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لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــەوە تــا ئێســتا هەنــدێ رۆژ و مانــگ هەیــە بــۆ 

مرۆڤایەتــی یــان بــۆ کۆمەڵــگا و گــەل زۆر گرینگــن. چونکــە لــەو رۆژە دا یــان 

ــی  ــی بەســەر مرۆڤایەت ــەورەی مێژووی ــی زۆر گ ــەدا گۆرانکارییەک ــەو مانگ ل

ــو  ــە بەڵک ــردن نیی ــایەنی لەبیرک ــەك ش ــووە.  ن ــەل هات ــە و گ ــان کۆمەڵگ ی

ــت. ــر نەکرێ ــەوەی لەبی ــۆ ئ ــەوە، ب ــادی بکرێت ــت هەمیشــە ی دەبێ

ــە،  ــەوا هــەر چرک ــە ک ــواڵن مانگێک ــی گ ــورد و شــۆڕش مانگ ــژووی ک ــە مێ ل

ســات و رۆژێکــی بــۆ بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی و هــەر کوردێکــی دڵســۆز 

و نیشــتیامن پــەروەردا پیــرۆز و بەنرخــە. چونکــە لــەو مانگــەدا زۆر شــەهید 

دراوە.

پێشــەنگانی ئــەو مانگــەش کــەوا بەخوێنــی پاکــی خۆیــان بوونــە ســیمبولی 

مرۆڤایەتــی و ئاشــتی دژی هــەر نادادپەروەرییــەك و زوڵــم و زۆرییــەك بوونە 

بەربەســت، سیســتەمێکی تاکەکەســی و پیاوســاالری و نــەژاد پەرســتیان 

قبــووڵ نەکــرد. ئەوانیــش؛ شــەهید شــیرین عــەالم هولــی، شــەهید فــەرزاد 

ــی و زۆر  ــاد وەکیل ــەهید فەره ــان، ش ــی حەیدەری ــەهید عەل ــەر، ش کەمانگ

شــەهیدی دیکــەن.

ئــەو شــەهیدانە بــە خوێنــی پاکــی خۆیــان بــۆ هەمــوو مرۆڤایەتــی، گەلــی 

کــورد بوونــە منوونــەی ئــازادی و بەرخودانــی  بــۆ هــەر تاکێکــی ئازادیخــواز و 

واڵت پارێــز و پایەمێکیــان جێهێشــت، ئەویــش پەیامــی ئاشــتی و برایەتــی و 

یەکســانی گــەالن و نەتەوەکانــە. پەیامــی ئــەو شــەهیدانە بــۆ بزووتنــەوەی 

ئازادیخــوازی وەکــو مراتێکــە لەســەر شــانی یــەك بەیەکامنــە هەتــا بــە 

ــە تێکۆشــان ســڵ ناکەینــەوە. ئامانجشــی نەگەینیــن ل

بابەتێکــی دیکــەی ئەمجــارەی گۆڤــاری کــەژوان ســاڵیادی شــەهیدی گــەورەی 

بزووتنــەوەی ئــازادی  شــەهید زیــان )زەینــەب کناجی(یــە. کــەوا رێبەرتــی 

ــووە پێشــەنگ و  ــان ب ــاڵ زی ــات. هەڤ ــاوی دەب ــازادی ن ــدی ئ ــە خوداوەن ب

هێڵێــك هــەم بــۆ بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی هەمیــش بــۆ ژنــان. لەوکاتــەوە 

تــا ئێســتا بــە هــەزاران کــچ کاتــێ بەشــداری ریزەکانــی  ئــازادی دەبــن نــاوی 

خۆیــان دەکەنــە زیــان و هــەوڵ و تێکۆشــان دەکــەن بــۆ ئــەوەی درێــژە پێــدەری رێــگای 

ــۆ هــەر  ــەی  خــۆی  دوو پەیامــی زۆر گرینگــی ب ــەو چاالکی ــان ب ــاڵ زی ــن. هەڤ ــەو ب ئ

کەســێك بەتایبــەت بــۆ کــورد و هەڤااڵنــی جێهێشــت  یەکەمیــان بــۆ هەمــوو دوژمنانــی 

کــوردی  ســەملاند ئەگــەر ئــەوان بوێــری ئەوەیــان هەبــێ، هێــرش بــۆ ســەر رێبــەری گەلــی 

ــی  ــك و دڵ ــاو مێش ــن ن ــۆ تەقی ــن ب ــەش ئامادەی ــە ئێم ــەك ل ــەوە هەری ــەن، ئ ــورد بک ک

دوژمــن. پەیامــی دووەمینیشــیان بــۆ  هەمــوو ئــەو کەســانە بــوو، کــەوا ژن بچــووك و بــێ 

هێــز دەبینــن، هەڤــاڵ زیــان بــەو چاالکیــەی خــۆی دژی هەمــوو ئــەو جــۆرە زهنییەتــە 

زۆردەســتی و پیاوســاالری راوەســتا، بــەو چاالکییــەی خــۆی بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی 

ســەملاندی کــەوا  ژن زۆر لــەوە بەهێزتــرەو  دەتوانێــت ببێتــە قارەمــان و پێشــەنگی زۆر 

ــەو  ــەاڵم ئ ــوو، ب ــی ب ــەوەی هەڤاڵێکــی نوێ ــان لەگــەڵ ئ ــاڵ زی ــگا. هەڤ گــەورەی کۆمەڵ

ــە نــاو دڵــی  راســتی دوژمنــی بــاش نــاس کردبــوو. بۆیــە بــێ هیــچ دوو دڵیــەك خــۆی ل

دوژمــن دا تەقانــد. 

ــدەری  ــژە پێ ــەی کــەوا درێ ــە قارەمانان ــەو ژن ــوو ل ــک ب ــەش یەکێ ــان پەپوول شــەهید زی

رێــگای هەڤــاڵ زیان)زەینــەب کناجــی( بــوو. هەربۆیــەش نــاوی خــۆی کردبــووە زیــان، 

ئــەو شــەهیدە تەنیــا نەبەنــاوی خــۆی بەڵکــو لــە ژیانــی خۆشــی درێــژە پێــدەری هێــڵ و 

رێــگای هەڤــاڵ زیــان )زەینــەب کناجــی( بــوو. شــەهید زیــان پەپوولــە لەگــەڵ ئــەوەی 

ــە پێشــە و هیــچ نــرخ و  ئــەو شــوێنەی کــەوا لــێ هاتبــوو زهنییەتــی پیاوســاالری زۆر ل

بەهایــەك بــۆ ژن دانانێــن بــەاڵم هیــچ کات شــتێکی وەهــای بــۆ خــۆی قبــووڵ نەدەکــرد. 

هەمیشــەش هــەوڵ و تێکۆشــانی بــۆ ئــەوە بــوو کــەوا ئــەو زهنییەتــە زۆردەســتیە لەنــاو 

ببــات و  ژنانــی رۆژهەاڵتیــش بەشــداری ریزەکانــی تێکۆشــانی ئــازادی بــن.    

ــەری و  ــتنی جەوه ــی پاراس ــەردوو بابەت ــارەش ه ــۆ ئەمج ــوو ب ــەکانی پێش ــو بەش  وەک

هونــەری شــەڕ درێژەیــان هەیــە. بــۆ ئەمجــارە لەبابەتــی پاراســتنی جەوهــەری دا باســی 

ــتان دا.  ــە کوردس ــردووە ل ــان ک ــە جیاوازەکامن ــی ئایین ــۆکاری دەرکەوتن ــی وه بەرخودان

هەروەهــا بەرخودانــی و قارەمانــی ژنانــی کــورد لــە مێــژوودا بابەتێکــی دیکــەی پاراســتنی 

ــە. جەوهەریی



لەکاتێکــدا شــەڕی جیهانــی ســێیەمین لــە ڕۆژهەاڵتــی ناویــن بەڕێــوە دەچێــت, پێکدادانــی ڕۆژهــەاڵت – ڕۆژئــاواش لــە ئارادایــە. 

ــان  ــی تەواوم ــەوا تابلۆیەک ــت, ئ ــاد بکرێ ــەر زی ــی لەس ــزە دیموکراتیخوازەکانیش ــتاتۆخواز و هێ ــزە س ــی هێ ــەر جموجۆڵەکان ئەگ

ــت.  دەســت دەکەوێ

هەمــوو شــەڕێک لــە هەندێــک جوگرافیــادا ســەراووبنبوونی گــەورەی کــردووە و سیســتەمی نوێــی ئافرانــدووە. ئایــا لێــرەدا کۆتێــز 

)ســێنتێز(ێکی نوێــی دێتــە ئــاراوە؟ لــە ڕۆژهەڵەتــی ناویــن بــۆ بونیادنانــی کۆمەڵگــەی کۆمیناڵــی دیموکراتیــک، بــە پەرســپەکتیڤی 

فیدڕاســیۆنی دیموکراتــی و لەســەر بناخــەی مۆدێرنیتــەی دیموکراتیــک، پێویســت بــە ڕۆژانەکردنــەوەی شۆڕشــی ئۆکتۆبــەر 

ــە  ــەو ئامانجــە. هــەر بۆی ــۆ ئ ــدە دەڕەخســێت ب ــەرج ئەوەن ــت، هەلوم ــووڵ بێ ــدە ق ــوان دەســەڵەتداران چەن ــە. شــەڕی نێ هەی

ــە.  ــەردەوام  ئەرکــی سەرشــانی هەمــوو الیەک ــەوەی ب خۆنوێکردن

کاتــێ ڕۆژهەاڵتــی ناویــن جێــگای بــاس بێــت، لەالیــەک جــۆرە دۆگامتیزمێــک و لەالیــەک ئایدیالیــزم درێــژە بــە ڕۆڵــی بەربەســت 

ــان دەستنیشــان دەکــەن و  ــان بانگەشــەی خۆی ــە. هــەر یەکەی ــان نیی ــاوازی ئەوتۆی ــان ڕاســت جی بوونــی خــۆی دەدات. چــەپ ی

بڕوایەکــی توندیشــی پــێ دەهێنــن و بــەو پێیــە بیرکردنــەوەش کراوەتــە شــێوازێکی بناخەیــی فکرکردنــەوەدا. هــەر بۆیــە لــە راســتی 

دادەبڕێــن. ئــەو ئاســتە لەبەرچاوانــە کــە ئیســامگەرە سیاســییە رۆمانســیزمەکان پێیگەیشــتوون. هێــزە چەپگــەر، سۆسیالیســت و 

دیموکراتیکییەکانیــش زەحمەتییەکــی زۆر دەبینیــن لــە دەربازکردنــی دۆگامتیــزم و ئایدیالیــزم. بــە گوتــەی تیــۆری و جــوان مــرۆڤ 

نەدەتوانــێ سیاســەت بــکات و نــە شۆڕشیشــی پێدەکرێــت. 

ــوون, خوڵقــکاری و هوشــیاربوونێکی  ــەرم ب ــەوەش ن ــۆ ئ ــەرە کــە لەســەر راســتییەکان دەکرێــت. ب سیاســەت هون

ــش  ــدن و خوڵقکاری ــان شــێوە فکران ــە هەم ــر دەکات, ب ــدن کوێ ــزی فکران ــزم چــۆن هێ گــەورە پێویســتە. دۆگامتی

ســەهۆڵبەند دەکات, هۆشــیاری دەکــوژێ و مردنیــش نۆرماڵیــزە دەکات, وەک بڵێــی مردنێکــی نابەجــێ و نابەڵــەد 

ــە  ــدا راکردن ــەری خۆی ــە جەوه ــیاری, ل ــێ هوش ــاب ب ــێ حیس ــێ, ب ــی نابەج ــەر مردنێک ــت. ه ــک بێ مەعریفەتێ

ــردن و  ــا لەم ــن جی ــی ناوی ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــیارێتی. بۆی ــە بەرپرس ــە ل ــە سیاســەت راکردن ــردن ل ــە سیاســەت. راک ل

ــت.  ــوەی دەربچی ــە لێ ــر نیی ــی ت بەرخۆدانێکــی وشــک و ســەخت دەرگایەک

ــەوە.  ــاوی رەهابوون ــە سیاســەت دا شــتێک نییــە بــە ن ل

هەمیشــە شــتێک هەیــە بــە نــاوی ســەرەتا. هەرکاتــێ 

ــە دەســتی  ــە رەهایــی یــەوە بەســتەوە, خــۆت ب خۆتــت ب

خــۆت بەتونــدی گرێــداوە, لــەم دۆخــەدا توانــا و دەرفەتــی 

ــی یاخــود  ــە سیاســەتدا رەهای ــەوە. ل ــۆ نامینێت ــەت ب جووڵ

ــوون  ــەوە و توندب ــوون دەکات ــۆ توندب ــگا ب ــوون رێ رەهاب

ئەویــش  ســەهۆڵگرتنە,  و  راوەســتان  هــۆکاری  دەبێتــە 

ــەو  ــان ل ــی سیاســەت. خۆت ــای جێبەجــێ نەکردن ــە وات دێت

نەخۆشــییە مندااڵنانــە رزگار بکــەن. منونــە گەلێکتــان هــەن 

ــان  ــە خۆت ــەاڵم ل ــەن. ب ــەت دەک ــن سیاس ــان وا دەزان خۆت

کەســێک  راســتەقینەن.  کــوردی  چەنــد  تــا  نەپرســیوە 

بــە راســتی کــورد نەزانێــت، تێنــەگات و لەگــەڵ  ئــەو 

راســتییانە نــەژی, تــا چەنــد دەتوانێــت سیاســەت بــۆ کــورد 

بــکات؟ ئەمــە هــەر چەنــدە وەک پرســیارێکی ئاســایی 

نیشــان دەدرێــت, بــەاڵم لــە جەوهــەری خۆیــدا پرســیاری 

ــورد و  ــی ک ــورد، کومەڵناس ــژووی ک ــەی مێ ــە. ئەوان ژیانیی

راســتی رۆژانەیــی کــورد نازانــن و هەڵدەســن بانگەشــەی 

لــە  و  بێچــارەن  فییگــری  وەک  دەکــەن,  سیاســەتکردن 

ســەکۆی سیاســەتی ئەمــڕۆدا ژمــارەی ئــەو جــۆرە کەســانە 

زۆرن. ئــەوە واتــای بێچارەییتانــە. دەبێــت بــاش بزانــن کــە 

ئەوانــەی چرکــە بــە چرکــە لــە سیاســەتدا دەژیــن، رۆژانــە بــە ســەدان پــرس ئاراســتەی خۆیــان دەکــەن و ســەدان 

وەاڵمیــش دەدۆزنــەوە. بــۆ تەنیــا چرکەیکیــش بێــت بیــر لــە خۆیــان ناکەنــەوە و کاتــی خۆیــان هیــچ بــێ واتــا و بــە 

ــادەن.  ــڕۆ ن فی

مــن دەزانــم کــە ئێــوە نییەتتــان باشــە و دروســن, لــەم بابەتــەدا هیــچ گومانێکم نییــە. بەاڵم ئەمــە نــە کۆمەڵگاکەتان 

ــەو  ــدن و ئ ــە, پابەن ــان هەی ــان کوردایەتییەکت ــارە هــەر یەکەت ــدا دی ــە روواڵەت ــە ئێوەشــی پــێ رزگار نابێــت. ل و ن

ــە  ــەو کوردایەتیی ــن ئ ــاش بزان ــەاڵم دەبێــت ب ــڕی خــۆی دەگات. ب ــە دەرب ــوەدا ب ــە کەســایەتی ئێ کوردایەتییــەش ل

پارچــە پارچەیــە, زۆر هەرێمــی و ناوچەییــە و پچڕپچــڕە, هــەر بۆیــە کــەم و ناتــەواوە. دەبێــت ئەمــە بــگات بــە 

ــاو  ــدا لەن ــەک خاڵ ــەک و لەی ــە ی ــگات ب ــت و ب ــە هەڵبقوڵێ ــەک ک ــک و کوردایەتیی ــوردی دیموکراتی ــنامەی ک ناس

یەکــدا بتوێنــەوە. دەتوانــن ئەمــە وەکــو گەردوونییەتــی نەتــەوەی کــورد برنخێنــن. دەزانــن گەردوونییــەت لــە ســەر 

بناخــەی هەڵبژاردنــی ئــازاد، پەیوەنــدی، پاراســن و یەکــر کامڵکردنــی فرەڕەنگــی و جیاوازییەکانــە. ئەگــەر لەمــەدا 

مۆدێلــی نەتــەوەی دیموکراتیــک کــە ئێمە 

ــەواوی  ــۆ ت ــن ب ــی دەخەی ــاوا پێش ــە رۆژئ ل

رۆژهەاڵتــی ناویــن دەرمانــە. پێویســتە زیاتــر 

ــن. رێکخســتنی  ــێ بدەی ــرەوی پ ــی و ب گرنگ

پێکهاتــەی هەرێمەکــە بەشــێوازی کانتــۆن 

خاڵێکــی  ببێتــە  دەشــێت  داهاتــوودا  لــە 

بــە  رێکخســن  بۆیــە  رژێــم،  بــۆ  بەهێــز 

بژاردەیــە  راســترتین  فیدڕاســیۆن  شــێوازی 

وەاڵم  بــە  بــوون  رووی  لــە  هەروەهــا  و 

خوڵقکارتــرە.  سیاســی  چارەســەری  و 

ســوریای  فیدڕاســیۆنی  بونیادنانــی  بــە 

دیموکراتیــک ئەڵتەرناتیفێــک بــۆ بــۆ تــەواوی 

دادەنێیــن.  ســوریا 



ســەرکەوتن بەدەســت بهێنیــن, تەنیــا پێشــکەوتنێکامن بەپێــی رسووشــتی کۆمەڵــگای ریشــەیی نیشــان بدەیــن لــە 

هەمانکاتــدا پەیوەنــدی راســتەقینەی تاکێتــی و گەردوونــی بونیــاد دەنێیــن و خۆمــان لــە داوی نەتەوەپەرســتی 

پاشــڤەڕۆ رزگار دەکەیــن. 

رەخســاون,  ســووریا  لــە  دەرفەتانــەی  ئــەو 

ــۆ  ــان. ب ــی ئەنجاموەرگرانەم ــۆ هەڵمەت گونجــاون ب

ئــەو مەبەســتەیە بــاس لــە فیدڕاســیۆنی ســووریای 

دیموکراتــی دەکــەم. ئــەو پێکهاتەیــە مســۆگەر 

ناوەڕۆکەکــەی بونیــاد برنێــت و  بەپێــی  دەبــێ 

الیەنەکانــی  و  سیاســی  و  ســەربازی  رووی  لــە 

و  بونیادنــان  بــدەن.  بــە خۆیــان  پــەرە  تــرەوە 

ــورد  ــە ک ــا ب ــا تەنی ــی فیدراســیۆنێکی وەه ئاواکردن

ــەوە  ــەن ئێمەش ــەر لەالی ــت. ئەگ ــورد نابێ ــۆ ک و ب

لــەدژی روانگــەی نەتەوەپەرســتی کــە تــەواوی 

هەڵوێســتێکی  کــردووە  ژەهــراوی  هەرێمــی 

دیموکراتییانــە بونیــاد نەنرێــت و لەســەر بناخــەی 

ــچ  ــت, هی ــی رێکخســن نەکرێ ــەوەی دیموکرات نەت

چارەســەرییەک بــەدی نایــەت. هــەر لــە ســەرەتاوە 

ــەدا  ــە ناوچەک ــەوە: ل ــارەی دەکەم ــم و دووب دەیڵێ

پێکهاتــە  لەنێــوان  هەیــە  گــەورە  شــەڕێکی 

ستاتۆپەرســتەکانی خــاوەن زهنییەتــی دەوڵــەت 

ــی  ــی مەزهەبگەرای ــی چەمک ــەوە و هەڵگران – نەت

ــت  ــی دەیەوێ ــتەمی جیهان ــەی سیس ــەو مۆدێل و ئ

وەکــوو  ئێمــەش  هەڵوێســتی  بنێــت.  بونیــادی 

دەگــرێ.  خــۆی  جێگــەی  ســێیەمین  بــژاردەی 

پارادایمــامن کــە ئەڵتەرناتیفــە و لەســەر بناخــەی رێگــە نەدانــە بــە رێکخســتنی نەتەوەپەرســتی و رێگــە نەدانــە 

بــە مەزهەبگەریــش. تــا روانگــەی نەتــەوەی دیموکراتــی بــااڵدار نەبێــت، لــە رۆژهەاڵتــی ناویــن چارەســەرییەکی 

ــی  ــان شــێوە وەاڵم ــە هەم ــت و ســوننەش ب ــدات و ســەری ببڕێ ــە ســوننە ب ــا؛ شــیعە ل ــەر ن ــە. ئەگ ــەو محاڵ پت

ــردا نەنێــت, ئەوانــی دیکــەش  ــە بوونــی هیــچ کەســی ت ــە خــۆی دان ب ــە قەومــە جگــە ل ــەو کۆمەڵ ــەوە, ئ بدات

ــان زاڵ بکــەن... ئەمــە دوایــی نایــەت.. لەالیەکــی تریشــەوە دروســتکردنی  بــە پێچەوانــەوە هــەوڵ بــدەن خۆی

ــە,  ــز چارەســەری نیی ــە, هەرگی ــەو ئاڵۆزییان ــی ل ــە ئامانجــی رزگاربوون ــۆ بارزانیــش ب ــەک ب ــەت – نەتەوەی دەوڵ

بەپێچەوانــەوە قوڵرکردنــەوەی کێشــەکان دەهێنێــت لــە ئایینــدەدا. ئەنجامــی زهنییەتــی دەوڵــەت - نەتــەوە کــە 

ئینگلیــز کردوویەتــی بــە بــەاڵی ســەر رۆژهــەاڵت ناویــن, هەرێمەکــەی بــەو دۆخــە گەیانــدووە. 

مۆدێلــی نەتــەوەی دیموکراتیــک کــە ئێمــە لــە رۆژئــاوا پێشــی دەخەیــن بــۆ تــەواوی رۆژهەاڵتــی ناویــن 

دەرمانــە. پێویســتە زیاتــر گرنگــی و بــرەوی پــێ بدەیــن. رێکخســتنی پێکهاتــەی هەرێمەکــە بەشــێوازی کانتــۆن 

لــە داهاتــوودا دەشــێت ببێتــە خاڵێکــی بەهێــز بــۆ رژێــم، بۆیــە رێکخســن بــە شــێوازی فیدڕاســیۆن راســترین 

بژاردەیــە و هەروەهــا لــە رووی بــوون بــە وەاڵم و چارەســەری سیاســی خوڵقکارتــرە. بــە بونیادنانــی فیدڕاســیۆنی 

ســوریای دیموکراتیــک ئەڵتەرناتیفێــک بــۆ بــۆ تــەواوی ســوریا دادەنێیــن. ئەگــەر کێشــەکە بــەو شــێوازە هەڵنەســەنگێنین و بــرەو 

بــە چارەســەریکردنی نەدەیــن, ئــەوا رۆژئــاوای کوردســتان دەکەوێتــە بــەر هێرشــی نەتەوەپەرســتیانەی عــەرەب و رژێمــەوە کــە 

ئەوانیــش هەمــان چەمکــی و زیهنییەتــی دەوڵــەت نەتەوەیــان هەیــە. ئــەو چارەســەرییەی دایدەنێــن تەنیــا بــۆ رۆژگاری ئەمــڕۆ 

نییــە, داهاتووشــدا ســوودی دەبێــت. ناچاریــن چارەســەرییەکی یەکجارەکــی کێشــەکان بخەینــە بــەردەم گــەالن و باوەڕییەکانــەوە. 

بــەالی منــەوە ســێ خاڵــی زۆر گرنــگ هەیــە : کۆنفیدڕاســیۆنی دیموکراتــی رۆژهەاڵتی ناوین، ســوپای کۆنفیدڕاســیۆن و فیدڕاســیۆنی 

دیموکراتــی ســوریا. ئەگــەر بــە تێگەییشــتنێکی گەردوونــی و رەســەنایەتیکی راســت خوێندنــەوەی بــۆ بکرێــت, ئاشــکرایە ســوپای 

ــە بــۆ خۆپاراســن و ئەمــەش رێــگا  ــە ئاســتی چاالکــی هاوبەشــی گەالن کۆنفیدڕاســیۆن لەبەرامبــەر هــەر هێــرش و پەالمارێکــدا ل

ــانەم  ــەو باس ــوو ئ ــەوە هەم ــە وردەکارییەکان ــن دا ب ــەی پێنجەمی ــە بەرگرینام ــدە ل ــەوە. هەرچەن ــەورە دەکات ــکەوتنی گ ــۆ پێش ب

ــەرەو پێشــەوە  ــک ب ــە هەنگاوێ ــەی هەتان ــەو تێگەی ــووە, ئ ــان بەرتەســک ب ــەاڵم بەداخــەوە ئاســۆی بیرکردنەوەت خســتۆتەڕوو, ب

بڕنــاکات. هەمــوو ئــەو دەرفــەت و هەلــە زێڕینانــەی مێــژوو پێشکەشــی کــردوون, یەکــە بــە یەکەیــان لەبــەر ئــەم دۆخــە بــە فیــڕۆ 

دەچــن. بەڕاســتی بەالمــەوە ســەیرە چــۆن حســابی مێــژوو دەدەنــەوە. 

ئێمــە خەڵکــی رۆژهەاڵتــی ناوینیــن, خاوەنــی کلتــووری رۆژهەاڵتــی ناوینیــن. ئــەوە یەکگرتنــی زهنییەتێکــە کــە فــەرق و جیــاوازی 

و هەمــوو رەنگێــک لــە نــاو خــۆی دا دەژیێنێــت و ژیانــی ئــازاد و دیموکراتیــک وەکــوو نرخێکــی هاوبــەش دادەمەزرێنێــت. ئەگــەر 

بەوپێیــە هەڵوێســت نیشــان بدەیــن و بجوڵێینــەوە, ئــەوا لــە رۆژگاری ئەمــڕۆدا دەتوانیــن بڵێیــن موســڵامنییەکی راســتامن پەیــڕەو 

کــردووە. روانگــەی ئیســامی دەســەاڵتدار لــە جەوهــەری خۆیــدا ئاوێتــەی هەمــوو گەندەڵییەکــی سیســتەمی شارســتانی بــووە، لــە 

ژێــر فەرمانــداری ســەرمایەدا کــراوە بــە ئامــرازی فاشیســتیانە، کــراوە بــە هێزێکــی هێرشــکار بــۆ ســەر مرۆڤایەتــی. 

پێویســتە لــە خوێندنــەوەی سۆســیالیزم و موســڵامنێتی دا روانگــە زانســتی, مێژوویــی و فەلســەفییەکەی رۆژئــاوا ناوەندەکەیەتــی 

ــە  ــەن. ب ــە دروســت دەک ــەو روانگەی ــە ئ ــن ک ــەش بهێن ــن و گوتان ــەو جــۆرە تێڕوانی ــوو ئ ــە هەم ــەن و واز ل ــاو بب ــدا لەن لەخۆتان

بەرفراوانــی لــە مانیفســتۆی شارســتانێتی دیموکراتیــک دا ئــەم مــژارەم خســتۆتەڕوو.  دەربــارەی هــەر دوو بابەتەکــە هەڵــەی جددی 

دەکرێــن. ئــەوەش ســەرچاوەی خــۆی لــە الوازی تێگەییشــتنی مێــژووی دیموکراتیــک و کۆمەڵــگا وەردەگرێــت. بەخۆڕزگارکردنــی 

لــەو الوازییانــە دەتوانیــن پێناســەی موســڵامنێتییەکی راســت بکەیــن. لــە جەوهــەری خۆیــدا ئێمــەی هەمــوو گەالنــی رۆژهەاڵتــی 

ناویــن لــە رووی کلتوورییــەوە موســڵامنێتی ژیــان دەکەیــن. هەمــوو ئەوانەشــی لەنــاودا کــە خۆیــان بــە ئاتەیســت بەنــاو دەکــەن. 

ئــەوەی وەکــوو کلتــووری ژیــان, ئێمــە تێیــدا دەژیــن موســڵامنییەتییە. وەک چــۆن چەپگــەری و راســتگەری ئاییــن و ئایدیۆلــۆژی 

دیکــە هــەن، هــەر بــەو شــێوازە دەتوانیــن بــاس لــە بوونــی چەپگــەری و راســتگەری موســڵامنییەتیش بکەیــن. مــن بــەو خــۆم بــە 

سۆسیالیســتێکی موســڵامن دەزانــم. تــا لــەو دەمــارە چــەپ - کۆمۆناڵــە تێنەگــەن کــە لــە ئەبــووزەر تــا کارماتییــان، خوڕەمییــان تــا 

ریســالەی ئیخوانوســەفا بــە چاالکــی و ژیانــی دەبێــت, ناتوانــن لــە راســتی کۆمەڵــگای خۆتــان بگــەن. موســڵامنێتییەکەى زۆربــەی 

ئیســامگەرانی ئاشــقی دەســەاڵتداری, بــە زهنییەتــی موعاویــە و زهنییەتــی ئەمەوییــەکان کاریگــەر دەبــن و نوێنــەری راســتگەری 

و فاشیســتین. داعــش لــە رۆژگاری ئەمــرۆدا وەکــوو فاشیســترین هێــزی رێکخــراوە.

ــی  ــن, خاوەن ــی ناوینی ــی رۆژهەاڵت ــە خەڵک ئێم

کلتــووری رۆژهەاڵتــی ناوینیــن. ئــەوە یەکگرتنــی 

هەمــوو  و  جیــاوازی  و  فــەرق  کــە  زهنییەتێکــە 

رەنگێــک لــە نــاو خــۆی دا دەژیێنێــت و ژیانــی 

ئــازاد و دیموکراتیــک وەکــوو نرخێکــی هاوبــەش 

دادەمەزرێنێــت. ئەگــەر بەوپێیە هەڵوێســت نیشــان 

ــڕۆدا  ــە رۆژگاری ئەم ــەوا ل ــەوە, ئ ــن و بجوڵێین بدەی

ــڕەو  ــتامن پەی ــڵامنییەکی راس ــن موس ــن بڵێی دەتوانی

لــە  دەســەاڵتدار  ئیســامی  روانگــەی  کــردووە. 

جەوهــەری خۆیــدا ئاوێتــەی هەمــوو گەندەڵییەکــی 

ــداری  ــر فەرمان ــە ژێ ــووە، ل سیســتەمی شارســتانی ب

ســەرمایەدا کــراوە بــە ئامــرازی فاشیســتیانە، کــراوە 

ــی.  ــەر مرۆڤایەت ــۆ س ــکار ب ــی هێرش ــە هێزێک ب



ــی  ــرە خاوەن ــتی قووڵ ــی و زانس ــیالیزمی دیموکرات ــەوەی سۆس ــە لێکۆڵین ــن ل ــرەوی پێدەدەی ــیالیزمەی ب ــەو سۆس ئ

ناوەڕۆکێکــی نوێیــە. تێگەییشــتنە لــە سۆســیالیزمی دیموکراتــی دۆخــی رێژەییــە. پێویســتی بــە پێناســەیەکی تایبــەت 

بەخــۆی هەیــە. ئەوانــەی ئێمــە فۆرمی تێگەیشــتنیان 

ــەن  ــەن و بب ــە دا تێبگ ــە چرک ــن ل زۆر الوازە. ناتوان

بــە وەاڵم. لــەو بابەتــەدا زۆر دواکەوتوون، هەســتتان 

زۆر ئاســاییە. الی هێــگل ئەمــە لــە خوارتریــن فۆرمە. 

لــە ریزبەنــدی ئــەم فۆرمــەدا کلتــوور، هونــەر، 

یاســا، دەوڵــەت و لــە ســەرووی هەمووشــیانەوە 

تێگەییشــن  کــە  فەلســەفەیە,  بەنرخرینیــان  و 

ئــەم  ژێرینرینــی  ئاســتی  لــە  ئێــوە  دەنرخێنــێ. 

فۆرمــەدان. هەڵکشــانتان بــەرەو ژوور نییــە. ئەگــەر 

بەرپــا  تەقینــەوە  گەورەتریــن  ئەوکاتــە  هەبێــت 

دەوڵــەت  روانگــەی  بــە  ئەڵامنییــەکان  دەبێــت. 

بــرد.  پێــش  بــەرەو  نەتــەوەی هیــگڵ خۆیــان   -

ئــەوەی  لــە تورکیــا روودەدات الســاییکردنەوەی 

الســییکردنەوەکانێتی. 

چــۆن بوونەوەرێــک بــێ رۆح و بــێ جەســتە نابێــت، 

کۆمەڵــگاش بــێ ئەخــاق و بــێ ئیســتاتیک )زانســتی 

ــگای  ــە کۆمەڵ ــەوە ل ــت. بیرکردن ــی( نابێ ــوان ناس ج

ــە  ــێ ئیســتاتیک وەک بیرکردنەوەی ــێ ئەخــاق و ب ب

لــە هەبوونێکــی بــێ رۆح و جەســتە. لەبەرئــەوە 

پەیوەنــدی  بــە  ئیســتاتیک  و  ئیتیــک  پێویســتە 

لەگــەڵ کۆمەڵــگا هەڵبســەنگێنین. لــە راســتیدا هــەر 

لــە رۆژی یەکەمــەوە بــە پرســیاری ) ژیانێکــی چــۆن 

ــەرەتایەکی  ــاکار( دا س ــک )ئ ــی ئیتی ــە بابەت (ەوە ل

بەهێزمــان دانــا و بــە ژیانــی مۆدێرنیتــەی دیموکراتی 

ــە  ــدا. ب ــان پێ ــی بەجــێ برەوم ــەوە و وەاڵمێک و نەت

هەڵســەنگاندنێکی بنەڕەتــی ومتــان » ئــەوەی تێبکۆشــێت ئــازاد دەبــێ، ئــەوەی ئــازاد دەبــێ جــوان دەبــێ و ئــەوەی 

ــە فەلســەفەی  ــرد ک ــدا جێگیرک ــی خۆمان ــاو چاالکییەکان ــەو ئیســتاتیکەمان لەن ــت« ئێمــە ئ ــت خۆشەویســت دەبێ جــوان دەبێ

جوانییــە وەهــا لەســەر رێگــەی خۆمــان بــەردەوام دەبیــن. لێــرەدا ئــەرک دەکەوێتــە ســەر شــانی ئێــوەش. بەپێــی پەیوەنــدی 

نێــوان تــاک و گــەردوون، چــاک جــوان، راســت و ئەخاقــی لــە مۆدێرنیتــەی دیموکراتیــدا چــۆن شــوێن و واتایەکــی هەیــە؟ دەبــێ 

ئێــوە وەاڵمــی ئــەم پرســانە بدەنــەوە. لەبــوارە سیاســی، کۆمەاڵیەتــی، ئابــووری و هەمــوو ئــەو بوارانــەی تــردا کــە ئامــاژە بــە 

پێناســە و دەرخســتنی ئەتیــک و ئیســتاتیکیان دەکــەم,  بــە تایبەتــی لــە راســتنەی کــورد دا و بــە گشــتی لــە راســتینەی بوونــی 

ــداوە.  ــەی ســەرمایەداری شــێوەی پێ ــە مۆدێرنێت ــە ک ــگادا, ئیســتاتیکی ئارتیســتێک نیی هەمــوو کۆمەڵ

ئــەو ئیتیکــەی مــن پێناســەی دەکــەم ئەخــاق و تێگەییشــتنی ئازادییــە، بــەو پێیــە بەدەســتهێنانی زهنییەتــە. ئیســتاتیکیش بەپێــی 

ئەخــاق بــوون و تێگەیشــتنە لــە ئــازادی، بەدەســتهێنانی تــەرزو خێرایــی و شــێوازە. بەدەرمانکردنــی کەســایەتی و هەســتەکانیان 

ــان  ــر کــراون, هەســتانەوە و لەســەرپێ راگرتنی ــێ شــێوە کــراوە,  کــەڕ و شــەل و کوێ ــەوە و ب ــی کراوەت ــان خاڵ کــە جەوهەریی

و  گەیاندنیــان بــە نرخــی جەوهــەری خۆیــان و بــە زمانهێنانیــان, ئەمانــە ئــەرک و رۆڵــی ئــەو ئیتیــک و ئیســتاتیکەیە کــە مــن 

پێناســەم کــردوون. تێگەییشــتنی نەتــەوەی دیموکراتیــک ئــەو شــێوازەی ژیانــە کــە بــە حــەز و خۆشەویســتی دەخوڵقێرنێــت. مــن 

ئەوەنــدە روون و ئاشــکرا دەستنیشــانی دەکــەم. پەیوەنــدی ئیتیــک و ئیســتاتیک دەتوانیــن لــە چوارچێــوەی پەیوەنــدی گــوڵ 

و دڕکــدا هەڵســەنگاندنی بــۆ بکەیــن. ئەگــەر گــوڵ ئیســتاتیک بێــت دڕکیــش ئەتیــک و ئەخاقێتــی. چــۆن کــە ئیســتاتیک بــێ 

ئەتیــک نابێــت، ئەتیکیــش بــێ ئیســتاتیک نابێــت.

ــرازی  ــە ئام ــی ب ــاروودۆخ و کردوێت ــی خســتووەتە چ ب ــاوی ئیســتاتیکدا ژن و جەســتەی ژن ــر ن ــە ژێ ئاشــکرایە ســەرمایەداری ل

ــردووە و حوکمــی بەســەردا دەکات, ئاشــکرایە ئێمــە چــۆن  ــی داگیرک ــە ژن ــە سیاســەتی ســەرمایەداری ک ــەر ب ــە بەرامب چــی. ل

ئایدیۆلــۆژی رزگاری ژن پراکتیــزە دەکەیــن. ئایدیۆلــۆژی رزگاری ژن لەهەمانکاتــدا دێتــە واتــای راســتینەی ژنێــک کــە لــە کۆیلەتــی 

دەرکەوتــووە، بــەر لەهەمــوو شــتێک رۆح، هەســت و تێگەییشــتنی ئــازادی وەرگرتــووە و لەســەر ئــەو بناخەیــەش لــە زمانییــەوە 

ــی  ــەپاندن و دەربڕین ــردن, س ــای جوانک ــدا وات ــە هەموویان ــک ل ــەر کارێ ــتربدنە ب ــا دەس ــتنییەوە ت ــە رۆش ــژی, ل ــا ق ــرە هەت بگ

هەمــوو ئــەو تایبەمتەندیانــەی کــە دەربــڕی لــە خــودی خــۆی دەکات. بــا جارێکــی تــر بگەڕێینــەوە بــۆالی ئــەو گوتەیــەی کــە 

دەڵێت:«ئــەوەی تێبکۆشــێت ئــازاد دەبێــت، ئــەوەی ئــازاد دەبێــت جــوان دەبــێ، ئــەوەی جــوان دەبــێ خۆشەویســت دەبێــت« 

ئەمەمــان بــە بنەمــا وەرگــرت. لــە زەمینــی ئــازادی و رزگاریــدا لەســەر ئــەم بناخەیــە هەمــوو ژنێکــی نارشینکراویــش دەتوانێــت 

ئــازاد و جــوان ببێــت. لێــرەدا گرنــگ نرخــی ئەخــاق و تێگەییشــتنی ئــازادی و پێوەرەکەکانــی پەســەندکرنە کــە لــە ئەنجامــی ئــەو 

نرخانــەدا فەراهــەم بــوون، لــە ئاســتێکی بــااڵدا بــە دەســت هێنــان و دەرخســتنەڕووی هاوئاهەنگــی جوانییــە. 

ــش  ــی دیاردەیەکــی کۆمەڵناســییە، نارشینیرینی ــن. جوان ــەدا پســپۆڕ نی ــەو بابەت ــک، ئیســتاتیک و جەســتە ... ل ــدی ئەتی پەیوەن

دەکرێــت ببێــت بــە دڵگیرتریــن. هەڵەیــە ئەگــەر تەنیــا لــە فۆرمــی جەســتەدا بیــر لــە بابەتەکــە بکەینــەوە. ئــەو کەســانە دەبینین 

بــە مــاددە و کەلوپەلــی جوانــکاری دەیانهەوێــت جەســتەیان جــوان بکــەن, نەشــتەرگەری جوانــکاری دەکــەن و دەبینیــن چــۆن 

لەمــاوەی ســێ مانگــدا دەبــن بــە مەیمــون. 

بــۆ ئافراندنــی داهاتوویەکــی ئەڵتەرناتیــڤ پێویســت بــە تێگەییشــن و زانیارییەکــی رەخنەگرانــە هەیــە. بۆیــە پێویســتە هەمــوو 

ــر و تەســەل  ــاوەڕی تێ ــە ئەخــاق و ب کەســێک خــۆی بگەیەنێــت ئاســتی وەاڵمــەدەرەوە. بــەاڵم تێگەیشــتنێک ئەگــەر خــۆی ب

ــدا  ــاوەری لەناویەک ــاق و ب ــاری، ئەخ ــە، زانی ــەوە, رەخن ــردن و رووبەڕووبوون ــۆ رزگارک ــۆ خ ــا ب ــت. وات ــەم دەهێنێ ــەکات ک ن

ــەی  ــە مۆدێرنێت ــدی یەکســانییە ک ــی پەیوەن ــە ریشــە و پەســەند نەکردن ــڕان ل ــەڕوو. داب هەڵوێســتێکی شۆڕشــگێڕانە دەردەخات

ســەرمایەداری بەســەر مرۆڤایەتیــدا دەیســەپێنێت. دابــڕان لــە ریشــەی بنەڕەتــی خــودی مــرۆڤ, ئەگــەر لــە ئاســتی ئایدیۆلۆژیک، 

سیاســەت، ئەتیــک- ئیســتاتیک، کولتــووری و کۆمەڵگایــی دا بێــت واتــادا دەبێــت. ئاســتی ئــەم دابڕانــەش لــە ژیانــدا بــە ئاســتی 

تێکۆشــانی رۆژانــەوە بەنــدە. 

ئایــا ژن ئــەو دڵگیرییــەی دەبێــت کــە خــۆی بەســەر دەرەوەدا دەســەپێنێت؟ بــێ گومــان دەبێــت: زمانــی، شــێواز، قــژ و ســەری, 

ئەخــاق  دەکــەم  پێناســەی  مــن  ئیتیکــەی  ئــەو 

و تێگەییشــتنی ئازادییــە، بــەو پێیــە بەدەســتهێنانی 

و  بــوون  ئەخــاق  بەپێــی  ئیســتاتیکیش  زهنییەتــە. 

تێگەیشــتنە لــە ئــازادی، بەدەســتهێنانی تــەرزو خێرایــی 

و شــێوازە. بەدەرمانکردنــی کەســایەتی و هەســتەکانیان 

کــە جەوهەرییــان خاڵــی کراوەتــەوە و بــێ شــێوە کراوە,  

کــەڕ و شــەل و کوێــر کــراون, هەســتانەوە و لەســەرپێ 

راگرتنیــان و  گەیاندنیــان بــە نرخــی جەوهــەری خۆیــان 

و بــە زمانهێنانیــان, ئەمانــە ئــەرک و رۆڵــی ئــەو ئیتیــک 

و ئیســتاتیکەیە کــە من پێناســەم کــردوون. تێگەییشــتنی 

نەتــەوەی دیموکراتیــک ئــەو شــێوازەی ژیانە کــە بە حەز 

و خۆشەویســتی دەخوڵقێرنێــت. مــن ئەوەنــدە روون و 

ئاشــکرا دەستنیشــانی دەکــەم. پەیوەنــدی ئیتیــک و 

ئیســتاتیک دەتوانیــن لــە چوارچێــوەی پەیوەنــدی گــوڵ 

و دڕکــدا هەڵســەنگاندنی بــۆ بکەیــن. ئەگــەر گــوڵ 

ــی. چــۆن  ــک و ئەخاقێت ــش ئەتی ــت دڕکی ئیســتاتیک بێ

کــە ئیســتاتیک بــێ ئەتیــک نابێــت، ئەتیکیــش بــێ 

ــت ــتاتیک نابێ ئیس



هەڵبــەت دڵگیــر دەبێــت. بــە پارادایمــی گشــتی دابڕانــی ماییندەیــی و هاوژیــان ئــازاد دەرکەوتۆتــەڕوو؛ واتــە بنەمــا 

ســەرەکی و رێگاکــەی دیــارە. ئەگــەر لــەو مــژارەدا لــە مێشــکدا رۆشــنبوونەوە هەبێــت, ئــەوەی دەمێنێتــەوە بــواری 

تایبەتــە. تاکەکــەس بــە ئیــرادەی ئــازادی خــۆی دەتوانێــت شــێوە بــە ژیانــی بــدات. بــۆ منوونــە مــن لــەم ژوورە تاکــە 

کەســییەدا چــۆن بژیــم؟ ئێــرە بــواری تایبــەت بــە منــە, چەنــد تەماشــای تەلەفیزیــۆن بکــەم چەنــدە بخوێنــم چەنــدە 

ــردن  ــەم. کەیفک ــان دەخ ــۆم رێکی ــان خ ــد, هەمووی ــەم ...هت ــۆ بک ــدا هاتووچ ــاو ژوورەکەم ــدە بەن ــم، چەن بنووس

نییــە, ژیانێکــی بــە پرەنســیپ هەیــە, ژیانێــک هەیــە هەمیشــە خــۆی ئــاوادەکات. کاتێــک لەســەر ئــەم بنەمایانــە 

دەژیــم و بــرەوی پــێ دەدەم , بــەو پێیــەش ئــەو بــوارە ئازادانــە 

دەستنیشــان دەکــەم کــە هــی منــن. واتــا هــەر لــە ســەرەتاوە 

پەســەند کــردن و ســەپاندنی ژیانێکــی بــێ پرەنســیپ و کەیفــی 

و پێناســە کردنــی وەکــو ژیانێکــی ئــازاد جێــگای بــاس نییــە. 

ــەوەی بەمێشــکی  ــت ئ ــازاد دەکرێ ــی ئ کاتێــک باســی هاوژیان

ــوان ژن  ــەی نێ ــەو جــۆرە پەیوەندیی ــت ئ ــەدا دێ ــەی ئێم ئەوان

ــە  ــەپاندوێتی. ئێم ــەرمایەداری س ــەی س ــە مۆدێرنێت ــاوە ک و پی

مەبەســتامن لــە یەکســانی ژن و پیــاوە. کاتــێ کۆمەڵــگا لەنــاو 

قۆناخــی لەنــاو بردنــدا بێــت زەمینــەی ئــەو پەیوەندییانــە 

لــە ئــارادا نییــە. لــە جوگرافیایەکــدا کۆمەڵــگا تێیــدا لەنــاو 

کۆیایەتیــدا دەژیــن, ژن بــڕوای بەهیــچ پیاوێــک نابێــت .. 

هەڤاڵێکــی ژن نوســیبووی:« لەجیاتــی ئــەوەی لــە دەرەوە بــە 

ئەشــقی بچــووک و بــێ واتــاوە خــۆم گرێبــدەم, الم واتادارتــرە 

بــە هــەر شــێوەیەک بێــت بکەومــە بــەر تەونــی ئازادیتانــەوە« 

رســتەیەکی واتــادارە, بــەاڵم دەبێــت واتــای راســتی پــێ بدەیــن. 

ــت و  ــە دەپارێزێ ــە ک ــەو تەونەی ــەت ئ ــازادی هەڵب ــی ئ تەون

وەک  دەکرێــت  لــە خوڵقاندنــی خۆبوونــدا  دەخوڵقێنێــت. 

قەڵغانێــک بــەکار بهێندرێــت. بــەو واتایــەش نایــەت کــە 

خۆتــان لــە بونیادنانــی تایبەمتەنــدی ئــاواکار و خوڵقێنــەر بــێ 

بــەش بکــەن. کاری رەســەن خوڵقاندنــی جەوهــەرە. بــۆ شــێوە 

پێویســتی بــە لیســتی داوودەرمــان نییــە. بــە تایبەتبوونــی 

ــەم  ــەر بناخــەی ئ ــە, لەس ــی یەکەمین ــەوەی سیســتەم خاڵ ــەپێنن. رەتکردن ــان دەس ــان خۆی ــەر یەکەی ــەوە ه خۆیان

پەســەند نەکردنــەش مرۆڤــی ئــازاد ئــەو مرۆڤەیــە خــۆی بــە گوێــرەی ئــەو راســتییانە بونیــاد دەنێــت. بونیادنــان و 

ئاواکــردن خاڵــی گرنــگ و دەســتلێبەرنەدراوە. هەنــگاو بــە هەنــگاو لەســەر زیادکــردن و دروســتکردنی ئاســەوارێک گرنگــە, بۆیــە 

ــێ.  ــێ هــەر شۆڕشــگێڕێک وەســتا ب دەب

ــان  ــە ئازادیت ــە، کەوات ــانی دیک ــازادی کەس ــۆ ئ ــەک ب ــوێ و رێگەچارەی ــازادی ن ــۆ ئ ــەک ب ــە دەرگای ــان دەبێت ــەر ئازادبوونت ئەگ

دەبێتــە ئازادییەکــی بــە واتــا و خوڵقــکار. بــەاڵم ئەگــەر بــە پێچەوانــەی ئــەو ئەنجامــەوە بێــت و لەنــاو ســنوورێکی دیارکــراودا 

زیندانیتــان بــکات و بــە تێپــەر بوونــی کات ببێــت بــە رێگرێــک کــە نەهێڵێــت سەربەســت بــن، ئــەوا ئــەو ئازادییــە ئازادییەکــی 

بونیادنــەر و خوڵقێنــەر نییــە، بەپێچەوانــەوە ئازادییەکــە؛ دیــل و ئەســیرتان دەکات. ئــەم بەرخۆدانییــەی مــن لەســەر زەمینــەی 

ژن بــەرەو پێشــم بــرد، لــە جەوهــەری خۆیــدا وەاڵمــە بــۆ ئــەو هێرشــانەی ســەرمایەداری دەیباتــە ســەر هەمــوو ســەنگەرێکی 

ژیــان. هــاوکات ئامانــج  گۆڕانێکــی ڕادیــکاڵ و بەرخۆدانــی خوڵقێنــەر و تێگەیشــتنی مێــژوو و کلتــوورە. چارەســەری مۆدێرنیتــەی 

دیموکراتیــک و نەتــەوەی دیموکراتیــک واتــا و ئاســتی لوتکــەی ئــەو بەرخۆدانییــەی دەگەیەنێــت کــە لەســەر بناخــەی یەکســانی 

ــێ ئێمــە  ــە سیســتەمیانە دەبێــت. کات ــی و راســتی بەدەســت دەخــات و ب ــازاد دا قوواڵی ــی ئ ــی هاوژیان ــاو و پیکهێنان ژن و پی

بەوپێیــە هەڵســەنگاندنی بــۆ دەکەیــن راســتنەی ژن بــە بــەراورد لەگــەڵ  راســتینەی پیــاو, نزیکــرە لــە چارەســەری مۆدێرنیتــەی 

دیموکراتیکــەوە. ژن لەچــاو پیــاو زیاتــر نزیکــی پارادایمــی نەتــەوەی دیموکراتیکــە. چونکــە ژن هێنــدەی پیــاو خــراپ نەبــوو, 

الیەنــی درووســت و راســتی لەپێشــرە. ئــەوەش وا دەکات ژن زیاتــر نزیکــی هاوبەشــکاری و هــاوکاری بێــت. رسوشــتی 

ــری  ــە هەڵگ ــووە، هەمیش ــازادی نەب ــەر ئ ــەرمایەداری لەس ــەی س ــی مۆدێرنیت ــاوکاری تەڵەکەبازییەکان ــر ه ــدا زیات ژن لەکاتێک

ــاو  ــەوە راســتنەی پی ــت. بەپێچەوان ــی پێکدەهێنێ ــک و کۆمیناڵ ــی دیموکراتی ــە بناخــەی ژیان ــدی هاوبەشــکردنبووە ک تایبەمتەن

شارســتانییە، رسوشــتی زیاتــر تێکــەاڵو بــووە بــە درۆ. لــە چــاو ژن زیاتــر کراوەیــە بــۆ فیــڵ و هەڵخڵەتانــدن. گرینــگ ئەوەیــە 

ــی  ــی پارادایم ــکات، بەپێ ــڕ ب ــی پ ــەفی و سیاس ــتی، فەلس ــی زانس ــە فکراندنێک ــۆی ب ــزەی خ ــە بەهێ ــەو خاڵ ــی ئ ژن ناوەڕۆک

مۆدێرنیتــەی دیموکراتیــک بــە بەدەســتهێنانی قاڵبوونــەوە و تێگەییشــن، هێــزی رەوت و رۆشــتنی خــۆی نیشــان بــدات. ئــەوەی 

ــەنگایەتی ژن  ــەر پێش ــەرەوە.  ئەگ ــەی س ــەو خااڵن ــدە ب ــەم, بەن ــاوی دەک ــردن بەن ــۆ رزگارک ــتەم و خ ــە سیس ــڕان ل وەک داب

فۆرمێکــی بەمجــۆرە بەدەســت بهێنێــت دەتوانــێ ئــەرک و رۆڵــی پێشــەنگایەتی مێژوویــی خــۆی بــە جێبهێنێــت.

نرخاندنەکانــم لــە هــەر پێنــج بەرگــی کۆتایــی بەرگرینامەکەمــدا ســەبارەت بــەو بابەتانــە دەرفەتــی بێ ســنوور دەڕەخســێنێت. با 

رۆح و جەســتەتان بــێ جێگــەدان بــە هیــچ هەڵەیــەک لەگــەڵ مــن بکــەن بەیــەک. ئێــوەش لەهــەر بوارێکــدا بــە تێگەییشــن لــە 

پارادایــم و هێــزی پێکهێنــان، دەتوانــن ئەرکــی خۆتــان لــە بەرامبــەر مێــژووو  کۆمەڵــگا بەجێبهێنــن. کــە ئەوەتــان بەسەرخســت, 

ئــەوکات وەک شۆڕشــگێڕێک کــە ئــازادی دەئافرێنــن و رێکخســن دەکــەن، شۆڕشــیش بــە رێکخســن بکــەن. چەنــدە بەقوواڵیــی 

لــە بناخــەی زانســتی و فەلســەفی مۆدێرنیتــەی دیموکراتیــک تێبگــەن, ئەوەنــدە کاروخەباتــی تێکۆشــان و ژیــان لەســەر هێڵــی 

راســت بەجێدەهێنــن، فەلســەفە و وێژەکــەی بــەرەو پێــش ببــەن. بڕوانــن؛ لەالیــەک پابەندبوونێکــی بــێ ســنوورم هەیــە بــە 

ئەخاقــی کۆمەڵــگا و رۆحــی ئازادییــەوە، لەالیەکــی دیکــەش ناکەومــە نــاو ئــەو گرێــدان و پابەندبوونــەی ســەرچاوەکەی لــە 

دەســەاڵت وەردەگرێــت. مەبەســتم لــە دابڕانــی هەمیشــەیی ئەمەیــە. بــە هەمــوو جۆرێــک رەتکردنــەوە هەمــوو شــێواز و جــۆرە 

کۆیایەتییەکــی مۆدێرنێتــەی ســەرمایەدارییە. 

لــە راســتی مەترســن. راســتی مــرۆڤ بــە هێــز دەکات. بەپێــی ئاســتی نیشــاندانی هێــزی ژیــان بــە راســتییەوە, دەتوانــن خۆتــان 

بگەینــن بــە واتــای بوونتــان و خۆتــان دەکــەن بــە راســتینە. درۆ ئازادتــان نــاکا، ملدانــە بــەر ســاختەکاری ئازادتــان نــاکات, بــەاڵم 

ــەوە  ــەو تایبەمتەندیانەی ــەوە، ب ــادات، راســتەوخۆ ئاســۆ نیشــان دەدات و تێگەییشــن رۆشــن دەکات ــگا الن ــە لەڕێ راســتییەک ک

ــان دێــت وتبووم:«رابــردووی  ــە بەشــێوەیەکی بــێ ســنوور لێپرســینەوە لەخــۆم دەکــەم. بەبیرت ــازاد دەکات. بەوپێی هەمیشــە ئ

مــرۆڤ زیاتــر راســتینەیە. بەڕێــز دەبــم لەبەرامبەرتــان، مــن لێــرەوە لــە ژیــان دەگەرێــم، دەیدۆزمــەوە و لەســەرەتاوە دەســت 

پێدەکەمــەوە.« هێشــتاش بــە هەمــان شــێوە بیــر دەکەمــەوە.  

لــەو جیهانــە بڕوانــن مۆدێرنیتــەی ســەرمایەداری دایهێنــاوە. بەهەمــوو شــێوەیەک ژیــان پیســکراوە، مــرۆڤ لــە مــرۆڤ بــوون 

ــەی  ــی مۆدێرنیت ــۆ ئاواکردن ــان ب هەوڵدامن

دیموکراتیــک، هەوڵدانــی کرانەوەیەکــی نــوێ 

سۆســیالیزمە و بــۆ مارکســیزمە کــە لــە هێڵــی 

تیــۆری و زاراوەیــی دا پەنگــی خــواردووە, 

مارکسیســتی  چەمکــی  بــە  ئاشــکرایە 

کاســیک ناتوانیــن چارەســەری راســتەقینە 

بــۆ کێشــەکانی کۆمەڵــگا بدۆزینــەوە. ئەگــەر 

بەردەوام بین لەســەر بانگەشــەی سۆســیالیزم 

و لەســەر بناخــەی جەوهــەری گەردوونــی 

ــک  ــگای دیموکراتی ــی کۆمەڵ ــەرەو بونیادنان ب

ــەو راســتییە دەکەیــن کــە  بچیــن، هەســت ب

جیهانــی زاراوەیــی و تیۆریــامن لــە نوێیــەوە 

ــەر  ــش ه ــای زهنییەتی ــن و دنی دادەمەزرێنی

ــن ــە رێکدەخەی ــەو پێی ب



دوورخراوەتــەوە؛ تێیــدا ژن ســاختەیە، پیــاو ســاختەیە، پەیوەندییەکانیشــیان ســاختەیە. مێــژوو، ئاییــن و کتێبــی پیــرۆز 

ــە  ــگا وەکــو ئەخــاق، ویــژدان و دادپــەروەری ل ــە ئامــرازی درۆی دەســەاڵتداری. بەهــاو پیرۆزییەکانــی کۆمەڵ بوونەت

ئەنجامــی دەســتدرێژیدا لەناوچــوون. کــێ هەیــە بەخــۆی بڵێــت مرۆڤــم توانیبێتــی وەک مــرۆڤ لەســەر ئــەو زەمینــە 

خایینــە هەناســەی وەربگــرێ. کاتــێ وادەڵێــم هــەر 

خۆیشــم بــە زۆری هەناســە هەڵدەمــژم و هەناســە 

پێنادرێــت.  هەناسەیەکیشــم  تەنانــەت  دەدەم، 

گەمــارۆدراون.  ئەوانــەش  هەمــوو  تەنانــەت 

ئــەوەی پێیدەڵێــن هیــوا: هێــزی جووڵەیــە لــە 

بــە هەســت کــردن و  ژێــر رووناکــی راســتیدا 

ئیــرادە و چاالکیتانــە.  تێگەییشــن, دەرکەوتنــی 

ــی هەســت  ــوە زۆر ئاســوودەن, وەک بڵێ ــەاڵم ئێ ب

بــە شــتێکی وەهــا نەکــەن لــە دەرەوەی ئــەوە 

هەڵســووکەوت دەکــەن. 

قۆناخــی  لــە  گــەل  و  کلتــوور  کۆمەڵــگا، 

و  کۆیلــەداری  باروودۆخێکــی  لەناوچوونــدان, 

تەنیــا  نــەک  گــەورە هەیــە.  بوونێکــی  ئەســیر 

کۆمەاڵیەتییــە,  ئەســیربوونێکی  و  کۆیلەبــوون 

ئەســیربوونی کلتــووری، سیاســی هەیــە، تەنانــەت 

خــودی )هەســت( خۆی ئەســیرکراوە و راســتییەکی 

وەک  ئارادایــە.  لــە  چەواشــەکراو  بەجــۆرە 

پێویســتیەکی ئەخاقــی ئــازادی، لــە کەســایەتی 

ئــازاد و بەئیــرادە ناکشــێتەوە, بەوپێیە بە پاراســتنی 

ــت  ــایەتی راس ــی کەس ــازادی و نواندن ــی ئ ئەخاق

بارکــراوە. زۆر ســۆزدارن )عاتفین(، بــەاڵم ناوەرۆکی 

ئــەم ســۆزدارییەتان بــۆ کــەم و الوازی سیاســیبوون 

ــەر  ــەوە. لەب ــان دەگەڕێت و الوازی کۆمەاڵیەتیبوونت

بــەرەو  ســۆزداریبوونەتان  ئــەو  هــەر  ئەوەشــە 

ــات,  ــازادەوە ناتانب ــی ئ ــوون و ژیان ــی ب کۆمەڵگای

خــودی خــۆی بەربەســتی گــەورەی ســەر رێگەتانــە 

ئێوەیــە. بۆیــە نازانــن حــەز کــردن و ئەشــقی کۆمەڵــگا چییــە. لــە نێــوان ســنووری مــن منێتیــدا دەچــن و دێــن. ئەگــەر 

بپرســن کــە لــە کوێــوە دەســت پێبکەیــن، وەاڵمــی مــن ئاشــکرایە؛ ئەگــەر بــە پۆلیتیزەکردنــی هەســتی خۆتــان و بــە 

کۆمەڵگابوونیــان دەســت پێبکــەن, باشــرین ســەرەتا و هەوڵــی بەجێــامن دەبێــت بــۆ بونیادنانــی ئەخاقــی ئــازادی.

ــم کــردە ناوەنــدی خەباتــی خــۆم. بێگومــان کێشــە و دەردێکــی گەورەمــان  ــازادی ژن ــە مــن ئ ــاوازی مــن لەوەدای جی

ــۆ  ــە, خ ــنامەی هەبوون ــانکردنی ناس ــە، دەستنیش ــی خۆمان ــەندکردنی بوون ــدن و پەس ــە خوڵقان ــەی ئێم ــە. کێش هەی

ــی  دیالێکتیکــی تێگەیشــن و  ــە بەژیانیکردن ــە. بەرپرســیارین ل ــزی زیهنییەت ــە و بەدەستخســتنی هێ ــە پێکهات گەیاندن

بــوون و هەبوونــی خۆمــان لــە ســۆمای سۆســیۆلۆژیای ئازادییــەوە.  بۆیــە پێویســتە بەربەســتەکانی بــەردەم  دیالیکتیکی 

پێشــکەوتنی ئــازادی تێکبشــکێندرێن. بێگومــان شــکاندنی چەرخــی قڕکــردن کارێکــی پێویســت و دەســتلێبەرنەدراوە. ســەرکەوتن 

لــەم شــکاندنەدا, زەمینــەی ئــازادی بــەرەو پێشــەوە دەبــات. 

ــان  ــت. کامی ــۆ بکرێ ــازادی هەڵســەنگاندنی ب ــی کێشــەی سۆســیالیزم و ئ ــازاد پێویســتە هاوتەریب ــوردی ئ ــان کەســایەتی ک بێگوم

ــێ کێشــەی  ــەوا دەب ــەر ئامانجــامن ســەرکەوتنە, ئ ــت. ئەگ ــەڵ خــۆی دێنێ ــان لەگ ــی یەکی ــەوە, ونبوون ــەوی تریان ــەر ل ــە ب بخرێت

هەبــوون، سۆســیالیزم )کۆمۆنالیزمــی دیموکراتیــک(، ئــازادی پێکــەوە هەڵبســەنگێنین و چارەســەر بکەیــن. ئــەو کەســانەی 

مســۆگەر بــە ســەرکەوتنەوە وابەســتە بــوون، گرنگــە لــە ئاســت شــەیداییدا پابەنــد بــن. لەخــودی میتۆلۆژیــدا، خوداوەنــدی ئەشــق، 

خوداوەنــدی ســەرکەوتنە, ئەشــق ســەرکەوتنی پێویســتە. بــۆ لێگەرینوانانــی حەقیقــەت، گرێــدان بــوون بــە ئەشــق، بــە ســەرکەوتن 

ژیانــە.

ــە  ــە ل ــیزمە ک ــۆ مارکس ــیالیزمە و ب ــوێ سۆس ــی ن ــی کرانەوەیەک ــک، هەوڵدان ــەی دیموکراتی ــی مۆدێرنیت ــۆ ئاواکردن ــان ب هەوڵدامن

هێڵــی تیــۆری و زاراوەیــی دا پەنگــی خــواردووە, ئاشــکرایە بــە چەمکــی مارکسیســتی کاســیک ناتوانیــن چارەســەری راســتەقینە 

ــەری  ــەی جەوه ــەر بناخ ــیالیزم و لەس ــەی سۆس ــەر بانگەش ــن لەس ــەردەوام بی ــەر ب ــەوە. ئەگ ــگا بدۆزین ــەکانی کۆمەڵ ــۆ کێش ب

گەردوونــی بــەرەو بونیادنانــی کۆمەڵــگای دیموکراتیــک بچیــن، هەســت بــەو راســتییە دەکەیــن کــە جیهانــی زاراوەیــی و تیۆریــامن 

ــا  ــەو پێیــە رێکدەخەیــن. پارادایمــی مۆدێرنیتــەی دیموکراتیکــامن تەنی ــای زهنییەتیــش هــەر ب ــە نوێیــەوە دادەمەزرێنیــن و دنی ل

بانگەشــەیەی نییــە, بەڵکــو لــە بــواری زاراوەیــی و تیۆرییــەوە زەمینــە و شــاکاری پێویســت بــە مارکســیزم دەدات کــە لــە ئێســتادە 

ــردار  ــز, ک ــی هێ ــکار گواســتنەوە و بەکارهێنان ــە شــێوەیەکی خوڵق ــی پێویســت و ب ــەوە؛ بەپێ ــەوەی دەمینێت ــی بەســتووە. ئ چەق

ــر  ــە پارادایمــی مۆدێرنیتــەی دیموکراتیــک دا خوڵقکارانەت ــە ل ــر قووڵوونەوەی ــە. لێــرەدا ئەرکــی سەرشــانتان زیات و رۆحــی چاالکیی

ــە پێشخســتنی  ــۆ بەشــداریکردنیان ل ــدارە لەگــەڵ  هەمــوو کەســێک ب ــەش دانیشــن و دی ــەو بناخەی هەڵســەنگاندنێتی, لەســەر ئ

زیهنییەتــی نەتــەوەی دیموکراتــی دا. خەباتێکــی بــە نرخــە، ئەگــەر بەپێــی پێویســتییەکانی جێبەجێکردنی هەڵوێســت نیشــانبدرێت, 

رێگــە بــۆ پێشــکەوتنی زۆر گرنــگ دەکاتــەوە. بۆیــە پێویســتی بــە تێگەییشــتنی قووڵــر و کاری جــددی و رێکوپێــک هەیــە. 

ــکەوتنی  ــتی پێش ــاندانی ئاس ــە نیش ــەری و ب ــێوەیەکی نوێگ ــگا بەش ــی کۆمەڵ ــەری، خۆئاواکردن ــی جەوه ــەی نرخ ــەر بناخ لەس

کۆمەاڵیەتیــەک ســەرلەنوێ کۆمەڵــگا بــە هەبوونــی بــگات,  مەگــەر تەنیــا بــە رەخنەییەکــی وەهــا بــێ ئامــان و بەپێــی راســتینەیەک 

هەمــوو تایبەمتەنــدی و روانگەکانــی کۆمەڵــگا بوونــی رەســەنی خــۆی بەدەســت بخاتــەوە. لــەکات و جێگێــی خۆیــدا بەکارهێنانــی 

چەکــی رەخنــە لەســەر بنەمایەکــی راســت لــە بەرژەوەنــدی کۆمەڵــگادا, وەگەڕخســتنی وزەی هەبوونــە و لە هەمووجۆرە هێرشــێک 

ــەوە و پێناســەکردنی  ــە و تێگەیاندن ــتنەوەی ئاپۆییان ــە گواس ــەورە ب ــە پێویســتییەکی گ ــەو بناخەی ــەر ئ ــزێ. لەس ــگا دەپارێ کۆمەڵ

هەیــە کــە ئەمــەش تەنیــا بــە بــە شۆڕشــی کەســایەتی دەســت پێــدەکات، بەباڵوبوونــەوەی ئەمــەش لەنــاو کۆمەڵــگادا, کۆمەڵــگا 

تایبەمتەنــدی شۆڕشــێکی کلتــووری بەدەســت دەهێنێــت. 

بــە ئاشــکرا دەیڵێــم : مێــژووی بزووتنــەوەی ئــازادی لەهەمــوو رووێکــەوە هێشــتا نەگوتــراوە, لــە راســتیدا پێویســتە لەژێــر رووناکــی 

ــە قۆناخەکــە  ــازادی وەدەســتبگیرێت. لەراســتینەی منــدا چــۆن پێشــوازی ل ئــەو راســتییانەدا ســەرلەنوێ مێــژووی بزووتنــەوەی ئ

کــراوە, بــە کام هەڵوێســت و رێبــاز هێــزی تێپەڕاندنــی دەرخســتەڕوو؟ تــا وەاڵمــی ئــەم پرســیارانە نەدرێتــەوە, هــەر شــتێک لەبارەی 

ــە  ــاراوەیە و ئێم ــرۆ دا ش ــە رۆژگاری ئەم ــژوو ل مێ

ــژوو شــاراوەین ــە دەســتپێکی مێ ل

گەڕانــەوەی بــۆ جەوهــەر گەڕانەوەیــە بــۆ ســەرچاوەی 

کۆمەڵــگا؛ ئــەو خیانەتــەی لەژێــر ســەروەری هەڵــە و 

درۆ دا لــە ژیــان کــراوە, وایکــردووە ژیــان تێکبچێــت, 

ــەوەی  ــە دووپاتبوون ــن ل ــزەوە رێگرت ــرادە و هێ ــە ئی ب

ــە رێگــەی حەقیقــەت  ــن ل ــە دەرکەوت ــەدان ب و رێگەن

خــۆش  جەوهــەر  بــۆ  گەڕانــەوە  رێــگای  رەســەن, 

دەکات.  گەڕانــەوە بــۆ جەوهەریــش خۆی لــە کلتووری 

ئــازاد دا دەبینێتــەوە, چونکــە کلتــوور و زمــان و شــێوە 

ــەر  ــە و ه ــک جەوهەرێک ــەر کلتوورێ ــە. ه کۆمەڵگای

جەوهەرێکیــش کلتوورێــک نیشــان دەکات. رێبەر ئاپۆ 

ئــەم خاڵــە لەنــاو پەیوەنــدی دیــاردەی ژن و رۆژانــەدا 

ــە  ــی خۆیدای ــە جێ ــەدا ل ــەو خاڵ ــت. ل ــە دەس دەگرێت

کەســایەتی )بێریتــان( بــە بیــر بهێنینــەوە و بیرنخێنیــن. 

لــە جەوهــەری خۆیــدا  بێریتــان  چونکــە چاالکــی 

چاالکــی گڕانەوەیــە بــۆ جەوهــەر و کاریگەرێکــی 

ــە.  ــی گــەورەی هەی ئەرێن



مێــژووی بزووتنــەوەی ئازادییــەوە بگوترێــت کەمــە و تەنیــا لــە ئاســتی گوتنێکــی کاســیک و هەلومەرجیــدا دەبێــت. بــەاڵم 

پێویســتی گەلەکەمــان قســە و گوتــەی هەلومەرجــی نییــە, پێویســتیان بەراســتییەکە بــە ئــاگای دێنێــت و دەیانخاتــە جووڵــەوە. 

مــن پرســیاری:«ئێوە تــا چەنــد دەمناســن؟«م ئاراســتە کــردن, پرســێکی بــێ مانــا نییــە. بەڵــێ؛ ئێــوە ســااڵنێکتان لــە تەمەنــی 

خۆتــان داوە بــە تێکۆشــان و خەبــات و لــە مــن زیاتــر فێــری زۆر و زەحمەتــی بــوون و ئازارتــان چەشــتووە. بــەاڵم بەداخــەوە 

راســتی ســەرۆکایەتی ناناســن. ناســینی راســتی ســەرۆکایەتی واتــا: راپەڕاندنــی سیاســەت، تێگەیشــن و بەجەوهەرکردنی شــێواز 

و جووڵــە و فکرەکانێتــی. ئەگەرنــا ئەوشــتانەم پــێ بفرۆشــنەوە کــە لەمنتــان ســەندووە, هەڤاڵێتییەکــی باشــم لەگــەڵ  ناکــەن, 

ناتوانــن فریــوم بــدەن, پرۆپاگەنــدە بکــەن و مبخەڵەتێنــن. ئەمــە تێگەیشــن نییــە, گاڵتەکردنــە بــە مــن. تــا ئێــوە بــەردەوام بــن 

لەســەر هەوڵــی بەوجــۆرە منیــش بــەم پرســیارەوە لــە بەردەمتــان رادەوەســتم:« بۆچــی نامناســن, بۆچــی ناتانەوێــت مبناســن؟« 

بەڵــێ ئــەو پرســیارە دووبــارە دەکەمــەوە » بۆچــی ئێــوە ناتانەوێــت مــن بناســن؟« 

ئەوانــەی لــە راســتی ســەرۆکایەتی تێدەگــەن دەزانــن لــە حەقیقەتــی مــن دا پێوەرێکــی ســەرەکی هەیــە کــە ئەویــش شــتێک 

نییــە بەنــاوی » دوور و نزیکــی لــە مــن« ئەگــەر ئێــوە راســت بفکــرن و ورد ببەنــەوە, دەبینــن هەمیشــە لەگــەڵ ئێــوەم, لــە 

رۆحتانــدا، لــە هەســتتاندا ، لــە فکرتانــدام. لەکوێــوە بڕوانــن دەمبینــن. چەندتــان بوێــت, ئەوەنــدە لەگەڵتانــدام. بەمەرجێــک؛ 

تەنیــا راســت بفکــرن و هەســت بکــەن و پێــک بێهنــن. ئــەوکات دەبینــن هەمــوو ئــەو ئاماژانــە دەتوێنــەوە کــە بــاس لــە » 

دوور و نزیکــی مــن« دەکــەن. دەبینــن کــە بــە هێــزی واتادانتــان، بــوون بــە کات و شــوێن، جیــاوازی مــن و تــۆ لــە ریشــەوە 

ــەوە  ــن و ئ ــەوە م ــی. ئ ــزی چاالک ــە هێ ــەن ب ــن« دەگ ــەک »م ــە« ن ــت »ئێم ــە دەڵێ ــەورە ک ــە تێگەییشــتنێکی گ ــت، ب نامێنێ

ئێــوەش. ئەوەیــە گەیشــن بــە حەقیقەتــی ســەرۆکایەتی و تواونەتــەوە لــە ناویــدا. 

ناکۆکییەکانتــان لــەم چەوتییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت؛ وای لێکــردوون لەیــەک کاتــدا هــەم کوردایەتــی و هــەم سیســتەم بژیــن. 

ئەمــە جێــگای بــاوەڕ پێکــردن نییــە. چونکــە سیســتەمی شارســتانی خــۆی لەســەر بناخــەی لەناوبردنــی کــورد دامەزرانــدووە. 

لەســەردەمی منداڵیشــمدا کێشــەی جــددی ئایدیۆلۆژیــم هەبــوو. ئایــا دەمتوانــی بەپاراســتنی کوردایەتییەکــەم لەنــاو 

سیســتەمدا شــوێنێک بــۆ خــۆم پەیــدا بکــەم؟ ئایــا دەمتوانــی ببــەم فەرماندارێــک یــان پارێزگارێــک؟ هێشــتا لــەو ســەردەمانەدا 

مــن ســەرقاڵی ئــەو پرســیارانەبووم. کاتێــک بــۆ کرێــکاری دەچــووم بــۆ شــاری چوکورئۆڤــا, کارم دەکــرد و بەجددیــش راوەســتەم 

ــاو ســنووری  ــدا تێگەییشــتم کــە لەن ــە کۆتایی ــاز بکــەم« دەکــرد. ل ــەوان دەرب لەســەر پرســیاری« مــن چــۆن دەتوانــم خــۆم ل

سیســتەمدا مافــی ژیــان بــۆ مــن نییــە. بــەر لــە هەمــوو شــتێک لــەوە تێگەییشــتم. خێــزان، واڵت، کۆمەڵــگا، ئەشــق هەمــوو 

چیرۆکــن، ئەوانــە هەمــوو لــە مــن زەوتکــراون. پاشــان بیرمکــردەوە و لــە خۆمــم پرســی » ئایــا دەبێــت دەســت لــە کوردایەتــی 

بکێشــمەوە؟« تەماشــام کــرد و بینیــم ئــەوە شــتێکی راســت نییــە. زۆربەتــان بــە پێویســتتان نەزانیــوە بیــر لــەو پرســیارانەش 

بکەنــەوە. بەپێویســتتان نەزانیــوە بپرســن کــە ئــەوەی هەیــە تــا چەنــد هــی ئێوەیــە, تەنیــا بەشــداریتان کــردووە. بــەاڵم ئــەوەی 

تەنیــا وەکــو بەشــی کــورد دەستنیشــان کرابــوو و پێیــان درابــوو, تەنیــا ژیانــی بایۆلۆژییانــە و هیچــی تــر. خــۆی لــە خۆیــدا 

کوردیــش بەڕێژەیــەک بــەم بەشــەیان رازی ببــوون و لەنــاو ژیانــی بایۆلۆژیــدا پەنگیــان خواردبــوو، بیروباوەڕیــان وابــوو کــە 

ــە  ــش ل ــووە. بارزانییەکانی ــی هەب ــەگ  )١٢٠( منداڵ ــان ب ــن بەدرخ ــکێنن. دەڵێ ــردن بش ــی قڕک ــن چەرخ ــی زۆر دەتوان بەمنداڵ

هەمــان دۆخــدان . هــەر بۆیــە پێکهاتــەی خێزانــی کــورد ژنــی کردۆتــە ئامێــری منــداڵ هێــن. باشــە، ئەنجــام؟ کۆمەڵگایەکــی 

بــن کەوتــوو بووەتــە هــەزار و یــەک پارچــە، بوونەتــە دوژمنــی یــەک و لەنــاو ســنووری ژیانــی بایۆلۆژیکــدا چەقیــان بەســتووە. 

چــۆن دەکرێــت بــەوە بگوترێــت کۆمەڵــگا. 

پێویســتە بەجــددی راوەســتە لەســەر ئــەو پارچــە پارچەیــی و دابڕاوویــەی لــە کەســایەتی کــورددا دروســت بــووە بکــەن. دەزانــن 

ــدا شکســتی  ــت, لەگــەڵ خۆی ــان عەشــیرەتییانەش بێ ــی ی ــە هــەر هۆکارێکــی ناکۆکــی ئایین ــە ب ــک ک هــەر هــەوڵ و راپەڕینێ

گەورەشــی هێنــاوە. ســەرۆکایەتییەک نەهــات تــا رێگــری لــە دووپاتبوونــەوەی ئــەو مێژووانــە بــکات, هەمــوو فرەڕەنگییــەکان 

ــەر  ــان لەس ــارە لێکۆڵینەوەت ــەوە. دی ــان بنێت ــەرلەنوێ بونیادی ــدا س ــی هاوبەش ــوەی زهنییەتێک ــەک و لەچوارچێ ــە ی بگەیەنێت

ــازادەیەکی  ــت ش ــۆن دەیویس ــی )Machiavell( چ ــووە. ماکووێلل ــی هەب ــە بەرخۆدانییەک ــردووە ک ــان ک ــی بۆت ــان بەگ بەدرخ

ــەاڵم تێکۆشــانەکەی  ــزی کــورد. ب ــە هێ ــە میرێــک، شــازادەیەکی ب ــت ب ــت ببێ ــێ، ئەمیــش دەیەوێ ــی بخوڵقێن ــزی ئیتاڵیای بەهێ

ــتێک  ــچ ش ــت. هی ــۆی نابێ ــی ئەوت ــتەم کاریگەرییەک ــەر سیس ــە و لەبەرامب ــی )دەرەبەگی(ی ــی فیوداڵ ــەی چەمک ــەر بناخ لەس

لــە مێــژوودا ون نەبــووە و لەنــاو نەچــووە. هــەر شــتێک روویدابێــت, بــووە بــە ناوەرۆکــی ژیانــی ئەمــڕۆ و کاریگــەری خــۆی 

ــژوو شــاراوەین ــە دەســتپێکی مێ ــە رۆژگاری ئەمــرۆ دا شــاراوەیە و ئێمــە ل ــژوو ل ــەردەوام دەکات. مێ ب

گەڕانــەوەی بــۆ جەوهــەر گەڕانەوەیــە بــۆ ســەرچاوەی کۆمەڵــگا؛ ئــەو خیانەتــەی لەژێــر ســەروەری هەڵــە و درۆ دا لــە ژیــان 

ــە  ــن ل ــە دەرکەوت ــەدان ب ــەوەی و رێگەن ــە دووپاتبوون ــن ل ــزەوە رێگرت ــرادە و هێ ــە ئی ــت, ب ــان تێکبچێ ــردووە ژی ــراوە, وایک ک

رێگــەی حەقیقــەت رەســەن, رێــگای گەڕانــەوە بــۆ جەوهــەر خــۆش دەکات.  گەڕانــەوە بــۆ جەوهەریــش خــۆی لــە کلتــووری 

ــش  ــە و هــەر جەوهەرێکی ــک جەوهەرێک ــە. هــەر کلتوورێ ــان و شــێوە کۆمەڵگای ــوور و زم ــە کلت ــەوە, چونک ــازاد دا دەبینێت ئ

کلتوورێــک نیشــان دەکات. رێبــەر ئاپــۆ ئــەم خاڵــە لەنــاو پەیوەنــدی دیــاردەی ژن و رۆژانــەدا دەگرێتــە دەســت. لــەو خاڵــەدا لە 

جێــی خۆیدایــە کەســایەتی )بێریتــان( بــە بیــر بهێنینــەوە و بیرنخێنیــن. چونکــە چاالکــی بێریتــان لــە جەوهــەری خۆیــدا چاالکــی 

ــە. شــوێنەوار و ئاســەواری خــۆی دەستنیشــان کــردووە. بــەر  ــە بــۆ جەوهــەر و کاریگەرێکــی ئەرێنــی گــەورەی هەی گڕانەوەی

لەهەمــوو شــتێک پێویســتە دەستنیشــانی بکەیــن کــە بێریتــان دابڕانــە لــە کەســایەتی ژێــر کاریگــەری مۆدێرنیتەی ســەرمایەداری 

و لەپێنــاو خــۆ گەیاندنــی بــە کورداییەتــی راســتەقینەدا نوێنــەری کەســایەتێکی بــە رەســەن و رادیکاڵــە. رووبــەروو بوونــەوەی 

بێریتــان بــە راســتی کــورد کــە بەتایبەتــی لــە بۆتانــدا جەوهــەری خــۆی پاراســتووە و لەگەڵیــدا بــووە بــە یــەک بــۆ درووســبوونی 

کەســایەتی بێریتــان. بــەو پێیــە بێریتــان دەرســیم بــە بۆتانــەوە و بۆتانیــش بــە دەرســیمەوە گــرێ دەدات.

ــن ســەربکەون. شۆڕشــی  ــە لەخۆپرسینەوەشــدا ناتوان ــە ل ــە لەسیاســەت و ن ــت، ن ــان نەکردبێ ــەی کــە شۆڕشــی کلتووریی ئەوان

کلتــوووری شۆڕشــی گەڕانــەوەی جەوهــەرە. هەتاکــو ئــەوە بەســەرنەکەوێت ناتوانــن تێکۆشــان و سیاســەت بکــەن کــە نرخــی 

جەوهــەری دەردەخاتــەڕوو. ئەگــەر بەپێــی ژیانێکــی فەلســەفی دەژیــن؛ شۆڕشــی کلتــووری زانابوونــی هەبوونــە، خۆبوونــە، خــۆ 

بەڕێوەبردنــە, لەکاتــی گێــژاودا بەرزگارکــردن و ئــاوا کردنــی سیســتەمی خۆیــی، پابەندبوونــە بــە جەوهــەرەوە. وەکــوو کــەس، 

هەتــا وەکــوو گــەل و رێکخســن پێوانــی ســەرکەوتن، بەپێــی ئــەوە خــۆ ئــاوا کــردن و بەدەســتهێنانی ئازادییــە.



تــەواوی گــەالن. 

گەلــی کــورد لــە هــەر ســەردەمێک لــە مێــژوو دا بــە هــەزاران 

شــەهیدی داوە. بــە پێشــەنگایەتی ئــەو شــەهیدانە لــە قۆناغــی 

ــەاڵم  ــاوە؛ ب ــە دەســت هێن ــاواز دا پێشــکەوتنی گەورەمــان ب جی

لــە بــەر ئــەوەی بــە شــێوەیێکی راســت نەمانتوانیــوە خاوەنداری 

ــۆ  ــکەوتنانە ب ــەو پێش ــوە ئ ــن، نەمانتوانی ــەهیدانە بکەی ــەو ش ل

ــۆڕی  ــتیەی گ ــەو راس ــۆ ئ ــەر ئاپ ــن. رێب ــژ بپارێزی ــی درێ کاتێک

ــتی  ــداکاری و راس ــری، فی ــە بوێ ــازادی دا، ل ــانی ئ ــە تێکۆش و ل

شــەهیدان تێگەیشــت و ئــەو حەقیقەتــەی هــەم بــە گــەل 

و هــەم بــە گەریــا ناســاند. بــەو شــێوەیە خاوەنــداری لــە 

بیــرەوەری ئــەوان کــرد و ســەرکەوتنی مەزنــی بــە دەســت هێنــا. 

بــە دروشــمی »شــەهید رێبــەری ئێمــەو ئێمــەش شــەڕوانی 

ــورد و  ــی ک ــۆ گەل ــرد. ب ــش ب ــەرەو پێ ــە پێشــەنگایەتی شــەهیدان هــەر رۆژ ب ــازادی ب ــۆ ئ ــن«  تێکۆشــانی ب ئەوانی

ــە مانگــی  ــەوە و بۆت ــی شــەهیدامنان رازاوەت ــە رەنگــی بەرخۆدان ــواڵن ب ــەی، مانگــی گ ــازادی خوازەک ــەوە ئ بزووتن

ــەوەی  ــۆ وەبیرهێنان ــەرارە. ب ــی ق ــاڵ حەق ــەورە هەڤ ــەنگی گ ــی پێش ــەهید بوون ــواڵن رۆژی ش ــەهیدان. ١٨ی گ ش

شــەهیدی مــەزن هەڤــاڵ حەقــی قــەرار کــە رێبــەر ئاپــۆ وەکــوو رۆحــی شــاراوەی خــۆی بــە نــاوی دەکات و دەڵــێ: 

ــە  ــەزرا. ل ــتین«  pkk دام ــەک تێدەگەیش ــە ی ــن ل ــە بکەی ــەوەی قس ــێ ئ ــی ب ــان دەڕوان ــاوی یەکرم ــە چ ــێ ل »کات

ــن،  ــر بکەی ــان بەهێزت ــیارێتی خۆم ــن بەرپرس ــن دەدەی ــەرار دا، بەڵێ ــی ق ــاڵیادی شــەهید حەق ــن س چــل و یەکەمی

ــن.  ــەر بخەی ــک س ــەوەی دێمۆکراتی ــن و نەت ــش بخەی ــوێ پێ ــی ن گەریایەتیەک

ــان  ــانی خۆم ــز و تێکۆش ــت هێ ــەوە. دەبێ ــوێ بووین ــیارێتیەکی ن ــەرووی بەرپرس ــە رووب ــن ک ــەردەمێک دای ــە س ل

گوڕتــر بکەیــن. لــە هــەر چرکەیێکــی ژیــان دا بــە تێکۆشــان و بنەمــا گرتنــی ئامانــج و رێــگای شــەهیدان، خۆمــان لــە 

نــوێ ئــاوا بکەیــن. وەکــوو شــەڕوانێکی ئــازادی، پێویســتە ســاڵیادی شــەهیدان بکەینــە تێکۆشــانی بــۆ تێگەییشــن 

لــە ژیــان و ئامانجــی شــەهیدان و رێبەرتــی، پێویســتە وەکــوو گەریایەکــی ســەرکەوتوو، پێــک هێنانــی نەتــەوەی 

دێمۆکراتیــک و ئــازادی گــەالن بــە بنەمــا بگریــن. دوای بەرخۆدانــی حیلــوان بــۆ وەبیرهێنانــەوەی شــەهید حەقــی 

قــەرار پ.ک.ک بــە شــێوەیکی فه رمــی دامــەزرا. بــەردەوام کردنــی ئــەو رێبــازە، بەرخۆدانــی مەزنــی زیندانــی ئامــەد 

بــوو؛ پاشــان قەڵەمبــازی ١٥ی تەبــاخ )١٥ی ئاگوســت( گەلــی کــوردی جارێکــی تــر گەیانــدە لووتکــەی مێــژوو. لــە 

ــە،  ــتە لووتک ــامنان گەییش ــەهیدان تێکۆش ــۆ و ش ــەر ئاپ ــەی رێب ــێ وێن ــداکاری ب ــج و فی ــە رەن ــرۆ دا ب رۆژگاری ئەم

ــتی  ــە مەبەس ــەرز. ب ــتێکی زۆر ب ــتە ئاس ــن گەییش ــی ناوی ــتان و رۆژهەاڵت ــوو کوردس ــە هەم ــازادی ل ــی ئ حەقیقەت

پێشــەنگایەتی ژنــی کــورد، گــەل و بزوتنــەوەی ئازادیخــوازی لــە ٨ی مــارس و نــەورۆزی ٢٠١٧ دا بــە کەســایەتیەکی 

ــرەی  ــە گوێ ــت ب ــی شــەهیدان دەبێ ــاڵیادی مانگ ــەش س ــرد. بۆی ــار ک ــان دی ــاڵەی خۆی ــەو س چــاالک هەڵوێســتی ئ

ئــەو پێواژۆیــە بگەینینــە ئاســتێک لــە پارتــی بــوون دا رۆح، هەســت، خەتــی هەڤاڵتــی، هاوبەشــی ژیانــی راســت، 

رێکخســن و خەتــی چاالکــی ســەر بخەیــن، هــەر وەهــا بەرخۆدانــی گەریــا بــە شــێوازێکی بەهێــز و چــاالک، بــە 

ــاوا کردنــی نەتــەوەی دیموکراتیــک بــەرەو ســەرکەوتن ببەیــن. ئەگــەر ســاڵیادی مانگــی شــەهیدان بــەو شــێوازە  ئ

پێشــوازی بکەیــن، ئــەو کاتــە دەتوانیــن بڵێــن بــە شــێوەیەکی راســت نزیکــی راســتی شــەهیدان دەبینــەوە و وەکــوو 

کادرێکــی ئاپۆیــی خاوەنداریەتــی لــە قارەمانانــی خۆمــان دەکەیــن. 

بوونــی  شــەهید  بــۆ  ئاپــۆ  رێبــەر 

وەکــوو   « دەڵێــت  حەقــی  هەڤــاڵ 

ئــەوەی  ئاوێکــی ســاردیان بــە ســەر 

ــات ».  ــن ه ــە م ــا ل ــت وەه ــدا کردبێ من

لــە ســەر بنەمــای فکرانــدن و هەســتێکی 

وەهــا دا بڕیــاری پارتــی بــوون و شــەڕی 

تۆڵەکردنــەوەی  تێکۆشــانی  چەکــداری 

دەرخســت. شۆڕشــگێڕی 

مێــژووی کۆمەڵــگاکان لــه  داســتانی پاکڕەوانانــی بــێ وێنــە پــڕن. کۆمەڵگایــەک خــاوەن لە پێشــەنگی تێکۆشــانی خۆیــان دەرنەکەون، 

ــی  ــەن، حەقیقەت ــازادی دا تێکۆشــان دەک ــاو ئ ــە پێن ــەی ل ــەو گەالن ــوو ئ ــۆ هەم ــی. ب ــن دەســتی و کۆیلەت ــی ب ــر باڵ ــە ژێ دەکەون

ــاری کــراوە. شــەهید حەقیقەتــی هەبــوون و  شــەهید بــۆ ســەملاندنی هەبــوون و ســەرکەوتن،  خاوەنــی واتایەکــی گرینــگ و دی

ــی  ــە ســەر خەت ــە پێشــەنگایەتی شــەهیدان ل ــازادی  ب ــگای ئ ــی راســتەقینەیە. شۆڕشــگێرانی رێ ــازادە، ســەرچاوەی ژیان ــی ئ ژیان

راســتی، تێکۆشــان و ژیــان بــەرەو پێــش دەبــن. شــەهیدان دڵنیایــی تێکنەچوونــی تێکۆشــانن. ســەرکەوتنی تێکۆشــانی گــەالن بــە 

پێشــەنگایەتی شــەهیدان پێــک دێــت. گەلێــک بــۆ هەبــوون و ئــازادی خــۆی بــەدەل بــدات دەتوانــێ بــە ئــازادی ژیــان بــکات. ئــەو 

گەالنــەی خاکــی خۆیــان بــە خوێنــی شــەهیدی خۆیــان ئــاو دەدەن دەتوانــن ئــەو خاکــە بکەنــە واڵتێکــی ئــازاد. بۆیــە گــەل بــە 

شــەهیدی خۆیــان، بــه  گیانــی خۆیــان تێکۆشــان ئــاوا دەکــەن و ژیــان دەکەنــە رەنگــی پیرۆزییــەکان. شــەهید، پێوەندیــە لــە نێــوان 

گــەل، پارتــی، تێکۆشــین و واڵت دا. لــە ســەر ئــەو بنەمایــەش گەلــی کــورد لــە نــاو نرخــی ئــازادی دا خۆیــان ئــاوا دەکــەن. هــەر 

بۆیــە هیــچ هێرشــێکی دوژمــن ناتوانێــت تێکەڵــی گــەل و بزووتنــەوەی ئازادیــامن جــودا بــکات و ئــەو پێوەندیــەی لــە نێوامنــان 

دایــە هەڵیوەشــێنێ. 

بزووتنــەی ئــازادی خــوازی گەلــی کــورد و گەالنــی بــن دەســت بــە هەماهەنگــی ئــەو حەقیقەتــە خاوەنــی مێــژووی تێکۆشــانی 

قارەمانانــن. بــە تایبــەت مانگــی گــواڵن مانگێکــە کــە شــەهیدان مۆرکــی خۆیــان لــێ داوە. هــەر بۆیــە پێشــەکی مانگــی تێکۆشــان 

و یەکێتــی گــەالن لــە رێبــەر ئاپــۆ، گەلــی کــورد و هەمــوو گەالنــی رەنجــدەر و ئــازادی خــواز پیــرۆز دەکەیــن، هەمــوو شــەهیدانی 

ــان  ــازادی گــەالن و ژن ــە پێشــەنگایەتی تێکۆشــه رامنان تیکۆشــانی ئ ــەوە. ســەرفرازین ب ــر دێنین ــەوە وەبی مانگــی گــواڵن بەرێزداری

بــە شــێوەیەکی بەرزتــر بــەرەو پێــش دەچــێ. هــەر لــە ســەر ئــەو بنەمایانــە هیواداریــن تێکۆشــانی سۆســیالیزمی دیموکراتیــک لــە 

ســەر رێــگای ئــازادی، ئاشــتی، هاوبەشــی و بەرابــەری خــۆی بســپێرێتە هەماهەنگــی رەنگــە جۆراوجــۆرەکان و ببێتــە داهاتــووی 



ــە  ــرا، ل ــەرز راگی ــازادی گــەالن ب ــورک، ئ ــی ت ــرکاری دەوڵەت ــە دژی فاشــیزم و داگی ــە باکــووری کوردســتان ل هــەر وەکــوو چــۆن ل

ــی  ــی، ، عەل ــاد وەکیل ــەر، فەره ــەرزاد کەمانگ ــی، ف ــەم هوول ــیرین عەل ــااڵن »ش ــورد هەڤ ــگێڕانی ک ــی ٢٠١٠ دا شۆرش ٩ی گواڵن

ــازادی و  ــران، ئ ــامی ئێ ــاری ئیس ــرکاری کۆم ــیزم و داگی ــە دژی فاش ــامیان« ل ــدی ئیس ــارس »مەه ــەری ف ــان« تێکۆش حەیدەریی

یه کێتــی گەالنیــان بــەرز راگــرت. بــە بەرخۆدانــی خۆیــان بــە دوژمنانــی کوردیــان ســەملاند، فاشــیزمی دەوڵەت-نەتــەوە لــە هــەر 

ــازاده  و هەروەهــا  ــەر کــوردی ئ ــە بەرامب ــه وان ترســیان ل ــاو رێکەوتنێــک دان. ئ ــە ن ــان ل شــوێنێک بێــت هــەر یەکــەو و هەمووی

ــی  ــەوە، دوژمنایه ت ــوو دەوڵەت-نەت ــوو هەم ــووە. وەک ــێ ب ــە ج ــش دا ب ــی ئێرانی ــکی رژێم ــاو دڵ و مێش ــە ن ــەورە ل ــی گ خۆفێک

کردنــی کوردانیــان کردووەتــە کاری ســەرەکی خۆیــان، دەوڵەتــی ئێرانیــش لــە نــاو بردنــی کوردانــی کردووتــە بناغــەی بەردەوامــی 

ژیانــی خــۆی. لــە بــەر ئــەوەش ژن و گەنجــان بەتایبەتــی و هەمــوو گەلــی ئــازادی خــوازی کــوردی هەمیشــە کردووتــه  ئامانجــی 

ــاو بردنــی هەبوونــی  ــە ن ــەوە و ل ــران کــردن، سیاســەتی توان ــااڵن و وێ ــە جێــگای ت ــردن، خاکــی کوردســتانی کــردووە ب ــاو ب ــە ن ل

ــە بەرامبــەر ئــەو سیاســەت و زهنییەتــە  کوردانیــان کردووەتــە ئامانجــی ســەرەکی خۆیــان. بۆیــە هــەر کەســێک ســەری خــۆی ل

هەڵــێ نابــا، دەوڵەتــی ئێــران بــە هەمــوو شــێوازێکی دژی مرۆڤایەتــی هێرشــی لــە ســەر ئــەوان دەکــرد و نەیدەهێشــت هیــچ کــەس 

بــە هەناســەیەکی ئــازاد ژیــان بــکات. بــەاڵم یەکەمیــن جــار بــوو بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا لــە کەســایەتی هەڤــاڵ شــیرین، فەرهــاد، 

فــەرزاد، عەلــی و هێمــن و زۆرێــک هەڤاڵــی دیکــە هــەم کادری پارتــی و هەمیــش دۆســت و واڵت پارێــزی پارتیــان کــرده  ئامانــج و 

لــە ســێدارەیان دا. بــەو شــێوەیە دەوڵەتــی ئێــران ویســتی بڵێــت، کــێ ســەری خــۆی هەڵێنــێ و باســی ئــازادی و مافــی خــۆی بــکات 

رووبــەرووی ئەشــکەنجە و لــە ســێدارە دان دەبێتــەوە. بــەاڵم ئــەو هەڤااڵنــە، پاکڕەوانانــی ئەوینــداری ئــازادی، ئەســتۆی خۆیــان 

لــە بەرامبــەری زوڵمــی فاشیســتی ئێــران دا نــەوی نەکــرد و لــە بەرخۆدانــی خۆیــان پاشــگەز نەبونونــەوە. ئــەو هەڤااڵنــە هێڵێکــی 

نوێــی بەرخۆدانیــان لــە زیندانــی ئێــران پێــش خســت. رۆحــی بەرخۆدانــی زیندانــی ئامەدیــان لــە تــەواوی رۆژهەاڵتــی کوردســتان 

ــە رۆح،  ــت ب ــش دەچێ ــەرەو پێ ــی کوردســتان ب ــە سەرانســەری رۆژهەاڵت ــڕۆ تێکۆشــان ل ــن ئەم ــت بزانی ــران پێشــان دا. دەبێ و ئێ

هەســت، بڕیــارداری، ســەرهەڵدێری و بەرخۆدانــی ئــەو شــه هیده  بــه  شــکۆیانه  روونــاک دەبێــت. دیســان لــە ســەر رێــگای ئــەو 

فیداییانــە لــەو قۆناغــە دا گەریایەتــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان دەرکــەوت. هێــزی بەرخۆدانــی لــەو بەشــە پێشــکەوت، بــە تایبەتیــش 

لــە ســاڵی ٢٠١١ دا لــە دژی هێرشــی ئێــران،  بەرخودانــی قەندیــل بــە پێشــەنگایەتی فەرمانــدەی مــەزن شــەهید ســمکۆ، ســاریا و 

عەگیــدان پێــش کــەوت، هەروەهــا وەکــوو بــەردەوام کردنــی خەتــی تێکۆشــانی ئــەوان شــەهید لەشــکر، بــاوەڕ، کاوەنــدا، زیــان، 

رونــی و بــە دەیــان هەڤاڵــی وەکــوو ئــەوان راســتییەکی گــەورەی بەرخــودان لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان دەرکــەوت. لــە رۆژهەاڵتــی 

کوردســتانیش هەمــوو ئــه و پێشــکەوتن و دەســکەوتنانه  بــە پێشــەنگایەتی و قارەمانێتــی ئــەو شــەهیدانە ئــاوا بــووە. ئــەوڕۆش کــە 

بــەرەو شۆڕشــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان هەنــگاو دەنێیــن، بــە تێکۆشــانی ئــازادی گەلــی کــورد و هەمــوو گەالنــی ئێــران نزیکــی 

داهاتوویەکــی ئــازاد دەبیــن، بەرخۆدانــی شــەهیدانی خۆمــان دەکەینــە مەشــخەڵ و لــە بوێــری ئــەوان هێــز دەگریــن و دەیــن داری 

قارەمانێتــی ئەوانیــن. بــه  پەیــامن و بڕیاردانێكــی کــە شــایەنی  ئــەوان بێــت بــه ره و ســەرکەوتنی شۆڕشــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان و 

بــە دیموکراتیــزە کردنــی ئێــران هەنــگاو هەڵدەگریــن. 

ــە ی١١  ــە ل ــن دا ک ــەت ئایدی ــن گورب ــاڵ مزگی ــایەتی هەڤ ــە کەس ــازادی ژن ، ل ــە پێشــەنگایەتی شۆڕشــی ئ ــان کات دا ب ــە هەم ل

لــە مێــژووی تێکۆشــانی گەلــی کــورد دا مانگــی گــواڵن لــە هــەر رۆژێکــی خــۆی دا شــەهیدی بــە نرخــی داوە. ١٨ی 

ــی  ــیخۆری دەوڵەت ــراو و س ــد بەکرێگی ــەن چەن ــە الی ــوور ل ــتێرەی س ــاوی ئەس ــر ن ــە ژێ ــۆک ل ــە دیل ــی ١٩٧٧ ل گواڵن

ــی  ــەی بچووک ــتی کۆمەڵ ــە ئاس ــتا ل ــی هێش ــەوەی ئاپۆی ــەوێ. بزوتن ــەهید دەک ــەرار ش ــی ق ــاڵ حەق ــەوە هەڤ تورک

هەڤــااڵن دا بــوو. کۆمەڵــەی بیــردۆزی خــۆی لــە ئەنقــەرە ئــاوا کــرد، نــوێ لــە کوردســتان بــاڵو دەبوونــەوە  و وەکــوو 

کۆمەڵەیەکــی گەنجــان خۆیــان بەرێکخســن کردبــوو. هێشــتا نــە پارتییــەک و نــە هێــزی چەکداریــش هەبــوو. تەنیــا لــە 

بابەتــی هەبــوون و ئــازادی کــوردان دا هەندێــک بیــر و بــاوەڕی مێژوویــی دەرکەوتبــوون و هەوڵدانــی ئــەوان لــە نــاو 

گەنجــان و کۆمەڵــگادا بــاڵو کردنــەوەی ئــەو بیــر و بۆچوونانــە بــوو.     لــە هەمــان کات دا دەوڵەتــی فاشیســتی تــورک 

بــە هێرشــی پاکتــاو کارانــە ته نانــه ت نــاوی کــورد هێنانــە ســەر زمــان و ناســنامەی کــوردان و بــاس کردنیــان  وەکــوو 

مەترســییەکی گــەورە دەبیــرنا. بۆیــە هــەر لــە ســەرەتا دەیانویســت دەرفــەت بــە ئــاوا بوونــی نــەدەن و کۆمەڵکــوژی 

دڕندانەیــان دەســت پــێ کــرد. رێبــەر ئاپــۆ بــۆ شــەهید بوونــی 

هەڤــاڵ حەقــی دەڵێــت » وەکــوو ئــەوەی  ئاوێکــی ســاردیان بــە 

ســەر منــدا کردبێــت وەهــا لــە مــن هــات ». لــە ســەر بنەمــای 

فکرانــدن و هەســتێکی وەهــا دا بڕیــاری پارتــی بــوون و شــەڕی 

ــەوەی شۆڕشــگێڕی دەرخســت.  ــداری تێکۆشــانی تۆڵەکردن چەک

تیکۆشــانی ئــازادی گەلــی کــورد لــە ســەر ئــەو حەقیقەتــە 

چــاالک بــوو هەتــا رۆژگاری ئەمــرۆ تیایــدا ئەژیــن. لــە ســاڵیادی 

شــەهید بوونــی هەڤــاڵ حەقــی لــە ١٧ی گواڵنــی ١٩٨٢ لــە 

ــای، مەحمــوود زەنگیــن،  زیندانــی ئامــەد هەڤــاڵ فەرهــاد کورت

ئــەرشەف ئانیــک و نەجمــی ئۆنــەر گیانــی خۆیــان دا بــەر ئاگــر و 

بەرخۆدانــی هەڤــاڵ مەزڵــووم دۆغــان بــە چاالکــی رۆژوی مــردن 

ــاوەن  ــای خ ــەر بنەم ــە س ــرد. ل ــەردەوام ک ــووز ب ــە ١٤ی تەم ل

ئــەو تێکۆشــانانەی گەییشــتنە  لــە شــەهیدان و  دەرکەوتــن 

لووتکــە و PKK یــان ئــاوا کــرد، تێکۆشــانی گەریــا کــە ئەمــرۆ 

ــە  ــە ل ــتییەی ک ــەو راس ــی و ئ ــوو مرۆڤایەت ــوای هەم ــه  هی بۆت

ــەل  ــی و گ ــان پێشــەنگی پارت ــە دەی ــواڵن دا ب هــەر رۆژێکــی گ

دەرکەوتــن؛ شــەهیدانی مانگــی گــواڵن، ئەندامــی کۆمیتــەی 

ــیوەرەک  ــی حیلوان-س ــی بەرخۆدان ــدیPKK و فەرماندەی ناوەن

ــن  ــم بیلگی ــاڵ ئیرباهی ــونگور و هەڤ ــەد قەرەس ــاڵ موحەم هەڤ

کــە لــە ٢ ی گــواڵن لــە قەندیــل بــۆ ئــەوەی ئاڵــۆزی لــە نێــوان 

هێــزە کوردیەکانــی باشــوور راگــرن شــەهید کــران به ڕێزداریــەوە 

ــه وه .  وە بیردێنین

ــە ٦ گواڵنــی  ــان ل ــز گەزمیــش، یوســف ئەســاڵن، حوســەین ئین ــورک، دەنی ــی ت تێکۆشــه رانی پێشــەنگی شۆڕشــی گەل

ــان  ــی کۆتایی ــێدارە گوتن ــۆ س ــرد ب ــان ب ــێ ئەوانی ــێدارە دران. کات ــە س ــاک دا ل ــی مام ــه رە و زیندان ــە ئەنق ١٩٧٢ دا ل

ــدراوی  ــورک گرێ ــی ت ــازادی گەل ــورک، ئ ــورد و ت ــی ک ــی گەل ــی و برایەت ــژی یەکێەت ــوو » ب ــەوە ب ــی دادگا ئ ــە پێش ل

ئــازادی گەلــی کــوردە«. ئــەو گوتانــەی ئــەوان بــۆ هەمــوو شۆڕشــگێرانی تورکیــا بــە واتــای فەرمــان دێــت. بــۆ ئــەوەش 

ــە. ــی گەالن ــە یەکێت ــی ل ــەو تێکۆشــەرانە خاوەنداریەت ــی ل خاوەنداریەت

باکــووری  لــە  چــۆن  وەکــوو  هــەر 

کوردســتان لــە دژی فاشــیزم و داگیــرکاری 

بــەرز  گــەالن  ئــازادی  تــورک،  دەوڵەتــی 

راگیــرا، لە ٩ی گواڵنی ٢٠١٠ دا شۆرشــگێڕانی 

ــی،  ــەم هوول ــیرین عەل ــااڵن »ش ــورد هەڤ ک

 ، وەکیلــی،  فەرهــاد  کەمانگــەر،  فــەرزاد 

عەلــی حەیدەرییــان« تێکۆشــەری فــارس 

فاشــیزم  لــە دژی  ئیســامیان«  »مەهــدی 

ئێــران،  ئیســامی  کۆمــاری  داگیــرکاری  و 

ــەرز راگــرت.  ــان ب ــی گەالنی ــازادی و یه کێت ئ

دوژمنانــی  بــە  خۆیــان  بەرخۆدانــی  بــە 

دەوڵــەت- فاشــیزمی  ســەملاند،  کوردیــان 

نەتــەوە لــە هــەر شــوێنێک بێــت هــەر 

ــک  ــاو رێکەوتنێ ــە ن ــان ل ــەو و هەمووی یەک

دان.



رۆژانــەی وا بــاس دەکرێــت لــە هــەر چــوار بەشــی کوردســتان لــە نــاو تێکۆشــانی چــل ســاڵە دا بــە دەیــان فیدایــی لــە 

دژی سیســتەمی فاشیســت، بــێ ناوبــەر تێکۆشــانیان کــردووە و شــەهید کەوتــوون. ئــەو هــەزاران شــەهیدانەی لــە نــاو 

بزوتنــەوەی ئــازادی خــوازی گەلەکەمــان دا خۆیــان لــە گــەڵ خەتــی پارتــی کــرد بــە یــەک و بــوون پارچەیــەک لــە خەتــی 

رێبــەر ئاپــۆ و شــەهیدان، ناســنامەی هەبوونــی ئــەوان، PKK، رێبەرتــی، کوردســتانی ئــازاد، ژنــی ئــازاد و ژیانــی ئــازادە. 

ــە  ــووه  و ل ــر ب ــامن زۆر بەهێزت ــینی بنگه ی ــەرار ، تێکۆش ــی ق ــاڵ حەق ــی هەڤ ــەهید بوون ــە ش ــە ب ــەوە دا نیی ــان ل گوم

هەمــوو رۆژەکانــی مانگــی گــواڵن دا بــاڵو بووتــه وه ، بــە پێشــەنگایەتی شــەهیدان مــۆری خــۆی لــە تــەواوی رۆژەکانــی 

ســاڵ داوە. رێبــەر ئاپــۆ هەمیشــە دەیگــوت » PKKپارتــی شــەهیدانە، شــەهید PKKیــە، ئێمــه ش شــەڕوانی ئەوانیــن، 

ــن  ــڕۆ دەبینی ــن. ئەم ــە ده کرێ ــەهیدان پێناس ــتیەکی ش ــوو راس ــی.« PKKو PAJK وەک ــەPKK ی ــن ببین ــەوڵ دەدەی ه

پارتییــەك بــە هــەزاران شــەهید و دەیــان هــەزار تێکۆشــەر و بــە 

میلیۆنــان واڵت پارێــز و ســەمپاتیزانی فیدایــی هەیــە. راســتی رێبەرتــی 

ــووە.  ــاوا ب ــەهیدان ئ ــە ش ــردن ل ــی ک ــای خاوەندارییەت ــەر بنەم ــە س ل

ــەهیدانە. ــگای ش ــی رێ ــەردەوام کردن ــی ب ــی بڕیاردان گەریایەت

لــە ســەرەتای ســاڵەکانی ٩٠ دا خەتــی ئــازادی ژن پێــش دەکــەوێ. 

ئەگــەر نەتــەوەی دیموکراتیــک لــە ســەر هێــامی شۆڕشــی ئــازادی ژن 

ــەوەی  ــی ژیان ــەرهەڵدان و شۆڕش ــەڕەت دا س ــە بن ــت و ل ــاوا دەکرێ ئ

ــی خــۆی دا  ــە بنەڕەت ــت دیســان ل ــازادی ژن بێ ــی، شۆڕشــی ئ نەتەوەی

حەقیقەتــی قارەمانانــەی خــۆی هەیــە. ئەمــڕۆ دەتوانیــن بڵێیــن لــە نــاو 

نەتــەوەی دیموکراتیــک دا شۆڕشــی ئــازادی ژن هەیە. ئەو پێشــکەوتنانە 

کــە ســەرچاوەی خۆیــان لــە رۆح و هێــزی مێژوویــی دەگــرن هەنــگاوی 

ژیانــەوەی لــە ژنــی کــورد دا پێــش خســت. بزوتنــەوەی بوێــری و 

فیــداکاری مــەزن شــێوەی خــۆی لــە شــەهیدانی قارەمــان دەبینــێ. لــە 

بــەر ئــەو دیاردەیەش کــە ســەرهەڵدان دەرکەوتــووە شۆڕشــی ژیانەوەی 

نەتەوەیــی پێــک هاتــووە، شــۆڕش و خەتــی ئــازادی ژن پێــش کەوتــووە، 

ــان  ــە رێوەی ــان ب ــەورە شــەهیدانی قارەم ــە مســۆگەری تێکۆشــینی گ ب

ــان و  ــە پێشــەنگی بێریڤ ــووە بەرچــاو.  ســەرهەڵدان ب ــەوەدا دەرکەوت ــە ئەنجامــی ئ ــەو دەســکەوتانەی ل ــردووە و ئ ب

وەدات ئایدینــان پێــش کەوتــووە و شۆڕشــی ئــازدی ژن و نەتــەوەی دیموکراتیــک بــە بەرخودانــی گەریــا دەرکەوتــووە و 

لــە هــەر شــوێنێکیش رێکخســن بــەاڵو بووەتــەوە. ئــەوە حەقیقەتێکــە ئەگــەر ئەمــڕۆ وەکــوو چارەســەرکردنی هەمــوو 

ــش  ــک پێ ــەی دیموکراتی ــتووە، مۆدیرنیت ــان خس ــت دەری ــەی کاپیتالیس ــەاڵتداری مۆدیرنیت ــی دەس ــەکانی زهنییەت کێش

دەکەوێــت و بەرخودانــی ئــازادی گەلــی کــورد بــە ســەرکەوتنی خــۆی لــە دژی فاشــیزمی دەوڵــەت نەتــەوە بــۆ هەمــوو 

ــوا.  ــە ســەرچاوەی هی ــازاد پێشــەنگایەتی دەکات و دەبێت ــی ئ مرۆڤایەت

ــتان  ــە کوردس ــازادی ژن ل ــی ئ شۆڕش

درووســت  گــەورەی  پێشــکەوتنی  دا 

کــردووە لــە دژی سیســتەمی دەســەاڵتی 

هەمــوو  لەســەر  کاریگــەری  پیــاو 

ژنــان دەکات و لــە پێشــی تەڤگــەری 

شۆڕشــی  و  دیموکراتیــک  کۆمەڵــگای 

بنەمــای وەک  لــە ســەر  دیموکراتیــک 

ــاڵ  ــازادی و کۆمین ــی، ئ ــی. هاوبەش یەک

بــوون پێــش دەکەوێ. ئــەو پێشــکەوتنانە 

هەمــوو لەســەر بنەمــای فیــداکاری و 

بوێــری شــەهیدان درووســت بــووە.

ــەهیدانی  ــوو ش ــەوت هەم ــەهید ک ــرد و ش ــەڕی ک ــرکار ش ــتی داگی ــوپای فاشیس ــە س ــوان دژ ب ــە تات ــی ١٩٩٢ ل گواڵن

هێڵــی ئــازادی ژن وەبیــر دێنینــەوە . هەڤــاڵ مزگیــن هــەم بــە هونــەر و هەمیــش بــە کەســایەتی تێکۆشــەرانەی خــۆی 

لــە پراکتیــک دا خەباتــی  رێكخســتنی پێــش دەخســت، رۆحــی تێکۆشــانی بــە رەنگێکــی بەهێــز گەیانــدە گەلــی کــورد و 

کەســایەتی خۆڕاگــر بــە رەنگــی ژنــی پێــش خســت. مانگــی گــواڵن 

لــە مێــژووی ژنــی کــورد دا خاوەنــی میراتەیێکــی رێ نیشــان دەرە. 

منوونــەی ئەوانیــش لەیــا قاســمە کــە لــە بەرامبــەر دەســەاڵتداری 

فاشیســتی رژێمــی بەعــس دا ســەرهەڵدانی کــرد و کەســایەتێکی 

مێژوویــی لــە دیرۆکــی ژن دا ئــاوا کــرد. 

مانگــی گــواڵن مانگێکــە هــەر چرکــە و ســاتی خــۆی بــە خوێنــی 

شــەهیدان هاتووەتــە ئــاو دان. کۆمەڵکۆژییەکــەی هەولێــر کــە لــە 

 PDK .١٦ی گواڵنــی ١٩٩٧ دا رووی دا هیــچ کات لــە بیــر ناکــرێ

ــااڵن  ــەر هەڤ ــردە س ــی ک ــورک هێرش ــیزمی ت ــاوکاری فاش ــە ه ب

»هێلیــن، ســاڵح، بەربانــگ، چیــا و سەربەســت« و بــە دەیــان 

ــە  ــی ل ــەو شــێوەیە جارێکــی دی خیانەت کادری شــەهید کــرد و ب

گەلــی خــۆی کــرد. چــۆن کۆمەڵکوژییەکــەی هەولێــر راســتی 

خیانــەت و هــاوکاری لــە گــەڵ فاشــیزمی دەرخســت، بەرخودانــی 

هەڤااڵنیــش بــە شــێوەیەکی ئاشــکرا نیشــانی دا هەتاکــوو خیانەت 

تێــک نەچــێ، ناتوانیــن سیســتەمی فاشیســت و داگیــرکاری لــە نــاو 

ببەیــن. 

هەروەهــا رۆژێکــی گرینگــی بەرخۆدانــی دیکــه  لــە مێــژووی 

تێکۆشــامنان ٢٥ی گواڵنــە. کادری پێشــەنگ و ئەندامــی کۆمیتــەی 

ــا)  ــەدران، فەرهــاد و لەی ــاڵ »جەمشــید، ب ــدی PKK، هەڤ ناوەن

ــە  ــان ب ــە بۆت ــی ١٩٨٨ دا ل ــە ٢٥ی گواڵن ــە ل ــاووز(« ک ــوڵتان ی س

شــێوەیەکی قارەمانانــە شــەهید کەوتــن، هەروەهــا هەڤــااڵن 

»ئانــدۆک و هێــرش«  کــە لــە بەرامبــەری هێرشــی لــە ناوبردنــی 

دەوڵەتــی داگیــرکاری تــورک، چاالکــی فەداییــان لــە ٢٥ی گواڵنــی ٢٠١٢ لــە قەیســەری لــە نــاو دڵــی دوژمــن دا پێــک 

هێنــا و بوونــە خۆفێکــی گــەورە بــۆ دوژمــن و پێنــج هەڤــاڵ کــە بــە پێشــەنگایەتی هەڤــاڵ موســتەفا ئۆموورجــان و 

خەلیــل رەحــامن کۆرکــامز، کاتــێ لــە سەمســوورێ دەیــان ویســت گەریایەتــی پێــش بخــەن شــەهید کەوتــن، بــە رێــز 

ــەوە. ــەوە وەبیردێنین و حورمەت

ــەو  ــن ل ــرد، بەشــێکی کەم ــان ک ــادی ئەوامن ــە ی ــورد ک ــی ک ــە تێکۆشــه رانەی گەل ــەو هەڤاڵ ــن ئ ــەوە بزانی پێویســتە ئ

هــەزاران شــەهیدانەی مانگــی گواڵنــن کــە بوونەتــە ســەمبولی قارەمانێتــی بــۆ گەلــی کــورد. هەموومــان دەزانیــن ئــەو 

 لــە ســەرەتای ســاڵەکانی ٩٠ دا خەتــی 

ئــازادی ژن پێــش دەکــەوێ. ئەگــەر نەتــەوەی 

هێــامی شۆڕشــی  ســەر  لــە  دیموکراتیــک 

ئــازادی ژن ئــاوا دەکرێــت و لــە بنــەڕەت 

ژیانــەوەی  شۆڕشــی  و  ســەرهەڵدان  دا 

بێــت  ژن  ئــازادی  شۆڕشــی  نەتەوەیــی، 

ــی  ــۆی دا حەقیقەت ــی خ ــە بنەڕەت ــان ل دیس

قارەمانانــەی خــۆی هەیــە. ئەمــڕۆ دەتوانیــن 

بڵێیــن لــە نــاو نەتــەوەی دیموکراتیــک دا 

شۆڕشــی ئــازادی ژن هەیە. ئەو پێشــکەوتنانە 

ــزی  ــە رۆح و هێ ــان ل ــەرچاوەی خۆی ــە س ک

ــە  ــەوەی ل ــگاوی ژیان ــی دەگــرن هەن مێژووی

ژنــی کــورد دا پێــش خســت. بزوتنــەوەی 

بوێــری و فیــداکاری مــەزن شــێوەی خــۆی لــە 

شــەهیدانی قارەمــان دەبینــێ.



بەدەســتامن هێنــاوە راســت لێــی تێبگەیــن و بــە شــێوەیەکی راســت خاوەنــداری لــێ بکەیــن. هیــچ نرخێكـــامن بــێ رەنــج و 

فیــداکاری شــەهیدان بــە دەســت  نەهێنــاوه . بــە رۆح، هەســت، فکــر، پیــوان، شــێواز، هەڵســووکەوت، کــردار و هەمــوو ئــەو 

پیوانانــەی راســتی شــەهیدان دیــاری دەکــەن، ژیانــی کۆمینــاڵ، ئــازاد، بــەش کــراو و وەک یــەک لــە پ.ک.ک دا پێــک دێــت. 

سۆســیالیزم  راســتی ژیــان و تێکۆشــانی شــەهیدانە. ژیانــەوەی گەلــی کــورد، بزوتنــەوەی پێشــەنگی نەتــەوەی دیموکراتیکــی 

ژن و گەنجانیــش، بزوتنــەوەی شــەهیدانە. ئــەو ســەرچاوەیە کــە گەریــا هێــز و ئیــرادە و هۆشــمەندی لــێ دەگــرێ هێڵــی 

ــێ دەدات و  ــری پ ــی، بوێ ــز، دڵخۆش ــەروەردەی دەکات، هێ ــەرز دەکات، پ ــە ب ــا هەمیش ــتییەی گەری ــەو راس ــەهیدانە. ئ ش

فیــداکاری بــە دەســت دینــێ ئەویــش هــەر راســتی شــەهیدانە.

ســەرەڕای ئــەو بــەرەو پێــش چوونــە گرینگــەدا ناحەقییەکــی گــەورەی ئــەو ســەد ســاڵە ئەوەیــە هێشــتا ســەرچاوەی ژیــان و 

هەبوومنــان، پێشــەنگی حەقیقەتــی مرۆڤایەتــی ئــازاد، رێبــەر ئاپــۆ لــە زینــدان دایــە. . ئەرکــی ســەرەکیامن ئه وه یــه  بتوانیــن 

ــت  ــێوەیەك بێ ــەر ش ــە ه ــت ب ــن دەیەوێ ــن. دوژم ــان هەڵبگری ــەر رێبەرم ــە س ــەگیری ل ــەهیدان و گۆش ــایانی ش ــە ش ببین

ــی  ــە تێکۆشــانی مێژووی ــی کــورد کــە ب ــەو راســتییەی گەل ــەاڵم ئ ــات. ب ــاو بب ــە ن ــی کــورد ل ــدات و گەل تێکۆشــامنان تێــک ب

خــۆی لــە ســەدەی٢١ دا بــە هــەر کەســی نیشــان دا ئیــدی هیچکــەس ناتوانــێ بــە بــێ لــە بــەر چــاو گرتنــی هێــزی کــوردان 

لــەو هەرێمــە سیاســەت بــکا. لەگــەڵ ئــەوەی لــە بەرامبــەری سیســتەمی فاشیســت و دەســەاڵت پارێــزی دەوڵــەت نەتــەوە، 

ــۆ  ــا ب ــە بنەم ــووە و بووەت ــش کەوت ــڤ پێ ــوو ئاڵته رناتی ــۆ وەک ــەر ئاپ ــای هــزری رێب ــەر بنەم ــە س ــک ل ــەوەی دیموکراتی نەت

هەبوونــی ژیانــی نــوێ و ئــازاد. هێــزە دەســەاڵت پارێــز و دەوڵــەت پارێــزەکان، نەتەوەیــی بوونــی دیموکراتیکــی کــوردان بــە 

مردنــی خۆیــان دەبینــن، بــۆ ئــەوەی هەبوونــی خۆیــان بــەردەوام بکــەن لــە بەرامبــەر بزوتنــەوەی ئــازادی و نەتــەوە بوونــی 

دیموکراتیکــی کــورد هــەر جــۆرە فاشــیزم و تیــرۆری خۆیــان بــۆ لــە نــاو بــردن و کۆمەڵکــوژی کــوردان پێــک دێنــن. بــەاڵم هــەر 

کــەس دەبینیــت لــە بەرامبــەر هــەر جــۆرە هێرشــێك، بــە پێشــەنگایەتی گەریــا، ژن و گەنجــان بەرخۆدانــی دەکــەن و بــە 

شــێوەیەکی ســەرکەوتوو لــە ســەر پێیــان رادەوەســن. لــە بنگــەی ئەویــش دا ئەوانــەی شۆڕشــی ژیانــەوەی نەتەوەیــی و ئــاوا 

بوونــی نەتــەوەی دیموکراتیکیــان داهێنــاوە خەتــی شــه هیدانه،  لــە هه ڤــاڵ حەقــی قــه رار دەســت پــێ دەکات و بــە ســارایان، 

ئــازادان، رەشــیدان، چەکــداران، زنارینــان. رووکەنــان، ســمکۆیان و ڤیانــان بــەردەوام دەکات. ئــەو راســتییەی هەبوومنــان پێــک 

دێنێــت و هەتــا رۆژی ئەمڕۆشــامنی هێنــاوە راســتی شــەهیدانە. حەقیقەتــی بنەڕەتــی ئــەوەی گیــان، ژیــان و هۆشــمەندیامن 

ــە  ــەهیدانن. ل ــامن ش ــزی ژیانی ــوون و هێ ــتنی ب ــوون و رێکخس ــمەندی ب ــتی دا هۆش ــای راس ــە وات ــه هیدن. ل ــه دات ش پێئ

تــەواوی مانگــی گــواڵن دا هــەر رۆژ هوشــیاری و خۆلێپرســین کــردن و یادکردنــه وه ی شــەهیدان و تێگەییشــن لێیــان دەبێــت 

ببێتــە هەڵوێســتی ســەرەکیامن. ئاشــکرایە راســت تێگەییشــتنی شــەهیدان راســت تێگەییشــتنی خۆمانــە تەنیــا لــەو رێگایــە دا 

وەکــوو تــاک، کەســایەتی ئــازاد، شــەڕوانی ئــازاد، گەریــا و کادر دەتوانیــن لــە ئــەرک و بەرپرســیارێتی خۆمــان خاوەنــداری 

بکەیــن و ســەرکەوتوانە پێکــی بێنیــن و بــە ســەرفرازیانە ببینــە هێــزی ســەرکەوتنی کوردســتان. دروشــمی ســاڵ » ئیمــە بــە 

مســۆگەری ســەر دەکەویــن« ئــەوە بــە مانــای ئــەوە دێت بــەرەو ســەرفرازی هەنــگاو ده نێیــن و دەرەوەی ســەرکەوتن شــتێکی 

دیکــە پەســەند ناکەیــن. بۆیــەش ئــەو بڕیارانــەی لــە ســاڵیادی شــەهیدان ده یده یــن پێویســتە بەزهنییــەت، تیــۆری، خەتــی 

ــەرک و بەرپرســیارێتییەی  ــەو ئ ــن و ئ ــاوا بکەی ــوه  ئ ــە نوێ ــان ل ــی خۆم ــردۆزی، سیاســەت و شــێوازی شــەهیدان و رێبەرت بی

دەکەوێتــە ســەر شــامنان بــە جــێ بهێنیــن. بــەو واتایــە ئەوانــەی رێگامــان روونــاک دەکەنــه وه  راســتی رێبەرتــی و شــەهیدانن 

بۆیــه  پەیامنیــان پــێ دەدەیــن هەتــا هەناســە بگریــن، هەتــا دڵۆپێــک خوێــن لــە جەســتەمان دا هەبێــت  لــە ســەر رێــگای 

ئــەوان بــەردەوام بیــن، ئامانجــی ئــەوان پێــک بێنیــن و واڵتێکــی ئــازاد پێشکەشــی گــەل بکەیــن. 

  شۆڕشــی ئــازادی ژن لــە کوردســتان دا پێشــکەوتنی گــەورەی درووســت کــردووە لــە دژی سیســتەمی دەســەاڵتی پیــاو 

کاریگــەری لەســەر هەمــوو ژنــان دەکات و لــە پێشــی تەڤگــەری کۆمەڵــگای دیموکراتیــک و شۆڕشــی دیموکراتیــک لــە 

ســەر بنەمــای وەک یەکــی. هاوبەشــی، ئــازادی و کۆمینــاڵ بــوون پێــش دەکــەوێ. ئــەو پێشــکەوتنانە هەمــوو لەســەر 

ــچ  ــووە. هی ــت ب ــەهیدان درووس ــری ش ــداکاری و بوێ ــای فی بنەم

ــەر  ــە. ه ــودا نیی ــەهادەتانە ج ــداکاری و ش ــەو فی ــکەوتنێک ل پێش

وەهــا ئاشــکرایە رێکخســن لــە دژی پیانگێرییــە نێونەتەوەیه کــه   لە 

ژێــر نــاوی » ئێــوە ناتوانــن رۆژی ئێمــە رەش بکــەن« بــە مەبەســتی 

بەرگریکــردن لــە رێبــەر ئاپــۆ پێــش کەوتــووە بەشــێکە لــە تەڤگــەری 

ــۆ  ــەر ئاپ ــەری رێب ــە بەرامب ــی ١٩٩٦ دا ل ــە ٦ی گواڵن شــەهادەت. ل

ــی  ــی فەدای ــە چاالک ــان ب ــاڵ زی ــوو و هەڤ ــت ب ــێک درووس هێرش

خــۆی لــە ٣٠ حوزەیــران دا بــوو بــە واڵمێــک بــۆ تۆڵەکردنــەوە لــە 

بەرامبــەر ئــەو پیــان گێڕییــە. ئــەو پێــواژۆی شــەهید بوونــەش بــەو 

شــێوەیە دەســتی پــێ کــردوو لــە دژی پیــان گێڕییــە نێونەتەوییەکــە 

ــەو  ــۆ ئ ــەر ئاپ ــەل. رێب ــەورەی گ ــی گ ــۆ بەرخودانێک ــەوە ب گوازرای

کاتــە وەکــوو »هێڵــی فەدایــی زیــان« پێناســەی کــرد و دیــاری کــرد 

هــەم لــە پارتــی دا هەمیــش لــە گەریــا دا خەتێکــی نوێــی فەدایــی 

لــە خەتێکــی وەهــا دا گەییشــتنە  دەرکــەوت. گه ریــاو گــەل 

ــە وا  ــی بوون ــەو فیدای ــەش ئ ــان. بۆی ــی خۆی ــەری حەقیقه ت جەوه

ژیــان دەکات هــی PKKیــە، پارتــی، گه ریــا، گــەل، ژن و گەنجــان 

ــی  ــی بوونەک ــوون و  فەدای ــووڵ ب ــەردەمە ق ــەو س ــی ل ــە تایبەت ب

بەرفراوانیــان پێــش خســت. 

دەبینیــن لــە دژی هەمــوو جــۆرە هێرشــێکی لــە نــاو بردنــی دوژمــن 

هەبــوون و ژیانــی ئــازاد بــە بەرخۆدانــی شــەهیدان مســۆگەر بــووە. 

لــە ســایەی تێکۆشــان و بەرخۆدانــی ئــەو شــەهیدە قارەمانانــە کــە 

ــوار  ــە چ ــردوە، ل ــیان ب ــەرەو پێش ــتووە و ب ــان پاراس ــازادی گەلەکەمانی ــوون و ئ ــی دا هەب ــەل و مەرجێک ــەر ه ــە ه ل

بەشــی کوردســتان و جیهــان دا  پێشــکەوتنی دیموکراتیــک و ئازادیخــواز ئــاوا بوونــە. بۆیــە دەبێــت ئــەو نرخانــەی وا 

هۆشــمەندی  دا  راســتی  واتــای  لــە 

هێــزی  و  بــوون  رێکخســتنی  و  بــوون 

تــەواوی  لــە  شــەهیدانن.  ژیانیــامن 

هوشــیاری  رۆژ  هــەر  دا  گــواڵن  مانگــی 

یادکردنــه وه ی  و  کــردن  خۆلێپرســین  و 

شــەهیدان و تێگەییشــن لێیــان دەبێــت 

ــکرایە  ــەرەکیامن. ئاش ــتی س ــە هەڵوێس ببێت

راســت  شــەهیدان  تێگەییشــتنی  راســت 

تێگەییشــتنی خۆمانــە تەنیــا لــەو رێگایــە دا 

ــازاد، شــەڕوانی  وەکــوو تــاک، کەســایەتی ئ

ــە ئــەرک  ــازاد، گەریــا و کادر دەتوانیــن ل ئ

خاوەنــداری  خۆمــان  بەرپرســیارێتی  و 

بکەیــن و ســەرکەوتوانە پێکــی بێنیــن و 

بــە ســەرفرازیانە ببینــە هێــزی ســەرکەوتنی 

کوردســتان.



لە مێژووی کوردستان دا خۆپاراستنی جەوهەری

لە مێژووی کوردستان دا ئەزموونی شەڕی خۆپاراسن و کەسایەتی ژنی کورد  .A

ــا رۆژگاری ئەمــڕۆ ئــەو شــەڕانەی کــە بەڕێوەچــووە شــەڕی خــۆ پاراســتنە. خــۆی لــە  ــە یەکەمیــن کۆمەڵگابوونــی کــوردان هەت ل

خــۆی دا لــە مێــژووی کــورد دا منوونەیــەک نییــە بــاس لــە هێــرش و دەســتدرێژی کــوردان بــکات. بــە پێچەوانــەوە لــە بەرامبــەری 

هێــرش بەرخۆدانییــان کــردووە و بــۆ بــە دەســتهێنانی مافــی خۆیــان هێرشــیان کردۆتــە ســەر دوژمــن. هــەر وەکــوو دەزانرێــت ئــەو 

شــێوازی خۆپاراســن و هێــرش لــە چوارچێــوەی خۆپاراســتنی جەوهــەری دایــە. هەمــوو ئــەو ســراتیژییانەی کــە کــورد لەپێنــاوی 

ــە  ــو ل ــەر وەک ــووە، ه ــان وەرگرت ــە بنەمای ــی دا ب ــی کۆمەڵگای ــەڕ و ژیان ــە ش ــان ل ــووری خۆی ــوون و کلت ــە هەب ــدان ب بەردەوامی

ســەرەتادا, ئێســتاش گرینگــی و تایبەمتەنــدی خۆیــان دەپارێــزن. کۆمەڵێــک لــەو ســراتیژییانە :

پەنابردنە بەر شاخەکان وەک کلتوورێکی بەرخۆدانی و خۆپاراستنی کلتووری دەردەکەوێتە پێش:  .١

جوگرافیــای کوردســتان کــە چیاکانــی بڵنــد و ســەخن و هەروەهــا پــڕ خێــر و بەرەکەتــن، هــەر لەســەرەتای مێــژووەوە هەتــا ئێســتا 

کوردیــان لــە ئامێــز گرتــووە و لــە سیاســەتی قڕکــردی نــەژادی پاراســتوویەتی. دوژمنانــی کــورد کــە زۆربەیــان لــە ناوچــە دەشــتایی 

ــی کوردســتان وەک  ــە چیاکان ــای ســەختدا شــەڕ بکــەن و ســەربکەون. کەوات ــاو چی ــە ن ــی ل ــن, نەیاندەتوان و شــارەکانەوە دەهات

قەاڵیەکــن کــە هیــچ کات نارووخێــن, هەمیشــە کوردیــان پاراســتووە و دەیپارێــزن. 

ژیانــی گونــد و جووتیــاری، تــا ئێســتاش لەنــاو کوردانــدا وەکــوو شــێوازێکی ژیانــی کۆمەڵگایــی و ئابوورییــە کــە لەپێناوی   .٢

ــووە.  ــان وەرگرت ــە بناخەی ــدا ب ــی خۆیان ــتنی هەبوون پاراس

ــا و  ــورد خوڵق ــی ک ــەنگایەتی دایکان ــە پێش ــەرەتایی( ب ــگای س ــک )کۆمەڵ ــی نیۆلیتی ــاری وەک کلتوورێک ــد و جووتی ــی گون ژیان

گەشــەی کــرد، هەتــا ئێســتاس بــە هــەوڵ و ماندووبوونــی دەســتی دایــکان بــە رێوەدەچــێ. یەکێــک لــەو هۆکارانــەی بنەمــای 

ــزەی کــوردی  ــەم بناخــە بەهێ ــوو. کــە دوژمنیــش ب ــاری ب ــد و جووتی ــووە, هەبوونــی گون ــی کــورد ب ــووری کۆن بەردەوامــی کلت

ــاری  ــد و جووتی ــی گون ــەر ژیان ــە س ــەرمایەداری ل ــتمی س ــدی سیس ــی زۆر تون ــن هێرش ــدا دەبینی ــە ئێستاش ــو ل ــی. وەک دەزان

بەردەوامــە، ئــەم هێرشــانەش واتــای زۆر جیاجیــا دەگەیەنــن. لــە هــەر چــوار پارچــەی کوردســتان دا بەتایبــەت لــە رۆژهەاڵتــی 

ــی هێرشــگەلێکی زۆری  ــە ئەنجام ــە. ل ــاری و ئاژەڵداریی ــد، جووتی ــی گون ــە ســەر ژیان ــن هێرشــی سیســتەم ل کوردســتان زیاتری

کیمیــاوی بــۆ ســەر شــاخ و زەوییــە کشــتووکاڵییەکانی بنارەکانــی شــاخ و پێدەشــتەکان, بەرهەمــی خــاک لــە ئاســتی نەماندایــە، 

ــە  ــد ل ــی گون ــە شــارە گــەورەکان و ژیان ــان کردووت ــە، گوندنشــینانیش رووی ــە ئاســتی هــەرە کەمــی دای ــداری ل ــی ئاژەڵ دەرفەت

ناوەرۆکــەوە خاڵــی بــووە. بێگومــان الوازبوونــی ئــەو کلتــوورە, الوازبوونــی هەســت، بیــر و بــاوەڕی درووســت دەکات. بــەر لــە 

هەمــوو شــتێک ئــەم باروودۆخــە پەیوەســتی مــرۆڤ بــە خاکەکەیــەوە الواز دەکات. ئــەو کــوردەی بــە کلتــووری گونــد, ژیانــی 

ــاو بردنــی  ــە ن خۆیــان رادەپەڕانــد، پێویســتیان بــە سیســتەمی ســەرمایەداری و بەشــداربوون تیایــدا نەبــوو. جێــی داخــە بــە ل

ژیانــی گونشــینی و کەمکردنــەوەی جووتیــاری، مــرۆڤ ناچــار دەکات بەشــێوازی تــر بــەدوای نانــی خۆیــدا بگەڕێــت، ناچــاری 

دەکات روو بکاتــە سیســتەمی ســەرمایەداری دووچــاری شکســتی کلتــووری و ئەخاقــی کۆمەاڵیەتییانــەی تریــش ببێتــەوە. هــەر 

ــە  ــەر ب ــک لەبەرامب ــو چەکێ ــە وەک ــدەدات ئەم ــران هەوڵ ــی ئێ ــش رژێم ــتان و بەتایبەتی ــی کوردس ــەراپای داگیرکەران ــە س بۆی

کۆمەڵــگای کــوردی بــەکار بهێنێــت و بەهەمــوو شــێوەیەک هێــرش دەکاتــە ســەر کلتــووری رەســەنی کۆمەڵــگای کــورد

هۆز، عەشیرەت و کۆنفیدڕالیزمی عەشیرەتەکان:  .٣

ــگای رسوشــتی دا وەکــو شــێوازی خۆبەرێکخســتنکردنی هــۆز،  ــی کۆمەڵ ــگا؛ لەکات ــەم شــێوازی خۆبەڕێکخســتنکردنەی کۆمەڵ ئ

پاشــان عەشــیرەت و لــە ســەردەمی کۆیلــەداری دەوڵــەت پارێزیــش دا کۆنفیدڕالیزمــی عەشــیرەتەکان دێتــە ئــاراوە، یەکێکــە لــە 

ــە هەندێــک ناوچــەی  ــگا. هــەر وەکــوو ئێســتاش دەزانرێــت ل شــێوەزەکانی خۆپاراســن و بەردەوامیــدان بــە هەبوونــی کۆمەڵ

ــەو شــێوازەی خــۆ بەرێکخســتنکردنی  ــان ئ ــە. بێگوم ــەوە دای ــش گرینگــی نەت ــە پێ کوردســتاندا گرینگــی هــۆز و عەشــیرەت ل

کۆمەڵــگا وەک لــە مێژوومانــدا لــە هەندێــک ســەردەمدا بۆتــە هــۆکاری خۆپاراســن لــە هەنــدێ کاتیشــدا لــە بــەردەم پاراســتنی 

هەبوونــی خۆیــدا بۆتــە بەربەســت. 

شێوازی خۆپاراستنی کوردان وەک هۆز، عەشیرەت و کۆنفیدڕاسیۆنی عەشیرەتەکان؟  .B

ــد  ــر بەهەن ــیرەتەکان زیات ــی عەش ــیرەت و کۆنفیدڕالیزم ــتنی عەش ــێوازی خۆپاراس ــورد دا زۆر کات، ش ــژووی ک ــە مێ ــان ل بێگوم

ــە  ــەو بەڵگ ــک ل ــە. یەکێ ــتدا نیی ــەر دەس ــامن لەب ــڕ زانیاری ــی پ ــەی مێژووی ــوارەدا بەڵگ ــەم ب ــەوە ل ــە داخ ــەاڵم ب ــراوە. ب وەرگی

مێژووییانــەی دەربــارەی کــوردان هەندێــک زانیــاری هەڵگرتــووە پەرتووکــی هەرەدۆتــە بــە نــاوی )مێــژووی هــەرەدۆت(. لــەم 

پەرتووکــەدا بەهێزبوونــی )ماد(ییــەکان، جەنــگاوەری، کلتــووری کۆمەاڵیەتــی، دەوڵەمەنــدی، داهێنــەری و مەردایەتییــان گرنگــی 

تایبەتــی هەیــە. هــەر لــەم پرتووکــەدا )ماد(ییــەکان واتــا کــورد, وەک نەتەوەیــەک لــە نــاو رۆژهەاڵتــی ناوینــدا زیاتــر جێــگای 

پێــدراوە ســاڵی ٦١٢ پێــش زایــن بــە پێشــەنگایەتی )ماد(ییــەکان, شکســت بــە ئیمپڕاتــۆری ئاشــوور دەهێندرێــت و نەتەوەکانــی 

ــاڵ  ــەد س ــی س ــەڕە تەمەن ــەو ش ــت ئ ــاس دەکرێ ــو ب ــن. وەک ــوورییەکان رزگار دەکرێ ــژی ئاش ــار و خوێنڕێ ــە گوش ــە ل ناوچەک

ــە کــە  ــە زۆرێــک ســەردەم دا دەکــەن. ســەرهەڵدێرییەک هەی ــە کۆنفیدڕاســیۆن گــوزەر ب ــۆ گەیشــن ب ــووە. عەشــیرەتەکان ب ب

پارچەیــە و بەشبەشــە. هــەر نەتەوەیــەک بەپێــی هێــزی خــۆی خۆراگــری دەکات. تــا ســەردەمی پاشــا کیاکســار یەکگرتنێکــی وەک 

کۆنفیدڕاســیۆن هیــچ بوونــی نییــە. بێگومــان وەک چــۆن لــە هەمــوو شــەڕێکدا کەســایەتی فەرمانــدە رۆڵــی ســراتیژی هەیــە, 

ــە  ــایەکی زانای ــدازەی پاش ــەو ئەن ــە وا کیاکســار ب ــت ک ــە. دەگوترێ ــی هەی ــان شــت بوون ــش هەم ــە ســەردەمی )ماد(ییەکانی ل

ــی زەردەشــت  ــی ئایین ــە دا دەرکەوتن ــەو کات ــن شانســی کیاکســار ل ــەرە. گەورەتری ــی و داهێن ــی تاکتیک ــاوکات فەرماندەیێک ه



کۆنفیدڕاســیۆنی )مــاد( دوو تایبەمتەنــدی جوداتــری 

هەبــوو لــە کۆنفیدڕاســیۆنەکانی دیکــەی کوردانــی. 

یەکەمیــن: هەمــوو عەشــیرەتانی کــورد لــە ژێر ســایەی 

ئایینێکــدا دەبنــە بەیــەک, یاخــود لەالیەنــی کلتــوور و 

ــاوی  ــن. ن ــاد دەنێ ــان بونی ــی خۆی ئەخــاق دا یەکبوون

ئــەو یەکبوونــەش کلتــوور و ئەخاقــی زەردەشــتە. لــە 

کۆنفیدڕاســیۆنەکانی بــەر لــە )مــاد( هەر عەشــیرەتێکی 

کــورد بــە پاراســن و جیــاوازی کلتــوور و ئەخاقــی 

خۆیــەوە بەشــداری کۆنفیدڕاســیۆن دەبــوو. هــەر بۆیە 

ــی  ــی کۆمەڵگای ــاد( دا یەکبوون ــە کۆنفیدڕاســیۆنی )م ل

زیاتــر هەیــە. لــەو الیەنــەدا زەردەشــتی وەک کلتــوور 

و ئەخــاق رۆڵــی شۆڕشئاســای هەیــە لــە پێشــکەوتنی 

کۆمەڵگایبوونــی کــوردان دا. 

بــوو.  بــۆ هــەر رێکخســتنێکی کۆمەڵگایــی ئایدیۆلــۆژی شــتێکی زۆر دیاریکــەرە. ئایینــی زەردەشــتیش بــۆ )مــاد(

ییــەکان و هەروەهــا گەالنــی دیکــەی کوردســتان و ناوچەکــە وەکــوو دەرکەوتنــی رۆژێکــە لەنــاو هــەوری تاریکــدا. 

لەکاتێکــدا ئیمپڕاتــۆری ئاشــوور رۆڵــی هەورەکــە دەبینێــت, زەردەشــتیش رۆلــی ئــەو خــۆری دەبینێــت. ئایینــی 

زەردەشــت بــاوەڕی و هیــوای ســەرکەوتن لەکۆمەڵــگای رۆژهەاڵتــی ناویــن دەچێنێــت. هــەر وەکــوو دەزانرێــت 

باوەڕیــش بوێــری تێکۆشــان دەخوڵقێنێــت. لــە ســەرەتادا پاشــا کیاکســار بــە بــاوەڕ و بوێــری دەجوڵێتــەوە، هەمــوو 

توانــای خــۆی بــۆ شکســت هێنــان بــە ئیمپراتــۆری ئاشــوری دەخاتــە گــەڕ. دەزانێــت هەرچەنــدە بەرخۆدانێکــی 

پارەپارەکــراوی قارەمانێتــی گەورەشــی تێــدا هەبێــت, چونکــە رێکخســتنی نییــە ســەرناکەوێت. لەبــەر ئــەوەش بــەر 

لــە دەســتکردن بــە شــەڕ، یاریــدەدەری زۆر بەهێــز لــە دەوروو بــەری خــۆی کــۆ دەکاتــەوە. هەمــوو هۆزەکانــی 

ــەوە,  ــر کۆدەکات ــەک چەت ــر ی ــە ژێ ــەکان ل )ماد(یی

گرێبەســتێک  بابلییــەکان  پاشــای  لەگــەڵ  پاشــان 

ــەوە  ــە خۆی ــەکانیش ب ــۆزی پارس ــزا دەکات و ه ئیم

و  عــەرەب  ئەرمەنــی،  هەروەهــا  دەبەســتێتەوە، 

گەالنــی دیکــەش بــەالی خۆیــدا رادەکێشــێت، ئــەم 

ــاوەڕی  ــتی ب ــەرەتاوە ئاس ــە س ــتنە ل ــۆرە رێکخس ج

پتــەو دەکات و پاشــان بوونەکانــی هێڵــی تەکنیکــی 

ــاوا دەکات. وەکــوو  ــەواو دەکا و هێزێکــی ســوپا ئ ت

وەک  عەشــیرەتەکان  کۆنفیدڕاســیۆنی  دەزانرێــت 

کاراکتــەر و تایبەمتەنــدی کۆمەڵگایــی و تایبەمتەنــدی 

جوگرافیــای کوردســتان, جێــگای بــاوەڕ نییــە کــە 

خــۆی  لەشــکری  ســوپایەکی  شــێوەی  هەمــوو 

بەرێکخســن بــکات. لەبــەر ئــەوەش لــە ئاســتی 

ــتامندان،  ــە دەس ــەی ل ــەو زانیارییان ــیکارکردنی ئ ش

دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو ســوپایەی لــە ژێــر فەرمانــدەی 

کیاکســاردا بــووە بــە دوو شــێوازی تاکتیکــی، شــەڕی 

ــی  ــردووە. لــە الیــەک دا تاکتیک ــوە ب خۆیــان بەرێ

ســوپای لەشــکری گرتــووە، هــەم لــە پاراســن و هــەم 

لــە هێــرش دا. لــە الیەکــی دیکــەش تاکتیکــی شــەڕی 

گەریــای بــە کاری هێنــاوە. شــێوازی بــە کارهێنانــی 

هــەر دوو تاکتیــک لــە نــاو یەکــدا بــە شــێوەیەکی داهێنەرانــە بــە کاری هێنــاوە و لــە ئەنجامــدا ســەرکەوتنی بــە 

دەســت خســتووە. وەهــا دیــار دەبێــت پاشــا کیاکســار کاتێــک هێــرش دەکاتــە ســەر ئاشــووریەکان بەپێــی زانســت 

ــردووە  ــار وای ک ــی کیاکس ــراتیژییانە  فکراندن ــێوازی س ــە بەش ــەم ئەندازەی ــە دەکات. ب ــەڕ مامەڵ ــەری ش و هون

هێــرش بکاتــە ســەر ئامانجــی هــەرە ناوەنــدی ئیمپڕاتــۆری ئاشــوور. دوای ئــەوەی هێــزی ئیمپڕاتــۆری چەنــد کەرت 

دەکات پاشــان هێــرش دەباتــە ســەر پایتەختەکــەی. پاشــا کیاکســار زۆر بــاش و پــڕ کەڵکانــە وەکــوو ناوەندێکــی 

نیشــتەجێ بوونــی، ئامادەکــرن و پاراســن جوگرافیــای ســەختی کوردســتان بــە کار دێنێــت. ئــەوەی زۆر گرینگــە 

ئەوەیــە کــە پاشــا کیاکســار ســوپای خــۆی هێنــاوە ئاســتێک بەشــی خــۆی بــکات، بــۆ منوونــە درووســت کردنــی 

دەســتگا، چــەک و تەقەمەنــی. هەڵوێســت و راوەســتەی فەرمانــدەی کیاکســار و ســوپای )ماد(ییــەکان, بــە گشــتی 

ــتەیەش  ــەم راوەس ــەڕوو.  ئ ــم دەخات ــەر زوڵ ــە بەرامب ــن ل ــی ناوی ــەواوی رۆژهەاڵت ــاد و ت ــگای م هەڵوێســت و راوەســتەی کۆمەڵ

ــە. ــا خۆپاراســتنی جەوهەریی ــە، وات خۆبوون

ــەم  ــن، ل ــی کوردســتان بکەی ــە رۆژهەاڵت ــەاڵی دم دم ل ــەورەی ق ــت باســی قارەمانییەتیەکــی گ ــن: دەبێ ــەی دووەمی ــوو منوون وەک

منوونەیــەدا ئاشــکرا دەبێــت کــە هەبوونــی فەرماندەیەکــی گــەورەی شــەڕ, تێگــە و تاکتیکێکــی بەهێــزی پاراســتنی پەیوەســت بــە 

ئامانجیشــی هەیــە. لــە ســاڵی ١٦٠٨ دا لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان دا بــە پێشــەنگایەتی میــر لەپزێڕیــن )دەســت زێڕیــن( کــە لــە 

هەندێــک شــوێن دا پێــی دەڵێــن چەنگزێڕیــن, بەرخۆدانییــەک بەرپــا دەبێــت. میــر لەپزێڕیــن کــە ســەرۆک عەشــیرەتی برادۆســتی 

ناوچــەی ورمــێ یــە جەنگاوەرێکــی قارەمانیشــە. شــا عەبــاس, میــر رازی دەکات لــە بەرامبــەر مە غۆلــەکان شــەڕ بــکات و بەڵێنــی 

ــێ.دوای شــەڕەکان،  ــە دەســت دێن ــە شــەڕەکاندا ســەرکەوتن ب ــک ل ــە زۆرێ ــیرەتەکەی ل ــر و عەش ــێ دەدات. می ــاری پ خودموخت

شــا عەبــاس بەڵێنەکــەی خــۆی بەجــێ ناهێنــێ. بۆیــە میــری لــەپ زێڕیــن دەســت بــە ئامــادەکاری ســەرهەڵدان دەکات. ســەرەتا 

دوای وەرگرتنــی دەســتوور لــە شــا عەبــاس, لــە دەورووبــەری ورمــێ قەاڵیەکــی گــەورە درووســت دەکات. کەناڵــی ئــاو و رێگــەی 

هاتوچــۆی شــاراوە دەبێــت. بیناســازێکی کــورد بــە نــاوی )مە حمــوود( ئــەو قەاڵیــە درووســت دەکات. دوای ئــەوەی جێگــەی خــۆی 

قاییــم دەکات، میــر ســەربەخۆیی خــۆی رادەگەینــێ. ناوچەکانــی ترگــەوەر، مرگــەوەر، برادۆســت و شــنۆ لــە ژێــر دەســەاڵتداری 

دەبێــت. پشــتی بــە قەاڵکــەی قاییمــە، شــا عەباســیش بــە هێزێکــی زۆرەوە قــەاڵ گەمــارۆ دەدا. داوا لــە میــر دەکات تەســلیم بــێ. 

شــێوازی خۆپاراســن و مانــەوە و ئاراســتەنەکردنی ســەرەنجی دوژمــن بــۆ شــوێنی تــر, هەڵەکانــی بەرخۆدانــی قــەاڵی دم دم بــوو. 

منوونــەی ســێیەم: شــەڕی ســەدان ســاڵەی ئەردەاڵنییەکانــە لــەدژی ئێــران, بەگێتــی ئەردەاڵنــی تەمــەن ســەدان ســاڵە, نــە 

بەســرانەوەی پەســەند کــردووە  نــە ســنوورەکانی خۆیشــی بەرفــراوان کــرووە.

منوونەی چوارەم: بەرخۆدانی میر محەمەدی رەواندز 

یەکەمیــن ســەرهەڵدانی سەردەســتانی کــورد لــە ســاڵی ١٨٣٠ دا لەالیــەن محەمــەد پاشــای کوێــر )پاشــا کــۆرە( بەگــی رەوانــدوزەوە 

دەســت پــێ دەکات. لــەو ســەرهەڵدانەدا هەمــوو عەشــیرەت و بەگــی بابــان و بۆتانیــش جێگەیــان گــرت. لــەو ســەرهەڵدانەدا میری 

ــە چوارچێــوەی کۆنفیدڕاســیۆندا  رەوانــدز پێشــەنگایەتی دەیکــرد و هەمــوو عەشــیرەت و بەگەکانــی تــری نێــو ســەرهەڵدانەکە ل

لەژێــر رێبەرایەتــی بەگــی رەوانــدوز دا بــوون. 

ــە  ــی کــورد ل ــی  رێکەوتنەکــە هەمــوو میران ــرۆز بەناوکــرد. بەپێ ــان وەکــوو رێکەوتنێکــی پی ــەم رێککەوتنەی کــوردان ئ  •

بەرامبــەر مەترســی عوســامنییەکان هێــزی خۆیــان دەکەنــە یــەک. ئەمــەش بــە هــۆکاری خۆپاراســن هاتــە ئــاراوە و دەســەاڵتدارانی 

ــەک.  ــە الی ــان دەدەن ــوان خۆی ــی نێ ــورد ناکۆک ک

ــە, هــەر خــۆی دەســتپێکی  ــدا ناکۆکــی هەی ــوان خــۆی و میــری بۆتان ــە: میــری هــەکاری ســەرەڕای ئــەوەی لەنێ منوون  •

دەچێتــە نــاو رێکەوتنەکــە و شــوێنی خــۆی دەگرێــت. لــەو رێکەوتنــەدا میــری وان، بۆتــان، هــەکاری، هیــزان، مووش، قەرس، موســڵ 

و زاخــۆ شــوێنیان گــرت. ئــەو رێکەوتنــە تەنیــا لــە نێــوان کوردانــی ســنووری عوســامنی نەبــوو, بەڵکــو ســنووری عوسامنییەکانیشــی 

ــە ژێــر ســایەی بەگایەتــی رەوانــدز دا دروســت  ــە. یەکبوونــی میــری کــورد ل ــاو رێکەوتنەکەدای ــە ن ــد. میــری ئەردەاڵنیــش ل بەزان



ــە  ــەد ل ــا ئام ــتی ت ــۆرانەوە بەگش ــی س ــە هەرێم ــدز ل ــی رەوان ــنووری بەگ ــات. س ــز دەردەخ ــی زۆر بەهێ ــت، کرانەوەیەک دەبێ

جوگرافیایەکــی فــراوان دا سەردەســتی خــۆی بونیــاد دەنێــت. چــەک درووســت دەکات و پــارەی خــۆی دەردەخــات و نزیکــەی )٢٠( 

ســاڵ حوکمڕانــی بــەردەوام دەکات. ئــەو بەهێزبوونــەی کــوردان چــاوی ئینگلیــز و عوســامنی دەترســێنێت و نیگەرانیــان دەکات, 

بۆیــە دەیانەوێــت بــە هاودەســتی دەســتوپێوەندانی کــورد ئــەو بونیــاد و هێــزە پەرتــەوازە بکــەن, ئەمــە لەکاتێکدایــە بەهــۆی ئــەو 

کۆنفیدراســیۆنەوە میــری رەوانــدوز بەهێزبــووە و دوژمنیــش ئەمــە وەک الوازبوونــی خــودی عەشــیرەت و میرەکانــی تــر دەکات 

بــە سیاســەت و لەبەرامبــەر بــەو عەشــیرەت و میرانــە بــەکاری دەهێنــێ و لــە میــری رەوانــدوز هەڵیــان دەگەڕێنێتــەوە. ســەرەنجام 

عوســامنییەکان بــە هــاوکاری ئینگلیــز و بــەو سەرخســتنی ئــەو سیاســەتەیان لــەدژی کــورد, شکســتیان بــە میــری رەوانــدوز یــان 

ســۆران هێنــا. 

ــت.  ــار دەکرێ ــی, ناچ ــەر هێزەکان ــە س ــد الوە دەکرێن ــە چەن ــەی ل ــە توندان ــەو هێرش ــەر ب ــدوز لەبەرامب ــری رەوان می  •

میــر کــە بــاوەڕی و متامنەیەکــی گــەورەی بــە کۆنفیدراســیۆنەکە دابــوو, لەســەر بانگەشــەی لێبوردنــی عوســامنییەکان و لەســەر 

بانگهێشــتی بــۆ ئەســتەمبۆڵ, بــەڕێ دەکەوێــت, لــە رێــدا دەیکــوژن. بەمجــۆرە میــری رەوانــدوز پەرتــەوازە دەکرێــت. 

یەکێــک لــە گەورەتریــن هۆکارەکانــی ئــەم شکســتەش بــێ ئەنــدازە پشتئەســتوورکردنە بــە هاوپەیامنــی لەگــەڵ  ئینگلیــز   •

ــز  ــەوەی ئینگلی ــر. دوای ئ ــر و عەشــیرەتەکانی ت ــوان خــۆی و می ــرۆزەی نێ ــە پی ــەو رێکەوتن ــی زۆر ب ــا باوەڕداربوونێک و هەروەه

بــە پیــان, خــۆی لــە هاوپەیامنــی دەکێشــێتەوە, چیــر میــری ســۆران ناتوانــێ بەرخۆدانــی بــکات. هــەر لــەو ســەردەمەدا و بــۆ 

ــان وەردەگــرن.  ــە )بەدرخــان بــەگ(ی میــری بۆت ــە میــری ســۆران, عوســامنییەکان زیاتریــن هــاوکاری ل مەبەســتی شکســتهێنان ب

پاشــان میــر بەدرخانیــش دووچــاری ئەنجانــی هەمــان ئــەو خیانــەت و هاوکارییــە دەبێتــەوە کــە کردوێتــی و هەمــان چارەنــووس 

ــەوە.  دەیگرێت

رۆڵــی کــوردی دەســتوپێوەند و تەڵەکەبازییەکانــی ئینگلیــز رۆڵێکــی زۆر نــا ئەخاقییــان دەبێــت لــەو ســەرهەڵدانانەی   •

ــاراوە.  ــە ئ ــتا دێن ــە ئێس ــا ب ــر و ت دوات

منوونەی پێنجەم؛ سەرهەڵدانی شێخ عوبەیدولاڵ نەهری

ئــەم ســەرهەڵدانە لــە ســاڵی ١٨٨٠ لەســەر بنەمــای زیاتــری الیەنــی نــەژادی دێتــە ئــاراوە و یەکەمیــن ســەرهەڵدانی   •

بــە پێشــەنگایەتی شــێخێک. کــوردە 

شــێخ عوبەیدولــاڵی نەهــری لــە تەریقەتــی نەقشــبەندییە. ســەرهەڵدانی نەهــری هــەم الیەنــی ئایینــی و هــەم الیەنــی   •

نــەژادی هەیــە. بــەر لــە دەســتکردن بــە ســەرهەڵدان, )نەهــری( یەکگرتنــی زۆر عەشــیرەتی کــورد دروســت دەکات و دواتــر لەســەر 

ــە ســەرهەڵدان دەکات.  ــە دەســت ب ــەم یەکێتیی ــای ئ بنەم

هــۆکاری بــاج و ســەرانەی عوســامنییەکان هــەژاری خێــزان و عەشــیرەتی کــورد و ئەرمەنــی رادەکێشــن بــەرەو   •

پێشــکەوتنی ئــەو رێکەوتنــە،  بۆیــە لــەم ســەرهەڵدانەدا بەشــێک لــە مەســیحی و ئەرمەنــی شــوێن دەگــرن و رێکەوتنــی نێوانیــان 

لەســەر بناخــەی پاراســن و بەهێــز بــوون دروســت دەبێــت.

ســەرهەڵدانی نەهــری لــە ماوەیەکــی کورتــدا لــە شــەمزینان تــا ورمــێ، مەهابــاد و شــاری خــۆی، دەگرێتــەوە. پشــتگیری   •

ئابــووری و چەکــداری لــە کوردانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان وەردەگرێــت. ســەرەتا بەهــۆی لەبــاری دەرفەتــی ســەرهەڵدان لــە 

ــەڕ دەکات. ــە ش ــت ب ــتانەوە دەس ــی کوردس ــارەکانی رۆژهەاڵت ــە ش ــەدا, ل ناوچەک

ــەڵ   ــکات. لەگ ــت ب ــن درووس ــاوا رێکەوت ــزی رۆژئ ــەڵ  هێ ــت لەگ ــەرهەڵدان دەیەوێ ــە س ــەر ل ــاڵ ب ــێخ عوبەیدول ش  •

ــز و  ــی ســەرهەڵدانی نەهــری، ئینگلی ــز بوون ــەاڵم بەهێ ــدی ســاز دەکات. ب ــز پەیوەن ــکا و ئینگلی ــڕان(ی ئەمری میســیۆنر )کارگێ

رووســەکان نیگــەران دەکات، رووس و ئینگلیــز پشــتگیری لەشــکری دەدەنــە دەوڵەتــی ئێــران. لێــرەوە رێکەوتنــی ئێــران، رووس 

ــکێنێ. ــەرهەڵدانەش دەش ــەم س ــزی ئ ــز هێ و ئینگلی

بۆچــی ئینگلیــز و رووس پشــتگری ئێــران دەکــەن؟ چونکــە ئــەو دوو هێــزە چــاوی خۆیــان بڕیوەتــە خاکــی   •

عوســامنییەکان و لەپێنــاوی الوازکردنــی هەمــوو شــتێک دەکــەن. هــەر بۆیــە نایانەوێــت ئێــران لەبەرامبــەر عوســامنییەکان الواز 

ــت. ببێ

ــتوپێوەندەی  ــوردی دەس ــی ک ــەر گرووپ ــەرهەڵدانەش ه ــەم س ــتی ئ ــۆکاری شکس ــن ه ــتیدا بەهێزتری ــەاڵم لەڕاس ب  •

دوژمنــە. عەشــیرەتی جەاللــی لــە ســەرهەڵدانی نەهــری دا الیەنگــری عوســامنیان بــوون و گرنگریــن بەشــی ئــەو هۆکارەبــوون.

ــارن  ــارە خوازی ــەو ج ــتان. ئ ــوری کوردس ــە باک ــەکان روو دەکەن ــران, نەهریی ــە ئێ ــەر ب دوای شکســتەکەیان لەبەرامب  •

لــە باکــووری کوردســتان ســەرهەڵدان بکــەن. لێــرەوە ناوچــەی ئۆرامــار دەکەنــە قــەاڵی تێکۆشــان. بــەاڵم لــە بەرامبــەر هێــزی 

ــەوێ.  ــەر بک ــێ س ــامنیش ناتوان عوس

دوای شکســتی سەرهەڵدانەکەشــیان، ئیمپراتــۆری عوســامنی، شــێخ عوبەیدولــاڵ بــۆ شــاری مەککــە دوور دەخەنــەوە   •

عەلــی(. )بابــی  خوێندنگاکانــی  دەنێرێنــە  بەدرخانییــەکان  هاوشــێوەی  منداڵەکانیشــی  و 

ئایینی زەردەشتی، مانیزم،مەزدەکی، خورەمییزم، یارسانی و هتد.. وەک ئەخاق و فەلسەفەی خۆ پاراسن  .C

ــوو  ــن: هەم ــی. یەکەمی ــەی کوردان ــیۆنەکانی دیک ــە کۆنفیدڕاس ــوو ل ــری هەب ــدی جودات ــاد( دوو تایبەمتەن ــیۆنی )م کۆنفیدڕاس

عەشــیرەتانی کــورد لــە ژێــر ســایەی ئایینێکــدا دەبنــە بەیــەک, یاخــود لەالیەنــی کلتــوور و ئەخــاق دا یەکبوونــی خۆیــان بونیــاد 

ــە )مــاد( هــەر عەشــیرەتێکی  دەنێــن. نــاوی ئــەو یەکبوونــەش کلتــوور و ئەخاقــی زەردەشــتە. لــە کۆنفیدڕاســیۆنەکانی بــەر ل

کــورد بــە پاراســن و جیــاوازی کلتــوور و ئەخاقــی خۆیــەوە بەشــداری کۆنفیدڕاســیۆن دەبــوو. هــەر بۆیــە لــە کۆنفیدڕاســیۆنی 

ــە  ــەدا زەردەشــتی وەک کلتــوور و ئەخــاق رۆڵــی شۆڕشئاســای هەی ــەو الیەن ــە. ل ــر هەی )مــاد( دا یەکبوونــی کۆمەڵگایــی زیات

لــە پێشــکەوتنی کۆمەڵگایبوونــی کــوردان دا. لــە ئەنجامــدا راســتینەی کۆمەڵــگای کــورد لــە ســەردەمی )ماد(ەکانــدا خــۆی لــە 

راســتینەی زەردەشــتی دا دەبینێتــەوە. خێزانــی بــاش، کۆمەڵــگای بــە ئەخــاق، رێــزدار لــە بەرامبــەر رسوشــت و ئــاژەڵ، یەکســانی 

ژن و پیــاو کــە وەکــوو پێوانێکــی بــاوەڕی زەردەشــتین، ئاســتی پێشــکەوتنی کلتــووری، ئەخاقــی و سیاســی کۆمەڵــگای )مــاد(

ەکان نیشــان دەدات. ئــەو پێوانانــە هاوتەریبــی پارادایمــی ئەمــڕۆی ئێمەیــە. پارادایمــی کۆمەڵــگای دیموکراتیــک، ژینگەپارێــز 

و ئــازادی ژن خــۆی لــە هەمــان ئــەو پێوانانــەی کلتــووری زەردەشــتی دا دەبینێتــەوە. خێزانــی بــاش و کۆمەڵــگای بــە ئەخــاق 

لــە ئاســت کۆمەڵــگای دیموکراتیکدایــە. بــە رێــزی لــە بەرامبــەر رسوشــت هاوئاســتی کۆمەڵــگای ژینگەپارێــزە. یەکســانی ژن و 

پیــاو لــە ئاســت هێڵــی ئــازادی ژن دایــە. یاخــود لــە رووی فکــر و ئەخاقــەوە کۆمەڵــگای کــوردی ســەردەمی )مــاد(ەکان نزیکــی 

ئازادییــە و خاوەنــی کلتوورێکــی دیموکراتیکــە. بــە گەڕانــەوە بــۆ فەلســەفەی زەردەشــتی دەتوانیــن زیاتــر دەرک بــەو راســتییە 

بکەیــن. 

ــەدی دەکرێــت.  ــە زەردەشــتی دا بەرخــۆدان وەکــوو پێوەرێکــی ژیانــی ب ــەم فەلســەفەی دوالیزمــەوە, ل بەرخــۆدان: بەهــۆی ئ

ــەم  ــێتی، ه ــەم کەس ــی ه ــەش بەرخۆدانییەک ــی. ئەم ــی ژیان ــە پێوەرێک ــی دەکات ــی, بەرخۆدان ــی و دژبەران ــی نێوان پێکدادان

ــە. ــش گەردوونیی ــی و هەمی کۆمەڵگای

ــرد و   ــن ک ــە رێکخس ــیرەتی ب ــووری عەش ــتەمێکی کلت ــان وەک سیس ــت خۆی ــتانی دەوڵەتپەرس ــەر شارس ــە بەرامب ل  -

ــگای  ــووری دا کۆمەڵ ــواری کلت ــە ب ــە ل ــا. ئەمــەش دەستنیشــانی دەکات ک ــاد ن ــوو زەردەشــتیان بونی ــزی وەک کلتوورێکــی بەهێ



)مانی(ێتــی لــەو بڕوایەدایە دەســەاڵتداری 

زەردەشــتیی  ئایینــی  ماددییەتگــەرا, 

و  دوورخســتووە  خــۆی  جەوهــەری  لــە 

ــر و  ــەت زیات ــدەدات ئاســتی مەعنەویی هەوڵ

بــە هێزتــر بــکات.

مانــی، ئــەو تێگەیــە کــە کۆتێزێــک لــە 

یەهــوودی،  ئایینــی  ئەخاقــی  و  کلتــوور 

بــاوەڕە  و  زەردەشــتی  مەســیحی، 

ــت دەکات و  ــش دروس ــی تری فرەخوداییەکان

ــی ئاشــتەوایی خــۆی دەناســێنێت.  وەک ئایین

)مــاد(ەکان پشــتیان بــە دابوونەریتێکــی زۆر ریشــەیی بەســتووە کــە دابوونەریتــی هورییەکانــە.

یەکگرتنــی  ئەنجامــی  لــە  )مــاد(ەکان  ســەردەمی  دەڵێــت  ئاپــۆ  رێبــەر  کــە  مەبەســتەیە  ئــەو  بــۆ   -

ــە ریشــەی  ــەو دابوونەریت ــت. ئ ــی و ئەخــاق و فەلســەفەی زەردەشــتی وەدی دێ ــووری بەرخۆدان ــی کلت دابوونەریت

خــۆی لــە هوورییــەکان وەردەگرێــت و تــا ئورارتووییــەکان بــەردەوام دەبێــت. ناتوانیــن کۆنفیدڕاســیۆنی )مــاد(ەکان 

ــت.  ــە دەس ــەکان بگرین ــی و ئورارتوویی ــری، گوت ــی, نائی ــووری، میتان ــووری ه ــتەمی کلت ــە سیس ــەوەی ل بەجیاکردن

کۆنفیدڕاســیۆنی )مــاد(ەکان بــەو هێــزەی  لــە دابوونەریتــی کلتــووری بەرخۆدانییــان گرتبــوو, لــە ســاڵی ٦٢٥ ی پێــش 

زاییــن لــەو هەرێمــە کۆتاییــان بــە دەســەاڵتداری ئاشــوورییەکان هێنــا. هەروەهــا ئەگــەر لە بیــر و باوەڕی میراییشــەوە 

دەســت پێبکەیــن, دەبینیــن کۆمەڵــگای )مــاد(ەکان لەســەر دابوونەریتــی کلتــووری هوورییــان ملــی رێیــان گرتــووە. لــە 

ســەردەمی )مــاد(ەکان دا کــە زەردەشــتی وەکــوو باوەڕییەکــی کۆمەڵــگا دیــار کــراوە، لــە هەمانکاتــدا بــاوەڕی میــرا، 

ــر پێشــکەوتنی زەردەشــتی،  ــە. دوای زیات ــگادا هەی ــاو کۆمەڵ ــان لەن ــا هێشــتاش کاریگــەری بەهێزی ــان و ئاناهیت زەرڤ

میــرا شــوێنی خــۆی بــۆ ئاهوورامــازدا )بــە مانــای خــودای ئاســامنی شــین دێــت( جــێ هێشــت. هــاوکات میــرا وەکــوو 

)فریشــتەی واتــای چاکــە(ی ئاهورامــازدا لــە ئاوێســتادا شــوێنی 

ــە زەردەشــتی  ــە دەهــات ک ــەو مانای ــەوەش ب ــرێ. ئ خــۆی دەگ

دابوونەریــت و کلتــووری ســەرەتا دەگرێتــە خــۆی و خــۆی 

ــاوا دەکات.  ــە ئ ــەو بنەمایان لەســەر ئ

ــوو و  ــەک نەب ــا باوەڕیی ــرا تەنی ــۆکارەی می ــەو ه ب  -

ــدی(  ــووری خوداوەن ــان کلت ــان )ی ــووری هووریی ناســنامەی کلت

ــڕی. لەکاتێکــدا کــوردان ٢١ی مارســیان )کــە شــەو  ــان دەردەب ی

ــانەی کاوەی  ــە رێگــەی ئەفس ــا ل ــانە( تەنی ــدا یەکس و رۆژ تێی

کاســیتەکان،  هەتــا  هــووری  لــە  نەناســییوە,  ئاســەنگەرەوە 

ــرد. ــرۆز دەک ــرا پی ــی می ــوو جەژن ــان وەک ــەو رۆژەی ــوردان ئ ک

لــە بــەر ئــەوەش لــە رۆژمێــری زەردەشــتی دا رۆژی   -

دەکــرێ.  نــاو  بــە  میــرا  رۆژی  وەکــوو  مــارس   ٢١

بەرفــراوان  بەشــێکی  ئاوێســتادا  لــە  هەمیســان   -

بــۆ میــرا تەرخــان کــراوە. لێــرە دا تایبەمتەندییەکانــی میــرا 

کــراوە:  ریــز  خــوارەوە  الی  بەمشــێوەیەی 

خوداوەندی رۆژ  )١

پشــتیوانی لــە هاوپەیامنــی نێــوان هــۆز و کۆمــەاڵن   )٢

ت کا ە د

ژیان دەدات  )٣

تێکۆشەرە  )٤

واتای چاکەیە  )٥

هەڤاڵە  )٦

پارێزەری ئاشتییە  )٧

ــراوە.  ــێ ک ــاوەڕی پ ــەردەم ب ــن س ــۆ درێژتری ــە ب ــووە ک ــدە ب ــەو خوداوەن ــان ئ ــەر رووی جیه ــرا لەس می  -

ــد و  ــوان خوداوەن ــە نێ ــرا ل ــە زەردەشــتی دا می ــەڕوو. ل ــرا دەخات ــووری می زەردەشــتی پێشــکەوتووترین ئاســتی کلت

فریشــتەکاندا خــاوەن ســتاتۆیەکی تایبەتــە. ســیمبولی میــرای رۆژ لــە زەردەشــتی و ئێزیــدی دا بازنەیەکــە لــە نێــوان دوو باســکدا 

ــی رۆژە.  ــەدا پیرۆزکردن ــە بناخ ــر ل ــی ئاگ ــرۆز کردن ــە پی ــە. ک ــش هەی ــێ, ئاگری ــەوە دەڕوان ــەرەو پێش ب

ــە  ــرا ل ــی می ــۆکارەش راهیبەکان ــەم ه ــەر ب ــرۆزە. ه ــرە, پی ــی ئاگ ــن دۆخ ــانەی بەتینری ــووریش وەک نیش ــی س رەنگ  -

دەبەســت.  ســوور  رەنگــی  بــە  خۆیــان  نێوچاوانــی  پەرســتگاکاندا 

ــەند  ــی پەس ــی فەرم ــوو ئایین ــتیش وەک ــی زەردەش ــەکان ئایین ــۆری پارس ــتی ئیمپڕات ــە دەس ــا دەکەوێت ــە میدی ــێ ک کات  •

دەکرێــت. پاشــان ئیمپڕاتــۆری پارســەکان ئایینــی زەردەشــتیان لــە جەوهــەری راســتەقینەی خــۆی دوور خســتەوە و وەک ئایینــی 

لێدەکــەن.  دەســەاڵتداری 

بێگومــان دوورخســتنەوەی کلتــوور و ئەخاقــی زەردەشــتی لــە جەوهەرەکــەی کارێکــی ئاســان نییــە. بــۆ گەیشــن بــەو   •

مەرامەیــان, ســەرەتا بــە بانگەشــەی جۆراوجــۆر زۆربــەی راهیبەکانــی مۆخ)ماگ(یــان کوشــت. ئــەم سیاســەتەی دژ بــە زەردەشــتی, 

هــەر لــە پارســەکان تــا ساســانییان بەدەســتی ســەرجەم دەســەاڵتدار و فەرمانڕەوایــەک پەیــڕەو دەکرێــت. شانبەشــانی لەناوبردنــی 

)راهیبەکانــی مــۆخ( بــە ســەدان بەرگــی پەرتووکــی ئاوێســتاش دەســووتێنن. پاشــان راهیبــی فــارس دەهێننــە کایــەوە و بــە دەســتی 

)مــۆخ(ی فــارس، کلتــوور و ئەخاقــی زەردەشــتی لــە جەوهــەری خــۆی دوور دەخەنــەوە. 

ــاد( دا  ــۆخ(ەکان لەســەردەمی )م ــوو. )م ــاد(ەکان ب ــۆخ(ی )م ــۆخ(ەکان: زەردەشــت خــۆی راهییبێکــی )م گرینگــی )م  •

ــا و  ــرا، ئاناهیت ــەری می ــوو نوێن ــوون و وەک ــۆخ( هەب ــت )م ــە زەردەش ــەر ل ــەن. ب ــگا دەک ــی کۆمەڵ ــی ئایین ــی بااڵداری نوێنەرایەت

ــت  ــی زەردەش ــان ئاین ــت, هەمووی ــە دوای زەردەش ــرد. ل ــە دەک ــر پێناس ــی ئاگ ــان وەک راهیب ــۆخ(ەکان خۆی ــوون. )م ــان ب زەرڤ

پەســەند دەکــەن و وەک راهیبــی زەردەشــت پێناســە دەکرێــن. 

)مــۆخ( تەنیــا پیــاو نەبــوون، ژنیــش هەبــوو. کاتێــک پــارس میدیــا دەخەنــە ژێــر دەســتی خۆیانــەوە, بەهــۆی بوونــی رق   •

و کینەیــان لەبەرامبــەر چینــی راهیبــی )مــاگ(ەکان, زەردەشــتی نــەک بــە نــاوی زەردەشــتەوە بەڵکــو بــە نــاوی )مــازدا( وەک ئایینــی 

فەرمــی پەســەند دەکــەن. 

ــی  ــت, بەتایبەت ــەدی دەکرێ ــی ب ــەکانی ئەخامەنیش ــەاڵتداری پارس ــەردەمی دەس ــە س ــر ل ــۆخ(ەکان زیات ــتنی )م کوش  •

لەســەردەمی داریــووش دا رووبــەڕووی گەورەتریــن کوشــتار دەبنــەوە, کــە پارســەکان ئــەو رۆژە وەکــو ژن بەنــاو دەکــەن و پیــرۆزی 

ــەن.  دەک

لەسەردەمی ئاخامەنیشی زۆرێک مۆخ بەرەو هیندیستان و ئاناتۆلیا )رۆژئاوای تورکیای ئەمڕۆ( رادەکەن.  •

ئاوێستا، لە سەردەمی پارس و ساسانییەکاندا سەرلەنوی نورساوەتەوە.  •

ــە  ــی ئاوێســتا ب ــە رزگارکراوەکان ــکەندەر و چ دەســەاڵتداری ئیســام، پرتووک ــەکان، چ ئەس • چ لەســەردەمی  دەســەاڵتداری پارس

ــی بەرچــاو  ــە شــاری ســوراتی هیندســتان رێژەیەک ــە رۆژگاری ئەمڕۆشــامندا ل ــە هیندســتان. ل ــۆخ(ەکان گەیەندراوەت دەســتی )م

شــوێنکەوتووانی زەردەشــتی هــەن.  

»پەرســتگەی ئاگــر« بــەر لــە زەردەشــتی لەبیروبــاوەڕی میــرا دا هەبــوو. ئــەم پەرســتگەیە لەالیــەن شــازادە و ســەرۆک   •



نیــوان  لــە  خوڕەمــی  بزووتنــەوەی 

ســەدەی هەشــتەمین و نۆیەمیــن دا بــە 

پێشــەنگی ژنانــی درێژەپێــدەری رێــگای 

مەزدەکــی  و  )مانی(ێتــی  زەردەشــتی، 

بــەراورد  بــە  ئەمیــش  دەبێــت.  بەرپــا 

لەگــەڵ  بزووتنەوەکانــی بــەر لــە خــۆی, 

بــووە.  بەرخۆدێرتــر 

ــەرۆکی  ــاوی س ــە ن ــن ل ــوڕەم دی ــاوی خ ن

ــوڕەم  ــوو( خ ــۆی ژن ب ــە خ ــەوە )ب بزووتن

ئایینــی  دیــن  خــوڕەم  واتــای  دێــت. 

خۆشــییە و  بەختــەوەری 

دەپارێــزرا.  کــوردەوە  عەشــیرەتانی 

پێشــکەوتووترین هەنــگاوی کــوردان لــە بــواری زمــان و کلتــووری دا لــە ســەردەمی ئایینی زەردەشــتی   •

ــوور و  ــت. کلت ــووری کــورد دەردەبڕێ ــان و کلت ــە. بەپێچەوانەشــەوە زەردەشــتی پێشــکەوتوترین ئاســتی زم دای

ئەخاقــی زەردەشــتی لەســەر بنەمــای دابوونەریتــی کلتــووری هوورییــەکان گەشــە دەکات. کلتــوور و ئەخاقــی 

زەردەشــتی دەربــڕی دژبــەری شارســتانی دەوڵەتپەرســتییە. هــاوکات کلتــوور و ئەخاقێکــە لــە هەمــووی 

ــە کــورد  ــەری شارســتانی دەردەبڕێــت. هــەر بۆی ــوورەوە دژب ــواری کلت ــە ب ــە. کــورد ل ــە ئازادیی ــر نزیکــە ل زیات

ــەو  ــن ئ ــرەوە دەبینی ــتانییە. لێ ــەری شارس ــە جەوهــەر دا دژب ــووری دیموکراســین. دیموکراســی ل ــەری کلت نوێن

زەردەشــتییەی کــە وابەســتەی فارســەکان کــراوە و ئــەو زەردەشــتییەی کــراوە بــە ئایینێکــی دەســەاڵتدار, هیــچ 

ــدا  ــی ئێران ــە پەرلەمان ــرۆ ل ــە ئەم ــەو زەردەشــتییەی ک ــە. ئ ــەوە نیی ــە زەردەشــتییەکەی )ماد(ەکان ــدی ب پەیوەن

هێشــتا نوێنەرایەتــی خــۆی هەیــە هەمــان ئــەو زەردەشــتییەیە 

ــش.  ــە پێ ــەن دەســەاڵتدارانی فارســەکانەوە خراوەت ــە لەالی ک

ــەدەی  ــە س ــتێکە ل ــن هەڵوێس ــی: یەکەمی )مانی(ێت  •

ــارس  ــەاڵتدارانی ف ــەی دەس ــەو رەوش ــەر ب ــێهەمدا لەبەرامب س

لــەدژی کلتــووری زەردەشــتی هەیانــە دێتــە ئــاراوە, هــەر 

لــەم چوارچێوەیــەدا دەکرێــت بگوترێــت لــە سەرتاســەری 

کوردســتان و دەرەوەی ســنوورەکانی کوردســتانیش مانیــزم یــان 

)مانی(ێتــی بــاڵو دەبێتــەوە. 

دەســەاڵتداری  بڕوایەدایــە  لــەو  )مانی(ێتــی   •

ماددییەتگــەرا, ئایینــی زەردەشــتیی لــە جەوهــەری خــۆی 

ــر و  ــەت زیات ــدەدات ئاســتی مەعنەویی دوورخســتووە و هەوڵ

بــکات.  هێزتــر  بــە 

ــوور و  ــە کلت ــک ل ــە کۆتێزێ ــە ک ــەو تێگەی ــی، ئ مان  •

ئەخاقــی ئایینــی یەهــوودی، مەســیحی، زەردەشــتی و بــاوەڕە 

ئایینــی  وەک  و  دەکات  دروســت  تریــش  فرەخوداییەکانــی 

ــە  ــە ئەخاقیی ــەم تێگ ــەر ب ــێنێت. ه ــۆی دەناس ــتەوایی خ ئاش

دەســەاڵتداری،  شــەڕی  بەرامبــەر  لــە  خوازیــارە  نوێیــە 

فەلســەفەی ئاشــتی دابنێــت. خــۆی لــە خــۆی دا یەهــوودی و 

مەســیحی دوای ئایینــی زەردەشــتی پێــش دەکــەون و زۆر شــتی زەردەشــت بــۆ خۆیــان بــە بناخــە وەردەگــرن. 

ســەرەنجام دەتوانیــن هەڵوێســتی ئاشــتی )مانی(ێتــی بەهەڵوێســتێکی کۆمەڵــگا لــە بەرامبــەر   •

برنخێنیــن.  دەوڵەتپەرەســت(  شارســتانی  )یــان  دەســەاڵتداری 

لەگەوهــەری خۆیشــیدا )مانی(ێتــی خــۆی لەســەر ١٠ پرەنســیپی تایبــەت بونیــاد دەنێــت کــە هــەر   •

منوونــە: دەســەاڵتداری,  بەرامبــەر  لــە  کۆمەڵــگان  هەڵوێســتێکی  یەکەیــان 

مەزدەکی

ئاییــن و کلتــووری فەرمــی ساســانییەکان؛ ئــەو زەردەشــتییەیە لــە جەوهــەری خــۆی دوورخراوەتــەوە.   •

بزووتنــەوەی  پێویســتە  ســەرەنجام 

و  خوڕەمــی  مەزدەکــی،  )مانی(ێتــی، 

تێکۆشــانی  بزووتنــەوەی  وەک  بابەکــی 

زەردەشــتی  کلتــووری  دابوونەریتــی 

بزووتنەوەانــە  ئــەو  هەڵبســەنگێندرێن. 

و  فــارس  دەســەاڵتداری  بەرامبــەر  لــە 

بەرخۆدانییــان  کلتــووری  عەرەبــەکان 

ــە یارســانی،  ــەش ل ــش خســت و ئەمڕۆک پێ

دا  لــە  عەلــەوی  و  ئێزیــدی  کاکەیــی، 

ــووری  ــی کلت ــە و بەردەوامی ــان هەی درێژەی

بەرخۆدانــن. 

ــاو پاراســتنی مافــی دەســەاڵتداری، سیســتەمێکی نایەکســانی  )مۆخ(ەکانــی دەســەاڵتداری ساســانییەکان لەپێن

لەســەر کۆمەڵــگا دروســتکردووە. زۆردەســتان و پارێزوانانــی دەســەاڵت و دەســەاڵتداران لــە نــاو دەوڵەمەنــدی 

دا دەژیــن و دژبەرانیشــیان کــە زۆرینەکــەی گونــدی و کرێــکار و رەنجدەرانــی کۆمەڵــگان لــە هەژاریــدا 

دەژیــن. لــە بەرامبــەر بــەم دۆخــەش، لەنــاو کۆمەڵــگادا هەڵوێســتی دووەم دێتــە ئــاراوە ئەویــش بزووتنــەوەی 

ــە.  )مەزدەک(یی

بزووتنــەوەی مەزدەکــی: لــە ســەدەی پێنجــەم دا دوای )مانی(ێتی لــە دژی هەوڵدانی دەســەاڵتدارانی   -

فــارس بــۆ دوورخســتنەوەی دابوونەریتــی کلتــووری زەردەشــتی لــە جەوهــەری خــۆی, دوویەمیــن هەڵوێســتی 

ــە.  ــی هەمەدان ــە کوردێکــی خەڵک ــە پێشــەنگی بزووتنەوەکەی ــەزدەک( ک ــە. خــودی )م کۆمەڵگایی

ــی,  ــەڵ  )مانی(ێت ــەراورد لەگ ــە ب ــە، ب ــی و کۆمەڵگایی ــی ئایین ــی، بزووتنەوەێک ــەوەی مەزدەک بزووتن  -

بەرخودێرتــرە.  مەزدەکــی 

کلتــووری  درێژەپێــدەری  وەکــو  خــۆی  مەزدەکــی   -

ــەی  ــۆ و بانگەش ــێ. دەنگ ــی رادەگەین ــتی و )مانی(ێت زەردەش

ئــەوەش هەیــە کــە نــاوی لــە )ئاهورامــازدا(ی زەردەشــت 

وەردەگــرێ. 

مەزدەکــی خــۆی لــە ســەر پێنــج پێــوەری بناخەیــی ئــاوا   -

دەکات:

هاوبەشی ماڵ و سامان  .١

یەکسانی ژن و پیاو  .٢

دژبەری دەسەاڵتداری  .٣

نەخواردنی گۆشت  .٤

بــە ســەرچاوەی هەمــوو  موڵکییــەت و چاوبرســێتی   .٥

دادەنــێ.  خراپییــەک 

لەپێوەرەکانــدا ســەنتێزی مانــی و زەردەشــت دەبیرنێــت؛  ــ 

ــازاد،  ــواری چەمکــی یەکســانی، ئەخاقــی ئ ــە ب ــەت ل ــە تایب ب

ــەاڵتداری. ــەری دەس ــت و دژب ــە رسوش ــدان ب نرخ

هــاوکات پێنــج پێوەرەکــە دەربــڕی لــە کلتوورێکــی  ــ 

دەکا.  شارســتانی  ژیانــی  دژایەتــی 

مەزدەکــی وەک بزووتنەوەێکــی فەلســەفی، ئایینــی و کۆمەڵگایــی پشــت بــە چینەکانــی گونــدی و  ــ 

ــن  ــە یەکەمی ــە مێژووناســان مەزدەکــی ب ــە زۆرێــک ل ــگا دەبەســتێت هــەر بۆی ــی کۆمەڵ ــکار و رەنجدەران کرێ

ــدا  ــەدەی پێنجەم ــە س ــەر ل ــان ه ــەوەی مەزدەکی ــەاڵم بزووتن ــەنگێنن. ب ــت هەڵدەس ــەوەی کۆمۆنیس بزووتن

لەالیــەن ساســانییەکانەوە بــە کۆمەڵکــوژی زۆر گــەورە ســەرکوت دەکرێــت. 

خوڕەم:

ــەر  ــە داری زۆر بەس ــەرەىب ب ــامی ع ــووری ئیس ــییەکاندا کلت ــەردەمی عەباس ــە س ــان: ل ــەوەی خوڕەمی بزووتن

جوگرافیــای کوردســتاندا دەســەپێندرا, فشــار و گوشــارێکی زۆر ســەخت دەکــرا تــا کۆمەڵــگا لــە دابوونەریتــی 



کلتــووری زەردەشــتی دووربخەونــەوە و خاوەنــداری لــێ نەکــەن. ئەمــەش ســەرهەڵدانی ســێهەمین هەڵوێســتی لەگــەڵ  خۆیــدا 

هێنــا, بەنــاوی خــوڕەم. 

ــگای  ــدەری رێ ــی درێژەپێ ــە پێشــەنگی ژنان ــن دا ب ــوان ســەدەی هەشــتەمین و نۆیەمی ــە نی ــەوەی خوڕەمــی ل بزووتن ــ 

زەردەشــتی، )مانی(ێتــی و مەزدەکــی بەرپــا دەبێــت. ئەمیــش بــە بــەراورد لەگــەڵ  بزووتنەوەکانــی بــەر لــە خــۆی, بەرخۆدێرتــر 

ــووە.  ب

نــاوی خــوڕەم دیــن لــە نــاوی ســەرۆکی بزووتنــەوە )بــە خــۆی ژن بــوو( خــوڕەم دێــت. واتــای خــوڕەم دیــن ئایینــی  ــ 

خۆشــییە. و  بەختــەوەری 

خوڕەمــی لەســەردەمی عەباســییەکاندا وەکــوو تەریقەتێکــی ئایینــی کــە لەپێنــاوی دیموکراســی و یەکســانی کۆمەڵــگا  ــ 

تێدەکۆشــێت ســەریهەڵدا, خــۆی بــە درێژەپێــدەری زەردەشــتی، )مانی(ێتــی و مەزدەکییــان پێنــاس دەکات. چونکــە یەکێــک لــە 

ــە  ــان پرەنســیپ دەســتیان ب ــش لەســەر هەم ــە خوڕەمییەکانی ــوو, هــەر بۆی ــاو ب ــن پرەنســیپەکانیان یەکســانی ژن و پی گرنگری

تێکۆشــان کــرد و تێکۆشانەکەشــیان بــە بەرخۆدانــی ئەخــاق و دادپــەروەری نــاوزەد کــرد. دەتوانیــن بڵێیــن لــە رۆژهەاڵتــی ناویــن 

ــی ئیســام. ــاش دەرکەوتن ــە پ ــە ل )خوڕەمــی( ســەرهەڵدانێکی گــەورەی ژنان

خورەمــی هەرچەنــدە وەک ئایینێکــی کۆمەڵگایــی رەوت دەکات بــەاڵم پاشــان بەهــۆی هەلومەرجــەوە دەگۆرێــت بــۆ  ــ 

بزووتنــەوەی تێکۆشــانی چەکــداری. 

لەبەرکردنــی جلــی ســور و بەســتنی پارچەیــەک قوماشــی ســور بەنێــو چاوانــەوە, ســیمبۆڵی خوڕەمییــەکان بــوو, کــە لە  ــ 

رۆژگاری ئەمڕۆشــامندا ئــەو دابوونەریتــەی خوڕەمییــان لــە عەلەوییــەت دا بەردەوامــە.  

بــە ســەدان خوڕەمــی بــە شــێوەیەکی زۆر دڕەندانــە کــوژران. لــە ئەنجــام دا تێکۆشــانی خوڕەمییــەکان لــە بەرامبــەر  ــ 

دەســەاڵتداری عەرەبــی ئیســام شکســت دێنێــت. 

نابــێ ئــەم بزووتنــەوەی کــە هەڵگــری ئاســتێکی بــااڵی دابونەریتــی کلتــووری و ئەخاقــی زەردەشــتی, )مانی(ێتــی و  ــ 

مەزدەکییــە بــە چاوێکــی بــێ بایــەخ تەماشــای بکرێــت. چونکــە بناخەیەکــی قووڵــی هەیــە. 

هــەر لەدرێــژەی دوژمنایەتــی و ســەرکوتکردنی ئــەم بزووتنــەوەدا ئایدۆلۆگەکانــی دەســەاڵتداری ئیســامی عــەرەب  ــ 

ــەکان دەکات و  ــە دژی مەزدەکــی و خوڕەمیی ــردن و رەشــکردن ل ــی لەکەدارک ــک هەڵمەتێکــی زۆر بەرفراوان وەک نیزامــول مول

رێگــە بەهیــچ نووســەرێک نادرێــت ســەبارەت بــەو بزووتنەوەانــە هیــچ راســتییەک بنووســن هــەر بۆیــە ئەمڕۆکــە زانیــاری زیاتــر 

ــن.  ــتدا نی ــە لەبەردەس ــەو بزووتنەوەان ــەبارەت ب س

ئەمێستاش لە خۆزستان شارێک هەیە ناوی خوڕەمی هەڵگرتووە و شاری خوڕەمشەهری پێ دەڵێن. ــ 

بزووتنەوەی بابەکی  •

لــە ســەدەی نۆیەمیــن و هــەر لەســەردەمی عەباســییەکاندا وەک بەردەوامییەکــی خوڕەمییــەکان، چوارەمیــن   -

ســەرهەڵدەدات.  )بابەکــی(  نــاوی  بــە  کۆمەڵــگا  هەڵوێســتی 

ــی کــورد و  ــا بەمــڕۆش کاریگــەری هــەر مــاوە کــە هــەردوو گەل ــە و باوکیشــی کــوردە ت بابــەک کــە دایکــی ئازەریی ــ 

دەکــەن. کلتوورەکــەی  لــە  خاوەنــداری  ئــازەری 

دوای ئــەوەی لەالیــەن عەرەبەکانــەوە بــە هۆڤانەتریــن شــێوە ســەرهەڵدانەکەیان تێکشــکێندرا, خوڕەمییــەکان  ــ 

ــاڵی ٨١٥ دا وەک  ــە س ــتەوە و ل ــان رێکخس ــەوە خۆی ــی ی ــەوەی بابەک ــاوی بزووتن ــدا و بەن ــزی بابەکییەکان ــە رێ ــان ل ئەمجارەی

راپەڕیــن.  عەباســییەکان  دژی  لــە  چەکــداری  بزووتنەوەێکــی 

ــورک، روم و  ــی، ت ــی، ئارام ــارس، ئەرمەن ــازەری, هەروەهــا ف ــورد و بەشــێک ئ ــە ک ــدا جگــە ل ــەوەی بابەک ــە بزووتن ل ــ 

عــەرەب جێگــە دەگــرن. 

ــەوە. نزیکــەی ٢٢ ســاڵ  ــاڵو دەبێت ــدا ب ــەواوی کوردســتان و ئێران ــدا بەت ــەکان لەدەمێکــی زۆر کورت ــی بابەکیی راپەڕین ــ 

تێکۆشــینی چەکــداری دەکــەن, بــە داخــەوە لــە بەرامبــەر هێرشــی دڕندانــەی عەباســییەکاندا شکســت دەخــۆن و دووچــاری هەمان 

ــوو.  ــدا هێرناب ــەر خوڕەمییەکان ــە بەس ــەوە ک ــە دەبن ــەو کۆمەڵکوژییان ئ

ــەم  ــە. ئ ــازادی چیی ــری ئ ــی ئاگ ــز نەتانزان ــژە هەرگی ــوەی کەســانی گەم ــت: ئێ ــەن دەڵێ ــۆ کوشــن دەب ــەک ب ــێ باب کات ــ 

ئاگــرەی دڵــی مــرۆڤ دەســتووتێنێت و ئــەم داســتانە بــە مــن دەســتی پێنەکــردووە و بــە منیــش کۆتایــی پێنایــەت. کــە ئەمــەش 

ســەرنج راکێشــانە بۆســەر بەرخــۆدان.

تێکۆشــانی  بزووتنــەوەی  بابەکــی وەک  و  )مانی(ێتــی، مەزدەکــی، خوڕەمــی  بزووتنــەوەی  پێویســتە  ســەرەنجام   •

ــەکان  ــارس و عەرەب ــەاڵتداری ف ــەر دەس ــە بەرامب ــە ل ــەو بزووتنەوەان ــەنگێندرێن. ئ ــتی هەڵبس ــووری زەردەش ــی کلت دابوونەریت

ــە و  ــان هەی ــە دا درێژەی ــەوی ل ــدی و عەل ــی، ئێزی ــانی، کاکەی ــە یارس ــەش ل ــت و ئەمڕۆک ــش خس ــان پێ ــووری بەرخۆدانیی کلت

بەرخۆدانــن.  کلتــووری  بەردەوامیــی 

ــەرووی  ــورد, رووب ــووری ک ــی جەســتەیی و کلت ــوون و هەبوون ــانزەهەمین، ب ــا ســەدەی ش ــن هەت ــە ســەردەمی ناوی ل  •

دێــت.  تــورکان  دەســەاڵتداری  و  ئیســام  عەرەبــی  زۆردەســتی  فارســەکان،  دەســەاڵتداری  هێرشــی 

کورد لەپێناو خۆپاراسن لەم هێرشانە دوو سراتیژی بناخەیی هەڵدەبژێرن.  •

ــانی،  ــی، یارس ــی، بابەک ــی، خوڕەم ــوو مەزدەک ــی وەک ــی و کۆمەڵگای ــەوەی ئایین ــە پێشــەنگایەتی بزووتن ــن: ب - ســراتیژی یەکەمی

کاکەیــی، ئێزیــدی و عەلەویەتــی هەنــدێ جــار بــە تێکۆشــانی چەکــداری هەنــدێ جاریــش بــە شــێوەی خۆپاراســن لــە شــاخەکان 

ــوارەوەی  ــژی خ ــتی توێ ــر هەڵوێس ــەش زیات ــە ئەم ــزن, ک ــان بپارێ ــووری خۆی ــتەیی و کلت ــی جەس ــوون و هەبوون ــدا ب هەوڵیان

ــوو.  ــگای کــوردی ب کۆمەڵ

ســراتیژی دوویەمیــن: لەســەر بناخــەی بیانییبــوون و لەباربردنــی کلتــووری واتــا )ئاسیمیاســیۆنی کلتووری( هــاوکاری و پشــتیوانیان 

ــە  ــەوت و بنەماڵ ــی بەردەک ــووری زیان ــتەیی و کلت ــی جەس ــوون هەبوون ــەم ســراتیژییەدا ب ــە بناخــەی ئ ــە دەســەاڵتداران. ل دا ب

یاخــود عەشــیرەتەکان دەســتکەوتیان دەبــوو, ئەمــەش هەڵوێســتی چینــی سەردەســت بــوو. 

هــەر یــەک لــەو ســراتیژیانە کۆمەڵــگای کوردیــان بــەالی جیــاوازدا دەبــرد؛ ســراتیژی یەکەمیــن رێبــازی بــوون بــە گــەل   •

ســراتیژی دوویەمیــن پێشــکەوتنی دیــاردەی بــوون بــە نــژادی لەگــەڵ  خــۆی دەهێنــا. 

ژن وەک هێزێکی ناوەندی لە خۆپاراستنی کۆمەڵگای کورد دا چۆن رادەپەڕێت؟ منوونە مێژووییەکانی کامانەن؟  .D

سورکا عالەم

ــت،  ــە دەبینێ ــی خەڵکــی هەرێمەک ــرۆس و ملکــەچ نەکردن ــی زاگ ــی زنجیرەکان ــت و ســەختی و زەحمەت ــک ئەســکەندەر دێ کاتێ

هەوڵــدەدات کچانــی پیاوانــی رێخۆشــکەر, راهیــب و دەوڵەمەندەکانــی هەرێمەکــە لەگــەڵ  ژنــراڵ و لەشــکری خۆی هاوســەرگیریان 

پــێ بــکات و بــەو شــێوەیە بــە رێگــەی خزمایەتــی ئــەم هەرێمــە بخاتــە ژێــر دەســەاڵتداری خۆیــەوە. بــە دروســتکردنی پەیوەنــدی 

ــۆ هاوســەرگیریی پێکردنــی ٣٠٠ کچــی کــورد  ــەن ب ــۆری هەل ــەوە. ئیمپرات ــۆ خــۆی بکات ــگای زاگــرۆس ب خزمایەتــی دەیەوێــت رێ

لەتــەک فەرماندەکانــی ســوپاکەی خــۆی، ئاهەنگێکــی دە هــەزار )٠٠٠ ١٠( کەســی دەگێڕێــت. دیــارە کــە ئــەو ٣٠٠ کچــە، کچــی 



راهیبــی پەرســتگاکانی زەردەشــن یــان دەوڵەمەندەکانــن, ئەوانــەن کــە دەیانەوێــت لــە رێــی ئــەو هاوســەرگیرییەوە خۆیــان بــە 

دەســەاڵتداری نــوێ قبــووڵ بکــەن. 

بــەاڵم کچانــی زاگرۆســی ســەرهەڵدێر و رۆح و جەســتەی ئــازاد، بــاش دەزانــن بــەو هاوســەرگیرییە هــەم جەســتەیان و رۆحیــان 

ئەســیر دەگیرێــت و هــەم رێــگا بــۆ خیانــەت و داگیــرکاری دەکرێتــەوە, لەســەر جەســتەیان مێــژووی ئــازادی واڵتەکەیــان دەنــوورسا. 

بۆیــە بــە بێدەنگــی ئامــادەکاری بەرخــۆدان دەکــەن. شــەوی زەماوەنــد بــە خەنجەرەکانیــان ســەرەتا ئــەو فەرماندانــە دەکــوژن کــە 

بــە زۆر پێیــان پەســەند دەکــردن و پاشــانیش خۆیــان دەکــوژن. بــەو شــێوەیە ســەرهەڵدانێک دەســت پــێ دەکات. بەو ســەرهەڵدانە 

دەڵێــن: )ســورکا عالــەم(. ســورکا عالــەم بــە مانــای »گەلــی ســوور« واتــا راپەڕینــی ئــەو کەســانەی نێوچاوانــی خۆیــان بــە قوماشــی 

ســوور بەســتووە.  

دەیفە خانم:

 کچــی خوشــکی ســەالحەدین ئەیووبــی یــە. لــە حەلــەب لــە دایــک بــووە. لــە تەمەنــی ٢٥ ســاڵیدا لەگــەڵ گەورەیەکــی خانەدانــی 

ــە  ــم( ل ــت و )دەیفــە خان ــر هاوســەرگیری دەکات. دوای ٧ ســاڵ هاوســەرەکەی دەمرێ ــاوی ئەملەلیــک ئەلزاهی ــەکان بەن ئەیووبیی

جیاتــی ئــەو دەبێتــە بەرێوبــەری حەلــەب. 

ــت,  ــە دەس ــەری دەگرێت ــە رێوەب ــاڵی دا ب ــی ١٧ س ــەی لەتەمەن ــا کوڕەک ــووە و ت ــەب ب ــەری حەل ــاڵ بەرێوەب ١٠ س  •

کوڕەکەشــی لــە ٢٤ ســاڵەیدا دەمرێــت و جارێکــی تــر )دەیفــە خانــم( دەبێتــەوە بــە بەرێوەبــەری حەلــەب و بــۆ مــاوەی )٦( ســاڵی 

ــات.  ــر حەلــەب بەرێوەدەب ت

لەبەرامبــەر هێرشــی مەغولــەکان بەرخۆدانییەکــی زۆر گــەورە دەکات و بــە دەیانجــار لەگــەڵ ســوپاکەی لــە هێرشــەکاندا   •

ســەرکەوتن بەدەســت دێنێــت. 

دەیفــە خاتــوون دوای ســەرکەوتنی لــە شــەڕ دا، لــە حەلــەب خوێندنگایــەک دەکاتــەوە و نــاوی فیردەوســی نوســەری   •

شــاهنامەی لــێ دەنێــت. 

خاتوو عەدیلە: 

لــە ســەدەی نۆزدەمیــن لــە هەرێمــی ســۆران عەشــیرەتی جــاف بــە نــاو و بانــگ بــوو. خاتــوو عەدیلــە دوای هاوســەرەکەی دەبێتــە 

ســەرۆک عەشــیرەت. مــاوەی ١٥ ســاڵ بەرێوەبەرایەتــی عەشــیرەتی بەدەســتەوە دەبێــت. 

خاتــوو عەدیلــە خەڵکــی شــاری هەڵەبجەیــە. بــە کەســایەتییە بەهێزەکــەی کاریگەریکــی زۆر گــەورەی هەبــووە لەســەر   •

ناوچەکــە. 

دەوڵەتــی ئێــران و هەندێــک عەشــیرەتی کــورد دەیانەوێــت خاتــوو عەدیلــە بــۆ نــاو شــەڕە نەژادپەرســت و   •

بەرژەوەندیپەرســتییەکانی ئــەو ســەردەمە پەلکێــش بکــەن. خاتــوو عەدیلــە لەگــەڵ ئــەوان نابێتــە یــەک. سیاســەتێکی ســەربەخۆ 

دەگرێتــە بــەر. ئەمــەش رێبازێکــی گرنگــە بــۆ ئــەو ســەردەمە و هــاوکات ســەربەخۆ کارکــردن هێــز و زانابوونــی خاتــوو عەدیلــە 

پیشــاندەدات. 

مایان خانم: 

ــە  ــڕ ل ــازار و پ ــڕ ئ ــەرهاتە پ ــەو بەس ــێک ل ــەی بەش ــە. خانەوادەک ــی ئێزیدیی ــی میرێک ــاوە و کچ ــدا ژیی ــەدەی نۆزدەمین ــە س ل

ــەن. ــاس دەک ــم ب ــان( خان ــۆ )مای ــووە ب ــدا هات ــەر ئێزیدییەکان ــەوە بەس ــر و باوەڕیی ــۆی بی ــەی بەه کۆمەڵکوژیگەل

ــۆی  ــاووس( بەه ــی ت ــوورە؛ )مەلەک ــەو کلت ــی ئ ــت. بەپێ ــەورە دەبێ ــدی گ ــی ئێزی ــوور و ئایین ــە کلت ــم ب ــان خان مای  •

زیرەکییــەوە دەڕواتــە بــەر خــودا, لــە راستیشــدا مەلەکــی تــاوس یەکێکــە لــەو فریشــتانەی لەالیــەن خــوداوە خۆشەویســتییەکی 

ــە.  ــەورەی هەی گ

ــە  ــان، هەمیش ــەو تایبەمتەندیانەی ــەر ئ ــەرهەڵدێرین. لەب ــوازی و س ــن، ئازادیخ ــی زانی ــی کلتوورێک ــدی خاوەن ئێزی  •

پاراســتووە.  خۆیــان  کلتــووری  و  زمــان  ئاییــن، 

مایــان خانــم ژنێکــی سیاســەتزان، هێــزی رامانــی هەبــوو. کاتــێ هاوســەرەکەی )میــر عەلــی بــەگ( دەمرێــت مایــان   •

ئێزیدییــەکان.  خانــم دەبێتــە بەرێوەبــەری عەشــیرەتی 

شــێوازی دادپەروەرانــەی )مایــان خانــم( لــە بەڕێوەبەریــدا کاریگەرییەکــی زۆر گــەورە لەســەر خەڵکــی ئــەو هەرێمــە   •

ــە  ــە دەگرێت ــەکان و ناوچەک ــیرەتی ئیزدیی ــوو عەش ــەری هەم ــە بەرێوەب ــت ب ــەم دا دەبێ ــی ک ــە ماوەیەک ــت دەکات. ل درووس

ــت.  دەس

بە کەسایەتی بەهێزی خۆی لە سەر دەسەاڵتدارانی عوسامنی کاریگەرییەکی زۆر گەورە درووست دەکات.  •

ــاو  ــە لەن ــک.  چونک ــەری هەرێمێ ــر و بەرێوەب ــە می ــە دەبێت ــی ئێزیدیی ــن ژن ــژوو دا یەکەمی ــە مێ ــم ل ــان خان مای  •

خوارتــرە. لــە  زۆر  ژن  پێگــەی  دا  ئێزیدییــەکان 

ئەنجووم یامولکی:

یەکەمیــن رێکخســتنی ژنــی کــورد لــە ســاڵی ١٩١٩ دا بــە پێشــەنگی )ئەنجــووم یامولکــی( رێکدەخرێــت. نــاوی رێکخســتنەکەش 

)کۆمەڵــگای بڵندکردنــی ژنانــی کــورد( بــوو. سەرۆکەکەشــی )ئەنجــووم یامولکــی( بــوو. هــەم ئەنجــووم یامولکــی و هــەم هەموو 

ژنانــی ئەنــدام لــەم رێکخســتنەدا هەموویــان لــە چینــی ژووریــن و دەوڵەمەندانــی کــورد بــوون.  ئەنجــووم یاموڵکــی ژنــە پزشــک 

و روونــاک بیــر بــوو. بــەاڵم بناخــەی نەتەوەپەروەرییەکــەی لــە کلتــووری کوردایەتــی زیاتــر کلتــووری رۆژئاوایــی بــوو. 

یەکێــک لــە گوتــە و فەلســەفە بەناوبانگەکانــی ئەنجــووم یامولکــی ئەوەیــە کــە دەڵێت:«کــورد بــۆ هەمــوو شــتێک   •

بەڵێــن نــادەن بــەاڵم کــە بەڵێنیشــیان دا هەرگیــز لێــی دەرناچــن.«

زەریفە: 

ــد  ــەرهەڵدێر و عەگی ــی س ــوو ژنێک ــتان وەک ــوری کوردس ــری باک ــاری کۆچگ ــەرهەڵدانی ش ــە س ــتەمین دا ل ــەدەی بیس ــە س ل

ــازادی کوردســتان تەرخــان  ــاو ئ ــی لەپێن ــە بەرخۆدان ــووە و هەمــوو ژیانــی خــۆی ب ــەروەر ب ــە پێــش. ژنێکــی واڵتپ دەردەکەوێت

دەکات. پابەنــدی و خۆشەویســتی بــۆ )عەلــی شــێر( لەگــەڵ  خۆشەویســتی بــۆ کوردســتان دەکات بــە یــەک, کــە هەمیشــە بــە 

ــاوە.  ــان هێن ــاوی یەکری ــاڵ( ن ــرۆزی )هەڤ ــەی پی گوت

زەریفــە هــەم ژنێکــی شــاعیر و رۆشــنبیر و سیاســەتزان بــووە و هــەم ســەرهەڵدێر و ئازادیخــواز بــووە. زۆرینــەی هۆنــراوە و 

نووســینەکانی لەالیــەن خیانەتکارانــی کــوردەوە  ڕادەســتی دوژمــن دەکرێــت.   

لــە ســەرهەڵدانی کۆچگریــدا لەئاســتێکی پێشــەنگ رۆڵــی خــۆی دەبینێــت و بــە هێــزی جەنگاوەرییانــەی کاریگــەری لەســەر 

گەلێــک ژنــی کــورد دروســت دەکات, کــە لــە شەڕەکانیشــدا بــە نیشــانبڕی بەناوبانگــە. هــاوکات لــە رێکخســتنکردن و 

ــیرەتەکان  ــاو چارەســەرکردنی کێشــەی عەش ــش لەپێن ــی زۆری ــاو دەکات و هەوڵێک ــی بەرچ ــدا خەباتێک ــیارکردنەوەی گەل هۆش



دەدات. 

بەسێ:

)بەســێ( کــە لــە ســەرهەڵدانی دەرســیم دا وەک ئەفســانەیەک دێتــە مەیــدان, هاوژینــی )ســەید رەزای دێرســیم(ە و لــە عەشــیرەتی 

ــت و  ــەورەی دەبێ ــی زۆر گ ــری, کاریگەرییەک ــگاوەری و بوێ ــزی، جەن ــە واڵتپارێ ــە. )بەســێ( ب ــا(ی بەناوبانگــی هەرێمەکەی )ئااڵن

رۆڵــی گرنگــی هەبــووە لــە شــەڕەکانی دژ بــە هێــزە داگیرکەرەکانــی تــورک. لــە یەکێــک لــە شــەڕەکاندا لــە ژێــر بوردومانــی خەســتی 

فڕۆکەکانــی هێزەکانــی تورکــی داگیرکــەردا تــا دواییــن فیشــەک بەرخۆدانــی دەکات. دواتــر بــە بــەرد درێــژە بــە بەرخۆدانــی دەدات 

و دواجــار بــۆ ئــەوەی نەکەوێتــە دەســتی دوژمــن, خــۆی لــە بــەرزە کێوێکــەوە هەڵدەداتــە خــوارەوە. 

ــەو  ــت ل ــاس دەکرێ ــەر وەک ب ــەون. ه ــیێ( دەردەک ــوو )بەس ــی وەک ــی قارەمان ــەی زۆر ژن ــیم دا منوون ــەرهەڵدانی دەرس ــە س ل

ــە  ــان ل ــان خۆی ــن ی ــتی دوژم ــە دەس ــەوەی نەکەون ــۆ ئ ــیێ( ب ــێوەی )بەس ــورد هاوش ــی ک ــەی )١٥٠٠( ژن ــەرهەڵدانەدا نزیک س

ــەوە.  ــاو چەمەکان ــە ن ــڕێ دەدەن ــان ف ــان خۆی ــوارەوە, ی ــە خ ــەوە هەڵدەدەن کێوەکان

لە ٢٨ نیســانی ١٩٧٤ دا لەیا قاســم و چوار 

هاوڕێــی دەســتگیر دەکرێــن, ئەشــکەنجەی 

ســەخت و دژوار دەدرێــن. پاشــان بــە بڕیــاری 

لــە ســێدارەدان دادگایــی دەکرێــن. 

شــێوەیە  بــەم  دادگادا  لــە  قاســم(  )لەیــا 

ــەاڵم  ــوژن, ب ــۆی دەکات. » بک ــە خ ــری ل بەرگ

بــاش بزانــن بــە بــە کوشــتنم هــەزاران کــورد لــە 

خــەوی قورســیان بــە ئــاگا دێــن. زۆر دڵخۆشــم 

کــەوا بــە ســەرفرازی و لــە رێــگای ئــازادی 

کوردســتان دا گیانــم فیــدا دەکــەم« هەروەهــا 

ــی کــورد مافــی سیاســی و  ــا گەل دەشــڵێت:« ت

یاســایی خــۆی بەدەســن نەخــات, مافــی ژنــی 

ــت.  ــێ دەکرێ ــر پ ــە ژێ ــش هەمیش کوردی

رندێ خان:

ــەعید,  ــێخ س ــەرهەڵدانی ش ــی س ــەرکوتکردن و کۆمەڵکوژکردن ــە دوای س ــە ل ــەرق( ک ــاحاتی ش ــی )ئیس پیان

ــۆکاری  ــە ه ــت و دەبێت ــۆی دێنێ ــەڵ  خ ــی زۆر لەگ ــەوەی هەرێم ــەڕ, کاردان ــە گ ــوردان دەخرێت ــە دژی ک ل

ــڕن و  ــڕ پچ ــۆکارەی پچ ــەو ه ــیرەتەکان ب ــەی عەش ــەم بەرخۆدانان ــوردان. ئ ــیرەتی ک ــک عەش ــی زۆرێ راپەڕین

بــە هەرێمەکانیانــەوە ســنووردارن وەک ســەرهەڵدانی بچــووک پێنــاس دەکرێــن. یەکێــک لــەو عەشــیرەتانەی 

ــش کچێکــی  ــس ی ــی یون ــس(ە. مــەال عەل ــی یون ــەوە، عەشــیرەتی )مــەال عەل ــگ دەدەن ــی دەن ــە بەرخۆدان ب

هەیــە بەنــاوی )رنــدێ خــان(ەوە کــە بــە بەرخۆدانێکــی گــەورە مۆرکــی خــۆی لەمێــژووی ســەرهەڵدانی کــورد 

ــی دەدات.  ــورد بەتایبەت ــی ک بەگشــتی و ژنان

ــە  ــوو, ب ــر ب ــوان و بوێ ــی ج ــە کچێک ــان( ک ــدێ خ )رن

ئەفســانە,  بــە  دەبێــت  جەنگاوەریــش  تایبەمتەنــدی 

ــەڕ  ــی ش ــا کۆتای ــەرهەڵدانەوە ت ــەرەتای س ــە س ــەر ل ه

لــە  یەکێــک  لــە  دەگێڕێــت.  پێشــەنگایەتی  رۆڵــی 

پێکدادانەکانــدا بەبرینــداری دەکەوێتــە دەســت دوژمن. 

فەرمانــدەی ســەربازانی هێــزی دوژمنــی داگیرکــەری 

تــورک, بــە جوانــی و قەشــەنگی )رنــدی خــان( سەرســام 

بکاتەســەر,  دەســتدرێژی  دەدات  هــەوڵ  و  دەبێــت 

ــەوە  ــۆی برینەکەی ــە بەه ــاتەوەختێکدا ک ــا س ــە وەه ل

ناتوانێــت دەســت بکاتــەوە بــە فەرماندەکــە دەڵێــت:« 

مــن گیــراوم، ئێــوە خاوەنــی هــەر جــۆرە رەفتارێکــن بــە 

جەســتەی منــی بکــەن, بــەاڵم مــن ناتوانــم لەســەر ئــەو 

ــە  ــەی باوکمدای ــەاڵتداری بنەماڵ ــر دەس ــە ژێ ــەی ل خاک

ســنوورە  لــەم  ئێــوە  ئەگــەر  بــدەم,  پــێ  مۆڵەتتــان 

ــوژم«.  ــۆم دەک ــەوا خ ــەرم، ئ ــە س ــتدرێژی بکەن دەس

لەســەر ئەمــە فەرمانــدە دەپرســێ کــەوا ســنووری خاکی 

باوکــی تــۆ لــە کوێــی کۆتایــی دێــت؟. )رنــدێ خان(یــش 

ــەو  ــی ل ــۆ دەتوان ــنوورە و ت ــان س ــی بامت ــێ: »چەم دەڵ

دیــوی پــردی مااڵبــادێ مــن بۆخــۆت ببەیــت«.. و بــەرەو 

پردەکــە دەیبــەن. کاتــێ دەگەنــە ســەر پــردی مااڵبــادێ )رنــدێ خــان( دەڵێــت« مــن دەمەوێــت بــۆ دواییــن 

ــڕێ  ــە, پاشــان خــۆی ف ــە ســەر پردەک ــا بچێت ــت ت ــم بکــەم. روخســەت دەخوازێ ــی باوک جــار تەماشــای خاک

دەداتــە نــاو چەمــی بامتانــەوە. دەگێڕنــەوە کــە بــەر لــەوەی خــۆی هەڵداتــە نــاو ئاوەکــەوە وتووێتــی:« 

منم رندێ, رندێ خان

کچی میر و ئاغا و چیاکان

ئەی تورکی تاجیک



کاری ئێوە چییە لە چیاکان

رندێ بۆتە نامدار

من دەمرم، بریندار و بێ زمان

تەسلیمی دەستی نەیار نابم و ناچم بەبێ هیچ ناسنامە«

گوڵناز خانم: 

)گوڵنــاز خانــم( یەکێکــی تــرە لــە منوونــەی سەرنجڕاکێشــی مێــژووی بوێــری ژنــی کــورد, )گوڵنــاز خانــم(  لــە ســەرهەڵدانی ئاگــری 

ــە  ــە هێرش ــی ل ــی مەدەن ــتنی خەڵک ــاو پاراس ــەختەی لەپێن ــەڕە س ــەو ش ــت. ئ ــەرهەڵداندا جێدەگرێ ــەوەی س ــەرەی پێش ــە ب دا ل

ــی  ــاو دڵ ــی ن ــرس و خۆف ــۆکاری ت ــە و وەک » ه ــەر زاری کوردان ــی س ــتاش چیرۆک ــی, هێش ــورک کردوێت ــوپای ت ــی س دڕندانەکان

ــت.  ــێ دەکرێ ــورک« باســی ل ــی ت فەرماندەکان

لــە منوونــەی کارێکــی هۆڤانــەی ســوپای تورکــدا لــە تۆمــاری مێــژووی کــورد دا هاتــووە کــە ئەویــش لــە یەکێــک لــە شــەڕەکاندا 

ــر  ــی ت ــەی و بەرخۆدێرێک ــەی و کوڕەک ــدا ســەری براک ــی دیلبوونی ــی کورت ــە رۆژان ــەرەوە.  ل ــی داگیرک ــە دەســت دوژمن دەکەوێت

بەنــاوی )عیــزەت بــەگ( دەبــڕن و دەیخەنــە بــەردەم )گوڵنــاز خانــم( ەوە و لــێ دەپرســن :« تەماشــایان بکــە دەیــان ناســیت؟«

)گوڵنــاز خانــم( بــە ســەربەرزییەوە لێیــان دەڕوانێــت و دەڵێــت :« ئەمەیــان ســەری براکەمــە, ئەمەشــیان ســەری کوڕەکەمــە« و 

پەنجــەی ئیشــارەت بــۆ ســەری عیــزەت بــەگ رادەکێشــێت و دەڵێــت؛ »ســەد حەیــف پێشــمەرگەیەکی رەنجــدەر و چــاالک بــوو«. 

کەســایەتی )گوڵنــاز خانــم( فەرمانــدە خوێنخۆرەکــەی تــورک توشــی شــۆک دەکات, پاشــان رووی دەمــی دەکاتــە فەرمانــدەکان و 

دەڵێــت » بەرخــی نێــر بــۆ ســەربڕینە.«

ــە شــاری مەالزگــرد، مــووش و ســەربازگەکانی  ــی تورکــی داگیرکــەر ل ــە بەندیخانەکانــی دەوڵەت ــم( مــاوەی ٣ ســاڵ ل ــاز خان )گوڵن

ــە ســێدارەی دەدەن.  ــدا ئەســیرە و ســوکایەتی پێدەکــەن, پاشــان ل ســوپای داگیرکــەری تورک

حەپسە خان:

ــەروەری، ژن دۆســتی, سیاســەتزانی و رۆشــنبیر  ــە کەســایەتی نەتەوەپ ــە. ب )حەپســە خــان( خوشــکی شــێخ مەحمــود بەرزەنجیی

دەنارسێــت. لــە رۆژگاری خۆیــدا واتــا لــە چارەکــەی یەکەمــی ســەدەمی بیســتەمدا لەپێنــاو هۆشــیارکردن و پەروەردەکردنــی ژنانــدا 

خەبــات دەکات و تەنانــەت ماڵەکــەی دەکاتــە شــوێنی پــەروەردە کردنــی ژنــان. لەســەردەمی دامەزراندنــی کۆمــاری مهابــاد بــە 

نامەیــەک پشــتگیری خــۆی و ئامادەیــی خــۆی بــۆ هەمــوو پێویســتییەک رادەگەیەنێــت. قــازی محەمەدیــش بــە سوپاســنامەیەکی 

بەپێــز وەاڵمــی دەداتــەوە. 

هــاوکات ســەبارەت بــە دۆزی کــوردان و ئــازادی ژنانــی کــورد نامەیــەک بــۆ مەجلیســی گەالنــی جیهــان دەنێرێــت و بەو شــێوەیەش 

دۆزی کــورد دەبێتــە بابەتــی گفتگــۆی گەالنــی جیهان.

 )حەپســە خان(لــە ســاڵی ١٩٥٣ دا بــە نەخۆشــی شــێرپەنجە کۆچــی دوایــی دەکات. لەســەر داوای ئەو ژنانەی خــۆی پەروەردەی 

کــردوون و پێیگەیانــدوون, مەنزڵگەکــەی دەبەنــە گردی ســەیوان لە شــاری ســلێامنی. 

لەیا قاسم:

ــا قاســم(ە.  ــژووی کوردســتان دا )لەی ــە مێ ــی کــورد  ل ــژووی ژن ــژووی کوردســتان و مێ ــری مێ ــە پێشــەنگ و قارەمانێکــی ت ژن

)لەیــا قاســم( خەڵکــی شــاری خانەقینــە و لــە خێزانێکــی هــەژار و واڵت پارێــز لــە دایــک دەبێــت. ســاڵی ١٩٧٠ کاتێــک لــە 

ــە خەباتــی شۆڕشــگێڕی دەکات.  ــە دروشــمی ئازادکردنــی کوردســتان دەســت ب ــدکارە, ب زانکــۆی بەغــدا خوێن

قســە و قســەڵۆکی » کــورد تەنیــا دەتوانــن لــە گونــد و چیــاکان راپــەڕن, و ژن ناتوانــن بەشــداری خەباتــی شۆڕشــگێڕی بــن« 

ــاری  ــە ش ــەر ل ــان دەگرێتەب ــەی تێکۆش ــان رێگ ــی مایەپووچکردنی ــە ئامانج ــت, ب ــم(دا دەچێنێ ــا قاس ــی )لەی ــی لەناخ تووڕەی

بەغــداد بــە بەرزکردنــەوەی ئــااڵی خەباتــی نەتەوەیــی و هۆشــیارکردنەوەی توێژەکانــی کۆمەڵــگا دەســت دەکات بە رێکخســتنی 

گەنجانــی کــورد. )لەیــا قاســم( لەگــەڵ  هاوڕێیەکــی دا بەنــاوی )جــەواد هەمەوەنــدی( لــە ســاڵی ١٩٧٤ ســەبارەت بــە دۆخــی 

ــە دەســتی ســیخوڕانی بەعــس. هــەر  ــان دەکەوێت ــەوەی وتارەکەی ــە باڵوبوون ــەر ل ــک دەنووســن. ب ــورد وتارێ سۆســیۆلۆژی ک

لــەو ســەردەمەدا بــوو کــە جەنگاوەرانــی فەڵەســتین چاالکــی رفاندنــی فڕۆکــە و بــە بارمتەگرتنــی ئەرکــداران و کاربەدەســتانی 

دەوڵەتیــان راگەیانــدن بــوو, ئەمــەو لــە هەوڵێکــی چاالکــی هاوشــێوەدا لــە ٢٨ نیســانی ١٩٧٤ دا لەیــا قاســم و چــوار هاوڕێــی 

دەســتگیر دەکرێــن, ئەشــکەنجەی ســەخت و دژوار دەدرێــن. پاشــان بــە بڕیــاری لــە ســێدارەدان دادگایــی دەکرێــن. 

)لەیــا قاســم( لــە دادگادا بــەم شــێوەیە بەرگــری لــە خــۆی دەکات. » بکــوژن, بــەاڵم بــاش بزانــن بــە بــە کوشــتنم هــەزاران کــورد 

لــە خــەوی قورســیان بــە ئــاگا دێــن. زۆر دڵخۆشــم کــەوا بــە ســەرفرازی و لــە رێــگای ئــازادی کوردســتان دا گیانــم فیــدا دەکــەم« 

هەروەهــا دەشــڵێت:« تــا گەلــی کــورد مافــی سیاســی و یاســایی خــۆی بەدەســن نەخــات, مافــی ژنــی کوردیــش هەمیشــە ژێــر 

ــێ دەکرێت.  پ

شاعیری گەورەی کورد مامۆستا جگەرخوێن لە هۆنراوەیەکیدا دەربارەی لەیا قاسم وەها دەڵێت:

لەیا کەچا مید و مەدا ) لەیا کچی مید و مەدا(

جانێ خوەدا د بەر مەدا )گیانی خۆی لەپێناو ئێمە دا(

E. ســەرهەڵدان شــێوازی بەرگریکــردن لــە  دژی داگیــرکاری عــەرەب - ئیســام هێــزی بەرگریکردنــی کــوردان بــە پێشــەنگایەتی 

ژن و بــە تایبەتــی لــە ســەدەی ١٩ و ٢٠ دا لــە کوردســتان:

ــەدوای  ــە ل ــەربەخۆکانە ک ــرە س ــی می ــەردەمی کۆتاییهاتن ــی س ــەواو بوون ــورد ت ــۆ ک ــەدەی  ١٩ و ٢٠ دا ب ــوان س ــااڵنی نێ س

ــاو ئیمپڕاتــۆری عوســامنییەکاندا وەکــوو میــری ســەربەخۆ دەژیــن و  ــە ن ــژ ل ســەردەمی ســەفەوییەکانەوە کــورد کاتێکــی درێ

ــەرووی  ــەو ســەدەیەدا جارێکــی دیکــە رووب ــوردەکان ل هەروەهــا ســەرەتای ســەردەمی ســەرهەڵدان دەستنیشــان دەکات. ک

ــورد دا. ــی ک ــە چارەنووســی گەل ــن ل ــاوکات ســەدەی پێشــکەوتنی جددیی ــن و ه ــرکاری دێ ــەورەی داگی ــی گ الپەڕەیەک



ــێ.  ــەوە دەبین ــە خۆی ــە پێــی پێشــکەوتنی تاکتیــک و تەکنیــک شــێوازی جۆراوجــۆر ب ــژوودا ب ــاوازی مێ ــە قۆناغەکانــی جی شــەڕ ل

چەنــدە کات تێپــەڕ دەبێــت ئاســتی شــەڕیش برزتــر دەبێــت. شــەڕ هەمیشــە لــە الیــەن هێــزی دەســەاڵت و داگیرکــەرەوە بەرێــوە 

چــووە. تەنانــەت شــەڕ بەرهەمــی تــااڵن و داگیرکارییــە. شــەڕ بــۆ شــکاندنی ئیــرادە و کۆیلــە کردنــی دژبــەران بــە رێــوە دەچێــت.

چەنــدە ئاســتی تەکنیــک و تاکتیکــی شــەڕ بــەرز دەبێــت، ئەوەنــدەش ئاســتی خراپــەکاری و وێرانــی روو لــە زیــاد بــوون دەکات. 

ــت  ــش دەکەوێ ــی پێ ــد زانســتی مرۆڤایەت ــدارە. هەرچەن ــەوەی زانســتەوە پێوەندی ــەرز بوون ــە ئاســتی ب ــش ب ــک و تاکتیکی تەکنی

ــەرەو پێشــەوە دەچێــت و  ــدەش ئاســتی شــەڕ ب ــەوە، ئەوەن ــی داگیرکــەری خۆیان ــە خزمەت ــەو زانســتە دەخەن و دەســەاڵتداران ئ

ــر دەبێــت.  گۆرەپانــی شــەڕیش گەورەت

هــەر چەنــدە شــەڕ لــە مێــژوودا هەتــا ئەمــرۆ لــە نێــوان هێــزە دەســەاڵت و پاوانخــوازەکان بــە رێــوە چــووە، بــەاڵم هــەر جــار 

ــک  ــش زۆرێ ــە تایبەتی ــەوە. ب ــاید بوونەت ــااڵن و ژینۆس ــەرووی ت ــی و رووب ــە قوربان ــاوازەکان بوونەت ــوورە جی ــگاکان و کولت کۆمەڵ

ــراون.  ــی ژینۆســاید ک ــگای مرۆڤایەت ــاوازی کۆمەڵ ــدی جی ــاوەڕی و دەوڵەمەن ــوور، ب کلت

الیەنــی شــەڕخواز بــەردەوام لــە هێــرش دا بــوون و هەتــا ئیرادەیــان بــە ســەر الیەنــی دیکــەدا زاڵ کــردووە، هــەر شــەڕ بــەردەوام 

بــووە. تەنانــەت شــەڕیش بــە دەســتپێکردنی سیســتەمی دەوڵــەت هەتــا ئەمــرۆ هــەر بــەدەوام بــووە. واتــا دەوڵــەت ســەرچاوەی 

شــەڕە. سیســتەمی دەوڵەتیــش لــە ســەر شــەڕ درووســت کــراوە. کەواتــە چەنــدە دەوڵــەت بــە هێــز بێــت ئەوەنــدەش شــەڕ بــە 

هێزتــر دەبێــت. تــااڵن زیاتــر، زەخــت و گوشــار لــە ســەر کۆمەڵــگا بەرزتــر دەبێــت. یەکێــک لــە یاســاکانی ژیــان و رسوشــت ئەوەیــە 

کــە ئەگــەر هێرشــێک هەبێــت، پاراســن تاکــە رێــگای هەبوونــە. بــۆ ئــەوەش ئەگــەر کۆمەڵــگا بیهــەوێ پــەرە بــە هەبوونــی بــدات، 

پێویســتە شــەڕی پاراســن پێــش بخــات کــە ئــەو شــەڕە نــاوی شــەڕی رەوا یــا مافــدارە. 

بەرامبــەر  لــە  بن دەســتان  شــەڕی 

ــاوازدا  ــی جی ــی مێژووی ــە قۆناغ ــەاڵتداران ل دەس

تێپــەڕ بــووە. بــەاڵم هەتــا ســەدەی بیســتەم 

قارەمانێتــی  منوونــەی  هــەزاران  بەحوکمــی 

خــاوەن  نەبوونەتــە  وێنــە،  بــێ  فیــداکاری  و 

تیــۆری،  خــاوەن  و  درێژخایــەن  ســرتاتیژییەکی 

پیــان، ســرتاتیژی و تاکتیــک نەبــووە.  لــە ســەدەی 

ــن  ــەدەی بەدوکتوری ــەدا س ــەو بارەی ــتەم دا ل بیس

شــەڕی  بن دەســتانە.  شــەڕی  زانســتی  بوونــی 

گەلــی  شــەڕی  دەبێتــە  نــاوی  بن دەســتان 

 . ســت ە بن د

بــە واتــای گشــتی دوو جــۆرە شــەڕ خۆیــان دیــار دەکــەن. یەکــەم شــەڕی تــااڵن و داگیرکــەری کــە شــەڕی نــاڕەوا 

ــەم شــەڕی پاراســتنە کــە  ــوان و پرەنســیپێکی ئەخاقــی و مرۆڤایەتــی ناناســێت. دووی ــچ پێ و نەمافــدارە و هی

رەوا و مافــدارە و هەروەهــا خــاوەن پێــوان و پرەنســیپە. کاتێــک کــە هێــرش نەبێــت، چــەک بــە کار ناهێنــێ و 

چەنــدە رێبــازی ئاشــتیان هەبێــت دەگرێتــە پێــش خــۆی. 

ئــەو کۆمەڵــگا و کولتــوورە جیاوەزانــەی لــە دەرەوەی دەوڵــەت ماونەتــەوە، بــە شــەڕی پاراســن خۆیــان لــە بــن 

دەســتی و کۆیلەتــی رزگار کــردووە. بــۆ ئــەوەی رزگار بــن رێبــازی شــەڕ لــە چوارچێــوەی تایبەمتەنــدی خۆیــان 

پێــش خســتووە و ئەزموونــی دەوڵەمەندیــش لــەو رێیــەوە هاتووتــە ئــاراوە. دەتوانیــن ئــەو رێبــاز و ئەزموونانــە 

ــگا و  ــی کۆمەڵ ــن. هەروەهــا شــەڕی پاراســتنی رەوا ویژدان ــاو بکەی ــە ن ــوو شــێوازی شــەڕی بن دەســتان ب وەک

نرخــە پیرۆزەکانــی مرۆڤایەتــی پاراســتنە. 

ــا  ــەاڵم هەت ــووە. ب ــەڕ ب ــاوازدا تێپ ــی جی ــی مێژووی ــە قۆناغ ــەر دەســەاڵتداران ل ــە بەرامب ــتان ل شــەڕی بن دەس

ســەدەی بیســتەم بەحوکمــی هــەزاران منوونــەی 

نەبوونەتــە  بــێ وێنــە،  فیــداکاری  قارەمانێتــی و 

خــاوەن  و  درێژخایــەن  ســراتیژییەکی  خــاوەن 

نەبــووە.   تاکتیــک  و  ســراتیژی  پیــان،  تیــۆری، 

لــە ســەدەی بیســتەم دا لــەو بارەیــەدا ســەدەی 

ــتانە.  ــی زانســتی شــەڕی بن دەس ــن بوون بەدوکتوری

ــی  ــەڕی گەل ــە ش ــاوی دەبێت ــتان ن ــەڕی بن دەس ش

بن دەســت. 

بــە گوێــرەی کات و شــوێنەواری  هــەر گەلێــک 

ــە  ــا ل ــات. وات ــوە دەب ــاواز بەرێ ــەڕی جی ــۆی، ش خ

شــەڕی  بەرێوەچوونــی  شــێوازی  واڵتێــک  هــەر 

گــەالن جیــاواز دەبێــت. هــەر گــەل دەبــێ بــە 

خــاوەن ئەزموونــی تایبەتــی شــەڕی خــۆی. لــە ســەر 

ــە  ــە مێــژووی شــەڕی گــەالن و ئەزموون ــەو بنەمای ئ

ســەرکەوتووەکانی ســەدەی بیســتەم ئەگــەر بــە 

لــە  ســەرەکی  بابەتــی  هەڵســەنگێنین  کورتــی 

ــەڕە.  ــراتیژی ش ــی س ــەڕدا دیارکردن ــەرکەوتنی ش س

ــەی  ــد منوون ــن چەن ــتەش دەتوانی ــەو مەبەس ــۆ ئ ب

ئــەو ســراتیژیانە دەستنیشــان بکەیــن. 

سراتیژی راپەڕین و ئەزموونی شەورەوی:  .١

ــازادی و  ــی ئ ــۆ ماف ــەکان دا ب ــدی کار و کارخان ــە ناوەن ــکارەکان ل ــورژوازی دا، کرێ ــەاڵتدارتی ب ــی دەس ــە کات ل

یەکســانی تێکۆشــان دەســت پێدەکــەن و بزووتنــەوەی کرێــکاران بــە رێکخســن دەکرێــت. ئــەو کاتــە مارکــس و 

ئەنگڵــس بــۆ چینــی بن دەســت و کرێــکار و پاشــان بــە هاوپەیامنــی گوندیــان، رێبازێکــی تێکۆشــان درووســت 

دەکــەن و بەرنامــەی ئــەو تێکۆشــانە دەنووســن. ناوەنــدی ئــەو تێکۆشــانە لــە ســەرەتا دا فەرانســا، ئاڵامنیــا و 

ــە ســاڵی ١٨٩٨ تێکۆشــانی  ــە رووســیا پێــش کــەوت. ل ئینگلیــس بــوو. بــەاڵم پاشــان خەباتــی چینــی کرێــکار ل

چینــی بن دەســت بــە پێشــەنگایەتی کرێــکاران بــە ســازکردنی پارتــی سۆســیال دیموکراتــی رووســیا بــە 



رێکخســن کــرا. ئــەو پارتیــە لــە بــەر کێشــەی نــاو خۆیــی بــوو بــە دوو بــەش. بەشــێک بولشــویک و بەشــێکی بەرنشــویک 

ــۆری و  ــە ســەر تی ــن، ل ــی لەنی ــکاڵ و چەپگــەر بولشــویک بەرێبەرایەت ــە هەمــان کات دا بەشــی رادی ــاو کــردران. ل ــە ن ب

ــەوە.  ــۆی کۆدەکات ــەری خ ــە دەورووب ــکار ل ــتنی کرێ ــتە دەکات و رێکخس ــەنگ هەڵوێس ــی و کادری پێش ــەی پارت بەرنام

ــن.  گەلێــک رێکخســتنی دیکــەش درووســت دەب

بــە پێشــکەوتنی رێکخســتنی شۆڕشــگێڕ لــە دژی دەســەاڵتداری تــزاری رووســی لــە ســاڵی ١٩٠٥ دا راپەڕینــی گــەل دەســت 

پــێ دەکات. ئــەو راپەڕینــە لــە گشــتی رووســیا بــاڵو دەبێتــەوە و دوو ســاڵ دەخایەنــێ. بــە تێکۆشــانی بەهێــزی کرێــکاران، 

زۆرێــک شــار دەگــرن. مانگرتــن لــە کار پێــش دەکــەوێ و لــە 

ــاکام دا  ــە ئ ــز روو دەدات. ل ــوێنانە شــەڕی بەهێ ــەو ش ــەی ئ زۆرین

لــە ســاڵی ١٩٠٧ راپەڕیــن شکســت دەینــێ. بەشــێک لــە رێبەرایەتی 

راپەڕیــن دەکەونــە زیندانــەوە، بەشــێکیش دەردەکەونــە دەرەوەی 

ــا.  واڵت. لەنیــن ئــەو کات دەچێتــە ئەوروپ

ــەوە  ــۆ دەکات ــن ک ــن رێکخس ــە لەنی ــاڵی١٩٢٠جارێکی دیک ــە س ل

ــە راپەڕینــی ســەرنەکەوتوو  ــە رێنامیــی نــوێ و ئەزمونێــک کــە ل ب

بــە دەســتی هێنــاوە، رێکخســتنی پتەوتــر و بەهێزتــر ســاز دەکات. 

ــی  ــەم ، پارت ــی یەک ــەڕی جیهان ــی ش ــاڵی ١٩١٧ کات ــتانی س ــە زس ل

لەنیــن لــە هەڵبژاردنــی رووســیا لــە ســەدی ١٣ دەنــگ بــە دەســت 

ــووە.«  ــی شــۆڕش هات ــت » کات ــن دەڵێ ــەو کات لەنی ــت. ئ دەهێنێ

لــە ١٧ ئۆکتۆبــەری هەمــان ســاڵ شۆڕشــی گــەورەی ئۆکتۆبــەر بــە 

گرتنــی مســکۆ و سەن پرســبورگ پێــک دێــت. دەســەاڵتی سیاســی 

بــەم شــێوەیە دەکەوێتــە دەســت بزووتنــەوەی گــەالن. بــەاڵم 

ســپای تــزاری کــە لــە نــاو شــەڕی یەکەمــی جیهاندایــە و فەرانســا و 

ئینگلیــس پشــتگری لــێ دەکــەن و دژ بــە شــۆڕش دەردەکــەوێ. بــۆ 

ئــەوەی شــۆڕش بــە ســەر بکــەوێ لەنیــن بانگــی لــە گــەل کــرد کــە 

هێــزی پاراســتنی خــۆی درووســت بــکات و ئــەو هێــزی پاراســتنەی 

وەکــوو »ســوپای ســوور« بــە نــاو کــرد. بــە رێکخســن کردنــی گــەل 

ــە  ــوو. ل ــی بەڕێوەچ ــەڕی ناوخۆی ــوور ش ــوپای س ــازکردنی س و س

ــە تێکۆشــانی  ــە رووســیا ســاڵی ١٩٢٠ ب ــار ل ــکار و جووتی ــی کرێ ــی ســێ ســااڵن دا شۆڕشــی چین ئاکامــی شــەڕی ناوخۆی

ســوپای ســوور، دەســکەوتن بــە دەســت دەخــات و ســەقامگیر دەبێــت. لەنیــن ئــەو ســەرکەوتنە بــە دیســیپیلینی پتــەوی 

کادری پێشــەنگ و ســراتیژی ســەرکەوتووانەی راپەڕیــن بــە دەســت دەینــێ. لــە ســەر ئــەو ســەرکەوتنە چینــی بن دەســت 

و کرێــکار بــە رێبەرایەتــی لەنیــن لــە هەرێمێکــی فــراوان دا یەکێتــی کۆمارەکانــی شــوورایان دامەزررانــد. بــەو شــێوەیە راپەڕیــن 

ــەری و زۆرداری.  ــەر داگیرک ــە بەرامب ــی بن دەســت ل ــەم ســراتیژدی گەل ــە یەک دەبێت

سراتیژی گەریا و ئەزموونی چین:  .٢

ــاری تێکۆشــان دژی دەســەاڵتداری و  ــی کۆمۆنیســت بڕی ــە پێشــەنگایەتی پارت ــن ب ــی چی ــە ســەرکەوتنی شۆڕشــی رووســیا، گەل ب

داگیــرکاری دەدەن و لــە ســاڵی ١٩٢٠ خەڵکــی گوندەکانــی چیــن راپەڕیــن دەســت پــێ دەکــەن. ئــەو راپەڕینــە هــەر لــە ســەرەتادا 

بــە هێرشــی ســوپا دەشــکێت. بــۆ جــاری دوویەمیــن لــە ســاڵی ١٩٢٧ دا راپەڕیــن دەســپێدەکاتەوە و لــە هەمــان ســاڵدا تێکدەشــکێ. 

ــە و  ــگ هەی ــۆ زی دون ــاوی مائ ــە ن ــی کۆمۆنیســت شۆڕشــگێڕی ب ــاو پارت ــە ن ــن و ل ــی چی ــی دێهاتەکان ــاو راپەڕین ــە ن ــەو کات ل ئ

ــن  ــی چی ــە واڵت ــن ل ــێ ســراتیژی راپەڕی ــک دەبین ــۆ کاتێ ــی. مائ ــدی پارت ــەی ناوەن ــەوە ئەندامــی کۆمیت ــە ســاڵی ١٩٢٧ دا دەبێت ل

ســەرناکەوێ لــە ســەر شــێواز و رێبــازی تێکۆشــانی گــەل لــە چیــن چــۆن بێــت، قــووڵ دەبێتــەوە. لــە هەمــان کات دا تێــدەگات کــە 

شــێوازی ســراتیژدی راپەڕیــن لــە واڵتــی چیــن ســەرناکەوێ. یانــی لــە چوارچێــوەی تایبەمتەنــدی و پێکهاتــەی سیاســی، کۆمەاڵیەتــی 

و کلتــووری چیــن بــەو ســراتیژیەبە ئەنجــام نابێــت. 

هەروەهــا ناوەنــدی تێکۆشــان و شۆڕشــی چیــن، دێهاتــەکان بــوون. مائــۆ بــۆ ســەرکەوتنی شــۆڕش رێــگای چیــا و باکــووری چیــن 

ــە ئیســراتیژی شۆڕشــی  ــێ ب ــا دەب ــەم شــێوەیە گەری ــا دەســپێدەکات. ب ــی و تێکۆشــانی گەری ــی مێژووی ــەر. رێپێوان ــە ب دەگرێت

گەلــی چیــن لــە بەرامبــەری دەســەاڵتداری. مائــۆ هەتــا دەگاتــە چیاکانــی باکــوور لــە رێــگادا گەلێــک جــاران دەکەوێتــە نــاو شــەڕی 

قورســەوە. لــە دواییــدا ســەرکەوتوانە خۆیــان دەگەینــە چیاکانــی باکــووری چیــن و شــەڕی گەریایــی لــە ئــەوێ بەرێــوە دەبــەن. 

مائــۆ شــەڕ لەگــەڵ دەوڵەتــی چیــن بــە شــێوازی شــەڕی رووبــەروو قبــووڵ نــاکات. دەزانــێ ئەگــەر راســتەوخۆ لەگــەڵ دەوڵەتێــک 

ــۆری  ــش دەخــات. ســەرەتا تی ــی پێ ــەوە تاکتیکــی گەریای ــۆ ئ ــت. ب ــکات زەحمــەت دەبێ ــی دەکات شــەڕ ب ــکا یارمەت ــە ئەمری ک

تاکتیکــی گەریــا دەنووســێ و پاشــان هــەر تاکتیکێکــی گەریــا لــە پراکتیــک دا پێــک دێنــێ. لــە ســەر ئــەو شــێوازە تاکتیکــی گەریــا 

و پاراســتنی جوگرافیــا وردە وردە پێــش دەکــەون و شــاریش دەگــرن. لــە کۆتایــی دا لــە ١ ئۆکتۆبــەری ١٩٤٩ دا ســوپای ســوور لــە 

چیــن بــە پێشــەنگایەتی مائــۆ شــۆڕش دەکات. 

ــژ  ــی درێ ــەڕی گەل ــوێ ش ــراتیژی ن ــەوەش س ــت. ئ ــت دەبێ ــوێ درووس ــراتیژی ن ــن، س ــراتیژی راپەڕی ــت س ــە تەنیش ــاوکات ل ه

ــی  ــان و گەالن ــەڕ و تێکۆش ــراتیژی ش ــن س ــە دوویەمی ــێ ب ــت دەب ــی بن دەس ــۆ گەل ــەن ب ــژ خای ــی درێ ــراتیژی گەل ــە. س خایەن

چیــن  دەوڵەتــی  لەگــەڵ  شــەڕ  مائــۆ 

قبــووڵ  رووبــەروو  شــەڕی  شــێوازی  بــە 

ــێ ئەگــەر راســتەوخۆ لەگــەڵ  ــاکات. دەزان ن

ــی دەکات  ــکا یارمەت ــە ئەمری ــک ک دەوڵەتێ

ــەوە  ــۆ ئ ــت. ب ــکات زەحمــەت دەبێ شــەڕ ب

تاکتیکــی گەریایــی پێــش دەخــات. ســەرەتا 

تیــۆری تاکتیکــی گەریــا دەنووســێ و پاشــان 

پراکتیــک  لــە  گەریــا  تاکتیکێکــی  هــەر 

ئــەو شــێوازە  لــە ســەر  پێــک دێنــێ.  دا 

تاکتیکــی گەریــا و پاراســتنی جوگرافیــا وردە 

وردە پێــش دەکــەون و شــاریش دەگــرن. 

لــە کۆتایــی دا لــە ١ ئۆکتۆبــەری ١٩٤٩ دا 

ــە پێشــەنگایەتی  ــن ب ــە چی ســوپای ســوور ل

مائــۆ شــۆڕش دەکات. 



ــوازی  ــازادی خ ــەوەی ئ ــن. بزووتن ــە کار دەهێن ــە ب ــەو ئەزموون ــان دا ئ ــی خۆی ــی شۆڕش ــە پراکتیک ــژ ل ــی درێ ــت ماوەیک بن دەس

ــرێ.  ــوود وەردەگ ــژە س ــی درێ ــراتیژییە دا ماوەیک ــەو س ــتانیش ل کوردس

مائۆ دوکتورینی شەڕی گەلی درێژ خایەن وەک سێ قۆناغ بە ناو دەکات:

قۆناغی گەریا یان کاتی پاراستنی سراتیژیک  .١

کاتی هاوسەنگی سراتیژیک  .٢

کاتی هێرشی سراتیژیک  .٣

ئەگەر بە کورتی لە سەر هەر سێ قۆناغ راوستە بکەین:

ــەروەردە، رێکخســن،  ــدا، پ ــزی پرۆپاگان ــا هێ ــوێ درووســت دەبێــت؛ هێزێکــی الوازە. گەری ــا ن قۆناغــی یەکــەم گەری  .١

چاالکــی و شــەڕە. یانــی گەریــا هــەر شــت و هــەر شــتیش لــە خزمــەت گــەورە بوونــی گەریــا دایــە. تاکتیکــی بنەڕەتــی لــە ســەر 

بنەمــای »لــێ بــدە و هەڵــێ« درووســت بــووە. گەریــا بــە تــەواوی شــاراوەیە، لــە هــەر جێگایــەک نییــە. تەنانــەت ئــەوە تەنیــا 

ــە.  ــڕۆ بەردەوام ــا ئەم ــی هەت ــوان و پرەنســیپی بنەڕەت ــوو پێ ــوو وەک ــە بەڵک ــک نیی قۆناغێ

ــز دەبێــت.  ــا بەهێ ــە ســەر جوگرافی ــەت ل ــواری حاکمیی ــە ب ــواری ژمــارە و هــەم ل ــە ب ــا هــەم ل قۆناغــی دووەم، گەری  .٢

هەرێمــی رزگار بــووی گەریــا درووســت دەبێــت. لەگــەڵ ســوپای داگیرکــەر هاوســەنگی درووســت دەکات. لــە تەنیشــت گەریــا، 

ــەم قۆناغــەدا  پێکــەوە تێکۆشــان  ــا ل ــە. گــەل و گەری ــی گەل ــەو قۆناغــە قۆناغــی راپەڕین ــە رێکخســن دەکات و ئ گــەل خــۆی ب

دەکــەن. پەیوەنــدی دیپلۆماســی پێــش دەکــەون و هێــزی هاوپەیامنــی گەریــا درووســت دەبێــت و پشــتیوانی لــە بــواری سیاســی 

ــت.  و لەشــکری ســاز دەبێ

قۆناغــی ســێیەمین. کاتــی رزگاری دەســتپێدەکات. ئەرتشــی گەریــا هاوســەنگی گەریــا دەشــکێنێ و لــە چیــاوە بــەرەو   .٣

دەشــت و شــارەکان هێــرش دەســتپێدەکات. گــەل لــە شــارەکان بــە راپەڕیــن و گەریــا بــە شــەڕ، هەرێــم بــە هەرێــم لــە دەســت 

ــە. ــەرکەوتنی شۆڕش ــی س ــە، قۆناغ ــەو قۆناغ ــەن. ئ ــەری رزگار دەک داگیرک

بــەم شــێوەیە لــە چیــن بــە هێــزی ســوپای ســووری چیــن لــە قۆناغــی ســراتیژی هێــرش، شۆڕشــی چیــن پێــک هــات. هــەر وەهــا 

ــن شۆڕشــەکانی هاوچەرخــی پێــک  ــە گەورەتری ــوەی ســەدەی بیســتەم یەکێــک ل ــە نی ــی بن دەســت ل ســراتیژیەکی دیکــەی گەل

هێنــا و شــێوازی ســراتیژی شــەڕی گەلــی درێژخایــەن بــوو بــە ســەرچاوەی گەلێــک تێکۆشــان و شۆڕشــی دیکــە لــە جیهانــدا. 

بۆ رێبەری پارتی
ــەڕەت دا  ــە بن ــە. ل ــەب کناجیی ــن زەین ــاوی م ــاوە. ن ــە دوونی ــی« هاتوومەت ــاری »مەلەت ــدی ش ــە ناوەن ــاڵی ١٩٧٢ دا ل ــە س ــن ل  م

ــان  ــن ی ــی« دەنارسێ ــوو »ماموورک ــە دا وەک ــە ناوچەک ــە ل ــم. ئێم ــدی مەلەتی ــدراوی ناوەن ــە گرێ ــی« ک ــدی »ئەملال ــی گون خەڵک

عەشــیرەتی ئێمــە ماموورکییــە. مــن لــە مەلەتــی دا لــە زانکــۆی »ئینۆنــۆ«دا بەشــی بەرێوبــەری و راوێــژکاری دەروونزانیــم خوێنــد 

ــوو  ــی دا وەک ــە نەخۆشــخانەی مەلەت ــم مــن ل ــی بب ــەوەی نەتەوەی ــی بزووتن ــە بەشــداری ریزەکان ــەوەی ک ــەر ل و پێگەییشــتم. ب

پەرەســتار لــە بەشــی تیشــک کارم دەکــرد. مــن هاوســەرگیریم کــردووە و هاوژینەکــەی مــن خەڵکــی ئامــەدە. گرێــدراوی ناوچــەی 

ــە زســتانی  ــە هەمــان بەشــی زانکــۆدا پێگەییشــت. هاوســەرەکەی مــن خەباتــی گــەل دەکــرد. ل ــان«ە. ئەویــش ل »ئەخلــێ خیلیی

١٩٩٥ دا لــە شــاری ئەدەنــادا بــە دیلــی کەوتــە دەســتی دوژمــن. لــە الیەنــی ئابوورییــەوە باروودۆخــی خێزانــی ئێمــە ئاســاییە. لــە 

دام و دەزگاکانــی ژێــر خانــی کۆمەاڵیەتــی کاریــان دەکــرد.  

ــرای مــن الیەنگــری تێکۆشــانی رێکخســن  ــورژوای بچووکــن. خوشــک و ب ــی چەمکــی کەمالیزمــی ب ــە الیەکــی دیکــەوە خاوەن ل

ــن.  ــز نی ــە و واڵت پارێ ــان هەی ــدن. روانگەیەکــی فیۆداڵیی ــەوە دەوڵەمەن ــی ئابووری ــە الیەن ــی هاوســەرەکەی مــن ل ــوون. خێزان ب

کاتــێ مــن لــە ئامادەیــی دەمخوێنــد پەیوەنــدی مــن لــە بەرامبــەر هــزری چــەپ و کوردایەتــی پێــش کــەوت. مــن لــەو ســااڵنە دا 

دەســتم بــە ڵێکۆڵینــەوەی ژیــان کــرد؛ بــەاڵم مــن خــۆم نزیکــی هیــچ هێڵێــک نەکــرد. کاتــێ مــن لــە زانکــۆ دەمخوێنــد رووناکیەکــم 

لــە نــاو هــزری چەپــەکان دا ژیــان کــرد. بــە تایبەتــی الیەنگــری مــن لــە بەرامبــەر pkk دروســت بــوو. هــەر چەنــدە لــە خێزانــی 

مــن دا تایبەمتەنــدی کوردایەتــی کەمیــش بێــت بــەاڵم پەیوەنــدی مــن لــە بەرامبــەر کوردایەتــی ســەرچاوەی خــۆی لــە تایبەمتەنــدی 

نەتەوەیــی خێزانــی مــن دەگــرت. ئــەو کەســانەی کــە وا واڵت پارێــز بــوون، بــە رێکخســن نەکرابــوون و پێشــەنگایەتی نەبــوو. لــە 

هەمــان کات دا باروودۆخــی ئابــووری خێزانــی مــن کاتێکــی درێــژ لــە بــەردەم روون بوونــەوەی مــن بــوو بــە بەربەســت. لــە دوایــی 

دا لــە ئەنجامــی روون بوونــەوەم بەشــداری ریزەکانــی شــۆڕش بــووم. 

مــن لــە ســاڵی ١٩٩٤ دا لــە شــاری ئەدەنــا دەســتم بــە خەباتــی گــەل کــرد. بــە ئەنــدازەی ســاڵێک بەشــداری خەبــات بــووم؛ بــەاڵم 



لــە پەروەردەیەکــی جــدی دا تێپــەر نەبــووم. ســەڕەڕای دەســتگیر کــردن لــە ئاســتی بەرێوەبــەرەکان دا و وەرنەگرتنــی هاوکارییەکــی 

بەهێــز و هەروەهــا هــۆکاری مەدەنــی کردنــی کەســایەت، مــن هــەر هیــوام هەبــوو. لــە بــەر هــۆکاری نەگۆڕانــی کەســایەت بــە 

رادەیەکــی پێویســت نەبوومــە خاوەنــی پێــش کەوتــن و ســەرکەوتن.

لــە ســاڵی ١٩٩٥ لــە هەرێمــی دەرســیم دا بەشــداری ریزەکانــی گەریــا بــووم. بــە گوێــرەی ئــەوە کــە لــە نــاو گەریــادا زۆر کــۆن 

نەبــووم، کەســایەتی خــۆم نــاس کــرد و پێــش کەوتنــم داهێنــا. مــن دەتوانــم بڵێــم کــە لــە الیەنــی ویســت، بڕیــار و دڵخۆشــی دا 

ئاســتێکی بەهێــزم لــە روون بــوون و زانــا بــوون هەبــوو. 

تێکۆشــانی ئێمــە بــە پێشــەنگی pkk پێشــکەوت. هەرچەنــدە بــەرەو پێــش چــوو بەهێزتــر بــوو. بــۆ تــەواوی مرۆڤایەتــی ژێردەســت، 

بــوو بــە ئومێــدی بــێ ســنوور کــە لــە رێــگای سۆســیالیزم دا دەڕوات. گەلــی ئێمــە کــە بــە تــەواوی لــە قۆناغــی نەبــوون دا دەژیــان  

ــە ئاســتێک کــە  ــووەوە و گەیشــت ب ــەرز ب ــژوو دا ب ــە مێ ــۆ جــاری یەکــەم ل ــوو، ب ــۆ تەرخــان کراب ــێ کەســایەتیان ب و ژیانێکــی ب

مافــی خــۆی بــوو. ئاشــکرایە ئــەو گەلــەی کــە نرخــی نەتەوەیــی خــۆی ، مێشــکی خــۆی، رۆحــی خــۆی، ناســنامەی جەوهــەری 

خــۆی خســتووەتە دەســتی دوژمــن، لــە نوێــوە زیندوویانــی کــردەوە و ئــەرک، بەرپرســیارتی، زانســتی مێژوویــی و پێــش بێنییەکــی 

بەهێــز، بوێــری و ئیرادەیەکــی گــەورەی پێویســت بــوو. لــە بەرامبــەر راســتی گەلێــک و واڵتێــک دا کــە لــە راســتی  واڵت پــەروەری 

ــەر  ــوە رێب ــی نەیانتوانی ــەر دەســەاڵتدارانی مێژووی ــە بەرامب ــە، ل ــێ واڵت ــدووە و کۆیلەکــراوە و ب ــۆ دوژمــن ســەری نەوان دوورە، ب

ــوە  ــە رێ ــەل ب ــە دژی گ ــە ل ــەو پێشــکەوتنانەی ک ــرد. ئ ــان ک ــەو کارەی ــۆ ئ ــەر ئاپ ــان دەربخــەن. pkk و رێب ــری خۆی ــاک بی و روون

دەچێــت، پێچەوانەیــان کــرد. گەلــی کــورد و ناســنامەی و مێشــکی بــۆ دەســەاڵتداران کاری دەکــرد و خزمەتیشــی دەکــرد و هــەر 

بــۆ ئەویــش شــەڕ دەکات و وەکــوو حەیوانێکیــان لــێ کــردووە کــە لــە ژێــر خزمەتــی ئیمپریالیــزم دایــە. بــەاڵم pkk و رێبــەر ئاپــۆ 

گەلــی کوردیــان لــە خــەوی مــردوو هوشــیار کــردەوە و زیندوویــان کــردەوە و ئەوانیــان هێنــا ئاســتێک کــە بــۆ ئــازادی خــۆی شــەڕ 

بکــەن و وا لــە دەورووبەریــش بــکات کــە شــەڕ بکــەن. هۆنــراوە نووســێکی گــەورەی کــورد بــە نــاوی ئەحمــەدی خانــی دەیگــوت: 

»ئەگــەر رێبەرێکــی دروســت و خــاوەن نامووســامن هەبووبــا، ئێمــە نەدەبووینــە کۆیلــەی عــەرەب و عەجــەم و تــورک« راســتیەک 

کــە دەربــارەی رێبــەری کــوردان دا هەیــە، خــۆ خۆیەتــی، تەنیــا بەرژەوەنــدی عەشــیرەتی بنەمــا دەگرێــت و لــە راســتی نەتەوەیــی 

دوورن. لــە مێــژووی کوردســتان دا رێبــەری درۆینــە بوونەتــە هــۆکاری ئــەوە کــە راســتییە نەفرەتییــەکان ئەوەنــدە درێــژ بــەردەوام 

بێــت. 

کاتــێ مــرۆڤ لــە مێــژووی نەتەوەیــەک تەماشــا دەکات بــە تایبەتــی ئــەو رێبەرانــەی لــە کاتــی قۆناغــی شــۆڕش دا تێدەکۆشــن بــۆ 

ســەرکەوتن و رزگاری، ئــەو رێبەرانــەن کــە مــۆری خۆیــان لــەو ســەردەمە دەدەن کــە تێیــدا دەژیــن. مێــژوو ئێســتاش دیــاری دەکات 

کــە لــە مێــژوو دا هیــچ رێکخســن و ســەرکردەیەک بــەرەو ســەرکەوتن نەگەییشــتوون. رێبــەر ئەوەیــە کــە لــە بــواری نــوێ بــوون 

و پێشــکەوتن دا لــە ئاســتێکی بــەرز دا نوێنەراتــی هــزری نــوێ و پێشــکەوتن دەکات، یــان بــە گوێــرەی مرۆڤــی نــوێ و کۆمەڵــگای 

نــوێ، تــەواوی ژیانــی خــۆی بــە گوێــرەی ژیانــی گــەل رێــک دەخــات. چارەنووســی خــۆی لــە چارەنووســی گــەل دا دەبینێــت و 

لەگــەڵ تــەواوی ئێــش و داخــوازی گــەل بــە قووڵییــەوە دەژیــت و بــۆ رزگارکردنیــان ئەرکــی گرینگــی داوەتــە ســەر شــانی خــۆی. 

بێگومــان هەڵوێســتی رێبــەری pkk لــە بەرامبــەر راســتی گەلێــک دا کــە راســتیەکی ژیانــی نییــە و لــە هــەر الیەنێکــەوە لــەە نــاو 

گشــتی  شــێوەیەکی  بــە  دوژمــن 

ــە  ــتە ک ــەڵ دەکات. پێویس ــامن لەگ دژایەتی

تــەواوی هێــزی خۆمانــەوە  بــە  ئێمــەش 

بکەیــن  دوژمنایەتــی  دوژمــن دا  لەگــەڵ 

و دوژمــن هەســت بــکات کــە ئێمــە بــە 

بەدەلــی  بــڕوا  و  بیــر  بــە  و  بڕیــارداری 

ــەدا  ــەو رێگ ــان ل ــن و خۆم ــازادی دەدەی ئ

ــە مێــژووی  ــدا دەکەیــن. کاتــێ مــرۆڤ ل فی

بــە   pkk دەکات  تەماشــا  تێکۆشــین 

و  هەوڵــدان  بەرخودانــی،  جەســارەت، 

ــر و باوەڕییەکــی کــە ســنووری  ــات، بی خەب

ئافرێنــدراوە.  دەکات  دەربــاز  مێشــک 

 pkk بەرخــودان بووتــە بنەمــای کاراکتــەری

بــراوە و لەگــەڵ هیــچ گەلێکــی جیهــان قیــاس ناکرێــت، لەگــەڵ خــۆی دا نامۆیــە، نــرخ و خۆشەویســتی نەتەوەیــی، 

کلتــووری، کۆمەڵگایــی، سیاســی  داگیرکــراوە، ناچــارە جــودا بێــت. بــەو واتایــە کــە رێبــەری پارتــی لــە باروودۆخێکــی 

وەهــادا بــە خۆســەری و نوێ خــوازی زیاتــر ئــەو تایبەمتەندیانــە بــە ژیانــی پێشــکەوتووی خــۆی گرێــدەداو و ژیانــی 

خــۆی فیــدای ژیانــی مرۆڤایەتــی دەکا. لــەو خاڵــە دا رۆڵ و گرینــگ بوونــی ئــەو مســۆگەرە و نکۆڵــی لــێ ناکــرێ. 

کاتــێ مــرۆڤ لــە مێــژووی شۆڕشــی جیهــان تەماشــا دەکات ئــەو گەالنــەی کــە هــەم شۆڕشــی نەتەوەیــی و 

ــن و  ــی زەمی ــدووە و خاوەن ــان ئافران ــی مێژوویی ــە زۆر دەرفەت ــان دەدەن ک ــردووە، نیش ــان ک ــی چینی ــەم شۆڕش ه

ــەوان  ــی ئ ــەی تاکەکەس ــە. کێش ــی نیی ــی نەتەوەی ــن. نکۆڵی کردن ــی و کلتووری ــی، چین ــی کۆمەڵگای دەوڵەمەندییەک

ــدە  ــەزی ژن ئەوەن ــەوە. رەگ ــە نەکراوەت ــە پێچەوان ــوو ئێم ــەوان وەک ــژووی ئ ــە. مێ ــووڵ نیی ــە ق ــی ئێم ــوو ه وەک

ــدراوە.  ــە کار نەهێن ــە شــێوازێکی چەســپاو و خــراپ ب ــە ب ــوو ئێم ــن وەک ــەر راســتی ئایی ــە بەرامب ــراوە. ل داگیرنەک

ــتا دا  ــی ئێس ــی گەالن ــەر باروودۆخ ــە بەرامب ــان ل رەق و کینەی

هەیــە. ئــازادی و ئاشــتی هەیــە. کەمــن ئــەو رۆشــنبیرانەی کــە 

رێبەکانیــان هێزیــان لێدەگــرن. بــەاڵم لــە شۆڕشــی کوردســتان دا 

ــەواوی نەمــاون. ــە ت ــەو شــتانە ب ئ

دەرکەوتوونــە  راســتییانەی  لــەو  جــار  زۆر  پارتــی  رێبــەری 

ئایینــی،  کێشــەی  بەرامبــەر  لــە  ئــەو  هەڵس¬وکەوتــی 

زانســتەوەیە.  بــە  و  خۆســەر  خێــزان،  و  ژن  کەســایەتی، 

رێبــەری شۆڕشــی رووس، لنیــن لــە چارەســەر کردنــی کێشــەی 

دا  مێــژووی شۆڕشــی جیهــان  تــەواوی  لــە  مــاوە.  ژن الواز 

ــی  ــە دا دامەزراندن ــی ئێم ــژووی شۆڕش ــە مێ ــە ل ــاری یەکەم ج

لەشــکری ژن، پێکهێنانــی کۆنگــرە و کۆنفەرانســی ژن رووی 

داوە. مــرۆڤ ناتوانــێ رەنگــی ژیانــی رێبەرایەتــی، قوواڵیــی 

ــز  ــن، هێ ــوو بینی ــن، داهات ــەو، هۆشــمەندی، هەڵوێســت گرت ئ

و هونەرمەنــدی قســە کــردن و شــی کردنــەوە، دروســتی، 

ــەری  ــە کەســایەتی رێب ــە ل ــی زانســتی ک ــا بوون ئەزمــوون و زان

ــدازە و  ــەدا ئەن ــی  دیک ــچ رێبەرێک ــەڵ هی ــە لەگ ــە دا هەی ئێم

پێــوان بــکات. شــێوازی شــی کردنــەوەی ئــەو دۆگامتیــک نییــە. 

ــی  ــی جیهان ــتی شۆڕش ــتان، راس ــتی کوردس ــی راس ــەری پارت رێب

ــە ئەنجامــی ئــەوە  بــاش نرخانــدوە و لێکۆڵینــەوەی کــردووە. ل

ــە  ــە ب ــتووە. ن ــێ دەرخس ــتانی ل ــی کوردس ــەری شۆڕش دا خۆس

ــە  ــە دەســت. ل ــە گرتوویەتیی ــە شــێوازێکی داهێنەران ــک بەڵکــوو ب ــب و دۆگامتی ــەوە، قاڵ شــێوازێکی الســایی کردن

راســتی دا سۆســیالیزمی زۆر بــاش لێکداوەتــەوە و سۆســیالیزمی بــە گوێــرەی راســتی گــەل پێکهێنــاوە. pkk لــە راســتی 

ــووە.  ــۆی دیت ــادەی خ ــۆ دا ئیف ــەر ئاپ رێب

ــە مێــژووی کوردســتان دا دروســت بوونــە ئەنجامــی رەنــج و بەرهەمــی رێبــەر ئاپۆیــە.  ئــەو پێشــکەوتنانەی کــە ل

ئــەو بــۆ خــۆی ســەرچاوەی خۆشەویســتی، یەکێیتــی و یەکگرتنــە. لــە کەســایەتی خــۆی دا شــێوازی مرۆڤێکــی نــوێ 

دروســت کــرد. ئــەو داوای هەوڵدانــی کــردووە کــە مرۆڤێــک چەنــدە دەتوانــێ پێــش کەوێــت. ئاســتی تێکۆشــانی 

رزگاری کوردســتان لــە رۆژی ئەمــڕۆ دا لــە ســەر بنەمــای دروشــمی » ئێمــە ببینــە پارتــی، ببینــە ســوپا، ســەرکەوتن 



ــەنگی  ــە پێش ــە ب ــی ئێم ــانی رزگاری نەتەوەی تێکۆش

کێشــەی  دەچــێ.  رێــوە  بــە   pkk و  ئاپــۆ  رێبــەر 

دواکەوتوویــی کۆمەڵــگای بــاش دیتــووە و هــەوڵ دەدات 

لــە ریشــەوە ئــەو کێشــانە تێپــەڕ بــکات. ژێردەســتە 

ــێ  ــت پ ــی دەس ــگای چین ــی کۆمەڵ ــە بوون ــی ژن ب بوون

دەکات. لــە ســەردەمی کۆمینــاڵ بــوون دا راســتی ژن 

ســەرچاوەی خــۆی لــە بەرهەمــی خــۆی دا دەگرێــت. 

ــە دەســتی  ــە ســەرمایەداری دەرکــەوت و کەوت پاشــان ک

پیــاو لەگــەڵ ئــەوەش کۆمەڵــگای چینایەتــی دەرکــەوت. 

دوای ئــەو ژنیــش هێــز و کاریگــەری خــۆی لە دەســت دا. 

لــە کۆمەڵــگای کۆیلەتــی بــۆ کۆمەڵــگای فیوداڵــی تێپــەڕ 

بــوو. لــە کۆمەڵــگای فیوداڵــی بۆ کۆمەڵــگای کاپیتالیســت 

و ئیمپریالیــزم تێپــەڕ بــوو. لــە هــەر کۆمەڵگایەکــی 

چینایەتــی دا چەوســاندنەوە و بچــووک کردنــەوەی ژن 

شــێوەیان گــۆڕا و بەردەوامیــان کــرد. ژن بــە شــێوازێکی 

ــرا.  ــر ک ــک داگی ناس

مســۆگەر بکەیــن«  هــەرزان کێشــەی ســادە ئەداتــە الیــەک و لەگــەڵ تــەواوی گەلــی کــورد دا راســت لەگــەڵ راســتی 

دوژمــن دا هەڵســوکەوت دەکات. لــەو قۆناغــەی ئێســتا دا لەگــەڵ گەلــی کــورد بــە ملیۆنــان مــرۆڤ بــە میهرەبانــی 

ــەو تێکۆشــان و شــەڕە  ــی و سۆســیالیزم. ئ ــی شۆڕشــی رزگاری نەتەوەی ــە خزمەت ــت، دەیانخات ــان دەگرێ ــە ئامێزی ل

ــاو  ــە الیەنــی لەشــکری، سیاســی، ئابــووری و کلتوورییــەوە خســتووتە ن ــای فاشیســت ل بێســنوورە، کۆمــاری تورکی

ئاڵۆزییەکــی قووڵــەوە و ناچــاری هێشــتووە.

ــوا و  ــە هی ــن ب ــە بووی ــن، ئێم ــەرەو ســەرکەوتن رۆیشــن¬دا دەژی ــی ب ــە رۆژان ــە ل ــە ئێم ــەدا ک ــی نوێ ــەو قۆناغ ل

ــرەی تێکۆشــانی  ــە گوێ ــۆ و ب ــەر ئاپ ــاوەڕی رێب ــر و ب ــان، بی ــرەی ژی ــە گوێ ــت ئێمــە خۆمــان ب ــاوەڕی گــەل. دەبێ ب

ئــەو خۆمــان ئامــادە بکەیــن و بــە شــێوەیەکی بەهێــز خــاوەن لــە تــەواوی ئەرکــی داهاتــوو دا دەربکەویــن. لــە 

ــی هــەری راســت و  ــەوە رەخنەدایین ــەی من روانگ

ــت.  ــان دا دەردەکەوێ ــە ژی ــۆی دا ل ــوێنی خ ــە ش ل

دوژمــن بــە شــێوەیەکی گشــتی دژایەتیــامن لەگەڵ 

دەکات. پێویســتە کــە ئێمــەش بــە تــەواوی هێــزی 

خۆمانــەوە لەگــەڵ دوژمــن دا دوژمنایەتــی بکەیــن 

و دوژمــن هەســت بــکات کــە ئێمــە بــە بڕیــارداری 

و بــە بیــر و بــڕوا بەدەلــی ئــازادی دەدەیــن و 

خۆمــان لــەو رێگــەدا فیــدا دەکەیــن. کاتــێ مــرۆڤ 

ــە  ــا دەکات pkk ب ــان تەماش ــژووی تێکۆش ــە مێ ل

جەســارەت، بەرخودانــی، هەوڵــدان و خەبــات، 

بیــر و باوەڕییەکــی کــە ســنووری مێشــک دەربــاز 

دەکات ئافرێنــدراوە. بەرخــودان بووتــە بنەمــای 

 .pkk ــەری کاراکت

پێویســتە لــەو میراتــە پیــرۆزەی مێــژوو خاونــداری 

بکەیــن و بیپارێزیــن و پێویســتیەکانی جــێ بــە 

جــێ بکەیــن. کات پێویســتی بــە چاالکــی فیدایــی 

دەبینــێ. ئــەوە هــەم دەرکەوتنێکــی تاکتیکییــە. لــە 

ــی  ــە واڵمێک ــن ببێت ــۆ دوژم ــا دا ب ــی وەه قۆناغێک

هــەرە بــاش. ئــەو جــۆرە چاالکییــە بــە واتــای 

تێکدانــی دڵخۆشــی دوژمنــە. گرتنــی ئــەو جێگایەی 

کــە تێیــدا دەمێنــێ و بــۆ ئــەو واڵتــە دەبێتــە 

ئــەو  ئــازادی  شــەڕوانی  و  گــەل  بــۆ  زینــدان. 

چاالکییــە دەبێتــە دڵخۆشــییەکی هــەرە گــەورە. 

ئێمــە بــە پێشــەنگی ئــەو جــۆرە چاالکییانــە داوای گەلــی خۆمــان بــۆ ئــازادی بــە تــەواوی جیهــان نیشــان دەدەیــن.

رێبەری من 
ــە قــووڵ و  ــەو هــەوڵ و خەبات ــەر ئ ــە بەرامب ــم. ئێمــە ل ــی ئامــادە دەبین ــی چاالکــی فیدای ــۆ پێکهێنان مــن خــۆم ب

ــی خــۆم شــتێکی دیکەشــم  ــە گیان ــا جگــە ل ــن هێشــتا کەمــە. بری ــدا بکەی ــی خۆشــامن فی ــوە گیان بێســنوورەی ئێ

هەبوایــە تــا فیــدام بکربــا. ئێــوە بــە ژیانــی خۆتــان گەلێکتــان لــە نوێــوە ئافرانــد. ئێمــە بەرهەمــی ئێوەیــن. ئێــوە دڵنیایــی داهاتووی 

تــەواوی گەلــی کوردســتان و جیهانــن. ژیانــی ئێــوە رێــز و حورمــەت دەداتــە ئێمــە. حــەز کــردن، بوێــری و بــاوەری دەداتــە ئێمــە. 

ــەش  ــەر ئێم ــە س ــوە ل ــییەی ئێ ــەرنج راکێش ــەو س ــدراون. ئ ــوە زۆر گرێ ــە ئێ ــرۆڤ ب ــان م ــە ملیۆن ــتان و ب ــی کوردس ــەواوی گەل ت

کاریگــەری هەیــە. لــە کاتــی هــەرە تەنــگ و دژواردا ئێمــە حەزکردنــی ئێــوە لــە بەرامبــەر خۆمــان هەســت دەکەیــەن و هێــزی 

مەعنــەوی لــێ دەگریــن. ئــەوەی کــە هــەرە زۆر بــە شــەهیدەوە گرێــدراوە ئێــوەن. لــە ســەر ئــەو بنەمایــەش بــە دڵنیاییــەوە ئــاوڕ 

نادەینــەوە. مــن پێکهێنانــی ئــەو چاالکییــە بــۆ خــۆم وەکــوو ئەرکێــک دەبینــم و خۆمیــش بەرپرســیار دەبینــم. مــن بــاوەڕ دەکــەم 

کــە رێــگای تێپــەڕ کردنــی دواکەوتنــی خــۆم، ئــازاد کردنــی خــۆم، کــرداری کردنــی ئــەو شــتانەی لــە شــەڕ دا دەبێــت و مــن لــە ســەر 

ئــەو بڕوایــەدام کــە پێویســتیەکانی ئــەو شــەڕە بــە جــێ بێــت. مــن دەمــەوێ خــاوەن داری لــە بەرخودانــی هاورێیانــی مەزلــووم، 

ــم  ــک ب ــەردەوام بکــەم. مــن دەمــەوێ هۆکارێ ــەوان ب ــگای ئ ــان بکــەم و رێ ــان و بێریڤ ــال، فەرهــاد، بەســێ، بێریت ــری، کەم خەی

بــۆ داوای ئــازادی گەلــی خــۆم. مــن دەمــەوێ گەورەیــی رەق و کینــی خــۆم لــە بەرامبــەر سیاســەتی ئیمپریالیــزم کــە لــە ســەر ژن 

دەیــکات و کۆیلــەی دەکات نیشــان بــدەم و ببــم  بــە ســیمبول و نیشــانەی بەرخودانــی ژنــی کوردســتان. 

داخــوازی مــن بــۆ ژیــان زۆر بــە واتایــە. مــن دەمــەوێ ببمــە خــاوەن ژیانێکــی بــە واتــا و چاالکییەکــی گــەورە. تێکۆشــانی رزگاری 

نەتــەوەی ئێمــە بــە پێشــەنگی رێبــەر ئاپــۆ بــەردەوام دەبێــت و لــە ماوەیەکــی زۆر کــەم دا دەگاتــە ســەرکەوتن و گەلــی مەزڵوومــی 

ئێمــە لــە نــاو خێزانــی گەلــی جیهــان دا شــوێنی گران بەهــا دەگــرن و دەگەنــە مافــی خۆیــان.

لــە ســەر ئــەو بنەمایــە مــن جارێکــی دیکــە گرێدانــی خــۆم لــە بەرامبــەر رێبــەر ئاپــۆ، تــەواوی شــەهیدانی کوردســتان، تــەواوی 

هێــزی شــەڕ و ســەنگەرەکان، هاورێیانــی ئێمــە لــە زینــدان، گەلــی کــورد و تــەواوی مرۆڤایەتــی پیشــان دەدەم و پەیــامن دەدەم 

کــە ببمــە شــایانی ئــەوان. 

داخــوازی مــن بــۆ ژیــان زۆر بــە واتایــە. مــن دەمــەوێ ببمــە خــاوەن ژیانێکــی بــە واتــا و چاالکییەکــی گــەورە. لــە بــەر ئــەوەش 

ژیــان و مرۆڤــم زۆر خــۆش دەوێ و بۆیــە دەمــەوێ ئــەو چاالکییــە پێــک بێنــم.

بژی رێبەر ئاپۆ

بژی تێکۆشانی رزگاری نەتەوەیی ئێمە

مبرێ دەوڵەتی تورکی فاشیست

بۆ ژنانی بزووتنەوەی ئازادی کوردستان

تێکۆشــانی رزگاری نەتەوەیــی ئێمــە بــە پێشــەنگی رێبــەر ئاپــۆ و pkk بــە رێــوە دەچــێ. کێشــەی دواکەوتوویــی کۆمەڵــگای بــاش 

دیتــووە و هــەوڵ دەدات لــە ریشــەوە ئــەو کێشــانە تێپــەڕ بــکات. ژێردەســتە بوونــی ژن بــە بوونــی کۆمەڵــگای چینــی دەســت پــێ 



دەکات. لــە ســەردەمی کۆمینــاڵ بــوون دا راســتی ژن ســەرچاوەی خــۆی لــە بەرهەمــی خــۆی دا دەگرێــت. پاشــان کــە ســەرمایەداری 

دەرکــەوت و کەوتــە دەســتی پیــاو لەگــەڵ ئــەوەش کۆمەڵــگای چینایەتــی دەرکــەوت. دوای ئــەو ژنیــش هێــز و کاریگــەری خــۆی 

لــە دەســت دا. لــە کۆمەڵــگای کۆیلەتــی بــۆ کۆمەڵــگای فیوداڵــی تێپــەڕ بــوو. لــە کۆمەڵــگای فیوداڵــی بــۆ کۆمەڵــگای کاپیتالیســت 

ــۆڕا و  ــێوەیان گ ــەوەی ژن ش ــووک کردن ــاندنەوە و بچ ــی دا چەوس ــی چینایەت ــەر کۆمەڵگایەک ــە ه ــوو. ل ــەڕ ب ــزم تێپ و ئیمپریالی

بەردەوامیــان کــرد. ژن بــە شــێوازێکی ناســک داگیــر کــرا. 

تیــۆری سۆسیالیســتی زانســتی بــەو واتایــەی کــە لــە هــەر الیەنێــک دا مــرۆڤ ئــازاد دەکات و جیــاوازی نێــوان چینــەکان ناهێڵێــت 

و دەرفەتــی یەکســان دروســت دەکات و بــۆ ژن دەرفەتــی ژیانــی یەکســان دەپارێــزێ. بــەاڵم هــەر چەنــدە سۆســیالیزم پێکهاتــووە 

هــەوڵ دەدات لــە هــەر الیەنــەک دا شــێوە بداتــە ژن. لــە بــەر ئــەوەی سۆســیالیزمی زانســتی لــەو بنەمایــە دەرکەوتــووە و بۆیــەش 

ــتی  ــە گش ــت و ب ــە دەس ــی بگرێت ــەیەکی مرۆڤایەت ــوو کێش ــتی هەم ــەو ویس ــرت. ئ ــتی نەگ ــازاد و راس ــی ئ ــازادی ژن بنگەیەک ئ

چارەســەریەکی بــۆ بدۆزێتــەوە. ئــەو هەوڵدانانــەی بــۆ ئــازادی ژن ســنووردار مــاوە. 

کاتــێ مــرۆڤ تەماشــای خۆســەری کوردســتان دەکات، دەبینــێ کــە هــەم وەکــوو رەگــەز و هــەم لــە الیەنــی دیکــەوە ژن داگیرکــراوە 

ــە ئــەوەی تێکۆشــانی رزگاری نەتەوەیــی  ــەر ل ــان بکــرێ. ب ــر ژی ــە کوردســتان دا کێشــەی ژن قووڵ ــە هــۆکار کــە ل و ئــەوەش بۆت

ئێمــە دەســت پــێ بــکات مــرۆڤ نەیدەتوانــی لــە کوردســتان دا باســی هەبــوون و ئیــرادەی ژن بــکات. ژن شــتێک نەبــوو، وەکــوو 

کــە هۆنــراوە نووســێکی تــورک، »نــازم حکمــەت« دەڵــی: » شــوێنی ئــەو لــە ســەر ســفرە دوای هــەر کەســێ دێــت » ژنــی کــورد 

لــە باروودۆخێکــی ئەوەنــدە خــراپ دایــە کــە بــۆ ئــازاد بوونــی ژن هەڵس کەوتێــک بــە گوێــرەی گەورەبوونــی کێشــەکان پێویســت 

دەبینــێ. پێــش ئــەوەی کێشــەی ژن کــە ژمــارەی لــە گەلــی کــورد زیادتــرە چارەســەر نەکرێــت مــرۆڤ ناتوانــێ باســی ئــازاد کردنــی 

ژنــی کــورد بــکات. 

رێبــەری پارتــی لــە بــواری کێشــەی ژنــی کوردیــش دا هەڵســەنگادنی زۆر قــووڵ و وردی کــردووە. بــۆ چارەســەر کردنــی کێشــەکان 

ــازادی ژن دا  ــردن و ئ ــش ب ــەرەو پێ ــی ب ــە خاڵ ــتووین ل ــە گەییش ــرۆ ئێم ــە ئەم ــتە ک ــەو ئاس ــردووە. ئ ــەنگی ک ــی و پێش سەرکێش

ئاســتێکی گرینــگ ئیفــادە دەکات. بــەاڵم کەوتــن و لــە نــاو بردنــی ژن لــە رەوشــێکی وەهــا خــراپ و جــدی دایــە کــە هــەر لــە 

مێــژووی مرۆڤایەتــی دەســت پــێ دەکات. لــە جارێــک دا ئــازاد بــوون و ســەر هەڵێنانــی ژن ئاســان نییــە. پێویســتی بــە کاتێکــی 

درێــژ هەیــە. ئــەو هەنــگاوەی پارتــی ئێمــە pkk لــەو بــوارە دا هاوێشــتوویەتی لــە ســەر بنەمــای نزیــک کردنــی ئــەو قۆناغەیــە. 

ــدراو  ــی گرێ ــەری پارت ــە رێب ــان پێویســت دەکا ب ــە دا ژن ــەو الیەن ــە. ل ــرۆز و پەروەدەیی ــی پی ــی ژن کارێک ــازاد کردن ــی ئ هەوڵدان

بــن، زۆر شــەڕ بکــەن، گیانــی خۆیــان بــدەن و رەنــج بــدەن و خۆشــیان واڵمــی ئــەو شــتانەی داوەتــەوە، ریــز بــە ریــز بەشــداری 

ــە  ــن بۆت ــدا دەژی ــی ئێمــە وەکــوو ژن تیای ــەاڵم دواکەوتووی ــان هاوێشــتووە. ب ــازاد بوونی ــگاوی ئ ــە و هەن ــی شــۆڕش بوون ریزەکان

هــۆکاری کــە ئێمــە لــە بەرامبــەری رەنجــی رێبــەری pkk لــە پێشــکەوتن و گۆڕانــی کەســایەت دوور مبێنیــن. بــەو باروودۆخــەی 

ئێســتا، ئێمــە لــە جــێ بــە جــێ کردنــی ئەرکــی ئێســتای خۆمــان دووریــن. 

رێــگای ئــازاد بــوون لــە شــەڕ دا دەردەکەوێــت. بــۆ ئــەوەی کــە مــرۆڤ بــاش شــەڕ بــکات، بــاش رێکخســن کــراو بێــت. ئەگــەر ئێمە 

رێکخســتنێکی بەهێــز پێــک بێنیــن، ئــەو کاتــە دەتوانیــن باســی ئیرادەیەکــی بەهێــز بکەیــن. ئــەوە ئیــدی راســتییەکی مســۆگەرە 

ــە  ــان ل ــەی خۆم ــەو رەق و کین ــت ئ ــە دەبێ ئێم

بــە  و  کوردســتان  کۆمەڵــگای  دواخســتنەی  دژی 

بــە هــزر،  لــە دژی کۆیلــە کردنــی ژن  تایبەتــی 

بیــردۆزی و سیاســەتەوە بکەیــن بــە یــەک و ئەرکــی 

ــان  ــتی خۆم ــن. راس ــێ بێنی ــە ج ــان ب ــتای خۆم ئێس

لــە نــاو تێکۆشــانی رزگاری نەتەوەیــی دا ببینیــن 

ســەر  لــە  بنێــن.  ئــازادی  کــرداری  هەنــگاوی  و 

ــوون  ــۆ ب ــە ب ــن داوم ــە م ــارەی ک ــەو بڕی ــای ئ بنەم

بــە گەریایەکــی فیدایــی تەنیــا نــە بــە نــاوی خــۆم، 

ــۆ و  ــەر ئاپ ــایانی رێب ــەوەی ش ــۆ ئ ــەرەتا دا ب ــە س ل

رێکخســتنی pkk ببــم و بــە گشــتی بــۆ تــەواوی ئــەو 

مرۆڤانــەی کــە رەنجەکانیــان دەخورێــت، کۆیلــە 

ــی  ــی گەل ــۆ ئازادکردن ــی ب ــە تایبەت ــن، ب و ژێردەس

ــدەم و  ــورد ب ــی ک ــازادی ژن ــی ئ ــتان و وەاڵم کوردس

نوێنەرایەتــی ئــەوان بکــەم ئــەو بڕیــارەم داوە. 

کــە ئــازادی ژن بــە شــەڕ کــردن تێپــەڕ دەبێــت. 

ــان  ــە هەدەفەکامن ــەو کات ــت ئ ــا بێ ــەر وەه ئەگ

دیــارن. پێویســتە ئــەو تایبەمتەندیانــەی وەکــوو 

ــوون  ــاردار ب ــوون، بڕی ــدراو ب ــزی، گرێ واڵت پارێ

ــۆڕش  ــۆ ش ــورد ب ــی ک ــەری ژن ــری و خۆس و بوێ

ــی هەوڵدانێکــی زۆر  ــه خاوەن ــن، ببن ــە کار بێن ب

ــەهیدمان  ــی ش ــەزاران ژن ــە ه ــە ب ــەورە. ئێم گ

هەیــە کــە بــۆ ئــازادی رەنجیــان داوە و مانــدوو 

ــی  ــەدا خوێن ــەو رێگای ــکەوتن ل ــۆ پێش ــوون. ب ب

ــان،  ــە بێریڤ ــی ئێم ــدووە. هەڤااڵن ــان رژان خۆی

ــن و  ــە، مزگی ــی، زەکیی ــێ، رۆناه ــە، بەس رەحیم

ــاو ئــەو شــەهیدانە دا بــە ژیــان  ــە ن رەخشــان ل

و تێکۆشــانی خۆیــان بوونــە ســەمبولی ئــازادی و 

گەییشــتنە لووتکــەی ئــازادی. ئــەوان بە شــەهید 

بوونــی خۆیــان هــەم لــە نــاو تێکۆشــانی رزگاری 

ــی  ــازاد بوون ــواری ئ ــە ب ــی دا و هــەم ل نەتەوەی

ــە  ــەو هەڤاڵ ــە پێشــەنگی ئێمــە. ئ ــان دا بوون ژن

ــازادی  ــەڕوانانی ئ ــتی ش ــۆ گش ــەم ب ــە ه ئازیزان

ــری  ــی و بوێ ــایەت دا دڵخۆش ــە کەس ــەم ل و ه

و  رەق  ئــەو  دەبێــت  ئێمــە  دەدا.  گەورەیــان 

کینــەی خۆمــان لــە دژی دواخســتنەی کۆمەڵــگای کوردســتان و بــە تایبەتــی لــە دژی کۆیلــە کردنــی ژن بــە هــزر، 

ــاو  ــە ن ــان ل ــن. راســتی خۆم ــە جــێ بێنی ــان ب ــی ئێســتای خۆم ــەک و ئەرک ــە ی ــن ب ــردۆزی و سیاســەتەوە بکەی بی

تێکۆشــانی رزگاری نەتەوەیــی دا ببینیــن و هەنــگاوی کــرداری ئــازادی بنێــن. لــە ســەر بنەمــای ئــەو بڕیــارەی کــە 

مــن داومــە بــۆ بــوون بــە گەریایەکــی فیدایــی تەنیــا نــە بــە نــاوی خــۆم، لــە ســەرەتا دا بــۆ ئــەوەی شــایانی رێبــەر 

ــە و  ــت، کۆیل ــان دەخورێ ــە رەنجەکانی ــەی ک ــەو مرۆڤان ــەواوی ئ ــۆ ت ــە گشــتی ب ــم و ب ــۆ و رێکخســتنی pkk بب ئاپ

ژێردەســن، بــە تایبەتــی بــۆ ئازادکردنــی گەلــی کوردســتان و وەاڵمــی ئــازادی ژنــی کــورد بــدەم و نوێنەرایەتــی ئــەوان 

بکــەم ئــەو بڕیــارەم داوە. ئــەوە بــۆ مــن دڵخۆشــی و بوێریەکــی گــەورە دەبێــت. ئــەوە هەســتێکی ئەوەنــدە گــەورە 

بــە مــن دەدات کــە ناتوانــم پێناســەی بکــەم. لــە ســەر ئــەو رێگایــەی شــەهیدانی ژنــی ئێمــە چــوون و چاوەدێــری 

کردنــی بەرخودێــرە بەنرخــەکان، بــە شــێوەیەکی راســت و دروســت خــاوەن داری کــردن لــە میراتــی ئــەوان، جــۆش 

و خــرۆش و هەســتێکی بەشــەڕەفە. لــە بــەر ئــەوەی کــە دەمبــە خاوەنــی ئــەو ئــەرک و بەرپرســیارییە بــە شــەڕەفە، 

خــۆم ســەربڵند، شــاناز و بەشــانس دەبینــم. لــە ســەر ئــەو بنەمایــە بــە تــەواوی ژنــی کــورد کــە بــە هــەزاران ئێــش 

و ئازاریــان کێشــاوە، رەنجیــان داوە، خەباتیــان کــردووە و لــە چیاکانــی کوردســتان تێکۆشــانی ئــازادی دەکــەن، لــە 

هەوڵــی ئــەوە دانــە کــە پارتــی ئێمــە pkk و رێبــەر ئاپــۆ بــە ســەر بخــەن و بــە بەهێــز بوونێکــی گــەورە ببنــە واڵم 

و مــن بــاوەر دەکــەم کــە بــە دەســتی خۆتــان داهاتوویەکــی ئــازاد بخوڵقێنــن بــۆ تــەواوی هەڤــااڵن رێــز و ســاڵوی 

خــۆم پێشــکەش دەکــەم.



ئــەو گەلــەی هــەرە زۆر بــە چاوێکــی فــراوان 

و حــەز کــردن لــەو شــتانەی ژیــان تەماشــا 

خۆشەویســتیە  ئــەو  کــورده .  گه لــی  دەکات 

ناچارمــان دەکات شــەڕ بکەیــن. نامانەوێــت 

ــەاڵم هیــچ رێگایەکیــامن  ــن ب مبریــن و بکوژرەی

بــۆ گەییشــن بــە ئــازادی نییــە. تاوانبارانــی ئــەو 

شــەڕە هێــزی سەردەســت و کۆیلەیەکانیــان، 

کۆمــاری تورکیایــە. بێدەنــگ بــوون تاوانێکــە 

هــەرە گەورەیــە. ئەگــەر بــە چــاوی خۆیــان 

ئــەو خوێنانــەی کــە دەڕژێرنێــت دەبینــن و 

ــە  ــەو کات ــن ئ ــگ دەمێن ــەری بێدەن ــە بەرامب ل

ــن ــەورە خۆیان ــەرە گ ــاری ه تاوانب

بژی شەڕی لە پێناو ئازادیامن کە بە پێشەنگی رێبەر ئاپۆیە

بژی ژنی کورد کە بە پێشەنگی pkk شەڕ دەکات و ئازاد دەبێت

مبرێ دەوڵەتی تورکی فاشیست

بۆ گەلی واڵت پارێزی کوردستان و رای گشتی شۆڕشگێر

لــە مێــژووی هــەر گەلێــک دا رووداوی وەهــا گرینــگ هەیــە کــە چارەنووســی گــەل دەگــۆڕن. رووداوی شۆڕشــی 

بــورژوازی فەڕەنســا، شۆڕشــی بوڵشــویکی رووس و شۆڕشــی ئیســامی لــە مێــژووی گــەالن دا رۆلێکــی گرینگیــان 

ــان  ــی بەهێزی ــەوە و کاریگەرییەک ــان کردووەت ــژووی مرۆڤایەتی ــەواوی مێ ــی ت ــان کات دا، پێش ــە هەم ــوە. ل بینی

لــە تــەواوی جیهــان دا دروســت کــرد. دیســان لــە مێــژووی 

هــەر گەلێــک دا رێبــەری کــە مــۆر و شــوێن پەنجــەی خۆیان 

ــە مێــژوو خســتووە مــاوە. ئەســکەندەری گــەورە، لەنیــن،  ل

ــە  ــەوان ب ــەن. ئ ــەو رێبەران ــک ل ــەد هەندێ ــۆ و موحەم مائ

کــرداری خۆیــان هــەم لــە مێــژووی گەلــی خۆیــان دا و هــەم 

لــە مێــژووی تــەواوی مرۆڤایەتــی دا  قۆناغــی گرینگیــان بــە 

ژیــان بەخشــی. 

کاتــێ ئێمــە تەماشــای مێــژووی کوردســتان دەکەیــن، مێــژوو 

ــژوووی  ــوورساوە. مێ ــە ن ــە پێچەوان ــە ب ــورد هەمیش ــۆ ک ب

کــورد، مێژوویەکــی بــەرەو لــە نــاو چوونــە. ئەگــەر مرۆڤــی 

ــە ســەردەمی  ــە دەســت، هــەم ل ــژوودا بگرین ــە مێ ــورد ل ک

کۆمەڵــگای کۆمینالــی ســەرەتایی دا و هــەم لــە ســەردەمی 

کۆیلەتــی دا لــە ئاســتێکی گرینــگ دا بــوون. لــە نــاو گەالن دا 

خــاوەن کاریگەریەکــی زۆر بــوون. دوای ئــەوەی کــە کەوتنــە 

ژێــر دەســەاڵتداری پارســەکان یــان ئــازادی خۆیــان ون کــرد 

و جارێکــی دیکــە نەیانتوانیــوە ئیــرادەی خۆیــان لــە دەســتی 

دەســەاڵتدران ئــازاد بکــەن. گەلــی کــورد بــە هــەزاران 

ســاڵە لــە ژێــر دەســەاڵت داری نەتــەوەی جۆراوجــۆر ژیــاوە 

ــەوەی جــودا دا  ــاو نەت ــە ن ــی کوردســتان هەمیشــە ل و واڵت

بووەتــە شــوێنی شــەڕ. کاتــێ هــەر گەلێــک بــە گوێــرەی باروودۆخــی خــۆی کــەم یــا زۆر بــە رەو پێــش چوونێکــی 

ــە  ــەو ل ــی ئ ــکەوتنی کۆمەڵگای ــردووە و پێش ــری ک ــە دواوە چاودێ ــژووی زۆر ل ــورد مێ ــی ک ــاوە. گەل ــی ژی مێژووی

باروودۆخێکــی کــەون دا مــاوە. بــۆ ئــازادی واڵتــی خــۆی زۆر جــاران ســەرهاڵدانیان کــردووە؛ بــەاڵم لــە بــەر ئــەوەی 

ــی  ــەر نەبوون ــە ب ــەت و  ل ــەر خەیان ــە ب ــرەوە ل ــە الیەنێکی ــەم ســەرهەڵدانانە ســەربخات و ل ــووە ئ ــەری نەب رێب

رێکخســن شکســتی هێنــاوە. لــە مێــژووی نزیــک دا لەنــاو بردنــی ســەرهەڵدانی شــێخ ســەعید و دەرســیم منوونــەی 

زۆر ئاشــکران. گەلــی ئێمــە نــە تەنیــا واڵتــی خــۆی تــەواوی هەســتی نەتەوەیــی خــۆی، زمانــی خــۆی، دڵ و مێشــکی 

ــە  ــە« ب ــوی بب ــە، بەرێ ــەی بک ــە، پارچ ــاڵوی بک ــەاڵتداران »ب ــەتی دەس ــردووە. سیاس ــن ک ــتی دوژم ــۆی رادەس خ

شــێوەیەکی چەقبەســتوویی بــە شــەڕی تایبــەت کردوویانەتــە یــەک و لــە دژی گەلــی ئێمــە بــە کاریــان هێنــاوە. ئــەوان یــان بــەرەو 

مردنــی ســپی کێشــاندووە. لــە نــاو بــردن و قڕکــردن لــە ســەر ئــەوان فــەرز کــرا. خەیانــەت و بەرخودانــی هەمیشــە لــە نــاو یــەک دا 

ژیــاون. خەیانەتــی ناوخۆیــی هەمیشــە هەوڵــی داوە بەرخودانــی بکاتــە ژێــر رکێفــی خۆیــەوە و زۆر جاریــش ســوودی وەر گرتــووە. 

پێچەوانــە کردنــەوەی مێــژوو لــە ٢٧ /١٩٧٨/١١ دا بــە راگەیاندنــی فەرمــی PKKدروســت بــوو. کوردســتان بــێ مــرۆڤ کــراوە بــە 

هــەزاران مرۆڤــامن لــە کۆمەڵکوژییــەکان دا لــە ناوبــراون ، هــەر وەهــا لــە الیەکــی دیکــەوە جارێکــی دیکــە هێرشــی خیانەتــکارە 

بکــوژەکان دیــار نییــن مرۆڤــی ئێمــەن یــا نــە لــە الیەکــی دیکــەوە ترســی مــردن لــە ســەر بەشــێک لــە گەلــی کــورد روودەنیشــت. 

گــەل ئەشــکەنجەی جــودا جودایــان بینیــوە، زۆر کــەس تەنیــا بــۆ لێپرســین چووبــوون کەچــی الشــەی ئــەوان لــەوێ دەرکــەوت و 

بەدەلــی زۆر گــەورە دراون. ئــەو رۆژانــەی  شــەڕ زۆر دژوار بــووە پارتیــامن PKK هــەر دەچــوو لــە بەرامبــەر هێرشــی دوژمــن لــە 

ــە  ــاو خــۆی دا پێشــکەوتن و گــەورە بوونێکــی دەخوڵقانــد بــە کاریگــەر و باوەڕیەکــی گــەورەوه  زیانیــان ل ــە ن هــەر الیەکــەوە ل

 (ERNK دوژمــن ده دا و ســەرکەوتنیان نزیکــر ده کــرده وە. کاتــێ هێــزی لەشــکری کــورد خوێنــی دوژمنیــان ده ڕشــت، رێکخســتنی

لــە هــەر شــوێنێکی جیهــان بــەاڵو بوونەتــەوە گــه ل بــە رێکخســن دەکات و تــەواوی جــۆری سیاســەتی شــەڕی تایبەتــی دوژمــن 

پــووچ دەکاتــەوە، هــەر چــوو گەلــی کــورد بوونــە یــەک و بــە یــەک هەبــوون خۆیــان بەشــدار کــردووە، لــە نــاو شــەڕ دا شــوێنی 

ــە  ــە نەتەوەیی ــن و هاوپەیامنیی ــە رێکەوت ــە دەرەوەی واڵت و ب ــتان ل ــی کوردس ــی پەرلەمان ــەڵ راگەیاندن ــە گ ــووە. ل ــان گرت خۆی

دامــەزراوەکان، گەلەکەمــان هەنــگاو بــە هەنــگاو بــەرەو دەســەاڵتی خۆیــەوە دەچێــت.

ــە بەرامبــەر کــورد دا هێــزی ده وڵه تــی تــورك و هــاوکاری  ــە بــەر ئــەوەی ل ــە ئــەو تێکۆشــانە دا بەدەلــی زۆر گــران دەدەیــن. ل ل

ئــه و هێــزی ئەمپریالیســت هەیــە. لــە مێــژوو دا وەکــوو گــەل یەکەمیــن جــارە ئەوەنــدە بەهێــز بوویــن، نەتــەوە پــەروەر بوویــن 

و نزیکــی ئــازادی بووینــه . جــاری یەکەمــە ئەوەنــدە بووینەتــه  خاوەنــی شــكۆ و ئیــدی ســەرمان نــەوی نییــە. ئیــدی دەتوانیــن بــە 

شــێوەیەکی دڵخــۆش لــە روخســاری مرۆڤاتــی تەماشــا بکەیــن چونکــە ئیــر بــۆ ئــازادی خۆمــان شــەڕ دەکەیــن. پێویســتە خــاوەن 

لــە دابوونەریتــی خۆمــان ده ربکه یــن ئــه و پێشــه نگانه ی بــه  جوانییەکــی ئەفســانەیی بوونــە خاوەنــی بەرخودانێکــی گــەورە و لــە 

پێشــکەوتنی ســەرکەوتنی تێکۆشــاندابوونە کەســانێکی گرینگــی ســەردەمی خۆیــان وەکــوو مەزڵــووم، خەیــری، کەمــال، فەرهــاد، 

بێریڤــان، بێریتــان، رۆناهــی و هەڤااڵنــی دیکــە خاوەنیــان لــێ دەربکەویــن.

لــە ســەر ئــەو بنەمایانــە مــن بــە گوێــرەی پێویســتی گرێــدان بوونــی خــۆم بــە pkk، رێبــەر ئاپــۆ، شــەهیدانی بەرخــودان، بــەو 

هەڤااڵنــەی وا لــە چیــا شــەڕی لــە پێنــاو ئــازادی دەکــەن، واڵتــی خــۆم، گەلــی خــۆم، چاالکــی فیدایــی ئەنجــام دەدەم. مــن بــەو 

چاالکییــە ئــەو هێــز و  دڵخۆشــییەی کــە مــن لــە گــەمل گرتــووە هێــرش بەرمــە ســەر دوژمــن. مــن هــەوڵ دەدەم ببمــە ئیفــادەی 

داخــوازی گــەل بــۆ ئــازادی. 

من بۆ تەواوی جیهان هاوار دەکەم!



ئیــر ببیســن! چــاوی خۆتــان بکەنــەوە، ئێمــە منداڵــی نەتەوەیەکــی ئاواینــە  واڵتــی ئــەو لــە دەســتی خــۆی زه وتکــراوه . لــە هــەر 

ــە ســەر خاکــی  ــە ئــەو دەرفەتــەی کــە ل ــەر بــاڵو کراوەتــەوە. ئێمــە ئیــدی دەمانــەوێ بگەین چــوار الی جیهــان دا وەکــوو پەناب

واڵتــی خۆمــان بــە شــێوەیەکی مرۆڤانــە و بــە ئــازادی بژیــن. دەبێــت خوێــن، فرمێســکی چــاوەکان و زوڵــم و ســتەم ئیــدی نەبێتــە 

چارەنووســی گەلــی مــن. ئــەو گەلــەی کــە خاوەنــی برایەتــی، ئاشــتی، دلۆڤانــی، مرۆڤایەتــی، رسوشــت و ژیانــە ئێمەیــن. ئــەو 

گەلــەی هــەرە زۆر بــە چاوێکــی فــراوان و حــەز کــردن لــەو شــتانەی ژیــان تەماشــا دەکات گه لــی کــورده . ئــەو خۆشەویســتیە 

ناچارمــان دەکات شــەڕ بکەیــن. ئێمــە نامانەوێــت مبریــن و بکوژرەیــن بــەاڵم هیــچ رێگایەکیــامن بــۆ گەییشــن بــە ئــازادی نییــە. 

ــە.  ــەرە گەورەی ــە ه ــوون تاوانێک ــگ ب ــە. بێدەن ــاری تورکیای ــان، کۆم ــت و کۆیلەیەکانی ــزی سەردەس ــەڕە هێ ــەو ش ــی ئ تاوانباران

ئەگــەر بــە چــاوی خۆیــان ئــەو خوێنانــەی کــە دەڕژێرنێــت دەبینــن و لــە بەرامبــەری بێدەنــگ دەمێنــن ئــەو کاتــە تاوانبــاری 

هــەرە گــەورە خۆیانــن. 

بانگی من بۆ تەواوی مرۆڤایەتییە!

ئەگــەر ئێــوە ناتانەوێــت تاوانبارییەکــی مرۆڤایەتــی پێــک بێنــن لەگــەڵ گەلــی کوردســتان دا ببــەن بــە یــەک. هاریکارییــان بکــەن. 

ژەنگــی مێشــک و دڵــی کــە ئیمپریالیــزم داویەتــی بــە ئێــوە پــاک بکەنــەوە، گــوێ خۆتــان بــۆ هــاواری ئــازادی گەلێــک بکەنــەوە. 

لــەو هــاوارە دا دەنگــی برایەتــی، دڵپاکــی مرۆڤایەتــی، دۆســتانی هەیــە. 

گەلە واڵت پارێزەکەمان !

ــاکان  ــە ســەر چی ــوە کــە ل ــەی ئێ ــەو هــەزاران مندااڵن ــوە. ئێمــە وەکــوو ئ ــی ئێ ــی دڵ ــە ببمــە زمان ــەو چاالکی ــەدەم ب  هــەوڵ ئ

ئامادەیــن کــە نــە تەنیــا جارێــک، بەڵکــوو بــە هــەزاران جــار گیانــی خۆمــان بــۆ ئــازادی داهاتــووی ئێــوە فیــدا بکەیــن. بــەاڵم 

دەبــێ ئێــوەش لــەو رۆژانــەی کــە وا شــەڕ زۆر گــوڕ بــووە، بــە هێــز بــووە، هەڵوێســتی خۆتــان دیــار بکــەن. نــاوی شــەڕی ئێمــە 

شــەڕی گەلــە، لــە بــەر ئــەوەش وەرن پێویســتی شــەڕ بــە جــێ بهێنیــن. گوتەیــەک هەیــە کــە دەڵێــت: » داری ئــازادی بــە خوێنــی 

ئێــوە ئــاو دەدرێــت، دەبــێ ئێمــە بــە ئاســانی واز لــە ئــازادی خۆمــان نەهێنیــن. دەبێــت ئێمــە لــەو راســتییە بــاش تێبگەیــن کــە 

وەاڵتــی ئێمــە زۆر بــە نرخــە. لــە بــەر ئــەو هــۆکارەش دوژمنانــی ئێمــە ئەوەنــدە ئیــرار دەکــەن. ئــەی بۆچــی ئێمــە ئەوەنــدە 

ــێ روومــەت ئێمــە  ــگای مردنێکــی ب ــە جێ ــە؟ ل ــۆ بەخشــین هەی ــی ئێمــە چ شــتێکی ئێمــە ب ــە گیان ــن؟ جــودا ل ــرار نەکەی ئی

مردنێکــی بــە روومــەت هەڵئەبژێریــن. مــن بــاوەڕ دەکــەم کــە گەلــی ئێمــە لــە قۆناغێکــی وەهــا دا کــە نزیکــی ئــازادی بوونــە 

لــە رابــردوو زیاتــر لــەو میراتانــەی pkk خاونــداری بکــەن کــە دەســتی پــێ کــردووە. دوای ئەوەنــدە قوربانیــەی کــە دراوە هێشــتا 

ــزداری شــوێنی  ــی دا بەرێ ــگای جیهان ــاو کۆمەڵ ــە ن ــازاد ل ــی ئ ــی داهاتوویەک ــە دەســت هێنان ــۆ ب ــت، ب ــر دەدرێ ــی زیات قوربان

خۆمــان دەگریــن و تــەواوی گەلــی خــۆم ســاڵو دەکــەم. 

مبرێ ئیمپریالیزم، داگیرکەری و هەر جۆرە دواکەوتوویەک!

بژی راستی لەشکر بوونی گەلەکەمان!

بژی رێبەر ئاپۆ!

ــازادی  ــەوەی ئ ــەنگایەتی بزووتن ــە پێش ــورد ب ــی ک ــوازی گەل ــەوە و ئازادی خ ــانی ژیان ــتپێکردنی تێکۆش ــەر دەس ــە س ــاڵ ب ــڵ س چ

کوردســتان دا تێدەپەڕێــت. تــەواوی ئــەم مــاوە لــە هــەر قۆناغێــک دا، هــەر پێواژۆیــەک و هــەر ســاتێک خــاوەن ئێــش و ئــازار و 

رەنجــی زۆر و پێکهاتــەی زۆرە. ئــەو مێژوویــەی پــڕە لــە تێکۆشــان لــە روانگەیەکــەوە ســەرچاوەدەگرێ کــە خــۆی لەگــەڵ نرخــی 

گــەالن دا کردۆتــە یــەك و بــەو شــێوازە بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی توانــی ببێتــە ســەرچاوەی هیــوا بــۆ هەمــوو گــەالن و تــەواوی 

کۆمەڵگەکانــی داخــوازی ئازادیــان هەیــە و هیــوای داهاتوویەکــی روونــاک لــە دڵیــان دایــە. 

ــوون،  ــە نەب ــە ل ــتان جگ ــا کوردس ــدەکان وات ــی خوداوەن ــە واڵت ــتیپێکرد ل ــک دا دەس ــە کاتێ ــورد ل ــی ک ــەوەی گەل ــانی ژیان تێکۆش

داگیــرکاری، رەشــی و خامۆشــی هیــچ دەنگێــک بــە گــوێ نەدەگەیشــت. هیــچ نیشــانێک لــە ژیــان و بوونەوەرێکــی زینــدوو نەبــوو. 

دەتگــوت شــەو و رۆژ هــەر دوو کیــان لەگــەڵ رەنگــی رەش تێکــەڵ بوونــە. ئەســتێرەکانیش پرســەدار بــوون. لــە نــاو دڵــەکان دا 

هیــوا و تامەزرۆیــی ئــازادی لــە ژێــر قاتەکانــی قۆڵــی تــرس دا خەوتــوو بــوون. هــەوری رەش و تاریــک ســێبەری خۆیــان خســتبوو 

ســەر مێشــک و هــزری مرۆڤــەکان و بــەر پڕشــنگی هەتاویــان گرتبــوو. پاییــز هەمــوو وەرزەکانــی داگیرکردبــوو. ویژدانــەکان زۆرتــر 

لــە کوێســتانە زۆر بــەرز و ســارد و پــڕ لــە بەفــرەکان، ســەهۆڵیان گرتبــوو. تاکــوو بزووتنــەوەی ئــازادی خــوازی گەلــی کــورد بــە 

ــازادی و  ــوا، ویســتی ئ ــە لێرەبــەدوا خۆڕاگــری، تێکۆشــان، هی ــا. ل ــۆ ئــەم باروودۆخــەی کۆتایــی پــێ هێن ــەر ئاپ پێشــەنگایەتی رێب

ــی  ــج وەکــوو گوڵ ــە هــەزاران کــچ و کــوڕی گەن ــەوە گەشــیانەوە و ب ــی ناخــی گەل ــە قوواڵی ســەرکەوتن وەکــوو چــرۆی بەهــار ل

»بەرفیــن« کــە قاســید و مزگێنــی دەری بەهــارن بەپەلــەوە خۆیــان گەیانــدە ئامێــزی چیــاکان و مێژوویــەك لێواولێــو لــە خۆڕاگــری، 

قارەمانیەتــی و ســەرکەوتنیان نووســی. ژنانــی کــورد هــەم لــە نــاو ریزەکانــی شــۆڕش و گۆڕەپانــی شــەڕ و هــەم لــە گۆڕەپانەکانــی 



کۆمەاڵیەتــی، سیاســی و خەباتــی دیموکراتیــک بــە 

شــێوازێکی کارا بەشــدار بــوون. ژنانــی کــورد هــەم بــە 

ــنامەی  ــەی ناس ــە بۆن ــش ب ــوون و هەمی ــەی ژن ب بۆن

ــە  ــان ل ــی دوژمنی ــار و هێرش ــر گوش ــی زۆرت نەتەوەی

ســەر زاڵ دەبــوو. ئــەوان لــە چواردیــواری مــاڵ دا 

نێژرابــوون، لــە نــاو بێشــکە دا الی الیــەی کۆیلەتــی و 

کۆڵدانیــان بــۆ دەوتــرا، لــە ژێــر زهنییەتــی پیاوســاالری 

ــەاڵم  ــەوە. ب ــاو مابووی ــەوان بێن ــی ئ ــج و زەحمەت رەن

کاتێــک  کــورد  گەلــی  ئازادیخــوازی  بزووتنــەوەی 

ــی  ــن هەڵگران ــاند یەکەمی ــازادی داگیرس مەشــخەڵی ئ

زەخــت  بەرامبــەر  لــە  بــوون.   ژنــان  مەشــخەڵ، 

و هێزەکانــی  کــورد  گەلــی  دوژمنانــی  گوشــاری  و 

دواوە  بــەرەو  تەنیــا  نــە  نێونەتەوەیــی  داگیــرکاری 

و  مــردن  ســەدەیەک  دوای  بەڵکــوو  نەگەڕانــەوە 

نەبــوون، بــە دۆزینــەوەی رێگــەی رووناکــی و ئــازادی، 

درووســت  دا  ئــەوان  لــە  ورووژە  و  تامەزرۆیــی 

بــوو و زۆرتــر بــە تێکۆشــان و خۆڕاگــری خەریــک 

ــۆ پێكــەی  ــا ب ــان وات ــەی ســەرەکی خۆی ــە پێگــەو و پل ــی ب ــوو دەیانتوان ــەت ب ــن دەرف ــەوە یەکەمی ــوون. چونکــە ئ ب

ــان،  ــە، بێریڤ ــەما یووج ــان، س ــان، زی ــاڵ بێریت ــک وەک هەڤ ــەوە قارەمانانێ ــەر ئ ــە ب ــەوە. ل ــدەکان بگەڕێن خوداوەن

ــری.  ــی و خۆڕاگ ــە قارەمانیەت ــتانێک ل ــە داس ــوون ب ــازادی، ب ــی ئ ــەهیدی خەبات ــەدان ش ــان و س رەخش

ــە  ــاروودۆخ و ب ــە کات و ب ــاش ل ــە تێگەیییشــتنێکی ب ــەی ب ــەو ژنان ــەوەی ئازادیخــوازی دا زۆرن ئ ــژووی بزووتن ــە مێ ل

وردبینانــە شــی کردنەوەی هەبــوون، قۆناغێکــی نوێیــان دەســتپێکرد. لــەو روانگــەوە بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی میراتــی 

ــی  ــە دەســتدانی گیان ــە نرخــی ل ــا ب ــوون. وات ــان دەســتپێکەری ب ــد، خۆی ــە کــە هەرشــتێکیان خوڵقان ــەو قارەمانانەی ئ

خۆیــان بــە هەبوونــی گەلــی خۆیــان ژیانیــان بەخشــی. 

هەڤــاڵ زیــان )زەینــەب کناجــی( خوداوەنــدی ئــازادی، لــە ســاڵی ١٩٩٦ لــە دژی گەلەکۆمــەی ٦ مــەی کــە لــە الیــەن 

هێــزە دەســەاڵتدارەکانی نێونەتەوەیــی پیــان کــرا بــوو لــە نێــوان لەشــکری ســوپای تورکیــا لــە شــاری دەرســیم چاالکــی 

فیدایــی کــرد و بــوو بــە هۆیــەک بــۆ ســەرنەکەوتنی هێرشــەکانی دژی رێبــەر ئاپــۆ و بزووتنــەوەی ئازادیخــوازی. زیــان 

لــە نامەکانــی کــە بــە جــێ هێشــتووە بــە شــێوازێکی بەربــاڵو گرینگــی و پێویســتیەکانی ئــەو قۆناغەیــەی تێــدا بــووە و 

ئــەو بڕوایــەی بــۆ ســەرکەوتنی خۆیــی هەیبوویــە، گوتوویەتــی. ئــەو کــە لــە الیــەن رێبــەر ئاپــۆەوە وەکــوو  ســەمبولی 

خوداوەنــدی ئــازادی نارسێنــدراوە ، زۆرێــک لــە ژنانــی ئازادیخــوازی بــەرەو تــەوەرەی خــۆی بانگهێشــت کــرد و وەکــوو 

پەپوولەیــەک کــە لــە دەورووبــەری ئاگــر هەڵدەپــەڕن لــە مێــژووی ئــەم تێکۆشــانە وەهــا دیاربــوون. 

ــی  ــی گەرم ــوو گۆڕەپان ــی وەک ــژارد و ژیان ــداری هەڵب ــی ناوەرۆک ــازادی و ژیان ــگای ئ ــەی رێ ــەو قارەمانان ــک ل یەکێ

ــچ کات  ــەو بنەمــا هی ــە ســەر ئ ــۆ دیــت و ل ــەر ئاپ ــە ســەر بنەمــای شــی کاریەکانی رێب ــدن ل تێکۆشــانی خــۆی ئافران

دەســتی لــە تێکۆشــان و خۆڕاگــری بەرنــەدا هەڤــاڵ زیــان پەپوولــە بــوو. ئــەو لــە کۆمەڵگایــەک دا هاتبــووە دونیــا کــە 

لــە تەمەنێکــی کــەم دا بــە سیاســەتە داگیرکارانەکانــی ئێــران پێزانــی بــوو و وەکــوو ژنێکــی کــورد بــۆ تێکۆشــان نرخــی 

دادەنــا. لــە هــەژاری و دەســتکورتی، بــێ ناســنامەیی، نەبوونــی یەکگرتوویــی و یەکێتــی، خیانــەت و ئــەو بەکرێگیــراوی 

هەڤــاڵ زیــان )زەینــەب کناجــی( خوداوەنــدی 

ئــازادی، لــە ســاڵی ١٩٩٦ لــە دژی گەلەکۆمــەی 

ــەاڵتدارەکانی  ــزە دەس ــەن هێ ــە الی ــە ل ــەی ک ٦ م

نێونەتەوەیــی پیــان کــرا بــوو لــە نێــوان لەشــکری 

چاالکــی  دەرســیم  شــاری  لــە  تورکیــا  ســوپای 

فیدایــی کــرد و بــوو بــە هۆیــەک بــۆ ســەرنەکەوتنی 

بزووتنــەوەی  و  ئاپــۆ  رێبــەر  دژی  هێرشــەکانی 

ــێ  ــە ج ــە ب ــی ک ــە نامەکان ــان ل ــوازی. زی ئازادیخ

و  گرینگــی  بەربــاو  شــێوازێکی  بــە  هێشــتووە 

و  بــووە  تێــدا  پێواژۆیــەی  ئــەو  پێویســتیەکانی 

ئــەو بڕوایــەی بــۆ ســەرکەوتنی خۆیــی هەیبوویــە، 

گوتوویەتــی. 

ــژاری  ــەت م ــە تایب ــت و ب ــازاری دەدی ــران ئ ــی ئێ ــردن و نکۆڵ ــە سیاســەتی قڕک ــوو ل ــورد زاڵ ب ــە ســەر کۆمەڵگــەی ک ل

ــەڕەت  ــە بن ــایی و ل ــی ئاس ــە بابەتێک ــڕۆ بووەت ــە ئەم ــتان )ک ــی کوردس ــە رۆژهەاڵت ــان ل ــووتاندنی ژن ــوژی و خۆس خۆک

ــی  ــەی گەڕیان ــان پەپوول ــاڵ زی ــر(، هەڤ ــی ئاگ ــە زمان ــە ب ــان دەدات و هاوارێک ــگا نیش ــەکانی کۆمەڵ ــی کێش دا قوواڵی

چارەســەری و لــە دوایــی دا گرتنــە بــەری رێــگای پیــرۆزی ئــازادی هــان دەدا.

ــان  ــەورە شــەهید زی ــی گ ــرۆزی قارەمان ــگای پی ــواری رێ ــە رێب ــان پەپوول ــاڵ زی ــارە، هەڤ ــاوی دی ــە ن ــە ل ــا ک هەروەه

)زەینــەب کناجــی( بــوو کــە رێبــەر ئاپــۆ ئــەوی بــە خوداوەنــدی ئــازادی نــاو نــا بــوو. زیــان لــە شــانزدەمین ســاڵی ژیانــی 

ــەرێک وەک  ــوازی، تێکۆش ــگای ئازادیخ ــەری رێ ــە تێکۆش ــوو ب ــۆی ب خ

هەمــوو عاشــقانی واڵتــی خــۆی لــە ســەر ئەساســی هــزری رێبــەر ئاپــۆ 

ــزە  ــەن هێ ــە الی ــۆ ل ــەر ئاپ ــی، رێب ــەڕا. ســاڵی١٩٩٩ زایین ــان دەگ ــۆ ژی ب

ــوو چادرێکــی  ــە وەک ــاتە تاڵ ــەو کارەس ــرا. ئ ــل گی ــە دی ــەوە ب تاریکەکان

رەش ئاســامنی هەمــوو کــوردان و ئازادیخوازانــی داگــرت. مەحــاڵ بــوو 

کوردێــک لــەو رووداوە خەمگیــن نەبێــت و بــەو چارەنووســە خراپــەی 

تــەواوی کوردســتانی گرتبــووەوە نەفــرەت نــەکات. بــەاڵم تەنیــا تــووڕە 

بــوون و گلەیــی کــردن نەدەبــوو. دەبایــە کــوردان ئــەم جــار بــە هیــچ 

شــێوازێک لــە بەرامبــەر چارەنووســی نەفــرەت کراویــان ســەریان نــەوی 

نەکردبــا. ئەمــە دوا شانســیان بــوو و ئەگــەر ئــەم جــارە پشــتگیری 

رێبــەر ئاپــۆ و پێشــەنگەکانیان نەکردبــا بــە راســتی لــە ژێــر چیمەنتــۆی 

ــاڵ  ــاس و دژوارە، هەڤ ــە حەس ــەو باروودۆخ ــژران. ل ــە دەنێ ــن ل دوژم

زیــان لــە شــاری ورمــێ رۆژهەاڵتــی کوردســتانەوە بەشــداری تێکۆشــانی 

ــوو.  ئازادیخــوازی ب

بەشــداری کردنــی هەڤــاڵ زیــان لــە نــاو ریزەکانــی رێکخســتنی ئــازادی 

خــوازی دا نــە تەنیــا لــە ســەر بنەماڵەکــەی کاریگــەری هەبــوو بەڵکــوو 

ــزم و کەسوکارەکانیشــی دا  ــاو خ ــە ن ــۆی ل ــەری زۆری خ ــەر کاریگ ــە ب ل

ــژارد.  ــان هەڵب ــەو رێگایەی ــان دەناســی ئ ــەی ئەوی ــەو گەنجان ــەی ئ ــوو و زۆرب کاردانەوەیەکــی زۆری هەب

ســەفەری ئــەو لــە چیــای »شــەهیدان«ەوە دەســتیپێکرد. لــە ئــەوێ فێــری گەریــا بــوون بــوو. وەکــوو ژنێکــی تێکۆشــەر 

بەرپرســیارتی شۆڕشــی ئــازادی کەوتــە ســەر شــانی. بــە ئیــامن و بــڕوای پتــەو بەشــداری دەکــرد. هەڤــاڵ زیــان لــە نێــوان 

ــاک  ــی روون ــی داهاتوویەک ــۆ درووســت کردن ــا«، ب ــەی »چارچێ ــە بەرزەک ــۆ« و لووتک ــی »جیل ــی چیاکان ــەردە هەڵەت ب

بــۆ مندااڵنــی واڵتەکــەی ســوێندی خــۆی تــازە کــردەوە. هەڤاڵتــی ژیانــی ئــەوی دەڕازانــدەوە. هەڤــاڵ زیــان لــە بنــاری 

ــۆی  ــتی خ ــەم هەس ــەم رۆح و ه ــی ه ــگێڕێکی ئاپۆی ــوو شۆڕش ــە وەک ــگای خوداوەندەکان ــە جێ ــرۆس ک ــی زاگ چیاکان

ــارە، هەڤــاڵ  ــاوی دی ــە ن هەروەهــا ل

زیــان پەپوولــە رێبــواری رێــگای پیرۆزی 

زیــان  شــەهید  گــەورە  قارەمانــی 

رێبــەر  کــە  بــوو  کناجــی(  )زەینــەب 

ئاپــۆ ئــەوی بــە خوداوەنــدی ئــازادی 

نــاو نــا بــوو. زیــان لــە شــانزدەمین 

ســاڵی ژیانــی خــۆی بــوو بــە تێکۆشــەری 

رێــگای ئازادیخــوازی، تێکۆشــەرێک وەک 

هەمــوو عاشــقانی واڵتــی خــۆی لــە ســەر 

ــان  ــۆ ژی ــۆ ب ــەر ئاپ ئەساســی هــزری رێب

ــەڕا.  دەگ



ــا  ــەرد و گوڵێکــی چی ــە بســتی خاکــی زاگــرۆس هــەر ب ــێ کــرد. بســت ب ــەک ل ــژووی گەلەکــەی وەک ی ــەک مێ ــە ت ل

چیرۆکێکــە لــە رابــردوو. هەڤــاڵ زیــان هــەم لەگــەڵ هاوڕێیــە شۆڕشــگێڕەکانی  هەمیــش لــە گــەڵ رسوشــت هــاوراز 

و دۆســت بــوو. رسوشــتیش هەمیشــە تامــەزرۆی زیــان بــوو. چونکــە ئــەم ژنــە شۆڕشــگێڕە  ئەوینــدارەی جوانــی لــە 

رسوشــت بناغــەی گرتــووە. لــە هەڵســووکەوتی ئــەو دا جموجوڵــی پەپوولــە دەبیــرنا. 

ــااڵن هــۆکاری  ــە. کاتێــک هەڤ ــە پەپوول ــوو ب ــەوە پاشــناوی خــۆی کردب ــەر ئ ــە ب ــوو ل ــەکان ب ــان شــەیدای پەپوول زی

ئەوەیــان لــێ دەپرســی بــە شــێوازێکی پــڕ لــە ورووژەوە دەیگــوت » خوداوەنــد لــە نێــوان هەمــوو نیعمەتەکانــی تەنیــا 

ــەروەر  ــەم دادپ ــە ل ــەاڵم پەپوول ــەو داوە. ب ــی ٧ رۆژی ب ــی ژیان دەرفەت

ــەوە  ــە پێچەوان ــوو، ب ــاک نەب ــاو و خەمن ــد رەنج ــەی خوداوەن نەبوون

تەمەنــی کورتــی خــۆی بــە شــێوازێکی زۆر جــوان و لێــوان لێــو لــە جۆش 

و ئەویــن بــە ســەر دەبــات. بــەم شــێوازە بــۆ تــەواوی گیــان لەبەرەکانــی 

دیکــە بــووە بــە منوونەیەکــی ژیانــی پــڕ لــە واتــا و جوانــی و پاکــی«.  

ــەروەری  ــەو نادادپ ــەر ئ ــە بەرامب ــانی ل ــگای تێکۆش ــان رێ ــاڵ زی هەڤ

ــی  ــژارد. دەیزان ــورد دادەســەپا هەڵب ــی ک ــە ســەر گەل ــەی ل ــێ مافی و ب

تەمەنــی ئــەو وەکــوو هــەزاران هاوڕێــی تــری زۆر درێــژ نابێــت بــەاڵم 

ــوو وەاڵم  ــگ ب ــۆی گرین ــەوەی ب ــوو، ئ ــگ نەب ــۆی گرین ــچ ب ــەوە هی ئ

دانــەوە بــە پرســی » چۆنایەتــی ژیــان بــە گوێــرەی داخــوازی و زانیــاری 

ژیــان کــردن« بــوو ئەویــش بــە واتــای پەیــدا کردنــی حەقیقەتــەکان بوو. 

ئەویــش لــە دەســتپێکەوە بــۆ ئــەوەی لــە رێبــەر ئاپــۆ بــاش تێبــگات زۆر 

ــە  ــرە ب ــل و خنێ ــی قەندی ــە چیاکان ــی ل ــەو لێگەڕین ــرد. ئ ــانی ک تێکۆش

ــی زۆر ســەختی خــۆی  ــەڕ کردن ــە تێپ ــە ب ــەو چیایان ــد. ل لووتکــە گەیان

ــک.  ــدی دای ــدە خوداوەن گەیان

دوای ماوەیــەک چــوو بــۆ رۆژهەاڵتــی کوردســتان. لــە شــاری خۆڕاگڕ، لە 

نیشــتامنی برینــداری مەهابــاد لــە دڵــی خەڵکــی ئــەو شــوێنە دا تــۆوی ئیــامن و بــاوەڕی چانــد. خاکــی ئــەوێ دەمێــک 

بــوو هیــچ نەچێــرنا بــوو و دوژمــن خەیاڵــی دەکــرد ئیــدی هیــچ کــەس ناوێرێــت لــەو خاکــە دا تــۆو بچێنــێ. هەتــا 

دەیگــوت ئەگــەر کەســێک ئــەو هەڵەیــەش بــکات، ئــەو خاکــە ئیــدی هیــچ بەرهەمێکــی نییــە مــردووە. سیســتەمی 

فاشیســت و دیکتاتــۆری ئێــران خەیاڵــی دەکــرد مندااڵنــی کــوردی بــە تاریکــی، ســووک بــوون و ژێردەســتی راهێنــاوە 

و لــە بەرامبــەر زوڵــم و ســتەم ناتوانــن خۆڕاگــری بکــەن. بــەاڵم هەڤــاڵ زیــان پەپوولــە، گومانــی ناراســت و هەڵــەی 

ــی  ــی رۆژهەاڵت ــۆ گەل ــا ب ــرد، هەروەه ــووک ک ــی س ــا دوژمن ــەو نەتەنی ــرد. ئ ــکرا ک ــوان ئاش ــاری مەری ــە ش ــی ل ئەوان

ــاڵ  ــۆی دوای ٧ س ــی خ ــە دوا رۆژی ژیان ــان پەپوول ــاڵ زی ــری. هەڤ ــازادی و خۆڕاگ ــی ئ ــە ناوبانگ ــوو ب ــتان ب کوردس

یەکەمیــن  وەکــوو  زیــان  هەڤــاڵ 

شــەهیدی یەکێتــی ژنانــی رۆژهەاڵتــی 

ســاڵیادی  لــە   ٢٠٠٦  ،٦،٣٠ کوردســتان 

شــەهادەتی شــەهید زیــان ) زەینــەب 

کناجــی( دوای پێکهێنانــی کۆبوونەوەیــەک 

ــەهید  ــادی ش ــی ی ــەی بەرزراگرتن ــە بۆن ب

ــی  ــە گوندێک ــەب کناجــی( ل ــان )زەین زی

مەریــوان کەوتــە نــاو کەمینــی هێزەکانــی 

دەســەاڵتداری ئێــران و بەکرێگیــراوەکان و 

ــوو.  ــەهیدان ب ــی ش ــداری کاروان بەش

تێکۆشــانی بــێ وچــان لــە شــاری مەریــوان بــە ئاگــری گــەورەی ئــازادی پیــرۆز گــرت و بــەو شــێوازە بــوو بــە هەمــان پەپوولــە 

کــە لەگــەڵ نهێنــی ژیــان دا بــوو بــە یــەک. لــە بــەر ئــەوە لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان  زیــان بــە واتــای خۆڕاگــری، ســەرهەڵدان، 

تێکۆشــان و ئازادییــە. زیــان یانــی بەرزبوونــەوە، فڕیــن و بەرەوســەرچوونی بــێ وەســتان، ئاوێنەیــەک کــە لــە نــاوی دا جوانــی 

و خاوێنــی رۆحــی ژنــی کــورد بــە ئاشــکرایی دیــارە. رەنــگ دانەوەیــەک لــە گیانبــازی، فیــداکاری شۆڕشــگێڕی ئازادیخــوازی ئــەم 

واڵتــە. ژنانــی کــورد دەبــێ رێــگای ئازادیخــوازی هەڤــاڵ زیــان وەکــوو منوونەیــەک بــۆ خۆیــان بگــرن. ئــەو ســەمبولی ژیانــی 

بەنــرخ، جــوان و ســاڕێژ لــە گوڕوتیــن بــوو. 

هەڤــاڵ زیــان وەکــوو یەکەمیــن شــەهیدی یەکێتــی ژنانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان ٦،٣٠، ٢٠٠٦ لــە ســاڵیادی شــەهادەتی شــەهید 

زیــان ) زەینــەب کناجــی( دوای پێکهێنانــی کۆبوونەوەیــەک بــە بۆنــەی بەرزراگرتنــی یــادی شــەهید زیــان )زەینــەب کناجــی( 

لــە گوندێکــی مەریــوان کەوتــە نــاو کەمینــی هێزەکانــی دەســەاڵتداری ئێــران و بەکرێگیــراوەکان و بەشــداری کاروانــی شــەهیدان 

ــرکاری  ــی پیاوســاالری و داگی ــی پەرگاڵ ــرس و خۆفــی خســتبووە دڵ ــدە ت ــداری کــورد ئەوەن ــازاد و تێکۆشــەری ماف ــی ئ ــوو. ژن ب

ئێــران کــە دوای شــەهید بوونــی هەڤــاڵ زیــان پەپوولــەش، هێزەکانــی ســوپایی و بەکرێگیراوەکانــی خایــن هەتــا لــە جەســتەی 

ــان دەیانکشــاند. ئــەو  ــە دوای خۆی ــە شــەقامەکان دا ب ــە پشــتی ســیارە بەســت و ل ــان ب بــێ گیانــی ئەویــش دەترســان و ئەوی

کارە چەپــەڵ و ناپاکــەی ئــەوان پیشــاندەری رووی تاریــک و چڵکنیانــە. ئەویــش ناکۆکــی و دژایەتــی نێــوان پەرگاڵــی ئێســتا و 

دینــی ئیســام نیشــان دەدات و سیاســەتی لەناوبــردن و نکۆڵــی لــە ســەر گەلــی کــورد لــە هەمــوو الیەنەکــەوە زاڵــە لــە تــەواوی 

جیهــان ئاشــکرا دەکات. 

ــە پێشــەنگی  ــوو ب ــەردەوام، ب ــی ب ــی شۆڕشــگێڕی و پێگەیەک ــا و ژیان ــێ هاوت ــداکاری ب ــی و فی ــە قارەمانیەت ــە ب ــان پەپوول زی

ژنانــی ئێــران و رۆژهەاڵتــی کوردســتان. شــەهید زیــان بــوو بــە زمانــی گوتنــی قســەکانی ئــازادی خــوازی ژنــان. چاوانێــک کــە 

تەنیــا بــە ئەنــدازەی پەنجەرەیــەک دەیانتوانــی ببینــن، بــە دیتنــی ئاســامنی بــێ کۆتایــی و پێیــەک لــە چوارچێــوەی مــاڵ زۆرتــر 

نەچووبــوون لــە چیــا ئازادەکانــی کوردســتان بــەرێ کەوتــن. دەســتێک تەنیــا بــە کاری نــاو مــاڵ راهاتبــوون، ســیاح و پێنــووس 

یــان گرتــە دەســت و ر ق و بێــزاری مێژوویــی خۆیانیــان بــە روومەتــی ناپاکــی دوژمنانیــان کوتــا. بــەم شــێوازە زیــان پەپوولــە 

ــووری  ــە کلت ــە رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش ب ــا زیــان )زەینــەب کناجــی( ل ــرۆز وات ــدی پی ــواری پێشــەنگ و خوداوەن وەکــوو رێب

ــی و  ــی کۆیلەت ــە ژیان ــە ل ــەو هەڤاڵ ــورد دوای شــەهادەتی ئ ــی ک ــان کچــی جوان ــڕۆ دەی ــدوو دا  ئەم ــدی رۆحــی زین خوداوەن

ســووکانە دەســتیان بــەرداوە و بــەرەو چیاکانــی ئــازاد هاتــن. پیــان و نەخشــەکانیی سیســتەمی ئێــران بــۆ لەناوبــردن و نکۆڵــی 

گەلــی کــورد و درووســت کردنــی تــرس و پــەژارە لــە نێــوان گــەل بەدڕندانەتریــن شــێوە بــوو. ئــەو ســەمبولی ژنــی ئــازاد بــوو. 

ــاو،  ــی خۆرەت ــە واڵت ــران تێکۆشــانی کــرد و ل ــی کــورد و سیســتەمی دەســەاڵتداری ئێ ــەت و بەکرێگیراوەکان ــەر خیان ــە بەرامب ل

خیانــەت، کۆڵــدان، داگیــرکاری، جیــاوازی دانانــی رەگــەزی لــە ســەر ژنــان و گەلــی بــن دەســت لــە نــاو دەبــا و ژیانــی ئــازاد، 

یەکســان و دیموکراتیــک لــەم خاکــە پیــرۆزە بــە دیــاری دێنێــت. 

زیــان پەپوولــە تــەواوی هێــز و توانــای خــۆی دانــا بــۆ گەییشــن بــە ئامانجەکانــی و ئەمــڕۆ قارەمانیەتــی ئــەو هەڤاڵــە لــە دڵــی 

هــەزاران ژن و پیــاوی کــورد نەخشــی بەســتووە. پابەنــدی بــە ئەســتێرە هەمیشــە شــەوقدارەکان واتــا شــەهیدانی واڵتەکەمــان، 

ــازادی  ــە رێــگای پیــرۆزی ئەوانــە. رێبوارانــی رێــگای ئ پێشــکەوتن و پەرەپێدانــی تێکۆشــانی ئازادیخــوازی و بــەردەوام بــوون ل

بەرپرســیارەتی مێژوویــی و ویژدانــی خۆیانیــان ئەنجــام داوە و بــە هــەر هەنگاوێکــی ئــەوان مســتێک لــە خاکــی ئــەم جیهانــە 

ــی  ــان و کەمینەکان ــا گەنج ــداڵ ت ــاو، پیر-من ــە ژن-پی ــە ل ــی کۆمەڵگ ــوو توێژەکان ــا هەم ــووە ت ــرکاران رزگار ب ــتی داگی ــە دەس ل

ــن و  ــی خوێ ــە بۆن ــان ل ــان بکــەن و جیهانەکەم ــەک ژی ــە شــێوازێکی یەکســان و وەکی ــەالن ب ــی و گ ــی، ئایین جۆراوجــۆری دین

ــی  ــش ٧ رۆژی تەمەن ــی ئازادی ــت و پەپوولەکان ــاوەدان بێ ــتی چــۆڵ و هــۆڵ دیســانەوە سەرســەوز و ئ ــە دەش ــارووت بووەت ب

خۆیــان لــە گوڵــزاری هــەزاران رەنــگ بەســەر ببــەن و بــە تیشــکی هەتــاو باڵەکانیــان تەڕووتازەیــی ببەخشــەن. 

رۆحی پاکی شەهیدەکامنان هەمیشە شاد بێت. 



ئــەم چەکــەی لــە جــۆری )Mini Gun( واتــا چەکــی فــەردی و ئاوتۆماتیکییــە, لــە ســاڵی ١٩٥٦ دا لەالیــەن ویایەتــە یەکگرتووەکانی 

ــۆ  ــش وەکــو چەکــی نات ــکاوە و دواتری ــەن ســوپای گشــتی ئەمری ــە ســاڵی ١٩٦٣ وە بەفەرمــی لەالی ــکاوە دروســتکراوە و ل ئەمری

پەســەند کــراوە, ئەمڕۆکــە گەلێــک واڵتــی تــر مافنامــەی دروســتکردنی ئــەم چەکــەی وەرگرتــووە و دروســتی دەکــەن. 

لــە ســاڵی ١٩٥١ روســیا چەکــی کاڵشــینکۆفی داهێنــا و لەماوەیەکــی کورتــدا ئــەم چەکــەی خســتە بازاڕەکانــەوە, لــە چوارچێــوەی 

ــە  ــەر ب ــک لەبەرامب ــی چەکێ ــۆ دروســت کردن ــرا ب ــە کار ک ــۆ و وارشــۆوا دا دەســت ب ــوان نات ــدا لەنێ پێشــبڕکێی پیشەســازی چەک

کاڵشــینکۆف و پــاش نزیکــەی پێنــج ســاڵ ناتــۆ بــە پێشــەنگایەتی ئەمریــکا چەکــی )١٦-M(  دروســت کــرد و ئــەم چەکــەی خســتە 

ــی  ــە دروســتکردنی چەکــی نوێ ــای هەرێمەک ــوو, جوگرافی ــازە ڤێتنامــی داگیرکردب ــکا ت ــە ئەمری ــەو ســەردەمەدا ک ــەوە. ل بازاڕەکان

ــی  ــەن گەیاکان ــی لەالی ــێکی زۆری دارەکان ــە, بەش ــڕی هەی ــڕ و پ ــەورە و چ ــتانی گ ــام دارس ــە ڤێتن ــتییەک. چونک ــردە پێویس دەک

ڤێتنامــەوە وەک ســەنگەر بەکاردەهێنــدران و فیشــەکی چەکەکانــی تــر نەیدەتوانــی بەشــێک لــە دارەکانیــش کــون بــکات, هــەر 

بۆیــە داڕشــتنی چەکــی )١٦-M(  لەســەر بناخــەی تێپەڕکردنــی ئــەو الوازییەشــە. یەکێــک لــە کاریگەرییەکانــی ئــەم چەکــە بچووکــی 

و باریکــی فیشــەکەکانێتی, کــە لــە جیاتــی شــکاندنی ئێســک, ئێســک کــون دەکات و رێگــە بــە زوو بــە زوو ســاڕێژبوونەوەی بریــن 

نــادات و بــەو شــێوەیەش هــەم کەســی برینــدار و هــەم کەســانێکی دەوروبــەری زیاتــر لــە دەرەوەی شــەڕ دەمێننــەوە. لەالیەکــی 

ــت,  ــەکار دەهێندرێ ــای شــەڕدا ب ــواری جیاجی ــە زۆر ب ــراوە و ئێســتاکە ل ــەدا ک ــەم چەک ــکاری ورد ل ــی کات گۆڕان تریشــەوە بەپێ

تەنانــەت بــۆ نیشــانبڕ )سیوکاســت(یش.  

  )M-تایبەمتەندی گشتی )١٦

فیشەکەکانی راستەوڕاست دەچن و دوای )٩٠٠( مەتر, بە قەوسی بەرەو زەوی شۆڕ دەبنەوە.   -

ســازکردنی نیشــانگە لەســەر لولەکەیەتــی و لــە دوو خاڵــی ســەرەکیدا بەجــێ کــراوە. )نیشــانبین( لــە نیــوەی ناوەڕاســتی   -

ــە و )نیشــانگر(یش لەســەر پێشــەوەترین بەشــی  چەکەکەدای

لوولەکەیدایــە. 

جێگــە  قۆنداخــدا  لەنــاو  ســپرنگەکەی  و  پاڵنــەر   -

دەگــرن. لــە پرۆتاتیفەکانیشــدا لەنــاو قۆڵدایــە و لەگــەڵ  

بەســتنی قۆڵەکەیــدا پاڵنــەر و ســپرنگ بــێ کاریگــەر 

دەبــن و چەکەکــەش کار نــاکات. 

قۆڵــی  پاراســتنی  میکانیزمــی  بەســتەری   -

هەیــە. 

بــەر  نەدرێتــە  فیشــەک  تــا   -

نابەســرێت.  چــەک  زامنــی  لوولــە, 

)نیشــانبین(ەکەیدا  لەســەر   -

نەخشــەی ژمارەیــی نییــە, تەنیــا 

دوو پارامێــر ) کریتێــر و نیشــانە 

نزیــک  ئامانجــی  بــۆ  هەیــە,   )

نیشــانی فــراوان و بــۆ ئامانجــی 

بچــووک  نیشــانەی  دووریــش 

بەکاردێــت. 

یاخــود  بڕنــەو(ی  - )کاپســی 

ــەی  ــی قەوان ــەی فڕێنەدان دوگم

هەیــە, تەنیــا بــۆ مەبەســتی 

دا  نزیــک  نیشــانبڕینی 

ئاســەواری  جێنەمانــی  بــۆ 

شــوێنی  لــە  چەکەکــە 

 . تــوودا رها بەکا

قۆنداخــدار  ئــەم    )M-١٦(

و هــەم قوڵــدار, هــەم لوولــە 

کورتیشــی  لوولــە  هــەم  و  درێــژ 

هەیــە. جگــە لــە )١٦-M(  جۆرەکانــی 

 )١   A( تــری ئــەم چەکــە یەکــەم

و  هەیــە  برنــەوی  کاپســی  کــە  ە 

لەســەر  بۆمبهاوێــژی  کاپســی 

باردەکرێــت قورســایی 



ــی جــۆری  ــان تایبەمتەندییەکان ــەڵ  هەم ــژی )A١ ١٦-M(: ١٠٠ســم ە. دووەم  )A٢ ١٦-M( لەگ ــم و درێ )A١ ١٦-M(:  ٣٨٠٠ گ

:  ٣٤٠٠ گــم و درێــژی )A٢ ١٦-M(: ٨٨ ســم ە.  )M-١٦ Aلوولەکــەی ئەســتوورترە, قورســایی )٢ ئــەم جــۆرە  یەکــەم, 

ــن,  ــی دوربی ــی چەکــی )M- ١( دروســت کــراوە. هەروەهــا دەتوانرێــت جۆرەکان میکانیزمــای )١٦-M(  لەســەر بنەمــا وەرگرتن

 )M-( و )٢٧M-الزێــر, الیــت, خاڵگیــر و هەروەهــا قەمــە یاخــود قاســاتورای لەســەر زیــاد بکرێــت. لــە دروســتکردنی چەکــی )٨

دا ســوود لــە جــۆری )١٦-M(  وەرگیــراوە. لەگــەڵ هەمــوو ئەوانــەدا )١٦-M(  لــە ماددەکانــی فافــۆن, ئاســن, پــۆاڵ و پاســکۆ و 

نــاو لوولەکەشــی لــە کــرۆم دروســتکراوە. 

تایبەمتەندی تەکنیکی

قورسایی )١٦-M( :  ٣١٠٠ گم• 

درێژی )١٦-M(  : ٩٩سم• 

کالیرب   ٥,٥٦*٤٥ مم• 

درێژی لولە ٥٠٨ مم • 

هەلەزۆنی لولە )خەتەکانی ناو لولە( : ٦ • 

خێرایی فیشەک لە چرکەیەکدا ٩٠٠ م• 

قورسایی فیشەک ١١,٤ گم • 

تەقاندنی فیشەک لە چرکەیەکدا: ١٠ – ١١ فیشەک• 

پێوانی مەودایی دوربین ١/٣ واتا ٣ مەتر بە مرێک• 

مەودای پێوانەیی نیشانبڕی:  ٤٠٠ م • 

مەودای دووریی نیشانەیی:  ٨٠٠ – ١٠٠٠ م• 

پێوانەی نیشانەیی دوربین ١٠٠٠ – ١٢٠٠ م • 

مەودای بەکاریگەر  ١٦٠٠ • 

دوایین مەودا ٣١٥٠ – ٣٦٥٠ م • 

فیشەکگر )مغزن( : ٢٠ – ٣٠ فیشەکی هەیە • 

قورسایی فیشەکگری ٢٠ی :   ٩١ گم و  بە پڕیی: ٣١٩ گم• 

قورسایی فیشەکگری ٣٠ی:   ١١٧ گم و بەپڕیی ٤٥٩ گم • 

جۆرەکانی فیشەک 

فیشەکی نۆرماڵ – ئاسایی   •

فیشەکی پۆاڵ  •

فیشەکی گڕدار   •

فیشەکی فێرکاری – بێکاریگەر   •

فیشەکی ژەهراوی   •

فیشەکی تەقینەوە   •

چۆنێتی کارکردنی 

هاوشــێوەی بەشــێکی زۆر لــە چەکــە فەردییــەکان لــە زامــن, میکانیزمــا و پەلەپیتکە )خروســک( پێکدێــت. دوای کردانــەوەی زامن 

و راکێشــانی میکانیزمــا, کاتێــک پەنجــە لەســەر پەلەپیتکــە دادەگیرێــت و کەپســولی قەوانــە دەتەقێــت, بــارووت دەســووتێت, بــە 

هێــزی ٥٤%ی ئــەم ســووتانە فیشــەک لــە لولــە دەردەچێــت, ٤٦%ی تریــش پــاڵ بــە میکانیزمــاوە دەنێــت, )بــەو مەرجــەی کاپســی 

بڕنــەو داخراوبێــت( قەوانــەی فیشــەک فــڕێ دەدات و لــە لولــەی غازییــەوە دەردەچێــت, گەڕانــەوەی میکانیزمــاش لەگــەڵ  خۆیــدا 

فیشــەکی تــر دەخاتــە بــەر لولــە. 

پارچەکان 

لولــە, ئاگرپــۆش, دەســک, نیشــانبین, نیشــانگر, لولــەی غــاز, میکانیزمــا و قۆڵــی میکانیزمــا, دەرزی و خانــەی دەرزی, پەلەپیتکــە و 

خانــەی پەلەپیتکــە, پاڵنــەر و ســپرنگ, قۆنــداخ, کاپــس, دوربینگــە, هەیکەلــی چــەک, شــوێنگەی فیشــەکگر و بزمارەکــەی, زامــن, 

گیــرەی لولــە, خانــەی خاوێنکــەر کــە لــە نــاو قۆنداخدایــە, دوربیــن و ئــەو پارچانــەی بەپێــی هەلومــەرج لەســەری زیــاد و کــەم 

دەکرێــت, لەگــەڵ قــاچ, پــەردەی فیشــەک, پارێــزەری دوربیــن.. 

کردنەوە و بەستنەوە 

ســەرەتا فیشــەکگر دەردەهێرنێــت, میکانیزمــا کۆنــرۆڵ دەکرێــت. دەســتگیری لولــە لێدەکرێتــەوە, بزمــاری گیــرەی نێــوان میکانیــزم 

ــت, دەرزی و  ــا دەردخرێ ــودی میکانیزم ــا و خ ــی میکانیزم ــە قۆڵ ــت. بەم ــۆ دەرەوە رادەکێرشێ ــە ب ــرەی پەلەپیتک ــداغ و گی و قۆن

خانــەی دەرزی جیادەکرێتــەوە. پاشــان خانــەی پاڵنــەر و ســپرنگ دەردەکەوێــت. بــە راکێشــانی بزمــاری گیــرە چەکەکــە بــە تــەواوی 

دەبێــت بــە دوو پارچــەوە. ئاگرپــۆش دەردەخرێــت. بــە گرتنەبــەری ئــەم رێــکارە لــە کۆتاییــەوە بــۆ ســەرەتا, چەکەکــە جارێکــی تــر 

دەبەســرێتەوە. بــۆ زانینــی راســت و دروســت بەســتنەوەی چەکەکــە, راکێشــانی میکانیزمــا ) بــەو مەرجــەی فیشــەکگری لەســەر 

نەبێــت ( بەســە. 

شێوازەکانی بەکارهێنان 

چەکــی )١٦-M(  دەتوانرێــت لــە زۆر پۆزســیۆنێکدا بــەکار بهێندرێــت. بەتایبەتیــش کاتێــک بەپێــوە بەکاردەهێندرێــت )بــۆ کەســێک 

ــۆ پێشــەوە بڕوانێــت, قاچــی راســتیش  ــێ ب ــە پێشــەوەبێت و نووکــی پ دەســتی راســت بەکاربهێنێــت( پێویســتە قاچــی چــەپ ل

ــێ لەراســت بڕوانێــت رادەگیرێــت. دەســتی چــەپ  ــەوە بەشــێوەیەکی راســت و نووکــی پ ــەدوای قاچــی چەپ ــو هەنگاوێــک ل نی

دەســک دەگرێــت و دەســتی راســتیش دەســتگیر و پەنجــەی ئیشــارەتیش لەســەر پەلەپیتکــە دەبێــت. قۆنــداخ بــە شــێوەیەکی قایــم 

لەســەر بۆشــایی نێــوان شــان و ئێســکی گــەروو تونــد دەکرێــت. ســەر بــەالی قۆنداخەکــەدا شــۆڕدەکرێتەوە بــە شــێوەیەک ئێســکی 

روومــەت لەســەر قۆنــاخ بێــت و چــاو دەهێندرێتــە ئاســتی بینــی نیشــانبین و نیشــانگر لــە یــەک ئاســتدا. هەناســە و یەکســانی 

چــەپ و راســتی قورســایی چــەک کۆنــرۆڵ دەکرێــت و بۆشــایی پەلەپیتکــە بەشــێوەکی ئــارام پڕدەکرێتــەوە. ئەگــەر ســەرنج نەدرێتە 

یەکســانی چــەپ و راســت و هاوســەنگی لــە نیشــاندا, خزانــی هــەر ملیمێــک بەالیەکــدا لــە مــەودای )١٠٠م( دا فیشــەک )١٠ســم( 

لــە ئامانــج دوور دەکەوێتــەوە.  



لــە ئاســۆی ژیانــی مــرۆڤ دا پێناســە کردنــی راســتی، حەقیقــەت و ئــازادی بەنــدە بــە لێگەڕینــەوە و لــە ماڵئاوایــی کردنــی ژیــان 

ــت  ــش درووس ــت، ئاوابوونی ــوون و کات نەبێ ــا ب ــت. ت ــە دەس ــا بگرین ــن جی ــەون ناتوانی ــە یەک ــوون ب ــوون، کات و ئاواب دا هەب

نابێــت، ئاوابوونیــش بــە لێگەڕینــەوە بەنــدە. کەســێ کــە لێگەڕینــی بــۆ ئــازادی بێــت بــە دڵنیاییــەوە لــە کۆمەڵــگای خۆشــی دا 

شــوێن پەنجــەی دیــار دەبێــت. ژیانــی ئاپۆیــی راســتییەکە کــە ناتوانرێــت نکۆڵــی لــێ بکرێــت. هــەر تاکێــک لــە نــاو بزووتنــەوەی 

ئاپۆگــەری دا بێــت بــە دڵ و بــە گیــان تێدەکۆشــێت. ئــەوەش بــەو مانایــە دێــت کــە لەهەمــان کاتــدا ئــەو تاکــە لــە کەســایەتی 

خــۆی دا دەربــڕی لــە کۆمەڵــگا دەکات، لێگەڕیێکــی ئــازادی و حەقیقەتــە. وەکــوو رێبــەر ئاپــۆ ش دەڵێــت » ئــازادی ئــان و ســاتدا 

شــاراوەیە« راســتە لــە فەلســەفەی رێبــەر ئاپــۆ و ژیانــی هەڤاڵێتــی دا زۆر جــار هەســت بــەو چرکانــە دەکەیــن و تێــدا دەژیــن. 

بــەاڵم ئــەو کەســانەی کــە تــا کۆتایــی ژیانیــان هەســت بــە ئــازادی دەکــەن و تیایــدا دەژیــن، کەســانێک تــا کۆتایــی گیانییــان فیــدا 

دەکــەن و دیســانیش دەڵێــن » خۆزگــە لــە گیامنــان بــە نرخرمــان هەبووایــە فیدامــان بکردایــە«. فەلســەفەی ئاپۆجێتــی کەســایەتی 

بــێ وێنــە ئــاوا دەکات, کــە منوونەیــان لــە هیــچ جێیەکــی دونیــا دا نابیرنێــت. 

ــە  ــڕ ل ــە هەســتی پ ــژە ل ــەک لێوانڕێ ــدا هــەر چرکەی ــە ژیامنان ــە و ل ــە، فیدایەتیی ــە خــۆی دا واتای ــی خــۆی ل فەلســەفەی ئاپۆجێت

نــرخ. هەڤاڵێتییەکــی بــێ کۆتایــی و کەســایەتیەکە فیدایــی جێگیــر بــووە. بــەو شــێوەیە دەگەیشــتە واتــای خۆبــوون و کەســایەتی 

راســتەقینە. هــەر هەبوونێــک بــە واتــادان دەبێتــە حەقیقــەت, هەربۆیــە  ئێمــەش بــە ئەنــدازەی واتــادان بــە هەبوومنــان دەگەینــە 

واتــای مــرۆڤ بــوون. لــە نــاو تەڤگــەڕی ئازادیــدا ئەوانــەی بــە یەکجــاری و پڕاوپــڕ گەییشــتونەتە واتــای هەبوونــی خۆیــان و لــە 

رێــگای حەقیقەتــدا تێکۆشــانیان کــرد، هەڤااڵنــی شــەهیدن. شــەهیدان هەتــا دوایــی بــێ حیســاب و بــێ دوودڵــی تێکۆشــان. لــە 

ــوون  ــەو رۆح، هەب ــەوەی ئ ــت. هــاوکات دوای ئ ــەوەی شــەهیدان پێناســە دەکرێ ــە بزووتن ــازادی ب ــەوەی ئ ــەوەش بزووتن ــەر ئ ب

ــوون و  ــت ب ــە دروس ــە دەگات ــەهید لێگەڕێک ــە. ش ــی هەڤاڵێتی ــژی رۆح ــدا ب ــدات و لەگەڵی ــان ب ــدا پیش ــە ژیان ــە ل ــەزن بوون و م

ــە.  ــەو لێگەڕانــەی حەقیقەتیــش شــەهید مزگیــن رۆناهیی ــار دەکات. یەکێــک ل حەقیقەتــی خــۆی دی

شــەهید مزگیــن خەڵکــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان بــوو لــە ســاڵی ٢٠٠٧ لــە شــاری ماکــۆ بەشــداری ریزەکانــی گریــا بــوو. وەکــوو 

دەزانرێــت ماکــۆ شــوێنێکە بــە واڵت پارێــزی خــۆی دەنارسێــت و لەهەمانکاتــدا بــە کەســایەتی خۆڕاگــر مۆرکــی خــۆی لــە مێــژوو 

داوە. بــە تایبــەت بــە پێشــەنگایەتی ژنــی کــورد تێکۆشــانێکی بــێ ســنوور پێشــخراوە. وەک هــەر بســتە خاکێکــی تــری کوردســتان 

و لــە زۆر شــوێنی تــر زیاتــر هێرشــی زۆر قورســی کراوەتــە ســەر, هــەر بۆیــە دوو کاراکتــەر و تایبەمتەنــدی کەســایەتی بونیــادی 

گرتــووە. کەســایەتیەک کــە لــە ژێــر فشــاری دوژمــن دا ئیــرادەی شــکاوە و هیــچ پابەندییەکیــان بەنرخــی ئــازادی نەمــاوە و زۆر 

زوو دەســتیان لــە تێکۆشــان بــەرداوە و تەســلیم بــوون. لــە الیەکــی دیکــەوە شــەهید شــیرین عەلەمهولــی کەســایەتیەکی جوداتــر 

ــاوەڕی  ــی کــرد. هــاوکات ب ــوو و هەمیشــە بەرخۆدان ــز ملکــەچ نەب ــاو چنگــی دوژمــن دا هەرگی ــە ن نیشــان دەدات. شــیرین ل

بــە تێکۆشــانی ئــازادی هەبــووە و بــە جەســارەتێکی گــەورە بــۆ نرخــی مرۆڤایەتــی تێدەکۆشــا. شــیرین ســیمبۆڵی ژنــی کــوردی 

بەرخۆدێرە.  

لــەو ناوچەیــە دا زهنییەتــی پیاوســاالری کــە بــە هیــچ شــێوەیەک ئیــرادەی ژنــی ئــازاد ناناســێت و تەنیــا ژن وەکــوو ئامرازێــک 

بەکاردێنێــت، سیاســەتێکی دڕندانــە لــە ســەر ژن بــە رێــوە دەبرێــت. لــە تەمەنێکــی بچــووک دا کــچ بــە شــوو دەدەن، ناهێڵن زۆر 

بخوێنــت، لــە بەشــی سیاســی، ئابــووری و پەروەردەیــی شــوێنی پێنادرێــت, بــە چــاوی نامووســی پیــاو تەماشــای دەکرێــت و لــە 

ژێــر ئــەو روانگەیــەدا دونیایەکــی لــە زینــدان بــۆ دروســت دەکــەن. هــەر بۆیــە کاتــێ ژن دەرفەتــی ژیانێکــی ئــازاد دەبینێــت بــە 

دڵ و بــە گیــان لــە ئامێــزی دەگرێــت و لــەو رێگەیــەوە تێکۆشــانی بــێ وچــان دەکات. هەڤــاڵ مزگیــن هێشــتا لــە تەمەنێکــی زۆر 

گەنــج دا ســەری لــە بەرامبــەر سیســتەمی دەســەاڵتداری را کــرد و دەیزانــی کــە ئــەو سیســتەمە ناتوانێــت ژیانێکــی بــە واتــا بــە 

کەســایەتی ببەخشــێت. لەبــەر ئــەوەش هــەر لــە تەمەنێکــی بچــووک دا بــە دوای ژیانێکــی شــکۆداردا دەگــەڕا و لــە ئەنجامــی 

ئــەو لێگەڕانــەدا هەڵبژاردنــی ژیانــی خــۆی لــە نــاو ژیانــی ئاپۆجێتیــدا دۆزییــەوە. هەڤــاڵ مزگیــن لــە نــاو تێکۆشــانی ئــازادی 

گەلــی کــورد دا لــە زۆر شــوێن و جێــگای کوردســتان دا تێکۆشــا. هیــچ کات لــەالی هەڤــاڵ مزگیــن شــوێنی تێکۆشــان جیــاوازی 

نەبــووە. لــە هــەر کــوێ پێویســت بوایــە بــۆ تێکۆشــانی ئــازادی, خــۆی بــۆ ئــەو شــوێنە ئامــادە دەکــرد و بــەو رۆحــەوە بەشــدار 

دەبــوو. هەمیشــە هەوڵیــدا بەپێــی پێویســتی شــۆڕش بەشــداری ژیــان ببێــت و بــژی. 

ــداکار،  ــدەر، فی ــت، رەنج ــادە، درووس ــی س ــارسا. هەڤاڵێک ــەنەوە دەن ــاو و رەس ــدی بەرچ ــد تایبەمتەن ــە چەن ــن ب ــاڵ مزگی هەڤ

رووخــۆش و هەمیشــە بــە جــۆش و خــرۆش بــوو. تــا کۆتایــی بــە هەڤاڵێتییــەوە پابەنــد بــوو، لــە شــەڕ و ژیانــدا هەمیشــە چــاالک 

بــوو. هەڵبەتــە هــەر چەنــدە بنووســی هێشــتا تایبەمتەندییــە منوونەئاســاکانی تــەواو نابــن. ئــەوەی راســتی بێــت بابەتــی هــەری 

ســەخت، نووســینە دەربــارەی هەڤااڵنــی شــەهید. نووســین لەســەر ئــەو هەڤااڵنــە و ناســاندنی کەســایەتییان ئەرکــی ســەرەکی 

ئێمەیــە، بــەاڵم ترســی هــەری مــەزن ئەوەیــە نەتوانــم بــە چەنــد وشــەیەک ئاماژەیــان پــێ بکــەم و کەموکــورت بهێنــم. بێگومــان 

ســەمبولی هەڤاڵێتــی ئــەو هەڤااڵنــە بــە چەنــد وشــەیەک دەرنابڕدرێــت. بــەاڵم کەمیــش بێــت لــە ســەر خاکــی کوردســتان هــەر 

فیداییــەک کــە ژیــا بێــت ناســاندنیان قــەرزی ســەر گەردمنانــە. 

مــن هەڤــاڵ مزگینــم لــە زاگــرۆس ناســی. لەگــەڵ زۆرێــک هەڤاڵــی ئازیــز ژییــام و هــەر هەڤاڵێــک لــە ژیامنــدا و لــە بنیادنانــی 

کەســایەتی مــن دا رۆلێکــی بەرچاویــان بینیــوە. مــرۆڤ کاتــێ لەگــەڵ هەنــدێ کەســدا دەژی لــە هەڤاڵێتیــان تێــر نابێــت. هەڤــاڵ 

مزگینیــش هەڤاڵێکــی وەهــا بــوو کــە هەرگیــز بــە ژییــان لەتەکیــدا تێــر نەبــووم. هــەر هەڤاڵێــک لــە ژیانــدا چەنــدە تــووڕەش 

ببوایــە, کــە هەڤــاڵ مزگینــی دەبینــی ناڕەحەتییەکانــی لەبیردەکــرد. فەرمانــدەی دەســتەیەک بــوو لــە یەکینەکەمانــدا , بــۆ هــەر 

چاالکییــەک ســەرەتا دا خــۆی پێشــنیار دەکــرد و پێداگیــری دەکــرد، هەنــدێ جــار هەڤــااڵن خۆیــان تــووڕە دەکــرد و دەیــان گــوت 

» جگــە لــە تــۆ هەڤاڵــی دیکــە هــەن و دەیانەوێــت بچــن بــۆ چاالکــی«. بــەاڵم هــەر جارێــک دەیگــوت »تەنیــا ئــەم جــارە..!« و 

وەهــا دەچــوو. هەڤــاڵ مزگیــن بــە شــەو چــاوی نەیدەبینــی، بــەاڵم هەرگیــز باســی نەکردبــوو و نەیدەکــرد. جارێکیــان ئەچوویــن 

بــۆ چاالکــی شــەو بــوو، هەڤــاڵ مزگیــن لــە ســەر چانتاکــەی مــن پارچەیەکــی ســپی دانــا بــۆ ئــەوەی ببینێــت و هەڤــاڵ هەســت 

نەکــەن کــە نابینێــت. لەرێــگا چەنــد جارێــک کەوتــە بەزەویــدا، کاتــێ مــن لێــم پرســی بۆچــی ئەکــەوی، خەندەیەکــی کــرد و 



گوتــی » هەڤــاڵ تــۆ بــە رێگایەکــی ناخــۆش دا ئەچــی، کێشــەکە مــن نیــم«..

رۆژێکیــان هەڤــاڵ مزگیــن و چەنــد هەڤاڵــی دیکــە لــە لووتکــەی چیایــەک دا زێــرەوان بــوون. چەنــد رۆژ بــوو هەڤااڵنــی دیکەیــان 

ــەک  ــوو زۆری و زەحمەتیی ــەوان هەم ــی ئ ــۆ بینین ــوو ب ــادە ب ــە ئام ــوو ک ــی ب ــدراوی هەڤاڵێت ــن زۆر گرێ ــاڵ مزگی ــوو. هەڤ نەبینیب

ــدێ شــوێنیان بۆردومــان  ــورک هەن ــی فاشیســت و داگیرکــەری ت ــی ســوپای دەوڵەت ــەو رۆژە فڕۆکەکان ــەر چــاو. هــەر ئ ــە ب بگرێت

کــرد. هەڤــاڵ مزگیــن بــە ئامێــری بــێ ســیم بــە هەڤــااڵن رادەگەیەنێــت و دەڵێــت »فرۆکــە شــوێنەکەمانی بۆردومــان  کــرد, بــە زۆر 

رزگارمــان بــوو«. هەڤــااڵن زۆر دڵ خــۆش دەبــن کــە هیــچ زیانێکیــان نەبــووە. دوای ئــەو رووداوە چەنــد هەڤاڵێــک لــە دڵخۆشــیدا 

کــە شــتێک بــە ســەر هەڤــااڵن نەهاتــووە ئەچنــە ســەردانیان، کاتــێ هەڤــااڵن دەچــن و دەڵێــن ســەالمەتی بێــت هەڤــاڵ مزگیــن 

پــێ ئەکەنێــت و ئەڵێــت »فرۆکــە لــە منــی نــەداوە«. هەڤااڵنیــش بــە هەڤــاڵ مزگیــن دەڵێــن »ئــەی کــە واتــە بۆچــی بــە ئێمــەت 

گــوت کــە وا فرۆکــە لــە گرووپــی ئێــوەی داوە«. هەڤــاڵ مزگینیــش لــەو کاتــە دا ئەڵێــت »دڵــی مــن بــۆ بینینــی هەڤــااڵن زۆر تەنــگ 

بــوو بۆیــە شــتێکی ئــاوام گــوت«. 

هەڤــاڵ مزگیــن ئەوەنــدە بــە ئەشــقەوە دەژیــا کــە هەرگیــز ملــی بــۆ ســەختییەکانی ژیــان کــەچ نەدەکــرد. وەکــوو ئاســکێکی شــاخە 

ســەربەرزەکان بــوو لــە نــاو یــەک کاتژمێــردا لــە چەنــد شــوێن دەگــەڕاو و نەیدەتوانــی لــە شــوێنی خۆیــدا بوەســتێ. بــۆ جارێکیــش 

بێــت لــە هەڤــاڵ مزگینــم نەبیســت بڵێــت هیــاک بــووم. لەگــەڵ ئــەوەی لەماڵــەوە بەپێــی پێویســت نەخرابــووە بــەر خوێنــدن 

و لەنــاو رێکخســتندا خوێنــدن و نووســینی خــۆی پێشخســتبوو, هۆنــراوەی زۆر جــوان و واتــاداری دەنووســی. لــە نووســینەکانیدا 

مــرۆڤ هەســتی دەکــرد کەســایەتییەک کــە بــە پڕاوپــڕی واتــا دەژی, خوازیــار نییــە بــە تەنیــا چەنــد وشــەیەکی رازاوە بــاس لــە ژیــان 

بــکات. بــاوەڕی  بــە چــی بــوو و هەســتی بــە چــی دەکــرد ئــەوەی دەنووســی. لەگــەڵ  ســەرەتای شۆڕشــی رۆژئــاوای کوردســتان 

ــکات.  ــەڕ ب ــدا ش ــاوای کوردستانیش ــازادی رۆژئ ــری و ئ ــەنگەری بەرگ ــە س ــدا ل ــەورەوە هەوڵی ــتێکی گ ــش بەخواس ــاڵ مزگینی هەڤ

ــا ئێســتاش دەوڵەتــی تورکــی داگیرکــەر و چەتــە و بەکرێگیراوەکانــی بــەردەوام هێرشــیان دەکــردە  ــەو ســەردەمەدا و ت چونکــە ل

ــان دەکــردە ســەنگەری شــۆڕش.  ــە هــەر الیەکــەوە گەنجانــی فیدایــی رووی ــاوای کوردســتان ل ســەر گەلــی کــورد و گەالنــی رۆژئ

رۆژئــاوا بووبــە ناوەندێکــی ژیانــی ئــازاد و نــوێ کــە بــە فەلســەفەی رێبــەر ئاپــۆ و بــە قوربانــی گــەورە و بەنــرخ دەهێــرنا. لەســەر 

ــاوای  ــە رۆژئ ــوو بچێت ــە چیاکانــی کوردســتان تیکۆشــانی کــرد، ئامــادە ب ــژ ل ــەو بنەمایــەش هەڤــاڵ مزگیــن دوای ســااڵنێکی درێ ئ

ــە هــەزاران  ــەر ئــەو زهنییەت ــە بەرامب ــرا و ل ــاد دەن ــازاد بونی ــە دەســتی ژنانــی ئ ــان ب ــەوێ ژی ــات بــکات. ل ــا خەب کوردســتانیش ت

ســاڵەی پیاوســاالری, پێویســتی دەکــرد کــەوا تێکۆشــانێکی زۆر گــەورە بەڕێــوە بربێــت. 

ــازاد و شــوێنی جێبەجێبوونــی پــرۆژەی نەتــەوەی  ــازاد، مرۆڤایەتــی ئ ــاوا شۆڕشــی ژنــی ئ هەڤــاڵ مزگیــن دەیزانــی شۆڕشــی رۆژئ

دیموکراتیکــی رێبــەر ئاپۆیــە. لەســەر ئــەو بنەمایــەش لــە ســاڵی ٢٠١٣ دا چوو بــۆ رۆژئاوا. دیســان ئەو کەســایەتیە و بەشــداربوونەی 

لــە ســەخترین ســەنگەردا هەیبــوو  و بــە ورەیەکــی گــەورەوە لــە دژی دڕندەیــی داعــش تێکۆشــا. منوونەیەکــی بەرچــاوی ئیــرادە 

و بــاوەڕی بــوو بــۆ هەڤااڵنــی. بــۆ ئــەو هەڤااڵنــەی وا لــە ســەنگەر بــوون دەبــوو بــە ســەرچاوەی هێــز و بــاوەڕی. هەمــوو ئــەو 

هەڤااڵنــەی لەگەڵــی بــوون بــە دڵشــادییەکەی کاریگــەر دەبــوون و تێکۆشــانیان بەهێزتــر دەکــرد. لــەالی ئــەو بێدەنگــی، دڵتەنگــی 

و بــێ بــاوەڕی هیــچ شــوێنێکی نەبــوو. لــە ناهەمووارتریــن 

ــی  ــڕوا و دۆخێک ــەرکەوتن ب ــە س ــە ل ــدا جگ کات و زەمان

ــە  ــەورەی ب ــی گ ــرت، بڕوایەک ــی هەڵنەدەگ ــری دەروون ت

لەناوبردنــی دوژمــن هەبــوو و هــەر بــەم بڕوایــەوە شــەڕی 

ــارداری  ــاوەڕی و بڕی ــگای ب ــە ری ــن ل ــاڵ مزگی ــرد. هەڤ دەک

ــازادی  ــی ئ ــوو ژنێک ــرد و وەک ــیرینی فیداک ــی ش خــۆی دا گیان

خــوازی رۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە نــاو شۆڕشــی رۆژئــاوای 

ــە پیتــی زێڕیــن نووســی. ئــەو ژنێکــی  ــاوی خــۆی ب کوردســتان ن

ــە ئەســتۆ  ــوو ئاســتێک دا بەرپرســیارێتی ل ــە هەم ــوو، ل ــج ب گەن

دەگــرت. بێگومــان بەرپرســیارێتی شــۆڕش و پاراســتنی نرخــی 

ــە  ــەی ک ــاج و قوربانییان ــەو ب ــوو و ئ ــەخت ب ــی زۆر س مرۆڤایەت

ــوو.  ــەخت ب ــش زۆر س دەدرانی

گــەورەی  نرخێکــی  مزگیــن  هەڤــاڵ  شــەهیدبوونی 

ــر  ــازادی بەهێزت ــە دۆزی ئ ــی ب ــرد و گرێدان ــاوا ک ئ

کــرد. هەڤــاڵ مزگیــن هەمیشــە لــە خەنــدەی 

لــە  دەژی.  رۆژئــاوادا  منداڵەکانــی 

ســەنگەری پێشــەوەی تێکۆشــانی 

پێنــاو  لــە  ئــازادی  شۆڕشــی 

ژیانــی ئــازادی لەســەر بناخەی 

سیســتەمێکی دیموکراتییانەدا، 

ــی  ــە یەک ــەک ب ــی ی ــە دڵ ل

هاوڕێبازانیــدا  و  هەڤــاڵ 

وەکــوو  ئێمــەش  دەبێــت. 

مزگیــن  شــەهید  هەڤااڵنــی 

هەمیشــە لەســەر رێــگای 

شــەهیدامنان  پیــرۆزی 

و  بــەرز  تێکۆشــان 

فراوانــر  و  بەهێزتــر 

دەکەیــن.



ــە  ــە ک ــرەوەری هەی ــک بی ــە. هەندێ ــۆی هەی ــی خ ــای تایبەت ــا و مان ــەک وات ــەر بیرەوەریی ــا دا ه ــی گەری ــاو ژیان ــە ن ل

لەکەســایەتی مــرۆڤ دا هێــز و بــاوەڕی ئــاوا دەکات. بۆیــە مــرۆڤ ناتوانێــت هەرگیــز لــە بیریــان بــکات، وەکــو بیرەوەرییەک 

هەمیشــە لــە ناخــی مــرۆڤ دا دەمێنێتــەوە. زۆر کات مــرۆڤ تێــر نابێــت لــە ژییــان لەگــەڵ هەنــدێ هەڤــاڵ کــە ڕێــگای 

حەقیقــەت و ئازادیــان هەڵبــژاردووە ، هەمیشــە لــە نــاو ژیانــدا بــە هەســت و ڕۆحــی ئــەو هەڤااڵنــە درێــژە بــە تێکۆشــانی 

ــۆ و  ــەر ئاپ ــە گۆشــەگیرکردنی ڕێب ــوە دەچــوو؛ دوژمــن ب ــە کوردســتان شــەڕێکی ســەخت بەڕێ خــۆی دەدا. ســاڵی ٢٠١٢ ل

ــا ئــەم جــارە هەرکاتێــک  دوژمــن  کوشــتنی خەڵکــی مەدەنــی دەیویســت ئیــرادەی گەریــا بــن بخــات. بــەاڵم نــەک تەنی

ویســتبێتی ئیــرادەی گەریــا بــن بخــات ئــەوا خــۆی بنکەوتــووە و ئیــرادەی رووخــاوە. هێــزی گەریــاش هەروەکــو هــەر 

جارێــک بــە چاالکــی خــۆی زیانــی زۆری بــە دوژمنــی گــەل داوە. ئێمــەش لــەو ســاڵەدا وەکــو گروپێکــی گەریــای هەرێمــی 

ــاری  ــوە دەچــوو بڕی ــەی لەســەر گــەل بەڕێ ــم و زۆریی ــەو زوڵ ــۆ و ئ ــەر ئاپ ــەوەی گۆشــەگیری ڕێب ــە کردن ــۆ تۆڵ دەرســیم ب

چاالکــی کردمنانــدا. شــێوەی چاالکــی ئێمــە بۆســەر دوژمــن ســابۆتاژ)تاکتیکی بێزارکــردن و تۆقانــدن و گــورزی لەنــاکاو( بــوو. 

خالێکــی گرینــگ بــۆ ســەرکەوتنی چاالکــی لــە کاتــی ئامــادەکاری بــۆ چاالکــی دەبێــت زۆر هەســتیار بجووڵێیتــەوە. هــەم 

لەالیەنــی کەشــف کــردن، هــەم لەالیەنــی شــوێن و کاتــی چاالکییــەوە.

ــە ڕق و  ــا و ب ــێ کۆت ــیەکی ب ــز و دڵخۆش ــانە، بەهێ ــان بەخش ــە و گی ــی فیداییان ــە ڕۆحێک ــرووپ ب ــی گ ــوو هەڤااڵن  هەم

کینێکــی مــەزن بەرامبــەر دوژمــن ئامادەکاریــان دەکــرد. هەمــوو هەڤــااڵن زۆری و زەحمەتییەکــی زۆریــان کێشــا تــا چاالکــی 

ســەرکەوتووبێت. زۆرێــک لــە هەڤااڵنــی گــروپ نــوێ بەشــداری رێکخســن ببــوون، ئەزموونیــان کــەم بــوو. بــەاڵم بەڕۆحێکی 

ئاپۆیــی بەشــداری چاالکــی دەبــوون. بەگوێــرەی ئەزمــوون و نــاس کردنــی ناوچەکــە بوویــن بــە دوو گروپ.گروپــی یەکــەم 

ــە دوو هەڤاڵــی ژن و دوو هەڤاڵــی کــوڕ پێــک هاتبوویــن بــەدوای  ــە ئێمــە چــوون، گروپــی ئێمــەش ل کاتژمێرێــک بــەر ل

ــە شــوێنی چاالکــی کــە  ــن، پاشــان چووین ــی  پاراســن دابووی ــن و لەگروپ ــج بووی ــە.  زۆربەمــان گەن ــە جوڵ ــەوان کەوتین ئ

ــا  ــە بڕیارمــان دا ت ــاری ئێمــە کــە هەمــووی  نارنجــۆک و میــن بــوو، زۆر قــورس بــوو. بۆی نزیکــی شــاری دەرســیم بــوو. ب

گوندێکــی نزیکــی شــوێنی چاالکــی بــە پشــت بیبەیــن، پاشــان لــە رێگــەی خەباتکارێکــەوە نارنجــۆک و مینــەکان ببەینــە 

شــوێنی چاالکــی. ماوەیەکــی کــورت لەماڵــی خێزانــە واڵتپارێزەکــە ماینــەوە و چاوەڕێــی خەباتکارەکەمــان دەکــرد. بــەاڵم ئەو 

خەباتــکارە بــێ ئــەوەی کــە بزانێــت دوژمــن بــە شــوێنییەوەیە هاتبــوو، زۆر بــە ئاشــکرا جووڵــەی کردبــوو، دوژمــن نزیکــی 

ئێمــە بــوو. شــەوێکی زۆر بــێ دەنــگ بــوو، هەڤــاڵ ڕۆژهــات بامتــان کــە فەرمانــدەی گشــتی چاالکــی بــوو، تێگەییشــت کــە 

ئــەو بــێ دەنگییــەی دوژمــن ئاســایی نییــە، دوژمــن نزیکــی ئێمەیــە. بۆیــە بــە ئێمــەی گــووت کــە زوو زێــرەوان دەربخەیــن 

و بــاڵو ببیــن. ئەگــەر لــە نــاو گونــد دا مبێنیــن  هەمــوو شــەهید دەکەویــن.

ــە  ــن ب ــگای کەمی ــە ڕێ ــت ل ــکات. دەیویس ــەهیدمان ب ــکات و ش ــرش ب ــت هێ ــان نەیدەویس ــن ئەمجارەی ــوو دوژم دیارب

زیندوویــی مبانگرێــت. بــەاڵم کاتــێ زانــی تاکتیکــی شکســتی هێنــاوە بــە هەمــوو هێــزی زەویــی و ئاســامنییەوە هێرشــی 

کــردە ســەرمان. ئەوەنــدە هێرشــی قورســی کــرد بــە )خومپــارە و ئاربیچــی( کــە شــەو وەکــو ڕۆژ ڕۆشــن دەبوویــەوە. لــەو 

ــوو  ــە هەم ــاڵ ڕۆژهــات ب ــەاڵم هەڤ ــم. ب ــااڵن ببین ــی هەڤ ــەم و شــەهید بوون ــد بک ــن نەمدەویســت ســەرم بڵن ــەدا م کات

هێــزی خــۆی  فەرماندەیەتــی شــەڕی دەکــرد، بــە شــێوازی گەریایــی ڕاســتەقینە هەمــوو هێــرش و تاکتیکــی دوژمنــی بــێ 

ئەنجــام دەرخســت. تەنانــەت نەیهێشــت کــەوا یــەک هەڤاڵــی گــروپ برینداریــش بێــت. لــەو شــەڕەدا هەڤــاڵ ڕۆژهــات 

ڕۆڵــی پێشــەنگی خــۆی دیــار کــردوو بــە کەلتــوور و ئەخاقــی ئاپۆیــی و ڕۆحــی فیدایــی، هەرچەنــدە کــە چاالکــی ســابۆتاژ 

نەگەیشــتە ئەنجــام، بــەاڵم هێــرش و کەمینــی دوژمنــی بــێ ئەنجــام دەرخســت  و ســەرکەوتین. 

دوای ئــەوەی کــەوا هێــرش تــەواو بــوو، هەمــوو هەڤــااڵن ڕزگاریــان بــوو، گەیشــتینە چیاێکــی زۆر بــەرز. ئــەو خەباتــکارە 

کــە ڕۆحــی فیدایــی هەڤــااڵن و ڕاســتی دوژمنــی گەلــی کــوردی دیــت، بڕیــاری بەشــداربوونی بــۆ نــاو ڕێکخســن دا. بــۆ 

بەیانیەکــەی خەڵکــی ئــەو گونــدە خۆیــان گەیانــدە الی هەڤــااڵن ســەرکەوتنی چاالکیــان لــە هەڤــااڵن پیرۆزکــرد.



 بەڕاســتی هەڤــاڵ ڕۆژهــات فەرماندەیێکــی زۆر بەهێــز و ملیتانێکــی ئاپۆیــی بــوو کــە هەمــوو ژیانــی خــۆی فیــدای ڕێکخســن 

ــە،  ــەک بوای ــاڵ ڕۆژهــات لەهــەر کوێی ــوو. هەڤ ــە ب ــدا منوون ــاو  ژیان ــە ن ــی ل ــوو. هەســت و ڕۆحــی هەڤاڵێت ــی کــورد کردب و گەل

ئــەو شــوێنە و کەســانی ئــەو شــوێنە ســەالمەت دەبــوون. ڕاســتە ئێســتا هەڤــاڵ ڕۆژهــات شــەهید بــووە و بەجەســتە لەگەڵــامن 

نییــە، بــەاڵم هەڤاڵێتــی و ڕۆحــی پاکــی هەمیشــە لــە نــاو ژیامناندایــە و وەکــو هێزێکــە بــۆ هەمــوو هەڤــااڵن لــە هەمــوو کات و 

شــوێنێک دا. هــەرکات کــە باســی ئــەو بیرەوەرییــە بــۆ هەڤــااڵن دەکــەم،  ناتوانــم باســی ڕەنــج و ماندووبــوون و هەڤاڵێتــی شــەهید 

ڕۆژهــات نەکــەم. بــە باســکردنی کەســایەتی شــەهید ڕۆژهــات  هەمیشــە ڕۆح و نــاوی لــە ناومانــدا زینــدوو دەمێنێتــەوە. هەمیشــە 

هەبوونــی لــە نــاو هەبوومنــان دەمێنێتــەوە.

کەزیت چیرۆکی هەزار و یەک ئەفسانەیە 

هەر تاڵێکی ئاواتێکە، سرتانێکە، خەندەیەکە

ئاوێزانی بایەکی بەهاری ئەبن و

سەرلەنوێ ژیان ئەهۆننەوە!

کەزیت تاڤگەی ئازادییە...!

لە کانیاوی لێوانت بزە و بەهار چرۆ دەکا و

دەڕژێتە ناو خەونی پەپوولە و گووڵەوە!

زەوی بە ڕێژنەی بەزەییت پاراو دەبێ و 

گەزیزە لە چاوتا چاو هەڵدێنێ!

چاوت ئاوێنە نوێنی هەزاران خەونی ئەسیرە

دەستت النکی خۆرەتاوە

ترپەی هەنگاوت بەرەژانی داهاتووە...و

نیشتامن لەژێر دەواری میهرەبانیت وچان دەدات و

لە چیرۆکی پاڵەوانەتی سمێڵ دڕدۆنگ دەبێت!

رسوەی بەخشندەییت خاک و زەوی شەرمەزار کرد

تۆ لە نەسڵی ئەو ڕەشەبا یاخییانەی

وا ساتەکان ڕادەچڵەکێنی و

خۆڵەمێشی خەم لە ڕوخساری نیشتامن ئەسڕیتەوە

زارۆکانی سبەی دەست دەگرن بە کەزیتەوە و

هەڵدەکشێن تا بزەی پیرۆزی خۆرەتاو



• 	 LEYLA	QASİM:	Leyla	Qasim	dîroka	Kurdistanê	de	weke	pêşeng	û	qehremanek	
şoreşger	 tê	bi	nav	kirin.	

•	 Leyla	Qasim,	li	Xaneqîn	di	nava	malbateke	hejar	û	welatperwer	de	ji	dayîk	dibe.	
Li	 Bexdayê	 zankoyê	 ango	 beşa	 sosyolojî	 dixwîne.	
•	 Sala	1970	yan	de	dema	ku	li	zankoya	Bexdayê	xwandewane,	dest	bi	xebatên	xwe	
yên	 azadî	 kirina	 Kurdistanê	 dike.	
•	 Ji	ber	ku	tê	gotin:”	Kurd	tenê	dikarin	li	gund	û	çiyan	serî	hildin	û	jin	nikarin	tewlî	
xebata	şoreşgerî	bibin”	Leyla	Qasim	hêrs	dibe	û	bîryara	wan	gotinan	wala	derbixe	der-
dikeve	 rê.	
•	 Li	 ser	 wê	 esasê	 jibona	 destxistina	 mafên	 netewî	 li	 Baxdayê	 destpê	 xebatên	
şoreşgerî	ên	ciwanên	Kurd	dike.	Leyla	Qasim	bi	rêhevalê	xwe	Cewad	Hemewendî	re	di	
sala	1974’an	de	li	ser	rewşa	sosyolojiya	Kurdan	gotarek	(nutuk)nivîsandin.	Lê	jiber	wê	
gotarê	 tên	girtin	 û	gotara	wan	 jî	 bê	ku	belaw	bibe	dikeve	destê	 sîxurên	Bees.	
•	 28	e	Nîsanê	1974	an	de	Leyla	Qasim	bi	çar	hevalên	xwe	ve	tê	girtin	û	îşkenceyên	
pi	 giran	 de	 derbas	 dibin.	 Pişt	 re	 bi	 bîryara	 îdamê	 tên	 dadgehkirin.	
•	 Leyla	dadgehê	de	wuha	parastina	xwe	dike:	“	Min	bikujin,	lê	vê	rastiyê	jî	bizanin	
ku	bi	kuştina	min	bi	hezaran	Kurd	yê	ji	xewa	giran	şiyar	bin,	ez	pir	kêfxweşim	ku	bi	
serfirazî	 û	 di	 riya	 azadiya	Kurdistanê	 de	 canê	 xwe	 fîda	 dikim”.	
•	 Dema	ku	Leyla	Qasim	dibin	sêdarê	marşa	Ey	reqîb	dibêje.	
•	 Leyla	ne	tenê	jibona	mafên	netewa	Kurd	serî	radike,	heman	demê	li	hember	re-
wşa	jina	Kurd	jî	serîradike.	Di	vê	derbarê	de	wuha	dibêje:”	Heger	gelê	Kurd	mafê	xwe	
yê	 siyasî	û	hûqûqî	nestîne,	mafê	 jina	Kurd	 jî	yê	hertim	bê	bin	pêkirin.”	
•	 Mamosta	Cîgerxwîn	di	helbesteke	xwe	de	li	ser	Leyla	Qasim	wuha	dibêje:	
Leyla	keça	Mît	û	Meda	
Canê	xwe	da	di	ber	me	da	

E)	 Li	dijî	 îstîlaya	Ereb-Îslam	hêza	xweparastina	Kurdan	di	pêşengiya	jin	de;	û	bi	
taybetî	jî	di	sedsala	19.	û	20.	de	weke	şêwaza	xweparastinê,	di	Kurdistanê	de	îsyankarî

• 	 Navbera	 sedsala	 19.	 û	 20.	 jibona	Kurdan	 xilasiya	 donema	mîrtıyên	 xweser	 û	
despêkirina	donema	serhildanan	îfade	dike.	Kurd	wan	sedsalan	de	cardin	rûbirûyê	
peleke	dagirkerî	û	mêtîngehiyê	tên.	Wan	sedselan	de	pêşketınên	ku	çêdibin	qedera	
gelê	Kurd	 de	 guhartinên	 bingehîn	 çêdike.

•	 Piştî	Sefeviyan	şûnde	Kurd	demeke	dirêj	nava	împaratoriya	Osmaniyan	de	weke	
mirtiyên	 xweser	 jiyan	 dikin.	

Ez	dimirim,	birîndar	û	bê	zar
Teslîm	nabim	destê	neyar	û	naçim	bê	ar.

• 	 GÛLNAZ	XANİM:	Di	dîroka	agîdiya	jinên	Kurdan	de	mînaka	din	a	balkêş	jî	Gûl-
naz	Xanim	e.

•	 Gûlnaz	Xanim,	serhildana	Agîrî	de	di	rêza	herî	pêş	te	nava	serhildaran	de	cihê	xwe	
digire.	Ji	bo	parastina	sîvîlan	bi	artêşa	Tûrkan	re	ketiya	nava	şerên	dijwar	de.	Tê	gotin	ku	
"	dibe	tirsa	dilê	fermandarên	Tûrk"	.
•	 Pişt	re	dîl	dikeve	destê	dijmin.	Dema	ku	birayê	û	kurê	wê	tê	kuştin,	dewleta	Tûr-
kan	serî	wan	û	serhildêrek	din	jê	dike	û	dîne	nîşanî	Gulnaz	Xanim	dike.	Û	jê	dipirsin		"Ka	
bibîne	 tu	vana	nasdikî	yan	na!".
•	 Gulnaz	Xanim	biserbilindî	nêzî	seriyan	dibe;	Bi	lingê	xwe	serê	Îzzed	Beg	nîşan	
dide	û	tenê	dibêje	"Ev	serê	birayê	min	e".	Piştre	serê	duyemîn	nîşan	dide	û	dibêje	"Ev	jî	
serê	lawê	min	e".		Dema	ku	tê	ber	serê	sêyemîn	bi	dileke	xemgîn	dibêje	"Heyfa	viya	bû,	
pêşmergeyekî	 xizmetkar	 û	 çalak	 bû"
•	 Ew	sekna	Gûlnaz	Xanim	matmayî	û	bêdengiyeke	kur	li	ser	fermandarên	Tûrk	dide	
çêkirin.	 Piştre	 vedigere	 fermandaran	 û	 wuha	 dibêje;	 "Berxê	 nêr	 ji	 bo	 kêr	 e!".
•	 Gulnaz	Xanim	3	sal	di	zîndana	Milazgir,	Mûş	û	di	wargehên	leşkeran	de	dîl	digirin	
û	 didin	 xebitandinê.	 Piştî	 3	 sal	 şûnde	 îdam	 dikin.	
• 	 HAFZA	XAN:	Ji	Sûlêmanê	ye	û	Xûşka	Şêx	Mahmut	Berzencî	ye.	Bi	kesayeta	

xwe	 ya	 netewperver,	 jinparast,	 siyasî	 û	 wêjeyî	 derdikeve	 pêş.			
•	 Donema	xwe	de	jibona	hişyar	kirin	û	perwerde	kirina	jinan	hewildanên	mezin	dide	
û	 gelek	 xebatan	 pêş	 têxe.	Mala	 xwe	 dike	 cîhê	 perwerde	 kirina	 jinan.
•	 Dema	ku	komara	Mahabadê	tê	avakirin	bi	nameyekê	jibona	hertiştî	piştgiriya	xwe	
pêşkeş	 dike.	 Li	 ser	 wê	 Qazî	Muhamed	 jê	 re	 nameyek	 spasiyê	 dişîne.	
•	 Dîsa	derbarê	doza	Kurdan	û	azadiya	jinên	Kurdan	de	nameyan	ji	meclîsa	gelên	
cîhanê	 re	 dişîne.	 Bi	 wê	 avayê	 pirsgirîka	 Kurd	 dibe	 rojeva	 gelên	 cîhanê.	
•	 Hafza	Xan	sala	1953	yan	de	ji	qanserê	dimire.	Dema	ku	diçe	ser	dilovaniya	xwe,	
jinên	ku	ji	milê	Hafza	Xan	ve	hatine	perwerde	kirin	daxwaziya	ku	mezelê	wê	li	ser	Girê	
Seyvan	çêbibe	dikin.	Li	ser	daxwaziya	jinan	mezelê	Hafza	Xan	li	ser	Girê	Seyvan	çêdikin.



• 	 RİNDÊXAN:	 Piştî	 serhildana	
Şêx	 Seyîd	 şûnde	 di	 bin	 navê	 Şark	 İslahat	
Planî	pêk	anînên	ku	li	ser	Kurdan	tên	kirin,	
dibe	 sedem	ku	 ji	milê	 gelek	 eşîrên	Kurdan	
ve	 berxwedan	 pêşbikeve.	 Ew	 berxwedanên	
eşîran	weke	 serîrakirinên	biçuk	 jî	 tên	bina-
vkirin.	 Jiber	 ku	 berxwedaniyên	 wan	 eşîran	
qut	qutî	û	bi	herema	xwe	re	sînordar	dimîne	
wusa	 tê	 gotin.		
•	 Yek	 ji	 wan	 eşîran	 ku	 bi	 berxwedaniya	
xwe	 deng	 vedaye	 eşîra	 mala	 Eliyê	Yunise.	
Mala	Eliyê	Yunus	herî	bêtir	bi	berxwedaniya	
keça	Eliyê	Yunus	RİNDÊXAN	deng	vedide.	
•	 RİNDÊXAN	bi	 xweşikbûn	 û	 lehengiya	
xwe	li	herêmê	deng	dide	û	bi	şerkeriya	xwe	jî	
dibe	efsaneyek.	Rindexan	ji	destpêkê	heyanê	
têkçûyîna	şer	de,	weke	agîdekê	pêşengiya	şer	
dike.	
•	 Lê	di	nava	şer	de	Rindexan	bi	birîndarî	
dikeve	 destê	 dijmin.	 Fermandarê	 leşkerên	
komarê	li	hember	navdarî	û	xweşikbûna	wê	

matmayî	 dimîne.	
•	 Fermandarê	dijmin,	 hewl	dide	dest	 bavêje	Rindexanê.	Li	 hember	 vê	
bêçaretiyê,	Rindexan	ji	fermandar	re	wiha	dibêje;	“Ez	girtî	me,	hûn	xwedî	her	
cure	tasarûfa	li	ser	laşê	min	in,	encax	ez	nikarin	li	ser	axa	ku	di	bin	serdestiya	
mala	bavê	min	de	ne,	bi	we	re	bim.	Ku	hûn	di	nava	van	sînoran	de	dest	bavêjin	
min,	ezê	xwe	bikujim”	
•	 Li	ser	vê	yekê	fermandar	pirsa,	ka	sînorên	axên	bavê	te	 li	ku	diqede	
dike.	Rindexan	wiha	dibêje;	“Çemê	Batmanê	sînorê	me	ye.	Tu	dikarî	piştî	Pira	
Malabadê	 bibî	 xwediyê	 min”
•	 Dema	 ku	 digihên	 Pira	Malabadê,	 Rindexan	 dibê	 “ez	 dixwazim	 herî	
dawî	li	axa	bavê	xwe	binêrim”	û	destûra	ku	biçe	ser	Pira	Malabadê	dixwaze.	
Piştre	 xwe	 davêje	 çemê	 Batmanê.
•	 Gotinên	wê	yên	dawîn	li	Pira	Malabadê	wuha	bilind	dibe;
•	 Ez	im	rinda	Rindexan
Keça	mîr	û	axa	û	çiyan
Ey	tirkê	Tacik
Karê	we	çi	ye	li	van	çiyan
Rinda	bûye	namdar

28 e Nîsanê 1974 an de 
Leyla Qasim bi çar hevalên 
xwe ve tê girtin û îşkenc-
eyên pi giran de derbas dib-
in. Pişt re bi bîryara îdamê 
tên dadgehkirin. Leyla 
dadgehê de wuha parasti-
na xwe dike: “ Min bikujin, 
lê vê rastiyê jî bizanin ku 
bi kuştina min bi hezaran 
Kurd yê ji xewa giran şiyar 
bin, ez pir kêfxweşim ku 
bi serfirazî û di riya azadi-
ya Kurdistanê de canê xwe 
fîda dikim”. 

• 	 ZERİFE:	sedsala	20	an	de	bi	serhildana	
Koçgirî	 weke	 jineke	 serhildêr	 û	 agîd	 der-
dikeve	 pêş.	

•	 Jineke	welatpervere	û	hemû	 jiyana	xwe	
bi	berxwedaniya	azad	kirina	Kurdistanê	derbas	
dike.
Evîna	xwe	ya	bi	Elîşêr	 re,	 bi	 evîna	Kurdistanê	
tê	honandin.	Tim	bi	gotina	HEVAL	gazî	hewudu	
kirine.	
•	 Zerîfe	 him	 jineke	 helbestvan	 û	 polîtîke	
û	 him	 jî	 jineke	 serhildêr	 û	 azadîxwaze.	 Gelek	
helbest	û	maqalan	dinivîsîne	lê	piraniyên	wan	bi	
destê	 xayinan	 dikeve	 destê	 dijmin.
•	 Serhildana	 Koçgirî	 de	 asta	 pêşengtiyê	
de	 rol	 dileyîze	û	bi	 şerê	xwe	gelek	 jinên	Kurd	
bandor	dike.	Şerê	çekdarî	de	bi	nîşangeriya	xwe	
deng	 vedide.	
•	 Rêxistin	kirin	û	hişyar	kirina	gel	de	xebat	
dide	meşandin	û	çareser	kirina	pirsgirîkên	aşîran	
de	 hewildanên	 pir	 mezin	 dide.			

• 	 BESÊ:	 di	 serhildana	 Dersîmê	 de	 Besê	
weke	 efsaneyek	 derdikeve	 pêş.	 Ji	 eşîra	
ALAN	e	a	ku	Dersîmê	de	herî	bi	nav	û	deng	
û	 jina	 Seyit	 Riza	 ye.	

•	 Bi	welatparêzî,	 şerkerî	û	 lehengiya	xwe	
bandoreke	pir	mezin	çêdike	û	li	hember	dijmin	
şereke	 pir	 dijwar	 dide.	
•	 Dibin	bombebarana	balafiran	de	heyanê	
cephana	 xwe	 bi	 dawî	 dike	 berxwe	dide.	Dema	
ku	cephana	wê	xilas	dibe	bi	keviran	berxwe	dide	
û	pişt	re	jibona	ne	keve	destê	dijmin	xwe	zinaran	
de	 diavêje.	
•	 Serhildana	Dersîmê	de	gelek	jinên	mîna	
Besê	 qehreman	 derdikevin.	 Tê	 gotin	 ku	 ser-
hildana	Dersîmê	de	nêzî	1500	jinên	Kurd	jibona	
nekevin	destê	dijmin	de	weke	Besê	xwe	zinaran	
de	 diavêjin	 yan	 jî	 xwe	 çeman	 de	 berdidin.	



•	 Lê	Xatûna	Edîle	bi	wana	re	nabe	yek.	Polîtîka	û	
siyaseteke	serbixwe	dide	meşandin.	Ev	rêbazê	ser-
bixwe	ji	bo	wê	demê	gelek	girînge.	Serbixwe	tew-
gerandin	hêz	û	zanebûna	Xatûna	Edîle	diyar	dike.	

• 	 MAYAN	XATÛN:	sedsala	nuzdemîn	de	
jiyan	kiriyê	û	keça	mîreke	Êzîdiye.	Malbata	Mayan	
Xatûn,	 êş	 û	 komkujiyên	 ku	 Êzîdî	 jiber	 bawariya	
xwe	 rûbirû	 mane	 têw	 jê	 re	 dibêjin.	
•	 Mayan	Xatûn	bi	çanda	olê	Yêzîdî	tê	mezinkirin.	
Li	gorî	wê	çandê	Meleka	Tawus	a	ku	jiber	zanyari-
ya	xwe	li	hember	xwedî	serî	radike	ya	rastî	ji	milê	
xwedî	 ve	meleka	 herî	 zêde	 tê	 heskirine.	 Jiber	 ku	
xwedî	zanyar	û	azadîxwaze.
•	 Ango	Êzîdî	xwedî	çandeke	zanyarî,	azadîxwaz	
û	 serhildêrin.	 Jiber	wan	 teybetmendiyên	 xwe	 ola	
xwe,	 zimanê	 xwe	 û	 çanda	 xwe	 hertim	 parastine.
•	 Mayan	Xatûn	 jineke	 polîtîk,	 xwedî	 hêzeke	 ra-
manî	bû.	Dema	ku	hewserê	wê	Mîr	Alî	Beg	dimire	
Mayan	Xatûn	 dibe	 rêvebera	 eşîra	 Êzîdiyan.

•	 Mayan	Xatûn	bi	rêveberiya	xwe	ya	bi	adalet	bandoreke	pir	mezin	li	ser	
gelê	heremê	dide	çêkirin.	Demekî	kin	de	Mayan	Xatûn	rêveberiya	hemû	eşîrên	
Êzîdiyan	û	heremê	digire	 serxwe.	
•	 Bi	kesayeta	xwe	ya	bihêz	li	ser	rêveberên	Tûrk	û	Osmaniyan	bandoreke	
pir	 mezin	 dide	 çêkirin.	
•	 Mayan	Xatûn	di	dîrokê	de	yekemîn	jineke	Êzîdiye	ku	dibe	Mîr	û	rêwe-
beriya	 heremekê	 dike.	 Jiber	 ku	 nava	 Êzîdiyan	 de	 statûya	 jinê	 pir	 jêre.		

• 	 ENCÛM	YAMULKÎ:	Yekemîn	rêxistina	jinên	Kurd	sala	1919	yan	de	
bi	pêşengtiya	Encûm	Yamulkî	tê	avakirin.	Navê	rêxistinê	Civaka	Bilindki-
rina	Jinên	Kurd	bû.	Serokê	wê	jî	Encûm	Yamulkî	bû.	

•	 Encûm	Yamulkî	ji	malbatek	arîstokrat	ango	çîna	jorîn	ya	civaka	Kur-
dan	dihat.	Jixwe	jinên	nava	rêxistinê	de	cihê	digirin	jî	hemû	ji	çîna	arîstokrat	a	
Kurd	 bûn.	
•	 Encûm	Yamulkî	wê	 demê	 jineke	 pijîjk	 û	 rewşenbîr	 bû.	 Lê	 bêngehê	
netewperveriya	 xwe	 ji	 çanda	 Kurdan	 zêdetir	 disparte	 çanda	 rojava.	
•	 Encûm	Yamulkî	bi	gotina	xwe	ya	ku	dibêje	“Kurd	jibona	her	tişt	soz	
nadin,	 lê	 dema	 ku	 sozek	 dan	 jî	 ji	 wê	 soza	 xwe	 navegerin.”	

Zerîfe him jineke 
helbestvan û polîtîke û 
him jî jineke serhildêr 
û azadîxwaze. Gelek 
helbest û maqalan 
dinivîsîne lê piraniyên 
wan bi destê xayinan 
dikeve destê dijmin. 
Serhildana Koçgirî de 
asta pêşengtiyê de rol 
dileyîze û bi şerê xwe 
gelek jinên Kurd ban-
dor dike. Şerê çekdarî 
de bi nîşangeriya xwe 
deng vedide. 

gel	dibîne	dixwaze	keçên	zilamên	hevkar,	rahîp	û	aristocrat,	bi	general	û	eskerên	xwe	re	
bide	zewicandin	û	bi	vî	hawî	bi	rêya	mirovatiyê	ev	der	bixe	bin	deshilatdariyê.	Bi	rêya	
xizmaniyê	dixwaze	rêya	Zagrosan	vekeÎmparatorê	Helen,	jib	o	zewaca	300	keçên	Kurd	bi	
fermandarên	artêşa	xwe	re,	daweteke	bi	dehhezaran	kesî	li	dar	dixe.	Diyare	ku	ev	300	keç,	
keçên	rahîbên	perestgehên	Zerduşt	in	an	jî	arîstokratin.	Ew	tebeqeye	ku	dixwazin	xwe	bi	
vê	zewacê	bi	deshilatdarê	nû	re	bidin	qebûl	kirin.	
Lê	keçên	ZAgrosê	yên	serhildêr	û	ruh	û	bedena	an	azad,	baş	dizanin	ku	bi	vê	zewacê	him	
bedena	wan	û	ruhê	wan	êsîr	were	girtin	û	him	jî	axa	wan	wê	ji	 îxanet	û	dagirkirinê	re	
vebe.	Li	ser	bedena	wan	dîroka	azadiya	welatê	wan	dihate	nivisandin.	Ev	keç	bi	bêdengî	
amadekariyeke	berxwedanê	dikin.Şeva	dawetê	bi	hencera	xwe,	destpêkê	fermandarê	ku	
bi	zorê	bi	wan	dane	qebûlkirin	dikûjin	û	piştre	jî	xwe	dikujin.	Bi	vî	hawî	îsyanek	destpê-
dike.	Ji	vê	îsyanê	re	tê	gotin;	Surka	Alem.	Surka	Alem	tê	wateya	‘Gelê	Sor’	Yanî	îsyana	
ew	kesên	ku	sor	bi	sere	xwe	ve	girê	didin.			
• 	 DEYFE	XATUN:	Xwarziya	Selehattin	Eyûbî	ye.	Li	Helebê	ji	dayîk	dibe.	25	sali-

ya	xwe	de	 ji	xanedana	Eyûbiyan	Elmelik	Elzahêr	 re	dizevice.	Lê	piştî	7	 sal	 şûnde	
hewserê	 dimire	 û	Deyfe	Xatûn	 ciha	wi	 dibe	 rêvebira	Helebê.

•	 10	sal	rêveberiya	Helebê	dike.	Kurê	wê	17	salîya	xwe	de	rêveberiyê	dewr	digire.	
Lê	jiber	ku	24	saliya	xwe	de	dimire,	Deyfa	Xatun	cardin	dibe	rêvebira	Helebê	û	şeş	salê	
din	Helebê	 rêve	 dibe.	
•	 Li	hember	êrişên	Moxolan	berxwedaniyek	pir	mezin	dide.	Bi	dehan	caran	bi	artêşa	
xwe	 li	 hember	 êrişên	 Moxolan	 serdikeve.
•	 Deyfa	Xatun	piştî	 serkevtênên	xwe	yên	di	 şer	de,	 li	Helebê	dibistanek	bi	navê	
Fîrdewsî	 ku	 nivîskarê	 ŞAHNAME	 yê	 ye	 avadike.	

•	 XATÛNA	EDÎLE:	Sedsala	nuzdemîn	de	di	herêma	Soran	de	Eşîra	Caf	bi	nav	û	
deng	bû.	Xatûna	Edîle	piştî	mirina	hevserê	xwe	dibe	rêvebera	eşîrê.	Pazdeh	salan	rêve-
beriya	 vê	 eşîrê	 dike.
•	 Xatûna	Edîle	bi	xwe	ji	bajarê	Helebçeyê	ye.		Bi	kesayeta	xwe	ya	bihêz	li	ser	her-
emê	 bandoreke	 pir	 mezin	 hebû.	
•	 Dewleta	Îranê	û	hinek	eşîrên	Kurd	dixwazin	XATÛNA	EDÎLE	bikêşin	nava	şerê	
vê	 demê	 yê	 nîjadperest	 û	 berjewendîperest.	



yekemîn	pêşketina	 olguya	gelbûyîn	de	û	 stratejiya	duyemîn	 jî	 pêşketina	 olguya	nîjad-
bûyîn	 de	 rol	 leyîst.

D)	 Jin	 weke	 hêza	 navend	 di	 xweparastina	 civaka	 Kurd	 de	 çawa	 derdikeve	 pêş?	
Nimûneyên	 vê	 yên	 dîrokî	 kîjanin?

SURKA	ÂLEM
Ji	perestgehên	agir	ên	li	Rezeçiyayên	Zagrosê	re	Mag	tê	gotin.	Mag	bi	Kurdî	dayike	û	di	
heman	demê	de	tê	wateya	tov,	sîsikê	tov	jî.	Însanan	sere	xwe	sor	girê	didan	ku	ev	sembola	
Mîtra	ye.	 	Dema	ku	İskender	 tê	vê	herêmê	û	asêbuna	çiyayan	û	her	wiha	serînetewîna	

•	 TEVGERA	BABEKÎ:	Dîsa	heman	donema	Ebbasiyan	de	weke	berdewamiya	
XURREMİYAN	 sedsala	 nehemîn	 de,	 bi	 navî	BABEKÎ	 çaremîn	 helwesta	 civakî	 pêş	
dikeve.
• 	 BABEK	kurê	babeke	Kurd	û	dayîkeke	Azerî	ye.	Jibona	wê	îro	gelê	Kurd	jî	û	yê	

Azerî	 jî	 ji	 kevneşopiya	BABEK	 xwedî	 derdikevin.
• 	 Xuremiyên	ku	piştî	serîrakirina	wan	a	destpêkê	ji	milê	Ereban	ve	bi	avayekî	ho-

vane	hat	pelçiqandin	û	belawe	bûn,	di	rêbertiya	BABEKİyan	de	cardin	xwe	tewger	
kirin.	Wê	carê	xwe	ne	weke	XURREMÎ	weke	BABEKÎ	binav	kirin.

• 	 Tewgera	BABEKÎ	navê	xwe	ji	pêşengê	tewgerê	BABEK	digirin.	Nava	tewgera	
Babekiyan	de	wê	carê	derveyî	Kurdan,	Fars,	Ermenî,	Aramî,	Tirk,	Rum	û	Ereb	jî	cih	
digirin.

• 	 BABEKÎ	sala	heştsed	û	şanzdehan	de	816	xwe	weke	tewgereke	çekdarî	bi	rêx-
istin	 dikin	 û	 li	 hemberê	 Ebbasiyan	 serîradikin.

• 	 Serîrakirina	BABEKİyan	di	 demekî	 pir	 kinde	 tewahiya	 Îran	 û	Kurdistanê	 de	
belaw	dibe.	Nêzî	pênç	salan	 tekoşîna	çekdarî	didin.	Lê	mixabin	 li	hember	êrîşên	
hovane	ên	Ebbasiyan	nikarin	serbikevin	û	ew	jî	encameke	mîna	serîrakirina	XUR-
REMİYAN	 jiyan	 dikin.	Ango	 komkujiyeke	 pir	mezin	 re	 rubiru	 dimînin.

• 	 Lê	dema	ku	BABEK	dibin	mirinê	gotênên	xwe	ên	dawî	de	wana	dibêje;	hun	kes-
ên	reben	çi	çaxî	wê	nizanibûn	ku	agirê	azadiyê	çiye.	Ew	agir	dilê	mirov	dişewitîne.	
Û	destanamin	ne	bi	min	destpêkir	û	ne	jî	wê	bêmin	dawî	bibe.		Li	vê	derê	bal	dikêşe	
ser	kevneşopiyeke	çanda	berxwedaniyê…

•	 Di	encam	de	pêwîste	ku	tewgera	Manîtî,	Mazdekî,	Xurremî	û	Babekî	weke	tew-
gerên	 ku	 tekoşîna	 kevneşopiya	 çanda	Zerdeştiyê	werin	 destgirtin.	Wan	 tewgerane	 li	
hember	îxtîdarên	Fars	û	Ereban,	çandeke	berxwedaniyê	pêşxistin.	Her	wuha	Yarîsanî,	
Kakaî,	Êzîdî	û	Elewîti	ya	ku	roja	me	îro	jî	xwe	didin	berdewamkirin	jî,	dîsa	pêwîste	
weke	 berdewamiya	wê	 çanda	 berxwedanê	werin	 dest	 girtin.
•	 ENCAMA	VEGOTİNÊ:	ji	çaxê	navîn	heyanê	sedsala	şazdemîn,	hebuna	Kurdan	
ya	fîzîkî	û	çandî	rûbirû	yê	êrişên	desthilatdariya	Farsan,	îxtîdara	Ereba	Îslam	û	desthi-
latdariya	 Turkan	 tê.
•	 Kurd	ji	bo	ku	li	hember	wan	êrişan	hebuna	xwe	biparêzin,	du	stratejiyên	esasî	
ji	xwe	re	hildibjêrin.	Stratejiya	yekemîn;	pêşengtiya	tevgerên	olî	û	civakî	de	ên	mîna	
Mazdekî,	Xurremî,	Babekî,	Yarîsanî,	Kakaî,	Yezîdî	û	Elewîtî,	cihna	bi	tekoşîna	çekdarî,	
cihna	jî	bi	şiklê	xwe	spartina	çiya,	xwestin	hebuna	xwe	ya	fîzîkî	û	çandî	biparêzin.	Ev	
hê	bêtir	weke	helwesta	 tebeqeya	jêrîn	a	Kurd	pêşket.
•	 Stratejiya	duyemîn;	bi	şertê	asîmîlasyona	çandî,	desthilatdaran	re	hewkarî	pêşx-
istin.	Ecibandina	wê	stratejiyê	de	hê	bêtir	parastina	hebuna	fîzîkî	û	destkevtiyên	malbatî	
yan	jî	eşîrî	li	pêşbû.	Ewîya	jî	piranî	weke	helwesta	tebeqeya	jorîn	pêket.
•	 Her	yek	ji	wan	stratejiyan,	civaka	Kurdan	de	olguyên	cuda	pêş	xistin.	Stratejiya	



civakî	de	wekheviya	jin	û	zilam	diparas-
tin.	Xurremiyan	jî	li	ser	heman	parastinê	
tekoşîna	 xwe	 pêş	 xistin	 û	 tekoşîna	 xwe	
weke	berxwedaniya	ahlak	û	adalet	binav	
dikin.	Em	dikarin	bibêjin	ku	XURREMÎ,	
piştî	 Îslamiyetê	 şunde	 di	 rojhilatanavîn	
de	 serêrakirina	 herî	mezin	 a	 jinan	 îfade	
dike.

• 	 Xurremî	 di	 destpêkê	 de	weke	 oleke	
civakî	xwe	pêştêxe.	Lê	piştre	veduguhure	
tewgera	 tekoşîna	 çekdarî.

• 	 Xuremiyan	 weke	 sembola	 tarîqeta	
xwe	cilê	 sor	xwe	dikirin	yan	 jî	kirasekî	
sor	 eniya	 xwe	 girêdidan.	 Roja	 me	 ya	
îro	 de	 ev	 kevneşopiya	Xurremiyan	xwe	
Elevîtiyê	de	dide	berdewamkirin.	Pêwîste	
ku	em	têgehîna	Elevîtiyê	ya	ku	jin	û	zi-
lam	vekîhew	digire	dest,	 ji	kevneşopiya	
Zerdûştî,	Mazdekî	û	Xurremî	qut	negirin	
dest.

• 	 Xurremiyan	serîrakirina	xwe	ya	dest-
pêkê	li	herema	Xorasanê	dan	destpêkirin	
û	belaveyî	temamê	Kurdistan,	Îran	û	Azerbaycanê	kirin.	Lê	ew	serîrakirina	
Xurremiyan	navbera	70	 rojan	de	 ji	milê	Abbasiyan	ve	hat	 pelçiqandin.

• 	 Bi	 sedan	Xurremî	bi	 awayekî	pir	 hovane	hatin	qetilkirin.	Di	 encam	de	
tekoşîna	 Xurremiyan	 li	 hember	 îxtîdara	 Ereba	 Îslam	 vundadike.

• 	 Lê	pewîste	ku	ew	tewgera	Xurremiyan	weke	tevgereke	ji	rêzê	neyê	dest-
girtin.	 Jiber	 ku	weke	 berdewamî	 û	 kombuyîna	 kevneşopiya	 çand	 û	 ahlaka	
Zerdeştî,	Mazdekî	û	Manîtiyê	pêş	dikeve.	Ango	xwedî	bingeheke	pir	kur	û	
kevnare.

• 	 Jibona	vê	piştre	ji	milê	îdeologên	Îxtîdara	Ereba	Îslam	yên	mîna	Nîzamûl	
Mûlk,	derbara	Mazdekî	û	Xurremiyan	de	gelek	nivîsên	reşkirinê	tên	nivîsan-
din.	Nahêlin	ku	yek	nivîskarek	vê	demê	li	ser	van	tewgeran	binivîsin.	Jibona	
vê	îro	destê	me	de	derbara	wan	tewgerana	de	pir	kêm	agahî	hene	û	yên	hene	
jî	jixwe	rastiya	wan	beruwajî	dike.

• 	 Roja	 me	 îro	 jî	 bi	 navê	 Xurremî	 bajarek	 li	 Xuzîstanê	 heye.	 Bajarê	
XUREMŞEHR	 tê	 gotin.

Di encam de pêwîste ku 
tewgera Manîtî, Mazdekî, 
Xurremî û Babekî weke 
tewgerên ku tekoşîna kev-
neşopiya çanda Zerdeştiyê 
werin destgirtin. Wan tew-
gerane li hember îxtîdarên 
Fars û Ereban, çandeke 
berxwedaniyê pêşxistin. 
Her wuha Yarîsanî, Kakaî, 
Êzîdî û Elewîti ya ku roja 
me îro jî xwe didin berde-
wamkirin jî, dîsa pêwîste 
weke berdewamiya wê çan-
da berxwedanê werin dest 
girtin.

xwe	her	 çiqasî	 dibêjin	 ji	 serokatiya	 xwe	
MAZDEK	digire	jî,	lê	ya	esasî	ji	AHURA	
MAZDA	ya	Zerdeşt	digire.
• 	 Mazdekî	 xwe	 li	 ser	 pênç	
pîvanên	 esasî	 ava	 dike;
1	parvekirina	mal	û	heyî
2	wekheviya	jin	û	zilam
3	dijberiya	desthilatdariyê
4	nexwarina	goşt
5	mûlkiyet	û	çavbirçîbûn	weke	çavkaniya	
hemu	xirabiyan	girtina	dest
• 	 Wan	 pêvanan	 de	 em	 sent-
eza	Manî	û	Zerdeştî	dibînin;	bi	 taybet	 jî	
di	 warê	 têgehîna	 wekhevî,	 ehlaqa	 azad,	
nêzîkatiya	 xweza	 û	 dijberiya	 desthilat-
dariyê	 de…
• 	 Di	heman	demê	de	ew	pênç	
pîvan	 çandekî	 li	 dijî	 jiyana	 şaristanıyê	

îfade	 dike.
• 	 Mazdekî	weke	tewgereke	felsefî,	olî	û	civakî	xwe	disipêre	qismên	civakê	

ên	gondî	û	kedkar.	Jibona	wê	gelek	dîroknas	Mazdekiyê	weke	yekemîn	tew-
gera	komûnîst	dinirxînin.

•	 Lê	belê	ew	tewgera	Mazdekiyan,	sedsala	pêncemîn	de	bi	komkujiyeke	
pir	 mezin	 ji	 milê	 Sasaniyan	 ve	 tê	 pelçiqandin.

XURREM
TEWGERA	XURREMİYAN:	Donema	îxtîdara	Ebbasiyan	de	çanda	Îslama	Ereb	
bi	darê	zorê	li	Kurdisanê	pêşxistin	û	her	wuha	jiber	ku	civak	li	kevneşopiya	çan-
da	Zerdeştî	xwedî	derdikeve	li	ser	civakê	zext	çêkirin,	dibe	sedem	ku	sêyemîn	
helwesta	civakî	a	bi	navê	XURREMÎ	pêşbikeve.
• 	 Tewgera	XURREMÎ	navbera	sedsala	heştemîn	û	nehemîn	de	di	pêşeng-

tiya	jinan	de	weke	şopdarê	Zerdeştî,	Manîtî	û	Mazdekî	yê	derdikeve	holê.	Li	
gorî	 tewgerên	beriya	xwe	XURREMÎ	hê	bêtir	berxwedarin.

• 	 Navê	XURREMÎ	ji	navê	serokatiya	tewgerî	(ku	bixwe	jî	jine)	XUREM-
DÎN	 tê.	Wateya	XURREMÎ	 olê	 dilşa	 û	 xweşike.

• 	 XURREMÎ	 donema	 Abbasiyan	 de	 weke	 terîqeteke	 olî	 ku	 jibona	
demokrasî	 û	 wekheviya	 civakî	 tekoşîn	 dide	 derdikeve	 pêş	 û	 xwe	 weke	
şoptarê	Zerdeştî,	Manîtî	û	Mazdekiyan	îlan	dike.	Jiber	ku	wana	milê	statûya	

Tewgera XURREMÎ 
navbera sedsala heştemîn 
û nehemîn de di pêşengti-
ya jinan de weke şopdarê 
Zerdeştî, Manîtî û Mazdekî 
yê derdikeve holê. Li gorî 
tewgerên beriya xwe XUR-
REMÎ hê bêtir berxwedarin.
Navê XURREMDÎN  ji navê 
serokatiya tewgerî (ku bixwe 
jî jine) XUREM tê. Wateya 
XURREMDÎN  olê dilşa û 
xweşike.



temsîliyeta	xwe	heye	jî	heman	Zerdeştiya	ku	ji	milê	îxtîdarên	Farsan	hatiye	pêşxistin	ewe.
•	 MANÎTÎ:	 Li	 hember	wê	 konsepta	 îxtîdarên	 Fars	 a	 li	 hemberê	 çanda	 Zerdeşti-
yê	yekemîn	helwesta	civakî	sedsala	sêyemîn	de	pêşdikeve.	Ew	helwesta	civakî	sedsala	
sêyemîn	de	bi	navê	Manîtî	yê	xwe	rêxistin	dike	û	li	herderê	Kurdistanê	xwe	belav	dike.	
Hatta	 sînorên	 Kurdistanê	 jî	 derbas	 dike.
•	 Manîtî	li	ser	bawariya	ku,	rastiya	îxtîdarê	a	maddî	Zerdûştî	ji	cevherê	xwe	derxist-
iye	 derdikeve	 rê	 û	 bi	 hewildana	 ku	 maneviyatê	 hê	 bêtir	 bihêz	 bike	 derdikeve	 pêş.
•	 Manî,	têgehîneke	ku	çand	û	ehleqa	olên	Yahudî,	Xrîstiyantî,	Zerdeştî	û	bawariyên	
pirxudayî	 dike	 sentez	 datîne	 ortê.	 Jibo	wê	 têgehîna	 xwe,	weke	 olê	 aşîtiyê	 tê	 dest	 gir-
tin.	Jixwe	Manî	jî	bi	wê	têgehîna	ahlaqî	a	nû	re	dixwaze	li	hemberî	şerê	desthilatdariyê	
felsefeya	aşîtiyê	pêş	bêxe.	Jixwe	Yahudî	û	Xrîstiyantî	piştî	olê	Zerdeşt	pêşdikevin	û	gelek	
tiştên	Zerdeşt	jixwe	re	esas	digirin.	Lê	wana	cardin	bi	olê	Zerdeşt	re	sentez	kirin,	bi	ar-
manca	 cevherê	 Zerdeştiyê	 parastin	 pêşdikeve.
•	 Di	encam	de	em	dikarin	wê	helwesta	aşîtiyê	ya	Manîtî	weke	helwesta	civakê	a	li	
hember	 desthilatdariyê	 (ango	 şaristaniya	 devletparêz)	 binirxînin.
•	 Jixwe	her	10	pêvanên	ku	Manîtî	xwe	li	ser	avadike	jî	weke	helwesteke	civakî	li	
hemberê	 desthilatdariyê	 tê	 xûya.	 Mînak;

MAZDEÎZM
•	 Ol	û	çanda	Sasaniyan	a	fermî,	Zerdûştiya	ku	ji	cewherê	xwe	hatiye	derxisti	ye.	
Magên	îxtîdara	Sasaniyan	ji	sedema	parastina	mafên	îxtîdarê,	pergaleke	newekheviyê	li	
ser	civakî	avakirine.	Îxtîdar	û	parêzerên	desthilatdariyê	nava	devlemendiyê	de	jiyan	dikin	
û	dijberê	wê	qismên	gundî	û	kedkar	ên	civakê	jî	nava	hejariyê	de	jiyan	dikin.	Li	hemberê	
wê	rewşê	duyemîn	helwesta	ku	nava	civakê	de	pêşdikeve	tewgera	MAZDEKÎ	ye.
• 	 TEWGERA	MAZDEKÎ:	Li	dijî	hevildanen	îxtîdarên	Fars,	ku	xwastin	kevneşopi-

ya	çanda	Zerdeşti	ji	cevherê	xwe	derbixin,	piştî	Manîtiyê	duyemîn	helwesta	civakî,	bi	
navê	Mazdekî	sedsala	pêncemîn	de	pêşdikeve.	Pêşengê	tewgerê	MAZDEK	Kurdekî	ji	
Hemedanê	ye.

• 	 Tewgera	Mazdekî,	 tewgereke	olî	û	civaki	ye.	Mazdekî	li	gorî	Manîtiyê	hê	bêtir	
berxwedare.

• 	 MAZDEKÎ	weke	berdewamiya	çanda	Zerdûştiyê	û	Manîtiyê	xwe	îlan	dike.	Navê	

pênasekırın.
•	 MAG	ne	tenê	zilam	bûn.	MAG	ên	jin	jî	hebûn.	Dema	ku	PERS	Medya	
yê	bi	dest	dixin,	ji	sedema	ku	kompleksa	li	hember	vê	çîna	rahîbên	MAG	jiyan	
dikin,	Zerdeştî	bi	navê	Zerdeşt	ne	bi	navê	MAZDA	weke	olê	fermî	dıpejırînın.
•	 Lê	olê	Zerdeşt	bı	navê	MAZDA	pejırandın	 rewşê	nagugure.	 Jıber	ku	
çîna	rahîbên	MAG	lı	ser	cıvakê	bandoreke	xwe	pır	mezın	heye.	Jıbona	vê	dest	
bı	 kuştına	 MAG	 an	 dıkın.

•	 Kuştına	MAG	 an	 herî	 zêde	 donema	 îx-
tîdara	AXAMENÎD,	 ZERKZES	 û	DARA	 de	
çêdıbe.	Komkujıya	herî	mezın	donema	DARA	
de	çêdıbe.	PERS	vê	rojê	veke	cejn	pîroz	dıkın.
•	 Donema	AXAMENÎD	dan	de	gelek	MAG	
direvın	 HÎNDÎSTAN	 û	 ANATOLY	 dikin.
•	 Avesta,	 donema	 Pers	Akaemenid	 û	 Sa-
saniyan	 de	 jı	 nû	 ve	 hatiye	 nivîsandin.
•	 Him	 ji	 îxtîdarên	 PERSAN,	 him	 ji	
ÎSKENDER	û	him	jî	ji	îxtîdara	ÎSLAM	cîldîn	
AVESTA	 ên	 ku	 hatıne	 xilaskirin,	 bi	 destê	
MAG	an	derbasî	HÎNDÎSTAN	ê	hatıne	kirin.	
Îro	li	Hîndîstanê	bajarê	SURAT	hêjî	ZERDEŞ-
TIYE	 	 jiyan	 dikn.
•	 Gelek	 kîtabên	 mitolojik	 de	 tê	 gotın	 ku	
ZERDEŞT	dema	ku	 li	derdora	agir	de	 îbadet	
dikşr	 ji	 milê	 TURANIYAN	 vê	 tê	 qetilkirin.
•	 ”TAPINAXÊN	 AGIR”	 berıya	 Zerdeşt	
jî,	bawarıya	MÎTHRA	de	hebû.	Ew	perestgeh	
mile	prensên	û	serok	eşîrên	Kurdan	ve	dihatin	
parastin.

•	 Kurdan	warê	ziman	û	çand	de	derketina	xwe	ya	herî	mezin	û	pêşketî	
bi	olê	Zerdeştiyê	kiriye.	Ango	Zerdeştî	asta	herî	pêşketî	a	ziman	û	çanda	Kurd	
îfade	 dike.	Çand	 û	 ahlaka	Zerdeştî	 li	 ser	 bingeha	 kevneşopiya	 çanda	Hurri-
yan	pêş	dikeve.	Çand	û	ehleqa	Zerdeştî	dijberiya	li	hember	şaristaniya	devlet-
parêz	îfade	dike.	Ango	çand	û	ehleqa	ku	herî	nêzî	azadiyê	ye.	Kurd	warê	çandî	
de	dijberiya	şaristaniyê	îfade	dikin.	jiber	vê	yekê	KURD	TEMSÎLA	ÇANDA	
DEMOKRASİYÊNE.	Jiber	ku	demokrasî	di	cevher	de	dijberiya	şaristaniyê	ye
.																																																																																		Dîsa	ew	Zerdeştî	ya	ku	ji	
Farsan	we	tê	girêdan	ango	Zerdeştiya	ku	bûye	olê	îxtîdarê,	çi	pêwendiya	xwe	
ji	Zerdeştiya	Medan	ve	nîne.		Ew	Zerdeştiya	ku	îro	li	parlamena	Îranê	de	hêjî	

Li dijî hevildanen îx-
tîdarên Fars, ku xwastin 
kevneşopiya çanda Zerdeş-
ti ji cevherê xwe derbixin, 
piştî Manîtiyê duyemîn 
helwesta civakî, bi navê 
Mazdekî sedsala pêncemîn 
de pêşdikeve. Pêşengê tew-
gerê MAZDEK Kurdekî 
ji Hemedanê ye.Tewgera 
Mazdekî, tewgereke olî û 
civaki ye. Mazdekî li gorî 
Manîtiyê hê bêtir berxwe-
dare.



hemû	îxtîdarên	Farsan	de	tê	meşandin.	Dema	rahîbîn	MAG	li	holê	radikin	di	heman	demê	
de	bi	sedan	cîldîn	Avestaye	ji	dışewıtinın.	Pışt	re	rahiben	Fars	avadikin.	Û	bi	deste	wan	
MAGên	Fars,	çand	û	ahlaqa	Zerdûştî	ji	cewhera	xwe	derdixin.
•	 GIRÎNGIYA	MAG	AN:	Zerdeşt	bi	xwe	rahîbeke	MAG	ên	Medyayî	bû.	MAGan,	
donema	Medan	de	otorîteya	olî	ya	civakê	temsil	dikirin.	Ango	beriya	Zerdeşt	MAG	hebûn	
û	veke	temsîlên	Mithra,	Anahita	û	Zervan	bûn.	MAG	an	xwe	weke	rahîbên	agir	pênase	
dıkırın.	Piştî	Zerdeşt	şûnde	ew	hemû	olê	Zerdeşt	dipejîrînin	û	weke	rahîbên	Zerdeşt	tên	

Ewiya	dihat	wateya	ku	Zerdeştî	kevneşop	û	çanda	destpêkê	digire	nava	xwe	de	
û	xwe	li	ser	wê	bingehê	avadîke.
-	 Jiber	ku	MÎTHRA	ne	tenê	bawariyek	bû,	di	heman	demê	de	nasnameya	
çanda	Huriyan	(ango	çanda	xwedavendî)	îfade	dikir.	Jixwe	21	ê	Adarê	(şev	û	
roj	dibin	wekîhew)	Kurdan	ne	tenê	bi	efsaneya	Kawayê	Hesinkar	naskirine.	Ji	
Hurriyan	heyanê	Kassîtan,	Kurdan	ew	roj	weke	cejna	MÎTHRA	pîroz	dikirin.
-	 Jıbona	 vê	 dı	 takvîma	Zerdeştî	 de	 jî	 roja	 21	 ê	 veke	 roja	MÎTHRA	 tê	
bınavkırın.
-	 Dîsa	dı	Avesta	de	beşek	dırêj	jıbona	MÎTHRA	hatıyê	cudakırın.	Vê	derê	

de	 sıfatên	 MÎTHRA	 wuha	 tên	 rêzkırın;
1-	 XWADAWENDA	ROJÊ	YE
2-	 HEVPEYMANÊN	 navbera	 qabîle	 û	 cı-
vatan	 de	 dıparêze.
3-	 Jıyan	dıde
4-	 TEKOŞÎNWANE
5-	 WATEYA	BAŞ	E
6-	 HEVAL	E
7-	 PARAZWANA	AŞÎTIYÊ	YE
-	 Mithra,	lı	ser	ruyê	cîhanê	de	xwedawen-
da	herî	demdırêj	jê	hatî	bawarkırıne.	Zerdeştî	
veke	asta	herî	pêşketî	a	çanda	MÎTHRA	îfade	
dıke.	 Dı	 Zerdeştıyê	 de	 MÎTHRA	 navbera	
xwedawend	 û	 ferîştah	 de	 xwedî	 statûyekê	
ye	 .	 Sembola	MÎTHRA	 a	 rojê	 dı	 Zerdeştî	 û	
Yezîdıyê	 de	 weke	 xelekeya	 navbera	 du	 bas-
kan	de	derdıkeve	pêş.	Û	her	wuha	veke	agır…		
Ango	 pîrozandına	 agır	 ya	 esasî	 pîrozandına	
rojê	 ye.
-	 Renge	sor	jî	jı	sedema	tîrbûna	rewşa	agır	
a	 herî	 xurt	 dike	pîroze.	 Ji	 bona	vê	 tapınaxên	

MÎTHRA	 de	 rahîbên	 MÎTHRA	 rengê	 sor	 enıya	 xwe	 gırê	 dıdan.

•	 Dema	ku	Medya	dikeve	destê	 Împaratoriya	Persan	de	olê	Zerdeştî	 jî	
weke	olê	fermî	tê	qebulkirin.	Lê	pîşt	re	împaratoriya	Persan	olê	Zerdeştî	ji	cev-
herê	 xwe	 derdixin	 û	 weke	 olekî	 îxtîdarê	 pêşdixin.
•	 Tabî	çand	û	ahlaka	Zerdûştî	ji	cewherê	xwe	derxistin	ew	qasî	asan	nabe.	
Jibona	wiya	 pêşbixin	 destpêkê	 piraniyên	 rahîbîn	MAG	 bi	 îddayên	 curbecur	
tên	qetilkirin.	Ew	polîtîkaya	li	dijî	Zerdûştiyê	ji	Persan	heyanê	Sasaniyan	milê	

Manîtî li ser bawariya 
ku, rastiya îxtîdarê a mad-
dî Zerdûştî ji cevherê xwe 
derxistiye derdikeve rê û 
bi hewildana ku manevi-
yatê hê bêtir bihêz bike 
derdikeve pêş.
Manî, têgehîneke ku çand 
û ehleqa olên Yahudî, Xrîs-
tiyantî, Zerdeştî û bawari-
yên pirxudayî dike sentez 
datîne ortê. Jibo wê têgehî-
na xwe, weke olê aşîtiyê tê 
dest girtin. 



maya	Cîvaka	Demokratîk,	Ekolojîk	û	Azadıya	 jinê	xwe	wan	pêvanên	çanda	
Zerdeştıyê	de	datîne	holê.	MALBATA	BAŞ	û	CÎVAKA	BI	EHLEQ	rastî	CÎVA-
KA	DEMOKRATÎK	tê.	RÊZDARIYA	LI	HEMBER	XWEZA	rastî	CÎVAKA	
EKOLOJÎK	 tê.	WEKHEVIYA	JIN	Û	ZILAM	rastî	AZADIYA	JIN	 tê.	Ango	
milê	fikir	û	ehleq	de	civaka	Kurd	ya	donema	Medan	nêzî	azadiyê	ye	û	xwedî	
Çandekî	Demokratîk	e.	Em	vê	rastıyê	dıkarın	jı	naveroka	felsefeya	Zerdeştî	hê	
bêtêr	fêhm	bıkın.

BERXWEDAN:	Jıber	vê	felsefeya	dûalîzm	
dı	 Zerdeştıyê	 de	 BERXWEDAN	 veke	
pêvanek	jıyanî	derdıke	pêş.	Pevçûna	navbera	
dıjberan	 BERXWEDAN	 ê	 weke	 pêvanek	
jıyanî	 derdıxe	 pêş.	 Ewıya	 berxwedanıyeke	
hım	şexsî,	hım	cıvakî	û	hım	 jî	gerdunıye.
•	 Lî	 hember	 şaristaniya	 devletparêz	 xwe	
weke	 pergala	 çanda	 eşîrî	 birêxistin	 kirin	 û	
çandekî	mîna	Zerdeştî	bihêz	pêşxistin,	nîşan	
dîde	ku	di	warê	çandî	de	cîvaka	Medan	xwe	
spartiye	 kevneşopiyeke	 pir	 kokdar.	 Ew	 jî	
kevneşopiya	 Huriyane.
•	 Jibona	wê	Serokatî	dîbêje	‘donema	Med-
an,	 encama	 yekbuyîna	 kevneşopiya	 çanda	
berxwedaniyê	 û	 ehleq	 û	 felsefeya	 Zerdûş-
tiyê	 derdikeve	 holê.	 Ew	 kevneşopî	 koka	
xwe,	ji	Hurriyan	dîgîre	û	heyanê	Urartuyan	
berdewam	 dike.	Ango	 em	 konfederasyona	
Medan	 nikarîn	 ji	 pergala	 çanda	 Huriyan,	
Mîttaniyan,	Naîriyan,	Gutiyan	û	Urartuyan	
qut	 bigirin	 dest.	 Konfederasyona	 Medan	
bihêza	ku	 ji	 kevneşopa	çanda	berxwedani-
yê	 girtibû,	 beriya	mîladê	 salên	 625	 şeşsed	
bîst	 û	 pêncan	 de	 desthîlatdariya	 Asuriyan	
ya	li	ser	heremê	bidawî	kirin.	Her	wuha	em	
ji	 bawariya	MÎTHRA	 jî	 rê	derbikevin	dîsa	
emê	 bibînin	 ku	 cîvaka	 Medan	 li	 ser	 kev-

neşopa	 çanda	Huriyan	 bilind	 dibe.	 Donema	Medan	 de	 jî	 dema	 ku	 Zerdeştî	
weke	bawariya	civakê	tê	diyarkirin,	bawariya	Mîthra,	Zervan	û	Anahîta	hêjan	
jî	di	nava	civakê	de	pir	xurtin.	Lê	piştî	pêşketina	Zerdeştî	MÎTHRA	cihê	xwe	ji	
AHURA	MAZDA	(tê	wateya	xwudayê	esmanê	şîn)	re	hişt.	Lê	dîsa	jî	MÎTHRA	
weke	“Ferîşteya	Wateya	Baş”	a	Ahura	Mazda	di	AVESTA	de	cihê	xwe	digire.	

 Tabî çand û ahlaka 
Zerdûştî ji cewherê xwe 
derxistin ew qasî asan 
nabe. Jibona wiya pêşbixin 
destpêkê piraniyên rahîbîn 
MAG bi îddayên curbecur 
tên qetilkirin. Ew polîtîkaya 
li dijî Zerdûştiyê ji Persan 
heyanê Sasaniyan milê 
hemû îxtîdarên Farsan de 
tê meşandin. Dema rahîbîn 
MAG li holê radikin di 
heman demê de bi sedan 
cîldîn Avestaye ji dışewıtinın. 
Pışt re rahiben Fars avadikin. 
Û bi deste wan MAGên Fars, 
çand û ahlaqa Zerdûştî ji 
cewhera xwe derdixin.

yekê	jî	naxwazin	Îran	li	hember	Osmaniyan	
lawaz	 bibe.
•	 Lê	ya	rastî	sedema	binketina	wê	ser-
hildanê	 dîsa	 koma	 hewkar	 a	 Kurde.	 Eşîra	
Celalî,	serhildana	Nehrî	de	milê	Osmaniyan	
digire	û	binketina	serhildanê	de	roleke	girîng	
dileyîze.	
•	 Piştî	ku	Nehrî,	li	Îranê	serkevtî	nabe	
berê	 xwe	dide	 bakurê	Kurdistanê.	Wê	 carê	
dixwaze	serhildanê	li	bakur	pêşbixe.	Oremar	
ji	 xwe	 re	 dike	 qela	 tekoşînê.	 Lê	 li	 hember	
hêza	 Osmaniyan	 jî	 nikare	 serbikeve.
•	 Piştî	binkevtina	serhildanê	şûnde	Os-
manî,	Şêx	Ubeydullah	Nehrî,	sûrgûnê	Mek-
keyê	dikin.	Û	zarokên	wê	jî	mîna	Bedîrxani-
yan	 dişine	 dibistanên	 BABİALÎ.	

C)	 Weke	exlaq	û	felsefeya	xweparastinê	
ola	 Zerduştî,	 Manîzm,	 Mazdeîzm,	 Xurre-
mîzim,	 Yaresanî	 û	 herwiha
Du	 teybetmendiyên	konfederasyona	Med	 ji	
konfederasyonên	Kurd	yên	din	cudatir	hebu;	
ya	yekemîn:	hemu	eşîrên	Kurd	yekemîn	car	
di	 bin	 banê	 olekê	 de	 dibin	 yek.	Ango	milê	
çand	 û	 ahlak	 de	 yekbuyina	 xwe	 avadikin.	
Navê	wê	yekbuyinê	jî	çand	û	exlaka	Zerdeşte.	
Konfederayonên	beriya	Medan	de	her	eşîre-
ke	Kurd	bi	parastina	ferqa	çand	û	ahlaka	xwe	
tevlê	 konfederasyonê	 dibu.	 Jiber	 vê	 yekê,	
konfederasyona	Medan	de	yekbuyina	civakî	
hê	bêtir	 heye.	Di	 vê	mili	 de	Zerdeştî	weke	
çand	 û	 ahlak,	 pêşketina	 civakbuyina	 Kur-
dan	de	xwedî	rolekî	şoreşi	ye.	Di	encam	de	
rastiya	civaka	Kurd	ya	çaxê	Medan,	xwe	di	
rastiya	Zerdeştiyê	de	dide	xuyakirin;	malba-
ta	baş,	civaka	bi	ehleq,	rêzdariya	 li	hember	
xweza	û	ajal,	wekheviya	jin	û	zilam	ku	weke	
pêvanên	 bawariya	 Zerdeştî	 derdikeve	 pêşi-
ya	me,	asta	pêşketina	çandî,	ahlakî	û	siyasî	
ya	 civaka	Medan	dide	nişandan.	Ew	pêvan	
muqabılê	paradigmaya	me	ya	îro	tê.	Paradîg-



hewkariya	herî	mezin	ji	mîrê	Botan	Bedirxan	beg	digirin.	Ew	îxanet	û	hewkari-
ya	Mîr	Bedirxan	piştre	bi	heman	awayê	 ji	 re	wedigere.	
•	 Serhildanên	piştre	pêşdikevin	de	 jî	koma	hewkar	a	Kurd	û	 leyîstokên	
Îngîlîzan	 roleke	 kîlîd	 dıleyîzın.

MÎNAKA	PÊNCEM;	Serhildana	Şêx	Ûbeydullah
•	 Ew	serhildan	sala	1881	an	de	pêşdikeve	û	nirxên	nîjadî	hê	bêtir	li	pêşe.	
Yekemîn	 serhildana	 Kurde	 ku	 pêşengtiya	 Şêxekê	 de	 destpêdike.		
•	 Şêx	 Ubeydullah	 Nehrî,	 endamê	 tarîqeta	 Naxşîbendiyê	 ye.	 Serhildana	

Nehrî	him	milê	xwe	yê	olî	û	him	jî	milê	
xwe	yê	nîjadî	heye.	Beriya	ku	serhildana	
xwe	bide	destpêkirin,	Nehrî	yekîtiya	ge-
lek	eşîrên	Kurd	çêdike	û	serhildana	xwe	
li	ser	wê	yekîtiyê	dide	destpêkirin.	
•	 Nava	serhildana	Nehrî	de	qismên	
Xrîstiyan	 û	 Ermenî	 jî	 cih	 digirin.	 Bi	
wana	re	li	ser	esasê	parastin	û	hêzbûyînê	
îttîfaq	 pêşdixin.	
•	 Ji	 sedema	 vergiyên	 Osmaniyan	
xêzanî	û	hejariya	eşîrên	Kurd	û	Ermenî	
dikêşin,	 pêşketina	 wê	 îttîfaqê	 û	 ser-
hildanê	 de	 dibe	 bandorek	 mezin.
•	 Serhildana	Nehrî,	demekî	kinde	ji	
Şemzînan	 heyanê	 Urmiye,	 Mahabad	 û	
Xoy	xwe	belave	dike.	 Ji	xwe	piştgiriya	
xwe	ya	aborî	û	çekdarî	jî,	ji	Kurdên	ro-
jhilat	digire.	Şerê	xwe	serîde	bajarên	ro-
jhilatê	 Kurdistanê	 de	 didin	 destpêkirin.	
Jiber	ku	şertên	rojhilat	jibona	serhildanê	
derfetên	 xwe	 zêdetire.	
•	 Şêx	Ubeydullah	beriya	serhildanê	
dixwaze	 hêzên	 rojava	 re	 îttîfaq	 çêbike.	
Bi	mîsyonerên	Amerîkayî	û	Îngîlîzan	re	
têkilî	 pêştêxe.	 Lê	 hêzbûyîna	 serhildana	
Nehrî,	Îngîlîz	û	Rusan	nerihet	dike.	Rus	

û	 Îngîlîz	wê	 serhildanê	de	piştgiriyek	 leşkerî	didin	devleta	 Îranê.	Ew	 îttîfaqa	
Îran-Rus-Îngîlîzan,	 hêza	 serhildanê	 dişkêne.	
•	 Çima	Îngîlîz	û	Rus	piştgirî	didin	Îranê?	Jiber	ku	wan	herdu	hêzane	çaw	
berdane	axa	Osmaniyan	û	jibona	Osmaniyan	lawaz	bikin	her	tiştî	dikin.	jiber	vê	

Ew pêvan muqabılê paradig-
maya me ya îro tê. Paradîgmaya 
Cîvaka Demokratîk, Ekolojîk û 
Azadıya jinê xwe wan pêvanên 
çanda Zerdeştıyê de datîne 
holê. MALBATA BAŞ û CÎVA-
KA BI EHLEQ rastî CÎVAKA 
DEMOKRATÎK tê. RÊZDARI-
YA LI HEMBER XWEZA ras-
tî CÎVAKA EKOLOJÎK tê. 
WEKHEVIYA JIN Û ZILAM 
rastî AZADIYA JIN tê. Ango 
milê fikir û ehleq de civaka Kurd 
ya donema Medan nêzî azadiyê 
ye û xwedî Çandekî Demokratîk 
e. Em vê rastıyê dıkarın jı nav-
eroka felsefeya Zerdeştî hê bêtêr 
fêhm bıkın.

zeîfan.	Begîtiya	Erdelanî	ku	bisedan	sal	hebûna	xwe	berdewam	kiriye	ne	girêdayînê	qebûl	
kiriye	û	ne	 jî	 sînorên	xwe	berfireh	kiriye.
Mînaka	Çarem;	Berxwedana	Rewandûz	a	Mîr	Muhammed;	
Yekemîn	serhildana	serdestên	Kurd	di	sala	1832an	de	ji	milê	begê	Rewanduz	Kör	Mu-
hammed	Paşa	we	tê	destpêkirin.	Wê	serhildanê	de	hemû	eşîr	û	begên	Baban	û	Botan	jî	
cihê	xwe	girtin.	Ji	bo	ku	pêşengtiya	wê	serhildanê	mîrê	Rewanduzê	dikir,	hemû	eşîr	û	
begên	ku	serhildanê	de	cihê	xwe	digirtin,	bi	şiklê	konfederasyon	di	bin	rêbertîya	begê	
Rewanduzê	 de	 kombûn.
•	 Kurdan	wê	îttîfaqa	xwe	weke	îttîfaqa	pîroz	binav	kirin.	Bi	wê	îttîfaqê	hemû	mîrên	
Kurd	li	hember	xeteriya	Osmaniyan	hêzên	xwe	dikin	yek.	Ew	îttîfaq	ji	ber	ku	sedema	xwe	
parastinê	pêş	dikeve,	serdestên	Kurd	nakokiyên	navbera	xwe	de	jî	didin	kêlekekê.	
•	 Mînak	mîrê	Hekkarî	ruxmê	ku	navbera	xwe	û	mîrê	Botanê	de	nakokî	hene	jî,	dest-
pêkê	ew	dıçe	nava	îttîfaqê	de	cihê	xwe	digire.	Nava	îttîfaqê	de	mîrên	Wanê,	Botan,	Hek-
karî,	Hîzan,	Muş,	Qers,	Musul	û	Zaxo	cihê	xwe	digirin.	Ew	îttîfaq	ne	tenê	navbera	Kurdên	
nava	sînorên	Osmaniyan	de	pêk	 tê.	Sînorê	osmaniyan	 ji	derbas	dike.	Mîrê	Erdelanê	 jî	
nava	wê	îttîfaqê	de	cihê	xwe	digire.		Yekbûyîna	mîrên	Kurd	ya	di	bin	banê	Begtiya	Re-
wanduz	de	 tê	 çêkirin,	 avabûneke	pir	bihêz	derdixe	holê.	Begtiya	Rewanduz	 ji	 herema	
Soran	ya	Îranê	heyanê	Amedê	cografiyayek	berfireh	de	serdestiya	xwe	avadike.	Çekên	
xwe	çêdike	û	parê	xwe	derdixe.	Û	nêzî	20	salan	serdestiya	xwe	dide	berdewamkirin.	Ew	
hêzbûyîna	Kurdan	çavê	Îngîlîz	û	Osmaniyan	ditirsîne.	Jibona	wê	dikevın	nava	hewildanê	
ku	bikaribın	bi	rêya	hewkarên	Kurd	wê	avabûnê	belavbikın.	Jiber	ku	hêzbûyîna	mîrtiya	
Rewanduz,	nava	mîrên	din	de	nerihetî	daye	avakirin.	Osmanî	jî	wê	nerihetiya	begên	din	ji	
xwe	re	weke	firsendekê	dinirxînin.	Encama	hewkariya	mîrên	Kurd	û	hewkariya	Îngîlîzan	
de	Osmanî,	yekbûyîna	Kurdan	ya	di	bin	baniya	Mîrê	Rewanduz	de	bidawî	dikin.		
•	 Osmanî	bi	hewkariya	mîrên	Kurd	û	Îngîlîzan,	êrişên	pir	 tund	li	ser	Mîrtiya	Re-
wanduz	pêk	tîne.	Li	hember	wan	êrişan	Mîrê	Rewanduz	neçar	dimîne,	jiber	ku	bawariya	
xwe	dabu	mîrên	din	û	Îngîlîzan.	Piştî	wê	neçariyê	şûnde	Osmanî	bi	hênceta	bexşandinê,	
mîrê	Rewanduz	gazî	Îstenbolê	dikin	û	wî	di	rê	de	dikujin.	Bi	wê	avayê	mîrtiya	Rewanduz	
a	bihêz	dikeve	û	belav	dibe.	
•	 Jiber	ku	hêza	xwe	spartibû	îttîfaqa	pîroz	û	piştgiriya	Îngîlîzan.	Dema	îttîfaq	xera	
dibe	 û	 Îngîlîz	 jî	 piştgiriya	 xwe	 paşve	 dikêşe,	 nikare	 berxwe	 bide.Wê	 derê	 de	Osmanî	



Weke	nimûneyeke	dûwemîn;	Divê	em	behsa	qehremantiya	mezin	a	Kela	Dim-
dimê	ya	 li	Rojhilatê	Kudistanê	bikin,	 ji	ber	ku	 fermandariyeke	şer	a	mezin	 li	
vir	heye.	Feraset	û	taktîkeke	xwirt	a	parastinê	ya	ku	bi	armanc	ve	girêdayî	ye	
heye.	Li	Rojhilatê	Kurdistanê	bi	pêşengiya	Mîr	Lepzêrîn	ku	li	hin	ciyan	jî	dibê-
jin	Çengzêrîn,	di	sala	1608an	de	berxwedaneke	Kurdan	pêş	dikeve.	Mîr	Lep-
zêrîn	serokeşîrê	Bradostan	ên	li	mintiqa	Urmiyê	ne.	Şervanekî	qehremane.	Şah	

Ebbas	 ew	 îqna	 dike	 da	 ku	 li	 hember	
Moxolan	 şer	 bike	 û	 soza	Muxtariyetê	
didê.	Mîr	 bi	 eşîra	 xwe	 di	 gelek	 şeran	
de	serkeftinê	bidest	dixe.	Di	 şerekî	de	
milê	xwe	ji	dest	dide.	Şah	jê	re	milekî	
zêrîn	çêdike,	ev	navê	wî	ji	vir	tê.	Piştî	
ku	 şer	 dike	 Şah	 Ebbas	 soza	 xwe	 pêk	
nayne.	Li	ser	vê	Mîrê	Lepzerîn	dest	bi	
amadekariya	 serhildanê	 dike.	 Li	 der-
dora	 Urmiyê	 qelayekê	 lê	 dike.	 Ji	 bo	
vê	ji	Şah	destûrê	dgre.	Qelayeke	zexm	
ava	dike.	Qenalên	avê	û	yên	çûnû	hat-
inê	veşartîne.	MîmarekîKurd	ê	bi	navê	
Mehmût	vê	qelayê	lê	dike.	Piştî	ku	xwe	
digre	 sxlemiyê	 Mîr	 serxwebûna	 xwe	
îlan	 dike.	Tergever,	Mirgever,	Bradost	
û	 Şîno	 di	 bin	 desthilatdariya	wî	 deye.	
Xwe	 dispêre	 qeleyê.	 Şah	 qelê	 dorpêş	
dike.	 Ji	mîr	 teslîmiyetê	dixwaze.	Tenê	
di	pozîsyona	xweparastinê	de	mayîn	û	
dîqqata	dijmin	arastekirina	cihekî	xeta-
yên	 berxwedana	 Dimdimê	 ne.	
Mînaka	 Sêyem;	 Şerê	 Erdelaniyan	 a	 li	
hemberî	 Îran	 ku	 bisedan	 sala	 dewam	
kiriye.	 Li	 hemberî	 yê	 xwirt	 şerê	 yên	

Du teybetmendiyên konfeder-
asyona Med ji konfederasyonên 
Kurd yên din cudatir hebu; ya 
yekemîn: hemu eşîrên Kurd 
yekemîn car di bin banê olekê de 
dibin yek. Ango milê çand û ahlak 
de yekbuyina xwe avadikin. Navê 
wê yekbuyinê jî çand û exlaka 
Zerdeşte. Konfederayonên beri-
ya Medan de her eşîreke Kurd bi 
parastina ferqa çand û ahlaka xwe 
tevlê konfederasyonê dibu. Jiber 
vê yekê, konfederasyona Medan 
de yekbuyina civakî hê bêtir heye. 
Di vê mili de Zerdeştî weke çand 
û ahlak, pêşketina civakbuyina 
Kurdan de xwedî rolekî şoreşi ye

de	netewê	herî	zêde	tê	behskirin	di	vê	pirtûkê	de	gelê	Medî	ye	an	go	Kurd	e.	Berî	Mîladê	
di	sala	612an	de	di	pêşengiya	Medan	de	împaratoriya	Asûr	bindekeve	û	netewên	herêmê	
jî	ji	zext	û	xwînxariya	Asûran	rizgar	dike.	Lê	belê	ev	şer	heta	ku	biser	dikeve	tê	gotin	ku	
sed	salî	berdewam	kiriye.	Diyare	ku	heta	dibe	Konfederasyina	eşîran	di	gelek	serdeman	
de	derbas	dibe.	Serhildêriyeke	heye	lê	ev	sêrhildêrî	parçeye	di	hêla	xwe	de.	Her	netewek	
li	gorî	hêza	xwe	li	berxwe	dide.	Hevgirtineke	weke	konfederasyon	nîne	di	holê	de.	Heta	
dema	Kral	Keyakser.	Bêgûman	weke	ku	di	hemû	şeran	de	sekna	fermandar	û	rola	wî	
stratejîke	di	serdema	Medan	de	jî	heman	tişt	derbasdare.	Tê	gotin	ku	Keyakser,	bi	qandî	
ku	şahekî	zanyare	ewqas	jî	fermandarekî	taktîsyen	û	xuliqdare.	Lê	şensê	herî	mezin	yê	
Keyakser	di	wê	demê	de	derçûna	ola	Zerduştiye.	Îdeolojî	ji	bo	her	rêxistineke	civakî	
tiştekî	gelekî	diyarkere.	Ola	Zerduştî	jî	ji	bo	Med	û	her	wiha	gelên	din	ê	Kurdistanî	weke	
derçûna	tavekê	ye	di	nav	ewrên	tarî	de.	Çawa	ku	İmparatoriya	Asur	vê	ewrê	temsîl	dike,	
derçûna	Zerdûşt	jî	derketina	tavê	temsîl	dike.	Ola	Zerduştî	bawerî	û	hêviya	serkeftinê	di	
civaka	Rojhilata	Navîn	de	çê	dike.	Her	wiha	weke	tê	zanîn	ku	bawerî	jî	cesareta	têkoşînê	
çê	dike.	Di	serî	de	Kral	Keyakser	ku	bi	vê	bawerî	û	cesaretê	tevdigire	hemû	afîreneriya	
xwe	datîne	holê	 ji	 bo	ku	 imp.	Asûr	binbixîne.	Ew	dizaneku	berxwedaneke	parçekirî	
çiqas	qehremantiyên	mezin	tê	de	hebin	jî	lê	ji	ber	ku	bê	rêxistin	ewê	biser	nekeve.	Ji	ber	
wê	jî	beriya	ku	şer	bike,	muttefîqên	pir	xwirt	li	derdora	xwe	kom	dike.	Hemû	qebîleyên	
Meda	di	bin	yek	sîwan	de	kom	dike	piştre	jî	li	gel	qralê	Babiliyan	îttîfaq	datîne,	û	li	gel	
qebîleyên	Persan	jî	bi	xwe	ve	dide	girêdan,	her	wiha	Ermenî,	Ereb	û	gelên	din	jî	milê	
xwe	dikşîne,	vê	rêxistinbûnê	di	serî	de	di	astê	bawerî	de	saxlem	dike	û	piştre	jî	di	hêla	
teknîk	de	kêmbûnên	wê	 temam	dike,	hêzeke	artêşê	ava	dike.	Wek	 tê	zanîn	konfeda-
rasyona	aşîretan	wek	karakter	û	taybetmendiyên	civakî	û	taybetmendiyên	erdnîgariya	
Kurdistanê	ne	mumkine	hemû	şêwayên	artêşeke	nîzamî	xwe	birêxistin	bike.	Ji	ber	wê	jî	
li	gor	agahiyên	ku	îro	di	destê	me	de	hene,	heger	em	şîroveyekê	bikin	em	dikarin	bêjin	
ku	artêşa	ku	di	bin	fermandariya	Keyakser	de	li	ser	du	taktîkan	şerê	xwe	birÊeve	biriye.	
Di	milekî	de	taktîka	artêşa	nîzami	girtiye,	him	di	parastinê	de	û	him	jî	di	êrîşê	de.	Di	
milekî	de	jî	taktîka	şerê	gerîlla	bi	kar	aniye.	Ev	her	du	taktîk	di	nav	hev	de	bi	awayekî	
afîrîner	honandiye	û	di	encam	de	di	şer	de	serkeftinê	bidestxistiye.	Wisa	diyar	dibe	ku	
kral	Keyakser	dema	ku	ser	Asuran	de	diçe,	li	gor	zanista	şer	û	hunera	wWê	tevdigere.	
Ewqas	stratejîk	fikirandina	Keyakser	hêştiye	ku	ew	êrîşê	bibe	şer	hedefên	herî	navendî	
yên	imp.	Asûr.	Piştî	ku	imparatoriyê,	hêza	wê	parçe	dike	piştre	jî	êeriş	dibe	ser	payîtexta	
wê.	Kral	Keyakser	erdnîgariya	Kurdistanê	ya	sext	pir	baş	bikar	tîne	weke	navendeke	
niştîcehbûnê,	amadekirin	û	parastinê.	 	Ya	herî	muhîm	 jî	 ewe	ku	kral	Keyakse	artêşa	
xwe	aniye	asta	ku	têra	xwe	bike.	Bo	nimûne	bi	xwe	çêkirina	dezgehên	çêkirina	çek	û	
cebilxane	dide	avakirin.	Sekna	fermandar	Keyakser	û	artêşa	Medan	bi	giştî	sekana	ci-
vaka	Medan	û	tevahiya	Rojhilata	Navîn	li	hember	zilmê	dide	diyarkirin.	Ev	sekin	sekna	
xwebûyîne.	Yanî	sekna	xweparastina	cewherî.



hebûna	gund	û	çandînî	bû.	Ji	xwe	dijmin	jî	di	zanebûna	vê	deye.	Weke	ku	em	
vê	gavê	 jî	dibînin	êrişên	pergala	kapîtalîst	ên	pir	dijwar,	 li	ser	 jiyana	gund	û	
çandîniyê	pir	watedare.	Li	her	 çar	parçeyên	Kurdistanê	belkî	 jî	 di	 serî	 de	di	
Rojhilatê	Kurdistanê	de	êrîşên	pergalê	herî	zêde	li	ser	jiyana	gund,	çandînî	û	di	
heywan	xwedîkirin	de	çê	dibe.	Di	encama	êrîşên	kîmyewî	de	ku	bi	armanc	ha-
tine	kirin,	berhema	axê	nemaye,	derfeta	ajal	xwedîkirin	di	dereceyeke	pir	zêde	
de	kêm	kiriye	û	berê	takekes	daye	bajêrên	mezin,	û		jiyana	gund	ji	naverokê	xalî	
kiriye.Bêgûman	lawazbûna	vê	çandê	lawaziyê	di	gelek	hest,	bîr	û	baweriyan	
de	jî	dide	çêkirin.	Berî	her	tiştî	ev	rewş,	girêdana	însan	bi	axê	ve	lawaz	dike.	

Kurdên	ku	bi	çanda	gundan	debara	xwe	birêve	
dibir,	pêwistiya	xwe	bi	pergalê	û	tevlîbûna	wê	
nedidît.	 Mixabin,	 bi	 tûnebûna	 jiyana	 gundan	
û	 kêm	 bûna	 zîraatê	 ve	 mirovê	 ku	 naçar	 dibe	
pey	nanê	xwe	bikeve,	berê	xwe	dide	sîstemê	û	
naçarî	gelek	kirêtiyan	dibe	ji	bo	bidestxistina	wî	
nanî.	Dijminê	me	yê	ku	di	ferqa	vê	de	ye	ku	di	
serî	de	jî	Îran,	vê	gavê	herî	zêde	êrîşê	vê	çandê	
dike.

3-	 Qebîle,	eşîret	û	Konfederalîzma	eşîretan;	
Ev	şêwaza	xwe	birêxistinkirina	civakî	ji	dema	
ji	civaka	xwezayîv	e	wek	şêwaza	xwebirêxist-
inkirina	qebîle,	piştre	eşîr	û	di	çaxê	koledariya	
dewletparêz	 de	 jî,	 konfederalîzma	 eşîran	 pêş	
dikeve,	 wek	 şêwazeke	 xwe	 birêxistinkirinê	 ji	
bo	 parastina	 hebûna	 xwe.	Weke	 ku	 heta	 niha	
jî	 tê	 diyarkirin	 di	 hinek	 herêmên	 Kurdistanê	
de	zanebûna	qebîle	û	eşîr,	di	pêşiya	zanebûna	
netewî	de	ye.	Bêgûman	ev	şêwaza	xwebirêxist-
inkirina	civakî	bi	qandî	ku	di	dîroka	me	de	di	

hinek	serdeman	de	bûye	sedemekî	hebûna	xwe	parastin	di	hinek	deman	de	jî	li	
pêşiya	 parastina	 hebûna	 xwe	 bûye	 asteng.
B)	Şêwaza	xweparastina	Kurdan	weke	qebîle,	eşîret	û	konfederasyona	eşîran?
Bêgûman	di	dîroka	me	de	di	gelek	deman	de	şêwaza	xweparastinê,	ya	weke	
eşîr	û	konfedealîzma	eşîratan	hatiye	pêşxistin.	Lê	mixabin	belgeyên	dîrokê	yê	
ku	li	ser	vê	agahî	bide	me	nîne.	Belgeya	dîrokî	ya	ku	di	derheqê	Kurdan	de,	
hinek	agahî	heta	îro	aniye	pirtûka	Heredot	ya	bi	navê	‘Dîroka	Herodot’	e.	Divê	
pirtûkê	 de	 bi	 hêzbûna	Medan,	 şerkeriya	wan,	 avahî	 û	 çanda	wan	ya	 civakê,	
dewlemendiya	wan,	xuliqkarî	û	merdiyan	tê	behskirin.	Belkî	di	Rojhilata	Navîn	

neolîtîkê ku di pêşengi-
ya dayikên Kurd de pêş 
ketibû, heta niha jî bi keda 
destên dayikan birêve diçe. 
Yek ji wan sedemên ku bû 
bingeh ji bo berdewami-
ya çanda Kurd a kevnar, 
hebûna gund û çandînî bû. 
Ji xwe dijmin jî di zanebû-
na vê deye. Weke ku em vê 
gavê jî dibînin êrişên perga-
la kapîtalîst ên pir dijwar, li 
ser jiyana gund û çandîniyê 
pir watedare. 

Di	dîroka	Kurdistanê	de	xweparastina	cewherî
DI	DÎROKA	KURDISTANÊ	DE	EZMÛNA	ŞERÊ	XWEPARASTINÊ	Ü	SEKNA	JINA	
KURD
Ji	dema	civakbûna	yekemîn	a	Kurdan	heta	 roja	me	ya	 îro,	 şerên	ku	hatine	birêvebirin	
şerên	xweparastinê	ne.	Ji	xwe	di	dîrokame	de	nimûneyekî	şerê	dagirkariyê	û	îstîlayê	nîne.	
Li	hemberî	êrîşan	çanda	berxwedanê	ji	bo	mafên	xwe	girtin	jî	êriş	birine	ser	dijminê	xwe.	
Weke	tê	zanîn	ev	şêwaza	parastin	û	êrişê	jî	di	kevin	nav	çarçoweya	xweparastina	cewherî	
de.	Di	şer	û	jiyana	civakî	de	stratejiyên	ku	Kurdan	ji	bo	berdewamkirina	hebûna	xwe	û	
parastina	çanda	xwe	esas	girtine,	ji	destpêkê	heta	niha	jî	grîngî	û	taybetmendiya	xwe	di-
parêzin.	Heger	meriv	van	stratejiyan	bihejmêre;
1-	 Xwe	spartina	çiyê	wek	çandeke	berxwedanê	û	xwe	parastina	çandî	derdikeve	pêş.
Erdnîgariya	Kurdistanê	ku	çiyayên	wê	bilind	û	sextin	di	heman	demê	de	bi	xêrûbêrin,	
Kurd	 ji	destpêka	dîrokê	heta	niha	hemêzkirine.	Û	 ji	 siyaseta	qirkirina	etnîkî	parastine.	
Dijminên	Kurdan,	ku	piraniya	wan	ji	erdnîgariyekî	deşt	û	ji	nav	bajaran	dihatin,	nedikarîn	
di	nav	çiyayên	sext	de	şer	bikin	û	serbikevin.	Di	vê	wateyê	de	çiyayên	Kurdistanê	wek	
kaleyên	ku	ne	mumkine	werin	ruxandin	û	Kurd	parastine	û	hê	jî	diparêzin.
2-	 Jiyana	gund	û	zîraat,	ji	bo	berdewamiya	hebûna	xwe	ku	heta	niha	jî	di	nav	Kurdan	
de	wek	şêwazeke	jiyana	civakî	û	aboriyê	tê	esas	girtin.	Jiyana	gund	û	zîraat	wek	çanda	
neolîtîkê	ku	di	pêşengiya	dayikên	Kurd	de	pêş	ketibû,	heta	niha	jî	bi	keda	destên	dayikan	
birêve	diçe.	Yek	ji	wan	sedemên	ku	bû	bingeh	ji	bo	berdewamiya	çanda	Kurd	a	kevnar,	



kim?’’	Min	lê	meyzand	û	min	dît	ku	ev	jî	ne	mûmkine.	Piraniya	we,	pêwîstî	pê	nedîtiye	ku	
li	ser	van	bifikire,	we	pêwîstî	pê	nedît	ku	bipirsin	bê	ya	heyî	çiqas	ê	we	ye	û	hun	hema	wisa	
tevlî	bûn.	Lê	tişta	ku	ji	Kurdan	re	hatibû	hêştin	tenê	qada	jiyana	biyolojîk	bû,	ne	tiştekî	
din	bû.	Ji	xwe	rastiya	Kurd	jî,	bi	piranî	bi	vê	razî	bû	û	di	nav	jiyana	biyolojîk	de	eciqî,	jê	
kirnê	bi	pirbûyîneke	zêde	wê	çerxa	qirkirinê	bişkîne.	Dibêjin	ku	120	zarokên	Bedîrxan	
Beg	hebû	ye.	Barzaniyan	jî	di	heman	halî	de	ne.	Ji	ber	vê	pêkhateya	malbata	Kurd,	jinê	
veguhest	makîneyeke	zarokanînê.	Başe,	encam?	Civakeke	binketî	ku	bûye	hezar	û	yek	
perçe,	bûne	dijminê	hev	û	di	nav	sînorên	jiyana	biyolojîk	de	hepisbuyî.	Meriv	êdî	ji	vê	re	
çiqas	dikare	bêje	civak...								

Ji	ber	vê	di	rastiya	welatê	me	de	ev	seknên	ji	hev	qut	û	parçeyî	ku	hatine	çêkirin	divê	ku	
hun	grîng	bibînin.	Hun	dizanin	ku	her	derçûneke	hebûnî	an	ji	ber		nakokiyên	mezhebî	an	
jî	eşîretê,	her	carê	bi	xwe	re	binketin	û	îmhayê	anî.	Serokatiyeke	ku	pêşiya	vê	bigre,	wan	
hemûyan	bigihîne	hev	û	li	gorî	zihniyeteke	hevpar	ji	nû	ve	ava	bike	derneket.	We	Bedirx-
an	begê	ku	li	Botanê	berxwedaye	lêkolîn	kiriye.	Machiavellî	çawa	ku	dixwaze	prensekî	
bi	hêz	ên	Îtalyayî	biafrîne,	ya	rast	ew	jî	dixwaze	bibe	mîrekî,	prensekî	Kurd	ê	xwirt.	Lê	
têkoşana	bi	feraseta	feodal	dike	ku	li	hemberî	sîstemê	bi	erdê	re	bibe	yek.		
Ti	tiştekî	ku	di	dîrokê	de	hatiye	jiyankirin	wenda	nebûye	û	tune	nebûye;	tişta	ku	hatiye	
jiyan	kirin	naverokeke	jiyana	îro	ye	jî	û	bandora	xwe	berdewam	dike.
Dîrok	di	roja	me	ya	îro	de	veşartiye	û	em	di	destpêka	dîrokê	de	veşarîne.								
Vegera	cewherê,	vegera	çavkaniya	civakê	ye;	di	bin	serweriya	şaşî	û	derewan	de	îxaneta	
ku	li	jiyanê	bûye,	jiyana	ku	badilhewa	bûye,	bi	îrade		ji	nû	ve	bi	rastîkirin	û	heqîqetkirine.	
Ji	ber	vê	vegera	cewherê,	ji	çandê	azade	nikare	were	destgirtin	ku	çand	ziman	û	şêwegir-
tina	civakê	ye.	Her	çand	cewhereke	û	her	cewher	jî	çandekî	îşaret	dike.	Serok	APO	vê	di	
nav	peywendiya	diyardeya	jinê	û	ya	rojane	de	digre	dest.		
Di	vê	noqteyê	de	wê	baş	be	ku	em	kesayet	û	derçûna	Berîtan	bibîr	bînin	û	bikin	mijara	
nirxandinê.	Ji	ber	ku	çalakiya	Berîtan	di	cewherê	xwe	de	çalakiyeke	vegera	cewherê	ye	û	
bi	vê	bandoreke	erênî	pêk	aniye,	şopa	xwe	hêştiye.	Beriya	her	tiştî	divê	bê	diyarkirin	ku	
Berîtan	qutbûyîna	ji	kesayeta	ku	di	bin	bandora	modernîteya	kapîtalîst	de	ye	û	ji	bo	xwe	
gihandina	Kurdîtiya	rasteqîn	temsîliyeta	kesayeteke	bi	kok	û	radîkal	e.	Dîdara	Berîtanê	bi	
rastiya	Kurd	re	ku	cewhera	xwe	parastiye	di	xweseriya	Botanê	de	û	bi	vê	re	bûye	yek,	ji	
bo	çêbûna	kesayeta	Berîtan	xaleke	grîng	e.	Li	gorî	vê	wateyê	Berîtan	dîdara	Dersîmê	bi	
Botanê	re	û	ya	Botanê	bi	Dersîmê	re	ye.	

Yên	ku	Şoreşa	Çandê	pêkneanîbin,	ne	di	muhasebekirinê	de	û	ne	jî	di	siyasetê	de	dikarin	
biserkevin.	 Şoreşa	Çandê	 şoreşa	 vegera	 cewherê	 ye.	Heta	 ku	 ev	 neyê	 biserxistin,	 hun	
nikarin	têkoşan	û	siyaseteke	ku	nirxên	we	yên	cewherî	bi	îfade	bike,	bimeşînin.	Heke	em	
li	gorî	jiyaneke	felesefîk	bêjin;	Şoreşa	Çandê	xwezanebûna	hebûnê	ye,	xwebûyîne,	xwe	
îdarekirine,	di	kêliya	kaosê	de	bi	rizgarkirina	xwe	avakirina	pergala	xwe	disîplîna	xwe	ya	
cewherî	ye.	Weke	kes,	hetta	weke	gel	û	hereket	pîvana	serkeftinê,	li	gorî	vê	xwe	avakirin	
û	qezenckirina	azadiyê	ye.	

bixwazin	ez	ewqas	bi	we	re	me.	Hema	tenê	rast	bifikirin,	hîs	bikin	û	pêk	bînin.	Wê	
demê	hemu	ew	têgînin	ku	‘’	li	ba	min,	nêzî	min,	dûrî	min’’	ku	mesafeyan	diyar	dikin,	

hunê	bibînin	ku	heliyane,	bi	hêza	xwe	ya	
wateyê	hunê	bibînin	ku	hun	bi	xwe	bûne	
zeman	û	mekan,	ferq	û	cewaziya	ez	û	tu	
ji	holê	rabûye,	bi	têgihiştineke	muazzam	
a	ku	dibêje	‘’em’’	hun	vediguhêzin	çala-
kiyê.	Ha	ew	ez	im,	ew,	hun	in.	Eve	dîdara	
bi	heqîqeta	Serokatî	re	û	helandina	di	nav	
vê	heqîqetê	de.	Divê	hun	vê	wisa	 fêhm	
bikin.		

Nakokiya	we	ji	vê	şaşiyê	çavkaniya	xwe	
digre;	 ji	 we	 kirnê	 hunê	 him	 Kurdîtiyê	
û	him	 jî	 sîstemê	bi	hev	 re	karibin	 jiyan	
bikin.	 Ev	 ne	mûmkine.	 Ji	 ber	 ku	 sîste-
ma	şaristanî,	xwe,	 li	 ser	esasê	 tunebûna	
Kurdîtiyê	înşa	kiriye.	Dema	ku	ez	zarok	
bûm	jî	min	pirsgirêkên	cidî	yên	îdeolojîk	
jiyan	kir.	Bi	parastina	Kurdîtiya	xwe	ma	
min	dikarî	di	nav	pergalê	de	cihekî	ji	xwe	
re	peyda	kiriba?	Gelo	ez	dikarîbûm	bibim	
fermandarek,	 bibim	waliyek?	Hê	 di	wê	
demê	de	ez	bi	van	pirsan	re	mijûl	bûm.	
Dema	ji	bo	rençberiyê	çûm	Çûkûrovayê	
jî	ez	li	ser	pirsa;	‘’	Ez	çawa	dikarim	xwe	
ji	van	xelas	bikim’’	 sekinîm.	Di	dawiyê	

de	min	fêhm	kir	ku	di	nav	sînorên	sîstemê	de	ji	bo	min	mafê	jiyanê	tune	ye.	Min	
beriya	her	tiştî	vê	fêhm	kir.	Malbat,	welat,	civak,	eşq	hemû	çîrok	in,	ev	hemû	ji	min	
hatine	stendin.	Pişt	re	ez	fikirîm	û	min	ji	xwe	pirsî;	‘’Gelo	ez	ji	Kurdîtiyê	îstîfa	bi-

Dîrok di roja me ya îro de 
veşartiye û em di destpêka 
dîrokê de veşarîne.        
Vegera cewherê, vegera çavkani-
ya civakê ye; di bin serweriya 
şaşî û derewan de îxaneta ku li 
jiyanê bûye, jiyana ku badilhe-
wa bûye, bi îrade  ji nû ve bi ras-
tîkirin û heqîqetkirine. Ji ber vê 
vegera cewherê, ji çandê azade 
nikare were destgirtin ku çand 
ziman û şêwegirtina civakê ye. 
Her çand cewhereke û her ce-
wher jî çandekî îşaret dike. Se-
rok APO vê di nav peywendiya 
diyardeya jinê û ya rojane de 
digre dest.  



vê	û	veguhestina	hêza	înşayê	ya	çalakî	û	pratîkê	û	ruhê	wê	ye.	Li	vir	rola	ku	li	ser	
milê	we	ye,	di	paradîgmaya	me	ya	modernîteya	demokratîk	de	bêtir	kurbûyîne,	bi	
tarzekî	xuliqdar	dest	girtine,	bi	vî	hawî	dîdara	bi	hemû	însanan	re	ye	û	tevkariye	
di	pêşxistina	zîhniyeta	netewa	demokratîk	de.	Xebateke	bi	nirxe,	dema	ku	li	gorî	
wateyê	nezîkahiyek	were	raber	kirin	wê	bibe	wesîle	ji	gelek	pêşketinên	gring	re.	
Pêwîste	hun	bi	vê	têgihiştinê	û	betir	kur,	ciddî	û	bi	disîplîneke	berz	nêzikahiyekê	
nîşanê	vê	xebatê	bidin.	
Li	ser	esasê	nirxên	cewherî,	xwe	avakirina	civakê	bi	awayekî	nûkirî	û	bi	nîşandana	
asta	pêşketineke	civakî	ku	civakê	ji	nû	ve	bi	hebûnî	dike,	encax	bi	rexneyeke	bê	
aman	 a	 li	 gorî	 rastiyan	 ku	 hemu	 taybetmendî	 û	 ferasetên	 ku	 ew	 ji	 civakbûyînê	
derxistine	pêş	bikeve,	werin	terikandin	û	were	lêpirsînê	derdikeve	holê.	Di	cîh	û	
zemanê	xwe	de	bikaranîna	çeka	rexneyê,	li	ser	bingeheke	rast	ji	bo	berjewendiya	
baş	a	civakê	bikaranîna	enerjiya	hebûnê	ye	û	wê	li	hemberî	her	cure	êrîşên	antî-ci-
vak	diparê	ze.	Li	ser	vî	esasî	pêdiviyeke	mezin	pê	heye	ku	vehugestina	Apoyî		care-
ke	din	ji	nû	ve	baş	were	fêhmkirin	û	pênasekirin	ku	bi	şoreşa	kesayet	destpê	dike,	
bi	belavbûna	li	nav	civakê	jî	taybetmendiya	şoreşeke	çandî	qezenc	dike.							

Ez	aşkere	dibêjim:	dîroka	tevgera	azadiyê	bi	hemû	hêlekî	ve	hîn	ne	hatiye	vegotin.	
Ya	rast,	di	bin		ronahiya	van	rastiyan	de	pêwîste	ku	dîroka	tevgera	azadiyê	ji	nû	
ve	were	dest	girtin.	Di	rastiya	min	de	pêvajo	çawa	hatin	pêşwazî	kirin,	bi	kîjan	
helwest	û	rêbazan	me	hêza	derbasbunê	da	diyarkirin?	Heta	ku	ev	bi	awayekî	têrker	
neyên	îzahkirin,	tiştên	ku	bi	navê	tarîxa	Tevgera	Azadiyê	bên	gotin,	wê	tenê	di	asta	
vegotineke	klasîk	û	kronolojîk	de	bin.Lê	pêdiva	gelên	me	bi	vegotinên	kronolojîk	
tune	ye,	pêdiviya	wan	bi	rastiyên	ku	şiyar	dike,	dixe	hereketê	heye.	Ez	pirsa;	’’	Hun	
çiqas	min	nas	dikin?’’	beredayî	ji	we	napirsim.	Erê,	we	salên	xwe	daye	têkoşanê,	
hun	ji	min	zêdetir	pêrgî	zor	û	zehmetiyan	bûne,	we	êş	kişandiye.	Lê	mixabin		hun	
rastiya	Serokatî	nas	nakin.		Naskirina	rastiya	Serokatî,	tê	wateya	li	gorî	pêkanîna	
polîtîkayê,	fahmkirin	û	cewherîkirina	terzê	wî	yê	hereketê	û	fikrên	wî	ye.	An	na	
heke	hun	tiştên	ku	ji	min	distînin	careke	din	bifroşin	min,	hun	nikarin	bibin	hevalên	
baş;	meşa	bi	demogojî	û	bi	propagandayê	hun	nikarin	min	bixapînin.	Ev,	ne	fahm-
kirina	min	e,	ev	bi	min	yarîkirine.	Heta	ku	hun	vê	berdewam	bikin,	ezê	jî	her	tim	
bi	vê	pirsê	derkevim	pêşberî	wê	û	bipirsim;	‘Çima	hun	min	nas	nakin,	çima	hun	
naxwazin	min	nas	bikin?’’Erê,	ez	pirsa	careke	din	dipirsim;	‘Çima	hun	naxwazin	
min	nas	bikin?’’		

Yên	ku	rastiya	Serokatiyê	têdigihîjin,	dizanin.	Di	heqîqeta	min	de	peyvên	mîna,	
‘nêzîkê	min,	li	ba	min	an	jî	li	dûrî	min’’	tiştekî	wisa	tune	ye.	Heke	hun	rast	bifikirin	
û	lêhurbibin,	ez	her	tim	bi	we	re	me,	li	ber	serê	we	me.	Di	ruhê	we	de,	di	hestên	
we	de,	di	fikrên	we	de	me.	Hun	li	ku	derê	binêrin	hunê	min	bibînin.	Hun	çiqas	

zemînê	 azadiyê	pêş	dikeve.						
Helbet,	kesayeta	Kurdê	azad,	pêwîste	ku	bi	pirsgirêkên	sosyalîzm	û	azadiyê	 re	were	
dest	girtin.	Yekî	danîna	pêşiya	yê	din	û	jihev	qutkirin	wê	bide	winda	kirin.	Heke	hedef	
serkeftin	be	divê	problemên	‘hebûnê,	sosyalîzm	(komunalîzma	demokratîk)	û	azadiyê’	
yekpare	werin	dest	girtin	û	bên	çareser	kirin.	Ew	kesên	teqez	bi	serkeftinê	re	kilît	bûne,	
helbet	grînge	ku	di	dereceya	eşqê	de	girêdayî	bin.	Di	mîtolojiyan	bixwe	de	jî	xwedav-
enda	eşqê,	xwedavenda	serkeftinê	ye,	zaferê	ye.	Eşq	serkeftinê,	zaferê	dixwaze.	Ji	bo	
lêgerînvanên	heqîqetê,	bi	eşq	girêdayîna	bi	zaferê	re	jiyani	ye.			

Ji	bo	vê	jî	pêwîste	ji	hêla	zanistî	û	stratejîk	de	Serokatî	û	rastiya	Serokatiyê	hun	fêr	bibin	
û	fêhm	bikin.	Girêdayîna	Serokatî	bi	heqîqeta	civakî	re	ji	ber	ku	xwirte,	ji	pirsgirêkên	ci-
vakî	re	ev	çend	çareseriyên	bi	hêz	diafrîne.	Ji	ber	vê	pirsgirêkên	civakî	di	kêliyê	de	tespît	
dike	û	çareserî	diafrîne.	Gelek	însan	ne	weke	xwe	dibe	û	ne	jî	hebûna	xwe	li	ser	zemînê	
rast	înşa	dike.	Têgihiştin	heta	dawî	paşketî	û	seransere,	formasyon	jî	ji	xwe	li	holê	ye.		
Axirî,	her	pratîkeke	rast	û	xelet	bi	hebûnê	re	eleqedare.	Di	rastiya	Mezopotamya	û	Ro-
jhilata	Navîn	de	aşkereye	ku	hebûn	gelekî	hatiye	belavkirin.	Di	sedsalên	19.	û	20.	de	
gelek	civak	an	jî	qewm,	bi	netew-dewletê	hebûna	xwe	pêk	anîn.	Lê	di	roja	me	ya	îro	de,	
paradîgmaya	netewa	demokratîk	pergala	qezenckirina	têgihiştin	û	formgirtina	hebûnê	
ye.		

Hewildana	me	ya	înşakirina	modernîteya	demokratîk,	hewildana	vebûneke	nû	ye	ji	so-
syalîzm	û	ji	Marksizmê	re	ku	di	hêla	teorî	û	têgînê	de	xitimîne.	Bi	awayekî	baş	derke-
tiye	holê	ku	bi	feraseta	Marksîsta	klasîk	emê	ji	pirsgirêkên	civakê	re	bi	awayekî	têrker	
çareseriyan	peyda	nekin.	Heke	emê	îddîaya	xwe	ya	sosyalîzmê	berdewam	bikin	û	li	ser	
esasê	cewhera	wê	ya	gerdûnî	ber	bi	înşakirina	civaka	demokratîk	re	herin,	emê	di	ferqa	
vê	rastiyê	de	bin	û	dinyaya	xwe	ya	têgîn	û	teoriyê	ji	nû	ve	ava	bikin	û	dinyaya	xwe	ya	
zîhniyetê	jî	li	gorî	vê	ji	nû	ve	pêk	bînin.	Paradîgmaya	me	ya	modernîteya	demokratîk	
tenê	ne	xwedîyê	îddîaya	vê	ye,	di	heman	demê	de	ji	bo	Marksîzma	ku	xitimiye	jî	ar-
gumanên	pêwîst	hem	di	warê	 teoriyê	de	û	hem	jî	di	warê	 têgînê	de	bi	zêdehî	pêşkêş	
dike.	Ya	dimîne	ewe	ku	li	gorî	pêwîstiya	ku	dixwaze,	bi	awayekî	xuliqdar	bikaranîna	



û	pabendên	ku	çavkaniya	xwe	ji	deshilatdar	û	serweriyê	digrin.	Qesta	min	ji	Qutbûyîna	
bêdawî	ev	e.	Neketina	nav	têkiliyên	girêdayîna	bi	sîstemê	re	û	neqebûlkirina	koledariya	
sîstemê...				

Ji	rastiyan	ne	tirsin,	rastî	însana	bi	hêz	dikin.	Li	gorî	asta	nîşandana	hêza	jiyanê	ya	bi	
rastiyan	re,	hun	dikarin	xwe	bigihînin	wateya	hebûna	xwe	û	hun	xwe	bikin	rastîn.	Derew	
we	azad	nake,	tenezulkirina	sextetiyê	we	azad	neke.	Lê	rastiya	ku	ji	rê	dernaxe,	rasterast	
asoyê	nîşan	dide	û	têgihiştinê	zelal	dike,	bi	van	taybetmendiyên	xwe	her	dem	azad	dike.	
Li	gorî	vê	yekê	ez	bi	awayekî	bêhempa	bi	ser	xwe	de	diçim.	Tê	bîra	we,	min	gotibû;	‘	Ra-
birdûya	însan	bêtir	rasteqîne.	Ezê	rêzdar	bim	li	hemberî	wê	û	ezê	li	wir	li	jiyanê	bigerim,	
bibînim		û	ji	nû	ve	bidim	destpêkirin.’’	Ez	hê	jî	bi	heman	awayî	difikirim.		

Li	 dinyaya	ku	modernîteya	kapîtalîst	 ew	afirandiye,	 binêrin.	 Jiyan	bi	 her	 awayî	 hati-
ye	qirêjkirin,	însan	ji	însanbûnê	hatiye	derxistin;	jina	wê	sexte	ye,	zilamê	wê	sexte	ye,	
têkiliyên	wê	sexte	ne.	Dîrok,	dîn	û	Pirtûkên	Pîroz	bûne	amûrên	derewên	deshilatdariyê.	
Nirxên	civakî	yên	mîna	exlaq,	wicdan	û	edalet	di	encama	destdirêjiyê	de	bi	erdê	re	bûne	
yek.	Ka	bêjin,	kesekî	ku	ji	xwe	re	bêje	ez	însanim	dikare	li	ser	vê	zemîna	îxanetê	nefesê	
bistîne.	Dema	ku	ez	dibêjim,	ez	bi	zorê	nefes	didim	û	distînim,	ez	nikarim	nefes	bistînim,	
ez	behsa	dorpêçkirina	van	hemûyan	dikim.	Tişta	ku	em	jê	re	dibêjin	hêvî,	di	bin	ronahiya	
rastiyê	de	bi	ferqkirin	û	têgihiştinê,	hêza	meşê	ye.	Derketina	îrade	û	çalakiya	vê	ye.	Yanî	
em	in;	bi	têgihiştina	ku	hêvî	em	in,	hereketkirina	me	ye.	Lê	hun	gelekî	rehet	in.	Weke	ku	
hun	ne	di	ferqa	vê	yekê	de	ne	an	jî	li	derveyê	vê	ne	tevdigerin.	
Civak,	çand	û	gel	di	pêvajoyeke	qirkirinê	de	ne.	Rewşa	koledarî	û	esareteke	mezin	heye.	
Ne	tenê	koledarî	û	esareteke	sosyal	e.	Esareteke	çandî,	siyasî	heye,	heta	hest	bi	xwe	jî	
hatine	dîl	girtin	û	 realîteyeke	ku	hatiye	çeloxwarîkirin	heye.	Weke	pêdiviyeke	exlaqa	
azadiyê,	ji	sekna	azad	û	bi	îrade	tawîz	nade.	Li	gorî	vê	yekê	parastina	exlaqa	azadiyê	
û	temsîlkirina	sekna	rast	barkîriye.	Hun	gelekî	hestiyar	in,	lê	naveroka	hestiyariya	we	
ji	polîtîkbûyîn	û	civakîtiyê	kême	û	lawaze.	Ji	ber	vê	we	ber	bi	civakîbûyînê	ve,	ber	bi	
jiyana	azad	ve	nabe	ku	ew	bêriyên	we	ne.	Ji	ber	vê	hezkirin	û	eşqa	civakî	çi	ye	hun	niz-
anin.	Di	navbera	sînorên	ezeztiyê	de	hun	diçin	û	tên.	Heke	hun	bipirsin	bê	em	ji	ku	derê	
destpêbikin,	bersiva	min	aşkereye;	eger	bi	polîtîkkirina	hestên	xwe,	bi	civakîkirina	wan	
dest	bi	kar	bikin,	wê	ev	kar	û	helwesta	herî	bi	xêr	a	ji	bo	înşaya	me	ya	exlaqê	azadiyê	be.								
Ferq	û	cewaziya	min	ewe	ku	min	azadiya	 jinê	kire	navenda	xebata	xwe.	Helbet	pirs-
girêkeke	me	ya	mezin,	derdekî	me	yê	mezin	heye.	Pirsgirêkeke	me	ya	dêwane	ku	em	
hebûna	xwe	pêk	bînin,	hebûniya	xwe	qebûl	bikin,	nasnameya	vê	hebûnê	ava	bikin,	bi	
pêkhate	bikin	û	 ji	bo	vê	 jî	hêza	zîhniyetê	bi	dest	bixin	heye.	Berpirsiyariya	me	heye	
ku	 em	 diyalektîka	 têgihiştin-çêbûyîn	 û	 hebûnê,	 bi	 sosyolojiya	 xwe	 ya	 azadiyê	 jiyanî	
bikin	heye.	Ji	bo	vê	jî	pêwîste	astengiyên	li	hemberî	diyalektîka	pêşketina	azadiyê	were	
beralîkirin.	Grîngiya	şikandina	çerxa	qirkirinê	helbet	 jiyani	ye.	Wexta	ev	biser	bikeve	

peywendiya	ku	bi	tevnê	ve	zeliqiye	û	di	nav	têkiliya	muhtad	de	ku	tenê	serf	dike,	wê	demê	
hunê	bi	destê	xwe	tevna	azadî	û	avaker	veguhêzin	tevna	esaretê.									
Berxwedaniya	ku	min	bi	mîhwera	 jinê	pêşxistiye,	 di	 cewherê	xwe	de	 ew	berxwedane	
ku	bersive	 ji	 van	 êrîşên	 kapîtalîzmê	 re	 ku	 ji	 her	 cepheyî	 pêş	 dixîne,	 her	wiha	 armanc	
guhertineke	radîkal	e	û	berxwedaniya	afirandina	têgihiştina	dîrok	û	çandê	ye.	Çareseriya	
me	ya	modernîteya	demokratîk	û	netewa	demokratîk	tê	wate	û	asta	lutkeyê	ya	vê	berx-
wedanê	ku	li	ser	esasê	wekheviya	jin	û	zilam	û	di	pratîzekirina	hevjiyana	azad	de,	kurahî	
û	şênberiyê	qezenc	dike	û	bi	pergalî	dibe.	Dema	ku	em	li	gorî	vê	dinirxînin,	rastiya	jinê	
li	gorî	rastiya	zilam	bêtir	nêzîkê	çareseriya	me	ya	modernîteya	demokratîk	e.	Jin,	li	gorî	
zilam	bêtir	nêzî	paradîgmaya	me	ya	netewa	demokratîk	e.	Ji	ber	ku	jin	weke	zilam	xira	
nebû	ye.	Bi	awayekî	aliyên	wê	yên	durist	û	semîmî	bêtir	li	pêş	in.	Ev	jî	dike	ku	jin	bêtir	
nêzî	parvekirin	û	hevkariyê	be.	Xwezaya	jinê	ku	zêde	tevkarî	leyîstokên	deshilatdariya	
modernîteya	kapîtalîst	nebûye	ku	ji	azadî	û	wekheviyê	re	vekiriye,	taybetmendiyên	wê	
parvekar,	 ew	 taybetmendî	ne	ku	 jiyana	demokratîk	û	komunal	xwedî	dikin.	Lê	 rastiya	
zilam	şaristanîye,	xwezaya	wî	ya	ku	zêde	têkildarê	derewê	bûye,	ew	kiriye	halekî	zêde	
hesapdar	û	helû.		Li	gorî	jinê	ji	hîle	û	xapandinê	re	bêtir	vekiriye.	A	grîng	ewe	ku	jin	vê	
avantaja	xwe	bi	lêhurbûneke	zanistî,	felsefî	û	polîtîk	bi	naverok	bike,	li	gorî	paradîgmaya	
modernîteya	demokratîk	bi	qezenckirina	danehev	û	têgihiştinê,	hêza	meşê	nîşan	bide.	Ew	
bûyera	ku	ez	dibêjim	bi	sîstemê	re	qutkirina	pabendên	xwe	yanî	qutbûyîn	bi	vê	ve	girêdayi	
ye.		Pêşengtiya	jinê	heke	bi	vî	hawî	formekê	qezenc	bike,	dikare	mîsyon	û	pêşengtiya	xwe	
ya	dîrokî	bi	cîh	bîne.														

Nirxandinên	min	ên	di	her	pênc	cildên	dawî	yên	paraznameyên	min	de,	derbarê	van	mi-
jaran	de	xwedî	derfetên	bêhempa	ne.	Hema	bila	ruh	û	bedenên	xwe,	bêyî	ku	cîh	bidin	ti	
şaşiyekî	bi	min	re	bikin	yek.	Hun	jî	encax	bi	her	hêlî	ve	bi	têgihiştina	paradîgmayê	û	hêza	
pêkanînê,	hun	dikarin	erkên	xwe	yên	li	hemberî	dîrok	û	civakê	bi	cîh	bînin.	Dema	ku	we	
ev	bi	ser	xist,	hunê	weke	şoreşgerên	ku	azadiyê	diafrîne	û	birêxistin	dike,	şoreşê	jî	bi	rêx-
istin	bikin.	Hun	çiqas	bingehên	zanistî	û	felsefî	yên	moderniteya	demokratîk	bi	awayekî	
kur	fêhm	bikin	û	têbigihîjin,	hunê	ewqas	kar	û	barên	têkoşan	û	jiyanê	li	ser	xeta	rast	bi	
cîh	bînin,	felsefe	û	edebiyata	wê	pêş	bixînin.	Bala	xwe	bidinê,	li	aliyekî	girêdayîna	min	a	
bêhempa	ji	bo	exlaqa	civakî	û	ruhê	azadiyê	heye,	li	aliyê	din	jî	ez	nakevim	nav	girêdayîn	



yare.	Heke	di	vê	mijarê	de	di	mêjî	de	zelaliyek	hebe,	yê	mayî	qada	taybet	e;	takekes	bi	
îradeya	xwe	azad	dikare	şekil	bidê.		Mesela	ezê	di	hucreya	lê	dimînim	de	çawa	bijîm?	
Ev	der	qada	min	a	taybet	e.	Ezê	çiqas	li	televîzyonê	temaşe	bikim,	çiqas	bixwînim,	ezê	
çiqas	binivisînim,	çiqas	volta	biavêjim	û	hwd;	tanzîma	van	hemûyan	ez	dikim.	Lê	di	van	
de	keyfiyetek	tune	ye,	jiyaneke	bi	rêgez	û	jiyaneke	ku	her	tim	xwe	înşa	dike,	heye.	Ez	bi	
rêgez	jiyan	dikim;	dema	ku	ez	vê	pêş	dixînim,	qadên	xwe	yên	azad	ku	aîdê	min	in	jî	li	
gorî	van	esasan	ez	diyar	dikim.	Yanî	jiyaneke	ji	binî	bêrêgez	û	keyfî,	weke	qada	azadiyê	
ferzkirin	ne	mijara	gotinê	ye.					

Wekîdin,	dema	behsa	hevjiyana	azad	tê	kirin,	tişta	ku	tê	aqilê	yên	me	têkiliye.	Mebesta	me	
bi	vê	wekheviya	jin	û	zilam	e.	Dema	ku	civak	di	nav	pêvajoya	qirkirinê	de	be,	zemîna	van	
têkiliyan	tune	ye.	Di	cografyaya	ku	civak	di	nav	sînorên	koledariyê	de	jiyan	dike	baweriya	
jinan	bi	ti	zilamekî	tune	ye.
Tişta	esil	afirandina	cewhere.	Ji	bo	şêwe	pêwistî	bi	reçeteyê	nîne.	Bi	xweseriya	her	yek	ji	
wan	ev	xwe	disepîne.	Redkirina	sîstemê	destpêke.	Li	ser	esasê	vê	redkirinê	însanê	azad	
ew	însane	ku	xwe	li	gorî	vê	rastiyê	înşa	dike.	Înşa	bûyereke	gelekî	heyatiye.	Yek	bi	yek	
lêkirina	û	her	diçe	ji	xwe	asarek	derxistin,	karekî	hevpare.	Divê	her	şoreşgerek	hoste	be.	

Heke	azadiya	we	ji	azadiyên	nû	re	dibe	deriyek	û	dibe	wesîleya	azadiya	kesên	din,	wê	
demê	azadiya	we	dibe	azadiyeke	bi	wate	û	xuliqdar.	Lê	heke	ji	afirandina	vê	encamê	bêtir,	
we	di	nav	sînorên	diyarkirî	de	hepis	dike	û	bi	demê	re	jî	dibe	giraniyeke	ku	nahêle	hun	
bifirin,	ew	azadî	ne	azadiyeke	avakere,	dijberî	vê	azadiyeke	ku	we	dîl	digre	ye.	Hevaleke	
jin	nivisandibû;	‘	Li	şuna	ku	li	derve	bi	eşqên	piçûk	û	besît	ve	werim	girêdan,	bi	min	bêtir	
watedare	ku	ez	bi	tevnên	we	yên	azadiyê	bêm	qefaltinê.’’	Tiştekî	bi	vî	rengî	bû	ya	di	bîra	
min	de	maye.	Bi	min	ev	hevok	bi	wate	ye.	Lê	divê	em	vê	rast	bi	wate	bikin.	Tevnên	aza-
diyê	helbet	ew	tevnin	ku	diparêzin	û	ava	dikin.	Di	avakirina	xwebûna	xwe	de	mîna	mer-
talekê	dikare	were	bikaranîn.	Lê	nayê	wê	wateyê	ku	hun	xwe	ji	avakirina	taybetmendiyên	
avaker	û	xuliqdar	bêpar	bihêlin.	Ew	tevn	bi	wateyeke	din	divê	di	xuliqdariya	we	ya	ji	nû	
de		weke	tevn	û	giloka	ku	we	ew	parçe	wesle	kiriye	were	fêhmkirin.	Heke	hun	wisa	fêhm	
bikin	hunê	şarezayiya	her	daîm	a	xwe	derbaskirinê	û	nûbûnê	bi	dest	bixin	û	azadiyê	jî	
her	daîm	bikin.	Na,	heke	hun	şarezatiya	vê	fêhmkirinê	pêk	neynin,	hunê	bikevin	nav	wê	

wateya	rastiya	jina	ku	ji	koletiyê	derketiye,	beriya	her	tiştî	ruh,	hest	û	têgihiştineke	
azad	qezenc	kiriye	û	li	ser	vî	esasî	jî	ji	zimanê	xwe	bigre	heta	porê	xwe,	ji	meşa	
xwe	bigre	heta	destavêtina	karekî	tê	wateya	îfadekirin,	sepandin	û	xweşik	kirina	
hemû	taybetmendiyên	wê	ku	hemû	îfadeya	wê	ne.	Bînin	bîra	xwe,	me	gotina	ku	
dibêje	‘	Ya	têdikoşe	azad	dibe,	ya	azad	dibe	xweşik	dibe,	ya	xweşik	dibe	tê	hez-
kirin’	weke	rêgez	girte	dest.	Di	zemîna	azadî	û	rizgariyê	ya	bi	vî	hawî	de	jina	herî	
nexweşik	jî	dikare	azad	û	xweşik	bibe.	Di	vir	de	ya	grîng	nirxên	exlaq	û	têgihiştina	
azadiyê	û	pîvanên	ecibandinê	yên	ku	di	encama	van	nirxan	de	ava	bûne,	di	asteke	
optîmal	de	bidestxistin	û	derxistina	holê	ya	
ahenga	 bedewiyê	 ye.	 Peywendiya	 etîk,	 es-
tetîk	 û	 bedenê....Di	 vê	mijarê	 de	 pisporiya	
me	nîne.	Bedewî	bûyereke	sosyolojîk	e,	ya	
herî	nexweşik	 jî	mûmkine	bibe	ya	herî	be-
dew.	Mijarê	tenê	di	asta	beden	de	fikarandin	
şaş	e.	Em	li	wan	kesên	ku	dixwazin	bedenê	
herî	xweşik	bikin	û	ji	bo	vê	jî	estetîk	dikin	û	
berhemên	kozmetîkê	bi	kar	tînin	dişopînin.	
Xwedê	 giravî	 yên	 ku	 kirine	 ya	 herî	 delal,	
di	nav	sê	mehan	de	çawa	vediguhêzin	mey-
mûnan	em	dişopînin.	

Ji	bo	afirandina	dahatuyeke	alternatîf,	pêdivî	
bi	têgihiştin	û	zanyariyeke	rexneyî	heye.	Ji	
bo	vê	divê	her	kes	xwe	bîne	asta	ku	têrî	vê	
yekê	 bike.	 Lê	 têgihiştina	 ku	 bi	 exlaq	 û	 bi	
bawerî	 xwe	 xwedî	 neke	 kêm	 e.	Yanî	 ji	 bo	
sekneke	 dij	 derketin	 û	 	 qutbûyînê,	 rexne,	
zanyarî,	exlaq	û	bawerî	di	nav	hev	de,	hel-
westeke	 şoreşgerane	 derkeve	 holê.	 Qut-
bûyîna	ji	kokê,	ne	qebûlkirina	peywendiyên	
newekheviyê	ye	ku	modernîteya	kapîtalîst	li	
ser	mirovahiyê	ferz	dike.	Qutbûyîna	bi	kok	heke	di	asta	îdeolojîk,	polîtîk,	etîk-es-
tetîk,	çandî	û	civakî	de	were	jiyankirin	bi	wate	dibe.	Asta	vê	qutbûyînê	di	jiyana	
pratîk	de	bi	asta	 têkoşana	rojane	ve	girêdayî	ye.			

Ma	qey	bedewiya	jinê	ya	ku	xwe	disepîne	derve	wê	nebe?	Helbet	wê	bibe;	zimanê	
wê,	 uslûb,	 por	 û	 serê	wê	 helbet	wê	 bedew	 be.	Bi	 paradîgmaya	 giştî	Qutbûyîna	
Bêdawî	û	hevjiyana	azad	derketiye	holê;	yanî	 rêgezên	bingehîn	û	 rêgeha	wê	di-

ezê di hucreya lê dimînim 
de çawa bijîm? Ev der qada 
min a taybet e. Ezê çiqas li 
televîzyonê temaşe bikim, 
çiqas bixwînim, ezê çiqas 
binivisînim, çiqas volta bi-
avêjim û hwd; tanzîma van 
hemûyan ez dikim. Lê di van 
de keyfiyetek tune ye, jiya-
neke bi rêgez û jiyaneke ku 
her tim xwe înşa dike, heye. 
Ez bi rêgez jiyan dikim; 
dema ku ez vê pêş dixînim, 
qadên xwe yên azad ku aîdê 
min in jî li gorî van esasan ez 
diyar dikim.



dina	civaka	bê	etîk	û	estetîk,	mîna	fikirandina	bê	ruh	û	bê	beden	a	hebûnê	ye.	
Ji	ber	vê	pêwîste	ku	etîk	û	estetîk	bi	peywendiya	civakê	re	were	dest	girtin.	
Ya	rast	hê	ji	roja	yekem	ve	bi	pirsa	‘Jiyaneke	Çawa’	me	ji	bo	etîkê	destpêkeke	
xwirt	pêk	anî	û	bi	jiyana	modernîteya	demokratîk	û	netew	re	bersiveke	di	cîhê	
xwe	de	pêş	xist.	Bi	nêzîkahiya	me	ya	rêgez	ku	me	got;	‘A	têdikoşe	azad	dibe,	
ya	azad	dibe	xweşik	dibe	û	ya	xweşik	dibe	tê	hezkirin’’	me	estetîkê	ku	felsefeya	
bedewiyê	ye,	di	nava	pratîka	xwe	de	şênber	kir	û	bi	vî	hawî	em	di	rêya	xwe	de	
dimeşin.	Di	vir	de	erkên	li	ser	şanê	we	jî	hene.	Li	gorî	peywendiya	di	navbera	
tekane	û	gerdûnê	de	yê	baş,	xweşik,	rast	û	exlaqî,	di	modernîteya	demokratîk	
de	xwedî	çi	cigehiye	û	 tê	wateya	çi?	Divê	hun	bersivê	bidin	van.	Di	qadên	
siyasî,	sosyal,	ekonomîk	û	hemu	qadan	de	ez	behsa	pênasekirin	û	derxistina	
etîk	û	estetîkê	dikim,	bi	taybetî	di	xweseriya	rastiya	Kurd	de,	bi	gîştî	jî	di	ras-
tiya	hebûna	civakî	de.	An	na	estetîka	ku	ez	behs	dikim	ne	nêzîkahiya	estetîka	
artîstîk	a	nexweşokî	ku	modernîteya	kapîtalîst	şekil	daye.						

Etîka	ku	ez	pênase	dikim	exlaq	û	têgihiştina	azadiyê	ye,	li	gorî	vê	qezencki-
rina	zihniyetê	ye.	Estetîk	 jî,	hebûniya	 li	gorî	exlaq	û	 têgihiştina	azadiyê	ye,	
qezenckirina	terz,	tempo	û	uslûb	e.	Bi	dermankirina	kesayet	û	hestan	ku	qirki-
rinê	cewhera	wan	vala	û	bêşekil	kiriye,	brîndar	hêştiye	û	kilûkorî	(qop)	kiriye,	
bî	vî	hawî	li	gorî	nirxên	cewherî		ji	nû	ve	li	ser	lingan	hêştin	û	bi	ziman	kirine.	
Têgihiştina	Netewa	Demokratîk,	wê	şêwazê	jiyana	ku	bê	hezkirin	biafrîne.	Ez	
ewqas	net	û	aşkere	diyar	dikim.	Peywendiya	etîk	û	estetîkê,	li	ser	peywendiya	
gul	û	diriyê	em	dikarin	pêş	bixînin.	Heke	gul	estetîk	be,	dirî	etîk	û	exlaqê	wê	
ye.	Çawa	ku	estetîkeke	bê	etîk	nabe,	etîkeke	bê	estetîk	jî	nabe.	Heke	bibe,	wê	
eletewşî	be	û	wê	ferasetên	ne	ji	rêzê	be	ku	modernîteya	kapîtalîst	ew	derxistiye	
holê	û	ti	taybetmendiyeke	etîk	û	estetîkê	nîşan	nadin.		

Kapîtalîzm	di	bin	navê	estetîkê	de	jinê	û	bedena	jinê	xistiye	çi	halî	û	kiriye	
amûrên	çi	li	holê	ye.	Li	beramberî	vê,	li	hemberî	polîtîkaya	kapîtalîzmê	ya	ku	
tahakkum	û	mêtîngeriya	 li	ser	 jinê	û	em	bi	çi	hawî	 îdeolojiya	rizgariya	 jinê	
dixin	pratîkê	gelekî	aşkere	ye.	Îdeolojiya	Rizgariya	Jinê,	di	heman	demê	de	tê	

Îxwani	Sefa	bi	pratîk	û	jiyanî	dibe	û	
ji	vê	çandê	şax	dide	neyê	dîtin,	rasti-
ya	xwe	ya	civakî	hun	nikarin	têbigi-
hîjin.	Misilmantiya	Îslamgerên	aşiqê	
deshilatdariyê,	 bi	 giranî	 ji	 zîhniyeta	
Muaviye,	 ji	 zihniyeta	 Emevî	 xwedî	
dibin	 û	 temsîlkarê	 aliyê	 rastgir	 û	
faşîst	 in.	DAÎŞ	di	 roja	me	ya	 îro	de	
weke	hêza	herî	faşîst	a	vê	çemkê	ha-
tiye	 birêxistinkirin.				
Sosyalîzma	 ku	 em	 pêş	 dixînin,	 ji	
lêgerînên	 sosyalîzma	 demokratîk	 û	
zanistî	 jî	wêdetir	 kure	û	xwedî	nav-
erokeke	 nû	 ye.	 Têgîhinkirina	 so-
syalîzma	 demokratîk	 konjonkturel	
e.	 Pêdivî	 bi	 pênasekerineke	 bêtir	
xweser	 re	 heye.	 Formê	 têgihiştina	
yên	me	gelekî	zeîfe.	Nikarin	di	kêli-
yê	 de	 fêhm	bikin	 û	 bibin	 bersiv.	Di	
vê	mijarê	 de	 hun	 gelekî	 paşketî	 ne,	
hestên	we	 zêde	 ji	 rêzê	 ne.	 Ev,	 li	 ba	
Hegel	 formê	 herî	 biniye.	 Raserî	 vê	
formê	çand,	huner,	hiqûq,	dewlet	û	li	
herî	 jor	 jî	 formê	 felsefê	heye.	Weke	
ya	herî	bi	nirx,	formê	felsefeyê,	têgi-
hiştinê	 dinirxîne.	Hun	 di	 forma	 herî	
jêr	de	mane.	Hilkişandina	we	ya	ber	
bi	 jor	 ve	 tune	 ye.	Heke	 hebe	 teqîna	
esasî	hunê	hingê	çêbikin.	Almanan	bi	
feraseta	Hegel	a	dewlet-netewe	xwe	
pêş	xistin.A	ku	li	Tirkiyeyê	diqewime	

teqlîda	teqlîda	vê	ye.	Hegel	malbat	û	cînseltiyê	di	nav	vê	forma	têgihiştinê	ya	herî	
binî	de	dinirxîne.	Lê	li	gorî	we	ya	herî	bêhempa	ye,	mîna	ku	ji	bilî	vê	hun	li	tiştekî	
din	nafikirin,	naveroka	xeyalên	we	jî	ji	bo	vê	ye.	Ji	ber	vê	ye	ku	hun	nikarin	bibin	
siyasetmedarek	bi	qelîte,	eskerek	bi	qelîte.	Ew	eşqa	ku	ew	çend	ji	aqilê	we	dernakeve	
û	ji	ser	zimanê	we	nayê	xwarê	jî	xweserî	û	azadî	dixwaze.	Heke	xweserî	û	azadî	tune	
be	eşq	jî	nabe.	Di	bin	deshilatdariya	mutlaq	a	dijberê	xwe	de	azadî	kulîlkan	venake.

Çawa	ku	hebûneke	bê	ruh	û	beden	tune	be,	civakeke	bê	etîk	û	estetîk	jî	nabe.	Fikiran-

Etîka ku ez pênase dikim 
exlaq û têgihiştina azadiyê ye, li 
gorî vê qezenckirina zihniyetê 
ye. Estetîk jî, hebûniya li gorî 
exlaq û têgihiştina azadiyê ye, 
qezenckirina terz, tempo û uslûb e. 
Bi dermankirina kesayet û hestan 
ku qirkirinê cewhera wan vala û 
bêşekil kiriye, brîndar hêştiye û 
kilûkorî (qop) kiriye, bî vî hawî li 
gorî nirxên cewherî  ji nû ve li ser 
lingan hêştin û bi ziman kirine. 
Têgihiştina Netewa Demokratîk, 
wê şêwazê jiyana ku bê hezkirin 
biafrîne. Ez ewqas net û aşkere 
diyar dikim. Peywendiya etîk û 
estetîkê, li ser peywendiya gul û 
diriyê em dikarin pêş bixînin. 
Heke gul estetîk be, dirî etîk û 
exlaqê wê ye. Çawa ku estetîkeke 
bê etîk nabe, etîkeke bê estetîk jî 
nabe



ye	ku	ferq	û	cewaziyan	û	pirrengiyê	di	hindirê	xwe	de	dihewîne	û	jiyana	azad	û	
demokratîk	weke	nirxeke	hevbeş	ava	dike.	Heke	li	gorî	vê	nêzîkahiyek	were	ra-
ber	kirin,	em	dikarin	bêjin	ku	misilmantiya	rast	a	roja	me	ya	îro	em	temsîl	dikin.	

Feraseta	Îslamiyeta	deshilatdar	jî	di	ce-
wherê	xwe	de	bi	hemu	qirêjiya	pergala	
şaristaniyê	re	têkel	bûye,	bûye	amûr	û	bi	
faşîstbûna	 di	 bin	 fermandariya	 kapîtal	
de,	bûye	hêzeke	êrişkar	li	hemberî	miro-
vatiyê.		
Derbarê	 sosyalîzm	 û	 Misilmantiyê	
de	 pêwîste	 ku	 hun	 ji	 ferasetên	 zanist,	
dîrok	 û	 felsefeya	 bi	 navendîtiya	 Ro-
java	 derbas	 bikin	 û	 nêrînên	 ku	 ev	 fe-
raset	 ava	 dikin	 biterikînin.	 Min	 weke	
Manîfestoya	 Şaristaniya	 Demokratîk,	
ev	 yek	 di	 paraznameyên	 xwe	 de	 bi	
berfirehî	 vekiriye.	 Derbarê	 her	 du	mi-
jaran	 de	 jî	 şaşiyên	 cidî	 hene.	 Ev	 yek	
çavkaniya	 xwe	 ji	 lawaziya	 têgihiştina	
dîroka	demokratîk	û	civakê	digre.	Emê	
bi	rizgariya	ji	van	lawaziyan	Misilman-
tiyê	rast	pênase	bikin.	Di	cewherê	xwe	
de	em	hemu	gelên	ji	Rojhilata	Navîn	di	
hêla	çandî	de	Misilmantiyê	jiyan	dikin.	
Ez	ew	kesên	ku	xwe	weke	ateîst	pênase	
dikin	jî	tevlî	vê	dikim.	Weke	çand	tişta	
ku	em	jiyan	dikin	Misilmantiye.	Çawa	
ku	Çepgirî	û	Rastgiriya	dîn	û	 îdeoloji-

yên	din	hene,	di	vê	maneyê	de	em	dikarin	behsa	Çepgirî	û	Rastgiriya	Misilmantiyê	
jî	bikin.	Ez	li	gorî	vê	xwe	weke	Sosyalîstekî	Misilman	pênase	dikim.	Heta	ku	ew	
damara	çep-komunal	a	ku	ji	Ebû	Zer	heta	Karmatiyan,	Xurremiyan	û	heta	rîsaleyên	

Em ji Rojhilata Navîn in, em 
aîdê çanda Rojhilata Navîn in. 
Ev yekgirtina zîhniyetekê ye ku 
ferq û cewaziyan û pirrengiyê di 
hindirê xwe de dihewîne û jiyana 
azad û demokratîk weke nirxeke 
hevbeş ava dike. Heke li gorî vê 
nêzîkahiyek were raber kirin, em 
dikarin bêjin ku misilmantiya rast 
a roja me ya îro em temsîl dikin. 
Feraseta Îslamiyeta deshilatdar jî 
di cewherê xwe de bi hemu qirê-
jiya pergala şaristaniyê re têkel 
bûye, bûye amûr û bi faşîstbûna 
di bin fermandariya kapîtal de, 
bûye hêzeke êrişkar li hemberî 
mirovatiyê.  

tenê	ne	pêşketineke	li	gorî	xwezaya	civaka	bi	kok	nîşan	bidin;	di	heman	demê	de	emê	
peywendiya	rast	a	tekanetî	û	gerdûnîtiyê	ava	bikin	û	ji	ketina	feqên	mîlliyetgeriya	çewt	
emê	xwe	rizgar	bikin.								
Derfetên	li	Surî,	ji	bo	derçûna	me	ya	hemleger	gelekî	guncav	e.	Ji	ber	vê	dibêjim	Feder-
asyona	Suriyeya	Demokratîk.	Ev	pêkhate	teqez	divê	li	gorî	naverokê	pêk	were	û	eskerî,	
siyasî	divê	xwe	ji	her	hêlî	ve	mezin	bike.	Lê	vê	tenê	bi	palpiştiya	Kurdan	pêkanîn	wê	ne	
rast	be.	Ji	xwe	li	hemberî	feraseta	milliyetgeriyê	ku	tevahiya	herêmê	bi	jahrî	kiriye,	heke	
ji	hêla	me	ve	jî	helwesteke	milliyetgeriyê	lê	zêde	bibe,	ti	çareseriyek	wê	dernekeve.	Ez	
ji	destpêkê	ve	dibêjim;	li	herêmê	di	navbera	pêkhateyên	ku	bi	zihniyeta	dewlet-netewe	
dixwazin	statukoyê	berdewam	bikin,	ferasetên	mezhepgerî	û	modelên	ku	pergala	kurewî	
dixwaze	pêş	bixîne	di	nav	şerekî	de	ne.		Helwesta	me	jî	weke	bijardeyeke	sêyemîn	cihê	
xwe	digre.	Wê	milliyetgerî	neyê	tevgerandin,	wê	mezhepgerî	neyê	kirin.	Paradîgmaya	
me	ya	alternatîf	 li	 ser	vî	esasî	ye.Heta	ku	 feraseta	netewa	demokratîk	hakim	nebe,	 li	
Rojhilata	Navîn	çareseriyeke	bi	tendurist	wê	ne	mûmkin	be.	Wê	Şîî	li	Sunnî	bide	û	ser	
bibire	û	Sunnî	jî	wê	bi	heman	awayî	bersiv	bide.	Wê	ev	komika	etnîk	ji	derveyî	xwe	ti	
kesî	nas	neke	û	yê	din	jî	beravajî	vê	hewil	bide	ku	xwe	hakim	bike.	Dawiya	vê	tune	ye.	
Encama	zihniyeta	dewlet-netewe	ku	 Îngîlîzan	kire	bela	 serê	Rojhilata	Navîn,	herêmê	
aniye	vê	radeyê.	Ji	Barzanî	kirinê	jî,	wê	ji	vê	rewşê	bi	avakirina	dewlet-neteweya	xwe	
wê	derkeve.	Ev	ne	çareserîne.					
Modela	Netewa	Demokratîk	ku	em	li	Rojava	pêşdixin,	ji	bo	tevahiya	Rojhilata	Navîn	
mîna	derman	e.	Pêwîste	em	vê	pêşdetir	bibin.	Pêkhateya	bi	tarzê	kantonan,	di	dema	pêş	
de	ji	bo	rejîmê	dikare	bibe	avantajek,	ji	ber	vê	rêxistinkirina	bi	tarzê	federasyonê	ya	herî	
rast	e.	Ji	bo	muxatabbûnê	û	çareseriya	siyasî	de	wê	ev	bêtir	xuliqdar	be.	Bi	Federasyona	
Suriya	Demokratîk,	em	ji	bo	tevahiya	Surî	alternatîfekê	pêş	dixînin.	Heke	em	pirsgirêkê	
bi	vî	şêwayî	dest	negrin	û	çareserî	pêş	nexînin,	emê	Rojava	ji	êrîşên	milliyetgeriya	Ereb	
û	êrîşên	rejîmê	re	rû	bi	rû	bihêlin	ku	ji	heman	ferasetê	ne.	Ji	ber	vê,	çareseriya	ku	emê	
biafrînin	divê	ne	tenê	roja	me	ya	îro,	di	heman	demê	de	pêwîsteke	ku	dahatuyê	jî	qezenc	
bike.	Ji	bo	gelan	û	ji	bo	baweriyan	divê	çareseriyên	mayînde	pêş	bixîne.	Konfederasyo-
na	Demokratîk	a	Rojhilata	Navîn,	Artêşa	Konfederasyonê	û	Federasyona	Demokratîk	a	
Surî;	ez	van	her	sê	xalan	gelekî	grîng	dibînim.	Heke	bi	têgîhiştineke	gerdunî	û	reseni-
yeke	rast	nêzîkahî	pêş	bikeve,	aşkereye	ku	wê	Artêşa	Konfederasyonê	li	hemberî	bar-
bariyê,	weke	çalakiya	rizgariya	hevbeş	a	gelan,		wê	ji	pêşketinên	mezin	re	rê	veke.	Ên	ku	
bi	zihniyeta	Netewa	Demokratîk	û	Rojhilata	Navîna	Demokratîk	re	dîdarekê	pêk	tînin,	
bi	dîdara	Artêşa	Konfederasyonê	encax	dikarin	xeta	xwe	ya	parastina	rewa	û	cewherî	
pêş	bixînin.	Ji	nava	paraznameyên	min	bi	tena	serê	xwe	hun	paraznameya	dawî	bigrin	
dest,	ya	rast	bernameya	van	hemûyan	hunê	bibînin.	Lê	mixabin	asoya	we	gelekî	teng	
bûye,	feraseta	we	gavek	bi	pêş	de	naçe.	Derfetên	bê	hempa	ku	dîrok	pêşkêş	dike	ji	ber	vê	
rewşê,	yek	bi	yek	heba	dibe.	Hunê	çawa	hesabê	xwe	bidin	dîrokê	bi	rastî	jî	meraq	dikim.	
Em	ji	Rojhilata	Navîn	in,	em	aîdê	çanda	Rojhilata	Navîn	in.	Ev	yekgirtina	zîhniyetekê	



de	mirinê	jî	normalîze	dike.	Weku	ku	mirina	ne	di	cîh	de	û	ya	bê	hesap	marîfetek	
be.	Dijberî	vê	her	mirineke	ne	di	cîh	de,	bê	hesap	û	bê	hişyarî,	di	cewherê	xwe	de	
reve	ji	polîtîkayê.	Reva	ji	polîtîkayê	jî	reve	ji	berpirsiyariyê.	Ji	ber	vê	li	Rojhilata	
Navîn	ji	mirin	û	berxwedaneke	hişk	û	çor	wêdetir	bi	dereke	din	ve	çûyîn	tune	ye.			

Di	polîtîkayê	de	tiştekî	bi	navê	mutleq	nîne.	Her	tim	tiştek	bi	navê	destpêkê	heye.	
Dema	ku	tu	xwe	bi	mutlaqiyan	ve	girê	bidî,	wê	demê	tu	xwe	bi	destê	xwe	hişk	
girê	didî.	Di	vê	rewşê	de	jî	qabiliyeta	te	ya	hereketkirinê	jî	namîne.	Di	polîtîkayê	

de	mutlaqî,	 rê	 ji	 hişkbûyînê	 re,	hişkbûyîn	
jî	rê	ji	qerisînê	û	sekinandinê	re	vedike.	Ev	
jî	 tê	 wateya	 pêkneanîna	 polîtîkayê.	 Xwe	
ji	 van	 nexweşîyên	 zarokane	 rizgar	 bikin.	
Mînak,	 gelek	 ji	we,	 zen	 dikin	 ku	polîtîka	
dikin.	Lê	we	ji	xwe	nepirsiye	bê	hun	çiqas	
Kurdên	rasteqînin.	Kesekî/a		ku	bi	rastiya	
Kurd	 nizane,	 fêhm	 nake	 û	 jiyan	 nake,	 ji	
bo	Kurdan	çiqas	dikare	 siyaset	bike?	Her	
çend	ev	weke	pirsên	besît	xuya	bikin	jî	lê	
di	cewherê	xwe	de	pirsên	jiyanî	ne.	Ewên	
ku	Dîroka	Kurd,	 Sosyolojiya	Kurd	 û	 ras-
tiya	 rojane	 ya	Kurd	 nizanin	 lê	 bi	 îddîaya	
ku	 	 siyaset	 dikin	 radibin,	 weke	 fîgurên	
bêçarene	ku	di	roja	me	ya	îro	de	li	ser	seh-
neya	siyasetê	ne.	Ev	tê	wateya	bêçaresiya	
we.	Hunê	ev	baş	bizanibin.	Ewên	ku	kêlî	
bi	kêlî	siyasetê	jiyan	dikin,	her	roj	bi	sedan	
pirs	ji	xwe	dikin	û	bi	sedan	bersiv	pêş	dix-
înin.	Kêliyek	be	jî	li	xwe	nafikirin	û	dema	
xwe	qet	beredayî	û	vala	derbas	nakin.	Ez	
dizanim,	niyeta	we	baş	e,	hun	durist	in.	Di	
vê	mijarê	de	 ti	gumaneke	min	nîne,	 lê	ev	
bi	 tena	serê	xwe	ne	civaka	we	û	ne	 jî	we	

dikare	rizgar	bike.	Di	dîtinê	de	her	yek	ji	we	Kurdîtiyeke	we	heye	ku	hun	aîdê	wê	
ne	û	di	şexsê	we	de	îfadeya	xwe	dibîne.	Lê	ev	Kurdîtî,	Kurdîtiyeke	wisa	ye	ku	
parçe	parçe	bûye,	zêde	herêmkî	û	xwecihi	ye.	Ji	ber	vê	jî	kêm	e,	temam	nebûye.	
Divê	ev	veguhese	nasnameya	Kurdê	demokratîk	û	Kurdîtiya	ku	diherike,	digihîje	
hev	û	di	potayekê	de	dihele.	Hun	dikarin	vê	weke	Gerdûnîtiya	netewî	ya	Kurd	jî	
binirxînin.	Hun	dizanin,	gerdûnîtî,	li	ser	esasê	hilbijardeya	azad,	têkilî,	parastin	û	
hevdu	temamkirina	curbecurî	û	ferq	û	cewaziyane.	Heke	em	vê	bi	ser	bixin,	emê	

Modela Netewa Demokratîk 
ku em li Rojava pêşdixin, ji 
bo tevahiya Rojhilata Navîn 
mîna derman e. Pêwîste em 
vê pêşdetir bibin. Pêkhateya 
bi tarzê kantonan, di dema 
pêş de ji bo rejîmê dikare 
bibe avantajek, ji ber vê rêx-
istinkirina bi tarzê feder-
asyonê ya herî rast e. Ji bo 
muxatabbûnê û çareseriya 
siyasî de wê ev bêtir xuliq-
dar be. Bi Federasyona Su-
riya Demokratîk, em ji bo 
tevahiya Surî alternatîfekê 
pêş dixînin

Rastiyeke	misogere	ku	li	Rojhilata	Navîn,	Şerê	Cîhanê	yê	Sêyemîn	diqewime.	Di	heman	
demê	de	li	kêleka		vê	pevçûna	Rojhilat-Rojava	jî	heye.	Heke	bi	ser	vê	ve	hêzên	statukox-
waz	û	demokratîkxwaz	jî	bê	zêdekirin	wê	tablo	temam	bibe.	

Her	 şerekî	 dinyayê	 di	 hin	 cografyayan	 de	 serobinbûnên	 mezin	 pêk	 aniye	 û	 li	 wir	
sîstemên	nû	afirandiye.	Gelo	li	vir	wê	sentezeke	nû	derbikeve?	Ji	bo	înşaya	civaka	ko-
munal	a	demokratîk,	bi	perspektîfa	federasyona	demokratîk,	li	ser	bingeha	Modernîteya	
Demokratîk,	 li	 Rojhilata	 Navîn	 pêdivî	 bi	 rojanekirina	 Şoreşa	 Cotmehê	 heye.	 Şerê	 di	
navbera	hegemonan	de	çendîn	kur	dibe,	şert	û	merc	ew	çend	kamil	dibin.	Li	ser	şanê	ber-
pirsan	erka	her	 tim	xwe	bi	nukirinê	û	nirxandina	 fersendan	heye.						
Dema	ku	mijar	Rojhilata	Navîn	be,	li	hêlekê	dogmatîzmeke	giran,	li	hêla	din	jî	îdealîzm	
rola	astengbûyînê	her	berdewame.	Çep	an	rast	zêde	ferq	nake.	Her	yek	ji	wan,	îdealan		
ji	xwe	re	ava	dikin.	Bi	wan	re	baweriyeke	req	jî	pêş	ketiye.	Her	tim	fikirandina	li	gorî	
vê	 yekê,	 bûye	 tarzê	 	 bingehîn.	 Ji	 ber	wê	 jî	 ji	 rastiyan	 qut	 dibin.	Asta	 ku	 romantîzma	
Îslamgerên	Siyasî	gihîştinê	ber	bi	çav	e.	Hêzên	Çepgir,	sosyalîst	û	demokratîk	jî,	di	der-
baskirina	dogmatîzm	û	îdealîzmê	de	zehmetî	dikşînin.	Bi	gotinên	razber,	teorîk	û	xweşik	
ne	meriv	dikare	polîtîka	bimeşîne	û	ne	jî	şoreş	pêk	tê.						

Polîtîka	hunere	ku	li	ser	rastiyan	pêk	tê.	Ji	bo	vê	nermahiyeke	mezin,	xulikdariya	mezin	û	
hişyariya	mezin		pêwiste.	Dogmatîzm	çawa	ku	hêza	fikirandinê	kor	dike,	di	heman	demê	
de	nermahiya	fikirandinê,	xulikdariyê	jî	diqerisîne.	Hişyariyê	jî	dikuje.	Di	heman	demê	




