستی خۆمان 
بچەسپێنین. تا كەی لە ژێر پۆستاڵی داگیركەراندا بتلێیتەوە؟ تا كەی مال و سامان 
و بوونمان وەك ماڵە میرات بە سەر داگیركەراندا دابەش بكرێت؟.. تا كەی ملكەچی 
و  بژین  دوژمناندا  دەسەاڵتی  سایەی  ژێر  لە  كەی  تا  بین؟..  داگیركەران  ئــااڵی 
بمرین؟.. تا كەی چاوەروانی چارەنووسی دوژمن بۆ كێشراو بین؟.. با ڕاپەڕین بۆ 
كوردستانێكی ئازاد.. با خەبات كەین بۆ كوردستانێكی یەكگرتوو.. با تێكوشین بۆ 
كوردستانێكی سەربەخۆ.. با لە ژێر ئااڵ پێرۆزەكەی كوردا بژین و بمرین.. با وەكو 

هەموو نەتەوەیەكی دی دەنگ و ڕەنگمان لە سەر نەخشە بێت..

-  بڕوخێ دەنگ و ڕەنگ و ویستی ) كورد نەویستی و خۆدان بە دەستەوە(. 
-  بڕوخێ گیانی بەزین و بڕوا بە خۆنەبوون.

-  بمرێ دەاڵل و هەڕاجكەرانی كورد و مەسەلەی ڕەوای نەتەوایەتیمان.
-  شەكاوە بێ ئااڵی بڵند و نەمری بیر و باوەڕی كوردایەتی پیرۆز.

-  ساڵو لە پێشمەرگە و دڵسۆزانی كورد.
-  بژی دروشمی نەمری ) كوردستانێكی ئازاد و گەلێكی یەكسان(.

-  بمرێ دوژمنانی كورد و كوردستان.
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)))ڕازێکی کوردانە(((
لە سەرە رێى ڕزگارى دا

 
جێى داخە ئێمە لە سەرەتایەكی زۆر ساكار و بەڵگە نەویستەوە دەمی باسێكی 
گرنگی هەرە پێویستی وەكو”یەكێتی خەباتی میللی كورد” بترازێنین و پەنا بەرینەبەر 
بەڵگە و نموونە هێنانەوە و بە ئیسپات گەیاندنی ئەو شتانەی هەزار و یەك جاران 
خۆیان بە ئیسپات گەیاندووە.. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە داگیركەرانی كورد 
هەر لە كۆنەوە هەوڵی ئەوەیان داوە كە” رەوایەتی” و”بوونێتی” و”ڕاستێتی” بوونی 
كورد و مەسەلە نەتەوایەتیەكەی تێكەاڵوی گومان و دوودڵی و نەسەلماندن كەن و 
پاش چەواشەیی و شێوانێتی بتوانن بە ناخیدا رۆچن.. چونكە هەر مەسەلەیەك هەتا 
خاوەنی” ڕەوای زاتی” و” بوونی سەربەخۆ“ و ڕاستێتی بابەتی بێت لەناوبردن و لە 
ناوچون و فەوتاندنی مەحاڵە! و هەموو شتێ لەو كاتەوە هەنگاو بەرەو نەمان دەنێ، 
كە ئەو )ڕەوابوون و ڕاستێتی(یەی لە دەست دا.. هەموو هەوڵێكی دەرەكی و الوەكی 
و دەستكرد بۆ گەیشتن بەم ئامانجە سەر ناكەوێت و زۆر جاران وەكو ) هۆیەكی بە 
ئاگایانەوە( و )هوشیاری( دەوری ئەرێنی دەبێنی لە پتر خۆ قایم كردن و سوربون 
و خۆ پاراستن.. ئەگەر چاوێكی خێرا بە مێژووی كۆن و نوێ ى كوردا بخشێنینەوە, 
بەڕونی ئەم راستیەمان بۆ ڕوون دەبێتەوە, هەر لە كۆنەوە داگیركەران, بە پێ ى بارو 
بیركردنەوەی ئەو سەردەمانە, ویستویانە كورد لە ناو بەرن و خاكەكەی داگیركەن.. 
سەر  هاتۆتە  كار  هەتا  نەگرتووە,  سەری  مەبەستەیان  ئەم  كوردا  بواری  لە  بەاڵم 
ئەوەی كە” گومان لە بوون و ڕەوا و ڕاستێتی” كورد و مەسەلە نەتەوایەتیەكەش 
بچێنن, سەرەتا وەكو كۆمەڵی درۆ و دەلەسەی مێژووی مێژوونوسەكان دەربارەی 
دیوەخانەكانی سوڵتان و شا ملهوڕەكانی داگیركەرانی كوردستان هاتۆتە پێش وەكو 
ئەوەی لە ) تاج العروس( دا دەڵی:”بنەچەی كورد جنۆكەیە” و مەسعودی لە )مروج 
دێوەكانی  خۆی  كاتی  كە  كەوتونەتەوە  زۆاڵنــە  لەو  كــوردەكــان  ــی:”  دەڵ دا  الژهب( 
بە  دیدا  شوێنێكی  لە  و  كــردوە..”  زایندەیان  سلێمانەوە  دزی  بە  سلێمان  حەزرەتی 
عەرەبستان  بیابانەكانی  لە  تۆراو  عەرەبی  بنەماڵەیەكی  بە  كورد  دەیەوێ  ئاشكراتر 
بداتە قەلەم و دەڵی:” كوردەكان لە نەوەی كرد بن مرد بن صعصعە بن هوازن”ى 
بە  فارسە دەمارگیرەكان كورد  توركە شۆڤێنیست و  لە  ئێمڕۆش زۆر  تا  عەرەبی!, 
توركی شاخاوی و خێڵ و هۆزێكی فارس دەدەنە قەڵەم و دكتۆرێكی نمەك بە حەرامی 

كوردیش درۆكانی دوژمنانی كورد دەكوتێتەوە كە” گوایە لوڕەكان كورد نین!«
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-  دیارە ئەمەی دواییان شەرمی شەهادەكەی رێی پێنادات كە بڵێ هەر كورد نییە, 
بەشی خۆی پارچەیەكی لێ دادەبرێ, ئەمە لە كاتێكدا كە هەموو لێکۆڵینەوە / دیراسە 
ئەركیولۆجی و ئەنترۆپۆلۆژجی و زمانەوانیەكانی زۆر زانای خۆرهەاڵتی و كوردیش 
قاو و  ئەم داوا و  لوڕەكان كورد – هەرچەندە  ئەوەیان چەسپاندووە كە  بەڕوونی 
بانگاشانە ئێمرۆ هیچ نرخێكی  کردەیی / عملی و روخێنەریان نەماوە. بەاڵم كاتێ 
خۆی لەو تیۆرانەی ئێمرۆ نەتەوە و نەتەوایەتی  ) بەسوك( دەبینن كەم تینوتاوتر 
 ( كوردایەتی  بــاوەری  و  بیر  تــەواوی  قاڵببەستنی  و  گەشەكردن  گەڵ  لە  نەبوون!.. 
مەبەستێكی  بــەدوا  كوردایەتی  بوونی  و  یەكەم(  جیهانی  جەنگی  پێش  تایبەتی  بە 
جەماوەری و دەرچوونی لە سنوری بیركردنەوە و هەوڵی تاكڕەوی میرزا و ڕۆشنبیر 
خۆی  كارانەی  دوژمــن  شێوەی  و  جۆر  دوژمنیش  كــورد,  بەدەسەاڵتانی  و  میر  و 
گۆڕی و گەشەی پێ دا.. هەر لە چڕكردنەوەی لێدان و جەربەزە و سەركوتكردنی 
زەبر و زەنگی دەگاتە گوێزاندنەوە و دەرپەڕاندنی دانیشتوان و " تورك و فارس و 
ڕێككەوتننامەی سەرسنوری  و  پەیمان  گرێدانی  و  كوردستان  نشینكردنی  عەرەب“ 
نێو دەوڵەتانی نیوان دوژمنانی كورد كە ئەمەشیان نەی گەیاندنە مەبەست شێوازی 
بە  كوردی(  پوازی   ( و سیاسەتی  ناوخۆ(  كردنی  گەندەڵ  و  ناوەوە  هەڵتەكاندنی   (
كارهینانی گرتۆتە بەر, ڕاستییەكەی لەمەشیاندا هەر سەركەوتوو نەبوون, هەرچەندە 
توانیویانە لە ژێر هەندێ ناوی  هاوچەخ / عصری و دروشمی چەواشە و شێواز 
نێو خەباتی سیاسی  بترینجێننە  ڕادەیــەك پشێوی و شێواندن و الدان  تا  ئامودا  و 
كوردەوە و تینوتاو و وزەی كورد هەڵمژن. بەاڵم نەتوانراوە و ناشتوانرێ خەباتی 
ڕەوای نەتەوەیی كورد لە گرێژنە ببرێت.. گەورەترین مەبەستێكی داگیركەران ئەوە 
بووە كە واقعی دابەشكردن و )عێراقچێتی و ئێرانچێتی و توركچێتی( لە ژێر مێزەر 
و سایە و دروشمی درۆینەی ) برایەتی( و )خەباتی هاوبەش( و ) یەكێتی ریزەكانی 
گەڵ(دا بچەسپێنن, تا ماوەیەكی زۆریش لە بەر زۆر هۆی  خودی و بابەتی / زاتی و 
مەوزوعی و ڕەنگ و ڕواڵەتی ) كوردایەتی( درۆینە بە خۆدا سوون و ڕەنگ و بۆیەی 
ئاڵ و وااڵ لە خۆدان توانیان جواڵنەوەی ڕزگاری و ئازادیخوازی كوردی بشێوێنن 
و چەواشەی كەن.. بەاڵم خەباتی بێووچان و هەوڵ و كۆششی ڕۆڵە نەتەوەییەكانی 
كورد و داواكاری و فشاری جەماوەر و توندی و خورتی و ڕەسەنی بیر و باوەری 
ئاغاكانیان.  باوەشی  بچنەوە  و  هەڵێن  گۆڕەپانەكە  لە  یان  ناچاریكردن  نەتەوایەتی 
یان بە ڕاست یان بە درۆ بەالی كوردایەتیدا وەرچەخێنن ئێمرۆ هەموو سەرمایە و 
)رصید(ى هەر كۆر و كۆمەڵێكی سیاسی بگرین لە كوردستاندا ) مەسەلە نەتەوایەتی 
یەكەیە( و بێ ئەو باوەر و مەبەستە هیچ بیر و ئەندێشەیەكی دیكە لە كوردستاندا جێ 
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یان نابێتەوە.. هەمیشەش كە بەرەنگاری ئەو تەنگەبەریە دەكران كە بۆچی خەباتی 
نەتەوایەتی كورد وەكو خەباتی نەتەوەیەكی دیكە و ڕەپوڕاست بۆ مەسەلە بنەڕەتی 
جەماوەری  ڕوو,  ناخەنەوە  ــە  ڕەواك مێژووكردە  جەماوەرەیە  خواستە  و  داوا  و 
پێگۆشكەن و هەنگاوی بۆ بنێن! هەمیشە بە فاقەی فێاڵوی و” تاكتێك“ و”سیاسەت“ 
و”ناچاری“ خۆیان لە جەماوەر دەرباز دەكرد.. لە كاتێكدا كە كەس نەیوتووە و ناڵێ 
كە یەكان دەردوو سواری ملی داوایەك بین كە لە بەر بار و هەلومەرجی ناوخۆ و 
دەرەوە نەشێ بیتە دی.. مەسەلە لەوەدایە كە ئامانج و خواستی ستراتیژی لە بیر 
جەماوەر نەبرێتەوە و هەمیشە ئەوەی لە هۆش و بیرو گیاندا بڕوێندرێت كە هەموو 
ئامانجێكی قۆناغی و دەسكەوتێكی سیاسی هەنگاوێك  سەركەوتنێكی كاتی, هەموو 
بێت لە سەرەرێی شاڕێی ئامانجە ستراتیژیەكەدا, چونكە بتەوێ و نەتەوێ و هەزار 
و یەك پاكانەش بكەیت و داوای بچوكترین مافی مرۆڤایەتی بكەیت  دوژمنەكەت  بە  
ناوی ) جیاخواز و تێكدەر و یاخی بوون(ەوە لیت دەدات.. و هەرگیز لە مێژوو دا ڕووی 
نەداوە هیچ داگیركەرێك )هۆش و گۆش و لۆژیک( وازی لە ملهۆری و داگیركردن  
مرۆڤایەتیەیەوە  زێدە سۆزی  لە  و  خۆیەوە  لە  دوژمن  ناشبێ,  و  نەبووە  و  پێبێنێ 
مافی ڕەوای خۆتت بۆ بسەلمێنی.. هەمیشە هێزو تونا و كوتەكەی ئێمەی پاسۆك كە 
داوای ) دیاری كردنی ئازادانەی مافی چارەنووسی كورد دەكەین( داوایەكی رەواو 
مێژوویی و سەلمێندرا  و دەكەین و )بدعە(یەك نییە كورد هێنا بێتە گورێ, بە پێى 
هەموو دەستوور و یاسایەكی نێو دەوڵەتان و هەموو بیر و باوەرێكی پێشكەوتنخواز 
هەموو نەتەوەیەك مافی دیاریكردنی چارەنوسی خۆی هەیە: ئێمەش كە داوای شتێ 
دەكەین نە لە خۆمان زیادە و نە بەشەپشكی خەڵكی دیشە و نەدەست درێژیشە بۆ 
سەر مافی كەس! دەبێ ئەوانەی ئەمە ناسەلمێنن و بەر بەم داوا ڕەوایە دەگرن ) لە 
ژێر هەر ناوێكدا بن و بە هەرلۆژیکێک و مەبەستێك ئەم بەرگریە دەكەن(وا ڕیسوا 
بكرێن كە نەتوانن ئاشكرا بەرهەڵستی بكەن.. نازیزم و فاشیزم و شۆفینیزم چییان 
نییە  ئەوەی  ناوبانگێكن كەس وێرای  ناو و  ناڕەواترن, كە  پترە و  بەرهەڵستیە  لەم 
بە خۆی رەوا ببینێ!.. لە بری ئەوەی ئێمە لە سەر داوای ڕەوای خۆمان پاشەكشێ 
و پێدزكێ بكەین.. بۆ دوژمنان و داگیركەرانمان نەترنجێنێنە تەنگەبەری و كشانەوە 
خۆدانە دواوە.. كەی و لە كوێدا ڕووی داوە، خاوەن ماف و ڕەواو بەشخوراو لە ترس 

و شەرمی بەدناوی پاشەكشێ بكات لە مافی خۆی؟!.
ئێمە كە داوای )ڕزگاری و یەكگرتنەوەی كوردستانی مەزن( دەكەین چ پەیوەندیەکی/ 
دەخلێكی هەیە بە سەر برایەتی و )هاونیشتمان(یەوە.. ئێمە دۆست و هاوكاری هەموو 
برایەتی“  ئەگەر ڕاست”  و  دەستەو چەوساوە و دۆستی كوردین  ژێر  نەتەوەیەكی 
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و”دۆستایەتی“ كوردیان دەوی دەبێ كورد ئازاد و سەربەخۆ بێت تا بتوانێ وەكو 
نەتەوە و تاكانێكی ئازاد و بەر پرسیار برایەتی و دۆستایەتی بكات.. كۆیلە و ژێر 
برایەتی و”دۆستایەتی“  تا  لە چنگی خۆیدایە  دەستە كەی ویست و خواستی خۆی 
ببەستی.. كۆیلە ژێر دەستەو ویست بە دەستی ئاغاو خاوەنەكەیەتی و خۆی مافی 
هیچ بڕیار و هەڵوێستێكی نییە.. یان ئێمە چۆن دەتوانین ئەو )برایەتی(یە بكەین یان 
كەی” برایەتی” لە نێوان” ئازاد“ێك و”كۆیلە“ یەكدا گرێ بەند بووە؟.. یان ئەو برایەی 
رێم پێ نەدات, یان بۆم نەسەلمێنێ, یان یارمەتیم نەدات و لە من سوورتر نەبێت لە 
برایە“ ئەگەر سەركەوتنی  ئەو”  برایەكە؟  برایەتی و چ  سەر داوای ڕەوام چ جۆرە 
من بە سەركەوتنی خۆی و سەربەخۆیی من بە سەربەخۆیی خۆی و ئازادی من بە 
ئازادی خۆی نەزانێ بە پێ ى كام دەستوور ) برا(مە!!؟ حاڵ لە دوو حاڵەت بە دەر 
نییە.. كورد خاوەنی مەسەلەیەك و مافێكی رەوایە كە )یەكگرتنەوە و سەربەخۆیی 
و ئازادی كورد و كوردستانە(.. جا هەر كەسێ ئەمەی ال ناخۆش بێت, بەڕەنگاری 
بكات, بە مافخۆری خۆی بزانێ, یان ئەوەتا دڕدۆنگی چاوبرسی كوردخۆرە, یان گێل 
و نەفام و بەر چاوتەنگ لە هەردوو حاڵەتاندا بیەوێ و نەیەوێ دوژمنی كوردە!. تا 
ئەو كاتەی خۆی پاك دەكات  هەژماری دوژمنی بۆ دەكرێت! چونكە مادام دڵنیابن لە 
ڕەوای مەسەلەكەمان ئەوەی بەرەنگاری بكات دیارە ناڕەوایە! چونكە هەرگیز ڕەوا 

دژ بە ڕەوا نییە و هەمیشە كێشمەكێشم و ملماڵنی لە نێوان ڕەواو ناڕەوا دا بووە!
زۆر ساویلكەو  و  دیكەی شۆڤێنێستەكانە  فاقەیەكی  )هاونیشتمان(یش  مەسەلەی 
ساكار و خۆفرۆشیش دەكەوێ.. نیشتمان بە مانا زانستییەكەی ئەو پارچە زەمینەیە 
كە خاكی پشتاوپشتی نەتەوەیەكە و بە خۆین و گیان پاراستویەتی و مان و بوون 
خاك  بێ  و  ئاسمان  بێ  نەتەوەیەك  هیچ  ئێمرۆ  تا  و  بەندە  خاكەوە  بەو  ژیانی  و 
نەبووە! ئێمەی كورد یەك نیشتمان و واڵتمان هەیە كە ئەویش ئەو پارچە زەمینەیە 
كە دەكەوێتە نێوان ) هێڵی پانی ٢٩ و ٤٠ پلەی سەروو(وە ) هێڵی درێژى ٣7 و ٥٠ 
پلەی خۆرهەاڵت(ەوە.. لەسەر تا ئەوسەری موڵكی كوردە و هەموو )بوونێكی ماکی و 
مینۆکی و فكری بێگانەی زیانبەخش لەو سنوورەدا ناڕەوایە(. هیچ جێگرێكی دیكەمان 
نییە.. هەر كیان و بوونێكی دیكە ئێمرۆ بەزۆرەملێ كوردی تێدا بەندكرابێ كیان و 
چێوەیەكی دروست كراو و ناڕەوایە …. وە نیشتمانی كورد نییە.. ئەوانە هەموویان 

خانەیەكن بۆ قووتدانی كوردستان.. 
لە بەرئەوە ئێمەی كورد ) هاونیشتمانی كوردین« بەس! ئەشێ دراوسێ و ئاوماڵ 
کۆلۆنیالیستی  میراتی  بەشە  بــەاڵم  بین,  دوورمــان  و  نێزێك  میللەتانی  دۆستی  و 
سەرمااڵن بین نە و نەخێر!! ئەو كوردەی ئەوە نەسەلمێنی زۆڵ و نمەك بەحەرامە.. 
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ئەو كوردەی وێرای ئەوەی نەبێ! ترسنۆك و بوودەڵەیە! ئەو كوردەی وا بیر نەكاتەوە 
بێگانەپەرست و نامووسفرۆش و خۆفرۆشە! ئەو كوردەی بۆ ئەم ئامانجە نەجەنگێ 

كورد نییە!.
خۆی  خزمەتی  نە  ناتوانێ  نەبێت  ئــازاد  و  سەربەخۆ  كورد  تا  وایە  پێمان  ئێمە 
ئێستایەوە چۆنچۆنی  بارەی  دارو  و  بەم حاڵ  بكات..  دیكەش  گەالنی  نەخزمەتی  و 
بەشداری ژیاری مرۆڤایەتی دەكات؟ چی پێشكەش خەباتی گەلی فەلەستین و باسك 
و ئیرلەندی دەكات؟ چۆن نابێ بە بار بە سەر مرۆڤایەتێشەوە؟!..كورد تا یەكگرتوو 
سەربەخۆ و ئازاد نەبێت.. زەوی چۆن دەدا بە جوتیار؟ چۆن كار دەرەخسێنێ بۆ 

كرێكار؟ قوتابخانە چۆن دەكاتەوە بۆ مندااڵنی كورد؟
چەوساندنەوە و ڕووتاندنەوە چۆن بنەبڕ دەكات؟. دیمكراسی و ئازادی ڕا دەربرین 
چوونیەك  چۆن  پیاو  و  دەپــارێــزی؟.ئــافــرەت  و  دەچەسپێنی  چۆن  مــرۆڤ  مافی  و 
لە  بەهەشتی خەیاڵی سەرزەمین  الموعد” و  پێدراو/ جنە  بەهەشتی مژدە  دەكــات؟.“ 
كوێدا دروست دەكات؟!. یەكێ شتێكی نەبێت چۆن دەیبەخشێ؟. ئەگەر ئەم بەڵێن و 
پەیمانە ڕەنگینانە بدات بە هەر كەسێ, بێئەوەی مەرجبەندی كات بە )یەكگرتنەوە و 
بەوالوە  بەنگکێشانە  خەونی  و  بەڵینەكانی”عقروب“  لە  ئازادی(یەوە  و  سەربەخۆیی 
ئاخوڕی  و  ئاسمان  لە  ئەفیون!.  و  تلیاك  و  بەنگ  ئەمەیە  هەڵدەوەرێ؟!  لێ  چیتری 
بێ والخ ڕاوە ژیشك بە جەماوەر كردن!. ئەمەیە چەواشەوە و  سەرلێشێواندن و 
بەهەڵەدابردن.. ئەمە وەکو  هەڵخەلەتاندن و ساختەبازی و قۆڵبڕینی سیاسیە! ئەمە 
دوكانی بێمایە كردنەوەیە.. ئەمە چاوبەستی سیاسیە.. و مەسەلە بنەڕەتیەكە لە بیر 
جەماوەر بردنەوەیە.. ئەمە ئەو خۆركەیە كە الشەی كورد گەندەڵ بكات.. ئەمە ئەو 
درز و دەالقانەیە كە دوژمنی لێوە دێتە نێومانەوە ئەمە سەرەتاو بنەتای )هەڕاجی( و 
)بازرگانی( و )كورد فرۆشتنە(.. با هەمووان كێشانە و پێوانەی سەخت و گردە بڕو 

موو پێوی دڵسۆزی بدەینە دەست جەماوەر, نە خۆمان و نەكەس
-  ئەگەر ویستراش – ئەتوانرێ جەماوەر لە خشتەبەری, ئەمە تاكە رێگایەكە بۆ 
داماڵینی هەموو دەمامكێك لە ڕووان.. دەبا ئەوەی لە دەمامكی ڕوو ڕواڵەتی قەڵب 
و ناشرین ناترسێ ئەو پێوانە و تەرازووە بدەینە دەست جەماوەر و هەموو” كورد 
بین” با لەتەنگەبەری ) عێراقی و ئێرانی و توركی و سوری( دەرچین و ناسنامەی 

ڕاستەقینەی” كوردستانی“ بۆ  كورد دروست كەین!..
مێژوو  ژیاری  وەحدەیەكی  كوردستاندا  لە  كورد  نەتەوەی  كە  ئاشكرایە  چونكە 
كردی, سروشت كردی خۆڕسك هەڵكەوتوە ئەو پلەی گونجاندن / انسجام  تەنیا لە 
كۆمەڵگای كوردەواریدا خۆی دەنوێنێ و بازدان بە سەر ئەو  یەکە ژیاری و هەڵكەوت 
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و گونجاندنە سروشتی و خۆڕسكە بۆ هەر شێوە و جۆر و قاڵب و دار و بارێكی 
دیكەی ) جیهانی, ناوچە گەری, چینایەتی, مەزهبی, كیانە سیاسیە سەپێندراوەكان.. 
و  چاالكی  و  مانەوە  و  ژیان  پێداویستی  و  خەبات  واقعی  سەر  بە  بازدانە  هتد(  و 
چەواشەكردن و تێكدانی جەوهەری سەربەخۆ و ڕەوا و پێویستی خەباتی نەتەوەی 
كورد و خۆگێل كردن لە واقعە مێژوویی و بابەتییەکانی/ مەوزوعیەكانی كۆمەڵگای 
ناپەسندنی  و  نامۆ  و  و چەپ  راست  بە  مێژووە  رێچكەی  دانــەوەی  با  مرۆڤایەتی, 
ناپاكانە و ئیستعمار ئاكارانەی واقعی پەرت پەرت و دابەش كراو و چەوساندنەوە 
یەی سەرتا  لەو هەڵە مێژوویی  بە شداری كردن  كــوردە..  نەتەوەی  تواندنەوەی  و 
سەرەی خەباتی كورد, كە بەرهەم و دەستكەوت و توانا و بوونی كورد رژاندن و 
خستنە سەر ئەستێڵكی كەسان و وواڵتانی دیكەوە, خۆفرۆشی و نۆكەری و ناپاكی 
پتر  و  دان  فیرۆ  بە  كورد  نەتەوەی  تێكوشانی  و  هەوڵ  و  ڕەنج  و  خزمەتكاری  و 
قوڵكردنەوە و جەنجاڵ كردن و ئاڵوز كردنی كێشەی كورد و لێ تەكاندنەوە و دوور 
كەوتنەوەی شۆڕش و خەباتی كورد, لە رێچكەی سروشتی و اقعیە ئازادی خوازانە و 
شۆڕشگێرانەكەیەتی بەرەو كەناری كلكایەتی و خۆ هەڵواسین و بڕوا بە  خۆ نەكردن 
و بونە كلكی ) رووداو( و دەسەاڵتدارێتی داگیركەرانە بە شێوەیەك لە شێوە هەرە     
رووی  لە  و  یــەوە  فەلسەفی  و  مەبدەئی  رووی  لە  ئەمە  نۆكەری.  شەرماویەكانی 
)عملیشەوە( دەرد و كێشە و گیرو گرفت و داواكاری و خواست و پێداویستەكانی 
خەباتی نەتەوەی كورد لە سەرتاسەری كوردستاندا بوونێكی سەربەخۆ و تایبەتكار 
و خەسڵەتانێكی جیاواز و لێك نەچوو و نەبووە, جیاوازی و داواكاری و خواست و 
ئامانجەكانی تایبەتی و كورد ئاكارانەی خۆی هەیە, كە نەك هەر جیاوازە لەو شێوە 
و شێواز و ناوەرۆك و مەبەست و خواست و پێداویستی و هەڵكەوت و دار و بارەی 
نەتەوە دراوسێ و دورەكانی كورد, بەڵكو دژ بە تەماع و چاو چنۆكی و خواستەكانی 
داگیركەرانی كوردستان و بیر و بیركردنەوە و هەڵوێستی چەوتی زۆر الو الیەن و 
كۆر و كۆمەڵە سیاسیانەی كە زۆر جاران لە سەر چەپ و پێشكەوتنخوازی نێو ئەو 
واڵتە زۆڵەكانەدا حسێب دەكرێن و تەواوی دژ بە سەرەتا و بنەڕەتی یە سەرەكی 
لە ناوچەكەدا و هەتا  و ناوەندی و الوەكی یەكانی ئیمپریالیزم و داردەستەكەیەتی 
پێچەوانەو دژ بەتەیاری” تەراتێنی نێو دەوڵەتان”دا )وفاق( و بەش كردنی ناوچەی 
دەسەاڵتی نفوزی هێزە بەدەسەاڵتە جوێ جوێ كانی جیهانی و )یاریە رەزا گرانەكە و 
رەشەبای بەرژەوەندی( نێو دەوڵەتانێش و لە رووی بوون و شەرعیەت و چەسپاندنی 
سەربەخۆیی و رەوای مەسەلەكەشدا, خەباتی رزگاری و ئازادی خوازانەی كورد لە 
سەریەتی لەم سەردەمەدا كە تۆز و ژەنگ و چڵكی كۆسمۆپۆلبتیزم و )دوا خانەی( 
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و پاشكوێی و خۆ بە كەم زانین و گچكەیی و بەزین و ترسنۆكی و ناوەڕاستڕەوی 
و تاكتێك بازانە و سیاسەتی محترف و خۆفرۆشان و كلكایەتی و مەبدەئی ئاغا و 
نۆكەرایەتی و تێكرای شێواندن و چەواشەكەری و الدان و ساردكردنەوە و مساوەمە 
و هەراج كاری و پرد هێشتنەوە لە خەباتی میللی كوردیدا بنەبڕ و تۆو بڕ و  ریشە 
كێش بكرێت و رەنگ و رواڵەت و جەوهەر و ناوەرۆكی راست و دروستی رەواو, 
ئازادیخوازانەی مافە رەواكانی نەتەوەی كورد, وەك نەتەوەیەك كە ) مافی دیاری 
كردنی ئازادانەی چارەنوسی خۆی بە دەستی رۆڵەكانی خۆی( بەو شێوە و جۆر و 
چێوەیەی دەیەوێت بچەسپێت و هەر دەسكەوتێكی كاتی و مەرحەلیش هەنگاوێك بێت 
لە سەرە ڕێی شاری بەكار هێنان و بە ئەنجام دانی ئەو مافە, كە مافی رەوای هەموو 
نەتەوەیەكی سەر ئەم گۆی زەویە یە.. و لە ڕووی دەرونیشەوە گێڕانەوەی بار و 
وورە و پلەی شۆڕشگێری و دەفعی شۆڕشگێرانەیە بۆ نێو دڵ و دەرونی جەماوەری 
لە الیەن  قوربانیدانە  و  پەالماردان  و  قایم كردن  كڵپە سەندن و خۆ  زێتر  كورد و 
كەمتەرخەمی  بە  بەرگرتن  بۆ  كاریگەرترین  شێوازێكە  و  جەماوەرەوە و چاكترین 
گێل  و خەلك  كردن  گێل  هەر خۆ  بۆیە  ناپاكیش!  و  و خۆفرۆشی  گۆرین  سەنگەر 
و  ناراستەوخۆ  بەشداریەكی  عملی(یانەدا  و  عیلمی   ( سەرەتا  لەم  الدانێك  و  كردن 
گاڵوی هەوڵی چەپەڵ و دوژمنانەی داگیركەرانی كوردە بۆ پتر ئاڵوز كردنی خەباتی 
نەتەوایەتی كورد و گەورەترین دەروازەی خۆ ترنجاندنە ناوەی ناپاكانەی دوژمنانی 
و  بەرە  و  چەواشەكردن  و  وشێواندن  كورد  جەنگاوەرانی  ڕیزەكانی  نێو  بۆ  كورد 
هەڵدێر بردنی كاروانی خەباتی نەتەوایەتی كوردە و, هەر كەس و بەرە و الو كۆر و 
كۆمەڵێك بەشداری ئەم تاوانە بكات تاوانەكەی دوو هێندەی داگیركەرەكەیە و ڕوو 
لە  ئێمە  لەمانەش  دەبێت جگە  مرۆڤایەتی  و  كورد  بــەردەم خواو  ڕیسوای  و  زەرد 
مێژووی كۆن و نوێماندا زۆر جاران ) كوڕی خۆمان كردۆتە قوربانی كچی خەڵكی( 

تەنها ژان و نەهامەتی و پتر چەوساندنەوە و ژێر دەستەییمان لێ دۆزیوەتەوە!
- لە مێژووی كۆنماندا گەورەترین پاڵەوانێكی میللی و داستانی نەورۆزی كورد ) 

كاوە( بووە, كردەی كورد بووە و بردەی ) فەرەیدون(.
- ) ابو مسلیمی خوراسانی( بە بازو و خوێنی كورد دەسەاڵتی رەشی ئەمەویانی 
لە ناو برد كەچی )بنو عباس( و ئااڵ رەشەكانی عەباسی بەرهەمەكەیان خوارد ) ابو 
جعفەری( بەد نمەك لە چاكەی كوردا ئەبو موسلیمی بە فێل كوشت و )ابو دەالمە(ى 
روو هەڵمالراویش بە هۆنراوەیەكی روو زەردی جویناوی پاداشتی كوردی داوەتەوە.
ئەو  ژێــر  لە  هــەر  و  پاراست  ئیسامی  شەرەفی  نەبوو  ایوبی  الدینی  صــاح   -

شەرەفەشدا نییە قەالچوكراوین و دەكرێین؟!
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- كەریم خانی زەند ئێرانی لە ئاژاوەی قاجاریان قوتار كرد و كەچی پاشان ئێسك 
و پرۆسكی لە ژێر پایەی كورسی پاشاكانی ئێراندا نێژرا.

سەربازێكی  بە  توركیا  سوپاساالری  دەمی  بە  توركیا  نەناسراوی  سەربازی   -
كورد ناسرابوو, كە چی رەنجی پیاز فرۆشمان دەست كەوت..

- لە ) شعیبە( و ) فرات( دا هەزار سوارەی كورد نەبوون بەریان بە ئینگلیز گرت!؟ 
چمان چنگ كەوت؟!

و  ناخۆشی  و  شــەر   لە  ئەوین,  و  ئەم  سنووری  پاسەوانی سەر  ساڵە  هــەزار 
وەردی  ووشكە  دادەپڵۆسرێین!.  ئاسایدا  و  كاتی حسێب  لە  داڵنین  سەر  لە  كۆستا 
كێ ما نەێكێلین؟. دەستمان بە چمكی كێوە نەگرت لە بەر قاپی كێدا نەوەستاین؟!.. لە 

زەماوەندی كێدا دەستمان نەگرت؟.. ئەی بۆچی شتێكمان بۆ خۆمان نەكرد؟!.
بۆ دەبی دەست بەكونەماری هەزار و یەك جارەی گەستراو مانا بكەین؟. و بۆ 

دەبێ تولە رێ ى هەڵدێر و نائومێدی بكوتینەوە؟.
بۆ دەبێ هەر خۆمان بە كلكی روداو و خەڵكەوە وەبەستین؟. تا كەی ئەم تەلیسمە 

باوەر بە خۆ نەكردنە نەشكێ؟. تا كەی هەر وا  ئاو لە دنگدا بكوتین؟. 
 تا كەی لە تەنگە بەرایی باوەر بە خۆ نەبوون و بۆ خۆكار نەكردندا گیر بخوێن؟.

كەی وەكو كورد بۆ كورد بیر بكەینەوە؟.
كەی واز لە خۆخۆری و بێگانە پەرستی و خۆهەڵواسین دێنین؟.

كەی بە هۆشی خۆماندا دێینەوەو چی دی جەماوەری رەش و رووتی كوردستان 
ناكەینە خۆراكی مەبەستی یەكێكی دیكە؟.

- ئێمە باوەرمان بە دوستایەتی و هاوكاری و هاریكاری نێو گەالن هەیەو بێ ئەو 
هاریكاریە ژیان خۆی نا چەرخێ.. بەاڵم پێمان واشە كە تا كورد شت نەبێ, كورد 
و كورد برا نەبن و دەوری سەربەخۆی نەبێت, هەر دۆستایەتیەك باسی لێ بكرێت, 
خۆهەڵخەڵەتاندن و خەڵك فریو دانەوە ) ئاغا و خزمەتكار( و ) پاشكۆیی(یەكی بە 

حورمەتە و بەس …
- ئێمە باوەرمان بە پێویستی گرێدانی خەباتی نەتەوایەتی و رزگاری خوازانەی 
سەرەتا  لەم  كەوتنەوە  دوور  و  جیهانەوە  چەوساوەكانی  گەلە  خەباتی  بە  كــوردە 
بنەڕەتیە هاوبەرژەوەندی و هاوچارەنووسی چەوساوانی جیهان الدانە لە كوردایەتی. 
بەاڵم دژی ) خۆ نەویستی( و )خۆ لە بیر چونەوە( و ) بڕوا بە خۆ نەبوون( و ) چاوە 

چاوی دەستی بێگانەین(.
- ئێمە باوەرمان بەوە هەیە كە لە بار و هەل و مەرجێكی وەكو ئێستای كورد 
و شێوە و جۆری دابەش كردنی كوردستان و دار و بار و عەقڵیەتی دواكەوتوو 
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كورد  مێژوویەكانی  و  رەوا  ئامانجە  بە  گەیشتین  دوژمنانماندا,  گیرانەی  شێت  و 
و  هەل  ى  پێ  بە  قۆناغەی  هەر  پێویستە  دەوێ,  ى  گۆركێ  و جێ  قۆناغ  دەیــان 
مەرجی خەباتی ئەو رۆژە و هەڵكەوتی خۆ و دۆست و دوژمنی دروشمە و داواو 
و  توانا  هەموو  لە  پەڕی سود  ئەو  و  بگونجێنری  بۆ  خەباتی  و شێوازی  هەنگاو 
لە  ئەوەین  بەاڵم دژی  بنەرەتیەكانمان..  بۆ خزمەتی مەسەلە  الیەك وەربگیردرێت 
ناوەراستی ڕێدا بە نێوەچڵی جەماوەر جێ دێڵن و لە ژێر چارشێوی ) تكتێك( و 
) قۆناغ( و پۆزشی نا بە جێدا واقعی نادروست و سەپێنراو بە سەر خۆماندا ساغ 
لە بەر دەسكەوتێكی كاتی و خۆخۆیی حیزبی تەسكدا مەسەلەكەمان  بكەینەوە و 
بدۆڕێنین. ئێمە پێمان وایە ) سیاسەت( منداڵ بازاری گرۆ گرتن و پێ داگرتن و 
) شەڕی خۆترین( نییە … سیاسەت هۆنەر و كارزانیە.. بەاڵم بەو مەرجەی هەر 
بادانەوەیەك كاتی و كەم خایەن  خۆحەشار دان و مت بوون و خاو بوونەوە و 
و لە بەر پێویستی بێت و خۆ كۆكردنەوە و گوڕ بەستنەوەیەك بێت بۆ پەالمار و 
هەنگاوێكی نوێ و پێشكەوتوو.. ئێمە دەزانین و باوەرمان بەوەیە ئەوپەڕی مومكن 
كاتیە  ئامانجە  و  مومكن(  پــەڕی  ئەو   ( بــەاڵم   بێت..  ئامانجمان  دەبــێ  كاتێكدا  لە 
ئیستگەیەكی گوێزانەوە و خۆ كۆكردنەوە بێت بۆ سەفەرێكی دوورتر, نەك مەڵبەندو 
مۆڵگەی خۆمەالس دان و بار و بارگە خستن. ئێمە المان وایە ئەو كوردەی دەتوانێ 
لە گەڵ بەرەیەكی داگیركەر یان الیەنێكی ) معارزە(یان دوژمنێكی دوژمنەكەمان یان 
بێگانەیەكدا ) ئەگەر بۆ وچانێكیش( بێت دابنیشێ و هاریكاری و هاوكاری لە گەڵدا 
بكات و ماڵی لە گەڵ تێكەڵ كات.. ئەگەر لە گەڵ برایەكی كوردا سەر و ماڵ نەكەن 
بە یەك كورد نییە.. كوردیش بێت یان سەر لێ شێواو و چەواشە و گێل و گەوێر 
و ناپەسەندو بێگانە پەرستە یان خۆفرۆش و كلكە ئیدی هەرچی دەبێ با ببێ و چ 

رەنگێ لە خۆى هەڵدەسوێ بابسوێ …
- ئەو سیاسیەی بیر و باوەر و رێكخراوەكەی لە كورد و بەرژەوەندی كورد ال 

مەبەستتر بێت, بازرگان و دەاڵڵە..
- ئەو بیر و باوەڕی لە پێویستی كورد و بۆ خزمەتی كورد نەڕسكابێت زۆڵەك 

و زڕ و زیانبەخشە.
- ئەو بیر و باوەڕی لە گەڵ ویست و خواست و بەرژەوەندی ماددی و مەعنەوی 

كوردا نەگونجێ ئاوەكی و دومەڵە لە گیانی كوردا …
- ئێمە دەمانەوێ چی دی بەرەبابێك نیوەیان لەم دیوو نیوەیان لەو دیو پاسەوانی 

سنووری ناڕەوا نەكەن.
- ئێمە دەمانەوێ چی دی كورد بە چوار و پێنچ پەساپۆرت نەبێ نەتوانی سەری 



17 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

والتەكەی بدات نەهێلین و سەردانی كەركوك و كرمانشاو دیاربەكر و قامیشلی چوار 
فیزەی نەویت, هەر فیزەی نەویت.

و  بێگانە  پاشماوەی  و  خێر  نەك  بێت  كوردی  ناسنامەكەمان  دەمانەوێ  ئێمە   -
هەراكانی لە گەڵ خواستی دوژمناندا یەك نەكەوتین بە تاوانی ) تێكدەر و یاخی بوو( 

ناسنامەكانمان نەسوتینن!…
- ئێمە دەمانەوی ئەو هەلە هەڵكەوتوانەی بۆ كورد رەخساوە پاش هەزار و یەك 
جاری لە دەست چووە, ئەو جارەشیان لە دەستی نەدەین و بە زیانی كورد بشكێتەوە..
  بۆیە داوا لە هەموو كۆرو كۆمەڵ و رێكخراو و نیشتمان پەرووەرێكی كورد 
و  دەكرێ  پێ  هەیە, چەندیان  بیروباوەرێكیان  هەر  هەن,  هەر شوێنێك  لە  دەكەین, 
ناكرێ, چین و چی نین ,, هەموان پێكەوە هێز و توانا و ووزە و تین و هەلوێست و 
بوونمان یەك خەین.. مەسەلەی كورد لە ) چوار چێوە( و ) قەپێلكی( ناوچە گەرێتی و 
ئەم الو الیی و حیزبایەتی تەسك و دەمارگیری بیر و باوەری رزگاركەین و وەكو ) 
كورد( و ) مەسەلەیەكی ڕەوا( و دیاری هەموان پێكەوە, هەریەكەی الی خۆیەوە و بە 
هاریكاری و هاوكاری وەرەقەی مەسەلەی كورد لە دەستی خەڵكی دەرێنین.. ئێمڕۆ 
مەسەلەی كورد گەورەترین مەسەلەیەكە لە سەر گورەپانی سیاسەتی” خۆرهەاڵتی 
ناوەراست” و” جیهانیش” و هەموو بەرە و هێزە دەوڵەتیەكان لە دۆسیەی یەكەمی 
بەردەمیاندایە.. بەاڵم بێ خاوەنە.. خۆمان بە الی مەسەلەكەی خۆماندا با بچینەوە, با 
نەهامەتی و كارەساتی دوای جەنگی جیهانی یەكەم دووبارە نەبێتەوە و لە پشت مێز 
و پشت پەردەی سیاسەتی ) خۆرهەاڵت و خۆرئاوا( و ) دەوڵەتانی ناوچەكە( دا تاو 

تۆی و یاری پێ نەكرێت.. بۆیە داوا دەكەین:
١ – هەموو هێزە سیاسی و كۆر و كۆمەاڵن و پیاوچاكانی كورد لە ) كونگرەیەكی 
میللی(یدا – لە كوردستاندا یان دەرەوەی نیشتمان یەكگرن و بەرنامەیەكی میللیانەی 

پێشكەوتوو دابنێن.
٢ – هەرچی بووە و نەبوە لە بیر ببرێتەوە و بەرژەوەندی كورد بخرێتە پێش 
مەرج  و  مەرج   … فكریەوە  و شەڕە  كایەتی حزبایەتی  و سەروَ تەماعی شەخصی 

كاری پێشەكی تەنها دڵسۆزی بێ بۆ كورد.
٣ – هەر الیەی بەرنامەو پێشنیاری خۆی پێشكەش بە” كونگرە” بكات و چاكترین 
و لە بارترین و كاریگەرترین بەرنامە ورێ و شوێن و شێواز بریار بدرێت و هەموان 

) التزام(ى پێوە بكەن.
٤ – سەركردایەتی میللی بااڵ دەست بێت كە چاوەدێری و بەڕێوە بردنی ئەركی 

خەباتی ) سیاسی و عەسكەری اعامی( بگرێتە ئەستۆ..
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٥ – سەركردایەتی میللی,” كۆمیتەیەكی سوپایی میللی” دروست كات كە هەموو 
پێشمەرگەی كورد لە سەرتا تاسەری كوردستان لە ژێر فەرماندەیدا بێت و پێشمەرگە 
رزگاری  ) سوپای  و  هەبێت  كۆمیتەیەوە(  و  ) سەركردایەتی  بەو  التزام(ى   ( تەنها 
كوردستان( بێت و دوور خرێتەوە لە مل مانێ ى سیاسی و حیزبییەوە … تەنها بە 

رۆشنبیری و بیروباوەڕی كوردایەتی و كورد ویستی پەروەردە بكرێت..
٦ – ئەوپەڕی ممكن ئامانجی كاتی و قۆناغی كورد بێت و بە هەموو توانایەك ڕی 
خۆش كرێت بۆ زەمینەی بە كارهینان و جی بە جێ كردنی ) مافی چارەنووسی كورد( 

كە ) یەكگرتنەوە و سەربەخۆییی و ئازادیە(
  ئەی جەماوەری بەش خوراو و چەوساوەو راپەریوی كورد

ئەم كارە لە ئاسان ئاسان ترە ئەگەر دەستی بێگانە و بێگانە پەرستی و خۆفرۆشی 
دەستی  كاتێ  هەر  ببرێتەوە..  تێدا  حیزبایەتی  و  شەخصی  تەسكی  بەرژەوەندی  و 
بدرێتێ تەواوی ئاسان بە دەستەوە دێت تەنها پێویستی بە ویست و نیەتی راست 
و پاك و كوردانەیە.. گەورەترین هەنگاوی سەركەوتووی مێژوووییەی لە مێژووی 

كوردا و كۆتایی بە ئازار و ئەشكەنجەو نەهامەتی هەتا هەتایە دێنێ.. 
  هەر كەسێ بەرهەڵەست و بەر بەستی ئەم ئەركەش دەكات خەجالەت و ڕووڕەشی 
الی خوا و كورد بێت … ئەمە بواری دڵسۆزیە.. ئەمە مەیدانی خەباتی راستێتیە.. ئەمە 
پێوانەی راستی دروشمە ئاڵ و وااڵكانی ) رزگاری كورد( و نەهێشتنی چەوسانەوەیە.. 

ئەمە تاكە رێگای ) رزگاری و ئازادی و یەكسانیە(..

}}} رزگاری و یەكگرتنەوەی كوردستان ئاوات و ئامانجی هەموو تاكێكی كوردە{{{
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قوتابخانەی پاسۆک
)وانەی پێنجەم( 

بۆ” پێش ئەوەی هەر شتێ بین.. دەبێ كورد بین”؟.
  لە سەرتاسەری مێژووی مرۆڤایەتیدا هەرچی بیروباوەڕو فەلسەفەو تیوَر و هەوڵ 
ئاسودەیی”  و كۆششێكی مرۆڤانەی خێرخوا بووە, بۆ مەبەستی” بەختەوەری” و” 
مرۆڤ هاتۆتە بوون!. ئەمەش تەرجەمەی عملی زەق و بەرچاوی” پەلەی ژیان”ە.. كە 
دەستوری هەرگیز نەگوَڕاو و بنج داكوتاوی قواڵیی دەرون و بوونی مرۆڤە.. یەك 
ڕێبازی فكری و هەتا هەوڵی تاكانەش, هەتا خراپەكانیش, نەیتوانیوە بۆ ماوەیەكیش 
بێت بمێنێتەوە و خەڵكی بە خواستی خۆیان لە دەوریان خربێتەوە بێ ئەوەی كە ئەم 
ئەو  هۆشی  لە  رێگاكان  لە  بەرێگایەك  مرۆڤەی,  بەختەوەری  و  بەرژەوەند  راستی 
خەڵكەدا نەچسپاندبێ! هەر كاتێكیش نادروستی و چەوتی ئەو فیكرو بیروباوەڕانە بە 
ئاشكرا ساغ بوونەتەوە, گەندەڵ بوون و پوكاونەتەوە.. دیارە ئەو بیروباوەڕو فەلسەفە 
و تیورانە تا وەستایانەتر و كارامایەنەتر رازێندرابێتنەوە و هونەری چەواشەو بەهەڵە 
بردنی زیاتر تێدا بە خەرج درابێت و ماوەیەك زیاتر خۆیان راگرتبێ و سودیان لە 
هەڵەی پێش خۆیان چاتر وەرگرتبێت, تا ڕەگ و ریشاڵ داكوتن, بە گەندەڵیشیانەوە بە 
سەخت تر هەڵقەنراون و تا رادەی پێویست بوونی شۆرش و پەاڵماریشی گەیشتوون! 

هەشییانبووە چەندین ساڵ شوێنەواری سلبیان هەر ماوەتەوە …
ئەمە دەمانگەیەنێتە ناخی ئەو راستیەی كە” بەختیاری” و” ئاسودەیی” مرۆڤ لە 
ڕووی ماددی و مەعنەویەوە, مەبەست چاالكی كۆمەاڵیەتی مرۆڤ بوو, كە خۆی لە 
چوار چێوەی بیروباوەرو فەلسەفەو ئاینی ئاسمانی و حزب و رێكخراو و هەموو جۆر 
و شێوەكانی رێكخستنی كۆمەاڵیەتیدا دیوەتەوە ژیانی كۆمەاڵیەتیش تاقیگەیەكی حازر 
بە دەست و بەردەستی وەكو تاقێگەیەكی كیمیا و فیزیا و ئەو زانستانە نییە كە زوو بە 
ریك بە چركەیەك و عەمەلیەیەكی مختبەری  زوو بتوانرێ راستی و چەوتێنی هەر تیوَ
لە مەحەك  تاقی كردنەوە و  بواری  دەربخرێت! كەرەسەو رێ و شوێن و مەوداو 
گبیقی  تە  و  واقع  و  تایبەتین  و  جیاواز  فەلسەفیانە  و  كۆمەاڵیەتی  تیورە  ئەو  دانی 
عملى و گونجان و نەگونجان و تێهینانەوە و كورت كردنی لە پراكتیكدا دەردەكەوێ 
و  كۆمەاڵیەتی  زانستی  دەكێشێ..  درێژە  دیدا  ئەوانەی  لە چاو  زەمەنی  مەودای  كە 
دەستورە تایبەتیەكانی مرۆڤ و ژیانی كۆمەاڵیەتیش, رەق و تەق و زەق و ناچاری 
نین وەكو یاسا و دەستورە ماددیاكان كە بۆ جاری هەزار جارە و لێرە و لە مەڕیخ  
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و لەو پەڕی دنیا هەر یەك بن و هەزارو یەك هۆ و تایبەتكاری تێكەاڵویان دەبێت و 
سەرباری هەر هەمووش خەسڵەتی زۆر تایبەت و نەوەستاوی هۆش مرۆڤەكە خۆی, 

كە زەمینەی ئەو تیورو باوەر و فەلسەفانەن..
هەر ئەمەشە كە پاساوی بوونی ئەو هەموو بیرو باوەرو فەلسەفەو ڕێبازە جۆی 
جوێیانەی ژیانی مرۆڤ دەدات, و راسترینیان لە نێو هەمواندا بەو گردە بریەی كە 
ئاو لە دوو ئەتۆمی هایدرۆجین و ئەتۆمێكی ئۆكسجین رێ دەستورە ماددیەكەدا دەر 
ناخات و دەبێ لە میانی عەمەلیەی مێژوویی زۆر ئاڵۆزو پشوو درێژداخۆی بە سەر 
مرۆڤدا بسەپێنێ و یەك الی كاتەوە.. ئەمەش مانای ئەوە نییە تا قال و بەال, راستی و 
چەوتی تێكەڵ بن و هەر كەسێ بە بەری خۆی بپێوێ و هەر هەمووشیان راست بن!! 
یان دۆزینەوەو گەیشتنی مرۆڤ بە ڕێبازی راست وەك دووكەوتنی سێبەری خۆی 
دوورە دەست بێت!… تێ نەهێنانەوەی هەر تیوَرێك و ڕێبازێك و فەلسەفەیەك, بە 
النی كەمەوە لە النێك لە النەكانی ژیانی مرۆڤایەتی, دەگەرێتەوە بۆ محدودیەتی ئەو 
تیورو فەلسەفانەو نامحدودیەتی ژیان و بوون, تاكە چارەی ئەمەش بە خۆكردنەوەو 
ئامادەگی بەردەوامی ى خۆ نوێ كردنەوە و” تعدیل” كردنە بە پێ ى داخوازی بارو 
هەل و مەرج و هەڵكەوت.. كە ئەمەش لە مەیدانی فەلسەفە و قەرار دراو و كڵۆمدراودا 
نایەتە دی! بۆیە ئەو فەلسەفەو بیرانە هەمیشە تووشی نەخوشی پشوو سواری و 
كردن  پەرۆ  پینەو  هەمیشەییان  پیشەی  كە  دێنەوە  نەهێنانەوە  تێ  و  تیلەیی  تەنگە 
بە گژ واقع چوونەوەدا.  تا دەگاتە سنووری كۆنەپەرستی و  داپۆشێنیەتی  و عەیب 
ئەمەش دوا پلەی ژیان و سەرەتای مەرگی هەر بیروباوەڕ فەلسەفەیەكە. زیانەكەشی 

هەر بۆ كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دەگەرێتەوە!
بیروباوەرو  هــەر  دروستی  و  ڕاستی  ــواری  ب و  خۆپاراستن  رێگای  چاكترین 
فەلسەفەو تیورێكیش تەنها ) واقع( و چەندایەتی و چۆنایەتی بەدی هێنانی مەبەستی 

بنجی ئەو چاالكیانەی مرۆڤە كە” بەختیاری” و” ئاسودەیی”یەتی ….
بە واتایەكی دیكە.. ئەو ڕێبازو تیورو بیروباوەڕ و فەلسەفە زانستانە كە لە ئاست 
واقعدا كورت نایەنێ, یان ئەوەندە كراوە و” مرن”ە كە جێی گۆران و پێش هاتە باس 

لێ نەكراو و نوێكانی تێدا دەبێتەوە..
ئەویان راستە و دەتوانێ بمێنێتەوە كە تا سەر لە خزمەتی مرۆڤدا بێت و لە بەر 
یەك گرتنی دوان, سیان, چەندانیكیاندا, میقداری چەندایەتی و چۆنایەتی”بەختیاری” 

و” ئاسوودەیی” مرۆڤەكە پێوانەو ) مؤشر(ى راستی و تەرجیح دانە.
ئێمە مرۆڤ وەكو تاكێكی دابڕاوی, بێ پەیوەندی, سەربەخۆ نابینین! چۆن قەترە بە 
دەریا و تواوە و بی كەسایەتی و بوونی تایبەتی و وون بووی ناو كۆمەڵیش نابینین.. 



21 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

ئێمە مرۆڤ بە تاكێكی خاوەن كەسایەتی و تایبەتی و خەسڵەتی جیاو و سەربەخۆی 
نێو كۆمەڵ و ئاوێتەی كەسایەتی و تایبەتی و خەسڵەتی جیا و سەربەخۆی تاكەكانی 
دیكە دەیبینین.. لە كاتێكدا كارتێكراوە, كارتێكەرێشە, لە كاتێكدا سەربەخۆیە بەشێكەو 

كەرتێكە لە كۆمەڵ …
گەورەی  هەرە  كێشەی  كە  مرۆڤە  كۆمەاڵیەتی  و  تاكایەتی  خەسڵەتی  ئەم  هەر 
بڕی  ئاسوودەیی”یەتی.. دۆزینەوەی دەستوری ووردو موو  بەردەم”بەختیاری” و” 
بەرابەریەی  و  هاوسەنگی  ئەو  راگرتنی  و  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتی  و  تاكایەتی  سنوری 
نێوان خەسڵەت و پێویستیەكانی تاكایەتی و خەسڵەت و پێویستیەكانی كۆمەاڵیەتی, 

تاكە رێگا و چارەی بنەبڕی سەرجەم كێشەكانی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە..
وە نەبێ ئێمە ئیدیعای ئەوە بكەین كە بە” قودرەتی قادر” و” دەستی سیحراوی” 
لە شەوو رۆژێكدا توانیومانە خەتمی ئەم عیلمە بكەین و تاكە رێگامان دۆزیبێتەوە و 
چارەكەمان حەتحەتۆكەی حەوت دەرمانەی هەموو دەردانە! ئەمە زۆر لەوە گەورەو 
گران ترە هیچ كەسێ ) حورمەتی مرۆڤایەتی خۆی و راستی بگرێت( ئیدیعای بكات.. ئێمە 
تەنها وەكو بەرچاو روونیەك و كرانەوە و بیرتیژیەك لە پەندو دەرسە مێژووییەكان 
و”  بەختەوەری”  یاسای”  سەلماندنی  و  مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی  واقعی  لە  رامــان  و 
ئاسودەیی” مرۆڤ! لە سەر پاراستنی تاقی كردنەوەی ژیانی مرۆڤایەتی دا كێشانە و 
پێوانەو ستاندەردی راستی و دروستیمان دۆزیوەتەوە, كە بوار و مەحەكی هەموو 
و”  ئەویش”بەختیاری”  خۆشمانەوە..  بــەوەی  فەلسەفەیەكە,  و  تیور  بیروباوەرو 

ئاسوودەیی” ماددی و مەعنەوی مرۆڤە..
كە مرۆڤ تاكە دابراو و خۆ بە خۆنەبێت, قەترە بە دەریای تواوەی نێو كۆمەڵیش 
نەبێت.. وەكو بوویەكی زیندووی بە هۆشی كۆمەاڵیەتی.. لە چوار چێوەی بااڵترین 
شیوە و چوار چێوەی كۆمەاڵیەتیدا دەیبینین كە” نەتەوە“یە, نەتەوەش تروَپك و دوا 
ژیانی,  مرۆڤ,  بوونی  بۆیە  كۆمەاڵیەتیە..  ژیانی  رسكانی  و  گەشە  و  گۆڕان  پلەی 
بەختەوەری, ئاسوودەیی, كەسایەتی و كۆمەاڵیەتیشی هەر لەو چوارچێوە خۆرسكە 
سروشتییەدا دەبینین و هەموو دابەشكردن و حاڵەتەكانی دیكەی” ئاینی, مەزهەبی, 
چینایەتی, جنسی, رۆشنبیری, ژیاری,.. هتد” كاتی و قابلی گۆران و نەمان و خۆپەیدا 
تێی  نــەتــەوە”دا  سروشتییەكەی”  حاڵەتی  چوارچیوەی  لە  تەنها  شتانێكی  كردنە, 

دەڕوانرێ و هەن.. یان نین.. یان تایبەت نین!.
بۆیە بەرژەوەندی و خواستی نەتەوە, ترۆپكی خواستە كۆمەاڵیەتیەكەیە, و مرۆڤ 
تەنها لەو چوارچێوەیەدا دەتوانێ“ كەسایەتی و كۆمەاڵیەتییەكەی” بپارێزێ و گەشەی 

پێ بدات..
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ئەگەر ئەم راستیە پێش چاوخەین” دەبێ پێش ئەوەی هەر شتێ بین.. كورد بین..«
هەروەها رۆڵەكانی هەر نەتەوەیەكی دیكەش وا.. مەبەست ئەوەیە:

پێش ئەوەی پاسۆك بین.. دەبێ بۆیە پاسۆك بین, بۆ خزمەتی كۆمەڵگەكەمان كە 
كۆمەڵگەی كوردەواریە.. مەبەستی” پاسۆك”ایەتیمان, تەنها و تەنها خزمەتی كوردە, 

نەك بەژن و بااڵی پێنچ پیتی” پاسۆك“ و هەتا بیروباوەری” پاسۆك” یش..
دەبێ بۆیە” ماركسی” بن, چونكە ئەو بیر و فەلسەفەیە دەتوانی نەتەوەی كورد 

بگەیەنیتە”بەختیاری” و” ئاسوودەیی” ماددی و مەعنەوی …
خزمەتی  رێگای  چاكترین  وایە  پێمان  چونكە  خواز”بین,  دیموكرات  بۆیە”  دەبێ 

نەتەوەكەمانەو كورد دەگەیەنێتە”بەختیاری” و” ئاسوودەیی” ماددی و مەعنەوی..
بۆیە فاڵن بیر یان فیسار فەلسەفە پێرەوی دەكەین, چونكە لە خزمەتی كوردایە و 

بۆ بەرژەوەندی كورد پێرەوی دەكەین, نەك لە بەر هیچ اعتبارێكی دیكە …
ئەگەر هەر كاتێ و هەر دەمێ ئەمانە كورتیان هێنا یان پیا رانەگەیشتن یان ڕێباز 
و بیرو فەلسەفەی چاتر هەبوون دەم و دەست دەبێ بۆ خزمەتی كورد و بەرژەوەندی 

كورد و”بەختیاری” و” ئاسوودەیی” كورد بیگرێنە بەر ….
ئەگەر ئەمەمان كرد ئەو كاتە بە راشكاوی دەتوانین بڵێین خزمەتی كۆمەڵ دەكەین 
و شەڕە گەرەك و دەرویشایەتی ناكەین.. ئەو كاتە دەتوانین عوزری هەڵە بوون و 
چەوت بوونیش لە یەكتری قبوڵ بكەین.. و تەنها ئەو كاتە دەتوانین بە راستی خزمەتی 

مرۆڤی كورد بكەین …
بۆیە:

] پێش ئەوەی هەر شتێ بین.. دەبێ كورد بین [.
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بۆ ئاگاداری
 مناڵەکان

ئێوەن زەلکاو دەشڵەقێنن
ئێوەن ئە بوومەلەرزانەی

سبەی کانی دەتەقێنن
ئێوەن سبەی

سنووری دەستکرد دەشکێنن
قەفی زنجیری لێکپچڕاو

بەیەکترەوە دەلکێنن
لە قامیشلی

لە دیاربەکردی شێخ سەعیدا
لە سلێمانیی برینداردا
لە مەهابادی قازی دا

بەیەک فەلسەفە پێ دەگەن
گشت تێ دەگەن

ئەوەی کورد بێ نەوەی نوێ بێ
دەبێ تێشووی

رێی یەکێتی کوردی پێ بێ
****

بانگی لە سەنگەری پاسۆكەوە
  هاو وواڵتیەكەم, هاونەتەوەكەم, هاوژان و چارەنووسەكەم.

ساڵوی ئازادی و یەكسانی 
بوون و مانەوە و ژیانی ئازادی هەر تاكێكی نێو كۆمەڵ بەندە بە بوون و مانەوە 
و ئازادی نەتەوەكەوە نەتەوە ئەو بووە زیندوە یەزدانكردە رەنگرێژە سروشتیەیە كە 
قەوارەو قاڵب و بۆتەی ژیانە و بوونی مرۆڤ دەنەخشێنێ و دەپارێزێ و تەنها لە 
سنوور و ئامیزێ نەتەوەدا تاكە ئاسایی و تاكە هەڵكەوتوەكانی كۆمەڵ دەتوانن بوونی 
مرۆڤایەتی خۆیان بدۆزنەوە و ئەو رەنگ و خەسڵەتە مرۆڤایەتیەی جیایان دەكاتەوە 
لە رەوە بەرەاڵ بێ سنوورو بێ هۆشی گیانەوەرانی دیكە و خەسڵەت و تایبەتكاری 

مرۆڤانەیان بەرچاو تر دەخات و قووڵی دەكاتەوە و دەی پارێزێ.
ژیان تەنها مانەوە بایولۆجیە روتەكەی هەناسە دان و خواردن و زاو زێ كردن 
و  شەمەندەفەر  ئێستگەیەكی  وەكو  نەڕەخساوە  ئەوە  بۆ  زەوییە  گۆی  ئەم  و  نییە, 
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دیار  بە  و  كرێ  ژمێر  پەنچە  رۆژگــار  و  بڕۆین  پێیدا  بڕ  نەفەس  تارێكی  دااڵنیكی 
و  ترس  هیچ  بوون  ئەگەر چی  هەڵتوتێین  ژیانەوە  ــەوەی  دادان پــەردە  چارەنووسی 
رایەكی بە بوونەوەر یان مرۆڤەكە نەكردووە بەاڵم ئەوەی بۆ رەخساندووە كە تام 
و چیژ و مانایەكی پڕشنگدار و شیاوی ) بۆ ژین(ێكی وای تێدا بێت كە ئەو هەموو 
بەرەنگاری  ساواییدا  واتەی  یەكەم  گەڵ  لە  كە  بهێنی  بەردەیە  و  بگرە  و  جەنجاڵی 

مرۆڤەكە دەبێتەوە:
هەر ئەو هۆش و گۆش و دەسەاڵتە بەر باڵو وفراوانەی پێ نەخشراوە و ئەو 
رووداوێكی  كە  پرسیارەی  ئەو  ــەردەم  ب دەیخاتە  هەیەتی  تایبەتكاریەی  و  بڵندی 
رێكەوت و هەڵتۆقیو نییە.. دەبێ لە گیژاوی شەپۆڵی جۆرا و جۆری هەڵچووی ژیان 
دا بە دوای بوون و ) زات(ى خۆیدا بگەڕێ و ئەو دەستوور و یاسا و رێچكانەی لە 
بەردەمدا دانراوە و ئەو دەسەاڵت و توانا و بەهرەیەی هەیەتی و ئەو تایبەتكاری و بێ 
نموونەییەی لە ناخ و واقعدایە هەقی خۆیان بداتێ و پەیڕەویان بكات و پشت لە هەلی 
مێژوویی, دیاری كراو و نەخشێندراو نەكات بە تاكە رێگای خواكردی سرووشتی 
پێویستیدا رەوتی مێژوویی خۆی, چارەنووس و ڕێبازی بوون و ژیانی مانا قووڵ 
بە ملدا كەوتنی  نەبێتە خەسارەت و  و بەرفراوانەكانی بوونی بۆ وەدۆزی.. بوونی 

بەالیەكی نابەجێ!.
مرۆڤ ئەو ئاسۆ روناكەی بەردەمی و ئەو رێچكە مێژوویی و ئەرك و تایبەتكارییەی 
مرۆڤانەی خۆی تەنها لە ) جو(ێكی دروست و گونجاو خۆڕسكدا دەتوانێ تاوتوێ 
بكات و بگاتە ترۆپكی مانا گەشە دارو پیرۆزو بەپێزەكانی ژیان,ئەمانەش هیچیان بێ 
زەمینەیەكی زیندووی واقعی و مەودایەكی سروشتی و فراوان و گونجاو و قەوارەو 
قاڵبێكی مرۆڤانە بوونیان مەحاڵە و دەستگیر نابێت ئەویش تەنها قەوارەی” نەتەوە” و 
)بیری نەتەوایەتی ئازادیخواز( و ) ڕێبازی مێژوویی نێو نەتەوە( و ) دەستوری ژیانی 
نەتەوایەتی( سەر گۆی زەویە بێ بوونی قەوارەیەكی نەتەوەییەی! و بوونی ئاژەڵدا! 
باری  دەكەوێ سەر  مرۆڤانەی  پێشەوایەتیەكی  و  بەرپرسیاری  هەموو  لە  و  نابێت 
ئەمانەش ) هۆش( كە گەورەترین و پیرۆزترین و كاریگەرترین كەرەسە و چەك و 
ئامرازی” پەلەی ژیان“ە دەبێتە بەاڵ بە سەر مرۆڤەكەوە و ئەو ژیانە ئاژەڵیەشی پێ 
لەق دەكات, چۆن رووەكێك بێ  رەگەكانی و زیندەوەرێك بێ ڕەوەكەی هەڵ ناكات 
و لە یاسای بوون دەترازێ! ئاواش مرۆڤەكە بێ ئەو قەوارە نەتەوایەتییە لە بوون و 

ژیانی مرۆڤانەی دەترازێ.
و  ناڕەوایەتی  ڕەواو  و  ژیان  و شێوازی  كردنی جۆرو شێوە  باس  لە  بەر  بۆیە 
دەسگا و دوكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی و رێچكەو ڕێبازی ژیانی ئابوری و كۆمەاڵیەتی و 
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سیاسی و ئاینی و تێكڕای النەكانی دیكەی ژیان و كێشمە كێشی فەلسەفیانەی ژیان و 
گونجان و نەگونجان دەبێ زەمینەی واقعی ئەم باس و خواس و ئامانج و ڕەنجانەی 
مرۆڤ مسۆگەر كرێت و كەرەسەی بابەتی هاوبەش و پێویستی هەموو چاالكیەكانی 
مرۆڤ لە بەر دەست دا بێت و دیاری كرێ و بپارێزرێ, كە قەوارەو بوونی ) نەتەوە( 
و گەشەو نەش و نماكردن و رەگ داكوتاندنی ) بیری نەتەاویەتی خۆرسك( و ژیانی 
) نەتەاویەتی( مێژوو كردە. ئەشێ مرۆڤ وەكو گوڵێكی سیسەوە بووی دەست كردو 
خزمەتكار لە ئینجانەی دەستی و ناسروشتیدا بڕوێ و رەنگیش بداتەوە, بەاڵم گوڵی 
سەر مێوو هەواوهەوەس و ویستی یەكێكی دیكەیە! ئەگەر وەكو زاراوە ناوی گوڵ و 
ژیانی لێ بنرێ لە راستی و واقعدا تەنها دیكۆرێكی بێ گیان و جوڵە و بێ كاریگەرێتیە, 
وەكو هەر پارچە فایبەر و فلینێكی دیكەیە كە الدیواری پێ دەنەخشێنرێ! ژیان بوونی 
دەرەوەی ) نەتەوە( و بێ ) نەتەوەیی( لە ئاستی بەرابەری ئەو گوڵە دیكۆرە و گواڵڵە 
سوورە سەركەش و سەربڵند و گۆری تەبیعەتی كوردستاندایە. ژیان و واقعی مرۆڤیش 
گەلێك لەوە سەرسەخت تر و دڕ دۆنگ ترە لەم بارەیەوە, باخێكی بێ پەرژێنی بەرەاڵ 
چەندە كراوەیە بۆ هەموو رەوەو تێ بەربوون و دەست درێژی و شێانێك مرۆڤی بێ 

واڵت و بێ ) نەتەوە( و بی ) بیری نەتەوایەتی( گەلێ هەڵمااڵوەترە.
و  خــواردن   ( بە  ژیــان  ئاژەڵیەكەی  النــە  دەتوانین  كــورد(یــش   ( مرۆڤی  ئێمەی 
كورد(یش   ( ئەگەر  كەوێ  زێ(مــان چنگ  و  زاو  و  بردنە سەر  رۆژ  و  خواردنەوە 
نەبین! بەاڵم النە زاڵەكەی ) مەعنەوی( و ) ژیان و بوونی مرۆڤایەتی(یەكەمان تەنها 
لە چوارچێوەی قەوارەی ) نەتەوەى كورد( و ) بیری نەتەوایەتی( دا چنگ دەكەوێ. 
دەستووری ژیانیش كە مەرگی داناوە بۆ هەڵبژاردنی هۆشمەندانەیە لە نێوان ) بەتاڵی 
و بێ نیشتمانی بێ قاڵبی نەتەوایەتی( و )خورتی هاووالتی و بوونی نەتەوایەتی( و ) 
مافی میللی( دا الیەكی چاالكی ژیانی مرۆڤەو پشت هەڵكردن لەم النە پیرۆزە پشت 

هەلًكردنە لە بوونی مرۆڤایەتی مرۆڤ خۆی كوشتن و فەوتاندنە. 
)قیبتی و فینیقی و ئاشووری و بەربەر( یە مردن و لە ناوچوونی كیانە نەتەوەییەكەیان 
مردوون؟ كوان؟ ئەگەر هەشبن لە ژێر چ ئاسمان و چ ناوێكدا دەتوانن بژین؟ ئایا 

هەمیشە پاشماوە خۆری سەر خوانی خەڵكی دیكە نابن؟!
بۆیە هەموو هەوڵ و چاالكی و هەڵپە و پەالمار و خەبات و تێكوشانێك لە سەرە 
رێی پیرۆزی ) كوردایەتی( و پاراستنی ) نەتەوایەتیماندا( هەوڵ و خەباتە بۆ ژیانی 
ئازادی و مرۆڤانە و لەسەرمانە لە هەموو هەل و مەرج و بار و بە هەموو شێوە و 
جۆر و رێگایەك هەرچی هەمانە و نیمانە بیخەینە خزمەتی خەباتی رەوای نەتەوایەتی 
بە  هەمیشە  تێكوشان  و  خەبات  شــاڕى  كە  بشزانین  دەبــێ  كــورد.  ئازادیخوازنەی 
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هەزاران كەند و كۆسپ و لەمپەر و پەیمانی دڕك و داڵ و نارەحەتی تەنراوە, بەاڵم 
تاكە رێگای رزگاری سەرفرازی رێچكە مێژووییشمانە و چارەنووس و دوارۆژمانە.. 
تەنها رێگای بوون وژیانیشە, لە بەر رۆشنایی ئەمانەدا وەكو كوردێكی بە شەرەف 
و بەوەفا و دڵسۆز و هۆشمەند بانگی كوردایەتیت بە هۆشدا دەدەین و بانگەوازی 
بەشداری شەرەفی كاروانی خەباتی نەتەوایەتیت لێ دەكەین و هیوادارین لە ئاستی 
دەكات  لێ  چاوەروانت  كورد  و  دەكەین  پێت  ئێمە  كە  بیت  متمانەیەدا  و  هیوا  ئەو 
بە پیرەوە نەهاتنی بانگەوازی خەبات و تێكوشان رۆچوونە بە پاشەڵی مێژوودا و 

خۆكوشتنی مرۆڤایەتییەی, لە دەست مانای ژیان و مرۆڤانە.
ئێمەی ) پاسۆك( , المان شەرمە داگیركەر و دوژمنانی نەتەوەكەمان ویست و 
دوو  بسەپێنن  قارەمانانەدا  و  دلێر  نەتەوە  ئەو  نەوەكانی  سەر  بە  خۆیان  خواستی 
هەزار و پێنچ سەد ساڵە باوباپیری وەكو چیاكانی كوردستان سەریان بڵندە لە ئاست 
بە خوێنی  نەتەوایەتیمانیان  بوونی  نیشتمانی خۆشەویستمان و  دۆست و دوژمندا, 
هەزاران هەزار جوامێری نەمری كورد پاراستوە و ئێمرۆ ئاالی پاراستنی كوردستانی 
دایكمانیان و نەتەوەكەیان داوەتە دەست ئێمە.. ئێمە بە زەخیرەی خەبات و كەرەسە 
بڵندی  پارێزگاری شەرەفی  نەتوانین  ئەوانیشەوە,  مەعنەوی  میراتی شۆرشگێڕی  و 
شانی  بە  سووكیەتیە  ئەم  كێ  جا  نین!  مرۆڤانە  ژیانی  شیاوی  بكەین,  ئااڵیە  ئەو 
خۆی رەوا دەبینێ. كێ ئەو زەلكاوی سەر شۆری و ملكەچیە هەڵدەبژێری. كێ لە 
دەستووری نەمری خەباتی كوردایەتی الدەدات؟! كە بە زمانی كوردی و ویستی و 
رۆحی كوردانەوە وەالم بدەینەوە دەڵێین: كەس! ئەوەی پێچەوانەی ئەم یاسایەش بێت 
) كورد( نییە, ئەگەر چی زگێكی كوردیش رسكاندبێتی, بێ گومان سەرچاوەی ئەو 

رسكاندنە بێگانە و نائاشنایی دەروون و بوونی كوردانەیە …
بیر و باوەری نەتەوایەتی كورد ) كوردایەتی( كە ئێمرۆ خۆی لە چوار چێوەی 
بیروباوەری و ئایدولۆژیەت و رێبازی شۆرشگێڕانەی ) پاسۆك(دا دەنوێنێ و ئێمەی 
و  گومان  بێ  ــاوەڕی  ب پیرۆزین  كوردایەتی(   ( مەعنەوی  و  مــادی  دەفــری  پاسۆك 
بناغەی ئەستورمان لە سەر رەوا و پیرۆزی و پێویستی و حەتمیەتی سەركەوتنی 
بواری  پاراستنی  و  كردن  بەرگری  رێبازی  و  هەڵچنیوە  كورد  نەتەوایەتی  خەباتی 
تە بەرو ئامانجی ) رزگاری و یەكگرتنەوە و ئازادی كوردستان و  نەتەوایەتیمان گرتوَ
یەكسانی نەتەوەی كورد(مان خستۆتە بەرچاو و هەستو بونمان و دامەزراندنی كیانی 
سەربەخۆیی كوردمان كردۆتە نێركەی خەباتی نەتەوایەتیمان و بیروباوەڕی پیرۆزی 

كوردایەتیش مەشخەڵ و رێ دەركەر و تێشووی رێگای دووری پیرۆزمانە.
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان

ـــــەڵ یــــەک ـــــەگ ـــــێ ل ـــەت یـــــــەک ب ـــل ـــل ـــی ــــێ م ــــەب ئ
ــــا خـــــاوەنـــــی چـــەک ــــەم ت ــــەڵ ــــە ئــــەربــــابــــی ق ل
ـــە بــەســرە ــــەن ل ـــەر کــــوردێــــک ئــیــهــانــەت ک ـــەگ ئ
ـــرە ـــەع ــــــۆش و ن بـــێـــیـــنـــە خــــــــرۆش ج هـــــەمـــــوو 
ــــن ــــی ــــەوەســــت ـــیـــن ڕان ـــن ـــەســـێ هــــەتــــا حــــەقــــی ن
ئـــیـــتـــفـــاقـــی خــــــــوار و پــەســتــن  بـــــێ  لـــــەبـــــەر 

ــــــــــــەدڕم ـــــە دائ ـــــۆی ـــــەب ــــــۆ ل ــــــەی خ ــــــەخ ــــــن ی م
ــــرم ــــەم ئ ــــــن  م ــــچ و  ــــی ــــــە ه ب ـــــن  ـــــاب ن ـــــوە  ـــــێ ئ
ـــــیـــــا بــێ دەبــــــــێ مـــــن کـــەیـــفـــی چـــیـــم بـــــە دون
ــێ ب ڕســــــــــوا  و  ڕەزیـــــــــــل  وا  ــــــن  م ــــــی  قــــــەوم
ـــــــــــەردار س بـــــــێ  و  بـــــــێـــــــدەر  و  بـــــێـــــکـــــەس 
ـــــــۆڕی ـــــــە کــــــــــــــــوردان گ ـــــــای ل ـــــــگ ـــــــــــەوی ڕێ ئ
لـــــە ئــــەلــــحــــەد و گـــــۆڕی ـــی خـــــــوای  ـــەت ـــن ـــەع ل
ـــان ـــەزم ـــت ـــەس ب و  ـــر  ـــی ـــەق ف کــــــــورد  مـــیـــلـــلـــەتـــی 
ـــە چـــــۆن خـــەڵـــەتـــان ـــان ـــەس ـــــەو ک بــــە قـــســـەی ئ

مەال محەمەدی کۆیە
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شادەمارە سەرەتاكانمان

٤ –  دژی خۆبەستنەوەین بە هەر بەرەیەكی دەوڵەتییەوە, مەگەر بەرژەوەندی بەرزی كوردی تیدا بێت 
و مەترسی بۆ سەر ئازادی و سەربەخۆیی كوردی تێدا نەبێت.

لە ژیانی میللەتان و مێژووی دەوڵەتان و پێویستی پێكەوە ژیان, هەتا لە ئاستی 
ساكارترین شێوەی كۆمەاڵیەتیدا كە” خێزان”ە هەمیشە دوو ئاست و دوو رێچكەى 
یەكەم,  ئاست و رێچكەی هەرە گرنگ و  گــوزەران و چاالكی كۆمەاڵیەتی هەبوو,.. 
ژیان و پەیوەندیەكانی ناوخۆیە و دووەمیان.. پەیوەندیەكانی دەرەوەیە. كە بەواتایەكی 
مانەش  لە  یەك  ــەر  دەرەوە..ه و سیاسەتی  ناوخۆ  فراوانتر سیاسەتی  و  دیاریكراو 
زەمینە و كەرەسە و پێویستی و ڕێ و شوێن و داب و دەستوورو بنەما و سەرەتای 
خۆیان هەیە.. سیاسەتی ناوخۆ – بە كورتیەكەی – بریتیە لە شێوە و جۆری ژیانی 
كۆمەڵ  نێو  پەیوەندیەكانی  و سەرجەمی  ئاین  و  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی وسیاسی 
كە لە گۆڕان و گەشەكردن و فراژوبوونێكی بــەردەوام و بەرەو پێش چوندا دەبێ 
ببێت. خواستء ویست و بەرژەوەندی زۆربەی كۆمەڵ دیاری دەكات و چ دەسەاڵت 
ژیانی  پێویستی  ئەمەش سەرەتای  و  تێوەردا  دەستی  نیە  بۆی  دەرەكی  هێزێكی  و 

ئازادانەی مرۆڤایەتییە …
بەاڵم سیاسەتی دەرەوە تا رادەیەكی زۆر چەسپاو و نەگۆڕە لە رووی ناوەروك 
بەرژەوەندیە  پارێزگاری  و  پاراستن   ( لە  بریتیە  بڵێین  دەتوانین  كە  مەفهومەوە  و 
نەتەوایەتیەكان بە پێ ى یاسا و دەستوری نێو دەوڵەتان( ئەوەی راستی بێت تا ئێمرۆ 
نیشتمانی  و  نەتەوایەتی  دەسكەوتی  و  بەرژەوەندی  بناغەى  سەر  لە  رێچكەیە  ئەم 
هەڵچنراوە. مەگەر بۆ ئارایش كردن و تیفتیفە دانی خرابێت و بخریتە بەر تیشك و 
پێویستیەكانی دروشم و رواڵەتی” دادپەروەری” و” مرۆڤایەتی” و” رەوشتی مرۆڤانە” 
لەم  و  گەالن”  نێو  بەرژەوەندی  و  هاریكاری  و”  پێشكەوتن”  و”  ئازادیخوازی”  و” 
بابەتانە!.. دیارە ئەم جۆرە ئیدیعایانە لەو كاتانەدا ئاوێتەی یەكدی دەبن كە بە رێكەوت 
یان بە ناچاری لە گەڵ” بەرژەوەندیە” رووتەكان یەكگرنەوە و ئەو كاتە چ بۆ راوە 
خەڵك و چ بۆ سەرپۆش دانی ئەو بەرژەوەدیانە بە توێژاڵیكی بریقەداری رەزا سوكی 
ژیكەڵە چ مانعی نامێنێ ئاوێتە كرێن بەس لە هەموو حالەَتاندا كەس نیە عەیبی خۆی 
دەرخات و بە گەاڵ توویەكیش بێت هەوڵی شاردنەوە و پاساو هەر دەدات. جا هەر 
بار و كات و شوێنەی بە پێی توانا و پێویست و گونجان ئەمە بە ئەنجام دەگەیەنێ 
ئەمەش مانای ئەوە نییە كە چ بەژەوەندیەكی هاوبەش و هاوچارەنووس و هاوباوەڕی 
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نەبووەوە و نابێت. بێ گومان مرۆڤ تەنها گیانلەبەرێكی هەڵپەبەری, خۆویستی بە گژا 
چووی دەوروبەری نییە و بەس.. بەڵكو گیان دارێكی كۆمەاڵیەتی سیاسیە كە خواست 
و پێویستیەكانی بوون و مانەوە و بەردەوامی ى لە پێكەوە هەڵكردن بۆ گونجان و 
هاریكاری و هاوكاریشدا دەبینێ.. واش نەبوایە, لە بچوكترین تاكەی كۆمەاڵیەتییەوە 
كە” خێزان”ە تا دوا پلەی گەشەو قەوارەی كۆمەاڵیەتی كە” نەتەوە”یە.. نە دەهاتە بوون 
… هەردوو الیەنەكەی تێدایە و هەردووكیان رووی سلبی و ئیجابی” پەلەی ژیانی”ن 
كە دینەمۆی بوون و ژیانی مرۆڤایەتیە.. ئێمە لە پرۆگرامی حیزبدا ووتومانە ) شەرو 
پێشكەوتنی  بە  بووە,  سەردەمانە  ئەو  سەخت  ژیانی  دەستوری  خۆری  خۆ  هەراو 
مرۆڤ وفراوان بوونی ئاسۆی بیركردنەوە و هەست و هۆشی مەسەلەكانی مەعنەوی 
خۆشەویستی و هاریكاری و دادگــەری و ئاین و مرۆڤ دۆستی بە مانا ساكار و 

سەرەتاییەكانیانەوە( خۆیان ترنجاندۆتە ژیانی مرۆڤەوە..
مانەوە و  ژیان و هەوڵی  پەلەو هەڵپەی  بێت  بوونا  لە  تا مرۆڤ  هەر چەندە 
پسكاندن لە مردن هەر دەمێنی و سەرچاوەی هەموو جمو جوڵ و چاالكی  خو راِ
مرۆڤ  مێژووی  رێچكەی  بەاڵم  دەبێت,  رەفتارێكی  و  گفتار  و  هەڵسوكەوت  و 
هەمیشە بەرەو ئەوە دەچێت كە ئەو شتە رەواو زگماكانەی لە شێوە دڕندایەتی بە 
حەیوانیەكەیدا نامێنێتەوە و هەمیشە بەرەو بڵند بوونەوە و پاك بوونەوە دەچێت, 
مرۆڤایەتی  كۆمەڵگەی  بەختەوەری”  و”  ئاسودەیی”  كە”  ئاشكراشە  گرێدانی  بە 
تەنها لە برەو پێدان و گەشە كردن و فراژوبوونی النە ئیجابیەكەی” پەلەی ژیانە” 
لە  گەالنە!  نێو  بەرانبەری  رێزی  و  دۆستایەتی  هاریكاری  و  هاوكاری  ئەویش 
سەر حسابی پوكاندنەوەی خۆخۆری و پەاڵمار و داگیركردن و دەست درێژی 
نێو گەالن.. بۆیە ئەو راستیەی مێژووییە زانستیە كە دەڵێ: گەالن دۆستی یەك 
دین! ڕاستە و لەوەش راستتر ئەوەیە كە بەرژەوەندی و خێری تەواوی هەموان 
لە هاوكاری و هاریكاریدایە نەك بە یەكدا هاتن و یەكدی خۆری.. بەاڵم وەنەبێ 
رۆژێكدا  لەشەو  پیاوچاكێ  خوازی  یان  پێنوسێ,  نووكە  بە  و  بەسانایی  هەروا 
ئەم سەرەتایە بچەسپێ.. تەنها بە عەمەلییەكی مێژوویی درێژ خایەن و هەوڵ و 
چاالكیەكی بێ پشوی هەموان دێتە دی … چونكە پۆكاندنەوە النی سلبی” پەلەی 
ژیانی” دیاردەیكی كۆمەاڵیەتی نیە, بە بڕیارێك یان بانگەشەیەك یان كردنەوەی 
چەند بەندیخانە و قامچی بە دەستێك لە بن دەرێن.. وەكو الفاو دەبێ بەربەستی 
لەبەرا بكرێت و ئەم بەربەستەشە كاری رۆژ و دوو رۆژ نیە.. ئەگینا لەالیەكەوە 
بیگری, لە الیەكی دیكەوە سەر هەڵدەداو, و لە بوارێكدا وون كرێ, بە شێوە و لە 

بەرگێكی دیدا دەردەكەوێ …
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كەواتە – بەرژەوەندی و سودی گشتی – گەالن لە هاوكاری و لێك تێ گەیشتن 
و تەعامولی بەرانبەری و هاوسانیدایە.. هەموو شەڕ پێ فرۆشتن و دوژمنایەتی و 
دەست درێژی و چاو تێ بڕینێك دژی ویستی گەالن و مە نگقی مێژوو و سەرەتاكانی 
تێوەدەگلێنرێ..  بەاڵم هەشن و زۆر جاران گەالنیشی  گیان و هەستی مرۆڤایەتیە.. 
بڕو  گردە  و  بێ ووچــان  بە خەباتی  چــەوت,  و  وا گاو  بارێكی  كردنەوەی  راست 
انەی زۆر لێ كراوان دەبێت, نەك خۆدان بەدەستەوە و سارد كردنەوەی  شۆرش گێرَ
لە  هەموان  نمونە  بۆ  كــەردا..  و دروشمانێكی چەواشە  باو  بەندو  ژێر  لە  جەماوەر 
گەڵ ئاشتی و ئاسایش و هێمنیدان, بە تایبەتی گەالنی ژێر دەستەو بەش خوراو و 
چەوساوە و داگیركراو لەو بوارەدا لە هەموو كەس زیاتر بەرژەوەندی دێتە دەست.. 
بەاڵم تا یەك شەڕ خواز و داگیركە بمێنێ دەبێ چەكی لە روو هەڵگیرێ.. بە واتایەكی 
تر چەسپاندنی ئاشتی چەكی گەرەكە! پاڕانەوە و دوعا و الاڵنەوە تاكە یەك فیشەك 
ناگێڕێتەوە.. هەرواش پەیوەندی ئیجابی نێو گەالن و دۆستایەتی, خۆراگری و بەگژا 
چونەوەی ناڕەوایی دەوێت, لە هەموو بار و هەل و مەرجێكداو لە ژێر هەر ناوێكدا 

بێت..
بەهانەو  یەكەش  هەر  هەن,  دەوڵەتی  نێو  دەستەی  بەرەو  چەندین  دەزانین  ئێمە 
پاش  تایبەتی  بە  و  ئۆكتوبەری شۆڤێنی  دوای شۆرشی  لە  هەیە..  خۆیان  بیانووی 
واڵتانی  بەرەی  گۆڕێ!  هاتنە  گەورە  دەوڵەتی  بەرەی  دوو  جیهانی,  جەنگی  دووەم 
بەرەی  و”  پێشكەوتخواز”  بەرەی”  و  خۆرهەالت”  بەرەی”  كە  خواز,  سۆشیالیست 
شیوعی” ناسراون.. بەرەی واڵتانی سەرمایەدار, كە بە بەرەی” خۆرئاوا” و” ئازادی 
خواز” و” دیموكراسی” و” ئیمپریالیزمی” ناسراون.. كە یەكەمیان شورەوی و ئەویان 
ئەمەریكا پێرەوایەتیان دەكات.. ئەمیان بە ناوی دژی ) سەرمایەدار وچەوساندنەوە 
و ئیمپریالیزم( و ئەویان بە ناوی دژی ) دیكتاتورێتی و كپ كردن و نەفس بڕكردن 
بڵی  ئەمیان  چی  ئەگەر  وەستانەوەنەتەوە!  یەك  بەرانبەر  مرۆڤ(  كردنی  پێشێل  و 
لە  رەفتاری هەر دووالیــان,  ئاكار و  لە سەر جەمی  بەاڵم  پیاز!  دەڵێ  ئەویان  سیر 
بزووتنەوە  پاڵپشتی  سۆشیالیستخواز  ــەرەی  ب حاڵەكاندا,  زۆری  هــەرە  زۆربــەی 
گەورەی  قەاڵیەكی  بووە..  كراوان  لێ  زۆر  و  گەالنی چەوساوە  و  شۆرشگێڕیەكان 
لە سەركردنەوەی گەالن بووە, بە پێچەوانەی ئەمەریكاوە كە هەمیشە پاڵ پشت و 
هێشتا  بەاڵم  بووە..  داگیركەران  و  كۆنەپەرستان  و  چەوسێنەرەوان  هاوسەنگەری 
وەكو دوو دەوڵەتی گەورە بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان و بینەبڕكێ ی نێو دەوڵەتان 
و خۆ قایم كردنی نێوانیان هاندەری یەكەم و سەرەكی كردەوە و چاالكیان بووە.. 
ئەمە مانای ئەوە نییە هەردوویان لە یەك ئاستی تایبەتیدا بن و نەدار بێ نەپەردوو!. 
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نەخێر , لە مەیدانی هەڵبژاردندا بێ گومان دەبێ پێ بە پێ ى ئەو گۆران و گەشە 
كردن و چوونە پێشەوەیە هەنگاو هەڵنرێ و هەنگاوەكان هاوشان و جووت بن لە 
گەڵ واقعدا ئەگین دابڕینێكی گێانە دێتە پێش كە هەڵدێری نەمانی لە پێشە.. ئەمەش بۆ 
گەلێكی بچوك و ژێر دەستە لە هەموو كەس پڕ مەترسی ترە و زۆر جاران دەكرێت 
بەدەمامك و دێوجامەی راوكردنی ئەو گەالنە, بۆ ژێر دەستە كردن و دادۆشین و 

هەتا تواندنەوەش..
ئەو كە دچێت  بێت و  لە هەموو كەس راستگوتر  بۆیە مرۆڤی شۆرشگێڕ دەبێ 
بە گژ زۆر و ناڕەواییدا دەبێت وێڕای ئەوەش ببێت كە شتەكان چۆن و چۆن روو 
دەدەن و چۆنیان دەبینێ بیخاتەروو.گەورەترین ئەركی شۆرشگێڕ پەردە هەڵدانەوەیە 
شۆرشگێڕیان  و  سیاسەت  ئەوانەی  تەنها  شیرینیەوە..  و  تاڵ  بە  واقعدا  رووی  لە 
كردۆتە گەندەاڵن و لە پەنایدا لە سەر ئەستۆی میللەتان زاتی خۆیان قەرز دەكەن بە 
سەركۆمەڵدا بە كورتی” هەموو جۆرەكانی بازرگانی سیاسی دەكەن” تەنها ئەوانەن 

كە جەماوەر لە زەلكاوی نادیار نا مەفهوم و شیعاراتدا دەخنكێنن..
لێ  ڕاستییان  چۆنكە  نین,  خۆیان  گەلەكەی  دۆستی  چۆنكی  ئەمانە  راستیەكەی 
چەواشە دەكەن و كەری راوی خەڵكی ترن بۆ راوكردنی جەماوەرەكەیان!! دۆستی 
نا بەسترێ ئێمڕۆ چەپن.. سبەی ڕاست! ئێمرۆ  كەس نین و پشت بە دۆستایەتیان 
شۆرشگێڕن.. سبەی خۆدەربەستەو سازشكەرن.. ئێمرۆ  لە بەرەی گەل و گەالنن.. 
و  ــردو  راب سەرنجی  وا  هەر  ئیمپریالیزمن..  نۆكەری  و  جەماوەر  جــەالدی  سبەی 
روداوی سیاسی ئەم بیست ساڵەی دوایی عێراق بدە.. بە تاكە تاكەی سیاسیەكانیش 
و حیزبەكانیشەوە.. ئەوسا دەزانین كە خۆدانە دەست ئەو جادوگەرانە لەمەی ئێمڕۆی 
زۆر  شتەی  كام  فیربوبین  لێوەی  دەرسێكیش  گەورەترین  نابێتەوە..  شین  لێ  پتر 
ڕاستەو هەتا بەڵگە نەویستیشە دەبێ رۆژانە دەیان جار لە بواری واقعدا تاقی وەكەین.. 
راستیانەی  ئەم  هەموو  لە  جگە  كەین!..  پینەی  نەك  هەڵدەین  تێ  هێنا  كورتی  هەر 
سەرەوە. وواڵتانێك و رژێمانێك هەن كە هاوبیر وباوەڕ و هاوفەلسەفەن, بەاڵم لە 
بەر پاراستنی سەربەخۆیی میللی و ئازادانەی خۆیان ئامادە نین خۆیان بە یەكێ لەو 
بەرە نێو دەوڵەتیانەوە وەبەستن! نمونەی” یۆگوسافیا”ى تیتۆ سەر دەق شكێنی ئەم 
راستیە بووە, جگە لە یاخی بوونی ) چین و ئەلمانیا( لێ یان.. ئێمە لە گەڵ دۆستایەتی 
و هاواكرین, بەاڵم دژی خۆبەستنەوە و گرێ بەندین.. چونكە هۆیە بنەڕەتیەكانی ئەو 
چەند دەستەیی و بەرانبەر بوونەوەیە, پتر پەیوەندی دارە بە بەرژەوەندی وكار و 
باری تایبەتی و خۆماڵی ئەوانەوە.. زۆر زیاتر لە بەرژەوەندی هاوبەش و هاودەردو 
و  گێچەڵ  بەاڵم  وەردەگین,  كەڵك  سۆڤیتیەكان  دۆستایەتی  لە  ئێمە  بۆیە  ئامانجی! 
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ناتاباییە دەوڵەتیەكانیان ناگلێنیتە ملی خۆمان.. لەمە توندتر كە بە گژا بچین ئەوەیە 
مل ماڵنێ ى نێو دەوڵەتی یان فیكری و ڕێبازەكانی بیرێك بێنینە كوردستانەوە.. بۆ 
نمونە صراعی چین و سۆڤێتی” ماوێتی و اصاحی” و” ئەلەبانی وكۆرشیوعی” و چی 
و چی كە هەر یەكەی تایبەتكاری و مل ماڵنێ و بەرژەوەندی میللی الیەك والكانن 
نابێ رێ بدرێت كوردستانی بە فەتارەت چوو بكرێتە مەیدانی تاقی كردنەوە و مل 
لەبەر یەك نانیان.. ئێمە گامان نییە لە گارانی ئەو مل ماڵنێ  وپێكدا هاتنە تا ووشكە 
قونەیان بۆ بكەین و پێ ى كوردی پێ بە بەفربردوو بكەین.. بە تایبەتی دوژمنایەتی 
كردنی شۆڤیەت لە ژێر هەرناوێكدا سەكتە دانە لە بەرژەوەندی كورد  لەو خێرەی 
چاوەڕوان دەكرێت لە سۆڤیەتیەكان ئێمە بۆیەش هێندە لە سەر ئەم خاڵە دەوەستین 
و  ئــەوان  نێوان  لە  نییە  هەڵبژاردن  چونكە  دەخەین..  بەرچاو  سۆڤیەتیەكان  پتر  و 
بەرەی ئیمپریالیزمدا.. بەرەی ئیمپریالیزم دوژمنی سەرسەختی كوردن و لە هەموو 
حاڵەتاندا دەبێ دژیان بووەستینەوە.. بەاڵم دەبێ پەیوەندیمان لە گەڵ سۆڤیەتیەكاندا لە 
نمونەی پەیوەندی سەربەخۆیانە و ئازادانە و بەرانبەرییانەی” عبدالناصر” و واڵتانی 
سەر  لە  چۆنیان  و  چەند  سۆڤیەتیەكان  نەك  بێت..  سەربەخۆدا  پێشكەوتووخوازی 
ناكرێ.. بەاڵم هیشتا لێفەی دراوسێ ماڵ چەندە ئەستور بێ بەجاجمە شڕی خۆنابێت.. 
هەر بۆیە ٢٥ دەوڵەتی بەرەی” واڵتانی بێ الیەن” لە سیپتامبەری ١٩٦١ دا لە بەڵگراد 
لە  والتانیان  دەیانویست  كە  كرد,  مۆر  الیەنیان”  بێ  دەوڵەتانی  یەكەمی”  كۆنگرەی 
هاڕینی بەرداشی پێكدا هاتن دوو بەرە گەورەكەی” خۆرئاوا” و” خۆرهەاڵت” بپارێزن.. 
هەرچەندە دەستی هەر یەكێ لەم دوو بەرەیە بە جۆرێك لە جۆرەكانی كەندڕی ئەو 
بەرەیە دەكەن بە تایبەتی پاش نەمانی كەڵە پیاوانی ئەم بەرەیە كە ) تیتۆ و نەهرو و 
شوان الی و ناصر( بوون نەمان.. دەتوانین دەستەی چوارەم بە گەالنی ژێر دەستە و 
بەرەی پینچەم بە نەتەوە لە بیرچوە بەش خوراوەكانی وەكو ) كورد و باسك و بلوج 

و ئیرلەندی و فەلەستینی( حسێب بكەین …..
لەهەموو خۆبەستنەوە و پاشكۆییەكدا, جا لە ژێر هەر ناوێكدا بێت, هەمیشە تای 
ئابووری و سیاسیە. جیاوازی  توانای  بە هێز و دەســەاڵت و  لەنگیوە كە  ئەو الیە 
بەرژەوەندی هاوبەش  بەرابەری و  بناغەی  لە سەر  پەیوەندی  نێوان دۆستایەتی و 
و هاوساندا هەیە لە گەڵ خۆبەستنەوە و چونە فەلەكی ئەم یان ئەوەوە.. لە حاڵەتی 
یەكەمدا دەتوانرێ ئەم هاوسانی و هاشانیەی نێوان بە دەست و بێ دەست و گەورە 
و بچوكدا, تا رادەیەكی زۆر رابگیرێ! بەاڵم لە حاڵ و باری دووەم پاشكۆیەكی زەلیلی 
لە  ناوێكدا بێت..  لە ژێر هەر  بێ دەسەاڵت و خواست, ژێر دەستی و مل كەچیەی 
نمونەی یەكەم, پەیوەندی سۆڤیتیەكان و میسری” عبدالناصر” نموونەی ساكاری ئەو 
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پەیوەندیە بەرابەریەدان..زۆرینەی پەیوەندیەكانی سۆڤیەت و دەوڵەتە نا شیوعیەكان 
تا  نەكردوە  تەسلیم  تەواو  خۆیان  كە  شیوعیانەش  دەوڵەتە  ئەو  هەتا  بابەتەن!  لەم 
رادەیەك پەیوەندیەكە بەرانبەرە ) سۆڤیەت و ڤیتنام , سۆڤیەت و رۆمانیا(.. بەاڵم حاڵ 
وانیە لە گەڵ ) چیكۆسلۆفاكیا و مجر و ئەڵەمانیای رۆژهەاڵت(.. هەمیشە هەر وا بووە 

و دەبێ..
چارەنووسی  و  قــەدەر  بە  و  دادەگرین  خاڵ  دوو  سەر  لە  پێ  تووندی  بە  ئێمە 

بزووتنەوەی رزگاریخوازی كوردی دا دەنیین..
و  خێر  رێگای  تاكە  كە  سۆڤیەتیەكان..  چوونی  چەندو  بێ  دۆستایەتی   –  ١
بەرژەوەندی بزووتنەوەی رزگاری كوردە.. دەبێ – تا ئەوان بیانەوێ – ئێمە بە پیر 
ئەو دۆستایەتیەوە بچین و پێشوازی لێ بكەین.. بەاڵم وەكو” كورد“ و بۆ بەرژەوەندی 
گومان  بێ  ئەوانیش  كە  كــورد..  سەربەخۆیی  پارێزگاری  بناغەی  سەر  لە  و  كورد 
ئەگەر خۆمان سوك نەكەین و خۆمان بەكەم نەگرین و خۆمان بەرماڵی كلكایەتی 
دانەخەین تەكلیفی واناكەن و نەیان كردووە.. بەاڵم لە هەستی پەستی وخۆبەستنەوە 
پاشكۆی  بە  كوردمان...  بە  بوون  و  كوردایەتی  شانازی  دەرەوەی  شانازیەكی  بە 
ئەوان.. دیارە ئەوانیش حەز دەكەن نەرم تر بین.. یان گوێ لەمەست تر بین ئەگەر 
دەست بدات.. بەاڵم لە ناخیشەوە وەك هەر بەرەیەكی تر حەز بە دۆستێكی خاوەن 
كەسایەتی و توند و پتەو و سەربەخۆ دەكەن و رێزیشمان زیاتر لێ دەگرن لە چاو 
دۆستێكی مل كەچی خۆ بە كەم زان.. چونكە ئەمەیان پەیوەندیەكی بتەوتر هەتا سەر 

تر و ------ ترە , لەوەی تر كە بەچكەی ژێر دەستەییە …
٢ –  هاوكاری و گرێ بەندی بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد لە گەڵ بزووتنەوەی 
رزگاریخوازی عەرەبدا دیسانەوە لە سەر بناغەو بنچینەی بەرابەری و هاوشانی و 
هاوبەرژەوەندی.. نەك خۆ بە كەم گرێ و برا گچكەیی و گەورەیی جارانی سیاسیە 
ناوەڕاسترەو ترسنۆكەكانی پێشوو.. خۆ لە حاڵ و باری تایبەتیدا و ئەگەر بەرژەوەندی 
بەرزی كورد داوای توند تر كردنی ئەو دۆستایەتیەی كرد, وەك جۆرێك لە خۆ ئاوێتە 
كردن لە گەڵ بەرەی سۆشیالیستیخوازدا, بەو مەرجەی مەترسی بۆ سەر ئازادی و 
سەربەخۆیی كوردی تێدا نەبوو, دەبێ هەنگاو هەڵێنین.. وەكو” كورد” نەك وەك هیچ 
شتێكی دی بۆیە دوو بارەی دەكەینەوە كە:) دژی خۆبەستنەوەین بە هەر بەرەیەكی 
دەوڵەتیەوە, مەگەر بەرژەوەندی بەرزی كوردی تێدا بێت و مەترسی بۆ سەر ئازادی 

و سەربەخۆیی كوردی تێدا نەبێت(.
ئەمەش كاتێ دێتە دی و دەتوانین وا بكەین كە پێش ئەوەی هەرشتێ بین.. دەبێ 

كورد بین …
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تاریک و ڕوون

تاریک: مەسەلەی کورد کە هێندێکجار دوژمنانی ئێران باسی دەکەن لە بنەڕەتەوە 
لەئێران دا لە گۆڕێ نییە.

 وەزیری دەرەوەی ئێران
رۆژنامەی کەیهان ژمارە ٣٠ی حوزەیرانی ١٩٥٨

ڕوون: چوار یەکێکی دانیشتوانی ئێران کە دەکاتە ١٦ ملیۆن کەس، کوردن.
ولیام دۆگالس

قازی دادگای بەرزی ئەمەریکا
  

خاکێکی سەیر و خەڵکێکی دۆست. ١٩٥٢    لە )کوردستان و کوردە(ەوە.
تاریک:قسەی خۆمان بێ نازانم ئەو خەڵکە بۆ لە تواندنەوە دەترسێن؟ تاقیکردنەوە 
نیشانی داوە کە تواندنەوەی بێهێزەکان لەالیەن بەهێزەکانەوە دۆخیان باشتر دەکات.

دکتۆر چ . سەگبان
لە )کوردستان و کورد(ەوە.

ڕوون:خەڵکی الدێ دەبینن کە بەزیندوویی لە بنکەی پۆلیس و ژاندارمە دەگەڕێنەوە،بەاڵم 
هەموو گیانیان برینە. کەمالیستەکان لە دڵڕەشی بەرامبەر میللەتدا گرەویان لە هەموو 
کەمایەتییە  بە  بەرامبەر  کردەوەیان  و  ئاکار  بردۆتەوە.  خۆرەکان  خوێن  سوڵتانە 
نەتەوایەتییەکان کە دەیانەوێ بەزۆر بیانکەن بە تورک زۆر دڕندانەیە. تا ئێستا ١٠٠ 
هەزار کوردیان بەناهەق کوشتووە و هەزاران گوندی کوردیان  سووتاندووە و تااڵن 
کردووە. هاتوچۆ بۆ ئەو گوندانەی سووتاون قەدەخە کراوە،بەاڵم ئەو کارە ناتوانێ 
سیاسەتی خوێناوی حکومەتی ئانکارا بشارێتەوە. ئیبراهیم تالقی بۆتە یەکەم چاودێر 
خراپ  واڵتی  کابرایە  ئەو  تەمبێکاری  و  وزەنگ  زەبر  کوردستان.  گشتی  حاکمی  و 
کەوتبووە  گیرابووین،کە  قەاڵتێکدا  لە  کۆمۆنیستەکان  لە  کەس  چەند  ئێمە  کــردووە. 
مەڵبەندی چاودێری گشتی. دەماندی کە ژاندارمەکان دەستە دەستە کوردەکان دەبەنە 
دەر و گوللەبارانیان دەکەن و پاشان دێنەوە ناو زیندان و پشتێنی ئاوریشمی کوڕە 

کوردە کوژراوەکان بە خەڵک دەفرۆشن.
س: ئوستوو نگیل        ڕێگای خەبات

چاپی چیک، پراگ ١٩٥٢
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تکایەک
زۆر تکایە

بۆئەوەی مناڵی ئێمەش
بووکە شووشەیان دەسکەوێ

 وەکو هەموو
منااڵنی ئەم دنیایە

فێریان بکەن
ڕایان بێنن

تانک و تۆپی داگیرکەران
تێک بشکێنن

ماڵئاوا
دەرەبەگایەتی نێو بزووتنەوەی کوردایەتی..

شەقڵ و خەسڵەتەکانی سەردەمانی ڕەشی دەرەبەگایەتی کە ناوچەی تایبەتی و 
قەڵەمڕەوی سنووردار و ناوچە و مەڵبەندی قەدەغە کراو بووە، ئیمڕۆ بە بەرگ و 
چەکەرەی  کوردایەتیدا  بزووتنەوەی  لەنێو  مۆدێرنیەوە  و  نوێ  شێوازێکی  و  شێوە 
کردووە یان نەمام نێژ کرا!! چۆن ئێستاش لە هەندێ ناوچەی کوردستان بەندەن و 
لێرەوار و پووش و پاوانی قەدەغە کرا وەکو دوا شوێنەواری دەرەبەگایەتی هەرماوە 
لە دار قیتەڵەوە تا دەگاتە کانی مەڕان و لە کانی مەڕانەوە تا بن بەردە سوورە و 
تا دەگاتە دۆڵی فشان هی  لەوێوە  تا دەگاتە شیوی چەقەاڵن و  لە بەردەسوورەوە 
و  بەرۆگری چاخ  بە  کە  ئــەوە.  موڵکی  ئەوە و  پاوانی  و  فیسارە  قەدەغەی  و  فاڵنە 
دەوڵەتە  میراتی  سەر  هاتە  جیهانییە  ئیمپریالیزمی  کە  دەرەبەگایەتی  سەردەمەکانی 
گەندەڵەکەی عوسمانی کوردستانی وەک میراتی بابیان و بەشە میراتی وەجاخکوێر 

بەشییەوە بەسەر ٤ دەسەاڵتی داگیرکەردا. 
هەڵتەکاندنی ئەو واقیعە تاڵ و ناسروشتی و ناڕەوایە  بووە. چاکترین و دڵسۆزترین 
و ئازاترین ڕۆڵەکانی ئەم نەتەوەیە بوونەتە دەستە چیلەی ئەو خەباتە  پیرۆزە. کەچی 
تازە بە تازە گەرا ئینگلیزی بە چەکە ئیمپریالییەکان و کورد فرۆشان  کوردستانی 
قەدەغە  تایبەت و  داخــراو و  قەڵەمڕەوی   نا   و  پارچە و  پارچە دەکەنە ١٠٠    ٤
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کراو لە ڕووی هێزو شۆڕشگێڕە دڵسۆزەکانی کورددا قووت ئەکەنەوە. تازە بەتازە 
دەرەبەگایەتی کۆمەاڵیەتی مردوو لە بەرگی دەرەبەگایەتی سیاسی و حیزبایەتی زۆر 
ڕەزاقورسدا زیندوو دەکەنەوە.!. لەبری ئەوەی کوردستانی )خۆرهەاڵت و خۆرئاوا 
و باشوور و باکور( لێک بدەن، قەراخ و سیوەیل و جافەتی و بادینان و بالەکایەتی 
و  ڕێگری  و  چەتەیەتی  ،چەمکی  پارتیزیانی  شەڕی  و  دەترازێنن  لێک  هەورامان  و 

ناوچەگەرێتی و شەڕەگەڕەک و کۆاڵن و ناوچەی دەدەنێ!.
دەبێ ئەمە چی بەدەمەوە بێت و بەدودا بێت؟ئەگەر هێزە شۆڕشگێڕە دڵسۆزەکان 
تاوانی ئەو  لێمان ڕاست دەبێتەوە و  نەبێت مێژوو  لێی بەدەنگ نەیەن؟ ئەگەر هیچ 

پیانە گاڵوە دەگلێتە ملمانەوە.
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))پێش ئەوەی هەرشتێ بین، ئەبێ کوردبین((

ئااڵی سووری کوردایەتی
ئۆرگانی ناوەندیی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک

چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە
 ژمارە شەش///   پووشپەڕی /٢٥٩٣/ کوردی -       تەمووزی ١٩٨١
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+ ڕازێکی کوردانە:  پوزای کوردی

+ لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان
+ قوتابخانەی پاسۆک .. )وانەی شەشەم( لەگەڵ گورگدا گۆشت دەخوا و...
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+ پرسە
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بــــــا ئــــەڵــــقــــەی زنــــجــــیــــر پــــــێ بــنــەخــشــێــنــێ
ــــهــــێــــنــــێ ـــــاڵ دەمــــــــاریــــــــجــــــــەرگ دەرب ـــــۆســـــت پ
ـــەک بـــشـــگـــاتـــە ئــــاســــمــــان قـــــــەاڵی پـــــڕ لـــــە چ
ــــــــــورد ئــــەیــــڕوخــــێــــنــــێ ــــــــــــــاوەڕی ک ــــــــــزی ب هێ

پەیمانی لۆزان ئەوەمان فێر دەکات:
ئەوەی کوڕی خۆی بکات بە قوربانی کچی خەڵک وەجاخ کوێر دەبێت!! "“

بوو  چاوەڕێیدەرفەتێک  کــورد،  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی  بووئاگری  دەمێک 
تا  بڕەخسێ  بۆ  بایەکی  کزە  داگیرکەراندا،  عوسمانییە  نــاڕەوای  خۆڵەمێشی  ژێر  لە 
بگەشێتەوە و ئاگربەرداتە خەرمانی چەوسانەوە و ژێر دەستەییچەند ساڵەی کورد 
لەالیەن دوژمنانییەوە...ئەوەبوو یەکەم جەنگی جیهانی ئەو هەلومەرجەی هێنایەپێش 
کە ئەو زەمینەیە خۆش بێت ، بزووتنەوەی کوردایەتی پێ بنێتە قۆناغی رزگاری و 
سەربەخۆیی و سەرفرازی، ئەگەر چی وەکو مێژوونووسێکی هێژای کورد لەبارەی 
بەاڵکانی یەکەم جەنگی جیهانی بۆ سەر کورد دەڵێ:» سەڕەڕای ئەوە کە حکوومەتی 
تورکیا سیاسەتی لەناوبردنی کوردی گرتۆتبووە پێش ژمارەیەکی زۆریشی لە سەرۆکە 
پاشەکشە  بیانووی  بە  تورکیا  حکومەتی  دیکەشەوە  الیەکی  لە  کوشت.  کوردەکان 
لە بەرامبەر هێزەکانی رووسیادا، 7٠٠ هەزارکوردی لە نیشتمانی خۆیان گوستەوە 
لە ماوەی ئەوگواستنەوەیەدا ژمارەیەکی زۆر لە کوردەکان لەناوچوون لە جەنگەی 
شەڕی یەکەمی جیهانی دا لەشکری تورک نەک هەر لە کوردستانی تورکیا بەڵکوو 
زۆری  مااڵتێکی  و  مەڕ  و  وێرانکرد  کــوردی  گوندی  زۆر  ئێرانیش  کوردستانی  لە 
کوردەکانی بە قڕ دا و هەزاران هاونیشتمانی دەستەوسانی کوشت و لەناوبرد. بەرهەمی 
شەڕی یەکەمی جیهانی بۆزەحمەتکێشانی کوردستان تەنیا هەژاری و چەوسانەوە و 
کوێرەوەری بوو بەاڵم هەر پاش بڕانەوەی شەڕەکە و خۆدان بەدەستەوەیدەوڵەتی 
عوسمانی پیاوانی دڵسۆز و ڕێکخراوە سیاسییە نەتەوایەتییەکانی کورد کەوتنە خۆ 
و خەباتێکی بەرباڵویان دەست پێکرد بۆ دروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کورد 
و لەم بارەیەوە شەقاوی زۆر گەورە نرا و تا گەیشتەئەوەی لە پەیمانی سیڤەر دا لە 
ماددەکانی ٦٢،٦٣،٦٤ دا بۆیەکەمجار وبەئاشکرا مەسەلەی کورد بکەوێتە ژێر باس 
و دانپێدانانی مافی دیاریکردنی چارەنووسی کورد و مافی دروستکردنی دەوڵەتێکی 
سەربەخۆ لە پەیمانێکی نێودەوڵەتیدا بسەلمێنرێ و ساغببێتەوە... بەاڵم لەبەرئەوەی کە 
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ئەو کاتە تینوتاوی بیری کوردایەتی بەتەواوی جلیوەبەست نەبوو بوو و بۆ واقیعێکی 
خۆڕسکی  هەستێکی  تەنها  کورج  چارەنووسی  وفەلسەفەو  چوارچێوەدار  و  مادی 
فیتری بوو و بۆی نەلوا بوو کە چوارچێوەی دیاری فەلسەفی ببەستێ بۆیە لە بری 
ئەوەی ئەگەر بەشدارییشیان نەکردایە لە الوازکردن و تاساندنی دەوڵەتی عوسمانی 
و کەمالییە بەرۆگرەکانیاندا نەدەبوو ڕاستەوخۆ بکەونە داو و فاقەی هاونیشتمانێتی و 
برایەتی و ئیسامەتی درۆ و ساختەوە و بارەکەیان بە کورد نەگەیاندایەتە ئێستگەکە 
دوژمنە  کە  بکردایە  حەزیان  و  کردایە  تەرخان  خۆیان  مەسەلەی  بۆ  خۆیان  بەڵکو 
ڕاستەوخۆکەی ئەو ڕۆژەیان کە کەمالی یەکان بوو لەبەردەم دوژمنانیاندا تێبشکایە 
کوردەکان  کەچی  بووایە...  تر  مسۆگەر  کورد  دەستکەوتی  سەرێەنجامی  بۆئەوەی 
بەشدارییەکی یەکجار بنجی و گرنگیان کرد لە هەڵسانەوەی تورکیا و بەهێزکردنیدا بە 
جۆرێکی وا کاتێک کە ئەنجوومەنی بااڵی تورکیا لە ئەنقەرە کۆبوونەوە حەفتاو دوو 
لە  تێدا بوو... ئەم دەور و گرنگێتی ڕۆڵی کورد دەردەخات  نوێنەری کوردستانیان 
راستکردنەوەی باری کەوتووی . لەم ڕۆژانەدا کە بزووتنەوەی رزگارخوازی کورد پێی 
ناوەتە قۆناخێکی تر و زەمینەیەکی لە بار و گونجاوی بۆ هاتۆتە پێش پێویستە بەسەر 
ئەو وانە مێژوویانەدابچێتەوەو ڕێ نەدات دەستی لە پیلەوە ببڕدڕێت! دەبێ هەموو 
جۆگەلەکانی هەوڵ وچاالکی و خەباتی بڕژێنێتە ئەستێڵکی بەرژەوەندی نەتەوایەتی 
کورد و دۆستایەتی و دوژمنایەتی هاوکاری و ڕووبەڕووبوونەوەی یەکگرتن و دابڕانی 
لەسەر  و  چاالکییەکانی  سەرجەم  و  چوونەوەی  بەگژدا  و  دەستدانی  لەنێو  دەست 
هەموو ئاستێک تەنها لە ڕوانگەی بەرژەوەندی کورد بۆ کورد بێت و بەس هەموو 
ڕێکخراو و کۆڕ و کۆمەڵە سیاسیییە شۆڕشگێڕەکانی دەبێ پێش ئەوەی هەر شتێ بن 
کورد بن نەکەونە هەڵەی نیوسەدەیەک زیاتر لەمەو پێشمان بەعسی ڕەگەزپەرست 
بۆ ڕەگەزپەرستێکی تر نەڕووخێنین و خۆمان نەکەینە بەردەباز بۆ خەڵکی تر... بە 
و  ئازادی  کە  بگەیەنین  ستراتیژییەکانی  ئامانجە  بە  کورد  کە  نەبێت  ئەوە  میقداری 
یەکسانی و هەردەم لەیادمان بێت ئێمە یەک نیشتمانمان هەیە ئەویش کوردستانە و 
یەک مەسەلەمان هەیە مافە ڕەواکانی کورد و مافی دیاریکردنی چارەنووسی کوردە.
کە  ئەوانەن  دۆستانمان  و  کوردە  ئەویش سەرفرازی  هەیە  ویەکئامانجیسەرەکیمان 
هاوکارمانن بۆ گەیشتن بەو ئامانجە و دوژمنانمان داگیرکەرانی ئیمڕۆو پاشەڕۆژمانن.
با ئەم هەلە مێژووییە لەدەست نەدەین و خۆنەکەینە کلکی ڕووداوەکان... با خۆمان 
ڕووداو بین و مەسەلەی کورد تاکە ڕوانگەی هەموو چاالکییەکان بێت... ئەگینا لەژێر 
ڕەنجمان  قوربانی کچی خەڵکی  بکەینە  مەبەستێک کوڕی خۆمان  بۆهەر  و  هەرناو 

دەبێت بە ڕەنجی پیازفرۆش.
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ڕازێکی کوردانە

پوازی کوردی......!
لەو ڕۆژەوە کە مرۆڤایەتی پاش جلیوەبەستنی خەسڵەتەکانی نەتەوە بەو شێوە و 
کرداری سروشتی لە چوارچێوەی نەتەوە ڕەنگی خۆی ڕشتووە. تاکی هەرکۆمەڵێک 
بوونی خۆیلە قەوارەی نرتەوەکەیدا دیوەتەوەو پەلەی ژیان کە دەستووری مانەوە و 
بەردەوامی و دینەمۆی ژیانی مرۆڤە. لە هەوڵ و کۆشش و هەڵپەی ژیان دا لە سنوور 
و چوارچێوەی تەسکی تاکایەتیدا پێی ناوەتە نێوهەوڵی کۆمەاڵیەتی و مانەوەی بەند 
بووە بە مانەوە و بەردەوامی قەوارە سروشتییەکەیەوە کە نەتەوەیە بۆیە هەرچی 
گۆڕان و سەپاندن و گۆڕینێکی تری بارو هەڵکەوتی ژیانی هەر لە شوێن و جێ و 
ڕێ و دەسەاڵتەوە تادەگاتە شێوەی گوزەران و حوکم و ئاین و مەزهەب و داب و 
دەستوور و هەموو الیەنەکانی دیکەی ژیانی مرۆڤایەتیدا بەرەنگاری و خۆڕاپسکان 
لەسەرەتاشەوە  ئەگەر  کورتی  تا  کەم  و  نەکردووە  نەمانی  و  مان  ملمانێیەکانی  و 
بەرگری و خۆنەدان بەدەستەوەیەکی سەختی نواندبێ، بەاڵم لەپاشاندا بەئاسانی لەگەڵ 
دۆخی تازەیدا ڕاهاتووە و گوزەریووە مەگەر ئەو گۆڕین و سەپاندنە تایبەتمەندێتی و 
خەسڵەتی نەتەوایەتی پێوە بەند بوو بێت و ماکێکی قوڵ و شەقڵی نەتەوایەتی دیاری 
کرد بێت بۆ نموونە کاسۆلیکایەتی و پرۆتستانێتی ئیرلەندییەکان لەنێو خۆیاندا لەگەڵ 
ئاینزا/ مەزهەب  تەنها  ئیرلەندیتەکان  کاسۆلیکایەتی  بارەدا  لەم  کە  داگیرکەرەکەیاندا 
نییە و بەس، بەڵکو تایبەتکاری و شەقڵی نەتەوایەتی سەربەخۆ و هێڵی جیاکەرەوەیانە 
لەگەڵ داگیرکەرەکەیاندا بۆیە ئەوانەی پرۆتستانتین و لەسەر ئاینزای داگیرکەرەکەن 
لەگەڵ  توانەوەیان  تێکەڵبوون و  لەالیەن خەڵکە ڕەسەنەکەوە گومانی جاشێتی و  چ 
داگیرکەرەکەدا چۆتە سەر و چ  لەالیەن خۆیانەوە ئەو خەسڵەت و شەقڵەیان لەدەست 

داوە و لە ئیرلەندیەتی ترازاون!.
ئاینزایی  ڕواڵەتی  داگیرکەریان  ئینگلیزی  و  ئیرلەندا  نێوان  ملمانێیەی  ئەو  بۆیە 
بە خۆیەوە گرتووە و لە قاڵبی کاسۆلیکایەتی و پرۆتستانییەتدا خۆی دەنوێ کە لە 
ئەو  تایبەتی  باروهەلومەرجی  بەاڵم  نەتەوایەتییە  ملمانێیەکی  جەوهەردا  و  بنەڕەت 
ملمانێیە وای هێناوەتە پێش کە خۆی لەو قاڵبەدا بنوێنێ و ئەو کااڵیە بە بەربگرێ 
ئەمەششتێکی سروشتیی و ئاسایی و باوە کە زۆر جاران جەوهەرێک و مەسەلەیەکی 
تایبەتی لە چەند شێوە و قاڵبێکداخۆی دەنوێنێ...ئەگینا کورد بە گۆڕانی حوکمی مادی 
کوردی بە "کۆرش "ی فارس و پاشان گۆڕانی ئاینی زەردەشتی بە ئیسام پاشان 
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ئاینزا جیاجیاکانی ئیسام و چەندین حوکم و دەسەاڵتی فارس و ڕاشدی و ئەمەوی 
و عەبباسی و سەفەویو عوسمانی و ئینگلیزی و ئیمڕۆبەرۆگرانی و بەسەرا سەپاندنی 
ڕژێم و دەستووری جیاجیا وجۆراو و جۆر تا ڕادەیەک بە هاسانی جێ گۆڕکێیان 
کردووە و هەر بەرهەڵستی و بەرەنگاربوونەوەیەکیشی لێ کەوتبێتەوە لە سووچی 
چەندایەتی و چۆنایەتی مەترسی سەر چوارچێوە نەتەوەییەکەی بووە و بەس... نەک 
بە نسبەت کوردەوە بۆ هەموو میللەتێکی دیکە، هەموو شتی لە باروهەلومەرجێکی 
تایبەتیدامەودای تێپەڕبوون و یان گوێ نەدانی تێدایە و هەموو بەرهەڵستییەک و ڕەت 
کردنەوەیەکیش تەنها بایی سڵەمینەوەیە لە هەموو نوێیەک و خۆ نووساندنە بە باری 

قاڵب بەستووە سەری کوتاوە.
ئەوەی کە ملمانێی نێوان ژیان و مردنە، بوون و نەمانە، دەستوورە نەمرەکەی 
ژیانە، کە ..... سەر ودوا هەناسە سازش/ مساومەی تێدانییە تەنها مەسەلەی نەتەوەیە. 
چونکە بە گۆڕینی ئاینێ بە یەکێکی دیکە و حوکمێ بە حوکێکی تر و سەپاندنی جۆر 
و  و شوێن  تر  زمانێکی  بە  زمانێ  و  تر  یەکی  بە  کۆمەاڵیەتی  ژیانی  و شێوەیەکی 
مەفتەن بە یەکی تر- کە ئەم دوانەی دواییان هەروا هاسان نییە ، بەاڵم هێشتا چونکە 
تەنها دینگەیەک لەچوار دینگەی » نەتەوە« ایەتییە و لەسەر سیانەکەی دەتوانێ خۆی 
ڕاگرێ هەر تا ماوەیەک و هەلی گەڕانەوە سەر ئەسڵەکە دەگوزەرێنرێ!- لە قاب و 
چوارچێوەی خۆی ناترازێنێ و بوونی کۆمەاڵیەتی خۆڕسکی ناخاتە مەترسیییەوە و 
» پەلەی ژیان« ی کۆمەاڵیەتی پەک ناخات، هەموو تانوپۆی ناگرێتەوە، بۆیە مەگەر 
بخرێتە قاڵبی» نەتەوە« یەکەوە ئەگینا لە ناخەوە ڕایناچڵەکێنێ و دەستی پێ لە دنیا 

بەر نادات...
بەاڵم « نەتەوە« ایەتی کە درێژە و بوونی مێژوو کردی خۆڕسکی هەزاران ساڵەیەتی 
و قاڵبی خۆڕسکی مرۆڤایەتی، بێ ئەو بوون و پێوەندارێتییە/ ئینتیمای سەربەخۆ و 
تایبەتە مێژوو کردەی » نەتەوە« یەی ، بوونێکی مرۆڤانە و کۆمەاڵیەتییانەی نابێت، کە 
مەسەلە دێتە سەر » نەتەوە« هەموو بوونیەتی، بوونی تاکایەتی توواوەی سروشتی 
، بێ ئەوەی کەسیش فێری بکات وەکوهەستێکی  کۆمەاڵیەتی و ڕێچکەی مێژوویی 
»غەریزی« خۆی ڕادەپسکێنێ ، دیارە تا» نەتەوە« و »نەتەوایەتی« لە پلەکانی هۆش 
و تێگەیشتن و بەرهەست کەوتن و هۆشیاری و ڕۆشنبیری سیاسیی و کۆمەاڵیەتی 
تێهەڵکێشێ و لە هەستێکی خۆڕسکی و » غەریزی« یەوە ببێتە باوەڕ و هۆشیارییەکی 

کۆمەاڵیەتی زیاتر خۆڕاگر و پشوو درێژ و دەوڵەمەندتر و کاریگەر تر دەبێت.
بیری  و  فەلسەفە  و  ڕێکخراو  و  ــارت  پ و  قوتابخانە  هێشتا  کە  بۆیەشە  هەر 
چوارچێوە گرتوو و سیاسی» پرۆفیشیۆنال«/ محترف و شۆڕشگێڕی خۆ تەرخان 
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کردوویش نەبووە لە نێو کۆمەڵگەی کوردەواریدا، بەاڵم هەر کە مەترسی شەبەنگی 
خستۆتەسەربوونی نەتەوایەتی کوردەوە، هەستە خۆڕسکییە» غەریزە« یەکەی کورد 
پاڵی بە جەماوەری کوردەوە ناوە لەدەوری کێ خڕ وەبن، کە بەرگری لەو بوونە 
وەکو  کۆمەاڵیەتی  هەڵکەوتیتری  و  دیــاردە  و  مێژوویی  باری  بام چەندین   . دەکات 
خێاڵیەتی و خزمایەتی و شێخایەتی و بنەماڵەیی و ناوچەگەرێتی و تایەفەگەری و 
شتیتری لەم جۆرە جلیوەی بەو هەستە بەستبێ و گوزارشت/ تعبیری لێ کرد بێت. 

بەاڵم لە بنەڕەتەوە دەگەڕێتەوە بۆ هەستە نەتەوایەتییەکە.
ئەمانە دەمان گەیەنێتە سەر ئەو ڕاستە شەقامەی کە نەتەوایەتی و بیری نەتەوایەتی 
بوون و بزوێنەری بوونی مرۆڤایەتییە و هێزی کاریگەر و هۆکاری ئەرێنی/ عاملی 
ئیجابی و سەرەکی بزوێنەری مێژووە . هەموو دیاردە و شێوە و جۆر و هەڵکەوت 
و چاالکییەکانی دیکەی مرۆڤ یان بەشێک و ڕوویەکی ئەم هاندەر و بزوێنەرەیە یان 

چێوەی بارێکی تایبەتی نەتەوایەتین...
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردیش حاڵەتێکی نموونەیی ئەم ڕاستی و واقیعەیە 
و مرۆڤی کورد چارەنووس و بوونیلە بوونی نەتەوەی کورد دا بووە و دەبێت. بۆیە 
هەرچی خورتی و جوامێری و خۆگری و هەوڵێکی تاکی کورد بووە لەسەرتاسەری 
مێژوودا خۆی لە قاڵبی ئەو خەباتە نەتەوایەتییەدا دیوەتەوە و هەموو هەوڵ و مەبەستی 
دوژمنان و داگیرکەرانیش ئاڕاستەی ئەو گیان و هەست و بوونە نەتەوایەتییەی بووە، 
نەتەوایەتییە  وچاالکی  دانەوە  تیشک  ژیانی سەراپا  کورد  مرۆڤی  دەڵێی  هەر  ئەوانە 
هەتا پێداویست و مەبەست و خواستە وردیلەکانی ژیانی ئاسایی و رۆژانەی بەندە بە 
، زمانی زگماکی، هەستی، داب و دەستووری  بوونە نەتەوایەتییەکەیەوە. جلوبەرگی 
ژیانی، ژن و ژنخوازی، شوێن و جێگاو مەڵبەندی، سامان و دارایی و سەرچاوەی 
گوزەرانی، موچەی ، پلەی و هەرچییەکی هەیە و نییە ئاوێتەی دەور و خانەیەتی لە 
مەسەلە نەتەوایەتییەکەی ئەم بارە نموونەییە وا لە کورد کردووە کە بەڕاستینازناوی 
نەتەوەیەکی جەبگاوەری پێ ببڕێت مەسەلەی خەبات و تێکۆشانیمیللی لە بایەخپێدانی/ 
اهتماماتو بیری دەستەوتاقم و چین و تاکە تاکەی تایبەتی هەڵکشاوە تا هەموو تانوپۆی 
و  کــورد  مەسەلەی  مێردێک  وپیرە  ژن  پیرە  باسوخواستی  گرتۆتەوە  نەتەوەکەی 
مافەکەیەتی کرێکارێ چاوەڕوانی ئەوەیەجوتیارێ بیر لەوە دەکاتەوە کەی بۆی بلوێ 
و بتوانێ ببێتە پێشمەرگە قوتابییەک لەکاتی تاقیکردنەوە بیری بەالی ئەوەدا دەفڕێ 
دەرچێ،دەرئەچێ دەرچوو دانیشگا یان پێشمەرگایەتی دەرنەچوو پێشمەرگایەتی یان 
دووبارە هەوڵی خوێندنەوە؟!. ئەوەش کە باری گوزەران و خێزان دەستوپێی بەستووە 
باس لەوە ناکەین کە هەموو هەستی لەگەڵ ترپەیپێی پێشمەرگەدایە چۆن و کەی وەکو 
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کەسێکی تر بکەوێتە سەر ئەو بارەی بۆی بلوێ ئەو شەرەفە بۆ خۆی بپچڕێ. چ جای 
ئەوەی کە زەبر و زەنگ و تۆقاندن و هەڕەشە و کوشتن و بڕین و هەزار و یەک 
ڕێگای دڕندانە و بێ بڕانە هەتا دێت چاوی زاتی ئەو خەڵکە قایمتر دەکات. ڕاپەڕین و 
خڕبوونەوەی جەماوەری کورد لە دەوری شۆڕشەکەی لە دوای ئازاری ١٩7٤ و ئەو 
ئامادەگییە بێ وێنە و قارەمانانەیەی کوردستانی خۆرهەاڵت و پساندنی پەتی گرێچنی 
هەزار و یەک گرێی کوردستانی باکور و ڕاگوێزانە وە و بێ ناسنامەکردنی کوردستانی 
خۆرئاوا و نەهاتنە سەرچۆکی کورد ئەو ڕاستییانە دەسەلمێنێ و تاکی کورد ئەگەر 
وەک هەر تاکێکی دیکە مەودای جۆرێک لە ڕولەتی سنووردار وڕواڵەتی تاکایەتی و 
کۆمەاڵیەتی بوو بێت- ئەگەر لە بارێکی ئاسایی وەکو میللەرانی تردا بووایە- ئەوەشی 
تاکی  نایەت  بیردا  تواوەتەوەبە  نەتەوایەتییەکەدا  قاڵبە  و  ناخ  تەواولەناو  کەماوەهەر 

کورد بێ مەسەلە و قاڵبی نەتەوایەتی کورد توانای پەیدابوونی ببێت.
و  داگیرکەرەکەیە  دڕندایەتی  زۆر  سروشتی  سەرئەنجامێکی  کە  بارێکە  ئەمە 
هەڵپەی گێانە و بێ سوودی داگیرکەرانمانە بۆ توانەوە و لەناوبردنمان. ئەم بارەیە 
کە هەڵکەوتێکی وای ڕەخساندووە کە وەک هەزارپێیەک لە داگیرکەرانمان ئااڵوە و لێ 
دەرچوونی مەحاڵە... لە جێی بڕینی هەر سەرێک سەدان سەر بە ڕووی دوژمنەکەدا 
شین دەبێتەوەو دوژمنەکەمان وەکو کەوتبێتە نێو » رمال المتحرکە«ی کوردییەوە 
زیاترڕۆدەچێت.  دێت  تا  و  مەرگیا!  بەناخی  دەیبا  تر  هێندەی  تەکانێکی  وایــەهەر 
ئالێرەدا خۆی چی پێ ناکرێت و هەتا ناتوانێ خۆشی دەرباز بکات!. هەرچی ڕێگاشە 
گرتوویەتییە بەر و مایە پووچ بووە، بۆیە داوا» ابتکار« ودۆزینەوەی خۆی و ئاغایان 
و ئیمپریالیزمی جیهانی و »دەزگای هەواڵگیری نێو دەوڵەتان«ی دەرمانی کوردی بۆ 
دەردی کورد بووە. کە تاقیکردنەوە مێژووییەکانی کۆنی داگیرکەرانی کورد لەگەڵ 
محدودیەت  دیاریکراوی/  بە  کۆندا  لە  ئەگەرچی  کورددا  ڕزگاریخوازی  بزوتنەوەی 
بەتەکنیک  هاتــووە  ئێستا  ئەم  بووە  کورد  بە  کورد  گژاکردنی  بە  بەکارهێنراوە  یش 
وهونەرێکی نوێوە بەشێواز و ڕێگایەکی میکیاڤیللیانە بە مەبەست و خواستێکی قوڵ و 
شەیتانانەتر ەوە کەرەسەی کوردی بۆ خۆدەربازکردن لە »؟؟؟«ی کوردی سازداوە 
کە چاوی بڕیوەتە ئەوەی ئەو ؟؟؟ بکاتە بەیار وجووتیشی تێدا بگێڕێ نەک هەرخۆی 

تیا دەرباز بکات!.
وەکو وتمان بەتەکنیک و هونەر و شێواز وڕێگای هاوچەرخ و نەخشە بۆکێشراو/ 
دیراسەکراو بە مانا گۆڕینی چۆنایەتی جاش و جاشێتی لەبەرگ و جەوهەرە ساکار 
 !! و سادەکەی کۆندا کە جاش ڕەشۆکی بووە بۆ جاش ڕۆشنبیر و جاش عقائدی 
دیسانەوە بەکارهێنانی هونەر و فەندی هاوچەرخ. جاران بابڵێین لە بەگژداچوونەوەی 
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شۆڕشی ئەیلوول چوزەرەی ئەو بیر و کردارە سەری هەڵداوە سەریشی گرت. بەاڵم 
وەکو  و  دانەبڕێ  و جەماوەری  لە شۆڕش  ئەمجارەیان  دەبێ  بۆیە  بوو،  ڕیسواش 
جاران بەڵکو دەستچێنی بکات لەناو ڕیزەکانی شۆڕش و بزووتنەوەی کوردایەتی دا 
بە شێوازی کلۆر کردن و گەندەڵ کردنی ناوخۆیی ؟؟؟ وردی کەینەوە تەنها یاسا 
گشتییەکانیشی باس دەکەین و پێناسە دەکەین. بۆئەوەی لەناوهێنان دوور وەکەوین 
و  هەل  و  بار  و  هەمــوو ســەردەم  لە  بتوانرێ  کە  بێت  یاسایەکیش  و  دەستوور  و 
مەرجێکدا پێناسێک لەژێر هەزاران دەمامکیشەوە بێت بناسرێتەوە، چونکە دەبێت ئەو 
جۆگەالنە ببرێنەوە سەرچاوەکانیان ئەگینا یەکیان ..... بوو وشک بووە چۆڕ بڕ بوو 
داگیرکەرەکە و ئیمپریالیزمی جیهانی هونەری ئەوەی هەیە جۆگەی تر بە ناونیشان 

و ناوی ترەوە لێ بدات!!.
بۆ  دەتوانرێ  و  نموونەییە  حاڵەتێکی  کە  دەگرین  یش  باشوور«   « کوردستانی 
هەموو حاڵەتەکانی دیکەش ..... تعمیم بکرێت چونکە چونکە پتر ئەوسەرچاوەی ئەم 

بەاڵیەیە:
و  باڵێک  ئیمپریالیزمە،  نینۆکی  و  دەست  دەستکێشی  داگیرکەرەکەمان خۆی   -١
لکێکە لە کۆمپانیایەکی چەندین بەش وڕوو: جاروبار بۆ لەخشتەبردن و، بۆ ڕاوکردن 
بۆ چەواشە و ڕێ ڕەوێڵ کردن وەک دابەشکردنی ڕۆڵەکان/ توزیع االدوار ێک و 
یان  دەنێتەوە،  ئیمپریالیزمەکەدا  لەگەڵ  ڕووکەش  فەرتەنەی  و  کێشە  نواندنێک  خۆ 
ئەمبەروبەری سەنگەر »بە قسە!!«لێک  برایدا  باوک  لەگەڵ »ئیسرائیل«ی  نەبێت  چ 
دەگرن. ڕێگاشی دراوە چ دروشمێ خەڵک پتر ڕاو بکات و چی ڕەواج و فرۆختی 
هەبێت دەکانەکەی پێ بڕازێنێتەوە!. ڕاستیش بڵێین ، جاران زیاتر بەس هەر ڕژێمێک 
کە ماوەیەکی زۆر تر لەسەر شانۆکە مایەوە ئازادییەکەی کاڵ دەبێتەوە، کە ئیمڕۆ 
بەس تەواو ئارایشی پێوە نەماوە، بۆیە مەترسی ئەوە دەکرێت ئەکتەرێکی ئارایش 
کراو ئامادە کرا بێت. بەاڵم دیسانەوە جەماوەرەکە هۆشیار بۆتەوە بە ئاسانی وەکو 
جاری جاران ئەو ئەکتەرانە ناتوانن فریووی بدەن. بەاڵم دیسانەوە ئەم ئەکتەرایەتی 

و ئارایشە هەندێ زیانی هەر ماوە و دەدات:
یەکەم-جەماوەری گەلی عەرەب لە مەسەلە بنەڕەتییەکانی خۆی دوور دەخاتەوە 
و ڕووی بەاڵیەکی دیدا وەدەچەرخێنێ. مەسەلەی بنەڕەتی گەلی عەرەب مەسەلەی 
ئازادی و دیموکراسی و سۆسیالیزمو مەسەلەی فەلەستین و بەگژداچوونەوەی هەموو 
بوونێکی ئیمپریالیزمە. بەاڵم ئەو دەسەاڵتداریانە بە بیانووی » مەسەلەی ناوخۆ لە 
مەسەلەی کورد« و بەهانەی » تێکدەر و پیان لەسەرواڵت« ئازادی و دیموکراسی 
و سۆسیالیزمەکەی هەر لە کلۆری چەند دروشم .............ێکدا دەخنکێن و بە بیانووی 
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» یەکێتی خاکی نیشتمان/ وحدە تراب الوطن و »یاخی بوون «و »جیاخوازی کورد 
دەکەنە  وسوپاکەی  ڕۆڵەکانی  دەکــەن،  بڕی  هەیەچۆڕ  تینووتوانای  هەرچــی  «ەوە 
کوتەکێ بۆ سەری کورد و با » ئیسرائیل« یش لەوێوە لوبنان داپاچێ و چادرگاگان 
بسووتێنێ و .........../ مستوطنات دروست بکات و سەد و یەک » کامپ دێڤد«بتەنێ. 
کوڕی عەرەبی نەگبەتە دایک و بابی بۆ فەلەستین گۆشتییان کردووە ڕاپێچ دەجرێت 
بۆ کوردستان بکوژێ، ببڕێ، تااڵن کات، لە پێستی مرۆڤ دەربهاوێژرێ و بکرێتە 

گورگی هار و بەردرێتە گیانی گەلی کوردەوە!..
و  ناخۆشی  هەمــوو  لەگەڵ  ــارەی،  ب ئەو  سەر  دەخاتە  کــورد  حاڵە  ئەم  دووەم- 
نەهامەتییەکەدا کە برا بەشە لەگەڵ عەرەبەکەدا تووشی ماڵوێران و کوشتن و بڕین 
و ڕاگوێزانەوە ببێتلەباتیئەوەی لە کوردستانێکی ئازاد و سەربەخۆدا لەگەڵ نەتەوەی 
هەموو  و  کەن  توند  لێ  شانی  پێکەوە  خۆیاندا،  یەکگرتووی  واڵتێکی  لە  دا  عەرەب 
شوێنەوار و بوونێکی ئیمپریالیزمی لە ناوچەکەدا پاماڵ کەن ناچار دەکرێت ئەو تین 
و توانا و وزەیەی کە لە بنەڕەتدا/ اسڵا دەبێ بۆ پاکتاوکردنی ئیمپریالیزم و بنیاتنانی 
ژیانی مرۆڤانەی بە خەرج بدات- دیسانەوە دەڵێین ناچارانە- لە بەرگری لە بوونی 
نەتەوایەتی خۆیدا بەکاربێنێ کە خۆی لە خۆیدا هەوڵێکی نەرێنییە/ سلبی ، بەاڵم نا 
چارییە چونکە بوونی نەتەوایەتی پێوە بەندە. تا ئەم حاڵەتەش درێژە بکێشێ ئەڵقەکانی 
پەیوەندی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و » عەرەبایەتی« ئەوان الوازتر دەکات. 
یان چ نەبێت زەمینە بۆ ئەوە خۆش دەکات کەگیانی شۆڤێنێتی و ڕەگەزپەرستی لەناو 

ئەواندا چەکەرە پێ بکات و خۆ وێکهێنانەوەش لەناو ئێمەدا بچێنێ.
و  بیر  تێهەڵکشانی  و  جــەمــاوەر  تێگەیشتنی  و  هۆشمەندی  پێوەری  بە  بــەاڵم 
بیرکردنەوەی ڕاست و زانیستییانەی » جواڵنەوەی ڕزگاریخوازی عەرەب« بەتایبەتی 
و هەموو جەماوەری عەرەب بە گشتی و توند و بەیت بوونەوەی بزووتنەوەی » 
کوردایەتی« ئەو پیانە دەپووکێتەوە. کەئیمڕۆ ئاسۆی ئەم خۆشبینی و سەرئەنجامە 
لۆژیکییە لە ئاسۆی هەندێ باڵی بزووتنەوەی عەرەبیدا بە گشتی و برا فەلەستینییەکان 
بەتایبەتی دەبینین. دیارە ئەرکی هەرە گەورە لەسەر ئەوانە چونکە- خوانەخواستە - 
و لەخراپترین حاڵەتدا بچوکترین تەلزگەی کورد پەرچەکرداری/ ردالفعل کرداری/ فعل 
ئەوانە، نەک هەڵقواڵوی ناو ناخی خۆمان... - ئەم الیەنە هەڵدەگرێ وردتر شیبکرێتەوە، 
چونکە بازرگانی زۆر بەسەرەوە کراوە و هەتا زۆر شەبقەشی لەژێردا کراوە بە» 
وڕووبــەڕووی  ئازایانە  بنەبڕی  چارەسەری  دەمانەوێ  ئێمە  جەمەدانە.  و  عمامە« 
بکرێت ، نەک لێفەی دروشم و بانگاشەی پێدا بدرێت. چونکە دروشم نە دەخورێ و 

نە دەگیرێو نە هەژماری هەیە-.
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٢- داگیرکەرەکەمان لەگەڵ ئەو بارەی خاڵی یەک کە لە ڕووی ماکی ومینۆکی/ مادی 
و مەعنەوی سایکۆلۆژییەوە وەکوتەواوکەرێک و ئاگرخۆشکەرێک لە خزمەتی ئامانجە 
هاوچەرخ،  و  ڕێکوپێک  سوپایەکی  بەهێز،  چەک  پڕ  دوژمنێکی  دادەنــێ-  گاڵوەکەیدا 
تانک و فرۆکە و زرێپۆش وجبەخانە، پوولدارێکی بێ شوومار، دەزگایەکی کاریگەری 
باوەڕێکی  و  سەرەتا  هەمــوو  لە  دوور  دڕندەیەکی  بەندیخانە،  و  وپۆلیس  سیخوڕ 
پاڵدراو   ، کۆمەاڵیەتی  پەیوەندییەکانی  و  بیرکردنەوە  لەڕووی  دواکەوتوو  مرۆڤانە، 
ناوچەکە،  و  نێودەوڵەتان  دامودەزگا سیخووڕیەکانی  ئیمپریالیزمی جیهانی  لەالیەنی 
تــەواوی  خاوەنی  کورتییەکەی  بە  نێودەوڵەتان  پەیوەندی  و  بــەرژەوەنــدی  خــاوەن 
دەستوپێ  داپلۆسراوی،  سەرکوتکراوی،  گەلێکی  بەرانبەر  مادی.  ماکی/  دەسەاڵتی 
سپی، گەمارۆدراوی خاوەن سەرچاوەیەکی ماکی و گوزەرانی کولەمەرگی ... بەاڵم 
خاوەنی مافی، ڕاپەڕیوی مینۆکێتی بەرزی ئامادە بۆ هەرقوربانییەکی پئویست... لە 
حاڵەتی کورد دا وەک وتمان داگیرکەرەکە بەرەنگاری » گەلێکی جەنگاوەر« بۆتەوە.
ئــەم ســەرکــوت دەکـــات، ئەو  بــووە و هەیــەتــی و هەر دەیــبــێ.  گەلەکە شۆڕشی 
ڕادەپەڕێ، ئەو ال دەگرێ ئەمای لەدەست دەچێ، ڕاگوێزانەوە، بە بەعسیکردن، بە 
عەرەبکردن، گرتن، ئەشکەنجە، کوشتن هەتا دێت و دێت زیاتر بڕوای ئەو جەماوەرە 
قایم تر دەبێت. هەستی نەتەوایەتی پتر بەپیت تر دەبێ زیاتر دەهاژێ و کڵپە دەسێنێ.
باجەکەی  کوردستاندا  لە  شەڕ  مانگ  دە  تێیدەگەیەنێ،  بەرلووتی  تاقیکردنەوەی 
دینار، دەیان  ملیۆن  بریندار، سەدان  بە قسەی خۆیان » شەست هەزار کوژراو و 
نابووت بوون و هەڵوەشاندنەوە.  لێواری  پیان... گەیاندییە١٥-٢٠ کم پێشکەوتن و 
ئینجا لە خاک و مافی قەردراوی عێراق بۆ دەربازبوون لەم حاڵە. دەربازبوونی کاتی 
و ساڵ تێوەرنەچەرخایەوە شۆڕشی کورد هەڵگیرسایەوە، بەتینوتاو و تاقیکردنەوەی 
بەدەست  نە  داگیرکەرەکەوە،  بەدەست  نە  کارتێک  هیچ  جارەیان  ئەم  ئەیلوولەوە. 
هەواڵگیریی  »تاقیگەی  بەرهەمی  دوا  ناچارانە  نەمابوو،  جیهانییەوە  ئیمپریالیزمی 

نێودەوڵەتان« یان خستە گەڕ...
شێوازی لە ناوەوە گەندەڵکردن؟ سیاسەتی خۆخواردنەوە:

وەکو وتمان »نەتەوەیەکی جەنگاوەر« ی وەکو کورد »کوردایەتی و شۆڕشگێڕی« 
باڵی بەسەر هەموو تانوپۆی ژیانیدا کێشا بێت و ڕەنگی دابێتەوە نێو ژیانی ئاسایشی 
»نەتەوە« ەیەکی وا سەرچاوەیەکی لەبن نەهاتووی بەردەوامی شۆڕش و خەبات دەبێت. 
هیچ هێزێک لە جیهاندا ناتوانێ بەرەنگاری بێتەوە. هەتاوەکو ژمارەش دەتوانرێ لەشکرێ 
چەند ملیۆنی بشکێندرێ و سەری پێ نەوی کرێت، بەاڵم کە نەتەوەیەک لە جوتیار و قوتابی 
و کرێکاریکەوە تا پیرەمێرد و پیرەژنێکی جەنگاوەر بێت لەشکرێکی نادیار و بێ بڕانەوە 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی12

و بێ کۆتایی پێک دێنن. وەک کاژی مار کەی چینێکی لێ بووەوە و تەواو بوو، چینێکی 
مزگەوت،  کۆاڵن،سەرشەقام،ناو  لە  نادیارە  لەشکرێکی  تێیدەگرێتەوە.  و  دادەدات  دیکە 
کوخێک، ئەپارتمانێک، دەزگایەکی دەوڵەتی، نێو بازاڕلە هەموو کون و کەلەبەرێکدا هەن و 
هەریەکەی ئەوی تر تەواو دەکات. لەشکرە دیار و فەرمییەکەشی کە سوپای شۆڕشگێڕی 
کوردستانە، کە پێشمەرگەیە هەن. بەاڵم لەهەناو و دەروونی جەماوەرەکەدا شەهید دەبێت 
هەڵدەدەنەوە.  سەر  تریاندا  لەوی  دەکرێن  کپ  ناوچەیەیە  لەم  دەگرێتەوە  جێگای  بێت 
دێیەڕاو دەنرێن لەو گوندەی تر بەرەنگار دەبنەوە، ئەو قوتەیەیان لێ دەگیرێ لە پشتیانەوە 
قوت دەبنەوە.» ئەگەر ئەم باروهەڵکەوتە تەواو وەکو هەژماردنێکی ماتماتیکی بەرچاو 
نەکەوێت، شێوەیەکی گشتی هەیە و دەشێ بگاتە ئەو ئاستە و هەرواشی لێ دێت«.لە 
هەمووی گرنگتر و سەخت تر بەنیسبەت داگیرکەرەکەوە، پێشمەرگە خۆی بڕیار دەدات 
لە کوێدا و کەی و چۆن بەرەنگاری دوژمنەکە ببێتەوە؟. بە واتایەکی دی بڕیار لەدەست 
شۆڕشێکە  هەمــوو  سەرکەوتنی  نهێنی  و  بەهێز  الیەنی  کە  الیەنە  ئەم  پێشمەرگەدایە. 
خەسڵەتی هەرە گرنگی شۆڕش ی میللی و جەماوەرییەکانە . ئەمەش ئەڵقەی هەرەالواز 
و دەالقەی دوژمنەکەیە. هەرچی کاریگەری و توانا و هێزی داگیرکەرەکە بەم خاڵە گرنگە 
دەپووکێتەوە. داگیرکەر، تانک و تۆپ و فڕۆکە و چەکی قورس و سەربازی بێ شوماری 
هەیە، بەاڵم هەموو ئەمانە » سڕکراون/ تجمید«ن یان ناتوانن بە ڕۆڵی خۆیان هەڵسن، 

چونکە بڕیارەکە لەدەست خۆیاندا نییە.
پێشمەرگە بڕیار دەدات کە ڤەرەنگاری ئەو هێرشە ببێتەوە بە تانک و تۆپ و و 
چەکی قورس دەیکات یان نا.لەوانەیە هەوڵ و پان و خۆالدان لەو هێرشەی بپوکێتەوە 
و هیچ سەر ئەنجامێکی ئەرێنی چنگ نەکەوێ. لە شەڕی نێودەوڵەتدا فرۆکە دەتوانێ 
ئەوەیە کە  نابێت هەر  کاریگەرییەکی  میللیدا چ  لە جەنگی  بەاڵم  ببینێ،  ڕۆڵی گرنگ 
بەرەنگاری سەرنەکەوتن و بە ئامانج نەگەیشتن دەبێتەوە، شێتگیر دەبێت و دەکەوێتە 
گیانی خەڵکی بێ گوناح. مەبەست ئەوە نییە کە داگیرکەر هەر هیچی پێ ناکرێت. بەاڵم 

لەچاو ئەو توانا و ئیمکانییەتەی هەیەتی ئەوەی دەیکات برای هیچە!.
بە کورتییەکەی وەکو ئەفسانە کوردییەکە وایە کە دەڵێ: سەخری چنیان لەسەردایە 

و لەچاو ونن، بۆیە تاکە کەسێکی کاڵو لەسەر دەتوانێ بەنگاری لەشکر ببێتەوە.
ئالێرەوە تاکە ڕێگای بەرەنگاربوونەوە، خۆ بە گژ خۆ کردندایە و خۆ خواردنەوەیە 
هەر لە کۆنەوە ئەم ڕێگایە دژی کورد و بزووتنەوەی رزگاریخوازی کورد گیراوەتە 
بەر. کاتێ کە کوردایەتی لە قاڵبە غەریزی و خۆڕسکییەکەیدا بووە و بریتی بووە لە 
هەستی لەسەرخۆکردنەوەی خۆڕسکیی مرۆڤی کورد داگیرکەرەکە توانیویەتی سوود 
... ناتەبایی و ناحەزی خێاڵیەتی و هۆزایەتی و ئەو بارو  لە دوژمنایەتی کەسی و 
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تیاشدا سەرکەوتوو بووە.  نەتەوایەتی وەربگرێت و  هەڵکەوتانەی پێش سەردەمانێ 
لەسەردەمانی نێزیکدا و کاتێ بیروباوەڕی کوردایەتی هێشتا تەواو قاڵبی نەبەستبوو 
و نەبوو بووە بیروباوەڕی چوارچئوە داری جەماوەری، داگیرکەرەکە هەمان شێوازی 
کۆنی » جاش عەشایەر« و لەتەکیدا » جاش پۆلیس«ی نیمچە فەرمی /غەیرە نیزامی 
و » چریک« ی بەکار دێنا. لەگەڵ گەشەونەشونمای کوردایەتی و گەیشتنی بە پلە 
بااڵکانی ئایدۆلۆجییەتی بیری کوردی، ئەم شێواز و ڕێگا و کەرەسەیە پەکی کەوت. 

بەاڵم کەوتنەکەی لەبەر چەند هۆ و الیەنێکی بوو:
١- نەیدەتوانی وەکو جاران » خێڵێک، هۆزێک، بنەماڵەیەک« سەرتاسەری بکشێتە 
دەبــووە هۆی  کە جاشێتی  هەڵدەکەوت  زۆرجــار   ... بیکاتە » جاش«  و  الی خۆی 
ترازاندنی پەیوەندییەکانی خێاڵیەتی و هەتا بنەماڵەیی. کوڕ دژی باوک و خاڵ دژی 
خوارزا دەوەستایەوە. ئەمە وای کرد ئەو کاریگەریەی جارانیان نەمێنێ، هەتا دەگەیشتە 

ئاستی ئەوەی زۆرجاران هەر پارە کێشانەوە بێت لە میری و بەس.
٢- سووکبوونی پیشەی » جاشێتی« بە جۆرێکی وا کە وشەی » جاش« بووە 
بە یەکێ لە زاراوە فەرهەنگییەکانی زمانی کوردی و» جاش« هەمیشە لە ملمانێیەکی 
ناو و  دا. هەر بەسەرادابڕانی جاش هەموو  لەگەڵ دەروونــی خۆی  بێت  دەروونیدا 

ناوبانگ و پێگە و ناوێکی/ئیعتبارێکی کۆمەاڵیەتی دەدۆڕاند.
ئەو  بەتەواوەتی  میللی  بوونی  و  لە شۆڕش  جەماوەر  الیەنگری  و  ٣-پشتگیری 
بارەی هێنابووە پێش کە »جاش «لە کۆمەڵ دابڕێنێ و لەالیەن هەموو کوردێکەوە» 
بیناسێ، نەیناسێ و زیانی بۆ بووبێ و نەبووبێ« بەچاوی دوژمن تێی بڕوانرێت، کە 

ئەمە بوو بووە دابڕانێکی ئەو کۆمەاڵنە لە کۆمەڵگە و جەماوەر.
بۆیە دەبوایە ڕێگا و شێوازێکی نوێتر بدۆزرایەتەوە، بۆ حەاڵڵکردنی » جاشێتی« 
ئەوەبوو دوو بەرەکی و دانە پاڵ داگیرکەرەکە هاتە پێش. دروستکردنی باڵی کارتۆنی 
و  حیزب  و  کۆمەڵ   « ناوی  و  کوردایەتیدا  ڕیزەکانی  لەناو  وخۆفرۆشی  دابــڕاو  و 

ڕێکخراو « لەخۆنان.
ناو ڕیزەکانی کوردایەتی و  نوێیە دەالقەی گەورەی خستە  ئەم ڕێگا  هەرچەندە 
بووە هۆی هەڵمژین و خلیسکاندنی کۆمەاڵنێکی زۆر لە ڕۆشنبیر و هەتا دڵسۆزیش و 
ترازاندنیان بۆ ناو چاڵی خیانەت و خۆفرۆشی و داڕنینی شۆڕش لە توانا و وزەیەکی 
کاریگەر و ساردکردنەوەی خەڵکی تر و بێ نیازکردن و تەرەکردنی کۆمەاڵنێکی ترو 

وە نائومێدی و گومان چاندن لەناو هەندێکی تردا.
لە خانە و  ئەمانەش کەوتە ڕوو و کۆمەاڵنی خەڵکی  بەزوو دەستی  بەاڵم زوو 
ڕیزەکانی » جاش ڕەشۆکی« و » جاش عەشایر« دا هەژماری بۆ دەکەن. ئەم خەتی 
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»جاش ڕۆشنبیر« و»جاش عەقائدی«یەی لە کۆمەڵگەی کوردایەتیدا چەسپا، توانی 
ماوەیەکی زۆر خزمەتی زۆر گەورە بە داگیرکەرەکە بکات، کە » جاش ڕەشۆکی« 

نەیدەتوانی پێی بکات!.
ڕزگاریخوازی  خەباتی  ترنجایە  خیانەتکارانە  دابودەستوورێکی  وەکو  هەروەها 
کوردەوە کەخەڵکی بەزیوو و بوودەڵە و خحفرحش و هەلپەرست ویژدانی خۆیان 
ستەمدیدەی  و  زەحمەتکێش  جەماوەری  سووربوونی  بەاڵم  دەحەساندەوە.  لەپاڵدا 
کورد و بەردەوامی شۆڕش و پاشان سەرکەوتنە کاتییەکەی کۆتایی بەدوا پەردەی 
جێی شەرمی جاشێتی هێنا و چنگاڵی ئاسنینی لە شڕە سەرپۆشی ڕوویان گیر کرد 
و حەیا و حورمەتی بۆ نەهێشتنەوە. بەجۆرێکی وا کە دوای هەڵگیرسانەوەی شۆڕش 
لە ئازاری ١٩7٤ دا لە کوردستانی باشوور دا ....کاریگەرێتی » جاشایەتی عقائدی« 
لەناو دەروونــی  بــووە بۆ ئاستی »جــاش ڕەشۆکی« چ لە چاو جــەمــاوەردا و  نزم 
خۆیاندا و هەتا بە نیسبەت داگیرکەرەکەشەوە. جووت بوو ببونەوە لەگەڵ » جاش 
مەزنی  کوردستانی  هەموو  هێشتا  عقائدی«  »جاش  پەتای  چی  ئەگەر  ڕەشۆکیدا« 
دەتوانن  ئــەوان  نە  بەاڵم  پێشە.  لە  مەترسییە  ئەو  دیدا  پارچەکانی  لە  و  بەرنەداوە 
دەبینێ.  لێ  خێریان  شێواز  بەهەمان  نەداگیرکەرەکەش  و  بڕۆن  ڕێچکەدا  بەهەمان 
بەاڵم دیسانەوە هەرمەترسییەکە بۆ ئەوەی کە »نەیار و ناتەبایی« و »ئۆپێزیسیۆنی 
ناوخۆ« بخلیسکێتە ئەو پێگەیەوە/ موقع یان چ نەبێ پاساو/ مبرر بۆ ترازان و دابڕان 
و پشووکورتیو بەزینی خۆیان لە پەناوپاسێری داگیرکەرەکەدا ، جا چ بە جاشێتی و 

چ بە دانیشتن وەدۆزن!!.
گەیاندنە  نێودەوڵەتی  سیخوڕیتەکانی  دەزگــا  و  داگیرکەران  تاقیکردنەوەیە  ئەم 
ئەو ڕاستییەی کەچی دی ڕۆڵی »جاش عقائدی« دابڕاو نەماوە. بۆیە دوا بەرهەمی 
»تاقیگاکانی/ مختبراتی دەزگا سیخوڕییەکان« - شێوازی لەناوەوە گەندەڵ کردن و 

سیاسەتی خۆخواردنەوە-بوو.
چۆن؟!.

١- بڕ بڕ کردنی هێزی جەماوەری کورد بە دروستکردنی یانڕێ پاککردنەوە، یان 
هاندان بە دروسبوونی چەندین کۆمەڵی جیا جیا و بڕ بڕی دژ بەیەک.

بۆ نموونە هەر لە کوردستانی باکووردا »نۆ ڕێکخراوی سەر بەناو»مارکسی - 
لینینی« دروستکراو هاتۆتە پەیداکردن. کە نیوەی ڕاستییان ڕەنگدانەوەی ناتەبایی و 
ناکۆکی نێودەوڵەتی بزووتنەوەی مارکسیزم »هێڵی ئەلبانی، پێڕەوانی ماو، چیڤاریزم، 
تروتسکی« ئەوانی تریان »دژ بە سۆڤیەت، لەگەڵ سۆڤیەت، بێایەن« یەکەی دەکوژن 
نیمچە  و  دەرەبەگ  کــوردەواری »نیمچە  کۆمەڵگەی  وایە  پێی  ئەمیان  لەسەرئەوەی 
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لەسەر وشە  دەرەبەگە«!!  نیمچە  و  بورژوا  نیمچە  نە»  دەڵێ  ئەویان  و  بورژوایە« 
لەسەر گوزارشت/ تعبیر نەک دەستیان دەچێتە یەک ، بەڵکو تا ڕادەی پەنا بردنە بەر 

داگیرکەرەکەش بۆ لێدانی یەکتر ی دەڕوات!‘ لەکاتێکدا دەزانین:
-یەکەم .. بەرژەوەندی کورد لە دۆستایەتی سۆڤیەت و واڵتانی سۆسیالیستدایە 
نەک بەرەنگاربوونەوەیان. لەوانەیە» ئەلبانیا یان چین هۆی تایبەتی و بەرژەوەندی 
میللی خۆیان هەبێت لە پینەبڕکێ و ناحەزی سۆڤییەت دا. بەاڵم ئێمە چی؟ و لە پێناوی 
چیدا؟.. بۆ دەبێ الیەنی» نەرێنی« مارکسیزم بگوێزینەوە کوردستان؟. بۆ دەبێ الیەنە 

ئەرێنییەکەی بۆ خزمەتی کورد نەخرێتەگەڕ/ توطیف نەکرێت؟.
-دووەم..سۆڤیەت پێشەنگ و پێشڕەوی ناسراو و ڕاستەقینەی بیری مارکسیزم 
و مارکسییەتە لە جیهان دا. ئەرکی » نێونەتەوەیی« یانە و خەباتی ناوکۆیی گەالن و 
چینی کرێکاران - بە کوردیشەوە - ئەوە داوا دەکاتکە لەو ڕاسە شەقامە النەدرێت. 
ئەگینا جگە لەوەی کە الدانە لە » اتفاق؟؟؟«ی مارکسیزمی جیهانی، بەدژی بەرژەوەندی 

کوردیش دەشکێتەوە.
-سێیەم.. تا ئیمڕۆ تاقیکردنەوە سەلماندوویەتی کە دەرچوونی مارکسییەکان - لە 
ناوەندی/  سەرکردایەتی  تاقیکردنەوەی  بێت-  بوو  سێیەمدا  جیهانی  شوێنێکی  هەر 
قیادە المرکزیە چاکترین بەڵگە و نموونەی بەرچاوانە. هەروەها - ئەوانەی ئێرانیش 

ئاسۆی سەر ئەنجامیان وەک مانگە شەو لە ئێوارەی شۆڕشدا دیارە.
دیارە ئێمە قسەمان لەسەر ڕاستێتی و ناڕاستی ئەو هێڵە/ خەتەنییە. ئەوە تەنها 
مافی مارکسییەکان خۆیانە. هەرچەندە پێمان وایە کە ئاکامی/ محللەی دوایی هەمووی 
ڕاستییەتی ئەو هێڵەیە لەچاو هێڵەکانی دیدا و تەنها بەرژەوەندی کورد لەوەدایە ئەگەر 

بیانەوێ خزمەتێ بەنەتەوەی کورد بکەن...
ئەمەریکین!  و  ئینگلیزی  مارکسیزمی  ئــەوانــە»  دەڵێین  گرتن  ــان  زم بــێ  ئێمە 
و  جیهانی  ئیمپریالیزمی  پانەکانی  دەمامکی  ئەوانە  زەمانن!..  ئاخر  مارکسیزمی   -

زایۆنیزمن.
٢- مین چێن کردن/ تلغیم ی بزووتنەوەی کوردایەتی:

بەوەی کە وەکو جاران لە سارەکان دا، بارەگا و لە نێزیک و قەراغ شاردا بەنگەڵە 
و بارەگا و مۆڵگایان بۆ ناکاتەوە. چونکە ئەوکاتە دەبنە بەشێکی یەکگرتوو لەگەڵ 
هێنانە  و  دابڕین  ئەو  دەبــن«...  گر  نانخۆری جێگا  تەنها»  و  داگیرکەردا  هێزەکانی 
بۆیە  بــووە!.  بێ کەک/ عەمەل  کار کەوتووە و  لە  پێڕەودەکرا  پاڵ خۆوەی جاران 
شێوازی خۆخواردنەوە و تێکدانی ناوخۆیی/تخریب الداخلی یان گرتۆتە بەر بەوەی 
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کە النێک بەناو » شۆڕشگێڕ و پێشکەوتوو و ئەمە و ئەوە« دەترنجێتە ناو ڕیزەکانی 
کوردایەتی بۆ ئەوەی هەمیشە هۆکاری لێک ترازان و ناکۆکی و پێکدا کەوتن و پەرت 
پەرت کردنی ناوخۆ بێت و لەو ڕێفایەوە داگیرکەرەکە بەئامانجە گاڵوەکانی خۆی 
بگات. کە ترازاندن و پەرت پەرت کردنی ڕیزەکانی هێزە شۆڕشگێڕ و هاوسەنگەر 
و هاو بەرژەوەندیو ئامانجەکانە. کە دیارە هەرگیز داگیرکەرەکە ئەمەی بۆ ناچێتە 
سەر ئەگەر چەند خۆرکە و مۆرانە و پوازێکی خۆماڵی نەدۆزێتەوە.. چونکە هەموو 
....... وێک دێنێتەوە  زەبروزەنگ و دڕندەییەکی ڕاستەوخۆی خودی خۆی پتر ئەو 
دەکات/  دروســت  تەقینەوە  پاڵەپەستۆ   « بناغەی  لەسەر  دەکاتەوە.  نێزیک  لێک  و 
الظخط یولد االنفجار«دا هەموو هەنگاوێکی داگیرکەرەکە نێزیک بوونەوەی خۆیەتی 
یەکسانی  و  ئــازادی  و  ڕزگــاری  ئاسۆی  بــەرەو  هەنگاوێکە  لە چاتەنووسی رەشی 

جەماوەر.
با جارێ قسان هەڵگرین و نوختە نەخەینە سەر پیتەکان. خۆتان ڕابمێنن و فەرتەنە 
و ئاژاوەو کوردکوژی و براکوژی و ڕیز تێکدان و گوڵە شێوینەی ئەم پێنج ساڵەی 
سەرنجی  بەر  بخەنە  باشووردا  کوردستانی  لە  کورد  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی 
ورد و قوڵی زانستانەوە و کەمێکیش نیگا بکێشنە سەر چڵپاوی ئەو کردارانەیان لە 

پارچەکانی دیکەی کوردستانیش ...
لە تەک هەر هەنگاوێکی دوژمنکارانەی  لەوەی کە  ئەستوورین  ئێمە پشت  بەاڵم 
دنیا ڕەوای گاڵوی داگیرکەران و دارودەستەکانی دا و لەبەرانبەر هەر پیانو شێواز 
و بەرهەمێکی کارگە سیخوڕییەکانی ئیمپریالیزمی جیهانی و زایۆنیزم دا. هێزی لەبن 
نەهاتووی جەماوەر و ڕەوایەتی مەسەلە و دادی داواکەی و گەشە و فراژووبوونی 
زانستی شۆڕشگێڕی میللەتاندا ڕاست دەبێتەوە و جادوی جادوگەران بەاڵ دەکاتەوە. 
چونکە حیزبمان فێری کردووین کە »» ئێمە ناڵێین دوژمن بەهێز نییە، بەاڵم ویستی 
کوردزۆر بەهێزترە«« و دڵنیای- سەرکەوتنیشین ، چونکە » زەحمەتکێشانی کورد 
و  چارەنووس  کوردایەتی  و  کوردایەتییە  بزووتنەوەی  و  شۆڕش  بناغەی  بــەردی 

بوونی نەتەوەی کوردە.....«.
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕمان:

کرمی ناوخۆ

چڵێک مالۆچە لە دار بی ئااڵ
ڕۆژێکلەگەڵیا دەکرد سکااڵ

ئاواڵ بۆ کزی بۆ ڕەنگت زەردە
نەتینووی ئاوی نە جێگەت بەردە

بیور نستبڕێ لەچی دەپرسی
لەکڕوسینەوەی بزن ئەترسی

بەرز و ئەستووری ڕەگت کوتاوە
دژی و کەنەفتی بنێرە الوە

بڕوانە منی باریک و بێ تین
هەروا هەڵدەچم گەاڵ تورت و شین

ڕێگەی پایزی مەرگم لە پێشە
هێشتا وەکو تۆ نیمە ئەندێشە

بە هەناسەیەک سەری دار لەری
قرچەی لە دڵ هات چەند گەاڵیوەری
گوتی: ئاودەنگی شۆخ و شەنگی من

الوێنەرەوەی دڵی تەنگی من
ژانمگرانە و ناسۆرم زۆرە

دار کە دەقڵیشێلە دارە حۆرە
کرمم تێدایە و ئەویش لە خۆمە

لەکرتاندن ڕاهێڵ و پۆمە
هەر دارێ کرمی لەناوخۆی دایە
دەشکێ و دەکەوێ بە سوکەبایە
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قوتابخانەی پاسۆک
وانەی شەشەم

لەگەڵ گورگدا گۆشت دەخوا و لەگەڵ مەڕدا شین دەکا!!
لە  چەند  ئەمە  نییە.  هەمــزەئــاغــا  بێت  ســوور  سمێڵی  ئــەوەی  کــوردوتــوویــەتــی: 
بواریکۆمەاڵیەتیدا ڕاستە و پەندێکی نەمری کۆمەاڵیەتییە. دە هێندەش لە سیاسەتدا بە 
سەلماندن/ئیسپات دەگات. لە باری نەتەوەکەی ئێمەشدا چەندین جار جەماوەر دەستی 
بە سمێڵی سووری ساختەی فشە هەمزەئاغاکاندا چزاوە. لەژێر ناوی کوردایەتی بڵند 
 ، کوردایەتی  پوازی  بوونەتە  هەن  و  بوون  فرۆش  و خۆ  نەوی  پیرۆزدا سەری  و 
لەژێر چارشێوی زەقترین دروشمی سیاسی و ناوی گەورە و ڕووی ڕەش و فەساڵی 
کوردکوژی لە چاوی هەستی هەڵچووی جەماوەر گۆڕیوە... و دەستی خەڵکی بڕاوە 
بێ حورمەتە  گەمە  ئەم  کردۆتەوە.  قووت  خەڵکیدا  کۆمەاڵنی  لەبەردەم  هەڵدێڕی  و 
پێویستە  بۆیە  بۆتە مێمڵی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد..  تکاوە  ئابڕوو  ڕیسوا 
جەماوەری زەحمەتکێشی ڕاپەڕیوی کورد بۆ هەتا هەتایە ئەو دەستانە بخاتە ڕوو و 
ڕێ نەدات » کۆنە جاش« ەکانی دوێنێ،بە بەرگ و ڕەنگ و ئاڕایشێکی ترەوە،دەوری 
کورد  ودڵسۆزەکانی  بەوەفا  شۆڕشگێڕە  ئاڵۆزکردنی  نانو  وتێک  ترازاندن  چەپوڵی 
پلە و مەقامی خیانەتیانلە ساڵۆنی هەڕاج خانەکانی بێگاناندا هەڵنێن و لەسەرحسابی 
بەردەوامی ژێر دەستەیی و چەوساندنەوەی کورد خۆ قەڵەو کەن. نابێ ڕێگا بدرێت 
لەناوجەرگەی شۆڕشی کورد دا، شۆڕشی چەواشە هەڵگیرسێندرێت و جەماوەری 
ڕۆڵە  بدرێت  نابێڕێگا  کەن.  تەرەیان  و  کەن  بێزار  شۆڕش  لە  کورد  زەحمەتکێشی 
خەبات  لەگۆڕەپانی  ئیمپریالیزمییانە  دەستکێشە  ئەو  بەدەستی  کورد  دڵسۆزەکانی 
دووروەخرێن و پانی گاڵوی گۆڕەپان بۆتەخت بوونیان بۆ بچێتەسەر . نابێ ڕێگە 
بدرێت هەلی زێڕینی بەرفەم بزووتنەوەیکوردایەتی لەبار ببرێت و پشتی داگیرکەرەکە 
قایم کرێت. تا چاوچنۆکییە/ تەماع ئیمپراتۆرییەکانی بهێنێتە دی و پاشان با بداتەوە 
سەر کورد!. نابێ ڕێگا بدرێت کۆمەڵێ گێرەشێوێن و خۆفرۆش بە بەرگی کوردیو 
ناوی پیرۆزی پێشمەرگەوە ببنە سەنگەریپێشەوەی بەعسییە ڕەگەزپەرستەکان و ببنە 
سۆپەر و پاسەوانی داگیرکەران و نەیەڵن دەستی شۆڕشگێڕان بگاتە دوژمن. دەبێ 
یان ڕێ چۆڵکەن و واز لەسەنگەری پێشەوە و پاسەونێتی بەعس بهێنن، یان بچنەوە 
بەنگەڵە و زەر ئاخوڕەکانی کۆنین. تا چی دی ناوی شۆڕش و پێشمەرگایەتی پیس 

نەکەن و بشتوانرێ هەموو الیەک بۆ لێدانی دوژمنەکە خۆ تەرخان بکەین.
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چەند  خاکی«  جلی  فاشیزمی   « دەزانین  ئێمە  کــورد...  ئابڕووی  بە  جەماوەری 
ڕەحمەت  ســەد  دا،  ڕەفتاریان  و  هەڵسوکەوت  لە  ودەزانــیــن  شەرمە  بێ  و  ــدە  دڕن
بەرداشی  بــەر  کەتوونەتە  چــۆن  دەشزانین   . دەکــەن  وئەسڵی  دزیپێشوو  کفن  لە 
بەعسییەڕەگەزپەرستە شۆڤێنیستەکان و پوازی ناوخۆ. بە ئاشکراش بێزاری وتوڕەیی 
بچینەوە  بگژیاندا  لەگەڵیاندا،  گردەبڕبن  دەبێ  بەاڵم  دەخوێنینەوە.  چاوتاندا  لە  وداخ 
قاویان بدەن نانیان مەدەنێ دایان مەکەن منااڵنیان لێ هان دەن بەردە بارانیان کەن، 
بەدار ە بەردبەتف بەچەمۆڵە بیان کەنەوە بە مۆڵگاکانیانەوە وئەو» سەرەتان« ە لە 
لەشیبزووتنەوەیڕزگاریخوازی کورد دا ببڕن و ئەو دوومەڵە بتەقێنن. لێیان بپرسن: 
پارتی خراپ، سۆشیالیست خراپ و پاسۆک خراپ، حیزبیشیوعی خراپ، دیموکرات 

خراپ، کێ ... و کێ خراپ ؟؟؟!!.
ئەی شەیتانەکانی لە بەرگی پەریدا، ئێوە بەئاوی شەوچراوە هەرڕۆژەی القی یەکێ 
دەگرن...دەبێ لە چەند بارگە و الوە نرخی ئەم کوردکوژییە وەربگرن؟! کۆمەڵگەی 
لەئاخەلێوەی  ئێوەچۆن  نەدیوە.  بەخۆیەوە  کۆیلەگەری  و  کۆیلەیەتی  کــوردەواری 

سەدەی بیستەمدا ئەم بازاڕە گەرمەتان بۆ هەراجی کورج داناوە؟.
ئەگەر ا نییە، چۆن ئەم خەڵکە هەمووی خراپ و ئێوەی کە ئێستاش سەر پالۆی 

کۆپانەکانتان بەملی کوردەوەیە باش؟!!.
ـ تاکەی کوڕی کورد دەکەنە خۆراکی شەڕی چەپەڵی کوردکوژی؟!.

ـ  تاکەی لەقاپگرتنی ڕۆڵە دڵسۆزەکانی کورد ناکەون؟!.
ـ تاکەیهەرگولە شێوێنەی نێوڕیزەکانی کوردایەتی دەبن؟!.

ـ کەی لەدڕۆ وبوختان و پانگێڕیی دەکەون؟!.
ـ بۆ دەستی چەور و گاڵوی جاشێتی خۆتان بەسەرخەڵکیدا دەسوون؟!.

ـ  بۆ لەکۆڵمان نابنەوە وناچنەوە ژێر باڵی دایکی داگیرکەرتان؟!.
مفتی  پـــارەی  و  ــوول  پ لــە  نــەبــوون  مــڕ  هەڵنەهێنا،  یەقتان  ــەخــوارد،  ن تێرتان  ـ 

کوردفرۆشی؟!.
ـ  ئەوەتا مامۆستاکەتان کە کەڵبەی جاشێتیشی کەوتووە خانەنشینی/ تقاعدی بۆ 
دەبڕدرێتەوە و دە ئێوەش هەژدەساڵ کوردکوژی و ڕیز تێکدان بەس نییە بۆ موچە 

ڕینەوە و کەنار گێڕیران؟!.
ا هەر ڕۆژەی  نەوە کوردە خراپەکاری دەکەن و کورد دەکوژن  یەک  تەمەنی  ـ 
ــڕۆن لە  ــەســە بــارکــەن ب ــەردەم دەربــارێــکــدا بــارگــەی خۆفرۆشی دەخــەن...دەب ــەب ل

کوردستاندا!!.
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⁃ خەڵکی بەئابڕووی کوردستان : ئێمە کە تا ئیمڕۆ بێ دەنگ بووین، بێ دەنگی 
الوازیو نەزانین نەبووە، ئێمە ویستومانە ئەو تەاڵنە بتەقێنین کە دوژمن لەسەرە ڕێی 
بزووتنەوەی کوردایەتیدا ناونینیەوە. دەمانویست بەڵکو ئەوە خوایە بەو هەموو خوێنەتێر 
بخۆن و هۆش بهێنبەوە بەرخۆیان.پێمان وابوو ئیمڕۆ دەبێ خۆمان بۆ داگیرکەرەکە 
تەرخان بکەین و ئەو هەلەزێڕینەی بەردەم بزووتنەوەی کوردایەتی بقۆزریتەوە و بۆ 
یەکجاری کورد لە تەنگەبەری و تەنگەتیلەی باری تێترینجراوی ڕزگارکەین و کورد 
بکەوێتە سەرئەو بارەی کە چیدی » کردەی ئەو بردەی چاوچنۆکەکانی کورسییەکانی 
بەغدا نەبێت« و ببێتە کاریتەی بزووتنەوەی دیموکراسی عیراقی و بەردی بناغەی 
دوا ڕۆژێکی گەش و ڕوون بۆ کورد و گەالنی ناوچەکە... یان دەستکێشانە گیانمانەوە 

بەڵگەیەکی تری سەر ئەو هەزاران بەڵگەی خۆفرۆشییان بێت... کە بووش!
لە  لەم سەر زەوییەدا ڕێگا  نەهیچ هێزێک  ئەوان و  نە  بەڵێن دەدەین کە  ئێمە   ⁃
ببڕین  کورد  بۆ  بووین  وئامادە  پێدا  کەخوێنمان  ئێمە  نەگرێت.  پڕشکۆمان  خەباتی 

هەمیشە ئەو خاکە پیرۆزە ئامێزی بۆ کردووینەتەوە و ساڵویشی لێ بێت...
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بانگێ لە سەنگەری پاسۆکەوە

هاوسەنگەرەکەم، هاونەتەوە و نیشتمانەکەم.
دەتــەوێ  تۆش  و  شان  کردۆتە  شەرەفت  و  مەردایەتی  چەکی  من  وەکــو  تۆش 
خۆر بەدیاری بۆ شەوگاری تاری کوردستان بەریت.تۆش دەتەوێ کەللەی سەرت 
براکان  و  باوکت، خوشک   ، دایکت  کــورد.  یەکسانی  و  ئــازادی  بــەردەبــازی  بکەیتە 
ئەو  شەرەفمەندی  و  پێشمەرگانە  بەنازی  چۆڵیت  جێ  ناسۆری  دەزگیرانەکەت  و 
خۆشەویستەکەیان   ، ڕۆڵەکەیان  بەوەی  سەربڵندن  ئەوان  دادەمرکێنن.  سەنگەرەت 

پێشمەرگەیە.
لەمەوە بزانە پێشمەرگایەتی چ شەرەف و بەخت و جەختێکە، کە تەنها ئەوانەی 
هەڵکەوتوو و بەختەوەرن ئەوشەرەفەیان پێ دەبڕ. پێشمەرگایەتی دەستێ جلی خاکی 
و تفەنگێک و ناو لە خۆنان نییە. پێشمەرگایەتی مانا و بوون و چەمکێکی/ مفهوم 

دیاری و پیرۆزە ، ڕەفتار و هەڵسوکەوت و ڕێباز و گیانە.
گوزارشتکردنە لە گیان و مەبەست و خوازی» کوردایەتی« . تۆ بۆیە پێشمەرگەی 
، تا کورد لەو واقع و بارە نالەبار و سەپاوەی ڕزگار کەیت. ئەوەش تەنها بەوەدەبێت 
کە بوونت ڕەنگدانەوەی » کوردایەتی« بێت. ڕێگای ڕاست و شێوازی گونجاو بکرێت 
لە پێش چاو  تا بەرن. دەبێ مێژووی تراژیدیای کوردایەتی  و ڕێ نەدەیت بەالڕێ 
بگریت، ڕێگا نەدەیت بە هەڵدێر و کەندەاڵنی چاڵە کۆنی جاری جارانتدا بەرن، چونکە 
ئەکتەر و دەمامک بە ڕووەکانی سەر شانۆ ساختەکە هەر هەمان »جاش«ی کەری 

داگیرکەرەکەن!.
هاوسەنگەرەکەم، لەو کاتانەدا کەدەیانەوێ ئەفیونی برا کوژیت بە قوڕگدا بکەن، کاتێ 
دەیانەوێتڕێت لێ ڕەوێڵ کەن و وەرت چەرخێننەوە و بەرەو ڕووی هاوسەنگەرەکانت 
کەنەوە ، ڕۆڵی داگیرکەرەکەت پێ دەبینن. لەو کاتانەدا کە قوڕمیشت دەکەن و کۆکت 
دەکەن بزانە لە مرۆڤانە و کوردانەتدەخەن و دەتکەنە بووکەشووشەی شەڕ و بەگژ 
دەبێ  بکەیتەوە.  مرۆڤایەتی خۆت  زیندووییەتی و  لەسەر  دەبێ  دەکرێیت!.  دا  کورد 
لە واقعی لە گرژەنەبراوت یاخی بیت و لەو فێڵبازە/ دجال دەستبڕە کوردکوژانەی 
و  خیانەتەوە  زەلکاوی  خلیسکاندبووە  تۆیان  وەکو  گەنجی  چەندین  ساڵ  ساڵەهای 
نەدەی  ڕێ  و  ببە  یاخی  دەبــرد،  کوردایەتییان  ئابڕووی  جاشایەتییەکاندا  مۆڵگا  لە 

بتترازێنن.
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هاونەتەوەکەم هەناوی دایکت تۆی بۆ ئازادی و ڕزگاری نیشتمانەکەت ڕسکاندووە، 
شەونخونی و ژان و دەردیسەری و نەداری خێزانەکەت بۆ ئەوە بووە سەریان لەناو 
بیت. تۆ  نەتەوەکەت  بە ئەمەکی زەحمەتکێشانی  بڵند کەیتەوە و ڕۆڵەیەکی  سەراندا 
هەردەم  ئــااڵی  و  گریت  کۆڵ  لە  کــورد  تاچارەنووسی  بوویت  کــوردی»  بە«  بۆیە 

شەکاوەی کوردایەتی بڵندتر کەیتەوە...
تۆ بۆ مەبەستێکی پیرۆز و خاوێن چەکی شەرەفت کردۆتە شان، ئەگەر هەردەم 
پێ  پێچت  نەبێ  لەخۆت  ئاگات  و  نەتەقێنی  مەبەستە  ئەو  خزمەتی  بۆ  فیشەکەکانت 
بۆت  کوردایەتی«  بە»  و  بکەن  هاوسەنگەرێکتی  وئاڕاستەی سەر سنگی  نەدەنەوە 
ئەو  بکەیت.  عەوام خەڵەتێنەری جادوگەران  لووسی  بەقسەی  یان  بدەن!!.  قەڵەم  لە 
چەکەت چ جیاوازییەکی نابێت لەگەڵ چەکی داگیرکەرەکەدا، چونکە هەرجوویان تەختە 
و ئاسن و بارووت و قوڕقوشمن!! چونکە پاسۆک دەمێکە هاوارییەتی» چەکی بێ 

بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە«.
ڕێتە، چیا  لە  ئەیلوول چاو  هاونیشتمانەکەم... سەنگەرە چۆڵکراوەکانی شۆڕشی 
دووکەڵی  سووتاوەکان  گوندە  گرتۆتەوە.  بۆت  ئامێزی  کوردستان  سەرگەشەکانی 
هەناو و قرچەی جەرگیان بەتۆ دادەمرکێتەوە، فرمێسکی کوڕ کوژراوان، هەنیسکی 
تۆ خەندە  پێی  بەترپەی   ، پیرەمێردە بێ دەرەتانەکان  دەرپەڕێندراوان، چرچولۆچی 

دەپەڕێتە سەری.
کەرکوک و ژەنگار و خانەقین ڕەنگی هەڵبزڕکاویان چاوەڕێی وەرزی گەڕانەوەی 
بیر  مقەستی  بە  کوردستان  سنووری  چوار  تەلبەندی  کوردستان.  نەخشەی  سەر 
هەموو  مندا   ، تــۆدا  خوێنی  لەئاسۆی  بەندکراو  کــوردی  و  دادەڕزێــت  تۆ  و چەکی 
پێشمەرگەی کوردستان دا، لەشەقەی باڵ دەدا بەرەو ئاسمانی » ئازادی و یەکسانی«.
ئەمە ئەو بڕوا و هیوا و متمانەیەیە بە تۆی پێشمەرگە دەکرێت. جا دەتوانی لە 
ئاستی ئەو بڕوا و شەرەفەدا بیت. وەاڵمی ئەمە تەنها بەوە دەبێت سەنگەر لە هیچ 
برایەکی پێشمەرگە جوێ نەکەیتەوە، نەک وەک چەتە و چەتەوڵ و قۆنتەراتی بەعس 

سەر قووتەیان لێ بگریت!..
ئاسانیشە، دەست بە کونی ماران گەستەدا مەکە و جاد وگەران» جارێ هەڵیان 
خەڵەتانی خوا بیان گرێ، بەاڵم کە دوو جاران هەڵیان خەڵەتانی خوا خۆت بگرێ«...

هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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پرسە

بەوپەڕی ناسۆر و ناخەوە هەواڵی دڵتەزێنی شەهیدبوونی خەباتگێڕی ناسراو و 
ڕۆڵەی بەوەفای کورد مامۆستا » سەیدا ساڵح یوسفی« ی کرتێری یەکەمی حیزبی 

سۆسیالیستی کوردستان- عێراق« مان بەناخا چزا.
پڕ بە دڵ بەشداری پەژارە و کۆستی برایانی حیزبی سۆسیالیستی کوردستان- 
سەرجەم  خستۆتە  کەلێنێکی  ئەگەرچی  ساڵح  سەیدا  مامۆستا  دەکــەیــن.  عێراق 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و هێشتا زوو بوو و زۆری پێ دەکرا بۆ کورد 
و حیزبەکەی. بەاڵمچدیسانەوە مایەی شانازی و سەروەرییە و دڵنیاین ئەو پۆلەی 
مامۆستای شەهید لە قوتابخانەی بزووتنەوەی کوردایەتییەدا کردوویەتییەوە دەیان 
قوتابی دڵسۆز و شۆڕشگێڕ دەخاتەوە، کە جێگەی مەزنی پڕکەنەوە و ڕەوانی شادی 

بەسەرفرازیی کورد شاد و ئارام کەن.
هیواداریشین کە خوێنی سەیدای شەهید و هەموو شەهیدانی کوردستان و عێراقی 
و  کورد  هێزە شۆڕشگێڕەکانی  یەکگرتنی  و  یەکێتی  و  یەکخستن  بۆ  بن  هاندەرێک 
عێراقی ، بۆ بەدیهێنانی بەختەوەری و ئاسوودەیی و دیموکراسێتی بۆ گەلی عێراق 
و مافی دیاریکردنی چارەنووس بۆ نەتەوەی کورد و هەڵتەکاندنی هەموو کۆسپ و 

پوازەکانی نێو ڕیزەکانمان.
هەر زیندووە شەهید » سەیدا ساڵح یوسفی«
سەر شۆڕ و تێشکاوە دوژمنان و خۆفرۆشان

سەرکردایەتی هەرێمی باشووری
پارتی سۆسیالیستی کورد - پاسۆک
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شادەمارە سەرەتاکانمان

بەمەرجێ  دەکەین،  درێژ  کورد  و الیەکی خێرخوای  بەرە  هەموو  بۆ  هاوکــاری  و  یارمەتی  ٥-دەستی 
بەرژەوەندی کوردی تێدا بێت و لەگەڵ ڕێکخستنی هەوڵی خێر خوایانەی کورداین و داوای » یەکگرتنی 

هەموو هێزە سیاسییەکانی کورد، لە بەرەیەکی یەکسانی هاوتادا« دەکەین، بۆ ئازادی و یەکسانی.
دیاریی  قاڵبێکی  لــە  جــەمــاوەری  بــیــروبــاوەڕی  هێشتا  کــە  ســەردەمــانــەدا  لــەو 
وسنوورداردا نەمەیبوو، کۆڕ و کۆمەڵی سیاسی خاوەن بەرنامە و پرۆژە و پرۆگرام 
سیاسی  چاالکی  و  بزووتنەوە  بوو.  نەهاتبوونە  بەستوو  قاڵب  دیــاری  ڕێبازی  و 
کە  دەیبزواند.  خۆڕسکی  عەفەوی  و  غەریزی  هاندەرێکی  مــرۆڤ  کۆمەاڵیەتی  و 
»پەلەی ژیان« بزوێنەر و پاڵدەری سروشتی بووە و هەست و نەستی سرووشتی 
و خۆڕسکی تاکەکانی کۆمەڵ هەستێکی سەرەتایی و زگماگی مرۆڤ بووە. تاکێک 
یان چەند تاکێکی هەڵکەوتووی هۆشمەند ڕێچکەی ڕاپەڕین و شۆڕش و پەالماری 
بۆ تاکەکانی دوای خۆی دەشکاند و ئاپۆرەی خەڵکی لە دەوریئەو تاکانە کۆدەبنەوە. 
تــەرەبــوون و گــەڕانــەوە و ڕۆچــوون  لــەبــەردەم مەترسی الدان و  بــەاڵم هەمیشە 
لەسەر چەند  القوە  مرکز   / هێزەکان  قورسایی و چەقی  هەمــوو  بــووە. چونکە  دا 
پایەکی تاک ڕاوەستا بووە. بەگەڕانەوە و لەتردان و تێداچوونی ئەو چەقی هێزانە 
بزووتنەوەکەش تووشی ئەو سەرئەنجامانە دەبوو، بەئالۆز بوون و پێشکەوتن و 
گەشە و فراژبوونی خەبات و چاالکیییەکانی مرۆڤ و پێداویستییەکانی کۆمەڵگای 
ئەو  شێوازی  و  وجــۆر  شێوە  جۆراوجۆبوونی  و  تیژبوون  و  تود  و  مرۆڤایەتی 
ناکۆکی و پێکدا کەوتن و پێکداچوونانە. پێویستیگەشە و فراوان بوون و پێشکەوتن 
و کامڵ بوون و کەرەسە و ئامڕازەکانی ئەو ملمانێ و پێکدا هاتنانە هاتە پێشێ و 
شێواز و قاڵبی نوێ و پێشکەوتووی بەخۆیەوەدیت. کە ئەو توانا و تین و هێزانەی 

چڕ تر و کاریگەرتر و ڕێک و پێکتر و بەیت و فراوانتر کردۆتەوە.
ڕێکخراو و کۆڕ و کۆمەڵی سیاسی خاوەن بەرنامە و ئایدۆلۆژیەت و دێبازی 
دیاری سنووردار وەکو گەشە و پێگەیشتنێکی نوێ لە چاالکی کۆمەاڵیەتی مرۆڤ 
چاوەی  بەر  مێژووییە  وگەشە  گــۆڕان  لەو  بــووە  یەکێک  ئەمەش  پێشێ.  هاتۆتە 
 - زوویەکەوە  لە  هەر  ئەگەرچی  میللی«ی.  سەردەمی خەباتی »جەماوەری« و» 
کورد»  ڕزگاریخوازی  بزوتنەوەی  و سرووشتی  ئەم چەرخە  نیزیکەی سەرەتای 

کوردایەتی«.



25 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

و  خێاڵیەتی  پەیوەندییە  و  کــــوردەواری  کۆمەڵگەی  هەڵکەوتی  لەبەر  ــەاڵم  ب
و  کیانی  بێ  و  نەخوێندەواری  و  کۆمەڵ  دواکەوتنی  و  کۆمەڵگە  هۆزایەتییەکەی 
لەسەرێکەوە و دڕندەیی و بەهێزی و پشت ئەستووری داگیرکەانمان و باری سەختی 
تێ ترنجراوی خەباتی میللیمان و لەسەرێکەوە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئەو ڕێکخراو و 
کۆڕ و کۆمەڵە سیاسییانە قاڵبی سروشتی خۆیان نەگرن و تەنها وەکو قەوارەیەکی 
نیمچە شەپڵە لێدراو بمێننەوە و ببنە کلکی ڕوودا و پاشکۆی تاکو بەدەسەاڵتەکانی 
و  قەوارە  لە  تاکەکانی  دەبوایە  کە  هەڵکەوتەوە  و  داخــوازی  پێچەوانەی  بە  کورد. 
چوارچێوەیدا بتوانایەتەوە. کە دەبوو سەرچاوەی هێز و کاریگەری ئەو تاکانە لەو 
رێکخراو و کۆڕ و کۆمەڵە سیاسییانەوە هەڵبقواڵیە. نەک بوون و کاریگەرێتی ئەمان 

بەو تاکانەوە بەند بوایە.
تەنها سەرنجی هەڵکەوتی » پارتی دیموکراتی کوردستان« تا دوای هەرەسی 
رێکخراوی  کاریگەرترین  و  گەورەترین  کە  ١٩7٥دا  ساڵی  لە  ئەیلوول  شۆڕشی 
سیاسی ئەو سەردەمەی کورد بووە ئەو هاوکێشە ئاوەژووەمان بۆ دەردەخات کە 
» پارتی« » پاشکۆی« بارزانی بووە و هەمیشە » بارزانی« لە حیزب مەزنتر بووە.
ئەم بار و هەڵکەوتە ئەوەی هێناوەتە پێش کە چارەنووسی » بزووتنەوە« و » 
ڕێکخراو« ەکەش ڕاستەوخۆ بەند بێت بە چارەنووس و هەنگاوەکانی تاکەوە. لە حاڵ 
و باری ئیمڕۆ و لەبەردەم پێداویستییەکانی ئالۆز و بەیەکدا چووو فراوانی خەباتی 
سیاسی ئەم سەردەمەدا هەڵکەوتی وا مەترسی ئەوەندە کوشندەی لەبەردەمە.، کە 

جزەی لێ هەڵسانین!.
پاش هەرەسی شۆڕشی ئەیلوولی مەزن لە ١٩7٥ دا، بار و هەلومەرجێکی دیکە 
هاتە پێش کە زەمینەی ئەوەی خۆش کرد ئەو هاوکێشە ئاوەژووە ڕاست بێتەوە. 
کۆڕ و کۆمەڵە سیاسییەکان شوێن و ڕۆڵی پێویست و سروشتی خۆیان ببیننەوە. 
ئەمەش گۆڕانێکی چۆنایەتی زۆر بە پێز بوو لە بزووتنەوەی ڕزگارخوازی کورد 
دا. ئەگەر لەبارێکی سەختی زۆر دژوار و ئالۆزی وەکو پاش هەرەسدا نەڕسکایە 
و زەمینە و باری لەبارتر و هێمن تری بۆ بڕەخسایە، بۆیە لەگەڵ ئەو دەستکەوت 
گۆڕانە  ئەم  بەرەنگاری  گــەورە  مەترسییەکی  و  گۆڕانە  ئەو  ئەرێنییەی  الیەنە  و 
تێکەڵ  و  جەماوەر  هێزی شۆڕشگێڕی  بوونی  پەرت  پەرت  ئەویش  و  دەبــووەوە 
لەگەڵ ڕووداو وئەو  نەفس و عەزیای دەروونی کەسی/ شەخسی  بوونی هەوای 
بری  لە  جــاران  ناچارییەی  الوازە  فشۆڵە  بوونە  یەک  و  یەژێتی  ئەو   . گۆڕانەدا 
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یەکگرتن و یەکێتی پتەو و بناغەدار ، پەرتبوون و ناکۆکی و هەتا بەیەکدا چوون و 
» تصفیە حسابات« یشی لە پێش بوو. بۆیە ئەو ڕۆژە لە هەموو ڕۆژێکی دیکە پتر 
پێویستیی خۆکۆکردنەوە و بەرژەوەندی بەرزی کورد بەرچاو خستن و هۆکانی 
تەبایی و یەکییەتی و یەکگرتن هاتبووە پێش و لەو پێچە مێژووییەدا شارەزایی و 
گەرەک  چڕی  زۆر  و  نائاسایی  کردنێکی  خۆتەرخان  و  خۆنەویستی  و  دڵسۆزی 
هەرەسدا.،  پێش  یەکێتییە فشۆڵکەی  لەژێر خۆڵەمێشی ساردی  کە  بەتایبەتی  بوو. 
پشکۆی سووری ناتەبایی و دوژمنایەتی و ناکۆکییەکی ماڵوێران کەری زۆرجاران 
نالۆژیکی و ناسروشتی خۆی بۆ مەالس دابووین. تاکە یەک ڕێگاش وازهێنان بوو 
لە بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتی و هەوا و هەوەسی کەسی و ناکۆکی و شەڕە 

ناو دێر!!.
بۆیە حیزبمان بەبێ دیاریکردن/ تحدید و زمان گرتن و بێ مەرج و مەرج کاری 
و الیەکی  بەرە  هەموو  بۆ  هاوکــاری  و  یارمەتی  وتوویەتی»» دەستی  ئاشکرا  بە 
خێرخوای کورد درێژ دەکەین ...«« تاکە یەک مەرجیش » بەمەرجێ بەرژەوەندی 
کوردی تێدا بێت «« بووە.کە لە ڕۆژی نوێبوونەوەی حیزبمان لە ١١ی ئەیلوولی 
١٩7٥ دا، تاکە ڕوانگە و کێشانەی هەمووشتێکی بووە، ێ گوێدانە هیچ ئیعتیبار و 

بەرژەوەندییەکی تر.
هێزە  یەکگرتنی   « گرنگی  و  پێویستی  بە  هەستمان  چەند  لەسەرەتاوە  ئێمە 
سەرکەوتنی  مەرجی  تاکە  وەکو  و  بوو  کرد  کورد«  خێرخوازەکانی  شۆڕشگێڕە 
خەباتی نەتەوایەتیمان و زانینی سەرکەوتنی هەر هەوڵ و تێکۆشانێک ئەوەندەش 
هێزە  چوونی  بەیەکدا  و  خــۆخــواردنــەوە  و  تـــرازان  لێک  مەترسی  بە  هەستمان 
سیاسییەکانی کورد کرد بوو. دەشمانزانی سیکوچکەی شەڕی »پانی داگیرکەران 
و ئیمپریالیزمی جیهانی« و » فڕکان فڕکانی بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتی « و 
» هەوا و هەوەسی نەخۆشی سەخسی« سێ کۆسپی هەرە سەرەکی و سەخت و 
دژواری سەرەڕێی ئەو » یەکێتی و یەکگرتن« ە یە. بۆیە بە توندی و گردەبڕی و 
هەتا سنووری پاڕانەوەش »» داواییەکگرتنی هەموو هێزە سیاسییەکانی کورد«« 

مان کردووە لە »» بەرەیەکی یەکسانی هاوتادا««...
ئێمە دەزانین لە کۆمەڵگەیەکی فرە بیر و بەرژەوەندی و چینی وەکو کپمەڵگەی 
کوردەواری هێزە سیاسییە دڵسۆزەکانی لە یەک ئاستی دڵسۆزی و لەخۆبوردن و 
شۆڕشگێڕیو توانا و بیروباوەڕ و هەڵژەوتدا نینن و نابن. بەاڵم هەموو ئەوانەی کە 
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بەو واقعی سەپێنراوەی بەسەر کورددا قایل نین و بەرەنگاری دەبنەوە لە سەنگەر 
و بەرەیەکی فراواندا یەک دەگرنەوە کە، » بەرەی جەماوەرە« ئەو » بەرە« یەش لە 
رۆخ و .... ئەوسەری قایل نەبوون و ملنەدانی ڕووتەوە نەگرێتەوە تادەگاتە ئەمپەڕی 
شۆڕشگێڕایەتی و دەستە و یەخەگیربوون لەگەڵ داگیرکەرەکەدا. پێشمان وابووە کە 
تەنها مەیدانی کردەیی/ عەمەلی و سەرگۆڕەپانی خەبات و هەڵسوکەوت و دەست 
هەڵبژێریی جەماوەرەکە بواری چاکسازیی/ اساح و شۆڕشگێڕایەتی و پێشڕەوایەتی 
و پاشکۆیی و پلە جوێ جوێکانی دڵسۆزی و جەماوەرە و شۆڕشگێرییە و تەنها 
بەرچاو  تەنها  ئەمە  بدات  بڕیارە  ئەو  دەستی جەماوەردا  لەسەر  و  دەبێ ڕۆژگار 
شتێکی واقعی و شۆڕشگێڕانە و پێشبینییەکی زانستە نەبووە و .......ڕووداوەکانی 
بابەتی و  بۆچوونە  ئەو ڕاستی و  هەموو ڕۆژێک سەلماندنی  پێنج شەش ساڵەی 
چوونەوەی  بەسەرا  و  تێڕامان  بەڵکو   - گەیاندووە  ئیسپات  بە  ئێمەی  زانستانەی 
سەراپا تاقیکردنەوەکانی گەالن دنیا و سوود وەرگرتن بووە بۆ خۆالدان لەو فاقە و 
داوە مێژووییەی کە بۆ ئەو تاقیکردنەوانە نراونەتەوە و هەر هەمووشی تێیکەوتن. 
بکوتێتەوە.  پێش خۆیی و خەڵکی  هەڵەی  نامانەوێ کورد  و  نەمان دەویست  ئێمە 
تاقیکردنەوە  ئەو  هەموو  لە  سەرنجڕاکێشە  و  بنجی  یەکجار  مەسەلەیەکی  چونکە 
شۆڕشگێڕانە بۆتە مێمڵ و - تا سنووری لەکە و نووقوستانی و کەلێن دەچێت - 
ئەویش ئەوەیە کە سەرئەنجامی ئەو بزووتنەوە شۆڕشگێڕاییانە بەتایبەتی ئەوانەی 
یەک حیزبی و یەک الیەن پێشڕەوایەتی دەکەن و گۆڕەپانەکە دادەدۆشن/ استغال 
دەکەن. مل بە دیکتاتۆرییەتی و ملهوڕییەوە دەنێن. لەسەرەتا و کاتی شۆڕش دا 
ئەو حیزبانە ، تەواو لەگەڵ ئامانج و خواستەکانی جەماوەردا جووتن. بەاڵم لەگەڵ 
یەکەم هەنگاوی سەرکەوتن و گرتنەدەست لە جەماوەر جوێ دەبنەوە و دادەبڕێن- 
نەبڕێت  لێ  فرزەی  تەواو  و  بدرێت  وەرگرتنی جەماوەر  دەنگ  مــەودای  ئەگەر  و 
دوێنێیان  پێشڕەوەکانی  لە  ڕزگاربوون  بۆ  و  دەبێتەوە  ڕاست  تر  شۆڕشێکی  بە 
- ئەمەش لەبەر ئەوەیە کە»تاک« یان »حیزب« دەبێتە جێگرەوەی/ ئەڵتەرناتیڤی 
لەبەر  بەسەرییەوە.  ولی  ڕاسپێردراوی/  و  سپی  ڕیش  دەکاتە  خۆی  و  جەماوەر 
ئەوەش کە جێگرەوەی جەماوەر تەنها هەر جەماوەر خۆیەتی و هەر قاڵب و شێوە 
و  حیلەشەرعییە  و  چاوبەست  و  فەنگەفێڵ  تەنها  پێش  بێتە  دیکە  پێکهاتەیەکی  و 
بەس!. بۆیە ئەگەر جەماوەر لەبارو هەلومەرجێکی وادا نەبێت، کە بتوانێ خواست 
دوێنێ  بەهەشتەی شۆڕشگێڕانی  ئەو  بیشی سەپێنێ،  و  دەربڕێ  و ویستی خۆی 
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بۆیان ڕەخساندووە دەبێتە بەندیخانە و قەفەزێکی زێڕین... کە دیارە قەفەز و کۆت، 
شوڵ بێت، تەنەکە بێت، زێڕ بێت، هەر قەفەز و کۆتە...تەنها بۆ یەک ڕێگاش بەر 
بەم کارە دەگیرێ ئەویش ئەوەیە جەماوەر بخرێتە سەر ئەو بارە و ئەو زەمینەیەی 
بۆ بڕەخسێندرێ، کە سبەی بتوانێ بەناوی خۆیەوە ویستی خۆی بسوپێنێ. نەک 
بەناوی ئەمەوە و بە تاپۆی ئەم فرزەی لێ ببڕن. جەماوەر ەگەر مەودای هەڵبژاردن 
و گۆڕین و البردن و هێنانە پێشەوەی پێشڕەوی خۆی نەبێت، ناتوانێ گوزارشت لە 
خۆی بکات. ئەو ئەگەر ترنجێندرایە تەنگەتیلەی بێ سەرپشکی/ اختیاری و ناچاری 
نەبێت  نەیەوێ و جێگر  بیەوێ و  تاکە یەک شت«  قایلبوونی »  هەڵبژاردن و پێ 
وەکو ئەوە وایە قسە کۆنەکەی دەڵێ: » لەناوچەوانی نووسراوە!..« حەز کاتو حەز 
نەکات بیەوێ و نەیەوێ، چاک و خراپ هەر ئەوەیە ، مەسەلەی ئاغاو غوالمەکەیە: 
کەوی بوێت هەرسوێسکەیە و سوێسکەی بوێت هەرسوێسکەیە. سەرنجی هەموو 
تاقیکردنەوەکان بدەن ، هەمووی دووچاری ئەم داوە بووە.کە بتوانین ئێمە خۆمانی 
لێ الدەین و تاقیکردنەوەیەکی نوێ لە فەرهەنگی شۆڕشگێڕیدا بڕسکێنین گەورەترین 

خزمەت بە کورد و ژیاری مرۆڤایەتیش دەکەین.
بۆیە پێمان لەسەر » بەرەیەکی یەکسانی هاوتا« داگرتبوو و بە تاکە ڕێگا وشێوازی 
گونجاو و پراکتیکی و ڕاستو شیاو زانیوە بۆ ئەم مەبەستە » سەرکردایەتی هەرێمی 
ئــازادی کوردستان پێشکەش  پــرۆژەی » بەرەی ڕزگــاری و  باشووری حیزبمان 
و  گفت  بە  و  کــردووە  کــورد  دڵسۆزەکانی  شۆڕشگێڕە  سیاسییە  هێــزە  بەگەموو 
گوزاری و لۆژیکێکی زانستی و پراکتیکی و بە دوورودرێژی هۆکانی سەرنەکەوتنی 
خەباتی ڕزگاریخوازی کورد و بەئەنجام نەگەیشتنی دوای خەباتی میللی کورد و 
پێویستیو پێداویستییەکانی خەباتی قۆناغی دوای هەرەسیتێدا شیکراوەتەوە و ئەو 
هاوتا«کوردستانی  یەکسانی   « بەرەی  پێویستییانەی  پۆزشو  و  بەڵگە  و  ڕاستی 
لەو  نەهێشتۆتەوە  پێچدانەوەی  بەهانەو  و  بیانوو  کەلێنێکی  هیچ  پێشچاو  خستۆتە 
چەند ساڵەی دوایشدا هەموو توانا و هێزی خۆمان تەرخان کردووە بۆ کونبڕکردنی 
دەالقانی نێو ڕیزەکانی بزووتنەوەی کوردایەتی تا ئەو سنوورەی کە لە ساڵی ١٩7٦ 
دا پێشنیازی ئەوەمان خستە بەردەم -جووتە هێزی بەدەسەاڵتی ئەو ڕۆژەی کورد 
-کە ئێمە وەکو حیزب ئامادەین - ئەگەر مەرجی ئەمان، یان پێویستی بەرژەوەندی 
کورد وا داوا بکات -خۆمان هەڵبوەشێنینەوە وەکو تاک تاکە هەموو هاوبیر انمان 
بچینە ژێر فەرمان و ڕابەرایەتی ئەو دوو الیەنەوە بەمەرجێ لەسەر بەرنامەیەکی 
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پێشکەوتووی سەرومڕی دیاری یەک بگرن و بەرەیەکی » کوردستانی« پێکبهێنن. 
وەاڵم  ڕەتکردنەوە  بە  ئێمە  کوردانەی  خۆنەویستانە  و  دڵسۆزی  گیانە  ئەم  بەاڵم 
درایەوە. دیسانەوە پێمان وابوو کە ڕۆڵی ئێمە تا دێت پتر پێویست دەبێت ، بۆیە 
و  هەموو چاالکی  لە دوو ساڵی ١٩7٨ و١٩7٩ و ەشێکی زۆری ساڵی ١٩٨٠ ی 
توانای خۆمان بۆ کەوتنە بەینەوە و ناوبژیو یەکخستنەوەی ڕیزەکانی بزووتنەوەی 
بوو،  کرد  تەرخان  کورد  سیاسییەکانی  هێزە  ترازاوەکانی  لێک  باڵ  و  کوردایەتی 
و  مەرامی النێک  بە  نەک  کە  وبینەبڕکێیەکی حیزبی.  دەستکەوت  هیچ  فوێدانە  بێ 
بەدگومانیان گەیشتبووە ئەوەی لە نوسراوێکدا بۆ ڕێکخراوێکی بااڵیان بنووسن» 
پاسۆک بۆتە دەاڵڵ لە نێو هێزە سیاسییەکان دا، سەریان پان دەکەینەوە!!!«. ئێمە 
دەمانزانی سەرئەنجامی ئاوا چاوەڕوانمان دەکات و چاوەڕوانی گفت و فەرمایشتی 
واش بووین. بەاڵم ئێمە پتر لەمە ڕای ڕابەرێکی دیاری بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
کورد لە کوردستانی خۆرهەاڵت هەڵدەسەنگێندرێ ڕا و ڕۆڵ و هەڵوێستمان دەزانین 
هێزە  نێو  لە  یەکگرتووەکانی  نەتەوە  بۆتە ساڵۆنی  پاسۆک  بارەگای  دەیــووت:  کە 

سیاسییەکان دا!.
ئەمەش بۆ خۆ هەڵدانەوە باس ناکەین، چونکە ئەرکی سەرشانمان بووە و لە 
خۆڕا و لە پڕدا نەهاتووە و باروهەلومەرجێکی تایبەتی و تاکتیکئامێز نەبوو، چونکە 
ئێمە لە ١١ی ئەیلوولی ١٩7٥ دا بەئاشکرا لە شادەماری پێنجدا وتوومانە»» دەستی 
بیروباوەڕی ڕەسەنی  بێت ڕەنگدانەوەی  .....«« هەر چیەکیشمان کرد  یارمەتی و 
ئایدۆلۆژییەشمان  و  فەلسەفی  بنکە  ئەو  پراکتیکی  تەرجەمەی  بووە  کوردایەتیمان 

بووە.
ئیمڕۆ لە هەموو رۆژێکی تر پتر ئەو ڕاستی و پێوتستییەی یەکگرتن و یەکبوونە 
خۆی دەسەلمێنێتەوە و هەر بەهەمان گوڕ و کوڵ و دڵی جارانەوە بانگی یەکێتی و 
یەکگرتنی هەموو هێزە سیاسییەکانی کورد لە »» بەرەیەکی یەکسانی هاوتا««دا 

دەدەین کە تاکە زامنی سەرکەوتنی خەباتی میللیمانە
ئامادەی هەموو هاوکاری و هاریکاری و بەشدارییەکی یەکێتی و برایەتی و تەبایی 
نێو ڕیزەکانی کوردایەتین بەبێ مەرج - جگە لەبەرژەوەندی بەرزی نەتەوەکەمان 

چونکە ئێمەی پاسۆک»» پێش ئەوەی هەر شتێ بین... کوردین««.....
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مااڵوا 
سەگ بە زەبری کلکی ، ئێسقان دەشکێنێ

مەتەڵێکی ژیرانە و داخراو نییە کە هەڵنەیەت... سوارە خوێڕییەکەی بەعسی هەروا 
لە خۆڕایی و بێ حساباتی وردی خۆی ئاسایی ئەو 7٠% ی لەشکرە داگیرکەرەکەی 
دۆڕاوی  شەڕێکی  قوڕگی  بە  نایکات  و  ناکشێتەوە  دابــوو.  گەمارۆ  پێ  کوردستانی 
دا،  لە کوردستان  پوازێکی  و  وبنکە  پایەگە  ئەگەر  دواییەوە.  مانگەی  ئەم ١٠  وەکو 
و  ئــاژاوە  شەڕەکەدا  پێش  لە  لێوەرنەگرتبێ!  پاراستنی  پشت  وگفتی  جێنەهێشتبێ 
فەرتەنە و پشێوی نانەوەی بن تەبەقی نێوان هێزە سیاسییەکانی کورد و نەهێشتنی 
پێک گەیشتن و لێکگەیشتن و یەکگرتنیان دەورییەوە سەرەکی و دیاری بووە لە پاڵ 
نانەوەی شۆڕشی چەواشە و دەرگای گۆڕەپان داخستنی لە ڕووی ئەم الیەنو ئەو 
و  تاپۆی کوردستان  کراو هەروەکو  قەدەغە  داخراو و  ناوچەی  بەهانەی  بە  الیەنیا 
گۆڕەپانی خەبات موڵکی بابیان بێت و بەوەوە دابین نەبن کەکوردستان کرا بێت بە 
چوارکەرتەوە، ئەمانە کەرتێکی زەربی چوار بکەن لە چوار یەکی چوار یەکەکەشدا 
ژیان بە کەس نەبینن!!! ئێمە چ ناڵێین تەنها ئەم سەرەتاو مقدمات انە دەخەینە ڕوو با 

جەماوەر سەر ئەنجامەکەی بدۆزێتەوە کە هاوارییەتی!
بزووتنەوەی  کاریگەری  و  سەرەکی  الیەنێکی  شەڕەکە  ر  هەڵگیرسانی  پــاش 
کوردایەتی کۆ کردەبووە کە ئەو هەلە لەگەڵ الیەنەکانی دیدا بقۆزێتەوە و لە ناسکایی 

دوژمنەکە بدات...
دوو مانگان دێیان پێ گرتن و هەموو الیەنەکانیشیان بە گوزارشتی/ تعبیری خۆیان 
بە دەاڵڵییەوە خەریک کرد! ئەمە تەواو پاش کەمتر لە مانگێک کەوتنە گیانی الیەنێکی 
شۆڕشگێر و دڵسۆزی ترەوە و ڕاوڕاوێنی شارباژێڕ و شارەزوور دوو مانگێک کێشا تا 
بەشکستی خۆیان شکایەوە... جارێکی تر کە ویسترا تەوقی ناوچەگەرێتی بشکێندرێ و 
پێشمەرگەی کورد مافی بەرگریکردنی لەسەر خۆ هەبێت، هەموو هێزیان بۆ کۆکردنەوە 
و تا نزیک سنوور دوویان کەوتن!! . ئەمەشییان تەواو بوو سەرەی ئێمە هات کە دەمێک 
ئێمەوە  بازووی  و  بیر  بەدەست  داگیرکەرەکە  ئەگینا  کردبووین،  لێ  بڕیان  نۆبە  بوو 

تەواو شەکەت بوو بوو... ئەوە بوو پانی نامەردانەیان نۆبەی هاتە سەرمان؟؟...
ئیدێ بەعسێ پیاوی وای هەبێت، بۆ پشتێنی لێ ناکاتەوە و کوچکێ لە ئاگر گەرمتر 

بێت، جەرگی ڕۆڵەی کوردف چۆن پێ نابرژێندرێت؟!.
ئەوە بەعس بەزەبری کلکی ئێسکی کورد دەشکێنێ، ئەگینا خۆی کەڵبەی کەوتووە!!..
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}پێش ئەوەی هەرشتێ بین ... دەبێ کورد بین{

ئااڵی سووری کوردایەتی
ژمارە حەوت/  خەرمانانی ٢٥٩٣              ئابی ١٩٨١
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سەرەباس

+ شیعر
+پەیمانی سیڤەر ئەوەمان فێردەکات؟ هەق ئەگەر کوتەکی لە پشتەوە نەبێت،دەچەمێتەوە«.

+ ڕازێکی کوردانە ..... پێشنیارێک
+ لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان

+  قوتابخانەی پاسۆک.... خۆشەویستی کوردانە؟
+ بانگێ لە سەنگەری پاسۆکەوە

+ شیعر
+ شادەمارە سەرەتاکانمان
+ مااڵوا... ڕەوشتی سیاسی
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سەردەکەوین
سەردەکەوین  چونکە دوێنێ
تۆپەڵە قوڕێکی دەستکردم 
دایە دەست منشاڵێکی کورد
ئەو لەباتی بووکەشووشە

تفەنگێکی بچکۆالنەی 
لێ دروست کرد!

 پەیمانی سیڤەر ئەوەمان فێر دەکات
»»هەق ئەگەر کوتەکی لە پشتەوە نەبێت دەچەمێتەوە««

ڕاستی و ڕەوای ڕووت، ئەگەر ئامڕازی سەپاندنی لەتەکدا نەبێت، هەر هێندەی 
ڕەوای بەرخ لەبەردەم کەڵبەی گورگدا خۆی ڕادەگرێت. ناهەقچەند پێویستی بە
 زۆرە بۆ ڕاوەستانی  ڕەوا، هێندە پێویستی بە زەبر و زەنگی شۆڕشگێڕانە و 
ئەرێنی/ ئیجابی هەیە بۆ ڕاگرتن وبەردەوامیی . زۆری یەکەم کەمخایەن و بن 

بۆش و دڕندانەیە، زەبری دووەم بەردەوام و پتەو و مرۆڤانەیە. بۆیە کە ویسترا 
ڕاستی و ڕەوایەکبێتە دی و بمێنێتەوە دەبێ پێش هەموو شتێ کەرەسە و ئامڕازی 
ڕسکان و بەردەوامی مسۆگەر کرێت، ئەگینا لە دووتوێی سەر کاغەز وچێوەی خەتی 

نووسراوی ناچێتە دەر.
هەر بەم پێیە ئەگەر ورد سەرنج دەینە سەر ئەنجامەکانی بڕانەوەی جەنگی 
جیهانی کە بەرهەمێکی پەیمانی »سیڤەر«ە کە لە١٠ ی ئابی١٩٢٠ دا وەکو  

بەشێک لە پەیمانی فێرسای هاتە پێش و بەنیسبەت نەتەوەی کوردەوە ڕووداوێکی 
یەکجار گرنگ و بەرچاو بوو. کە بۆ یەکەمجار لە مەیدانێکی  بەرفراوانی نێو 

دەوڵەتیدا بە ئاشکرا و گردەبڕ دان بە بوون و مافی میللی کورد دا نراوە. ئەم 
ڕووداوە ئەگەر تەنها ڕسکانی ماف و ڕاستییەکی ڕووت  نەبووایە و مامانی ئەو 

ڕسکانە بازوو و مەچەکی چەک بەدەستی کورد بوایە لەوە تێدەپەڕی وەک 
ڕووداوێکی نوسراوی  ڕووت و دەبووە  سەرەتای قۆناغێکی  نوێ  لە مێژووی 
کورد  بەتایبەتی و ناوچەکەش بە گشتی . کە دەیان و سەدان گۆڕان و شتیتری بە 
دوودا دەهات. هەر بۆیەشە کە کەڵبەی گورگە بۆری تورکیا لەڕنە درایەوە، هەروەک 
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کار لەبەر ڕەحمی چەقۆی قەسابدا ئەو پەیمانەگۆشاووگۆش سەربڕدرا و لە شوێنیدا 
بەچکە بەرازی لۆزان شفرەی لە بوونی کورد گیر کرد. ئەم سەربڕینی ڕاستی و 

ڕەوا ڕووتە بێ چەپەر وبێ پارێزگارە، نەک هەر تەنها یەک بۆڵەی لەدەمی 
ئیمزاکەران و هەموو هێزە دەوڵەتییەکان دەرنەهێنا، بەڵکو لە زۆر الوە چەپکە 

گوڵی شاباشیان هەڵدا بەسەر 
لــەزۆر  باس دا،  وا دێتە پێش  گوایە »  سیڤەر«   ئەو تاوانەدا و تا ئیمڕۆش 

بەسەر  تورکیادا سەپێندرا بوو و لە » لۆزان« دا ئەو ناهەقییە پاماڵ کرا!!.
بەم جۆرە هەقی کورد لە » سیڤەر« دا بووە کاری ناوڕەوا و سەپاو و دیلییەتی 
لە »لۆزان« دا  بووە ڕاست بوونەوە و ناهەق ڕاست کردنەوە ! ئەمە ئەو پەند و وانە 

گرنگەمان دەداتێکە زامنی بوون و مانەوە و بەدەستهێنانی مافە میللییەکانمان
 پێش هەموویان - مافی دیاریکردنیچارەنووسی کورد - تەنها و تەنهاجبەهێزی 
مێشک و بــازووی خۆمان دێتە دی و بە بڕی تیژی و ژیری و بەهێزی و توانای 

خۆمان چاوەڕوانیپشتگیری دۆستانیش بکەین و ئەو ڕاستییە 
دەسەلمێتەوە کە » ێازادی و یەکسانی« کورد لە لوولەی تفەنگەوە سەر هەڵدەدات
+بۆ یادی ئەو شەهیدانەی کە لەسەر ماف و هەموو مادەکانی دیکەی کورد بوونە
 پێشەنگ و سەرقافڵەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردو بۆچئەوەی هەمووان

 بزانین پاش شەست ساڵ بزووتنەوەی  ڕزگاریخوازی کورد  چەندی خستۆتە  
سەر  ئەومافانە و چەندی لێدالەنگیوە.  کە هەر هەمووشی ڕووی کۆڕ و کۆمەڵ و 
دادگایلێپرسینەوە.  بەر  بیانخاتە  جەماوەر  با  و  دەگرێتەوە  سیاسییەکان  ڕێکخراوە 

دەقی 
بەندەکانی » ٦٢،٦٣،٦٤«ی ئەو پەیمانە دەخەینە ڕوو کە ڕاستەوخۆ پەیوەندیدارن 

بە مەسەلەی کوردەوە:
+بەندی ٦٢- کۆمیسیۆنی ئەستەمبووڵ لە ٣ ئەندام پێک دێ کە حکوومەتەکانی 

بریتانیا و
 فرانسە و ئیتالیا بەرەسمی دەست نیشانیاندەکەن. هەتا شەش مانگ دوای 

مۆرکردنی ئەو پەیمانە  ئەو کۆمیسیۆنە نەخشەیەک بۆ خودمەختاری» ئۆتۆنۆمی« 
ناوخۆیی/محلی ئەو مەڵبەندانە پێشکەش دەکا.  کە زۆربەی دانیشتوانیان کوردە  و  
کەوتوونە ڕۆژهەاڵتی چۆمی فورات و باشووری ئەرمەنستان، کە دەکرێ لەمەودوا  
سنووریان بۆ دیاری بکرێ یان کەوتوونە  باکووری سنووری نێوان  تورکیا و سوریا  
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و دوو ڕووبارەوە/ میزۆپۆتامیا  وەک لەبڕگەکانی بیست و حەوت و دوودا »٢،٣« دا 
هاتووە. ئەگەر کۆمیسیۆنەکە لەسەر مەسەلەیەک نەیتوانی بڕیارێکی تێکڕایی

 وەربگرێ هەرکام لە ئەندامانی کۆمیسیۆن  مەسەلەکە لەگەڵ حکوومەتی  خۆی  
دێنێتە گۆڕێ. ئەو بەرنامە پارێزگاری تەواوی ئاسوورییەکان وکەمایەتییە 

نەتەوەیی و ڕەگەزییەکانی دیکە لەو مەڵبەندەدا دابین دەکا و بۆ  وەدیهێنانی ئەو 
ئامانجە کۆمیسیۆنێک لە نوێنەرانی بریتانیا و فرانسە و ئیتالیا و ئێران و 

کوردەکان بۆ پشکنین و بڕیاردان لەسەر هەر چەشنە دەستکارییەک کە بە گوێرەی 
مەرجەکانی پەیمانی سنوور لە  نێوان تورکیا و ئێران دا،  لەسەر سنووری تورکیا  

ئیمکانی هەبێ، سەر لەو مەڵبەندانە دەدا.
+بەندی ٦٣  - حکوومەتی تورکیا لە ئێستاوە دەستەبەر دەبێ کە هەموو بڕیارەکانی 

ئەو دوو 
کۆمیسیۆنە کە لە بەندی ٦٢ دا باس کراونقڤوڵ بکا وهەتا سێ مانگ پاش ئەوەی 

کە پێی ڕاگەیاندرا جێبەجێیان بکا. 
• بەندی٦٤- ئەگەر تا ساڵێک پاش ئیمزاکردنی ئەم پەیمانە کوردەکانی دانیشتووی 
ئەو مەڵبەندەی لە بەندی ٦٢ دا دیاری کراوە بەئەنجوومەنی کۆمەڵێ نەتەوەکانیان 
بنەوە  جیا  تورکیا  لە  دەیانەوێ  مەڵبەندە  ئەو  دانیشتوانی  زۆربــەی  کە  ڕاگەیاند  و 
کە  ڕایسپارد  و  بژین  سەربەخۆ  ئەوانەخدەتوانن  کە  نا  دانیبەوەدا  ئەنجومەنیش  و 
سەربەخۆیییان بدرێتێ. تورکیا لە ئێستاوە دەستەبەر دەبێ  کەوڕاسپاردەیە قڤوڵ بکا 
و لە هەموو هەقێکی خۆی لەو مەڵبەندە دەست هەڵگرێ. چۆنییەتی دەست بەرداربوونی 
تورژیا لەو مافانەبەدرێژی لە پەیمانێکی تایبەتیدا باس دەکرێ. کە لەنێوان تورکیا و 
دەست  مافانە  تورکیاشلەو  حکوومەتی  کاتێک  دەبەسترێ.  دا  گەورەکان  هاوپەیمانە 
بەردار بوو، ئەگەر کوردەکانی ویایەتی موسڵ بە دڵخوازی خۆیان ویستیان بچنە 
پاڵ ئەو حکوومەتە کوردەوە. هاوپەیمانە گەورەکانجهیچ چەشنە بەرگرییەکیان ناکەن. 
تا  نەدەین  ڕێ  گرینو  ئامێز  لە  تفەنگەکانمان  هەمیشە  فێربین  لەمەوە  دەڤــا   •
خشڵی  چونکە  دەستمابدەرکات،  لە  کەس  دەمێنێ  دنیادا  هەمــوو  لە  چەوساندنەوە 

مرۆڤی کورد چەکە!..
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ڕازێکی کوردانە
پێشنیارێک

جەماوەری زەحمەتکێشی کورد کۆڕ و کۆمەاڵنی شۆڕشگێڕ ودڵسۆزی کوردستان: 
بۆ دەربازکردنی کورد لەو بازنە داخراوەی ئیمڕۆی، وەکوسەرەتایەکی قابیلی گفتوگۆ 
خاکەراییەوە/  و  دڵسۆزی  بەوپەڕی  ئاڵوگۆڕکردن،  و  داشکان  لێ  و  وخستنە سەر 
تواضع ئەم ڕازە پاسۆکانەدەخەینە بەردەستتان بەو هیوایەی بەشدارییەکی بچووکی 

بەرەو پێش بردنی ڕەوتی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد بێت.
شۆڕش کە بااڵترین شێوەی چاالکی  ئەرێنی/ ئیجابی مرۆڤانەیە، بۆ چەسپاندنی 
ڕەوا و ڕاستکردنەوەی بارێکی ئالۆز و ناسروشتی وبەرقەرای تەبایی لەنێو کۆمەڵدا، 
موڵکی هەموو ئەوانەیە بەشداری تێدا دەکەن و پشکی ئەو ڕەوا و ڕاستکردنەوەیەیان 
ڕاڕەوی  خەتی  و  کەن  دیاری  ئامانجەکانی  هەیە  ئەوانەمافیئەوەیان  و  بەردەکەوێ 
نەتەوەیەکی  شۆڕشی  بکەن.  دەستکەوتەکانی  و  بـــەرهەم  پارێزگاری  و  بکێشن 
ژێردەستە و پارچەپارچەکراو و بەش خوراوی وەکو کوردگەلێک لەوە فراوانترە کە 
تاکە بیر و باوەڕێک یان ڕێکخستنێک یان چەند کەسێک دەست بەسەر چارەنووسیدا 
بگرن و ئەرکیشی لەوە گرانترە بەالیەک هەڵسێو لەوەش فراوانترە کۆمەڵێ خۆی لێ 

بکەنە خاوەن...
بۆیە ئێمە پێمان وایە شۆڕش شۆڕشی جەماوەری بەرباڵوی زەحمەتکێش و بیر 
ڕووناک و دڵسۆز و خەباتکەری هەموو کوردە و هەر کوردێ بتوانێ ویست و بیرو 
بەرژەوەندیخۆی لەقەوارەی ئامانج و ستراتیژ وڕێبازی ئەوشۆڕشەدا بتوێنێتەوە و 
کاروانی  پێشچووی  بەرەو  ڕەوتی  بەچارەنووسی  ببەستێتەوە  خۆی  چارەنووسی 
و  ئامانج  بەبیرو  کات  گرێبەند  بەرژەوەندی  و  بیرو هەست  میللی و خۆی  خەباتی 
بەرژەوەندی شۆڕشەوە، خاوەنێکی هاوبەشی شۆڕشە و دەبێ بەپێی توانا ودەسەاڵت 
و بەئاستی لێهاتوویی و بەهرەیی و چەندی» چەندانی« بەشداریهاوبەشی شۆڕش 
بێت و ئەرکی هەڵگرێ و خانە و پلەی لەباری بۆدیاری بکرێت، بۆ ئەوەی هەمیشە 
مەسەلە بنەڕەتی و چارەنووسەکەی جەماوەر بەدەستی خۆیەوە بێتو کەس بریکاری/ 
و  ئامانج  درزە  ئەو  دزینەوەی  درزی  لە  پاشان  و  وەرنەگرێ  لەدەست  وەکالەتی 

چارەنووس وبەرهەمەکانی کەل کات و الدات و قووت دات.
ئەگەرچی پارتی سۆسیالیستی کورد » پاسۆک« بااڵترین ڕێکخستنی ڕیزەکانی 
سۆشیالیستی  نەتەوایەتی  بیری  ڕاستەقینەی  نوێنەری  و  کوردەوارییە،  کۆمەڵگای 
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ئازادیخواز و بەهرەی هەڵکەوتووی خێرمەند و دڵسۆزانی کورد وچینە زەحمەتکێش 
و  ڕێباز  و  بەرنامە  وخاوەنی  نەتەوەکەیە،  پیشکەوتووەدڵسۆزەکانی  و  ڕەنجدەر  و 
دیسپلینی حیزبی پرۆگرام و پێڕەوی ناوخۆی سەربەخۆ و دیاری خۆیەتی و هەڵگری 
دروشمی» کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان« ە و ئامانجی ستراتیژییە »ڕزگاری 
و یەکگرتنەوە وئازادی و کوردستانی گەورە ونەهێشتنی هەموو دەسەاڵتێکی ماکی 
و مینۆکی/ ماددی و مەعنەوی و فیکری بێگانەی زیان بەخش لە کوردستان دا و 
دامەزراندنی کۆمەڵگایەکی سۆشیالیستانە«« کێشاوە - لەبەر جەنجاڵی و تایبەتکاری 
بەدەیان  وبەدیهێنانیان  پیرۆزانە  ئامانجە  ئەو  گەیشتنە  نەتەوایەتیمان  مەسەلەی 
ئامانجی کاتی وقۆناغی گوێستنەوە تێدەپەڕێ و هەر باروهەلومەرجەی کاتێکی دیاری 

و ئامانجە کاتی و قۆناغییەکانمان  دیاری دەکات-.
و  کەرەسە  قۆناغەی  هەر  وقۆناغیانەش  کاتی  و  ستراتیژی  ئامانجە  ئەم  دیــارە 
لەقۆناغێکەوە بۆ  بیر و بەرژەوەندی و کەسانی خۆی هەیە و  ئامڕاز و  خۆراک و 
قۆناخێکی دیکە دەگۆڕێ وجێگۆڕکێی دروشم و ئامانجەکانیش بەخۆیەوە دەگۆڕێ 
و لەبارترین وگونجاوترین» شێوە و جۆر وشێواز« چاکترین » بەرهەم و ئەنجام« 
بەجەستەوە دەدات. ئێمە بەگشتی ئەوەمان دیاری کردووە کە » ئەوپەڕی مومکین 
کاتییەکان  ئامانجە  هەمیشەش  دەبێ   « و  دەبێت«  کاتیمان  ئامانجی  زەمەنێکدا  لە 
لەخزمەتی ئامانجە سەرەکی و ستراتیژییەکەدا بێت کە لە دروشمی حیزبمان دا بە 

»کوردستانێکی ئازاد، گەلێکی یەکسان« خۆی دەنوێنێ«.
ئێمە پێمان وایە حیزب دەشێ نووکە ڕمی خەبات و داینەمۆی شۆڕش بێ بەاڵم 
نابێت. چونکە جەماوەر وجەماوەری شۆڕشگێڕ  تانوپۆی  هەرگیز هەمووشۆڕش و 

لەحیزب و جەماوەرەکەی فراوانترە.
حیزب دەتوانێ پێشەنگ و پێشڕەوی خەباتی جەماوەر بێت بەاڵم نابێتە جێگرەوەی/ 
بدیل جەماوەر  ودەفری هیچ حیزبێک هێندەفراوان نییەهەموو جەماوەر بگرێتە خۆی 
بیروڕاکان  هەمــوو  نییە  کشاوە  لەبەر  و  سنوور  بێ  هێندە  حیزبێک  هیچ  بیری  و 
شۆڕشگێڕ  زەحمەتکێشە  جۆرە  بە  جۆر  چینە  بەرژەوەندییەکانی  و  گرێ  خۆێ  لە 
کەتاکە  نەچووترە  لێک  و  ئالۆزتر  و  بەرفراوانتر  لەوە  کۆمەڵگای  دڵسۆزەکانی   و 
حیزبێک بتوانێ لەنگەر گری پێ بکات و تاسەر تەبایی نێوانیان ڕاگرێ ئەگەرچی ئەو 
تەباییە دەشێ لەدوا قۆناغی ڕزگاری و سەربەخۆیی وئازادی دا، بەالی ڕەنجدەراندا 
بشکێتەوە و بنکەی بەرژەوەنیەکانی ئەوان پێوانە و قاڵبی ئەو بەرابەرییە بۆ ئەوەی 
توێژاڵێک  و  بەهرەی هەموو التەک وهەموو کەسێک وچین  تواناو  و  لەوزە  سوود 
وەرگرێ و تەبایی» بیر و بەرژەوەند« وسەروەری » بیروڕا« باڵ بکێشێت بەسەر 
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بەرژەوەندییە ماکییەڕووتوهەڵچوو و بەرچاو تەنگەکاندا وکۆمەڵگای » بێ چەوساندنەوە 
وڕووتاندنەوە و دادۆشین« لە بیروباوەڕ هەستو خواستی جەماوەردا بنکەیچەسپاوو 
چەسپی خۆیداکوتێ. بۆ ئەوەی ڕیزەکانی جەماوەری ژورد کونبڕ کرێن لەدوژمنانی 
کورد و بەهرە و بەرهەم و دەستڕەنگینی خانەیهەریەکێک لەکۆمەڵگادا دیاری بکات 
و هەلی چوون یەکی بخرێتە بەرهەموو ئەندامانی کۆمەڵگای کــوردەواری و ژیارو 
کارلەیەکترکردنی/  ڕێگەی  لە  کــوردەواری  کۆمەڵگای  وبینای  کورد  شارستانییەتی 
تفاعل زیندووی ئەرێنییانەوە بڕسکێ و وهیچ هەودایەک بۆ سەپاندن و خۆسەپاندن 

وبەبااڵبڕینی زۆرە ملێ لەپاشەڕۆژی کورد دا نەهێڵێتەوە.
وەکو  کــورد««  میللی  شۆڕشی  بەڕێوەبەری  سەرکردایەتی   «« دەکەین  داوا 
بۆ  کــورد-  خۆویستیدكسۆزانی  یەکگرتنی   - لە  شۆڕش  بەڕێوەبردنی  دەزگاتەکی 

بەڕێوەبردن و چاودێری و بەئەنجام گەیاندنی شۆڕشی میللی شابمەزرێ.
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پرۆگرامی شۆڕشی میللی

١-کورد وەک هەر نەتەوەیەکی دیکەی خاوەن خەسڵەت و تایبەتکاری »» زمان 
و خاک و مێژوو و هەست و داب و دەستوور و نەریتی«« هاوبەش و سەربەخۆ 
پێویست  هەیە.  بەدەستی خۆی  ئازادانەی چارەنووسی خۆی  دیاریکردنی  مافی  و  
و لەسەرمانە کە قەوارە و بوونینەتەوایەتی کورد لە چوارچێوەی سروشتی خۆیدا 
بپارێزین و کەرەسە و ئامڕازی بەردەوامی و زامنی مانەوەی ماکی و مینۆکینەتەوایەتی 
و  پاراستن  ـــازاد««و  ئ و  سەربەخۆ  سیاسی  قــەوارەیــەکــی   «« کە  بۆبڕەخسێنن 
گەشەپێدانی ڕۆحی کوردانە و بیروباوەڕی کوردایەتی لە دۆڕانیفیکری و ئایدۆلۆژی 

و لە گرێژنەبردنی نەتەوایەتییەتی.
٢- بە دووکەوتنی هەر هەلێکی پێشکەوتوو لەوەی هەیە و هەوڵدان بۆ نوێکردنەوە 
خۆشکردن  وزەمینە  بەردەست  نەتەوەیی  دەستکەوتێکی  هەر  پێشبردنی  بەرەو  و 
و  سیاسی  النێکی  و  مەیدان  لەهەر  نەپساوە  دەستکەوتی  بەدیهێنانی  توانستی  بۆ 

کۆمەاڵیەتییەوە بێت.
٣- پاش شیکردنەوە و توێژینەوەی بار و هەلومەرجی خەباتی نەتەوایەتی کورد و 
بنکە و پایەی سیاسی و توانا جەماوەری و باری ئەوقەوارانەی کوردیان تێدا دەژی 
لە ڕووی هێز و تین و او و توانای جوڵە و پەیوەندییەکانی ێودەوڵەتان و هێز و تینە 
بەرکوتەکاندیاری  و  کاتی  ئامانجە  دەوروبــەر  و  سەرگۆڕەپانیخەبات  کارگەرەکانی 
دەکرێت و هەر قۆناغەی خەبات و چاالکی سیاسی وشۆڕشگێڕی چەکدارانە دروشم 
وشێوازی کار و جۆری پەیوەندییەکان و کەرەسەی خەبات و هاریکاری و هاوکاری 
نێو هێزەکانی کۆمەڵگای  کوردەواری و قەوارەسیاسییەکان و ناوچەکەو جیهانیش 
تایبەتی خۆی دەبێ کە توانست  و پێداویستییەکانی خەباتی ئەو قۆناغە و هەڵکەوتی 

هێزە کارگەرەکان وباری سەر گۆڕەپانەکە دیارییان دەکات.
هێزە  پێشکەوتنخوازانەی  بەخەباتی  کورد  نەتەوایەتی  خەباتی  بەستنەوەی   -٤
بەجواڵنەوە  خەباتیمیللی  ڕێــبــازی  گرێبەندی  جیهانی  و  ناوچەکە  سیاسییەکانی 
دەستگا  بە  بەستن  پەیوەندی  و  نەتەوەکەمان  ئازادیخوازەکانی  و  پێشکەوتوو 
ودەسەاڵتە خێرمەندەکانی نێو دەوڵەتانەوەبەتایبەتی واڵتی سۆسیالیسخواز و لەپێش 
و  پاڵپشت  هەر  بەگەڕخستنی  و  بەکارهێنان  سۆڤییەت««  یەکێتی  هەمــووانــەوە»» 
توانایەکی جیهانیبۆ پشتگیری و لەسەرکردنەوەی مافی نەتەوایەتی و دابینی دوژمنانی 

کورد لەسەر ئاستی  جیهانی.
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٥- لێدانی هەموو بەرژەوەندی و دەزگا و کەرەسەیەکی دوژمن، بە هەموو شێوە و 
جۆرێکی لێدانی سیاسی و ڕێکامی/ دیعائی و دەستوەشاندن بەو مەرجەی مردووی 

نەرێنی نەبێت بۆسەر مەسەلەکەمان. 
کە  ئازادیخواز  الیەکی  هەر  بۆ  درێــژکــردن  کۆمەک   و  هاریــکــاری  دەستی   -٦
کۆمەک بەجواڵنەوەی ڕزگاری کورد بکات. بەو مەرجەی لەسەرهەژماری/ حسێبی 
بەرژەوەندی و بیروباوەڕ و چارەنووسی کورد نەبێت ودەستکەوت و بەرژەوەندی 

ماکی و مینۆکی دوور و نێزیکی کوردیتێدا ڕەچاو بکرێت.
7- خۆمان نابەستینەوە بە هیچ فۆڕمێکی/ سیغەیەکی دۆگمای سواوی بانگاشانەی 
پەیوەندی و دۆستایەتی و تاکە پێوانەی چەندایەتی وچۆنایەتی وجۆر و تین و تاوی 
ئەو دۆستایەتی و نێزیکبوونەوەیە بەرژەوەندی بەرزی نەتەوەی کورد و سەرخستنی 

خەباتی ڕەوایانەی دەبێت.
٨- هەمیشەبەرژەوەندی زۆربەی جەماوەر و ڕەنجدەرانی کورد بەرچاو دەگیرێ 
ئامانجە  وبەدیهێنانی  بەرژەوەندی  بەالنی  کوردایەتی  کۆمەڵگەی  تەبایی  بەرەو  و 
ڕۆچوونێکی  و  پاشەکشە  هەمــوو  لە  ڕێ  و  دەنێیین  هەنگاو  کورد  زەحمەتکێشانی 

کۆمەاڵیەتی سیاسی و ئایدۆلۆژیدەگرین.
ــجــدەران و بەدیهێنانی  ــاری ڕەن ب ــدی کــوەد و ڕاســتــکــردنــەوەی  ــەرژەوەن ٩- ب
پایەی  خانەو  کێشانەی  و  پێوانە  تاکە  ڕاووڕووت،  و  چەوساندنەوە  بێ  کۆمەڵگەی 
تواندنەوە  خۆ  بەرژەوەندی  و  خۆ  و  ودڵسۆزی  دەکات  دیاری  شۆڕشگێڕی  تاکی 
کاریگەری  پێوانەی  زۆرینەتەوەکەمان  زۆربــەی  ویستی  و  بەرژەوەندی  بۆتەی  لە 
پەساپۆرتی  زەحمەتکێشی  بنچینەی  نە  کۆمەڵگەدا.  لە  دەبێت   هەرتاکێک  ڕۆڵی  و 
شۆڕشگێڕییە و نە هەراشیشڕێگری بەشداری و ڕۆڵگێڕانە لە شۆڕش و کۆمەڵگەدا. 
ئەگەرچی کەرەسەی سەرەکی و بنچینەیی هێزە ڕەنجدەران و زەحمەتکێشانی کورد 
دڵسۆزانی  و  ڕووناکان  بیر  و  ڕۆشنبیرانی شۆڕشگێڕ  و  کرێکاران  و  و»جوتیاران 

بەهەست و پڕ هەستی کوردایەتین...«
لە خزمەتی کورددا  ناگیرێ  هەڵکەوت و خێرخوا  بەهرەیەکی  لە هیچ  ڕێ    -١٠
نەبێت و زەمینە و کەرەسەی چوونیەکی و بەرابەری بۆ هەمووئەندامانی کۆمەڵگەی 
کوردەواری ساز دەکرێت. کە هەر یەکەی ئەوپەڕی بەهرە و لێهاتوویی و دەستڕەنگینی 
لە خزمەتی کورد و  بەو مەرجەی  بکات  پێ  دەربخات و گەشە ونەشونمای  خۆی 
پێشەوەچووی  بــەرەو  ڕۆڵی  بەشخوراو  جەماوەری  زۆری  زۆربــەی  بەرژەوەندی 

کۆمەڵگەیکوردەواری بێت.
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نییە  بنەماڵەیی و چینایەتی و کۆمەاڵیەتی  باوەڕمان بە هیچ »ئیمتیاز«ێکی   -١١
و هەر پڕ دەستی و کاریگەرییەکی واش هەبێت - بە حوکمیواقعی چەسپاو - دەبێ 
هەوڵ  بێت.  بەکار  ئازادیخوازی  و شۆڕشی  کورد  بۆ  و  بێت  دا  کورد  خزمەتی  لە 
دەدەین بناغەی هەر جۆرە ئیمتیاز وهەڵکشاوییەکی سنوورداری، سروشت هێمن و 
خزمەتگوزار، لەسەر بنکەی بەهرە و لێهاتوویی و جیاوازییەکانی لەش و مێشکیی 

هەڵبستێ وهەمیش لەبەر چاوەدێری و ئاگاداری کۆمەڵدا بێت.
١٢- ڕای میللیمان بەرانبەر هەرالو بەرە و بیر و فەلسەفە و ڕووداوێــک لەبەر 
ڕۆشنایی بەرژەوەندی کورد  و مافی قەراردراوی مرۆڤایەتی وگونجانی لەگەڵ ڕەوتی 

بەرەو پێشەوەی مێژوودا دەبێت. 
بوونی  و  کــورد  مافی  دژی  کەسێک  و  ڕێکخراو  و  ال  و  بیروباوەڕ  هەر   -١٣
نەتەوایەتی و بەرژەوەندی میللی و خەباتی ڕزگاریخوازانەمان بێت، بەهەموو شێوە و 
جۆرێک دوژمنایەتی دەکەین. و چەندایەتی و پلەی توندی و تیژی ئەو دوژمنایەتییە، 

چەندایەتی و پلەی دوژمنایەتی  ئێمەش دیاری دەکات............................
١٤- هەوڵ دەدەین لەسەر بناغەی ڕێزلێنان مافی مرۆڤانەی خەڵکی و گونجاندنی 
بەرژەوەندی لەگەڵ دەوروبەر و بەرژەوەندییە ڕەواکانی جیهان و مامەڵەی بەرابەری 
و خۆ هەڵنەقورتانەی  کاروباری  خەڵکی تر و داب و دەستووری پەیوەندییە مرۆڤایەتی 
الیەکدا  هەموو  لەگەڵ  هاوکــاری  و  دۆستایەتی  ونێودەوڵەتییەکانەوە.  نەتەوایەتی  و 
ئەگەر  دەکەین.  دوژمن  کەمترین  و  زۆرترین دۆست  پرنسیپی  پێڕەوی  و  ببەستین 
بێایەنیان  خۆمانەوە،  الی  بکێشینە  داگیرکەرانمان  دوژمنانی  دۆستەکانی  نەتوانرا 

کەین و نەیەڵین دۆستەکانی خۆمان لەدەستچێ.
جیهان  چەوساوەکانی  و  ژێردەستە  نەتەوە  و  گەالن  ڕەوای  خەباتی  پشتگیری   -١٥

دەکەین بەتایبەتی خەباتی میللی  فەلەستین و بلووج وباسک و ئیرلەندی.
ناڕەوایی کۆمەاڵیەتی و سیاسی  دژی چەوساندنەوەی چینایەتی و دادۆشین و   -١٦
و ئایینی و دەروونی و ... تدین هەموو جۆرەچەوساندنەوەیەکی مرۆڤ  بە توندی ڕەت 
دەکەینەوە لەهەر قوژبنێکی ئەم جیهانەدا بێت و بۆ هەر مەبەست و لەژێر هەر دروشم و 

ڕەنگێکدا  بێت.
بەسەر  ین  چینێک  یان   ، کۆمەڵێک  کەسێک،  دیکتاتۆرییەتی  و  خۆسەپاندن  دژی   -١7
کۆمەڵدا و دیموکراسی و ڕێزلێنانی ویست و ڕای بێڕێزیان مرۆڤ و هەموو مافەکانی دیکەی  
ڕادەبڕین و گوێزانەوە و هەڵبژاردن ... هتد پیرۆزن المان و هەر دەستدرێژی کردنەسەرێکی 

بەکارێکی ناپەسەند و چەواشەی ڕێچکەی هەردەم هەڵکشاوی مرۆڤایەتی دەزانین.
١٨- هەموو کەس و ال و تاقم و دەستەیەک تا فەڕی کۆمەاڵیەتی و وزەی خەبات 
و نووزەی دڵسۆزی و کوردویستی تێدا بێت، لە خانە و بەرەی کوردایەتی دۆستیدا  
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پلەی  ئەندازەی ئەو فەڕ و وزە و ویستەش  بە  هەژمــاری/ حسێبی بۆ دەکەین  و 
خواروو و ژووری نێو ڕیزەکانی شۆڕش وکۆمەڵگای کوردەواری دیاری دەکرێت.

١٩- هەر کوردێک لەهەر هەلومەرج و بارێکدا، بەهەر شێوەیەکی هاوکاری نەرێنی، 
هاوکاری لەگەڵ دوژمنانی کورد دا بکات، لە کورد وکوردایەتی دەشۆرێتەوە و مۆری 
کۆمەڵ  تاکەی  تاکە  و  شۆڕش  دەسەڵتدارییەکانی  دەنــرێ.  نێوچەوانەوە  بە  ناپاکی 
لەسەریانە پەڕی بکەن و بڕیدەن و بۆ سزای دادپەروەرانەش کە » سزای خیانەت 
کوشتنە« » ڕای« سەرکردایەتی بەڕێوەبەری شۆڕشی میللی کورد  پێویستە و پێش 

ڕالەسەربوون، ئەرکێکی میللی و شۆڕش سەرئەنجامەکەی لە ئەستۆ دەگرێ.
پێشکەوتووانەی  و  خێرخوایانە  نەریتی  و  دەستوور  و  داب  پارێزگاری   -٢٠
کۆمەڵگای کوردەواری دەکەین و هەوڵ دەدەین کە ئەو نەریت و دابەکۆمەاڵیەتییە 
ئەرێنییانە گەشە و نەشونما بکات و دەستووری گەشەدار و تایبەتی نێو کۆمەڵگای 
ڕەفتارە  و  بیرکردنەوە  و  گفتار  الیەنەنەرێنی  ئەو  بەگژ  هەمیش  بێت،  کــوردەواری 
تێکدەرانەی خڵتە و پاشماوەی بوونی بوونی  ماکی و مینۆکی دوژمندا  ئاوەکی و 
دەچینەوە و ئەرکێکیمیللی پیرۆز وگرنگە کە کۆمەڵگای کوردەواری لە ئاژاوەی فیکری 
و بیری بێگانەی نەگونجاو و زیانبەخش وڕەفتاری سەپاو و هەڵسوکەوت وچاالکی 
چاو لێکەری و سووک و شیرازەپسێن و بەڕەڵاڵیی و نزمبوونەوە پاک بکەینەوە و 

هەموو ماکێکی دژ بە خەسڵەت و خۆڕسکی مرۆڤ ومرۆڤایەتی ڕیشەکێش کەین.
کۆمەڵگای  خواناسانەی   مــەزهەبــی  ئاینزایی/  و   ئایینی  هەستی  لە  ڕێــز   -٢١
لەهەمان  خوانەناسیندەوەستینەوە.  گومڕایی  دژی  بەتوندی  و  دەنێین  کــوردەواری 
کاتدا هەوڵی  پاککردنەوەی ئایین و باوەڕی پیرۆزی ئاسمانی  دەدەین ، لە خڵتە و 
خەرامانی پروپووچی/ خەرافات ودرۆ و دەستبڕین و عەوام هەڵخەڵەتاندن پشتگیری 
ئایین دەکەین. هەموو کەس  ناوەڕۆکی  نەشێوێنراوی  بڵندی  و  پیرۆز  پاک و  بیری 
تایبەتی بەو مەرجەی لە سنووری خواناسین  ئاینزای  ئایین و  لەهەڵبژاردنی  ئازادە 
بوونی  ودژکاریناخی  بەڕەڵاڵیی  و  کۆیلەیەتی  و  خواناسین  ــازادی  دەرەوە.ئ نەچێتە 

مرۆڤە بۆیە دژی خوانەناسین/الحاد دەوەستینەوە بەهەموو ڕووەکانییەوە.
ئەرکی سەرەکی  بە  بێت  لەهەر شوێنێک  ڕەوای  داوای  و  کورد  پشتگیری   -٢٢
شۆڕش و پێویستی خەباتی میللی و چەسپاندنی خەتی نەتەوایەتی دەناسین. کورد 
لە هەر شوێنێک بێت، برا و هاوڕیشاڵ و نەتەوە و هەست و خواستی یەکترین و 
هارمۆنیەش  ئەم  و  نەتەوەییە  و  دڵسۆز  کوردێکی  کوردێک  بۆ  هارمۆنی  ئەوپەڕی 
بنخانی گونجاون و هارمۆنییە و بەوەندی مرۆڤایەتی یەک کورد و مرۆڤانی .......دیکەیە 
و بێ ئەم بنخانە سەرخانەکەی دیکە هەڵناسێ و هەر کەسێک و بیروباوەڕ و الیەک 
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پێچەوانەی ئەم بیر بکاتەوە نرخ بۆ سفری پشت ژمارە دادەنێ چونکە ژمارەنرخ  دەدا 
بە سفرەکان و لەم مەیدانەدا کورد و کورد ژمارەیە و پەیوەندییەکانی دیکە بەندن بە 

دروستی چەسپاندنی ئەو ژمارەیە تا ئەوانیشماناکە لەمەوە هەڵهێنجن!. 
٢٣- لەبەرباری سەختی خەبات و تایبەتکاری خەباتی میللی کورد، چەقی گۆڕەپانی 
لە  ممکن  ئــەوپــەڕی  و»  ە  بــاشــوور«  کوردستانی  شۆڕشمان»  ی  ئێمڕۆ  خەباتی 
زەمەنێکدا«  سیاسەتی هۆشمەندانەی شۆڕشە و ئەو  ئەوپەڕی ممکن ە ی ئیمڕۆش بە 
دیهێنانی مافە نەتەوایەتییەڕەواکانی گەلی کوردە  لە کوردستانی باشووردا    لە قاڵبی 
دەستووری  ئۆتۆنۆمییەکی بەرفراوانی دەسەاڵتدار دا لە چوارچێوەی کیانی  سیاسی 
هاوبەشی کورد و عەرەب کە عێراقە لەگەڵ بەرچاوگرتنی مافە مرۆڤایەتییەکانی کەمە 
نەنەتەوەیتەکانی نێو سنووری عێراق. لە هەرگۆڕان و پێشهاتێکی نوێدا کە ئەوپەڕی 
ممکن زەمینەیەکی دەستووریی دی بۆ خۆش بێت ئامانجە کاتییەکە بە پێی ئەو گۆڕان 

و پێشهاتە گەشە دەکات و قاڵبی سیاسی و داواکاری دەبەستێ.
٢٤- باوەڕمان بە دۆستایەتی و هاوپەیمانی ئەو گەالنە هەیە کە وەک دێفاکتۆ/ امرالواقع 
ێک  لە گەڵیاندا دەژین و پێویستە لەسەر بناغەیسیاسەتی  ڕێزی بەرابەری و هاوسانی و 
هاوتایی هەڵسابێ و بەرژەوەندی چوونیەکی و مافی تەواوی بەرابەری و هاوتایی واقعی 
ودەستووری وەک  یەکیان بێت. هەموو دادۆشین و خۆسەپاندن و لەنگەرگیرییەک  بە 

توندی مەحکوم دەکەین و بە چەوت بوونەوەی نێو گەالنیدەزانین و دژی دەوەستین.
کۆڕ  و  ڕێکخراو  هەمــوو  و ویست وخواستی  بوون  لە ســەروو  جەماوەر    -٢٥
و  بارێکیناسروشتی  پەیوەندییە  ئەم  ئاوەژووکردنەوەی  هەموو  و   کۆمەڵێکەوەیە  و 
و  دیکتاتۆریەت  و  خۆسەپاندن  و  الدان  هەمــوو  سەرچاوەی  و  کانگا  و  نادروستە 
ناڕەواییەکە بۆیەلەسەرەتاوە دژی خۆکردنە  کوێخا و دەمڕاستی جەماوەر دەوەستێتەوە 
و هەردەم دەبێ لە ئاستجو توانەوە و پێگەی وەگرتن و ڕەنگی نەوەی هەموو شتاندا و 

بێت وسەرچاوەیجبوون و بەردەوامی هەموو ڕێکخراو و کۆمەڵێک بێت.
بەرە کردنەوەی بچووکی الوەکی ڕێبازی کوردایەتی و  هەموو  الشەڕ و   -٢٦
خەباتی ڕزگاریخوازی کوردیدا بە توندی ریسوا دەکەین و دژیدەوەستینەوە چونکە 
وزەی  و  هێز  پەخشکردنی  و  تەخش  و  بەفیڕۆدان  و  کورد  ڕیزەکانی  پەرتکردنی 
شۆڕشە و پشکردنە دوژمن و بەخۆوەخەریک بوونە، کە هەنگاوی یەکەمی نوچدانە.

کێشە  بەالداخستنی  بــۆ  زەنـــگ  و  زەبـــر  بەکارهێنانێکی  جـــۆرە  هەمـــوو   -٢7
سەرئاوییەکانی نێو کۆمەڵگا و هێزە سیاسی و بیرە جوێ جوێکانیڕیزەکانی کورد بە 

ناپاکی بەرانبەر کورد دەزانین. 
تا  هەبێت  سەربەخۆی  سیاسی  کیانێکی  نەلواوە  بۆی  کــورد  لەبەرئەوەی   -٢٨
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و  دوژمــنــان  سەدانساڵیشە  و  بکات  نیشتمانەکەی  قوژبنێکی  ــوو  هەم پارێزگاری 
داگیرکەران ی دەمیان ژەنیوەتە تانوپۆیەوە، کە نەیان توانیوە ڕاستەوخۆ و بەیەکجار 
و یەکجاری داگیرکەن و لەناوی بەرن  سیاسەتی تەنگ پێ هەڵچنین و هەڵبڕینیان 
گرتۆتەبەر بە تایبەتی لە لێوار و کەناری ئەو شوێنانەی بەوانەوە نووساوە  شوێنە 
سنوورییەکانینێوان کورد و ئەوان  بەرەڤەرە دڕیان بە کورد  داوە و خەڵکی بێگانە 
بە کوردیان تێدا جێگیر کردووە یان ئەو بوونەی کوردیان بە تێ ترنجاندن وهاتنە 
ناوی  الواز و نابووت کردووە  ئەو شوێنانەش وەکو قواڵیی شوێنە ستراتیجییەکانی 
کوردستان نەبووە کە بتوانرێ بەرگری لێ بکرێتئەو نابەرابەرییەی کەرەسەی لەسەر 
خۆکردنەوە و خۆپاراستنەی نێوان ئەوان و کورد ئەم کێشە کێشەی بەالنی ئەواندا 
ساغ کردۆتەوە لەبەرئەوە خاکی ڕاستەقینە و بنەڕەتی کوردزۆر لەوە فراوانترە کە 
ئیمڕۆ  هەیە و ئەم کردارەش لە سەدان ساڵەوە بەردەوامە تا ئیمڕۆ  و هێندێشوێنی 
نە تەواوی مۆرکی کوردی پێوە نەماوە  لەوە دەرچووە کە بتوانرێ بگەڕێتەوە سەر 
کوردستان مەگەر کارەساتێکی  چاوەڕوان نەکراویوا بێتە پێش کە بتوانرێ ئەو بارانە 
بگەڕێنێتەوە سەر دۆخی جارانی کە زۆر دوورە بەاڵم واقیعی جوگرافی و مێژوویی 
کورد لە سەدەی ٢٠ دا ولەدوای  جەنگی جیهانی یەکەوە دەتوانرێ بکرێتە بەڵگە و  
بناغەی مافی کورد و هەر گۆڕانێکی ئانقاستەنە لەم بارەیەوە  کرا بێت و هاتبێتبەسەر 
کوردستاندا گۆڕانێکی دوژمنکارانەی ناسروشتییە و لێی بێدەنگ نابین. قارسکردنەوە 
و دامان بڕینی کوردستان لەهەر الیەکەوە بێتکردارێکی دژ بە ویستی کورد و ڕەوا 
و مێژووە و مەحکومە الی کورد  سنووری نیشتمانی کورد بە بارودۆخی مێژوویی 
سەرەتای سەدەی ٢٠دەپێورێ و دیاری دەکرێت و هەموو گۆڕانێکی ناسروشتی و 

مرۆیی بەسەریداجدەبێت ڕاست کرێتەوە و بخرێتەوە دۆخی کوردانەی خۆی.
٢٩ - پاراستنی  بوون و کیانی نەتەوایەتی کورد و گەشت نەشونما و پێشخستنی 
باری ژیاری و کۆمەاڵیەتی و دەروونی و ئابووری وجەمسەرەکانی دیکەی ژیان بەو 
قاڵب و شێوازە لەبارە بەردەستییە ممکنانەی دێتە پێش و هەوڵدان بۆ گەیشتنە قاڵب 
و چوارچێوەی مێژووییکە ڕزگاری و سەربەخۆیی و ئازادی کوردستان و یەکسانی 

نەتەوەی کوردە
٣٠ - باڵوکردنەوە و برەوپێدانی بیروباوەڕی مرۆڤدۆستی و پاکی و دیموکراسی 
و پەروەردەکردنی جەماوەر بە گیان و فەلسەفە و ڕۆشنبیریکوردایەتی و زانست و 

بیری چاکی سەردەم.
بە مرۆڤ و  نانەتەوەیی و دژ  بیروباوەڕێکی چەوت و  بەرەنگاری هەموو   -٣١
شەڕخواز و ڕەتکردنەوەی شااڵوی بیری بێگانەی چەوت وزیانبەخش  لە کۆمەڵ دا.
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پێڕەوی ناوخۆی شۆڕش

مادەی یەکەم: داروبارمان
شۆڕشی چەکدارانەی کورد کە ڕووی پیرۆز و ئێستای خەباتی سیاسی کوردە 
بۆ پاراستنی بوون و کیانی نەتەوایەتی کورد و بەدیهێنانیمافە ڕەوا و میللییەکانی 
خەباتکەرێکی  و  دڵسۆز  و  هۆشمەند  و  زەحمەتکێش  جــەمــاوەر   ــوو  هەم موڵکی 
کوردە جەماوەری کورد لەسەریەتی بەهەموو بیر و الیەن و دەستە و کۆمەڵێکەوە  
بەشداری ئەم خەباتە بکات ئامانجەکانی شۆڕش لە بەرژەوەندی خزمەتی چارەنووس 
و بوون وبەرژەوەندی ماکی و مینۆکی زۆربەی زۆری کۆمەڵگای کوردەوارییەو دژی 
داگیرکەر و دوژمنو دوژمنانی ناوخۆ بەکرێگیراو و دەسەنەخۆران وچەوسێنەران و 

ڕەنجخۆران و کۆنەپەرستان و بیرتەسکان   ەیە.
ماددەیدووەم ئامانجمان

بــەردەســت وەک  ــاددی دەســتــووری گونجاو و  قـــەوارەی م ئــەوپــەڕی ممکن و 
نەتەوایەتی  وکیانی  بوون  پاراستنی  بۆ  پێشکەوتوو  واقعی  یاسایی  چوارچێوەیەکی 
بۆ  و سیاسی  یاسایی  و  دەســتــووری  دەســەاڵتــی  و سنووری  ڕێوشوێن  و  کــورد 
بەدیهێنانی مافە ڕەوا و میللییەکانمانلەسەردەمێکی دیاریدا ئامانجی شۆڕشە و ئەو 

ئامانجە پلەیەکی ئامادەییە بۆ بارێکی پێشکەوتووتر.
ماددەی سێیەم   بەشداری

هەموو کوردێک باوەڕی بە ڕێبازی شۆڕشگێڕانەی خەباتی میللی کورد بێت و 
پڕۆگرام و پێڕەوی ناوخۆی شۆڕش بسەلمێنێ و پێڕەوی بکات وخۆی بە یەکێک لە 
دەزگاکانی شۆڕشەوە وەبەستێ دەتوانێ شەرەفی بەشداربوونی شۆڕش بۆ خۆی 
دەسەاڵتدارێتی  بڵندەکانی  هەرە  پلە  ڕەوایبگاتە  و  دیــاری  بەڕێوشوێنی  کاتو  پەیدا 

شۆڕش.
ماددەی چوارەم    هاوکاییان   بەرە

جگە لەمانە ئەو هێزە سیاسییە شۆڕشگێڕانەی لەسەر ئەم بەرنامەیە ڕێ دەکەون 
بە  ڕێکخستنیپەیوەندییەکانیان  ناوخۆیی  کاری  دەستووری  و  ڕێوشوێن  دەتوانن 
جۆرێک داڕێژن کە سەربەخۆیی و ئازادی کارو بیرکردنەوەیان بپارێزێ  بەمەرجێ 

لەسنوور و گیانی ئەم بەرنامەیەالنەدات. 
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان

لە بەهاری نەهاتوو

الوە دۆمێک بوو مێردی دوو ژنە                     یەک ناوی: نارێ، ئەویتر: شنە
زستان بو.. دەیگوت: ئەمساڵ بەهارێ               دوو کەوان دەگرم بۆ شنە و نارێ

بوو بەڕە ژن لەسەر کەوی نێر                      ئەو دەیگوت بۆ من ، ئەم ئەیوت نەخێر
یەکتریان شێال بە پێلەقە و پێ                    هاواریان دەکرد زاروزیجی دێ
نە بەهار هەیە و نە کەو گیراوە                    قژی دۆمە ژن گشتی ڕناوە!!!

زۆر الوە کوردیش وەک ژنی الوە                    شەڕیانە و هێشتا کەو بە چیاوە!!
==========

                          
بیانوو!!

گورگی خوێناوی پەل دەشواتەوە                بەرخێک لەبەر ئەو ئاو دەخواتەوە
گورگ بانگی کرد: لێم شلوێ مەکە              توڕەم لەو فیزەت زۆریم لێ مەکە
وتی: گورگ ئاغا تۆی لە سەرووی من           لیخناوی تۆیە دێتە گەرووی من
گوتی: دەردەکەی پێرار بەهارە                  ئێستاش لە شاخت لەشم زامارە

وتی : من ئەمساڵ زاوم لە مەڕێک              تۆ لە بەهانەی پێم بکەی گەڕێک
گوتی: جوێن دەدەی کۆنە دوژمنم                دیارە پێت وایە من درۆزنم

تۆ تاوان باری گۆڕت خواردنە                  بەهرەت بۆ نادا ئەم خۆ بواردنە
لە چنگی گورگا بەرخ هەڵدڕا                  ئاوی چەم دەیگوت  خوڕ خوڕا

کەی دەبڕێتەوە بیانووی زۆرداران               کێیە وەدەنگ بێ لەسەر هەژاران !!
==========



17 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

}} قوتابخانەی پاسۆک {{         » وانەی حەوتەم«

»خۆشەویستی کوردانە«!... 
کوردستان، نیشتمان و مەڵبەندی قارەمانان .. قەاڵی خۆگری و خۆڕاپسکان.. واڵت 
و مەنزڵگەی » شۆڕەسوارانی ئاسیا« هەر بن بەردێکی گۆڕی داگیرکەرێکی سەر 
ئەشکەوت  مرۆڤ  ئەوەتای  جوامێرە..  خوێنی شەهیدێکی  گواڵڵەیەکی  هەر  و  کێشە 
و پەنا پاسێرەکانیان جێهێشتووە و هاتوونەتە پێ دەشتەکانەوە و خانە و النەیان 

دروست کردووە، نەتەوەی کورد ئەم خاکە پیرۆزەی ئاوەدان کردۆتەوە...
 یەکەم هەنگاوی مرۆڤ لە ژیانی بەندە و نێو ئەشکەوت و ڕەوەندییەوە، بۆ ژیانی 
نیشتەجێی و شارسرانێتی یەوە لە گوندی » چەرمۆ« ی نێو جەرگەی کوردستاندا 
بووە، لەو ڕۆژەوە کورد خاوەنی ئەم نیشتمانەیە و لەو رۆژەشەوە دەیان و سەدان 
ئاوا   ، دەبڕێت  ماسی  لە  ئاو  چۆن  دەرهێــنــن..  چنگمان  لەبن  ویستویانە  داگیرکەر 

کوردستان لە کورد ببڕن.... بەاڵم نە بۆیان چۆتە سەر و نە بۆیان دەچێتە سەر!...
وەک  نەتەوەکەمانە  سروشتی  مافێکی  تەنها  نەک  کوردستان  خۆشەویستی  بە 
مافی هەر نەتەوەیەکی دیکە بەڵکو بەشێکە لە بوون و چارەنووسمان ..  خۆشەویستی 
کوردستان...ڕێزنانە لە خۆشەویستی هەموو نیشتمانێکی  دیکە و هاندانی گەالنی ترە 
دەستیحورمەت   . ناڕەوایەتی  و  داگیرکەری  گژداچوونی  بە  و  بەرەنگاربوونەوە  بۆ 
نانە سەر ئەو  گیانە پاکانەیە  کە ئەم خاکەیان لە گیانیان ال ئازیزتر بووە. کارکردنە 
بۆ ننەتەوەکانی پاشەڕۆژ تا شوێنی هەبێت تیایدائارامگرن و ئاسمانی ببێت لەژێریدا 
پشوو بدەن.  قەرەج ئاسایی لەما نەیان ڕەتێنن بۆ ئەو الو لەسەر بەرماوەی خوانی 

خێرەومەندان نەژین!.
 خۆشەویستی وەستانەوەیە بە ڕووی ڕەگەزپەرستی زایۆنیزم و ئیمپریالیزم دا. 
هاوبەشی هاوژانییە لەگەڵ پێست ڕەش و فەلەستینی وباسک و بلوج و هەموو میللەتانی 
ژێر دەستە و چەوساوەدا. کەی توانیمان تا سەر ئێسکیکوردستانمان خۆش بوێت ئەو 
کاتانە دەزانین کەپێست ڕەشەکان دنیاش ژێرە و ژوور کەن لەسەر ئەفریقای ڕەش و 
فەلەستینیان داگیرکەرەکانیان بسووتێنن و باسکییەکان  ئاگر بەردەنەدنیاوە و بلوجان 
پەل لە ئاسمان بدەن و هەموو گەالنی چەوساوە چی بکەن، هەقیانە و هەقیانە و تا 
واڵتیان ڕزگار نەکەن هەرچی بکەن هەرکەمە... تا ئەو خۆشەویستییەی کوردستان بە 
ناخ و گیان و بوونماندا نەچێتە خوارێ و تێکەاڵوی ترپەی دڵ و بریسکەی هۆش و 
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تەزوویگیانمان نەبێت  نازانین داگیرکەرەکانمان چەندە دڕندەن و ئیمپریالیزم چەندە 
دزێوە!!.

ئەوانەی لە خۆشەویستی کوردستانەوەڕۆناچن بە خۆشەویستی  هەموو مرۆڤ 
و  چەوسێنەران  بەدەستی  حــازر  و  کۆککراو  و  ساختە  کەسانێکی  مرۆڤایەتی  و 

ئیمپریالیزمن!.
هەر ئەوەیە کە بۆرژوا چاوچنۆکەکان فرمێسکی تیمساحانە بۆ نیشتمان و نیشتمانێتی 
هەڵدەڕێژن  بۆ ئەوەیە کە خۆیان خێر و بێری واڵتهەڵلوشن و ئەگەر بۆشیان  لوا 
پارێزگاری بەرژەوەندی واڵتەوە دەست بکێشنە ماف  لەژێر   پەردەی نیشتمان و 
و بوونی نیشتمانانی ترشیەوە!! بۆیەش ئەمە دەکەن  چونکە خۆشەویستی نیشتمان 
بە ناخ و گیانیاندا ڕۆنەچووە و نەبۆتە بوون و ژیانیان ! دروست لەو نانیشتمانێتی 
و کونی خۆ هەڵگەڕانەوەیە دەچێت کە کۆسمۆپۆلیتە بیر ڕزیوەکان بەناوی جیهان 

نیشتمانی و خۆشەویستی هەموو نیشتمانانەوە تفی بەرەو ڕووی باهەڵدەدەن.. 
ناتوانێ  ڕسکاندوویەتی  کە  بووێت  خۆش  نیشتمانێکی  نەتوانێ  کەسێ  چونکە 

جیهانێکی خۆش بووێت کە زۆر گوێ بیست بووە وبەس..
هاوبیرانی پاسۆک...

سروشت  و  بـــوون  بــۆ  خۆشەویستییە  کــوردســتــان   بــۆ  ئێمە  خۆشەویستی 
خۆشەویستییە بۆ 

و  خۆشەویستی  لەوفشە  جیایە  نیشتمانە..  کــە  مـــرۆڤ  ژیــانــی  ــاوەی  ســەرچ
تەالری  و  زوڵم  قەاڵی  کە  دەوێــت  بۆیە  نیشتمانیان  کە  بۆرژوایان  ساختەبازییەی 
چەوساندنەوەی لەسەر هەڵچنن.. خۆشەویستی ئێمە بۆ کوردستان بۆئەوەیە تەالری« 

ئازادی و یەکسانی« و 
ئاسوودەیی و کۆمەڵێ بێ چەوساندنەوەی بۆ کورد لەسەر بنیاتبنێیین.. هێندەی 
هەیە..  نزیک  دوورو  واڵتێکی  و  نیشتمان  هەمــوو  بۆ  خۆشەویستیمان  و  ڕێز  ئەمە 
چونکە المان وایە تا چەوساندنەوە لە دنیادابمێنێ هیچ میللەتێک تێر چاوی  خۆی 
ئاسوودە وویژدان  ئارام نابێت. چۆن دەتوانین ئارام بین دراوسێکەمان ناڵەی بێت؟!.

تاکە یەک ڕێگاش 
دنیادا..ئەوەش  هەموو  لە  چەوساندنەوە  و  دیلییەتی  و  ناڵە  سڕینەوەی  بۆ  هەیە 
ئەوەیە  کە بە ناوکۆیی و هاوکاریی بەرابەری ویەکسانی گەالنی چەوساوە دەست  لە 
نێو دەستی یەک نێن بۆ خێری هەموو مرۆڤایەتی و هەریەکەی هێندەی نیشتمانەکەی 
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خۆی خۆش دەوێت ئەوەندەش  ڕێز لە هەستی  خۆشەویستی بەرانبەرەکەی بنێ ..  
بۆیە تا ناو هەناوتان کوردستانتان خۆش بووێت..  بارستایی  ئەوخۆشەویستیەش 
و  تــۆ  بــە  چــاوی  کەسێکیش  هەر  بنێن..  دیکە  گــەالنــی  نەستی  و  هەســت  لــە  ــز  ڕێ
ئیمپریالیزمە و  بێچوە  بزانە  باروناوێکدا  ژێر هەر  لە  هەڵنەهات  خۆشەویستییەکەتدا 

بەگژیدا وەرەوە با بۆ بۆیاخی دنیاشی لە خۆی سوو بێت.

}} ئەوینی گەورە{{

ئـــەبـــەم  شـــکـــی  مـــــن  و  بــــەنــــرخــــە  زۆر  چـــــی 
ـــی ئــــەکــــەم ـــشـــکـــەشـــت ـــێ ـــان بــــــــەدڵ پ ـــم ـــت ـــش ـــی ن
دڵ کـــــەوتـــــۆتـــــە  بـــــــۆت  وام  ــــی  ــــن ــــەوی ئ ـــــن  م
ــڵ ـــــن گ ـــــە ب ـــــەوم ـــــک  ئـــــاواڵـــــمـــــە کــــاتــــێ دەش
ـــــــز نـــــاکـــــا پــــرســــیــــار ـــــــی ـــــی هەرگ ـــــن ـــــەوی ئ
ـــار  تــــاقــــی کــــــــــەرەوە جـــــارێـــــک نـــــا صــــــەد ج
ـــی دەوێــــــــرێ ـــێ ـــڵ ـــــۆ ب ــــی هەرچــــــــــی ت ــــن ــــەوی ئ
بــــژمــــێــــرێ ـــــی  ـــــرخ ن ــــــە  ــــــادەی ــــــام ئ زۆر   
ـــەم ک و  زۆر  ــــی  ــــت هەس ــــــــی  هەرچ ـــک  ـــێ ـــن ـــەوی ئ
ـــــــــەم.. ــــــادەم قــــوربــــانــــتــــی دەک ــــــام  دەڵــــــــێ ئ



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی20

بانگێ لە سەنگەری پاسۆکەوە

ئازیزەکانم.. ساڵوی ئەمەکداری و ڕێز..
لەوانەیە وەکو دەمەوێ تێم نەگەن، دەزانم من جیهانی  فراوان و بەرین و هیواتان 
بووم.  بیست ساڵ چاوەڕێی ئەو ڕۆژە بوون کە زاقوزروقبخەمە النە کپەکەمانەوە 
و ئێوارە بە بندەستێ شتەوە خۆم بکەمەوە بە ماڵ دا، تا پێکەوە لە دەوری زۆپاکە 

خڕبینەوە و هەقی ٢٠ ساڵیفرمێسک و بێ کەسیتان بۆ بکەمەوە!.
بەاڵم دایە گیان... من بڵێم چی، بیست ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ شریخەی یەکەم گوللەی 
پێشمەرگە لە دەربەندی بازیاندا ڕسکام، هەر وەکوشۆڕش و کوردایەتی چارەنووسی 
هەمیشەییم بێت.. لە کوڕی ئێوە دەرچم و ببمە کوڕی هەموو ڕەنجدەرانی کورد.. 
ئەوەتا هەر شەوەی لەدەرگای ماڵە جوتیارێک  دەدەم، وەکو تۆی بەسۆز  ئامێزی 
میهرەبانیم بۆ دەکەنەوە هەر  شەوەی لەگەڵ ماڵە زەحمەتکێشێکدا ڕۆژ دەکەمەوە. 
ئێواران زەرفی بندەستم تفەنگەکەمە . لە مااڵن لێم ناگرن هەر چاوی هیوای تێدەبڕن  
لە بریسکەی چاوی مندااڵندا لوولەکەی دەبینم کە ئەوئازادی و یەکسانی یەیان بۆ 

دێنێ کە کۆتایی بە دیلییەتی و چەوساندنەوەی مرۆڤی کورد دێنێت.
پێش  قارەمان  جەنگاوەری  هەزاران  وەک   بگلێم،  پیرۆزەدا  ڕێگا  لەم  لەوانەشە 
من گاون  بەاڵم گانی شۆڕشگێڕان کۆتایی بوونی مرۆڤێکنییە. سەرەتای ژیانێکی 
نوێیە. ئەو الشانە نابنە خۆڵ و ون بن، ئەوانە  دەبنە پایە و دینگەی کۆمەڵ کە سایە 
و  ساباتی  بەسەر ملیۆنەهامرۆڤدا بکێشێ. بۆیە هەر لێستاوە دەڵێم: ئێوە و کورد 

خۆش!.
من ڕۆڵەی میللەتێکی چەوساوەی ژێردەستەم. دوژمنان و داگیرکەرانمان ژیانمان 
پێ ڕەوا نابینن دەیانەوێ لە چۆکدادانی خزمەتکاری ئەواندابژین و بمرینجدەیانەوێ 
وەکو ئاژەڵێک دامان دۆشن و بارمان کەن.. ئەوان ڕقیان لە ناوی کورد لە بوونی 
ئەمە  هەڵنایەت.  پیتەیناوە ڕووتەکەی کوردستانیشدا  بەو چەند  هەتا  کورد چاویان 
حاڵ و باری میللەتەکەم بێت.. من بۆ مردن لە پێناوی گێڕانەوە و سەندنەوەی بوون 

و کەرامەتیمرۆڤانەی کوردیدا نەبێت بۆچی چاکم؟!.
بۆچ؟  دەڵێم:  و  دەگــرم  بەرۆکت  توند  ڕسکاندووە  دیلێتی  بۆ  منت  ئەگەر  تۆ 
ملی  دەئــەوەتــا  ئەگەرنا  بژیم؟  بەدیلی  دەتــەوێ  و  بــووم  ئــازادی  بە  ــێ؟  هەق چ  بە 
چارەنووسمچگرتووە.  لە من ژیانم و لە تۆ نزای سەرکەوتن و گەردن ئازادی! ئەو 
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شیرەتم پێ حەرام بێت نان و ئاوی کوردستانملێ بەدەر بێت ئەو ناوی کورد یەتیەم 
لێ بسڕێتەوە ئەگەر تا دوکەڵی گوندە سووتاوانە ەڕەوێنمەوە و تا خەندە نەگێڕمەوە 

سەر لێویجمندااڵنیهەتیوو کەوتوو! 
لە  داگیرکەر  نەگۆڕم و پۆستاڵی ڕەشی  کــوژراوان  بە کوڕ   تا کراسی ڕەش  

کوردستاندا نەبڕم. بگەڕێمەوە پشوو بدەمجدەست لە چەکەکەم بەربدەم.
شەرەفی هەمووتان ئەو چەکەیە تا دەیدەین بەدار ئااڵیەکی کوردستان تا دەیکەین 
بە پاروو بۆ گەرووی هەموو چەوساوان  تا دەبێتە چەکوشیڕمانی قەاڵی زۆرداران  
تا دەبێتە کۆشکی بە کەللە هەڵچنراوی کوردستانێکی  ئازاد و گەلێکی یەکسان هەر 

دەڕۆین و دەڕۆین و ناگەڕێینەوە.

هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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ئامانجی من

گوڵی گەش بە بای شەماڵی بەهار          ئەشنێتەوە
قاسپەی کەوی کەژ  بەرامبەر نزار          بەرز ئەبێتەوە

من دیم لەرەی شەپۆلی شنەی               ئااڵی کوردستان
تێکەاڵو ئەبێ لەگەڵ جریوەی               ئەستێرەی بەیان
ئەو کاتە هیوا و ئامانجی دوورم            هەردوو پێکەوە

ئەبن بە پرشنگ گواڵڵەی سوورم            ئەگەشێتەوە

ئاسۆی هیوا

بیری تازەی کوردایەتی                    ڕێبازمانە
ئێمە کوردین،  مەردایەتی                  ئاوازمانە

کوردایەتی بۆ ئێمەی کورد                  چەکی دەستە
فەلسەفە و باوەڕی وردە                    هۆش و هەستە

ئەی واڵتی کوردی ئازا                     خۆری بەیان
ئەبێ لەم ئاسۆیەدا                        هەڵبێ لێمان
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شادەمارە سەرەتاییەکانمان

بە  ۆێشکەش  کە  دەنێیین  کۆمەکێکی خێرخوایانە  و  یارمەتی  هەموو  لە  ٦ـڕێز 
کورد بکرێ، لە هەر الیەکەوە بێت بە مەرجێ سەربەستی وسەربەخۆیی کوردی 

تێدا نەکەوێتە مەترسییەوە.

ئەگەرچی لەم جیهانەدا کەس و  الیەک نییەجاو هەرزان کات، و لە خۆڕایی بێ
 مەبەست و دەستکەوت دەست لە نێو دەستی کەس نێت . هەموو نێزیکی و 
یارمەتی و کۆمەکێک لەنێو چەند الیەکدا و لە الیەکەوە بە الیەکی تر بکرێت  لەسەر 

یەکێ لەم بناغانە هەڵدەستێ:
هاوبەرژەوەندێتی: ئەمە گەورەترین بناغەی هەموو پەیوەندی و دۆستایەتی و

هاوکاری و یارمەتی یەکی نێو دوو الیەن ە یان چەندالیەنێکەجکە سوود و
و  دەگرێتەوە  یەک  خاڵێکیجدیاریدا  لە  الیەنانە  ڕاستەوخۆیجئەو  بەرژەوەندی 
دێنێتە  ئەویان  و  ئەم  دەستکەوتی  بەرژەوەندیو  ئەویان  یان  ئەمیان  سەرکەوتنی 
دی   دیارە مەرجیش نییە ئەو بەرژەوەندییەی نێوانیان هاوسان و هاوتا بێت و 
زۆرجاران وا ڕێک دەکەوێتکردەی الیەکە و بردەی الیەکی ترە و یان مەبەست و 
خواستی الیەنی کۆمەک پێکەر و دۆستەکە زووتر و چاکتر و زیاتر دێنێتە دی وەک 
لەالیەنە ڕەسەنی کۆمەك پێکراوەکە یان الیەکیان دەستی بە زاخدا دەچێ و ئەوی 

تریان بەرهەمەکەی دەخوات.
خۆ ئەگەر ئەودۆستایەتی و هاوکاری و پەیوەندییە لە نێوان دوو الیەنیبەرانبەر 
زیانی  یان  کەدەستکەوت  دەبێت  وا  جار  زۆرینەی  بێت،  هاوشاندا  و  هاوســان  و 
سەرئەنجامی کارەکە چوونیەک بێت  بۆ هەموو الیەنەکان. بەاڵم ئەگەر لە نێوان 
الیەنێکی  چەند  و  الیەنێک  لەگەڵ  قەبەدابوو  و  دەســەاڵت  و  دەســت  بە  الیەنێکی 
دووەم  الیەنی  چارەنووسی  و   بــەرژەوەنــدی  هەمیشە  ــر  الوازت و  خواردەستتر 
لەسەر  پەیوەندییە  ئەو  چونکە  ومایەپووچیدایە.  تەڵە  کەوتنە  مەترسی  لەبەردەم 
و  ڕەوشتی  یاسایەکی  و  دەستوور  چ  هەڵچنراوە.  ڕووت  بــەرژەوەنــدی  بناغەی 
پابەندییەک نییە کەبەر بەخپشت بەردان و بە گورگان خواردوودان بگرێت   ئەگەر 

شتێکیش لە گۆڕێدا بێت خۆدەربازکردن و بادانەوە زۆر سەخت نییە!.
ئێمە ئەگەر واقعیانە بیر بکەینەوە و دووی بانگاشە و گوزارشتی ڕەنگاوڕەنگ و 
قسە و فەرمایشتی  نەکەوین، زۆربەی پەیوەندییەکانینێودەوڵەتی هەروا بوە و دەبێت
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دیارە بۆ تیفتیفەدان و ڕازانددنەوە  و تنطیر ی ئەو جۆرە پەیوەندییانە دەیان 
زاراوەی ماف و ئازادی و ڕەوشت و پێویستی و ئەرکیمرۆڤایەتی هاوخەباتی. و 
پەیوەندییانە   چۆن  ئەم  ڕازاندنەوەی  و  ئارایشی سازدان  دەکرێتە  بابەتانە  لەم 
و  بێایەنی  و  ناوخۆ  کاروباری  تری  دەیــانــزاراوەی  نەما  پێویستی  و  کاتیسوود 
خۆ  بۆ  پێش  دێتە  تێنەخستن  دەســت  و   سەربەخۆیی  لە  ڕێز  و  دەستێوەردان 

دزینەوە و پشت بەردانو بادانەوە.
بەاڵمجبە  دەکات  جێبەجێ  یەکەم  خاڵی  دروست  ئەمیان  کە  هاوبیرایەتی:   -٢
دوو  بیرو  دوو  و  جواڵنەوە  دوو  دوورەدەســـت    و  خۆ  و  شێوەیەکیجناڕاستە 
هەڵوێستدا  و  بیرکردنەوە  یــەک  جوغزی  لە  خۆیان  کە  ڕێباز  دوو  و  فەلسەفە 
دەبیننەوە ئەوەی بەرچاوە سەرکەوتنی هەر الیەکیان  سەرکەوتن و ئەستووربوونی 
الیەکەی دیکەیە و بەرژەوەندییانلە پشتی یەکدی گرتن و هاوکاری یەکتردایە. بۆیە 
پاشەڕۆژ  و  قەرز  حوکمی  دەچێتە  بکات  ئەویتریان  هەرچییەکبۆ  الیەکیان  هەر 
نییە.  مشتان  ناو  مسۆگەری  هەر  ئەمیشیان  دیسانەوە  دەچنێتەوە.  بەرهەمەکەی 
زۆرجاران واهەڵدەکەوێت کە ئەوسەرئەنجامە چاوەڕوانکراوەی الیەنێکیان دەیکات 
نەیەتە بەرهەم . بۆ ڕوونکردنەوەی ئەم خاڵە نموونەکانی  چین و سۆڤیەتدێنینەوە 
کە سۆڤیەتییەکان چ لەکاتی شۆڕشدا و چ دوای شۆڕش کۆمەکی یەکجار مەزن 
وکارگەیان بە چین ییەکان کردووە بەاڵم سەرئەنجامەکەی چووە حوکمی قەرزی 
فەوتاوە و چین ییەکان لە هەموو بوارێکدا چاکەی سۆڤیەتییەکان بە خراپە داوەتەوە 
و لە هەندێ بواردا زۆرلە ئەمەریکاییەکان سەر سەختتربوون دژی سۆڤیەت یان ئەو 
کۆمەکەی کە چین ییەکان بە ڤێتنام ییەکانیان کردووە و  ڤێتنام ییەکان بەکامبۆدیە 
کانیان کردووە و پاشان دەستیشیان چۆتە یەک و بەیەکدا هەڵچوونەتەوە    بەاڵم 
بەرانبەر بەم نموونانە نموونەی پیوەندییەکانی نێوان  سۆڤیەت و کوبا و سۆڤیەت 

و ڤێتنام و سۆڤیەت و ئەنگۆال و ... هتد.
چاوەڕوانکراوەی  مینۆکییە  و   ماکی  دەستکەوتی  و  هاوبەرژەوەندییەتی  ئەو 
وەک  ویارمەتییەش  کۆمەک  و  هاوکــاری  و  پەیوەندی  ئەم  بام  پێش...  هێناوەتە 
هەر پەیوەندییەکی دیکە لەسەر بەرژەوەندی هەڵچوو بێت.. بەاڵم پتر   ڕەواجی 
نێوان  لە  پتر  و  دەکرێت  ڕەچــاو  گەالنیتێدا  بــەرژەوەنــدی  و  و سیاسی  پرنسیپی 
بزووتنەوە شۆڕشگێڕییەکان و گەالنی  چەوساوە و بزووتنەوەی پێشکەوتنخواز 
و واڵتە سۆشیالیستییەکاندادەبێت   وەک لە نێوان دەوڵەتانی سەرمایەدار هەتا لە 

ناو خۆشیان دا!!.
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٣- دوژمنایەتی هاوبەش: ئەمەش لە نێوان ئەو الیەنانەدا دەبێت کە دوژمنێکی 
هاوبەش لەسەر هێڵێکی بەرژەوەندی کۆیان دەکاتەوە. کەدەتوانرێت ناوی  هاوکاریی 
نەرێنی لێ بنرێت. چونکە لسەربناغەی  بینا و  دروستکردن  هەڵنەچووە لەسەر 
بنچینەی ڕمان و تێبردن هەڵساوە. هیچ سەرەتایەکی پرنسیپی/ مەبدەئیو ڕەوشتی 
بەردەوامی  بە  بەندە  الیەکیان  هەر  پابەندی  و  نایبەستێتەوە  ڕێی وشوێنێکیش  و 
ەودوژمنایەتییەوە بۆیە  ئەم جۆرەیا زۆر کەم خایەن و لەرزۆک و بن بۆشە  و 
زۆرجاران و بە دەست بڕان و بە گورگان خواردنی الیەک وڕاستبوونەوەو تااڵنی 

دەستکەوتنی الیەک تەواو دەبێت.
بۆیە نابێ هیچ پشتێکی پێ ببەسترێ و هیچ حسێبێکی گەورەی لە ەر بکرێت، 
ئامڕازێکییارمەتیدەری کەم تەمەن  تەنها ەکو سوود وەرگرتن و هەلێکی کاتی و 

هەژماردی بۆ بکرێت.
تاقیکردنەوەی  و  ڕاستییانە  ئەم  ڕۆشنایی  لەبەر  کورد،  کەسانێکی  وەکو  ئێمە 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی نەتەوەکەمان و تاقیکردنەوەیبزووتنەوەی ڕزگاریخواز 
مەسەلەی  هەڵکەوتی  و  باروهەلومەرج  بەرچاوخستنی  بە  و  گەالنی چەوساوە  و 
دیکەوە  ئیعتبارێکی  هەموو  لە سەرو  بەرزیکورد  بەرژەوەندی   کە  نەتەوەکەمان 
دادەنێین و تاکە ڕوانگە و کێشانە و پێوانەمان بەرژەوەندی ماکی و مینۆکی کوردە 

و پێش ئەوەی هەرشتیبین کوردین.
 وەکو  کەسانێکیخزمەتگوزاری و رەنجدەرانی نەتەوەکەمان و بە بەرچاوخستی 
دەستکەوت و سوودی نێزیک و دووری کۆمەڵگەیکوردەواری.  هەر جۆرە هاوکاری 
پێشەوە و  بەرێتە   میللی مەتر کورد  یەک  یارمەتی و کۆمەکێک  ودۆستایەتی و 
لە خزمەتی ئێمڕۆ و داهاتــووی کوەد ومرۆڤایەتیدا  بێت بێ سڵکردنەوە لە هیچ 
شتێک دەیگرینەبەر و بە کارێکی چاکی دەزانین. نە نان و دروشم و قسەی زل 
دەرخواردی جەماوەردەدەین و نە وەکو سیاسییە پیشەگەرە بازرگانەکانیش خاس 
دەڵێین و خراپ دەکەین   بەدەم ئەو دی سنوری چەپایەتی و فاڵنایەتی وفیسارایەتی 
بکەوینەوە و بە کرداری پەڕێزی دووری ڕاستڕەوی و خراپەکاری  کۆنەپەرستی  
سەربەم الو ئەو ل بکینەوە. کردار وڕەفتار بە تاکەپێوانەیڕاتی و بواری ڕێباز و 
انگاشە شدەزانین. نە بە ئافەرینی کەس گۆش دەگرین و نە بە گرژبونی کەسیش 

نەتەوە و بەرژەوەندییەکانیمانلەبیر دەچێتەوە.
لەگەڵ هەموو ئەمانەش دا و هەر لە بۆ کورد و بەرژەوەندی بەرزی  مرۆڤایەتیو 
بەبەرچاوگرتنی  و  پێشکەوتووخوازان  بزووتنەوەی  و  چەوساوە  گەالنی  ناکۆکی 
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بە توندی و  باروهەلومەرج و هەڵکەوتی کورد ومەسەلەکەی و  دەوروبەرمان  
گردەبڕی باوەڕی تەواومان هەیە:

١-بە گرنگێتی و پێویستی و هاوکاری و هاوچارەنووسی و گرێبەندی هەمیشەیی 
و بەردەوامی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد  بەبزووتنەوەی ڕزگاریخوی جیهان 
و گەالنی چەوساوە و بەرەی سۆشیالیستخواز بەتایبەتی  یەکێتی سۆڤیەت لەسەر 
خەباتی  بەرنامەی  لە  کە  دا  هەمووان  ئۆرگانیکی  وبەرژەوندی  هاوسانی  بناغەی 

حیزبمان لەم قۆناغەدا ئەم ئەکە بەمجۆرە دیاریکراوە:
یەکێتی  بەتایبەت  بەرەی سۆشیالیستی  هاوکــاری  و  و دۆستایەتی  پشتگیری   
سۆڤیەت وەکو یەکێ لە هەرە دینگە پتەو و پێویستەکانی خەباتی ڕزگاریخوازی  
نەتەوەکەمان  چونکە جگە لە هەڵکەوتوو و چارەنووسی مەسەلەی کود کە ئیمڕۆ و 
داهاتووی لە دۆستایەتی و الیەنگیری هاوسەنگەریی واڵتانی سۆشیالیستی بە گشتی 
ئەو  بیر و هەڵکەوتی  تاقیکردنەوە و  تایبەتیدایە و دەبێت.  بە  یەکێتی سۆڤیەت  و 
واڵتانەشهەمیشە دۆستایەتی گەالنی چەوساوەی سەلماندۆتەوە و قەاڵی بەرگری 
زیانی   پێشبە  بێتە  بارێکدا  هەر  لەژێر  دابڕانێک  هەر  بوون...  گەالن  پارێزگاری  و 
بەرەی گەالن و قازنجی بەرەی ئیمپریالیزم تەواو دەبێت.ئەم پشتگیری و دۆستایەتی 
و هاوکارییەش بەوە دێتەدی کە ئەو زەمینەیەخۆش بکرێت کە ئەو واڵتانە بتوانێ 
پتر بەالی مەسەلەی کورددا البکەنەو ڕۆڵی پێویست و سروشتی لەسەرخستنی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیکورد دا ببینن. و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردیش 
بە  دی  ئــەوی  بێ  کامیشیان  هیچ  بپارێزێ  بادانەوەیەک  و  کوێرەڕێ  هەمــوو  لە 

تەواوی نایەتەبوون.
لەگەڵ خەباتی ڕزگاریخوازی  ناوکۆیی  هاوکاری و دۆستایەتی و خەباتی   -٢
گەالنی  ناوچەکە بەگشتی و خەباتی ڕزگاریخوازی عەرەبیبەتایبەتی لەسەر بناغەی 
یەکسانی  بەرژەوەندی بەرابەری هەمو الیەکان وەکو لە خاڵی چواری بەرنامەی 

خەباتی حیزبمان لەم قۆناغەدادیاریکراوە.
و  ــەری  ــەراب ب بناغەی   لــەســەر  بەتایبەتی  عــەرەبــی  ڕزگــاریــخــوازی  خەباتی 
رزگاریخوازی  بزووتنەوەی  هەردوو  و  بزووتنەوانە  ئەو  هاوتایی  بەرژەوەندی 

کورد و عەرەب بە تایبەتی.
بەدیاریکردنی  فەلەستینی  گەلی  ڕەوای  خەباتی  تەواوی  پشتگیری  بە  ئەمەش 
مافی چارەنوس و هەموو ئامانجە نەتەوەیی و دیموکراسییەکانی کورد لە هەموو 
پارچەکانی کوردستان دا وەک سەرەتایەک بۆ دیاریکردنی مافی چارەنووسی دێتە 

دی.
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بێ بەدیهێنانی ئەو دوو ئەرکە ئاوێتە بووە هاوخەباتیی ڕاستەقینە نەک هەر نایەتە 
پێش بەڵکو هەر دوو بزووتنەوەکە الواز دەکات و بەرەوخزمەتی ناڕاستەوخۆی 
ئیمپریالیزمی ئەمەریکی و زایۆنیزم و داگیرکەرانی  تەنها  دوژمنانیان دەبات  کە 

کوردستان بەرەکەی دەخۆن. 
و  زایۆنیزم  و  داگیرکردن  و  چەوساندنەوە  بەرهەڵستی  و  دوژمنایەتی    -٣
ئیمپریالیزم بە تایبەتی و ئیمپریالیزمی ئەمەریکی  کە گەورەتریندوژمنی سەرسەختی 
ناڕاستەوخۆی نەتەوەکەمان و جوڵێنەری داگیرکەرانی کورستانن. پێویستە بەر لە 
ئیمپریالیزم  بەرەی  لەگەڵ  ببڕیتەوە  ونێزیکییەک  بوون  هەموو  خزان و خلیسک 
بگاتە  ئەمەریکی   ئیمپریالیزمی  پەنجەی  نەدرێت  بارودۆخێکدا ڕێگە  هیچ  لە  دا و 
مەسەلەکەمان وبە هەموو جۆر و شێوەیەک بەرەنگاریبوون و بەرژەوەندی ببینەوە 
لەسەر هەموو ئاستێک. هەموو تێشکانێکی  ئیمپریالیزم لە هەر شوێنێک بێتتەکانێکە 

بە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد بۆ پێشەوە.
هەر جۆرە مامەڵەیەک لە دەرەوەی جوغزی  ئەم ٣ خاڵە بە مەرجێ سوودی 
نێزیک و دووری کوردی تێدا بێت و سەربەستی و سەربەخۆییکوردیتێدا نەکەوێتە 
مەترسییەوە. ڕەوا و پێویستە ماوەتەوە سەر ئەو ڕاستییەی کە کۆمەک و یارمەتی 
دەرەوە  پتر شێوە و جۆری مامەڵەکردن و  بەکارهێنانی ڕۆڵی نەرێنی یان ئەرێنی 

دەداتێ کە ئەم مەرجانەی خوارەوەی تێدا ڕەچاو بکرێت:
١- سەرچاوەی خاوێن...

سەرچاوەی خاوێنی کۆمەک و یارمەتی بەوە دەناسرێتەوە کە لەسەر بناغەی 
هەردوو  خێریئەرێنی  و  هاوســان  و  ڕەوا  دەستکەوتانێکی  و  ئامانج  بەدیهێنانی 
هاوبیرایەتی  یان  ڕووتەوە  ماددییانەی  بەرژەوەندی  لە  ئەمە  جا  هەڵسابێ.  کە  ال 
ڕەچاو  تێدا  فێڵی  بێ  و  کەبەردەوامی  بێت.  هاوڕێبازییەوە  و  هاوچارەنووسی  و 
دەکرێت. هەر کۆمەک و یارمەتی و پشتگیرییەکیش لەسەر هەژماردی مەسەلەیەک 
و دوژمنایەتی بێتنەرێنییە و بە نەمانی ئەو دوژمنایەتییە تەواو دەبێت  و زۆر جاران 
دەشبێتە دوژمنایەتی  چونکە  الیەنی سێیەم بەناچاری دەباتە بەر قایلکردنییەکێک 
ئەو دۆستایەتییە  دەبێت. وەکو چۆن  پاڵدراوەکە  هەمیشە الیەنە  کە  لە الیەنەکان 
ناچارییەی نێوان ئێران و شۆڕشی ئەیلوول لەسەربناغەی دژایەتی ڕووتی ئێران 
بەرانبەر عێراق هەستا بوو. کە سەرئەنجامەکەی هەر بەوە تەواو نەبوو کە الیەنی 
ئێران بە بڕینی ئەو کورکەدەستهەڵگی بەڵکو  دەستبەرداری ئەوەش بوو - پاش 
ئەوەی داواکارییەکانی بەسەر عێراقدا سەپاند - ببێتە الیەن لەگەڵ بەعسییان دا 

دژیکورد !.
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٢- پاڵ لێنەدانەوە و پشت پێنەبەستن:
ئەگەرچی پشتگیری و کۆمەک و دۆستایەتی دەرەکی یەکجار گرنگ و پێویستە 
لەم  شۆڕشگێڕیبەتایبەتی  شۆڕشگێڕی   بزووتنەوەیەکی  هەر  سەرکەوتنی  بۆ 
سەردەمەی ئیمڕۆمان دا. هەر ئەوانەش کە نکۆڵی ئەمە دەکەن پێش هەموو کەس 
و  جەماوەر  ڕاوە  بۆ  تەنها  ئەونکۆڵیکردنە   و  دەرەکییەکە  هۆ  باوەشی  دەخزێنە 
داپۆشینی عەیبە  بەس. بەاڵم لەگەڵ ئەم گرنگییەشدا دەبێ دیسانەوە وەکو هۆیەکی 
لە  ئەگەرچی  و  خرێت  بەرچاو  شۆڕشگێڕیی  هەژمــاردی  پلەدووی  و  سەرەکی 
بــەاڵم دەبــێ  هەمیشە  ــەواوی پێ بدرێت  ت قایمکردن گرنگی  تا خۆ  ســەرەتــاوە  
ئەوەلەبەرچاو گیرێ کە هەتا دێت لە گرنگێتی و پێویستی ئەو هۆ دەرەکییە کەم 
بکرێتەوە. بەوەی بەقایمکردن و پتەوکردنی هۆ سەرەکییەکان کە لەپێش هەموویانەوە 
جەماوەڕێتی مەسەلەکە و باوەش بۆکردنەوە و وەرگرتن و لە ئامێزگرتنییەتی لە 
الیەن جەماوەریزەحمەتکێشەوە وفراوانکردنی بنکەی جەماوەری و شۆڕشگێڕییە. 
بۆ ئەوەی نتوانرێ  پێش بە هەموو پێشهاتێکی کوتوپڕی و بادانەوەیەک بگیرێ.. 
یان بەالنیکەمەوە ئەو پێشهات و بادانەوە و پشت چۆڵییە نەبێتە هۆی دالەنگین و 

و هەرەسی مەسەلە و شۆڕشەکە...
و  کۆمەک  و  دەستکەوت  لەو  کە  بــەوەی  پاشەڕۆژ،  خەمی  و  پاشەکەوت   -٣
یارمەییەی دێتە دەست هەمووی بەردەست نەخرێت و بایی کە توانایبەردەوامی و 
پەکنەکەوتنی تێدا بێت هەژمارد بۆ پێشهاتی کتوپڕی و سەبرایز/ مفاجئات بکرێت.
٤- هەوڵدانی ڕاستکردنەوەی شێوە و مەرجەکانی ئەم کۆمەک و یارمەتییە بە 
بچێتە  الیەنگیریناهاوساوە  هاوکاری  باری سەختی  لەژێر  بەرە  بەرە  کە  جۆرێک 

باری سروشتی و بەرابەری و هاوتایی.
بە کورتییەکەی ئەگەر یارمەتی و کۆمەکی دەرەکی وا تێبڕوانرێ و مامەڵەی 
سەرپێ  دەگرێو  پێ  تا  ساوایەک  وەکــو  بزووتنەوەیەک  هەر  کە  بکرێت  لەگەڵدا 
و  بێت  ئاسایی سروشتی  کارێکی  ڕەوڕەوە  و  دیوارگرتن  بە  دەست  دەکەوێت  
پاشان بگاتە ئەو ئاستەی کە بتوانێ لەسەر القی خۆی، خۆی بگرێت. چ مەترسی 
نەهامەتییەکی نایەتە پێش .. بەاڵم ئەگەر وەکو کوێر هەمیشە چاوی لە گۆچان بێت 

کەی  گۆچانەکەی لە دەستترازا ملی شکاوی لە چاڵی نەهامەتیدا دەبینێتەوە.
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مااڵوا
ڕەوشتی سیاسی

ئاوەش   ئەم  نییە.  سیاسەتدا  لە  ڕەوشــت  کە  دەبین  بیست  گوێ  ئــەوە  جــاران  زۆر 
میکیاڤیللی ڕەحمەتی ٥٠٠ ساڵ لەمەوبەر ڕشتوویەتی و ئیمڕۆبێچووەکانی پێی لێ دەخەن!.
تا ئەو شوێنەی لە سیاسەتی پێگەیشتوو و بە حورمەت و دروستدا ئارەزوو و 
هەرا و هەوەس حوکم  ناکات و تف ڕۆکردن و هەڵگرتنەوەوسوارچاکی و بەخشندەیی 
و خۆنەویستی و هەندێ داب و نەریتی بەرچاوی کۆمەاڵیەتی  نییە. ڕاستە بەاڵم ئەم 
ڕاستییە ئەگەر بووەسەرپۆشی شاردنەوە و تێپەڕاندنی هەر کار و ڕەفتارێکی دزێو 

لە ڕاستییەکی  زانستییەوە دەبێتە شێوازی نوێی میکاڤیللی یەت.
جموجوڵی  باڵورتین  ە  کۆمەاڵیەتی  دیکەی  چاالکییەکی  هەر  وەک  سیاسەتیش 
کۆمەاڵیەتی ئەگەر لە سەر داب و دەستوور و ڕێ و شوێنێکیدیاری نەبێت و بە چەند  
یاسا و دەستوور و نەریتێکی سیاسی قەرار دراوە نەبەسترێتەوە و سنووری ئەمپەڕ 
و ئەوپەڕی پێویست وهەڵسوکەوتی دیاری نەکرێت لەوە دەردەچێت کە بەشێک بێت 
لە کەلەپوور و بوونی کۆمەڵگە و دەبێتە لکێکی دەستبڕی و چاوبەست و هۆینەهامەتی 

و لێکترازانی کۆمەڵ و نەبوونی  ئەمان و باوەڕ و متمانە!.
لە سەرێکەوە  لە کوردستاندا جێبەجێ دەکرێت.  ئا ئەم جۆرەیان بە دوو سەرە 
داگیرکەرانیجکوردستان کە هەرچی کەلەپووری دڕندایەتیەتی ونامرۆڤایەتی و دزێوی 
بەد ڕەوشتی و خراپە  کاری بەر لەخۆیان بۆ ماوەتەوە و داهێنانیشی تێدا دەکەن. 
کە دروست پێچەوانەی بچوکترینسەرەتای گیان و ڕەفتاری مرۆڤانەیە. لە سەرێکی 
ەوە  و شۆڕش  کوردایەتی  بەناو  سایەی  ژێر  لە  سیاسی  الیەنی  هەنــدێ  تریشەوە 
وەکوقوتابییەکی گوێڕایەڵی میکیاڤیللی لەژێر  پێستی زەردی خەندەیی لە ڕوو دۆستانە 
و لە دڵەوە ڕق و دوژمنایەتی و بێ ڕەوشتیدا گۆڕەپانیکوردایەتی دەشێوێنن و تۆوی 

بێ بڕوایی و گومان و بەدڕەوشتی لەجڕیزەکانی  کوردایەتیدا دەچێنن !  
پەندە  وخــۆ  ڕاستە  دوژمنێکی  وەکــو  چونکە  نییە  مەترسییەی  ئــەو  یەکەمیان 
بەڵکوخۆجیڕ  نییە  خەندە  دەرکـــەوت  دان  کە  دەسەلمێ  بــەســەردا  عەرەبییەکەی 
کردنەوەیە. بەاڵم دووەمیان  دەتوانێ بۆ ماوەیەک خەڵکی لە  خشتە بەرێت و دەستی 

هەتا الیەنە سیاسیییەکانیش بە ئاگری بێڕەوشتی سیاسییانەدا بچزێنێ.
بەاڵم ئەوە کۆشک و تەالری خۆی خۆی لەسەر بێ ڕەوشتی هەڵچنێ، ڕۆژێ هەر 

دێت بەسەر خۆیدا بێتە کەالوە....
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}پێش ئەوەی هەرشتێ بین ... دەبێ کورد بین{

ژمارە هەشت ئەیلوولی ١٩٨١                            گەالوێژی ٢٥٩٣
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سەروتار

لە ١١ی ئەم مانگەدا بیست ساڵ تێدەپەڕێ بەسەر ڕاستبوونەوەی ئیرادەی گەلی 
کورد لە کوردستانی باشووردا بەڕووی دیکتاتۆرێتی و ملهوڕی یی داگیرکەرێکی 
و  دەرەکی  هۆی  زۆر  لەبەر  مەزن  ئەیلوولی  دا،ئەگەرچی شۆڕشی  لێکراو  نەفرەت 
زاتی بە پانێکی نامەردانە شکستی هێنا، بەاڵم ئەو گیانە شۆرشگێری و ڕاپەڕینەی 
لە سەرتاسەری کوردستانی مەزندا ڕسکانی ئیمڕۆ لە بەرگێکی نوێ و چەند الیەکی 
کوردستانەوە...،چ وەک شۆڕشی چەکدارانە و چ لە شێوەی بەئاگاهاتنەوە و خەباتێکی 
کوردی  ملیۆن   )٢٥  ( سەرفرازیی  و  رزگــاری  تەنیا  نەک  بــووە..  بیرۆکە  سیاسیدا 
چەوساوە و ژێردەست و پارچەپارچەکراوی لە ئاسۆدا دیارە ، بەڵکو پێشبینی ئەوەیشی 
لێ دەکرێت کە ببێتە کوانووی شۆڕشێکی رزگاریخوازی دیموکراسی سەرتاسەری 
ناوچەکە و هێما و بنکەکانی هەڵتەکێنێ و سەردەمی برایەتی و دۆستایەتی پەیوەندی 

بەرابەی گەالنی ناوچەکەش بێتە دی...
ئەم ڕاستیەش لە پێشبینیش بەرتر دەبوو و دەبووە واقعێکی دەست هەڵهێنج ، 
ئەگەر پوازی فەساڵ گرانی کوردی و نوکە ڕمەکانی داگیرکەر بەو جۆرەی ئیمڕۆ 

لەناخی بزووتنەوەکەدا دانەکوترایە..
بینین، کە ڕابردووی تێشکاوی ئەو پوازانە و  ئێمە بەوە خۆش  بەاڵم دیسانەوە 
هەموو تاقی کردنەوەکانی خوارووشی لەسەرتاسەری جیهاندا ئەوەمان بۆ دەردەخەن 
کە پەتی » کوردکوژی“ و "خۆفرۆشی“ و "پوازێتی“ هەر ئەوەندە درێژە کە بگاتە ملی 

خۆیان پێی ڕەوانەی دۆزەخی سەر شۆڕی و نەمان کرێن.
لەتەک ئەم یادەدا لەگەڵ شەشەمین ساڵڕۆژی نوێبوونەوەی حیزبمان پێشوازی 
کورد  گەورەترین شۆڕشی  و  هەر جووتبوونەوەی ساڵڕۆژی حیزبمان  دەکەین،کە 
لەم چەرخەدا ئەوە دەسەلمێنێتەوە کە "پاسۆک " ویژدانی نەتەوەی کوردە و دەربڕی/  

معبر خواز و خواستی نەتەوەکەمانە..
بام داگیرکەرانمان و دوژمنانی بیروباوەڕ بڵندی کوردایەتی داخ لە داڵنی خۆفرۆش 
چاویان بە بەژن و بااڵی“ پاسۆک“ دا هەڵنەیە و مەرگی خۆیان لە گەشەیدا ببینن 
و  دەڕۆیــن  هەر  بەاڵم  بچێنن..  رێدا  لەسەر  ئینگلیزی“مان   " داوی  یەک  و  هەزار  و 
دەشگەینە ) کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان( چونکە ئەوە حوکم و حەتمیەتی 

مێژووە.
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ڕازێکی کوردانە ...
}}شۆڕشی سەخت{{

چەسپاندنی  بۆ  مرۆڤە  ئیجابی  ئەرێنی/  چاالکی  شێوەی  بااڵترین  کە  شــۆڕش 
نێو  بنەڕەتی  گۆڕانێکی  و  ناسروشتی  و  ئاڵۆز  بارێکی  ڕاستکردنەوەی  و  ڕەوا 
و  سەرکەوتن  پێداویستی  و  یاسا  و  دەستوور  و  ڕێباز  و  خەسڵەت   ، کۆمەڵ 
و  خەسڵەتانە  ــەو  ئ دیــاریــکــردنــی  بــێ  هەیــە  خــۆی  تایبەتی  و  گشتی  شــێــوازی 
و  یاسایانە  و  دەســتــوور  ئــەو  تێگەیشتنی  و  دۆزیــنــەوە  و  ڕێبازە  ئــەو  ڕاڕەوی 
لەبارترین  هەڵبژاردنی  و  پێداویستیانە  ئەو  وەدەستهێنانی  و  مسۆگەرکردن 
شێواز... نەدەتوانرێ نێوی شۆڕشی لێ نرێ و نە بە ئامانج و ئاکامەکانی دەگات 
دەبێت،  مرۆڤایەتیدا  کــاروانــی  چــووی  پێشەوە  ــەرەو  ب ڕەوتــی  لەخزمەتی  نە  و 
بەڵکو زۆر جاران دەبێتە دژ شۆڕش و پتر ئالۆزکردنی کێشەکان و چەسپاندنی 
پاشەوە. دانە  و  ڕۆچــوون  بۆ  دەبێت  ڕێخۆشکەر  چاکترین  و  ناڕەوایی  و   زۆر 
لەم ڕوانگەیەوە ئەگەر بڕوانینە کێشەی ڕەوای کورد و باری ئالۆزتر و ناسروشتی 
کورد  نەتەوەی  و  باشووردا  کوردستانی  لە  کورد  کورد  گەلی  ترنجنراوی  تێ 
و  ئەمسەرە  کە  ڕێبازەیە  تاکە  ئەو  شۆڕش  مەزندا  کوردستانی  لەسەرتاسەری 
دەستوورێکی  وەکو  بکاتەوە،  ڕاست  شێواوە  موعادەلە  هاوکێشە/  ئەو  سەری 
لە هیچ  نە پسووڵەی  کــردووە و  بە کەس  نەپرسی  بارە  ئەم  نەگۆڕ و چەسپاو 
الیەکەوە وەرگرتووە و نە لە هیچ کارگەیەکیشەوە دەرچووە وەکو واقعێکی بابەتی 
و  تر  ئالۆز  باری  ڕاستکردنەوەی   ( نەمرەکەی  دەستوورە  لەسەر  ڕەنگڕێژراو 
ناسروشتی( کڵپەی شۆڕشی کورد دڕی بە هەموو ئەو لەمپەر و کۆسپانە ناوە، کە 
دەسەاڵتی مادیانەی لە خۆی بەژنەبااڵتر لە ڕێیدا چەقێنراوە و باری چەوساندنەوە 
و ژێردەستەیی و پارچەپارچەیی و ماف پێشێلکراوی ئەم نەتەوەیە زەمینەیەکی 
کۆسپ  هەمــوو  ئەو  لەگەڵ  کە  سازکردووە  میللی(  شۆڕشی  بۆ)  لەباری  هێندە 
مێژووی  لە  کەمە  نموونەی  داگیرکەریشدا،  دوژمنانی  ڕێگریانەی  و  تەگەرە  و 
مرۆڤایەتیدا. بەاڵم ئەوەی بە توندی سەرنجی دۆست و دوژمنان ڕادەکێشێ کە 
جۆرە دابڕان و نابەرابەریەک و ناهاوتاییەکی زۆر زەقی نێوان ئەم بارە بابەتییە 

لەبارەو تینوتاو و بارە زاتییەکەیە.. 
ئەم دابڕان و نابەرابەری و ناهاوتایەی نێوان بابەت و خود گریشتۆتە لێواری 
مەترسی لەباربردن و هەڵتەکاندنی ئەو بارە بابەتییە لەبارە و هەتا داشکاندنەوە 
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و شکانەوەشی بەالنە نەرێنی/ سلبی و داشکاندنەوەیەکدایە بەسەر خەباتی گەلی 
کورددا.

کوردا  بەسەر  بەاڵیەک  وەکــو  خۆیەوە  لە  خودییە  ناکامڵییە  ئەم  ئەگەرچی 
ناتەبایی و ڕەوت  نەرێتێتی/ سلبیات و  بەرهەمی کۆمبوونی  نەباریوە و زادە و 
گێڕی خەباتی ـ مللی کورد بووە و ..... میراتی سلبییاتی چەندین ساڵەی خەباتی 
سیاسی و چەکدارانەی کوردە و پاشماوە و خڵتەی ناتەبایی و شێوانی باروهەل 

و مەرجێکی تاڵ و ناهەمواری خەباتەکەمانە...
لەناوچەکەدا  دارودەستەکەی  و  ئیمپریالیزم  و  ناحەزانی کورد  و  داگیرکەران 
پشکی گەورەیان لە خۆشکردن و گەشەپێدان قووڵ کردنەوەی ئەم النە سلبییانە 
هەیە هۆودەستی سەرەکی دەگەڕێتەوە بۆ ) دیاری نەکردنی خەسڵەت و ڕاوەوتی 
ڕێبازە شۆڕشگێڕانە و نەدۆزینەوەی شێوازی( شۆڕش و باری شۆڕشگێڕی بە 

گشتی و تایبەتکاری شۆڕشی میللی کورد بەتایبەتی.
ئێمە بە بۆنەی بیست ساڵەی هەڵگیرسانی ئەو شۆڕشەوە و لەبەر ڕۆشنایی 
هەرەســی  موعطیاتی  دراوەکــانــی/  و  پیرۆز  ی  ئەیلوولی١٩٦١  ١١ی  شۆڕشی 
شۆڕشەکە و یاسا و دەستووری گشتی شۆڕش باری سەرنج دەدەینە ئەم باسە 
بەو هیوایەی بتوانین خزمەت بە ڕەوتی شۆڕشگێڕانەی خەباتی میللی کورد بکەین 
گانە  مەترسی  و  تەنگەبەری  لەم  شۆڕشە  بوونە  و  شۆڕشگێڕی  گیانە  ئەو  و 
ڕزگار بکەین و دەستە و هێزە شۆڕشگێڕەکانی کوردستان و عێراق و ناوچەکەش 
بخەینە بەددەم بەرپرسیاری مێژووییانە، ئەو بەڵکوچکە و بیانووانەش بۆ مێژوو 
ببڕین کە چەندین ساڵە هەڵە و ڕەوتی چەواشە و دژ بە شۆڕش و ڕەوای کورد 
بە پاساوی ) پاش قەبرەکەی ئەلی گێز و گوڵنگ( دەدەنەوە وەک بەرزەکی بانان 
بەرگ و  بە  هەزاران شەهید  تەقەال و خوێنی  تانوپۆی کەالوەی هەوڵ و  لەژێر 
ڕەنگ و دەنگێکی دیکەوە دووبارە و سەدبارە دێنەوە سەرچۆپی مارەیی کورد لە 

شەیتان!!..
و  هەڵە  بۆچوونی  چارشێوی  لەژێر  ئەوانەی  بۆ  بێت  دوافرسەت  ئەمەش  با 
بەخۆداچوونەوە و ڕەوت گۆڕین و پەنجەگەزی پاش کاولبوونی حەمامۆک لەژێر 
باری ویژدانی خۆ و جەماوەردا دەردەفرینن و وەک تاوانبارێکی پارێزەر شەیتان 
تاوانەکاندا باز دەدەن و بە کونی پاسادا خۆیان لە حوکمی  لەخشتەبەر بەسەر 
تاوانیان ڕزگار دەکەن) ئەمجارەیان با حوکمی مێژووی گردەبڕ لە نێواندا بێت و 
چ کون و کۆاڵنێکیان لەبەردەمدا نەمێنێتەوە خۆی لێوە دەرکەن، یان هەر لیستاوە 
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لەبەر  هەمیشە  جەماوەر  مێژوو  و سزای  حەکم  کوتەکی  یان  بکێشنەوە  دەست 
چاو و سەر سەریان بێت و لەترسی لێپرسینەوەی مێژووە لەڕەوتی ڕاستەقینە و 

دروستی کوردایەتی النەدەن..
ئــەگــەرچــی مــاکــی ڕمــانــی هەرەســـی شــۆڕشــی ١١ی ئــەیــلــوولــی١٩٦١ هەر 
لەسەرەتاوە وەکو خۆرکە لەناو خۆیدا النەی کردبوو و ئەو ڕووداوە چەوت و 
نالەبار و الییەی تێیدا برا و ئەو گۆڕانانەی لەسەر گۆڕەپان/ ساحەی کوردستان 
و عێراق و جیهانیدا و جێگۆڕکێیە و حسێب گۆریوی هاتە پێشەوە پتر ئەو ماکەی 
بەهێز کرد و هیوای ئەوەی بڕی کە لە ناوەوە چارەسەری ئەو ماکە کوشندەیە 
گیانی خەباتی  لە  کە  کردەوە  ئەودومەڵەی  دەمی  هەرەسی شۆڕشەکە  بکرێت، 
قۆرخکاری  و  حیزبی  تاک  دوومەڵی  کردبوو.  نێرکەی  کــوردا  ڕزگاریخوازی 
و  بیروباوەڕ  قژانی  وتێک  تێکەڵی  و  استثمار  و  احتکار   / وەبــەرهەمهێــنــان  و 
بەرژەوەندی و ناتەبایی و دیزە بەدەرخۆنەکردنی دژبەرەکان/ تناقضاتی فیکری 

و بەرژەوەندی و چینایەتی.. 
ئەویش بەری نەدان و فرزە لێ بڕان و الوازی خودی ئەو بیروباوەڕ و بەرژەوەند 
و بیرکردنەوە جوێ جوێییانەی نێو کۆمەڵگەی کوردەواری و کۆبوونەوەی هەموو 
دیموکراتی  پارتی   ( قــەوارەی  لە  بــەرژەوەنــدیــەک  و  هەڵوێست  و  بــاوەڕ  و  بیر 
دەستکەوتەکانی  و  بەرهەم  و  پارتی  پڕ شکۆی  خەباتی  گەرچی  دا  کوردستان( 
چاالکی و قوربانی دانی و یاسا و دەستوور و ڕێبازی خزمەتێکی گەورەی بە 
بیر  و  کوردایەتی  قوتابخانەیەکی  و  کردووە  کورد  نەتەوایەتی  خەباتی  و  کورد 
جوێ جوێی نێو کۆمەڵگەی کوردەواری بووە، بەاڵم قوتابخانەیەکی بێ سنوور و 
نەفەسی تەنگ و بێ ڕەنگ و بۆ بووە و ئەگەرچی لە سەرەتاوە توانیوەتی کەشێک/ 
جوێکی کە دروست کات بۆ گەشەی ئەو بیرانە، بەاڵم کە ئەو بیر و بەرژەوەندییانە 
گەیشتنە توانا و دەسەاڵت و تەمەن و داروبارێکی وا کە پارتی نەیدەتوانی لە خۆیان 
گرێ و چی دی ئەو تەباییە و بەرابەرییە بپارێزێ لەبری ئەوەی لەو شوێنەدا خۆی 
بەالیەکدا ساغ کاتەوە و ڕێ بدات ئەوانی دیش سەربەخۆیانە لەدەرەوەی ئەو - 
قــەراردارە  بە هاوکــاری و دۆستایەتی و تەبایی- پێکەوە گەشە بکەن و قەوارە 
وا  پێچێکی  دەسترازو  و  بەندیخانەیەک  بووە  وەرگــرن،  خۆیان  سروشتییەکانی 
کە ڕێگر بێت لە ڕەوتە سروشتی و ئاسایی یەکانیان، بۆیە ئەو تەباییە و پێکەوە 
گونجانەی جاران بووە تناقض و پێکهاتنێکی ناوخۆیی و خۆیان لەنێو خۆیاندا 
یەکیان دەخواردەوە. ئەم بارە هەروا ڕانەوەستا ئەگەر باری سەخت و دژواری 

کورد و شۆڕشەکەی و بوونی سەرکردە مێژووییەکەی ) بارزانی( نەبووایە!.
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ئەم بارە تا سەر ڕانەوەستا و هەر لە سەرەتاوە لە شێوەی تکتل و ناتەبایییەکی 
ئاشکرا  بە  قەواعد  بنکە/  و  دابڕانی سەرکردایەتی  و  ) سەرکردایەتی(  بەرچاوی 
نەهامەت  کارەساتێکی  ئەگەرچی   ،  ١٩7٥ هەرەســی  شۆمی  کارەساتی  دەبینرا 
تاکەڕوویەکی  ئەگەر  بەاڵم  بوو،  گــەورە  میللی  مأساتێکی  تراژیدیایەک/  و  هێن 
ئەرێنی/ ئیجابی بوو بێت، ئەوە بوو ئەم بارە ناسروشتییەی بەالداخست و ئەو 
)باستیل( ی بیروڕا و بەرژەوەندییانە شکاند و بارە سروشتییەکە کەوتەوە سەر 
سەختی سروشتی و واقعی خۆی... بەاڵم بەداخەوە نەتوانرا سوود لەم تاکە ڕووە 
ئەوە  بەرەو  هەرەســە  لەم  پاش شەش سااڵن  و  وەربگیرێ  هەرەس  ئیجابییەی 
دەچێت کە ئەمیشیان ببێتە ڕوویەک و الیەکی نەرێنی/ سلبی ، ئەگەر نەڵێین تاڵترین 
و ناهەموارترین ڕووی سلبی ئەو هەرەسە!. دەبێ بگەڕێین بە دوای ئەوەدا کە 
بۆچی ئەم گۆڕانە ئاوەژووە ڕووی داوە، چۆنیش ڕاست دەکرێتەوە.. بەالی ئێمەوە 

هەموو کێشەکان بەندن بەم دوو پرسیارەوە:
ـ  بۆ وا ئاوەژوو بووە؟.

ـ چۆن ڕاست دەکرێتەوە؟. 
لۆژیکت/  ڕێبازە  بوونەوەی  چەوت  و  ئاوەژووبوونەوە  هۆکانی  دەرخستنی 
ئەو هۆیانە و  ئیجابییەکەی هەرەس، چارەسەرکردنی  تاکە النی  یەکەی  مەنطقی 
کورد،  ڕزگاریخوازی  خەباتی  ڕزگارکردنی  دەسەبەرەی  ڕێبازە  ڕاستکردنەوەی 
لەو تەنگەبەراییەی تێی کەوتووە یان تێی ترنجێجنراوە!.. ئێمە پێمان وایە هەندێ 
ئەم  ڕووداوەکانی  لە  دوورتر  بۆ سەردەمانێکی  دەگەڕێتەوە  ماکیان  هۆیانە  لەو 

ڕۆژانە و ڕۆژانی نێزیک و پاش هەرەس لەمانەش:
١ـ نەبوونی داب و دەستوورێکی دیموکراسیانە لە شێوە و جۆری پەیوەندی 
ڕێکخراو و کۆمەڵە سیاسییەکان و )جو(ێکی دیموکراسی لە عێراقدا بە گشتی و 
پەیوەندی شەڕە کوتەک و و شەڕەتێاڵ  ، سیاسەت و  بەتایبەتی  لە کوردستاندا 
نێوان  تەنگەتیلەییەی  و  ئەو گرژی  و  پاش١٤ی گەالوێژی ١٩٥٨  بەتایبەتی -   -
ڕووی  لە  ئاستێ  گەیشتووەتە  تا  جوێکانی  جــوێ  فیکریە  و  سیاسی  ڕێــبــازە 
و شێوان  ئەوراقەکان  کارتەکان/  هەموو  تێکەاڵوکردنی  و  بەرزکردنەوە  یەکتری 
هەڵەی  چەندین  و  الوەکییەکان  ناکۆکییە  و  بنەڕەتی  ناکۆکییە  چەواشەکردنی  و 
یەکدی  و  تیرۆر(   ( کەناری  گەیاندۆتە  کــوردی  سیاسی  ژیانی  کە  وا  مێژوویی 
کوشتن . ئەم میراتە نالەبار و نادروستەی جواڵنەوەی ئازایخوازی کورد لێی بۆتە 

شێرپەنجەی کوشندەی ژیانی سیاسی.
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٢ـ  ڕاهاتن و قاڵب بەستی تاک ڕەوی و تاک حیزبی و ئاغایەتی لە ڕیزەکانی 
خەباتی شۆڕشگێڕی کورد و هەوڵدان و کۆششی حیزبی و جێگرتنەوەی لە جێی 
خەباتی میللی و هاوکاری و پێکەوە ژیان و دڵ فراوانی و پێشبڕکێ/ منافەسەی 
کەللەڕەقی  تەسکی  دۆگمای  عەقڵیەتێکی  ئەمە  گۆڕەپانەکە  لەسەر  شەریفانە 
خۆمانەخۆمانەی کورتبینی وا خوڵقاندووە) ڕسکاندووە( کە هەندێ الیان وا بێت 
دەست بەسەرا گرتن و قۆرخ/ احتکاری گۆڕەپان/ ساحە فرزەبڕینی بەرانبەر و 
ناحەزانی) بیر و بەرژەوەندی( و تاپۆکردنی چاالکی سیاسی و بەرۆگری زامنی 
مانەوە و بەردەوامی دەسەاڵت و پشتگرییە لە ژیانی سیاسی کوردی.. هەروەکو 
بەسەراگرتنی خەباتی کورد  مانەوەی دەسەاڵتی سیاسی و دەست  دەسەاڵت و 
ئامانج بێت. نەک خۆیان و ڕێکخراو و بیرەکانیان هۆ و ئامڕازبن بۆ بەدیهێنانی 
ئامانجەکانی نەتەوەی کورد و گەڕان بەدوای شێواز و شێوە و جۆری ئامڕازی 
خەبات و چاالکی سیاسی کە بگونجێ لەگەڵ هەر قۆناخ و بارێکی تازەی خەبات دا.
٣-  تاعوونی » جەاللی« و » مەالیی« و بەردەوامی هێما و بنەما فیکری و 
نفوذی  دابەشکردنی  بۆ  ساحەکە  لەسەر  کێشمەکێشمیان  مەردمیەکانیان،  داوڵە 
قاڵب  لەبەر  کۆمەاڵنی خەڵکیش  و عەسکەری،  دەسەاڵتی سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی 
بەستوویی باری پێش ١٩7٠)جەاللی و مەالیی( پاشان شکستی خەتی مەالیی کە 
نوێنەری شۆڕشی ١١ی ئەیلوول بوو و لە ١٩7٥ دا ئەو شکستە جارێکی کە پاش 
ڕێکەوتنی ١١ی ئازاری ١٩7٠ خەتی جەاللی بەزێنرا و تیاچوو . دیارە خەتێکی وا 
ڕەگ کوترا و هەروا بە ئاسانی شوێندرا و تانوپۆی فەوت نابێ، بۆیە ئەگەرچی 
وەکو ڕێکخستن و بوونی سیاسی و عەسکەری نەمابوو، بەاڵم لە ڕووی دەرونیەوە 
لە هەندێ دەروونی گەندەقیندا هەر پەپکەی کرد بوو هەرچەندە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو 

گۆڕ چوون دەچوو وای لێ هاتبوو ببێتە زاراوەیەکی سیاسی سووکیش!!.
دا   ١٩7٥ ئــازاری  لە  هەرەســی شۆڕش  لەپاش  مەالیی  خەتی  بەاڵم شکستی 
گیانێکی تریکردەوە بە بەر الشەی نیوە مردووی ) جەاللییەت( دا و جارێکی دیکە 
زیندووی کردەوە..ئەگەرچی هەندێ جار لەژێر چارشێو و ڕووپۆشی جۆراو و 
جۆریشدا ئەم ملمانێیەی نێوان ) جەاللی و مەالیی( یە کۆنەکە خۆی دەردەخست، 
بەاڵم هەر هەمان بنەما فیکری و تیۆری کۆنە قینەکەی ڕابوردوو بوو ساحەکەیان 
پێ دەکێاڵ و تۆوی ) کوردکوشتن(ی تێدا دەچێنرا و فرمێسک و خوێن و نائومێدی 

و شکستی تێدا دەدوورایەوە.
و  هەلومەرج  و  بار  ئەو  داگیرکەرەکە  دڕندایەتی  و  هەرەس  سەختێتی    -٤
زەمینە دەروونیەی خۆش کرد، کە جەماوەر بۆ دەربازبوون لەو بارە نالەبار و 
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خۆ ڕزگارکردن لە مەترسی لەناوبردنی میللی و لەدەستدانی شەقڵی نەتەوایەتی 
کە  زەختەی  ئەو  کورتیەکەی  بە   ، شەخسی  و  میللی  ئابڕووی  پاراستنی  و  و 
هەرەس لەسەر بوونی کورد دروستی کرد بوو... بارێکی وای هێنایە بۆ پێشەوە 
کە جەماوەردوای هەموو " عیو“ ێک بکەوێت و ئەگەر شەیتانیش دەستی بداتێ 
و  چەوساندنەوە  و  تجسید“   " بارە  لەم  تەنها  کات،  پەلکێشی  دۆزەخیش  بۆ  و 
سووکایەتیە ڕزگارمان بێت، دەستی بدەنێ.. جۆرێکی وا یاخی بوونی چەتەیەک لە 
دەسەاڵتدارە داگیرکەرەکە بە تروسکاییەکی ڕۆشن هێنی ڕزگاری تەماشا دەکرا..

بیدایەتە ئەو شاخانە - بۆ هەر مەبەستێک بوایە- جەماوەر  کۆڵە کوێخایەک 
هیوای خۆشی پێوە دەبەستەوە.. گەورەترین نموونەی ئەو داستان و ئەفسانەیەی 
بە دەوری کوێخا " ڕینگۆ“ دا هۆنرایەوە و بە جۆرێکی وا کە خوازی دڵی جەماوەر 

لەگەڵ ترپەی پێی کوێخادا دەجمیا!..
و  مەبەستێکە  چ  بۆ  کێوەیە  بەشانی  چەکە  ئەو  نەبوو  گرنگ  الی  جەماوەر 
خاوەنەکەی کێ بووە و چییە و سەرئەنجامەکەی چی دەبێت.. جەماوەر شتێکی 
نەبوو بیدۆڕێنێ و ڕامان / تصور نەدەکرا لە هیچ بارێکدا بارێکی لەوەی بەسەریدا 
سەپاوە سەختر بێتە پێش. سیاسەتی " چی دەبێ با ببێ“ و " تەڕبوو لە باران 
بەر  نەدەتوانرا  جــەمــاوەردا..  هۆشی  بەسەر  بوو  بوو  زاڵ  ڕۆژە  ئەو  ناترسێ“ 
بەو هەست و جۆش و خرۆشەی جەماوەر بگیرێ و جەماوەر ئەوەندە بریندار 
ژانــە.. جەماەەر واشی  ئەو  بۆ چاری  بەر ژەهریشەوە  دەبــردە  پەنای  هەتا  بوو 
لێهاتبوو وەکو قوریچەیەک لەنێو دەستاندا چی بیویسترایە ئەوەی لێ دروست 
توانیان  هەر  نەک  قۆستەوە  فرسەتەیان  ئەم  کە  ئەوانەی  بوو  هەربۆیە  دەکــرا.. 
دەستی چەوری  یان  کەنەوە،  و جاشێتی خۆیان خاوێن  خیانەت  پیسی  پاشەڵی 
خۆیان بەسەر خەڵکی ترا بسوون، بەڵکو مۆڵەت/  اجازە و پاساوی خراپەکاری 
ڕاپەڕیوو و خەڵکی سەند و هەتا  لە جەماوەر و هۆش  و خیانەتکاریەکانیشیان 

خەڵکیان دەکرد بە گژ ڕابوردووی پاک و بێخەوشی خۆشیاندا.. 
برینداری جەماوەردا سەدان  لەژێر چاشێو و هەستی هەڵچووی  پتر  لەمەش 
بە  کۆنەقینیان  دەروونــی  ژەهری حەزیای  و  پەڕاندووە  تێ  تاوانیان  هەزاران  و 
قورگی جەماوەردا کردووە..لە هەر هەمووشی مەترسی تر بە دادۆشینی/ استغال 
ژەهری  کوردستاندا  بەردێکی  بن  ــوو  هەم لە  جــەمــاوەر  هەســتــەی  ئــەو  کردنی 
براکوژی و کوردکوژیان چاندووە و دەیان هەلی زێڕینیان لەدەست کورد داوە 
و بوونەتە گورنەتەڵەی خەباتی ڕزگاریخوازی کورد، داب و دەستووری یەکدی 
کوژی و دەست چوونەیەک و ناتەباییان لە ڕیزەکانی کوردا چەسپاندووە و بە 
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پەرت پەرتکردنی هێزە سیاسییە شۆڕشگێڕەکانی کورد گەورەترین مسۆگەریی/ 
ضمانەی بەردەوامی دەسەاڵتی داگیرکەر و ژیردەستەیی و چەوساندنەوەیان بۆ 
داگیرکەرەکە ڕەخساندووە کە خۆی بە هیچ جۆرێک و لە هیچ بار و هەلومەرجێکدا 
بۆی دەست نەدەکەوت.. بەجۆرێکی وا کە داگیرکەرەکە پشتی لێ بکاتەوە و دڵنیا 
بێت کە خۆشی بوایە لەو چیایانە ئەوەندەی پێ نەدەکرا.. گاڵتەجاڕی گەیشتۆتە 
ئەوەی کە پیرێژنێکی سیتەکی تف بکاتە ڕووی بەناو » لێپرسراوی پێشمەرگەی 
لە فاڵنە شوێنە دەنگی پێشمەرگەکانی داوە  الیەنێک“ کە وتوویانە وا " حسیک“ 
دەی با بگەینە سەریان، پیرەژنە وتوویەتی: داڕزێن کە دەڵێن حکومەت هات کونە 
مشکتان لێ دەبێتە قەیسەری، ئەی بۆ گیانی پێشمەرگە بۆ ئەوەندە خڕن؟. یان 
یەکێ لە بنکەکانی "ڕەبیەکانی“ دوژمن هەواڵ/ جوابی ناردووە ئەگەر فیشەکیان لێ 

بڕاوە با بۆیان بنێرین!!. 
٥-  باوەڕ بەخۆبوون و دووکەوتنی سەرکردایەتییە تەقلیدییەکان ، ئەمە ئەو 
زەمینەی خۆش کرد بۆ ئەو مایە پووچ و نابووت/ مفلسە سیاسییانەی کە نەک 
هەر لە بازاڕی سیاسەتدا سەریان تێ نابوو، بەڵکو ڕیسواش بووبوون و ناو و 
ناوبانگیان وەک خەتی خیانەتی و جاشێتی چوو بووە فەرهەنگی سیاسی کوردەوە 
و ئەوانەی کە کوردیان لە قوڕنابوو و ڕەنجی چواردەساڵەیان کردبووە ڕەنجی 

پیازفرۆش، جارێکی تر بهێنرێنەوە کوردستان و بکرێنە داوڵ بەسەر کوردا..
ئەو سەرکردایەتی و ڕابەرە سیاسیانەی کە ڕیسوا بووبوون و دەستیان لە بنی 
هەمانەکەوە دەرچووبوو، جارێکی تر وەکو نەبایان دیبێ و نە بۆران هێنرانەوە 
دەست..ئەمەش  درایــە  کوردیان  چارەنووسی  و  ساحەکەوە  گۆڕەپانەکە/  سەر 
دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی کە بە ڕووی داگیرکەردا ڕاست بووبوونەوە 
و بناغەی شۆڕشەکەیان دانابوو، لەبەر پەروەردە و پاشخانی فیکری و شەخصی 
بەخۆیان  یاوەریان  نرابوو،  بنیات  لەدەستی  چاو  و  بــەالوازی  کە  ڕابوردوویان 
نەبوو، وەکو گوندەکەی قرناقاو کە ئەو ساڵەی ئاغاکەیان مرد بوو و چووبوون 
لە ناوچەیەکی دی ئاغایەکیان هێنا بوو کە ئاغایەتیان بکات!!.ئاوا ئەو سەرکردە 
خۆفرۆش و جاش و بەدەڵە و ڕابردوو گاڵویان لەباڕ و تیاتروخانەکانی دەرەوەی 

واڵت هێنایەوە و سەپاندیانەوە بەسەر شۆڕشی کوردا!..
ئەمانیش هەر یەکەیان الی خۆیەوە کەوتە پاکسازی/ تصفیەی حساباتی کۆن و 
ئاگری کۆنەقین خۆش کردن و خۆدانە دەست داگیرکەرێکی کورد و بەستنەوەی 
شۆڕشی کورد بە پێچکەی سیاسەتی ئەو دەوڵەتانەوە و کلک تێکەاڵوکردن لەگەڵ 
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هەواڵگیری/ موخابەراتی نێودەوڵەتی... کە شەڕە کورسی و " مقام“ و سەرۆکایەتی/ 
زەعامەتی لێوە شین بووە.. بە جۆرێکی وا کە جەماوەر گەیشتۆتە موعادەلەیەکی 
ساکار کە دروست گوزارشت/ تەعبیر لە واقعەکە دەکات و دەڵێ: فاڵن و فیسار و 

ئەم و ئەو لە شۆڕشەکە دوورخرێنەوە کێشەیەکمان نامێنێ..
جەماوەر گەیشتۆتە ئەو سەرئەنجامەی کە ئەگەر لەو چوار پێنج مێمڵە ڕزگاری 
بوون  زەمینەخۆش  هۆیانەوە  ئەو  هەموو  سەروو  بووە!..لە  ڕزگاری  تواو  بێت، 
بارە سەختەی  ئەو  کوردستان  لەسەر ساحەی  دەوڵەتی  نێو  لوعبەی  گەمە/  بۆ 
الیەک  هەمــوو  لە  جەماوەر  بێزار  و  ناڕەزایی  دەنگی  ئیمڕۆ  کە  پێش  هێناوەتە 
لەو  کە  ئەوەی  هۆی  بوونە  تایبەتی  باری  هەندێ  بەاڵم  بڵندبۆتەوە،  ئاستیدا  لە 
تەنگەتیلە و خاڵی تەنگەتاوێتی/  نقطە الحرجە ڕزگارمان بێت، لەوانە پەیدابوونی 
و  پێشکەوتووخوازی سەربەخۆ  نیشتمانی  و  نەتەوەیی  و کۆمەڵی سیاسی  کۆڕ 
بارێکی  پەیدابوونی  ئێران و  بە هۆی شەڕی عێراق و  تەسکی دوژمنەکە  مەودا 
شۆڕشگێڕی لە دوای شۆڕشی ئێران بە گشتی و بارە شۆڕشگێڕیە ڕەخساوەکەی 

کوردستانی ئێران و پارچەکانی دیکەی کوردستان..
خاڵە  ئەم  هێشتا  کە  جەماوەر-  بوونی  ڕۆشــن  بەرچاو  و  هاتنەوە  ئاگا  بە 
نەیتوانیوە خۆی لە قەپیلکە و دادی ڕابردوو قوتار بکات ئەگینا هەمووی بەندە 
بەم خاڵەوە... چونکە گەر جەماوەر وشیار بێت ناتوانرێ " تنظیر“ ی جاشێتی 
قطاعاتی  کەرتی/  ــدێ  هەن بەسەر  کەمەوە  بەالنی  وەکــو،  تێپەڕێت  بەسەریدا 

ڕۆشنبیریشدا تێپەڕیووە!!..
و  ڕوون  پاشەڕۆژێکی  سەختیەتیەی شۆڕشی  ئەم  کە  دڵخۆشکەرە  ئەوەش 
تەختەی سەر  ئەم سەختیە  دەکرێت.. چونکە  چــاوەڕوان  لێ  گرێی  بێ  و  سفت 
پێش  حیزبیشمان)  نەمری  دروشمی  دەهێڵێتەوە..  جەوهەر  و  الدەدات  ئاوەکان 
ئەوەی هەر شتێ بین.. دەبێ کورد بین( هۆ و زامنی هەرە بنەڕەتی ئەم شۆڕشە 

سەختەیە.
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بانگێ لە سەنگەری پاسۆکەوە

» باوکی بەڕێزم« 
ئەوەی  پاداشتی  و  باوکێتی  حورمەتی  ئاست  لە  یەکسانی...  و  ئــازادی  ساڵوی 
بە )کــورد(ی  ڕسکاند بێت چۆکی رێز و پێزانین و ستایشت بۆ نادەم.. پیرۆزبایی 
من  پیرۆزی  ئەیلوولی  کە  تۆ  مەزنی  ئەیلوولی  دەکــەم..  لێ  ئەیلوولتان  جێژنەکانی 
ڕووی  بە  کــوردتــان  ئــیــرادەی  ئــااڵی  ئێوە   ، لەمەوبەر  ســاڵ   بیست  تەواکەرێتی! 
داگیرکەراندا بڵندکردەوە و تا ئەو شوێنەی بڕتان کرد، سنگتان کوتا و کوردبوون 
بیسەلمێنین  بوو  لەسەرمان  بوو.  لەدایک  لە گانتاندا  پیرۆزی  ، کە گاشن،بڵندی و 
کە » کوڕی بابی خۆمانین« و ئەو مەیدانە جؤڵ دەکەین کە حەفتا هەزار جەستەی 
شەڵتانی خوێن لە  دەربەندی بازیانەوە تا گەرووی هۆمەرئاغا  دار بەیداغی شەرەفی 
هەندێ  و  هەزار  دوو  زیندووێتی   و  بڵند  هیمای  ترۆپیای  دەربەندی  کوردبوون.. 
ساڵی لەمەوبەری سێ سەد ئەسەرتی دلێر بووە.. داستانی حەفتا شەهیدی ئەیلوولی 
کورد نموونەی بڵند و بێوێنەی قارەمانێتی ئەم سەردەمەیە..هەر دووشیان گان بووە 
بەاڵم سەرەتای ڕاستەقینەی گۆڕی  نوێ بوون،کە ئەمە خەسڵەتی هەرە بااڵی ڕەوا 
و نەمرییە.. و سەرکەوتنی  ڕاستەقینەیە..سەرکەوتن ڕاست بوونەوەیە لە نووچدان 
پشت نەکردنەوەیە لە داگیرکەر.بەردەوامیی گوڕی شۆڕشگێڕانەی و ڕسکانی بارێکی 
مەزنەکەی  ئەیلوولە  ڕەنگدانەوەی  ئێمە  پیرۆزی  ئەیلوولی  سیمای  پێشکەوتووە..کە 

ئێوەیە.
بابە گیان بۆت نووسیووم سەردەکەون!.

 « و  بەخشین  پێ  شەرەفەکەتان  ڕۆژەوە  لــەو  ئێمە  دەوێ؟  گومانی  ئــەوە  جا 
پاسۆک«  بووە میراتگری ئەیلوول و هەموو کورد سەرکەوتووین. ئێمە قۆنتەراتمان 
نەگرتووە لەوەندەی ئەوەندەدا ...بەخشیشەکەمان وەرگرین!.. ئێمە بەڵێنمان داوە کە 
تا دواهەناسە ئەو ئااڵیە لەو مەیدانەدا بە شەکاوەیی بڵندتر کەینەوە.. بەڵێنی گیانمان 
ئێمە  هەڵدێت..  سەرکەوتنە  ئەو  هاوبیرێکدا  هەر  شەهادەتی  شەرەفی  لەگەڵ  داوە، 
بەسەرکەوتنی بەردەوامی ئەو نەپساوە بەدەست دێنین.. سەرکەوتن چەق بەستنێ لە 
مەڵبەندێکدا، بەردەوامێتێکی / صیرورەیەکی هەمیشەیی یە کە پاسۆک دەستوورەکەی 
دۆزیوەتەوە.. ئەمە بیر و ڕێباز و فەلسەفەمانە بۆیە مەسەلەکە  »سوورابوونی گای 
هار نی یە » و » دوژمنان و خۆفرۆشان لە گەڵماندا پێێان ناکرێت.زەبری گاسنی 
بیر و مەچەکی پێشمەرگە کام زەوی یە بەیارە سەری نەرم دەکات.. دوژمنەکەشمان 
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چەندە گێلە! وادەزانێ بە پیسە پوازێ دەتوانێ داربەڕووەکەی کورد بقڵیشێنێ .. با 
هەموو داگیرکەران و دوژمنان چاک بزانن،کە ئەیلوول چەندە گزنگی خۆری »ئازادی 
و یەکسانی« کورد و ڕاپەڕینی ڕۆڵە نەتەوەییەکانی کورد بووە.. ئەوەندەش یەکەم 
قوڵنگی گۆڕی داگیرکەران و چەوسێنەرەوان بووە..هەموو جارێ بیر لەوە دەکەمەوە 
ئەم نەوەیەی ئێمە چۆن هێندە بەختەوەرن و چۆن  وا بەخت بە ڕوویاندا دەهێنێتەوە؟
کێ خوا دەیداتێ لەسەر جێگە نەمرێ و ڕۆژگاری سارد و سڕی ژیان پەنجەژمێر 
کات و بە دیار تەمەنێکی چەند ساڵەوە هەڵتووتێ؟.. کەی ئەو ڕۆژە بێت تابووتێکی 
بەڕووی بۆ هەڵبەستن؟ نازانم ئێمە لە جەنگەی  ژان و پەالمار و هەڵبووندا لەدایک 
بووین و ئەو جۆرە ژیانە سادە سفتە بێ بۆ و بەرامەیەمان وا ال بێ چێژ و پێزە؟ 
یان هەر خۆی وایە؟! دەڵێن دۆزەخ هەیە.. ببێ و نەبێ لەو جۆرە ژیانە بێ تامەیە..و 
بەهەشتیش ئەو بڵندبوونەوە و نوێ بوونەوە و سامی یە بێ سنوور و زیڕە پێکەرەیە 
کە شۆڕشگێڕانی ڕاستەقینەی کورد تێیدا دەژین.. ئێمەین  گاڵتە بە چارەنووس دەکەین.. 
ئەمە تۆڵەی پشت شکێنی قەدەرە!.. بێترس دەمان ڕسکێنێ و پاشانیش دەمان کات بە 
کونە ئاشی هەناسکەبڕکێ و بینەبڕکێ بەدووی گاڵتەی مندااڵنی ژیان دا!!. هەر وەک 
سینەمای سەگی ئەو بین..بەاڵم لەگەڵ ڕۆڵەی کورد دا پێی ناکرێت،ئێمەین گاڵتە بە 

داووفاقە و ساویلکەی ئەو دەکەین..
ئێمە زوازی خوا لە ڕۆڵەکانی ،بەدی دێنین.. ئێمەین بەگژ دەمی هەراشی ڕۆژگاردا 
نەمری  و  زیندووبوونەوە  مردنیشماندا  لە  دەنێین..  سنگی  لەبەر  سنگ  و  دێینەوە 
بەرماندا دەچینەوە و  قەفی دەور و  یەک  بەگژ زنجیری سەد و  دەکەین..  دروست 
دەکەینەوە  لەسەر مرۆڤایەتی خۆمان  ئێمەین  دەدەین..  ئاگایی  بێ  دیوودیواری  لەو 
بار  هــەزاران  گــەردوونــە،  ،کە ســەروەری ســەروەریــی هەموو  و مرۆڤێتی خۆمان 
دەسەلمێنێتەوە ئای لە تەوژمی ئەو خۆشی مانا بڵندەی بوونە،کە بەرسنگی داگیرکەرە 
کاتانەی  ئەو   ...... بەگژ  دەکات  ئیرادە  کە  بەخۆی دێت  پیاو شایی  دەگرێت.. چەندە 
کە ترس و خۆشی ژیان خەریکن سەرەتاتکە بکەن و ئەژنۆی پیاو بلەرزێنێ،بەاڵم 
گوڕی هاوبیرێک و هەنگاوێکی بۆ بەردەمت کەللەی شەقی ئەو ترپە نەرم دەکات و 
سەر و چوارپەل و گیانت پێوەیە ئەو کاتانە مرۆڤ دەبێتەبە درەختێکی ڕووت هەر 
ئەو ساتانەن کە بەختەوەری و ئاسوودەیی لە قاڵب و شێوە هەرە بەرزەکانیدا خۆ 
لووتی  تحدی ی چارەنووس   / ئاڵنگاری  دەبێ..و  دایک  لە  ژیان  ماناکانی  دەنوێنن.. 
مەرگ شۆڕ دەکات.. جا ئەو مەرگە کەی پیاتدا چزا وەکو هەنگ پێوە دەدا و خۆی 
دەمرێ!! یان ئەو کاتانەی لە سەنگەرێکدای دەزانیت بۆ خۆت لەوێدا نیت.. یان چ نەبێ 
دووکەڵی  و  فرمێسک  دەکەیتەوە،دڵۆپی  بیر  کە  بەاڵم  کەیت.  دەرباز  دەتوانی خۆت 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی14

ڕەشپۆش  دەسگیراندارێکی  و  کوژراوێک  تاقانە  نائومێدی  و  کوردستان  ئاسمانی 
هەڵنەهێناوە  چاویان  دیلیەتیدا  کۆشی  لە  هێشتا  کە  ساوایانەی  ئەو  چارەنووسی  و 
بەندن بەو مەچەکەی تۆوە.. ڕۆژگارێکی ئاسوودە و کامەران و بێ چەوسانەوە و ) 

کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان( چاوەڕوانی باجی » پێشمەرگانەتن«!..
ئەوسا دەزانیت کە پێشمەرگایەتی ،پێغەمبەرایەتی ئەم سەردەمەیە!..

ئەوەش بڵێن: زڕ و زۆڵەک و گار هەن ناوی پێغەمبەران و پیاوچاکان لە خۆیان 
دەنێن.. ئەوانەش هەن لە پێشمەرگایەتیدا تەنها ناوەکەیان پێ بڕاوە و وەک ساجی 

سەر گوفەکی سەرنراوە کەی لێیان بۆوە جەوهەریان مێشکی پاک کاس دەکات..
بەاڵم کاروانی ئەیلوولەکان بەرزن وەک هەڵۆ گەشن وەک ئەستێرە،پیرۆزن وەک 

....دڕندەن وەک دەبانی کوردی   

تا مەنزڵگای پیرۆز                        هەر بژین بۆ کورد

هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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چیرۆک...

دا  لە ڕێگەی کورد  پێناوی کوردایەتی دا و  لە  قەڵەمە کوردییەی  ئەو دەست و 
نەنووسێت،دەست و قەڵەمێکی نەزۆکە.. ئەمیان بۆ بڕین چاکە و ئەویان بۆ شکان. 
خاوەنی هەردووش بۆ سەرشۆڕی و نەمان!! ئێستاش لە بیرتە،وەکو دوێنێ ڕووی 
دابێت،هەرچەند پازدە ساڵێکی بەسەردا تێپەڕیوە..دوو ئوتومبیل ،بە ڕێگا چەوڕێژەکەی 
ئاواییدا، بەرەو ناو گوند دا دەکشان. لەبەردەم مزگەوتەکەدا وێستان،چەند زەالمێک 
دابەزین جلی خاکییان لەبەردا بوو. ئەستێرە بە شانێک لە پێشەوە بوو، بەرەو ژوور 

بوو ئەفسەرەکە لە مام وەیسەی کوت و کوێر چووە پێش.
ـ کوێخای گوند لە کوێێە؟ هەر ئێستا بۆم بانگ بکەن.

ـ ئەهای  کوڕگەل،کوێخا کەریم  بانگ بکەن.
یەک دوو مێرد منداڵ بە پەلە خۆیان گەیاندە ماڵی کوێخا، بەهەناسە بڕکێ.

ـ پورە مەلەک ئوتومبێلێ هاتووە مام کوێخای گەرەکە..
کوێخا کەریم پیاوێکی تەمەن ٥٠ ساڵە بوو،چاوی خێری بە ڕەمەکی مەردمەکەدا 
بەرژەوەندی  مۆن..تەنێ  ناڕێک،چڕوچاوێکی  قەویبااڵیەکی  قەپۆز  و  نەهێنا،دەم  هەڵ 

خۆی و خزمانی خۆی مەبەست بوو.
+++

بزێو و  بوویت،زۆر  بوویت،پۆلی چوارەمی سەرەتایی  منداڵ  تۆ  ئەوسا  حەسەن 
چەتوون بوویت. حەسەن خۆ بیرتە،پڕ بە دڵ حەزت دەکرد،لە جێگای ئەو ئەفسەرە 
بیت، نێوبەنێو ئاورت لەم شان و لەو شانی خۆتەوە دەدا هەستت دەکرد بریسکەی 
هەستارەکانی  سەر شانی ئەو بۆ سەر شانی تۆ ڕادەگوارێت.. چەند کەرەتت گووت: 

خۆزێ و .. کەی بێت منیش جووتە ستارەیەک هەڵبگرم.
کوێخا بە هەڵەداوان خۆی گەیاندە بەر مزگەوتەکە،لەبەردەم ئەفسەرەکەدا گەماڵ 

ئاسایی کەوتە کلکە لەقێ بەدەمە لەرزێ 
ـ فەرموو بەگم  من کوێخا کەریم م 

ئەفسەرەکە سەرێکی غەڕایی لەقاند و ووتی:
ـ ئێمە لە الیەن دەسەاڵتدارانەوە ڕاسپێردراوین کە مەمەندی قۆڵ بەست بکەین و 

بیگەینینە جێگەی مەبەست. مەمەندی پیاوێکی باش نییە.. بە باشە باسی ناکرێ..
تۆ چ دەڵێی؟
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ـ ڕاستەکەی قوربان  ،چۆنی دەفەرموویت وەهایە.. پێویستە شاربەدەر بکرێت. کە 
پەنگی خواردەوە..ئەو  دڵتدا  لە  تۆڵەسەندنەوەی  داخورپا،هەستی  بیست دڵت  ئەمەت 
شەوە خەو نەچووە چاوت،وا دەزانیت ئێستا ڕوویداوە.. ێ وە شەش ڕەشە خێزانی 
دیش سەرەڕای دەردی هەژاری،دەردەکانی تریان لە چوار دیواری ئەو خانووەدا هەڵ 

دەڕشت.
شانت لێ قایم کرد،بە رۆژ کرێکار و بەشەو خوێندکار..ئێستاش بیرت ناچێتەوە 
کە لە کار دەگەایتەوە دایکت بە دەورتا دەهات و عەوت جاران خۆی لە دەوری بااڵت 
دەگێڕا و دەیگووت: ئێمە هەژارین هەژار لە برساندا ـ نامرێ...هەژار حەوت ڕۆحە 
شنەدا سەر  کورترین  لەگەڵ  ،بیسووتێنی  بەڕووە،بیبڕی  داری  ژیانە،  تامەزرۆی  و 

هەڵدێنێ و لق و پۆپ دەردەکاتەوە. 
بابت ڕەها بوو،نەخۆشی هێزی لەبەر بڕی بوو،تۆش وات لێ هات هەموو جۆرە 

دەرمانێکت ناسی،کە لە کاری ڕۆژانەدا ماندوو دەبوویت، غیرەتت دەنایە بەر خۆت.
حەسەن، خێراکە،زۆرت نەماوە، ئەم ئارەق ڕشتنەت پاکەتێ دەرمان دەکات، قەیدی 
،باوکێک ڕزگار دەکەیت،یان چەند ساتێ درێژە بە ژیانی   نییە قۆڵ بکوتە. مرۆڤێک 
دەدەیت، دەی حەسەن غیرەت بتگرێ، شان بکوتە. مەمەندی باوکت پیاوێکی دەستە 
پیاو،جووتێک سمێڵی گەورە،دوو چاوی یاخی، نێوچەوانێکی پان، کە جەوان مێردی 

ئایندەیەکی تەواوی دەنواند.
+++

دەمە و عەسری ڕۆژێک بوو،هاتن بە شوێنتا،کە دەست لە ئیش هەڵبگریت و بە 
سەرەمەرگی باوکتدا بگەیت،فریای نەکەوتیت،ئەنجامیش لێرەدا خۆت دیتووە،تاسەی 
دڵت بە گێڕانەوەی حەکایەتەکانی ئەو دەشکێنێ،هاوڕێکانت لەزەت لە قسەکانی دەبینن..

هیچ هەواڵێکی دایکت نازانیت،ئەویش هی تۆ نازانێت.
حەسەن، بەهەمووی یەک دوو سەعاتت ماوە،دڵی هاوڕێکانت مەبەسشێنە .دەی 
تۆ  هی  خەڵکیش   ،با  دەگەیەنی  باوکت  حەکایەتی  بگێڕەوە،تۆ  بۆ  حەکایەتمان  دوا 

بگەینن...
نــازی  منیش  نــازە،ئــەوا  بــە  پێویستان  ــوارن،  ــب ڕێ ئــێــوەش  ــم،  ب قوربانتان  بــە  ـ 
جگەرگۆشەکەم بە ئێوە دەسپێرم .. دەی لێم تێبگەن.. سوراخێکی بکەن، چاوەڕوانم  
پوورە  هەموو  ڕێگایە  ئەو  ڕێبوارانی  نەبوو..  دەگەڕایەوە،سۆراخ  بوو  ڕێبوار  هەر 
»فاتم« یان ناسی..لە ئوتومبێلێک دا بوویت،کە گەیشتە ئەو ئاستە سووکی کردەوە 
دەبوو  لەوە  ڕاکێشابوو   ڕاستی  ،باڵی  خڕوەبوون  زۆر  عەشاماتێکی  گرت.  ڕای  و 
دوا ساڵوی بە کۆمەڵە ڕێبوارێ گەیاندبێ و فریای دەست داگرتنەوە نەکەوتبێ. کە 
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،بەدڵ  لەگەڵ دیمەنەکەدا دەژیایت..  ئوتومبێلەکە کەوتە ڕێ،جگەرەیەکت داگیرساند 
خۆزگە سەرگورشتەی ئەم داپیرەیەم دەزانی..

هەر وا ئەم خۆزگەیەت کاوێژ  دەکردەوە. دوو ڕێبوارەکەی تەنیشت کەوتنە قسە 
و باس. 

ـ چەند بەستەزمان بوو، دایک وایە،تەمەنی خۆی بە چاوەڕوانی سپارد.
ـ بۆ ؟

لێێ دابڕێندرا،ئیتر هەر نەی  ،لە ساڵێکی دوا بڕاودا،  تاقە کوڕێکی هەبوو  ـ ئەمە 
گشت  بە  دایکایەتی  ســۆزی  پیشەو  بە  کــردووە  چــاوەڕوانــی  لەوساوە  دیشەوە،جا 

ڕێبوارێ دەسپێرێت.
ـ ئەی کوڕەکەی؟

نیوە  لەگەڵ  بــوو..  ڕاستی  ڕێگەی  عاشقی  بــوو،  هەڵکەوتوو  یەجگار  کوڕێکی  ـ 
شەوێکی هەست مردوودا، لە زیندانەکەی دەری دێنن، تا بی خنکێنن.

ـ بۆ ؟
ـ ڕەگەزی خۆی خۆش دەویست،مرۆڤ دۆست بوو.

ـ ئێ...
ـ مان دەگرێ و ملی ناکات بە پەتەکەوە

نیشانەی  پەتە  ئەم  دەکەم.چونکە  ملی  لە  ،ئەوجا  بکەم  ماچ  پەتەکە  دەبێ  دەڵێ  ـ 
پیرۆزی خۆم و ڕەگەزەکەم ،نیشانەی ڕاستی رێگاکەمە.. ویشتیان ،چاوی ببەستنەوە 

و تیربارانی بکەن، نەڕاندی:
سووری  ڕەنگی  بێنن.دایکم  بۆ  سوورم  تارای  وەبەستن،دەبێ  ،چاوم  نابێ  نا،  ـ 
خۆش دەویست.. نامەوێ چاوم وەبەستن، خۆم ئەم ڕێگایەم هەڵبژاردووە، دەمەوێت 

تا ئەو شوێنەی بڕ دەکەم هەر لەبەر چاوم بێت.
دا  لەبەرچاوت  فاتم  پــورە  دەدا،الشــەکــەی  قوڵپی  دەکــرا خوێنت  قسانە   ئەم  کە 
زیندووە  دەبۆوە؟ سەراپای دەبوو بە گڕوتاریکی ڕێگای دەخواردەوە،بە ئەسپایی 

جگەرەکەت داگیرساند و گوێت بۆ شل کردنەوە.
لێوی  سەر  کەوتە  بەسام  زەردەخەنەیەکی  کــرد،  پەتەکەدا  بە  ملی  کە  وتیان  ـ 

..جەالدەکاندا نەیان وێرا تەماشای بکەن، لە ترساندا دایانە بەر دەستڕێژ..
کە دابەزیت، خۆت و دایکتت بەسەر دەکردەوە«١«

»١« بۆ نووسنەوەی ئەم چیرۆکە کەڵک لە فۆلکلۆر وەرگیراوە،بەاڵم تەنها وەکو سووکە هەوێنێک و بەس.   
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان
                          

کورد
کـــوردم زوو  ــە  ل زۆر  هەر  ــن  م نــامــنــاشــی  زوو  ــرە  ســەی زۆر  بـــرا 
کــە تــۆ پێنج شــەش کـــەرەت گــــۆڕاوی مــن بــێ ســێ و دوو کــوردم
ـــگـــر، ڕێــــگــــر و مـــێـــگـــر لــــەبــــن بــــەرمــــاڵ ــــە جـــێ ــــووی ـــە ب ـــەکـــی ــــە ت ل
ــشــکــە بـــــوو کـــــوردم ــێ ـــی ب ـــان ـــم لــــە ب ـــان ـــن لـــــەوســـــاوە جـــێـــو ب ـــەم ئ
عــەجــەم بــووی بــوویــە تــورک و بــوویــە عـــارەب ئیستە ســەر شێواو
ــو« کــــوردم  ئــەمــن گــیــلــمــە گــێــلــم ؟ و کــەشــمــە کــــەش بــــی» چــاشــن
زەردی ڕوو  ئێستە  و  ســـوور  بــوویــە  و  شین  بــوویــە  ـــووی،  ب سپی 
ــوردم  ــابــڕوو و ک ئ پــیــاوی خـــاوەن  ــەک ڕەنـــگ و ڕوو، وەک  ئــەمــن ی
ـــی.. کـــوردســـتـــانـــە ڕووگــــــەی من ـــەوت ـــزگ ـــاو م ـــەن ـــۆ مـــز ل ـــۆ ب کـــە ت
کــــوردم ــــــوهو  بـــێ های مـــەرگـــی مـــن  تـــۆ دەروێــــشــــی زەرگ و  کـــە 
پنجی و  ڕەگ  ـــێ  ب و  ــشــی  ــێ ــەک ئ ــەک  ــی ــێ ج هەمــــــوو  ـــۆ  ب ــــەل  پ ـــە  ک
ـــوردم ـــەک ڕێــگــەم و ک ـــەل پــەلــیــشــم کــــەن.. لــەســەر ی ـــەر پ ــەمــن گ ئ
دەم ــــۆ  ب دەم  ــــرە،  ــــی گ لـــیـــرە  ــــە  ل بـــیـــر  پــــــــارە،  پــــــارە  ــــۆ  ب ـــــت  دڵ
کــوردم مــووبــەمــوو  ئێسقان،  بــە  ئێسقان   ، ڕەگ  بــە  ـــا،ڕەگ  ســـەراپ
ـــاوم م هەژار  هەر  ـــن  م بــــــڕی..  گـــیـــرفـــان  ــــڕی  پ گـــیـــرفـــان  ـــۆ  ت ـــە  ک
ــەگــەڵ گـــاڵ و بــــەڕوو کـــوردم ــە خــــــواردن... مــن ل کــە تــۆ خـــۆت دا ب
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قوتابخانەی پاسۆک .....
وانەی هەشتەم

) ئەوانەی لە خۆشەویستی دەترسن،دەبێ بە زووخاوەوە سەر بنێنەوە(..

جەماوەری زەحمەتکێشی کورد
ڕۆڵە بە وەفا و دڵسۆزەکان..

 »پاسۆک«  کۆگایەکی پاتاڵ نییە لە قەیسەری هەراجخانەی سیاسەتدا کرابێتەوە، 
هەر ڕۆژەی بە پێی مۆدێل و باوی سەردەم و زەوقی نەخۆش ئەم یان ئەو دیکۆر 

و کااڵی ناوماڵ بگۆڕێ.. 
و  زەحمەتکێشان  ڕایەڵی  گوێ  و  دڵسۆز  خزمەتکاری   شتێک  هەر  پێش  ئێمە 
ڕەنجدەران و دڵسۆزانی کوردین، هەموو شتێکیش لە چاوی کوردەوە دەبینین و 
بۆ بەرژەوەندی بەرزی کوردی دەکەین.. ئێمە مەسەلەی کورد لە بارێکی وا ڕەوا و 
پێشکەوتوو و دروست دا دەبینین کە پێوانەی هەرچی هەیە و نی یە بێت.. گونجانی 
هەر شتێک لەگەڵ ڕەوتی مێژوویی کورد و بەرژەوەندی و خواست و ڕەوای کوردا 
بە نیشانەی باری سروشتی و دروستی ئەو شتانەی دادەنێین  نەک پێچەوانەکەی 

سازاندنی کورد و مەسەلەکەی بێت، بە هەموو نرخێک ،لەگەڵ ئەو بارانەدا.
زۆر جار ئەم لۆژیەکە زانستی/ مەنطقە عیلمی دروستەشمان لێ بەعەیب  دەگیرێ  
و بوودەڵە و باوەر بەخۆ نەبووان و کۆسمۆپۆلیتی  یان داخ لە داڵن  دەکەنە تانە و 
تەشەر بەسەر حیزبمانەوە..تا ڕادەی ئەوەی بە دەمارگیری و تەسک بینین و تەنگ 

نەزەر و هەتا شۆڤێنێتی و و ڕەگەزپەرستیش پێی لێ ڕادەکێشن..
دیارە ئەو کەسانەی نیعمەتی خۆشویستی نەتەوە و نیشتمانیان  لە دڵدا چەکەرەی 
نەکردووە، یان  بە نەزۆکی بە ملیاندا  کەوتووە و لێیان شێوێندراوە.. یان فێڵ و 
تەڵەکەی داگیرکەرانمان و ئیمپریالیزم ئەوەندە وەستایانە بووە،کە خۆشویستی بە 
و  دوژمنکارانە  و  ــادڕەوی  زی تێکەاڵوی  مرۆڤیان  فیتریەکەی  و  خۆڕاکی  و  ڕەوا 

شۆڤێنێتی داگیرکەری کردووە.
 هەر بەرهەڵستییەک لەم جۆرە کەسانەوە پەیدا ببێت،جێی بەزەیی و شەرمن . 
جارێکیان لەبەرئەوەی کە لە کۆمەڵگەی کوردەواری دا تاکی وا نەزۆک و ناتەواو 
کە  ئەوەی  بۆ  جارێکیان  و  بێت  بەش  بێ  نیعمەتی خۆشەویستییە  لەو  کە  هەبێت 
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و  کــەن!.  ئاگایی سندان  بێ  ژەهــری  جامی  هەبێت  گەلحۆ  و  گێل  ئەوەندە  خەڵکی 
کەڵەکی داگیرکەرەکەیان بەسەردا تێ پەڕێت!! بەاڵم ئەو ناحەزایەتی و بەربەرەکانی 
و  ئاگا  بە  کەسانێکی  لە  نەتەوەکە  و  نیشتمان  خۆشەویستی  دوژمنایەتییەی  و 
هەراشەوە هەڵسا،ئەوا چ عوزران نامێنێتەوە،خۆی پێ دەرباز بکەن، جگە لە دڵی ڕەق 
و دەروونی گەندەڵ و بیری پووچ و ڕێبازی چەوت و جەوهەری کۆسمۆپۆلیتانەیان 
... ئەمانە زوو یا درەنگ دەستیان دەکەوێتە ڕوو و هەر ئەو هەڵکەوتە گێڕەیان دەیان 
خلیسکێنێتە چاڵی ڕوو ڕەش و خیانەتەوە. بەاڵم مەترسی گەورەی ئەمانە  لەوەدایە 
کە لەژێر چارشێو و دەمامکی هەڵخەڵێتێنەر و ڕەنگاوڕەنگدا خۆیان  حەشار داوە 
و لەوانەیە دەیان کەسی ساویلکە و بێ نیاز و شلک و ساکار لەگەڵ  خۆیاندا  ڕا 
ڕفێننە ئەو زەلکاوەوە و تفی بەرەو بایان پێ تووڕ بدەن ،کە ڕیشی خۆیان و بابیان 

بگرێتەوە.. هاوواڵتییانی بەشەرەف:
و  کارەسات  هەڵنەستاوە..بۆ  لێ  باڕەمان  تەنگەتیلەییەوە  و  الوازی  لە  ئێمە 
نەهامەتی نەتەوەیەکی بیست و پێنج ملیۆنی بێبەش لە بچوکترین مافی مرۆڤایەتی 
شین دەکەین!!.. کە تراجیدیای شەرم هێن و خۆکوژ  گەیشتۆتە ئەو ئاستەی کە 
بەناو  پێشمەرگەیەکی الیەنێک لەناو کۆمەڵێ خەڵکدا بە ڕووی حیزبماندا هەڵشاخێ 
 / ناڕەزاییەک  و  ڕەخنە  هەڵبداتەوە..تەنها  جووجەکانمان  لەسەر  لێفە  بیەوێ  و 
اعتراضێکی بە حەماسەتەوە ئەوە بێت،کە ئەم پاسۆکانە جیاوازن و شۆڤێنی و و 
دەیانەوێ هەر چوار پارچەکەی کوردستان ڕزگار کەن و کورد بکەنە دەوڵەت و 

کیانی سەربەخۆی هەبێت!!.
ئەم مرۆڤە ساکارە بەدبەختە،ئەگەر هۆش و هەست و بیری لە گرێژنە نەبرا بێت 
کە لە هەموو خەسڵەتەکانی مرۆڤ شتبێتیانەوە،لە کاتێکدا چەکی لە شانە و بەنیازی 
خۆی خزمەت بە گەلەکەی دەکــات... چۆن زەرداوی وا هەڵ هێنێتەوە؟ چۆن بەم 
بەداگیرکەرەکە و  ـ گەورەترین خزمەت  بزانێ  بارە زۆر قەشەنگەـ بێ ئەوەی پێ 
دوژمنەکەی خۆی دەکات؟.. دەبێ ئەو مامۆستا جادوگەرانەی لە قوڕی چ جەهەننەمێک 
دروست کرابێ..بەو جۆرە ئەمەیان وا بەدبەخت کردووە و هەشت پێیان کردووە؟.. 
سیاسیدا  بارەگای،دەستەیەکی  لە  کە  ،هاوارمانە..  گاڵتەجاڕیە  ئەو  تاوی  لە  ئێمە 
مامۆستایەکی خۆفرۆش و کوردکوژ بە کەش و فشێکی عەنتیکەوە دەڵێ: کوڕینە 
ناوی کوردی  یە چەند جاران  ئااڵی سووری کوردایەتی(   ( ئەم وتارەی  بابزانین 
تێدایە هاتووە؟!.. کە دەروێشە بیر ڕزیو و هۆش لەدەست چووەکان دەوروبەری  
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بۆی حسێب دەکەن!. )١٩( جاران ناوی خۆشەویست و بڵندی کورد هاتووە.. دەست 
دەدا بەدەستدا و دەڵێ: )١٩( جار کورد!!!.

با ئەوانە و ئەمان و هەموو دنیاش بزانن،ئێمەی » پاسۆک« شانازی و شەرەفی 
بتوانین ئەرکی میللیمان و  تەنها  ))کورد((ێتەکەمانە..  بڵند و شایەگەشکەمان  هەرە 
خزمەت بە نەتەوەکەمان بە دروستی و سەرومڕی  بکەین بە جوامێری و مەردایەتی 
پێشکەوتووخوازی و مرۆڤایەتی و شۆڕشگێڕی و دڵسۆزی و هەموو شتێکی تری 
چاکی دەزانین.. ئێمە تەنها بتوانین ) کورد( لە خۆمان قایل کەین، هەموو سەروەری 

و شانازیەکەمانە.
ئێمە گەرچی )پاسۆک( بە بااڵترین ڕێکخستنی کۆمەڵگەی کوردەواری دەزانین،بەاڵم 
دیسانەوە خۆمان و حیزبەکەمان و بیروباوەڕەکەمان هۆ و ڕێگەیەکن بۆ  ئامانجێکی 

پیرۆز کە )کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان(ە..
 بۆیە هەردەم ئامانجە پیرۆزەکە پێوانە و )Standard( ی دروستی بیروباوەڕ 

و پێویستیی بوونمانە...
ئێمە هەردەم لەگەڵ کورد و کوردستانیش،با خۆفرۆشان و بوودەڵە و کوردکوژان، 
با ئەوانەش کە هەستی پەستی و بڕوا بەخۆ نەبوون دەماری مەردایەتی و کوردایەتی 
لە ) جان  سڕکردوون،هەر بەمانگەشەوی بیری پیرۆزی کوردایەتی بظێنن  سەر 
کای چیک* و ) سوموزا( و ) باتیستا( و( هیتلر( و ( جاشە خۆماڵییەکانی ( خۆمان 

چیتر نابێت و هەر هەمووشیان بە دۆزەخ.
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سیمینارێکی کوردانە
                      

)با هەمیشە ڕاستی پێشەنگی کاروان بێت(....
گفتوگۆیەکی  و  لەچاوپێکەون  کوردایەت-  سووری  ئااڵی  بەڕێوەبەری  دەستەی 
بوونەوەی  نوێ  یــادی  شەشەمین  بۆنەی  بە  هاوبیراندا-  لەگەڵ  پەتاوپەتدا  کــراوە 
حیزبمان- و یادی بیست ساڵەی شۆڕشیجمەزن.. ئەم سیمینارەی پێکهێنا.. بە نیازی 
ڕێبازی  نەمری  هەرگیز  دروشمی  و خۆکردنەوە  ڕاشکاوی/ صەراحەت  کە  ئەوەی 
پیرۆزی » پاسۆک“ نەمان دەرفەت و هەلێک بێت بۆ ڕوون کردنەوەی هەندێ الیەنی 

بیروڕێبازی حیزب...
لەگەڵ ئەوەشدا ئەگەر وەاڵمەکان سیمای " تاک“ ایەتی پێوە بێت، بەاڵم دیسانەوە 
لە  کە  هیوایەی  بەو  بەدەرنین.  حیزب  سیاسەتی  و  بیر  سنووری  و  چوارچێوە  لە 

داهاتوودا لە باڵوکراوەیەکی تایبەتی پاشماوەی ئەو سیمینارەتان پێشکەش کەین.

هاوبیر ڕێبوار
ــەت زیــاتــر لــە یــادتــە؟. ــدان ــەم شــەهی  ++ چ هەڵــوێــســت و بــیــرەوەریــیــەکــی ئ

١- شەهید فەرهاد خەفاف
٢- شەهید مازم محمد شوقی

٣- شەهید بێستوون
-  شەهید فەرهاد سەرچاوەیەکی هەردەم هەڵقواڵو و لەبن نەهاتووی بیر و ڕەفتاری 
نەتەوەییانە بوو. من وەکو قوتابییەکی ئەومامۆستا مەزنە ، ئەو ڕۆڵە بەشەرەفە ئەو 
پاسۆکە نموونەییە، بەشێکی گەورەی بینای حیزب بۆ دەست ڕەنگینی ئەو دەگێڕمەوە. 
هەرچی هەبووە هەمووی یادگارانێکی خۆشەویست و زیندوو و دەرچوو پەندی ڕێ 
 ، لە هەمووی پتر سەرنجی ڕاکێشاوم  بیر نەچووەن.. بەاڵم ئەوەی  لە  نیشاندەر و 
 : پێیان دەووت  بۆ کوردستانی خــۆرهەاڵت، کە  لەگەڵیدا بووم  لەو سەردانانەی کە 
کورد!.  کوردم  من  نەخێر!!   دەیــووت:  تووڕەییەوە  بە  و  دەبوو  گرژ  عێراقیت؟!  تۆ 
هەمیشەش کە بەناسکی وەاڵم دەدرایەوە: کاکە خوایش دەکەم . دەیووت: بابە خوایش 
مەکە.. بەس کورد بە. شەهید مازم محمد شوقی، سوێی لە دڵمایە،.. بۆ دواجار کە 

خواحافیزی لێ کردین و ئیتر نەمان دیەوە.
بە  هاتمەوە،  لەم سەفەرە  براکەم،  وتی:  دادەبەزین؟  کەت  محمد  کاک  ووت:  پێم 

شەش کەسیشەوە بێت دادەبەزین و بەناوی دەستەی شەهید فەرهادیشەوە دەبین..
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خۆت؟ هەڵبژاردنی  یان  ڕێکەوتە  فەرهادیت،  شەهید  سەردەستەی  کە  ئێستا   ++ 
⁃ وەکو ووتم ئەو سوێییەی شەهید محمدم هەر لە دڵدا بوو.. پایزێ داوام لە مەکتەبی 
عەسکەری کرد، کە شتێکم پێ بسپێرن، ئەگەر ئەنجامم دا، بمگوێزنەوە بۆ دەستەی 
شەهید فەرهاد.. ئەو شەرەفەیان پێ ڕەوا بینیم و هەرچییەکم کرد بێت، هی گیانی 
شەهید فەرهاد و خوازی شەهید محەمەد بووە و بەس.. ئیتر داواکەیان بەجێهێنام و 
هیواداریشم تا گەیشتنە دیداری پڕ شەرەفی کاروانی شەهیدانی پاسۆک بتوانم ئەو 

ئەرکە وەکو جووتە شەهید ئەیان ویست ئاوا جێبەجێ بکەم.
-شەهید بێستوون ، ئەو ڕۆڵە قارەمانە بوو کە دۆست و دوژمن لە ئاست مەردایەتی 
و ئازایەتیدا بە چۆکدا دەهاتن.. کە هەتا هەتای و تاوانی ڕشتنی خوێنی پاکی بە غەدر 

و نامەردانە پەڵەی ڕەش و نەنگییە بەنێوچەوانی خۆفرۆشانی ترسنۆکەوە...
هەموو جارێ لەگەڵ بریسکەی هەر ڕووناکیەکدا گەشە و بریسکەت چاوانی کاکە 
بێستونم دێتەوە پێش چاو.. بە خوێنی ئەو شەهیدە حیزبم ڕێم بدات وەک تاک لە 

ئاسمانیشدا بێت، دەبێ تۆڵەی ڕاستەوخۆی بکەمەوە...
فەرمانیان  کارێک  چەند  جێبەجێکردنی  بوو  ساڵدا  ئەم  چواری  مانگی  کۆتای  لە 
داینێ کە بچینەوە شاری سلێمانی .. لە گوێژە کە داگەڕاین جارێکی تر ئەو بەڵێنەمان 
لەسەر شەرەفی خوێنی شەهید سەردار تازە کردەوە، کە ئەگەر هەر کامێکمان بریندار 
ئەوی  دوژمنەکە،  نەکەوینە دەست  بۆئەوەی  نەبوو،  دەرکردنمان  مەودای  و  بووین 

ترمان بیکوژێت!..
لەناو شاردا دەستمان گرت بەسەر ئۆتۆمبێل/ سەیارەیەکدا بۆ ئەنجام دانی کارەکان 
لەگەڕەکی دارۆغا. بەالی دوکانی پێاڵو فرۆشێکدا ڕابووردین، دیتمان ئەفسەرێک و 
لەوالوە سەیارەکەمان ڕاگرت و  خێرا سەد مەترێک  لە دوکانەکەدان.  دوو سەرباز 
چووینە گیانی دوکانەکە و ئەفسەرەکە و دوو سەربازەکەمان کوشت، لەوەدا بووین 
چەکەکانیان کۆبکەینەوە.. لە دەرەوە دراینە بەد تەقە.. بەرەو ڕووی تەقەکان دەرپەڕین. 
و  سەری  گەیشتمە  دایــدا،  و  دانەویەوە  لەپڕ  بوو،  منەوە  لەپێش  بێستوون  شەهید 
و  کــردەوە  بەرز  ئەرزەکە  لە  نووقاوی  بهێنم، مشتی  بەجێ  پەیمانەکە  بوو  خەریک 
بڵند کردەوە.. هەر وەکو دروست بزانێ ڕاست نەبووایەتەوە  بە بزەیەکەوە سەری 
کرد.. دەنگ  بێ  تەقەکەشمان  پاشان  دەمکوشت!!   ناچارانە  چرکەیەک  چەند   پاش 
دەرزی  وەک  چاوی  خەنداویەی  بریسکە  دێت،ئەو  بێستون  ناوی شەهید  کە  ئێستا 
دەچن بە گیاندا و هەزار ئەوەندە بارستایی ڕق و قین و تۆڵەی پیرۆزم لەو خائنان و 
خۆفرۆشانە ئەستوورتر دەبێت... بەاڵم حەیف چ هەیە خوێنی بێستون پڕ وەکات جگە 

لە ئازادی و یەکسانی.
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هاوبیر نەبەز
++ کەی کورد دەوڵەت) کیانی سەربەخۆ( ی دەبێت؟.

- لەبەر رۆشنایی ئەو ڕاستییەی کە مرۆڤ شتێکی جیاوازە لە مادە مردووەکانی 
هەر  ژیانی  پێوتستیەکانی  هەمــوو  کردنی  دابین  بۆ  بڵێین  دەتوانین  دەورووبـــەش، 
ڕووداوە  هەمــوو  و  چارەنووس  دەگاتە  تا  ڕۆژانــەی  بچوکی  زۆر  پێوتستییەکی  لە 
گەورەکانی تر پێویستی بەهەوڵدان و پەالماردان و گەڕان و چاالکی و پڕ جموجوڵی 
ئەوتۆیە کە لە ئاستی ئەو داوا و خواست و ئامانجەنەدا بن. بۆیە ئێمەی کوردیش وەک 
هەر هەموو نەتەوەکانی تری ئەم سەرزەمینە کە ژێردەستە بوون و چەوسانەتەوە، 
و  بدەن  قوربانی  و  ببین  یاخی  داگیرکەران  و  دوژمنان  لە  کە  بەوەیە  پێوتستمان 
شۆڕشی ئاگرین بەرپا بکەین تا بتوانین و بیسەلمێنین کە ئێمەخ نەتەوەیەکین لەم سەر 

گۆی زەویەدا و بەشداری کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بکەین..
نەدابێت  قوربانیمان  ئێسرا  کە  نییە  ئەوە  مانای  دەکــەم  قسەیە  ئەم  کاتێ  بەاڵم 
ئەم شتانەوە  بەپێچەوانەوەی هەموو  بەڵکو  نەچووبینەوە  داگیرکەرەکەماندا  بەگژ  و 
زۆربەتوندی و بەفراوانی لە زنجیرەیەک شۆڕشی یەک لە دوای یەکدا ڕاپەڕیوین و لە 
بااڵترین چاالکی شۆڕشی چەکدارانەدا بەربەرەکانیمان کردوون و ڕیسوامان کردوون 
ئەو حیزب  ئەوەیە کە  ئەویش   ، لێرەدا زۆر گرنگە  ئەو مەرج و خااڵنەی کە  بەاڵم 
و ڕێباز و شۆڕشانە نەگەیشتوونەتە ئەو ئاست و پەیامە مێژووییانەی کە لەناخی 
مانای شۆڕش  بە  پڕ  کە شۆڕشەکە  مانایەکی  بە  هەڵدەقواڵو،  خەڵکیدا  و  جەماوەر 
بووە. تیا  کوردی  کە  نەبوون  نالەبارە  و  تاڵ  واقعە  ئەو  استکردنەوەی  و   نەبوون 
واقعی لەبەرچاو و ڕاستی کورد، بەش بەشکردنی خاکی کوردستان و دان نەنان بە 
هەموو مادە نەتەوەییەکانی کورد بووە و سیاسەتی کردن بە ) تورک و عەرەب و 
فارس( لە الیەن هەموو دوژمنانەوە هەڵوێستی پێ دەکرا. بۆیە شۆڕشیش پێویستە 
و  یەکگرتنەوە   ( ئااڵی  وەهەڵگری  بێت،  نالەبارە  گیرۆدە  بارە  ئەم  کردنەوەی  ڕەت 
و  نەتەوەییەکان  مافە  کردنی  دابین   ( و  کوردستان(  گــەورەی  خاکی  سەندنەوەی 

پێویستیەکانی گەلی کورد بێت(.
.جا هەر کاتێ شۆڕش و داواکانی گەیشتنە ئەم ڕاستیە و بوونە هەڵگری ئەم ئااڵیە 

ئەوا بێ گومان کورد دەبێتە خاوەنی کیان و دەوڵەتی خۆی.
++ دەوڵەتی کورد چ زیابێکی هەیە بۆ گەالن؟.

پێ  پەیڕەوی  دەمانەوێ  و  فێریکردووم  حیزبمان  کە  تێگەیشتنەی  بە  دەوڵەت   -
بکەین کە دەوڵەت دەزگەیەکە بۆ پاراستنی ماف و قەوارەی تاکەکانی ئەو کۆمەڵە 
و جۆرێکە لە جۆرەکانی بەڕێوەبردنی نەتەوەکان لە شەقڵێک و قاڵبێکی تایبەتی کە 
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لەگەڵ خواست و نەریتی/ عاداتی ئەو نەتەوەیەدا بگونجێ، بتوانین لەسەرەڕێی ئەم 
ڕێچکە مێژووییەدا بەشداری کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بکەین و ئەویش بەهاوبەشی و 

هاریکاری و یارمەتی دان لەگەڵ گەالن و دەوڵەتانی تری جیهان.
بێ گومان ئەو کاتە دەوڵەتەکە دەبێتە هۆیەک بۆ پێشکەوتن و پەرەپیدانی نەتەوەی 
بچووکە  مەفهومە  چەمکە/  بەم  هەر  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی  لە  کەسێکە  کە  کورد 
دەوڵەتی کورد دەبێتە کەرەسەی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی بیست و پێنج ملیون 
مرۆڤ لەسەر هیچ حساباتێکی نەتەوەکانی تر وە ئەگەر هاتوو جڵەوی دەوڵەتەکەمان 
لەدەست جەماوەر و نوێنەرانی جەماوەردابن ئەوە بێ گومان ئەو کاتە سوودبەخش و 
تەکان دەر دەبێت بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەالن و نەتەوەکانی تری دراوسێ، 
هاریکاریەکی  بە  حەز  جیهان  تری  نەتەوەکانی  هەموو  لە  کورد  جەماوەری  چونکە 
و  بار  ئەو  بە هۆی حوکمی  ئەویش  دەکــەن،  گیانی خۆشەویستی  بوونی  دروســت 
دۆخە/ زروفەوەیە کە چەندەها ساڵە کورد تێیدا دەژی و بێ بەش بووە لە هەموو 
تێکەڵ بوون و هاریکاریەکی گەالنی دراوسێ و هەموو گەالنی تری جیهان. ئەگەر 
بیانووی  بە  قاویان خستووە،  داگیرکەرانمان  بێت کە  ڕاو و ڕێویە  ئەو  مەبەستیش 
خەباتی هاوبەشی و ناوکۆیی و برایەتییەوە، ئەوا بوونی کورد بەدەوڵەت ئەو بنکەی 
خەبات و هاوبەشی و ناوکۆیی و برایەتی بوو نێو گەالن پتەوتر دەکات و دەیخاتە 
باری بێگوومان ئەوەی بەرهەڵستی  بوونی کورد بەدەوڵەت بکات، بۆهەر مەبەستێک 

و لەژێ هەر ناوێک و چارشێوێکدا بێت،دژی  ڕەوای ڕووت و ڕەها دەوەستێتەوە!.
++ ٣ گەورەترین مامۆستات کێ بووە؟.

گروگاڵە  لە  ،هەر  دەبێ  ژیانە  ئەم  هۆگری  و  دەپشوێ  چاوی  کە  هەر  مرۆڤ  ـ 
ناسکەکەی سەرەتای بوونی تانە و نالەنالی مەرگەی کە کۆتایی یەکجاری بەو ژیانە 
خۆپەروەردەکردنییەتی.ئەم  و  زانین  پتر  هەڵپەی  هەمیشە  دینی  ژانەی  پڕ  و  ئالۆز 
هەڵپەیەش نەبێت دەستکرد بیت و لە هەموو کەسێکدا نەبێت بەڵکو حوکمی کردگارە 

و هەر لەگەڵ بوونی مرۆڤەکە ئەم غەریزەیەش دەچێنێ و لە ناخیا دەی ڕسکێنێ.
هەبووە  ناخمدا  لە  حەزە  زەوییە،ئەو  گۆی  ئەم  مڕۆڤێکی  هەر  وەکو  منیش  جا 
نهێنی  و  دەوروبــەر  ناسینی   هەڵپەی  غەریزەکە  بوونی   ڕادەی  و  توانا  بەپێی  و 
شتە گومان لێ کراوەکانم کردووە.ویستووم وەکو مرۆڤێک / ئینسانێک بوونی خۆم 

بسەلمێنم.
کردنی  فــراوان  و  پەرەپێدان  دەالقــەی  لە  بەتەنیا  پەروەردەکردنەش  ئەم خۆ  جا 
بازوی "هۆش“ەوە دەبینم،چونکە  مرۆڤ ملکەچی هەموو ئەو فرمانانەیە کە لەالیەن " 
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هۆش“ییەوە دەردەچن و چی چاالکی ئینسان هەیە هەر هەمووی زادەیە و بەرهەمی 
هەست و بیری ئینسانەکە خۆین.

پێویستە مرۆڤ هەمیشە گوڕ بدات بە خۆیی و خۆی لەگەڵ واقیع و ڕووداوەکانی  
ناو کۆمەڵەکەیدا بگونجێنێ تا نەبێتە بەشێکی دابڕاو لە کۆمەڵەکەی ،کە ئەمەش دەڵێم 
مانای  ئەوە نییە کە مرۆڤ بەندەی واقیع و دۆزە / زروفە کە تێیدا دەژی و ببێتە  
پاشکۆیەک  بۆ ڕووداوەکان ،بەڵکو  بە پێچەوانەوە دەبێت هەمیشە ئەو ڕێبازە بگریت کە 
قەت قایل نەبیت بەو ژیانەی ئەمڕۆی و بەڵکو دەبێ خەون بە دواڕۆژێکی پڕشنگدار و 
ڕۆشەنتر ببینێ و خەوەنەکانیش بخاتە واقیع و لە خەیاڵەوە بیان گوێزێتەوە دنیایەکی 

لەبەرچاو و بەردەستە.
ئالێرەدا  دەگەینە ئەو ڕاستییەی کە مرۆڤ دەبێت ئەو تاکە هۆکارە / عامیلە بێت 
کەچی ویست و چون پێویست بوو  بژی، بەرەو پیری بچێت و بێ سڵەمینەوە و هیچ 
حساباتێکی تایبەتی  بێ گومان مرۆڤیش هیچ کات ناتوانێ بە تەنیا و دوورە پەرێز لە 
تاکەکانی تری کۆمەڵ بژی ،بۆیە دەبێت هەمیشە هاریکاری و یەکتری بکەن تا بتوانین 

ئەو پەیامانەی کە لە دەستماندایە بیان گەیەنینە جێی مەبەست.
جا کە پێکەوە ژیان و ژیان بۆ یەکتری حوکمێکی سروشتی بێت، دەبێ هەمیشە 
هەوڵ دەین شت لە کەسانی تری دەوروبەرمانەوە فێربین و بەرانبەر بەمەش ئەوی لە 
هەگبەکەمان دایە پێشکەشی کۆمەڵەکەمانی بکەین. میش لەم بوارەدا توانیومە سوود 
لە تاقیکردنەوە و کردار و ڕەفتاری کۆمەاڵنی دەوروبەرم وەربگرم و فێربووم کە 
نەتەوەکەم چی پێویست بوو و داوای چی کرد خۆمیان بۆ تەرخان بکەم. جا هەموو 
بەنیوە  توانیومە  منیش  و  گەاڵڵەبوون  هەستمدا  و  بیر  لە  داوایانە  و  پێویستی  ئەو 
چڵییەک ئەو شتانە بخەمە ژیانی کردارەکی؟عەمەلیمەوە ،بۆیە چاالکییەکانی خۆم بە 

بەرهەم و ئەنجامی دەزانم.
بیر  ئەم  توانی  کە  دەزانــم  مامۆستام  بەگەورەترین  کەسە  ئەو  تاک  وەکو  بەاڵم 
پڕ  پێکی  و  ڕێــک  قاڵبێکی  خاتە  بیان  مێشکمدان  لە  کە  بۆچوونانەی  و  هەست  و 
بەرەنگدانەوەی ژیانم  و توانی بیرە لێک ترازاو و  لێک پچڕاوەکانم گرد بکاتەوە و 

چلوورەیان پێ ببەستێ.

هاوبیر شێرکۆ 
++ ١ـ چ بکەین باشە؟

بێتکە  شتێک  دەبێت  لەبەرئەوە  دەکەین  کوردی  بۆ  بکەین  شینێک  هەر  ئێمە  ـ 
ئێمەی هاوبیرانی پاسۆک پێی  پڕ بە پڕی ئەو خەباتە سەخت و دوورە بێت کە 



27 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

هەڵدەستین  ئەو شتەی کە پێویستی بە خەباتکردن لە پێناوی ئازادی و یەکسانی 
بۆ خەباتێکی سەخت،کە  بکەین  ئامادە  ئێمە خۆمان  نەتەوەی کوردا چیە؟ دەبێت 
بە گیان بەخت کردن لە پێناوی ئەو ئاوات و ئامانجانەی کە ویست و خواستی 
جەماوەری کورد دابین دەکات. بە ڕای من ئەوی کە لەم ڕۆژەدا بۆ ئێمەی کورد 

پێویستە  بیکەین ئەوەیە :ـ
١ـ کە پێویستە ئێمە بۆ ئازادی و یەکسانی نەتەوەی کورد ئەوەیە کە دەبێت خاوەنی 

بیروباوەڕێکی ،نەتەوەیی خاوێن بین کە ویستەکانی جەماوەری کورد دابین بکات.
٢ـ دەبێت ئێمە خاوەنی پارتێکی نەتەوەیی بین، کە جەماوەری کورد لە دەوری خۆی 
کۆ بکاتەوە،تا بیرەکەیان ئاڕاستە بکات،تا جەماوەرێکی هۆشمەند / واعی  دروست 
بکات. ئەویش هاتۆتە سەر ئەستۆی ئەو تاکە هەڵکەوتووانەی ناو حیزب،کە جەماوەر 
کە  ئامانجانەی  و  ئاوات  بەو  ڕامیان  ئەوەش  پاش  و  بیروباوەڕەکە  بە  بکەن  گۆش 

حیزبە نەتەوەییەکە کە کردوویەتی بە دروشمی خۆی.
٣ـ دەبێت ئێمە بچینە ناو جەماوەرەوە بۆ ئەوەی بە ئاگایان بێننەوە،دەبێت ئاگایان 
بێنینەوە کە چۆن سووربن لەسەر ئەو داوا ڕەوایەی کە گیانیان بۆ  بەخت دەکەن. 
بە  بێتەوە. چەندیش یەکتریان خۆش بوێت دەبێت  لە دوژمنەکەیان   وەچۆن ڕقیان 
ئاگایان بێنینەوە کە چۆن دەوڵەتیان هەبێت و چۆن داوای کیانی خۆیان بکەن بۆئەوەی 

لەژێر سایەی ئەو کیانەدا بەسەربەرزی بژین.
٤ـ پێویستە ڕیزەکانی ناو حیزب بەهێز بکەین بە بیر و چەک بۆئەوەی شۆڕشەکەمان 

ببێت بە شۆڕشێکی ڕەوا.
٥ـ پێویستە ڕیزەکانی ناو حیزب بە پێشمەرگەی خاوەن بیروباوەڕ بەهێز بکەین.

٦ـ پێویستە ڕیزەکانی ڕێکخستن بەهێز بکەین بە هاوبیری  چاالک، بەتایبەتی لە 
بە هەموو جەماوەری کورد  بۆئەوەی دەنگی حیزب و شۆڕش  دێهاتەکاندا  شار و 
لە شارەکاندا بۆئەوەی ئەو  لیژنە سەربازییەکان بەهێز بکەین  بگەیەنێ و هەروەها 

دەستە ناپاکانە لەگەڵ دوژمندا هاوکاری دەکەن پاک بکەنەوە.
7ـ پێویستە لە مەودایەکی / مەجالێکی فراواندا خول / دەورەیەکی کادری بکرێنەوە 

بۆ ئەو  پ.م ی کە ڕادەی ڕۆشنبیرییان باشە.
٨ـ پێویستە دۆستایەتی خۆمان لەگەڵ حیزب و کۆڕ و کۆمەڵە سیاسیەکانی ناو 

کوردستان بەهێز بکەین تا لەو ڕێگەیەوە یەکیەتییەکی دابمەزرێنین.
٩ـ پێویستە دۆستایەتی خۆمان لەگەڵ حیزب و ڕێکخراوە جیهانییەکاندا پتەو بکەین  

تا لەو ڕێگەیەوە دەنگی شؤڕش بە هەموو جیهان بناسێنی.
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++٢ـ کەی حەز دەکەیت بمری؟.
ـ ئەگەر بە پێی پەلەی ژیان بێت،ئەوا مرۆڤ حەز ناکات بمرێت،تا ئەو ویستانەی 
لە دڵ و دەروونیدایە بەجێ نەگەێنێت. بەاڵم مردن شتێک نی یە کە مرۆڤ بڕیاری 
لەسەر بدات. چونکە مرۆڤ تا ڕەگێکی لەش لە جواڵندا بێت و هەتا لەسەرە مەرگیشدا 
بێت،حەز ناکات بمرێت. بەڵم  کە من وەکو مرۆڤێکی نەتەوەیی کاتێک حەزدەکەم بمرم 
کە توانایەی لە خۆمدا ڕادەبینم نەتوانم بۆ خزمەتکردن بە نەتەوەکەم بەکاری بێنم و 
هەموو کاتێکیش هەر لە خەیاڵمدایە کە ئااڵی واڵتەکەم بە ئازادی ببینم هەڵکرا بێت 

جا بمرم.

++ ٣ـ ئەگەر پاسۆک نەبوویتایە.. دەبوویتە چی؟.
ـ ئەگەر پاسۆک نەبوومایە هەر کوردێک بووم ئەو بیرە نەتەوەییەی کە لە مێشکمدا 
لەناویدا دەژیام بەاڵم پاسۆک  قاڵ بوو بوو بو بە هۆی ئەو واقیعەی کە ئەو کاتە 
ڕێ پیشاندەرێک بوو بۆ جواڵندنی ئەو هەستەی کە لە مێشکمدا ڕسکا بەاڵم ئەگەر 

دووبارە ئەگەر پاسۆک نەبوومایە هەموو شتێکم بە پێچەوانەی ئێستاوە دەبینی.

هاوبیر مالزم شوان
++ ١ـ دەربارەی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک و خەسڵەتەکانی چ دەڵێی؟.

ئەو  هەموو  کورد،  پێشمەرگەی  هێزی  لە  بەشێکە  پاسۆک  ثێشمەرگەی  هێزی  ـ 
سیفەتە چاک و گشتیانەی لە پێشمەرگەی کوردایە، دەبێ وەکو دەستەیەکی پێشەنگ 
جیاوازی  خۆم  بەحاڵی  بەش  من  هەبێت..  پاسۆکدا  پێشمەرگەی  لە  ڕم   نووکە  و 
دانانێم لەنێوان هێزی پێشمەرگەی پاسۆک و پێشمەرگە دلێرەکانی تری کوردستاندا.. 
هەمووی لەیەک نەوەیە/ جیلە هەڵکەوتن.. تەنیا ئەو خەسڵەتە تایبەتییەی پێشمەرگەی 
و  هەرێم  ئەم  و  ناوچە  ئەو  و  شار  ئەم  پێشمەرگەی  کە  ،ئەوەیە  هەیەتی  پاسۆک 
پارچەیەی کوردستان نییە.. پێشمەرگەی هەموو کوردە و ئەم ڕاستییەی لە دروشمی 
زیندووی ) کورد لە هەر شوێنێکدا پێویستی بە پاسۆک بێت.. سەنگەری لەوێیە(. دیارە 
لە ڕووی کردارەکییەوە/ عملیشەوە تەنها ئەوەندە ئەڵێم کە چەندە پێویستی کرد بێت 
و هەڵکەوت داوای کرد بێت و لوا بێت ئەم دروشمەمان ـ بە شانازییەوە ـ تەرجەمە 

کردووە..
++٢ـ تۆڵە و لەسەر خۆکردنەوە جیاوازیان چی یە؟.

و  ساکار  شێوەیەکی  مرۆڤە،کە  دەروونــی  سروشتی  بەرتەک/ردفعلێکی  تۆڵە  ـ 
لەم  ڕووت  تۆڵەی  هەیە  ئەوەندە  خۆپاراسنە..  و  لەسەرخۆکردنەوە  سەرەتایی 
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سەردەمەدا کارێکی نەرێنی/ سلبی و ناچارییە و لەبەرئەوەی کە اعتباراتی تایبەتی 
نییە..بەاڵم  عەقائدی  کەسانێکی  و  سیاسی  الیەنێکی  ناگیرێ،شیاوی  بەرچاو  تێدا 
لەسەرخۆکردنەوە بریتییە لە کارێکی دیراسەکراو و هەوڵی مانەوە و خۆپاراستنی 
و  هەلومەرج  و  رۆژ  اعتباراتی  لەمەیاندا  دوژمنکاری..  و  ناڕەوایەتی  دژی  ڕەوا 
بەرژەوەندی بەرزی نەتەوەی تێدا دەخوێنرێتەوە.. بۆیە لەوانەیە زۆرجار لە تۆڵەی 
ڕووت و ڕاستەوخۆش بڕندەتر و توندتر فراوانتریش بێت.. بە کورتییەکەی ئەمیان 
دەست بڕین و بە هۆش هێنانەوەی دوژمنە هەر الیەکیش بە کوردی خەتی بە ئەم 
مەسەلەی لەسەرخۆکردنەوە و شێواز و کات و شوێن و چۆنایەتی و چەندایەتی 

نەکێشابێت،دەبێتە سەمەرەی رۆژگار!!.
++٣ـ بۆ چ هاوبیرێک بەداخی،لەبەر هەر هۆیەک بووبێت،ڕیزەکانی حیزبی چۆڵ 

کرد بێت؟.     
ـ من دەڵێم بەزیبێت! چونکە ڕیز چۆڵ کردن لەژێر هیچ بار و هەلومەرجێکدا قبوڵ 
نییە.. کەسی بەزیویش جێی نەفرەت و بێزارییە..نەک داخ.. بەاڵم هەر یەکجار بەداخم 
بەزیودا  خەڵکێکی  هاوبیران،لە  هەموو  من،بەڵکو  نەک  کە  خۆشەویستیەی  ئەو  بۆ 
کۆنە  خۆشەویستیە  ئەو  بارستایی  بەنەفرەتی  ئەمەش  هەقی  کــردووە..  خەسارمان 

دەبێت..
++٤ـ چ ئاواتێکی شەهید بێستونت هێناوەتە دی؟

ـ ئاواتی شەهیدێک )بە جیلێکیش(نایەتە دی.بەس بەالی خۆمەوە توانیومە بەوەفابم 
بۆ ئەو ئاوات و پەیمانەی کە تا مۆخم ڕقم لە داگیرکەر و دوژمنانی کورد و خۆفرۆشانی 
ناوخۆ دەبێتەوە.. هەر چەندیش بیر لە شەهیدی غەدر لێکراو دەکەمەوە ئەوەندەی تر 

ڕقەکەم ئەستوورتر دەبێت.

هاوبیر بێستون
++١ـ جیاوازی ڕێکخستن و پێشمەرگایەتی چییە؟.

لە  کۆمەڵێ  کۆبوونەوەی  لە  بریتیە  ڕامیاری  چاالکی  و  خەبات  یان  ڕێکخستن  ـ 
شۆڕشگێڕان و دڵسۆزانی نەتەوەیەک کە زیاتر هەست بە چەوساندنەوەی نەتەوەکە 
بیر وباوەڕ و تیۆریەکی دیاری کراودا بۆ  لەژێر زەبری هێزی فەلسەفە و  دەکەن. 
خزمەت و بەرژەوەندی چینێک یان نەتەوەیەک بێگومان جۆری فەلسەفە و تیۆریەکە 
و  باڵوکردنەوە  بۆ  نهێنیە  خەباتێکی  ڕێکخستن  دەکــات.  دیاری  کردنە  خزمەت  ئەو 
و  جــەمــاوەرەوە  ناو  چوونە  و  جەماوەرەکەدا  بەناو  و  بیروباوەڕەکە  ڕاگەتاندنی 
فێربوون لێیان  و فێرکردنیان کە چۆن خەبات بکەن و دوژمنی سەرەکی بناسن و 
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دوژمنایەتی ئەو داگیرکەرە بکەن و بە چ ڕێگایەک و فێریان بکەین چۆن دوژمن ڕسوا 
بکەن و بە شتێکی نامۆ و واقعێکی سەپاوی بزانن وە هەروەها فێریان بکەین سۆز و 
مهرەبانیان چەند هەبێ بەرانبەر بە نەتەوە و خاک و ئاو و زمان و مێژوو و داب و 

دەستوورە کۆمەاڵیەتیەکان و فێری ڕقی پیرۆزیان بکەین.
ڕێکخستن بەردی بناغە و هۆ و مەرجی سەرەکی و بڕبڕەی پشتی شۆڕشە،شۆرش 
بێ ڕێکخستنێکی پۆالیی و جەماوەری شۆڕشێکی چەواشەیی و بێ هیوایە چونکە 
لەم سەردەمەدا داگیرکەران و ئیمپریالیزم چەندەها ڕێگای گاڵو و تازەترین شێوەی 
داگیرکەران و چەوسانەوەیان گرتووتە بەر و تەکنەلۆژیای سەردەم بەکار دەهێنن 
لە  تازەگەریتیەی  هەموو  بەم  بەرامبەر  ئێمەش  دادۆشین،ئەگەر  و  داگیرکردن  بۆ 
بۆ  ئاسانی  بە  زۆر  بەر  نەگرینە  تازە  ڕێگەی  و  پەرەپێدان  و  گــۆڕان  داگیرکردندا 

دوژمنان دەستەمۆ دەبین و دەبێتە مێردەزمە بەسەرمانەوە.
ڕێکخستن هەڵدەستێ بە پەروەردەکردن و پێگەیاندنی کادێری سیاسی و ڕۆشنبیری 

و دۆست و الیەنگیری ئەو بیروباوەڕ و فەلسەفەیە.
دەبێ ئەوپەڕی توانا و وزەی خۆی بەخەرج بدات بۆ پاراستنی ڕێکخستن ،چونکە 
لە خزمەتی کۆمەڵدایە و نووکی ڕمی تێکۆانی کۆمەڵە،بۆیە دوژمن هەمیشە بە دوویدا 
بۆ دۆزینە و گرتنیان  نەخشەی گاڵو وەگەڕ دەخات  پاان و  دەگەڕێت و چەندەها 
لەناوبردن و  لە ڕەگ و ڕیشاڵ دەربهێنێ.چونکە ئەو ڕاستیەی بۆ دەرکەوتووە کە 
تەفروتوناکردنی ڕێکخستن.شؤڕش لەیەک هەڵدەوەشێتەوە یان ئەو مەترسییەی نابێت 
بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی پێشمەرگایەتی ڕەنگدانەوە و عەکسکردنەوەی خەبات و 
بە  ئیمپریالیزمە  و  داگیرکەر  کردنی  دوژمنایەتی  و  ڕێکخستنە  و  ڕامیاری  چاالکی 
دوژمن  شوێن  و  گــەڕان  پێشمەرگەگایەتی   . فعلی  و  عەمەلی   / کردەوەیی  شێوەی 
کەوتنە بۆ لێدان و داپلۆسینی و شکاندنی  پۆرتی و گەیاندنی دەستی پۆاڵیینی ڕەوای 

جەماوەری زەحمەتکێش و چەوساوانی نەتەوە ژێر دەستەکەیە.
و  گۆڕین  بۆ  ئیجابییە  و چاالکی  هەوڵدان  و شۆڕشی چەکداری  پێشمەرگایەتی 
البردنی ئەو واقعە سەپا و گاوەی کە بەسەر نەتەوەیەکی زۆرلێکراودا فەرز کراوە.

کراو شتێکی  مافی زەوت  بێگومان  سەرکەوتن و سەرفرازی و وەدەستهێنانی 
شێوەی  و  جۆر  و  کەوتووە  زوویــی  و  درەنــگ  ئینجا  مێژووە.  حوکمی  و  حەتمی 
پێشکەوتنی نەتەوە زۆرلێکراو دەزانێ هەتا نەتەوەکەی ڕۆشنبیرتر و بەئاگاتر بێت 
بەرامبەر بە دوژمنەکە ئەوە زووتر بە مەبەست و ویست و خواستی خۆی دەگات 
و ئەگەر ڕادەی ڕۆشنبیری نزم بێت و دواکەوتوو و بێ ئاگا بێت ئەوا بەدەستهێنانی 
ئامانجەکانی سەختر و دژوارتر دەبێت و دوژمن زیاتر ویست و بەرژەوەندی خۆی 
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چارشێوی  و  قەرەباڵغی  بــەزار  بکات   دەستەمۆ  نەتەوەکەش  و  بسەپێنێ  دەتوانێ 
ڕەنگاوڕەنگ و خەڵک خەڵەتێن. 

و  عەسکەری  پێگەیاندنی  و  ــردن  ــەروەردەک پ بە  هەڵدەستێ  پێشمەرگە  هێزی 
و  پێشمەرگەدا  بەسەر  بەجێ  ڕەفتاری  و  بەرز  ڕەوشتی  و سەپاندنی  باڵوکردنەوە 
باڵوکردنەوەی ئەو ڕەوشت و ڕەفتارانە بەناو جەماوەر و ئەو شوێنانەی کە پێشمەرگە 
بە  فێرکردنیان  و  دڵی جەماوەرەوە  ناو  زیاتر چوونە  بۆ  دەکات  تێدا  هەڵسوکەوتی 

ڕەوشت و ڕەفتارە بەرزانە.
++٣ـ ئایا پێت وا نییە ئەو ئەرکانەی ڕێکخستن پێی هەڵدەستن لەچاو فراوانی دا .... 
ئەرکی سەرشانی  ڕێکخستن کە پێی هەڵدەستێ دیاری کراو نییە لەبەر ئەوە دەبێ 
بڵێم هەرچەندە ئەرکی گەورە و فراوان بە ئەنجام بگەینن ئێستا کەمە.، چونکە ئێمە بۆ 
ئامانجێکی هێندە پیرۆز و بڵند هەوڵ دەدەین کە هەرچەند خۆمانی بۆ هیاک کەین و 
چاالک بین و هەوڵ بدەین،ناگاتە ئاستی پێویست و بەرپرساری لەبەر ئەوە زۆر بە 
ڕوونی و بەوپەڕی وورەوە دەڵێم ئەو ئەرکانەی کە بە ئەنجام گەیەندراوە لەالیەن 
ڕێکخسنەوە هەرچندە زۆریشن بەاڵم هێشتا لە ئاستی بارستایی بەرپرسیارماندا نین.

++ ٤ـ ئەو گەشە و فراوان بوونی بنکەی ڕێکخستنەی )پاسۆک( دەگێریتەوە بۆچی؟
کردویەتی  )پاسۆک(  کوردایەتی،کە  بیری  ڕەسەنییەتی  و  دروستی  و  ڕاستی  ١ـ 
و  ویست  و  دەروون  لەگەڵ  فەلسەفەکە  و  بیر  گونجاندنی  و  خەباتی  پێشەنگی  بە 
ئارەزووی جەماوەری چەوساوەی کوردی چونکە لە ئەنجامی ژان و ئەشکەنجە و 
ئازاری ڕەش و ڕووت و زەحمەتکێشانی جەماوەر هەڵقواڵوە و شتێکی نامۆ و بێگانە 

نییە بە دەروونی و لە خزمەتی ئەودایە.
٢ـ زۆری و ناسکی ڕەوانی ئەو نامیلکە و باڵوکراوانەی کە کێشە کۆمەاڵیەتییەکان 
بە کێشە سیاسییەکەوە بە شێوەیەکی زانستی و واقعییانە و گەیاندنی بیر و فەلسەفەی 
ئیمڕۆ  چونکە   . نووسین  بۆ شێوەی  قسەکردن  و  باسکردن  و شێوەی  کوردایەتی 
جەماوەری کورد زیاتر قەناعەت بە شتی بەڵگەدار دەکا کە ئەویش نووسینە وەک لە 
قسەکردن ،چونکە ئەو نووسینانە بە ڕای حیزب دەزانێ بەاڵم بەاڵم هی تاکە کەس بە 

ڕای شەخشی دەزانێ.
٣ـ چاالکی ئەندامانی حیزب و چوونە ناو جەماوەرەوە بە گشت شێوەیەک و شی 
مانای  بە  کاتدا  گشت  لە  جەماوەر  کردنی  هاوبەشی  و  وباوەڕەکە  بیر  کردنەوەی 

ڕاستگۆیی و شت شاردنەوە لە جەماوەر و پەنابردنە بەری هەتا بوون.
٤ـ دەرکەوتنی ڕاستی و دروستی کە هیچ بیرێک لە خزمەتی بەرژەوەندی گشت 
کۆمەڵگەی کوردەواری دایە وە خۆدزینەوەی جەماوەری کوردی لە بیرەکەدا ئەگەر 
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ڕاستەوخۆش نەبێت چونکە گشت تاکێکی کورد پاسۆکە ئەگەر لەژێر هەر چارشێوێکدا 
بێت و هەر بۆیاخ و ڕەنگێکیش لەخۆی هەڵسوێ.

٥ـ دابەزینی هێزی پێشمەرگە بۆ گۆڕەپانی کرداریی/ ساحەی عەمەلی دەورێکی 
گرنگی بینی لەو گەشە و فراوان بوونەدا چونکە جەماوەری کوردی هێستا نەگەیشتۆتە 
ڕادەی ڕۆشنبیری وا کە چەک نەیهەژێنێ و زۆر کاری تێ نەکات.  هەروەها بە ئەنجام 
وەگەیاندنی  بوو  پاسۆک  پێشمەرگەی  ئەرکی سەرشانی  کە  کارانەی  ئەو  گەیاندنی 
سزادانی  بۆ  عادالنە   / دادپەروەرانە  دادگایەکی  بوونی  و  جەماوەر  ڕەوای  دەستی 
و  پێشمەرگەکان  بەرزی  و ڕەوشتی  بە چی  ڕەفتاری  دوژمنی  و  پیاوی خۆفرۆش 
و  تێگەیشتن  نین(  ئێمە سەربازی جەماوەرین کوێخای   ( بەرزکردنەوەی دروشمی 

»تفهم« ی کێشەکان و چارەسەری بە کورتییەکەی خۆکردنەوە بۆ جەماوەر.

هاوبیر سامان
++١ـ جیاوازی ئێستات وەکو سەردەستەیەک و جارانت وەکو پێشمەرگەیەک چی یە؟.
ـ لە وەاڵمدا دەڵێم :جاران کە پێشمەرگەیەک بووم تەنیا لەو کارانە لێ پرسراو 
بووم کە سەردەستەکەم پێی ڕادەگەیاندم وە لەوەش کە لەناو جەماوەردا جێگای 
حیزبەکەم  لە دڵی  جەماوەردا بە کاری جوان و ڕێک و پێک بکەمەوە بەدەرخستنی 
بیروباوەڕی حیزبەکەم بۆ جەماوەر وە ئەبوایە زۆر ئاگام لەوە بووایە کە غەڵەت 
لە  کەسانێک  جەند  تەکاندنەوەی  هۆی  ئەبوە  من  کردنی  غەڵەت  چونکە  نەکەم، 
ئێستا  بــەاڵم  حیزبەکەم«پاسۆک«   پێشمەرگەی  بە  متمانە  نەمانی  و  حیزبەکەم 
سەردەستەیەکم لە پێش هەموو شتێکدا دەبێ ئاگام لەو هاوبیرانە بێت بزانم هەر 
یەکەکەیان چۆن دەبنە »پاسۆک« ێکی دروس لەدوای  ئەوە ئەبێ ئەوەش بزانم 
لەو  بەڵکو مەسئولم  لەخۆم  نیم  / مەسئول  بەرپرس  تەنها  ئێستا وەکو جاران  کە 
هاوبیرانەی کە لە دەستەکەمدایە بوونی من بۆ سەردەستەی دەبێ ئەوە بزانم کە 
بۆیە کراوم بە سەردەست  لەمن ڕادەبینێ  حیزب متمانەم پێ دەکا و چەند شتی 
وە دەبێ ئەو کەسە بم کە حیزب متمانەی پێ کــردووم و دەبێ هەرچی توانا و 
ووزەیەک لە ئەقڵ و گیانمدایە بەکاری بهێنم بۆ بەرژەوەندی کورد و »پاسۆک« وە 
دەبێ چەند سەرنجی جەماوەرم ڕاکێشا بەالی خۆم و حیزبەکەمدا دەبێ ئێستا زۆر 
بە زیاترەوە چونکە ئەمڕۆ جەماوەریکورد ئەو کەسەیان زیاتر ئەوێ ئەوی زیاتر لە 

خزمەتیاندا بێ،واتە لە خزمەتی کوردا بێ.
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هاوبیر ئاراس
++١ـ کادر چی یە؟.

ـ پێش وەاڵمدانەوەی ڕاستەوخۆی پرسیارەکە پێویستی پرسیارەکە وام لێ ئەکات 
توێکڵی  لە)  یە  بریتی  بڵێین  لە هەموو.... دەتوانین  یە؟.کادر  بزانین کادر چی  جارێ 
حیزب( یان کادر ) ئەو پردە دەبێ کە بنکە/ قواعد و سەرکردایەتی پێکەوە دەبەستێتەوە.
کادر ئەو سەربازە وون بووە  یە کە دەسووتێ لە پێناوی مەسەلەکەدا.. دەسوتێ 
میللەت.  / نهج و خواستەکانی شۆڕش و گردەکە بۆ  بۆ ڕووناک کردنەوەی ڕێباز 
خەڵکە  سەرلەبەری  ژیانی  شــارەزای  کە  هەڵکەوتووانەی  تاکە  لەو  بریتییە  کــادر 

ڕەشوڕووتەکەن..چارەسەری کێشەکانی ژیانیان دەکا.
یاخود سادەترین کادر بریتی یە لە بچوکراوەی حیزب ،کە مەبەست و ئامانجەکانی 
ئەو حیزبە بە زمانی ساکاری میللەت لە کات و شوێن / زمن و مکان ی تایبەتیدا 
نمایشت / تمثیل دەکا. ئەڵبەت لێرەدا مەبەست زۆر ووتن و کەم دوورییە،زۆر الیەنی 
کۆمەاڵیەتی ناوچەکە. کادر بریتی یە لە دڵسۆزترین کەسانی ئەو گردهە کەسانێکە 
کە هەست بە ئازار و سەرکەوتنەکانی بیر وباوەڕەکە دەکا. دیارە سەرکەوتنی شتی 
لە شتە  لەزەت  ئەو  مەسەلەکە  تەواکەری  کەسانی  یان  ،دواتــر خودی خۆی  گرنگ 

وردیلەکان وەردەگرێت.
رۆڵی / دەوری کادر :

١ـ پێویستە مرۆڤێکی کۆمەاڵیەتی / اجتماعی و نەفس بەرز بێ،واتە نمونەی بااڵ/ 
المثل االعلی  بێ.

٢ـ گونجاندنی تەواوی هەبێ لەگەڵ خەڵکانێکدا کە خۆی بەشێکە لەوان..وە ئەوان 
واتە »میللەت« وا هەست نەکەن کە مرۆڤێکی نامۆیە/ غەریبە.

٣ـ پێویستە بەشداری خۆشی و ناخۆشی سەرلەبەری ئەو گەڕەکە/ محەلەیە بکات 
کە تێیدا دەژی و چارەسەری مەسەلە بنچینەکانیان بکات.

٤ـ گیانی  خۆ لەبیربردنەوەی تیابێ،واتە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە هیوای ئافەرین و 
خەاڵتی ..؟؟؟.دەسەاڵتی خۆی نەبێ. بەڵکو پێویستە بە ئەرکی سەرشانی خۆی بزانێ.
٥ـ هەمیشە هەوڵی داهێنان / ابداعات بدات.. شتی تازەی سوودبەخش فێری میللەت 

بکات نەک جوینەوەی شتە کۆن و سواوەکان.
٦ـ دەست نیشن کردنی دوژمن و دۆستەکانی شۆڕش و میللەت بە بێ سەرپۆشی 

لە هەموو زەمەنێکدا .
7ـ پێویستی شۆڕش لەبەر بەرژەوەندی کێ دژی چی یە و بە خواستی کێ و بە 

پشتیوانی کێ بەردەوام دەبێت ئامانجەکانی چی یە؟.
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٨ـ چاندنی تۆوی بڕوا بەخۆبوون.. بەشیکردنەوە و تاقی کردنەوەی جواڵنەوەی 
رزگاریخوازی گەالن کە بەم قۆناغە سەختانەی ئێمەدا تێپەڕبوون و سەرکەوتنیان 

بەدەست هێناوە.
جۆر  ..بە  دوژمنان  دەستکردی  بیروباوەڕی  و  ئەفسانە  جۆرەها  بنەبڕکردنی  ٩ـ 
کە  بیروباوەڕانەی  ئەو  نەبنە دۆستی »بدیلی«  میللەت  کە  و شێوەیەکی وەستایانە 

پارڕێزگاری کەرامەتی مرۆڤایەتی دەکەن..
 / هەلپەرستێتی  بــەرەو  بێ  هەڵخلیسکاندن  ئــاگــاداری  کــادر  دەبــێ  لێرەدا  دیــارە 
انتهازیەت واتە نەبێتە  ئامڕاز / وسیلە بۆ خەڵکی گومان لێکراو بۆ بەدیهێنانی ئامانج 

/ غایە گاڵوەکانیان کە ژەهری کوشندەی میللەتە. 
١٠ـ دروستکردنی ئەڵتەرناتیف / بدیل لە خەڵکی هەر ناوچەیەک بۆخۆی..بەمەرجێ 
ئەو کەسە هەموو مەرجەکانی کادری تێدابێ..یان تاکێکی هەڵکەوتوو بێت و جێگای 

باوەڕی میللەت بێ.
ئەو  کردنی  دەستنیشان  و  میللەتە  خودی  ڕاستی  ڕووی  کردنەوەی  ــڕوون  ١١ـ
شێوانەی کە بەسەر مێژووی میللەتەکەماندا هاتووە و باسکردنی هەڵە و نەهامەتی و 
کەند و کۆسپەکانی کە هاتوونەتە ڕێگای شۆڕش و جواڵنەوەەکانی پێشوو.. ئەڵبەت 

لێرەدا دەبێ »کادر«  ئەو بەاڵ گەورەیە بنەبڕ بکات لە دڵی میللەتدا کە نائومێدیە.
باسکردنەکەش بە شێوەیەکی زانستی و لۆژیکی / علمی و منطقی بێ کە تەرازووی 

نائومێدییەکە بە )باوەڕی پۆاڵیین و بڕوا بە خۆبوون( نزم کرێتەوە.
١٢ـ چاندنی » ڕقی پیرۆز« لە دڵی میللەتدا بەرانبەر بە دوژمن.

١٣ـ بەکارهێنانی سۆزی / عاطفەی میللەت ـ مامۆستا؟؟؟ ـ لە زەمەنی تایبەتیدا..بۆ 
سەرنەگرتن و پووکانەوەی نەخشەی گاڵوی دوژمن.

گیانێکی  بە  ژێرکەوتنیانەوە  و  سەرکەوتن  بە  گــەالن  شۆڕشی  باسکردنی  ١٥ـ 
میللیانەوە.

بە خۆنەبوون  بڕوا  ئەوەبێ گیانی  ئاگاداری  لێرەدا کادر دەبێ زۆر  دیارە دەبێ 
سەرهەڵبداتەوە.

++٢ـ ئەگەر پێشمەرگە نەبیت چی دەبیت؟.
ـ هەرگیز خۆم بۆ پرسیارێکی وا ئامادە نەکردووە! نازانم بڵێم چی؟.  ئا بەو هەندە 
قایک دەبن ئەگەر بڵێم پێشمەرگە نەبم..«ئاراس« نیم ؟.. چۆن دەڵێن دۆنادۆنی گیان/ 
تناسخ االرواح هەیە وەکو باوەڕێک کە هەر کەسی برد ،بەپێی چاکە و و خراپەی 
یان  یەک  »پــەری«  بەر  دەچێتەوە  ڕۆحی  تر  بردووە،جارێکی  بەسەری  ژیانی  ئەو 

»سەگێک« کە دەڵێم »ئاراس«  نیم شتێکە نزیک لەم بابەتەوە.



35 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

تێ  گیان  کەفارەکەی  نەبڕ،ئەوا  پێ  پێشمەرگایەتیم  گیانی  ـ  خوانەخواستە  ـ  کە 
گەڕانی ترە،لەو »تناسخ االرواح« ەش خراپترە. بە کوردی و بەکورتی ؛دیارە ئەمە لەم 
زەمەنەدایە کە کورد پێویستی بە)پ. م( هەیە.ـئەگەر پێشمەرگە نەبم حەزدەکەم،کوڕی 

باوکم نەبم ـ.
++ ٣ـ جیاوازی کورد و پاسۆک چی یە؟

ـ وەاڵمی ئەم پرسیارە دەدەمەوە نەک وەک کوردێکی پابەند . ملتزم بە پاسۆکەوە،بەڵکو 
وەکو کوردێک.. ئەمەش دوور لە دەمارگیری / تەعەصبی حیزبایەتیەوە.. ئەم پرسیارە 
وا قبوڵ نی یە،چونکە شتێ نییە پێی بوترێ )پاسۆک(و شتێکی تر )کورد(ئەم دوو 
وشەیە یەکن.. ئاوێتەن.. وەکو ئاوێتەی )تەن و ڕۆح(.. نە تەنی بێ ڕۆح شتە و نە 

ڕۆحی بێ تەن هەیە..
من خۆم هەمیشە لە ) بارە دەروونیە دام ئەگەر لەچیی هەموو وشەکانی کورد 
سەرنج/  باری  هەمان  هەر  بنووسرێتەوە  کورد  )پاسۆک(ەکان  جێگای  یان  پاسۆک 
انطباعم دەداتێ. قەت وەاڵمی ئەم پرسیارە دوور لە بۆچوونەی هەمیشە )پاسۆک( 

ئامڕاز/ وسیلە و کورد خواستەکایە بوون.
++٤ـ چ ئاواتێکی شەهید فەرهادت هێناوەتە دی؟.

نی  باس  جێگای  کە  بــوون  مــەزن  و  پیرۆز  هێندە  فەرهاد  شەهید  ئاواتەکانی  ـ 
نەمر وەکو وەاڵمێک  نووسیبوو شەهیدی  نامەی حیزبم  کە  نزیکەی دوو ساڵ  یە!. 
پەیوەندی پێوەکردم وتی:هیوام وایە ڕۆژێک لە ڕۆژان لە پێش منەوە بی لە کاردانی 
بۆ خۆی وەدەست  میللی  گەورەترین شەرەفی ویسامی  فەرهادیش  کوردا.  خەاڵتی 
وەکو  کوردی  ئەگەر  دەکەم  ئومێد  هیچ.  جارێ  دەڵێم  بۆیە  بوو.  شەهیدی  هێنا،کە 

فەرهادیی تێرە عەمر بی.

هاوبیر بەختیار
+ ١ـ پەیوەندیتان لەگەڵ الیەنی کوردستانی و عێراقییەکاندا چۆنە؟.

کە  دەدەین،  هەولێش  و  داوە  هەوڵمان  ئێمەوە  بە  بێت  پەیوەندیدار  ئەوەندەی  م 
ئیمڕۆش  بێت..  چاک  دڵسۆزەکاندا  شۆڕشگێڕە  الیەنە  هەموو  لەگەڵ  پەیوەندیمان 
پەیوەندیمان لە گەڵیاندا باشەوە بۆ باشتر شەقاو دەنێ و بە تایبەتی ئەو نێزیکەی 
ئێمە و برادەرانی سۆشیالیست  پەیوەندی و گیانی دیموکراسی و ڕێزی بەرانبەرییە..
ئێمە ڕوانگە و  لەگەڵ زۆربەی هەرە زۆرینەی الیەنە عێراقییەکانیشدا هەر باشین.. 

کێشانەمان بۆ پەیوەندیەکانمان بەرژەوەندی بەرزی نەتەوەی کوردە.
هەتا ماوەیەکیش لەمەوبەر ـ بە زۆری خۆمان و خۆڕاگریمان ـ هەتا پەیوەندیمان 
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لەگەڵ داشە هارەیـ  سەرسامەکەشدا،کە مەبەستم بە »ناو یەکێتی«یە باش بووە،بەاڵم 
هەر  بەمە مابووین و وەکو دەشزانن بەو جۆرە القی ئێمەشیان گەر! بەس نرخی ئەم 

سەرچڵییە دەبێ بدەن گەڵەگاییش تاسەر بۆکەس نەچۆتە سەر!.
++٢ـ بۆ بەرەی کوردستانی تا ئیمڕۆ نەهاتۆتە دی؟.
ـ هۆ زۆرن..بەاڵم بەر لە هەموویان پوازی کوردیە

++٤ـ نێزیکی تۆ لەهەندێ خەڵکی »نایەکێتی« بەچی لێکدەدرێتەوە/تەفسیر دەکەیت؟.
ـ من گەورەریم شانازیم »پاسۆکایەتی« و هەرچیم کرد بێ، پێم وابووە خزمەتی 
حیزبەکەمی پێ دەکەم،.. من هەردوو چاوم دژی پاسۆک بێت، بە سوژن دەریان دێنم! 
خەڵکی لە دەرەوەی پاسۆک لەم ئیلتیزامەی »پاسۆکایەتی« ناگات، من بڵێم بڵێم چی؟. 
تەفسیری ئەمە بەوە دەکەم کە بەشەرەف و خاکەڕایی/ تواضعەوە دەڵێم،لە ڕیزەکانی 
پێشەوەی بەرەنگاری دوژمنانی حیزب بووم،دوا بڕیاریش ئەوە بوو کە من هەستم بە 

تۆڵەی هەر دەست درێژیەکی دیکە بکرێتە سەر هاوبیرانمان.

هاوبیر مەالشوان
++١ـ وەکو ئاشکرایە » لیژنەی لێدەری بابەگوڕگوڕ« دەورێکی بەرچاو و کاریگەری  
زانکۆی  لە  وەشاندن  لەدەست  تر  ڕێکخستنەکانی  عەسکەری  خەتە  لەچاو  هەبوو 

سلێمانی،پاش گوستنەوەی زانکۆ ئەو ئەرکە چۆن جێبەجێ دەکەن؟.
ـ ئاشکرایە ئەو لیژنەیە بە تێکۆشانی بەرباڵوی هەموو الیانەی پارتیمان پێکهاتووە 
پێشمەرگایەتییەوە  و  ڕامیاری  و  ئایدۆلۆژی  لە ڕووی  کە  لیژنانەی   لەو  یەکێکە  و 
جێی ڕەزامەندی سەرکردایەتی بووە. دیارە لیژنەیەکی وا ئایدۆلۆژی و ڕامیاری و 
سەربازی و ڕۆشنبیریی دەبێ بەکاری گەورە و گرانی خۆی هەستی هەر لەبەر ئەوە 
و  دووربینی  نەهامەتی.  کارێکی  هەموو  بۆ  بکات  پاشکەوتی خۆی  و  زەمینە  دەبێ 
شارەزایی لیژنەکە لەوەدابوو بۆ کاری پاشەڕۆژ بوو لیژنەی کاتی تری شان بە شانی  

خۆی دروست کرد لە ڕۆڵە بەوەفا و ڕۆشنبیرەکانی زانکۆی سلێمانی.
لیژنە کاتییەکان و هەندێک لە هاوبیرانی لیژنەی  لە کاتی  گوستنەوەدا هەردوو 
بابەگوڕگوڕ لە سەداسەت لەناوجەرگەی زانکۆدا دەمێننەوە،دیارە زۆر بە ئاسانی  و 
وەکو جاران دەستمان دەگاتە مامۆستا و فەرمانبەرە خوێن مژ و بەکرێگیراوەکانی 
زانکۆ و شانبەشانی ئەوەش خەسڵەتی تر ڕەخساوە کە نەناسینەوەی هاوبیرانمانە 
هەتاکو لەالیەن جەماوەریشەوە دەڵێم ئەو ئەرکە دەهێندەی جاران ئاسانتر جێبەجێ 
دەکاتەوە  دەست  لیژنەکەمان  کەمدا  ماوەیەکی  لە  یەزدان  و  کورد  بە  دەکەین،پشت 

بەکاری خۆی دژی فاشستەکانی بەغدا و چڵکاو خۆرەکانیان.
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پاسۆک  پێشمەرگەی  هێزەکانی  ئەگەر  دەبێ؟  چی  نهێنی  ڕێکخستنی  دەوری  ++٢ـ 
نەمێنێ؟. 

لەناوچوونی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک ستەمە وەکو ئەوە وایە بووترێ خوا  ـ 
نییە، کورد نییە، گەردوون نی یە.

پاسۆک هێزێکی نەتەوەییە و بواری خەباتی فراوانە ئەگەر لە سلێمانی بارودۆخ 
لە  نەگونجێ  باشوور  کوردستانی  لە  ســەرهــەڵــدەدات،ئــەگــەر  هەولێر  لە  نەگونجا 
و  هەیە  ڕێکخستن  بکرێ  خەبات  کوێش  سەرهەڵدەدات،لەهەر  باکور  کوردستانی 
ناوچە  هیچ  لە  بارودۆخ  هەر  دەکات،ئەگەر  درێژ  پێشمەرگەکانی خۆی  بۆ  یارمەتی 
و هەرێمێکدا نەگونجا بۆ پێشمەرگە و هێزی دوژمن و شۆڕشی چەواشە لێی بدات 
دیارە ڕێکخستن بناغەی دروست بوونی ئەو پێشمەرگانە بووە و بناغەی هەزاران 
هێزی  االنطاقی  نقطە   / دەرچوونی  خاڵی  ڕێکخستن  چونکە  دەبێ  تر  پێشمەرگەی 

پێشمەرگەیە لە هەموو کاتدا.
کاتدا  لەیەک  پاسۆک  هاوبیرێکی  هەموو  بیگرین  تایبەتکاریش  بە شێوەی  ئەگەر 
هەمیش  و  پێشمەرگەیە  کــادێــرە،ســەرکــردیــە،نــووســەرە،ڕابــەرە  و  شانەیە  ئەندامی 
بیناکردنەوەن  و  بەڕێوەبردن  ئاستی  لە  و  ئامادەن  ڕێکخستن  هێڵەکانی  هاوبیرانی 
و لەوەش بترازێ توانای دروست کردنی حیزبیان هەیە. جا رێکخستنی وا هەمیشە 
دەتوانێ حیزب لە مەترسی لەناوچوون بپارێزێ و پەرەی پێ بدات و بیخاتە خانەی 

پێشڕەویشەوە.
  

هاوبیر نصرالدین
++١ـ لە کەیەوە " پاسۆک“یت؟.

ـ ئەوەتای بیرم کردۆتەوە و هەستم بە چەوسانەوە و بەژێردەستەیی نەتەوەکەم 
کردووە وەک "پاسۆک“ بیرم کردۆتەوە. وەکو دەڵێن پاسۆک بووم و بەخۆم نەزانیوە!..
پێم وایە هەموو "کورد“ێکیش بەربەستی ڕێی پێ بدات هەروایە.. بیر وباوەڕێک کە لە 
ناخ و ویژدانی مێژوو و نەتەوەوە هەڵقواڵبێ،شتێکی سەیر نییە ڕۆڵەکانی ئەو نەتەوەیە 
خۆی تێدا وەدۆزن.. بەاڵم لە ڕووی کردارییەوە؟عملی و دەستووریەوە،ماوەیەکی کەم 
پاش بەشداریم لەم شۆڕشە نوێیەی گەلەکەماندا شەرەفی "پاسۆکایەتیم“ پێ بڕاوە.. 

هیواداریشم تاسەر ئەو شەرەفە بپارێزم.
++٢ـ ئەی ئەگەر گایت؟.
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ـ گان دەستوورێکی ئەگەری؟احتمالی ژیانە..من لە پاسۆکەوە ئەو گیانە کۆمەاڵیەتی 
و عەقائدیە فێربووم، کە وەکو هاوبیران هەر شتێ بین بە پاسۆکەوەین.. و بێ "پاسۆک“ 
سفرین! جا ئەگەر چارەنووس ئەو ڕەتەی پێدام،کە بەدڵنیاییەوە/حتما بەدەستی خۆم 
نابێت ،ئەو ساش پارێزگاری شەرەفە کۆنەکەم دەکەم و گیانەکەم پاسۆک دەژێەنمەوە 
/احتمالەم  شیمانەم  ئەو  گەشەکەی  ڕووە  بۆ  ئەی  هاوبیر  سفرم“..  پاسۆک  "بێ  کە 

بەڕوودا نادەیت کە شەهادەتە؟!..
++٣ـ باشە بۆ شەهادەت دەڵێی چی؟.

ـ هەموو کەس حەز دەکات زیاتر بمێنێتەوە و ئەمەش دەستووری " پەلەی ژیان“ە!..
مانەوەیەکی  مانا..  و  ــاوەڕۆک  ن بێ  ڕووتــی  مانەوەیەکی  هەیە..  مانەوە  دوو  بەاڵم 
مانادار و خزمەتگوزارانە.. ئەوەی بووە پێشمەرگە دیارە مانەوە ڕووتە بێ ناوەک و 
ناوەڕۆکەکەی تێهەڵداوە.. مانەوەکەی تر بۆ زیاتر خزمەت و تێکۆشانە بۆ نەتەوەی 
حیزب ..بەاڵم ئەگەر خزمەت لە نەماندا بوو،ئەوا کێ هەیە حەز بەو شەرەفە مەزنە 

نەکات کە حیزب دەڵێ: "شەهادەت گەورەترین ویسامی شەرەفی میللییە“.

هاوبیر جەمال
++١ـ حەز دەکەیت لە کوێدا گیانت دەرچێ؟.

ـ خۆزگە بەحەز بووایە..لەژێ سێبەری ئااڵی کوردستاندا زیاتر شوێنێکی پیرۆز / 
مقدس تر هەیە؟.

++٢ـ ئەی ئەگەر لەسەرەڕێی ئەو ئاواتەدا بی؟.
ـ حەز دەکەم لە ناوەندی خەتی سنوورە دەست کردەی ئیمڕۆی کوردستاندا بێت.

++٣ـ بۆ پاسۆکت هەڵبژارد؟.
ـ من پاسۆکم هەڵنەبژارد چونکە پاسۆک بوونی نەتەوەی کوردە.. من خۆم دۆزیەوە 
ئەو تەمەنەی دەرەوەی » پاسۆک« م بە خەسار چوو سەد حەیف! هەمیشە بیر لەوە 

دەکەمەوە چۆن حەقی ئەو لەدەست چوونە بکەمەوە.
++٤ـ چ فرمانێکی حیزبەکەت ال سەختە؟.

ـ کە ڕووتم کاتەوە لە شەرەفی »پاسۆک«ایەتی.
++٥ـ جێبەجێی دەکەیت؟.

ـ چۆن نا!.. بەاڵم پاش ئەوە خۆم بە مرۆڤ نازانم! ئنجا خەونی وا ناخۆم بۆ پێ 
دەبینی؟!.
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هاوبیر مالزم سیف اللە
++١ـ ئاش بەتاڵ چ دەگەیەنێ؟!.

ـ ئەم وشە سووکەش شەرم هێنە.. لەوانەیە مەودای بەکارهێنانی هەبێت لە مەیدانە 
کۆمەاڵیەتی و شتە سەراوەکاندا،ئەویش وەکو زاراوەیەکی فەرهەنگی.. بەاڵم بەوجۆرە 
بەدگومانی و بە ئانقەست و داخ لە داڵنەیەی شۆڕشی ئەیلوول بەکار دێت،نیشانەی 
ئەوپەڕی سووکێتی و مایەپووچی بەکارهێنەرەکەیەتی. بەکارهێنانی زاراوەی »ئاش 
خوێنی  نرخی  هەڵسەنگاندنی  و  گەلێک  چواردەساڵەی  خەباتی  شکستی  بۆ  بەتاڵ« 
حەفتا هەزار شەهیدی چواردەساڵ ڕووپەڕەی مێژوویەک و نیشانەی ئەوپەڕی بێ 
حورمەتی و نمەک بەحەرامی و خۆ بەکەمزانینە.. هەتا دوژمنەکەمان جورئەتی ئەوە 
تا بەتاڵی  ناکات سووکایەتی وا بە ئیرادەی میللەتێک بکات..کوردیش ئاشی نەبووە 
نییە تووشی شکست  ئێمەش یەکەم میللەت و شۆڕشەکەمان یەکەم شۆڕش  کات.. 
و هەرەس بێت.. النێکی یەکجار گەورە و پڕشکۆی خەباتی میللەتان ئەو شکستی و 
گانەیە کە دێتە پێشی.. ئەگەر ئەم زاراوە بێ ئابڕووە بەوجۆرە قبوڵ بێت ،دەبێت 
هەموو ڕووی بزووتنەوەی کوردایەتی لە ڕمانی ئیمپڕاتۆرێتی میدییەوە  ڕیزکەین تا 

ئیمڕۆمان..
بەرانبەر  نێیە  بە هەموو کەس چی هەیە و  بەحاڵی خۆم حەق دەدەم  من بەش 
ڕابردوو بێدرکێنێ و مێژووش کانێکی گەورە و کاریگەر و ئیجابی دەرس و پەند  لێ 
وەرگرتنە..هەتا هەق بەوانەش هەیە کە نەیار و ناحەزی مێژوو بوون ئەمە بکەنـ  ئیتر 

لەمە دڵ فراوانی و میهرەبانی چاتر؟!.
ئەگەرچی دەبێت ئەو هەقە لەو کەسانە بسێندرێتەوە کە خۆیان بەشێک بوون لە 
تێشکان و مشتەی ناو هەمانەی هەرەس بوون و لە پۆستی / مەوقعی خیانەتدابوون.. 
بەاڵم دیسانەوە ئەگەر خەڵکی لێ ببڕێت ڕابردووی خۆی وەسڕێت کارێکی چاکە.. 

بەاڵم کورد واتەنی : تا خاوەن ماڵ دز بگرێ..دز خاوەن بگرێت...
ئەمە تراژیدیا / مآسات و نەهامەتی گەورەیە!! بە کورتیەکەی ئاش بەتاڵ مانای 

پیسترین و بێ ئابڕووترین و خائن ترین و خۆفرۆشانی کۆن و نوێی کوردە!.
++٢ـ بۆ پاسۆکت هەڵبژاردووە؟.

ـ بەالی خۆمەوە ؟؟؟؟؟ هەست و باوەڕی کوردایەتییە و تاکە ڕێگەیە و بۆ ڕزگاری 
و سەربەخۆیی کورد کە چارەنووس و قەدەرمانە.

++٣ـ ئەی هێز و کۆڕ و کۆمەڵەکانی دیکە؟.
ـ ئەگەرچی هەموو کەسی ـ تا ڕادەیەکی زۆر ـ هەر بەو لۆژیک / منطق و هۆشە 
نالەنگێنێ..چۆن  کەسدا  نرخی  لە  ووتــم:  پێشەوە  لە  ئــەوەی  و  هەڵدەبژێرێ  الیــەک 
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گرنگێتی مێشک پێویستی چوارپەل و گوێ و »ورگ« یش ڕەتناکاتەوە!. من ووتوومە 
بەالی خۆمەوە.. ئەی ئەگەر وا نەبێت بۆ شتێکی دیکە نابم!. 

++٤ـ کەوابێ شیمانەی / احتمالی سەنگەر گۆرکێ هەیە؟
 « پاسۆک   « کە  کردووین  فێری  حیزب  بام  نەخێر..  جۆرێک  هیچ  بە  و  نەء  ـ 
ئامرازە/ وسیلە و »کورد« مەبەستە..بەاڵم بەپێێ ئەو باروهەلومەرج و دراوەکانی 
/ موعطەیاتی ئەمڕۆ و داهاتوویش هەتا » پاسۆک« بتوانێ بەردەوامێتی ڕەوتی / 
صیرورەی بوونی کوردی بێت،ئەم ئامڕازە و مەبەستە ئاوێتەی یەکن و جوێ نابنەوە 

و یەک شتن.. نە »پاسۆک« ی بێ کورد هەیە و نە »کوردی« بێ پاسۆک.
++٥ـ ئەمە دەمارگیری / تعصب نی یە؟.

ـ نەخێر،باوەڕی بنجی و قەناعەتی ڕەهای / مطلق هۆشمەندانەیە.. ئەگەر وا نییە 
ئەم پرسیار و وەاڵمە وا دروست  ئەگینا  یە  یە؟. دیار نی  بدیل چی   / ئەلتەرناتیف 
نەدەبوو!. دە ئیتر شەڕی چیم پێ دەفرۆشی؟. ببوورە ، قوتابی فضول هەندێ جار 

حەز دەکات،ئەگەر بە »شەرفرۆشتن«یش بێت مامۆستاکەی پتر بدوێنێ..
سوپاس.. هەموومان قوتابی » پاسۆک«ین..

هاوبیر ڕێباز  
++ ١ـ دەتەوێ لەم یادەدا چ پرسیاری لە هاوبیران بکەیت؟.

لە دوێنێ  ئەمڕۆ  بەوە هەیە کە پاسۆک  بڕوایەکی ڕاستەقینەیان  ئایا هاوبیران  ـ 
باشترە و سبەی باشترییش دەبێت؟.

++ مادام پرسیارەکەت لەو قاڵبەدایە..دەیکەینەوە بەگژ خۆتدا؟.
شەرەفی  و  شانازی  هەر  نەکردووە.  گومانەوە  ڕووی  لە  پرسیارەم  ئەو  من  ـ 
پاسۆکایەتیم بە من بۆئەوەی هێندەی ڕاستی بوونی خوا بڕوا بە ڕەوتی پێشکەوتوو 
 .. هەمیشەیی  چوونی  بەرەوپێش  لە  دڵنیام  ئەمەش  هێندەی  و  پاسۆکە  پیرۆزی  و 
تەنها دەمویست وەکو برایم پێغەمبەر کە چەند باوەڕی بەخوا بووە،بەس بزانێ چۆن 
مردوو زیندوو دەکاتەوە.. کە وەکو من »احراج« کرا و لێی پرسرا..بۆ بڕوا ناکەیت؟.. 
بخواتەوە. ئاو  دڵم  با  بەس  با  هەزارجار  باو  منیش  قلبی..  فلیطءن  بڵێ  فەرمووی: 

ئەمەش هەڵکەوتێکی مرۆڤە. 
++٣ـ بیر و مەچوکی »پاسۆک« دەبینی؟.

ـ بەڵێ
ـ دە ئیتر ئەمە بەس نی یە بۆ دڵ ئاو خواردنەوە..بەڵێ!..
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هاوبیر مالزم کەریم سەالم
++١ـ خەباتی دوورە واڵت،لە چ خانەیەکدا دادەنرێت؟.

ـ خەباتی لە دوورە واڵت نازانم مانای چی یە؟! کە ووتت خەبات نابێت دوور لە 
نەیەوێ  نازانم خەڵکێک کە  واڵت بێ،کە دوور بوو من بەبەچوونی خۆم بەخەباتی 
هاوکاری  ئێش و ئازاری  گەلەکەی خۆی بکات هەڵدێ لە واقیع لەو باوەڕەدام کە پێی 
ناڵێ خەبات گەر هەرچیشی ئەیلێت چونکە دوورە لە واقع و ڕووداوی سەرگۆڕەپانی 
ئەشکەنجەی   ئازار و  نەهێشتنی  بۆ  پووچە، چونکە هەنگاونان  / ساحەی خەبات و 
گەل ئەبێت  لەبەر ڕۆشنایی دۆخی / وەضعی گەل  و شێوەی خەبات  بێت نەک بە 
شێوەیەکی  هەڕەمەکی / عەفەوی لە دوورەوە سەنگەربەندی بۆ بکەیت.  خەباتکەر 
ئەبێت قاڵبووی ناو ناو ئێشوئازاری گەلەکەی بێت نەک وەک کاکی هەاڵتوو ئەگەر 
چاک هاتی هاوکارە و شتێکی چاکە ئەگەر کوشی هەڵە و خواری و ڕووی نالەبار 
هاتی  ڕێی لەوە تەرییە. خەبات قسەی قەڵە و هاژوهوژە نییە وەکو هەاڵتووەکانی 
ساحەی خەبات  لێی تێگەیشتوون بەڵکو خەبات خوێن دانە ئازار و ئەشکەنجەیە نەک 
دانیشتن کۆڕی خواردنەوە گەرم کردن و ئەرتیست هەڵبژاردن لە گەڵیشیا فرمێسکی 
درۆ هەڵڕشتن بۆ گەل و نیشتمان و ڕەخنەی هیچ و پووچ لە خەباتکەری ڕاستەقینە 
بۆچی وای نەکرد و ئەبوایە وای بکردایە ..و نەفامە و گێلە و خۆی بەگێل و نەفام 
گەلەکەی   هەتای  هەتا  کامەرانی  بە   ئەگوڕێتەوە  خۆی  کاتییەکەی  خۆشی  نازانێ 
گەلەکەی من بەش بە حاڵی خۆم هەموو ڕەخنە و پێشنیازی کاکی هەاڵتوو بە باوبژە 
ئەو  مەبەستم  ببوورن  بدەن..  لە وورگی خۆیان  با  ئەڵێن  ئەوانیش چی  ،جا  ئەزانم 
کەسانە نییە کە بەکاری پێویستی /زەروری شۆڕش دورن لەسەر ساحەی خەبات 

چونکە کاری ئەوان هەاڵتن نییە بەڵکو خەباتە. 
++٢ـ چ  پێشبینییەک بۆ داهاتووی پاسۆک دەکەیت؟.

ـ داهاتووی پاسۆک وەکو الی من ڕوونە الی هەموو کوردێکی دۆست بە کورد 
ناو  لەوەدایە کە ڕێباز و فەلسەفەی پاسۆک هەڵقواڵوی  هەروا ڕوونە. ڕوونیەکەی 
فرض   / بسەپێندرێ  نییە  استیرادکراو   / هاوردە  کوردە شتێکی  گەلی  ئەشکەنجەی 
کرێت بەسەر خواستی گەلدا جا لەبەر ئەوە بەرنامەی پاسۆک تینوێتی گەلی کورد 
/ ببینرێت شتێکی مسۆگەرە  تیا  بەو شێوەیە  گەلی  ڕێبازی خواستی  ئەشکێنێ. جا 

حەتمییە هەر دوارۆژی  ڕوون دەبێت.
++٣ـ ئامۆژگاریت بۆ هاوبیران چی یە؟.

بدەین  برەو  زیاتر  خەباتی  جۆشدانی  بۆ  هاندانە  هاوبیرانم  بۆ  من  تێبینی  ـ 
خەبات،خۆڕاگر  لە  نەکەین  درێخی  بێت  توانامانا  لە  ئەوەی  نەتەوەیی  بیری  بە 
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بین بەرانبەربەو کۆسپانەی دوژمنانی نەتەوەکەمان سازی دەکەن  پێویستە زۆر 
وریاتر بین لێیان.

لە ڕووی سیاسییەوە بوو بۆسەیەک بوو  ئەیلوول  ++٤ـ وەک دەزانن شۆڕشی 
گێلی  و  نەزانی  نــابــووە،بــەاڵم  کــوردی  مەزنی  شۆڕشی  بۆ  گەلەکەمان  دوژمنانی 
دواڕۆژی  لە  ئاگایەکیان  هیچ   کوێرکردبوون  چاوی  وابەستەیی  و  سەرکردەکەی 
شۆڕش و نووچدانی نەکردبووەوە بۆیە بەالیانەوە ؟؟؟؟؟بوو ئەبوایە گەر لێوەشاوە 
بوونایە زووتر هەستیان پێ بکردایە بەاڵم پاش هەموو شتێک ئەو ڕۆژە ڕەشەمان 
دی و تێپەڕی بەسەرماندا و گرنگ ئەوەیە لە شۆڕشی نوێماندا وانە . دەرسی لێ 
وەرگرین بیکەینە قوتابخانەیەک لە کۆتاییدا ئەوەی سەرنج ڕادەکێشێ زۆر لە الیەنە  
سیاسییەکانی گۆڕەپانی خەبات نەک هەر دەرسیان لێ وەرنەگر؟؟؟؟؟؟؟؟ زیاتریشەوە 
هەوڵ ئەدەن و هەوڵیان داوە بۆ خستنە باوەشی بێگانەوە زیاتر کە شۆڕشی ئەیلوول 
کە دەمیش ئەکەنەوە زیاد لە پێویست خۆیان لە تاوانی هەرەسی ئەیلوول الئەدەن 

بەاڵم گەل بە ئاگایە لە هەموو ڕەفتارەکانیان.
++٥ـ کام ئاواتەی شەهید »مازم محمد شەوقی؟یت هێناوەتە دی؟.

ـ ئاواتی هەرە گەورەی شەهیدی نەمر )کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان ( 
بوو. ئەوەی لە توانای ئێمەدایە کارکردنە بۆ گەیشتنی گەلمان بۆ ئەو ئاواتە گەورەیە..
ئەوێت،بە  تریشی  هەزارانی  و  ترە  شەهیدی  هــەزاران  و  محمد  شەهید  ئاواتی  کە 
سووربوونمان لەسەر خەبات و جۆشدانی و بە پشتیوانی  گەلی کورد هەر ئەگەینە 
ئەو ئاواتە وەکو ئەڵێن: هەر کاروانێ بۆ پرشنگی خۆر بڕوانێ کەم بێ یا زۆر ئەگەنە 

خۆر!(.

هاوبیر ئازاد
++١ـ بۆچی یازدەی ئەیلوول بۆ ڕۆژی نوێ بوونەوەی حیزب هەڵبژێردرا؟.

ـ هەڵبژاردنی یازدەی ئەیلوول بۆ ڕۆژی نوێ بوونەوەی حیزب ،لە خۆڕا نەبووە.. لە 
گێژاو و تاسینی کارەساتێکی وەکو هەرەسدا.. هەروا ئاسان نەبوو لەو ڕۆژە تاریکەدا 
ئاسۆی پاشەڕۆژێکی مەزن بەدی بکرێت..چ جای ئەوەی هۆش نەکەوێتە بەر ئەژنۆ 
و نائومێدی شەپلە ؟؟؟؟ لە بیرکردنەوە نەدات.. بۆیە ١١ی ئەیلوولی ١٩7٥ هەمیشە  
وەکو هێما / ڕەمزێکی مەزن و نیشانەی سەربڵندی ڕەسەنی نەتەوایەتی و بەوەفایی 
ڕۆڵە نەتەوەییەکان و بیر و هۆشی بەرچاوڕوونی سووربوون و کۆڵنەدانی حیزبمان 
دەمێنێتەوە..نەک ئەو ڕۆژە،ئیمڕۆ هەیە وەک جۆگەلەیەکی قووڵ؟؟؟تف لەسەرچاوەی 

خۆی دەکات!.
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هەردەم  نەپساوی  زنجیرەیەکی  نەتەوەکەمان  بوونی  و  مێژوو  وایە  پێمان  ئێمە 
هەڵکشاوە و دوا ئەڵقەی هەموو خەباتی شۆڕش و هیانبازییەکی کورد،لە شۆڕشی 
ئەیلوولدا خۆی ڕواند بوو،بۆیە دەبوایە هەر کارێکی کوردانە لەو خاڵەوە / نوقتەیەوە 
هەڵچووایە،ئەگینا لە بێ ڕەگوڕیشاڵ لەقتر و ووشک تر دەبوو.. هەربۆیەشە ئەوانەی 
گۆماوێکی  هەڵنێن..لە  هەنگاو  ئەیلوولدا  بەسەر  دەیانەوێ  هۆیەک........  هەر  لەبەر  ـ 
لیخنی بێ سەرچاوە دەچن، زوو یا درەنگ هەر بۆگەن دەبن.. مانەوە و بەردەوامی 
و نوێ بوونەوەی هەمیشەیی، سەرچاوەی دەوێت.. ئێمەش لە جووتە سەرچاوەی« 
هەڵبژاردنەی  نابەین.ئەو  پیرۆزتر شک  و  پاک  و  تر  ــەردەوام  ب کورد  و  ئەیلوول« 
..تەواو  دا  الجزائر«  لە »  بزانن، کورد  کە دۆست و دوژمن  بوو  بۆئەوە  پاسۆک  
بووینە  لەدایک  تاریکیدا  ڕسکا..لە  تێدا  پێشکەوتووتری  بوونێکی  بوو  ژانێک  نەبوو! 

بەاڵم ڕووناکیمان لەگەڵ خۆ هێناوە و دەبێ لە ڕووناکیدا بژین..
++ ٢ـ پاش شەش ساڵ چی بە بیرتا دێت؟.

ـ ئەو ڕاستییەم ال قوڵتر دەبێتەوە کە حیزب دەڵێ: » مرۆڤ تاکە هۆکاری/عامیلی 
ئەو  بتوانێ  بێت  مــرۆڤ«   « هەر  گەردوونەدا.«مەگەر  لەم  یە.  ئیجابی   / ئەرێنێیە 
شەقاوە گەورانە بنێ کە حیزبمان ناوێتی، لە شەش ساڵی سەخت و دژواردا تەالرێکی 
وا بنیات نرابێ بەرگەی سەدان ساڵ بگرێت بانغەی وا داڕێژرابێت کە گاڵتە بە ئەقڵی 

ئەوانە بکات کوردستانی گەورەیان  پێ ئەفسانەیە.
++٣ـ چ دەڵێی » بەردی زل هەڵگرتن نیشانەی نەهاوشتنیەتی«...

لەبەرخوازی  بەردێ  هیچ  کە  وایە  مرۆڤانەی  فەلسەفەیەکی  بە  بە  بــاوەڕم  من  ـ 
مرۆڤدا زل نییە! تا هەڵگرتنی نیشانەی هاویشتنی بێت! تەنها ئەو کەسە بەشێکە باوەڕ 
 « لە  پووچیان  بیروڕێبازی  و  کەمترن!  خەڵکی  لە  وایە  پێیان  کە  نەبووانەن  بەخۆ 

مرۆڤ« ێتی شتوونیتیەوە.
بکێشرێ،دیارە  قورسە  و  قەبە  و  ئەم سەنگی زل  بارزگانێتی  بە حسێبی  ئەگەر 
قەپانی ئەوانەی عومریان لە بنیاتی تەالر و ناز و نیعمەتی خڕکردنەوەی سامانی مفت 
بەرژەوەندی  پشتی ووشتری  پووسی خزمەت  نایخوێنیتەوە چڵێ  و  دا  بەخەرج  دا 
ئەوان دەشکێنێ.. ئەمانە ئەگەر بۆیان بکرێتمیلی کات دەوەستێنن نەبادا پاکی ڕۆژگار 
بەری کەوت بیانگرێتەوە. بەاڵم کەسێ کە نەک هیچی نەبێ تا لەدەستی چی ..بەڵکو 
ئامادەش بێ لەو هیچەش هیچی نەمێنێ،ئیتر زاراوەی گەورە و گچکە و سەخت و 
دنیا  کردووە.یەک  دروستی  ئەمانە  بازووی  هەر  مێژووش  یەکە!  سفت الی چوون 
پەرست نەبووە و نییە بەردێکی خستبێتە سەر دارێک هەر ئەوانەن کە شەق لە دیلێتی 

و ژێردەستەیی تاریکی هەڵدەدەن..
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خۆری ئازادی و ڕزگاری و یەکسانیان لێ هەڵدێت! جگە لە هەموو ئەمانە،بەردی 
زل هەڵگرتن لە هیچ هەڵنەگرتن و زەندەق چوون پیاوانەتر و مەردانە تر نییە؟!.

براکەم.. ئەو بەردەی ئێمە هەڵمان گرتووە کە الی کەسانێ زلە و ناوک خەرە! پێش 
ئێمەش هەڵگیراوە و کەسیشی لە بندا نەپساوە و نەتاساوە.. ئیتر زەندەق چوون لێی 
جگە لە هەستی پەستی و بڕوا بەخۆ نەبوون.. ئەوپەڕی ترسنۆکی و بوودەڵەییە! و 
تەواو ..ئەگینا بۆ کابرایەکی موسڵمان ،پێی وابێت ،دەتوانێ عەرش و قورش لێک بدات 
هەموو سەرزەمین .....لە یەک سایە و ساباتدا کۆبکاتەوە و کۆمونیستێک هەوڵ دات 
هەموو زمان و خاک و نەتەوەکان تێک هەڵشێلێ و بیانکاتە یەک پارچە  و هەموو 
کاپیتالیستی جیهان خۆر  دیموکراتیخوازی حکومەتی  و  کۆوەکات!..  دنیا  کرێکارانی 
بکاتە ریش سپی دنیا؟... هەر هەمووشیان لە مەبەستێکی دەست هەڵینج پتر خۆی بۆ 
بکوتن.. سەنگی »مەعقول« و بەردی نێو ئاو بێت.. بەاڵم کوردێک هەوڵ بدات ماڵی 
میراتی باب و باپیری لەدەست هوبەی دزان وەستێنێ،  وەک هەموو ئەو خەڵک و 
خوایە لە سنووری نیشتمانەکەی خۆیدا بە ئازادی بژی.. بەردی زل هەڵگرتن بێت>!. 
!!ـ وەک هەنگاوێکی سەرەتایی و  ئەگەر بشیەنە دی  ـ  پێشوو  لەوانەی  خۆ هەرکام 
لۆژیکی / منطقی و زانستی / عیلمی دەبێت ئەو بەردەی کیانی کوردییە لەسەر دڵیان 

نێن!!.
تروتسکی مەزن دەڵێ: ئەوەی لەبەردەم دێفاکتۆ / امرالواقع دا بچەمێتەوە پیاوی 

ئەوە نییە نەخشی داهاتوو بکێشێ..
++٤ـ کوردستانی گەورە ..خەونە؟خەیاڵە؟ گڕووی منداڵە؟..یان عەتمیەتێکی مێژوویی؟

ـ بەڵێ خەونە بۆ ئەوکەسانەی هەموو شتێکن بەس کورد نین! 
ـ خەیاڵە الی ئەو کەسانەی کە قوڕمیش کراون و بووکە شووشەی سەر شانۆی 
یەکێکی  بەدەست  پــەردەوە  دیو  لەو  سەروپەلیان  پەتکی  و   سیاسی  مەسرەحی   /

دیکەوەیە!.
ـ گڕوگرتنیشە الی ئەوانەی بابیشیان دەرێنی بە مشتێ پول ژیر دەبنەوە!.

ـ حەتمیەتێکی مێژووییە الی ئەوانەی کوردن و کورد بە سەپانی بابی کەس نازانن..
لە قورئانیشدا هاتووە کە : وکل حزب بما لدیهم فرحون!.هەر یەکیش لەم دەستدانە 

شاییانە بە خۆیان و  ڕۆژگاریشمان لە بەیندایە!.
++٥ـ گەورەترین پان لەسەر کورد بەچی دەزانن؟.

ـ پان زۆرن و زۆریشیان گەورەن،بەاڵم هەر هەمووی و ئەوانەی کە تا ئیمڕۆش 
لە فابریقەی ئیمپریالیزم و داگیرکەرانماندا دەرچوون لەو ماکەوە سەر هەڵدەدات کە 

هەموو شتێ بین بەس کورد نەبین!.
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چار چییە؟و چۆن بەریان پێ دەگیرێ؟.
ـ دەردەکە چەند کوشندەیە و پانەکە چەندە سەختە چارەکەی ئەوەندە ئاسانە،؟! 
(پێش  خستووە..کە  بەردەست  چارەیەی  ئەو  خۆیدا  بــااڵی  دروشمی  لە  حیزبمان 
ئەوەی هەر شتێ بین..دەبێ کورد بین(ە.. شتێکی یەکجار ئاساییە ) نەتەوەیی بین، 
بین.. برا هەندێ  بین.. خواناس  بین.. دیموکراسی  سۆشیالیست خوازبین.. مارکسی 
ماسۆنیش بین.. بەس پێش هەموو ئەمانە کورد بین( و لەبەرخاتری کورد ئەمانە بین 

نەک لەبەرخاتری ئەمانە کورد بین.. هەموو دنیاش هەروایە و هەروایان کردووە.
++ ٦ـ کام ئاواتەی شەهید کاکە »فەتاح«ت هێناوەتە دی؟.

ـ من ئەگەرچی قوتابیەکی بچووک و گوێ ڕایەڵی ئەو مامۆستا مەزنەم، بەاڵم بڕوا 
بە خۆم بهێنم بتوانم بچوکترین ئاواتی ئەو گیانە بڵندە بێ نموونەیە بهێنمە دی..

محدود  بــوو،  نامحدود   / بێسنوور  و  مــەزن  ئــەوەنــدە  دنیایەکی  فەتاح  شەهید 
مامۆستای  کە  زیادە  لێ  شەرەف  ئەوەندەم  من  بم،  ئاواتەکانیش  سێبەری  ناتوانم 
ڕابەرم بە قوتابیەک ڕای گرتبووم،ئەوەندەی پێشم بکرێت ئەو پەیمانی مامۆستا و 

قوتابییەیەی.........چی لە ئاستی ئەو تروپکاییە پێ ناگووترێ!.
++٧ـ کێ لە هەقی خۆی زیادی دراوەتێ؟.

نەبێت  میز  لەسەر  و  کوردایەتی حسێبە  بزووتنەوەی  لەسەر  کە  کەسەی  ئەو  ـ 
کوردی بیر ناکەوێتەوە؟.

ناوەکانیان؟... ناوی زل و دێیی وێرانن..بە قوڕاچن!.
++٨ـ ئەی خەباتی »ئەوروپایی«انە؟.

ـمن پێی دەڵێم »چەقەنە« ..کێش پێی قالش بێتەوە کوردستان یەخەم بگرێت! ئەگینا 
با هەر سیر بخۆن و زووڕنا لێ دەن! بەالی منەوە سەدجار دەیان کەم بە قوربانی 
ئەو پیرێژنەی چۆڕە دۆیەک دەکات بەدەمی پێشم بۆەرگەیەکەوە.. ئەو سیپااڵنە ببن 
نەبن چن؟!..دیارە تەنها مەبەستم لەوانەیە کە لەناو واڵتدا پێویستی بوون و دەوریان 
پێویست تر و کاریگەرترە،بەاڵم یان بە بیانوو و بەهانەی پووچەوە خۆیان لەئەوروپا 
بزمار کوت کردووە،یان لەهۆڵی مەڕمەڕی و سەری گەرمدا لە دوورەوە گەپ دەکەن.. 
بەاڵم ئەوانەی چ بۆ خوێندن و چ بە پێی بەرنامە و پانێکی دیاری لەوێ درێژە بە 

خەباتی وواڵت دەدەن،بەشێکە لە خەباتی نێو وواڵت.
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هەویری پەموو!!

ڕێویەکی پیری بە فێڵ ووتی بە یەکێ جحێڵ
تاژیەک هەیە ئاشنامە وا بۆم نووسیووە نامە

بیبە و وەاڵم بێنە سەد کەوم لێ بستتێنە
هەویرت بێ موو نی یە چەقاڵتەت ێ لوو نی یە

کرێی زۆر وکاری کەم من خۆم دەبێ تێی بگەم
تۆ گۆشت کەو نادەی بە من گۆشتم دەدەی بە دوژمن !!

هەژار
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شادەمارە سەرەتاکانمان
7- لەگەڵ دیاریکردنی مافی چارەنووسی هەموو میللەتانی جیهانین ، بەتایبەتی ) باسک و بلوچ و 

فەلەستینی و ئیرلەندی..(.

نەتەوە و نەتەوایەتی:
نەتەوە کۆمەڵە مرۆڤێکن کە کردەیە/ عەمەلیەکی مێژوویی خۆڕسک پەیدا دەبن، 
بەکەس  خۆ  و  کەسایەتی  و خۆشەویستی  نێزیکی  ویژدانی  و  دەروونــی  حاڵەتێکی 
زانینی نێو کۆمەڵگەیەکە کە لەسەر بناغە و زەمینەی هاوبەشێتی و یەکێتی ) زمان، 
 .. هەڵچووە  کۆمەاڵیەتی(  دەستووری  و  داب  و  نەست  و  هەست  مێژوو،  نیشتمان، 
ئەمانەش بەخۆ و ماک و مەرجەکانی ) نەتەوە( دەژمێردرێن و پێویستی بۆ بوونی 

کۆمەڵێک بە ) نەتەوە(.
نێو دەروونی مرۆڤ وای  پەلەی ژیانی  پێداویستیەکانی ژیان و مانەوە و   ( کە 
کردووە بۆ پتر خۆقایم کردن و خۆپاراستن لە ناهەمواری و سەختی سروشت و 
ژیان و ) دەوروبەری دژی( لە یەکدی نێزیک ببنەوە و خۆ بدەنە پاڵ یەکدی و کۆمەڵی 
زمــان“ ی  تێگەیشتن“  لێک  و  ژیان  پێکەوە  پێویستی  و  بکەن  جوێ جوێ دروســت 
وەک ئامڕازێکی لێک تێگەیشتن و بیر گۆڕینەوە ی دروست کردووە و پێکەوە ژیانی 
ماوەیەکی زۆر پێکەوە، شێوە و جۆری ژیان و ملمانێییان وای کردووە کە جۆرە 
هەستێکی هاوبەش و لێک چوو دروست بێت لە نێوانیاندا و بەسەرهاتی ژیان مێژووی 
بۆ دروست کردوون و شوێن و جێگای ڕاوشکار و حەسانەوە و مانەوەیان خاکی 
سەر بە ئەوان و خۆیانی دیاری کردووە و بەرەبەرە کۆمەڵێکی تایبەتی و جیاواز 
لە کۆمەڵێکی دیکە دروست بووە کە لە زۆر شتی زیندووی ژیاندا ) زمان و خاک و 

هەستی هاوبەش و مێژوو( جوێ بوون..
لە  نەتەوەی  هەر  کە  بــووە،  نەتەوەکان  دروستبوونی  ساکاری  سەرەتای  ئەمە 
لوا  بۆی  گەر  بژی  بەسەربەستی  داوە  ئەوەی  ئەو خاکەی خۆیدا هەوڵی  سنووری 
دەستووری  و خۆخۆری  هەرا  و  هاویشتووە.. شەڕ  دیکە  خاکی  بۆسەر  پەلی  بێت 
ژیانی سەختی ئەو سەردەمانە بووە، بە پێشکەوتنی مرۆڤ و فراوان بوونی ئاسۆی 
بیرکردنەوە و هەست و هۆشی مەسەلەکانی مینۆکی/ مەعنەوی ) خۆشەویستی و 
هاریکاری و دادگەری و ئاین و مرۆڤدۆستی بە مانا ساکار و سەرەتاییەکانییەوە( 
الیەنی  لە  مرۆڤ  دەدا  خولێکی  ڕۆژگار  جا  مرۆڤەوە..  ژیانی  ترنجاندووەتە  خۆیان 
ڕۆشنی ژیان و بوونی نێزیک تر دەبووەوە و دەستوورە دڕندانییەکەی لە پاش خۆوە 
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بەجێ دەهێشت، زۆرجارانیش ڕۆچوون / انتکاسە لەم بارەتەوە ڕووی دەدا و مرۆڤ 
لە بەرژەوەندیە مادیەکانی بەرگە دڕندانیەکەی لەبەر دەکردەوە بە لۆژیک/ مبطقی باو 

و باپیرانی ڕەفتار/ تەعامولی دەکرد..!(
پەلەی ژیان و دەستووری هەرگیز نەگۆڕاو و بنج داکوراوی قواڵیی دەروون و بوونی 
مرۆڤ بووە و دەبێت. دروستکەر و داهێنەر و ماکەکانی ) نەتەوە( یە، کە بە عەمەلیەکی 
مێژووکردی خۆڕسک پێویستی بوون و مانەوە بەرەبەرە ئەو ماکانە سەر هەڵدەدەن و 

گەاڵڵە دەبن و دەخشمڵێن.. تا دین پتر گەشە و نەشونما دەکەن و ڕەگ دادەکوتن.
و  داب  و  نەست  و  هەست  مێژوو،  نیشتمان،  زمــان،  نەتەوەیە)  ماکی  چوار  ئەم 
نەتەوەن،  پێویستیەکانی  مادیە  بناغە  و  بنەما  هاوبەشە،  کۆمەاڵیەتی(   ( دەستووری 
تیرەی  زانیەکە  نەتەوە(   ( بە  خۆ  دەروونــیــە،  هەستی  دەمێنێتەوە  دیسانەوە  بــەاڵم 
بڕبڕەی بوونی نەتەوایەتفیە، بێ ئەو هەست و نەستە هۆشدار و بێ هۆشانەیە/ الواعی 
والاوعی ئەو ماکانە ناتوانن خۆیان بە ) نەتەوە( یەک دروست کەن و ئەیپارێزن و 
بەرەو  کە  دەمێنێتەوە  مردوو  گیانێکی  وەکو  هەمیشەش  ببەخشن،  پێ  بەردەوامیی 

نەمان و لێک ترازان دەچێت..
ئەگەرچی ئەو هەسرە لە زەمینەی ئەو ماکانەوە هەڵدەقوڵێن و پتەو دەبن، بەاڵم 
هەر خۆیەتی کە ئەوانە پێکەوە گرێ دەدات و مەفهومێکی فەلسەفی و کۆمەاڵیەتی 
و ژیاری و ژیانی دەداتێ.. بۆیە دەروانین هەستی خۆ بە ) نەتەوە( زانی بە مەرجی 
هەرە گرنگ و مینۆکی/ مەعنەوی بوونی کۆمەڵێک بە نەتەوە دابنێین و بێ ئەم مەرجە 

و ماکە مەعنەویە ) نەتەوە( ناڕسکێ.
شەقڵ  و  دالەنگاو  هۆکانی  زانینە(  بەنەتەوە  خۆ  هەستی  مەعنەویە)  ماکە  ئەم 
نەبەستووی تری) زمان، نیشتمان، مێژوو، هەست و نەست و دەستووری کۆمەاڵیەتی( 
یان پوکاوەی تێ دێنێتەوە و ڕاست دەکاتەوە و هەتا دروستیش دەکات، یان دەبێتە 
تــرازان.. وەکو ئەوەی ) پاکستان( و )هندستان( و  هۆی دابڕان و جیاوازی و لێک 
)بەنگادیش( کە هەندێ هۆی ئایینی و کۆمەاڵیەتی و مێژوویی دەستیان بووش لە 
کزکردنەوە و کپ کردنەوەی ئەو هەستە. بۆیە لەگەڵ بوونی چوارماکە ماددیەکەی 
 تریشدا وەکو سێ )نەتەوە(یجیاوازن.. ئەم هەستەش خۆوتست و هەڵقواڵوی ناخانە..
پاڵدەر و پتەوکەر و بنج داکوتەر هەن، بەاڵم سەرەکی و پێویست نین،  هۆی تری 
وەکو )ئاین (,)ڕەگــەز(,) ئابووری هاوبەش و یەکگرتوو(، بە مانا ئەگەر نەتەوەیەک 
)ئاین( ی خۆیان و سەربەخۆ و جیاوازیان هەبێت پتر پتەو دەبێت و زووتر و دیاری 
تر ڕەنگی خۆی دەڕێژێ و ڕەنگ و ڕواڵەتی نەتەوەی کورد پێوە دیار دەبێت.. بوونی 
چەند )ئاین(و مەزهەبێکی جیاجیا پێشکەوتن و سەقامگیری ئەو نەتەوەیە دوا دەخات 
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و هەتا دەشتخاتە بەر مەترسی پەرت پەرت بوون و لێک ترازان ، وەکو )هندستان 
و پاکستان و بەنگادیش(.. بەاڵم هەمیشە ئەم تین و تاو و ڕۆڵەی ئاین بەو جۆرە 
بنەڕەتییەکانی  ماکە  ناوەوەی  و  تری الوەکی  ئەگەر چەند هۆیەکی  نابێت،  کاریگەر 
)نەتەوە( یارمەتی نەدات، چەوساندنەوە و جیاوازی و جیاکارری و پیانەکانی نێو 
 دەوڵەتانیش ڕۆڵی گرنگی تێدا دەبینن. دکتۆر عەبدولرحمن قاسملۆ لەم بارەیەوە دەڵێ:
) ئەوە ڕاستە کە ئاین یەکێک لە دیاردەکانی نەتەوە نییە، بەاڵم تەئسیری ئایین لەسەر 
لەگەڵ  بکەین:  تەماشا  خــوارەوەدا  نموونەی  لەو  کورد  نەتەوایەتی  سەقامگیربوونی 
ئەوەی ناوچەی کرماشان لەباری ئابووری و کۆمەاڵیەتییەوە زیاتر پێشکەوتووترە ، 
جواڵنەوەی نەتەوایەتی لە مەهاباد زۆر بەهێزترە چونکە کوتدەکانی مەهاباد سونین و 

کوردی کرماشان وەک فارس شیعەن..( یان ڕاست دەکات کە دەڵێ:
کوردی  نەتەوەی  پێگەیشتنی  کە  بــووە  هۆیانە  لەو  یەکێک  ئاینیش  )هاوبــەشــی 
کراوەتە  موسڵمان  گەالنی  هاوبەشی  ئایینی  وەک  ئیسام  چونکە   ، وەدواخستووە 
پاشان  و  بەغدا  خەلیفەکانی  نەتەوایەتی  زۆری  و  زوڵم  داپپۆشینی  بۆ  پەردەیەک 
سوڵتانەکانی عوسمانی کە ئەوانیش نەخشی خەلیفەیان دیاری کردووە(. دیارە لەگەڵ 
پێشکەوتن و فراوانبوونی ئاسۆی بیر و هۆشی کۆمەڵ فراژووبوونی ماکەکانی نەتەوە 
و بەرزبوونەوەی هەستی نەتەوایەتی ، ئەم تین و تاوە نەرێنی/ سلبییەی ) ئاین( یش 
دەوری نامێنێ .. لەسەردەمی پێشکەورووی ئیمڕۆدا بیری نەتەوایەتی و ڕێکخراوە 
سیاسییەکان دەتوانن بەتەواوی ئەم الیەنە بپوکێننەوە، هەر بۆ نموونە سکرتێری پارتی 
دیموکراتی کوردستان " لە کوردستانی باشوور« شیعە بووە و چەندین کرستیانی/
مەسیحی و یەزیدی کاربەدەست و لێپرسراوی گەورەی شۆڕشیش بوون بێ ئەوەی 
هیچ خوێندەوارێکی سلبی هەبێت.. هەروەها هاوڕەگەزی کە لە سەدەی نۆزدەهەمدا 
باوی بووە و تا ڕادەیەکیش _ بۆ ئەوسا_ مۆرکی تیۆریکی زانستیشی پێوە بووە، 
بۆ نموونە هەتا ماوەیەکی زۆریش ئنگلزEngles  باوەڕی پێ بووە..تا ئەم ڕۆژانەش 
کەم تا کورتێ هەن بۆ مەبەستی داگیرکەرانە و شۆڤیەنیانە لەژێر پەردەوە بانگی بۆ 

هەڵدەدەن ، وەکو بەعسییەکان...
بەاڵم بەندوباوی ڕەسەنی بااڵ و خوێنی پاک و هەراشایەتی / التفوق چ جێ پێیەکی 
نییە  خەڵکیشی  نێو  و  بــازاڕی  ڕووی  و  فەلسەفییەوە  و  زانستی  ڕووی  لە  نەماوە 
ئەفەر چی هەمیشە چەکەرەکردنی ئەم جۆرە هەست و بەخۆ نازینە کۆنەپەرستانەیە 
لە ڕیزەکانی سەرەک وەزیرانی تورک بە ئاشکرا لە پەرلەمانی تورکیادا ووتوویەتی 
:)) من هەستی خۆم ناشارمەوە، دەڵێم تورک خۆی گەورەی ئەم واڵتەیە، ئەوانەی 
کە بە ڕەگەز تورک نین،.. هیچ مافێکیان نییە تەنها ئەو مافە نەبێ کە نۆکەر و عەبد 
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بن((. زۆر لە داگیرکەرانی کوردستان - لە کۆن و نوێ دا- ئەم بنێشتەیان جووتەوە، 
ئەم  مێژوودا  لەسەرتاسەری  بەاڵم  جیاجیادا..  تەعبیری  دەربڕینی/  و  ناو  لەژێر  جا 

ڕەگەزپەرستییە جگە لە ملشکانی خۆ شتێکی لێ شین نەبۆتەوە..
لەگەڵ ئەوەشدا کە یەک ڕەگەزایەتی و هاونەژادی هۆیەکی پتەوکردنی نەتەوەیە، 
نەک وەکو مەفهومێکی فەلسەفی ئایدۆلۆژی، بەهۆی تێکەاڵوی و ژن و ژنخوازی 
و کۆچ و ئاین و پەیوەندییەکانی دیکەی نێو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی قۆناغی گەاڵڵە و 
دروستبوونی نەتەوە لەو خێڵ و هۆز و گەالنەی نەتەوەیەکیان پێک هێناوە و ئەو 
ناتوانرێ  زانستیەوە،  ڕووی  لە  بووە،  گەالنەوە  ئەو  بەسەر  کۆنەوە  لە  شەپۆالنەی 

هەموو ڕۆڵەکانی یەک نەتەوە بگێڕتنەوە سەر یەک ڕەگەز و ڕەچەڵەک..
االنتاجی  النمط   / بەرهەمهێنان  یەک شێوەیی  و  یەکگرتوو  و  هاوبەش  ئابووری 
و  لەبار   ,) )نەتەوایەتی  و  نەتەوە(   ( پتەوکەری  و  پاڵدەر  هۆیەکی  وەکــو  الموحد 
هەلومەرجی تایبەتیدا ، گرنگێتی خۆی هەیە، بەاڵم نە هۆیەکی بنەڕەتی و نەخەسڵەتێکی 
بنچینەیی/ ئەساسی نەتەوە نییە و بوونی کۆمەڵێ خەڵک بە نەتەوە چەند پەکی کەتووە 
لەسەر " ئاینی هاوبەش“ کەمتریش لەمە پەکی دەکەوێت لەسەر )ئابووری هاوبەش 
و یەکگرتوو(.. هێنانە پێشەوەی ئەم هۆیە بە یەکێ لە هۆ بنجی و بنەڕەتییەکانی " 
نەتەوە« جگە لە هەڵوێستێکی سیاسی و ئایدۆلۆجی ڕووت چاتر نییە و فڕی بەسەر 
زانست و و )واقع( ەو نییە و بە زۆر بەستنەوە و مێخ کوتانی )نەتەوە( یە بە ماکێکی 
و  چێشت  خوێی  دەبێت  دیاریەوە،  ڕێبازێکی  و  فەلسەفە  بەالی  کە   ... و  ئابووریە 
هەوێنی هەموو دیاردەیەک بێت.. سەیریش لەوەدایە کە ئەم بۆچوونە هەزار و یەک 
بارە بە درۆ دەکەوێتەوە کەچی خۆیان بەو بۆچوونە نادروستە وە ئەنووسێنن و زۆر 
جاران " حیلەی شەرع“ و »پینەوپەڕۆی“ وای بۆ دەکەن هەروەکو ئەگەر تیورەکە 
لەبەر ڕۆشنایی واقع ڕاست بکرێتەوە- کە خۆی داوای ئەوە دەکات کە واقع سەنگی 
مەحەکی تیور بێت- دنیا ژێرەوژوور دەبێت و فرمایشتە ئاسمانییەکە وا دەلەنگێ.. 
کە بەالی ئێمەوە هەڵوێستی وا نەک هەر زانستانە نی یە و تەواوی زیان لە تیوریەکە  
ناتوانی  ئەگەر جووت و  دەدات نەک واقعەکە چونکە تیوری شەرع دانی واقعە و 
لەبەر  ڕۆشنایی  بە ڕاست کردنەوەی  تیورە  ئەو  بکات..  تێ  نەبێت کاری  دروست 
ڕاستیە بەرچاو و زانست و واقعیانەکەدا گیانی  زانست دۆستی و خزمەتگوزاری  
سەردەخوات... بچووکترین بەڵگە بۆ پووچاندنەوەی ئەم بۆچوونە ئەوەیە ئەگەر ئەو 
هۆیە بە ڕاست بگیرێ دەبێ )دەوڵەت( و )کیانی سیاسی(ش ببێتە هۆیەکی بنجی و 
سەرەکی )نەتەوە(، بەڵکو پێشتریش لە هۆ ئابووریەکە، چونکە )دەوڵەت( کە ئابووری 

هاوبەش و یەکگرتوو دروست دەکات!! کە ئەمەش مەحاڵە!.
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دروست بوونی »نەتەوە« و »نەتەوایەتی« 

سەرەتای دروست بوونی نەتەوەکان دەگەڕێتوقو بۆ ئەو ڕۆژگارانەی کە مرۆڤ 
شەقاوی گەورەی پێشکەوتنی خۆی ناوە، لە بار و هەڵکەوتی ژیانی نێو ئەشکەوت 
کۆمەڵە  جێگیربوونی..ئەو  و  شارستانێتی  ژیانی  بۆ  کۆچەرایەتییەوە  و  بەندەن  و  
خەڵکە لە شوێنێکی دیاری و دروست کردنی گوند و شارۆچکە و ئاوەدانی ،زەمینە 
گەاڵڵەبوون و پێ گەیشتن و کامڵ بوونی هەموو ماکەکانی دیکەی نەتەوایەتی وەکو 
) زمان و مێژوو و هەست و نەست و داب و دەستووری( هاوبەشی خۆش تر و 
پتەوتر کرد،بۆیە مەڵبەند و جێگە و نیشتمان دەتوانرێ بە مامانی هۆ و ماکەکانی دیکە 
بزانرێ و ئەم ڕاستیە لە ووشەی )Nation( ی زمانە ئەوروپایەکاندا کە بۆ  "نەتەوە“ 

و "نیشتمان“  بەکار دێت بە ئاشکرا دەردەکەوێ.
و  دەرکەوتن  و  ڕشتن  ڕەنگ  تەواو  بۆ  بووە  پێویست  زۆر  ڕۆژگارانێکی  دیارە 
هەستی  سەرهەڵدانی  و  نەتەوە  بوونی  کامڵ  و  نەتەوە  ماکەکانی  بەستنی  شەختە 
و  ژیان  پێکەوە  و  بەتایبەتی  زایین  پێش  سەدەیەک  چەند  بەتەواوی  نەتەوایەتی،کە 
تێکەاڵوتنی قاڵی سەرەتایی و ساکاری خۆی گرتووە ئەمەش بە ئاشکرا لە هەست و 
نەست و ڕەفتار و هەڵسوکەوت و چاالکیە کۆمەاڵیەتیی و فیکرییەکانی یۆنانەکاندا 
دەردەکــەوێ، جۆرج سارتون لە " مێژووی زانست“ دا دەڵێ: ژیاری یۆنانی لەگەڵ 
بااڵدەستی نەتەوایەتی و سیفەتی جیهانگەرێتی ڕەسەنیدا بە سازگاری و ڕەسەنایەتی 
مابووە،کە شانازی بە حازر و بڕوای بە داهاتوو و نەتەوایەتی یەکی ساکار دەبزواند(.
هەر ئەم هەستە ساکار و مەترسی بێگانەیە و دەست درێژیەی فارسەکان بوو لە 
کۆتایی سەدەی پێنجەم و سەرەتای سەدەی چوارەمی پێش زاینیدا هەموو یۆنانەکانی 
یەک خست و سەربەخۆیی و بوونی میللیانی پاراست.. ئەم گیان و هەستی نەتەوایەتییە 
دا   Simonites سیمۆنیدس  هۆنراوەی  پارچەیە  لە  سازگاریدا  و  بڵندی  لەوپەڕی 
یــادی شەهیدانی  بۆ  زاییندا  پێش  چــواری  ســەدەی  ناوەڕاستی  لە  کە  دەردەکـــەوێ 
و  لیونیداس  زاییندا  پێش  ساڵی٤٨٠  لە  Thermmeplaeنووسیووە،کە  ترموپیای 
سێ سەد سوارچاکە ئەسپرتیەکانی لەشکری یۆنانی لە گەرووی ترموپیای بەرسنگی 
سوپای  فارسەکانیان گرتبوو و تا دوا پیاویان نەکوژرا نەیانتوانی بەسەر الشەکانیاندا 
و  مەزن  کوژران،تیاچوونیان  ترموپیای  لە  کە  ئەوانەی  دەڵــێ:؟  کە  تێپەڕن..  نەبێ 
بەختیان جوان بوو . گۆڕیان ڕووگەیە: پیاوان  نامانەوێ بگرین بۆیان  ،با ڕێزیان 
نە گۆشەگیری  مەزارە  ئەم  بکەن.  بەختیان شین  بۆ  نەک  کەن،  بگرن و ستایشیان 
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و نە ڕۆژگاری کە هەموو شت لە بن دێنێ،دەتوانێ لە بیرمان وەبات،ئەمەش هەقی 
خۆیانە لە مەزارەکانیشاندا ئەو "سەروەری“ یە دانراوە کە لە یۆناندا ڕسکاوە. ئەمەش 
"لیونیداس“ی ئەسپەرتی شایەتی بۆ دەدات کە لە داستانەکەدا هەمیشە تاجەگوڵینەی 

جوامێری دەژیەتەوە“.
هەستی نەتەوایەتی و هاواڵتی هێندە بااڵ بووە الی یۆنانیەکان: کاتێ سوقرات لەالیەن 
دادگای شارەوە حوکمی مردنی بەسەردا درا و دەیتوانی خۆی دەرباز بکات،لەپاش 
بە شکاندنی دەستوور و حوکمی واڵتەکەی ڕازی  ئاوەاڵنی ئەرستۆ،  لێکردنی  زۆر 
یەکەمین   " ڕاگەیاند:  خۆی  بەناوبانگەکەی  وتە  ـ  و  ناڕەوایە  دەشیزانی  کە  ـ  نەبوو 
ئەرکی هاواڵتی ئەوەیە کە ملکەچی یاسا و دەستووراتی واڵتەکەی بێت،ئەگەر چی بە 

چەوتیش بەڕێوە ببرێت“!!.
پێش ئەمانیش جولەکەکان چەندین سەدە پێش زایین هەستی نەتەوایەتی توندیان 
تێدا چەکەرەی کرد بوو. هەتا سەرەتاکانی خۆپەسەندی و شۆڤیینیەتیش بە ئاشکرا 

لە " تەوراتیانا“ دیارە!...
و  نەتەوایەتی  هەستی  زایین  پێش  ســەدە  چەندین  چینەکاندا  لەنێوان  هەروەها 
بەخۆنازیین و جیاوازی دانان لە نێوان خۆ و بێگانەدا بووە..و“ شوورەی چینی مەزن“  
جگەلەوەی بۆ بەرگرتن لە پەالمار و شااڵوی مەغولیان دروست کراوە..چەپەرێکیش 
بووە لە نێوان "چینی“ و بێگانە دڕندەکاندا،ئەوان هەتا خەڵکی غەیرە چینیان بە کەمتر 
دادەنا لە خۆیان.. ئەم هەستە لەتەک هەستی خێاڵیەتی ،پێش ئیسام لەنێو عەرەبەکاندا 
یەکجار بەرچاو و دیار بووە.. لەکاتێکدا کە میللەتانی دەورووبەریان، هەر لە قبتی و 

عیبرانییەوە تا فارس و ڕۆمەکان لە ڕووی  
عەرەبەکان هەموو گەالنی غەیری خۆیان بە کەمتر دەگرن و هەر ووشەی " عجم 
و اعجبی“ کە لە بنەڕەتەوە مانای " ئاژەڵ“ ە... و بۆ هەموو ناعەرەبێکیان بەکار دێنا.. 
ئەو هەستی خۆبەزل گرییە و خەڵکی بە کەم گرتنەی تێدا ڕەنگ دەداتەوە.. قورئانی 
دەفەرمووێت:  و  دەکاتەوە...  ڕاستی  و  دەردەخــات  الیەنە  ئەم  ئاشکرا  بە  پیرۆزیش 
عند  اکرمکم  ان  لتعارفوا  قبائل  و  شعوبا  جعلناکم  و  وانثی  ذکر  من  خلقناکم  انا   (
ئەو  کە  نەتەوایەتی  ناسروشتی هەستی  باری  ڕاستکردنەوەی  لە  اتقاکم(.. جگە  اللە 
و  مینۆکی/ مەعنەوی  تێ هەڵنەکشابوو النە  هێندە  ئەندێشەی مرۆڤ  بیر و  ڕۆژانە 
النە  و  بوو  نەبوو  بیرکردنەوەی  و  بیر  بە  تێکەڵ  مرۆڤ  هۆشی  و  بیر  چاکەکانی 
و  هەســت  و  بیر  بەسەر  بــووە  زاڵ  ژیــان“  پەلەی   " سلبییەکەی  نەرێنی/  و  ئاژەڵی 
و  نەتەوە   ( بەسەر  کە  نەکردووە  بەوە  چەوتیەی  ئەم  ڕاستکردنەوەی  ڕەفتاریدا.. 
نەرەوایەتی( یدا باز بدات و بیەوێت بە بڕیارێک بیسڕێتەوە/ الغاء“ ی بکات کە ناکرێت، 
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بەڵکوو خستوویەتیە سەربارە سروشتییەکەی خۆی.. کە بەپێی حیکمەتێکی خراپی و 
ئاواش  نێرومێ کەوتوونەتەوە  لە  ئەم خەڵکە چۆن هەموو  دەستوراتێکی سروشتی 

بوونەتە چەند هۆز و گەل و نەتەوەیەک، بۆ؟..
و  ــەوە..  دەشــوات نەتەوایەتی“   " لە  هەیــە  سلبی  نەرێنی/  النــی  هەتچی  لێرەدا  ئا 
دەفەرموێ: بۆ لێک گەیشتن و گوزەران کردن و پێکەوە هەڵکردن و ئاڵ و گۆڕی 
بیر و بەرژەوەندی ئیجابیانە- لتعارفوا!!- بە تەواویش بەت لە هەموو خۆبەزل گری 
و شۆڤێنێتی و مل هوڕیەکی پروچیش دەکرێت..“ ان اکرمکم عنداللە اتقاکم« کۆتایی 
بە هەموو فیز و نازوو و بەخۆ نازینێکی نادروست دەهێنێ.. هەڵکەوتوویی و بەردڵی 
هەموو تاک و گەل و نەتەوەکانیش دەگێڕێتەوە بۆ سەرچاوە“ تقوی“ کە لێرەدا تەنها 
خوا  سروشتییە  و  کۆمەڵ  نێو  ژیانی  یاسای  و  دەستوور  پەیڕەوکردنی  مەبەست 
ڕسکەکانە.. کە بەر لە هەموویان ئەو " تعارفوا“ یە!.. و حکم و حسێبەکەش دەگەڕێتەوە 
بۆ پەروەردگار خۆی.. دەیان " فرمایشت“ و " فرمانی« پێغەمبەریش بۆ ئەم الیەنە 
لە  نەتەوایەتی“   " و  نەتەوە“   « بوونی  بۆ  بەڵگەیە  گەورەترین  کە  کــراوە..  تەرخان 

هەردوو دۆخی ) دروست وڕاستی و سروشتی( و ) چەوت و الدراوی(..
هەر ناولێنانی " موالی“ لەسەردەمی ئەمەویەکاندا بۆ ئەو نەتەوە و فەلە موسڵمانە 
نەتەوایەتی  سروشتی  و  دروســت  هەستێکی  بوونی  نیشانەی  خۆیان  ناعەرەبیانە، 
ڕەوای گەالنی ناعەرەب و شێواو و ملهوڕیی ئەمەویەکانە.. کە پاشان ئەو هەستە 
ڕەوایە، هاندەری هەموو شۆڕشە مەزن و ڕەواکانی گەالنی چەوساوە و ژێردەستەیی 
پێشکەوتووترین و  یەکان  " شعوبی“  ناعەرەبی بووە و بزووتنەوە و شۆڕشەکانی 
ڕەواترین چاالکی و خەبات و هەستی ئەو گەلە چەوساوانە بوون بە ڕووی الوان لە 
سەرەتاکانی ئیسامێتی.. پشتگیری ئەو بزووتنەوانە لەالیەن » ال البیت“ و بەتایبەتی 
گیانی دۆستایەتی و  ئەو  بوون-  یەوە- کە خۆیان عەرەب  ئیمامی عەلی  نەوەکانی 

هاوکاریی نێونەتەوەییە لە بااڵترین شێوەکاندا نیشان دەدات.
ئەمە جگە لەو هەموو پەند و گوزارە و شعر و قسە نەستەقانەی کە لە کۆنەوە بۆ 
لەسەرخۆکردنەوە و خۆهەڵدانەوە یان سوکایەتی کردن بە خەڵکی دیکە لەنێو ئەدەبی 
دادۆشینی/  نێوان هەوڵی  لە  دەردەخات  میللیە  ملمانێی  ئەو الیەنی  عەرەبیدا هەن.. 
استغال کردنی ئیسام و کردنە بەهانە بۆ خۆسەپاندن بەسەر نەتەوەکانی دیکەوە 
و ئەو هەوڵە پێچەوانەی گەالنی دیکە دەیاندا بۆ نەچوونە ژێر ئەو باری چەوتەوە 
جولەکەکانەوە  لەالیەن  گریە  خۆبەزل  هەستی  ئەو  کۆنەوە  لە  هەر  دەدات..  نیشان 
سەری هەڵداوە و ترنجێندراویشەتە نێو تەوراتەوە و بۆتە بەشێک لە باوەڕی ئاینیان.. 
هەر ناوی " شعب اللە المختار“_ گەلە هەڵبژاردەکەی خوا“ کە لە قورئانیشدا وا ناوێک 
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هاتووە. ئەم ڕاستیە بە ئیسپات دەگەیرنێت! جا وەنەبێ " نەتەوایەتی“ کە هەستو بیر 
و ئەندێشەیەکی هەڵقواڵوی بوون و قەوارەی ) نەتەوە(یە..

سەرەوە  نموونانەی  ئەو  بەرچاوتەنگی..  و  پێکداچوون  و  ملمکانێ  لە  بێت  بیتی 
هەندێکیان هەستێکی سروشتی و ڕەوای دەروونی ئەو کۆمەاڵنە بووە و هەندێکیان 
هەستی لەسەر خۆکردنەوە و پەرچەکردارێکی/ رد الفعل ڕەوای بارێکی سەپاو بووە.. 
نالەبار و شێواوی هەستی نەتەوایەتین، کە  بەشێکیش لەوانە باری نەگونجاو و 
شتێکی ئاساییە لە ڕۆژگار و سەردەمانێکی وەکو ئەو ڕۆژانەدا کە هێشتا بیر و هۆشی 
مرۆڤ هێندە تێهەڵکشاو نەبووە و مرۆڤ لە بارێکی هۆش و دەروونی ئەوتۆدا نەبووە 
کە بتوانێ النی ئیجابی) پەلەی ژیان( ی کۆمەاڵیەتی بەڕێوە بەرێت و ئەو ) پەلەی ژیان( 
ە لە ئاست و هەڵکەوتێکی فیتری و خۆرسکی وادا بووە کە تەنها بەری ملمانێ و.. خۆ 
قایم کردنەکەی دیووە.. بەاڵم لەگەڵ تێهەڵشانی بیر و هۆشی مرۆڤ و تێکەاڵوبوونی 
بابەتی مەعنەوی و مرۆڤانەکەی خۆشی.. لەو ڕۆژانەدا ئاینە ئاسمانییەکان - بەتایبەتی 
بەتایبەتی  فەلەیی/ مەسیحی“ یی و ئیسامێتی - ڕۆڵێکی گرنگیان دیتووە..   " ئاینی 
ئاینی - فەلەیی- کە گەالنی ئەوروپای تەواو تێک هەكشێاوە و لەبەرئەوەی لە نێو 
هیچ کام لەو گەالنەدا هەڵنەقواڵوە، هەمووان چوون یەک بە هی خۆیان زانیوە.. بام 
ئاینی شین  نەتەوایەتییەکە ملمانێی مەزهەبی  میللی و ملمانێ  توندڕەوییە  لە بری 
کاثۆلیکی  و  پروتستانت  شەڕەکانی  خاچپەرستی/ صلیبی-  چەمکی  کە  بووبێتەوە- 

نموونەیان زۆرن هەتا لەنێو یەک نەتەوەشدا..
بە کورتییەکەی) نەتەوە( زادەی کردارێکی/ عەمەلیەکی سروشتی و دیاردەیەکی 
خۆڕسکی ژیان و بوونە و لەسەرتای جیلوەبەستنی خەسڵەتەکانی ) نەتەوە( کە )زمان 
)هەستی  بووە و  هاوبەشە(..  داب و دەستووری  مێژوو و هەست و  نیشتمان و  و 
نەتەوایەتی ( کە چوارچێوەی سروشتی ) پەلەی ژیان( ی کۆمەاڵتەتی و تاکان بووە 
بووە  مەوزوعیانەی  بابەتیانە/  بوونێکی  ئەمەش  بووە..  پەیدا  و  هەستاوە  لێوەی  و 
و  کات  و  شوێن  هەر  تایبەتی  هەلومەرجی  و  بار  و  دەوروبــەر  ئەوسا  دەبێت..  و 
لەوپەڕی  کــردووە..  دیاری  بوونەی  و  نەست  و  هەست  ئەو  باری   .. سەرزەمینێک 
ڕەویتر..  زیاد  و  توندڕەویی  ئەوپەڕی  تا  بــڕاوەوە  لێ  نووزە  بووی  مت  هەستێکی 
بەاڵم هەمیشە بوونێکی سروشتی و مەوزوعیانە بووە و بەرەو ئەو بارە سروشتی و 
پێویستییەی ڕۆیشتووە و دەڕوات کە بە النە ئیجابی و خێرمەند و چاکەکانی پێکەوە 
ژیان و هەڵکردن و هاوکاری سیماگر بێت و بکەوێتە سەر ئەو بارە سروشتییەی کە 
دەگونجێ لەگەڵ هەستی برایەتی و یەکسانی و بەرابەری و هاوکاری ئیجابیانەی نێو 

گەالن..
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لێرەدا ئەوە ماوەتەوە بڵێین کە ئەو الدان و استغال خراپ بەکاربردنەی هەستی 
نەتەوایەتی وای لە هەندێ کەس ژردووە بۆ خۆالدانو خۆپاراستن لەسەر ئەنجامە 
سلبی و دزێو و نامرۆڤانەکەی دەمارگیری و شۆڤێنێتی و نەهامەتییەکانی دیکەی باری 
ناسروشتی و الدراوی ئەم هەستە، بە توندی دژی ئەو بوون و هەڵکەوت و هەستە 
بوەستنەوە و سەرلەبەری ئەو هەست و بوون و هەڵژەوتە بە چاک و خراپ و ڕەوا و 
ناڕەوا و سروشتی و الدراو و دروست و شێواویەوە ڕەت بکەنەوە و بە بەاڵی گەورە 
و سەرباری هەموو بەاڵ و نەهامەتیەکانی مرۆڤی دادەنێن.. ئاسوودەیی و بەختەوەری 
مرۆڤ لە نەمان و "تخلی“ و گۆڕەوشاریدا بێنن، ئەمانەش هەر لە کەسانی خێرخوا 
چوودا  بەهەڵە  و  چــەوت  بیر  و  ئاگا  نا  کەسانی  تا  ساویلکەوە  دۆستی  مــرۆڤ  و 
دەگرێتەوە... کەسانی مرۆڤ دۆست و سۆستالیستخواز وخبێ نیاز و مل هوڕتشیان 
تێدا بووە.. لە ئیفاتوون و مارکس و ئیمۆراتۆرەکانی ڕۆما و ناپلیۆنەوە تا کەسانی 

کۆسمۆپۆلیتی و بێ ڕەگ و ڕیساڵ بوون کە ئەو بانگەوازە هەڵبدەن.
بەاڵم نیاز وخوازی هەریەکەیان جیابۆوە.. با هەمووشتان لە خاڵی بەهەڵەچوونەوە 

بەهەڵەبردندا یەک بگرنەوە.
گومان لەوەدا نی یە ئەوەی مارکس ووتوویەتی بێ نیاز و مرۆڤدۆستیە با هەڵەش 
بێت.. جیایە لەوەی کە ناپلیۆن دەیووت: هەموو نەتەوەکانی دنیا تێک دەشێلم و یەک 

نەتەوەیان لێ دروست دەکەم!!..
ئەویان قووڵ نەبۆتەوە و بە هەڵەدا چوونە و ئەمیان نیازخراپی و خۆبەهەڵەبردن!. 
بووبێت  ناوێکدا  هەر  لەژێر  )نەتەوایەتی(  و  نەتەوە(   ( تێدابردنی  هەوڵی  هەڵوێستی 
و  الدان  و  شێوا  چــارەســەری  چونکە  یــە،  نــی  و  نــەبــووە  زانستانە  هەڵوێستێکی 
لەبەر  دەبێت  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگەی  خۆڕسکەی  دیــاردە  ێەم  سلبییەکانی  النە  هەتا 
و  بزانرێ چۆن  و  بێت  زانست  و  هەڵکەوتی ڕۆژ  و  واقع  تێخوێندنەوەی  ڕۆشنایی 
بازدان  ئەگینا“لغو“و هەڵوەشانە و   ، بە چ ڕێگایەک ئەو خۆهەڵبژاردنە دێتە ئەنجام 
بەسەر واقعی نەتەوە و " نەتەوایەتی« دەچێتە خانەی " رد الفعل“ ێکی نادروست و 
سەرنەگرتوو نەتەوایەتی و هەستی خۆ بە گەل زانین، بوونێکی بابەتی/ مەوزوعی و 
سروشتی و زیندوویی هەیە ، کە سەرئەنجام و ئاکاری خراپیشی لێ دەکەوێتەوە.. 
بەاڵم چارەسەری ئەو سەرئەنجام و ئاکارانە تەنها سلبی و خراپەکانی و گەشە و 
پتەوکردنی النە ئیجابیەکانی دەبێت.. هەستی نەتەوایەتی ڕوویەکی غەریزەی ) پەلەی 
ژیان(ە.. نەهێشتن و هەڵتەکاندنی تەنها بەگوڕیشی هەڵکەوت و جەوهەر و غەریزەی 

مرۆڤ دەبێت، کە ئەمەش ممکن نییە..
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غەریزەی  کە  ئەوەی  وەکو  خۆیەوە..  خانەی سروشتی  بخرێتە  دەتوانرێ  بەاڵم 
و  دەورێــکــی کۆمەاڵیەتی  هەر  و  هەیــە  کــەس  ڕای  و  پــرس  بێ  زایــنــدەیــی/ جنسی 
چارەسەری  دیارە  غەریزیە..  هەستە  بۆ  بەڕەاڵکردنی  بەر  بەرچاوی  مەترسییەکی 
کردنی  تــەرک  و  خۆبەستنەوە  و  ڕەهبەنە(   ( بە  خراپەکانی  و  سلبی  سەرئەنجامە 
ناگونجێ..  و  هەڵکەوتی مرۆڤدا دژوارە  لەگەڵ  داوایە  ئەو  نابێت.. چونکە  غەریزەکە 
بۆیە باری ناسروشتی بەڕەاڵیی و ) اباحیەت( چەند دزێو و ناڕەوا و خراپ، ڕەهبەشە 
خۆ بەستیشئەوەندە دژ بەهەڵکەوتەکەی مرۆڤە.. چاری سروشتی و زانستانە ئەوەیە 
کە لەگەڵ داننان و هەق دان و ڕێزلێگرتنی ئەو غەریزەیە ، دەبێ لە سنوور و ڕێی 
و شوێنی سروشتی و مرۆڤانەی خۆی بچەسپێندرێت.. نەک ڕیشەکێش کرێت.. کە 

ناکرێت!!.
چینی  هەستی  نەتەوایەتی  کە  نییە  ئەوە  موناقەشەی  بە  پێویستمان  ئێمە  دیارە 
و  نامێنێ..  ئەمان  زەمانی  بە  یــەوە  سەرمایەداری  سەردەمی  بەرهەمی  و  بــۆرژوا 
پێویست  بۆچوونانە  جۆرە  ئەو  هەڵکەوتەکەی  تیۆرێک  کە  سیاسیانە  بۆچوونە  لەم 
بکات.. دیارە بار و هەلومەرجی کە بنیاتنەرانی ئەو تیۆرانەی تێدابوون سەرنجی بە 
هەڵەدا بردوون و ئەم هەڵەیەی پێ کردوون.. لە کاتێکدا کە بەهەڵە دەرچوونی ئەو 
هەڵەکە  لەسەر  داگرتن  پێ  و  سووربوون  هێندە  ناخات  تۆڕەکە  پەکی  گوزارشتانە 
ئەوەش پێویست دەکات کە تیۆرەکان لەبەر ڕۆشنایی و دراوەکانی/  معطیات واقع 
سەلماندنی  دروستی  تاقیگەی  چاکترین  و  بوار  تاکە  واقع  چونکە  کرێتەوە،  ڕاست 
تیۆرە ئەگەر هەڵکەوتێکی واش هاتبێتە پێش کە لە سەردەمی شۆڕشی پیشەسازی 
و گەشەی بۆرژوادا ئەو بار و هەلومەرجانە پێش هاتن کە "نەتەوە "و »نەتەوایەتی " 
بتوانن قاڵبێکی نوێ و گشتی بەرچاو بگرن.. یان بۆرژواکان بۆ مەبەست و خواستی 
خۆیان ئەو هەستەیان پیچاندبێتەوە و الدابێت و استغال کرد بێت. چ لە ڕەوایەتی و 
بوونی واقعیانەی ئەو هەست و بوونە ناگۆڕێ.. چونکە هەرچی شتی دیکەی ڕەوا و 
پاک و دروستی تر وەکو) مرۆڤایەتی و ئاین و ژیار و شارستانێتی و سۆشیالیزم و 
مافی گەالن و بەرژەوەندی ( و هەموو شتێکی دیکە قاڵبی ئەوەیە استغال بکرێت و 
بکرێنە کەندەاڵن بۆ ڕاوە خەڵک و هەتا بەکارهێنانیان دژی جەوهەری ئەو شتە پاکانە.. 
قەیسەر گەالنی  ناپلیۆن و  و  ئەسکەندەر  گیانی مرۆڤانە  بەناوی مرۆڤایەتی و  هەر 
دنیایان داگیر دەکرد و قەاڵچۆ دەکرد و ئاین گەورەترین دەمامکی ڕووی هەزاران 
هەزار پیاوخراپ و ملهوڕ بووە بە ڕادەیەکی وا بەهەڵە بە“ تلیاک " لەقەڵەم بدرێت.. 
و بەناوی ژیاری و شارستانێتی گەالنی ئاسیا و ئەفەریقا " داگیر کرا“.. و گەورەترین 
پیاوە سپییەکە و  پەیامی  ئینگلیزی  ئیدیعای کۆلۆنیالیستی/ ئیستعماری  بانگاشەی/  
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گوێزانەوەی شارستانیەت بووە دەیان گەالنیان هاوشێوە و چەندین ساڵ دیل و ژێر 
بووە  مافەکانی  و  ڕاسپاردە/ وصایە و چاودێری گەالن  کــردوون.. هەر  دەستەیان 
بۆتە پسوڵە لەالیەن کۆمەڵەی گەالن/ عصبە االمم وە بۆ ئیستعمارکردن و ژێردەستە 
خستنی گەالنی ئاسیا و ئەفەریقا و ئەمەریکای التینی... هەزاران ڕەدەڵ و بەدەڵ و 
کاری ناپەسەند لەژێر مێزەر و ناوی سۆسیالیزمدا دەکرێت.. هەر بۆ نموونە کەسێکی 
سەرسەختی چینی چییە بە سۆڤیەت دەڵێ و ئەوەی سەر بە سۆڤیەت چ بە ) ماو( 

یەتی دەڵێ!. و هی تریش..
دیارە ئەم شتانە وەکو نەتەوە و نەتەوایەتی خێری ڕووتن، ئەگین چۆن دەتوانرێ 

خەڵکیان پێ بچەوسێنرێتەوە؟!... 
گەورە  بااڵدەستی  گەلێکی  نەتەوایەتی  هەستی  ئەگەر   - بەدەر  ئەمانە  لەهەموو 
بوون و مەترسی الدان و شۆڤیەنیەت و ملهوڕی و دەست درێژی لێ بکرێت، ئەویش 
بیری ڕزگاریخوازی  و  نەتەوایەتی  نادروستانەی هەستی  و  بەکارهێنانی چەوت  بە 
نەتەوایەتی گەالنی چەوساوە و ژێر دەست و مافی خوراو ، تەواو خێرێکی ڕووت و 
ڕەوایەکی بێ خەوش و گەورەترین و کاریگەرترین هاندەری بوونی مرۆڤانە و هەق 
پەرستانە و ڕزگاری ئەو گەالنەیە بەندوباوی بەرچاوتەنگی و تەنگ نەزەری و خۆ وێک 
هێنانەوە و پەڕبوون، بانگاشەیەکی ئیستعماریانەی داگیرکەرانی ناڕەوا و نادروست 
بزووتنەوەی  و  هەست  خورتێتی  و  تاوتین  و  گوڕ  ساردکردنەوەی  بۆ  فێاڵوییە  و 
و  بەرگرییە  گیانە  ئەو  پوکاندنەوەی  و  کردنەوە  بۆ شل  و  میللی  ڕزگاریخوازانەی 
بۆ گومان دروست کردنە لە ڕەوایەتی خەباتی ڕزگاریخوازی و فرسەت هێنانە لە 
شۆڕشگێڕان و گیانی خۆدان بەدەستەوە و ساردکردنەوە/ مصالحی ۆرژوایانەیە.. و 

بەس کە بەداخەوە ئەم دیاردەیە تا ڕادەیەک بەسەر هەندێ ساویلژەدا تێ پەڕیوە!..

گەشە و فراژووبوونی نەتەوایەتی
+++++++++++++++++++

) نەتەوە( وەکو دیاردەیەکی سروشتی و خۆڕسک ، کە لەسەرئەنجامی شەختەبەستن 
، هەستی(  نەتەوە) زمان، نیشتمان، مێژوو، داب و دەستوور  و گەاڵڵەبوونی ماکەکانی 
کە  بــەردەوامــدایــە،  نەشونمایەکی  و  گەشە  لــەبــەردەم  هەمیشە  پەیدابووە.،  هاوبەشی 
چەندایەتی و چوونایەتی ئەو گەشە و فراژووبوونە دەکەوێتە سەر گەشە و کامل بوونی 
ئەو ماکانە.. بۆیە شتێکی زیندوو و ستاتیکی یە و لەگەڵ ژیاندا هەنگاو هەڵدێنێ.. مەودای 
تایبەتی و جیاواز  وەستان و ووچانی نی یە.. لەبەرئەوە چەندین قاڵب و چوارچێوەی 
بەخۆیەوە دەبینێ، بەپێی ئەو بار و هەلومەرج و هەڵکەوتە دەگۆڕێ و قاڵب بەست دەبێت.. 
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و  مــرۆڤ  تێهەڵکشانی  پێی  بە  پێ  و  نییە،  نەگۆڕ  و  چەسپاو  کەشتێکی  دیــارە 
کۆمەڵگە تێ هەڵدەکشێ و فرژوو دەبێت، بۆیە چەند شەقڵ و شێوە و قاڵب بە خۆیەوە 
دەبینێ، یان لە چەندین چوارچێوە و قەوارەدا خۆی دەردەخات، بەاڵم هەمووی لە 

ناوەڕۆکدا دەاللەت لە یەک شتی دیاری دەکەن بەاڵم لە چەند بارێکی جیاوازدا..
فــراژووبــوونــەدا »  بــەرەو پێش چــوون و هەڵکشانی  کــردەوەیــەی/ عەمەلیەی  لەم 
نەتەوە“ و " نەتەوایەتی“ بەرەو شەقڵی پێشکەوتوو کامڵی تێ هەڵدەکشێ و کاتێ دەگاتە 
پلە هەرە بااڵ و دواییەکانی کە هەموو بەربەست و جیاوازییەکانی نێو تاکەکانی کۆمەڵگە 
ڕوو لە نەمان بوون.. بە مانا کاتی نەتەوە و نەتەوایەتی دوا شەقڵی خۆی کە مەڵەتەکی 
بوو..  پاکتاو  تێدا  داکشاوی  و  هەڵکشاو  چینی  کە  بەوەی  پێش  هاتە  منسجم  گونجاو/ 
بوونی چینەکانی جیاجیا و ) هەڵکشاو و داکشاو(و ) زۆردار و زۆرلێکراو( و )بەشخورا 
و بەشخۆر(- بە مانایەکی فراوان کۆمەڵگەیەکی چینایەتی- بەربەستە لە ڕێی پەیدابوونی 
نەگونجانە،  و  جیاوازی  ئەو  نەمانی  لەگەڵ  کامڵ..  و  ڕاستەقینە  نەتەوەیی  کۆمەڵگەی 
لە  بەتەواوی  بەمە  نەتەوەیی دێتە پێش.. کە  پتەوی سفتی چوون یەکی  کۆمەڵگەیەکی 
گەموو النە سلبییەکانی ) ناوەوە و دەرەوەی( نەتەوایەتی ڕزگار دەبێت و سەردەمی 
نەتەواتەتی ڕاستەقینە و النی ئیجابی دێتە پێش کە لەسەر بناغەی هاوکاری و دۆستایەتی 

و ڕێزی بەرانبەری نەتەوەکان کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی بەختەوەر دروست دەبێت..

نەتەوایەتی و مرۆڤایەتی 
++++++++++++++

نەتەوایەتی و مرۆڤایەتی دوو شتی جیاواز و لێک ترازاو و بەرانبەر یەک نین، تا 
بەراوردکاری و بەیەکگرتن/ مفاضل ەوە پێک گیریان لە نێواندا بکرێت.. مرۆڤایەتی 
هەستێکی مرۆڤانەی نێو دەروونــی مرۆڤە کە داخــوازی دۆستایەتی و هاوکــاری و 
گیانی برایەتی و تەبایی نێو گەالن داوای دەکات..و پێشکەوتن و تێ هەڵکشانی بیر و 
هەست و هۆشی مرۆڤ دروستیان دەکات و پێویستیان دەکات.. مرۆڤایەتی بارێکی 
، یان قەوارەیەک و دیاردەیەکی ماددی ژیانی مرۆڤ نی یە.. تەنها  کۆمەاڵیەتی یە 

هەستێکی هاوبەشی خۆبەمرۆڤ زانین و دۆستایەتی نێو مرۆڤە..
بڵێین  دەتوانین  بۆیە  یە..  نی  نەتەوایەتی  ژوورووی  و  بااڵدەست  هەڵکەوتێکی 
مرۆڤایەتی نەتەوایەتی، ڕاستەقینە و دروستە، نەتەواتەتی لە پلە و بااڵ و گەشەکانیدا.. 
نەتەوایەتی و مرۆڤایەتی دوو شتی جیاواز و خوار و ژووری یەکدی نین.. دوو ڕووی 
هەڵکەوتی مرۆڤایەتین، کەدیوە بەرچاو و بەهەست و واقعی و ماددییەکەی نەتەوایەتی 
ئایدیال و هەست و هۆشیەکەی مرۆڤایەتی یە.. جیاکردنەوەی هەر کام لەم  ودیوە 
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دوو ڕاستییە ترازاندنی تەرازووی هاوتایی باری سروشتی دەروونی مرۆڤە.. هەست 
و بڕوا و هەوڵی دابڕیندنی نەتەوایەتی لە مرۆڤایەتی شۆڤێنێتی و الشان و داگیرکردن 
نەتەوایەتی یە شێوا و الدەرەی ئەوروپایان بووە  دێنێتە پێش، کە پتر سیمای ئەو 
کە کە لەسەدەی هەژدە و نۆزدەهەمدا کرا بۆ چارشێوی فەلسەفەی کۆلۆنیالیستی/ 
نەتەوایەتی  گرتنەوەی  شوێن  هەوڵی  مرۆڤایەتی  دابڕاندنی  هەروەها   ! ئیستعماری 
ئیمپریالیە کۆسمۆپۆلیتەکان  بیروڕا  نەتەوایەتییەوە،  بوونی  واقعی  بەسەر  بازدان  و 
دەڕسکێنێ و لە کۆندا بەهانەی " کۆرش و ئەسکەندەر و ناپلیۆن و قەیسەر“و دەیان 
و  ژێردەستە  دنیایان  گەالنی  جیهانگەریەوە  بەناوی  بــووە  خۆر  جیهان  مــلهوڕی 
داگیرکردووەو چەوساندوتەوە.. ئیمڕۆش گەورەترین بەربەست و پەکخەری تین و 

تەوژم و گوری ڕزگاریخوازانەی خەباتی نەتەواتەتیڕزگاریخوازە..
دیار  ڕابــەری  ماتزینی“   " و  جیاناکرێتەوە  مرۆڤایەتی  لە  ڕاستەقینە  نەتەواتەتی 
بۆ  دروســت  کارێکی  کە  ئێمە  دەڵــێ:)  بارەیەوە  لەم  ئیتالیا  یەکێتی  هەڵکەوتووی  و 
نەتەوەکەمان بکەین کارکردبە بۆ مرۆڤایەتی.. نەتەوەکەمان دەبێ چەقی ئەو هەوڵە 
بێت کە بۆ خێری گشتی دەیکەین.. ئەگەر ئەو پشت و چەقە بکەین، ئەوا نەک هەر 

خێرمان بۆ مرۆڤایەتی نابێت، بۆ نیشتیمانەکەشمان چمان پێ ناکرێت(..

مافی دیاری کردنی چارەنووس
+++++++++++++++++++

بە پێی یاسا و دەستوراتی سروشتی و زانستی و مەنطقی و گیانی نێونەتەوایەتی 
نێونەتەوەییەکان هەر کۆمەڵە  و بڕیارەکانی دەزگا و دەسەاڵتدارە پێشکەوتخواز و 
خەڵکێکی ماکەکانی »نەتەوە“ی تێدا جیلوەبەستبێ و خاوەنی ) زمان و نیشتیمان و 
مێژوو و دابودەستوور و هەستێکی( هاوبەش و تایبەتی و سەربەخۆ بن و خۆیان بە 
" نەتەوە“ بزانن.. مافی ئەوەیان هەیە لە سنووری نیشتمانەکەی خۆیاندا چارەنووسی 
مافی  بێگانە  مەعنەوی  و  ماددی  دەسەاڵتێکی  هیچ  بێت  خۆیاندا  دەستی  لە  خۆیان 
دەستێوەردان و سنوور بۆ شانانی نەبێت.. بە کورتیەکەی: هەموو نەتەوەیەک مافی 
ئەوەی هەیەکاروباری سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و سەرجەم 
چاالکی و بوونەکانی مرۆڤایەتی خۆی بەدەستی خۆی بەڕێوە بەرێت و دواڕۆژی 
سیاسی و ئابووری کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری بەوپەڕی سەربەستی و بێ هیچ دەست 

تێوەردانێکی دەرەکی یان ملهوڕی ناوخۆ دیاری بکات.
دەتوانین شۆڕشی ئەمەریکای گەورە و سەرەتاکانی شۆڕشی فەرەنسای گەورە 
کە ) دادگەری و برایەتی و یەکسانی( بووە، بە بناغەی دیاری و بەرچاوی سەردەمی 
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گەالن و مافی چارەنووسیان حسێب کەین و بۆ یەکەمین جاریش وەکو بەڵگەنامەیەکی 
مێژوویی ) مافی دیاریکردنی چارەنووس( لە ١٨٩٦ دا لە کۆنگرەی پارتەسۆستالیستی 
س یانە_ نێونەتەوەییەکان - مؤتمر االشتراکیە والنتخابات االممیە لە "لندن“ و بڕیاری 

لەسەر دراوە دەڵێ:
)کۆنگرە پشتیوانی لە مافی چارەنووسی هەموو نەتەوەکان دەکات..( جارێکی دیکە 
لە    Willsonئەمەریکا ولسۆن یەکەم جەنگی جیهانی سەرۆک کۆماری  لە کۆتایی 
کردەوە  باڵوی  ولسۆن«  سەرەتاکانی   " بەناوی  کە  خاڵەی   ١٤ لەو  دا  ساڵی١٩١٨ 
چەوساوەی(  و  دەستە  ژێر  گەالنی  چارەنووسی  کردنی  دیــاری  مافی  پشتگیری) 
کردووە ئەگەرچی سەرتاسەری ڕووپەرەی ڕەشی مێژوویی ئەمەرکەکان بەتایبەتی 
پاش دووەم جەنگی جیهانی دوژمنایەتی و پێشێل کردنی ئەو سەرەتا س مافانە بووە.. 
هەروەها - کۆمەڵەی نەتەوە یەکگرتووەکان- لە بڕوانامەی خۆیدا بڕوای هێناوە بە 
)پێویستی یەکسانی و هاوتایی هەموو میللەتانی جیهان و مافی چارەنووسی خۆیان(.. 
و لە زۆربەی بەڵگەنامە و بڕوانامەکانی نێو دەوڵەتانیشدا ئەم مافە بڕیاری لەسەر 
لینین“ ی   « کاتی خۆشی  بێت-  نووسینیش  و  بەدەم  هەر  با  پارێزراوە-  و  دراوە 
ڕابەری مەزنی ئۆکتۆبەر بەدرێژیو ڕوونی لەم مافە دواوە و ڕێ و شوێنی دیاری 
بۆ کێشاوە- کە بۆ سەردەمی خۆی چاکترین و پێشکەوتووترین بۆچوون و چارەی 
ئەو کێشەیە بووە و تا ئیمڕۆش زۆر النی ڕوون و گەشەداری هەر ماوەتەوە بام 
ئەوپەڕی  تا  تەواو و  نەیتوانیبێ  بەپێی داخوازی و هەڵکەوتی فەلسەفەکەی خۆشی 
لە  و  بێت  ڕۆچــوو  چارەنووس  کردنی  مافیدیاری  و  نەتەوایەتی  مەسەلەی  قواڵیی 
ڕزگاریخوازییەکانی  بزووتنەوە  هاوسەنگەری  و  ئیستعمار  دوژمنایەتی  نیگای  بنکە 
گەالنی چەوساوە و بزووتنەوەی سۆشتالیستخوازانەی پرۆلیتاریاوە سەرنجی دابێت.. 
بەڵگەی  و  تەواو  نێوی  و  زانستی  بۆچوونێکی  وەکو  زیندووەکانی  دەقە  هەر  بەاڵم 
بەرچاوڕوونی دەمێنێتەوە.. کە دەڵێ: دەبێ لەمافی چارەنووس و سەربەخۆیی خۆیی 

وا بگەین کە مافی دروست کردنی دەوڵەتێکی نەتەوەیی سرربەخۆیە(...
وە لە ساڵی ١٩٢٥ دا دەڵێ: ) ئێمە پشتگیری مافی گەالنی چەوساوە بۆ سەربەخۆیی 

دەکەین واتە مافی ئازادی جیابووبەوە لە نەتەوەکانی دیکە..(.
لە  دەبێ  بەشێک  کە  و  تایبەتیدا  کاتی  و  لەسەردەم  خەوشە  بێ  هەڵوێستە  ئەم 
ناگرێ،  تێدا  زمانی  ئیسعماری  واڵتانی  و  سەرمایەداری  دژی  ڕاستەوخۆ  خەباتی 
بەاڵم هەندێ مەرج ە مەرجکاری لە باری تایبەتی بۆ دانراوە، کە خۆی لە خۆی دا 
بەستنەوەی ناڕەوای ئەو مافەیە، ئەمەش بە پاشکۆ و کەم بایەخ/ ئەهمیەت تر دادەنێ 
لە خەباتی بۆ سۆشیالیزم ... هەرخۆی " لینین“ لە ساڵی ١٩١٩ دا دەڵێ: )مەسەلەی 
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نەتەوایەتی لەچاو مەسەلەی پرۆلیتاریادا بە پلەیەکی کەم گرنگ تر دێت( و لەمەش 
تێدەپەڕێنێ و دەڵێ:

) هیچ مارکسیەک بێ ئەوەی لە سەرەتاکانی مارکسیزم و سۆسیالیزم نەچێتەدەر. 
ناتوانی دان بەوەدا نەنێ کە بەرژەوەندی سۆشیالیزم سەرووپاتەی مافیدیاریکردنی 
چارەنووسی گەالن و سەربەخۆیی خۆیی دەکەوێت( .. دیارە هەرا س گاشەکەی نێوان 
بەناوبانگی ڕووسی دەربارەی مافی دیاری  ئەنارشیستی  )باکۆنین( ی  )مارکس( و 
کردنی چارەنووس زۆر دیار س ئاشکرایە ، کە دووەمیان بێ پێچانەوە و زمان گرتن 
باوەڕی بە دیاری کردنی چارەنووسی هەموو میللەتان بوو بێ گوێدانە هیچ اعتبارێک، 
بەاڵم )مارکس( دەیبەستەوە بە هەندێ مەرج و هۆی وەکو پێشکەوتن و چارەنووسی 

سۆشیالیزمەوە.. کە دەقەکەی مارکس ناهێنمەوە نەبادا چ خزمەتێ نەکات!...
لینین  بەتایبەتی  مارکسیزم  سەرنجەکانی  بــاری  و  بۆچوون  دیسانەوە  بــەاڵم 
بەرچاو  بەڵگەنامەی  گەورەترین  وەکو  ناتەواویەکاندا  و  کەموکوڕی  هەموو  لەگەڵ 
ڕوونی و دروستیی مارکیسزم دێتە پێش دەربارەی )مافی دیاریکردنی چارەنووسی 
میللەتان( بەالنی کەمەوە لەچاو زۆر بیروباوەڕی دیدا.. بەهەرحاڵ مافی دیاری کردنی 
ڕەهای/   و  دیاری  مافێکی  و  نەکەوتووە  کەس  پسووڵەی  لەسەر  پەکی  چارەنووس 

مطلق هەموو نەتەوەکانی جیهانە و ئەو گەالنەی خۆیان دەسەپێنن!..

چۆنیەتی بەکارهێنانی مافی دیاری کردنی چارەنووس:
++++++++++++++++++++++++++++++++

بێ  سەربەخۆی  مافێکی  چارەنووسی،  مافی  بەڵگەنەویست  سەرەتایەکی  وەکو 
و  سەربەخۆیی  خۆیدا  نیشتمانەکەی  سنووری  لە  کە  نەتەوەیەکە  هەر  دەمەتەقێی 
ئازادی تەواوی هەبێت بۆ دیاری کردنی جۆر و شێوەی ژیانی“ سیاسی و ئابووری 
و کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری“ ئازادانەی خۆی، بێ هیچ دەست تێ وەردان و مەرج 

کارێکی بێگانە لەژێر هەر ناو و بەگەر بیانوویەک بێت.. 
بەجۆرێک کە ئەوپەڕیسوود و بەرژەوەندی کۆمەاڵنی ڕەنجدەری نەتەوەکە دێنێ.. 
باوی  و  فەند  دیــارە   ، نەتەوانەوە  ئەو  ڕۆڵەکانی  بە  بەندە  ڕاستەوخۆ  مافەش  ئەم 
سەربەخۆیی ڕواڵەتی / شكڵی کە ڕێگەیەکی ئیمپریالیانەیە بۆ هێشتنەوە و گرێبەندی 
ئەو نەتەوە - بەناو ڕزگاربوانە- بە ڕێجکەی ئیستعماریانەی دەوڵەتانی سەرمایەدارەوە، 
پوکاندنەوەی و لەباربردنی ئەو مافەیە.. ئەو مافە کاتێ دێتە دی کە هیچ دەسەاڵتێکی 
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی ) سیاسی و ئابووری و ڕۆشنبیری( بێگانەی بەسەرەوە 

نەمێنێ و بتوانێ هەموو ماددی و مەعنەوی بێگانەی زیانبەخش( لەبەین بەرێ.
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بەاڵم دەمێنێتەوە سەر ئەوەی کە هەموو نەتەوەتەک بۆی نالوێ و بۆی دەست 
 ( کە  هەرەبـــااڵدا  شێوەی  لە  یان  بکات،  جێبەجێ  مافە  ئەو  دوو  دەر  یەکان  نــادات 
بێنێتە دی..  و ڕۆشنبیرییە  کۆمەاڵیەتی  و  تەواوی سیاسی  ئازادی(  و  سەربەخۆیی 
بابەتەکانی  زاتی  هۆ  و  مەسەلەکە  هەڵکەوتی  و  هەلومەرج  و  بار  و  ناچاری  بەڵکو 
ئەوەی بەسەردا دەسەپێنن کە بەپێی شیاوەکان/ ممکنات و توانا و بەردەست لە شێوە 
نشێوەکانی ئەو ڕێگە سەخت و بەو ئامانجە ستراتیژەیەی بگات.. بەو مەرجەی هەر 
قۆناغەی وچان و خۆکۆکردنەوە بێت بۆ تەکانێکی بەرەو پێش و قۆناغێکی پێشکەوتوو 
هەڵکشاو.. هەڵبەتە دەبێ هەمیشە مەسەلە بنەڕەتی و ئامانجە ستراتیژیەکە بەرچاو 
بگیرێ و هەر دەستکەوتێکی کاتی و وچانێکی تاکتیکی هەنگاوێک بێت لەسەرەڕێی 
گەیشتن بەو ئامانجە ستراتیژیە و هەموو توانا و جوڵە و چاالکییەک بۆ خزمەتی ئەو 

ئامانجە بەگەڕ خرێت.
و  سەردەمە  ئەم  لەبیرچووەکانی  و  ژێردەستە  نەتەوە  سەختی  خەباتی  پتریش 
ئەم  لەبەردەم  نەگەیشتوون  مافە  بەو  دووەم جەنگی جیهانی  تا  ئەوانەی  بەتایبەتی 

سەختیەدا ، هۆکانیشی دەگەڕێتەوە بۆ:
١- ئەو گەالنە لە چوارچێوەی دەوڵەتێکدا لەگەڵ چەند نەتەوەیەکی تردا بە ڕژێمێک 
و قەوارەیەکی سیاسی بەستراونەتەوە، کە هەریەکە لەو گەالنە لە ملمانێیەکی سەختدان 
لەگەڵ ئیمپریالیزم و دەسەاڵتی ناڕەوا و چاوچنۆکی دەوڵەتی .. بەمانا لەبەردەم شێوەیەک 
لەشێوە ناڕاستەوخۆکانی ئیستعماریدان، ئەم بارە تایبەتیە خەباتی نەتەوایەتی ڕەوای 
ئەو گەالنەی خستۆتە سەربارێک کە کۆمەاڵنی ئەو گەالنەی لەگەڵیاندا دەژین بە کۆسپی 
خەباتی دژ بە ئیمپریالیزمی بزانن و ئەمەش دەبێتە هۆی چەکەرەکردنی گیانی شۆڤێنێتی 
دیکتاتۆرێتی  بەردەوامی  نەتەوە گەورەکە و خۆشبوونی زەمینەی  نێو  و دەمارگیری 
و  ئامۆژگاری  هەمیشە  لینین“   " کە  دڕندانە،  زۆر  چەوساندنەوەی  و  داگیرکردن  و 
بەئاگاهێنانەوەی ئەو گیان و ڕەوتە چەوتەی نێو نەتەوە گەورەکە کردووە و هۆشداری/ 

تحذری پرۆلیتاریای کردووە کە نەکەوێتە داوی ئەو فاقەیەوە..! 
لە سەرێکی دیکەوە ئەو خەباتی بەرچاوەی دژ بە ئیمپریالیزم و دەسەاڵتی بێگانەیە 
بەشێکیگەورەی ڕۆڵە شۆڕشگێڕەکانی نەتەوە ژێردەستەکە دادەبڕێ بۆ الی خۆی و 
زۆرجاران دەیان کاتیش بەگژ گیانی نەتەوایەتی خەباتی ڕەوای نەتەوە ژێر دەست 
 ( بۆچوونەکانی  ئامۆژگاری  لە  خراپ  چەپی  بــەرەی  جــاران  زۆر  کە  گچکەکەوە  و 
لینین( دەکەن بەوەی کە ئەرکی پرۆلیتاریای نەتەوە گەورەکە بەوە دیاری دەکات کە 
جەماوەر بە گیانی دڵفراوانی و دان نان بە مافی چارەنووسی نەتەوە بچوکەکە بە 
پەروەردەکردنی جەماوەر بە گیانی برایەتی و هاوخەباتی یەکێتی دیاری دەکات.. کە 
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لە ڕاستیدا ئەرکی یەکەم بەدەگمەن جێبەجێ دەبێت و ئەگەر بشبێ لە چوارچێوەی 
تیۆرێکی ڕووت و بایەخی/ اهتمامی پلە/ دەرەجە دوو تێپەڕ ناکات.. ئەرکی دووەمیش 
زۆر خراپ تەرجەمە دەکرێت و زۆرینەی جارەکان بە کۆسمۆپۆلیتی و ودژ بە مافی 
چارەنووسی گەلەکەوە دەوەستێتەوە.. کە یەکێک لە کێشە هەرە گرنگ و قۆرتەکانی 
لەبەر  )لینین(  چۆن  کێشەیە..  ئەم  نەتەوەدا  فرە  لەدەوڵەتی  سۆشیالیستخوازەکان 
ڕۆشنایی واقع و دراوەکانی/ معطیاتی نوێدا توانی چۆن تیۆرەکە بەجۆرێک بگونجێنێ 
کە هەنگاوێک بێت لەسەڕێی چارەسەری سۆشیالیستانەی کێشەی مافی چارەنووسی.. 
کەسێکی دی بەدوویدا نەهات کە بتوانێ ئەو گیانە جوێ بکاتەوە و بڕەوی پێ بدات و 
زیادەیەکی/ اضافە یەکی نوێی هەبێت.. تەنها چوار چێوەی ئەو دەقانە دەرنەچوون کە 
ئەگەر) لینین( ئەمەی ئەوانی بکردایە دەبوو لە پێستی خۆی بجوڵێ و دەق و بۆچوونی 
سەردەمێکی دیاری دەستی ببەستایەتەوە، نەدەبوو مامۆستای پرۆلیتاریای سەرەتای 

سەدەی بیستەم بنیات گوزاری یەکەم شۆڕشی سۆشیالیستی..
دیارە ئێمە لەسەر ئەم خاڵە دەوەستین لە ڕووی بەتەنگەوە هاتن و پەرۆشیمانە بۆ 
پاشەڕۆژ و چارەنووسی هاوخەبستی بزووتنەوەی دیموکراسی و سۆسیالیستخواز و 
خەباتی ڕزگاریخوازی نەتەوەییانەی کورد ) کوردایەتی( .. هەردوویان بە هاوخەبات و 
هاوسەنگەری یەکدی دەزانین و هەموو دابڕین و لێک ترازانێک لەالیەن هەر الیەکیانەوە 
ڕووبدات سەرئەنجامی خراپ و پەکخەری هەردوو بزووتنەوەکە دەگرێتەوە و تەنها 
دەخــوات..  بەرەکەی  جیهانی  ئیمپریالیزمی  کۆنەپەرستانی  و  پێشکەوتن  دوژمنانی 
سەرتاسەری مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازی کورد لە کوردستانی باشووردا نیشانە 
و نموونە و بەڵگەی ئەم ڕاستییەن.. و خۆیان لەیەک سەنگەردا بگرن.. سەرکەوتنی 
ناوکۆییان بەدەست هێناوە و هەر دەمێکیش لێک ترازانی.. هەردوو ال سەرئەنجامی 

نەرێنی/ سلبیان پێدا چزاوە!!.
دیارە هۆکانی ) پانی ئیمپریالیزم، گیانی سازش و خۆدان بەدەستەوەو مساوەمە 
الو  هەردوو  التقدیری  سؤ    / نرخاندن  گەورەکانخراپ  نەتەوە  بـــۆرژوای  لەگەڵ 

دۆگمایەتی و ڕاستڕەویی .. هتد( هۆن بۆ ئەو لێک ترازانە.
ئیمپریالیزمی  دژی  ڕاستەوخۆی  خەباتێکی  چونکە  خەباتە  ئەو  دیکەوە  لەالیەکی 
کۆبا..هتد(تێک  و  ئەنگۆال  و  کەمبۆدیا  و  الوس  و  گەالنی(ڤێتنام  خەباتی  وەکو  نییە.. 
بەڵکو  ئەمەریکایە  کە  ئیمپریالەت  ڕاستی  ئەم  لەگەڵ  نییە  دەستەویەخە  شیشانەکە 
خەباتێکی ناڕاستەوخۆیە،با لەسەر ئەنجامدا دژ بەوانە بێتو ئیمپریالیزم و سونبۆلەکانی 
/ رموز و داشەکانی نوێنەرایەتی بکەن لەو پشتگری و الیەنگری و یارمەتییە ماددی و 
مەعنەوییەیـ  کە لەم سەردەمەدا یەکێکە لە مەرجە سەرەکییەکانی سەرکەوتنی خەباتی 
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ڕزگاریخوازی ـ بەرەی دیموکراسی و بزووتنەوە پێشکەوتوخوازەکان و جواڵنەوەی 
کرێکارانی جیهانی و واڵتانی سۆشیالیست بە گشتی و یەکێتی سۆڤیەت بەتایبەتی..
بێبەش دەبێت وا هەڵ دەکەوێت کە لە هەندێ بار و هەلومەرجدا لەبەر جەنجاڵی و تێک 
قژاوی مەسەلە و بەرژەوەندییەکان،بەالنی کەمەوە،لە دوو سەنگەری جوێدا بوەستینەوە 
کە  گەورەیە  لەمپەرێکی زۆر  و  نەگەن..ئەمەش کۆسپ  پێک  هێڵەکانیان  نەبێ  چ  یان 
بۆ  بنەبڕی  دڵسۆزانی هەموو الکانەوە،بەرچاو خرێت و چارەسەری  لەالیەن  دەبێت 
وەدۆزرێ،ئەگینا دەبێتە گەورەترین دەالقەی خۆ تێترنجاندنی ئیمپریالیزم و تێپەڕاندنی 
پانەکانی.. کە بە مەیە بەردێ دوو نیشان دەپێکێ.. بۆ نموونە ئەم هەڵوێستی ناتەواو 
گوێ پێ نەدان و /اهمال کردنە، چاکترین زەمینەیە بۆ چەکەرەکردنی هێڵە چەوت و 
نەزۆکەکانی بیر و قاڵبی، مارکسیزمی وەکو )ماوێتی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیدا.. 
نەتەوەیە و  توانای دەستەیەکی گرنگە کاریگەری ئەو  و پەرت پەرت کردنی هێز و 
چاندنی تۆوی دژایەتی و سۆڤیەت و خەتی سۆڤیەت،کە ڕاستەوخۆ کەوتنە باوەشی 

ئیمپریالیزمەوە.. وەکو ئەو بارەی لە کوردستانی تورکیادا بەتایبەتی هەیە. 
ئەم کێشە و گرفت و کۆسپانە وای کردووە کە نەتەوەیەکی چەوساوە و داگیرکراو 
و بەشکراوی وەکو نەتەوەی کورد لەو بار و ئاستەدا نەبێت کە بتوانێ یەکسەر و 
ڕاستەوخۆ ـ وەکو نەتەوەکانی دیکە ـ ئەو مافی دیاریکردنی چارەنووسە..و ناچارانە 
بکەوێتە سەرباری قۆناغ  قۆناغ و بە پلە گەیشتن بەو ئامانجە ـ کە نابێت هەرگیز نە 
لەگەڵ مەنطقی پشوو کورتی ماومی بۆرژوا تێکەڵی کەین، کە ئەم بارە دەکەنە بەڵگە 
و پۆزشێک بۆ خودزینەوە لە مەسەلە بنەڕەتی و ئامانجە ستراتییەکە و پاڵدانەوە و 
لەبەر سێبەر و دەستکەوتێکی کاتی فشەماندا..و نەدانپێدانان و ملدان  بێت بۆ ئەو 
دەچەمێتەوە،  امرالواقع“  واقعی سەپاودا“  لەبەردەم  ئەوانەی  چونکە)  واقعە سەپاوە 
پارچەکانی کوردستاندا  لە  برێژن.بۆیە خەباتی گەلی کورد  پاشەڕۆژ  پیاوی ڕەنگی 
دەبێت بۆ)ئەوپەڕی شیاو/ ممکن( بێت وا لەبەر ڕۆشنایی بار و هەلومەرج و هەڵکەوتی 
هەر کات و شوێنێکی دیاریدا ئەو )ئەوپەڕی ممکن( ەدیاری بکرێت.. کەتا ئەمڕۆ لەم 

قاڵب و شێوە گشتییانەدا خۆی دەنوێنێ..

١ـ ئۆتۆنۆمی ـ خودمختاری:
++++++++++++++++

شێوەکە لە شێوەکانی بەڕێوەبردنی حوکم،کە لەسەر بناغەی ناسەنتڕاڵی/ المەرکەزی 
سیاسی ئیداری هەڵچووە بۆ هێنانیشی پێکەوە هەڵکردن و انسجام و کۆمەڵێکی لێک 
نەچوو فرە هەڵکەوت.. ئەم جۆرە حوکمە هەتا بۆ ناو نەتەوەیەکی چەند)تیرە و ئاین و 
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مەزهەب( یش دەست دەدات بۆئەوەی بە شێوەیەکی برایانە و ئاشتی ئامێز تایبەتێتی 
ئەو کۆمەاڵنە بپارێزێ و لە مەترسی بەسەردا زاڵ بوون و کەڵەگایی الیەنێک ڕزگار 
کات و هەمووان هەست بە دڵنیایی و ئاسوودەیی و چوون یەکی بکەین.. دیارە وەکو 
مەفهومێکی سیاسی و عملی،لە هەندێ سەربەستی و سەربەخۆیی و المەرکەزیەتەوە 

تا سنووری یەکێک لە شێوەکانی نێو مافی گەلێک لەنێو دەوڵەتێکی فرە نەتەوەدا..
لە  نەتەوە بچووکانەی کە  ئەو  ئیمڕۆ جۆرێکی حوکمە بۆ  پتر بەکاردێت  ئەوەی 
قەوارەیەکی سیاسیدا لەگەڵ نەتەوەیەک یان چەند نەتەوەیەکی دیدا دەژین.. بەدانانی 
لە  کە  دەژی.  تێیدا  نەتەوەبچووکەکە  کە  ناوچانەی  ئەو  بۆ  خودمختاری  ڕژێمێکی 
و  سیاسی  و  )ئیداری  کاروباری  بەڕێوەبردنی  ،دەسەاڵتی  ناوچیەدا  ئەو  سنووری 
ئابووری و ڕۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی( لە چوارچێوەی سیاسەت و دەستووری گشتی 
واڵتەکەدا هەبێت.. بۆ پاراستن و گەشەپێدانی تایبەتی و بوونی میللی نەتەوە بچووکەکە..

بەجۆرێکی وا کە یەکێتی سیاسی و ئابووری و دەستووری واڵتەکە بپارێزێت!.
بتوانێ  بچووکەکە  نەتەوە  ئەوەیە،کە  فراوان  و  دروست  و  ڕاستەقینە  ئۆتۆنۆمی 
بە ئازادی و لەبەر ڕۆشنایی بەرژەوەندی و بار و هەلومەرجی خۆی و واڵتەکەدا 
خۆی  ڕۆشنبیری(  و  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی  و  ژیانی)سیاسی  کاروباری  هەموو 
بگرێتە دەست و بەڕێوەی بەرێت،تەنها کاروباری ـ سیاسەتی دەرەوە و دەستووری 
و  بەرگری گشتی  ـ  نەبێتەوە  ئۆتۆنۆمی  دەسەاڵتی  گیانی  دژی  مەرجێ  بە  ـ  گشتی 
ئابووری ناوەندی لە دەسەاڵتی ناوەندا بێت،بە شێوەیەکی وا کە بوون و بەرژەوەندی 
چۆنێتی  و  شێوە  دەبێت  تێنەپەڕێت..  الیەنەدا  لەم  بچووکەکە  نەتەوە  بەشداری  و 
پەیوەندی دەسەاڵتدارە ئۆتۆنۆمیەکە و ناوەند و دەسەاڵتی یاسایی و دەستووری هەر 
الیەکیان دیاری کرێت،کە مافی هیچیان تێدا نەچێت. تاقیکردنەوەی )یەکێتی سۆڤیەت 
و چیکۆسلۆڤاکیا و یۆگۆساڤیا( لەم بارەیەوە نموونە بن.. بەمەرجێ گونجاندنیشیان 

لەگەڵ ئەو واقعی درێژبوونەوەی ، امتدادی گەلی کوردە لە هەموو پارچەکانی دیدا.

 )) Ferderation ٢ـ یەکێتی فیدڕاڵی)) فیدەراسیۆن ـ
+++++++++++++++++++++++++++++++++

بوونە(...بریتیە  کۆم  بەمانای)  هاتووە  التینیەوە  „Fereration“ی  ووشــەی  لە 
کردنی  دروست  کیشوەرێک(بۆ  قەڵەمڕەوی  و  هەرێم   ( یەکگرتنی سیاسی چەند  لە 
دەوڵەتێک کە هەر هەرێم و قەڵەمڕەوێ کاروباری سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
و ڕۆشنبیری و سەرجەم چاالکییەکانی نێو کۆمەڵ لەدەست خۆیاندا دەبێت و تەنها لە 
ڕووی سیاسەتی دەرەوە وابەستە دەبن بە دەوڵەتی مەرکەزەوە. بە عادەت )دادگای 
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بااڵ( دەبێت بۆ لێکدانەوەی دەستوور و یاسا و دەسەاڵتەکانی هەردوو دەسەاڵتەکە و 
ڕاگرتنی هاوکێشی نێوانیان..

دیسانەوە ئەم جۆرە یەکێتییە یەک جۆر و سەمتی نییە لە )بەڕێوەبردن و جێبەجێکردن 
. تطبیق دا پێ بە پێی ئەو واڵتە دەگۆڕێت بۆنموونە ویایەتەکانی فیدڕاڵی ئەمەریکی 
مافی نوێنەرایەتی دەرەوە و سیاسەتی دەرەوەیان نییە،بەاڵم لەدەستووری بنچینەییدا/ 
تاڕادەیەکی  ـ  تیۆریشەوەبێت  ڕووی  لە  با  پارێزراوەـ  مافە  ئەم  سۆڤیەتدا  ئەساسی 
ئەوتۆ کە کۆماری )ئۆکرانیا و ڕووسیای سپی(نوێنەریان لە نەتەوە یەکگرتووەکاندا 
هەیە و بەپێی یاسای مافی سوپایی تایبەتی و خودیان هەیە.. هەرچەندە تا ئێستا ئەمە 

جێبەجێ نەکراوە،بەاڵم لە ڕووی دەستورییەوە وەکو مافێک پارێزراوە.
 .. جیهانن  فیدڕاڵیەکانی  دەوڵەتە  هندستان(لە  و  مەکسیک  ئوسترالیا،ئەرژەنتین، 
سویسرا کە لە ڕووی تیۆرەوە یەکێتییەکی )کۆنفدراسیۆن(یە،بەاڵم لە ڕووی عملی و 
واقعییەوە فیدرالیانە بە پتر ئەوەی ) کۆنفدراڵی( بێت.. چونکە کە ناوەند دەسەاڵتێکی 

ڕاستەوخۆی بەسەر هەموو دەوڵەتدا هەبوو لە کۆنفدراسیۆنی دەکەوێت.

)) Confederation کۆنفدرالی )) کۆنفدراسیۆن
++++++++++++++++++++++++++++

پێگرتن  پێش  و  لەیەکتری  بەرگری  بۆ  سەربەخۆیە  دەوڵەتێکی  چەند  یەکێتی 
هەموو  هاوبەشی  بەرژەوەندی  هێنانەدی  بۆ  و  بێگانە  درێــژی  دەست  مەترسی  لە 
بەسەر گەالنی  دەوڵەتی کۆنفدڕاڵی هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی و دەستووری  الکان. 
نــاوەوە و دەرەوەیــان و  لە سیاسەتی  ئــازادن  نییە و دەوڵەتەکان  ئەو دەوڵەتانەوە 

هەریەکەیان بۆی هەیە پەیوەندییەکانی خۆی وەکو خۆی ڕاگرێ.
ئەمانە کێشەکانیان بەشێوەکانی ئاشتی و برایانە و بە گفتوگۆو سەلماندن چارەسەر 

دەکەن و پەنا نایەتە بەر زەبروزەنگە. 
ئەمەریکا لە ساڵی ١77٨ تا ١7٨7 بە شێوەی کۆنففدراسیۆن بووە،هەروەها ئەڵمانیا 
لە سااڵنی) ١٨١٥ تا ١٨٦٦ (و هۆڵەندا لە) ١٥٨٠ تا ١7٩٥ ( بە شێوەیەکی کۆنفدراڵی 
بوون.. هەرچەندە لە ڕووی دەستووری و فەرهەنگییەوە ئێستاش سویسرا بەناوی 

)کۆنفدراسیۆنی سویسری( یەوەیە،بەاڵم لە ڕووی عملییەوە دەوڵەتێکی فدراڵییە.
دەبێ ئەوە لەبەرچاوگرین کە )یەکێتی کۆن فیدڕڵی(ناسکترین و کەم تەمەنترین 
شێوەکانی حوکە دەتوانرێ بە ئێسگەیەکی گوێزانەوە و  قۆناغێکی کاتی بژمێردێ لە 
ئەو حکومەتۆچکە و دەسەاڵتدارانەی کە هۆکانی پێکەوە و پێویستی یەکگرتنیان هێشتا 
لەدەوری  ساواییدایە و بەتەواوی زەمینەی یەکگرتنی تەواو بوونە یەک دەوڵەت یان 
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) یەکێتییەکی فیدڕاڵی(نەهاتۆتە پێش.  ئەم قۆناغە وچانی تەخت کردنی ئەو کۆسپانە 
یەکێتییە  وەکو  تر..  گونجاو  و  پێشکەوتووتر  یەکێتیەکی  زەمینەی  کردنی  خۆش  و 
کۆنفدراسیۆنە کۆنەکانی ) ئەمەریکا و ئەڵمانیا و هۆڵەندا و سویسرا(.. یان هەنگاوێک 
لەسەرەڕێی جیابوونەوە و سەربەخۆی تەواو دروست کردنی کیانی سەربەخۆ.. وەک 
ئەوەی چاوەڕێی ڕەوتی مێژوویی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد و گەالنی ژێر 
ـڕایموند  ەوە  کۆنفدراسیۆن(  و  فیدراسیۆن   ( یەکێتی  بارەی  دەکات..لە  تر  دەستەی 

کارفیلد کیتیل ـلەپەڕاوی زانستەکانی سیاسەتدا دەڵێ:
٣ـ کۆنفدراڵی ))کۆنفدراسیۆن((

گرنگترین شێوەی یەکێتی لە نێوان دەوڵەتاندا)یەکێتی کۆنفدراسیۆن(کە تێدا چەند 
دروست  ناوەندی  یەکسانی حکومەتێکی  بنچینەی  لەسەر  هاوبەرژەوەند  دەوڵەتێکی 
دەکەن کە چەند دەسەاڵتێکی دیاری دەبێت، واش هەڵکەوتووە کە ئەم حکومەتە گشتییە 
لە کۆنگرەی نوێنەرانی ئەو دەوڵەتە پێک دێن کە یەکێتییە کۆنفدراسیۆنەکەیان پێک 
هێناوە.. بە عادەت ئەم نوێنەرانە وەکو دەوڵەت و بەپێی ئەو ڕێنویی و ئامۆژگاریانەی 

لەو حکومەتانەوە کە نوێنەرایەتیان دەکەن دەنگ دەدەن.
دەسەاڵت  و  ئــازادی  تــەواوی  کۆنفدراسیۆنە  یەکێتییە  لەم  ئەندامیش  دەوڵەتانی 
هۆی  نابێتە  یەکێتییە  ئەم جۆرە  دەپارێزن چونکە  و  دەبێت  و سەربەخۆیی خۆیان 
دروست بوونی دەوڵەتێکی نوێ،چونکە حکومەتێکی ناوەندی دەبێت بەاڵم دەسەاڵتێکی 
ناوەندی نابێت کە )دەسەاڵت /السیادە مەرجێکی بنجی حکومەتە(ئەمەش مانای ئەوەیە 
کە ئەو حکومەتە ناوەندە ڕووی بەشێک لە بەشەکانی هەر حکومەتێک لە حکومەتە 
ئەندامەکانیەتی ،هەروەها ئەم دەوڵەتانەی کە سنووری دەسەاڵتی دیاری دەکەن، ئەو 
ئامڕازەش کە یەکێتی کۆنفدراسیۆن دروست دەکات و سنووری دەسەاڵتی  حکومەتی 
ناوەندی دەکێشێ هەندێ جار پێی دەگووترێ دەستوور بەاڵم ئەگەر ووردتر بڕوانێ 
و دەقەکەی وردکەینەوە ئەوا“ باوەڕنامە/میثاق یان پەیمانێکە  لەنێو چەند دەوڵەتێکدا 
کۆنفدراسیۆنی  یەکێتی  چونکە  ئەندامانەتی..  /شەرعیەتی  ڕەوایەتی  سەرچاوەی  کە 
دەوڵەتێکی دەسەاڵتدار نییە کە هەر ئەندامێکی دەتوانێ لێی بکشێتەوە،ئەم کشانەوەیە 
ناڕەوایی  بە  ڕێ  و  بێت  دەوڵەتی  نێو  دۆستایەتی  دەستووری  پێچەوانەی  لەوانەیە 
نێو یەکێتی بدات،بەاڵم ئەوە هەر دەمێنێتەوە کە کارێکی ناشایستە  دەوڵەتانی  دی 
و ناڕەوا و دژ بە دەستوور نییە لە مێژووی گەشە و فراژووبوونی دەوڵەتدا چەند 
چەند  کۆن  یۆنانی  شەڕەکانی  خۆی  کاتی  پەیدابوون  کۆنفدراسۆنی  یەکێتییەکی 
یەکێتییەکان لەنێو خۆیاندا درووست کردووە لەمانە ئەو یەکێتییەی ناوی بە کۆمەڵەی 
)ئەگریکی( دەرچوو بوو کە زۆر لە هەڵکەوت و ڕێ و شوێنی یەکێتی کۆنفدراسۆنەوە 
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نزیک بووە هەروەها )کۆمەڵەی هانستی( و ئیمپراتۆرێتی ڕۆمای پیرۆز لە یەکێتییە 
کۆنفدراسۆنە گرنگەکانی سەردەمانی کۆن دەژمێردرێن..

لەمانەش تازەتر یەکێتی کۆنفدراسۆنی ئەڵمانی کۆن لە) ١٨١٥ تا ١٨٦٦ ( و یەکێتی 
کۆنفدراسۆنی سویسری) ١٨١٥ تا ١٨٤٠ (یەکێتی کۆنفدراسیۆنی ئەمەریکی لە) ١7٨١ 
تا ١7٨٩ ( ن. یەکێتی تاقیکردنەوەکانیش ئەوەی نیشان داوین کە یەکێتی کۆنفدراسیۆن 
شێوەیەکە لە شێوە هەرە الوازەکانی ڕێکخستن و پردێکی پەڕینەوەیە / منترە انتقالیە 
یەکگرتنی  یان  جیابوونەوە  ڕێگەی  یان  دەبێت  تەواو  دووڕناێکدا  لە  کە  گۆڕانی  لە 

ئەندامانی ئەو یەکێتییە دەگرێتەبەر.
تحالف( دەچێت چونکە  هاوپەیمانی/  لە)  لەهەندێ ڕووەوە  یەکێتی کۆنفدراسیۆن 
چەند دەوڵەتێک بەپێی پەیمانێک و لەسەر بنچینەی یەکسانی و بەرژەوەندی هاوبەش 
لە  هەیە  هاوبــەش  دەزگاکانێکی حکومەتی  کە  ئــەوەوە  لە ڕووی  بەاڵم  دەگرن  یەک 
و  مەبەست  و هەمەچەشنەی  کار  لە ڕووی جوغزی  هەروەها  هاوپەیمانی جیاوازە 

ویستی بەردەوام بوونیشیەوە جیاوازە.
جیابوونەوەی  بە  خۆی  یەکێتییەکە  هەڵوەشاندنەوەی  بە  کۆنفدراسیون  یەکێتی 
ئەندامەکانی یان بەتێکەڵ بوونیان لەیەک دەوڵەتدا لەبەین دەچێ، یەکێتی کۆنفدراسیۆن 
لە بنەەەتەوە جیاوازە لە یەکێتی فدراسیۆن .. بەاڵم جیاوازی هررە کاتی ئەندامانی.... 
مقداری خۆسبەستنەوەیان ڤە تەکێتییەکەوە و مافی کشانەوەیان هەبێت لە یەکێتییەکە 
کاتێ کە ڕا و باری سەرنجیان قبوڵ نەکرێت.. جۆری ئەم یەکێتییە کۆنفدراسیونییە.. 
بەاڵم لە دەستووردا ئەوە دیاری کرا کە حکومەتی یەکێتی ) ناوەند( بۆی نییە گیانی 
و  قانوونیەکانەوەدس..  دەسەاڵتە  لە  دەست  یان  بەرێ  لەبەین  ئەندامانی  سیاسی 
ئەندامانیشی بۆیان نەبێت کیانی یەژێتی یەکە لە بەین بەرن یان دەست لە دەسەاڵرە 

قانوونییەکانی حکومەتی یەکێتی بدات، جۆرێ یەکێتی یەکە "فیدراسیونی "دەبێت..

دەتوانین جیاوازییە گرنگەکانی نێوانیان بەم جۆرە دیاری بکەین:
——————— 

 یەکێتی کۆنفدراسیۆن) کۆنفدراڵی( یەکێتی فیدراسیۆن) فیدڕاڵی( 
------------------------ --------------------------- 

 ١- )کۆنفدڕاڵی( دروستبوونی بە پێی ڕێکەوتنی چەند دەوڵەتێک دەبێت کە لەڕووی 
لەڕووی یاساییەوە بە پەیمانی دەوڵەتی/  معاهدە دولیە(  دەژمێردرێ.

یاسا(   ( بــە)  کەیاساییەوە  دەبێت  دروســت  دەســتــوورێــک  بەپێی  فیدڕاڵی(  ١ـ) 
دەژمێردرێت.
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٢-  )کۆنفدڕاڵی( لەسەر ڕا لەسەربوونی حکومەتەکانی ئەندام تێیدا ڕادەوستێ.
٢- ) فیدڕاڵی( لەسەر ڕا لەسەربوونی هاوواڵتیانی دەوڵەتەکە ڕادەوستێ.

٣ـ )کۆنفدڕاڵی( بە ژمارەی ئەو دەوڵەتانەی ئەندامی تێیدا،دەسەاڵتی جیاجیای هەیە.
٣-)فیدڕاڵی( یەک دەسەاڵت/ السیادە هەیە کە لە حکومەتی ناوەندایە. 

٤-) کۆنفدڕاڵی( دەشێ ئەندامانی دەوڵەتی کۆنفدراسۆن بە ڕێگەیەکی دەستووری 
لەو یەکێتییە بکێشنەوە، واتە هەر دەوڵەتەی هەرکاتێ بیەوێ مافی جیابونەوەی هەیە.

٤ـ )فیدڕاڵی(کشانەوە لە یەکێتی فیدراسیۆنییە بە کارێکی نادەستووری و توندڕەوانە 
دەژمێردرێ،مافی جیابوونەوەی تێدا نییە.

٥- )کۆنفدڕاڵی( حکومەت ئەندامەکانی نێوی  بڕیاری هەڵوەشانەوە یان فراوانکردنی  
دەسەاڵتی یان وێکهێنانەوەی دەدەن.

خۆی  دەستوور  بەپێی  ناوەندی  حکومەتی  فیدراسیۆندا  یەکێتی  )فیدڕاڵی(لە  ٥ـ 
دەسەاڵتەکان دیاری  دەکات دەسکاری و گۆڕان و هەڵوەشانەوەی . ئەندامەکانی ناتوانن 
ئەو یەکێتیە دەسکاری کەن یان بگۆڕن یان هەڵوەشێننەوە.مەگەر دەستوورەکەی بە 

شێوەیەکی یاسایی وا بگۆڕن کە ڕێیان پێ بدات.
٦- )کۆنفدراڵی( لەبەرئەوە دەزگایەکی ئیداری ناوەندی و دادگەری نییە.. ناتوانێ 
بەجیا  دەوڵــەتــەی  هەر  بەڵکو  هاواڵتیاندا  بەسەر  بکێشیت  ڕاستەوخۆی  دەسەاڵتی 
دەتوانێ ئەم کارە بەنسبەت هاوواڵتیانی خۆیەوە بکات.. تەنها دەتوانێ لەڕێی زۆر و 

زەبروزەنگی هەمووانەوە مل پێ بدات بۆ دەسەاڵتی یەکێتییەکە.
یاسا  دەستووریەکاندا  دەسەاڵتە  ڕۆشنایی  لەبەر  ناوەندی  حکومەتی  ٦ـ)فیدڕاڵی( 
دادەنێ و لە ڕێی دەزگا ئیداری و دادگەرییە تایبەتییەکانیەوە بەسەر هەموو هاواڵتیاندا 

دەسەپێنێ.
7- )کۆنفدڕاڵی( هەموو ئەندامانی کەسایەتی دەوڵەتیی سەربەخۆی دەبێت.. دەتوانێ 
ئەوەی بێ  ســازدات،  لەگەڵ  جەنگیان  یان  ببەستێ  تــردا  دەوڵەتانی  لەگەڵ   پەیمان 
دەسەاڵتی  دا   یەکێتی  دەستووری  لە  مەگەر  تر  ئەندامانی  بکاتە سەر  تەئسیر  کار/ 

جەنگ سازدانی بەرێتە دەست.
7ـ)فیدڕڵی(ئەندامانی ئەو دەسەاڵتەیان نییە و تەنیا لە دەسەاڵتی حکومەتی ناوەندایە.

٨- )کۆنفدڕاڵی( جەنگی نێوان ئەندامانیان“جەنگی نێودەوڵەتی“ دەژمێردرێ.
٨- )فیدڕاڵی( جەنگ و شەڕ و پشێوی، بەکاری ناوخۆ و شۆڕشی ناوخۆ دەژمێردرێ.

٩- )کۆنفدڕاڵی( دوا ڕێگەی یاسایی، گرفتی نێوانیان جیابوونەوەیە.
٩- )فیدڕاڵی( پەنابردنە بەر)دادگای فیدڕاسیۆنی( یاساکان دادەنرێت.

************************
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پاش ئەمانە دەگەینە ئەو ڕاستیەی کە مەسەلەی مافی دیاریکردنی چارەنووسی 
هەر نەتەوەیەک مافێکی بێ دەمەتەقێ و زمان گرتنی هەر نەتەوەیەکە و ئەگەرچی 
بار  سەر  دەکەوێتە  مافە  ئەو  بەکارهێنانی  و  بەدیهێنان  چۆنێتی  چێوەی  و  شێوە 
دەورووبــــەری(  کارتێکەری)  هۆکــانــی  ســەرجــەم  و  نەتەوەیە  ئــەو  هەلــومــەرجــی  و 
مێژوویی  ڕەوتی  و  پلەکانی  بااڵترین  بەاڵم  دەنوێنێ..  خۆی  شێوەیەکدا  چەند  لە  و 
ئــازاد دا دەبینن.  و دوایــی هەرخــۆی لە دروســت کردنی کیانی یاسی سەربەخۆ و 
ئێمەی کورد.. کە لەبارێکی زۆر سەخت و نموونەیی ژێر دەستەیی و چەوساندنەوە 
و داگیرکردن داین ، لەزۆر الیەنی دیکە چاتر دەتوانین گوزارشت/ تەعبیر لەو ژان و 
ئامانجانە بکەین کە گەالن و نەتەوە هاوژان و کێشەکانمانی تیایە.. و مافی دیاریکردنی 
چارەنووس لە هەموو شتێکی دیکە المان مەبەست تر و پیرۆزترە.. بۆیە پشتگیری 
تەواوی گەالنی ژێردەستە و چەوساوە دەکەین و بۆ گەیشتن بە مافی دیاری کردنی 
چارەنووسیان و گەالنی لەبیرکراوی ) باسک و بلووج و ئیرلەندی و فەلەستین( یش 

لەتەک نەتەوەکەی خۆماندا لە هەمووان بەرچاوتر دەخەین.

لەم باسەدا سوود لەم سەرچاوانە وەرگیراوە:
١ـالعلوم السیاسە                                  رایموند کارفیلد کیتل

٢ـ کوردستان و کورد                             د. عەبدلرحمان قاسملو
٣ـ کورد و کوردستان                             محمد امین زکی بەگ

٤ـ بزووتنەوەی سیاسی و ڕۆشنبیری کورد      ڕەمزی قەزاز
٥ـ کورد لە مێژووی دراوسێکانیدا                وەرگێڕانی/ مامۆستا سەعید ناکام

٦ـ المارکسیە والمسالە الوطنیە                    ف. ا. لینین
7ـ ما هی القومیە                                   ساطح الحصری

٨ـ مرۆڤ و دەروربەر                             مامۆستا مەسعود محمد
٩ـ علم السیاسە                                    مرسیل بریلو

١٠ـ الفلسفە السیاسیە                              محمد مفید الوبای
١١ـ فرهنگ سیاسی

١٢ـ چەند محازەرەیەکی دەورەی کادێران
١٣ـ زنجیرەی پێشڕەوەکەت بناسە،لە باڵوکراوەکانی پاسۆک

١٤ـ ئااڵی سووری کوردایەتی
١٥ـ الحریە فی الدور الحدیث                      ە.ح.   السکی

١٦ـ پرۆگرام و پێڕەوی ناوخۆ
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))مااڵوا((...
جارێ ئەسپیان نییە شەڕ لەسەر ئاخوڕی چی دەکەن؟!.

وا پێ دەنێینە ساڵێکەوە "ئێران و عێراق“ تێک شکاوون.. دەسەاڵتی ڕەگەزپەرستی 
بەغدا بە کۆستی گەورەی خۆیدا کەوتووە و سەری ناپەرژێتە سەر ئەومەسەلەیەی 
کە هاندەری ئەم جەنگە بوو- کە پاشخانی-ڕێکەوتنە شوومەکەی« الجزائر“ و پانی 
کورد نەهێشتن بووە _ بۆیە هەقمانە بپرسین و بڵێین : لەم ساڵەدا ئێمەی کورد چیمان 
بۆ خۆمان کردوە؟!. ڕاستیشە خوا کاڵوی بۆ بەڕوو کردووە، وا ساڵێکیشە خەریکی 
گرێ چنێکە بۆ ئێمە ، ئەدی بۆ نەمان توانیوە بیکەینە سەری هەتیوانی کوردەوە؟!.. 

هەموو حسابەکانیش بەالی چاک و ئەرێنی/ ئیجابی ئێمەدایە، جەماوەرێکی ئامادە 
و ڕاپەڕیوو.. هەستێکی کوردایەتی و بڕندە.. مەسەلەیەکی ڕەوا و بەپێز.. پێشمەرگە 
و سیاسی  کۆمەڵ  و  کۆڕ  نامەخوا( هۆڕێ  لە خۆبووردوو..)  ڕۆڵەی جەربەزەی  و 
بەرەو) بەڕە(!..دوژمنێکی شەکەت و کەنەفت و هیاک و... داگیرکەرێکی ئابڕووچووی 
ناوبانگ زڕاو.. هەرچی زەمینەی پێشکەوتن و پێگەیشتن هەیە بە خەیاكیش دروستی 
نا؟!  بۆ  سەتکەوتن؟!.  دەوێرین  ئەدی  گوتەنی:  لینین(   ( ئیتر  پێش..  نایەتە  وا  کەین 
و  هەمــووان خۆمان  ئەگەر  کوردیوازبێنێ..  مەموزینی  و چقڵی  گەڕێن  لێمان  ئەگەر 
بیروباوەڕ و رێکخراوەکانمان بە ئامڕاز/ وسیلە بزانین بۆ مەبەستێکی پیرۆز و مەزن 
کە بەرژەوەندی کورد و سەرکەوتنی خەباتی ڕزگاریخوازی کوردە.. ئەگەر دەست لە 
تۆڵە و دوژمنایەتی و ناحەزی و ئارەزووە نەخۆشیە دەروونیەکان گەڵگرن ئەوەندە 
ئاوڕ لە ڕابردوو بدەینەوە کە خزمەتی داهاتوومان بکات.. ئەگەر دەستی ئیمپریالیزم و 
داگیرکەرانی نێو ڕکێفی کوردی لەبنا وەبڕین.. ئەگەر بریقە و باقەی کورسی و پایە و 
مەقام و فشەناز و نیعمەتی خۆپەسەندی لەگۆڕ نێین.. ئەگەر چۆن بە درێژایی خۆماندا 
شەیتان  بە  خەڵکی  و  پەری  بە  خۆمان  بڕوانین..  خەڵکدا  پانی  بە  ئاواش  دەڕوانین 
نەزانین!.. ئەگەر عەنعەنە و تەنتەنە و سەنسەنەی ملهوڕی و کوێخایەتی و قرخکاری/ 
احتکاری واز لێ بێنین.. ئەگەر دەست لە ) سادیەت( و خۆخۆری و کوردکوژی و ڕاوە 
کورد بهێنین.. ئەگەر تەنها دایکمان کورد نەبێت و بابمان سووری چاوشینی پێش 
پەنجاکانمان نەبێت!..هەر هەموویش بە یەکجار و بنەبڕی بەوە چارەسەر دەبێت کە ) 

پێش ئەوەی هەر شتێ بین.. کورد بین(.
دە ئەی جەماوەری بەشەرەفی کورد .. ڕاپەڕە بە ڕووی کرمی ناوخۆ و پوازی 
کوردیدا.. ناو ماڵی خۆ لەو جەردە و دز و جادوگەرانە پاک وەکە.. دوا فرسەتیان 
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ئەوە بدەیە، ئەوەتا بێنەوە ڕیز و دەست لەو ملهوڕی و کوردکوژی و خۆفرۆشی 
بێنەوە باوەش پڕ سۆز و میهرەبانیو دڵسۆزی و شەرەفی  و پوازلێدانە هەڵگرن.. 
با  بڵێن:  وەکەن..پێیان  پاک  لێ  ڕیزەکانیان  هەتایە  هەتا  بۆ  یان  یــەوە..  کوردایەتی 
میراتەکە ساغ بکەینەوە.. و لەدەست داگیرکەران و دوژمنانی وەستێنین.. ئەوساشەڕە 

لیسی لەسەر بکەن..

جارێ ئەسپتان نییە، شەڕ لەسەر ئاخوڕی چی دەکەن؟!!!...
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)))پێش ئەوەی هەر شتێ بین، دەبێ کورد بین(((
ئااڵی سووری كوردایەتی                                                    

چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

ژمارە ـ ٩ ـ تشرینی یەکەمی ١٩٨١ ف       ـ           ڕەزبەری ٢٥٩٢ 
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سەرەباس

+ ئەم کاسەیە بێ ژێر کاسە نییە!..
+ یەکێتی ڕیزەکانمان تاکە زامنی سەرکەوتنە

+ جاش کێویلەکان: نانی کام کونەماسی دەخۆن و پاسی کام جرتاو دەکەن؟!..
+ قوتابخانەی پاسۆک      وانەی نۆیەم

+ بانگێ لەسەنگەری پاسۆکەوە
+ شیعر

+ شادەمارە سەرەتاکانمان
+ لە کەلەپووری شپڕشگێڕیمان دا

+ مااڵوا: توژەڵەی سۆزانی وەجاخی گۆبڵز ڕوون دەکاتەوە!
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ئەم كاسەیە بێ ژێر كاسە نییە!

ئیمپریالیزمی جیهان خۆر، كە لە ڕووی هەڵكەوتەوە چڵەپۆپەی گەشەی سەرمایەداری 
و ڕژێمی مرۆڤ خۆری چەپەڵی كە پیتالیستییە .. لە بواری عەمەلیدا مانەوە و بۆ چوونە 
ناو  لە  خۆیناوی  چنگاڵی  مانەوەی  چۆنایەتی  و  چەندایەتی  بە  بچنە  تەمەنی  ســەری 
خۆێنی چینە زەحمەت كێشان و نەتەوە چەوساوە و ژێر دەستەكاندا .. لەم خاكە لێوەی 
سەدەی بیستەمەدا بێ تەوری بڕندەی مەچەك بڕی ئیمپریالیزمی لە كاردایە و ئاسۆی 
خۆری ئازادی و سەرفرازی هەتا هەتایی مرۆڤایەتی لە دەمێ بریقەداری ئەو تەورانەدا 
سەر هەڵدەدات، كە واڵتانی سۆسیالیستی و بزووتنەوەی دیموكراسی نێو دەوڵەتی و 
پێی ئەم سێ  بە  .. پێ  بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەلە ژێر دەستە و چەوساوەمانە 
كوچكەی شەڕی ڕژێمە كەپیتالیست و داگیركەرە كۆنەپەرستەكان و خۆفرۆشانی پوازی 

ناوخۆ دژی ئیرادەی مرۆڤ و لۆژیک / مەنتقی مێژوو وەستاونەتەوە.
و  گشتی  بە  ناوچەكە  ڕزگــاریــخــوازانــەی  و  دیموكراسی  بــزووتــنــەوەی  ئێمرۆش 
و  دیــار  شوێنێكی  و  پایەگا  تایبەتی  بە  كــورد  نەتەوەی  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی 
بەرچاو و گرنگیان هەیە لەم ملمانێ مێژووییەدا و هیچ كاتێك بەو جۆرە بار و هەل و 
مەرجی تێشكانی هەتا هەتایی داوە لە ئیمپریالیزمیەكانی ڕژێمە كۆنەپەرست و ڕەگەز 
پەرستەكانی كوردستان و سەركەوتنی یەكجاری خەباتی ڕزگاریخوازی ڕەوای كورد 
نەهاتۆتە پێش .. بۆیە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پەردەی پڕ شەرم تر و دڕندانە تر و ناپاكانە 
تری ئەو ڕژێمە بۆگەنە داگیركەرانە و خۆفرۆشانی ناوخۆ پێ بە پێ بڵند بوونەوە و 

تاوسەندنی ئەو خەباتە دەهێنرێتە پێشەوە!!..
لەو  مرۆڤایەتی  دوژمنانی  و  داگیركەران  گرێچنەی  و  بەرباڵو  پاڵنە  ئەم  سەرەتای 
هاربوون و پەالمار و ئاژاوە و ڕیز تێكدان و كوردكوژیەی تاقمە پیاو كوژانەی جاشە 
كێویلەكاندا ئاشكرا دەبێت، كە هەر ڕۆژەی پەالماری دەستە و كۆمەلێكی كوردپەروەر 
و نیشتمانی و دیموكراسی كوردستانی و عێراقی دەدەن و وەكو سەنگەری پێشەوەی 
ڕژێمی ڕەگەز پەرستی بەغدا و داگیركەرانی كۆنەپەرست لە ڕووی هێزە شۆرشگێڕە 
نایەڵن  و   .. ڕژێمانە  ئــەو  پارێزگاری  چەپەری  بوونەتە  و  وەســتــاون  دڵسۆزەكاندا 
لەترەی  ئەو  و  دوژمنەكە  بگاتە  دەستیان  عێراقی  جەنگاوەرانی  و  كورد  پێشمەرگەی 

پێویستە پێی بدرێت بۆ هەڵتەكاندن و ڕیشە كێش كردنی.
ئەم تاقمە خۆفرۆشە "جاشی بین المللی“یانە، جگە لەوەی كە چەندە تەمەنی ئەو ڕژێمە 
درێژ دەكەن، ئەوەندەش ژان و نەهامەتی و چەوساندنەوەی گەلەكەمان قورستر دەكەن .. 
فرسەت و پشوو هێنانەوە بەر دەوائیری ئیمپریالیزمییە بۆ پینە و پەڕۆ كردنی ئەو ڕژێمە 
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دار دەستە و یان گۆڕینی دەم و چاوی كاڵەوە بووی "صدام“بەختیاری " و " ئاسوودەیی 
ڕۆڵەیان  ئەو  ناودێردا  )٦٣(ى  لە سااڵنی  وەكو  هەر  دیكە،  لیمۆیی  زەردی  ڕوویەكی   "
گەمە كرد!! ئەگینا لە بار و هەل و مەرجێكی وادا .. ناوچە داخستن و قەدەغەكردن و 
بەرسنگ گرتن بە هێزە شۆرشگێڕە دڵسۆزەكانی بۆ .. و لە بەرژەوەندی "صدام“ بەوالوە 
هی كێیە؟! هەڵكوتانە سەر هێزەكانی پێشمەرگە و بەربەست كردنی چاالكیان و دوور 
خستنەوەیان لە ئاڵقە الوازەكانی زنجیری كۆنی ڕژێمە ڕەگەز پەرستەكە چ دەگەیەنێ .. 
و بە چی پاساوی دەدرێت؟! دەست خستنە خۆینی سەر لە بەری هێزە شۆرشگێڕەكانی 
كوردستان و عێراقی كاریگەر و دەرنەكردنی هیچ هێزێك لە پەالماری چەكدارانە و دەم 
شڕە بێ ئابروانە .. بە چی تەفسیری دەكرێت .. و چۆن لێفە پۆی دەكرێت؟! شەر ڕاگرتن 
لە گەڵ میریدا و جرت و فرتی كوڵكە كوێخا و ئاغا و شێخە جاشی و دەستە خۆر و 
پیاوەكانی ڕژێم لە نێوان بەغدا و تووژەڵەدا بە قەولی ووتووان خەتی پانی )لەندەن – 
بەغداـ تووژەڵە(یە .. یان پەتكی سەر شانۆی "بەغدا، تووژەڵە“ى نێو دەستی )تین دادونگ 
ستریت(، درۆ و دەلەسە ئاسمانییە بێ شەرمەكانی )دەنگێ بۆ ئاگاداری كورد كوشتن( 
و زەردا و هەڵێنانەوەی گۆبلزیانە .. لە پێناوی چیدا .. و بۆ كێ؟! دەستكێشانە حورمەت 
و سەروەری شەهیدانی كوردستان و گۆڕ هەڵكەنەیی بێ ڕەوشتانەیان لە كام داب و 
دەستوورێكی خۆفرۆشانەی پێش خۆیاندا جێ بۆتەوە؟. و كە دوژمنەكە وێڕای ئەو بێ 

ڕەوشتیەی نەبێت و ئەمان دەسەبەرەی بن چ دەگەیەنێ؟!
ئێمە و هەموو هێزە دڵسۆزەكانی دیكە كە تا ئێستا پێمان ناوە بە جەرگی خۆماندا 
و سەبری ئەیووبیمان لە كۆڵ گرتووە و هەوڵمان داوە بە هەر نرخێك بێت خۆمان لە 
چڵپاوی شەڕی ناڕەوای ئەو تاقمە كورد كوژە خۆفرۆشە بپارێزین و خۆ بۆ داگیركەرە 
ڕەگەزپەرستەكە تەرخان كەین .. بەاڵم ڕەفتارو گفتار و كردەوەی بە چاواندا چووی ئەمانە 
ڕێی لە هەموو زڕە "تأویل“ێكێش بڕیوەتەوە كە لە بەرژەوەندی بەرزی گەلەكەمان خۆی 
پێ هەڵخەڵەتێنێت!.. ئەو ڕەفتارانەی ئەمانە مەسەلەی ڕێكەوت و نەزانین و پێكداچوون و 
هەڵە و هەڵپەش نییە .. هەتا دژی سەرەتا ڕوورەشەكەی دكتۆر )تەماتە( گێلەكەشیان كە 
پار پاڵۆ .. پاڵۆ ..( هێزەكانی دەخوارد .. و دژی هەموو سەرەتایەكی تەكتیكی و هەنگاوی 
پاکسازی / تەصفیەی ناحەزانیشە .. پەالماردانی چەكدارانە و دەم درێژانەی سۆزانی 
بۆ سەر )پارتی، سۆسیالیست، پاسۆك و هەتا حیزبی شیوعیش( و دەرنەكردنی هیچ 
هێزیكی سیاسی لەم پەالمارەدا، كارێكی گێانە و حساباتی "صدام“ ئاساییانە نییە. ئەمە 
دەورە و سپێردراوە و ڕۆڵە و دەگێردرێت و پانە و دەچێندرێ و جاشێتی و خۆفرۆشیە 
و ڕەفتار دەكریت؟. ئەمە گوێزانەوەی بەكرەجۆیە بۆ "تووژەڵە“ و بەس .. ئەگەر ئەمە وا 

نییە، ئەم شانۆ گاڵتە جاڕە ناوی چی لێ بنرێت؟!
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یەكێتی ڕیزەكانمان تاكە زامنی سەركەوتنە

ئەی جەماوەری زەحمەتكێش و ستەمدیدەی كورد
كۆڕ و كۆمەاڵنی دڵسۆزی كوردستانی و عیراقی

پتر لە بیست ساڵە گەلی عێراقی بە گشتی و گەلی كوردمان بە تایبەتی لە ژێر 
و  پەرست  ڕەگــەز  و  دیكتاتۆری  حوكمی  زنجیرەیە  زۆری  و  زوڵــم  و  ئەشكەنجە 
شۆڤێنیدا، خایە و مایەی لە بەین دەبرێ و سەرو ماڵی لە ژێر ڕەحمەتی بێ ویژدانی 
ناوخۆی  پەرستانی  كۆنە  و  جیهانی  ئیمپریالیزمی  و  گورگێدایە  گەلە  دڕندایەتی  و 

كوردستان و عێراقیان كردۆتە گۆمی خۆین و گەمەی بێ سەودای تێدادەكەن ..
شەش سااڵنیش بە سەر هەرەس پێهێنانی شۆڕشی ئەیلوولی مەزن و سێ سااڵنیش 
بە سەر شۆڕشی گەالنی ئێراندا تێ دەپەڕێ، تا دێش دڕندایەتی و مرۆڤ كوژی لە 
كوردستان و عێراقدا بە كیرفیكی هەڵچووە و ڕوو لە بەرزبوونەوە و پەرە پێ سەندنە!! 
بە ڕادەیەكی وا هەرچی دەمامك و چارشێوی ساختە هەیە لە ڕووی داگیركەرانی 
كوردستان داكەوتووە و بەرە و چاڵی مەرگ و لە ناوچوونیان مل دەشكێنن .. ئابووری 
لەم كاتەدا كە چارەنووسی سەدان ساڵی خەباتی ڕزگاریخوازی كورد و دیموكراسی 
عێراقی لە بەردەم ئەو تاقیكردنەوە و دووڕیانە مێژووییەدا وەستاوەتەوە و زەمینەی 
ئەوە ڕەخساوە كە بۆ هەتا هەتایە حوكمی جەماوەر بچەسپێ و مەسەلەی كورد لە 
سەر تاسەری كوردستاندا لە تەنگەتیلەی ڕابردووی ڕزگاربێت .. كۆمەڵی گێرەشێوێن 
و خۆفرۆش و كۆنەپەرست كەوتوونەتە گیانی ئەو بزووتنەوەیە و بوونەتە پوازی لە 
باربردنی ئەم هەل و بارە هەڵكەوتووە، هەر لە تاوانی سووكی شەخصیانەی دەست 
كێشانە گیانی تاكە تاكەی خەڵكی دڵسۆز و بێ سووچ و هاواڵتی لە ماڵی خۆدانیشتوو 
تا دەگاتە پەالماری زۆر نامەردانەی خەنجەر لە پشتەوە لێدان و پێشی دوژمن كەوتن 

و كورد كوژی و حەاڵل كردنی خۆینی یەكدی ..
لە بارێكی وا سەخت و دژوار و ئالۆزدا هەموو هێزو كۆڕ و كۆمەڵە سیاسییە 
شۆرشگێڕەكانی كورد و عێراقی دەكەونە بەر سەنگی مەحەك و بواری دڵسۆزی 
و شۆرشگێڕی و چەندیەتی و چۆنایەتی هەست بە بەرپرسیاری و بەرزبونەوە 
بۆ ئاستی بەرژەوەندی میللی و داواكاریەكانی جەماوەر لە )یەكگرتن و یەكخستنی 
هەر  بۆیە   . دەكــات  دیــاری  و شۆرشگێڕیان  دڵسۆزی  پلەكانی  تــوانــادا(،  و  تین 
و  یەكێتی  ڕێــی  ســەرە  لە  كردنێ  دروســت  كۆسپ  و  پەالمار  و  نانەوە  گێچەڵ 
بە  خزمەت  ڕاستەوخۆ  عێراقیدا،  و  كورد  خێرخواكانی  هێزە  هەموو  یەكخستنی 
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و  بەغدا  ڕەگەزپەرستی  پیاوكوژانی  دەستەی  و  دار  و  كۆنەپەرستەكان  ڕژێمە 
ئیمپریالیزمی جیهانی دەكات .. و هیچ بەڵگە و بیانوو و پۆزشێ لە هیچ بار و هەل 
و مەرجێكدا پاساوی هیچ كردارێكی گێرە شێوێنانە و براكوژی ناپاكانە نادات هەر 
بەم گیانی هەست لێپرسینەوە و بەتەنگەوە هاتنەوەی "پاسۆكانەمانەوە“ پێشوازی 
و  پشتگیری  و  عێراقی(دەكەین  شیوعی  )حیزبی  دڵسۆزانەیەی  بانگەوازە  لەو 
هاوكاری بێ سنووری خۆمان بۆ برایانی حیزبی شیوعی دەردەبڕین لە پێناوی 
خزمەتی بزووتنەوەی كوردایەتی و دیموكراسی عێراقی لە هەمان كاتدا لە ناخەوە 
گوزارانەیان  خزمەت  و  دروست  ستراتیجیەتی  خۆشانەی  دەست  و  پیرۆزبایی 
و  چەسپان  هەوڵی  بۆ  دەینێن  و  ناویانە  مێژووییانەی  شەقاوە  لەو  دەكەین  لێ 
پشتگیری  و  ــورد(  ك نــەتــەوەی  چارەنووسی  كردنی  ــاری  دی )مافی  سەلماندنی 
مەعنەوی و ئەدەبی خەباتی ڕزگاریخوازی كورد لە پارچەكانی دیكەی كوردستاندا 
بانگەوازە دڵسۆزەكەیان  پاڵ دەنگیان و بەشداری  .. هەروەها دەنگمان دەخەینە 
دەكەین بۆ بتەوكردنی ڕیزەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و دیموكراسی 
عێراقی و گەالنی ناوچەكە و پاكتاوكردنی تراژیدیای شەڕی برا كوژی و دەست 
پارچەكانی  بۆ  ناڕەوا  براكوژی  تەشنەی شەڕی  و  ناوخۆی  كاروباری  وەردانــە 

دیكەی كوردستان .

ڕۆڵە بە شەرەفەكانی گەلەكەمان
و  كــوژان  كــورد  و  فرۆشان  شــەڕ  ڕووی  بە  توڕەبوونتان  و  نــارەزایــی  دەنگی 
و  تێكدەرانە  ڕیز  كردارێكی  و  ڕەفتار  هەموو  و  بەرزبكەوە  ناوخۆدا  خۆفرۆشانی 
براكوژانە و كوێخایەتی ڕیسوا كەن و هەڵەی كەس بە كەسی دیكە دامەپۆشن . نیشانە 
و ستاندەری دڵسۆزی هەر الیەك تەنها چاالكی و ڕەفتار عملییان بێت نەك دروشمە 
ڕەنگاو ڕەنگەكانی فابریقەی ئینگلیزی و ئەمەریكاى كۆنەپەرستی ناوخۆ . با هەموو 
لەو ڕاستییە بگەین كە تەنها جەماوەر دەتوانێ دەم ڕاست و حەكەمی نێوان باڵەكانی 
بزووتنەوەی كوردایەتی و عێراقی بێت .. كوێخایەتی و پاوەن خوازی سەر ساحەی 
كوردستانی و عێراقی جگە لە خزمەت بە داگیركەران و ئیمپریالیزم و كۆنە پەرستی 
نەبێت ناكات و مل شكاندن و ڕیسوا بوون و كەوتنە باوەشی ئەم و ئەوی لە دووە 
و بەس. با هەمووان بە گیانێكی برایانە و شۆرشگێڕانە دەست لە نێو دەستی یەكدی 
نێین و دەست لە گومڕایی و پاوەن خوازی و كوێخایەتی هەڵگرین .. با چەندایەتی و 
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چۆنایەتی خزمەت بە گەلەكەمان نیشانە و بەڵگەی دڵسۆزی و لە بەر تریمان بێت و 
تەنها لە ڕێگەی بینە بڕكێیەكی هێمنانە و دڵسۆزانەوە دەتوانین خزمەت بە جەماوەر 
و بیر و باوەڕكانمان بكەین. با ئەوەمان لە یاد نەچێ كە هەمیشە گەلەكەمان لە سەر 
هەقە و تەنها دۆستانی ڕاستەقینەی نەتەوەكەمان دۆست و یارانمان و داگیركەر هەر 
داگیركەرە و شترێ قورئانیش لە كۆڵ نێ! با بزانین كاری شۆرشگێڕان پەالماری ئەم 
الو ئەو الیەن نییە و گۆرەپانی ڕاستەقینەی خەبات و كوردایەتی و نیشتمان پەروەری 
فاشستیەكانیانە  و  كۆنەپەرست  ڕژێمە  و  داگیركەران  ڕووبوونەوەی  بە  ڕوو  تەنها 
و بەس، با لە ڕابردووی تاڵ پەند وەرگرین و جارێكی دیكە گەلەكەمان ڕانەكێشینە 
سەر تاتی قەسابی قەسابخانەكانی داگیركەران و)تا مل كەچی یەكی نەخستووین با 

بۆ ئازادی یەكگرین(
ئاوڕ  كەمتر  و  نەسووین  یەكدی  بە  ژەنگاوی و چڵكنی خۆ  و  با دەستی چەور 
بدەینەوە بە ڕووی ڕابردووی شەرم هێن و ناپاكی خۆیاندا، ئەوسا بە ڕووی سووری 
شۆرشگێڕاندا هەڵشاخێنەوە و بڕشێنەوە .. دەبێ كێ لەم برا كوژییە سوودمەند بێت 
خۆر  لە  ئەگەر  ئەمانە  نەبێت؟  شۆڤێنی  و  كۆنەپەرست  داگیركەرانی  و  ئیمپریالیزم 
ناترسین، خۆری ئازادی یەكسانی تەنها لە یەكێـتێ و برایەتی و تەباییەوە هەڵدێت. 
ئەمانە ئەگەر پشت ئەستوور بن لە خۆ و بیروباوەڕ یان؟ لێ گەڕێن با سەدان خونچە 
دەم وەكات، ئەمانە ئەگەر بە فەرمانی لەندەن و واشنتون و پایتەختە سۆزانیەكانی 
داگیركەران ئەم شانۆگەریە تراژیدییە ناگێڕن؟.. جەماوەر داوای هاوكاری و برایەتی 

و یەكێتی دەكات ..
نیشتمان  و  دڵسۆزی  تــەالری  ژێر  بكرێتە  هوڕی  مل  و  تەماع  و  قین  گەنە  دەبا 

پەروەریەوە.

سەركەوتوو بێت خەباتی ڕزگاریخوازی گەلی كورد و عێراق.
سەركەوتوو بێت خەباتی ڕزگاریخوازی گەلی كورد لە پارچەكانی تری كوردستاندا.

بژی خواست و ویستی برایی و دۆستایەتی
لە گوڕ نرێ دەنگ و ڕەنگ و ڕەفتاری برا كوژی.
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)ڕازێکی کوردانە(
جاش كێویلەكان

)) نانی كام كونە ماسی دەخۆن و پاسی كام جڕتاوە دەكەن؟!((...
جەماوەری زەحمەتكێشی ستەمدیدەی كورد

كۆڕ و كۆمەاڵنی شۆرشگێڕ 
دەمێكە دوژمنان و بەكرێگیراوانی ڕووهەڵماڵدراوی كوردایەتی و حیزبمان تەونی 
ئەو پانە گاڵوە دەكەنن كە لە ڕۆژی ١٩٨١/٦/٢٢ دا پەردە لە سەر فەساڵی زەرد 
و نامەردانی هەڵدرایەوە بە ئێمە هەتا لەو كاتەشدا نەمانویست لە سنوور بۆ دانان 
و لە سەر خۆكردنەوەی ڕەوا شەقاوی پتر هەڵگرین .. ئەوەشمان تەنها بۆ ئەوەبوە 
كە تێبگەن )هەموو مەلێ گۆشتی ناخورێ!( هەموو كونێكیش كونی دەست پیاكردن 
نییە“ و بۆ ئەوە بووە تەڵەی داگیركەرەكە و ئەڵقە لە گوێێانی و خۆفرۆشانی ناوخۆ 
تریشەوە  لە سەرێكی  بدات،  بڕبڕاگەمان  لە  پوازە  ئەو  داگیركەر  نەیەڵین  بتەقێنن و 
بۆ ئەوە بووە كە الیان ڕوون بێت بێ دەنگی و خۆالدان و )تحمل(ى الكانی دی لە 
نەبووە،  بێ دەسەاڵتیەوە  و  ناتوانایی  لە  كوژیاندا  و كورد  درێژی  بەرانبەر دەست 
لە  دەستوەشاندن  چۆنایەتی  و  چەندایەتی  بە  هەر  )اقتداری(  و  توانست  هەرچەندە 
لە  لە پشتەوە خنجەردان  نامەردانە و  داگیركەرەكە حسێب دەكرێت نەك پەالماری 
)لە  هاتنمان  دەنگ  بە  نەكرد  حەزمان  دیسانەوە  ئێمە  ئەمەش  پاش   .. شۆرشگێڕان 
دەرس دادان( و بە ئاگا هێنانەوە تێ پەركات و تەشەنە بكات، بۆیە هەر پاش ئەو 
)پاوان كراوەكانی(  ناوچە  لە  تەزێنانە زۆربەی هەرە زۆربەیهیزەكان  كارەساتە دڵ 
بۆ  و  بكەین  كێشانە  ئەو  چارەسەری  نێزیكەوە  لە  ویستمان  و  كیشایەوە  ئەواندا 
لێپرسراوەكانمان كردن، لە بەر هەست  ئەم مەبەستە ئاگاداری سكرتێری گشتی و 
هەوڵی  پێكەوە  كە  بزێویەك،  هەر  بۆ  دڵسۆزی سنووردانان  گیانی  و  بەلێپرسراوی 
خۆمان  ئامادەگیەكی  هەموو  و  بدەین  كێشانە  ئەو  سازادنی  هۆكانی  بنەبڕكردنی 
دەربڕی بۆ هەر لێكولینەوەیەك و بەدووداچوون و سزادانی تاوانبارانی ئەو كێشانە و 
لە نۆزدە خاڵدا ئەو دەست درێژی و بەڵگە و )وثائق(انەمان خستنە بەرچاو كە دەست 
پێ كەر و دەست درێژی كەر ئەوان بوون و ئەوەی كە ڕووشی دا تەنها هەڵە و لە 
دەست دەرچوون و كارێكی سەربەخۆ و تاكانەی ئەم یان ئەویان نەبووە .. ئەوەی 
ئەوەشمان دەربڕیوە  ئامادەیی   .. تێدابووە  پێشەكی  پانی  كراوە )سبق االصرار( و 
كە حیزبێكی عێراقی و الیەنێكی بێ الیەنی كوردستانی خۆرهەالت بكەینە دادپرس و 
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بڕیارەكانیان ملزم بێت بۆ هەر دووال ئەگەر چی ئەوان وەكو كۆنە عادەت و ڕەوشت 
و هەڵكەوتی دەق بەستووی میكانیكیانەیان كە )خاس دەڵێن و خراپ دەكەن!( بۆ هێمن 
كردنەوە و خافاڵندنمان لە سەرەتاوە ڕوویان پیشان دا، بەاڵم هەر سێ ڕۆژی نەبرد 
كە نیەتی كوردكوژانە و هەڵكەوتی "غدر و پووچ فرسەتیان“ دەركەوت .. و كەوتنە 
كۆمەڵێ ڕەفتاری وا ناپەسەند و بزێوە كە سەد ڕەحمەت لە بەعسی كفن دز!. هەر لە 
بەدەستەوە دانی حەوت خێزانی پێشمەرگەكانمان بە دەستی بەعسی و كە تا ئێستاش 
 / هەڕەشەی  و  لێدان  و  گرتن  دەگاتە  تا  بەعسیاندان!  گرتووخانەكانی  لە  شەشیان 
تەهدیدی كوشتنی ئەو پێشمەرگانەی بۆ پشوو لە هێزەكانمان دابڕابوون و گرتن و 
ئەشكەنجەدانی خزم و كەس و كاری هاوبیرانمان و سوكایەتی كردن بە دۆستان 
و ناسیاوانمان لە ناوچەكاندا و هەتا قسەی سارد و سوك بە پیرەژن و پیرەمێردی 

ئاڵودەی كوڕەكانیان!!.
لێوە  باسیان  نــادات  ڕێگەمان  كوردانەمان  حورمەتی  كە  ناپەسەند  وا  كارانێكی 

بكەین..
دیسانەوە لە سەر بناغەی )چاكترین شێوەی بەرەنگاربوونەوەی بێ ئەخاقی بە 
ئەخاق و ئاكاری بڵندیمان گرتە بەر و لە سەر ئەو پەندە كوردیەی كە )سەگی هار 
چل شەوی عومرە .. و سەرخۆش دەستی لێوە نەدەی خۆی دەكەوێ( هەر دانمان بە 
خۆماندا گرت و پاش ئەوەی تااڵوی ابداعی مامۆستای درۆ و دیعایەی گۆبڵزانەمان 
بە هەموو جۆرەكانی چەشت كە فەرموویەتی:)رۆژی ئەگەر سەد درۆ بكەیت و تەنها 
چواریان بە ڕاست لێت بگرن هەرتۆ قازانجتە!!( یان:)ئەگەر بۆیەك چركەش بێت درۆ 
كاری خۆی هەر دەكات!!( هەر پێمان وابوو دەبێ "مر الكرام“ بە الی ئەو چەپەڵیەدا 
.. بەاڵمئەوەبوو لە ئێستگە شرە گاڵتەجاڕە بێ شەرمە ئابڕووتكاوەكەی  ڕاببوورین 
)دەنگی تێكدەری شۆڕشی عێراقدا( لە كۆتایی مانگی تەموزدا بە ڕووماندا ڕشانەوەو 
پاشانیش لە كۆتایی مانگی هەشت دیسانەوە كەوتنە قاپ گرتنمان و وەكو )تیاترۆیەكی( 
زۆر بێ ئابروو پەردەی حەیا و حورمەت و هەموو داب و دەستوورێكی كوردانەمان 
دڕیوە و وەكو هەموو پیاوخراپانی خۆفرۆشانی دنیا بەوەوە ناوەستن ژەهری هەالیی 
و دەروونی نەخۆشیان بە ڕووی زیندوواندا بڕشێننەوە . پەلی گاڵو و بێ حورمەتی 
میللی و  مانەوەی  ئەو شەهیدە سەروەرانەی كە هۆ و ماكی  پاكی  گیانی  دەكێشنە 
سەربڵندی و قۆچی قوربانی سەرفرازی و ئازادیمانن!. ئەو ناپاكە دڵ ڕەقە خۆ فرۆشە 
بەكرێگیراوە گۆڕهەڵكەنانە، ناوی پڕشكۆ و شەرەفی شەهیدی نەمر و سەرەوەری 
میللی و حیزبمان كاكە فەتاح بە سەرا زاری داڕزاوە و بێ حورمەتیاندا دێت و بە 
حیزبە سەروەركەی كورد "پاسۆك“ى پێشڕەو دەڵێن "پێڕەوانی خەتی فەتاح ساواكی! 
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ئێمە لە كاتێكدا دەزانین بڵندی لووتكە لە نزمی بناردا دەردەكــەوێ و وە ترۆپكایی 
كاكە فەتاح لە دۆڵی بێ حورمەتی ئەوانەوە سەركەش و ڕوو لە ئاسمانە .. بەاڵممادام 
كەماڵی  و  جاشێتی  مامۆستای  گوێی  بە  دەچرپێنین   .. گۆڕێ  هاتە  "ســاواك“  ناوی 
كەڵبەكەووتووی "متقاعد“دا .. لە سااڵنی ١٩٦٤ دا كە جەنابتان و جەنابیان بە فرمانی 
"عیسى“ پەزمانی "ساواكی و ئەفسەری ارتباگی ساواك لە ماوەت دەالقەتان دەكردە 
شۆڕشی كوردەوە .. ئێوە لە كام سەرچاوە ئاوتان دەخوارنەوە و كاكە فەتاح لە كام 
سەنگەردا بەرسەنگی پێ دەگرتن؟! كاكە فەتاح كە ویسامی شەرەفی گوللەی خیانەتی 
ئێوەی لە سەیواندا پیادا چزا ئێوەی "بەكرەجۆیی“ لە سەر كام ئاخوڕ بوون و كاكە 

فەتاح لە چ پەرستگایەكدابوو؟!
شەوانی وەیشوومەی سااڵنی ١٩٦٨ و ١٩٦٩ و پێشتریش كە ئێوە. بە قوتابی و 
مامۆستاوە پاسەوانی بەعسی داگیركەربوون، ئەوان شەو دەخزانە پاڵ ئازیزانتان . 
ئابڕووی شەرەفتانی دەشڵەقاند و شاری  نەبوو شەوی سووری سەر  فەتاح  كاكە 

هەڵمەت و قوربانی لێ دەكردن بە ئاگر؟!
كاكە فەتاح ئەو ڕۆڵە هەڵكەوتووەی كە سەنگەری لە هیچ كوردێك جیانەكردۆتەوە 
و لە كوێدا كورد پێویستی بووبێت لەوێ بووە و پێش ئەوەی پاسۆكیش بێت كورد 
بووە .. بەڵێ كورد ئەو ناوە پیرۆزە بڵندە سەربەرزەیە توقێنەری ئێوە .. ودواجاریش 
تەنها وەكو پێشمەرگەیەكی ساكار گرانی مەزنی بەخشی بە نەتەوە و نیشتمانەكەی 
دەكــرد!  كوردانەتان  هەڵوێستی  ستایشی  كە  بــوون  حورمەت  بێ  ئێوەی  هەر   .. و 
بە  كوردكوژ  ئێوەی خۆفرۆش  كە  بــوو،  ئــەوە  مــەردە  كــوردە  ئەو  .. سەرئەنجامی 
خۆتانی ڕەوا نابینین .. و سەرئەنجامی مامۆستای مامۆستایانی جاشێتی شەقامەكانی 
"والترستریت“ و "تین داوننگ“! و قوتابیانیش كە ئێوەن تا بەو بێ شەرەفییە بگەن 

ئیمڕۆ لە كوردستاندا تەنووری براكوژی و كوردكوژی ساز دەدەن!!.
هەر ئێمەش نین ئەم نهێنگرانە بە ئەستێرە گەشەكانمان بوەڕن ..هەر لەو دەنگی 
تیاترۆ خانەیەوە، پاش گاڵوی بەعسیانە كە بە بیست هەزار دینار پێشەكی دەست 
كێشرایە گیانی شەهیدی نەمر و خۆشەویستی جەماوەر كاكە "شێركۆ شێخ عەلی“ 
كەوتنە زینجكاو هەڵێنانەوە .. ئەو گێانە نازانن "شێركۆ“ نامرێ و بەزیندوویتی چەندە 
بەرداڵن و خۆشەویست و پاش ئەوەیە هەتا لە تەرمەكەشی دەترسن؟ هەقیانە چونكە 
لە  بووە!!  كوردانە  و ڕەوشتی  باوەڕ  ئەو   .. نەبووە  ئێسقان  شێركۆی شەهید چڵێ 
هەموو ئەمانەش نەنگی هێن ترە .. ئەو )نازانن چییەی پێ بڵێن!!( كە پاش بەدەستەوە 
دان و شەهیدكردنی تێكۆشەران )علی هەژار و كاردۆ گەاڵڵی( بە هاوبەشی لە گەڵ 
بەعسدا .. پاش ئەو تاوانە پڕ وێنە و نموونەیە، بە )جاسوس( و )استخبارات(یان دەدەنە 
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قەڵەم . ئەو دوو شەهیدە وەكو دوو هەڤاڵی لێپرسراوی بزووتنەوەی سۆسیالیستی 
كوردستان لە تاقی كردنەوەی تاڵی ئەو برایانەدا لە گەڵ –نا یەكێتی –دا ناویان زانراو 
و درانە دەست بەعسی .. بەعس بەوەندە لێیان گەڕا كە لە تۆڵەی گیانی كوردانەیاندا 
سەڕونگومیان كات! ئەمان وەكو دەڵێن )كوچك لە ئاگر گەرمترە( بەوەشەوە ناوەستن 
و دەیانەوێ لە گۆڕیشدا ناویان بدەنە دەست مەالئیكەتەكان .. ئەمان نازانن قسەی 

ئەوان الی بەعسی دەڕوا و بەس!!.
هاوواڵتیانی بە شەرەف.

 دارو بەردو كوچكی كوردستان ..
دە ڕاپەڕن بەرانبەریان و ڕایان ماڵنەوە بۆ "جاش خانەكانی“ بە كرەجۆ و كەالر 
و چەمچەماڵ و لە باڕەكانی )حامورابی و ابو نواس(یان تووندكەنەوە .. و بكوڵێن لە 

ژیر پێیاندا و كوردستانیان لێ بكەنە دۆزەخ .
ئێمە مێژوو بۆ ئێوەی دڵسۆز بۆ ڕاستی ئەو مۆرە خیانەتكارانە دەخەینە ڕوو، تا لە 
تەك هەموو بەڵگەو دیاردەكانی وەك دیاری نیشانەو بەڵگەی خۆفرۆشی و كوردكوژی 
ئەو تاقمە كورد كوژە ڕیزتێكدەرە، جاش كێویلە چێنراوەی نێو ڕیزەكانی كوردایەتی 
بچێتە سەر گەنجینەی ڕابووردوو ئێمڕۆ و داهاتووی تاوان و خۆفرۆشیەكانیانەوە، 
تا دوا پەردەو دوا دەمامك لە ڕووی ڕەشی خۆفرۆشیان داماڵرێ!.. بۆ ئەوەی وەكو 
فرسەتێك ببێتە هاندەرێك بۆ ئەو هەڵخەڵەتاو و لە خشتە براوانەی، بێ ئەوەی بە 
خۆیان بزانن خلیسكێندراونەتە نێو زەڵكاوی خەیانەتەوە، بە هۆشی خۆیاندا بێنەوە 
ئەگەر قورتوومی مامۆستایان و بنیاتگوزارانی قوتابخانەی "جاشی عەقائدی“ نەگرن 
و تۆڵەی ناپاكی و كورد كوژی و لە خشتە بردنیان لێ بكەنەوە .. چ نەبێ خۆیان لەو 
زەلكاوە ڕزگاركەن و بێنەوە باوەشی ڕۆڵە شۆرشگێڕە ڕەسەنەكانی كوردەوە و چی 

دی ڕێگا نەدەن هەلی زێڕینی لە دەست كورد بدرێ ..

ئێمە و جەاللی و چەند ڕاستیەكی مێژوویی
بن  تا  چەپەڵیان  دەستی  دۆێنی  تا  ئەوانەی  دەمانزانی،  سەرەتاوە  لە  هەر  ئێمە 
هەنگڵیان لە خۆینی ڕۆڵە بە شەرەفەكانی نەتەوەكەماندا سوور بووە و لە سەنگەری 
جاشێتی و خۆفرۆشیدا ڕووی »جاش ڕەشۆكیەكانیان« سپی كردبووە و قوتابخانەی 
مەزنەكەی  شۆڕە  كردبووە  دەالقەیان  و  ڕشتبوو  ڕەنگ  خەیانەتیان  و  كوردكوژی 
تاوانەكانی  و  پەسەند  نا  كـــردارە  هەموو  هاوتاوانی  و  بــەشــداری  و  ئەیلوولەوە 
ئەو  تا  حوكمیانەوە  سەر  هاتنە  سەرەتای  لە  بوون  بەعسی  ئێمرۆی  و  ــوردوو  ڕاب
ڕۆژەی »كورتانیان« كردن! وە دەشمانزانی ئەم كارە هەروا ڕێكەوتێكی خەیانی نییە 
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ئینگلیزی  /ئیستعماری  وکۆلۆنیالیستی  دفەڕی  بە  لە سەرچاوەی  لێڵ  دووجۆگەلەی 
دوژمنی سەرسەختی كوردەوە لە گیانی كوردەوە و هەر بدا لێدروان .. دەشمانزانی 
ئازاری ١٩7٠ كۆتایی بە دەورەكەیان نەهێناوە و  لە دوای  كە »كورتان« كردنیان 
تەنها جۆر و شێوەی نواندیان گۆڕاوە، وەكو بە ئاشكرا »حەردان عبدالغفار التكریتی« 

لە یاداشتەكەیدا دەڵی:

 )سوال – كیف ترى بیان ١١ اذار؟(.
جواب – فی الواقع ان االكراد استطاعوا بصمودهم البطولی خال ڕبع قرن كامل ان 
یركعوا الحكم الى درجە بتنا نخشى ان یودی استمرار الحرب الى سقوط بغداد بأیدی 
الما مصطفى البرزانی . و قد بلغ معدل چحایا الجیش العراقی قبل شهور من بیان 
١١ اذار ٣٢٥ بین قتیل و جریح اسبوعیا. و بعد ان قمنا بمحاولە اخیره للقضاء على 
المقاومە قبل ١١ اذار بشهرین فقط. و فشلنا فیها قررنا اجراء المفاوچات مع الما،النهاء 

القتال الن ژلك كان سیعگینا فرصە گویلە للبقاء فی الحكم.
محاولە  فی  یریدها  التی  التنازالت  كل  الما.  أعطاء  المفاوچات  من  القصد  كان  و 
الحتوائه، أو القیام بأنقاب العسكری چدە، و لكنه كان أقوى، و اذكى و اكبر تمرسا 
بأسالیب المناورات السیاسیە و العسكریە، و لذلك فقط اشترگ فی بند سری من بنود 
البیان بقاء "٢٥“ الف جندی من جنود ال "الپیشمەرگە“ تحت الساح، و قد اعطیناه ذلك 
و لكن قررنا ان نستغل فترە أنهاء الحرب الدخال عناصر من جماعە "جال الطالبانی“ 
و هو عدو تقلیدی للما فی جماعە الما، و القیام بأغتیاله عند اللزوم، فالحزب ال یمكن 
ان یطبق بیان ١١ اذار بكامل بنوده الن ذلك یعنی أعطاء أچخم حقول البیترول العراقیە 

لاكراد، و هو حقول كركوك، دلك یعنی أفاس الحكومە تقریبا(.
لە پشت  ناو گۆڕین و خۆ حەشاردان  ئینگلیزیانەی  فێڵی  ئاشكراش بوو فەند و 
باریك و  پان و  "یەكێتی و كۆمەڵەو خەتی  ناوی زەق و زلی  پــەردەی دروشــم و 
تەسك و تروسك و باڵی گۆج و گەڕ و گەوێڕ“ى دێو جامانەی .. گاڵتەجاڕێكی بێ 
شەرمانەیە بۆ ڕاوكردنی خەڵكی و ئارایشی پۆدرەی "ماكس فاتۆر“انەی ساڵۆنەكانی 
تەنی  و  گیان  لە  كە  نین  سەرەتا  سێڵێكی  ئەمانە  دەشمانزانی  لەندەنە!!  "تجمیل“ى 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد نێژراون، بۆ تیراوێ كردنی گیانی "كوردایەتی“ .. 
بە كورتیەكەی دەمانزانی كە تەویلەكانی "بەكرەجۆ“ى ناوبانگ زڕاو گوێزراوەتەوە بۆ 

سەر شاخەكانی پشت كوردستان!!.
بەاڵم ئەم هۆیانە پاڵی پێوە ناین و وای لێ كردین كە ناچارانە – بی دەنگ بین، 
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بەو نیازەی بتوانرێ و ئەو بارە بێتە پێش كە ئەو دوومەڵە بگات و بتەقێ و گیانی 
كوردایەتی لە چڵك و پیسی چەند ساڵەی پاك بێتەوە:

١ – هەرەسی كتوپڕی شۆڕشی و ئەو كارەساتە پڕ نەهامەتیەی بە سەر گەلی 
كورد لە كوردستانی باشووردا هات، ئەوەندە سەخت و دژوار و ئەژنۆ شكێن بوو، كە 
چەندین حسابی لە جەماوەر تێكدا و ئەو هەل و مەرجەی هێنایە پێش كە هەتا قسەی 
كوردایەتیدا  دروستی  ڕاستەقینەو  خەتی  سەر  بە  خۆفرۆشەكانیش  و  كورد  زۆڵە 
باربێت و دەنگی نووساوی خیانەت لە شەوگاری كپی هەرەسدا دلێر بێتەوە و ئاوازی 

خۆفرۆشی و جاشێتیش لە گوێی جەماوەردا گوێ بیست ببێت! 
كورد كەوتبوە بارێكی واوە دەستی بدایەتە دەستی "شەیتانیش“ با بۆ دۆزەخیش 
.. ئەمە ئەو  پەل كێشی كات هەر تەنها شەبەنگی لە بەعسی ڕزگاركردنی تێدا بێت 
زەمینەیەی خۆش كرد كە دەوائری مخابراتی نێو دەوڵەتان بكەونە خۆ و استغالی 
هەست و نەستی ناسك و برینداری كۆمەاڵنی خەڵكی بكەن و لە ئاوی لێلی ئەو ڕۆژانەی 
كوردا ڕاوەكورد بكەن و لە ناوەوە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد گەندەڵ كەن!.. 
هەر وەكو چۆن هێتلەر و نازیەكان توانیان زەمینەی دوای جەنگی جیهانی یەكەم و 
ملیۆنەها  ئەڵمانیادا استغال بكەن و  بە زۆر سەپێنراو بە سەر  "فەرسای“  پەیمانی 
دڵسۆزی  ناوی  ژێر  لە  وەكــەن،  گرد  خۆیان  لە  دڵسۆزیش  و  زەحمەتكێش  خەڵكی 
و  ئەڵمانیا  ئەوەبوو  پاشان  بەاڵم  بوونەوەدا،  ڕاست  و  میللی  ئابڕووی  پاراستنی  و 
جیهانی  جەنگی  ساڵەی  حەوت  خۆیناوی  گەردەشی  تووشی  جیهانیشیان  هەموو 
ناپلیۆن لە ژێر پەردەی دروشمەكانی شۆڕشی فەرەنسای  . یان چۆن  دووەم كرد 
نەخۆشی  دەروونــی  گڵپەی  گڕو  قوربانی  كردە  ئەوروپای  ملیۆنەها الوی  گــەورەدا 
خۆی .. یان چۆن "صدام“ى جەلاد ئیمڕۆ دەیان هەزار خەڵكی دەكێشێتە شەڕێكی 
ناڕەوای سەپێنراو لە ژێر پەردە و فیز و ناوی "عەرەبایەتی“ و "مافە خوراوەكانی 
عێراق“دا!! لە بارێكی وادا مەگەر تاقیكردنەوە و كاڵ بوونەوەی ڕەنگ و ڕوخساری 
ئارایشاوی "مرۆڤ كوژ“ان جەماوەركە بە ئاگا بێنێتەوە، كە پەردە لە ڕوو داكەوتن 
كەس  بۆ  و خەیانەت  بڕی  دەست  و  و ساختە  كەڵەك  تا سەر  و  مێژووە  حوكمی 
نەچۆتە سەر و نە دەچێتە سەر .. لە حاڵ و باری ئەم كێویانەشدا كارەساتەكانی بە 
گژا چوونەوە یەخەگرتن و شەڕ فرۆشتن بە برایانی "پارتی دیموكراتی كوردستان“ و 
"حیزبی سۆسیالیستی كوردستانی – عێراق“ و لە بنەوە كەندركردنی برایانی "حیزبی 
شۆرشگێڕی  و  دڵسۆز  كۆمەاڵنی  و  كۆڕ  هەموو  دوژمنایەتی  و  عێراقی“  شیوعی 
كورد و عێراقی بەڵگەی بە چاواچوو و زەق و هاتووە زمانی ڕیزتێكدەری و دەوری 
خەیانەتیانی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ و دەردەخست .. دەبوایە ڕۆژگار دەری خستایە كە 
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ئەمانە تەنها بۆ گیانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و بزووتنەوەی دیموكراسی 
وەكو  و  بووە  فراوانتر  لەوە  زۆر  دەورەكەیان  بەڵكو  بەس  و  ڕانەگیراون  عێراقی 
"جاشی بین المللی“ پریشكی پیس و گاویان هەموو كوردستانی گەورەی گرتۆتەوە 
و دەست تێوەردان و خەڵكی ساواكی و قوڕمیش كراو قووت كردنەوە بۆ جەماوەری 
خەباتكەری گەلی كورد لە كوردستانی ڕۆژهەالتدا و بەنزین كردن بە ئاگری شەڕی 
ئەودیودا و هەڵگیرساندنی فتیلەی بارووتی ئەو شەڕە و هەزار و یەك كرداری خۆ 
فرۆشانەیان كە سەرەتا بە "تصدیق“ كردنی جاشێتی و دووبەرەكی و كۆسپ نانەوە 
بۆ خەباتی گەلی كورد لە كوردستانی خۆرهەاڵتدا دەستی پێ كرد تا گەیشتە ئاقاری 
دەست تێوەردانی ڕاستەوخۆی كاروباری ئەو جەماوەرەی كە لە سەرەتاوە باوەشی 
میهربانی بۆ شۆڕشی كوردستانی باشوور و هەتا ئەوانیشی كردبۆوە، پاداشتی ئەو 
ئەو جەماوەرە  ئااڵنی  لە مل  بوونە ماری شێخ عومەرو  ئامێزگرتنە  لە  دڵسۆزی و 
بوو .. لە كوردستانی باكووریشدا هاندەر و بزوێنەری هەرە ناپەسەندی ترازاندنی 
ئەڵقەكانی خەباتی ڕزگاریخوازی كوردبوون و دەیان كۆڕو كۆمەڵی سیاسیان داوە 
خــۆراوادا  كوردستانی  لە   .. یەكەوە  خۆینی  خستوونەتە  پێ  دەستیان  و  یەكدا  بە 
كوردیان  تیكۆشەری  دەیان  و  بینیوە  دەوڵــەت  بۆ  مخابراتیان  و  دەوری سیخۆری 
ئاوارە  .. هەتا "كوردە  بەندیخانەكاندا تووندیان كردوون  لە  داوەتە دەست میری و 
نەگبەتەكانی لوبنان“یشیان لە بن چنگ ڕزگار نەبووە و ئەوانەشیان پێكدا داوە .. ئەم 
دەورەی "جاشی بین المللی“یەیان لە شان و شیپلك و گەڵو كیپاڵی پالووی جاشێتی 
و ڕابووردووی پڕی چەند ساڵەیانەوە نەبووە، بەڵكو دەستێكی گەورەی موخابراتی 
و ئیمپریالیزمی بزواندوونی پاڵپشتیان بووە، ئەمان دەستكێشی نەرم و نۆڵی ڕوالەت 

كوردانەی دەست و نینۆكی خۆیناوی ئیمپریالیزم بوون لە ناوچەكەدا..
هێزێكی ترسناك و پاڵدراء و كۆمەك پێكراوی وا، لە بار و هەڵكەوت و هەل و مەرجی 
ئەو ڕۆژانەدا هەروا هاسان بكەوێتە ڕوو، بۆیە دەبوایە پشووی درێژ و ستراتیژیەتی 
فابیوسی لە گەڵدا بە كار بێت تا خۆی لە هەڵپەو پەالماری ناجوانمەردانەیاندا پەردەكان 
یەك یەك بكەوێتە ڕوو، چونكە شێواز و ڕێ و شوێنی پاكی خەیانەتی ئەمجارەیان 
هەروا ساكار و سادە نەبوو لە بەنگەڵەكانی بەكرەجۆوە بە چاوانی كوێریشدا بچێت! 
ئێمە دەمانزانی سەرخۆشی جاشێتی و خەیانەتی ئنگلیزی تا لە خۆفرۆشی و كورد 
كوژی مڕ نەبێت كەوتنی ئاسان نییە .. ئەوەتا ئیمڕۆ گەیشتنە پلە بااڵكانی مڕ بوون و 

بەلێوار ڕژاویدا بۆیە هەڵپەی دوا پشووی مەرگ دەكات ..
٢ – ئەو بارە سەخت و نالەبارەی كورد و هەڵەی هەندێ الیەنی كوردی و عێراقی 
ئەو زەمینەیەی خۆش كردبوو كە لە تەم و مژ و گێژاوی ئەو ڕۆژانەدا كۆمەاڵنێكیی 
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دڵسۆز لە گەڵ خۆیاندا ڕاپێچ بدەن و بیانكەنە دەمامكێك بۆ ڕووی زەردیان و سوود 
لە دڵسۆزی و گیانی كوردانەیان وەربگرن، وەكو ئەوەی "بزووتنەوەی سۆشیالیستی 
كوردستان“ كە لە ناو ژانی هەرەسی شۆڕش و سەرئەنجامەكاندا ڕسكابوو ڕابەرانی 
جێ ڕێزو حورمەتی جەماوەرەكە بوون، ئیستغال بكەن و لە ژێر ئەو ناو و ناوبانگانەدا 
خۆیان بچەسپێنن و پاشان بە گورگان خواردوویان بدەن و ئەوەش دەربازبوو ناویان 
بزڕێنن، یان بیدەن بە دەست بەعسەوە تاتڕۆیان بكەن وەكو ئەوەی لە گەڵ شەهیدان 
)علی هەژار و كاردۆ و مامۆستا ساڵح یوسف“یان كرد!! جگە لە دەیان شۆرشگێڕی 
ناحەزیان بوونی ئەو باڵە و ڕابەرە دڵسۆز و بەوەفایانە لە نێو ڕیزەكانیاندا، یان خۆ 
چەمەرلغ كردنی ئەمان پێیانەوە، وای لێ دەكردین كە ناچاریین لە گەڵیاندا بگوزەرێین 
پاك  لێ  بتوانێ خۆیان  بزووتنەوە،  پێش،  دێتە  نیازەی كە ڕۆژگارانێك  و  هیوا  بەو 
.. بەاڵم پاش ژان و تاقی  بكاتەوە و ئەو هەڵخەلەتاوانەی نێو ئەوانیش ڕزگاربكات 
كردنەوەیەكی تاڵ "برایانی بزووتنەوەی سۆشیالیستی كوردستان“ الیان ئاشكرابوو 
دوورخستنەوەیە،  خۆڵی  هەر  چاریان  و  گەنیوون  سەرەوە  لە  مارماسیانە  ئەو  كە 
بۆیە كە بە یەك جاری لێیان ترازان و لە گەڵ "لیژنەی ئامادەیی پارتی دیموكراتی 
كوردستان“ هەڵویستیان وەرگرت .. حیزبمان دەم و دەست دایە پاڵیان و بە هەر سێ 
ال "سەركردایەتی هاوبەشی“مان لە بەهاری ١٩7٩ دا دروست كرد، كە لە هەنگاوی 
یەكەم بوو بۆ دەركردنی ئەو دوومەڵە لە لەشی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردا ..
خەیانەت  ڕوخساری  و  ڕەنگ  هەڵماڵینی  پــەردە  بۆ  بوو  بەشداری  گەورەترین 

كارەیان
باڵە شۆرشگێڕەكانی  بۆ  كورد  داگیركەرانی  كە  پیانەی  لەو  بڕینەوە،  بەر   –  ٣
كوردی تەنیبوو، بەوەی خۆمان لەو شەڕە الوەكی و البەالیەی دوژمنەكە دەیویست 
فیشەكە  تا  تاقمە  ئەو  ڕابـــووردوو  ساڵی  پێنچ  درێژایی  بە  ــەواوی  ت بە  تا  ــن،  الدەی
فرزەیان  كوردەوە  بە  ناوە  دینامێتیان  دەفیشەكی  دوژمنەكەوە  بە  ناوە  چروكێكیان 
بەیەكەوە خەریك  .. دەردی كورد كوژی و  بڕیوە  لە هەست و نەستی كوردایەتی 
بوونیان وا پێ تەنیوەتەوە و بار و هەل و مەرجێكی وایان هێناوەتە پێش كە لە ٢٤ 
ئەم  و  ناوخۆ  باسی  سەعاتیان   ٢٣ شۆرشگێریدا  و  شۆڕش  نیازی  ڕازو  سەعاتی 
باڵ و فاڵنە الو و فیسارە بەرە بكرێت و لە گێژاوی تۆمەت و درۆ و شااڵو بردنە 
بەین بچێ و  لە  بنەڕەتیەكە  باڵە شۆرشگێڕەكانی كوردی و عێراقیدا مەسەلە  سەر 
هەتا زۆر جاران لەو مافە فیكری و واقعەدا كە هەموو الیەكی تێ ترنجینرابوو كاتێ 
بە ئاگا ئەهاتیتەوە دەتبینی كە دوژمنە سەرەكی و داگیركەرەكە لە بیر براوەتەوە!! 
بە كورتیەكەی ئەوەتای ئەوان پێ گەیشتوون بەعسی حەسابۆوە!! ئەمەش وە نەبێ 
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شتێكی ڕێكەوتی هەڵتۆقیوی بارو هەڵكەوتەكەی كورد بووبێت، بەڵكو پانێكی گاڵوی 
الحركات  تفتیت  "كیفیە  دیراسەیەكی  دا   ١٩7٢ لە ساڵی  كاتی خۆی  كە  بەعسیەكانە 
السیاسیە فی الداخل – چۆنێتی هەڵتەكاندنی بزووتنەوە سیاسییەكان لە ناوەوە“ كە 
دیموكراتی  "پارتی  دەست  و  بوو  بەعسی  هەرێمایەتی  سەركردایەتی  دیراسەیەكی 
كوردستان“ كەوتبوو، لە گەڵ پێشەكیەكدا بە ناوی "مراقب“ باڵوكرایەوە .. داوەكانی 
ئەو تەونە دەوائری مخابراتی ئینگلیزی ڕیسابووی و بەعسیە ڕەگەزپەرستەكان دەیان 

هۆنیەوە و ئیمڕۆ ئەم تاقمە خۆفرۆشە جاش كێویانە لە ملی كوردیمان دەئاڵێنن!!
كە لە داهاتوویەكی نێزیكدا جارێكی تر دەیخەینەوە بەرچاوی جەماوەر نەبادا تەپ 
و تۆزی نۆ ساڵە و ئارایشی زڕە شۆرشگێڕی ڕووی زەردی ئەم تاقمە لە بیر خەڵكی 

بردبێتەوە .
٤ – نەبوونی بەرچاو ڕوونی و سەرنجی قووڵ و مێژوویانە، لە الیەن هەموو هێزە 
سیاسییەكانەوە سەركەوتنی تاكێكی "پاڵو پاڵو“ەكەی دكتۆر كەماڵ خۆشناوی ئەندامی 
مەكتەبی سیاسیان بە سەر هەموو الیەنە سیاسییەكاندا، كۆمەڵی هۆی تایبەتی بار 
و هەل و مەرجی تایبەتی هەر الیەنێك لە الیەنە سیاسییەكان ئەو زەمینەیەی خۆش 
داشەهارەی  ببنە  و  بكەن  تەراتێن  ساڵە  پێنچ  جــۆرەی  بەو  تاقمە  ئەو  كە  كردبوو 
دوژمنەكەمان لە سەرساحەكە .. بەاڵمتاتین و تاوی شۆڕش زیاتر كڵپە دەستێنێ و ئەو 
هێزە سیاسیانە بە خۆیاندا دێنەوە و كێشەو "اشكاالتە“ الوەكیەكان – كە زۆربەیان 
دەستكرد و پیانكردی ئەمان بووە – دەڕەوێتەوە و داروبــاری بەعسی شلۆق تر 
خۆفرۆشی  ڕەشی  ڕووی  شۆڕشدا  ڕیزەكانی  تێكدانی  لە  ئەمانە  دەوری   .. دەبێت 
و  دادەبڕێن  بەرەبەرە  و  ڕوو  ئەكەوێتە  دەستیان  و  ئەبێت  ئاشكراتر  جاشێتیان  و 
نزیك دەبنەوە لەوەی كە بارگەو بنەیان وەپێچنەوە و بەرەو بەكرەجۆوی مەڵبەند مل 

بشكێنن!
سەرەتاوە  لە  كە  كــرد  حیزبمان  لە  وای  تایبەتی  تــری  هەندێكی  هۆیانەو  ئــەم 
یەخەگیری ئەم تاقمە جاش كێویلەیە نەبێتەوە و تەڵەكانیان بتەقێتەوە بە ڕووی خۆیاندا 
و نەیەڵێ پانەكانیان لە ژێر پەردەی سەوز و سووری دروشمە ساختەكانیاندا بە 
سەر جەماوەردا تێ پەڕێت و خۆمان لە شەڕی ناوەخت و الوەكی الدەین و، تا ئەگەر 
هەر بواریان لێ بڕایەوە و فرمانی ڕاستەوخۆیان بە بەرەنگاربوونەوەمان بۆ هات 
.. ئەوساكە هەر قوربانیەك بدەین ببێتە بەشێك لە ئەركی پیرۆزمان و بەشداریەكی 
"جدی“ و كاریگەر بێت لە دەست خستنە ڕووی ئەم تاقمەوە داماڵینی دەمامكی زڕە 

شۆرشگێڕیان تا ڕووی زەردی جاشێتیان بانگی خیانەتیان هەڵبدات ..
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ئێمە لە سەرەتاوە لە ساڵی ١٩7٦ دا كە نۆینەرێكیانمان دیت ئەم چەند خااڵنەمان 
خستنە بەرچاو و لە هەر بوارێكدا بۆمان هەڵكەوتبێ ڕاستی و دروستی ڕووداوەكانی 
"بن تەبەقیانمان ئاشكرا كردووە و كۆمەاڵنی خەڵكیمان بە ئاگا هێناوەتەوە لەو ڕێباز 
و ڕێچكە و مەفهومە چەوتانەی كە ویستوویانە ئامرازێك بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
پێ هەڵتەكێنن .. كە زۆربەیان تازەترین شێواز و ڕێگای ئیمپریالیزمی ئەمەریكییە لە 

سەردەمی "الوفاق الدولی“ دا:
١ – هەڵتۆقاندنی بیر و ڕێباز و ڕیزپەری چەوت و زیان بەخش لە نێو ڕیزەكانی 
كوردایەتیدا و گوێزا نەوەی مل ماڵنێ و "تناقصات“ى نێو دەوڵەتی و ناتەباییەكانی 
بزووتنەوەی ماركسیزم و لینینیزم بۆ سەر ساحەی خەباتی كوردستان . كە ئەمەیان 
بە  هەر  عێراقییەوە  لینیزمەكانی   – ماركسیزمە  توانای  كردنی  پەرت  لــەوەی  جگە 
زیانی خەباتی دیموكراتی خوازی عێراقی تەواو دەبێت .. تازەترین و پیسترین ڕێگا 
و شێوازی بەربەرەكانی كردنی "یەكێتی – سۆڤیەت“ و ووالتانی سۆشیالیستخواز و 
بزووتنەوەی شۆرشگێڕیە لە جیهاندا. كە لەبەر پەرەسەندنی هێزە شۆرشگێڕەكانی 
و تاو سەندنی خەباتی پێشكەوتوو خوازانەی جیهان. ئیمپریالیزمی جیهان خۆر بە 
ڕابەرایەتی ئەمەریكا خۆی توانی ڕاستەوخۆ پێ هەڵسێ، ئابووری بەم ڕێگایانە بە 

كرێگیراوەكانی هان دەدات و بە گژ بەرەی گەالنیاندا دەكات ..
بەند و باوی جیفاریزم و "ماوێتی“ بە خۆڕایی هەر وا لە خۆوە بە ڕێكەوت لە 
فەلسەفەی  نەكرایە  كــەالرەوە  و  بەكرەجۆ  مۆڵگاكانی  لە  دا   ١٩٦٩ و   ١٩٦٨ سااڵنی 
"جاشێزم“ى ئەو ڕۆژەیان مێژوو زەینی كوێر نییە و بیری كۆڵ نییە كە ئەم بەندە و 
باوی فەلسەفەی "جاشیزم“ە پاش كوتەكی ئەو انشقاقە بوو كە كرایە "حیزبی شیوعی 
عێراقی“ بە ناوی "القیادە المركزیە“كە پاشان هەموو ڕابەرەكانی ئەو انشقاقە خلیسكانە 
باوەشی بەعسی و كۆنەپەرستیەوە – ئەمە ئەو داخ و پەژمە بوو كە گێرابوو بەرانبەر 
چن  گرێ  و  نــاڕەوا  زۆر  پانێكی  باشووردا  كوردستانی  لە  كورد  گەلی  مەسەلەی 
كورد  لە شۆڕشی  پێشكەوتووخواز  والتانی  پشتگیری  و  دابڕینی سۆڤیەت  بۆ  بوو 
بوو  خەریك  كە  عێراقی  لینینزمی“   – "ماركسیزمی  بزووتنەوەی  الوازكردنەوەی  و 
پشوویەكی بە بەردا بێتەوە هەرچیەكیش پاش ئەمە ڕووی دابێت وەكو بەشێك لەو 
پیانە ئۆباڵی لە ئەستۆی ووردی فەلسەفەی "ماو جاشیزم“ى ئەو بەكرێگیراوانەدایە!

بۆ ئەوەی ڕێگا لە هەموو " نان و پیاز پێوە خواردنێك“ ببڕینەوە بێ ڕتووش و 
تاكتیك و هەلپەرستی و هیچ هەستی پەستییەك ئەوەی تا ئێستا ووتومانە و دەیڵێین 
و دەیكەین لە تاكە یەك سەرچاوەی چەسپاوی نەگۆڕەو هەڵدەقوڵی كە "بەرژەوەندیە 
و  نەتەوەكەمانە  تەنها  و  تەنها  دوژمنایەتیان  و  دۆستایەتی  ڕوانــگــەی  و  میللییە 
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»standard«ى ئێمە هەمیشە كوردە .. كە هێندەی بەڵگە نەویست ئەو بەرژەوەندیە 
و چارەنووسی كورد لە هاوشانی و هاوچارەنووسی لە گەڵ خەباتی ڕزگاریخوازی 
میللەتان و بزووتنەوەی شۆرشگێڕی سۆشیالیستی "بە تایبەتی یەكێتی سۆڤیەت“ و 

دوژمنایەتی ئیمپریالیزم و زاێونیزمدا دەبێنینەوە ..
لەم هەڵكەوتەدا ئەم ڕاستیانە بۆ مێژوو دەخەینە بەرچاو، كە شاكار و بیروبڕوای 

نەتەوەییانەمانە
دۆستی  چاكترین  و  ڕاستترین  و  گەالنە  سەختی  قەاڵی  سۆڤیەت،  یەكێتی   – أ 
نەتەوەكەمانە .. دیارە بایی سیاسەتگەرانێكی واقعی دەزانین كە بەرژەوەندی دوو الو 
چەند الیەك لە سەر بناغەی بە یەكگەیەشتنی هێڵی سیاسی و بەرژەوەندی میللی ئەو 
نەبووە و نەدەبێ چاوەڕوان كرێ و گلەیی  الیەنانەیە و بەرژەوەندی یەك تەرەف 
لێ بكرێت .. بۆ نموونە گەر ئێمەی كورد بە تەنگ بەرژەوەندی كورد و دۆستایەتی 
بەرابەری سۆڤیەتەوە بێین و چاوەرێی هاوكاری كۆمەكی بكەین " تەنها ئەو كاتانە 
پیڕەوی  و  بدۆزینەوە  دۆستایەتیە  ئەو  ارتكاز“ى  "نقاگی  بتوانین  كە  دی  دێتە  ئەمە 
دەستوور و نامووسی دۆستانە بكەین، نەك خەتێكی دابڕاوی الدەری بێ سەروپێ 
وەكو "ماویزم“ هەر تەنها بۆ دژایەتی سۆڤیەت كە نە لە بەرژەوەندیمانە و نە مبرری 
هەیە، چونكە لەوانەیە ئەو خەتە كاتی خۆی و بۆ خۆیان و واڵتانی خۆیان و باری 
خۆیان پۆزشیكی هەبووبێت. بەاڵم بۆ ئێمە دەكاتە ئەوەی "نانی كونەماسی دەخوات 
كە  كوردایەتییەوە،  ڕیزەكانی  نێو  بكەینە  پێ  دزكە  پێ   – دەكــات!  جرتاوا  پاسی  و 
جگە لەوەی دوورە لە پێداویستیەكانی كۆمەڵگای كوردەواریەوە و ناگونجێ لە گەڵ 
ڕەوت و بەرژەوەندی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردا، لە سەرێكی ترەوە دۆست 
تایبەت  بە دیاری هێنانی صراعێكی  لە خۆ تەكاندنەوە و دوژمن دروست كردن و 
نێو دەوڵەتی و فیكریە بۆ ناو كوردەواری كە ماڵ وێرانی و سەرلێشێوان بەو الوەی 
لەو  و  بێت  عقائدی“  "جاش  فەلسەفەی  "ماویزم“  ئەگەر  دەپرسین   .. ناكەوێتەوە  لێ 
دنیای فیكریماركسیزمەدا و لە ڕێچكەی باوەڕ پێ كراوەكەی دا. ئەم زیادە گۆشتە 
هەڵبژیرێت، ئایا ئەمە نیشانەی ڕیز پەری ئەو بیرەو بەڵگەی خراپەكاری و هەڵگرانی 

نییە؟!.
 ب – ڕێچكەی باوەڕ پێ كراو و بەرچاو و مێژوویی ماركسیزمی – لینیزم، خەت 
و ڕێچكەی سۆڤیەتی و هاوكارەكانییەتی، ئەو زڕە ڕێچكانەی دیكە یان الدانی ڕووتن 
لە ڕێچكە سەرەكی و مێژووییەكە پان ڕەنگدانەوەی بارێكی تایبەتی و بەرژەوەندیەكی 
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سەر بە زەمینە و بارو و شوێنی ئەو ڕێچكەیەن .. لە هەر دوو حاڵەتاندا هێنانە ناوەوەی 
ئەو زڕە ڕێچكانەی، یەكەم، بۆ الوازكردنی و بەرەنگاربوونەوەی ماركسیزمی لینیزمی 
ڕاستەقینەیە و دووەم بۆ بەگژاكردن و لێك ترازاندنی پەیوەندی و هاوكاری خەباتی 
مەبەستەكە  هەردوو  كە  جیهانییە  جواڵنەوەی شۆرشگێڕی  و  كورد  ڕزگاریخوازی 

جووتە كاریتەی سیاسەتی ئیمپریالیزمی ئەمەریكی و زایونیزمە ..
و  زەق  دروشمی  و  كوردستانی“  "ماركسیزمی  و  "ماوێتی“  باوی  و  بەند   - ج   
"سۆ  و  كورد  جەماوەری  نەتەوایەتی  هەڵچووی  نەستی  و  هەست  كردنی  استغال 
االستفادە“ لە هەڵەی هەندێ ڕێكخراو و "توڤیف“ كردنی بۆ الوازكردنی بزووتنەوەی 

شۆرشگێڕی .
 لە باتی ڕاستكردنەوە و ڕێ نیشان دان و بەالداخستنی هەركێشەو نادروستیەكە 
لە  نەك  بگرێتەبەر،  ئەمەیان  ڕاستەقینە  ماركسیزمی  دەبێ  كە  لینینی.  ڕێگایەكی  بە 
پیانێكی  دیسانەوە   – بكات  ڕەفتار  بریتانیایانە!  مخابراتی  ماركسێتی  ڕەوتی  سەر 
ژێر  لە  ئیمپریالیزم  دەستی  كێشەكانی  دەست  كە  ئیمپریالیزمانەیە  كۆنەپەرستانەی 
لە دور  ڕەفتارە  ئەم   .. دەبینین  كراو،  دیاری  پەردەی جوێ جوێدا، وەك دەورێكی 
سەرەوە زیانی كوشندە دەگەیەنێ بە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و جواڵنەوەی 
دیموكراسی عێراقی .. یەكەم: دەبێتە هۆی پەرت پەرت كردنی هێزەكانی زەحمەتكێشان 
خەباتی  ترازاندنی  لێك  و  شۆرشگێڕ  الیەنێكی  ڕیزەكانی  الوازكردنی  و  تێكدان  و 

ناوكۆیی پرۆلیتاریای كورد و عەرەب .. دووەم:
ماركسیزمەكانی  دەستی  شوێن  و  تاو  و  تین  و  دەور  كە  ئــەوەی  هۆی  دەبێتە 
كورد لە كۆی دەور و تین و شوێن و هەڵكەوتی بزووتنەوەی پرۆلیتاریای عێراقیدا 
زیان  بەر   – نەتەوەیەك  وەكو  كورد-  مێژوویەكانی  ڕەواو  ئامانجە  و  بێتەوە  كەم 
كەوێت و تێ نەخۆیندرێتەوە .. بەوەدا تا بوونی چەندایەتی و چۆنایەتی ماركسیزمە 
كوردەكان لە نێو بزووتنەوەی پرۆلیتاریای عێراقدا بەرچاو خرێت و كاری بۆ بكرێت، 
كە دیسانەوە لە سەر ئاستی دەوڵەتی و ڕای گشتیدا هەر ڕەنگ دەداتەوە تەئسیری 
دەبێت بۆ سەر چارەنووسی هەموو نەتەوەی كورد، دیارە ئێمە لە دینگە و ڕوانگەیەكی 
ماركسیانەوە ئەمە دەڵێین بۆیەتی ئەو دینگە و ڕوانگەیە دەخەینە بەرچاو تا ڕاستی 
ئاڵ  پەردەی  و  ڕوو  بخەینە  تاقمە  ئەو  ماركسیانە ساختەكەی  ئیدیعا  نادروستی  و 
ئینگلیزیانەوەیان  زەردی  ڕووی  لە  ئەمانە  دراوی  ژێــرەوە حەشار  لە  وااڵی خۆ  و 
هەڵدەینەوە و خەسڵەتەكانی "ماركسیزم – لینیزم“ى ئینگلیزی دیاری بكەین و بەڵگەو 
نیشانە و پۆزشە عەوام خەڵەتیەكانیان پۆچ كەینەوە و ڕسوا كەین . ئەمەش تەنها 
تین  ئەو  هەتا  و  نەكرێت  بەزاخدا  ئەوەی دەستی خەڵكی  بۆ  بەر خاتری كوردە  لە 
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بزووتنەوەی  و  كورد  بەرژەوەندی  بۆ  هەیە  كوردەكاندا  "ماركسیزمە“  لە  تاوەی  و 
ڕارفێندڕێتە زەڵكاوی  نیاز مەبەست  بێ  پێشكەوتخوازدا كرێت و خەڵكی ساویلكەو 

"خیانەت و جاشێتیەوە ..
"بە گژ خۆدا  ئابڕوبردن و ڕیسواكردنی شانازیە میلیەكانمان و سیاسەتی   – ٢

چونەوە“ و تف هەڵدانی بەرە وژوور:
نەستی  و  هەست  نەتەوایەتی،  ئیجابی  گاریگەری  و  پێز  بە  النی  كە  ئاشكرایە 
نەتەوایەتی و بە خۆ نازین و خۆ هەڵدانەوەی تاكەكانی هەر نەتەوەیەك، كە هاندەری 
بنچینەیی و مەعنەوی كاریگەری خۆ ڕاپسكان و ڕاپەڕین و بەرگریە لە بوون و مانای 
میللی و زامنی بەردەوامی و گەشەكردنی گیانی شۆرشگێڕی و هاژاندنی جەماوەر 
گیان و هەستی  بناغەی و هەوێنی  بەردی  میللییەكانی  .. كە شانازی و ســەروەرە 
نەتەوایەتیە .. حیزب و كۆڕ و كۆمەاڵنی سیاسیش هەر تەنها قەوارەی مادیانەی ئەو 
میللی و شۆرشگێڕییە هاندەرە، شۆڕش و شۆرشگێڕی  ئەو هەستە  هەستن و بێ 
و خەبات مەحاڵە .. ئەو شانازی و سەروەریە میللیانەش لە ناو جەرگەی مێژوو و 
كارەسات و ڕووداوە مێژوویەكانەوە سەر هەڵدەدەن و مادە و سەرچاوەی لە بن 
میللەت  ڕۆحی  بە  مێژوو  دەتوانین  بۆیە  گیانەن،  ئەو  زیندوی  هەمیشە  و  نەهاتوو 
حسێب كەین و هەر كاتێ میللەتێك لە مێژووەكەی خۆی دابڕاو یان بێزار كرا، ڕۆحی 
قاپۆرێكی بێ  دەبێتە  نەتەوەكەش   .. میللی  گیانی  بە مردنی  میللەتە دەمرێنێ و  ئەو 
گیان و مردوو .. هەر بۆیشە داگیركەران و دوژمنانی نەتەوەكەمان و لە هەوڵێكی بێ 
ووچانی گاڵو دان بۆ سڕینەوە و دزینەوەی سەروەریەكانمان و پوچ كردنی مێژوو 
شاردنەوە و چەواشكردنی ڕابردوومان .. هەوڵی بە عەرەب و فارس كردنی صاح 
الدین و كەریم خانی زەند و بابەكی خوڕەمی و سەدان سەردار و زانا و بلیمەتی 
كورد كە شوێن دەستیان لە سەر ڕووپەرەكانی مێژووی ژیاری مرۆڤایەتی دیارە و 
هەڵگێڕانەوە و فیچانەوەی ڕووداوە مێژوویەكان و كەم كردنەوەی تێ بردنی دەوری 
نا شارەزایانە و  تفی  و  هەڵكەنی  مێژوویەكاندا و گۆڕ  لە ڕووداوە  نەتەوەی كورد 
كردنی میرو قارەمانانی میللیمان و هەتا گومان هاویشتنە سەر شەهیدان و ڕابەرانی 
كاوە و شێخ سەعید و شێخ مەحمود و  دەربــارەی  ئەوەی  نەتەوایەتیمان – وەك 
سمكۆ و دەیانی تر – لە الیەن دوژمنان و پێنوسە بێ حورمەتەكانی خۆفرۆشانی 
كوردەوە دەكرێت، بەشێكە لەو هەوڵ و تەقەال دوژمنكاریانەی بۆ لە ناو بردنی گیانی 
میللیمان دراوە و دەدرێت .. مێژوو و شانازی بۆ نەتەوە وەكو ڕەگ وایە بۆ ڕووەك، 
هەر كاتێ ڕەكێ بڕرا لە خۆراك ووشك دەبێت و بەالدا دێت .. لە سەرێكی دیكەوە 
كۆمەاڵیەتی  ژیانی  ڕسكاوی  و  زادە  كە  میللی  هاتی  بەسەر  و  مێژوویی  ڕووداوی 
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پێداویستی  و  ژیان  ئەو  ڕەنگدانەوەی  سروشتە،  ناخی  و  كۆمەڵگە  پێداویستیەكانی 
سروشتیە كە الیەنی الواز و بە پێز و تاریك و ڕۆشن و سلبی و ئیجابییانەی تێدایە 
و هیچ شت و ڕووداو بەسەرهاتێك چاكە و گەشە و ڕووناكی ڕووت نییە .. هەر 
وەها ژیانی كۆمەاڵیەتی و ژیانی نەتەوەیەك بریتییە لە زنجیرەیەكی هەزار و یەك 
ئەلقە كە هەر ئەڵقەكەیەكی بااڵ بەند و ڕسكاوی دەروونی ئەڵقەیەكی خوار خۆیەتی 
و بینایەكی چەندین قاتە كە یەكیان لە سەر ئەوی دیان بنیات نراوە و ڕاوستاوە .. 
مێژووی میللەتان و مرۆڤایەتیش بریتییە لە زنجیرە بازنەیەكی هەردەم هەڵكشاوی 
ئەگەر   .. دەكات  دروست  پێشكەوتوو  و  هەڵچوو  بەیانی  خەتێكی  تێكڕا  كە  ئاوێتە، 
ووردی كەینەوە دەیڵێین شۆڕشی نوێی گەلەكەمان، بەچكەزادە و ڕسكاوی دەروونی 
شۆڕشی ئەیلوولی مەزنە و ئەویش هی كۆماری مەهابادە و ئەویش هی شۆڕشی شێخ 
و .. تا دەگاتە سەریەكەم خۆنواندنی خوازی كورد و ڕاپەرینی  سەعیدی پیران و … 
بە ڕووی داگیركەرەكانیدا، هەموو ئەمانەش ئاوێتە و ئاڵودە و كارتێ كراو و كارتێ 
كەری ڕووداوەكانی دەوروبەر و نێزیك و دووری مرۆڤایەتیە .. ئیستاش كە باس 
و خواستی شۆڕشی ئۆكتوبەری مەزن دێتە پیش، هەمیشە پێنووسە بە حورمەت و 
واقعی و دڵسۆزەكان یاد و یادگاری پڕشكۆی شۆڕشی دیموكراسی ١٩٠٥ دەكەنەوە 
ئەمانەی   .. بە هەنگاوی یەكەمی سەفەری هەزار هەنگاویی ئۆكتوبەری دادەنێین  و 
ووتمان – كە كورتیەكی پشووكورتیشە – هێندەی بەڵگە نەویست بەرچاو و دیار و 

بەر هۆشی مرۆڤن.
یەكەم: بۆ ئەوەمان هێنایەوە كە ژەنگی چەواشە و حۆل كردن لە سەر مێشك و 
داڵنی ئەوانە ڕاماڵین كە لەو قوتابخانە خیانەتیەدا گەورە بوون دووەم: بۆ ئەوەی بزانین 
ئەمانە تا ڕادەو و سنووری چەند و كوێ لە ڕاستی و دڵسۆزی دوور كەوتوونەتەوە 

و چۆن نا عیلمیەت و دەم چەوتی و كورد فرۆشیان ئاوێتەی یەك بووە!.
شۆڕشی ئەیلوولی پیرۆز گەورەترین و باڵوترین و پیرۆزترین شۆڕشی سەردەمی 
نوێ كورد بووە و دەتوانین بە ژانی ڕسكانی دوا پلەی "نەتەوەی“ كوردی بدەینە قەڵەم، 
شۆڕشێ بوو نەتەوەی كوردی سەر لە نۆی ژیاندەوە و بەرگێكیپتەوی كرد بە بەردا 
.. لە گەڵ ئەوەشدا كە بەدەر نەبوو، لە دەیان كار و ڕەفتار و ممارەساتی سلبی! كە 
لە چاو بار و الیەنە سلبیەكانی شۆڕشە مەزنەكانی "ئەمەریكی و فەرەنسای گەورەو 
ئۆكتۆبەر و چین“ و بە تێ خۆیندنەوەی بار و هەل و مەرج و سەر ئەنجامەكانی هەر 
دوو الدا دەتوانین بە ڕاشكاوی بااڵترین حسێب كەین .. كە چی ڕق و بێ شەرمی 
نەدرێتێ و  نەوەستاوە كە دەوری  لەوەندەدا  ئەیلوول  بەرانبەر شۆڕشی  جاشێتیان 
پشت گوێ خرێت، بەڵكو كار و كردەوە و بانگەشەو ئیعامی چەند ساڵەیان ٩٠ى 
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بۆ ڕسوا كردن و لە بەر چاو خستن و بە سەردا ڕووخانی شۆڕشەكە تەرخان كەن 
و بە هەق و بە ناهەق لە هەموو مناسەبەیەكدا جوێن دان بە شۆڕشی ئەیلوول و 
تف كردنە شانازی و ســەروەری شۆڕشی حەفتا هەزار، شەهیدی كورد و كار و 
لە دڵەكان بە  .. بە جۆریكی وا بەعسیە ڕەگەز پەرستە داخ  پیشەی ناڕەوایان بێت 
سەد ئاو شۆراونەتەوە و هەزار یەكی ئەمان شەرم و شورەییان ڕێگایان پێ نادات 
ئەوە بەرانبەر كورد بكەن .. سەرنجی هەمووان بەالی ئەوەدا دەكێشین كە لە نێوان 
چەند هەزار ملیۆن ئادەمیزادی دوور و نزیك و دۆست و دوژمن و بێ تەرەفدا ئەم 
تاقمە خۆ فرۆشە سادیە داخ لە دڵە ئاوا بێ شەرمانە و بێپەروا ڕێ بە خۆی بدات 
چەنگاڵی شەیتانی و ناڕەوایی و جاشێتی و لە شڕە سەرپۆشی سەر حەیاو حورمەتی 
و شەرمی میللەتەكەی گیر بكات و زڕاو زڕ دایدڕێت، كە گەر قۆنتەراتی ئەم كارەشی 
دوژمنان  لە  دەبوایە  بكات  دوژمنانیشی  خەیانەتی  مزگەوتی  وبۆ  گرتبێ  ئەستۆ  لە 
شەرمهێنەوە  نمونەیەكی  وەكو  ئەمەش  نەبوایە!!  تەریقەت  گەرم  دڵ  داگیركەران  و 
وبە خۆدا شكێنەوەی مرۆڤی كورد دەمێنێتەوە – چۆنە سەد حەیف ئەو سەرە خۆ 

فرۆشانە بە كوردی لە دایك بوون با زۆڵیش بن!
داگیركەرەكە  كە  ــەوەی  ئ بــوو،  تر  ئــەهــوەن  هــەر  بووەستایە  لــەوەنــدەشــدا  كــار 
وێرای كردنی نەبووە، لە ترسی ڕاپەڕین و ئالۆزاندنی ئابوری بریندار، ئەوە بووە 
ناوبانگ  بە  ڕابــەران و ســەرداران و سەرە  كە ڕاستەوخۆ دەست بكێشرێتە گیانی 
ڕەگەز  تۆڵە  و  ڕقــاوی  ئاواتە  بەكرێگیراوانە  ئەم   .. شۆڕشەوە  شۆرشگێڕەكانی  و 
پەرستانەكەی بەعسیە ڕەگەز پەرست و شۆڤێنیەكەیان گرتبۆ ئەستۆ، ئەوە بوو لە 
چۆلێ  ساحە  ــەك  ڕادەی تا   – هۆیەك  چەند  بەر  لە  و  نوێماندا  شۆڕشی  سەرەتای 
بۆیان – لێپرسراوێكیان كە دە چەكی چەتەیی بە دەورەوە بوو لیستەی ناوی هەموو 
ئەو پێشمەرگە و بەشدارانەی شۆڕشی ئەیلوول لە سەرپەل بەرەو ژوور – وەكو 

دەستەی یەكەم – كردبوو كە لە ناو ببرێن!!
خەڵكێكی بەوێژدان و دڵسۆز كەم لە بەنگی بێ ئاگایی و خلیسكانەوە بە ئاگا هاتنەوە 
شایەتی ئەوەن كە چۆن پیانی ئەوە كێشرابوو كە لە ساڵیكدا هەموو )سەرپەل و 
سەرلق و ڕابەرسیاسی و فەرماندەی بەتالیۆن و ئەندامە بااڵكانی شۆڕشی ئەیلوول( 
بكوژرین .. ئەو كارەی كە هەتا داگیركەركەش وێرای بیر لێ كردنەوەی نەدەكرد و 

بەڵكو هەندێ جار بە ڕازاندنەوەی تەماعی دنیایی دەیویست ژیریان كات!..
 هەر ئیمساڵ دەستی سوریان بە خۆینی چەندین هاووالتی بە شەرف و سەركەش 
سوور تر كرد، كە هەموو تاوانێكیان ئەوە بووە، لە باری و بواری خۆیاندا دڵسۆزی 
و  بوونەتەوە،  بەرەنگاریان  خۆفرۆشیاندا  و  جاشێتی  سەردەمی  لە  و  بوون  كورد 
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و  دڵسۆز  هاواڵتیانێكی  یان  بوون  كورد  شۆرشگێڕی  باڵیكی  بە  سەر  ئیمڕۆشیان 
خۆنەفرۆش دانیشتوانی ماڵی خۆیان بوون ..

بۆ  پەروا  بێ  زاراوە شەرم هێن و سووكانەی كە چۆن  ئەو  دەنە  ئێوە سەرنج 
بەتاڵ“  "ئاش   .. دێنن  كار  بە  كورد  ژانی  و  مێژووی خۆین  ڕووپــەڕی چواردەساڵ 
بزووتنەوە چەكداریەكەی مەال مستەفا، گومان لێ كراو .. هتد“ .. هەر ووشەی "ئاش 
بەتاڵ“ى شەرم هێن شایەتی دڵ و دەرونی خیانەتی پتر لە حەفتا هەزار شەهیدی 
سەروەری كورد بایی ویسكی شەوانی سووری حامورابی ئەوان بە هایان نەبووبێت؟ 
ئەم گاڵتە كردنە بە هەست و نەست و خواستی ملیۆنەها كورد دەبێ چ دڵ و دەرونێكی 
شۆرشگێڕانەی  فەرهەنگیی  مفرداتی  و  ناو  گۆرینی  هەتا  بێت؟  دووروە  لە  ڕەش 
چەسپیی و مێژووی چواردەساڵەی گەورەترین و پیرۆزترین شۆڕشی كورد، خۆی 
لە خۆیدا بەڵگەیەكی دیكەی شێواندن و دەستەو پەل و لق و بەتالیۆن و هێزە و لەشكر 
لە فەرهەنگی شۆرشگێڕی و سەرەوەری كوردا بوو بوونە بەشێك لە توراسی میللی 
بەكرەجۆ  و  عەقایدی  جاش  و  شەهیدی  هەزار  حەفتا  شایەتی  و  شۆرشگێڕانەمان 
ڕەش  پەڕانەدا  ڕوو  لەو  كوژیان  كورد  و  خۆفرۆش  و  خیانی  مفرداتی  جەاللی(  و 
كردبووە و جێ )خیانەت و مەالیی و فەقێ و وەفدی كوردستانی وەتەن فرۆشانیان( 
گرتبۆوە .. بە گۆڕینی ئەو ناوانە نەك تەنها سەروەریەكی نەتەوەكەمانیان هەڵتەكاند و 
ڕەنجی ڕۆشنبیری و شۆرشگێڕی كوردیان بە بادا دەدا، بەڵكو گەورەترین عەمەلیەیی 

ڕەتووشی خیانی بووە لە مێژوودا!..
 ٣ – دووبەرەكی نانەوە لە نێو ڕیزەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد دا .. 
لە كاتێكدا كە خەباتی ڕزگاریخوازی كورد پاش هەرەسی شۆڕشی ئەیلوول پێی نایە 
تایبەتیەوە كە سیمای هەرە دیاری سەر هەڵدان و گەشە كردنی  قۆناغێكی نۆێ و 
چەند كۆمەڵ و ڕێكخراوێكی جوێ جوێ بوو، كە پێش هەرەس ئەو زەمینەیە نەبوو كە 
ئەو ڕێكخراوانە بتوانن سەربەخۆیانە خۆیان بنوێننو پارتی دیموكراتی كوردستان لە 
بەر زۆر هۆی مێژوویی و تایبەتی – بە تایبەتی ڕابەرایەتی شۆڕش و بوونی بارزانی 
ئەگەر نەڵێین تاكە سواری مەیدانی خەباتی كوردایەتی بووە، هێزی هەرە سەرەكی 
و دیاری ئەو خەباتە بووە و هەڵكەوتی پارتی وای كردبوو كە زۆر بیر و ڕای جوێ 
لەوەی حیزبێكی  پتر  جوێش بگرێتە خۆی كە زۆر جاران وەكو بەڕۆچكەیەك بوو 
خاوەن ئایدۆلۆژیەت و بیر دیاری كراوبێت، پاش هەرەسی شۆڕشی ئەیلوول و تەواو 
بوونی دەوری پێشرەوایەتی )پارتی دیموكراتی كوردستان( و پێداویستیەكانی قۆناغی 
نوێ خەباتی ڕزگاریخوازی كوردهەندی ڕێكخراو و كۆمەڵ و پارتی تر هاتنە سەر 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی24

ساحەی سیاسی و شۆرشگێڕی كورد وەكو )بزووتنەوەی سۆسیالیستی كوردستان 
كە   .. جەاللیدا  فێستی  ژێر  لە  كۆمەڵەش  ك(  د،  پ،  ئامادەیی  لیژنەی  و  پاسۆك  و 
پێداویستیەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد پێویستی بە بوونی یەكێتی و تەبایی 
ڕیزەكانی جواڵنەوەی سیاسی كورد دەكرد لە شێوەی بەرەیەكی یەكسانی هاوتادا، 
پاش دروست كردنی بە ناو یەكێتی نا نیشتمانی كوردستان( و شێوە و هەڵكەوت 
و ناوەڕۆكی ئەو بەناو )یەكێتیەوە( و مەبەست و نیازی بن تەبەق و نهێنی ڕابەرە 
فەندەفێلێكی  یەكێتیە،  ناو  بە  ئەم  تێگەیشتین كە  بە زوو  ئێمە زوو   .. كاریگەرەكانی 
)یەكێتی(یەكی  ڕسكانی  بە  بەرگرتن  و  گرتن  ڕێ  بۆ  بێگانەیە  مخابەراتی  دەواری 
ڕاستەقینە و سروشتی و دروست و كاریگەر، دەمانزانی كە )یەكێتی( تەنها ناوەكەی 
)یەكێتی(یەو تەنها ئیسفجێكە بۆ هەڵمژین و شەكەت كردنی هێزەكانی دیكە كوردستانی 
و ئامڕازێكی شۆڕشی چەواشە )الثوره المضادە(یه.. بۆیە لەو چاوپێكەوتنەی لە گەڵ 
نوێنەرانی )كۆمەڵە( دا لە ساڵی ١٩7٦ ماندا، هەموو مەترسیەكانمان خستە پێش چاو 
و پێش بینی ئەوەمان كرد، با نیاز و مەبەستی بەناو )یەكێتی( هەر چیەك بێت با تا 
ڕادەیەكیش بتوانێ دەستی هەندێ الی دڵسۆز ببڕێ و بیكات بە زاخدا، بەاڵم پاشە 

ڕۆژ ئەو گەمە ڕەزا گرانە هەر دەخاتە ڕوو ..
ڕۆژگاریش سەلماندی كە چۆن "بزووتنەوەی سۆسیالیستی كوردستان“ كە ئەو ڕۆژە 
بەهێزترین و كاریگەرترین هێزی سەر ساحەكە بوو چۆن ئەمانە بە فاقەی "كارەساتی 
هەكاری“ و تەصفیاتی یەك بە یەكەی دەستەكانیان وایان الواز كرد كە ئەگەر بە ئاگا 
.. ئێمە لەو كاتەوە  هاتنەوە بەهاری ١٩7٩ یان نەبوایە بە تەواوی فزەیان لێ دەبڕین 
هەموو الیەنەكانمان بەوانیشەوە لەو مەترسی و یاری كردن بە ئاگر و مەبەستە چەپەاڵنە 
ئاگادار كردەوە و بەرنامەی بەرەی ڕزگاری و ئازادی كوردستانمان خستە پێش چاوان 
و بانگی بەرەیەكی كوردستانی یەكسانی هاوتامان دا بە گوێ و بەرهەستی هەمو الیەنە 
سیاسیەكاندا بەاڵم دڵسۆزی و ساویلكەیی و نەبوونی بەرچاوڕوونی هەندێ الو كۆمەڵێ 
كێشەی تایبەتی و ناوخۆی الكانی دیكە و تا ڕادەیەك سستی و كە تەرخەمی هەندێ 
لە  پیانی شۆڕشی چەواشە و  یارمەتی دەری سەركەوتنی  بوونە هۆ و  الیەنی دیكە 
دەست چونی فرسەتی زێڕینی پێشنیار و داواكاریەكانی ئێمە، پاش ئەوەی كە دەستی 
ڕەش و نیازی گاڵو و پیانی بێگانەچنیان گەوتە ڕوو و ئاشكرا بوو، هەموو هەوڵێكیان 
تەرخان كرد بۆ سەرنەگرتنی "بەرەی كوردستانی یەكسانی هاوتا“ كە زەمینە و بار و 
هەل و مەرجەكان هەمووی پاڵدەر و پشتگیری ئەم هەنگاوە مێژووییە بوو و گەورەترین 

و ڕووداو دەبوو لە مێژووی نوێی كورددا چونكە:
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١ – ئەو یەك بوون و یەكێتی و هاوكاریەی واقعەكە پێویستی بوو بەدی دەهات 
دیتدەبووە  خۆیەوە  بە  هەرەسەی  دوای  بوونەی  پــەرت  ئەو  و  كــورد  هێزی  و   ..
یەكگرتن و یەكبوونێكی جەبهەوی دروست و گونجاو لە گەڵ پێداویستیەكانی خەباتی 

ڕزگاریخوازی كورد ..
٢ – ئەو بەرە كوردستانییە دەبووە بەردی بناغەی بەرەیەكی فراوانی دیمكراسی 
عێراقی، كە دەستەواژەی استقتابی هەموو هێزی "معارزە“ عێراق و عەرەب دەبوو لە 
عێراقدا بەمە هێزی كورد و مەسەلەی كورد و بەرەی كوردستانی ڕەنگی سروشتی 
عێراق  "معارزە“ى  تەبەعیەتی  و  پاشكۆیی  لە  هەتایە  هەتا  بۆ  و  دەنیشت  لێ  خۆی 
ڕزگارمان دەبوو و یەكسانی و كورد مەوقعی پێویست و سروشتی خۆی دەگرت و 
دەبووە هۆی ئاوێتەبوون و هاوكاری بەرابەری و یەكسانی و چۆنیەتی هێزی كورد و 
عەرەب لە عێراقدا .. بەمە بۆ دوا جار مەسەلەكەمان لە مەسەلەی كەمایەتی "پاشخانی“ 
لە  پارچەیەك  بەشكراوی  گەلێكی  وەكو  و  دەبوو  قوتار  براگچكەیی  پێكراوی“  خێر 
نەتەوەیەكی داگیركراوی پەرت پەرت كراو تەعامولمان لە گەڵدا دەكرا و "مافی دیاری 
هەموو  و  عێراقدا  لە  شۆرشگێڕی  بدیهییەكی  دەبــووە  كــورد“  چارەنووسی  كردنی 
پاكتاو دەبوو  لە الیەن هێزە عەرەبیەكانەوە  ناتەواویەك  هەڵسڵەمێنەوە و گومان و 
خۆی  گونجاوی  و  دەستوری  و  سروشت  قاڵبی  مەسەلەكەمان  هەتایە  هەتا  بۆ  و 

دەگرت!!..
٣ – ئەو بەرە كوردستانییە دەبووە پاڵپشت و یارمەتیدەرێكی خەباتی ڕزگاریخوازی 
ئیمڕۆ  اشكاالتێكی  و  ئالۆزی  زۆر  و  دیدا  داگیركراوەكانی  پارچە  لە  نەتەوەكەمان 
كۆسپن لە سەرە ڕێگای ئەو خەباتەدا نەدەبوون و لەو شوێنیدا هاوكاری و تەبایی و 

كۆمەك شین دەبووە ..
خەڵكی بە شەرەفی كورد، سەرنجی تراژیدیای دڵ تەزێنی ئەم شۆڕشە چەواشەیەی 
بە هەموو  بەر  نەوەستان كە  بەوەوە  بدەن، هەر  تاقمە خۆفرۆشە كورد كوژە  ئەم 
هەوڵێك بگرن بۆ نەهاتنە دی ئەو بەرە كوردستانییە بەڵكو بەوەشەوە نەوەستاون 
كە باڵە لێك ترازاوەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد لە كوردستانی باشوردا 
بە  هەنگاوی  یەكەم  كە  ئەوەی  پاش   .. بمێنێتەوە  هێمنانە  تــرازاوی  تێك  بە  وا  هەر 
خۆدا هاتنەوەی برین سارێژكردنی ئەو هێزانە دەستی پێ كرد .. مامۆستای هۆنەری 
لە  كردنەوە  ڕاست  گا  زڕو  و  زۆڵەك  تێكدانكەوتە  ڕیز  و  جاشێتی  و  دووبەرەكی 

ڕووی ئەو هێزانەدا!!.
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 كە بزووتنەوەی سۆسیالیستی كوردستان لە گەڵ لیژنەی ئامادەیی )پ، د، ك( دا 
لە مانگی ئابی ١٩7٩ دا وەكو هەنگاوێكی پیرۆز و بە پێزی یەك بوون ویەك خستن 
 .. باڵێكی  زوو  بە  زوو  نا،  پێكەوە  كوردستانیان  یەكگرتوی  سوسیالیستی  "حیزبی 
گۆجی زۆڵەكی زڕیان بە ناوی "باڵی چەپی بزووتنەوە“ قوت كردەوە و كەوتنە جرت 
و فرتی دیعائی و ئیعامیش هەتا عەسكەریش دژی "حزبی سۆشیالیست“ هەر كە 
"مەحمود عبدالرحمن – سامی“ ناوبانگ زڕاوی تاوانباریش لە كۆنگرەی نۆیەمی )پارتی 
دیموكراتی كوردستان( دەركرا، كە تا ئەو ڕۆژە دوژمنی سەرسەختی ئەم تاقمە بوو 
– یان وەكو "توزیع االدوار“ێك خۆی وا دەنواند، تاوانی شەهیدان )علی عەسكەری 
و دكتۆر خالد و شێخ حسین“ و كارەساتی هەكاری كەوتبۆ مل – هەر زوو بە زوو 
نامەو نۆینەری نێردرا بۆ الی سامی و ئەوەی خرایە بەردەم كە دوكانێكی سیاسی بۆ 
ئامادەیەو ئەم تەنها بێت كلیلەكانی وەرگرێت!! بەاڵم "سامی“ جارێ فرمانی بۆ نەهاتبوو 
بۆیە ڕەتی كردەوە تا دوا جار لە بەهاری ١٩٨١ دا لە دااڵنەكانی مخابراتی بێگانەدا 
یەكیان گرتەوە و دەستیان لە نێو دەستی یەك نا!! برادەرانی "حزبی سۆسیالیستی 
گوڕێكی  دا  بەهاری ١٩٨١  لە  یەكەمیان  كۆنگرەی  پاش  كوردستانیش“  یەكگرتووی 
نوێیان دایە خۆیان و ناوی حزبیان كردە "حیزبی سوسیالیستی كوردستان – عێراق“ 
دیسانەوە مێملەكانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد قەوانێكی نوێیان داخست و 
هەندێ خەڵكیان كۆكردەوە بە ناوی "حزبی سوسیالیستی یەكگرتووی كوردستان“ 
ئەو حیزبەی هەر ساڵ و نیوێك لەمەوبەر سەر قوتەكانی مامەندیان لێ گرتبون و لە 
بارەگاكانیان هەڵیان تەكاندن و ئەگەر هەوڵ و كۆششی حیزبی ئێمە و برایانی حیزبی 
دیمكرات نەبوایە مرچى ئەوەیان خۆش كردبوو هەر زیندە بە چاڵیان كەن – كە جگە 
سۆسیالیستی  حیزبی  چونكە  نەدەكرا،  گەڵ  لە  پێ  چییان  كوشتن  كورد  ڕۆڵەی  لە 

یەكگرتووی كوردستان، وەكو ئەوان هەڵتۆقیوی دەرەوەی سنوور نەبوون .. 
ئەم نەخۆشی، یان دەوری استخباراتی تێكدانەیان هەتا بۆ ناو حیزبە عەرەبیەكانیش 
باڵی ڕەشی كێشابوو تۆماری دوو بەرەكی و كورد كوژی و ئاڵۆزی ئەم تاقمە زۆر 
زۆر لەوە زیاترە كە دوو توێی زبڵدانی مێژووش بیگرێتە خۆی و دەست نیشان كردن 
و باس لێ كردنی هەندێكیان تەنها بۆ بەهۆش هێنانەوەی ئەوانەیە كە ئەگەر فەڕێكی 
دڵسۆزیان تێدا مابێت و توانای خۆ قوتار كردنیان هەبێت لە "اخطبوطی“ هەشت پێی 

جاشیتی . هەل لە دەست نەدەن!!
٤ – دەست تێوەردانی كار و بار و مەسەلەی خەباتی پارچەكانی دیكەی كوردستان:
ئەوەش  بۆ  تەنها  هەر  و  نەوەستاون  بــەوەوە  هەر  المللی(یانە  بین  )جاشی  ئەم 
ڕانەگیراون كە خەباتی گەلی كورد لە كوردستانی باشوردا بشێوێنن و ئاڵۆز كەن 
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بنێنەوە،  چەواشە  شۆڕشی  و  بچێنن  كــوژی  كــورد  كــوژی  بــرا  و  بەرەكی  دوو  و 
بەڵكو پڕیشكی پیس و خیانەتی و تێكدەریان هەموو پارچەكانی دیكەی كوردستانی 
باری  كــارو  خستنە  دەســت  ناراستەوخۆ،  و  ڕاستەوخۆ  بە  تایبەتی،  بە  گرتۆتەوە 
مەسەلەی كوردی كوردستانی خۆرهەاڵتەوە، هەر بەوەی كە لە سەرەتاوە بۆ كێشە 
نانەوە بۆ گەلی كورد و بە گژ یەكدا كردنی حیزبی دیمكراتی كوردستانی ئێران و 
حكومەتی پاش شۆڕش بەوەی كە لە خۆڕا و بێ ڕەزامەندی گەلی كورد هەڵكوتانە بە 
سەر نەخۆشخانەی پاوە و سەربڕینی چەندین كەس بووە ئەو پڕیشكەی كە باروتی 
ئەو شەڕەی هەڵگیرساند .. كە شەڕەكەشیان هەڵگیرساند ئەگەر بووەستانایە، زۆر 
نێزیك بوو كە زەبری كورد سەر بە دەمارگیرەكان نەرم كات! هەنگاوی پیانگێریان 
ئەوەش  بوو،  كورد  ڕیزەكانی  ناو  نانەوەی  دووبەرەكی  و  الوازكــردن  ئەمجارەیان 
لێكردنەوە و هاندانی مامۆستا شێخ عیزالدین بۆ بەرەكانی حیزبی دیمكرات و هاندان 
و پشتگیری كردنی: كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران“ و هێنانە پێشەوەی 
ڕووی  لە  ئەمە  كە  مهتدی(  الدین  )صاح  وەكو  ڕووڕەش  ساواكی  چڵكاوخۆرێكی 
دۆستایەتی كۆمەڵەوە نەبووە، چونكە هێنانە پێشەوەی )صاح الدین مهتدی پتر بۆ 
لێدان و زڕاندنی ناوی كۆمەڵە بووە، ئەمان ئەوەندە یارمەتی كۆمەڵەیان دەدا كە بە 
گژ دیمكراتیاندا بكەن – كە سەد حەیف هەندێ جار ئەمەیان بۆ چۆتە سەر – بەڵگەی 
ئەمەشمان ئەو نامە پڕ شەرم و شورەییەی ڕابەرە ناوبانگ زڕاوەكەی ئەم تاقمەیە 
كە ناردویەتی بۆ كاك "محمدی حاجی مەحمود“ كە ئەو كاتە فەرماندەی هەرێمێكی 
بدەن  ئێران  كۆمەڵەی  یارمەتی  ئەوەندە  پێویستە   " دەڵی  تێیدا  كە  بووە  هێزیان  بە 
حاجی  "محمدی  كاك  كە  كاتێ  بــەس!!،  و  بكاتەوە  دیمكرات  بەرەنگاری  بتوانێ  كە 
مەحمودی“ هەستی بە ناپاكی كورد كوژی و جاشێتی "بین المللی“كرد و ئامادە نەبوو 
وەكو پێشمەرگەیەكی ئازاو و دڵسۆز ئەو فەرمانە جێ بە جێ بكات، كەوتنە تۆمەت 

و تاوان بۆ هەڵبەستنی!!.
لە  گەلەكەمانداین  ڕەوای  خەباتی  گەڵ  لە  بارێكدا  هەموو  لە  و  كاتیكدا  لە  ئێمە 
هەموو شوێن و كاتێكدا، ئەم ڕاستیە تاڵ و تفتانە دەخەینە ڕوو نوێنەرانی خەباتی 
ڕزگاریخوازی گەلەكەمان لە كوردستانی خۆرهەاڵتدا ڕێ و چارەسەری مەسەلەی 
دەزانن  گفتوگۆ  و  ئاشتی  ڕێگای  بە   – ئیمڕۆماندا  دۆخەی  و  بار  لەم   – میللیەكان 
النە  تۆڵەی  كە  دەخــات  دەری  ــار  ڕۆژگ و  خیانەتە  كردنێك  خۆش  ئاگر  هەموو  و 
جاسویەكەی ئەمەریكا، خۆی نەیتوانی بیكات، بەاڵم بە دەستی ئەم تاقمە بەكرێگیراوە 
كورد و شۆڕشیان خستە بارێكی واوە كە دەبوایە توانایان بۆ پاكتاو كردنی بنكەكانی 
ئیمپریالیزمی بە خەرج بدایە .. تا ئەو ڕۆژەی ئەو ئاواتە دێتە دی و دوا تەڵەی ئەم 
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خۆفرۆشانەش بە ڕووی خۆیاندا دەتەقێتەوە گەلی كورد لە سەر خەباتی ڕەوای خۆی 
سوورە!

ئەمانە خاڵی هەرە زەق و مەترسی پێشبینی كراوی حیزبمان بووە، بەاڵم لە بەر 
هۆكانی باسمان كرد هەر نەماندەویست ئەو فرسەتە بدەینە دەستیان كە ئاواتەكانی 
بێ  فرمانی  و  پساند  پەتیان  كەی  ویستمان  و  دی  بهێننە  كوردستان  داگیركەرانی 
و  جاشێتی  تەرمی  بزماری  دوا  بەڵگەو  دوا  ببێتە  كاتە  ئەو  هات،  بۆ  گەڕانەوەیان 

خۆفرۆشیان ..
ئەم فرسەتەیان چۆن دەسكەوت و پەتی خەیانەتیان بۆ پساند؟!

ئێمە خەڵكی بە شەرەفی كورد و هێزە شۆرشگێڕە دڵسۆزەكان دەكەینە شایەت 
و واقعەكە دێنێنە زمان ..لە سەرەتای شەڕی نێوان "عێراق و ئێراندا“ كە زانیومانە 
)ئێمە گامان لەو گاڕانەدا نییە تا بەفر پێمان بەرێ( و بە هەلمان زانیوە كە بۆ یەكەم 
جار دوژمنە داگیركەرە ڕەگەزپەرستەكەمان تووشی گاشەیەكی وا بووە و ویستومانە 
لێ  كــورد  تەنها  كــورد و  بۆ  باریوە ســودی  ئــەو فرسەتە زێڕینە  پــری  پــڕاو و  كە 
وەرگرین، بۆیە هەموو توانا و ووزەیەكی خۆمان گرت كردۆتەوە، وەكو سەرەتایەكی 
شۆرشگێڕی لەو ئەڵقە الوازانە، داگیركەرمان داوە كە شەڕەكە كەلێنی تێ خستوون 
.. بێ خۆهەڵدانەوە دەتوانین بڵێین بە درێژایی ئەو پێنج ساڵە داگیركەرەكە تووشی 
هێز و بازوو و زەبرێكی وا كاریگەر و هەراسان كەر نەبوو بوو، بە ئاشكراش و بە 
)تحدی(وە دەڵێین لە گەڵ ئەو "كەمی ژمارە“ و بێ امكانیاتی و كەم دەستی و كێشە و 
گرفتی چەك و تەقەمەنییەی بەرەنگارمان بوو بووە لە چاو ئەو دەیان جانتای ڕەش و 
گورچكی پڕ و چەكی نوێ و تفاقی كۆك و ڕەشە خەڵكەی ئەوان كە بە زوڵم – ئاوی 
پێشمەرگەیان لێ ناوە – دەیان جاربەرابەر دەستمان لە دوژمنەكە وەشاندووە و .. 
ئەمەش هاندەرێك بوو بۆ چاو لێكەری و شوێن پێ هەڵگریمان لە الیەن هێزەكانی 
دیكەوە و نوقانەی ئەوەمان تێدا دەدیت كە كارێكی »جدی« و كارێگەر بكرێت و 
شۆڕش لە قۆناغی بەرگری و خۆ مەالس دانەوە بگۆازرێتەوە بۆ قۆناغی پەالماردان و 
هێرش بردن و شوێن پێ چوڵكردنی لە كاتێكی وادا كە پێشمەرگەی »پاسۆك« وەكو 
هەڵكەوت’ ڕەفتار، تەعامول لە گەڵ جەماوەردا، بیر و باوەڕ و بەرهەم كارگەری و 
دەست وەشاندن، جێگایەكی تایبەتی و بااڵی لە دڵی جەماوەرەكەدا كردبووە هەتا ئەو 
»انطباع« و هەستە ڕەشەی ئەوان دابوویان بە جەماوەر و پانی بێزار كردنی خەڵكی 
لە كوردایەتی و شۆڕشیان بەرەو سەركەوتن دەڕۆیشت، پاسۆك ئەو »انطباع«ەی 
دەسڕییەوە و وورە و بڕوای خەڵكی بەرز و پتەو دەكرت، شۆڕش و كوردایەتی و 
نموونەی شۆرشگێڕ و دڵسۆز و كوردی دەدا بە جەماوەرەكە ئابووری لەو كاتەدا 
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تا  بهێڵنەوە  تاری  تاریكایی و  بە  بۆ ئەوەی ساحەی شۆڕش و كوردایەتی هەر وا 
تەراتێنی خیانەتی تێدا بكەن .. لە ترسكی ترووسكە و پڕیشكی پاسۆك نەبادا ئاسمانی 
تاقمە خۆفرۆشە ڕیسوا  ئەم  بكاتەوە و ڕووی ڕەش و جاشێتی  كوردایەتی ڕوون 
ببێت و شۆڕشی چەواشە بە تین و تاوی شۆڕشی ڕاستەقینەی میللی پاماڵ بێت .. 
ئاغاكانیان و خۆیان كەوتنە كلكە لەقێ و جموجۆڵی ناڕەوا، هەر لە سنووری دیعایەوە 

درۆ و دەلەسەوە تا دەست كێشانە گیانی هاوبیرانمان ..
ئێمە دەمانزانی ئەو كورتانی جەجاڵەی كە پتر لە نیو سەدە و دەوائری ئیمپریالیزمی 
توانا و هێزو دەســەاڵت و  دەیتەنن و هەوڵی بێ ووچان و شەو ڕۆژیانبە هەموو 
ئامرازێكیان بۆ ئەوە بوو كە هەستی پەستی و خۆ بەكەم گری لە ناو كوردا بچێنن 
و مەسەلە بنەڕەتیەكەیان لە بیربەرنەوە و بە داوا و فشە مافی كەمایەتی و حوكمی 
لە مەسەلەی  كــورد  .. مەسەلەی  بــەرن  گرێژنە  لە  پڕوپووچ  بــاوی  و  بەند  و  زاتــی 
نەتەوەیەكی خاوەن مافی بەشبەش كراوی داگیركراو بكەنە مەسەلەی كەمایەتیەكی، 
بێ بنج و بناغە و چارەسەریش لە )مافی دیاری كردنی چارەنووسیەوە( بادەنەوە بۆ 
پێكەوە هەڵكردن و چەند )اصاحاتێكی( بۆش و ڕووكەش . لە بارێكی ئاوادا "پاسۆك“ 
نارنجۆك بوو لە بێ دەنگی و كپی شەوگاری كوردستاندا تەقیەوە، پاسۆك كوردی 
فێر دەكرد و بیری دەخستنەوە كە نەتەوەیەكن جیان لە هەر نەتەوەیەكی ئەم دنیایە 
نەهەنگی  لە گەروی  بە كوتەك  مافی خۆی  نەتەوەیەك  نییە و چۆن هەموو  كەمتر 
داگیركەردا دەربهێنێ، نەك سواڵ و ساقەی فشە ماف بكات .. پاسۆك )كوردستانێكی 
.. پاسۆك ئەو بیرە بووە  ئازاد و گەلێكی یەكسان(ى دەخستە سەردەمی جەماوەر 
یەك  بە  و  دەكرد  ڕیسوا  گــەورەی خەیاڵی شاعیرانە(ى  )كوردستانی  باوی  و  بەند 

پرسیار قوڕی دەدا بە دەم بازرگانانی سیاسەتەوە:
بۆ )وحدەی عەرەبی( و )توركیای تورك( و ڤێتنامی ڕزگار و سەربەخۆ و هەموو 
دنیای خاوەن كیان و سەربەخۆ خەیاڵ نەبێت و عەینی هەق و ممكن و جێ پیرۆزی 

و شانازی بێت؟! بۆ خەڵكی عادەت بێت بۆ ئێمە عیبرەت بێت؟!
ئێمە جادوی ئەو جادوگەرە بە كرێگراوانەمان بە تاڵ دەكردەوە و بە خەڵكمان 
دوژمنایەتی  چۆن  دەمانویست  ئێمە   .. سەپاویان  واقعی  بۆ  نەدەن  مل  كە  سەلماند 
شۆڤێنێت و ڕەگەز پەرستی و فاشیزم بكەین ئاواش بە گژ هەستی پەستی و بڕوا 
بە خۆ نەبوون و خۆ وون كردندا بچینەوە چونكە هەردوویان زۆڵەكی زادەی باری 

ناڕەوان ..
دەنگێكی  مەنتقیەوە  و  دڵسۆزی  و  بری  گــردە  توندی  بەم  جــارو  یەكەم  بۆ  جا 
بەرەو  كوردایەتیدا  ڕیزەكانی  لە  سازگار  ڕاستكەرەوە  كورد  توقێنەری  دوژمن  وا 
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پێشرەوایەتی خەباتی نەتەوایەتی كورد هەنگاو هەڵنێنێ چۆن داگیركەران لێ بێ دەنگ 
دەبن؟!

چەندین  ئــەو  بــەر  لە  لێمان  داگــیــركــەران  تۆڵەی  و  ــەزم  پ و  ڕی  دەزانــیــن  ئێمە 
بیری  ئاگر و  بەر  لە  نییە و بەس،  پاڵەوانانەش  پێشمەرگەو هەتا دەست وەشاندنە 
ڕەسەن و كاریگەری پاسۆكانەیە .. بۆیە دوژمنەكە دوا وەرقەی خۆی بە كار هێناین 
.. بەاڵم داگیركەران و ئیمپریالیزمی جیهانی و هەموو دارو دەستە ئەڵقە لە گوێ و 
خۆفرۆشەكان ناتوانن بەر بە ڕەورەوەی مێژوو و كاروانی پڕ شكۆی "پاسۆك“بگرن..
چەپەری  داگیركەرەكە  پێشەوەی  سەنگەری  بكەنە  خۆیان  خۆفرۆشانەى  ئەم  با 
دەوری دوژمنەكەمان .. ئەمانە لە خراپترین حاڵەتدا دەبنە بەشێك لە داگیركەرەكە و 
با بشڵێین نووكە ڕمیان، بەاڵم خۆ تاقیكردنەوەی جاشێتی چوار ساڵەی بەر چاومان 

هەر لە بەر چاوانە كە سەرئەنجام و چارەنووسیان كام زبڵدانی مێژووە ..
ئەمانەش تەنها مشتێكن لە خەروارێك و ئەگەر بە هۆشی خۆیاندا نەیەنەوە و لەو 
الساری و قاپ گرتنە نەكەون، ئەمجارەیان ناچارانە دەرگای خەروارەكەیان دەترازێنین 
و ئینجا چەند تورپە جۆ و ئاخوڕ كای تێدا بێت ئۆباڵیان لە ئەستۆی خۆیان!! حەزیش 

ناكەین لەم بارە ناسكەی كوردا چوچكەی كەس بە سەجترا وەركەین.
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 }}قوتابخانەی پاسۆك{{.....
))وانەی نۆیەم((

دەنگێ بۆ ئاگاداری كورد كوشتن
كارگەی درۆ و بێ ئابڕوویی "دەنگی بۆ ئاگاداری كورد كوشتن“، ڕۆژانە چزووی ژەهراوی 
بە ناخ و هەستی كوردانەی دڵسۆزاندا دەچزێنێ و چڵپاوی پیسی بە چوار دەوریدا وەردەكات 
لە دوورە حەپەیەكی ئەم دوایەیدا ناوی پیرۆز و بڵندی حیزبمانی بە )پێڕەوانی خەتی فەتاح 

اغای ساواكی(ناساندبوو!..
ئێمە لەوە نادوێین كە "پاسۆك“ چەندە بڵند و ئەوان چەندە نزمن .. و كاكە "فەتاح“ى شەهید 
لە كام سەنگەردا گیانی بەخشیوە و ئەمانە كورتان  لە چ سەنگەرێكدا بووە و  كێ بووە و 
هەڵگری كام خانەن!.. دەمانەوێ هەندێ پڕسیار بە چرپە بە گویێاندا بدەین و خانەخۆیێەكی 

كونیان بیر بێنینەوە .. دەبێ بوێرن وەاڵممان بدەنەوە؟!
كێ بوو "ساواك“ى بە شۆڕشی ئەیلوول فێركرد .. و )عیسى بەژمان(ى ئەفسەری ارتباگی 

نێوان ساواك و كێ بوو لە ماوەت؟!
كێ بوو بە فرمانی ساواك كەڵینی خستە شۆڕشی ئەیلوولەوە و كێ بوو پانی ساواكی 

لە ١٩٦٤ دا وازی كرد؟!
ئەرێ كێ كە پانی پووچ بووە و كرا بەودیو سنووردا ساواك سایەی بۆ ڕاخست و لە 

)هەمەدان دا موڵگەی بۆ كرایەوە؟!
كێ بوو سێ سەد بڕنەوی( لە بێژووێ لە ساواك وەرگرت؟.

نمەك بە حەرامیش بەم شێوەیە؟. پیاو هەر وا زوو ئاغا و خانە خۆیی خۆی لە بیر دەچێتەوە؟. 
چۆن ناوەكانی "صیدایان“ و "نەصیری“تان لە كام تارێكی بیروەریتاندا شاردۆتەوە؟.

خۆ هێشتا ئەو شایەتە مێژوویانە ماون كە لە ساڵەكانی ٩77 و ٩7٨ دا بەربەستان 
بوون لەوەی كە بگەڕێنەوە سەر ئاخوڕی ساواك و جارێكی دیكەش ئەم شۆڕشە 
ئەوەندە  "ساواكایەتی“  دەزانــن  ئەگەر  تارانەوە!.جا  پانەكانی  بە  ببەستنەوە  نوێیە 
"سوكایەتی“یە كەوا دەیكەنە توومەت و تاوان و بە درۆ لە ملی خەڵكی شۆرشگێڕ و 
پاكی دەپێچن .. ئیدی )كوردایەتی پێشكەووتوخوازینە( بۆ بە بااڵی خۆتانی دەبڕن؟! ..
 پیاوی ساواكی و مخابراتی نێو دەوڵەتی ئەگەر لە ڕەفتار و هەڵس و كەوتیشیدا 

تەواو ڕەنگ نەداتەوە .. خۆ لە ناز و نیعمەت و گوزەرانیدا دەردەكەوێ؟!
.. تێ  بە ڕێبواریش دیبێت  ناوزەنگی“  "تووژەڵە“ و "خڕێی  ئەوەی یەك ڕۆژیش 

دەگا – ئەگەر ووشیار بێت – خەراباتە ئەو دۆڵە!!
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بانگێ لە سەنگەری پاسۆكەوە

كۆمەڵەی مافی مرۆڤ!!
 ئەی ئەوانەی لە سەدەی بیستەمدا بازاڕی مرۆڤ فرۆشی "رۆما“ و "عكاڤ“تان 
حەبەشی“  "بەندەیەكی  پەلی  و  سەكۆیەك  سەر  بچنە  ئــەوەی  بری  لە  كــردۆتــەوە 
لە سەر مێزە فرۆمیكا  لە ساڵۆنی مەڕمەڕی و چراخاندا و  بگرن و هەراجی كەن، 
بریقەدارەكاندا لیستەی ناوی سەدان و هەزاران و ملیۆنان مرۆڤ ڕیز دەكەن و لە 
گەڵ پێكی شەمپانیای بە دەرد كردوتاندا هەڕاجی دەكەن ئەگەر وا نییە .. بۆ الیەك بە 
الی كوردستاندا ناكەنەوە، بۆ سەرێ بە سەر كەالوەی وێرانە ماڵماندا ناكەنەوە؟ بۆ 
دەبێ ئێمە مرۆڤ نەبین؟ بۆ هەواڵێكی كوردستان ناپرسن و بزانن ئەو گورگە دڕندانە 
چۆن چوار پەلیان لە خۆینی كوردا سوورە و تا بێخی بن دانیشیانگۆشتی ساوایانی 

كوردە! بزانن چی لە كوردستاندا دەكرێ، بۆ دەكرێت؟!
ئێمە نەتەوەیەكین تا ئێمڕۆ سواڵی بەزەیی و ڕەحممان لە كەس نەكردوە و ناكەین 
.. سەری بڵندمان لە سەر الشە و كەللەی هەزاران ڕەوان شادی شەهیدانمان هەستاوە 
و شورای پۆاڵینی كوردستان بەژنە بااڵی هەمیشە هەڵچووی وەك چناری بەچكە 
شێرانی نەتەوەكەمانە .. ئێمە چۆن لە سەر هەق بە گژ كێودا چووین، ئاواش بە گژ 
ناوی  بە  موغازەیەتان  ئەو  چونكە  دەچینەوە..  ئێوەدا  ئەتەكێتی  و  خاو  پلی  و  دەم 
مرۆڤ و مافی مرۆڤەوە كردۆتەوە، و ئێمەش مرۆڤین .. یان ئەوەتا دەبێ پڕ بە پڕی 
ئەو مانایە ڕەفتار بكەن و ئەركی مرۆڤانەتان بەرانبەر كورد جی بە جێ بكەن .. یان 
ئەوەتا ئەو الفیتە درۆزنە دەست بڕانەیە داگرن و لە جیاتی )یانەی گاڵتە بە مرۆڤ 

هەڵواسن( .. یان ئێوە و هەموو بازرگانانی دنیا بە نەحڵەت! 
ئەی هەق و ڕەوا تۆ لە چ كونجێكدا خۆت حەشار داوە .. بۆ لە ئاستی پیاو كوژان 
و پەل سووراندا وا شەرمن و خەجاڵەتیت .. بۆ بە ڕووی زۆرداری و چەوسانەوەدا 
ناتەقیتەوە و بۆ كوردستان ناكەینە سەنگەری پەالمار و بە گژاچوونەوەی ناهەقیدا؟ 
بە ناوی دەزانین بە ناوی تۆوەیە و لە بەر سەر و سمێلێ بەرداخ كراوی تۆدایە سەد 
جاران ڕەوا دەكرێت بە ژێر ناڕەواوە .. ئێمە هەمیشە هەق لە لوولەی تفەنگەكانمانەوە 
هەستاوە و هەردەم بە بەژنی تفەنگەكانمان دار شەقی ژێر باڵی القی شەپلە لێدراوی 

هەق بووە .. بەاڵم ئەی ناسكۆڵەی شەرمن!
ئێمە ئەوەمان لە تۆ دەوێت كە بە ناوی تۆوە نەیەڵی سەربازەكانی داگیركەرانمان 
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خۆینی كورد حەاڵڵ كەن و كوردستان بكێڵن .. ئێمە لە بەر حورمەت و ڕێزی خۆتمانە 
بێتە مەیدانەوە نەك گورگان خواردوو  تۆ  باریكی  بە پشتی  تەنیا  بە  ئەوەی  ئەگینا 
بەڵكو ڕێوی خوار دووش دەبێت. ئەی برایەتی گەالن .. ئەم دایكبرایەتان بۆ لە بیر 
چۆتەوە؟ بۆ بوونەتە براكانی یوسف و لە ڕژد و بەد گومانیتان دەیدەنە دەم گورگ .. 
ناترسن ڕۆژێ بێت، بە چاوی شۆڕەوە لە بەر دەرگای یوسفی كوردیدا هەڵتۆووتێن؟! 
ئێمە زڕ براشتان بین، ئەوەندەی هەقی دایك و بابمان بە سەرتانەوە هەیە كە لە 
ئاست قەاڵچوكردنماندا چاو نەنووقێنن .. بایی ئەوەندە دەبێ برا بن كە بە ناهەق و 
بە ناڕەوا لە بەین ببرێت .. بۆ ئەم ڕەحمی برایەتیەی ئێوە هێندە بەیت و بە سۆز و 
بڕندەیە، لە دورگەی )واق الواق(ەوە تا زەمینی شەیتان نشین بە تەنگ باوك و برا و 

دایك برا و زڕ برایانیشەوە بێن؟. ئەی بۆ ئێمە بۆ نا؟
دەزانین مەسەلە )نەوت( و )دۆالر(ە، بەاڵمان لێتان دا .. كوردستانی ئێمە زەوی 
 .. ئەڵماسە  جەوهەرمان  خۆشمان  و  هەیە  "زێڕیشمان“  و  نەوتە  دەریایەكی  سەر 
ئەگەر چی بە خۆڕایی و بە سەرانە بشبێتە هی   .. خەڵكی مەردو سەر ڕاستیشین 
سكی  تا  ئێستاشمانەوە  بارەی  بەم  كوردین،  ئێمە  بەاڵم  كەس،  بە  نایدەین  خۆمان 

دراوسێكەمان پڕ نەبێت خەو لە چاومان ناكەوێت ..
دە "مافی مرۆڤ“ و "هەق“ و "برایەتی نێو گەالن“ لە خەونی غەفڵەت و خۆ گیڵ 
كردن و سەقەت بوون ڕاست ببنەوە، تا فشە فەڕێكتان تێدا ماوە ئەو قەرزەی كورد 

بدەنەوە ..

ئەگینا پاشە ڕۆژ ڕوو زەرد لە بەر قاپی خوا و كوردا دەوەستن!

هێزی پێشمەرگەی پاسۆك
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هەر تیرەیەکن

ــە هـــەرتـــک ســـەرخـــۆش ــان ــخ ــەی گـــۆڕهـــەڵـــکـــەن و کــفــنــفــرۆشــلــە پ
هــەڵــدەکــەنــیــن گـــۆڕ  بــەیــانــتــیــش  پێکەنین  بــــەدەم  ـــووت  گ دەیــــان 
ــن ــڕی ــش دەک ــری جـــاویـــش بـــۆ کــفــن دادەدڕیـــــــن مــــەزە و بـــــادەی ت
ــە ــان ــەم ـــگـــووت: چـــەنـــد بـــاشـــن ئ ــــی خــــاوەنــــی مـــەیـــخـــانـــەدەی ژن
ــــان گـــــەرم بـــێ گـــۆڕســـتـــان هــــەر پـــڕ تـــــەرم بێ ــــازاڕی ـــاخـــوا ب ی
مـــەال بــــە  ـــــــەم  دەک ــــەم  ــــژگ ــــوڕی الک ــە  ــت ــێ ب زۆر  وام  ـــی  ـــوان ـــی م
هۆش خــاوەن  بۆ  جیاوازین  بێ  کڵۆش  و  حــەوت  و  کا  یەکن  هــەر 
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شادەمارە سەرەتاكانمان

٨ – مافی هەموو كەمە نەتەوایەتییەكانی نێو كوردستان دەپارێزین.
دەتوانین بڵێین هیچ واڵتێكی ئەم دنیایە نییە كە سەر لە بەری دانیشتوانی لە یەك 
ڕەچەڵەك و وەچە و نەتەوە بن. بە هۆی ئەو پەیوەندییە دۆستانە و هێرشە دوژمنكارانە 
و پەالمارە داگیركەرانەی كە لە سەرتاسەری مێژوودا لە نێو گەالندا بووە، پاشماوەی 
چەندین گەلی لە بەین چوو و دۆستی ڕەوەند و داگیركەری تێشكاوی و هەتا پەنا بەر 
و داڵدە دراویش بە كۆمەڵ یان باڵو و جێ بە جێ لەو واڵتانەدا ماونەتەوە و نیشتەجێ 
و  دەستوووری  ڕووی  لە  كە   .. نیشتمانە  ئەو  بەشەری  بەشێكی  بوونەتە  و  بوون 
لە النی مرۆڤایەتی و گیانی میهرەبانی و مرۆڤ دۆستیەوە بوونەتە  یاسایییەوە و 
بەشێك لە هاوواڵتیانی ئەو واڵتانە و مافیان بە سەر خێر و خۆشی و سامانییەوە 
هەیە، چۆن ئەركیشیان لە سەرە .. ئەمانە پاشماوەی هەرچی یەك بن و جۆر و شێوە 
و باری بوونیان هەر چۆنێك بێت .. بەرپرسیار نین لە كار و كردەوە و نیەتی بەر لە 
خۆیان .. هەر كتێبی كۆن تێ خۆیندنەوە و ڕەفتارێكی سلبی بەرانبەریان كارێكی نا 
مرۆڤانە و نیشانەی دواكەوتوویی و پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤە .. لە ڕووی )عملی(
ێشەوە بە چارەنووس و بەرژەوەندی ئەو نیشتمانەوە و "التزام“ى هاو نیشتمانی و 

هاو چارەنووسیان ال توند تر و بەیت تر دەكات.
تێك  شانۆی  پتر  دنیا  واڵتیكی  هەر  لە  كوردیش،  نیشتمانی  )كوردستان(ى   
داگیركردن  و  داگیركەران  بەرتەماعی  و  نێو گەالن  هەڵچوون ڕەووت و گەشتی 
جگە لەوەی كە لە سنووری ئەم خاكەدا چەندین گەل و هۆزی لە بەین  بووە … 
چوو بووە، یان خزاوەتە كوردستانەوە و واڵتەكەشمان دراوسێ و هاوسنووری 
ئاسایییە  بۆیە شتێكی زور  ئەرمەنی(ە  ئــازەری،  تورك،  فارس،  )عــەرەب،  گەالنی 
كە چەندین تۆپەڵ و كۆمەڵی بە سەریەكەوە و باڵوی ئەو كەمە نەتەوایەتیانە لە 
كوردستاندا هەبن و هاوواڵتی ئێمەی كورد بن .. وەكو ئێمە مافیان بە سەر ئەم 

نیشتمانەوە هەبێت.
نەتەوایەتیەكانیش  مافە  و  مرۆڤایەتیانە  مافە  ئەو  كۆمەاڵنەش،  ئەو  مافەكانی 
دەگرێتەوە .. هەر لەوەوە كە لە هیچ ڕوویەكەوە لە مافەكانی )سیاسی و كومەاڵیەتی 
بەربەستێكی  هیچ  و  نەكرێتەوە  جیا  كــوردەكــانــدا  تاكە  گــەڵ  لە  ئــابــووری(یــەوە  و 
ڕەگەزپەرستانە و دەمارگیرانە لە بەردەم ئەو تاكانەدا ڕاست نەكرێتەوە چ لە ڕووی 
ماددی و چ لە ڕووی مەعنەویەوە .. ئەم مافانە مرۆڤانەی كە لە دەستوور و یاسا نێو 
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دەوڵەتیەكاندا بڕیاری لە سەر دراوە و دانیان پێدانراوە – بێ كەل كردن – مافی بێ 
دەمەتەقەی ئەو تاكانەی كەمە نەتەوایەتیەكانە.

مافە نەتەوەیەتیەكانیشیان بریتییە لەوەی كە پارێزگاری و نەش و نما بە بوونی 
بۆ  دەربڕینیان  و  خۆنواندن  جۆگەكانی  و  جەمسەر  هەموو  و  بدرێت  نەتەوایەتیا 
بڕەخسێندرێت كە بە ئازادی و بێ بەربەست ئەو بوونی كەسایەتی نەتەوایەتی خۆیان 
بپارێزن .. لە ڕێی هاوكاری ئیجابی و دۆستانەی گەلیەوە بناغەی پەیوەندییەكانیان 
لە گەڵ نەتەوەی كوردا داڕێژن لە نیشتمانی گەورەی هەمواندا .. بەڵكو ئەم پەیوەندیە 
ئیجابییەش بكرێتە پڕدێكی نێوان نەتەوەی كورد و نەتەوەكانی "كەمە نەتەوایەتیەكان“ 
بۆ بەدیهێنانی سەردەمێكی پەیوەندی دۆستانە  لە دەرەوەی سنووری كوردستان … 

و هاوبەرژەوەندیانەی نێو گەالن.
بیری  هەڵقواڵوی  قوڵەی  قەناعەتە  و  بــاوەڕ  ئــەو  حیزبمان،  ڕوانــگــەیــەوە  لــەم 
ڕەسەنی كوردایەتی دەربارەی ڕێز لینان و دان پێدانانی هەموو مافە مرۆڤایەتی و 
نەتەوایەتیەكانی )كەمە نەتەوایەتیەكانی( نێو كوردستان، بە بنكەیەكی پتەوی بیر و 
بیر و  لە  لە هێما و )مۆشرات(ەكانی الدان  یەكێكە  باوەڕی خۆی حسێب دەكات و 
فەلسەفەی كوردایەتی مرۆڤ دۆست، هەموو پیچ دانەوە و خواردنەوەی هەر ڕوو و 
الیەنێكی ئەم ڕاو هەڵوێستە مێژوویییەی، لە ژێر هەر بار و بۆ هەر مەبەستێك بێت، 

خۆ خواردنەوە و بە گژ بیر و بەرژەوەندی كوردایەتی چوونەوەدا دا دەنێ.
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لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان دا

 کەوە شەلە

ـــــەرز و بـــەڕێـــز ـــــەرب ــــز خـــانـــی س ــــان عــــەزی ــــۆک ســــــــــەرداری ب
جـــۆشـــن لـــــە  زۆر  کـــــڕیـــــاری  ــــــن  ــــــرۆش دەف کـــــەوێـــــک  ــــی  ــــت دی
ــــــەوە؟! ـــــەو ه ئ لـــــــــەدەوری  ـــــــەوە؟ وا  ـــــەو ک ئ ـــە  ـــۆن ـــی:چ ـــرس پ
نــــــاوە ـــــــەم  ل ـــــڕی  ـــــب ـــــەوی ک ڕاوە  کــــەوێــــکــــی  ـــــان:  ـــــی ـــــوت گ
ـــە شـــــەش دانــــگ ـــان ـــۆک ــــــەوە شــــەلــــەی بـــەنـــاوبـــانـــگـــنـــرخـــی ب ک
ـــێ دەنـــــگ نــابــێ ــە ب ــپ ــاس ـــە ق هـــەرگـــیـــر بــیــنــی تـــەنـــگ نـــابـــێ ل
ـــە ـــەل ـــــــــەوە ش وتــــــی:نــــــامــــــە بــــــە پـــــەلـــــە بـــــــۆم بـــــکـــــڕن ک
لــــە زێــــڕیــــان لــــەســــەر بـــــژاردکـــــەویـــــان بـــــەســـــەردار ســـپـــارد
ــــــروی کـــــــردە دەوروبــــــــــــەری ـــد ســــــەری ـــان ـــس خــــــان هــــەڵــــی پ
ــــەزی ــــاح ــــــــت ن ـــــە دەس ـــــدات ـــــــــــەزی ب گـــــوتـــــی:کـــــێ هـــــــاو ڕەگ
کـــڕیـــنـــە زێـــــــڕ  بــــــە  وا  ســـــەربـــــڕیـــــنـــــەنـــــەک  ـــــی  ـــــت ـــــاداش پ
ــــــت نـــەیـــار ــــــەدە دەس خـــۆشـــت بــــــێ:کــــــوردی هـــــــەژار گـــەلـــت م
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مااڵوا...
تووژەڵەی سۆزانی وەجاخی گۆبڵز ڕوون دەکاتەوە!

وەزیری بانگاشە و درۆ و دەلەسەی ناوبانگ زڕاوی نازی ـ گۆبلزی ڕەحمەتی ـ 
لەناو ئەو هەموو تاوان و درۆیانەی کردبوونی،هەتا ڕووی مەجلیسی دادگاشی نەبوو، 

بۆیە لە تاواندا خۆی کوشت.. گۆبڵز تیۆریستێکی درۆ بوو،کە دەیگووت:

درۆ بکە،درۆ هەر درۆ بکە تا بڕوات پێ دەکەن!
کە گۆڕی گووم بوو،ئیتر کەسی دیکە ئەو شوێنەی ئەوی پێ پڕ نەکرایەوە تا ئەم 
سااڵنەی دوایی چووزی گۆبڵز لە تووژەڵەی پوازدا شین بۆوە....وەجاخی گۆبڵزیان 

پاش ٣7 ساڵ روون کردەوە،یان چاتر بڵێین ڕوویان سپی کردەوە.
تیۆریستی بەناوبانگی تووژەڵە گەشەپێدەری تیۆریەکەی گۆبڵزە و تیۆرەکەی ئەم 

واجاخ روون کەرەوانە لەسەر سێ کوچکەی شڕ هەڵچووە:
١ـ )لە درۆکردندا هەرگیز زەرەرت نی یە، ئەگەر رۆژی سەد درۆ بکەیت و تەنیا 

بڕوا بە چواریان بکرێت،.. هێشتا هەر تۆ قازانجتە!(.
٢ـ) ئەگەر بۆ یەک چرکەش بێت درۆ پێویستە!(.

٣ـ)درۆ دەبێ خەڵک تاسێن بێت،ئەوەندە گەورە بێت کەس بڕوا نەکات درۆی وا 
گەورە قابیلی کردنە! و ئەمەش دەرگای باوەڕ پێ هێنانە!(.

ئابڕوو  شەرمە  بێ  گاڵتەجاڕە  شــڕی  ئیستگە  لە  ڕۆژانـــە  بنەمایەش  سێ  ئــەم 
گەڕ  دەخرێتە  تووژەڵەدا  لە  کوشتن(  کورد  ئاگاداری  بۆ  )دەنگێ  تکاوەکەشیانەوە 

.ئەمەش نموونەی رۆژێکییەتی :
١ـ لەسروودی ) بە یەک بوون ئەبێ....(تا دەگاتە سەر ووتارە بازاڕیەکان و چاالکی 
درۆینەی ) بەناو پێشمەرگە( کە جاران لە )پڕنامە(دەستنووسەکەی )گێژەلووکە(دا بۆ 
گاڵتەجاڕ باڵودەکرایەوە و هەرچی تێدا دەووترێ بۆ دەرمانیش راستییەکی تێدا نی 

یە..
٢ـ فاڵن کەس »میت و موساد و ساواک و سیا«یە ئەم وەستایانە سوود لە نائاگایی 
و نەشارەزایی خەڵکی وەردەگرن.دەربارەی ساڵۆناتە مخابراتیەکانی ئیمپریالیزمی !.. 
خۆ خۆیان کە ساڵەهای ساڵە لەو زەلکاوەدا مۆڵیان خواردووە،دەزانن هەر ئەوانن 
بە ڕۆڵدابەشکردن )توزیع االدوار( بتوانن جاسوسی بۆکردنی ئەو چوار دەزگایە کۆ 
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وەکەن.. ئەم چوار سەرەییە تەنها بە کۆمپانیایەکی جاسوسی وەکو ئەوان دەکرێت و 
بەس!!! تەنها نوقسانییەک لەم رستانەدا هەبێت ـ انتاجینس سیرفس ـ ی بەریتانی یە!!! 

و ناوی باوکە گەورە بۆ لە ناواندا نی یە!.
 ٣ـ درۆی لە بابەتی ئەوەی ) حیزبی شیوعی عێراقی خزمەتی پانەکانی / مخططاتی 
امپریالیزمی ئەمەریکی دەکات(!!!. ئەم درۆ ئاسمانیانەش کە بازاڕی بێ شەرمی ئەم 

کوردکوژانەی گەرم کردووە!.
بەاڵم پەتی درۆ کورتە و ئەمان تا درێژی وەکەن زیاتر لە ملی خۆیان دەئاڵێ..
کورد دەڵێ: )ئابڕوو سڵۆپێکە کە تکا دەتکێ(، ئەم تاقمە کوردکوژەش لەو ڕۆژەوە کە 
لە »هەمەدان«ی مەڵبەنددا ئابڕوویان تکاندە بەرپێی شاوە وپاشان بە درێژایی چوار 
دوای  لە  داو  بادا  بە  ئابڕوویان  دا  بکر«  و  نەقیزەی جاشێتی«عارف  لەژێر  سااڵن 
هەرەسیشۆڕشی ئەیلوولیشەوە تا ئیمڕۆ لە هەموو ساڵۆنێکی مخابراتی نێودەوڵەتی دا 
ئابڕوویان هەراج دەکەن و نرخەکەی دەدەن بە گوللە دەینێن بە کوردەوە..ئابڕوویان 
نەک دڵۆپ،دەریاش بایە لەبن دەهات.. و کە ئابڕووش تکا و لە چەندین بواریشدا بوو 

ئەوا مەگەر هەر خوا رەحم کات!!. 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی40



1 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

 پێش ئەوەی هەر شتێ بین.. دەبێ کورد بین
 چەکی بێ بیروباوەڕ... سێدارەی جەماوەرە..

))ئااڵی سووری کوردایەتی((

ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی )پاسۆک(
ژمارە ـ ١٠ ـگەاڵڕێزانی ٢٥٩٣/ تشرینی دووەمی ١٩٨١
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ــرد ــــان ک ـــە ش ــــوو چـــەکـــی ل ـــــورد ب ـــۆ ک ـــم ب ـــاوک  ب
ـــــەر لـــەپـــیـــی دەســـتـــی ـــــۆی خــســتــە س گـــیـــانـــی خ
ـــــۆ ڕزگـــــــــــاری کـــــورد ئـــێـــمـــەی بـــەجـــێـــهـــێـــشـــت ب
ـــیـــمـــڕۆ کـــــــورد کـــوشـــتـــی!! کــــەچــــی داخـــــەکـــــەم ئ

سەر وتار ...

لە یادی شۆڕشی ئۆكتۆبەردا
بریسكە  گەڵ  لە  مانگدا،  حەوتی  ئێوارەیەكی  لێاڵیی  لە  و  لەمەوبەر  ساڵ   ٦٤  
ئۆردووی  و  ڕووتــان  و  لەشكری ڕەش  دا،  )ئەفرۆرا(  تۆپی  تەقە  یەكەم  زرمەی  و 
زەحمەتكێشانی چەوساوەی پتروگراد هەڵیان كوتایە سەر كۆشكی )زستانە(كە ئەو 

كاتە مەڵبەندی حكومەتی كاتی و پێشتر قەسابخانەی ئازادیخوایان بوو.
بەمەش الپەڕەیەكی ڕەش و تەڵخی ژیانی چەوسانەوەی چینایەتی و نەتەوایەتی 
گەالنی سۆڤیەت مۆر كراو، دەرگای ئازادی و ژیانێكی بێ چەوسانەوەی هەتا هەتایی 
بۆ ئاواڵە بوو .كە شنەی ئازادیهێنی تا ئێمڕۆ، بە سەر دەیان گەلی چەوساوەی ئەم 
دنیایەدا هەڵی كردوە و سوكە كزەیەكیش جار و بار، لە دەرگای كوردستانە بەش 
كە  نەبووە،  هورژمەی  و  توندی  بەو  هێشتا  بەاڵم   . داوە  ئێمەی  كراوەكەی  بەش 
كە  نابین،  هیوابڕ  هەڵقەنی!.. هەرچەندە هەرگیز  داگیركەران و چەوساندنەوە  كێوی 
خۆمان و ئەو شەماڵەش بكەوینە سەر بارێكی وا كە ئەم )بەاڵم(انە، بچنە مۆزەخانەی 
بیرەوەریە كونینەكانەوە. سەرەتای ئەم گەشبینی و هیوایەش، لە ئاسۆی هاوكاری و 
یەك سەنگەری واڵتەكەی لینین و كوردستانەكەی قازی و شێخ مەحمود دا دەبینین، 

كە سەنگەری گەالن و دژ بە ئیمپریالیزم و داگیركەرییە ..
دەكەینەوە  بارە  سەد  ڕاستییە  ئەو  دیكە  جارێكی  شكۆیەدا،  پڕ  یادە  لەم  ئێمە 
كە دۆستایەتی و هاوچارەنووسی گەالنی چەوساوە و بەرەی سۆشیالیستخواز بە 
گەشتی و یەكێتی سۆڤیەت بە تایبەتی و هەموو بزووتنەوەی دیموكراسی جیهان، 
مەرجی بنجی جیهانێكی بێ چەوساندنەوە و هێمن و ئازادانەیە، كە دەشێ لە سەر 
هەموواندا  تایبەتمەندێتی  و  سەربەخۆیی  پاراستنی  و  بەرانبەری  ڕێــزی  بناغەی 

هەڵبچێ ..
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تاقیكردنەوە تاڵەكانی مێژوو، ئەوەمان فێردەكات – كە دەشبێ چ الیەك فەرامۆشی 
نەكات – هەر كاتێك دابڕان و ترازانێك، لە ژێر هەر بار و ناونیشانێكدا، لە نێوان 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و بەرەی پێشكەوتنخوازدا ڕوویدا بێت، بە زیان و 
كارەساتی گەورە گەڕاوەتەوە بۆ سەر هەمووان. دیاریشە بە حوكمی ژێر دەستەیی 
و چەوساوەی نەتەوەی كورد، پشكی هەرە گەورەی بەر كورد كەوتووە. بۆیە ئەو 
ئەركە دوو سەرەی بزووتنەوەی كوردایەتی و بەرەی پێشكەوتنخوازیەوە دێتە دی، 
كە بەرەی پێشكەتنخواز )دایك برایی(مان لە گەڵ دا نەكات. ئەگەر هەقی ڕابردووشمان 
بۆ نەكەنەوە، چ نەبێ لەوەدوا بایی پێویستی و ئەركی نەتەوەیەكی چەوساوەی ژێر 
نەتەوەیەكی  بێت  دەفتەریش  هەژماردنی  بە  بگرێن.  حسێب  هەژماردن/  لە  دەستە 
لێ  بە سەدی  تیا بچێنی، یەك  دا چی  ئاسیا  ناوجەگەری  لە  ملیۆنی،  پینچ  بیست و 

دەدورێتەوە ..
بخاتە  كوردایەتی، خۆی  بزووتنەوەی  باڵەكانی  پێویستە  ئەمەش  شانی  بە  شان 
سەر بارێكی وا كە ئەو ئەركەی سەرەوە جێى دوو دڵی و گومانی تێدا نەهێڵدرێتەوە. 
هەمووان وەكو كورد و بۆ بەرژەوەندی كورد، ئەو شتەی هەین ببین. كە لە دروشمی 

حیزبماندا دەڵێ: )پێش ئەوەی هەر شتێ بین دەبێ كورد بین(. 
ئەمەش نایەتە دی تا دەست لە گومڕایی ڕاستڕەوانەی دۆڕاو و چەپڕەوی هەرزانەی 

)بەرزە هەوایی( هەڵنەگرێ و تایبەتمەندێتی " كورد“ ێتی خۆمان نەپارێزین .
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ڕازێكی كوردان
بەرەو تەبایی گشتی

دەستورێكی  مرۆڤایەتی،  كۆمەڵگەی  بەرژەوەندی  و  بیر  و جیاوازی  نەچوون  لێك   
یەكەم  لە  لێكنەچوون و جیاوازییە،  ئەم  هەمیشەیی و خەسڵەتێكی ژیانی كۆمەاڵیەتییە. 
كە  شێوەكانی  و  شێوە  دوا  دەگاتە  تا  دەردەكـــەوێ،  "خێزانە“  كە  كۆمەاڵیەتی  شانەی 

كۆمەڵگەی نەتەوایەتییە و سەرجەمیش ژیانی مرۆڤایەتی دەگرێتەوە .
كۆمەڵگەی  بــوونــی  و  ڕاستێتی  تــری  ڕوویــەكــی  كــە  مـــرۆڤ،  دیــكــەی  هەڵكەوتێكی 
مرۆڤایەتییە. ئەویش هەست و گیانی تەبایی و پێكەوەژیانە. هەر ژیانی كۆمەاڵیەتی، كە 
خسڵەتێكی بەرچاوتری بوونی مرۆڤە، ئەم الیەنە دەردەخا كە مرۆڤ بووەرێكی )كائن(ى 
كۆمەاڵیەتییە. ئەمەش خەسڵەت و ماكی تەبایی و پێكەوە هەڵكردن و گونجان دەردەخات. 
سەری  لە  حیزبمان  فەلسەفەی  و  بیر  كە  ژیــان(ەیــە،  )پەلەى  ئەو  كورتی  بە  ئەمە  كە 
هەڵچووە و بە دەستوری نەگۆڕ و بنج داكوتاوی نێو دەروون و بوونی مرۆڤی دادەنێین .
هەر بۆیەشە ئەگەر ئەم خەسڵەتی كۆمەاڵیەتی و گیانی گونجان و پێكەوە هەڵكردنە، 
لە تەك هەڵكەوتی لێك نەچوون و جیاوازیە نەبوایە و پێكەڵپێك نەبوایە، دەبوایە سەرتا 
و خۆ خواردنەوە  و خۆخۆری  برانەوە  بێ  كۆمەڵگا شەرێكی  و  مرۆڤ  ژیانی  سەری 
بوایە. كە گەروا بوایە مرۆڤ لە سەر زەوی نەدەما و تێدا دەچوو. ڕاستیشە " ژیان لە 
مرۆیی  تێهەڵكشانی  پێبەپێى  بەاڵم،“  چەڵەمەیە.  و  تەنگ  و  گرێوگاڵ  و  كێشە  نوكییەوە 
داهاتنی  پەرەسەندنی ڕۆشنبیری و  پەیوەندی و  بوونی  پلەی شارستانیەتی و زۆر  لە 
مەیدانی تازە بە تازەی هاریكاری. بە كورتی لەگەڵ پێشكەوتنی تێكڕای ئادەمیدا، باری 
تێك گەیشتن و ڕێككەوتن و گونجانی بەرژەوەندی و تەبایی گشتی، وردتر خۆ دێنێتە 

بەر هەستی هەستیار و سەر پەڕەی داستانی بوون و ژین« .
كەواتە لە پاڵ ڕاستی بوونی لێك نەچوون و جیاوازی بیر و بەرژەوەندی لە كۆمەڵگەدا، 
شەقڵ و نیشانەی شارستانێتی و تێهەڵكشان و پێگەیشتن و پێشكەوتنی كۆمەڵگە و تاكە 
تاكەی مرۆڤیش.چەندایەتی و چۆنایەتی باری تێكگەیشتن و ڕێككەوتن و گونجانی بیر و 

بەرژەوەند و تەبایی گشتی دیاری دەكات .
لەم ڕوانگەیەوە ئەگەر سەرنجی ڕابردوو و ئێمڕۆ و داهاتووی كۆمەڵگەی كوردەواری 
بدەین، بە ئاشكرا ئەو دیاردەیەی لێكترازان و ناتەبایی و خۆخۆریە لە ڕابردووی ئەو 
و  دواكەوتویی  نیشانەیەكی  خۆیدا  لە  خۆی  ئەوەی  تەك  لە  كە  دەبینین.  كۆمەڵگەیەدا 
هەژاری مینۆکی/ مەعنەوی و ماددی كۆمەڵگەی كوردەواری بووە، هۆی هەرە بنجی و 
سەرەكی سەرنەكەوتن و تێشكانی خەباتی ڕزگاریخوازی میللیمان بووە و هۆی یەكەمینی 

ژێر دەستەیی و چەوساندنەوەمان بووە .
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ئێمڕۆی كۆمەڵگەكەشمان، با بارێكی پێشكەوتووی و قۆناغێكی نوێى ژیان و خەباتی 
كۆمەاڵیەتی و سیاسیشمان بێت، بەاڵم هەر خەڵتە و پاشماوە و ژەنگی ئەو ڕابردووە تاڵ 

و تفت و دواكەوتووییەی پێوە دیاردە دەدات . 
بۆیە دەتوانین بە ڕاشكاوی، هێزی پێشكەوتوو و گونجاو و زیندووی كۆمەڵگە، بە گیان 
و ئامادەگی هاوکاری و تەبایی و دۆستایەتی نیشان دەین. هێز و پێگەی كۆنەپەرستی و 
دواكەوتووییبە بەردبووی/ متحجر كۆمەڵگە، بەو خواز و گیانە شەڕخوازی و سەركێشی 
و ئاژاوەنانەوە و ڕێزپەرییە دیاری بكەین. ئەمەش تەنها بەڵگە و نیشانەی جەوهەر و 
لە كۆمەڵگەی  ئێمڕۆ  كە  تاقمە و كۆڕ و كۆمەڵە سیاسیانەن،  و  ئەو دەستە  ناوەرۆكی 
و  )برایەتی  ــاردەی  دی بینینەوە  بە خۆش  و  بەختانە  لێرەدا خۆش  هــەن.  كــوردەواریــدا 
هاوكاری و تەبایی( و نیەتی كاری ناوكۆیی و هاوبەش لە نێوان زۆربەی هەرەزۆری 
گوڕییە  و  گەرم  و  دڵسۆزی  و  ڕاستێتی  ئەو  بەڕاستی  كە  دەبینین.  هێزە سیاسیەكاندا 
دڵسۆزانە، بێ فێڵ و مەبەستە لە بەرژەوەندی و مامەڵەی هێزە سەرەكی و كاریگەرەكانی 
كوردستانی و عێراقی دا، هەر لە برایانی )حیزبی شێوعی عێراقی و حیزبی سۆسیالیستی 
كوردستان – عێراق و پاسۆك(ەوە تا دەگاتە )پارتی( و هیزەكانی دیكەی كوردستانی و 
عێراقی لە پلەكانی تردا دەبینرێن. ئاسۆی داهاتوویەكی یەكجار ڕووناك و خێرمەندمان 
دەخاتە بەرچاو و وامان لێ دەكات، كە لەگەڵ جیاوازی بیر و بیركردنەوە و بەرژەوەندی 
و هەڵكەوت و بارستایی هەر یەكێ لەم الیەنانە، هەموو الیەك و گەلەكەشمان لە گەڵماندا، 
دڵنیا و ئاسودەبین لەوەی كە هێڵی ڕاست و پرنیپی / مەبدەئی دروست و گیانی دڵسۆزی 
و خزمەتگوزاری هەموو الیەك، نەك تەنها لە ئاستی پێویست و سەردەمەکەدایە، بەڵكو 
بناغەیەكی یەكجار دامەزراو و دروستیشە، بۆ داهاتوو و پاش قۆناغی سەر كەوتنیش ..

بە  دیكە(  )هێزێكی  خۆدابڕینی  و  وەتاقخستنەوە  خۆ  و  تــرازان  داخـــەوە،  بە  هــەر 
پاشماوەی  دەیانكاتە،  نەیانەوێ  و  گەل.بیانەوێ  دوژمنانی  ڕیزی  دەیانخاتە،  ناچاری 
خڵتەی كۆمەڵگەی كوردەواری و هێزی دواكەوتوویی نەگونجاو. كە ئێمە بەش بەحاڵی 
خۆمان زۆر بە ناسۆرین بۆئەوەی، كە بەرەیەك لە گەلەكەمان داببرێت و یان چ نەبێ 
بەرچاو تەنگی و سیاسەتی چەوتی هەڵقواڵوی دەروونی زاتی چەند كەسێك، ئەو بەرەیە 
هەمووی داخزێنێتە ئەو سەنگەرەوە. كە تەنها لە پاشماوەی بیر ڕزیو و چینە گەندەڵ و 
چەوسێنەرەوەكان چاوەڕوان بكرێت و بوەشێتەوە .كوا بە حەزو خۆزگە بوایە!، كەسانی 
دڵسۆز و بێ نیازی نێو ئەو بەرەیە، ئەوەندە زوو بە ئاگا بهاتنایەوە پێش ئەوەی كار 
پاڵ  بێنەوە  نەچوبێت،  لە دەست  بە خۆدا چوون  و  گەڕانەوە  بترازایە. مەودای  كار  لە 
كێ  و  ژیان  )پێكەوە  بناغەی  لە سەر  لە سەنگەرێكدا  پێكەوە  هەمووان  و  گەل  بەرەی 
بەركێى هێمنانەدا(، دەستووری گەیشتن و ڕێككەوتنی بیرو بەرژەوەندی و تەبایی گشتی 

چەسپاوتر بكرایە . ئەمەش بە الی ئێمەوە نەقلەیەكی ژیاریی زۆر گەورەیە .
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 بانگێ لە سەنگەری پاسۆكەوە

برا سەر لێ شێوێندراوەكەم!
ساڵو. ..

داب هەر وا بووە و واش دەبێ، كە چۆن زێڕ زێڕایەتی خۆی لە ناو كورەی ئاگردا 
دەپارێزێ و دەردەخات. ئاواش جەوهەر و مەردایەتی مرۆڤێك لە ڕۆژانی سەخت 
كە چارەنووسی  ترسناكانەی  كاتە  ئەو  تەنها  دەردەكــەوێ.  نەتەوەكەیدا  دژواری  و 
نەتەوەیەك دیاری دەكات، دەتوانرێ پیاوی مەرد و دڵسۆز و شۆرشگێڕ، لە گەندەپیاو 

و زڕە دڵسۆز و فشە شۆرشگێڕ جیا بكرێتەوە .
مێژوو بۆمان دەگێرێتەوە، كاتێ ناپلێون ئەڵمانیای داگیركرد، هەموو گەلی ئەڵمانیا 
لێى ڕاپەڕین. تا ئێرەی ئاساییە، بەاڵم دەزانێت لەشكری سەربەخۆی پێشی پێشەوە، 
پرۆفیسۆرەكانی  و  زانا  و  مامۆستا  هەموویان  بووە،  ڕاپەرینە  ئەو  ڕمی  نووكە  كە 
زانستگەی بەرلین و فەیلەسوف و تیۆریستەكانی سەرتاسەری ئەڵمانیا بوون. قەڵەم و 
دەفتەر و كتێبیان پێچایەوە و چەندین دەرگای زانستگایان مۆر كرد. لە بری پێنووس، 

شمشێریان گرتە دەست و قسەیان دا بە كردار!!..
بۆ  لە سنوورەوە  ئابڕوی خۆی كرد و  لە سەر هەموو ژیان و  )لینین( گرەوی 
نێزیكەوە چاودێری كرێكارانی  لە  تا  بوو  داخراو  سنوور، سواری شەمەندەفەرێكی 
وایان  ئــەوان  ئەگەر  بێت.  قاڵ  میللەتەكەیدا  ژانــی  ئاگری  ناخی  لە  بكات.  پترۆگراد 
نەدایەتە  فرێ  لینین“یش خۆی   " نەدەبوون،  ماركس(  و  فێورباخ  و  )هیگل  نەكردایە 
ئەو تەندورەوە. ئێمڕۆكە نەدەبووە قیبلەگەی دنیا و گاگارێن لە بری ئەوەی بچێتە 

كەشتیەكی ئاسمانیەوە، سەوڵ لێدەریكی كۆیلە دەبوو لە پاپۆرێكی شەق و شڕدا.
وەكو  و  كەوتوون  ئۆتێلەكاندا  لە  كەالك  وەكو  دەتانبینین،  و  دەتبینین  كە  ئێمە   
مەیمون كردونیانەتە قەفەسی پاركی )ئیرەم( و بە ملكەچیەوە لە بەردەم پۆلیسێكی 
فرۆكەیەكدا دەالڵێنەوە و لە شەقامێكی ئەوروپادا، گڕدەخۆن و لۆژ لۆژ قاچتان بە 
شۆڕ  شكاوت  ملی  شەلێك،  هێسترە  ســواری  بە  لێرەوە  هەر  كە  نایەت!.  دووتاندا 

دەكەیت. حەیفمان لێ دێت نەك " كورد“ بن، بەڵكو هەر مرۆڤیش بن .
 ئێستا یەك گەز دەم دادەپچڕی و گوریسێك زمان درێژ دەكەویت. ئای گۆڕەپانەکە 
بێ كەڵك بووە! براكوژییە! دەرفەتی خزمەت نییە!. خووم شێواوە! نەكردنی چاترە!! 
بیانوویەكدا  باڵی  لە ژێر  بۆ دەكەیت.  )تنظیر(ى ترۆسكانەی پووچی  باریش  جار و 
خۆتی لێ ڕزگار دەكەیت. مەگەر هەر دەروونی خۆ ویستی خۆت و ورەی ڕووخاوتی 
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قەناعەت پێ بكەیت ..
خۆیندنەكەم تەواو دەكەم!.. قبوڵەكەم لە دەست دەچێ!.. دكتوراكەم دێنم!.. كورد 
پیویستی بە بڕوانامە/ شەهادە و خۆیندنیشە، دنیا هەر تەقە و زرمە نییە .. تەقە و 
زرمەیەكیش كە بە خۆتییەوە نێی!.. یان " شۆڕشەكە شێواوە و كورد كاتی شۆڕشی 
نییە و دەبێ هەل و مەرجی بۆ سازدرێت .. شۆڕشی ڕۆشنبیری دەبێت پێش شۆڕشی 
چەكداری كەوێت.. خەباتی سیاسی بنچینەیە!! "كورد دەڵی:“ بیانووی با، نانی جۆیە“!!.. 
ئەم قسە و فەرمایشتانە هی خۆت بن، یان لە پەڕاوە زەردەكاندا چنیبێتنەوە، قسەی 
ڕووت و سەر زگی تێر و لەشی ئیسراحەتن. قسەی ئەو كاتانە نین كە نەتەوەیەك 
بەرەنگاری )تحدی( بوو بێتەوە و چارەنووسی لە سەر دەستی بێت. قسەی ئەو كاتانە 
نین، كە دزی نامۆ و پیاو خراپی ناو ماڵ قسەیان كردبێتە یەك، بۆ ئەوەی حوشتر 

بەكوالن باچكەدا دەربازكەن!!
من دڵم بۆیە بە "مام“م خۆشە چولەكەم بۆ بگرێت. ئەگەر ئەوەی هەشمە لێم بەڕەاڵ 
بكات، نەحلەت لە سەد "مام“ى وا. تۆش و ئێوەش بۆیە كورد دڵی پێتان خۆشە، كە 
لە نەهامەتی و مەترسی ڕزگاری كەن. ئەی ئێوە هەر نانخۆری جێگەگری، جل دڕن!؟. 
ئەم ئەرز و ئاسمانەی كوردستان كە وەك گای عەلی تێیدا دەلەوەڕن، ئەگەر بژارێكی 
نەكەن و شان و باسكێكی بۆ نەكوتن . بۆ ئێوە دابەستن و گۆشتتان دەخورێ یان 

ڕەزاتان زۆر سووكە؟!..
»مام“ وەستا!. ئەو جووتیارە شان و پیل پساوە و ئەو ڕەنجدەرە شەكەت بووە، 
ئەو دڵسۆزە دەست لە هەموو شت هەڵگرتووە.. دەیكا و دەمرێ، و دنیا بۆ ئەو هەر 
لە شوێنی خۆیەتی. مەگەر ئەفەندیەكی وەكو جەنابتان سبەی ئاوڕێكی لێ بداتەوە و 
نەیەڵی وەكو ئاژەڵ بژی و بمرێ.بە هەژماریدەستكەوتیش بێت، تۆی "دوگلە“ كەت لە 
بەر ئاوێنەی مەڕمەڕی دادێنی و شەوانت لە بەر چراخانی سەد چرادا ڕۆژ دەكەیتەوە.
شێواوە و شێوێنراوە .. دروست ڕاستە!.. ئەدی خۆ گوڵڕێژ نییە جەنابی )سیزار( ت 

ختووكەی فیزتی تێدا بدەیت!.
كە شێواو و لنگە و قوچیشە، ئۆباڵی لە ئەستۆی ووردی تۆدایە!.. تۆ تا ئێستا لە 
كوێ بوویت و ئێستاش لە كوێیت و بۆ كوێ دەچیت؟.. چ بڵێن، دەڵێین: لە گەورە 
پشدەران،  گەورەی  گەورە  دە  هاجەران!.  پوورە  كەوتە  ڕێمان  پشدەران،  گەورەی 
فەرموون، تا پوورە هاجەران وەدەرنرێ!.. سبەیش ئۆباڵی پوورە )هاجەران( یش، لە 

ملی ئەستووری ئێوە دایە ..
هێزی پێشمەرگەی پاسۆک 
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کــوردم و مەردم فیداتم وەتــــەن، تا دەوامی بێ نەفـەس
هەرکەسێ خاوەن شەرەف بێ، خاکی خۆی نادا بە کەس

قوتابخانەی پاسۆك
... ئازادی...

ئازادی جەوهەری بوونی مرۆڤانەی مرۆڤە. مرۆڤ بێ ئازادی لە ئاژەڵیش كەمتر و 
الرەمل ترە، چونكە ئاژەڵ هۆش و بیركردنەوەی هۆشمەندانەی نییە، تا هەست بە بوونی 
خۆی بكات.بۆیە كە ئازادی لێ زەوت دەكرێت، یان خواستی دەمرێندرێ – جگە لە پەلە 
قاژەی ژیان و هەوڵی ڕەهابوونی خۆڕسکی كە دەگەرێتەوە بۆ سەردەمی ڕامنەبوونی لە 
الیەن مرۆڤەوە – چ هەوڵێكی دیكە نادات.سەركەوتن و مانەوەی نا ئازادانەی شۆێنەوارێك، 
لە دەروون و هەستی دا جێ ناهێڵێ. چونكە هەر لە بنەڕەتەوە ئەو هۆشەی نییە، تا هەست 
بە لە دەست چوون و زەوت كردنەكە بكات – جگە لە تاكە تاكەی باڵندە/ تەیر و تواڵ و 
گیاندارانێكی كێوی، كە هەستی خۆڕسکی و هەڵكەوتیان پەل كوتانێكی بەرچاوی میكانیكییان 
پێ دەكات .بەاڵم مرۆڤ بوویەكی تایبەتی و بێ نموونەیە. مرۆڤ لە الیەكەوە هاوبەشی 
گیانلەبەرانە،  هاوبەشی  دیكەوە  الیەكی  لە  مادە،  لە  بریتییە  لەشی  لەوەداكە  سروشتیە 
لەوەدا كە لەشی بریتییە لە مادەی زیندەڵ. لەوە بەو الوە مرۆڤ هیچ هاوبەشێكی لەم 
نەگیانلەبەر. چونكە هەر وەك هێزی زیندوویەتی هەموو  نە سروشت و  نییە،  جیهانەدا 
زیندوێكی لە سروشت جوداكردەوە. هەروەهاش هێزی هۆش و لكەكانی تری كە تێكڕایان 
دابڕی و خستیە سەر  لە هەموو جیهان  پێك دەهێنن. مرۆڤی  خاسیەتەكانی مرۆڤایەتی 
ڕاڕەوێك، كە بەر لە پەیدابوونی مرۆڤ نەدەشیا پەیدا ببێ. زیندوویەتی گۆڕانی بایۆلۆجی 
داهێنا، ئەم جارەیان هۆشداریى گۆڕانی كۆمەاڵیەتی داهێنا ..و“ مرۆڤ لە هەموو حاڵ و 
باراندا بە ناچاری مەخلووقێكی زاتییە. هەر ئەو خەسڵەتەش كە زادەی هۆشیەتی یەكجار 

جودای دەكاتەوە لە گیان لەبەری دیكە، چونكە لەواندا غەریزە هەیە دەیانگۆڕێت« .
دەتوانێ  بیەوێ–  گەر   – هۆشەكەی  هــەردەم  كە  هۆشە،  و  غەریزە  مــرۆڤ  بــەاڵم 
. بۆیە زەوتكردنی ئازادی مرۆڤێك، مانای زەوتكردن و  جڵەوكێشی غەریزەكەی بكات 
دانەدواوە )الغاء( ى هۆشییەتی. كە هۆشیش سەرچاوەی هەموو خەسڵەتەكانی دیكەی 
مرۆڤە. بەزەوتکردنی وشکبوونەوەی سەرچاوەی مرۆڤایەتی مرۆڤە!. بۆیە تەنها مرۆڤی 
ئازاد، مرۆڤی تەواو و ڕاستەقینەیە و هەر ئەمەشە كە شیکاری/ تەعلیلی سەرەتاسەری 
مێژووی مرۆڤایەتی دەكات. كە زەنجیرەیەكی نەپساوەی ملماڵنێ و قوربانیدانی بێ ئەندازە، 
بۆ گەیشتنە ترۆپكی مرۆڤایەتی مرۆڤ، ئەویش دەستكەوتنەوەی هەموو ئازادیەكانییەتی .



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی10

و  مــرۆڤ  زاتــی  بوونی  بە ســوار  مرۆڤیش،  ڕاوكــردنــی  و  كــردن  ڕام  و  دەستەمۆ 
خەفەكردنی خوازەكانییەتی. یەكەم هەنگاوی شەیتانانەی ئەم ڕامكردن و كەویكردنەی، 
غەیری خۆ لە بنسەردا كێشانی سێبەری گومان كردنە، لە قابیلیەتی مرۆڤ و پوچانەوە 
و سنووردارکردنی / محدود ئازادی پتر و هۆشە. جا لەژێر هەر چارشێوە و بۆ هەر 
مەبەستێك بێت.جا كە مرۆڤ الی خواناسان بەرۆگری خۆدا بێت لە سەر زەویدا )خلیفە 
بێت وە الی  بەهاترین سەرمایە  بە  اللە على االرض( و الی مەتریالیستە ماركسیەكان 
نەتەوەیەكان، تاكە هۆکاری ئەرێنی / عامیلی ئیجابی سەر گۆی زەوی بێت!.. ئەگەر درۆ 
لە گەڵ خۆدا نەكەن و ئەم گوزارشانە بۆ ڕاوە مرۆڤ نەبێت، دەبێت دووی قسەكانیان 
كەون و ئازادی مرۆڤ، كە بوون و مرۆڤایەتی لە ژێر هەموو بار و هەل و مەرجێكدا بە 
پیرۆزی ورەوە بپارێزرێت. زەمینەی گەشە و فراژووبوون و ڕاوەستانی بۆ بڕخسێندرێ. 
چونكە ) زاتی مرۆڤ هەموو دەم ئازاد نییە لەوەی دەیكات و نایكات. لە گەلێك باردا 
و  دڵ  پارە  بە  وەیا  بەكاربهێنرێت.  لێكردن  هەڕەشە  وەك  دەچێت  تێی  ئیرادە  ئــازادی 
دەروون بكڕدرێت یاخود بە فەندی جادووگەرانە دڵ و دەروونەكە خەفە بكرێ.لەو تەرزە 
حاڵەتەدا زاتێتی مرۆڤ زۆر كپ دەبێتەوە، بەاڵم هەر دەمێنێ و هەر خۆی بڕیار دەدا، 
سەر بۆ هەڕەشە دانەنەوێنێ. یان بە پارە خۆی بفرۆشێ، مرۆڤی واش هەیە لەو حاڵەتەدا 
زاڵ دەبێ بە سەر ترسی هەڕەشەدا و دەشكوژرێ، بەاڵم واز لە باوەڕی ناهێنێ. تەنانەت 
كە نادروستی باوەڕی خۆشی دۆزییەوە، شەرم دەیگرێت وازی لێ بهێنێت. لەو حاڵەتەدا 

زات دەگاتە ئەو پەڕی زاڵ بوون بە سەر بابەتدا(.
هەموو ڕووپەڕەكانی مێژوو هەڵبدەنەوە، دەبینین ئەگەر بە زەقیش شمشێری ئازادی 
نەبێت، ڕووداوەكان بنەخشێنێ وە پێچكەی ڕەوڕەوەی مێژوو، لە تاریكترین قوژبنیدا 
تارمایی ئازادی و ئازادی خوازیت لێ بە دەنگ دێت .بۆیە ئازادی ئەگەر هۆ و هۆكارێكی 
لە هۆشداری  بێت  گوزارشتی مرۆڤ  و  مرۆڤایەتی مرۆڤ  دەرخستن و چەسپاندنی 
خۆی. لە هەمان كاتدا ئامانجی هەرە بڵند و تاقانەی هەوڵ و چاالكی و )پەلەی ژیان( 

ى مرۆڤە.
و  بیر  ئــازادی  تەئویلێك   / پاساوێک  زڕە  چ  بە  و  هەقە  ڕەوای  چ  ڕوانگەیەوە  لەم 
چاالكی سیاسی و سەربازی لە كوردستانی شۆڕش دا، قاجاغ بێت وامان بترنجێتە ژێر 
خێمەی فانەوە یان قیسارەوە. وەكو خێمە شڕەكەی بەعس، كە ئێمڕۆ ئەو لۆژیکەى/
منطق )صدام( ى گەیاندۆتە ئەو بارەی هەر خۆی، وەك قەلی كوێر لە بن ئەو خێمەیەدا 
هەڵنیشێ و چاوەڕوانی سەر ئەنجامی ڕەشی خۆی بكات. بێ گومان هاوخواز و نیاز و 
هاوفیكرەكانی )صدام( یش، لەو سەرئەنجامەیان چیتر چنگ ناكەوێت و كاروانی ئازادیش، 

وەكو خۆر بەری بە بێژنگی كون كونی ئەوان ناگیرێ.
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شادەمارە سەرەتاكانمان

 ٩ـ دژی هیچ بەرە و الو دەستە و كۆمەڵیكی دەرەوە و ناوەوەی نیشتمان نین، لەمپەر نەبێت لە 
ڕێی كورد دا.

ئازادی بیروباوەڕ و ڕا و هەڵكەوت و هەموو ئازادییەكانی دیكەی مرۆڤ، مافێكی 
مرۆڤانەی باوەڕ پێكراوی هەموو تاك و كۆمەڵەكانی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، ڕێز و 
پیرۆزی خۆیان هەیە. بەو مەرجەی لە سەر حسێبی كەس و كۆمەاڵنی دیدا نەبێت 
و ئازادی و سەربەخۆیی و بەرژەوەندی دەوروبەری تر لە بەین نەبەن. هەڵكەوت 
و بیركردنەوە و )مزاج( و بەرژەوەندی تاكەكانی كۆمەڵیش چوون یەك نین. بۆیە 
جوێ  تاقمی  و  دەستە  كۆمەڵو  و  كۆڕ  و  بەرە  چەندین  كە  ئاساییە  زۆر  شتێكی 
جوێ لە كۆمەڵ هەبن و هەر یەكەش بە ئازادی بۆی هەبێت خۆی بنوێنێ بە ڕێگە 
پێشبردنی  بەرەو  و  بەرژەوەندی  بۆ  ئاشتیانە  و  هێمنانە  و  ئازادانە  شێوازێكی  و 

كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دەست لە كاربن.
 ئێمە لەم ڕوەوە ڕێز لە قەناعەت و بیركردنەوە و ئازادیەكانی تاك و كۆمەڵەكانی 
سوود  دژی  كە  مەرجەی  بەو  دەنێین،  دەرەوەش  و  ــوردەواری  ك كۆمەڵگەی  نێو 
دژ  ڕەفتارانەی  و  گفتار  و  كــردار  ئەو  نەبن.  مرۆڤایەتی  و  كورد  بەرژەوەندی  و 
لە  دەوەستنەوە،  كــورد  مەعنەوی  و  مــاددی   / مینۆکی  و  ماکی  بــەرژەوەنــدی  بە 
ئــازادی  دەكێشنە  دەســت  و  دەردەچــن  پیرۆز  ــازادی  ئ و  خۆیان  هەقی  سنووری 
ئــازادی و  ژیــان و  پێى مافی  بە  بۆیە  نەتەوەكەمانەوە،  بــەرژەوەنــدی  بــوون و  و 
دەستووری مافی مرۆڤانەی نەتەوەكەمان، دەكەونە بەرەی دوژمن و بە گژداچوون 
پیرۆزی هەوڵ و خەباتی  میللی. بەشێكی  ئەركێكی  بەرەنگاربوونەوەیان دەبێتە  و 
بەدەستهێنان و پاراستنی ماف و ئازادی میللیمان. هەروەها ئەو بەرە و الو دەستە 
و كۆمەاڵنەی دەرەوەی نیشتمان، كە كۆسپ و ڕێگری بەر ڕەوتی گەالن و دژی 
كورد  كە  بــەوەی  كوردیشن،  دوژمنی  ناچاری  بە  مرۆڤن،  گیانی  و  مرۆڤایەتی 
بەشێكە لە كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی. هەموو كارێكی نێو گەالن ڕەنگ دەداتەوە لە نێو 
كۆمەڵگەی كوردەواری دا، كە لە سەروو هەموویانەوە داگیركردن و چەوسانەوەی 
ئیمپریالیزمە. چونكە چۆن بەرژەوەندی و چارەنووسی گەالن گرێبەند و یەكە ئاواتی 
دوژمنانی گەالن و ئیمپریالیزمی جیهانییەكەن و دوژمنی هاوبەشی مرۆڤایەتین. بۆیە 
ئێمە دژی هیچ بەرە و الو دەستە و كۆمەڵەیەكی دەرەوە و ناوەوەی نیشتمان نین، 

لەمپەر نەبن لە ڕێى كورد و مرۆڤایەتی دا.
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لە بیر و باوەڕ و بەرژەوەندی و هەڵكەوت و ئازادی تاكە تاكەی مرۆڤ   ڕێز 
پەیڕەوی  و  بپارێزن  گیانە  ئەو  ئەوانیش  میقدارەی  بەو  دەگرین،  كۆمەاڵیەتیش  و 
بكەن. هەر لە پاڵ ئەمەدا بەوپەڕی توانامان بەرەنگاری هەر بوونێكی دووژمنكارانەی 
و  جەماوەر  بەرژەوەندی  و  میللیمان  بوونی  و  كورد  دژی  كە  دەكەین،  نامرۆڤانە 
ئازادییەكانی نێو كۆمەڵگە بن، یان دژی گەاڵنی چەوساوە و زەحمەتكێشانی دنیا بن، 

یان لە كەرامەتی مرۆڤ كەم بكاتەوە .
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 }}}فەرهەنگۆك{{{
بۆ زێدە شارەزایی و بەرزبوونەوەی ئاستی ڕۆشبیریی و سیاسی هاوبیران و 
زاراوەی  لەم ژمارەیەوە، هەر جارەی چەند  زانی  پێویستمان  بە  كۆمەاڵنی خەڵكی، 
سیاسی و فەلسەفی شیبكەینەوە. تا لەكاتی بەكارهێنان و بەرەنگاربوونی دا، چ گرفتێ 
نەمێنێ. هەوڵیشمان داوە هەموو باری سەرنجەكان وەكو خۆیان بخەینە بەرچاو و 
لەهەموو  بەر  تێوەرنەدەین.پێویستە  خۆمانی  دەستی  نەبێ  پێویست  شوێنانەی  لەو 
شتێ لە بوار و بابەتی ئەم جۆرە زاراوانە ئەوە بەرچاوگرین، كە زۆر جار دروست 
دیاردەبێت. زۆریشیان  پێوە  بەكارهێنەكەی  ناهێنرێ و مۆركی  بەكار  و دەقاو دەق 

ئەوەندە لە بەریەك كێشراوەتەوە كە لە مانا ئەسڵیەكەی خۆی دوور كەوتۆتەوە .

Imperialism : ١ – ئیمپریالیزم
ئەوروپاییانەی،  ئەو وواڵتە  نازناوی  بۆ  كرا،  دا  بیستەم  لە چەرخی  ئەم وشەیە 
ئاسیاوی  وواڵتانی  سەر  بە  گرتبوو  دەستیان  نوزدەهەمەوە  سەدەی  نیوەی  لە  كە 
هەروەها  بووە.  دا  خۆیان  سنووری  دەرەوەی  لە  ئیمپراتۆرییەتیان  و  ئەفریقادا  و 
ئەمەریكاش پاش ئەوەی باڵی كێشا بەسەر ئەمەریكای التینی و فیلیپین دا، كەوتە بەر 

حوكمی ئەم زاراوەیە، كە لە بناغەداتێگەیشتنێکی / مەفهومێكی ئابووری هەیە .
ئەم زاراوەیە وەكو هەر زاراوەیەكی دیكەی سیاسی، چەندین ڕوو و شێوە و جۆری 
بەكارهێنانی هەیە و وا لە بەریەك كێشراوەتەوە، كە لە مانا بنچینەییەکەی خۆی پتر 
دەگەیەنێ. كاتی خۆی " لینین“ لە پەڕاوی " ئیمپریالیزم، دوا پلەی سەرمایەداری“ دا بە 
)قۆناغی گیربوون و وەستانی سەرمایەداری( داناوە و پێنچ خەسڵەتی ئیمپریالیزمی 

ژماردووە:
یەكەم: پرتەوی گەشەی پیشەسازی و گرد بوونەوە/ تمركزى بەرهەم و سەرمایە.
دووەم: پەیدابوونی سەرمایەی بانكی و هاوبەشی و گرێبەندی لەگەڵ سەرمایەی 
بەكار "پیشەسازی“. بە مانای گۆڕانی ڕۆڵی بانكەكان لە )وەسیت( ى ئابووریەوە بۆ 

قۆرخکردن/مۆنۆپۆڵ / احتكارى سەرمایەداری پیشەسازی .
واڵتانی  ئابووری  پابەندی  هۆی  دەبێتە  كە  سەرمایە،  دەرەوەی  ناردنە  سێیەم: 

دواكەوتووی بێ سەرمایە .
گـــەورە و  لەنێو دەســتــی ســەرمــایــەدارانــی  گــردبــوونــەوەی سەرمایە  ـــوارەم:  چ

دابەشكردنی بازارەكانی دنیا لە نێوان خۆیان دا .
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هەندێ  دا.  ئیمپریالیستەكان  واڵتە  نێوان  لە  دنیا  واڵتانی  دابەشكردنی  پێنجەم: 
شا  بە  دیاریكردوە،  لینین  كە  ئیمپریالیزم  خەسڵەتی  پێنجەمین  چەپڕەو،  نووسەری 
خەسڵەتی ئیمپریالیزمی دادەنێن. هەندێ نووسەرى دیكە بە هەر واڵتێكی سەرمایەداری 
دژ بە سۆڤیەت دەڵێن: " ئیمپریالیزم“. هەشن كە سیفەتی ئیمپریالیزمی دەدەنە هەر 
واڵتێك كە دەست بە سەر واڵتێكی دیكەدا بگرێت. وەك ئەوەی چینییەكان بە سۆڤیەت 
دەڵێن: "سۆسیال ئیمپریال“ یان " ئیمپریالیزمی سۆشیالیستی“ و جاروباریش بە چین 

دەگوترێ: " ئیمپریالیزمی چینی“.
چەندە  هەر  بانگەشانەیە.  دەندوكی  شەڕە  نێوانیان  ناتۆرەیەی  ناو  ئەم  بەاڵم   
ماركسییەكان سوورن لە سەر سیفەتی ئابووریانەی ئیمپریالیزم و لە هەمان پێودانگی 
لینین، ئەم زاراوەیە بە كاردێنن. بەاڵم لە ئاسیا و ئەفریقا دا،  ١٩١٦ ى پەڕاوەكەی 
پتر سیفەتی سیاسی هەیە بۆ دەست بە سەراگرتنی سیاسی بەكار دێت وتێگەشتنی 
ئابووری دەست بە سەراگر بە زاراوەی کۆلۆنیال / ئیستعمار بەكار دێت . دەشبێت 

بە ئاوێتەیی بەكاربێت .

.)Anarchisme(٢ –ئەنارشیزم: شاری بێ حوكمەت / الفوضویه
لە ووشەی »Anarchia«ى یۆنانییەوە هاتووە، بە مانای "بێ حكومەت“ یان خۆمان 
پێیدەڵێین " شاری بێ حاكم“. هەرچەندە وشە عەرەبیەكە و چ دەڕبڕینە كوردییەكە 
و هەتا مانای سەراوی وشەكە خۆشی، ئەو هەستە دەدات، كە نێزیكە لە بەرەاڵیی و 
هەركەس بۆ خۆیییەوە. بەاڵم چەشمەنداز و تیۆرە سیاسیەكە، لە بنەڕەتەوە لە سەر 
فەلسەفەی ئەوە هەڵستاوە، كە هەموو دەسەاڵتێكی سەر مرۆڤ ڕەد دەكاتەوە و بەمە 
Individualismus( دەژمێردرێت. ئەنارشستەكان  )تاكایەتی  باڵی  بە توندڕەوترین 
الیان وایە كە دەوڵەت و یاسا و دەستووراتی سەرچاوەی هەموو چەوساندنەوە و 
بەاڵ و نائاسوودەییەكی مرۆڤن. بۆیە داوای نەمان و لەبەینبردنی هەموو دەوڵەتانی 
دنیا دەكەن. تا لە شوێنی دا هاوكارییەكی خۆویستی كۆمەاڵنی خەڵكی پەیدا بێت، كە 
نایانەوێت بەرەاڵیی و  ئەمانە  نەبێت.  ئازادیدا  لە ڕێى  بەربەستێك  تێیدا هیچ  مرۆڤ 
گەڕەالوژێ پەیدا كەن، دەیانەوێ لە بری حكومەتە سەپاوەكان و ڕژێمە دانراوەكان، 

خەڵكی خۆیان ڕێكەون لە نێو خۆیاندا كۆمەڵگەیەكی خود مختارانەیان بێت .
ئەلیزەز كلۆزی،ئەنارشیستی فەرەنساوی دەڵی:“ ئامانجی ئێمە ژیانێكی بێ دەوڵەت 

و یاسا“ یانەیە .
»پرۆدۆن“ ئەنارشستی فەرەنساوی بەناوبانگ، كە بە باوكی ئەنارشیزم دەژمێرێ، 
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ى،  چییە؟(  )مڵكایەتی  كتێبی  دەرچوونی  پاش  كە  ئەنارشیزمە،  فەلسەفەی  دانــەری 
سیفەتی بزووتنەوەی كۆمەاڵیەتیان پێبڕاوە، هەرچەندە ئەم باوەڕی بە " تاكایەتی“بووە 
و دژی مڵكایەتی تایبەتی نەبووە، بەاڵم لە گەڵ كەمكردنەوە و چێتركردنیدا بووە.)ولیام 
هەموو  ئەو  و  دەكرێت  هەژمارد  كۆمۆنیستی  ئەنارشستی  بە  ئینگلیزی  گادوین(ى 

جۆرە دەسەاڵت و یاسا و حكومەتێكی بە دژ و پێچەوانەی هۆش لە قەڵەم داوە .
)كرۆپاتكین( كە شازادەیەكی ڕووس بووە، بە ڕابەری ئەنارشیستی كۆمۆنیزمی 
هەژمارد دەكرێت. بە كورتییەكەی چەندین دەستە و باڵ و تاقمی ئەنارشیزمی جوێ 
جوێ هەن، هەر لەو توندڕەوانەی كە پەنا دەبەنە بەر كوشتن و خۆین ڕێژی، كە لە 
سەدەی نۆزەهەمدا چەندین شا و دەسەاڵتداری سیاسیان لە بەین بردووە، تا دەگاتە 
ئەنارشیزمی ئاشتی و هێمنی ئامێزانەی، وەكو تۆلستۆی كە پێى وا بووە، دەوڵەت 
پێچەوانەی سەرەتا و بنەمایدیانێتییە / کریستی/ مەسیحیەتە“ و پێی وا بووە كە تەنها 

خۆشەویستییە مرۆڤ پێكەوە دەبەستێتەوە، دیندار و خوا نەناسیان هەیە .
ڕابــەری  ڕووس  باكۆنین(ى  درۆفیچ  ئەلیكسەن  )میخائیل  بڵێین  ئــەوەش  دەبــێ 
نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەی ئەنارشیستە توندرەوە كۆمۆنیسەكانی دنیا بووە و 
سەردەمێكیش هاوكاری لەگەڵ ماركسدا كردووە و پاشان لە )ئەنتەرناشیۆنالیستی 

یەكەم(، لە سەر جیاوازی لە گەڵ ماركسدا دەرچووە..
دا   )١٩٠7( و   )١٨77( سااڵنی  لە  ئەنارشیستەكان  جیهانی  كۆنگری  یەكەمین 
بەستراوە. بەاڵم تا ئێستا ڕێكخراوێكی نێو دەوڵەتی هەمیشەییان نییە، جگە لەوەی كە 
بزووتنەوەی )سەندیكالیزم( لە هەندێ واڵتی ئەوروپایی و ئەمەریكای التین هەن و بە 

هێزیشن، بە باڵێكی )ئەنارشیزم(ى دا دەنرێن.
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شازادە

پێناس...
کتێبی  یەکەمین چاپی  دا  لە ساڵی ١٥٣٢  و  لەمەوبەر  پەنجا ساڵ  و  چوار سەد 
»شازادە« کەوۆتە بەردەسەوە. لەو ڕۆژەوە تا ئیمڕۆ سەدان جار چاپکراوەتەوە و 
دەیان جار سوتێندراوە و چەندین جاریش خەاڵت کراوە و وەریش گێڕدراوەتە سەر 
زۆربەی زمانە زیندووەکانی دنیا و سەدان لێکۆڵینەوە و توێژینەوەیپێداهەڵگووتن و 

داشکانی لەسەر نووسراوە!.
المان سەیرە کە تا ئیمڕۆ شتێکی ئەوتۆی لە کتێبخانەی کوردیدا لەسەر نادیترێ. 
جگە لە زاراوەی )میکیاڤێللێتی( کە زۆر جاران گێانە بەکار دێت!. سەیرەکەشی لەوەدایە 
کە لە مێژووی کۆن و نوێی کورد دا داگیرکەرانی کورد هەمیشە تەرجەمەکەرێکی 
کرداری زۆر ڕازگر و بەئەمەکی )میکاڤێللی(بوون و باوە ناوەش لە کورد دا هەڵکەوتووە 

بە شاگردی میکاڤیللی ڕابگیرێ..
ــورد، بەڵکو بۆ پتر ســەرکــووتــانــەوەی کــورد و  ــدی ک ــەرژەوەن بــەاڵم نــەک بۆ ب
توندترکردنی زنجیر و پێوەندی دیلێتی!. ئێمە حوکمدان بەسەر میکاڤیللی بەجێدێڵینبۆ 
کە  دەڵێین:  ئەوەندە  تەنها  و  وەرگێڕانە  ئەم  خوێنەرانی  بیرتیژی  و  گردی  و  ورد 
ئێستاش لەسەر گۆڕەکەی میکاڤیللی نووسراوە:« وشە چۆن دەتوانی هەقی ئەم پیاوە 

مەزنە بدات«.
جا چاک،خراپ پێویستە ڕۆشنبیر و سیاسەتمەدارانی کورد ئاگاداری بیروڕاکانی 

بناغەدانەری زانستی سیاسەت بن.

 دەستەی بەڕێوەبەری ـ ئااڵی سووری کوردایەتی
پێشەکەشی

لە نیکۆلۆ مەکیاڤیللییەوە
بۆ لۆڕۆنزۆی مەزنی کوڕی بیارۆ میدیتچی

وا باوبووە کەسانێ ویستبێتیان لە شازادە نزیک ببنەوە، هەوڵیان داوە چی بەنرخ 
و بەهایان لەدەستدا بوو بێت و بە پەسەندیان زانیبێ، یان شازادە دڵی خواستبێتی 
پێشکەشیان کردووە. بەم جۆرە لە هەموو الیەکەوە دیاری وەکو: ئەسپی ڕەسەن، 
چەک و جل و پۆشاکی زێڕچن و مرواری و شتی لەم بابەتانەی بە سەردا باریوە. 
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منیش دەمەوێ دڵسۆزییەک نیشان بدەم و بەڵگەیەک بۆ نیشانەی دڵسۆزی خۆم 
بەرامبەر بە جەنابی پایەبەرزتان دەربخەم. لەناو ئەو شتانەدا کە هەمن هیچی وەهام 
نەدییەوە مایەی شانازی پێوەکردنم بێ و لە الی خۆم و جێگەی ڕێزلێنانێکی زۆر 
بێ. ئەو زانستییەم نەبێ کە دەربارەی کردار و ڕەفتارە پیرۆزەکانی گەورەپیاوان 
هەمە و لە ئەنجامی تاقیکردنەوەی دوورودرێژی خۆمەوە شارەزاییم لە کارەسات 
ڕووداوەکــانــی  وردکــردنــەوەی  و  ئێستامان  ســەردەمــەی  ئــەم  هاتەکانی  وبەسەر 
بە گەڕان و کۆڵینەوە  تەقەاڵ و هەوڵێکی زۆر  ڕابــردوودا دەستم کەوتووە. دوای 
بەر گۆچکەیەکدا  توێی  دوو  لە  و  بگەمە سەرئەنجامێک  لێهاتواندا،  کردارەکانی  لە 
پێشکەشتانی بکەم.لەگەڵ ئەوەشدا دەزانم ئەم کارە شیاوی پایەی ئێوە نییە، بەاڵم 
دڵنیاییم لە میهرەبانیتایە، وام لێدەکات کە پشت ئەستوور بم بەوەی ئەم کتێبەم 
بەچاوی سۆزەوە لێمی وەردەگرن، لەوەوە کە دەزانن ناتوانم دیارییەکی بەنرخترتان 
پێشکەش بکەم. کە لە ماوەیەکی کەمدا بتوانێ لەسەر لەبەری ئەو شتانە ئاگاداربن 
کە سااڵنێکی زۆرم بە گۆشەگیری و دڵەکوتێ و وشە و بڕگەی بریقەدار و بەرگی 
چونکە   - دەکــەن  وا  دیکە  کەست  زۆر  وەکو   - بڕازێننەوە  دەستکرد  و  فشپۆش 
چاوەڕوانی دەستخۆشانە و سەرکەوتنی پتر لەوەی دەیهێنێ بۆم ناکەم، بەهۆی 

گرنگی و تازەیی بابەتەکەی!
و  پایە  بێ  نەناسراو  کەسێکی  نییە،  تێدا  بەخۆنازینێکی  چ  بە  کە  لــەوەی  دڵنیام 
چونکە  بکات.  ئاڕاستەیان  و  هەڵدەقورتێنێ  شــازادە  دەوڵەتی  کاروباری  لە  خۆ  پلە 
نیگارکێشان کە دەیانەوێ نیگاری قەاڵ و چیاکان بکێشن. لە پێ دەشت و دۆڵەکان دا 
بارگە دەخەن و سەردەوکەونە سەر لوتکەکانیش بۆئەوەی بە پێ دەشتەکاندا بڕوانێ 
ناخ و  لە  تــەواو  تا  بێت  بەم شێوەیە دەبێ شــازادە  کــەوێ.  تەواویان چنگ  نیگاری 
سروشتی گەل بگەیت و پێویستیشە تاکێکی گەل بیت تاشارەزای هەڵکەوتی شازادان 
بێت. بەم پێیە بۆم بووم هەیە لە بەڕێزتان داوا بکەم ئەم دیارییە چکۆالنەیەم بە هەمان 

گیانەوە لێوەربگرن کە پێشکەشتانی دەکەم.
ئەگەر فەرمووتان و چاوتان بە بابەتی ئەم کتێبەدا خشاند بۆتان ڕوون دەبێتەوە 
کە لە ناخەوە دەخوازم بەو بەهرە و توانا و بەخت و جەختەی هەتانە بتانبینم بگەنە 
ئەرکی  ئەگەر  لێتان دەوەشێتەوە و شانتان هەڵدەگرێ.  پلە مەزنەی کە  پایە و  ئەو 
کە  دەبینن  وێرانەم،  النەی  بکێشنە  سەرێک  بڵدتانەوە  تــەالری  لە  کێشا  ئەوەشتان 
شیاوی ئەو هەموو دەردانە نیم، دەیان چێژم کە بە هۆی بەختی ڕەشمەوە دووچاریان 

بووم.
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یەكەم :
 )حكومەتانی جۆراو جۆر و شێوەی درووست بوونیان(.

ئەو حكومەت و شانشینانەی كە حوكمی ئادەمیزادیان كردوە لە كۆنەوە و ئەوانەی 
شێوەی«  كۆماری   « یان  بەدەرنین:  شێوەیە  دوو  لەم  دەكــەن،  حوكمیان  ئێستاش 
شایانە »بوون حوكمی« شایان« ەش پشتاو پشتە، بە جۆرێك كە حوكمەكە ساڵەهای 
ساڵ لە یەكێكەوە دەكەوێتە دەست یەكێكی دی لە كەسانی بنەماڵەیەك دا. یان تازە 
تازەیە،  لە هەموو شتێكدا  یان ئەوەتا  باویش  تازە  باو و دروست بووە،«شایەتی« 
پارچە  یان  خۆیان،  شای  كردە  سفۆرزا«یان  »فرانسیكو  كە  میان،  ئێستای  وەكو 
هەرێمی  باری  وەكو  بەرۆگرەكە،  شازادە  هەرێمی  دەخرێتە سەر  تازەیە  زەمینێكی 
یان  كەوتووانەش  دەست  هەرێمە  ئەم  و  دەكات  حوكمی  ئیسپانیا  شای  كە  ناپۆلی 
تردا  شازادەیەكی  بندەستی  لە  پیشتر  چونكە  حوكمە،  جۆرە  بەم  ڕاهاتوون  ئەوەتا 
بوون. یان ئەوەتا دەوڵەتێكی سەربەخۆ بوون، كە خراونەتە سەر واڵتی شازادە. جا 
چ بە زەبری لەشكری خۆی بێت، یان بە هێزی یەكێكی دیكە، یان بە هۆی بەخت و 

بەهرە و لێهاتووییەوە كەوتۆتە دەستی .

دووەم:
)شایەتییە بەرۆگرەکان(

لەم ڕووپەرانەدا لە سەر كۆماریەكان نادوێم، لە بەر ئەوەی لە شوێنیكی دیدا بە 
درێژی لێیان دواوم، بەاڵم تەنها قسە لە سەر شایەتییەكان دەكەم و باسی چۆنێتی 

بەڕێوەبردن و پارێزگاری جۆرەكانی دەكەم .
پێشەكی، ئەركی بەرێوەبردن و پاراستنی شایەتییە بەرۆگرەكان، لەو جێگایانەدا 
كە خەڵكی بە فەرمان ڕەوایەتی بنەماڵەیەك ڕاهاتوون ساناترە لە هی ئەو واڵتانەی 
مرۆپێویستی  وادا  مەرجێكی  و  هەل  لە  باری حوكم. چونكە  بەر  دەخرێنە  تازە  كە 
بە دەستكاری و دەستكێشانە داب و دەستوری چەسپاو و گونجاندن لەگەڵ باری 

چاوەڕوان نەكراودا نابێت .
بەم جۆرە ئەگەر شازادە چاپووك و كارامە بێ دەتوانێ هەمیشە پایەكی خۆی 
بپارێزی، مەگەر كارەساتێكی كتوو پڕی دژوار بێتە پێش و وەدەرنرێت، هەتا ئەگەر 
دەریش نرا، دەتوانێ لە گەڵ یەكەم نوچدانی بەختی شازادەی نوێ دا شوێن و پلە و 

پایەی خۆی بستێنێتەوە .
توانی  كە  فیزار(  )دوق  ئیتالیادا  لە  دەڵێین:  كە  ئەوەی  لە سەر  هەیە  نمونەشمان 
لە بەرانبەر هێرشەكانی فینیسیەكاندا لە ساڵی )١٤٨٤( و هێرشەكانی پاپا یولوی لە 
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ساڵی ١٥١٠ دا خۆی ڕاگریت. تەنها بە هۆی یەك شتەوە بووە، ئەویش خانەدانی و 
كونیەتی بنەماڵەكەی بووە لە فەرمانڕەوایەتی ئەو شازەدا. جا لە بەر ئەوەی، شتێكی 
سروشتییە كە شازادەی ڕەوای/ شەرعی، بە پێى پێویستی بوونی لە بار شانی خەڵكی 

گران نەبێت وە ئاسایشە كە زۆر خوشیان بووێت.
ئەگەر لە ڕادە بە دەریش خراپە نەكات، كەوا لە خەڵكەكە بكات لە بەر چاویان 
.. دەشێ هاواڵتیانی هۆگری بن و بە درێژایەتی فەرمانرەواییەكەی چاو لە  كەویت 
گۆڕانی  بۆ  دەرگا  گۆركێ،  بپوشن. چونكە حوكم  كاریەكانیش  گۆڕان  و  سەرپێچی 

دیكەش ئاوالە دەكاتەوە .

سێیەم:
) شایەیتیە تێكەڵەكان(

كە  .كاتێك  دەبێتەوە  چەڵەمە  و  تەنگ  ڕووی  بە  ڕوو  نوێ،  دەسەاڵتی  هەمیشە 
دەوڵەت نوێ نەبێت، بەڵكو ئەندامی دەوڵەتێكی تیكەڵ بێت، وەكو هەر دەوڵەتێكی نوێی 
بە گۆڕانی  تێدا سەر هەڵدەدات. چونكە خەڵكی خۆیان حەز  ئاژاوەی  بە عادەت  تر 
فەرمانڕەوایەكانیان دەكەن، بەو نیازەی باریان سووك تر بێت. ئەم باوەڕشە هانیان 
دەدات كە شۆڕش دژی ئەو فەرمان ڕەوایانەیان بەرپا بكەن كە هەڵیانی خەڵەتاندون، 

بە تایبەتی ئەگەر بۆیان دەركەوێت لە بارێكی خراپەوە چونە بارێكی خراپتر ..
ئەمەش سەرئەنجامێكی حەتمی ئەو هۆ بەڵگە نەویستەیە كە سەربازانی داگیركەر 
دزیــوی  و  ــاڕەوا  ن كــاری  چەندین  داگیركەرە،  ئــەو  و  دەدەن  خەڵكی  ئەشكەنجەی 
دەوەشێتەوە. بەم جۆرە هەمیشە دوژمنانەت ئەو كەسانە دەبن كە بە هۆی داگیركردنی 
والتەكەیانەوە زەرەرە و مەند بوون، ناشتوانێ تا سەر دۆستایەتی ئەوانە ڕاگرێ كە 
هاریكارییان كردوە لە دەست خستنێ سەر زەمینە نوێیەكان.چونكە ناتوانێ هەرچیان 
ویست بۆیان جێبەجێ بكا و ناشتوانێ توندو گرژ بێت لە گەڵەیاندا، چونكە خۆی بە 
قەرزار باریان دەزانێ. لەبەر ئەم هۆیانە چەند بە توانا و دەسەاڵت بێت هەر پێویست 

بە الیەنگیری دانیشتوانی واڵتەكە هەیە تا بتوانێ تێیدا بمێنێتەوە.
لەوانەیە ئەو هۆیانەی باسم كردن، ئەوە دەرخەن كە بۆچی لویسی دوانزەهەمینی 
بە  لەشكرە  بە هۆی  ئەوەی  پاش  لە میان وەدەرخــرا،  فەرەنسا، هەر زوو  پاشای 
هێزەكەیەوە گرتبووی. ئەمە لە كاتێكدا ئەو هێزەی دەریپەڕاند تەنها هێزە كەمەكەی 
ئەنجام دەن.  ئەم كارە  لە سەرەتاوە دەیانتوانی  نەدەپەڕی، كە هەر  )لودوفیكو( تێ 
لە شای فەرەنسا كردبوو، هەر  پێشوازیان  لە سەرەتاوە  ئەو خەڵكانەی كە  چونكە 
كەوێت،  چنگیان  دایاننابوو  دەسكەوتانەی  ئەو  چونكە  تێكرد.  پشتیان  زوو  بە  زوو 
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نەهاتە دی. ئیدی لە وزەیاندا نەبوو چیدی بە حوكمی شازادەی نوێ بدەن، ئەوە بوو 
وەدەریان نا .

لێى  پێشتر  كە  گرتەوە،  ناوچەیەكی  دەسەاڵتدارێك  ئەگەر  بڵێین  ئــەوەش  دەبێ 
هەڵسابن. ئەمجارەیان هەروا بە ئاسانی لە دەستی نادات. چونكە ڕووبەڕووی شۆڕش 
ناكاتەوە.  ئاژاوەچیان  سەركوتكردنی  و  تاوانباران  سزادانی  لە  سڵ  چیدی  بۆتەوە 
كەلێنەكان خۆشی پڕدەكاتەوە، ئەوە بوو جاری یەكەم هەر كە )دوق لودوفیكو( لە 
سنوری میان دەركەوت، ئیدى فەرەنسیەكان دەسەاڵتیان بە سەر شاردا نەما. بەاڵم 
جاری دووەم شارەكەی جێنەهیشت و دەسەاڵتی هەر بە سەرشاردا مایەوە هەتا ئەو 
كاتەی هەموو دنیا گەلەكۆمەكیان لێكرد و پاش ئەوەی سوپاكەی تێكشكا و ناچار 

بوو بە تەواوی لە ئیتاڵیا بكشێتەوە. ئەمەش لە بەر ئەو هۆیانە بوو كە باسم كردن.
بە هەر حاڵ هەر دوویانم ئاوێتە كردن .. مادام باسی ئەوە هۆ گشتیانەم كرد كە 
بوونە هۆی تێشكانی لە جاری یەكەم. ماوەتەوە سەر ئەوەی كە لەو هۆیانەش بدوێم 
فەرەنسا  كە  كەمەوە  ڕوون  ئەوە  و  دووەمــدا  لە جاری  تیشكانیان  بوونە هۆی  كە 
كە دەسەاڵتێكی  ئەو شتانەی  یان  بگرێت.  تێشكانە  لەو  بەر  تا  بكات،  دەیتوانی چی 
دیكەی جگە لە پاشای فەرەنسە، پەنای دەبردە بەر ئەگەر لە شوێنی ئەو دا بوایە كە 

ئەو نەیكردن.
پێویستە سەرەتا ئەوە بەر چاوگرین، ئەو دەوڵەتانەی كە بە زۆر یەك دەخرێت لە 
گەڵ دەوڵەتیكی دامــەزراودا یا ئەوەتا یەك نەتەوەن و بە یەك زمان قسە دەكەن یا 
نا.زۆر سانایە كە ئەم خستنە سەرە بمێنێتەوە بە تایبەتی ئەگەر ئەو دەوڵەتەی خراوەتە 
دوور  بارە  ئەم  ڕاگرتنی  بۆ  پێویستیشە  ڕانەهاتبێ.  ئازادی  بە  كۆنەكە  دەوڵەتە  سەر 
ڕیشە  ڕەگو  لە  بــوون،  ڕەوا  فەرمان  كۆن  بنەماڵەیەی  ئەو  مەترسیەكەوە  هەموو  لە 
وەكو خۆی  هەبووە  بارەی  ئەو  ئاسانە، چونكە  ئیتر  دەمێنێتەوە  ئەوەی  هەڵكیشرێن. 
ماوەتەوە و چ گۆرانێكی بە سەردا نەهاتوە بۆیە خەڵكی بە هێمنی مل بۆ دەسەاڵتی 
تازە دەدات. ئەمەش بە ئاشكرا لە )پۆرگەندیا( و )بەریتانی( و )گاسگۆنیا( و )نۆرماندیا( 
دەبینرێت، كە لە زەویەكەوە لە گەڵ فەرەنسادا یەكیان گرتووە. لە گەڵ ئەوەشدا كە 
جیاوازییەكی كە لە زمانەكانیاندا هەیە بەاڵم نەریت و ڕەوشتی خەڵكی لە هەموویاندا 
لێك دەچن و دەتوانن پێكەوە بگوزەرینن و برایانە لە گەڵ یەكدا بژێن. پێویستە هەر 
كەسێك واڵتێكی وای بكەوێتە دەست و بیەوێت لە دەستی نەدات، هەمیشە دوو شتی 
یەكجار گرنگ لە بەر چاوگرێ .. یەكەمیان: قەاڵچوكردنی بنەماڵەی فەرمان ڕەوا كۆنەكە 
و دوەمیان: نە گۆرێنی بنەڕەتی دەستوراتی ئەو واڵتانە و یاساكانی باجگری. بەم جۆرە 

دەتوانرێ لە ماوەیەكی كەمدا دوو دەوڵەت یەك بگرن و دەوڵەتێ دروست كەن .
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بەاڵم كە یەكێ ناوچەگەلێكی جیاواز لە ڕووی زمان و یاسا و داب و دەستورەوە 
دەخاتە سەر واڵتەكەی، خۆی توشی گرفت و كێشەی زۆر گەورە دەبێت و بەسەردا 
زال بوونیان بەختێكی چاك و چاالكیەكی بەردەوامی زۆری دەوێت. لەركێفی خۆیدا 
بیانهێڵێتەوە، لەوانەشە چاترین و دڵنیاترین ڕێگای ڕزگاری ئەوە بێت كە فەرمان ڕەوا 
نوێیەكە بنكە و بارەگای بەرێتە ناوچە تازەكە، ئەمە درێژە بە مانەوەی داگیركردنەكە 
دەدات. توركەكان لە یۆناندا ئەمەیان كرد، چونكە لە گەڵ ئەوەش دا توركەكان هەرچیان 
پێدەكرا، كردبوویان بۆ مانەوەی یۆنان لە ژێڕ دەستیان دا. بەاڵم نەیاندەتوانی بیهێڵنەوە 
ئەگەر توركەكان نەچوونایەتە یۆنانەوە، بوونی داگیركەر لەو شوێنە داگیركراوانەدا 
یارمەتی ئەوەی دەدەن، كە لە نێزیكەوە ئاگای لە بار و بواری ناوچەكە بێت و هەر 
ئاژاوەیەك ڕووی دا، خێرا بە خێرا چاری بكات، بەاڵم دوور بوو كاتێك بە ئاگا دێت كە 
كار لە كار ترازابێت و چارەشی سەخت دەبێت، سەری ئەمەش ناوچە داگیركراوەكە 
داگیركەرەكە. چونكە  و  فەرمانڕەوا  كاربەدەستانی  تەماعی  نابێتە جێی چاوچنۆکی/ 
خەڵكی چاویان لەوە دەبێت ڕاستەوخۆ هانابەرنە بەر خۆی. جا لە بەر ئەوەی خەڵكی 
حەز دەكەن الیەنگیری خۆیان بۆ فەرمان ڕەوا دەرببڕن ئەمە وایان لێدەكات خۆشیان 
بووێ یان ئەگەر خۆشیان نەوێست لێى بترسێن. ئەگەر دەوڵەتێكی بێگانەش ویستی 
پەالماری ئەم ناوچەیە بدات، كە دیتی بارەگای فەرمانڕەوای تێدایە سڵی لێدەكاتەوە. 
هەر ئەوەی دەزانی هەڵفڕاندنی لە شوێن و بارەگای خۆیدا هەروا ساناییە .. بێگومان 
چاكترین چارەش ئەوەیە لە یەك دوو شوێنی ستراتیژیدا، كە بۆ دانیشتوانی واڵتەكە 
خۆی تێیدا دروست بكات. چونكە یان ئەوە دەبێ ئەمە بكات، یان سەربازێكی زۆر لە 

ناوچە داگیركراوەكەدا مۆڵ دات.
مۆڵگایانە  ئەو  سەرەتا  دەتوانێ  ناكەون،  زۆر  شازادە  سەر  لە  مۆڵگایانەش  ئەم 
دروست بكات و خەڵكەكەی تێبێنێ و سووكە خەرجییەكیان بكات. بەم كارەی تەنها 
زیان بەو كەسانە دەگەیەنێت كە زەوی و زار و ماڵەكانیان لێ زەوت دەكات و دەی 
دات بە هاونەژادەكانی خۆی. كە ئەم زیان لێ كەوتووانەش لە چاو خەڵكی ناوچە 
داگیركراوەكەدا زۆر كەمن و پاش ئەوەی ملكەكانیان لی زەوت دەكرێ ڕووت و قوت 
دەبنەوە و پەرەوازە و هەژار دەكەون كە ئیدی ناتوانن چ زیانیك بە شازادە بگەیەنن 
.. لە الیەكی ترەوە دانیشتوانێ كە بەر ئەم زەبرە نەكەوتوون سەركز دەگرن و بە 
سانایی مل دەدەن لە ترسی ئەوەی شازادە نەوروژینن و دوچاری هەمان چارەنووس 
نەبن. بە كورتی ئەم موڵگایانە چ لە سەر شازادە ناكەون و الیەنگیرو دڵسۆزیشی دەبن 
.دەبێت ئەوە بەرچاوگرین كە یان دەبێت میهرەبان بین لە گەڵ خەڵكیدا یان لە ناویان 
بەرین. چونكە ئەوان دەتوانن توڵەی سووكە دەست دریژی بكەنەوە بەاڵم ناتوانن چ 
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بەرابەر خراپەكاری قورس و كاریگەر بكەن. بویە ئەگەر ویستمان خراپەیەك لە گەڵ 
تۆڵە  توانای  بێت كە  ئەوەندە گران و كوشندە  ئەو خراپەیە  بكەین دەبێت  كەسێكدا 

كردنەوەی نەبێت .
بەاڵم هیشتنەوەی سەربازگە و بنكە سەربازیەكان لە بری موڵگە هاونەژادەكان 
یەگجار زۆر دەكەوێت لە سەر شازادە و هەرچی پوڵ و دارایی هەیە هەڵی دەلوشێ 
ئەم  كە  لــەوەی  جگە  بان،  دەنیینە  سملیشی  كەویت  دەست  ڕیشمان  باتی  لە  بەوە 
سەربازگایانە هەستی هەموو خەڵكە داگیركراوەكە دەوروژێنن كە دەبینن سەربازگاكان 
بە هەموو الیەكدا باڵو بوونەتەوە، ئەم هەستی پەستییە هەموو خەڵكیت لێ دەكەنە 
دوژمنێ كە دەتوانن دەست لێ بوەشێنن، چونكە ئەمانە با تێكیش شكابن بەاڵم هەر لە 
سەر مولك و ماڵی خۆیانن بەم پێیە سەربازگاكان بێ سوودن و مۆڵگا هاونەژادەكان 

سوود بەخش و كاریگەرن .
دەبێ فەرمان ڕەوای ناوچە داگیركراوەكە خۆی بكاتە ڕابەر و پارێزگاری دراوسێ 
شااڵوی  و  هەڕەشە  لە  و  بدات  هیزەكانیان  بە  كردنی  الواز  هەوڵی  و  الوازەكانی 
بێگانەیەكی بە دەسەاڵتی وەكو خۆی بیان پارێزێ بەم شێوەیە هەمیشە لە بارێكدا 
دەبێت داوای ناوبژی كردن و ڕیش سپێتی لە نێوان دراوسێ ناتەباكانی دا لێ بكەن 
ناو  بچنە  كرد  لە ڕومانیەكان  داوایان  )ئیتولیتەكان(  بوو  ئەوە  ترساندا.  و  تەماع  لە 
لی  پێشوازیان  خەڵكەكەی  دەچــوون  تێی  ناوچەیەك  هەر  بوو  ئەو  یونانەوە  والتی 
میرنشینێكەوە  دەچێتە  هێز  بە  بێگانەیەكی  كە  بووە  وا  گشتی  دەستووری  دەكــرد 
یەكسەر خەڵكە النەواز و بێ دەستەكەی دەبنە الیەن گرو و دۆستی، ئەمەش لە داخی 
فەرمانرەوایانی پێشویان دەكەن. بەم جۆرە فەرمان ڕەوا تازەكە بە سانایی خانەدان 
الیەنگیری  دەیانەوێ  بەراستی  ئەمان  چونكە  خۆی  الی  دەكێشێتە  پیاوەماقواڵن  و 
دەوڵەتی تازەبن، بەهەر حاڵ دەبێت لەوە بە ئاگا بین كە نەهیڵی ئەمانە سەریان زۆر 

زل بێت و بەهیزبن.
بە  ماقواڵنە  پیاوە  ئەم  الیەنگیری  بە  و  خۆی  هیزەكانی  هۆی  بە  دەتوانێت  ئاوا 
سانایی دەستی دەستدارانی میرنشینە نوێیەكە ببڕێتەوە و ببیتە فەرمانرەوای تاك و 
ڕێنیابی هەموو كارو بارێكی میرنشینەكە .بەاڵم ئەوەی دروست لە سەر ئەم شێوازە 
ماوە  لەو  داوە  دەستی  لە  هەیەتی  هەرچی  دەزانێت  بە خۆی  كاتێك  دەكات  حوكم 

كورتەی حوكمڕانیدا تووشی سەدان كیشەو ئاژاوە و گێچەڵ دەبێت .
ڕومانییەكان لە هەموو ئەو ناوچانەی داگیریان كردبوو گەلێ سیاسەتیان بە كار 
هینا، مۆڵگا و سەربازگایان دروست دەكرد و خانەدان و پیاوە ماقوالنیان لە خشتە 
دەبردو بێ ئەوەی بێڵن خۆیان قایم بن دەسەاڵتی كەن، دەستانیان خامۆش دەكرد. 
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نمونەیەكی  بۆ  یۆنان  واڵتی  كەن  پەیدا  دەست  والتەكەیاندا  لە  بێگانە  نەدەدا  ڕێیان 
هەڵكەوتوی بێ وێنە دێنمەوە .. ئاخیكان و ئینولیكان كردە دۆستی خۆیان و شانشینی 
ئینولی  و  ئاخی  نەدا  ڕێشیان  دەرپەڕاند،  ئەنتاكیەكانیان  و  برد  ناو  لە  مەكدونیایان 
دۆستیان پەل بهاوێژن و دەسەاڵتەكانیان زیاد كەن. چ ئاوڕیشیان لە تەماع نەدایەوە 
كە فیلیب دەی خستنە بەریان كە دەیویست دۆستایەتیان بكات تا تەواوێ كەمدەستیان 
كردو ڕێشیان نەدا بە ئەنتیمۆس لە گەڵ ئەو هەموو هیزەشدا دەست بە سەر شتێكی 
بیكەن  ژیرەكان  دەبێت شازادە  كە  كردوە  ئەوەیان  هەر  ڕۆمانەكان  بگرێت.  یوناندا 
دەكەن  دووربینی  بەڵكو  نابن،  خەریك  حازریانەوە  كاروباری  بە  هەر  كە  ئەوانەی 
بە سەر  پێش  و  دەدەن  ســاز  بۆ  خــۆی  دێنێ،  پێش  بۆ  چیان  داهــاتــوو  كە  ــەوەی  ل
ئەنجامەكانی دەگرن، چونكە مرۆ هەر كە پێش بینی كارێكی كرد ئیدی چارەكەی سانا 
دەبێت.بەاڵم ئەگەر دەستە و ئەژنولێی دانیشێت تا بەر ماڵی پێ دەگرێت، ئەوسا بێ 
سوودە چارەی، چونكە كار لە كار ترازاوە و .. ئەمەش دروست لە نەخوشیەكانی 
سینەدا دەوترێ، كە دكتورەكان دەڵێن: لە سەرەتاوە دیاری كردنی گرانە و چارەی 
ئاسان .. بەاڵم كە لێی گەڕا بێ چارە بمێنێتەوە ئەوسا دیاری كردنی زۆر سانا، وەلێ 

چاری نابێت .
كاروباری دەوڵەتیش هەر وایە، چونكە ئەگەر پێش قەوماوەكە هەستی پێ بكرێت، 
كە مرۆی ژیر دەتوانێ ئەو هەستە بكات، بە مانای دەتوانێ چارەسەری بكات، بەاڵم 
ئەگەر زەین كوێری هەر هیشتییەوە تا بەر هەست و چاوی هەموو یەكێك كەوت، ئەو 

جا چارەی نابێت .
بۆیە كە ڕومانەكان، هەر زۆر پێش قەومانی كارەكە هەستیان پێ دەكرد، بۆیە 
بە پێ ئەوە چارەیان بۆ دەدوزیەوە، عادەتیشان وابووە كە نەیەڵن بتەنێتەوە نە بادا 
شەری لێ بقەومێ .. چونكە دەیانزانی شەڕ بەری پێ ناگیرێ، تەنها دەتوانرێ دوا 
خرێت زۆر جاریش وا دەكەوێت كە ئەو دوا خستنە لە سوودى الكەی دیدا بێت لە بەر 
ئەمە بووە لە گەڵ فیلیپ و ئەنتیموساشدا لە یونان كەوتنە جەنگەوە، تا لە ئیتاڵیادا لە 
گەڵیاندا نەكەن لە گەڵ ئەوەشدا ئەو كاتە دەیانتوانی خۆ لە هەردوو جەنگەكە البدەن 
. بەاڵم ئەمەیان نەكرد و گوێیان نەدایە ئەوەی كە سوودی دواخستن لە سەر هەموو 
خۆیان.  بینی  دوور  و  جوامیری  دەست  بدەنە  خۆیان  زانی  بە چاك  وایان  زارانــە، 
چونكە لەوانەیە ڕۆژگار هەموو شتێكی بە دەمەوە بێت، چ گوێش نەداتێ شەڕی لێ 

دەكەوێتەوە یان خێر .
كارم  كــردوە،  لەمانە  هیچی  بزانین  بگەڕێین  و  فەرەنسا  سەر  بادەینەوە  با  جا 
بە دی  كردارەكانی چێتر  دەتوانین  كە  دەكــەن،  لویس  لە  قسە  تەنها  نییە  بە شارل 
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وەگەڕێین  ئەگەر  كیشابوو.  ئیتاڵیادا  سەر  بە  دەستی  پتر  ماوەیەكی  چونكە  كەین. 
دەبینین تەواو بە پێچەوانەی ئەو شتانەی گتومن ڕەفتاری كردوە شتانێك كە دەبوایە 
بیكردنایە تا دەوڵەتێكی بیگانەی لە چنگی خۆیدا بهشتایەوە فینیسیەكان شا لوویسیان 
بانگ هیشتە ئیتاڵیاوە، تا بتوانن بە هۆی ئەوەوە نیوەی لومباردیان چنگ كەویت من 
چ سەرزەفشتێكی شا ناكەم لەو هاتنەدا و نەڕەخنەشم هەیە لەو دەورەی گێڕاویتی 
.. چونكە بە نیازی پی هاویشتنە نیو ئیتاڵیاوە كردونی .. بێ ئەوەی چ دۆستێك شك 
بەریت و بە هۆی بەد كرداری شا شارلی پیش خۆی هەموو ڕێگاكانیشی لێ تەنرابوو. 
لە ڕێگەدا توشی بێت هەلیش  پیر هەر دۆستایەتییەكەوە بچیت  بە  ناچار بوو  بۆیە 
دەكەوت بەرنامە و نیازەكەی سەریان بگرتایە ئەگەر لە كارەكانی دیدا نەكەوتایەتە 

هەڵەوە.
هەر بە گرتنەوەی لومباردیا، شا ئەو ناو و ناوبانگەی پەیدا كردوە، كە كاتی خۆی 
شارل لە دەستی دابوو، پاشان )جیتوا( ملی بۆ داو )فلورەنسیەكان( بوونە دۆستی و 
ماركیزی )نانتوا( و دووقەكانی )فیرارا و بینتی فیلژی( و خانمی فۆرلی و خانەدانانی 
)فانیزاویسارء و ڕیمینی كامیرننو ئەناپیوم پینو( و دانشتوانی "سیناو پیزاو“ش لێی 

نیزیك بوونەوە و هەوڵی دۆستایەتییان دەدا.
 بێ گومان فینیسیەكان هەستیان بە سەرئەنجامی هەڵەشەیی خۆیان كرد، كە چۆن 
ئارەزووی دەست بە سەراگرتنی چەند شارو و شاروچكەیەكی لومباردیا بوە هۆی 

ئەوەی شا دەست بە سەر دوو لە سێ ى ئیتاڵیادا بگرێت .
بێ گومانیش شا دەیتوانی ناوبانگ و ئەو زەمینانەی گرتبوشنی بپاریزرێ ئەگەر 
ئەو ڕێگایانەی بگرتایە كە باسم كردن، هەر وەها بە دڵنیایی دەیتوانی ئەو دۆستانەی 
ترسی  لە  بوون و هەمیشەش  توانا هیچ  بە  و  بە ژمارە زۆر  كە  بن،  الرە دەستی 
كەنیسە و فینیسیا دەست لە سەر دڵ بوون، بویە ناچار بوون هەر بە دەوریەوە بن 
و ئەم گردبوونەوەشیان لەوانەی كە هیشتا توانا و ناوبانگێكیان مابوو دەی پاراست .
بەاڵم لەبری ئەمە بكات، جارێ بەتەواوی پێی نەنابووە )میان(ەوە كە یارمەتی 
)پاپا ئەلیكساندەر(ى دا بۆ گرتنی ڕومانا. لە بێ هۆشی خۆیدا هەستی بەوە نەكرد 
كە بەمە خۆی الواز دەكات. كاتی پشتی ئەو دوستانەی بەردا كە هانایان بو هینا بۆ 
ئەوەی بیان پاریزێت كەنیسەشی بە هێز كرد بەوەی كە دەسەاڵتێكی دنیاییشی خستە 
پاش  بوو.  هیز  بە  تــەواوێ  بەمەش   .. هەیبوو  دەسەاڵتە ڕوحییەى  ئەو  باری  سەر 
ئەوەی لە لەتری یەكەمدا خۆی پێ نەگیرایەوە و ناچار بوو مل لە هەڵەی دیش بنی. 
چونكە دەیویست بەر لە تەماعی ئەلیكساندەر ببڕێتەوە و نەیەڵێ ببێتە فەرمانڕەوای 

توسكانیا ئەمە وای لی كرد جارێكی دی بگەرێتەوە ئیتاڵیا .
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بەوەش دەستی هەڵ نەگرت كە كەنیسەی بە هیزكرد. چاوی بریبوە واڵتی )ناپۆلی(
یش كە لە گەڵ شای ئیسپانیادا لە نێو خۆیاندا بەشیان كرد. بەمەش كە جاران تاكە 
سەرداری ئیتالیا بوو، شەرێكێكی بۆ خۆی پەیدا كرد كە دەقەومی هەموو ئەوانەی 
ناقایلن پێی و لێی دەتەكنەوە پاڵ بدەنە پاڵی ئەو برا بەشە .. لە بری ئەوەش شایەكی 
سەربەخۆی لەو والتەدا دابنایە، هات ئەوی دەركرد و یەكێكی دی هێنا كە هەردەم 

بتوانێ لە والتەكە دەری پەرێنێ.
 ئارەزووی پەیدا كردن و دەست بە سەراگرتن غەریزەیەكی سروشتی و باوە بۆیە 
كە بە توانایان دەتوانن شتێ دەست خەن هەمیشە دەست خوشانەیان لێ دەكرێت 
گەڵ  لە  و  هەستن  كارە  بەم  نەیانتوانی  ئەگەر  بەاڵم   .. سەر  نایەت  لۆمەیەكیان  و 
ناتواناییشیاندا هەر سوور بوون لە سەری ئەوا دەبنە جێ سەر زەنشت و سەر كۆنەی 
خەڵكی. لە بەر ئەم ئەگەر فەرەنسا بیتوانیایە تەنها بە هێزەكانی خۆی )لۆمباردیا(ى 
بگرتایە، دەبوایە سێ و دووی لێ نەكردایە، بەاڵم كە نەی دەتوانێ هەڵەی كرد، كە لە 
گەڵ ئیسپانیادا كردی، خۆ ئەگەر عوزری ئەوەی بۆ بخوازین كە ناچاری وای لێ كرد 
لۆمباردیا لە گەڵ فینیسیەكاندا دابەش بكات. چونكە ئەم دابەشكردنە مەهانەیەك بوو 
شای فەرەنسا پەنای بردە بەر بۆ پێ هاویشتنە ئیتاڵیاوە. بەاڵم چ بەهانەیەكمان چنگ 
ناكەوێ بۆ ئەم دابەش كردنە نوێیە، كە هەڵ دەگرێ جێ ڕەخنە و سەرزەنشت بێت، 

چونكە پێویست و جیگەش نەبوو.
بەم جورە لویس ئەم پێنچ هەاڵنەی كرد:

 یەكەم: ڕیشەكیشكردنی دەوڵەتە چكولەكان، دووەم: دەسەاڵتی تاكە فەرمانرەواییەكی 
لە ئیتالیادا بە هیزكرد، و سێیەم: بێگانەیەكی بە هیزی كیشایە والتەكەوە، چوارەم: 
ئەركی دروست نەكرد .. لە گەڵ ئەم هەالنەشی دا ئەگەر بهاتایە و بژیایە دەیتوانی 
دەوڵەتی  گرتنی  بە  نەكردایە  شەشەمی  هەڵەی  ئەگەر  ــدات  الب زیانیان  لە  خــۆی 
فینیسیەكان .. چونكە ئەگەر كەنیسەی بە هیز نەكردایە و ئیسپانیەكانی نەكیشایەتە 
ئیتالیاوە ئەو كارەی پێویست و ڕەوا دەبوو بۆ سەر پێ شۆركردن و ڕیسوا كردنی 
ڤینیسییەكان، بەاڵم پاش ئەوەی ئەو كارانەی قەوماندبوو نەدەبوایە بە هیچ شێوەیەك 
ڕێگە بداتڤینسییەكان ماڵوێران كەن. چونكە ئەگەر فینیسیەكان بە هیزبوونایە نەیان 
دەهیشت كەس چاو ببڕێتە لۆمباردیا .. چونكە یەكەم: قایل نەدەبوون بە هیچ كارێك 
ئەگەر ناوچەكە بۆ خۆیان مسوگەر نەكەن، و دووەمیشیان: لە بەر ئەوەی كە ئەوانی 
تر نەیان دەویست ناوچەكە لە ژیر چنگەی فەرەنسا دەربینن تا بیدەنە فینیسیەكان، 

نەشیان دەویرا پەالماری هەر دوو الیان بدەن پێكەوە .
ئەگەر بووترێ شا لویس بۆیە ڕومانای دایە دەست پاپا ئەلیكساندەر وواڵتی ناپۆلی 
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دایە ئەسپانیەكان تا خۆی لە شەڕ الدات .. من لە بەرانبەر ئەمەدا قسەكانی پێشوم 
دووبارە دەكەمەوە، كە مرۆ نابێ بۆ ئەوەی خۆی لە شەڕ الدات ڕێگە بدات ئاژاوە و 
فەرتەنە تەشەنە بكات، چونكە بەم ڕیگەدانەی بەری شەڕی پێ ناگیرێ، بەڵكو تەنها 
پێ ى دوادەخرێت، كە بە سوودی نەیاران دەشكێتەوە. ئەگەر یەكێكی دیكەش بڵێ شا 
بۆیە ئەمەی كردوە لە پاداشتی ئەوەدا بووە كە پاپا قایل بووە ژنەكەی تەالق بدات و 
پلەی كاردینالی داوە بە ڕۆهان، من وەاڵمی ئەمە دواتر لەوێ دا دەدەمەوە كە دێمە 
سەر باسی بەڵێن و گفتەكانی شازادان و چۆنیەتی بردنە سەریان بەم جۆرە شا لویس 
لومباردیای لە دەست دا لە بەر ئەوەی پەیرەوی ئەو مەرجانەی نەكرد كە شازادەكانی 
تێیدا  داگیركردوە و ویستوویانە هەر  ئەوانەی كە والتانیان  پێڕەویان كردوە،  دیكە 
بمێنێتەوە. ئەم مەسەلەیەش موعجزەیەكی تێدا نەبووە، بەڵكو كارێكی یەكجار ئاسایی 

و ڕێ تێ چوو بووە.
لە  پاپا ئەلیكسەندەر، كە بە قەیسەری بورجیا دەناسرا  كاتێ )مااڵنیتن(ى كوڕی 
گرتنی ڕوماندا بوو .. لە شاری نانت، لەم بارەیەوە لە گەڵ كاردینال ڕۆهاندا دووام .. 
كاردینال پێ ى ووتم: ئیتالیەكان هیچ لە بارەی كاروباری جەنگەوە تێ ناگەن، منیش 
ئەگەر  خۆ  ناكەن،  دەر  سەر  سیاسی  كاروباری  لە  چ  فەرەنسیەكانیش  كە  ووتمێ: 
 .. بگات  ئێستای  هیزەی  بەم  كەنیسە  نەدەدا  ڕیگەیان  هەرگیز  دەربكردایە  سەریان 
تاقیكردنەوە بۆی دەرخستوین كە پایەداری كەنیسە لە ئیتالیادا و بە هێزی ئیسپانیا 
تێیدا، دەستكردی فەرەنسان. بەرهەمی ئەم دەستكردەش ماڵ وێرانی فەرەنسا خۆی 
بووە. لە منەوە دەستورێكی گشتی بە دەست دەخەین، كە بەدەگمەن وایە دەرنەچێت، 
ماڵ وێران دەكات  بە هیزكات، خۆی  یەكێكی دی  ئەوەی هەوڵدات  ئەوەیە:  ئەویش 
چونكە ئەم بە هیزیە لە دوو سەرچاوەوە پەیدا دەبێ .. یا فێڵ یان بە هێزی سەربازی، 

كە هەر دووشیان جێ گومانی ئەو كەسە دەبێت بە پلە و دەسەاڵت گەیشتبێ .
ماوێتی 
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 لە كەلە پووری شۆرشگێڕیدا

گیان  لە  تەعبیر  بتوانێ سەربەخۆیانە  بۆ كورد ڕەخساوە  مێژوودا  لە  كەم  زۆر 
خۆرهەاڵتناس  و  گەڕیدە  زۆر  چەندە  هەر  بكات،  خۆی  پێشكەوتوانەی  هەستی  و 
و  فــراوان  كوردەكانى  كە  ڕاكیشاون  دیاردەیە سەرنجی  ئەو  توندی  بە  ویــژدان  بە 
مرۆڤانە ڕەفتار دەكەن، بەرانبەر كەمە نەتەوایەتییەكانی نێو كوردستان .. و بەتایبەتی 
كەمە ئاینی و مەزهەبەكانی، ئەمە لە كاتێكدا تا ئێمڕۆش لە عێراقدا شیعەكان سەدی 
بەردارێكی  )وەزیــرێ،  نەبیت  دەرمان  بۆ  دەبن كەچی  عێراقی  شەستی عەرەبەكانی 
سوپا، دەسەاڵتدارێكیان ڕێ نادەن بەشداری كورسیەكانی بەغدا بكەن .. ئەوانیش وا 
دەزانن سوننی هەقیان هەیە! ئەوە )قبرص( )لوبنان( )ئێرلەندە(و كوێ و كوێ برواننی 

چ دەكەن .. و )كوردە شاخاویەكانیش( چییان كردوە؟..
لە كابینەی وەزارەتی شێخ مەحمودی نەمردا. )كەریمی ئەلەكە( وەزیری دارایی 
و ڕاویژكەری زۆر لە پێشی شێخ بووە ..لە سەردەمی كۆمارە ساواكەی مەهابادی 
خۆیناویدا، ساڵی تێ وەرنەچەرخا بۆوە كە پیشەوای شەهید بۆ چل ماڵی جوولەكە لە 

مەهاباد دا بوون قوتابخانەیەكی سەربەخۆی بۆ كردبوونەوە .
بۆیە دەبێ هەموو كەمە نەتەوایەتی و ئاین و مەزهەبەكانی كوردستان دڵنیابكەینەوە 
لەوەی تەنها لە )كوردستانێكی ئازاد و گەلێكی یەكسان( دا بە هەموو مافە نەتەوەییەكانی 

خۆیان شاد دەبن ..

»كوردستانی ئازادە“ دەبێتە تیشكی گلینەی خورهەاڵت ..
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تابووتی زۆردار

برای دوور واڵت غەریبی شارانتۆش زیادبووی لەناو هوردووی هەژاران
تۆش لەسەر وەتەن بێ وەتەن وەک منتۆش پەنا بردوو بەملیدوژمن

بێ پەنا،بێ کەس،بێ خاڵ و بێ کاک بەرین بێ کفن، بێ هەڵگر ،بێ خاک
کورد پەرژ و باڵو لەناو جیهاندادوژمن دەگەوزن لە کوردستاندا

لە ئێمە ڕوویدا وتاری عامی دز بە خانەخوێ دەڵێ حەرامی
بە نەوتی کوردان ئاوروپا دەژیببوو خۆمان ئاتاج بۆ چەنگیک ڕەژەژی
من لە پایتەختی پاپەتی و برسیتۆ لە سەماوات الی عەرش و کورسی
من لەناو بابای فەقیر ،بەستەزمان تۆ الی ساحیبی ڕێوی و فیلەزان
من خنکاو لەناو گەرما و غوماراتۆش چاو دەچڕینی بە چوار کەنارا

بۆ من مەیلی ماملت بەبەرلنگ ڕووت الی تۆ شوخانی مل پڕ لە یاقووت 
لێرە برش و ڕەش بە قورمی تەندورلەوێ ئازاران لێو و پەنجە سوور
دەزانی لە چین ئەم گشت باقوقە ئەشکی هەتیوی بێ بەرگ و ڕووتە
خوێنی ملیونەها الوچاک و گەنجەتا کیژێک لەوێ سوور دەکا پەنجە

بە ئیسکی ملیار شەرقی خاکەسەربەربۆتەوە بورجی ویست میستەر
جومجومەی هیندی سیالنی وسیام بوونە بناغەی کۆشکی باکنگهام

لێرە ڕووت لەناو قوڕدا دەخەوێکۆشکی سەدقاتی بەرز دەبێ لەوێ
لێرە ناڵەیە لەبەر بێ نانی لەوێ جارییە شەتی شامپانی

لێرە سواڵکەرن پڕ بە کۆاڵنان لەوێ قاقایە لە قومار خانان !!
************************* 
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ماڵئاوا

ئابڕوبەرەکەی  »قادسیە«  زەلکاوی  لە  بینەقاقای  تا  عەرەب  فشەکەکەی  شێرە 
تێناوە و ئەوەی بەزەبری لێدان و سێدارە و خوێن لە ١٣ ساڵدا بنیات ناوە خەریکە 
تێنێ و بۆ سمێڵی »ئەهواز« چووە، خەرکە ڕیشی بەغداش تێدەنێ.. هەرچی دنیای 
هێناوەتە تکا، بە مایکە و تۆبەش ڕزگاری نابێت!. کەچی هێشتا لە بێعاری یا دەروونی 
کە  پشدەرییانە،  التەی  ئاغا  ئەو  دەڵێی  هەر  نەکەوتووە.  ڕەگەزپەرستانەی  ڕەشی 
لەتاو »جلب«ی قەرزاری خۆی لە کادێن کوتابوو. کە پۆلیسەکان ڕۆیشتن هاتبووە 
دەرێ و خۆی دەتەکان و دەیووت: ئیمساڵ بێتەوە ئەو باسکە و ئەم نزارەش دەکڕم.. 
مام بایزێکی لێ ڕادەپەڕێ و دەڵێ: ئاغا تۆ خۆت لە کادێندا دەشارییەوە و خەیاڵی 

سوڵتانی لێدەدەیت!!.
شارە  وێرانکردنی  و  قارسکردن  یش،  »صــدام«  سوڵتانییەکەی  خــاوە  خەیاڵە 
ئەو  بەکرەکۆڵە.  و  عەولەسیسە  و  نەمر  شێخی  و  پاشا  ئەورەحمان  خۆڕاگرەکەی، 
شارەی)نە مەحکومی عەجەم،نە سوخرەکێشی ئال عثمان بوو(ە.. بە ڕووی »سۆن 
و ئەدمۆنس«دا، چۆتەوە و سنگی بۆ گوللەی عەرشی عێراقی کردۆتەوە و قاسمی 
لەرزاندووە و گاڵتەی بە بەعسییانی ١٩٦٣ کردووە و »زەعیم صدیق« ی ڕاوناوەو 
ئەوان  لەچاوی  خــەوی  ئیمڕۆش  و  مار  بۆتە ســەری  برا  )عــارف( ی  لە جووتە  و 

تەراندووە!!.

هیتلەرەکان  بەچکە  خوێنینی  چنگی  گــەورەتــرە،  لــەوە  زۆر  قارەمانە  شــارە  ئەو 
بتوانن لە مستی خۆی نێن و ڕەش و ڕووتەکانی : جوولەکان و خەبات و قاالوا و 
سەرشەقام و سابونکەران. لە کۆاڵنە پێچپێچەکاندا فێری کوردایەتی بوون و فرچکیان 
بە خۆڕاگری هەڵدراوەتەوە و ناو پەلیان لە ڕەنج و زەحمەتدا قڵیشاوە. ئەوان هێزی 
بنەڕەتی کوردایەتی. کوردایەتیش لە کێوەکانی کوردستان قایمتر و بڵندترە. چۆن بە 
شەقامی شەست مەتری و سەد مەتری و تێکدانی ئەم کۆاڵن و ئەو گوزەرە لەبەین 

دەچن؟!. ئەوانە چیمەنن/ فریزن تا لێیان بگیری بەهێزتر دەبن.
بەاڵم  خۆی.  تەبیعەتی  و  هەڵکەوت  لە  بەشێکە  دەکــات  چ  دوژمــن  واو!  ئەمەیان 
و  سیمفۆنیای)ئازادی  ئاوازێکی  ئەوانە  ئیمڕۆ،  ئــەوەی  لەبری  ئــەوەی  دەمێنێتەوە 
یەکسانی( بوونایە، کەچی ناچارانە دەبێ لەسەنگەری خۆگری و خەباتی نەرێنیدا بن.
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دەزانن بۆ؟!!
چونکە ئیمڕۆ لە کوردستان دا،) ابن البطوطة( گەشت دەکات و هەر )دار السام( 
و)عمراللە( و ) دارالکفر( و )دەراللە( داینو فەلسەفەی چەوتی » ئەوەی لەگەڵماندا نەبێ 

دوژمن« ە، دەفەلسەفێنن!.
 چاری ئەمەش تەنها) یەکیەتی و برایەتی و تەبایی( بۆ )پێش ئەوەی هەر شتێ 

بین دەبێ کورد بین(ە.
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پێش ئەوەی هەر شتێ بین دەبێ کورد بین
کوردستانێکی ئازاد گەلێکی یەکسان 

))ئااڵی سووری كوردایەتی((

ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی ـ پاسۆک
»« چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە««...

ژمارە ـ ١١ ـ بەفرانباری ٢٥٩٣ کانوونی یەکەمی ١٩٨٢ 
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سەرەباس

+ سەروتار: سلێمانی لە ڕەگەزپەرستان گەورەترە و لە تێکدان قایمترە..
+ لە هەندەران چ باسە

+ ڕازێکی کوردانە: ناکۆکێیەکان و شێوە و شێوازی چارەسەرکردنیان
+ شیعر

+ بانگێ لەسەنگەری پاسۆکەوە
+ داستانێک

+ قوتابخانەی پاسۆک ... تاک و کۆمەڵ
+ شادەمارە سەرەتاکانمان

+ فەرهەنگۆک
+کتێب »شازادە« ن. مەکیاڤیللی

+ مااڵوا.... تەرکی ڕێگە!
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سەروتار:

 سلێمانی لە ڕەگەز پەرستان گەورەترە و لە تێكدان قایم ترە..
»نیرۆن“ى قادسیە، دەیەوێت ڕۆمای گەردن كەشی كوردستان بسووتێنێ بەاڵم 
چۆن نیرۆنە شێتەكەی ئەوسا چووە زبڵدانی مێژووەوە و ڕۆما بە كەالوەیەتیش لە 
بەداخەوە  دەبێ  ئێمرۆش  گێلەی  نێرۆنە  ئەم   .. مایەوە  مێژوودا  زێڕینەكانی  الپەڕە 
سەری تاوانی بنێتەوە، و شارە خۆڕاگرە دوژمن بەزێنكەی كوردستانیش هەردەم لە 
گەڵ شارە دەستە خوشكەكانی ئەم دیوو ئەودیوو باكور و خۆرئاوا داچقڵی چاوی 

دوژمنان و سەرەنێزەی سەر سنگی داگیركەران دەبێت.
گەڕەكە قوڕاوی و تەنگەبەر و خانوە گڵینە یەك نهومەكانی خەبات و جولەكان و 
سەر شەقام و سەر كارێز و كۆاڵنە پێچ پێچەكانی گوێژە و مەڵكەندی و قاالوا و زنجە 
بەناو خانوەكانی شێخ محی الدین و هۆلێ و چوارباخ، ڕۆڵەی وەكو عەولە سیس و 
بەكرە كۆڵیان تێدا چاو هەڵێناوە و زمانی مام ئاراس و مامۆستا شەریفیان تێدا پژاوە 
و بێستون و كەریم دان زێڕی تێدا پەروەردە بوون و مامۆستا ئازاد و ئاسۆی دەالك 
یان پێ گەیاندووە ..تۆوی ئەو گەڕەكانە، ماكی ئەو زنجانە، نەوەی ئەو كۆاڵنانە، ڕۆڵەی 
ئەو مااڵنە ئیمڕۆ پێشمەرگەن، لە شەقامەكاندا، لە كۆاڵنەكاندا، لە ناوجەرگەی دوژمندا 
و لە سەر لووتكەی چیاكان بەرسنگ بە داگیركەر دەگرن و هەر ڕۆژی مقەستی بڕندە 
لە دوا دەماری ژیانی بێ فەڕی دوژمنان دەنێن و لە چاڵی مەرگی ڕووەوەشییان نێزیك 
دەكەنەوە .. ئەوا سەد، هەزار، دەوڵەتی هەزار ماڵیشان تێكدا، ئەدی چۆن النەی گەرم و 
گۆڕی كوردایەتیان لە دڵی ئەو سەدان هەزار جەنگاوەر و خەبات گێڕ و خۆڕاگرانەدا 
 .. پێ تێك دەدرێ؟!. ئەوا هەزاران، دەیان هەزار و ملیۆنێ كودیشیان دەربەدەركرد 

ڕەزا شاكردی و ئەتاتورك كردی و ئەوانیش لە ٦٣ دا كردیان …
بەاڵم كوا و كوان شوێنەواریان؟! چیان پێ كرا؟.. كورد لە حەوت ملیۆنەوە بووە 
دەوڵەتی بۆتە بیست و پێنچ .. شۆڕشێ بۆتە دوان و دەبێتە سیان و چواریش .. حیزب 
ڕێكخراوێك بوونە دەوڵەتی و سەد و سەدی دیش لە مندااڵنی مێژوودان .. كۆمەڵی 
بێزار و یاخی بوو، بوونە شۆرشگێڕ و پێشمەرگە و بوونە هەزار .. لە مافی ڕووتی 
ژیانەوە گەیشتووینەتە – مافی دیاری كردنی چارەنووس و سبەیش پەتا و پات و بێ 
زمان گرتن دەگەینە، دەوڵەت، كیانی سیاسی، سەربەخۆی و ڕزگاری و یەكگرتنەوە ..
دەوڵەتی ئیتر چۆن كورد لە مەرگ قایم تر و لە سێدراە بااڵ تر نییە؟! و چۆن 

"صدام“ لە نیرۆن گێل تر و لە هیتلەر گاڵو تر نییە؟!
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ـــی پـــــاڵ داوە دەمــــــێ بـــانـــیـــپـــاڵ ڕێــــــوی لــــێ کـــردیـــنـــە کـــوێـــخـــا بــــە خـــەیـــاڵ ـــان پ
بــخــۆن کـــــوردە  ـــەم  ئ ــەوە  ــڕی ــب ــەڵ ه زەنـــەفـــۆنـــدانـــی  وەک  زۆر  و  ــدەر  ــەن ــک ــەس ئ ــێ  ــەل گ
ـــــەوە و ســـــەرڕاو بــوون ــن پـــاراوبـــووبـــۆ هــۆالکــۆ بــە ڕەگ چــەنــگــی چــەنــگــیــزی بــە خــوێ
ــێ، گـــەلـــی کـــــورد قـــڕ کا ــن ــێ ــو لـــەبـــن ب ــێ ــی ســمــێــڵ بـــابـــڕ کـــا ک ــســت ـــاس وی شـــا عـــەب
بـــــادا لـــــێ  خــــــۆی  گــــیــــڤــــەوە  بـــــەهـــــەر  دا  جـــێـــگـــا  زۆر  لـــــە  ـــــــوڕی  س ـــــش  ـــــادری ن
نــــاو مــان بــــەد  ئــــــەوان  ــە هــــەر و  ــم ــێ ــئ ــان ــاوم ن زۆر گـــەمـــاڵ داویــــــە گــــەمــــارۆی 
ـــوردن ـــەر ک ــــورد ه ــە ک ــەی ـــەر ه ــــوون و هـــەمـــوو ڕابـــردنـــکـــوردســـتـــان ه ـــوم ب ـــرت و گ ش
ــــەوێ چــەنــد گــۆڕێــک ــتــە دی لــێــرە و ل ــکــدێ ــگــە چـــەمـــوش و تــۆڕێ ــەڵــگــە بـــۆ جــەن ب
ــــەوەڕ!؟ ـــۆڵ و گ ــان بــیــکــەنــە جــێ م ــەم ــەت ـــەڕ ب تــــازە وا مــشــک و تــۆڵــە و وشــتــری گ
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لە هەندەران چ باسە؟.

دۆستایەتی  )كۆمەڵەی  ڤیەننا  لە   ١٩٨١/١١/٢٨ تا   ١٩٨١/١١/٢٣ ڕۆژی  لە 
نەمساوی كوردی(، حەوتوویەكی كوردانەی سازكرد بە ناوی )حەوتووی كوردان(، 
كە لە ڕۆژانی ئەو حەوتوەدا چەندین كۆڕ گیراوە و گەلێك ووتار و لێكۆڵینەوە و 

توێژینەوەی بە كەڵك لە الیەن دۆستەكانی كوردەوە خۆیندرایەوە .
یەكەم ڕۆژ دكتۆر فیشەر ئەندامی پەرلەمانی نەمساوی و ئەندامی سەركردایەتی 
كــورد،  دەربـــارەی  ووتــارێــك  خۆیندنەوەی  بە  نەمساوی  سۆشیالیستی  پارتی 
ئاهەنگەكەی كردەوە و سەر لە ئێوارەش )هانس هاوزەر( كە سەرۆكی )كۆمەڵی 
تا ئێستا چەندین  بەناوبانگە و  دۆستایەتی كورد و نەمساویە( و كورد ناسێكی 
نووسین و كتێبی لە سەر كورد نووسیوە، ووتاری خۆیندەوە و پرۆفیسۆرێكی 
زانكۆی فیەنناش بە دویدا ووتارێكی خۆیندەوە . ڕۆژەكانی دیكە چەندەها ئاهەنگ 

و دەمەتەقێ ڕێكخراو چەند فلیمێك دەربارەی كورد پیشان درا.
و  گفتوگۆ  بەرنامەیەكی  نەمساوی  تەلەفزیۆنی  ١٩٨١/١١/٢٩یــــش  ئــێــوارەی 
ئێران  و  عێراق  كوردستانی  نوێنەرانی  كە  سازكرد،  كورد  سەر  لە  دەمەتەقێی 
بەاڵم  بوو،  ئامادە  تێدا  عیراقێشی  سەفارەتی  نوێنەری  و  كرد  تێدا  بەشداریان 
دابوو  بڕیاریشی  یەكەمیان  نەنارد،  خۆیان  نوێنەری  توركیا  و  ئێران  سەفارەتی 

بەاڵم پاشگەز بووە و سەفارەتی توركیا لە وەاڵمدا گتبووی:
لە توركیا كێشەیەك نییە بە ناوی كێشەی كورد!! بۆیە ئێمە ئامادە نابین! بە 
هەمان بۆنەوە، برادەر )القذافی( نوێنەرێكی خۆی ناردبوو، لە گەڵ وتارێكدا، بەاڵم 
بخۆیننەوە  القذافی(  )بــرادەر  ووتارەكەی  نەدا  ڕێگەی  نەمسا  كۆبوونەوەكاندا  لە 
ڕێكخراوەكانی  هەموو   ١٩٨١/١١/٢٩ لە  و  حەتووەكە  دوای  ــك  ڕۆژێ بۆیە   ..
كوردستانی گەورە كۆبونەوەیەكیان بۆ نوینەرەكەی سەرۆك )القذافی( سازكرد، 
پاش خۆیندنەوەی ووتارەكە، دەمەتەقێ دەستی پێ كرد كە هەندێكیان دەیانویست 
چاو بەست لە كابرا بكەن و بە قسەی ال بەال ڕاستی لی شارنەوە، تا نوێنەری 
بە پرسیارێك گۆمی ترس و بێ دەنگی و كپی هەموو ڕێكخراوەكانی  حیزبمان 
شڵەقاند، كە پێیان ووت، )بۆمان ڕوون بكەرەوە بۆ تەنها یارمەتی ڕێكخراوێكی 
كوردستانی دەدەن و وەك دابەستە قەڵەوی دەكەن و هێزێكی وای پێ دەبەخشن 
هەموو ڕێكخراو و كۆمەڵە كوردستانیەكانی سەر ساحەكە بخەنە بەر مەترسی 
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بە  ئەمە  ئێوە  ئەگەر  بكەن!!.  ئێوە ڕۆڵەی كورد قەاڵچۆ  بە چەكی  ناوبردن و  لە 
یارمەتی كوردی ناو دەبەن، ئێمە بە دوژمنایەتی دادەنێین!. ئەگەر ئێوە دەتانەوێ 
یارمەتی كورد بدەن ئەوا هەموو كورد بریتی نییە لە "فاڵن“!!، وەكو وەفدی ئێمە لە 
تەرابلوس داوای كرد یارمەتی هەموو ڕێكخراوە كوردیەكان و هەموو پارچەكانی 

كوردستان چوون یەك بدەن ..
برادەری نوێنەر زۆر خۆشحالی خۆی نیشان دا و بەڵێنی دا چاو بەو كارەدا 
هاوبیرانی  پشتگیری  تێكڕا  دیكەش  ڕێكخروەكانی  نوێنەرانی  هەموو  بخشێننەوە، 
ئێمەیان كرد و، )ئەوان!( دەم چەوت دەرچوون! پاشانیش تەن بە تەن هاوبیرانمان 

نوێنەرەكەیان دیتووە و ڕاستیبارو مەسەلەی كوردیان بۆ شی كردەوە …
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ڕازێكی كوردانە

ناكۆكییەكان و شێوە و شێوازی چارەسەركردنیان
ئێمە خۆمان بە هەڵگرانی بیروباوەڕی )كوردایەتی( دادەنێین، بۆ ئەوەی كە بەڕاستی 
لە ئاستی ئەو شەرەفە مەزنە و ئەو ئەركە گرنگ و پیرۆزەدا بین، دەبێت ئەوە لە 
ڕەفتار و گفتار و هەڵس و كەوتیشماندا ڕەنگ پێ بدەینەوە و بە كردەوە بیسەلمێنین، 
ئەوەین كە بە بااڵی خۆمان بڕیوە . ئەگەینا ئەو بانگاشەیەمان لە سنوری دەرونی 
ئەو  ڕیزی  دەچینە  و  ناكرێت  پێ  چیشمان  و  ناكات  پەڕ  تێ  خۆمان  هەڵخەڵەتاوی 
سەدان بانگەشانەی كە بوون بە ژێر تەپ و تۆزو كەالوەی مێژووەوە و سەرباری 
ئەمەش زیان لە خودی بیروباوەڕەكەش دەدەین .. چۆنیەتی ڕەفتار و مامەڵە كردن لە 
گەڵ ناكۆكیەكاندا، مەرجێكی سەرەكی بەر چاو ڕوونی و بە ئاكام گەیشتنی و جووت 
بوونەوەی – زانست و تیۆر و پراكتیكە، بە واتایەكی تر تەرجەمەی ڕاست و دروست 
و وەستایانەی تیۆری زانستییە بۆ واقع، وەك ئەوەی ئەگەر لە بچوكترین تەفاعولی 
كیمیایدا، ڕێ و شوێن و ڕاستە ڕێ و مەرجەكانی ئەو تەفاعولە بەرچاو نەگیرێن، ئەو 
سەرئەنجام و بەرهەمە دیارییە نادات كە تیۆرەكە پێش بینی دەكات .. ئەم هەڵدێرە 
چەواشە  كۆمەڵی  و  دەستە  بیرو  زۆر  كەالكی  مــرۆڤ  بــەردەم  نــراوەی  بە  فاقەیی 
جوێكانی  جوێ  بیرە  بەرچاوی  و  گرنگ  گرفتێكی  و  كەوتوە  تێ  سەرلێشیواوی  و 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد بووە، دەبا هەر عەقڵە لە خەسارێك و ئێمە دەست 
نەكەینەوە بە كونی هەزاران جار ماران گازی مل شكێندا .. ئەمەش تەنها بەوە دەبێ 
كە لە هەڵچوون و پەلە و حوكمی عاتیفی و زیاد ڕەوی و هەوەسی نەفس و زات دور 
كەوینەوە، و خۆمان بكەینە پرد و بەردە بازی پەڕاندنەوەی فەلسەفەی كوردایەتی 
نەك پێچەوانەكەی كوردایەتی بكەینە تاقیگای ئارەزووە دەروونییەكانی خۆمان، كە 
ئەگەر لە هەموو بوارێكدا ڕەوا بێت لە بواری سیاسەت و خەباتدا چەوت و تاوانە .. 
بۆیە دەبێ هەموو هاوبیران ئەم خااڵنە ڕەچاوكەن و بە وردی لە بەر ڕۆشناییاندا 
هەنگاو هەڵنێنن هەموو دەرچوون و الدانێكیش، دەرچوون و الدانە لە بیروباوەڕكە 
و ڕێ و شوێن و سیاسەتی حیزب، پێڕەو نەكەری ئەم سیاسەتەش تەنها هەڵە و بە 
هەڵەداچوون نییە و بەس، بەڵكو كردارەكەی و سەرئەنجامی دەگاتە ئاستی تاوان و 

سەكتە دان لە حیزب:
١ – ناكۆكی سەرەكی ئێمە لە گەڵ داگیركەراندا: ئەم ناكۆكییە ئەگەر چی چوون 
یەك و لە یەك ئاستدا نییە لە گەڵ سەرپاكی داگیركەراندا، بەڵكو بارو هەل و مەرجی 
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خەباتی نەتەوایەتی و هەڵكەوتی داگیركەرەكە و كایەی جەولە و نۆرەی هەر یەكەیان 
یەكەمایەتی و پێش و پاشی دیاری دەكات كە دەبێت بە حسێبی بەرژەوەندیی هەموو 
جواڵنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و پێویستی خەبات و دیدگای نەتەوەی كورد بپێورێ 
تەسكی حیزبایەتی و  لە مەسەلەی دەستكەوتی  ئەمەش دوورە   .. بكرێت  دیاری  و 
ئەم دیوو و ئەو دیوو و ئەو كورد و ئەم كــوردەوە، چونكە خەباتی نەتەوایەتی و 
پەرت  و  كەرت  و  و جیاكردنەوەی  پارچەیە  یەك  كورد  ڕزگاریخوازی  جواڵنەوەی 
كردن هەڵناگرێ، ئەگەر چی باری تایبەتی ئەو خەباتە شێوە و شیواز و تەكتێك و جێ 
گۆڕكێ پێویست كات، بەاڵم دەبێت هەر هەمووی لە قەدە ئەسڵییەكەوە هەڵچووبێت 
و لە دوا سەر ئەنجام و حسابدا لە خزمەتی مەسەلە گشتی و سەرەكیەكەدا بێت، بۆ 
بنكەو  لە كوردستانی باكور و كوردستانی باشوور دا  نموونە خەباتی گەلی كورد 
بارەگای خەباتی وەگوێزرێ بۆ كوردستانی باكور یان هەر الیەكی تر كە دەسكەوتی 
و  كردنێك  تیا  دڵی  دوو  هەموو  بوو،  تر  بەرچاو  نەتەوایەتیەكە  حسێبە  بە  ئەویان 
خونووساندن بە مەنتقی ناوچەگەرێتییەوە جۆرێكە لە ناپاكی بەرانبەر كورد، یان بە 
النی كەمەوە چەواشە بوونە .. بە كورتی دەمانەوێ بڵێین ئێمە كوردین و كورد لە 
كوێدا پێویستی پێمان بوو سەنگەرمان دەبێت لەوێدا بێت و دوژمنیش هەر دوژمنە 
خۆی لە ژێر هەر چارشێوێكدا حەشار دابێت، نۆبە كوتكی سەر هەر كامیان بار و 
هەل و مەرج و پێویستی خەباتی نەتەوەی كورد دیاری دەكات و هەموو اعتبارێكی 
ناكوردانەی تر ڕەت دەكەینەوە لەم ناكۆكییە سەرەكی و ناوەندیەدا و لەم مل مانێ 
میللییەدا هەموو ڕێگەگرتنە بەرێك بۆ پوكاندنەوە و نابووت كردنی داگیركەرەكە و 
سەرسەختی خەباتی ڕەوای كورد ڕەوا و دروستە و نابێ دەست لە هیچ وەگێڕدرێت، 
هەموو تین و تاوێكمانی بۆ تەرخان دەكەین و هیچ پرد و پاشخانێكێش نابێت بۆ خۆمان 
بهێڵینەوە، كام داگیركەرە تووكی زۆر بوو دەبێ بزانین كە لە ژێر ئەو نەرمایەتییەوە 
نینۆك و چەنگاڵی جەرگ بڕی تیژی بۆ حەشار داوین .. ئەو كێردەی ئێمرۆ لە سەر 
ملی فاڵنە كوردە، سبەی ترازا ملی فیسارە كوردی پێ دەقرتێنێ .. بە كوردیەكەی 
كە هەر  كەللەیەكین،  و  فەساڵی سەر  مارێكی چوار سەر و چوار  بەرەنگاری  ئێمە 
یەكەی ڕوویەكی بەزەقی لێمانە، بەاڵم ئەگەر الكەینەوە دەبینین ئەوەی تریش دووانە 
)توأم(ى ئەویانە كە ڕووی لێمانە ئێمە لە ڕووی بیر و ئایدۆلۆژیەت و چاالكییەوە 
و هەموو الیەنەكانی دیكە بیرو چاالكی بەرانبەرو دژ بەوانین، بۆیە وەكو دوو دژی 
بەرەنگاری  بوارێكدا  هەموو  لە  و  كۆنابینەوە  هەرگیز  أبدیین“  "چدین  هەتایی  هەتا 
یەك دەبی خاوكردنەوە و ڕاگرتن و مەسڵەت و گونجاندمان بۆ نییە، بۆیە دژایەتی 
و پێكداچونەكەمان بێ سنوور و لەوپەڕی توند و تیژی و هەڵچووندایە، خاوكردن و 
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پشت تێ كردندۆڕاندن و خۆ بە دەستەوەدان و مەرگی كۆتایین دەمانەوێ بڵێین مل 
مانێیەكی“ خوا و شەیتانی“ بێ بڕانەوەیە تا سەرەنگوم كردنی ئەوان و سەركەوتنی 

یەكجاری ئێمە .
لە گەڵ دوژمنان و دارو دەستەی داگیركەراندا ئەم  ئێمە  ناوەندی  ناكۆكی   – ٢
ناكۆكییە ڕووپەڕێكی فراوانی نێوان ئێمە و دوژمنانی ڕاستەوخۆ و دەستە و دایەرە 
ئەمانە  ئەگەر چی   .. داگیركەرەكە دەگرێتەوە  ناوەوە و دەرەوەی  و داردەستەكانی 
كلكی ڕەفتاری داگیركەرەكەن و تەواوكەری ناكۆكی و بە یەك چوندا هەمان حسێبی 
ئەوانیان بۆ دەكرێت و لێیان جوێ ناكرێتەوە .. گرنگترین و كاریگەرترینیان داردەستە 
 .. بڕاوە  سەردا  بە  "جاش“یان  نازناوی  كە  خۆمانن،  كۆمەڵگای  نێو  خۆدۆشەكانی 
كەدروست "جاشی“ داگیركەرەكە و بەچكەی ستەمەكەن .. ئەمانە هەموو ئەو كەس 
و دەستە و تاقم و چینانە دەگرنەوە كە لە سەنگەری دوژمنایەتی كورد و هاوشان 
و بەشدار و تەواوكەری ڕەفتاری داگیركەرەكانن، ئیدی چ عوزر و بەڵگە وپۆزشێك 
ڕاستییە  ئەم  نییە،  پاساوی  دوژمنەكە  دانەپاڵ  و  كۆمەك  و  هاوكاری  و  هەڵناگرێ 
زانستییە بە دەم زۆر كەسەوەیە و زۆریشی دەڵێنەوە، بەاڵم زۆربەی جار بەخراپی 
و چەوتی و ئاوەژوو بەكاردێنرێت و خەڵك و دەستە و تاقمانێكی تێ دەپێچێنرێ كە 
ناكۆكی  مەسەلەكە  تەنها  نییە.  تێدا  ئامانجەكانی  و  دوژمنایەتی جەماوەر  خەسڵەتی 
شەخصی یان حیزبییە، كە ئەم ڕەفتارە شی كردنەوە و هەڵسەنگاندنە كە لە گرێژنەی 

زانستانە دەبات و دەیكاتە هەوا و هەوەسێكی ڕووت .. 
نەبێت  واقعییانەی  و  زانستیانە  زەمینەیەكی  ڕەفتارێكیش  و  دیارەهەنگاوێك 
سەرئەنجامەكەی هەر نابووت بوونە!.. بۆ زێدە ڕوونی دەڵێین:هەر كەس و دەستە و 
تاقم و الیەنێكی سیاسی كورد ڕاستە و خۆ الیەنگری سیاسەتی چەوت و داگیركەرانەی 
داگیركەر بكات و هاوكاری لە گەڵدا بكات و ببێتە پارسەنگی هەوڵی دوژمنكارانەی، 
لە ژێر هەر بارو هەل ومەرجو بۆ هەر مەبەست و لە بەر هەر پۆزشێك داردەستی 
داگیركەرەكەیە و ناكۆكی نێوان بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد و ئەمانە ناكۆكییەكی 
ناوەندییە و بەشێكە لەو ناكۆكییە سەرەكییانەی نێوان ئێمە و داگیركەران .. هەر لە 
هەڵوێست و ڕەفتار و بەرەنگاریەك بەرانبەر داگیركەرەكە بكرێت، دەبێت دروست لە 
گەڵ ئەمانیشدا ڕەفتاری پێ بكرێت، ئەوانە لە "كوردێتی“ دەشۆرێنەوە، چونكە بوونە 
كورد، جگە لە خەسڵەت و خاسیەتەكانی میللی، ئیلتزام و خۆبەستنەوەیە بە ئامانج و 

ئاواتە فراوانەكانی جەماوەرەوە ..
دەبێ ئەوەمان لە یاد نەچێت كە هیچ كەس و تاقم و كۆمەڵێك ناكەونە بەر ئەو 
ناو  لە ڕیزەكانی گەلەوە نەگوێزنەوە  بارەگا و شوێنگەی خۆیان  خانەیەوە هەتا 
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باوەشی دوژمن .. جیاوازی بیروباوەڕ و چاالكی و هەتا بەرژەوەندی هەر الیەكیش 
لە سنووری نەخزانە باوەشی دوژمنەكەوە شتێكی ئاسایییە و لە قۆناغێكی وەكو 
داگیركەرە  بوونەوەی  بەرەنگار  كە  كوردا،  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  ئێمڕۆی 
"تناقچ“اتە  بە  كردنێك  خەریك  خۆ  و  گۆركێیەك  ناخە  هــەر  كوژەكەیە،  كــورد 
جەماوەر  چەواشەكردنی  گەلەوە،  چینەكانی  و  كۆمەڵ  دەستەو  نێو  نانەویەكانی 
توانای جواڵنەوەی شۆرشگێڕییە و خزمەتێكی بەالشی  فیڕۆدانی ووزە و  بە  و 

داگیركەرەكەیە!..
ئەو بیرو دەستە و تاقمانەی كە لە چوار چێوەی خەباتی ڕزگاریخوازی كوردان 
بەاڵم بەشداریان و خانەیان لە سووچی بەرژەوەندی تایبەتی و تەسكی خۆیان تێپەر 
ناكات و تێكەڵ بە بەرژەوەندی گشتی و هەموو جەماوەر نابێت، یان خۆنوساندن بە 
بیروباوەڕێكی دواكەوتوو و قاڵب بەستووی نەگونجاوی كۆنەوە لەم قۆناغەدا النە 
ئیجابیەكەی، كە بەشداری و بەرەنگاربوونەوەی داگیركەرەكەیە یان هەتا بێ الیەنی 
و نەدانە پاڵیشی بێت، دەڕژێتە سەر كۆی ووزە و تینی شۆرشگێڕی خەباتی میللی، 
بەاڵم النە سلبییەكەی، كە لە قۆناغێكی تردا و پاش بەالداخستنی مل ماڵنێ لە گەڵ 
داگیركەرەكەدا سەر هەڵدەدات و كاریگەر دەبێت و ئێمرۆ وەكو وزەیەكی سلبی مت 
لە بەر تین و تاوی شۆرشگێڕ بۆی نالوێ سەر هەڵبدات و سەریش هەڵدات  بوو، 
و  جۆشان  لە  جەماوەری  شۆرشگێڕی  و  پێشكەوتووخواز  بزووتنەوەی  ئەگەر   –
هەڕەتی هێزیدا بێت – ناتوانێ گەشە بكات و پەل و پۆبهاوێژێت .. بەشداری و سوود 
وەرگرتن و چۆڕ بڕكردنی ووزە و تینە ئیجابیەكەی لە سەردەمی خەباتی میللییانەدا، 
خۆی لە خۆیدا بەشدارییەكی ژیرانەیە لە پوكاندنەوە و فرزەلێ بڕینی، چونكە پاش 
ئەم قۆناغە تین و تاوی ئیجابیانەی نامێنێ تا سەر پێ كەوێت و بەرگە بگرێ، ئەوەی 
دەمێنێتەوە تەنها النە سلبییەكەیە كە ڕیسوا بوون و فەوتانی وەكو دارێكی گەندەڵ بە 
بەاڵم ووروژاندن و شێتگیركردنی و بەرەالكردن و لە ئامێزگرتنی  پاڵێك دەرمێت … 
و  لە شەڕێكی البەالیی  نە  نابێ  و كوشندەن..  گەورە  هەڵەی  دوو  بوژاندنەوەی،  و 
ناوەختدا و لە كاتی ناسكی جەنگ و مل ماڵنییەكی چارەنووسسازی وەكو ئێمرۆماندا، 
ببێتە  داگیركەرەكە و  باوەشی  بكەوێتە  بە گژیا بچین و هانی دەین  ڕەپ و ڕاست 
باری  و  دەبێ هەل  نە  زیادكردنە..  ئەمە دوژمن  كە  باریداگیركەرەكە  هێزێكی سەر 
گەشە و نەش و نماشی بۆ بڕەخسێندرێت و بۆ دەستكەوتی كاتی و كەم تەمەن لە 
خانە و شوێن و دەوری خۆی پتر گرنگی پێ بدرێت لە بەر پێویستی و بۆ دەستكەوتی 
كاتێ پێ دز كێ بكاتە مەوقعی گرنگ و كاریگەرەوە. ئەگەر بە نموونەیەكی ساكار. 

ئەمە ڕوون بكەینەوە دەڵێین:
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فاڵنە شێخ، یان قیسارە كوێخا لە بەر هەر هۆیەك بێت لە گەڵ ڕەوتی شۆرشگێڕان 
لە  گەلەوە،  ڕیــزی  بێتە  ناچاری  بە  و  بێتەوە  دوژمنەكە  لە  دەستی  یان  ناكەوێت، 
كۆمەڵگایەكی وەكو كۆمەڵگای كوردەاوری كە هێشتا پابەندی زۆر داب و دەستوور 
و ئیعتباراتی خێاڵیەتی و پەیوەندی كۆنی نێو كۆمەڵە، توانا و دەسەاڵت و ووزەیەكی 
دیاریان هەیە .. ڕەتاندن و بە گژاچونەوە و تەرەكردنی هەرزەكارانە وا دەكات كە 
جارێكی تر بگەڕێتەوە باوەشی داگیركەرەكە و ئەمجارەیان لە جاری پێشووی زۆر 
دڕندەتر و زیاتر مل كەچی فرمانی داگیركەرەكە و خزمەت كردن و خۆبەستنەوە 
بە بەرژەوەندیەكانیەوە دەبێت، بە هۆی هاوواڵتیەتی و پاشماوەی دەسەاڵت و توانا 
لە  یان كەم  بەشێكی زۆر  نەبێ  دەتوانێ چ  داگیركەرەكەش  و كۆمەك و پشتگیری 
توانای شۆرشگێڕیی بە خۆیەوە خەریك كات و ببێتە سەر باری توانای داگیركەرەكە 
هەروەها بە پیرەوەچوون و سەر زل كردن و پەت بۆ بەرەالكردنیشی هەڵەیەكی تری 
كوشندەیە و پاشان خۆڕزگاركردن لێ و بەرگرتن بە سەرئەنجامی سلبی كردەوەكانی 
ئەوەندە زەحمەت دەبێت كە زۆر جاران ناچارانە دەبێت چاوی لێ بپوشرێت چونكە "رد 
الفعل“ى بەرچاوی بەرەنگاربوونەوەی لە ڕەفتارە چەوت و دژ بە شۆڕشەكانی زیاتر 
دەبێت، وەكو دەڵێین دەبێتە ماری شێخ هۆمەر و لە ملی بزووتنەوە شۆرشگێڕییەكە 
دوور خستنەوەی  و  كردنەوە  و دەست  ڕاگرتن  لە سنووری  دەبێت  بۆیە  دەئاڵێ!.. 
لە داگیركەرەكە و ڕێ لێ بڕینەوەی جێ گۆڕكێ، لە قەبارەی خۆیدا سوود لە النە 
ووزە  دادۆشینی  و  داڕنین  ئەو  گەڵ  لە  وەربگیرێت،  ووزەی  و  توانا  ئیجابییەكەی 
ئیجابیە بەرە بەرە و باڵ كردنی و ڕووتاندنەوەی لە هۆ و ئامرازی خراپەكاری و 
گەمارۆدانی بە جۆرێكی وا كە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ كەم بكات، زیاد نەكات .. و حسێبی 

هەموو ڕووداو واحتماڵێكی خراپی كتوپریش بكرێت ..
بارێكی ناسروشتی پەرت پەرت بوونی بزووتنەوەی  لە  ئەم كارەش  بێ گومان 
تەسكی  و شەخصی  حیزبایەتی  بۆڕێنی  بۆڕ  و  بڕكێ  بینە  و  كورد  ڕزگاریخوازی 
هەموو  نێوان  پێشكەوتوخوازی شۆرشگێڕانەی  بەرەیەكی  نەبوونی  لە  و  ناكوردانە 
فەلسەفەیەكی  بیرو  نەبوونی  لە  و  كــوردا  خواكانی  دڵسۆزەخێر  شۆرشگێڕ،  هێزە 
"كوردایەتی“ بەرژەوەندی بەرزی نەتەوەی كورد لە هەموو پارچەكانیدا، كارێكی زۆر 
سەختە و نایەتە دی، بەڵكو چاكترین زەمینەیە بۆ ژیانەوە و زینوبوونەوەی بیروباوەڕ 
و دەستە و چینی كۆنەپەرستانەش و هەتا جێگیر بوونیشی دووبارە ڕەگ داكوتانیشان 
چونكە لە بارێكی وادا كابرا ئەوە دەزانێ: ئێرە نا، دێرێ“و“ بۆرە نەبێ بازە بێ“ .. و 
هەمیشەش و لە هەر كوێیە دەمامكەكەی كاڵ بۆوە یان ڕووی كەوتە ڕوو، لە الی 
"منافس“ و دوژمنەكەی ئەو الیەنە، دەمامكی نوێ و پاڵدارویشی حازر و بزر و بەرێز 
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تریش دەبێت! . لە فاڵنە ال كۆنە پەرستە و كەوتە فیسارە ال پێشكەوتووخواز و لەم 
بەر شۆرشگێڕە، و لەوبەر شۆرشگێڕی دیموكراسی .. و هەزار و یەك بەند و باو و 

هەویەی ئاڵ و وااڵ ..
بەاڵم لە هەموو حاڵەتێكدا الیەنی شۆرشگێڕو بەتەنگەوە هاتوو، بێ گوێدانە هیچ 
بكات  سەرەتا  ئەو  پێڕەوی  دەبێ  كاتی،  دەسكەوتی  و  تایبەتی  تەسكی  اعتباراتێكی 
ئاوسان  بوون و  ئەستوور  بەاڵم  دەبێ و هەڵدەئاوسێ،  قەبە  نەشی كات  ئەوەی   ..

نەخۆشییە و لە پڕ ڕۆژێك خاوەنەكەی دەدات بە عەرزدا 
٣ – ناكۆكی الوەكی و سروشتی:

ئەگەر حسێبی وورد كەینەوە و لە ڕووی زانستیەوە بڕیار بدەین، دەبێ بڵێین:
تەنها  مرۆڤ  تاكەی  تاكە  ئاستی  سەر  لە  ژیانە،  خۆڕسكی  یاسای  ناكۆكی  كە 
دوو تاك نین كە دەقا و دەق لە قاڵبی یەكتردا بن و كەم تا كورتی لە "بیركردنەوە 
و هەڵكەوت و بۆچوون و ئارەزوو و بەرژەوەندی و مزاج و توانا و تێكڕای بینای 
سایكۆلۆجی و فیزۆلۆژی و ماددی و مەعنەویدا "جیاواز و لێك نەچوون، كە ئەمەش 
ناتەبایی و بەرانبەری دروست دەكات و سەرەتای ساكاری ناكۆكین .. بەاڵم لە تەك 
یاساو سروشتی خۆڕسكی )ناكۆكی(دا، دەستوری ژیان و خۆڕسكی پێكەوە هەڵكردن 
و گونجاندن و ڕێكەوتنیش هەیە .. تین و پلەی ئەم ناكۆكی و ڕێكەوتنەش دیاردەی 
)ناكۆكی و ڕێكەوتن( دیاری دەكات و جوێ دەكاتەوە، كە باری دەرونی و نێزیكی و 
دووری و هاوبەرژەوەندی و هاوچارەنووسی و دەیان هۆی زاتی و مەوزوعی دەیان 
ڕسكێنن و لە قاڵبی جیاوازی "بیروبیركردنەوە و بیر و باوەڕدا“ خۆی دەنوێنێ، كەواتە 
هەڵوێست و  مرۆڤەكە،  بۆچونی  و  ژیان  فەلسەفەی  و  بیركردنەوە  شێوە و جۆری 
مەوقعی خەبات و چاالكی و خانەی كۆمەاڵیەتی دیاری دەكات .. هەتا هەتاشە ناكۆكی 
نێو كۆمەڵگا دەمێنێ، بەاڵم هەتا دێش ساردتر دەبێتەوە و  لە  الوەكی و سروشتی 
ڕوو و شێوە و قاڵبی ڕوون و نەرم و )مرن( بە خۆیەوە دەگرێت، هەتا لە نێو یەك 
دەستە و تاقم و كۆمەڵ و هەتا بیركردنەوەشدا ئەم مل ماڵنێ و ناكۆكییە هەیە و 
شتێكی سروشتییە، تا دەگاتە ئەو شوێنەی الیەكیان لە گرێژەنە دەچێت، یان الیەكیان 
كاتە  ئەو  كردنەوە،  نوێ  خۆ  و  چــوون  بەرەوپێش  گەشەو  ڕێی  لە  كۆسپ  دەبێتە 
ناكۆكییەكە دەگاتە ئاستی لێك ترازان و بەرەنگاربوونەوە، لەو زەمینانەدا كە دابێكی 
دیموكراسیانە و جوێكی دیموكراسی نییە ڕێی زەبر و زەنگ و زۆر دەگرێتە بەر بۆ 
بەالداخستنی ئەو ناكۆكییانە .. بەاڵم لە كۆمەڵگایەك كە دیموكراسیەكی ڕاستەقینە و 
ئاستی هۆشمەندی و تێگەیشتنی كۆمەڵ لە پلە هەڵكشاوەكاندا بێت ئەوا بە ڕێگایەكی 
هێمنانە و بێ ڕاچڵەكاندن و پێكداچوون ال نەگونجاوە، كۆنە نازانستییەكە دەپۆكێتەوە .
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لەم ڕوانگەیەوە بڕوانینە كێشە و ناتەبایی و ناكۆكییەكان نێو كۆمەڵی كوردەواری، 
بار و هەلومەرجی كۆمەڵگاكەمان و قۆناغی خەباتی ڕزگاریخوازی بگرینە بەرچاو. 
ئەو ڕاستیەمان بۆ دەردەكەوێت كە زۆربەی هەرە زۆری دەستە و كۆمەڵ و تاقم 
و چین و بیرەكانی نێو كۆمەڵگای كوردەواری لە سەر خاڵێكی گرنگ و سەرەكی و 
چارەنووسی كۆدەبنەوە ئەویش مل نەدانە بۆ واقعی پڕ ستەم و ناجۆر و سەپاوی 
چەوساندنەوە  و  دەستەیی  ژێر  ئەو  هەڵتەكاندنی  هەوڵی  و  كــورد  نەتەوەی  سەر 
"نەتەوەیی“یەی بە سەر كوردا سەپاوە و ڕاست كردنەوەی باری ناسروشتی كورد 
و بە دیهێنانی مافە نەتەوایەتییە ڕەواكانی، وەك هەر نەتەوەیەكی دیكەی سەر ئەم 
ــاری و مەبەست و بــەرژەوەنــدی و هەتا شێوە و  گۆی زەویــە .. دیــارە لە ووردەك
جۆر و شێوازی ئەو خەبات و چارەسەریەدا، جیاوازی هەیە و هەر الیە و دەستەو 
تایبەتی خۆی  ڕوانگەی  و  بەرژەوەندی  و  و  مەبەست  و  بۆچوون  بیركردنەوەیەی 
هەیە هەموان لە سەر ئەو خاڵە گرنگە سەرەكیە ڕێكن كە نەمانی ئەو بارە و هاتنە 
پەرێز و  یان دوورە  ئەوەی دەمێنێتەوە   .. بارێكی سروشتی و گونجاوە  پێشەوەی 
بە كاڵوی شڕی خۆیەوە گرتووە  بێ الیەن و بێ هەستە، كە وەك دەڵێن: دەستی 
بانەیبات، وەنەبێ قایل بێت بەم بارە، یان بارە نوێكە لە بەرژەوەندی نەبێت، بەڵكو 
توانای خەبات و قوربانی دانی نییە و باجی سەربەخۆیی پێ نادرێت، خۆ ئەگەر بە 
بەالش و بێ ئەرك و هیچی تێ نەچێت بۆ ئەم، بارێكی دی بێتە پێش ئەوا چۆن ملی 

بۆ واقعە سەپاوەكە داوە ئاواش بۆ نوێیەكەی دەدات، دەردی:
و  بارە  ئەو  بەردەوامی  كە  دەستەیەكن  یان   .. كورتانن(ە  ئەمان  بێت  كەر  )كێ 
سارد  گەرمیان  بــازاڕی  سەپاوەكە  بارە  بوونی  پاكتاو  و  ڕادەگرێت  بــەرژەوەنــدی 
خۆیان  خانەی  و  كە شوێن  ناچاربوون  و  هات  بۆ  ــان  زۆری كە  ئەمانە  دەكــاتــەوە، 
دیاری كەن، ئەوا بێ سێ و دوو دەكەونە باوەشی داگیركەرەكەوە .. ئەوسا حسێبی 
بێ  هەتا  یان  جەماوەر،  لە سەنگەری  و  دەكرێت  بۆ  دوژمنیان  دایــەرەی  و  دەست 
الیەنییەوە دەخزێنە بەرەی دوژمن و ناكۆكییەكە لە گەڵیاندا دەبێتە ناكۆكی ناوەندی 
بەدەر،  لەمانە   .. دەكرێت  بۆ  داگیركەرەكەی  دوژمنە  باڵێكی  و  بەشێك  حسێبی  و 
هەموو ئەوانەی خۆیان لە بەرەی بەگژاچوونەوە و بەرەنگاری كردنی داگیركەرەكەدا 
دەبێننەوە، لە بەرەی جەماوەردا و هەموو ناكۆكیەكانی نێوانیان الوەكی و سانەوین، 
كە دەبێت بە پێ یاسای بەربەرەكانی هێمنانە و بینەبڕكێیە دیموكراسیانە ناكۆكیەكان 
بە الدا بخرێن و لە هەموو پێكداچوون و بەیەكەوە خەریك بوونێك دوور بگیرێ .. 
ئەگینا تەقینەوەی ناكۆكیەكانی نێو كۆمەڵ و بەرەی گەل بە توندی و پەنابردنە بەر 
زەبر و زەنگ و بەیەكەوە خەریك بوون، لە بار و قۆناغێكی وەكو ئێمرۆی كوردا، 
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شۆرشگێڕان  ڕیزەكانی  تێكدانی  و  كورد  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  الوازكردنی 
واش  زەمینەیەكی  دەكات  توند  كورد  گەردنی  لە  دیلیەتی  پشێوی  و  گێرشێوێنی  و 
دەروونــی  هەوەسی  و  هەوا  مۆڵگای  ببێتە  شۆرشگێڕان  ڕیزەكانی  كە  دەكا  خۆش 
گۆڕەپانی  سەر  ئێمڕۆی  پشێویەی  ئەو  كە   .. بەرژەوەندی شەخصی  و  نەخۆشانە 

خەباتی نەتەوایەتیمان لەو بارە نا لە بارە شەخصییە هەڵساوە و بەردەوامە ..
هەر  بــە  ســەر  كـــورد،  شۆرشگێڕانی  و  قــارەمــانــەكــان  پێشمەرگە  دەبـــێ  بــۆیــە 
بیروبیركردنەوە و دەستەیەكی سیاسین، بە ووردی ئەم سێ جۆر و پلە ناكۆكییانە 
ڕەچاوكەن و هەر یەكەی بە شێواز و ڕێ و شوێن و هۆی پێویست و سروشتی 
زانستیانە كاریگەرانە بەالدا بخەن و مامەڵەی لە گەڵدا بكەن، ڕێ نەدەن كە دۆست و 
دوژمنیان لێ تێكەاڵو كرێت و خانە و پایەگەی خەبات و كۆمەاڵیەتی و هیچ الیەنێكی لێ 
چەواشەكرێت و شەڕی ناوەخت و الوەكی لە مل ئاڵێندرێ، ئەگەر لەم دیدگا زانستیەوە 
نا تەبایی و ناكۆكیەكان، بە سەر زۆر تەڵەدا هەڵدەپەڕێنریین و  نەڕوانینە كێشە و 
هەموو ئەو هەڵخزان و خڵیسكانە خیانی و جاشێنی و هەڵە و هەڵدێرانەی تا ئێمڕۆ 
هاتۆتە پێش تاكە تاكە و كۆڕ و كۆمەڵە سیاسییەكانیش دەگەڕێتەوە بۆ پیڕەونەكردنی 
و  تێشكان  و  ناكامی  هۆی  زۆری  هەرە  زۆربــەی  واقعیانە.  زانستییە  سەرەتا  ئەم 
دواكەوتنی خەباتی نەتەوەییمان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ماكە كوشندە شەو كوێریەی نێو 
سەرە و بەدەستەكانی جواڵنەوەی كوردایەتی .. و ئەو گاڵتە جاڕی برا كوژی و كورد 

كوژیەی ئێمڕۆ و چەند ساڵەی لەمەو بەریش هەر لەمەوە هەڵساوە .
مێژووش بڕیەتی لەو نموونانەی كە گەالنێ بوون نەیانتوانیوە پێكەوە هەڵكەن و 
هاوكاری لە گەڵ یەكدا بكەن، كەوتوونەتە ژێر چەپۆكی گەالنێكی دیكەوە كە لەوان 
دواكەوتووتر بوونبەاڵم لەوان كۆك و یەكگرتوو تر بوون!.. دوور نەڕۆین یۆنانیەكان 
هەر كە یەكیان گرت ئەو ئیمبراتۆرێتە زل و زەبەالحەی فارسیان تێكشكاند .. بەاڵم 

كە لێك دووركەوتنەوە و پێكدا هەڵپژان مەكدۆنیەكان بەزانیانن!.
ئیسحاق ئەسیمۆف دەڵێ: ئەو كۆمەاڵنەی پتر پێكەوە دەڵكین و دەگوزەرین پتر 

دەمێننەوە ..
با هەموان بە گیانی كوردانە و كورد دۆستانە و زانستیانەوە و دوو لە خواستی 
دەروونی و تایبەتییەوە، لە زەمینەی واقعی كۆمەڵگای كوردەواری و لە بەر ڕۆشنایی 
بیرو فەلسەفەی )كوردایەتی(دا هەنگاو هەڵهێنین و بە ئەركی میللی خۆمان هەستین، 

تا بە هەمووان كورد بگەیەنینە كەناری ئارامی "سەربەخۆیی، ئازادی« ..
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لە خۆتم بپارێزە!

سەگ بە ڕیوی گوت:کەی جێژنەتانەبێم بۆ دیدەنی و بێنم جێژنانە
وتی: ئەو ڕۆژەی کـــــــــە تۆ نابینمگەورەترین جێژنە لە ماوەی ژینم

**************
ـــە ئــاســیــام ـــن ل ــــاو م ــــەری ئ ــــەوب ـــو ل ــــام ســــام ت ـــو ســـــەری ســـاکـــســـۆن و م ـــە! ت ـــام م
ــــردە بـــرام ـــە خــــۆی ک ـــەس ــاڵــێــی چـــی تــــۆی گــەیــانــدۆتــە الم بـــە درۆ و دەل پــێــم ن
ـــــوور پــــارێــــزگــــارم بی ـــە خــــەتــــەری س ل ـــی  ب ـــــارم  ی ـــــت و  ـــە زۆر دۆس ب ـــــــەوێ  دەت
ڕاوی دەم  هــــەر  نـــەخـــواهـــی  و  خـــواهـــی  هـــێـــزی  مـــژ،خـــاوەنـــی  خـــوێـــن  بــــــەرەو  ـــێ  ب
ـــیـــکـــە جـــــــاری جــــــــاران لـــێـــمـــت دەڕوانــــــــی ــــە بــــــــەوەم بـــزان ــــگ ــــۆ ڕەن ئـــێـــســـتـــاش ت
ــە ــام ــــش و عــەم ری ـــەر  ـــەب ل نـــاســـم  مــــامــــە!!نــــەت  نــــەمــــاوم  ــــــاران  نــــا،نــــا، وەک ج
ـــــــزارە ن گـــــەلـــــێ  کـــــــــارت شـــــکـــــاری  لــــێــــم ڕا دیــــــــــارە  ئـــــــــــــــاوەژووت  دیـــــــــوی 
ــی ڕاســتــە ــک ــێ ــەک ـــە مــلــیــۆن قـــســـەت ی ــــــودای نـــەخـــواســـتـــە ل ــــــەردی خ ـــۆ م ـــەر ت ـــەگ ئ
ـــە ســـەر ـــاک ــــــدەم مـــنـــی خ ـــــەاڵ و خـــەتـــەرنـــەفـــەســـێـــک ب ـــــــم لــــە ب ــــــــەوێ دەرچ دەت
ـــی خـــۆت ـــاڵ ـــی خــــۆم،تــــۆ لــــە م ـــاڵ ــــــــارم بـــکـــە لــــە چــنــگــاڵــی خـــۆتـــمـــن لــــە م ڕزگ
ـــــرس و هـــەراســـم ــــە تـــۆیـــە ت ــــە تــــۆ خــــەتــــەر تــــر دوژمـــــــن نــانــاســمــتــەنــیــا ل ل
خــۆتــی هـــــەر  دوورم  و  ـــک  ـــزی ن خـــۆتـــیـــبـــەاڵی  هـــــەر  ســـــــوورم  و  شـــیـــن  ــــەری  خــــەت
تــۆی  دەردەم  و  ڕەنــــج  و  هـــــەژاری  تــۆیــمــایــەی  زەردم  ــی  ــگ ڕەن و  ســــوور  چــــاوی  هـــۆی 
ــــارم ــــازا و ڕزگ ـــــارم بـــە مـــەرگـــت ئــــــەودەم ئ ــری و دەرچـــــی لـــە دی ــگ ــەڵ تـــۆ دەس ه

هەر کوردم
ئــــێــــران و ڕۆم ـــی خـــۆمـــلـــەخـــاکـــی عــــــەرەب،لــــــە  ـــاڵ لــــە م ـــــان  ی ـــــــەدەری  ـــــــەدەرب ب
ـــاڵ بم م ـــێ، وێـــرانـــە  بـــم کــۆشــکــم دەقـــــات ب ــم، ڕووت و ڕەجـــــاڵ  ــەب ـــۆک و پــۆشــت ک
ــر لـــە مـــل لـــە ســـووچـــی زیـــنـــدان ــجــی ـــــار بـــم شـــــادن و خـــەنـــدانـــیـــان زن ئـــــازا و ڕزگ
ـــە نــەخــۆشــخــانــان ـــم بـــگـــرم گــــوێ ســـوانـــان یــــان زار و نـــــزار ل ســــاغ بـــم جــحــێــڵ ب
ــــە کـــــۆاڵنـــــان بــــکــــەم هـــــــەژاری ـــــان ل ــــەر تـــەخـــتـــی خــــونــــکــــاری ی ــــەس ـــم ل ـــش ـــی دان
ــاوم گــیــان لـــەســـەر دەســتــان ــن ــێ ــــورد و کـــوردســـتـــان ســـەر لـــە پ کـــــوردم و لـــەڕێـــی ک
ـــە کــــــوردی دەیـــــــدەم وەرامـــــــی قــەبــرم ـــب ـــرم بـــە کــــــوردی دەژیــــــم بـــە کــــــوردی دەم
ـــەڵ دەچـــمـــەوە ــــورد تـــێ ه ـــەو دنـــیـــاش بـــۆ ک ـــەوەل ـــم ـــنـــدوو دەب بـــە کـــــوردی دیـــســـان زی
هەژار 
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ك. ڤاڵد هایمی بەرێز
ساڵو ..!

ئێمرۆ دەی كانوونی یەكەمی ١٩٨١ – ٥!، لە نێوان ئەم دەی مانگەء دەی كانوونی 
یەكەمی ١٩٤٨ دا سی و سێ ساڵ نێوان هەیە، بە حسێبی وورد دوازدە هەزار و 
پەنجا وسێ ڕۆژ دەكات! كە لە بەیاننامەی ٣٠ مادەی مافی مرۆڤدا، لە گەڵ ٣٤ بڕگەی 
پارسەنگدا، مافەكانی مرۆڤیان دا بە گوێی هەموو دنیادا، ئێمەی كورد هێندەی ئەو 
ئەو ڕۆژانە چاوەڕوانمان كرد ڕەنگ  بووین، شەصت هێندەی  بیستی  ڕۆژانە گوێ 
نــازداری لە كەلێكەوە دەركــەوێ، بەاڵم بوو بە )هات هاتەكەی ڕۆم(  و ڕوخساری 
لە  كــوردی  ســەدان  ڕۆژی  تیژە  چەقۆیەكی  ئێمە  گەیشتۆتە  ئــەوەی  نەهات!  هەر  و 
كوردستانی بەشكراو و داگیركراودا پێ سەردەبڕن. ئەوەی بە ئێمە بڕاوە لێفە و عەبا 
و بەرماڵەكانی نێو ساڵونەكانتانە كە عەیبی داگیركەران و تاوانی دوژمنانمانیان پێ 
بەیاننامەیەتان بە هەموو دنیادا باڵوكردەوە، ئەگەر  لەو ڕۆژەوە ئەو   .. دادەپۆشین 
هەزار   .. كوردستان  دەگەیشتە  ئێمڕۆ  كیسەڵە شەلێكیش  پشتی  بتانخستایەتە سەر 
و حەوت سەد و حەڤدەە هەینی موسڵمان و شەممەی جومان ژمارد، سی و سێ 
نەورۆزو "عید المیاد“مان گێڕا و سی و چوار جێژنی قوربان و ڕەمەزان و بەراتمان 
بەڕێ كرد، شەصت و شەش دەستە جلكی نوێ و جووتە پیاڵومان لە هەڵپەركێی 

پێشوازیدا پواند و دڕاند .. ئازیزەكەمان بۆ نەگەیشت!!؟
 یان ئەوەتا سكەی شەمەندەفەری خواری كیپلینگ.

the west is west and the east is east
and the two willnever meet

گۆری گادستۆن  بە  كەوتووە!!.  نەوت  بۆنی  بە  ڕێگە  لە  ..یان  الیــداوە  لە خەت 
و سەری مام سام، ناویان بە كۆڵەكەی ئاشدا چێت .. و بە خۆینی ئاڵی شەهیدانی 
دوو  ئەو  نێوان  لە  كێو   – ڕاگرتووین  قیت  چیاكان  وەكــو  سەریان  كە  كوردستان 
سوێندەدا بێت – ماف چكلێت نیە بیانبەخشنەوە، تۆی بێچارەش دا بڵیت و بەس .. 
بەس دەمانەوێ بزانن و بزانیت كە گەپی وا ئێمە فریو نادات .. كیسەشمان بۆ تۆزی 
مرۆڤ«  »مافی  دەزانین  كە  بزانن،  ئەوە  تەنها  دەمانەوەێ  هەڵنەدووریوە،  دەهۆل 

درۆیە بوو، لە دەمی هەڵەوەڕی مێژوو دەرچوو …
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ئێمە دەزانین ئەو مافانە و سی و سێ و شەصت و شەش و ئەوەندەشیان تەنها 
..ئەوەش ڕۆژگار، كەی نوینەرانی ئێمەی كورد،  لە لوولەی تفەنگەوە سەر هەڵدێنێ 
نوێنەرانی ڕاستەقینەمان، نوێنەرانی ڕەنجدەران و زەحمەتكێشانی نەتەوەكەمان هاتە 
ئەو هۆڵەوە، ئەو كاتە خۆمان خەوتان لێ تێك دەدەین، پەردە هەڵدەماڵێن و دوایی بەو 
تراژیدیا ڕەزاگرانە دێنین .. مافی مرۆڤمان لێتان دەوێت .. بۆ فەلەستینی، بۆ باسك، بۆ 

ئیرلەندی .. و بۆ هەموو مرۆڤێكی چەوساوە و ژێر ستەمی ئەم دنیایە ..
)they will be meet(ى دەكەین و دەرمانی بۆ بڕەی نەوتیش لە هەمانەكەماندا 

دەبێت!!

دە ئیتر ئێوە مەرگێ كەپی خۆتان پەنجە ژمێر كەن ..

هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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 داستانێک

لە واڵتی خوا پیاواندا یەکەم جار منداڵ چاوی بە بااڵی هۆڵێکی مەڕمەڕیی وشەو 
دامێنی  بە  مامانەکە،یان  ڕەشی  بەرپۆشی  یان  ئێمەش  منداڵی  هەڵدێنێ..  چراخاندا 

کراسی ڕەشی دایکیدا چاو هەڵدێنێ.
لە واڵتانی ئازاد دا منداڵ بە مۆسیقای بێتهۆڤن و مۆزارت پەردەی گوێی دەدەنەوە، 

لە واڵتی ئێمە بە شریخەی تەقە و زرمەی بۆمبا و دەبێ گوێی بکرێتەوە.
لەواڵتی ڕزگارکراودا،منداڵ درەنگ پێ دەگرێ، چونکە باوەشی دایکیهەڵی دەگرێ 
لە  بچێ  چاوانی  سۆمای  دەبێ  ئێمەشدا  دەکاتەوە..لەخاکی  بڵندی  باوکی  ئامێزی  و 
گیراویدا!!  بووی،یان  وون  یان  پێشمەرگەی  باوکی  گەڕانەوەی  چاوەڕوانیی  دیاری 

بۆیە بە باوک دەڵێن کاکە و بە باپیر بابە!..
بزانین  .با  دایکێکە  و  منداڵێک  ساوایانەی  و  سادە  وتتووێژێکی  داستانەش  ئەم 
مندااڵنی ئەم شارە چ ڕاز و نیازێک دەیانخواتەوە و بەدەمی چییەوە سەر دەنێنەوە..

ئەرێ دایە!.
نەبێ خەویان  تفەنگ  لە شریخەی  گوێیان  هەتا  ئەم شارە  مندااڵنی  بۆچی  ئەوە 

نایە؟!.
+ بنوو ڕۆڵە تاقانەکەم!. واڵتەکەت هەزاران بەاڵی بە شوێندایە!.

+ توخوا دایە! دە پێم بڵێ خەوم نایە!
ـ بۆ نازانی ڕۆڵە تاقانەکەم.. ئازادی لە لوولەی تفەنگدایە؟!..بۆ نازانی شریخە داوای 

مافێکی ڕەوایە؟!. بۆ نازانی گوێزەبانەی منداڵەکان لە پریاسکەیەکی غەمدایە؟!.
+ باشە دایە..

منیان  باوکی  بەرگەی  لەو  هەر  الیــە..  الی  بە  ئەکەن  شریخە  کە  پیاوانەی  ئەو 
لەبەردایە؟!.

ـ بەڵێ ڕۆڵە تاقانەکەم..
هەر لەو بەرگەی باوکی تۆیان لەبەردایە.. بەاڵم هەشە هەمان بەرگی لەبەردایە، 

وەی داخ هەزاران داز، لەگەڵ بەرەی دوژمندایە!!.
بنوو ڕۆڵە تاقانەکەم

نووستن هەستانی لە دوایە!!.
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 }}قوتابخانەی پاسۆك{{

تاك و كۆمەڵ...
تاك و كۆمەڵ دوو شتی ئاوێتەی پێكەڵ پێكی پێویستی یەكترین: نە تاك بێ كۆمەڵ 
لە سەرێكەوە خەسڵەتی هەرە   … پەیدا دەبێت  "كۆمەڵ“ى بێ تاك“ان  نە  دەبێت و 
دیاری مرۆڤ ئەو گیانە كۆمەاڵیەتیەیەتی كە لە گیان لەبەرانی دیكە جیای دەكاتەوە: 
سەرباری هەموو خەسڵەتەكانی دیكەی .. هەر هەڵكەوتی مرۆڤ خۆی هەڵكەوتێكی 
و  هۆشیەتی  »پەلەی«ى  و  خۆڕاپسكان  چەكی  تاكە  كە  بــەوەی  كۆمەاڵیەتیانەیە، 
لە ڕووی هەڵكەوتی   .. دەبات  ژیانی كۆمەاڵیەتی  بەرەو  ناچاری مرۆ  بە  هۆشیشی 
بایۆلۆجی مرۆڤەوە، ئەو گیان لەبەرەیە كە بە چكەكانی نێزیكەی چواریەكی ژیانیان 
كە  ژیانی كۆمەاڵیەتی  یەكەم خشتی  ئەمە خۆی  بابیانە  و  دایك  لە سەر  اعتمادیان 
»خێزان« دەڕسكێنێ لە سەرێكی دیكەوە )تاك( لە ناو كۆمەڵدا ژمارەیەكی »سلبی«نییە، 
خۆی دنیایەكی سەربەخۆیەتی و دیسانەوە هۆش ئەو خەسڵەتی« بێ نموونەیی« و 
»سەربەخۆیی«ە دێنێتە پێش .. بەمەدا مرۆڤ لە ناو كۆمەڵدا پتر مرۆڤایەتی خۆی 
دەدۆزێتەوە و بواری تەعبیر كردن لە خۆی بۆ دەڕسكێ .. ئەگەر چی سەرتا سەری 
مێژوو مرۆڤایەتی و ئێمڕۆش ملمانێی هەرە دیاری نێو ڕژێم و تیۆر و فەلسەفیەكان 
بە دەوری ئەوەدا هەڵچووە كە كامیان بەر ترە .. تاك، یان كۆمەڵ؟ كامیان گرنگ تر و 
پیرۆز تر و پێویست ترە .. تاك یان كۆمەڵ؟ كامیان دەبێت قۆچی قوربانی ئەوی دیان 
بێت؟. تا دێت ئالۆز دەبێت و لك و ڕێچكە و الباسی لێ دەكەوێتەوە و زۆربەی هەرە 
زۆریشیان لە بازنەیەكی داخراودا دەخولێنەوە نە ئەوەتا بتوانن )تاك(ەكە ئاسوودە و 

بەختەوەر كەن .. نە "كۆمەڵ“ پەیوەست تر و قایم تر!..
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ پێچەوانەیی و چەوتێتی دەست پێ كردن و سەرەتاكان 
.. و  باسەكە  یەك گوشەیی  الواحد – و  البعد  یەك سووچی –  نیگای  بۆ گۆشە   ..
بۆ كەرت كردنی یەك یەكەكە كەرت كردن هەڵناگرێ، چونكە هەر بە سەرنج دانی 
كۆمەڵ یان تاك بە جیا و جیاكردنەوەی هەر یەكێكیان .. یان پێش خستنی یەكیان 
لەوی دیكە ئەو لەترە بە باس و بۆچونەكان دەكات .. لە چاخە كۆنەكاندا تاك قەترە 
بە دەربایی كۆمەڵ بووە و پاشا و قەراڵ و ئاخوند و خەلیفە و پاپاكان، مافی زەوت 
بە مافی خودایی و  ئازادیەكانی تاك و كەڵەگاییان بە سەر تاك و كۆمەڵدا  كردنی 
پیرۆز و ئاسمانی دەناساند .. لە چاترین حاڵەتدا خۆیان كردبوە دەم ڕاستی كۆمەڵ 
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لە هەندێ سەرنجی  ئەمە جگە  كردبوو!.  نگوم  و  دەریایەدا سەرە  لەو  تاكیشیان  و 
تیژی فەیلەسوفانەی سەردەمێكی كەمی یۆنانیەكان و جگە لە ئاینی ئیسام بە شێوەی 
تیۆری كە لە قۆرئانی پیرۆزدا هاتووە و تەنها لە سەرەتای حكومەتی "راشدین“ەكاندا 

پێڕەو دەكرا!..
لەسەدەی هەژدەهەمەوە بزووتنەوەیەكی فیكری و فەلسەفی سەری هەڵدا، كە 
پاشان بە شۆڕشی فەرەنساى گەورە تەواو بوو. كە“رد الفعل“ێكی ئەو بارە نالەبارەی 
ژیانی مرۆڤ بووە و هەر لە سەرەتاوە دروست پێچەوانەی بیرو داب و دەستوور و 
 »individalism»فەلسەفەی حوكمی پێشوو ڕێچكەی دەگرت و مەزهەبی تاكایەتی
كە خۆی لە دروشمی چینی بۆرژوای تازە پێ گەیشتووی پێشكەوتوودا دەبێت: 
ڕادەیــەی  ئەو  تا  فەلسەفە  ئەم   .. ــەوە  دای ڕەنگی  دا  بكات“  دەكــات  چ  گــەڕێ  "لێ 
هەموو بنەما فیكریەكانی بیری كۆنی هەڵتەكاند و مرۆڤی لە كۆیلەتی ڕزگاركرد، 
بیر و ئەندێشەیەكی مرۆڤانە و پێشكەوتووخوازانە بووە – ئەگەر نەڵێین پێویستی 
و  گۆشەنیگا  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمیش  دیسانەوە  بــەاڵم   .. بــووە  خۆی  سەردەمی 
سەرنجێكی یەك گۆشەیی بووە، بۆیە ئەو خەراپە و شەڕانەی لێ كەوتنەوە لەوەی 
بەر لە خۆی كەمتر نەبوو .. هەزاران كوێرەوەری و زوڵم و چەوساندنەوە لە ژێر 
باڵی دروشمی )لێ گەڕێ(ى بۆرژوازیانەدا چەكەرەی كردووە و بارێكی سەختی 
و   – باوەشی سروشت  گەرانەوە   – ڕۆســۆ“  ژاك  "ژان  كە  پێش  هێناوەتە  وای 
تاكە چارەی  بە  قرمە و هاژەی مەكینە و شاری دوكــەاڵوی  لە  دەست هەڵگرتن 
هیگۆ  فیكتۆر  النەوازانی  شاكارەكەی  ووردی  سەرنجێكی  و   .. بزانێ  بەاڵیە  ئەو 
و سەدان نوسەر و پیاوچاك و تیۆرست و فەیلەسوف، ئەو بارە سەختە ژیانی 
بڵندترین دەنگێك بووە لە ناویاندا دژی  مرۆ دەردەخات و دواتر دەنگی ماركس 

چەوساندنەوە و فەلسەفەی تاكایەتی ..
ئەمەش لەوەوە هاتووە، لە گەڵ هەموو دروست و ناچاریی شۆڕشی پیشەسازی 
یەك  تەسكی  نیگای  لە سەر گۆشە  دا، چونكە  لیبریالی  فەلسەفەی  و  بانگەوازی  و 
سووچی هەڵچوو بوون و تەنها )مرۆڤ(یان بە ڕووتی دەبینی، ئەو خەراپە و كێشە 
و نەهامەتیانەی لێ كەوتۆتەوە .. چونكە ئەوان )مرۆڤ(یان بە جیا دەدیت و ڕووتیان 
دەكردەوە لە خەسڵەتە هەرە گرینگەكەی كە "ژیانی كۆمەاڵیەتی“یەتی .. ئەوان مرۆڤیان 
بە دەر لە كۆمەڵ دەبێنی، دەیتیشمان، كە نە "تاك“ى بێ كۆمەڵ هەیە و نە "كۆمەڵ“ى 

بێ "تاك“ان ..
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لەم بارەیەوە چەندین تیۆر و بۆچوونی فەلسەفیانەی جیاجیای دژ بە یەك و نا 
تەبا هەن، كە هەر یەكەی بە دووی ئەوەدا دەگەڕێ كە چۆن بتوانرێ مرۆڤ ئاسوودە 
كرێت، بەاڵم دیارە تەنها ویستی خێرمەندانە بەس نییە بۆ چارەسەری كێشەكان و 
هەڵدەكەوێ هەندێ جار، ئەوەندە لە ڕاستی دوور وەكەوێت كە تەنها لە سەر الپەڕەی 
ڕوو پەڕە نووسراوەكاندا بتوانێ بژی و هەستیان بێت لە باتی چاككردنی خەراپ تری 

كات .. لەم تیۆرانە:
١ – تاكایەتی »individualisme« پێیان وایە كە دەبێت دەسەاڵتی دەوڵەت یان 
بناغەی دەسەاڵتەكانی بێت، دەوڵەت  توانا كز بكرێتەوە و مرۆ  تا ئەوپەڕی  كۆمەڵ 
درێژی  دەست  لە  بكات  تاكەكان  ئازادیەكانی  پارێزگاری  كە  ئەوەیە  كارێكی  تەنها 
كردنە سەری .. ئەم مەزهەبە دەتوانرێ بە مەزهەبی بۆرژوا و واڵتانی سەرمایەدار 

حسێب بكرێت .. كە پتر چاودەبڕێتە ئازادیە سیاسییە ڕووتەكانی مرۆڤ …
٢ – كۆمەاڵیەتی«socialisme«: مەزهەبێكی بەرباڵوی چەند النەیە، كە دەتوانرێ 
هەموویان تەنها لەو خاڵەدا كۆبكرێنەوە، كە پێیان وایە دەبێت بەرژەوەندی و سوودی 
كۆمەڵ بەرچاوترگیرێت و )تاك( لە كۆمەڵدا بتوێنەوە بەمە تاك دەتوانێ بە ئازادانەی 
ڕاستی، و بە یەكسانی بژی .. هەندێ ڕێچكە و قوتابخانەی فیكری وایان تێدایە كە 
زۆر كەم تاك تێ دەخۆینێتەوە، بە جۆرێكی وا كە لە "مرۆڤایەتی“ دەخات و ڕێ خۆش 

دەكات بۆ جۆرە دیكتاتۆریتێكی بە ناو – گەلی!-
٣ – بێ حوكمەتی »anarchisme« ئەمانە لە كورتی دەیبڕنەوە و پێیان وایە 
سەرچاوەی هەموو كێشە و نەهامەتیەكانی مرۆڤ دەگەڕێتەوە بۆ دەسەاڵتی كۆمەڵ 
بە سەر )تاك( دا كە لە )حكومەت(دا خۆی دەنوێنێ .. ئەمانە لە مەزهەبی تاكایەتی 
"ئازادی مرۆڤ و بەربەرەاڵییان“ وەرگرتووە و لە مەزهەبێ كۆمەاڵیەتیش“ نەهێشتنی 
ئازادانە و بە  پێیان وایە كە مرۆڤ خۆی دەتوانێ بە  .. ئەمانە  تایبەتی“  موڵكایەتی 
ویستی خۆی لە گەڵ تاكە هاوچەشنەكانی یەك گرێت و بگوزەرێ، دەوڵەت و یاسا 

و دەستورانی سەپاو لەو ئازادی و هەڵبژاردنە ئازادانەیەی مرۆڤ كەم كاتەوە …
و  كۆمەڵ  یان  ئازادیدا،  و  دەســەاڵت  نێوان  لە  دەبینن  ناتەباییەك  ئەمان جۆرە   
تاكدا – چونكە دەسەاڵت لە كۆمەڵەوە پەیدا دەبێت، جا چۆنیەتی و شێوە و جۆری 
توندوتیژی و بەكارهێنانی باسێكی دیكەیە، بەاڵم نەهێشتنێ هیچ دەسەاڵتێكی دیاری 
و قەرادرا و بێ شك لە ئازادی تاكەكان كەم كاتەوە، ئەگەر نەڵێین هەر نای هێڵێ، 
چونكە ئەو كاتە و بە تایبەتی لە كۆمەڵگایانێكی ئاڵوز و پێكداچووە و فرە چینی وەكو 
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ئەم سەردەمەماندا – كەس لە كەس دەبێ و دەردی كورد دەڵێ: دەسەاڵتدار دەیبا و 
بێ دەست تەماشای دەكات .. لە ناو ئەمانیشدا چەندین ڕێباز و قوتابخانەی جیا جیا 

هەیە ..
.. دەڵێین مرۆڤ چونكە  الخلقی  الفردی  المزهب   . تاكێتی ڕسكان  ٤ – مەزهەبی 
بەرژەوەندی خۆی دەزانێ پێویستە بەری بۆ بەرەاڵكرێت و هیچ كوسپێ نەهێندرێتە 
ڕێگەی بۆ جێ بە جێ كردن و بە ئەنجام دانی ئەو بەرژەوەندیانەی دروشمیان ئەوەیە 
.. مرۆڤ بە ئازادی لە دایك دەبێت و مافی بێ چەند و چوونی ئازادیان هەیە و دەبێ 
ڕێز لەو مافانە بگیرێت .. و هەر جۆرە بەربەستیەكی ئازادی مرۆڤ، شەڕی لێ پەیدا 

دەبێت .
٥ – مەزهەبی تاكێتی سیاسی: ئەم مەزهەبە لە تیۆری ڕێكەوتنی كۆمەاڵیەتی – 
مافی  تیۆری  پەرچدانەوەی  كە  كەوتۆتەوە،  ڕۆسۆ  ژاك  ژان  االجتماعییەكەی  العقد 
خوایانە بووە، لەو مل ماڵنییەی نێوان حوكمی ئۆتۆكراتی و شایانە و دیموكراسی .. 
ئەمان باوەڕیان بەوەیە كە مرۆڤ لە بنەڕەتەوە چوون یەكن مافی سروشتی دیاریان 
هەیە بەاڵم دەوڵەت دەستكرد و دەستكردی خۆشیەتی كە لە سەر ڕێكەوتنی خۆیان 
و بۆ پارێزگاری ئەو مافانە هاتۆتە پێش .. بۆیە نابێت لە سنووری ئەو پارێزگاریە 
تێپەڕێنێت و كەیش تێ پەڕاند گەل بۆی هەیە ئەو ڕێكەوتنە هەڵوەشێنێتەوە بە ڕوویدا 

بوەستی ..
"تنافس“ى  بڕكێ  كێ  كە  هاتووە  لــەوەوە  ئابووری:ئەمە  یەكێتی  مەزهەبی   –  ٦
ئازادانەی ئابووری لە كۆمەڵدا دەستكەوت و سوودی ئابووریانەی لەوە پتر دەبێت 
ئازاد  بازرگانی  مەزهەبی  بە  ئەمەش  چاالكیەوە،  بهاوێژێتە  دەست  حكومەت  ئەگەر 
 )mercantile system( بازرگانی  ڕژێمی  بەرانبەر  ناسراوە   )faire –laissez(
كە بۆ بازرگانی بەرهەم و پیشەسازی نیشتمانی سنوور و ڕێچكەی بۆ دادەنا ئەم 
ڕابەرایەتی  ئابووری  زانــای  سمیپ“ى  "ئــادام  فیزۆكراتیەكانەوە  الیەن  لە  مەزهەبە 
لەم مەزهەبی  .. هەرچی شەڕی ڕژێمی سەرمایەداری هەیە  بوو  دەكردن دروست 
و  كرێكاران  چینی  بــەاڵی  بــووە  زوو  بە  زوو  هەر  و  كەوتەوە  ــازادەوە  ئ بازرگانی 

زەحمەتكێشانی كۆمەڵگە ..
7 – مەزهەبی تاكێتی زانستی: لە سەر ئەو قەناعەتە هەڵساوە كە تیۆری "گۆڕان“ 
 .. و گەشەكردنی زیندەوەران“ ڕێچكەیەكی سروشتی هەیە و لە ملمانێی مانەوەدا 
دینامۆی  ئەم عەمەلیەتەش  بەین دەچن،  لە  تر  ئەوانی  دەمێنێتەوە و  چاكترین جۆر 
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سەر  بە  نەبێت  دەخڵێكی  چە  دەوڵـــەت  و  دەســـەاڵت  پێویستە  بۆیە   .. پێشكەوتنە 
چارەنووسی تاكانەوە!! "هربرت سپنسرspecer!!« تیۆرستی ئەم مەزهەبە نامرۆڤانە 
در\ندانەیە .. هەر چوار مەزهەبەكەی )تاكێتی“رسكان، سیاسی، ئابووری، زانستی“(یش 
تبریر كردنی ڕژێمی سەرمایەدارانە و پاراستنی بەرژەوەندی چینە چەوسێنەرەكانن 

.. و بە ناچاری مل لە تێشكان دەنێن .
"نەقابە“  مانای  بە  ووشەكە  بنەرەتدا  لە   :»syndicalisme»سیندیكالی  –  ٨
"یانە“یان یەكێتی“دێت، كە لە فەرەنساوە سەری هەڵداوە .. ئەمانە پێیان وایە هەرچی 
دەسەاڵت و حكومەتانێك هەیە لە بنەڕەتەوە بۆ ئەوە دروست بوون كە بەرژەوەندی 
نە  و  دیموكراسی  نە  و   .. بپارێزێ  و چەوسێنەرەكان  كۆمەڵ  هەڵكشاوەكانی  چێنە 
هێناندا  بەرهەم  هۆكانی  سەر  بە  دەست  و  كرێكار  تا  دەبێت  پەیدا  گەل  دەسەاڵتی 
نەگرن و جۆرە ڕژێمێكی "فیدریالی ئابووری“انە لە ژێر دەسەاڵتی كرێكاراندا دروست 
نەبێت،، بە مانا بەرهەم هێنەران جڵەوی ژیانی ئابووریان لە چنگدا بێت .. ئەمانە زۆر 

بە الی سیاسەتەوە ناچن ..
ئینگلترادا  لە  پایەگەیان   .»guild socialisme« ٩ –نەقابەی سۆسیالیستیەكان
بووە، سەرچاوەی بیریان، باوەڕی سیندیكالیەكان كە بەرهەم هێنەران جڵەو بەدەست 
بن … ئەمان حەز بەوە دەكەن كە كاری سیاسی و ئابووری لێك جوێ كرێنەوە ئەمان 
وەكو سیندیكالیەكان تەنها بە تەنگ بەرژەوەندی و سوودی بەرهەم هێنەرانەوە نین، 
باوەڕیان   .. بەرچاودەگرن  المستهلكین »یش  بەرژەوەندی »بەكارهێنەران –  بەڵكو 
ئەوەندە بە دەوڵەتە كە تەنها دەوری ناوبژیكەر و ڕیش سپی نێوان نەقابە كرێكاری 
و پیشەییە جوێ جوێكان ببینێ .. چونكە پێیان وایە ئەو ڕژێمە بەرە و »بیرۆكراس« 
.. هەر چەندە ووشەی  ئازادیەكان  پێناسە  دەچێت نەك دیمۆكراس، ماوەتەوە سەر 
»ئازادی« خۆی هەر كەسەو بە جۆرێك لێكی دەداتەوە و جاری وا هەیە هێندە لە 
دەبێتە  و  دەبات  گرێژەنە  لە  مرۆڤ  كۆمەاڵیەتی  بوونی  كە  دەكێشرێتەوە  یەك  بەر 
دەكاتەوە  تەسك  هێندەی  .. هەشە  لە گەڵ مرۆڤایەتی  ناگونجێ  كە  وا  بەرەاڵییەكی 
و وێك دەهێنێتەوە كە فرزە لە مرۆڤ دەبڕێ و مرۆ لە مرۆڤایەتی دەخات، ئەمەش 
ئازادی  بەاڵم   .. دەكرێن  »چین«یشەوە  و  »گــەل«  و  خودایانە«  »هەقی  نێوی  بە 
پێویستی و  پاراستنی خەسڵەتی مرۆڤانەی مرۆڤ و  نێوان  لەنگەر گری  ڕاستەقینە 

ئەركەكانی كۆمەاڵیەتییەتی ..
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١ – ئازادی سروشتی: ئەو مافەی مرۆڤە كە چی دەكات بیكات بێ هیچ كۆسپ و 
تەگەرەیەكی ناسروشتی كۆمەڵ و دەوڵەت .

٢ – ئازادی نەتەوایەتی: مرۆ لەو كۆمەڵە جوێ جوێیانە هەیانە كە "نەتەوە“یە، مافی 
ئازادانەی سەربەخۆیی و ژیان و خۆی بوونیان هەیە، مافی دیاركردنی چارەنووسی 

لە سەر ئەم سەرەتایەوە هەستاوە .
٣ – ئازادی سیاسی: زۆر جاران بەمانای دیموكراسی دێت و بەرانبەر حكومەتی 
گەلییە .. بەو مانایەی كە تاكەكانی كۆمەڵ بە ئازادانە ڕێیان هەبێت جۆر و شێوە و 

شێوازی حوكمی خۆیان هەڵبژێرن و دیاری بكەن .
٤ – ئازادی مەدەنی: ئەو ماف و هەقانەی تاكەكانی كۆمەڵە كە پێویستە دەوڵەت و 
دەزگا دەستووریەكان بۆیان بڕەخسێنێ و بپارێزی لە دەست درێژی تاكەكانی دیكە 
و پێكداچوونیان لە گەڵ ئازادی و مافەكانی تردا .. ئەوەش بڵێین كە ئازادی سروشتی 
و نەتەوایەتی دوو هەقی مەعنەوین، بەوەی كە مرۆڤ پێی وایە ئەو هەقانە بە حوكمی 

بوونی مرۆڤانەی هەیە و بۆی هەیە بۆ سەندنی پەنابەرێتە بەر شۆڕش ..
بەاڵم ئازادیەكانی "سیاسی و مەدەنی“ دوو هەقی قانونین و دەوڵەت لە دەستوور 
و یاساكانیدا دەیان چەسپێنێ و دەسەبەرەیان دەبێت .. مافە سیاسییەكانی مرۆڤیش، 
ئەگەر چی بە پێ سەردەم و جۆری ڕژێم و دەوڵەتان دەگۆڕێ – كە لە بنەڕەتەوە ئەو 
مافانەن – كە دەسەاڵتی حكومەتیش بیانپارێزێ .. لە ڕژێمە دیموكراسی و گەلیەكاندا 

ئەمانە هەرە گرنگەكانیانن:
١ – مافی بوون یان ژیان – حق الحیاە: ئەمەش بنكەی هەموو ماف و ئازادیەكانی 
دیكەیە، چونكە مرۆ دەبێ ببێ تا ماف و ئازادی ببێت، ئەم مافانە لە سەرەتا كۆمەڵگەكانی 

مرۆڤ هەبووە، مافی مانەوە و بەرگری لە خۆكردنیش دەگرێتەوە ..
٢ – مافی ئازادی كەسایەتی – الحریە الشخصیە: برێتییە لە ڕێگەدانی مرۆڤ كە 
دەستكێشانە  هەموو  بكات،  دیاری  خۆی  زیندەگانی  شێوەی  و  خۆی  چارەنووسی 
لە گەڵ ئەم سەرەتای مافی مرۆڤە –  ژیانی كەسایەتی مرۆڤەوە دژ دەوەستێتەوە 

مەگەر لە سنوورێكی تەسكدا پێوستی كۆمەڵ ئەمە داوابكات -.
و خوازی  ویست  ئەگەر چی  التملك:  "موڵكایەتی – حق  خاوەنایەتی  مافی   –  ٣
خاوەنایەتی لە ناخی مرۆڤدایە و خۆی خەسڵەتێكی مرۆڤە و غەریزەیەكی خۆڕسكییە 
بەاڵم بۆ زێدە ئاسوودەیی مرۆڤ و بەرژەوەندی كۆمەڵگە و بەرگرتن بە شەڕەكانی 
ئەگەر   – كۆمەڵیشدایە  و  تاك  بــەرژەوەنــدی  لە  وا  خاوەنایەتی،  بەرەاڵكردنی  بەر 
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نەشكرێ و نەگونجێ بنەبڕی ئەو ماف و خوازە ڕیشە كێش و پاكتاوكرێ، دەبێ بە 
النی كەمەوە سنوور دارگرێت و لە سنووری پێویستیە تایبەتیەكانی ژیان و گوزەران 
تێ نەپەڕێت – كە ئەمەش باری سەرنجی سۆشیالیزمی واقعیانەی دیموكراسیانەیە .

 - مافی ئازادیڕێزی لێ بنرێ و هەتا دەرفەتی دەربڕینیشی بۆ بڕەخسێندرێ .. 
تەنها دەسەاڵتدارێتی بۆی هەیە ئەو كارانەی لە بیروباوەڕێكەوە دەكەوێتەوە و زیانی 

تاك و كۆمەڵی تێدایە بەریان پێ بگرێت .. ئەگینا مافی دەربڕینی دەبێ بپارێزرێ .
 ٥ – مافی ئازادی ڕادەربرین .. كە بەندە بە مافی ئازادی بیرو باوەڕەوە و تەنها لە 
سەردەمی پشێوی و جەنگدا و بۆ بەرژەوەندی كۆمەڵ دەوڵت یان دەسەاڵتی كۆمەڵ 

بۆی هەیە تەسكی بكاتەوە و سنووری بۆ دانێ .
- مافی چوونیەكی بەرانبەر یاسا: لە سەردەمانی كۆندا هەندێ چین و توێژاڵی 
هەڵس  لە  بووە  تایبەتیان  "امتیازات“ى  و  دەكرانەوە  جیا  دیكە  چینەكانی  لە  كۆمەڵ 
و كەوت و ماف و ئەركدا .. بەاڵم لەم سەردەمەدا وا پێویست دەكات و ڕەوایە كە 
هەموو تاكەكانی كۆمەڵ چوون یەك بن لە بەرانبەر یاسا و دەستووراتی كۆمەڵدا . 
چەندین مافی دیكەی وەكو )مافی ڕێكەوتن – التعاقد( و دروستكردنی خێزان و كۆڕ 

و كۆمەڵ تەشكیل دان و لەم بابەتانە دەسەلمێندرێ ..
بەاڵم ئەمانە و هەموو مافێكی دیكەی مرۆڤ دەبێ ئەو لەنگەر گریەی نێوان )مافی 
تاك و كۆمەڵ(یان تێدا بەرچاوبگیرێ .. هەر وەكو تیۆرستێكی ئیسام لەم بارەیەوە 
بكرێتەوە، مەسەلەكە وەكو  لێك جوێ  تاك و كۆمەڵ  ناتوانرێ  دا  لە ڕاستی  دەڵێ: 
بازنەیەك وایە ناتوانی لە سەر ڕووی ئەو بازنەیە خاڵێ بگریت و بڵێی: ئەم بازنەیە 
لێرەوە دەست پێ دەكات، یان لێرەیدا كۆتایی دێت .. كۆمەڵیش وەكو بازنە وایە كە 
هەر خاڵێكی وەكو هەر خاڵێكی دیكەی دەشێ دەست پێكردن و بڕانەوەی بێت یان 

نێوانی دوو خاڵیانی بێت ..
ئەمەش تا بازنەكە ببێت و ساغ بێت هەروا دەبێت . بەاڵم ئەگەر لە بەر هۆیەك 
بازنەكە شكا، ئەوا دەتوانرێ سەرەتا و بڕانەوەی دیاری بكرێت، بەاڵم ئەو كاتە پێی 

ناووترێ بازنە و خەسڵەتی بازنەیی دەدۆڕێنێ .. كۆمەڵیش هەر وایە ….
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 شادەمارە سەرەتاكانمان
 

١٠ – مافی پەرستن و باوەڕ و بیركردنەوە و ڕادەربڕین و هەموو مافێكی دیكەی مرۆڤ پیرۆزن 
المان.

مرۆڤ ئەوەیە كە "سارتەر“ لە بارەیەوە دەڵێ: مرۆ ئەو گیان لە بەرەیە بە پەیدا 
بوونی دنیاش پەیدا بووە .. و خوا بە بەرۆگری خۆی لە سەر زەمیندا دایەنێ: خلیفە 

اللە على االرض ..
مرۆڤ ئەگەرچی بە ناچاری گیان لەبەرێكی كۆمەاڵیەتیە، بەاڵم هەروا ژمارەیەكی 
بێ سەروبنی قەترە بە دەریا نییە و خۆی جیهانێكی تایبەتی خۆی هەیە و بناغەی 
ناتوانێ بژی  نێو كۆمەڵ  .. كە مرۆڤ بێ كۆمەاڵیەتی بوون و  بنەڕەتی كۆمەڵگەیە 
و ڕەوتی ژیانی مرۆڤایەتی بێ ئەو هەڵكەوتە كۆمەاڵیەتیەی ئیمكانی نەدەبوو بگاتە 
 .. نابێت  و  نەدەبوو  مرۆڤیش  بێ  كۆمەڵگەی  هەروەها   . ئێمڕۆكەی  سەرئەنجامی 
دەتوانین بڵێین كە شەو و ڕۆژ چەندە پێكەڵ پێك و ئاوێتەی یەكن، ئاواش كۆمەڵگە 
و تاك وان .. تا مرۆڤیش پێش بكەوێ ژیانە مرۆڤانەی كامڵ تر دەبێت و ئەو لەنگەر 
ئاستە  لەو  دەبێتەوە  نێزیك  و  دەبێت  ئــارام  تاك  و  كۆمەڵ  نێوان  پێویستە  گەریە 

پێویست و دیارییەی شیاوی هەڵكەوتی مرۆڤە ..
»ئازاد“یش گەورەترین دیاردەی ژیانی مرۆڤانەیە و دیكارت ووتەنیش:

هیچ مرۆیەك ناتوانێ لە یەكێكی دیكە مرۆڤ تر بێت چونكە ئازادی، چوون یەك، 
الی هەموان بێ سنوورە ..

ئەگەر چی ناوە ناوە بریسكەی ڕووناك لە مێژوودا، لە سەردەمەكانی یۆنان و 
دەربارەی  بەرباڵوی  بە  ئیسامدا  لە سەردەمی سەرەتای  و   .. تەسكی  بە  ڕۆماندا، 
سەدەی  ناوەراستی  تا  دەتوانین  بەاڵم  دەكرێت،  بەدی  دۆستانە  مرۆڤ  فەلسەفەی 
هەژدە و بەرەژوورتریش تای ئەو مل ماڵنێیەی نێوان مرۆڤ و ئازادیەكانی لە الیەك 
كپ  بەالی  دیكەوە،  الیەكی  لە  دەستكردەكانی  و  بەربەستە سروشتی  و  كۆسپ  و 
بوونەوەی ئازادی مرۆڤ حسێب بكەین .. و سەرەتای یەكەم سەركەوتنی مرۆڤ و 
ئازادیەكانی بگێڕێتەوە بۆ شۆڕشی فەرەنسای گەورە، كە بۆ یەكەم جار لە پێشەكی 
دەستووری بنەڕەتی فەرەنسادا لە ساڵی ١7٩١ دا باڵوكرایەوە كە لە سەر بناغەی سێ 
دروشمە زیندوەكەی شۆڕشدا )ئازادی و برایەتی و یەكسانی( داهەڵچووبوو .. هەر 
ئەم دەستووری بنەڕەتیە كە لە ١٠ى دیسامبەرى ١٩٤٨ دا بە ناوی اعانی جیهانی 
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مافەكانی مرۆڤ لە سازمانی نەتەوە یەكگرتوەكاندا لە الیەن ئەندامانیەوە سەلمێندرا .. 
كە هەموو مافەكانی مرۆڤ، بێ هیچ جیاوازیەك دەپارێزێ .. بەر لە هەموویان ئازادی 

تەواوی بیروباوەڕ و پەرستن و ڕادەربرینە .
دواوەی  دانە  و  زەوتكردن  مانای  مرۆڤێك،  ئازادی  زەوتكردنی  وایە  پێمان  ئێمە 
هەر  ژێر  لە  و  مەبەست  هەر  بۆ  بۆیە   .. دەخرێت  مرۆڤایەتی  لە  بەمە  هۆشیەتی، 
عینوانێكدا بێت بەتوندی دژی دەوەستێنەوە .. و )مافی پەرستن و باوەڕ و بیركردنەوە 

و ڕادەربڕین و هەموو مافەكانی دیكەی مرۆڤ پیرۆزە المان( ..
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فەرهەنگۆك
٣ – بابۆفی – البابۆفیە:

stachus ba-  « دەگەڕێتەوە بۆ ناوی شۆرشگێڕی فەرەنساوی گراكوس بابوف
beuf« كە ڕابەری ڕاپەڕینی برسیەكانی شاری پاریس بووە، و لە مێژوودا بە ناوی 
ناسراوە   – conspirdation des eqaux االنداد –  نایەكسانان( مۆامره  )پیانی 
گەڵ  لە  فەرەنسا  گەالویژی ١7٨٩ى  گــەورەی ١٤ى  كە شۆڕشی  نییە  تێدا  گومانی 
ملیۆنان  هــەزاران و  بە سەر  كە  نەهامەتیەكدا  و  دڕندایەتی و خۆین ڕێژی  هەموو 
ئەو ڕۆژەی  ڕابەری گەورەترین حیزبی  هێناوە، وەكو  بەریدا  فەرەنسی و دەور و 
شۆڕش "مادام ڕۆالن“ى ڕابەری جیرۆندیەكان لە بەردەم كێردی "سامۆن“ جەلادی 
بەناوبانگی پاریسدا ڕوو دەكاتەوە پەیكەری ئازادی و دەڵێ: ئای ئازادی چەند تاوان بە 
ناوی پیرۆزتەوە دەكرێت!. لە گەڵ هەموو النێكی سلبی ئەو شۆڕشەدا، بە گەورەترین 
شۆڕشی سەردەم و هەتا مێژووش دەژمێردری و ئەو دووڕیانە مێژووییە بوو كە 
پێی مرۆڤیەتی نایە قۆناغێكی نوێی ژیاریەوە و هەرچی لەو ڕۆژەوە ڕوویداوە و ڕوو 
برایەتی،  )ئازادی،  زیندوەكانی  دروشمە  زەمینەی  لە  دنیادا  لە سەرتاسەری  دەدات 

یەكسانی(وە سەر هەڵدەدەن ..
لە دوا ژانی ئەو شۆڕشە مەزنەداو پاش ئەوەی جڵەوی شۆڕش و خەڵكی ڕاپەریوی 
برسی و ڕووت و تینووی ئازادی پاریس چەند دەستێكی ناسی و دوا جار گۆزەی 
شۆڕش لە سەری دەستەی چەپییە توند ڕەوە "جاكوپیەكاندا – الیعاقبە "دا شكا كە 
بەستنی  لەنگەر  و  بەرە  میانە ڕەوەكانی گرتبووە، شۆڕش  پێشتر“ جیرۆندیەكان“و 
ئــازادی  كە  ئەوەشدا  گەڵ  لە  چونكە  بــوو،  كشێیدا  پاشە  لە  نەڵێین  ئەگەر  دەچــوو، 
یەكسانی سیاسی بۆ هەموو هاواڵتیان مسۆگەر كردبوو، بەاڵم نەیتوانی سكی برسیان 
.. كە دیارە زۆر هۆ هەبوون كە لەم بوارەدا  تێركات و هیوای هەژاران بێنێتە دی 
مەودای باس لێ كردنیان نییە .. پاش لە نێو چوونی ڕابەرانی جاكوپیەكانی خەڵكی 
هەژار و برسی و بێ دەرەتانی پاریس بێ ڕابەر و ئاراستە كەر مابوونەوە، لەو كاتەدا 
دەستەیەكی بچوك بە ناوی "یەكێتی پاپنتون« union du pantheon« دەست بە 
كاربوون، كە لە ناویاندا ماڵەكەی "بابۆف“ پاش هەڵوەشاندنەوەی )یەكێتی یەكەیان لە 
الیەن حكومەتی بەرێوەبەرایەتی(، )الحكومە االدارە(، كەوتنە خۆ و ئەو كۆمەڵە پەرت 
پەرتانەی جیرۆندیەكانیان لە دەوری خۆ خڕكردەوە و نیازی پیانێكی كودەتاییانەیان 
لە دڵ گرت و كەوتنە ڕێ و شوێن و پان دانانی، بەاڵم بە هۆی یەكێ لە بەشدارانی 
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dar-  . پیانەكە پێزانران و دران بە دەستەوە، و هەموویان گیران و "بابۆف“ و دارتیە
the. لە داردران و ئەوانی دیكەش پاش ماوەیەك بەندی ئازادكرا ..

هەرە  ئامانجە  و  ڕزگاركەن   ١7٨٩ شۆڕشی  كە  بوو  ئەوە  كودەتاكە  مەبەستی 
گرنگەكەی كە )یەكسانی( بوو- لە ڕووی ئابووری و باری سەرنجی ئەمانەوە بگەیەننە 
ئامانجی خۆی – لە ڕێی دەست بە سەراگرتنی دەسەاڵت و دروستكردنی حكومەتێكی 
شۆرشگێڕ، تا بتوانرێ "ئەنجومەنی یاسا دانان“ بە پێی دەستووری ساڵی ١7٩٣ى لە 
باربراو هەڵبژێردرێت، كە لەگەڵ لەرێی نوێنەرانیەوە حوكم بكەن، كە پێش هەموان 
هەموو  بە سەر  دەستگرتن  بۆ  دابمەزرێنن  دیكتاتۆریەكی شۆرشگێڕانە  كارانە  ئەم 
سامان و موڵكێكدا و دووبارە دابەشكردنەوەی لە سەر بناغەی )موڵكایەتی هاوبەش 
– الملك المشترك( لە نێوان هەمواندا و ئەمەش لە ژێر چاوەدێری نوێنەرانی گەڵدا، 
وەكو مووچەخۆر – كە تەنها مووچەی كرێكارێكیان هەبێت جێبەجێ بكرێت .. وەكو 
چوون  مافی  دەڵێ:)سروشت  دا  یەكسانیاندا  بەیاننامەی  بانگەوازی  دێڕی  لە سەرە 
یەكی بە هەموان بەخشێوە لە بەكارهێنانی بەرهەمیدا ..(، ئەم بەیاننامەیەش لە الیەن 
)سلیڤان مارشال .sylvain martial.ى هاوڕێ و هاوكاری بتبۆفەوە نوسراوەتەوە، 

بەاڵم لە بەر نێزیكی و دۆستایەتی لە ناپلیۆن بۆنا پارتەوە لە مردن ڕزگاری بوو ..
بەم جۆرە دەتوانین "بابۆف“ و پیانەكەی بە یەكەم هەوڵی شۆڕشی سۆشیالیستانە 
لە قەڵەم بدەین، ئەگەر چی كاڵ و كرچ و دابڕاویش بووە لە كۆمەاڵنی خەڵكیەوە و 

تەنها خوازی چەند شۆرشگێڕێكی سەركەش بووە ..

proletarii ٤ – پرۆلیتاریا 
لە ووشەی »proletarius«ى التینیەوە هاتوە بە مانای "بی میرات“دێت، بۆ یەكەم 
جار وەكو زاراوەیەكی كۆمەاڵیەتی لە سەردەمی ڕۆمانیەكاندا بە كار هاتووە و كاتی 
سیرفیوس تیللیوس سیزاری ڕۆمانی لە سەدەی شەشی پێش زایندا بۆ چاككردنی 
دەزگای بەرێوەبەریی ئیمپراتۆریتەكەی، كۆمەڵگەی ڕۆمانی بە پێ سامان و دارایی 
دانیشتوانی، كردە پێنچ دەستەوە و نوێنەرانی "ئەنجومەنی گەل“ى بە پێ ئەو دەستانە 
لە دواییدا دەستەیەك مانەوە كە هیچیان نەبوو و نە دار بوون،  .. كە  دابەش كرد 
ئەنجمەنی  نوێنەری   ١٩٣ كۆی  لە  نوێنەریان  یەك  تەنها  و  "یرۆلیتاریا“  نان  ناویان 
گەل دانێ، بۆ یەكەمین جاریش لە ساڵی ١٩٢٠ لە كونگرەی گەالنی خۆرهەاڵتدا ئەو 
ناوی "صعالیك“وەرگێڕدرایە سەر زمانی عەرەبی كە "صعالیك“ كاتی  بە  زاراوەیە 
خۆی ئەو چەتە خێرمەندانەی پێش ئیسام بوون، كە هیچیان نەبووە چەتەییان دەكرد 
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و كۆمەكی نەدار و هەژارانیان دەكرد .. بەاڵم ئەم زاراوە كۆمەاڵیەتی و سیاسیە دواتر 
بە مانایەكی ئایدۆلۆجی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری جیاواز بەكارهاتووە، كە 
دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای شۆڕشی پیشەسازی كاتێ شاگرد و كرێكار هەق دەستەكان 
و جوتیارانی ڕەش و ڕووتی هەاڵتوو لە برساندا بەرەبەرە چینێكی دیاریان لە كۆمەڵدا 
بە  دەیانفرۆشت  كە  بووە  بازوویان  هێزی  مانەوەیان  و  ژیان  پێكهێنا، سەرچاوەی 
.. تا لە سەدەی نۆزدەهەمەوە بوونە )چینە هەرە زۆر  خاوەن كارگە و بورژواكان 
و هەرە هەژارەكە( بە كورتیەكەی بە هەموو ئەو كارگە و ڕەنجدەرانە دەووترێ لە 
بەرهەمی ڕەنجیان و هۆی بەرهەم هێنان بێ بەشن و هێزی بازوویان دەفرۆشن تا 

بمێننەوە …

 peacetul السلمی«  التعایش   – ئاشتی  بە  گــوزەران  یانی   – هەڵكردن  پێكەوە   –  ٥  
“coexistence

ئێمرۆ چارەنووس و هێزی جیهان لە نێوان جووتە مۆڵگەی گەورەی سۆشیالیستی 
چەندە  هەر  كراوە،  دابەش  دیموكراسی“دا  یان  سەرمایەداری“  كۆمۆنیستی“و  "یان 
موڵگەیە  لەو دوو  كام  هیچ  بە  پترن سەر  لە هەردووالیان  ژمارە  بە  دەوڵەت هەن 
نین، كە بە ناوی "جیهانی سێیەم“ مۆلگەی گەالن“یان دەوڵەتانی بێ الیەن ناودەبرێن 
كورد،  وەكــو  بیرەوەچووی  لە  گەالنی  چــوارەم“یــان  "جیهانی  ئەمانەش  سەرباری 
كە  ببێت  واڵتانێ  كە  دەكــەوێ  هەڵیش  هەن،   .. بلوج  باسك،  ئیرلەندی،  فەلەستینی، 
بە  سەر  بــەاڵم  بن،  مۆڵگەیە  دوو  لەو  هاوچەشنییەك  سیاسی  و  ئابووری  ڕژێمی 
هیچیان نەبن، یان هەتا دژ بە یەكیش بن، وەكو یۆگۆسافیا وئەلەبانیا و چین .. و 
سویسراو فەرەنسا و یۆنان .. كە دوانی دواییان پاشەكشێیان كردوە لە مۆڵگەكەیاندا 
بەاڵم هەر دەمێنێتەوە كە هەموو دەوڵەتان و میللەتانی دنیا بەر تین و تاسیری یەك 
لە دوو مۆڵگا گەورەیە دەكەون "مۆڵگەی یەكەمیان“ یەكێتی سۆڤیەت“ ڕابەر و دەم 

ڕاستیەتی و دوەمیان "ئەمەریكا“ پێشڕەویەتی..
بە پێی دەقە كاسیكیەكانی ماركسیزمی چینی پرۆلیتاریا و بۆرژوا لە چەنگێكی 
نەبڕاوەی سەرتا سەری توندان و تا دێت ئەو جەنگە توند و تێژتر دەبێت، بەم پێیە 
و  لە چەنگ  دەبێ  دەوڵەتانی سەرمایەداریش  و  ماركسیەكان  ڕژێمە سۆشیالیستیە 
تا تیاچوونی سەرمایەداری ئەمە تا سااڵنی پەنجاكان و  ملماڵنێیەكی نەبڕاوە دابن، 
سەرەتای شەصتەكانی ئەم چەرخە سیاسەتی دیار و ئاشكرای واڵتانی سۆشیالیستی 
بە گشتی و یەكێتی سۆڤیەت بە تایبەتی بووە، بەاڵم پاش جەنگی جیهانی دووەم و 
دۆزێنەوەی هێزی ئەتۆم و بۆمبی هایدرۆجینی و گازی كوشندە و بۆمبی نیۆترۆنی 
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و بە كورتی چەكی لە ناوبەری مرۆڤ، ئەو ڕاستیە هاتە پێش كە بەرسنگ پێ گرتن 
و ڕوو بەرووبونەوەی ئەو دوو هێزە گەورەیەی جیهان، لە هەر جەنگێكی جیهانی 
داهاتوودا، چارەنووسی هەموو مرۆڤ دەخاتە مەترسیەوە و مرۆڤ ڕوو بەرووی 

نەمان و فەوتان دەكاتەوە  !
هاتە  جیهان  جیاوازی  یاسا  و  ڕژێم  واڵتانی  هەڵكردنی  پێكەوە  سەرەتای  بۆیە 
و  سۆڤیەت  یەكێتی  دەرەوەی  سیاسەتی  گرنگەكانی  جمگە  لە  یەكێ  بە  و  بەركار 
دەوڵەت سۆشیالیستەكان دەژمێردرێ لە تەعاموڵ كردن لە گەڵ واڵتانی سەرمایەدار، 
ئەمان ئەم سەرەتایە دەگێڕنەوە بۆ سەردەمی لینین و پاساوی بە ووتەكانی )لینین(، 
پێشكەوتنی  ئەوەی  بەر  لە  ئیمپریالیزمدا،  سەردەمی  لە  بوو  وا  پێی  كە  ــەوە،  دەدەن
شۆڕشی  دەشێ  بۆیە  نەبێت،  پەیدا  سەرمایەداری  هاوسانی  سیاسی  و  ئابووری 
سۆشیالیستی لە واڵتێك یان چەند واڵتێكدا پەیدا ببێت و پێكەوە هەموو دنیا پێ نانێنە 

سەردەمی سۆشیالیستیەوە .
یەكێ لە ناكۆكیەكانی "چین“ و "سۆڤیەتیەكان“ لە سەر ئەم ڕاڕەوە سیاسیە بووە 
لە  چینیەكان  دەرخەین:  الیان  هــەردوو  سەرنجی  باری  نموونەیە  بەم  دەتوانین  و 
سەردەمی ماودا دەڵێن: ئیمپریالیزمەكان پڵنگێكی پەڕۆن!.سۆڤیەتیەكان لە سەردەمی 
دانیان  پەڕۆن    ..بەاڵم  پڵنگی  ئیمپریالیزمەكان  وایە  دەڵێین:  وەالمــدا  لە  خرۆچیفەوە 

ئەتۆمە!، 
بە هەر حاڵ .. ئەم سیاسەتەش لە سەر ئەم بناغانە هەڵچوون:

١ – پەنا نەبردنە بەر چەك و جەنگ لە ناتەبایی و هەرای نێو دەوڵەتیدا و بەڵكو 
چارەسەركردنی بە ڕێگە گفتوگۆ ..

٢ – لێك گەیشتن و متمانە بە یەك بوون لە نێوان گەالندا.
٣ – پشتگیر و هاندانی هاوكاری ئابووری و ڕۆشنبیری نێو گەالن لە سەر بناغەی 

بەرابەری بەرژەوەندی هاوبەش ..
بەرچاوخستنی  و  ڕێزگرتن  و  یەكتری  ناوخۆی  كاروباری  وەنەدانە  دەست   -
سەربەخۆیی و دەسەاڵتی هەر دەوڵەتێك! دیارە ئەم سەەرتایانە تا ئەو جێیە پەیڕەو 
و دەكرێن كە ئەو دوو فیلەتەنە بە یەك نەدەن، ئەگینا تا ئەو سنوورە بەڵگە و بیانوو 

زۆرن بۆ شكاندنی هەر یەكیك بهێندرێتەوە.
گوزەران  توانای  دەربارەی  لینین  دەڵێن:تیۆرەكەی  مەدارانی سۆڤیەت  سیاسەت 
لە  نییە  نێوان دەوڵەتانی سۆشیالیستی و سەرمایەداری، مانای دەست هەڵگرتن  لە 
ملمانێیە چینایەتی و یان ڕێكەوتن بێت لە گەڵ بیرو ئایدیۆلۆجیەتی بورژوازی، بەڵكو 

شێوەیەكی چۆنایەتییە لە شێوەكانی مل ماڵنێ چینایەتی بە ڕێگەی ئاشتیانە ..
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»”technocracy :.. ٦ – تەكنۆكراسی
دەتوانرێ بە ناوی حكومەتی "تەكنیكیە شارەزا“كان ناوببرێ، ئەمەش ڕێچكەیەكی 
كۆمەاڵیەتی و تیۆرێكی ئابووری سەرمایەدارانەیە، كە لە دوای جەنگی جیهانی یەكەم 
لە ئەمەریكا كەوتە برەو، ئەم تیۆرەش لە سەر بناغەی بیرو ڕاكانی ئابووری زانی 
ئەمەریكایی“پورشتاین فیبلین: هەڵچوووە و )ه .سكوت و لویب و چەندین ئابووری 
لە  كە  ئەوەیە،  بیرەكە  كورتەی  گرتبووە،  الیەنیان  و  كردووە  پێرەویان  دیكە  زانی( 
سەردەمی پێشكەوتنی تەكنیكی و زانیاری و سەردەمی ووزەدا، بۆ زیاتر پێشكەوتن 
و ئاسوودەیی و خۆش گوزەرانی خەڵكی و بەرقەراری كۆمەڵگە، وا پێویست دەكات 
ژیانی  نەخشی  ئابووری كۆمەڵگە و  ژیانی  پیشەسازی و  دەوڵەت و  كە دەسەاڵتی 
سیاسەتمەداران  و  سیاسەت  پیاوانی  و  شارەزاكان  تەكنیكیە  دەستكارسازە  بدرێت 
لووت نەژەننە كاروباری ئابووری و دارایی و ژیانی ئابووری كۆمەڵگە، ئەوان پێیان 
دەگەڕێتەوە  كۆمەڵگە سەرمایەداری  كێشەكانی  و  پشیۆی  و  گەردەش  هەموو  وایە 
تەكنیكیە  و  زان  ئابووری  دەیانەوێ  ئەوان  بەكارن،  دەست  سیاسیەكان  ئەوەی  بۆ 

شارەزاكان و پیاوانی پرۆژە و پیشەسازی دەست بەكاربن .

 شازادە»االمیر«
چوارەم:

)ئەو هۆیانەی بوونە بەربەستی بەرپابوونی شۆڕش دژی بەرۆگرانی ئەسكەندەر 
لە واڵتی داریۆشدا پاش مردنی خۆی(.

ئەگەر ئەو گرفتانەی دێنە پێش واڵتانی بۆ هێشتنەوەی دەوڵەتێك لە ژێر ڕكێفی 
خۆیدا كە تازە گرتبێتیان بەرچاوگرین، مرۆ سەرسام دەبێت لەوەی كە ئەسكندەر چۆن 
بە چەند ساڵێك بووە سەرداری هەموو ئاسیا و دوایش ئەوەندەی نەبرد كە بە سەریا 
مرد، واش چاوەڕوان دەكرا كە ئەو ناوچانە سەرپاكیان یەكسەر لە فەرمانڕەوایانیان 
یاخی بن .. كەچی بەرۆگرانی ئەسكەندەر تووشی چ كێشە و گرفتێكی وا نەبووونەوە، 

جگە لەوانەی كە لە نێوان خۆیاندا لە سەر تەماعی خۆیان بۆیان پێش هات ..
دیوە  خۆیەوە  بە  واڵتانی  جۆرە  دوو  مێژوو  دەڵێم:  ئەمەدا  ڕوونكردنەوەی  لە   
كە بە دوو شێوازی جیاواز حوكم كراون، یان ئەوەتا واڵتەكە شازادە و دەست و 
وەزیر  كردوونیەتە  خۆی  میهربانی  و  پیاوەتی  لە  كە  بردوە،  بەرێوەیان  پێوەندانی 
یارمەتی دەدەن، یان شازادە و  لە بەڕێوە بردنی واڵتەكەدا  و كارگوزاری خۆی و 
خانەدانان "بارۆنەكان“ فەرمان ڕەوایی دەكەن، كە هەر یەكەیان پایە و پلەی خۆیان 
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دەبێت، نەك لە بەر خاترانە و بەخشندەیی فەرمان ڕەوا، بەڵكو لە بەر وەجاخ زادەیی 
و خانەدانی خۆیان، ئەم خانەدانانەش هەر یەك و هەرێمی خۆیان هەیە كە فەرمان 

ڕەوایی دەكەن و مسكێنی خۆیان هەیە كە پیاوین و بەمانەوە بەندن .
دەكەن،  فەرمانڕەوایی  پێوەندەكان  و  دەست  و  ســەردار  واڵتانەی  لەو  شــازادە 
بە  تر  لە دەوڵەتەكەدا كەسی  تریان دەبێت، چونكە  دەسەاڵتێكی گەورەتر و فراوان 
گەورە و بااڵدەست نازانرێ لە خۆی بەوالوە، ئەگەر مل بۆ كەسێكیش بدرێت لە بەر 
ئەوەیە كاربەدەست و دەست و پێوەندی ئەمن، و هیچ حسێبێكی تایبەتی خۆیان نییە 

و خەڵكیش مەیلێكی تایبەتیان بەالیانەوە نابێت .
و  توركان  )حكومەتی  سەردەماندا،  لەم  حوكمانەش  جۆرە  دوو  ئەم  نموونەی   
ئەوانی دیكە  شانشینی فەرەنسا(ن،قەراڵ نشینی توركی یەك فەرمانڕەوایی دەكات، 
بەردەست و كاربەدەستی ئەون واڵتەكە كراوەتە چەند سەنجەقێك، كە فەرمان ڕەوا 
خۆی كاربەدەستی كارگوزاری جۆراو جۆریان بۆ دەنێرێ و كەی بە سەریا هات 
زۆر  ژمارەیەكی  فەرەنسا  شای  بــەاڵم  دەیانگۆڕێ،  ویستی  كە  و  دەخــات  وەالیــان 
خانەدان بەدەوریەوەن .. كە مسكێنەكانیان ئەوان دەناسن و خۆشیان دەوێن و هەر 
یەكەیان پایە و پلە و دەسەاڵتی تایبەتیان هەیە كە شا ناتوانێ لێیان زەوت كات، مەگەر 
خۆی بخاتە بەر مەترسیەكی گەورەوە، ئەگەر باری ئەم دوو واڵتە وورد كەینەوە و 
تێ بخۆینێنەوە بۆمان دەردەكەوێ كە زۆر بە زەحمەت واڵتی توركان داگیردەكرێت، 
بەاڵم ئەگەر دەوڵەتێك داگیری كرد، ئەوا بە سانایی لە ژێر ڕكێفیدا دەمێنێتەوە، دەشێ 
لە زۆر ڕووەوە گرتنی واڵتی فەرەنسا سانا بێت بەاڵم هێشتنەوەی لە ژێر دەستدا 

كارێكی زۆر سەخت و بە زەحمەتە .
ناتوانێ  داگیركەر  كە  لەوەدایە  توركانیش  واڵتی  داگیركردنی  نارەحەتی  هۆی   
سەردارانی ئەو واڵتە بۆ ئەم كارەی بانگ هێڵێ .. هەروەها ناشتوانێ بۆ سانا كردنی 
سەر چڵییەكی وا هیوا بە شۆڕش ببەستێ كە پیاوانی دەورو بەری فەرمانڕەوا پێی 
ئەمانە  بەر  لە  باسم كردن دەردەكــەوێ،  باسەدا  لەم  ئەو هۆیانەی  بەر  لە  هەستن، 
و  دەكرێت  چەور  دەمیان  بەگران  فەرمانڕەوان  خۆری  دەسەنە  و  كۆیلە  هەمووی 
هەتا ئەگەر بەرتیل خواردووش كرێن، لە بەر ئەو هۆیانەی باسم كردن ناتوانن والە 
جەماوەر بكەن كە لە گەڵیاندا ڕاپەڕن، بۆیە هەركێ بیەوێ هێرش بەرێتە سەر قەراڵی 
توركی، دەبێ پشت بە هێز و توانای خۆی ببەستێ، نەك بە ئاڵۆزی و شڵەژاندنی 
ڕیزەكانی دوژمن .. چونكە بەرەنگاری لەشكرێكی یەكگرتوو دەبێتەوە . بەاڵم ئەگەر 
توانی بە سەریدا زاڵ بێت و لە مەیدانی جەنگدا شكاندنی، شكانێكی وا كە نەتوانێ 
لێی  داگیركەر  كە  نامێنێتەوە  شتی  چ  كاتەوە،  تەیار  دیكە  هێزێكی  و  بێتەوە  ڕاست 
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بترسێ، جگە لە خانەوادەی بنەماڵەی شازادەی توركان نەبێت، ئەگەر ئەمانیشی لە 
ناوبرد، ئیدی ترسێكی نامێنێ. چونكە ئەوانەی دی چ پایە و پایەگایەكیان نییە الی 
گەل. لە بەر ئەوەی داگیركەرەكە پێش سەركەوتنەكە چ هیوایەكی پێیان نەبووە، دوای 

سەركەوتنیش دەتوانێ گۆییان نەداتێ.
بەاڵم ئەو واڵتانەی، لە سەر شێوەی فەرنسا حوكم دەكرێن، كار پێچەوانە دەبێت 
تێیاندا، سانایە داگیركەرێك داگیری كات، لە ڕێی كێشانی خانەدانێك، لە واڵتێكدا، بە 
الی خۆیدا چونكە هەمیشە كەسانێكی پەژمردە و دژ بە ڕژێم هەن و هەشن حەز بە 
گۆڕان دەكەن، لە بەر ئەو هۆیانەشە كە باسم كرد، ئەوانە دەتوانن ڕێگەت بۆ خۆش 
گرتووتە،  ئــەوەی  ویستت  ئەگەر  پاشان  بەاڵم  كەن.  سانا  بۆ  سەركەوتنت  و  كەن 
ئەوانەی  هەر  و  دەبێتەوە  بەرەنگار  ئەندازەت  بێ  كۆسپی  بمێنێتەوە،  دەستا  بن  لە 
كە لە ڕابردوودا كۆمەكیان پێ كردوویت و ئەوانەی بەر زەبر و زەنگت كەوتوون 
بۆت قووت دەكەنەوە، سەركوتانەوەی كەسانی بنەماڵەی شازادەش چ دادێكت نادات، 
چونكە هەمیشە ئەو خانەدانە دەمێنێتەوە كە ڕابەرایەتی هەر شۆڕشێك دەكەن، جا لە 
بەر ئەوەی نە دەتوانی قایلیان كەیت و نە دەشتوانی لە ناویان بەری بۆیە هەر هەلێ 

ڕەخسا ئەوەی گرتووتە لە دەستی دەدەیت.
بدەیت،  ڕیۆش  حوكمەتەكەی  هەڵكەوتی  و  سەرنجی سروشت  ئەگەر  ئێستاش   
دەبێنی هاوتای ئەو ڕژێمی حوكمەیە كە ئێستا توركان هەیانە، بۆیە دەبوایە ئەسكەندەر 
سەرەتا واڵتەكە داگیركات و حكومەتەكەی لە ناو بەرێ پێش ئەوەی سەركەوتن بە 
دەست بێنێ، كە داریۆش مرد ئیتر واڵتەكە بە تەواوی كەوتە بەر چنگی ئەسكەندەر، 
خۆ ئەگەر بەرۆگرانی بیانتوانیایە بە یەكگرتویی بمانایاتەوە ماوەیەكی دوور و دریژ 
ئــاژاوە  ئەو  چونكە  دەكــرد،  واڵتەكەدا  سەر  بە  حوكمیان  ئاسوودەیی  و  هێمنی  بە 
زەحمەت  بە  بەاڵم  بوو.  خۆیان  دەستكردی  كەوتەوە  واڵتەكەدا  لە  پشێوویانەی  و 
ئەو  هۆی  بووە  ئەمەش  دەخرێت،  دەست  ژێر  جۆرە  بەم  فەرەنسا  وەكو  والتێكی 
زنجیرە شۆڕشە یەك لە دووی یەكانەی لە ئەسپانیا و فەرەنسا و یۆناند بەرپا بوون 
تا  لەو واڵتانە هەبوون،  لە بەر ئەوەی ئەو هەموو میرنشینانەی  دژی ڕۆمانیەكان، 
بیرەوەری ئەوانەش لە هۆشاندا مابوو فەرمانڕەوایی ڕۆمانیەكان هەر لەق و لەرزۆك 
بوو و لە بەر مەترسی لە ناوچووندا بوو، بەاڵم كە ڕۆمانیەكان توانیان ئەوبیرەوەیانە 
لە  نەیدەتوانی شان  مەیدان و كەس  تاك سوارەی  بوونە  سەرپاك گۆڕەشار دەن، 
شانیان بدات، هەر كە هەرایەكیش لە ناو ڕۆمانیەكاندا خۆیان دەقەوما، هەر یەكەی 
فەرمانڕەوایی  كە  ببەستێ  ناوچەیە  ئەو  الیەنگیری  بە  پشت  دەیتوانی  نەیارانە  لەو 
هەر  ڕۆمانیەكان  كۆنەكان،  فەرمانڕەوا  بنەماڵەی  لەناوبردنی  پاش  چونكە   .. دەكرد 
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خۆیان فەرمانڕەوای تاك و باوەڕپێكراوی ئەو ناوچانە بوون، بۆمان دەدەكەوێ كە 
.. و بۆ چیش  چۆن ئەسكەندەر توانی بەو ساناییە دەست بە سەر ئاسیادا بگرێت 
"پیرۆس“ و خەڵكی دیكە دووچاری ئەو هەموو ڕەفتارانە بوون لەو واڵتانەی داگیریان 
كردوون. ئەم جیاوازیەش ناگەڕێتەوە بۆ لێ هاتوویی و لێ نەهاتوویی داگیركەرەكە 

بەڵكو لە بەر جیاوازی بار و هەڵ و مەرجی واڵتە داگیركراوەكانە .

پێنچەم:
یاسا  سایەی  لە  داگیركردنیان  پێش  كە  واڵتــانــەی  شــارء  ئــەو  )فەرمانڕەوایی   

تایبەتیەكانیاندا ژیاون(.
تایبەتەكانیاندا،  یاسا  سایەی  ژێر  لە  ڕاهاتبن  ئــازادی  بە  دەوڵەتانەی  ئەو  كاتێ 
داگیردەكرێن، سێ ڕێگە هەن بۆ مانەوەیان، ڕێگای یەكەمیان ئەوەیە لە هەموو شتێ 
ڕووت كرێنەوە. دووەمیشیان ئەوەیە شازادە داگیركەرەكە بچێتە ئەوێ و تێیدا داكوتێ. 
لە ژێر، سایەی یاسا  سێیەم و دوایشیان ئەوەیە ڕێ بدرێت خەڵكەكەی بۆ خۆیان 
تایبەتیەكانیاندا بژین و سەرانە سەندن لێیان دابكەوێ و حكومەتێك لەوانەی سەر بە 
فەرمانڕەوان دروست بكرێ. حكومەتێكی واش كە شازادە دروستی كردوە، دەزانێ 
كە مانەوەیان بەندە بە دۆستایەتی و چاوەدێری ئەوەوە، بۆیە هەموو توانایەك بە 
ئازادی  بە  كە  شارەی  ئەو  بڵێین  ئەوەش  مانەوەیان،  پارێزگاری  بۆ  دەدات  خەرج 
ڕاهاتبێ، بۆ ڕۆڵەكانی و هاواڵتیانی نەبێت هەروا بە سانایی مل نادات، ئەمەش ڕێی 

دروستی هێشتنەوەیەتی.
بێنێنەوە،  هــاتــووە  ڕۆمانیەكاندا  و  ئەسپارتیەكان  بەسەر  ــەوە  ئ نموونەی  با 
ئیسپارتیەكان توانیان لە ڕێی دروستكردنی دوو دەوڵەت لە كەمایەتیەكان دەسەاڵتیان 
بەاڵم  چوو.  دەستیان  لە  هەر  ئەمەشدا  گەڵ  لە  بهێڵینەوە.  گیبه(دا  و  )اپینا  سەر  بە 
ڕۆمانیەكان چونكە دەیانویست )كاپوا و قەرتاجنە و نۆمانتیا( هەر لە بن دەستیاندا 
بێت، ئەو شارانەیان كاول كرد، بەمە لە دەستیان نەچوو. بەاڵم ویستیان بە هەمان 
ژێر  لە  ئــازادی  بە  گەڕان  خەڵكەكە  لە  بۆیە  بهێڵنەوە،  یۆنان  ئەسپەرتیەكان  ڕێگەی 
ناچاری كردن كە هەندێ  لەمەشدا سەرنەكەوتن، ئەوە  بمێننەوە،  یاساكانی خۆیاندا 
شار لەو واڵتە كاول كەن تا لە بن چنگیاندا بمێننەوە. چونكە چ ڕێگەیەكی مسۆگەر 

دی نییە بۆ ئەو هێشتنەوەیە جگە لە زەوتكردنی هەموو شتێ لێیان.
هەر كەسێ دەستی بە سەر شارێكی ئازاد دا گرت و وێرانی نەكرد ئەوا خۆی تێدا 
نابووت دەبێ. چونكە هەمیشە بە ناوی ئازادی و دابی كۆنەوە، كە نە ڕۆژگار دەتوانی 

لە بیری دەركات و نە سوود و بەرژەوەندیش هەڵیبوارێنێ، یاخی دەبن.
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 دەسەاڵتدارە نوێكەش هەرچییە بكات ناتوانێ ناوی شارەكە و داب و دەستووراتی 
چونكە  كات،  تەفروتونایان  و  كات  هوڕیان  و  مەگەر شڕ  وەبــات،  خەڵكەكە  بیر  لە 
هەمیشە ئەو دابانەیان لە بیردا دەبێت و سۆزیان بۆی دەجوڵێ، وەكو لە شاری )پیزا( 

پاش چەند ساڵێك لە داگیركردنی فلۆرەنسیەكاندا قەوما.
ژێر  لە  سەركزەڵەیی  و  كەچی  مل  ژیانی  بە  ناوچانە  و  شار  ئەو  ئەگەر  بــەاڵم 
سایەی شازادەیەك یان فەرمانڕەوایەكەدا ڕاهاتبن، و داگیركەرەكە بنەماڵەی شازادە 
كۆنەكەی لە ناوبرد، ئەو خەڵكەی كە فێری ملدان بوون و شازادە كۆنەكەشیان لە 
دەست چووە، نا توانن لە ناو خۆیاندا شازادەیەك هەڵبژیرن، سەرباری ئەمەش نازانن 
لە ژێر سایەی ئازادیدا بژین بۆیە بە درەنگ یاخی دەبن. شازادەی داگیركەر دەتوانێ 

بە سانایی بیانكێشێتە الی خۆیەوە و پێ لە واڵتەكەیاندا داكوتێ.
تۆڵە  بە  ئەستوور و حەز  بە چووست و چاالكی و ڕق  "جەمهوریەكان“  بەاڵم   
كردنەوە دەناسرێن . دانیشتوانی ناتوانن یادگاری ئازادیی پڕشكۆی كۆنیان بەالوە 

نێن. بۆیە چاكترین ڕێگە ئەوەیە یان تەواو خاپوور كرێن، یان تێیدا جێنشین بێت.

شەشەم:
)ئەو واڵتانەی تازەكی شازادە بە هێزی بازو و توانای خۆی داگیری كردوون(.

نابێ مرۆ لەوە سەرسام بێت كە لە باسی واڵتانی نوێدا چ لە شازادە و چ لە دەوڵەت، 
ئەو ڕێگەیە دەگرنە  .. چونكە هەمیشە خەڵكی  نموونەی هەرە مەزنیانم هێناوەتەوە 
بەر كە لەوە و بەر هی تر پێیدا ڕۆشتوون، و لە ئەنجامدانی كارەكانیاندا السایی لە 
خۆیان دەكەنەوە. لە بەر ئەوەش كە مرۆ ناتوانی پێیان بگاتەوە و دەق و دروست 
الساییان بكاتەوە .. بۆیە "ناتوانا“ لە سەریەتی كە ڕێچكەی كەڵە پیاوان بگرێتە بەر و 
السایی هەرە هەڵكەوتووەكان بكاتەوە، هەتا ئەگەر نەشیتوانی بگاتە شكۆی ئەوان چ 
نەبێ هەندێ ڕەنگ و بۆی ئەوانی لێ بنیشێ .. بەم كارەی لەو تیرهاوێژانە دەچێت 
كە دەزانن تیرەكانیان ناگاتە نیشانەكە بۆیە زۆر دەست بەرز دەگرن، دەشزانن كە 
دەستیان بەرز گرتووە و داویانەتە دەمی، نەك لە بەر ئەوەی دەیانەوێ سەربكات 

بەڵكو بەو هیوایەن كە ئەو دەست بەرز گرتنەیان لە نیشانەكە بدات كە دەیانەوێ .
 لە بەر ئەوە من دەڵێم: بۆ ئەو واڵتە نوێیانە كە شازادەیەكی نوێیان دەبێت، سانایی 
و سەختی دەست بە سەراگرتنیا بەند دەبێت بە زۆر و كەمی توانای دەسەاڵتدارەكەوە. 
لە بەر ئەوەش كە گەیشتنی كەسێكی ئاسایی بە پلە و پایەی فەرمانڕەوایەتی توانایان 
بەختێكی چاكی دەوێت، دیارە هەر یەك لەم دوو هەڵكەوتانەش هەندێ لەو كێشانەی 
بەختی چاك  بە  ئەوانەی كە زۆر پشت  ئەوەشدا  لە گەڵ  دێتە ڕێ سووك دەكات. 
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نابەستن، دەریانخستووە كە پتر لە كەسانی دیكە دەتوانن "بوون و سامانیان“ بپارێزن. 
ئەمەش بەوە سانا تر دەبێت كە شازادە ناچار بێت خۆی لەو واڵتە نوێیەدا جێنشین 

بێت لە بەر ئەوەی كەسی چنگ ناكەوێ لە شوێنی خۆی دانێ .
بەاڵم ئەگەر بچمە سەر باسی ئەوانەی بە هەڵكەوتوویی و لێ هاتویی خۆیان، نەك 
بە بەخت و جەختیان، بوونەتە شازادە، من پێم وایە مەزنترینیان )موسا و كۆرش و 
ڕۆمۆلۆس و تیزیۆس( و هاوشانیان بوون بەاڵم پێویستە قسە لە سەرموسا نەكرێت، 
چونكە تەنها پەیامبەرێكی خودا بووە، بەس دیسانەوە شایانی ڕێز و بەرچاوگرتنە 
لە بەر ئەو پیرۆزی و شكۆییەی كە وای لێ كردوە شیاوی ئەوە بێت لە گەڵ خوادا 
مەملەكەتیان دروســت كردووە  تر كە  ئەوانی  )كــۆرش( و  ــارەی  دەرب بەاڵم  بــدوێ. 
تایبەتیەكانیان  شێواز  كارو  لە  ئەگەر  بەرچاوگرتنن.  و  ڕیز  جێ  گرتووە  ڕایــان  و 
بكۆڵێنەوە، بۆمان دەردەكــەوێ زۆر لە كار و شێوازەكانی "موسا“ جیا نەبوون، لە 
گەڵ ئەوەشدا كە "موسا“ خاوەنێكی مەزن پشتی گرتبوو كە خوایە. ئەگەر ووردیش 
هیچ شتێك  قەرزارباری  ئەوانە  كە  دەبینین  بدەین  و شاكارەكانیان  ژیان  سەرنجی 
نین، تەنها قەرزاری ئەو هەالنن كە بەو جۆرە بۆیان هەڵكەوتوون و ئەمانیش لە جێ 
خۆیدا قۆستویاننەتەوە. جا ئەگەر ئەو هەالنەیان بۆ نەرەخسایە بەهرەكانیان بە فیڕۆ 
لە دەست دەدا، و ئەگەر ئەو بەهرانەشیان نەبوایە، ئەو هەالنە دەهاتن و تێ دەپەڕین 
بێ ئەوەی چ سوودێكیان لێ وەربگیرێت. بەم چەشنە دەبوایە موسا گەلی )ئیسرائیل(
ى بە كۆیلەیەتی لە میسردا بدیتایە، كە میسریەكان دەیان چەوساندنەوە، تا ئارەزووی 
دووكەوتنیان ببووایە بۆ ڕزگاركردنیان لە كۆیایەتی. دەشبوایە )رۆمۆلوس( نەیتوانیایە 
لە )ئەلبا( بمێنێتەوە و خۆی بە فڕێدراوی بدیتایەتەوە كە لە دایك بوو، تا بیتوانیایە 
ببێتە شای ڕۆما و گەلێكی تێدا دروست بكات. پێویستیش بوو )كۆرش( فارسەكانی 
بدیتایە كە ناقایل و بیزار بن لە ئیمپراتۆرێتی میدیا و ئەمانیش ئاوا الواز و بێ كەڵك 
بوونایە – كە ئاسایش و ژیانی بەندییان دەستەمۆ و خۆیری كردبوون )تیزیوس(
یش نەیدەتوانی خۆی دەرخات، ئەگەر )ئه پینیه كان( بەو جۆرە پەرت پەرت و ناتەبا 
نەبوونایە لە ناو خۆیاندا. بەم جۆرە ئەو هەالنە ئەو بەختانەی بۆ ئەوانە پێش هێناوە 
و بە هۆی توانا و بەهرەی بڵندی خۆیانەوە توانیان سوودی لێ وەرگرن بۆ شكۆداری 

واڵتەكەیان و بڵند كردنەوەی بەخت و شانازییەكانیان.
ئــەم جــۆرە پــیــاوانــەش كــە بــە هــۆی بــەگــەڕ خستنی تــوانــایــانــەوە دەگــەنــە پلەی 
لە  بە سانایی  بەاڵم  دەكــەوێ،  دەسەاڵتیان چنگ  ناڕەحەت  بە  زۆر  دەسەاڵتدارێتی، 
چنگیاندا دەمێنێتەوە. ئەم هەندە ناڕەحەتیانەش كە لە قۆناغی دروست كردندا تووشیان 
دێت داب و دەستوور و یاسایانەی كە دەبێت بیچەسپێنن تا پێیان داكوتن و خۆیان 
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قایم كەن. سەخت ترین كار بۆ جێ بە جێ كردن و ئەوەی لە هەموان پتر ڕوو بە 
ڕووی سەرنەكەوتن دەبێتەوە و پڕ مەترسی ترە ئەوەیە كە یاسا و ڕژێمی نوێ بۆ 
كارەكان دابڕێژین .. هەمیشە دوژمنان و نەیارانی "كارسازان – المصلح“ ئەوانەن كە 
سوودیان لە ڕژێمە كۆنەكە دیووە و الیەنگرانیشی لەو بێ ورانە دەبن كە سوود لە 
ڕژێمی تازە وەردەگرن، ئەم بێ وورەییەش دەگەڕێتەوە بۆ ترسیان لە دوژمنانیان كە 
یاسا پشتگیریانە، تا ڕادەیەكیش بۆ ئەو هەڵكەوتەی مرۆڤ خۆی كە گومان لە هەموو 
نوێیەك دەكات .. چونكە مرۆ بڕوا بە تازە ناهێنێ تا بە ڕاستی و لە مەیدانی كاردا 

تاقی نەكاتەوە .. بەم جۆرە مەسەلەكە وای لێ دێت:
»كارساز“ێكی نوێ هەڵدەكەوێ، نەیارانی بە پڕتاوهێرشی دەبەنە سەر، بەاڵم یاران 
و الیەنگرانی بە ساردی پشتگیری لێ دەكەن، لەم ناوەدا تووشی مەترسیەكی گەورە 
دێت. پێویستیشە ئەگەر بمانەوێ بچینە بنج و بناوانی ئەم مەسەلەیەشەوە. ئەوە وورد 
كەینەوە بزانین ئەم "نوێ خوازا“انە سەربەخۆن یان پشت بە كەسی تر دەبەستن. 
ئەمەش مانای ئەوەیە، ئایا ناچارن لە جێ بە جێ كردنی بیرو بەرنامەكانیاندا چاویان 
لە كۆمەكی كەسێكی ترەوە بێت، یان خۆیان دەتوانن ویستەكانیان بە زۆر بسەپێنن؟ 
. لە باری یەكەمدا ئەو )كارساز(انە نە سەردەكەون و نە هیچیان پێ دەكرێت، بەاڵم 
بەكاربێنن،  زۆر  و  زەبــر  بتوانن  و  ببەستن  خۆیان  هێزی  بە  پشت  توانیان  ئەگەر 
بێ  پێغەمبەرە  كە  دەری خستووە  ڕۆژگــار  بەم جۆرەش  دەشكێن.  تێ  دەگمەن  بە 
میللەتان  هەڵكەوتی  كــردووە،  باسمان  كە  لەوەش  جگە  سەرنەكەوتوون.  زەبرەكان 
جیان، ئەشێ بە سانایی بەشتێك بڕوا پێ بهێندرێن، بەاڵم زۆر بە ئەستەم دەتوانرێ لە 
سەر ئەو بڕوایە ڕاگیرێن. بۆیە بۆتە پێویست كە شتیان بە سەردا بسەپێندرێ. ئەگەر 

هەر باوەڕیان نەهێنا دەبێت بە زۆر ناچاركرێن.
بوونایە  زەنگ  و  زەبر  بێ  ڕۆمۆلوس(  و  پیزیۆس  و  كــۆرش،  و  )موسا،  ئەگەر 
دەستورانەیان  و  داب  ئەو  ڕێزی  ناچاركەن  خەڵكی  زۆر،  ماوەیەكی  نەیاندەتوانی، 
بگرتایە كە دایان نابوون. لەم سەردەمی نوێیەدا دیتمان )فریار گیرۆالمۆ ساڤو نارۆال( 
كرد  تێ  پشتیان  و  بوون  بڵند  لێی  كە جەماوەر  تێشكا،  نوێكانیدا چ خراپ  یاسا  لە 
چونكە نە كەرەسە و ئامڕازی ئەوەی بوو ئەوانەی زوو بە زوو باوەڕیان پێ هێنا 
بوو ڕایانگرێت و نە بە سەر ئەوانەشدا بیسەپێنێ كە بەرەنگاری بوو بوونەوە. بەم 
شێوەیە ئەم جۆرە پیاوانە سەختی زۆر ڕێگایان پێ دەگرێت و مەترسی وایان دێتە 
پێش هەڕەشەی نەمانیان لێ دەكات، بۆیە لە سەریانە بە هۆی توانا و بەهرەیانەوە 
بە سەریاندا زاڵ بن، ئەگەر بۆیان لوا بە سەر ئەو كۆسپانەدا زاڵ بن و ناحەزەكانیان 
لە نێو برد و خەڵكی كەوتنە ستایش و پێداگوتنیان ئێدی بە دەسەاڵت و سەربەرزی 
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دەمێننەوە ئاسودە و بەرێز دەبن و دوور دەبن لە هەموو مەترسیەك حەزیش دەكەم 
نموونەیەكی دیكەی كەم پایە دارتر بخەمە سەر ئەو نموونە بەرزانەی هێناومنەوە، 
گەرچی بۆ ئەوە دەشێ بەراورد كرێت لە گەڵیاندا و دەتوانرێ بۆ نموونەی هەموو ئەم 
خااڵنە وەربگیرێت، مەبەستیشم بابەتی )هیروی سیراگوز(ەیە، كە لە ڕیزەكانی گەلەوە 
هەڵكشایە پلەی "شازادە“یتی لە "سیراگوز“ەدا بێ ئەوەی هیچ كۆمەكێكی پێ بكرێت، 
جگە لەو هەلەی بۆی هەڵكەوت پاش ئەوەی“سیراگوز، چەوساوەكان بە سەرداری 
كاتێكدا  لە   .. فەرمانڕەوایەتی  پلەی  گەیشتە  خۆی  توانای  بە  بژارد،  هەڵیان  خۆیان 
پیاوچاكی خۆی هۆیەك بوون بۆ ئەوەی وا لە هەندێ بكات بڵێن هیچی كەم نییە بۆ 
.. پاش  ئەوەی دەسەاڵت بگرێتە دەست، تەنها شوێنێكی دەوێ فەرمانڕەوایی بكات 
دەسەاڵت گرتنە دەستیش سوپای كۆنی هەڵوەشاندەوە و سوپایەكی دیكەی پێكەوە 
نا، و وازی لە پەیوەندی و دۆستایەتیە كۆنەكانی هێنا و دۆستایەتی نوێی گرت. بەم 
جۆرە بە هۆ و هاریی سوپا و دۆستە نوێكانی كە خۆی هەڵبژاردبوون توانی واڵتێك 
لە سەر بناغەیەكی دروست و پتە و بنیات نێ و ڕاشی گرێت، لە ڕاگرتنیشیا ئەوەندی 

بنیات نانی تووشی ناڕەحەتی و چەرمەسەری نەبوو.

حەوتەم:
 )ئەو واڵتانەی بە كۆمەكی خەڵكی دیكە یان بە هۆی بەختەوە بە دەست دەخرێن(.
لەوانەیە ئەوانەی لە نێو ڕیزەكانی گەلەوە بە هۆی بەختی چاكیانەوە هەڵدەكشێن بۆ 
پلە و پایەی فەرمانڕەوایەتی دووچاری گێرە و كێشەی زۆر نەیەن لەم هەڵكشانەیاندا، 

بەاڵم تووشی ناڕەحەتی زۆر دەبن لە ڕاگرتن و پاریزەگاریی پلە و پایەیاندا.
لە سەرە ڕێی هەڵكشاندا، چ سەختیەكیان نایەتە پێش، چونكە بە سەریدا دەفڕن. 
ئەمانە  دەبێتەوە.  قوت  بۆ  گرفتیان  و  كێشە  ئەرز  كەوتە سەر  پێیان  كە  هەر  بەاڵم 
ئەوانەش دەگرێتەوە كە بە پارە واڵتان دەگرن یان بە بەخشیش دەستیان دەكەوێ، 
هەر وەكو لە )یۆنان( و شارەكانی )ئایونی و هیلیپونت( دا ڕووی دا، كاتی "داریۆش“ 
چەند شازادەیەكی بۆ ئەم شوێنانە داتاشی تا لە بری ئەم بۆی بەڕێوە بەرن، هەروەها 
ئەو ئیمپراتۆرانەش دەگرێتەوە، كە بە هۆی بەرتیل و دەم چەوركردنی سوپاوە، لە 
ڕیزەكانی گەلەوە هەڵكشاون. ئەم كەسانە پشتی تەواو بە نیهاد پاكی ئەوانەی بەرزیان 
كردوونەتەوە و بەختی خۆیان دەبەستن، هەر دوو شتەكەش جێگیر و بەردەوام نین 
ئەمانە نازانن چۆن پایەی خۆیان ڕاگرن و لە بارێكی واشدا نین بۆیان ڕابگیرێ. ئەو 
كەسەش كە هەموو ژیانی وەكو كەسێكی ئاسایی بە سەر بردبێت، ئەگەر بلیمەتێكی 
هەڵكەووتوو نەبێت ناتوانێ ڕێ و شوێنی فەرمانڕەوایەتی وەدۆزێ، ئەوەش لەوالوە 
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بوەستێ كە كەڵكی ئەوەی نابێت پلە و شكۆی خۆی ڕاگرێت، چونكە هێزی دۆست 
و دڵسۆزی نییە، ئەو دەوڵەتانەش كە بە پەلە بنیات دەنرێن، وەك هەر شتێكی دیكە 
كە پەلە پروزێی تێدا دەكرێت و هەڵدەتۆقێ، ناتوانێ ڕەگی قووڵ دادات و پەل و پۆ 
بهاوێژێ، بۆیە بە دەم یەكەم ڕەشەباوە لە بن دێت، مەگەر ئەو كەسەی بەم ڕێگەیە 
یارمەتی  بلیمەتیەی  ئەو  بێت كە  بلیمەتێكی هەڵكەوتوو  دەبێتە شازادە، وەكو ووتم، 
بدات هەنگاوی پەلەی وا هەڵینێ بتوانێ پارێزگاری ئەوە بكات كە بەختی لە كۆشی 
ناوە بگەڕێتەوە سەر داڕشتنی ئەو بناغانەی، كە خەڵكی دیكە، بە عادەت پێش دەست 

لە دەسەاڵت گیربوون دایدەنێن.
 لێرەدا دوو نموونە لەوانەی لە بیرمن لە سەر گەیشتنە فەرمانڕەوایەتی دێنمەوە، 
مەبەستیشم لێ هاتوویی و بەختی چاكە، ئەو دوو نموونەیەش )فرانسیسكو سفوروزا( 

و )قەیسەری بورجیا(ن.
هاواڵتیەكی  لە  خۆیەوە  بەهرەیی  فرە  هۆی  بە  و  هێمنی  بە  توانی  فرانسیسكو 
ئاساییەوە هەڵكشێت بۆ پلەی دۆقی )میان( و بێ دەردەسەری ئەوەی جنگی كەوتبوو 

بیپارێزێ، پاش ئەوەی بە سەر سەدان كوسپ و تەگەرەدا زاڵ بوو.
هۆی  بە  ناسراوە  فاالنتین  دۆقی  بە  كە  بورجیا(،  )قەیسەری  دیكەوە  الیەكی  لە 
ناوبانگی باوكیەوە توانی دەسەاڵتی دەست كەوێ، هەر كە ناوبانگی باوكی نەما زوو 
ئەو دەسەاڵتەی لە دەست چوو، لە گەڵ ئەوەشدا كە هەموو ڕێگەیەكی گرتبۆ بەر، كە 
هەر كەسێكی دیكەی بە توانا بتوانێ بیگرێتە بەر بۆ خۆ داكوتانی و پاراستنی دەوڵەتی 

كە بە كۆمەكی كەسێكی دیكە دەستی كەوتبێ.
لەمەو پێشیش ووتومە ئەوەی لە سەرەتاوە بناغەی خۆی دانەڕێژێ، پاشان بە 
كارە چ  ئەم  ئەوەشدا كە  لە گەڵ  داینێ،  دەتوانێ  بەدەری  لە عادەت  بەهرەی  هۆی 
گرفت و ناڕەحەتیەك بۆ بنیاتنەرەكە بێنێتە پێش و بیناكەش ڕوو بە ڕووی مەترسی 
دەكاتەوە. جا ئەگەر مرۆ لە كار و كردەوەی دۆق ووردبێتەوە دەبینێ ئەو بناغانەی 
بۆ دەسەاڵتی داهاتووی دایڕشتوون پتەو و پەیوەست بوون، پێم وایە هەروا خۆڕایی 
نییە باسیان بكرێت چونكە من كاری چ شازادەیەكی دیكەم نایەتە بیر لەم چاتر بوو 
بێت، بەاڵم كە ڕاو تەكبیرەكانی سەركەوتنیان لە نێو چاوان نە نووسرابوو، ناگەڕێتەوە 

بۆ هەڵەی ئەم، بەڵكو سەرئەنجامی ئەو پەڕی نەهامەتی و نەگبەتی بووە.
شەوكەتی  و  شان  كە  دەیویست  ئــەوەی  بەر  لە  شەشەم،  ئەلێكساندەری  پاپا 
كوڕە )دۆق(ەكەی بەرز وەكات، ناچار بوو كە ڕوو بە ڕووی گرفت و كۆسپی زۆر 
نییە  ڕێگەیەك  چ  دەیزانی،  باوكە  الیەكەوە  لە  داهاتوویشیدا،  و  ڕابردوو  لە  بێتەوە، 
كوڕەكەی بگەیەنێتە ڕیزی فەرمانڕەوایەتی تەنها ئەوە نەبێت كە "میرنشینەكەی“ لە 
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موڵگەكانی كەنیسە بێت، دەشیزانی كە دۆقی میان ڕێیان نەدەدا بە هەوڵی زەوتكردنی 
هەندێ شاری كەنیسە، چونكە )ڤاینیزا و ڕیمینی( لە ژێر سایە و باڵی فینسیەكاندا 
تایبەتی  ئیتالیادا بوون، بە  لە  پاپا دەیزانی ئەو هێزە سەربازیانەی  بوون، هەروەها 
ئەوانەی دەیانتوانی كۆمەكی پێ بكەن بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی لە ژێر دەسەاڵتی 
ئەوانەدا بوون كە لە زیاد بوونی شكۆی پاپا دەترسان، بۆیە نەیدەتوانی پشتیان پێ 
ببەستێ، چونكە سەرلەبەریان لە ژێر فەرمانی جووتە بنەماڵی )ئورسینی و كولونا( 
و هاوەاڵنیاندا بوون، لە بەر ئەمە دەبواییە ئاژاوەیەكی وا بنریەتەوە كە ئەم بارەی 
سەروبن بكردایە و هەندێ پشێوی بخستایەتە نێو دەوڵەتانی ئیتالیاوە، تا بیتوانیایە 
دەست بە سەر هەندێكیاندا بگرێت. ئەوەی ویستیشی سانا بوو، چونكە ڤینسیەكانی لە 
بەر دەستدا بوو، كە هەندێ هۆی دیكە پاڵی پێوەنان فەرەنسیەكان بانگ ڕاهێڵنە ناو 
ئیتالیاوە، ئەم بەوەوە نەوەستا كە لەم بانگ ڕاهێشتنە بێ دەنگ بێت، بەڵكو ڕێشی بۆ 

پاككردنەوە، بەوەی قایل بوو شا لویس دەست لە ژنەكەی هەڵگرێ.
ئەلێكساندەر هاتنە  قایل بوونی  ڤینسیەكان  بە كۆمەكی  بەم جۆرە فەرەنسیەكان 
ئیتالیاوە، هەر كە پێشیان نایە )میان(ەوە، پاپا توانی هێزێكی سەربازی وای لێیان 
ئەوەش  بكات.  بە جێ  پێ جێ  دا  )رۆمانا(  لە  پانەكانی  و  پرۆژە  كە  بكەوێ  چنگ 
نەدەكرا ئەگەر ئەو ناوبانگەی شای فەرەنسا هەیبوو نەیبوایە. پاش ئەوەش كە دۆق 
توانی )رۆمانا(ی دەست كەوێ و بە سەر )كۆلۆنا( دا زاڵ بێت، دوو هۆ وایان لێ كرد 
كە دەست هەڵگرێ و چی دی مل نەنێ تا ئەوەی دەستی كەوتووە لە دەستی نەچێ ..
یەكەمیان:گومان كردنی بوو لە هێزەكانی و ئەندازەی دڵسۆزیان بۆی، دووەمیشیان 
خانە گومانەی بوو لە ویستی فەرەنسا، ئەمەش مانای ئەوەیە كە )دۆق( لەوە ترسا 
هێزەكانی )ئورسینی( كە پشتی پێ بەستبوون، لێی هەڵگەڕێنەوە. نەك هەر نەیەڵن چ 
سەرزەمینێكی دیكە بگرێت، بەڵكو ئەوەشی لێ زەوت كەن كە دەستی كەوتبوو. ترسی 

ئەوەشی لە دڵدا بوو كە شای فەرەنسا هەمان هەڵوێست وەرگرێ .
)فاینیزا(  توانی  )ئۆرسینی(یەوە لێ دیاردا، چونكە پاش ئەوەی  لە الیەن  ئەمەش 
بگرێ و دەستێ كرد بە هێرش بردنە سەر )بۆلۆنا(، دیتی كە هێزەكانی ئۆرسینی( 
باش نایەنە دەست. لە الیەن شاشەوە، بەوە تێ گەیشت، كاتێ دێتی شا پاش گرتنی 
دۆقیەی )ئۆبینۆ(، نەیهێشت پرۆژەی پەالماری )تۆسكانیا( جێ بە جێ بكات. ئەو كاتە 
دۆق بڕیاری دا چیتر پشت بە لەشكر و بەختی كەسێكی دی نەبەستێ. یەكەم شتێ 
لە ڕۆمادا، ئەویش  )كۆلۆنا( بوو  )ئۆرسینی( و  كە پێی هەستا الوازكردنی هەردوو 
ڕشتن  بێر  و  خێر  هۆی  بە  خۆیدا  بــەالی  كێشانیان  و  الیەنگرانیان  دڵــدانــەوەی  بە 
بەمە  بگونجێ،  مەقامیاندا  و  شوێن  لەگەڵ  كە  وا  پایەی  و  پلە  دانی  و  بەسەریاندا 
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توانی لە چەند مانگێكدا لە بەرە كۆنەكانیان بكاتەوە و لە دەوری خۆیانیان كۆمەڵ 
بكاتەوە. چاوەچاوی ئەوەشی بوو هەلێكی بۆ هەڵكەوێ و سەردارانی )ئۆرسینی(یش 

لە ناوبەرێ، پاش ئەوەی توانی بنەماڵەی )كۆلۆنا( نابووت بكات .
دیتیان  )ئۆرسینی(یەكان  كە  هــەر  قۆستەوە،  چاكی  هەڵكەوت  بۆ  هەڵیشی  كە 
شكۆی دۆق و هێزی كەنیسە مانای لە ناوچوونی ئەمانە، داوایان كرد كە )شورای 
ڕاویژكەران( لە ئوربینوی هەرێمی پیروچینو كۆ وەبێت. لەوەوە شۆڕش لە )ئۆربینۆ( 
كەوتەوە و ئاژاوە كەوتە )رۆمانا(وە و دۆق دووچاری مەترسیەكی بێ ئەندازبوو، 
خۆی  شوێنی  ئەوەی  پاش  بوو.  زاڵ  سەریاندا  بە  فەرەنسیەكان  یارمەتی  بە  بەاڵم 
گرتەوە بڕیاری دا كە بڕوا نە بە فەرەنسیەكان و نە بە هیچ هێزێكی بێگانە بكات. 
نەبادا ناچاری كۆمەكی نامسۆگەریان بێت و پەنا بەرێتە بەر فێڵ و تەڵەكە. دۆق زۆر 
وەستایانە ڕاستی ئامانجەكانی حەشاردابوو كە وای لە ئۆرسینیەكان كرد خێرا بە 
خێرا پەنا بەرنە بەری بۆ ڕێكەوتن لە گەڵیدا و )سینیور پاولو(ى نوێنەریان بەڕێ كرد 
بۆ الی، )دۆق(یش توانی ترس و گومانی لە دڵدا نەهێڵێ بەو ڕێزلێنان و میهرەبانیەی 
بەرانبەری نواندی و دیاری و بەخشندەییەی لە جل و بەرگ و نیگار و ئەسپی ڕەسەن 
و پارەیەی پێ بەخشی، )ئۆرسینی(یەكان لە سادەییانەوە متمانەیان كرد، گەڕانەوە 
)سینیگاگلیا( و بە تەپكەكەوە بوون، دۆق پاش ئەوەی سەرپاكی ئەو سەردارانەی لە 
ناوبردن و دۆست و یارانیانی كێشایە الیەنی خۆی، توانی بناغەی پتەوی دەسەاڵتی 
داكوتێ پاش ئەوەی دەستی گرت بە سەر هەموو ناوچەكانی )رۆمانا( و )دۆقیەی 
ئۆربینۆ(دا، و پشتگیری و الیەنگریی خەڵكی دەست خست. بە تایبەتی كە خەڵكەكە 

كەوتنە سەر هەستی ئەوەی فەرمانڕەوایەتی ئەم چەند سوودی پێ گەیاندون.
لە بەر ئەوەی ئەم بەشە تیبینی و السایی كردن لە الی خەڵكی دیكەوە هەڵدەگرێ، 
بن دەستی  لە  هەرێمە  ئەو  كاتێ دۆق ڕۆمانای گرت،  ڕانابوورم.  بە سەریا  هەروا 
نەك  كــەن،  تــااڵن  ڕەعیتەكانیان  بوو  لــەوە  چاویان  بــوو،  الوازدا  دەسەاڵتدارانێكی 
بە  و  بچێنن  تێدا  ناتەباییان  و  دووبەرەكی  یەكخستنیان  لەبری  و  بەرن  بەڕێوەیان 
یەكیاندا دەن، بەم شێوەیە تااڵن و برۆ و هەموو جۆرە پشێویەكی تێ كەوتبوو. بۆیە 
بڕیاری دا لەو هەرێمەدا حكومەتێكی چاك دابمەزرێنێ، كە خەڵكەكەی هێمن كاتەوە 
و مل بۆ فەرمانڕەوایەتی بدەن بۆ ئەم مەبەستەش )رێمیرۆ دی ئۆركۆ(ى هەڵبژارد 
كە بێتە نوێنەری خۆی. كە بە توانا و زەبر و زەنگ ناسرابوو، دەسەاڵتی تەواویشی 
دایە. ئەم پیاوە توانی لە ماوەیەكی كەمدا سەركەوتنی گەورە بە دەست بێنێ لە دابین 
كردنی یاسا و دەستوور و ڕێكخستنی هەرێمەكە، ئەمە وای لە دۆق كرد الی وابێت 
دادپرسی  بۆ  مەدەنی  دادگایەكی  جا  نییە،  بێ سنوورە شتێكی چاك  دەسەاڵتە  ئەو 
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لە مەڵبەندی هەرێمەكەدا دروستكرد، كە قازیەكی زۆر چاك بەرپرسی بوو و هەر 
شارەش پارێزەرێكی خۆی بۆ هەڵەبژارد. لە بەر ئەوەش كە دەیزانی زەبر و زەنگی 
لەوە پێش دەبێ هەر ڕق و كینەیەكی لە دەروونی خەڵكەكەدا دروست كردبێ ئەمیش 
دەیویست چی لە دڵی گەلدا نەهێڵێ و بە تەواوی بیانكێشێتە الی خۆیەوە. ئەوەشیان 
بۆ دەرخات كە هەر خەراپە و بەدكاریەك لە كۆندا كرابێ بە فرمانی ئەم نەبووە، بەڵكو 
وەزیرەكەی لە خۆیەوە كردوونی، هەر كە هەلی بۆ ڕێكەوت فرمانی دا كە دوو كەرتی 
كەن و لە ناوەڕاستی مەیدانی گشتی )سیزینا(دا هەڵیواسن و خەنجەرێكی خۆیناوی 
بەالیەوە لە تەختەیەك بكوتن، دڕندەیەتی ئەم كارە هەستی ترس و ئاسوودەیی لە 

هۆشی گەلدا دروست كردبوو.
با بگەڕێمەوە سەر باسەكەمان.

هەر كە دۆق هەستی بە بەهێزی خۆی كرد و دڵنیابووە لەو مەترسیانەی دەوریان 
دابوو، پاش ئەوەی هێزە چەكدارەكانی خۆی تەیار كردبوون و تا ڕادەیەكیش هێزەكانی 
پێویستە  دیتی  بوەشێنن،  لێ  دەستی  دەیانتوانی  كە  كردبوون،  تەمبێ  دەوروبــەری 
بڕوات.  داگیركەرانی  ڕەوتی  لە سەر  بیەوێ  ئەگەر  بكات،  فەرەنسا مسۆگەر  ڕێزی 
چونكە هەستی كرد شای فەرەنسا بەم دواییە كەوتۆتە سەر هەست و هەڵەی خۆی 
بۆ دەركەوت بۆیە هیچ كۆمەكێكی دیكەی پێ ناكات. لە بەر ئەمە كەوتە هاوپەیمانی 
نوێ دۆزینەوە و خۆ نێزیك كردنەوە لە فەرەنسیەكان، كە شاكەیان خۆی سازدابوو 
كە  ئەسپانیەكان  دژی  ناپۆلیەكان  دانی  یارمەتی  بۆ  )ناپۆلی(  واڵتی  پەالماردانی  بۆ 
گەمارۆی شاری )غایتیا(یان دابوو، بۆ ئەوەی دڵنیایان كاتەوە، ئەمەشی بۆ دەچووە 
ڕۆژانەیدا  لەو  دۆق  كە  بوون  كردارانە  كارو  ئەو  ئەمانە  بمایە،  باوكی  ئەگەر  سەر 
گرتبوونیە بەر، بەاڵم بۆ داهاتووش، لەوە ترسا كە سەردارانی نوێی دەوڵەتۆچكەكانی 
هەرێمانەی  بەو  بێت  بەش  بێ  بكرێت  كارێ  و  نەبن  دۆستانی  لە  كەنیسە  بە  سەر 
ئەلێكساندەر پێی بەخشیبوون. بۆیە بڕیاری دا بە چوار ڕێگە بەرانبەر ئەو پێشهاتە 

بوەستێتەوە:
یەكەمیان: لە ناوبردنی هەموو ئەوانەی سەر بەو بنەماڵە دەسەاڵتدارانە بوون كە 
موڵكەكانی لێ زەوت كردبوون، تا ڕێی ئەوە ببڕێتەوە پاپای نوێ پشتیان پێ ببەستێ.
ڕێی دووەمیشیان ئەوە بوو كە: تا سەری پاپایان پێ نەرم كات، ڕێگەی سێیەمیشیان 

بە كورتی ئەوەبوو تا ئەوپەڕی توانا دەسەاڵتی بە سەر )كۆڕ(دا بكێشێ.
چوارەمیشیان ئەوە بوو: پێش ئەوەی پاپای باوكی بمرێ زۆرترین هێزی كۆ بكاتەوە 
تا لە یەكەم پەاڵماردا بتوانێ بە تەنیا خۆی ڕاگرێ، ئەوە بوو لە مردنی ئەلێكسەندەردا 
چونكە  بوو،  بەدەستەوە  چوارەمیشیان  و  خستبوو  دەست  مەبەستانەی  لەم  سیان 
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دەستی  لە  نەبێ  كەمیان  و  بكوژێ  كــەوتــووەكــان  لێ  شــازادە  زۆربــەی  توانیبووی 
دەرنەچوون. توانیشی خانەدانانی ڕۆما بكێشێتە ڕێزی خۆیەوە و زۆر چاكیش دەستی 
گرتبوو بە سەر )كۆڕ(دا، بۆ ناوچە و هەریمەكانیش ئەوەی دانابوو كە ببێتە سەرداری 
)پێزا(دا بكێشێ، كە  باڵ بە سەر  پیومپینو( بپچڕێ و  )پروجیا و  توانی  )تۆسكانیا( و 
بۆشی دەركەوت فەرەنسیەكان ترسیان لێ ناكرێت، پاش ئەوەی ئەسپانیەكان لە ناپۆلی 
دەریان پەراندوون، بە جۆرێكی وا كە هەردوو دوژمنەكە كەوتبوونە ئەوەی خۆی لێ 
نێزیك بكەنەوە، بە تەواوی دەستی گرت بە سەر )پێزا(دا، و ئەوەندەی نەبرد كە )لۆكا 
و سینیا(ش لە داخی ڤینسیەكان و لە ترسان كرنۆشیان بۆ برد. ڤینسیەكانیش دارای و 
سامانی تەواویان نەبوو، خۆ ئەگەر چۆن لە سەر زەمینە كۆنەكانی سەركەوتبوو ئاواش 
لەم سەرزەمینە نوێیانەیدا سەركەوتووبایە، لەو ساڵەدا كە ئەلێكسەندەری بە سەردا مرد، 
دەیتوانی توانا و ناوبانگێكی وا بۆ خۆی پەیدا بكات تەنها بەتوانای خۆی دەسەاڵتەكەی 
بپارستایە بێ ئەوەی پشت بە هێز و بەختی كەسێكی دیكە ببەستێ، بەاڵم ئەلێكسەندەر 
تەنها پێنچ ساڵ دوای یەكەم هەڵكێشانی شیری قەیسەری بورجیا ژیا و ئیدی مرد، كە 
خۆی دیەوە هەموو )رۆمانا(ى كەوتۆتە ژێر چنگ، بەاڵم خواستەكانی دیكەی هەروا 
خۆی  لەوالشەوە  نەیارەوە  و  هێز  بە  لەشكری  دوو  نێوان  كەوتبوونە  و  مابوونەوە 
دووچاری نەخۆشیەكی كوشندە بوو، بەاڵم ئازایەتی و توانای دۆق بێ ئەندازە بوون، لە 
هەڵبژاردنی دۆست و لە ناوبردنی دوژمنانیدا وەستاش بوو لە دانانی بناغە و بنچینانێك 

كە لە ماوەیەكی كەمدا بتوانرێ دابڕێژرێن .
ئەگەر ئەو دوو لەشكرە ئەم الو الیان لێ نەگرتایە و باری لەشی ساغ بوایە، 
دەتوانین  ببڕێ،  كۆسپەكان  و  سەركەوێ  گرفتەكاندا  هەموو  سەر  بە  دەیتوانی 
لەوەوە پتەوی دروستی كارەكانیمان بۆ دەكەوێت، كە )رۆمانا( مانگێك بە هێمنی 
چاوەڕوانی دەكرد، ئەویش لە ڕۆما لە سەرەمەرگیدا بوو، لە گەڵ ئەوەشدا )باگلیۆنی 
و ڤیتیللی و ئۆرسینی( بە هێزەكانیانەوە هاتبوونە نێو ڕۆماوە كەسیان چنگ نەكوت 
ئەگەر  هەڵبژێردرێ،  نەیەڵێ  نەبێت  دڵی  بە  پاپایەی  ئەو  دەشیتوانی  ڕاپەڕێ  لێی 
نەڵێین ئەو پاپایە دانێ كە خۆی دەیویست. بەاڵم ئەگەر لە مردنی ئەلێكسەندەردا 
باری لەشی ساغ بووایە دەیتوانی ئەوەی دەیخواست جێ بە جێ بكات و هەموو 

شتێكی ال سانا بوو.
هەر لەو ڕۆژانەدا كە )پاپا یۆلۆسی( دووەمیان هەڵبژارد، پێیان ووتم: دۆق بیری 
لە هەموو شتێ كردبووە و كە باوكی مرد ڕووبدات، و چارەی هەموو شتێكیشی 
ئەوەبوو  ئەویش  نەهاتبوو،  بیریدا  بە  نەبێ كە هەرگیز  تەنها شتێ  ئامادە كردبوو، 
لە ڕۆژی مردنی باوكیدا خۆشی لە مەرگ نێزیك بێت، لە بەر چاوخستنی هەموو 
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ناچار  بە  خۆم  پێچەوانەوە  بە  بێ،  نابینم جێ سەرزەنشت  شتێ  دۆقدا،  كارەكانی 
دەزانم، وەكو ناچاریش بووم، بە نموونەیەكی دانێم كە دەبێ هەموو ئەوانەی بە هۆی 
چەك و بەختی كەسانی دیكەوە دەگەنە دوندی دەسەاڵتدارێتی، ڕێ و ڕچەی ئەو 
بگرنە بەر. كە بە ئازایەتی و خوازەگەورانەش ناسرابوو نەیدەتوانی لەوەی كردی 
پتری بكردایە، چیش پانەكانی پووچ نەكردەوە مردنی كتوپڕی باوكی و نەخۆشی 
خۆی نەبێت و هەر كەسێكیش پێی وابێت بۆ لە دەست نەدانی »میرنشینە« نوێكانی 
بە ڕێگەی: خۆ قایم كردن دژی نەیار و دوژمنانی، و پەیداكردنی دۆست و بە زۆر 
و تەڵەكە داگیركردن، و خۆشەویستی و ترس سەپاندن بە سەر ڕەعیەتدا، و ڕێز و 
گوێ ڕایەڵی سەربازانی، و كاول كردنی هەر شتێ ببێتە جێ مەترسی، و داهێنانی 
نوێ لە شوێنی دابی كۆن، و بەزەیی و دڵ ڕەقی لە خۆدا كۆكردەوە، و مەردایەتی 
و سەرفرازی، و هەڵوەشاندنی هێزە كۆنەكانی و دروست كردنی لەشكری تازە و 
لە زەبر  بەرتیلی دەنێ و  بە جۆرێكی وا كە  پاراستنی دۆستایەتی شاو شــازادان، 
و زیانی بترسن .. دەبێ كرداری ئەم پیاوە بكاتە نموونەیەك و لە سەری بروات، 
لەوانەیە هەموو ئەوەی لێ بە هەڵە بگیرێ، هەر لەو بە هەڵە چوونەیدا بێت، پشتگیری 
»پاپایۆلیۆسی دووەم«ى كرد كە هەڵبژێردرا. هەر وەكو لەمەوە پێش ووتم، مادام 
توانای ئەوەی نەبوو ئەو پاپایەی كە خۆی دەیویست هەڵبژێرێ، دەیتوانی نەیەڵێ 
بە هیچ جۆریك كەسێ ببێتە پاپا، بە تایبەتی ئەگەرئەو كەسە لەو كاردینااڵنە بێت 
لەوەو پێش ئەم خراپەی دەربارە كردبێتن. یان لەوانەی دەبێ لێیان بترسێ، ئەگەر 

بوونە پاپا.
خەڵكی خەراپەیان لە بەر ناحەزی یان لە بەر ترس دەكەن. ئەو كاردینااڵنەش كە 
خەراپەی لە گەڵدا كردبوون، زۆر بوون، گرنگ ترینیشیان )سان پیترۆ ئاد فینكۆال، و 
كۆلۆناو و سان جیۆر جیۆ و اسكانیو( بوون، ئەگەر هەر كاردیناڵێكی دیكەش بۆ پلەی 
پاپایەتی هەڵبژێردرایە، پاپای نوێ لە دۆق سڵی دەكردەوە، جگە لە كاردینال ڕۆهاننی 
فەرەنساوی و كاردیناڵە ئەسپانیەكان، چونكە یەكەمیان دەسەاڵتی فراوانی هەبووە لە 
بەر نێزیكی و خزمایەتی لە گەڵ شای فەرەنساداو ئەوانەی دیكەش لە زۆر ڕووەوە 
لە دۆق نێزیك بوون. بۆیە دەبوایە دۆق كاردیناڵێكی ئەسپانی بۆ پاپایەتی هەڵبژاردایە، 
ئەگەر ئەمەشی بۆ نەكردایە دەبوایە كاردینال )رۆهان(ى هەڵبژاردایە نەك )سان پیترۆ 

ئاد ڤینكوال(.
تــازە، خراپە  دەستكەوتی  بە  پیاوان  گــەورە  بێت  وا  پێی  هەر كەسێ  گومان  بێ 
بە  هەڵبژاردەیەیدا  لەم  )دۆق(یــش  چووە.  هەڵەدا  بە  زۆر  بیردەچێت،  لە  كۆنەكانیان 

هەڵەدا چوو، هەڵەكەشی بووە هۆی تیاچوونی.
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هەشتەم:
)ئەوانەی بە ڕێگەی بەدفەڕی دەگەنە پایەی "شازادە“ێتی(.

زۆر  و  كەم  كە  )شازادە(یەتی،  پایەی  گەیشتنە  بۆ  هەن  تر  ڕێگەی  دوو  چونكە 
ڕانەبوورین.  بە سەریاندا  هەروا  لە سەرمانە  نییە،  تواناوە  و  بەخت  بە  پەیوەندیان 
لە گەڵ ئەوەشدا یەكێ لەو دوو ڕێیانە دەشیا پتر لە سەری بدوێین ئەگەر لە باسی 
كۆماریەكاندا بووینایە، یەكێ لەم دوو ڕێیانەش، ئەوەیە كە مرۆ بە ڕێگەو ئامڕازی 
بۆرە  ئەوەیە  دیشیان  ڕێگەكەی  پایەی شازادەیەتی،  بگاتە  بەدفەڕی و خەراپەكاری 

پیاوێ بە كۆمەكی هاوواڵتیانی دەسەاڵت بگرێتە دەست.
دەربارەی ڕێگەی یەكەم دوو نموونان دێنمەوە. یەكیان كۆن و ئەوی دیان هی ئەم 
سەردەمەیە، بێ ئەوەی لە خەسڵەتەكانی ئەم شێوازە بدوێم، چونكە لەو بڕوایەدام 
خۆیان لە خۆیاندا بەسن بۆ هەر كەسێ ناچاری السایی كردنەوەیان بێت بیانگرێتە 

بەر.
واڵتەكەی  چینەكانی  نزمترین  و  پووچترین  لە  كە  سەقللی،  تۆكلیسی  ئاگا   –  ١
بوو هەڵكشا، تا بووە شای "سیراقوسە“ لە باوكێكی گۆزەكەر كەوتبووە و خۆشی 
سەرتا سەری ژیانی بەرەاڵیی و سوكێتی بردبۆ سەر. بەاڵم لە گەڵ ئەو بەرەاڵیی 
چووە  كە  هەر  هێنابۆوە.  تێ  هۆشمەندیەكی  و  چاالكی  و  چوستی  سوكێتیەیدا،  و 
پلەی  گەیشتە  تا  هەڵكشا،  بااڵكانی  پلە  لە  و  پێشكەوت  زوو  بە  زوو  ســەربــازی 
سەردار )پرپتۆر(ى سیراقوسە كە لەم پلەیەشدا دانرا بڕیاری دا ببێتە شازادە و ئەو 
دەسەاڵتەی دەستوور دابوویە، بە كوتەك و بێ كۆمەكی هیچ كەسێ بیپارێزێ، ئەم 
ڕازەشی الی )هامیلكاری قەرتاجی( دركاند، كە لە سقلیە لە شەڕدا بوو. ڕۆژێكیان 
خەڵكی سیراقوسە و )كۆڕی پیران(ى بە بیانووی لێدوان لە هەندێ كاروباری گرنگی 
سەربازەكان  سەربازەكانی،  دایــە  دانــروی  پەرلەی  كە  هەر  كۆكرنەوە.  كۆمارەكە 
سەرپاكی »پیران« و »دەوڵەمەندانی« شارەكەیان سەربڕین. پاش ئەوەی ئەمانەی 
كوشت، توانی شارەكە بگرێت و بیخاتە ژێر دەسەاڵتی خۆیەوە. بێ ئەوەی لە ئاژاوە 
و ئاشووبی ناوخۆ بترسێ. لە گەڵ ئەوەشدا كە دوو جاران لە بەرانبەر )قەرتاجنەكان(
لە بەردا ڕاگرێ و هەندێ  دا، توانی خۆیان  نێو شاریشدا گەمارۆیان  لە  دا شكا و 
لە هێزەكانی لە ناوشاردا بۆ پاراستنی شارەكە جێ هێشت و بەوەی دیكەی ڕۆخی 
ئەفەریقای گرت، توانیشی بە ماوەیەكی كەم سیرافوسە ڕزگار كات و )قەرتاجنەكان(
گەڵیدا  لە  كە  وەشاندن،  لێ  دەستێكی  و  زەبر  چەند  ئــەوەی  پاش  كات،  ناچار  یش 
ڕێكەون و ئەوان بە ئەفەریقا داكەون و دورگەی سەقللیە بۆ ئاگاتوكلیس جێ بهێڵن. 
هەر كەسێ سەرنجی خەسڵەت و كردارەكانی ئەم پێاوە بدات، بۆی دەردەكەوێ كە 
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شتێكی تێدا نییە ببرێتەوە سەر بەخت و شانش. چونكە وەكو ووتم، بە كۆمەك و 
خێری هیچ كەسێك نەگەیشتۆتە ئەو پلە و پایەی، بەڵكو بە تێ هەڵكشانی بووە لە 
سەربازیدا و خۆی تووشی هەزاران مەترسی و ناڕەحەتی كردووە. كە پێشی گەیشت 

بە پشتگیری و خورتی و ئازایەتی ڕایگرت و پاراستنی.
 ناشتوانن سیفەتی پیاوچاكی و جوامێری بدەینە پاڵ یەكێ كە هاوواڵتیانی بكوژرێ 
و ناپاكی لە گەڵ هاورێیانیدا بكات و گوێ نەداتە قسەی خۆی و پەیمان شكێن بێت 
و پشت لە میهرەبانی و دین هەڵكات. لەوانەیە یەكێ بتوانێ بەم ڕێگایانە دەسەاڵت 

بگرێتە دەست، بەاڵم بەهۆیانەوە ناگاتە سەروەری.
بەرەنگاربونەوەی  لە  بریتین  كە  بەرچاوگرین،  )ئاگاتوكلیس(  چاكەكانی  ئەگەر 
بە  چمان  تەنگانەدا  كاتی  لە  بەرزی  وورە  و  بەسەریدا،  بوونیشی  زاڵ  و  مەترسی 
گەڵ  لە  بگرین.  كەمتر  بەناوبانگانەی  ســەردارە  لەو  كام  هیچ  لە  كە  نابێ  دەستەوە 
بەدكاریە  هەموو  ئەو  و  مرۆڤانەی،  سۆزیی  و  هەست  بێ  و  دڕندەیەتی  ئەمەشدا 
بێ ئەندازەو ژمارانەی ڕێمان نادات بە كەڵەپیاوێكی ناوبانگداری دانێین. ناشتوانین 

سەركەوتنەكانی بگێڕێنەوە بۆ بەخت و پیاوچاكی، یان یەكێ لەو دوانە.
لەم سەردەمەی ئێستاشماندا و بە سەرینی پاپا ئەلێكساندەری شەشەم )ئالیڤیروتو 
ئوف فیرەو( بە هەتیوی لە الیەن )جێوڤانی فوگلیانی( خاڵیەوە گەورە بوو، كەوای پێ 
گەیاند هەر لە مێردمناڵیەوە بێتە سەربازێ لە ژێر فەرماندەیی )پاولو ڤیتالی(. هەر 
كە مەشقی لەو قوتابخانە سەربازیە سەختەدا ەواوكرد، بە پلەیەكی سەربازی نایاب 
گەیشت، پاش مردنی )پاولو(ش كوڕە لە ژێر فەرماندەیی "ڤیتیللۆز“ى برایدا دەجەنگا، 
پاش ماوەیەكی كورت توانی بە هۆی زیرەكی و چاپووكی و دووربینی خۆیەوە ببێتە 
یەكێ لە سەردارانی هێزە جەنگاوەرەكان. بەاڵم الی كەمی و سوكایەتی بوو لە ژێر 
فەرمانی كەسانێكی دیدا بمێنێتەوە، جا هاتە سەر ئەوەی بە هاندانی "ڤیتیللی“ و بە 
یارمەتی هەندێ لە هاواڵتیانی شارەكە، كە كۆیایەتیان لە ئازادی ال پەسەند تر بوو، 
"فیرمو“بگرێت. نامەیەكیشی بۆ "جێوڤانی“ خاڵی نووسی، كە پاش ئەوەی ئەو ماوە 
دوور و درێژە لێیان دوور كەوتۆتەوە ئارەزووی دیداری ئەو و شارەكەی و حەز بە 
بەسەركردنەوەی زەوی و زارەكەی تێدا دەربڕیبوو، ئەوەشی تێدا نووسیبوو، لە بەر 
ئەوەی زۆر تاڵ و سوێری چەشتبوو تا گەیشتۆتە ئەو پلە شكۆدارەی، و بۆ ئەوەی 
هاوواڵتیانی بزانن كە كاتی خۆی بە فیڕۆ نەداوە، بۆیە حەز دەكات بە جۆرێكی وا 
بگەڕێتەوە شارەكە شكۆداری و سەربڵندی پیوە بێت بۆیە صەد سوارێك لە دۆستان 
و پیاوانی لە گەڵ خۆیدا دێنێ، تكاشی لە خاڵی كردبوو فرمان بداتە خەڵكی )فیرمو( 
پێشوازیەكی پڕ حورمەتی بكەن، چونكە ئەو كارە تەنها بە خێر هاتنەوە لەم ناگەیەنێ 
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بەڵكو دەستی ڕێز نانە سەر ئەوەو یانی جێوڤانی، كە ئەمی پەروەردە كردوە و پێ 
گەیاندوە.

)چێوڤانی(یش چ سێ و دووی لە بە پیرەوە چوونی خوشكەزاكەی نەكرد و خەڵكی 
ماڵەكەی خۆشیدا  لە  پاشان  و  بنێن  لێ  ڕێزی  و  بكەن  پێشوازی  دەنگدا  شارەكەی 

میوانداری كرد.
)ئولیڤیرتو( پاش ئەوەی چەند ڕۆژێ چاوەڕوانی كرد تا پیانە دڕندانە فێاڵویەكەی 
)فیرمۆ(ى  شاری  سەرەكانی  و  خانەدان  هەموو  و  خاڵی  "جیوڤانی“  ئەوسا  كێشا، 
"ئولیڤیرتو“  داوەت كردن، پاش نان خواردن و بەزم و ڕەزمی ئەم جۆرە داوەتانە 
وەستایانە هەندێ باس و خواسی لێدوانی هێنایە پێش و كەوتە پێدا هەڵگوتنی“ پاپا 
ئەلێكساندەر“ و قەیسەری كوڕی و پرۆژەكانیان، هەر كە )جیوڤانی( و ئەوانی دیكە 

كەوتنە بەر پەرچ دانەوەی كتوپڕ هەستایە سەر پێ و ووتی:
ئەم باسانە دەبێ لە الچەپەك و دوور لە گوێ بیستی خەڵكی باسیان لێوە بكرێن 
.. و چووە ژوورەكەی تەنیشتیانەوە، ئەوەندەی نەبرد )جیوڤانی( و پیاو ماقواڵنیش 
و  دەرێ  هاتنە  بۆسەكانیان  لە  دانەنیشتنی سەربازەكان  و  دانیشتن  كەوتن.  دووی 

تێیان كەوتن و تاقیان لێ بڕین .
 پاش كوشتارەكە، "ئولیڤیرتو“ سواری ئەسپەكەی بوو و كەوتە نێو شەقامەكانی 
شارەوە و خانەی سەرداری شاری ئابلووقە دا. جا هەموان ناچاربوون لە ترسان ملی 

بۆ بدەن و حكومەتێكی نوێ درۆست كەن و ئەمیش بكەنە شازادەی .
پاش ئەوەی لە كوشتنی هەموو ئەوانەی مەترسی لێ دەكردن و لێ نابەدڵ بوون 
بووە، كۆمەڵێ كارمەند و شەڕكەری لە خۆی گردكرەوە. هەتا لەو ساڵەدا كە خۆی 
دا  »فیرەو«  لە  نەوەستا خۆی  بــەوەوە  هەر  دەست،  كەوتە  هەرێمەی  ئەو  حوكمی 
دەسەاڵتی  دراوسێكانیەوە،  هەموو  دڵی  خستبۆ  لەرزیشی  و  ترس  بەڵكو  داكوتی، 
نەدایە  ڕێی  و  بووایە  هۆشی  ئەگەر  دەچــوو،  بەین  لە  ناڕەحەت  بە  »ئاگاتوكلیس« 
قەیسەری بورجیا لە خشتەی بەرێ. كاتێ كە »ئورسینی و فیتیللی« لە سینیگاگلیا 
گرتن، وەكو لەمەو پێش باسم كردن، ئەویش پاش ساڵێك لەو كوشتارەی كردی گیرا 
و لە گەڵ »ڤیتیلوز«ى مامۆستای لە بەتوانایی و دڵ ڕەقیدا، لە نێو چوون. لەوانەیە 
پاش  توانیویانە،  )ئاگاتوكلیس( و هاوچەشنانی چۆن  كە  لەوەی  بێت  مرۆ سەرسام 
بە  ئاوا  یەكەیان،  لە دووی  یەك  ناپاكی و خەراپەكاریە  و  بڕی  ئەو هەموو دەست 
ئاسوودەیی و هێمنی ساڵە های ساڵ لە واڵتەكانیاندا بژین و بەرگری لە خۆیان بكەن 
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كەون.  ڕەعیەتەكانیان  پیانێكی  دووچــاری  ئەوەی  بێ  ــان،  دەرەوەی دوژمنانی  دژی 
بپارێزن، چ  لە گەڵ خۆیان ڕاگرن و كورسیەكانیان  لە گەڵ ئەوەشدا خەڵكی دیكە، 
جای كاتی شەڕ و شۆڕ و شلۆقی. لە وەاڵمی سەرسام بوونێكی وادا دەڵێم: من لەو 
بڕوایەدام هۆی ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ڕێگەی بە ئەنجام دانی ئەو كارە نارەوایانە، و 

ئایا ڕێگەی بە ئەنجام دانیان چاك یان خەراپ بوون.
من ئەگەر ڕێم هەبێت ناوی ڕێگەی چاك بۆ كارێكی خەراپ بەكاربێنم بەو ڕێگانە 
دەڵێم چاك كە ناچاری پێویستی كردوون بۆ بەرقەراری ئارامی و مسۆگەر كردنی 
ئاسایش. ئەوانەی كە بەردەوام نەبوون، بەڵكو پاشان گۆڕدرانە سەربازێكی بەفەڕ 
و سوود بەخش، كە خێر و بێری دانیشتوانی تێدا بووبێت. بەاڵم ڕێگەی خەراپ ئەو 
كردەوانەی دەگرێتەوە كە لە سەرەتاوە كەمن، بەاڵم هێندە نابات كە پتر دەبن، لە بری 

ئەوەی كەم بنەوە ..
ئەوانەش كە ڕێی یەكەم دەگرنە بەر دەتوانن نێوانیان لە گەڵ خەڵك و خوادا چاك 
كەنەوە، هەر وەكو ئەوەی )ئاگاتۆكلیس( كردنی .. بەاڵم ئەوانەی دی هەرگیز ناتوانن 

باری خۆیان ڕاگرن.
لەمەوە دەردەكەوێ، داگیركەر هەر كە دەوڵەتێكی داگیركرد، ڕێ و شوێنی دەست 
درێژی و خەراپەكاری بكێشێ و یەكسەر و یەكجار بیكات و ببڕێتەوە، هەموو ڕۆژی 
دووبارەی نەكاتەوە. بەم جۆرە بێ ئەوەی گۆڕانكاری نوێ بكات، دەتوانێ گەلەكەی 
دڵنیاكاتەوە و بە كردنەوەی پڕۆژەی سوودمەند ڕایانكێشێتە الیەنی خۆیەوە. بەاڵم 
بەدكار،  قسەی  بە  یان  ترسنۆكی  لە  یان  جا  بەر،  دەگرێتە  دیكە  ڕێگەیەكی  ئەوەی 
ناتوانێ پشت  بێت، هەرگیزیش  لە سەر شمشێرەكەی  ناچار دەبێ هەمیشە دەستی 
لێی  بوونەوەی خەراپەكاریەكانی  دووبارە  بەر  لە  ببەستێ، چونكە  ڕەعیەتەكانی  بە 
تەشەنەی  ئەمە خەسڵەتی  بكرێت،  پێكەوە  و  یەكجاری  پێویستە خەراپە  دەتەكنەوە. 
دەبڕێ و دواجار شوێنەواری زۆر خراپ جێ ناهێڵێ. بەاڵم چاكە دەبێ دلۆپ دلۆپ 
بچۆڕێتەوە، تا لە گەڵ دەمی چەشە بێت و چێژی بكات، لە سەرو هەموو ئەمانەشەوە 
پێویستە شازادە وا لە گەڵ ڕەعیەتەكەیدا بژی، كە نەیەڵێ بەد بەختی و خاس بەختی 

ڕێی لێ ببڕێتەوە.
ئەو  ئامادەكردبێت  بۆ  خۆتت  دەبــێ  پێش،  دێتە  تەنگانەدا  لە  پیویسیتیەی  ئەو 
چاكەیەی دەیكەیت لەوانەیە لەو كاتانەدا دادت نەدا، چونكە وا دادەكەوێ كە ناچاری 

پێ كردوویت، بەم جۆرە ناتوانی چ سوودێكی لێ هەڵكڕێنی.
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نۆیەم:
 )فەرمانڕەواییە هاوشاریەكان(

ئێستا دێینە سەر ئەو حاڵەتانەی كە هاوواڵتیەك دەگاتە پلەی فەرمانڕەوایەتی، نەك 
لە ڕێی تاوان وزەبروزەنگێكی بێ ئەندازەوە، بەڵكو بە هۆی پشتگیری هاوواڵتیانەوە. 
پایەش  ئەم  گەیشتنە  بۆ  هاوشاریەكان“.  "فەرمانڕەواییە  دەووترێ  پێی  كە  ئەمەشە 
مرۆ تەواو پشت بە توانا یان بەخت نابەستێ. بەڵكو بە فێڵبازی و پشتیوانی بەخت 
دەبێت، لەوانەشە مرۆ یا لە ڕێگەی الیەنگیری جەماوەر یان پشتگیری خانەدانانەوە 
بیگاتێ چونكە لە هەموو شارێكدا ئەم دوو دەستە نەیارانە هەن .. ئەم نەیاریەشیان 
دەبێتە هۆی ئەوەی جەماوەر خۆی لە كەڵەگایی گەورە پیاوان دوور بگرێت و گەورە 
پیاوانیش ئارەزووی خۆسەپاندن و كەڵەگایی بكەن. لەم لێك كەوتن و پێك كەوتنەی 

بەرژەوەندیەكانی هاوشاریە، یەكێ لەم سێ سەرئەنجامانەی لێ دەكەوێتەوە:
یان پەیدا بوونی حكومەتێكی مل هۆری )--------------------------(، یان 
حكومەتێكی ئازاد )liberty(وەیان حكومەتێكی )خودموختاری ----------------

-( نیمچە ئازاد .
 حكومەتی یەكەم لە گەل یان لە خانەدانان پێك دێت، ئەمەش دەكەوێتە سەر هەل 
و هەڵكەوتی هەر كام لەو دوو دەستە نەیارە. چونكە خانەدانان كە هەستیان بەوە كرد 
ناتوانن بەر بە گەل بگرن، یەك دەكەون بۆ پایەداركردنی یەكێكیان و گەیاندنی بە پلەی 
فەرمانڕەوایەتی، تا لە ژێر سایەیدا بتوانن ویستی خۆیان بسەپێنن و مەبەستەكانیان بە 
ئەنجام بگەیەنن، لە الیەكی دیكەشەوە كەگەل نەیتوانی بەرەنگاری خانەدانان ببێتەوە، 
هەوڵ دەدەن شازادەیەك دروست كەن و پایەداری كەن، تا لە بن باڵیدا ئاسوودەبن، 
ئەو شازادەیەی كە خانەدانان دروستی دەكەن تووشی چورتم و ناڕەحەتی پتر دەبێت 
لەوەی گەل دایدەنێ، چونكە یەكەمیان كۆمەڵێ خانەدانی بە دەورەوە دەبێت، كە هەر 
یەكەی خۆی بەو ناگۆڕێتەوە. بەمەش ناتوانێ بە ویست و ئارەزووی خۆی كاروباری 
كەم  زۆر  و  دەبێ  هەر خۆی  ڕابــەر،  دەیكاتە  گەل  ئــەوەی  بەاڵم  هەڵسوڕێنێ.  واڵت 
هەڵدەكەوێ مل لە بەر ملی نێن. سەرباری ئەمەش شازادە ناتوانێ خانەدانان بەوە قایل 
كات كە دادپەروەر بێت و چەرمەسەریی خەڵكی نەكات. بەاڵم بە سانایی جەماوەری 
ئامانجەكانی  لە  خێرخوایانەترە  و  بڵند  گەل  ئامانجی  چونكە  دەبــن.  قایل  بەمە  گەل 
خانەدانان. ئەمانە دەیانەوەێ زوڵم و زۆر بكەن و ئەوان تەنها دەیانەوەێ خۆیان لە 

زۆری خەڵكی دی بپارێزن. لە سەریشمانە ئەوە بڵێن:
شازادەیە گەل لێی بە قین بێت خۆی بۆ ناپارێزرێ. چونكە گەل زۆرن، بەاڵم دەتوانێ 
خۆی لە دوژمنایەتی گەورە پیاوان بپارێزێ چونكە كەمن، خەراپترین شتێكیش كە 
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شازادە لە گەلێكی بێزار چاوەڕوان كات ئەوەیە پشتی تێ هەڵكەن. بەاڵم ترسی لە 
تووڕە بوونی خانەدانان هەر ئەوە نییە لێی بتەكنەوە، بەڵكو بەراستی بەربەرەكانی 
بكەن، چونكە ئەمانە زۆر لە گەل دووربین ترن و هەمیشە لە سەر یان، ئەگەر زانیان 
ناو  لە  ناتوانێ  دەربازكەن، شازادە  پاڵی و خۆیان  بدەنە  دوژمنەكەی سەردەكەوێ 
هەر  و  نەهێڵێ  خۆشی  دەوری  لە  خانەدانانە  ئەو  دەتوانێ  بەاڵم  بژی،  نەبێ  گەلدا 
بشمێنێتەوە، چونكە بە دەست خۆیەتی بەرزیان كاتەوە یان تڕۆیان كات و چۆنی بوێ 

و چۆن ئارەزوو بكات وایان پێ بكات.

بۆ ئەوەی چاتر ئەم الیەنی باسەم ڕۆشن كەمەوە .. دەمەوێ بڵێم:
بكات،  ڕەفتار  خانەداناندا  گەڵ  لە  ڕێگایانە  دوو  لەم  یەكێ  بە  شــازادە  یپویستە   
ڕەزامەندی  و  میهربانی  لە  هەر  چاویان  كە  بكرێت  حوكمیان  جۆرێ  بە  یەكەمیان 
شازادەوە بێت. دووەمیان: ئەوەیە وا حوكم نەكرێن. لە سەریشتە ئەوانەی هۆگرتن 
چاوت لێیانەوە بێت و خۆشت بوێن، بێ ئەوەی تەماعیان بنێیتە بەر. بەاڵم ئەوانەی 
و  ترس  لە  هەیانە  بیانڕوانیتێ.  جیا  دوو جۆری  بە  دەبێ  لێت.  دەبن  پەرێز  دوورە 
بوودەڵەیی وا دەكەن لەم حاڵەتەدا دەبێ سوود لەم جۆرە كەسانە وەرگری و گوێ 
لە ڕا و ڕاوێژیان بگرێت، لە خۆشیاندا كلكە سووتێت بۆ دەكەن و لە تەنگانەشدا هیچ 

لێیان مەترسە.
بەاڵم ئەگەر لە بەر تەما و خواستی تایبەتیان خۆیان دوورگرت لێت، ئەمە نیشانەی 
ئەوەیە پتر لە بیری خۆیاندان وەك لە تۆ. پێویستە شازادە سڵ لەمانە بكاتەوەو بە 
چاوی دوژمنی خۆمەاڵسداوتێیان ڕوانێ، چونكە بێ گومان هەر كە تەنگانە و گرفتی 
هاتەڕێ هەوڵی فەوتاندنی دەدەن. ئەو شازادەیەش كە بە هەڵبژاردەی گەل دەگاتە 
ئەو پایەی لە سەریەتی دۆستایەتیان ڕاگرێ و ئەوەشی پێ دەكرێت، چونكە ئەوەی 
گەل دەیەوێ لەوە تێناپەڕێ كە لە ستەم ڕزگاری بێت. بەاڵم ئەو شازادەیەی بە هۆی 
خانەدانەوە، و بێ ڕا لە سەر بوونی گەل، پێی دەگات، بەر لە هەموو شتێ دەبێ دڵی 
گەل بۆ الی خۆی ڕاكێشێ. ئەوە زۆر ئاسانە ئەگەر باڵیان بە سەردا كێشێ. لە بەر 
ئەوە مرۆ وا هەڵكەوتووە منەتباری ئەوانە دەبێت چاكەی لە گەڵدا بكەن، لە هەنگاوێكدا 
وەك  دەبن  شازادەیە  ئەو  هۆگری  پتر  گەل  بۆیە  كردبن.  لێ  خەراپەی  چاوەڕوانی 
ئــارەزووی خۆی هەڵیبژێری. شــازادەش دەتوانێ بە زۆر ڕێیان گەل  لەوەی كە بە 
ڕازی كات، كە ئەو ڕازی كردنەش بە پێی بار و هەل و مەرجی جیا دەگۆڕێ، لە بەر 
ئەوەی كە دەستوور و ڕێ و شوێنێكی دیاری نییە دەبێ بەسەریاندا ڕابوورێن. بەاڵم 

لە كۆتایدا دەمەوێ بڵێم:
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 هەموو شازادەیەك لە سەریەتی دۆستایەتی گەلەكەی مسۆگەر كات، ئەگینا لە 
تەنگانە و نەهامەتیدا چ داڵدەیەكی نابێت.

»نابیس“ى شازادەی ئەسپارتە، توانی خۆی لە بەرابەر ئەو گەمارۆیەدا ڕاگرێ، 
گەلە  ڕۆمانیش  لەشكرێكی سەركەوتوویی  هاوكاریی  بە  یۆنان  واڵتی  سەرتاسەری 
كۆمەكەیان لێ كرد بوو، توانیشی واڵتەكەی بپارێزێ و پلە و پایەی خۆشی ڕاگرێ، 
هەر ئەوەندەشی كرد كە مەترسیەكە هاتە پێش، متمانەی بە هەندێ كەس كرد. ئەمەش 
دادی نەدەدا ئەگەر گەلەكەی دوژمنی بوایە، من ئامۆژگاری كەس ناكەم پێچەوانەی 

ئەم ڕایەم ڕەفتار بكات و دووی ئەو قسە پووچە بكەوێت كە دەڵێ:
»ئەوەی پشت بە گەل ببەستێ وەكو ئەوە وایە بناغەی ماڵەكەی لە سەر لم هەڵچنێ“ 
لەوانەیە ئەمە دەربارەی هاواڵتیەكی سادە بەراست دەرچێ، ئەگەر هانا بەڕێتە بەر 
گەل بۆ ڕزگاركردنی لە ستەمی دوژمنانی، یان سەرداران. ئەو هاواڵتیە كاتێ خۆی 
دەبینێ دەستی لە بن هەمانەكەوە دەرچووە، وەكو گراشی لە ڕۆما و گیورگیو سكالی 
لە فلورەنسا بە سەریان هات، بەاڵم ئەگەر ئەو هاواڵتیە شازادەیەكی بە توانا و ئازا و 
لێ هاتوو بێت و لە تەنگانەدا وورە بەرنەدات و هیچ شتێ پشت گوێ نەخات و بتوانێ 
.. شازادەی  بە ئازایەتی و ڕەفتاری دلێرانە هەستی خەڵكی بهاژێنێ و بیانخاتەگەڕ 
زەمینێكی  لە سەر  بناغەی خۆی  كە  دەگا  تێش  و  ناكەن  زاخدا  بە  دەستی  گەل  وا 
بتەو هەڵچنیووە، ئەم جۆرە فەرمانڕەوایەتیانەش بەوە دەكەونە بەر مەترسیەوە كە 
شازادەكە لە حوكمێكی هاوشاریەوە بچێتە دۆخی دەسەاڵتدارێكی ستەمكار، كە یان 
ڕاستەوخۆ یان بە هۆی سەرداریانەوە حوكم بكات، لەم حاڵەتی دواییەشیاندا شوێن 
پێی شازادەكان لەق دەبن و دەكەونە بەر مەترسیەوە، چونكە دەكەونە بەر ڕەحمەتی 
تەنگانەدا  لە  ئەمانە دەتوانن  ئەو سەردارانەی كاروباری دەوڵەتیان پێ سپاردوون، 
زۆر بە ئاسانی دەسەاڵت لە شازادەكان زەوت بكەن و شاربەدەریان كەن .. جا یان 
بەوەی لە دژیان دەست بە كاربن یان لێیان یاخی بن. لەم حاڵەتەشدا و لە ڕۆژانی 
بتوانن هەموو جڵەوی دەسەاڵت بگرنە  نابن كە  بارێكی وادا  لە  ڕەشدا، شازادەكان 
دەستی خۆیان. چونكە ئەو هاوواڵتی و ڕەعیەتانەی دەقیان بەوەوە گرتبێ فرمان لە 
سەردارانەوە وەرگرن، ئامادە نابن فرمانەكانی شازادە جێ بە جێ بكەن، هەمیشەش 
ببەستێ.  پێ  پشتیان  بتوانێ  كە  كەوێ،  چنگ  وای  كەسانێكی  ناتوانێ  تەنگانەدا  لە 
شازادەیەكی وا ناتوانێ بە حسێبی ڕۆژانی ئاسایش ئارامی لێ خۆڕێ، چونكە كاتی 
خۆشیان كە خەڵكی پێویستیان بە دەوڵەتە، هەموو كەسێ ئامادەیە بەڵێن بدات و سنگ 
بهێنێتە پێشەوە و ئامادە بێت خۆی لە پێناوی شازادەدا بەخت كات، چونكە كاتێ كە 
مردن دوورە و جادەكەی پانە!. بەاڵم لە تەنگانەدا و كاتێ واڵت پێویستی بە هاواڵتیانی 
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دەبێت، بە دەگمەن دەست شازادە دەكەون. بێ گومان ئەم تاقی كردنەوەیە زۆر پڕ 
مەترسیە، چونكە هەر جارێك ڕوو دەدات! بۆیە شازادەی دانا دەبێ ئەو ڕێیانە بگرێتە 
بەر كەوا لە هاواڵتیانی بكات لە هەموو كات و بار و هەل و مەرجێكدا پێویستیان بە 

حكومەتەكەی بێت، بەمەش هەمیشە دڵسۆز و الیەنگیری دەبن.

 دەیەم:
 )چۆن هێزی دەوڵەتان هەڵدەسەنگێنرێت؟(

لە باسی هەڵكەوتی ئەم میرنشینانەدا، پێم وایە پێویستە گرنگی بە خاڵێكی دیكە 
بدەین كە ئایا شازادە لە بوارێكدایە لە كاتی پێویستیدا بتوانێ خۆی بپارێزێ؟ یان 

هەمیشە پێویستی بە كۆمەكی كەسانێكی دیكە هەیە؟
دەربارەی ڕوونكردنەوەی ئەمە دەڵێم: من ئەو كەسانەی دەتوانن پایەی خۆیان 
ڕاگرن، بە وانە دەزانم كە پارەو پیاوانێكی زۆریان هەیە و دەتوانن لەشكرێكی گەورە 
ساز بكەن و لە مەیدانیشدا خۆیان لە بەرابەر هەركەسێكدا ڕاگرن، كە هێرشیان بێنێتە 
سەر. ئەوانەش كە پێویستیان بەكەسانێكی دیكەیە، بەوانەیان دادەنێم كە ناتوانن شەڕ 
بەرگری  هەڵوێستی  و  قەاڵكانیانەوە  دەخزێنە  ناچار  بكەن،  دوژمنەكانیاندا  گەڵ  لە 

دەگرن.
لەمەو پێش باسی دەستەی یەكەممان كردوە وكەییش پێویستی كرد لەمەو دوا 
باسیان دەكەین. بەاڵملە بارەی ئەوانەی دوەمدا چ نییە بگوترێ جگە لەوەی هانی ئەو 
شازادەیە بدرێت بۆ ئەوەی زەخیرە بخات و كەرەسە و دەزگای بەرگری بە هێزكات 
و سەری خۆی بە كاروباری گوندەكانی دەوروبەریەوە نەیەشێنێ. بێ گومان هەمیشە 
خەڵكی ڕاڕا دەبن لەوەی هێرش بەرنە سەر شازادەیەك كە زانیبێتی شارەكەی قایم 
بگرێ و چاك خەڵكی بەڕێوەبرد بێ. وەكو باسم كردوە و لەمەو دواش هەر باسی 
دەكەم. چونكە خەڵكی خۆیان لەو سەرچڵیانە نادەن كە بزانن تێدا تووشی ناڕەحەتی 
لە  بەرگری  چاكی  بە  نییە  ئاسان  كەسێك  سەر  كردنە  هێرش  هەرگیزیش  دەبــن. 

شارەكەی كردبێت و خەڵكەكەش خۆشیان بووێت.
شارەكانی ئەڵەمانیا ئازادیی تەواویان هەیە و گوندی كەمیشیان بە دەورەوە هەن. 
كە دڵیان خواستی بە گوێی ئیمپراتۆر دەكەن، لێشی ناترسن و لە هیچ فەرمانڕەوایەكی 
دیكەی نێزیك خۆیان ناترسن. ئەم شارانە زۆر قایمن، بە جۆریك هەر كەسێكیش چاو 
ببڕێتە داگیركردن و فەوتانی الی ڕوونە چەندە سەخت و چەندە گرانە. چونكە هەر 
یەكەیان دەورەدراوە سەنگەر و قەاڵ و تۆپ و قومپارەی تەواویان تێدایە و زەخیرەی 
خۆراك و ئاوی تەواویان خستووە، كە بەشی ساڵێكی دانیشتوانی دەكات، هەمووشی 
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لە عەمباری گشتی هەڵگیراون. سەرباری ئەمانەش حكومەتی ئەم شارانە بۆ ڕاگرتنی 
دڵی چینە خواروەكانی خەڵكەكەی، بێ ئەوەی هیچ زیانێكیش لە خەزێنەی گشتی بدات، 
هەمیشە ڕێ و شوێنی ئەوەیان داناوە كە ساڵێكی ڕەبەق ئەو چینانە لەو شوێن و 
سەر ئەو پیشانە بەكاربخات كە سەرچاوە و ڕەگی ژیانی شارەكەن. ئێستاش مەشقی 
سەربازی بە جۆرێكی زۆر ڕێك و پێك لە كاردایە و زۆر دەستوور و یاسا لە كاردان 

بۆ بەردەوامی ئەم مەشقە.
بە پێی ئەمە، كەس توانای ئەوەی نابێت هێرش بەرێتە سەر ئەو شازادەیەی شارێكی 
قایمی هەبێت و خۆشی تووشی پەژمی ڕەعیتەكان نەكردبێت. ئەگەر شازادەیەك ئەم 
شتە لە بارانەی بۆ ڕەخسابێت، هێرش بەرەكەی ناچار دەبێت بكشێتەوە، پاش ئەوەی 
هێرش  هیچ  ناشكرێ  و  بێت  بــەردەوام  هەر  نییە  چ شتێ  دەبێت، چونكە  ڕســواش 
بەرێك ساڵێكی ڕەبەق گەمارۆی شارێ بدات، بێ ئەوەی هێزە گەمارۆدەراوی كارێ 
بكەن، دەشمەوێ لە وەالمی ئەوانەی كە دەڵێن: خەڵكی گەمارۆدرا و كە دیتیان بە 
ناگیرێ،  پێ  خۆیان  دەسووتێ  شــاردا  دەرەوەی  لە  ماڵیان  و  موڵك  بەرچاویانەوە 
و درێژ كێشانی گەمارۆبەرژەوەندی تایبەتی خۆیان وایان لێ دەكات شازادەكەیان 
لە بیروەچێت. دەڵێم: شازادەی دلێر و بە توانا هەمیشە بە سەر ئەم كێشانەدا زاڵ 
دەبێت. بە ورە هێنانە بەر خەڵكەكە و دڵنیا كردنەوەیان لەوەی تەنگانە بەری كورتە 
و ترس خستنە بەریان لە دڕندەیەتی و دڵ ڕەقی دوژمنەكە، و پشت بەستن بەوانەی 
ئازایەتی بێ ئەنداز دەنوێنن. سەرباری ئەمانەش بە عادەت دوژمن هەر كە گەیشت 
یەكسەر دەكەوێتە سووتان و ڕاو و ڕووت و تااڵنی ئەو گوندانەی دەورو بەر، لەو 
كاتانەدا كە هێشتا خەڵكی لە هەوای خۆڕاگرتن و بەرگری لە خۆ كردندان و ورەیان 
بەرزە ئەمەش چ مەترسیەك بۆ شازادە پێش ناهێنێ چونكە لە گەڵ ڕەوتی ڕۆژگار 
تازەش چ چارێكی  باریوە،  بەاڵكە  زیانەكە كەوتووە و  و ساردبوونەوەی خەڵكەكە 
ناكرێت. ئەمە پتر پاڵیان پێوە دەنێت كە پاڵ بدەنە پاڵ شازادەكەیان، بە تایبەتی پاش 
ئەوەی هەست بە بەرپرسیاری دەكات و هاوژانیان دەكات دوای ئەو ماڵ وێرانی و 

تیاچوونەیان لە سەر ئەو.
دەیگەیەنێ  ســـوودەی  ئــەو  ئــەنــدازەی  بە  هەمیشە  هەڵكەوتووە،  وا  مرۆڤیش   
چاوەڕوانی سوود پێ گەیشتن دەكات، ئەمەش مانای ئەوەیە كە شازادەی دانا، پاش 
بەرچاوگرتنی هەموو پێشهاتەكان، چگرفتێكی نایەتە پێش لە پاراستنی گیانی خۆگری 

ڕەعیەتەكەی، ئەگەر كەرەسە و زەخیرەی تەواوی خۆگرتنی خستبێ.
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یازدە:
 )میرنشیەكانی كەنیسە(

دێنە  گرفتانەی  ئەو  وایە  پێم  من  بكەین.  كەنیسە  میرنشینەكانی  باسی  ماوەتەوە 
یان  ئازایەتی  هۆی  بە  میرنشینانەشیان  ئەم  گرتنی  پێش.  دێنە  گرتنیان  پێش  پێشی، 
بەختەوە دەبێت. بەاڵم ڕاگرتنی بەم دوو هۆیە نابێت. چونكە دابێكی كۆنی ئاینی وایان 
هەر  جا  دەپارێزێ،  شازادەكانی  دەســەاڵت  كە  هەڵكەوتە  و  هێز  بە  ئەوەندە  تێدایە، 
چونێك ڕەفتار بكەن و هەر جۆرێكیش بژین. تەنها ئەو شازادانەن دەوڵەتی وایان هەیە 
حوكمیان ناكەن، دەوڵەتەكانیشیان، بام كەرەسەی بەرگری كردنیان نەبێت، لێیان زەوت 
ناكرێ و خەڵكەكەش لە گەڵ ئەوەشدا هەست ناكەن حوكم دەكرێن لێیان گران نایەت. 
میرنشینانەیە  ئەم  تەنها  چونكە  بن،  بــەرداری  دەست  ناتوانن  ناكەنەوە،  لێ  بیریشی 
ئاسوودە و هێمن بن، لە بەر ئەوەش كۆڵەكەی مانەوەیان هۆیانێكی بەرزن كە هۆشی 
لە بەر ئەوەی خوا  لە باس كردنیان ال دەدەم،  ناتوانێ پەیان پێ بەرێ، خۆ  مرۆڤ 

رایاندەگرێ و پایەداریان دەكات، باس كردنیان دەبێتە شێتی و گێلیەتی.
ئەو  بگاتە  توانیویەتی  كەنیسە  چۆن  بپرسێ:  كەسێ  لەوانەیە  ئەوەشدا،  گەڵ  لە 
دەسەاڵتە مەزنە؟ لە كاتێكدا سەردارە ئیتالیەكان پێش سەردەمی پاپا ئەلێكساندەری 
شەشەم، چ بێ دەسەاڵتەكانیان، كە سەر لە بەری خانەدان و پیاو ماقواڵن دەگرێتەوە، 
چەندیش بێ بایەخ بووبن، لە ڕووی دەسەاڵتی زمەنیەوە تێیان نەدەخۆیندەوە. ئێستاش 
وای لێ هاتووە بتوانێ هەڕەشە لە شای فەرەنسا بكات و ناچاری بكات لە ئیتاڵیا بە 

دەركەوێ .. و ڤینیسەكان تەفر و توناكات.
لە گەڵ ئەوەشدا وەاڵمی ئەم پرسیارە الی هەموان ڕوون و ئاشكرایە، بەاڵم پێم 
وایە دووبارە كردنەوە و وەبیر هێنانەوەی بێ سوود نییە. ئیتالیا بەر لە هێنانی شارلو 
شای فەرەنسا، لە ژێر دەسەاڵتی پاپا و ڤینیسەكان و شای ناپۆلی و دۆقی میان و 
فلۆرەنسیەكاندا بووە، ئەم سەردارانەش دوو كاریان لە پێش بووە كە دەبوایە بەرچاوی 
خەن یەكەمیان ڕێگە نەدەن بێگانە بە زۆری چەك بێتە ئیتالیاوە، و دووەمیان: نەهێڵن 
تایبەتی چاوەدێری  هیچ كامدەوڵەتانە سنوورەكەی فراوان كات. هەر دەبوایەش بە 
پاپا و ڤینیسەكان بكرایە. بۆ بەر پێ گرتنی ڤینیسەكان پێویست بەدانە پاڵی هەموو 
سەردارەكانی دیكە بوو وەكو لە بەرگری كردنی لە "فیرارا“ دا كردیان بۆ بەرگرتنیش 
بە پاپا دەبوایە خانەدانەكانی ڕۆمایان بخستایەتە كار. ئەم خانەدانانەش دوو دەستە 
بوون، دەستەی ئورسینیەكان و دەستەی كولونا. لە بەر ئەوەش كە هەمیشە هەرایان 
دەكەوتە بەین و خۆیان سازدابوو بۆ شەڕ لە بەر لووتی پاپادا. بەم جۆرە كەنیسەیان 

الواز و الرە دەست كردبوو.
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لە گەڵ ئەوەشدا كە بەینا و بەین پاپای بە زەبر و زەنگ هەڵدەكەوت، وەكو پاپا 
سیكستوس. بەاڵم هەرگیز توانا و بەختی هێندە نەدەبوو لەو گۆڵمەزە بە تەواوی 
ڕزگاری بێت. لەوانەیە تەمەن كورتی پاپاكان هۆی ئەمە بن. چونكە لە ماوەی دە 
سەاڵندا، كە بە گشتی تەمەنی پاپاكان هەر ئەوەندە دەبێت، زۆر بە ناڕەحەت الیەكیانی 
پێ ڕاست دەكرێت. ئەگەر پاپایەكیش لە سەردەمی خۆیدا توانیبێتی دەستە كولونا 
لۆرسینی  دەستەی  ناحەزی  دەقەومێ  جێ،  دێتە  كە  تازەی  پاپای  بار،  ژێر  بێنێتە 
بێت، جارێكی تر دەبێتە هۆی سەر هەڵدانەوەی كولونا. بێ ئەوەی دەرفەتی ئەوەی 
بێت دەستە ناحەزەكەی خوار دەست كات. ئەمە وای لە ئیتالیەكان كردوە ڕێز لە 
بە  توانی،  هات  شەشەم  ئەلێكساندەری  كە  پاشان  نەنێن.  پاپا  زەمەنی  دەسەاڵتی 
پێچەوانەی هەموو ئەو پاپایانەی شكۆی پاپایەتیان دەست كەوتبوو، ئەو ڕێیەوەدۆزێ 
كە پاپا دەتوانێ بە هۆی پارە و تواناوە سوودی لێ وەرگرێ، و دۆق – فاالنتینی 
بەو  و  قۆستەوە  فەرەنسای  داگیركەریەكەی  هەلی  خۆی.  داردەستی  كردە  كوڕی 
هەموو كارانەی هەستا كە لە باسی كارەكانی دۆقدا باسم لێ كردن. لە گەڵ ئەوەشدا 
ئەو  بەاڵم  بوو.  "دۆق“یەكەی  مەبەستی  بەڵكو  نەبوو،  كەنیسە  شكۆداریی  ئامانجی 
كارانەی پێی هەستابوو، بوونە هۆی شكۆداری كەنیسە، چونكە پاش مردنی دۆق بۆ 

ئەو مایەوە.
مل  هەموو ڕۆما  كە  هیز،  بە  كەنیسەیەكی  هاتە سەر  یۆلۆس  پاپا  ئەمەش  پاش 
كەچی بوون، پاش ئەوەی بە هۆی زەبر و زەنگ و چاوقایمی ئەلێكساندەرەوە هەر 
دوو دەستە دڕدۆنگەكان لە بەین چووبوون. یولیوسیش ڕیی سامان وەسەریەك نانی 
بۆ تەخت بوو، بەڕێ و شوێنێك كە بەر لە ئەلێكساندەر پەی پێ نەدەبرا، بەمەشەوە 
نەوەستا زیاتر چوو و پتری سەریەك نا، بریاری دا بۆلۆنا بە تەواوی بگرێ و مل 
بە فینیسەكان بدا و فەرەنسیەكان لە ئیتالیا وەدەرنێ. هەمووشی بۆ چووە سەر بێ 
گومان جێ ئەو پەڕی ڕێز لێنانە و ئەوەی لە توانایدا بووە كردویەتی بۆ پتەوكردنی 
دەستەی  هــەردوو  بــاری   .. كەسێك  تاك  هیچ  دەسەاڵتی  نەك  كەنیسە  دەسەاڵتی 
ئۆرسینی و كۆلۆنای وەكو چۆن هاتبوو ڕایگرتن، هەر چەندە لە هەردوو دەستەكە 
هەندێ سەرداری وا هەڵكەوتبوون دەیانویست ئەو بارە بگۆڕن. بەاڵم دوو هۆكار 
بوونەتە هۆی ئەوەی لە دۆخی خۆیاندا بمێننەوە و ئارامیان ڕاگرێ. یەكەمیان مەزنی 
نێوانیاندا،  لە  "كاردینال“  نەبوونی  كەنیسە كە سڵیان لێ دەكردەوە، و دووەمیشیان 
ئەمانە  ئەوەی  بەر  لە  بوون،  دەستەیە  دوو  ئەو  كێشمی  كێشمە  هۆی  هەمیشە  كە 
دەستەكانی خۆیان لە ڕوما و دەرەوەیدا هان دەدا، كە ناچار خانەدانانیان لە سەریان 
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بە دەنگ دەهاتن. ئاوا تەمای قەشەكان دەبووە هۆی مل ماڵنێ لە نێو خانەدانەكاندا، 
بووە،  هێزدا  بە  یەكجار  بارێكی  لە  كەنیسە  سەركار  هاتە  دەیەمیش  لیوی  پاپا  كە 
واش چاوەڕوان دەكرێت، بە هۆی پیاوچاكی و خێرمەندی بێ ئەندازەیەوە، ئەو كارە 
بەئنجام بگەیەنێ كە پاپاكانی بەر لە خۆی بە لوولەی تفەنگ دەستیان پێ كردوە. و 

پاپایەتی بكاتە هێزێكی مەزن و سامدار.
 

دوازدە :
 )جۆرەكانی هێزی چەكدار و سەربازانی بەكرێگیرا(

پاش ئەوەی بە درێژی لەو خەسڵەتانە دوام كە دەبێ لەو میرنشینانەی كردبوومنە 
بابەتی باسەكەمدا هەبن، و هەندێ هۆكاری پێشكەوتن و سەركەوتنیان، و ئەو ڕێ و 
شوێنانەی لە الیەن زۆر كەسەوە گیراونەتەبەر بۆ دەسكەوتنی ئەو چەشنە دەوڵەتانەم 
چ  و  بەرگری  چ  بكەم،  گشتی شێوازەكان  باسێكی  دەزانم  پێویستی  بە  دەرخست. 
پەالماردان، كە دەتوانرێ لە هەر یەكیاندا بەكار بێنرێت. لەمەو بەر ئەوەم دووپات 
كردەوە كە دەبێ شازادە بناغەی خۆی بە چاكی هەڵچنێ، ئەگینا چارەنووسی تیاچوون 
دەبێت. چاكترین بناغەی دەوڵەتانی كۆن و نوێ و دووسەردەمەش ئەوەیە یاسای 
چاك و چەكی بە هێزی هەبێت، كە چەكی بە هێز هەبوو یاساش دەبێت، بۆیە لێرەدا 
باس لە یاسا ناكەم، بەڵكو تەنها باسەكەم بۆ چەك تەرخان دەكەم. دەشمەوێ بڵێم، 
ئەو هێزە چەكدارەی شازادە پشتی پێ دەبەستێ، بۆ پاراستنی موڵك و سامانی، یان 
تایبەتە بە خۆی یان بە كرێگیراو، یا هێزی كۆمەك یان تێكەاڵون. هێزی بە كرێگیراو 
و كۆمەكیش هێزێكی بێ كەڵكن بەڵكو بوونیان مەترسی تێدایە. ئەگەر شازادەیەك بۆ 
پتەوكردنی دەوڵەتەكەی بەكاری هێناون. هەرگیز ئاسوودەیی و ئاسایش بە خۆیەوە 
نابینێ. چونكە ئەم هێزانە زۆر جاران باڵو و چاوچنۆك و بەرەاڵ، و پەیمان شكێنن، 
لە بەرچاوی دۆست خۆیان گیڤ دەكەنەوە و لە بەرانبەر دوژمندا هەڵدێن. لە خوا 
تەنها  ببەستێ،  هێزانە  بەم  پشت  شازادەیەی  ئەو  ئەمەكن  بێ  و  سپڵە  و  ناترسن 
فەوتانی خۆی دوادەخات، ئەگەر ئەو هێرشەی دێنرێتە سەری دواخرا. بەم شێوەیە 
لە  و  دەكرێت  تااڵن  كرێگیراوانی  بە  بە دەستی  لە ڕۆژانی خۆشیدا  ئەو شازادەیە 
شەڕیشدا بە دەستی دوژمن. ئەشێ هۆكاری ئەمەش ئەوەبێت دۆستی ڕاستەقینەی 
مەیدانی شەڕدا  لە  بدات  هانینان  نییە  نین و چ هەستێكی خۆشەویستیشیان  كەس 
خۆیان ڕاگرن، جگە لەو مووچە كەمەی وەری دەگرن. ئەوەش زۆر لەوە كەمترە 
وایان لێ بكات خۆیانت بۆ بە كوشت بدەن. ئەمانە تا شەڕ و شۆڕ نەبێت سەربازتن، 
ناكەن. پێویستیش  لە بنی شەڕ  بەاڵم كە شەڕ قەوما یان ئەوەتا هەڵدێن یان هەر 
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نابینم نموونەی زۆر بێنمەوە، چونكە ئەو ماڵ وێرانیەی ئێستا لە بەر چاوانا و بە 
سەر ئیتالیادا هاتووە، تەنها لە شتێكەوەیە ئەویش ئەوەیە ساڵەها پشتی بە لەشكری 
بەكرێگیراو بەستووە. گومانیش لەوەدا نییە كە ئەم لەشكرانە یارمەتی هەندێ كەسیان 
ئازایەتیشیان  كرێن  بــەراود  یەكدا  گەڵ  لە  ئەگەر  و  حوكم  گەیشتنە سەر  بۆ  داوە 
نواندووە، بەاڵم كە داگیركەرانی بێگانە هاتن، بێ فەڕییان دەركەوت هەر بۆیەش بوو 
شا شارلی فەرەنسی توانی ئیتالیا بێ تەقە بگرێت، هەر كەسێكیش ئۆباڵەكەی بخاتە 
سەر ئەستۆی خۆمان ڕاست دەكات و ڕاست دەڵێ، بەاڵم ئەو خەتایانە نین ئەوان 
لە بەر ئەوەش كە دەستكردی شازادەكان  دەیڵێن، بەڵكو ئەوانەن كە باسم كردن. 

بوون، بە سزای ئەو خەتایانە گەیشتن.
بەدرێژیش خەوش و ناتەواوی ئەم لەشكرانە ڕوون دەكەمەوە. سەردارانی ئەو 
لێ  بەراستی  ئەگەر  توانان. خۆ  بێ  ئەوپەڕی  یان  هاتوون  لێ  تەواو  یان  لەشكرانە 
هەڵپەی شكۆداری  هەمیشە  چونكە  ببەستی  پێ  پشتیان  ناتوانی  ئەوا  بوون،  هاتوو 
خۆیانن. جا یان سەرچەنەی خۆت دەدەن یان خەڵكەكە دەچەوسێننەوە و سەرپێچی 
فەرمانت دەكەن، بەاڵم ئەگەر سەردارەكە بوودەڵە بوو، ئەوا دەبێتە هۆی ڕاستەوخۆی 

فەوتانت.
ئەگەر یەكێ بە دەممدا بێتەو و بڵێ: جا ئەوە چارەنووسی هەر كەسێكە خاوەن 
یان  شــازادە  لەشكر  دەڵێم:  وەاڵمیدا  لە  نا.  یان  بێت  بەكرێگیراو  ئیدی  لەشكربێت، 
لەشكرەكەی  فەرماندەیی  شازادە خۆی  دەبێ  دێنێ.  كاری  بە  جەمهوری  حكومەتی 
بكات و جەمهوریەتیش یەكێ لە هاواڵتیانی هەڵبژێرێ بۆ سەرداری لەشكرەكە، ئەگەر 
توانای نەبوو دەبێ دەست بە جێ بگۆڕرێ. بەاڵم ئەگەر لێ هاتوو و بە توانا بوو 
دەبێ لە چوارچێوەی یاسادا سنوور بۆ دەسەاڵتی دیاریكرێت. تاقی كردنەوەش بۆی 
دەرخستووین كە شازادە و جەمهوریەتە پڕ چەكەكانن چ پێشكەوتنێ بە دەست دێنن، 
بەاڵم هێزی بەكرێگیراو لە بەاڵ بەوالوە هیچیان لێ پەیدا نابێت. ئەوەشمان فێر دەكات 
كە جەمهوریە پڕ چەكەكان كەمتر مل بۆ حوكمی مل هوڕی تاكێكی دەدات وەك لەو 

جەمهوریانەی پشت بە لەشری بێگانە دەبەستێ.
ڕۆما و ئەسپارتا چەندین سەدە ئازاد بوون و لەشكری بەهێزیشیان بووە، شارە 
سویسریە پڕ چەك كراوەكانیش ئازادیەكی زۆریان هەیە ئەشێ چاترین نموونە بۆ 
هێزە بەكرێگیراو ئەوەبێت، كە چی بە سەر قەرتاجە هات، كە سەربازانی بەكرێگیراو 
پاش یەكەم جەنگیان لە گەڵ ڕۆمادا دانیشتوانی دەچەوساندنەوە، لە گەڵ ئەوەشدا 
قەرتاجیەك سەرداری ئەو لەشكرە بوو، لە یۆنانیشدا دانیشتوانی "گیبه“پاش مردنی 
ئیپامینونداس، فیلیپی مەكدۆنیان كردە سەركردەی هێزە چەكدارەكانیان، پاش ئەوەی 



59 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

یەكەم سەركەوتنی بەدەست هێنا ئازادیەكانی لێ زەوت كردن. دانیشتوانی میانیش 
پاش مردنی دۆق فیلیپ، فرانسیسكو سفورزایان بە كرێ گرت بۆ شەڕی ڤینیسیەكان، 
بەاڵم پاش ئەوەی لە شەڕی سراڤاجیودا ڤینسیەكانی شكاند، لە گەڵیاندا ڕێكەوت بۆ 
كوتانی دانیشتوانی میان كە بە كرێیان گرتبوو. باوكی ئەم سفورزایەش كە ئەویش 
هەر سەرباز بووە، پیاوی جیوڤانای شاژنی ناپۆلی بو لە پڕ پشتی تێ هەڵكرد و بێ 

كەس كەوت، بۆیە شاژن ناچارانە پەنای بردە بەر شای ئەراگۆن.
جۆرە  ئــەم  هــۆی  بە  ـــردوودا  ڕاب لە  فلۆرەنسیەكان  و  ڤینسیەكان  چی  ئەگەر 
لێ  میرنشینەكانیان  هێزانە  ئــەو  ســەردارانــی  و  هاویشتوە  پەلیان  لەشكرانەوە 
بەخت  ڕووەوە  لــەم  گرتوە.  شازادەكانیشیان  پشتی  بەڵكو  نــەكــردوون،  زەوت 
یاری فلورەنسیەكان بووە، چونكە ئەو سەردارانەی دەبوایە ترسیان لێیان بوایە، 
بە  بەرچاوگرتووە  مەبەستەیان  ئەم  هێندەی  ئەو  نــەداوە،  كردنیان  زەوت  هەوڵی 
الیەكی  بە  تەمایان  ملی  دیشیان  هەندێكی  وەستاونەتەوە،  بەروویاندا  تووندی 
نەدا "سیر جیوڤانی  دیدا وەرچەرخاندووە، ئەو سەردارەی هەوڵی زەوت كردنی 
ئاكوتو“بوو، لە گەڵ ئەوەشدا چ دڵسۆزیەكی لێ بەدەرنەكەوتبوو، چونكە لە شەڕدا 
فلورەنسا  بیویستایە  ئەگەر  دەنێن  بــەوەدا  دان  هەمووان  بەاڵم  سەرنەكەوتبوو، 
بخاتە ژێر چەپۆكی خۆیەوە، فلۆرەنسیەكان دەكەوتنە ژێر باریەوە. بەاڵم "سفورزا“ 
نەیاریی "براكیشی“ كۆڵەی كوتابوو. ئەم نەیاریە بەری بە سفورزا گرتبوو، چونكە 
لە كاتێكدا فرانسیسكو چاوی بریبوە لۆمباردیا. )براكیشی(شازادە خۆی لە كەنیسە 
كە  بدەین  ئەوەش  هەندێ سەرنجی  وا چاكە  دابــوو،  مەاڵس  ناپۆلی  و شانشینی 
ماوەیەكی كورت لەمەو بەر قەوما. فلورەنسیەكان )پاولو ڤیتیلی(یان كردە سەرداری 
لەشكرەكەی خۆیان، كە پیاوێكی دووربینی هێژایە، هەر بە هۆی ئەمەشیوە لە بۆرە 
سەركەوتایە.  )پیزا(دا  جەنگی  لە  )پاولو(  ئەگەر  بااڵكان  پلە  هەڵكشایە  پیاوێكەوە 
كەس نییە دان بەوەدا نەنێ كە فلورەنسیەكان پێویستی دۆستایەتی دەبوون، چونكە 
ئەگەر بیدایەتە پاڵ دوژمنەكانیان، نەیان دەتوانی لە بەریا بوەستن، ئەگەر ئەمان بە 
كرێیان بگرتایە ناچار دەبووایە ملیشیان بۆ بدایە، بەاڵم ئەگەر بە ووردی سەرنجی 
ئەو پێشكەوتنە بدەین كە ڤینسیەكان بە دەستیان هێناوە، بۆمان دەردەكەوێ كاتێ 
پشتیان بە خۆبەستبوو، هەنگاوی چوست و پتەو و سەركەوتوانەیان دەنا، واتە 
پێش دەست دانە پرۆژەكەیان لە وشكانی ئیتالیادا. و لەمەشدا بە پشتی خانەدانان 
و گەلە چەكدارەكەیان ئازایانە شەڕیان دەكرد، بەاڵم كە لە وشكانی كەوتنە شەڕ 
شتێكی  سەرەتاش  گرت،  ئیتالیەكانیان  خووی  و  دا  دەست  لە  خەسڵەتەیان  ئەم 
وایان نەبوو كە لە سەردارانی لەشكرەكەیان بترسن، چونكە واڵتەكەیان ئەوەندە 
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بەرین نەبوو و ناوبانگیشیان زۆر بڵند بوو. بەاڵم پاش زیاد بوونی موڵكەكانیان، بە 
تایبەتی لە ژێر فەرماندەیی )كارماگنوال( هەستیان بەو هەڵەیە كرد كە تێ كەوتبوون 
و دركیان بەوە كرد كە )كارماگنوال( پاش ئەوەی بە سەر دۆقی میاندا زاڵ بوو 
تەواو بە هێز بووە. لە بەر ئەوەی دەشیان زانی كە لە شەڕدا ساردبۆتەوە، هاتنە 
سەر ئەو باوەڕی كە چی دی لە ژێر فەرماندەیی ئەودا هەڵپەی تر نەكەن، لە گەڵ 
ترسی  لە  بكێشنەوە،  كار  لە  دەستی  دەیانتوانی  نە  و  نەدەیانویست  كە  ئەوەشدا 
ئەوەی نەبادا ئەوەی پەیدایان كردوە لە دەستیان بچێ. دواجار چاترین ڕێگەیان 
لێی، ئەویش لە سێدارەدانی بوو، پاش ئەمیش كەسانی  دۆزیەوە بۆ ڕزگاربوون 
وەكو )بارتولومبو داپیر گامو، و ڕوبیرتو داسان سیڤیر نیو، و كونت دی بیتیگلیانو( 
ڕابەرایەتی لەشكرەكەیان گرتە ئەستۆ ئەمانیش زیانیان پتر لێ چاوەڕوان دەكرێت 
لە  ئەوەیان  ڕۆژێكدا  لە  "ڤایا“  لە  كە  دەرچــووە  واش  هەر  دەستكەوت،  لە  وەك 
چونكە  نابوو.  سەریەكیان  ساڵ  سەد  هەشت  هیاكی  و  هەوڵ  بە  كە  دا  دەست 
كە  هێنانەوە،  ئیتالیاوە  لە  نموونانەم  ئەم  ئەوەی  بەر  لە  دەستدان!  لە  هێزانە  ئەم 
دەچمەوە  درێژی  بە  دەسووڕێنن،  هەڵی  كرێگیراوانە  بە  هێزە  ئەو  ساڵە  چەندین 
زانی و ڕێگەی گەشە كردنیانمان  بنەچە و ڕەچەڵەكیانمان  سەریان چونكە كەی 
دۆزیەوە، دەتوانین چارەی پێویستی كێشەكانیان بدۆزینەوە. دەبێ لەوە بگەین، لە 
سەردەمانی دواتردا، كە دەسەاڵتی ئیمپراتوریەت لە ڕۆمادا كەوتە كزی و كەنیسە 
كەوتە برەوپێدانی دەسەاڵت زەمینەكانی، ئیتالیا بوو بووە چەندین دەوڵەت. زۆر 
شاران لە خانەدانەكانیان ڕادەپەڕین. كە سەرچاوەی دەسەاڵتیان ئیمپراتۆر بوو و 
بە ناوی ئەوەوە حوكمیان دەكردن و ژێر دەستەیان كردبوون، كەنیسەش هانی 
ئەو شازادانەی دەدا بە نیازی فراوان كردنی دەسەاڵتە زەمینەكەی خۆی وای لێ 
هات لە زۆربەی شارەكاندا هاوواڵتیەك ببووە شازادەی ئەو شارە، بەم جۆرە كە 
ئیتالیا بە تەواوی كەوتە بەر چنگی كەنیسە و چەند جەمهوریەتێك پیاوانی ئاینی 
بۆ  بێگانان  بەكرێگرتنی  كەوتنە  بۆیە  هەڵگرن  چەك  ڕانەهاتبوون  هاواڵتیانیش  و 
سەربازی. یەكەمین كەسیش ئەم دابەی دانا "ئەلبریگو كونیو“ى هاواڵتی“ ڕۆمانا 
لەوانە  ئیتالیا  فەرمانڕەوایانی  بوونە  پاشان  كە  و سفورزا(شازادە  )براشیو  "بوو، 
بوون كە لە سەر دەستی ئەم دەرچووبوون هەموو ئەوانەی تا ئیمرۆش فەرماندەیی 

لەشكرەكانی ئیتالیا دەكەن لەمانە كەوتوونەتەوە.
بەرهەمی ئازایەتی ئەمانەش ئەوەبوو شارلی فەرەنسی ئیتالیای گرت و شیای، 
دەستەیی  ژێر  و  ئیسپانی  "فراناندو“ى  ستەمی  تووشی  و  لویس،  نیچیری  بووە  و 

سویریەكان بوو.
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خۆ  بۆ  دەكـــرد،  پێڕەویان  بەكرێگیراوانە  ئــەو  ــی  ســەرداران دەســتــورانــەی  ئــەو 
بەرزكردنەوە و سووك كردنی سەربازانی پیادە بوو، چونكە ئەمانە واڵتیان نەبووە 
و لەسەر ئەو پارە و پولەی وەریان دەگرت و چنگیان دەكەوت دەژیان، سەربازی 
پیادەش دادی ئەمانی نەداو پارە و خەرجیشیانمان پێ هەڵنەدەسووڕا. لە بەر ئەوە 
هەر سوارەیان ڕادەگرت، كە لە گەڵ كەمی ژمارەشیاندا ڕێزی زۆریان لێ دەنرا و 
مووچەی زۆریان دەدرایــە، واش خۆیان ڕێك خستبوو كە لە نرخی پیادەكان كەم 
تەنها دوو  بوونایە  بیست هەزار سەرباز  لەشكرێك  ئەگەر  وا  بە جۆرێكی  ببێتەوە. 
هەزاررێكیان پیادە دەبوو. هەموو ڕێیەكیشیان دەگرتە بەر تا خۆیان و سەربازانیان لە 
هەموو بەاڵ و وەی و ترس و مەترسیەك البدەن. خۆیان لە یەكدی كوشتن دەپاراست 
و تەنها هەڵپەی دیل گرتنیان دەكرد، لە بەر تەماعی سەرانەكەی. هەروەهاش پەاڵماری 
قەاڵكانیان نەدەدا و ئەوانەی ناو قەاڵش شەبەیخونیان بۆ ئەوانەی دەرەوە نەدەكرد، 
هیچ تەلەبەند و چەپەر و چااڵویان بە دەوری سەربازگاكانیاندا نە دەكێشا و زستانیش 
خۆیان لە قەرەی شەڕ نەدەدا. ئەمانەش هەمووی لە دەستووراتە سەربازیەكانیاندا 
لە  خۆ  نەیاندەویست  ووتمان  وەكو  چونكە  دەكرد،  پێرەویشیان  و  كرابوون  تۆمار 

قەرەی مەترسی بدەن.

 ئا ئاوا شكۆی ئیتالیایان شكاند و دووچاری ژێر دەستی و سوكایەتیان كرد.
ماوێتی
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مااڵوا  
 " تەرکی ڕێگە "

دەڵێن کاتی خۆی قوڕەیشییەکان هەرچەند فەندوفێڵیان گرتەبەر بەریان بە الفاوی 
الی  چوونە  و  کۆبوونەوە  ناچارانە  پێنەگیرا.  محەمەد  تاوی  پڕ  و  سۆز  پڕ  پەیامی 
و  دەکات  پێ  وامان  بۆ  تۆ  برازایەی  برالەئەم   : پێیان گووت  و  مامی  ئەبوتالیب ی 
ئەم نیعمەت و گەورەییەمان لێ تێک دەدات وەرە مەردی چاک بە ژنی دەوێ : با 
بۆ  هێندەی  دەوێت  پارەی  بێت  پێشکەشی  قوڕەیشە  کیژی  کام  بخاتە سەر  دەست 
بێت، ڕابەری دەوێت: دەیکەینە سەرداری  لە هەموومان دەوڵەمەندتر  خڕدەکەینەوە 

هەموو قوڕەیشان.. بایەخەمان لە یەخە بکاتەوە و بێڵێ خوا داوێتی تاسەر بیخۆین.
مامیشی محەمەد ی بانگ کرد و ڕاسپاردەکەی پێگەیاند پێغەمبەر د. خ فەرمووی 
: بەو خودایە مامە ئەگەر خۆر الی ڕاستمەوە دانێن و مانگ الی چەپمەوە چەسپ 
کەن،بۆ ئەوەوی ئەم ڕێگەیە بەربدەم بەری نادەمیان دەمرم یان دەیگەیەنمە ئەنجام 

ئەوە بوو گەیاندیشی پیاوی خاوەن باوەڕیش هەر دەبێ وا بکات...
ئێمەش دامان بنێن هەڵمانگرن گرژ و مۆن بن سفتو سوێ بن برای گچکە بین 
گەورە بین لە ڕێکەوتن دەرهاوێژرێین تێ ئاخزێین چاوی سووریان بزەی درۆمان 
ئەو  بین  هەر خۆمان  یا  بین  دنیا  لەگەڵ  بین  بەاڵ  یا  بین  چا  پیاوی  دەن  ــەڕوودا  ب
ڕێگەیەی گرتوومانە لەبەرمانە و لە سەرمانە یا مەرگ ماڵ ئاواییمان پێ لێدەکا،یان 

کاروانمان دەبێ بگا...

چونکە پاسۆک فێری کردووین هیچ هێزێ:
یەک زەڕە کارمان تێناکا
تەرکی ڕێگامان پێناکا!
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پێش ئەوەی هەر شتێ بین دەبێ کورد بین
" ئااڵی سووری كوردایەتی“

چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

ژمارە )١٢( ڕێبەندانی ٢٥٩٣ کانوونی دووەمی ١٩٨٢
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سەرەباس

+ سەروتارساڵی کوردایەتی 
+ شیعر

+ ڕازێکی کوردانە ڕاستبوونەوەی دوای گان
+ بانگێ لەسەنگەری پاسۆکەوەبرا سەرلێشێواوەکەم

+ قوتابخانەی پاسۆک گرەو
+شادەمارەسەرەتاییەکان

+ فەرهەنگۆک
+ مااڵوا بیری دوا ڕۆژ
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سەرووتار

ساڵی كوردایەتی
ساڵی پارمانبە ڕێ كرد، ساڵێك بوو هەر بڕوا و نەیەتەوە، لە ووالتانی خواپێداو 
ساڵی مافی مرۆڤ و ساڵی ئافرەت و ساڵی مندااڵن و ساڵی بەرهەم و ساڵی كریكاران 
و .. هەیە، ساڵی پاری ئێمەش چ ناوێك هەڵناگری لە ساڵی براكوژی و كورد كوژی 
بەوالوە  .. دەبوایە بە پێ هەل و مەرجی رەخساوی )شەڕی عێراق و ئێران(، پارمان 
سالێ )برایەتی و یەكێتی و تەبایی و هاوكار بوایە، دەبوایە ساڵی )كوردستانی گەورە( 
پێشكەوتووی ڕزگاریخوازی  نویی  )قۆناغی  و  دیاری كردنی چارەنووس(  )مافی  و 

كورد( بوایە ..
كە چی پێ بە پێ شەكەت بوون و كەنەفەت بوونی داگیركەرانی كوردستان و 
گەندەل و لەق بوونی رژێمە ڕەگەز پەرستەكەی )صدام( و زیاد بوونی "معارز“ەی 
و  دەستە  ژێر  نەتەوەیەكی  وەكو  كورد،  مەسەلەی  دەركەوتنی  و  بەرچاو  ناوچەكە 
پارچە پارچە كراو، لە سەر ئاستی ناوچەكە و سیاسەتی نیو دەوڵەتانیش . پێ بە 
پێ ئەم بار هەڵكەوتووە و زیاتریش شەڕی براكوژی و كورد كوژی و كلگایەتی ئەم 
سیاسەت و ئەو سیاسەتی داگیركەر .. تا دەهات كلپەی دەستاند و تەر و ووشكی 
پێكەوە دەسوتاند یەك هێز و كوڕ و كۆمەڵی ئەم دیوو و ئەو دیو نەماوەتەوە لەو 
شەڕە گاوە ناڕەوایە خیانەتییەوە نەگلی .. ئەوەندەی بە دووی یەكدا ڕامان كردووە 
و پۆسەمان بویە ناوەتەوە و لە یەكتری چوینەتە سەنگەرەوە و تفەنگمان بە یەكەوە 
ناوە یەك لە سەدی ئەوە بەرانبەر دووژمنە داگیركەرەكە نەكردووە، ئەوەندەش لە 
بەردەم سووڵتانە ڕەگەزپەرست چەمیوینەتەوە سەد ئەوەندە سەركەلمان لە یەكتری 
گرتووە !.. جارانمان ئەگەر كوردیكی )واق الواق(مان لە هەر قوژبنێكی ئەم دنیایەدا 
دیتبێ شایەگەشكە بووین، پێمان وابووە ئاسمان كونی تێ بووە و ئەوی لێ كەوتووە . 
جارانمان گویانی و جەزیری و موكریانی لە گەڵ"جاف“یكدا لە گەرووی زاخۆ و سەر 
ئەزمڕ نزیگ بۆریە نەوتەكانی كەركوك لە سەنگەرێكدا خوێنیان تیكەالوی یەكتری 
دەبووە .. پێش تریش بارزانییەك وهەولێرییەك و سلێمانییەك و دیاربەكرییەك لە ژێر 
فەرماندەی قازی محەمەدی نەمردا لە سەقز و بانە و مهاباد دا خوێنی خۆیان دەكردە 

ئاودێری بەیداخە شەكاوەكەی مهاباد !..
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 كەچی ساڵی پار، ماڵ لە خانە خۆی حەرام بوو !! ئەم دیوی ئەودیوی بە دوژمن 
دەزانــی و لوولەی تفەنگەكەی دەكــردە كورد و پاشی دەكــردە دوژمــن قــەرەداغ و 
شارباژێر پاوان كرابوو باڵەكایەتی و بادینان )االرض المحرمة!(بوو، شارەزوور دەشتی 
راو و شكاری كورد بوو !.. هەر پار ئەوەندەی ناوچەش رزگار كراومان لە یەكتری 
سەندۆتەوە و ئەوەندەی یەكترمان هەڵقەندووە، ئەوەندەمان بەرانبەر داگیركەرەكان 
دەبوو.  رزگاركراومان  ناوچەی  لۆگسۆمبۆرگ(  و  )نەمسا  هێندەی  ئێستا  بكردایە، 
ئەوەندەی بەزمانی بێگانە ماستاومان بۆ بێگانە كردووە هەر ئەوەندە لە گەڵ یەكتریدا 
)دژایەتی  چاكترین  و  نەدەبوو  شاعیرانە(  خەیاڵی  گەورە  )كوردستانی  دابنیشتینایە 

ئیمپریالیزم(یش دەبوو !..
ئێمە دەزانین تا تاپۆی )كوردایەتی!( لە باخەڵی كوردایەتی پارە و پوول ئاخنراوی 
پێنە  ئەمەش  كوردابێت،  سنگی  كوڵەی  سەر  میردەزمەكانی  و  كاسیكی  مۆتەكە 
كرێت لە الیەكی ترەوە هەر هەلدەتەقێت ..بۆیە روو دەكەینە پێشمەرگە، چونكە بێ 
ئەوان ئەو بازرگانانەدەبێ دووكانەكانیان داخەن و سەری لووتی خۆیان رەشكەن 
.. با ساڵی  و دەڵێن:با ساڵی ئیمساڵ بكەینە ساڵی برایەتی و هاوكاری و تەبایی 
نوێمان سالێ كوردستانی گەورە و )ئازادی و یەكسانی( بێت .. هەر هیچ نەبێت با 
ساڵی )یەكدی نەكوشتن( و )كورد نەكوشتن( بێت .. دلنیاش بن )بێگانەبێ مەیدان(
ەو )ئەو دوژمنانە تەنها تا "محطە(ەكە پارەكەمان پێ هەلدەگرن و پاشان كۆیان 

دەكرێین(!!..
هەر دوێنێ و پێرێ و بەسر پێرێ سەرتاسەری بزووتنەوە و شۆڕشەكانی كورد 
بهێنینەوە بەرچاوی خۆمان، و هێشتا برینی ماران گەستەی شاو فان چاك نەبۆتەوە، 

دەست بكەینەوە بە كونی حەزیاكانی تردا 
 ئێمە ناڵێین سوود لە بار و هەل و مەرجی تایبەتی وەرنەگیرێ، و ناشڵێین بە 
"ناچاری“ و بۆ مەبەست و كاتێكی دیاری خۆتان مەكەنە "دایك برای“ ئەم یان ئەو .. 
ئەوانیش ناچارن چۆن ئێوە سوێند بە ریشی مەردانەی )نامەڕدانەی( ئەوان دەخۆن، 
كوردەكانی  بۆ  فرمێسك  و  بشنێنەوە  ئێوەدا  تاڵی  رووی  بە  ناچارن  ئەوان  ئاواش 
دیوەكەی ئەودیو هەڵڕیژنە ئەوان دەزانن و ئێوەش ئەگەر هۆشتان بێت دەبێ بزانن 
كە هەردووال كراسی قورئانیش لە بەر كەن هەر درۆ دەكەن ..ئەمەش ناچارییە وا 
سەردەكەن بە ماڵی )دوژمنی( یەكتریدا .. ئەگینا )ئەوان بە كلكی قرتاوەوە و كورد بە 

جەرگی بڕوا و خاكی داگیركراوە، چۆن دەبنە برای یەكتری!..
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لە سیاسەتی  بەشێك  بكاتە  ئەو خۆی  یان  ئەم  فیسار،  فاڵن،  ئەوەین  ئێمە دژی 
 ..! كوردستان  پێشمەرگەی   .. بكات  ئاغای  بۆ  كــورد  ڕاوی  تــاژی  ببێتە  و  دوژمــن 
ئێمە ئەم سەرگوروشتە و ڕاوە ڕێوییە بۆ ئەوانە ناهێنینەوە كە لە سیاسەت و پەت 
.. ئەوان جگە لەو هەموو  پەتێن و بازرگانیدا جقەیان دەركردووە و توكیاندەرداوە 
ساڵە تاقیكردنەوەیەی هەیانە مامۆستا و فێرگەی )مخابراتی نێوە دەوڵەتیش( دەرسی 
داداون .. ئەوانە تازە وەك شێخی كەرە شێن مەودای گەڕانەوە و بە خودا چونەوەیان 

نەماوە ..
بەاڵم ئێوەن چاو بەستتان لێ دەكرێت و بەهەڵەدا دەبرێن و ئێوەن دەكرین بەاڵم 
بۆ دەرباز كردنی نیازە گاڵوەكانی ئەو سیاسییە محترفە خۆفرۆشانە .. بۆیە توێت 
)ساڵی  و  گەورە(  كوردستانی  )ساڵی  و  كوردایەتی(  )ساڵی  بكەیتە  ئەساڵ  دەتوانی 

برایەتی و یەكێتی و هەڵمەت بردنە سەر دوژمنان..(.
ئەم هەل و مەرجە لە بارەی ئێمڕۆش لە سەر پێشی دەباغ خانەی )الجزائر(ى تۆ 

ساز بووە، نەكەوینە خۆمان هەر لە سەر قەسابخانەی الشەی ئێمە تەواو دەبێت ..
ئەمەش دەستوورە و پەندی تاقی كراوەی كوردەاوییە .. ئەگەر خۆمان هەبین و 
پشت و پەنامان خوا و نەتەوەكەمان بێت وەكو ئەوە وایە شاباشی خۆمان بدەین و 

قنج هەڵپەڕین ..

خواش فەرموویەتی )ان الله ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم(.

پێمان ڕووتە.. دڕک و داڵە
دەممان وەک گەاڵی داری »بی« ،

تفت و تاڵە
بەاڵم ئەڕۆین.. چونکە ئامانج!
تێشووی هەر چوار وەرزی ساڵە
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رازێكی كوردانە:

"“ ڕاست بوونەوەی .. دوای گان““...
ئەگەر شۆڕش یاسایەكی گشتی و دەستوورێكی بنەڕەتی نەگۆڕی هەبێت، ئەوەیە 
وەك ئاگرێك لە پریشكێكەوە دەكەوێتەوە تا دێت كڵپە دەستێنێ، مەودا و بارستایی 
مەشخەڵی فراوانتر و بەرین تر دەبێت .. دیارە وەك هەر وەك هەر دیاردەیەكی رسەن 
سەدان كۆسپ و لەمپەڕی سەختی دێتە پێش و پاشەكشە و دانە دواوەی كاتی، لە 
كاتانی پێویست و ناچاریدا لە سەرئەنجامدا دەبێتە گۆڕ و تین و شەقاوی گەورە و بە 
گوڕتر لە داهاتوویدا، زۆر جاران هەڵدەكەوی لە ژیان و رەوتی ئاساییشدا كە چاڵی 
دێتە سەر رێگە وا پێویست دەكات كە دوو هەنگاو بكشێیتەوە تا بە سەركەوتووانە 
هەنگاوی’ هەنگاو و دیوێكی چاڵەكە دەبردرێت .. ئەو كشانەوەیە گوڕ خواردنەوەیە بۆ 
قەڵەمبازێكی پێویست .. بۆیە دیاردەی )أنحسار(ى كاتی شۆڕشێكی رەسەن، نیشانەی 
.. بەاڵم وەستان و حەقین و دانە دواوە نەك تەنها لە  بەركەوتن و بەردەوامییەتی 
بار و هەل و مەرجی هەڵكەوتوودا، بەڵكو لە كاتانی ئاسایی و نەگوڕاودا نیشانە و 
بەڵگەی )خلل( و ناتەواوییەكی ناوەكی و زاتییە، كە هۆی هەرە گەورەی گەندەڵ كردن 

و پوكاندنەوە و تێشكانییەتی 
شۆڕشی رەسەن و راستەقینە خەسڵەتی هەر دیار و بەرچاوی ئەوەیە كە خۆی 
خاڵق و داهێنەری رووداو و پێشهاتەكانە، هەر دەستەیەك چاوەڕوانی رووداو بكاتتا 
وەك مەلەوانێكی نەزان خۆی بدات بە دەم خۆری الفاو و شەپولەوە بۆ پەڕینەوە، 
یان ئەو الفاوە هەلناستێ، یان هەڵیش بستێ لە باتی پەڕینەوە دەیبات و لە توونی 

بابای توند دەكات ..
بە گشتی و شۆڕشی  ئیمڕۆی كورد  تەماشای شۆڕشی  ئەگەر  لەم روانگەیەوە 
لە  )ماسات(ێك  کارەسات  چ  كە  دەبینین  بكەین،  تایبەتی  بە  باشوور  كوردستانی 
كوردستان روو دەدا و دەگیردری، شۆڕشێكمان بە دەستی پەتاڵ و لە سەر سكی 
برسی بەرپا بوو و یەكیان خواو راستان قەوما و رەخسا ئەوەیان كە بە چنگ كڕێ 
و نەبەزینی خۆمان كرا هەر لە سەرەتاوە بە دەستی خۆمان هەزار و یەك كێشە و 
گرفتمان بۆ نایەوە  شەڕی كۆنەقین و دەفتەری رابوردویی تێدا یە كااڵ كرایەوە و 
حساباتی كە دەمێك بوو بەالدا خرابوو جارێكی تر هێنرایەوە پێشەوە و شەڕی كورد 
كوژی تێدا هەڵگیرسا .. لە كاتێكدا دوژمنەكەمان خۆی كۆكردەوە سەرچاوە ومەڵبەند 
و داڵدەی شۆڕش، كە جوتیاران و گوندەكان راگویزرێتەوە و سیاسەتی خاكی چوڵ و 
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تەوقی تەنیایی لە ملی بزوتنەوەی رزگاریخوازی كورد توندكات، خەرێكی ئەوە بووین 
چۆن )نفیری عام( و سەفەر بەڵگە بۆ سەر یەكتری بكەین و یەكتری قەاڵچۆكەین   !! لە 
كاتێكدا دەیان شۆرشگێڕی هەرەسی پێ هێنراوی شۆڕشی ئەیلول پەنایان دەبردەوە 
بەر چیاكان، لە تەنگە تیلەیی حیزبایەتی تەسك و تاقم تاقمێنەدا ئەو گیان و ئامادەگیە 
دەخنكێنرا و دەیان كەس بە زۆری زورداری ناچار دەكران یان ببنە كلكی ئەم و ئەو 
و قورمیشی فاڵن یان ساحە چۆڵ كەن و بڕۆنەوە !! لە كاتێكدا شۆڕش پێویستی بە 
گوڕ و ناو و پیاوەكانی ئەیلول بوو زۆر و زۆری كاریگەریان لە گوێی گادا نوستبوون 
و دەیان ویست ئەم خڵكە هەر كوێلە و ئەڵقە لە گوێی بیرو پێرەوی ئەوان بن ! لە هەل 
و مەرجێكدا كە هێز و كۆڕ و كۆمەڵی دیكە رسكابوونخەیاڵی سوڵتانی أحتكار و تاكە 
سوارەی مەیدان هێشتا هەر لە هۆشی هەرەسدا دەرنەچووبوو .. ئەمانە و سەدانی 
تریش كە بەس بوون و بەسن بۆ تێكدان و هەڵتەكاندنی شۆڕشیك، چ جای لە هەڵپە 

و مەرج و باری سەرپێ كەوتن و پتروكە بوونی شۆڕشێكی نوێی سەخت .. بەاڵم 
و  ئیمپریالیزم  قــەاڵی  گەورەترین  چــاوەڕوانــەكــراوی  و  كتوپڕی  هەرەسی   –  ١
دوژمنێكی سەر سەخت و خوێن خۆرەی داگیركەری كوردستان لە ناوچەكەدا، كە 

رژێمی شای جەلادبوو .. و
لە شۆڕشی  بەشداری  و  پشتگیری  و  عێراقی(  كۆمۆنیستی  )پارتی  –دانەپاڵی   ٢
كورد و شۆڕشی دیموكراسی عێراقی( و وەتاق كەوتنەوەی رژێمی رەگەز پەرستی 
صدام و كاڵ بوونەوەی رەنگ و روخساری زڕە شۆرشگێڕی و پێشكەوتنخوازانەی 

.. و
٣ –كە لە شەقی و دڕندەیەتی دوژمنەكە و بە خۆدا هاتنەوە گەشەی هێزە سیاسییە 

شۆرشگێڕەكانی تری كوردستان ..
شۆڕشی كوردیان لە مەترسی و بە الیەكی گەورەتر لەوەی ئەیلول رزگار كرد. 
ئەوە چــاوەڕوان دەكرا كە لە مەودایەكی كەمدا ئەم شۆڕشە لە هەڕەتی خورتی و 
قایمی شۆڕشی ئەیلولیش تێ پەڕێنی .. بەاڵم نەیان هێشت .. خوا بە قوریان داكان ! 
بارانێكی بەهاری رەحمەتی تریش دای لە شانی شۆڕش و شەڕی ناڕەوای قادسیەی 
دوڕاو هاتە پێش .. سەرەتا وا چاوەڕوان دەكرا كە ئەم شەڕە بەناڵە روالەتیشدا، لە 
سەر ئێسك و پرۆسكی رێكەوتنە شومەكەی )الجزائر(ى تێدا بردنی كورد هەلگیرسابێ 
.. لە ماوەیەكی كەمدا لە سەر پێستی )الجزائر(ێكی تری كورد تەواو دەبێت .. بەاڵم 
ئەو خۆش بینیە هەر هەبوو كە ئەو تراژیدیایە دوبارە نابێتەوە، چونكە هەموو بار و 
هەل و مەرجەكانی ئەو ساو ئێستا، ناوەكی و دەرەكی سەرو بنن .. بۆیە دەبوایە بیر 
لەوە بكرایایەتەوە كە، كورت، درێژ دەخایەنێ، دەگاتە كوێ ناگات، تەنها لەو رووەوە 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی8

مەسەلەیەكە بۆ كورد كە دەتوانێ لە هەموو حالەتاندا چەند هەنگاوێكی پێ بچێتە پێش 
و خۆی وا قایم كات، كە رێكەوتن و سەرئەنجام و سەرتاس و بن تاسی ئەو شەڕە، 

كورد خۆی و بە دەستی خۆی .. بە سوودی و قازانجی خۆی دەیشكێنێتەوە ..
 كەچی ئەوەی رووی داو هێشتاش وەك فلێمێكی رەزاگران هەر شریتەیەتی، ئەوە 
بوو كە بە بیری كەسدا نایەت. جگە لەو )صدام(ى كەسەرچاوەكەی لە كوێوە و چۆن 
هەلبەستووە دەزانێت ! با ئێمە شایەتێكی مێژووی وا بێنینەوە كە كەس نەتوانێ لە 

دادگای مێژوودا بەپەرچی بداتەوە …
دیارە باس لەوە ناكەین كە چ راو راوێن و بگرە و بەردەیەك لە سەرتاسەری 
كوردستاندا رووی داوە و چۆن دەڵێ )هدنە(یەكی باڵو نەكراوە لە گەڵ میریدا هەیەو 

بەعس چۆن پشتینی كوردستانی لی شل كردوتەوە !
ئەو شایەتیە دەدەین كە لە زۆر شوێنی گرنگ و ستراتیژی پێویستی كوردستاندا 
بوونی پێشمەرگە لە روی ژمارە و توانا و هەڵكەوتەوە لە هی میری زیاترە كەچی تا 
ئیمڕۆ و پاش شازدە مانگ لەو شەڕە تەنها یەك سانتیمەتر شوێنی پێ چۆڵ نەكراوە، 
هەر دەڵێ خەنجەرەكەی كابرامان بە قەدەوەیە و بۆ كاتی تەنگانە هەڵمان گرتووە !! 

تەنگانەش لەمە تەنگانە تر مەگەر هەر هی كابرا بوو بێت كە بە كاری نەهێنا !
لێرەدا نامانەوەێ تاوانی ئەو شێواوی و ئاڵوزی و نەزۆكییە بە تەنیا بدەین بە ملی 
ئەمدا، یان ئەودا، لەم مەسەلەیەدا نە كەس پەرییە و نەكەس شەیتان و هەر الیەو 
كەسەیە بە پێی خۆی دەستێكی رەشی هەیە لە مەسەلەكەدا، یان ئەو دەست و دەنگە 
سپی و دڵسۆز و خێر خوایانە كزتر و كورت ترن لە خواز و هەڵكەوتی رەشی تێكدەران 
.. ئەمەش بەشێكە لەو واقعە تاڵەی بزووتنەوەی كوردایەتی و پاشخانی رووداوەكان 
و هەڵكەوتی دوا كەوتوویی و خێایەتی كۆمەڵگەی كوردەواری و بەشێكە لە ژیانی 
ئەم سەردەمەی كورد، ئێمە شینیش بۆ )حوسێن(ێك ناكەین كە تازە ناگەڕێتەوە، بۆ 
هەریسەیەك هاوارمانە كە لە سەر ئاگرە . تازە ئەو هێزە رەش و پورتكاو و گەندەڵ 
و خۆفرۆش و كۆنەپەرست و خێایەتیانە نایەنەوە سەرخەت و لە گرێژەنە چوون و 

هەڵكەوتیان ئەوە داوا دەكات كە وابن و هەر واش دەبن ..
 ئێمە رووی دەممان لەو رەشە خەڵك و كۆمەڵە دڵسۆز و جەنگاوەر و خەباتگێڕانەیە، 
كە ئەگەر ئاوی هەڵخەلەتاو لە خشتە براوی ئەوان نەبێت ئەوانەی دی ئاشیان بەتاڵە 
و كڕو كەوتووە ئەم بارەگاڵوە تەنها بە بیر و مەچەكی شۆرشگێڕانەی شۆرشگێڕە 
و  دڵسۆز  خەڵكی  ئــاپــورەی  تەنها  و  دەبێتەوە  راســت  مەبەستەكان  بێ  و  دڵسۆز 
و  كوردایەتی  بیروباوەڕی  دەوری  لە  و  و شۆرشگێڕە  میللی  بەرژەوەندی  خاوەن 
دیموكراسی و پێشكەوتووخواز و بە هۆش هاتنەوەی جەماوەر و وەتاق خستنەوە 
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بازرگانە خۆفرۆشەكانە، چارەی  گیانی كوردایەتی و  دابڕینی زڕە گۆشتی سەر  و 
ئەم كێشانە و سەدان كێشەی دیكە دەكەن .. و تەنها بە رزگاربوون لە بیری گەندەڵ 
و رابەرانی كاسێكی و رابردوو رەش و رامالین و گسكدانی مێردە زمەكانی سەر 
كۆلە سنگی كورد و بزووتنەوەكەی لەم تەنگە تیلیە رزگارمان دەبێت و كۆتایی بە 
تراژیدیای شەرم هێنی سەر ساحەی كوردستان دەهێنین .. تەنها بیر و فەلسەفەی 
كوردایەتی و پێشكەوتوخوازە دەمانگەیەنیتە ئامانجە ستراتیژییەكانی نەتەوەی كورد 

كە )كوردستانێكی ئازاد و گەلێكی یەكسان(ە.
دڵنیاشین ئیمڕۆ بێ سبەی بێ دەبێ ئەمە هەر وابێت و هەر واش دەبێت بەاڵم 
رۆژی زووتر چاترو هەموو كاتیش هەل و فرسەت بەم توندییە لە دەرگامان نادات، 
دەبا بە دەنگیەوە بچین !.. ئیدی چی دەبێ و داگیركەران چ داوێك دەتەنن و هێزی 
رەش چ لنگە فرتی و پەلە قاژەیەك دەكات، لە خۆ راپسكانی سەرەمەرگ بەوالوە تر 
نابێت .. بۆ ئەم كارە هەموو دڵسۆزان و شۆرشگێڕان بانگ رادەمیلین و دەست لە 

دەست و پشت و پەناشمان خوا و نەتەوەكەمانە …

" ئێمە ناڵێین، سوود لە تاقی کردنەوەی خەڵکی وەرناگرین،بەاڵم قۆپییەی 
کەسیش نین“...
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بانگێ لە سەنگەری پاسۆكەوە
برا پێشمەرگەكەم..

ساڵوی ئازدای و یەكسانی ..
دەزانین دەستی جلی خاكی و چەكێك و دانە شاخ مەبەست نین بۆ ئەوەی مرۆ 
شایانی ئەو شەرەف و ناوە بڵند و پیرۆزەبێت كە پێى دەگوترێ پێشمەرگە .. الشمان 
كە  دەكــات  ئەوە خۆش  دەرفەتی  زەمینەو  و  ئالۆز و شێواو  وا  بارێكی  كە  روونــە 
دەیان پاشەل پێس و رابردوو رەش و نیاز گاڵو ببنە سەردار و شۆرشگێڕ و رابەر 
!! دەشزانین كە تا حاڵ وابێت دەستی رۆژگار سەدان قالۆرە پیاو و جەردە و داخ لە 
دڵ و رادەرفێنێتە سەنگەرە پڕ شەرەفەكانی پێشمەرگایەتی و بە ناهەق ئەو ناوە لە 

خۆدەنێن ..
رەوێل  دڵسۆز  هــەزاران  لە  رێ  ئەوەیە،  تریش  دژوار  و  هەمووشی سەخت  لە 
دەكرێت و چەواشە دەكرێت و هەتا لە ژێر ناوی پیرۆزس كوردایەتی دا تاوان بە 

خەڵكی بی نیاز و دڵسۆز دەكرێت .. سەد حەیف خەسارێكە كە جێى پر نابێتەوە ..
بەاڵم برای پێشمەرگەم، لە هەر سەنگەرێكدایت و سەر بە هەر كۆڕ و كۆمەڵ و بیر 
و باوەڕێكی، مادام كورد و شۆرشگێڕ و هاوسەنگەری منی بانگت راهێلم كە پێكەوە، 
بۆ  پێشمەرگایەتی  لە سەرمە سوێندی شەرەفی  یەكەمان الی خۆیەوە دەست  هەر 
لە  ناهەقی و چەوتی و الدان و خراپەدا رانەبوریین و  یەكدی بخۆێن، كە بە سەر 
هیچ كەم و كوڕی و ناتەواوی و بەالدا بردنێكی ئانقەست خۆش نەبین و پەنجەی 
شۆرشگێڕی بكەین بە چاوی ناهەقی و جادوگەریدا . فشە )تأویل( و )منطقی گێر( 
ئەو  ئەگەر  نەكەین،  قبوڵ  كەس  لە  گۆڕین“  "مەبەست  و  چەوت“  "بیركردنەوەی  و 
كەسە خۆشمان یان هاوبیرێك’ هەڤالێك، هاوریێەكی خۆمان یان لێپرسراومان بێت .. 
چونكە ئێمە پەرستاری بتی ئەم و ئەو نین و خەڵكی بێ ئیرادە و كوێریش نین پەل 
كێشمان كەن بەرەو هەڵدێر .. هەر دوینی بوو بەرگی جاشێتیان بە ناوی )كوردایەتی 
خوێنی  و  گەنج  و  رەنج  و  چۆن  بیرمانە  لە  كردین  بەر  لە  !(ەوە  پێشكەوتووخواز 
شەهیدانمانیان لە هەراج خانەی ئیمپریالیزمی ئەمەریكی دا هەراج دەكرد .. چۆن تفی 
سەرەو ژووریان كە رووی خۆمانی گرتەوە بێ شەرمانە بۆشیان نەدەسڕین چۆن 
.. ئەگەر  چۆنیش خەساندبوویانین و لە خەیاڵی بەنك كیشانەدا ووڕیان كردبووین 
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وەالمی ئەو گەورە گەورانە ئەوە بێت هەلەمان كرد و بەهەڵەدا براین و )اشتباهمان 
كرد( و بە زۆر پێمان كرا !..

كە ناش سەلمیندرێن .. بەس بە هەر سورەت، با وابێت !!ئەدی ئیمڕۆ جی ؟ بۆ 
دەبی هەمان كوێرەری بكویتەوە ؟ بۆ دەبی لە جاران خراپتر و بەد ترمان بە سەر 

بینن ..
دەست بخەنە سەر دڵی گەورە گەورەكان و بڵێن )شەڕی عێراق و ئێران(دەوەستی 
.. بزانن ترپەی دڵیان لە قرمەی پۆستالی داگیركەرەكە بە ترپەتر نییە !؟ . ئەی بۆ 
چی ترس و شەرم و بێ ئابرویی یان لە ژێر "تفائل“ و )چی دەبی با ببێ( دالێمان 
پێشمەرگەكانی  ئەگەر وایان نەكردایە،، ئیمڕۆ من و تۆ و هەموو برا   … دەشارنەوە 
تەپەی  داگیركەران  دەنیشتین و  دا  تەپولكەكانی رووكاری كەركوكدا  بەر  لە  ترمان 

دڵیان دەهات .. نەك ئێمە !..
.. ئەویش  برا پێشمەرگەكانت راست دەبێتەوە  بە تۆ و  تەنها  بارە گاڵوەش  ئەم 
تەنها بەوە دەبێت، ئیتر مەدە بەال ملتا و )أشهد با(ى ناهەقی تووتی ئاسایی یان بۆ 
مەكیشە و تفەنگیانبۆ بە كوردەوە مەنێ .. بزانە چۆن یان دەبێ ببنە پیاو .. یان دەبێ 
لە كولمان ببنەوە و ملی شكاوی خیانەتكارەیان لە كوردستاندا بشكێنن .. تا ئەوەش 

نەكەیت هەر تەنها بە ناو "پێشمەرگە“یت و بەس .

 هێزی پێشمەرگەی پاسۆک..
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قوتابخانەی پاسۆك
 گرەو !!

خۆرایی نییە گوتویانە )چۆلەكەیەكی ناو دەست نادرێ بە دە چۆلەكەی سەردار( .. 
ئەوانەی وەكو كوێر بە تەمای چاون، هەتا دەمرن دەبێ بە دیار هیوایەكی نەزۆكەوە 
هەڵتووتێن، ئەو كوێرانە ئەگەر هۆشیان بێت گۆچانێكی لە بار بە دەستەوە گرن و بچنە 
فێرگەیەكی كوێرانە سەر ئەنجامیان زۆر چاتر و چاتریش ڕێ دەردەكەن لەوانەی لە 

سەر تەپۆلكەی )هیوابردا( چاوەروانی شتێك بكەن كە هەر نەیەتە دێ ..
هەر گرەوێكیش ئەگەر دۆراو كاڵوی تێ دەنی و ئەگەر بە رێكەوت براشەوە هیچ 
بە ساغی  گۆزە  دوانێش  و  ئەگەر جارێكیش   .. نابێت  تێدا  كەرەكەی  گرەو  هونەرێكی 
لەكانی بێتەوە، تا سەر هەر نابێت هەر نابێت . ئەمە حاڵی ئەو حاڵی ئەو نەزۆك و قسرە 
پیاو و كۆمەالنەیە كە )هەموو ئەوراقی خۆیان لە سەر خانەی سووری زۆلێتی سیاسەتی 
نێو دەوڵەتان دا دەنێن( و وەكو قالۆری بەردەم رەشەبا خۆیان دەدەنە دەست قەدەر .. 

كە بێ گومان بەرەو دۆل و شێوی لە بیر چونەوە وتیاچوون ڕایان دەڕفێنی..
بە كار  نەكراویان  لە سوود وەرگرتن و قوستنەوەی هەڵێكی چــاوەڕوان  ئەمە جیایە 
پێشكەوتووتر  چاترو  بارێكی  سەر  كەوتنە  و  خوسازدان  بۆ  رەخساو  دەرفتێكی  هێنانی 
..ئەمەیان )توڤیف(ى بار و هەل و مەرج و پێشهاتەكانە بۆ خزمەتی مەسەلە بنەڕەتییەكە 
و وەكو هۆكارێكی الوەكی و ساندوی بە گەر خستنی تین و ووزەیەكی سەرباری دەوور 
با  لەمەوە   .! سەرئەنجامە  بێ  خۆدوراندنێكی  و  گرەو  قەدەر  خۆدانەدەست  بەاڵم  بدرە. 
ئێران(  و  عێراق  )شەڕی  گونجاوەی  و  بار  لە  دەرفەتە  و  مەرج  و  هەل  ئەو  سەرنجێكی 
بدەین ..ئێمەی كورد لە كوردستانی باشووردا، وەك واقعێك و چارەنووسێكی بەرماڵ پێ 
گر، لە شەڕێكی ناهاوتایی نابەرانبەردابووین لە گەڵ رژێمێكی كۆك و بە توانا و بە هێز و 
خاوەن ئیمكانیاتی ماددی بێ سنوور لە چاو ئێمەدا، لە ناكاو هەل و مەرجێك رەخسا، كە تا 
رادەیەك تەوازنی ئەو نا هاوكێشەیەی بە جۆرێكی وا گۆری ئەگەر، بیری وورد و دڵسۆزی 
و شۆرشگێڕی و مەبەستی پیرۆزی كوردایەتی بەرچاوبگیرایە، لەم ماوەی شازدە مانگەی 
ئەوەندە  قۆناغێكی  بۆ  بگوێزینەوە  كورد  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی  دەمانتوانی  شەرەدا 
پێشكەوتوو و پتەوی وا كە جارێكی تر هیچ كارەساتێكی كتوپر و دەرەكی و یان پیانی 

سیاسی-- و كومەكی و بادانەوە نەتوانێت تەنها یەك سانتیمەتر بمان باتە دواوە ..
بەد  )پــواز( و )خۆخۆری(و  بەر  لە  یان  لە )حساباتی گێڕ و شیواوەوە(  بەاڵم، چ   
نیهادی ئەم یان ئەو، باری دەروونی و ماددی و مەعنەوی و شۆرشگێڕی جەماوەر و 
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پێشمەرگە و شۆرشەكانیشمان داویەتیە دواوە و هەر دەڵی لە باتی )خێر و بێر( بوبێتە 
بەال و نەهامەتی ..

سەرژمێری   . بــدەن  وئیمڕۆ  لەمەوبەر  مانگ  شــادە  پێشمەرگەی  چاالكی  بڕوانە 
)كوردی بە دەست كورد كوژراو( و شەهید بوونی دەستی داگیركەران بكەن .. ناوچەی 
رزگاركراو و پایەكە و مەڵبەندەكانی شۆڕشی ئەوساو و ئێستا بژمێرن .. لە خەریتەی 

سیاسی و چاالكی كۆرو و كۆمەڵەكان وورد ببنەوە .. چ دەبیتت؟!
سەر   ..! بەجێ  نا  و  مەنتقی  نا  رووداوانێكی   ..! قــورس  خەونێكی  ــاڵ!..  ت واقعێكی 
ئیبلیسی  بۆ  شەیتان  مەتەلێكە  دەبەیت  و  دێنی  سەر  هەرچی  سەرەگێژە!  و  سوڕمان 

هۆنیوەتەوە و ئەهرەمەن گرێی تێ ناوە !!.
بۆیە هەر كە فاڵن خەریكە قسەیە لەم )شەڕە( دەكات، هەمووی وەكو ماسی ژەهر 
خواردوو گێژ دەبن و بە یەكدا دەدەن .. دەبی وەكو خەوێكی قورسی مۆتەكاوی چاو 
هەڵگۆفین و تا لە بیر خۆمانی بەرینەوە!.ئێمە ئەگەر هەموان )پێش ئەوەی هەر شتێ بین 
.. كورد بووینایە( ئێستا ناوچەكانی بادینان و بالەكایەتی و ماوەت و شوان و قەالدزی 
و پێنجوین و الیەك لە شــارەزوور و قەرەداغ بانگی هەقی كوردایەتی تیدا دەدراو و 
داگیركەرمان وەكو مشك دەخزانە شارە گەورە و مۆڵگەكانیانەوە، ئەو كاتە پاش "قادسیە 
دۆڕاوەكە“ بە شەكەتی و پاشەڵی پیسی "صدام“ەوە چی پێ نەدەكرا و دۆستیش تێ 
هەڵكردینایە منەتمات پێى نەدەبوو و سەد كەسی تر دەستی دۆستایەتی ماچ دەكردین .. 

خۆ ئیستاش نەچووە بچێ و ئەوەندەی لە پێشمانە پترە لەوەی رابردووە ..
دەبا هەموومان یەكگرین و حساباتە كۆن قین و كورسی و پاوان خوازی و گومرایەكان 
هەڵگرین بۆ ئەو كاتەی كە لە ژێر كێردی قەسابە داگیركەرەكانی كوردستاندا رزگارمان 
روو  كاتە  ئەو  دەخەینەوە  دوور  تر  هەرەسێكی  مەترسی  لە  نەتەوەكەمان  و  دەبێت 
دەكەینە جەماوەر، كااڵی كێی ال پەسەند تر بوو با جەژنی خۆی ببرێ و ماڵی كێی پێ 
قەڵب بوو با بیداتەوە بە سەر خاوەنەكەیدا .. لە هەر دوو حاڵەتدا كەس زەرەری نییە 
ئەگەر شۆرشگێڕ بێت . چونكە شۆرشگێڕ قۆنتەراتجی نییە كاسەی لە سەردا بشكێ، 
ئەو خزمەتكاری كۆمەڵە، ئەگەر جەماوەر بە خزمەتكاریەكەی قایل نەبوون، با بكشێتەوە 
..ئەوەی لەمە نەگات،  ریزی جەماوەر و ببێتەوە بە تاكێكی كۆمەڵ با خزمەتی بكرێت 
بازرگانە .. ئەوەی ئەمە نەسەلمێتێ و بەرچاوی نەخات، قۆنتەراتچییە .. هەردووكیشیان 
تێدا بە  بتوانن بەهرەی خۆیانی  تا  مەحال و دەرفەتی تریان هەیە، جگە لە سیاسەت، 

خەرج بدەن و بخەنە گەر ..
دەبا لە بەر خاتری خوا و كورد دەست بەرداری ئەم نەتەوەیە بن و بە زۆر بەراز 
نەهێننە هێلكە .. با هەموو الیەكیش دڵنیابن .. خەڵكی دوو چاوی هەبێت مێژوو هەزار 
چاو وتەرازوویەكی مووكێش .. بۆیە كەسن ناتوانی لە بەر حوكمی رەوایدا دەرباز بێت !..
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 }}شادەمارە سەرەتاكانمان{{

١١- باوەڕمان بە مافی چوون یەكی پیاو و ژن هەیە لەو بوارانەدا كە چوون یەكن.
ئەگەر چی مەسەلەی "ژن“ بە ڕواڵەت مەسەلەیەكی زەق و سەربەخۆ و ئالۆز و 
گرنگی وایە كە لە هەموو سەردەمەكانی مێژووی مرۆڤدا بەرەنگاری مرۆڤ بۆتەوە 
و لەم چاخانەی دواییدا و لە سەردەمی ئیمڕۆماندا بە تایبەتی كیشەیەكی گرنگ و 
بەرچاوی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە .. بەاڵم خۆی بەشێكە لە بارو هەڵكەوتی كۆمەڵگە و 

بەندە بە سەر تاسەری كێشە و باری كۆمەڵگاوە ..
ژن، نیوەی كۆمەڵ و لە گەڵ پیاودا تەواوكەری یەكترین، و نە ژنی بێ پیاو هەیە 
و نە پیاوی بێ ژن، كەواتە لە رووی گرنگی و پێویستی بوونیانەوە چوون یەكن و 
كەسیان یەك سەرە موونادیان كەمتر والرە دەست تر و گرنگ تر و پێویست تر 
و  دروست  دیكە  مافەكانی  هەموو  و  بوونەوە  و  ژیان  مافی  لە رووی  بۆیە   .. نین 
چەسپ وەكو یەكدین، ئەمەش هیچ لەو راستییە دا نالەنگینی كە لە رووی هەڵكەوت 
بوون  و خۆرسكی  كارێكی سروشتی  ئەمەش  جیاواز رسكابن  كــارەوە  و  دەور  و 
خۆیەتی و هیچیش لە دەور و كار و گرنگیتی یەكتر دانالەنگینن، كەسیش نییە بتوانێ، 
بە  بزانی،  بە سووكتر  پیاو  لە  كاری ژن  یان  بگرێ،  بە كەمتر  لە ژن  پیاو  دەوری 
شێوەیكی گشتی زۆر شت هەن لە رووی هەڵكەوت و نەور و كارەوە هاوبەشن تێیدا 
بۆ خەت كێشان و جیاكردنەوەیان،  نییە  و هیچ جیاوازیەكی سروشتی و مەبدەئی 
یەكێكیانەو و مەودا و جوغزی كارسازی  بە هەر  شتانێكی دیكەش هەیە كە سەر 
و )أختصاصی(ى ئەم یان ئەویان و نە ئەمیان دەتوانی جێگەی ئەویان بگرێتەوە و 
نە ئەویان دەتوانێ )بدیل(ە ئەمیان بێت و هەر ژیان خۆی بێ ئەو دەوری جیاواز 
و سەربەخۆیەی هەیە نابێت و ناچەرخێ ساكار ترین نموونە )مندال(بوونە، هەموو 
پیاوانی دنیا سەر یەك خەین مندالێكیان پێ نابێت و هەموو ژنانی دنیاش بێ پیاو 
هەر ئەو بوونەیان پێ ئیمكان نابێت، خۆ ئەگەر تەنها ئەو دەور بۆ ژن لە حسێب و 
بەرچاوبگیرێ بەسە بۆ چوون یەكی و هاوسانی گرنێتی لە نەخشەی بوون و ژیاندا 
..ئەمەش نابێت بكریتە بەهانەیەك بۆ شەتەك دانی ژن و ئاگربركردنی لەمەیدانەكانی 

دیكەی چاالكی تاكایەتی و كۆمەالیەتیدا ..
سەردەمەكانی  لە  كە  بووە  ئافرەتیش  سروشتی  خۆرسكانەی  هەڵكەوتی  هەر 
كۆندا پاشكۆی پیاو بووە و تا سنووری كوێایەتی كویلەی پیاوبووە بە حوكمی 
بــووە، ژن  گــوزەران  قوتبی سەرەكی  و  كار  لە  دەســت  كە  پیاو خۆی  هەڵكەوتی 
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كەوتۆتە ژیر باری و وەكو شت و مەك و كاالی پیاو تێی رواندراوە، ئەگەر چی لەم 
بارەیەوە لە هەندی كۆمەڵدا دەنگێ نارەزایی و راستكردنەوەی ئەم چەونییە بەرز 
بۆتەوە و ئیسام لە هەر بیرێكی دیكە پتر هەقی بەم الیەنە داوە، )للرجال نصیب 
من أكتسبوا، و للنساءمن أكتسبنى( و )عاشروهن بالمعروف( و سەدان بەڵگەو دەقی 
بەاڵم ئەمە بەس نەبووە بۆ رزگاری و رەهایی هەتا هەتایی ئافرەت چونكە  دیكە … 
گۆرینی  بۆ  بن  گونجاوە  و  بار  لە  پێكەوە  كۆمەڵ  و سەرخانی  بن خان  پێویستە 

واقعێكی رەگ داكوتراو ..
بە كورتی و بە گشتی كۆمەڵگای مرۆڤایەتی كۆمەڵگای پیاوان بووە و پیاوان رەنگ 
گوێزیان  خۆیان  باری  لە  بۆیە  بوون،  كۆمەالیەتی  ژیانی  دانەری  دەستوور  و  رێژ 
ژماردووە و چیان مەبەست و بەرژەوەند بووە ئەوەیان كردۆتە دەستوور و ژنیش 
لەو هەڵكەوت و ئاستەدا نەبووە كە ئەم واقعە بگۆری و مل بۆ ئەم بارە نەدات، خۆی 
هەر هەڵكەوتی خۆرسكی و بایۆلۆژی هۆبو هۆكارێكی گرنگ و سەرەكی بووە بۆ 
چەسپاندنی ئەو واقعیە، بەوەدا چ لە رووی كاری بایۆلۆجی و دار و بار و هەڵكەوتی 
ناسك و تایبەتیانەوە و چ لە رووی رۆلیان لە سەرجەم چاالكییە توند و سیاسی و 
ئابووری و ئاینی و .. هتد كۆمەالیەتییەكانەوە كەمتر بە توانا و دەست بەكار بوون 
..بۆیە دەبوایە ئەو واقعەكە بگۆرایە تا بتوانرایە ئەو بارە راست بكرایەتەوە، شۆرشی 
پیشەسازی لە ئەوروپا و هەڵپەو مەبەستی أحتكاریانەی بورژواكان بۆ هێز و كاری 
هەرزانی ژنان و وەكو منافسێكی پیاو و سەختی ژیانی بەو روژانە ئەوەی هینایە 
پێش كە ئافرەت بكەوێتە كار و دەست لە كار بێت’ بۆ ئەوەش كە هەموو پیوەند و 
دەست پێچەكانی رابردوو بسپێندری تا أمكان بێت ژن بە ئازادی و سەربەستی بێتە 
مەیدانەوە بۆیە بانگ و دەنگ بانگەشەی چوون یەكی و یەكسانی و هاوسانی دەقاو 
و دەقی پیاو و ژن لە هەموو الیەك بڵند بووە و ئەو زوڵم و زوور چەوساندنەوە 
پەنگاو خواردووەی پێشوو بە جاریك تەقییەوە و هەرچی داب و دەستوور و یاسا و 
سنوورێكی رەوا و ناڕەوای لە گەڵ خودا راماڵی و تەر ووشكی پێكەوە سووتانەوە 
ئەگەر چی خەسڵەتی هەموو گورانێكی توند و شۆرشێك توند رەوی و رووداوی لە 
سنووری دیاری بە دەر و "رد الفعل“ى زیاد لە پێویستە، بەاڵمسروشتی رەسەنەكانیان 

كپ بوونەوە و هێمن بوونەوەیە پاش داكوتانی واقعە تازەكە ..
دیارە بە میقداری چەوساندنەوە و الدانەكە، راست بوونەوەكە توند و بە تەووژم 
دەبێت، بە جۆرێكی وا كە راست بوونەوەكە وەالدانی تێدا دەبێت وپێویستی بە راست 
كردنەوەیەكی دیكە دەبێت، دەتوانین باری ژن لە كۆمەڵگەی ئەوروپاییدا، لە زمانی 

دووان لە رابەران و سەرانی ئایینی و كومەالیەتییەوە سەرنج بدەین :
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 ترتۆلیان ---------- لە باری سەرنجی مەسیحیانەوە دەربارەی ئافرەت دەلێ: 
راڕەوی شەیتانە بۆ ناو دەروونی مرۆڤ، پڵپیوەنەری مرۆیە بۆ خۆراكی حەرام و 

تیكدەری یاسای خوا و شێوینەری روخساری خودایە -كە پیاوە !
چری سوستام )chry sostem(یش دەڵێ :شەرێكی ناچارییە، كرمی دەرونە، بە 

الیەكی خۆشە، خەتەرە بۆ سەرماڵ و خێزان و گاوە!
راست  بیرە،  راو  ئەم  چەوتی  و  نالەباری  و  دزیــوی  و  توندی  بە  دەبوایە  بۆیە 
بوونەوەكەی تووند و )عكس العمل(ى بێت .. ئەمە ئەو باوەڕ و هەستەی هێنایە پێش 
كە ژن دەبێت دروست وەكو باری پیاو بێت، لە كاتێكدا كە باری پیاوەكە خۆی چەوت 
بوو هەر لە بەرەاڵیی و داوێن پێسی و بێ سنوور و گوی نەدانە هیچ سنوورێكی 
ئەخاقی و سروشتی .. دیارە بەرابەری ژن لە گەڵ باری چەوتی پیاو، مانای چەوت 
كردنەوەی ژنە بە بارێكی ئەو دیوی چەوتیدا، كە دەبوایە باری پیاوەكە راستكرێتەوە 
لە سەر  و  دابنرێت  بێ سنووری  و  بــەرەاڵیــی  و  درێــژی  دەســت  بۆ  و سنوورێك 
ئاستێكی دروست و گونجاو بە هەڵكەوت و سروشتی ئەخاقی مرۆڤ دەسەالت و 
ئازادی و مافی چوون یەك و بەرابەریی دیاری بكرایە و لە رووی ئەرك و كار و 
پێویستییەكانی چاالكی و دەوری كومەالیەتی و ژیاری و ژیانی هەریەكەیان دیاری 
بكریت .. بە كورتییەكی ئێمە باوەڕمان بەوەیە كە ژن و پیاو دروست و جووت لە 

هەموو مافەكانی ژیان و كۆمەالیەتیدا چوون یەك و هاوسانن!
دەمێنیتەوە سەر دەور و ئەرك و كار و مەیدانی بنەرەتی چاالكی ژیان و بوونی 
بێ  بكرێت  ــاری  دی هەریەكیان  خۆرسكی  و  هەڵكەوت  پێ  بە  هەریەكیان  ــەوەی  ئ
ئەوەی كە رێگە لە هیچ مەیدانێك ببەسترێتەوە و پاوان كرێت بۆ ئەم یان ئەو، تەنها 
دەمێنێتەوە ئەوەی كە جێ گورگی نەكرێت بە جوغز و مەیدان و ئەركی سەرەكی 
و  ئازادی  كێشانە  دەست  زیاتر  گورگێیە  ئەو جێ  چونكە  هەریەكیان،  و سروشتی 
هەڵكەوتی هەریەكیانە و كەم كردنەوەی ئەو دەروە خۆرسكییەیە كە سروشتی بۆی 

دیاری كردووە ..
لەم بارەیەوە هاوواڵتی صەباحی غالبی دەڵێت )بەرانبەر ووشەی ژن ووشەیەكی 
دی هەیە كە پیاوە، ژن مانای مێ و پیاو مانای نێری ئادەمی دەگەیەنن،“یەك نەژاد، 
جنس“ كۆیان دەكاتەوە كە "مرۆڤ“ە، نەژادیش مەبەستمان ئەوەیە كە دوو جۆری لێ 
دروست دەبێ، كاتێك دەڵێین مرۆڤ نەژادە مانای دووجۆری لێ دەكەوێتەوە "نێر و 
مێ“ .. ئەو دووو جۆرەش بۆ ئەوەیە كە بە دوو كاری گرنگی جیاواز هەستن ئەگەر 
یەك كاریان بوایە، یەك جۆریش بەس بوو، نەدەبوو بە دوو جۆر، دابەش بوونی 
"نەژاد“ بە سەر دوو جۆردا نیشانەیە بۆ ئەوەی هەر جۆرە هەل و مەرجی تایبەتی 
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خۆی هەیە، بۆ نموونە "كات – الزمن“ نەژاد – جنس“، كە رۆژ و شەوە، هەیە، وا بیر 
دەكاتەوە كە دوو دیاردەی دژ بە یەكن چونكی ئەمیان رووناكی و ئەویان تاریكییە، 
ئێمە دەڵێین رووناكی بۆ ئەوە نییە لە گەڵ تاریكیدا زۆران بگرن یان بە پێچەوانەوە، 
لە  كاری خۆی  یەكە  هەر  ئەوەی  بەر  لە   .. هەیە  نێوانیاندا  لە  هاوبەش  بەاڵم شتی 
ئەستۆدایە كە ئەوی دی ناتوانی بیكات، كەواتە كات وەك "نەژاد“ێك مانای تەواوی 

خۆی دەبەخشێ(.
مرۆڤ چ ژن بێ چ پیاو لە هەڵبژاردنی ئاین و فەلسەفە، باوەری ئابووری، ڕێبازی 
سیاسی، هەڵبژاردنی جێگاو هاوسەری ژیان، كاركردن بە مانا فراوانییەكەی .. هتد 
ئازادە، ئاشكرایە ئەوەش بە پێی مەودای بیركردنەوە و ئاسۆی هۆشیاری و )قابیلیەتی 
مەسەالنەدا  لەو  یەكێك  لە  جیهانەدا  لەو  نییە  كەسیكیش  بۆ  دەبێت،  زاتــی(  خودی 
كەلەگایی و زۆرداری بە سەردا بكات. ئەمن باوەرم وایە جوداوازییەك لە نێوان ژن و 
پیاودا لە رووی ئینسانیەتەوە نییە، بێ گومان ئەمە واناگەیەنێ كە هەر یەكەیان وێنەی 

كوپێ ئەوی دیكەیانە، بەڵكو هەر یەكەیان تەواو كەر و پاڵپشتی ئەوی دیكەیانە ..
روالەتی  و  گــەڕان  و  كردن  بەر  لە  حل  نییە، سەربەستی  ئەوە  ژن  ئازادكردنی 
هەبێت، بەڵكو ئەوەیە رێگا بە تواناو ووزەی بدرێت چی لە خزمەت كردن لە دەست 
دێ بیكا بۆ ئەوەی وەك یەكێكی زیندوو هاوبەشی لە پێش كەوتن و بنیاد نانی كۆمەڵدا 
بكات، بەرهەمی داهینەرانە بكاتە دەستە گوڵی خۆی لە گەڵ براكانیدا هاوبەشی یەكی 

كاریگەرانە بكاتە سەر ژیان ..
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 }}فەرهەنگۆك{{

١- ئەنتەرناسیونال – االممیە internationale، نێو نەتەوایەتی.
زاراوەیەكی سیاسی و ئایدۆلۆژییە بۆ هەوڵی یەكێتی نێو نەتەواییانەی رێكخراو و 
نەقابە كرێكاریەكان و پارت و كۆڕ و كۆمەڵە سوشیالیسخوازەكان بە كار دێت، كە 
مەبەستییەكێتی و یەكخستنی ووزە و كار و پاڵنی ئەو كۆمەاڵنەیە دژی سەرمایەداران 
و چەوسینەرەوان و پشتگیری خەباتی كرێكاران و رەنجدەران و گەالنی چەوساوە و 

بە دیهێنانی سوشیالیزمە لە جیهاندا.
تا ئیمڕۆ هەندێ هەوڵ و دەزگا و قەوارەی ئەنتەرناسیونالیستی لە جیهاندا بووە 

و هەیە، كە ئەمانەن :

ئەنتەرناسیونالیستی یەكەم : أ - 
لە ساڵی ١٨٦٤ لە لەندەن لە ژێر ناوی )كۆبونەوەی كرێكارانی نێو نەتەوەكان(دا 
پەیدا بووە، كە كارل ماركس دەورێكی گەورە لە سازكرنیدا دیتووە، بەاڵم تەنها هەشت 
سااڵن بەردەوام بوو و لە ساڵی ١٨7٢دا هەڵوەشایەوە، ئەگەر چی ئەو بەرنانەیەی 
دانرابوو نەتوانرا چی وای لێ جی بە جێ بكرێت و كەمتر تەئسیری بۆ سەر رۆژگاری 
خۆی هەبوو و نێوە مردوویەكیش بوو، بەاڵم كارێكی گەورەی كردە سەر نەخشە 
چینە  كۆبوونەوەی  بۆ  بوو  هاندەرێك  و  مێژووی سوشیالیزم  رۆژی  دوا  پانی  و 
زەحمەتكێش و بزووتنەوە پێشكەوتخواز و گەلە چەوساوەكان، هۆی ناكاریگەرێتی و 
هەڵوەشاندنەوەی دەگەڕێتەوە بۆ ناكۆكی و ناتەبایی و لێك نەچوونی رای )بانكیەكان 
و ماركسیەكان و ئەنارشیستەكان و سوشیالیسیتخوازە نەتەوەیییەكان، لە سەرێكەوە 
و لە سەرێكی دیكەوە بۆ تێك چوونی كۆمۆنەی پاریس لە ساڵی ١٨7١، كە ئەندامانی 
مانێیە  مل  تــەك  لە  تێداكردبوو،  بەشداریان  ئەنتەرناسیونالیستەكە  فەرەنسایی 

ئایدۆلۆژى نێوان ئەو دەستەو تاقمانە ..

ئەنتەرناسیونالیستی دووەم : ب - 
لە پاش تێكچوونی ئەنتەرناسیونالیستی یەكەم و سەرهەڵدان و راست بوونەوەی 
دەسەالتدارانی كۆنەپەرست و شا پەرستەكان لە ئەوروپا، سەرانی ئەنتەرناسیونالیستی 
ئەڵەمانی و فەرەنساوی و نەمساوی بە تاوانی )خیانەتی گەورە( درانە دادگا و راونان 
پتر دەبــوو ئەمە زەمینەی خۆش كرد بۆ سەر  تا دەهــات  و گرتن و رەش كــوژی 
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بوون و گەشەی چەندین رێكخراو و كۆڕ و كۆمەڵی كرێكارانە و  پەیدا  هەڵدان و 
سوشیالیستخوازانە لە نیوانانی سااڵنی ١٨7٢ و ١٨٨٩دا، كە لە ساڵی ١٨٨٩دا ئەو 
رێكخراو و كۆمەاڵنە لە ژێر ناوی )رێكخراوی هاوبەشی پارتە سۆشیالیستخوازەكان( 
و  زەق  و  حیزبی  تاكتیكی  باسی  و  لێدوان  بۆ  یەكەمیان  كۆنگرەی  و  كۆبوونەوە 
ئەم  كرد  تەرخان  شۆرشگێڕانە  و  سیاسی  خەباتی  و  چاالكی  شێوازی  و  شوێنی 
)رێكخراوە( بە ئاشكرا ماركسیەكان باڵیان بە سەردا كێشابوو و مۆركی ئەوانی پێوە 
پەلە و  یەكەم و هەوڵی كتوپڕ و  بوونەوەی جەنگی جیهانی  نێزیك  بەاڵم  دیاربوو، 
هەڵویستیان  یەك  و  حیزبانە  ئەو  هەڵوێستی  یەكخستنی  بۆ  ماركسیەكان  گردەبری 
دژی بەرپابوون و بەشداری لەو جەنگەدا، بووە هۆی لێك ترازان و تێكچوون و دوور 
كەوتنەوەیان لە یەكدی، كە پاشان هێز و رێكخراوە سوشیالیستەكانی دیكە جگە بە 
سەردا دراوە و نیوەی ژیانی لە بەندیخانەدا بە سەر بردووە، باوەڕی بە تاكایەتی 

بووە .. ماركس زۆر دژی وەستاوەتەوە.
رووسی  ناوبانگی  بە  ئەنارشیستی  باكونین،  فیچی  ئەلیكساندرۆ  میكائیل   -٢

رابەرایەتی دەكردن.
٣- ماتزینی رابەر و پێشەنگی خەبات و رزگار و یەكگرتنەوەی ئیتالیا رابەرایەتی 
 ١٩٢٣ ساڵی  لە  داو  ئەنتەرناسیونالیستە  بەم  درێژەیان  ماركسیەكان  لە  دەكــردن. 
سییەمیان  ئەنتەرناسیونالیستی  كۆمۆنیستەكانیش  بەست،  كۆنگرەیان  هامبۆرگ  لە 

دروست كرد ..

ج – ئەنتەرناسیونالیستی سییەم :
پتر ناوی )كۆمینترن comintern( ناسراوە كە كورت گێراوەی )نێو نەتەوایەتی 
كۆمۆنیست(ە كە لە مارسی ساڵی ١٩١٩ لە سەر پێشنیار و داوەتی پارتی كۆمۆنیستی 
بەاڵم  و  دووەم  ئەنتەرناسیونالیستی  دژی  بــووە  دروســت  مۆسكو  لە  سۆڤیەتی 
ۆجیاكردنەوەی پارتە كۆمۆنیستی و چەپڕەوە توند ڕەوەكان بەرانبەر سۆشیالیستە 
دیموكراسییەكان )كە باوەڕیان بە رێگەی ئاشتییانە و پەرڵەمان و هەنگاو بە هەنگاوی 

گۆرینی رژێم و بە دیهێنانی شۆشیالیزم بووە(.
پاشان لە ساڵی ١٩٤٣ دا بۆ پتەوكردنی هاوكار كۆمۆنیستەكان و دەستە دەستە 
جەنگ  پــاش  و  وەشــانــدەوە  هەڵیان  نازیەكان  دژی  دیموكراسیەكان  و  نیشتمانی 
جێگەی  )كۆمینترن(  لە  بوو  كەمتر  كاریگەرایەتی  و  كار  جوغزی  كە  )كۆمینفۆرم( 

گرتەوە.
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: )cominform( د – كۆمینفۆرم
كورت كراوەی ناوی )مەكتەبی دەنگ و باس و باڵوكراوەی پارتە كۆمۆنیستەكان(
ە، كە پاش جەنگی جیهانی دووەم لە سەر پێشنیاری پارتی كۆمۆنیستی سۆڤیتی لە 
نێوان  پەیووەندیەكانی  و  چاالكی  پێدانی  برەو  و  هاوكاری  بۆ  ١٩٤7دا  ئۆكتۆبەری 
پارتە كۆمۆنیستەكانی )ئیتالی و چیكۆسلوفاكی( لە "بەڵگراد“ دروست بوو. بەاڵم لە 
مەڵبەندی  لێ  یۆگۆسافیا  دەرچوونی  پاش  و  ستالینی  سەپێنی  خۆ  سیاسەتی  بەر 
گوێزایەوە بۆ بوخارست و پاشانیش لە ساڵی ١٩٥٦ كە پەیوەندی یءگءسافیا و 
سۆڤیەتی هەندێ گۆرانی بە سەرهات و گەڕایەوە دۆخی ئاسایی، پاش مردنی ستالین، 

ئەمیش هەڵوەشایەوە ..

)socialist – international( ه – ئەنتەرناسیونالیستی سۆشیالیستی
)كۆنفراسی  پاش  دیموكراسییەكان  سۆشیالیستخوازە  پارتە  جیهانی  ئەنجومەنی 
فرانكفورت( كە بە یەكەمین كۆنگرەی ئەنتەرناسیونالیستی سۆشیالیستیدەژمێرری لە 
ساڵی ١٩٥١دا دروست بووە كە مەڵبەندكە سۆشیالیستی ناوەراست ڕەو و دیموكراسی 
تێدایە كە باوەڕمان بە ژیانی پەڕلەمانی و دیموكراسی و ڕێبازی هێمنانەی گۆرینی 
كۆمەڵگە هەیە، جگە لە زۆربەی هەرە زۆری پارتە سۆشیالیستییە دیموكراسییەكانی 
ئەورۆپا و هەندێكی ئاسیاوی مارتە سۆشیالیستەكانی )بلگاریا و لیتوانیا و بۆڵەندا و 
یۆگۆسافیا ئەستوانیا و مەجەرستان و چێكۆسلۆفاكی) كە لە دەرەوەی واڵتەكانیان 

بوون و چاالكیان هەیە، بە شێوەی چاودێر بەشدارن تێیدا ..
لە گەڵ ئەوەشدا ئەم پارتە هاوكاری كۆمۆنیستەكان دەكەن )وەكو لە هەڵژاردنی ئەم 
دواییەی فەرەنسادا روویدا( بەاڵم زۆر جاران بە توندی دژی یەكتری دەوەستانەوە .. 
لە زۆر واڵتی ئەورۆپایی وەكو فەرەنسا، بۆتان، ئەڵەمانیا، نەمسادا زۆر جار دەسەاڵت 

دەگرنە دەست ..

٣- ئۆتۆكراسی االستقراتییە
بێ  دەسەالتی  مانای  بە  كە  هاتووە،  یۆنانییەوە   »autokratem« ووشــەی  لە 
ئەنداز، یان بێ سنوور“ە،حوكمی تاكە كەسە لێپرسینەوە و ڕەت كردنەوەی نەبێت، جا 
با پشت بە مل هوری و ترس و زۆرداری، یان متمانە و باوەڕ پێ هێنانی پێڕەواتییەوە 

دەبەستێ ..
 خاوەن دەسەاڵت دەشێ بە رێگەی دەستووری و بە پێ دابی كۆمەالیەتی حوكمی 

چنگ كەوتبی و یا لە رێی خۆسەپاندنەوە بێت، كە ئەمیان جۆری دیكتاتورییە.
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دوو خەسڵەتی بەر چاوی ئەم جۆرە حوكمانە :
١ – نەبوونی دەستوور و یاسایەكی قەرار داد كە دەسەاڵتی دیاری بكات

٢ – بی سنووری دەسەاڵتی فەرمانڕەوا.
٣ -خۆسەپاندنی تاكێك لە ترۆپكی زنجیرەی دەسەاڵتە ئیدارییەكان.

٤ – كۆنەپەرستی "الرجعیە« :
بە كەسان و كۆمەاڵن و چینێك دەووتری كە بەرەنگار و بەرهەڵستی هەر جۆرە 
پێشكەوتنێكی و گۆرانێكی باری كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی نێو كۆمەڵگە بكەن، 
یان هەوڵی پووكاندنەوەی گەشە و نمایەكی پێشكەوتووانە بدەن بۆ گێرانەوەی باوێك 

و دابێك و بارێكی بەسەرچوو ..
كۆمەڵێكی  بۆ  كۆمەڵێكەوە  لە  پێشكەوتخوازی  و  كۆنەپەرستی  مەسەلەی  دیارە 
دیكە و لە كاتێك و سەردەمێكەوە بۆ كات و سەردەمێك دەگورێ و جیایە .. لەوانەیە 
پێشكەوتوخوازی بار و سەردەمێك و كۆمەڵێك بە كۆنەپەرست بناسرێت لە بار و 
سەردەم و كۆمەڵێكی تردا، بەاڵم دیسانەوە هەموو وەرگێڕی و بەرهەڵستێكی گۆڕانی 
كۆمەاڵیەتی و گەشەی ئابووری و پێشكەوتنی سیاسی و سەرجەمی گونجانی ژیانی 
كۆمەڵگە لە گەڵ سەردەمدا بە كۆنەپەرستی دەژمێردرێ، دەربەگ و بۆرژوا و رژێمە 

دیكتاتوری و ناشستی و رەگەزپەرست و ستەم كارەكان هەمیشە كۆنەپەرستن .

: -aristocracy– « ٥ – ئەریستوكراسی "االرستقراتییە
لە جووتە ووشەی یونانی »aristos« بە مانای چاكترین و »tratic« بە مانای 
پێك  شایستە(ەكان  یان  هەڵكەوتوو  )حكومەتی  مانای  پێكەوە  كە  هاتووە  حكومەت 

دێنن.
الی یۆنانییەكان حكومەتی كەسانی بووە كە لە مرۆڤی نموونەیی بن و لە فەلسەفەی 
ناسراوە. ئەرستۆ  بە چاترین جۆری حكومەت  "پیاوچاكان“  كۆنفشیۆیشا حكومەتی 
حكومەتی  و  ئەریستۆكراسی  و  پاشایەتی  حوكم  جۆری  باشترین  كە  وابــووە  پێى 
كە  كردۆتەوە،  جیا  وا  ئەریستۆكراسی  و  ئۆلیگلیكی  حكومەتی  ئەو  دەستوورییە، 
یەكەمیان لە سەر بناغەی )چاكی و خێرخوایی( بەاڵم دیارە ئەم دوو جۆرە لە سەر 
دەمانی كۆندا ئاوێتەی یەك بوون چونكە سامان و دارایی بناغە و هۆی سەرەكی 

حوكم گرتنە دەست بووە..
لە بەر ئەوەی سامان و پلەی كۆمەاڵیەتی ئەریستۆكراسی پەیدا دەكەن كە ئەمەش 
لە كوردەواریدا "خانەدان“ى پێ دەووترێ، دەتوانرێ ناوی حكومەتی "خانەدان“انی 
لێ بنرێت .. فەلسەفەی ئەم هەڵكەوتوو حوكمەش دژی گیانی دیموكراسی بووچوون 
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كۆنەپەرستانەی  فەلسەفەیەكی  كە   .. كۆمەڵگەن  تاكەكانی  یەكسانی  و  مرۆڤ  یەكی 
باو بە سەرچووە. ئیمڕۆ كەمتر لەم جۆرە .. حوكمانە هەن، گە بشێن دەچنە خانەی 

"دیكتاتۆریەتی“ەوە.

-stalinisims ٦
سەرەك  و  كۆمۆنیست  حیزبی  گشتی  سكرتیری  ستالین“ى  ژوزێــف   " ناوی  لە 
وەزیرانی كۆنی سۆڤیەتیەوە هاتووە .. ستالینی فەلسەفەی و تیۆرێكی تایبەتی نییە، 
"ماركسی  تیۆری  لە سەر  كۆمۆنیستییە،  تایبەتی حوكمی  رێگەیەكی  و  ڕێباز  بەڵكو 
ناو خۆدا دیكتاتۆریەتێكی پشوو بڕی چەند وو  ئاستی  لە  .. ئەم حوكمش  لینینی“ە 
كۆمۆنیستەكان  پارتە  و  پەیوەندی  و  دەرەوە  ئاستی  لە  و  بووە  خوێناوی  چوونی 
پاشكۆیی و بەستنەوەی ئەو حیزبانە بووە بە سیاسەتی دەرەوە بەرژەوەندی "یەكێتی 
.. كە پاشان لە كۆنگرەی بیستەمی "پارتی كۆمۆنیستی سۆڤیەتی“ لە  سۆڤیەت“ەوە 
الیەن "خرۆشچیف“ەوە مەحكوم كرا و "تیتۆ“ یەكەمین كەسێ بوو كە دژی سیاسەتی 

ستالیزم راپەڕیوە.
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مااڵوا!!
بیری دوا ڕۆژ …

دەڵێن : خوا تا دەرگایەك دا دەخات، دە دەروازە ئاوەڵە دەكاتەوە .. دیارە خوا 
دەرگاوان نییە، و هەر خۆیشی فەرموویەتی : خودا باری كۆمەڵی ناگۆڕێ تا خۆیان 

هەڵكەوتی ناوەوەی خۆیان نەگۆرن ..
ئێمە دەرگای شۆڕشی سیزدە ساڵەمان لە )الجزائر( لێ مۆر كرا .. قایل نەبووین و 
ڕاپەڕین، دە دەروازەمان بە ڕوودا كرایەوە .. شۆڕشی گەالنی ئێران هەل و مەرجێكی 
وای هێنایە پێش – كە ئەگەر نەڵێین قەالیەكمان بۆ دروست بوو، چ نەبێ خەنجەرێكی 
و  هەڵ  پشتمان  لە  هەمیشە  كە   – داگیركەربوو  شای  حكومەتی  كە  ئیمپریالیزمی 

دەچەقی نەما،
بەاڵم چ سوودمان لێ وەرنەگرت جگە لەوەی بە تەعبیری زڕە شۆرشگێڕەكان لە 

"ئاش بەتاڵی محترم!!“ ڕزگاری كردین.
شەڕی عێراق و ئێران هات بەسەردا، ئەمجارە لە دەروازەش تێ پەری و بوو بە 
شەقامی .. سەدمەتری لە بەر دەمماندا . لە هەموو دنیادا و بە پێ هەموو حسێبێك 
ئەوە چاوەڕوان دەكرا : كە ئەم هەلە مێژووییەی بۆ هەتا هەتایە كورد لە تەنگە تیلەی 
گەماڕوی چوار دەوری رزگاری بیت و بكەوینە سەر ئەو بارەی كە خۆمان خالقی 
بڕیار و بارە مەوزوعیەكان بین و ئامانجی سەدان و هەزاران ساڵەی بزووتنەوەی 

رزگاریخوزای كورد بگەیەنیە ئەو شوێنەی منەتمان بە كەس نەبێت ..
و  دا  خەرج  بە  یەكتری  پەالماری  و  كردن  الواز  خۆ  بە  ماوەیەمان  ئەو  كەچی 
نەمانتوانی هەتا شوێن پایەگاكانی پێش ئەو شەرەش بپارێزین و وەكو میزی حوشتر 

دایانە دواوە!.
تا باری شۆڕش و بارە نەفسیەكەی خەڵكیشیان خستە ئەو مەوقعەوە كە چاوە 
و   .. فاڵن  حاڵی  بە  هاوار   : كەوت  ئەمیان   .. بكەین  ئەنجامی شەرەكە  چاوی سەر 
فیساریان ملی شكا : قوڕ بۆ ئەویان دەگرێتەوە لە باتی ئەوەی وەكو مەالی مەشهوورە 

مسۆگەر بین !.. كەچی خەریكە كار پێچەوانە دەبێتەوە ..
هەر لە گەڵ باڵوبوونەوەی، هەر دەنگێكی هەوڵی راگرتنی ئەو شەڕە مۆتەكەی 

"الجزائر“ سواری كۆڵەی سنگمان دەبێت و خەریكە پشوومان لە بەر دەبرێ ..
ئانقەست گرەوی دۆڕاو لە سەر ئەسپی دۆڕاو  : بە دەستی خۆمان و بە  دەڵێ 

دەكەین !
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ئێمە لە كاتێكدا هێندەی ڕاستی بوونی خوا، باوەڕمان بە سەر كەوتنی كورد و 
تێشكانی دوژمنانمان هەیە، باوەڕمان بە "ئازادی و یەكسانی“ كورد هەیە .. بەاڵم بۆ 
ئەوەی چی زووترە كۆتایی بەم شانۆگەریە گاڵتەجاریەی براكوژی و كورد كوژیەی 
هەیە بهێندری و دوا پەردەی ژێر دەستەیی و پارچە پارچەیە بە زوویی دادرێتەوە ..

دەمانەوێ بە هەموو الیەك بڵێن :
١- ئێمە كورد هەموومان لە بەردەم یەك چەقۆی قەسابداین و جیاوازی شین و 
سوور و مۆرمان ناكات و لە ملی هەر كامێكمان ترازا ملی ئەوی ترمان دا دەبرێ ..

كورد   .. دەنێتەوە  ســەر  شێو  بێ  بێت  دراوســـێ  كاسە  تەمای  بە  كەسێ  هــەر 
فەرمووشیەتی : هەر عەقڵە لە خەسارێ .. دە پیاوە كەڵەكە لە كاتێ كورد ئێوە : هەر 

عەقڵە لە هەزار خەسارە وەرگرن .. و بیرێكی دوا ڕۆژ بكەنەوە ..
 جیاوازی نێوان پێشمەرگەو جەردە ئەوەیە كە پێشمەرگە دەزانی

 بۆ چی چەكی لە شانەو جەردە نازانی بۆ ؟! …

بۆچی  دەزانێ  پێشمەرگە  کە  ئەوەیە  جەردە  و  پێشمەرگە  نێوان  جیاوازی   "
چەکی لە شانە و جەردە نازانێ بۆ“ ؟!..
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 ئااڵی سووری کوردایەتی
 }}پێش ئەوەی هەرشتێ بین دەبێ کورد بین{{

کوردستانێکی ئازادگەلێکی یەکسان“  „ 
چەکی بێ بیروباوەڕ ،سێدارەی جەماوەرە

ژمارە ـ ١٣ ـ ١٤ ـنەورۆزی ٢٥٩٤ مارتی ١٩٨٢
ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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 بە بۆنەی تێپەربوونی ساڵێك بە سەر یەكەم ژمارەی »ئااڵی سووری 
بۆ تیشك هاویشتنە  بیكەینە هەلێك  زانی  پێویستمان  بە  كوردایەتی«دا 
سەر بیروباوەڕی كوردایەتی و روون كردنەوەی هەندێ الیەنی نابەرچاو 
و تایبەتی سیاسەتی حیزبمان و كێشەكانی ئیمڕۆی خەباتی بزووتنەوەی 

رزگاریخوازی كورد.

بۆ  هەلەی  ئەو  )عەلی(  هاوبیر  تێكۆشەرمان  و  بەڕێز  هاوبیری  سوپاسەوە  بە 
رەخساندین ..

-دەستەی بەڕێوەبەرایەتی –

پ – گۆڤاری ئااڵی سووری كوردایەتی چۆن لە دایك بوو؟
وەاڵم : پێویستی ئۆرگانێكی ناوەندی، یان هەتا باڵوكراوەیەكی رێك و پێكی هەفتانە، 
مانگانە، یان دەوری لە زوویەكی زووەوە بە توندی خۆی خستبۆ بەر هەست و بیری 
حیزبمانەوە ئەگەر چی زۆر كوسپی لە دەسەاڵت بە دەر و لەمپەڕی بااڵتر لە بەژنە 
بااڵی حیزب رێگری هێنانە دی ئەو پێویستی و ئاواتە بووە و چەندین هەوڵی بۆ دراوە 
و جارێ دوانیش بە نەبەكامی هاتۆتە بەرهەم .. بەاڵم تا چاو هەڵهێنانی ئااڵی سوور، 
بڵێم  ئەوە  دەشێ  حیزب!  بەرچاوەكانی  ناتەواویە  لە  بووە  یەكێك  ئۆرگان  نەبوونی 
هێشتا لە ئاستی ئەو تەماو هیوایەی ئێمەدا نییە كە بۆئۆرگانێكی ناوەندی بەرچاومان 
گرتووە، بۆیە تا ئێستا )ئۆرگانی ناوەندی هێزی پێشمەرگەیە( نەك »ئۆرگانی ناوەندی 

حیزب« لەوەش بەوالوە« ئۆرگانی فەلسەفەی كوردایەتی«.

كە  بــاوەڕی  ئەو  سەر  دەمانخاتە  سوور  ئااڵی  ژمارەكانی  دوانەكەوتنی  و  پێكی  و  رێك  پ – 
چ كێشەو كوسپێكی هۆنەری لە بەردەمدا نەبێت ؟ بەاڵم زۆری هەڵەی چاپ زۆر جاران زیان لە 

ناوەڕۆكی باسەكان دەدات .. لەم بارەیەوە چ روونكردنەوەیەكتان هەیە ؟
وەاڵم : كۆسپ و تەگەرە، ئەگەر شتێكی ئاسایی و بەرچاوبێت بۆ ژیانی كوردەواری 
لێ  حیزبی  خۆڕسكی  حیزبی  خەسڵەتێكی  وەكو  تایبەتی  بە  مادیەكان  كۆسپە  ئەوا 
یان  رۆنیو،  كاغەزی  كەمی  بەر  لە  جــاران  زۆر  كە  نەبێت  سەیر  پێتان   ..! هاتووە 
كەم  ژمارەكان  بارستایی  دەبین  ناچار  تایپەكان  مانگرتنی  یان  مەرەكەب،  نەبوونی 
كەینەوە و ئەوەندەش لەم ال و ال سواڵی كاغەز و بەرگ و مەرەكەبمان كردووە كە لە 
تاممان دەركردووە .. ئەم پرسیارەت رێچكەی پێچەوانەی دەگرت و لەوانە بوو بڵی : 

بۆ ژمارە دوازدەتان لە كاتی خۆیدا دواكەوتووە؟!..
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ئەمە هۆیەك بووە بۆ ئەوەی دەست لەو پڕۆژەیە هەڵگرین كە پێشتر سەركردایەتی 
لە  حیزب بڕیاری دابوو كە بە هەر چوار ژمارە )كتێبیكی( وەرگێڕدراو بە زنجیرە 
ئااڵدا باڵو بكەینەوە .. دیارە كەمی كادری هۆنەری و پسپۆری رۆژنامەگەری خۆی 
رایتەر و مصلح و  )تایپ  ئاوابێت  )مام هەژار(  لە خۆیدا كێشەیەكە و ماڵی هاوبیر 
گەاڵلە كەرێتی(ى گۆڤارەكەی خستۆتە ئەستۆ و جار و باریش بە دەڕنەفیزەكەی سێ 
چوار ڕۆژ ڕۆنیو تاقانەكەمان پەك دەخات ! بە هەر حال ئەمانە بەشێكن لە باجی 
سەربەخۆیی و سیاسەتی مەبدەئی و ڕاستی حیزبمان. كە هەردەم ئامادەین شانی 

بدەینەوە بەر .

پ – بۆ ناوی )ئااڵی سووری كوردایەتی(بۆ دانراوە ؟
وەاڵم :ئەی بۆ ناوی )ئااڵی سووری كوردایەتی( نەبێت ؟ جارێ چ ئااڵیەك لە ئااڵی 
خەباتی كوردایەتی خۆیناوی تر و شەكاوە ترە ؟ یان ئەگەر مێژوو نازناوی سوور 
بدات بە یەكێ، پێت وا نییە ئەو یەكە كوردە؟.. ئەگەر مەسەلەی هۆ بێت، ئەوا دەتوانم 

لەم خااڵنەدا كورتیان كەمەوە :

١ – ئااڵ بە مانای مجازی و ڕاستیەكەی باوەڕی بنجی حیزبمانە : لەم بارەیەوە 
شاعیرێكی كورد دەڵی :

 دۆستەكانم باش بزانن
 دوژمنانم باش بزانن . 

چەند باوەڕم 
بە ئاوێستا و بە زەردەشت و بە خوا هەیە

هەزار هەندەش باوەڕم بە هەڵكردنی ئااڵ هەیە
٢ – ئەو ئااڵیەی باوەڕشمان پێیەتی )ئااڵی سووری كوردایەتی(یە لە )كوردستانێكی 

ئازاد(دا بۆ )گەلێكی یەكسان(بێت.
٣ – بۆ ئەوەشە ڕێگە لەو بیر تەسك و شەوكوێر و دواكەوتوانە ببڕێتەوە كە وەك 
گای ئیسپانی بە )سوور( بە لەسە دەبن و جار و بارێك بە ناهەق دوژمنانمان لە ملی 

ئێمەیان دەپێچن یان خۆیان دەیانەوێ بۆیاخی )كوردایەتی( لە خۆیان هەڵسوون.

پ – پەیوەندیمان لە گەڵ هێزەكانی كوردستانیدا لە چ ئاستێكدایە ؟
وەاڵم : بە شێوەیەكی گشتی، ئێمە هەمیشە هەوڵمان داوە بۆ بتەو كردنی ریزەكانی 
برایەتی  هەموو جۆرە  ئامادەی  و  كورد  دڵسۆزەكانی  و  هێزە سیاسییە شۆرشگێڕ 
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رزگاریخوازی  خەباتی  سەركەوتنی  زامنی  و  رێگە  تاكە   .. بووین  هاوكاریەك  و 
شوێنێكی  و  ڕێ  و  بەرنامە  سەر  لە  سیاسیەكانە  هێزە  یەكگرتنی  و  یەكێتی  كورد 
دیموكراسیانە، لە بەر زۆر هۆ و بە تێ خۆیندنەوەی باری كوردستان و هەڵكەوتنی 
ساڵی  سەرەتای  لە  هاوتا«مان  یەكسانی  یەكگرتوویی  »بــەرەی  سیاسیەكان  هێزە 
١٩7٦وە خستۆتە روو و بەدرێژایی سااڵنی ڕابردووو، بەشی هەرە زۆری كۆششمان 
جۆرە  هەموو  ئامادەی  داهاتووشدا  لە  ئێستاو  و  كردوە  تەرخان  مەبەستە  ئەم  بۆ 
هاوكاری و هاریكاریەكی دڵسۆزانەین لە گەڵ هەر ال و بەرەیەكی شۆرشگێڕ و دڵسۆز 
بۆ خزمەتی كێشەی نەتەوەكەمان و لە سەر بناغەی ڕێزی بەرانبەری و بە شێوازی 
دیموكراسیانە و ئازادی بیرباوەڕ و چاالكی سیاسی و چەكداری .. هەمیشەش دوو 

خاڵی گرنگمان بەرچاو خستووە :
١ – هەموو كەس و الیەكمان بە برا و دۆست و هاوكار قبوڵە، بەاڵم نە خۆمان بە 

كوێخای كورد دەزانین و نە كوێخایەتیش لە كەس دەسەلمێنین؟
٢ – دۆستایەتی كەس و هیچ هێز و بەرەیەك بە دوژمنایەتی كەس ناكڕین، ئامادە 
نین لە ژێر هیچ بار و دۆخێكدا ڕاو هەڵویستی كەس كاوێژكەینەوە.بەم پێیە دەرگای 
پیریەوە  بە  هەنگاو  دە  هاتبێ  الماندا  بە  هەنگاوێك  الیەك  هەر  و  داوە  هەموانمان 
چووین. ئەمەش هێڵی دروست و چەسپاوە و مەبدەئی نەگۆڕی حیزبمانە، لە بارەی 

پەیوەندی لە گەڵ هێزە سیاسییەكانی دیدا.

 پ – هۆی ئەو دالەنگین و نابەرانبەریەی فراوانی و گەشەی رێكخستنە لە رووی چەندایەتی و 
چۆنایەتییە و كەمی ژمارە پێشمەرگەیە چییە؟

وەاڵم : ئێمەلە سەرەتاوە باوەڕمان بەوە بووە كە رێكخستن بنكەو سەرچاوەی 
لە بن نەهاتووی بوون و چاالكی شۆرشگێڕانەی سیاسی و چەكداریە و ئەساسە .. 
بۆیە لە سەدا نەوەدی توانای خۆمان بۆ ئەو الیەنە تەرخان كردووە و هێزی بنەڕەتی 
حیزبی  بنكەی  و  رێكخستن  چۆنایەتی  و  چەندایەتی  بە  حێزبێك  هەر  ئەساسی  و 

دەپێورێ..
بە   .. دەگەیەنێ  ئیسپات  بە  بۆچوونە  ئەم  راستی  داهاتووشی  رۆژگــاری  دیــارە 
ویست و خوازی خۆشمان بوایە حەزمان دەكرد ئەو دالەنگینە بەرانبەری بووایە بەاڵم 
سیاسەتی پشت بە خۆبەستن و أعتماد كردنە سەر جەماوەری كورد و رەتكردنەوەی 
هەر جۆرە سەرچاوەیەكی چەك و ماددی كە كەم تا كورتێ مەسەلە مەبدەئیەكەی 
تێدا بكەوێتە مەترسیەوە یان چ نەبێت خۆ دۆڕاندن و فینچاندنەوەی تێدا بێت .. لە 
بار و دوخێكی )مناقص(ەی وەكو ئیمڕۆدا كە چەند چەكێك وە شتێ پارە نرخەكەی 
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هەموو  بە  حیزبمان  روو سووری  پاراستنی  ئێمە  بێت،  باوەڕكە  و  بیر  )عزریەتی( 
ئیمكانیاتی دنیا ناگوڕینەوە، چونكە ئێمە نە بازرگانین و نە قۆنتەراتمان كردووە، كە 
پاسۆك وابێت و ئەمە بێت .. لەسەرمانە كورد بین و بەرژەوەندی بااڵی كورد لە سەرو 
هەموو أعتبارێكی دیكەوە دابنێین و سەد پێشمەرگەی پشت بەستوو بە جەماوەر زۆر 
كاریگەرتر و و شەرەف مەندانە ترە لە هەزاران هەزار چەكداری پاڵدراو .. ئێمە بە 
قەناعەت باوەڕمان بەوەیە كە )چەكی بێ و باوەڕ سێدارەی جەماوەرە( .. جگە لەم 
لە الفاوی ڕادەر و گەشەی  ئەو  ئەم و  كۆسپانە كۆسپی قووت كراوە و مەترسی 
پاسۆك هۆیەك بوون بۆ كێشەو گرفت نانەوە بۆمان و ئێمە هەر هەندێك بە خۆماندا 
چەند  سلێمانی  ناوچەی  لە  كەمەوە  ژمارە  بەو  دەڵێین  )تواضع(ەوە  بە  و  هاتینەوە 

هێندەی هەندێ ال كارێگەر تر بووین و دوژمنەكەمان هەراسان كردبوو ..
ئەیلول  ئەگینا شۆڕشی  نییە،  ژمارە  مەسەلە  كە  نەكەین  بیر  لە  ئەوەش  دەشبێ 
سەد و بیست هەزار پێشمەرگەی هەبوو، چونكە بناغەی لە سەر بەفر بوو لە شەو و 
ڕۆژێكدا توایەوە .. ئێمە بەهێزترین و زۆریش لە خۆمان رازین چونكە خاوەنی ئەو 
ڕێكخستنەین و ئەوەی دەشمێنێتەوە و بەرگەی هەر گۆڕان و ڕووداوێكی كتوپڕی و 

ناوەخت بگرێت ڕێكخستنە .
 

پ – زۆر جار دوژمنەكانمان قاوی دژی عەرەب و فارس و توركمان بۆ دادەخەن سەرچاوەی ئەم 
قاو و هەڵبەستە چییە و لەم بارەیەوە ئەگەر بفەرموون تیشكێ بخەنە سەر ئەم باسە؟

وەاڵم : دژایەتی هەر نەتەوەیەك بدرێتە پاڵ ئێمە، یان بیری نەتەوایەتی بە گشتی، 
گەپێكی یەكجار ڕەزا گران و گاڵتە جاڕانەیە .. وەكو ئەوە وایە و خرابتریش كە بڵێین 
ئێمەی   .. ئەمەرێكا«!  كرێكارانی  بەرژەوەندی  دژی  سعودی  كرێكارانی  خەباتی   «
هەست  و  بیر  لە  ڕێــز  شتێك  هەموو  لە  زیــاد  و  شتێك  هەموو  لە  بــەر  نەتەوەیی 
و بەرژەوەندی و ئامانجە ڕەواكانی نەتەوەییانەی نەتەوەكان دەنێین، دیارە نەتەوە 
.. ئێمە دژی  دراوسێ و هاو ماڵەكانمان پێش خەڵكی تر دەكەونەوە لەم بارەیەوە، 
دەسەاڵتدارە داگیركەرەكانی ئەو نەتەوانەین كە بە زۆر و بێ ویست و بەرژەوەندی ئێمە 
و نەتەوەكانی دیكە داگیریان كردوین و دەمانچەوسێننوە، وەكو دەزانن دابەشكردنی 
كوردستان بە ویست و خواز و داواكاری و هەوڵی جەماوەری ئەو نەتەوانە نەبوون 
و هیچ بەرژەوەندیەكیان لە داگیركردن و بە زۆر بەستنەوەی كوردستاندا نییە .. بەاڵم 
داگیركەرەكە كە )سوء االستفادە( لە هەستی نەتەوەییانە یان نیشتمانی و هاواڵتیانەی 
ئەو گەالنە دەكەن و دەیانەوێ ئاڕاستەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كوردی بكەن، 
دژایەتی  و  زیان  هێندەی  ناڕەوایەو  كارێكی  وایە  پێمان  بگرێت  سەر  بۆیان  ئەگەر 
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ئێمە، زەرەر بەخش و دژ بەرژەوەندی ئەوانە، بەچكە عەرەبێك گای لە كام گاڕانی 
دەسەاڵتدارە ڕەگەزپەرستەكاندا هەیە راپێچی كوردستانی گۆڕیشی نەبێت و توركێك 
بكوژن و  بیبەنە كوردستان و كوردی پێ  ئەنەزۆلەوە  لە  بەرژەوەندییەكی هەیە  چ 
كورد بكوژێت ؟ .. یان ئەو رژێمانە خۆیان دژی نەتەوەكانی خۆیانن و زۆر جار لە 

كورد خراپتریان بە سەر دێنن . 
ئێمە دڵنیاین ئەگەر ئەو جەماوەرە چەواشە نەكرێت و لە خشتە نەبرێت و زۆری 
نەك  بكات  كــورد  لە  مۆڕەیەك  نابێت  ئامادە  و  نییە  ئامادە  هەرگیز  نەكرێت،  لێ 
واڵتەكەی داگیر بكات یان ببێتە داردەستی ئەو ڕژێمە ڕەگەز پەرستە چەوسێنەرانە 
.. ئەمە وەكو شتێكی چەسپاو و لە رووی مەبدەئیەوە المان روونە و باوەڕمان بە 
دۆستایەتی و برایەتی نێو گەالن هەیە ..ئەگەر وا نەبین خۆمان هەڵدەوەشێنینەوە 
و دژی خۆمان دەوەستێنەوە، چونكە چۆن دەشێ كۆمەڵێكی نەتەوەیی پەیڕەوانی 
بیر  و  ڕژێــم  ئەو  ئێمە  بۆیە  بن؟  دیكە  نەتەوەیەكی  دژی  كوردایەتی  فەلسەفەی 
نییە، هەرچی  كورد  بوون و سەربەخۆیی  بە  باوەڕمان  كە  گەالنە  نێو  وپارتانەی 
بڵێن و بكەن بە )نەتەوەیی(یان نازانین و بە كۆمەڵی ڕەگەزپەرست و دەمارگیر و 

الدەریان دەزانین ..
راستی و چەوتی هەر ئیدیعایەكیشیان تەنها باری سەرنج و هەڵوێستی تیۆری و 
عیلمییە بەرانبەر كورد و مەسەلەی كورد سەنگی مەحەك و بواری راستی و ناراستی 
.. بە نیسبەت كورد و ئەو گەالنەشەوە مەسەلەكە زۆر چەواشە  بیروباوەڕەكانیانە 
كراوە و دوو الیەنە : النێكی :هەوڵ و كۆشەی ئیستعمار و دەسەاڵتدارە ڕەگەزپەرست 
بــاڵوكــردنــەوەی  و  دوژمنایەتی  و  ــەرەكــی  دووب تــۆوی  چاندنی  بۆ  كلكەكانیانە  و 
دژی  هاندانیان  و  و سازدان  جەماوەرەكەیان  چەواشكردنی  و  بیروباوەڕی چەوت 
كورد وەكو نەتەوە .. النێكی دیكەی : ڕاڕای و ترسنۆكی رابەر و پارتە بۆرژوای و 
كۆسمۆپۆلیتیەكانی كوردە كە نەیانوێراوە و نەیانتوانیوە و نەیان ویستووە مەسەلەی 
كورد وەكو نەتەوەیەكی سەربەخۆ و جیاواز بەرابەر و هاوتا لە گەڵ ئەواندا دەربخەن 

و داوا بكەن ..
و  ئایدیۆلۆجی  و  فیكری  زەمینەیەكی  و  كــردۆتــەوە  بچووك  خۆیان  هەمیشە 
تەعامولی  و  بكرێت  مەسەلەكەمان  لە  گومان  كە  كــردوە  خۆش  هەتاڕەفتاریشیان 
ئەم سااڵنەی دوایی مەسەلەی  پێش   .. نەكرێت  گەڵدا  لە  نەتەوەیەكی سەربەخۆمان 
ئەو  كــوردی و  دیــاری كردنی چارەنووس و دەوڵەتی  گــەورە و مافی  كوردستانی 
مافانەی بۆ هەر نەتەوەیەكی دیكە قابلی چەند و چوون و گومان نەبوون و هەندێ 
لە سەر الپەڕەكانی خۆشیان بەرگریان لێ كردوون و هاواریان بۆ كردوون،  جار 
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سووری  ئااڵی  بارەیەوە  لەم   !! نەتەوەییەكان  بۆ  القرتە  و  تۆمەت  دەكرایە  كەچی 
كوردایەتی زۆر تیشكی خستۆتە سەر ئەم باسە.

بە كورتی، ئێمە گەالنی عەرەب و فارس و تورك و هەموو نەتەوەكانی جیهان 
بە دۆست و هاوكار و برای خۆمان دەزانین – دیارە نەبرا گەورە و نەبرا گچكە، 
برای دوانە و دروست بە قەدەر یەك و هاوسان و هاوشان لە گەڵ یەكدا – پڕ بە 
دڵ حەز بە سەركەوتن و پێشكەوتنیان دەكەین و ئەوەندی بۆشمان بكرێت و پێمان 
هەڵسوڕێ هاوكاریان دەكەین بۆ گەیشتنە ئامانجە ڕەواكانیان و )حتما( چاوەڕوانی 
هەمان گیان و ئامادەگیش لەوان دەكەین .. هەر بەند و باوێكی هەڵبەستراو دژی ئەم 
بیر و ڕێباز گونجاو و چەسپاوەی ئێمە، لە هەر الو كەسێكەوە بێت، تەنها بۆ بەرگرتنە 
بە تین و تەوژمی بیروباوەڕی كوردایەتی چونكە تەنها و تەنها لە بەر رۆشنایی بیر 
و فەلسەفەی كوردایەتیدایە كە كۆتایی بە عومری بە الی داگیركەری ئەو داگیركەرانە 
و بنیات نانی پەیوەندی دۆستانە و برایانەی بەرانبەری و یەكسان و هاوتا لە گەڵ 
كردووە  دیاریمان  حیزبماندا  پرۆگرامی  لە  ئێمە  دژایەتی،  مەسەلەی  نەتەوانەدا  ئەو 
كە "دژی هەموو بوونێكی مادی و مەعنەوی زیان بەخشی بێگانەین لە كوردستاندا“ 
نەتەوەكەماندا  چەوساندنەوەی  و  كوردستان  داگیركردنی  نیازی  بە  كەسی  هەر  و 
پێ بنێتە واڵتەكەمانەوە بە دوژمنی دەزانین و ئەمەش تەنها تاكە تاكەی ئەو گەالنە 
دەگرێتەوە كە بە مەبەستی داگیركەری و كورد لە ناوبردن لە كوردستاندان و دژی 
فەرەج  باخەڵ  بە  ئەوەی  بۆ  ئێمە   .. گەلەكان خۆیان  نەك  كوردن،  مێژوویی  ڕەوی 
و بەرچاو روون و "متساهل“و پێشكەوتوو و فاڵن و فیسارمان بزانن !! دوژمن و 
داگیركەر بە برا نازانین .. ئەوانەی ئەوە دەكەن نازناوەكانی )خۆفرۆش و سازشكار و 
بێگانەپەرست و قسر( هەڵدەگرن و لە )كورد(ێتی دەشۆرێنەوە .. ئێمە دڵنیاشین تەنها 
لە )كوردستانێكی ئازاد و گەلێكی یەكسان(دا دەتوانرێ كۆشكی برایەتی و هاوكاری 

ئیجابی لە گەڵ ئەم دنیایەدا هەڵبەسێنین ..
ڕیكخراوە  و  ئەوپارت  گەڵ  لە  هاوكاریمان  و  پەیوەندی  لە  سەرمانە  لە  بۆیە 
پێشكەوتنخوازانە و دڵسۆز و شۆرشگێڕانەی ئەو گەالنەدا هەمیشە ئەم خاڵە دووپات 
بكەینەوە و یارمەتیان بدەین تا هەڵوێست و ڕوانگەی زانستیانەیان هەبێت بەرانبەر 
كورد و مەسەلەكەمان، بێ دان نان بە بوونی و سەربەخۆیی كورد و هەموو مافە 
نەتەوایەتیەكانی ناشێ و ناكرێ پەیوەندی و هاوكاری ستراتیژی لە گەڵ ئەو كۆمەاڵنەدا 
دابڕێژێت و هەرچیەك بكرێت بێ پێشەكی بەرچاوخستنی ئەم راستیە بەڵگە نەویستە 
تەنها خۆهەڵخەلەتاندن و تاكتێك و توانا بە خەساردانە و بەس . بەم ریگەیەش نەبێت 

ناتوانین خزمەتی نەتەوەكەمان بكەین .
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پ – ئەوەندەی بزانم بە نیوە چڵی ئەم ئەركە و پێویستە تا ڕادەیەك -بە ئەنجام گەیشتووە، 
كردنی  دیــاری  "مافی  قەناعەتی  ڕۆخی  بگەنە  خەریكن  عەرەبی  ڕێكخراوی  زۆر  كەمەوە  بەالنی 

چارەنووسی كورد“ بەاڵم وەكو نووسراو و بەڵگەی مێژوویی زۆر جار گیرە گیری تێدا دەكەن ..
تا چ رادەیەك بەڵگە و پۆزشەكانیان دەسەلمێندرێ و چ نموونەیەكی بەرچاومان هەیە؟

كوردیەكان  الیەنە  تــازە  بە  تــازە  نییە،  ئاسان  زۆر  مەسەلەكە  ــارە  دی  : وەاڵم 
كەوتوونەتە سەر هەست و بیری گرنگی ئەم الیەنە و جار و بار دەیدركێنن ! .. جا 
بەرانبەرەكە زۆری دەوێت تا باوەڕ بێنێ، بە داخشێەوە زۆر توانا بۆ ئەم الیەنە خەرج 
نادرێت و سیاسەتی كوردی وەكو لە سەر تاكتیك و شتی كاتی و ڕۆژانە بژیەت وایە 
ئەمەش پتر دەگەڕێتەوە بۆ گەرەالوژێ حیزبایەتی و ئەو بینە بڕكێ ناشەریفانەی لە 
سەر حسابی كورد و بیروباوەڕەكان دەكرێت .. ئەگەر بەرنامە و پاڵن و شێوازێكی 
دیاری و قەراردار هەبوایە ئەگەر نەڵێین "بەرە“ و جۆرە“ یەكێتییەك“ تەنها تەنسیقیك 
هەبوایە هەتا لە نێوان كۆمەڵە سیاسیەكانی یەك پارچەشدا ئەم ئەركە هەرە گرنگ 
و پیرۆزە بە ئاسایی جێ بە جێ دەكرا، بە تایبەتی بە هۆی تایبەتكاری و گرنگی و 
سەرە ڕمی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی كورد لەو واڵتانە و لە ناوچەكەشدا ئێمە بەش 
بە حاڵی خۆمان هیچ هێشتنەوە و زمان گرتن و گیڕە گیڕ و خۆ دزیتەوە یەك لەم 

بارەیەوە "بەرچاوتەنگی“ و "كورت بینی“ و "نا شۆرشگێڕایەتیە« ..
ئەگەر نەڵێین شۆفینیەنێكی سەرپۆش بە سەرە !.. ئەو هێزە هاوكار و دۆستەی 
ئیمڕۆم ئەگەر دان نەنێ بەو راستی و مافەدا، سبەی لە سەر كورسیەكانی حوكم چون 
ماكێكی  ئەمە  ئەوەیە  مەسەلەكە  جیاوازترە؟!  )صدام(  لە  یان چی  پێدابگات،  دەستم 
كوشندەی ڕەگەزپەرستی و شۆفیەنیەتە، تا لە بن و بێخ هەڵنەقەندری هیچ هاوكاری 

و دۆستایەتی و گوزەرانێك ممكن نییە …
ئەو ئەگەر پێ وا نەبێت من نەتەوەیەكی جیاواز و سەربەخۆم و هیچ قەرزی بابی 
بە سەرمەوە نییە، سبەی كەڕێش بكەوین و )حوكمی زاتی راستەقینەش( م وەكو نوقڵ 
و بەرات پێ ببەخشێ هەر لە پێستی خۆمان بجوڵێینەوە ئەو هەڵدەسڵەمێتەوە و بە 
لەسە دەبێت، ئەویش هەر كارێ بكات، ئێمە هەقمانە گومانی لێ بكەین .. ئیتر چۆن 
لێك تێ گەیشتن و )حسن النیە( دروست دەبێت كە بەردی بناغەی هەر هاوكاری و 

گوزەرانێكی هاوبەش یان جیاوازی بەرابەریە ؟…
لە  دڵنیابووین  ئەگەر  ئێمە  مەبدەئییە،  و  ئەساسی  مەسەلەی  لێرەدا  مەسەلەكە 
هەڵوێست و بیرو ڕایی ئەو الیەنە كە وەك نەتەوەیەكی سەربەخۆ و خاوەن )مافی 
و  جۆر  و  شێوە  مەسەلەی  كاتە  ئەو  ــن،  دەڕوان تێمان  چارەنووس(  كردنی  دیــاری 
شێوازی ممارەسەی ئەو )مافە( گرنگ نییە و تەنها دەكەوێتە سەر هەڵكەوت و هەل و 
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مەرجی لە بار و پێویست .. لەوانەیە باری جەماوەر و واڵتەكە و بەرژەوەندی هەردوال 
وا پێویست بكات كە ئەو مافە لە شێوەی )خودگەردانی ال مەركەزی و ئۆتۆنۆمی( 
ئەم  سەرنجی  ووردی  بە  ئەگەر  بكەین.  ممارەسە  هتد،   .. و  فیدراسێون  یەكێتی  و 
دروست  زاراوەیــەك  وەكو  خۆی  راستەقینە(  زاتی  )حوكمی  هەتا  بدەین  مەسەلەیە 
لە سەر  ئەگەر  مافە  ئەو  قانوونی  قالبێكی  و  و هەر شێوە  مافیك  .. هەر  دەرناچێ 
بناغەیەكی مەبدەئی و ئەساسی بوونی نەتەوەی كورد و سەربەخۆیی و جوداوازی 

میللیەتی، كە )مافی دیاری كردنی چارەنووسە( هەڵنەستێ.
سەد )ڕاستەقینە و فراوان(یشی بە كلكەوە نرێت، مەترسی هەڵگەڕانەوە و پوكانەوە 
پتر  )ئااڵی سووری كوردایەتی(دا تیشكی  لە  .. دیسانەوە  و بن بۆشی لێ دەكرێت 
 – مابێت  یادمدا  لە  نمونانەی  لەو  یەكێ   .. باسە  ئەم  سەر  خراوەتە  تر  روون  و 
بارەگاكەمان  پارتێكی عەرەبی هاتنە  ! – ئەوە بوو  كە بەداخەوە نموونەكان زۆرن 
باسەمان  ئەم  ئێمە  یەكدا،  لە گەڵ  بیر گۆڕینەوە و هەوڵی هاوكاری  بۆ سەردان و 
الكردەوە و پێمان ووت : ئێمە جەز دەكەین و دەخوازین كە پەیوەندیەكانمان راست و 
پتەو ئەگەر بكرێت ستراتیژیش بێت، ئەمەش بێ دان نان بەوەی كە )كورد نەتەوەیەكی 
سەربەخۆ و جیاواز و بەش كراوی خاوەن مافی دیاری كردنی چارەنووسە( نابێتی .. 
بۆیە ئێمە بە النی كەمەوە لە ئێوە چاوەڕوان دەكەین كە دان بەوەدا بنێن .. كە )كورد 
لەسەروو  بە  نیشتمانەكەی  و  كورد  نەتەوەی  لە  بەشێكە  باشووردا  كوردستانی  لە 
)جبل حمرین( دیاری دەكرێت(.. دیار بوو لە هیچ شوێنێكی دیكە ئاوا بەرە و ڕووی 

ئەو ڕاستیە نەكرابوونەوە بۆیە نەدەچوونە ژێری .. پاش لیداونێكی زۆر ووتیان :
ئەمە راستە و دەبێ وابێت، بەاڵم ئیمڕۆ جەماوەرەكان ئەممان لی قبوڵ ناكات و 
!! ووتمان " برایان حیزبی  عەقڵی خەڵكی وەری ناگرێت و زەمینەی دەربڕینی نییە 
سیاسی دەبێت پێشرەو و ئاڕاستەكەری جەماوەر بێت، ئەی ئێوە نەتوانن )مفاهیمی( 
ڕاست و ڕاستی و هەق بخەنە بەردەمی جەماوەر و پێیان گۆش كەن و بیر و ختورە 

و هەستی شێواویان ال بڕەوێننەوە، كارتان چییە و بۆ ڕابەر و پێشڕەون ؟..
كاغەز  بیخەنە سەر  نەتوانن  پێیە  باوەڕتان  نەویستەی  بەڵگە  راستیە  ئەم  ئەگەر 

خەتی نێوان ئێوە و )صدام( كامەیە ؟ زامنی ئێمە چییە ؟
هەر چۆنی بوو، تا بە دەمی نەیان سەڵماند. ئامادە نەبووین كۆبونەوەی ڕەسمیان 
لە گەڵدا بكەین .. بەاڵم ئەوەتای دەیانبینینەوە !!بە هەر حاڵ بەڕای ئێمە سەد ڕێكەوتن 
لەسەر  ئەگەر  بــڕوات،  بێت و  بەرە و هاوكاری و چارەسەری كاتی  بەیاننامە و  و 
چارەنووس“  كردنی  دیاری  "مافی  و  كورد  نەتەوەی  بە  هێنانە  باوەڕ  بناغەی  ئەو 
هەڵنەسێت. چی لێ هەڵناكرێنین و ئەو زەمینە سیاسیە دەبێ بەر لە هەموو شتێك 
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بێت، تەنها ئوە بناغەی ئاشتی و ئاسایش و ڕێكەوتن و گوزەرانە لە كوردستاندا ..
 پ – هاوبیری مامۆستا، هەندی جار ئێمەش دروشمی )حوكمی زاتی فراوان(یان )ڕاستەقینە( 
بەرز دەكەینەوە و لە )بەرنامەی خەباتی حیزبمان لەم قۆناغەدا( مەسەلەی )حوكمی زاتی(مان وەكو 
ئامانجێكی كاتی دیاری كردووە، ئەمە تا چ ڕادەیەك لە گەڵ دروشم و را و هەڵوێستی الیەنەكانی 
ئامانجە  بــاوەڕ و  و  بیر  لــەوان ؟ و چۆن لە گەڵ  دیدا یەك دەگرێتەوە ؟ یان جیاوازیان چییە 

ستراتیژییەكەی حیزبدا یەك دەگرێتەوە و دەگونجێ ؟
وەاڵم : بەاڵم ئێمە و سیاسەت زانستە و هونەر، نەزانستێكی رووت و وشكە و نە 
هونەرێكی بەرز بە تەنیا، بەڵكو ئاوێتە و پێكەڵ پێكی یەكن .. سیاسەتیش كەرەسە و 
ئامڕازی ئامانج و ڕەوتە مێژووییەكەی نەوە جەماوەر، سیاسەت مەداڕێك تەعریفی 
سیاسەت بەوە دەكات كە )هونەری سازدان و كردنی كاری شیاوە – السیاسە فن 
ئامانجە  بنەڕەتیەكان  و سەرەتا  باوەڕ  و  بیر  بەاڵم  االمــور(،  من  الممكنات  ممارسە 
و  داشكاند  لێ  و  گۆڕگی  جێ  و  دەستكاری  و  نەگۆڕە  و  چەسپاو  ستراتیژیەكان 
مەسەلەت و مساومە هەڵناگرێت، بەاڵم دەشێ و پێویستە لە گەڵ بار و هەل و مەرجی 
ڕەخساو بەردەستدا بگوندجێندری و بسازێنرێ، بەس بەو مەرجەی پشوو درێژی و 
هەنگاو و وچانەكان لە چوار چێوەی دیاری ئامانجە ستراتیژیەكان نەترازی و لە سەر 

حسابی بیر و باوەڕ و سەرەتا بنەڕەتیەكان نەبێت ..
لە  بووین  چەندە سوور  دیدا  باڵوكراوەكانی  و  حیزب  پڕۆگرامی  لە  وەكو  ئێمە 
ئازادی  و  یەكگرتنەوە  و  سەربەخۆیی  مەسەلەی  و  ستراتیژیەكانمان  ئامانجە  سەر 
كوردستان، هێندەش بەرچاو ڕوون و واقعی بین بووین و دیاریمان كردووە كە لە 
بار و هەڵكەوت و هەل و مەرجێكی وەكو كوردا گەیشتن بەو ئامانجە چەندین تێك 
هەڵچوون و قۆناغ و وچان و دەستكەوتی كاتی گەرەكە و ئەو ئامانجە كاتیانە لە بەر 
ڕۆشنایی هەل و هەڵكەوت و بار و ممكناتدا دیاری دەكرێت، حیزبمان لە بەرنامەی 
خۆیدا ئەو ئامانجە كاتیانەی بە )ئەو پەڕی ممكن لە زەمەنێكدا دیاری كردوە زۆر 
بە داخەوە دەڵێین كە بار و هەڵكەوتی خەباتی گەلی كورد لە كوردستانی باشووردا 
زۆر پتر لە )حوكمی زاتی( هەڵدەگرێ و ممكنە )حوكمی زاتی( ئەوپەڕی ممكن بووە 
پێش سااڵنی حەفتا نەك سااڵنی پاش هەشتا   !. بەاڵم لە بەر شەڕە تێاڵ و تەصفیەی 
و  مساوەمە  و  حیزبی  ناشەریفانەی  بڕكی  بینە  و  بــەرژەوەنــدی  و  كۆن  حساباتی 
مناقصەی سەر ساحەكە و باری ئالۆزی شۆڕش و پەیوەندی نێو هێزە سیاسییەكان 
لە سەرێكەوە و خۆنوساندن بە زاراوەی )حوكمی زاتی(یەوە، هەر وەكو لەو زاراوەی 
ترنجێنرابین و دەرچوون تێیدا و بە هەر بارێكدا لە دین دەرمان كات وایە !! بۆ دەبێ 
تەنها چارەی كاتی كێشەی میللی كورد )حوكمی زاتی( بێت ؟ و چاو لە فاڵنە واڵت و 
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فیسارە تاقیكردنەوە و ئەم بیر و ئەو فەلسەفەیە بكەین و نەتوانین باری واڵتەكەی 
خۆمان بەرچاوگرین . ئەمە باسێك و داخێكی یەكجار سەختە، ئێمە هەر ئەوەندەمان 
و  بكەین  تۆمار  خۆمان  ڕای  و  گوماناوی  لوعبەی  هەندێ  نەگلێینە  دێت  دەست  لە 
بخەینە بەرچاوی ئەوهێزە سیاسیانە و جەماوەریش .. هیوا داریشین بكەوینە سەر 

بارێك بتوانین )بە خواهی نەخواهی( بۆ بەرژەوەندی كورد بیچەسپێنین .
ئێمە لوەدا لە گەڵ ئەو برایانەدا یەك دەگرینەوە، كە بە ناچارانە، دامێنی ممكن )نەك 
بناغەی سەربەخۆییی كورد  .. بەاڵم بە مەرجێ لە سەر  ئەو پەڕی، حوكمی زاتییە 
وەكو نەتەوە و )مافی دیاری كردنی چارەنووس( هەڵەبستێت و ئەو حوكمی زاتیە 

شێوەی گونجاو و ممكنی ئیمڕۆی ممارەسەی ئەو )مافە(یە ..
میللی  مافی  نابێتە  هەڵنەستی،  بناغەیە  ئەم  لە سەر  زاتی  حوكمی  ئەگەر  چونكە 
.. و تەنها شێوەیەكی ئیداری حوكمە و بەس وهەراش تر و بااڵترە لە  نەتەوەیەك 
تەقسیماتی ئیداری وەك )لیواكان و محافەزە و بلدیات و لەم بابەتانە ..( .. پێویستە 
كە  ئەوەیە  ئەویش  بڕەویندرێتەوە،  هەیە  بەهەڵەدا چوون و وەهمێك  و  چەواشەیی 
)كورد نەتەوەیەكی سەربەخۆیە و بەشێك نییە لە گەلی ئێران یان عێراق و یان توركی 

یان سوری …( .
كیانێكی  سەر  خرابێتە  نــاڕەوا  بە  پارچەیەی  هەر  و  كرابێت  بابەش  كوردستان 
سیاسی، بەاڵم خاكی نەتەوەیەكی تایبەتیە كە كوردە .. جا ئیمڕۆ وا پێویست دەكات و 
بار و هەل و مەرجەكە ئەوە هەڵدەگرێت كە شێوەیەكی تایبەتی و كاتی بدۆزرێتەوە 
بۆ پێكەوە ژیانی كورد و ئەو نەتەوانە، تا زەمینەی ئەوە خۆش دەبێت كوردیش وەكو 
هەموو نەتەوەیەكی سەر ئەم گۆی زەویە كیان و بوونی ئازادنەو سەربەخۆی هەبێت 
كە مەسەلە و باسێكی گونجاو و ڕەوایە .. ئێمە سەرمان لەوە دەماسێ، خەڵكی هەبێت 
لە  كەچی  بزانێت،  ئەوە  و  ئەم  و  دیموكراسی  و  پێشكەوتوخواز  و  كورد  بە  خۆی 
ڕووی واقعی و بیركردنەوە نەتوانن هەتا مەبدەئی ئنتدابی ئیستعماریانەش بسەڵمێنن 
.. جاران وواڵتە ئیستعماریەكان كە وواڵتێكیان داگیردەكرد، نەپان دەگوت ماڵی بابی 
گەالنە  ئەو  كە  بووە  ئەوە  بەڵگەیان   .. بدەن  قوتی  و  ئێمەیە  پارچەیەكی  و  خۆمانە 
هێشتا نەگەیشتوونەتە ئەو ئاستەی خۆیان بەڕیوە بەرن و سەربەخۆ بن، ئەمان وەكو 
كە چون خۆیان حوكمی  دێنن  رایان  و  دەكەن  فێریان  )وحی( و چاودێری كەرێك 

خۆیان بكەن و بەس .
 لە گەڵ هەموو درو و درندایەتیەكیشیاندا، زۆر جاران ئەم قسانەیان بە ڕاست 
گێڕاوە و مێژووی خەبات و سەربەخۆیی زۆربەی واڵتە ئەفەریقاییەكان و هەندێكێش 
ئەنجام  بە  پەرڵەمانی  خەباتی  و  رێكەوتن  و  سیاسی  زەختی  بە  ئاسیاویەكان  لە 
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گەیشتوون، كەچی گەلی كود لە كوردستانی باشووردا بە تەنیا زیاد لە شەست ساڵە 
لە خەباتی سیاسی و چەكداریە و چواردە ساڵ شۆرشێكی گەورەو سەرتاسەری 
جەماوەری هەبووە و وا شەش ساڵیشە لە سەخت ترین باردا ربەمان دێت، هێشتا 
حوكمێكی زاتی شەپڵە لێدراومان پێ ڕەوانابینن .. دە رووی بابی ئیستعمار ڕەش بێت 

ئەگەر ئەو داگیركەرانە درندەتر و كەم فرسەت تر و گاڵو تر نەبن ..

پ – لە تاقێكردنەوەی ئەم سااڵنەی دوایی، ئایا باری سیاسی كوردستان بەرپابوونی شۆڕش لە 
دووپارچە یان زیاتری هەڵدەگرێ ؟

 وەاڵم : هەر كاتێ بار و هەڵ و مەرجی شۆڕش پەیدابوو و بارێكی شۆرشگێڕی 
هاتەپێش، ئێدی پرس بە كەس ناكات و كەسێش بەری پێ ناگیرێ، ئەمەش هیچلە 
كەرەسە  خۆیەتی  مرۆڤەكە  چونكە  ناكاتەوە،  كەم  مرۆڤ  ئیجابیەتی  و  ســەروەری 
سیان  و  دووشـــۆڕش  شیاوی  و  نەگونجان  و  گونجان   .. شۆڕشەكە  ئامانجی  و 
 : یەكەمیان  هۆ،  چەندین  بۆ  دەگەڕێتەوە  كوردستان،  هەموو  سەرتاسەری  یان  و 
.. مەبەست لەوەیە ئایا تەنها راپەرێنێكی  ڕەسەنایەتی و ناڕەسەنایەتی شۆڕشەكان 
)عفوی( و )مفتعل(ە، یان شۆڕشێكی جەماوەری ڕەسەنی هەڵقواڵوی ناحی جەماوەر، 
تەنهائەو  كوردستان  مەرجی  و  هەڵ  و  بار  بۆ  شــۆڕش،  رابــەری  بیری  دووەمیان 
رابگرێ  كورد  نەتەوەی  بەرژەوەندی  و  پێداویستی  و  پێویستی  كەلەنگەری  بیرەیە 
دور لە عەقلیەتی ناوچەگەرێتی و ئەم دیو و ئەو دیوە، بە مانا روانگەی نەتەوەییانەیە 
بتوانێ بەرژەوەندی نەتەوەی كورد هەڵسەنگێنی و خاوكردنەوەی و تەوژم دان بەم 
یان ئەو و چۆنیەتی گونجاو )أنسجام( لە نێوان ئەو بزووتنەوانەدا دروست بكات .. 
سێیەم، ڕابەران و پیاوانی بزوتنەوە و شۆڕشەكە، مێژووی ئەم چارەكە سەدەیەی 
بزوووتنەوەی رزگاریخوازی كورد بە گشتی و ئەم چەند ساڵەی دوایی بە ڕوونی ئەم 
الیانە ڕوون دەكاتەوە نەبوونی ئەو مەرج و هۆكارانە و لە نەبوونی منتەلق و بیر و 
باوەڕێكی نەتەوەییانەی ڕەسەن، لەتری بە سەدان كەس داوە و زۆر جار دوو پارت 
و دوو بزوتنەوە و دوو شۆڕشی خستۆتە بەرانبەر یەكدی .. هەر دوو نەڕۆین زۆر 
جار پەیوەندی دۆستانەی نێوان الیەك و داگیركەرێكی كورد زۆر توند تر و خۆش 
تر بووە لە پەیوەندی نێوان دوو ڕێكخراو و یان هەتا دوو بزوتنەوەی كوردیشدا .. 

ئەمە ئەگەر ئەڵێین زۆر جاران الیەك پتر بوونەتە بەشێك لە سیاسەتی داگیركەر 
و كوتەكی دەستی دوژمنەكە . هەتا الی جەماوەریش بارێكی نەفسی ئەوەندە سەخت 
و چەوتی دروست كردووە، كە پرس و رای )عێراقیت، ئێرانێت، گوێندەرێت ؟( رۆژانە 
ناو  لە  توانیوە  نەیان  داگیركەران  كە  تەزعەیەی  ئەو  و  دەچــزێ  هەمواندا  گیانی  بە 
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كوردا بیچەسپینن .. خەرێكە لە ژێر باڵی سیاسەتی چەوتی نا نەتەوەییانەدا نەزعەی 
ناوچەگەرێتی و عێراقی و ئێرانی و ئەم و ئەو سەرپی هەڵبدەن .. ئێمە بایی سیاسیەكی 
ئەو  داگیركەریان  ئەم  بین، دەزانین هەندێ جار دۆستایەتی و هەتا هاوكاری  واقعی 
داگیركەر خۆی دەسەپێنن و پێویست دەبێت، تا ئەو شوێنەی هیچ الیەك لە سەر حسێبی 
الیەكی دیكە نەبێت ئەم جۆرە پەیوەندیانە پێویستن و ڕێگە پێ درویشن .. بەاڵملەمە 
بترازێ )خۆفرۆشی و كورد فرۆشی و خیانەتە جا هەر زڕە تەئویلێكی بۆ بدۆزنەوە 
بەشی ئەوە ناكات كە هیچ بزوتنەوەیەك كەرەسەی كاتی سەركەوتنی نامسۆگەری خۆی 
لە سەر حسێبی هیچ بزووتنەویەكەی دنیا چ جای بەشێك لە بزووتنەوەی نەتەوەكەی 
دەست بخات .. بێ هیچ پێچانەوە و شاردنەوەیەكیش، ئەم داگیركەر یان ئەویان لە بەر 
خاتری چاوی كاڵی كورد لەڕێی خوا و لە بەر بیر و باوەڕەكەی یارمەتی بەشێكی كورد 
نادات، لە كاتێكدا خۆی بەشە كوردەكەی خۆی بە ئاگر و ئاسن سەركوت كات، چونكە 
تاكە بواری ڕاستێتی و هەق پەرستی و پێشكەوتنخوازی و مرۆڤایەتی هەر الیەك بەشە 
كوردەكەی خۆیەتی ئینجا الیەكی دیكە .. لەمەش بترازێ ئەوان بە ناچارانە و عەرەب 
ووتەنەی لە بەردەم هەڵبژاردنی )أهون الشرین( دا كۆمەك یان چاوبڕكێ لە گەڵ یەكدا 
دەكەن و دەزانن چاكیش دەزانن بام ناوچەگەڕێتی و سەڵتەنەت تەڵەبی و خۆ ویستی و 
بەرژەوەندی تەسكی حیزبایەتی یان شەخسی ئەم پارتە و ئەو شەخسە و فاڵن كەس و 
فیسار دەسەبەرەی ئەوە دەبن كە مەترسیەكە لەو دوورخەنەوە، بەاڵم رەوتی مێژوویی 
و چارەنووس و مەسەلەی نەتەوەیەك درەنگ یان زوو بەرماڵیان پێ دەگرێت، ئەوان 
تەنها بە هیوای خۆ دەرباز كردن لە بەاڵیەكی نێزیك و گەورەی بەرچاو پەنادەبەنە 
بەر كێشەیەكی دوو دەستی داهاتوو تەنهاش دڵیان بەوە خۆشە كە بەداخەوە تا ئیمڕۆ 
كوردایەتی  بزوووتنەوەی  هەموو  بۆ خزمەتی  ئەوان  تاكتیكەی  دۆستایەتیە  فشە  ئەو 
بەكار نەهێنراوە، بەڵكو بەشێكی زۆری بۆ لێدانی دوژمنەكەی ئەو نێزیك كردنەوەی 

بەرژەوەندی و مەبەستەكانی ئەو بە خەرج دراوە ..
پاسۆك  بە  پێویستی  كــورد  شوێنیك  هەر  )لە  دروشمی  كاتێكدا  لە  ئێمە  بۆیە   
بێت، سەنگەری لەوی دەبێت( و لێدانی زەعیفترین حەلقەی زنجیرەی داگیركەرانمان 
بەرچاوخستنی بێ گوێ دانە ئەو ناوە سەپاوانەی بە سەر كوردا دا و هەردەم ئامادە 
بەو  تفەنگەكانمانوەرگێڕین  بە خوار و ژوور و ڕاست و چەپدا  ئامادەین  بووین و 

جۆرەی كە لە بەرژەوەندی كورد بێت ..
نییە،  هەلە  چــوار  و  سیان  و  شــۆڕش  دوو  بوونی  وایــە  پێمان  كاتدا  هەمان  لە 
ئەگەر هەموو پێداویستەكانی شۆڕش و بەرژەوەندی میللی بەرچاوگیرێ .. و خۆشی 

شۆڕشی ئیرادەی مێژوو و جەماوەر بێت ..
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 ئێستاش بەرژەوەندی بەرزی كورد و پێویستی )فرسەتی خۆڕایی( نەدانە دەست 
دوژمن و پشتگیری گەلی خۆمان لە هەموو بار و هەل و مەرجێكدا ڕێمان نادات، 
ئەگینا بە ئەسكوێی ڕاستی و كوردایەتی هەمانەی هەموو ئەوانەمان بەتاڵ دەكردەوە، 
خەڵكی  گیسكی  قوربانی  بە  دەكــەن  كــورد  گای  و  دوژمــن  سەربانی  بەفرماڵی  كە 
خۆیان  قرچۆكی  تــەالری  كوردیشن(  )كە  ئەو  و  ئەم  لە سەر حسێبی  دەیانەوی  و 
بڵندبكەنەوە .. چونكە دڵنیابن كەس لە دەست حوكمی توند و تەرازووی مووكێشی 
مێژوو دەرباز نابێت. بۆیە هەموو ئەوانەی دەبنە دڕكی سەرە ڕیگەی كوردایەتی لە 

قوژبنێكی كوردستاندا بێت، رۆژی خۆی دێت هەقی خۆیان بنرێتە مست .

پ – ئایا لە ڕووی واقعی و سیاسی و تەكتیكیشەوە بێت. نابێ جیاوازی داگیركەرانی كوردستان 
بكرێت ؟

وەاڵم : هەر كە وتت داگیركەر دەبڕێتەوە، پیاو چاك داگیركەر نابێت، بۆیە الی 
بەاڵم   .. ناوك و جەوهەریان هەیە  داگیركەرەوە و یەك  )أطاق(  بە  داگیركەر  ئێمە 
دەمێنێتەوە ئەوەی كە مەوقعی ئەو ڕژێم یان ئەو دەسەاڵت لە سەرجەم بزووتنەوەی 

چاالكی مرۆڤ سیاسەتی گشتی نێو دەوڵەتان ..
 و بار و هەڵ ومەرجی گەلی كورد و ئاسۆی داهاتوویی ئەو ڕژێمەوە پەیوەندی و 
جەمسەرەكانی بە سیاسەتی جیهانیوە، باسێكی دیكەیە .. بۆ نموونە ئەگەر كودەتاكە، 
مەوقعی  ڕووبـــدات،  توركیادا  لە  پێشكەوتنخوازانە  و  جــەمــاوەری  شۆڕشێكی  یان 
.. و هەر خۆی ئەو بارە نوێیە  ئەو ڕژێمە جیادەبێت لە گەڵ ڕژێمەكەی )صــدام(دا 
ئاسۆیەكی ڕوون تر و فراوانتر دەخاتە بەردەم بزوووتنەوەی رزگاریخوازی كورد 
لە كوردستانی باكور و پێویستە باری نێو دەوڵەتی و ناوچەكە و هەڵكەوتی ڕژێمەكە 
بە گشتی و باری كورد بە تایبەتی بەرچاوبگیرێ و لە بەر ۆرشنایی ئەوەدا هەنگاو 
هەڵینرێت .. لەوانەیە هەر راگرتنی رژێمێكی وا لەمەودای دووردا بۆ خۆی شۆڕشێك 
بێت بۆ كورد .. شۆڕشی ٤١ى گەالویژی ١٩٥٨ لە عێراقدا بە هەڵوەشانەویە )پەیمانی 
بەغدا( بە تەنیا دەستكەوتێكی گەورە بوو بۆ شكاندنی ئەو تەوقەی كورد، یان ڕمانی 
رژێمێكی شاهەنشاهی لە ئێراندا گەورەترین كوسپی لە بەردەم نەتەوەی كوردا )نەك 
تەنها گەلی كورد لە خۆرهەاڵت( تەخت كرد و بارێكی شۆرشگێڕی هێنایە پێش .. بەاڵم 
مەترسی گەورە لەوەدایە كە ئەو گۆرانانە الفاو لە گەڵ خۆیاندا دێنێ و ئەگەر ڕابەران 
و پارت و ڕێكخراوەكان زۆر ئاگادار و هۆشمەند و بیرتیژ نەبن، جڵەویان لە دەست 
دەر دەچێ جگە لە پیان و دەستی دەرەكی هەر خۆی الفاوی عاتیفە و عەفەویەتی 
جەماوەر زۆر جاران تەڕ ووشك پێكەوە دەستوتێن و ئەمەش دەستووری شۆڕشە 
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مەزنەكان و بارە شۆرشگێڕیە كڵپە سەندوەكانە .. لەم بارەیەوە سەرنجی وورد لە 
شۆڕشی فەرەنسا زۆر شت ڕوون دەكاتەوە توند ڕەویی و هەرزەییە تیە لە خەباتی 
ئاسایی و باری ئاسایشدا مەترسی گەورەی هەیە، لینین دەربارەی )نەخۆشی چەپ 
ڕەوی هەرزانە ..( زۆر وەستایانە و بلیمەتانە، تاو باوبژی شۆرشگێڕیانەی هەرزانەی 
لە تین و تەوژمی شۆرشگێڕانەی ڕەسەنی جیاكردۆتەوە و بە )نەخۆشی( ناوی دەبات 

و زۆر جار لە دوژمن و داگیركەرەكەش پر مەترسی ترە ..
بە كورتیەكەی داگیركەران لە ڕووی چۆنایەتی و لە جەوهەردا یەكەن، بەاڵم لە 
ڕووی چەندایەتی و دەرەچەوە جیاوازیان هەیە و دەبێ هەڵسەنگاندن و بەرچاوخستنی 
ووردی هەموو الیەن و جەمسەری مەسەلەكان ئەم مەسەلەیە تاو و تۆكرێت .. بێ 
گومان تەنها هۆش و بیری نەتەوەییانەی كورد دۆستانەی پێشكەوتوخوازانە دەتوانێ 

.. ئەم ئەركە ڕاپەرێنێ .

پ – لەمو بارەیەوە حیزبی ئێمە تا چ رادەیەك توانیویەتی و دەتوانێ ئەم ئەركە جێ بە جێ 
بكات ؟

 وەاڵم : ئێمە لە حوكمدان بە سەر خۆمان و خەڵكیشدا، بێ پێچانەوە بە )تواچع(
ەوە دەڵێین بەو توانا و ووزە دیارییە كەمەی ئێمەوە و لە ناو بارێكی وا ئالۆزدا و 
لە جەنگەی بینە بڕكێیەكی چەواشەدا و لە هەڕاج خانەی سیاسەتی ئیمڕۆی كوردیدا 
ئەوەی بە ئێمە كراوە كردومانە و هەمیشەش لە سەر حسابی بەرژەوەندی و بە 
سااڵنی  لە  توانامان  هەموو  كە  وا  جۆرێكی  بە  شكاوەتەوە،  حیزبمان  كاتی  زیانی 
١٩7٩ و ١٩٨٠دا بۆ بەرگرتن بە شەڕی براكوژی تەرخان كردبوو و ئەگەر چی لە 
زۆر الیەنەوە چاوی رێزگرتنی ئەو هەوڵەمان دەوێتەوە، بەاڵم هەبوون ئەو هەڵەی 
خۆمان  مەبدەئیەتەی  ئەو  جارانیش  زۆر   ! دابــوو  قەڵەم  لە  )دەاڵڵێتی(  بە  ئێمەیان 
یەكجار بە گران لە سەرمان تەواوبووە و وا چاكە باسكردنی هەڵگیرێ بۆ رۆژی 
خۆی .. بەش بە حاڵی خۆمان هەمیشە ئەمینداری بیر و را و قسەكانی خۆمان بووین 
ئەو  نەمانتوانیوە  ئەگەر چی  ئێمە   .. بووە  راستگۆییمان  بواری  هەڵوێستەكانمان  و 
بارە دالەنگیوە راست كەینەوە، یان وەكو پێویست مۆپر بین لە سەر ساحەكە، بەاڵم 
توانیومانە لە شاری كوێراندا چاو زەق كەینەوە، لە بری ئەوەی دەست بە چاومانەوە 
گرین و خۆمان نابینا كەین .. لەو هەوڵەشدا بووین كە خەڵكی دیكەش چاو بكاتەوە 
بەاڵم داخەكەم ئەوەی زگماك كوێر بێت، لە بیر و باوەڕ و سەرەتا بنەڕەتیەكاندا 

كوێر بێت، چاری نییە ..
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ئێمە ئەگەر لە بارێكی دیكەی چاتردا بووینایە بێ گومان دەمانتواتی زۆر شتان 
ڕاست بكەینەوە و هەر بەو هیوایەشەوەدا كە ئەو ئەركە چاوەڕوانمان دەكات دەست 

لە كارین و دڵنیاشین لە سەركەوتن ..
ئێمە بناغەی خۆمان مادام توند و پەیت داڕشتووە و رگمان لە ناو جەماوەردا 
بۆ  كەوین،  پێ  ســەر  و  هەڵدەین  ســەر  درەنگیش  و  ســەر خۆ  لە  ئەگەر  داكــوتــاوە 
هەڵچن  زووو  چەند  هەڵدەتۆقن  ــەاڵن  دوم وەكــو  ئــەوانــەی  و  چارترە  داهاتوومان 

ئەوەندەش زوو دەشكێنەوە .. كورد دەڵێ : شەرت هۆهۆ نییە شەرت كۆكۆیە ..

پ – هەڵویستی پێویست لە كوردستانی خۆرهەاڵت چییە و هەڵویستی حیزبمان لەم بارەیەوە 
چییە ؟

 وەاڵم : سەرەتاترین و بچوكترین ئەركی شۆرشگێڕی هەر دەستەیەكی شۆرشگێڕ 
ئازادیخوازەكانی  بزووتنەوە  و  چەوساوە  گەالنی  ڕزگاریخوازی  خەباتی  پشتگێری 
جیهانە، ئەمەش چ ڕووی مەبدەئیەوە و چ بەژەوەندی و هاو چارەنووس و بەژەوەندی 
.. جا ئەركەكە دوو جاران پێویست و خۆی دەسەپێنی  پێویستی دەكات  هاوبەشی 
ئەو  ئێمە  پارچەكانی كوردستاندا و  لە  داواكاریە ڕەواكانی گەلی كورد  نیسبەت  بە 
كوردەی كە بە دەمیش بێت پشتگێری خەباتی گەالنی چەوساوەی وەكو فەلەستین و 
ئیرلەندی و ئەفەریقی و ئەمەریكای التینی و ئەم و ئەو بكات، كە هەستێكی مرۆڤانەی 
پێویستە، ئەوەی لێ چاوەڕوان دەكەین كە بە دەم و دەست پشتگیری گەلەكەی خۆی 
بكات و یارمەتی خەباتی ڕزگاریخوزای پارچەیەكی دیكە بدات .. با بڵێین لە بارێكی 
هەڵنەستی  ئاسان  بە  وا  هەر  ئەركە  ئەم  كوردستاندا  كورد  وەكو  و سەختی  ئاڵۆز 
ناچارانە و )أضعف االیمان( دەبێت ئەگەر پشتگیری و یارمەتی گەلی كورد نەدرێت بە 
النی كەمەوە و بە هیچ جۆرێك و لە ژێر هیچ بارێكدا دژایەتی نەكرێت و كۆسپی لە 
بەردەمدا قوت نەكرێتەوە و دەست لە كار و باری وەرنەدرێت .. ئێمە بەش بە حاڵی 
خۆمان هەمیشە لە گەڵ گەلی خۆمانداین و هەردەم لە گەڵ ئەو دروشمە مەشهورەداین 
كە دەڵێ )وطنی دائما على الحق( هەر بارێكی سەرنج و هەڵویستەیەكیشمان هەبێت لە 
سنووری بەرچاوخستنی دڵسۆزانە و بو بەرژەوەندی كورد نەبێت و لە چوارچێوەی 
ڕاگۆڕێنەوە و ڕا دەربڕینی هێمنانە و برایانەدا نەبێت نەكردوومانە و نەدەیكەین … 
و  رەوت  لە  جیایە  و  )مطلق(ە  مەسەلەیەكی  ڕەواكانیشی  مافە  و  گەلێك  مەسەلەی 
سیاسەتی ئەم حیزب و ئەو رێكخراوە و ئێمە رێگە بە خۆشمان نادەین كە تراشكاری 
لە ئیرادەی جەماوەری گەلەكەمان بكەین و ئەو رابەرو پێشڕەوی بۆ خۆی هەڵدەبژێری 
.. چونكە )جەماوەر ئەگەر لە سەر هەڵەش  ئێمەیە  دروست جێگە رێز و پشتگیری 
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لە  بڵندە، روومان سوورە و  بارەیەوە سەرمان  لەم   .. نابێت، هەر ڕاستە(  بێت، كە 
هەموو دەور و بارێكدا پشتمان بە پشتی گەلەكەی خۆمانەوە بووە و زۆریشمان لە 
سەر كەوتووە، كە هیچ خۆمانی پێوە با نادەین و بێ دەنگ ملمان لێ ناوە، چونكە 
ئەمە بەشێكە لە ئەركی سەرشانمان و تەرجەمەی عملی بیر و باوەڕی نەتەوەییانەی 
ڕەسەنمانە .. بەاڵم داخەكەم لە سیاسەتی ئیمڕۆدا تەنها چەندایەتی و قەڵەبالغی گیچ 
كێشی تەرازوووی بەرچاوە، چۆنایەتی دەبێ مێژوو هەقی خۆی بداتێ و ئێمەش ئەو 

هەقەمان مەبەستە ..
ئەوەشمان لە یاد نەچێت، چۆن رابەرانی ئەو دیوو رێگەی ئاشتی و چارەسەری 
هێمنانە بە تاكە رێگەی كێشەكەیان دەزانن .. ئێمەش بەرژەوەندی و سوودی گەلی 
كورد و هەردووالش هەر چارەسەری ئاشتیانە دێتە پێش چاومان .. خەیاڵی كورد 
نەهێشتنیش بۆ كەس نەچۆتە سەر .. پڕ بە دڵ دەخوازینو مەبەستمانە كە لە كوردستانی 

خۆرهەاڵتدا گەلەكەمان بە ئاشتی و هێمنانە بگەنە داوا ڕەواكانی خۆیان .
 

پ – دەربارەی كوردستانی باكور )بە زۆر بەستراو بە توركیاوە( و باری هێزە سیاسیەكان و 
سەرنجی بەڕێزتان چییە ؟

لە رووی  لە رووی ژمــارەوە و چ  باكور چ  : وەكو دەزانــن كوردستانی  وەاڵم 
هەڵكەوتی  هەر  كوردستانە،  پارچەی  گرنگترین  و  گەورەترین  خاكەكەیەوە  پانتایی 
كە  سوریاوە  لە  و  سۆڤیەت(  )یەكێتی  سنووری  لە  نێزیكی  و  باكور  كوردستانی 
دەروازەی بزوووتنەوەی ڕزگاریخوازی عەرەب و سەرە نێزەی واڵتە عەرەبیە خۆگر 
و ڕاوەستاوەكانە بە رووی ئیسرائیلدا – و هەڵكەوتی رژێمی كۆنەپەرستی بەستراوە 

بە ئیمپریالیزمی ئەمەریكیەوە ..
ئەمە جگە لە پاشخانی شۆرشگێڕانە و رابەرایەتی ئەو پارچەیە بە تایبەتی لە نیوەی 
یەكەمی ئەم چەرخەدا، هەر ئەم هۆیانەشە كە لە رووی ئامانج و درۆشم و داواكارییە 
بۆ  داواكاری و خەباتەكەیان   .. پێشكەوتووترن  دیكە  پارچەیەكی  لە  میللیەكانیانەوە 
و  گەردانی  خود  و  موختاری  )خود  مەسەلەی  و  تەرخانە  سەربەخۆ  كوردستانی 

حوكمی زاتی( لە فەرهەنگی سیاسیاندا نییە ..
لێدانی  كە  ــەوەوە  ل هەر  پارچەیە،  بەو  دەدات  تایبەتی  گرنگییەتیەكی  بــارە  ئەم 
رژێمێكی كۆنەپەرستی ریسوا بووی وا بەستە بە ئەمەریكاوە زۆر زۆر ئاسان ترە لەو 
رژێمانەی سەرپۆشێكی تەنكی نیشتمانی و پێشكەوتنخوازی بە سەر خۆدا كێشاوە. 
بە  یان  یان كەمێ بە الی خۆرهەاڵتدا دایشكاندووە  لە مل ماڵنی دەوڵەتیەكەدا  یان 
الی چەپدادەڵەنگێ و یان هیچ نەبێت خۆی ساغ نەكردۆتەوە – كە ئەمە كێشەیەكی 
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كۆمەكی  و  پشتگیری  ڕووی  لە  وەها  هەر   -! دیكەیە  پارچەكانی  خەباتی  گــەورەی 
دەرەكی – كە مەوقع و چارەنووسی كورد تەنها سۆڤیەتە – دەرفەت و مەودا و هەلی 

چاكی لە پێشە .
 هەر ئەمەشە كە تەفسیری چر بوونەوەی ئەو هەموو پیانە بكات كە لە سەر ئەم 
بزووتنەوەیە هەیە .. خەباتی رزگاریخوازی گەلی كورد لە كوردستانی باكوردا دوو 
ئەركی لە بەر دەمدایە و دوو زامنی سەركەوتنی هەیە، كە بە داخەوە هیچیان جێ بە 

جێ نەكراوە و پیانەكە لە سەر ئەو دوو خاڵەیە :
١ – یەكێتی ڕیزەكانی بزووتنەوەكەیە، كە ئەو باری چەوساندنەوە و داپڵۆسینەی 
لەوی هەیە، ئەگەر دەستی تێكدەر و چەواشەكردن لێ گەڕێ لە خۆڕا دروست دەبێت 
.. بەاڵم نەك تەنها نەتوانراوە گونجاندن و تەنسیق لە نێوان بیر و باوەڕ جیا جیاكانی 
كۆمەڵگای كوردەواریدا دروست بكرێت – وەكو هەموو خەباتی رزگاریخوازی گەالنی 
بیردادەیان  بیركردنەوە و یەك  نێوان یەك جۆرە  لە  بەڵكو  دیكە گرتویانەتە بەر – 
چ  لە   .. یەكن  بە  دژ  هەمووشیان  هــەر  و  كــردۆتــەوە  لێ  رێیان  كوێرە  و  ڕێچكە 
جەهەنەمێكی سەررووی ئەم زەمینەدا نۆ ڕێكخراوی ماركسی لینینی هەیە ؟ لە نێوان 
ماركسیزمدا  مێژووی  مۆزەخانەی  لە  تەنها  كە  هەیە  وایان  هی  رێكخراوانەدا  ئەو 
جێگەی هەیە و هەیانە خۆی بە كلكی كوێرە رێی هەڵدێری واوە كیرساندۆتەوە كە 

بچوكترین جوولە دەیترازێنی بۆ لوتكەی هەزار بە هەزار !..
 ٢ – دۆستایەتی واڵتانی سۆشیالیستخواز بە گشتی و یەكێتی سۆڤیەت بە تایبەتی 
لەوەدایە رێكخراوی  نەكراوە. سەیرو سەمەرە  بە جێ  نەك هەر جێ  ئەركە  ئەم   ..
ماركسی وا هەیە زۆر لە سیای ئەمەریكا داخ لە دڵ ترە لە سۆڤیەت و باس و خواسی 
وایان كردۆتە خۆراكی بیر و بیركردنەوە و ڕێبازیان، كە لە مەڵبەندە ئەصڵیەكانی 

خۆیان ئیمڕۆ قاچاغە ..
ماوێتی و ئەنوەر خۆجەیی بە پێ چ حسێب و كام مەزهەب ڕاستن و ئەگەر بۆ 
باری خۆشیان ڕاست بێ چ بەرژەوەندیەكی كوردیان تیدایە ؟!پیاڵنی ئیمپریالیزم و 
داگیركەرەكە بە دەوری ئەو دوو ئەركەی سەرەوە و جوتە مەرجەی سەركەوتنی 
یەكەم  هەنگاوی  بۆیە  بۆتەوە،  باكوردا چر  كوردستانی  لە  كوردایەتی  بزووتنەوەی 
بزووتنەوەی  ڕێزەكانی  )یەكێتی  بە  تەنها  ــەوەش  ئ پیانانەیە،  ئــەو  پوكاندنەوەی 
كۆبوونەوەی  و  سۆڤیەت  دژایەتی  و  گومڕایی  لە  بــەرداری  )دەست  و  كوردایەتی( 
دۆستایەتی  دیاری  ڕێبازی  و  تایبەتی  ڕێكخراوێكی  لە  كورد  لینینیەكانی  ماركسییە 

سۆڤیەتدا، یان بە النی كەمەوە دژایەتی نەكردنی( دێتە دی ..
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ئێمە لە رووی دڵسۆزی و بەتەنگەوە هاتن و بەرژەوەندی كوردەوە رێگە بە خۆمان 
دەدەین كە رەخنە و لۆمەی برایانە و هاوچارەنووسانە ئاڕاستەی ئەو برایانە بكەین 
.. لە كاتێكدا لە رێز بۆچوون و بیركردنەوە و ڕێبازی هەموو شۆرشگێڕێكی كورد 
دەنێین و باوەڕمان بە ئازادی بیر و ڕێباز هەیە، بەو مەرجەی لە سنووری فراوانی 
بەرژەوەندی كورد نەچێتە دەر .. لە هەمان كاتدا بە توندی دژی ئەو چەواشەكاری و 
پیاڵنانە دەوەستینەوە، كە لە بەرگی ئاڵ و وااڵ و قسەی قوت قووتی گوماناوییەوە كە 
لە بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد دەكەن و دەبنە خۆركە و مۆریانەی كۆمەڵگای 
لە  ئەمانەشدا بەشبە حاڵی خۆمان هیوایەكی زۆر گەورەمان  ..لە گەڵ  كــوردەواری 

سەر خەباتی گەلی كورد لە كوردستانی باكوردا هەڵچنیوە و لە مەودای دوردا
ئەگەر ئەو ئەركانە جێ بە جێ بكرێن رابەرایەتی خەباتی رزگاریخوازی نەتەوەی 
هەردەم  و  ئامادەین  بكرێت  ئێمە  بە  چی  ڕووەوە  لەم   – دەبینن  تێدا  كوردیشیان 

پێشمەرگەی هەموو كوردین ..

 پ – دەربارەی كوردستانی خۆرئاوا – كوردستانی سوریا چ دەفەرموون ؟
وەاڵم : ئێمە یەكێ لەو ئەركە و مەرجانەی سەركەوتنی خەباتی رزگاریخوازیمان 
و بەڵكو گرنگترینمان بە )گرێ بەند و هاوكاری بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد و 
خەباتی رزگاری و دیموكراسی عەرەبی لە سەر بناغەی بەرابەری و ڕێزی بەرابەر و 
بەرژەوەندی هاوبەش، دیاری كردووە .. لەم بارەیەوە لە )بەرنامەی خەباتی حیزبمان 
ئێمە   .. لەم قۆناغەدا( بە روونی و ئاشكرایی ئەم ئەركە دیاری كراوە و چەسپاوە 
دەمانەوی پەیوەندی و هاوكاری ئێمە و نەتەوەی عەرەب، پەیوەندی و هاوكاری و 
 . بێت  هەتایی  هەتا  و  و سەرتاسەری  هاوچارەنووس  و  دۆستایەتیەكی ستراتیژی 
ئەمەش ڕەوتی مێژوویی و چارەنووسی هەر دوو نەتەوەی دراوسێیە جگە لە مێژوو 
مێژووییمان،  پەیوەندی  و  چێشتن  پێكەوە  سوێری  و  تاڵی  درێژی  و  دوور  بیەكی 
)نەتەوە  هاوكاری  و  گــوزەران  و  ژیان  پێكەوە  و  نەتەوەكان  نێو  ژیانی  داهاتووی 
سۆشیالیستەكان( ئەوەمان داوا لێ دەكات وەكو پێویستی و فرمان و ئەركێك خۆی 
بە سەر هەموو دڵسۆزانی مێژوو و مەنتقی مێژووەوە ڕەفتار بكات، نەك هەر دۆستی 
نەتەوەكەی خۆی نییەو دوژمنی الكەی دیكە، بەڵكو دوژمنی سەرسەختی نەتەوەكەی 

خۆیەتی ..
ئێمە چەند بە توندی و گردەبڕی دژی گیانی شۆفیەنیەت و خۆ بە زڵ گرتن و 
تەما و داگیركەرانی كوردستانین، ئەوەندەش دژی بیر و ڕەفتاری دابڕان و خۆوێك 
یان  مەرجێك،  و  هەل  و  بار  ئەگەر  دەوەستێنەوە،  عەرەب  ناحەزایەتی  و  هێنانەوە 
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دەستی ئیمپریالیزم و تێدەر لە ڕابردوودا گەرایەكی وای لە ناوچەكەدا كردبێت پێویستە 
هاوكاری مێژو بكەین و لە گوریان نێین .. ئەم ئەركەش پتر دەكەوێتە سەر ئەستۆی 
رابەرانی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی عەرەب و واڵتانی پێشكەوتوخوازی عەرەبی بە 
گشتی و )سوریا( بە تایبەتی .. ئەمەش كارێكی یەكجار ساناو بەردەستە بە تایبەتی 
كە گەلی عەرەب خۆی دووچاری ژان و ئەشكەنجەی داگیركەری بووە و هەندی لە 
خاكی پیرۆز و ئازیزی داگیركراوە و )ضحیة(ی بیر و ڕەفتاری ڕەگەزپەرستانەیە .. 

بۆیە پتر دەتوانێ لە ژانی كورد بگات . 
 گزنگی ئەم دیاردە و گۆران و بادانەوەی تیگەیشتن و لێك گەیشتن لە ئاسۆی 
بیری پێشكەوتووی عەرەبی و ڕاو هەڵویستی هەندێ رابەری عەرەبی و ڕێكخراوەكانی 
پێمان وایەو  ئێمە   .. بەر  فەلەستیندا بە دی دەكەین و هیوایەكی گەورەمان دەخاتە 
لە كوردستانی گەورە و  بەشێكە  ئەوەی كە كوردستانی خۆرئاوا  لە سەر  سورین 
نەرۆحی شۆرشگێڕانەی عەرەبی ئەوە هەڵدەگری و نەلە بەرژەوەندی عەرەبە و نە 
پیێویستیان بە چەند سە كیلومەترێكی كوردستان و مملیۆن و هەندێكی كوردە قووتی 
بدەن و ڕەفتاری داگیركەرانەیان لە گەڵدا بكەن .. ئێمە چاوەڕوانی ئەوە دەكەین، كە 
ڕەفتاری ڕابەرانی بزووتنەوەی ڕزگاری و عەرەب لە گەڵ كورد و كوردستانەكانی 
بیر  هەڵقوالوی  روناكانەی  بیر  شۆرشگێڕانەی،  ڕەفتارێكی  بــەوانــەوە،  بەستراوە 
ئەندێشەی باخەڵ فەرەجی عەرەبی بێت و لە ڕۆحی ئیسام و عەرەبیەوە هەڵوێست 

وەرگرن ..
ئیرادە  نەكات، دژی  گیانە عەرەبیە  ئەو  پێرەوی  و  نەكات  ئەمە  ئەوەی دروست 
و خۆرسك و خەسڵەتەكانی عەرەبی دەوەستێتەوە .. تەنها ئەوانە نوێنەر و معبرێ 
رۆحی عەرەبین كە پشتگیری خەباتی نەتەوەی كورد دەكەن و لەم رووەوە )برادر 
راستگۆ،  عەرەبیە  رابەرە  ئەو  هەڵكەوتووی  و  بەرچاو  نموونەیەكی  القذافی(  معمر 
و نەترس، و بەرچاو روونەیە كە پێویستە هەموو رابەرانی عەرەب و رێكخراو و 
پارتەكان چاوی لێ كەن.. دەبێ رابەرانی عەرەب قسەكان )ناجی هال(یان هەردەم لە 
یاد بێت " كە كوردستانی سەربەخۆ و یەكگرتوو، چاكترین و قایمترین دۆست و قەاڵ 

و پشت و پارێزی نەتەوەی عەرەب دەبێت .. 
بە كورتیەكەی پێویستە برادەرانی عەرەب وەكو نەتەوەیەكی سەربەخۆ و بەش 
چــارەنــووس(  كردنی  دیــاری  )مافی  خــاوەن  داگیركراوی  چــەوســاوەی  بەشكراوی 
نەتەوایەتیەكەی  كەمە  نەك   .. بكەن  گەڵدا  لە  مامەڵەی  و  كورد  مەسەلەی  بڕواننە 
بێ خاك و میوانێكی ڕەزاگران و بە اڵیەك لە نیشتمانی عەرەبدا .. پێویستە ئەوان 
دۆستی راستەقێنە و رابەرانی رەسەن و راستی بزووتنەوەی كوردایەتی لە گەریدە و 
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بازرگانە سیاسیەكان جوێ كەنەوە چونكە ئەو رێكخراوەیان كەسەی بۆ مشتێ پول 
و پارە و دەستكەوتی كاتی و مەرحەبایەك چاو لە ڕاستیەكەی مێژووی پێویستی و 
وێرای ووتنی ڕاستی نەبێت و سەودا و مامەڵە بە كوردستان و مەسەلەی كوردەوە 
بكات، دۆستی كەس نییە، دۆستی گیرفان و مەقامی خۆی نەبێت و هەردەم ئامادەییە 
بە فڵس زیاتر و مەرحەبایەكی گەرم تر دەست تێكەاڵوی دەستی شەیتانیش بكات 
دەستورێكی  .. وەكو  بگوێزێتەوە  مەوقعی دۆستایەتی خۆی  و رۆژێكدا  لە شەو  و 
پەرست  نەتەوە  و  دڵسۆز  هەرە  ڕۆڵە  )لە  تەنها  بگەرێین  دۆست  بۆ  ئەگەر  گشتی 
سەر  لە  دۆستایەتیان  ئەوانەی  و  دەكەوێ  دەستمان  بوێرەكاندا(  پێشكەوتخوازە  و 
بناغەی بەرژەوەندی نەتەوەكەمان هەڵدەچنن، هەر ئەوان كە دەتوانن پارێزگاری ئەو 
دۆستایەتیە بكەن .. پەیوەندی و هاوكاری دوو نەتەوە و دوو بزووتنەوەش دەبێت 
لە سەر بنچێنەی بەرژەوەندی هاوبەش و یەكسانی و ڕێزی بەرابەری هەڵەبستی و 

هەمیشەش دۆستایەتی و هاوكاری لە بەرژەوەندی نەتەوەكانە .
ئێمە بەش بە حاڵی خۆمان بەشێكی زۆری ئەو ئاڵۆزی و لێك نەكەیشتنەی ئەو 
دوو بزووتنەوەیە – لە ڕابردوودا، كە لە ئاستی پێویستدا نەبووە-ئۆباڵی دەخەینە مڵی 
نەبووە  نەتوانن و مەبەستمان  سیاسیە بۆرژوا ترسنۆكانەی كە هەڵكەوتینا وابووە 
مەسەلەی كورد وەكو مەسەلەی نەتەوەیەكی تایبەتی و سەربەخۆی خاوەن هەموو 
مافێكی بە )مافی دیاری كردنی چارەنووسیشەوە( بخەنە ڕوو و لەمەوە و لە سەر 

ئەو بناغە تەعامولی سیاسی بكەن ..
 لیێرەدا بەو پەڕی دڵسۆزی و پەتاوپەت دەڵێین ئەركێكی گەورەو مەئسولیەتێكی 
مێژوویی چاوەڕوانی ڕابەرانی سوریا دەكات، كە تەرجەمەكەری عملی و ڕاست بێژی 
نێوان  بن و رێچكە شكێن، دۆستایەتی درۆســت و سروشتی  بــاوەڕ خۆیان  و  بیر 

نەتەوەی عەرەب و بزووتنەوەی كورد بن و لە خۆشیانەوە دەست پێ بكەن ..
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رازێكی كوردانە
بانگی ڕاهێشتنێ..!

ئێمەی پاسۆك بایی تێخوێندنەوەی هەموو بار و هەڵ و مەرج و هەڵكەوتی 
كۆمەاڵیەتی  فراژبوونی  گەشەو  و  هەڵكشاوی  تێ  پلەی  وارادوە  كۆمەڵگەكەمان 
لە  بەر،  بابەتی و خودیەكانی خۆ و دەور و  بارە  پێگەیشتن  و گەاڵلە بوون و 
تەك ئەمانەشدا بارە شۆرشگێڕیەكەی نێو دەروونی بزووتنەوەی رزگاریخوازی 
كورد و سەرجەم بزووتنەوەی شۆرشگێڕی و دیموكراسی ناوچەكەمان بەرچاو 
گرتووە لە دەربڕین و داواكارییە نێزیك دەست و ئامانجە كاتیەكانماندا . بۆیە لە 
پرۆگرامی حیزبماندا ئامانجی كاتیمان بە )ئەوپەڕی ممكن لە سەردەمێكدا( دیاری 

كردووە، ناوی ئەو )ئەوپەڕی ممكن(ەشمان نەهێناوە و ناوكیشمان نەبڕیوە ..
 ئەمەش پتر لە بەر باوەڕ نەگۆڕەی حیزبمانە بە گۆڕان و گەشە و جولەی 
ڕەوتی مێژوویی، كە هەرگێز لە سەر خاڵێك و لە بستە جێیەكدا چەق نابەستێ و 
ناچەقێ، چونكە لەوانەیە لە پارچەیەكی داگیركراوی، كوردستاندا، لە سەردەم و 
لە بار و هەڵ و مەرجێكی دیاریدا، ئەو "ئەوپەڕی ممكن“ە’ تەنها پاراستنی شەقڵی 
نەتەوایەتی كورد و خۆدزینەوە لە شەڕی دەستە و یەخەی بەرەیەكی دیاریدا بێت، 
لەوانەشە لە پارچەیەكی دیدا، یان هەر لەو پارچەیدا خۆ نووساندن بە ناوێكی وەكو 
"خود گەردانی و حوكمی زاتی – بە هەموو جۆر و بابەتەكانیەوە –“شەپڕیوی و 
ناتەوانایی و بە خساردانی هەلی هەڵكەوتووی قۆناغێكی پێشكەوتوو دەرچێت، لە 

هەل و مەرجێكی دیاریدا ..
نەوێران  و  خۆدزینەوە  و  سازش  جۆرە  هەر  كە  بزانین  ئەوە  دەبێ  جارێ 
هەر   – ستراتژیەكانی  مەبدەئییە  و  بنەڕەتی  مەسەلە  لە  خستنێك  لچ  بن  و 
بزووتنەوەیەكدا – خۆ گیل كردن و خۆدان بە دەستەوەیەكی نا شۆرشگێڕانەی 
ترسنۆكانەیە و بە هیچ جۆرێك پەیوەندی داری نییە بە "سیاسەتزانی“ و تاكتێك“ 
و كارناسی و كارزانییەوە، ئەمە پتر تەعبیر لە بن و بنەچەی قواڵیی نەفسیەت و 
هەڵكەوتی بۆرژوایانەی پشوو سواری زڕە شۆرشگێڕەكان دەكات! ئێمە "بەڵگە 
نەویست“ێكی سەد جاران دەكۆتێنەوە، ئەگەر بڵێین داگیركەرەكە دەزانێ و چاك 
دەزانی كە مافی كورد، مەسەلەی كورد، كێشەی كورد، چارەی بنەبڕی مەسەلە 
میللیەكان تەنها و تەنها“ مافی دیاری كردنی ئازادانەس چارەنووسە“، كە دوا پلەو 
پێشكەوتووترین و سەرئەنجامی، كیانی سیاسی سەربەخۆ و دەوڵەتی میللی ئەو 
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نەتەوەیە، كە داگیركەر تەعبیری "جیابوونەوە – انفصال "ى بۆ بە كار دێنێ و 
هەندێكی ساویلكەی نەزانی ناوخۆشمان تووتی ئاسایی ئەو قەوانەی ئەوان لێ 
دەدەنەوە و پاكانەش دەكەن !!، بەاڵم لە راستێدا بۆ كورد و هەموو نەتەوەیەكی 
دیكە )رزگاری و یەكگرتنەوەیە(، دوژمن و ئێمەش دەزانین كە "ال مەرگەزی و خود 
موختاری و هەتا فێدرالی و یەكێتی كۆنفدراسیۆنیش“ هەقی میللەتان نییە و ئەمانە 
"محطات أنتقال“ى ئامانجە سترتیژیەكانی نەتەوەیەكن كە كیانی سیاسییە، كە لە 
ژێر بار و هەل و مەرجێكی ناچاریدا مل بۆ یەكێك لەم – نیوە مافانە – دا دەدات، 
لێ سوورە كە نەتەوەكە لە سەفەری دووری ستراتیژیشدا چەند هەنگاوێكی پی 
دەبڕێت و لە تەمەنی داگیركەریئەویش چەند ساڵیك كورت دەبێتەوە .. بۆیە كام 
ال هەلی لە بارتری بۆ هەڵكەوت پێ لەوەكەی تر دەكاتە كەوشەوە، یان ئەو پاشە 
پووتی دەكات،  ناوك  نەكرا  بۆی  لێ دەكات و هەڵی دەوەشێنێتەوە، هەر  كشێ 
یان جەماوەری نەتەوە داگیركراوەكە تەكانێكی دیكە بۆ خۆی دەدات و ڕەتێ بە 

داگیركەرەكە دەبات ..
ئەوەش بڵێین – كە ناچارین دووبارە بەڵگە نەویستێكی ماران گەستەی خۆمان 
چەند بارە بكەینەوە، لە بەر عەنتیكەیی و پاشاگەردانی فیكری بە ناو و لە سەر 
دابــە شۆرشگێڕی  و  زانستی  دەستوورە  هەموو  پێ  بە   – كــراو  كــورد حسێب 
و یاسا دیاری و مەنتیقیەكان ئەو نێوە یان فشە مافانە دەبێ و دەبێ لە سەر 
بناغەی پتەوی بە ردی یەكەم و مەفهومی ساكار و سەرەتایی )دان نان بە بوون 
و سەربەخۆیی نەتەوەكەدا( و )مافی دیاری كردنی چارەنووسی( هەڵەبستی و 
بروای پێ بهێندری، ئەگینا لە زڕە مافیش پووچ تر دەردەچێ و دەبێتە گاڵتە بە 
.. لە باشترین حاڵەتدا دەبێتە جۆرێكی  خۆكردن و توانا بە فێڕۆدانێكی ناپاكانە 
بێ سە و بنی )تقسیماتی ئیداری“ نەك "مافی گەل“ێك .. پێویستە“ خودگەردانی 
یان حوكمی زاتی راستەقینە“ و "دروێنەش !!بریتی بێت لە ممارەسەكردنی“ مافی 
كردنی  )تقسیط(  كرمانجیەكەی  و  كــورت  و  ساكار  مانا  بە   .. كاتیدا  و  دیــاری 
قەرزێكی گەورەیە، الی دەست بڕێكی لە دادگا توند كراوە .. نە بە“قسط“ى یەكەم 
و دووەم ئەو هەقە دەدرێتەوە و نە "قسط“ەكان "بدیل“ى قەرزە ئەصڵیەكەیە و 
لە رووی دەستووری و یاساییەوە و مەرجی بنەرەتی دان نان بە هەقی بەرانبەر 
و دەسەبەرەی "گەڕ و گوڕ“ نەكردن، دان نانە بە سەرپاكی قەرزەكەدا، ئەوسا بە 
تێ خوێندنەوەی باری "سەرچەوتەكە " ئەو هەقە "تقسیط“ دەكرێت و كەی دادگا 
یان كوتەكەی كابرا بااڵ دەست تر بوو لە "گەڕی“ قەرزاربارەكە مەسەلەی "قسط“ 

دەبێتە خۆ فریودان و فرسەت دانە بەر و ڕەواكردنی "سەرچەوتێتی« ..
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كە  دەستكەوتی  هــەردەم  نەبێت،  بەو جۆرە  ئەگەر  "عملی“شەوە،  لە ڕووی   
بە خوێنی هەزاران شەهید و رەنج و كردە و كۆشەی چەند ساڵەی جەماوەرە 
و  ئاوەوە  دەكرێتەوە  خۆی  وەك  هاتووە  بەرهەم  ستەمدیدەكە  و  زەحمەتكێش 

ئەمەش مۆركی "سبق االصرار“ى تاپاكی پێوەیە ..
لێرەوە دەمانەێ بچینە ناو باسێكەوە كە پێویست بوو دەمێك بووایە بچەسپایە 
و چەند و چوونی هەڵنەگرتایە، هەر هیچ نەبێت لە رووی ناوەڕۆك و بنەڕەتی 
خواس  و  باس  جێ  گونجاوی  "توقیت“ى  و  شوێن  و  كات  تەنها  مەسەلەكەوە، 
و  )رزگــاری  كە  كوردایەتیە،  بزووتنەوەی  ستراتیژی  ئامانجی  ئەویش   .. بوایە 
كیانی  كردنی  دروست  تر  زەق  واتای  بە  گەورەیە(،  كوردستانی  یەكگرتنەوەی 
سیاسی و دەوڵەتی سەربەخۆی كوردیە .. كە تاكە چارەی بنەڕەتی و ریشەكێش 

كەری كێشەی كوردە ..
ئێمە بە زۆر و بە ناهەق و بە دەستی بێگانە و ئیستعمار بەو كیانە ماقۆاڵ 
سەرجەمی  و  بەستراوینەتەوە  لكێندراوە،  پێوە  كــوردیــان  نامەشروعانەی  و 
ناڕەوایە  پەیوەندیە  جۆرە  ئەو  تا  بۆیە  هەڵستاوە  لــەوەوە  میللییەكەمان  كێشە 
نەبێت  خۆیدا  چنگی  لە  خۆی“  "چارەنووسی  ئازادانە  كورد  و  هەڵنەتەكێندرێ 
ئاستێكدا  هەر  لە  ئێمە  هەوڵێكی  هەموو  پێویستیشە   .. دەمێنێتەوە  هەر  كێشەكە 
.. لێرەدا تەنها  بێت، هەنگاوێك بێت بۆ نیزیك بوونەوە و گەیشتنە ئەو ئامانجە 
ئەوەندەمان دەوێ بڵێین كە ئیمكانی هەنگاوی مێژوویی لەم رۆژانەدا و بە تایبەتی 
لە داهاتوویەكی نێزیكدا دەست هەڵینج دەبێت، بەاڵم گرنگ ئەوەیە كەرەسەی ئەم 

هەنگاوە كە "پیاوە“ هەبێت ..
 بۆ خۆ كۆكردنەوە و كوردانە خۆ هەموو دڵسۆزانی كورد بانگ ڕادەهێڵین …
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بانگێ لە سەنگەری پاسۆكەوە

ئەی هێز و كۆر و كۆمەڵە سیاسیە شۆرشگێڕ و دڵسۆزەكانی كورد ..
ئەی خێر خوایانی كورد و پەروەر ..

با هەموو پێكەوە دەست لە نێو دەستی یەكدی نێین و ئەم گەلە چەوساوەیە چی 
دی بە بەرەوە نەماوە و چی دی بەرگەی ئەو خوێن رێژیەی نەشتەری دەست و دەم 
.. وەرن توبی خودا یەك لە سەدی ئەو ماستاو ساركردنەوەیە  و چەكتان ناگرێت 
بۆ داگیركەرانی دەكەن، سۆز و میهربانی و برایەتی پێشانی یەكتری بدەین، یەك لە 
هەزاری ئەو تەرزووەی لە دۆستایەتی و چاوبڕكی ئەو الیەنە و فاڵنە بزووتنەوەی 
ئەو  نێوەی   .. بــدات  پێمان  نێوانمان  تەبایی  و  خۆشەویستی  دەگــات  پێتان  بێگانە 
ئامادەگیەی تێتاندایە بۆ چاوپۆشێن و ڕابوردنبە سەر هەموو خەراپە و ناپاكیەكانی 
دوژمنە بێگانەكانتان لە یەكدی خۆشبین و بە سەر رابردووی تاڵ و تفتی یەكدیدا 
ڕابوورن ! .. ئەو داخ و ڕق و ژەهری حەزیایەی دەرونتان هەمووی مەڕژیننە گیانی 
یەكتریەوە، هەر چ نەبێ بەشێكی ئاڕاستەی داگیركەرەكانی بكەن و ئەوەی دەمێنیتەوە 

چونكە )كورد(ین زۆر شەكەتمان ناكات ..
خۆ ئەگەر شۆرشگێڕ بین و لە هەرچی خەسڵەتی مرۆڤانە و كوردانە نەشۆرابینەوە 
مردنمان سەد جاران شەرەفمەندانە تر نییە "صدام“ روو بە رووی هەموو دنیا بڵێ : 
ئەوانە ئەگەر ڕاست دەكەن و بۆ كورد "ی دەكەن بۆ یەكتری دەكوژن ؟! دیارە هەر 

یەكەیان دەستێ دەیجوڵێنی و ئاغایەكی هەیە !!.
كامتان بە چاوداگرتنێكی ئەو رژێمە ڕەگەز پەرستە لە ڕابردوودا چۆكی خۆدان بە 
دەست و ملی كەچی "والء«تان بۆ دانەداوە ؟ و كامیشتان لە ناخەوە لە ترسی ئەوی 
دیكە بوێری بە فیكەیەك كڕنوش بۆ دەستی سوڵتانانەیان نابەن ؟!.دە ئێتر بۆچی و 
لە پێناوی چیدا و لە بەرژەوەندی كێدا ناتوانن، ئەگەریەتیش بكەن، یەكتری بكوژن 
و نەبنە تاژی ڕاوی ئەم و ئەو .. یان هەر بدەن بە الكەی دیتان دوژمنە سەرەكی و 

ڕاستە و خۆكەتان بكوتێ ؟!
برایان بۆ وا دەزانن هەر وا سوك و سانا دەتوانن بە دوو فشە "تأویل“ وو سێ 
"تنظیر“ى گێڕ و گەوێر و هەندێ چاوبەست و پەهڵەوانیات، تا بیخۆن و خۆتان لە 
بەردەم حوكمی مێژوودا دەربازبكەن !!؟ لەوانەیە ئیمڕۆ ئەو دەروێش و سۆفیلكە حاڵ 
لێ هاتووی دەور و بەرتان كە بە درۆ، بە كارە، بە پەیوەندی گەندەی كۆمەاڵیەتی 
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یان هەر شتێكی دیكە راتان گرتوون حاڵتان لێ هێناوون، تا ماوەیەكی دیكەش زەرگ 
بازیتان بۆ بكەن و شیرە خۆشیان بدەن، بەاڵم كە ساردبوونەوە و كۆڕەكەتان تێك 

چوو، ئەوسا بۆتان لە زبڵدانی مێژووی كورد دا دەدۆزنەوە ..
ئێمە ئەم ساكار بێژی و واتە بێ قورت و بێ سەرپۆشانە لە ناخی جەماوەری 
دەنگی  هەڵدەهێنجین،  نەتەوەكەمانەوە  چەوساوەی  و  ستەمدیدە  و  زەحمەتكێش 

دڵسۆزیمان تێكەڵی هاوار و بانگی "یەكگرتن و هاوكاری و تەبایی“یان دەكەین ..
 هەرچی چەوتە رێگەی ئەم دنیایە هەیە گرتووتانەتە بەر، دە بۆ یەك جارێش بێت 
شاڕێی پیرۆزی كوردایەتی بگرن و دەست لە گومڕایی كورد كوژی هەڵگرین .. لە بەر 

كەس نا لە بەر ئابڕووی خۆتان ..
بێ  ئێمەش چەوتیتان  دڵــســۆزانــەی  پــاڕانــەوە  و  دەنــگ  ئــەو  ئەگەر  هــیــواداریــن، 
ڕاست نەكاتەوە. بزمارەكەی "صدام“ بە هۆش خۆتاندا بێنیتەوە !..گەر واتان نەكرد 
بەرپرسیاری مێژوو و خوێنی شەهیدان بن و خوا لە هەشتان نێ .. ئەگەریش ڕاست 

بوونەوە ..
 

هەر بژین بۆ كوردهێزی پێشمەرگەی پاسۆک
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قوتابخانەی پاسۆک
 چ بكەین ؟!

هەموو هێزە شۆرشگێڕەكانی كوردستان و بزووتنەوەی دیموكراسی عێراقیش، 
دەمێكە گەیشتوونەتە ئەو ئاكامەی كە بەدیهێنانی هەموو مافە ڕەواكانی گەلی كورد 
تەنها  عێراقی  گەلی  دیموكراسیەكانی  ئامانجە  و  داوا  و  باشووردا  كوردستانی  لە 
ڕمانی ڕژێمی ڕەگەزپەرستی فاشی عێراقی نەبێت نایەتە دی، دیارە هەمیشەش ئەوە 
بەرچاوخراوە كە تەنهاش بوونی یان هێنانی حكومەتێكی ئیتافی دیموكراسی گەلییە 

بتوانێ بەم ئەركە هەستێ و ئەو مافە و داوایانە بێنێتە دی ..
روبەڕوو  كە   – مەعنەوی  كارێكی  لە  جگە  رژێمە،  ڕمانی  كە  یەكەم،  ئەركی  بۆ 
هەرچەندە   – بەغدا  فاشیانەی  الواقع“ى  "أمر  بۆ  نەدانە  مل  و  رژێمەكە  بوونەوەی 
بزووتنەوەی رزگاریخوازی كورد لە ساڵی ١٩7٦وە مڵی رێگەی شۆڕشی چەكدارانەی 
بزووتنەوەی  سەرجەم  هیوای  و  دەر  داڵــدە  و  النە  كــورد  پێشمەرگەی  و  گرتووە 
دیموكراتی عێراقیشە و حیزبی شیوعی عێراقی لە ساڵی ١٩7٨وە قورسایی ماددی 
و  چەندایەتی  ڕووی  لە  بەاڵم  بزووتنەوەیە،  ئەو  سەر  خستۆتە  خۆی  مەعنەوی  و 
ڕەگ  و  پڕچەك  ڕژێمێكی  رمانی  تای  هەرگیز  بوونە چەكداریە  ئەو  چۆنایەتێشەوە 
داكوتراوی – ساڵێك لەمەو بەر – هەنگاوێ دەست پێ دەكات – و شۆڕشانی جیهان 
لە نەختێكەوە بوونە خەرمانێك و دەوەن بوون خۆمان و بوونەتە دار   بەاڵم ئەوەی 
جەماوەر  چاوەڕوانیەی  و  پێویست  ئاستی  ئەو  و  بەرە  و  بدەین  بە خۆمان  گەشە 
هەنگاو هەڵێنین، لە هەندێ رووەوە داوامانەتە دواوە       !! بەاڵم وەكو حیزبمان دەڵێ : 

چەوت مل بە هەڵدێرەوەدەنێ ..
ئاواش رژێمە رەگەز پەرستەكەی "صدام“، لە چەوتێتی رێبازەكە و مل بە هۆڕی 
و "غرور“ى بێ ئەندازی سوار چاكە پیاو كوژەكەی بەعس، ملی بە هەڵدێری هەزار 
بە هەزاری شەڕی "عێراق و ئێران“ەوە ناو پاش ساڵ و نیوێك شەڕ تەنها لە هەفتەی 
یەكەم و دووەمی پەالمارەكەیدا توانیویەتی مەبەستەكانی بە دی بێنی و لەوە و دوا 
چەقیوە و ئێستاش دیاردەی چەقین و ئەو "رمال المتحركە“ى بن پێ لە هەڵپەء سواڵی 
لە  پاشەكەشێ  و  عەرەبی  كۆنەپەرستەكانی  ئۆردون“ واڵتە  "شا حوسێنی  كۆمەكی 
و  ئیسامی  دەاڵڵە  دامانی  و  دەستە  لە  االرض“دا،  و  المیاە  فى  المشروعە  "حقوقنا 
والتانی بێ الیەندا دیاری داوە و مەسەلەی رمانی رژێمەكە وەكو "خۆت مەیكە و خوا 
بتداتێ "دەست هەڵێنج بووە و رژێم دوا ڕۆژانی تەمەنی چەپەڵی پەنجە ژمێر دەكات 
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!.. ئا بەم جۆرە مەسەلەی "ڕمان –اسقاط“ عەرەب ووتەنی "مفروغ منە“وە .. ئێستا 
زیاد لە بیرە ڕمان، بیری پاشە ڕۆژ و“ دوای صدام خۆی“ خۆی دەخاتە بەر هەست 
و هۆشی هەموو دڵسۆزانەوە .. ئایا بۆ پاشە رۆژ چ زەخیرەیەكمان خستووە ؟ و چ 

بیرێكمان كردۆتەوە ؟ و چ بەرنامە و نەخشەیەكمان هەیە ؟!
ئاشكراشە كە سێ دەستە و الیەن مرقیان لە كورسیەكەی "صدام“ خۆش كردووە 

و هەر كەسەی "نۆینەر و دەم و چاوی“ سەربەخۆی ئارایش داوە ..
١ – لە بەر ئەوەی مەسەلەی ڕمانی رژێمەكە پتر بە كارێكی دەرەكی دەبێت و 

سەرئەنجامی شەڕی عێراق و ئێران دەوری كاریگەری تێدا دەبێت …
 بێ گومان "هاو ڕێباز“ و "هاوكارەكانی“ تەرەفی ئەو شەڕە پتر لە هەر الیەكی 
تر خۆیان بۆ هەڵخاندووە و شەش بێشی پێ دەكەن و خەونی سەوز و سووری 
پێوە دەبینن .. بەاڵم تا ئیمڕۆ و بەرنامەیەكی دیاری و گردەبڕ و ئاشكرایان نییە، یان 
نایانەوێ بیانبێ .. یان هەر خۆیان لەو ئاستەدا نین خاوەن بەرنامە بن و ئەمانە تەنها 
پاشكۆن و مەسەلەكە دەبێتە مەسەلەیەكی ناوچەیی زیاد لەوەی مەسەلەیەكی عێراقی 

بێت ..
٢ – هێز و دەستە نەتەوەیی و نیمچە نەتەوەیییە عەرەبیەكان، كە كەم تا كۆرتێ 
و بە جۆرێك و شێوەیەك لە شێوەكان – ئەگەر نەڵێین لە زەمانی ئینتدابەوە بە النی 
كەمەوە لە دوای گەاڵوێژی ١٩٥٨وە – حوكم بە دەست بوون و بۆ چواردە ساڵیش 
دەچێت بەعس پاوانی دەسەاڵت جمگە ئەساسیەكانی "دەوڵەت و سوپای“ى كردوە .. 
ئەوانەش كە ئیمڕۆ راستەوخۆ، یان لە بنەوە دژی رژێمی "صدام“ن .. پتر دژی "صدام“ 
خۆی و دار و دەستەكەین و ئەگەر نەڵێین لە سەر "بیر و باوەڕكەی“ قسەیەكیان نییە 
و بنكە حیزبی و جەماوەریەكان بە هی خۆیان دەزانن، خۆ "بە چ“ بدیل“ێكی تر دوو 
لە بیر و ئاكاری ئەو ڕژێمەوە ڕازی نابن و هەموو هەوڵیكیان بۆ "دەرباز كردن و 

پاراستنی ئەوەندەی دەتوانرێ دەرباز كرێت "لە دار و بار و "تركە“ى بەعسە ..
دەزگا  و  دام  و  ئەمریكی  ئیمپریالیزمی  بڵێین  چاتر  یان  سێیەم،  دەستەی   –  ٣
دارەكانی  پەیوەندی  و  پەیوەندی  خــاوەن  ڕژێمە  و  دەوڵەتی  نێو  جاسوسیەكانی 
ناوچەكە، بە دەوری "بدیل“ێك و روویەكی تردا دەخولێنەوە و رزگاركردنی رژێمەكە 
بەو  بتوانێ كۆتایی  بەرۆگری "صدام“دا دەبێنن، كە  لە دۆزینەوەی دەم و چاوێكی 
شەڕە بهێنێ و هەندێ باری ناوخۆ هێمنی كاتەوە و ڕژێمەكە لە ژێر "عنوان“و ناوێكی 

تردا دەستێ بە خۆێدا بێنێ ..
لەوالشەوە هێزە كوردستانی و نیشتمانی و دیموكراسیەكانی كورد وعێراقی بە 
دیار "قدر“ەوە هەڵتووتاون و زۆر بە داخەوە فركە فڕكیانە بە دوای خۆ هەڵواسین 
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و خۆ چەمەلغ كردن بە یەكێ لەم سێ دەستانەوە. ئەوانیش هەر یەكەیان كۆمەڵی، 
دەستەیەكیان بەرچاوگرتووە، كە خۆش بدە و خۆش تاوبن، كە سبەی بتوانن سەری 
الكانی تریان پێ بكوتنەوە و هەندێ كێشەكانیان پێ سارد كەنەوە و بە كورتی و 

كرمانجیەكەی بیان كەنە "جاشێكی محترم!!«.
ئێمە ناچارین لەم پان و بێ دەنگی و نەزۆكییە بە دەنگ بێن و راستیەكانی بە 
رووتی و روونی بخەینە پێش چاوان ..جارێ بە نیسبەت گەلی كوردەوە .. بە هیچ 
جۆرێك هیچ خێرێكی زیاتر و چاتر لەوانە چاوەڕوان ناكرێت .. هەر تەنها بە بەڵگەی 
ئەوەی كە كاتی خۆی هەر ئەو "صدام“ە لە سەر حوكمیش بوو، كە ناچار بوو سەر 
بۆ كوتەكەی شۆڕشی كورد شۆر كات، لە ژمارە "٤٠٠“ى ١٩٦٩/١٢/١7 و ژمارەی 
١٩٦٩/١٢/٢٢ى رۆژنامەی "الثورە“دا و لە چەند وتارێكی دوای ئەمانەشدا بێ پێچانەوە 
دانیان بەوەدا ئەنا كە )گەلی كورد لە كوردستانی عێراق بەشێكە لە نەتەوەی كوردی 
بەش بەش كراو و مافی دیاری كردنی چارەنووسی خۆی هەیە(، كەچی ناوەرۆكی 
"حوكمی زاتی“یەكەی ئەوەیە كە – ناچارانە – چەكی ڕمانی رژێمەكەمان بۆ بەرز 
ئازاری  ١١ى  ڕێكەوتنی  فیكری  زەمینەی  كێشا  بۆ  پەنجەمان  ئــەوەی   ! كردۆتەوە 
١٩7٠بوو، كاتێ بەعس حیزبە عێراقی بە نەتەوەیی و پێشكەوتوخواز و دینیەكان پاش 

"١٣ سیزدە“ ساڵی نەحس چییە ؟ و كامەیە ؟!.
جگە لە بەند و باوە درۆیینە دەست بڕانە هیچ و پووچەكەی“ هەموو برا بن " و 
"فەرقی ئەم و ئەو نییە لە ئیسام "دا .!!جا دەبێ چ خێری لە فەساڵی نەڕسكاوی ئەمانە 
چاوەڕوان بكرێت و هەر لێستاوە "سەد رەحمەت لە كفن دزی پێشووی گەرەگ نییە 

؟!«.
ئێمە كە ئەمە دەڵێین، باوەڕمان بەوەیە كە كورد خوێنی خۆی لە سەخت ترین بار 
و لە دژوارترین هەڵ و مەرجدا بۆ بەچكە بەرازێكی كوڕی بەرازێكی تر نەڕشتووە و 
ئیتر با بەس "كوڕی خۆمان بكەین بە قوربانی كچی خەڵكی“ و خۆمان و بۆ خۆمان 

بیرێك لە دوا رۆژ نەكەینەوە …
بۆ كەلە پیاوەكانی كورد، هێز و كۆڕ و كۆمەڵە سیاسیەكانی بیر لەوە ناكەنەوە لە 
گەڕەالوژی و بارێكی شێواوی جەنگەی روخانی رژێمەكە سوود لەو هەلەوەرنەگرین 
و ئەوەی ناو دالن كە ناوێرین لە ترساندا بە زماناندا بیهێنین، دەستی بدەینێ و بیكەنە 

"أمر الواقع“ێك ؟؟ بۆ نابێت ؟!
ئێمە لێستاوە دەترسین هەبن : مایەكە و تۆبە و بە )موشەی( خۆیان و بەگێتییەكی 
نۆكەری هەستنەوە و مەسەلەكە لە جەماوەرەكە و النە دڵسۆز و شۆرشگێڕەكانیش 

تێك بدەن !!.
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ئێمە لەوە دەترسین "كورسی و مەقام“ خەونی سەر پێخەفی نەرم، لە سەر حسابی 
مەسەلە بنەڕەتی و مافە نەتەوایەتیەكانمان سەد و یەك مەزات خانەی كورد فرۆشی 
گەرم كات و خەڵكەكەش بووە تا بە هۆش خۆیدا دێتەوە چاو بنوقێنێ، یان چاوی بە 

رووكەش تەراویلكە پێ بكەن !!
ئێمە لەوە دەترسی لێستاوە هەبن وەكو "دێزە“ – تۆپینی خۆیان و زەرەی ساحێب 
–یان بۆ دوا رۆژ ئامادە كردبێت و شەڕە كورسی و رقی شەخصی و بەرژەوەندی 

تەسكی حیزبایەتی كاری ناڕەوا و رابردوو ئاساییان پێ بكات ..
و  بار  ئەم  ژێر  لە  و  ئێستا  هەیە،  دیاردەشی  و  هەقمانە  دەترسین،  لــەوە  ئێمە 
دۆزەخەدا پێكەوە نالكێین    !!. سبەی ئەگەر دەسەاڵتدارە تازەكەی بەغدا چاو بڕكێیەكی 
لە گەڵ الیەكدا كرد، چۆن كوردستان دەكەنە گۆمی خوێن ؟!. خەڵكی بە شەرەف و 
رابەرانی دڵسۆز و پیاوە سیاسیەكانی كورد و عێراقی تەجربەی تاڵی بەعسیتان لە 
یاد نەچێت – كەزەمینە و بار و هەڵ و مەرجێكی لەم كەم رەخساو تریشدا – توانی 
دەستی هەموان لە بنی هەمانەكەوە دەربكات و هەموان پاش بەتاڵ دەرچن !!. بۆیە 
ئێمە بەو پەری دڵسۆزی و بەتەنگەوە هاتن و لە ڕووی بینینی مەترسی گەورەی دا 

هاتووو ئەمانە دەخەینە روو و داوا دەكەین كە …
عێراقین  و  كوردستانی  دڵسۆزەكانی  نیشتمانییە  بەرەی  كە  چوارەم(  ١-)بەرەی 
پانە  ڕووی  بە  و  رەتكەنەوە  دی  "بــدیــل“ەكــەی  و  رێگە  سێ  هــەر  و  خۆ  بكەونە 

ناوچەییەكان و نێو دەوڵەتیەكاندا بوەستنەوە.
٢ – بڕبڕەی پشتی )معارضه(ى راستەقینە و جەماوەری كوردستانی و عێراقیشن 
دەست بــەرداری پێكدا چوون و پێكدا كەوتن و یەكدی كوشتن بن و بە زوویی و 
زۆر بە زوویی دەست لە ناو دەستی یەك نێن و بتوانن خۆ بكەنە "پۆڵ – قطب“ى 

كۆكردنەوەی "معارضه“ى نیشتمانی پاك و دڵسۆز و ناوابەشەی عێراقی..
پارتی  عێراق،   – كوردستان  )حیزبی سۆشیالیستی  هێزەكانی  "تحدید“  بە   –  ٣  
سۆشیالیستی  پارتی  و  كــوردســتــان،  نیشتمانی  یەكێتی  كــوردســتــان،  دیموكراتی 
كورد“پاسۆك“( وەكو چوار الیەنی كوردستانی لە سەریانە هەموو رابردوویەك بە 

الوە نێن و لەبەرەیەكی كوردستانیدا خۆ رێك خەن .
دار  پەیوەندی  عێراقی،  حیزبێكی  وەكو  كە  تیكۆشەر،  عێراقی  حیزبی شیوعی   -
بە كێشەی كورد و خاوەن جەماوەر و ناو و ناوبانگێكی ناو خۆ و دەرەوە دەبێت 
دەوری كۆكردنەوەی هێزە كوردستانی و عێراقیەكانی ببینی و بە الی ئێمەوە بەرەی 
چوارەم پێویستە )بەرە كوردستانی و حیزبی شیوعی عێراقی و هێزە پێشكەوتوخوازە 
نەبەستراوەكان( بێت و ئەم ئەركەش بە حوكمی هەڵكەوت و دەور و دار و باریەوە 
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بارەیەوە  لەم  برایان  .. هەرچەندە  ئەستۆی حیزبی شیوعی عێراقی  دەكەوێتە سەر 
بۆ  )بەرسیلە(  دەڵێین  تا  نەبادا  گەرەكە  پەلەی  ئیمڕۆ  بەاڵم  دیارە  دەستیان  شوێن 
نەخۆشەكەمان »ترێ«ش نەما بێت و بووبێتە »مێووژ« ئەو كاتە »خۆشاو« لەرز و 

تا ناكوژێ بەڵكو نەخۆشەكە تووشی سێ بەڕۆ دەكات !! 
دیارە ئێمە لە حسێبی ئەم "بەرە“ نیشتمانییە راستەقینەیە كەس دەرناهاوێژرین و 
هەموو دڵسۆزێكی نیشتمانی بەرچاو و روون تێ دەخوێنینەوە، لە پێش هەموانیشەوە 
هێزە ئاینییە بەرچاو و روونەكان بەو مەرجەی پێیان وا نەبێت ئێستاش "ڕۆستەم!!“ 
و لە گەڵ ڕەوتی مێژوویی و ئیرادەی جەماوەر و سەنتی هێزە سیاسیەكاندا بگونجێ 
ئازایانەی شۆرشگێڕانەی  هەنگاوی  ئۆباڵی،  ئەوا  نەكرا،  ئەمەش  ..ئەگەر  بسازێن  و 
پێویست بە نیسبەت كوردەوە كە "دەوڵــەت“ە، ئەگەر نەنرا لە ئەستۆی ئەوانەیە كە 

"توانایان هەیە و غیرەتیان نییە«!!.
خودایە تۆ و جەماوەر بە شایەت دەگرین، ئەوەی پێویستە و دەشێ بووترێت :

نــــەكــــەی لــــێــــژی  ســــــــــەرەو  هـــــــــــــەورازە  ـــــە  ل ڕووی  ـــــە  ك ئــــیــــش 
!! نـــەكـــەی  نـــوێـــژی  و  ـــــا  دوع بـــە  ــــەر  ه دەوێ  ــــی  ــــش ووردێ بـــیـــری 

 ووتوومانە و بە دەنگی بەرزیش دەیڵێین 
 أللهم أشهد، هل بلغت؟!
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شادەمارە سەرەتاكانمان

١٢-ئاشتی و ئاسایش لە كوردستان و جیهاندا مەبەستمانە.
شەڕە و پشێوی و جەنگ زادەی زۆر زۆرداری و چەوساندنەوە و خۆسەپاندنە و 
هەردەم دەستە و چین و بیر و كەسانی زۆردار و ناڕەوا و ستەم بەر بۆ راگرتنی باری 
ناڕەوای زۆر و چەسپاندنی خوازی ناڕەوا و هێشتنەوە و بەردەوامی چەوساندنەوە پەنا 
دەبەنە بەر شەڕە و فەرتەنە و كوشتار .. هیچ بارێكی چەوت بێ زەبر و زەنگ هەڵناستێ 
ئاوێتەی  داگیركردن  بۆیە هەمیشەزۆڵم و زۆر و چەوساندنەوە و  نابێت،  بــەردەوام  و 
ستەم و چەوساندنەوە نەبێت و چارەنووس و سەرئەنجامی شەڕ و جەنگ دەبێت و هەر 

بەوەش كۆتایی دێت و سەری تێدەچێ ..
 لە سەرێكی دیكەشەوە لە بەر هەڵكەوت و خەسڵەتی خودی زۆر و چەوساندنەوە 
و ناڕەوایی تاكە رێگەی بەرگری لە خۆكردن و لە سەرخۆ كردنەوە و ڕەتكردنەوەی و 
پاكتاوكردنی زۆر چەوساندنەوە و هەر جۆرە دەم هەستی و دادۆشینێك ناڕەزایی و مل 
نەدان و راپەڕین و شۆڕشە، كە بااڵترین شێوەكانی بەرەنگاربوونەوەی شەڕ و جەنگی 
ناڕەوا شۆڕشە .. هەموو ئەو هەوڵ و تەقەاڵدانەش بۆ نەهێشتن و پاكتاوكردنی یەكجاری 

و هەتا هەتایی شەڕ و زەبر و زەنگە لە سەر گۆی زەوی.
ــەی شــەڕە و جەنگە كە گەالنی ژێر دەســت و  راپەڕین و شــۆڕش و جــۆرە رەواك
چەوساوە و زەحمەتكێشانی هەر نەتەوەیەك و بەرەی گەالن و ئاشتیخواز پەنای دەبەنە 

بەر بۆ رەت كردنەوە و بنەبڕكردنی شەڕ و جەنگەی ناڕەوا..
 ئەم جۆرە وەكو شۆرشگێڕێكی ناسراو دیاری كردووە، دوو جۆرە شەڕ و جەنگ 

هەیە، یەكەم:
ئیمپریالیزم  ــەرەی  ب و  چەوسێنەرەوا  و  داگــیــركــەران  كە  نــاڕەوا  جەنگی  و  شــەڕ   

هەڵگیرسێنەر و بزوێنەر و خاوەنی .. دووەمیان : 
شەڕ و جەنگی رەوایە كە كەرەسە و ئامڕازی لە سەر خۆكردنەوەی زەحمەتكێشان و 
بەرەی پێشكەوتووخواز و گەلە .. ئێمە دژی یەكەمیانین و بە شێوازی دووەم بەرەنگاری 
دەكەین و شەڕی ڕەوایی نیاز، شەڕ بۆ شەر نییە لە خۆیدا رێگەیەكی سروشتی و بااڵی 
چەسپاندنی ئاشتی و ئاسایشە و تاكە شێوازی هەڵتەكاندنی زۆڵم و زۆرە. ئێمە شەڕی 
سەربەخۆییمان ال پەسەند تر و پیرۆز ترە لە ئاشتی و بێ دەنگی و ژێر دەستەیی مل 
كەچی .. شەڕی ڕەواما بۆ چەسپاندن و بەرقەراری ئاشتی و ئاسایش و برایەتییە ئەگەر 
نرخی ئاشتی ژێر دەستەیی و مل كەچی و چەوساندنەوە بێت، شەڕ چۆن بێت و چی تێ 

چێت و سەرئەنجامی چی بێت المان پەسەند ترە…
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ئێمە پیشمان وایە شەڕ و جەنگ دوا هەوڵ و شێوە و رێگەی ناچاری بەرەنگاربوونەوەی 
ناهەقە بۆ چەسپاندنی خوازی جەماوەر و ریشە كێش كردنی چەوساندنەوە و زۆر .. 
لەم سەردەمانەدا لە بەر بەرزبوونەوەی ئاستی هۆشیاری و ۆرشنبیری جەماوەر و بەر 
هەست كەوتنی ماف و ڕەوا و داوا ڕەواكانی وزۆر بوونی الیەنگرانی گەل و دەستەی 
شۆرشگێڕ و بیری مرۆڤ و دۆست و خەڵك و خۆازی پیاو چاك و خێرمەند و ریسوا 
بوون و دەست كەوتنە رووی داگیركەران و چەوسێنەران و پەیدا بوونی بەرەی گەالن و 
لە سەرو هەموویانەوە گەاڵڵە بوون و شەختە بەستنی هەستی نەتەوایەتی و كۆمەاڵیەتی 
جەماوەر و بەرەبەرە قاڵب بەستنی لە چوار چێوەیەكی عقائدی و فیكری و فەلسەفیدا 
نمای كۆمەڵگە و  و  دیكە مەسەلەی گۆڕان و گەشە ونەش  .. چەندین هۆ و هوكاری 
پاكتاوكردنی باری داسەپێنراو و دژ بە هەست و بیر و بەرژەوەندی مرۆڤ و بەدیهێنانی 
ئازادی و سەربەخۆیی و دادی كۆمەاڵیەتی و شۆشیالیزم و كۆمەڵگە بێ چەوساندنەوە 
دەست  وەكو  جوێ  شێوازس جوێ  و  ئامیز  ئاشتی  و  هێمن  دیكەی  و شوێنی  رێ   ..
كێشانەوە لە كار و مانگرتن و خۆپیشاندان و رێ پێوی و مانگرتنی گشتی و هەڵبژاردن و 
هەتا پەڕلەمان سازی و ..لە زۆر كات و شوێن و هەل و مەرجدا دەتوانی بارێك بگۆرێتە 
سەر بارێكی پێشكەوتوو و چاتر و )أصاح(ى بەرەبەرە مل بە گۆرینی بنەرەتیەوە بنێت.
یان لە هەندی حاڵەتدا سەرەتا و رێ خۆشكەرێكە بۆ بەرپابوونی راپەڕین و هەتا 
شۆڕشی چەكداریش .. دیارە ئەم الری و شێوازە هێمنانە هیچ لە نرخ و بایەخ و پێویستی 
شۆڕش و جەنگ كەم ناكاتەوە و هەر باری ئیمڕۆی جیهانی زۆر جار پێویستیان دەكات 
.. بەاڵم ئەوە دەمێنێتەوە كە دەستە شۆرشگێڕ و دڵسۆز و جەماوەرییەكان نە ڕێ بدەن 
و  كەم  "أصاحاتی“  و  ماف  فشە  و  چاوبەست  بە  و  بارێكی شۆرشگێڕی  كە  بــەوەی 

سەراویی لە بار ببرێت و یان سارد كرێتەوە…..
و نە رێگە و شێواز هێمنی و لە سەر خۆكانیش بە تەواوی و بەالوە بنێن و سوودی 
لێ وەرنەگرن، بە كورتیەكەی شەڕ كە شادەمار و بنكەی بوونی زۆر و چەوساندنەوە و 
داگیركەریكە و بە نەمانی شەڕ و بەرقەراری ئاشتی گەورەترین و كاریگەرترین كەرەسەی 
شەڕ خوازان لە بەین ----- لە هەمان كاتدا شەڕی ڕەوا و پێویست پلەی هەرە بااڵی 
بەرەنگاربوونەوەی ناڕەواییە و نابێت لە كاتی پێویستدا هەڵویستە و دوو دڵی بەری پێ 
بگرێت.شەڕ خۆی لە خۆیدا مەبەست نییە تەنها ئامڕاز و كار و رێگەیەكە و هۆیەكە بۆ 
چەسپاندنی ئاشتی، بۆیە ئاشتی خۆی دەبێتە مەبەست و ئامانج و رێگەكانی گەیشتن بە 
ئاشتی لە هێمن ترین و ساكارتریفیانەو، تا دوا پلەكانی ناچاری كە جەنگ و شۆڕشە، هەر 

یەكەی بە پێ بار و هەل و مەرج و هەڵكەوت پێویستن و دەبێ بگیرێنە بەر ..
بۆیە ئێمە ئاشتی و ئاسایش لە كوردستان و جیهاندا مەبەستمانە.
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١٣- دژی چەوساندنەوەی مرۆڤین )كە كورد بەشێكە لێ( بە هەر شێوە و رێگە و لە ژێر هەر 
ناووبۆ هەر مەبەستێك بێت.

چەوساندنەوە بریتییە لە بەرگرتن بە خواز و خواستی مرۆڤ، حاڵەتی كپكردنەوە 
و فزە لێ بڕینی ویست و خوازی مرۆڤە، بەرەنگاربوونەوە و هەوڵی نادروست و 
 . مرۆڤە  ڕەواكانی  خۆرسكیە  خەسڵەتە  و  هەڵكەوت  شێواندنی  و  گۆڕین  نابەجێ 
چاوبەست و دادۆشین و بە هەڵەدابردن و سوار مل بوونی مافە سروشتی و یاسای 
كۆمەاڵیەتی و ئەخاقیەكانی مرۆڤە . چەوساندنەوە چەندین شێوە و شێواز و رەنگی 
بە خۆیەوە گرتووە و چەندین روو و الیەن و ناوەڕۆكی كورت و توند و نەرم و 
پەتا و پەت و داپۆشراوی هەیە، لە بارێكی نەفسی و فەلسەفی و بۆچوونی خۆ بە زڵ 
گری و چاكێتی و هەموو جۆرەكانی جیاوازی تیۆریە و تا دەگاتە پلە هەرە دڕندانە 
و دزیۆەكانی رەفتار و كرداری بە زۆر سەپاوەوە دەگرێتەوە دەشێ و هەڵدەكەوێ 
پەپكە  مرۆڤدا  كۆمەاڵیەتی  و  تاكایەتی  بوونی  جەمسەرەكانی  و  سووچ  هەموو  لە 
بكات و سەر هەڵبدات بە رادەیەك تا چەوساندنەوە خۆیی )زاتی(یش دەگڕێتەوە كە 
بەشێكە لە نەخۆشیە دەروونیەكانی مرۆڤ و كۆمەڵ بەرپرسیارە هەتا لە نەهیشتن 
و چارەسەری ئەم نەخۆشیە تاكانەش، وەكو )سادیەت و شیزۆفینیا و ماخۆالن و 

ماسۆشیەت و رق لە خۆبوونەوە ..(.
هەموو كێشە و گرفتی مرۆڤیش و هەوڵ و چاالكی و خەبات و كۆششیش لە 
مل ماڵنیە و بەرەنگاربوونەوە و رەت كردنەوە و دژایەتی چەوساندنەوە دەچەقی 
بەستوە و كۆبۆتەوە .. مێژووی مرۆڤایەتی بریتییە لە هەوڵ و جەنگێكی بێ بڕانەوە 
و  تاریك  سەردەمانی  لە  دیــارە  چەوساندنەوە..  دژی  بـــەردەوام  سەرتاسەری  و 
ستەمكاریدا ماكەكانی چەوساندنەوە هەمووی یان زۆربەی زۆری پێكەوە بوون و 
ئاوێتەی یەكن . بام لە هەر سەردەم و دۆخ و بارێكدا یەكێكیان یان هەندێكیان لەوانی 
دیكە یاری تر و بەرهەست تر بووبێت، یان هەندێكیان نەمابن و لە بەین چووین و بە 
زوو یەكیان یان زیاتریان سەرئاو دەكەوێت و شۆینیان دەگرێتەوە، بی مانیش هەر 
هەموویان لە یەك ئاستی توند و دزێوی و هەراس كردندا نین، الم دەمێنێتەوە ئەوەی 
بەربەستی  و  مرۆڤەكەیە  گرفتی  و  كێشە  ترینیان  بەرهەست  یان  یەكەیان  هەر  كە 
تەواو بوون و رەهابوونی مرۆڤایەتی مرۆڤەكەیە و تا سەر سەری چەوساندنەوەی 
 )… و   .. و  دەروونــی  باوەڕ و  و  بیر  ئاینیی،  )نەتەوایەتی، چینایەتی، كۆمەاڵیەتی، 
ریشەكێش نەكرێت مرۆڤ پێیە نەوەتە دوا پلەی خوا و سروشت بۆی دیاری كردووە 
كە )خلیفە اللە على االرض( و كە عامیلی ئیجابی سەر گۆی زەوی«یە بە ناتەواوی 

دەمێنێتەوە و لەقە … 
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لە خۆش  كە زۆر جار  نییە  ئــاوازە شاعیرانە  و  بەهەشتە خەیاڵی  لەو  لەمەش   
دەنەخشێندری  یان چەوتێنراو  و خوازێكی چەوت  مەبەست  بەر  لە  یان  رێك  بینی 
و "كن فیكن“ و گاڵوكەكەی موسی نایەتەدی بەاڵم رەوتی مێژوویی هەردەم بەرەو 
پێش چووی مرۆڤایەتی بەرە و ئەو كار و ئاسۆیە دەچێت و هەڵكەوت و فەلسەفەی 
بوونی مرۆڤ و دیاردە مێژووییەكانە ئەو راستیە دووپات و سەد بار دەكەنەوە كە 
مرۆڤایەتی لە سەرەڕێی ئەو نیاز و مەبەستەدایە و هەموو چاالكی دی و مەعنەوی 

مرۆڤ هەنگاوی بەرە و ئەو مەبەست و چارەنووسە…
بۆیە ئێمەی پاسۆك، لە سەرێكەوە دژی هەموو جۆرە چەوساندنەوەیەكی مرۆڤین 
لە ژێر هەر ناو و بۆ هەر مەبەست و بە هەر رێگەیەك بێت، پێوانەشمان وازی ڕەوا 
و هەڵكەوتی خۆڕسكی مرۆڤە .. لە سەرێكی ترەوە باوەڕمان بەوە هەیە كە دوا پلە 
كاتی  كەشەیەكی  پاشە  و  رۆچــوون  هەموو  گەڵ  لە   – مرۆڤایەتی  چارەنووسی  و 
رەوتی مێژووی مرۆڤایەتی – گەیشتنە بە باری بێ چەوساندنەوەی هەتا هەتایی و 
پاكتاوكردنی چەوساندنەوەیە لە هەموو جیهاندا بە پێ ئەو قۆناغ و هەل و مەرجی 

مێژوویی هەڵكەوتوو …
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با لەم نەورۆزدا
بناغەی تەبایی و )مافی دیاری كردنی چارەنووسمان(. دابڕێژین
 ئەی جەماوەری زەحمەتكێش و راپەڕیووی كورد …

 دڵسۆزانی بە شەرەفی بە تەنگەوە هاتوو ..
داگیركەرە  رووی  بــە  نــەتــەوەكــەتــان  كــوردســتــانــدا،  ئیمڕۆی  ــو  وەك بارێكی  لــە 
لە  چەوسێنەرەوەكەیدا راپەڕیوە، و توانیویەتی دەستی رەشی ستەم و داگیركەری 
بناوەبڕێ، و لە گەڵ یەكەم گۆاڵڵەی بەهاردا خۆری ئازادی و سەربەخۆیی هەڵێنێ 
راپەڕینە  ئەو  یادی  لە  كوردستاندا  لە سەرتاسەری  هەموو ساڵێك،  رۆژەوە  لەو   ..
مەزنە دەكرێتەوە و بۆتە خۆراكی رەوانی نەتەوەكەمان .. ئێمە لە كاتێكدا پیرۆزبایی 
جێژنی پڕشكۆی نەوۆرز لە جەماوەری نەتەوەكەمان دەكەین و پەیمانی سووربوون 
دڵسۆزەانی  و  شۆرشگێڕ  هێزە  هەموو  بانگی   .. دەكەینەوە  نوێ  بۆ  كوڵنەدانی  و 
و  نێوانیان  ناتەباییەكانی  و  ناكۆكی  هەموو  بەالداخستنی  بۆ  دەكەین  كوردستان 
یەكخستنی ووزە و توانایان و دەست بەرداربوونی خۆكردنە پردی ئەم داگیركەرەیان 
. پێویستە پەیوەندی نێوان  ئەو دوژمنە و داڕشتنی سیاسەت و رێبازێكی كوردانە 
قۆناغێكی  نانە  پێ  بناغەی  سەر  لە  گەورە،  كوردستانی  سیاسیەكانی  هێزە  هەموو 
و  ماف  فشە  ترنجێنراوی  تێ  تیلە و چوار چێوەی  تەنگ  لە  دەرچــوون  و  نوێیەوە 
.. دەبێ وەكو نەتەوەیەكی  مەسلەت بازانەی وەكو "حوكمی زاتی و خود گەردانی“ 
هەموو  وەكو  و  نەتەوە  خصوصیاتەكانی  و  خەسڵەت  هەموو  خاوەن  سەربەخۆی 
دیاری  "مافی  كە  ببێت  داواكــاری جەماوەركەمان  دەڕبڕین و  گەالنی جیهان ویرای 
كردنی چارەنووس“ێتی و پەتا و پەت رزگاری و یەكگرتنەوەی كوردستانی گەورە 

لە بەر چاوبگیرێ …
جەماوەر بە شەرەفی كورد .. بۆ ناپرسن، لە چ دۆزەخ و قوژبنێكی دنیادا و كەی 
"حوكمی زاتی“ مافی گەالن بووە؟ ! لە كۆی چارەی كێشەی نەتەوایەتی نەتەوەیەكی 
بیست و پێنچ ملیۆنی وەكو كوردی كردوە؟! بۆ دەبی لە الی »فەلەستینیە« براكانمان 
و الی نەتەوەی عەرەبی دراوسێمان پیان و خەیانەت بێت ؟ كەچی ئێمە بیست و 
یەك ساڵ كوری كوردی بۆ بە كوشت بدەین؟! خۆ ئەگەر بار و هەل و مەرجی بیست 
و یەك ساڵ لەمەوبەر هەر ئەوەندەی هەڵگرتبێ و خواستی، ئیمڕۆ ئەو بارە سەر لە 
بەری لە هەموو روویەكەوە گۆڕاوە و بارەكە خۆی داوای شتێكی دیكە دەكات ؟ ئەوە 
نییە دۆست و دوژمنانما لە دنیادا سەر لە مەتەڵی خۆنوساندن بە حوكمی زاتیەوە 
دەرناكەن و یەكێكی وەكو »برادەر معمر القزافی »دەبێت بڵێ كورد مافی »دەوڵەت و 
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كیانی سیاسی« خۆی هەیە و هەتا پیانەكانی ئیمپرپالیزمیش ئیمڕۆ لە ژێر پەردەی 
فشە مافدا نەماوە ؟… ئەدی بۆچی و تا كەی لەم فاقە گاوەی نیوە مافەدا بین ؟ 

"قصور“و  ئەم  بۆ  هەبێت  هۆ  یەك  تاكە  ئەگەر   .. كــورد  راپەڕیوی  جەماوەری 
هاوكاری  و  ئیمڕۆ دۆست  تا  كە  ئەوەیە  بزووتنەوەكانتان،  هێنەی  ناتەواویە شەرم 
داگیركەرێكین لە هێزێكی برای كورد زیاتر .. و پوازی كوردی دەمانقڵیشێنێ و نایەڵێ 
نە الیەنە سیاسیەكان و نە ئیوەش پشوتان هەڵی .. لە بەر ئەوەیە بازاری شەڕی برا 
كوژی، لە بەر مەبەستی شەخصی و فیتی داگیركەرێك لە كوردستاندا بازاڕی گەرمە 
..لە بەر ئەوەی كە دەتوانین بە چاوداگرتنێ لە هەموو تاوانەكانی داگیركەر خۆش بین، 

بەاڵم ئامادە نین بیرەوەریە كۆنە ناڕەواكانمان لە بیروەچی !.
بۆیە تا هەموو هێزەكانمان یەك نەخەین و كورد و كورد نەكەینە برا و گیانی "پێش 
ئەوەی هەر شتێ بین .. دەبێ كورد بین“ لە ناخماندا رەگ دانەكوتێ و چارەنووسی 
خۆمان و بیر و باوەڕكانمان بە نەتەوەكەمانەوە نەبەستین .. ناتوانین سوود لە هیچ 
ناتوانێ  كەسیش  و  وەرنەگرین  هەڵكەوتوو  دەرەوەی  و  ناوخۆ  دەرفەتێكی  و  هەڵ 
بە  بڕاوەیەك روڵەكانمان  بۆ "حوكمی زاتیە“ دوا  دۆستایەتیمان بكات و هەر دەبێ 

كوشت بدەین، هەر لە شوێن خۆشمان راوح دەكەین !!
بە  با  هاوكاری  و  یەكێتی  و  برایەتی  ــەورۆزی  ن بكەینە  نــەورۆزەمــان  ئەم  دەبــا 
پێكەوە  با  نێین.  گــۆڕ  لە  كــوژی  كــورد  و  بــراكــوژی  خــۆركــەی شــەڕی  هەموومان 
دروشمی راستەقینەی شۆڕشی میللی و داواكاری جەماوەر كە "مافی دیاری كردنی 
چارەنووسیەتی“ بەرز كەینەوە .. و دەست بەرداری نیوە ماف و سازش كاری بین ..

ئەوەی ئەمەش نەكات روو رەشی الی خوا و كورد و مێژوو بێت.
دابمەزری كیان و دەوڵەتی كوردی ..

سەركەوتن بۆ بیر و باوەڕی پیرۆزی كوردایەتی
مردن بۆ دوژمنانی داگیركەر ..سەركردایەتی گشتی سۆشیالیستی كورد“پاسۆک“ 

/ نەورۆزی ٢٥٩٤.. بەهاری ١٩٨٢
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 }} فەرهەنگۆك{{

bourgeoisie ١ – بۆرژوا – بۆرژوازی
ووشەیەكی فەرەنسییە، كە لە سەرەتاوە بەو كەسانە دەوترا كە لە )چینی ناوەند(
بوون ئەمانەش هەموو رۆشنبیران و كاسبكاران و ئەو شارنشینانەی دەگرتەوە كە 
زەوی و زاڕیان بووە و بەم پییە و بە پێ یاسای ئەو رۆژە مافی سیاسیان بووە، بەاڵم 
پاشان ئەم زاراوەیە، جگە لە چینی كریكاران بە هەموو دەستە و توێژاڵەكانی دیكە 
دەوترا و تا هەندێ جار مەبەستی )سەرمایەداران( دەگرێتە خۆی .. لە زمان و ئەدەبی 
و  دوكانداران  و  رۆشنبیران  و  كاسبكاران  و  )سەرمایەداران  هەموو  ماركسیزمدا 
ئەوانەی كاری ئازادیان هەیە و موچە خۆران(یش دەگرێتەوە، وەكو چینێك بەرانبەرە 
و  بیفروش  كە  هەیە  یان  بــازوو“  "هێزی  تەنها  كە  پڕۆلیتاریا  كریكاران“  "چینی  بە 
بگوزەرێن .. لە بەر ئەوەی سنووری چینەكان بەو جۆرە گردەبریەی تیۆری دیاری 
ناكرێت و بە پێ بار و هەل و مەرج و رۆژگار و كات و شوێن دەگۆڕی هەر بۆرژوا 
)بۆرژوای گەورە – كە سەرمایەدران و خاوەن كارگەو كەرەسەی  خۆی كراوەتە 
بەرهەم هێنانی قورس( دەگرێتەوە، و "بۆرژوای ناوەندی – كە موچەخۆر و بەڵیندەر و 
پزیشك و ئەندازیار و بەرێوەبەرانی ئیداری و هەندێ توێژالی جوتیارە مولكدارەكان“ 
و "بۆرژوای بچووك – كە جوتیاران و كاسبكاران و دوكاندار و دەست گێڕ و موچە 
خۆرە بچووكەكان“ دەگرێتەوە .. دیارە ئەم سنوور بەندیەش تەنها لە رووی تیۆریەوە 
زاراوەیەكی  عملییەوە  و  عیلمی  راستێتی  لە  پتر  كە  زاراوەكــە  و  دەردەچــێ  راست 
ئایدیۆلوجیە و بەری تاوتوكردن و لێدانی پێوەیە .. بەاڵم دەتوانرێ بۆرژوا چین و 
توێژاڵ و تاكە چەوسێنەرەوەكان بەكار بێت و پتر ناوەڕۆكی هەڵكەوتێكی كۆمەاڵیەتی 
بدرێتێ بەوەدا، كە چەوساندنەوە مۆركی زاراوەكە بێت . واتە چەوسێنەرەوان بۆرژوا 

بن و چەوساوان زەحمەتكێش و رەنجدەر …

demagogie- ٢- دیماگۆكی – چاوبەستەگی
 هەرچەندە ئەم زاراوەیە لە ووشەی دیماگوگیا )demagogia(ى یونانیدا بە مانای 
)چاوساغی مەردم(یان "رێ نیشاندەر“ هاتووە و بە ڕابەڕانی جەماوەریان دەوت و 
هەندێكی وەكو "پزیكلیس و دیموستنس و شیشیرونی سیاسەت مەدار“انی یۆنانی، 
زاراوەیەكی  ئیمڕۆ وەكو  بەاڵم  دەناسران،  )دیماگۆگ(  نیشاندەری جەماوەر  بە رێ 
سەردەم زۆر دوور لە مانا ئەصلیەكەی بەكار دێت، یان هەر دروست پێچەوانەی ئەو 
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مانایە دەبەخشێ .. ئیمڕۆ بە كەسێ دەگوترێ "دیماگۆگی“كە پەنا بەرێتە بەر هەست 
و نەستی خەڵكی و بە چەوتی بە كاری بێنێ، كە جۆرێكە لە چاوبەستەگی و عەوام 

خەڵەتاندن ..
لە سیاسەتیشدا وەكو پەندە كوردیەكەی دەڵێ :“چاك دەڵێ و خراپ دەكات“یان 
قسە عەرەبیەكەی "قول حق یراد بە الباطل“دێتەوە، بەوەیدا كە هەندێ راستی بەرچاو 
تایبەتی و  لە هەست و جۆشی جەماوەرەكە بۆرژوا مەبەستی  تا  جەماوەر خرێت، 

خەراپ كەلك وەرگێرێت.

democracy : ٣ – دیموكراسی
لە لێدانی دوو ووشەی یۆنانیەوە هاتووە، كە«demos«بە مانای خەڵك، گەڵ و 
»kratin« بە مانای دەسەاڵت، حوكم دێت، پێكەوە "دەسەاڵتی گەل، حوكمی گەل“ 

دەبەخشێ ..
ئەو سەردەمەی ئەم زاراوەیە لە یۆناندا پەیدا بووە، تەنها مەبەست لە دیموكراسی 
سیاسی بووە، كە لە سەدەی پێنچەمدا لە ئەسینا بە بەشداری راستەوخۆی دانیشتوان 
لە دانانی یاسادا )جگە لە ژنان و كوێلەكان كە ئەم مافەیان نەبووە( و هەڵبژاردنی 
لە سەردەمی كۆماریدا  لە رۆماشدا ماوەیەكی زۆر  پێرەوی كراوە،  فەرمانڕەوایاندا 
و تا پەیدابوونی نەزمی ئیمپراتۆری زۆر رووی ئەو دیموكراسیە پارێزراوە .. بەاڵم 
لەو سەردەمانەشدا زۆر رۆشنبیر و فەیلەسوف هەبوون كە بەم حوكمە قایل نەبوون 
و لەوانە )ئیفاتون، حوكمی دیموكراسی پەسەند نەكردووە، لەوەوە كە رەشەخەڵكی 
پتر هەست و نەستیان زاڵە بە سەر  ناتوانن رێگەی دروست و هەق بگڕنە بەر و 
عەقڵ و كەماڵیاندا .. بەاڵم ئەریستۆ ئەم جۆرە حوكمەی بە "چاكترین خەراپ“ یان 
"كەم بەدتر“ لە قەڵەم داوە .. لە دوای كۆماری رۆماوە تا سەدەی شازدەهەم باێسەی 
حوكمی دیموكراسی كوژاوەتەوە و تا لە پاش "أصاحی دینی“ و پەیدابوونی دەوڵەتە 
نەتەوەییەكانەوە دیموكراسی پەڕلەمانی تازە، لە شێوەی بەشداری بەشێك لە گەڵ و 
دیاری كردنی دەسەاڵتی بێ سنووری پاشاكاندا هاتۆتە كایەوە، چینە پێشكەوتوەكان و 
رۆشنبیران و پێشكەوتوخوازان لە مل مانێكی سەخت و دژواردا لە گەڵ كۆنەپەرستان 
و الیەنەگرانی محافەزە كاردا بوون و بە چەندین هەوڵ و كۆششی گران توانراوە 

بەرە بەرە زۆربەی مافەكانی گەل لە )ئازادی و دیموكراسی(یدا بە دەست بێت ..
بۆرژوا سەرەتاكانی  دەگەڕێتەوە  نوێ  دیموكراسی  بنەڕەتی  و  بیری سەرەتایی 
لە  لە بەریتانیادا، كە بووە هۆی  )پیوریتان(ەكان و كودەتای ساڵی ١٦٨٨  شۆڕشی 
"تیۆری  كۆنی  بیری  رەتكردنەوەی  و  بەریتانیا  شای  دووەمــی“  "جیمسی  ناوبردنی 
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مافی خودایانە“ى پاشاكان – كە پییان وابوو مافی دەسەاڵت و حوكمی پاشایانەیان 
مافێكی پێ بەخشراوی خوداییەو كەس بۆی نییە بەشداری شا بكات لەم رووەوە .. 
بەاڵم دەتوانرێ شۆڕشی فەرەنساى ١7٨٩ بە گەورەترین سەركەوتنی دیموكراسی 
دابنرێ، ئەو شۆڕشە مەزنە دروشمە بە ناوبانگەكەی )ئازایەتی و برایەتی و یەكسانی(
بوو، لە تا ئیمڕۆش بەردی بناغە و ناوەرۆكی نەگۆرێ دیموكراسیە، لە برە و پێدان 
و بەرچاوخستن و فراژو كردنی بیر و باوەڕ و تیۆری دیموكراسیدا، فەیلەسوف و 
بیر رووناك و پیاوچاكان رۆڵی گرنگیان دیتوە، لەوانە "جۆن لوك“ لە ئینگلترا و "ژان 
ژاك رۆسۆ و مۆنتسكیو“ لە فەرەنسا شوێنی دیاریان هەیە .. كە كتێبە بە ناوبانگەكەی 
رۆسۆ "گرێ بەندی كۆمەاڵیەتی – بریار دادی كۆمەاڵیەتی – العقد االجتماعی“ بۆرژوا 
یەكەم جار بە قوڵی و فراوانی مافە بنەڕەتیەكانی "تاك“ى بەرانبەر دەوڵەت و كۆمەڵشی 
كردۆتەوە و دەرخستووە .. دیسانەوە بە سەردا هاتنی "شۆڕشی پیشەسازی“ و پەیدا 
بوون و گەشەی چینی كرێكاران و بەرز بوونەوەی ئاستی رۆشنبیری و سیاسی 
جەماوەر كاری گرنگی كردۆتە سەر پەیدابوونی كۆڕ و كۆمەاڵنی دیموكراسی خواز 
و شەقاوی گرنگ لەم بارەیەوە، بەاڵم تا سەرەتای چەرخی بیستەم دیموكراسی بە 
جۆری كامڵی سەرپێ نەكوتبوو، چونكە تا ساڵی ١٨٦7یش چینی كرێكاران لە ئینگلتەرا 
مافی هەڵبژاردن و خۆ هەڵبژاردنیان نەبووە و ژنان تەنها لە ساڵی)١٩١٨(ەوە ئەم 

مافەیان چنگ كەوتووە …
و  و سیاسی  ئایدۆلۆجی  دیكەی  زاراوەیەكی  هەر  وەك  "دیموكراسی“ش،  دیارە 
و  نەخشە  و  سنوور  مرۆڤەوە،  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  داریــە  پەیوەندی  و  كۆمەاڵیەتی 
ئەندازە و چەندایەتی و چۆنایەتی دروست و گردە بڕ دیاری نەكراوە و هەموان بە پێ 
یەك پێودانگ هەڵی ناسەنگێنن و نایسەلمێنن .. بۆیە چەندین بۆرژوا چوون و تەعریف 
و دیاری كردنی شێوە و جۆر و ئەندازەی هەیە، كە هەر یەكەیان لە بنەمای فیكری 
و هەڵكەوتی كۆمەاڵیەتی و چەشمەندازی سیاسی و فەلسەفیانەوە هەڵچوە. بەس بە 

شێوەیەكی گشتی سێ جور، یان ناوەڕۆك دەدرێت بە "دیموكراسی«.
یەكەمیان – هەلی چوون یەك خستنە بەردەم ئەندامانی كۆمەڵگە بۆرژوا بەشداری 

لە ئازادی و پێویستیەكان و ئەركە كۆمەاڵیەتییەكان.د
 دووەمیان – بەشداری ئازادانەی تاكەكانی كۆمەڵ لەو مەسەالنەدا كە پەیوەندیدارن 

بە ئازادیەكانی تاك و گوزەرانی كۆمەاڵیەتییەوە.
تاكەكانی  ناڕاستەوخۆی“  یان  "راستەوخۆ  ئــازادانــەی  بەشداری   – سێیەمیان 

كۆمەڵگە لە بوارە گرنگەكانی كار و باری سیاسیدا.
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ــەڕی فــراوانــی تــا ئــەم پــەڕی  لــە ســەرتــاســەری مــێــژووشــدا ئــەم ووشــەیــە لــەو پ
رووگەشی و تەسكی بە خۆیەوە دیتووە و ئیمڕۆكە تەنها لە قەوارەی ماناو ناوەڕۆكە 
)دیموكراسی  و  كۆمەاڵیەتی(  )دیموكراسی  رووكانی  و  نەماوەتەوە  سیاسیەكەیدا 
ئابوری(یش هاتونەتە بەركار و بێ ئەمانە دیموكراسی تەنها سەرپۆشێكی رواڵەتی 

چەوساندنەوەی مرۆڤە و بەس.
دیموكراسی سیاسیش بە مانای دەسەاڵت و حوكمرانی زۆر بە سەركەمایەتیدا، 
بە مانای دەسەاڵتی نیوە و ساڵوێكی بەشدارانی هەڵبژاردن و دەنگ دەرانە .. )براهام 
لینكولن(ى سەر كۆماری مرۆڤ دۆستی بە ناوبانگی ئەمەریكایی دیموكراسی سیاسی 
بە )دەسەاڵتی گەل، بە دەستی گەل بۆگەڵ( تەعریف كردوە.فەلسەفەی پێشكەوتووی 
دیموكراسی ئەوەیە كە مرۆڤ بە شایستە و لێ هاتوو دەزانی بۆرژوا خۆبەڕیەوە 
بردن و كاری دەوڵەت گرتنە دەست .. دەوڵەت بە پەیدابوونی خوازی مرۆ دەزانێ .. 

واتە قەدر لێنانی مرۆڤ وەكو بااڵترین عامیلی ئیجابی ژیان و بوون .
دیموكراسی سیاسی دوو رێچكەو بۆچوونی تایبەتی و دوو لەیەكی هەیە :

 ١- سەپاندنی بێ چەند و چوون و "مطلق“ى خوازی زۆربە و مل كەچی هەموان 
لە بەرابەریا.

٢ – بەشداری ئازادانەی هەموو تاكەكانی كۆمەڵ بۆ دیاردان و دەرخستنی رای 
زۆربە، لە گەڵ پێویستی ى مل دانی كەمایەتی بۆ زۆربەشدا، دەبێ ماف و ئازادی 

كەمایەتی بپاریزری و رێگەی بدرێت بەرێ و شوێنی بە جی خۆی بكاتە زۆربە ..
پێشرەو  بە  خۆی  كە  "پارت“ێك  سەپاندنی  خۆ  لە  جــاران  زۆر  یەكەم  رێچكەی 
و نوێنەری چینێك دا دەنی و خوازی خۆی دەبێتە یاساودەستووری "مطلق“ پەیدا 
و  چینێك  راستی  دەم  دەكەنە  حیزبەكە  و  حیزب“ین  "تــاك  رژێمانەی  ئەو  دەبێت 
چینەكەش "بدیل“ى هەموو گەلە، كە دیكتاتۆرێتێكی بە حورمەتی لێوە پەیدا دەبێت بەر 
ئەم ناوەڕۆكە دەكەون، كە تەنها لە رواڵەتدا دیموكراسین ئەگینا دوورن لە گیان و 
ناوەڕۆك و مانای دیموكراسیەتەوە .. هەمیشە بە ناوی )گەل(و "بەرژەوەندی گشتی“ 

و خوازی "جەماوەر“ فرزە لە ناحەزان و پێڕەو نەكەرانیان دەبڕن.
رێچكەی دووەم – چەسپاندنی راو هەڵوێستی زۆربەیە لە كۆمەڵدا لە شێوەی مل 
كەچی هەموان) بە زۆربە و كەمایەتیەوە( بۆ دەستوور و یاسای قەراردار و مافی 
دەنگ دانی نهێنی و ئازادیی كەمایەتی لە سنووری دەستوور و یاسادا و رێگە دان بە 
چەند حیزبی )ژیانی سیاسی و فرە حیزبی( و مەبدەئی لێپرسینەوە و پاراستنی هەموو 

ئازادیە بنەڕەتیەكانی مرۆڤ.
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ئــەوروپــاوە  ســەرمــایــەداری  رژێمی  هەناوی  لە  دیموكراسی  چیسەرەتا  ئەگەر 
"ئــازادی  ئهوقەدی  و  بەند  گرێ  زۆر  و  دا رسكاوە  هــەژدە  و  هەفدە  لە سەدەكانی 
موڵكایەتی تایبەتی“ بووە و ماناكەی روویەكی سەڵماندنی ئەو ئازادیە ئابووریە بووە 
.. بەاڵم پاش ئەوەی سەرمایەداری پێى نایە قۆناغی كامڵ بوون و چەوساندنەوە و 
جیاوازی چینایەتی و زوڵمی كۆمەاڵیەتی لێ كەوتەوە .. بەرە بەرە بیر و ئەندێشەی 
سۆشیالیزمانە سەریان هەڵداو لە باری چەوساندنەوە و زوڵمی كۆمەاڵیەتی بە دەنگ 
دەكا  "چ  و  تاكایەتی  و سەربەستی  تایبەتی“  موڵكایەتی  "ئــازادی  مەسەلەی   .. هاتن 
"دەرەبەگایەتی“  باری  هەڵتەكاندنی  بۆ  و  بوون  پێویست  سەرەتاوە  لە  كە  بكا“  با 
كۆمەڵگە – لە بنەڕەتی مانا و مەبەستی دیموكراسی دووركەوتەوە و خۆی بوو هۆی 
– شاراوەی – لە بەین بردنی ئازادیەكانی مرۆڤ و پوكاندنەوەی دیموكراسی، بۆیە 
ئەوە هاتە پێش كە تا تاكەكنی كۆمەڵگە لە رووی دارایی و ئابووری و گوزەرانەوە 
چوون یەك نەبن، مەسەلەی دیموكراسی هەر ناو وقەوهرەیەكی رووت و سەرپۆشی 

چەوساندنەوە دەبێت …
لەسەرێكی دیكەشەوە بنەبركردنی "موڵكایەتی“ و دەستكێشانی دەوڵەت بە سەر 
چااڵكی  بۆ  نەهێشتنەوە  مــەودا  و  دەرفــەت  هیچ  و  ئابووریدا  ژیانی  بەری  لە  سەر 
تایبەتی مرۆڤ، خۆی لە خۆیدا سەرنگوم كردنی "دیموكراسیە سیاسی“یەكەشە و لە 

زەمینەی وادا دیموكراس هەڵناستێت ..
بەاڵم باری ئیمڕۆ كۆمەڵگە مرۆڤایەتی ئەو واقعە هێناوەتە پێش كە نە ئەم و نە 
ئەو .. نە "دیموكراسی سیاسی“ رووت و نە خواز كوشتنی یەكجاری مرۆڤ .. بۆیە 
دیموكراسی سیاسی راستەقینەی گونجاوی ئیمڕۆ، لە مانا سەرەتا و پێشینەكەی لە 
بەر یەك كێشراوەتەوە و مانای )فرسەتی چوون یەكی لە هەموو بوارەكانی چاالكی 
مرۆڤ(ى بە خووەگرتووە، كە تا سنووری خۆش گوزەرانی گشتی و پشكی هەموان 
لە سامان و دارایی كۆمەڵگە و پێویستی و مافی هەموان لە ) خوێندن و گوزەران 
.. كە بە لەناوبردنی نابەرابەری و لێك نەچوون و  و دەسەاڵت و را(دا دەگرێتەوە 
نەبوونی هەلی چوون یەكی پەیدا بوو لە "هەڵكەوتی كۆمەاڵیەتی و دارایی و دەسەاڵت 

و رەگەز و ئاین و ..هتد(.
 دیموكراسی سیاسیش بە دوو رێگە جێ بە جێ دەكرێت :

بــوارە  لە  جا  پرسدا  گشت  لە  هەموانە  وەرگرتنی  دەنــگ  كە  راستەوخۆ،   –  ١
گرنگ و مەسەلە بنەرەتیەكانی كۆمەاڵیەتیدا یان لە هەموو سیاسەتی گشتیدا، كە لە 
"كانتون“ەكانی سویسرا ئیمڕۆ پیرەو دەكرێت و لە هەندێ واڵتی دیكەش گشت پرس 

بۆ یاسا گشتیەكان هەیە.
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"ئەنجومەنی  بۆ  گەل  كە  دەبێت  نوێنەرانەوە  ئەو  هۆی  بە  كە  ناراستوخۆ،   –  ٢
گەل“ یان پەڕلەمان، یان پیران و یان بە تێكەاڵوی هەڵیان دەبژێرێ، كە لە زۆربەی 
"دا رووكەشی دیموكراسی  الموجهە  الدیموقراطیە  ئاڕاستەكەر –  واڵتە دیموكراسی 
پارێزراوە، ئەمەش گوایە لە بەر بار و هەل و مەرجی تایبەتی ئەو گەالنەیە كە هێشتا 
نەگەیشتوونەتە ئاستی كامڵ بوون و بە كارهێنانی خود بە خودێ دیموكراسی ----
--- تێ خوێندنەوەی باری كۆمەاڵیەتی و گەشەی كۆمەڵگەكان، وەك لە ئەندەنوسیا 

و پاكستاندا هەن ..
پەنجەی  لە  هەڵدەگرن  دیموكراسی  "دەوڵەتانی  ناوی  واڵتانەی  ئەو  ئاسیادا  لە 

دەستێك كەمترن، كە لەوانە هیندستان و ژاپۆن و سیانە ..
مەبەست  و  گرنگ  تر،  كۆمەاڵیەتی  بارێكی  هەر  وەك  دیموكراسیش  مەسەلەی 
 .. دیموكراسیانەیە  گیانی  پیادەكردنی  و  بەكارهێنان  جۆری  و  شێوە  و  جەوهەری 
پێزە و  دیموكراتیەت  ناوی – گەل و چین و جەماوەرەوە –  بە  ئەگینا زۆر واڵت 

دەكەن كە هیچ دیكتاتۆریەك پەی پێ نەبردووە



45 پرۆژەی لە چاپدانەوەی باڵوکراوەکانی
ـ پاسۆک ـ

لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان دا

 فریودرام
ـــد ـــەن ــــان نـــــەدەکـــــەوتـــــمـــــە کـــەم ــــاس ــــده ــــەن ــــــــد و ب ـــــە زەن کـــــــــوردی مـــــــــەردم ب
کــــــــردم نـــــیـــــنـــــۆکـــــی  و  ــــــــــەک  چ بـــــردمـــــشـــــێـــــخ  هـــــــێـــــــزی  دوبـــــــــــەرەکـــــــــــی 
ــــــــڕێ دام ــــــــاوی ف ــــــــک ــــــــاو زەل ــــــۆ ن ــــــب ــــــــرێ دام ــــــی گ ــــــت ــــس دەس ــــی ــــــــــەالی پ م
یــــەکــــجــــاری بــــــە  دام  پـــــێـــــدا  ــــــــای  پ ئــــیــــســــتــــعــــمــــاری  هـــــێـــــزی  ئــــەنــــجــــا 
ــــــــردم ب روزی  گـــــــــــــەالن  دزی  کـــــــــــــردم  دیـــــــلـــــــی  قـــــــــــــوڕی  نـــــوقـــــمـــــی 
ـــــــــەم زانـــــــی ـــــی بـــــــەنـــــــاو ئــــیــــنــــســــانــــی ن ـــــان ـــــت ـــــارس لـــــــەنـــــــاو بـــــــەرگـــــــی ش
ـــــــــــردی تـــــااڵنـــــم ب بـــــــەخـــــــۆم  ــــــەر  ــــــه ــــــم کـــــــەوتـــــــە دەغـــــــــــڵ و دان کـــــولـــــلـــــو 
ـــــل کــــرد ـــــۆ ش ــــان ب ــــوســــی ــــام ــــــــە کـــــوردێـــــکـــــی زل کـــــــرد گــــرێــــی ن چــــەنــــد زۆڵ
ــــــردن ــــی ب ــــێ ــــی ل ــــت ــــس ـــــدی وی ـــــەن ـــــەرچ ـــــه ـــــردن ــــســــازی ک ــــک ــــێ ــــوش بـــــەچـــــەنـــــد ق

***** 
ــــــــم، خــــــــــورا، بــــرا ـــشـــک و دڵ ـــێ ـــــێ داگــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر کـــــــرا م ـــــم ل ـــــان زم
ـــان مـــژیـــم،گـــۆشـــتـــیـــان خــــــــــواردم ئـــێـــســـکـــیـــان بـــــە ســـــەیـــــان ســــپــــاردم  ـــی ـــن ـــوێ خ
ـــــم ـــــوالک ل بـــــــەربـــــــوونـــــــە  کــــــەالکــــــمــــــعــــــەجــــــەم  نـــــــیـــــــوەی  تـــــــورکـــــــە  الی 
عــــــارەبــــــیــــــش بـــــەشـــــی خــــــــۆی دەوێـــــقـــــاپـــــێـــــک لـــــێـــــر، قــــەپــــێــــک لــــــەوێ
ـــەجـــەم ع و  ـــشـــم  ـــی ـــورک ت ـــــم  ـــــەرەب ع دەم  یــــــەک  و  ســــەعــــات  یــــــەک  لــــە  هــــــەر 
ـــی ـــان ـــت ـــــــان لـــــە قــــەحــــتــــان و شـــەی ــــــن: تـــــورکـــــی کــــێــــوانــــی ی ــــــێ پــــێــــم دەڵ
ـــــەر بــــشــــت خـــــــۆم دەنــــــــگ مـــەکـــە ـــــەگ ـــــان یــــەکــــە ئ ـــــژووم ـــــێ یـــــــەک دەڵــــــــــێ: م

*****
ـــــەرد ب ـــــە  ل داوە  ،ســـــــەریـــــــان  دەردنــــــــامــــــــرم  هــــێــــنــــدە  بـــــــەهـــــــەزار  بــــــــەاڵم 
ــــــــن بــــــەبــــــانــــــیــــــپــــــاڵ نـــــــــەمـــــــــردم جــــــەنــــــگــــــیــــــزخــــــان قــــــڕیــــــنــــــەکــــــردم م
ــــــــادەوە هـــــــــــەروەک خــــۆن ــــــــەزی ــــــــۆن، مـــــردگـــــەزەنـــــفـــــۆنـــــکـــــورد ب ـــی چ ـــب ـــی ـــەل س
ـــــن هـــــــەر مــــام ـــــۆ م ــــــــۆزی بــــەبــــا ب ـــــە بــــنــــەی نــــەهــــێــــنــــام ت ـــــاس ل ـــــەب ـــــا ع ش
ـــــــورام.. دیــــلــــە ڕێــــــویــــــدەم خــــــــوا؟! هــــــای بــــە کـــلـــکـــی خــێــوی ـــــــەخ ـــر ن ـــێ بــــە ش
ــــە ــــان ــــەم ـــــا ڕیـــــــخـــــــۆڵـــــــەی ئ ـــــب ـــــای ــــــێ گـــــــرانـــــــە ن ــــــەل ــــــــــــــوردن گ گــــــــــەل خ
ـــم ـــاب ســــــــەد ســــــــاڵ جـــــــۆرابـــــــم ،خــــــــورابــــــــم قــــــورســــــم هـــــەرگـــــیـــــز هــــــــــەزم ن
بــــــم خــــــــوا دەبــــــــــــڕم هـــــەنـــــاوی پــــــارووێــــــکــــــم :جـــــیـــــڕ و دڕکــــــاویــــــکــــــێ 
ـــم ـــن ـــێ ـــام لـــــــە چـــــــاویـــــــانـــــــڕا ســـــــــەر دەردێـــــنـــــمـــــهـــــەتـــــا ســـــــــەر هـــــــــــــەروا ن
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بــێ ــــــدا  ــــــەی پ شـــــاخـــــی  نـــــابـــــێـــــڕۆژێـــــک دێ  ــــــــــەوە  س ــــــن  ب ــــــــەر  ه ــــــــــەرخ  ب
پـــــــەڕێ ڕوو  ــــە  ــــت ــــێ ــــن دێ هـــــــــــــــەردەم  دەگـــــــــــــــەڕێ  و  دەگـــــــــــــــۆڕێ  زەوی 
کـــــــوردانـــــــە گـــــەڕانـــــەســـــوڕێـــــکـــــیـــــشـــــبـــــەشـــــی  و  خـــــــــۆڵ  و  ـــــــــــەرخ  چ ـــــــــەو  ل
ــــــەوە نـــــــــــۆرە گـــــــــــــورزی مـــــــــەش دێــــــتــــــەوە ــــــت ــــــێ ــــــول ــــیــــش دەخ ــــن ـــــــــــــەرەو م ب

 *****
هـــــاکـــــا دێـــــــت مـــنـــیـــش ڕاپـــــــەڕیـــــــم خـــــــوڕیـــــــم، گـــــــوڕیـــــــم، چـــــڕیـــــم ،دڕیـــــــم
چـــــۆاڵ الدێ،لـــــــــــــــــە  و  شــــــــــار  پـــــــۆاڵلـــــــە  دڵ  پـــــــاڵـــــــەی  و  ســـــــەپـــــــاب 
ــــــەر کـــەس ـــڕ ه ـــــــــەدەس دەبــــێــــتــــە شــــــــۆڕش گـــێ ــــک لـــــــەســـــــەرشـــــــان،داس ب ــــوت ک
دزە و  حـــــیـــــز  هـــــــەرچـــــــی  ــــــرێ  ــــــم ــــــزەب ق و  ـــــــڕی  خـــــــوێ ــــــــرن  وەشــــــــێ خـــــــۆ 
ـــم ـــن ـــێ ـــک دەش ســــــــــەری  ــــا  ــــک ب ــــــق  ن دەردێــــــــنــــــــم  زۆردار  ــــگ  ــــن چ ــــــە  ل چــــــــەک 
ــــــــــــە کــــــــــــــوردی بـــــــێ ئـــــــابـــــــڕو دەنــــــێــــــمــــــە ســــــــــەر هــــــــــــــوڕەی بـــــــەڕو زۆڵ
دەکــــــەم دابــــــــەش  زەریــــــــــام  و  ئــــــاو  دەکــــــــەم  ڕەش  خــــــــۆران  گــــونــــدی  ڕووی 
ـــــران شـــــێ ــــــــــــــەوەی  ن ـــــــی  ـــــــەوان ـــــــاڵ پ جــــــوتــــــێــــــران  الوی  و  ـــــژ  ـــــی ک ـــــــە  ل
ــــە لـــــــە دوژمـــــــــــــن دەســــتــــێــــنــــم ــــۆڵ ــــت ــــم ــــن هــــــێــــــزی کـــــــوردســـــــتـــــــان پـــــێـــــک دێ
نــــــاگــــــەم کـــــــوردم ــــمــــە تــــــێ  ــــوم ی ــــا  ــــی ــــدم ــــل ــــوی ــــدم،ئ ــــڵ ــــێ ــــۆش،گ ــــەگ م ــــگــــا و  ب
ــــــــەوە ــــــــت دەدرێ ــــی  ــــێ ل دام  ــــی  ــــێ ل ــــــێ  ــــــەوەک ــــــت ــــــێ دەڕش ـــــــــی  ـــــــــواردوم خ ــــــێ  ک
ــــم ــــت ــــــــار و دۆس ـــــــاری پــــۆســــتــــمــــبــــۆبــــی زۆریــــــــــــــان ی ـــــــڕی ـــــــان ک ـــــــوری ــــــە گ ل
ــــــن ـــی مـــــژتـــــون دوژم ـــن ـــوێ ـــــــو مـــــن ئـــــەویـــــش خ ـــــــوون وەک ــــــەش ب ئـــــەویـــــش بـــــێ ب
ــــــــــــــــەاڵت کــــــــــــوژەی شـــیـــنـــەمـــار ـــار ڕۆژه ـــم ـــع ـــی ـــت ـــس ـــی دوژمـــــــنـــــــی گــــــــــــەورە ئ
ـــــــــــەردم خـــــــــــۆرەی چــــــەرمــــــو چـــــەومـــــبـــــێ بـــــــەش لــــــە شـــــــورەیـــــــی و شــــــەرم م
ــــاک پ و  بــــــــاش  ئـــــێـــــرانـــــی  ــــی  ــــەل ــــگ ــــاک چ عـــــــارەبـــــــی  و  تــــــــــورک  ــــــەڵ  ــــــەگ ل
ـــــن ڕیـــــشـــــەی ئـــیـــســـتـــعـــمـــار دەردێــــنــــیــــن ـــــی ـــــێ ــــــەک وەردەن دەســـــــت لـــــە قـــــــەدی ی
ـــــــاران ـــــــەل دەکــــــەیــــــن بـــــــــــەردە ب ــــــە گ ــــــب ــــــەژاران حــــــەزیــــــای خــــوێــــنــــمــــژی ه
ــچ ک چ  کـــــــوڕ  چ  دەجــــــنــــــن  ـــــڕن  ـــــدەب ـــــوش ـــــەک چ بــــــە  ـــــــــــەداس  ب ــــــــی  ــــــــوێ دەروگ
زەمــــیــــنــــی ــــــەر  ــــــەس ل ــــــۆ  ب زل  ــــــە  ک بـــبـــیـــنـــی  ـــــش  ـــــی خـــــەون ـــــــن  ـــــــادەی ن ڕێ 
ــــی هــــــار چـــــل شـــــەوە ــــەگ ـــــەرگـــــی س لـــێـــی حـــــــــەرام دەکــــــەیــــــن ئــــــەو خــــــــەوە م
ـــــرێ؟ ـــــێ ـــــێ وەش ـــــام هــــێــــزی دەســـــپـــــێـــــرێ کـــــــوێ مــــــــاوە خـــــــۆی ل ـــــەک پــــشــــت ب
ـــە دەیــــــــــان گـــــریـــــن بـــــە دیــــل ـــم ـــێ ــــل ئ ــــی ــــەرچ ــــــە و چ ــــــەس کــــــــوودەڵــــــــەی دەل
دارا ــــــە  ب ــــن  ــــدەکــــەی ــــان ــــکــــی ــــل ک ــــــن  ــــــاراب ــــــەه ب ــــــە  ل ــــــس  م ـــی  ـــک ـــس ـــی گ وەک 
ـــــەر هـــــــەژار ـــــەس ـــــژ دەبــــــڕیــــــن ل ــــــــژار خــــوێــــن م نـــیـــشـــتـــمـــانـــمـــان دەکــــــەیــــــن ب
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ــــــــــــــەرزان دەبــــیــــنــــم ــــــــــااڵی ســــــێ ڕەنــــــگــــــی ڕەنــــگــــیــــنــــم لــــــە پــــــۆپــــــەی ب ئ
ــــــەوە ــــــت ــــــێ دەب ــــــــژ  ســــــــارێ دەردم  ـــــــتـــــــەوە  دەشـــــــەکـــــــێ و  ــــــــــــــــــەرێ  دەل
ـــێ ـــن ــــــامــــــێــــــنــــــێ..دەم و دەســــــــــت گــــــۆشــــــتــــــەزون دێ ــــم ن ــــان ــــی ــــــە گ ـــــن ل ـــــری ب
ئــــــــــــــەودەم بــــــە کــــــوێــــــری نـــــەیـــــارانـــــگـــــشـــــت خـــــاکـــــەلـــــێـــــوەی بــــــەهــــــاران
ـــاڵ ک و  ــــــوڕ  ک و  کـــــــورد  ــــەی  ــــژۆڵ ــــی ک ســـــەرســـــاڵ  و  ــــــــــاری  ڕزگ ـــی  ـــژن ـــێ ج بـــــۆ   
ــــان ــــت ــــوردس ک الی  هـــــەمـــــوو  لـــــە  مــــەســــتــــانــــدێــــن  چـــــــاو  و  ــــــــــــەرزان  ب ـــــــااڵ  ب
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زەمــــیــــن ڕووی  ســـــــەر  ــــی  ــــەم ــــال ع بـــــۆ  ـــــــرد  ک ـــی  ـــات ـــســـپ ـــی ئ کـــــــــورد  قـــــەومـــــی 
ــــن ــــژی ــــــــــەر ئــــــەبــــــێ ســـــــەربـــــــەســـــــت ب ــــەتــــێــــکــــی قــــــــارەمــــــــانــــــــن ه ــــل مــــیــــل
نــــیــــشــــتــــمــــان ـــــــی  ـــــــەخـــــــۆی ســـــــەرب ــــــــەی  ــــــــگ ڕێ ــــــــە  ل الوی  مـــــیـــــلـــــلـــــەتـــــێ 
پـــێـــکـــەنـــیـــن و  ـــــدە  ـــــەن ـــــەخ ب دەم  و  تـــــــرس  بــــــێ  ســـــــێـــــــدارە  بـــــــەر  بـــێـــتـــە 
بــــــەرێ شــــــــەق  هــــــــەر  دوژمـــــــنـــــــی  بــــــا  ،ئــــــــــــەژی  نــــــامــــــرێ  وا  قــــــەومــــــی 
ــــــــــــــەی نـــــــــــەبـــــــــــەردە، خـــــــــاوەنـــــــــی عـــــــەزمـــــــی مــــەتــــیــــن ســـــاحـــــێـــــبـــــی ڕۆڵ
ئـــــــــەو کـــــــەســـــــەی گـــــیـــــانـــــی لـــــــە ڕێـــــــگـــــــای نــــیــــشــــتــــمــــانــــا بــــــەخــــــت ئــــەکــــا
بـــــەریـــــن فـــــــیـــــــردەوســـــــی  لـــــــە  وا  ـــــــدە  ـــــــی ـــــــەه ـــــــردوو،ش م مـــــەڵـــــێـــــن  پـــــێـــــی 
یـــە نـــــــی  بــــــاکــــــی  یـــــــــەن  قـــــەتـــــعـــــی  مـــــــــــردن  لـــــــە  مـــــــــــــەردە  کـــــــــــورد  الوی 
پـــــــەنـــــــدی پــــێــــشــــیــــنــــان ڕاســــــــتــــــــە) بـــــــەرخـــــــی نـــــێـــــر بـــــــۆ ســـــەربـــــڕیـــــن)
الوەکــــــــــان ئــــــــەی  ئــــــەڵــــــێ:  مــــــەحــــــزوونــــــی  بــــــە  دیــــــســــــان  وەتــــــــــــەن  وا 
ــــن ــــری گ و  شـــــیـــــن  بـــــەســـــیـــــەتـــــی  ــــــن  ــــــول ــــــەل م و  مــــــــــات  وا  بـــــــۆچـــــــی 
زووە تـــــــاکـــــــو  هـــــیـــــمـــــەتـــــی  دەی  ســـــــــا  تــــــێــــــکــــــۆشــــــانــــــە  ڕۆژی 
ــــن ــــی ــــچ ـــــی دەرب ـــــل ــــــە دی ــــــێ و ل ـــــە نـــــەجـــــاتـــــمـــــان ب ــــو لــــــــەم حـــــاڵ ــــک ــــــە ش ب
ئــــەکــــەن پـــــڕ  ــــان  ــــرف ــــی گ و  وورگ  ــــن  ــــک ــــەری خ ـــــــەس  ک هـــــەنـــــدێ  گـــــەرچـــــی 
ــــن ــــەری ــــەرس ـــە ســـــــەر ســــــەریــــــن،هــــــەر س ـــن ـــێ ـــەن شـــــــەو بـــــەبـــــێ خـــــــەم ســـــــەر ئ
ـــــــــــەوم و وواڵتـــــــــــــی خـــــــــۆی هــــەبــــێ ـــــــــــم خــــــەمــــــی ق پــــــیــــــاو ئــــــەبــــــێ دای
ــــــــەم خـــــاکـــــە نــیــن ــــــــــــەوەی ئ ــــــــەو کــــــەســــــانــــــەی بــــــێ خـــــەمـــــن حـــــاشـــــا ن ئ

***************** 
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مااڵوا...
مەتەڵ

دەگێڕن،ئەگەر  گۆبەند  و  شایی  جنۆکە  کە  دەڵێن:  کــوردەواریــدا  ئەفسانەی  لە 
ئادەمییەکیان تێکەوت بە هەمووان ئامۆژگاری دەکەن کە ) ئەوەی لە دڵیایەتی نەیخاتە 
زاری و نەیدرکێنێ(،چونکە ئەگەر ئەو ئادەمیە ؟بسماللە؟ بکات شاییەکەیان لێ تێک 
دەچێ و بەو ؟بسماللە؟ یە دەڕەوێنەوە!! جا ئەوەی ئەهلی زەوق و ئەوە دنیا بدات بەمە 
دنیا ،کڕ دەبێت و لەژێر سایەی ئەو کڕبوونسیەیدا تەڕە دەماغی خۆی بەو گۆبەندە 
پیاوی خودا ئەوا گۆبەندەکەیان لێ  پاراو دەکات.. ئەوەش دوژمنی جنۆکان بێت و 

تێک دەدات..
ئەمە ئەفسانەیە و ئەگەر لەبار و بابی گاڵتە و توڕەهاتدا نەگیردرێتەوە و سەری 
لەمە  خەڵکی..کەچی  نێو  گاڵتەجاڕی  خاوەکەشی  و  گەوجێتی  نەلەقێندرێ،دەبێتە  بۆ 
و  تاکتیک  و  بەهانەی »سیاسەت  و  چارشێو  ئەفسانەتر،لەژێر  و  سەیروسەمەرەتر 
عیلمانیەت و عەقل و عیرفاندا« لە جیهان/عالەمی سیاسەتی کوردەواریدا و بەدرێژایی 
بــەدەورەوە  »شەیتانۆکەی«  هەڵپەڕکێ  و  گەرمە  بــازاڕی  کوردستاندا  لە  نیوسەدە 
دەگێڕدرێت.. خۆ ئەگەر خێرخوایەک ووشەی »ب« ی لەدەم دەرچێ،خێرا سەرینی 
تێک  گۆبەندەکە  بڵێ و  نەبادا »سماللە« کەی  دەکەن  دەنێنە سەر دەمی و خەفەی 

بچێت.
خاوەن( چەوساوەی  داگیرکراوی  ملیۆنی  پێنج  و  بیست  نەتەوەیەکی  خەڵکینە، 
نیشتمان و زمان و مێژوو و داب و دەستووری( هاوبەش،کە بە درێژایی هەزاران 
داگیرکەراندا  پەالماری  و  لەبەردەم سەدان هێرش  مەفتەنی خۆیدا  و  لە خاک  ساڵ 
خۆی ڕاگرتووە. بۆ دەبێ کەسێکی دیکە خۆی بکاتە خاوەنی و سەروماڵ و شەرەفی 
خۆڕایی بکات؟. بۆ دەبێ ماڵەکەی وەکو بەشەمیراتی بەسەر چوار دەوڵەتی داگیرکەردا 
وەبەخشرێ؟. بۆ دەبێ لەدوا نیوەی چەرخی بیستەمدا ،لە وەاڵمی بچوکترین مافی 
وەک  دەبێفشەمافێکی  کرێ؟.بۆ  سەرکوت  ئاسن  و  ئاگر  بە  نەتەوایەتیدا  و  مرۆڤانە 

؟ئپتۆنۆمی و خود گەردانی« چارەکە سەدەیەک بجەنگێ؟.
بە کورتی و کرمانجی چونکە:

ـ ئەگەر خۆمان بەداگیرکراو بزانین،دەبێ داوامان وەدەرنانی داگیرکەر بێت.. نەک 
خێر پێکردن!.
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ـ ئەگەر نەتەوە بین.. دەبێ وەک هەر نەتەوەیەکی دیکە خەباتمان بۆ کیانی سیاسی 
سەربەخۆ و دەوڵەت بێ! نەک سازش/ مساومەکردن و فشەماف!.

ـ ئەگەر برا بین، ئەمە برایەتی نییە و زۆرداریە و ناهەقی.. ئەگەر بەشێکیش بین 
لەو داگیرکەرانە.. نەک« خودگەردانی و حوکمی زاتی« چ پێویست ناکات..( یەکێتی 

نیشتمانەکە!!( دەکەوێتە مەترسییەوە!.
ـ ئەگەر خوازی جەماوەرەکە و خواستی مێژووش بەرچاوگرین، ئەوا دەبێ ) ئازاد 
و سەربەخۆ و یەکگرتوو(بین، نەک وێرای ووتنی »بسماللە«ی کوردایەتیمان نەبێت!.

ئەمە بووە مەتەڵ...
ئێوەی  وەکــو  دەمــانــەوێ:  کــورد  بۆ  و  کــورد  بەهەقی  و  کــورد  بەناوی  دەبڵێن: 

داگیرکەرخاوەنی خۆمان بین..و )دەوڵەتی دیموکراتی کوردستان( دابمەزرێ!.
تێک  دەکرێت  کورد  لەسەر الشەی  گۆبەندەی  بووتایە..ئەو  ئەمەمان  چەند ساڵە 

دەچوو و دەبڕایەوە...
ئێستاش تا بە هەمووان بۆ ) کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان( هەوڵ نەدەین 
و ڕەپ و ڕاست خوازی »مافی دیاری کردنی چارەنووس« نەگرینە بەر،ئەم شانۆ 
گاڵتەجاڕە هەر بەردەوام دەبێت وەکو کورتانی)جەجاڵ«دەجاڵ«( بە نوکە قەڵەمێکی 
و  نەتەوەم  بڵێ:  ناوێرێ  چێ  ئــەوش  زراوی  دەک  هەڵدەتەقێتەوە..  داگیرکەرەکە 

»دەوڵەت«م گەرەکە!!. 
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}}} پێش ئەوەی هەر شتێ بین، دەبێ کورد بین{{{
کوردستانێکی ئازاد و گەلێکی یەکسان

ئااڵی سووری کوردایەتی

ئۆرگانی ناوەندیی هێزی پێشمەرگەی پاسۆک
چەکی بێ بیروباوەڕ سێدارەی جەماوەرە

ژمارە: ١٥-١٦ نیسانی ١٩٨٢ زاینی - گواڵنی ٢٥٩٤ کوردی
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ڕۆژی شەهید 

شەهید خۆری سەرفرازی و کازێوەی ڕزگاری و شەرەفی میللییە.. شەهادەتیش 
و  ژیان  بۆتەی  قاڵبووی   ، کوردی شەهیددۆست  نەتەوەی  ژیان.  بۆڕسکانی  مردنە 
ژان و ژوان » ژیان« ێک کە تەنها مانای لە سەرفرازی و ڕەهاییدا دەبینێ و دەژی 
بۆئەوەی بە پێوە بمرێ و دەمرێ بۆ ئەوەی لەسەر نەژی. ژانێک کە بە مانای بوون 
ئاژەڵیانەی » خواردن و  تەنکاویبوونی  لە  بارستایی و قواڵیی ژیان،  دا ڕۆچێت و 
خواردنەوە و زایندە« جوێکاتەوە. ژوانێک کە عیشقی پیرۆزی خاک و خۆڵی نیشتمانە 
داگیرکراوەکەیەتی کە هەروەک ساوا خۆی بەسنگیدایکییەوە دەنووسێنێ و لێترازانی 
بە مەرگ بزانێ. لە سەرەتای مێژووەوە و لەو رۆژگارانەوە کە نەتەوەی کورد مانا و 
خەسڵەتەکانی نەتەوەی تێدا گەاڵڵە بووە بەو جۆرە لە بوون و ژیان و » پەلەی ژیان« 
نەتەوەی  بە  کورد  بۆیە  ناوە.  بنیات  لەسەر  خۆی  بوونی  فەلسەفەی  و  گەیشتووە 

شەهید و شەهادەت
دەناسرێت و شەهادەت الی کورد ئەو ڕێچکە سروشتییەیە کە چارەنووسی بۆ 
ڕۆڵەکانی دیاریکردووە و لە کوردەواریدا مردنی سەر جێگە بێ لوتفی ڕۆژگارە لەگەڵ 

تاکەکانیدا و مایەی حەسرەت و نائومێدی ئەوانەیە کە بەو شەرەفە ناگەن!.
شەهادەت لە باریئاسایی و ڕووبەڕووبوونەوەی تەن بە تەن لەگەڵ دوژمنان و 
داگیرکەراندا و لە جەنگەی بەرەنگاربوونەوەی هەق و ناهەقی دا، لەژێر هەر بارێکی 
کاتێ  بەاڵم  بــووە.  کــوردەواری  کۆمەڵگەی  ئاسایی  ئەرکێکی  ڕوودا،  دالەنگیویشدا 
دڕندایەتی و ترسنۆکی و ڕەگەزپەرستی و » مباغة« و تای بەرانبەر دەبێت شەهادەت 
مانایەکی قوڵتر و فراوانتر دەگرێتە خۆی و هاندەرێک دەبێت بۆ شەهادەتی ئاسایی!..

و  قــەاڵدزێ   - ناگازاگی«  و  هیرۆشیما  خنجیانەکەی»  شارە  گیانەی  ئەو  هەر 
بەغدا  ڕەگەزپەرستەکانی  بەعسییە  مەرگچێنەکانی  فرۆکە  کە  کوردە.   - هەڵەبجەی 
لە ٢٤ و ٢٦ ی نیسانی ١٩7٤ دا دایان بەسەر ئەو دوو شارە بێ بەرگرییەی/ دیفاع 
نەمردا خۆی  قازی  لە شارەکەی  کە  منداڵە چکۆالنەی  ئەو  هانــدەری  بۆتە  کــورددا 
نەبێت  ئەودا  الشەی  بەسەر  تا  ڕادەخست  ئیمپریالیزمییەکاندا  تانکە  لەبەرزنجیری 
لەبەریا  گیان  نەدەهێنا  بەرایی  چاوی  و  بکات  داگیر  خنجیانەکەی  شارە  نەتوانێ 
پلە  لە  میللییە  ئەمەکی  و  وەفــاداری  ئەمە  بکات.  گاڵو  واڵتەکەی  داگیرکەر  و  بێت 
هەرە بااڵکانیدا، تا ئێسکوپرووسکیهەنجن هەنجنکراوی ئەو منداڵە گەواهی/ شایەتی 

وەفاداریی ڕۆڵەکانی بێت.
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مەگەر هەر ئەو گیانە نەبووە خوشکە سنۆبەر و دایە ئامینەی هانداوە بە ڕووی 
داگیرکەراندا بچنەوە و » مەرگ بۆ بەعس و ژیان بۆ کورد و کوردستان« تا دوا 

هەناسە بڵێنەوە؟.
ی  ئەفرین«  لەشی»  لە  ئەتاتورکی  گەندەڵی  گیانی  نییە  گیانە  ئەو  هەر  مەگەر 
ترسنۆکدا ڕسکاندۆتەوە و سەرئەنجامەکەی» ئەتاتورک«ی لە پێشە؟!.مەگەر هەر ئەو 
گیانە نییە ئیمڕۆ دۆست و دوژمنی لەوە بەئاگا هێناوەتەوە کە کورد دەبێت » ئازاد و 
سەربەخۆ و یەکگرتوو« بێت و وەکو هەموو دنیا » کیان و دەوڵەتی « سەربەخۆی 

هەبێت؟!.
مەگەر هەر ئەو خۆراکە گیانییە نییە کە پێشمەرگەی چوار سنووری و » مافی 
دیاریکردنی چارەنووس« لە ئاسۆی گەشەی کوردایەتیدا دەڕسکێنێ و خۆی بەسەر 
بیر و هەڵکەوتی حیزبە سیاسییەکاندا دەسەپێنێ؟!. جا یان دەبێت لەگەڵ ئەو بارەدا ساز 
بن، یان الکەون. یان ببنە لەمپەرێک لە ڕێبازی هەردەم بەرەوپێشچووی کوردایەتی 
و  نەمان  چاڵی  بــەرەو  و  ڕادەماڵرێن  داگیرکەراندا  داڵی  و  دڕک  لەگەڵ  ئەوکاتە  و 

ڕووڕەشی گسک دەدرێن.
بڵندی  و  پیرۆزی  و  گیانانە  ئەو  مەزنی  و  قودسییەت  پیرۆزیی/  لەبەردەم  ئێمە 
مانای شەهادەت و یادی هەمیشە لەیاد و ترۆپکی شکۆداری هەموو شەهیدانی کورد 
و کوردستان بە گشتی و شەهیدانی قەاڵدزێ و هەڵەبجەی برینداردا بەتایبەتی کە 
پیرۆزی و  نیشانەی  کە  بووە  بەبەختانە  ئەو  ناو و شەرەفی ڕۆژی شەهید پشکی 
بووە.  بەعس  دڕندایەتی و گاڵوی  ئەیلوول و  ئیرادەی کورد و شۆڕشی  ڕەوایەتی 
سەری بڵندمان تەنها و تەنها لەبەردەم ئەمانەدا نەوی دەکەین و تاکە شتێکن کە دەبێ 
کورد لە ئاستیاندا سەرداخستن بزانێ. ئەویش سەرداخستنێکی ڕێز و قەدر زانین و 

تێڕامانێک بۆ گەیشتنە ئەو پایە و پلە و شەرەفە.
دە نەتەوەیەکئەوە الپەڕەی دەفتەری یادگاری مێژوویی بێت، حەیف و ناڕەوایی 

نییە سوڵی» حوکمی زاتی« بۆ بکرێت؟!.
ئازادی   « خوێنی  دەریــای  الفاوی  تاکەی  بچنەوە  بەخۆتاندا  و  بکەینەوە  بیر  با 
بە کوێرە  و یەکسانی« و » مافی دیاریکردنی چارەنووس« و » کیانی سیاسی« 
دێراوی وشکە وەردی فشەمافدا دەبەن؟!. بۆ نابێت جۆگەی » ئازادی و سەربەخۆیی 

و یەکگرتنەوەی « لێهەڵگرین؟!!.
بۆ.....؟ بۆ.......؟ بۆ......؟!!...
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 ئایاری ڕەنجدەران
 

هەموو وەرزێک و هەموو ڕۆژێکی ساڵنامەی مێژوو دەبێت خۆ بکاتە قەبەڵی 
پەلی  چونکە  بناسرێ،  زەحمەتکێشان  ساڵی  و  مانگ  و  ڕۆژ  بە  و  ڕەنجدەران 
ڕەگە  نێو  وشکبووەی  خوێنی  و  بریندار  ناوشانی  و  چــرچ  پێستی  و  قڵیشاو 
هەڵئاوساوەکانی زەحمەتکێشان بنیات نەری ئەو بەشە گرنگەی النی مادی ژیاری 
دەبێت. »  بووە و  فکرییەکەشی  نووە و ڕێخۆشکەر و زەمینەسازدەری الیەنە 
و  مرۆڤ  نێوان  بێبڕانەوەیەی  پەلکوتانە  و  زەحمەت  لەو  خۆی  ژیــان«  پەلەی 
سروشت و چەوساوە و چەوسێنەردا ڕەنگ دەداتەوە و تا گەیشتە ئاست و پلەی 
زاڵبوون بەسەر سروشت و پاکتاوکردنی هەموو جۆرە چەوساندنەوەیەک . ئەو 
ملمانێ پیرۆزە وەکو بەرچاوترین خەسڵەتی بوونی مرۆڤ دەمێنێتەوە و تا دوا 
چەوساندنەوە  تەرمی شوومی  لە  چەوساوان  بەدەستی  چەوساندنەوە  بزماری 
دەدرێت مرۆڤ ناگات و نەگەیشتۆتە ئەو پلە بااڵیەی خوا و هەڵکەوتی ڕەخساوی 

بۆی دیاری کردووە.
بۆیە ڕۆژی زەحمەتکێشان، سەرەتای ئایار لە هەموو ڕۆژەکانی دیکە گەورەترە 
و تا ڕۆژگار خولێکی تر دەدات ئەم ڕۆژە مەزنتر دەبێت... لە یەکی ئایاری هەموو 
پاکتاوکردنی  هیوای  بڵندی  لوتکەی  لەسەر  دنیا  هەموو  زەحمەتکێشانی  ساڵێکدا 
هەر جۆرە چەوساندنەوەیەک و کۆتایی هێنان بە چەوساندنەوەی مرۆڤ لەالیەن 
مرۆڤەوە دەوەستن. ئاوڕێک لە ڕابردووی ئەو نەبەردییە دەدەنەوە کە بە درێژایی 
بوونی مرۆڤ لە جەنگەی هەزاران جەنگی ڕەوا و پیرۆزدا سەرکەشانە هەنگاوی 
هەردەم بەرەوپێشچوو دەنێن و چاو لە ئاسۆی ڕوونی دنیایەکی بێ چەوساندنەوە 

دەبڕن.
تا  ساڵەوە،  لـــەهەزاران  کە   ، کوردستان  ڕەنجدەرانی  کــورد،  زەحمەتکیشانی 
ئیمڕۆش لەژێر باری چەوساندنەوەیەکی دوو الیەنەی بێ نموونە و لە ملمانێیەکی 
کوردێتی خۆیان،  و  مرۆڤایەتی  و سەلماندنی  بۆ چەسپاندن  پێزدان  بە  و  پیرۆز 
جەماوەری  ناخی  ناو  هەڵقواڵوی  بااڵی  هەرە  بزووتنەوەی   » کوردایەتی   « کە 

زەحمەتکێشی نەتەوەی کوردە و » کوردایەتی « مرۆڤی کورد مرۆڤایەتییە!..
جیهان  زەحمەتکێشانی  ڕۆژی  یادی  لە  گەرم  پیرۆزبایی  کە  کاتێکدا  لە  ئێمە 

دەکەین و ساڵوی زەحمەتکێشانی کورد بە هەموو دنیا دەگەیەنین.
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ئەو ڕاستییە یادی هەمووان دەخەینەوە، کە زەحمەتکێشانی کورد لە سەرتاسەری 
پڕشکۆی  خەباتی  چێڵەی  دەستە  و  سەرەنێزە  هەردەم  کــوردەواریــدا  مێژووی 
نەتەوایەتی  خەباتی  کەرەسەی  و  هۆ  و  ئامانج  ئــەوان  بــوون.   » کوردایەتی   «
بۆیە  بوون.  کوردەواری  کۆمەڵگەی  سەرفرازانەی  کۆمەاڵیەتی  و  ڕزگاریخوازانە 

تەنها ئەوانب خاوەنی ڕاستەقینەی شۆڕش و مێژووی کورد.

پایەدار بێت ڕۆژی کرێکاران
سەرکەوتووە خەباتی » کوردایەتی «

دابمەزرێ » ئازادی و یەکسانی«
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 چەپکێ نێرگز بۆ گوڵدانێکی خوێن

گیانی خۆی   » پاسۆک   « قارەمانی  و  جەربەزە  ڕۆڵەیەکی  لەمەوبەر،  دووساڵ 
دا،  ئــەوەی  بڕیاری  حیزبەکەیەوە  پــەژارەی  و  ژان  لە  و  دەستی  لەپی  خستە سەر 
تارمایی شەوی سامناکی  بێت  نرخێک  بەهەر  و  بکات  نەهات  هاتوو  کە سەفەرێکی 
بەدەوریدا  سیاسەت  بازرگانانی  و  کەڕۆژگار  بشکێنێ  حیزبەکەی  تەلبەندکراوی 

تەنیبووین.
ڕۆیشت و نەمان دیتەوە تەنها هەواڵێکی جەرگبڕی گەیشتەوە کاکە » حەمە« لەو 
زنجیری سنووری سەپاودا  قەفی  لەپچڕاندنی  ئاواتێکی  لەملی  دەست  دا  سەفەرەی 

مااڵوایی یەکجاری لە کورد و حیزبەکەی کرد!..
و  گابێت؟  ڕێدا  لەنیوەی  »محەمەد شەوقی«  مازم   / ئەفسەر  کاکە  دەبێت  جا 
ئاواتەکەی نەهاتبێتە دی؟!... ئەمە گومانێکە لە بنەمایەکی واوەهەڵدەستێکە کاکە »حەمە« 
و حیزبەکەشی دەمێک بووە لە پشت خۆیانەوە بەجێیانهێشتبوو. چونکەبوون و ژیان 
و ئامانجەکانی نەتەوە و مرۆڤایەتی الی ئێمە لە بزووتنەوەیەکی دنیایەکی بێبەانەوەی 
سەرتاسەریدایە و ئەوی ئێستا پێش خۆی و ئەوی دواتر ئەو تەواو دەکەن و ناشێ 
و نابێتێ لێک بترازێن و تەواوکەری یەکترین و پێکەڵپێک و ئاوێتەی یەکترین.. هەر 

شەهادەتی ئەو وهاوبیرانی تەرجەمەی ئەو ڕاستییەن .
هەنگاوی شەهید مازم محمەد تەواوکەری تەکانی سێ مانگ لەوەوبەری شەهیدی 
جوانەمەرگ و هەڵکەوتوو کاکە» فەرهاد خەفاف« بوو. پێنج مانگ دوای هەنگاوی 
دیکەیلەداستانی  دێڕێکی  فەتاح«   « کاکە  نەمر  هەرگیز  و  قارەمان  شەهیدی  ئەو 
قارەمانێتی نەخشاند و...دوایی.... دوایی.. و ئێستاکەش ئێمەی قوتابیان و جەنگاوەرانی 
تا » کوردستانێکی  قوتابخانەی» پاسۆک« سەرەمان بۆ ئەو شەرەفە گرتووە... و 

ئازاد و گەلێکی یەکسان« بێبرانەوە ئەرکی ئەو شەرەفە لە ئەستۆی هەموواندایە..
مەردایەتی  و  کوردایەتی  دەمــاری  لە  شــەرەف  خوێنی  تا  حەمە«   « کاکە  بنوو 
قوتابییەکانی هاوبیرتدا گەڕ بخوات ئەو کاروانەی ئێوەی نەمر شەقاوی یەکەمتان لە 
نا، هەر بەردەوام دەبێت.، تا دەگاتە مەنزڵگەی  مەودای/ مەسافەی هەزار میلیدا بۆ 

پیرۆزی..
بە  بەرگرتن  هەڵپەی  لەداڵن  داخ  کونکونی  بێژەنگی  و  کوردی  کۆسپۆلکەی  بام 

خۆری » ئازادی و یەکسانی« ش بکات!!.
““““““““““““““““““““““““““““““
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پاشماوەی ژمارەی پێشوو، لە چاوپێکەوتنەکەی هاوبیر)) عەلی((

پ١٥: هەڵوێستى حیزبمان بەرانبەر بیرى )ماركسیزم ( چى یە ؟ 
دەبێ ئەوە بزانرێت ، با ئێمە حیزبی شیوعى عێراقى بە تاكە نوێنەرى ڕاستەقینە و 
هەڵگرى بیرى ماركسیزم بزانین.. بەاڵم ماركسیزم وەكو فەلسەفە و بیرێك شتێكە و 
حیزبی شیوعیش شتێكى دیكە. بە مانا هەڵوێست لە حیزبی شیوعى – خوا نەخواستە 
– لەوانەیە بگۆرێت ، بەاڵم بیرى ))ماركسیزم (( چەسپاو نەگۆڕە... بۆ نموونە: حیزبی 
ئێمە هەڵگرى بیر و فەلسەفەى كوردایەتییە، دەشێ نەتوانین دروست و چەسپ لە 
بترازێشین،  هەتا  و  بدەینەوە  فەلسەفەیە  و  بیر  ئەو  ڕەنگى  سیاسەتماندا  و  ڕەفتار 
دیكە.  (( شتێكى  ))كوردایەتى  بیرى  لەسەر  و  ))پاسۆك((، شتێكە  لەسەر  ڕا  ئەوسا 
و  بچەسپێنین  ئیسام  نەتوانین  ئەگەر  ئێمە   : وتوویەتى  موسڵمان  كابرایەكى  وەك 
مەبەستم  ئیسام..  نەك  ئێمەیە،  هەڵەى  و  بێتوانایی  ئەوە   ، بكەین  تێدا  هەڵەى  یان 
بەرانبەر  حیزب  ڕاى   ، حیزبانە  پەیوەندى  و  رۆژانــە  سیاسەتى  لە   ، دوور  ئەوەیە 
)ماركسیزم ( دەربڕم: ماركسیزم ، بیرو فەلسەفە و هەوڵێكى وورد و گرد و فراوانى 
تێ  ))فەلسەفەى  ماركس خۆى و یستویەتى  چارەسەرى كێشەى مرۆڤایەتیە، وەك 
گەیشتنى بوون و گۆڕینى ژیانیش بێت نەك لێکدانەوەی/ تەفسیرى بوون. بەرەیەكى 

گەورە و پێڕەوانێكى زۆرى خۆشی هەیە. 
 ئێمە لەسەر بناغەى ڕێز لێنان و دژایەتى نەكردنى هەر بیروباوەڕێك دژ بە كورد 
فەلسەفەكە و هەڵگرانى دەنێین و  لە  پێویست  ، ڕێزى  نەبێت  بەرژەوەندى كورد  و 
ئەوەندەى بۆمان قووت چێت و لەگەڵماندا بسازێ و پێمان ڕەوا بێت، وەك هەر بیرێكى 
دیكە ، لە خانەى سوود لێوەرگرتن بە هەموو جۆرەكانیەوە لە بەر چاوى دەگرین.. 
ئێمە بەش بەحاڵى خۆمان خۆمانى نادەینەدەست/ تەسلیم ناكەین و سەرلەبەریشى 
 ، بە هەڵەدا دەبەین  نین و خۆمان  پاسۆك   ، بكەین  یەكەمیان  ناكەینەوە. گەر  ڕەت 
گەر دووەمیشیان بكەین ئەوا دەبینە )نوقتەى چوارەمى ئەمەریكا لە كوردستان دا!. 
جارێ دژایەتى هەر هیچ.. بۆ چەندایەتى و چۆنایەتى سوود لێوەرگرتنى، ئەوا ئێمە بۆ 
))ماركسیزم (( و هەر بیروباوەڕ و تاقىكردنەوەیەكى دیكە سێ خاڵ بەرچاودەگرین

تاقیكردنەوەیەک،واتە  هەر  بارییەى  لە  و  بیر  ئەو  عیلمیەتى  زانستیبوونی/  ١ـ   
واقعییەت و گونجاویی لەگەڵ سروشت و هەڵكەوتى مرۆڤدا.

٢ـ گونجانى لەگەڵ بارو هەڵكەوتى ماکی و مینۆکی/ ماددى و مەعنەوى كۆمەڵگەى 
كوردەواریدا.
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٣ـ سوودو بەرژەوەندى كۆمەڵگەكەمان تێیدا.
دوا بڕیاریش تەنها بۆ جەماوەر و حوكمى مێژووە و ئێمە لەبەردەم هەردوویاندا 
و  هۆ  باوەڕەكەشمان،  هەتا  و  حیزبمان  و  چونكە خۆمان  باریكترە.  موو  لە  ملمان 
ئامانجى جەماوەرى نەتەوەكەمان. لەڕووى)کردار( یشەوە،  هۆكارن بۆ مەبەست و 
بەرژەوەندى كورد و چارەنووسى مەسەلەكەمان لەدۆستایەتی و هاوكارى و بەرابەرى 
ملمانێى  لەمەیدانى  دەبینین.  سۆسیالیستخوازدا  بەرەى  و  كوردایەتی  یەكسانى  و 
و  تەماشاكردن  چاو  بەیەك  هەتا  یان  ئیمپریالیزم،  بەرەى  دانەپاڵ  دەوڵەتیشدا،  نێو 
الیەنگیرییەكى  ئەمە خۆی  كە  ـ  ئەوان  و  پێشكەووتوو((  ))بــەرەى  كردنەوەى  هاوتا 
بەحورمەتانەى پەاڵشاویى بەرەى ئیمپریالیزمە- .دژایەتى كوردو كوردایەتییە و هەتا 

خیانەتێكى میللیشە.
ئێمە ))كوردایەتى((مان دەوێت و بیرو فەلسەفە و ئاڕاستەكەرى بوون و ژیانى 
كوردەوارى بێت. هەرنەتەوەیەك و كۆمەڵگەیەكى دیكە چى دەوێت و چى هەڵدەبژێرێ، 
هەڵبژاردنە  و  خواست  ئەو  ڕیــزى  لەسەرمانە،  تەنها  ئێمە  و  خۆیەتى  كــارى  ئــەوە 
بگرین. چۆن نامانەوێ و ڕێ نادەین))هیچ بەرەو دەسەاڵت و الیەك، لووت بژەننە 
چارەنووس و خوازى جەماوەرى كورد )ئاواش نامانەوێ و ڕێگە بەخۆمان نادەین( 

قسەى دەرەكى لەویست و خواستى هیچ كەسدا بكەین. 
بە  و  نین  ماركسى(  )ئەنتى  بەاڵم هەرگیزیش  نین،  ماركسى  ئێمە  بەكورتیەكەى: 
ئەندازە و بارستایى ڕێزلێنانمان مافى دیموكراسیانە و پاراستنى ئازادى بیروباوەڕمان 
لەو بیرە دەنێین و حەزدەكەین لەبینە بڕكێیەكى هێمنانە و برایانەدا، لە نێوان هەموو 

بیرە جوێكان دا، لە كوردستان دا بەرژەوەندى كورد بەدى بێت. 
دەیدەینە دەست جەماوەر و حوكمى  ، هەردەم  نییە؟  راستە؟ و كێ راست  كێ 
خزمەتێكى  دەرچێ.  ڕاست  بە  ئەو  بیرەكەى  نەگرتووە  قۆنتەراتى  كەسیش  مێژوو. 
بێنیاز و هەوڵێكى دڵسۆزانەن بۆ كورد و مرۆڤایەتى. پێشمان وایە ئەگەر بە دووى 
و  بابەتى  بارە  تێكەڵى  قرخنەكانمان  زاتییە  هەوەسە  و  هەوا  و  نەگەرێین  گێچەڵدا 
لێك  و  گەیشتن  پێك  خاڵى  ئەوەندەى  نەكەین،  جەماوەرەكەمان  بەرژەوەندیەكانى 
دەتوانن  جوێیانە  جوێ  بیرە  ئەو  قۆناغ  چەندین  تا  كە  هەیە،  نێواندا  لە  گەیشتنمان 
پێكەوە هەڵكەن و هاوكارى و دۆستایەتیش بكەن و هەتا یەكدیش دەوڵەمەند بكەن. 

بەرچاوان ڕوون  بەرە  بەرە  داهاتووشدا  پێشكەوتووەكانى  قۆناعە  لە  هەتا   خۆ 
بۆ  چاو  با  بگرینەوە.  یەك  تێیدا  كە  هەیە  ڕێیانێك  ناوەڕاست  هەمیشە  دەبێتەوە. 
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دووڕیانى جیابوونەوە و لێكترازان و پێكداكەوتن هەڵنەخەین. گرنگ ئەوەیە درووشمە 
دوورە دەست و دواییەكانمان، پێویستیى پێك گەیشتن و هاوكارى ئیمرۆ و سبەى 
و.. مان ال تێك نەدات.ئەمەش تەنها بە گەیشتن بە ئاست و پلە و تەمەنىپێگەیشتنی/ 

رشدى سیاسی و فكرى دێتە دى.

١٦ـ مەسەلەى چینایەتى لە جیهان دا بە گشتى و لە كوردستان دا بە تایبەتى لە ڕوانگەى 
حیزبمانەوە چۆنە ؟. 

و  بیر  فراوانە و زۆر  یەكجار  و  ئاڵۆز  و  كێشەى چینایەتى مەسەلەیەكى گرنگ 
لەسەر  بیناى خۆى  داوە و هەتا زۆریش  لنگ  تێدا  ئەسپى خۆى  فەلسەفە و كەس 
هەڵچنیوە.سەدەى نۆزدە و بیستەم ڕووپەیەكى فراوانى مەسەلەى چین و چینایەتى 
تا ئەوپەڕى خۆلێ گێلكردن و دانپێدا نەنانى بووە.ئێمە چین بەو دەستە و بەرە  و 
و  ژیــان  ئاستى  و  پیشە  و  بــەرژەوەنــدى  دیاریدا  قۆناغێكى  لە  كە  دەزانین  خەڵكە 
مەوقعى كۆمەاڵیەتى یان یەكیان دەخات و لە چینێكى دیكە جوێیان دەكاتەوە. وەكو 
بونێكی بابەتى خۆرسكى لە كۆمەڵگاى ئیمرۆى مرۆڤایەتیدا بە ئاشكرا دەردەكەوێ 
و لەسەردەمێكى كە مرۆڤ لە ژیانى نێو ئەشكەوت و بەندەن و وەحشی گەرێتیەوە 
و  نەچوون  لێك  بە حوكمى  كۆمەاڵیەتى.  ژیانى  و  قۆناغى شارستانێتى  ناوەتە  پێی 
بەرنەگرتن  و  پێدان  ڕێگە  مــرۆڤ  تاکەى  تاكە  ووزەى  و  بەهرە  و  توانا  جیاوازى 
بۆتە  نەچوونە  لێك  و  جیاوازى  ئەو  دەرچوونى  سنوور  و  ئەندازە  لە  و  گەشە  بە 
هۆى دروست بوونى چەند پلە و پایەیەكى جیا جیاى كۆمەاڵیەتى كە هەردەم چینى 
سەرەوە لە رووى ، ژمارەوە زۆر زۆر كەمتر بوون لە چینە دامێنەكانى كۆمەڵگە و 
لە ڕووى دەسەاڵت و سامان و گوزەرانەوە ، هەڵكشاوتربوون ئەگەر نەڵێین بۆ ئەوان 
پاوان بووە.ئەم دیاردەیەش لە ڕووى چەندایەتى و چونایەتى و قووڵى و گردەبڕى 
و هەڵكەوتەوە بە پێی سەردەم و شوێن و كاتى دیارى دەگۆرێ ، ئەگەر چى وەكو 
بوونێكى بابەتى خەسڵەتێكى كۆمەڵگەى مرۆڤایەتییە. بەاڵم لە ڕووى هەڵكەوت و دەور 
و كاریگەرێتییەوە لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكى تر دەگۆرێ و جیاوازى چەندایەتى بە 

پێى هەلومەرج و سەردەم جیاوازە.
 بۆ نموونە لە ئەوروپاى سەدەى هەژدە و نۆزدە و بیستەم و سەردەمى شۆڕشی 
پیشەسازى و جۆشدانى دڕندایەتى و هەڵپەى سەرمایەدارى و دابەشبوونى كۆمەڵگە 
بەسەر جووتە چینى زەحمەتكێش كە ! )چینە هەرە زۆر و هەرە هەژارەكە بوون( 
هۆى  و  دەسەاڵت  خاوەن  چەوسێنەرەوەى  سەرمایەدارى  مشتێ  بۆرژوا)كە  چینى 
بەرهەمهێنان بوون(. كێشەى هەرە گەورە و تاوسەندووى ئەو كۆمەڵگایانە خەباتى 
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چینایەتى بووە ، كە ئەو ڕۆژە مەسەلە چینایەتییەكە پانتایی و ڕووپەرێكى فراوانى 
))پەلەى ژیان (( ى گرتبووەوە ، هەرئەمەش بووە لەو سەردەمانەدا زۆربەى كێشە 
دەورى  بە  فەلسەفى  و  زانستى  و  ڕۆشنبیرى  چاالكى  و  بیركردنەوە  و  هــەوڵ  و 
هەموو  كە  وا  جۆرێكى  بە  بەستووە  چەقى  و  هەستاوەتە  چیندا  مەسەلەى  و  چین 
دیاردەكانى كۆمەڵگە و یاسا و چەرخى مێژوو و ڕەوتى مرۆڤایەتیش دەبرایەوە سەر 
ئەم مەسەلەیە.بەاڵم پاش تێهەڵكشانى مرۆڤ لە پلەى شارستانیەتى و پەرەسەندنى 
و  چاالكانە  خەباتى  دەستدانە  و  خەڵكى  كۆمەاڵنى  بەئاگاهاتنەوەى  و  ڕۆشنبیرى 
بێبرانەوەى سەخت و دژوار و بەرەبەرە بەرز بوونەوەى ئاستى سیاسی جەماوەر 
 ، و  ئازادیخواز  و  شۆڕشگێر  ڕێكخراوى  و  كۆمەڵ  و  بیروباوەر  مەیدانى  هاتنە  و 
زنجیرەیە سەركەوتن و ماف ئەستەند و ڕەگ داكوتانى دیموكراسێتى ئەو بارە بەرەو 
هەڵگەڕانەوە و هەڵتەكاندنى و بنەماكانى چەوساندنەوە و جیاوازى چینایەتى بێتەدى 
، بەاڵم ڕەوتى بەرەوپێشچووى ژیان هەمیشە مل بەرەو ئەو ئاستە دەنێ و جیاوازى 
و  شێوە  بەو  چینایەتى  بوونى  هەر  و  چەوساندنەوە  و  كرد  دەست  و  ناسروشتى 
هەڵكەوتەى ئیمرۆ خۆى ڕوو لە نەمانە و دژى لۆژیکی مێژووە. بۆیە دەبێ نەمێنێ. 
ئەمە ڕاستییەكى بەرچاوى زانستیانەى بێ چەندوچۆنە ، بەاڵم ئێمە پێمان وانییە ئەو 
ملمانێ و شەڕە نەبڕاوە كڵپەى سەندووە ، نە بەو جۆرە بەتین و ئاشكرا و فراوان 
و گردەبڕ بێت و نە ئەو گشتگیرییە/ شمولیەتو هەرگیزییەتەی/ ئەبەدیەتەى هەبێت 
، نە بەو جۆرەشە كە هەموو تانوپۆى ژیان و بوون و چاالكى مرۆڤى گرتبێتەوە و 

سەرچاوە و بزوێنەرى مێژووى مرۆڤایەتى بوو بێت و ببێت.
 لە تەك ئەم هۆیە و دیاردەیەوە سەدان و هەزاران هۆى دیكەى ))نەتەوایەتى و 
ئاین و مەزهەبی و دەروونى و سیاسی و ...(( هەن و زۆرجار هەڵدەكەوێ زۆر لە 
ملمانێ چینایەتییەكە توندتر و كاریگەتر و بەرچاوتر و بزوێنتر و هاندەرتر و شتتر بن 
و لە زۆر كۆمەڵگەدا كە مەسەلەى چین بەو جۆرە بەر هەست ناكەوێ و جوداوازیەكە 
ئایینى و مەزهەبی و  نەتەوایەتى و  نەبووە، مەسەلەكانى  بەدەر  ڕادە و سنوور  لە 
پتر  ناوچەگەرى و هەتا کەسیش/ شەخسی كاریگەرتر و  خێاڵیەتى و هۆزایەتى و 
هۆى پێكداچوون یان لێك چوونن !!. لە هەموو حاڵەتاندا بە هەموویان و هەركامییان 
و چۆن و چەند و بەشێوەیەك خۆ دەردەخــەن تەنها ڕوویەكى ))پەلەى ژیان (( ن 

وبەس .
سەرجەمى  و  كیان  مێژووییە  و  كۆمەاڵیەتى  هۆكارە  و  هەمووهۆ  گێرانەوەى 
بوون و ژیان و چاالكى مرۆڤایەتى بۆ تاكە عامیلى))چین وچینایەتى (( و))ئابوورى 
(( دژى ، راست و واقع و مه نگقى مێژوو و رووداوە بەرچاو و مێژووییەكان و 
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كورت هێنانى نیگاى ژیانە و ناتوانێ تەفسیرى هەزاران هەزار رووداوو بەسەرهات 
و دیاردەى بوون و ژیان بكات.. ئەمەش هیچ لە راستى و گرنگێتى و بوونى)چین 
و چینایەتى ( كەم ناكاتەوە.. بە كورتیەكەى چەق بەستن و گێڕانەوە و تەفسیر و 
هەڵسەنگاندنى بوون وژیان و چاالكى مرۆڤ بۆ سەر هەر تاكە عاملێك ودانە پاڵلى 
تاكە هۆیەك ، یان تێ نەخوێندنەوەى مل مانى ى چینایەتى و گرنگى پێ نەدانى 
و رەت كردنەوەى ، لە هەردوو حاڵەتدا لەتر بە بیر و هەڵوێست و تێ گەییەشتنى 
میرۆڤێك  ئێمەوە مەوقعى هەر   ، بەالى   : بڵێین  ئەوەى  ماوەتەوە   ، مرۆڤ دەكات 
هەڵكەوت  و  بیركردنەوە  ؟ جۆر و شێوەى  بوون و چاالكى كۆمەڵدا  و  ژیان  )لە 
و چەشمە ندازى بۆ ژیان دیارى دەكات ، نەك مەوقع و هەڵكەوتى چینایەتى ئەو 
مرۆڤە.. بەش بە حاڵى خۆمان دژى هەموو جۆرە چەوساندنەوەو رووتاندنەوە و 
بارێكى نا سروشتى هەڵكەوتى مرۆڤ و كۆمەڵگەین ، كە یەكێك لە گرنگ و بەر 
چاوەكانى كێشەو چەوساندنەوەى چینایەتیە و دژى هەمو ) امتیاز و بەردەستەیەك 
و جیاوازیەكى ( نا سروشتى نێو تاكەكانى كۆمەڵین كە جیاوازى یە نا سروشتى 
لە  باوەرمانبە جیاوازى خۆرسكى و سروشتى هەیە كە  تەنها  یەكان دەگرێتەوە.. 
رووى ))توانا و هەڵكەوتى مێشك و بازووەوە (( پەیدا دەبێت بەو مەرجەى نەبێتە 

هۆیەك بۆ چەوساندنەوە .
ئێمە لە دوو سەرەوە دژى ئەو جیاوازیە نا سروشتى چەوساندنەوەى چینایەتى و 

ئەصڵى بوونی چین گەر بڵێین :
 یەكەمیان : بارێكى نا سروشتى و نادروستى دژ بە بیرو هەڵكەوت و ژیانىمرۆڤانەیە 
گونجانە  و   ) )انسجام  ئەو  جیاوازى  چین  بێ  كۆمەڵگەى  لە  تەنها   : دووەمیان   
پەیدا دەبێت هەموو تاكەكانى نەتەوەپێكەوەدەبەستێ و نەتەوە و نەتەوایەتى بگەینێتە 
دوا پلەى بااڵو )تسامى ( .. و كۆمەڵگەى نەتەوەییانەى پتەو و بە توانا و یەكگرتوو 
بێنێتە دى و كۆمەڵگەى مرۆڤایەتى بگەیەنێتە قۆناغى نەتەوە سۆسیالیستە بێ چین و 

جیاوازە هاوكارەكان.

نەمانى  بۆ  یەكەمە  هەنگاوى  چەوساندنەوەیە  بێ  سۆسیالیستە  نەتەوە  قۆناغى  ئەو  ١٧ئایا 
نەتەوە و نەتەوایەتى و جیهانێكى نا نەتەواییانە ؟ یان زاڵ بوونى زمان و نەتەوەیەكە بەسەر 

هەمو جیهاندا و دروست بوونى یەك كۆمەڵگەى مرۆڤانەیە ؟ یا چی ؟ ..
باریكى  و  چین  بەرهەمى  و  قۆناغ  و  ســەردەم  زادەى  نەتەوە  ئێمەوە  بــەالى 
كۆمەاڵیەتى نى یە .. دیاردەیەكى كاتى وسەربەشیوە و جۆرێكى تایبەتى چەیوەندیە 
پلەیەكى گۆڕانى كۆمەاڵیەتى  بە  یە  نى  بەند  یە و  نى  ئابووریەكان  كۆمەاڵیەتى و 
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یەوە. شێوە و قاڵب و قەوارەیەكى سروشتى ژیانى كۆمەاڵیەتى مرۆڤ خەسڵەتێكى 
درووست  مێژوویی  عمەلیەتێكى  بە  كە  مرۆڤە.  خۆرسكى   ، (ى  )متفرد  و  دیــارى 
پاش  و  وە  مێژووە  سەرەتاى  لە  مرۆڤە  ژیانى  سروشتى  هــەرە  حاڵەتى  بــووەو 
ئەوەى بەرە بەرەماكەكانى نەتەوە كە ) زمان و نیشتمان و مێژوو و هەست و داب 
بوون  كامل  بەرەو  و  بوون  گەاڵڵە  و  هەڵداوە  هاوبەشە سەریان   )) ودەستوورى 
تایبەتى  شەقڵى  كۆمەڵەى  هەر  و  بونەتەوە  جوێ  لێك  مرۆڤ  كۆمەاڵنى  چــوون. 
فراژوو  و  پێشكەوتن  و  رۆژگار  هەتا چەرخى  گرتووە  بەخۆیەوە  و سەربەخۆى 
بونیش خولێكى پێشكەوتوو ترى دابێ ئەو شەقڵە پتر خصوصیەت و كەسایەتى 
تایبەتى گرتووە سەقام گیر بووە. دەتوانیین سەرەتاكانى دروست بوونى )نەتەوە ( 
بگێڕینەوە بۆ ئەو سەردەمانەى مرۆڤ پێ ی ناوەتە ژیانى شارستانێتى ژیاریەتى و 
بەردە وام بوو ئەو عملیەتە سروشتى یە بەردەوام بووە تا دێتیش پتر جێگیر دەبێت 
و كامل تر دەبێت ، دیارە زۆر هۆى یاریدەدەر و الوەكى هەن بۆ پتر خۆ دەرخستن 
و  وبەرچاوكەوتن  قاڵب  و  شێوە  یان   ، یە  كۆمەاڵیەتى  بــارە  ئەو  دەركەوتنى  و 
خۆدەرخستنى. وەك بوونى ئاینێكى هاوبەش كە هەوینى گردكردنەوەو تەعبیركردن 
بێت لەو گوزەران و ئابوورى بە كورتى هۆیەكانى پێكەوە لكانى تاكەكانى نەتەوە.. 
هەستى نەتەوایەتیش كە هەستە هەستێكى خۆرسكى فیترى مرۆڤە بە دواى پەیدا 
لە هەست  فێرگەیەك  پەیدا بووە و بێ هیچ دەسكارى مامۆستا و  نەتەوە  بوونى 
گەورەترین  دواییدا  سەدانەى  لەم  و  هەڵدەدات  مرۆڤدا سەر  ویژدانى  و  هۆش  و 
تــەوژم و  بە  یە  ئەو هەستە خورتە خۆرسكى  دیــارە   .. بووە  ، مێژوو  بزوینەرى 
تینە ئەگەر وەك هەر بوونێكى فیتلرى و خۆرسكى دیكە بەرى بۆ بەرە اڵكرێت و 
لە سنوور و ئاكارى سروشتى خۆیدا پەروەردە نەكرێت و بوعدى ئیجابی و تین 
و ماناى خێرمەندانەى نەدرێتێ.. توووشی الدان و زیادرەویی و لە گریژنەچوون 
و دزێوى دەبێت و لەسەر رەوتو مانا و جەوهەرى خۆى نامێنێتەوە ، سەرەنجى 
هەڵپەى ژیان و گــوزەران بدە كە بارێكى دەروونــى و خۆرسكى ژیان و بوونە ، 
كەبەرى بۆ بەرەاڵ دەكرێت و هیچ سنوور و ))رادع(( ێكى نابێتدەبێتە خۆ خۆری و 
ماكى چەوساندنەوە و رووتانەوەى لێوەشین دەبێت هەتا غەریزەى جنسی ، لەگەڵ 
بەند  سنوور  ئەگەر  پێوەبەندە  ژیانى  هەموو  كە  پێویستیدا  و  پەڕىرەوایەتى  ئەو 
نەكرێت و رێی پێ بدرێت ە خەتى سروشتى خۆى دەرچێت دژ بە هەموو یاسا 
و  بزوینەر  بام  نەتەوایەتى  هەرواش  دەبێتەوە..  ئەرزى  ئاسمانىو  دەستوراتى  و 
ئاراغستەكەرى چاالكى مرۆڤ و خەسڵەتى بنەرەتى ى ژیانى كۆمەاڵیەتى مرۆڤ و 

دیاردەیەكى یەزدان كردى خۆرسكى بێت..
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 ئەگەر گەورەترین هێزو باوەرى دژ بە زوڵم و زۆردارى و داگیركردن و ناهەقى 
باتى  لە  دەربچێت  لە سنوورى سروشتى خۆى  و  كرێت  بۆ شل  پەتى  ئەگەر  بێت 
ئەوەى هێزێكى ئیجابی بیناكەر بێت دەبێتە هێزێكى تێكدەرى سلبی.. كە بەمە خەسڵەتى 
سروشتى بنەڕەتى خۆى لە دەست دەدات ولە ))نەتەوایەتى دەكەوێت(( .. نەتەوایەتى 
انتماى  نەتەوایەتیانەو  بوونى  بە  هەست  دەروونى  ناخى  ڕەواى سروشتى  هەستى 
دێرینى  بەڵگەى   ، مرۆڤە  گیانفیدایی  و  هەستى خۆشەویستى  مرۆڤە..  نەتەوەییانەى 
هــەزاران  سەداندەقى  و  دەیــان  لە  بارە سروشتیەش  و  هەست  ئەم  زیندوویەتى  و 
ساڵ لەمەوبەرەوە لەبەر دەستدایە.. لەم رووەوە هەزارو چوارسەد ساڵ لەمەو بەر 
))قورئانى پیرۆز(( باسی لەو هەڵكەوت و بوونە نەتەوەییانە كردووە و مانا و رێچكەى 
بە   )).. لتعارفوا  قبائل  ))وجعلناكم شعوبا و  سروشتىى بۆ كێشاوە و فەرموویەتى 
هۆز گەل دروستم كردوون ، تا لەیەك بگەن و پێك بگەن و هاریكارى یەكدى بكەن.. 
مێژوویی  ڵگەیەكى  بە  وەكو  دەشێ  یەزدانانەیە  مێژوویی  شەهادەتێكى  ئەمەش 
دێرین بوونى نەتەوە و هەستى نەتەوایەتى حسێب بكرێت و روزوى راست و ئیجابی 
نەتەوایەتى بێت. لەمە بترازێ نەتەوایەتى نى یە ، وەكو ئەو هەستە شێواو و الدراوە لە 
ڕێچكەترازاوەى بەهۆیەوە واڵتە كە پیتالیستەكان و بورژواى چاوەچنۆكیان دەستیان 
جەنگى  جووتە  و  گرتووە  التینیدا  ئەمەریكاى  و  ئەفەریقا  و  ئاسیا  واڵتانى  بەسەر 
جیهانیان بەر پاكردوەو فەلسەفەى ))نەژاد پەرستى ((و ڕەگەز پەرستى ))و فاشیزمى 

(( یان پێ دەربازكردوە و بازاریان گەرم كردوون.
نەتەوایەتین  خۆرسكى   ،، بیرى  و  نەتەوایەتى  فەلسەفەى  دژى  ئەمانە  هەموو   
هەستى  لەگەڵ   )) میللى  دەمارگیریی  و  فاشیزمى  ))ڕەگەزپەرستى  تێكەالوكردنى  و 
ئیجابى خۆڕسكى ى (( نەتەوایەتیدا وەكو ئەو وایە )پۆل پۆت ( بە تاكە نوێنەر و بەڵگە 
و نیشانە و ))معبر (( ى مار كسیزم بزانرێ یان لە رەفتار و بیرى معاویە و یزید 
ەوە ئیسام هەڵبسەنگێندرێ !!. ئەگەر بێمە سەر وەاڵمى پرسیارەكە ، دەڵێم )نەتەوە ( 
كان بەرەو تواندنەوە و تێكە ڵكێش بوون ناچن بە ماناى لە بەین چوون و خۆكوژى 
و  دەبن  گیر  پتلر سەقام  دێت  بەڵكوتا  نەتەوایەتیمان..  لەدەستدانى خصوصیەتى  و 
رەگ دادەكوتن ، بەاڵم پێمان وایە كە رۆژ بە رۆژ ئەو نەتەوانە لێك نیزیك دەبنەوە 
و پەیوەندى هاوكارى و هاریكارى و دۆستانە لە شوێن شەر و هەڵاڵ و دژایەتى 
نەتەوەكان دوا شەقلى  بەرەو ئءەوە دەچێت  دادەمــەزرێ و كۆمەڵگەى مرۆڤایەتى 
خۆیان بە خۆوەگرن و چەوساندنەوەى چینایەتى و هەموو جۆرە چەوساندنەوەیەك لە 
بەین بەرن ودەسەاڵت و چارەنووس بكەوێتە دەست جەماوەرەكانیان و پەیوەندیەكى 
دروست و خێرخوا و ئیجابی لە نێوانیاندا لەسەر بناغەى پاراستنى ماف و هەڵكەوت 
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و سەربەخۆى هەریەكەیان و رێز و سوودى بەرانبەر دابمەزرێ.. تا دێتیش هەوڵى 
سەربەخۆیی میللى و پاراستنى شەقلى نەتەوایەت و بوونى نەتەوایەتى و خۆنووساندنى 
بە خصوصیەتى نەتەوایەتىیەوە توند و بە تەوژم تر دەبێتهەموو هەوڵێكى كپكردن و 
تواندنەوە لە ژێر هەر ناوێكدا بێت روو بەرووى تێكشكان دەبێتەوە و سەر ناگرێت. 
ئەگەر وورد سەرنجى پەیوەندى نێو نەتەوایە تیانەى واڵتە سۆسیالیستخوازەكان و 
یان و  پەیوەندى  پێكەوە ژیان و  ترازان و  ناتەبایی ولێك  هۆكارەكانى جیاوازى و 
هەستى نەتەوایەتى یان ، ئەو راستیە دەردەكەوێت كە لە ژێر سایەى ئەو رژێمانەدا 
، ئەگەر ئەو هەستى نەتەوایە تیە توند و بەتەوژم تریش نەبێت كەمتر نى یە لەهەر 
دێتە  (( وكۆمەڵگەى مرۆڤایەتى  ))مرۆڤایەتى  باوى  بەندو  دنیا.. جاروباریش  الیەكى 
مرۆڤایەتى  چونكە  یە  فەلسەفى  و  زانستى  گــەورەى  هەڵەیەكى  ئەم خۆى  كە  پێش 
حاڵەتێكى كۆمەاڵیەتى نى یە ، تەنها هەستێكى هاوبەشی نێو مرۆڤە كە بریتى یە لە 
هەستكردن بە مرۆڤایەتى مرۆڤ و پەیوەدىبەرەگەزى مرۆڤەوە بێ گومان دەتوانین 
بە دیوێكى هەستە ئیجابى و خۆرسكەكەى نەتەوایەتى دابنێین یان حاڵەتە دەروونى 

یەكەى نەتەوایەتى رەسەن و دروستە.. 

١٨ ئەو مەرجانە چین كە دەبێت لە كادرى سیاسی حیزبێكدا هەبێت و گرنگێتى كادرى سیاسی 
چى یە ؟ .

پێویستە كادرى سیاسی هەر حیزبێك ئاستێكى چاكى رۆشنبیرى سیاسی گشتى و 
ئاستێكى بااڵى سیاسی تایبەتى بیرو باوەر و سیاسەتى حیزبەكەى هەبێت و تواناى 
دەربڕینى رەوان و دروستى بیروباوەڕەكە و رەنگ پێ دانەوەى ساسەتى رۆژانەى 
حیزبی هەبێت . چونكە كادر پەیامبەرو نوینەرى حیزبە وەكو دەڵێین تەرمۆ مەترى 
حیزبە .كادر پردى نێوان جەماوەرو سەركردایەتى حیزبە ، بێ ئە پردە تێگەیشتن و 
رابەرایەتى جەماوەرئەستەمە و مردنى حیزبێك – كە دابڕانە لە جەماوەر و مەسەلە 
بنەڕتىژیانى یەكان – لە الواز بوون و پوكانەوەى دەورى كادرەوە دەست پێ دەكات 
و ئەوخۆ نوێ كردنەوەى حیزبمان بەمەرجى بنەڕەتى و سەرەكى داناوە لە تەمەنى 
هەر حیزبێكدا لە رووى چەندایەتى و چونایەتى یەوە بەندە بە كادرەوە ،پێشكەوتن و 
گەشە و بەردەوامى هەر حیزبێك گرێ بەندە بە چۆنایەتى كادرەكانیەوە و دەتوانری 
لە چۆنایەتى كادرەوە حوكمى پاە رۆژ بدرێت بەسەر چارەنووسی حیزبێكدا.. كادرەو 
تەنها كادرە كە دەتوانێ سەركردایەتى حیزب لە زۆر قورتى گران لە جەماوەر رزگار 
بكات و هەردەم ئەو پەیوەندى الیەنگیرى و )والء( ەى جەماوەر بۆ سەركردایەتى و 

سۆز و دڵسۆزى یەى سەركردایەتى بۆ جەماوەر بپارێزێ و برەوى پێ بدات.
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ئەمە گەورە كردنى دەور و ئەرك و پێویست كادر نى یە ، هەڵكەوتى سروشتى 
كادر خۆیەتى چونكە لە سەرێكەوە سەركردایەتىهەر حیزبێك بە حوكمى مەسئولیات 
ودەورو جوغزىمەوداى تێكەاڵویی ناو جەماوەریەوە ئەودەرفەتەى نى یە كە بەتەواوى 
و وەكو پێویست بتوانێ گێچى داواو گموحاتى جەماوەر خۆیەتى وە خوێنى و هەتا 
لە رووى بی كردنەوە و عەقڵیەتیشەوە هەروا بە ئاسانى ناتوانێ و بۆى نالوێ لەگەڵ 
رەوتى بیركردنەوە و عەقڵیەت و )میزاج( ى جەماوەرەكەدا بێت و سووكە دابڕانێكى 
وا دەبێت كە كەڵەكەبوونى چەند ساڵەى دەبێتە لێك ترازاندن و لێك نەگەیشتن كە 
هەندێ جار پێشكەوتو ترین تاك و سەركردە و كۆمەڵە رابەرى سەردەمێك دەخاتە 
مەوقعى كۆنە پەرستى ودواكەوتوویی یەوە ، تاكە چارەى ئەمەش گوێ گرتنە لە بەر 
چاو خستنەكانى كادرو گرنگى پێدان و سوك نەڕوانینە هەست و نەست و بۆچوون 
و پێشنیار و داواكاریەكانیان و ڕێگە خۆش كردنیش ب بەرزبوونەوە و هەمیشە تێ 
هەڵكێش و )تطعیم ( و نوێ كردنەوەى سەركردایەتى حیزب بە كادرە پێشكەووتوو و 
كامڵەكانى حیزب بە پێ ی رێ وشوێن و دەستوورە حیزبی یەكان ، لەمەوە پێویستە 
وەكو  بكات  مێژووییەى سەرشانى  و مسئەولیەتە  ئەركە سەخت  بەو  كادر هەست 
گەیەنەرێكى راو داوا و بیركردنەوەى جەماوەر بە سەركردایەتى و خۆ كۆكردنەوە 
و خۆ راهێنان بە شان دانە بەر مەسئولیەتێكى چاوەروان كراو . لە سەرێكى دیكەوە 

هەرچى ووردەكارى و )تفاصیل ( ى سیاسەتى
حیزب و بیروباوەرە كەشە دەكەوێتە ئەستۆى كادر ، زۆر جار زۆر جار هەڵدەكەوێ 
 ، بێت  عیلمى و دروست وخزمەتگوزاریش  بیروباوەر و سیاسەتى حیزبێك چەندە 
ئەگەر لە ووردەكارى و )تفاصل ( داو بە چاكى تەرجەمە نەكرێت بەرهەمى چاوەروان 
كادرو  ئەستۆى  دەكەوێتە  كردنەش  تەرجەمە  و  ــارى  ووردەك ئەم  كە  نــادات.  كراو 
بەس. پێویستە ئەمەش بڵێم كە تەنها النى ڕۆشنبیرى گشتى و سیاسەتیش یەك نیین 
مەرجەكانى  هەموو  پێویستە   ، بناسرێ  چاالك  كادرێكى  یان  هاوبیرێك  ئەوەى  بۆ 
ترى وەكو دڵسۆزى و بەتەنگەوەهاتن و خۆ تەرخان كرن و لێ بڕان و خۆگرى و 
پشوودرێژى وگوێ رایەڵى و نەبەزین و بێزار نەبوون لە هەمووبارو هەل ومەرجیكدا 
لە خۆیدا كۆ بكاتەوە كە شیاوى ئەو ناوە و دەورە بیت. بە كورتى كادر دەبێ حیزب 

بی بە چكولە كراوەیی . 

١٩ چاكترین كادرى سیاسی لە حیزبدا كێ یە ؟ .
ئەگەر چى كەمیان لە ئاستى گموح و ئەو ئاستەدان كە حیزب وەكو ستاندەریك 
بەاڵم  چاوەروانیانە   )) ))پاسۆك  پیرۆزى  و  سەخت  ئەركى  و  گرتووە  بەرچاوى 
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تێدا  یان  )خراپ(  بیانناسم  راستەوخۆ  و  بزانم  من  ئەوەندەى  بە شێوەیەكى گشتى 
نابینم و گیچى باش و خەراپی نیسبەتى پێشكەوتن و نێزیك بوونەوەیە لەو ئاست 
تێكرا جىى  لەبەرو  پێودانگە هیواى گەورەمان  بەم   ، دایناوە  و ستاندەرەى حیزب 
رەزامەندیمانن. چاكترینیشیان ))شەهید فەرهاد (( بوو ، بەڕادەیەكى زا من پێم وایە 
هەر حیزبێك خاوەنى دە شەهید فەرهاد بێت لە هەموو خەمێك دەرەخسێنێ . شوكر 

بۆ خوا خەریكە زۆریان سوێى شەهید فەرهادمان لەدڵ دەردەكەن. 
 

٢٠ ئیلتزامى حیزبایەتى الى ئێمە تا چ سنورێكە و پەیوەندى بە سەرپەرشتى تاكەوە تا چ 
ئەندازەیەكە ؟.

ئیلتزام  ــاواش  ئ ئاژەاڵنەیە  ژیانى  خەسڵەتێكى  ســنــوورى  وبــێ  بــەڕەاڵیــی  چــۆن 
و  مرۆڤانەیە  ژیانى  تایبەتیەوە  یەكى  یاسا  و  ودەستوور  داب  بە  خۆبەستنەوە  و 
ئــازادى  دەكــات.  پێكى  و  رێك  و  ئیلتزام  لە  جۆرێك  داواى  مــرۆڤ  هەڵكەوتێ  هەر 
وسەربەستیش دوو شتى دژو پێچەوانەى ئیلتزام نین ، بەڵكو ئیلتزامئەو ئازادى و 
سەربەستیە دێنێتە بەرو دەیهێڵێتەوە و یەكێكە لەو دینگە سەرەكیانەى سەربەستى 
لەسەر ڕادەوەستێ ، جگە لەوەى سەربەستى تاك و كۆمەڵیش بێ ئیلتزام نا یەتە دی 
و )قانون الغاب ( ى دەست دار دەیبا و بێ دەست تەماشاى دەكات لە بی ئیلتیزامیەوە 
سەر هەڵدەدات. سەربەستى بێ سنوور و یاسا و دەستوور و ئیلتزامێك گەڕەالوژێ 
و )فوچى( یە نەك سەربەستى. دیارە ئیلتزامى گشتى تا ئەو رادەیە رەوا و پێویست 
و شیاوە ، كە سەربەستى پارێز بێت نەك وەك وەكو زۆر جاران رووى داوە بە 
بەهانەى ئیلتزامەوە فرزە لە خواز و ویستى مرۆڤانەش براوە لەم حاڵەتەدا بەرەاڵیی و 
بێ ئیلتزامى چەندە دزێو و نارەوایە ئیلتزامى دیكتاتۆریانەى فرزە لێ بڕاویش ئەوەندە 
خەراپ ودژ بە مرۆڤ و هەڵكەوتێتى روویەكى دیكەى ئەم مەسەلەیە ئەوەیە ، كە 
حیزب هەر حیزبێك بریتى یە لە كۆم بوونى خۆویستى ئەوانەى باوەڕیان بە بیرو 
رێبازو سیاسەتى ئەو حیزبە یە و تێ دەكۆشن بۆ هێنانە دى ئەو ئامانجە دیاریانەى 
دەست نیشان كراوە ، بە رێگەى سەركردایەتى و لیژنە بااڵكان و كارگێرەكانى ئەو 
حیزبەدا كە خۆیان ، چ لە دارشتنى سیاسەتەكە و قبوڵ كردنى بیرەكە و هەڵبژاردنى 
ئامرازى جێ بوجێ كەرى بیرو رێبازەكەدا دەستیان هەبوە و بەویستىئەوان بووە 

یان چ نەبێت جێ ى رەزامەندى و قبوڵیان بووە ..
( وداواى هاتنە  ناوخۆى حیزب  پێرەوى  )پرۆگرام و  قبوڵ كردنى  بە  خۆى هەر 
سیاسەتى  و  رێباز  بیرو  بە  ئیلتزامە  ماناى  حیزبدا  ڕیزەكانى  لە  وكاركردن  ریزەوە 
حیزبەوە ، لە رووى دەستوریەوە چ دەرفەتێكى سەركێش ومل نەدان نامینى و هەموو 
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خۆبەستنەوە و دیسپلین شكاندنێك الیە نى دووەم وژیر بار و تاوانبار دەكات. ئەمە هەتا 
لە پێشكەوتووترین رژیم و ژیر یاساى بوو یان عەقل بڕىتا ئیمرۆى مرۆڤدا وابووە 
و وادەبێت و هیچ ))بدیل(( ێكى نى یە. بەاڵم لە حیزبدا دیسانەوە الیەنىسەربەستى 
و   )) ناوەندى  ))دیموكراسی  وەكو  پارێزراوە وچەندین جەمسەرى  زیادەوە  بە  تاك 
مافەكانى ئەندام لەنگەرى نێوان ئیلتزام و سەربەستى تاكى راگرتووە ٠ بە جۆرێكى زا 
كە تەنها ئەگەر بڕگەى نوێ مادەى هەشت لە پێڕەوى ناوخۆدا ببوایە و بەس بەس ئەو 
سەربەستیەى تاكى دەپاراست كە دەڵێ ))لە هەر مەسەلەیەكدا لەگەڵ راى سەركردایەتى 
و لیژنە بااڵكانى حیزبدا رێ نەكەوت مافى ئەوەى هەیە ڕاى خۆى بپارێزێ – احتفاگى 
پێوە بكات –و بەهەل و رێى بەجێ راى خۆى بەرز بكاتەوە و هەوڵى چەسپاندنى 
بدات بەمەرجێ بەرێیەكى حیزبی بەجێدا بێت و پەكى ئەركەكانىسەر شانى نەخات 
و لە سنوورى دیموكراسی مەركەزى نەچێتە دەرێ ((. هیچ گومانیش لەوەدا نى یە 
كە نەبووە ونەهەڵدەكەوێتدوو تاك دروست و چەسپ لە هەموو شتێكدا وەكو یەك 
بن و وەكو یەك بیربكەنەوە و رەفتار بكەنو مزاج یان یەك بێت.. بەاڵم ئەم ڕاستیە 
زانستیەى هەلكەوتى مرۆڤ ئەوە رەت ناكاتەوە كە دەتوانرێ لەسەر هێڵى درشت و 
زۆربەى هەرە زۆرى مەسەلەكان و ووردەكارى )تفاصیل ( یشی یەك بكەون و یان 
هەر نەبێت هەر تاكەى زۆرترین شتى خۆى لە قەوارەیەكى دیارى كراودا ببینێتە وە 
وبۆ بە دیهێنانى ئەوەى خۆى هەندێكى غەیرى خۆشی بسەلمێنێ. بێ ئەمە نەك هەر 
حیزب پێك نایەت و چ، كارێكى سیاسی مومكن نى یە ، ژیانى كۆمەاڵیەتایش دروست 
نابێت. شەرحى )دیموكراسی ناوەندى ( و مافەكانى ئەندامى حیزب و ئەركەكانیشی 
تێكرا و پێكەوە هەم خەبات و چاالكى یە وهەم سەربەستى تاك دەرەخسێنێ. مافى بێ 
ئەرك ومشەخۆریە و ئەركى بێ مافیش كۆیڵەیەتى. هەر دوو شتەكەش دژى هەڵكەوت 
و  راستەقینە  مرۆڤانەى  بونى  و  ژیان  تەنها  بۆیە  ژیانیەتى.  و  مرۆڤانە  و خەسڵەتى 

دروست لەنگەرگرى و توازنى نێوان ئەرك و مافە یان ئیلتزام و سەربەستى.

داكوتاوى قواڵیی دەروون و  بنج  ژیان دەستوورى هەرگیز نەگۆڕاوو  ٢١ كە دەڵێین: ) پەلەى 
بوونىمرۆڤى سەر ئەمگۆى زەویە بووە ودەبێت ( واتە ئەمە دەستوورێكى )مطلق( ى سەراپا ژیانى 
روون  چۆن  جۆرەكاندا  بە  جۆر  مەبەستە  پێناوى  لە  دان  مردن  لە  مل  و  خۆكوشتن  ئەى  مرۆڤە. 

دەكرێتەوە دەكەوێتە بەر حوكمى ئەو ))پەلەى ژیان (( ە؟.
ئا ئەم شتانەیە كە دەورى سەروەرى و )تفرد( ى مرۆڤ لەسەر ئەم گۆى زەویە 
دەردەخات و باوەرى بنجى ى حیزبمان بەوەى كە )تاكە عامیلى ئیجابی یە ( دەسەلمێنێ 
بێ  جیاو  بەرێكى  لە  گیان  وەكو  مرۆڤ  كە  ئەمانەشن  هەر  دەگەیەنێ.  ئیسپات  بە  و 
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جیا  بەستو  و  مردو  مادەى  لە  نەك  و وخواز  كردنەوە  وبیر  نموونەى خاوەن هۆش 
دەكاتەوە و خەسڵەت و هەڵكەوت و بوونى یەكجار و تایبەتى و جیاواز و سەربەخۆى 
بــەردى ســەدان هــەزار ساڵ لە خــۆراو بەبێ ى ویستى خۆى ، كە هەر لە  دەداتــێ. 
ئەو  ئەگەر  چیایەك  ترۆپكى  بۆ  هەڵناكشێ  بنارێكەوە  لە   ، یە  نى  ویستى  بنەڕەتەوە 
هەڵكشانەى هەمووگەردوون راگرێ و یان نەبزووتنێ لە گرێژنەى بەرێ ! . یان گیان 
لەبەرێكچڵە پوشێكى بەر لووتى ، یان كوتە گۆشتى بەر ددانى بوهاوەڵەكەى جێ نایەڵێ 
بۆیە   . بسەپێنێ  بەسەردا  ئەمەى  میكانیكیانە  كردارێكى  و  غەریزى  هەستێكى  مەگەر 
ماناى ژیانیش الى ئەو و لەچاو ئەدا جیاوازوجو جوییە لەو هەڵپە فیتلریەى كە ژیان 
تەنها الى ئاژەڵ مانایەكى رووتى بایەلوجیانەى سارد و سڕى بێ مانایە و بەس الى 
مرۆڤەكە ژیان بە ئەندازە و رەنگاوى پەلكە زێرینە دەیبینێ و سەد ویەك مانا و روو 
و بوعدى هەیە الى..دیارە ئەمەش لە روو و مانا و ناوەرۆكى مانەوەى بایەلوجى ژیان 
دیدگەو  تاكە  بەاڵم  هەیە.  خۆى  قورسایی  و  بارست  خۆیدا  شوێنى  لە  ناكاتەوە  كەم 
ئاسۆى   ، بوونى  فراوان  بەتێ هەڵكشاندنى مرۆڤ و  یە.  نى  ژیان  بوعدى  دەرفەت و 
بیركردنەوەو چەشمەندازى و قوڵ بونەوەى لە مرۆڤایەتى خۆى و ژیانى و ماناكانى 
بوون ، ئەو الیەنى ، بایۆلۆجى و مانەوە رووتە مادییانەبچوكتر وكەم مەوداتر دەبێتەوە 
و الیەنە عەقڵى و دەروونى و رۆحیەكانى فراوان تر دەبن. ئەم دیاردەیەش لە كۆنەوە 
بووە. بەاڵم لە جوغزێكى تەسكدا و لە پەیامبەران و پیاوچاكان و فەیلە سوف و )مطلق( 
نەش  و  گەشە  و  پێشكەوتن  لەگەڵ  بەاڵم  وتووە.  بەرچاوەكە  روونتر  و  چیتلر  ەكاندا 
ونماى كۆمەڵدا وتێ هەڵكشانى مرۆڤدات پتر پانتایی رووبەرى ، ئەم الیەنە فراوانتر بووە 
تابۆتە خەسڵەتێكى ڕەسەن و نیشانەى مرۆڤایەتى مرۆڤ.. هەر ئەو مانا عەقڵى و  و 
دەروونى و رۆحیانە خۆیان قوڵ كردنەوە و نرخ دان و بایەخ كردنى ژیانە بایۆلۆجیەكە.. 
مرۆى تێ هەڵكشاو دەچێتە سەر ئەو قەناعەتەى كە بوونى خۆى و ژیانىلەو فەلسەفە و 
بیركردنەوە و ڕێبازەیدا ببینێ ، بۆیە هەر قولربانى و كۆشش و خۆكوژیەكى لە پێناودا 
بكات ، قوربانى و هەول وكۆششە بۆ ژیان.. یان هەتا ئەوانەى رووبەرووى سەركەوتن 
و تێ شكان و دیوارى داخراوى ژیان دەبنەوەو نا ئومێد دەبن ، هەتا ئەمانەش كەالنى 
قەتاعەتیان  و  دەزانن  مانەوە  و خزمەتى  ژیان  بەردەوامى  بە  مردن  سلبلى خۆكوژیە 
لەسەر ئەوە چەسپ دەبێت كە مانەوە رووتەكە چ مانایەك نادا وماناى بوون و ژیان 
لە خۆكوژیدا دەبیننەوە ، زۆر جارانیش داب ودەستورى كۆمەاڵیەتى چەسپاو ، وەكو 
))هیراكارى (( الى یابانیەكان ئەم بوعدە دەدات بە ژیان.. كە بە كورتیەكەى و بە فراوانى 
كە   ، ودیــوە جۆربە جۆرەكانیدا  رواڵــەت  و  رەنگ  لەو  بەاڵم  ە  ژیــان(  )پەلەى  هەموو 

بااڵترین )پەلە( مردنە لە رێگەى بیروباوەرو ئامانجەكانى كۆمەڵدا...
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٢٢ بۆچى مەڵبەندو كایەى حیزب شارى )كەركوك ( ە؟.
لە رووى واقیعەوە شارى كەركوك گەورەترین شارى كوردستانى باشوورە و 
لەوەش دەچێت لە پاشە رۆژدا گەورەترین شارى كوردستان بێت وەكو چەسپاندنى 
بۆ دەرخستنى سووربوونى  لە هەموو دەرفــەت و هەلێكدا و  یتى شارەكە  )كــورد( 
حیزبمان ، لە ژێر هەر بارو هەل ومەرجێكدا كە كەركوك بەشێكە لە كوردستان و 
هیچ جۆرە سازش ومەسڵەتێكى هەڵناگرێ و )مساومە( لەسەر خاك بەالى ئێمەوە 
خەیانەتە.. ئیمرۆ و سبەى و سەد ساڵى دیكەش بێت . مەسەلەى كوردێتى شارى 
كەركوك جێ باس ولێدوان نى یە و با بەڵگە ئەوەى كە شارى كەركوك )مەڵبەندو 
كایەى حیزبە ( بچێتە سەر ئەو سەدان بەڵگە مێژووى و جوگرافیەى دیكە .. بە نیسبەت 
حیزبی ئێمەشەوە یەكەم تەكانى راست بوونەوەى دواى هەرەس لە )كەركوك ( ەوە 
پێویستە  كە  گیراوە  چاو  لەبەر  ئەوە  حیزبمانیشدا  بەرنامەى  و  نەخشە  ولە  بووە 

)كەركوك ( بنكە و )منگلق( ى حیزبمان بیت بۆ سەرتاسەرى كوردستان .

٢٣بۆ دەبێ ئەندامى حیزب )كورد ( بێت ؟. ئایا ئەمە جۆرێك لە دەمارگیرى حسێب ناكرێت ؟ 
یان كەمە نەتەوایەتیەكانى نێو كوردستان لە چاالكى سیاسی. دوور ناخرێتەوە و لە مافەكانى كەل 

ناكات ؟ .
پەیدا  حیزبەوە  هەڵكەوتى  و  لە سروشت  حیزب  ئەندامى  بونى  كورد  مەسەلەى 

بووە. 
پارتێكى  پاسۆك  حیزب..  سروشتى   ( دەڵێت  ناوخۆ  پێرەوى  سێیەمى  مــادەى 
نەتەوەیی سۆشیالیستى ئازادیخوازە ، لە یەكگرتنى خۆویستى نەتەوەییە سۆشیالیستە 
ئازادیخوازەكانى كورد پێك هاتووە بۆ ))رزگارى و یەكگرتنەوە و ئازادى كوردستان 

و یەكسانى نەتەوەى كورد ((. 
بەمەدا ئێمە لە بنەرەتەوە حیزبێكى نەتەوەیین وكەرە سەى ئامانجەكانى حیزب بە 
ڕۆڵەكانى نەتەوەى )كورد( ، دەزانین ، ئەمەش بە هیچ جۆرێك وهەرگیز تەسكبین و 
دەمارگیرى نى یە ، واقعێكە و ئەوەندەى لە ژیان و زانست و فەلسەفەى كوردایەتیش 
))زانست((  و  ))واقع(  لەگەڵ  كە  بخاتە سەربارێك  مرۆڤ خۆى  پێویستە  گەیشتبین 
بفیچێنیتە  زانستیەكان  راستە  و  مەوزوعیەكان  واقعە  نەك  بگونجێ  دا   )) و))ڕاستى 
وە تابەبەژنە بااڵى )مودێل( و هەواى زاتى ى چەوتدا دروست دەرچێت. ئەو ئەركە 
پارتێكى  چوارچێوەى  لە  كورد  رزگاریخوازى  بزووتنەوەى  میللیانەى  ستراتیژیە 
نەتەوەیی سۆشیالیستخوازدا تەنها وتەنها بە )كورد( خۆى هەڵدەستێتئەمە دەرسی 
دیوارى  بە  نەدانەوە  پاڵ  ( وخۆڕاهێنانبە  بەستن  بەخۆ  )پشت  لە سیاسەتى  یەكەمە 
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خەڵكیدا. ئێمە دەزانین لەم واقعى بینینەماندا و )والء( مان بۆ ڕاستى و زانست گەلێك 
بیرى قاڵب بە ستووى شەختە كرد و بانگاشاى )باو ومودیات ( ودروشمى جەماوەر 
فریودەر لە خۆمان دەورووژێنین و هەتا بە زۆر هۆشی كول و بیرى شلك و نەفسی 
پشووسواریشدا ناچێت ، بام مەبەستى چەواشە كردنیش نەبێت ، بەاڵم خوتخوتەى 
 – هەتا  و  ودوژمــن  داگیركەر  لە  نەسەلماندن  و  ووروژانــدن  و  كۆمەكردن  ترسی 
بیركردنەوە سەراویەكانیش – بەدڵی خۆماندا رانابوورێنین.. چونكە ئێمە باوەڕمان بە 
بیرێك هینا وە و شانمان داەىتە بەر ئەركێك ، كە مەترسی كۆمە كردن و دوژمنایەتى 
كردنمان ، تا لەناو بردنى بێ رەحمانەش ، لە پێشمانە و لەچاو ئەو بەرپەرچدانەوەو 
نەكردۆتەوە  پۆشاكمان  كۆگاى  و  دوكان  ئێمە   !! یە  نى  چ  هەر  انەدا  ))اعتراضات(( 
بەدڵى كریاران  بدەین و  بە خەرج  لە دیكۆرو دیعایەدا  نیوەى سەرمایەكەمان  ، كە 
هەڵسوورێین و هێشتا هەر قازانجمان بێت و هەراج ، خانەشمكان نى یە شتان لە 
خەڵكى سەرەو ژوور كەین وتەقلە بە كڕیار بدەین. ئێمە شۆڕشگێڕین و خاوەن باوەر 
، چ راست وواقعى و زانستى بێت و لە بەرژەوەندى كورد بێت ئەوە پێرەو دەكەین 
ودەسەلمێنین و بڵند دەكەینەوە. مەسەلەیەكى وا پیرۆز و بە پێز و مەزن حەیف نى 
دوژمن  فیكرى  ئاژاوەى  وجەنجاڵى ى ساحەكەو  هەندێك  پشووكورتبینى  لەبەر  یە 
هێندا ، بكرێتە كەندەاڵن و سەر بكێشێتەوە بۆ بە سەهو بردنى جەماوەر و یان هەر 
چ نەبێت بە خۆمانى رەوا نابینین دەگەل رەووى چەواشانەدا خۆمان و جەماوەرەكە 
بەرەو هەڵدێر بەرین. جا ئێمە ئەگەر ئەو نەوێرە ، ترسنۆكە بوو ینایە چ رەواى هەق 
بیروباوەرى  هەڵگرى  پیرۆزى  ناوى  یان   ، بكردایە  سیاسەتمان  سەرەتاوە  لە  بوو 
و  زانستى  و  واقعى  خۆى  كوردایەتى  بیروباوەڕى  كە   ، خۆبنایە  لە  نەتەوایەتیمان 

چاكەى رووتە. 
ئەمە لە سەرێكەوە و لە سەرێكى دیكەوە ، بۆچى دروست مەبەستێكە پێچەوانەى 
ئەو گومانە نەبێت.. كە تەواو پێچەوانەیە !!. ئێمە لە زێدە رێزمان و مافپارێزى بوون 
كەمە  ئەو  كە  ــاوەرەوە  ب لەو  و  نەتەوایەتییەكاوە  كەمە  نەتەوایەتى  و  بەتێتى  تا  و 
ونەش  وگەشە  بپارێزن  خۆیان  نەتەوایەتیانەى  بوونە  ودەبێ  پێویستە  نەتەواییانە 
 ، كوردستاندا  و سنورى  كــوردەوارى  كۆمەڵگەى  چوارچێوەى  لە  بكەن  پێ  ونماى 
هەموو مافێكى مرۆڤانەى خۆیان هەیە و لەسەر )كورد( ى خاوەن ماڵەكە میواندارى 
چاك و میهرەبانانەیان بكات و ئەو مافە دەگاتە رادەى سەربەستى و ئازادى هەموو 
دروست   )) سەربەخۆ  ))بیروراوحیزبی  ئــازادى  و  چاالكى  بە  مرۆڤ  چاالكیەكانى 
كردنیشەوە.. بۆ نەڵێین كۆكردنەوەو تێ ترنجاندنى كوردو كەمە نەتەوایەتیەكان لە 
پارتێكى كوردیدا سەرئەنجامى توانەوە  پارتێكى نەتەوەیی كورد دانا هەر بڵێ هەر 
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یان  و  وانەبێت  دروســت  ئەمە  ئەگەر  نییە.  نەتەوایەتیانە  كەمە  ئەو  ناوبردنى  لە  و 
لەبەر هەر هۆیەك نەسەلمێندرێ پێویستە هەڵوێستە چەواشە و چەوتەكەى ) بەعسی 
بەغدا ( وبیرە رزیوەكەى رەگەزپەرستان بسەلمێندرێت كە حیزبەكەیان حیزبی هەموو 
عێراقى و سەر تاسەرى نیشتمانى عەرەبی یە!. ئێمە هەتا لە مەسەلەى)كورد( بوونى 
تاكەكانى كوردستانیشدا و لە پێناسی ))كورد(( دا مەسەلەى ئیرادەى مرۆڤەكە خۆیمان 
بەرچاوگرتووە و سەربارى هەموو ماك و خەسڵەتەكانى ))نەتەوە(( مەسەلەى خۆ 
ئەو  ئەمە خۆى  كە  تاكێك  هەر  ێتى  )كورد(  بڕبڕەپشتى  كردۆتە  زانینمان  كورد  بە 
پەڕی ڕەهایی و گونجاندن و ئاوێتە بوون و پیشاندانى جووتە دیوى ))نەتەوایەتى 
بەڵكو  كورد  نەك  نەتەوایەتى  بنەڕەتى  بنەمایەكى  یەودۆزینهەوەى   )) ومرۆڤایەتى 
هەموو دنیاشە. بەڕاستى و بێ خۆهەڵدانە وە چۆن كوردایەتى هەڵقواڵوى ناو ناخى 
جەماوەرى كورد وشابیرو فەلسەفەى خۆرسكى بوونى كوردە ، ئاواش ))پاسۆك (( 
كااڵى پڕ بااڵى كوردە و )بااڵترین ڕێكخستنى ریزەكانىكۆمەڵگەى كوردەوارییە( ... 
من بەش بە حاڵى خۆم گلەیی لەوانە ناكەم كە بە چاویلكەى ئەورووپیانە تەماشاى 
نەتەوایەتى و بیرى رەسەنى كوردایەتى و پاسۆك دەكەن و بە بزوتنەوە – بە ناو – 
نەتەوەییە چەواشە ئیستعماریەكانى ئەوى و ختورەى بزوتنەوە بەناو نەتەوەییەكانى 
بیرى خۆرسكى پێشكەوتووى  لە  یان سەرنجى قوڵ   ، دڵیاندا رادەبــوورى  بە  دیكە 
بیروباوەڕەكەمان  دوژمنانى  هەتا  یان  بكەن.  پرسیارە  ئەم   ، نــەداوە  كوردایەتیان 
وداگیركەرانى كوردستان بۆ مەبەستێكى ئاشكرا و دیارى گومڕایانە ئەم تەپ وتۆزە 
هەڵبستێنێبەاڵمئەوەى یەك، قوم ئاوى لە سەرچاوەى خاوێن و روونى پاسۆك خوارد 
بێتەوە و یەك سات لە ژێر ئااڵیدا قەرارى گرتبێ ودوورە ناسیبێتى ئەگەر گومانى 
لە بیر روناكى وبەرچاو فەرەحى وزانستێتى وواقع بینى ی پاسۆك وبیرى پاسۆك 

بەدڵى خۆیدا بێنێ یان زۆر گێلە یان سپڵە !! 
من زۆر سوپاست دەكەم ودەزانم لە چ ژانێكەوە ئەم پرسیارە دەكەیت و هەلیكى 
ئاگابێنمەوە وچ بە گوێى دوژمنانمدا  ، چ لەوەدا هاوبیرانم بە  چاكت بۆ ڕەخساندم 
گێژەلووكەى  بــەردەم  نەوباوانەى  كاسیكیە  ریكخراوە  لەو  پاسۆك  كە   ، بچرپێنم 
بەدەم  دابێتن  یە خۆى  نى  بە موسمیانە   )) و))چاولێكەرى   )) ))سەپاو  و  ))مودیل(( 
شەپۆلی بوونى ))ماددى ومەعنەوى و فیكریی زیان بەخشەوە ((و تۆپەڵە مووى دواى 
كلكى بیرێكى دیكە یان رووداوەكــان بێت. دەبێ هاوبیران ئامۆژگارى و رێنموویی 
دڵسۆزانەى – هەر كەس و الیەك – لە فرمێسكى تایمساحانە و تەڵەى ناحەزانەجیا 
بكەنەوە ، ئێمە سوپاس گوزارى یەكەمیانین و هەردەم گوێ بیست و چاو و هۆش 
كراوەین بۆ هەر شتێكى بەفەڕ... بەاڵم لە ئاستى دووەمدا نەك هەر بێزارین و بەس ، 
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بەڵكو دیووى ئەو دیوى بۆگەنیان دەخوێنینەوە.. وەكو ئەوەى هەندێ جار بە خەندەى 
ڕیچاوى مەبەستى شاواوە و یان بە )الستغال( كردنى دڵ سافى و سافیلكەیی هەندێ 
كەسەوە ، گومان یان تەڵەمان بۆ دادەنێن ، گوایە ئەم كوردكوردە بووەچى ونەبڕایەوە 
؟ ئێمە دەزانین ئەوانە كوێیان دبشێ ومشتەى ناو كام هەمانە كۆڵى كوتاون ! ئەوانەى 
لە چاو شمشێرە  و  دەبین  بەدەستمانەوە  كوردایەتى  فەلسەفەى  برندەى  كە چەكى 
دارینەى فس فس پاڵەوانە دۆن كیشۆتەكانى ئەواندا هەزار بەرابەر دەوەستێتەوە ، 
چ لە واقێعدا وچ الى جەماوەر... چ رێیان لەبەر نى یە یان بەو ))میكافللیەتە (( دەبێ 
چەكمان كون ، یان خۆیان بادەنەوە و چەكى فەلسەفەى كوردایەتى هەڵبژێرن. دیارە 
هەڵكەوت و مەبەستى خودى ئەوانە رێگەى لێ بریونەتەوە ، بۆیە پەنا دەبەنە بەر 
واقعێكە  چەكە  ئەو   ، بزانن  ئەوە  كانیش  ساویلكە  و  ئەوانە  با  حاڵ  بەهەر  یەكەم.. 
ئێمەش هەڵگرى نەبین واقعە مەوزووعیەكە پیاوى دەرەخسێنێ. بۆیە هەوڵى ئەوانە 

ئاو لە دنگدا كوتانە !.

٢٤ لە شادەمارى شەشەمىینى پرۆگرامى حیزبدا هاتووە كە ))رێزلە هەموو یارمەتى و كۆمەكێكى 
خێر خوایانە دەنێین كە پێشكەشی كورد بكرێ ، لەهەر الیەكەوە بێت بە مەرجێ سەربەستى و 
سەربەخۆیی كوردى تێدا نەكەوێتە مەترسیەوە (( ئەگەر بە )تحدید ( تر دیارى بكرایە چاتر 

نەدەبوو ؟.. چونكە دوور نى یە هەندێك الى خۆیانەوە )وهم ( بەدەوریدا هەڵبستێنن ؟؟!. 
رەوانەكە  و  ئاشكرا  و  روون  ئەوەنمدە  شادەمارە  ئەم  واتاى  تەعبیرو  ووشەو 
مەبەستى زەق  و  نــاوەرۆك  لە  هەڵناگرێ خانەگومانە  تەئویلێك  زڕە  مەرجێك  هیچ 
وبەرچاوى بە تایبەتى پاش تێ رامانى لەگەڵ تێكراى بیروفەلسەفە و باڵوكراوەكانى 
كەم  یان   ، بڵندە  پیرۆزو  كوردایەتى  فەلسەفەى  نەگەیشتنى  تێ  یان  حیزبدا  دیكەى 
و  ))یارمەتى  لە  هەر  نەك  ئیمپریالیزمان  بــەرەى  ))پاسۆك((  ئێمە  ئەگینا  یە  لوتفى 
كۆمەكى (( مومكن هەڵبواردوەو هیچى پێ ی بووترێ بەرژەوەندى و خێر و فەر لێیان 
چاوەڕوان ، ناكەین بەڵكو لە بنج و بناواندا هۆى داگیر كردن و ژێر دەستەیی و پارچە 
داگیركەرەكەن  ئەو دیوى  بەوان دەزانین و دیوى  پارچەیی وچهەوسانەوەى كورد 
بابەتە  لەم  اعتراضى -ى  ))دایكە دزانــەن(( هەموو گومان و –  ، چۆن كورد دەڵێ 
دروست لەو سوفسەتائیەكە دەچێت كە بۆ مەبەستى چەوت دەیان ووت خواى مەزن 
فەرموویەتى نوێژمەكەن و بەالیدا مەچن)التقربوا الصاە ( بێ ئەوەى رستەكە تەواو 
بكەن دەفەرموێ : وانتم سكاری ! دەبێ چ لەوەى دیارى تر و گردە بڕتر بێت كە 
دەوترێ) بەمەرجێ سەربەستى و سەربەخۆیی كوردى تێدا نەكەوێتە مەترسیەوە ( 
نابرێتەوە ؟ وهەتا  ئایا ئەمە هەتا بەر لە هەندێ فەندە فێڵ ودایك برایی دۆستیش 
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بەنسبەت دۆستانى چاوەروان كراویشەوە ، ئەو كۆمەك و یارمەتیە دەبێت مەرجى 
بەدیهێنانى بەرژەوەندى كوردى تێدا بناغە بێت . ئەمە بەر لەوەش دەكرێت كە گێلێتایە 
وە ، یان لە ساویلكە ییەوە ))كوڕى خۆمان بكەینە قوربانى كیژى خەڵكى (( ئەو خەڵكە 
لەگەڵ دۆستە  هاوكارى  و  پەیوەندى  لە  هــەردەم  بۆیە  ببێ.  با  دەبێ  دەبێ وكێ  چ 
بەرژەوەندى  بەرابەرى  ))رێزى  لەسەر  پێ  چارەنوسەكانیشماندا  هاو  و  ستراتیژى 
هاوبەش و چوون یەك و یەكسان (( دادەگرین.. جگە لەمانە ئێمە لە شادەمارەكاندا 
شا راو هێڵى درشتى بیرو سیاسەتى حیزبمان دبارى كردووە ولە باڵوكراوەكاندا و 
لە سیاسەتى رۆژانەى حیزبدا پێویست بەو دیارى كردن و )تحدید (انە دەكات و لە 
شیكردنەوەى ئەو شادەمارانەدا لە ئااڵى سوورى كوردایەتى و باڵوكراوەكانى فرماندا 
چ پەردە و چاوشێوێكمان نەهێشتۆتەوە و پەتا و پەت لە ووردەكارى و )تفاصیل ( 
ى دواوین لەم بارەیەوە ))بەرنامەى خەباتى حیزبمان لەم قۆناغەدا ( تیشكى تەواو 
مەسەلەى  و  شادەمارە  ئەم  تایبەتى  بە  و  الیــەن  زۆر  سەر  خستۆتە  بڕى  گومان 
دۆستایەتى ستااتیژیانەى حیزبمان .. ئێمە ناحەزانى بیروباوەرە كەمان بەرەو رووى 

ئەو بەرنامەیە دەكەینەوە . 
٢٥ هەڵکەوتى بزتنەوەى كوردایەتى ، لەم قۆناغەدا تاك حیزبی یان فرە حیزبی 
ئەوى  ئەیلوول  شۆڕشی  كــردنــەوەى  تاقى  بێت  حیزبی  تاك  ئەگەر  ؟  هەڵدەگرێت 
دەرخستووە كە چارەنووسی مەسەلەیەك بە تاكێكەوە یان حیزبێكەوە بەسترایەوە 
نەهامەتى وەكو هەرەسی لە پێشەو ئەگەر فرە حیزبیش پەسەندكەئەوا ئەو گەڕەالوژێ 
بارەیەوە  لەم   .. دەبێتەوە  شین  لێ  ئیمڕۆى  پشێویەى  و  كــوژى  برا  شــەرى  وەك 

سەرەنجى حیزبمان چى یە ؟ .
ئەم مەسەلە كۆمەاڵیە تیانە ، ئەوەندە سەراو و ساكارنین كە بە چاكە و خراپە 
حوكمە  مەسەلەكەش  دى.  بێتە  و  بگەرێ  كەس  هەوەسی  و  كاشسكى  و  وخۆزگە 
نەزەرى وتێڕامانى فەلسەفى رووت و قووتیش نى یە. ژیان خۆى ئەو كارانە بەالدا 
دەخات و شێوە و ناوەرۆكیان دیارى دەكات ومەسەلەكان فەرز))جیا(( دەكاتەوە ، 
هەر قۆناغەى بە پێ ى بارو هەل ومەرجى مێژوویی و پلەكانى گۆرانى كۆمەڵگە و 
چەندایەتى گەشەى كۆمەاڵیەتى سەد و یەك تەرجە هۆوهۆكارى جیا جیاى زاتى و 
قۆناغى  بە خۆیەوە دەكرێت...  تایبەتى  ریبازو شێوازى  ناوەوە ودەرەوە.  بابەتى و 
)بارزانى  لە  شەخصى  وەكو  تاك  ودەورى  هەڵدەگرێت  حیزبی  تاكە  هەرەس  پێش 
( دا خۆى سەپاند بوو.. نەدەسكردى كەس بوو نە بەرى پێ دەگیرا و نەهەڵەیەكى 
كــوردەوارى  كۆمەڵگەى  هەڵكەوتى  لەگەڵ  بــووە  جــووت  دروســت  بــوو..  مێژوویی 
فەرزدا  حاڵى  لە  ئەگەر   – جەمسەرەكانیەوە  بەهەموو   – یەكە  مێژوویی  واقیعە  و 
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هەڵەش بوو بێت هەڵەى ژیان خۆیەتى وكەس تا رادەى تاوانبار تاوانى تێدا نى یە 
ئەگەر چى كەم وكوڕى وكەم تەرخەمى و خەم ساردى ئەم یان ئەویش سەربارى 
پێش  بێننە  پێشكەوتووتر  واقعێكى  نەیانتوانیوە  یان  بوون  واقیعە  ئەو  چەسپاندنى 
دیسانەوە ئەمەى كە ئیمرۆ روو دەدات – لەگەڵ هەموو نەسەلماندن و رەت كردنەوە 
و هەوڵى گورینێكدا – دیسانەوە بەشێكە لە عەمەلیەى گۆڕانە مێژووییەكە و وەكو 
ژانێكى پیرۆز نەتەوەكەمان پێیدا تێ دەپەرێ ، دروست وەكوژیان و بوونى سروشتى 
هەڵكەوتى  لە  زیاد  و  دەرەكــى  كارى  و  بوەستێ  دا  سنوورێك  لە  ئەگەر  ژانە  ئەو 
بزوتنەوەى كوردایەتى نەبێت وەكو ڕسكانى منداڵ ، لە دایك بوونێكى نوێی و ژیانێكى 
تازەى پێوە دەبێت بۆ نەتەوەى كورد ، ئەگەر بەردەوام و تەشەنەكەر بێت و لەسەر 
.ئێمە بەش بە  بار دەبات  لە  بارێكى شۆرشگێڕی  بێگومان  تواناى بزوتنەوەكە بێت 
حاڵى خۆمان كە هاوارمانە بۆ راگرتنى ئەو ژانە لەوەوە كە خەوریكە مل بە نائاسا 
بارو هەل ومەرجە شۆڕشگێڕیەى  ئەو  ، كە  لە سنوور دەردەچێ  ییەتەوە دەنێ و 
كوردستان دەخاتە مەترسیەوە ، ئەگینا ئەوەى بووە – دیارە زیادەرەوى وبێ لزومى 
زۆریشی تیدا بووە – پێویست بووە بۆ هەڵتەكاندنى واقعى تاك حیزبی و عەقڵیەتى 
تاكە سوارەیی و كوێخایە تى. هەتا بۆ دەرخستنى سەرنەكەوتن و باو بەسەرچوون 
ناو و شێوازى تردا  لەبەرگ و  و نەشیاو ونەگونجانى خۆ سەپاندن و كوێخایەتى 
– چونكە سەرەنجى وورد ئەوە دەردەخات ئەوەى هەیە مل مانێ یەكى مێژووییە 
رەنگ  ))لە  حیزبی  وتاكە  سوارەیی  وتاكە  خۆسەپاندن  عەقلیەتى  و  واقع  نێوان  لە 
و  جەوهەر  هەمان  هەر  ناوەرۆكدا  لە  بەاڵم   ، جیاوازدا  شێوازى  جیاو  ڕواڵەتى  و 
ناوەرۆكە ئەگەر چى پاڵەوان و ئەكتەرەكانیشی گۆڕابن (( كە باوى بەسەر چووە لە 
زەمینەى كوردستاندا هەڵقەندراوە و وەكو تەرمێكى بێ گیان ، گیان بە بەراكردنەوەى 
هیچ مومكن نی یە ، بۆیە تا هەوڵى خۆسەپاندنەكە توندتر و بەتین تر بێت مل ما 

نێكە بەتین تر دەبێت .
مەسەلەى فرە حیزبیش ، باروهەل ومەرج و هەڵكەوتى ئەم قۆناغەى بزوتنەوەى 
رەحمى  لە  دوێنێ  تا  باوەڕجوێجوێیانەى  بیرو  ئەو   ، و  دەكات  پێویستى  كوردایەتى 
كۆمەڵگەدا ، یان لە هەناوى رێكخراوى دیاریدا بە ناكامى مابوونەوە ، قۆناغى دواى 
هەرەس كامڵى كردوون و پێ گەیشتوون و گەیشتوونەتە ئەو ئاست و ئاقارەى ماڵى 
سەربەخۆى خۆیان بكەن و جیا ببنەوە . بۆیە ئێمە تەنها بە قەدەر رازى نەبوون لە 
پلەى گۆڕانى كۆمەاڵیەتى كۆمەڵگەى كوردەوارى ، ناقایلین لە تاك حیزبى پێش هەرەس 
و گلەیی لە ژیانى كۆمەڵگە و هەڵكەوتى كۆمەڵگە دەكرێت ، نەك تاك حیزبی خۆى كە 
واقعێك بووە لەو واقعە كۆمەاڵیەتیە و شین بۆتەوە. هەروەها لەگەڵ حوكمى مێژوو 
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و گەشەكردن و نەش ونما و تێ هەڵكشانى كۆمەڵگە و بزوتنەوەى كوردایەتین ، كە 
مانێ  مل  رادەیەكیش سووكە  تا  یە  حیزبی.  فرە  هەرەس  پاش  قۆناغى  خەسڵەتێكى 
ئازادى  و  حیزبایەتى  ژیانى  گرفتێكى  وكەمە  حیزبی  فرە  واقعى  بەو  رانەهاتن  ویان 
بیروباوەریش بەو مەرجەى نەگاتە زەبر و زەنگ ودابران ، هەر بە كارێكى ئاسایی 
و سەرئەنجامێكى ئەو گۆڕانە دەزانین. بەاڵم بە توندى و گردەبرى و ئاشكلرا دژى 
شێوازى پیكەوە ژیانى شێواو ونەگونجاوى نێو ئەو ریكخراوە نەین و مەسەلەى شەرى 
برا كوژى یە كە ریسوا و) )مدان (( ە الى ئێمە ، كە ئەم شێوازو مەسەلەیە خەسڵەتێكى 
ئەو  لە سەرەڕێی  دوژمنە  ( ى  )الغام  گۆر  بن  ئەمە   ، یە  نى  فرە حیزبی  و  بنەڕەتى 
گۆڕان و گەشە كردنە. ئەگینا با سەرەنجى رێكخراوە فەلەستینیەكان بدەین ، دە دوازدە 
رێكخراوى فەلەستینى جۆر بەجۆر هەیە كە لە چەپی چەپەوە تا راستى راستیان تێدایە 
و لەمەش بترازێ هەر لە ناو )الفتح( دا كە گەورەترین ڕێكخراوە چەندین ))اتجاە (( و 
بیركردنەوە ، هەیە كە چی هەر هەمووشیان برایانە و پێكەوە هەڵدەكەن و زۆر جار 
بارى سەرنجى خۆشیان ناشارنەوە وەكو) الفتح( یان تێدایە كە توانا و پشتگیرى ٨٠ ى ، 
سەرجەمى بزوتنەوەكەى هەیە و جەماعەتى ))احمد جبریل (( پشیان هەیە كە كۆمەڵێكى 
بچوكن ، بەاڵم لە وێدا ماسیە گەرەكان ماسیە بچوكەكان ناخۆن ، یان بەالنى كەمەوە 
ئاخورى  لەسەر  بڵێین  یان كوردانەتر  نادەنە دەست دوژمنەكانیان.  )فرسەتى بەالش( 
ماینى نەكراو هەرا و گەردەش نانینەوە .ئەگەر بارى رێكخراوە كوردستانیەكان بەوان 
بگرێت اصا هەر هیچى تیا نامێنێتەوە كە دڵى یەكتر نیگەران كەین نەك )شێرى ماڵەوە 
و رێوى دەوەوە بین ( لە ناو خۆماندا هەمووى )حوكمى زاتى راستەقینە و دیموكراسی 
و  ەر  داگیر  پوازى  یان  یان شەڕە كورسیە  ئەمە  نالكێندە  پێكیشەوە  (دەوێــت كەچى 
پانى نیو دەوڵەتى ، ئەگینا چى یە ؟ با ئەوەش لە بیر نەكەین وەكو كابراى بەدبین 
بێین : نیوەى پەرداخەكە بە تاڵە وهەر بە تاالیی ببینینخۆى هەرواشە ئەوە لەسەرجەم 
پەیوەندى ئەو حیزبو ، رێكخراوە كوردستانیانەى كوردستانى باشووردا و الیە نێكى 
زۆر گرنگى عێراقى نیوە كوردستانى و نیوە عیراقى دا ئەوپەرى رێز و هاوكارى هەیە 
))سۆسیالیست ، پارتى ، پاسۆك ، حیزبی شیوعى (( بەراى من لە ئاستى و ژمارەى 
حیزبەكان دۆست وبراو هاوكاران و شایەتى تواناى پێكەوە ژیان و شیاوى فرە حیزبی 

دەدەن ٠٠ ماوەتەوە لە )٢٠( ەكە ئەویش خوا چاكى كات !!!!! 

 ٢٦ فرسەتى خۆڕاى چى یە ، كە بدرێت بە داگیر كەر ؟. 
ئەوەیە ئێمە لەسەر نەهاتوو نادیار و ئەو شتانەى لە حوكمى ))غەیب (( دان و 
یان نەرسكاون گەردەش بنێنەوە و لێك بترازێین یان خۆمان بە شتانیكەوە خەریك 
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كەین كە بۆ دەیان ساڵى دیكە امكانى پێش هاتیان نەبێت و مەسەلە ئەساسی وگرنگ 
و سەرەكیەكەى بەردەستمان لە بیر بچێتەوە وەكو ئەوەى هاوسێیەتى و دۆستایەتى 
مناڵەكانمان  دیكە  ساڵى  دە  پاش  ئــەوەى  لەسەر  بدەین  تێك  ئێستاوە  لە  ئێمرمان 
گەورە دەبن و لە كۆاڵن لەسەر هەلوكێن تێكدەچن ! بە زمانى سیاسی بڵێین ، ئێمە 
ئیمڕۆ هەمووان بەرەنگارى دوژمنێكى سەرسەخت وداگیركەرێكى ماڵ بە تااڵن بەر 
بووینەتەوە و مل مانیكەمان مل مانێ ى مان ونەمانە ، ئەم هاو چارەنووسی و هاو 
ئامانجى و بەرژەوەندیە بەالوە نێین و لەسەر ئەوە تیروشیر لەیەك بسوین ، گوایە 
سبەى كە وواڵت كەوتە بەردەستى خۆمان جوتیارى ))٢٠(( دۆنم زەوى بدرێتێ یان 

))٣٠(( دۆنم یان جارێ هەمووان لە گەرووى نەهەنگداین و 
چاوبتوو قێنین دەم دەدابە یەكدا و ئەگەر یەكێكمان بكاتە بەر بانگ ، ئەوى دى 
هەڵدەگرێت بۆ پارشێو . كەچى لە سەر ئاغایەتى و پێشڕەوایەتى و پیستى نەهەنگەكە 
و  ودروســت  یە  نى  نەچوونێكمان  لێك  و  جیاوازى  هیچ  ناڵێین  ئێمە   . بكەین  شەر 
چەسپ وەكو یەك بیر دەكەینەوە و وەكو یەك شتان دەبینین و مەبەستیانە .. ئەگەر 
داهاتووشدا و  كانى  قۆناغە  لەو  و  قۆناغەدا  لەم  دەڵێین  بەاڵم   .. یەك  دەبینە  وابین 
تاماوەیەكى زۆر زۆریش ئەگەر بە دووى خاڵى لێك چوو و یەك خەر و هاوبەشدا 
بگەربێین ، زۆر پترن لە خاڵى جیاو چەشمەندازى جوێ و لێك نەچوو بۆیە جارێ با 
لەسەر ئەوەى هەیە و پێویستە رێكەوین كە چارەنووسیهەمووانە ، پاشان كە ئەوە 
هاتە دى دووبارە بەسەر حسابەكاندا دەچینەوە ، یان خۆى ڕۆژگار دەسەبەرەى ئەوە 
دەبێت وردەكارى و هەتا بۆچوونى یەكێكمان پتر بسەلمێنێ یان ))تەرجیح(( بدات ، 
ئیمڕۆ با دوژمنە كە لەماڵى خۆمان وەدەرنێین وماڵە میراتى بابمان ساغ كەینەوە ، 

ئەوسا شەرعى خۆمان دەبەینە الى جەماوەر .

٢٧ سۆسیالیزمى حیزب باوەڕى پێ یەتى وكردویە تیە دروشمى دووەمى حیزب چى یە و جیاوازى 
چی یە لەگەڵ تیورو قوتابخانە سۆسیالیزمەكانى دیدا ؟. 

بارى  و  ژیان  شێوازێكى  و  كۆمەاڵیەتى  مەفهومێكى  و  زاراوە  وەكو  سۆشیالیزم 
ئابوورى كۆمەڵگە ، لەو ڕۆژەوە ، زوڵم و چەوساندنەوەى كۆمەاڵیەتى بەرچاوكەوتووە 
و ، هاتۆتە بەر هەست و هۆشان ، تاكە خێر خواكانى كۆمەڵگە ى ئەو بارە ناسروشتى 
وپێى  كردۆتەوە  رەت  یان  مرۆڤایەتى  ژیانى  ماناى  و  هەڵكەوت  بە  دژ  یە سەپاوەى 
بە پێ ى سەردەم و هەڵكەوت و هەل و مەرجى مێژوویی  نەبون هەر یەكەى  قایل 
، سۆشیالیزم وەكو  بە شێوەیەكى گشتى  هەبووە.  تایبەتى  بۆچونى  سەردەم چارەو 
))و((  مرۆڤ  چەوساندنەوەى  ))نەهێشتنى  لە  یە  وفراوانبریتى  فەلسەفەو  مەفهومێكى 
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بەرگرتن بە چەوساندنەوەى مرۆڤ لە الیەن مرۆڤەوە ))و(( هەڵتەكاندنى ئەو بنەماو 
(( ئەمە مەفهومى  زەمینە مادى و فیكریانەى ئەو چەوساندنەوەى لێ شین دەبێتەوە 
فراوان و جەوهەرىسۆسیالیزمە .. جا چۆنیەتى و شێواز و ڕێگە و جێگە و كەرەسەى 
بەدیهێنانى ئەو ئەركە بە پێ ی سەردەم و بار و هەل ومەرج و بۆچوونەكان دەگۆرێ 
پەیدا  تیورىسۆشیالیزمانە  قەتابخانە و رێچكە و  دەیان و سەدان   ، لەمەوەیە  ، هەر 
بوون .. ئێمە پیمان وایە كە رەوتى بەرەو پێش چووى ژیانى مرۆڤایەتى خۆى بەرەو 
هەڵتەكاندن و پاكتاو كردنى بنەما و زەمینەىفكرى و مادى چەوساندنەوە دەچێت و 
هیچ هێزێك نى یە بەرى پێ بگرێتە بە مقدارى پێشكەوتن و فەراز بوونى كۆمەڵگەو 
لە  جــەمــاوەر  ووشــیــارى  رۆشنبیرى  مرۆڤانەو  هەستى  ئاستى  وەبــەرزبــوونــەوەى 
ڕۆژى نەمانى ئەو چەوساندنەوەیە نێزێك دەبینەوە ، دیارە ئەمەش بە )كن فیكون ( 
دەورى مرۆڤ چەندەیەكەمایەتى  نایەتە دى  و  ڕوونــادات  فەوقى  برشیارێكى  وچەند 
ئێمە  ڕۆژەیــە  ئەو  پێشهێنانى  و  خستن  پێش  یاریدەدەرى  بێت  سەرەكى  وكاریگەرو 
دژى چەوساندنەوەى مرۆڤین بە هەموو جۆرو شێوەیەكەوە نەك تەنه چەوساندنەوە 
ئابوورى یەكە بام لەم قۆناغەدا خانەى سەرەكیش هەبێت بۆیە سۆشیالزمى ئێمە ئەگەر 
ئەو ناوە هەڵگرێت هەڵقواڵوى پێداویستى كۆمەڵگەى كوردەوارى و چارەنووسی پاشە 
ڕۆژى كۆمەڵگەكەمانە ئێمە باوەڕمان بە نەهێشتنى ئەو چەوساندنەوەیە یە جا چۆن 
وبەچ ڕێگەو شێوازێك و كام پلەو كام ڕێگەو بە كام بەرنامكە و نەخشەیە دەكەوێتە 
بارو هەڵ ومەرجى گونجاو وهەڵكەوت و بۆ كۆمەڵگەى كــوردەوارى چۆنێتى)  سەر 
تفاصل( و ڕەگە ورد وردەكارى و جۆرو شێوەى داهاتووى ئەو هەنگاو شێوەیە بەندە 
ئابوورى  بارى  ەگەڵ  دەگونجێ  ئیجرائاتانەى  هەنگاو  ئەو  پلەى گۆڕان وگونجانى  بە 
دەتوانێ  كە  كردنەوەیە  تاقى  و  )تطبیق(  كۆمەڵگاكەماندا  ومادى  وفیكرى  ودەروونــى 
مەیدانى  چونكە  بكات  بەندى  چوارچێوە  و  ببەستێ  سۆشیالیزمان  تیورى  بە  جڵێوە 
كارو ))تطبیق ( بوارى ڕاستەقینەى چەسپاوى دلروستى پێك هێنانى تایورو بۆچوون 
ناوەوە  چوونە  كردووین  فێرى  دنتیالش  كردنەوەى  تاقى  باوەڕەكانە  وەهەنگاوو  و 
)تفاصیل (( وەزۆر جار وادەرناچێت و هەر خۆى زیان لە ئەصڵى تیورەكەو مەبەست و 
ئامانجەكە دەدات ئەگەر نەڵێین ئەو دەرنەچون و بەدرۆ كەوتنانەوە كۆسپی گەورە دەبن 
لە سەرەرییزانستێتى و بە راست دەرچوونى شا رێگە و بیر و فەلسەفەكە بە گشتى .. 
لەم بوارەشدا ئێمە ، نە خۆمان دەبەستینەوە بە تیوریەكى دیارى و گردەبڕى ))قورئان 
ئاسایی ((واوەكە دەرچوون لێی ولێ دابڕین و خستنە سەرى بە پێ ى پێویست و واقع 
و هەڵكەوتەكە هەڵناگرێت بە مانا نە خۆمان دەكەینە زەیەوانى هیچ بت خانەیەك و ئەو 
تایورانە بگەیەنینە ئاستى ئاینە ئاسمانى یە غە یبییەكان .. وەنەدەرگاش لە رووى هیچ 
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تیور و تاقى كردنەوەیەكی دادەخەین . واتە نە بە تەواوى تەسلیمى هیچ دەبین ونە 
پێشەكیش ڤیتۆ لەسەر هیچ دادەنێین . هەر بیرو فەلسەفە و تاقى كردنەوەیەك ئەم سێ 

مەرجانەى لە خودا كۆبكاتەوە ، ئێمە پێشوازى لێ دەكەین و پێرەویشی دەكەین : 
 )) ))تطبیق  قابیلى  و  بگونجێ  مرۆڤدا  هەڵكەوتى  لەگەڵ  بەمانا  بێت  زانستى   -١

كردن بێت .
لەگەڵ بارو هەل ومەرجى مادى و مەعنەوى و فیكرى كوردیدا بگونجێ .  -٢

لە بەرژەوەندى كۆمەڵگەى كوردەواریدا بێت ..  -٣

))سۆسیالیزمى  یان  ..؟  یە  زانستى  گرتووە  بەرچاوى  حیزب   )) ))سۆسیالیزمى  ئایا   ٢٨   
زانستى(( تەنها ماركسیزمە و زانستى تیورى سۆسیالیزمى پاوانى ئەو بیرەیە 

و  واقعى  و  زانستى  ئێمە  سۆشیالیزمى  كە  ـــات  دەردەخ ــەوە  ئ پێشوو  وەاڵمــى 
سۆشیالیزمى راستى یە .. كەسیش بەهى خۆى ناڵێ ))ناعیلمى (( وهەوو كەسیش ئازادە 
و ساناشە بۆى چ ناوێ لە خۆى بنێ ، بەاڵم مەرج نى یە ئێمە بەو پێودانگە مەسەلەى 
ئەوان یان باوەرەكەیان بپێوین .. راستە ))سۆشیالیزمى زانستى (( بۆتە ))اسم العلم ((
ێك بۆ ماركسیزم ، بەاڵم وەك هەر ناوێك دەاللەت لە ناوەرۆكى ناكات .. ئێمە مل بۆ 
ئەوپاوان خوازیە نادەین لەگەڵ ئەوەشدا رێز لەو ) ولە هەموو بیرو تیوریكى دیكەش 
دەنێین .. هیوادارم بتوانین لەم بارەیەوە لە دەرفەتێكى نیزیكدا روون تر و فراوان تر 

راى خۆمان دەربڕیت ، جارێ هەر ئەمەندە بۆ ) بەركوتێ ( دەستدەدات .

پێوە  ئەوەمان  بوختانى  ))ئەوروپیانە((  خەباتى  و  ئەوروپا  ئــاوارەى  خەڵكى  دەربــارەى   ٢٩
دەكرێت كە ))تەڕ و وشك (( پێكەوە دەسوتێنێ .. ئەو رایانە هەندێ توندى و بێ روحمى تێدایە 
.. كە ناراستەوخۆ كەم كردنەوەى دەورى خەباتى سیاسی یە ؟ لەم بارەیەوە ئەگەر بفەرموون بە 

روون تر راى حیزبمان دەرببرن .
هەموو ئەو بوختان و ئاوەژووكردنەوەیە لە الیەن كەسانێكەوە دەردەچێت كە روو 
زەردى الى مەسەلەى نەتەوەكە یانن و بەزیو وهەاڵتوون. ئێمە دەزانین جەنگ درێژەى 
سیاسەتە و ئامرازێكى جێ بەجێ كەرى مەسەلەیەكى سیاسی یە ئێمە چتر لە هەر 
الیەكى دیكە گرنگى دەدەین بە الیەنى سیاسی مەسەلەى كورد و پێمان وایە یەكى لە 
ناتەواویە هەرە بەرچاوەكانى بزوتنەوەى رزگاریخوازى كورد ئەوەیە كە نەتوانراوە 
مەسەلەكەمان لە رووى سیاسی یەوە بگاتە ئاستى پێویست و جۆرە دابڕانێك هەیە 
لە نێوان خەباتى چەكدارى و خەباتى سیاسی .. واتە كورد ، بەگشتى جەنگاوەرى 
ڕزگاریخوازى  خەباتى   ! نین  سیاسی  هەر  نەڵێین  ئەگەر  خەراپ  سیاسی  و  چاكن 
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كورد ، بەشێك و رووبەرەكى لە ئەندازە بەدەر و زۆرینەى بە خەباتى – كە ئەو 
.. كوا وكامەتە  نەبووایە  لێدراوە بڕاى  ناوەش هەڵناگرێت –ئەوەندە الواز و شەپڵە 
ئەو بەرهەم و كەسبە سیاسیەى – تێكرایی كۆڕ وكۆمەڵە سیاسی یەكانى كورد – 
ئەوەى بە زۆرو ناهەق ئەو ناوەى لێ دەنرێ .. بریتى یە لە كۆمەڵى شەڕە دەنوك و 
تۆمەت و تاوان پێچانە ملى یەكدى و ناو زراندن و بوغزاندنى یەكدى .. بە جۆرێكى 
وا مەسەلەكان رەزاگران و تاڵكردووە ، كە خێر خوایەكى بێگانە رێگە بە خۆى بدات 
.. ئەو خەڵكە لەوانەیە دووراودووور شەبەنگى  و بەهەندێكیان بڵێ )ولك استحوا ( 
چەند ناتەواوى وكوم وكوریەكەمان دركێ پێ بكەن ، كەچی خۆمان وهەر یەكدى 
دیكە  الى خۆیەوە دەچێت الیەكى شرە سەرپۆشی سەر حەیا و حورمەتى الكەى 
شنەر شنەر دەكات و عەیب و عارى بەو سەحرایە وەردەكات دكتور تەرەماشێك 
پیاوەتى  هەموو  برى  لە  دەگێڕێ  خەڵكى  بۆ  وكۆڕ  سوید  ودەچێتە  دەشكێنێ  ملى 
))نامەرد((  بە ووشەى  مەسەلەكەمان  ورەوایەتى  كورد  مەغدوریەتى  دەرخستنى  و 
دەرونە  وهاو  خۆى  و  خۆیان  ئەمان  كاتێكدا  لە  دەبات  الیەنێك  پێشمەرگەى  ناوى 
رەشەكانى خاڵقى هەموو مانا و شێوازەكانى )نامەردى ( ن لە كوردستاندادرێژەى 
نەدەمێ بە كورتى و كرمانجى و بەزمانى ساكار دەڵێین ئێمە پێمان وایە سەد بەرەى 
شەرو سەر كەوتنى سەربازى هێندەى بریار و پشتگیرى ودان پیدانانێكى سیاسیانەى 
مەسەلەكەمان تین و تاوى نى یە و نابێت .. دیارە ئەمە هیچ لە گرنگێتى و پێویستى و 
یەكەمایەتى مەسەلە سەربازیەكە كەم ناكاتەوە ، چونكە ئێمە تا بزووتنەوە و شۆرش 
 ، ناتوێتەوە  بەرژەوەندپەرست  دنیاى  گوێى  نێو  نەبێتمسی  چەكداریمان  خەباتى  و 
بەاڵم ، ئەو دوو مەسەلەیە ئاوێتەى یەكدین و مەسەلەى سیاسی هەوێنى چارەسەرى 
مەسەلەى نەتەوەكەمانە .. بەاڵم هەر گیز ئەو جرت وفرتە گومان لێكراو و قسە و 
قسەلۆكى سەر مێزە رازاوەكانى ئەوروپا و شەڕە مست و چەنە حەال نێ ی تۆمەت 
و تاوانبارى ودوورە وەریە یە بە ناتەواو یەكانى سەر ساحەكە بە سیاسەت نازاین. 
ئێمە نەك مەبەستمان لەو خوندكارانە نى یە ، سەربارى مەینەتى و كوێرەوەرى و 
نەدارى و خوێندنى بە ئەرك و گوزەرانى نارەحەت خۆیان گوتەنى ترپەى دڵیان لەگەڵ 
هەنگاوى پێشمەرگەدایە و خەریكى چاالكى پاك و كوردانەى سیاسین ، بەڵكو ئەو پەرى 
رێز و تەقدیرمان بۆیان هەیە و ئەوانەن سبەى چارەنووس بە دەستانى مەسەلەى 
نەتەوەكەمان .. چۆن ئیمرۆ پێشمەرگە پێویستە بۆ رزگارى و سەرفرازیمان سبەى 
دەهیندە ، شارەزا و پسپۆر و شەهادەتى بەرزمان گەرەكە بۆ بیناى كۆمەڵگەكەمان 
و ئەوانن پارێزگارى بەرهەمى خوێنى شەهیدان دەكەن .. خەڵكى بێ چارە و ئاوارە 
ودەست و پێ بەستراوى دڵسۆز نەك جێگەى لۆمە تانە و تەشەر نین ، ئەوەى ئێمە 
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دەیكەین بەشێكى تۆڵەسەندنەوەى ئەو ئاوارەیی و دەربەدەرییەى ئەوانە و بەشێكى 
بۆ گێرانەوەى ژیانىئاسایی ومافى ژیانى ئەوانەیە . خۆ ئەوانەش كە كۆڕو كۆمەڵە 
سیاسییەكان بەپێ ى بەرنامە و نەخشەیەكى دیارى بۆ تەواوكردنى دەورى خەباتى 
پێشمەرگەن   ، پێشمەرگەن  جــاران  دوو  ئەستۆیە  ل  ئەركیان  و  دانــراون  والت  نێو 
وەكو خەبات گێرێك مەوقعێكى پێویست و دانراودا. پێشمەرگەن وەكو دوور لە واڵت 
. ئەمانە دوور تا نزیك وكوم تا كورتێ و هەرگیز بەر ئەو  و غەریبایەتى چێشتن 
حوكمە ناكەون و هەمیشەش دەستمان بۆ ئەو الیەنە درێژكردووە .. بەاڵم ، ئەو مل 
ئەستوورە ،گەندە ن مشەخۆرە قسرە ، دەم هەراشە هیچ لە بارا نەبوو و هەاڵتوو 
پێشمەرگەو خوێنى شەهیداندا  بەسەر الشەى  تااڵنەى  بە   ، ترسنۆكە   ، وە  بەزیو   ،
هەنگاو دەنێنن و هەڵدێن بۆ ئەوروپا و خۆلە ئەرك ومەسەلە میللیەكە دەدزنەوە .. 
هەر بەمەشەوە ناوەستن ، بۆ داپۆشینىعەیب و عار و بەزیووى وهەاڵتنى خۆیان 
دەكەونە تانە و تەشەر لە شۆڕش وشۆڕشگێڕان و دۆزینەوەى پۆزش و بیانوو و 
بەهانەى پووچ بۆ خۆ بە پیاو چاك زان و خەڵكى تاوانبار كردن .. ئەوانەى كە پیاوى 
ئەو بارە نەبوون و لە ژێریدا دەرفرتان ، ئەوانەى تا كردیان و بردیان و خەراپەیان 
كردبوون كە پڕ بوون و مسۆگەر بوون خۆیان دزیەوە ، ئەوانەى دەستیان كەوتۆتە 
روو و چى دى بۆیان نەچۆتە سەر ، ئەوانەى شەقەت بوون و لە بارچوون ، ئەوانەى 
خانەیان نەبووە و بناسن ، دەكەونە نا پیاوى و ئابڕوبردى كورد .. هەرخۆت سەرنج 
بدە ، لەسەدا نەوەدى ئەوانەى لەم دوو ساڵە ى دواییەدا ملیان شكاندوە بۆ دەرەوەى 
واڵت لە كۆمەڵگە دواكەوتووەكەى خۆماندا عەیبدا ر بوون ، دەبێ ئێستا لەو واڵتە 
پیشكەوتوانە چ بن و چ بكەن ؟ بپرسن و بزانن ئەوانە چەندە لەقەدەر و حورمەتى 
كوردیان كەم كردۆتەوە ئەوە جگە لەوانەى كە هەر بۆیان هەڵنەسورادەبنە پیاوى ئەو 

))موخابەرات (( و ئەم دەزگا جاسوسی یە .. مەبەستمان ئەمانەن .
فەلسەفەى وشكى  بە قسەى پف هەڵدراو  ، كە  ئەوانەشە  دیسانەوە مەبەستمان 
تەالرى  و  دەبڕن  حەوت  حەوت  بەركۆندشن سەرى  نوسینى  و  رازاوە  سەرمێزى 
 ... دەكــەن  زیــاد  ناماقوڵى  و  فەرمایشت  و  دەكــەن  خەیاڵدروست  نهومی ى  هــەزار 
دیسانەوە مەبەستمان ئەوانەشە ، كە شۆڕش وجەرگەى خەباتەكە پێویستى پێ یانە 
، كەچى وەكو دكتۆر ئاو و ، هەواى ئەوروپاى بۆ بڕیبێتەوە و وەكو ماسی ناو ئاو 
نەتوانن بێنەوە ، هاتنەوەیەكە كە چاومان ئاوى چوو لە چاوەرواندیدا. ئەو كەسانەش 
 ، بوون  جام  ئەوروپاوە  بە  بەاڵم   ، بگۆڕن  ساحەكە  لەسەر  زۆر شت  دەتوانن  كە 
هەمووئەمانە ئەگەر ئازایەتى ئەدەبیان تێدا بیت و بە قەدەر توانایان بفڕن و بخۆرن چ 
گلەییان لەسەر نابێت یان دان بەوەدا بنێن كە ئەوان پیاوى شۆرش و شۆرشگێرایەتى 
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نین ، بەاڵم مامۆستاى قسەى زلن . یان هەر چ نەبێت لە قسەى زل بكەون چركە. 
چونكە كە خاوەن ماڵ دز بگرێت سەر ئەنجامى دیارە . بەس خەمىگران ئەوەیە ))دز 

خاوەن ماڵ بگرێت (( ...

ئەمەش  و  خــراون  یەك  ))جــاش((  ئەوانە  نوسینەدا  لەو   ، دەڵێین  بارەیەوە  لەم  هەر   ٣٠  
رەواكردنى ))جاشێتى یە (( باشە هەاڵتن خەراپە بەس بەو جۆرە نا ؟!!!.

مە  هەاڵتوانەى  بەزیوە  ئەو  ــارەى  دەرب كە  ئێمە   ، روو  ئەمەت خستە  بوو  چاك 
بوونەتە مایەى ئابروووبردنى كورد دەست دادەگرین ، لەوەوەیە خەڵكى عەقڵى هەیە و 
شتان لێك دەداتەوە باشە ناڵێن ئێوە لە باتى شۆڕشی خوا نەیبڕێ جووتێ شۆڕشتان 
هەیە و ئەگەر الیەكى ساحەكە براكوژى تیدایە وخۆالكەى دیكە ئەم دەردەى نى یە 
ئیدى بۆ خۆتان دزیوەتەوە ؟ و ئێمرۆ و لەم قۆناغەدا لە خزمەتى نەتەوەكەتاندا نەبن 
كەى دەبن ؟ پاش قەبرەكەى ئەڵێ. یان كە بە خوێنى هەزاران شەهید كە ئێوە لەسەر 
حسابیان تەراتێن دەكەن ، رزگاربوو بچنەوە ببن بە سیپاڵ بەسەر گەلەكەتانەوەسەد 
حەیف ئەو ریزو قەدەرەى ئەوروپاییان لە نەتەوە دلێرە كەى خۆرهەاڵتیان دەنا و بۆ 
نموونەى خۆگرى و شۆڕشگێرى دەیان هێنایەوە ، ئیمرۆ ئەو جڕ وجانەوەرانە ئەوەش 
، دەكرتێنن و سەدان سەرگوزشتە و رووداوى وا شەرم هێن باس دەكەن و رووى 
داوە كە رووى نووسینیان نى یە. زۆر كارێكى ئاسایی یە پیاوى خۆ فرۆش و ناپاك 
لە ناو نەتەوەیەكدا هەڵكەون وزیانەكەشیان لە چوارچێوەى وواڵتەكەدا ناچێتە دەرەوە 
وزۆر جاران ناپاكى و پیاو خراپی ))جاش ((ەكان هاندەرێك دەبێت بۆ خۆ دزینەوەى 
زۆر كەس و بە هۆشدا هاتنەوەى زۆرى دیكە ، بەاڵم ئەمانە جگە لەوەى ناتەواوى 
وكەم وكوڕی نەتەوەكە دەبەنە دەرێ و لە شارەكانى ئەوروپا دا هەڵى دەخەن. رێ 
پێمان وایە  ئێمە  خۆشكەرو هاندانى ساركردنەوەى خەڵكى دیكەشن. بۆیە دروست 
ئەو كارە و كردەوەیەكى ئەوان لە ))جاشێتى (( بەدترە و ئەمەش هەرگیز پاساودانى 
))جاشێتى نى یە (( دۆزینەوەى بار و هەلكەوتێكى بەدفەر و زیان بەخشە كە زیان 
بەزیوە  بەناو كوردە –  ئەو –  ترە. بێ گومان  ( خەراب  لە )جاشێتى  بەدیەكەى  و 
ترسنۆكانە بەم قسانە قاڵس دەبن، تەگەرە دەیان گرێئەو )) مردووى بەشی زیندوو 
خۆرانە (( ملیان وورد دەبوو و هەر بۆ دۆزەخ چاكن . تەنها ئەوەندەى هەیە خەڵكى 
دیكەش نەگلێننە خۆیانەوە و خۆیان نەدەنە پاڵ كەسانێكى دلسۆز و شۆرشگێر كە 
پێویستى و مەوقعى خەباتیان وا هەڵدەگرێت لە ئەوروپا بن . جگە لەوەش ئێمە شتێ 
بە یەكێ ناڵێین و حوكمى نادەین ، كە پێشەكى بۆ خۆمان بەرچاو نەگرتبێ و پێشەكى 

بە خۆمانمان مەووتبێ و حوكممان بەسەر خۆماندا نەدابێ .. 
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یەكێ لەو بەزیوە بودەاڵنەى خۆى ئاگادارە من بە خۆمم ووتوە : ئەگەر – وەكو 
ئێستاى ئەو و ئەوان هەڵێم لە ئەوروپا ببە. ئەسكەندەرى سەر زەمین ، ئینجا هیچم ، 
كە من بە خۆمى بڵێم و ئەوە راى حیزب بێت ئیدى چۆن چاو پۆشی یان مجامەلەى 
بەزیوانێكى وەكو ئەو دەكەینئێمە هەندێ حوكمى )مگلق( مان هەیە و پێشەكى دەبێ 
بەرپرسیارى  بااڵترین  لە  ئــەوەى  وەكو  بیسەلمێنێ  یەك  یەك   )) ))پاسۆك  هەموو 
حیزبەوە ، تا پێشمەرگەیەك ، بێ پاسۆك ئێمە سفرین. بۆ یە كە یەكێ نەیتوانى و 

شیاوى شەرەفى )پاسۆك ( ایەتى نەبوو بە پێ ى حوكمێ كە خۆى 
دەكرد  خــواى  ئێمەدا  لە حسابی  )سفرە(   ! ))سفرە((  بــووە  پێ  بــاوەری  پێشتر   

رۆستەم دەبوو ! .

٣١ تا چ رادەیەك توانراوە ، هاوبیران فێرى ئەو ))ئازایەتى یە ئەدەبی یە (( بین و بتوانن 
خۆیان حوكم بەسەر خۆیاندا بدەن ؟ .

ئەو ئازایەتى یە مەرجێكى ئەندامێتى حیزبمانە بۆیە ناچارانە دەبێت هەر هاوبیرێك 
النى كەمى تێدا بێت ئێمە پێمان وایە ))ئازایەتى ئەدەبی ))كە بریتى یە لە ((بەگژخودا 
و  گەورەترین  خۆ  محاسەبەكردنى  بەئاشكرا  و   )) خۆكردن  ))قاولە  ((و  چوونەوە 
گرنگترین جۆرى ئازایەتى یە ، هەر بۆیەشە یەكێ لە مەرجەكانى ئەندامێتى ))حیزب(( 
ئازایەتى یە ئەوەى بتوانێ بچێتە ژێر زنجیرى تانكەوە ، بەاڵم وێڕاى ڕاستى دەربرین 
و ، دەنگ لە خۆكردنى نەبێت ، بەالى ئێمەوە تەنها ))ئازایەتیەكى حەیوانى (( ئازایە 
دەست  بتوانێ  مرۆ  ئەوەیە  مرۆڤانە  ((ئازایەتى  ))ترسنۆكە  مرۆڤانە  پێودانگى  بە  و 
بكات بە چاوى خۆیدا و كوردواتەنى )چۆن بە درێژى خۆتا دەروانى ئاواش بە پانى 
 ، خەڵكدا بڕوانە ( كەى تاكەكانى كۆمەل توانیان بەو گیانە رابێن و پەروەردە ببن 
هەرچى بەاڵو دزێوى و ناجۆرى نێو كۆمەڵ هەیە لە خۆوە دەپوكێتەوە. سەرنج بدە 
))چاوچنۆكى (( ناپاكى دەست درێژى چەوساندنەوە ، بەرى رەنجى یەكدى خواردن 
، داگیركردن ، درۆ ، دەس بڕى ... هتد (( هەرچى خەراپە هەیە بژمێرە تەنها و تەنها 
 . بێت  و خۆپەسەند  (( وخۆویست  ببینێتەوە  لە خۆیدا  مرۆ))دنیا  كە  هاتوە  لەوەوە 
ئەگەر ئەو كردارو رەفتار و گفتارى دەیكەیت رەوا بوون و رەوا نەبوونى بۆ خۆت 
بخوێنیتەوە وخۆت بخەیتە جێ ى بەرانبەرەكەت پاشان بە بێ چاك بوون و خراپ 

بوونى ، حەز و ناحەزى و ویستن ورەت كردنەوەى الى ،خۆتەوە بپێوى وپێرەوى
تۆباویەت  ئەمە  بێت  بەخش  زیان  كە  ناڵێ ی  ناكەیت شتێ  كارى  هەرگیز  بكەیت   
ئیفاتۆنیەت نى یەبە حوكمى ئەوەى مرۆ ئەو الیەنە چاكەى تێدایەو گەر بیەوێت بیخاتە 
گەڕ دەتوانێ بەو مەرجەى بەسەر هەواو هەوەسی چەوتى زاتى خۆیدا زاڵ بێت ، خودا 
دەفەرمووێ ))فالهمها فجورها وتقوها ، قد افلح من زكاها (( چەندە دروست و قوڵ بە 



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی34

ناخى هەڵكەوتى مرۆڤدا چۆتە خوارێهاوبیرەكەم تا ئەم گیانە دروست نەكرێت ، مەسەلەى 
ڕەخنەو ڕەخنە لە خۆ گرتن – كە بۆتە گاڵتەو گەپ جارى ئەم سەردەمە – و لە هەموو 
پرۆگرام و پێڕەوى ناوخۆى حیزبێكدا تۆمار كراوە ، لە نووسینى سەر پەڕەكان تێ پەڕ 
ناكات ئەوەشت پێ بڵێم : گوێت لە هەر كەسێ گرت شانامەى خۆى خوێندەوەو خۆى 
لێت كردە پەرى بێ ئەوەى بە توندى و ئازایانە دەست نیشانى كەم وكوڕى و هەڵەت 
و هەڵەتەكانى خۆى بكات. بزانە بەرانبەر درۆزنێكى یەكجار ساختەچى دانیشتووى و 
چەندەش قسەكانى لە بارو سەرەنج ڕاكێش و هەتا دڵنیا كەریش بێت ئەوەندە شەیتان 
تەماشا  خۆمەوە  لە  كە  من  ە   )) ))جــادوگــەر  بەكورتیەكەى  خەڵەتێنەترە  عــەوام  و  تر 
لەتەعامولى  و  حیزبە  بــاوەڕو  بیرو  ئەو  وگوێڕایەڵى  بچوك  قوتابیەكى  وەكو   ، دەكەم 
ڕۆژانەى ناو هاوبیرانمدا دەتوانم بڵێم ئەگەر چى هێشتا ماومانە بگەینە ئاستى پێویست و 
دڵنیاكەر،بەاڵم وەكو بوونێك زۆر بەزەقى هەستى پێدەكرێت و هیواى ئەوەى لێدەكرێت 

كەببێتە خەسڵەتێكى)متفرد(ى حیزبمان ئەگەر نموونەیەكى بچوك بێنمەوە دەڵێم:
لەساڵى ١٩7٩حیزب ئەركێكىدا بەسەرمدا،كەبەڕاستى نەمدەتوانى وەكو پێویست 
بایى ئەوەندە نەبوون،لەو  بم هەرچەندە هەزارو یەك پۆزشم هەبوو بەاڵم هەرگیز 
))تۆز  نووسى:  حیزبەكەم  بۆ  بەوپەڕى))ئازایەتى((ئەدەبىیە  دوابكەوم،بۆیە  شەرەفە 
نامەردەم!(( هەر  ئەو  نایەت،ئیمڕۆ من  نامەرد  لەدەست  لەئاو هەڵناستێو مەردایەتى 

سێمانگ دواى ئەو حوكمە،توانیم ئەو بەرگى))نامەردایەتى(یەى
-بەناچاریش بووبێت-بیگۆڕمەوەبە))مەردایەتى((یەك تاكە سەرچاوەى شانازىو 
سەروەریمە هەر ڕۆژێكى دیكەش نەتوانم لەئاستى پێویستدا بم و ئەوئەركەىحیزب 
 ، دەكەین  كوردایەتى  براكەم،ئێمە  ڕۆژەیــە  ئەو  هەر  نەهێنم  بەجێى  دەخــوازێ  لێم 
توشی  گەر  و  گیر  بچوكترین  بۆیە  تاعەتە.  و  نوێژ  و   ) العین  )فرض  كوردایەتیش 
گوناح دەبین. مەسەلەى خەبات و كوردایەتى بازرگانى نى یە چاو بەست و مامەڵە 
بێت ، زیرەكى وپیكوڵى لە دەستكەوتەكەدا بێت ، جا چۆن دەبێ با ببێ. نەخێر دەبێ 
 )) الكردایەتى  ))فناف  و   )) الحزب  ))فناف  ئاواش  هەیە،   )) اللە  ))فناف  دەڵێین  چۆن 
بێت. برواش بفەرموو ، ئەگەر لە تەسكى شەخصى شەوە بڕوا نیتە ئەم – مەسەلەیە 
چ  و  هەیە  چاوى  خەڵك  . چونكە   )) ))چاترە  ئەدەبیە  وئازایەتیە   )) ئەو))راستگۆیی 
شتێكى نى یە بە چەوتى تا سەر بشاردرێتەوە. جا پێش ئەوەى خەڵكى لێت بكەنە قاو 
و لە دەهۆڵت بدە ، حەیف نى یە تۆ خۆت بە دەستى خۆت واى لێ نەدەیت بیدرێنى ، 
نەبادا ناحەزى لەبەر هەر مەبەستێك بێت پەلە پیتكەیەكى لێ بدات لەسەر خڕ وەكات. 
پیاوەكە كە ماڵى لە شوشە بوو دەبێت لە ماڵەوە ))گۆشەگیر (( بێت كە هێشتاش هەر 
سەالمەت نییە كە ویستت سیاسەت بكەیت ماڵەكەت لە بەردى ڕەق هەڵچنە و بناغەى 

قوڵ لێ بدە بۆ ئەوەى تۆپیش كارى تێ نەكات .
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 ڕازێکی کوردانە:

» هەنگاوێ لەسەرەڕێی بیرکردنەوەی لە داڕشتنی بینای» فیکری کوردی« دا...
لە کۆمەڵگای دواکەوتوو و لەو شوێنانەدا کە نەلواوە بیری ئاڕاستەکەری ژیان لە 
خودی واقیعەکەوە هەڵبقوڵێ و تاموچێژ و خۆماڵی وەرگرێت. یان بیر و فەلسەفەی ژیان 
و تییوورە سیاسییەکان زادەی هەناوی گۆڕان و گەشەی خۆماڵینین. بە کورتییەکەی 
بیری گۆڕان و جمان و چاالکی فیکری و سیاسی و شۆڕشگێڕی لە زەمینەی واقیعێکەوە 
هەڵنەقواڵوە و لە گرێژنەی پێکداچوون و قواڵیی ژیانی کۆمەاڵیەتی ئەو کۆمەڵگاوە 
نەڕسکاوە. بەناچاری و بە حوکمی پێویست یان خەسڵەتی السایی مرۆڤانە.. ئەو بیر 
و ئەندێشە و فیکر و فەلسەفە و تیۆرانەلە الیەک و کۆمەڵگەیەکی دیکە دەخوازرێتەوە. 
زۆرجــاران  تطبیق  دا/  جێبەجێکردن  و  کــرداری  تەرجەمەی  و  بەکارهێنان  لەکاتی 
کودینی و »بازاڕی« دەرد چیت ئەمە ئەگەر دڵسۆزێک و خۆماندووکردنێکی زۆری 
تێدا بەخەرج بدرێت. خۆ ئەگەر هەروا» میرکوتەکی« و کوێرانە لە کردارهیندران ئەوا 

کورد وتەنی: لەقلەق ، قاپ قاپ دەردەچێت...
و  بوون  واقیعبین  کە  ناسراون  بەوە  دنیا  لە شۆڕشگێڕەکانی  کە  بارەیەوە  لەم 
توانیویانە بیرتیژی و دووربینی و وەستایەتی کارزانانە لە مامەڵەکردن لەگەڵ واقعی 
کۆموڵگەکانیاندا بەکاربێنن. ئەمانە لە ڕووبەڕووبوونەوەی واقعدا نە لە ئاستیدا چۆکیان 
داداوە و نە هەرزانەش تینیان داوەتە بەر شاخە بەردی چەسپاو و لەبنیدا سەقەت بن. 
ئەوانە بە دەستەواهەی کوردی کەروێشکیان بە عەرەبانە گرتووە و ئەزیان بە دەرزی 
هەڵکۆڵیوە بۆ نموونەیەکی یەکجار بەرچاو دەكێین: ماو کە رابەرێکی پەنجە نیشانی 
مارکسیزمی سەردەمی خۆی بووە لەبەرەنگاربوونەوەی واقعی بوتپەرستی خەڵکی 
چینیشا کە بەپێی فەلسەفەکەی هەموو شت پەرستییەک تلیاکە و دەبێت بنەبڕ کرێت... 
بە شکاندنی بووت و  بدات...  یانە  فرمانی بورجی عاجی  فەرمایشت و  هەڵنەستاوە 
جوتیارییەکانی  کۆمەڵە  سیاسی  ڕابەرانی  بە  ئامۆژگاری  خانەکان.  بووت  تێکدانی 
کردووە کە خۆیان پەنجەیە درێژ نەکەن بۆ ئەو بووتانە، داوای لێکردوون کە ئەو 
کۆمەڵە جوتیاریانە لە خزمەتی جوتیاراندا بن و داواکارییەکانی جەماوەر بەرچاوگرن 

و ئاواتەکانیان بۆ بهێننە دی...
ئەوسا جەماوەرەکە خۆی دەیداتە بەرمەزندەی عەقڵی خۆی ئەوەی سی هەزار 
ساڵە بە پاڕانەوە و چۆکدادان ئەم بووتانە بۆیان نەکردوون کۆمەڵە جووتیارییەکان 
لە چەند ساڵێکدا بێ پاڕانەوە و الاڵنەوە بۆیان ەدی هێناون.. ئەوساخۆیان دەزانن کە 
بووت و بووتخانە بێکەڵک و بێفەڕن و کۆمەڵە جووتیارییەکان فەڕدار و خێربەخش 

هەر خۆیان هەڵدەکوتنە سەر بووتەکانیان و پشتیان تێدەکەن.
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ئەو مامەڵەکردنە لەگەڵ واقعێکی نەویست و نالەباردا ئەو چارە بلیمەت و واقعیبینە 
هەر دروست پێچەوانەی ڕەفتار و هەڵسوکەوتی زڕە شۆڕشگێڕانەی هەرزانەی ئەو 
ئەفەندی و نیوە خوێندەوارانەیە کە تووشی سەرەگێژەی نێو کتێب و ئینتەالی فیکری 
بوون و لە نهۆمی بااڵی جیهانی تیۆرییەوە گۆچانی سیحراوی موسا ڕادەوەشێنن 
و دەیانەوێ خەونی شەویان بە بێژە تیژێک بێتە دی کە نایەتەدی ئەوسا گالوکەکە 

دەسرەوێننە کۆمەڵ و خەسارەتیکیش دەدەن...
ناکەوێ  بگرینە کەس و چشمان دەست  تانە و تەشەر  نا کە  لەو ڕووەوە  ئێمە 
و  هاتن  بەتەنگەوە  لــەڕووی  بەڵکو  دیکە  خەڵکی  خەسارەتمەندییەی  و  تێشکان  لەو 
پەرۆشیمان بۆ بە فیڕۆچوون و لەدەستشانی ئەو وزە و توانایانە لەکۆمەڵگەکەمان 
لەسەرجەم بزووتنەوەی کوردایەتی  ئەو هەرزەییەتییە  ئەو خەسارەت و زیانەی  و 

دەیدات.
 بەدەنگ دێین و داوامــان لە هاوبیرانی خۆمان پاشان لە خەڵکییە کە بە چاوی 
ناو  بەئامڕاز و کەرەسەی فەلسەفەی کوردایەتی هەڵقواڵوی  وردبین و واقعیبین و 
تاقیکردنەوەی  و  ئەندێشە  و  بیر  لە  بە سوودوەرگرتن  و  کۆمەڵگەی خۆمان  ناخی 
لەگەڵ واقیعەکەماندا بەرەنگاری  پاماڵ و گونجاندنی  تەتەڵە و  غەیری خۆمان پاش 
پێویستییەکانی جەماوەر  ئامانج و  داواکاری و  ببنەوە و  کێشە و گرفتەکانی کورد 
بەرچاو گرتن و ڕێوشوێن و شێوازی گونجاو بدۆزینەوە چونکە تەنها بەم ڕێگەیە 
دەتوانرێ ڕێگەی دوور نیزیک کرێتەوە. هەوڵی بەخەسارچوو بگێردرێتەوە و بتوانرێ 
دەستمان هەبێت لە گۆڕین و نەشە و فراژبوون واقعی کۆمەڵگەی کوردەواری.. ئەگینا 
ئەو دڵسۆزە نیاز پاکانەی بەرەوڕووی واقعەکە دەبنەوە ئەگەر نەزانن چۆن و بە چ 
ڕێگە و شێوازێک مەبەستەکانیان جێبەجێ بکەن جگە لەوەی کە نەک هەر پێیان خاس 
لەو  نائوێدیشیان دەکات و  بێزار و  ئالۆزتریشی دەکەن ئەم سەرئەنجام  ناکرێت و 
سەرەڕێیەیە شەکەت و سەقەت دەبن ئەوسا لەدەست خۆشیانو کوردیش دەچن و 

دەبیتە خەسارەی دوو خەسارەت!...
لەمەوە ئەگەر سەرنجی هەندێ واقعی کۆمەاڵیەتی کوردەواری بدەین و باوەڕیشمان 
ئەوانە کۆسپی سەرەڕێی  پێویستە و  وابێت کە گۆڕان و هەڵتەکاندنییان گەرەک و 
پشکەوتن و گەشەی کۆمەاڵیەتین و یان ماکێکن کە نەهامەتی و دواکەوتوویی لێ شین 
بۆتەوە.. پێویستە لەئاست ئەو دیاردانەی مێژووکردن و ڕەگیان بە قواڵیی مێژوو و 
دەروونی کۆمەڵگادا ڕۆچووە پشودرێژ و کارزان بینو بزانین چۆن و بە چ ێگەیەک 
دەتوانین بێ ڕاتەکادن و ئالۆزکردن بەسەر ئەنجامی پێویست و دڵخواز دەگەین - 
هەمیشەش دەبێ ئەوە بەرچاو گرین کە بزووتنەوەکەی ئێە بار و هەڵکەوتێکی یاو 
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سەربەخۆی لە هی هەموو دنیا هەیە و ئێمە تاکە سوارەی مەیدانی کۆمەڵگەی خۆماین 
دەسەاڵت و بڕیاردان و جڵەوی سەرجەمی کۆمەڵ لە چنگی خۆماندا بێت و کەس 

دەرفەتی ئەمسەرەو سەرکردنی نەبێت. و
تەواوی  و  نیوەچڵ  سیاسییانەی  مافی  کە  سیاسییەکە  مەسە  لــەوەی  جگە  واتە 
کۆڵەی  لەسەر  داگیرکەرێک  ئێمە  سەرەکیمانە  ئەرکی  و  بناغە  نەتەوایەتی  کئشەی 

سنگمانە و حوکممان دەکات وداگیری کردووین.
دڵدەی  و  وەردەگێت  ئێمە  شۆڕشگێڕانەی   ....... هەڵــەی  لە  سوود  هەمیشە  کە   
دەستە و تاقم و کەسە دژە شۆڕشی و کۆنەپەرست و ناحەزانمان دەدات بەمەش 
لە سەرێکەوە دەستمان بە تەواوی بەڕەاڵ نییە بۆ ئەنجامدانی کتوپڕی و یەکسەری 
فرمان و ئەرکە پێویستەکان و لە سەرێکی دیکەوە هێزێکی سەربازی خۆماڵی دەبنە 
پارسەنگی ئەو ملمانێیەی نێوان ئێمە و داگیرکەرەکە... مەسەلەی خێاڵیەتی دەگرین 
وەکو واقعێکی کۆمەاڵیەتی لە هەڵتەکاندنی بنەما فیکری و دەروونی و مادییەکانی ئەم 

باوە دواکەوتووە و دژ بە پێشکەوتن و نالەباردا لەبەردەم سێ ڕیانێکداین:
بچووکترین سەرەتای  لە  بەمە  کە  بیسەلمێنین  و  بدەین  بۆ  ملی  ئەوەتا  یان   -١

شۆڕشگێڕی دەکەوین و دەبینە هاوبەشی تاوانەکانی..
٢- یان ئەوەتا دەمودەست ڕەتی کەینەوە و ڕووبەڕوو بەرەنگاری بینەوە بەمەش 
مەسەلەی ملمانێی لەگەڵیدا پلەی گردەبڕی/ قطع و سەرەکی دەگرێت و لە مەسەلە 

بنەڕەتییەکەی خۆمان دوورمان دەخاتەوە.
٣- یان ئەوەتا لەگەڵیدا بسازێین و بن کەندی کەین و وەکو خۆرکە تێی بدەین. کە 
بەمە بێئەوەی بخاڵفێین بەرەو نابووتی ماکیو مینۆکی / مادی و مەعنەوی دەبەین و 

لە کات و هەلومەرجی پێویستدا بە دوا کوتەک هەناسەی لەبەر دەبڕین..
لە حاڵەتی یەکەمدا یان بیری کۆنەپەرستانە و هەڵکەوتی ناشۆرشگێڕانە ئەمە بە 
حیزبی  بەرژەوەندی  و  دەستکەوت  هەڵپەی  و  بەرژەوەندی  یان  دەکات  دەستەیەک 
لە ملمانێ و بینەبڕکێی نائابڕوومەندانە/ ناشەریفانەی حیزبیدا پێی دەگرێتە بەر. کە 
زۆرجاران بۆ پاکسازی هەژمارد/ تصفیی حساباتی سیاسی لەگەڵ الیەن و بیرێکی 
تەنها  لە هێزی ماکی و مینۆکی واقعی خێاڵیەتی نەک  سیاسیدا بۆ سوودوەرگرتن 
سازش لەگەڵ واقعی خێاڵیەتیدا دەکرێتو و دەچەسپێندرێ بەڵکو هەندێ جار مردوو 
ڕەوتی  لە  گــەورە  زیانێکی  هەرچەندە  ئەمەش  دەکرێتەوە..  زیندوو  نیوەگیانیش  و 
شۆڕشگێڕی و بەروە پێشچووی سیاسی خەباتی سیاسی کوردەواریدا دەدات بەاڵم 
وەکو ئەوەش وایە هەوڵی گیان بە مردوودا بکرێتەوە وایە و سواری کەڵەکی پەڕۆ 
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بوونە.. کە سەرئەنجامەکەی نووققومبوونی کەڵەکەکە - کە واقعە خێاڵیەتییەکەیە- و 
خنکاندنی دەستە و کۆمەڵە سیاسیەکەشە.

لە حاڵەتی دووەمدا چەشمەندازەی کورتبین و بیری لە دەرەوەی واقیعخوازراو و 
شۆڕشگێڕانەی هەرزە بەدەستە و تاقمێکی خوێن گەرمی کەفوکوڵ بەستوو دەیکات.. 
کە هەندێ ڕۆمانسییەت و باڵەفڕیی شۆڕشگێڕانەی بۆرژوایانەیە و پتر گرێکوێرەی 
دەروونی / العقدة النفسیة ی ئەو ڕابەر و سەرانەیە کە خۆیان سەربەو چینانەن و لە 

کۆشی ئەو واقعانەوە پەردەبوون و ئێستا لێی گومڕابوون.
دەبینی کوڕە مەال لەهەر کەسی تر توندڕەوترە ژی ئاین و بەچکە شێخەکە لە هەر 
کەسیدیکە دەمارگێڕترە دژی شێخایەتی و کوڕە دەرەبەگ و بەچکە مالیکەکە سووری 

بەر لەشکری خەباتی توندڕەوانەی پرۆلیتاریایە!!.
ئەمەش لە ڕووی دەروونییەوە لە دو سەرچاوەوە پەیدا دەبێت:

١-یان ئەوەتا حوکمی ئەوەی ئەوانە خۆیان لە ناخی ئەو بۆگەنی و بێدادی و زۆر 
و ستەمەوە هەڵقواڵون ودەزانن و لە هەر کەس زیاتر شارەزا و ئاشنای قووڵی و 
بارستایی دزێوی ئەو دیاردە و ڕەفتار و واقعەن... بۆیە لێی یاخی دەبن و بە توندی 
هەقی  دەیانەوێ  بەمەش  دەبــن!.  شاپەرستر  شا  لە  دەڵێن:  وەک  دەوستنەوە  دژی 

ڕابردووش بکەنەوە و کەفارەتی خەراپەی پێش خۆشیان بدەنەوە...
٢-یان ئەوەتالە قواڵیی ال شعوریانەوە تەما و حەزی ئەودەسەاڵت و ئیمتیازاتانەیان 
هەیە و بەڕێوشوێنی باو و باپیرانیا بۆیان ناچێتە سەر و دەستوگیر نابێت بۆیان چونکە 
تێیبهێننەوە  دیکەوە  لەشوێنێکی  ەیانەوێ  بۆیە  نادات-  پێ  ڕێیان  باروهەلومەرجەکە 
دیکەوە  لەسەرچاوەیەکی  بەرترییەکە  و  حوکم  و  سەرۆکایەتییەکە  دەسەاڵتەکەو  و 
توندڕەوی  تەنها ڕێگەی سواربوونی شەپۆلی جەماوەری و  چنگیان کەوێ ئەویش 

هەرزانەی سیاسییە.
لە هەردوو حاڵەتیشدا هەڵوێستێکی زاتییە و خزمەتی باری بابەتی و کۆمەڵگەیان 
پێناکرێت.. لەم بارەیەوە » لینین« لە گۆشەنیگای تایبەتی خۆیەوە لە پەڕاوی مەترسی 

نەخۆشی چەپڕەوی هەرزانە دا زۆر وردی کردۆتەوە...
هۆشمەندانە  هەرە  کەحاڵەتی  هۆشمەندا  هەرە  حاڵەتی  کە  سێیەمدا  حاڵەتی  لە 
باری  پێشهێنانی  و  کۆمەڵ  گۆڕینی  شیاوی  ڕێگەی  تاکە  ژیرانەیە  واقعبینانەی  و 
بەژنە  چەسپاوی  واقعێکی  بەسەر  بــازدان  جەماوەرەچونکە  پێشکەوتووداخوازی 
بااڵیوادا بەتایبەتی لە باروهەلومەرجێکی وەکو بزووتنەوەی کوردایەتی خۆگێلکردنو 
توانا بە فیڕۆدانە.. ئەگەر نەڵێین کردنەوەی چەند بەرەیەکی بەرەنگاری و ملمانێییە 
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کە  دەکــات  وامــان  گرفتی  تووشی  هۆشمەندانە  ڕێگەی  بەگرتنەبەری  کاتدا  لەیەک 
تێداچوونی خۆمان و لەباربردنی بارە شۆڕشگێڕییەکە بەدەستی خۆمان مۆر دەکەین 
لە شۆڕشی چین دا کەواقعبینی پێشەنگی بزووتنەوە جەماوەرەکە بوو تەنها »یابان» 
و  ســازان  و  گونجان  و  سەرەکیبوون  و  ڕاستەوخۆ  دوژمنی  داگیرکەرەکان  ییە 
هەڵژردن و هەتا هاوکاریو .....لەگەڵ هەموو دەستەوکۆمەڵ و چینەکاندا - لەوبارەدا- 
و  داوا  سەرەکییەکە  میللییە  ئەرکە  بەئەنجامدانی  و  داگیرکەرە  ئەو  لەبەینبردنی  بۆ 
هەوڵ شۆڕشگێڕان بوو کەچی لە کوردستان دا لەیەک کاتدا جگە لە داگیرکەرەکە یەک 
و دوان و سیانیش لە هێزە شۆڕشگێڕە هاوسەنگەرەکان دەخرێنە خانەی دوژمنایەتی 

سەرەکی و هەندێجار دوژمنە سەرەکییەکە لەبیر دەچێتەوە!!..
دەتوانرێ بۆ بنکەندکردن و خۆرکە تێدانی ئەو واقعە خێاڵیەتییە بۆ نموونەکۆمیتەی 
دروســت  کوێخاکان  و  هۆزان  لەسەر  خێڵی  بوندی  و  قــەوم  مەجلیسی  یــان  گوند 
بکرێن بە ڕاژەی یەک بۆ دە بە مانا ئەگەر بڵێین هۆزی سمایل عوزێری دەتوانرێ 
گەورەی خێڵەکە و مەالی ناوچەکە و دوو ڕیش سپی و سێ جتیاری بەسااڵچوو 
هەرچی  و  و  بکرێت  دروست  لێ  کۆمیتەیەکیان  ناوچەیەک  لیژنەی  ئەندامی  دوو  و 
مەسەلەی کۆمەاڵیەتی و کێشەی ژن و ژنخوازی و هەرا و زەوی و ئاو و مەسڵەت 
و بەڕێوەبردنی کاروباری ڕۆژانەیان پێ بسپێردرێ. لەسەر بەرنامە و نەخشەیەکی 
ڕەگداکوتانی  و  تێهەڵکشان  لەگەڵ  پێشکەوتوو  شۆڕشگێڕانەی  دانــراوی  و  دیاری 
قایمبوونی دەستە شۆڕشگێڕییەکان و  بەخۆکەوتن و  بەرنامە شۆڕشگێڕییە و  ئەو 
و  شێوە  دەستکاری  دەتوانرێ  خێاڵیەتییەکە  دەسەاڵتی  پووکانەوەی  و  الوازبــوون 
شێوازەکەش بکرێت تا دەگاتە ئەوەی کە ئەو کە ئەو لیژنە و کۆمیتانە بە هەڵبژاردنی 
جەماوەری بێت و خەڵکەکە خۆی کاری بەڕێوەبەری خۆی بگرێتە دەستی خۆێ - 
ئەمە وەکو ئەوە وایە پاچ بدرێتە دەستی تاوانبارێک - بە بیانووی بیرلێدان- گۆڕی 

خۆی هەڵبکەنێ...
دیارە ئەمەش تەنها بەرچاوخستنێکی ئەگەرانەیە/ افتراض یە و بۆ ڕوونکردنەوەی 

مەبەست بەرچاو دەخرێت...
تاقیکردنەوەی کوردی لەسر  فیکر و  بینای  ئەوەیە کە  بە کورتییەکەی مەبەست 
بناغەی واقع و هەڵکەوتی کوردەوە هەڵچنین بۆ خزمەتی جەماوەری زەحمەتکێش و 

ڕەنجدەرانی کوردستان...
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 بانگێ لەسەنگەری پاسۆکەوە

خەڵکی بەشەرەفی کورد
جەماوەری زەحمەتکێش و ڕاپەڕیوی کۆڵنەدەر

ساڵوی ئازادی و یەکسانی...

تەنها و تەنها ئێوەن پڕبەپڕ شایەنی ئەو ساڵوە و هەرچی ڕێز و دەستی قەدرزانین 
بن. ێوەن بۆ بیست و یەک ساڵی ڕەبەق دەچێت لە ئاست ئەرک و پێویستیی میللەتاندا 
خاوەنی هیچ شتێک نەبوون و نین. ئێوەی جوتیارانی زەحمەتکێشن پاروو لەدەمی 
ماڵ و منداڵەکانتان دەگرنەوە و دەیکەن بەدەمی پێشمەرگەدا و جێی هەر جەنگاوەرێک 
چۆڵ بێت دەیان ڕۆڵەی ترتان ساز دەدەن و جێگەکەی پڕ دەکەنەوە هەتا مزگەوتەکانی 
چۆڵ  پێشمەرگە  داڵــدەی  و  کوردایەتی  تقوی  خواپەرستی/  بۆ  خواناسیشتان  جێی 
ئاوازی  بۆ سازی  فەرمایشت گوێ  لەبری وەعز و  نوێژی شێوان  لەدوای  دەکەن.. 

کوردایەتی ش ل دەکەن..
بۆیە ئێوەن بەس ئێوەن خاوەنی ڕاستەقینەی شۆڕش و سەرچاوەی لەبنەهاتووی 
تینوتاوی شۆڕشگێڕیمان.. بۆیە منەت و خۆبادانی هیچ کەسێ قبوڵ مەکەن و لەکەسی 
مەسەلمێنن ببنە کوێخاتان ئێوە نەبن کەس هیچ نییە و هەر پێشمەرگە و الیەنێک بەم 
گیانە ڕەفتارتان لەگەڵ نەکات و خزمەتکاریتان نەکات و بچووکیتان نەکێشێت هەرگیز 
لە ئێوە نییە و بۆ ئێوەش نییە... ئەوانە لە چ بەرگێکدا بن و چ بڵێن و نەڵێن درۆ دەکەن 

و تەنها کۆمەڵە جەردەیەکی یاخیبووی بێ بیروباوەڕ و سەرەتنی کوردایەتین.
جەماوەری ستەمدیدەی نەبەز

ڕاپەڕن بە ڕووی ئەو جەردانەدا کە لەبەرگی خاکیدان و بەناوی ئێوە و ڕاسپاردەی/ 
وصایە کردنتان خۆتان دەچەوسێننەوە.. سەرانە و سوورانە و گێچەڵ و خستنە ناو 
ئەمانەتان  ئەوەی  و  داگیرکەرەکەیە  کــردەوەی  و  ئامڕاز  و  فەلاقە  و  دار  و  حەوز 
بەرانبەر دەکەن نوێنەری بەعسن لەو شاخە. چۆن دەڕواننە » جاش« و » بەعسی« 

یەک ئاواش ڕەفتار لەگەڵ ئەواندا بکەن.
هەڵکەوتی  و  ئاینی  هەستی  و  کۆمەاڵیەتی  دەستووری  و  داب  ڕێــزی  ئەوانەی 
بە  بگەیەنن کە  تێیان  لێیان مەترسن،  بەڕوویاندا هەڵشاخێنەوە و  ناگرن،  تایبەتیتان 
کۆنتۆی/  لەسەر  کردارەکانیان  و  دەکــەن  تەماشایان  داگیرکەر  داردەستی  چــاوی 

رصیدی دوژمنەکەیە..
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ئەوانەی بە زۆر تاڵە دەزوویەکتان لێ زەوت دەکەن، سبەی سەربەخۆیی و ژیان 
گــەورە بن و  بەچکە گورگی شیر خــۆرن!! مەیەڵن  پێشێل دەکــەن.  و خواستیشتان 
ئاوا رەفتار بکەن هەمانەی بۆشن  ئەوانەی  لێستاوە بەگژیاندا بچنەوە.  کەڵبە بکەن. 
و بە نووکە دەرزییەکی ئێوە تەنها قاپوورەکەیان دەمێنێتەوە.. چ هێزێک لەم دنیایەدا 
بدۆڕێنێ  جەماوەر  الیەک  و  هەرکەسێ  و  ناگرێت  جەماوەر  توڕەیی«   « بەرگەی 

سەری تێدەنێ و نابووت دەکات..
چەندە پێویست و پیرۆزو ئەرکی سەرشانتانە پێشمەرگەی ڕاستەقینە لە گلێنەی 
چاوتاندا بپارێزن هانا و پشت و داڵدەیان بن، و کارێ بکەن پێویستی دەستی نامەرد 
و ئەماوال نەبن و سیاسەتی » پشتێنی پشت بەخۆبەستن« یان ال بکەنە ڕاستییەکی 
بێگار  و  گەەڕ  و  سەرانە  بە  لەسەرتانە  و  پئویستە  ئەوەندەش  دە  دەستهەڵهێنج 

بەردی نەدەنە دەست کەس سەری خۆشی پێ بشکێنئ...
لەئاست » پێشمەرگەی ڕاستەقینەدا« خاوەنی هەرچییەک نەبن هیچتان لەدەست 
ناچێ .. لە بەرەنگاربوونەوەی » جەردە و خۆ بەزلگر و ڕاو و ڕووکەرەکان دا چی 

لەدەست بدن و چەند لەسەرتان بکەوێت هێشتا هەر لەسەر قازانجن
• دژی سوکایەتیکردن بە جەماوەر بوەستنەوە.

• مل بۆ گەڕ و سەرانە و بێگار مەدەن.
• بەرانبەر شەڕی براکوژی ڕاوەستن و ڕیسوا و تاوانباری بکەن.

• ڕەفتاری ناکوردانە و هەڵسوکەوتی نزم قبووڵ مەکەن..
• لە چاک » ئافەرین« کەن و لە خراپ » نەفرین«.

• تەنها کردار و ڕەفتار بواری قسە و دروشمی بریق و باقاوی عەوام خەڵەتێنە 
کە  عەزازیلن  تەوقی  ئەمانە  بکات  خراپ  و  بڵێ  خاس  مەسەلمێنن  لەکەسی  و  بێت 
چوونەتە ملتانەوە دەکەونە بەر نەحلەتی داستانەکەی »سیزیف« ئەگەرلە ئیمڕۆوە 
نەتوانن چارەنووسی خۆتان بگرنە دەست سبەی ئەم توولە مارانە گەورە دەبن و 
دەبنە حەربا و ئەوسا کۆمەڵ کۆمەڵ هەڵتان دەلووشن. تا لە تاقیکردنەوەی تاڵی »پۆڵ 
پۆتی« وهەموو رژێمە مرۆڤکوژ و تۆقێنەر و دیکتاتۆرییەکان پەند وەرگرین. خاکتش 

بەسەر ئەوەی دژی خواست و خواز و ویستی ئێوە دەوەستێتەوە...
• بەهیوای ڕۆڵی کاریگەرتان.

هەربژین بۆ کورد هێزی پێشمەرگەی پاسۆک.



گۆڤاری ئااڵی سووری کوردایەتی42

 قوتابخانەی پاسۆک

سوپای شۆڕشگێڕی کوردستان
هەنگاوی هەرە پێویستی ڕزگاری و سەربەخۆییانە

لە ناونیشانەکەیەوە ئەوە دیار دەدات بەرزەفڕینێکی تێدایە.دەردی کابراکەی چوونە 
الی بۆ قەرز وتی: بچنە الی فاڵن و پێی فاڵن پێی بڵێن بە نیشانەی دوێنێ ١٠ دیناری 
بەقەرز نەدا بەخۆم ، با ١٠٠٠ دینارتان بەقەرز بداتێ!!. ئێمەش ٦ ساڵە شلوکوت بووین 
و هەناسەمان لێبڕا،ئەوەندەی هاواری برایەتی و یەکێتی و هەر نەبێ یەکدی کوشتن و 
دەرفەت بە یەک دانمان کرد و زۆر جاران ئەم یان ئەومان لەسەر هەڵوێستی ڕاست 
و پرنسیپانەی دژی » شەڕی براکوژی و کوردکوژی« لێ دڕندۆنگ بووە و هەموو 
خێرخوایانی کوردستانیو عێراقیش بەربوونەتە گتانی کوژاندنەوەی ئاگری ئەو شەڕە 
توانا  و  وزە  هەمــوو  و  نەیگرتبێتەوە  پڕیشکی  نەماوە  الیەک  کە  چەپەڵەی  و  نــاڕەوا 
خراوەتە کار بۆ ئەوەی پشکۆی ژێر خۆڵەمێشی دڵ و دەروونی کۆنە قینانە و فیتنەی 
دەست تێوەردراوی ئەم الوال بۆ یەکجاری و هەتاهەتایی بکوژێنێدرێتەوە و ئەم بەرە 
ئالۆز و شێواو و نادروستە ڕاست کرێتەوە، بەاڵم نەتوانراوە بەری بە تەواوی پێبگیرێت.
چەوتێتی  ئاشکرابوونی  بەهۆی  چ  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  وایە،  شتە  ئەم  ڕواڵەتدا  لە 
سیاسەتی » پاوانخوازی« و » دەستبەرداری ئاغایەتی« و چ بەهۆی کوتەکی ڕۆژگار 
و وەتاقکەوتنەوەی هەڵگیرسەرانی شەڕی براکوژی و چ لە ڕووی پەیدابوون و گەشە 
پەیوەندیدارێتی  ڕووی  لە   - ناوەڕاستییەکان  هێزە  بەخۆداهاتنەوەی  و  نەشونما  و 
بە جووتە پۆڵی ئەو ناتەباییەوە- و چ لە ڕووی ئەوەوە کە سەرئەنجامی شەڕی ٦ 
ماڵوێرانی جەماوەر و کاولبوونی  لە  نەبۆتەوە جگە  براکوژی چی لێ شین  ساڵەی 
هۆشیاربوونەوەی  ڕووی  لە  چ  و  ئاگرخۆشکەرانی  ڕیسوابوونی  و  کوردستان 
جەماوەرەکە و هەستکردن بەوەی کە درێژەیکێشانی ئەو شەڕە تەنها مایەپووچی بۆ 

خاوەنەکەیدەهێنێ ... و چی... و چی ...
بارێکی » شۆڕشگێڕی و جەماوەری و دەروونی و کرداری « وا هاتۆتە پێش 
کە ڕۆژانی شەڕی کوردکوژی لەکوردستان دا دواهەناسەی ڕەشی دەدات و بەرەو 
ڕیسوابوونی جەماوەری دەچێت.. ئەم شەڕەش پاشخانی کۆنی خەنجەرێکی کۆنە لە 

کۆڵەسنگی کورد....
مەسەلەکە  لە  چی  گومڕایە؟!  کامە  و  کێیە  سووچی  و  بــووە  دەستپێشکەر  کێ 
واو  کوردستاندایە شەڕی  لە  الواحد  البعد  یەکایەنی/  و چونکە سیاسەتی  ناگۆڕێ 
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شتی تریش پەکی لەسەر ڕەوایەتی و فەتوایهەق یان ناهەق ناکەوێ و تا دەروێشی 
سیاسەت لە کوردستاندا هەبێت بە »هوویەکی« دەستبڕترین شێخ دەروێشان حاڵیان 

لێ دێت!! با بدرێنە دەست خوا و مێژوو.
و  باسکراون  جــاران  چەند  جگەلەوەی  ڕادەبــووریــن  وا  ئەمەدا  بەسەر  بۆیەش 
فەلسەفەی  تنظیر و  یان  ئەو شەڕە چەپەڵە  بنەمای  و  بنکە  کوتراونەتەوە  چاڵەکۆن 
و  هەڵتەکێنراوە  خاوەنەکانی  دەستی  لەسەر  و  بــەدەم  یەکتری  خوێنی  ڕەواکردنی 
ڕاستەوخۆ دەستبەرداری بوون.. دیسانەوە لەبەر هەر هۆیەک بێت، تاکتیکی بێت یان 

ناچاری یان هەر شتێکی دیکە ئەم دیاردە دڵخۆشکەرە هەیە...
لەم مانگەدا هەواڵ و تنظیر ێکی نوێیان شەدا بە بادا کە » دوژمنی سەرەکی ئێمە 
چونکە  دەنا  پێدا  دان  جوان  یەکیان  دوژمنی سەرەکی  هەندێکیش  بەغدایە«  ڕژێمی 
ئاگایانە بە  بە  پێویستە  لە خۆیدا گۆڕانێکی نوێیە و  شتێکی نوێ بوو!.. ئەمە خۆی 

پیرییەوە بچین..
ی  ملزم  بەرنامەیەکی  زوویــی  بە  و  بکرێ  لێ  پەلەی  و  بقۆزرێتەوە  هەلــە  ئەم 
لەسەر دابڕێژرێت و ڕیسواکردنی شەڕی براکوژی و کوردکوژی بە فەرمی لە باری 
مێژوویی و جەماوەری نێو حیزبییەوە ڕیسوا و تاوانبار بکرێت و بەتاوانێکی میللی 

بناسرێندرێت.
هەلودەرفەت  چەندین  لەدەستدانی  و  شەهید  سەدان  و  سااڵن   ٦ بە  ئێرەمان  تا 
بێت کە  بینایەی پاشەڕۆژی کورد  ئەو  بناغەی  ئەمە  بەڵکو  هێناوەو چنگ کەوتووە 

بەدرەنگ لە بناغە دەرچووە و ئەمە و دوای سانا بێت..
و  چەسپاو  واقعی  و  مێژوویی  ڕەوتــی  کەهەڵقواڵوی  ئێمە،  مێژوویی  پێشنیاری 
تاقیکراوەی گەالنی ڕزگاریخواز و شۆڕشگێڕی دنیایە و پێویستی و پێداویستی ئەم 
قۆناغەی خەباتی بزووتنەوەی کوردایەتییەو شاوا و هیوای جەماوەرەکەمانە و تاکە 
ڕێگەی ڕزگاری و سەرفرازیشمانە ئەوەیە کە: شانبەشانی چەسپاندنی بناغەی برایەتی 
ویەکێتی و هاوکاری لەگەڵ پێنانە قۆناغێکی نوێی پێشکەوتووی شۆڕشگێڕانەوە.. چینی 

یەکەمی بیر و کرداری دروستکردنی » لەشکری شۆڕشگێڕی کوردستان« دابنێین..
چونکە:

ئامانجە  و  کورد  هەمــوو  هی  کوردستان  پێشمەرگەی  و  ١-کــاری شۆڕشگێڕی 
ڕەوا و مێژووییەکانی نەتەوەکەمانە .. هێزی پێشمەرگە و » لەشکری شۆڕشگێڕی 
کوردستان« پێویستە ئاماز و کەرەستەی جێبەجێکەری داوا ڕەوا و ئەرکە میللییەکانی 
نەتەوەی کورد بێت و دوور بخرێتەوە لە گێژاوی ملمانێی حیزبایەتی و ەرهەوەندی 

تەسکی حیزبی و کەسی..
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لە چوارچێوەی  پێویستە  دڵسۆزەکان  و  هێزە سیاسییە شۆڕشگێڕ  ملمانێی   -٢
ملمانێی فیکری و ئایدۆلۆجیا بێت و دوور خرێتەوە لە بە زۆر سەپان و سەقامگیرکردنی 
ڕەگ  و  ناچەسپێ  زۆر  بە  بیروباوەڕێک  هیچ  چونکە  چــەک..  و  زەنــگ  و  زەبــر  بە 
داناکوتێ و » ئەوەی بینای خۆی لەسەر کەالەی یەکێکی تر بینا بکات، بەسەر خۆیدا 
دەتەپێ« ... و ملمانێی فیکری و ئایدۆلۆجیش زۆر لەوە پیرۆزتر و پاکتر و کە بە 

پەلە خوێنی شۆڕشگێڕی لەکەدار کرێت!..
٣- شۆڕشگێڕێتی و جوامێری لەوەدا نییە بە کوتەک هێزە سیاسییە شۆڕشگێڕەکەی 
بەرانبەرت سەرکوت کەیت و یان بیر و ئایدۆلۆجیتەکەی تر گۆڕەوشار دەیت. زۆر 
و زەبروزەنگ » مامانی مێژووە« دژی داگیرکەران و ئیمپریالیزم و کۆنەپەرستان 
لەو مەیدانەدا  نەچوو..  لە خۆت  بیرکردنەوەیەکی  بیر و  نەک شۆڕشگێڕانی خاوەن 
لەگەڵ ڕەوتی مێژوویی و ڕاو هەڵوێستی  بیرەکە و جووتبوونی  پێویستە ڕاستێتی 
جەماوەر بەالیاندا بخات.. هەر ئەو ئیسامەی بە ئاینی شمشێر ناسراوە ئامۆژگاری 
پێڕەوانی دەکات بە» وجادلهم بالتی هی احسن« و لەمەیدانی کرداریش دا شمشێر 
بۆ » خوانەناسان « بووە. ئەگینا »جوو و گاور و زەردەشتی« زۆر وتۆپزیان لەسەر 
نەبووە!! هەر لینین خۆی دەڵێ: ئێمە بۆ بەهەشتیش خەڵکی بە کوتەک نابەین... دە بە 

کام هۆقەیە بیپێوین زەبروزەنگ نەخۆشی و گومڕاییە نەک » شۆڕشگێڕییەتی«...
ئیتر  ببینێ  پێز  و  بەهێز  خۆی  هەنــدێ  وایە  دواکەوتوو  مرۆی  ەڵکەوتی  هەر   -٤
خواناناسێ و فرزە لە دەوروبەری دەبڕێت.. بۆیە لەم واڵتە دواکەوتووانەدا ەر رۆژەی 
» فیلد مارشاڵ« مێشک پووچی وەکو » عیدی ئەمین« ێک هەڵدەکەوێ و تا یەکێکی لە 
خۆی بەدتری لێ ڕاست دەبێتەوە دەبێتە » عەنتەر« ی کوڕی قەرەقووش!..بۆئەوەی 
پاشەڕۆژی نەتەوە و جەماوەرەکەمان لە شەبەنگ و دێوزمەی مەترسی » شۆڕشی 
و  دوورخەینەوە  ناڕەوا  زەبروزەنگی  فڕکانی  فڕکان  و  دەخواتەوە«  ڕۆڵەکانی خۆی 
بتوانین بەهێمنی و لەسەرخۆ کێشە سیاسی و فیکرییەکانمان لەژێر باڵی کۆتر و گواڵڵە 
سوورەدا چارەسەرکەتن و بەالدا خەین.. نەک بەزەبری چەک و زۆر شتان بسەپێنین 
پێویستە هێزی ماددی و مینۆکیمان چەندایەتی و چۆنایەتی پەیت و بە هێزی و ڕاستی 
بیرەکانمان و دروستی و بەجێی و خزمەتگوزارانەی هەڵوێستەکانمان و پاکێتی خواست 

و مەبەست و نیازەکانمان بێت و بەس و جەماوەریش هەردەم دادوەر/حەکەم بێت...
٥- لە هەموو دنیاشدا هەروا بووە و هەرواش دروست دەردەچێ و ئەرکی ڕزگاری 
پێ هەڵدەستێت کە » سوپایەکی« گەلی و جەماوەری هەبێت نەک » لوبنان« ئاسایی هەر 
بنەماڵە و تاقم و مەزهەبێک کۆمەڵێ چەکدار لە خۆی کۆ وەکات. کە ئەو بارە نەک ناتوانێ 
ڕزگاری و سەربەخۆیی بەدیبێنێ و بپارێزێ،بەڵکو ئەوەش کە هەیە دەخاتە مەترسییەوە..
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٦- هەر لێستاشەوە ئاوڕەنگی ئەم ڕێباز و نەهجە بڕێژێت و نەخشەی بۆ بکێشرێت 
و بەرنامە و چوارچێوەی بۆ دیاری بکرێت. چونکە سبەی کە هەریەکەمان بە ئەندازەی 
توانای سەرکوتانەوەی ئەوانی تر قەبەبووین، یان قەبە کراین!! کار لەدەست خۆمان 

دەردەچێت..
بۆیە بەوپەڕی دڵسۆزی و نیازی کوردانە و دڵسۆزانەوە پێشنیازی ئەوە دەکەین:
شۆڕشگێڕیی  لەشکرێکی   « و  یەکخرێت  کوردستان  پێشمەرگەی  هێــزی   -١
کوردستانی« ێ دروست بکرێت.. کە سەر بە هیچ تاقم و کۆڕ و کۆمەڵێکی سیاسی 

نەبێت و بیروباوەڕ تێیدا ئازاد بێت.
٢- پلە و پایە و لێپرسراوی و دەزگاکانی ئەو » لەشکر« ە هەر لە » کۆمیتەی 
سپایی« یان » لیژنەی بااڵی سوپا« وە تا دەستەکان و هەتا پێشمەرگەش بە پێی 

توانا و هەڵکەوت و لێهاتوویی و پسپۆڕی بەرتر بێت.
بۆ  شۆڕشگێڕی  و  میللی  تایبەتی  پــێــڕەوی  و  یاسا  و  نەخشە  و  بەرنامە   -٣
چەکداری  تاقمێکی  و  دەستە  هیچ  بە  نەدرێت  ڕێگە  و  بکرێت  دیــاری  ئەولەشکر«ە 
سەربەخۆی پەڕاگەندەی ئەماوال لە چوارچێوەی ئەو »لەشکر«ە و بە پێی بەرنامە 
و  ــاژاوە  ئ و  گـــەرەالوژێ  دا  وکوردستان  لە  نەبێت  یاسای  و  دەستوور  و  پان  و 
دەوڵەتییانەی »بەکرێگیراو و جیرەخۆرێ«دەرەوەی واڵتن پاکتاو کرێن یان لەناو ئەو 

لەشکرەدا بتوێنەوە و دەستبەرداری هەڵسوڕێنەرەکانیان بن.
ناوخۆی  سیاسەتی  تێکەاڵوی  سوپا،  بااڵی  لێژنەی  یان  سوپایی،  کۆمیتەی   -٤
و  سەربازی  چاالکی  بە  فرمانیان  و  ئــەرک  و  نەبن  دەرەوە  و  سیاسییەکان  هێــزە 

ڕزگاریخوازانە دیاری بکرێت..
٥- ئەرکی بەڕێوەبردن و پزڕ چەککردن و گەشەپێدان و ڕاهێنان و گەشەکردنی 

بخرێتە ئەستۆی ئەو کۆمیتەیە یان ئەو لێژنەیە.
و  ئەرک  ئەو  جێبەجێکردنی  خزمەتی  وڕێبازی  سیاسەت  پێڕەوی  دروســت   -٦
بەرنامە دیارییە بکات،کە هێزە سیاسییەکان لەسەری ڕێ دەکەون و ئەمان بەرپرسیار 

بن بەرامبەر کۆمیتەیەکی یەکگرتووی سیاسی ئەو هێزە سیاسییە یەکگرتووانە.
ئەمەش تەنها بەرچاوخستن و هێڵی درشتی ئەو پێشنیارەیە و لەسەر هەر بەرنامە 
ئامادەی  میللی  لەسەر و شۆڕشگێڕی  ناوەڕۆکێکی دیاری و ڕێکەوتوو  و شێوە و 
هاوکاری تەواوین. هیوادارین گیانی ئەوەی بەتەوەکەمان لە خۆمان خۆشتر دەوێت 
باڵ بکێشێ بەسەر هەمووان دا و بتوانین بە هەنگاوی دڵسۆزانە پان و هەژماردەکانی/ 

حساباتی داگیرکەران کۆنەپەرستان سەرلەبەری پووچ کەینەوە...
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شادەمارە سەرەتاکانمان

١٣-دژی چەوساندنەوەی مرۆڤین» کە کورد بەشێکە لێی« بە هەر شێوە و ڕێگە و لەژێر هەر ناو 
و بۆ هەر مەبەستێک بێت.

مرۆڤ کە زیندەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە، هەرچەندە الن تایبەتی و زاتی تێدا ڕەنگ 
لەبەین ناچێ و هەر  پەلبهاوێژێ مەسەلەی الیەنە کۆمەاڵیەتییەکەی هەر  بداتەوە و 
هەیە  کۆمەاڵیەتییانە  بوونێکی  بە  پێویستی  زاتییە  الیەنە  ئەو  دیارخستنی  بۆ  خۆی 
نێوان  لەنگەرگری  ئەگەرچی  بژێت  و  ببێت  دەتوانێ  کۆمەڵدا  لە  «تەنها  »تاک  واتە 
سنوور و بەرژەوەندی و پانتایی ماف و ئەرک و بوونی تاک و کۆمڵکێشەی هەرە 
هەردەم  ڕەوتێکی  وەک  سەرکەوتووانە  هەنگاوی  دێت  تا  و  مرۆڤایەتییە  گــەورەی 
بەرەوپێشچووی مێژوو بەرەو گەیشتنە ئاقاری ئەو بەرابەری و لەنگەرگرییە دەنێت 
و  بەسەرداچوونەوە  و  تاقیکردنەوە  و  هەوڵ  و  بۆچوون  یەک  و  هەزار  لە  مرۆڤ 
خولیای  و  سەراسوێ  ئەو  دۆزینەوەی  بۆ  دەیکات  و  کردوویەتی  گۆڕانکاریانەی 
خێرمەندانەیەی گەڕانە بە دووی دۆزینەوەی ئەو پرسیارە گرنگە نەمرەی کە هەموو 
هەوڵی خێرخوایانەی مرۆڤایەتی گرتووتەوە ئایا کام » ڕژێم و دەستوور و یاسا« 
یە و کام ئەنداز و شێوە و جۆری کۆمەاڵیەتییە لەگەڵ بار وهەڵکەوت و بەرژەوەندی 
تێیدا ئاسوودە دەێت؟؟. مەگەر  مینۆکی و مادی مرۆڤدا دەگونجێو دروست مرۆڤ 
تاکە تاکەی نیهاد چەوت و بیر تەسک و خۆسەپێن یان بێزار و نائومێد لەو گەشتەدا 
کە لە ڕووی ژمارەوە یەکجار کەمترن لەچاو هەموو تاکەکانی کۆمەڵدا باری ئاڵۆز و 

ئاوەژووی چەوساندنەوەی کۆمەاڵیەتی بسەلمێنن و لەبەرژەوەندییان بێت... 
بۆیە تەنها لە کۆمەڵگاەیەکی بێ چەوسانەوەی سفت و زەمینەیەکی هەلی چوون 
مرۆڤانە  ژیانێکی  بتوانێ  و  بێت  ئازاد  و  ئاسوودە  دەتوانێ  مرۆڤ  ڕەخساودا  یەک 
هەموو جۆرە  پاکتاوکردنی  و  بێ چەوساندنەوە  بارێکی  و  لە حاڵ  تەنها  هەر  بژی 
بڕەخسێندرێ  مرۆڤ  بنەڕەتییەکانی  ئازادییە  و  ماف  دەتوابرێ  چەوساندنەوەیەکدا 
مێژووە  حوکمی  لــەوەی  جگە  ئەوە  چەوساندنەوە  نەمانی  بۆیە  بێت...  بەرقەرار  و 
و  پاکترین  و  گەورەترین  مێژووە  بەرەوپێشچوونی  ڕەوتی  بەرچاوی  دیــاردەی  و 
شەرەفمەندانەترین ئاوات و مەبەستی مرۆڤ بووە و دەبێت تەنهاش لە بارێکی وادایە 
و  بوون  بزوێنەری سەرلەبەری  و  ئاڕاستەکەر  کە   - مرۆڤ  ژیــان«ی  »پەلەی  کە 
ژیانی مرۆڤایەتییە- الیەنە گەش و ئەرێنییەکانی بەخۆیەوە ببینێ و جوێ بێتەوە لە 
چوون  دروست  دیکە  گیانلەبەرانی  غەریزییەکانەی  خۆڕسکییە  «ی  ژیان  پەلەی   «
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ڕزگــاری  کوردستان  بچەوسێتەوە  کودێک  تا   «« کە  کــردوویــن  فێری  حیزبمان 
نەبووە«« و تا چەوساندنەوە لە کوردستاندا هەبێت، ئازادی و سەربەخۆیی کورد 
لەبەردەم مەترسیدایە و ناگاتە دوا مەنزلی... چونیش تاکەکانی کۆمەڵ سەرجەمیان 
کارتێکەر و کارتێکراون و کەلبوونی ماف وئازادی هەر تاکێک ڕەنگ دەداتەوە لە ماف 
ئەو  تەشەنەی  تەنینەوە و  لەبەر مەترسی  دیکە و کۆمەڵ  تاکەکانی  ئازادییەکانی  و 
چەوساندنەوەیەدا دەبێت ئاواش ئازادی هەموو مرۆڤ ئاوێتەی یەکدین و زنجیرەی 
بێت،  تێدا  لە هەر شوێنێکدا الوازی وشکستییەکی  نەتەوەکان  ئەڵقەیی  یەک  سەد و 
کەم تا زۆری لە ئەڵقەکانی دیشدا ڕەنگ دەداتــەوە و پتەوی و داکوتاوی و قایمی 
ئەوانی دیکەش دەخاتە مەترسییەوە و تەنینەوە و تەشەنەی لێ چاوەڕوان دەکرێت.. 
هەوەهاش تا هەموو گەل و نەتەوەکانی سەر ئەم گۆی زەوییە ئازاد و سەربەخۆ نەبن 
تا چەوساندنەوە بە هەموو ڕوو و شێوە و جۆرەکانییەوە پاکتاو نەکرێت، هیچ دەستە 

و چین و گەل و نتەوەیەکی دنیا تەواو دروست ئازاد و سەربەخۆ نابێت... 
ئەوپەڕی  تا  ئەمپەڕی  کە  دەژین  زەوییەکەدا  لەسەر گۆی  ئێمەی مرۆڤ  چونکە 
لە  خراپ  یان  چاک  بە  دنیا  ئەوپەڕی  ڕووداوێکی  کەموزۆر  و  یەکدییە  گرێبەندی 
تا  مرۆڤ  ئاسوودەیی  و  ئازادی  سەقامگیری  ڕەنگدەداتەوە.  ئەوسەریدا  قوڵینچکی 

پاکتاوکردنی هەموو جۆرە چەوسانەوەیەک شیاو/ ممکن نییە.
ئێەمەی هەڵگرانی بیر نەتەوەیی ، لە ڕووی واقعیەتێکەوە کە بە کورتی باسمان 
لێکرد و لە ڕووی ڕەوشتی و پابەندی / اخاق و التزام مرۆڤانەوە بیر و باوەڕەکەمان 
ئەوەمان لێ داوا دەکات کە بۆ بەرژەوەندی کورد و مرۆڤایەتی و یەککەوتنەوە و 
جووتبوون لەگەڵ بیروباوەڕی » ئازدانەی مرۆڤانەدا کە مرۆڤ لە بیر و فەلسەفەی 
ئێمەدا کەرەسە و داگیرکەری و ناڕەواییەک بوەستینەوە لەهەر قوژبنێکی ئەم دنیایەدا 
و  کەمتەرخەمی  هەمــوو  خۆمانە  مرۆڤانەی  و  نەتەوایەتی  ئەرکێکی  ئەمەش  و  ێت 
خەمساردییەک لەم بارەیەوە خۆ هەڵوەشاندنەوە و بەگژخۆدا چوونە و لە بیروباوەڕ 

و بەرژەوەندی نەتەوایەتیمان دوور دەخاتەوە... 
بەرژەوەندی  پێککەوتنێکی  و  نەچوون  لێک  و  ئالوزی  هەر  لەوەی  دڵنیاین  ئێمە 
نێوگەالن هەبێت و سیاسەتی ئیمڕۆی مانە خۆمانە لە زۆر ڕوودا و چاالکی مرۆڤدا 
لەو کۆمەڵگەی  کە  پەیدابوون  ئەو چەوساندنەوە  نێرکی چەندایەتی و چۆنایەتی  لە 
مرۆڤایەتیدا هەن ئەگینا بەرژەوەندی گەالن بێ چەند و چوون و وەک بەڵگەنەویست 
لە هاوکاری و تەبایی و هاریکاری و ڕێزی بەرابەری و پاراستنی ماف و ئازادییەکانی 
ئەو  تاکەکانی  تاکە  هی  کۆمەڵێکدا  هەر  لەنێو  پاشانیش  و  جیهان  گەالنی  هەمــوو 
کۆمەڵەیە... بۆیە خەبتی بێوچان و تێکۆشانی بەردەوام بۆ رزگاری و یەکگرتەوەی 
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کورستان و ئاسوودەیی و بەختیاری جەماوەری زەحمەتکێشی کورد کە لە دروشمی 
لە هەوڵ و  ئێمەی کوردە  ئیمڕۆی  بەئازادی و یەکسانی« چەسپاوە پشکی  حیزبدا 
کردەوکۆشەی مرۆڤایەتی لە نەهێشتنی چەوساندنەوە لەسەر گۆی زەویدا بەوەدا کە 
کورد چەوساوەترین نەتەوەی سەر ئە گۆی زەوییەیە و ٢٥ ملیۆن مرۆڤ بەشێکی 
کۆمەاڵیتییەکەی  و  نتەوایەتی  مەسەلەی  و  کوردستان  کورد  مرۆڤی  لە کۆی  زۆرە 
کودە.. بێەوەی پشکی خۆمان لەم ڕۆژانەدا - لە ڕووی مینۆکییەوە بەرانبەر مرۆڤایەتی 

لە بیربچێ کە دژایەتی چەوساندنەوەو داگیرکەری و ناڕەوایەیە لەجیهاندا
ئەرکی یەکەمیان ...کە مەیدانی ڕاستەوخۆی بە گژداچوونەوەی چەوساندنەوەیە.. 
کوردستان  و  کورد  یەکسانی  و  وئــازادی  ڕزگــاری و سەربەخۆیی  بۆ  کە خەباتی 

مەیدانی ڕاستەقینە و کرداری و بەردەستی مرۆڤی کورە لەو ئەرکە مرۆڤانەیەدا...
ئەرکی دووەمیان.. کە مەیدانی بەرینی هەموو مرۆڤایەتییە لە حاڵوباری ئیمڕۆی 
ئەوەیە:ـ١-  لەوپەڕی دروستی و خزمەتگوزاری و ڕاستێتی و کردارەکیدا  دا  کورد 
دژی چەوساندنەوە و داگیرکەری و ناڕەوایت بوەستینەوە لە هەر شوێنێکی دنیادا 

بێت. ئەگەر تەنها لە ڕووی مۆڕاڵیشەوە/ معنوی و نەسەلماندنیشەوە بێت..
النکەی  و  دزانــە  دایکە  کە  ئیمپریالیزم  بــەرەی  و  کۆنەپەرستی  دژایــەتــی   -٢

چەوساندنەوەن..
گەالن  بــەبــەرەی  کــورد  رزگــاریــخــوازی  بــزووتــنــەوەی  و  خەبات  گرێبەندی   -٣
و  چەوساوە  گەالنی  ڕەوای  خەباتی  لەگەڵ  جووتبوونەوە  و  دیموکراسخوازاندا  و 
هیچ  لەژێر  دیــارە  کوردایەتییەتی  کورج  مرۆڤایەتی  کورتییەکەشی  ژێردەست...بە 
و  شێوە  و  جۆر  هەنــوو  بە  چەوساندنەوە  باروهەڵکەوتێکدا  هیچ  لە  و  هەلــومــەرج 
شێوازەکانییەوە ڕەوا نیە و کارێکی دژ بە خواستی مرۆڤ و هەڵکەوتی مرۆڤایەتییە 
بۆیە بە توندی دژی هەموو جۆرێکیان دەبینەوە لەژێر هەر ناوونیشان و سەرپۆشێکدا 
و  نادات  چەوساندنەوە  پاساوی  شتێک  هیچ  چونکە  بێت  مەبەستێک  هەر  وبۆ  بێت 
هەرگیزیش هیچ مەبەستێکی خێرمەندانە و مرۆڤانە وخزمەتگوزارانە بە ڕێگەی چەوتی 

چەوساندنەوە نایەتە دی...
بۆیە دژی چەوسانەوەی مرۆڤین کە کورد بەشێکە لێی بەهەر شێوە و ڕێگە و 

لەژێر هەر بار و بۆ هەر مەبەستێک بێت....
+++++++++ 
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فەرهەنگۆک

Individualisme / /تاکایەتی / الفردیة
تاک«  مانای»  بە  هاتــووە  فەڕەنسییەوە  ی  ڕیشەی  لە  کە  سیاسییە  تیۆرییەکی 
یۆنان  سوفسەتائییەکانی  هەندێبۆچوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  تیۆرە  ئەم  سەرهەڵدانی 
ئاینی/  دڵسۆزی  بزووتنەوەی  هاوسەردەمی  و  هاوشان  دا،  نوێش  لەسەردەمانی  و 
اخاصی دینی یە کە لە سەدەی ١٦ ەوە سەری هەڵداوە دژ بە بەتیۆر و فەلسەفەی 

دیکتاتۆرێتیو هەقی خوایانە و دەسەاڵت وجخۆسەپاندنی کەنیسە.
هەرچەندە زۆرجاران ئەم زاراوەیەبە چەوت بەکار دێت و مانا و واتەی دوور لە 
خۆی دەدرێتێ بەوەدا کە وەکو فەلسەفەی بەڕەاڵیی و بێسنووری کار و کردەوەی 
تاک دەناسرێت. کە تاک هیچ جۆرە دیسپلین و سنوورێکی نەبێت بەاڵم لە ڕاستیدا ئەمە 
دژی مانا وججەوهەری » تاکایەتی« یە ئەگەرچی وەکو بیر و فەلسەفەیەکیجسەردەمی 
ڕاپەڕینی ئازادی و پاششۆڕشی پیشەسازی وئالۆزبوونی پەیوەندییەکانیچکۆمەاڵیەتی 
گەورەترین  بەوەداکە  نەسەلماندنی  و  پێداچوونەوە  و  ڕەخنە  بەر  کەوتۆتە  بیرەکە 
ناگونجێ  کە  تایبەتییە،  موڵکایەتی  هەقی  بێسنووری  و  بیرەجئازادی  ئەم  پایەگەی 
لەگەڵ ڕەوتی مێژوویی و بەرژەوەندی کۆمەڵ دا. بەاڵم لەسەردەمی خۆیدا جبیرێکی 
پاراستنی  لە بواری  تیۆرە  ئەم  پێشکەوتووخواز بووە و هێشتا زۆر الیەنی گەشی 
ئازادییەکانی مرۆڤ و قەدەر و بایەخی مرۆڤ وەکو بوونەوەرێکی پیرۆز و مەبەستی 
ژیانی مرۆڤانە هەر لە جێگەی خۆیدان و وەکو دەوترێ بۆ سەردەمی خۆی بەرانبەر 
و  بــەرژەوەنــدی  کە  ئیمڕۆدا  سۆشیالیستخوازەکانی  ڕێبازە  و  تیۆر  لەگەڵ  بــووە 
ئاسوودەیی مرۆڤ بەرچاو دەگرن. کەسانی وەکو » هۆبز« و » ژان ژان ڕۆسۆ« و 

پێڕەوانی ئازادی مرۆڤ بنیاتنەر و پێڕەوکەری ئەم تیوورەبوون.
ئەم تیۆرە لەسەر ئەوبەڵگەیە هەڵساوە کە بەرچاوگرتنی سوود و ئاسوودەیی و 
ئازادی تاکەکانی کۆمەڵجخۆیان دەستەبەری بەرژەوەندی و خێر و ئازادی بێسنوور 
و نادیار و ڕەهای موڵکایەتی تایبەتی کە مەرجێکی بنەڕەتی دینگەیەکی ئەم تیۆرەیە 
گەورەترین  بەڵکو  مرۆڤ  ئــازادی  و  ئاسوودەیی  لەگەڵ  نابێتەوە  جووت  هەر  نەک 
کۆسپی سەرەڕێی بەدیهێنانی ئەو ئازادییانەن و جیاوازە و خواروژووری سامان و 
مەوقعی کۆمەاڵیەتی هۆی گەرە و بنەڕەتی چەوساندنەوە و جیاوازی کۆمەاڵیەتین و 
بە دواشیدا لەبەینبردنی ئازادی چوونیەکی تاکەکانی کۆمەڵ بەاڵم دەمێنێتەوە ئەوەی 
بەجبیانووی ڕەتکردنەوەی هەموو بنەماکانی دیکەی کە » ئازادییەکانی« مرۆڤە لە 
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مرۆڤانەی  گیانی  بەینبردنی  لە  نەتەوایەتییەوە  و  مرۆڤایەتی  و  کۆمەاڵیەتی  ڕووی 
ناحەز و  بە بەرگێکی دیکەوە.. واتە النی  مرۆڤە و تێهەڵکێشانەوەی دیکتاتۆرییەتە 
ناگونجێ  جەماوەردا  ویستی  و  تاک  ئــازادی  تیۆرە  ئەم  نەگونجاوی  و  زیانبەخش 
بەاڵم الیەنەکانی دیکەی »ئازادی مرۆڤ« و قەدرزانین وەکو »مەبەست «ێک دەبێت 

بناغەی هەر کۆمەڵگەیەکی ئازادانەی مرۆڤانە بێت....

Isolationisme//٢-تاکڕەوی/ خۆوێکهێنانەوە/ االنعزالیة
کــوردەواری  لە  دەدات  وجگۆشەگیری  کەنارگیری  مانای  وشــەیIsolationکــە 
خۆمان دا بە پەندی » دەست بە کاڵوەکەی خۆتەوە بگرە با نەیبات« هاتووە،سیاسەتێکە 
پێیان  سیاسەتە  ئــەم  پێڕەوانی  کە  پەناگیری  و  گۆڵمەز  لە  خۆدوورخستنەوە  بۆ 
گێژاوی سیاسەتی  تێکەڵی  کە  لەوەدایە  نیشتمانەکە  نەتەوە و  بەرژەوەندی  کە  وایە 
دەوروبەر نەبێت و بەرژەوەندی میللی بەو سیاسەتە پتردەپارێزێت. ئەمە لەزۆر بارو 
هەلومەرجداخکاری نەکردەیە و دەست نادات هەتا زیانیشی دەبێت لەمەودای دووردا. 
و  خڕابووردوون  بارەدا  بەم  تاماوەیەک  دا   ١٩ سەدەی  لە  ژاپۆنییەکان  هەرچەندە 
سیاسەتەیان  ئــەم  ئــەوروپــادا  مەسەلەی  لە   ١٨٩٥-١٩٠٠ سااڵنی  لە  ئینگلیزەکان 
گرتوتەبەر بەاڵم تا سەر نەبووە هەروەها ئەمەریکییەکانیش لە دوای جەنگی جیهانی 
و  نێونەتەوەکان«  دادگای   « و  نەتەوەکان«  کۆمەڵەی   « لە  بەشدارییەکی  یەکەم- 
لێپرسراوی سەربازییانەی نێودەوڵەتیدا نەکرد و لەسەرتای جەنگی جیهانی دووەمیش 
تا  زۆربەبوون  لێی  دوورەپەرێزی  و  دەربــارەی جەنگ  ئەم سیاسەتە  پێڕەوانی  دا، 

پاشان ناچارکران دەستی لێهەڵگرن و خۆیان بهاونە جەنگەی جەنگەکەوە.
نەخۆشی  جــار  هەنـــدێ  دا«  حیزبایەتیش   « ڕێــبــازی  و  سیاسەت  بـــواری  لــە 
تەوژمی  و  گوڕ  لە  کە  حیزبێکدا  سیاسەتی  بەسەر  دەکێشێت  باڵ  خۆوێکهێنانەوە 
یا خەراپ  ناتوانێ چ ڕۆڵێکی هەبێت - بەچاک  بەمە  گۆڕانەکان دوور دەکەوێتەوە، 
-لە ڕەوتی گۆڕانەکان دا. پتریش تووشی ئەو حیزبانە دەبێت کە سیاسەتێکی دیاری 

و بەرچاوڕوونی واقعی بینانەیان نەبێت و لە شیاوەکان/ ممکناتی سیاسەت نەگەن.
دیارە هەمیشەش خۆتێهەڵقورتاندن یان بوونە» کەواسووری بەر لەشکر« و » 
ئەسکوێی گەموو دیزەیەک« چ لە مەیدانی سیاسەتی نێو نەتەوەکان و نێودەوڵەتان و 

یان سیاسەتی حیزبی سەرئەنجامی خەراپتر لە خۆوێکهێنانەوە دەدات.
چ» دەستگرتن بە کاڵوی خۆوە« و چ » بوونە کەواسوور« لە هەموو حاڵەتاندا 
نەڕاستە و نە چەوت. باروهەلومەرج و هەڵکەوتی هەر پێشهات و کات و ڕووداوێک 

بڕیاری فرتنەبەری هەر یەکەیان دەدات.
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بەاڵم بە شێوەیەکی گشتی تاكڕەوی ، سیاسەتی گرێی و نەخۆشییە دەروونییەکانی 
بێتوانایانە، ئیمڕۆ لە جیهانی سیاسەت و پەیوەندی کۆمەاڵیەتیشدا شوێنەواری گووم 

بووە.
جیاوازە  میللی  مافی  لەسەر  سووربوون  و  بەدەستەوە  خۆنەدان  بڵێین  ئەوەش 
لەگەڵ » خۆوێکهێنانەوە«. لەباری وادا خۆوێکهێنانەوە ڕاستتر و شەرەفمەندانەترە 

لە سازش/ مساومە و مەسڵەتبازی!...

Secesion//٣ـ جیابوونەوە/ االنفصال
یان  خۆسەپێن،  ــداری  دەســەاڵت واڵتێکی  لە  زەمینێک  پارچە  سەربەخۆبوونی 
و  لێی  داگیرکەرێک  لەدەستبەرداری  گەلێک  خواستی  بەدیهێنانی  و  جێبەجێکردن 
ڕزگاربوونی لەژێر دەستەیی بێگانە.جیابوونەوە زۆرجاران بە شۆڕش نەبێت نایەتە 
دەست. جیابوونەوەی چواردە ویایەتی ئەمەریکی لە ساڵی ١77٦ دا لەجئینگلتەرا و 
بەرازیل لە پورتوگال لە ساڵی ١٨٢٢ و یۆنان لە تورکیاج١٨٩٨ و کوبا لە ئتسپانیاج١٨٩٨ 

و بەنگادیش لە هیندستانچلە ١٩7١ .
داگیرکەرەکە  تێداچوونیجواڵتە  و  کتوپڕی  گۆڕانێکی  لەسەرئەنجامی  ــان  ی

وەکوجواڵتانی ژێر چەپۆکەی ئیمپراتۆرێتی عوسمانی و ئیمپراتۆرێتی نەمساوی .
ڕەوایەتی جیابوونەوەلەسەر بنکەی مافی مرۆڤ و ئەو هەقە هەستاوە کە نەتەوەکان 
پلەی سەربەخۆیی  ترین  بااڵ  کە  هەیــە،  یان   » چارەنووس  دیاریکردنی  مافی   « چ 
بە  داگیرکەرانە،  سەپاوی  بــەزۆر  سیاسی  کیانێکی  لە  کۆمەڵێکە  جیابوونەوەی  و 
مەبەستی دامەزراندنی کیانی سیاسی و دەوڵەتی سەربەخۆ. ئێرانییەکان بەمە دەڵێن» 
تجزئە طلبی« و زۆرجاران داواکارییە سەرەتاییەکانی نەتەوەی کورد بە بەهانەی » 
جیاخوازی و تجزئە طلبی« سەرکوتکراوە کە ئەمە مافێکی بێ چەندوچوونی نەتەوە 
ژێردەستە داگیرکراوەکانە و جووتە لەگەڵ ئیرادەی جەماوەر و خواست و ڕەوتی 

بەرەوپێشچووی مێژوودا و هەرگیز بەری پێناگیرێ!.
و  جیاخوازی   « بەهانەی  بە  کــورد  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  کوتانی  دیــارە 
حەتمییەتی«   « و  داوایەیە  ئەو  هەقبوونی  و  ــوون  ڕەواب نیشانەی  طلبی«  تەجزئە 
سەربەخۆیی کوردستانە لەژێر باڵی ڕەشی ئەو داگیرکەرانەدا. لە ڕژێمە داگیرکەر و 
چەوسەنەرێنەکاندا ئەم داوا ڕەوایە، بە »تاوانێکی سیاسی« هەژمار دەکرێت، بەاڵم لە 

هەژماردی میللەتاندا ئەرکی پیرۆز و پێویستە.
((((((((())))))))))))
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دەنکێ شقارتە

دەنکێ شقارتەی داگیرساو
چنگ لەسەر شان

تاریکایی بێشەی ڕاونا
کەچی هەر ئەو

دەنکە شقارتەیەش
گەڕایەوە و

بێشەی سووتان!!
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 )))لە کەلەپووری شۆڕشگێڕیمان(((

پەیام بۆ ماوماو
هاودەرد ــــی  ــــت دۆس دوو  ــــۆ  ت و  ــــن  م مـــــاومـــــاو 
ـــــــەرم و بــــە هانــــــاســــــەی ســــەرد ـــی گ ـــن ـــوێ ـــەخ ب
ــک ــارێ ــم ــع ــت ــس ــی ئ ـــــــت  دەس گــــــیــــــرۆدەی  هەردوو 
مــــارێــــک ـــشـــی  ـــی ن ـــــە  ب ـــــاز  ـــــگ ـــــاران م هەردوو 
ئـــــــــەو وەحــــــــشــــــــەی بـــــــــــــەدەم کــــیــــنــــیــــا مـــــژە
ـــــوژە ـــــان ک ـــــت ـــــوردس ـــــۆک ک ـــــەپ ـــــە چ ـــــووت ـــــە ج ب
ــو خــێ ـــــێ  ب و  بـــــــــەرەاڵ  ــــان  ــــاڵــــم م تـــــۆ  و  ـــــن  م
ـــو زی و  ــــــڕ  زێ لـــــە  پـــــڕ  ــــم  گــــەن و  نـــــــەوت  پـــــڕ 
تــــۆ بــــە قـــســـەی کــــاهیــــن مــــن بــــە گــفــتــی پــیــر
ــــن بــــبــــن خــــوداگــــیــــر ــــووی ــــرب ــــی ـــــــەل گ ـــــــەوەک ت
ـــــوون ب یــــــەک  دوژمــــــنــــــی  و  ــــوژی  ــــرک ــــت ــــەک ــــەی ل
ـــوون ـــرچ ـــی ـــەب ل دوژمـــــــــن  ــــوون و  ــــب ــــەک ی ــــیــــری  ب
بــــەدکــــار و  فـــێـــڵـــبـــاز   ، پــــیــــاوخــــۆر  دێـــوێـــکـــی 
خــــوار گـــورگـــێـــکـــیـــخـــوێـــن  دا  مــــــەڕ  لـــەپـــێـــســـتـــی 
ـــی مـــــەالئـــــیـــــکـــــان دا ـــت ـــس ـــێ شـــــەیـــــتـــــان لــــــە پ
دا کــــــــــــەهان  و  ــــر  ــــی پ ســـــێـــــبـــــەری  ــــــر  ــــــەژێ ل
ـــن ـــای ـــن شــــارســــتــــانــــیــــیــــەتــــی ســــپــــیــــان بــــــۆ هێ
ـــە کـــــۆز لــــەبــــۆزیــــان تــێــنــایــن ـــن ـــەوت ــــان ک ــــورگ گ
ـــــی بــیــن ـــــەدەن ـــــــن فــــێــــرمــــان کــــــەن چــــــۆن م هات
ــن ــی ــــــبــــــڕاوی دەســــــتــــــی دەنــــــــــی ب ــــــان چــــــــۆن ن
ــــــــــوو؟! دەرچ دز  ـــی  ـــپ س مــــامــــۆســــتــــای  زوو  چ 
لـــــــەبـــــــەرچـــــــوو درۆی  درۆ  ــــــــڕی  ــــــــپ زگ
ـــــێ فـــڕانـــدیـــن ل کــــوڵــــیــــویــــان گـــشـــت  کــــــاڵ و 
ــــن ئــێــســکــیــان کـــڕانـــدیـــن ــــدی ــــرژان گـــۆشـــتـــیـــان ب
ــێ دزیـــــــیـــــــان، بـــــردیـــــیـــــان هەرشــــــتــــــێ مـــــــاڵ ب
ــــێ!! ــــۆی زوخــــــــاڵ ب ــــەک ــــان مــــاڵــــخــــورا و ب ــــی وت

###
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ـــــــــــە دەوران دەوران  مـــــەخـــــۆ  خــــــــەم  ـــــــــرام  ب
دوکـــــانـــــە و  دەور  ـــــــەم  ئ ـــوو  ـــچ ـــک ـــێ ت هاکـــــــــا 
ژوورە ــــــــەرەو  ــــــــەرب س تــــفــــی  قـــــانـــــوونـــــیـــــان 
ســــــوورە ـــــــــــــەشهوورە  م هار  ســــەگــــی  مـــــەرگـــــی 
ــــە تـــەنـــمـــان ــــــــەوان ل ــــەی ئ ــــاڵ ـــە ئ ـــن ئــــــەو خـــوێ
ــــــــان لـــــەســـــەر خـــــاکـــــی وەتــــەنــــمــــان ــــــــدی ڕژان
ـــــــە خــــــوێــــــنــــــدا شـــتـــڵ الشــــــــــــەی الوانــــــــــــــی ل
ــــــــــــەوا خـــــــــراونـــــــــە بــــــــن گـــڵ ـــــــــــــــــرێ ک دەدێ
ـــــوو، بــــوو بـــە گـــوڵـــی ســـوور ــا شــیــن ب ــن ــی هەر ب
دوور و  نــــــزیــــــک  دا  ـــــــــــــــازادی  ئ بــــــۆنــــــی 
الو شــــــــەهیــــــــدانــــــــی  بـــــــــــــااڵی  ــــــی  ــــــام ــــــەم ن
ـــــــی مـــــاومـــــاو ـــــــەردان ــــــــــــوردان م ـــــــی ک ـــــــوردان گ
ئــــــــازاد و  ـــــت  ـــــەس ـــــەرب س ـــــی  ـــــدان ـــــەی ش ئــــــــەو 
لـــــــە نـــــــایـــــــرۆبـــــــی یــــــــــان لـــــــە مـــــــەهابـــــــاد
ســـــێـــــدارە دەبــــــنــــــە  و  دەبــــــــنــــــــەوە  بــــــــــەرز 
ــــــارە ــــــەدک ــــدا دەکـــــــــــرێ هەرچـــــــــــی ب ــــان ــــی ــــێ پ
ــــــرێ ــــــدەک ـــــەر هەڵ ـــــەس ئـــــــــااڵی ئــــــــازادیــــــــان ل
ـــــــــــــــرێ شـــــــۆقـــــــی ئـــــــــــــــــازادی دنـــــــیـــــــا دادەگ
ـــــن ـــــری ـــــوێ ـــــــان خــــــۆش ڕادەب ـــــــووم ـــــەوســـــا هەم ئ
ـــن ـــری ـــێ لــــە شــــوێــــن ئــیــســتــعــمــار نــــەفــــریــــن دەن

»«»«»«»
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مااڵوا

 گوڕدانەخۆ
و  دا  زەوی  لەسەر  نوێنەری خوای شەڕە  ئیمڕۆکە  ئەمەریکا جیهانخۆرەی  ئەو 
هەرچی خێرخوای ئەم دنیایە تێی ورووکاون و سەریان کردۆتە سەری، کەچی بە 

شەڕخوازی ناجسنی خۆیدا هەر ڕادەگات.
بەر لە دوو سەد ساڵێک واڵتێکی ژێردەستە و زەلیلی بەرچنگی ئینگلیز بووە و 
ئینگلیزەکان وەکچداگیرکەرانی ئیمڕۆیکوردستان بەڕاست و بە چەپ لێیان دەخوارد 
بۆ  جێفرسۆن«ناوێکی   « تا خوا  دەبــڕی!.  فسکەیان  نکردایە  فسکەشی  و  دەبــرد  و 
ڕەخساندن لەنێو چەندین ملیۆن ئەمەریکی زەندەق چوو لە بەریتانیا و لە کۆنگرێسی 
ئەمەریکیدا کە خەریکی پاڕانەوە و اڵاڵنەوەبوون بۆ تلیسانەوەی ڕەحمی دایەگەورەیان 
تاکە دەنگ بوو هاواری دەکرد.. پیاوبن ئەم ئینگلیزانە وەرنێن!. یان سەربەخۆییمان 
چنگ دەکەوێ، یان لەم ژیانی ملکەچییە ڕزگارمان دەبێت.. هێندەی لەگەڵ وتن هێندەی 
لە  نەبوو،  وتنیان  لە خەویشدا وێڕای  ئەوەی  هاتەبەر و  فغیرەتیان  تا  لەگەڵ کردن 
ئەویتری  ناگەڕێتەوە!!   ....... و  ــازادی...  ئ ڕزگــاری،  دەرچــوو.. سەربەخۆیی،  دەمیان 
جێڤرسۆن«  و  مەیکە  » خۆت  و  تەواوکردن  بۆی  مێژوو  خوازی  و  گەل  ئیرادەی 

بداتێ« بۆ هەتا هەتایە ڕزگاریان بوو...

نەک خەڵکی هەندێ لە هاوەڵە زۆر نێزیک و هاوڕێکانی » لینین« تا » کامینیف« و 
» زینۆفیف«یش » لینین« یان بە شێت و سەرکێش دەزانی و بەوان بوایە لە نیوەی 
ڕێگا سازشیان/ مساومە لەگەڵ » کیرنسکی« دا دەکرد بۆیە تا دوا مەنزڵ هەنگاوی 

نا.
خۆ » ئیمام« وەکو » مصدق« ی بکردایە و بە نیوەڕێی» بەختیار«قایل بوایە، 
وەکو دەوروبەر و بەرە گرتک فڕێنەکانی دەیانخواست، ئیمڕۆ دنیا لە جێیەکی دیکە 

دەبوو...
نەچووایەتەوە،  حیزب«ەکەیدا  ڕوویدۆگمایشەختەبەستووی»  بە  ماو«   « ئەگەر 
ئێستا هەزار ملیۆن مرۆڤی زەردپێست هەر تلیاکیان دەکێشا و خەونیان بە » جلی 
جێژن« و » نانی سەر داوەت« ەوە دەبینی. پیاوی مەردە سوارچاکی ڕێگەی دوور 
و مرۆی مەزنە کاری گەورەی لێ بوەشێتەوە . قسر و گەندەپیاو و » سواری ئەسپ 
 « تەنگانەی  لە  قەدیان  و خەنجەری  دەناسرێتەوە  دا  ژنان  لەناو  تەنها  هەڵگرتوو« 

کابرا« تەنگانەترتیش پێهەڵناکێشرێت.!!..
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بۆیە ئەم نەتەوە ژێردەستە پارچە پارچەکراوە چەوساوەیە بەنوقڵ و بەراتی » 
حوکمی زاتی ژیر دەکەنەوە!..

بۆیە بێگانەیەکی دەیان هەزار میل لێمان دوور دەڵێ: کورد دەبێ ئازاد و سەربەخۆ 
 « ئەمە  نەء  دەڵێن:  مێردەزمەکان  کەچی  هەبێت...  دەوڵەتی«  و»  بێت  یەکگرتوو  و 

خەیاڵ« ە و بەردی زل هەڵگرتن!!..
ڕاستە هەمانەی بەتاڵ چەند ئاوساو بێت، هەوا و پفە!.

نەتەوانەی سەر ئەم ڕووی زەوییە» مافی  .. کورد وەکو هەموو ئەو  بۆ..بۆ..بۆ 
یەکگرتوو«  و  سەربەخۆیی  و  ئــازادی   « بۆ  نەبێت؟!..  چارەنووسی«  دیاریکردنی 

نەبێت؟!.
براینە ئەمانە نابارێن و هەڵیش ناقوڵێن.. ئەمانە ئازایەتی دەوێت، وێڕای دەربڕین 
و گوتنی گەرەکە.. کاری پێویستە و هەر تەکانێکە و لەو چڵپاوی» حوکمی زاتی« یە 

شڕە ڕزگارمان دەبێت..
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ئەلبوومی وێنەکان
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