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 پێرست
 

 

 

 
 

  بابەت و نووسراوەکان سەبارەت بە ڕۆژی ئااڵ 
 
 ٥..... ماڵپەری حکومەتی هەرێمی کوردستان .......... ..............................نیشتیمانی  سروودی و ئااڵ -١
 ٩......  خالید  هەرمان............ ..............................................کوردستانە  ئااڵی رۆژی ئەمڕۆ -٢
 ١٢.. ... نەورۆزی ڕێندا  ....................سەریهەڵ اوە؟  چۆن و چییە ئااڵ دروستبوو؟ چۆن کوردستان ئااڵی -٣
 ٢١.... ..وشە ماڵپەڕی ...... ...................................................كوردستان  ئااڵی و ئااڵ مێژووی -٤
 ٢٤... .. بەهرامی عەب وڵاڵ..... ......................................................شونا   رۆژی ئااڵ، رۆژی -٥
 ٢٢..... ... کاوسی سیروان............ ...........................کوردستانەوە  ی"ئااڵ" بارەی لە دێڕێک چەن  -٦

 ٣٢...... مدوحەممەدی  ئاریتما........ ........................  کورده ی وه ته نه رمانی هه مزی ڕه کوردستان ئااڵی -٢
 ٣٦.... .. کوردستانی چیا....... ................................................پێشنیارێک  و کوردستان ئااڵی -٨
 ٤٠...... .....قادر وریا .......... ................................بێت  کبوونمان یه وێنی هه کوردستان ئااڵی با -٩
 ٤٣. ..... چنوور جەعدەەر........ ....................................... الن ك سمبولی نیشتمانی بۆ گه ئااڵ وه -١٠
 ٤٢... .. شێخانی احسەب......... ............................................کورد  نەتەوەی بۆ پێناسەیە ئااڵ -١١
 ٤٨.. ....عوسمان  رێباز.... ................................................................. سونبول ك وه ئااڵ -١٢
 ٥٠.......  درودی حامی ..... .........................کوردستانە؟  ئااڵی هەڵکردنی رۆژی سەرماوەز ی٢٦ ئایا -١٣
 ٥٢... .. مروەتی مەنسوور..... ..........................................نیشتمانێک  شکۆی بااڵی به پڕ ئااڵی -١٤
 ٦٠....... کی  باڵه ر عومه........ .................کوردستان ا  کۆماری میراتی پێشدمەرگە لە و ئااڵ پاشخانی -١٥
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 ٦٤....... ئاگوشدی  هەمزە................ ......................دانەبڕاو  لێک دووانەیەکی پێشمەرگە، و ئااڵ -١٦
 ٦٦... .... حەمە سەروەر........... ......................................نەتەوە  شكۆی و  سیمبۆل وەك ئااڵ، -١٢
 ٢٠...... یانى جن  ڵگورد هه........... ........................! نییە پەڕۆیەک پارچە تەنها کوردستان ئااڵی -١٨
 ٢٢..... حەمەڕەشی   شەیما ...................................كوردی ا  شیعری لە و مێژوو لە كوردستان ئااڵی -١٩
 ٨٣..... .ماڵپەڕی هەولێر  ...............................................پەشێودا  شیعری فەرهەنگی لدە ئدااڵ -٢٠
 ٨٨....  ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردستان ......................لە شاری مەهاباد  دستانکور ئااڵی ڵکردنی هه -٢١
 ٨٩.... ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردستان  ...........بۆکان  شاری  له کوردوستان سی ده موقه ئااڵی ڵکردنی هه -٢٢
 ٩٨....  ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردسدتان ............................نەغەدە  لە کوردستان ئااڵی هەڵکردنی -٢٣
 ١٠٤.... ..... مامۆستا قدان .......... .................................................... (هونراوە)دیتنی ئااڵ -٢٤
 ١٠٦...... .... قازی  خاڵه....... ........................................................... سرودێک بۆ ئااڵ  -٢٥
  ١٠٨... ... بێبەش پیرۆتی.......... ...............................................................ئااڵ  بااڵی -٢٦
 
  
 
 

 پێشمەرگە سەبارەت بە ڕۆژی بابەت و نووسراوەکان
  
 ١١٠ ........... سمایل بازیدار ......................... ڕۆژی گەشبینی بە داهاتووی خەباتی شوناسخوازیی کورد -١
 ١٢٥.. ... زادە حەسەن عەب وڵاڵ....... ................................. پێشمەرگە ڕۆژی و پێشمەرگە لە ساڵو -٢
 ١٢٨........ ....... ب اغی لی عه........... .......................حەسەنزادە دیمانە دەگەڵ مامۆستا عەب وڵاڵ -٣
 ١٣٦........ ....سمایل شەرەفی ........ ..................................( کەسایەتیی نەتەوەیەک)ە پێشمەرگ -٤
 ١٣٨. ..........عومەر باڵەکی ............. ..........................تنۆکێک لە دەریای فی اکاریی پێشمەرگە  -٥
 ١٤٤........... عومەر بداڵەکی ..... ..............................دا  ی سەرماوەز لە چەن  قۆناغی مێژوویی٢٦ -٦
 ١٤٨... ........سەالح شەشە ...... ............................................................؟ كێیه  رگه پێشمه -٢
 ١٥١.... ....... ر شدوانیرێبوا...... ................................... ، گەورەترین شانازییە"پێشمەرگە بوون" -٨
  ١٥٢... ........میکایل  دانا........... .........................................نەتەوەیەک  هێمای پێشمەرگە، -٩
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 ١٥٥..... .. ڵێن سداڵ  به.......... ................................................پێشمەرگە، ئەوسا و ئێستا  -١٠
 ١٥٢.....  ئەردەاڵن رەفیق.......... ..........................................  گە خەباتێکی بێ ووچانیشمەرپ -١١
 ١٦١........ سەیوان کەرکدوکی .......... .................................. کورتەیەک لەسەر وشەی پیشمەرگە -١٢
 ١٦٣.... ...... رەزا شوان................ ...................جیهانی  پیرۆزی زاراوەیەکی بە بووە.. پێشمەرگە -١٣
 ١٦٢.. .... بدرای  سەی  رەهبەر........ ............................................................پێشمدەرگە  -١٤
    ١٨٠. .......مەعرووفی  امستەف.................. رگه پێشمه رۆژی دیاریکرانی و رگه پێشمه ی وشه دایکبوونی له  -١٥
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  بابەت و نووسراوەکان سەبارەت بە ڕۆژی ئااڵ 
 

 

 
 

 ئااڵ و سروودی نیشتیمانی
 

 ئااڵی كوردستان
 
نى ئااڵى خۆیدانن،  ژین خاوه كى فی رال ده یه شێوه  ستن یان به ربه ى سه وانه ، ئه  مینه م زه ر رووى ئه النى سه موو گه هه
رێمى  تى هده اڵتى حكوومده سده ژێدر ده  ى لده و ناوچانده واوى ئده تده  و له  ااڵى كوردستانیش ئااڵى كوردستانى فی راڵهئ

 . یه كاوه كان شه ڕسمییه  كان و ئۆرگانه زگا حكوومییه داموو ده  كوردستان دان، له
 

 ی ئااڵی کوردستان وێنه

 
 
 
 
 
 
 

 یی کوردستان وه ته ی ئااڵی نه پێناسه
 

 . ن ی پێکهاتووه ناوه  نگ و دروشمێک له سێ ڕه  اڵی کوردستان لهئا
 

http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2012/Kurdistan_flag_3457x2355__2012_05_10_h16m31s7__HA.gif
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 :کان نگه ڕه

 
، و  ند  ڕنگدی سدپی یده ی ناوه وه ، ئده نگدی سدووره ره  وه ره ی سه ، الکێشه ی ئاسۆیی پێکهاتوه الکێشه  ئااڵی کوردستان له

 .  وزه نگی سه ڕه  وه ی خواره الکێشه
 

 . تی یه که رێژییهر سێی د سه رینی ئااڵ دوو له به
 
 
 
 
 
 
 

 :یی وه ته دروشمی نه

 
 . یه ی هه کسان و هاوشێوه ی یه(تیشک)ڕ  په 12  م خۆره ، ئه یی ئااڵی کوردستان خۆری زێڕینه وه ته دروشمی نه

 
 
 
 
 
 
 
بێ  و بده  ره ێدوهپ( ١)ک یده  وه کانییده ڕه په  ی ئدااڵ، خدۆری زێدڕین بده باره تی قده ر سێ یه سه رچاوگرتنی دوو له به له  به
 . ن که خالێکی تیژ دروست ده  وه ره ده  و له  یان ڕاسته شێوه  ڕانه م په ر، ئه پێوه( 5.0)کان نیو  ڕه په
 

http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2012/Kurdistan_Flag_Propotions.jpg
http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2012/Kurdistan_Flag_the_sun.jpg
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 .ئااڵی کورستان جێگیر بێت( ن ی ناوه)ق  چه   بێ ڕێک له ده  که خۆره
 
 
 
 
 
 
 

 . ڕێت په تێ ه( تیشک)ڕ رزترین په ناو خاڵی تیژی به  ن ی ئااڵ به ستوونی ناوه  که  ک جێگیر کراوه یه شێوه خۆر به
 
 
 
 
 
 
 

 : کان نگه ی ڕه تی پێكهاته چۆنییه

 
 :  یه وه ی خواره شێوه  کانی ئااڵی کوردستان به ڕنگه

 

http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2012/Kurdistan_Flag_the_sun_propotion.jpg
http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2012/Kurdistan_Flag_symetric.jpg
http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2012/Kurdistan_Flag_the_sun_propotion_02.jpg
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 PMS 032 :  سوور* 
 PMS 354 :  وز سه* 
 PMS 116   : رد زه* 

  
www.pantone.comPMS= PANTONE Matching System  

 
 

 :کار هێنانی ئااڵ کانی به شێوه

 
 . وه دیار بێت دوو ڕووه ر ی له هه که ڵواسینی به دارا، پێویسته خۆره هه -١
 .  وه وز له خواره نگی سه وه و ڕه ره نگی سور له سه ی له باری پانی، ڕه وه رز کردنه به -٢
 . وز له الی ڕاست نگی سه پ و ڕه نگی سور له الی چه ه باری درێژی، ڕهی ل وه رز کردنه به -٣
 . گیرێت ڵ ئه ر دڵ هه پ له سه ر سینگ، له الی چه ک ڕۆزێت له سه دانی وه خه یه  له -٤
 . وه پ ا بشکێته ر مێز دانانی ، پێویسته به الی چه له سه -٥
 

 :سروودی نشتیمانی

 
 2495سداڵی   دڵد ار لده  ئووف ناسراو به ر یونس ره ی كورد، پارێزه وره ن شاعیری گه الیه  له  قیب كه ی ره سروودی ئه

بزاڤددی رزگدداریخوازی   كی پیددرۆزی لدده یدده تی كددورد و جێگه نگی میللدده رهدده كولتددوور و فه  شددێل لدده به  تدده ، بووه دانددراوه
ی بیددر و ویژدانددی  و ئاوێتدده  ماندده كه له هرخۆدانی گ بات و بدده و سددیمبۆلی خدده  یدده یدد ا هه كه ره ماوه كوردسددتان و دڵددی جه

 .لی كوردستان بووه موو چین و توێژێكی گه هه
 

 15  و لده عی ه حمود سده ال مده ئوف مه ال ره واوی یونس مه ، ناوی ته ه(قیب ی ره ئه)ری سروودی  دانه  دڵ اری شاعیر كه
 . ۆچی دوایی كردووهدا ك 2497 - 7 - 21  و له  دایكبووه له  شاری كۆیه له 2421 - 1 -
 

 حکومەتی هەرێمی کوردستانماڵپەڕی : سەرچاوە

http://www.pantone.com/
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 ئەمڕۆ رۆژی ئااڵی کوردستانە

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەرلەمان یاسایەکی تایبەتی بۆ ئااڵی کوردستان داڕشتووە
 

 هەرمان خالید

 
 ئدااڵی رۆژی وەک سداڵێکی، هەمدوو ی(21ی 27)ی کدانوونی یەکەم 27، پەرلەمانی کوردسدتان رۆژی 2444 ساڵی لە

 .کرد دیاری کوردستان
  

 مانگێدک کە مەهابداد، شاری لە 2491 - 21 - 27 رۆژی لە بوو ئااڵیە ئەو هەڵکردنی بەهۆی رۆژە ئەو دیاریکردنی
 قدازی پێشدەوا و راگەیەند را کوردسدتان رۆژهەاڵتی لە مەهاباد شاری لە کە کوردستان، کۆماری راگەیان نی لە بەر

 گەلددی رزگدداریخوازی شۆڕشددی رێددبەری بددارزانی، مسدتەفا و کددرا دیدداری کوردسددتان یکۆمددار سددەرۆک یەکەم بە مدەەمەد
 .هەڵکرا کرا، دیاری کۆمار، سوپاساالری وەک کوردستانیش

  
 رەنگەکانیشی و نیشانە و کوردستان هەرێمی فەرمیی ئااڵی بووەتە کوردستان پەرلەمانی بڕیاری بە کوردستان ئااڵی
 .کراوە دیاری

  
  دابەش و درێژییەکەیەتی سێی لەسەر دوو پانییەکەی و الکێشەیە کوردستان ئااڵی هاتووە، ەکەدابڕیار لە هەروەک

http://www.just-images.com/media/k2/items/cache/ad8977d058204a7b0eca9896b3e5a037_XL.jpg?t=1513494214
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 .یەکسان الکێشەی سێ بەسەر کراوە
  

 و سدپییە ناوەڕاسدت الکێشدەی کوردستان، رزگاریخوازی بزاڤی شەهی انی بۆ هێمایە و سوورە رەنگی سەرەوە الکێشەی
 بدۆ هێمدایە و سدەوزە خدوارەوە الکێشدەی هەروەهدا لێبدووردن، و ئدازادیی و کوردسدتان گەلدی ئاشتیخوازیی بۆ هێمایە

 .کوردستان ژینگەی و کشتوکاڵ
 

 .نەورۆز جەژنی و ژیان بەردەوامیی بۆ هێمایە و ئااڵکەیە ناوەڕاستی لە کراوە، دیاری یاسا بە کە خۆرێک،
  

 ئدااڵی سدەر بخدرێتە دیدکە وێنەیەکدی و رەندگ یدان نووسدین هدی  ندابێ هێمایدانە و رەنگ لەو جگە یاساکە، بەپێی
 .کوردستان

  
 :دەقی بڕیارەکەی پەرلەمانی کوردستان

 
 رێمی کوردستان هه  یاسای ئااڵ له

 
 میهرەبان بەخشن ەو خوای بەناوی

 گەل ناوی بە
 

 عێراق كوردستانی نیشتمانی ئەنجومەنی
 

 11 :بڕیار ژمارەی
 

 ١٩٩٩ / ١١ / ١١ :بڕیار رۆژی
 
 ((بڕیار)) 
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 لەسدەر دراوەو پێمدان 2447ی ساڵی (25)لە یاسی ژمارە ( 1)ی ماددە (3) بڕگە پێی بە كە دەسەاڵتەی بەو پشت
 یاسدداكاری یدد ا2444 - 22 - 22رۆژی  دانیشددتنی لە عێددراق كوردسددتانی نیشددتمانی ئەنجددومەنی كە بنەمددایەی ئەو

 :دەرهێنا یاسایەمان ئەم كردووە،
 

 2444ی ساڵی (29)) ژمارە یاسای
 عێراق كوردستانی هەرێمی یئااڵ یاسای

 
 :یەكەم ماددە

 
 دەبێدت درێدژیەكەی سدێی لەسەر دوو پانیەكەی كە الكێشەیی، شێوەی بە دەبێت ئااڵیەكی عێراق كوردستانی هەرێمی

 :شێوەیەیە بەم پێكهاتەكەی داو، پانی و درێژی لە یەكسان ئاسۆیی الكێشەی  سێ لەسەر كراوە دابەش و،
 
 .كوردە خوازی رزگاری بزاڤی شەهی انی هێمای سورەو، ڕەنگی سەرەوە الكێشەی -١
 خەڵكدی كە ،(تسدام ) لێبدوردنە و دیموكراسدی و ئازادی و ئاشتی هێمای دەبێت، سپی ڕەنگی ناوەراست الكێشەی -٢

 .خوازیەتی ئاواتە كوردستان
 سدپیەكە الكێشدە یتیدرە بڕیندی یەكتدر خاڵی چەقەكەی سپییەكەوەو، الكێشە ناوەراستی دەكەوێتە زەرد خۆرێكی -٣

 بە دەردەچێت لێوە تیشكی یەك و بیست( 12) و، دەبێت سپیەكە الكێشە پانایی ئەوەن ەی خۆرەكە تیرەی و، دەبێت
 و، دەبێددت خددۆرەكە گددۆی چێددوەی لە یەك و بیسددت لسددەر یەك) (  بنكەكددانی و، یەكسددان ال دوو سێگۆشددەی شددێوەی

 و زانسدت و ژیدان بدوونی بەردەوام هێمدای زەردەكە خدۆرە.  كەسەوزە سوورو الكێشە هەردوو نیوەی بگاتە درێژیشیان
 و بەرخدددودان ڕۆژی نەتەوایەتیدددیە، نەورۆزی جەژندددی هێمدددای تیشدددكەكەیش یەك و بیسدددت( 12) ئومێددد ەو، و هیدددوا

 .چەوسان نەوە زۆرو و زوڵ  بە دژ ڕزگاریی شۆرش و ڕاپەڕین
 .كوردستان ژینگەی و روشتس و كشتوكاڵ هێمای و، دەبێت سەوز ڕەنگی خوارەوە الكێشەی -٤
 
 

 ٢٠١٢ی دێسەمبەری ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی باسنیوز  : سەرچاوە
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 ئااڵی کوردستان چۆن دروستبوو؟ ئااڵ چییە و چۆن سەریهەڵداوە؟

 
 
 
 
 
 

 ڕێناس نەورۆزی

 
 بدێ و ربەخۆسدە واڵتدی خاوەن نەتەوەیەکی گەل هەموو ئەمڕۆ گەالنە، هەبوونی و نەتەوە ناسنامەی و نیشانە ئااڵ
 و جیهان سیاسیەکانی رێکخراوە و پارت و یەککگرتووەکان نەتەوە رێکخراوی بەخۆیانن، تایبەت ئااڵی خاوەن واڵت
 کۆمپانیدددا و بازرگانییەکدددان کۆمپانیدددا و زانسدددتگاکان و شدددارەوانیەکان و ئابوورییەکدددان و فەرهەنگدددی دەزگدددا و دام

. خۆیدانن تایبەتی نیشانەیەکی و ئااڵ خاوەن یادەکانیش و بۆنە و ڤیستیڤال و وەرزشییەکان یانە و تەکنەلۆژیاکان
 دام و رێکخدراوە ئااڵی شێوە بەهەمان جیاوازە، واڵتێکیتر و نەتەوە هەر ئااڵی لەگەڵ واڵتێک و نەتەوە هەر ئااڵی

 .یبەخۆیەت تایبەت و جیاواز واتای و شێوە و رەنگ خاوەن هەریەکەیان جیاوازن، یەکتری لەگەڵ دەزگانیش و
 

 بەمجددۆرە Vexillology ئااڵناسددی پسددپۆرانی الیەن لە ئااڵکددان سددەرەکییەکانی رەنددگە لە هەندد ێک هێمددای و واتددا
 :لێک راونەتەوە

 
 .یەکسانی هێز، ئازایی، جەنگ، لە رژان خوێن شۆڕش،: سوور رەنگی
 .ئاگر وریایی، درەوشانەوە، رووناکی،: زەرد رەنگی
 .تئاگربەس ئارامی، ئاشتی،: سپی رەنگی
 .الوێتی پاراستن، واڵت، سەوزایی،: سەوز رەنگی
 .ئازادی ئاسمان، دەریا، ئاوەدانی، ئاو،: شین رەنگی
 قوربانی ان خۆبەختکردن، ئازایی،: نارنجی رەنگی
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 .نەمری مەرگ، پرسە،: رەش رەنگی
 

 ئدااڵ یەکەمجدار بدۆ مەوبەر، لە سداڵ( هەزار چدوار) 9555 بۆ گەڕێتەوە دە ئااڵ کایەی هاتنە و دروستبوون تەمەنی
 و سومەرییەکان سەرەتا هەڵ اروە،( ئەمڕۆ کوردستانی) میزۆپۆتامیا و ئێران خاکی سەر ئمپراتۆریەتەکانی لەالیەن

 شارنشددینە دواتددریش. میسددرییەکۆنەکان و ساسددانییەکان و هاخەمەنیشددیەکان هەروەهددا میدد یاکان، و ئاسددورییەکان
 .هەڵ اوە اڵیانئا چین و ژاپۆن قەیسەرەکانی و یۆنانییەکان

 
 ئااڵکدان یداخود. بدووە رێنمداییکردن و بدانگەوازی بدۆ ئدااڵ دروسدتکردنی ئامدانجی یەکەم ئااڵناسی زانستی بەگوێرەی

 کاتێدک. کەسدێک کۆمەڵە و دەستە بۆ یاخود کە  تاکە بۆ بوونە پەیامێک زۆربەشیان بوونە، هێمایەک وەک تەنیا
 دوژمنەکانیدان ئدااڵی شدتێک هەمدوو لە بەر سدەرکەوتنەکانیان ا، و شدەڕ کداتی لە جیهدان کۆنەکدانی ئیپمراتۆریەتە

 بددۆ ئددااڵ سددەرەتاکانی هێمددا لە یەکێکیتددر واتددایە بەو بەرزکددردۆتەوە، جێگەیدد ا لە خۆیانیددان ئااڵکددانی و داگرتدووە
 یەکەیدان هەر ئدااڵی جیدابووە، هۆزێدک و ئیمپراتدۆریەت هەر ئدااڵی لەوەش جدگە. هەڵد راوە سەرکەوتن نیشان انی

 جیهان ئااڵکانی ئەمڕۆش تا و کۆنەوە لە هەر. جیاوازبووە رەنگێکی و تێ ابووە بەخۆی تایبەت واتایەکی و نیشانە
 دار، ئداو، خدۆر، مانگ، ئەستێرە،: )هەبوونی وەک پێکهاتوونە دەوروبەر و سروشت ناو نیشانەکانی لە زۆرترینیان

 ناڕێدک، شدێوەی لە بەڵکدو نەبدوونە، ئێسدتا وەک کۆن کانیئااڵ پێوانەی و جۆر....(. گیانەوەر باڵن ە، گوڵ، چیا،
 ئداژەل پێسدتی لە یدانیش کدانزایی مدادەی لە یداخود درێدژ دارێکدی تەخدتە لە کە.... گۆشدەیی سێ بازنەیی، نیمچە

 ئدااڵش هەند ێک. دروسدت ەکران ئداگر رەژووی لە و ئداژەل خدوێنی لە و گەال لە ئدااڵش رەنگەکانی دروستکردەکران،
 نیشدانە بە دەکران ئااڵ جیاتی لە... وشککراو ئاژەلی و باڵن ە تەنیا یاخود دروست ەکران، باڵن ە ەڕیپ لە تەنیا

 تەختەدارێکدی یانیش پەیکەر شێوە هەمان بە یاخود هەڵ ەواسران، بەرز و درێژ دارێکی تەختە بە و هێماکانیان و
 ئدااڵش شدێوەکانی ژیدان هەنگاوەکدانی چوونیپێشدەوە بەرەو لەگەڵ. بەرزدەکرانەوە ئااڵ وەک نەخش لە هەڵکەن راو

 .دەکرێن چاپ کارتۆن و کاغەز لەسەر و قووماش پارچە لەسەر ئااڵ ئەمڕۆ کە گۆڕدران،
 

  بۆ ئەمریکا یەکگرتووەکانی واڵتە ئااڵی. دروستکراوە 2124 ساڵی لە کە دانیمارکە ئااڵی نیشتمانی ئااڵی کۆنترین
  ئەستێرەکانی ژمارەی ساڵ دوای بە ساڵ و تێ اکراوە گۆڕانکاری بەردەوام و دروستکراوە 2771 ساڵی لە یەکەمجار

  هێلی 23ئەستێرە و  05 لە ئێستا تا لەوساوە و وەستاوە گۆڕان لە 2404 ساڵی لە تا زیادیکردووە ئااڵکە ناو
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 دوورە، و درێدژ مێژوویەکدی خداوەن واڵتێکدیش و نەتەوە هەر ئدااڵی کایەی هاتنە چیرۆکی. پێکهاتووە سپی و سوور
 .کوردە گەلی ناو ئااڵکانی مێژووی و کوردستان ئەمڕۆی ئااڵی بکەین هەڵوەستە لەسەر مەبەستمانە لێرەدا ئەوەی

  
 ئااڵ لەسەردەمی مادەکاندا

  
 زەرد، سددپی، سددوور،) رەنگەکددانی لە ئارییەکددان نەتەوە و هددۆز ئددااڵی زۆربەی مێژووییەکددان سددەرچاوە گددوێرەی بە

 2444 سداڵی لە و دامەزارو 2440 سداڵی لە کە واڵت دەرەوەی لە کوردسدتان پەرلەمانی. ونپێکهاتبو( شین سەوز،
 ئددااڵیە ئەو ئەوان بەگددوێرەی و بەرزدەکددردەوە یادەکانیددان و بددۆنە لە ئااڵیەکیددان هددات، سیاسددی ژیددانی بە کۆتددایی
 خدوارەوەش لە و زەرد ێکدیهێل ناوەڕاسدت ا لە و سدوور هێلێکدی سدەرەوە لە کە بدووە مادەکدان سدەردەمی ئااڵی هەمان
 دوای. التیدنە ئەمریکدای بۆلیڤیدای واڵتدی ئێسدتای ئدااڵی هاوشدێوەی رەنگەکدانی تەواوی کە. هەبدووە سدەوز هێلێکدی
 ئااڵی رەنگەکانی بە ئاماژە کە دەستنەکەوتووە مێژوویی  سەرچاوەیەکی هی  ئێستا تا لێکۆڵینەوەم و هەوڵ چەن ین

 کدداتی لە مادەکددانیش کە هەیە ئەوەندد ە تەنیددا. دامەزرابددوو زایددین پددێش ی755 سدداڵی لە کە بکددات مدداد دەوڵەتددی
 .هەڵ اوە بەخۆیان تایبەت ئااڵیەکی یاخود نیشانە خاوەن ئاسوورییەکان ا بەسەر سەرکەوتنیان

  
 ئااڵی دەوڵەوتی ئەیوبی

  
 
 
 
 
 
 

 خۆیدان بە تدایبەت ئدااڵیەکی خداوەن یەکەیدان هەر یەمەن و شدام و نسێبین و میافارقین و دیاربەکر ئەیوبییەکانی
 شددێوەیەکی لە کە ئددااڵ یەک خدداوەنی بە بددوون ئەویبوییەکددان( ئەیددوبی سددەالحەدینی) سددەردەمی لە بەاڵم بددوونە،
  زمانی بە زەرد هێلی دوو سەر لە و رەش رەنگی بە سەوزرەکە لەسەر پێکهاتبوو، سەوز رەنگێکی لە درێژ و بازنەیی
 .هەبووە هیاللی ا مانگێکی ناو لە زەرد خۆرێکی ئااڵکەش لەسەرەوەی( لدەال اال الە ال) نووسرابوو عەرەبی
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 ئااڵی دەوڵەتی زەند

  
 
 
 
 
 

- 2705) مداوەی لە بنەماڵەکدایەن و خدۆی کە زەند  دەوڵەتدی دامەزرێدنەری ی(2774 - 2750) زەند  خانی کەری 
 سێگۆشددەیی شددێوەیەکی لە کە نبددوو خۆیددان بە تددایبەت ئددااڵیەکی خدداوەن کددرد، ئێرانیددان فەرمددانڕەوایی( 2749

 باریکی هێلێکی ئااڵکەش ا الی هەرسێ لەسەر و دەبینرا شێرێکەوە پشت لە هەتاو سپی زەمینێکی سەر لە پێکهاتبوو
 .هەبووە سەوز

 
 ئااڵی میرنشینەکانی کوردستان

  
 
 
 
 
 
 

  یاخود سەربەخۆ یبەتمەن یتا کۆمەڵێک خاوەنی دامەزران نیانەوە لەسەرەتای هەریەکەیان کوردستان میرنشینەکانی
 زۆر ژمدارەیەکی خداوەنی نۆزدەهەم سەدەی کۆتایی تاکو زایینی دەیەمی سەدەی ماوەی لە کورد. سەربەخۆبوون نیمچە

 لدوڕی بادیندان، هەکداری، سدۆران، بێد لیس، ئەردەالن، بابدان، مەرواندی، شدەدادی،) میرنشدنی وەک بدووە میرنشین
 سدەدەیەک لە کەمتدر تەمەنیدان میرنشدینەکان لە هەند ێک کە هتد ،....نبۆتدا حەسدەنکێ،، بچووک، لوڕی گەورە،
 لە کوردییەکدان میرنشدینە لە بەشدێک. بدووە سدەدە حەوت تداکو سدەدە یەک نێوان لە تەمەنیان ئەوانیتریش و بووە

 سددکەی لێدد انی ئددااڵ، بەرزکددردنەوەی وەک بددوون سددەربەخۆ تایبەتمەندد ی کۆمەڵێددک خدداوەنی نددۆزدە و هەژدە سددەدەی
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 بددۆ هەوڵدد ان چەک، و تددۆپ وەک سددەربازری کەلددوپەلی دروسددتکردنی مددزگەوت، و خوێندد نگا دروسددتکردنی رە،پددا
 و بەهێدددز میرنشدددینە لە دووان سدددۆران میرنشدددینی و بۆتدددان میرنشدددینی. میرنشدددینەکەیان سدددنووری فراوانکردندددی
 ئەتلەسددە و سددکلۆپی یائین ندداو کەوتددۆتە جوگرافیددان و دیرۆکددی شددوێنەگەی کە کوردسددتانن مێددژووی ناسددراوەکانی

 خدداوەن گەورە پاشددای لەسددەردەمی بددوو، رەواندد وز پددایتەختەکەی کە بددوو سددۆران میرنشددینی. جیهددانەوە کۆنەکددانی
 رەنگدی و سەرەوەی بەشی لە رەش رەنگی پێکهاتبوو، سپی و رەش رەنگی دوو لە کە بووە خۆی بە تایبەت ئااڵیەکی

 .هەڵکەوتبوو ئااڵکەی خوارەوەی لە سپی
  

 ١٢٩١ی راپەڕینی قۆچگیری ئااڵ

 
  
 
 
 
 
 

 تورکەکدان رکێەی ژێر بچنە ئامادەنەبوون کوردستان باکووری دێرسیمی هەرێمی لە قۆچگیری کوردەکانی ئەوەی دوای
 ئەو. هەڵد ا خۆیدان سەربەخۆیی ئااڵی و بوونەوەو تورک هێزەکانی رووبەرووی کەمالەوە، مستەفا داخوازییەکانی و

 .دروستکرابوو( جڤاکی رێکخستنا کۆمەڵەیا) ی2424 ساڵی ئااڵکەی ریکاریگە ژێر لە ئااڵیەش
 

 ١٢٩٩ئااڵی حکومەتی کوردستانی خواروو 
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-2111) حەفید  مەحمدودی شدێ  دانەوێدنن، کدورد گەلدی ویسدتی بدۆ سدەر ناچدابوون ئینگلیزەکدان کە ئەوەی لەپاش
 سلێمانی شاری گەیشتەوە 2411 - 4 - 35 رۆژی لە ەحمودم شێ . کوردستان بۆ گەڕان ەوە هین ستان لە یان(2401

 لە ئەوەبدددوو. بەجێبهددێلن سددلێمانی شدداری کە ناچددداریکردن، و هەڵچنددی ئینگلیددز هێزەکددانی بە تەنگددی زوو هەر و
 و راگەیاند  ی(کوردسدتان خدوارووی حکدومەتی) و هەڵکدرد کوردسدتانی ئدااڵی مەحمدود شدێ  2411 سداڵی ئۆکتۆبەری

. باڵوکدرانەوە کوردسدتان خدوراووی حکدومەتی لەالیەن یدش(کوردسدتان رۆژی) و( کوردسدتان بانگی) رۆژنامەی هەردوو
 لە پێکهددداتبوو هەڵددد را مەحمدددوود شدددێ  رێبەرایەتدددی بە کوردسدددتان خدددوارووی حکدددومەتی لەالیەن کە ئدددااڵیەی ئەو

  . ئااڵکەدا ناوەڕاستی لە سوور رەنگی لەسەر سپی مانگێکی و سەوز زەمینێکی
 

 ١٢٩١ - ١٢٩٢پەڕینەکەی ئاگری ئااڵی را

 
 
 
 
 
 
 
  ئااڵیەکی کوردەکانیش رۆشنبیرە پاشا، نووری ئیەسان بەرێبەرایەتی ئاگری چیای راپەڕینەکەی سەردەمی لە

 و ناوەڕاسدت ا لە سدپی رەنگدی و خدواروە لە سدوور رەنگدی و و لەسدەرەوە سدەوز رەنگی کە. داڕشت خۆیان بە تایبەت
 بە تدددایبەتبووە ئدددااڵیەش ئەم. کێشدددرابوو زەرد خدددۆرێکی لەسدددەر ئددداگری چیدددای یوێدددنە سدددپیەکەش رەندددگە لەسدددەر

 .هەڵ رابوو لەوسەردەمەدا هەر کە کوردستان نەتەوەیی ئااڵی لە جگە راپەڕینەکە،
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 ٦٤٩١ئااڵی کۆماری کوردستان لە مەهاباد 

  
 
 
 
 
 
 و راگەیاند ن پاشدانیش و ئێدران لە کدوردی بدزوتنەوەی بەرەوپێشچوونی لەگەڵ و جیهانی شەڕی دووەم سەردەمی لە

 سدەربەخۆیی ئدااڵی بوو، پایتەختەکەی مەهاباد شاری کە 2491 - 2 - 11 رۆژی لە کوردستان کۆماری دامەزران نی
 جڤدداکی رێکخسددتنا کۆمەڵەیددا) رێکخددراوی لەالیەن 2424 سدداڵی لە بددوو ئددااڵیە ئەو هەمددان کە هەڵدد را، کوردسددتان
 ئێسددتا ئددااڵیەی ئەو وایە پێیددان کە  هەندد ێک هەرچەندد ە. دەسددتکارییەوە کەمێددک بە دروسددتکرابوو( کوردسددتان
 دیموکراتی حزبی واڵتی دەرەوەی پەیوەن ییەکنی کۆمیتەی بەاڵم. ە2491 کوردستانی کۆماری ئااڵی هەمان کوردستان

 تددا  ەهەرچەندد. دەناسددرێت 2491 سدداڵی کوردسددتانی کۆمدداری ئددااڵی بە کە ندداردووم بددۆ ئااڵیەکیتریددان کوردسددتانە
 و لێکدۆڵەڕەوان کە دەسدتە بەر لە وێدنەم دوو مدن بەاڵم هەیە، گەتوگدۆ 2491 سداڵی ئااڵکەی بە سەبارەت ئێستاش
 .ب ەن لەسەر زیاتر بڕیاری دەتوانن خوێنەران

  
 ئااڵی ئەمڕۆی کوردستان

  
 
 
 
 
 

 بددۆ دەگەڕێددتەوە دەناسددرێت دکددور نەتەوەی و کوردسددتان ئددااڵی وەک ئەمددڕۆ کە ئددااڵیەی ئەو دروسددتبوونی سددەرەتای
 و کدۆمەڵ دامەزراند نی خەریکدی ئەسدتەنبوڵ لە کوردییەکان رێکخراوە و کۆمەڵ کاتێک. بیستەم سەدەی سەرەتاکانی

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlk7b12anfAhVIyhoKHX7nAfUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fckb.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25DA%25A9%25DB%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C_%25D9%2585%25DB%2595%25DA%25BE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AF&psig=AOvVaw0FZl7AqZ0zlZI4d58J_38C&ust=1545233609905130
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 بدوونە نەتەوەیدی ئدااڵیەکی دروسدتکردنی هەوڵدی لە کاتیش ا هەمان لە بوونە، کوردی رۆژنامەی و گۆڤار دەرکردنی
 رووناکبیر ژمارەیەک لەالیەن ئەستەنبوڵ لە کە( کوردستان جڤاکی رێکخستنا کۆمەڵەیا) 2424 ساڵی. کوردستان بۆ
 نەتەوەیددی ئددااڵی خددۆی دامەزراندد نی لەگەڵ دامەزرا، کددورد سددەردەمەی ئەو ناسددراوی کەسددایەتی و سیاسددەتمەدار و

 رێکخدراوەکە دامەزران نی لە بەش اریان کەسانەی ئەو. دەکرد کوردستانی سەربەخۆیی داوای و دروستکرد کوردستانی
 جەودەت عەبد وڵاڵ دکتدۆر ،(بۆتدان جزیرە) بەدرخان عالی ئەمین: لە بریتیبوون کرد کوردستان نەتەوەیی ئااڵی و
 ،(کەرکدوک) حوسدێن نەجمەدین ،(سلێمانی) بەگ رەفعەت زادە مەوالنا ،(ئامەد) پاشا جەمیل ئەکرەم ،(عەرەبگیر)

 فوئدداد ،(سددلێمانی) بابددان حددیکمەت ،(وان) سددەلی  مەمدد وح ،(سددلێمانی) بابددان شددوکری ،(بێدد لیس) فەوزی کەمددال
 . بەگ فەری  و مەەمەد شوکری دکتۆر ،(سلێمانی) بابان

 
 بڕیداری لەمەوبەر سداڵ 45 ندزیکەی رێکخدراوە ئەو کە ئدااڵیەیە ئەو هەمدان ماوەتەوە بۆمان ئەمڕۆ کە ئااڵیەی ئەو

 ناوەڕاست ا لە سپی رەنگی و خوارەوە لە سەوز رەنگی و لەسەرەوە سوور رەنگی ئااڵیە ئەو گوێرەی بە دابوو، لەسەر
 خدۆی بەچداوی ئەو زازا، ندوورەدین نووسدراوێکی بەگدوێرەی. دەدرەوشدایەوە زەرد خدۆرێکی سپیەکەش زەمینە لەسەر و

 ئددااڵی جێگددای لە کوردسددتان بدداکووری ی2410 سدداڵی راپەڕیددنەکەی لەسددەردەمی ئددااڵیە ئەو هەمددان کە بینددویەتی
 2417 سداڵی لە ئدااڵ هەمان یش(خۆیبوون) رێکخراوی دامەزران نی کۆبوونەوەی یەکەم لە. کراوەتەوەبەرز تورکیادا
 شدداری لە 2411 سدداڵی لە ئددااڵیە ئەم یەکەمجدداریش بددۆ. لەسددەردراوەتەوە بڕیدداری کوردسددتان ئددااڵی وەک دووبددارە

 The Case) بەنداوی بەدرخدان اسدوورەی میر کتێبێکی بەرگی لەسەر ئەمریکا یەکگرتووەکانی واڵتە لە فیالدەلەیا

of Kurdistan Against Turkey ،By authority of Hoyboon ،Philadelphila ،1928) بەزمددانی 
 راپەڕینەکەی لەسەردەمی ئااڵیە ئەم(. Flag of Kurdistan) نووسراوە ئااڵکەش ا ژێر لە کە چاپکراوە ئینگلیزی
 لە یدددش(ژێکدداف کددۆمەڵەی. )راپەڕیدددنەکە بە تددایبەتی ئددااڵیەکی هەبددوونی لە جدددگە هەڵدد راوە، ئدداگریش چیددای

. بەرزکدردۆتەوە مەهابداد شداری لە یادەکاند ا و بدۆنە لە ئدااڵی هەمان بەدوا 2491 ساڵی لە کوردستان رۆژهەاڵتی
 خداوەن سداڵیەکە یەک کۆمارە بەاڵم هەبووە، بوونی مەهاباد لە کوردستان کۆماری لەسەردەمی ئااڵیە ئەو ئەگەرچی
 ئدااڵی هەمدان بەدرخانیش کامەران دکتۆر. ئااڵیە ئەو هەمان لە بووە نزیک زۆر کە بووە خۆی بە ایبەتت ئااڵیەکی
 کدددۆمەڵەی) یشددد ا2415 سددداڵەکانی لە. داوە ئەوروپدددای واڵتدددانی نیشدددانی کوردسدددتان ئدددااڵی وەک ی2424 سددداڵی

 کوردی رەوەن ی. بەرزکردۆتەوە نکوردستانیا ئااڵی هەمان یادێک ا و بۆنە چەن  لە( ئەوروپا لە کورد خوێن کارانی
 وەک ئااڵیەیدان ئەو هەمدان یادەکاند ا و بدۆنە لە بەنداو ناو بەدوا 2475 سااڵنی لە کوردستانیش بەشەکانی هەموو
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 لەسددەر ئددااڵیە ئەو کوردسددتانیش باشددووری ی2442 سدداڵی راپەڕیددنەکەی دوای لە. بەرزکددردۆتەوە کوردسددتان ئددااڵی
 لە بەاڵم دەبیندرا، کوردسدتان باشدووری لە راگەیاند ن دەزگاکدانی و دام و سیەکانسیا رێکخراوە لە هەن ێک تەالری
 تیشدکی کە درا، لەسەر بڕیاری کوردستان ئااڵی وەک بەرەسمی کوردستانەوە پەرلەمانی لەالیەن بەدوا 2441 ساڵی

 شوێن ا و سەردەم هەن ێک لە کە پێکهاتووە، سەوز زەرد، سپی، سوور، رەنگی چوار لە و تیشکە دانە 12 خۆرەکەی
 یداخود و بدووە کەمتدر یدانیش ئێسدتا تیشدکەکانی لە بدووە زۆرتدر ئەوەتدا یدان کوردسدتان ئدااڵی تیشکەکانی ژمارەی
 رێکخدراوە سدەرجەم بە نزیدک و کدورد گەلدی سدەجەم بەدوا 1555 سداڵی لە. بدوونە درێژ و کورت تیشکەکانی جۆری

 ئددااڵی و کوردسددتان ئددااڵی وەک ئااڵیددان هەمددان واڵتددیش دەرەوەی و کوردسددتان بەشددەکەی چددوار هەر سیاسددیەکانی
 .کردووە پەسن  کورد نەتەوەی

 
 ئااڵکدددانی مێدددژووی و اڵائددد سدددەرهەڵ انی بە سدددەبارەت بەرفراوانتدددر لێکدددۆڵینەوەیەکی لە کدددورتەیەکە بدددابەتە ئەم

 .کوردستان
 

 : سەرچاوە
 
1- Encyclopedie ،Het Laatste Nieuws ،deel 24 ،Brussel ،2005 ،p 364-365. 

2-KURDISTAN In the Shadow of History  ،by: Susan Meiselas ،Random House ،Inc ،New York ،1997 ،p 140. 

3- Centre D´etudes Kurdes ،Bulletin 11 ،Dr Kammuran Ali Bedir-khan ،1950 ،Paris. 

 .شام 2492 - 7 - 2( 35): هژمار هاوار، کۆڤارا یوس،، نوردەین سۆر، کەسکە -4
 

 ٢٠١٥ی مای ١٣: ڕێکەوتی  -  سپی می یاماڵپەڕی : سەرچاوە
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 مێژووی ئااڵ و ئااڵی كوردستان

 
 
 
 
 
 
 

مێژووی هەڵكردنی ئااڵ بۆ یەكەمجار و لەسەر دەستی كام گەل، بۆچدوونی جیداوازی لەسدەر هەیە، بەاڵم زۆرێدل لە 
وە، بەوەی ئەوان یەكەم نەتەوە بدوون كە ئااڵیدان سەرچاوەكان ئەو مێژووە بۆ سەردەمی میسدرییە كۆنەكدان دەگێدڕنە

 .هەڵكردووە
 

ئدااڵ واتە هێمدا و ناسدنامە و نەتەوە و "ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكدان بەم شدێوەیە پێناسدەی بدۆ ئدااڵ كدردووە، 
 ".دەوڵەت و هەرێ  و حزب و گروپەكان، شانازییەكی بەرجەستە كراویانە

 
 :لەرووی زاراوە

 

پێل دێدت، لە مێدژووی كدوردا چەند ین زاراوەی تدر بەكدارهێنراون " اڵ +ئا"ییە و لە دوو بڕگەی ئااڵ وشەیەكی كورد
 ...".بەیرەق، ئالە، بەن ێر، بەی اخ، ئااڵیی و پەرچەم"وەكو 

 
 :هێماكانی ناو ئااڵ

 
ی هەبێت بدۆ باشترین لێك انەوە لە ئێستەدا كراوە ئاماژە بەوە دەكەن باشترین ئااڵ ئەوەیە كە ساناترین لێك انەوە

تێگەیشتن، هاوشانی ئااڵ كۆنەكان كە زیاتر ڕەش یان سپی بوون بە پێكبەستەی واتا، زۆرێل لە واڵتانی ئیسالمی 
 یان حزبە ئیسالمییەكان دروشی ئیسالمی دەخەنە ناو ئااڵكانیان، حزبە چەپەكانیش وێنەی دا  و خوێن و 
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 .چەپگەرایی دەكەن بە دروشمی ئااڵكانیان
 

بددووەتە ڕەمزێددل بددۆ بەشددێكی زۆر لە سددەن یكا و رێكخراوەكددان و یددانە وەرزشددییەكان و كۆڕبەندد  و ئددااڵ ئێسددتە 
 .ناوەن ەكانی لێكۆڵینەوە

 
 :جۆرو قەبارەی ئااڵ

 
 .جۆری هەیە  بەشێوەیەكی گشتی ئااڵ سێ

 
 .ئااڵی فەرمی، كە لەسەر دام و دەزگاكانی هەر واڵتێل بەرز دەكرێتەوە :یەكەم
 .فەرمی واڵتە ز، ئەو ئااڵیە بچوكراوەی ئااڵی ئااڵی سەرمێ :دووەم
ئااڵی بەرسینگ، ئەم ئااڵیە بۆ نمایشكردنی كەسێل بۆ واڵتەكەی لە كۆڕبەن ێل و كۆبوونەوەیەكی جیهانی  :سێیەم

 .دەیبەستێت
 

 :قەبارەی ئااڵ

 
ە دەبێدددت ئدددااڵ لەبەشدددێكی واڵتدددان بەچەنددد  قەبدددارەیەك دروسدددت دەكرێدددت كە ئەو ئااڵیدددانەی شدددێوەی پانیدددان هەی

بێددت ،واتددا " 205*110"بێددت، ئەو ئااڵیددانەی شددێوەی درێژییددان هەیە دەبێددت قەبددارەكەی " 15*215"قەبددارەكەی 
 .یەكی ڕووبەرەكەی تری بێت  بەشێوەیەكی گشتی دەبێت درێژیی یان پانی سێ

 
 :مێژووی ئااڵ لەناو كورد

 
لوییەكان لەنیوەی دووەمدی هەزارەی سدێیەمی زۆرێل لەسەرچاوە مێژووی و ئەكادیمیەكان با  لەوە دەكەن، هۆزی لو

پێش زایین بەكاریان هێناوە، هەروەها جلە چەرمیەكەی كاوەی ئاسنگەر كاتێدل بەسدەری زوحداكی داداوە لەشدەڕدا، 
 .ناسێن راوە" ئااڵی كاوەیی"ن ا و بە بووەتە ئااڵ لە مێژووی ئێرا
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 :مێژووی ئااڵ لە جیهاندا

 
ااڵ بەشدێوەیەك هەبدووە، ڕۆمانییەكدان خداوەنی مێژوویەكدی دەوڵەمەند ن لە ئدااڵ و لە شارستانیەتی میزۆپۆتامیا ئد

ئااڵیدان بەكارهێنداوە،  2910شەش جۆر ئااڵیان هەبووە بۆ هێزەكانی دەریایی و وشدكانی، بەریتانییەكدان لەسداڵی 
 .عەرەبەكانیش لەسەردەمی بەر لە هاتنی ئیسالم ئااڵیان بەكارهێناوە

 
ی دەكەن ڕەنگە ئااڵكەی سەالحەدینی ئەیوبی یەكەمدین ئدااڵ بێدت جدگە لەڕەندگەكەی، وێدنەی مێژوو نووسان ئاشكرا 

 ".2243بۆ  2231" هەڵۆیەكی تێ ا بووە لە سااڵنی
 

 :ئااڵ لەمێژووی کوردستاندا

 
بكرێتە سەرچاوەیەك بۆ یەكەمین ئااڵ لە مێژووی كورددا، فیردۆسی " شانامەی فیردۆسی"ڕەنگە ئااڵی كاوەیی ئەگەر 

 .اوەی گەرمیانی بە كورد لەقەڵەم داوە ك
 

 :پۆلێن كردنی مێژووی ئااڵی كوردی

 
ئااڵیەكی هەبوو بە قوماشدێكی زێدڕین دروسدتكرابوو ئدایەتێكی قورئدانی تێد ا  2429ڕاپەڕینی بەتلیس لە ساڵی  -١

 .بوو
هەڵكرا كە بریتدی  لەسەر باڵەخانەی ئەفسەری سیاسی بەریتانیا 2424ئااڵی سەردەمی شێ  مەحموود لە ساڵی  -٢

 .بوو لە مانگێكی سور و ڕووبەرێكی سەوز
 .هەڵكرا تیای ا نوسرا بوو كوردستانی ئازاد 2411خانی شكاك لەساڵی  ئااڵی سەردەمی شۆڕشەكەی سمكۆ -٣
ئدااڵیەكی كدردە پێشدەوایەتی بدۆ شۆڕشدەكەی ڕەنگدی سدەوز بدوو كە  2410شۆڕشی شێ  سەعی ی پیران لە ساڵی  -٤

 .ڕاست بووڕۆژێكی لە ناوە
ئااڵیەكیان هەبوو، ئەن امانی ئەم كۆمەڵەیە بە قورئان و خەنجەر و  2437لەسەردەم كۆمەڵەی هیوا لە ساڵی  -٥

 .ئااڵ دەبوو سوێن  بخۆن
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 .دەمەزرا، ئااڵیەكەیان بریتی بوو لە دوو خەنجەر و سی ئەستێرە 2431حزبی ئازادی كوردستان لە ساڵی  -٦
لە گۆڕەپددانی مەهابدداد  2491 - 21 - 21مەزراندد نی كۆمدداری مهابدداد لە ڕێكەوتددی بددۆ یەكەمجددار لەسددەردەمی دا -٢

 .یەكەمین ئااڵ هەڵكرا تاوەكو ئێستە وەك ئااڵی كورد ماوەتەوە
 

 ١٩٩١ی سداڵی (١٤)کە لەیاسدای ژمدارە ١٩٩٩ - ١١ - ١١ی (٢٦)ئێستا لەپەرلەمانی کوردستان بەپێی بڕیاری ژمدارە 
 .کە و پێوانەکان و شیوازی هەڵ انی دیاریکراوەسەرچاوەی گرتووە، شێوازی ئااڵ

 
 ٢٠١٦ی دێسەمبەری ١٦: ڕێکەوتی  -وشە  ماڵپەڕی : سەرچاوە

 
 

  
 

 رۆژی ئااڵ، رۆژی شوناس
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ بەهرامی

  
 کدراوەو دیداری" کوردستان ئااڵی رۆژی" وەک دێسامبر ی١٢ کوردستان هەرێمی پارلمانی بڕیاری بە ەوە٢٠٠٤ ساڵی لە
 . رادەگیرێ بەرز کوردستان ئااڵی رۆژی ساڵەوە ولە
 

 نەتەوەی لەگەڵ پێوەند ی لە. گدرنگە زۆر رووداوێکدی واڵتێدک نەتەوەو هەر سدەرەکیی سدیمبولێکی وەک ئدااڵ دانانی
 ندیە، ئااڵ دانانی دەرەتانی رۆژهەاڵت باکوورو واتە کوردستان گەورەکەی پارچە دوو لە النیکەم ئێستاش کە کورددا
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 دامەزراوەی تەنیددا کوردسددتان پارلمددانی کە پێددیە بەو. هەیە تددایبەتی گرنگییەکددی کوردسددتان پارلمددانی ەیکددار ئەم
 لە تەعبیدر مەعنەویدیەوە باری لە کوردستان، باشووری خەڵکی نوێنەرایەتیی جگە کوردەو قانوونیی و دیمۆکراتیک

 . بگێڕێ مێژووییە دەورە ئەم نیدەیتوا کە سەرچاوەیەکە تەنیا دەکا، جێگایەک هەر لە کوردێک هەر ناخی
 

  کۆماری سەردەمی لە کورد دەسکەتەکانی و خەبات مێژووی لە ئاوڕدانەوە بە کوردستان هەرێمی پارلمانی کە ئەوەش
 بە کوردسدتان پارلمدانی. هەیە مێژوویدی بدایەخی بارەوە چەن  لە ناوە هەنگاوی ئااڵ کردنی پەسن  بۆ دا کوردستان
 دا راسدتی لە هێندابوو، بەکاری کدوردی مدودێرنی دەوڵەتدی یەکەم وەک  کوردسدتان کۆمداری ەک ئدااڵیەک کردندی پەسن 

 مدەەمەد قدازی پێشدەوا سدەروویانەوە لە ئەو، رێبەرانی و دامەرزێنەران کوردییەو دەسەاڵتە ئەم بیرەوەریی لەالیەک
 کوردسدتان پارلمدانی هەنگداوەی ئەم.  راگرتدوە زیند وو دا نەتەوەکەمدان رۆڵەکدانی زەینی لە کوردستانی سەرکۆماری
 هەر. نەتەوەکەمدان ئەم رۆڵەکدانی نێدوان  نەتەوەیدی هاوپێوەند یی پتەوتربدوونی مدایەی بدۆتە دیکەشەوە لەالیەکی

 مەعنەویدی پێوەند ییەکی دنیدایە ئەم جێگایەکی هەر لە و بەشەکان هەموو لە نەتەوەکەمان رۆڵەکانی دەبینین بۆیە
 . هەیە دا کوردستان یهەرێم حکوومەتی لەگەڵ بەهێزیان

 
 قدازی پێشدەوا واتە ئوسدتوورەییەکەی سدەرکۆمارە و کوردسدتان کۆماری لە ئاوڕ و بکەین کوردستان ئااڵی باسی ناکرێ

. نەدەیدنەوە کدورد پێشدکەوتوویەی حکدومەتەی ئەم دامەزرێدنەری حیزبدی وەک کوردسدتان دیمۆکراتی حیزبی مەەمەدو
 کورتی ماوەی لە زۆرانەی دەسکەوتە بەو پێشەوا سەروویانەوە لە و وردستانک دیمۆکراتی حیزبی کاتی ئەو رێبەرانی
 تۆمدار خۆیدان بدۆ هەمیشدەییان شانازییەکی هەم هێنا، وەدەست کوردیان نەتەوەی بۆ دا کوردستان کۆماری دەسەاڵتی

 ئەوە هدۆی ۆتەبد ئەوەش هەر. بەرز یەکجدار ئاسدتێکی گەیان ە نەتەوەکەمانیان شوناسخوازییەوە باری لە هەم کردو
 دەسددەاڵتی کددوردو خەباتکددارانی ئیلهامدد ەری ببێددتە رێبەرانددی کۆمددارو پێشددکەوتنخوازانەی و نەتەوەیددی رێبددازی کە

 .کوردستان باشووری لە کورد نەتەوەیی
 

 دا واڵتدان نەتەوەو پێناسدەکردنی خدۆ لە گرنگدی دەورێکدی دەسدەاڵتێک نەتەوەو هەر سیمبولی سەرەکیترین وەک ئااڵ
 جدگە کە سدەربەخۆ، حکدوومەتێکی خداوەنی نەبۆتە هێشتا کە کورد تاکێکی هەر بۆ هەمیشەییە سیمبولە ئەم. هەیە
 لەم تددایبەت. هەیە تددایبەتی گرنگییەکددی دایە، رزگدداریخوازی خەبدداتی حدداڵی لە دیددکە بەشددەکانی لە باشددوور لە

 رۆحدی پتەوکردنی بۆ باشووریش ەل تەنانەت و کوردستان رزگارنەکراوەکانی بەشە لە کورد بزووتنەوەی کە بارەیەوە
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 هەمددوو لە بەر کدورد، تواندد نەوەی سیاسدەتی شددوێنەواری سدڕینەوەی کددوردو تاکەکدانی شوناسددخوازانەی و  نەتەوەیدی
 .هەیە نەتەوەیی سروودی ئااڵو وەک نەتەوەییەکانی سیمبولە هێماو چەسپان نی بە پێویستی شتێک

 
 لە نەک دا کوردسدتان پارچەکدانی هەمدوو ئاسدتی لە بڵێدین دەتدوانین بەدڵنیداییەوە کە پێویستییەوەیە ئەم رووی لە

. بکەیدن پیدرۆزە سیمبولە ئەم زیاتری هەرچی چەسپانی بۆ کار پێویستە هەمیشە و رۆژێ هەموو بەڵکوو ئااڵدا رۆژی
 و نتاکەکدا شوناسدخوازیی هەسدتی سدەر لە زۆریدان کدارتێکەریی دەتدوانن ئدااڵ سدەروویانەوە لە و سدیمبولەکان چونکە

 ئدددااڵ بەکارهێندددانی رۆژهەاڵت وەک چەپدددۆکی ژێدددر بەشدددێکی لە هەرچەنددد . هەبدددێ الوەکدددان و منددد ااڵن بەتدددایبەت
 سدیمبولە ئدااڵو پیرۆزیدی باسدی  دا بنەماڵەکان چوارچێوەی لە النیکەم دەکرێ حاڵەش بەو بەاڵم تاوان، قەدەغەیەو

 مداوەیەکی لە بەدڵنیداییەوە چەشدنە بەم. ەشدکردنپێشک دیداری مدۆدێلێکی ببێدتە ئااڵ وێنە بۆ و بکرێ نەتەوەییەکان
 .سەرهەڵ ەدا هەیە، زۆری گرنگییەکی کە خەبات نەرمی شێوازێکی دا کورت

 
 لە هەروەهدددا کدددراوەو دابەش بەسدددەردا کوردسدددتانیان واڵتدددانەی ئەو دیدددکەی شدددارەکانی لە کوردسدددتان، دەرەوەی لە

 بێگدانەبوونی هۆکارەکدانی جێگایدانە جدۆرە لەم. دەژی کدورد میلیدۆنیی چەند  حەشیمەتێکی دنیا جۆراوجۆری واڵتانی
 لە یەکێدک بدۆیە. زۆرە یەکجدار دا بااڵدەسدت شوناسدی لە توانەوەیدان و نەتەوەییدان شوناسی لە الوەکان و نوێ بەرەی

 لە  نەتەوەییەکدان هێمدا بەکارهێندانی نەتەوەکەیدان شوناسدی لەگەڵ ندوێ بەرەی ئاشناکردنی بۆ کارکردن رێگاکانی
 .کوردستانە ئااڵی یانەوەسەروو

 
 هێمدا هەمدوو سدەرووی لە کوردسدتان ئدااڵی بەکارهێندانی دا واڵتدیش دەرەوەی کدوردانی چداالکیی لەگەڵ پێوەن یی لە

 لەالی نەتەوەکەمدان لە تەعبیرکدردن بدۆ رێگایەکیشە نەتەوەییە، ئەرکێکی لەوەی جگە رێکخراوەییەکانەوە و حیزبی
 .بێگانەکان الی لە نێوخۆییەکانمان وازییەجیا وەالنانی و دیکە نەتەوەکانی

 
 ئەو بەرزەفددڕی گیددانی و نەتەوەیددی شوناسددی لە رێزگددرتنە کوردسددتان ئددااڵی لە رێزگددرتن بڵێددین دەبددێ دا کۆتدایی لە

 گیانیدان ئدااڵیە ئەو شەکانەوەی ئاواتی بە کردو کوردستان کوردو بەختەوەریی و ئازادیی فی ای گیانیان شەهی انەی
 .دانا ەستیاند بەری لەسەر

 
 ٢٠١٤ی دێسەمبەری ١٨: ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 
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 ی کوردستانەوە"ئااڵ"چەند دێڕێک لە بارەی 

 
 
 
 
 
 
 

 سیروان کاوسی

 
 تداکو خدۆیەوە، کدورد نەتەوەیدی بیدری الوازیی و کەمتەرخەمی بەهۆی کە سەرەکییانەی و بنگەهین خاڵە لەو یەکێ
 نوێد ا لەمێدژووی کە خوێنداویی دوورودرێدژی خەبداتێکی سدەرەڕای. یە'' ئااڵ'' کێشەی رێکنەکەوتووە، ریلەسە ئێستا
 دنیای الی و کوردستان جەماوەری تێکڕای الی کە نییە ئااڵیەک خاوەنی کورد هێشتا ساڵێک ەدات، لەسەتوچل خۆی

 .سەربەخۆ ەیەکینەتەو وەک کورد ی( موجودیت) هەبوون بۆ بێت پێناسەیەک و هێما دەرەوەش
 

 لە پتدر کە نداگەڕێتەوە کۆمۆنیسدتی و ئۆتۆنۆمیخدواز وڕێکخدراوەی حیدزب بدۆ تەنیا ناتەواوییەش و کورتی ئەم هۆی
 دڵددی رازیکردندی بددۆ و، داگیدرکەر واڵتددانی چوارچێدوەی بە گرێدد ا کوردیدان سیاسددیی چارەنووسدی و خەبددات نیوسدەدە

 دژایەتیکردنددی کەوتددنە ندداقۆاڵ و چەوت بیددرۆکەی داتاشددینیبە کددورد، بان ەسددتی پارتەچەپەکددانی و داگیددرکەران
 هەیە کدۆنتری مێژوویەکدی کێشدەیە ئەم بەڵکدو کدورد، نەتەوەیی ناسنامەی و، ئاال و دەوڵەت و کورد یەکگرتنەوەی

 کە نەمددر بددارزانیی بەسددەرۆکایەتیی ئەیلددوول شۆرشددی تدداکو شددەمزینییەوە عوبەیدد ۆڵاڵ شددێ  لەشۆرشددەکەی هەر و،
شدۆرش و ( 25)لە دە  زیداتر بەالندیکەمەوە کدورد نەتەوەی دەژمێردرێت، کورد کالسیکی سەرکردەیەتیی بەدواقۆناخی

بزووتنەوەی هەڵگیرسان ووە، بەاڵم جگە لە حکوومەتەکەی شای کوردسدتان مەلیدک مەحمدوود لەباشدووری کوردسدتان 
  2433بۆ  2435لە ( پاشا بەسەرۆکایەتیی ئێەسان نووری)'' شۆرشی خۆییبوون''دادەزرا،  2424کە لەساڵی 
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 ئااڵی کە کوردستان رۆژهەاڵتی لە قازی پێشەوا بەسەرۆکایەتیی کوردستان کۆماری هەروەها ،باکووری کوردستان لە

 و ئەرشددی  هددی  دیددکەوە ئەوانددی لەبددارەی ئەمددڕۆ، گەیشددتوونەتە نووسددراوە و بەوێددنە و، هەبددووە خۆیددان فەرمیددی
 ئەوی بدووە؟ چدۆن شۆرشدانە لەو یەکێ هەر ی''ئااڵ'' رەنگی و نەخشە نازانین و، نییە لەبەردەست ا نووسراوەیەکمان

 شۆرشدەکان، نەمدانی دوای کە نیشدتمانپەروەرانەی و کەسایەتی ئەو گێڕانەوەی و بەوتە پشتبەستنە زیاتر دەیزانین
 تێنەگەیشدتنی و تەسدکیبیر بدۆ دەگەڕێدتەوە ئەمەش هدۆی بێگومان. دواون ئاالکانەوە نەخشەی و رەنگەکان لەبارەی

 دەرەکدی و نێوخۆ گرێوکۆسپی و بەسەرهات و رووداو ژیاون، سەردەمانەدا و کات لەو کە رۆشنبیرانەی و نووسەر ئەو
 بتدوانن خۆیدان دوای وەچەکدانی کە تۆمدارنەکردووە، دروسدتی و بەراسدتی شۆرشدەکانیان رواندگەی و ئامدان  و ئاال و

 .ببینن لێ سوودی
 

 ماندگ وێدنەی لەنێوەراسدتی ا سەوز بەرەنگی بووە ئاالیەک خاوەنی مەحموود مەلیک حکوومەتی ،پێکرد ئاماژەم وەک
 عوسدمانییەوە ئیمپراتدۆریی ئدااڵی لە ئێسدتاش، و ئەوکدات ئیسدالمیی واڵتدانی لە زۆرێک وەک ئەمەش کە کێشراوە،

 گەورەتددرین لە بەیەکددێ و، ێنێددودەبر'' ئددارارات'' شۆرشددی بە جدداریش زۆر کە'' خۆییبددوون'' شۆرشددەکەی. وەرگیرابددوو
 پاشدایەتیی سدەردەمی ی'' ئێدران'' ئدااڵی ئەو هەر کەی،'' ئاال'' نەخشەی ئەژماردەکرێت، کورد لەمێژووی شۆرشەکان

 هەتاوەکەشدد ا لەنێددو زەرد، بەرەنگددی هەتدداو دا، خۆییبددوون کددۆمەڵەی ئدداالکەی نەخشددەی لە جیدداوازییەوە بەو بددوو
 .کێشرابوو'' بچووک ئاگری'' و'' گەورە ئاگری'' دووچیای وێنەی
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 کە ئەوەی لەگەڵ سددەریهەڵ ا، زاینیددی ی2491 لەسدداڵی نهێنددی رێکخراوەیەکددی وەک کە'' ژێکدداف'' کددۆمەڵەی ئەوجددا
 رۆژندامەی پەڕەی لەسدەر تەنیدا نەبوو، ئاالی بەاڵم بوو، کوردی کیانی و کوردستان و کورد بەیەکگرتنەوەی باوەڕی

 هزریدی بنداخەی لەسدەر کوردسدتان کۆماری زاینیی، ی2491 لەساڵی کە دواتر. دەکێشا هەتاوی وێنەی ،''نیشتمان''
 بەمجۆرە نەخشەکەی کە کرد، کۆمارەکەی بۆ'' ئااڵ'' هەڵبژاردنی لەسەر بڕیاری بەفەرمیی دامەزرا، ژێکاف کۆمەڵەی

 رەنگدی ئاشدتی، بەنیشدانەی تلەنێوەراسد سدپی رەنگدی کوردستان، شەهی انی لەسەرەوە، بەنیشانەی سۆر رەنگی: بوو
  وەک گەن  چەپکە دوو لەنێوەڕاستی ا ئەوجا. کوردستان جوانی سروشتی و ئاوەدانی بەنیشانەی لەخوارەوە سەوز

 
 
 
 
 
 
 

 کەوانەکەدا لەنێو کوردستان، بەروبووی و کشتوکاڵ بۆ نیشانەیە کە پێچراوەتەوە، سۆر کەتانی بە کێشراوە، کەوان
 والت بە رۆندداکیی کە کێشددراوە هەتدداو وێددنەی قەلەمەکەش لەژێددر زانسددت، و ندد ەواریخوێ بەنیشددانەی قەلەمیددک
 کدوردەوارییەوە ئاینەکۆنەکدانی و بەمیتۆلۆژیدا هەیە راسدتەوخۆی پێوەن یی هەروەها هەتاو هەڵبژاردنی. دەبەخشێت

 ئداالیە، ئەم نێو گۆیلۆ. دەگەڕێتەوە هەزارساڵیک چەن  بۆ مێژووەکەی کە مەزدانیزم و، زەردەشتی و میترایزم وەک
 .دادەنرا کۆماردا وەزارەتەکانی و سەرکۆمار نامەفەرمییەکانی و راگەیەن راوە لەسەر
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 بەسدەرۆکایەتیی کوردسدتان دێمدۆکراتی حیزبدی دووی کدۆنگرەی دا 2419 لەسداڵی کوردستان، کۆماری رووخانی دوای
 بەڕێوەچدوو، کوردسدتان لەباشدووری'' سدوونێ'' لەگوند ی'' کوردسدتان بدۆ سدەربەخۆیی'' درۆشمی لەژێر تۆفیق ئەحمەد

 لەگەڵ حیزبدد ا، دواتددری کۆنگرەکددانی لە. گۆڕانێددک هددی  بەبددێ بەرزکددرایەوە کددۆنگرەدا لە کۆمددار ئدداالیەی ئەو هەر
 و، گدۆڕدرا کۆمداریش ئداالی نێدو لۆگدۆی کوردسدتانەوە، دێمدۆکراتی حیزبدی نێدوی بەپاشدکۆی'' ئێدران'' نێوی لکان نی
 .دانرا لەجێی گەش هەتاوێکی وێنەی

 
 و نەتەوەیددی رێکخددراوەی و نیشددتمانپەروەران لەالیەن زاینیددیەوە، هەشددتاکانی لەسددەرەتای هەر تددازەیە ئدداال ئەم

 لە کە پاسددۆک. قەبددووڵکرا کوردسددتان ئدداالی وەک واڵت لەدەرەوەی بەتددایبەتیی نەتەوەییەکددان رۆژنددامە و لەگۆڤددار
 کوردسددتان سددەربەخۆیی پددارتی و 2410 لەسدداڵی کوردسددتان نیشددتمانیی کددۆنگرەی دامەزرا، هەشددتاکان سددەرەتای

 تازەیددان ئدداال ئەم نەتەوەییەکاندد ا وبددۆنە سددەمینار و لەکددۆنگرە دامەزران، واڵت لەدەرەوەی هەشددتاکان لەسددەرەتای
 واڵتدددانی لەالیەن کوردسدددتان باشدددووری زۆری لەبەشدددێکی'' فدددڕین دژە هەرێمدددی'' 2442 سددداڵی ئەوەی دوای. دادەندددا

  و لەسەمینار پەشێو عەب وڵاڵ مامۆستا کورد ناوداری خەمخۆری و نیشتمانپەروەر کەسایەتی دامەزرا، ەهاوپەیمانەو
 تێگەیاند نی لە گێدڕا گەورەی رۆڵدی کوردسدتان، باشدووری لە دید ارەکانی و کەسی هەزاران شیعری کۆڕی و دانیشتن
 .نەتەوەیی ناسنامەی وەک ئاال پێویستیی و گرنگی لە بەگشتی کورد جەماوەری و سیاسی الیەنی

 
 لەپددێش کوردسددتان شۆرشددگێڕانی یەکێتیددی دامەزروان، لەباشددوور ژمارەیەکیددان کە رۆژهەاڵتیشدد ا حیزبەکددانی لەنێددو

 بەدرۆشدمی و، هەڵد ا پێشدمەرگەکانی بنکەی لەسەر کوردستانی ئااڵی ،2441 لەساڵی دامەزرانی دوای هەموویانەوە
 پدارتی'' بدۆ گدۆڕی نداوەکەی دواتدر حیدزبە ئەم. دەسدتپێکرد چەکد اریی و سیاسی چاالکیی کوردستان بۆ سەربەخۆیی

 باشدوور و رۆژهەاڵت رێکخراوەکانی و حیزب تێکڕای هەروەها هەرێ ، لەحکوومەتی جگە ئێستا. ''کوردستان ئازادیی
 ەسددەدەیەک چددارەکە بە نێزیددک. هەڵدد ەدەن کۆنگرەکانیاندد ا و بددۆنە لە و بددارەگە و بددنکە لەسددەر کوردسددتان ئدداالی

 لەبۆنەنەتەوەییەکدددان و نەتەوەیدددی نەرێتێکدددی بە بدددووە کوردسدددتان ئددداالی هەڵکردندددی واڵت لەدەرەوەی و لەنێوخدددۆ
 و سددەما و شددایی لە چددیمەن، و مێددرگ و چیددا داوێنددی و دەشددت لە والدێ، لەشددار نەورۆز، جێژنددی لە بەتددایبەتیی

  بچووکی و گەورە و کوڕان و کیژان دەستی بەسەر کوردستان ئاالی نەورۆز، سروودی خوێن نی لەگەڵ و خۆشی
 .دەشەکێتەوە کوردەوارییەوە
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 گێددڕا گەورەیددان رۆڵددی واڵت، لەدەرەوەی و رۆژهەاڵت و باشددور بەشددی دوو لەهەر کددورد نەتەوەییەکددانی بەکددورتی،
 . بناسرێت کوردستان بەئااڵی ئاالیە، ئەم دەرەوەش لەئاستی و کوردستان جەماوەری الی کە لەوەی

 
  فەرمیی ئااڵی وەک رەنگەی سێ ئاال ئەم دەنگ بەتێکرای کوردستان پەرلەمانی 2444 - 22 - 22 ڕێکەوتی

 
 
 
 
 
 
 

 لەئاسددتی بەڵکددو کوردسددتان، رۆژهەاڵتددی و لەباشددوور هەر نەک ئددااڵیە، ئەم ئیسددتا. پەسددن کرد هەرێدد  حکددوومەتی
 .دەناسرێت کوردستان بەئااڵی نێودەوڵەتیش،

 
 رۆژاڤددای و بدداکوور بەشددی هەردوو لە کوردسددتانە ئددااڵی جێنەکەوتنددی بددکەم، ەرلەسدد کددورتی لێدد وانیکی مددابێ ئەوی

 و گەورە جەمداوەریی پێگەیەکدی کوردسدتان ا بەشدەی دوو لەو کوردسدتان، کرێکدارانی پدارتی وەکد ەزانین. کوردستان
 رییئددابوو لەبددواری گرنگددی داهێنددانی گەلێددک ئەمددڕۆ تدداکو دامەزرانیددیەوە لەمدداوەی کددێ کددێ پددێ. هەیە بەهێددزی

 سەربەخۆ،
 

 دیپلۆماسدی و چەک اری و سیاسی بەردەوامی پیالنگێریی. ئەنجام اوە جەماوەریی رێکخستنی و چەک اری می یا،شەڕی
 دوایید ا، مدانگەی دوو لەم ،''کۆبدانێ'' لە کێ کێ پێ شەرڤانانی بەرخۆدانی. کردووە شکست تووشی تورکیای رژێمی

 کدێ کدێ پدێ. باڵوکدردەوە جیهاند ا بەهەمدوو کدوردی ێشدکەوتنخوازانەیپ بیدری و ئدازادیخوازی و ئدازایەتی نێوبانگی
 ،''رەقیدب ئەی'' نەتەوەیدی سدروودی پەسدن کردنی بە هەروەهدا بەرچداوانەی، و گەورە خزمەتە ئەم لەگەڵ هاوکات

 نەتەوەیددی سددروودی بە بددوو'' رەقیددب ئەی'' سددروودی کێشددەیەک هددی  بددێ و نواندد  گەورەی نەتەوەیددی هەڵوێسددتێکی
  خاڵە ئەم لەسەر نەتەوەیی یەکێتیی لەپێناو کێ کێ پێ کە'' ئاال'' سەر ماوەتەوە. کوردستان اسەریلەسەرت

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAs8bUjqLfAhXP_qQKHa1rDLsQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/asoazizi88/status/848245893098860545&psig=AOvVaw02Sz2QxN3Iv4JlHD4ZSo-6&ust=1544972808845416
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 لەوسدتراتیژە هەنگاوێدک کدورد نەتەوەی بەمەش پەسدن بکات، کوردستان ئاالی و رێکبکەوێ نەتەوەییەش بنگەهینە
 سدەربەخۆی دەوڵەتێکدی مەزراند نیدا و نیشدتمان یەکجدارەکیی رزگداریی لێدی، مەبەسدت کە نێزیکد ەبێتەوە هاوبەشە
 .کوردستان لەسەرتاسەری مودێڕنە و سیکۆالر

 
 !کوردستان سەربەخۆیی و رزگاری پیرۆزی و بەرز ئااڵی شەکاوە بێت هەر
 

 ٢٠١٤ی دێسەمبەری ١٩: ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی پێنوسەکان  : سەرچاوە 
 

 

  
 

  ی کورده وه ته رمانی نه مزی هه ئااڵی کوردستان ڕه
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاریتما موحەممەدی

 
ئددااڵی کوردسددتان لەالیەن هێددزی پێشددمەرگەی کۆمدداری کوردسددتانەوە کددوردی  ی1190ی سددەرماوەزی سدداڵی 11ڕۆژی 

سددەرماوەز ڕۆژی فەرمددی ئددااڵی کوردسددتانە لە هەرێمددی باشددووری کوردسددتان و هاوکددات ڕۆژی  ی11هەڵکددرا، ئەمددڕۆ 
ەو مەبەستەش لەالیەن خۆمەوە پڕ بەدڵ پیرۆزبایی ئەو ڕۆژە ب. پێشمەرگەی کوردستانیشە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 !.مەزنە لە هەموو گەلی کورد، بەتاییبەتی باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەم

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=z-EmKxrDLovcgM&tbnid=CZeq95i1WWBjtM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.facebook.com/DAVARIBALAK?hc_location=timeline&ei=O0ezUpjtHJTOyAGe9IHoAg&bvm=bv.58187178,d.aWc&psig=AFQjCNHl3uBhLqXaP1pfIV4Mib3uS4vDcA&ust=1387567200042144
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ئااڵ ڕەمزێکی مەزن و بنەڕەتی هەر نەتەوە و خەڵک و کۆمەڵگایەکە، نەتەوەی کوردیش وەک نەتەوەکانی دیکە ئەو 
بەخدۆی هەبێدت، و لە بدۆنە تاییبەتییەکانید ا وەک هێمدای نەتەوەیدی و هەرمدانی مافەی هەیە کە ئدااڵی تداییبەت 

کورد کەڵکی لێوەر بگرێت، ئااڵ لەالیەن حوکوومەت، دەسەاڵتی واڵتەوە یان خدود لەالیەن پدارت و ڕێکخراوگەلێکدی 
ند ەی کە مدن تدا ئەوە. تاییبەتەوە وەک هێما و ڕەمزی نەتەوەیی دیداری دەکدرێ و پێناسدەی دەکەن و هەڵ دەکرێدت

ئاگادار ب  تاکوو ئیستا لە هی  قوژبنێکی جیهان ئااڵ لەالیەن گەلەوە دەنگی پێنەدراوە و دیاری نەکدراوە، بەڵکدوو 
لەالیەن لیددژنەی تدداییبەتەوە کە ڕاسددتەوخۆ لەالیەن پارلەمددانی واڵتەوە سەرپەڕەشددتی کددراوە، بددۆ پێشددنیار کردنددی 

نگدددی لەسدددەر داوە و زۆر جددداریش پدددێش ئەوە کە ئدددااڵ لەالیەن چەنددد  ڕەمدددز و ئدددااڵ، دواتدددر پارلەمدددانی واڵت دە
پارلەمددانەوە دیدداری بکددرێ و لیددژنەی تدداییبەتی بددۆ ڕێکبخددرێ، وەک هێمددا و سددیمبوولی نەتەوەیددی لەندداو گەلدد ا 
جێکەوتددووە، ئددااڵی چددوار ڕەنگددی کوردسددتان، سددوور، سددپی، زەرد و سددەوز لەو ئددااڵنەیە کە پددێش درووسددت بددوونی 

مددانی کوردسددتان، بەپێددی دۆخددی سیاسددیی و کددۆمەاڵیەتی کوردسددتان و بەپێددی ئەو بددارودۆخە کە حوکددوومەت و پارلە
شۆڕشەکانی کورد و ڕاپەڕیینەکانی ئەم نەتەوەیە تێپەڕیان کردووە، پێدک هداتووە و وەک هێمدای مەزندی کوردسدتان 

ەکەن و وەک هەڕەشدە بدۆ گەشاوەتەوە، هاوکات دووژمنانی کوردسدتان ئەو ئدااڵیە بە ڕەمدزی نەتەوە کدورد پێناسدە د
واڵتێددک کە لە داگیددر کردنددی خدداکی . سددەر دەسددەاڵتی سیاسددیی و لەت لەت بددوونی واڵتەکەیددان پێناسددەیان کددردووە

 .نەتەوەی کورد پێکهاتووە
 

 مێژووی ئااڵ؛

 
مێژووی درووست بوونی ئااڵ بۆ دەیدان هەزار سداڵ پدێش ئیسدتا دەگەڕێدتەوە و کاتێدک کە مدڕۆڤە سدەرەتاییەکان بدۆ 

ان ی دۆست و دووژمنی خۆیان لە پێستی حەویدوان کەڵکیدان وەر گرتدووە و وەک ڕەمدز و ڕەندگ و هێمدای خۆیدان ناس
لە مێژووی میسر،ی کۆن ا هاتووە کە ئەوان لە دارێکی درێژ کە پەیکەرێکی ئاسنینی بەسدەرەوە . پێناسەیان کردووە

بەاڵم ئەگەر بدا  . تووە و پێناسدەیان کدردووەبەسترابووە، وەک هێما و ڕەمزی نەتەوەیی خۆیان کەڵکیان لێوەر گر
لە مێژووی ئااڵ لە پەڕۆ یان پارچە بکەین، ئەوا دەبێ بڵەیدین کە چینی،یەکدان و هیند ی،یەکان یەکەمدین خەڵدک 

 2155 - 2255لە یەکدێ لە سدەرچاوە مێژووییەکاند ا هداتووە کە . بوونە کە ئااڵیان لە پەڕۆ و پدارچە سداز کدردووە
دواتدددر . ونی مەسدددی ، چینی،یەکدددان لە ئدددااڵی پەڕۆ و پدددارچە کەڵکیدددان وەر گرتدددووەسددداڵ پدددێش لەدایدددک بدددو

 یوونان،ییەکان و ڕوومییەکان ئااڵی پەڕۆ و پارچەیان بەکار بردووە، بەتاییبەت لە کاتی ڕاگەیان نی شەڕ و 
 .ئاشتی ا وەک هێمای سەرکەوتن بەکاریان هێناوە
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 مێژووی ئااڵ لە کوردستان؛

 

ووی ئددااڵ لە کوردسددتان و زاگددرۆ  بکەیددن، ئەوا بددوونی ئددااڵ بددۆ هەزاران سدداڵ پددێش ئیسددتا ئەگەر بددا  لە مێددژ
دەگەڕێتەوە، ئاگر وەک ڕەمزی سەرکەوتن و خۆشی و شادی لە کوردستان کەڵکی لێوەر گیراوە، بۆ نمونە لە جێژندی 

ی ڕووداندی ڕووداوێکدی هەروەهدا لەکدات. ەکان و سوومێری،یەکان ئاگر ڕەمزی سەرکەوتن و خۆشدی و شدادی بدووەدماد
ناخۆش یا خود لە بەرامدبەر هێڕشدی دەرەکدی بدۆ ئاگدادار کدردنەوەی هەمدوو سدپا و حوکدوومەت و نداردنی پەیدام بدۆ 

وەک هێمدا و سدیمبوولی نەتەوەیدی  دواتدر ئداگر و خدۆر. ناوچەکدانی دیدکە لە کدردنەوەی ئداگر کەڵکیدان وەرگرتدووە
لە بۆنە ئدایینی و تاییبەتییەکانیاند ا وەک بەشدێکی گریندگ و پدڕ  مادەکان و زەڕدەشتییەکان جێکەوتووە و هەردەم

ئەو بەشە لە کولتووری ماد،ەکان لە پاش تێپەڕبوونی سەدان قۆناغی گریندگ و . باییخی کولتووریان پێناسە کراوە
ی و پڕ بایی  لە جیهان و ناوچەکە، ئیستاش لە کوردستان ماوە و لە جێژنی نەورۆز لە ئاگر وەک ڕەمدزی نەتەوەید

. مێژوویددی کەڵددک وەردەگددرن و هەمیشددە لە بددۆنە خۆشددی و شددادییەکان بەشددێکی دیدداری ئەو ڕێوڕەسددمانەی پێکهێندداوە
مێددژووی ئددااڵ لە ئەورووپددا زۆر دوورودرێددژ نیددیە، کددۆنترین ئددااڵ لە ئەورووپددا ئددااڵی واڵتددی دانمددارک بددووە کە 

یەکی سددوور بددووە کە هێمددای لە خاچدد انی ئەو ئددااڵیە پددارچە. سدداڵ پددێش ئیسددتا دەگەڕێددتەوە 749مێددژووەکەی بددۆ 
 .مەسیەی لەسەر بووە

 
 گرینگی و باییخی ئااڵ؛

 
بەپێی سەرچاوە مێژووییەکان هەر بنەماڵەیەکی دەولەمەن  یا ئاغا و فیۆدال، یدان خدود هەر کداروانێکی بازرگدانی 

هددی چددی واڵت و  ئددااڵی تدداییبەت بەخددۆی هەبددووە و هەمیشددە لە کدداتی سددەفەر بددۆ ناسددینەوەی ئەو کدداروانە کە
ئەوەش بەو ماندایە دێدت کە . ناوچەیەکە و لە کوێوە هاتووە، ئااڵیان بەکار هێناوە و کەڵکیان لە ئااڵ وەر گرتووە

ئااڵ ڕەمزی هەرمانی هەر نەتەوە و واڵتێکە، بوونی ئااڵ پێویستییەکی حاشدا هەڵنەگدرە و بدۆ ئەوە کە نەتەوەیەک 
ش ڕاگەیان نی ئەو کیانە سەربەخۆیە ئااڵ و سروودی نەتەوەیدی هەبێدت، کیانێکی سەربەخۆ دابمەزرێنێت، دەبێت پێ

یددان خددود کارئاسددانی کردبێددت بددۆ یەکخسددتنی گوتدداری هدداوبەش بەمەبەسددتی وەگەڕ خسددتن و پێکهێنددانی دەوڵەتددی 
نەتەوەیی، ئەو قۆناغانەی بڕیبێت و کۆمەڵێک ڕێکاری نوێی خستبێتە گەڕ بۆ ئەوە کە هەستی نەتەوەیی و هێمدای 

 .ل بەئارەستەیەکی دیاری کراوی هاوبەش ببات و هەنگاوی پێ بنێتگە
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ئااڵ کۆمەڵێک ڕەنگوبۆی تاییبەت بە واڵت و کۆمەڵگا جیاوازەکان لەخۆ دەگرێت و پێک دێنێت کە بەپێی سرووشدتی 
هەیە، ئەو ناوچە و دابونەریتی ئەو کۆمەاڵگانە لە ڕەمز و سدیمبوولیان ڕەندگ دەداتەوە و هاوکدات واتدای جیداوازی 

ئەسپ پێکهاتبووە، لەبەر ئەوە  9بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان ئااڵ یان خود ڕەمزی چەنگیز خانی مەغوول لە کلکی 
کە سەرکردەیەکی مەزن بووە و هەمیشە لە شەڕدا ئەسپی بەکار هێناوە، هۆکارەکەشی ئەوە بووە کە لە کلکدی ئەسدپ 

تەی گرینگی شەڕەکان و هەروەها خێرایی بدووە، هەر واڵت ڕەمزی وەر گرتووە، ئەسپیش لەو سەردەمەدا تاکە کەرەس
 .و هۆزێک ئەسپی باشی هەبوایە ئەوا سەرکەوتنی مەزنی بەدەست دەهێنا

 
 ڕەنگەکان بەواتای مانای جیاوازن؛

 

ئااڵی واڵتانی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست لە کۆمەڵێک ڕەنگوبۆ کە تا ئاستێک لەیەک نزیکن، پێک دێت، بەاڵم لە واتدا 
ئیسدالم بدوونی  -ا زۆر لەیەک جیاوازن، بۆ نموونە ڕەنگی سەوز لە واڵتە ئیسالمییەکان بەواتای موسووڵمان و ماناد

 ئەو واڵتەیە، بەاڵم ڕەنگی سەوز لە ئااڵی کوردستان بەواتای سەرسەوزی، سرووشتی جوان و دارستان و دەوڵەمەند 
ەواتای خەبات و تێکۆشان لە پێناو سدەربەخۆیی بوونی خاک و ئاوی کوردستانە، ڕەنگی سوور لە ئااڵی کوردستان ب

و ڕزگاری نەتەوەیی کورد لەژێدر دەسدتی و خوێنبدازی و لەخدۆ بدردووییە، ڕەنگدی سدپی بەواتدای ئاشدتی و ئدارامی و 
هەوڵدد ان بددۆ ژیددانێکی بەخددتەوەر و کددامەرانیی و بەرابەریددیە، ڕەنگددی زەردیددش بەواتددای مددانەوەی شارسددتانییەت و 

لە کوردسدتان و گریندگ بدوونی خدۆر بدۆ خداکی کوردسدتانە، چونکدوو واڵتدێکە کە بدۆ کشدتوکاڵ تەمەدوونی بەردەوام 
گونجاو و لەبدارە، هەروەهدا خدۆر لە ئدایینی کدۆنی کدوردان بە هێمدایەکی پداک و پیدرۆز پێناسدە کدراوە و هەمیشدە 

 .جێگای بایی  و ڕێزی مادەکان و باوباپیرانی ڕابردوومان بووە
 

 اڵ؛هۆکاری گۆڕانکاری لە ئا
 

ئددااڵی بەشددێک لە واڵتددان بەپێددی بددارودۆخ و پێشددکەوتنی شددێوەی ژیددان و ڕۆخددان و هدداتنە سددەرکاری حوکددوومەت و 
سیست  و دەسەاڵتی نوێ، ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە و ڕەمز و هێماکانیش بەپێی هەمان بدارودۆخ گۆڕانکداری تێد ا 

ار بدووە لەگەڵ ئدااڵی ئیسدتای کوردسدتان جیداوازە، کراوە، بۆ نموونە ئااڵی کۆماری کوردستان کە ئااڵی فەرمدی کۆمد
ئااڵی کۆمار لەهەمان چوار ڕەنگی ئیستا ئااڵی کوردستان پێکهاتبوو، بەاڵم چەند  هێمدای جیداوازی لەخدۆ گرتبدوو، 

 .ئەو ئاڵوگۆڕەش بەواتای پێکهاتنی گۆڕانکارییە لە کۆمەڵگای کوردستان
 

 1523 دێسەمبەریی 27 :وتی ڕێکه  -  کان پێنوسهری  ماڵپه:  رچاوه سه
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 ئااڵی کوردستان و پێشنیارێک

 
 
 
 
 
 
 

 چیا کوردستانی

 
. واڵتدانە پیدرۆزی و گرینگ رەمزێکی ئااڵش و هەیە خۆی بە تایبەت ئاالی هەریمێک و واڵت هەر کە باسە شایانی

 و واڵتەیە ئەو سدەیپێنا شدێوەیەکان لە شدێوەیەک بە واڵتێکدیش هەر و دەناسدرێتەوە ئاالکەیدانەوە بە واڵتەکانیش
 هەنددووکە تدداکوو ئەگەرچددی کوردسددتانیش. دەنوێنێددت خددۆی ئااڵکەیدد ا ندداو لە لە واڵتێددک هەر تایبەتمەندد یەکانی

 حکدومەتێکی کە دەیەیە دوو لە زیداتر کوردسدتان باشدووری واتە نیشتمان بەشێکی لە بەاڵم نیە، سەربەخۆ واڵتێکی
 بەشدێکی هەروەهدا کوردسدتان هەریمدی حكدومەتی سدومبولی بدۆتە ەئدااڵی ئەو کە هەیە خدۆی ئدااڵی و سەربەخۆ نیوە
 .کوردستان دانیشتوانی زۆری

 
 بەم کوردسددتان ئددااڵی پێناسددەی دا کوردسددتان هەریمددی حکددومەتی مدداڵپەری لە ئەوا کوردسددتان ئددااڵی بە سددەبارەت
 :کراوە چەشنە

 
 ئااڵی كوردستان

 
  خۆیانن، ئااڵى نى خاوه ژین ده فی رال كى یه شێوه  به یان ستن ربه سه ى وانه ئه ،  مینه زه م ئه رووى ر سه النى گه موو هه

 رێمى هده تى حكوومده اڵتى سده ده ژێدر  لده ى ناوچانده و ئده واوى تده  له و  فی راڵه كوردستانى ئااڵى كوردستانیش ئااڵى
 . یه كاوه شه كان ڕسمییه  ئۆرگانه و كان حكوومییه زگا ده داموو  له دان، كوردستان

http://giareng.com/cache/multithumb_thumbs/b_800_600_0_10_images_chia_kurdistani.jpg
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 یی کوردستان وه ته ی ئااڵی نه پێناسه

 
 . پێکهاتووه ن ی ناوه  له دروشمێک و نگ ڕه سێ  له کوردستان ئااڵی

 
 :کان نگه ڕه

 
 و ، یده سدپی ڕنگدی ند  ناوه ی وه ئده ، سدووره نگدی ره  وه ره سه ی الکێشه ، پێکهاتوه ئاسۆیی ی الکێشه  له کوردستان ئااڵی

 . وزه سه نگی ڕه  وه خواره ی الکێشه
 .تی یه که درێژییه سێی ر سه له دوو ئااڵ رینی به
 

 :یی وه ته دروشمی نه

 
 . یه هه ی هاوشێوه و کسان یه ی(تیشک) ڕ په ٢١  خۆره م ئه ، زێڕینه خۆری کوردستان ئااڵی یی وه ته نه دروشمی

 
 بێ بده و  ره پێدوه( ١)ک یده  وه کانییده هڕ په  بده زێدڕین خدۆری ئدااڵ، ی باره قده تی یه سێ ر سه له دوو رچاوگرتنی به له  به
 .ن که ده دروست تیژ خالێکی  وه ره ده  له و  ڕاسته یان شێوه  ڕانه په م ئه ر، پێوه( ٥.٠) نیو کان ڕه په

 .بێت جێگیر کورستان ئااڵی( ن ی ناوه) ق چه   له ڕێک بێ ده  که خۆره
 .ڕێت په تێ ه( تیشک)ڕ په رزترین به تیژی خاڵی ناو  به ئااڵ ن ی ناوه ستوونی  که  کراوه جێگیر ک یه شێوه به خۆر
 

 :کان نگه ڕه ی پێكهاته تی چۆنییه
 

 : یه وه خواره ی شێوه  به کوردستان ئااڵی کانی ڕنگه
  

 PMS 032:  سوور
 PMS 354:  وز سه
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 PMS 116   : رد زه
 

 :ئااڵ هێنانی کار به کانی شێوه
 
 .بێت دیار وه ڕووه ردوو هه له ی که خۆره پێویسته دارا، به ڵواسینی هه -١
 . وه خواره له وز سه نگی ڕه و وه ره سه له سور نگی ڕه پانی، باری له ی وه کردنه رز به -٢
 .ڕاست الی له وز سه نگی ڕه و پ چه الی له سور نگی ڕه درێژی، باری له ی وه کردنه رز به.-٣
 .گیرێت ئه ڵ هه دڵ ر سه له پ چه الی له سینگ، ر سه له ڕۆزێت ک وه دانی خه یه  له -٤
 .وه بشکێته پ ا چه الی به پێویسته دانانی، مێز ر سه له -٥
 

 کە خدااڵنەدەکەم لەو بدا  پێشدنیار وەک لێدرەدا مدن کە هەیە کەموکدوری بەاڵم خۆی باشی سەڕەرای پێناسەیە ئەم
 .کرابا پێ ئاماژەیان ئااڵدا باسی و پێنا  لە دەبوو

 
 کدراوە دیداری ئدااڵ رۆژی وەک زاییندی سداڵی کوتدایی مانگی ی١٢ رۆژی ساڵێکە بە نزیک تانکوردس لە کە هەرچەن 

 ئداالی کە باسدە شدایانی ئەوەی. بدوو پێویسدت و بداش زۆر هەنگداوێکی ئەوەش بەاڵم بوو، نگەدر زۆر هەرچەن  کە
 و رەندگ فەرمدی بە و نەکدراوە ڵدی چداوی لێبکرێدت چداو سدومبوڵ وەک دەبدێ کە شدێوەیە بە ئێسدتا تاکوو کوردستان
 کە نەکدراون، دیداری هێندانەخوارەوەی و شدەکان نەوەی بۆنەکدانی و کدات هەروەها و نەکراونەوەتەوە شی هێماکانی

 .بزانێت ئەوە نیشتمانیش تاکێکی هەموو و بکرێن دیاری ئەوانە فەرمی بە دەبێ
 
 بەوە ئامداژە تەنیدا کوردسدتان ا ریمدیهە حکومەتی ماڵپەری نوسراوی لە :دیاری نەکردنی کاتی شەکانەوەی ئااڵ -١

 دامدوو  له دان، كوردستان رێمى هه تى حكوومه اڵتى سه ده ژێر  له ى ناوچانه و ئه واوى ته  له کوردستان ئااڵی کە کراوە
 وەک و نەکدراوە خدوارەوەی هێندانە و شدەکانەوە کداتی باسدی و  یه كاوه شه كان ڕسمییه  ئۆرگانه و كان حكوومییه زگا ده

  کە بۆنددانەی ئەو هەروەهددا و دەبێددت لەت لەت تەواو تدداکوو بەردەوامددی بە شددەکاوەیە کوردسددتان ئددااڵی بینیندەشدد
 ئاوانیش دەبێ کە کراوە دیاری ئااڵ شەکان ەوەی بۆنەکانی و کات ئەوا دا واڵتێک هەر لە من بڕوای بە کە نەکراوە
 بە دەکدداتەوە کەم ئددااڵ پیددرۆزی لە ئدداوا تیبەراسدد کە هەیە هەنددووکە کە نەبێددت شددێوەیە بەم و بددن کددراو دیدداری

  پێ بە بۆخۆی حکومی الیەنەی و کە  هەر کە دەبینی کەوتوو لەکار و دڕاو ئااڵی دەیان بە کە شێوەیەک
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 .تێڕامانە جێگای بەراستی کە. دەکاتەوە بەرزی خۆی ناوەن ی یان مەقەر سەر لە خۆی خۆشبوونی

 
 پێدک رەندگ چدوار لە کە کوردسدتان ئدااڵی نی ئرااڵی کوردسرتانشی نەکرردنەوەی مەبەسرت و واترای رەنگەکرا -٩

 ئەو ندافەرمی شدێوەیەکی بە کە هەرچەند  بکدرێنەوە شدی رەنگدانە ئەو پێویستە (:زەرد سەوز، سپی، سور،) هاتووە
 سدەوزیش رەنگدی و ئاسدمانە رەنگدی سدپی رەنگدی و شەهی انە واتای بە سوور رەنگی) کەسانێکەوە الیەن لە رەنگانە

 جێگدای ئداالکەدا ناوەند ی لە کە هەتداویش هێمدای. دیدت هەتداو بەواتدای زەردیدش رەنگی و دێت سروشت ایمان بە
 ندداو لە فەرمددی شددێوەیەکی بە پێویسددتە بەاڵم کددراونەتەوە شددی.(دێددت روناکددایی و ئددازادی واتددای بە کددردوە خددۆش

 بددا  روونددی بە رەنگەکددان لە کددام هەر واتددای و مەبەسددت دا کوردسددتان هەریمددی حکددومەتی مدداڵپەری پێناسددەکەی
 .بکرێت

 
 ئیدد ارە نمددونە بددۆ هەڵدد رابێت لەسددەر ئااڵیددان دەبددێ کە بکددات دیدداری شددوێنانە ئەو هەریدد  حکددومەتی پێویسددتە

 بکدات دیداری داگرتنیشدی و هەڵد انی کداتی دەبدێ هەروەهدا. زانکۆکدان و قوتابخدانە هەموو هەروەها و حکومیەکان
 فەرمدی دەوامدی کداتی دەکرێت نمونە بۆ. دەچێت بەین لە تەواو تاکوو و هەڵ رابێت هەمیشە ئااڵکە کە ئەوەی نەک
  ئااڵ داگرتنی کاتی بە بوونیش ئاوا خۆر کاتی هەروەها و بکات دیاری شوێنەکان هەموو لە ئااڵ هەڵ انی کاتی بە

 .بکات دیاری
 
  کە ئەوەی سەڕەڕای کە هەن نیشتمانی کەسایەتی دوایی کوچی هەروەها و کارەسات و روداو کۆمەڵێک هەروەها -٣

 یداد کداتی لە کە باشدە وا رێزێدک وەک بەاڵم کە دەکات کارەساتە روداو لە رێز جیاواز بۆنەی بە هەری  حکومەتی
 و کە  بدێ شدێرکۆ دوایی کۆچی و باران کیمیا و ئەنەال کارەساتی نمونە بۆ) دا کۆچانە و کارەسات ئەو کردنەوەی

 . روداوانەیە و کارەسات ئەو بۆ رێزێک وەک ئەوەش کە. هەڵ ەن هەڵ راوەیی وەنی بە کوردستان ئااڵی ئەوا دا...( 
 .بکات بەجێی جێ و بزانێت پێی الیەنێک هەموو تاکوو بگەنجێنن دا رۆژمێر ناو لە دەبێ ئەوانەش

 وەک دەبێدت زیداتر کوردسدتان ئدااڵی بە سەبارەت متمانە و پیرۆزی ئەوا ئااڵ بۆ خااڵنە ئەو گرتنی چاو بەر لە بە
 .ئااڵکەیان بۆ هەیە تایبەتیان یاسایەکی و رێسا بە جیهان واڵتانی هەموو

 
 ٢٠١٣ی دێسەمبەری ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 کبوونمان بێت وێنی یه با ئااڵی کوردستان هه

 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

  
 سداڵێكی هەمدوو ی١٢  - ١٢ رۆژی( ٢٠٠٤ - ٦ - ١٩ لە ٤٨ ژمارە ریبڕیا بە)  وه ه٢٠٠٤ساڵی   له کوردستان پارڵمانی

 . كردوه دەسنیشان ئااڵ لە رێزگرتن رۆژی بە
 
 کوردسددتان، دیمدوکراتی حیزبدی ڕێندوێنیی  بده هاباد مدده ڵکی خده ،(١٩٤٥ ری مبه دیسدا ی١٢)١٣٢٤ زی رماوه سده ی٢٦  لده
 و ئده ی بینایه ر سه  له ر هه و داگرت هاباد مه  له تی شایه یمیرێژ رکوتی سه ی بنکه دوا ک وه وانی رشاره سه به ستیان ده

 . ڵکرد هه کوردستانیان ئاالی جار م که یه بۆ ، یه بنکه
 
 بدۆ بدوو ر رێخۆشدکه و ڵک خده سدتی ده  وتده که واوی تده  بده   شداره و لده الت سده ده هاباد، مده وانیی شداره ککردنی چده  به

 ڵک خده ک اربوونی چه. دا  رووداوه و ئه دوای نیوێک و مانگ  له متر که  له ردستانکو جمهوریی یان نی راگه و پێکهاتن
 نداودێر کوردسدتان میللیدی سدوپای  بده  که کوردستان کۆماری  له پاریزگاری بۆ ک سوپایه پێکهاتنی بۆ بوو ک یه غه بنا
  له ر هه. دانرا ر سه  له یان رگه پێشمه پیرۆزی ناوی ، وه کۆماره و ئه ن الیه  له ر هه ش، سوپایه و ئه کانی ک اره وچه کرا
 کانیی ره ربده به و بات خده ی رمده گه  له( ١٩٨٤)١٣٦٣ هاوینی دیموکرات، حیزبی ریی رێبه  که بوو ش یه بناغه م ئه ر سه
 ک وه زی هرماو سده ی٢٦ رۆژی ئیسالمی، کۆماری کانی ره هێرشکه  هێزه ڵ گه  له  رگه پێشمه هێزی ی ک ارانه چه ماسیی حه
 سداڵێ، موو هده کدا، ده  یده ده سدێ ی نزیکده  کده ئێسدتا تدا  وه کاتده و له و کرد ناودێر «کوردستان ی رگه پێشمه رۆژی»
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  لدده رچاو بدده کی یدده رێژه و ش دیکدده نی الیدده دا دیمددوکرات حیزبددی ڵ گدده  لدده و دیمددوکرات حیزبددی زدا، رماوه سدده ی ٢٦لدده
 . گرتوه کوردستان، ی رگه پێشمه  له رێزیان ،کوردستان ری روه په رگه پێشمه ڵکی خه
 
 ئدداالی سدمیی ره  بده ڵکردنی هدده م کده یه ک وه ١٣٢٤ زی رماوه سده ی٢٦رۆژی  رووداوی کوردسدتان، رێمی هدده  لده  کده  وه ئده

 دوو ی وه گرێ انده لێدک  م هده. خۆشدەاڵییه جێگدای ، کراوه ناودێر ئاال، رۆژی ک وه ، وه پارڵمانه ن الیه  له کوردستان،
 م هددده  یی، وه تددده نه کی رییددده وه بیره و  بۆنددده  ی وه یادکردنددده  بددده  کوردسدددتانه ی پارچددده دوو و کدددورد   ی وه تددده نه شددی به
  کوردسدتان التی رۆژهده  لده  که  وه ئه.  ییمانه وه ته نه شی هاوبه مزی ره  که  کوردستانه ئااڵی  پیگه و  جێگه رزراگرتنی به

 جدددێ زۆر کی یددده راده تدددا کوردسدددتان  ی رگه پێشدددمه  لددده ریزگدددرتن رۆژی ک وه ز، رماوه سددده ی٢٦ رووداوی ریدددی وه بیره
  وه وانده پێچه  بده. نییده کوردسدتان ئداالی  لده ریزگدرتن بدۆ  رۆژه م ئه رخانکردنی ته ڵ گه  له کی باییه ناته ،هی  وتوه که
  لده دوویدان ر هده ی وه لده  جگده ، چونکده. یده هه اد نیوانیدان  لده ویش پتده زۆر کی ن ییده پێوه «ئداال» و « رگه پێشمه»

 جێددی  مددزه ره  لدده دوویددان ر هدده تدد ا، ره بنه  لدده ر هدده بددوون، دایددک  لدده دا، کوردسددتان کۆمدداری زرانی دامدده ی پرۆسدده
 و  یدده وه ته نه و ئدده ری پددارێزه ش رگه پێشددمه ، کددورده ی وه تدده نه هێمددای ئددااڵ، ر گدده ئه. کددوردن ی وه تدده نه  کانی شددانازییه
  لده قوربانید ان و بات خده  لده کوردسدتانی ئدااڵی نی مه ته را قه  به ک مێژوویه و تی وهێماکانییه وت سکه ده و  ناسنامه
  لده کوردسدتان، التی رۆژهده  لده ک روه هده کدرێ ده  بۆیده ر هده.  یده هه دا  یه وه ته نه و ئه  رزیی ربه سه و رزگاری پێناوی

 کوردسدتانیش، رێمی هده  لده ، وه کرێتده ده کوردسدتان ئداالی ڵکردنی هده م کده یه یدادی دا،  گهر پێشدمه  له ریزگرتن ڵ گه
 .بێت ش رگه پێشمه  له ریزگرتن رۆژی کوردستان، ئااڵی رۆژی

  
 ئددااڵی ڵکردنی هدده م کدده یه  یددادی دا خددۆی رۆژی  لدده کوردسددتان، رێمی هدده  لدده ، یدده وه ئه رن  سدده جێگددای خدداڵی اڵم بدده

 دیداریکراو رووداوێکدی یدادی جیدادا رۆژی دوو   لده کوردسدتان شدی به دوو  کردوه وای  مه ئه ر هه و  وه، نه کهنا کوردستان
  لدده  یدده وه ته نه م ئدده کانی رؤڵدده ئدداالیی ک یدده و  یی وه تدده نه تیی کیدده یه  ی فه لسدده فه   ڵ گدده  لدده ش مدده ئه  کدده  وه ندده بکه
 ئدااڵی ڵکردنی هده م کده یه  یادی ز، رماوه سه ی٢٦ رۆژی کوردستان، اڵتی رۆژهه  له  یه وه ئه  که له سه مه.  دایه بایی ناته

 و دیسامبر ی١٢  وێته بکه ساڵێ موو هه  نییه رج مه  که نرێت، ده کوردستان ی رگه پێشمه  له رێز و  وه کرێته ده کوردستان
 ١٢ - ١٢ ڵ گده  له  وته رێکه ١٣٢٤ زی رماوه سه ی٢٦  راسته! بێ ده وت دیسامبر،رێکه ی١٦ ڵ گه  له  رۆژه م ئه  وایه ساڵی

  کده تاوییه هه و کدوردی  رۆژژمێدره  وایه دروست ، کوردستانه اڵتی رۆژهه ، که رووداوه شوێنی  وه هۆیه و به الم به ،١٩٤٥ -
 ی٢٦» کردنیندداودێر  بدده تددوانێ ده کوردسددتان، پارلمددانی.  زایینددی رۆژژمیددری ک ندده  کدده وه یادکردنه ی بناغدده  بکرێتدده
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  لددده تی کیددده یه( دیسدددامبر ی١٦ یدددا ١٢ جیددداتی  لددده) «کوردسدددتان ئدددااڵی  لددده ریزگدددرتن  رۆژی» ک وه «ز رماوه سددده
 .  وه بکاته دروست دا،  ییه وه ته نه بۆنه م ئه ی وه یادکردنه

 
 کدانی جۆراوجۆره  شده به  لده مان کده وه ته نه کانی رۆڵده یی وه تده نه مدزی ره  بێتده ده پتدر دێدت تا هده «کوردسدتان ئاالی»

  مدزه ره و ئده رزراگرتنی بده و  وه یادکردنه  له یی وه ته نه رینتری به رچی هه کی تییه کیه یه دروستکردنی  به با. کوردستان
 خدۆ مان ییده وه ته نه  مدزه ره م بده دانندان  لده ک بیانوویده ر هده  بده ئێسدتا تا هه  که ش کوردانه  سیاسییه  نه الیه و ئه دا،
 .ین بکه دا خۆیان ڵوێستی هه  به  وه چاوخشان نه  به ناچار بوێرن، ده
  

 ئددااڵی ڵکردنی هدده م کدده یه  یددادی دا خددۆی رۆژی  لدده کوردسددتان، رێمی هدده  لدده ، یدده وه ئه رن  سدده جێگددای خدداڵی اڵم بدده
 دیداریکراو رووداوێکدی یدادی اداجید رۆژی دوو   له کوردستان شی به دوو  کردوه وای  مه ئه ر هه و   وه، نه ناکه کوردستان

  لدده  یدده وه ته نه م ئدده کانی رؤڵدده ئدداالیی ک یدده و  یی وه تدده نه تیی کیدده یه  ی فه لسدده فه   ڵ گدده  لدده ش مدده ئه  کدده  وه ندده بکه
 ئدااڵی ڵکردنی هده م کده یه  یادی ز، رماوه سه ی٢٦ رۆژی کوردستان، اڵتی رۆژهه  له  یه وه ئه  که له سه مه.  دایه بایی ناته

 و دیسامبر ی١٢  وێته بکه ساڵێ موو هه  نییه رج مه  که نرێت، ده کوردستان ی رگه پێشمه  له رێز و  وه کرێته ده کوردستان
 ١٢ - ١٢ ڵ گده  له  وته رێکه ١٣٢٤ زی رماوه سه ی٢٦  راسته! بێ ده وت دیسامبر،رێکه ی١٦ ڵ گه  له  رۆژه م ئه  وایه ساڵی

 و کددوردی  رۆژژمێددره  وایدده دروسددت ، کوردسددتانه اڵتی رۆژهدده ، کدده رووداوه شددوێنی  کدده  وه ههۆیدد و بدده الم بدده ،١٩٤٥ -
 نداودێرکردنی  بده تدوانێ ده کوردسدتان، پارلمدانی.  زایینی رۆژژمیری ک نه  که وه یادکردنه ی بناغه  بکرێته  که تاوییه هه
  لده تی کیده یه( دیسدامبر ی١٦ یدا ١٢ جیداتی  لده) «کوردسدتان ئدااڵی  لده ریزگرتن  رۆژی» ک وه «ز رماوه سه ی٢٦»

 .  وه بکاته دروست دا،  ییه وه ته نه بۆنه م ئه  ی وه یادکردنه
 
 کدانی جۆراوجۆره  شده به  لده مان کده وه ته نه کانی رۆڵده یی وه تده نه مدزی ره  بێتده ده پتدر دێدت تا هده «کوردسدتان ئاالی»

  مدزه ره و ئده رزراگرتنی بده و  وه یادکردنه  له یی وه ته نه رینتری به رچی هه کی تییه کیه یه دروستکردنی  به با. کوردستان
 خدۆ مان ییده وه ته نه  مدزه ره م بده دانندان  لده ک بیانوویده ر هده  بده ئێسدتا تا هه  که ش کوردانه  سیاسییه  نه الیه و ئه دا،
 .ین بکه دا خۆیان ڵوێستی هه  به  وه چاوخشان نه  به ناچار بوێرن، ده
  

 ٢٠١٢ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 .الن ك سمبولی نیشتمانی بۆ گه ئااڵ وه

 
 
 
 
 
 
 

 مامۆستا لە زانكۆی سلێمانی -چنوور جەعفەر 

 
ییەکدی ، وەک چدون خداوە زەوت گەالنی نێو ڕۆژهەاڵتدی ناوەراسدتان و تایبەهگەلی کورد هەروەک هەموو گەالنی جی

بەهەمان شدێوەش بەپێدی قۆنداغە مێژووییەکدان و  .ەخۆ و جیایە لە وواڵتانی دراوسێیدیاری کراوی سروشت و سەرب
کە خواسددتی خددۆی نەبددووە لە گددوڕینی ئدددەم دیمددۆگرافیەدا،،، بەڵکددو  گۆرانکددارییە دەسددتکردە جیۆپددۆلەتیکی یەکەی،

یاواز لە کلتورو زمان و ئداین و فەرهەنگ و سروشتی هەرجارەو بەبیانووی جۆراوجۆرو لەالیەن رژێمی هەمەچەشنە ج
 .ژیانی گۆرانکاریی بەسەردا هاتووە

 
هەرچەن  توانیویانە سەرکەوتووبن لە دابەشکاری خاکەکەی کە کوردستانی گەورەیە،بەاڵم مێژووی ئدااڵی کوردستان 

ر تاگەشددتە کۆمداری کوردسددتان لە دەوڵەتدی مداددەوە بددۆ کۆمداری ئدددارارات و دەوڵەتەکەی مەلیدک مەحمددود لە باشدوو
بەاڵم .... دا گۆرانکاری بەخۆوە بینیوە لەشاری مهاباد و لە بەشی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،، هەرچەن  لەدیزان و شێوه
 .بنەما تایبەتیەکانی لە تێگەشتن بۆ نیشانەکانی گەلی کورد لە دەست نەداوە

 
 ەمزی گەلی کوردیانئدااڵی کورد و ڕەنگە نەخشێنراوە جیاوازەکانی ڕ کە هەمیشە

 
 :ناسان ووەکە بریتین لە
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ێنانی سەربەخۆی بۆ کوردستان لە هڕەمزە لە خوێنی شەهی ان و بەرخۆدانی گەلی کورد لەپێناو بەدەست :ڕەنگی سوور
وواڵتدانی هاوسدنور کەخداکی کوردسدتانیان بەسدەردا پدوڵێن  نداوخۆ بەواتدایی دەستی داگیرکەراندی نداوخۆو دەرەکدی،

 .ان بە گشتیهدەرەکیە بیانیەکانی جی هێزەکراوە لەالیەن 
 

نیشانەی سروشتی ڕەنگینی سەوزی کوردستانە لە دەشت و چیاو پێ دەشتەکانی کە سدومبولی ژیدانەوەو  :ڕەنگی سەوز
 .خۆنوێکردنەوەیە

 
یەک ئدددەستێرەی هاوتەریددب کە بۆچوونەکددان جیدداواز لە  نیشددانەی سددەربەخۆیی و بە دەوریدد ا بیسددت و :ڕەنگددی زەرد

ماژەپێ ان لەبوونی دیاریکردنی سەرەتای رۆژی نەورۆز وەک جەژنێکی نەتەوەیدی بدۆ گەلدی کورد،یدان بیروبداوەری ئدا
یەک پارێزگداکەی کوردسدتانی گەورە همێمدایە بدۆ  یاخود بدوونی بیسدت و ی کورد مەبەست پێی هێزی یەزدانیە،ئداین

 .بوونی
 

 .انی لەنێدو گەلدی کدورد کە پێدی ناسدراوە لە مێدژووداهێمایە بدۆ بدوونی ئدداشتی و سدەربەخۆی و یەکسد :ڕەنگی سپی
لەگەڵ دروسدت بدوونی کۆمداری  کۆمەڵەی خۆیبوون وەک ڕێکخراوێکی سیاسی و هەڵگدری کلتدورو شوناسدی گەلدی کدورد

نزیک شداخی ئددارارات لەسەردەسدتی ئددەم کدۆمەڵەیە و لە  یاخوود ئدەرمینیا( دەرگەی بایەزی ) ئدارارات لە ناوچەی
 .بەردەوام بوو ١٩٣٠تا ئدەیلوولی  ١٩٢٢کەمی تشرینی یە ٢٨
 

ندرایەوە ئددەم کۆمدارەکە  ئداسن هەڵوەشێ دامەزراوی تورک بەئداگر و پاش ئدەوەی لەالیەن دەسەاڵتی دەوڵەتی تازە
 ، گۆران وە سۆرانی بوونتوانەکەی پێک هاتەی کوردی کرمان ، زازاکیدانیش

 
 .یەسان نددوری پاشددا بددوو کە هەڵگددری ئدددااڵی کوردسددتان بددوونسددەرۆکەکەی ئدددیبراهی  حەسددکی وە دامەزرێددنەری ئددد

اباتی ڕۆژهەاڵتدی کوردسدتان دامەزرا،ئددااڵ هلە قۆناغەکانی دواتر و جارێکی تر کاتێ کۆماری کوردستان لە شاری م
 .ی کوردستان جارێکی تر زین وویەتی خۆی لە نێو دام و دەزگاکانی کوماردا دووپاتکردەوە

 
 ئدااڵی کوردستان و حەڤ ەی کانوونی یەکەمی هەموو سالێکی کردە ڕۆژی هەڵکردنی ئدااڵی  لەو ڕۆژەوە تا هەنوکە
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 .نەتەوەیی بۆ گەلی کورد
 

فرە جیاوازی رەنگەکان لەنێو گەلدی کدورد لەهەر چوارپدارچەکەی کوردسدتان بوونیدان زۆرە ،، ... ئدەگەرچی ئدەمڕۆ 
ناسدنامەی .. و ڕەنگەکانی ئدااڵی کوردستان ا ئددەبیننەوە کە بەاڵ م ماناو ناوەڕۆکی سەرجەم ئدەم فرانە خۆیان لەنێ

کورد بوونمانە و هەریەک چەشنە ئدەویش ئددااڵکەی کۆمداری کوردسدتان وخۆیبدوونە بدۆمێژوو گەلدی کدورد لە نداوخۆو 
 دەرەوەی خاکی کوردستان،

 
  مارگیری، لده ستی ده پارێزی و هه ناوی نیشتمان زۆر كات به  ڕوو كه  ر بخرێته ش بۆ خوێنه و ڕاستی یه كرێت ئه وه ده

 .دار كراون كه شكۆ نیشتمانی و هاوواڵتی بوون له  ژێر ناو شكۆی ئاالی كوردستان ا،زۆر له
 

  تده وویالیه  لده  بدۆ نموونده  یده كی خدۆی هه و مێژوویده ته كی تایبه یه ر وواڵتێك ا، بۆنه هه  مێژووی ئااڵی نیشتمانی له
  مریكی كده لی ئه یادی ئاالی نیشتمانی بۆ گه  به  موو ساڵیك ا دانراوه یرانی هه حوزه ١٤  ا لهمریكاد كانی ئه كگرتووه یه
  بێتدده ده Woodrow Wilsonاڵم كاتێددل  بدده.  بریدداری كددۆنگرێس بریدداری ڵیدد راوه  ز بدده١٢٢٢یرانی  حددوزه ١٤  لدده
رۆژی   ی دیداریكرد بده و ڕۆژه ئده ١٩١٦مدایۆی  ٣٠  كی راسدمی لده یه شدێوه  مریكابده كانی ئه كگرتووه یه  ته رۆكی ویالیه سه

 . مرۆ پێی ناسراوه ئه  مریكی كه لی ئه ئاالی نیشتمانی بۆ گه
 

خۆ  ربه سده  پێدی ڕۆژی دیداریكراو لده  بده  یده ئدااڵی خۆیدان هه  ت بده كی تایبده جیهان ا میژوویده  تان له وڵه واوی ده ته
 بوونیان،

 
تی  ماره تی سدۆران، ئده ماره كان، ئده یوونیده می ئه رده سده  كدانی ئدااڵی كدوردن لده ازهجیاو  مێژووه: كان كانی وینه نموونه

روكی  سدتكاری نداوه ده  شدی باشدوور بده به  مرۆی كدورد وه ی خۆیبوون، ڕۆژئاوایی ئده له ن ی، كۆماری كوردستان، كۆمه زه
 .د مه وا قازی مەه می پێشه رده ی سه ئااڵكه
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 ئااڵ پێناسەیە بۆ نەتەوەی کورد

 
 
 
 
 
 

 سەباح شێخانی

   
 و گرنگدی چووە، بەرەوپێش سات، لەدوای سات هەنووکە، تا بووە پەی ا سادەکەی و ساکار بەشێوە ئااڵ ڕۆژەی لەو

 ڕزگاریخوازە شۆڕشە هێمای کوردستان ئااڵی کوردیش، ئێمەی بۆ دەکرێت، پێوە شانازی, دەدرێت پی زیاتری بایەخی
 لە مدەەمەد قدازی پێشەوا دەستی لەسەر کوردستان پیرۆزی ئااڵی جار یەکەم بۆ بووە، کورد یەکەکانی بەدوای یەک
( غسداباڵ) مەهاباد شاری چوارچرای گۆڕەپانی لە کوردستان کۆماری راگەیان نی رێوڕەسمی لە ١٩٤٥ - ١٢ - ١٢ ڕۆژی
 کۆمدداری ڕەمددزی بە بددوو هەڵدد راو فەرمددی بە کوردسددتان پددارچەی چددوار هەر کددوردانی نددوێنەرانی ئامددادەبوونی بە

 بەاڵم سدێ ارە پەتدی بەر بخداتە خدۆی ملدی ئامدادەبوو پێشدەوا قدازی هەندووکە، لە بەر ساڵ حەفتاودوو, کوردستان
 کانوونی ی(١٢) ڕۆژی بڕیاری ا، کوردستان انیپەرلەم دا،(٢٠٠٩) ساڵی لە دوژمن، دەست نەکەوێتە کوردستان ئااڵی

 لەپێناو. کوردستان هەرێمی شارۆچکەکانی و شار سەرجەم لە کوردستان ئااڵی ڕۆژی بکرێتە ساڵێک، هەموو یەکەمی
 نەهددامەتی و کیمیابدداران ئدداوارەیی، تەعریددب، و ئەنەددال دابددڕان، دەردەسددەری، لە پددڕ دیرۆکێکددی کوردسددتان ئددااڵی
 .دانابرێین لێک هەرگیز یەبۆ بینیوە زۆرمان

 
 خیدانەتی دوای لە بینیمدان هەروەک هەڵندایەت، کوردسدتان ئدااڵی بە چاویدان کاتێدک هدی  نەتەوەکەمان دوژمنانی

 ئدااڵی بە سدوکایەتیان سدەرەتا شدیعەکان، میلیشدیا لەالیەن کوردسدتان دڵی کەرکووکی داگیرکردنی و ئۆکتۆبەر ی١٦
 ئدااڵ راگرتندی بەرز لەسەر دەبن سورتر کورد نەبەردەکانی رۆڵە کە لەوەی انئاگ بێ بەاڵم کرد، کوردستان پیرۆزی

 .کورد نەتەوەی مانەوەی دروشمی وەک
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 بە ڕوانیدوە، ئدااڵی لە شدانازیەوە بە هەمیشدە کورد کراوە، بەرجەستە وێناو شانازییەک وەک ئااڵ مێژوو بەدرێژایی
 ئدااڵیە ئەو لەژێدر ئدااڵیەو ئەو لەپێنداو خوێنمدان یەکدەریدا کدورد ئدێمەی زانیدوە، خۆی پیرۆزی و بوون لە بەشێک
 .ڕەواکانمان مافە بە بگەین تاوەکو ڕشتووە

 
 پێناسدەیە ئدااڵش و ئدااڵ بۆ پێناسەین هەمومان بۆیە دەکات، لێکراو زول  گەلێکی لە گوزارشت کورد ئێمەی بۆ ئااڵ
 مداوین تدا دەکەیدنەوە ندوێ پەیمان ئااڵدا ژیرۆ لە دەوڵەت، نەتەوەو ناسنامەی هێماو واتا ئااڵ. کورد نەتەوەی بۆ

 .سەرکەوتن لوتکەی بە گەیشتن بۆ ب ەین قەربانی و خەبات پیرۆزەدا ئااڵ ئەو سێبەری لەژێر
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 ك سونبول ئااڵ وه
   
 
       
 
 
 

 رێباز عوسمان

 
  سونبوالنه و ئه ی وره گه خی بایه و ئه تی، خۆیه به ت تایبه سمبولی و ها به لێل كۆمه خودان ك یه وه ته نه و ل گه موو هه
  وه كده یه به خداڵی و  وه كۆبوونه قی چه  بێته ده ، وه كاته كۆده خۆی وری ده له كان جیاوازه  ئاراسته و نگ ڕه موو هه  یه وه ئه

 و ئه بۆ وان ئه بێت خ پڕبایه و گرنگ سونبول كان ته وڵه ده ن خاوه و ست ربه سه  وه ته نه بۆ ر گه ئه موویان، هه گرێ انی
 و لده كدورد ی وه تده نه ك وه  ئێمده  كده ، ختره پڕبایده و  گرنگده زیاتر خۆی ان ربه سه و ره به حاڵی  له ی وانه ته نه و ل گه

 .میانین دووهه ی جۆره

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcvsbRmqLfAhVD6RoKHe0xA4IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.zhedar.com/hawall/5103.html&psig=AOvVaw1pgx0YycobGDXBHuicdY_E&ust=1544976096834089
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  ره هدده  سددونبوله  لدده  كێكدده یه مێژوودا لدده  كددورده خۆی ربه سدده ی واره قدده  تاكدده جێماوی بدده یادگدداری  كدده كوردسددتان ئددااڵی
  لده كوردسدتان كۆمداری  چونكده مان، وه ستنه به  وه كه یه به خاڵی  ینه بیكه بێت ده كوردستان ڵكی خه ی ئێمه كه كان گرنگه
  لده بوو هده خشدیان نه  ڵگده كۆمه كدانی هتوێژ و چدین واوی تده و زرا دامده ماند ا كه ته میلله مێدژووی گرنگدی كی یه وێستگه

 باشوری ربازی سه هێزی و  رگه پێشمه  كه ش وه ئه ڕای ره سه دا، نه مه ته م كه  كۆماره و ئه تكردنی خزمه و وپێشبردن ره به
 ازیقد وا پێشده خدودی و كۆمدار بدۆ هێز بده و قدای  كی شدورایه  بوونده مر نده بدارزانی فا مسته یی رمان ه فه به كوردستان

  یده ئاماژه و  نیشدانه ش ئااڵكه خودی كۆماردا،  له پارێزگاریكردن  له گێڕا خشیان نه ر كاریگه كی یه شێوه  به و د مه مەه
 كی پیرۆزیدده ش مدده ئه گشددتی، كی یه شددێوه به  نیشددتمانه م ئدده كانی زه گدده ڕه و كددورد ی وه تدده نه و كوردسددتان نیشددتمانی بددۆ
 . خشیوه به  گرنگه  سیمبوله م به ییمێژوو نیشتمانی و یی وه ته نه
 
 رخودی هدده جیهاندد ا، له ی وه ناسددینه ی نیشددانه  بدده  بددووه كوردسددتان ئددااڵی ئێسددتا  وه كوردسددتانه رێمی هدده ت نیسددبه به
 خی بایدده ڕای ره سدده ئیدد ی ئێسددتا رێ ، هدده یاسددایی ئددااڵی  كددرده ی ئااڵیدده م ئدده بڕیارێل بدده كوردسددتانیش مانی رلدده په

 گشتگیری ن ی هه ڕه ئی ی بگرن،  سیمبوله و له ڕێز ی وه به ن ن پابه موان هه و  یه هه یاساییشی كی تیوانیهپش مێژوویی
 ت نانه ته ، نیه كوردستان ا ئااڵی ری سێبه ی وه ره ده له   كه و  لێهاتووه واڵتی واوی ته پۆشاكی ك وه ئااڵ كی مووه هه و

 .كرێن ڕێ ه به  وه كوردستانه ئااڵی رگی به به خۆیان زڵین دوامه تا واڵتیش گیانەی اكانی و هی  شه
 
 ئاڵۆزی  له جۆرێل  كه ئێستا بن، ده زیاتر كان سیمبوله و ئااڵ ڕۆڵی كان ا ناوخۆییه  ناكۆكیه و لێكترازان می رده سه له
 ، ییدده نوكه هه كی یسددتیهپێو كوردسددتان ئددااڵی سددیمبولی وری ده لدده  وه كۆبووندده  یدده هه كان ندده الیه نێوان لدده لێكدد ابڕان و
 هاكانی به موان هه بێت ده وه به ویش ئه ، وه كۆببنه  سیمبوله و ئه وری ده به كانیان ناكۆكیه ڕای ره سه كان نه الیه واوی ته كه
 ڕای ره سددده ، وه ونددده دوربكه كی ره دوبددده و نددداكۆكی كانی هۆكاره لددده و ن بكه سدددته رجه به خۆیانددد ا له كێتی یددده و كبوون یددده
 ماشاكردنیان ته ها به بێ چاوی به و كان مزه ڕه بۆ ستبردن ده ئاستی  بگاته كار درێت نه  ڕێگه  پێویسته كانیش یاوازیهج

 و  وه تدده نه دوژمنددانی ن الیدده له  سددیمبوالنه و ئدده ر بۆسدده هێرشددێل و تی سددوكایه ر هدده ئاسددتی له نگبددوون ده بددێ یدداخود
  بێتده ده ش مده ئه ین، بكده لدێ رگریان بده ڵوێسدتی هه ك یده به و بدزانین نیان هخاو بده خدۆ موان هده ڵكو بده ، وه نیشدتمانه

  بێتده ده  ناوخۆیده ئاستی ر سه له رچی هه ، وه ره ده ئاستی ر سه له میش هه و ناوخۆیی ئاستی ر سه له م هه گرنگ یامی په
 واناكددات گرفتێددل هددی  و كددان مزه ڕه ر نبددهرا به له  نیدده مسددارد خه   كدده هددی   كدده كان ندده الیه نێوان لدده  متماندده ی مایدده

 درسدتببێت،، كان سدیمبوله و مدز ڕه دژی لده ند ی به ره وبه ملمالنێدی تی بابده  ببنده كوردستان ئااڵی ی نمونه له كانی مزه ڕه
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 و رن ماوه هجد نداو ڵقواڵوی هده كان نده الیه و هێدز  كده یار نده و یدار  نێتده یه گه ده  یامده په و ئده ش وه ره ده ئاستی ر سه له
 كتر یده ناو لده ناكۆكیدان و  دۆخده ر رانبه به زاییان ناڕه ڕای ره سه  چونكه ن كه ده كوردستانی ی ڵگه كۆمه ناخی له عبیر ته
 و  وه تده نه  كده ن سیمبوالنه و مز ڕه و ئه ری پارێزه ڵكو به كان، نیشتمانیه و یی وه ته نه  مزه ڕه ری دژبه  به بوون نه اڵم به

  وه كۆبوونه  بۆیه زانن، ده پیرۆزی به  وه بیروڕایانه جیاوازی به  ڵگه كۆمه كانی پێكهاته و زانن ده خۆیانی هی به ننیشتما
 و ئده  كده ی نانده الیه و ئده بدۆ هێزێكده خۆید ا له خدۆی ئێسدتامان ا ی بارودۆخه م له كوردستان ئااڵی سیمبولی وری ده له

 گشدت  لده لمێنێت سده ده خۆی الوازی ، وه وێته دوربكه ئااڵ یامی په و كانی سیمبوله و ئااڵ  له نێكیش رالیه هه ن كه ده كاره
 . وه وێته كه دورده نیشتمانی نگی ده
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 ی سەرماوەز رۆژی هەڵکردنی ئااڵی کوردستانە؟،٦١ئایا 
 
 
 
 
 
 

 حامید درودی

 
 کۆمداری الیەن لە کوردسدتانە ئااڵی هەڵکردنی رۆژی سەرماوەز ی11 کە دەکرێ لەوە با  کە دەبینین لەوێ و رەلێ

 هۆ، و بەڵگە بێ بە رێکخراویشەوە هێن یک الیەن لە تەنانەت. مەهاباد لە کوردسان
 
: " نووسیویە یەکێکیان! هەڵکراوە کوردستان ئااڵی سەرماوەز ی11 رۆژی کە نووسیویانە خۆیان ماڵپەڕەکانی سەر لە

 ی لێوه خاکده مدانگی خۆید ا، می سدێیه ی ژمداره  لده کوردسدتان دێمدۆکراتی حیزبدی بیری ی وه ره باڵوکه کوردستان گۆڤاری
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: " ..... نووسدێ  ده" بدادمها  سدی کوردوسدتان لده ده ڵکردنی ئدااڵی موقه هده"ردێڕی  ژێدر سده  له( 2491مارسی ) 2310
  هالی کوردوسددتان لدده کانی ئدده ره واوی نویندده تدده،2490ی دیسددامبری 27=   تاوی ی هدده2319زی  رماوه ی سدده11ڕۆژی 
 لگیرا هه ر فه نه زار هه ده حوضوری  به کورد ئااڵی حیزب کانگای  له یانی ی به01عات  سه  له.  وه مهاباد کوبونه, شاری

 ی لولده  کده نیدزام فی صده دا فایی وه قامی شه ری رتاسه سه  له و دا ده لی میللی مارشی موزیک ی سته ده دا کاتیک  له و
 ئداال راسدتی الی  لده کدور، و ک  ب، کته مه قوتابیانی و الوان ی سته ده وشا دره ده یان رنیزه سه و ل لسه موسه و نگ تەه
 ری سدده ئدداال ری سدده پشددت  لدده دیمددوکرات حیزبددی رانی نویندده و ت یمدده هه مهابدداد وچددوکی  وره گدده بددون دا ت کدده ره حه  لدده
 کوردستان می ظه موعه وای پیشه و، کیشا ده هورایان و دا ده لی یان پله چه ئیەتیرام بو و، وان بو دانه بو عظیمیان ته
 ."رمو فه ئیراد کوردستان سی ده موقه ئاالی ت بابه  له تینی  به وتاریکی مەم  قاضی نابی جه
 

ی کوردسدددتان ا کە لە 2ژمدددارە  لە و بەالوەیە  کوردسدددتان ژمدددارەی ئەو مدددن چدددوونکە نددداچێ راسدددت شدددتێکی لە ئەمە
 باسددی دووهەمدد ا الپەڕەی لە دەرچددووە 2491ی ژانددویەی 22واتە  2319فرانباری  ی بدده15رێکەوتددی پێددن  شددەممە 

 کورسدتان دیموکراتی حیزبی مەرگەزی هەیمەتی دەستووری پێی بە: دەنووسێ و دەکا بۆکان شاری لە ئااڵ هەڵکردنی
 رەنگددی سددێ و مەقەدە  ئددااڵی درا قەرار کوردسددتان پێشددەوای و سددەدرئەعزەم مەەمددمەد قددازی جەنددابی ئەمددری و

 میدددرزا فدددروهەر، حوسدددێن مودەرسدددی، عەبددد ولقادر موسدددتەفا، میدددرزا ئاغایدددان، هەڵکدددرێ بۆکدددانیش لە کوردسدددتان
 زبدیحی هەیمەتدی ئەعدزای و لەشدکەری رەحدی  میدرزا وەلیدزادە، مەحمدوود خوسرەوی، عەلی شەرەفی، مەەممەئەمین

 ئاغدای و میللدی رەئیسدەی هەیمەتدی نماین ەی و میللی شاعیری هێمن ئەلموسالمی  شێ  ئاغای و کورستان دیموکراتی
 قاسد  ئاغای لەگەڵ موزیک دەستەی و ئیەترام کردی فەرمان ەری بە میللی ئوردووی فەرمان ەی نانەوازادە مەەممەد
 موقەدە  ئااڵی  هەڵگرتنی ماموری بە بوکان لکی یموکراتد حیزبی مەحەلی کومیتەی نماین ەی ئیلخانیزادە ئاغای

 کەوتنددی وەڕێ ئیەتخدداری بە 2319 فرانباری بددهی 0ی پدداش نیددوەڕۆیە رۆژی چوارشددەموو 2سددەعات . کددران مەعلددووم
 کداتەدا لەو لێد را، موزیدک و خوێند راوە کوردسدتان مللدی مارشدی حیزب کانگای حەساری لە ئااڵ هەڵگری هەیمەتی

 حیزبددی کانگددای بەردەرکددی گەیشددتە سدداباڵغی برایددانی و خۆشددک نەفەر هەزاران نێددوانی لە ەخسددو م ئوتددومبیلی
 بڵند ی و توند  نەعدرەتەی و چەپڵەرێدزا شدریخەی نێدو لە ئداال هەڵگری هەیمەتی راوەستا، و کوردستان دیموکراتی

 کەوت وەڕێ دەهددات وەکددوڵە بە گددوڕەوە و گەرم دڵێکددی لە کە بەێددکەرانەوە ی(کوردسددتان و کددورد بددژی و هوریددا)
 ..."مەیان ووئاو گەیشتە هەیمەت نێوەڕۆ پاش دوونیوی سەعات
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 جددۆرە بەم کە خوێندد ووەتەوە هددۆنراوەیەکی رۆژە ئەو کددورد میللددی شدداعیری هەژار مامۆسددتا بابەتدد ا هەمددان ژێددر لە
 :بووە

 
 
 
 
 
 
 
 

 سەرناکەوێ کددددورد وابوو پێی کەسەی ئەو ببینێ بێ
 ناڕەوێ لدددەسەرمان نەگبەت میتە وابوو پێی بوو کێ

 عەدوو چاوی بۆ چقڵێکە وەکوو ئدددااڵکەم داری
 کدددەوێ خەنجەر وەبەر رەبی نەوێ خۆشی دلێ هەر
 هەژار کوردی مژی خوێن بۆ کرد داری ئددددااڵم داری
 دەوێ چی خۆڵە و خاک لدددددەو داکەوێ با بڵێن پێی
 دوژمنان بۆ سێ ارەیە برا، ئدددددااڵکەم داری
 نددددددەوێ خۆی ژینی پێویستە سەرکەوێ ئاسۆ لە رهە

 دەڵێ سوور رەنگی و دەنوێنێ خۆی رەنگی سێ پارچەکەی
 ناندددددددەوێ من قەدی مابێ کورد خوێنی تنۆکێ تا
 زنددددد ووە و قەرار بەر سوور لەشکری تا دەڵێ یان

 (سڕاوەتەوە نووسینەکە لێرەدا) رەزگارە کورد قەومی
 سەرکددەوێ عالەم لە دیموکراسی سوورە لێ  دەڵێ یان

 گددددێژەوێ گێژی کەوتوونە مورتەجی  و موستەبی 
 بددەیان کرد کوردی بەختی بەیانی موژدەی سپیەکەی
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 شددددددەوێ پەردەی نەما بوو پەی ا کوردی بەختی رۆژی
 ببدددددددێ خۆت رزقی لە ئاگات دەڵێ گەنمی گوڵی دوو
 لددددەوێ و لێرە بژی پێی دوژمن بۆچی برسی، کە خۆت
 دەوێ پددددددێ خۆشت ژینی گەر قەڵەم نووکی دەڵێ پێو

 پێددددددشرەوێ تەرەقی رێی بۆ ناکەوێ دە  من غەیری
 لەورۆکدددددددەوە( نیشتمان) دایکی یانی سەوزی رەنگی
 نددددددوێ عومری کەوتووە وەگیری سەوزە سەر و جوان

 ئااڵیدددددەمان ئەو ملیۆنە نۆ نامووسی الوەکان
 لەمنوکدددەوێ نامووسەتان ئەو حیەزی بۆ ب ەن گیان
 شدددددۆرەوی ئیتەادی بۆ پەنا نەجاتمانە رێی

 مددەسکدەوێ خۆڵی و خاک ئیمە چاوی بۆ سوورمەیە
 مەزڵوومەکدددان الگری بۆ بژی( ئیستالین) رەبی
 پورتدددددەوێ دەبەخشێ رۆژ تا و دەدا خول زەمانە تا

 کدددددددددەیەدڵپا میللەتە ئەو دوژمنی هەرکە  رەبی
 ندددددەسرەوێ سەعاتێک رەبی کەوێ کۆستی ژێرکەوێ

 
 کوردسدتان کۆمداری ئدااڵیەی ئەو کە ئەوەی یەکەم دەکداتەوە، روون بۆ شتمان چەن ین هەژار مامۆستا هۆنراوەی ئەم

 ئددااڵی:" دەنووسددێ قاسددملوو دوکتددور شددەهی  ئەمەش لەسددەر. نەبددووە ئێسددتا رەنددگەی سددێ ئددااڵ ئەو کددردووە، هەڵددی
 ئدارمی. خدوارەوە لە کەسدک رەنگدی و نێوەڕاسدت لە سدپی رەنگدی سدەرەوە، لە سدوور رەنگی. بوو رەنگ سێ کوردستان
 بایەخد انی قەڵەم. گەنمد ا گدوڵە دوو نێدوان لە قەڵەمێدک لە بوو بریتی کە بوو ئااڵکەدا نێوەڕاستی لە کوردستان

. بدوو کدار و بەرهەم نیشانەی گەنیش گوڵە و ن دەنوا زانستی و فەرهەنگ بە کوردستان کۆماری و دێموکرات حیزبی
 کۆمدداری کددات ئەو کە ئەوەی دووهەم." بددوو ئددازادی سددەمبوڵی کە هەاڵتبددوو ئددارمەکە سددەرەوەی الی لە هەتدداویش
 ببدوو، دەسدتەبەر سدتالین و سدوور ئەرتەشدی پاڵپشدتی بە پێکهداتبوو، ناوەچدانەدا لەو ئدازادییەی ئەو و کوردستان

 دەبددێ ئددێمە شددتێکیترە، بەردا پشددتیان و فرۆشددت ناوەندد ی حکددومەتی بە نەوت بددۆ کوردیددان دواتددر کە ئەوەی ئیتددر
 هێند یل لە. پێشدمەرگەیەکە هەمدوو ئەرگدی گوتنیش راستی و نووسین راستی کە بگوازینەوە خۆیان وەک راستیەکان
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 کە دەهداویژراون یەند کدورد ئدێمەی دڵدی بە کە لەوانەی بەیدت چەند ین کە کدراوەتەوە باڵو هۆنراوە ئەم کە شوێن ا
 سددەردەمەمان ئەو خەڵکدی و هەژار مامۆسدتا کداتەی ئەو بیدری ئەوە چدوونکە نداڕەوایە، کدارێکی مدن بدڕوای بە ئەمە

 البەرێ تێد ا بەیتدانەی نیدو ئەو دیتدوانی باشتر ئێمە لە دڵنیایەوە بە ئەوا نەیویستایە خۆی ئەگەر و دەدا پیشان
 .بیانهۆنێتەوە تر شێوەیەکی بە یان
 
 ژیاند ایە لە ئێسدتا و بدووە رۆژە ئەو عەییندی شاهی ی کە کەسانە لەو یەکێک کە بێنەوە بیر بە ئەوە لێرەدا ێدەب

 مدن لەگەڵ کە بەرنامەیەکد ا لە خۆی بۆ و بووە سااڵن 21تا  25 الوێکی کات ئەو کە بووە حەرێقی موتەلیب خاڵە
 لە و کوردسدتانەوە ئدااڵی پێرایدی بە چدووین نەوەبۆکدا لە زوڕنداوە و دەهدۆڵ و ماشدینەو بە دەڵدێ کردووە تۆمارمان

 ...بۆکان بۆ گەڕاینەوە و وەرگرت هێنابوو، شارەکانیترەوە لە ئااڵکەیان کە خەڵکانێک
 

 2491ی ژاندویەی 22واتە  2319فرانباری  ی بده15ی کوردستان لە رێکەوتی پێدن  شدەممە 2 رۆژنامە ئەگەر کەوابوو
 !دەرچووبێ نووسیویانە ئەوان رێکەوتەی لەو سێهەم ژمارەی ناکرێ دەرچووبێ،

 
( 2491مارسدی ) 2310ی  لێوه مانگی خاکه خۆی ا، می سێیه ی ژماره: "نووسیوەیان رێکخراوانە و کە  ئەو کە ئەوەش

 لە( کوردسدتانە رۆژندامە مەبەسدت لێدرەدا کە" )مهابداد  له کوردوستان سی ده موقه ئااڵی ڵکردنی هه" ردێڕی سه ژێر  له
دەرچدوو کە  2319ی بەفرانبداری 19 دووشدەممە رێکەوتدی لە کوردسدتان رۆژنامە سێهەمی ژمارە چونکە ناچێ، راست

 .نیە تێ ا کوردستان ئااڵی هەڵکردنی لەسەر باسێکی و 2491ی ژانویەی 20خۆیان لەسەریان نووسیوە 
 
 بددا  دا "نەغەدە لە آال هەڵکردنددی بەمناسددەبەتی" ندداوی بە وتارێکدد ا سددەردێڕی ژێددر لە ئەویددش دا ٥ ژمددارەی لە

  ی بەفرانباری ساڵی 14 ژمارەیەش ئەو دەرچوونی رێکەوتی و کراوە شارە لەو کوردستان ئااڵی هەڵکردنی لەسەر
 .ە2319

 
 ندداوی بە دیسددان دا٤ الپەڕەی لە دەرچددووە، رێبەندد ان ی1 شددەممە رۆژی کە کوردسددتان ا رۆژنددامە حەوتددی ژمددارە لە
 جدۆرە بەم کە کدردووەتەوە بداڵو نەغەدەیدان شاری رۆژەی ئەو وتارەکەی دا"دەنەغە لە آال هەڵکردنی بەمناسەبەتی"

 کدورد، سدوارانی و سدەرباز ئەی کدورد، ئاغایدانی و خدان  ئەی کدورد، الواندی و جوانان و...  ئەی: "دەکا پێ دەست
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 کدورد، اراندیهەژ و سدەپانان و رەنجدبەران و جوتیداران ئەی کدورد، دالوەراندی و پداڵەوان ئەی ئازادیی، هێزی ئەی
 هەڵکددرا کددورد رەنگدی سددوور ئدااڵی ئێمددڕۆ. ئەکەم هەمووتددان پیدرۆزەی جێددژنە خۆشدەوە دڵێکددی بە پرۆشدەوە بە زۆر

 ..."کوردستان راستەقینەی جەژنی یەکەمین بە بوو و کوردستان ا ئەرزی بەسەر
 
 لە دەرچددووە، دا  2319 سدداڵی رێبەندد انی ی٨ دووشددەممە رێکەوتددی لە کە کوردسددتان ا رۆژنددامەی هەشددتی ژمددارە لە

 کە نووسدیوە!" خۆشەویست میوانەکانی و کوردستان ئااڵی لە ساڵو" ناوی ژێر لە وتارێکی خەلیلزاد یەکەم ا الپەڕەی
 بە و سدپی جدوان، و سدورز ئااڵی تۆ لە ساڵو: "دێنمەوە بەشێکی لێرەدا من کە دەکرێ دی بە تێ ا سۆزێکی و هەست

 و رۆژهەاڵت لە تدۆ، ئەشدقی کوژراوەکدانی و کراو دەربەدەر و شێت پیاوە ۆڵەیر ئێمە جەنگاوەر، سووری شوێن، رێو
 هەتدا فێدنکەکەت و سدارد سدێبەری ژێر هاتووینە یەکیەتی رۆحێکی و پاک گیانێکی بە زریان و شەمال لە رۆژئاوا،

 ..."تۆین گەردانی بااڵ و قوربان ساتێک هەوو ئێمە جارێکە؛ ساڵێ کە قوربانی: بڵێین پێت هەتا. بەەسێنەوە
 

 کوردسدتانە دیمدۆکرای حیزبدی حاڵی زمان کوردستان رۆژنامەی لە کە دەکەوت بۆمان بەڵگانە ئەو پێی بە کە ئێستا
. نیە کوردستان ئااڵی هەڵکردنی رۆژی سەرماوەز ی11 رۆژی دەرکەوت بۆمان کوردستانە کۆماری پێکهێنەری ئەویش و
 .کراوە دیاری ەرگەپێشم رۆژی وەک سەرماوەز ی11 رۆژی بۆ بزانین با
 

 هەتاوید ا ی2319 سداڵی لە ئێران کوردستانی دیمۆکراتی حیزبی بیرمانە لە و بووین پێشمەرگە کات ئەو ئەوانەی
 رۆڵەکدانی لە رێدز رۆژەدا لەو کوردسدتان خەڵکدی سداڵێک هەمدوو و بکرێ دیاری پێشمەرگە بۆ رۆژێک کە دا بڕیاری
  دیاری سەرماوەز ی11 رۆژی هەربۆیە. بکەن نیشتمانەکەیان ئاوی و خاک فی ای گیانیان ئامادەن کە بگرن خۆیان

 لە دووهەم ژمدارەی لە و بەالوەیە سدەرەتام ژمدارەی دوو مدن کە دەرچدوو سدەرماوەز ی11 ناوی بە گۆڤارێکیش و کرا
 بۆنەی  بە رۆژە ئەم کە روونە زۆر ئەوەش. کراوە چاپ دەستکارییەوە بە( حامی ) من چوارقوژبنێکی دا 39 الپەڕەی

 دەستی بە مەهاباد شاری لە شا رێژیمی بنکەی دوایین کە کراوە دیاری هەتاوییەوە ی2319سەرماوەزی ساڵی  ی11
 ئەو. نەمددداوە نددداوچەیە لەو رژیدددمە لەو ئاسدددەوارێک ئەوە دوای ئیتدددر و گیدددراوە گەلەکەمدددان رۆڵەکدددانی بەهێدددزی

 بە و بدوون ئێدران کوردسدتانی دیمدۆکراتی حیزبی بە سەر رژی ، بنکەی دوایین سەر کردە هێرشیان کە چەک ارانەش
 دەبێدتە کە کدرد دیائداز بارگدای پێشکەشدی خۆی گیانی هێرشەدا لەو خاڵن  مینە عەواڵی ناوی بە یەکێکان داخەوە
 دیمدددۆکراتی حیزبدددی الیەنگراندددی و پێشددمەرگە و ئەنددد امان ئدددێمە بددۆ بدددۆیەش هەر و حیدددزبە ئەم شددەهی ی یەکەم
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 بەرەو شدادەوە دڵێکدی بە سداڵێک هەمدوو هەتداوییەوە ی2319 ساڵی لە و ئەژمار دێتە ۆزپیر رۆژێکی بە کوردستان
 .گەلەکەمان دوژمنانی چاوی چقڵی دەکەینە رەشبەڵەک و هەڵپەڕین و شادی و دەگێڕین جێژن و دەچین پیریەوە

 
سدەرماوەزی  ی11لەسەر سااڵن بووە و زۆر لەو رووداوانەی لە بیرمابوو،  22 سەردەمە ئەو کە قاسملوو دوکتور کاکە

 لە بدوو بریتدی کە مەرگەزی حکدومەتی دەسەاڵتی نیشانەی دوایین کە دەنووسێ دا"خەبات ساڵ چل" لە 2319ساڵی 
 کە خەڵدک دەستی کەوتە تەواوی بە دەسەاڵت و کران چەک شارەوانی چەک ارەکانی و نێوچوو لە مەهاباد شارەوانی
 پشدت ئەمە خۆید ا کتێدبەی لە نوشدیروانیش کداک کە ئەوەی ەڕایسدەر. دەکدردن چەکد ار خدۆی زیداتر دەچوو هەرچی
 دێمدوکراتی حیزبدی سدەرکردەکانی لە هەند ێ هان انی بە خەڵک سەرماوەز ی11 رۆژی:" دەنووسێ و دەکاتەوە راست

 تەقوتدۆقێکی پداش بدووە، تداران دەسدەاڵتی نیشدانەی دوایین کە مەهاباد شارەوانی سەر کوتایە هەڵیان کوردستان
 نددداوی بە خۆیددد ا کتێدددبەکەی لە و بۆچدددوونەن ئەم دژی حیسدددامی کەریددد  کددداک وەک کەسدددانی بەاڵم." یدددانگرت کەم

دوای وتاری عەزیدز خدانی  2493 سالەی مای مانگی مەهاباد شارەوانی: "دەنووسێ یەکەم ا جل ی لە" پێ اچوونەوە"
شددداردەوە و عەواڵی میدددنە  پاسدددەوان کدددوژران و هێنددد یکیش خۆیدددان 7کرمدددان  لە الیەن خەڵدددکەوە پەالمدددار درا و 

 سدەی  ئاغدا بدوو، خەڵکد ا دەسدەاڵتی ژێدر لە بدوو دەمێک مەهاباد شارەوانی سەرماوەز ی11. خاڵن یش شەهی  بوو
 ..."بوو شارەوانی سەرۆکی رەحمەتیش پیرەی

 
 ەلەو کە رێکخددراو هێندد یک حیدزبەوە، الیەن لە رۆژەوە ئەم کردنددی دیدداری سدەرەتای لە هەر کە بڵددێ  ئەوەش دەبدێ
 و هدات کەوتدنە نەهداتووە میشدکا بە رۆژەیدان ئەم داندانی بیدرۆکەی ئەوان بدۆچی کە بن قەڵس لەوە زۆرتر دەچوو
 !پێشمەرگە رۆژی بە بکرێ رۆژە ئەو نابێ کە کردەوە باڵو لەسەر وتاریان رادیۆش لەسەر تەنانەت و هاوار

 
 کوردستان پێشمەرگەی رۆژی سەرماوە ی11 بێ پیرۆز

 
 ٢٠١٢ری ەمبەی دێس١٥: رێکەوتی   -کان   رگه ری پێشمه هماڵپ:  رچاوه سه
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 ئااڵی پڕ به بااڵی شکۆی نیشتمانێک

 
 
 
 
 
 

 مەنسوور مروەتی
 

 عەدوو چاوی بۆ چقڵێکە وەکوو ئااڵکەم داری»
 کەوێ نجەر خه وەبەر ڕەببی نەوێ خۆشی دڵێ هەر

 دڵپاکەیە میللەتە ئەو دوژمنی هەرکە  ڕەببی
 «نەسروەێ عاتێک سه ڕەببی ێکەو کۆستی کەوێ ژێر
 

 لە کوردستان ئااڵی هەڵکردنی ڕۆژی لە هەژار مامۆستا کە هۆنراوەیەی لەو بەشێکن سەرەوە شێعرەی بەیتە دوو ئەو
 مەەمددمەد، قددازی مەزن پێشددەوای و جەمدداوەر بەردەم لە کوردسددتان ی کدده کۆماره پێتەختددی مهابدداد، لە دا١٣٢٤ سدداڵی
 .خوێن یەوە کوردستان ا سەرۆککۆماری یەکەم

 
 کەڵکددی دنیددادا لە گەالن ناسددان نی بددۆ کە هێمایددانەیە لەو یەکێددک ئددااڵ دەخددوێنرێتەوە هۆنراوەکەشدد ا لە هەروەک

 .هەڵکرا مهاباد لە کوردستان کۆماری لە بەڕەسمی ئااڵیە ئەو کرا با  وەک و لێوەردەگیرێ
 
 سددپایەکی وەکددوو یین وه تدده نه سددیمبولی  هکدد ن هدده دیددکەش هێمددای هەندد ێ نیشددتمان ئددااڵی لە جددودا گەالندد ا نێددو لە

 کۆماری لە دووەش ئەو کە نرێن داده گەالن سەروەریی و سەربەخۆیی سیمبولی  به  که نەتەوەیی سروودی و نەتەوەیی
 هێدزی ک وه رگه پێشدمه و، کدران چدێ دا« رگه پێشدمه» هێزی و«قیب ڕه ی ئه» سروودی شکڵی  له کورد بۆ کوردستان ا

  ی قینه ڕاسته میراتگری و خشرا به پێی کۆماردا  له  یه هه ی نازناوه و ئه ر هه ئێستاش  یه ده 7 دوای دکور گریکاری به



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

58 
 

 . یه ن ه مه وڵه ده  پاشخانه و ئه
 
 دەستی شارە لەو پەهلەوی ڕێژیمی شکۆی و هێما شوێنی دوایین وەکوو مهاباد شارەوانیی دا١٣٢٤ سەرماوەزی ی٢٦ لە

 پێشددمەرگەی ڕۆژی ندداوی بە ڕۆژە ئەم کوردسددتانەوە دێمددوکراتی حیزبددی الیەن لە دواتددر سدداڵەها و گیددرا بەسددەردا
 ڕێدزی پێشدمەرگە، گیانبدازیی و فید اکاری لە وەفدایەک وەکوو ڕۆژەدا لەم کوردستان خەڵکی و کرا ناودێر کوردستان
 .دەگرن پێشمەرگەکانیان ڕۆڵە لە تایبەتی

 
 سدەربەرزی بە کاتێکد ا لە مەزن پێشدەوای کوردستان دەسکەوتەکەی پڕ بەاڵم تەمەن کەم کۆمارە ڕووخانی پاش لە
 بندداغە ئەو کە نەدەکددردەوە لەوە بیریددان دوژمددن نە و دۆسددت نە ڕەنددگە کە سددەردار چددووە نەتەوەکەی مددانەوەی بددۆ

 لە سدەرکۆمارەکەی سدێ ارەدانی لە و کۆمار ڕووخانی بە داینابوو نەتەوەکەی داڕشتنەوەی بۆ نەمر پێشەوای پتەوەی
 .گرێ داده کوردستان سەرتاسەری ڕۆژان لە ڕۆژێک و نایە بن
 
 الیەن لە کوردستان داگیرکردنەوەی  له دی کی یه بڕگه و  ڕابردووه کۆمار ڕووخانی لە  که دەیە حەوت ئەم درێژایی بە

 ، مافخوازه گەلە ئەم بەینبردنی لە و چۆک اهێنان بە بۆ بێبڕانەوە شەڕێکی پان نی سه و تاران مەرکەزی حکوومەتی
 کوردسددتان کانی شدده به موو هدده لە هەر نەک نەتەوەییەکددانی هێمددا ئێسددتا و مددایەوە پددێ ر سدده له هەر گەلە ئەم بەاڵم

 .دەگیرێ لێ ڕێزی و دەناسرێتەوە دنیایی ا ئاستی لە بەڵکوو
 

 و نداوبەرێ لە گەلە ئەم نەیتوانیوە ڕەقیبیش و دەدرەوشێنەوە جیهان ا لە پێشمەرگە و کوردستان ئااڵی ئیتر ئەوڕۆ
 .زمان کورد قەومی ماوە هەر
 
  نجامی ره ده دامەزرا، لێ کوردستانی کۆماری یەکەم کە شوێنەی ئەو و کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە و دا ڕۆژانه م له ر هه

 زەبر و پیالن هەموو ئەو سەر بە سەرکەوتن و خۆی مەوجوودیەتی و مان لە کورد بەرگریی و مافخوازی دەیە حەوت
 خۆی هێزەوە بە وەها و نوان  خۆی جۆرێک بە کورد، گەلی نێوبردنی لە بۆ تاران لە ناوەن ی حکوومەتی ەنگەیز و

 .نەدەهات داگیرکەرێک ا هی  خەیاڵی بە کە دا نیشان
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 نەتەوەیەک یەکگرتوویی  سەلمان نی بۆ زین وویە نموونەیەکی کرماشان پارێزگای ئەوساڵی بۆمەلەرزەکەی ڕووداوی
 .دانا خۆی ژیانی و گیان پیشکەشکردنی بە بناغەکەی مەەممەد قازی پێشەوا لەوەپێش ساڵ حەفتا کە
 
 پێشددیان ا لە و واڵتە ئەو دەوڵەتددی ئەوە دا شددنه چه و لدده سروشددتیی کارەسدداتی کدداتی لە کە بدداوە دنیددادا هەمددوو لە

 کە دەرکەوت کرماشان ا رزەکەیبوومەلە لە بەاڵم دەچێ، لێقەوماوانەوە هانای بە کە واڵتەیە ئەو سپای و ئەرتەش
 و دزی بددۆ تەنیددا  کدده رزه له بوومه دوای پاس ارانەکەشددی سددپای و نددازانێ خددۆی هددی بە کوردسددتان ئیسددالمی کۆمدداری
 چین هەموو بە و پیاو و ژن بە تێکڕا بە کوردستان خەڵکی بەرانبەردا لە. ناوچەیە ئەو  ته کردووه ڕوویان ڕاوڕووت

 هاونیشدتمانییانی و بدرا و خوشک هانای بە پیشمەرگەئاسا وەها گون ێکەوە و شار و چەناو هەموو لە توێژێکەوە و
 .نەتەوەیی حەماسەیەکی کردە سروشتییەیان کارەساتە ئەو کە چوون کرماشان پارێزگای لە خۆیانەوە

 
 لە تەنیدددا کوردسدددتان ئدددااڵی کوردسدددتان کددداتی ئەو سیاسدددی هەلدددومەرجی لەبەر و لەوەپدددێش سددداڵ حەفتدددا ئەگەر

 گیدددان ڕووداندددی لە و گرتدددووتەوە کوردسدددتانی هەمدددوو ئێسدددتا ئەوا هەڵددد را، کوردسدددتان بەرتەسدددکی نددداوچەیەکی
 ندداوچەی چووبددوە بۆکددانەوە لە کە «مەعرووفددی ئەبددووبەکری» خش خۆبدده یارمەتیدد ەرانی لە یەکێددک لەدەسددت انی

  و کوردستان ئااڵی بە بۆکان ۆب جوانڕۆ ڕێگای سەر شارەکانی خەڵکی ئاپۆڕای نێو لە چۆناوچۆن زەهاو، سەرپێڵی
 .کردەوە بەڕێ خۆی زێ ەکەی بۆ پیاوەیان ئەو تەرمی کورد نەتەوەیی سروودی وتنەوەی

 
 سدەدان بەڵکوو ساڵ دەیان نەک کە نەتەوەیەک بەرگریی و بەرخودان لە بوو نموونەیەک تەنیا کرا با  کە ئەوەی
 پێشەوا و ئااڵ و پێشمەرگە ڕێبازی بە هەمیشە لە  ووترزین بەاڵم دەردێ، نێوبردنی لە و توان نەوە هەوڵی ساڵە

 .وەفادارە نەمرەکەی
 

 !کوردستان پیرۆزی ئااڵی و پێشمەرگە لە ساڵو و خەڵک یەکگرتوویی لە ساڵو
  

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٢١٥ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٢ی دێسەمبەری ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 لە میراتی کۆماری کوردستاندا ی ئااڵ و پێشرمەرگەپاشخان

 
 
 
 
 
 
 

 کی ر باڵه عومه

 
 بە ئیددران زۆرلە بەشددێکی لە دەسددەاڵت بەتددااڵیی دروسددتبوونی هددۆی بددووە ئێددران لە ١٣٢٠ خەزەڵددوەری ڕووداوەکددانی

 داگیددر اوەبریتانیدد الیەن لە وبەشددێکی سددۆڤیەت یەکیەتیددی هێزەکددانی لەالیەن بەشددێکی کە کوردسددتان لە تددایبەتی
 دەخواسدت وای وزەرورەت نەبدوو ناوچدانەدا لەو ئەوتدۆی حدوکمێکی هدی  ناوەن ی دەسەاڵتی بارودۆخەدا لەو. کرابوو

 کداف – ژی کدۆمەڵەی هەلدومەرجەدا لەو. دەسدت بگرێتە خۆی دەسەاڵتی خۆی بۆ خەڵک و بقۆزرێتەوە هەلە ئەو کە
 قالبی لە و هەڵوەشان  خۆی دەکرد، خەباتی کورد افەکانیم وەدستهێنانی بۆ و بوو نهێنی و چاالک ڕێکخراوێکی کە

 ڕێدک خدۆی کوردسدتان ا دێمدوکراتی حیزبدی ناوی لەژێر و ئاشکرادا چاالکیی شێوەی لە و سەردەمیانەتر ڕێکخراوێکی
 .خستەوە

 
 دوو دەبدوو هەڵکەوتبدوو، کدورد ئازادییەکدانی و مداف وەدیهێندانی بۆ هەلێک کە هەلومەرجەدا لەو دێموکرات حیزبی
 دروسدت سدیمبولێک و ڕەمدز دووهەم و پێکبێندێ ڕێکخدراو و تدۆکمە چەکد اری هێزێکی یەکەم کردبان، پێویستی کاری
 وببێدتە ببدنەوە کدۆ دەوری لە تدایبەتی بە کوردسدتان ڕۆژهەاڵتدی لە کدورد وگەلدی گشدتی بە کدورد نەتەوەی کە بکا

 .وبەرینەدا پان دنیا ئەو شوێنێکی هەر لە کورد ناسێنەوەی بۆ وپیناسێک شونا 
 

. خەڵددک دەسددت کەوتبددووە زۆر وتەقەمەنییەکددی چەک ئێددران سددپای ڕێکخسددتنی تێکچددوونی هددۆی بە سددەردەم ا لەو
 سددەربازە یددان کڕیبددوو، هەاڵتووەکددان سددەربازە لە چەکیددان خەڵددک لە زۆر بەشددێکی کرابددوون، چەک پادگانەکددان
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 کەوت وەخددۆ کوردسددتان دیمددوکراتی حیزبددی ۆخەدابددارود لەو و؛ مدداڵێ گەڕابددوونەوە خۆیددانەوە چەکددی بە کوردەکددان
 نداونوو  دیموکراتد ا حیزبدی بنکەکدانی لە خۆیدان کردتدا وعەشدیرەکان هدۆز کوردوهەموو تاکێکی هەموو لە وداوای
 دیمدوکراتی حیزبدی دەسدتی سەر لە ڕێکخراو هێزێکی  شیوەی بە پێشمەرگە هێزی بناغەی بەردی شێوەیە بەم. بکەن

 .کورد نەتەوەی شانازیی وجێگای خۆڕاگری ڕەمزی بە بوو هاوچەرخ ا مێژوی لە دواتر کە دان را کوردستان
 

 نازنددداوی( ١٣٢٤ رێبەنددد انی ی١٥)کۆمددداردا ئەفسدددەرانی کۆبدددوونەوەیەکی لە و کوردسدددتان کۆمددداری ڕاگەیانددد نی دوای
 پێشددمەرگەکە هێددزی خدداوەنی بە بددوو کوردسددتان شددێوەیە بەم و داندد را کددورد سددەربازیی هێددزی سددەر لە پێشددمەرگە
 گەلددی مافەکددانی دەسددتەبەرکردنی پێندداو لە پێشددمەرگە هێددزی ڕابددردوودا دەیەی حەوت لەمدداوەی دەزانددین هەموومددان

 نازندداوی کە گرینددگ هۆکددارێکی بددوونەتە فیدد اکارییانە ئەو هەر و نەکددردووە درێغددی فیدد اکارییەک هددێ  لە کددورددا
 .ببینێتەوە خۆی دا وشە یهانیج قامووسی لە و ببرێ کوردستان سنوورەکانی «پێشمەرگە»
 

 ی٢٦ ڕۆژی پێشدمەرگە هێدزی وقوربانید انی خەبدات لە ڕێزلێندان بدۆ دا١٣٦٣ ساڵی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی
 ڕۆژی بە -کوردسدددتانە  دیمدددوکراتی حیزبدددی سەردەسدددتی لە کوردسدددتان ئدددااڵی هەڵکردندددی ڕۆژی کە - سدددەرماوەزی
 .کرد ناودێر کوردستان پێشمەرگەی

 
 کۆماری و دێموکرات حیزبی بەڕێوەبەرانی کە بوو دیکەی پێویستییەکی هاوچەرخ نەتەوەیی سیمبولێکی وەک «ئااڵ»

 وەک جیاوازەکاند ا شۆڕشدە لە کە بدوو دیدکەی ئدااڵی چەند  ئەوکدات تدا کدورد دیدارە. دابدا هەڵیدان دەبوا کوردستان
 کە١٩١٤ سدداڵی لە بدد لیس ڕاپەڕینددی یئددااڵ: وەک هەڵدد رابوون؛ کددوردەوە ئددااڵی ندداوی بە و شۆڕشددە ئەو پێناسددەی

 کە ١٩١٩ سدداڵی لە مەحمددوود شددی  ڕاپەڕینددی ئددااڵی بددوو؛ قورئددان ئددایەتێکی بە نەخشددێن راو زێڕینددی پددارچەیەکی
 ١٩٢٢ سداڵی لە شدکاک سدمکۆی ڕاپەڕیندی ئااڵی دابوو؛ نێوەڕاستی لە سووری مانگێکی و بوو تەختسەوز پارچەیەکی

 تەواو پدارچەیەکی کە 2410 سداڵی لە پیدران سەعی ی شێ  شۆرشی ئااڵی زاد؛ئا کوردستانی نوسرابوو لەسەری کە
 وسدێ خەنجەر دوو وێنەی بە کە ١٩٣٨ لە کوردستان ئازادیی حیزبی ئااڵی بوو؛ نێوەڕاست ا لە خۆرێکی و بوو سەوز

 .نەخشێن رابوو ئەستیرە
 
  و وسەوزپێک ەهات وسپی سوور ەنگیسێڕ لە کە هەڵ را ئااڵیەک ١٩٤٥ ساڵی لە کوردستان ا کۆماری حکومەتی لە
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 کوردسدتان، باشدووری لە دەیە پێدن  دوای. نەخشدێن رابوو ئدااڵکەدا نێوەڕاسدتی لە دیموکرات حیزبی ونیشانەی ئارم
 بەو هەڵبددد ری کوردسدددتان کۆمددداری ئدددااڵی هەمدددان کە دا بڕیددداری ١٩٩١ سددداڵی لە کوردسدددتان هەرێمدددی پاڕلمدددانی

 پارلمددانی دا١٩٩٩ سددالی لە دواجددار ب رەوشددێتەوە، تێشددکەوە٢١بە یەداخۆرێددکئااڵ ئەو نێوەڕاسددتی لە جیدداوازییەکە
 .ئااڵ ڕۆژی بکرێتە ڕەسمی بە سەرماوەز ی٢٦ ڕۆژی کە دا کوردستانبریاری هەرێمی

 
 ئداالی ئیسدتای ڕەندگەی سدێ ئەو کە دەکەن دروسدت ئدااڵیەک وتەرەقی تەعالی جەمعیەتی دا١٩٢٠ساڵی لە هەڵبەت

 بەو ئەند امەکانیان پێناسی کارتی زەمینەی و بووە ئااڵکەدا نێوەڕاستی لە خۆرێک و هاتووە بەکار تێ ا کوردستانی
 .هەڵ راوە شۆرشەکە ئااڵی تەنێشت لە ئارارات ا شۆڕشی لە ئااڵیە ئەو هەر. نەخشێن راوە ئااڵیە

 
 مێدژووی لە ینەکانمیرنشد و دەسدەاڵت ارەتی زۆربەی. دەچێ بەوالوەتر لەوەش کوردستان لە ئااڵ هەڵکردنی مێژووی
 چوارچێددوەی لە تەنیددا سددیمبوالنە و هێمددا ئەو بەاڵم بددوون، خۆیددان دراوی و سددکە تەنددانەت و ئددااڵ خدداوەنی کددورددا

 کوردسددتان ا هەمددوو پانتددایی لە تددا نەتەوە ئددااڵی نەبددۆتە وئااڵکەیددان مدداوەتەوە خۆیاندد ا میرنشددینیی و میرایەتددی
  کۆماری دواتر مانگێک کە ١٩٤٥ سەرماوەزی ی٢٦ لە کوردستان هەاڵتیڕۆژ لە ئااڵ هەڵکردنی بۆیە هەر. بشەکێتەوە

 .هەیە مێژوویی گرینگیی ڕاگەیەن را، کوردستانیش
 
 و کە  هەزار١٠ بەشد اریی بە(١٩٤٥)١٣٢٤ سدەرماوەزی ی٢٦ ڕۆژی لە: هداتووە دا«٢ ژمارە کوردستان،» گوڤاری لە
 هەڵد را کوردسدتان دیمدوکراتی حیزبدی ناوەن یی دەفتەری سەربانی لەسەر کوردستان ئااڵی بەشکۆدا ڕێوڕەسمێکی لە

 .هەڵکراوە تێ ا ئااڵیان کە دیکە جارەکانی گەل لە هەبووە زۆری جیاوازی کوردستان ئااڵی ئەوجارەی وهەڵکردنی
 نێوخددۆی لە بددوو حیزبێددک دا، کوردسددتانی ئددااڵی هەڵکردنددی بڕیدداری کوردسددتان دیمددوکراتی حیزبددی کە کدداتەی ئەو

 کە دەچدوو حکومەتیدک پێکهێندانی بەرەو و هەبدوو تیکۆشانی ئازادی بە کوردستان ا گون ەکانی و شار ەل و خەڵک ا
 مداوەی بەڵکدوو نەبدوو؛ شاخ ولە چەک اری شۆڕشێکی حاڵی لە مانایە بەو دەکرد، کوردستانی خەڵکی نوێنەرایەتیی

 بەرێدوە کۆمەڵگەیدان مەەمدمەد قازی اپێشەو سەرۆکایەتیی بە دیموکرات حیزبی پێکهێنەری ڕێبەرانی بوو ساڵ چوار
 .بوو کوردستان کۆماری ڕاگەیان نی دەستپێکی ئااڵ هەڵکردنی پاشان. دەبرد

 
  کوردستان پێکهاتەکانی وهەموو کورد نەتەوەی کلتووری و ئابووری،کۆمەاڵیەتی سیاسی، ڕێبازی نوینەرایەتیی ئااڵ
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 کە گدرینگن دیدکە خداڵی چەند  کوردسدتان ا کۆمداری لە کوردسدتان ئدااڵی هەڵکردندی لەگەڵ پێوەن ی لە هەر. دەکا
 :بکەین باسیان

 
 هێزەکدانی بدۆ هەم و ئیدران دەسەاڵت ارانی بۆ هەم بوو نەتەوەیی ڕاستەوخۆی پەیامێکی جۆرێک بە ئااڵ هەڵکردنی

 ەتی،خۆی مێژووی و کلتوور و زمان و خاک خاوەنی و نەتەوەیە کوردیش کە بوون ناوچەکەدا لە کە وئینگلیس ڕوو 
 ئازەربایجدان فیرقەی تەورێز لە دیکەوە لەالیەکی. بکا دیاری خۆی بۆ خۆی چارەنووسی کە خۆیەتی مافی هەربۆیە
 جمهددوریی و کوردسددتان کۆمدداری کە بددوو ئەوە نیشددانەی کوردسددتانیش ئددااڵی وهەڵدد انی هەڵدد ابوو خۆیددان ئددااڵی

 ئێدران ئدااڵی هێندانەخواریی کە بگدوترێ دەبێ ئەوەش. جیاوازن لێک نەتەوەیی - سیاسی سیستمی دوو ئازەربایجان
 خەبدداتێکی لە ڕیشددەی بەڵکددوو نەبددوو، کتددوپڕ و سددادە هەروا بڕیددارێکی و کارێددک کوردسددتان ئددااڵی وهەڵکردنددی
 کوردسدتان کۆمداری دامەزرێنەرانی کە دەبینی ڕۆڵ هەمان ئااڵیە ئەو بێ لەگەڵ ئیستاشی هەربۆیە دابوو، دوورودرێژ

 .بەخشی خۆیان گیانی پێناوەش ا ەول و دەکرد بۆ کاریان
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 ئااڵ و پێشمەرگە، دووانەیەکی لێک دانەبڕاو

 
+A 
 
-A 

 
 
 
 

 هەمزە ئاگوشی

 
پێشمەرگە، ئەمڕۆ ناوێکی ئاشنا بۆ هەموو جیهانییان و هێزێکدی متمدانەپێکراو و تەژی و تەیدار بە بیروبداوەڕە کە 
وەک سیمبولی پاکی و سدەداقەت و گەلویسدتی و خۆنەویسدتی و واڵت دۆسدتی، لە نداو بدزووتنەوەی رزگداریخوازانەی 

ئەو مید اڵە . یاوی خۆی هەیە و نەتەوەی کورد پێی پشت ئەسدتوورەنەتەوەییمان ا خۆ دەنوێنێ و جێگە و پێگەی ش
نداوی . ساڵ لەمەوپێش، داهێنەری ناوەکەی بدووە ٢٠بەهادار و پڕ بایەخە، حیزبی دێموکراتی کوردستان زیاتر لە 

و  ژن بده  بده  وه می کۆمداری کوردسدتانه رده سده  له  که  بۆ هێزی چەک ار و بەرگریکاری کورد، ناوێکه  رگه پیرۆزی پێشمه
کە خۆبەخشانە لە ژیان و گیان و سدەرو ماڵیدان بدۆ   لی کورد بڕاوه ئازاو گیان لەسەر دەستانەی گه  و ڕۆڵه بااڵی ئه

پارێزگاری لە ناسنامەی نەتەوەیی و وەدیهێندانی ویسدت و داخدوازییە رەواکدانی گەلەکەیدان مایەیدان دانداوە و هدی  
ی لەسدددەریان هەبدددێ و بە چۆکیانددد ا بێندددێ و تواندددا و ئیرادەیدددان لدددێ کۆسدددپێک و لەمپەرێدددک نەیتوانیدددوە کددداریگەر

دەستبەسەرداگرتنی شارەوانیی مەهاباد وەک دواپێگەی رژیمی ڕەزا شداە لە نداوچەی موکریدان لە سداڵی . بستێنێتەوە
 ی هەتاوی و هەڵکردنی ئااڵی پیرۆزی کوردستان لەسەر بنکەی سەرەکی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە شاری١٣٢٣

کە لە رێوڕەسددمێکی بەشددکۆ و بە بەشدد ارای هەزاران کە  بەرێددوە چددوو، دوو  ١٣٢٤ی سددەرماوەزی ٢٦مەهابدداد لە 
ومەوبەر، حیزبدی دێمدوکراتی  سداڵ لده ٣٢. رووداوی مێژوویی لەبیر نەکراون کە تا هەتایە بە زیند وویی دەمێندنەوە

، بدۆ رێزگدرتن لە  رگه و خۆنەویسدتیی هێدزی پێشدمه و فی اکاری و قارەمانەتی  تی ئازایه  کوردستان، بۆ رێزگرتن له
شدددەونخونی و قوربانیددد ان و نەسدددرەوتوویی ئەو کددد  و کدددوڕ و ژن و پیددداوە واڵتپدددارێزانەی کە مدددردن لە پێنددداو 
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و بیرەوەریی بۆ یەکەم جداری هەڵکردندی ئدااڵ لە رۆژهەاڵتدی   رگه نەتەوەکەیان ا پێ ژیانە، بڕیاری دا ناوی پێشمه
ی کوردسدددتان نددداودێر بکدددات کە  رگه ڵکردنی ئدددااڵی بە ڕۆژی پێشدددمه گدددرێ بددد ات و ڕۆژی هددده  وه کوردسدددتان، پێکددده

وەڕێخسددتنی خەبدداتی چەکدد ارانەی . هەردووکیددان لە بەرهەم و دەسددتکەوتەکان و شددانازییەکانی کۆمدداری کوردسددتانن
شای پەهدلەوی و زیداتر ی هەتاویی رۆژهەاڵتی کوردستان و شڵەقان نی جەزیرە ئارامەکەی حەمەڕەزا ٤٢-٤٦سااڵنی 

ساڵ خەبات و بەرەبەرەکدانێ دەگەڵ نیزامدی داپڵۆسدێنەری کۆمداری ئیسدالمی و خوڵقاند نی سدەدان حەماسدە،  ٣٥لە 
هەر لە ئیالم و کرماشانەوە بگرە هەتا سنە و مهاباد و ورمێ و قوتوور، هەروەها شەکاوە ڕاگرتنی ئااڵی خەبات و 

ئەو کارندامە زێدڕینەی هێدزی پێشدمەرگەن لە رۆژهەاڵتدی کوردسدتان کە پاراستنی پێندا  و هدووییەتی نەتەوەیدی، 
کۆمدداری ئیسددالمی سددااڵنێکی دوورودرێددژە لە رێگددای پڕوپاگەندد ە . تۆمدداری مێددژوو کددراون و حاشددایان لددێ ندداکرێ

درۆینەکانی و تەرخانکردنی تواندا مداددی و مەعنەوییەکدانی، بە هەمدوو هێدزی خدۆیەوە لە هەوڵدی ئەوەدایە نداوی 
ش ار بکات و لە پێگە و جێگە و خۆشەویستیی ئەو هێزە لە نداو کدۆمەاڵنی خەڵکدی کوردسدتان ا کەم  خەو  رگه هپێشم

بکاتەوە، کەچی دەگەڵ ئەوەی ا ئەو هەواڵنەی قەت سەریان نەگرتووە و بچکووکترین کاریگەرییان نەبووە، بەڵکوو 
مەرگە رۆژ دەگەڵ رۆژ گەرموگدوڕتر و زیداتر و بە پێچەوانەوە هاوکاری و پێشوازی خەڵکی کوردستان لە هێدزی پێشد

زیدداتر دەبێددت و جەولە و بددوونی پێشددمەرگەکانی حیزبددی دیمددوکراتی کوردسددتان لە قددواڵیی ناوچەکددانی رۆژهەاڵتددی 
سدەرەڕای ئەمە، ئەمدڕۆ هێدزی پێشدمەرگە لە پارچەکدانی دیدکەی کوردسدتانیش . کوردستان ا، بەڵگەی ئەو راستییەن

ری لە خەڵدددک و خددداکی کوردسدددتان، وەک هێزێکدددی نێدددودەوڵەتی و پۆشدددتە و پەرداخ، سدددەرەڕای پاراسدددتن و بەرگددد
شانبەشانی زلهێزەکانی جیهان شەڕی دژەتیرۆر و کۆنەپەرەستی دەکات و لەناو کایە سیاسدییەکان ا، سدەرێکە لەنێدو 

او بدایەخە سەران و پشتی پێ دەبەسترێ و بدوون و تواندا و لێهداتوویی و مرۆڤ ۆسدتی خدۆی سدەلمان ووە و لە پێند
 مرۆڤایەتییەکان ا خوێن دەبەخشێ
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 و شكۆی نەتەوە ئااڵ، وەك سیمبۆل 
 

        
 
 
 
 

 سەروەر حەمە

 
 هەولێر - سەاڵحەددین زانكۆی - سیاسییەكان زانستە بەشی لە مامۆستا حەمە، سەروەر

 
 :زەدەروا

 
 مرۆڤەكدان دێرزەمدانەوە لە واتە ،"كدۆمەاڵیەتییە بدوونەوەرێكی مدرۆ،،: "دەڵدێن خەلد وون ئیبن و  سوقرات هەروەك
 پددارچە - شددوێنێكیان مرۆڤددانە گددرووپە لەم گرووپێددل هەر جۆرێددل بە ژیدداون؛ یەكتددردا لەگەڵ پددێكەوە و  بەكددۆمەڵ

 سدنووری فراوانكردنی و  پەرەپێ ان بۆ ناوبەناویش و، كردووە دیار خۆیان بە تایبەت قەڵەمڕەوی بۆ - زەوییەكیان
 ملمالندێ دەبینین بۆیە. یەكتر سەر كردۆتە هێرشیان ژیانیان، پێ اویستییەكانی زیاتری بەدەستهێنانی و، جوگرافیا

 و  گەل هەر نێوەن ەیشد ا لەو و، جیهدان گەالنی مێژووی ڕەوتی لە جیانەكراوەیە و دانەبڕاو ڕووداوی جەنگەكان، و 
 كددداتی لە و، نیشدددتەجێبوون شدددوێنی لەسدددەر ناسدددنامەیان و  پێندددا  پێشدددان انی بدددۆ گرووپێدددل، و  هدددۆز و  نەتەوە

 ئدااڵدا پێناسدەی لە دەبیندین بۆیە هەر. هەڵكردووە خۆیان بە تایبەت هێمایەكی و ڕەمز وەك ئااڵیان جەنگەكان ا،
 و حزب و هەرێ  و دەوڵەت و نەتەوە و  گەل امەیناسن و هێما واتە ئااڵ،: "دەڵێت یەكگرتووەكان نەتەوە ڕێكخراوی

 ."یەكەیانە هەر بەرجەستەكراوی بەردەوامی شانازییەكی و، گرووپەكان
 
 



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

67 
 

 
 :مێژووی ئااڵ

 
 سداڵ هەزار دوو ندزیكەی بۆ دەگەڕێتەوە ئااڵ هەڵكردنی تەمەنی كراوە، پێ ئاماژەی مێژوویییەكان ا بەڵگە لە وەك
 ماد دەوڵەتی و، هەڵ راوە ئااڵ - گەورە كوردستانی - میزۆپۆتامیا شارستانییەتی لە جار یەكەم بۆ و،  زایین پێش

 خۆیدان دەسدەاڵت ارێتیی بدۆ نیشدانەیەك وەك ئااڵیدان مید یاكان، و ئاشوورییەكان و  ڕییەكان سۆمه شارستانییەتی و 
 دەوڵەمەند ن مێژوویەكدی نیخداوە ڕۆمانییەكدانیش و  ژاپۆن و چین تی ئیمپراتۆرییه و  كۆنەكان میسرییە و، هەڵ اوە

 ئدااڵ، هەڵكردندی و  سدازكردن مێدژەوە لە هەر كە دەبێدتەوە ڕوون بۆ ئەوەمان لەمەوە كەواتە،. ئااڵدا هەڵكردنی لە
 .كردووە سەیریان خۆیان بە تایبەت هێمای و  ناسنامە لە بەشێل وەك و،  مرۆڤەكان پیشەی تە بووه

 
 :ئااڵ، وەك سیمبۆلی نەتەوە

 
 مددۆدێرنەوە نەتەوەییدی دەوڵەتدی سددەرەكییەكانی سدیمبۆلە لە یەكێدل بە ئدااڵ ،"بیلددگ مایكدل" ریكدی،ئەم بیرمەند ی

 لە بەردەوام و گرندگ ڕۆڵێكدی كە دیدارەیە هێمدا ئەو نەتەوە، و  نیشدتمان و  واڵت ئدااڵی وایە پێی و، دەبەستێتەوە
 ئددااڵ وایە، پێددی مایكددل ئەوەیشدد ا ڵلەگە و، دەبینێددت نەتەوەییدد ا ی ناسددنامه و گوتددار پاراسددتنی و بەرهەمهێنددان

 .ناسیۆنالیزم سەرەكییەكانی سیمبۆلە لە یەكێكە
 
 ڕێكخددراوی و  دەوڵەتددان دروسددتبوونی و  كان جیهانییدده جەنددگە كۆتاییهدداتنی دوای و،  بیسددتەم سددەدەی درێژاییددی بە

 نەتەوەیییەكانی ڕەمزە بە بەراورد بە ئااڵ، دەبینین یەكگرتووەكان، نەتەوە بەنموونەی جیهانی ئاستی سەر گەورەی
 بدوو نەتەوەیدی، ئدااڵی جۆرێل بە گێڕاوە؛ دەوڵەتەكان ا ناو نەتەوەی و  گەل یەكخستنی لە بەرچاوی ڕۆڵێكی تر،
 لە خدۆی جیداكردنەوەی سدنووری بە  كۆمەڵگده كە نیشدتمان، و نەتەوە سدنووری دروسدتكردنی پرۆسەی لە بەشێل بە

 سدەدەی لە نیشدتمانی و نەتەوەیدی پیدرۆزی سیمبۆلێكی چەقی بە بوو ئااڵ، بەمەیش. دەزانێت خۆی وەی دەره دونیای
 ڕەمددزی بە سددووكایەتیپێكردنی، و  ژێرپێنددان و ئددااڵ سددووتان نی وەك دیدداردەیەكی هەر كە جۆرێددل بە بیسددتەم ا؛
 كە یددرا،ڕاگ پیددرۆز و  بەرز ڕاددەیەك بە ئددااڵ واتە. دەكددرا سددەیر نەتەوە ئیهددانەكردنی و بێنرخكددردن و لەندداوبردن

 ئازاردانی بەمەیش دەبینی؛ ئااڵ درێژكراوەی وەك نەتەوەیان و، دەكرا یەكسان و  هاوشان نیشتمان و نەتەوە لەگەڵ
 ئااڵ هەڵكرنی و  دانان دیپلۆماسی، عورفی بەپێی ئێستایش ا لە. دەكرد وێنا خۆی نەتەوەكە ئازاردانی وەك ئااڵكە،
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 بە هەیە؛ خددۆی بددایەخی و  گرنگددی بااڵیددان، شددان ی و  واڵت سددەرۆكی لە پێشددوازی پرۆتۆكۆلییەكددانی ڕێوڕەسددمە لە
 لە پێشدێلكاری بە خدانەخوێوە، واڵتدی الیەن لە میدوان واڵتدی ئدااڵی لەگەڵ ناتەن روسدت مامەڵەیەكی هەر جۆرێل

 ئدااڵی لەگەڵ تەن روسدت مدامەڵەیەكی هەر كە ڕاسدتە، بەپێچەوانەیشدەوە و، دادەنرێدت بەرامدبەر واڵتدی سەروەریی
 .دەكرێت هەژمار واڵتان نەتەوەی سیمبۆلی و  شكۆ و  سەروەری لە ڕێزگرتن بە واڵتان، ەتەوەییین
 

 :ئااڵی كوردستان

 
 ئەگەرچدی و، ئەمدڕۆ تداكوو مێدژوو درێژاییدی بە كدوردە ڕزگداریخوازی بدزووتنەوەی شۆڕشدی ڕەمدزی كوردسدتان، ئااڵی
 سداڵی لە هەر و، هەیە دوورودرێژی تەمەنێكی كوردستان پارچەكانی لە جیاواز ڕەنگی و  شێواز بە كوردستان ئااڵی
 ،2429 سداڵی لە بەتلدیس ڕاپەڕیندی وەك هەڵكدراوە؛ كدوردی، شۆڕشدی و ڕێكخدراو چەند ین سەردەستی لە وە ه2424
 سدەعی ی شدێ  شۆڕشدی ، 2411 سداڵی لە شدكاك سمكۆخانی شۆڕشی ،2424 ساڵی لە حەفی  مەحموودی شێ  شۆڕشی
 .ژێكاف كۆمەڵەی و 2437 ساڵی لە هیوا ۆمەڵەیك ،2410 ساڵی لە پیران

 
 لە ،2491 سدداڵی دووەمددی كددانوونی لە بەفەرمددی - ئێسددتا ئددااڵی - ئددااڵیە ئەم دەسددتكارییەوە هەندد ێل بە بەاڵم

 ڕەمددزی بە  كددراوه و، هەڵدد راوە مەهابدداد شدداری چددوارچرای گۆڕەپددانی لە كوردسددتان كۆمدداری ڕاگەیاندد نی ڕێوڕەسددمی
 بدۆیە مێدژوودا؛ لە كدوردە سدەربەخۆی كۆمداری بەجێمداوی یادگداری كوردستان ئەمڕۆی ئااڵی تەوا. كوردستان كۆماری
 كۆمداری ئدااڵی چدۆن وەك بەیەكەوەبەسدتنمان؛ هەوێندی بە بدیكەین دەبێدت كە گرنگەكان، هەرە سیمبۆلە لە یەكێكە

 و  نەخشدان ن لە تیاندەسد كە كدوردی، كدۆمەڵگەی توێژەكدانی و چدین تەواوی كدۆكردنەوەی چەتری بووبە كوردستان
 .هەبوو كەمتەمەنەدا كۆمارە ئەو خزمەتكردنی

 
 :هەڵكردنی ئااڵی كوردستان لە شاری كەركووك

 
 و  گرندگ كدارێكی بەاڵم بدوو، درەنگوەخدت كەركدووك شداری لە كوردسدتان ئدااڵی هەڵكردندی ئەگەرچی من، بڕوای بە

 لە ملمالندێ و  بەربەرەكدانێ بدێ و،  نیدیە مەترسدی ێبد كدارە ئەم ئەوەی سەرباری ئەمە مەزنە؛ مێژووییی ڕووداوێكی
 بددۆ ئددێمە، تێڕوانیددی بە بددۆیە. دەسددتوورییە ڕەواو مددافێكی ئەگەرچددی نابێددت، تێددپەڕ شددارە ئەو پێكهاتەكددانی نێددوان

 و،  دەرەكییەكدان و  نداوخۆیی سدەركردە توند ی لێد وانی و،  شدارە ئەو ناكوردییەكدانی هێدزە ی هەڕەشده خاوكردنەوەی
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 سددەركرادایەتییە و  كددورد پێویسددتیی ڕووداوەكە، بە نوێنەرانیددان و  عێددراق سیاسددییەكانی هێددزە بە ملدد ان پاشددانیش
  دامودەزگددده لەسدددەر كوردسددتان ئدددااڵی هەڵكددردی و  شدددارە ئەو ی پارێزگدده ئەنجدددومەنی بڕیدداری پددداش سیاسددییەكەی
 و  دەسدتووری و  یاسدایی دەرچەی یڕێدگە لە پرسدەیە ئەم قبدووڵكردنی و  بەدیەداكتۆكردن كداتی ئی ی حكوومییەكان،
 چددونكە كان؛ كوردییدده سیاسددییە حددزبە بڕیدداری و  هەڵوێسددت یەكخسددتنی و،  میدد یایییەكان ناوەندد ە لە ورووژاندد نی

 بە بددیكەین دەبێددت بەڵكددوو، بكەیددن، سددەیر  وه نەتەوەیییده سددۆزی لە تەنیددا كەركددووك، لە ئددااڵ هەڵكردنددی ناكرێدت
 .كوردستان ا تەواوی و  شارە لەو لەمێژینەیییەكانمان ئامانجە نانیبەدەستهێ بۆ سیاسی كەرەستەیەكی

 
 :بیبلۆگرافیای ئااڵی كوردستان

 
 كوردسددتان ان هەرێمددی حكددوومەتی دەسددەاڵتی لەژێددر ناوچددانەی ئەو تەواوی لە - كوردسددتان ئددااڵی - ئددااڵیە ئەم

 نداوچە و  كەركدووك لە كوردستان ئااڵی كەركووك، ی پارێزگه ئەنجومەنی بڕیاری بە دوایییانەیش بەم. هەڵ ەكرێت
 دووەمددی تشددرینی ی22 ڕێكەوتددی لە( 11) ژمددارە بڕیدداری بەپێددی كوردسددتان پەرلەمددانی و، هەڵكددرا دابڕێنراوەكددان

. كددراوە دیدداری هەڵدد انی شددیوازی و پێددوانە و  دروشدد  و  ڕەنددگ و  ناسددان ووە بەفەرمددی كوردسددتانی ئددااڵی ،2444
 وەكوو ساڵێل هەموو یەكەمی كانوونی ی27 ڕۆژی كە دا، بڕیاری كوردستان لەمانیپەر دا 1554 ساڵی لە دیسانەوە

 .بكرێت دیاری كوردستان هەرێمی لە" ئااڵ ڕۆژی"
 

 و، سپییە ڕەنگی ناوەن  ئەوەی سوورە، ڕەنگی سەرەوە الكێشەی: هاتووە پێل ئاسۆیی الكێشەی لە كوردستان، ئااڵی
 تیشددكی 12 خددۆرە ئەم زێددڕینە، خددۆری كوردسددتان ئددااڵی نەتەوەییددی دروشددمی و، سددەوزە ڕەنگددی خددوارەوە الكێشددەی
 ئددااڵ، نیشددانەكانی و ڕەنددگ تەواوی( Vexillology" )ئااڵناسددین" زانسددتی بەپێددی. هەیە هاوشددێوەی و یەكسددان
 تە بوونده و،  نەتەوەیەكدن و  گەل هەر مێدژووی هەڵقوواڵوی ئااڵكان زۆربەی پێیەی بەو و، تایبەتن مانای هەڵگری

 .گیراوە لێ ڕێزیان و كراوە لێ چاویان نەتەوەیی هێمایەكی وەكوو و  ئەوان اسەیپێن
 

 هدۆز و  نەتەوە و  گەل هەر و، هەبدووە جیاوازییدان یەك لەگەڵ نیشانەكانەوە و ڕەنگ باری لە ئااڵكان لەمێژە هەر
 ڕەنگەكدانی ماندای ەب تدایبەت هەرچدی. كدردووە دەستنیشدان خدۆی ناسدان نی بدۆ نیشانەیەكی و ڕەنگ دەسەاڵتێل و

 پێنداو لە كدوردە میللەتدی شدەهی انی خدوێنی و شۆڕشگێڕی هێمای سوور، ڕەنگی: بڵێین دەكرێت كوردستانیشە، ئااڵی
 ڕەنگی و،  بووه ئاشتیخواز میللەتێكی بەردەوام كورد گەلی كە ئارامییە، و ئاشتی هێمای سپی، ڕەنگی و، مافەكانیان
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 یەك و بیسددت ڕۆژە لە مەبەسددت زەردیددش، ڕەنگددی. ژیددانەوەیە هێمددای و وەهدداتو كوردسددتانەوە سروشددتی لە سددەوز،
 .كوردییە سەرساڵی و نەورۆز نەتەوەییی جەژنی و  كورد میللەتی دواڕۆژی هێمای كە تیشكییەكەیە،

 
 :كۆتایی

 
 لە كە ئددااڵ، لەنێویشددیان ا خددۆیەتی؛ بە تددایبەت سددیمبۆلی و بەهددا كۆمەڵێددل خدداوەنی نەتەوەیەك و گەل هەمددوو

 كددۆ خددۆی دەوری لە جیاوازەكددان ئاراسددتە و ڕەنددگ هەمددوو و  هەیە گەورەی بددایەخی و،  سددیمبۆالنەیە ئەو یددارتریند
 وەك ئدااڵ ئەگەر دیدكەوە الیەكدی لە. هەموویدان بەیەكەوەگرێد انی خداڵی و كۆبدوونەوە چەقدی دەبێتە و،  دەكاتەوە
 و گەل ئەو بدددۆ ئەوا بێدددت، پڕبەهدددا كیسدددیمبۆلێ دەوڵەتەكدددان خددداوەن و سەربەسدددت گەلە بدددۆ نەتەوە، سدددیمبۆلی
 .پڕبایەخترە و گرنگتر دد كورد نەتەوەی وەك دد سەربەخۆیی ان بەرەو دۆخی لە نەتەوانەی

  
 ٢٠١٢ی ئەپریلی ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێنوو   : سەرچاوە

 
 

 
 

 !ئااڵی کوردستان تەنها پارچە پەڕۆیەک نییە
 
 
 
  
 
 

 ڵگورد جندیانى هه

 
 گرنگدی لەسدەر دەبێدت بەرپا تون  و زۆر گەتوگۆی گەنگەشەو سیاسییەکان ا و میللی و کۆمەاڵیەتی لەنێوەن ە ئەمڕۆ

 مددردوو گیددانی بددێ پەڕۆیێکددی وەکددوو ئددااڵ کوردسددتان لەخەڵکددی زۆرێددک بەداخەوە کە کوردسددتان ئددااڵی سددەروەریی و
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 ئاراسددتەیەکی و سیاسددی نێکیپاشددخا بەڵکددو نەهدداتووە، رەمەکددی بە هەروا تێددڕوانینە ئەم بێگومددان. دەکەن هەژمددار
 بەاڵم بهێددن  ناویددان ناکددات پێویسددت لێددرەدا هەیە، بدوونی ژەهراوییددانەدا بۆچددوونە و چەمددک ئەم لەپشددتی سیاسدی
 بەو بەرامبەر لەدڵن قین و دژ ئێسقان سەر تا کە روناکبیرانەن بەناو و کەسایەتی الیەن ئەو هەموو بڵێ  دەتوان 

 زۆر هەن ێکیشدیان دەبینێدتەوە، کوردسدتان ا لەهەرێمدی خدۆی کە باشوور ردستانیکو ئی ارییەی و سیاسیی دەسەاڵتە
 ئینگلیزەکدان لەبنەڕەت ا کە دەدەن( عراقی ئومەی) و عراقچییەتی تێزی بە برەو بەتازە تازە و رۆیشتوون دوورتر

 نەدەوڵەتێکدی هەجیدنە و عەجیدب دەوڵەتە ئەم ئێسدتاش تداکو کداتە لەو داهێنداو مردووەیدان تێدزە ئەم دا١٩٢١ لە
 !هەیە؟ راستەقینەی بوونێکی یەش(عراقی ئومە) ئەو نە پێشکەوتووە هاوچەرخی

  
 لەخێڵێکدی هەر دەکدات، پێدوە شدانازی و هەیە بەخدۆی تایبەت ئااڵیێکی نەتەوەیەک یان واڵتێک هەموو ان اهلەجی

 تددایبەت ئددااڵی یددش(ازەکددانب هدداوڕەگەز) تەنددانەت پێشددکەوتوو، واڵتددانی تادەگدداتە بگددرە ئەفریقیدداوە دواکەوتددووی
 الیەنە ئەو پدددێچەوانەی دەیشدددەکێننەوە، شدددکۆداری و بەرزی بە خۆنیشدددان انەکانیان و بدددۆنە لە و هەیە بەخۆیدددان

 خەڵکیدان لە زۆرێدک خۆشدیان ا لەگەڵ دەکەن خۆیدان کوردبوونی لە و لەئااڵ ت، کە روناکبیرانەی بەناو و سیاسی
 خەڵدک هەڵچدونی و سدۆز لەسدەر کدار ئەوەش بۆ کردووە ئاژاوەگێڕی و یپۆپۆلیست و سەرلێشێوان و گومڕایی تووشی
 .دارایی قەیرانی و حوکمڕانی خراپی و جیاواز بیروڕای بیانووی دەکەن

 
 گەلدی خوێنداوی و سدەخت خەبداتی و تێکۆشدان بدۆ هێمدایێکە کە کوردستانە ماناییەی پڕ و جوان سیمبولە ئەو ئااڵ

 کوردسدتانە، دەوڵەتدی دامەزراند نی و نیشتمانی رزگاری کە خۆنوسین چارەی یماف وەدەستهێنانی لەپێناو کوردستان
 سددددەربەخۆیی ئددددااڵی کە هەن هەبددددووەو نیشددددتمانی زۆرینەیەکددددی هەمیشددددە دونیدددداش گەالنددددی هەمددددوو لەمێددددژووی

 ئددااڵی و بەیدد اخ( نددین کەم کەئەوانددیش) هەن تددر کددۆمەڵێکی لەبەرامبەریشدد ا هەڵکددردووە، بەرز نیشددتمانەکەیان
 جیهدان نەتەوەکدانی و گەالن ئەزموونەکدانی لەهەمدوو بەاڵم هەڵد اوە، بەشەرمەزارییەوە پاشکۆیەتیان و بوونکۆیلە
 لەکۆتایید ا چڵکدن و پدیس پەڕۆیێکدی پارچە وەکو شەرمەزاری و پاشکۆیەتی ئااڵی و سەردەکەوێت سەربەخۆی ئااڵی

 .مێژوو نیتاریکەکا ژوورە و زبڵ ان ناو دەدرێتە فڕێ و دادەگیرێت بەنزمییەوە
 

 ٢٠١٨ی دێسەمبەری ١٢ڕێکەوتی   -ماڵپەڕی باسنیوز  : سەرچاوە
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 ئااڵی كوردستان لە مێژوو و لە شیعری كوردیدا
 
 
 
 
 
 
 

 شەیما حەمەڕەشید: سڤیل

 
 ك وه و  بووه هده ئااڵ مێژوو درێژایی به كان، گروپه و حزب و رێ  هه و ت وڵه ده و  وه ته نه ناسنامەی و هێما  واته ئااڵ

 . كراوه  سته رجه به و وێنا ك شانازییه
 

 شدێل به  بده و  روانیوه ئااڵی له  وه شانازییه به خۆی ا بی ده ئه و كلتووری مێژووی له م هه سیاسیی، مێژووی له م هه كورد
 .زانیوە خۆی پیرۆزی و بوون له
 

 زاراوەی ئااڵ

 
 و( بیرق رای،، عل ،) وشەیەدا ئەم لەبەرامبەر ەبعەر پێك ێت،( اڵ)+( ئا) لەدووبرگە و کوردییە وشەیەکی ئااڵ،

 ی(ئدالە بیدرەق، بەیدرەق، بەند ێر، ئدااڵیی، بەید اخ، بەی اغ،) کورد لەکۆن ا. بەکاردەهێنن (Flag)ئیگلیزەکانیش
 لەبداکووری. بەکارهێنداوە ی(ئدااڵ)هەر کوردید ا رۆشدنبیریی فراوانبدوونی لەگەڵ بەتدایبەتی دواتر، بەاڵم پێگوتوە،
 و نوسین لەبواری بەتایبەتی کورد، بەگشتی بەاڵم بەكاردێت،(  ئااڵ)و( پەرچەم)و( بەی اخ) تائێستاش کوردستان

 .بەكاردەهێنێت ئااڵ پتر رۆشنبیریی ا
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 پێناسەی ئااڵ

 
  ئەوەش جیادەکاتەوە، لەیەکتر هت  …گروپ، حیزب، گەل، دەوڵەت، كە نیشانەیەی و هێما لەو بریتییە ئااڵ

 و رەنگداورەنگن ئێسدتا بەاڵم بدوون، سپی و رەش پتر ئااڵکان زوو سەردەمی دەنەخشێنرێت، ێلقوماش پارچە لەسەر
 .دەکرێت دروست روونتر و سانا ئااڵ تادێش

 
 لەپەڕۆك جدددار زۆربەی ئدددااڵ": دەکدددات ئدددااڵ پێناسدددەی ئددداوا دا(کوردسدددتان ئدددااڵی) لەکتێبدددی پیربددداڵ فەرهددداد. د

 و جەنددگ لەکدداتی نەتەوەیەك تایبەتمەندد یی یددان گروپێددل هێددزی پێشددان انی و خۆجیدداکردنەوە بددۆ دروسددتكراوە،
 لەمەید انی و بکەنەوە جودا دژ گروپی لەبەرامبەر پێ خۆیانی ئەوەی بۆ هەڵکراوە، نشتیمانیەکان ا بۆنە و ملمالنێ
 ."بناسرێتەوە خۆیان ا دەسەاڵتی لەسنووری یان جەنگ ا

 
 تێگەیشنی و بڕوا خۆجیاکردنەوە، و تایبەتمەن یی جگەلە گروپێل، و دەستە و حیزب یان بێ، واڵت هى جا ئااڵ،
 یدان دروشد  ئیسدالمی، حیزبێکدی یان ئیسالمی، واڵتێكی: نموونە بۆ. رەنگ اوەتەوە تێ ا گروپی و حیزب یان واڵت،

 یدان دروشد  چەپ حیزبێکدی یدان واڵت راسدتە، بەپێچەوانەکەشدی ئااڵکەیەوە، نێو دەخاتە ئیسالم ئایینی هێمایەکی
 یددان ئێددران، ئیسددالمی کۆمدداری وەك واڵتێکددی دەکددرێ. ئددااڵکەیەوە نێددو دەخدداتە چەپگەرایددی بیروبدداوەڕی ەکیهێمددای
 .بهێنینەوە دووەم نموونەی بۆ کوردستان شیوعی حیزبی یان روسیا، وەك واڵتێکی و یەکەم نموونەی بۆ سعودیە

 
 ئددااڵی وەرزشددیش تیپێکددی تەنددانەت و سددەن یکا و یددانە هەمددوو ئێسددتا دەبێددت، فراوانتددر ئددااڵ بەکارهێنددانی تادێددت
 .کۆمەڵگا توێژەکانی و کەرت لەژیانی بەشێل بۆتە ئااڵ ئەوەیە مانای ئەمەش هەیە، بەخۆیان تایبەت

 
 پدۆلین ئداوا قەبارەکدانی بەگشدتی دەکدرێ بەکاردێت، مەبەستێل بۆ قەبارەیەك هەر هەیە، جیاجیای قەبارەی ئااڵ

 :بکەین
  

 . دادەنرێت واڵت فەرمیەكانی دامودەزگا ەرلەس کە فەرمی، ئااڵی :یەكەم
 . سەرمێز ئااڵی :دووەم
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 .(یەخە)بەرسینگ ئااڵی: سێیەم
 
 جددۆری واڵتدد ا هەندد ێل لە تەنددانەت رێکخددراون، یاسددا و بەبڕیدداڕ قەبددارانە جددۆرە ئەم دنیددا واڵتددانی زۆربەی لە

  215) پێویسدتە دادەنرێدت، ییەکانرەسم لەدامودەزگا کە رەسمی بەئااڵی سەبارەت دەکرێت، دەستنیشان قوماشەکەش
x 80  225 205یانx    قەبدارەی جۆرەهدا ئااڵ کورستان لە ،(بێت درێژیەکەیەی سێیەکی پانیەكەی یاخود بێت،س 

 کەمتەرخەمدی لەالیەك بۆخۆی ئەمەش کە دەکرێت، دروست لەمافووریش تەنانەت و قوماشێل بەهەمووجۆرە و هەیە
 لەوەی، دەدات نیشان کوردستانیان خۆشەویستی تریشەوە لەالیەکی و نەخستنیلەرێک دەدات نیشان هەرێ  حکومەتی

 .باڵوبکەنەوە و بەرز کوردستان ئااڵی دەیانەوێت جۆرێل و قەبارە بەهەموو کە
 

 ئااڵ لە مێژوودا

 
 بیددروڕای سددەرچاوەکان نیددیە، ئاسددان کددارێکی لەمێددژوودا ئددااڵ بەکارهێنددانی یددان دروسددتکردن، یەکەم بددۆ گەڕانەوە

 .(هێنابێت بەکار ئااڵیان سەرەتا کۆنەکان میسرییە رەنگە) هەیە، یاوازیانج
 
 کە( کوردسددتان ئددااڵی مێددژووی) بەندداوی لەباسددیک ا سددەرچاوەیەك، لەچەندد  وەرگددرتن بەسددوود "عوبێدد  ئددازاد. د"

 اڵیئدددا میژووییەکدددانی سدددەرەتا باڵوکدددراوەتەوە، کوردسدددتان ئەکادیمیدددای گۆڤددداری ی(٢٠١٢) سددداڵی ی(٢٣)لەژمددارەی
 :بکەینەوە پوختی چەشنە بەم لێرەدا دەکرێ کە روونکردۆتەوە،

 
 .هێناوە بەکاریان زایین پێش سێیەمی هەزارەی دووەمی لەنيوەی لولوییەکان -١
 
 جلددی کە( کدداوەگ)بەندداوی ئاسددنگەرێک بددۆ دەگەڕێنددنەوە بۆخۆیددان ئااڵیددان بەکارهێنددانی سددەرەتای ئێرانییەکددان -٢

 کددرد سددەرەونخون ی(زوحدداك - دەهدداك) و شددۆڕش مەیدد انی پێیندداوەتە و کددردووە نێددزەوە بەسددەری خددۆی چەرمینددی
 ندا ناویدان و ئێدران سدوڵتانەکانی بەئدااڵی بدوو ئاسدنگەر کاوگی چەرمینی لەودەمەوە. دانا لەشوێنی ی(فەرەی ون)و
 .(کاوەیی ئااڵی -کایان درەفشی)
 
 .هەبووە شێوەیە لەو ااڵیئ شامیش ا، واڵتی و( میزۆپۆتامیا) ئاوان دوو لەشارستانیەتی -٣
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 .بەکارهێناوە دەریاییەکان و وشکانی هێزە بۆ ئااڵیان جۆری شەش رۆمانییەکان -٤
 .بەکارهێناوە ئااڵیان دواتر ئەڵمانیەکانیش و فەرنسی بەکارهێناوە، ئااڵیان ز١٤٨٥ لەساڵی بەریتانییەکان -٥
 .دەکرد رمەکانیانەوە بەسەری شەڕدا لەکاتی ،هەبووە جۆراوجۆریان ئااڵی جاهلیەت ا لەسەردەمی عەرەبەکان -٦
 شدەڕ پێشدەواکانی بدۆ ئدااڵی خدۆی بدۆ( خ.د)پێغەمدبەر پێد راوە، پتدری بدایەخێکی ئدااڵ ئیسالمیشد ا لەسەردەمی -٢

 .بەکاردەهێنا سپی ئااڵی خۆشی دەبەست،
 .بەکاردەهێنا ئااڵ بۆ سەوزیان رەنگی ئەمەوییەکان -٨
 .دەنوسی خەلیەەیان ناوی بەسپی لەنێویش ا اردەهێنا،بەک رەشیان رەنگی عەباسییەکان -٩
 ئدددااڵ، و چەتدددر و ئاسدددن شیشدددەی و تددداج لەوانەش بەکاردەهێندددا، بەمەلیکیدددان تدددایبەت دروشدددمی فاتمیەکدددان -١٠

 .(قریب فت  و اللە نصرمن)نوسرابوو لەسەریان
 لەسدەربووە، سوڵتانی نازناوی و دروستكراوە نەخشێنراو بەزێڕ زەردی لەئاوریشمی ئااڵ ئەیوبیش ا، لەدەوڵەتی -١١

 .تێ ابووە ی(هەڵۆ) وێنەی لەناوەڕاستەکەی ا بووە، زەرد( ز١١٩٣-١١٣٨) ئەیوبی سەاڵحەدینی ئااڵی بەاڵم
 کە دانیمددارکییە سددووری ئددااڵی کددۆنتر لەهەموویددان بەکارهدداتووە، زۆربەفراوانددی ئددااڵ ناوەڕاسددت ا لەسددەدەکانی -١٢

 .بەکاردێ هەر کەشئەمڕۆ هەتا و پێوەیە سپی خاچێکی
 ئدااڵى یەکەمدین( واشنتۆن جۆرج) سەرۆك یەکەمین لەالیەن ئەمەریکا، یەکگرتووەکانی لەواڵتە ١٢٢٦ لەساڵی -١٣
 .هەڵ را( کیمبردج)لەشاری واڵتە ئەو
 و بەسددەوز بددوو دواتددر بەکارهێندداوە، سددپیان ئددااڵی دەواڵتەکەیاندد ا دامەزراندد نی لەسددەرەتایی عوسددمانییەکان -١٤

 .سوور دواتریش
 .بەکارهێن راوە سوپادا لەنێو سەرەتا کە هەبووە، جۆراوجۆر ئااڵی( ٢)و گۆڕاوە ئااڵ جار( ١٠)لەمیسریش ا -١٥
 هەردوو هێمددای عێددراق دەوڵەتددی دروشددمی ،(١٩٣١) سدداڵی ی(٢٥) ژمددارە یاسددای بەپێددی بەعێددراق، سددەبارەت -١٦

 گدۆڕانی قۆناغەکدان بەپێدی دواتدر دەکدات، سدتەبەرجە ئەسدتێرە لەدوو خۆی کە تێ ایە، کوردی و عەرەب نەتەوەی
 .زیادکراوە بۆ ی(اللەاکبر) و تێ انەماوە ئەستیرەکانی ئااڵکە ئێستا و هاتووە بەسەردا

 
 :ئااڵ لەمێژووی کوردستاندا

 
 -کاویان درەفشتی)لە با  تیای ا ئێرانییەکان کە مێژووییەی ویستگە ئەو بۆ بگەڕێینەوە دەبێ قسەیەك لەهەر بەر
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 ئەم وەاڵمددی بددۆ نەبددێ؟ کددوردان ئددااڵی یەكەمددین کدداوەیی ئددااڵی تددۆبلێی: دەپرسددین لێددرەدا. دەکەن( کدداوەیی ئددااڵی
 كدداوەی( فیردەوسددی)ئێرانددى شدداعیری تێیدد ا كە بهێنیددنەوە، بەڵددگە وەكددو( فیردەوسددی شددانامەی) دەکددرێ پرسددیارە
 .كردووە كاوەییشی ئااڵی و كورد باسی و داوە لەقەڵەم بەكورد ئاسنگەری

 
( کاویدان درەفشدی)لە بدا  کە بهێنیدنەوە بەڵدگە بە ”ئەسدیری“ شدیعرێكی دەکدرێ بۆچدوونە ئەم سەڵمان نی پتر بۆ

 بیسدتەم سدەدەی سدییەکانی لەکۆتدایی و ە”کاوییان درەفشی بەی اخی هەڵکە“ شیعرەکەشی ناوناونیشانی کە دەکات،
 ئددااڵ بەکارهێنددانی و دروسددتکردن نیەکەمددی و بیددرۆکە یەکەمددین بڵێددین، دەکددرێ بەڵگددانە ئەو بەپێددی. نوسددویەتی
 جلدوبەرگی سدەرکەوتووە، زۆرداردا زوحداکی بەسدەر کداتەی ئەو کە دەگەڕێدتەوە، ئاسدنگەر کداوەی بۆ کورد لەمێژووی
 .زۆرداری ا و ستەم و زوڵ  بەسەر سەرکەوتن بۆ هێمایەك وەك بەئااڵ، کردوویەتی و دڕیوە خۆی چەرمینی

 
 :ردەمی نوێدا بەم شێوەیە پۆلێن بكەیندەكرێ مێژووی ئااڵی كوردستان لەسە

 
 .رازێن رابۆوە قورئان بەئایەتی دروستکرابوو، زێڕ لەقوماشێکی ١٩١٤ لەساڵی بەتلیس راپەڕینی ئااڵی -١
 .بەرزکرایەوە ئۆمراینە ناوەڕاستی پۆلیسی بنکەی لەسەر ١٩٢١-١٩١٩ لەسااڵنی قۆچگیری شۆڕشی ئااڵی -٢
 سیاسدی ئەفسدەری فەرمدانگەی بیندایەی لەسدەر ١٩١٩لەسداڵی یەکەمجدار ەفید ح مەحمدوودی شدێ  سەردەمی ئااڵی -٣

 .هەبوو سەوزی زەمینەکی و سوور مانگێکی ئااڵکەش هەڵکرا، بەریتانیادا
 خددا  بەشدێوەی کە شداخاوی ئددامێری لەدوو بدوو بریتدی ،١٩٣ -١٨٩٥ لەسدااڵنی سددمکۆ راپەڕیندی سدەردەمی ئدااڵی -٤

 .هەڵكرا 2411 لەساڵی ،(ئازاد کوردستانی) نوسرابوو لەسەری و داوە لەیەکیان
 لەناوەڕاست ا پڕشنگ اری رۆژێکی و بووە سەوز رەنگی ١٩٢٥ لەساڵی پیران سەعی ی شێ  شۆڕشی سەردەمی ئااڵی -٥

 .بووە
 باسدی بەاڵم هەڵکدراوە، لەئەرمینیدا بیسدتەم سدەدەی لەبیسدتەکانی سدۆڤیەت لەیەکێتدی سدوور لەکوردستانی ئااڵ -٦

 .نەکراوە ئااڵکەی شێوەی
 و زەرد و سددوور هەبددووە، رەنگددی سددێ ١٩٣٢ -١٩٢٢ لەسددااڵنی خۆیبووندد ا کددۆمەڵەی لەرۆژگدداری کوردسددتان ئددااڵی -٢

 .هەبووە رۆژ وێنەی زەردەکەی ا رەنگە لەنێو سەوز،
 زۆری بددایەخێکی دامەزراوە، بیسددتەم سددەدەی سددییەکانی لەسددااڵنی کە هیددوا حزبددی لەسددەردەمی کوردسددتان ئددااڵی -٨

 !بخۆن کوردستان ئااڵی و خەنجەر و بەقورئان سوێن  دەبوا حزب ئەن امانی تەنانەت وە،پێ را
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 لەدوو  بدووە بریتدی  شێوەکەی دامەزراوە، ١٩٣٨ لەساڵی کە کوردستان ئازادی حزبی لەسەردەمی کورستان ئااڵی -٩
 .سەوز تەختێکی لەسەر ئەستێرە سێ چەپ، و راست خەنجەری

 گدددوڵەگەن  دوو ناوەن یدد ا لە دامەزراوە، ٢٢/١/١٩٤٦ لە کە کوردسددتان کۆمدداری ەمیلەسددەرد کوردسددتان ئددااڵی -١٠
 نددووکی هەتدداوەکە تیشددکی گددووڵەگەنمەکەدا لەناوەندد ی ئددااڵوە، لەدەوردا بدداریکی و سددوور قوماشددێکی کە هەبددوو،

 حزبدی هێمدای پتدر ئدااڵیە ئەم پێد ەچێت بەاڵم بدووە، سەوز و سپی و سوور رەنگەکەشی و لێ ەرکەوتووە قەڵەمێکی
 پێشەوا ١٩٤٦ - ١٢ - ١٦ لە ئااڵیەی ئەو چونکە کرابێت، دەسکاری دواتر و پێوەبێت ئێرانی کوردستانی دیموکراتی

 .بەکاردێت لەکوردستان ئێستا کە ئااڵیەیە ئەو دا، بارزانی مستەفای بەمەال موحەممەد قازی
 ئێستا ،(ئیجتیماعی تەشکیالتی کۆمەڵەی) بۆ ەوەدەگەڕێت سەرچاوەکەی ئااڵیە ئەم لەئێستادا، کوردستان ئااڵی -١١

 ١٩٩١ سددداڵی ی(١٤)ژمدددارە لەیاسدددای کە ١٩٩٩ - ١١ - ١١ ی(٢٦) ژمدددارە بڕیددداری بەپێدددی کوردسدددتان لەپەرلەمدددانی
 .دیاریکراوە هەڵ انی شیوازی و پێوانەکان و ئااڵکە شێوازی گرتووە، سەرچاوەی

 
 :ئااڵی كوردستان لە شیعری كۆنی كوردیدا

 
 نیشدتیمان، و نەتەوە و بەخداك سدەبارەت بدوونە قدووڵ نداخێكی و بەرز هەسدتێكی خاوەن لەكۆنەوە كورد یشاعیران

 جیداوازەوە لەرواندگەی و پێد اوە فراوانیان بایەخێكی كورد شاعیرانى كە كورد نەتەوەییانەی هێما لەو یەكێكە ئااڵ
 :پێ ەدەین ئاماژەی شیعری بەیتی ونەیەكینم چەن  و كورتی بە لێرەدا. كردووە بەرجەستەیان شیعرەكانیان ا لە
 

  (2155 - 2035) :هەریری عەلی
 

 ڤێرا نەزەر حەق سەبی ی
 گیرا  عەلەم ئیقلیمان د
 

 (2757 - 2105) :خانی ئەحمەدی
 
 مەوزون كەالمێ عەلەما دی من

 گەردوون بانی ل بكرا عالی
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 ( 2195 - 2017) :جزیری مەالی
 

 بوو ەنشوورم( یرل ل ) نەسرا بە فەتەی رایەتا
 تەبی عەلەم ارێ سوبەانی فەردێ شەهسواری

 
 (2194 - 2154) :كوردی بەگی مستەفا) كوردی

 
 سەن م لێی ؟ بوو ئابڕوو و ودین عەقڵ بردی، بوو؟ دڵ

 دەكا ئااڵ دە  لە سەر، تەپڵی تەپڵی، نابووت، بۆیە،
 

 (2771 - 2759) :قوبادی خانای
 

 دەردێ مەككەیێ لە مەه ی
 بۆدێ ەل تەبیبی ئااڵی

 
 (2100 - 2747) :نالی

 
 هودابێ ئەسراری لەگەڵ خەیاڵت چاكە وا

 بێ هەوا بادی عەلەمی و سروور بەحسی نەك
 

 (2147- 2120) :كوێی قادری حاجی
 

 پایەدارە دەوڵەت خامە و بەشیر
 نادیارە شیر هەیە خامەم ئەمن
 كورسی و تەپڵ  نە هەیە بەی اغی نە
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 چارەنووسی بێ كرا پێ ئەمەن ەی
 

 :ااڵ لە شیعری  نوێی کوردیدائ

 و فراوانتددر دەاللەتددی و مانددا وەك تێددروانین، و چەمددل وەك زاراوە، و پەیدد  وەك كوردیدد ا نددوێی شددعیری لە ئددااڵ
 قۆندداغە ئەو کددۆمەاڵیەتی و روندداکبیری و سیاسددی هۆشددیاریی هۆکارەکەیشددی بەکارهدداتووە، گشددتگیرتر و قددووڵتر

 :دەهێنینەوە شیعری دیاری نمونەیەكی چەن  تەنیا لێرەش. سەریهەڵ اوە اتیاد کوردی نوێی شیعری کە مێژووییەیە،
 

 :دەڵێ دا(سەرۆك مەحموودی شێ  شیوەنی) لەشیعری( ١٩٥٨ - ١٨٩٦) ساڵ  شێ  نوری شێ 
 

 کوردستان خواهانی وەتەن جۆشانی روحی هەزاران
 جوثمانی تەشیعی بۆ وەستاوە تابووتەکەی لەسەر
 دای  ئەشنێتەوە رەش بەی اخی سەیارەوە بەسەر
 سلێمانی خەڵقی بۆهەموو مۆدە بۆتە ڕەش جلی
 

 (١٩٢٥ - ١٢٩٢) :کانی
 

 خۆی رەمزی و بەی اغ ئەکا بەرز کۆشش بە ئیلال بەشەر
 دایە لەگەڵ پەشیمانی سستی و تەمبەڵی موحەققەق

 
 و دەهدۆنێتەوە شدیعرێل ندامە کوردسدتان، کۆماری ئااڵی هەڵکردنی لەکاتی و ١٩٤٦ لەسالی ،(١٩٦٥ -١٨٩٩) قانی 

 :دەڵێت تیای ا کە دەنێرێت، شاعیری ی(بێکە )بۆ
 

 هەڵکرا  ئااڵ ئەلەەم ولال
 درا ئەمڕۆکە دڵ ئەهلی ماوەی

 سەرسامە و وڕ لەهەرال هەرکە 
 مەرامە کۆگای ئااڵ ئەم راکا
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 (١٩٨٤ - ١٩٠٣) :خوێن جگەر
 

 شێرابە رەنگێ دشەڕدا ڕابە زوو تو خوشکێ وەرە
 بی هل ا تە شاخان سەر ل رەنگن مەیە ئااڵ بەری

 
 پتدر کوردید ا کدۆنی لەشدیعری كە رووند ەبێتەوە، بۆمدان بەئدااڵ، سدەبارەت كوردی ا نوێی و كۆن شیعری لەبەراوردی

. زۆرتددرە( ئددااڵ) زاراوەی نوێدد ا لەشددیعری کەچددی بەکارهدداتووە،( رایەت)و( عەلەم) و( بەیددرەق)وەك هاوواتاکددانی
 کوردید ا ندوێی لەشدیعری کەچدی بەکارهداتووە، هاوواتاکدانی و ئدااڵ ریکیەوەلید روانگەیەکی لە پتر کۆن ا لەشیعری
 .سیاسیانەوەیە روانگەکە

 
 :ئااڵی کوردستان لە شیعری هاوچەرخی کوردیدا

 
 و سیاسددی بددابەتە سددەرجەم کە ئەوتددۆیە هاوچەرخددانەی نددوێی قۆندداغێکی دەرهاویشددتەی کددوردی هدداوچەرخی شددیعری

 کددوردی هدداوچەرخی شددیعری بڵیددین دەکددرێ بەڕادەیەك دەکددات، بەرجەسددتە  الەخۆیدد ورۆشددنبیرییەکان کددۆمەاڵیەتی
 .کوردییە هاوچەرخی کۆمەڵگەی روونی ئاوێنەی

 
 و لەسدددۆز ئدددااڵ، تەماشددداکردنی پیدددرۆز و بەرز و ناوهێندددان و لەبەکارهێندددان لێدددوڕێژە کدددوردی هددداوچەری شدددیعری

 و ئدااڵ بكەیدن، گدوزەر کوردید ا هاوچەرخی ێکیشاعیر هەر شیعری لەنێو ئەگەر بۆیە ئااڵ، بۆ گریان و خۆشەویستی
 :پێ ەدەین ئاماژە كورتی بە نمونەیەك چەن  تەنیا لێرەش ا. دەبینین فرەرەهەن ەکانی داللەتە و مانا

 
  له با  دا سرووده و ئه نێو له ر هه و  ه(قیب ڕه ی ئه) یی وه ته نه سروودی نی خاوه  كه (2491 - 2421) شاعیر دڵ اری
 :ڵێت ده و كات ده( ستانكورد ئااڵی

 
  زین ووه كورد  مردووه كورد ڵێ نه   كه

 مان ئااڵكه وێ نانه ت قه  زین ووه
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 :دەڵێ( ئااڵ) بەناوی شیعرێك ا  له (2414 - 2453) ئاوات ئیمامی كامیلی ی  سه
 
 ئااڵ هومای باڵی ك وه ی نگه ڕه سێ  پارچه و له
 ئااڵ مل   له وری فه ، بووه لێ كی ودایه هه
  نگینه ڕه كی ئااڵیه ئااڵ،  نییه عریەی ته

 ودا سه به  حازره ڕۆح ، وزه سه و سپی و سوور
 

  بدده پێشددەوا لەسددێ ارەدانی دوای( د مدده مەه قددازی بددۆ) نێددوی  بدده شددیعرێكی ا  لدده( 2411 - 2414) مددوكری ران كامدده
 :كات ده( ئااڵ) یی وره گه و( ئااڵ) له با  ئاوا دوێت، ده  ساته كاره و له  وه قووڵه حوزنێكی

 
 چاوا و دڵ  له كورد ئااڵی

 خوێناوا ی جۆگه ژا كه  له
  منه و تۆ هی ی له گه م ئه بۆ

  شنه  وته كه  وورده  وورده
 

 :ڵێت ده و ئااڵ به  كردووه ت تایبه می یازده ی وانه دا،(من ااڵن بۆ  وانه  دوازده)  له شێو په ب وڵاڵ عه
 

 !كان مناڵه

 
 كان، نتاڵهژی  بێالنه ی ئه
 بووم ڕێبوارێل وما خه  له و شه
 چووم ده( یوتان) گای باره بۆ
 دام قووتی ی كه روازه ده  كه
 بوو، هه ئااڵی د بینی ش  ڕه

 بوو، هه ئااڵی د بینی سپی 
 بوو، هه ئااڵی د بینی رچی  هه
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 :قیژان ییان
 ! وه ره ده بۆ واڵت، بێ ی ئه"

 ”! وه ره ده بۆ ئااڵ، بێ ی ئه
 :ت گو منیش

 !قیژێنن مه"
 ، وه چمه ده  كه
 ! وه گێڕمه ده من ااڵن بۆ  چیرۆكه م ئه
 :ڵێت ده دا(من ئااڵیێ) شیعری  له یی ئاكره زان مه ره مال كه

 من ئاالیێ
 ..و تۆ و ئەز

 چییا دل بوهارڤانێن هەمی
 هیڤییا و خەون شڤانێن

 :ڵێت ده( ئاگر شقی عه) شیعری له داغی ره قه هاباد مه
 م كه شیعرییه  ناسكه  ڵقه ئه ی هو شه و ئه
 م نجه په  یكاته ده هی ێ شه

 و  وه مه كه ده م كه شینه  سماڵه ده منیش
 كوردستان 

 م كه ده ر به له بوكێنی سووری جلی ك وه
 م كه ده ر سه له تارا كو وه شی ئااڵكه

 :دا( رگه پێشمه) شیعری له بچكۆڵ د حمه ئه ز به نه
  وه ێمهد م كه ره نگه سه  له  كه

 م كه ده ڤااڵن  هه و  وه ڕانه گه بیری
 رم گه رم گه شێكی باوه
 م كه ده م ا كه شه گه چاو  من اڵه  به
 كوردستان خاكی و ئااڵ ك وه
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 گرم ڕای ه رز به رز به رما سه ر سه له
 پیدرۆز و ەرزب كوردسدتانیان ئدااڵی لەتێیاند ا كە كورد، شاعیرانی بەرهەمی خەرواری لە مشتێكن باسكران ئەمانەی
 .هۆنیوەتەوە بۆ ناسكیان شیعری و راگرتووە

 
 ٢٠١٦ یرەبمەڤۆن ی٢٢ :یتوەکێڕ  -  دروک یووژێم یڕەپڵام :ەواچرەس

 
 

 
 

 ەشێوداپعری شیی فەرهەنگااڵ لرە ئر
  
 
 
 
 
 
 

 ئیمپڕاتۆریەتێل هەر لەكۆنەوە هەیەو درێژی مێژوویێكی ئااڵ دەسەاڵتە، هێزو و دەوڵەت و سەربەخۆیی هێمای ئااڵ
 .هەبووە بەخۆیان تایبەت سیمبۆلی و هێما و ئااڵ هۆزەكانیش و تیرە تەنانەت و
 

 بەسدەری بدووە، كەوڵێدل یا قوماش پارچە) داهاتووە، بەسەر گۆڕانی سەردەم پێشچوونی بەرەو لەگەڵ ئااڵ شێوازی
 نیشدانەی بدۆتە ئدااڵ ندۆزدەهەمڕا لەچەرخدی.. دەكێشدرا لەسدەر تدری شدتێكی یا گیان ار شكلی دەكرا نەیزەوە و ڕمب
 دەوڵەتێكدی هی (. ١()نەتەوەكان بەخۆییرسە نیشانەی بۆتە هیمترمو لەهەمووان تریش، دەزگای یا ڕێكخراو گەلێ

 و حیددزب و ڕێكخددراو و دەزگددا هەر بددووە فددراوان زۆر ئددااڵ مەسددەلەی ئێسددتا نەبددێ، ئددااڵی كە نددابینین سددەربەخۆ
 نەتەوەیەك هەر وەك كدوردیش. نەتەوەیدیە ئدااڵی ئااڵ، گرینگترین بەاڵم هەیە، خۆیان تایبەتی ئااڵی حكومەتێل

 ئددااڵی كوردییەكددان میرنشددینە و حكددومەت هەمددوو داوە، بددۆ هەوڵددی و هەڵدد اوە سددەری لەالی ئددااڵ بیددری زوو هەر
 بدوون، زۆر واڵت و ئدااڵ هەبوونی و سەربەخۆیی بۆ هەوڵەكان بیستەم سەدەی لەسەرەتای هەبووە، خۆیان تایبەتی
 .هەستاون كارە بەم نووسەران و شاعیران زێ ەتر

http://www.hawler.in/media/k2/items/cache/1eca156427374c8abf4738e42b464eef_XL.jpg
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  و دەستكردەكان سنوورە الدانی بۆ زۆر هەوڵێكی شیعرەكان دێرە و دیوان لەناو و كوردی یشیعر نوێكردنەوەی دوای
 لە زوو هەر دیداردەیە لەم نمدوونەیەك چەند  دراون، كوردسدتان ئدااڵی شەكانەوەی و سەربەخۆ واڵتی بوونی دروست
 ئااڵی وشەی جار( ١٢) و تەوەڕوونكردۆ میللەتەكەی بۆ ئااڵی گرینگی شیعرەكانی لە پەشێو بینراوە، پەشێو شیعری

 دەبێددت ئەوا بیددت سددەربەخۆ و واڵت بە ببیددت دەتەوێ ئەگەر ئەوەیە بددۆ ئاماژەكددان بەكارهێندداوە، شددیعرەكانی لە
 كێوە لوتكەیێكی هەر لەسەر و واڵت سنووری بستە هەر لەسەر و شین ئاسمانی و خۆر تیشكی ژێر لە ئااڵت سەرەتا

 . بشەكێتەوە بەردییەوەنە بەوپەڕی و بەدلێری و پیرۆزەكان
 
 (: ٢)دەڵێ كە ناونیشانیش دەبێتە بەڵكو شیعری ناوەرۆكی دەبێتە نەك ئااڵ بابەتی ناوازە شیعری وێنەیێكی لە
 

 ئااڵ
 

 بزانن باش! دۆستەكان 
 :بزانن باش! دوژمنان 

 و زەردەشت بە باوەڕم چەن 
 هەیە خوا بە و ئاڤێستا بە

 هێن ەش هەزار
 !هەیە ئااڵ بەهەڵكردنی باوەڕم

 
 بداوەڕم و ئیمدان چەند  بدزانن و ئاگداداربن: دەڵێ و دەكا دوژمن و دۆست لە ڕوو ڕاشكاوانە و ئاشكرا بە زۆر پەشێو

 . هەیە كوردستان ئااڵی هەڵكردنی و ئااڵ بە باوەڕم ئەوەن ەش هەیە گەورە خوای و موقەددەساتانە و پیرۆزی بەو
 

 كدردووە ناونیشانەكەشدی و نەوەسدتاوە بەوەند ە پەشدێو ئااڵیە، ردنیهەڵك و ئااڵ شیعرە كۆپلە ئەم ناوەن ی و چەق
 تێكەڵ ئااڵ دەكرێ بەوە هەست ئاشكرا بە بایەخ ارە، و گرینگ یەكجار بابەتێكی و پر  شاعیر الی ئااڵ. ئااڵ بە
 .بوونیەتی و بیر و خوێن بە
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 (:3)دەڵێ و دەبڕێدەر شێوەیە بەم دەروونی كڵپەی و گڕ شاعیر من اڵەكان بۆ تر وانەیێكی لە
 

 مناڵەکان
 

 تاڵەکان ژین بێالنە ئەی
 بووم رێبوارێک خەوما لە شەو
 دەچووم( یوتان) بارەگای بۆ
 دام، قووتی دەروازەکەی کە

 هەبوو ئااڵی بینی رەش 
 هەبوو ئااڵی بینی سپی 

 هەبوو ئااڵی بینی هەرچی 
 :قیژان یان

 دەرەوە بۆ واڵت بێ ئەی
 دەرەوە بۆ ئااڵ بێ ئەی

 :گوت  منیش
 مەقیژێنن

 چوومەوە کە
 چیرۆکە ئەم
 دەگێڕمەوە منااڵن بۆ
 

 لە مدن، لە ڕەخنە لەژێرەوە و ئامێز ڕەخنە بەشێوازێكی. دەگێڕێتەوە كوردەكان من اڵە بۆ و دەبینێ خەونێل پەشێو
 ،سددپی ڕەش، میللەتددان هەمددوو یەكگرتووەكددان، نەتەوە بارەگددای چددۆتە دەگددرێ، مددیللەتە ئەو تدداكێكی هەر لە تددۆ،

 بەسدەریان ا واڵت، بدێ و ئااڵ بێ نەبێت ئەو تەنیا سەربەخۆن، و ئااڵن خاوەن گشتیان هەیە ئەوەی و زەرد سوور،
 پەیمدان بچدمەوە ئەگەر بڵدێ مداوەتەوە بۆ ئەوەن ەی هەر ئەویش دەركراوە، و نیشان راوە دەرەوەی ڕێی و قیژان ووە

  پێ ئااڵییەیان بێ ئەم دواڕۆژ، پیاوی بە دەبن ئەوان كە بگێڕمەوە، میللەتەكەم من اڵەكانی بۆ خەونە ئەم بێ
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 .دراون یەك ڕووی دوو و یەكتربوونە ئاوێتەی ئااڵ و پەشێو پەشێو، و ئااڵ. ناكرێ قبووڵ
 

 (: ٤)دەڵێ شیعرێكیتردا لە كوردستان ئااڵی دەربارەی پەشێو
 

 .تەنیا و شەکەت بووم، باڵن ەیەک
 .ڕاپدەڕیدن باڵێک بوو، کۆ  باڵێک 
 قۆناغ، گەیشتمە جارێک منەمرد
 .فڕین و کەوتن جار هەزاران دوای

 بەم، دا باڵێک 
 بەو، دا باڵێک 
 .خەو بردمیەوە دوور سەفەری دوای

 هەڵسام، بەیانی
 پێشەتەک راو، شەتەک راو، دەست
 ...شەتەک راو دەم
 ....ئاوەڕووتکراو زین وویەتی بە

 ئاوەڕۆ بە بوو ئومێ م چەمی
 !پەڕۆ ودو بە بوو شەکاوەم ئااڵی

 
: نەمددردم باڵێددل،: هەزاران جارێددل،: تەنیددا بدداڵ،: باڵندد ە: ئەمددانەن شددیعرە كددۆپلە ئەم وشددەییەكانی كەرەسددە

 پدێ،: دەسدت شدەتەك،: شدەكەت ئداوەڕۆ،: ئداوەڕوو فدڕین،: كەوتدن سەفەر،: گەیشتن ڕاپەڕین،: كۆ  بەزین وویی،
 شدیعری وێدنەی چەند ان. دەكدا كوردسدتان یدا ردكدو لە بدا  شیعرە كۆپلە ئەم هەڵسام بەیانی: خەو بردمیەوە دەم،

 و كورد كەسی بێ لە با  پەشێو دەسپێل. ئەنجام بە و موراد بە گەیشتنە هەوڵەكان هەموو لەخۆگرتووە، هونەری
 دەربەدەری، و غدوربەت تەمەنێدل پداش. مێدژووە قۆناغەكدانی و ڕێڕەو شەكەتی مان وو و بەتەنیا دەكا، كوردستان

 بدوون بریتدی كە كردوون، پێشكەش خۆی دواڕۆژی و ژیان! بوونە مەی ان لە هێز دوو دیارە و كوردستان گەڕاوەتەوە
 تەكاند ووە، ڕوویدان ئداوی شدەتەك اوە، توند  توند  دەمیدان و پدێ و دەست نانێل لێل چاو پاش. باڵی لەهەردوو



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

87 
 

 دەبیندێ كارەسداتێل وئە بەختدی لە كەچدی بینیدوە، ئدااڵكەی شەكانەوەی لە ئەن ێشەكانی و خەیاڵ و خەون هەموو
 چەند  بەو پەشدێو. تدایبەتی الیەندی دوو بدۆ بدوون هێمدا ئەواندیش كە پەڕۆ دوو بە كوردستان ئااڵی گۆڕینەوەی بە

 (.پەڕۆ شەڕە) وتراوە پێی ڕۆژانێل كە دەهێنێتەوە بەبیر میللەتەكەمان پاشكەوتووی قۆناغێكی وشەیە
 

 وەكو كراوە، بیرێكی و چاو بە ڕووداوەكان، لە بەئاگا و ەمخۆرغ میللەتە ئەو ڕۆشنەكرێكی و خوێن ەوار وەك پەشێو
 بچێدتەوە كارەكانمدان دەیەوێدت و دادەدا گوێمدان بە كداریگەر و بەرز دەنگێكدی بە پەیڤەكدانی لێهاتوو گرێكی ڕەخنە
 .ێتەوەنەب سێبارە و دووبارە مێژوو بێت، بە  ئیتر و وەرگرین ڕووداوەكان لە سوود و خۆیی ڕاستەكەی ڕێڕەوە سەر
 

 :پەراوێزەكان

 
 بەغ ا، - كورد زانیاری كۆڕی چاپخانەی یەكەم، بەرگی كوردی، زمانی قاموسی زەبیەی، امین مەم  عب الرحمن -١

 .01، ل 2477
، ل 1529 كوردسدتان، چدوارەم، چداپی ڕۆژهەاڵت، چاپخدانەی كڕێوە، لە ڕوو و نەوا لە پشت پەشێو، عەب وڵاڵ -٢

111. 
 .101 ل سەرچاوە، هەمان -٣
، ل 1529 كوردسددتان، چددوارەم، چدداپی ڕۆژهەاڵت، چاپخددانەی چیددا، ڕكددێە  و هەورە هەسددپ  پەشددێو، عەبدد وڵاڵ -٤

912. 
 

 ٢٠١٨ ی جانێوێری٢٩:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی هەولێر  : سەرچاوە
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 ی میللی  ئیسه ت ڕه یئه ربانی خانووی هه سه  هڵکردنی ئااڵی کوردستان ل هه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ی میللی ئیسه ت ڕه یئه ر خانووی هه سه  ڵکردنی ئااڵ له هه
 ، مهاباد(2491ی دیسامبری 27) 2319زی  رماوه ی سه11

 
ی  لێوه خاکده می خۆید ا، مدانگی ی سدێیه ژمداره  ی بیری حیزبدی دێمدوکراتی کوردسدتان لده وه ره گۆڤاری کوردستان باڵوکه

ڕۆژی :"..... نووسدێ ده" مهابداد  سی کوردوسدتان لده ده ڵکردنی ئااڵی موقه هه"ردێڕی  ژێر سه  له( 2491مارسی ) 2310
  هالی کوردوسدتان لده کانی ئده ره واوی نوینده ، تدهزاییندی2490ی دیسدامبری 27= تاوی  ی هده2319زی  رماوه ی سه11

لگیرا  ر هه فه زار نه هه حوضوری ده  کانگای حیزب ئااڵی کورد به  یانی له به ی25عات  سه  له.  وه مهاباد کوبونه, شاری
ی  لولده  فی نیدزام کده فایی دا صده قامی وه ری شه رتاسه سه  دا و له ی موزیک مارشی میللی لی ده سته کاتیک دا ده  و له
  الی راستی ئاال له  ب، ک  و کور، له کته انی مهی الوان و قوتابی سته وشا ده دره یان ده رنیزه ل وسه لسه نگ و موسه تەه
ری  ری ئدداال سدده پشددت سدده  رانی حیزبددی دیمددوکرات لدده ت و نویندده یمدده و چددوکی مهابدداد هه  وره ت دا بددون گدده کدده ره حه
تان می کوردس ظه وای موعه کیشا و، پیشه دا و هورایان ده یان لی ده پله وان بو و، بو ئیەتیرام چه عظیمیان بو دانه ته
پاش نوتدق   وجار له ئه. رموو سی کوردستان ئیراد فه ده ت ئاالی موقه بابه  تینی له  نابی قاضی مەم  وتاریکی به جه

 ی میللی  ئیسه تی ره یمه تی هه ماره ر عه سه  صبی ئاال له راسی  و نه جیهینانی مه  و تیرهاویشتنیکی زور وبه  و خیطابه
 ...."دوایی هات  جیژنه

http://weneykk.blogspot.com/2008/02/2_24.html
http://2.bp.blogspot.com/-nJ0WhLPspio/Tb1rzTMhTTI/AAAAAAAABKI/QW47La_wNvY/s1600/Scan0004[1]+(2).jpg
http://4.bp.blogspot.com/_Wbo92-U7JiU/R8HEnTwvQYI/AAAAAAAAAJU/0LMeJrqwMSQ/s1600-h/with+numbers144.jpg
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 ڕوخی یادیان یان سمایل خانی فه سه: ڵگر هه وێنه
 

 رگیراوه وه" 2441ی ماردین، سوێ   ریمی حسامی، چاپخانه ، که وه پێ اچوونه"کتێبی   له  :یەکەم ی وێنه
بە ئەگەری زۆر نەفەری یەکەم لە دەسددتی ڕاسددتەوە کە بدداڵتۆی . هەڵگیددراوە یەکەم بەر لە وێددنەی: وێددنەی دووهەم

 .  ستەفای سوڵتانیان و ئەو کەسی دەستی بە دیرەکی ئااڵکەوە گرتووە عەلیی خوسرەوی یەدرێژی دەبەردایە میرزا م
 

 ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردستان: سەرچاوە
 

 (٢٠٠٨ی فێبریوێری ٢٤)١٣٨٦رەشەمێ  ی٥: نی قازی سه حه
  

 

  
 
 

 شاری بۆکان  سی کوردوستان له ده ڵکردنی ئااڵی موقه هه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زایینی ی2491ی  ی ژانوییه22ی هەتاوی 2319 - 25 - 15مۆ  م، پێنجشه ، ساڵی یێکه2  ی کوردستان، ژماره ڕۆژنامه
 شاری بۆکان  سی کوردوستان له ده موقه ڵکردنی ئااڵی هه

https://www.blogger.com/profile/01155734118929932466
http://weneykk.blogspot.com/2011/01/blog-post_30.html
http://3.bp.blogspot.com/_Wbo92-U7JiU/TUXlIrMpBbI/AAAAAAAABJM/3Zh8NZttcK8/s1600/ko13[1]+(2).jpg
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 [ نی قزڵجی سه می حه ڵه قه  به] 

 
م  عزه دری ئه د سه مه نابی قازی مەه مری جه زی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردوستان و ئه رکه تی مه یمه ستووری هه پێی ده  به

 .ڵکرێ بۆکانیش هه  نگی کوردوستان له   و سێ ڕه ده رار درا ئااڵی موقه وای کوردوستان قه و پێشه
 

فی،  ڕه مینی شده دئده مه ر، میدرزا مەه سێنی فرووهده سی، حه ره ب ولقادری موده فای سوڵتانیان، عه میرزا مسته: ئاغایان
تی حیزبدی دێمدۆكراتی کوردسدتان و  یمده عزای هه شکری و ئه حیمی له ، میرزا ڕه لیزاده حموودی وه وی، مه لی خوسره عه

  وا زاده دی نانده مده ی میللدی و ئاغدای مەه ئیسده ت ڕه یمده ی هه ند ه ێمن شاعیری میللی و نومایهلمیسالمی ه ئاغای شێخه
ڵ ئاغددای قاسدد  ئاغددای  گدده  ی مووزیددک لدده سددته ری گدداردی ئیەتیددڕام و ده رماندد ه فه  ی ئددۆردووی میللددی بدده رماندد ه فه

   ده ڵگرتنی ئدااڵی موقده ئمووری هده مده  ن بدهلی حیزبدی دێمدۆکڕات لکدی بۆکدا ی مەده ی کۆمیته ن ه نومایه  ئێلخانیزاده
تی  یمده وتنی هه ڕێ کده ئیەتیخداری وه  بده ١٣٢٤ - ١٠ - ٥مۆ  ڕۆی ڕۆژی چوارشده ی پاشدنیوه -١عات  سه. علووم کران مه
دا   و کاتدده و مووزیددک لێدد را ،لدده  سدداری کانگددای حیددزب ماڕشددی میللددی کوردسددتان خوێندد راوه حه  ڵگری ئددااڵ لدده هدده

رکدی کانگدای حیزبدی  ر ده بده  یشدته ر خوشدک و برایدانی سداباڵغی گه فده زاران نه نێوانی هده  خسوو  له ی مهئوتۆمۆبیل
ی توند  و بڵیند ی  ته عره ڕێزان و نه  پڵه ی چه نێو شریخه  ڵگری ئااڵ له تی هه یمه هه. ستا دێمۆکڕاتی کوردوستان ڕاوه

. وت ڕێ کده هدات وه ده  وه کوڵده  رم و گدوڕ و بده دڵێکی گده  له  که  هو کانه ره ڕێکه ی به(هوریا و بژی کورد و کوردوستان)
قدازیی قزڵجدی، : کانی ئاغایدان وێ پێشواز هاتووه میان واو و له  یشته ت گه یمه ڕۆ هه عات دوو و نیوی پاش نیوه سه
و   کر ئاغدای ئێلخدانیزاده هبووبد ،ئه مین ئاغدای ئێلخانیزاده ده مه ، حه  ن خانی ب اغی، برای  ئاغای ئێلخانیزاده سه حه

یشدتنێ و  لی بۆکان گه ی مەه عزای کۆمیته ئه  ر پتر له فه د نه ڵ سه گه  قیقی له ژار و حه ر شاعیری میللی هه فه دوو نه
ت و  یمه ڵگری هه تاری ئوتومبیلی هه مجار قه ئه. جێ هێنا، مارش و مووزیک خوێن را ولێ را  ڕاسمی ئیەترامیان به مه

یی عیشقی  رمان ه فه  نێکان به رمه ئه  وێ برا دێمۆکڕاته ، له(غیاباد ته)  یشتنه ڕۆیین تا گه  وتنه کان که ووهپێشوازهات
ڕاوێستابوون، ئیەتیرامدی نیزامدی و هوریدا و   وه په الی چه  نێکانیش له رمه ئه  ، خوشکه ی ڕێگاوه وه الی ڕاسته  خان له

قاسد  ئاغدای .ڵکردنی ئااڵی کوردوستانی کدرد بریکی هه ته  وه موانه ف هه ڕه ته  ڕێزانیان کرد و عیشقی خان له پڵه چه
خوشددک و بددرا   ت و سپاسددی بدده منوونییدده ئیزهدداری مه  وه واوی برایددانی کددورده ت و تدده یمدده ن هه الیدده  لدده  ئێلخددانیزاده

 ". زانێ دری عیشقی خان ده کا و قه حیزبی دێمۆکڕاتی کوردوستان سوپاسیان ده: "کان کرد هاوئامانجه  نییه رمه ئه
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  و دێیده یانی ئده( )مووسالیان ره قه)  یشته وت تا گه ڕێ که  نێکان وه رمه ڕێزانی برا ئه پڵه نێو هوریا و چه  ت له یمه هه
ڕێبدواری   یاڵی خاوی دیکتاتۆری بای باڵی دان و بده کانی خه ربازه روان خاکسار و سه سه  که ی پاره مه شه مانگی ڕه  که
ڕش و بداڵو  وێیان پده ڵکی ئده شدان  بدوو، نیدر و ئامووریدان سدووتان  بدوو و خده ڵوه وتیان هه وێ و مزگه ئه  بوونههات

عزای لکدی  میری ئده بد واڵخانی ئده حموود خدان، یدۆنس خدان و عه دیری، مده فای موقته وێ میرزا مسته ، له( وه کردبوه
  فا لده میدرزا مسدته. ریش ڕیزیدان گرتبدوو وروبه ن  دێی ده و چهڵکی دێ  واوی خه ڵ ته گه  وێ له لی دێمۆکڕاتی ئه مەه

 .ردوونیان کرد کی زۆر لێ را و گا و گه یه پڵه سرێژ کرا و هوریا و چه بریکی ئیزهار کرد و سێ ده موان ته جیاتی هه
 

وێ گداردی  ۆکدان، لدهسێ کیلۆمیتری ب( لیاباد عه)  یشته ڕۆ گه عات چوار و نیوی پاش نیوه وت و سه ڕێ که ت وه یمه هه
رئاغا و مدارف ئاغدای  عەده سدتووری جه ژێدر ده  ی سوار لده و عی ه  لی  ئاغای ئێلخانیزاده ری سه رمان ه فه  ئیەتیڕام به
لی  یزواڵ خدان و عده گی و فده یزواڵبده گی فه د بده حمده ی بۆکدان و ئاغایدانی ئه کانی قوتابخانده و قوتابیه  ئێلخانیزاده

با  ئاغدا و خالید  ئاغدای حیسدامی و  بباسی و هه ری  ئاغای عه ر ئاغا و که د ئاغا و عومه هحم خانی قزلیان و ئه
بوون   ڵگری ئااڵ پیاده تی هه یمه وێ هه هاتبوون له  وه پێشوازه  ر به وروبه ڵکی بۆکان و ده ر خه فه زار نه چوار پێن  هه
ژێدر شداباڵی پیدرۆزی   وت و کوردوستانی گرته رکه کی، ده  رێ له ده  ور بێته پشت هه  ک ڕۆژ له   وه ده و ئااڵی موقه

لێد ان   ستی کرد به و مووزیک ده  ماڕشی میللی خوێن راوه.ی کورد دا وه ته نه ختی به ت و خۆشبه عاده خۆی و مزگێنی سه
ر شانی  سه   لهردوون کرا و ئااڵ هاباد و بۆکان و سواران سێ شیلینگ کرا، گا و گه ف گاردی ئیەتیڕامی مه ڕه ته  و له
  یشدته ڕێزان و هوریدا و بدژی کدورد و کوردوسدتان دا گه پڵده نێدو چه  لده  کرئاغای ئێلخدانیزاده بووبده شدی  ئه وانی ڕه جده
واوی  تده.وزی بۆکدان ر حده سده  ییده ئااڵ گه  وه ت و شاییه شاره خۆشی و به  ردوون کرا و به ، دیسان گا و گه(شین  کێله)

دسددادقی قزڵجددی ووتددار و شددێعری  مه و قددازی مەه  وه وێ کددۆ بووندده یدد انی ئدده وز و مه وری حدده هد  ڵکی لدده ڵی خدده کۆمدده
شدێعرێکی زۆر   سدته ر کدام ده ژار شداعیری میللدی هده قیقی و هده و پاش وی حه  وه ژێر ئااڵ دا خوێن ه  تینی خۆی له به

وان سداز  خێر هێندانی ئده پێشد ا بدۆ بده  لده  کدهاڵ  تی قده عیمداره  ڵگری ئااڵ چوونده تی هه یمه و هه  وه چاکیان خوێن ه
 .کرابوو

 
 ژار هه
 

 وێ رناکه کورد سه  ی پیی وایه سه و که بێ ببینێ ئه
 وێ رمان ناڕه سه  ت له گبه می نه کێ بوو پێی وابوو ته
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 دوو بۆ چاوی عه  قڵێکه کوو چه م وه داری ئااڵکه
 وێ ر که نجه ر خه به بی وه وێ ڕه ر دڵێ خۆشی نه هه
 

 ژار داری ئااڵم داری کرد بۆ خوێن مژی کوردی هه
 وێ؟ چی ده  و خاک و ئاوه وێ،له پێی بڵێن با داکه

 
 بۆ دۆژمنان  یه داری ئااڵمان برا سێ اره

 وێ ژینی خۆی نه  وێ پێویسته ر که ئاسۆگ سه ر له هه
 

 ڵێ نگی سوور ده نوێنێ، ڕه نگی خۆی ده ی سێ ڕه که پارچه
 وێ دی من نانه مابێ ،قهتا تنۆکێک خوێنی کورد 

 
  رار و زین ووه رقه شکری سوور به ڵێ تا له یان ده

 وێ ختوو ناخه ،به و داش اره ، ئه ومی کورد ڕزگاره قه
 

 وت ر که م سه عاله  ، دێمۆکراسی له ڵێ لێ  سووره یان ده
 وێ گێژی گێژه  وتوونه جی  که بی  و موڕته موسته

 
 یان کوردی کرد به ختی یانی به ی به ی مژده که سپیه

 وێ ی شه رده ما په ی ا بوو، نه ختی کوردی په ڕۆژی به
 

 ڕزقی خۆت ببێ  ڵێ ئاگات له نمی ده دوو گوڵی گه
 وێ؟ برسی بۆچی دوژمن پێی بژین لێر و له  خۆت که

 
 وێ ر ژینی خۆشوو پێ ده م گه ڵه ڵێ نووکی قه پێو ده

 وێ قی پێشره ڕه وێ بۆ ڕێی ته   ناکه یری من ده غه
 
  وه و ڕۆکه وزی یانی دایکی نیشتمان له نگی سه ڕه

 عومری نوێ  وه وته گیری که وه  وزه رسه جوان و سه
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 مان و ئااڵیه ئه  کان نامووسی نۆ میلیۆنه الوه
 وێ منوو که  تان له و نامووسه ن بۆ حیەزی ئه گیان ب ه

 
 ی نا بۆ ئیتیەادی شووڕه په  جاتمانه ڕێی نه
 وێ سکه خاک و خۆڵی مه  ئێمه بۆ چاوی  یه سورمه

 
 کان زلوومه بی ئیستالین بژی بۆ الگری مه ڕه

 وێ خشێ پورته به دا و تا ڕۆژ ده خول ده  مانه تا زه
 
  یه دڵپاکه  ته و میلله   دوژمنی ئه ر که بی هه ڕه

 وێ سره عاتێک نه بی سه وێ ڕه وێ، کۆستی که ژێر که
 

**** 
 

 قیقی باسی حه ر هه هۆنه
 

 کان ره روه کان، سه ره روه نپهنیشتما
 کان ره هبه نان، ڕه ته کان، هاو وه الوه
 

  جێژنی ئازادیی کوردوستانه
  ستانه و هه خه  وقیعی کار و له مه
 

 رقی خۆشی  و سپاسی باری غه
 قی خودموختاری یڕه ڵکرا به هه
 

 و شادی کورد  به ڕه یش و ته ڕۆژی عه
 می ئازادیی کورد رچه ڵکرا په هه
 

 ن ته نگی وه و ڕه یی ئه یمه ڵ را خه هه
 ن ته نگی وه قی سێ ڕه یڕه ڵکرا به هه
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 ری سه ت ئه عاده ر باغی سه به  هاته
 ری فه ت  و زه تی فه ڵکرا ڕایه هه
 

 قی پشکووت ڕه خت و ته یی به خونچه
 جووت  ر دوو به ن، هه ته شتی وه چیا و ده  له
 
 و خه  وا چووبوه ختی که بی به وکه که
 و ڕۆژێ پورته  کاو سان ی له نه  هل
 

 ن  و ئی بار شکری ڕه باری کرد له
 و بار کردی ئه  جێ شادی که  هاته

 
   ده  وه یا هاته ماڵ و ناموو  و حه

     و که بوو ناکه  وه جێ لێکه سبه ده
 

 ل نەه بوو الیه  موشکولی کوردی که
 ل جه وه  زه ل ڕوحمی خودای عه کردی حه

 
 وی زمێکی قه نی عه هتۆ خاو  کورده

 وی ڵکی زه تی تۆن خه شاهی ی غیره
 
 ی رستی تاکه په  بێگانه  سه به
 ی؟ ستی تاکه ڵی و سستی و مه نبه ته
 
 ن پێ دوژمن تێک ه  ستنه ت هه ڕه و که ئه

 ن ک ده ستی یه ده ستوو وه پشت ده  پشت به
 

 دینی الحه نگی سه گوێ  ده  دێته
 ینینگ نی ڕه ته خاکی وه  ڕوو به
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 من  وه وا دیمه ئه  وی دیومه ئه  که
 من  وه وا ژیمه رچی ئه مردبووم گه

 
 موو ئاوات  ورۆ هه جێ ئه هاته

 و ئااڵت   که ته گیانەی ای میلله
 

ڵ  گده ی میللدی کوردسدتان له ئیسده ت ڕه یمده ئیسدی هه شدێ  ڕه  نابی حاجی بابده وی ڕۆژێ جه یانی ئه ی به عات دوازده سه
وی ڕۆژێدش  جدێ هدات و ئده  پڵ و مووزیک بده ربازی و ته واری ی بۆکان بوون و ساڵوی سه  ی ئێلخانیزادهد ئاغا حمه ئه
 .کرا ڵنه شاری ئااڵ هه  نه ر بن و بگه وه هره به  میللیه  و جێژنه تی ئه نێعمه  تڕاف له هالی ئه واوی ئه ته  ی که ر وه به  له
 

 .شریەات کرا ته  ست به ده  وه یانییه به ی٨عات  سه  له ١٣٢٤ - ١٠ - ٢ینوو  ههڕۆژی 
  
 شدێ  و  نابی حداجی بابده جده  فی ڕاسدتی ئدااڵوه ڕه ته  ڵکردنی ئااڵ له اڵی بۆکان بۆ هه تی قه ر بانی عیماره سه  له -١
 .ل دان را لسه دوو موسه  ردوو الوه هه  ستان و له نابی حاجی بایز ئاغا ڕاوه جه  وه په الی چه  له
 
ی مووزیدک  سدته ده -اڵ کۆی قه ر سه سه  کجار زۆر له ڵکێکی یه ی بۆکان و مامۆستاکان و خه کانی قوتابخانه قوتابیه -٢

هاباد و  ی ئۆردووی میللی مه رمان ه فه  وازاده دی نانه مه ری ئاغای مەه مان ه فه  هاباد و بۆکان به و گاردی ئیەترامی مه
واوی ئاغایددانی  تدده -بددوون   اڵ ئامدداده ڕاسددتی قدده یوانی نێوه هدده  کددان لددهری بۆ رماندد ه فه  لی  ئاغددای ئێلخددانیزاده سدده

ربانی  سده  و براکدانی لده  لی یداه حوسدێن ئاغدای عده  ئاغایان مین جوملده  ش له تێکی که معییه و جه  وه ره ناوبراوی سه
ری  ورو بده و ده  وه ید انی خدواره مه  ڵکێکی بێ ژماریش لده خه. ف ڕاوێستان ن  سه چه  به  مالوالی ئااڵوه ڕیز له  اڵ به قه
 .ستان ی بۆکان ڕاوه وره وزی گه حه
 
 رموو، رمی فده شدێ  ندوتقێکی زۆر گده نابی حداجی بابه و جده  وه پڕۆگرامی خوێند ه  ئاغای قاس  ئاغای ئێلخابیزاده -٣

ویا کددرد و ئددااڵی  ههدد  قی خۆیددان بدده حدده  یشددتن بدده تی کددوردی بددۆ گه واوی میللدده ختی کددوردی دا و تدده مزگێنددی خۆشددبه
 .ڵکرد ستی خۆی هه ده  کی به موباره



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

96 
 

سدرێژ کدرا،  ل سدێ ده لسده نگ و سدی موسه د تەده دوسده و نووزیدک لێد را و به  سروودی میللدی کوردسدتان خوێند راوه -٤
ی ا ڕامی دێمۆکڕاسد ڕێگدای ئدازادی کدورد و مده  لده  کده  حمدن ئاغدای ئێلخدانیزاده ن ڕه الیده  نی قزڵجدی لده سه ئاغای حه

 .بریک کرد ڵکرانی ئااڵی ته بوو،هه ماڵ نه  د و حیسابی کێشابوو بۆ خۆشی له ماتێکی بێ حه حه زه
 
 .تینی کرد  سادقی قزڵجی نوتقێکی به د مه ئاغای قازی مەه -٥
 
ین تد  ی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردوستان نوتقێکی بده وه ی چاپ و باڵو کردنه کی داییره ره وی سه لی خوسره ئاغای عه -٦

  رگدرتن لده وه  هره ی کورد و به وه ته وتنی نه رکه وتن و سه ست دان بۆ پێشکه ده ست وه تی و ده کیه ت یه بابه  و باشی له
تی  نێعمده  ل لده وڕۆ دا عوموومی میله دونیای ئه  له  ن ئیزهاری کرد که یان کرد و زیمنه ئازادی و دونیای دێمۆکڕات به

ژێدر   جنووب لده  له  ی باسکی کوردی شومال برایانی کوردی که قووه  بێ به ی ده ر وه به  لهر بوون، وه هره دێمۆکڕاسی به
رالیسدمو   نه وای ئدازادیی دونیدا ژه تی پێشده سداڵمه  ئاخرید ا بده  ین و لده ناڵن ڕزگاریان کده زنجیری ئیستیب اد دا ده

 .ی دوایی هات که د نوتقه مه نابی قازی مەه تی کورد جه ری میلله هبه ستالین و ڕه
 
 . وه ی  کامیلی خوێن ه شێعرێکی سیرینی سه  سته ژار ده ئاغای هه -٢
 
ڕێگدای کوردوسدتان و   ت خۆ فی ا کردن و گیانبازی له بابه  رم و گوڕی له نوتقێکی گه  د ئاغای ئێلخانیزاده حمه ئه -٨

 .یان کرد بڵین  کردنی ئااڵی کوردوستان ا به
 
 . وه رزی خوێن ه شێعرێکی به  سته میللی دهقیقی شاعیری  ئاغای حه -٩
 
  سدی کوردوسدتانی لده ده ڵکردنی ئدااڵی موقه هده  وه هاباده ی الواندی مده سته ن ده الیه  ریسی له حمانی موده ئاغای ڕه -١٠
 .بریک کرد ی بۆکان ته قه نته واوی برایانی مه ته
 
 . وه شێعرێکی باشی خوێن ه  سته خالی  ئاغای حیسامی ده -١١
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حوسدێن خدانی بدرد   مده ردار حه کاتێکد ا نداوی سده  تیندی کدرد ،لده  ندوتقێکی بده  مین ئاغای ئێلخدانیزاده ده مه حه -١٢
 .شیلینگێکی ئیەتیرام کرا

 

کددانی  جسددیری بددرا کورده ت دیلددی و یه بابدده  تی لدده تایبدده  نددوتقێکی چدداکی کددرد و بدده  مددارف ئاغددای ئێلخددانیزاده -١٣
ت  تی و ئینسدانییه وایه ته حقووقی نه  له  و جۆره مان به و برایانه ئه  ت نییه غیره  وتی بۆ ئێمهباش دوا و ک  وه جنووبه
 .نگاڵی ئیستیب اد و زۆرداری ا بناڵێنن ژێر چه  ش بن و له بێ به

 

تی  ی میلدهواو یانێکی شدیرین کدوتی تده به  کبادی ئااڵ به نوتقی خۆی ا دوای موباره  له  رئاغای ئێلخانیزاده عەه جه -١٤
ری خۆیدان  ش سه ست خستنی ئازادی بۆ براکانی دیکه ده ی ئااڵ و پێکهێنان و وه وه رزکردنه ڕێگای به  له  کورد پێویسته

 .پێناو نێن  له
 

سدی  ده ڵکردنی ئدااڵی موقه ی ئدازادی و هده وره تی گده ر نێعمده سه  له  نابی ئاغای حاجی بایز ئاغا ئێلخانیزاده جه -١٥
فید اکاری   رموو لده کانی فده نرخدی بدۆ بدرا دێمۆکڕاتده  کی زۆر بده ی خدودای بدژارد و ئامۆژگارییده وکرانهکوردوستان سد

 .رینی کرد وان ئافه ئه
 

یان کرد  به  وه ت خۆشی و ئازادی کورده بابه  تینی له  نوتقێکی زۆر به  دا ئاغای قاس  ئاغای ئێلخانیزاده  خاتیمه  له
 .واو بوو ی ماڕشی میللی و لێ انی مووزیک جێژن ته وه خوێن نه  به ڕۆ کی دوای نیوه عات یه و سه

ڕێ  ی بژی کورد و کوردوستان به ته عره ڕێزان و نه پڵه هوریا و چه  ڕۆ به عات چواری پاش نیوه کان سه هابادییه برا مه
 .کران

 

  رانی حیزبدی بۆکدان و بده کارگدهتی حیزبدی دێمدۆکڕات و  یمده فید اکاری هه  ی خۆمدان لده نۆبه  ش به ئێمه: کوردوستان
جێژنددی   ن و لدده کدده فیدد اکاری ده  ڕێددی ئددازادی و دێمۆکڕاسددی دا سدداڵهایه  لدده  کدده  ئاغایددانی ئێلخددابیزاده  تی لدده تایبدده

سوپاسدیان   ند ازه ت و مخداریجێکی زۆر بدوون بدێ ئه حمده ه میلی زه حده سی کوردوسدتان دا موته ده ڵکردنی ئااڵی موقه هه
 .رز بن ربه ق و سه فه سی خۆیان موه ده ڕامی موقه ر مه سه  ڵاڵ له ئینشائه  وارین که مێ هین و ئو که ده
 

  ت بدده باره سدده( 2319ی  مه شدده ڕه)بۆکددان   اڵڵدده لدده می گددۆواری هه کدده ی یه ژمدداره  لدده  نووسددینێک ڕا کدده  بدده: تێبینددی
 ڵکردنی  ڕ هه مه  ردستان له ی کو ی ڕۆژنامه م باسه وێ ئه که رده ، ده وه ته بۆکان باڵو بووه  ڵکردنی ئااڵی کوردستان له هه
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   .تی نی قزڵجی نووسیویه سه بۆکان، حه  ئااڵی کوردستان له
 

 ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردستان: سەرچاوە
 

 (٢٠١١وێری جانێی ٢٤)١٣٨٩ ڕێبەن انی ی١٠: نی قازی سه حه
 

 

 
 

 هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە نەغەدە بە سەرپەرستی حوسێنی زێڕینگەران،
 

 ی هەتاوی١٣٢٤ی سەرماوەزی ٢٨چوارشەمە 
 
 
 
 
 
 
 

  ١٣٢٤ی ڕەشەمەی ٢٦، یەکشەمە ٢٥ی کوردستان، ژمارەی کوردستان، باڵوکەرەوەی بیری حیزبی دێمۆکڕات
 ١٩٤٦ی مار  ١٢

 
 هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە نەغەدە

 
شددەوی سێشددەمە بددوو دانیشددتبووم لەگەڵ لەگەڵ هاوڕییەکانمددان لە ژوورەکەی خۆمددان دا کە لە پددڕ کدداک مددەەمەدی 

مژدە مژدە بێ ئیمڕۆ ئااڵی کدورد لە : " وتیقادری بە پەشۆکاوی خۆی بە ژوور دا کرد و بە چاوی پڕ لەگریانەوە ک

https://www.blogger.com/profile/01155734118929932466
http://3.bp.blogspot.com/-kuEmgfRdznc/UvlXt98a4xI/AAAAAAAABfc/zuKe5kyPTkM/s1600/1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-O2RfSiHO4Kw/UvlX2D4ccfI/AAAAAAAABfs/1onEyspo_r4/s1600/3.jpg
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و بە دوای ئەم قسددەیە پەالمدداری دایددن و دەسددتمان کددردە ملددی یەک و بە بێدد ەنگی مددودەتێ " مەهابدداد بەرز کددرایەوە
ەو دوای ئ. بەڵدێ هدی  کەسدێک لە ئدێمە نەی دەتدوانی کە قسدەیەک بکدات .خەریکی ڕشتنی فرمێسدکی شدادی بدووین

ئدداه ئەوە تددۆ بڵێیددت خەو بێددت یددا حەقددیقەت بێددت ئددااڵی کددورد لە مەهابدداد بەرز : " مددودەتە سددەرم هەڵبددری و کددوت
 .کرایەوە و دەست  کرد بە پڕمەی گریان

 
ئەوەن ی بەسەر نەچوو یەکێک لە هاوڕێیەکان  کوتی براکان  بەسە گریان پێویستە هەموو هەڵسین شدایی بکەیدن، 

هداوڕێیەکەم . ڕۆژی چوارشدەمەش لێدرە بەرز ئەکدرێتەوە: لەو وەخدتە دا کداک مدەەمەدی قدادری هەڵدی دایە و کدوتی
کە وا بدوو ئدێمە نابێدت سدەفەر بکەیدن تداکوو ئدااڵی پیرۆزمدان بە چداوی خۆمدان : " دووبارە هداتەوە قسدە و کدوتی
کداک حوسدێن فدرووهەر و کداک . "وافەقەتمدان کدرد لە سدەر قسدەکەیئێمەش هەموو م" نەبینین لێرە بەرز بکرێتەوە

نمایەن ە لە مەهابادەوە هاتوون و ئااڵی موقەدەسیان لە کنە و ئێستا لە مەنزڵی کاک ئەحمەد عەلی خوسرەوی بە 
عێمەش بێ پەروا هەڵساینە سەر پێ و بە بێ ئەوەی ئیزن لە : کاک مەەمەدی قادری لە بەرخۆیەوە کوتی. میوانن

ش ئەو کدارە رەهداتو گریانمدان میوانەکەمان بخوازین هەرکەسە بۆخۆی بە ڕاکردن چوو بۆ ماڵە کاک ئەحمەد و لەوێ
کدداک ئەحددمەدی قددادری کە سددەرۆکی پددارتیی دێمددۆکڕاتی کوردسددتانە لە . کددرد وەکددوو لە ژوورەکەی خۆمددان کردمددان

دەستبەجێ سەربازانی کۆ کردەوە و کاغەزی دەعوەتنامەی تەسدلی  کدردن کە بیدبەن بدۆ ( مەبەست ح ك ە) نەغەدە 
 .ازر بوون لە وەختی بەرز کردنەوەی ئااڵ دائاغایان و ڕەعییەتی ئەتڕافی نەغەدە بۆ ح

 
ڕۆژی سێشەمۆ دەستە دەستە سوارانی کورد و تەەنگچیان داخڵی شار بوون منیش جێگا بە خۆم ناگرم و هەر ئەمسدەر 

 . و کاک ئەحمەد قادری ئەمری کرد کە ڤەوانان کۆبنەوە، و هێن ێک سرودی میللی یان فێر بکەن. ئەو سەرم دەکرد
ئەو ڕۆژە هەر خەریکدی فێدر کردندی جەواندان . لەو وەزیدەەیە کە پێمدان بەخشدراوە  ، خۆش بووینئێمەش زۆر کەی

 .بووین
 

و   دا ئەهدالی نەغەدە ٦ڕۆژی چوارشەمۆ کە بیست و هەشتی مانگی سەرماوەزی بیسدت و چدوار ئەکدات لە سدەعاتی 
تابیانی ئەرمەنی و ئاسۆری بە خۆیان قو. بانگ کراوانی دەور و پشتی لە بەردەمی ئی ارەی دێمۆکڕات دا کۆبوونەوە

غی سووریانەوە بەرەو ئی ارەهاتن ، جەواندانی کدورد بە پیریدانەوە چدوون و لە چەپڵەرێزانێکدی بەرز و و بە بەی ا
دوای ئەوانیش بەتەرتیب قوتابیدانی نەغەدە . فەڕەحناییەکی زۆرەوە قوتابییەکان گەیشتنە جێگای دان راوی خۆیان
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لەو بەیدنە دا کداک . ۆیان بوون و بە گۆرانی حەماسی میللی و چەپڵەڕێزانێکدی بدێ هاوتداوەهەر وا داخڵی جێگای خ
 ئەحمەدی قادری سەرۆکی پارتیی دێمۆکڕاتی کوردستان لە مەنتیقەی نەغەدە دا دەستووری دا بە دەست پێکردنی 

 .شادی و بەرزکردنەوەی ئااڵی
 

سدواران . بۆ ئەو سوارانەی کە لە دەری شاری وەستابوونکاک حوسێنی فرووهەر و کاک عەلی خوسرەوی ئااڵیان برد 
سوارچاکی کوردی هەر یەکێک ڕۆستەمێک بدوون بدۆ خۆیدان بە ئدااڵی   ئااڵیان وەرگرت و بە جارێک سێسەد و پەنجا

موقەدەسەوە کە لە پێش سوارانەوە هەڵگیرابوو بە ئینتیزامێکی زۆر جوان لە ژێر سەرکردەیی کاک سەعی ی قۆپی، 
ی پارتی هاتن و تا گەیشتنە الی بینداکەوە بە بدێ داییرە و ئی ارە  ەدی سوار، کاک ئەحمەدی ئەحمەدیکاک مەەم

 .ژمددارە مەڕ و مانگددا لە بەر دەمددی ئددااڵ دا سددەربڕا و دەنگددی چەپددڵە و هددوڕا کێشددان دەگەیشددتە کەهکەشددانی فەلەک
زیکەی چوار هەزار کە  هێرشیان بدرد سوارەکان کە نیزیکی دە هەنگاویان مابوو بگەنە جێگای خۆیان بە جارێک نی

بەاڵم کدداری قەرەوڵەکددان ڕاسددت بددێ کە دوای زەحمەتێکددی زۆر . بددۆ سددەر ئددااڵکە و زیددارەت کردنددی و سددوج ە بددردن
ئەو جار نۆرەی ئدێمە بدوو کە لە سدەربان بد وێین ، زیدارەتی بکەیدن و ئەڵدبەتە هەر . ئااڵیان گەیان ە سەر پەیژە

و یەکەم کە  بێ کە زیارەتی بکا و ئەم یەکەمەش وەبەر کاک غواڵم ڕەزا خانی کە  حەولی ئەوەیەتی کە زووتر 
خوسرەوی کەوت کە لە هەموان بە پەرۆشتر و بەهێزتر بوو و منیش وەختێک کە سەیر دەکەم هەر تەنیدا خدۆم ندی  

ر و کداک کە فرمێسکی شادی دەرێژم بەڵکوو بەجارێک دەسرەیان بە چداوانەوە گرتدووە،بەاڵم کداک حوسدێنی فدرووهە
غەنی خوسرەوی دەبێ بەشی خۆیان ڕشتبێ لە ساباڵغ، و کاک حوسێنی فڕووهەر چریکان ی کە ئاگادار بن کە ئااڵی 

لەگەڵ ئەو ئەمدرە تێکدڕا هەمدوو بە جارێدک کدز و مدات " بدۆ ئدااڵ سدەالم کە: " پیرۆز بڵن  دەکرێتەوە و ئەمدری دا 
ەی جەوانان سروودی کوردستان، کوردسدتان نیشدتمانی جدوان بوون و دەست بەرز کرایەوە بۆ وەرگرتنی سەالم و دەست

تەەنگچیانی کورد کە لە ژێدر فەرماند ەیی کداک . یان لە ژێر فەرمان ەی الو چاک کاک مەەمەد قادری دا خوێن ەوە
کەسدێک و سدوارانی کدورد دەسدتیان کدرد بە  ٢٠٠٠ئیبراهی  نووسەری دەفتەری پارت دا بوون و ژمارەیدان گەیشدتبووە 

 .کردن بە جۆرێکی وا کە ئینسان مچوڕکی پێ دا دەهات و سامی شەڕی لێ دەنیشتتەقە 
 

دوای بەرز کردنەوەی ئااڵ کاک میرزا ئیبڕاهی  نووسدەری دەفدتەری . لەوالیەشەوە موسەلسەل کردبووی بە ڕۆژی خۆی
قی لە پێوەند ی کۆمیتەی مەەلی نەغەدەی پارتی دێمۆکڕاتی کوردستان نوتقێکی ئیراد کرد کە سدەوادی عەیندی ندوت

ئەم نددامەیە دا تەقدد یمە و لە بددابەت کددردنەوەی جەلەسددەکەوە ئەو شددێعرانە کە میددرزا سدداڵ  جەوانددمەردی رێکددی 
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سدروودی میللدی لە   خستبوو خوێن ییەوە و دیسان لە بەینی چەپڵەڕێزان و هدوڕا کێشدان بدۆ ژیدانی ماڕشداڵ سدتالین
ا، لەگەڵ ئەوەشدد ا کە خەڵکددی تێددی نەگەیشددت بەاڵن زۆر الیەن بددرا و خوشددکە ئەرمەنددی و ئاسددۆری یەکددانەوە گددوتر

. دڵشادیان نیشان دا چونکی لە سروودەکەدا کوردستان و ستالین ناو ئەبرا و هەر وەها بە چەپڵەڕێزان دوایی هدات
ئەنجا کاک عەلی خوسرەوی بە دەنگێکی بەرزەوە و چریکەیەکی شێرانەوە گوزارشی خۆی لە بابەت ئدااڵی کوردسدتان 

و   بەڕاستی قسەکانی پڕ تەئسیر و جێگای فەخر بوو. انی کورد و حکوومەت و سەربەستی کوردستانەوە داو شەهی 
گوزاریشدەکەی   لە بەر هوڕا کێشدان و چەپڵەڕێدزان بدۆ ئەو قسدە پدر مەعنایدانەی نەی تدوانی و مداوەی نەدرایە کە

حقددووقی ئەو نەتەوانەی کە لە ندداو تەواو بکددا و کددوتی کە ئددێمە لە سددەر رێوشددوێنی دێمۆکڕاسددی لە خۆمددان زیدداتر 
مەحەووز دەکەین و لە بەر وەی کە لە وێستا دا بلەوەزەکان بە ناحەق حقووقی ئێمەیان پامال   کوردستان دا دەژین

کددرد بددوو لە بەرامددبەر کددردەوەی بلەوەزەکددان ئددێمە ئینشددااڵ لە وەیددڕا حوقددووقی نەتەوەی چددووک زیدداتر چدداوەدێری 
دەکەیدن و ئامدادەین بدۆ هەمدو  یەکەتی بۆ الی ئێمە درێژ کا ئێمە تەشدەکور  ە دەستیدەکەین و هەر نەتەوەیەکی ک

ئەی ڕەقیدب هەر : " دووبارە جەوانان سروودی میللی یدان خوێند ەوە. چەشنە یارمەتییەک لەگەڵ ئەو ئەقەلییەتانە
ی گوت لە بابەت ڕۆژی مەحموود چەن  ووتەیەکی شیرین.ا.دوای تەواو بوونی سروود کاک م". ماوە قەومی کورد زبان

لە الیەن ڕاوەسددتاوان و قوتابیددانەوە . جێگددای تەقدد یر و چەپڵەلێدد انێکی زۆر بددوو. ڕۆژی ئددااڵ و وەسددەی ئددااڵکە
سددروودی میللددی ئازەربایجددان خوێندد رایەوە بەڕاسددتی سددروودێکی زۆر خددۆش بە جۆشددەوە بددوو، ئەنجددا بددرا و خوشددکە 

ورد دەرکەوتدن و سدروودی خۆشدی خۆشدیان خوێند ەوە و دوای ئەوەی قوتابییە ئەرمەنێکان و دوای ئەوان جەوانانی ک
کە قوتابییەکی مەدرەسەی نەغەدە کوڕی ئاغای تەقی خان جێژنە پیرۆزەی لە کوردەکدان کدرد، شدێردڵ گوزارشدێکی 
دا لە بابەت جێژندی ئدااڵی میللدی یەوە و بە بدژی پێشدەوای جەمداهیری شدووڕەوی مارشداڵ ئێسدتالین گوزاریشدەکەت 

کددرد و لەندداو چەپددڵە ڕێزانێکددی بددێ هاوتددا کدداکە عەلددی خوسددرەوی الویددت خددوێن گەرم دوایددی نومایشددی هێنددا تەواو 
هەموومان بە دڵێکی شادەوە دەم بە دوحاوە بۆ ئااڵی شدیرنی کدورد و کوردسدتان و پێشدەوای جەمداهیری شدووڕەوی و 

بەڵدێ . ڕۆژ جێدژن و چراخدان ببدێ  میلەتانی ئدازادی خدواه بەرندامە تەواو بدوو و دەسدتوور درا تدا سدێ شدەو و سدێ
ۆر و دڵێکی پڕ لە عەشدقی نیشدتمان و پدڕ لە مێهدری پێشدەوای مدوعەزەمی کوردسدتان دوایدی بەرنامە بە خۆشێکی ز

 .هات
 

بژی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردسدتان، بدژی پێشدەوای بەرز جەندابی قدازیی مدەەمەد، هەر بدژی : و لە ئاخری دا کوتی
 .ئااڵی سێ ڕەنگی کوردستان
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یددانی عەزیددز میللەتددانی مەحبددووبی کددورد، ئەوا ئیدد ارەی کددۆمیتەی مەەلددی ئەنجددومەنی ویالیەتددی دێمددۆکڕاتی برا
کوردستان کە تەشکیل بووە و ئااڵی موقەدەسی کوردستان هەڵد ەکرێ، فەقەت ئەو ئید ارە مدوحتەرەمە و ئەو ئدااڵی 

ئاسۆڕی، چە کەلیمی ئەگەر بێتوو دەست موقەدە  مەخسووسی میللەتی کوردانە و میلەتەکانی دیکە   ئەرمەنی،   
و ویج ان بۆ برایەتی وان و خزمەت پێ کردنیدان  ب ەنە دەستی ئێمە حازرین بە سەداقەت و ڕاستی و بە شەرافەت

 .حازر دەبین
 

 شوکری لیلەه عەسری دێمۆکڕاتییە
 مەوسمی جێژن و سروور و شادییە

 کورد نەجاتیان بوو لە ژێر زوڵ  و ستەم
 ەت ئیتر ئازادییەبۆ هەموو میلل

 ڕۆژی کوردستان لە شیماال هەاڵت
 زوڵمەتی شەو بۆیە هی  پەی ا نییە

 غەیری نەق ی جان و دڵ قائیل نەبوو
 هیچی دی ب رێ لە ڕێی مزگێنی یا
 فرسەتێکی چاکوو بۆ هەڵ کەوتووە

 هەرچی دەیکەین فورسەتە یا مەرجانییە
 چاکە وایە وەک پیاوان دەست دەنێ

 بۆ هی  چا نییەبۆ بڵێن ئەو کوردە 
 لێو یەقین بێ وەختێ کابرا بێتەوە

 پێکەوە زین انییە  پاکوو پیسوو
 مردنێکی باشەرەف زۆر خۆشترە

 لەو ژیانی نەنگ و بێ ویژدانییە
 شوکر ئیمرۆ کە لە دایکی خۆی بووە

 "   چونکە ئەوڕۆ ڕۆژی دێمۆکڕاتییە
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  ک ە شاری مەهاباد و عەلی خوسرەوی کادری حزێڕینگەران وەک ئەن امی کۆمیتەی مەەلی ح ک ل حوسێن : تێبینی
ئدااڵی کوردسدتان دا کە لە سەردەمی کۆمدار دا ئەرکدی جدۆر بە جدۆری هەبدووە لە زۆربەی ڕێوڕەسدمەکانی هەڵکردندی 

... ، بدااڵنیش و هەڵکردندی ئدااڵ لە مەهابداد، بۆکدانتا ئێسدتا وێدنەی . ڕێکخەربوون و بەش اری چاالکانەیان بووە
 .ڕێوڕەسمی هەڵکردنی ئااڵ لە نەغەدەنەم وێنانەی دەیبینن بە ئەگەری زۆر ئی ئ. باڵو بووەتەوە

 
لەگەڵ سپاسددی زۆر بددۆ بەڕێددز زیددوەر شددەریەزادە هاوسددەری نەمددر بددرای  فددرووهەر و یددای فەریبددا و یددای فەرزانەی  

 .ێنانەفڕووهەر کچانی کاک برای  و نەوەی حوسێن زێڕینگەران بۆ لە بەردەست نان و پێ ئەسپاردنی ئەم و
 

 ماڵپەڕی وێنەی کۆماری کوردستان: سەرچاوە
 

 (٢٠١٤ فێبریوێریی ١٠)١٣٩٢ ڕێبەن انی ی٢١: نی قازی سه حه
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blogger.com/profile/01155734118929932466
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 . ئااڵ دیتنی
 

 قانع مامۆستا: نووسینی

 
 دی  ئااڵی کورد  مردم، تاکه من نه د شوکور وا سه
 ت و سیمای کورد رزی، سووره به  رچاوم به به  وته که

 هالی کورد رگسی شه ی نه بازبوو، دووڕا بوو دی ه
 ر بوو، چاوی پڕ بینای کورد به  مڕۆکه بێ ئه  مژده

 زانای کورد وای ر بژی ئااڵی کورد و پێشه هه                                                
 
 من ی عاله پۆکه سیرو ژێر چه ئه  ن  زمانێکه چه
 من ی ئاده رچاوی زاده تی به رکز و بێ قیمه سه

 من ی ماته ستی باده زانین، مه دیلی زین انی نه
 من مڕۆ بێ خه ئه  مووتان، چونکه کتر هه یه  نه بانگ که

 وای زانای کدورد بژی ئااڵی کورد و پێشهر  هه                                                   
 

 شێر ڕه اڵنی نه رده رواحی پاکی ئه ئه  نه بانگ که
 خێر زار یادت به کوێێ؟ ڕۆژی هه  له  یا بڵێن کاوه

 ن ی دلدێر تی زه ڵمه رچاوی خۆتان، هه به  بێننه
 سێر رمه هلی کۆهسار و گه ئه  م شێعره ر بڵێن ئه هه

 وای زانای کورد ر بژی ئااڵی کورد و پێشه هه                                               
 
 ی زنجیری پێت ، زڕه چێ کورده رنه بیرت ده  ت له قه

 رێت  کان چی هاته   بێگانه ده  ، له ماشاکه تۆ ته
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 ی بێ شوێن و جێت؟ که ریب و؟مامه کۆنێ بابی گۆڕ غه
 ێدتگو  م شێعره بۆ ئه  چۆن تۆ دڵ برینی، شلکه  کورده

 وای زانای کدورد ر بژی ئااڵی کورد و پێشه هه                                                  
 

 ڕ گه  وته ، ئاشی گێتی که ، باراشت لێکه ته نۆبه
 ڕ ی انی شه زم و شۆڕشی مه به  له  ساوه ته شێر نه
 ڕ ربابی زه ی ئه و هوشه  هاشه  رگیز به ی هه ده گوێ نه

 ڕ وڵی ته د سه و دابنێ سه شێعره  سته م ده هئ  ڵگره هه
 وای زانای کدورد ر بژی ئااڵی کورد و پێشه هه                                                

 
 چان ڕۆم و وان و بیتلیس و چه رزه د شوکور، وا ئه سه
 بان رکی، کوردی زازا و به ستی هه ده  ستی دایه ده

 رزانیان ی به نتیقه و مه  زیره رپوت و جه شاری خه
 یان م شام و به ده  م به بێژین، ده  پڵه و و چه سته به  با به

 وای زانای کدورد ر بژی ئااڵی کورد و پێشه هه                                                     
 
 

 رات کر و هه دیاربه  مڕۆ به دا، ئه ئه  قین مژده خانه
 اڵت شیمال و هه  شوو، ڕۆژ لهوری پێ ی ده وانه پێچه
 ر واڵت؟ سه  چلۆن رووناکی خسته!  یری تیشکی که سه
 جات ی نه بۆ ڕێگه  بیری دڵ بێ، چاکه  م وتاره ئه

 وای زانای کورد ر بژی ئااڵی کورد و پێشه هه                                                  
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   سرودێک بۆ ئااڵ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قازی  خاڵه

 
 ناو زین ان و چااڵ  خۆشی یا له  له
 خت و تااڵ ژینی سه  یا له شادی،،  له

 

 مااڵ  ناو خزم و له  یا له ،ت غوربه  له
 و و گشت مانگ و سااڵ وته ڕۆژ و حه  له

 

 ی خاک و ئااڵ ئه تۆی،، موو بیرم ئه هه
 ر ئاو و خاک  کاتی هێرشی سه  له
 ڵکی پاک  کاتی خوێن ڕژانی خه  له
 الک  و که  سته ر جه سه قێنن له هبچ

 

 رشی وااڵ رزی عه به  تا بشنێ له هه
 وێ ا تیشکی باوێ خۆری ئااڵ له
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 ڵێنن ر هه ن با سه ته منااڵنی وه
 ل بخوێنن ژێر ئااڵ سرودی گه  له

 

 سنوران تێک شکێنن  چوار الوه  له
 رن بانگ و سکااڵ و دونیا به ره به

 

 ئااڵ  به ،ک بوونتان مزی یه ڕه  هایه وه
 ک وچۆڵ ین پڕ چه ش دروست که رته با ئه ده
 

 م خۆڵ بپارێزن واڵت و خاک و هه
 و زۆڵ  ستی دوژمنی بێگانه ده  له

 

 ڤااڵ و هێزی هه  رگه بژین پێشمه
 ئااڵ  رزه به وڕۆ، ئه  بوونی ئێوه  به

 

 ژیان   م تا ماوه سه نگت قه چوار ڕه  به
 ر و ماڵ و گیان  فی ای تۆ بێ سه

 

 کان  موو ئاواته ت تۆی هه یهایهن
 ژن و بااڵ وری به ده  مردم وا له  که

 

 نگی ئااڵ و چوار ڕه به ،، کەن پێچ  که
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 بااڵی ئااڵ
 

  
 
 
 

 
 

 بێبەش
 

 چاوتان كوێر بێ
 بااڵی ئااڵم چیای عومری نەتەوەمە و

 بە هی  هێزێكی دانایە
 رووتان رەش بێ

 ەرگەیەئااڵم باڵی سووری هەڵۆی پێشم
 .بە نزمایی قەت رانایە

 تیرێژی خۆری سەر ئااڵم
 شەوی رەشی بیری كۆن و گەنیوتانی شەق كردووە

 نووكی پەیكانی تیرەكی
 كەڵپی خوێناوی دەمتانی لەق كردووە

 سپیی رەنگی بۆتە سام و عومری گرتوون
 سەوزی دەڵێ كوردم سوارە و

 .دژی كەوتوون
 چاوتان كوێر بێ

 دە شەق بەرن



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

109 
 

 م لە گشت جیهان شەكایەوەوهاكا ئااڵ
 دڵنیا بن

 .بەرگەی بینیی ناگرن
 

 ٢٠١٥ نۆڤەمبەری ی٢١ :رێکەوتی   -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

110 
 

 
 

 بابەت و نووسراوەکان سەبارە بە ڕۆژی پێشمەرگە
 

 

 
 

 ڕۆژی گەشبینی بە داهاتووی خەباتی شوناسخوازیی کورد
 
 
 
 
 
 
 
 بازیارسمایل 

 
 نەک نەتەوەییە ڕۆژێکی پیرۆزکردنی و یادکردنەوە ڕۆژی و کوردستانە پێشمەرگەی و ئااڵ ڕۆژی ڕۆژە  ئەم کە لەوەڕا

 بدد ەمەوە، کوردسددتانیش تددری بەشددەکانی لە کددورد دۆزی لە ئدداوڕ بددێ، کددورتیش بە دەدەم هەوڵ کەوابددوو حیزبددی،
 .مدەکە هەڵوێستە پتر کوردستان ڕۆژهەاڵتی لەسەر هەرچەن 

 
 خەبدداتی داهدداتووی بە گەشددبینی ڕۆژی" ندداوەکەی دابنددێ ، عینوانێددک سددیمینارە، ئەو بددۆ یددان قسددەکان  بددۆ ئەگەر

 لە سدداڵ سددەد بە نیزیددک دوای بیسددەلمێن  دەدەم هەوڵ چیددیە؟ وتددارەکە ئامددانجی.  ه"کددورد نەتەوەی شوناسددخوازیی
 یددد ا خەباته و ملمالندددێ لەو کدددورد سدددتان،کورد داگیرکەراندددی بە بەرامدددبەر نەتەوەکەمدددان شوناسدددخوازیی خەبددداتی

 .هێناوە شکستیان کورد بە بەرامبەر خۆیان ا ستراتێژی لە کوردستانن داگیرکەرانی ئەوە و سەرکەوتووە
 

 ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
  مەشرووتە بزاڤی لەگەڵ بڵی  دەقیقتر و م ه٢٠ سەدەی سەرەتای و 24 سەدەی کۆتاییەکانی لە ئێرانی ناسیۆنالیزمی
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 "ئێدران نەتەوەی" ئێرانی ناسیۆنالیزمی بەرهەمی نەبووە، واڵتەدا ئەم مێژووی لە پێشتر کە دەیاردەیەک کەوت،دەر
 دەسدتەواژەیەکی "ئێدران نەتەوەی". هێندرا نداوی فەرمدی بە( 2451) واڵتە ئەم ئەساسدیی قانوونی یەکەم لەگەڵ کە

 کولتدووری فارسدی، زمدانی بنەمدای لەسدەر چدونکە بدوو، داتاشدراو سیاسی مەبەستی بە کە بوو، دەستکرد و فانتازی
 لەم نیشتەجێ دیکەی نەتەوەکانی شوناسی لە گوزارشتێکی یا تەعبیرێک هی  و دادەمەزرێ شیعە مەزهەبی و فارسی
 .بوو نەتەوانە لەو یەک کورد کە نەدەکرد، ئێران دەگوترێ پێی کە جوغڕافیاییەی یەکە

 
 تەختددی چوونەسددەر بە "ئێددران نەتەوەی" بەرهەمەکەی و ئێرانددی یزمیناسددیۆنال دایکبددوونی لە لەدوای سدداڵ بیسددت

 ئێرانددی ناسدیۆنالیزمی دەکدرد، ئێددران مدۆدێرنی نەتەوەی - دەوڵەت لە گوزارشدتی کە پەهددلەوی، ڕەزاخدانی شدایەتی
 لەسدەر ئەوکدات تدا کە ئێدران نەتەوەی. "ئێران نەتەوەی" درووستکردنی واتە خۆیەوە، ژیانی تری قۆناغێکی چووە
 لە نەتەوەسدازی پڕۆسدەی جدۆرە بەم. بدێ درووسدت کدردەوە بە دەبدێ و پدراکتیکەوە قۆنداغی دەچێتە مابۆوە، کاغەز
 .پێکرد دەستی ئێران ا

 
 مەبەسدتە ئەم بۆ و، پێکرد دەستی کولتوور یەک نەتەوە، یەک دەوڵەت، یەک بنەمای لەسەر نەتەوەسازی پڕۆسەی

 بتدوێنەوە فارسدی ا کولتووری و زمان و نەتەوە لە دیکە، زمانەکانی و دیکە کولتوورەکانی دیکە، نەتەوەکانی دەبوو
 دەسدەاڵت ئامرازاەکدانی بەهدۆی پێکدرد، دەسدتی دیدکە نەتەوەکدانی کولتدووری سدەر بدۆ هێدرش ڕێگەی لە ئەمەش و،

 یشدێوازێک بە ئێراند ا لە نەتەوەسدازی پڕۆسدەی جدۆرە بەم. پەرەسدەن ن ا حداڵی لە کی بورۆکراسدییه و سوپا وەکوو
 نەتەوەکددانی ئیددرادەی و ویسدت لە دوور بە و داسددەپان ن و هێددز زەبدری بە و زۆر ڕێددگەی لە و دێموکراتیددک غەیدرە
 .پێکرد دەستی ئێران

 
 کە ئێراند ا، لە بدوو سیسدتماتیک و مدۆدێرن شێوازێکی بە نەتەوەیی چەوسانەوەی و ستەم دەستپێکی سەرەتای ئەمە
 .پێکرد دەستی پەهلەوی ایڕەزاش نەتەوەی - دەوڵەت درووستبوونی بە
 

 و گدرت فدۆڕمی بدوو هێرشدبەر ناسدیۆنالیزمێکی کە ئێراندی ناسدیۆنالیزمی بە پەرچەکدردار لە کوردیش ناسیۆنالیزمی
 کە لێ را خایەن درێژ خەباتێکی ستارتی جۆرە بەم. کێشا چالشی بە و  چووەوه هێرشبەرەدا ناسیۆنالیزمە ئەم بەگژ
  ساڵ ٤٠ تەمەنی بە بزووتنەویەک و ٤٢ - ٤٦ ڕاپەڕینی کوردستان، ۆماریک. دەچێ سەدەیەک بۆ ئەوە ئێستا
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 .بوون خەباتە ئەم دەرهاویشتەی درەوشاوەترین
 

 سددەدەیە، ئەم مدداوەی لە کوردسددتان ڕۆژهەاڵتددی لە کددورد گەلددی خەبدداتی نێددوەرۆکی بددوو؟   خەبدداتە ئەم نێددوەرۆکی
 هەسدت ساڵەدا ١٠٠  ئەم ماوەی لە کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کوردی ی کۆمەڵگه ئەن امانی. بوو شوناسخوازی خەباتی

 بسدەلمێنێ خۆی نەتەوەیی شوناسی ئەوەی بۆ دەربڕیوە جۆراجۆر و فرەڕەهەن  شێوازی بە خۆیان هەڵوێستی و بیر و
 .بگا سیاسی ئامانجێکی بە و
 

 خۆڵقاند نی مەدەندی، نیینافەرما چەک ارانە، خەباتی: دەکرێنەوە پوخت تەوەرانەدا لەم دەربڕینە ئەم شێوازەکانی
 .مەدەنی چاالکیی و نەتەوەیی ئەدەبیاتی و هونەر

 
 ئەم چاالکییەکددانی و پسددانەوە بددێ و سدداڵ ١٥ لە پتددر مدداوەی بددۆ دژوار و سددەخت خەبدداتێکی چەکدد ارانە؛ خەبدداتی
  شددێ" ی"سددەقز" خددزری، کەمدداڵ ی"سددەقەل قەرە" تددا بگددرە ڕا "سددارتکەیی هەمددزە" ی"گددردینە" لە دوایددی، سددااڵنەی
 ."کامیاران حەمەی" ی"کامیاران" و "مەریوان" ی"ئارگەش دەری" مینبەرییەکان، ی"کۆسااڵن" ،"غەریب

 
 کوردسدتان شدارەکانی لە وبدازار دووکدان داخسدتنی و گشدتی مدانگرتنی و خۆپێشان ان شێوەی لە مەدەنی؛ نافەرمانی

 شدوانەی کوشدتنی بە ئیعتدراز دواتدردا، نیسااڵ لە دووپاتبوونەوی و شەرەفکەن ی و قاسملوو دوکتور تیروری بەهۆی
 شددێوازی بە ڕۆژهەاڵت لە کددورد خەڵکددی هەسددتی دەربڕێنددی و هاوڕێیددانی و کەمددانگەر فەرزاد ئیعدد امی قددادر، سددەی 

 .کوردستان دیکەی بەشەکانی شاییی و  شین لە هەڵپەڕکێ و گردبوونەوە خۆپیشان ان، وەک جۆراجۆر
 

 و چداپەمەنی شدانۆ، پەیکەرسدازی، فدیل ، ڕۆمدان، شدێعر، بوارەکدانی لە ی؛نەتەوەی ئەدبیاتی و هونەر خۆڵقان نی
 تابداک، ڕەزایدی، ئاغدایی، مارف گەردیگالنی، ئولەەتی، عەلی ئاشتی، سەالحی ئاسۆ، مامۆستا شیعرەکانی. موزیک
 ئەمیدری، بەرهەمەکانی و نەهایی عەتا شۆرانی گوڵی هی ایەتی، گابوری ڕۆمانی زۆریتر، و شوانە و ئاغابرا ناسر

 درووسدتی نەتەوەییەکان ڕەمزە و سیما لە کە  زیائەدینی هادی پەیکەرەکانی ڕۆستەمی، وجەمیل قوبادی فیلمەکانی
 و ناوچەیی هونەرمەن انی تا زادە فەقێ کاوە هارمونیکی فوول گرووپی موزیکی سادقی، قوتبەدینی شانوی کردوون،

 .ەرگێرانو و ڕۆژنامە گوڤار، دەیان دەرکردنی و فولکلوربێژ
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 بۆمبددارانی یددادکردنەوی و ئەدەبددی ئەنجومەنەکددانی درووسددتکردنی بە سددەرەتا جددووڵەیەی ئەو مەدەنددی؛ چدداالکیی
 و نەتەوەییەکدان ڕێورەسدمە بەڕێدوەبەردنی گەیشدتە و، پێکرد دەستی دیکە شارەکانی و تاران لە هەڵەبجە شیمیایی
 .هت  و دواییە ئەم ژینگەی شەهی انی و مەدەنی خەباتی لە پێشەنگ مەریوانی و جامانەکان نەورۆزی

 
 هێنداوە قوناغە بەم نموونەکان  من کە ڕابردوودا ساڵی ٤٠ لە بەتایبەتی و سەدەیە ئەم وچاالکییانەی خەبات ئەم

 کۆمەڵگەی کە ئەوەی هۆی بۆتە ڕابردوو دەیەی چەن  لەم تایبەتی بە و کێشاوە چالش بە ئێرانییان ناسیونالیزمی
 دەبیندین بۆیەش هەر. بڕوانێ لێی داگیرکەر وەکوو و ببینێ زەقی بە ئەویتر لەگەڵ خۆی شوناسی بنەماکانی کوردی

 بە زاڵە، وێژمددانی کوردسددتان ا سیاسددیی هەوای و کەش لە بەمددالوە ڕابددردوو سدداڵی ٤٠-٣٠ لە نەتەوەیددی وێژمددانی
 .هەتاوی ی٥٠و ٤٠ دەیەی پێچەوانەی

 
 تدا و ڕابدردوودا سداڵی ١٠٠مداوەیی لە نەتەوەیدی پرسدی و کدورد دۆزی بە بەرامبەر ئێرانی ناسیونالیزمی هەڵوێستی
 سدەیری ئێدران کدۆمەڵگەی واقعییەتێکدی و سیاسدی پرسدێکی وەک و ئەمنییەتدی تەواو ڕوانینێکدی بدووە؟   هەنووکە
 بەڵکدوو نەنداوە، هەنگداوی چارەسدەری بۆ دیالۆگەوە و وتووێژ ڕێگەی لە جی دی بە هەرگیز بۆیەش هەر. نەکردووە

 ویسددتوویەتی دورخسددتنەوە و زیندد ان ئیعدد ام، تێددرور، کوردسددتان، میلیتدداریزەکردنی نیزامددی، هێرشددی ڕێگددای ەل
 .بێنێ کورد پرسی بە کۆتایی ڕاستی ا لە و بکا قەیرانە ئەم چارەسەری

 
 چووە، بەڕێوە ناوەن ی دەسەاڵتی سێ لەالیەن ڕابردوو ساڵی١٠٠ لە ئێرانی ناسیونالیزمی سیاسەتی و تێڕوانین ئەم

 و  فێدڵ بە شدکاکی سدمکۆی ڕەزاشدا. ئیسدالمی وکۆمداری ڕابدردوودا سداڵی ٤٠ لە کوڕی حەمەڕەزاشا پەهلەوی، ڕەزاشای
 ئیعدد ام قازییەکددانی کددوڕی حەمەڕەزاشددای بددرد، لەنێددو( ت بیرکمندد ) بە ئێرانددی مێژوونووسددانی وتەی بە و تەڵەکە

 حەمەڕەزاشا ئەگەر. کرد تیرور! موتەمەدین ا ئورووپای جەرگەی لە شەرەفکەن یی و قاسملوو ئیسالمی کۆماری کرد،
 لە الوی ٥٩ ڕۆژدا یەک لە ئیسددالمی کۆمدداری کددرد، سددێ ارەوە پەتددی بە ڕۆژدا یەک لە فەیزواڵبەگیددی کەسددایەتیی١١

 و خدوار هێندا شایەتی تەختی لە ڕەزاشایان هاوپەیمانان ڕۆژەی ئەو تا. کرد ئیع ام مەهاباد وەک بچووکی شارێکی
 ئێددران کردنددی سددینتڕالیزە سیاسددەتی بددۆ ملددی کە کددورد عەشددیرەی سددەرۆک باشددوور، ئەفریقددای بددۆ  اشددتهەڵیان

 لەم سەرنجڕاکێشی زانیاریی ئەرانی گرووپی یا کەسی ٥٣ گرووپی بیرەوەرییەکانی) بوون زین ان ا لە ڕانەکێشابوو،
 ئێراندی هەمیشە بۆ گریانەوە چاوی بە تاران فڕۆکەخانەی لە ڕۆژەی ئەو تا کوڕی حەمەڕەزاشای(. تێ ایە بارەیەوە
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 شدەلتوکی ڕەزا و بلووریدان غەندی عەزیزیوسەی،) هەبوون زین انەکەی ا لە کورد ساڵەی ٢٥ زین انیی هێشت،  بەجێ
. کددوردن وپیدداوی ژن ئێراندد ا لە سیاسددی زیندد انی کددۆنترین ئێستاشدد ا لە و( کرماشددانی کددوردی عەمددوویی عەلددی و
 مەەمدمەد مسدتەفاپوور، عوسدمان. بدڕاوەتەوە بدۆ هەتاهەتدایی وحدوکمی دایە زین ان لە ساڵە ١١ جەاللیان زینەب)

 .(دان زین ان لە کە ساڵە ١٠و  ٢٥ ،٢٢ بەڕێز شەریەی کەماڵ و نەزەری
 

 هەنگداوی کدورد پرسدی چارەسدەری بدۆ دیدالۆگەوە ڕێدگەی لە و جید دی بە کدات هدی  داگیدرکەر کە بەوەکدرد ئاماژەم
 بەسدددەردا چەکددد ارانەی بەرگریدددی تونددد وتیژانە، ڕێدددگەی گدددرتنەبەری و شدددەڕ نیسدددەپان  بە بەڵکدددوو نەنددداوە،

 لە شددێوازێک وەک بددووە، هەڵە چەک بددۆ دەسددتبردن سددەرەتاوە لە هەر وایە پێیددان کە  هەندد ێک. سددەپان ووین
 اتخەب لە شێوازە ئەم نەتەوەکەمان ئازادییەکانی و ماف لە بەرگری بۆ نەدەبوو و کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە خەبات

 هەر دەزانددین، مرۆڤددایەتی مێددژووی دیاردەکددانی قیزەونتددرین و دزێددوترین لە یەکێددک بە شددەڕ ئددێمە. هەڵبژێرێددرین
 هەتیدو مند اڵ کە ناخۆشدتر و تداڵتر لەوی  . بدووە هەڵگدرتن  چەک لە نە و شدەڕ لە نە حەزمدان هەرگیدز بۆیەش

 چە و تددورک   فددار ،   عەرەب،   ناکددا فەرق جددا بددکەوێ، بێددوەژن عددافرەت و بسددووتێ جەرگددی دایددک بددکەوێ،
 حیزبددی شددەهی ی فەرماندد ەرانی کتێبددی لە پەردەالدان ڕێوڕەسددمی لە. شددەڕن دەرهاویشددتەی هەمددووی ئەمددانە کددورد،

 دەناسی، فەرمان ەرانەتان ئەو نێزیکەوە لە و دان ڕێورەسمە لەو کە ئێوە لە بەشێک شاهی ی بە: گوت  دێموکرات ا
 .بکووژن کە  نە و بکووژرێن خۆشبوو پێیان نە نکامیا هی  دەڵێ  جۆرئەتەوە بە
 

 دیکەمدان نەتەوەیەکدی هدی  خداکی هەرگیدز و نەتەوەیەک هدی  سدەر نەکدردووەتە هێرشمان هەرگیز کورد وەک ئێمە
 چارەنووسی لەسەر بڕیاردانمان مافی و بژین خۆمان خاکی سەر لە ئازادی بە ویستووە؟ چمان ئێمە. نەکردووە داگیر

  پدێ تێکۆشدان لە ئاڵتڕناتیوێکیدان   ڕوانگەیە ئەم الیەنگرانی ئیستا. ئێمەیە تاوانی ئەمە هەبێ، خۆمان سیاسیی
 حیزبددی لە هدداوبیرانی و بلووریددان غەنددی مەگەر نەتەوەکەمددان؟ ئازادییەکددانی و مدداف دابینکردنددی بددۆ دەهددات شددک

 مەگەر. بکەن چارەسەر کورد دۆزی ەەو"ئاشتیخوازانە" گوتەنی، خۆیان ڕێگەی لە ئەوەی بۆ نەبوونەوە جیا دیموکرات
 خەتددی بدوونی ئیمپریالیسدت دژە" پاسداوی بە نەکدرد ئیسدالمی کۆمداری لە پشدتیوانییان تەندانەت و دانەندا چەکیدان
 ئەواندیش بینیمدان هەروەک بدکەن؟ دابدین کدورد گەلدی ئازادییەکدانی و ماف ڕێگەیەوە لەم توانییان ئایا. "خۆمەینی
 ئەند امانیان ڕاودووندانی و ئیعد ام زین ان، چاالکی، قەدەغەبوونی و، ئیسالمی ۆماریک ڕەحمەتی تیغی بەر کەوتنە

 .بوو نەسیب بە
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 لە نە و چەپ نە و بدوون سدێکۆالر نە ئەوان بردبدوو؟ چەک بدۆ دەسدتیان سدوبەانی ناسدر و زادە موفتی ئەحمەد ئایا
 کۆماری لە بەرگریشیان مەقتەعێک ا لە تتەنانە و موتەدەین ئیسالمی، بەڵکوو بوون، دا"بران از" ئەحزابی خانەی
 پرسدی چارەسەری وابووە پێمان هەمیشە ئێمە. بوو کوشتن و زین ان هەر ئەوانیش چارەنووسی کەچی کرد، ئیسالمی

 بیکەینەوە، ددان بە بۆ دەکرێتەوە دەستی بە کە گرییەک وابووە پێمان بێ، وتووێژ و دیالۆگ ڕێگەی لە دەبی کورد
 بەرامددبەرت الیەنددی ئەگەر بەاڵم نەکددردۆتەوە، ڕەت خەبددات شددێوازی لە پرەنسددیپێک وەک ژمددانوتووێ هەرگیددز ئددێمە
 هەیە؟ مانای وتووێژ نەبوو، پاک نیاز یا و نەبوو ئامادە

 
 بددزووتنەوەیە ئەم الیەنێکدی لەگەڵ یدا کدورد بدزووتنەوەی گەڵ لە جدار سدێ ئیسدالمی کۆمداری ڕابدردوو سداڵی ٤٠ لە

 . هەبووە وتوووێژی
 

 مانگ چەن  دوای. بوو ئاشکرای وتوووێژی کورد گەلی نوێنەرایەتی دەستەی گەڵ لە ١٣٥٨ پاییزی لە :یەکەم جاری
 دەگددوترا پێددی بددۆیەش هەر و پێدد ا درێددژەی یەکددالیەنە دێمددوکرات حیزبددی دواتددر. بونبەسددت گەیشددتنە وتووێژەکددان

 وتووێژ بە باوەڕی کە بوو ئیسالمی اریکۆم ئەوە ڕاستی ا لە. بونبەست گەیشتە یەکالیەنەش هەوڵە ئەم ،”سازشکار
 باشدی بە هێشدتا کدات ئەو چدونکە خدۆی؛ بناغەکدانی پتەوکردنی بۆ بوو کات کرینی وتوووێژ لە مەبەستی و نەبوو
 هاشددمیی قسددەکانی لە بددا ئیسددالمی کۆمدداری نەبددوونی نیازپدداک و ئیدد عایە ئەم سددەلمان نی بددۆ نەگرتبددوو، جیددێ

 :ببینەوە ورد ڕەفسەنجانی
 
 ئەوان هدداتووە، وە ڕەفسددەنجانی زمددانی لە ،١٣٥٨ سدداڵی سددەرماوەزی ی١١ لە ئیددنقالب شددورای ی"جلسددە ورتصدد" لە
 وتددووێژ بە وانەبددێ  پێتددان ئیسددالمی، غەیددری سددەربەخۆی واڵتێکددی مەگەر نددین ڕازی شددتێک هددی  بە( کوردەکددان)

 (١٣٢٢ سال همشهری امەیروزن رضوی مسعود: سەرچاوە. )دەبین شەڕ تووشی گەڵیان لە بێگومان بێ، چارەسەر
 

 دوکتددور تیددروری: ئاکددام نەهێنددی، بە وتددووێژ جددار ئەم و ئددۆتریش واڵتددی پێتەختددی ڤیددیەن، لە :دووهەم جدداری
 .قاسملوو

 
  دەڵێ، ئیسالمی ا شوورای مەجلیسی لە ئیتالعات وەزیری! هی  ئاکامەکەی و نەهێنی بە جارەش ئەم :سێهەم جاری
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 . بکەینەوە بەڕۆژ لەسەر خۆمانیان زانیاریی تا هەبوو، وتووێژمان "معان  هایگروهک" گەڵ لە پیش لەوە ماوەیەک
 وتووێژ؟ بۆ ئیسالمی کۆماری نیازپاکیی گومانی ڕەوینەوی بۆ نیین کافی نموونانە ئەو ئایا
 

 ڕەزاشدای مدودێرنی شدێوە دەوڵەتدی هدۆی بە ئێرانی ناسیونالیزمی هەوڵی دەسپێکی لە ساڵ ١٠٠ بە نیزیک کە ئێستا
 تێ ەپەڕێ، فارس ا نەتەوەی بۆتەی لە کورد نەتەوەی ئاسیمیلەکردنی و "ئیران نەتەوەی" دروستبوونی بۆ ەهلەویپ

 سددتڕاتێژیی و ڕویددکەرد هەمددان دڕێددژەی لە دەزانددن هەروەک گەیشددتووە؟ خددۆی ئامددانجی بە داگیددرکەر ئایددا بددزانن
 ئێسدتا پدێش ماندگ سدێ کورد، گەلی بە امبەربەر هەوسارپچڕاو سەرکوتی بۆ پەنابردن واتە ئێرانی، ناسیونالیزمی

 لە کە کدرد، مووشدەکباران دێمدوکراتی قەاڵی کورد، سیاسیی زین انیی سێ ئیع امی لەگەڵ هاوکات ئیسالمی کۆماری
 .بوون برین ار ژمارەیەک و دا لەدەست گیانیان کورد خەباتگێڕانی لە پۆلێک ئاکام ا

 
 مدددانگرتنی وەاڵم، بدددوو؟   ئیعددد امەکان و هێرشدددکارییە بەم انکوردسدددت ڕۆژهەاڵتدددی لە خەڵدددک کدددۆمەاڵنی وەاڵمدددی

 وەک ڕابدردوودا، سداڵی ١٠٠  بگدرە و ٤٠ لە کە مانگرتنێدک کوردسدتان، شارەکانی لە خەرمانان ی٢١ لە سەرانسەری
 .بوو بێوێنە ژومارەیە و پانتایە بەم مەدەنی، نافەرمانیی گەورەترین

 
 یەکەم،: بوو هدده گرینگددی ی رهاویشددته ده دوو کوردسددتان  ی تییدده اڵیه کۆمه ، شارسددتانییه ، میلیۆنییدده  مانگرتندده م ئدده
 موو هه بۆ نای په ی وه ئه ڵ گه له ڕابردوودا، ساڵی 95  له ت تایبه به ساڵ 255 دوای  له  که ر داگیرکه بۆ بوو یامێک په

 و ئده بدوونی و  یده بێگانه کوردسدتان خداکی ر سه  له و  نییه کوردستان ا  له کی یه جێگه و  پێگه هی  ، بردووه ئامرازێک
 ک تاقیکارییده بوو، زموونێک ئه  مانگرتنه م ئه دووهەم،.  کوردستانه بوونی میلیتاریزه و ربازی سه هێزی هۆی به نیا ته

  واتده خدۆی ئامدانجی  لده وڵد ان، هه سداڵ 255 دوای لده ئێراندی ناسدیۆنالیزمی  کده وت رکده ده نجامید ا ئه  لده  کده بوو،
  لدده کددورد  واندده پێچه به و  بووه ندده وتوو رکه سدده کددورد  بدده ئێرانددی شوناسددی پێدد انی و "ئێددران ی وه تدده نه" رووسددتکردنید

 .خۆی یی وه ته نه شوناسی ر سه له  پێ اگره  که لمان ی سه کوردستان اڵتی ڕۆژهه
 

 ندا کورتخایه  اڵتی کوردستان له ڕۆژهه  له  باتی شوناسخوازانه م خه رده کانی به نگه ئاسته

 
  کده  ناوچده و ئێدران ی سدتیاره هه  دۆخده م له ت تایبه به کوردستان، اڵتی ڕۆژهه کانی هێزه کگرتوویی یه و کڕیزی یه -١

 ی وه گرتندده کنه یه بددۆ  نییدده پاسدداوێک هددی  تی تایبدده  بدده دا نێددوه و لدده و،  متره کدده ببددێ بددێ ده  کدده ی وه لدده زۆر تێیدد ان
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  کده ، سداڵه 15 شدی هاوبه میراتێکی  به کوردستان اڵتی ڕۆژهه  له یی وه ته نه کیی ره سه هێزی دوو ک وه کان، دێموکراته
  بده دان رنجنه سده و وەدوادان. وێ کده رده به شدێریان پشدکی کوردسدتان ی شده به م لده کورد ی شوناسخوازییه  باته خه م له

 ر بده له درێن، ده نجام ئه  سته به مه م ئه بۆ  که ی واژۆیانه و نی مپه که و ئه گرتنی نه ن  هه به و ڵک خه اڵنی کۆمه ویستی
 .نیشتمانی رکی ئه  له  یه وه خۆدزینه و  نییه ون ڵک خه اڵنی کۆمه وشیاری چاوی

 
 ڕابدردوودا سدااڵنی  لده( ئدیالم و کرماشان) کوردستان خوارووی کانی ناوچه  له  که ی کولتوورییه  ناسیۆنالیزمه و ئه -٢
 تێکۆشدانی نگی ناهاوسده  بده کۆتدایی تدا بگدرێ،  وه خۆیه به سیاسی ن ی هه ڕه و ب رێ پێ گرینگی بێ ده ، وتووه رکه ده

 .بێ کوردستان کانی ناوچه شوناسخوازیی
 
 نددوێ ندد یی ناوه چینێکددی نجامیدد ا ئه  لدده و  هدداتووه گددۆڕان تووشددی کوردسددتان سیاسددیی ڵناسددیی کۆمه ی پێکهاتدده -٣
 ئاخداوتنی 15 ی یده ده مێتدۆدی و بیات ده ئده و زمدان  بده و  یده هه خۆی بده ت تایبده کولتدووری  چینده م ئده.  وتووه رکه ده
 .ناکرێ ڵ گه له
 

 باشووری کوردستان

 
  هێدددزه خواسدددتی ر سددده له عوسدددمانی، ئیمپڕاتدددۆریی شدددانی ڵوه هه و جیهدددانی می کددده یه ڕی شددده کۆتدددایی پددداش  لددده
  کده  تدازه واڵتدی ند ین چه ڕاسدت، نێوه اڵتی ڕۆژهده  لده  ئیمپڕاتۆرییه و ئه میراتی ر سه  له  ڕه شه م ئه کانی وتووه رکه سه
  تانده وڵه ده و له ک یه. جوغڕافیا ی خشه نه ر سه  هاتنه کردن، دیاری بۆ سنووریان تکێش خه  به ئینگلیسی رانی فسه ئه

 .”بیل گرتروود” ناوی به بوو ئینگلیسی خانمێکی ی که میعماره ڕاستی ا  له  که بوو، عێڕاق
 

 خاکیان و سعوودی  له( ل یسه فه) شایان. کرد رز قه بۆ خاکیان م هه و شا م هه  که بوو سکرد ده کی یه چوارچێوه عێڕاق
  لده موزاییدک ک وه  یده چوارچێوه و ئده. - لکێند را عێدڕاق  بده 2419 ساڵی  له کوردستان - کرد رز قه بۆ کوردستان  له
 ی وانده پێچه به  کده بوو، کورد وان له ک یه  که هات، پێک جیاواز ئایینزای و ئایین و  وه ته نه مه که و  وه ته نه ن ین چه
 .پەستاوت یان چوارچێوه و له خۆی ویستی و ز حه
 



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

118 
 

 عێدڕاق، بی ڕه عده ئاسدت  لده بدوو  مینده که خدۆی  کده  سوننه بی ڕه عه عێڕاقی تی وڵه ده درووستبوونی تای ره سه  له ر هه
 ی رده روه پده و خوێن ن و کارگێڕی سیستمێکی ی ڕێگه  له دا وڵی هه و گرت ت ا وڵه ده کاروباری موو هه ر سه  هب ستی ده
 زمددانی و بی ڕه عده ی ناسدنامه ژیددن، ده عێدڕاق  لده جیداواز ئیتنیکددی و  وه تده نه  کده ی وه ئدده  گوێ انده بدێ ، وه زییده رکه مه
  بدده ر رامبدده به کددورد. دا عێڕاقددی هاوشوناسددکردنی وڵی هدده پوختی بدده و تیکور بدده و پێنی بسدده ردا سدده  بدده بییان ڕه عدده
 و بکا قبووڵ بی ڕه عه ی ناسنامه بوو نه  ئاماده و  وه ستایه وه عێڕاق هاوشوناسکردنی بۆ بی ڕه عه ناسیۆنالیزمی وڵی هه
  باتده خه م ئده ی لووتکده. ند  هه هڕ فره تێکۆشدانێکی و بات خده  بە کدرد سدتی ده خۆی یی وه ته نه شوناسی لمان نی سه بۆ

 .خایان  ساڵی 35  به نیزیک م رجه سه  که بوون نوێ شۆڕشی و یلوول ئه شۆڕشی  شوناسخوازییه
 
 و ئده اڵم بده ، داوه کوردیدان شوناسدی ی وه سدڕینه وڵی هده عێدڕاق کانی کده یه دوای  لده ک یه  ته وڵه ده موو هه  ن ه رچه هه
  بدده ر داگیرکده. خددۆی ی پۆپده چڵه  یشددته گه وه دده2411 سدداڵی  لده عس بدده حیزبدی اڵت اریی سدده ده می رده سده  لدده  وڵده هه

 و نەال ئددده) زی گددده ڕه پاکتدداوکردنی ها روه هددده و بعیس تدده و عریب تددده هجیر، تددده رحیل، تدده تی سیاسددده ری بدده گرتنه
 ڵ گدده له کوردسددتان سددنووری کانی هگوندد  وێرانکردنددی  لدده بددوو بریتددی  کدده -  سددووتاوه وی زه تی سیاسدده و( کیمیابدداران

 - (ر نگه سده و اڵدزێ قده) کان شدارۆچکه و شار کسانکردنی یه خاک ڵ گه له و کیلۆمیتر 15 قوواڵیی به ئێران و  تورکیه
 سداڵ 75 کوردسدتان؟ باشووری  له  دۆخێک ایه    له کورد ئێستا بەاڵم. ستبوو به کوردستان خاپوورکردنی  به ری مه که

 یشت؟ گه کوێ  به کورد ی وه ته نه ی وه توان نە بۆ ر اگیرکهد تی سیاسه
 

 ی زراوانه دامه و زگا داموده و ئه موو هه ڕێی  له با ده  ڕێوه به خۆی خۆی، کوردستان باشووری  له کورد  ساڵه 17 :یەکەم
 . کورده ست ده به تانکوردس  له ک واژۆیه موو هه کورتی به و، یی وه ته نه تێکی وڵه ده ی بناغه بۆ پێویستن  که
 

 و، نووسین و خوێن ن اڵت ڕۆژهه  له  که ی زمانه و ئه.  کوردییه زمانی سمی ڕه زمانی کوردستان،  له  ساڵه 17 :دووهەم
  کدده وێ کدده رده ده کاتێددک  ییدده وه ته نه  وته سددکه ده م ئدده گرینگددی. بددوو  غدده ده قه پددێ ئاخدداوتنی کوردسددتان  بدداکووری  لدده
   کده  که ی زمانانه و ئه  واته کان، مردووه  زمانه ی خانه  ته چوونه و نێوچوون  له جیهان ا  له زمان دان سه به بینین ده

 کیی ره سده ند ازیارانی ئه  لده  کده  وه بێنمده "الەصدری سداع "  به  نموونه با بێ تاریخیش نزی ته بۆ. ناکا پێ یان قسه
 بددۆ( هێددردر و  فیختدده) ئاڵمددانی ناسددیۆنالیزمی ی قوتابخاندده نگری الیدده  کدده عێددڕاق،  لدده بددوو بی ڕه عدده ناسددیۆنالیزمی

 زمانیدان هۆی بده نیا تده کان وه تده نه": یگدوت ده ری حوسه. نێن داده  وه ته نه کیی ره سه توخمی  به زمان  که بوو،  وه ته نه
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 ندوێ ی چده وه و  نییه سمی ڕه زمانی ری حوسه ی که وه ته نه زمانی  که  ساڵه 35  به نیزیک ئێستا. " وه کرێنه ده جیا لێک
 . یه بێگانه ڵی گه له واو ته کوردستان باشووری  له
 

 کدورد بدۆ هەلە و ئده کدورد، مێدژووی  لده جدار م کده یه بدۆ یلوولد ا ئه مدانگی  له  که پاره کوردستان باشووری  له :سێهەم
  وه ئده بد ا، بڕیدار خدۆی ژیدانی سیاسدیی سدیاریپر گرینگتدرین ر سه  له تا نگ ان ده سن ووقی ر سه  بڕواته  که خسا ڕه

 م ئده کوردسدتان باشدووری  لده کدورد. بگدا پێدی دا ده وڵ هه  که  ڕزگاریخوازه کی یه وه بزووتنه ر هه ستراتێژیکی ئامانجی
 .هێنا ست ده وه ی ته فورسه

 
 ندا خایهکورت  باشووری کوردستان له  باتی شوناسخوازیی کورد له م خه رده کانی به نگه ئاسته

 
 پەرەی ر سددووڕهێنه ر سده کی ڵییده ن ه گه  کدده ند ، مه وڵه ده و ژار هده چینەکدانی نێددوان  لده نگی هاوسده بوونی نده :یەکەم

. کوردسدتان باشدووری  لده  شوناسدخوازییه باتی خده ئاشیلی ی پاشنه ڕاستی ا  له و کان الوازه  خاڵه  له کێک یه داوەتێ،
  لدده و کورتدد ا کی یدده ماوه  لدده  راندده روه دادپه دروشددمی ڵگرتنی هدده  بدده ئیعتددڕازی کی یدده وه جوواڵنه  کدده  نییدده وت ڕێکدده به
 - تی چینایدده  لێندده که م ئدده می رهدده به  یدده وه جوواڵنه م ئدده. کددا ده ر مسددۆگه بۆخددۆی نددگ ده میلیددۆن نیددو عێکدد ا، قته مه

  کده کوردسدتان ی شده به و لده یی وه تده نه ئینتمدای ر هسد  کردووەتده ریی کارتێکده جۆرێک بده  دۆخده م ئه.   یه تییه اڵیه کۆمه
 "کدوردی پسدا" قۆنداغی  که ی ڕه باوه و ئه ر سه  بێته ڕاست نێوه اڵتی ڕۆژهه ساییلی مه کارناسی ،"دیو خه الحەددین سه.د"

 . پێکردووه ستی ده کوردستان  له  شه به م ئه رێکی ڤه ده  له م النیکه
 

 ر رامبده به  لده کوردسدتان باشدووری کانی کوردییده  هێدزه نێوان  له ڵوێستی هاوهه و ش وبهها گوتاری بوونی نه :دووهەم
 . وه وته که لێ ساتیشی کاره ک وه ر هه ، بێ ده ساتبار کاره غ ادا به
 

 باکووری کوردستان

 
 کداتیی سدتووری ده  لده عێدڕاق  لده یدا بدرد، ده نداو  وم قده و شدیره عه و عێدل ک وه کوردی ئێرانی ناسیۆنالیزمی ر گه ئه

 عێدڕاق ت ڵبده هه) دا واڵتده دوو م له گشتی به و هێنابوو کورد ی وه ته نه  به دانی قاس  ری  ب ولکه عه می رده سه 2401
  له. بوو تر جۆرێکی  به  که دۆخه  تورکیه  له دابوو، کورد  به وتنیان رکه ده جالی مه کولتووری ا ی چوارچێوه  له( زۆرتر
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 بدوونی لە حاشدا تد ا، ڕه بنه  لده ڵکوو به بوو، نه ش سنوورداره  کولتوورییه  وتنه رکه ده م ئه تی فورسه نیا ته  نه  تورکیه
" چیددایی تددورکی" بە و ۆاڵ دەدرایە زویری تدده و  سدداخته ی ناسددنامه و شددونا  و کددرا ده ش شددیره عه و عێددل ک وه کددورد

 جیداوازیی بێ بده  تورکیده دانیشدتووانی موو هده": ڵێ ده( 2419)  تورکیه ستووری ده ی11 ی ماده:  وێنه بۆ. دەناسێن را
. "کسانن یه یاسا  به ر رامبه به کان تورکه موو هه": ڵێ ده ستوور ده مان هه ی24 ی ماده. "تورکن گشتیان نژادی و ئایینی

 ند را یه ڕاگه کۆمدار  کده ر هده  تورکیده  لده.  نییده  تورکیده  لده تدر ئیتنێکدی و  وه تده نه هی  تورک  له  بێجگه یانی  مه ئه
 وڵی هده. ت وڵده ده سدتانی ده کاربه ئامدانجی  به بوو  وه ته نه کوو وه کوردان نێوبردنی  له و  وه توانه تی سیاسه( 2413)

 ،"ئینتسددار نددادر"  کدده بددوو ک یدده ڕاده  بدده  وه رکوته سدده ی ڕێگدده  لدده کددورد شوناسددی ی وه سددڕینه بددۆ تددورک ناسددیۆنالیزمی
  لده بدۆ  تورکیده ی ڕاده  بده واڵتێدک هدی  م ا بیسدته ی ده سده  لده": ڵێ ده فار  ز گه ڕه به و مریکا ئه  له زانکۆ مامۆستای
 ." داوه نه وڵی هه کوردان یی وه ته نه شوناسی نێوبردنی

 
 کدورد ی وه کاردانده ،(2431 دێرسدی  زای ڕه ی  سده) و( 2435 ئاڕاڕات) ،(2410 پیران عی ی سه شێ ) ڕینی ڕاپه سێ

 کانی کده یه دوای لده ک یده تدا کووده. کدران رکوت سده توند ی به  کده کدوردان شوناسدی نێدوبردنی  لده تی سیاسده  بده بوون
 دا، سددااڵنه و لدده  تورکیدده سیاسددیی ژیددانی  لدده سددوپا گرینگددی ڕۆڵددی و( 2415، 2472، 2415)  تورکیدده  لدده ربازیی سدده
  لدده کددورد، ڕزگدداریخوازیی بزاڤددی ، وه زایینییدده ی15 ی یدده ده  هلدد و بکددا کددپ کددورد شوناسددخوازیی باتی خدده یتوانی ندده
  له کێک یه  بۆته ، ک ارانه چه باتی خه شێوازی  له و  وه نوێیه قۆناغێکی  چووه تورک ناسیۆنالیزمی  به  وه گژداچوونه به

 .جیهان کانی ڕزگاریخوازییه  وه بزووتنه مێژووی کانی ک ارییه چه  وه جوواڵنه درێژترین
 
  لده نی ده مده باتی خده خسداو، ڕه ی مینده زه  لده رگرتن لکوه کده  بده و  ماوه نده تیس قده شداخ ا  لده ر هه  یه وه بزووتنه م ئه

 . وه وتۆته که لێ وتی سکه ده زۆر  که تی، پشتیوانییه و ریب هاوته کانیش شاره
 

 بدوو کدورد بدوونی  بده کۆتاییهێندان  کده خۆی ئامانجی  به تی توانیویه تورک، ناسیۆنالیزمی  ساڵ 255 دوای  له ئێستا
 ؟ چییه  ئی یعایه م ئه بۆ  ڵگه به ، خێره نه  پرسیاره و ئه واڵمی بگا؟

 
 کدورد لی گده تیی رایده نوێنه  کده ی حیزبه ئەو( HDP) تورکییە  له پارلمانی ڵبژاردنی هه  له ڕابردوو ساڵی ن  چه  له
 تدا کووده دوای بده 2415 سداڵی  لده تدورک تی وڵده ده.  کدردووه ش اری به دا(1521و  1520) ڵبژاردنی هه دوو  له کا ده



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

121 
 

 م رده بده  لده دابنێ ست ربه به  یه ڕێگه م به تا د، سه له 25  دی کرده سه له 0 ستی ربه به "ئیڤرێن نعان که" ی که ربازییه سه
 و د سده له 25 سدتی ربه به شدکان نی  به وردک ڵبژاردنەدا هه دوو  لەم اڵم به. پارلمان بۆ چوون بۆ کوردی پارتێکی ر هه

 بدۆ بدێ نگد ان ده ی وه ئده پدێش  ڵبژاردنانه هه م ئه ڕاستی ا  له. کا ده ر مسۆگه پارلمان کورسیی یان ده  به پتریش  بگره
 .نی  تورک و کوردم من  که ی وه ئه  به  نگ انه ده و یی وه ته نه شوناسی  به  نگ انه ده پارلمان، ری نوێنه ڵبژاردنی هه
 

 شکسددتی ی نیشدانه دا، ده خدۆی تیی وایده ته نه ی ناسدنامه  بده ندگ ده کدورد ری نگد ه ده میلیدۆن ش شده  بده نیزیدک کاتێدک
- 2413) ئاتداتورک می رده سده ی وه ره ده زیرێکدی وه کانی وتده  لده بدا. کدورد ئاست  له  تورکه ناسیۆنالیزمی ستراتێژی

 مجار ئده ، وه ببینده ورد کدۆچێرا، کدریس زمدان  لده ، تورکیده  لده بوو کان کورده مێژوویی قۆناغی شترین ڕه  که( 2431
 کی میوان ارییده  لده تدورک ی وه ره ده زیرێکی وه. وێ که رده ده بۆ کوردستانمان  له تورک ناسیۆنالیزمی شکستی  قوواڵیی
 متر کده ئێسدتا بکدا، ر ده ئاندادۆل  لده کان کورده بێ چۆنێک ر هه وێ یهه ده ی که ته حکوومه": ڵێ ده ڕاشکاوی به سیاسی ا

 و ئده تووشدی مداون ی وانده ئه ن، کده ڕاده ئێدران و عێدڕاق بدۆ زۆر کی یده ژماره ژیدن، ده  تورکیده  لده کورد زار هه 055  له
 ."برێن ده نێو  له و  گونجان ووه نه خۆیان  که بن، ده  نووسه چاره

 
 ندا کورتخایه  باکووری کوردستان له  ی کورد لهباتی شوناسخوازی م خه رده کانی به نگه ئاسته

 
  لده تدورک سدتراتێژیکی شکسدتی و کوردسدتان بداکووری  لده کدورد شوناسدخوازیی باتی خه چوونی پێش و ره به ڕای ره سه
  به نگ ده  که  یه هه کورد ری نگ ه ده هێشتا ، یه وشه واقعی مانای  به شار و شاخ باتی خه می رهه به  که کورد ر رامبه به

  رانده نگ ه ده و ئده و بکدرێ بدۆ جید ی سارناسیی خه بێ ده  یه دیارده م ئه.  زۆره لێک گه شیان ژماره و دا ده تورکی حیزبی
 یی وه تده نه ی ناسدنامه  له  حاشاکردنه و ی که وه ته نه  له  پشتکردنه مانای  به یان نگ انه ده م ئه ن رێن، یه بگه تێ بێ ده

 .خۆی
 

 وردستانڕۆژئاوای ک

 
 ڕی شدده دوای  لدده بریتانیددا و  ڕانسدده فه هۆی بدده عوسددمانی ئیمپڕاتددۆریی میراتددی شددکردنی دابه  لدده ش سددووریه تی وڵدده ده
 پێ کوردستانی شی به بچووکترین  ته وڵه ده م ئه درووستبوونی  ڵ گه له. جوغڕافیا ی خشه نه ر سه  هاته جیهانی می که یه
 بوو، هده کولتوورییان چاالکیی تی رفه ده ن ێک هه کان کورده بوو، دا ڕانسه فه تی مومییهقەی ژێر  له تا  واڵته مەئ. بڕا
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  مافده  لده ڵکوو بده مان؛ نده ش تانده رفه ده و ئه نیا ته  نه ب، ڕه عه کانی رسته په وه ته نه اڵتی سه ده ر سه  هاتنه  به اڵم به
 .کران ش بێبه کانیش سیاسییه و تی وایه ته نه
 
 رژمێرکردنی سده  لده 2411 سداڵی  لده ب ڕه عه کانی رسته په وه ته نه هۆی  به  سووریه  له کورد دژبه تی سیاسه ی هدرێژ  له

. بدوون ش بێبده هداوواڵتی کانی مافده و سووری ی ناسنامه  له و زف حه ئامار  له کورد زار هه 215 ، که سه حه پارێزگای
 بوو ده  یه پڕۆژه و ئه پێی به. بی ڕه عه پشتێن ی درووستکردنی  به کرد ستی ده ن ی ناوه تی وڵه ده ساڵ ا مان هه  له ر هه
 نیشدتەجێ کان بده ڕه عه وان ئده شدوێن  لده و ڕابگدوێزرێن کان بییده ڕه عه  ناوچده بدۆ  تورکیده سدنووری کانی کورده واوی ته
 کان عسدییه به کداری ر سه  هاتنه  به. "ی ئاپارتا" زی گه ڕه جیاوازیی تی سیاسه  له  جگه بوو، نه شتێک  مه ئه  که. ن بکه

 "هدیالل تالدب د ممده مەه" ناوی به عس به رانی ڕێبه  له کێک یه جۆرێک  به کرا، چاو ڕه کان کورده نێوبردنی له تی سیاسه
 کوردستان یڕۆژئاوا  له کورد ئێستا بەاڵم. داڕشت  سووریه  له کوردی ی وه ته نه نێوبردنی له ی رنامه به ک ا یه نامیلکه  له
  بده عسدی به ی"هدیالل تالدب د ممده مەه" ی پدڕۆژه و "ئاپارتاید " زی گده ڕه جیداوازیی تی سیاسه ؟ دایه بارودۆخێک    له

 یشت؟ گه کوێ
 
 کی یده پارچه نیا ته بوو، نه ئارادا  له کوردی گشتگیری و خۆ ربه سه کی یه وه جوواڵنه  سووریه ڕۆژئاوای  له ڕابردوودا  له

 ر هدده و  دراوه نده نجام ئده تێید ا( شدت پێ ه زۆرتدر) جوغڕافیدایی سروشدتی هۆی بده کد اری چه باتی خده  کده  کوردسدتانه
 کانی کالسیکه  کتێبه  له ت نانه ته و  بووه نه ، ڕۆژه به بێ ده  که ی جۆره و به کوردستان ی شه به م له کورد پرسی ش بۆیه

 قۆسدتنەوەی بە کدورد ئێسدتا بەاڵم.  وه تده داوه نه  پرسده م له وڕیانئا بیانی مێژوونووسانی  له هێن ێک کورد، مێژووی
 بەشددەی لەم کددورد پرسددی توانیددویەتی هددات، تووشددی سددووریە دددەوە،٢٠١١ سدداڵی لە کە هەلددومەرجەی ئەم ژیددرانەی

 پارێزگددا سددێ لە کددورد ئێسددتا. "ڕۆژئدداوا شۆڕشددی" بگددوترێ  پێددی واقعددی بە کە بکددا بەڕۆژە، جۆرێددک بە کوردسددتان
 کداخی لە. حاشداهەڵنەگرە کدورد سدەربازیی و دیپلوماسی دەسکەوتەکانی. دەکا ئی ارەی خۆی کانتۆنی دوو( تۆنکان)

 کدوردی ندوێنەرانی وەک عەبد وڵاڵ نەسدرین و عەب وڵاڵ ئاسیە لە میوان اری  فەرانسەوە سەرکۆماری لەالیەن ئێلیزە
 تێددزی ١٠٠ لە پتددر ئینگلیسددتان لە ئاکددادێمی ناوەندد ەکانی لە نیزیددک ”سددەی ی هددێمن“ وتەی بە  دەکددرێ، ڕۆژئدداوا
 ئیتددر ئێسددتا. چددووە بەڕێددوە و نووسددراوە ڕۆژئدداوا لەسددەر واڵت دەرەوەی زانکۆکددانی لە سددیمینار و دوکتددورا و ماسددتەر
. کداردەبرێ بە سدووریە بداکووری کەمتدر کە گرتدووە جیدێ وەهدا دەرەوەدا مید یای و چداپەمەنی لە "ڕۆژئاوا" زاراوەی
 لە "داعدش" جیهدان تیروریسدتیی گرووپی مەترسی ارترین و گەورەترین تێکشکانی لە کورد ەرەکییس ڕۆڵی هەروەها
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. سەر بردە جیهان ا گشتی بیروڕای لە کوردی ئیعتباری و پرستیژ گرووپە، ئەو دەوڵەتی پێتەختی گرتنی و سووریە
 دارشدتنەوەی لە و کدوردن ریەسدوو ی25 سدەتی کە بد رێ نیشدان جیهدانی بە کە وایکردووە دەسکەوتانە ئەم هەمووی
 .موممکینە غەیری کورد پێگەی و شوێن بەرچانەگرتنی لە نوێ ا سووریەی

 
 ئاستەنگەکانی بەردەم خەباتی شوناسخوازیی کورد لە ڕۆژئاوا لە کورتخایەندا

 
 دەرهاویشددتەی کددورد، سددەربازیی هێددزی نەبددوونی یەک ەسددت کە هەبددوو پاسدداو دا "داعددش" لەگەڵ شددەڕ لە ئەگەر

 بەرەی بدوونی بەرفراوانتدر و نیدیە خۆید ا  جیدێ لە پاساوە ئەم دا"داعش پسا" قوناخی لە. دەکەوتەوە لێ ەتیڤینگ
 .واڵتەدا ئەم موعادالتی لە کورد دەبەخشێتە پتر قورسایی کورد،

 
 ئاکام

 
 و ئێراندی بی،عەرە ناسیونالیزمی ستراتێژیی وەدیهاتنی نێوان لە بکەین بەڕاوردێک ئەگەر ساڵ ١٠٠ دوای لە ئێستا

 ئەوە دەبیندددین سدددتراتێژییە، بەم پێهێندددان شکسدددت بدددۆ کدددورد تێکۆشدددانی و خەبدددات و کدددورد بە بەرامدددبەر تدددورکی
 ندداو لە کددورد نەیددانتوانی چددونکە بێددنن، وەدی سددتراتێژییە ئەم نەیددانتوانیوە و هێندداوە، شکسددتیان کە داگیددرکەرانن

 لە و بدکەن ئاسدیمیلەی خویاند ا نەتەوەی و کولتدوور لە و بسدەپێنن بەسدەردا خۆیدانی ناسنامەی نەیانتوانی بەرن،
 بە ببدێ نەیهەویسدت کدورد چدونکە هێندا، شکسدتی بدۆیە سدتراتێژییە ئەو. بدوون ناکدام واڵتەکەیدان هاوشوناسکردنی

 نەتەوە چەند ین مێژوودا ڕێرەوەی لە چێ نە بیرمان لە. جیاوازە لەوان پێ خۆی و عەرەب بە و ئێرانی بە تورک،
 سدەردەمێک کە هەبدوو نەتەوە نێوەڕاسدتە ڕۆژهەاڵتدی لەم هەر نەمدا، بەجێ پاش لە شوێنەواریشیان و نچو ناو لە

 لە ڕۆژ بە ڕۆژ کە کددوردە ئەوە. نیددیە بەدەسددتەوە گوندد ێکی ئێسددتا بەاڵم بددوو، ندداوچەکە ئیمپڕاتددوڕیی گەورەتددرین
 یەکەم بۆ ئەوە. هێناوە وەدەست ەیگەور زۆرسەرکەوتنی و سوورترە و پێ اگرتر خۆی نەتەوەیی شوناسی سەلمان نی

 .ئارادایە لە شوناسخوازی خەباتی کوردستان پارچەی چوار هەر لە هاوکات ڕابردوودا ساڵی١٠٠ لە جارە
 

 دوا وتە
 

  و نەبووە فێر شتێک مێژوو لە کات  هی  کە ، هی  گەیشت، ئامانجە بەو سەردەمێک ئاڵمانی فەیلەسوفی هێگل
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 لەسدددەر الندددیکەم بەاڵم بەرچددداو، بێدددتە مدددوتڵەق و ڕەهدددا حدددوکمێکی وەک وتەیە ئەو ڕەندددگە. وەرنەگرتدددووە دەرسدددی
 ڕابددردوودا سدداڵی ١٠٠ لە نەتەوەکددان دەوڵەتبددوونی بە پڕۆسددەی سددەیرێکی ئەگەر. سددادقە کوردسددتان داگیرکەرانددی

 .دەردەکەوێ مێژوو لە کوردستان داگیرکەرانی وەرنەگرتنی دەر  بکەین
 
( ١٩١٤) جیهدانی یەکەمدی شدەڕی پێش لە. هەبوو دەوڵەت ٢٣ جیهان ا هەموو لە( ١٢٨٩) فەڕانسە شۆڕشی ساڵی لە

 موسدتەعمەرەی قدارەیە ئەم هەمدوو دەسدتێک، پەنجەکدانی ژمدارەی نەدەگەیشدتە ئەفریقدا قدارەی دەوڵەتدانی ژمدارەی
 پتدر قدارەیە ئەم واڵتدانی ژمدارەی ئێسدتا بوون؛ ...و هولەن  و و فەرانسە بلژیک، پورتەقاڵ، بەریتانیا، واڵتانی

 بە بوون واڵتانەی ئەو ژمارەی ١٩٤٥ ساڵی لە یەکگرتووەکان نەتەوە ڕێکخراوی درووستبوونی کاتی لە. واڵتە ٥٠ لە
 سدەر هداتنە تدازە واڵتدی سەد لە پتر زایینی ی٢٠ و ٦٠ ،٥٠ دەیەی لە واڵت ٦٠ نەدەگەیشتە ڕێکخراوە لەو ئەن ام

 .کورسین خاوەنی یەکگرتووەکان نەتەوە یڕیکخراو لە واڵت ١٩٢ ئێستا جوغرافیا، نەخشەی
 

 پاشەکشددە هەنگداو بە هەنگدداو سدەربەخۆخوازەکان نەتەوە ئیدرادەی ئاسددت لە بدون ناچددار واڵتدانە ئەو داگیرکەراندی
 هێزتدر بە سدۆڤییەت یەکێتدی نە و ئامریکا لە نە فەرانسە، لە نە بەریتانیا، لە نە کوردستان داگیرکەرانی. بکەن
 .بێڵن بەجێ ئەفغانستان و ڤێتنام ئەلجەزایر، هین وستان، کران ناچار کە نین

 
******** 

 

 شوناسددی لە بەرگددری لە کددورد بدداوەڕی بیددرو بە چەکدد اری بددۆ سددەرکەوتن ئددارەزووی پێشددمەرگەدا و ئددااڵ ڕۆژی لە
 ئەو چیتددر شداعیر ی"پەشدێو" بدێ ڕۆژێدک هیددوادارم. شدەڕڤان   و گدریال،   پێشدمەرگە،   دەخدوازم، نەتەوەکەمدان

 ڕەشی چون ئااڵ، بێ ئەی واڵت، بێ ئەی دەرەوە بۆ: قیژان ووە بەسەردا چۆنیان کە نەگێڕێتەوە منااڵن بۆ یرۆکەیچ
 .هەبوو ئااڵی بووی بینی چی هەر و هەبوو ئااڵی بینی سپیی هەبوو، ئااڵی بینی

 
 لە جیداواز ڕۆئیدای بە و زجیاوا دنیابینیی جیاواز، ئای ولوژیای بە کورد هاونیشتیمانێکی هەموو کە دەخوازم ئۆمێ 
 موحافزەکدار سۆسیالیسدت، یدا لیبدڕاڵ ئینترناسیونالیسدت، یا ناسیونالسیت کوردێک هەر. بێتەوە کۆ ئااڵدا یەک ژێر
 نیشتمان خۆشەویستیی چون. بوێ  خۆش نیشتمانی دەتوانێ موتەدەین و میانە ڕاست، چەپ، گشتی بە و شۆڕشگێر یا
 .نییە کەس ا پاوانی لە
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 اڵی قه  له کوردستان پێشمەرگەی و ئااڵ ڕۆژی ز، رماوه سه ی11 ڕۆژی ڕێوڕەسمی لە نووسەرەوە لەالیەن ارەوت ئەم* 
 کراوە پێشکێش دێموکرات

 
 ٢٠١٨ی دێسەمبەری ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

 
 

 ساڵو لە پێشمەرگە و ڕۆژی پێشمەرگە
 
 
 
 
 
 
 

 زادە عەبدوڵاڵ حەسەن

 
 پاندایی و پێشدمەرگە خەبداتی مێدژووی درێژایدی بە. داینکوردستان پێشمەرگەی ڕۆژی سەرماوەز ی٢٦ رەبەریبە ەل

. دەڕواند  پێشدمەرگە پڕشدانازیی قەاڵفەتدی لە پێشدمەرگە ورەی بەرزایدی و پێشمەرگە باوەڕی قوواڵیی و کوردستان
 لە کەمتدر( ١٣٢٤ ڕێبەند انی ی١٥) ندراوەدا لەسدەر دڵچەسدپەی نداوە ئەم کە ڕۆژەوە لەو واتە ،"پێشمەرگە" تەمەنی

 بۆ پێشمەرگە خەباتی تەمەنی بەاڵم(. ١٣٦٣سەرماوەزی ) ساڵە ٣٣ تەنیا ش"پێشمەرگە ڕۆژی" تەمەنی و ساڵە ٢٢
 نەتەوەی کە مێدژووەیە ئەو بەقەدەر ڕێدک و سداڵ سدەدان کوردسدتان خەڵکدی یەکدانی ئازادی و ماف هێنانی وەدەست

 هێندانی وەدەسدت بدۆ و کدردوە خدۆی بدوونی بە هەسدتی دیکە نەتەوەکانی هەموو لە یاج مرۆڤێکی کۆمەڵە وەک کورد
 .دان قوربانی و تێکۆشان و خەبات داوەتە دەستی زەوتکراوەکانی مافە

 
سەر  لەم پێشمەرگە کە دەردەخا بۆمان دا کوردستان خەڵکی خوازانەی ڕزگاری خەباتی مێژووی بە چاوخشان نێک  
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 داخددوازە و کددورد ندداوی چددۆنی و خوڵقاندد وە حەماسددە چەندد ی کددردوە، یەکددی فیدد اکاری   کوردسددتان ئەوسددەری تددا
 لە کددورد بددزووتنەوەی ڕێبەرایەتیددی کە بشددارمەوە لەوە خددۆم کەسددەری و داخ ندداتوان . ناسددان وە دنیددا بە ڕەواکدانی
 بەش بدێ "ێشدمەرگەپ" بەخشی ئیلهام و پڕشانازی ناوی لە کوردیان چەک اری تێکۆشەری دا کوردستان بەشی هێن ێ
 بەسدەردا یدان"شدەڕڤان" وەک نداوەرۆکی بدێ نداوی یدان ،"گدریال" وەک بێگدانەی و ندامۆ نداوی ئەوە بەجێگای و کردوە
 لە کدورد بدزووتنەوەی و کدورد نداوی کە فید اکارانە چەکد ارە خەبداتگێڕە ئەو ندیە مخابن و حەی، بەڕاستی. بڕیوە

 خۆرئداوای لە بەهەڵمەتدانەی و هەیدبەت بە الوە و کیدژ ئەو یدان ە،لووتک گەیان یانە و کردەوە زین وو تورکیەیان
 دنیددا بە "پێشددمەرگە" لە جددگە ناوێددک بە کددردەوە بەرز دا نێددونەتەوەیی کددۆمەڵگەی لە کوردیددان سددەری کوردسددتان

 چەکهەڵگرە ئەو تەنیا بەاڵم "شەڕڤان" بڵێین پێی دەکرێ بکا پێ شەڕی و هەبێ چەکی هەرکە  ئاخر بناسێن رێن؟
 .دەدەن هەوڵ کورد بەختیاریی و ئازادی بۆ کە ن"پێشمەرگە" دیمەنانەبە
 
تێکۆشدەرە بدۆ پێشمەرگەشدیان ناوی یانەی کوردستانی ڕێکخراوە و حیزب ئەو تەنانەت کە دەخۆم لەوە خەفەتێکیش 

 ڕۆژێکدی هەرکدامە و دانەنداوە پێشمەرگە ڕۆژی وەک سەرماوەزیان ی٢٦ ڕۆژی ئێستا تا کردوە پەسن  چەک ارەکانیان
 بددۆ هەم وایە پددێ  بۆنەکددان هەمددوو بددۆ شددانازی  و ڕێددز دەگەڵ. بددژاردوە هەڵ مەبەسددتە ئەو بددۆ سدداڵیان دیددکەی

 ڕۆژی کە ١٣٢٤ سدەرماوەزی ی٢٦ مێژوویدی ڕۆژی لە ڕێزگدرتن بدۆ هەم و کورد بزووتنەوەی نێو هێزەکانی یەک ەنگیی
 ڕۆژی بکدددرێتە هەمددووانەوە لەالیەن ڕۆژە ەوئ وایە هەق( بچددێ نەچددووە ئێسدددتاش) کوردسددتانە، ئددااڵی هەڵکردنددی
 .پێشمەرگە

 
چەکدد ارانە خەبدداتی سددەردەمی کە ئەوە ندداوی بە ناسدداز دەنگددی هێندد ێک کە ئەوەیە مددن دڵددی لەسددەر گرانتددر داخددی 

 بداوی پێشدمەرگایەتییش کە بسدەلمێنن پێمدان دەیدانەوێ ئاشدتیخوازانەیە، خەبداتی دەوراندی دەوران و چووە بەسەر
 الیەندانەی و هێدز ئەو کە لەوە غافدڵ. دەبەن بەکار بۆ ی"ئیکسپایەر" ڕەزاگرانی و بێگانە وشەی انەتتەن و نەماوە
 هێنان بەرهەم و دروستکردن فکری لە ڕۆژێ هەموو بچەسپێن زۆرلێکراو کوردی مێشکی لە بۆچوونە ئەم دەدەن هەوڵ

 ئددامرازی کەمتددرین کددورد دەدەن وڵهە ندداڕەوا بەندداهەقی و مدداڵوێرانکەرتردان و تددازەتر چەکددی خسددتنی وەدسددت و
 ."بێ ددان بەنبڕی" کوردەواری قەولی بە و نەمێنێ بەدەستەوە خۆپاراستنی

 
کورد مەسەلەی وابووە پێی کە کراوم گۆش حیزبێک بیروباوەڕی بە الویمەوە سەرەتای لە خۆم بەحاڵی بەش  
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  کە  نیە پێویست کەوایە. داناوە خەبات داسەپاوی شێوەیەکی بە چەک ارانەی خەباتی و نیە نیزامیی ڕێگاچارەی
. دەکەوێدتەوە لدێ نەخدوازراوی ئاکدامی کدامە و ڕێدیە لەسدەر گیروگرفتدی کدام چەکد ارانە خەبداتی کە بگەیەندێ تێ 

 ڕزگدداریخوازانەی تێکۆشددانی و لەالیەک کددورد ڕەواکددانی مددافە لە حاشدداکردن و دیکتدداتۆری هەتددا پێمددوایە بەوحدداڵە
 کۆمداری کدوژیئدازادی ڕێژیمدی وێنە بۆ کە هەیە ئەوە مەترسیی هەمیشە بن ئارادا لە ەدیک لەالیەکی نەتەوەکەمان

 کەوایە. بسەپێنێ گەلەکەمان ا هەقخوازانەی بزووتنەوەی بەسەر چەک ارانە بەرەنگاریی لە دیکە دەورێکی ئیسالمیی
 بپارێزن دا شێوەکانی هەموو لە بەربەرەکانی و بەرهەڵستی گیانی هەمیشە خەباتکارەکانی هێزە و کورد گەلی دەبێ

 گەل پەالمداری شۆرشدگێڕانە بەرخۆدانی لە تر  بێ دەسەاڵت ار کۆنەپەرستیی کە بڕەخسێ زەمینەیە ئەو نەهێڵن و
 لەبدداری ئەگەریددش پێشددمەرگایەتی ڕووحددی و پێشددمەرگایەتی کە هەیە بەوە پێویسددتیی ئەمەش. بدد ا واڵتەکەمددان و

 .بێ دا پێشکەوتن و گەشە لە یشەهەم یەوەچۆنی لەباری نەبێ یەوە چەن ی
 

 ناکرێتەوە کورت کورددا ئامانجەکانی و ئاوات وەدیهێنانی بۆ خەبات لە هەر پێشمەرگە نەخشی بگەڕێتەوە، لەوەش
 ئەو بەڵدێ،. هێنانیانە بەدەست دوای کورد یەکانی ئازادی و ماف پاراستنی ئەو، درێژخایەنتری و گرنگتر ئەرکی و

 مدافە و دەگدا بەئداوات پێشدمەرگەدا فید اکاریی بەتدایبەتی و ڕۆڵەکانی هەموو هەوڵی ەیسای لە گەلەکەمان ڕۆژەی
 دەسددکەوتە کە دەکددا پەیدد ا پێشددمەرگە ئەمینددی دەسددتی بە زیدداتر پێویسددتیی تددازە دێنددێ، وەدەسددت زەوتکراوەکددانی

 و خەمسدداردی ەل وەرگددرتن کەلددک بە و سددەری بدد ەنەوە بددا مددافخۆران نەدا ڕێگددا و بپددارێزی بددۆ وەسددتاوەکانیگددران
 .خۆیان چاوچنۆکیی شەختەی بەر ب ەنە ئاواتەکانی باغی کەمتەرخەمی،

 
 چەکد ارانە خەبداتی لە تەنیا پێشمەرگە بکەینەوە بیر وا ئەگەر گەورەیە هەڵەیەکی ئەمانەش، هەمووی لە بێجگە

 تددازەترین ەڵدەگ ئەمددڕۆ پێشددمەرگەی. بکددا نیشددتمانەکەی و بەگەل خددزمەت دەتددوانێ دا بەرگددری سددەنگەری لە و
 کدداریگەر ڕۆڵددی دەتددوانێ دا بنیاتنددان و مەدەنددی کدداری مەیدد انی لە و دەژی دا تەکنۆلددۆژی و زانسددت دەسددکەوتەکانی

 کە دەڵدێ  بدێ، دووپداتەکردنەوەش. بپدارێزێ بۆخۆی پێشەنگایەتی نەخشی هەر دا بوارەش لەو تەنانەت و بگێڕێ
 دەکەن، کوردسدتان خەڵکدی مافەکانی پاراستنی و یهێنانوەد بە خزمەت لەشان چەک کە نین ئەوانە هەر پێشمەرگە
 دادەندددێن کدددورد بەختەوەریدددی کۆشدددکی دیدددواری لەسدددەر خشدددتێک دا بوارێدددک هەر لە کە ئەوانە هەمدددووی بەڵکدددوو

 هێن ێ کە مەزنترە لەوە زۆر دا دواڕۆژیش لە و ئێستاش پێشمەرگە سوپای و پێشمەرگە نەخشی بەڵێ. پێشمەرگەن
 .دەڕوانن لێی وەیە بینی کورت بە کە 
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 لە پێشدددمەرگە، پڕشدددانازیی مێدددژووی لە پێشدددمەرگە، نددداوی لە سددداڵو سدددەرماوەزەوە ی٢٦ بەبدددۆنەی هەموومدددان بدددا
 ڕۆژی چدداوەڕوانی یەوە گەشددبینی بە زۆر و بکەیددن پێشددمەرگە سددەربەرزی و کدداری کە  لە و پێشددمەرگە شددەهی انی
 .هەڵنایە پێشمەرگە ەب چاوەی ئەو بێ کوێر. بین پێشمەرگە یەکجاریی سەرکەوتنی

 
 ٢٠١٢ی دێسەمبەری ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

 
 

 پێرشمەرگە شەڕکردنەکەشی هەر لە پێناو ئاشتیدا بووە: عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
 
 
 
 
 
 
 
 

 لی بداغی عه:  دیمانه
 

 تدداکێکی هەمددوو نەسددتی لە سدداڵە مێددژ لە ڕۆژە ئەو. کوردسددتانە پێشددمەرگەی ڕۆژی و ئددااڵ ڕۆژی سددەرماوەز، ی٢٦) 
 دەکرێتەوە یادی کوردستانەوە دێموکراتی حیزبی لەالیەن ساڵیشە ٣٣ و گرتوە جێی کوردستان ا ڕۆژهەاڵتی لە کورد

 .دەگیرێ بۆ ڕێوڕەسمی و بۆنە و
 

 لە کدورد بدزووتنەوەی ناسدراوی سدیمای حەسدەنزادە، عەب وڵال مامۆستا پێشنیاری سەر لە و هەتاوی ی١٣٦٣ ساڵی
  کوردستان پێشمەرگەی ڕۆژی بەناوی سەرماوەز ی٢٦دێموکرات؛ حیزبی پێشووی سکرتێری و کوردستان ڕۆژهەاڵتی
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 .کراوە پەسن  دێموکراتەوە حیزبی ڕێبەریی لەالیەن و کراوە ناودێر
 
 لە ڕۆڵدددی و پێشدددمەرگە پێناسدددەی لەگەڵ پێوەنددد ی لە پرسدددیارێک چەنددد  بە نددداودێرکردنەدا ئەو سددداڵەی ٣٣ لە
 (حەسەنزادە عەب وڵاڵ مامۆستا خزمەت چووینە کوردستان ا ئێستای ڕانکارییەکانیگۆ
 

 جەنابدت پێمخۆشه. کوردستان پیشمەرگەی ڕۆژی سەرماوەز ی٢٦ یادی به تایبەته وتووێژەمان ئەو! مامۆستا :پرسیار
 ئایدا چیده؟ شدمەرگهپێ بدۆ جەنابدت پێناسدەی بەەرمدوون وتووێژەکەمان بۆ سەرەتایەک بۆ یان باسەکە چوونەنێو بۆ

 چدۆن جەنابدت ئینسدانییه؟ تەعەهدودێکی پێشدمەرگایەتی سدەەته، و نازنداو پێشمەرگایەتی ئەرکه، رگایەتیەپێشم
 دەکەی؟ پێشمەرگە له با 

 
 فی اکاریی یەکێکیان: کردوه جۆر سێ دوو به پێشمەرگەم تاریەی کردوه، مەپێشمەرگ باسی دیکه جاری ئەمن :وەاڵم

 تددا تەنددانەت دێنددێ شدتێک هەمددوو لە واز کە مەوجددوودێکە تەنیدا چددونکی نددیە تداریەکردن یقددابیل کدده پیشدمەرگەیه
 بڵددێ  بدد ە ئیجددازەم) کوردسددتان، پێشددمەرگەی بەڕاسددتی مددوهیمتر لەوە بەاڵم دەبەخشددێ؛ ئەویددش گیددان، سددەرحەدی
 هدی  ئەوەی بدێ یدانی ندیە، ئدافەرینێکیش چداوەڕوانی پێشمەرگە( کوردستان ا دێموکراتی حیزبی نێو لە بەتایبەتی

 غەیدری پیرۆزبدایی، دوای پێشدمەرگەدا ڕۆژی یدادی لە کەوابدێ گیدانی، سدەرحەدی تا دەبەخشێ هەبێ تەوەقوعێکی
 .بیکا نیە قسەیەکی پیاو بەرزە ڕووحه ئەو بۆ سەردانەوان ن

 
  تەعەهود؟ لە سەرووتر ئەرک، لە سەرووتر یانی :پرسیار

 
 بنیدادەم ندیە، هەورازتدر لەوە دەیکدا پێشدمەرگە ئەوەی. نداکرێ ورتەسدە دیدکە شدتێکی لەوە سدەرووتر یانی :وەاڵم
 .داناوە دەستی بەری لەسەر ئەویشی ئەو نەدا، لەدەست ڕووحی ئەوەی بۆ دەکا شتێک هەموو

 
 بە تدایبەت بە دێموکراتد ا حیزبدی ڕۆژژمێدری لە و خەڵکد ا لەنەسدتی سدەرماوەز ی٢٦ لەمێژ ساڵە مامۆستا :پرسیار
 ئێسدتا بەاڵم. دەگیدرێ پێشدمەرگە گیانەید ایی و حەماسە لە ڕێز ڕۆژەدا لەو و ناسراوە دستانکور پێشمەرگەی ڕۆژی

  لە شا ڕێژیمی شارەوانیی سەر بۆ پەالمار ڕۆژی سەرماوەز ی٢٦ دەدەن نیشان کە دەرکەوتوون بەڵگە کۆمەڵێ
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  کە ئێستا. ١٣٢٤ماوەزی سەر ی٢٦ نەوەک بووە ١٣٢٣ ڕێبەن انی ی٢٦ ئەوە دەڵێن بەڵگەنامەکان. نەبووە مەهاباد
 بی ەین؟ ڕۆژەدا لەو بمانەوێ کە هەیە تەوزیەێکتان   جەنابت ئاوایە مەبناکە

 
 کەریمددی ڕەحمەتددی کە مێژوویددی هەڵەیەکددی لە هددات، شددتێکڕا لە هەڵەیە ئەو بڵددێ  لەپێشددەوە بددا جددارێ :وەاڵم

 .کردبووی حیسامی
 
  ڕووداوەدا؟ ئەو گێڕانەوەی لە
 

 عەواڵی شدەهی بوونی داسدتانی لەوێ ا. «ئێران کوردستانی شەهی انی لە کاروانێک» ناوی بە هەیە کتێبێکی بەڵێ
 مەهابداددا شدارەوانیی گیراندی لە و دەبدا نداو کوردستانی دێموکراتی حیزبی پێشمەرگەی یەکەم وەک کە مینەخاڵن 

 سدەرماوەز ی٢٦ کە یلەوە نەبدووین غافدڵ داندا، ئەوەمدان کە خۆیشدی کداتی. سدەرماوەز ی٢٦ دەخاتە بووە، شەهی 
 دامانندا کە وەختدی ئەو بدۆیە. بدوو دەسدت ا لەبەر سدەنەد بە ئەوەمان چونکی کوردستانیشە، ئااڵی هەڵکردنی ڕۆژی
 ئدااڵی هەڵکردندی ڕۆژی ڕۆژە ئەو کە ئەوەیە خداتری لەبەر زیداتر ئەمە گوتمان پێشمەرگە، ڕۆژی بکەینە ڕۆژە ئەو

 سددەرماوەز ی٢٦ دەڵێددین و دەردەبددڕین بەشددەی ئەو ئددێمە ئێرانییەکددان هێددزە حەساسددیەتی لەبەر بەاڵم کوردسددتانە،
 ئێسدتا جدا. داناوە ڕۆژەمان ئەو بۆیە پێشمەرگە، نراوە ناوی دواتر کە کراوە تێ ا هێزەی ئەو عەمەلیاتی یەکەمین

 ۆبد بەاڵم. خدۆیەتی جێدی لە هەر و پێشدمەرگەیە ڕۆژی هەر ئێسدتا هەتدا سەرماوەز ی٢٦ ڕۆژی لێ ەکەین قسەی کە
 دنیدادا لە دەڵدێن ئداخر. بدکەی قەبدووڵی دەبدێ مەعلوومە دەردەکەوێ ڕووداوێک تاریخی وەختێکی بەڵێ، تاریخەکه
 ی٢٦ لە ئەوه ئەوەیە، تداری  بەاڵم ندیە حەقدیقەت مدوتڵەقی بە شدتێک هدی  تداریخە، فەقەت موتڵەق حەقیقەتی
 جێدددی لە هەر ئەوەیدددان کەوایە. ش٢٣ یڕێبەنددد ان ی٢٢ دەکەوێتددده نە و ٢٥ دەکەوێدددتە نە بدددووە دا١٣٢٣ڕێبەنددد انی
 پێشدمەرگەیە، فید اکاریی ڕۆژی و پێشدمەرگە ڕۆژی سداڵ ڕۆژی هەموو ئەگەرچی پیرۆزە هەر ڕۆژەکە بەاڵم خۆیەتی،

. پێشدمەرگە ڕۆژی بەنداوی ڕۆژێدک لەگەڵ پێوەند ی لە بەاڵم. بگدرین کوردسدتان بەشەکانی هەموو ئەگەر بەتایبەتی
 بەاڵم خددۆیەتی جێددی لە ئەمە بکددرێ، کددۆمەاڵیەتی تددوێژێکی لە تەجلیددل تێیدد ا ەک دادەنددرێ وا ڕۆژێکددی عددادەتەن
 لەسدەر کوردسدتان بەشی چوار هەر کوردستانییەکانی هێزە هەموو کە ئەوە یەکیان دی، بێنە شت دوو دەکەم ئارەزوو
 سددەرماوەز ی٢٦ ڕۆژی ئەوە، بددۆ بدد ۆزرێتەوە موناسددبتر ڕۆژێکددی کە ئەوەیە یەکیشددیان کەون، ڕێددک پێشددمەرگە ڕۆژی
 ڕۆژی ڕۆژ، موناسدبترین وایە پدێ  بەاڵم. پیدرۆزە و کدردوە پەسدن ی کوردسدتانیش هەرێمدی پارلمانی و ئااڵیە ڕۆژی
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 ئەوەش دەبێ. پێشمەرگە بنرێ ناوی هێزە ئەو دراوە بڕیار دا١٣٢٤ ڕێبەن انی ی١٥ ڕۆژی لە چونکە ڕێبەن انە، ی١٥
 ئەو پێشمەرگەش بە کورد چەک اری شۆڕشگێڕی ناوبردنی ەنانەتت دانەنراوە ڕۆژە ئەو پێشمەرگە وشەی کە بگوترێ

 کدورد ئازادییەکدانی و مداف لە دیەدا  کە هێزێدک کوردی، هێزێکی ڕەسمی بە کە ئەوە بەاڵم نیە، جاری یەکەم ڕۆژە
 کۆمداری ئەفسدەرانی کۆبدوونەوەی مەهابداد لە ڕۆژە ئەو. بدوو ڕێبەند ان ی١٥ ڕۆژی پێشدمەرگه هێدزی بندرێ ناو دەکا
 بەاڵم ندیە لەبیدر چداک ئێسدتا ژمدارەکەی  دا«کوردستان» ڕۆژنامەی لە و دراوە تێ ا بڕیارەی ئەو و بووە ردستانکو

 .تاریخییە سەنەدی ئەوە ئی ی. بۆتەوە باڵو ڕێبەن ان ی٢٠ ڕۆژی
 

  ئەو هەر دەکرێ بەاڵم و بووە مەهاباد شارەوانیی گرتنی ڕۆژە ئەو دیاریکردنی مەبنای کە فەرمووت مامۆستا :پرسیار
 ئەوە دەردەکەوێ لێدی جدار یەکەم پێشدمەرگە ڕۆڵدی کە دابنێین وای ئێمە مێژووییە ڕێکەوته ئەو هەر یانی مەبنایە
 ڕۆڵدی بدۆ بگێدڕینەوە کدوردی دەسدەاڵتی دامەزراندی بەرەو هەنگاوندان و، بدوو کوردسدتان کۆماری دامەزرانی سەرەتای

 پێشمەرگە؟
 

 ئەو بدۆ شدانازییەک وەکدوو ئەوە. ئاراوە نەهاتبووە کوردستان کۆماری ەزرانیدام فکری ئەودەم من باوەڕی بە :وەاڵم
 کۆماری فکری نەک گیرا مەهاباد شارەوانیی کە کاتی ئەو بەاڵم دەمێنێتەوە هەر پێشمەرگە بە بوو دوایی کە هێزەی

 ١٣٢٤ گەالوێدژی ی٢٥ دێمدوکڕات حیزبدی. گۆڕێ نەهاتبووە کوردستانیش دێموکراتی حیزبی فکری بەڵکوو کوردستان،
 دەگەڕێدتەوە ئەوە بڵێدین نیە بەجێ زۆر مەنتیق ا لە دەنا جوێیە بێ خۆش پێمان ئیشتیا بە ئەگەر بۆیە دامەزراوە،

 .ئاراوە نەهاتبووە هەمووان بۆ النیکەم فکرەکەشی ئەوکات چونکە ئەوە سەر
 

 گۆڕانکارییانە؟ ئەو بۆ کردبوو خۆش ڕێی عەمەلیاتە ئەو بەاڵم :پرسیار
 

 بچدووکی زۆر مەنتقەیەکدی لە بکدا خدۆی ئید ارەی بدێ، دەسدتەوە بە شتێکی کورد ئەوەی بۆ ڕێخۆشکردن دیارە :موەاڵ
 ئەو مەنتەقەیەدا لەو جیهانی دووەمی شەڕی تەواوبوونی بە یانی. خوڵقاوە زەمینەکەی ەوە١٣٢١ ساڵی لە کوردستان
 دەسددەاڵتی نددوێنگەی تەنیددا دەڵددێن کە ەوەئ هەر و بددووە بەدەسددتەوە خددۆی دەسددەاڵتی خەڵددک و خوڵقدداوە زەمیددنەیە
 خۆید ا چارەنووسدی بەسدەر خەڵدک ئەوەیە نیشانەی بووە مەهاباد شارەوانیی کوردستان مەنتەقەیەی لەو پاشایەتی

  هەزاران ئێمە ئێستاش چونکە نەگیرێ ئیراد بە لێی ڕەنگە بخا ڕێکی توانیویەتی چەن ە کە ئەوە ئێستا. بووە زاڵ
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 .لەپێش ایە نکەموکوڕیما و موشکیل
 

 چەکدد ار هێددزی بە کە کۆمددار زەمددانی لە کە کدداتەوە لەو سددەەتەی ئەو گوتددت وەک پێشددمەرگە   مامۆسددتا :پرسرریار
 کە کوردسدتان کۆمداری هەیده، خدۆی تدایبەتیی نەقشدی سداڵە دەیدان پێشمەرگە پێشتریش،   و پێشمەرگە گوتراوە

 الپەڕەیەکدی ئێدرانیش، گەالندی ڕاپەڕیندی دوای لە. ەبدوو نسدکۆیه ئەو تووشدی هەتداوەکوو پاراستوویەتی دامەزراوە
 نەقشدی و پێشدمەرگە ڕۆڵدی ئایا ئێستا وایە پێتان. بینیوە پێشمەرگەمان مێژوویی حەماسەتی و ڕاپەڕین لە زێڕین

 کداری بدۆ جیداواز تەعریەێکدی یدان هەیە پێشووی تەعریەی هەمان ئایا چیە ئێستادا گۆڕانکاریەکانی لە پێشمەڕگە
 گۆڕێ؟ اتۆتەه پێشمەرگە

 
 قەاڵفەتدی دەکداتەوە بیدر کە پیداو ڕاسدتە. هەبدێ پێشدمەرگە لە غەڵەتمدان تەسدەوری ندابێ پێمدوایە ئەمن :وەاڵم

 دیەدا  چەکەوە بە کە بدڕاوە کەسدێک ا بەسدەر ناوە ئەو چونکە بەرچاو دێتە فیشەک انەوە و تەەنگ بە پێشمەرگەی
 نابێ پێموایە ئەمن بەاڵم دەکا، کورد میللەتی مافەکانی ێنانیوەدەسته بۆ خەبات و دەکا کورد میللەتی مافەکانی لە

 نداو بدێ بە دا«کوردسدتان» ڕۆژندامەی لە ١٣٦١ سداڵی ئەمدن: دەیڵدێ  بێمەدەبیدیە. ببیندین لەوەدا تەنیدا پێشمەرگە
 کە تدوێژانەش ئەو و چیندانە ئەم دەڵدێ  لەوێد ا. «بدین پێشدمەرگە باهەموومدان»: دەڵدێ کە نووسیوە مەقالەیەک 

 بدێجگە. پێشدمەرگەن هەموویدان تێ ەکۆشدن ئامانجە ئەو بەرەوپێشچوونی بۆ بەڕێگایەک ا خۆیەوە لەبەر یەکەی رهە
 هەر پێشدددمەرگە بەاڵم خزمەتگدددوزاران هەمدددوو بە بیددد ەی دەکدددرێ کە شدددانازییەکە پێشدددمەرگایەتی عیندددوانی لەوە

 چدداکە، تەبیبددی ئێسددتا مەرگەپێشدد چدداکە، نووسددەری ئێسددتا موهەن یسددە، ئێسددتا پێشددمەرگە نددازانێ، تەقەکددردن
 دایە پێشدمەرگە سدەەتی لە کە کەسدەی ئەو خدودی هەر بیگدری بوارێک ا هەر لە. چاکە بیرمەن ی ئێستا پێشمەرگە
 ئەوەڵەن گددرت خددۆیەوە بەدەسددتی خددۆی چارەنووسددی مددافی کددورد ئیشددەڵاڵ سددبەینێ ئەگەر کەوابددێ هەیە تواناکددانی
 ئاسدانە پەید اکردن پدووڵ دەڵدێ هەیە مەسدەلێک. تێبکۆشدێ ازەیەتد وەزعدیەتە ئەو پاراسدتنی بدۆ دەبدێ پێشمەرگە

 ئەودەمددددی کەوایە. پاراسددددتنەکەی هەتددددا ئاسددددانترە ئددددازادییش بەدەسددددتهێنانی. بەزەحددددمەتە ڕاگددددرتنەکەی بەاڵم
 لە پەروەردەکردنی ا لە بێ، چەک ارانەدا شەڕی لە و دوژمن موقابیلی لە تەنیا نیە شەرت هەیە، بەو ئیەتیاجیمان

 و ببینددێ کدداریگەر نەقشددی دەتددوانێ پێشددمەرگە گەالندد ا پێشددکەوتنی کدداروانی بە گەیاندد نەوەی لە ن نیدد اپێگەیا
 پێشدمەرگە چدونکە ببەخشدرێ پدێ پێشدمەرگەیان نداوی شدانازیی بەجێدیە زۆر دەبدن ڕەوتە بەو تێکەڵ کە ئەوانەش
 لە بدووین، ڕەسدتگار حەسەن کاک بەخێر یادی و ئەمن دێیەک چووبووینە ئێمە جارێکیان لەبیرمە. نیە کەم ناوێکی
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 بێدنە کدرد دێیدان خەڵکدی بدانگی بڵیند گۆ بە و بکەیدن بدۆ قسدەیان بوو خۆش پێیان خەڵکەکە کۆبووینەوە مزگەوت
 لێبووردنی داوای بڵین گۆ لەسەر هەر و وەرنەوە هاتوون پێشمەرگە: گوتی دەکرد خەڵکی بانگی کە ئەوەی. مزگەوت

 شددانازیی ئددێمە: گددوت  و دایەوە جددواب  بڵیندد گۆکە لەسددەر هەر. مەسددمووڵن نددین پێشددمەرگە ببددوورن: گددوتی و کددرد
 لێمەستان ینەوە؟ ئەوەت ئەتۆ بین، پێشمەرگە کە نەبوو ئەوەمان حەقی نەبوو ئەوەمان

 
 نەقشدە ئەو ئەوەی و پێشدمەرگە ڕۆڵدی و پێشدمەرگە نەقشدی بدۆ جەنابت جوانەی پێناسە لەو جیا مامۆستا :پرسیار
 کە دەبیسددتین نەشددازیش دەنگددی زۆر بەاڵم ببددرێ، بەکددار دیددکەدا ڕەهەندد ەکانی لە یددان بێددتەوە بازتەولیدد  ڕەنگبددێ
 لە ئاشدتییانەیە، خەبداتی سدەردەمی نەمداوە، پێشدمەرگایەتی سدەردەمی نەماوە، چەک اری خەباتی سەردەمی دەڵێن

  دیاری خۆی ک ارەکانیچە هێزە ڕێکخستنی بۆ نوێی پالتەۆڕمی پووتین کە بوو لەوەپێش ڕۆژ چەن  هەر حاڵێک ا
 دەگرن؟ سەرچاوە چییەوە لە قسانە ئەو. دەکا   ئامریکا مەسەلەن کە دەبینین کرد،

 
 دەسددەاڵتە لە زۆری بەشددی بەاڵم دەیددانڵێنەوە تددووتی وەکددوو و بددوون فێریددان کددوردیش هێندد ێک قسددانە ئەو :وەاڵم

 ملمالنەی ئاسمانیش کوراتی لە دەکەن، ەکانئەستێر شەڕی خەریکن ئێستا کە دەسەاڵتانەی ئەو هاتوە، گەورەکانەوە
 خدۆی لە دیەدا  وەسدیلەی چدووکترین دەیدانەوێ بێبەشدە مافەکدانی هەمدوو لە کە میللەتێک بۆ هەیە خۆیان نیزامیی
 میللەتێدک لەگەڵ کە لەوەی زیداتر تداری  لەگەڵ حەقدیقەت، لەگەڵ کە ئینسدافییە بێ ئەوپەڕی ئی ی ئەوە. نەبێ

 لدێ نداوی تەبلیغدات بندێ  لدێ نداوی ندازان  ئەو تەسدلیمی کورد ئازادیخوازی میللەتی قەت مهیوادار کەوایە. دەکرێ
 چەکد ارانە خەباتی دوچاری سبەینێ لەسەرە ئەوەی خەتەری ئێستاش کورد چونکی نەبی، تەسلیمی تەوەهووم بنێ 

 لە ئدێمە. هەبێ مەرگەیپێش هێزی دەبێ هەر پاراستنی بۆ بێنێ وەدەست مافەکانیشی ئەگەر گوتیش  وەکوو ببێتەوە
 هێدددزە و پێشدددمەرگە هێدددزی دامەزرانددد  کوردسدددتانمان حکدددوومەتی ئەگەر کە هەیددده ئەوەمدددان حیزبیشددد ا بەرندددامەی

 دەڵێدین کە هەیە خدۆی مەفەهدوومی ئەوە دیدارە دەگدرن، بەدەستەوە واڵت ئەمنیەتی پاراستنی دیکە ئینتزامییەکانی
 ئدێمەی بدۆ بەتایبەتی پاشان لە. ناکەین بەرنامە شەرحی لێرەدا کە دیکە ئینتزامییەکانی هێزە و پێشمەرگە هێزی

 مەبنای لەسەر حیزبەکەمان ئەوەڵەوە ڕۆژی لە چونکی باشە، ئاشتیخوازانە خەباتی نەکا فێرمان کە  با دێموکرات
 انتەڕەفمد دوو ڕاست گوتوە ئەوەمان کە وەختیش ئەو. نابێ چارەسەر چەک بە کوردستان مەسەلەی کە دانراوە ئەوە

 کە ئەوە یەکیشدددیان بێندددین، بەچۆکددد ا دەوڵەتەکدددان چەک بە نددداتوانین ئدددێمە ئەوەی یەکێکیدددان بدددووە مەقسدددوود
 کەوابدێ. بێندین داخوازییەکانمدان و مداف لە واز ئێمە بکەن وا و بێنن بەچۆک ا ئێمە چەک بە ناتوانن دەوڵەتەکان
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 ئدێمە وەختێکدی تەنانەت پێشەنگه، بارەیەوە لەو دێموکرات حیزبی پێشەنگین بڵێ  دەتوان  کۆنین زۆر لەوەدا ئێمە
  لوولەی لە ئازادی دەیانگوت کە کوردستانییش تەنانەت و ئێرانییش هەبوون دیکە سیاسیی هیزی دەگوت ئەوەمان
 .نەکا ئاشتیخوازیمان فێری کە  با سازشکار، دەگوتین پێیان باشە ئاشتی دەمانگوت کە ئێمە. دەرێ دێتە تەەنگ

 
 دەپارێزرێ؟ شەڕ بە هەر ئاشتییش کە ئەوەش ا لەگەڵ :پرسیار

 
 لە قدووەتی ئەگەر ئاشدتی پاشان ئاشتییە، بۆ شەڕەکەشمان گوتوومانە جار زۆر ئێمە ئوسوولەن بەڵێ بەڵێ :وەاڵم
 هەبدێ کدۆمەڵ جۆراوجۆرییەکدانی ئدازادیی و مداف بە بداوەڕی کە نەکەوتدوە پدێش ئەوەند ە جامێعە مادام نەبێ پشت

 .نیە بەردەوامبوونی شانسی نەبێ پشت لە قووەتی ئاشتییەک
 

 لە خدۆت ئەکداونتی لە سەرنجڕاکێشدت و جدوان بدابەتێکی پێشدمەرگەدا ڕۆژی پێشوازیی لە جەنابت! مامۆستا :پرسیار
 کە خەڵدکە زۆر پرسدیاری بەڕاسدتی دەربڕیدوەکە شدتیش یەک لە خدۆت بەداخبدوونی لەوێد ا کردەوە باڵو فەیسبووک ا

 گدریال بە و دانەناوە خۆی هێزەکانی لەسەر پێشمەرگەی نازناوی کوردستان باکووری ورەیگە هێزێکی و زۆر بەشێکی
 پێشمەرگە؟ نەقشی و تەعری، لەسەر دەگۆڕێ قەزییەکە ئەسڵی لە هی  ئەوە. دەبا ناویان

 
 ناویددان ئەوانەی بددۆ دادەنێددین پیشددمەرگە فیدد اکاریی و خەبددات بددۆ قەدر و ڕێددز وەکددوو هەر ئددێمە خددۆ نددا :وەاڵم

 لە کە ئەوانەی یددان دادەنێددین، ڕێددز فیدد اکارییەکەیان بددۆ گددریالیە ناویددان ئەوانەوی بددۆ ئدداواش هەر شددمەرگەیەپێ
 ژێددر لە سددووریەش ئەوی واقیعدد ا لە کە( ک.ک.پ) کددارەی ئەو بەاڵم دانددراوە، لەسددەر شددەڕڤانیان ندداوی سددوورییە
 ندیە، بداش ئەوە کە کدورد سیایسدییەکانی هێزە ئیجماعی لە دەرچوونە یەکیان تێ ایە؛ شتی دوو ئەودایە تەئسیری

 ناوێکی هەڵ ەگرێ کورد چەک اری تێکۆشەری لەسەر نێوەرۆکە پڕ ناوە ئەو شیرینە ناوە ئەو ئەوەیە دیکەیان ئەوی
 داعشدیش بدێ بەگدوڵ پەرژیندی هەزار مەسدەلەن دادەندێ، لەسدەر نێدوەرۆکی بدێ بەڕاسدتی ناوێکی یان بێگانە و نامۆ

 ئەو بدد ا کوشددت بە کددورد میللەتددی ئددازادیی و مدداف بددۆ خددۆی ئەوەی بەاڵم. شددەڕڤانە ابکدد شددەڕ هەرکە  شددەڕڤانە،
 بدداری لە هەروەکدوو. ندیە بداش ئیجماعد ەرچوونە لەو هەم بکددرێ حەزف حەیدەە نداوە ئەو هەم بدۆیە. پیشدمەرگەیە
 ااڵیەکیئدد و کددراوە پەسددەن  کوردسددتان لە ئددااڵیەی ئەو ئیسددتا خددۆ مەسددەلەن. دەرچددوون ئدداوا جاروبددار دیکەشددەوە
 بگدۆڕێ، ڕەندگە هەبێ گەورەمان کوردستانی ئێمە سبەینێ ئەگەر دەنا هەڵی ەگرین، هەمبەستگی وەک ئیمە ڕەسمییە
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 ڕێگەمان نێونەتەوەیی قانوونی بێ پێک بۆ عیراقی کوردستانی وەک وەزعیەتێکی ئێران کوردستانی ئەگەر تەنانەت
. بدن شت یەک نابێ بەاڵم بچن یەک وەک تۆزێک ڕەنگە بێ، دیکە ئااڵیەکی دەبێ. هەڵکەین ئااڵیە ئەو عەینی نادا
 زانیدوە بداش بە وایدان ئەوان بەداخەوە سدێمبول؟ نەکەیدنە شدتێک هەموومان بۆ بترازێین لێک ئێمە بۆ لەوێ ا باشە
 .هەبێ خۆیان هی شتێک ا هەموو لە کە
 

 باش پێت جەنابت کردبوو باست نابتجە کە سێمبولەی ئەو و ئیجما  ئەو لەگەڵ پێوەن ی لە هەر! مامۆستا :پرسیار
 بە دراوە دێمددوکرات حیزبددی وەک پیشددنیارە ئەو کوردسددتان، پێشددمەرگەی ڕۆژی بکددرێتە ڕێبەندد ان ی١٥ ڕۆژی کە بددوو

 جەنابتانە؟ پیشنیاری وەک هەر یان دیکە هێزەکانی بە و هەری  حکوومەتی بە یان دیکە الیەنێکی
 

  دێموکراتەوە حیزبی تەڕەف لە ئێمەوە، تەرەف لە کرا پیشمەرگە ڕۆژی یباس کە هەر بوو پێرارەکە پێموایە :وەاڵم
 .دابنرێ و بگیرێ چاو پێش لە کە کرا هەرێمیش حکوومەتی بە و باشوور کوردی سیاسییەکانی هێزە بە پیشنیهاد

 
 وتووێژە ئەم بۆ کرد تەرخانت کاتەی ئەوە بۆ سپا  زۆر مامۆستا

 
 .ئێوەش بۆ سوپا  -
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٢١٦ ژمارەی لە)
 

 ٢٠١٢ی دێسەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 (کەسایەتیی نەتەوەیەک)پێشمەرگە 

 
 
 
 
 
  
 

 سمایل شەرەفی

 
دا، لەوانەیە غەدرێدک بێدت "چەکد ارێکی بەبیروبداوەڕ"تەنیا لە چوارچێوەی پێناسدەی  "پێشمەرگە"قسەکردن لەسەر 

پێشدمەرگەی کوردسدتان وەک هێزێکدی خەباتکداری میللەتدی . ە یەکێدک لە دەسدکەوتە مێژووییەکدانی نەتەوەی کدوردل
کورد لەگەڵ ئەوەیکە بە سەدان دەسکەوتی پڕنرخی بدۆ ئەم مدیللەتەکەی دەسدتەبەر کدردوە و پارێزگداری لە گەلێدک 

. خی زەمەنێکدی زێڕیندی ئەم مدیللەتەیە یدهدا خۆیشی دەسدکەوتێکی هەرە پڕبا دەسکەوتی دیکە کردوە، لە هەمان کات
. دەوڵەتی وەک کورددا گێڕاوە گرتنی شوناسی نەتەوەیی خەڵکێکی بێ دەسکەوتێک کە رۆڵێکی هەرە بنەڕەتی لە بیچ 

پێشمەرگە یەکێک لە مەزنتدرین . دەسکەوتێک کە لە هەناوی مەزنترین رووداوی مێژوویی نەتەوەیەکەوە لەدایک بوو
و ئیددرادە مەزنە، هەوڵددی  "بدداوەڕبەخۆبوون"ری کوردسددتانە کە خددۆی وەک دەسددکەوتێکی ئەم لددق و پۆپەکددانی کۆمددا

 .پەرەپێ ان و پاراستنی گەلێک دەسکەوتێکی مەزنتر لەخۆی دا
 

پێشددمەرگەی کوردسددتان پددێش ئەوەی بددۆ کددۆمەاڵنی خەڵکددی کوردسددتان وەک عونسددورێکی عەینددی، لە قەاڵفەتێکددی 
دەرەتدانی بەتداڵ  مانێتی و بەرەنگاری، لە زەیین و نداخی تداکی نەتەوەیەکدی بێجوامێرانەدا ببێتە رەمزێک بۆ قارە

دا بێددت،  باوەڕبەخۆبوونێددک کە تددا ئێستاشددی لە گەڵ. ی بنیددات نددا"بدداوەڕبەخۆبوون"دا،  یەک لە هەرجددۆرە پشددتیوانی
 انە، هەروا ئەم سەرەڕای دەیان دوژمن و نەیاری رەنگاوڕەنگی تەیار بە هەمووی پیالن و کەرەسەیەکی داپڵۆسێنەر

 .میللەتەی لە سەر پێ راگرتووە
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دا پێناسدەیەکی  پێشمەرگەی کوردستان بە رۆڵی خۆبەخش و خۆنەویستانەی لە جوواڵنەوەی مافخوازانەی نەتەوەکەی
، بدددۆ "گیانەیددد ایی"و بەدوای ئەودا  "نیشدددتمانپەروەری". بەخشدددیوە "نیشتمان ۆسدددتی"و  "گیانەیددد ایی"جیددداوازی بە 
یدا ئەرکدی سدەربازێک نەبدووە بدۆ نیشدتمانەکەی، بەڵکدوو بەشدێکی هەرە ئەساسدی بدووە لە ئەخالقددی پێشدمەرگە تەن

دا  فکرینددی گەلەکەی ئەخالقێددک کە پێشدمەرگەی لە بیرکددردنەوە و تێ. ئینسدانیی ئەم مددرۆڤە خداوەن بدداوەڕ و خەونە
نیی راسدتەقینە دەزاندێ و قارەمانێک کە تەنیا خداک و خەڵکدی خدۆی بە پشدتیوا. کردۆتە قارەمانێکی هەتاهەتایی
 .دایە کە، هەست بە بوونی خۆی و نەمریی رەسالەت و ئەرکەکانی دەکات تەنیا لە داوێن و باوەشی ئەوان

 
دا لە دایددک بددووە، بەهددۆی  پێشددمەرگەی کوردسددتان کە لە هەندداوی زەمەنێددک لە زەمەنە مێژووییەکددانی نەتەوەکەی

ک زانیوە، بە دوور بووە لە دەست ریژکردن و بەکارهێنانی وەک ئەوەی تەنیا پاراستنی خاک و خەڵکی خۆی بە ئەر
سددنووری دەرکەوتددن و بەرەنگدداریی پێشددمەرگەی کوردسددتان بەرانددبەربە دوژمنددانی . هێزێکددی پەالمدداردەر و داگیددرکەر

 .میللەتەکەی، راست هەمان سنووری واڵتەکەیەتی
 

 کە پەالماری  -خواز و دەوڵەتە داگیرەکان اوانی نەتەوە پ"سەرباز"فەلسەفەی وجوودیی پێشمەرگە بە پێچەوانەی 
هەر ئەم . تەنیدا هەوڵد انە بدۆ رزگداری و پاراسدتنی گەل و نیشدتمانی خدۆی -خاک و خەڵکی دیکەیدان پدێ دەدرێ 

تایبەتمەن ییەش وای کردوە کە پێشمەرگە وەک هێزێکی گەلی و نیشتمانی بمێنێتەوە و متمانە گەلی خۆی وەدەسدت 
ئەمددڕۆ دوای زیدداتر لە حەوت دەیە لە مێددژووی تێکۆشددان و گیانەیدد ایی، بددۆتە بەشددێک لە  متمددانەیەک کە. بێنددێ

 .شوناسی هێزی پێشمەرگە
 

تەعبیر و پێناسانەی تا ئەمڕۆ لە پێوەند ی لەگەڵ پێشدمەرگەدا بدا  کدراون،  ئەم تایبەتمەن ییانە و هەموو ئەو
پێشدمەرگە نداتوانێ بەتەنیدا ئەو . بدڕوانینمەگە ێک بۆ پێشد[ناو]ئەوەمان لێ دەخوازێک کە پێویستە هەورازتر لە 

ێددک تەنیددا "سددەرباز"بەو مانددایە کە وەک . دایە  سددەربازە بێددت کە لە خددزمەت بەجێگەیاندد نی بڕیددارە سیاسددییەکان
بەڵکددوو پێشددمەرگە ئەو قارەمددانە بە بیروبدداوەڕەیە کە لە سددەر . گددوێڕایەڵی فەرمددانێکی سددەرووتر لە خددۆی بێددت

، بەهێزکردندی هەسدتی "قارەمانێدک"و، رەساڵەتەکەی جیا لە بەجێگەیان نی ئەرکدی ووڵێ ئیرادەی نەتەوەیەک دەج
 .باوەربەخۆبوونی میللەتێکە کە بە درێژایی تاری  هەوڵی شکان نی ئیرادەی دراوە
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پێشمەرگە ئەو چەک ارە خاوەن بیرو بداوەڕەی کدوردە کە ماناکدانی ئەو دیدوی هەوڵد ان بدۆ تدوانەوەو ئاسمیالسدیۆنی 
ی بە نەتەوەیەک بەخشدددی کە تدددا ئێستایشدددی لەگەڵددد ا بدددێ، "بەردەوامدددی"و  "بدددوون"ەکەی بەرپەر  دایەوەو نەتەو

 .دوژمنان پیالنی لێڵکردنی ئاسۆی هیوا و هومێ ی دادەڕێژن
 

دا بەرگدی  پێشمەرگەی کوردستان ئەو چەک ارە خاوەن باوەڕیە کە لە زەمەنێکدی بەشەخسدییەتی تداریخی مدیللەتەکەی
ردا کددرا و، بە درێژایددی تەمەنددی خددۆی هەوڵددی کەسددایەتی بەخشددین بە بددزووتنەوەی مددافخوازانەی کەسددایەتی بەبە
 .نەتەوەکەی دا

  
  وه دا باڵو بۆته”کوردستان“ی  ی رۆژنامه٦٩٤  لە ژماره

 

 ٢٠١٦ی دێسەمبەری ٢٠: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 

 
 تنۆکێک لە دەریای فیداکاریی پێشمەرگە

  
 
 
 
 
 
 

 کی ر باڵه عومه

 
دیدار . نواند  ئارام و هێدورتر خدۆی ده. دا ده ی رۆژانی پێشووتری نه شێوه. نای گرتبوو خۆر لە پشت چیا بەرزەکان په

تەنیددا . گەردەکدانی کوردسددتان رابگەێندێ ید ەتوانی ئەو هەواڵە بە رۆڵە پدداک و بێ مخددابن نه. بدوو هەواڵێکددی پێدیە
 کان لە بەرچاوی کوڕانی  ڕێیه ای تاریکی بە سەر ناوچەکەدا زال بێ و رێگا و کوێرهدا، ئیزن نەدا سپ ده هەوڵی
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 .دێموکرات ون بن
 

 و شوێنی مەبەست رێگایان دەپێوا و لەگەڵ هەر هەنگاوێک لە دەوروبەری  و ئارام و هێ ی بەره دەستەی تیمی پێشڕه
ئەوان ئەرکیددان گددران بددوو . ن کی گوماندداویی بکددهجددۆڵێ یری هەر جمو سدده  وه سددرنجه کۆشددان به خۆیددان دەڕوانددی و تێ ه
میان تداقی بدکەنەوە، تداکوو پێشدمەرگەکانی دوای خۆیدان تووشدی لەمدپەر و گیروگرفدت  رده چونکە دەبوایە رێگای به

 . که قوواڵیی ناوچه  نەبن و بە شادی و ساڵمەتی بگەنە باوەشی خاک و خەڵک له
 
ولێژ و کەند ۆڵ و گەو و  بوو، شدوێنی سدەره م نه روبەری مەی انی مین کهی دوژمن، دەو رێگا، کۆنەڕێ، پێگه  ترسی مه

لەو . و لەسەرهەسددت و چدداوکراوە رێگددای دەبددڕی تیمددی پێشددڕه. سددتی هەورازی پشددووبڕ دابددوو ده سددتیان وه پێچددیش ده
 :کی کرد کاو یەک لە پێشمەرگەکان راوەستا و بە دەست ئیشاڕەیه نه یەدا، له دەنگی بێ
 

 !مەیێنە پێش* 
 .قەراغی جادەکە بڕیبوو  و چاوی له ئه
 ! ئەو تەمبازەیە چیە لێرە؟ زۆر تازە دیاره* 
 .جواب هات خۆی وه. گوت   هیچی نه که
 .رەنگە مین بێت* 

 .یەک لە پێشمەرگەکان کە زۆر تامەزرۆی باوەشی نیشتمان بوو، وەدەنگ هات
 .مەگەیێنن ن، رەنگە کۆنەمین بێت خۆی، تێمەی انی می  له  کوڕە خۆ مەعتەل مەکەن، ئەو دەوروبەرە پڕه* 

بەاڵم نە پددڕ بە گەرووی، بەڵکددوو بە . بەدوای ئەو قسددەیەدا وەک عددادەتی هەمیشددەیی خددۆی، قاقددایەکی لددێ دا
 …ئەسپایی

 
، چەن  هەنگاوێک لەو شوێنە دور نەکەوتنەوە  وه جووڵە کرده  و دەستی به بەدوای ئەو قسە و باسانەدا تیمی پێشڕه

دەنگددی ندداوچەکەی شددکان  و تەپوتددۆزیکی وەک  بێ. دەنددگ و گددرمەی چەندد  تەقێنەوەێکددی بەهێددز هدداتکە لەپددڕدا 
روون نەبددوو کە چددی . بددۆ چەندد  چددرکەیەک ئاگایددان لە یەکتددر بددڕا. وی دەخددۆیەوە پێچددا ردەلوول تیمددی پێشددڕه گدده
بدرد و دەیهەویسدت  ەەندگەکەی دهسەر پشت و دەسدتی بدۆ ت  فەرمان ەی دەستەکە کەوتبووه  که  ن ه وه ر ئه هه.  وماوه قه
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هداواری . خۆی زانیبدوو کە بە تووند ی بریند ارە و تدازە بده ئده. توانی لەجێدی خدۆی ببدزوێ بەاڵم نەی ه  وه، ستێته هه
 :ستا هه لێ
 !کوڕینە* 
 : وه رگرته ئەوجار وەاڵمی وه. جاریکی دیکە بانگی هاوڕێیانی کرد.  داوه   واڵمی نه که
 …ئەی ئەوانی دیکە* 
 .ستی بۆ بێسی  برد و تیمی سەرەکی لە وەزعییەتی خۆیان ئاگادار کردەوەدە
 

لە هیندد یک شددوێن بە راکددردن و لە هێندد ێک جددێ بە . پێشددمەرگەکان دەسددتەو تەەنددگ هەنگاوەکانیددان خێددرا کددرد
مدن لە رچ انەوەی هەر جموجۆڵێکی ئیەتمالی دوژ ستی بەرپه به مه  به. نەرمەغار خۆیان گەیان ە شوێنی تەقینەوەکە

 .دامەزران  وروبەری ئەو جێگایه ده
 

نازەی  چەنددد  کە  لە پێشدددمەرگەکان چدددوونە سدددەر جددده. لە شدددوێنی تەقیدددنەوەکە شدددەهی  و برینددد اری لدددێ بدددوون
 . وه نه دوور بخه  شەهی ەکان و چەن  کەسی دیکەش هەوڵیان دەدا برێن ارەکە لەو مەی انه

 
یان وەکوو سەعاتێک پێشدتر  بەاڵم ئەوجاره. چەکی هێزەکانی دوژمنالمار و ئاوری  راست لەو کاتەدا کەوتنە بەر په

. وان کدرد پێشمەرگەکانی دێموکرات لێیان وەدەست هاتن و سەنگەرەکانیان پێ چۆل کردن و پاشەکشەیان بده. نەبوو
لەنێددوبردنی   وبردی پێشددمەرگەکان وای لە دوژمددن کددرد کە نەتددوانێ هەمددوو پددیالنەکەی، واتدده ئددازایەتی و دەسددت

 .ک چۆن دایڕشتبوو جێبەجێی بکا رهەموو پێشمەرگەکان، وه هه
 
کانی پیادەی دوژمن لە مەی انی شەڕەکە دوور  هێزه. تاریکایی بە تەواوی باڵی بەسەر ناوچەکە داکێشابوو  ره به ره به

ەکە نگدی تەقیدنەوەی تدۆپ و چەکدی دوورهداوێژی دوژمدن بدوو لە خدڕ و دۆل و الپداڵی نداوچ تەنیا ده. کەوتبوونەوە
بەو وەزعە، پێشددمەرگەکان لە هەوڵددی ئەوەدا بددوون ئەوەندد ەی بۆیددان . ری رووندداک دەکددرد وروبدده و ده  دەنگددی دەداوه

و  بەاڵم رژد و هەڵدد ێریی ئدده.  وه ندده دوور بخه  ڕگه دا بددێ، شددەهی ەکان و بریندد ارەکە لە شدده بکددرێ و لە تاقەتیددان
ەر ڕێگدددای راگدددوێزانی خێدددرای شدددەهی ەکان و برینددد ارەکە کی تەواویدددان لەسددد و مەیددد انی مدددین، رێگرییددده  ره ڤددده ده

وان  ئده. می دابدوو که تیان بۆ جووڵەی خێرا له پێشمەرگەکان فرسه. چوو نگی ده و دره ره وام به رده شەو به. خوڵقان بوو



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

141 
 

ییان  سته نای جهتوا  ره به ره به. یانتوانی شەهی ەکان و برێن ارەکە بە کۆڵ راگوێزن نگاوێک ده تەنیا چەن  هه  نۆره به
هەر بددۆیە ناچدداربوون خێددرا جەنددازەی شددەهی ەکان لەبددن سددێبەری .  وه وتدده که یان نیزیددک ده بدده ره به. کزی دابددوو لدده

 دا بگەڕێنەوە و جەنازەکان بگەیێننە گۆڕستانێکی  لە یەکەم دەرفەت  که  و هیوایه به. دا حەشار ب ەن تاشەبەردەکان
 .ئەمین و دوور لە دەستی دوژمن

 
. رووی ناچاری و پێچەوانەی ویستی خۆیان، هەر ئەوەیدان لە دەسدت دەهدات دا، له م سته وتۆ ئه ە کات و ساتێکی ئهل

 .دوور بخەنەوە  یه ترسی وان دەبوایە برین ارەکە لەو شوێنە پڕمه ئه
 

ان هێشدتا تدا ئەو کداتەش پێشدمەرگەک. دابدێ  ریک بدوو سدپێ ه خده. کۆتدایی بدوو  هێ ی هێ ی تارێکایی شەو روو له
وان ناچدداربوون  ئدده. ودای پێویسددت دوور بدخەنەوە کە ئیتددر مەترسدی لەسددەر نەمێندێ مده نەیدانتوانیبوو بریندد ارەکە به

ی هەر هێرشێکی هێزەکدانی کۆمداری  وه جات انی برین ارەکە و هەم بۆ بەرپەرچ انه بڕیارێکی دیکە ب ەن، هەم بۆ نه
اڵم  بده. شدوێنی مەبەسدت  دا پدێش خدۆرهەاڵت بگاتده ک هەوڵدی یه سدته هەر ده. بدوونە چەند  دەسدتە  جێوه له. ئیسالمی

باری بریندد ارەکە، نەدەکددرا لەوە  لەبەر هیالکددی و ماندد وویی پێشددمەرگەکان و رووندداک بددوونی هەوا و وەزعددی نالدده
لەگەڵ هاوڕێی فەرمان ە . و بمێننەوە پێویست بوو چەن  پێشمەرگەیەک و کادری دەرمانی لەگەل ئه. زیاتر رایگوێزن

ئارام، لەسەرخۆ، قات  و خۆراگر . هێنێ رخۆی نه سه مێشک و جەستە زۆر مان وو بوو، بەاڵم هەوڵی دا وه  ئەوەی به
 .رووی لە پێشمەرگەکان کرد

 
پدێش و ئێدوەش   کوڕینە من بڕیارم داوە الی برین ارەکە دەمێنمەوە هەتدا هەلدی مدومکین بدۆ دەربداز کردندی دێتده* 

دا رەندگە بەرامدبەر بە مەرگ  من دەزان  مانەوەمان لێدرە لە حدالەتی ئاشدکرابوون. ی خۆتانەبڕیاری خۆتان بە دەست
 .بێت و منیش ئەو مەرگە هەڵ ەبژێرم و هاوڕێی پێشمەرگەی برین ارم بەتەنیا جێ ناهێڵ 

 
ب ا، وچەڵەمە چۆکمان پێ دا دا نەبووە تەنگ ئیمەش وەک تۆ دەکەین چونکە لە فەرهەنگی پێشمەرگەی دێموکرات* 

 .بێ یی پیشەی کوڕانی دێموکرات بووە و ده بەڵکوو ئازایەتی و لەخۆبوورده
 

 رڕۆیشتنێکی زۆر، لە هەمان کات ا  به له  ئازاری برینێکی قووڵ، خوێن. برین ارەکە بەدەم دوو ئازارەوە دەتالیەوە
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 دا ئازار دەدا  پتر لە دەروونرانی لە مەترسی کەوتنی گیانی هاوڕێ پێشمەرگەکانی بۆخاتری ئەو، ئەویان پترو نیگه
 .تاکوو برینەکەی

 
 .بە دەنگیکی نزم، بەاڵم پڕ لە ورە و ئیمان و ئازایەتی وەدەنگ هات. رووی لە هاوڕێیانی کرد

 
لەو حەرەکەتەدا زیانمدددان . داواتدددان لدددێ دەکەم لەبەر رزگدددارکردنی مدددن گیدددانی خۆتدددان مەخەنە مەترسدددییەوە* 

ئەگەر خددوا کددردی . ئێددوە بددڕۆن و تەنیددا چەکەکەم بددۆ جێهددێڵن. لەوە زیدداتر نەبددناڵم بددا زیانەکددان  وێکەوتددووە، بدده
ئەگەر شدددەهی یش بدددووم سدددەربەرزییە بدددۆمن کە تدددێکەڵ بە کددداروانی . بە دوامددد ا وەرنەوە  زینددد وو مدددام، ئیدددواره

 …تکایە …سوورخەاڵتی ڕێبوارانی ڕێی ئازادی و ڕزگاری خاک و نیشتمان دەب ، تکایە

 
 .دابوو ی هاوڕێی برین اریان و قسانه ر له اری خۆیان بهپێشمەرگەکانیش بڕی

 
ناهێلین، یا دەربازت دەکەین، یا هەموومدان پدێکەوە  بەتەنیا جێت  سپا  لە ورە و ئیمانەت، بەاڵم خاترجەم به* 

 .دەمرین
 

 ن ارەکە لەبن تاشەبەردێک جێگایەکی وەک سەنگەریان بۆ بری. خۆکەوتن دوای ئەو قسە و باسانە پێشمەرگەکان وه
هەتا ئەو . بە بەرد دروست کرد و خۆشیان بە چوار دەوری ا سەنگەریان بە شیوەێک دروست کرد کە زۆر لەچاو نەدا

گەرمتر دەبوو و دڵەخورپە   ره به ره وا به هه. دا و دنیا بە تەواوی رووناک بوو کارانەیان کرد گزینگی خۆر لە سەرانی
زۆری نەخایاند  هێزێکدی زۆر . بێ دژکردەوەی هده  و لێک انی دوێنی ئێواره و چاوەڕوانیش پتر، کە دوژمن دوای تەقە

و زەوەندد ی دوژمددن بە ئارایشددێکی نیزامددی بە ندداوچە وەربددوون و تددا نزیددک پێشددمەرگەکان هدداتن، بە جۆرێددک کە 
ڕی  شددهک  دابوو بریندد ارەکە رزگددار بددکەن، ندده پێشددمەرگەکان بریاریددان. ی چەکددی پێشددمەرگەکان ر سددێره بدده وتبوونه که
هێدزی دوژمدن دوای . یەوە چاوەڕوانی دوژمن مدانەوە کردن خۆیان پاراست و بە ئامادەگی بۆیە لە هێرش.  خه ویه سته ده

پاشان چەند ین . کان نازه گەڕان بە داخەوە تەرمی شەهی ەکانی دۆزیەوە بە پەلەپەل و خێرا کەوتنە راگواستنی جه
 .رەو دواوە گەڕانەوەکرد و بە  ری خۆیان وروبه ده  دەسترێژیان له
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. دوژمددن رۆیشددت، دیسددان ندداوچە لە جددووڵە کەوت، برینددی بریندد ارەکە قددور  بددوو، خددوێنی زۆری لەبەر رۆیشددتبوو
ت ئەگەر  ڵبده هه. ئاوی قومقومەکان هەر شەوی پێشدتر بەرەو تەواو بدوون چووبدوون. ئاو بوو ویشکارۆ و بێ  که شوێنه

هەمووکدات لەژێدر   ره ڤده ئەو ده. گەکان نەیان ەتوانی خۆیان ئاشکرا بکەنئاویش لە دەوروبەر بوایە، دیسان پێشمەر
ی گرفدت بدوو  بدکەن، بەاڵم ئەوه بەبدێ ئداو و خدۆاردن هەڵ  دەبدوایە هەتدا ئێدواره. چاوەدێری پایگاکانی دوژمن دابوو

ەبددوو بەاڵم لە کی وزەبەخددش ه کییدده پێویسددتی بە ئاوه. و زۆری خددوێن لەبەر ڕۆیشددتبوو ئدده. وەزعددی بریندد ارەکە بددوو
وانیتر  ک ئداو، کە لە کدۆی ئده دا لە نیدوە قومقومەیده بۆیە کادری دەرمانی هەوڵی. دا نەبوو دەسترەسی کادری درمانی

دەستی کەوتبوو بە فلیقان نەوەی چەن  دەنک خورما و تیکەڵ کردنی لەگەڵ چەن  قەترە ئاو، وزەبەخشێک دروست 
پێشمەرگەکان هەتا رۆژ ئاوابوو، بەو شێوەیە لە دەوری برین ارەکە . کابکا و جارناجارێک بەدەمی برین ارەکەی داب

موول کدددرد و کۆڵیدددان نەدا و بەسدددەر  یدددان تەحددده مدددانەوە و گیانیدددان خسدددتە مەترسدددی و برسدددییەتی و تینوایەتی
یی  نازەی شددەهی ەکان دوور بددخەنەوە، بەاڵم بە لەخۆبدددوورده هەرچەندد  نەیددانتوانی جدده. دا زاڵبددوون یەکان سددەختی

مێددژوودا   رزگددار بددکەن و الپەڕێکددی دیددکەی فیدد اکاری و بددوێری پێشددمەرگەی کوردسددتان لدده  توانیددان برین ارەکدده
 .ن تۆماربکه

 

 میر نستانی ئازاد ئاڵی و ئه:  بریتین له  یه ماسه م حه ی انی ئه هه شه: بینی تێ
  

  وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه٦٩٤  لە ژماره
 

 ٢٠١٦ی دێسەمبەری ٢٠: ڕێکەوتی  -ڕی کوردستان و کورد  ماڵپە: سەرچاوە
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 دا ی سەرماوەز لە چەند قۆناغی مێژوویی٦١
 
 
 
 
 
 

 کی ر باڵه عومه

 
 ی هەتاوی کە بە هۆی هاتنی سوپای سۆڤیەت و بریتانیا بۆ نێو خاکی ئێران ١٣٢٠رووداوەکانی خەرمانانی ساڵی 

وو لەسەر الواز کردنی دەسدەاڵتی دیکتداتۆری حکدوومەتی ناوەند ی لە تداران و روویان دا، کاریگەریی تەواویان هەب
بەش نەبدوو  سەرهەڵ ان و پەرەگرتنی ئازادی و چاالکی سیاسی لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی ئێران و، کوردستانیش بێ

تی کە سدوپای خەڵک زۆر چاالکانە و ئازایانە هەلومەرجەکەیان قۆستەوە، بەتایبە. لەو فەزایە کە هاتبووە پێشێ
سدددۆڤیەت نزیدددک بدددوو لە نددداوچەی موکریدددان و لە ورمدددێ جێگیدددر ببدددوو، دامودەزگدددای دەسدددەاڵت لە زۆربەی شدددار و 
شارۆچکەکانی ئەو ناوچەیە تێکەوە پێچران و تەنیا شوێنێک کە ئاسەواری دەسەاڵتی پاشایەتیی ئێرانی لدێ مدابوو 

شدارەوانی ئەو شدارە بە دەسدتی خەڵکدی وەزاڵەهداتووی  دا تاوی ی هه١٣٢٣ رێبەن انی ی٢٦شاری مەهاباد بوو کە لە 
ارەبانی مەهابداد بە دەسدتی ، سەبارەت بە گرتنی شد١ژمارەی   رۆژنامەی کوهستان. )دا گێرا ئەو شارە دەستی بەسەر

 (.خەڵکددی شددار، تێلگرافددی قەرەنددی ئاغددای مددامەش کە بددۆ وەزیددری مشدداویری تدداران نووسددیویەتی، بدداڵو کددردۆتەوە
رەوانی مەهاباد بە یەکجاری ئاسەواری دەسەاڵتی رەزاشدا لە نداوچەکەدا نەمدا، هەرچەند  حکدوومەت دوای گرتنی شا

دا بپدارێزێ  هەوڵی دا لە رێگدای سدەرۆک خێدڵ و عەشدیرە بە داندی پۆسدت و عیندوان، دەسدەاڵتی خدۆی لە نداوچەکە
دا بەڵکوو لە شاری مەهاباد بەاڵم سەرکەوتوو نەبوو؛ چونکە خەڵک گرینگیان بە نوێنەرانی حکوومەتی ناوەن ی نە

شددووڕایەکیان لە خەڵکددی شددار بە سەرپەرسددتی و مەسددمولیەتی قددازی مەەمددمەد پێددک هێنددا کە رۆژانە ئەو شددووڕایە 
 .یەوە رایی دەکرد کاروباری خەڵکی لە بواری قەزایی و ئەمنی
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گەشددەکردنی هەسددتی  لەسددەر: یەکەم: دا گرینگددی هەبددوو دا لە چەندد  بددوار گرتنددی شددارەوانی مەهابدداد لەو سددەردەم
ئەو حەرەکەتە : دووهەم. کداریگەری هەبدوو  نەتەوایەتی و رەوان نەوەی تر  و دڵەراوکێی خەڵک لە دەسدەاڵت ارن

سەرەتایەک بوو بۆ پێکهێنانی هێزێکدی چەکد ار کە بتدوانێ پارێزگداری لە مداف و ئازادییەکدانی خەڵکدی کوردسدتان 
ک بوو کە خەلکی کوردستان بەرێوەبەریی کاروبداری خدۆی بە دەسدتی گرتنی شارەوانی مەهاباد دەسپێکێ: سێهەم. بکا

جالی  خۆی بێت و لەو بوارەدا ئەزموون کۆ کاتەوە و بە دەسدەاڵت اران و نەتەوە ئازادەکدان بسدەلمێنی کە ئەگەر مده
ە خۆبەرێوەبردنی پێ ب رێ و چارەنووسی خۆی بە دەستی خۆی بێت، دەتوانێ واڵتدی خدۆی بە باشدترین شدێوە ئید ار

 .بکا
 

دا حیزبی دێموکراتی کوردستان بە دەرکردنی بەیاننامەیەک رەسمەن بوونی خۆی راگەیان  و ١٣٢٤ی خەزەڵوەری ١لە 
لەو رۆژە بە دواوە بە کددردەوە کاروبدداری سیاسددی، ئەمنددی، دادوەری، ئددابووری و فەرهەنگیددی خەڵکددی کوردسددتان لە 

حیزبدددی دێمدددوکراتی کوردسدددتان لە رۆژی .  ارە دەکدددرانالیەن بەڕێدددوەبەرانی حیزبدددی دێمدددوکراتی کوردسدددتانەوە ئیددد
راگەیاند نەوە هەتددا رۆژی ئیعالنددی کۆمدداری کوردسددتان گەلێددک کدداری پڕبددایەخ و گرینگددی ئەنجددام دا کە هێندد ێکیان 

دا بدددێ، جێگدددای شدددانازی نەتەوەی کدددوردن، وەک دامەزراندددی سدددوپای میللدددی، هەڵکردندددی ئدددااڵی  ئێستاشدددی لەگەڵ
   …کوردستان

 
دا  نی سوپای میللی بەشدێک لە بەرندامەی حیزبدی دێمدوکراتی کوردسدتان بدوو، چدونکە لە بەرندامەی حیدزبپێک هێنا

ی کوردستان دەبێ بە دەستی گەلی کوردەوە بەڕێوە بچێ هەر بدۆیە حیزبدی هاتبوو کە دەسەاڵتی بەرێوەبەری کاروبار
توانێ دیەا  لە نەتەوە و دەسدتکەوتەکانی دا بێ کە ب دێموکرات دەبوایە لە فکری پێکهێنان و دامەزران نی سوپایەک

هەرەسی ئەرتەشی پاشایەتیی ئێران بە دوای هداتنی سدوپای سدۆڤیەت و بریتانیدا بدۆ نێدو خداکی ئێدران، هەر . بکا
وەکی لە پیش ا با  کرا، بوو بە هۆی ئەوەی کە پادگان و پاسگاکان لە الیەن خەڵکەوە دەستیان بەسەردا بگیرێ 

رابگدا و لەو بدارودۆخەدا رێبەرایەتیدی حیدزب بێکدار دانەنیشدت و هەلەکەی قۆسدتەوە و  و خەڵک دەستیان بە چەک
دا بە نداوی هێدزی دێمدوکرات رێکدی خسدتن کە لە راپدۆرتی  ئەن ام و الینگرانی خدۆی کە چەکد ار بدوون، لە هێزێدک

 نی کۆماری کوردستان ی رێبەن ان رۆژی راگەیان٢دا کە لەسەر بەڕێوەچوونی رێوڕەسمی ١٠رۆژنامەی کوردستان ژمارە 
 .بە روونی ئیشارە بە بوونی هێزی چەک ار رێکخراو دەکا کە بەش اری رێوڕەسمەکە بوون
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پێش ا ساز کرابوو پێشدەوا بە تەواوی حدوزار رۆژباشدی فەرمدوو پاشدان تەشدریەی موتابقی بەرنامەیەک کە لە  …"
دا  تەی سدەربازان و پێشدمەرگەکانی کوردسدتانلە تریبون هاتنە خوارێ و بە پێش تەواوی گوردان و گوروهان و دەس

هات و هەمووی تەماشا کردن و بە هەموانی رۆژ باش فەرموو لەو کداتەدا بە دسدتووری معداوینی فەرماند ەی هەمدوو 
وچددان بە ئیەتخدداری سەربەسددتی  هێددز لە الیەن سددەربازان و پێشددمەرگەکان و تۆپخددانەی کوردسددتان دە دەقددیقە بێ

 ."ئیس جمهوری کوردستان شیلینگ کراکوردستان و ناسان نی رە
 

لەو . یەکی دیکە لەو رۆژە مێژوویدانەیە قەت لە بیدر و زەیندی تداکی کدورد ناسدڕێتەوە ١٣٢٤ی سەرماوەزی ٢٦رۆژی 
رۆژەدا بە فەرمددانی حیزبددی دێمددوکراتی کوردسددتان بددۆ یەکەم جددار بە شددێوەی رەسددمی و بە بەشدد اری هەزاران کە  

 .ی بە شکۆدا لە مەهاباد، هەڵکرائاالی کوردستان لە رێورەسمیک
 

 ئاوا  "هەڵکردنی ئااڵی موقەدەسی کوردستان لە مەهاباد"دا لە ژێر سەردێڕی  گۆڤاری کوردستان لە ژمارەی سێهەمی
 :دەنووسێ

 
ی سەرماوەز نوێنەرەکانی ئەهالی کوردستان لە شاری ٢٦دا عەرز کرا، رۆژی  هەر وەکوو لە پێش دەرهاتی کوردستان"

ی بەیانی لە کانگای حیزب ئااڵی کدورد بە حدزووری دەهەزار نەفەر هەڵکدرا و لە ١٠ۆبوونەوە لە سەعات مەهاباد ک
دا دەستەی میوزیک مارشی میللی لێ ەدا و لە سەرتاسەری شەقامی وەفایی سەفی نیزام کە لدوولەی تەەندگ و  کاتێک

، کدد  و کددوڕ، لە الی راسددتی ئددااڵ لە موسەلسددەل و سددەرنێزەیان دەدرەوشدداوە، دەسددتەی الوان و قوتابیددانی مەکددتەب
دا بوون ، گەورە و چدووکی مەهابداد هەیدمەت و ندوێنەرانی حیزبدی دێمدوکرات لە پشدت سدەری ئدااڵ سدەری  حەرەکەت

تەعزیمیان بدۆ دانەواند بوو، بدۆ ئیەتدرام چەپڵەیدان لێد ەدا و هورایدان دەکێشدا و، پێشدەوای مدوعەزەمی کوردسدتان 
ئەو جدار لە پداش . بەتینی لە بدابەت ئدااڵی موقەدەسدی کوردسدتان ئیدراد فەرمدووجەنابی قازی مەەممەد وتارێکی 

نوتق و خیتابە و تیر هاویشتنێکی زۆر و بەجێهێنانی مەراس  و نەسبی ئااڵ لەسدەر عەمدارەتی هەیمەتدی رەئیسدەی 
 ."میللی کوردستان جێژنە دوایی هات

 
دا، رێدبەری  یەوە بە سدەر کوردسدتان کۆماری ئیسدالمیلە گەرمەی شەڕی داسەپاو لە الیەن  ١٣٦٣لە گەالوێژی ساڵی 

حیزبددی دێمددوکراتی کوردسددتان بە پێویسددتی زانددی رۆژێددک بە ندداوی پێشددمەرگەوە ندداودێر بکددا، لە الیەک نیشددانەی 
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کردنەی هێزی پێشدمەرگە و لە  پێزانین و ئەمەک اری بوو لە بەرامبەر ئەو هەموو ئازایەتی و فی اکاری و گیانبەخت
وە پێویست بوو هێزی نیزامی کوردیش وەک هەموو ئەرتەشەکانی واڵتان، رۆژێکدی دیداری کدراوی هەبدێ الیەکی دیکە

کردنی رۆڵەکانی خۆیان  ڕا رێز لە فی اکاری و ئازایەتیی گیانبەخت بۆ ئەوەی لە دوارۆژدا حکوومەت و خەڵک وەیەک
ز ساغ بدووە کە لە مێدژووی خەبداتی ی سەرماوە٢٦هەر بەم مەبەستە کومیتەی ناوەن یی حیزب لەسەر رۆژی . بگرێ

رزگاریخوازی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان، هەر وەکی پێشتر با  کدرا، دوو رووداوی گدرینگن لە دوو سداڵی 
دا رووی داوە و کداریگەری راسدتەوخۆیان لەسدەر یەکتدر هەبدووە  ؛ لەو رۆژە(١٣٢٤ - ١٣٢٣)دا  جیاواز و بە دوای یەک

تریدان ئدااڵی کوردسدتانی تێد ا هەڵکدرا کە  بۆ پێکهێنانی سدوپای میللدی کوردسدتان و ئەوی ک بووە یەکیان سەرەتایه
 .هێمای نەتەوەیی کوردە و، هەموومان باش ئەوە دەزانین کە پێشمەرگە و ئااڵ دوو جمکی لێک دانەبراون

 
شددمەرگە لە نێددو سدداڵ بە هددۆی فیدد اکاری و ئددازایەتی و خددوێن و قوربانیدد ان، ندداوی پێ ٢٠ئەوەتددا دوای زیدداتر لە 

هەرچەند  لەو رۆژەوە کە نداوی پێشدمەرگە . ئەدەبیاتی جیهانی و زمانە جۆراوجۆرەکانی دنیادا بۆتە نداوێکی ئاشدنا
کاوە راگرتندی ئدااڵ و دیەدا  لە شدەرافەت و کەرامەتدی گەلەکەی کەوتە  بە بەژنی چەک اری کدورد بدڕا و ئەرکدی شده

سی و ماڵیی خۆیان هەوڵیان داوە نداوی پێشدمەرگە بەدنداو کەن و سەر شانی، دوژمنانی کورد بە تەواوی هێزی سیا
ک تیرۆریست و پیاوکوژ و جەردە بە دنیای بناسێنن، بەاڵم بە هۆی راسدتگۆیی و پداکی، جدوامێری و ئدازایەتی و  وه

پشتیوانی خەڵکی کوردستان لە پێشمەرگە، پڕوپاگەند ەی دوژمدن نەیتوانیدوە کداریگەری هەبدێ و لە بەدنداو کردندی 
پێشددمەرگە و لەو بددوارەدا سددەرکەوتنی بە دەسددت نەهێندداوە، بەڵکددوو بە پددێچەوانەی هەوڵددی دوژمنددان، پێشددمەرگە 

ک و بەرەی دەژەتیددرۆر لە  تر دەبددێ، چددونکە لە سددەردەمی ئیسددتادا خەلكددی کوردسددتان لە الیدده رۆژلەرۆژ خۆشەویسددت
ی پێشمەرگەی کوردسدتان و هەر ئەوە وایکدردووە بە چاوی ئومێ ەوە دەڕوانە هێز  کی دیکه، الیه سەرانسەری دنیادا له

ی کوردسددتانیان بەسددەردا دابەش کددراوە، ئەگەر بە زاهیددریش بددێ، بە رەسددمی ندداوی  دەسددەاڵت ارانی ئەو دەوڵەتاندده
 .پێشمەرگە وەک رزگاری ەر و هێزی کاریگەری لە بەرابەر تیرۆردا، بێنن

 
 .وو پێشمەرگە و پارێزەرانی خاک و ئااڵی کوردستان دەکەمدا پیرۆزبایی رۆژی پێشمەرگە و ئااڵ لە هەم لە کۆتایی

 

 . وه دا باڵو بۆته" کوردستان:ی  ی رۆژنامه٦٩٣  لە ژماره
 

 ٢٠١٦ی دێسەمبەری ٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

148 
 

 
 ؟ كێیه  رگه پێشمه

 
 
 
 
 
 

  شه اڵح شه سه

 
 ر هه دوژمن و دۆست.  كراوه با  ر سه له  زۆری  یه وره گه  پرسیاره و ئه و  پیرۆزه  وشه م ئه ؟ چیه  ركی ئه و  كێیه  رگه پێشمه

 . یان وه راگه  خۆی  حلیلی ته و فسیر ته  خۆی  ی نۆبه  به ك یه
 

  دڵێكدی  بده پدۆاڵیین،  كی یده وره  بده  ئدازادی و ف  ڕه شده  ری پدارێزه ك وه  رگه پێشدمه  چدونكی  كدردوه با   زیاتری دوژمن
  له پێش وه خۆ  رگی مه ، كردوه  ڵ گه له  مانی نه و مان   ڕی شه ، كوردستانه  بااڵی  به  كه  خۆی  وجوودی  واوی ته  به و ازادئ

 و كرابدا بدا  زیداتر  رگه پێشدمه ر سده له كدرا ده و بدوو ده.  خسدتووه  ی كده له گه  تی رامده كه و  ف ڕه شده و  ئدازادی   نێوچوونی
 .گیرابا ر سه له  كۆنەرانسی

 
  باسدێكی ك وه  كده  خشدیوه به  یی وه تده نه  فی ڕه شده ك وه  خۆی  كانی رۆڵه بۆ  یه له په و ت ڵه نزه مه م ئه ك یه وه ته نه متر كه
 ن،كدا دژواره  قۆناغه و جیاجیاكان   بواره  له  گانه مه ئه  به  رۆڵه ، ئازادیخوازانه م ئه.  كردوه ناودێر  ی كه له گه  هێزی به
 كو، تداوه  گرتدوه ڵ هده خۆیدان  پیلدی و شدان  ر سده له یان كه له گه  شانازیی  له پڕ  تێكۆشانی و بات خه  قورسایی  واوی ته

  كاوه شدده  خددۆڕاگری و   ئددازادی  ئددااڵی و دار رمدده به و رار رقدده به ، وه پسددانه بێ چددوون وه پددێش و بات  خدده  درێددژی  كدداروانی
 نیا تده و  نیا تده وشدێت، دره ده كان لوتكده رزترین بده  لده كدورد  ی وه تده نه  مدزی ره و هێمدا ك وه  كده  ئااڵیده م ئه. رابگرێت

 كدراو  دیداری  تدوێژی و  چدین  تی تایبه  بی نسه مه و  نیه شوغل  تی رگایه پێشمه.  تی پاراستوویه  رگه پێشمه  ی وره و چل مه
.  وه كردۆتده كدۆ  خۆی  له  فكریی و  ئاینی  و  جینسی   جیاوازیی  بێ ێژێل،تو و  چین موو هه  كه ، ركه ئه ڵكوو به ، بووه نه
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 كدورد  مند اڵی  بۆیده ر هده.  نێ داده  نیشتمانی  دایكی  به  كه  ی دایكه و ئه بێت ده دایل  له ڵكوو به نابێت ساز  رگه پێشمه
 . ئازادیخوازه و، مافخواز دا  بێشكه  له
 

  رگه پێشددمه كددورد  تدداكێكی ر هده بددۆ  بۆیدده  تده رامه كه و  فه لسدده فه ، خالقدده ئه و عنا مده ، رۆحدده ، فه ڕه شدده  تی رگایه پێشدمه
 ، وتده ره  وی پێشدڕه و مێدژوو  ری خوڵقێنده و   ندابێ مێدژوو  بده پێویسدت نابێت، كۆن و  یه تازه ، دایه بوون  له كات موو هه

 ناسدین خدۆ ، ناسدینه خۆ دیتن، خۆ.  ببێته تێ ا  خۆی  كه روون،  رۆژی دوا بۆ  كۆشێ تێ ه ، دوارۆژه و داهاتوو  له  رووی
  دژی ، یدده  ئاشددتی ، دۆسددتی مددرۆ، ، بووندده ر وه ختدده به و ژیددان  ئددازاد ، جوانیدده و عیشددق  ، ویسددتی خۆشه ، تدده قاڵنیه ئه
 . رزگارییه  تیشكی و  وه وسانه چه
 

  خدۆی  شیاوی  فهومی مه و عنا مه و ر ده بێته كان رێكخراوه و حیزب  یبوتیك  ویترینی  له  رگه پێشمه  پیرۆزی  ی وشه هیوادارم
 و م چده  بده  ببدێ ، ربگدرێ وه  خشدیوه به  پێ  خۆی  خوێناوی  تێكۆشانی و بات  خه  كولتوری و ڕ باوه و بیر  به مان كه له گه  كه

 بۆ ژیان،  گۆڕینی بۆ تێكۆشان  ی سبه وڕۆ، ئه ، ێدوێن بۆ  كه بێت  رگه پێشمه  ی رۆڵه زاران هه  خوێنی  ریای ده  به ڵ تێكه
  لدده پددڕ  دوارۆژی بددۆ پیددرۆز  ركی ئدده  بدده  ببددێ ، تی مرۆڤایدده  ژیددانی  كانی تاریكدده  قوژبندده موو هدده  بدده خشددین به  رووندداكی

 .مان كه له گه  ریی وه خته به و  رفرازی  سه
 
 ك یه رگه پێشدمه كدورد،  لی گده  تی تایبه به و   گشتی به باتگێران خه و  ئازایخوازان موو هه بۆ  یه وره گه  كی شانازییه  مه ئه
  لده كدورد مڕۆ ئده.  گرتدوه سدتۆ ئه وه  تی میللده  كۆمداری رۆك سده و  كوردسدتان  رێمی هده  رۆكی سده دا، یه  تازه  قۆناغه م له
  چاالكاندده  رگه پێشددمه  شدده به م لدده.  تی ۆیددهخ  تی حكومدده و  اڵت سدده ده  نی خدداوه دا خددۆی   ی كدده داگیركراوه  واڵتدده  شددێكی به
 . یه تازه  زموونی ئه و  رك ئه  كردنی ڕ په تێ  ریكی خه تردا تازه  باتی خه  له و   گرتوه ستۆ ئه  به  ی تازه  ركی ئه
 

 كدورد، میلیوندان  ییڕوان چداوه و دونیدا  چداوی  چدونكی ر، ده  بێنده واو ته  وتوویی ركه سه  به دا ی انه  مه م له  كه هیوادارم
 . مێژووییه  زموونه ئه م له
 
 ت، ڕامده كه و  ف ڕه شده  رگه پێشدمه  ناوی  بیستنی  به  چونكی ، پیرۆزه و  وره گه  هێن ه  رگه پێشمه  ی وشه بۆ پرسن، مه لێ 

 قاسدددملوو، و  قدددازی وا پێشددده  رمی گددده  خدددوێنی. خوڵقێدددت ده هێدددز  وه بێتددده ده زینددد وو دا مێشدددل  لددده  ئدددازادی و ت عیدددزه
  هدداتنی سددت ده وه بددۆ ، رگه پێشددمه  رووی گدده  لدده مان كدده له گه  خروشددی و  دێددنن جددۆش وه  رۆڵدده زاران هدده و  ن ی فكه ڕه شدده



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

150 
 

 نیشدتمان  روخسداری  ئدازادی  پڕتیندی  خدۆری بێدت، ده روون ئاسدۆ و  رزێت لده ده دوژمدن. بوركدان  بده بێدت ده كان ئامانجه
 . خشێنێ نه ده
 

  رگه پێشدمه  ی ئێمده موو هده  لده كد ،  لده كدوڕ،  لده و،  لده تدۆ،  لده مدن،  له  رگه پێشمه  رۆژی ز رماوه سه  شی شه و بیست 
 .بێت پیرۆز

 
  بده ش پێشدكه( هداوار)  سدنیانی حه  لی عده كداك زیند وو كدات موو هده  ی رگه پێشمه  ی شێعره م ئه  پیرۆزه  بۆنه م به ر هه
  .م كه ده مان كه له گه  ستی هه به  ی رگه پێشمه  هاوڕێیانی موو هه

 

 رگه پێشمه
 

  رگه جه  به و ئازا بوێر، وریا،  ی وه ئه
  رگه به  ناگرێ  ئاستی  له دوژمن  ی وه ئه
  نیشتمانه  ردی ده  له  ئاگای  ی وه ئه
  مانه  پاوانی  ری پارێزه  ی وه ئه
  رده زه و رما سه  ڵۆی هه ؟ كێیه  وه ئه
  رده به نه  ردی مه ، یه رگه پێشمه  وه ئه
  خشێ به ده دا ل گه  رێی  له  خۆی  گیانی  كه
  خشێ نه ده كوردستان  ئاڵی  خوێنی  به

 ئاوات  پرشنگی  ی ئه  رگه پێشمه  بژی
 دێموكرات  حیزبی  ی كه رگه پێشمه  بژی
  تۆیه  له  چاوی  مووی هه  كوردی  لی گه
  خۆیه ربه سه نیشتمان   تۆوه  له

  بێ  دی به بی  و شكان   بێ ژیانت
  بێ  دی وه ئاواتت  كه ئاوات   به
 

 هی  ری شه ماڵپه:  رچاوه سه
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 ..، گەورەترین شانازییە"پێشمەرگە بوون

 
 
 
 
 
 

 رێبوار شوانی
  

خددوێن و ماندد بوون و ئددازایەتی و گیانەییدد ایی پێشددمەرگە بە رادەیەك بەرز و پیددرۆزە، كە لەگەڵ هددی  سددەروەت و 
دد تەنیدا بە "نداوی پێشدمەرگە"و بۆیە كارەساتە كەسانێل هەبدن كە بتدوانن كە   جیهانە بەراورد ناكرێ سامانی ئەم

پرسی مووچە و شتی تر بچووك بكەنەوە، چونكە پێشمەرگە خۆی خاوەنی نیشتمانێكە كە ناوی كوردستانە و هەموو 
و کەسە دەگوترێت کە هەستی نەتەوەیی پێشمەرگە بە.  بوونی بۆ سەرفرازیی و شكۆیی كورد و كوردستان بوو و دەبێ

و نیشتمانی هێن ە لەال بەرزە کە لە پێناو پاراستنیان ا مەرگی خدۆی بدۆ دەخداتە سەردەسدت و لەپێناوید ا بەختدی 
، هەسدت بە "پێشدمەرگە" دەکات، سەرما، گەرما، برسێیەتی، شەوەزەنگ، مەرگ، تر  و ناخۆشدییەكان بە بینیندی 

بەمەیدش . مەرگە وەك قەاڵیەكی پۆاڵیین و سەختە وەك چیدا بەرزەكدانی كوردسدتان شەمەزاریی دەكەن چوونكە پێش
سینگی خۆی دەکاتە قەڵغان و بەرگری لەو خاکە دەکات کە دەیان ساڵە دوژمنانی کورد و کوردسدتان لە داگیرکدردن 

اڵتە یەک و ئەنەدددال و کیمیابددداران و پاکتددداوی رەگەزی و بەعەرەبکدددردن نەک درێغیدددان نەکدددردووە، بەڵکدددو دەسدددە
لەدوایەکەکددان رژد بددوون لە جێبەجێکردنددی هەمددان ئەو پددیالنە دوورمەودایەی کەلەندداخی شددۆڤێنیەکانیان ا گەرای 

كاتێ ناوی پێشمەرگە دێتە سەرزار، مان و نەمان، ژیان و مردن مانای سروشتی خۆیان لەدەسدت دەدەن و . ناوەتەوە
اتە پێشمەرگە لە الیەكەوە پرسیارە و لە الیەكی دیكەشدەوە ماناكەی دەگۆڕێت بۆ چۆن ژیانكردن و چلۆن مردن؟ كەو

پرسیار لەوەی كە پێشمەرگە كێیە؟ ئەركی چیە؟ و بۆچی خەبات دەكدات؟ بەاڵم جیدا لە . وەاڵمێكە بۆ ئەم پرسیارە
هەموو ئەم پر  و پرسیارانە كە هێمایدان بدۆ كدرا رەندگە ئەو پرسدیارە بێدتە ئداراوە كە گەلدۆ تەنیدا ئەو كەسدانە 

هەر تداكێكی كوردسدتان لە هەر شدوێنێل بێدت دەتوانێدت . مەرگەن كە چەك ارن؟ لە وەاڵم ا دەتدوانین بڵێدین نداپێش
خوێندد كار لە سددەنگەری زانكددۆ، ژنێكددی یەكسددانیخواز لە مەتەرێددزی داكددۆكی لە مدداف و ئددازادییە . پێشددمەرگە بێددت

http://www.hawler.in/media/k2/items/cache/cf0d16c416bc23392c2d3963bd4020b0_XL.jpg
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تابۆكان داناخدات و لە دژی بیدری كرمدۆڵ  ئینسانی و نیشتمانییەكانی، الوێكی دەروەست كە پێكهاتەشكێنە و مل بۆ
هەركام لەم توێژانە بە چەكدی عەقدڵ و قەڵەم دەتدوانین بەشدێكی جیدانەكراوە لە هێدزی پێشدمەرگەی . هەڵ ەچێت

ئەزموونی پێشمەرگایەتی بدۆ مدن گەورەتدرین قوتابخدانە بدووە و :" وەك سەرۆک مسعود بارزانی دەڵێ. كوردستان بن
ئامۆژگاریەکددانی . پێشددمەرگە مامۆسددتایەکی گەورەی وەک بددارزانیی نەمرمددان هەبددووەلەو قوتابخانەیەشدد ا ئددێمەی 

دەتددوان  بڵددێ  هەوێنددی . بددارزانیی نەمددر   وەک باوکێددک و   وەک رابەرێددک ڕێنیشددان ەری ژیددان و خەبددات  بددووە
لە سەرکەوتن ا  لە شکست ا نائومێ  نەبین و)خۆراگری و ورەبەرزیمان لە خەبات ا ئەم ئامۆژگارییەی باوک  بوو کە 

بۆیە ئەم وتەی سەرۆک بارزانی و ئامۆژگاری بارزانی نەمدر دەبێدت هەمیشدە لەبەر چاومدان بێدت ". لەخۆبایی نەبین
ئەو لەخۆبددووردوویەی پێشددمەرگە بددۆ بەرژەوەندد ی خددودی خددۆی نددیە، بەڵکددو . بددۆ فدداکتەری بەهێددزی بەردەوامیمددان

کوردسددتان وەدەر بنێددت و وریایددان بکدداتەوە لەوەی داگیركردنددی بددۆئەوەیە کە دوژمنددان راوەدوو بنێددت و داگیرکەرانددی 
  ..خاكی كوردستان هێڵی سوورە 

 
 ٢٠١٨ ی جوونی٤: ڕێکەوتی  -سەرچاوە سایتی هەولێر  

   
 
 

 پێشمەرگە،هێمای نەتەوەیەک
 
 
 
 
 
 

 دانا میکایل: نووسینی

  
 بەخددۆیەوە فیلسددووفەكانی و زانایددان بیددری و هددزر دەسددتەواژە و چەمددل كۆمەڵێددل مرۆڤددایەتی مێددژووی درێژایددی بە

. مرۆیی ئارمانجشارێكی و ئامان  پێناو لە خۆبەختكردن و بەرخودان فی اكاری، وەك چەمكگەلێكی كردووە، سەرقاڵ
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 پێیدان گەیشدتن بدۆ و دەبەسدتن نەخش كۆمەڵگەیەك تاكەكانی لە كۆمەڵگا، زەینی لە چەمكانە ئەم كە مانایە بەو
 كەموكددووڕی و دژواری و سددەختی راسددتایەدا لەو و بددكەن فیدد ا بددۆ خۆیددانی گیددانی ییەكچدداوەڕوان هددی   بددێ ئامددادەن
 واتدایە بەو سدەلمێن راوە، پرسێكی كەسانە جۆرە ئەم بوونی كوردیش ا گەلی نێو لە. دەبڕن  رێ بەردەوام و ناناسن

 مانای و بیركردنەوە ەیلووتك بە گەیشتن هۆی بە كوردستان خەڵكی لە بەشێل ئێستادا لە   و رابردوودا لە   كە
 و یەكسدددانی و نەتەوەیدددی بەرژەوەنددد ی ئدددازادی، بە گەیشدددتن فیددد ای خۆیدددان مددداڵی و گیدددان ژیدددان، راسدددتەقینەی
 گەلێدل مرۆ،. هەڵ ەبژێرن نشێو و هەوراز و كەن ولەن  بە پڕاوپڕ ژیانێكی ئارەزوومەن انە و كردووە دادپەروەری

 دەبەخشن پێی خۆیان بۆ جوانییە ئەم كەم رەنگاڵە و جوان ساتی و كات كۆمەڵێل لە بریتییە وان الی لە ژیان كە
 دەی خدولقێنەرانە، خۆیدان و نداكەن لەبدار و گونجاو كەشوهەوایەكی هەڵكەوتنی یان رووداوێل روودانی چاوەڕێی و

 بددۆ تەنیددا و تەنیددا كە كەسددێل. دەناسددرێن پێشددمەرگە بە كددورددا گەلددی نێددو لە جددوانی ئددافرێنەرانی. ئددافرێنن
.  دەندوێنێ قارەمدانێتی كە واتدایە بەو. دادەنێدت بەختەوەریدیە ئەم بدۆ گیدانی و دەدات هەوڵ مرۆڤەكدان ختەوەریبە

 و مددرۆ، ئددارامی كاتێددل نەهامەتییەكاندد ا، جەرگەی لە كە كەسددەی لەو بددریتییە قارەمددان كێددیە؟ قارەمددان بەاڵم
 بێدت لێواریشد ا لە. دەبێتەوە نزیل ەنێوچوونل سنوورەكانی لە ژیان چەمكی و دەڕوات لەنێوچوون بەرەو مرۆڤایەتی

 قارەمدانێكی پێشدمەرگە. دەدات نیشدان  پدێ ژیدانەوەی رێگەی دیكە جارێكی و دەكات رزگاری تێ اچوون مەترسیی لە
 و چداكە تداریكی، و روونداكی بەرداشی نێوان لە هەم دەبەخشێت، ژیان بە جوانەكان مانا هەم كە حەماسەخوڵقێنە

 ببێدت تراژید یاش جدار هەند ێل رەنگە دەدات قوربانی فی اكارانە سەربازێل وەك ئەهریمەن ا و ئەهوورا و خراپە
 خددووە بە دان ئازایددانە و  دەگددرێ مرۆڤددایەتی و خددۆی ندداخی لە  گددوێ پێشددمەرگە. نددادات كددۆڵ بەاڵم بەشددی، بە

 و بەرز رەوشدتی لە تدەبێد بەردەوام و دەكدات ئداوەز و عەقدڵ بە تدێكەڵ شۆڕشگێڕانەكەی هەستە و  دەنێ خراپەكان
 بەگددڕ چنددگ بەورێكددی و تیژبداڵ هەڵددۆیەكی وەك كددورددا نێددو لە زۆرجدار كە نەتەوەیددیە قارەمددانە ئەم. ئەهدوورایی

 و نەتەوە فەوتدانی و چەوسدان نەوە تراژی یای.  هەڵ ێنێ سەر تراژی یایەكەوە ناخی لە راستی ا لە دەشوبهێن رێت
 بەم. دەكات هاوچەشنەكانی فی ای خۆی و دەخوڵقێ تراژی یاوە ئەم اخین لە قارەمانە ئەم. نیشتمان خاپووربوونی

. مددرۆ، هەمیشددەیی و مێژوویددی پرسددیاری دوو. ژیددانە و مددردن نێددوان ملمالنێددی لە چەشددنێل پێشددمەرگە وشددەی پێددیە
 نمرد لە تر  و دێنێت پرسیارانە بەم كۆتایی پێشمەرگە مردنە؟ ئاكامەكەی بۆچی و چیە ژیان كە لەوەیە پرسیار

 كە سددەركەوتنێل. خددۆی سددەركەوتنەكانی ژێرپێددی دەخدداتە مددردن ژیددان، بددۆ ئامانجدد انان بە و دێنێددت چۆكدد ا بە
 چەند  یدان نەوەیەك بدۆ نێدوەرۆك پدڕ و بەتدام میدوەیەكی دەبێتە بەاڵم بێت خۆی گیانی نرخەكەی رەنگە ئەگەرچی

 دەزانێدت، خەڵكدی هدی بە بێدت ێلشدت هەر خداوەنی و ناكداتەوە جیدا خەڵدل لە خدۆی پێشمەرگە. خۆی پاش نەەوە
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 پێشددمەرگە كە نددیە مانددایە بەو ئەوە. بكددات دابەشددی دیددكە كەسددانی لەگەڵ نددیە ئامددادە كە نەبێددت مددردن تەنیددا
 دەكداتە خدۆی خدوێنی و دەكدات قبدوڵ مدردنیش ژیدانكردن بدۆ كە راسدتییەیە ئەو دەرخەری بەڵكوو مردنە ئەوین اری
 مدردن و ژیدان نەمدان، و مدان سدەرزار، دێدتە پێشدمەرگە نداوی كاتێدل تەوا. بەرخودان و مانەوە و هەرمان هەوێنی
 لە پێشدمەرگە كەواتە مدردن؟ چلدۆن و ژیدانكردن چدۆن بدۆ دەگۆڕێت ماناكەی و دەدەن لەدەست خۆیان سروشتی مانای

 یئەركدد كێدیە؟ پێشدمەرگە لەوەیدكە پرسدیار. پرسدیارە ئەم بدۆ وەاڵمدێكە دیكەشدەوە الیەكدی لە و پرسدیارە الیەكەوە
 پرسدیارە ئەو رەنگە كرا بۆ هێمایان كە پرسیارانە و پر  ئەم هەموو لە جیا بەاڵم دەكات؟ خەبات بۆچی و چیە؟
 تداكێكی هەر. ندا بڵێدین دەتدوانین وەاڵمد ا لە چەكد ارن؟ كە پێشدمەرگەن كەسدانە ئەو تەنیدا گەلدۆ كە ئاراوە بێتە

 لە یەكسدانیخواز ژنێكدی زانكدۆ، سدەنگەری لە  كارخوێند. بێدت پێشدمەرگە دەتوانێدت بێت شوێنێل هەر لە كوردستان
 بدۆ مدل و پێكهاتەشدكێنە كە دەروەسدت الوێكدی نیشدتمانییەكانی، و ئینسدانی ئدازادییە و مداف لە داكدۆكی مەتەرێزی
 دەتددوانین قەڵەم و عەقددڵ چەكددی بە تددوێژانە لەم هەركددام. هەڵدد ەچێت كرمددۆڵ بیددری دژی لە و داناخددات تابۆكددان
 ئەزمدددوونی:" دەڵدددێ بدددارزانی مسدددعود سدددەرۆک وەك. بدددن كوردسدددتان پێشدددمەرگەی هێدددزی لە جیدددانەكراوە بەشدددێكی

 گەورەی مامۆسدتایەکی پێشدمەرگە ئدێمەی قوتابخانەیەشد ا لەو و بووە قوتابخانە گەورەترین من بۆ پێشمەرگایەتی
 ڕێنیشدان ەری رابەرێدک وەک   و باوکێدک وەک   نەمدر بدارزانیی ئامۆژگاریەکدانی. هەبدووە نەمرمدان بارزانیی وەک
 کە بدوو بداوک  ئامۆژگدارییەی ئەم خەباتد ا لە ورەبەرزیمان و خۆراگری هەوێنی بڵێ  دەتوان . بووە خەبات  و ژیان

 ئامۆژگدداری و بددارزانی سددەرۆک ووتەی ئەم نەبین،بددۆیە لەخۆبددایی سددەرکەوتن ا لە و نەبددین نائومێدد  شکسددت ا لە)
 . بەردەوامیان بەهێزی فاکتەری بۆ بێت چاومان لەبەر هەمیشە دەبێت نەمر بارزانی
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 پێشمەرگە، ئەوسا و ئێستا

  
 
 
 
 
 

 ڵێن ساڵح به

 
ئێمە کە لە سااڵنی هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا، دنیابینیمان بەرەو کامڵ بوون دەچوو، بیرکردنەوەمدان بە هێدوری 

ۆزاخەی خددۆی یدداخی دەبددوو، مەودای بینینمددان فراوانتددر دەبددوو، زمددانی ئاخاوتنمددان کراوەتددر هەنگدداوی دەنددا، لە قدد
وتووێژەکان سنور و تەگەرەکانیشی هەپروون بە هەپروون دەکرد، ئا لەو ساتانەدا لەوانەیە تەنها شتێک لەسدەری 

 .کۆک بووبین پیرۆزی نیشتمان و پێشمەرگە و شەهی  و کوردایەتی بوون
 

ئێ هەر بەڕاستی وەها بوو، ئەو کاتەی هەواڵی شەهی  بوونی پێشمەرگەیەک لە شاخە دوور دوورەکانەوە، یدان لە 
زین انە بێ شەرمەکانی موسڵ و ئەبوغرێب و شوێنەکانی تریشەوە بە هەڵەداوان لە دەروازەی ماڵەکانمانی دەدا یان 

نەماندد ەزانی چاومددان لەسددەر کددامە لچددک جێگیددر  بەبددێ پددر  لە پەنجەرەیەکددی شددکاوەوە خددۆی دەکددرد بە ژووردا،
 .بکەین، یان خۆمان بە دامێنی کامە یاڵ ا ب ەین، تا چاومان بڕی دەکرد هەر سوتەمەڕۆ دەبینرا

 
ئێ بەڕاستی هەر وا بوو، کە پێشمەرگەیەک شەهی  دەبوو بەبێ گوێد انە ئەوەی کێدیە و سدەر بە   الیەکە و لە   

ن جاشەکان ا شەهی بووە و هەموو ئەو پرسیارانەی ئەمڕۆ دەکرێن ئەوسا لەبەردەم دەستەیەکە و لە شەڕی لەشکر یا
  .ڕۆحیانەتی پاکیزەیی پێشمەرگەی شەهی ا دەکەوتە ڕاموسانی برینەکانی

 
بدوو کە بە سدەیرانەکەی سدورداش ناسدراوە، ئەوکدات وتدووێژی نێدوان یەکێتدی  2419لە یادمە سدەیرانەکەی سداڵی 

ێمە بە خوێن و دڕند ە ناسدراوەکەی بەعدس بدوو، سدەدان هەزار کە  لەو سدەیرانە بدوون، نیشتمانی کوردستان و ڕژ
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لە . ئەند ازە هەبدوو کاتێدک ڕەوانشداد مدام جەالل وتدارێکی پێشدکەش دەکدرد جۆش و خدرۆش و گەرموگدوڕییەکی بدێ
هات خەڵک ناکاو خەڵک هێن ەی تر جۆشیان گرت، خرۆشانێکی زیاتر شەقاوی گەورەتری پێ ەهاویشتن و هەروا دە

لە وتددارەکەی مددام دوورتددر دەکەوتددنەوە و دەچددوون بە دیدد اری مددامە ڕیشددە، پێشددمەرگەی ئەوسددا و شددەهی ی ئێسددتا 
 .شادببن

 
ئەوسا پێشمەرگە وەک شاخ و باران و ئاسمان و پێ ەشت و بداز و هەڵدۆ و بروسدکە و کدانی و دارسدتان و ڕووبدار و 

بە هەڵدمەت و ئید ی هەر  شدتێکی تدری بە خەیاڵد ا دێدت لێدی  شنەبا و هەناسە و بینایی و بەور و شێر و پڵنگی
کە دەگوترا پێشمەرگە سنورەکانی شکۆمەن ی گەورەتر و گەورەتر دەبووەوە تا جێی پێناسەی پێشدمەرگەی . دەڕوانرا

ئدێ ئداخر پێشدمەرگە هەم ئداگر بدوو و هەمدیش ئداگردان؛ ئداور بدۆ دوشدمنانی ئدازادی و دیموکراسدی . تیادا ببێدتەوە
  .هاش ئاگردان بۆ ئازادیخوازان و دیموکراسی خوازانهەروە

 
پێناو ئێمەدا دەبەخشی، گەورەتدرین و بەرزتدرین  پێشمەرگە وەک ئەفسانە لێی دەڕوانرا، چونکە هەمیشە ژیانی لە

 .قوربانی دەدا بۆ خەڵک و بۆ نیشتمان
 

ەی دوژمناند ا دەچدووەوە، کدانیەکی بەڵێ باش لە یادمە ئەوکات پێشمەرگە تەنیا بوو بەاڵم بەگژ گڕکانی ڕق و کین
ئەو بنددار و پێ ەشددتانە بددوو بەاڵم دەریددایەکی لە ئددامێزی خۆیدد ا هەڵگرتبددوو، گەواڵە هەورێددک بددوو بەاڵم هەرچددی 
بارانی ئەم نیشتمانە هەیە لە هەناوی ا بوو، درەختێک بوو بە تامی هەموو دارستانەکان، وانەیەک بوو، ڕۆژهەاڵت 

ری نەبوو، پیوار بوو بەاڵم هەموومان بە چداوی ڕۆح دەمدانبینی، لە لەحزەکدانی ئەوپەڕی و ڕۆژئاوا و باکور و باشو
دڕدۆنگی و گومان و تر  و بێزاری و هەڵ ێران و خەونی دژوێن و کەت بووند ا، هەر نداوی پێشدمەرگە بدوو دەبدووە 

 .ساپیتەی ژیانی هەموومان
 

 .ئەوسا ئاوەهابوو ناوی پێشمەرگە

 
مەرگە پێشمەرگەی نیشتمان بووبێت، خۆ پێشدمەرگەی تداکە کەسدەکانی ئەم یدان ئەو حدزب کە پێش! ئێ بۆ وانەبێ؟

یددانێکی باشددتری ئدێمە بەخددت دەکددرد، خدۆ ژیددانی لێمددان نەدەسددەن ەوە، کە نەبدوو، کە پێشددمەرگە گیددانی خدۆی بددۆ ژ
شددتری بۆمددان کۆتوبەندد ی ئازادییەکددانی بددۆ دەسددڕینەوە، خددۆ هێڵددی سددوری بددۆ زیدداتر نەدەکددردین، کە گددوزەرانێکی با



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

157 
 

دەویست، خۆ دژی ژیان نەبوو، کە ئارامی و هێوری پێ ەبەخشین، خۆ تر  و لەرزی بۆ نەدەویستین، کە بە زمدانی 
تێگەیشددتن و بیرکددردنەوە بۆمددان دەدوا، خددۆ زمددانی زبددر و زنجیددری بە گوێمددان ئاشددنا نەدەکددرد، کە ئاوەدانیددان 

خشدددین، خدددۆ خەونەکانیدددان نەدەکوشدددتین، کە ئدددااڵی دەکدددردینەوە، خدددۆ نەیان ەڕوخانددد ین، کە هیوایدددان پدددێ دەبە
بەرخۆدانیدددان هەڵددد ەکرد، خدددۆ داواکانیدددان ژێدددر گدددڵ نەدەکدددرد، کە بڕوایدددان بە چاوەڕوانیەکانمدددان دەکدددرد، خدددۆ 

  .نەیان ەکوشتین، کە هاوڕامان بوون، خۆ لولەی تەەنگەکنیان تێنەدەکردین
 

روسددت دەکددرد، تەەنگددی خۆیددان دەکددردە پددرد بددۆ پێشددمەرگەی ئەوسددا ڕێگددایەکی بددێ چدداڵوچۆڵی بددۆ هەنگاوەکددان د
و بەربەند  و کەلدێن و چداڵ و  پەڕینەوە و پێکگەیشدتن و زەماوەند ی دید ار، نەک وەک ئێسدتا تەگەرە و بەربەسدت

ئێستا یەک گدوللە خەوندی میللەتێدک دەکوژێدت، ئەو . تەلی دڕکاوی و تر  و تۆقان ن دەستلەمالنی هەنگاوەکان بن
 .مەردی خوا بن ئەو گوللەیە مەتەقێنن.  ەیەکی باشی بۆ نەوەکان لە خۆ گرتووەخەونەی دنیایەک و ئاین

 
 ٢٠١٢ی دێسەمبەری ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی راچڵەکین  : سەرچاوە

   
 
 

  پیشمەرگە خەباتێکی بێ ووچان
  
 
 
 
 

 ئەردەاڵن رەفیق

 
ی گەلەکەید ا بە بدێ چداوەڕوانی هدی  پێشمەرگە چەک ار یا مرۆڤێکی شۆڕشگێر و بە بیروباوەڕە کە لە پێنداو رزگدار

پێشمەرگە لە پێشخۆی دا مەرگی خدۆی دانداوە و گیدانی لە پێنداو . چەشنە پاداشتێک ئامادەیە گیانی خۆی ببەخشێ
پێشدمەرگە ئەو . ئازادی و سەربەستی گەلەکەی ا لەسەر بەری دەست داناوە و ئامادەیە پێشکەشدی نەتەوەکەی بکدات
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مددوو سددەختییەک لە پێندداو ئددازادی گەلەکەیدد ا قبددووڵ دەکددا و و لەبەرامددبەر هددی  مددرۆڤە پدداک و بددێگەردەیە کە هە
سەختی یەکیش ا چۆک دانایات و بەردەوامە بە شێوەیەکی بێ ووچان خدزمەت دەکدات و هەمیشدە ئیرادەیەکدی بەرزی 

 .هەیە و بە گڕوتینەوە تەنها بیر لە سەرکەوتن و ئازادی بۆ نیشتیمانەکەی دەکاتەوە
 

میلەتێک ا نەبوە و نیدیە کە وەک   بە ڕای من لە ناو هی !.. زمانێک ناتوانێ وەسەی پێشمەرگە بکاتهی  قەلەم و 
و پێشمەرگەی کورد ئازا و چاونەتر  و بدوێر بێدت، پداش نزیدک بە یەک سدەدە بەم هەمدوو قارەمدانەتی و بدوێری 

ەوە بەردەوامە لە هەوڵدد ان بددۆ فیدد اکاریانەوە، بە بەخشددینی ئەم هەمددو خددوێن و کاولکدداری و ئدداوارەیی و خددۆڕاگری
وەسددددتانەوە دژی هەر کۆسددددپ و تەگەرەیەک کە بیددددتە بەردەمددددی و بەردەوام لە هەوڵ دایە بددددۆ ئەوەی دژی دوژمددددن 

 .بجەنگێت
 

سدەعاتە  ٢٤. ڕاستە و حاشای لێ ناکرێت کە پێشدمەرگە ئینسدانێکی خدۆ بەخشدە و هیچکاتێدک لە مەرگ نەترسداوە
کردوە، برین ار بووە و پاش سدارێژ بدوونی بدرینەکەی گەڕاوەتەوە سدەنگەر لە لەگەل مەرگ دەست و پەنجەی نەرم 

بە برسیەتی و شەونخونی و بە بێ فیشەکی و نەبدوونی پدێاڵو و . دژی داگیرکەران بۆ پاراستن و رزگاری میلەتەکەی
تداریکی شدەوە  بێ ئاویەوە و بە سەرمای زستان و بە گەرمای هاوین و لە ناو تەپ و تۆز و مدیش و مەگەزەوە و لە

وە بە جددل و بەرگێکددی دڕاوەوە هەمددوو کددات خەبدداتی کددردوە و جانگدداوە و هەمیشددە وەک چیددایەکی گەورەبددووە بددۆ 
 .پاراستنی گەلەکەی

 
گرنگترین شت ئەوەیە ئەمەوێت لیرەدا تیشکی بخەمەسەر ئەوەیە کە تارادەیەکی زۆر ئیدرادەی پیشدمەرگە بەند ە بە 

دەبیت هەموو هاونیشتیمانیەک دۆخێکی وا بخوڵقێنێت هەموو کات بە هەر جۆرێدک  ئیرادەی گەلەکەیەوە واتە لێرەدا
بێت پالپشتی پیشمەرگە بێت و هەول ات بە هەر وەسیلەیەک بێت ئیرادەی تدۆکمە تدر بکدات چدونکە قسدە و ووتەی 

ن و بە هاونیشددتمانیان زۆر گددرنگە بددۆ پیشددمەرگە و بددۆ ئەوەی هەمددوو کددات بە دڵیکددی گەورە و بە سددنگێکی فددراوا
 .نەفە  و ئیرادەیەکی زۆرەوە بچێتە واجب و ڕیزی پێشەوەی بەرگری کردنەوە

 
بدریتییە لەو کەسدەی کە لە جەرگەی نەهامەتییەکاند ا، کاتێدک ئدارامی ::: پێناسەیەکی شایستەتر بدۆ پێشدمەرگە 

لە . ەبێددتەوەمددرۆ، و مرۆڤددایەتی بەرەو لەنێوچددوون دەڕوات و چەمکددی ژیددان لە سددنوورەکانی لەنێوچددوون نزیددک د
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. نیشددان دەدات  لێواریشدد ا بێددت لە مەترسددیی تێدد اچوون رزگدداری دەکددات و جددارێکی دیددکە رێددگەی ژیددانەوەی پددێ
پێشددمەرگە قارەمددانێکی حەماسددەخوڵقێنە کە هەم مانددا جوانەکددان بە ژیددان دەبەخشددێت، هەم لە نێددوان بەرداشددی 

ربددانی دەدات رەنددگە هەندد ێک جددار ببیددت بە رووندداکی و تدداریکی، چدداکە و خددراپە وەک سددەربازێک فیدد اکارانە قو
و ئازایدانە دان بە   لە نداخی خدۆی و مرۆڤدایەتی دەگدرێ  پێشدمەرگە گدوێ. تراژی یایەکی گەورە، بەاڵم کدۆڵ ندادات

و هەستە شۆڕشگێڕانەکەی تدێکەڵ بە عەقدڵ و ئداوەز دەکدات و بەردەوام دەبێدت لە پاراسدتنی   خووە خراپەکان دەنێ
 .رەوشتە بەرزەکەی

 
م قارەمانە نەتەوەییە کە زۆرجار لە نێو کورددا وەک هەڵۆیەکی تیژباڵ و چنگ بەگڕ دەشوبهێن رێت لە راستی ا ئە

. تراژید یای چەوسدان نەوە و فەوتدانی نەتەوە و خداپووربوونی نیشدتمان.  لە ناخی تراژی یایەکەوە سدەر هەڵد ێنێ
بەم پێیە وشەی پێشدمەرگە . اوچەشنەکانی دەکاتئەم قارەمانە لە ناخی ئەم تراژی یاوە دەخوڵقێ و خۆی فی ای ه

 .چەشنێک لە ملمالنێی نێوان مردن و ژیانە
 

 پرسیار لەوەیە کە ژیان چیە و بۆچی ئاکامەکەی مردنە؟ ؟؟. دوو پرسیاری مێژوویی و هەمیشەیی مرۆ،
 

 ۆ ژیان، تەنها بیر پێشمەرگە کۆتایی بەم پرسیارانە دێنێت و تر  لە مردن بە چۆک ا دێنێت و بە ئامانج انان ب
سەرکەوتنێک کە ئەگەرچی رەندگە ندرخەکەی گیدانی خدۆی بێدت بەاڵم ئەم مدردنە مدردنێکە . لە سەرکەوتن دەکاتەوە

پێشدمەرگە . ئەو پدلەیەی بدۆ نەوەیەک یدان چەند  نەەوە پداش خدۆی( شەهی )ە ناوی گەورەیەو و پلەیەکی بەرزە ب
ت بە هی خەڵکی دەزانێت، تەنیا مردن نەبێت کە ئامادە نیە خۆی لە خەڵک جیا ناکاتەوە و خاوەنی هەر شتێک بێ

 .لەگەڵ کەسانی دیکە دابەشی بکات
 

ئەوە بەو مانایە ندیە کە پێشدمەرگە ئەویند اری مدردنە بەڵکدوو دەرخەری ئەو راسدتییەیە کە بدۆ ژیدانکردن مدردنیش 
پێشمەرگە دێدتە سدەرزمان ژیدان  واتە کاتێک ناوی. قبوڵ دەکات و خوێنی خۆی دەکاتە هەوێنی مانەوە و بەرخودان

و مددردن مانددای سروشددتی خۆیددان لەدەسددت دەدەن و ماندداکەی دەگۆڕێددت بددۆ چددۆن ژیددانکردن و چددۆن مددردن؟ کەواتە 
 .پێشمەرگە لە الیەکەوە پرسیارە و لە الیەکی دیکەشەوە وەاڵمێکە بۆ ئەم پرسیارە
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ن دەجەنگێت بدۆ پاراسدتنی خداک و نیشدتمان هەڵبەتە ئەوە پیشانی هەموو جیهان دراوە کە پێشمەرگە کێ یە و چۆ
ئامادەیە زۆر بوێرانە ڕوو بەڕووی مردن ببیتەوە و بەرەو مردن هەنگاوی گەورە بهاویت لە ریزی پیشەوەی شدەرەکان 

 .تاکوو خاکەکەی لە چەپۆکی دگیرکەران بپاریزێت
 

ری و بدوریەی پێشدمەرگە خداوەن بۆیە پیویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەالیەنی کەم بۆ ئەو دڵسۆزی و خدۆراگ
هەڵوێسددت بێدددت و بیرێکدددی جددد ی لە پیشدددمەرگە و کەسدددوکاری پیشددمەرگە بکددداتەوە و چیتدددر بدددۆ مدددوچەو شایسدددتە 
دارایەکانیددان دەسددتی دەسددتیان پینەکریددت و بە الیەنددی کەم هەوڵدد ات مددوچەیەکی شایسددتەیان پیبدد ات و چیتددر بە 

الو ئەوال نەبدن و ئداوڕێکی پێویسدتان لدێ بد ریتەوە بدۆ ئەوەی مەینەتی یەوە ژیان نەکەن و ئییەتاجی دەسدتی ئەم 
 . پیشمەرگە هەمیشە پاریزەری نیشتیمان و خاکەکەی بیت

 
کە مەترسدی هەیە  وە هەروەها واجبە کە هەموو کدات پێشدمەرگە هەیبەتدی خدۆی هەبێدت نەک تەنهدا ئەو کاتدانەی

چوارچێددوەی  یەکان دوربخددرێتەوە و نەخددرێتەپێویسددتە ندداوی پێشددمەرگە لە ملمالنددێ سیاسدد لەسددەر کوردسددتان، وە
 .تیجارەت کردنەوە چونکوم پێشمەرگە شکۆی نیشتیمانە

 
 ماڵپەڕی تەڤگەری ئازادی: چاوەرسە

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

161 
 

 
 کورتەیەک لەسەر وشەی پیشمەرگە

 
 
 
 
 

 
 سەیوان کەرکوکی

 
 لی کورد، پێشمەرگە هێمای فی اکاری و خونەویستیە لە پێناو داکوکی کردن لە مافەکانی گە

 
پێشددمەرگە ندداوێکی پیددرۆزە و کەسددێکی گەورەیە، کەم وشددە هەیدده بەقەد وشددەی پێشددمەرگە هەڵگددری مانددا بیددت 
پێشددمەرگە ڕەمددزی لەخۆبددوردەیی و تێکوشددانە، زۆرجددار بە پێشددمەرگە ووتددراوە شددێری کوردسددتان و دوژمددن بەزیددن و 

 . ڕۆلەی ئاگر و خوین
 

سددەردەمی کۆمدداری کوردسددتان لە مەهابدداد لە دایددک بددووەو بەکددار  و( قددازی مەددمەد)وشددەی پێشددمەرگە لەسددەردەمی 
 هاتووە، 

 
لەو ڕۆژەوە . ئەم نداوە پیدرۆزە وەک خەاڵت و مەدالیدایەک بەخشدرایە ڕۆلەی کدورد( 2491)بۆ یەکەم جدار لەسدالی 

 . ناوی پیرۆزی پێشمەرگە چووە ناو داڵن و چووە نیو مااڵن و کەوتە سەر زاری هەموو کوردیک
 

بەو . بەکدار نەهداتووە، بەلکدو لەو دوو نداوە گەورەتدر و پیرۆزتدرە( سەرباز یان جەنگداوەر)ە وەک وشەی پێشمەرگ
کەسە دەلدین پیشدمەرگە کە ژیدانی مەرگ و مدردن و شدەهی ی هەڵد ەبژیریت لەپینداوی خداک و والتد ا، پێشدمەرگە 

نی و دوور لەخددزم و کە  و زۆربەی کددات   شددەوبێ یددان ڕۆژ بیددت دوور لە دایددک و بدداوک و هاوسددەر و مندد الەکا
 . کارییەتی، بەبرسییەتی و تینوویەتی ژیان بەڕی دەکەن

https://plus.google.com/photos/114065034623855351198/albums/profile/6592839035197260994?iso=false
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پیشمەرگە شەی ای ئازادییە و هەموو دژواری و ناخۆشی و شەونخونی قبوڵ دەکات تەنها لەبەر ئەوەی خاک و والت 
ژندی بیدوەژن دەبدوو و هەر پێشمەرگە بوو لە ڕۆژە سەحتەکان شەهی  دەبوو من الی هەتیوو دەبدوو و . سەربەخۆ بیت

 . چرای مالی دەکوژرایەوە
 

 .هەر پیشددمەرگە بددوو بەرگیریددان لە کوردسددتان دەکددرد و دژی هەمددوو زولدد  و زۆرداری و داگیرکدداریەک دەوەسددتانەوە
 . هەربۆیە هەموو گەلی کورد و هەموو تاکێکی ئەم کوردستانە قەرزاری پیشمەرگەیە

 
شددمەرگە بەبددێ خواسددتی خویددان تددیکەڵ بە شددەڕی سیاسددی و ندداوخوی بەداخەوە زۆرجددار لەشددەری ندداوخۆدا هیددزی پێ
 . شمەرگە قارەمانانە بوونە قوربانی و کوژرانێحزبەکان کراون، بەداخەوە بەشیکی زۆر لەو پ

 
بەراستی جێگەی خویەتی ئداوریکی جد ی لە پیشدمەرگە و بنەمدالەی شدەهی ان بد ریتەوە و کداری باشدیان بدۆ بکدری 

 . هەر کەسەو بۆ مەبەستیک بەکاری دینیت. یست خزمەت نەکراوەشمەرگە وەک پیوێونکە پچ
 

 .خوای گەورە هەموو پیشمەرگەکانی کوردستان بپاریزیت
 

 ٢٠١٨ی جووالی ١٤: ڕێکەوتی  -دیواری فەیس بووکی  : سەرچاوە
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 ...بووە بە زاراوەیەکی پیرۆزی جیهانی.. پێشمەرگە

 
 
 
 
 
 
 
 

 رەزا شوان

 
کی پیدرۆزی کدوردییە، بە واتدای ئەو قارەمدانە کدوردە شۆڕشدگێڕانە دێدت کە لە پێنداوی ئدازادی و پێشمەرگە وشدەیە

 شددەهی  مەرگددی خۆیددان خسددتۆتە پددێش هەمددوو شددتێکەوە و، هەردەم گیددان لەسەدەسددتن و،.. رزگدداری کوردسددتان دا 
ەرگە تدر  نازانێدت و لدووتکەی شدکۆداری و سدەروەری و نەمرییدانە، بدۆیە پێشدم. بوونیان لە پێنداوی کوردسدتان دا

 .هەرگیز لە گیانبەخشین و مردن سڵی نەکردۆتەو و سڵ ناکاتەوە
 

سداڵ بەر لە ئێسدتا، سدوپای کۆمداری کوردسدتان لە مەهابداد ئەو ( ٦٨)وشەی پێشمەرگە دەگەڕێدتەوە بدۆ زیداتر لە 
لەو کدداتەوە . .لە سددوپای شددای داگیددرکەر رزگددارکرد پێشددمەرگە قارەمانددانە بددوون، کە رۆژهەاڵتددی کوردسددتانیان

سدت دەگەیەنێدت و ش هەر هەمدان مەبە( گریال)وشەی .. راوەیەکی پیرۆزی دەقگرتووی کوردیبوو بە زا( پێشمەرگە)
ۆڕشددگێر، جەنگدداوەر، ش) :تددری کوردیمددان بەکددار هێندداوە وەکددو لەوەپێشددتر چەندد ین وشددەی.. دوو وشددەی هاومددانن

پیرۆز و شیرین و دەقگرتدوو ندین ( پێشمەرگە)وشەی  اڵم هی  لەو وشانە بە قەی، بە(شەڕکەر، چەک ار، پاسەوان
پێشدمەرگە بدۆتە سدونبڵ و  ..و بچدووکی کوردمدانپێشمەرگە بۆتە وێردی شیرینی سەر زمدانی گەورە  لە ئەمڕۆدا،.. 

 .هێمای قارەمانێتی و دڵسۆزی و گیانبەخشین لە پێناوی کوردستانی خۆشەویستمان
 

  بە زمدانی عەرەبدی و تدورکی و فارسدی کە جداران وشدەی ندابەجێ و  تەنانەت ناحەزان و نەیارانی گەلەکەشمان،
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لە ئەمدڕۆدا .. ناویدان دەبەن( پێشدمەرگەکان)، لە ئەمدڕۆدا بە ناتورەی ناشیرینیان لە پێشمەرگەی کوردسدتان دەندا
بەکددداردەهێنین، هەمووشدددیان دەزاندددن کە لە ( پێشدددمەرگە)ەکان و، میددد یاکانی جیهدددان، وشدددەی هەمدددوو راگەیانددد ن

بەاڵم بەکارهێنددانی وشددەی پێشددمەرگەیان پددێ جددوانتر و .. ندد ا هاومانددای وشددەی پێشددمەرگە هەیەەکددانی خۆیازمان
ئەمەش دەگەڕێدتەوە بدۆ .. گە چووە فەرهەنگی زمانی گەالنەوەخۆشترە، لە وشە هاوماناکانی خۆیان، وشەی پێشمەر

ی جدوامیرانەی و، مرۆڤایەتی و، رۆڵد قارەمانێتی و دلێری و، بۆ هەڵسوکەوتی راست و دروست و، بۆ رەوشت بەرزی
لە شددەڕی بەرگددری و رووبەڕووبددوونەوەی دڕندد ەترین و کێددویترین و کۆنەپەرسددترین و بددێ .. پێشددمەرگەی کوردسددتان

رەوشترین و شۆڤێنیترین و تیرۆریسترین تیرۆریست لە جیهان ا، کە داعشی دوژمنی هەمدوو پرانیسدپە رەوشدتییەکان 
ئەوان تەنهددا باوەڕیددان بە ئایدد یۆلۆجیای  ..ن و، دژی هەمددوو ئددایین و بڕواکدداننانو دوژمنددی هەمددوو بەهددا مرۆییەکدد

، دژی ئدازادی ئافرەتدانن، ئدافرەت ئەم شەمشەمە کدوێرانەی تداریکی. .شۆڤێنی خۆیان هەیەبۆگەن و کۆنەپەرست و 
ەو تیرۆریسدتەی کە بە کااڵیەکی بازرگانی و، بە کۆیلەی پیاوی دەزانن، بە چاوێکی کەمتر لێیدان دەڕواندن، بدۆیە ئ

بەدەستی ژنانی پێشمەرگەی کورد بکوژرێت، بە سدووکی نداوی ئەو کوژراوانەیدان دەبەن و بە دۆزەخدی ناویدان دەبەن 
اری هەروەکو ئەوەی کە کلیلی دەرگای بەهەشدت و دۆزەخ بە دەسدتی ئەوان بێدت، ئەمدان بڕید.. و، ناچنە بەهەشتەوە

ئەوە دەخەنە مێشدکیانەوە .. دەخەڵەتێنن و لەڕێ دەریدان دەکەن انبەوەش گەنج.. چوونە دۆزەخ یا بەهەشت دەدەن
ون، زوتدر دەچدنە بەهەشدتەوە و کۆشدکیان بدۆ ئامدادەکرا.. ا خۆیدان بتەقێندنەوەتا زووتر خۆیدان بد ەن بە کوشدت ید
ێ و پشدکی خەلدیەە و والییەکانیشدیان جیداوازن و، شدوێنیان لە فەرۆسدت ا دەبد.. هەریەکەش حەفتا حۆری دەدرێتدی

ئەمددانە دژی .. ک بە تدداڵ و بددۆگەن و کۆنەپەرسددتانەئەمەیە ئەقڵییەتددی ئەم مێشدد.. ی حۆریددان بەردەکەوێددتشددێر
.. ەکردن و پێکەوە ژیان و فدرەڕەنگیندژی ئازادی و ئاشتی و دیموکراتی و گەش شارستانی و ئاودانی و پێشکەوتنن،

ڕەوشددتی و  و تددااڵنی و، ندامەردی و بددێریبدازی ئەمددان سدەربڕین و کوشددتن و سددوتان ن و زیند ەبەچاڵکردن و، دزی 
 .دژی بەختەوەری و شادی و خۆشین.. دژی رووناکی ئاوەدانین ئەمانە تارکی پەرستن و،.. ئابڕووبردنی ئافرەتانە

 
ایەتدی و پێکەوەژیدان و بە پێچەوانەی ئەمانەوە، پێشمەرگە بدۆتە هێمدای ئدازادی و مرۆڤدایەتی و خۆشەویسدتی وبر

داعشدێک چداوی ..  ، دڵنیدام زۆر کەسدیکەش بینیویدانەوو دیدمەنە پدێچەوانەیەی کە بیندیئدای لەو د.. مرۆ، دۆستی
بەاڵم لە سدددایتێکی کەدا دیمەندددی .. ەقدددۆیەکی گەورەی الی ملدددی راگرتبدددوودیلێکدددی پێشدددمەرگەی بەسدددتبۆوە و، چ

.. داعشدەوەخۆی دەکدردە دەمدی دیلێکدی  پێشمەرگەیەک  بینی ئەو شووشە ئاوەی کە بۆ خوی هەڵی گرتبوو، ئاوەکەی
ئەمەشددە رەوشددتی بەرز و کەلتددووری رەسددەن و، لێبددووردن و .. کەلتددووری بگددۆن و نددامەردیی ئەوان ئەمەیە رەوشددت و
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لە ئەمڕۆدا پێشمەرگەی کوردستان تەنها بەرگری لە خاکی کوردستان .. ی پێشمەرگەی کوردستان لە دیلەکانرێزگرتن
و لە جیهان دەکەن، تەنها هێزیشن کە شەڕی داعدش دەکەن  ناکەن، بەڵکو بەرگری لە عێراق و لە هەموو ناوچەکە

ئەمڕۆ پێشمەرگە لە جیاتی .. مەترسی بۆ سەر هەموو جیهان هەیە داعشی تیرۆریست رێکخراوێکی بەکرێگیراوە،.. 
تووشدی زۆر شدوێنی تدری جیهدان هەموو جیهان شەڕی داعش دەکەن گەر پێشمەرگە نەبووندایە، ئەم ڤایرۆسدە پیسدە 

ئەوپەڕی ريددزەوە  ە زۆربەی واڵتددانی جیهددان دەستخۆشددی لە ئێددوەی پێشددمەرگەی قارەمددان دەکەن و، بەبددۆی.. دەبددوو
شدەڕ و .. ێدڕش بدردن و دەستوەشدان نتان دەکەنستاییشی ئدازایەتی و خدۆڕاگری و بەرگریکدردن و ه.. ناوتان دەبەن

، گرنگترین هەواڵدی مید یاکانیان پاڵەوانییەتییەکانی ئێوەی پێشمەرگە بوونەتە مانشێتی گەورەی رۆژنامەکانیان و
چەندد ین دەوڵەتددی زلهێددز پاڵپشددتی خۆیددان بددۆ ئێددوەیە پێشددمەرگە راگەیاندد ن و، ئامددادەن کە بە چەک و بە .. 

ئەوتا فرۆکەوانەکدانی ئەمریکدا و بەریتانیدا گیانیدان .. بکەن و، یارمەتی لۆجستیتان ب ەن مەعنەویات هاوکاریتان
بە .. ئێدوەی پێشدمەرگە لە زیداد بووند ایەتادێت دۆستان وپاڵپشدتانی .. دەکەنە مەترسییەوە و هاوکاریتان خستۆت

پێچەوانەشەوە تادێت دوژمنانی داعش لە زۆربووند ایە و، هەمدوو جیهدان نەفدرەت لە کدردەوە قێزەوەنەکانیدان و لە 
        .بەدڕەوشتیان دەکەن و، پروتستۆ و شەرمەزاریان دەکەن

                         
مە ئەی هەڤددااڵنی بەجەرگ و قارەمددان، دەسددت لەو شەمشددە.. گە گیددان لەسەردەسددتەکانی کوردسددتانێشددمەرئەی پ

تە کددوێرانە مەپددارێزن، هەر وەکددو چددۆن شکسددتیتان بە رژێمددی بەعسددی رەگەزپەرسددت هێنددا، ئاوهدداش ئەم تیرۆریسدد
ۆر لەوە کەمتدر کە خۆیدان بە ئەمدانە ز.. وری کوردستان بکەن بە گۆڕستانیانسنو.. دڕن انە بکەنە پەن ی زەمانە و

ادەی پدۆاڵیینی ئێدوەدا ئێوەی قارەمان و قداڵەوەبووی خەبدات و تێکۆشدان تداقی بدکەنەوە و، بتدوانن لە بەردەم ئیدر
ووش کددرد و، ئەمددانەش خۆیددان تدد.. (نددانی شددوان دەخددوات.. گەر بددزن ئەجەلددی هددات: )کددورد دەڵددێ.. خۆیددان بگددرن

ئەوتدا كە چدۆن لەبەردەم گدورزی گدورچکبڕی ئێدوەی .. کۆتاییدان دێدتشەڕیان بە کورد فرۆشدت، بە دەسدتی کدوردیش 
گەشدبین و .. دەسدتەکانتان خۆشدبێ.. ی قورستر و زیاتریان پدێ دەگەیەندندلێردا، هەڵ ین و رۆژ لە دوای رۆژ زەبر

   .ن و بەزیندیش بدۆ داعدش و ماعشدەکانەدڵنیاشبن کە سەرکەوتن بۆ ئێمەی کدوردە و، سەرشدۆڕی و رووڕەشدی و مدرد
هەمددوو ئددازدیخوازان و، هەمددوو  ..ئەمددڕۆدا ئددێمەی کددورد بە تەنهددانین ەی پێشددمەرگە قادەمانەکددانی کوردسددتان، لەئ

بۆ .. بەسە( پێشمەرگە)تەنها وشەی  ئاشیخوازان و، هەموو مرۆڤ ۆستانی جیهان لەگەڵمانن، خوازی سەرکەوتنمانن
و بەزینمدان  گەلێکدین کە هەرگیدز کدوڵنەدانئدێمە کدوردین رۆڵەی .. و تر  خستنە دڵدی رەقدی تیرۆریسدتانبەزین 

.. کە خۆیدان بە دۆسدتی کدورد دەزاندن( خێزانێکدی سدوی ی)مدوو ە بۆتدان دەگێدڕمەوە، کە بۆ ن.. نەزانیوە و نایزانین
ێێدوەی هێن ە باسدی ئدازایەتی و دلێدری ئێوەیدان بدۆ کدراوە، پێشدمەرگە بدۆتە هێمدای ئدازادی و قارەمدانێتی الیدان، 
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کوڕێکیدان  بۆ رێزگدرتن و بدۆ بەرزراگرتندی نداوی پیدرۆزی ئێدوە، لە خۆشدی ئێدوەدا.. ش دەوێتپێشمەرگەیان زۆر خۆ
بێگانە  کە خێزانێکی.. ی و مایەی شانازییە بۆ ئێمەی کودئەمە چەن  سەربەرز.. (پێشمەرگە)بووە و، ناویان ناوە 

لە کدوڕ و ( پێشمەرگە)وا ناوی دەکانی خۆشمان، لەمەو دخۆزگە خێزانە کور.. (پێشمەرگە)ناوی من اڵەکەیان بنێن 
 .بنێن  کچەکانیان

 
 :دەڵێت( لەتی، هەڵمەت)ری گەورەی گەلەکەمان شاعی

 

 لە هەر شوێنێک ا پێشمەرگە هەبێ
 دەشکێ لەوێوە.. لەشکری دوژمن

 
 نە لووتکەی بڵن .. نە کێومان دەوێ
 کێوە.. لووتکەیە.. سنگی پێشمەرگە

 

------------ 
 

ن یددان نەمددان، ئەمددڕۆ ئێددوە لەشدددەڕێکی کوردسددتادسددتان، هەڵگرانددی درۆشددمی یددان ی کورپێشددمەرگە خۆڕاگرەکددان
بە .. ورە چاوی لەسدەرکەوتنەکانی ئێدوەیەکوردستانی گە.. ئێوە هیوای گەلەکەمانن.. وەدانچارەنووسازی یەکالیکەرە

نیددابن زۆر لە دڵ.. مندد ااڵنی ئەمڕۆمددان مسددۆگەر دەکەیددنبددازووی ئێددوە دواڕۆژێکددی شددیاوتر و ژیددانێکی شددیرینتر بددۆ 
بددواری داعشددی گدداڵو مەدەن، لێیددان دەن، بیددان بەزێددنن و، تددۆڵەی .. سددەرکەوتنی یەکجددارییەوە نزیددک بددوونەتەوە

نەکانی تددری کوردسددتانیان شددەهی انی شددەنگال کۆبددانی و کوجددۆ و بددرا مەسددیەییەکانمان و، شددەهی انی هەمددوو شددوێ
  .سەرشۆڕیان کەن.. لێکەنەوە

 
گریتددان لەسددەر تددانەی لە سددەنگەردان و پەنددجەی بەرلەو کا.. موومددان لەگەڵتددانینی پێشددمەرگە، هەئەی هەڤددااڵن

کیان لدێ دەکەن بە لەگەڵتانین لەو کاتانەی پێشڕەوی دەکەن و داعش راودەنێن و کونە مش.. پیتکەی چەکەکانتانن
.. ەکەنگدددوزارات لە شدددادی و خۆشدددیتان د.. ێ کە مدددژدەی سدددەرکەوتنمان دەدەندددێ ولە گەڵتدددانین کدددات.. قەیسدددەری
ئەی .. هەموو سات و کاتێ لەگەڵتانین.. بە ئێوەوە سەربڵن  و سەرفرازین. .ئێمە بە ئێوەوە ئێمەین..  لەگەڵتانین

لە خدانەقین، لە کەرکدوک، لە حەمدرین، .. ر شوێنێکی بەرەکانی جەنگ ابنلە هە.. هەڤااڵنی پێشمەرگەی کورستان
، لە سەری کانی، لە قەن یلی سەربەرز، لە بانی، لە قامیشلیە رەبیعە، لە کۆل. لە مەخوور، لە شەنگال لە زەمار
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ئەی هەڤددااڵنی .. داعیشددس دەبەزێنددین.. هەروەکددو چددۆن هۆالکۆمددان بەزان.. ەمددوو بەرەکددانی جەنگدد ا لەگەڵتددانینه
 :هەزاران دەستخۆشی و ساڵوتان لێبێ.. پێشمەرگە 

 
 ساڵوی گەرمی دڵی پڕ هومێ ی مەت پێشکەش

 هەڤاڵی پێشمەرگەپڵنگی هەردی واڵت ئەی 
 لە دەوری دەست و تەەنگت گەڕێ 

 کە رۆژی خەبات لە ئاستی هەڵمەتی تیژت   ناگرێ بەرگە
 

 ماڵپەڕی گیارەنگ: سەرچاوە
 
  
 
 

 پێشمرەرگە
 
 
   
  
 
 
 

 رەهبەر سەید برایم

 
 و بدداز گیددان و دڵسددۆز پەیوەن یدد ارە، شوناسددی بدداوەڕێكی و بیددر بە چەكدد ارە، سیاسددی تێكۆشددەرێكی پێشددمەرگە
 و بیدر بە پابەند ە ، بدێ خاك و نیشتمان و گەل رزگاری بۆ گیانی ، بێ پاك داوێن و و دەم دەستو دەبێت فی اكارە،
 فەرمددانی و بریدار هەمدوو بدۆ گەلە، و كۆمەڵگدا نداو بدوردووی خدۆ لە رۆڵەیەكدی رایەڵە، گدوێ و سیاسدی بداوەرێكی
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 بەكدارە، و مدنەت بێ و هەڵمەت بە و بەهیمەت و گرخۆرا و كار بەرگری و شەڕەكەر كارە، بەجێ جێ فەرمان ەكەی
 و توند  و گدۆڵ و گدورج پدارێزە، واڵت و پدارێز نهێندی و هەڵوێسدت بە و پەرسدت خاك و خۆنەویست و خۆشەویست

 لەسدەر گیدان واڵتە، و نیشدتمان پدارێزەری خەبداتە، هێمای و سمبوڵ بەهێزە، و بەرز ورە و دەست چاپووك و تۆڵ
 بەرژەوەنددد ی قەنددداعەتە، بە و كدددارایە و ئەرك لە هەمیشدددە مدددیللەتە، دەسدددتكەوتەكانی كددداری داكدددۆكی و دەسدددت

 كدارایە، لە و سدەنگەر لە و جەمداوەر نداو لە و هاند ەر و سازدەر چاودایە، پێش لە حزبەكەی، رێبازی گەلەكەی،
 ناكداتەوە، سدڵ رگمە لە گشتی بەرژەوەن ی یەكانی بنچینەیی پرانسیپە و دروش  و ئامان  بە گەیشتنی پێناوی لە
 دڵ لەناو بۆیە سەرفرازیە، و رزگاری هیوای بە بباتەوە، بەرگری و جەنگ گۆرەپانی لە سەركەوتن گۆی ئاواتە بە
 رێبدواری هێدزە، بە پدێگەی سیاسدی شۆرشگێرانەی توخمێكی وەك جەماوەر لەناو شانازایە، ی جێ خەڵل دەروونی و

 .ئەفسانەیە وەك انەیە،متم ی جێ بەرێزە، و سەربەرز و ئازادیە رێگای
 

 بە گوێرەی زەمین و زەمان بە چەند ناوێك هاتووە

 
 گددوێرەی بە پێشددمەرگە ندداوی راهدداتووە، لددێ چەك بە خەڵددل چەكدد ارانە، خەبدداتی و شددۆرش مێژوویددی قۆندداغی لە

 فیدد ا، گیددان فیدد ایی، كۆماندد ۆ، پێشددمەرگ، پێشددمەرگە، پددارتیزان،! هدداتووە ناوێددل چەندد  بە زەمددان و زەمددین
 بە كەران داگیدر و رەقیب و نەیار( …هت  شەڕڤان پارێز، واڵت( ئیسپانیە وشەیەكی) گەریال چەك ار، نگاوەر،جە
 (.دەهێنن ناو …دێوانە ملیشییا، ئەشقیا، تەەنگچی، سوارە، ڕێگر، چەتە، بوو، یاخی( تێك ەر)
 

 پەروەر كدورد نووسدی مێدژوو و رۆژندامەوان جدار یەكەم بدۆ كەوتدوون، بەرچاو چاوانەی سەر و بەڵگە ئەو بەگوێرەی
 زاری گۆڤدداری ی(1) ژمددارە لە هێندداوە، بەكددار ی(پێشددمەرگە) وشددەی (2113 - 2497)( موكریددانی حددوزنی حسددین)

 !2411 ساڵی كرمانجی
 

 :هێناوە ناوی شێوەیە بەو( 21) ژمارە گۆڤار هەمان لە 2432 ساڵی لە( موكریانی حوزنی حسێن) هەر
 
( پێشددمەرگە) كدردە لەشدكرەوە بە دەولە نیزامدول خدانی سدلێمان و ورمددێ حداكمی ەكدرد هەوشداری قولیخدانی حسدین)

 نداوی 2431 سداڵی لە( زەند  كدوردی شاهەنشداهی مێدژووی كتێبی) لە موكریانی حوزنی حسین هەر كردن، ی بەرێ
 (!!كرد تونا و تەفر و باڵو هەمووی و شكان  زلی وا شكرێكی لە( پێشمەرگە: )واهێناوە ی(پێشمەرگە)



ناتسدروک ییەوەتەن یامێه وود ؛ەگرەمشێپ واڵائ  

 

 

169 
 

 
 پێشمەرگەتان  نم
 
 مدن)  دەڵێ مەەمەد شا بە 2414 ساڵی( ڕەنۆ) ئیالم شۆرشی رەهبەری بە فەرمان ەیەك( ایالم قیام)رەنۆ شۆرشی لە

 .دراوە  پێ ئاماژەی( ایالم قیام) كتێبی لە( پێشمەرگەتان 
 

 نداوی بە یوانەكەداد كۆتایی لە( 214) الپەرە لە 2434 ساڵی( ئەدەب) ال یوان مصباح دیوانی لە بێ دیار ئەوەی
 :نوسراوە( دیسان)ناونیشانی بە بەغ ا لە (2413 - 2145)( مشیر بشیر)
 

 ئدێمە ئەوا بەەرمدوون كۆشدش شدیرینمان ئەدەبیداتی بەرزبدوونەوەی بدۆ رۆژ بە رۆژ نیشدتمانی الوانی كە وایە تكامان
 !!نا پێوە سەرمان و( پێشمەرگ) بە كرد خۆمان

 
 هەندد ێ لە واتدداوە، رووی لە هێندد راوە، پێددل( مەرگ) و( پددێش) لە  راوە،لێكدد وشددەیەكی كددۆنە پێشددمەرگە خددۆی

 :بەكارهێن راوە شێوەیە بەو فەرهەنگ و سەرچاوە
 
 :دراوەتەوە لێل وا 251 ل خاڵ فەرهەنگی لە
 

 !!رێگا كردنەوەی تاقی و جۆ و چوست بۆ دەنێردرێن لەشكرەوە پێش لە كەسێكی چەن پێشمەرگە - پێشمەرگ
 

 تاڵە ینەژ ئەو  نامەوێ
 

 :واهاتووە 114 ل( هەرمان) فەرهەنگی لە( كەوێ مەرگت پێش مەرگ ) دەگوترێ ژنان ناو لە زیاتر
 

 !رزگاریخواز هێزەكانی چەك اری پێشمەرگە
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 392 ل ناهی  فەرهەنگی لە
 

 لە ،هداتووە نداوی هەیدتە و بەسەرباز كوردستان فەرهەنگی لە فی ایی، سەربازی - فی ایی فی ا، گیان: پێشمەرگە
 ندداوی سددەرباز فیدد ایی و رزگدداریخواز چەكدد اری بە 233 ل فارسددی كددوردی، فەرهەنگددی هەژار بددۆرینەی هەنبددانە
 كۆمداری لە بەر بوبێدت كدورد شداعیری یەكەم دەشدێت( موكریانی بۆكانی گڵۆاڵنی عەتری مەەمەدی میرزا!![ )هاتووە

 یددا تدداڵە، ژیدنە ئەو  نددامەوێ) ناونیشددانی ەب شدیعرێك ا لە 2492 سدداڵی لە هێنابێددت پێشدمەرگەی ندداوی كوردسدتان
 :مردن  یا وەتەن

 
 مە( پێشمەرگە) وەتەن ئەی تۆیە قەڵغانی سینگەكەم

 گەردن  بڵین ە جا  بێ تۆ قوربانی من ژیانی
 مردن  یا وەتەن یا تاڵە ژینە ئەو نامەوەێ

 
 دڵپاكەكان الوەكان،

 
 2319 سدداڵی ی مێەرەشدد)لە هددێمن بەشددیعر، ێندداوەه پێشددمەرگەیان ندداوی شدداعیرانەن لەو( هێدد ی و هددێمن) دەبێددت

 :داناوە شیعرەی ئەو لەمهاباد( 2490)ساڵی دەكاتە كە ،(هەتاوی
 

 جەنگ مەی انی لە كوردی پێشمەرگەی
 پڵەنگ نە نەشێر ناگرێ بەرگە

 
 او دیكە جارێكی هەتاوی 2319 ساڵی رێبەن انی لە و مهاباد لە هەر ساڵ هەمان لە (2412 - 2411)نەمر هێمنی
 :هێناوە ی(پێشمەرگە) ناوی

 
 بێ ئێوە نیشتمانی سنوری الی بۆ هەركە 
 عەدەم موڵكی بنێرنە كەن وردی بیكوژن،
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***** 
 

 پێشمەرگەكان چاالكەكان، دڵپاكەكان، الوەكان،
 قەڵەم دەینەو پڕ ئێمە و بسوون لێ شیری ئێوە

 

------- 
 

 (ئازەربایجانی و كورد) یعریش لە كردوە پێشمەرگەی باسی تەورێز لە هەتاوی 2310 ساڵی
 

 خودایی، الفی دەدا لێ پێش لەوەی چەن ێل ئەو كەسەی
 برایی، یەكتر لەگەڵ قەت بێ هەمان ئێمە دەهێشت نەی

 فی ایی؟( پێشمەرگە) پۆلی ببینێ یە  كوێ لە كوانێ
 

 شیعری لە: وەكهەر بردووە پێشمەرگەی ناوی شیعر لە جار چەن ان بووە سیاسی تێكۆشەری و پێشمەرگە خۆی هێمن
 (.الوان دەست رێژی)و( ئاڵ بەهاری)و( شەرەف مەترێزی)و( هیوا گوڵی)
 

 قارەمان پێشمەرگەی ساڵو
 
 بەكدار پێشمەرگەی وشەی 2490 ساڵی( وەاڵم) هۆنراوەی لە (2411 - 1521( )هێ ی)بە ناسراو( حیسامی خالی )

 :شێوەیە بەو هێناوە
 

 سوارمان و پیادە تیپ تیپ پێشمەرگە
 كارمان خاوەن و گەورە و ن ەفەرما

 
 هەروەك: بەكارهێندداوە ی(پێشددمەرگە) شددیعر لە جددار چەندد ان سیاسددی تێكۆشددەری و پێشددمەرگە و شدداعیر هێدد ی
( بددارزانی یددادی)و( بددارزانی چددلەی)و(پێشددمەرگەیەك)و(خۆێندداوی گددوڵی) ،و(قارەمددان پێشددمەرگەی سدداڵو)شددیعری

  ناوونیشانی بە دیكەی شعرێكی( بێناو پێشمەرگەی)و( رزانیبا ئی ریس بۆ) و( نەورۆز)و( بارزانی تۆ بەیادی)و
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 .هێناوە پێشمەرگەی ناوی( هێمن)
 

------ 
 

 مەەمەد قازی پێشەوا پێشمەرگەكانی بۆ
 

 سدداڵی( رەقیددب ئەی) سددروودی خدداوەن دڵدد اری خوشددكی دەكدداتە) 2413 - 2455 كددۆیە( كددورد كددچە) خددان زەیددنەب
 :ناونیشانیبە داناوە پێشمەرگە لەسەر شیعری( 2491)
 
 (:بۆ پێشمەرگەكانی پێشەوا قازی محەمەد)

 
 پێشمەرگە شەهالیە، چاوی نێرگسی

 پێشمەرگە لەیالیە، ملی قووتی یا
 (سوڵتانە هەیبەت) كێوی وەك باوەڕی

 پێشمەرگە قەاڵیە، و شووراو واڵت بۆ
 لەنەبەردی سەرسامن عالەم هەموو
 پێشمەرگە پۆاڵیە، مەع ەنی لە دەڵێی
 كوردستان خاكی نیپاسەوا بۆ ئەو

 سەحرایە،پێشمەرگە و شێری پڵینگ
 بەمەردی دێ نەعرەتەی  بێ  كوێ لەهەر

 پێشمەرگە چیایە، سەر و هەڵۆی باز
 بێتەوە دوژمن رووبەرووی كوێ هەر لە

 پێشمەرگە لەگەڵ ایە، ئێمەی دڵی
 بەپێوە تەەنگ، بە دەست و، لەسێرە چاو

 پێشمەرگە! رێگایە سوبەی نەسیمی
 ئەوە وبردی دەست لە چاومان هەموو
 پێشمەرگە لەالیە، ئێمەی پەیامی
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  بێ پێشەوای قازی كە پێشمەرگەیەك
 پێشمەرگە هاوتایە،  بێ چاونەتر 

 بە و بەهێز پاك شیرین  كۆرپەی
 

 ودرێدژی دوور بە مەدارە سیاسەت و شاعیر ژنە یەكەم( سجادە خادم فەن ی رەئووفە مەال زەینەب) كوردە، كچە ئەو
 2497 سداڵی لە و هێنداوە شدیعرەكانی لە پێشدمەرگە نداوی تدریش جاری دوو هێنابێ، پێشمەرگەی یناو تایبەت و

 :گوتویەتی
 
 واڵتن مێرگی كوردەواری، گوڵشەنی و كچی كوڕ
  بێ خۆش هەردەم بۆنیان خوایە وتێكۆشانا، خەبات لە

 (پێشمەرگە) هێزی شكستی نەبیست ، قەت مردن، هەتا
  بێ سوورپۆش خوێن بە بەرگەی ئەو شەهی  بوونیانە، نیشانەی

 
 :هێناوە بەكار ی(پارێز واڵت) وشەی 2435 ساڵی لە تەنانەت

 
 بە و بەهێز پاك شیرین  كۆرپەی

 بە( پارێز واڵت) پاسەوانێكی
 

 كدووت بەند یخانەی لە 2402 سداڵی لە( گەالن كداروانی) شدیعری لە ،(ژیدان و خەبات) لە شاعیر دڵزاری ئەحمەد
 :هێناوە ناوی پێشمەرگەی ناوی شێوەیە بەو دایناوە،

 
 زین انن بەن ی كەوا رۆاڵنت

 ژیانن رێگەی راستی ی(پێشمەرگە)
 

 !!هێناوە شیعرناو لە( پێشمەرگە) وشەی شاعیر و شۆرشگێر و سیاسەتمەدار و پێشمەرگە دڵزاری
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 لە كوردستانا پێشمەرگەب  خۆم
 

 نددداوی( دەروون دەردی) نیشدددانی بەنددداوو رمشدددی بشدددیر ئوسدددتاد بدددۆ 2400سددداڵی ( 2412 - 2442)موكریدددانی هەژار
 :شیعرە لەو هێناوە ی(پێشمەرگە)
 

 مەی انا رووی لە بمرم  دەمەوێ
 لەكوردستانا پێشمەرگەب  خۆم
 

 شیعرەكە بەاڵم باڵوكراوەتەوە لەبەغ ا - مشیر بشیر مامۆستا ناوی بە موكریانی گیو هەتاوی گۆڤاری لە شیعرە ئەو
 ئامداژە سدەرچاوانە و بەڵگە ئەو بەاڵم بێ هێنا یان( پێشمەرگە) ناوی دیكە عیریشا دەشێت موكریانییە هەژار هی
 !!دەدەن شاعیرانە بەو
 

 بە( تسن) زین انی لە دانابێ سروودی یەكەم ،(2433 - 1522) سەركردە پێشمەرگەو و سیاسی دلێری خال  دەبێت
 (.بەهەڵمەتین پێشمەرگەی) ناوی

 
 هەڵمەتین بە پێشمەرگەی
 للەتینمی پاڵەوانی

 زیللەتین رۆژی شێری
 كوردستان سەربەخۆیی پێناوی لە

 گیان و ماڵ ژیانمان، دەكەین بەخت
 

----- 
 

 كافر دژمنی خاكمان لە  دەرنەچێ
 ئاگر بە دەكەین  لێ وخۆڵی وبەرد دار
 دەیبەزێنین زوویی بە هەر
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 رەتێنین دەی سنورمان تا
 دەهێنین وەیەك  بێ گەورەی كوردستانی

 

------- 
 

 نەهێڵێ كورد داوە هەوڵی سەركەش زۆری
 بكێڵێ چەك و بۆمبا بە كوردستان خاكی

 كێوانە لەم هەڵ ێراون
 زەمانە پەن ی بوونەتە

 دوژمنانە گۆرستانی واڵتە ئەم
 كوردستان  پێشمەرگەی من
 

 ئێسدتگەی لە دانداوە پێشدمەرگەی شدیعری 2411 - 7 - 25لە ( مداوەت)لە( 1555 - 2429) ئەحدمەد برای  مامۆستا
 :چڕیویەتی خۆی داناوە بۆ ئاوازەكەی( دزەیی هۆمەر) هونەرمەن  دەركرا پەخش كوردستان دەنگی

 
 كوردستان  پێشمەرگەی من

 مەی ان  جەرگەی ئامادەی
 وژیان  وماڵ بەسەر
 نیشتمان  پارێزم ئەی
 هەڵناگرم چەك  لە دەست

 ئەمرم یا سەركەوتن یا
 
 جیدابوونەوەی پداش( ئەحمەد فوئاد) هونەرمەن  چڕینی لە( ینپێشمەرگە ئێمە) سروودی شاعیر ی(بێخەو م حەت)
 :دەكرا پەخش هەمیشە كوردوستان گەلی دەنگی لە بوەباوو سروودە ئەوە لەپارتی(  .م)
 

 لەژین ماوین هەتا پێشمەرگەین ئێمە
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 مژین لەخوێن دەكەین ئازاد نیشتیمان
 نابەزین كوردین ئێمە

 نابەزین جەنگاوەرین
 
 نداوی باڵوكدرەوە ی(پێشدمەركە) رۆمدانی و( ئیدرەوان) شداری لە 2404واتە سداڵی  2331 اڵیسد قازی رەحیمی. د 

(. كەوت  بەرێ دارسدتان بدۆالی پێشمەرگەیەك چەن  لەگەڵ  جێ بە دەست: )هاتووە رۆمانەكە لە پێشمەرگە پیرۆزی
 ناسددێن را، فەرمددی ەب كوردسددتان كۆمدداری لە بەاڵم مەهابدداد لە كوردسددتان كۆمدداری لە كددۆنترە( پێشددمەرگە) وشددەی

 وەختدی لە مەهابداد لە كوردسدتان كۆمداری لە بووبێدت تێد ا راسدتی ڕەندگە( پێشدمەرگە) بە كرا( سەرباز) لەجیاتی
 ئەحددمەد) نێددوی بە قددازی پێشددەوا بنەمدداڵەی چدداپەزی پێشددمەرگە، بددۆ جددوان وشددەیەكی دوای بە گەڕان و گەتوگددۆ
 دەگدوت بوردویدان خدۆ لە و ئدازا پیداوی بە كدورد جداران ەتیگوتوی! هێناون بۆ چای كە( كۆڵ ئەحمەدە یان دەسماڵ

 (.پێشمەرگە)
 

 كوردستان جمهوری خۆشەویستی ڕەئیسی
 
 جەنەراڵ پدلەی قدازی سدەیەی خدان حسدین مەحەمەد جەنگ وەزیری كوردستان موقەدەسی ئااڵی هەڵكردنی كاتی لە

 : شێوەیە بەو هێناوە پێشمەرگەی ناوی ئااڵ هەڵكردنی ورێورەسمی بۆنە لە بووە كە  یەكەم داوە وتاری بووە،
 
 و سددەربازی گیددانی دەگەڵ خددۆم پیددرۆزەی  پددێ كوردسددتانەوە دیمكراتددی حیزبددی هێددزی الیەن لە نددوێنەری بە ئەمددن)

 هەمددو بددو كوردسددتان جمهددوری خۆشەویسددتی ڕەئیسددی مددەەمەد قددازی جەنددابی ئەق ەسددی پێشددگای بە پێشددمەرگەیی
 !!(هەیە ەمئەو وشانازی رادەگەێن  كورد نەتەوەی

 
 بە سددەربازگا جیدداتی لە هدداتووە، بەكددار زۆر( كوردسددتان) رۆژنددامەی لە( پێشددمەرگە) وشددەی كۆمددار بیدداتیەئەد لە
 !هێنراوە ناو( خانە پێشمەرگە و پێشمەرگە كانگای)
 

  ن،گەال فەرهەنگی چۆتە دەزانن، مانای و ئاشنان گەالن زۆربەی جیهانی، زاراوەیەكی بووە ،(پێشمەرگە) سەرەنجام
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 پێشدمەرگە سدروودی چەند ان هێنداوە، پێشدمەرگەیان) ناوی شیعر لە شاعیر دەیان تۆقەالن، و كەشكەالن كەوتۆتە
 :پێشمەرگە سروودی و شیعر لە گوڵبرێژێل دەداتەوە زایەڵە

 
 قارەمان شۆرشگێری پێشمەرگە هۆكاكی
 زوبان سەر وێردی بۆتە تۆیە پیرۆزی ناوی

 (جەزا حەمە)                                        
 

----- 
 

 پێشمەرگەو بەفر هەر شەوبوو
 بوون شاخەوە بناری لە
 

----- 
 

 وبانت  ورێ ودەشت شاخ كوردستان 
 داستانت( پێشمەرگەیە) كوردستان 

 (بێكە  شێركۆ)                                 
----- 

 

 مە پێشمەرگێت هاتن وا
 بەژنەوان وشەپل شاڵ

 (پەروەر شڤان)                      
 

----- 
 

 پەشێوە مەرگ ولەترسی  ئەمرێ نەڵێن
 ئێوە پێش ئەكەومە هەر ب  پێشمەرگە
 ئاسوودەم ئێوە پێشمەرگی بەمەرگی
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 پێوە هەر پێكەنینی زەردی رووش 
 (عەلی شەهی مەال)                                    

 
 پێشدمەرگە بدۆ سداڵو) هدۆنراوەی( رێبدوار - پشدكۆ) كوردسدتان رۆژهەاڵتی شاعیری زۆرن،هەردوو پێشمەرگە بۆ شیعر

 :فەریقی مەرزیە هونەرمەن  ب ەنگی( دادەنێن
 

 پێشكەش مەد هومێ ی پر دڵی گەرمی ساڵوی
 پێشمەرگە هەڤاڵی ئەی واڵت، هەردی پڵنگی

 خەبات رۆژی كە گەرێ  وتەەنگت دەست دەوری لە
 بەرگە  ناگرێ   تیژت هەڵمەتی لەئاستی

 
 :انسەرچاوەك

 
 (هاواری سەفەركەری ) سومبولێل وەك پێشمەرگە -١
 (هێمن) روون و تاریل -٢
 (هێ ی) خەیاڵ كاروانی -٣
 كچەكورد( خان زەینەب) دیوانی -٤
 عەلی شەهی مەال دیوانی -٥
 (دڵزار ئەحمەد) وژیان خەبات -٦
 2441تەموزی  2 ژمارە( سیاسی رێبەری)گۆڤاری -٢
 ئەحمەد وریا - دلێر خالی  -٨
 بێخەو م حەت دیوانی -٩
 قازی رەحیمی. د - پێشمەرگە رۆمانی -١٠
  شاه رچا درعصر.د– ایالم قیام -١١
 رەحی  سیروان( ئامادەكردنی) بلیمەت -١٢
 (خاڵ مەەمەدی شێ ) خاڵ فەرهەنگی -١٣
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 (ناهی  مەەمەد) ناهی  فەرهەنگی -١٤
 (نانەوازادە عەلی) هەرمان فەرهەنگی -١٥
 (ەژاره) هەنبانەبۆرینە -١٦
 كرمانجی زاری گۆڤاری -١٢
 (موكریانی حوزنی حوسین) زەن  كوردی شاهەنشاهی مێژووی كتێبی -١٨
 (ئەمین مستەفا نەوشێروان( )دا سۆڤێتی گەمەی لە كورد) كوردستان حكومەتی -١٩
 (موكریانی گیو) 2400ساڵی ( 02) ژمارە هەتاو گۆڤاری -٢٠
 

 ٢٠١٨ی ئەپریلی ١٠: وتیڕێکە  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ  : سەرچاوە
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 رگه  و دیاریکرانی رۆژی پێشمه رگه ی پێشمه دایکبوونی وشه له

 
 ( وه رگه ی رۆژی پێشمه بۆنه  به)

 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا مەعرووفی

  
 دیاریکردنی م، دووه ، رگه پێشمه ناوی دیاریکردنی م، که یه ؛ رووداوه دوو ڵگری هه بۆخۆی  رگه پێشمه رۆژی دیاریکرانی

. د هی  شددده.  دایددده2319 سددداڵی  لددده کوردسدددتان کۆمددداری می رده سددده یادگددداری  رگه پێشدددمه ی وشددده.  رگه پێشدددمه رۆژی
  وه گه پێشدددمه ی وشددده ی بددداره  لددده دا"ئدددازادی پێنددداوی  لددده بات خددده سددداڵ چدددل" کتێبدددی  لددده قاسدددملوو حمانی عبددد ولره
 ی وشده بداتی  لده  وه ئده بدۆ هدات پێدک هاباد مده  لده بی ده ئده ڕێکیکدۆ کوردستان کۆماری زرانی دامه پاش:"تی نووسیویه

 دابندرێ بدوو پێویسدت  کده  زاراوه م کده یه.  وه ب ۆزنده سوپا نێو کانی زاراوه بۆ ن سه ره کوردیی ی وشه بی ره عه و فارسی
 بددۆ هیچیدان کان دیبده ئه یداگۆ. فید ایی  بده کردبوویدان کان ربایجانییده ئازه  کده فارسدی ربازی سده ی وشده  بده ر رامبده به
 خۆبردوویان لدده پیدداوی  بدده کددورد: گددوتن پێددی هێنددان ده بددۆ چددای  کدده دنیددادیتوو پیددری پیدداوێکی تددا   دیترابۆوه ندده
 ".".  رگه پێشمه"گوت ده
 
 راسیمی مه ی باره  له  که راپۆرتێک ا  له. کاردێ به کورد ئازادیخوازانی و باتکاران خه بۆ  رگه پێشمه ی وشه  وه کاته و له

ی 20می کۆمدار، تداریخی  رده ی کوردستانی سده ی رۆژنامه25  ژماره  دا له ن ان ی رێبه1  کوردستان له کۆماری زرانی دامه
  کده وه ر ئه سده اڵم بڕیدار له بده.  کار هداتوه بده  "رگه پێشدمه"ی  مجار وشده کده ، بدۆ یه وه تده دا باڵو کراوه2319ن انی  رێبه
ی 9) 2319ند انی  ی رێبه20رۆژی   لده  بدۆ بڕیارێدک کده  وه رێتده گه کار بێ، ده رباز به جیاتی سه  له  رگه ی پێشمه وشه
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ی 15ی 21  ی کوردسدتان، ژمداره بدۆ رۆژنامده  و بڕیداره ئه.  رانی کۆماردا دراوه فسه ی ئه وه کۆبوونه  له( 2491ی  فیورییه
  لده کدوردی  بده سوپا ی زاراوه ٣٥ دا بڕیاره و له.  بووه چاپ( یمراد) ئیمزای  به دا 3ڕی  الپه  و له  ن ان نێردراوه رێبه
 فارسددیی ی وشدده ر رامبدده به  لدده  کدده  یدده"  رگه پێشددمه" ی وشدده  زاراوه م کدده یه  دانددراون، کان ا فارسددییه  زاراوه ر رامبدده به
 . دانراوه دا"سرباز"

 
 حیزبددی زرانی دامدده پدداش مێژوویددی رووداوێکددی بددۆ  وه ڕێتدده گه ده  وه رگه پێشددمه ندداوی  بدده رۆژێددک دیدداریکردنی مای بندده

ی دیسددامبری 20) 2319زی  رماوه ی سدده11رۆژی   لدده: کوردسددتان کۆمدداری زرانی دامدده  لدده ر بدده کوردسددتان، دیمددوکراتی
 ئدااڵی دا رۆژه و لده. هات دی وه هاباد مه شاری  له کوردستان ئااڵی ڵکردنی هه بۆ کورد ونی خه مجار که یه بۆ دا(2490

 حیزبدی اڵتی سده ده ژێدر ی دیکده کانی ناوچده شارو  له  سمه رێوره و ئه پاشان و  ڵ راوه هه  وه زۆره کی شکۆیه به وردستانک
 .   چووه  ڕێوه به کوردستانیش دیموکراتی

 
  ر سده له کوردسدتان دیمدوکراتی حیزبدی سیاسدیی ری فتده ده دا(2419)تاوی  ی هده2313سداڵی   پێش له  وه ساڵ له 35 
 ک وه زی رماوه سده ی62 ،رۆژی وه رگه پێشدمه نداوی  بده رۆژێدک دیاریکردنی بۆ  نزاده سه حه ب وڵاڵ عه مامۆستا شنیاریپێ

 .کرد دیاری کوردستان ی گه پێشمه رۆژی
 
 خددۆبردوویی  لدده و فیدد اکاری و  رگه پێشددمه رزی بدده قامی مدده  لدده رێزگددرتن بددۆ مبولیک سدده رۆژێکددی کددوو وه  رۆژه و ئدده

 پێدک  رگه پێشدمه یدادی و ناو بۆ تی تایبه سمی رێوڕه دا رۆژه و له ساڵێک موو هه  وه کاته و له و کراو دیاری  رگه پێشمه
 .دێ
 

 رگه ی پێشمه جوغرافیای وشه

 
 و ران تێکۆشدده  لدده  جگدده. زمانددان و زار ر سدده   وتۆتدده که  وه کوردسددتانه کۆمدداری می رده سدده  لدده ر هدده  رگه پێشددمه ی وشدده
 حیزبدی تی خزمده  لده کدورد سوپای  له  شه به و ئه تی تایبه  به کوردستان اڵتی رۆژهه  له کورد کاتی و ئه باتکارانی خه

  لده  کده ی کوردانده  ره تێکۆشده و ئده نازنداوی  بده بدوو  یه وشده م ئده دابدوون، کوردسدتان کۆماری و کوردستان دیموکراتی
 کۆمدداردا سددوپای  لدده  کدده کان بارزانییدده تی تایبدده  بدده وردسددتانک اڵتی رۆژهدده  کردبددووه روویددان  وه کوردسددتانه باشددووری

 .  وه گرتۆته کوردستانی باشووری و اڵت رۆژهه  رگه پێشمه ی وشه  وه مه رده سه و له ر هه. بوو هه ریان کاریگه ورێکی ده
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 ی وشده زران دامده کوردسدتان باشدووری و اڵت رۆژهده  لده کدوردی ی دیکده رێکخدراوی و حیدزب کاتێدک  قۆناغه م ئه دوای
  لده ی سداڵه 75  بده نزیدک مێدژووی  لده ر گده ئه. هدات کار بده ش رێکخراوانده و حیدزب و ئده رانی تێکۆشده بۆ  رگه پێشمه

  لدده کانیان تییدده دوژمنایه ت ناندده ته و ندداکۆکی  وه داخدده  بدده کان کوردییدده  رێکخددراوه و حیددزب  وه رگه پێشددمه دایکبددوونی
 رانیان تێکۆشده بۆ دا رگه پێشمه نازناوی هێنانی کار به  له  وه خۆشییه  به ، بووه زیاتر نیاننێوا هاوکاریی و نگی هاوده
 . بوون نگ هاوده

 
 کۆمداری.  رگرتدوه وه  نداوه و لده خراپیدان ڵکی کده  رگه پێشدمه پیرۆزیدی بردندی بار لده بدۆ کدوردیش دوژمندانی ت نانه ته

 دژی  لده و گدرێ ده کڕێیدان  بده  کده دێندێ کار بده  سدانه که و ئده بدۆ  وه مسوڵمانه پاشگری  به  رگه پێشمه ی وشه ئیسالمی
 و  وه گرتدده نه ی"جدداش" ی وشده جێگددای کددات هدی " مسددوڵمان ی رگه پێشددمه" ی زاراوه اڵم بده. گددرێ ده رایددان"  رگه پێشدمه"

 .زمانان زارو ر سه  وته که نه
 
 و بێگاندانیش ی وشده نگی رهده فه نێدو  تده چووه و  بڕیدوه نیکوردسدتا سدنووری  رگه پێشدمه ی وشده  که کاتێک ا  له مڕۆ ئه
 بددۆ  یه وشدده و ئدده کوردسددتان کانی پارچدده موو هدده  لدده ، وه ناسددرێته ده پددێ کددوردی جیهاندد ا ری رانسدده سه  لدده ت ناندده ته
 کار بده کدورد ازیگیانبد و ر تێکۆشه بۆ" ریال گه" ئیتالیایی ی وشه کوردستان باکووری  له.  نایه کار به کورد باتکاری خه
 . دێ
 

 بیاتدا ده نگ و ئه رهه فه  له  رگه پێشمه

 
 تی تایبدده  کورد،بدده ندداوداری شدداعیرانی کانی پێزه بدده ر هدده  شددێعره ی مایدده  بدده بددوو وت، داکدده  گه پێشددمه ی وشدده  رکدده هه
  .ژاردا هه و هێمن کورد ی وره گه شاعیری دوو کانی شێعره  له کوردستان کۆماری می رده سه له
 

 دیب ئده ی رگه پێشمه م، که یه: بوون کتر یه مالنی ستله ده  وه باره دوو  له کوردی بیاتی ده ئه و رگه پێشمه  وه وکاته له ئی ی
 . رگانه پێشمه بیاتی ده ئه م، دووه و
 
  بده بخشدێنی کوردسدتان ا باشووری و اڵت رۆژهه  له کورد ناسراوی ن انی رمه هونه و شاعیران ژیانی  به چاوێک ر گه ئه
  وان ا ئه نێو  له. بووبێ نه  رگه پێشمه ر سه تا هه یان ک یه ماوه  که ی دبه شک ن ێک رمه هونه یان دیب ئه ن گمه ده
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 .نین م که  وه داخه  به بوون شەهی  کە ن  رمه هونه شاعیرو ی رگه پێشمه
 
 کانی بییده ده ئه  ژاندره موو هده  لده  رگه پێشدمه.  ن ه مه وڵه ده کجار یه کوردی ا بیاتی ده ئه نێو  له  رگانه پێشمه بیاتی ده ئه

.  یده هه نگدی پڕڕه حدوزووری دا…و گۆرانی سروودو کێشان،  وێنه فیل ، شانۆ، چیرۆک، رۆمان، شێعر،  له: دا کوردی
 روون  کده ڵک خده یتی اڵیده کۆمه نداخی ڵقواڵوی هه  واته فۆلکلۆریک، بیاتی ده ئه  له شێک به  بۆته  رگه پێشمه ت نانه ته
 و ئدازادیخوازی پیدرۆزی سدتی هه ی وه نگ انده ره نیا تده  رگانه پێشمه بیاتی ده ئه  که  رنجه سه جێی.  کێیه کی نه خاوه  نیه

 ربڕیندی ده  بده ت باره سده کدورد دیبانی ئده ت نانده ته.  نیده پشدت  له ئابووریی قازانجی  که  کورده دیبانی ئه نیشتمانیی
  به ، وه ترسییه مه  وتۆته که گیانیشیان ، داوه ست ده له سامانیان و ماڵ ی وه له  جگه ، رگانه پێشمه و ازیئازادیخو بیری
 ڵب قده بیاتێکی ده ئه و ر هونه زۆر کی یه بوودجه و پووڵ رجکردنی خه ڕای ره سه  که کان دیکتاتۆره  ته وڵه ده ی وانه پێچه

 .دێنن م رهه به ڕۆک بێنێوه و
 

 ی کوردستاندا وه بزووتنه  له  رگه هرۆڵی پێشم

 
 ر هدده کوردسددتان اڵتی رۆژهدده  لدده تی تایبدده  بدده کددورددا ی وه بزووتندده ی ئازادیخوازاندده باتی خدده قۆندداغی  لدده ندد  رچه هه

 فید اکاریی ی سدایه  لده و  رگه پێشدمه شدانی ر سده له کدورد ی وه بزووتنده اڵم به ، یه هه خۆی ی رگه پێشمه هێزی حیزبێک
 و نێوچوون لدده ونی خدده  هێشددتوه ی نه  رگه پێشددمه هێددزی راسددتی ا  لدده. دا ده خددۆی سیاسددیی ژیددانی  بدده  درێددژه  رگه پێشددمه
 سیاسدیی ری تێکۆشده.  بدووه  رگه پێشدمه هێدزی کورد ی وه بزووتنه پاراستنی زامنی. بێ دی وه کورد رانی تێکۆشه گیرانی
 دا کاته و رله هه  بۆیه تی، ستیه ده کی چه و، ئه پاراستنی زامنی نیا ته  ره، سه له گی ر مه ترسیی مه  که کاتێک ا  له کورد
 ی وه بزووتنده  لده وارێک ئاسده  بوایده نه تی رگایه پێشدمه و  رگه پێشدمه ر گه ئه.  شه رگه پێشمه ، سیاسییه رێکی تێکۆشه  که

 .ما ده نه کورد
 
  لده خۆیدان یارن ته  بێگانه واڵتانی کی چه  به  که کورد کانی گه ورهنگا ره  دوژمنه ، بووه دایک له  رگه پێشمه  وه کاته و له

 نای په و پشت نیا ته ڵێن ده  که  بووه باو  وه کۆنه  له.  پاراستوه نه  رگه پێشمه و کورد دژی  له تێک جینایه  شنه چه هی 
 نیا تده چیاکدانیش  لده ، راسدته  وه دستانهکور اڵتی رۆژهه ی باره  له ئێستا تا هه م که النی  یه قسه م ئه چیاکانن، کورد
 .  کانیانه که چه پارێزێ ده  رگه پێشمه و کورد ی وه بزووتنه  که شتێک
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 رباز ڵ سه گه له  رگه جیاوازیی پێشمه

 
 ش ا تهر ئه  له سێک که ر گه ئه  ملییه، زۆره ربازی سه  چونکه ، نیه رباز سه ی وشه  به ر رامبه به هیچکات  رگه پێشمه ی وشه

  به  نه ئازادی ا بۆ بات خه می رده سه له تی رگایه پێشمه اڵم به. بێ ده زیاد ئابووریی ئیمتازاتی و پایه و  پله  وه بمێنێته
 . تییه رگایه پێشمه وێنی هه ری روه نیشتمانپه و ئازادیخوازی بیری نیا ته ، پشته له ئابووری ئیمتیازاتی  نه و ملییه  زۆره

 
  لدده و  یدده هه زییان گدده ره بدداری  کدده کوردسددتان ا ر سدده به زاڵ واڵتددانی ربازانی سدده ی واندده پێچه  بدده کددورد ی رگه پێشددمه 

 کدد  و کددوڕ کددورد، پیدداوانی و ژنددان. ناناسددێ زی گدده ره جیدداوازیی کددورد ی رگه پێشددمه هدداتوون، پێددک نێددر جینسددی
 کی یه پێناسدده ژنددان تیی رگایه پێشددمه راسددتی ا  هلدد. کۆشددن تێ ه دا بات خدده کانی ی اندده مه موو هدده  لدده ک یدده شددانی شانبه
  له پیاوانی شانی شانبه ژنانی  که کورد ی وه ته نه ک وه ک یه وه ته نه.  خشیوه به دا واری کورده ڵی کۆمه  له ژن  به ی دیکه
 و تی اڵیده کۆمه ریی روه دادپده  لده دیداری و روون کی ئاسۆیه نێن، داده خۆیان گیانی یان ا که نیشتیمانه و ئازادی پێناو

 . پێشه  له دا جینسی می سته مانی نه
 

  رگه تی پێشمه ساله ره

 
 دێ،  رگه پێشدمه نداوی  کده.  کراوه نده  پێناسده خدۆی ماندای  بده پدڕ"  رگه پێشدمه" ئێسدتا تا هده دابێنین  وه به دان بێ ده
  حیزبده ی زۆربده ی رنامده به  لده کاتێکد ا  لده. دێ دا ڵکی خده یندی زه بیدرو  بده کان کوردییده  حیزبده ک اری چه فرادی ئه

. بدێ ت تایبده حیزبێکدی  بده ر سده ندابێ  که پارێزێ ده کوردستان تی منییه ئه و ئاسایش  گه پێشمه هێزی کان ا کوردییه
 کداری حیدزب کاند ا، حیزبه ی رنامده به  لده. کان حیزبه ک نه  کوردییه تی حکوومه و کوردستان ی رگه پێشمه ، رگه پێشمه
 پاراسدتنی ک نده  کوردستانه پاراستنی رکی ئه و کا ده نیزامی کاری  رگه پێشمه هێزی اڵم به نیزامی، ک نه کا ده سیاسی

 ر سده  رگه پێشدمه هێدزی  کده کدرێ ده  وه ئه بۆ کار  سته ده به خۆی نووسی چاره کورد  که کوردستان باشووری  له. حزاب ئه
  لده. نیزامید ا ی کێشده ڕو شه  له تاکوو دابن سیاسی پێشبڕکێی  له کان حیزبه  پێویسته و بێ کوردستان تی حکوومه  به

 دا رگه پێشددمه ر رامبدده به  لدده  رگه پێشددمه  وه داخدده  بدده دابددوون  کێشدده و ر شدده  لدده کان حیزبدده رکات هدده دا کددورد مێددژووی
  رکێکی ئه بێ ده شتێک ر هه  له ر به  رگه پێشمه واقعیی رکی ئه  بۆیه.  کردوه هی  شه کتریان یه ت نانه ته و  ستاوه راوه

 .حیزبی تاکوو بێ نیشتیمانی
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 بدێ، پێدک دیمدوکرات حیزبی ن امانی ئه  له نیا ته  که  بووه نه رج مه  رگه پێشمه هێزی کوردستان ا کۆماری می رده سه له
 حیزبددی ندد امی ئه  بددوون ن اکوردسددتا ی رگه پێشددمه هێددزی ریددزی  لدده  کدده باشددوور کددوردی رانی تێکۆشدده و کان بارزانییدده
  بده بدوون، کوردسدتان ا ی گه پێشدمه هێدزی  لده وان ئده  کده دا کاتده و لده ر هده ت نانده ته بوون، نه کوردستان دیموکراتی

. زرا دامده کوردسدتان دیمدوکراتی پدارتی دیمدوکرات، حیزبی زرانی دامه دوای ساڵێک فا مسته ال مه مر نه تیی رۆکایه سه
 کۆمدار  لده  وه رگه پێشدمه هێدزی ک یه  به کوردستان ی پارچه دوو  له ت نانه ته حیزب، دوو م که النی تکا و ئه وابوو که
 . بوون هه دا
 
 تی سداله ره ، بدووه کدورت ی کده ماوه کوردستان اڵتی رۆژهه  له  وه داخه  به  که دا کوردی اڵتی سه ده و ئازادی قۆناغی  له

 .  کوردستانه ئاسایشی و زم نه دابینکردنی و کان رسییهت مه  له کۆمار پاراستنی  گه پێشمه
 
  رێژیمدده کانی ترسددییه مه دژی  لدده کانی ره ربدده به ک الیدده  لدده  رگه پێشددمه رکی ئدده دا ئددازادی بددۆ بات خدده قۆندداغی  لدده

 تێکۆشدانی دا قۆناغده م لده.  کدورده رانی تێکۆشده و کدورد ی وه بزووتنده پاراسدتنی ش دیکده کی الیه  له و  کانه دیکتاتۆره
 دوژمنددانی ترسددیی مه  میشدده هه کددورد ئددازادیخوازی.  وه ناکرێندده جیددا لێددک تی رگایه پێشددمه ڵ گدده له سیاسددی و حیزبددی

  رگه پێشدمه  بۆیده. شدان ر سده  وێتده که ده تییشی گایه پێشمه رکی ئه دا سیاسی تێکۆشانی ڵ گه له هاوکات  بۆیه ، ره سه له
 شدداعیر، ر، نووسدده سیاسددی، روونکبیرێکددی کددرێ ده ، سددته ده  بدده کانیی ره ربدده به و دیەددا  کی چدده  کدده دا کاتدده و لدده ر هدده

 .بێ زاش شاره وارێکی خوێن ه و ن  رمه هونه
 

 خدۆ خۆیدان کانی ئینسدانییه تواندا کده ی کوردانده  ژنه و پیاو و له  بریتییه  رگه پێشمه:  رگه پێشمه  له گشتی کی وێنایه
 خۆیددان گیدانی ن ئامداده دا  رێگایده و لدده و ن کده ده رخان تده یاند ا که وه ته نه  کانی مافدده و ادیئداز پێنداوی  لده  خشدانه به
 . خشن ببه
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