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ژماره٧٠٩:

چوارشەممە ١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

دوابهدوای بانگهوازی کۆمهڵێک له چاالکانی مەدەنیی نێوخۆی واڵت
بۆ بهڕێوهبردنی مانگرتنی گشتی و ناڕهزایهتی دهربڕین له بهرامبهر
کوشتنی دوو کۆڵبهری ناوچهی بانه لهالیهن هێزه ئهمنیهتییهکانی کۆماری
ی شاری بانه وێڕای داخستنی دووکان و بازاڕ،
ئیسالمییهوه ،خهڵک 
حهڕهکهتێكی ئیعترازییان له بهردهم فهرمانداری و هێندێک شوێنی ئهو
شاره بهڕێوه بردوه که تا ئێستاش بهردهوامه و هێرشی هێزه ئینتزامییهکان
بۆ سهر خهڵکی ناڕازی و تهقهکردن له خۆپێشاندهرانی لێ کهوتۆتهوه.
حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای مهحکومکردنی کوشتاری
کۆڵبهرانی کورد و ڕهفتاری هێز ه ئینتزامی و ئهمنییهتهکانی ڕێژیم ،پشتیوانیی خۆی لهم حهڕهکهته ئیعترازییهی خهڵکی
شاری بانه و خواسته ڕهواکانیان ڕادهگهیهنێ .هاوکات هیوادارین که خهڵکی ناوچهکانی دیکهی کوردستانیش بهتایبهتی
ئهو ناوچانهی لهوانیشدا زۆر جار کۆڵبهران دهبنه قوربانیی ههمان سیاسهتی ئهمنیهتیی ڕێژیم ،به ههر شێوهیهکی گونجاو
پشتیوانی و هاوپێوهندیی خۆیان لهگهڵ خهڵکی شاری بانه دهرببڕن.

دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

پشتبهستن به چیاکانی کوردستان

حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
 ١٤ی خهرمانانی ١٣٩٦

مافی سروشتیی پێشمهرگه و پێویستییهکی ڕهوای بووژاندنهوهی خهبات له ڕۆژههاڵته
سەروتار

ئێمە و ڕووداوەکانی ئەم
دواییانەی باڵەکایەتی
کەماڵ کەریمی

ڕۆژی هەینی ٣ی خەرمانان بەرامبەر
٢٥ی ئووتی  ،٢٠١٧بە هۆی دروستبوونی
کــێــشــەیــەک لــە نــێــوان پێشمەرگەکانی
کــۆمــەڵــەی شۆڕشگێڕ و چـــوار بــرا لە
بنەماڵەی حاجی عومەرئاغای گوندەژوور
لە ناوچەی باڵەکایەتیی سەر بە چۆمان،
و بەدوای تەقەی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە
و کوژرانی دووکەس بە ناوەکانی لوقمان
ئــەســکــەنــدەر و فــەرحــان ئــەســکــەنــدەر،
گرژی و ئاڵۆزییەکی چاوەڕواننەکراو ئەو
ناوچەی داگرت .ئاڵۆزییەک کە بەداخەوە
ســنــوورەکــانــی کــولــتــووری کــوردانــەی
بەزاند و خراپتر لەوە لە جیاتی هەوڵدان
بۆ بەرزکردنەوەی داوای سزادانی یەک
دوو تــۆمــەتــبــار ،ک ــورد گــوتــەنــی تــەڕ و
وشکی بە یەکەوە سووتاند و هێندێک بە
ئیحساس و هێندێک الیــەن مەبەستدار،
ئەو ڕووداوەیـــان کــردە بیانوو و ڕق و
ژاری خۆیان بەسەر هەموو حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی نیشتمانەکەیاندا دابەشی .لەو
نێوەدا بەیاننامەی یەکیەتیی نیشتمانی
کوردستان و قسەی بەرپرسەکانیان لەو
ناوچە و وتارەکانی ڕۆژنامەی کوردستانی
نوێ جێگەی سەرنج بوون کە بە دوور لە
چاوەڕوانی ،لە جیاتی هەوڵدان بۆ ئارام
کردنەوەی دۆخەکە ،کەوتبوونە پێش ئەو
دەنگە ناسازانەی کە دیار نەبوو لە کوێوە
هان دەدرێن و بە بێ ئاگاداریی ئەوان و
بنەماڵەی قوربانییەکان هاتبوونە مەیدان،
بۆ ئەوەی شەڕوبراکوژی جێگەی برایەتی
و هــاوپــێــوەنــدیــی نــەتــەوەیــی بگرێتەوە.
ئــەم ڕووداوە لــە کاتێکدا هاتەپێش
ک ــە ،مــــاوەی زیــاتــر لــە دوو س ــاڵ بــوو
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات لەو
نــاوچــانــە جــێــگــیــربــبــوون و بـــــەردەوام
کۆماری ئیسالمی لە ڕێگەی هێنانی هێزی
سەربازی بۆ سەر سنوور و تۆپباران و
هەڕەشەی هێرش بۆ ناوچەکە هەوڵی دەدا
ناڕەزایەتییەک لە نێو خەڵکی ناوچەکە
لــە دژی پــێــشــمــەرگــەکــانــی دێــمــوکــرات
وەگەڕبخا .حیزبی دێموکراتی کوردستان
بــە دەرکـــی هــەمــوو حەساسییەتەکانی
نــاوچــە و ئــاگــاداربــوون لــە پیالنەکانی
کۆماری ئیسالمی ،بەردەوام لە ڕێگەی بە
هێزکردنی پێوەندییەکانی لەگەڵ خەڵکی
تێکۆشەری ئەو ناوچانە و بە لەبەرچاو
گرتنی ڕوانگەی کولتووری و کۆمەاڵیەتی
خەڵک لەو ناوچە ،پێشی بە تێکچوونی
پێوەندیی دەی ــان ســاڵــەی تێکۆشەرانی
ئــەم دیــواودیــوی ئــەو ســنــوورە گــرت و
لەم ڕێگەوە بۆ پووچەڵکردنەوەی هەموو
پیالنێکی کۆماری ئیسالمی و ڕاگرتنی
بەستێنی لــە ب ــاری مــانــەوە و چاالکیی
پێشمەرگەکانی لــەو ســنــوورە هەوڵی
داوە .هەربۆیە ئەم ڕووداوە نەخوازراوە
دڵتەزێنە کە بە هــۆی کەمتەرخەمی... ،
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سەردانی سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە پاڕلمانی نۆروێژ

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دوو
دیداری جیاوازدا لە پارلمانی نۆروێژ چاوی بە کۆمەڵێک
سیاسەتمەدار و کەسایەتیی سیاسیی ئەو واڵتە کەوت.
کاک مستەفا مەولوودی لە پارلمانی نۆروێژ چاوی بە
هەیکی ئیدسۆڵ هۆڵمۆس ،ئەندامی پارلمانی پارتی چەپی
سوسیالیست کەوت و لە دیدارێکی دیکەدا لەگەڵ هەیئەتێکی
پارتی پێشکەوتنخوازی نۆروێژ پێکهاتوو لە یوروند ریتمان،
ئەندامی پارلمان؛ پێر کریستیان کروگ ،راوێژکاری سیاسی
لە وەزارەتی دەرەوە و هیلدەگوین هانسن راوێژکاری
سیاسی لە وەزارەتی بەرگری کۆبووەوە.
لە هەر دوو ئەو دانیشتنەدا کاک مستەفا مەولوودی هێلە
گشتییەکانی سیاسەتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی بۆ
هەیئەتی خانەخوێ باس کرد و تیشکی خستە سەر خەباتی
مافخوازانەی کورد لە ئێران و سیاسەتی کۆماری ئیسالمی
لە سەرکوتی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان و
ئێران بە گشتی.

قاسملوو ،ناسیونالیزم و
ئەندێشەی چەپ

سامیل بازیار ٤ /

دیداری ههیئهتێكی حیزبی دێموکرات و پارتی
دێموکراتی کوردستان

رۆژی دوو شهممه١٧ ،ی ئاگوستی  ،٢٠١٧ههیئهتێكی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان به سهرپهرستیی د .ئاسۆ
حهسهن زاده جێگری سکرتێری گشتی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان ،سهردانی مهکتهبی پێوهندییه کوردستانییهکانی
پارتی دێموکڕاتی کوردستان له ههولێری کرد و لهالیهن
عهلی حوسێن ئهندامی سهرکردایهتیی پارتی و بهرپرسی
پێوهندییه کوردستانییهکانی ئهو حیزبهوه پێشوازیی لێ کرا.
لهو دیدارهدا ههردووال وێڕای بهرزنرخاندنی پێوهندی و
دۆستایهتیی نێوان دوو الیهن ،پێكهوه تاوتوێی بارودۆخی
ناوچه و ههلومهرجی ئێستای بزوتنهوهی کورد و پرۆسهی
ههنگاونان بۆ بهڕێوەبردنی ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی له
باشووری کوردستانیان و پێداویستی و ئاکامهکانی ئهم
ههنگاوهیان کرد.
له بهشێكی دیکهی ئهم دیدارهدا ڕووداوهکانی ئەم
دواییانەی دهڤهری چۆمان و گوندهژۆر و ئهو گرژییانهی
لهو دهڤهره دروست بوو ،هاتنه بهر باس.

پرسی کورد لە نێوان قانوونە
نێوخۆییەکان و...

هەنگاوەکانی نافەرمانیی مەدەنیی
کوردستان بەرەو سەرکەوتنە

عومەر باڵەکی٥ /

ئازاد مستەوفی ٦ /

بیری نەتەوەیی لە ئایدیا و ئەندێشەکانی

سووژهی خوێندکار و
تایبهتمهندییهکانی

سامیل شەڕەفی ٨ /

ڕەحامن سەلیمی ٦ /

دوکتور شەرەفکەندیدا

بیری چەپ و دۆزی
سەربەخۆیی کورد

د .کامران ئەمینئاوە  /ل١٠

ڕاگهیاندراوی دهفتهری سیاسیی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان سهبارهت به
ڕووداوهکانی دهڤهری باڵهکایهتی
ئێوارهی ههینی٢٥ ،ی ئاگوستی  ،٢٠١٧له ئاکامی
کێشهیهکی نێوان بنهماڵهیهکی خهڵکی گوندهژۆر
له قهزای چۆمان و پێشمهرگهکانی کۆمهڵهی
شۆڕشگێڕی زهحمهتکێشانی کوردستانی ئێراندا،
بهداخهوه دوو کهس له خهڵکی ئهو گونده گیانیان
له دهست دا و چهند کهسی دیکهش بریندار بوون.
ڕووداوێک که بووه هۆی پهرهئهستاندنی گرژی و
نائارامی لهو دهڤهره.
ئهگهرچی ئهم ڕووداوه هیچ پێوهندییهکی به
حیزبی دێموکڕاتهوه نیه ،بهاڵم بههۆی دهرهنجامه
نهخوازراوهکانی ئهم ڕووداوه ،بهپێویستی دهزانین
ههڵوێستی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان بهشێوهی
خوارهوه ڕابگهیهنین:
لهگهڵ ئهوهدا که ئهم ڕووداوه پێویستی به
لێکۆڵینهوهی وردتر و زیاتر ههیه ،بهاڵم لهههرحاڵدا
پهنابردن بۆ چهک لهالیهن ههر الیهنێکهوه ڕوو
به دانیشتووانی ئهم دهڤهره و بۆ کێشهیهکی لهم
چهشنه ،به ههڵهیهكی مهترسیدار دهزانین و پێویسته
به جۆرێك لێپرسینهوه و بهدواداچوونی بۆ بکرێ
که پێش به دووپاتبوونهوهی کارهساتی لهم چهشنه
بگیرێ.
خهڵکی دهڤهری باڵهکایهتی و بهتایبهتی ئهو
شوێنانهی هێزی پێشمهرگهی حیزبهکانی ڕۆژههاڵتی
لێ جێگیره ،مێژوویهکی دوور و درێژیان نهك
ههر له خهبات و تێکۆشان لهپێناو مافهکانی گهلی
کورد له باشووری کوردستاندا ههیه ،بهڵکوو
ههمیشه پاڵپشت و دڵسۆزی بزوتنهوهی کورد له
ڕۆژههاڵتی کوردستانیش بوون؛ بهتایبهتی بنهماڵهی
قوربانییهکانی ئهم کارهساته نزیک به سێ دهه ه
ڕابردووی دۆستایهتیی زۆر گهرمیان لهگهڵ حیزبی
ئێمه ههیه و له سااڵنی دواییشدا که پێشمهرگهکانی
ئێمه بههۆی پێویستییهكی ڕهوای بزوتنهوهی کورد
له رۆژههاڵت لهو دهڤهره جێگیر بوونهوه ،نهک ههر
هیچ کێشهیهک لهنێوانماندا ڕووی نهداوه بهڵکوو
باشترین جۆری دۆستایهتی و هاودڵی لهنێوان ئێمه
و خهڵکی ئهو گوند ه و بهگشتی ئهم دهڤهرهدا ههبووه.
ئێمه وێڕای سهرهخۆشی و دهربڕینی هاوخهمی
لهگهڵ کهسوکاری قوربانییهکان و خهڵکی ئهم
دهڤهره ،چاوهڕوانیی ئهوهشمان لێیان ههیه که
بۆ ئهوهی لهو دۆخه ههستیارهدا که گهلی کورد
بهتایبهتی له باشووری کوردستان پێیدا تێدهپهڕێ
دژمنانی کورد نهتوانن درز و ناخۆشی بخهنه نێو
ڕیزهکانی نهتهوهکهمان ،یارمهتی به ئارامبوونهوهی
دۆخهکه بکهن و ڕێگه نهدهن که بههۆی درێژهکێشانی
گرژییهکانهوه برایهتیی نێوان کوردی ههردوو بهشی
کوردستان خهوشدار بێ.
بێگومان پێویسته دامودهزگا پێوهندیدارهکان
ئهرکی خۆیان له بهدواداچوونی ئهو کارهساتهدا
به دروستی و به جیدییهتهوه جێبهجێ بکهن.
وهک حیزبی دێموکراتی کوردستانیش ئامادهی
ههر جۆر ه هاوکارییهکین که ببێته هۆی ئاسایی
بوونهوهی دۆخهکه و گهڕانهوهی وهزعیهتهکه بۆ
حاڵهتێک که ههم هێزهکانی رۆژههاڵتی کوردستان
له جێبهجێکردنی ئهرکی خهباتگێڕانهی خۆیان له
سنوورهكان بهردهوام بن ،ههم ڕهعایهتی دانیشتووان
و خهڵکی خۆشهویستی ئهم دهڤهره بکرێ.
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
٢٦ی ئاگوستی ٢٠١٧
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درێژەی

ئێمە و ڕووداوەکانی ئەم ...

بەداخەوە دوو کوڕی بنەماڵەیەکی تێکۆشەری بە
ڕابردووی ئەو ناوچەیەی کردە قوربانی ،بۆ حیزبی
ئێمە هەواڵێکی زۆر ناخۆش بوو.
هەر بە دوای بیستنی ئەو هەواڵە دەفتەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە هەست
بە بەرپرسایەتییەوە ،لە ٤ی خەرماناندا بە
باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەک ڕوانگەکانی خۆی،
لە پێوەندی لەگەڵ ئەو ڕووداوە و ئاسەوارە
زیانبارەکانی درێژەکێشانی گرژییەکانی لە ناوچەدا
خستە ڕوو .حیزبی دێموکرات لەو بەیاننامەدا
کە بە هۆی گرینگیدانی پێویست بەو ڕووداوە
باڵوکرایەوە ،لەگەڵ دەربڕینی هەستی خۆی بۆ
ئازارەکانی وەها ڕووداوێک ،داوای بەدواداچوونی
چۆنیەتیی ڕووداوەکە بە مەبەستی پێشگرتن لە
دووبارەبوونەوەی ڕووداوی لەو چەشنە دەکا .هەر
لەو بەیاننامەیەدا لەگەڵ سەرەخۆشی لە بنەماڵەی
قوربانییەکان ،چاوەڕوانییەکانی حیزبی دێموکرات
لەو بنەماڵە و خەڵکی ئەو دەڤەرە بۆ پێشگرتن لە
کەڵکوەرگرتنی خراپی دوژمنانی کورد بە مەبەستی
درزخستنە نێو ڕیزەکانی نەتەوەکەمان دەخاتە
بەر چاو .لە بەشێکی دیکەی ئەو بەیاننامەیەدا،
بە گرینگیدان بە پێوەندیی لە مێژینەی خەڵکی
هەردوو بەشی کوردستان لە باشوور و ڕوژهەاڵت،
حیزبی دێموکرات داوا دەکا ،کە یارمەتی بدەن بۆ
هێورکردنەوەی دۆخەکە و ڕێگە نەدەن بە هۆی
درێژەکێشانی گرژییەکانەوە برایەتیی نێوان هەردوو
بەشی کوردستان خەوشدار بێ.
ئەم هەڵوێستەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە بیروباوەڕی قووڵ و لە مێژینەی ئەم حیزبەوە
سەرچاوەی گرتووە کە ،زیاتر لە  ٧٠ساڵە پێی
گۆش کراوە .لەو دەمەوە کە کۆماری کوردستان
لە مەهاباد بوو بە نوێنگەی بااڵنوێنی هاوپێوەندی
ڕاستەقینەی کوردایەتی و بە باوەشی ئاواڵەوە
یارمەتیی باشووری وەرگرت و وەک خاوەن قەزیەکە
چاوی لێکردن .لە ماوەی ئەو  ٧دەهەیەدا ،کوردانی
ڕۆژهەاڵت و باشووری ئەم نیشتمانە وەک بەشێک
لە نەتەوەیەک چاویان لە خەبات و تێکۆشانی یەکتر
کردوە و لە هەر الیەک خەبات بۆ ڕزگاری سەری
هەڵدابێ ،خۆیان بە خاوەن و پشتیوانی زانیوە .هەر
ئەو ناوچەی باڵەکایەتییە  ٥٠ساڵ لەمەوبەر مەکۆی
حەوانەوەی تێکۆشەرانی دێموکرات بووە و لە ٣٠
ساڵی ڕابردووشدا خەڵکی تێکۆشەری ئەو ناوچەیە
گەورەترین پشتیوانی تێکۆشەرانی دێموکرات بوون.
لەم سااڵنەی دواییشدا ئەو ناوچەیە و خەڵکەکەی بە
بێ سەرنجدان بە هەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی
بە دڵ گەورەییەوە ڕۆڵەکانی دێموکراتیان لە
باوەش گرتووە و زۆریان بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکی
شۆڕشگێڕییان یارمەتیدەریان بوون .بۆیە ئەگەر
هاتنەپێشی ڕووداوێک و تووڕەبوونێکیش بۆ
ماوەیەکی کورت هەلێک بۆ نەیارانی بزووتنەوەی
کورد دەڕەخسێنێ هەتا لە ئاوی لێڵ ماسی بگرن
ئەوە وشیاری تێکۆشەرانی ئەو میللەتەیە کە بە
زوویی زاڵ دەبن بەسەر گرژییەکانداو ،دەرکە
لەسەر هەوڵی دووبەرەکی نانەوە دادەخەن و
ئازاری ڕووداوەکان تەحەمول دەکەن بۆ ئەوەی
ئازارەکان گەورەتر نەبن.
لەم پێوەندییەدا حیزبە سیاسییەکانی هەر دوو
بەشی کوردستان لە ڕۆژهەاڵت و باشوور ،بە
تایبەت لەم باروودۆخە ناسکەی ئێستای هەرێمی
کوردستاندا ،دەبێ بە هەست بە بەرپرسایەتیی
زیاترەوە بۆ پێشگیری کە پیالنگێڕییەکانی دوژمنان
و بە هێزکردنی هەرچی زیاتری بیری هاوپێوەندی
نەتەوەیی لە نێو خەڵکی ئەم دوو بەشەی کوردستاندا
هەنگاو بنێن و هێچ ڕووداوێک نابێ ببێتە هۆکاری
کەڵکوەرگرتنی سیاسی و بە حیزبی کردنی
کێشەکان .هەلومەرجی ئیستای کورد زیاتر لەوەمان
لێدەخوازێ و ئەو زەروورەتمان لەبەر دەمدا زەق
دەکاتەوە کە ئیستا زیاتر لە هەر زەمانێکی دی بە
یەکەوەبوون و پاڵپشتی یەکترمان گەرەکە.
لە کۆتاییدا پێویستە سپاسی هەڵوێستی جوامێرانەی
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بکەین ،کە سەرەڕای هێرشی نابەرپرسانەی هێندێک
الیەن و کەسی تایبەت ،کە ڕووی ڕاستەقینەی
خۆیان لە ژێر پەردەی تووڕەیی و دڵسۆزی بۆ
قوربانیانی ئەو ڕووداوەدا شاردبوەوە و ،لەگەڵ
ئەوەی هەست و ڕۆحیان ئازار دەدرا ،بە هەست
بە بەرپرسایەتییەکی ئایەندەنگەرانەوە ڕووبەڕووی
ئەو کێشە بوونەوە و بە بیری قوووڵی شۆڕشگێڕانە
و دێمۆکراتییانەیان ،الپەڕەیەکی مێژوویی نوێیان بۆ
خۆیان و حیزبەکەیان نەخشاند.

سیاسەت

ژماره٧٠٩ :

١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

کاریگهریی ڕووداوهکانی ئهم دواییانه لهسهر شێوازی خهباتی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان
وتووێژ لهگهڵ د .ئاسۆ حهسهنزاده ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزب

[لە بهره بهری دەرچوونی ژمارەی نوێی «کوردستان»دا کۆمەڵە ڕووداوێک لە کوردستان و ئێران ڕوویان دا کە ڕاستەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ پێوەندییان بە حیزبی دێموکراتی کوردستان و هەروەها ڕوانین و بەرنامەکانی ئەم حیزبەوە هەیە .لهنێو ئهم
ڕووداوانهدا ڕووداوەکەی گوندەژوور و ئاڵۆزییهکانی دواتر لهالیهک و ،کابینەی نوێی حەسەن ڕووحانی و پرسی هاوبەشی
و دابەشینی بەرپرسایەتییەکان لە دەوڵەتی نوێدا لهالیهکی دیکهوه ،جێگای سهرنج بوون .ئهو دوو بابهته لهگهڵ ئهوهدا
هیچ پێوهندییان به یهكترهوه نین و لێک جیاوازن بهاڵم خاڵی هاوبهشیان ئهوهیه که ههردووکیان بۆ ڕوانینی حیزبی
دێموکراتی کوردستان سهبارهت به شێوازهكانی خهبات قسه ههڵدهگرن .ههربۆیه به پێویستمان زانی بیانکهینه سووژهی
وتووێژێكی «کوردستان» لەگەڵ دوکتور ئاسۆ حەسەنزادە ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان].
ڕووداوەکەی گوندەژوور کە بووە هۆی
هێرشکردنە سەر بنکەکانی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
لەو ناوچەیە ،چەندە پێشهاتێکی نەخوازراو و
چەندە کارێکی بەبەرنامە و پالن بۆ داڕێژراو بوو
و ئەوەی لە کاردانەوە بەو ڕووداوە لێی کەوتەوە
چەندە سروشتی دێتە بەرچاو؟
ئاشکرایه که ههم ڕووداوهکه و ههم
دهرهنجامهکانی بۆ ههر کهس و الیهنێکی بهرپرسیار
و نیشتمانپهروهر نهخوازراو و جێگای داخن .بهاڵم
ههڵسهنگاندنی ئهوه که ئهم ڕووداوه و گرژییهکانی
بهدوایدا ،چهندهی پێشهات و چهندهی بهبهرنامه
بووه ،بهستراوهتهوه به واقعیهتی مهسهلهکه که
هیوادارم لێکۆڵینهوهکان به تهواوی ئهوه ڕوون
بکهنهوه .خۆ ئهگهر ڕووداوێک له ڕیشهوه پالن
بۆ داڕێژراویش نهبێ ،له بهستێنێكی وهها و له
ههلومهرجێکی وهک ئهوهی ئێستادا ،گومانی تێدا
نیه که الیهنی دژه کورد (لێرهدا کۆماری ئیسالمی)
ههوڵ دهدا چهندی بۆی بکرێ دهستی خۆی تێ بخا
و بهو ئاقارهیدا ببا که پیالن و مهبهستهکانی بۆ
تێکدانی یهكڕیزی و برایهتیی کورد و بۆ لهباربردنی
ههوڵهکانی ههستانهوهی زیاتری خهباتی ڕۆژههاڵت،
جێبهجێ بن .یهک شت بهاڵم ڕوونه  :نه چهک کێشان
و کوژرانی دوو هاوواڵتیی خهڵکی گوندهژوور
به دهست پێشمهرگهی ڕۆژههاڵت و نه هێرش بۆ
سهر بنکهکانی هێزهكانی ڕۆژههاڵت لهو شوێنه و
سووتاندنیان ،نابێ به شتێکی سروشتی بزانین.
لهالیهک ئهو کارهساته که بهداخهوه لهسهردهستی
پێشمهرگهکانی کۆمهڵهی شۆڕشگێڕ ڕووی دا (جا
چهند و چۆنی واقعییهتهکه ههرچییهك بووبێ) ههتا
بڵێی ههڵهیهکی گهوره بوو .لهالیهکی دیکهشهوه،
سهرهڕای ئهوهی تووڕهیی و دڵ برینداریی خهڵکی
ئهم دهڤهره خۆشهویسته قابیلی دهرکه ،بهاڵم خۆزگه
ههرگیز ئاکامهکهی ئهو هێرشه بهکۆمهڵه و ههرگیز
نهدیتراوه بۆ سهر بنکه و بارهگاکانی پارتهکانی
رۆژههاڵت نهبا .ئومێد دهخوازم له ئایندهدا هیچیان
ههرگیز جارێكی دیکه دووپات نهبنهوه.
حیزبی دێموکراتی کوردستان بەشێک نەبوو
لەو کێشەیه .سەرەڕای ئەوەش کە بە ناهەق
هێرش کرایە سەر بنکە و بارەگاکانی ،بەاڵم
هەڵوێستی زۆر بەرپرسانەی هەبوو .ئهم
ههڵوێسته بهرپرسانهیه لهچیدا خۆی دهدیتهوه؟
ئێمه ههر دوابهدوای ڕوودانی ئهو کارهساته و
وهڕێكهوتنی گرژییهکانهوه ههتا چهند ڕۆژ دواتر
بهردهوام لهگهڵ بهرپرسانی خۆمان لهو ناوچهیه و
لهگهڵ دۆستان و الیهنه پێوهندیدارهکان لهپێوهندیدا
بووین .ههروهک له ڕاگهیاندراوی دهفتهری
سیاسی و لێدوانی هاوڕێیانمان لهو پێوهندییهدا
هاتبوو ههوڵی ئێمه ئهوه بوو که بهبێ ئهوهی
ببین به تهڕهفێکی قهزیهکه ،ئهوپهڕی یارمهتی به
ئارامبوونهوهی دۆخهکه بکهین .ئهوهش پێش ههموو
شتێک لهوهدا خۆی دهدیتهوه که پێشمهرگهکانمان
لهو دۆخهدا بهرپرسیارانه بجوڵێنهوه .ڕهنگه ئهو
شتانهی بهسهر بهشێک له پێشمهرگهکانمان هات
هیچ شایانی مهقامی بهرزی ئهوان نهبێ ،بهاڵم
بهشبهحاڵی خۆم ئهوهش به شانازییهکی دیکه بۆ
پێشمهرگهکانمان دهزانم که بهم چهشنه ڕهفتاریان
کرد .لهالیهكی دیکهوه ،ئێمه پشتئهستوور به
دۆستایهتیی پتهو و دهتوانم بڵێم دهیان ساڵهی
حیزب لهگهڵ خهڵکی ئهو ناوچهیه بهتایبهتی
خانهوادهی قوربانییهکان ،زۆر زوو ههیئهتێكی
پایهبهرزی حیزبیمان نارده ئهو دهڤهره بۆ ئهوهی
ههم هاوخهمیی خۆمان به بنهماڵهی قوربانییهکان
و خهڵکی ئهو ناوچهیه ڕابگهیهنین ،ههم به گفتگۆ
لهگهڵ خهڵک و کهسایهتی و الیهنه پێوهندیدارهكان
زهمینهی گهڕانهوه بۆ بارودۆخی پێش ئهم
ڕووداوه خۆش بکرێ .پێشوازیی گهرمی خهڵکی
ئهو ناوچهیه له هاوڕێیانمان و تهقدیری ئهوان له
ههڵوێستمان لهو نێوهدا ههمووی دهرخهری ئهوهیه
که سهرباری هێندێك دهرهنجامی ناڕاستهوخۆی
بوونی ئێمه لهو ناوچهیه ،ههتا پێش ئهو ڕووداوه
خهڵکی ئهو ناوچهیه ئێمهیان له خۆیان بهجیا نهدیوه.
هیوادارم ئهو دۆخه سهرلهنوێ زاڵ بێتهوه و ههم
ڕهعایهتی بهرژهوهندیی خهڵكی ئهو ناوچهیه بکرێ،
ههم پێشمهرگهکانمان له بهجێگهیاندنی ئهرکی

خهباتگێڕانهیان لهوێ بهردهوام بن.
بوونی حیزبی دێموکرات و هێزەکانی دیکەی
ڕۆژههاڵت لە ناوچە سنوورییەکان پێویستیی
نوێی خەبات و تێکۆشانی سیاسیی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە .بهپێی واڵمی پرسیاری
پێشووشت بێ ،ئایا حیزبی دێموکرات ئەو
شوێنانە بەجێ دێڵێ یا ئهگهر شوێنێکی بهجێی
هێشتوه لێی جێگیر دهبێتهوه؟
نزیکهی دوو ساڵ و نیوه هێزهکانی ئێمه له
چهند شوێنێکی سنوورهکان حزووریان ههیه.
ئهوه که ئایا هێزهکانمان له خودی شوێنی ڕووداو
و گرژییهكان جێگیر دهکهینهوه یا نا ،باسێكه
لێرهدا لێی دهگهڕێین .قسه زۆرتر له پرهنیسپی
حزوور و جێگیر بوونهوهی هێزی پێشمهرگهی
پارتهکانی ڕۆژههاڵت یا النیکهم دێموکراتهکان له
سنوورهکانه .ههروهک بۆخۆشت ئیشارهت پێ
کرد ،جێگیربوونهوهی ئهو هێزانه له هێندێک له

هیچ داوایهک لهو ڕاستایهدا له ئێمه نهکراوه .له حاڵهتێکی
وادا دهتوانین بیر له ئاڵوگۆڕ له شێواز ،قهباره و نهخشهی
حزوورمان له سنوورهکان بکهینهوه .بهاڵم له بنهڕهت ڕا
داوای ئهوه که بزووتنهوهی کوردی ڕۆژههاڵت ههر له
قوواڵیی خاکی باشووردا بپهستێوێندرێ و ههرچی زیاتر له
کۆمهڵگای خۆی دوور بخرێتهوه ،داوایهكی ناڕهوایه و زۆر
خراپ دهبێ ئهگهر بۆخۆمان وهپێش ئاقارێکی وهها بکهوین.
پێم خۆشه شتێكی دیکهش لێرهدا زیاد بکهم .بوونی ئێمه له
سنوورهکان هیچ بهستراوه به شێوازی خهبات نیه .تهنانهت
ئهگهر باس له خهباتی مهدهنی و چاالک کردنی خهڵک له
ناوخۆش بکهین ،باشترین ڕێگا بۆ یارمهتیدان به خهبات
له نێوخۆی واڵت ئهوه نیه که بۆخۆمان پێشوهخت به
حکومهتی ههرێمی کوردستان بڵێین که ڕازیین فشارمان بۆ
بێنن که هێندهی دیکهش له نێوخۆی واڵت دوور بکهوینهوه.
بهاڵم ئایا ئهوه بیانوو ناداته دهست کۆماری ئیسالمی
بۆ ئهوهی زیان به بهرژهوهندیی خهڵکی ئهو ناوچانه یا
بهگشتی باشووری کوردستان بگهیهنێ؟

[نه چهک کێشان و کوژرانی دوو هاوواڵتیی خهڵکی گوندهژوور به دهست
پێشمهرگهی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ و نه هێرش بۆ سهر بنکهکانی هێزهكانی
ڕۆژههاڵت لهو شوێنه و سووتاندنیان ،نابێ به شتێکی سروشتی بزانین]
ناوچه سنوورییهکانی نێوان باشوور و رۆژههاڵتی
کوردستان واڵمدهری پێویستیی خهبات و
تێکۆشانی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستانه .جهنابت
ئهو پێویستییه به پێویستییهکی نوێ ناو دهبهی،
ئهمن پێم خۆشه به پێویستییهکی ههمیشهیی و
به پێویستییهكی ڕوون و حاشاههڵنهگر وهسفی
بکهم .بوونی هێزه شۆڕشگێڕهکانی کورد له
ناوچه شاخاوییهکانی سنووره دهسکردهکانی
کوردستان (جا به ههر دیوێكدا بیگرین) واقعییهت
و زهروورهتێکی لهمێژینهی نێو بزوتنهوهی
کورده .بۆ ئهمرۆش و ههتا ئهو ڕۆژهی کورد
ههمووی ڕزگار دهبێ یا النیکهم دهوڵهتانی حاکم
بهسهر کوردستان دێموکراتیزه دهبن ،پێویسته
ئهوه به مافی سروشتیی هێزه شۆڕشگێڕهکانی
ههر پارچهیهکی کوردستان بزانین که ئهگهر له
واڵتهکهی خۆیان مافی جموجۆڵ و تێکۆشانی
ئازادیان نهبوو ،پهنا بۆ شاخهکانی کوردستان
ببهن و له سنوورهکان جێگیر بن .له حاڵهتێکدا
که واڵتهکهت ئازاد نهبێ ،بتهوێ و نهتهوێ ئهمه
شاخه سنوورییهکانی ئهمدیوی سنوور دهگرێتهوه.
دیاره ئهوه بهو مانایه نیه که پێشمهرگهکانی
هیچ پارچهیهکی کوردستان خۆیان له خاکی
پارچهیهکی دیکهی کوردستان به ساحێب بکهن
و مهرجی ئهو حزوور و مانهوهیه دهبێ ئهوه
بێ که ههڵسوکهوت و رهفتاریان خوانهخواسته
له بهرژهوهندیی هیچ دهوڵهتێکی حاکم بهسهر
کوردستان و بهدژی هیچ پارچهیهکی کوردستان
نهبێ .ههربۆیه ههروهک زۆر بهر له ڕووداوهکهی
گوندهژۆر و پاش ڕووداوهکهش ڕامانگهیاندووه،
حیزبی ئێمه له بهرنامهیدا نیه که هێزهکانی خۆی
له سنوورهکان بکشێنێتهوه و ئوسوڵهن تا ئێستا

حاشا لهوه ناکرێ که ههم بۆ کۆتایی هێنان به حزووری
سهرلهنوێمان لهو ناوچانه که ههتا چارهگه سهدهیهک
لهمهوبهر لێی بووین ههم بۆ تهگهره دروستکردن بۆ
سهر پڕۆژهی سیاسیی باشووری کوردستان ،کۆماری
ئیسالمی حزووری هێزهکانی ئێمه لهو ناوچانه دهکاته
بیانوو بۆ ئهوهی له ڕێگای تۆپباران و زهرهر گهیاندن به
سهقامگیریی ئهو ناوچانه فشار لهسهر ئێمهش و لهسهر
حکومهتی ههرێمیش دروست بکا .لهو بارهوه پێم خۆشه
چهند شت بڵێم :یهکهم ،بهرپرسیارێتیی ههموو پارچهکانی
کوردستان له بهرامبهر یهكتردا پێویسته بهرپرسیارێتییهکی
دووالیهنه بێ؛ نه ڕهوایه و نه تهنانهت به قازانجی نهتهوهی
کوردیشه که خهباتی پارچهیهکی کوردستان (که به باوهڕی
من بۆ ئهوهی کاریگهر بێ دهبێ خهباتێکی مهیدانی بێ نهك
ههر قسهکردن و فهزای مهجازی) بۆ خاتری پارچهیهکی
دیکه به موتڵهقی و تا قیامهت بخهوێندرێ .دووهههم
بهاڵم ،لهو حزوور و مانهوهیهدا که ئێمه له سنوورهکان
بۆ بووژاندنهوهی خهباتی خۆمان به زهرووری دهزانین،
پێویسته و دهتوانین له شێوازی تێکۆشانمان و نهخشه و
قهبارهی حزوورمان بهرژهوهندیی خهلکی ئهو ناوچانه و به
گشتی باشووری کوردستان له بهرچاو بگرین .سێههم و له
ههمووی گرینگتر ،خۆشخهیاڵییه ئهگهر پێمان وابێ تهنیا به
کشانهوهی هێزهکانمان له سنوورهکان یان به خۆبواردنمان
له حزوور و چاالکیی مهیدانی ،کۆماری ئیسالمی واز له
پیالنگێڕییهکانی بهدژی باشووری کوردستان یا النیکهم
بۆ پێشگرتن له خهونی سهربهخۆیی باشووری کوردستان
دێنێ ،بهتایبهتی که دهزانێ که باشووری کوردستان
نهبۆته و نابێته ئهو کۆریدۆر یا حهسار خهڵوهتهی بۆخۆی
مهبهستیهتی .بۆ نموونه دروستکردنی بهنداو و گرتنهوهی
ئاوهکانی ڕووباری سیروان و زێی بچووک به دهیان و
ڕهنگه سهدان قات زیاتر زیان له ژیان و
مانی خهڵكی باشووری کوردستان دهدا
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و هیچ پێوهندیشی به حزوور و چاالکیی
پێشمهرگهکانی ڕۆژههاڵت نهبووه.
بابەتێکی گرینگی دیکەی ئەو ماوەیە،
ناساندن و دەنگی متمانەدان بە کابینەی
نوێی حەسەن ڕوحانی بوو .دیتمان کە
ئەگەرچی ڕووحانی ڕادهیهکی زۆری
سەرکەوتنی قەرزداری دەنگدەرانی کورد
و کەمایەتییە ئاینیی و نەتەوەییەکانە،
بەاڵم پێکهاتەی کابینەکەی پێچەوانەی
چاوەڕوانییەکان بوو .هەر لە جێدا
ئایا هەڵبژاردنی جێگری سەرکۆمار و
دانانی وەزیر یا جێگری وەزیر دەتوانێ
وەاڵمدانەوەی پێویست بە پرسی نەتەوە
و جۆراوجۆرییەکانی دیکەی کۆمەڵگای
ئێران بێ کە تا ئێستا حاشایان لێکراوە؟
ڕهنگه دروستتر وا بێ بڵێین
جۆراوجۆرییهكانی نێو کۆمهڵگای ئێران له
بوعدی واقعیی خۆیدا دانی پێ دانهنراوه یان
بۆ ئهو بڕهش که دانی پێ دانراوه ههنگاوی
بهکردهوه ههڵنههێنراوهتهوه ،دهنا ئهم
جۆراوجۆرییانه نه له قانوونی ئهساسیدا
حاشای لێ کراوه و نه له موناقشهی
سیاسیی نێوخۆیی ڕێژیمدا (به گوتاری
سهرکۆمار و کاندیداکانی سهرکۆماریشهوه)
غایبه .ئێستا ئایا دیاریکردنی کهسانی سهر
به نهتهوه و پێکهاته جیاوازهکانی نێو
کۆمهڵگای ئێران دهتوانێ واڵمی پرسی ئهو
نهتهوه و پێکهاتانه بێ ،له جوابدا دهبێ بڵێین
نهخێر ،بهاڵم دهتوانێ سهرهتای واڵمهكه
بێ و بهشێكی ههرچهند کهم له واڵمهکه
پێک بێنێ .ئهزموونی پێكهوه ژیانی گهالن

سیاسەت و هەواڵ
سایهی رێژیمێکی دیکتاتۆری وهك کۆماری
ئیسالمییشدا ئێمه نابێ پرسی دیاریکردنی
کورد و پێکهاته پهراوێزخراوهکانی دیکهی
ئێران له پۆسته کلیلییهكاندا نادیده بگرین.
چونکه ههنگاوی لهو چهشنه النیکهم ڕێگه
بۆ ههنگاوی دیکه خۆش دهکا ،یارمهتی به
تابووشکێنی دهکا و له پرۆسهی دانپێداناندا
دهبێته هۆی ئهوه که حکومهتهکانی دواتر
(بهتایبهتی ئهگهر ئیدیعای دێموکرات
بوون بکهن) نهتوانن بۆ دواتر بگهڕێنهوه.
چارهسهری پرسی نهتهوایهتی ههروهک
خودی دێموکڕاسی پڕۆسهیهکی بهردهوامه
و پێویسته ههنگاوه ههر چهند بچووکهکانی
قۆناغێکیش وهك بناخهی ههنگاوه
گهورهترهکانی درێژخایهن بهکار ببرێن.
حەسەن ڕووحانی چەند ڕۆژ لەوە
پێش باسی لەوەی کرد مادام کەمایەتییە
ئاینییەکان ناتوانن ببنە وەزیر ،بۆیان
هەیە نەچنە سەربازی و ماڵیاتیش
نەدەن .ئەویش لە حاڵێکدا هەر بۆ
خۆی هیچ کەسێکی لەو جۆراوجۆرییانە
لە کابینەکەیدا جێ نەکردۆتەوە ،یان
تەنانەت لە چوار پارێزگای کوردستان
کەسێکی خۆجێی نەکردە پارێزگار.
لێکدانەوەی ئێوە بۆ ئەو جۆرە لێدوان
و ئاخاوتنانەی حەسەن ڕووحانی چییە؟
له یهكهم ڕوانین لهو لێدوانهی ئاغای
ڕووحانیدا ،ڕهنگه هێندێك کهس به
قسهیهکی ئازایانهی بزانن و پێیان وابێ
قسهی چاکی کردووه .وهک خۆم باوهڕم
به پێچهوانهکهی ههیه .جارێ ئهو قسهیه

[نابێ پرسی کورد و مافی پێکهاتهکان تهنیا وهک ئامرازێکی گهرمکردنی
موناقشه و ملمالنهی سیاسیی نێوخۆی رێژیم بهتایبهتی له کاتی
ههڵبژاردنهکاندا کایهی پێ بکرێ ،بهڵكوو خهڵک دهبێ نیشانی بدا
لهسهر بهدواداچوون و بهدیهێنانی مافهکانی سووره ،ئهوهش به
مانای وهرگرتنی مافێك له رێژیم یان شهرعییهتدان به رێژیم نیه،
بهڵکوو پاشهکشهکردن به رێژیم له زهوتکردنی کۆمهڵێک ماف و
ئازادییه که لهسهر ئاستی نێونهتهوهییشدا بهڕهسمی ناسراون]
له چوارچێوهی واڵتانی فرهنهتهوهدا دهری
خستووه که واڵمی گونجاو و ڕاستهقینه
به پرسێكی وهها تهنیا کاتێك دهدرێتهوه
که فرهچهشنیی نهتهوایهتییی نێو کۆمهڵگاە
وهك خۆی ،له بهستێنێکی مێژووییدا و به
ئهقڵیهتێكی تهواو یهکسانیخوازانه ببیندرێ
و له زهرفێكی دێموکراتیکشدا موناقشه و
تهعامولی لهگهڵ بکرێ .ههرلهوکاتهدا بهاڵم
وەاڵمی ڕاستهقینه به پرسێكی وهها ئاڵۆز
تهنیا به گوتاری گهوره یان فۆرموولێكی
گشتی نادرێتهوه ،بهڵکوو گوتار یا
فۆرموولهکه ئهگهر بهڕاستی لهڕووی
زانستییهوه تۆکمه و لهڕووی سیاسییهوه
ئازایانه بێ ،پێویسته ناوهرۆکهکهی
خورد بکرێتهوه .ئهوه مێتۆدی نیهاده
نێونهتهوهییهکانیشه لهپێوهندی لهگهڵ
مافی کهمایهتییهکان و بهگشتی ڕێکخستنی
پێکهوه ژیانی جۆراوجۆرییهکان له بهستێنی
گشتی و حکوومهتیدا .بهو مانایه که ئهگهر
فۆرمووله گشتییهكه بۆ ئهو پرسه له یاسای
نێودهوڵهتیدا بریتی بێ له بهشداریی سیاسیی
کهمایهتییهکان ،دیاریکردنی کهسانی سهر
به کهمایهتی یا نهتهوهکانی دیکه له پۆسته
بهڕێوهبهرییهکانی واڵت (چ له ئاستی
ناوهند و چ له ئاستی ناوچهییدا) یهكێک
له ڕێکارهکانی جێبهجێکردنی بهشداریی
سیاسیی ئهوانه .بهاڵم ئهم رێکاره به تهنیا
خودی خۆی نهک تهنیا ناتوانێ پرسهکه
چارهسهر بکا ،بهڵکوو ئهگهر کێشهکه تهنیا
له شتی وادا خوالسه بکهینهوه ،ئهوه دهبێته
هۆی بچووککردنهوهی پرسهکه و نهدیتنی
له بوعدی واقعیی خۆیدا و له ئهنجامدا
مانهوهی به چارهنهکراوی .له تهواوی
عومری عیراقدا وهزیری کورد ههبووه،
تهها محێدین مهعروف که جێگری سهدام
حوسێن بوو کورد بوو ،تهنانهت بهحیساب
ئۆتۆنۆمییش ههبوو .بهاڵم لهبهر ئهوه که نه
دێموکڕاسی ههبوو و نه ئهو ههنگاوانهش
که ههڵگیرابوون به بهشداری و له ئاکامی
گفتگۆ لهگهڵ نوێنهرانی ڕاستهقینهی کورد
بوو ،پرسی کورد له عیراق چارهسهر
نهکرابوو .ههر لهو کاتهدا بهاڵم ئهو
ههنگاوه ڕووکهشییانهش که کاربهدهستانی
نادێموکرات له عیراق لهبواری دانپێدانان به
کورد له بهستێنی حکومهتیدا ههڵیانهێنابۆوه،
قازانجی سهمبولیک و درێژخایهنیان بۆ
کورد ههر ههبوو .کهوابوو تهنانهت له

نووشدارووی پاش مهرگی سۆهراب یان به
قهولی کورد کهپهنکی پاش بارانه و لهوهشدا
ڕووحانی بۆخۆی تاوانبار و بهرپرسیاره
چونکه بۆ ئهوهی وای لێ نهیه هیچ خۆی

نهبن که پرسی ماف و داخوازییهکانی
ئهوان تهنیا ئهو کهڵکه ئامرازییهی بۆ
یهکالکردنهوهی ئهو کێشه و ملمالنێ
ناوخۆییانه که هیچ پێوهندییان بهو ماف
و داخوازییانهوه نیه کهڵكی لێ وهربگیرێ
بهبێ ئهوهی هیچ ههنگاوێكی بهکردهوه بۆ
ئهو ئامانجهی ئیدیعای دهکهن ههڵبێننهوه.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر خودی
رووحانییش ،بۆ کاری باش قهت درهنگ
نیه .ئێستا که له دیاریکردنی کابینهدا لهو
بارهوه کهمتهرخهمیی کردوه ،ئهگهر راست
دهکا با له دیاریکردنی ئوستاندارهكاندا
تێی ههڵێنێتهوه ،خۆ لهمهیاندا بهربهستێکی
قانوونیی ئهوتۆشی لهسهر رێ نیه.
ئهو واڵمهت دهقیقهن دهمانکێشێته سهر
باسی ئهرکی خهڵک لهو پێوهندییهدا.
پێت وایە کاردانەوەی کۆمەڵگای کوردی
بەو جۆرە ڕەفتار و مامەڵهیهی دەسەاڵت
لەگەڵ ماف و داواکانیان دەبێ چۆن بێ و
ئایا له بنهڕهت ڕا کاریگهریدانان لهسهر
کاردانهوهی کۆمهڵگای ڕۆژههاڵت لهو
پێوهندییهدا هیچ جێگایهکی له سیاسهتی
حدک دا ههیه؟
حیزبی ئێمه به نۆرهی خۆی نوێنهرایهتیی
پرسی سیاسیی نهتهوهیهکی بندهست به
پاشخانێکی مێژووییهوه دهكا و ههڵگری
وتارێكی سیاسییه ،گوتارێک که دهیهوێ له
ئاستی گهورهیی ئهو پرسه و ئهو ههموو
قوربانییه بێ که گهلهکهمان بهو هۆیهوه یا
لهو پێناوهدا داویهتی .بهاڵم تایبهتمهندیی
حیزبی ئێمە ئهوهیه که تێدهکۆشێ
له ههموو مهیدانهکاندا و به ههموو
شێوازهکانی خهبات ئهو پرسه بباته پێش
یا النیکهم زهمینهی چوونهپێشی ههمهالیهنه
و له ههموو کهلێن و کولێنهکانهوهی بۆ
خۆش بکا .بۆ ئهوهش دهمانهوێ ههم
ئێمه وهک هێزه سیاسییهکان خهلالقییهتی
زیاتر له خۆمان به خهرج بدهین ،ههم
خهڵکیش له نێوخۆ ئهرکدارتر بێ .پێویسته
خهڵكی ئێمه له نێوخۆی واڵت بهتایبهتی
چاالکانی مهدهنی و ئهو بژارده کوردانهی
لهنێو هێندێک له دامهزراوه رهسمییهکانی
نێوخۆی ئێران حزووریان ههیه ،رێژیم و
بهرپرسانی به خودی زهرفییهت و بهڵێنه
سنووردارهکانی خۆیهوه به چالش بکێشن.
بهاڵم شتێک که لهم دواییانهدا هاتۆته
نێو گوتاری حدک ئهوهیه که ئێمه پێمان
وایه ئهگهر پارتهکانی ڕۆژههاڵت ڕهخنه

[پێویسته ئهوه به مافی سروشتیی هێزه شۆڕشگێڕهکانی
ههر پارچهیهکی کوردستان بزانین که ئهگهر له واڵتهکهی
خۆیان مافی جموجۆڵ و تێکۆشانی ئازادیان نهبوو ،پهنا بۆ
شاخهکانی کوردستان ببهن و له سنوورهکان جێگیر بن و له
بنهڕهت ڕا داوای ئهو ه که بزووتنهوهی کوردی ڕۆژههاڵت ههر
له قوواڵیی خاکی باشووردا بپهستێوێندرێ و ههرچی زیاتر
له کۆمهڵگای خۆی دوور بخرێتهوه ،داوایهكی ناڕهوایه]
ماندوو یان پیاوخراپ نهکرد .پاشان،
کهمترین شت که دهبێ بیڵێین ئهوهیه که
ئهم جۆره بیرکردنهوهیه بیرکردنهوهیهکی
ئاناکرۆنیک (سهردهم بهسهرچوو)یه ،ئهگهر
نهڵێم هی سهدهکانی نێوهڕاسته .له مێژووی
کۆندا ئهوه ههبووه که کهمایهتییهکان
ڕێك بههۆی بێبهشییان له ئیمتیازاتی
هاوواڵتیبوون بۆ کۆمهڵێک ئهرکیش یهک
لهوان ماڵیات و چوونه سهربازی مهعاف
بکرێن .سهرنجڕاکێشه سهرکۆمارێك
که ئیدیعا دهکا له ئینگلستان دوکتوڕای
وهرگرتووه و مهنشوورێكی مافهکانی
هاوواڵتیشی گهاڵڵه کرد یان به گهاڵڵه
کردنی دا (چاک یا خراپ لێرهدا کارمان به
خودی مهنشوورهکه نیه) ،ئێستا دێ وهك
رێگاچاره یا تهنانهت ئهگهر به ئیعتراز له
دۆخهکهش بێ ،شتێك دهڵێ که تهواو لهگهڵ
فهلسهفهی هاوواڵتی بوون له دهوڵهتی
مۆدێڕندا له دژایهتی دایه .واقعییهتهکهی
ئهوهیه که له دوو دهههی ڕابردوودا ههم
کرانهوهی سیاسی و فهرههنگی و ههم
ئاوڕدانهوه له مافی نهتهوه و پێکهاته
پهڕاوێزخراوهکانی ئێران تهنیا ڕیتۆریک و
بابهتی سهفسهتهی نێوان باڵهکانی ڕێژیم
و گهرمداهێنانی فهزای رهقابهتیی نێوخۆی
ئهو رێژیمه بووه .نهفسی باسکردن له
کێشهی پێکهاتهکان له موناقشهی ئاوهاڵی
ئێراندا به شتێکی موسبهت دهزانم ،بهاڵم
ئێستا ئیدی وهختی ئهوه هاتوه که خهڵک،
بهتایبهتی کورد و نهتهوهکانی ئێران ،رازی

ههڵدهگرن ،کارکردی چاالکان و نوێنهرانی
کوردیش ئهو ڕهخنهیهیان لهسهره که
دهبوایه و دهبێ لهو بهستێنهدا جهسوورتر
و شێلگیرتر بجوڵێنهوه .وهک پێشتر باسم
کرد نابێ پرسی کورد و مافی پێکهاتهکان
تهنیا وهک ئامرازێکی گهرمکردنی موناقشه
و ملمالنهی سیاسیی نێوخۆی ڕێژیم
بهتایبهتی له کاتی ههڵبژاردنهکاندا کایهی
پێ بکرێ ،بهڵكوو خهڵک دهبێ نیشانی بدا
لهسهر بهدواداچوون و بهدیهێنانی مافهکانی
سووره ،ئهوهش به مانای وهرگرتنی مافێك
له رێژیم یان شهرعییهتدان به رێژیم
نیه ،بهڵکوو پاشهکشهکردن به رێژیم له
زهوتکردنی کۆمهڵێک ماف و ئازادییه که
لهسهر ئاستی نێونهتهوهییشدا بهڕهسمی
ناسراون .کهواته بهدهر له ڕوانین و
تهعامولمان لهگهڵ ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی وهک رێژیمێکی دیکتاتۆڕ و
سهرکوتکهر ،ئێمه ئهوه که خهڵک سهبارهت
به مافهکانی باشتر خۆی ڕێک بخا و
چاالکتر بێ ،به شتێکی باش و پێویست
دهزانین و پێمان وایه پێویسته حیزبهکانیش
هاندهر و پشتگیری بزوتنهوهی خهلک بهو
ئاقارهدا بن.

ژماره٧٠٩ :

١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی

دیداری سکرتێری گشتیی حدک لە گەڵ «فرێدریک مالم”
ئەندام پارڵمانی سۆئێد

پێشنیوەڕۆی دووشەممە ٢٨ی ئاگۆستی  ،٢٠١٧کاک مستەفا مەولوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و فرێدریک مالم ،ئەندامی
پارلمانی سوئێد لە حیزبی لیبراڵ لە ژووری کارەکەی لە پارلمان کۆبوونەوە.
لەو سەردانەدا کاک مستەفا مەولوودی لە پێوەندی لەگەڵ گۆڕانکارییە
ناوچەیی و جیهانییەکان سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی بۆ فرێدریک مالم
س و کرد و لەبارەی ڕەفتار و سیاسەتی کۆماری ئیسالمی بە نیسبەت
با 
پرس و کێشە نێوخۆییەکانی ئێران و بابەتە ناوچەییەکان بۆ ناوبراو دوا.
لەو دیدارەدا فرێدریک مالم وێڕای ئەوەی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب
لەمەڕ سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی الپەسند بوو ،بەداخبوونی
خۆی لە پەرەئەستاندنی پێوەندیی بازرگانی ئێران و سوئێد دەربڕی.

دیداری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات لەگەڵ
بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی سوئێد

دوانیوەڕۆی رۆژی ٢٤ی ئاگۆستی  ٢٠١٧کاک مستەفا مەولوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ بەرپرسانی
بەشی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستی وەزارەتی دەرەوەی واڵتی سوئێد کۆبۆوە.
لەو دیدارەدا کاک مستەفا مەلوودی لە پێوەندی لەگەڵ پێشێلکرانی مافی مرۆڤ
لە ئێران ،بە تایبەت مافە نەتەوایەتییەکانی گەالنی ئێران بەهۆی کۆماری ئیسالمی
قسەی بۆ بەرپرسانی ئەم بەشەی وەزارەتی کاروباری دەرەوەی سوئێد کرد.
هەروەها بە روونی باسی پەراوێزخستنی کورد
سکرتێری حیزب
و سوننییەکان و ژنانی لە ئێران کرد کە بە پێی یاسای بنەرەتی
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە زۆر مافی خۆیان بێبەش کراون .
نوێنەرانی بەشی ڕۆژهەاڵتی ناوەراستی وەزارەتی دەرەوەی سوئێد وێڕای
پشتڕاستکردنەوەی قسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب ،پێداگرییان لەسەر ئەوە کرد
کە پێوەندییەکانی سوئێد و کۆماری ئیسالمی نابێ ببێتە هۆی ئەوەی سوئێد چاوپۆشی
لەو پیشێلکارییانە بکا و لە دیدارەکانیان لەگەڵ بەرپرسانی ئێرانی ئەو باسانە نەهێننە
گۆڕی .ئەوان گوتیان سەرکۆمار رووحانی بەڵێنی زۆر دەدا و هیچیان جێبەجێ ناکا.

کۆبوونەوەی سکرتێری گشتیی حدک لەگەڵ نوێنەرانی
ڕێکخراوە کوردییەکانی نۆروێژ

ڕۆژی یەکشەممە٣ ،ی سێپتامبری ٢٠١٧ی زایینی ،کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەگەڵ نوێنەرانی زۆربەی حیزبو ڕێکخراوەکانی
چوارپارچەی کوردستان و ژمارەیەک کەسایەتیی سیاسی کورد کۆبووە.
لەو کۆبوونەوەیەدا کاک مستەفا مەولوودی خوێندنەوە و سیاسەتی حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە هەمبەر گۆڕانکارییەکان لە ڕۆژاوا ،باشوور و باکووری
کوردستانی بۆ بەشداران شی کردەوە و لە پێوەندی لەگەڵ دۆخی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و ئاستەنگەکانی و هەروەها گوتاری حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ
خەباتی فرەڕەهەندی لە کوردستان بۆ بەشداران دوا.
لە بەشێکی دیکەی ئەو کۆبوونەوەیەدا بەشداران ڕاوسەرنج و تێبینیی خۆیان لە
پێوەندی لەگەڵ باسەکەی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات خستە ڕوو.
ئەو حیزب و ڕێکخراوانەی بەشداری ئەو کۆبوونەوەیە بوون بریتی بوون لە :پارتی
دێموکراتی کوردستان ،یەکیەتیی نیشتیمانی کوردستان ،بزووتنەوەی گۆڕان ،سازمانی
خەباتی کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی کوردستانی ئێران ،سازمانی خەباتی
شۆڕشگێڕی کوردستانی ئێران ،کۆنگرەی نەتەوەیی کورد ،پارتی ئازادی کوردستان و
کۆمەڵەی کولتووری کوردی رۆمەریکە.

بەڕێوەچوونی سمیناری سیاسی_ تەشکیالتی بۆ سکرتێری
گشتیی حدک لە نۆروێژ و سۆئێد

کومیتەی سۆئێد و نۆروێژی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕۆژانی 26ی
ئاگوست و ٢ی سێپتامبری ٢٠١٧ی زایینیدا دوو سمیناری تەشکیالتییان بۆ کاک
کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتی حیزب پێک هێنا.
لەو دوو سمینارەدا سکرتێری گشتیی حیزب باسی لە چۆنیەتیی خەباتی حیزب
لە سێ ناوەندی نێوخۆی واڵت ،ناوەندی بڕیاری حیزب لە باشوور و هەروەها
تێکۆشانی حیزب لە دەرەوەی واڵت کرد و بەبایەخەوە باسی لە تێکۆشانی حیزبیی
کۆمیتەکانی حیزب لە دەرەوەی واڵت ،بە تایبەیت کۆمیتەکانی سۆئێد و نۆروێژی
کرد.
پرسی پێوەندیی ئێستای نێوان حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت ،بە تایبەت پرسی
یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و چەند باسێکی نێوخۆیی و تەشکیالتی تەوەرە
سەرەکییەکانی باسەکانی کاک مستەفا مەولوودی لەو دوو سمینارەدا بوون.

بەڕێوەچوونی جێژنی 25ی گەالوێژ لە واڵتانی ئاڵمان و نۆروێژ
ڕۆژی شەممە  26ئاگۆستی ٢٠١٧ی زایینی کۆمیتەی ئاڵمانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بۆ بەرزڕاگرتنی 25ی گەالوێژ ،حەفتا و دووهەمین
ساڵڕۆژی دامەزرانی ئەو حیزبە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆی پێک هێنا.
لەو ڕێوڕەسمەدا کاک قادر وریا ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزب لە وتارێکدا
باسی لە زەروورەتی دامەزرانی حیزبی دێموکرات و ئەو ئەرک و بەرپرسایەتییەی
کە بە درێژایی  ٧٢ساڵی رابردوو کەوتووەتە ئەستۆی ئەو حیزبە کرد.
ئەندامی دەفتەری سیاسیی وتەکانیدا هەڵسەنگاندنێکی واقع بینانەی لە و وەزعیەتی
سیاسیی ئێستای ئێران و کوردستان و ڕەفتار و سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی
کرد و لەسەر گرنگیی ئاڵوگۆڕەکان لە جیهان و ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئەو هەل و
دەرفەی و هەروەها مەترسییانەی لەبەردەم پرسی کورددا هەیە ،بۆ بەشداران دوا.
لە درێژەی ئەو ڕێوڕەسمەدا چەند بڕگەیەکی هونەری پێشکێش کران و
کۆمەڵە پەیامێکی حیزب و رێکخراوەکانی بەشدار لە جێژنەکە خوێندرانەوە.
هەر وەها بە بۆنەی ساڵیادی دامەزرانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان لە
واڵتی نۆروێژیش ڕێورەسمێک لەالیەن کۆمیتەی نۆروێژی حیزبەوە ڕێک خرا.
لەو ڕێوڕەسمەدا پەیامی کۆمیتەی حیزب لە نۆروێژ لە الیەن خاتوو مەحبوب
رەحیمی ،ئەندامی بەرێوەبەری کۆمیتە خوێندرایەوە و ڕیزە پەیامێکی حیزب و
ڕێکخراوە سیاسییەکانی بەشدار لە یادەکە چەند بڕگەیەکی هونەری پێشکێش کران.
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ژماره٧٠٩ :

ڕوانگە

16ی خەرمانان و
گالنی دوو شۆڕەسوار

مەنسوور مروەتی
١٦ی خەرمانان ساڵێک بە سەر ڕووداوەکەی نیزیک گوندی کانی زەرد لە ناوچەی
سەردەشتدا تێپەڕێ کە لەودا پۆلێک پێشمەرگەی دیموکرات بە سەر کەمینێکی پالن
بۆ داڕێژراوی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی ئێراندا کەوتن و بەداخەوە دوو کەس لە
باشترین ڕۆڵەکانی دیموکرات بە ناوەکانی ئازادی ئاڵی و ئەمیری قادری (نستانی)
تێیدا شەهید بوون.
دوانیوەڕۆیەکی درەنگی ئەوڕۆژە دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان کە بۆ جەولەیەکی سیاسی تەشکیالتی بەو ناوچەیەدا تێدەپەڕین بە
سەر کەمینێکدا کەوتن کە النیکەم لە دوو دەیەی رابردوودا بێ وێنە بووە ،ئەویش
ئەوە بوو کە بە پێی پیالنێکی لە پێشدا داڕێژراو کە بە هاودەستیی خۆفرۆشێکەوە
بەڕێوەچوو ڕێگای پێشمەرگەکان بە چەند جۆری مادەی تەقینەوەی بە هێز تەنرابوو.
پیالنی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی و جاشەکانی هاودەستیان ئەوە بوو کە هەموو
پێشمەرگەکان بکەونە نێو داوەکەوە و دواتر بە هەموو چەکێک تەقەیان لێبکەن و
لەنێویان بەرن .ڕاستە کە بەشێک لە پیالنەکەیان سەری گرت و بە داخەوە دوو
پێشمەرگە شەهید بوون بەاڵم لە الیەکی دیکەوە بەخۆشییەوە ئەوەی کە دەزگا
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی خەویان بۆ دیبوو کە ئەو دەستە پێشمەرگەیە
بە تــەواوی لە نێو بــەرن وەدی نەهات و دوای ڕووبەڕووبوونەوەیەکی بەهێز
پێشمەرگەکان لەو شوێنە دوور کەوتنەوە.
یەکێک لەو خااڵنەی کە لەم شەڕەدا جێی بیرلێکردنەوەیە ئەوەیە کە بۆچی کۆماری
ئیسالمی پەنای بۆ دانانی تەڵەیەکی ئینفجاری وا بە هێز بردبوو کە النیکەم لە دوو
دەیەی رابــردوودا بێ وێنە بوو .یا ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی بۆچێ ئەوپەڕی
هەوڵی خۆی دابوو کە بەڵکوو بتوانێ هەموو پێشمەرگەکان لە نێو ببا؟ ڕەنگە واڵمی

ئەم پرسیارە و پرسیارەکانی هاوشێوە زۆر ئەستەم نەبێ ،ئەویش ئەوەیە کە هەر
لە سەرەتای پەالماری کۆماری ئیسالمی بۆ سەر کوردستان ،هێزی پیشمەرگەی
کوردستان بۆ دیفاع لە خاک و خەڵکەکەیان وەها بەرنگاری هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی بوونەوە کە چیرۆکی حەماسەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان زۆر جار
سەر لە ئەفسانە دەدا و قارەمانی ئەو حەماسەتانەش هەتا ئێستاش هەر پێشمەرگەیە
و پێشمەرگە ،بە جۆرێک کە پێشمەرگە لە نێو خەڵکی کوردستاندا بوو بە سیمبولێک
لە ئازایەتی و قارەمانەتی ،و جێی خۆیەتی ئەگەر بوترێ کە مان و مەوجوودیەتی
خەڵکی کوردستان دوای چل ساڵ لە زەبر و زەنگی کۆماری ئیسالمی مەدیوونی
پێشمەرگە و تەقەی چەکی پێشمەرگەیە .بە جۆرێک کە کۆماری ئیسالمی دوای
نزیک بە چوار دەیە لە دەسەاڵتداری و کۆنترۆڵی بە زەبر و زەنگی کوردستان
نەیتوانیوە ئەو سیمبولە لە پێش چاوی خەڵک بشکێنێ بۆیە دەست بردن بۆ داوێکی
وەها و تەقینەوەی ئاوا و دواتر کەڵکوەرگرتن لە زۆر شێوازی دیکە بۆ زەربە لێدان
لە پێشمەرگە بەردەوام لە بەرنامەی هێزە ئەمنیەتیەکانی کۆماری ئیسالمیدا هەبوە
و هەیە.
هەر لەم ڕووداوەی کانی زەردیشدا کۆماری ئیسالمی و دەزگای سەرکوتی ئەو
ڕێژیمە بە تایبەتی لەو ناوچەیە بۆ شکانی ورەی خەڵک و هەروەها لێدان لە هەیمەنەی
پێشمەرگە کە هەموو کاتێ وەک سەنگەری لەشکاننەهاتوو و باوەڕی خەڵک وێنا
کراوە ،هەوڵیان دا کە بە درۆ وا لە خەڵک بگەیینن کە ئەو هێزە بە تەواوی لە نێو
چووە بەاڵم ئەو پیالنەشیان هەر زوو لە الیەن حیزبی دیموکراتی کوردستانەوە
پووچەڵ کرایەوە و راستی ڕووداوەکە بۆ خەڵک روون بوویەوە.
خاڵێکی دیکەی جێی سەرنجی رووداوەکەی کانی زەرد و چەند رووداوێک لەم
چەند ساڵەی دواییدا کەڵکوەرگرتنی کۆماری ئیسالمی لە جاش و سیخوڕەکانی
خۆیەتی کە پێویستە هێزی پێشمەرگە لەو بوارەدا وریاتر لە جاران هەڵسوکەوت بکا.
لە الیەکی دیکەوە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی بە درێژایی ئەم چوار دەهەیە
بە کەڵکوەرگرتن لە هەندێ هەلومەرجی تایبەتی کە تێدا چاالکییە چەکدارییەکانی
هێزی پێشمەرگە کەمڕەنگتر لە جاران بوویەوە هەوڵی ئەوەیان داوە کە پێشمەرگە
لە خەڵک داببڕن بەاڵم ڕووداوەکانی ئەو هەموو ساڵە شایەتی ئەوە دەدەن کە
ئەگەرچی چاالکی و جموجووڵی پێشمەرگەکانی دیموکرات وەکوو دەیەی  ٦٠و ٧٠
نەبووە بەاڵم لەوەدا هیچکات سەرکەوتوو نەبوون و پێشمەرگە پێی لە واڵتی خۆی
نەبڕا.
چاالکیەکانی ئەم چەند ساڵەی هێزی پێشمەرگەی دیموکرات بۆ حزوور لە نێو
خەڵکدا دوای ئەوە هات کە حیزبی دیموکراتی کوردستان بڕیاری دا ســەرەڕای
کەڵکوەرگرتن و ڕەوایی دان بە شێوازەکانی دیکەی خەبات حوزووری پێشمەرگەکانی
خۆی لە نێو خەڵکا زیاتر بکا و لە مــاوەی ئەم دە ساڵەشدا ســەرەڕای تێچووی
قورس لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستاندا حوزووری هەبووە و حیزبی دیموکراتی
کوردستان جەخت لە سەر پێویستیی ئەو حوزوورە دەکاتەوە.
لە یادی یەک ساڵەی شەهیدانی ١٦ی خەرمانانی ١٣٩٥دا ساڵو دەنێرین بۆ گیانی
ئەو رۆڵە هەڵکەوتوانەی گەلەکەمان کە بە قیمەتی شیرینترین سەرمایەی ژیانی
خۆیان نەیانهێشتوە کە وجاخی خەبات لە رۆژهەاڵتی کوردستان بکوژێتەوە.
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قاسملوو ،ناسیونالیزم و ئەندێشەی چەپ
قاسملوو ،تیتۆی کورد
()3-4
سامیل بازیار
ئێستا بــاس لە قۆناغی دووهــەمــی ژیانی
سیاسیی د.قــاســمــلــوو دەکــەیــن دەکــەیــن کە
دوکتور قاسملوو چۆن لە چەپێکی ڕادیکاڵەوە
دەبێتە چەپێکی میانه؟ ئێستا ئیدی لە چەپێکی
کـــوردەوە بۆتە کوردێکی چــەپ ،بــەاڵم ئەم
گــۆڕانــکــاریــیــە[ ،لــە چەپێکی ڕادیــکــاڵــەوە بۆ
چەپێکی میانە] چــۆن دروس ــت دەب ــێ؟ ئەو
گــۆڕانــکــاریــیــە س ــاڵ ــی 1983بــە نــووســیــن و
باڵوکردنەوەی نامیلکەی «کورتە باسێک لە
سەر سوسیالیسم» خۆی دەرخست .لەوێ
ئیدی دوکتور قاسملوو بە تەواوی مەرزبەندیی
خۆی لە گەڵ چەپی ڕادیکاڵ ئاشکرا دەکا .لەوە
بە دوا ئیدی ئەو کۆمۆنیست نییه و کۆمۆنیست
نەماوه ،بەڵکوو سۆسیالیستە .دەقیقتر بڵێم
ئیدی بەرەو سۆسیالیزمی دێموکراتیک دەڕوا
و بە دەرکردنی ئەو نامیلکەیە ماڵئاوایی لە
متافیزیکی کۆمۆنیزم دەکا.
مێتافیزیکی کۆمۆنیسم مەسەلەی چینایەتی
وەک پرسی بنەڕەتیی هەموو لێکدانەوەیەکی
سیاسی بەکار دەهێنێ و کێشەکانی دیکە
وەک کــێــشــەی نــەتــەوەیــی ،کــێــشــەی ژن ــان،
کێشەی کولتوری؛ ئەوانە بەالیەوە مەوزووع
نین .ئەو هەموو تەحلیلێکی سیاسی و هەموو
لێکدانەوەیهک لە سەر بنەمای چیینایهتیه و
دوکتور ماڵئاوایی لە ئەمە.
دوکتور قاسملوو ساڵی 1970هاتەوە نێو
حیزبی دێــمــۆکــراتــی کــوردســتــان و بــوو بە
ڕێبەری ئەو حیزبە .کە چاو لە بەرنامەکانی
ئەو کاتی حیزب دەکەین ،دەبنین بەرنامەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە کۆنگرەی3دا
گــوزارشــت لە چەپێکی ڕادیــکــاڵ دەکــا و بۆ
یهکەم جار سوسیالیسم بەڕەسمی دێتە نێو
بەرنامەی حیزبهوە وەک ئامانجی دواڕۆژ.
لــە ئــەســاســنــامــەی حــیــزبــدا نـــووســـراوە:
«حیزبی دێموکراتی کوردستان پێڕهوی لە
تێئۆریی گەشەسەندنی کۆمەڵ دەکــا ».ئەمه
بــێ ئــەمــا و ئ ــەوال ماتریالیزمی تاریخیی
مارکسە .بەپێی ئەو ئیدەیە (تاریخگەرایی یا
هیزتوریزم) مێژووی مرۆڤایەتی سەرەتایەک،
مەبدەئێک و مەقسەدێکی دیاریکراوی هەیە
و هەموو ئەو ئاڵوگۆڕ و گۆڕانکارییەکان لە
قۆناغە جیاوازەکانی مێژوودا «مانادارن» و
هەر قۆناغێک لە مێژوو پێشکەوتووترە لە
قۆناغی پێش خۆی و بمانەوێ و نەمانەوێ؛
واتە بەدەر لە ئیرادەی مرۆڤ دەگەینە قۆناغی
کۆتایی و هــەرە پێشکەوتوو ،واتــە قۆناغی
(کۆمۆنیزم).
ئــەگــەر چـــاو لــە ئــەدەبــیــاتــی بــەرنــامــە و
ئەساسنامەی حیزب بکەن لە کۆنگرەی 3دا،
دەبینین کە پڕە لە ئەدەبیاتی مارکسیستیی
ڕادیــکــاڵ ،ئیستعماری ک ــۆن ،ئیمپریالیزم،
بــــــوڕژووازی ،چــیــن ،فــیــئــۆداڵ ،دەرەبــــەگ،
زەروورەتی تاریخی ،پڕە لە ئەو دەستەواژانە.
یانی کە وابوو لە سەرەتادا بەرنامەی حیزب
لە کۆنگرەی 3دا گوزارشت لە چەپێکی ڕادیکاڵ
دەکا بەاڵم ئەو گۆڕانکارییە بنەڕەتییە کەی
ڕوو دەدا؟ لە ساڵی  1983دا .بە چی ڕوو
دەدا؟ بە نووسینی «کورتە باسێک لەسەر
سۆسیالیزم .کورتە باس چ بوو؟ کورتەباس
پــێــنــاســەی ســوســیــالــیــزمــی دێــمــوکــراتــیــکــە.
سۆسیالیزمی دێموکراتیکی پێناسەکراو لە
کورتە باسدا چییە و چیی دەوێ؟
مرۆڤی موتەمەدین مرۆڤی هەمیشە عەوداڵ
و تامەزرۆی ئازادی و عەداڵەتە ،بەاڵم کامیان
دەبــێ پێش ئــەوی دیکەیان کــەوێ؟ ئــازادی
یان عەداڵەت؟ کێشەکه لێرەدایە کە کامیان
لە پێشترن؟ هەر کۆمەڵگەیەک هەر کام لەم
دوو چەمکەی وەپاش گۆی دابێ و پەراوێزی
خستبێ زەرەری کــــردوە .سوسیالیزمی
مەوجوود ،ئازادییهکەی لە بەر چاو نەگرت،
دیتمان چیی لــێ بــەســەرهــات .ئێستاش لە
ئۆورووپای سەرمایەداریدا عەداڵەتەکە ئەو
جۆرەی کە دەبێ ببێ لە بەرچاو ناگیرێ .کە
وابوو مەوزووع چیە و کورتەباس دەیهەوێ
بڵێ چــی؟ ه ـهمــوو مهبهستهکه ئ ـهوهیــه کە
کورتەباس دهیهەوێ ئەو دووانە پێکەوە کۆ
بکاتەوە .دیاره ئهو ه کارێکی دشواره و ههروا
ساده نییه ههوڵه که بۆ ئهوهیه.
دوکتور قاسملوو لە «کورتەباس»دا باس
ل ه دێموکراسیی کۆمەاڵیەتی ،دێموکراسیی

سیاسی و دێموکراسیی ئابووری دهکا ،ههر
سێکیان پێکهوه باس دهکا« .کورته باس» چیی
دیکە دەڵێ؟ کورتەباس هێندێک مهرزبەندی و
پهیامێکیشه .پهیامهکه چییه؟ دوکتور قاسملوو
دهڵێ دهمانههوێ سوسیالیزمێک دابمهرزێنین
کە لهگهڵ ههڵومهرجی واڵتهکهمان بێتهوه،
ئهمه یانی چی؟ یانی چیدیکه چهپی لۆکاڵی
و چــهپــی کــــورد نـهبــیــتـه پــاشــکــۆی چـهپــی
سهراسهری .له هەموو مێژووی هاوچەرخی
ئیراندا ههمیشه چهپی ناوچەیی چهپی کورد
ویستوویهتی پاشکۆی چهپی سـهراسـهری

مهرزبهندییهکان ئ ـهوه بــوون ک ه سنووری
ن ــێ ــوان خـــۆی و حــیــزبــی تـــــوودە بکێشێ،
مەرزبەندی لەگەڵ ستالینیزم بکا و سنوورێک
لە نێوان خۆی و ئهو جۆرە بیرکردنهوه دوگم
و ویشکەی دابنێ کە سااڵنێک بوو بهسهر
ف ـهزای فیکریی ئهو حیزبانهدا حاکم بوو و
مهجالی ڕهخنهگرتنیان نهدهدا .دواتر پێداگری
له سهر پێگە و شوێنی دێموکراسیی و ههموو
ئهمانه نیوهڕۆکی مهسهلهی سوسیالیزمی
دیموکراتیک ،پیناسه کراو له «کورته باس»
دا بوو .لێرە پرسیار ئەمەیە کە سۆسیالیزمی

بــێ و ،چ ـهپــی ســهراســهری ــش کــاریــگ ـهری
ناسیونالیزمی ئێرانیی به سهرهوهیە ،وەک ئەو
نموونانەی باسمان کرد کە چۆن ڕێبهرانی
حیزبی توده دوکتور قاسملوو و کوردهکان
به ناسیونالیست و به مونحهرێف دهزانــن.
ههمیشهش چهپی سهراسهری به گوێی چهپی
مهنتهقهیی هەڵێناوە وبه چهپی کوردی گوتوە
کە بۆ الی کوردایهتیی نهچن ،کوردایهتیی
پرسی دهرهجه سێ و دهرهجه چواره و بۆ
ئێمه مهسهلهی ئهساسی مهسهلهی چینایهتییە.
هــەر ئ ـهم بهقسهکردنانه بــوو ک ـه چهپی
سـ ـهراسـ ـهری چیی ب ـه ســهر چــارهنــووســی
ڕێــکــخــراوی چـهپــی نــاوچــەیــی هێنا .دیتمان
ڕێ ــک ــخ ــراوی «سـ ـههـ ـهن ــد» چــیــی بـ ـه س ـهر
کــۆمــەڵــەی شــۆڕشــگــێــڕی زەحمەتکێشانی
کــوردســتــانــی ئــێــران هێنا .ئــەوانــی هــهر لە
کــوردای ـهتــیــی شــوشــتــەوە و بــەتــاڵــی کــردن
و ئــەو پــرســەی بــۆ کــردن بـه دهرهجـــه سێ
و چــوار .ئا لێرەدایە کە دوکتور قاسملوو
دهیههوێ ئەمە بسهلمێنێ و سنووری خۆی
لەگەڵ ئەو تێفکرین و مێتۆدە جیا کاتەوە،
دواتــر لە هێژموونیی چهپی جیهانیش یانی
ئینترناسیۆنالیزمی پڕۆلیتاریش ڕزگارمان
بــکــا .ئــاخــر دهبـــوو ههمیشه ل ـه ژێــر ئــااڵی
پاراستنی بهرژهوهندیی ئینترناسیۆنالیزمیی
پڕۆلیتاریا ب ـهرژهوهنــدیــی ـهکــانــی یهکیهتیی
سۆڤییهت بپارێزرێ .دیاره نەک چەپ هەموو،
بەڵکوو ئهو چهپانهی که سهر به ئۆردوگای
ســۆســیــالــیــســتــیــی بـــــوون؛ بــــهاڵم دوکــتــور
قاسملوو بـ ـهوهش دهیــه ـهوێ خــۆی لـه ژێر
هێژموونیی ئینتێرناسیونالیزم پرۆلیتاریاش
بێنێته دهرێ .دیــارە خۆ دوکــتــور قاسملوو
دژایهتیی یهکیهتیی سۆڤییهتیی نهکردووه و
ههر لهو «کورته باسه«یدا دهڵێ سۆڤییهت
دۆستی ئێمهیه ،ب ـهاڵم ئێمە سهربهخۆین و
سەربەخۆبوون لهگهڵ کلکایهتی فهرقی ههیه
و ئــەوەی حیزبی تــووده دەیکرد کلکایهتیی
بوو .دوکتور قاسملوو له کورته باسدا دهڵێ:
یهکیهتیی سۆڤییهتی دۆستی ئێستراتژیکیی
ئێمهیه ،بەاڵم ئێمە لە سیاسەت و بەڕێوەبەریی
خۆماندا سەربەخۆین .ڕاســت وەک ئەوەی
تیتۆ کردی .دوکتور قاسملوو ئا لێرەدا تیتۆی
کوردانه« .تیتۆ»ش له یوگوسالڤیا خۆی له
ژێر هێژموونیی یهکیهتیی سۆڤیهت هێنایە
دهرێ .ئەویش دهیگوت دۆستایهتیت دهکهم
بهاڵم خۆم بڕیار لە سەر چارەنووسی خۆم
دهدهم.
دوکــتــور قــاســمــلــوو لــە «کــورتــەبــاس»دا
دەڵ ــێ چــی و مـهرزبـهنــدیـهکــان چــی بــوون؟

دێموکراتیکی چۆن لە نێو حیزبەکەی خۆیدا
جێ خست؟
لــە کــۆنــگــرەی شــــەشدا کــاتــێــک دوکــتــور
قاسملوو ئهو بیرۆکهیه دێنێ بۆ جاری یهکهم
وەرناگیرێ و پەسند ناکرێ ،ئەوە نیشاندانی
قــوواڵیــی سەمپاتییە بــۆ چهپی ڕادیــکــاڵ لە
نێو حیزبی دێموکڕاتدا کە ئەوەندە بەهێزە
«کــورتــەبــاس» دهنــگ ناهێنێتهوه .دوایــەش
کــە پــەســنــد ک ــرا دەبــیــنــیــن ڕێــکــخــراوهکــانــی
وەک کۆمهڵه و «راه کارگر» و ڕێکخراوە
چەپییەکانی دیکە ههموو ههڵوێست دەگرن
لە بهرامبهر ئەم نامیلکه و گوتارە نوێیەی
دوکــتــور قاسملوودا .کۆمهڵه دهڵــێ« :ئ ـهوه
کۆمەڵگایەکی سهرمایهداری بۆ ئێمه بهدیاری
دێنی» ،ڕایکارگهر دەڵێ« :ئەم سۆسیالیزمه
بۆ ڕۆژی قیامهتە» .دوکتور قاسملوو لەو
بارودۆخەدا به هێنانهگۆڕێی ئهو بابهته وهک
ئـ ـهوهی بــوو کـه بـه پێچهوانهی ئاڕاستهی
ڕووبار مەلە بکا ،بەاڵم ئەو لەو بارودۆخەدا
قسەی خۆی کرد و باسەکەی خۆی هێنایە
پێشێ و لــەســەری پێداگر بــوو .چەند ساڵ
دواتــر و به ڕووخانی دیــواری بێرلین و له
بهریەک هەڵوەشانی سوسیالیزمی مهوجوود
دهرکهوت که بووچوونهکانی دوکتور قاسملوو
درووست بوون ،بهاڵم به داخهوه چوار مانگ
پێش ئ ــەوهی ئ ـهو ڕووداوانــــه ڕوو بــدهن و
دوکتور قاسملوو دروستبوون و دهقیقبوونی
بووچوونهکانی له سهر ئهو بابەتانە به چاوی
خۆی بیبینێ شههید بوو.
ئەم تەحەولە فیکرییەش لە د .قاسملوودا
زەمینە و بــەکــگــراونــدی هــەیــە و بەرهەمی
وردبـــوونـــەوە و بــە چ ــاوی کـــراوە ڕوانــیــن
لـ ــە ڕووداوەکــــــــــــان بــــــوو؛ وەک :ژی ــان ــی
تــاراوگــەیــی لە واڵتــانــی سۆسیالیستی و لە
نیزیکەوە هەستکردن بە کەموکوڕییەکان،
ناڕەساییەکانی سۆسیالیزمی مەوجوود بە
تایبەتی لە بــواری نەبوونی دێموکراسی و
ئــازادی و بوونی دەوڵەتانی توتالیترێ لەم
واڵتانە؛ هەروەها ڕووداوەکانی لەهێستان و
ڕاپەڕینی مەجارستان لە دەیەی 50ی زایینی
بە تایبەت ڕووداوی «بەهاری پراگ» لە ساڵی
1968؛ دەرکەوتنی قوتابخانەی «فڕانکفۆرت»،
«چەپی نوێ» و «ئۆرۆکۆمۆنیزم» کە هەر
کامەیان بە شێوازێک لەگەڵ چەپی کالسیک
و ئــۆرتــۆدۆکــس ســنــووربــەنــدیــیــان دەکـــرد.
ئەوانە هەموو لە چاوی وردبینی ئەو بەدوور
نەمانەوە و شوێنەواری قوڵیان لەسەر دانا.
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سیاسەت و ماف
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پرسی کورد لە نێوان قانوونە نێوخۆییەکان،
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و ئیرادەی خۆیدا
یهکێک له بنەڕەتیترین مافی نهتهوهکان،
مافی دیاریکردنی چارهنووسه و ئهو
ئهسڵ ه ئهو ماف ه دهدا ب ه نەتەوەکان ک ه لە
بەرژەوەندیی خۆیاندا بڕیار لەسەر چارهنوسی
سیاسی ،ئابووری و فهرهەنگییان بدەن.
ل ه ساڵی  1960زایینیدا ڕێکخراوی نەتەوە
گرینگی
بهیاننامهیهکی
یەکگرتووەکان
ل ه پێناو پێدانی سهربهخۆیی به واڵت ه
داگیرکراوەکان»مستعمرات» پهسهند کرد.
مادهی 25ی ئهو بهیاننامهی ه پێداگری لە سەر
ئهو تێڕوانینه دەکا ک ه قهرارگرتن و مانهو ه
له ژێر دهستی دهوڵهتی بێگان ه ب ه جۆرێک
لهژێرپێنانی مافی مرۆڤه و دژایهتیی ههیه لهگهڵ
مهنشووری ڕیکخراوی نهتهو ه یهکگرتوهکان.
ههر بۆی ه لهو بیاننامەیهدا باس لهو ه کراو ه ک ه
ههموو نهتهوهکان خاوهنی ئهو مافهن که ل ه
بڕیاردان بۆ دیاریکردنی چارهنووسی خۆیاندا
سهربهست بن ،بهو مانایه مافی ئهوهیان ههی ه
ئازادان ه لهسهر دۆخی سیاسیی خۆیان بڕیار
بدهن و پهر ه ب ه گهشهپێدان بە بواری ئابووری،
کۆمەاڵیهتی و فهرههنگیی خۆیان بدهن.

دەکا و هیچ زەمینەیەکی لەبار ناخوڵقێنێ کە
تاکەکانی کەمینە لە بەرپرسایەتیی سەرەکی
و بڕیاردەری بەڕێوەبەریی واڵتدا بەشدار بن.
 )3هەستی نەتەویەتی .کاتێک تاکەکانی
نەتەوەیەک کە لە کەمایەتی دان و لە بواری
سیاسی و ئابووریی و فەرهەنگی و تەنانەت لە
بواری مافەکانی مرۆڤیشەوە دەچەوسێندرێنەوە،
سروشتییە هەستی نەتەوایەتی و هاوخوێنی لە
دەوری یەکتریان کۆ بکاتەوە و هەوڵ بدەن لە
ڕیگای جۆراوجۆرەوە تێ بکۆشن بۆ ئەوەی ببنە
خاوەنی مافی بڕیاردان لە سەر چارەنووسی
خۆیان و بۆ دروستکردنی کیانێکی سەربەخۆ
هەنگاو بنێن و ئەو ئیرادە لە خۆیان نیشان دەدەن
کە هیچ دەوڵەتێک ناتوانێ بە پاساوی ئەمنی
و مەسەڵەی نێوخۆیی مافەکانیان پێشێل بکا.
سروشتییە لە هەر واڵتێکدا کەمینەیەکی
نەتەوەیی ،مەزهەبی و زمانی ئەگەر بۆ
ماوەیەکی دوور و درێژ و نادیار لە مەیدانی
سیاسەت و بەڕێوەبەریی واڵتدا بەشداریی پێ
نەکرێ و و بەڕادەی خۆی لە بەرهەم و قازانجی
واڵتی پێ نەبڕێ دەبێتە ئۆپۆزیسیون و هەموو

[سروشتییە لە هەر واڵتێکدا کەمینەیەکی نەتەوەیی ،مەزهەبی و زمانی
ئەگەر بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ و نادیار لە مەیدانی سیاسەت
و بەڕێوەبەریی واڵتدا بەشداریی پێ نەکرێ و و بەڕادەی خۆی لە
بەرهەم و قازانجی واڵتی پێ نەبڕێ دەبێتە ئۆپۆزیسیون و هەموو
ڕێگەچارەکان تاقی دەکاتەوە بۆ ئەوەی لەو بارودۆخە ڕزگاری بێ]
ئاکامی گرینگیدانی کۆمەڵگای نیونەتەوەیی
بە مەسەلەی مافی دیاریکردنی چارەنووس
ئەوە بوو کە لە نێوان ساڵەکانی  ١٩٤٥هەتا
 ١٩٧٧نزیک بە  ٧٥واڵت سەربەخۆیی خۆیان
ڕاگەیاند و لەالیەن کۆمەڵگەی نێو نەتەوەییەوە
بەڕەسمی ناسران .بەاڵم هێشتا کۆمەڵە
نەتەوەیەکی دیکەش ماون کە ئەو مافەیان
بەخاوەن نەکردوە و نەتەوەی کورد یەک لەوانە.
بەپێی نێوەرۆکی ڕێکەوتننامە و پەیماننامە
نێودەوڵەتییەکان ئەو مافە تەنیا بەو گەالنە
ڕەوا بیندراوە کە خاکەکەیان لەالیەن دەوڵەتانی
دیکەوە داگیر کرابێ ،واتە «مستعمرە» بووبن.
بەداخەوە یەکێک لەو نەتهوانە کە هەم خاک
و هەم خەڵکی بەسەر چوار دەوڵەتدا دابەش
کراوە و نەیتوانیوە لەو مافە کەڵک وەربگرێ
نەتەوەی کوردە و هەر کاتێک ویستوویەتی
پەنا بۆ یاسا نێودەوڵەتییەکان بەرێ ،بەوە
تۆمەتبار کراوە کە دەیەوێ خاکی واڵتێک
داببرێ؛ لە حاڵیکدا کورد نایهەوێ خاکی
هیچ واڵتیک داببڕێ ،بەڵکوو دەیەوێ
خۆی خاوەنی خاک و نیشتمانی خۆی بێ.
دەگوترێ یەکێک لە کۆسپەکانی سەر
ڕێگای مافی دیاریکردنی چارەنووس ئەوەیە
کە سنوورەکان ئاڵوگۆڕیان بەسەردادێ و لە
هەمان حاڵدا یەکی دیکە لە گرفتە بنەڕەتییەکان
لە جێبەجێکردنی ئەو ئەسڵەدا ئەوەیە کە هەم
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و هەم
کۆمەڵگەی جیهانی بە پاساوی ئەوە کە نابی
دەست لە کاروباری نێوخۆیی واڵتان وەربدرێ
لە جێبەجێکردنی ئەسڵی مافی بڕیاردان لەسەر
چارەنووسی گەالنی ژێردەست خۆ دەبوێرن.
ئەنگیزە و هۆکاری جۆراوجۆر هەن بۆ ئەوەی
تاکەکانی نەتەوەیەک کە لە کەمایەتی دان لە
دەوری یەکتر کۆ بکاتەوە بۆ بڕیاردان لەسەر
چارەنووسی خۆی کە زیاتر بە جیابوونەوە لەو
دەوڵەتە دادەندرێ کە حکوومەتیان بەسەردا
دەکا .هۆکارەکانیش بە پێی هەلومەرجی
سیاسی لە واڵتە جۆراوجۆرەکاندا جیاوازن.
لێرەدا سێ هۆکاری سەرەکی باس
دەکەین کە ڕەنگە گرینگترین هۆکارەکان
بن بۆ ئەوەی کەمایەتییەکان بۆ گەیشتن بە
مافەکانیان پەنا بۆ کەلکوەرگرتن لە مافی
بریاردان لەسەر دیاریکردنی چارەنووس دەبن.
 )1ڕزگاربوون لە چەوسانەوە .بۆ
ڕزگاربوون لە زوڵم و زۆریی دەسەاڵتدار
کە بە هەموو شێوازێک دەیەوێ پاکتاوی
ڕەگەزییان بکا ،یا لە بواری فەرهەنگی و
ئابوورییەوە دەچەوسێندرێتەوە ودەسەاڵتدار
لەو ڕێگایەوە دەیەوێ تاکەکانی ئەو
کەمایەتییە هەژار و بێکار و بێدەرەتان بکا
بۆ ئەوەی هێژموونی خۆی بەسەردا ڕابگرێ.
 )2بێبەشکردنی لە دەسەاڵت .دەسەاڵتدار
بەردەوام کەمایەتییە نەتەوەییەکان لە
بەشداری پێکردن لە بەڕیوەبەریی واڵتدا
بێبەش دەکا و هەموو کات وەک هاوواڵتیی
پلە  ٢و  ٣چاو لە تاکەکانی ئەو کەمینەیە

ڕێگەچارەکان تاقی دەکاتەوە بۆ ئەوەی لەو
بارودۆخە ڕزگاری بێ .لووتکەی ئەو هەڵوێستە
پەنا بردنە بۆ پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ
و جیا لەو واڵت و دەوڵەتەی کە هەتا ئێستا
تێیدا ژیاوە .هەموو ئەوانەی ئاماژەمان پێدان
لەگەڵ بارودۆخی نەتەوەی کورد لە ئێستادا
یەک دەگرێتەوە .بەداخەوە بە هۆی دابەشبوونی
کوردستان بەسەر چوار دەوڵەت (ئێران،
عێراق ،سوریە و تورکیە)دا و مانەوەی لە ژێر
هەژموونیی دەوڵەت نەتەوەکانی فارس و تورک
و عەڕەب وایکردووە کورد لە نێو ئەو دەوڵەتانەدا
ببێتە کەمینە و لە هەمان حاڵدا لە مافە سیاسی
و ئابووری و فەرهەنگییەکانی بێبەری بکرێ و
لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا لە الیەن سپا و
دەزگا ئەمنیەتییەکانی ئەو دەوڵەتانەوە کۆمەڵکوژ
بکرێ و خاکەکەی لێ داگیر بکرێ .ئەوەش
وایکردوە کە کورد لە سەد ساڵی ڕابردوودا
ئۆپۆزیسیونی بەهێز و مەیدانی بێ .خەبات و
تێکۆشانی بێ پسانەوەی کورد وایکردووە کە
چەوسانەوەی نەتەوەیەکی زیاتر لە چل میلیۆنی
تەنیا لە چوارچێوەی ئەو دەسهاڵتانەدا قەتیس
نەمێنێتەوە و سەردەمی ئیستادا ببێتە پرسێکی
ناوچەیی و جیهانی کە ئەگەر چارەسەری
بنەڕەتی نەکرێ ئارامی وئ اسایشی ناوچەکە
کە بۆ جیهان گرینگە لەو ناوچەیەدا نایەتەدی.
لەالیەکی دی کۆمەڵگەی جیهانی و بە تایبەتی
ڕیکخراوە نەتەوە یەکگرتووەکان بەشێکی
گرینگن لە درێژەکێشانی ئەو چەوسانەوە و
پشتگوێخرانی مافەکانی کورد وەک نەتەوەیەک
کە خاوەنی خاک و گەل و مێژوو و کلتوور
و زمانی خۆیەتی .گرینگیدانی ڕێکخراوەی
نەتەوە یەکگرتووەکان و کۆمەڵگەی جیهانی
بە مەسەلەی کورد لەسەر ئەو بنەمایە نییە
کە کێشەی کورد مەرجەکانی مەشرووعیەتی
قانوونی تێدا نییە ،بەڵکوو ڕێکخراوەی نەتەوە
یەکگرتووەکان پێی وایە ئەوە پرسێکی نێوخۆیی
واڵتانە کە ئەوە لە پێوەندی لهگهڵ نهتهوهی
کورد و کێش ه ڕهواکهیدا لە جێی خۆیدا نییە.
چونکه ئهگهر هەر ب ه مێژووی  500ساڵی
ڕابردودا بێینهوه دهبینینن که کوردستان و
ئهو خاکهی که کورد لهسهری نیشتهجیی ه
یهک پارچه بووە و سنوور ب ه نێو خاکهکهیدا
نهکێشراوه ،بهاڵم دوای شهڕی یهکهمی جیهانی
و دابهشکردنی ئیمپراتۆریی عوسمانی بێ
ئهوهی کورد خۆی بڕیار لهسهر چارهنووسی
سیاسیی خۆی بدا ،دهوڵهتانی سهرکهوتوو ل ه
شهڕ چارهنووسێکیان بۆ دهستنیشان کرد ک ه
تا ئێستاش بهدهستییەوە دهناڵینێ .هێزهکانی
خهباتکاری کورد له ماوهی سهد ساڵی
ڕابردووشدا خهباتیان کردوو ه بۆ ئهوهی ئەم
غهدرە لە کۆڵ کورد کەنەوە .ل ه الیهکی دیکهو ه
ل ه ماوهی سهد ساڵی ڕابردوودا ڕێکخراوی
نهتهو ه یهکگرتوهکان خۆی له چهندین
مهسهلهی هاوشێوهی مهسهلهی کورد ب ه
خاوهن کردهوه و ئهو خاوهندارییهتی ه وایکردوە
مهسهلهی ئهو نهتهوه ژێردهستان ه مهشڕوعیهتی

چەند سرنجێک بۆسەر حیزبی دیموکراتی کوردستان

لە یادی  ٧٢ساڵەی دامەزرانیدا

عومەر باڵەکی
جیهانی وهدهست بێنێ بۆ نموون ه فەلستین ک ه
پشتگیری رێکخراو ه نهتهو ه یهکگرتووهکان بوو ب ه
هۆی ئهوهی فەڵەستین ستاتوی خۆی هەبێ لەو
ڕێکخراوهیەدا.
شک لهوەدا نییه ڕێکخراوی نهتهو ه
یهکگرتوهکان به داخهو ه تا ئێستا هیچ
ڕۆڵێکی له چارهسهری کێشهی کورددا
نهبوو ه و لهو نێوهدا هێندێک هۆکار ڕهنگ ه
کاریگهرییان بووبێ لهسهر ئهو ه ک ه ئەو
ڕێکخراوەیە خۆی ل ه ئاستی چارهسهری
پرسی کورددا بێدهنگ کردوه .وهک ئاڵۆزیی
پرسی کورد ک ه نهتهوهیهکه بهسهر چوار
دهوڵهتدا دابهش کراوه و ئهو ه چوار دهوڵهتهش
ل ه ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست ههڵکەوتوون ک ه
ههستیارترین ناوچەی جیهانه ،یا ڕهنگ ه ئهوەش
هۆکارێک بێ ک هتا ئێستا هیچ دهوڵهتێک پشتیوانیی
له پرسی کورد نهکردووه و بهڕهسمی ئهو
بابەتەی نهبردۆته بهر دهمی ڕێکخراوی نهتهو ه
یهکگرتووهکان .چوونکە به پێی سازوکاری ئهو
ڕێکخراو ه جیهانییه ههر کاتێک پرسی نەتەوەیەک
لە کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکاندا
بێته بهر باس پێویسته لهالیهن دهوڵهتێکی ئهندام
لهو ڕێکخراوهی ه پێشنیار و پشتگیری بکرێ .ل ه
ساڵی  1٩63دهوڵهتی «موغولستان» ل ه ژێر
کاریگهریی یەکیەتیی سۆڤییەتدا ههنگاوێکی گرینگی
بۆ ئەو بابەتە هاویشت و مهسهلهی کوردی برد ه
بهر دهم کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نهتهو ه
یهکگرتووهکان ،بهاڵم ههر زوو پاشگهز بۆوه.
لێرهدا جێی خۆیەتی ئهم پرسیار ه ڕووبهڕووی
کۆمهڵگای جیهانی بکەینەوە چۆنە لەو سەردەمەدا
کە سەردەمی بە جیهانیبوون ه و ڕۆژ ب ه ڕۆژ
به هۆی پێشکهوتنی زانست مهوداکان کورتتر
دهبنهوه و  سنوورهکان مانای ڕاستهقینهی
خۆیان ل ه دهست دهدهن ،نهتهوهیهکی زیاتر ل ه
چل میلیونی به پانتایهکی جوغرافیایی بهربهرین ل ه
مافی بڕیاردان له سهر چارهنووسی خۆی بێبهشه؟
چۆنە پێی ڕهوا نابینن ک ه خۆی بڕیار لهسهر مافی
چارهنووسی خۆی بدا و تهنانت پێی ڕهوا نابینن
که ل ه سهرهتایترین مافی هاوواڵتیبوون ل ه نیو ئهو
دهوڵەتانهی که بهسهریاندا دابهش کراو ه بههرهمهند
بێ ،ئهوه ل ه حالێک دای ه ک ه ههر ئهو چوار دهوڵهت ه
ک ه دژایهتیان ههی ه لهگهڵ مافهکانی کورد ل ه
دهرهوهی سنوورهکانیان ب ه پێی بهرژهوندییهکانی
خۆیان بهردی ئازادیی گهالن ل ه سینگیان دهدهن
و پشتگیری مادی و مهعنهوی جیابوونهوهی
نهتهوهیهک دهکهن لەو دهوڵهتهی تێیدا دهژین .ههر
ئهوه خۆی پێچهوانهی ئهو ئوسووڵهی ه ک ه ڕێکخراوی
نهتهو ه یهکگرتووهکان پشتی پێ دهبهستێ بۆ
ئهو ه پشتگیری پرسی کورد و خهبات ه ڕهواکهی
نهکا و ب ه پێ قانوونی نێودهوڵهتی ههڵسوکهوتی
ئهو چوار دهوڵهته ل ه دهرهوهی سنوورهکانی
خۆیان «تعارض» قانوون درووست دهکا؛ بهاڵم
کۆمهڵگای جیهانی لێی بێدهنگ بوو ه و ئهوی لهو
نێوهدا زیانی پێ گهیشتووه نهتهوهی کورد بووه.
ل ه سهردهمی ئیستادا که ههم ئهو دهوڵهتانهی
کوردستانیان بهسهردا بهش کراو ه ئینکاری مافی
چارهنووس کورد دهکهن و ههم ڕێکخراوی
نهتهو ه یهکگرتووهکان به پاساوی مهسهلهی
نێوخۆیی واڵتان خۆ ل ه چارهسهری پرسی کورد
دهبوێرێ ،پێویسته کورد ل ه ههر پارچهیهک ل ه
کوردستان که ههل و دهرفهتێک ب ه هۆی خهبات
و تێکۆشان یا ئاڵوگۆرهکانی ناوچهک ه هات ه پێش
بیقۆزێتەوە و ب ه باشی کهڵکی لێ وهربگرێ .ئهو
دهرفهت ه ل ه حاڵی حازردا بۆ باشووری کوردستان
ڕهخساوه چونک ه ماوهی زیاتر ل ه  20ساڵه گهلی
کورد لهو پارچ ه لە کوردستان بۆت ه خاوهنی
دامودهزگای دهوڵهتی و ل ه ناوچهیهکی نائارامی
وهک ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست و ل ه نێو عێراقیکی
شێواودا سهرهڕای ههموو کۆسپهکان توانیویهتی
ئارامی و سهقامگیری و ئهمنیهت ل ه نێوخۆیدا
دروست بکا؛ بۆیە لەسەر هەر تاکێکی کوردە لە
پێشدا لە باشووری کوردستان و پاشان لە پانتایی
کوردستانی گەورەدا پشتیوانیی بکا لە بەشداری
کردن لە گشتپرسی بۆ ئەوە ئیرادەی نەتەوەیەک
زاڵ بێ بە سەر قانوونە نێوخۆیی ونێودەوڵەتیەکان
کە لە بەرژەوەندی ئەو دەوڵەتانەدا دارێژراون
کە کوردستانیان بە سەردا دابەش کراوە.

ل ــەس ــەر ش ــێ ــوەی دامـــــــەزران و مــێــژووی
حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان لــەالیــەن
نـــووســـەران و لــێــکــۆلــەرانــی کـــورد و بیانی
گەلێک کتێب و بابەت لەسەر ئــەم ڕووداوە
د .کامران ئەمینئاوە
مــێــژوویــیــە نـــووســـراوە و تــیــشــک خـــراوەتـــە ســەر
گــۆشــە جــۆراوجــۆرەکــانــی ژیــانــی سیاسیی ئــەم حیزبە بــە تایبەتیی و
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کــورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە گشتیی.
لێرەدا بە کورتی چەند خاڵی مێژوویی و سەرەکیی ئەم حیزبە گەاڵڵە دەکرێ.
* حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ٢٥ی گەاڵوێژی ١٣٢٤ی هەتاویی
لەسەر قــەوارە و بنەمای کۆمەڵەی ژێکاف پێک هات و بووە درێــژدەری
خەباتی ئەم ڕێکخراوەیە بە چەشنێکی ئاشکرا ،بەاڵم بە پاشگەزبوونەوەی
کاتی لە چەند خاڵێک هەتا ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان .بە پێی ئەوەی
کە پێشەوا قازی محەممەد وەکــوو کەسایەتییەکی ئایینی لە کاتی ئەندام
بوونی لە کۆمەڵی ژێکاف وەکو تەواوی ئەندامەکانی ئەم ڕێکخراوە نهێنییە
سوێندی خــواردبــوو کە بێجگە لە کۆمەڵەی ژێکاف نەبێتە ئەندامی هیچ
ڕێکخراوەیەکی دیکە و وەفــادار بە ڕێگا و خەباتی ئەم حیزبە بمێنێتەوە،
ئەستەمە بیر لەوە بکرێتەوە ئامادە بووبێ بە پێچەوانەی سوێندەکەی ڕەفتاری
کردبێ .لە الیەکی دیکەشەوە ٢٥ی گەاڵوێژ ڕۆژی دامەزرانی «کۆمەڵەی
ژێکاف»یشە و ئەمە لــەوە ناچێ بە هەڵکەوت بووبێ .بــەم پێیە دەکــرێ
ژیانی سیاسیی حیزبی دێموکرات نەک  ٧٢بەڵکوو  ٧٥ساڵ لە قەڵەم بدرێ.
* حیزبی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان دامــەزرێــنــەری یەکەمین کــۆمــاری
کــوردســتــانــە .کــۆمــاری کــوردســتــان بــە ڕێــبــەریــی حــیــزبــی دیــمــوکــراتــی
کوردستان ئەو شانازییەی بە کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستانیش
بەخشی هەتا لە پێکهێنانی یەکەمین دەستەاڵتی کوردستاندا بەشدار بن.
* لە تایبەتمەندییەکانی ڕێبەریی ئەم حیزبە ،توانایی ئەوان بۆ کەڵکوەرگرتن
لە هەوەڵین دەرفەت ،بێ فەوتاندنی کات بۆ ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستانە،
ئەویش لە کاتێکدا کە ئەم فەرمانە هاوئاهەنگی لەگەڵ هەڵویست و ویستی
یەکیەتیی سۆڤییەت و واڵتــە ڕۆژئاواییەکان ،هەروەها دەوڵەتی ئێران و
فیرقەی دیموکراتی ئازەربایجان نەبووە .ئەمە نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە
کە بۆ پێشەوا و ڕێبەرانی حیزب سەربەخۆیی ئامانجی سەرەکی بووە و بە
پشتبەستن بە خەڵک ،لە یەکەمین دەرفەتدا کۆماری کوردستانیان ڕاگەیاندوە.
* دامەزرانی حیزبی دیموکراتی کوردستان بوو بە بەستێنێک بۆ پێکهاتنی
حیزبگەڵی هاوچەشن لە بەشەکانی دیکەی کوردستانی دابەشکراودا .بەم پێیە
دەکرێ حیزبی دیموکرات لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەکو کۆڵەکەی بیر و هزری
خەباتێکی هاوچەشن بۆ بەشەکانی دیکەی کوردستانیش لەبەر چاو بگیرێ.
* ستراتێژی حیزبی دیموکرات وەکو درێــژەدەری کۆمەڵەی ژێکاف بە
پێی بارودۆخ و هاوسەنگی و السەنگی هێزەکانی ژوورەکی و دەرەکی و
یو
کۆمەڵگای جیهانی دووجەمسەریی ،لە سەربەخۆییەوە ،هەتا خودموختار 
فیدرالیسمی لە خۆ گرتوە .بەاڵم سەرنجراکێش ئەوەیە کە لە هەر حاڵەتێکدا بۆ
دەستەاڵتدارانی تاران وەکو جیاییخوا ز ناسراوە و بەچەشنی جیاواز سەرکوتی
فیزیکی و فیکری و تەبلیغاتی کــراوە .کورد بە گشتی بۆ دەستەاڵتدارانی
ئێرانی و تەنانەت ئۆپۆزیسیۆنی باوەڕمەند بە یەکیەتیی ئەرزیی ئێران وەک
جیاییخواز چاوی لێکراوە و هەر واش چاوی لێ دەکرێ .بە باوەڕی من لە
مێژە کاتی ئەوەی هاتوە دروشمی سەرەکیی حیزبە کوردستانییەکان و یەک
لەوان حیزبی دیموکراتی کوردستان مافی چارەنووسی کورد بە شێوەی
پێکهێنانی کۆماری سەربەخۆی کوردستان بێ ،نەک دێموکراسی بۆ ئێران
یان کۆماری کوردستان لە ئێرانی فیدراڵدا .دەکرێ خودموختاری و فیدرالیسم
تەنیا وەکو قۆناخێک بۆ گەیشتن بەم ئاواتە لەبەر چاو بگیرێ نەک وەکو
ئامانجی سەرەکی .لەم حاڵەتەدا دەکرێ و دەبێ هەوڵ بدرێ سەربەخۆیی
نەتەوەیی وەکو دیاردەیەکی بەرچاو بخرێتە نێو مێشک و ڕەوانــی تاکی
کــوردەوە و هەتا ڕۆڵەی کورد بۆ پێکهێنانی کیانێکی نەتەوەیی تێبکۆشێ.
گرێدانی خەباتی نەتەوەیی لەگەڵ بیری سۆسیالیستی و دادپەروەرانە
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی حیزبی دیموکراتە کە لە پرۆگرامەکانیشیدا
ڕەنگی داوەتەوە .حیزب لە ژێر کاریگەریی باڵی چەپ و کاتێک کە پێی وابوو
یەکیەتیی سۆڤییەت و بلۆکی ڕۆژهەاڵتی ئورووپا لە جیهانی دوو جەمسەریی
دەتوانن یاریدەدەری حیزب و بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەاڵت بن بە شوێن
راکێشانی ڕای ئەوان بوو .ڕووداوەکانی پاش شۆرشی ڕێبەندانی  ٥٧لە ئێران
و ئاوڕنەدانەوەی ئەم واڵتانە لە کێشەی نەتەوەیی لە کوردستان بوو بە هۆی
پێداچوونەوەی حیزب بەم بیرۆکەیە و دیتنەوەی دۆست لە نێوان سوسیال
دیموکراتەکان و لە کۆتاییدا بوون بە ئەندامی سوسیال ئەنترناسیۆنالیستەکان.
سەرەرای ئەوەی کە حیزبی دێموکراتی کوردستان حیزبێکی خاوەن ئارمان و
ئیدەی سۆسیالیستی بووە ،هەمیشە باری نەتەوەییەکەی زاڵتر بووە .حیزبی
دیموکرات وەکوو حیزبێکی جەماوەری توانیویەتی بەشێکی زۆر لە ڕۆشنبیران
و نیشتمانپەروەرانی کورد بە بیری جیاوازەوە لە دەوری خۆی کۆکاتەوە.
* ژیــانــی سیاسی ئــەم حیزبە پــڕە لــە هـــەوراز و نشیو و کارەساتی
جۆراوجۆار ،چوار کەسی یەکەمی ئەم حیزبە لە الیەن نەیاران و دوژمنانی
کوردەوە کوژراون ،شتێک کە لە نێو حیزبەکانی دیکەی کوردستانی کەمتر
بیندراوە ،قــازی محەمەد پێشەوای ئەم حیزبە بە دەســت کاربەدەستانی
حکوومەتی پەهلەوی ،ئەحمەد تۆفیق پاش پتر لە  ١٠ساڵ بەرێوبەردنی
ئــەم حیزبە و کاتێک ئیتر وەک ــو سکرتێری حــیــزب نــەمــابــوو لــە الیــەن
بەعسیەکانەوە ،پاشان نەمر دکتور قاسملوو و شەرفکەندی لە ڤیەن و بەرلین
بە دەستی تێرۆریستەکانی حکوومەتی ئیساڵمیی ئێرانەوە شەهید کران.
حیزبی دیموکراتی کوردستان لە ڕێگای گەیشتن بە ویست و ئاواتەکانی
گەڵی کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان گەلێک قوربانی داوە و باشترین
ڕۆڵــەکــانــی خــۆی پێشکەشی خەباتی ڕزگــاریــخــوازانــەی ک ــوردی کــردوە.
* بە داخــەوە لە درێژایی خەباتی سیاسی ئەم حیزبە وەکــو زۆرینەی
حیزبەکانی دیکە دابــڕان و جیابوونەوە بە هۆی جۆڕاوجۆر کەم نەبووە.
دوایــن لێکدابڕان ،دابەشبوونی ئــەو حیزبە بە ســەر حیزبی دیموکراتی
کوردستانی ئێران و حیزبی دیموکراتی کوردستانی لێ کەوتەوە .لێرەدا
جێگای ئ ــەوەی نییە بــاس ل ــەوەی بکرێ پێکهاتنی حــدک تــا چ ڕادەی ــەک
واڵمــدەری پێداویستییەکانی بزووتنەوەی کــورد لە  ١٠ساڵی ڕابــردوودا
بــوو ،شتێک کە بێگومان پێویستە بە وردی باسی لێبکرێ ،بــەاڵم ئێستا
پــاش مــاوەی  ١٠ســاڵ ،جێی خۆشحاڵییە کە پێوەندییەکانی هــەر دوو ال
تا ڕادەیــەکــی زۆر ئاسایی کــراوەتــەوە و باس لە یەکگرتنەوەش دەکــرێ.
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ژماره٧٠٩ :

کۆمەڵگە

سووژهی خوێندکار و
تایبهتمهندییهکانی

١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

هەنگاوەکانی نافەرمانیی مەدەنیی کوردستان بەرەو سەرکەوتنە

(بهشی دووههم و کۆتایی)

هــاوســهنــگــیــی دوو ڕههــــهنــــدی نـــــهرم ئــامــێــری
و ڕهق ئـــامـــێـــری لــــه خـــهبـــاتـــی خ ــوێ ــن ــدک ــاری ــدا
بزووتنهوهی خوێندکاری له ههر کام ل ه وێستگهکانی
ڕەحامن سەلیمی
خهباتی خۆیدا ب ه پێی ههلومهرج و ئامادهیی عهینی و
زهینی کۆمهڵگا شێوازی جۆراوجۆری وهرگرتووه .ب ه شێوهیهک که ههر کات زهمینهی
عهینی بۆ پراکتیکی خوێندکاران ل ه ئارادا نهبوو ه و فهزای زانکۆ و فهزای گشتیی کۆمهڵگا
دهرفهتی مانۆڕی عهمهلی ل ه خوێندکاران زهوت کردووه ،ئهوا خوێندکاران ههوڵیان داو ه
ب ه تیۆریزهکردنی کۆنتێکستی شێوازێکی نوێ له تێکۆشان ،خۆیان بۆ قۆناغهکانی داهاتوو
تهیار بکهن و دیسکۆرسی بزووتنهوهی خوێندکاری دابڕێژن ب ه پێی ههلومهرجی ئارایی.
لێرهدای ه خوێندکار و مامۆستا دهکهون ه پهیوهندییهکی ئۆرگانیک و دوو الیهنه ،ک ه بهرههمی
ئهو پهیوهندیی ه دهبێت ه هۆی هاتنه ئارای بزووتنهوهیهکی ڕووناکبیری ب ه خاوهندارهتیی
خوێندکار .له ههمان کاتدا ئهو ه دهبێت ه سهرهتایهک بۆ سهرههڵدانی ڕهههندی ڕهق
ئامێری بزووتنهوهی خوێندکاری .ب ه واتایهکی دیکه خهباتی نهرم ئامێری خوێندکاران ل ه
پهیوهندییهکی هاوسهنگ دایه لهگهڵ ڕهههندی رهق ئامێری ئهو خهبات ه و وهک دوانهیهکی
لێک دانهبڕاو له ههموو بزووتنهوه خوێندکارییهکان ل ه سهرجهم واڵتاندا ئاماد ه بوون و ههن.
ئهگهر ب ه وردی سهرنج بدهینه خهباتی خوێندکاران ل ه واڵتان و یهک لهوان ئێران،
ب ـهو دهرهنــجــامـ ه دهگـهیــن کـه خوێندکاران بـ ه شێوهیهکی دهوری ئ ـهو دوو قۆناغ ه
تێدهپهڕێنن ،وات ه ڕهههندی نهرم ئامێری و ڕهق ئامێری خهبات وهک سیکلێکی بهردهوام
ل ه کۆی بزووتنهوه خوێندکارییهکاندا دهبینرێ .ههڵبهت زۆر جار ناتوانین سنوورێکی
زهمهنیی ڕوون بۆ ئهو دوو قۆناغ ه دهستنیشان بکهین ،وهک هاوکات بوونی ههر
دوو ڕهههندی هزری و عهمهلی ل ه بزووتنهوهی خوێندکاریی دهیـهی 60ی زایینیدا.
ئهگهر ل ه الیهک بزووتنهوهی ڕووناکبیری کاریگهری گهورهی ل ه سهر بزووتنهوهی
خوێندکاری ههی ه و بیرمهندان و فیلسوفان وهک پێشهوای خوێندکاران دهور دهبینن ل ه
ئاراست ه کردنیان بهرهو ئامانج ه گشتییهکانی کۆمهڵگا و دیمۆکراتیزهکردنی دهسهاڵت ،ل ه
الیهکی دیکەش خوێندکاران خۆیان بهرههمهێنهری ڕووناکبیر و بزووتنهوهی ڕووناکبیرین
و زۆربهی ڕووناکبیران ل ه ههناوی ئهو بزاڤهدا گهشهیان کردوو ه و پێگهیشتوون .ئهو
پهیوهندیی ه دیالێکتیکیهی بهردهوا م ل ه نێوان ئێلیتی خوێندکاری و ڕووناکبیریدا بوونی ههی ه
ن ه تهنیا یارمهتی ب ه پهرهپێدانی بههاکانی مۆدێڕنیت ه وهک ئازادی و دێمۆکراسی کردووه،
بهڵکوو هێورکهرهوهی ڕوخساری توندوتیژی ئیدئۆلۆژییه ئاسمانی و زهمینییهکان بووه.
پــــــلــــــۆرالــــــیــــــزهکــــــردنــــــی ســـــیـــــاســـــی و فـــــهرهـــــهنـــــگـــــیـــــی کــــۆمــــهڵــــگــــا
زانکۆ شوێنی بهریهککهوتنی بۆچوون و ڕوانگ ه جیاوازهکانی خوێندکار ه وهک سهمپڵێکی
بچووک ل ه کۆمهڵگا .ل ه زانکۆدا کۆی ئاراست ه سیاسی و فهرههنگییهکان ب ه یهکهو ه ل ه سهر زهوییهک
تۆوی دیمۆکراسی و پێکهوهژیان دهچێنن که بهروبوومهکهی دوورهدیمهنی کۆمهڵگا وێنا دهکا.
کــاتــێــک خــوێــنــدکــارانــی الی ـهنــگــری بــۆچــووون ـهکــانــی شــۆڕشــی چــیــن ل ـه فـهڕانــسـ ه
دروشمهکانی مائۆیان ب ـهرز دهکــــردهوه ،لـ ه پهنا خــۆیــان شاهیدی وێنهکانی لێنین
و چێگڤارا و کاسترۆ و  ...بــوون کـ ه ل ـهالی ـهن ه ــاوڕێ خوێندکارهکانیانهو ه بـهرز
کــرابــوون ـهوه ،لـ ه هـهمــان کــاتــدا خوێندکارانی ئانارشیستیش کـه س ـهر بـ ه ڕهوتێکی
فکری دیاریکراو ن ـهبــوون ،بهشێک بــوون ل ـهو مانگرتن ه خوێندکارییهی ک ه کۆمهڵ ه
ئامانجێکی هاوبهش ههموانی بهیهکهو ه کۆ کردبۆوه .ههموو ڕهنگ ه جیاوازهکان ل ه
قالبی بزووتنهوهیهکی ناسنامهدار داوای ماف و ئازادییهکانیان دهکــرد بۆ کۆمهڵگا.
بــێــگــومــان زانـــکـــۆ گــریــنــگــتــریــن شــوێــنــ ه بـــۆ پ ــل ــۆرال ــی ــزهک ــردن ــی کــۆمــهڵــگــا و
نــهه ــادی ــنــ ه کـــردنـــی فـــرهڕهنـــگـــی و فــــرهدهنــــگــــی ،ئـــهویـــش بـــه چـــهنـــد هـــۆیـــهک:
یهکهم :دوورهپهرێزیی خوێندکار ل ه خواستی بهدهستهوهگرتنی دهسهاڵت یان گهیشتن
ب ه پلهی سیاسی و کۆمهاڵیهتی ل ه ڕێگهی سیاسهتهوه ،بهرههمهێنهری شێوازێک ل ه
تۆلێرانسه ک ه له تایبهتمهندییه جهوههرییهکانی بزووتنهوهی خوێندکارییه .وات ه زانکۆ
نابێت ه گۆڕهپانی کێبڕکێی بۆ بهدهستهێنانی دهسکهوتی سیاسی به واتا تایبهتییهکهی.
ئهوهندهی خوێندکار ب ه دوای گۆڕینی بهها و ئهرزش ه باوهکانی کۆمهڵگایه ،عهوداڵی
گهیشتن ب ه پل ه و پایهی سیاسی و کۆمهاڵیهتی نییه .خوێندکار ههوڵ دهدا ل ه ڕێگای
پلهی ئاکادیمییهوه بگات به پلهی سیاسی و کۆمهاڵیهتی ،نهک به ڕێگای بهشداری ل ه
بزووتنهوهیهکی کۆمهاڵیهتییهوه .ئهوهش متمانهیهکی زیاد ل ه بزووتنهو ه کۆمهاڵیهتییهکانی
تری به بزووتنهوهی خوێندکاری بهخشیوه ،ب ه شێوهیهک ک ه بۆت ه هۆی ئهوهی دهسهاڵت
له ڕووبـهڕووبــوونـهو ه لهگهڵ ئهو بزاڤهدا ناچار ه تێچوویهکی قورستر بدا .ههر بهم
هۆیهی ه که سهرجهم دهسهاڵت ه نادیمۆکراتیکهکان پالنی تایبهتیان ههی ه بۆ دهستهمۆکردنی
خوێندکار و زانکۆ .ئهوهی له سهرهتاکانی بهدهستهوه گرتنی دهسهاڵت لهالیهن کۆماری
ئیسالمییهوه ،زانکۆ بۆ ماوهی نزیک  3ساڵ داخران ،نیشانهی نیگهرانیی قووڵی رێبهرانی
کۆنهپارێز و دیکتاتۆری ئێران بوو له خواستی ئازادیخوازی و عهداڵهتخوازیی خوێندکاران.
دووههم :پلهی زانستی و تێگهیشتوویی خوێندکار وایکردوو ه بزووتنهوهی خوێندکاری
له زۆربهی کاتهکاندا وهک بزووتنهوهی ئێلیتی نێو کۆمهڵگا وێنا بکرێ .ئهو بزووتنهوهی ه تاک ه
بزووتنهوهیهک ه ک ه تیایدا سنوورهکانی دهق و پهڕاوێز کهمڕهنگ و تا رادهی نهمان دهڕوات ه
پێش .بهشێوهیهک که کۆی ستراکتۆری مرۆیی بزووتنهو ه پێکهاتوو ه ل ه خوێندکار .ئهو ه
خوێندکاره ههم ڕێبهره و ههم ئهکتهر .خوێندکار رێبهرایهتی بزووتنهوهیهک دهکا ک ه خۆی
خاوهنیهتی و ههر خۆشی پراکتیزهی دهکا ،ب ه دوور ل ه ههر چهشن ه بۆڕۆکراسییهکی ئیداری.
خۆی بڕیار دهدا و جێبهجێشی دهکا .ئهوهش پێچهوانهی سهرجهم بزووتنهوهکانی دیکەیە
که کهس یان دهستهیهک فهرمان دهدا و ئهرکی جێبهجێ کردنهکهی دهسپێردرێ بهوانی تر.
سێههم :خوێندکار ماوهیهکی زهمهنی کورت ل ه زانکۆ حوزووری ههی ه که وا دهکا بهدهر
له بهرژهوهندیی درێژخایهن بۆ ژیانی داهاتووی ،تێکهڵ ب ه بزووتنهوهیهکی ئیدهئالگهرا
و ڕادیکاڵ بێ ،ک ه ئهوهش دهبێته هۆی دوور کهوتنهوهی ل ه ههر چهشن ه تێبینییهک ک ه
دهتوانێ کار بکات ه سهر ئهمنیهت و ئازادیی خۆی وهک تاک .وات ه خوێندکار ئازادی و
ئهمنییهتی دهکات ه قوربانیی ئازادی و ئهمنییهتی کۆمهڵگاکهی ،ب ه شێوهیهک ک ه خاوهن
کهسایهتییهکی بوێر و ڕاشکاو دهبێ و ل ه ههر چهشن ه ههڕهشهیهک سڵ ناکاتهو ه ک ه تاکێک
له دهرهوهی زانکۆ گیرۆدهیهتی .بۆ نموون ه کاتێک خوێندکارانی چینی ل ه کۆتاییهکانی
دهیهی ههشتای سهدهی رابردوودا ب ه مهبهستی دهربڕینی ناڕهزایهتی ل ه سیاسهتهکانی
حیزبی کۆمۆنیست دهڕژێن ه گۆڕهپانهکانی پکهن ،ب ه ههموو توانایانهوه بهرهنگاری سوپای
چین دهبنهو ه ک ه ب ه تۆپ و تانک هێرشیان دهکرێت ه سهریان .لهو هێرشهدا ب ه سهدان
خوێندکار گیانیان له پێناو ئامانجهکانیان دا بهخت کرد .دهتوانین ههمان بێ باکی و بوێری
له ناڕهزایهتییه خوێندکارییهکانی دهیهی 60ی زایینی ئورووپا و واڵتانی تریش دا ببینین.
کــۆی ئ ـهو تایبهتمهندییانهی ب ه کورتی ل ه سـ ـهرهوه ئــامــاژهیــان پێکرا وایــکــردوو ه
بــزووتــنـهوهی خوێندکاری وهک بزووتنهوهیهکی ڕهسهنی کۆمهاڵیهتی ل ه زۆرب ـهی
واڵتــانــدا هــیــوای گـــهورهی لـ ه س ـهر ههڵچنرێ و بتوانێ سهرنجی ئــازادیــخــوازان و
یهکسانی خوازان بهرهو الی خۆی رابکێشێ .ههروهک چۆن ناڕهزایهتیی خوێندکارانی
فهڕانسه ل ه ساڵی 68ی زایینی زۆر ب ه خێرایی توانی به میلیۆنان کرێکاری عهوداڵی
یهکسانی پهلکێش بکات ه نێو ناڕهزایهتییهکان و بیانکات ه هاوسهنگهری خوێندکاران ل ه
شهقامهکاندا ،به ههمان شێو ه بــزووتــنـهوهی ناسیۆنالیستیش دهتــوانــێ دان بنێ ب ه
ڕۆڵی پێشهنگی خوێندکاران و وهک پوتانسیهلێکی ههمیش ه ئاماده متمانهیان پێ بکا.

ئازاد مستەوفی
ئــەو جوغرافیایەی پێی دەگــوتــرێ
ئـــــێـــــران ،لــــە درێـــــژایـــــی مــــێــــژوودا
چــونــکــە دەســەاڵتــگــەلــی نــاوەنــدیــی لە
کــەشــوهــەوایــەکــی دیــمــوکــراســیــیــانــە
و ئـــــازادانـــــەدا نــەهــاتــوونــەتــە ســەر
ک ــورس ــی دەســــــەاڵت ت ــا کـــاروبـــاری
خەڵکی واڵتــەکــەیــان بــەڕێــوە ببەن و
ه ــەروەه ــا کــە مــێــژوو شــایــەتــی دەدا
حــکــوومــەتــگــەلــێــکــی دەستنیشانکراو
لـــەالیـــەن زل ــه ــێ ــزەک ــان ــەوە بـــــوون و
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شێوەی نامرۆڤانە لەالیەن دەسەاڵتی
تارانەوە وەاڵم دراوەت ــەوە .لەم پەڕە
ڕەشــەی دەسەاڵتدارێتییدا ،جینایەت
و توندوتیژی و تەنانەت قەتڵوعامی
خەڵکیش دەبینرێ و نموونەگەلێکی
زۆر لەم بارەوە هەن کە ئێران بەناوی
خــۆیــەوە لــە مــێــژووەکــەیــدا تــۆمــاری
کردوە.
ههر بۆیەش ه خەڵکی ئێران
و ب ــەت ــای ــب ــەت ڕۆژهــــەاڵتــــی
کوردستان لە دەمــێ ساڵەوە
هـــــەوڵـــــی ئــــــەوەیــــــان داوە
بـــە ن ــاف ــەرم ــان ــی ــی مـــەدەنـــی،
ناڕەزایەتیی خۆیان بەرامبەر
دوژمـــــن بــنــوێــنــن و بــتــوانــن
ئاشتیخوازانە
بەشێوەیەکی
و بــە کــەمــتــر هــەزیــنــەکــردنــی
مادی و مەعنەوی ،کاریگەریی
زیــاتــر بخەنە ســەر نــاوەنــدی
دەس ــەاڵت .وەکــو نموونەیەک
ل ــە نــافــەرمــانــی مـــەدەنـــی لە
مێژووی ئێراندا دەکرێ بۆ سەردەمی
ســەفــەویــیــەکــان بــگــهڕێــیــنــهوه .لــەو
س ــەردەم ــەدا توندوتیژیی دەس ــەاڵت
بەرامبەر خەڵک و بەتایبەت نەیارانی
لەوپەڕی خۆیدا بوو بۆیە خەڵک لەو
سەردەمەدا وەکوو نەریتێکی لێ هاتبوو
کە ئەوکەسانەی لەالیەن دەسەاڵتەوە
دەخرانە ژێرچاودێری یاخود زیندانیی
زۆریان بەسەر دەسەپێندرا ،بۆ ئەوەی
پێداچوونەوەیەک بەسەر دۆسیەکەیان
لەالیەن دەسەاڵتەوە بکرێ و یان عەفوو
بکرێن؛ پەنایان بۆ گۆڕ و زیارەتگەی
ئیمامەکان و ئیمامزادەکان دەبرد.
بـــۆ یـــەکـــەم جــــار لـــە ســـەردەمـــی
پاشایەتیی «محەممەد شــا»ی قاجار
( ١٢٢٧-١١٨٦هــەتــاوی) ،هەندێک لە
شازادەکان لە باڵوێزخانەی ڕووسی ه
دژی حاجی میرزا ئاقاسی مانیان گرت.
لە سەردەمی «ناسرەین شا»ی قاجاردا
( ١٢٧٥-١٢١٠هــەتــاوی) بــۆ ئــەوەی
خــەڵــک و بــەتــایــبــەت کەسایەتیگەلی
ناڕازی هانا بۆ باڵیۆزخانەکان نەبەن،
ڕێــگــەی چـــوون بــۆ بــاڵــیــۆزخــانــەکــان
بــەســتــرا .هــەر لــەبــارەی ئــەم بەشەی
مێژووی ئێرانەوە دەتوانین ئاماژەیەکی
کورتیش بکەین بەو مانگرتنەی کە بە
مانگرتنی شاعەبدولعەزیم بەناوبانگە.
لــە ڕۆژەک ــان ــی  ٣تـ ــا١٠ی بــانــەمــەڕی
١٢٨٤ی هــــەتــــاوی لـــە ســـەرەتـــای
س ــەف ــەری «مـــوزەفـــەدریـــن شـــا» بۆ
ئــــورووپــــا ،بـــازرگـــان و تــاجــرەکــان
ل ــە شــاعــەبــدولــعــەزیــم مــانــیــان گــرت
چونکە خــوازیــاری نەمانی ئــەو باجە
نــوێــیــە بـــوون کــە گــومــرک دایــنــابــوو.
بــازرگــانــەکــان هــەروەهــا خــوازیــاریــی
نەمانی دووچاوگی لە گرتنی حقووقی
گــومــرک لــە موسڵمانەکان و الدانــی
«ژۆزیــف نووز» موستەشاری ماڵیی
بەلژیکیی دەوڵەتی ئێرانیان ،دەکرد.
لە مێژووی هاوچهرخی ئێرانیشدا
دەتــــوانــــیــــن ئـــــامـــــاژە ب ــک ــەی ــن ب ــەو
خۆپیشاندان و مانگرتنانەی لە شارە
جــۆراوجــۆرەکــانــی ئ ــەم واڵتـــە وەهــا

پـــەرەی ســەنــد کــە دەســەاڵتــی پاشایەتی
پەهلەویی ڕووخــانــد و هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی ئێرانی لێکهوتهوه ک ه
ئهویش نهیتوانی وهاڵمدهری چاوەڕوانیی
خهڵک بۆ ئازادی و دیموکراسی بێ.
هــاوکــات لــەگــەڵ خــەبــاتــی چــەکــداریــی
بەشێک لە پارتەکان له دژی ئهو رێژیم ه
ب ــەاڵم نــافــەرمــانــیــی مــەدەنــی و مانگرتن
لەالیەن خەڵکەوە هــەر درێــژەی کێشا و
لەمبارەوە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕۆڵێکی
پێشەنگی بــۆ ئــێــران گــێــڕاوە .لــە کۆچی
بەکۆمەڵی خەڵکی مەریوان لە سەرەتای
شۆڕشی ئێران هەتا خۆپیشاندانەکانی
خەڵکی کرماشان و بەرخۆدانی خەڵکی
سنە و ڕێپێوانهکانی نــێــوان شارەکانی
سەقز و بــۆکــان و هتد ،چهند نموونەن
کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ نافەرمانی
مەدەنی کردوویهتی و بێ پسانەوە هەتا
ئێستاشی لەگەڵدا بێ هەر درێژەی پێ داوە.
هەرچەند پاش سەرکوتی بزووتنەوەی
س ــەوز کــە خەڵکی ئــێــران داوای دەنگی
خۆیان دەکــرد کەم تا کورتێ نافەرمانی
مـــەدەنـــی وا دیــــار بـ ــوو ک ــە نوشستی
بەخۆیەوە دیتووە بــەاڵم ئــەم نافەرمانی
مەدەنییە بەجۆرەها شێوەی دی لەالیەن
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانەوە درێژەی کێشا
و دەبینین کە خەڵکی ئێرانیش لە شارە
جۆراوجۆرەکانی وەکوو تاران و مەشهەد
و ئیسفەهان و تەورێز و ورمێ درێژەی
بەم شێوازە ناڕەزایەتی دەربڕینە داوە و

سااڵنە لە بۆنەگەلی جیاوازدا وەکو «شەڕە
ئ ــاو» لــە هــاویــن ،خۆپیشاندانی سینفی
مامۆستایان ،خۆپیشاندان دژی وشکبوونی
ئـــاوی دەریــاچــەکــان بــەهــۆی سیاسەتی
نادروستی دەسەاڵت ،خۆپیشاندانی خەڵکی
ئیسفەهان دژی سیاستی ئاوی حکوومەت،
خۆپیشاندانی خوێندکاران بەبیانووگەلی
سینفییەوە ،مانگرتنی بازاڕی زێڕینگەرانی
تــاران ،خۆپیشاندانی ئافرەتان بۆ داوای
مافی یەکسان و هتد ،ناڕەزایەتی مەدەنی
هــەر زیــنــدووە و خــەونــی دەســــەاڵت بۆ
سەرکوتی نەهاتووەتەدی.
له ئێران هەموو جومگەکانی دەسەاڵت
لە یاسادانەرییەوە هەتا سەربازیی و میدیا
و ئابوورییەوە لە پاوانی دەسەاڵتی ناوەندە
و لەم پێوەندییەدا بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی
کوردستان چونکە هەم ستەمی ئایینی و
هەمیش ستەمی نەتەوەیی لێ کــراوە و
دەکــرێ و زلهێزەکانیش بەهۆی سوودی
ئابوورییانەوە نەیانویستووە گوێ لە داوا
ڕەواکانی نەتەوەی کورد بگرن ،هەمیشە
ئەم پارچەی کوردستان کە هەزینەیەکی
زۆریــشــی بــۆ ئــــازادی داوە و زیاترین
ســتــەمــی لــێ کــــراوە بـــەاڵم گــەورەتــریــن
بەرخۆدانی مەدەنیانەشی تۆمار کردووە.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن کۆماری
ئیسالمیی ئێرانەوە تهنانهت قەتڵوعامەکانی
قاڕنێ و قەاڵتانی بەخۆوە دیتووە بەاڵم
هەرگیز وازی لە خەباتی ڕەوای خۆی
نەهێناوە و درێژەدانی نافەرمانی مەدەنی
و خۆپیشاندان و مانگرتن و ڕێکخستنی
دامەزراوەگەلی سڤیل و ژینگەپارێزیی و
پەروەردەیی ،یەکێک لەو ڕەهەندانە بووە
کە نیشتمانپەروەرانی کورد بۆ وەستان
و بەرخۆدانی خۆیان بەرامبەر دەسەاڵتی
داگیرکەر هەڵیان بژاردووە.
ل ــەم ــب ــارەوە زۆر جــێــی خۆشحاڵییە
ک ــە ک ــوردس ــت ــان تــوانــیــویــەتــی ڕۆڵــێــکــی
پڕشنگداریی پێشڕەوانە لە ئێراندا ببینێ
و ببێتە پێشەنگی نافەرمانیی مەدەنی لەو
جوغرافیایەی کــە دیموکراسی بەخۆوە
نەدیتووە .وەکــوو نموونەی هەنووکەیی
دەتوانین ئاماژەیەک بکەین بە بەرخۆدانی

نووسەران ،ڕۆژنامەنووسان ،هەواڵنێران بۆ
درێژەدان بە کاری پرۆفێشناڵ و خستنەڕووی
ڕووداوەکانی ئەمڕۆی کوردستانی بندەستی
ئێران ،بەرخۆدانی ئافرەتانی کورد بۆ گەیشتن
بــە مــافــەزەوتــکــراوەکــانــیــان لــە دەسەاڵتێکی
ویالیەتی فەقیهدا کە هەموو ئازادییەکی لێ
قەدەغە کردوون ،بەرخۆدانی چاالکانی مەدەنی
بۆ وەڕێخستنی کەمپەینگەلی جۆراوجۆر کە
پشتگیریی ژیانێکی شارستانیانە دەکەن وەکو
«نا بۆ ئێعدام» و «گەڕانەوەی موعتادەکان
بۆ ژیان» و «شکاندنی قەفەس» و «شکاندنی
چەکی ڕاو» و هتد.
بێگومان ئەوەی کە ئەمڕۆ چاالکانی مەدەنی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەیکەن ئازایەتییەکە
و پێویستە کــەســانــی خــەمــخــۆر لــە ب ــواری
بەڕاگەیاندنکردنی ئەو پرسانە و ڕێزگرتن لەو
چاالکانە ،ئاوڕێک لە دۆخەکە بدەنەوە.
ئەوەی لە نافەرمانی مەدەنیدا گرنگە ئەوەیە
کە ڕێگەگەلی زۆر بۆ چاالکان دەکاتەوە کە
بەرامبەر گەندەڵیی دەســەاڵت بوەستنەوە و
خۆیان بە یەک ڕەهەندەوە نابەستن و لە زۆر
بواردا دەسەاڵتی ناوەند و هەروەها دەسەاڵتی
لــۆکــاڵــی گــەنــدەڵ نــاچــار بــە وەاڵمـــدانـــەوە و
بــەخــۆداچــوونــەوە دەک ــەن .چونکە چاالکانی
ئەم بوارە دەرفەتی کەڵکی خراپوەرگرتن هەم
بە ئەندامانی خۆیان و هەمیش بە دەسەاڵت
نادەن کە خۆپیشاندانی ئاشتیخوازانە و داوای
ڕەوا بخرێتەوە چوارچێوەیەک کە دەسەاڵتی
سەرکوتگەریی ئێران بیەوێ بۆ خەڵکی جیهان
و میدیاکان و هەروەها ناوەندگەلی نێودەوڵەتی
مافی مرۆڤ بە ناڕەوا و توندئاژۆیی
بیانناسێنێ .بــۆ نــمــوونــە چاالکیی
هـــەلـــســـووڕاوانـــی ژیــنــگــەپــارێــزیــی
لــەبــارەی خــراپــبــوونــی ڕێ و بانی
ڕێگەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
کە بـــەردەوام کارەساتی دڵتەزێنی
لێ دەکەوێتەوە ،چاالکییەکە سوودی
بــۆ خەڵک هەیە و دەســەاڵتــیــش بۆ
ئــاوەدانــی نیشتمانەکەمان بەچالش
دەکێشێ و نــاوەنــدگــەلــی تەناهیش
نــاتــوانــن تــۆمــەتــی ئەمنییەتی لــەو
چاالکانە بدەن .هەروەها ناوەندێک کە
زمانی کوردی و موسیقا فێری الوان
دەکا با الیەنێکی ئەمنی دەسەاڵتیش
بــیــســووتــێــنــێ بــــەاڵم چــاالکــیــیــەکــی
مەدەنییە کە داگیرکەر ناتوانێ بیروڕای گشتیی
و نێودەوڵەتی دژی ئەم چاالکانە بورووژێنێ
و مافی ئینسانییان لێ زەوت بکا .هەروەها
چاالکانی مەدەنیش بە درێژەدانیان دەسەاڵتی
داگیرکەری کوردستان زیاتر و زیاتر ڕیسوا
دەکەن.
بۆ کۆماری ئیسالمی داگیرکەری ڕۆژهەاڵتی
کوردستان زۆر ئاسانە هەر کەسێک گومانی
کاری چەکداری لێ کرد ئێعدامی بکا و دەتوانێ
بەشێکی بەرچاوی تێکنۆکراتەکانی خۆیشی
لەگەڵ ئەم سەرکوتە هاوڕا بکا و پاساوگەلی
جــۆراوجــۆریــشــی لــە بــەرامــبــەر ناوەندگەلی
نــێــودەوڵــەتــی بــۆ بهێنێتەوە بـــەاڵم کاتێک
داواکردنی مافێک لە ڕێگەگەلی ئاشتیخوازانەوە
بێ و لە سەردەمی مۆدێرنیتە و بەجیهانیبوون
و میدیادا خەڵکی جیهان و ناوەندەکانی مافی
مــرۆڤ ،نافەرمانییەکی مەدەنیانە دەبینن کە
خەڵک داوای مافی ڕەوای خــۆی دەکــا هەر
ج ــۆرە سەرکوتێک لــەالیــەن داگــیــرکــەرەوە،
توندترین ئیدانەکردنیی ناوەندگەلی مافی
مرۆڤی نێودەوڵەتی لێ دەکەوێتەوە.
هــــەرکــــات خـــەڵـــک خــــۆیــــان هــــــەوڵ بــۆ
بەدەستهێنانی مافەکانیان بـــدەن ،گــۆڕانــی
بنەڕەتیش لە کۆمەڵگەی کوردستان ڕوو دەدا.
بۆ سەرکەوتنی نافەرمانی مەدەنی ،خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێویستە قورساییان
لە خۆپیشاندان و مانگرتن ،یەکگرتوویی و
هەماهەنگییان لە داواکانیان ،بەرخۆدان دژی
هەرجۆرە گەندەڵییەک لەالیەن دامودەزگاکانی
هــەر جــۆرە دەســەاڵتــێــکــەوە ،کەمکردنەوەی
درزی نێوان گوفتمانی نوخبە و جەماوەر،
زیاتر لە جاران پتەو بکەن .چونکە هەر جۆرە
ئاڵوگۆڕێکیش لە دەسەاڵتدارێتیدا ڕوو بدا،
ئــەوە هەبوونی کۆمەڵگەیەکی مەدەنییە کە
گەرەنتی ژیانێکی شارستانیانە دەکــا و ڕێ
لە دووبارەبوونەوەی سەرکوت و خوێنڕێژی
دەگــرێــت .بۆیە ئەرکی چاالکانی ئــەم بــوارە
هەرچەند زۆر پیرۆزە بەاڵم ئەرکێکی قورسە کە
پشوودرێژیشی دەوێت و مێژووی بەرخۆدان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش سەلماندوویەتی
کە نەتوانراوە پێشگیریی بەم ئەرکە پیرۆزەی
نیشتمانپەروەرانمان بگیردرێ.
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وتووێژ
ئاکام زرێبار:

موعتادکردنی الوانی کورد و ئێعتیاد لە کوردستان پیالنی حکومەتە
[خەسارە کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگای ئێران کە جاری وایە دەکەونە بن سێبەری پرسە سیاسی و ئەمنیەتییەکان ،وەک

ئاگری بن خۆڵەمیشن کە هەر ئان و ساتێک مەترسیی تەقینەوەیان لێدەکرێ.
ئیعتیاد بە ماددەی هۆشبەر یەک لەو خەسارە کۆمەاڵیەتییانەیە کە تێچوویەکی زۆری خستۆتە سەر کۆمەڵگادا و نیزامی
سیاسی و بەڕێوەبەریی واڵتیش بە شێوەی دووفاقە مامەڵەی لەگەڵ ئەو دیاردەیە کردوە.
دیاردەی ئیعتیاد لە کوردستان ڕوخسارێکی سیاسی و ئەمنیەتیشی هەیە و زۆربەی خاوەنڕایان کۆکن لە سەر ئەوەی
پەرەسەندنی ئیعتیاد لە کوردستان پیالنی حکومەتی لە پشتە و دەوڵەت کەمترین بەرنامەی بەرەنگاریی بووە و ئەو کەسانەش
کە لە سێدارە دەدرێن ،تەنیا کەسانێکن کە لە خوارترین ئاستی باڵوکردنەوەی مادده هۆشبەرەکانن؛ چونکە لە ڕاستیدا،
دیامنە :شەونم هەمزەیی
سپای پاسداران ،گەورەترین مافیای ماددە هۆشبەرەکانە لە ئێراندا و خۆیان بە سەدان بارهەڵگر ،مادده هۆشبەرەکان لە
کێشەی ئێعتیاد لە چ دەرەجەیەکدا سنوورەکانەوە دێننە نێو ئێرانەوە.
بــە گرفتی کۆمەڵگای کوردستان «کوردستان» بۆ تاوتوێی زیاتری ئەو بابەتە وتووێژێکی لەگەڵ ئاکام زرێبار ،چاالکی سیاسی و مەدەنی لە نێوخۆی
دادەنـــرێ .ئایا ئیعتیاد بە مــادەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێک هێناوە:
هۆشبەر لە کێشە سەرەکییەکانی
زۆر جیاوازترە! واتە بەپێی ئەو گەاڵڵەیە کە حکومەتی لە کوردستاندا .زۆرێکیش لەو کەسانەی کە لە نێو ئەو
کۆمەڵگای کوردستانە یان کێشەیەکی بەالوەترە؟
لە مێژە ئێعتیاد ئیتر کێشە نییە و لە ڕاستیدا بووەتە ئێران بەڕێوەی دەبا ،ئامانج ئەوەیە کە الوانی کورد هێزانەدان ،خۆیان مەواد دەکێشن و جگە لەوەی لەگەڵ
قەیرانێکی زۆر گەورە؛ هەروەها لە ئێستادا ،ئێعتیاد نەک بەرەو ئێعتیاد ببا تاکوو کاتی بیرکردنەوەیان لێ بسێنێ قاچاخچییەکان دەستیان لە یەک کاسەدایە ،پارەشیان
لە کوردستان ،بەڵکوو لە هەموو ئێراندا ،حەشیمەتێکی و بەم جۆرە کۆڵەکەی کورد الواز بکا.
لێ وەردەگرن هەتا ئێسکۆرتییان بکەن .بۆ نموونە هەر
لە شارەکانی سنە و مەریواندا ،مەوادفرۆشەکان بۆ
زۆری گرتۆتەوە و دەتوانین بڵێین ڕەنگە کوردستان لە چاو
یانی پێوندیی ڕاستەوخۆ لە نێوان حکومەت و خەڵک و حکومەتیش ئاشکرا و ناسیاون ،بەاڵم هەر بە
پارێزگاکانی دیکەی ئێران لە دۆخێکی تا ڕادەیەک باشتردا
بێ .ئەڵبەت ئەم دۆخەش لە شارە جیاجیاکانی کوردستان پەرەسەندنی ئیعتیاد لە کوردستاندا هەیە؟
ئاشکراش مەواد دەفرۆشن و حکومەتیش کاری پێیان
پێوەندیی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی حکومەت و نییە .دەمــەوێ حکومەت شکستی نــەخــواردوە ،بەڵکوو
پێکەوە جیاوازە؛ بۆ نموونە لە کرماشان ،تووشبووان بە
مــاددەی هۆشبەر زۆر دەبینرێ ،بۆیە پێم وایە ئێعتیاد لە مەوادفرۆشان زۆر ڕوونــە؛ بەتایبەت لە کوردستان ،خەریکی بارهێنانی کۆیلەیە و تا ئێستایش زۆر بەهێز
قەیرانە سەرەکییەکانی کۆمەڵگای کوردستانە و شان بە جاشمان هەیە مەوادفرۆش نەبێ ،بەاڵم مەوادفرۆشمان ئەو کارەی بۆ خۆی کردووە.
شانی بێکاری لە پەرەسەندنی زیاتر دایــە و لە ئاستێکی نییە کە جاش نەبێ.
مەوادفرۆشە گەورەکانی کوردستانیش ڕاستەوخۆ لە
وەک دەزانــیــن لە زۆربـــەی واڵتـــان ،کەسانی
بەرزدا بە گرفتێکی گەورەی کوردستان دادەنــرێ ،چونکە
الیەن سپا و ئیتالعاتەوە پشتیوانی دەکرێن .بۆ نموونە ،تووشبوو بە مــاددەی هۆشبەر ،ناوەند و شوێنی
تایبەتی وەک گەاڵڵەیەک کاری لەسەر دەکرێ.
«هیوا تاب» ،بەرپرسی پێشووی ئیتالعاتی مەریوان ،چارەسەرییان لە ڕووی دەروونی و جەستەییەوە بۆ
ئامارەکان لە کوردستان دەڵێن چی؟ ئایا ئامارێکی یەکێک لە گەورەترین مەوادفرۆش و مافیاکانی مادەی دەکرێتەوە؛ ئایا لە کوردستان لەو ناوەندانە هەن؟
دەقیق و بڕواپێکراو هەیە کە دەریبخات کۆمەڵگای هۆشبەر لە کوردستان بوو! هەروها تا کاتێک کە ئەم ئەی ڕۆڵی ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکان لەو
حکومەتە بە سەر ئێران و کوردستاندا زاڵ بێ ،ئەم پێوەندییەدا چۆن دەبینیت؟ لە کوردستان ژمارە و
کوردستان چەندە دەرگیری ئەو کێشە و قەیرانەیە؟
بەداخەوە ئامار و ڕێژەیەکی دروست و بڕواپێکراومان قەیرانە هەر پەرەدەسێنێ ،چونکە هۆکاری سەرەکی کارکردی ئەو ڕێکخراوانە چەندە و چۆنە؟
نییە ،نەتەنیا لە بواری ڕێژەی موعتادانی ئێران و کوردستان ،خۆیانن.
بەڵێ لەو ناوەندانە هەن ،بەاڵم زۆر جیاواز و ڕێژەیان
زۆر کەمە .واتە خزمەتگوزاری لە ئاستێکی زۆر نزم
بەڵکوو لە هەر بوارێکی دیکەدا .هەموو
دایە و زۆرتر ڕواڵەتییە و ئەوەی کە پێویستە بکرێ بۆ
کاتیش ئامارێکی درۆ لە الیەن حکومەتی
چارەسەری تووشبوان لەو ناوەندانەدا زۆر لە ئاستێکی
ئێرانەوە دەخرێتە ڕوو کە هەموویان
نزم دایە.
هەڵەن .حکومەت دەیەوێ بڵێت دۆخەکە
سەبارەت بە رۆڵی رێکخراوەکان بە دڵنیاییەوە ،ڕۆڵی
بــاشــە و خەریکی چــەواشــەکــاریــیــە و
ئەو ڕێکخراوە خەڵکییانە زۆر گرینگە و کاریگەرە .لە
ڕووخــســارێــکــی ئــارایــشــکــراو دەخــاتــە
کوردستانیش لە زۆربەی شارەکان ئەنجومەنی خەڵکی
بەرچاو خەڵکی جیهان ،بەاڵم بەداخەوە
لەمبارەوە لە الیەن دڵسۆزانەوە پێکهاتووە کە لەگەل
بەگشتی لــە ئــێــرانــدا زیــاتــر لــە شەش
ئـــەوەی دەســەالتــێــکــی کــەمــیــان هــەیــە و یــان زۆرج ــار
ملیۆن کــەس موعتاد هەیە ،کە ئێران
ڕێگرییان دەکــرێ بــەاڵم زۆر چاالکن ،بــەاڵم حکومەت
خــۆی دەڵــێ نزیک سێ ملیۆن کەس!
لە نزمترین ئاستدا پشتیوانیانە و کۆسپیش دەخاتە
لە کوردستانیش ( پارێزگاکانی سنە،
بەردەمیان؛ چونکە ئەم ئەنجومەنانە خوانی کاسپیی
ورمــــێ ،کــرمــاشــان و ئــیــام) ،بەپێی
حکومەتیان لە کوردستان تێک داوە و بوونەتە کۆسپێک
ئــامــارەکــان ئێران نیزیک  136هــەزار
لەبەردەم چوونەپێشەوەی گەاڵڵەکەیان .ئەم ئەنجومەنانە
کەس موعتادن.
بەداخەوە بەبۆنەی کە م دەسەاڵتییان زۆرتر لە بواری
ڕێگری لە توشبوونی گەنجان بە ئێعتیادەوە چاالکن و
ئێعتیاد لە کوردستان دیاردەیەکی
لە بواری دوای ئێعتیادەوە بۆ چارەسەریی موعتادەکان
پیاوانەیە یان ژنانیشی تێوەگالون؟ ژنان لە کوێی ئەو
ئامارەکان دەڵێن ئێعتیاد لە ئێران ساڵ بە ساڵ زۆربە توانا نین و حکومەتیش پشتگیرییان ناکا.
خەسارەن و چەندی و چۆنیی تووشبوونی ژنان بە
زیاتر بــووە ،ئــەوە لە حاڵێکدایە کە لە ساڵدا
ماددەی هۆشبەر چییە؟
پێشتر ئێعتیاد دیاردەیەکی پیاوانە بوو و زۆر بە دەگمەن سەدان و بگرە هەزاران کەس بە تاوانی بازرگانی ئـــــەدی هـــەرزانـــیـــی مـــــــاددەی هـــۆشـــبـــەر و
ژنانی موعتاد دەبینران ،بەاڵم ئێستا دۆخ زۆر گــۆڕاوە و و باڵوکردنەوەی ماددەی هۆشبەر لە دار دەدرێن و لەبەردەستدابوونی چییە؟
ڕۆژ بە ڕۆژ دۆخەکەش خراپتر دەبێ و ژنان و کچانێکی هەزاران کەسیش دەگیرێن و حوکمی دیکە دەدرێن ،ماددەی هۆشبەر دوو دەستەن :سوننەتی و سەنعەتی.
زۆرتر دەکەونە داوی ئێعتیادەوە .لە ئێستادا بەهۆی خراپیی هۆکار یان هۆکارەکانی پەرەسەندنی ئەو قەیرانە سوننەتی نرخی گرانە و زۆرتر دەوڵەمەندەکان کەڵکی
لــێ وەردەگــــرن؛ بــەاڵم سەنعەتی ،نرخی هــەرزانــە و
بــاری ئابووری کە بووەتە هۆی تێکچوونی بنەماڵەکان؛ چین؟
سااڵنە لە ئێران و کوردستان ،کەسانێکی زۆر لەم زۆریش بە ئاسانی بەدەست دێ .لە ئێستادا ،زۆرینەی
کچان و ژنانیش بوونەتە نێچیری باندە مەترسیدارەکانی
بــاوکــەرەوی مــاددە هۆشبەرەکان .واتــە لە ژنانی تایبەت پێوەندییەدا دەگیرێن و بەند دەکرێن و لە سێدارەش الوەکان بەبۆنەی بێکاری و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان و بێ
کــەڵــک وەردەگـــــرن و جگە لـــەوەی مــوعــتــادیــان دەکـــەن ،دەدرێن ،بەاڵم پەرەسەندنی ئەم قەیرانە حاشاهەڵنەگرە .پارەیی ،ڕوویان کردووەتە ماددە سەنعەتییەکان ،کە هەم
ماددەشیان پێ ڕادەگوێزن و بۆ ڕاکێشانی گەنجەکانیش ئەو کەسانەش کە لە سێدارە دەدرێن ،تەنیا کەسانێکن کە هەرزانترە و هەم ئاسانتر دەستیان دەکەوێ .هەرزانبوونی
کەڵکیان لێ وەردەگرن .لە پاڵ ئەم کەڵکوەرگرتنە ئامرازییە لە خوارترین ئاستی باڵوکردنەوەی مادده هۆشبەرەکانن؛ ماددەی سەنعەتیش ،دەگەڕێتەوە بۆ گەاڵڵەکەی حکومەت
لە ژنان ،دەستدرێژی و لەشفرۆشیش زۆر بووە و ئەوانە چونکە لە ڕاستیدا ،سپای پاسداران ،گەورەترین مافیای و ڕاکێشانی الوانــی زۆرتــر بۆ تووشبوون بە ئێعتیاد.
مــاددە هۆشبەرەکانە لە ئێراندا و خۆیان بە تڕانزیت الوانــی بێکار و تووشبوو ،بۆ وەدەستهێنانی مــەواد،
پێوەندییەکی ڕاستەوخۆیان پێکەوە هەیە.
م ــادده هــۆشــبــەرەکــان لــە ســنــوورەکــانــەوە دێننە نێو هــەر کارێک دەکــەن کە پێیان ڕادەســپــێــردرێ و ئەمە
پێوەندیی ئابووری ،پێوەندیی تۆرمە کۆمەاڵیەتییەکان ئێرانەوە .هەروەها زۆر لەو کەسانەی کە بە هۆکاری هەر ئەو کۆیلەدارییەیە کە حکومەت دەیەوێ .هەروەها
و پێوەندیی سیاسەت بە ئێعتیاد و ماددەی هۆشبەر لە پێوەندی لەگەڵ مادده هۆشبەرەکان لە سێدارە دەدرێن ،سەنعەتییەکان وەک شیشە ،هــەر لە ئێراندا دروســت
بازرگانی مادەی هۆشبەر نین و زۆر جار کەسایەتییە دەکرێ و وەک پێشتریش باسم کرد سپا خۆی یەکێک لە
چی دایە؟ ئەو گرێدراوییە لە چیدا و چۆنی دەبینن؟
حاشاهەڵنەگرە کــە باسی ئــابــووری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئایینییەکانیش هەر بەم ناوە ئێعدام دەکەن .گەورەترین بەرهەمهێنەرەکانیەتی و دوو سەرە قازانجی
سیاسەت ،پێوەندییەکی زۆری بە ئێعتیادەوە هەیە .هەروەک پێوەندیی سەرکردە بااڵکانی سپای پاسداران لەگەڵ لێدەکا.
ئاماژەم پێکرد ،دۆخی ئابووریی ئێران و کوردستان بەتایبەتی قاچاخچییە گەورەکانی مــاددەی هۆشبەر ،ڕوون و
زۆر خراپە و بێکاری یەکێک لە هۆکارە سەرەکییەکانی ئاشکرایە و هــەروەهــا سپا خــۆی دەستی هەیە لەو کــارە نەکراوەکان ،پرسە لەبیر کراوەکان لەو
سەرهەڵدانی ئێعتیادە .بۆ نموونە ئەو الوانەی بێکارن ،یان کارگە سەنعەتییانەی ماددەی هۆشبەر کە لە نێوخۆی پێوەندییەدا چین؟ ئەرکە دواخراوەکان کامانەن و
ئەوانەی زانکۆیان تەواو کردووە و ئێستا بێکارن ،زۆرێکیان ئێراندا ماددە هۆشبەرە سەنعەتییەکان وەک «شیشە» ،لەسەر شانی کێن؟
کارە نەکراوەکان زۆرن و پرسە لەبیر کراوەکانیش
تووشی خەمۆکی دەبــن و هەندێک جــار بۆ حەشاردانی دروست دەکەن.
هەروەها .خەڵکی ڕۆژهەاڵتیش هیچ متمانە و بڕوایان
ئەو ڕاستییە تاڵە ،ڕوو دەکەنە مادده هۆشبەرەکان؛ لە پاڵ
وەک دەگوترێ جیا لە هێزە ئینتزامییەکان و بە حکومەت نییە و زۆر شتیان ال ڕوونە و دەزانن کە
ئەوەشدا بۆ بەدەستهێنانی تێچووەکەی ،ڕەنگە ڕوو بکەنە
فرۆشتن و باڵوکردنەوەی مەواددیش؛ بۆیە دۆخی ئابووری ،ستادی بەربەرەکانی لەگەڵ ماددەی هۆشبەر دەیان حکومەت نــەک پێش بە پەرەسەندنی ئێعتیاد ناگرێ،
پێوەندییەکی توندوتۆڵی لەگەڵ ئێعتیادە و سەرجەم خەسارە ناوەند و ڕێکخراوی دیکە هەن کە لە ڕواڵەتدا تەنانەت ڕێگەخۆشکەرە بۆ مەوادفرۆشەکان و خۆیشیان
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەشدا هەیە .دیارە کۆمەڵگا لەم نێوەدا ئەرکی بەربەرەکانی لەگەڵ پەرەسەندنی ئێعتیاد لە بەڕێوەبەری ئــەم گەاڵڵەیەن .ئــەوەی ئێستا بە ئەرکە
ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕێ و دەتوانێ پێش بە پەرەسەندنی ئێرانیان لە ئەستۆیە و بودجەی زۆریشیان دەخرێتە دواخــراوەکــانــی دەزانــم ئەرکی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتە
ئێعتیاد بگرێ یان زۆرتــر پــەرەی پێ بــدا؛ بــەاڵم لێرەشدا بەر دەست .بەو پێیە هۆکاری شکستی دەوڵەت و کە زیاتر لەم پەیوەندییەدا هەول بــدەن .جــاران ئەگەر
کەسێک مەوادی فرۆشتبا ،لە ترسی حیزبەکان لە هەزار
دۆخی ئابووری لەسەر کۆمەڵگا کاریگەرە و بنەماڵەیەک کە حکومەت لەو مەیدانەدا بۆ چی دەگەڕێتەوە؟
قسەیەکی نەستەق هەیە کــە دەڵ ــێ« :ت ــەور کلکی کوندا خۆیان دەشاردەوە ،بەاڵم ئێستا لە ڕۆژی ڕووناکدا
لەژێر گوشاری ئابووری دایە ،زۆرتر لە مەترسی دایە و
سەرنجەکان لەسەر مندااڵن و تازەالوان کەمتر دەکاتەوە و خۆی نابڕێتەوە» .لە ئێران ،هەر چی هەی ،ببە ،بەاڵم باڵوی دەکەنەوە .بۆیە پێویستە و خەڵکی ڕۆژهەاڵتیش
ئەو تازەالوانەش کە پشتگوێ دەخرێن ،ئەگەری زۆر هەیە سیاسی و دژبەری حکومەت مەبە .ئەم هەموو دەزگا و لە حیزبەکانیان چاوەڕوانییان هەیە کە وەک جــاران
هێزە ،جگە لە شانۆیەک هیچی دیکە نیە ،چونکە ئێران ڕۆژی ڕووناکیان لێ بکەنە جەهەندەم و ئەوە بزانن کە
بکەونە داوی باندە مەوادفرۆشەکان.
سیاسەتی واڵتــانــیــش جــیــاوازە و لــێــرەش کــە بــاس لە وەکــوو حکومەتێکی دیکتاتۆر ،پەرەسەندنی ماددەی لەالیەن خەڵکیشەوە ئەو شەرعییەتە بە حیزبەکان دراوە
سیاسەتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە ،لەهەمبەر کوردستان هۆشبەر لە بەرژەوەندیی خۆیدا دەبینێ ،بە تایبەت کە بازرگانانی ماددەی هۆشبەر سزا بدەن.
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ژماره٧٠٩ :

١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

گەمەکانی نیزام و ماف و
چاوەڕوانییەکانی خەڵک
«کوردستان»

کێ پێی وابوو حەسەن ڕوحانی دوای گەمە
و یارییەکانی پێش هەڵبژاردن و ئەو هەمووە
وادە و بەڵێنە ڕادیــکــاڵ و خــەڵــک پەسندە،
هەر کە گرەوی هەڵبژاردنەکانی بردەوە ئاوا
پشت لە خەڵک و وادە و بەڵێنییەکانی دەکا.
ڕەفـــتـــاری حــەســەن ڕوح ــان ــی لــە رەوتـــی
هــەڵــبــژاردنــەکــانــی ســەرکــۆمــاریــدا دەتــگــوت
مێژووە دووپات دەبێتەوە و ڕێک لە چەشنی
وادە و بەڵێنەکانی خومەینی دەچوو کە پێش
ڕاپەڕینەکەی ساڵی  1357لە دەرەوە و نێوخۆی
ئێران دەیدان و لەگەڵ دەنگوەرگرتن بۆ «کۆماری
ئیسالمی» هــەمــووی بوونە بڵقی ســەر ئاو.
ئەوانەی ڕۆژ و مانگەکانی پێش ڕووخانی
رێــژیــمــی پــاشــایــەتــیــیــان لــەبــیــرە ،ئێستاش
ئـــەو دروشــمــانــەی خــومــەیــنــیــیــان لــە گــوێــدا
دەزرینگێتەوە کە «ئا و بڕق دەبێتە خۆڕایی»،
«ترسی هەڵپێچان لەسەر بیر و باوەڕ لەسەر
کەس نامێنێ»« ،چاالکیی حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکان تــەنــانــەت بــۆ مارکسیست و
کۆمۆنیستەکان ئازاد دەبێ»« ،حیجاب نابێتە
زۆرەملێ»« ،هەاڵواردنی ڕەگەزی نابێ»و .....
ئـــەو دروش ــم ــان ــە خــومــەیــنــی لـــەو پ ــەڕی
ڕووهــەڵــمــالــراویــدا دەیـــــدان و ڕۆژنـــامـــە و
نــوخــبــەکــانــی ئ ــەم ســەردەمــیــش بــۆیــان بــاو
دەکـــردەوە و بانگەشەیان بۆ دەک ــرد .بڕیار
بــوو خومەینی بــۆخــۆی لــە قــوم دابنیشێ و
کــاری حـــەوزەوی بکا ،بــڕیــار بــوو قانوونی
بنەڕەتیی واڵت مــۆدێــرن و نیزامی سیاسی
سێکۆالر بێ ،بڕیار بوو ئێران بەرەو ئاوەدانی
و گەشەی زیاتر هەنگاو هەڵێنێ؛ بــەاڵم ئەو
هــەر کە القــی گەیشتەوە ئێران هەموو ئەو
دروشمانە پێچەوانە بوونەوە ،نە خەبەرێک
لە ئ ــازادی ما و نە کــەس بە ســۆراغــی ماف
و داواک ــان ــی زانــــی؛ ئــاوەدانــیــی زیــاتــر نــەک
ڕووی نەکردە واڵت ،شەڕ و ماڵوێرانیش بۆ
خەڵک بووە دەردی سەرباری دەردانی دی...
چـــــــوار دەیـــــــە لــــە ئــــێــــران کـــاراکـــتـــێـــرە
ســیــاســیــیــەکــان بــەمــجــۆرە دێـــن و دەڕۆن.
کــە دێــن هەگبەی دروشــمــیــان پــڕە لــە شتی
ج ــوان و خــەڵــک هەڵخەڵەتێن ،دوایــــەش کە
جــڵــەوی دەســەاڵتــیــان گرتە دەســـت ،ســووک
و ئــاســان پشت لــە خــەڵــک و دەنــگــدەرانــیــان
دەکەن و ئێوە بەخێر و منیش بە ساڵمەت...
تــۆ بڵێی حــەســەن ڕوحــانــی ئــەگــەر پێش
هــەڵــبــژاردنــەکــان ن ــاوی وەزیـــر و پێکهاتەی
کــابــیــنــەکــەی ڕاگــەیــنــدبــا ،ی ــان ئ ــەو دیــــدار و
کــۆبــوونــەوەی لــەگــەڵ فــەرمــانــدەکــانــی سپای
پــاســداران و مەیداندانی زیاتر بەوانی پێش
هەڵبژاردنەکان کردبا ،یان ڕوانگە و بۆچوونی
ڕاستەقینەی خۆی لەسەر مافی کەمە نەتەوە
و کــەمــە ئاینییەکان و جۆراوجۆرییەکانی
دیکەی کۆمەڵگا پێش دەنگدان گوتبا ،ئێستا
ســەرکــۆمــار دەبـــوو؟ ئ ــەوە تەنیا کاراکتێرە
سیاسییەکان لە ئێرانن کە دەتوانن لە ماوەی
کــورت پێش دەنــگــدان و دوای هەڵبژاردندا
ئەوەندە ڕەنگ بگۆڕن و ئەوەش تەنیا خەڵکی
ئێرانن کە دەتوانن هیندەی دیکەش تاقەت بێنن
و هــەر بە چەند دەمەبۆڵەیە و ڕەخنەیەکی
زارەکــی چــاو لە داهــاتــووی نادیاریان ببڕن.
ئـــەرک و کـــاری پــێــســپــێــردراوی حــەســەن
ڕوحانی لە پازێلی ناوەندی بڕیاری ئێراندا
ئەمانەن کە سەرکۆماری ئێعتیدالگەرا ڕوو
بە کۆمەڵگای جیهانی ئــەوەنــدەی بتوانێ بە
ڕوتــووشــی سیاسەتی دەرەوە و لــە پێگەی
الوازیـــــی ئــێــرانــەوە پــێــوەنــدیــیــەکــان لــەگــەڵ
کۆمپانیا گەورەکانی وزە و وەبەرهێنان لە
ئاستی جیهاندا رێک بخاتەوە و ،لە فۆرجەی
نــێــوان ئـــورووپـــا و ئــەمــریــکــا بــە قــازانــجــی
بووژاندنەوەی بازاڕی ئێران کەلک وەرگرێ.
لە نێوخۆی واڵتیش وەک سوپاپی ئیتمینان،
هەوڵی کەمکردنەوەی فشارە کۆمەاڵیەتییەکان
ب ــدا و بــە هــەنــدێ ک ــراوەی ــی لــە بــوارەکــانــی
دنــیــای مــەجــازی ،پێوەندیی ڕەگـــەزی و جل
لــەبــەرکــردن و هــونــەر و فیلم و موسیقیدا
بــەر بە تەقینەوەی ناڕەزایەتییەکان بگرێ.
ئــەگــیــنــا ئـــــەوەی ڕوحـــانـــی وەک بنچینە
بۆی دیــاری کــراوە و بۆ خۆیشی بە جوانی
ب ــەڕێ ــوەی دەبــــا ،پــاراســتــن و بــەردەوامــیــی
دەســـەاڵتـــی ک ــۆم ــاری ئیسالمییە لــە توێی
گەمەی کێشەکانی نێوباڵەکانی حاکمییەتدا.
گــەمــەیــەک کــە ئــــەوان لـــەســـەرەوە دەیــکــەن
و لــەگــەڵ یەکتر ڕێــک دەکـــەون و زەرەر و
زیـــان و بــێ مــافــی و بەشمەینەتییەکانیش
وەک هــەمــیــشــە پشکی ســەرەکــیــی خەڵکە.
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ژماره٧٠٩ :

سیاسەت و کۆمەڵگە

بیری نەتەوەیی لە ئایدیا و ئەندێشەکانی
دوکتور شەرەفکەندیدا

() ٢٧
پاشماوەی ناکۆکیی حیزبی جمهووری ئیسالمی لەگەڵ بەنی سەدر
بەنی ســەدر دهنــووســێ :حیزبی جمهووریی ئیسالمی به عینوانی
پووششی سیاسی «نــهــادهــای انــقــابــی» بــۆ شــێــوهیـهک سهنگایی
دروستکردنێک لهنێوان ڕێبهری و حیزب و نیهادهکان ،ههوڵی بۆ
حەسەن حاتەمی
دهست بهسهرداگرتنی ئهو شوێنانهی دهدا که له یاسای بنهڕهتیدا ،بڕیاران
لهسهر درابوو .وهک :شووڕای بهرزی قهزایی ،مهجلیسی شووڕا و شووڕای نیگابان که ئامانجی
یهکهم بوون .ههڵبژاردنی مهجلیسی شووڕایان به یارمهتیی ئاغای خومهینی و نههادهکان و بە
فێڵ و تهڵهکه گرتە دەست و شووڕای بهرزی قهزاییان به وهالنانی یاسای بنهڕهتی لهژێرچۆک
نا .بههۆی هێناگۆڕێی جیاوازیی «ئیسالمی فهیزییه» و «ئیسالمی بهنی سهدر» و نزیکایهتیی
چهپ له دهورهی بەنی سهدر که درهنگ یا زوو لهگهڵ موجاهیدین ئیئتالف دهکهن و به فشاری
خومهینی ،سهرۆک وهزیر و ههیئهتی وهزیرانیان خستە بەردەستی خۆیان .دهستپێکردنی شهڕ
عێراق یارمهتییهکی باشی بۆ ئهو مهبهسته پێکردن)١( .
به پێی قسهکانی بهنی سهدر؛ حیزبی جمهووریی ئیسالمی ،ڕووحانیت و خومهینی له ڕۆژانی
دوای نهمانی پههلهویی دووههمدا ،بهرهبهره ههم دهزگای بهڕێوهبهریی تایبهت بهخۆیان دروست
کرد و ههم بۆ دهسبهسهرداگرتن و ئیسالمیکردن و لهژێر چنگنانی دهزگا جۆراوجۆرهکانی ئیداری
و نیزامی و بااڵدهست کردنی ڕووحانییهکان ،ههوڵیان دا)٢( .
پەرەسەندنی دهسهاڵتی حیزبی جمهووریی ئیسالمی
له دوای ههڵبژرادنی سێیهمین دهورهی سهرکۆماری (ڕهزبهری  ،)١٣٦٠بهدهستهوهگرتنی ئهو
پۆسته له الیهن ڕووحانییهتەوە ،گهورهترین دهسکهوتی حیزبی جمهووریی ئیسالمی بوو .ههم
خومهینی رازی کرا ئهو پۆستهش بدرێ به ئاخوندەکان و ههم ئهو حیزبه دهسهاڵتی لە زۆربەی
دامودەزگا و ئۆرگانەکانی رێژیمی وهدهست خست.
خامنهیی که سکرتێری ئهو حیزبهش بوو ،الیهنگری له قۆڵی ڕاستی حیزبهکهی دهکرد .بۆخۆی
بهدڵخواز پێی خۆش نهبوو ،میر حوسێنی مووسهوی ببێته سهرۆک وهزیر ،بهاڵم پشتیوانیی
خومهینی له ناوبراو ،خامنهیی ناچار کرد قبووڵی بکا .بە بوونی مووسهوی به سهرۆک وهزیر
و دهستبهکاربوونی کابینهکهی ،دهسهاڵتی حیزبی جمهووریی ئیسالمی پتر بوو .ههرچهند چهپه
ئیسالمییهکان که جێی متمانهی ‹حجا› و هاوبیری بوون ،له کابینهی مووسهویدا ،تا ڕادهیهکی
بهرچاو دهوریان ههبوو .وهک :بێهزادی نهبهوی و محهممهدی سهالمهتی لە ڕێبهرانی موجاهیدینی
شۆڕشی ئیسالمی.
نزیک  ٦ساڵ له  ٨ساڵەی سهرۆک وهزیریی مووسهوی‹ ،حجا› بهڕێوهبهری سهرهکیی رێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران بوو و جگه له ماوهی سهرکۆماریی بەنی سهدر له نیوهی دوویهمی
ڕێبهندانی  ١٣٥٨ههتا جۆزهردانی ( ١٣٦٠نزیکهی  ١٧مانگ) رێبهرانی مهزههبی له ئێران (خومهینی
و خامنهیی) ،زۆرترین دهسهاڵتی بهرز ،بهتایبهتی فهرماندەریی هێزە چهکدارهکانیان بهدهست
بووه و هەیە.
بەشێک لە کارنامەی حجا
حیزبی جمهووری ئیسالمی له کاتی دروستبوونی ههتا کاتی ههڵوهشانهوهی کاریگهرییهکی
زۆری له گۆڕهپانی سیاسی _ کۆمهاڵیهتی ئێراندا ،ههبوو .بهشێک له کردهوهکانی ئهو حیزبه
بریتین لە:
 _١رۆژنامهی جمهووری ئیسالمی _ وهک ئۆرگانی حجا_ له ساڵهکانی یهکهمی شۆڕشدا،
نهخشێکی گهوره و گرینگی له وەالنان و پاڵپێوەنانی «حیزبی تووده»« ،لیبڕاڵهکان» و «بهنی
سهدر» و هاوبیرانی له گۆڕهپانی چاالکیانیاندا ،ههبوو)٣( .
 _٢ئهو حیزبه له گهاڵڵهڕێژی و بهشداری و بهڕێوهبهریی ڕێوڕهسمهکانی وهک« :ڕۆژی
کرێکار» « ،ڕۆژی ژن» ،پشتیوانی له خوێندکارانی موسڵمانی «خط امــام» ،له ڕووداوی
گرتنی [باڵیۆزخانهی ئهمریکا] «النهی جاسوسی» ؛ بهشداری سیاسیی له ڕاپرسی بۆ کۆماری
ئیسالمی ،یاسای بنهڕهتی ،ههڵبژاردنی دهورهی یهکهمی مهجلیسی شووڕا دا ،دەوری بەرچاوی
ههبوو .ئهو حیزبه هەروها نهخشی بهرجهست هی له پهسندکرانی مادده ئابووری و قهزاییهکان و
بهتایبهتی ئهسڵی ١١٠ی قانوونی بنەڕەتی (دەسەاڵتی وەلی فەقیهـ) ،دامهزراندن و وهڕێخستنی
لقهکانی چاپهمهنی ،کرێکاری ،خوێندکاری ،ژنان ،بازاریان ،مههندیسان ،پزیشکان و سازماندانی
تهشکیالتیان بۆ پهرهپێدانی دهسکهوتهکانی شۆڕش ،گێڕا)٤( .
حیزبی جمهووریی ئیسالمی کۆنگرهی یهکهمی له بانهمهڕی ساڵی  ١٣٦٢ل ه ئۆردووگای
باهونهر له نیزیک ماڵی خومهینی و کۆنگرهی دوویهمی له ساڵی  ،١٣٦٤له مهدرهسهی عالیی
موتهههری گرت.
حیزبی جمهووری ئیسالمی بۆ لهسهرکار البردنی دهوڵهتیی کاتیی بازرگان و بهنی سهدری
یهکهم سهرکۆمار ،دهوری سهرهکیی _ به پشتیوانی خومەینی_گێڕا .ههروهها له سهرکوتی
ڕێکخراوهکانی چهپی ئیسالمی (موجاهیدینی خهلقی ئێران) و غهیره ئیسالمی (حیزبی تووهی
ئیران و چریکهکان بهگشتی) ،ههمان دهوری ههبوو.
ڕێکخراوی موجاهیدینی شۆڕشی ئیسالمی
لهپێش سهرکهوتنی ڕاپهڕینی گهالنی ئێراندا ،باسی  ٧گرووپی بچووکی ئیسالمی کرا .دوای
سهرکهوتنی راپهڕین ،ئـهوان له  ١٦ی خاکهلێوهی  ١٣٥٨رێکخراوێکیان به ناوی رێکخراوی
موجاهدینی شۆڕشی ئیسالمی (مجاهدین انقالب اسالمی) ،دامهزراند .حوسێن فدایی ،یهکێک له
دامهزرێنهرانی ئهو ڕێکخراوهیە دهڵێ :له کاتی دامهزرانی گرووپی تهوحیدی بهدر و رێکخراوی
موجاهیدین ،ئیلهاممان له ڕووحانییهت وهردهگرت .بناخهی کاری ئێمه حیزبی نهبوو ،ڕووحانییهت،
مهکتهبی ئیسالم و ههیئهتی ئیمام حوسێن ،ڕێنوێنی ئێمه بوو)٥( .
لهسهر بنچینهی ئهو بۆچوونه به هێندێک جیاوازییهوه ٧ ،گرووپی ئیسالمخوازی موخالیفی
نیزامی پێشوو (شا)ی ئێران ،ئهو رێکخراوهیان دروست کرد که پێشتر پێوهندییهکی ئهوتۆیان
پێکهوه نهبوو .بهاڵم ئامانجی هاوبهشیان که پاشان به درێژهدانی تێکۆشانی «ئیسالمی شۆڕشگێڕ»
و بــڕوا به ویالیهتی فهقیهـ و ڕێبهریی ئا .خومهینی ،پێناسه کــرد ،ئهوانی لێک کۆکردبۆوه.
نووسراوهیهکی دیکهش لهم بارهیهوه هەیە کە دەڵێ :خومهینی که له ئاخری مانگی ڕهزبهری
 ،١٣٥٧مهسهلهی یهکیهتیی گرووپه چاالکەکانی باس کرد ،بهقسهیان کرد .ئهو  ٧گرووپه له سهر
چوار خاڵ پێداگر بوون.
دامهزرانی حکوومهتی ئیسالمی ،رێبهریی ئا .خومهینی ،خهباتی چهکدارانه و دژایهتی لهگهڵ
رێکخراوی موجاهیدینی خهلق ،لهبهر ئاڵوگۆڕی ئیدئۆلۆژییهکهی)٦( .
ئهو  ٧گرووپه بریتی بوون له:
 -١گرووپی «امت واحده» ،ساڵی  ١٣٥٥به جیابوونهوه له  -سازمان مجاهدین خلق ایران_
دروست بوون و ڕێبهرهکهیان ،بێهزادی نهبهوی بوو.
 -٢گرووپی «توحیدی بدر» ،حوسێن فدایی.
 -٣گرووپی «توحیدی صف» ،محهممهدی برووجردی ،سهلمانی سهفهوی ،ئهکبەری توڕابی،
حهسهنی سادقی ،محهممهدی عهتریانفهر لە ئهندامانی سەرەکیی بوون که له تاران و ئیسفههان،
چاالک بوون و پێوهندییان به محهممهدی مونتهزیرییهوه ههبوو.
 -٤گرووپی «فالح» ،محهممهدی مونتهزیر قائێم ،حهسهن مونتهزیر قائێم و موڕتهزا ئهلویری.
 -٥گرووپی «فلق» ،مستهفا تاجزاده و حهسهنی واعیزی ،ئهندامانی خوێندکارانی دانیشتووی
ئهمریکا.
 -٦گرووپی «منصورون» ،له ساڵی  ١٣٥٤له چهند شانهی چاالکی شارهکانی ،ئههواز،
خوڕڕهمشار و دزفوول پێک هات.غواڵمحوسێنی سهفایی دزفوولی ،موحسینی ڕهزایی ،محهممهد
باقر (عهبدوڵاڵ) زوولقهدر ،عهلیی شهمخانی ،له ئهندامان و دامهزرێنهرانی بوون.
 -٧گرووپی «موحدین» ،حوسێن عهلهم ئهلهودا و هاوبیرانی له ئههواز دایان مهزراند و یهکێک
له کارهکانیان کوشتنی «پل گریم» موستەشارێکی ئهمرێکایی بوو که ناوی «اعدام انقالبی» یان
لهسهر دانا.
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سامیل شەڕەفی

دێموکراتی کوردستان بەرانبەر بە دەسکەوتە
نەتەوەییەکانی ئەم بەشە لە خاکی نیشتمان
دەکا:
«نــەورۆزی ئەوساڵمان بەڕاستی جێژنە،
یــان باشتر بڵێم دوو جێژنە و بــە کەس
وەســـف نــاکــرێ .لــە مــێــژووی  ٢٠٠ساڵی
ڕابـــردوودا بێ وێنەیە .بۆ هەموو کــورد و
بەتایبەت بۆ ئێمە وەک حیزبی دێموکرات
کە لە گۆشەیەکی ئەسڵیی ئەم موبارزەیە
داین ڕۆژێکی خۆش و مێژووییە .بارودۆخی
کــوردســتــانــی عــێــراق و ئـــەو دەســکــەوتــە
مێژووییە دوو مەسئولییەت دەخاتە سەر
شانمان(وەک حیزبی دێموکرات) و ،لە دوو
مێحوەردا دوو مەسئولییەتی ئەسڵیمان لە
بــەر دایــە .بۆ تەسبیتی ئــەو دەسکەوتانەی
کــوردســتــانــی عــێــراق دەب ــێ لــە خــۆبــوردوو
بین و دەسکەوتەکە بپارێزین .ئــەوەی لەم
پێوەندییەدا بۆ ئێمە گرینگە یەکەم؛ تەسبیت و

تیئۆریکەوە چاو لە مەسەلەکە بکەین دەبێ
بڵێین کە ئەوە ڕاستە کە زۆرێک لە واڵتان
و یــەک ل ــەوان ئــێــران ،بــە درێــژایــی مێژوو
لە یەکگرتوویی نــەتــەوە جــیــاوازەکــان پێک
هاتووە ،بەاڵم هیچ شتێک هەتاهەتایی نیە ،چ
هۆکارێک هەیە بۆ ئــەوەی کە ئەگەر چەند
نــەتــەوە بــا  ١٥٠٠ساڵیش پێکەوە ژیــاون،
ئێستا ناتوانن لێک جیابنەوە و بەجیا بژین.
مەسەلەکە هەلومەرجی ئەمرۆیە .ئەگەر دونیا
لە حاڵی گۆڕان دایە ،شتێکی سرووشتییە کە
دۆستایەتییەکان و ڕێککەوتنەکان و پێکەوە
ژیانەکان و ڕوانینەکانیش ،هەر هەموویان
دەگــۆڕدرێــن .جیا لە هەمووی ئەمانە هیچ
واقعیەتێکی مێژوویی ناتوانێ ئەوە بسەلمێنێ
کــە هەمیشە نــەتــەوەکــان لــە چــوارچــێــوەی
واڵتــێــکــدا پێکەوە ژیـــاون .هــەر ئــەو ئێرانە
زۆر واڵت ــی دیــکــەی وەک ئەفغانستان و
ئازەربایجانی لێ دروســت بوو و دونیاش

شەهید دوکتور شەرەفکەندی:
«کــــــێ دەتــــــوانــــــێ بـــڵـــێ کــــە هــەســتــی
میللی(نەتەوەیی) ،یانی ئەو هەستە تەبیعی،
ئینسانی و سەرەتاییەی کە هەر ئینسانێک
هەیەتی_ کە ئەوەیش وەک ئینسانێک دەبێ
ئـــازاد بــێ_ هەستێکی پــاشــکــەوتــووانــەیــە؟
ئ ــەوڕۆ لــە دنــیــایــەدا کــەس ناتوانێ بڵێ کە
هەستی میللی شتێکی پاشکەوتووانەیە ،جا
چ عەقیدەی پێ هەبێ چ عەقیدەی پێ نەبێ.
لە شەرایەتی ئەوڕۆی دنیادا هەستی میللی
و ئازادیخوازی بۆ هەر نەتەوەیەک وەکوو
ئینسان لەم دونیایەدا ،ئیدی کەس مونکیری
پیرۆزی و موقەدەسبوونەکەی نیە».
***
 ٢٥ساڵەی تێرۆری شەهید دوکتور سادق
شەرەفکەندی ،سکرتێری پێشووتری حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان  -لــەم مــانــگــەدا-
هاوکاتە لە گەڵ بەڕێوەچوونی ڕێفراندۆم
و گشتپرسی لە بــاشــووری کوردستان بۆ
سەربەخۆیی .لەم سۆنگەوە جێی خۆیەتی
باس لە الیەنێکی فکریی دوکتور شەرەفکەندی
لــە پــێــوەنــدی لــە گــەڵ «مــافــی دیاریکردنی
چارەنووس» و « مافی نەتەوایەتیی نەتەوەی
کورد لە چوارچێوەی کیانێکی سەربەخۆی
کوردی»دا بکەین کە ناوبراو لە سەردەمێکی
بڤەدا ئازایانە و بە ڕاشــکــاوی قسەیان لە
سەر دەکا و ،هیچ تەوژم و هێرشێکی فکریی د .سادق شەڕەفکەندی:
بەرەکانی نەتەوەپەرەستی فــارس و چەپی
کالسیکی دژ بە نیشتمانپەروەری ناتوانن لە لە ڕاستیدا ئێستا ئیدی کەس ناتوانێ حاشا لە کێشەیەک بە ناوی
باوەڕەکانی پاشگەزی بکەنەوە.
کێشەی نەتەوەی کورد لە ئێران و واڵتانی دیکە بکا .واقعییەت
دوکــتــور شــەرەفــکــەنــدی هــاوکــات لەگەڵ
ئــاڵــۆگــۆڕەکــانــی بــاشــووری کــوردســتــان و ئەوەیە کە ئێستا کوردەکان ئەگەر شتێکیان زیاتر لە نەتەوەکانی
ســەرکــەوتــنــی ڕاپــەڕیــنــی گــەلــی کـــورد لەم دیکەی خاوەن ماف نەوێ ،کەمتریان ناوێ .بۆ ئەم مەسەلەیەش
بــەشــە لــە کــوردســتــان بــە ســەر دەســەاڵتــی
بەعسی عێراقیدا( ،)١٩٩١ڕوو بەو ئێرانییە لە ئێران و ئەو واڵتانەی کە کوردستانیان بە سەردا دابەش
شۆڤێنیستانەی کە هێرشەکانیان بۆ سەر کراوە ،دەبێ تەنیا پرس بە خودی کورد بکەن کە چیی دەوێ
حیزبی دێموکراتی کوردستان سەبارەت
بــە ویــســت و داخــوازیــیــە نــەتــەوەیــیــەکــانــی
چڕ کردبۆوە ،ڕاشکاوانە دێتە جــواب و بە تەعمیقی ئەو دەسکەوتانەیە و دووهەم؛ دەبێ نــەڕووخــا .پێکەوە ژیانی نەتەوەکان تەنیا
ئاماژەدان بە ستەمی لە مێژینەی نەتەوایەتی ئەو دەسکەوتە بەرباڵوتر بکەین و بۆ الی ل ــە ڕووی لــێــکحــاڵــیــبــوون و یــەکــتــری
کــە دەرحــــەق بــە میللەتی کـــورد لــەالیــەن خۆشمانی لە کوردستانی ئێران ڕابکێشین و ،قبووڵکردنەوەیە و هیچ پێشینەیەکی سەد
نــەتــەوەی بــااڵدەســتــەوە لــە شکڵی دەوڵــەت ئەوەیش ئەرکی حیزبی ئێمەیە.
ساڵە یان هەزار ساڵە ناتوانێ پاساوی بدا».
و دەسەاڵتدا کــراوە دەڵــێ؛» لە واقعییەتدا
ئــەو دوو ئــەرکــە لــە ئەسڵدا یــەک شتن.
ئــەم شــێــوازە لــە بیرکردنەوە لــە حیزبی
ئێستا ئیدی کەس ناتوانێ حاشا لە کێشەیەک بــەاڵم لەوانەیە لە بە جێگەیاندندا تەعاروز دێموکراتدا تەنیا شەهید دوکــتــور سەعید
بە نــاوی کێشەی نەتەوەی کــورد لە ئێران بێتە پێش ،لــەوانــەیــە یەکیان پێشی ئــەوی نــەبــوو کــە بــە گــوتــار و بــەکــردوە بــۆی تێ
و واڵتانی دیکە بکا .واقعییەت ئەوەیە کە دیکە بگرێ .بەاڵم گرینگ ئەوەیە کە دەبێ دەکۆشا ،بەڵکوو بەشێک بوو لە ماهییەت
ئێستا کوردەکان ئەگەر شتێکیان زیاتر لە بە دڵگەرمییەوە ئەرکەکانمان بەڕێوەبەرین .و پێناسەی حیزبی دێموکرات و سەرجەم
نــەتــەوەکــانــی دیــکــەی خـــاوەن مــاف نــەوێ ،لەوانەیە لە ڕواڵەتدا ئەو دوو ئەرکە یەکیان خەباتکارانی نێو ڕیزەکانی ئەم حیزبە کە
کەمتریان ناوێ .بۆ ئەم مەسەلەیەش لە ئێران ئەوی دیکە وەدوا بخا ،بەاڵم لە نێوەرۆکدا دەکـــرێ هــەر لــە ســۆنــگــەی رووداوەک ــان ــی
و ئەو واڵتانەی کە کوردستانیان بە سەردا ه ــەر یــەکــن و حــیــزبــی ئێمە ل ــەو بـــارەوە بــاشــووری کوردستانەوە ئــامــاژە بە چەند
دابــەش کــراوە ،دەبــێ تەنیا پرس بە خودی مەسئولییەتی قورسی دەکەویتە سەر شان ».نــمــوونــەیــەک لــە هــاوکــاری و خەمخۆریی
کورد بکەن کە چیی دەوێ».
ڕووداوەکانی سااڵنی سەردەمی سکرتێریی بەکردەوەی تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات
بیری نەتەوەیی لە بیروباوەڕی شەهید دوکتور شەرەفکەندی کە بەداخەوە زۆریشی بکرێ .لە سەرەتاکانی ڕاپەڕینی ١٩٩١ی
شەرەفکەندیدا ئــەوەنــدە چەسپاو و جێگیر نەخایاند ،بۆ نەتەوە بندەستەکان دڵخۆشکەر زایــیــن ـیدا ،لــە دەی ــان شــار و نــاوچــەی ئەم
بوو کە ،دەسکەوتەکانی خەبات و تێکۆشانی بوون .النیکەم دوای لێکهەڵوەشانی یەکیەتیی بەشە لە کوردستاندا ،ئــەوە تێکۆشەران و
میللەتەکەی لە هەر بەشێکی کوردستاندا با ،سۆڤییەت و درووستبوونی چەند دەوڵەتێک پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بە هی خۆی و بە گشتی بە ئی میللەتەکەی بــە خــەســڵــەتــی نــەتــەوەیــی ،ڕووداوەکـــانـــی بــوون کــە شــان بــە شانی پێشمەرگەکانی
دەزانـــــی .لــە گ ــەڵ ئــــەوەدا کــە ســرووشــتــی  ١٩٩١و ڕاپەڕینی کوردەکان لە باشووری ب ــاش ــوور ،ڕۆڵـــی چــاالکــانــە و لــە هێندێک
خەباتی گەلی کورد لە ڕووی جوغرافیاییەوە کوردستان و ،پاشەکشەی رێژیمی بەعس شوێندا یەکالکەرەوەیان لە گرتنەوەی شوێنە
وای دەخ ــواس ــت کــە حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی لەم بەشە لە کوردستان ،بۆ نەتەوەی کورد گرینگەکانی ئەم بەشە لە کوردستاندا هەبوو.
کوردستان ،پێوەندیی لەگەڵ بۆ نموونە بە لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دڵخۆشکەر
لــە ئاستی گشتیدا هــەر وەک دوکــتــور
دەوڵەتی عێراقەوە هەبێ ،بــەاڵم دیسانیش بــــوون .ل ــەم ســۆنــگــەیــەوە بــیــروبــۆچــوونــی شەرەفکەندیی شەهید لە پەیامی نەرۆزیی
هیچ تێبینی و بۆچوونێکی سیاسی و حیزبی دژی گەلییانەی ســەر بە تەیفی نەتەوەی ســاڵــی ١٣٧٠ی هــەتــاویــیــەوە بــە بــۆنــەی
بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان و دوکتور پاوانخواز و تەواویەتخوازی ئێرانی(فارس) ئــازادیــی شـــاری کــەرکــووک بــاســی دەکــا،
شــەرەفــکــەنــدی وەک سکرتێری ئەوکاتی  ،بۆ دژایەتیکردنی مافی نــەتــەوە مــاف لێ «حیزبی دێموکراتی کوردستان توانی بە
حیزب ئــەوەنــدە گرینگ نەبوو کە نەتوانن زەوتکراوەکانی ئێران و یەک لەوان نەتەوەی مەسئولییەتەوە لــە ڕاگــرتــن و پاراستن و
دەسکەوتێکی نەتەوەیی وەک ڕاپەڕینی کورد کورد و حیزبی دێموکراتی کوردستان وەخۆ قوڵکردنەوەی دەسکەوتەکانی باشووری
لە باشووری کوردستان و ئازادبوونی یەک کەوتن.
کــوردســتــانــدا ،رۆڵـــی ب ــەرچ ــاوی هــەبــێ».
لە دوای یەکی شار و ناوچەکانی ئەم بەشە
هەر بۆیە کاتێک کە دوکتور شەرەفکەندی هــەرچــەنــد بــەجــێــگــەیــانــدنــی ئـــەم ئــــەرک و
لــە کــوردســتــان لــە ژێــر دەســەاڵتــی بەعسی
بەهاری
لە
خۆیدا
گەڕانەوەی
ێ
ب
سەفەری
لە
مەسئولییەتە بــۆ بــزووتــنــەوەی ک ــورد لە
عێراقیدا نەبینن و پێی خۆشحاڵ نەبن و بە ساڵی ٧١ی هەتاوی گەیشتە دەرەوەی واڵت ڕۆژهەاڵتی کوردستان و حیزبی دێموکراتی
کردەوە لە پێناویدا هەڵوێست نەگرن.
و ئەوەیش هاوکات بوو لەگەڵ هەڵبژاردن کوردستان – هەر وەک شەهید شەرەفکەندی
دوکــتــور شــەرەفــکــەنــدی لــە ڕێورەسمی و دامەزرانی پارلمانی کورد لە باشووری دەڵێ – «لەوانەیە لە رواڵەتیشدا لە تەزاددا
پێشوازی لە جێژنی نــەورۆز و سەر ساڵی کوردستان ،لە ڕووبــەرووبــوونــەوە لە گەڵ بووبێ».
١٣٧٠ی هــەتــاویــدا لــە بــنــاری قــەنــدیــل کە تەیفەجۆراوجۆرە سیاسییەکانی ئێرانیدا کە
* سەرچاوەی قسەکانی د .شەرەفکەندی :ڕادیۆ دەنگی
هــاوکــات بــووە لە گــەڵ ئــازادکــردنــی شاری دەیانهەویست بزووتنەوەی کورد ببەنە ژێر کوردستان
کـــەرکـــووک ،بــە خــۆشــحــاڵــیــیــەوە بـــاس لە پرسیار و بە زیادەڕەویی و «جیاییخوازی»
ئازادیی کەرکوک دەکا و بەم شێوەیە قسە تۆمەتباری بکەن ،ئازایانە هاتە دەنگ و پێی
لە مەسئولییەت و بەرپرسیاریەتی حیزبی وتن کە؛ «ئەگەر لە روانگەی مێژوویی و
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نێودەوڵەتی

ئاژاوە و نەزم لە جیهانێکی هەردەم لەگۆڕاندا
(ڕووسیە و چین)

خــاتــوو تاچێر یەکێک لــە ڕێــبــەرە هــەرە
مەزنەکانی ســەردەمــی ئێمە بــوو .خــاوەن
بــڕیــار ،بــەجــۆش و خـــرۆش ،بــەغــیــرەت و
وەفادار .ئەو لە جیاتی گوێدان بە بۆچوونی
گروپی ڕاوێــژکــار ،خــۆی بۆ دروستکردنی
داهاتوو تەرخان کردبوو.
من یەکەم جــار لە ســەرەتــای حەفتاکان
چــاوم پێی کــەوت ،کاتێک کە ئەو وەزیــری
خوێندن لە کابینە ئــێــدوارد هیس بــوو .لە
یەکەم دیــدارمــانــدا ،خاتوو تاچێر بێزاریی
خــۆی لە بۆچوونی بــاوی ئەوکات کە الی
وابوو کە لە کێبڕکێی سیاسییدا بردنەوەی
نێوەڕاست [و .مەبەست پێوەری سیاسی
لــە چــەپ _ ڕاســـت] ئامانجی سەرەکییە،
درکاند .ئەو پێی وابوو کە ئەرکی ڕێبەریی
ئەوەیە نێوەڕاستی سیاسی بەرەو پرەنسیپی
دیاریکراو ببا نەوەک بە پێچەوانە.
بۆ جێبەجێ کردنی ئەو فەلسەفەیە ،ئەو لە
ماوەی تەمەنی سیاسیی خۆیدا رێچکەیەکی
سیاسیی نوێی لە کۆمەڵگای خۆیدا دروست
کــرد .ناوبراو ئەو کــارەی بە تێکەاڵوێک لە
تایبەتمەندیی تاکیی (کاراکتەر) و غیرەت
ئــەنــجــام دا :کــاراکــتــەر لــەبــەر ئــــەوەی کە
بژارە داهێنەرەکانی کە پرۆسەی سیاسیی
دەیـــخـــوازن زۆرجـــــار وەک رۆیــشــتــن بە
ڕێگایەکی باریک لە شوێنێکی پڕ لە کەندولەند
دەچێ و غیرەت بۆ ئەوەی کە بە ڕێگایەکدا
کە هیچ کەس لە پێشدا پێیدا نەڕۆیشتووە
بەرەوە پێشەوە بڕۆی.
مارگارێت تاچێر ئــەو تایبەتمەندییانەی
زۆر بە باشی لە وتارێکدا لە زانکۆی وێست
مینستێر لە فاڵتۆن ،میزوری ،هەمان شوێن
کــە پەنجا ســاڵ پێشتر وینستۆن چرچیل
وتـــاری «پــــەردەی ئــاســنــیــن»ی پێشکەش
کردبوو ،نیشان دا .ئەو ئاماژەی بەو کێشانە
کرد ،کە ئەوڕۆش لە نێوەڕۆکدا ڕێگاچارەی
خێرا دەخوازن:
* ئاخۆ ڕووســیــە وەک هــەڕەشــە سەیر
بکرێ یا وەک هاوبەش؟
* ئاخۆ پێویست دەکــا کە ناتۆ سەرنج
بداتە پرسی «دەرەکی»؟
* ئاخۆ ناتۆ بە وریایی و خێرایی تەواو
ددان بــە دیموکراسییە نوێکانی نــاوەنــدی
ئورووپا بە پەرپرسیاریی تەواوەوە بنێ؟
* ئاخۆ ئورووپا پێویست دەکا لە نێو ناتۆ
دا «ناسنامەی بەرگریی» تایبەت بەخۆی
پەرە پێ بدا؟
دوو دەیە دوای وتــارە پێشبینیکەرەکەی
خاتوو تاچێر ،جیهانی ئەمبەر و ئەوبەری
ئاتالنتیک بــــــەرەوڕووی هــەنــدێــک پرسی
هاوشێوە بوونەتەوە .ئەو نەزمە جیهانییەی
کە خۆرئاوا بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی سی
ساڵە لە ١٦٤٨ی زایینی دروستی کرد [و.
مەبەست رێککەوتننامەی وێستفالە] ،لە سەر
بنەمای سەربەخۆیی دەوڵەتان کە لە ڕێگای
هاوسەنگیی دەســـەاڵت لــە نــێــوان چەندین
پێکهاتە دەپارێزرا ،دامەزرابوو .ئەو نەزمە
ئێستا بــــەرەوڕووی چەمکی وەرگــیــراو لە
ئەزموونی مێژوویی و کولتوریی جیاواز
بە تێکەاڵوێک لە ڕوانگەی ئایینی لە ئاستی
کیشوەریی یا جیهانیی بــۆتــەوە .کەوابوو
بابەتی درێــژخــایــەن ئــەوە دەبــێ کــە ئاخۆ
ئەو پرسانە لە ڕێگای تێئۆریی دەوڵــەت _
نەتەوەوە چارەسەر بکرێن یاخود چەمکی
جیهانییتر و دەرئــەنــجــامــەکــەی بــۆ نەزمی
داهاتووی جیهان چی دەبێ.
ڕێگام بدەن ئەو کارە بە گونجاندنی کێشە
ئاماژە پێکراوەکانی وتــاری خاتوو تاچێر
لەگەڵ دۆخی ئێستامان دا بکەم.

لە سنوورە بەرباڵوەکانی کە بە ڕێژەیەکی
کەم سنووری سروشتین ،ڕووسیە بەرەو
ئاسایشی تەواو کە بە واتای بێ ئاسایشیی
تەواو بۆ بەشیک لە جیرانەکانیەتی هەنگاوی
ناوە.
لە هەمان کاتدا قەبارەی ژێئۆ_ستراتێژیکی
ڕووســیــە و چەمکی ئەفسوناوی مەزنیی
و ویــســتــی خــەڵــکــەکــەی بــۆ تــەحــەمــمــولــی
دژوارییەکان یارمەتیی کــردووە کە ماوی
ســەدان ساڵ خۆی لە داگیرکاریی مەغول،
سوێدی ،فەڕانسەوی و ئاڵمانی پاراستووە.
ئــاکــامــەکــەی بــۆتــە هـــۆی دروســتــبــوونــی
دووهەستیی ،خولیای قەبووڵکران لە الیەن
ئورووپاوە و لە هەمان کاتدا تێپەڕین لەو
هەستە .ئەو هەستە تایبەتییەی شوناس بۆ
شیکردنەوەی لێدوانی پوتین یارمەتیدەرە
کە دەڵێ «لەنێوچوونی یەکیەتیی سۆڤیەت
مەزنترین کارەساتی ژێئۆپۆلیتیکی سەدە
بوو».
ڕوانـــگـــەی پــوتــیــن لـــەبـــارەی سیاسەتی
جیهانییەوە زۆر جار وەک دووبارەبوونەوەی
دیکتاتۆریی ناسیۆنالیستیی سییەکانی زایینی
ئورووپا باسی لێوە دەکرێ .بە شێوەیەکی
دەقیقتر ،ئــەوە میراتی جیهانبینیی فیۆدۆر
داستایەفسکییە ،کە لە وتارێکدا لە  ١٨٨٠بۆ
پەردەالدان لە پەیکەری پوشکین ،پێشکەشی
کــرد .داوا پــڕ هەستەکەی بــۆ دەورانــێــکــی
نوێ لە مەزنیی رۆسیی کە لەسەر بنەمای
بایخەکانی ڕووحی و تایبەتمەندیی ڕوسی
پێکهاتبێ لە کۆتاییەکانی سەدەی بیستەمدا
لە الیەن ئالێکساندێر سولژێنیتسین دووپات
کرایەوە.
سۆلژێنیستین لە کاتێکدا کە دەیهەویست
کۆتایی بە تاراوگەنشینی لە ڤێرمۆنت بهێنێ
و بۆ ڕووسیە بگەڕێتەوە ،لە کتێبەکەیدا بە
نــاوی «لــەبــارەی پرسی ڕووســیــە» ،داوای
هــەنــگــاوی بــە کــــردەوە بــۆ ڕزگـــار کردنی
ئەو شارۆمەندانەی ڕووسیەی کرد کە لە
ڕووسیە «وەدەر نراون» .بە هەمان شێوە
پوتین هێرشی کردۆتە سەر ئەو شتەی کە
لە ڕوانگەی نــاوبــراوەوە  ٣٠٠ساڵ هەوڵی
خــۆرئــاوایــە بــۆ گــەمــارۆدانــی ڕووســیــە .لە
کــۆنــفــرانــســی ئــاســایــشــی مــونــیــخ لــە ٢٠٠٧
هەر وەک داستایەفسکی ،ئەو خۆرئاوای
بـــەوە تــۆمــەتــبــار ک ــرد کــە بــە شێوەیەکی
نـــادادپـــەروەرانـــە هــەوڵــی کــەڵــکــی خ ــەراپ
وەرگــرتــن لــە موشکیلەکانی دوای شــەڕی
سارد لە ڕووسیەیە بۆ تەریک خستنەوە و
مەحکومکردنی.
خۆرئاوا چۆن دەتوانێ پەیوەندییەکانی لە
گەڵ ڕووسیە پەرە پێبدا ،واڵتێک کە الیەنێکی
حەیاتیی ئاسایشی ئــورووپــایــە ب ــەاڵم بە
هۆی مێژوویی و جوگرافیایی ،ڕوانگەیەکی
لــە بــنــەڕەت جــیــاوازی لــەبــارەی بنەماکانی
ڕێککەوتننامەیەک لــە بـــارەی ڕێکخستنی
نــاوچــەکــانــی ه ــاوس ــن ــووری ڕووس ــی ــە کە
جێگای پەسەندی هەردوو ال بێ هەیە .ئاخۆ
ژیرانەترین هەڵوێست ئــەوەیــە کــە زەخــت
بخرێتە سەر ڕووسیە و ئەگەر پێویست بوو
سزا بدرێ ،تا ڕوانگەی خۆرئاوا لە بارەی
نەزمی ناوخۆیی و جیهانیی پەسەند بکا؟ یا
بۆ گــەڕان بــەدوای نەزمی جیهانیی جێگای
پــەســەنــد ،ب ــوار بــۆ پــرۆســەیــەکــی سیاسیی
بڕەخسێ تا بە سەر لێک نامۆبوونی دووالیەنە
ســەر کــەویــن یــا النــی کــەم ئــاســەوارەکــانــی
کەمتر بکەینەوە؟
ئاخۆ سنووری ڕووسیە وەک ناوچەی
بــــەرەوڕوو بــوونــەوەی هەمیشەیی چــاوی
لێبکرێ یاخود دەتوانێ بکرێ بە ناوچەیەک
بۆ هاوکاریی و پێوەرەکان بۆ پرۆسەیەکی
ئــەوتــۆ کــامــانــەن؟ ئــەوانــە ئــەو پرسیارانە
لەبارەی نەزمی ئوروپایین کە پێویستیان بە
لەبەرچاوگرتنی سیستەماتیک هەیە .هەرکام
لەو چەمکانە پێویستیان بە توانایی بەرگریی
هەیە بۆ لەناوبردنی وەســوەســەی زەختی
سەربازیی لەالیەن ڕووسیەوە.

ڕووسیە
موشکیلەی ڕووسیە ،یەکەم پرسی خاتوو
تاچێر ،ئــەمــڕۆ جەخت لــەســەر ئوکراین و
سورییە دەکــاتــەوە بــەاڵم نوێنگەی تەریک
کەوتنەوەیەکی قووڵترە .واڵتێک کە خاوەنی
یـــازدە هــەرێــمــی کــاتــە و ڕووب ــەرەک ــەی لە
ئ ــورووپ ــاوە و بــە ســنــووری ئیسالمدا تا
ئۆقیانووسی ئارام دەچێ .ڕووسیە چەمکی
تایبەت بەخۆی لە نەزمی جیهانیی دروست
کــردوە .لە هەوڵی بێ پسانەوە بۆ ئاسایش

چین
پــرســی خــاتــوو تاچێر لــە بـــارەی ناوچە
دەرەکییەکان لە ســەردەمــی ئێمەدا زۆرتــر
چین و خۆرهەاڵتی نێوەڕاست دەگرێتەوە.
چین پــڕۆژەی «ڕێگای ئاوریشمی نوێ»ی
وەک بەرنامەیەکی سیاسیی ،ئــابــووریــی،
کولتوریی و ئاسایشیی دەســت پێکردووە
کە لە دەریــای خۆرهەاڵتی چین تا کاناڵی
ئینگلستان دەگــرێــتــەوە .ئــەوە بــیــرەوەریــی
وانەیەکی ئەنجومەنی جوگرافیای سەڵتەنەتیی

د .هێرنی کیسینجێر
کەماڵ حەسەنپوور کردوویەتی بە کوردی

لە  ١٩٠٤کە لە الیــەن هالفۆرد ماککیندێر
پێشکەش کرا دێنێتەوە بیر کە باسی واڵتانی
ناوەندی ئەوراسیای وەک تــەوەری ژێئۆ_
ستراتێژیکی جیهانی کرد.
بە بەستنەوەی چین بە واڵتانی ناوەندی
ئاسیا و لە کۆتاییدا بە ئورووپاوە ،ڕێگای
ئاوریشمی نوێ بەکردەوە ناوەندی کێشی
جیهان لــە ئاتالنتیکەوە بــــەرەوە واڵتــانــی
ئــەوراســیــا دەگــوێــزێــتــەوە .ڕێــگــاکــە بەنێو
ڕێــژەیــەکــی بــەرچــاو لــە کــولــتــوور ،نــەتــەوە،
ئــایــیــن ،دامـــــەزراوە و واڵت ــی ســەربــەخــۆدا
تێپەڕ دەبــێ .لەسەر ئــەو ڕێگایە کولتوری
مــەزنــی ڕووس ــی ــە ،هــیــنــدوســتــان ،ئــێــران و
تورکیە هــەڵــکــەوتــووە و لــە خاڵی کۆتایی
واڵتانی خۆرئاوای ئورووپا دەگرێتەوە کە
هەرکامیان بڕیار لەسەر پەیوەست بوون،
هاوکاریکردن یا دژایەتیکردنی و شێوەکانی
دەدەن .ئاڵۆزییەکانی بۆ سیاسەتی جیهانی
سەرسوڕ هێنەر و لەهەمان کاتدا دڵڕفێنە.
«ڕێگای ئاوریشمی نوێ» لە هەلومەرجێکی
ستراتێژیکی نێونەتەوەیی وەک هی وێستفال،
کە لە سەر فەلسەفەی نەزمی خۆرئاوایی
دامـــــەزرا پــێــشــکــەش دەکـــــرێ .بـــەاڵم چین
تاقانەیە و لە دۆخی وێستفالیی تێپەڕ دەبێ:
ئەو هاوکات شارستانییەتێکی لەمێژینەیە،
دەوڵــەتــێــکــە ،ئیمپراتورییەکە و ئابووریی
بە جیهانیی بــووی هەیە .لە کۆتاییدا ،چین
داوای ڕێکخستنی نەزمێکی نێونەتەوەیی
دەکا کە لەگەڵ ئەزمونی مێژوویی ،توانای
پەرەئەستێن و دوورە دیمەنی ستراتێژیکی
ئەو بگونجێ.
ئــــەو ســـــووڕی کــامــڵــبــوونــە سێهەمین
وەرچەرخانی چین لە نیوسەدەی ڕابردوویە.
مائۆ یەکیەتیی هێنا ،دێنگ چاکسازیی هێنا،
سەرکۆمار شی جینگپینگ بە دوای گەیشتن
بەو شتەیە کە ناوی «خەونی چینە» ،واتە
گەڕانەوە بۆ چاکسازییەکانی ئیمپڕاتۆریی
چینگ لە ڕێگایهێنانەدی «دوو ١٠٠ە کان».
کاتێک کە کۆماری گەلیی چین لە  ٢٠٤٩پێ
دەنێتە دووســەد ساڵیی ،بە پێی پێناسەی
سەرکۆمار شی ،چین ئەگەر بەتواناتر نەبێ،
دەبێ هەمان توانای هەر کۆمەڵگایەکی تری
ئەم جیهانەی هەبێ و داهاتی سەرانەی لە
ساڵدا وەک هی واڵتانی گەشەسەندوو بێ.
بــەمــجــۆرە ،ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــان و
چین دەبنە دوو واڵتــی هاوکێش لە بواری
ئــابــووریــی و جوگرافیای سیاسییەوە کە
ناچارن خۆگونجاندنی پێشتر نەبینراو لە
بیرکردنەوەی نەریتیی یان دا بکەنەوە .لە
دوای ش ــەڕی دووهــەمــی جیهانییەوە کە
ویالیەتە یەکگرتووەکان بوو بە زلهێز ،لەگەڵ
هاوشانێکی ژێئۆپۆلیتیک کێبڕکێی نەکردووە.
هیچ کات لە مێژووی هەزار ساڵەی چینیش
دا هیچ نەتەوەیەکی بێگانە زیاتر لە شتێکی
بچووک لە چاو دەوڵەتی پاشایەتیی ناوەند یا
«ناوین» نەبووە.
هـــــــەردوو واڵت خـــۆیـــان بـــە شتێکی
هەڵکەوتوو دەبینن ،ئەگەر چی بە شێوەی
جیاواز :ئامریکا باڵوکردنەوەی بایخەکان و
سیستەمی خۆی لە ناو واڵتانی دیکە وەک
بەشێک لە مەئمورییەتی خۆی دەزانێ ،چین
بە شێوەی مێژوویی وا جــوواڵوەتــەوە کە
دەسکەوتە پڕشکۆیەکانی واڵتانی دیکەی بۆ
ڕەچاو کردنی هیرارشی لەسەر بنەمای ڕێز
دانان هان دەدا.
لە هەردوو واڵت دا زۆر بۆچوون لە سەر
لێک نزیک کردنەوەی ئەو جیاوازیی ڕوانگانە
لە ئارا دایە ،یا لە ڕێگای تێئۆری دەوڵەت_
نــەتــەوە یــا بــە شتێکی نــوێ ،وەک چەمکی
زۆرتــر بە جیهانیی بــوون ،کە هەندێکیان
سەرکۆمار شی لە وتاری «خەونی چینی»
ئاماژەی پێکردوون .بۆ هەردوو کۆمەڵگا و
بۆ باقی جیهان ،ڕەوتــی کامڵبوونی ئەوان
دەبێتە ئەزمونی سەردەم.
دەوری ئــورووپــا لە جیهانێکی ئەوتۆ دا
چی دەبێ؟ وەک بەشێک لە جیهانی ئاتالنتیک
یا وەک پێکهاتەیەک خۆی پێناسە دەکاتەوە
و سەربەخۆ خــۆی لــەگــەڵ ئاڵوگۆڕەکانی
دەوروب ــەری دەگونجێنێ؟ وەک بەشێک لە
ڕیککەوتنی ئەمبەر ئەوبەری ئاتالنتیک؟ یا
وەک پێکهاتەیەکی جیاواز کە یەکەکانی لە
هاوسەنگییەکی مێژوویی مۆدێلی دەسەاڵت
دا بــەشــدار دەبــــن؟ ک ــام نــەزمــی جیهانی
بەستراوەتەوە بە پێکەوە سازانی چەمکەکانی
تــرانــس_ ئاتالنتیک و «ڕێــگــای ئاوریشمی
نوێ»؟

ژماره٧٠٩ :
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عەالئەددین سەججادی

عادڵ مەحموودی

مزگەوت و حوجرەی فەقێیان لە کوردستان کەمیان بلیمەت و کەسایەتیی
ئازادیخواز و نیشتمانپەروەر پێ نەگەیاندوە ،ئەویش لە کاتێکدا کە حوجرە و
مزگەوتەکانی کوردستان ،بە خێر و سەدەقە ،یان بە ڕەنجی شان و ئارەقەی نێوچاوانی
جووتیار و سەپان و وەرزێڕە ڕەنجکێشەکان درووست دەکران و ،مامۆستایان
و قوتابیەکانیشیان هەر بە پاڵپشتیی ئەوان دەژیان و فێری زانست دەبوون.
هەر لەبەر ئەوەشە کە زانایانی ئایینی زیاتر لە هەر چینێکی دی قەرزداری ئەم گەلە
چەوساوەیەن و دەبێ پێش هەر شتێکیتر وەفاداری خۆیان بۆ ئەوگەلە بسەلمێنن ،بەاڵم
مەخابن بە پێی ژمارەی دەرچووانی حوجرەکان ،زۆرنین ئەو ڕۆڵە بە ئەمەگانەی ئاوڕێکی
گەرموگوڕیان لە گەلەکەیان دابێتەوە و خزمەتیان کردبێ و عەالئەددین سەجادی یەک لەوانە.
عەالئەدین سەجادی ساڵی ١٢٨٦ی هەتاوی لە گەڕەکی قەتارچیانی شاری سنە
پێی نایە ژیانەوە .ئەو کوڕی نەجمەدین کوڕی عیسامەدینە و لە بنەماڵەی سەجادییەکانی
گوندی کەلجی سەر بە هەورامانی تەختە.
سەجادی لە حوجرەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەستی بە خوێندن کرد و دواتر وەک نەریتی
فەقێیەتی ڕووی لە ناوچە جیاجیاکانی کوردستان
کرد و بۆ ماوەی سێ ساڵ لە ناوچەکانی ڕواندز
و باڵەکایەتی لە باشووری کوردستان مایەوە .لەو
سەردەمەدا شاری سلێمانی یەکێک بووە لە ناوەندە
هەرە بەناوبانگەکانی زانست و ڕووناکبیری لە
کوردستاندا ،بۆیە عەالئەدینی سەجادی هەگبەی
فەقێیەتی لە شان دەکا ڕوو دەکاتە شاری سلێمانی و،
لە مزگەوتی حاجی مەال ڕەسووڵی دێلێژە و مزگەوتی
شێخ جەالل دەگیرسێتەوە لە ئاستێکی بەرزتردا
و درێژە بە فێربوونی زانستە ئایینیەکان دەدا.
عەالئەدینی سەججادی وەک بۆ خۆی دەڵێ:
«لەوەتەی لە بیرم دێ تامەزرۆی ئەدەب و
ئەدەبیات بووم و ،بەردەوام سەرقاڵی خوێندنەوەی
ئەو بابەتانە بووم کە ئەدەبی ،یان پێوەندیان بووە
بە ئەدەبیاتەوە» لەو سەردەمەدا بازاڕ بازاڕی ئەدەبیاتی فارسی و عەڕەبی و ڕۆژئاوایی
بووە و ،سەجادیش دووکاندارێکی ئەو بازاڕە بووە ،هەتا ئەو ڕۆژەی کە لە پڕێکدا لە
خۆی دەپرسێ ئەی ئەدی من کێم؟ فارس؟ عەرەب؟ یان ئینگلیز؟ هەر بۆ خۆیشی واڵم
دەداتەوە کە من کوردم و ئێستا کە کوردم دەبێ بەکوردیش بدوێم و بنوسم و بخوێنمەوە.
ئەمجارەیان عەالئەدینی سەجادی خۆی لە بەرانبەر خەرمانێک لە کەموکوڕی دەبینێتەوە و
خۆی بە بەرپرسیار دەزانێ لە ئاستی ئەدەبیاتی دەوڵەمەندی نەنووسراوی گەلێکدا و ،دەگاتە
ئەو باوەڕەی کە دەبێ لە جێیەکەوە دەس پێ بکا و قۆڵی لێ هەڵمالێ و ،هەروایشی کرد.
گەڕەکەکانی سابوونکەران و گاوران و قەزازەکان ،هەتا بەردەرکی سەرا زۆر بەگەرمی
بیرەوەریی پیاسەی گۆران و سەجادی و بێکەس بەنێو ئەدەبیاتی کوردیدا دەگێڕنەوە.
عەالئەدینی سەجادی ساڵی ١٣١٧ی هەتاوی ،بڕوانامەی مەالیەتی لە خزمەت مامۆستا
شێخ بابەعەلی تەکیەیی وەردەگرێ و دەچێتە شاری بەغدا و دەبێتە پێشنوێژی مزگەوتی
نەعیمەخاتوون .ئەو لەوێ پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی بەرفراوان دەکا و هەر لەو کاتەدا لەگەڵ
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەد ئاشنا دەبێ کە سەرقاڵی وەرگرتنی مۆڵەتی گۆڤاری گەاڵوێژ بوو .ئەوان
پێکەوە شان وەبەر ئەو ئەرکە دەدەن و یەکەم ژمارەی گەالوێژ لە ڕۆژی ١٠ی سەرماوەزی
ساڵی 1319دا دەردەکەن« .گەالوێژ» بە بەڕێوەبەرایەتیی ئیبراهیم ئەحمەد و بە سەرنووسەریی
مامۆستا عەالدینی سەجادی لەشاری بەغدا دەر دەچوو و گۆڤارێکی مانگانە بوو کە سەرەڕای
هەموو کێشە و بەربەستەکانی بۆ ماوەی  ١٠ساڵ باڵو بۆوە و  ١٠٥ژمارەی لێ باڵو کرایەوە.
گۆڤاری گەالوێژ ببوو بە دەنگی کپکراوی نووسەرانی گەلی کورد لە باشوور و
تەنانەت بەشەکانی دیکەی کوردستانیش .سەجادی هێندە بە گەرموگوڕی و دڵسۆزییەوە
گەالوێژی دەرەکرد کە نووسەر و ئەدیبانێکی وەک پیرەمێرد ،فایەق بێکەس ،ئەمین
زەکی بەگ ،عەبدوڵاڵ گۆران ،بێخود ،زیوەر و تۆفێق وەهبی بە تامەزرۆییەوە بابەت
و نووسراوەکانی خۆیان بۆ دەنارد .دەسەاڵت کە چیدی چاویان بە پرشنگی گەالوێژ
هەڵنەدەهات ،گۆڤارەکەیان ڕاگرت .سەجادی ساڵێک پێش داخستنی گۆڤاری گەالوێژ،
مۆڵەتی گۆڤاری (نزار)یشی وەرگرتبوو و ،هاوکات ئەو گۆڤارەشی دەردەکرد کە
گۆڤارێکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و ئەدەبی بوو و مانگێ دوو جار دەردەچوو .بەاڵم
لەگەڵ داخستنی گۆڤاری گەالوێژ لە ساڵی ١٣٢٨ی هەتاویدا ،گۆڤاری «نزار»یش داخرا.
سەجادی کە تەمەنێک بوو سەرقاڵی خوێندنەوە و نووسین و لێکۆڵینەوەی
ئەدەبیاتی کوردی بوو ،و بەتایبەتی لە ماوەی ئەو دە ساڵەی سەرنووسەری ئەو
دوو گۆڤارە بوو زەریایەک لە زانستی کۆ کردبۆوە؛ لە دوای داخرانی ئەو دوو
گۆڤارە دەستی کرد بە نووسینی ئەو کۆپەڕانەی کە ئاواتی نووسینیانی هەبوو.
لە ساڵی 1331ی هەتاویدا سەجادی یەکەم پەرتووکی خۆی کە (مێژووی ئەدەبی
کوردی) بوو ،چاپ کرد .ئەو پەرتووکەی سەجادی ،بە یەکێک لە شاکارەکانی دادەنرێ و
لە پەڕاوگەی کوردیدا تا ئێستاش بێ وێنە بووە .سەجادی لە تەمەنی پڕ بەرهەمیدا زیاتر
لە بیست کۆپەڕی زۆر بەنرخی لە بوارە جیاجیاکاندا نووسیون و باڵوی کردوونەتەوە.
وەک :ڕشتهی مرواری ،شۆڕشهکانی کورد و دهستوور و فهرههنگی زمانی کوردی.
مامۆستا عەالئەدینی سەجادی ساڵی 1338ی هەتاوی بە بڕوانامەی حوجرەیەکی
کوردستانەوە بووە مامۆستای زانکۆی بەغدا و لە کۆلیژی زمان و ئەدەبی کوردیدا بۆ
ماوەی پازدە ساڵ وانەی گوتەوە و ماندوو نەناسانە ،خزمەتی بە زمان و ئەدەبیاتی
گەلەکەی کرد؛ بە جۆرێک کە قوتابیە عەڕەبەکانی ئەو زانکۆیە ئیرەییان بە قوتابیە
کوردەکان بردوە ،بە بوونی وەها مامۆستایەکی زانا و بلیمەت لە زمانەکەیان دا.
مامۆستا عەالئەدین سەجادی ساڵی 1351ی هەتاوی بە ڕەسمی بووەتە ئەندامی
کارای کۆڕی زانیاریی کورد لە بەغدا و لە ساڵی  1353وەک وەزیری ئەوقافی
ناوچەی ئۆتۆنۆمیی کوردستان دەستنیشان کراوە و بۆ ماوەی سێ ساڵ لەو
پۆستەدا بە بێ جیاوازیی ئایینی خزمەتی گەلی کوردی کردوە و تا ئێستاش ئەو
یەکسانیخوازییەی سەجادی لە پێوەندی لەگەڵ ئایینەکان جێگای ڕامان و دەست خۆشییە.
عەالئەدین سەجادی دوای سێ ساڵ مانەوەی لەو پۆستەدا ،لە خزمەتی دەوڵەتی
خانەنشین کرا و هەتا کۆتایی تەمەنی ،درێژەی بە نووسینە بە نرخەکانی دا.
مامۆستا عەالئەدینی سەجادی لە ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی بوو بە ڕێبواری ڕێگای شاری
خامۆشان و پێنووسەکەی بۆ درێژەدەرانی ڕێگای سەجادی بەجێهێشت و لە ئاپۆڕایەکی
دەیان هەزار کەسیدا بەرەو گۆڕستانی شێخ عەبدولقادری گەیالنی لە بەغدا بەڕێ کرا.
ڕاستە کە مامۆستا سەجادی بە جەستە بەجێی هێشتووین ،بەاڵم هەتا
پەڕاوگەیەکی کوردی مابێ ناوی عەالئەدین سەجادیش دەدرەوشێتەوە.
ڕۆحی شاد و ڕێگای پڕڕێبواربێت.

10

بیر و ڕای ئازاد

دێوجامەیەک بۆ چوار شۆڕەالوی«بناوهچان»
برایم چووکەڵی
مێژووی حەماسەخولقێنی و گیانبازیی تێکۆشەڕانی دێموکرات
لە بڕان نەهاتوویە و الپەڕەکانی مێژووی گەلی کوردی پێ نووسراوەتەوە .ئەو مێژووە هەر
ئەوەندە نییە کە خامە خۆی لە قەرەی دابێ و قەڵەم لەتوانایدا بووبێ بینووسێتەوە ،بەڵکوو
سەر لە ئاسمان دەسوێ و ڕێگا بۆ ئۆقیانووس دەبڕێ ،ئۆقیانووسی هەرمان و ئەبەدی.
لە هەگبەی شاخ و شۆڕشی ئەو جارەدا سەرێک لە ناوچەی دیواندەرە هەڵدێنین
و تاوێک لەوە ڕادەمێنین کە چۆن تێکٶشەرانی دیموکرات لە هەموو کات و
ساتێکدا خۆیان بۆ خەباتی توند و بێوچان دژی کۆماری ئیسالمی ئامادە دەکرد.
ساڵی 1365ی هەتاوی بە هۆی ههلومهرجی ناوچه و خهباتی سهخت و دژواری حیزب
سازماندهیی هێزەکان گۆڕانیان بەسەردا هات و به تێکەڵبوونی هێندێک له هێزهکان مهڵبهندەکان
دروست بوون و هێزهکانی ههوشار ،شههیدانی دیواندهره و عهزیزی یوسفی یەکیان گرت و
وهک مهڵبهندی دوو درێژەیان بە کار و تێکۆشانی خۆیان بە پێی ئیمکان لەو سێ ناوچەیە دا.
ناوچهی دیواندهره به هۆی ههلومهرجە جوغرافیاییە تایبهتەکەی ،له مێژ بوو هێزی
پێشمهرگه ڕووی تێ نەکردبوو و تهنیا له چوارچێوهی تیمی تهشکیالتیدا کادرهکانی
ئهو ناوچهیه سهردانی ناوچە و خهڵکیان دهکرد و سیاسهتی حیزبیان بهنێو خهڵکدا باڵو
دهکردهوه .ئەو مەئمورییەتە سەخت و دژوارانە بەهۆی ئەوەی لە قوواڵیی ناوچەدا دەکران
خۆی لهخۆیدا کارێک نهبوو به ههموو کهس بکرێ ،ئەو جووڵە و کارانە هێندیک کهسی
پێویست بوو که به ڕابردوو ،خهڵکی ،فیداکار و ،خۆشهویستی کۆمهاڵنی خهڵکی ناوچهکە بان.
گەالوێژی ساڵی  1371بوو .تێمێکی  4کهسی پێکهاتوو له ڕهحمهت دهستئاموز،
کهماڵ مهنسوری ،حهیدهر عهبدوڵاڵنژاد و عهلی خاڵدار بۆ ڕاپهڕاندنی ئهرکه پێ
ئهسپێردراوهکانیان شیو و دۆڵ و چیا و ههڵدێرهکانی ناوچهی سهقزیان بڕی و به سهر
چیای پڕ کهندو لهند و سهربهرزی چلچهمهدا شۆڕ بوونهوه .ئەوان لە گەشتە سیاسی
و نیزامییەکەیاندا سەردانی زۆر گوندی ناوچهی دیواندهرهیان کرد و ڕوحێکی تازهیان
به بەری خهڵکی ناوچەکەدا کردەوە .ئەوان غیرەت و ئازایەتیی زۆریان دابووە خۆیان تا
بتوانن سهردانی کۆمەڵە گوندێک لهو ناوچهیه بکهن .ئەوان بە هەگبەی پڕ لە توێشووی
ژیان و خەبات دەچوونە هەر شوێنێک گوڵبزەی هیوایان دەخستە سەر لێوی خەڵک و
بیرەوەرییەکی خۆشیان دڵ و زەینی کیژ و کوڕ ،پیر و الو و مندااڵندا جێ دەهێشت
و چەند الپەڕەیەکی پڕ شانازیی دیکەیان بۆ خۆیان و حیزبەکەیان دەخستە سەر یەک.
کارکردن لەنێو خهڵکدا بۆ ڕهحمهت و هاوڕێکانی هەم چێژ و خۆشی بوو ،هەم بەجێ
گەیاندنی ئەرکی حیزبی .ئازایەتی و ئیمان و باوڕی پتەو بە ڕێباز و ئامانجەکەیان
وایکردبوو کە بتوانن هەموو کەند و کۆسپەکانی سەر ڕێیان ببڕن و وانەکانی
خەبات و تێکۆشان بۆ هاونیشتمانەکانیان شی بکەنەوە و لەگەڵیان بکەونە ئاخاوتن.
تێگەیاندن و وشیارکردنەوەی سیخوڕ و کەسانی نەفس نزم کە بە نرخێکی
هەرزان نیشتمان و هاونیشتمانی و بایەخەکانی کۆمەڵگایان دەفرۆشن ،یەک
لەو ئەرکانە بوو کە ئەو چوار پێشمەرگەیە بۆ خۆیان دیارییان کردبوو.
پێشمەرگەکان ئێوارەی ڕۆژی 26ی گهالوێژ ڕوویان کردهئاوایی بناوهچان له ناوچهی
ساڕاڵی دیواندهره]و وەک هەمیشە دەستیان کرد بە چاالکییەکانیان .پاش ماوەیەک
خەبەریان بۆ هێنان کە سیخوڕێک لە نێو ئاواییدا هەیە کە بەکرێگیراوی ئیتالعات
و سپای پاسدارانە و وێدەچێ خەبەری هاتنی ئەوانیشی گەیاندبێ .پێشمەرگەکان
دایان نابوو بەیانیی ئەمشەوە لە شوێنێک بیبینن و قسەی لەگەڵ بکەن و ڕێنوێنیی
بکەن و ئەگەر قسەی نەسەلماند هەندێکیش ئاوی گوێی دادەن .بۆیە خەبەریان نارد
کە بەیانی بێتە بن پۆلەدارەکەی نێوان دوو شاخه بهردهکهی پشت ئاوایی بناوهچان.
هەیهات!
کهسانی قاڵبووی مهیدانی خهبات ئەم شەوە دوژمن و پیالنی نەیاریان بە کەم گرت
ئەوەی دەکرا بە ئاسانی پێشی پێ بگیردرێ ،بەرەڕووی کێشەیەکی گەورەی کردن.
پێشمهرگهکان بهره و پۆلهدارەکه ڕیزیان بەست بێ ئەوەی بزانن کە جاسووسی خۆفرۆش
بە پڕتاو خۆی گەیاندۆتە دیواندهره و دوژمنی غەدداری لەو قەرارە ئاگادار کردۆتەوە.
هەلی زێڕین بۆ دوژمن ڕەخسابوو هەتا بە هێزی زۆر و زەوەندی خۆی هەڵکوتێتە
سەر چوار پێشمەرگە کە ئاوا بە ئاسانی دێوجامەیان بۆ هەڵدراوە .کازیوەی بەیان هێزی
دوژمن ڕژایە ئاوایی و گەڕانی ماڵبه ماڵی بناوەچان دەستی پێکرد .ئەوان پێوشوێنی جێ
و حەشارگەی هەڵۆکان کەوتبوون و بە لەز تەمای فڕکردنی جامی سەرکەوتنەکەیان بوون.
مێژوو خەریکی دووپاتبوونەوە بوو .دیسانەکەش سهرچاوهکەی ئاوی کانیاوی
قهاڵی دمدمی خانی برادۆست بۆ دۆژمن ئاشکرا کرابوو ،دیسانەکەش جاشی خائین،
وهک خهنجهره گۆرینهی مێژووی خهیانهت لە دهسکی دایکی خۆی رۆچوو .جاش و
نەیاران زانییان کە ههڵۆکان له کام ههوارگه و پۆلەدار نیشتوونەوە .بە هەلیان زانی.
نه یهک نه دوو ،بگره دەیان و سەدان قااڵوەڕەشەی گەندەخۆر وەک ڕێچکه مێرووی
برسی سهرهبههاران له سێ الوه ڕوو به پشت ئاوایی بناوەچان و پۆلەدارەکەی
نێوان دوو بەردەکە ،بهبهژنی چیای داوێنی خوارەوەی چڵچەمەدا ههڵگهڕان.
پێشمەرگەکان لە شیرینە خەودا بوون کە درانە بەر دەستڕێژ .لە خەو ڕاسان و تاودانی
چەکەکانیان بەس بوو کە دەسبەجێ بە گژ پەالماری دوژمندا بچنەوە .ئەوان کە پێشتر دەیان
کەمینی دوژمنیان شکاندبوو ،سەدان شەڕگەیان بە سەرکەوتنەوە جێ هێشتبوو ،مێژوو بە
مێژوو حەماسەیان بۆ نیشتمان و نەتەوە خوڵقاندبوو ،دەیانزانی کە ڕۆژ ڕۆژی تەنگانەیە.
دوژمن کە بە ژمارەی کەمی پێشمەرگەکانی دەزانی داوای خۆبەدەستەوەدانی لێدەکردن ،بەاڵم
ئەوان نەک ئەو دەم و ساتە ،لە مێژبوو بڕیاریاندا بوو کە لە هەر دۆخێکدا یان ژیانی ئازاد ،یان
مەرگی سەربەرزانە .ئەوە بەڵێنێک بوو کە کاروانی شەهیدان یەک لە دوای یەک بە یەکتریان دابوو.
شەڕی نابەرامبەر دەستی پێکرد ،هەر کام لەوان لە قۆلێکەوە بەرەنگاری شااڵوی دەیان
کەسیی دوژمن بوونەوە .شەڕ گەرم بوو هەتا پێشمەرگە دوو گوللەی ڕوو بەدوژمن
دەهاویشت بە سەدان گوللە بەرەوڕوویان دەهات ،بەاڵم پاش ماوەیەک مخابن تیری چلکن
گەیشتە سینگی ڕەحمەت و کەماڵ .شەهیدبوونی ئەو دوو شۆرەالوە نەبووە هۆی ڕووخانی
ورەی دوو سوارچاکەکەی دی .حەیدەر و عەلی بە ئازایەتیی زیاترەوە توانییان الیەکی
گەمارۆکە تیکبشکێنن و بە شەڕ و پاشکەشە ڕێگایەک بۆ دوورکەوتنەوە لە شەڕگە بکەنەوە.
ئەو بن برد و ئەو بن بەرد ،یەکیان تەقە دەکا و یەکیان دەکشێتەوە ،بەاڵم گەلۆ کوا
دوو کەس ئەو دەرەتانەی بۆ دەرخسێ کە خۆیان لە ژێر ئاوری دەیان کەسیدا ڕزگار
بکەن .دوای نیزیک سەعاتێک بەردەوامیی شەڕی سەنگەراوسەنگەر گوللەی دوژمن
حەیدەریشی ئەنگاوت .عەلی خاڵدار مابۆوە و چەند فیشەکێک کە بە پێخۆر دەیتەقاندن.
ئەو توانی پاش ماوەیەک بە نێو شیو و تەالنەکاندا خۆی دەرباز بکا و لەگەڵ ئەوەی
حەماسەی هاوڕێکانی بۆ هاوسەنگەرانی بگێڕێتەوە دەرسێکیش بە خۆفرۆشان بدا .دەرسی
زاڵبوونی ڕۆژ بەسەر شەو و سەرکەوتنی فریشتە بە سەر ئەهریمەندا .دەرسێک کە
جاش و بەکرێگیراوان بزانن مێژوو لێیان خۆش نابێ و ڕۆژی حیساب دێ و نیزیکە.
عەلی خاڵدار پاش گەڕانەوەی لەو شەڕگە مەرگەساتە کە بوێرتر و دڵ پڕ لە
ئیمان درێژەی بە پێشمەرگایەتی دابوو و چەند عەمەلیاتێکی تۆڵە ئەستێنانە و
سەرکەوتووانەیان بە یاد و بیرەوەریی شەهیدان کردبوو ،چەند ساڵ دواتر لەپشتی
دایەسڵمان بە برینداری گیرا و دوای  ٣مانگ گوللەباران کرا و چووە ڕیزی کاروانی
شەهیدانەوە و بەمجۆرە پەیمانی بەڵێن و وەفاداریی خۆی بە هاوسەنگەرانی بردە سەرێ.

ژماره٧٠٩ :

١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان()3
کوردی ڕۆژهەاڵت و یەکیەتیی سۆڤییەت

لە سەرەتای دەیەی ١٩٤٠دا لە
ڕۆژھەاڵتی کوردستانیش کۆمەڵەی ژ .ک
ھەوڵی خۆی دا بەڵکوو بۆ چارەسەری
مەسەلەی کورد سەرنج و پشتیوانی
یەکیەتیی سۆڤییەت بۆ دامەزراندنی
کوردستانی سەربەخۆ بەرەو خۆی
ڕاکێشێ بەاڵم یەکیەتیی سۆڤییەت بەپێی
ئەم بیرۆکەیە کە سەربەرخۆیی کوردستان
لە ژێر سەری ئەمپیریالیسمی ئینگلیسدایە
و کۆمەڵەی ژ .ک نوێنەری دەربەگەکانی
کوردستان و سەر بە ئینگلیسە ،لە
ھاوکاری یان پشتیوانی لەم ھێزە خۆی
پاراست و تەواوی فاکت و بەڵگەکان
دەیسەلمێنێن کە یەکیەتیی سۆڤیەت نە
تەنیا پشتیوانی لە کۆمەڵەی ژ .ک نەکرد
بەڵکوو «بەرپرسانی سۆڤییەت لە ئێران،
کوردەکانیان لە ئەندامەتیی کۆمەڵەی ژ .ک
دەپرینگاندەوە و تێدەکۆشان چاالکیی ئەم
ڕێکخراوەیە بەرتەسک کەنەوە  .ھەروەھا
لە یادداشتەکانی ھاشمۆڤ ،سەرکونسولی
یەکیەتیی سۆڤییەت لە ورمێ لە یەکی
ژانویەی  ١٩٤٥سەبارەت بە نەبوونی
پێوەندیی دەگەڵ کۆمەڵەی ژ .ک ھاتووە:
«ئەمن بە چاوی خۆم ھەستم کردوە
بەبوونی پارتی (ژ.ک) و ،زۆربەی خەڵک
پارتی (ژ.ک) بە (کۆمەڵە) ناو دەبەن.
زۆربەی کوردەکان و پیاوەبەناوبانگەکانیان
الیەنگری لە سۆڤیەت دەکەن و کۆمیتەی
کوردی (ژ.ک) خەلک دڵنیا دەکا کە لە
ئیش و کارەکانی خۆیدا پێوەندی دەکا
لەگەڵ یەکێەتی سۆڤیەت .بەاڵم لە نیوان
ئێمە و (ژ.ک)دا ھیچ پەیوەندییەک نیە» .
مۆلۆتۆڤ وەزیری کاروباری دەرەوەی
واڵتی سۆڤییەت لەگەرماوگەرمیی شەری
دووھەمی جیهانیدا ڕق و بێزاری خۆی
و دەوڵەتەکەی لە کورد دەردەبڕی و
«رێبەرایەتیی بزووتنەوەی کورد بە
دەرەبەگ» ناو دەبا .یەکیەتیی سۆڤییەت
پاش دامەزرانی کۆماری کورستان کە
ھاوکات بوو لەگەڵ پێکهاتنی حکوومەتی
ئازەربایجان سەرەڕای پشتیوانییەکی
قورس و قایم لە حکوومەتی پیشەوەری
نیسبەت بە کوردستان بە پارێزەوە
دەجوواڵیەوە و بە شێوەی ڕەسمی قەت
پشتیوانی لێ نەکرد ،لە باشترین حاڵەتدا
وەکو بەشێکی ئازەربایجان سەیری دەکرد.
بە گشتی ،بۆ یەکیەتیی سۆڤییەت کە
خوازیاری دوورخستنەوەی خۆی لە
هەر چەشنە کێشەیەک لەگەڵ تاران و
دەوڵەتە ڕۆژئاواییەکان بوو ،ڕاگەیەندنی
بیرۆکەی
و
کوردستان
کۆماری
سەربەخۆیی کوردستان کارێکی شیاو
و پەسەندکراو نەبوو .لە الیەکی دیکەوە،
کەسایەتیی سەربەخۆ و ئایینی قازی
محەممەد ،پێکهاتەی چینایەتیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان و دەوڵەتی
«کۆماری کوردستان» کە نوێنەرانی
چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگای
خاوەن
وەکوو سەرۆک عەشیرە و
مڵکە گەورە و نێونجیەکان ،وەرزێران،
شاری،
وردەبۆرژوازیی
کرێکاران،

هەروەها ڕووناکبیرانی ناسراوی کوردی
لە خۆ کۆکردبۆوە ،هەروەها پراگماتیسم
و سیاسەت و هەلسوکەوتە ڕاستبینانەکەی
قازی محەممەد لەبەرامبەر حکومەتی تاران
و تەورێز و نوێنەرانی واڵتەداگیرگەرەکانی
ئێران؛ هاوئاهەنگی لەگەڵ ویست و
ئامانجەکانی یەکیەتیی سۆڤییەت نەبوو.
یەکیەتیی سۆڤییەت کە بە پێی ئامانج و
بەرژوەندییەکانی خۆی بۆ ماوەیەکی کورت
پشتیوانی جیددیی حکوومەتی ئازەربایجان
و تا ڕادەیەکی زۆر کەم کوردستان بوو،
بە پێی پەرەگرتنی ناکۆکییەکانی سیاسیی
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا و وەرگرتنی
سەرەتی(ئیمتیاز) لە حکوومەتی قوام و
گوشاری ئینگلس و ئەمریکا ،لە خاکەلێوەی
ساڵی ١٣٢٥ی هەتاوی پاشەکشەی کرد
لە ئێران و کوردستان و ئازەربایجانی
لەبەرامبەر سپای ئێراندا بە تەنیا ھێشتەوە.
لە کۆتایی ساڵی  ١٣٢٥هەتاوی دەوڵەتی
ئێران بە بیانووی بەرگری لە بەرژەوەندی
و ئەمنییەتی شارۆمەندەکانی خۆی ،نزیک
بە  ٢٠گوردان سپای ئێرانی ڕەوانەی
ئازەربایجان و کوردستان کرد و هەزاران
ڕۆڵەی ئەم دوو نەتەویە بوونە قوربانیی
سات و سەودای سیاسی تاران و مۆسکۆ.
ڕێبەرانی سۆڤییەت لە کۆبوونەوەی
ڕاوێژکاری مۆسکۆ لە دێسامبری ١٩٤٥دا
لە لێکدانەوەی کێشەی ئیران خۆیان
پاراست و ڕایانگەیاند کە ڕووداوەکانی
ئێران لە پەنا سنوورەکانی یەکیەتیی
سۆڤییەت مەسەلەیەکی نێوخۆیی ئێرانە و
بەم پێیە دەوڵەتی سۆڤییەت دەست ناخاتە
ئەو بابەتەوە» « .لە ڕاستیدا «مۆسکۆ
پاڵپشتگەیەکی جێمتمانە نەبوو .ھۆی ئەو
کارە بەر لەھەر شتێک ئەو داخوازانەی
ئیمپراتۆریی ستالین بوو کە لە ڕۆژئاوای
ئاسیا بە پێچەوانەی ئەو سیاسەتەی
کە لە ڕۆژھەاڵت و ناوەندی ئورووپا
ھەیبوو ،پشتیوانیی نیزامی لەپشت نەبوو،
ھەروەھا لە ڕوانگەی ماڤە سیاسی و نێو
نەتەوەییەکانەوە ،لە یالتا و پۆتسدام (ماڤێک
بۆ ئەوان) لە ڕۆژھەاڵتی نزیک وەبەرچاو
پاش ڕووخانی ڕێژێمی
نەگیرابوو.
پاشایەتی لە ساڵی ١٣٥٧ی ھەتاوی و
سەرھەڵدانی بزووتنەوەی جەماوەری لە
ڕۆژھەاڵتی کوردستان و ھێرشی سپای
ئیسالم بۆ کوردستان و ژێنۆسایدی
نەتەوەی کورد ،یەکیەتیی سۆڤییەت بە
ھۆی پیوەندیی دۆستانە لەگەڵ کۆماری
دژ بە ئەمپیریالیسمی ئێران ،سەرەرای
داواکاری حیزبی دیموکراتی کوردستان
و نامەکانی دوکتور قاسملوو بۆ ڕێبەرانی
حیزبی کمۆنیستی سۆڤییەت پشتیوانی
لە بزووتنەوەی کورد نەکرد .بە باوەڕی
خاتون ژیگالینا کوردناسی ڕووس
«ئاوڕنەدانەوەی یەکیەتیی سۆڤییەت بۆ
سەر ڕووداوەکانی کوردستان ڕێبەرانی
بزووتنەوەی میللی دیموکراتیکی کوردی
ناچار کرد تا گۆڕانکاری لە بنەما
سەرەتاییەکانی خەباتیان بکەن و لەم
پێناوەدا دوکتۆر ع .قاسملوو توانی پێوەندی

د .کامران ئەمینئاوە
لەگەڵ حیزبە سۆسیال دیموکراتەکانی
ئورووپا بگرێ کە لە چوارچێوەی
بەرنامەی مافی مرۆڤ یارمەتیی ماددی و
مەعنەوییان بە کوردکانی ئێران دەکرد».
***
شوروی
جماھیر
اتحاد
کردستان
-١
سوسیالیستی و کردستان(سالھای ،)١٩١٧-١٩٤٥
پروفسور الزاریف .مترجم کامران امین آوە
کوردستان
رۆژھەاڵتی
ڕووداوەکانی
-٢
لە چەند بەڵگەنامەیەکی شورەویدا ( ١٩٤٥ـ
 ، )١٩٤٧اڵپەرەی  ،١٤د .ئەفراسیاو ھەورامی
 -٣تاریخ  ،مولفان :الزاریف ،محوی،
مترجمان:
واسیلیەواـ
ژیگالینا.
حسرتیان،
منصور صدقی ،کامران امین آوە ،ص ،٢٢٧
انتشارات فروغ ،آلمان ،چاپ اول فروردین ١٣٨٦
 -٤لە یەکێک لە ڕاپۆرتەکانی دوهێر جێگری
کونسوولی ئەمریکا بۆ وەزارتی دەرەوەی ئەمریکا
ڕێکەوتی ٢٦ی ئاوریلی  ١٩٤٦لە پێوەندیی لەگەڵ
چاوپێکەوتنی بە پێشەوا قازی محەمەد و پێشوازی
ئەو لە دەستەاڵتی ئەوان بۆ گۆڕینی ئێران بۆ
دێموکراسییەکی ڕاستیی دەنووسێ :کاتێک کە ویستم
هەستم و برۆم ،قازی ئیشارەی کرد دانیشم و لەمنی
پرسی بۆچی دەوڵەتی ئەمریکا لە دەستەاڵتی خۆی
بۆ گۆڕینی ئێران بۆ دێموکراسییەکی ڕاستیی کەڵک
وەرناگرێ[ ]...پاشان ئەو بە چەشنێکی سەرسووڕێنەر
کووتی کوردەکان لە خۆتێهەڵقورتانی ئەمریکا
پێشوازی دەکەن .دەوڵەتی ئەمریکا بە هەنگاو
هەڵینانێک کە لە بەرژوەندی کەمینەکانی ئێران بێ،
وەج و ڕێزی خۆی دەباتە سەرێ .پاشان کووتی:
دەوڵەتی ناوەندی پێشگیری لە پێوەندیی کوردەکان
لەگەڵ جیهانی دەرەوە کردووە ،بەاڵم لەمەوە بەوال
خەڵکی کورد دەیانەوێ خۆیان بە جیهانی دەرەوە
بناسێنن .دوهێر لە ڕاپۆرتێکی دیکەش لە پازدەی
ژانویە ،واتە ١٥ی بەفرانباری ١٣٢٥ی هەتاوی
دیسان ئاماژە بە ئەم مەسەڵەیە دەکات و دەنووسێ:
کوردەکان لە هۆگریی ئەمریکاییەکان لە کار و
باری خۆیان پێشوازی دەکەن .ئەوپەڕی دڵخوازی
کوردەکان دێموکراسی لە چەشنی ئەمریکییە ،بەاڵم
بێ یارمەتی و ڕاوێژکاری حکومەتی ئەمریکا ناتوانن بە
ئەم ئیدیالە بگەن .دوهێر هەروەها لە ڕاپۆرتێک
لە  ١١ئۆکتۆبری  ١٩٤٦کە بۆ جۆرج وی ئالن،
باڵوێزی ئەمریکا لە تاران ناردوە ،لە پێوەندیی لەگەڵ
گوماناوی بوونی بەرپرسانی سۆڤیەت بە قازی
محەمەد دەنووسی :بەرپرسانی سۆڤییەت ئیستاکە
بە هەڵسوکەوتی قازی محەمەد لەگەڵ بەرپرسانی
ئەمریکی زۆر گوماناوین و تەواوی ڕاپۆرتەکان باس
لەوە دەکەن کە سۆڤییەتەکان لە پشتگیری خۆیان لە
قازی پاشگەز بوونەتەوە و ڕوویان لە زرۆبەگ کردوە.
سەرچاوە :کردها و فرقە دمکرات آدربایجان،
گزارشهای از کنسولگریی آمریکا در تبریز دی
 ،١٣٢٣اسفند  ،١٣٢٥مترجم کاوە بیات ،تهران
 -٥سەرچاوەی سەرێ الپەرەی ٢٢٨ -٢٢٧
 -٦اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی و
پروفسور
،)١٩١٧-١٩٤٥
کوردستان(سالھای
آوە
امین
کامران
مترجم
الزاریف.
 -٧ئەنترناسیۆنالی سۆسیالیستی و کێشەی
کورد و چەند بەڵگەنامە لە ئارشیڤەکانی
سۆڤیەت( ،)٢ف .یورتایف (وەرگێرانی :دوکتۆر
ئەفراسیاو ھەورامی  -موسکۆ) گۆڤاری ھاوار،
باڵوکراوەیەکی ڕۆشنبیریی گشتیی ،ساڵی چوارەم
 ژمارە  ،١٦خاکەلێوەی  ٢٠٠٤الپەرەکانی ٣٩-٣٣ -٨کوردستان معاصر ،بخش چھارم :وضعیت
کوردستان ایران در حکومت اسالمی ،ژیگالینا،
ص  ٦٣ترجمە کامران امین آوە ،چاپ اول ١٩٩٩

وتووێژی سکرتێری گشتیی حدک دەگەڵ ڕۆژنامەکانی «ئافتۆن بالدێت» و «تورون سانومات»
پیش نیوەڕۆی رۆژی ٢٤ی ئاگۆست لە ناوەندی ڕۆژنامەی پڕ
تیراژ و خوێنەری «ئافتون بالدێت» کاک مستەفای مەولوودی،
سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان وتووێژێکی
دەگەڵ «نیوێتێ داوود» ڕۆژنامەنووسی سوئێدی کرد.
لە وتووێژەکەدا بەڕێز کاک مستەفا مەولوودی وەاڵمی
پرسیارەکانی خاتوو نیوێتێی دایەوە کە باسێک بوو لەسەر
چۆنیەتێی ڕەفتاری کۆماری ئیسالمیی ئێران دەگەڵ کوردەکان
و باقی نەتەوەکانی دیکەی ئێران ،هۆکارەکانی دەستێوەردانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە واڵتانی ناوچە و بەکارهێنانی
شێعەکانی ناوچە بۆ مەبەستە سیاسییەکانی خۆی ،پرسی
رێفراندۆمی سەربەخۆیی لە باشووری کوردستان و
هەڵوێستی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو پێوەندییەدا.
هەروەها ڕۆژنامەی پڕ تیراژی  Turun sanomatلە
واڵتی فینلەند ڕۆژی 23ی ئاگوست چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ
سکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستان باڵو کردەوە.
لەو وتوێژەدا کە لە ژێر سەردێری «ئەو ئازارەی ئێستا
فینلەندییەکان تەجروبەی دەکەن بۆ ئێمە ئاشنایە» ،باڵو
کرایەوە ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای
مەحکومکردنی سیاسەتی تێرۆر ،باسی لە کۆماری ئیسالمی و

کارنامەی پڕ لە تێرۆری ئەو رێژیمە لە نێوخۆی واڵتی ئێران و
دەرەوەی سنوورەکانی ئەو واڵتە و تەنانەت لە دڵی ئورووپادا کرد.
باس لە مێژووی خەباتی حیزبی دێموکرات ،هێڵە گشتییەکانی
سیاسەتی حیزب ،ڕۆڵی ئێران لە هاوکێشەکانی ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست چەند تەوەرێکی دیکەی ئەو وتووێژە بوون.
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ژماره٧٠٩ :

ئەدەب و هونەر

١٥ی خەرمانان ٦ _ ١٣٩٦ی سبتامربی ٢٠١7

لە هەر باخەی گوڵێک ()٣

ئازاد و قاقایەکی دی

نەرسین یوسف زادە
پێشمەرگەی کوردستان بۆ دیفاع لە مان و
مەوجوودییەتی نەتەوەکەی و بۆ پاراستنی ماف و
ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان ،ههموو کات تێکۆشاو ه
و ههوڵی ئهو ه بوو ه خۆی ب ه نزیکترین کهسی خهلک
بزانێ لهگەڵ ئهوهی ک ه لهوانهی ه زۆربهیان به دهیان
ساڵ ل ه نزیکترین کهسهکانیان دوور بن و نهیاندیتبێتن
و کورد وتهنی تهنانهت مهیلی ئازیزانیشیان نابێ
و مهیلیان دابێ ب ه هاورێ و هاوسهنگهران و
ئهو کهسانهی ک ه هاورێبازیان بوون و تهنانهت
ئهوهنده عاشقی حیزبهکهیان بوون ک ه ئهو عهشق
و ئهوین ه بووەته هۆی ئهوهی ک ه بەرگەی دووریی
خۆشهویستترین کهسهکانیان بگرن و وردهورد ه
دوای ماوهیهک ئازیزانیان له یاد بکهن و هەستی
نزیکیی خوێنی بە نیسبەت جاران کەمڕەنگ بێتەوە.
ئهوهی که دهمههوێ لێرهدا باسی بکهم و
بیگێڕمهو ه چیرۆکێک ه که له زمانی عزیز حاجی
رهحیمی ،پێشمهرگهی حیزبی دیموکراتم بیستووه.
چیرۆکهک ه باسی شههیدی پێشمهرگ ه شههید
ئازاد ئاڵی ،کوڕه لێو بهخهنده و خوینشیرینهکهی
دێموکڕات دەکا کە لە ١٦ی خەرمانانی ساڵی ڕابردوو
هاوڕێ لەگەڵ شەهید ئەمیر نەستانی کەوتنە بۆسەی
دوژمن و گیانی پاکیان بەخشی بە کوردستان.

عهزیز حاجی ڕهحیمی ئاوا دهگێڕێتهوه:
رۆژ ئاوا ببوو .ئێمه لە ناوچەی سەردەشت ههنگاو
ب ه ههنگاو به نێو شاخ و بهرد و بەرزاییەکاندا
ڕێگەمان دەبڕی و لهگهڵ ئهوهی مهترسیی ئهوهمان
لهسهر بوو ک ه بکەوینە بۆسەی دوژمنەوە ،بەاڵم
وشیاری و ئەزموونی فهرماندهکانمان کاک محهمهدی
ماماغا و کاک حهسهن خۆشکهالم لە تەنیشت
وره و ئازایهتیی هاوسهنگهرانمان دەبوونە هۆی
ئهوهی ک ه ههر جارێک و ههنگاوێکی ههڵیدێنینهو ه
زیاتر ههست به سهربهرزی و سهربهستی بکهین.
لەگەڵ ئەوەشدا کە دهبوو زۆر ب ه ئەسپایی و
بێدهنگ بجوڵێین ک ه بۆخۆمان به حاڵ گوێمان ل ه
دهنگی ههناسهکێشانمان بێ ،ئازاد کە قەت بزەی لە
لێوان نەدەکەوت ههر تاوناتاوێک ب ه بیانوویهک تا
دهیتوانی قاقایهکی به دڵی خۆی دهکێشا و ههموو
جارێ کاک محهمهدی ماماغا ئاوڕی دهداو ه و
دهیگوت :کوڕ ه ئازاد مهردی ئهو خودای ه به.....
الی ئێوارێ بوو .واڵت ورد ه ورد ه تاریک ببوو
له قهراغ دێیهک بووین و دهبوو ههر دوو کهس
و سێ کهس دابهش بین و بچین بۆ ئهو مااڵنهی
که دهمانناسین و لێیان دڵنیا بووین .من خۆم
چونکە خهڵکی ئهو دێهاتان ه نهبووم و کهسم لهوێ
نهدهناسی چاوهڕوان بووم بزانم کێ بانگم دهکا و
لهگهڵ کام ل ه تیم ه دوو و سێ کهسییهکان دهکهوم.
لهو کاتهدا ئازاد دهستێکی لهسهر شانم دانا و گوتی:
ها کاک عهزیز بۆ وا حهپهساوی براله؟ وهر ه با
بچینه ماڵی خوشکم ئهوهتا ماڵهکهیان لێرەیە.
جا جهولهیهکی دیک ه ک ه چووینە بۆکانێ میوانی
دایکت دهبین ( .پێشتر زۆرجار باسی میهرهبانی و
پێشمەرگەخۆشەویستیی دایکمم بۆ کردبوو) ها ها ها
ها و قاقایهکی توندی دیکه که دووباره کاک حهسهن
ئاوڕێکی توندی لێ داو ه و سهرێکی ڕاوهشاند.
و ه شوێن ئازاد کەوتم .کە زۆر شارەزا و خهڵکی
ناوچەکەبوو .گهیشتین ه بهر درگای ماڵێک و ڕاوهستاین
ئازاد دهستی برد بۆ تهقولبابی درگاک ه تا لێیدا بهاڵم
دهستی لهرزی .ئازادی لێو بهخهند ه بۆ چرکهیهک
فرمێسک قهتیس ما له چاوهکانیدا و دوای ئەوەی

ههناسهیهکی قووڵی ههڵکێشا تهقهی ل ه درگاک ه هێنا.
دهنگی ژنێک هات :کێیه؟
ئازاد :خۆمانین
درگا کراوه و ژنێک ل ه نێو شیپانهی درگاکهدا ڕاوهستا.
ک ه چاوی به ئێمه کهوت بۆ چرکهیهک له سهر خۆی
چوو ههر بۆی ه ئازاد ئامێزی پێداکرد و ئهویش پڕ ب ه
دڵ براکهی ل ه باوهش گرت .لهو کاتهدا چاوی ب ه ئێمە
کهوت و خێرا الی درگاکهی کردوهو چووین ه ژوورێ.
من خۆم ئەو چرکە ساتەم قەت لە یاد ناچێ کە
چۆن ئەو خوشک و برایە یەکتریان لە ئامێز گرتبوو.
کاتێک چووینە ژوورێ دەسبەجێ نان و خوانیان
ساز کرد و بۆیان هێناین .ئهو شهو ه ئێمه ک ه میوانی
ماڵی خوشکێکی ئازاد بووین ب ه رێکهوت خوشکێکی
دیکهشی ههر ب ه میوانی لهوێ بوو ،بۆیه بهردوام
خوشکهزاکانی به دهوریدا دههاتن و وهسهر و کۆڵی
دهکهوتن بهاڵم ئهو ئازادهی ک ه له نێو هاوسهنگهرانیدا
بهردهوام قاقای لێدهدا ئێستا هەر به بزهیهکی
سهر لێو جوابی خۆشحاڵیی خۆشهویستهکانی
دهداوه .ئهوه بۆ من بوو به پرسیار ک ه چۆن ه ئازاد
ئاوا ل ه ماڵی خوشکی بێدهنگ ه و هیچ ناڵێ و چۆنە
ئازاد ئاوا لە نێو خۆشەویستانیدا مات و بێدەنگە؟
ئەو شەوە تێپەڕی و بەری بەیانی چووینهوه الی
هاورێکانمان و دووباره ئازاد بۆو ه به ئازادهکهی
ڕۆژان .ههموو جارێک ک ه ئازاد به ههر هۆیهک قاقای
لێددا بیری شهوی پێشوو دهکهوتمهوه ک ه چۆن بوو
ئهو ئازادهی ههموو بهو شێوهی ه دهمانناسی ئهو
ئازادهی ک ه ههموو کاتێک ب ه خهم پێکهنیو ه و بهڕانبهر
له الی
ب ه نههامهتی ژیان به دڵ قاقای لێداو ه چۆن 
ئازیزانی وا بێدهنگ بوو؟ تا ئهوهی شهوی داهاتوو ب ه

ههمان دەستووری شهوی پێشوو چووینە دێیهکی دیک ه
و دووبار ه ئازاد ڕووی کردە من و گوتی :کاک عەزیز
ماڵی خوشکێکی دیکهشم لهو دێیهیه ،پێتان چۆن ه بچین؟
کاک محهمهد گوتی :ههتی ئازاد مهردی خودا بن
ئاگاتان له خۆتان بێ ئهوه دۆینێ شهویش ل ه ماڵی
خوشکێکت بوون و ئهوشۆش ههر ب ه ههمان دهستوور...
ئازاد قاقایهکی لێدا و گوتی :ها فهرماند ه چییه ؟
من له خوشکاندا دهوڵهمهندم دروست ه ل ه ماڵی دنیا
هیچم نیی ه بهاڵم الحهمالی خوشکی باشم زۆرن.
دوایه دستی ڕاداشت و شاخ و کێوهکانی ب ه
دهست نیشان داین و گوتی :ئهیچۆن فهرماند ه
ئهو مااڵنهی لێرهن ههموو نا بهاڵم زۆربهیان
خزم و کهس و کارمانن .دووبارە قاقایەکی دیکە...
کاک حهسهن گوتی :باشە بڕۆن ،بەاڵم
ئاخری تۆ بەو هەموو قاقا لێدانە بەاڵیەکمان
بەسەر دێنی و ئاشکرامان دەکەی .برۆن بهاڵم
ئاگاتان ل ه خۆتان بێ و بە وەخت وەرنە دەرێ.
لهگهڵ ئازاد کهوتمەوە رێ .ڕوخساری گهشاو ه
و لێوی بهخهند ه و پێکهنینی ئازاد ههنگاو ب ه
ههنگاو ورهی دهداینێ ،دوای چوار پێنج خولهک
گهیشتین ه ماڵی خوشکی ئازاد ،ئهو جار درگای
ماڵهک ه کرابۆو ه و ئێمهش ب ه دوای ئازاددا
وهژوور کهوتین .ژنێک له حهوشه لهالی شێرهی
ئاوهک ه داهاتبۆوه و خهریکی شۆردنی قاب و
قاچاق بوو ک ه له پڕ ئازاد گوتی :میوان ڕادهگرن؟
ژنەک ە لهو کاتهدا سهری ههڵێنا و بۆ چهند چرک ه
به حهپهساوی چاوی له ئازاد کرد و ئاوڕێکی ل ه
ئێمە دایهو ه و دووباره سوچی نیگای کهوتهو ه
سهر ڕوخساری ئازاد و چۆکهکانی کهوتنه لهرزین.
لهو کاتهدا ژنێکی الوتر ل ه ژورێ هاته دهرێ و
گوتی :داد ه گیان چی دهکهی بۆ نایهی ه ژورێ.
گوتی :وهره میوانمان هاتوه کاک ه ئازاد هاتۆتهوه...
خوشکهکان خۆیان له ئامێزی براکهیان
هاویشت و بۆنیان ب ه سینگ و بهرۆکی ماندوو و
پێشمهرگانهی دەکرد و ئازادیش ههر وهک شهوی
پێشوو به دڵێکی پڕ له گریانهو ه باوهشی ب ه
خوشکهکان و خوشکهزاکان و زاواکانیدا کردبوو.

ئێستا ئیتر ههموومان چووبووین ه ژوورێ و
دانیشتبووین .خوشکهکانی ئازد ههر جار ناجارێک
بهخێرهاتنیان دهکردین و لە خۆشییان کورد وتەنی
پێیان وە عەرزی نەدەکەوت .خوشکهزاکانی ئازاد ههر
ب ه دهوریدا دههاتن و دەچوون بهاڵم ئازاد دووبار ه
بێدهنگ ل ه سوچێک دانیشتبوو و هیچی نهدهگوت.
ئهو ڕفتارهی ئازاد بهالمەوە زۆر سهیر بوو.
بە سەرسووڕمانەوە گوتم :ئهرێ ئازاد ئهو ه
دوو شهو ه چیته تۆ لهو دوو شهوهدا چوار
خوشک و زاوا و ئهو ههموو خوشکهزا جوان و
خنجیالنانهت دیتووه ،ههر کهسێکی لهجیاتی تۆ
بای ه ل ه خۆشییان دهفڕی بهاڵم تۆ نهک پێناکهنی
و وەک هەمیشەیی خۆت قاقا لێنادەی ،بهڵکوو
ئهگهر ئهوانیش دهتدوێنن هەر ب ه بزهیهک کهفایهت
دهکهی و هیچ ناڵێی ،کوڕ ه کاک ه هێندێک ب ه
ڕوحم به وهاڵ چاوهڕوانیم ل ه تۆ نهبوو ئاوا بی.
ئازاد گوتی :ئەتۆ ڕاست دەکەی بهاڵم برال ه
بیست ساڵ دووری وادهکا ل ه مرۆڤ که ڕوحم
و بهزهییشی کهم بێتهو ه کاکی من .ئەمن بیست
ساڵە خوشکهکانم نهبینیو ه و خوشکهزاکانم هەر
ناویان بیستووم که ئاوا ب ه دڵخۆشی بهسهر و
گوێالکمدا ههڵدهگهڕێن ،بەاڵم چی بکهم ک ه ئەمن
هەر ئەوەندەم پێدەکرێ دەنا نامەوێ وابم.
گوتم کاک ئازاد کاتێک ئەو قسانەی تۆ
دەبیستم ل ه الی خۆم بیر ل ه کهسوکاری خۆم
دهکهمهو ه یانی ههر کام ل ه ئێم ه دوای چهند
ساڵ نهدیتنی خۆشهویستانمان ئاوا بهرامبهریان
سارد و سڕ دەبین و المان بێگان ه دەنوێنن؟
قاقایهکی لێدا و گوتی :نا ئیدی کاک عهزیز واش
نا ،ئێستا ئهگ ه ساڵێکی دیک ه بێینهو ه ههموویان
دهناسمهو ه و بۆشم ئاشنان و ناو و ڕوخساری
ههموو ئەو خوشکەزایانەشم له یاد دهمێنێ...
دوو ساڵ بهسهر ئهو شەوانە و ئەو گەشتە سیاسی
و نیزامییەدا تێدەپەڕێ ،پارهک ه و ساڵیک دوای ئهو
بەسەرهاتە بوو کە ئازادی لێو بهخهندهی دێموکڕات
بهرهو بارهگای خۆنهویستان فڕی و شههید بوو.
ئازادێک ک ه خهند ه ههوێنی ژیانی بوو و
تهنها چرکهیهک ل ه پێکهنین نهدهکهوت ب ه ئاواتی
دیتنهوهی جارێکی دیکهی خوشک و خوشکهزاکانی
بهرهو شاخ و کێوهکان ههنگاوی ههڵێنا تا بۆ
جارێکی دیکه خۆشهویستانی ل ه ئامێز بگرێ
بهاڵم ئهجهل مهودای نهدا و ل ه گهڵ پۆلێک
ل ه هاوسهنگهران کهوتن ه کهمینهو ه و هاوڕێ
لهگهڵ هاوسهنگهرێکی دیک ه ب ه ناوی شههد
«ئهمیر نستانی» ب ه دهستی تاریکپهرهستانی
جەهل و تیرۆر که ل ه سهر ڕێگا بۆمبیان بۆ
دانابوونهوه ،شههید بوون و گیانیان بەخشی.

هەر دەژیم...

هەر دهژیم و سەربڵیندم تاکـــــوو ڕۆژی مردنم
من بەپێوه گیان ئەدەم قەت ناکەوم بۆ دوژمنم
من لەسەر بستووی ژیانا کـۆنەدارم نانەوم

من قەاڵی ئەرکم ،به تۆپی ڕووس و عوسمان ناکەوم
گەر به خوێنی جەرگی خۆم سووری بکەم من دیمەنم

ملکەچت نابم دەبێ بمری به مەرگت پێکەنم

گەر تەواوی تان و پۆی ژینم لەبەریەک هەڵبڕی

جەرگی خوم و الوەکانم هەر وەکوو گورگ هەڵدڕی

گەر مناڵ و دایک و بابم تــــۆ بخەیته ناو کڵت
شەرته ئاخێکیش نەکێشم داخ بنێمه سەر دڵت
من دەگەڵ تۆ دوژمنی کورد هەر سەری جەنگم هەیه
تاکوو سەرکەوتن بەشەڕ دێم قەسد و ئاهەنگم هەیه...

ڕەسووڵ کەریمی "سووتاو"

تاک ،ڕێکخراو ،کۆمەڵ و پێوەندیی نێوانیان

لە تەنیاییترین کاتەکانی
ژیانمدا وا بیر دەکەمەوە لەنێو
ئاپۆڕایەکی هەژێنەری کۆمەڵە
خەڵکێکدا جێم گرتوە کە زایەڵەی
دەنگی یەکگرتووییان هیوا و
هومێد باڵو دەکاتەوە .تەنیا
ئەوانە ڕوو لەتەنیایی دەکەن
کە نامۆیی و نائومێدی بڕستی
هەیاس کاردۆ
لێ بڕیون و پێیان وایە کۆمەڵ
پێویستیی پێیان نیە .من پێم خۆشە خەمەکانم الی خۆم
ڕابگرم و بزە و شادییەکانم دەگەڵ هاوڕێیانم بەش بکەم.
حەز دەکەم تەنیا کاتێک بۆخۆم بم کە هەست بکەم نە
هێزی یاریدەدانم هەیە و نە کەس پێویستی بە دەستگرتنی
منە .ئەوەش دەزانم هەتا هەم بەشی ئەوەندەم هێز
و توانا هەیە کە بۆ چەرخی ڕۆژگار وەگەڕی بخەم و
کەلێنێکیش پەیدا هەر دەبێ دەستی یاریدەدانی تێدا درێژ
بکەم .ژیانی کۆمەاڵیەتی بە بوونی هەموومانەوە مانا دەدا
و کۆی تاکەکانن نەزمی پڕ پێچوپەنای کۆمەڵ ڕادەگرن.
هیچ «من»ێک بە بێ «تۆ» مانا نادا و ئەوە «ئێمە»ین بە
وەسەر یەکخستنی هێزی جیسمی و بیروباوەڕمان دەروازە
سیحراوییەکانی ئەم جیهانە یەک لەدوای یەک دەکەینەوە.
بەردوامیی نەزمی کۆمەڵ لەسەر ئەم قانوونە
ڕاوەستاوە :پێوەندیی مرۆڤەکان تاک دروست دەکا .تاک
پێ دەگەیەندرێ و بۆ کاری هەرەوەزی ئامادە دەکرێ.
تاکەکان لە پڕۆسەیەکی گشتیدا یەک دەگرنەوە و بۆ کاری
جۆراوجۆر تەشەکولی جۆراوجۆر پێک دێنن .تەشەکولە
جۆراوجۆرەکان بە پێی مەجال و ئیختیاری کاریی خۆیان
بۆ قایم ڕاگرتنی کۆڵەکەکانی کۆشکی ژیان تێ دەکۆشن.
سەرجەم هەوڵی تاکەکان بۆ بەردوامیدان بە ڕەوتی
ژیانی کۆمەاڵتییە .هەرچەند تاک لەژیانی خۆیدا ئازادە
و مافی هەڵبژاردنی هەیە ،بەاڵم مانای وجوودیی خۆی
لەنێو کۆمەڵدا پەیدا دەکا .تاک بەحزووری خۆی لەنێو
تەشەککولێکی تایبەتدا هەم پەرە بە تواناکانی دەدا و هەم
دەبێتە هاوکار بۆ تاکەکانی دیکە .تەشەککولەکان بەپێی
گەورەیی و بچووکییان ،یان گرینگیی کاروکردەوەیان
دەتوانن لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکان شوێندانەر بن.
سیاسەت ،یەک لەگرینگترین کۆڵەکەکانی نەزمی کۆمەڵە.
سیاسەت سنووری دەسەاڵت و هەڵسووڕانمان بۆ دیاری
دەکا و پێمان دەڵێ لەکوێی کۆمەڵگادا جێمان گرتوە .ڕەنگە
گەورەترین کاری هەرەوەزیی مرۆڤەکان لەسیاسەتدا خۆی
نیشان بدا .لەبەر ئەوەی سیاسەت بەشێکی دانەبڕاو لەژیانە،
کەوابوو هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا تێیدا بەشدارن .گرینگترین
و کارلێهاتووترین هەڵسووڕێنەری چەرخی سیاسەت،
حیزبە .حیزب تەشەککولێکی دڵخوازانەی نێوان تاکەکانە کە
تێیدا تواناکان وەسەر یەک دەکەون و بۆ کاری هاوبەش
ڕێک دەخرێن .لەچوارچێوەی حیزبدا ئیدە و ئاواتەکانی ئەو
کۆمەڵە خەڵکە دەست نیشان دەکرێ کە هاوبیر و باوەڕن.
بۆ هەرچی هاوئاهەنگتر کردنی هەنگاوەکانی ئەو کۆمەڵە
خەڵکەش هێندێک یاسای تایبەت دەستنیشان دەکرێ
کە هەموو ئەندامانی ئەو حیزبە دەبێ پێرەویان بکەن.
لەبەر ئەوەی کۆمەڵگە فکر و دەنگی جیاوازی تێدایە،
حەتمەن حیزب و ڕێکخراوی جیاوازیشی تێدا دەبێ .هەر
حیزبەی نوێنەرایەتیی بیروبۆچوونی ئەو کۆمەڵە خەڵکە
دەکا کە تێیدا بەشدارن .هەر حیزبەی هەوڵ دەدا ئەو مۆدێلە
سیاسەتە لەکۆمەڵگادا پیادە بکا کە ئەندامەکانی باوەڕیان
پێی هەیە .لەئاکامی ڕەقابەتی نێوان حیزبەکان بە مەبەستی
سەرخستنی مۆدێلی جێ باوەڕی خۆیاندا ،کۆمەڵگا تووشی
بزووتنەوەیەکی بەردەوامی سیاسی دەبێ .ئەم بزووتنەوە
بەردەوامە وا لەتاکەکان دەکا سەبارەت بە ورد و درشتی
مەسەلە کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،ئابووری و  ...قووڵ بیر
بکەنەوە و لەخەمی دواڕۆژی کۆمەڵگاکەیاندا بن .هەر
مۆدێلە سیاسەتەی لە پڕۆسەی ڕەقابەتی نێوان حیزبەکاندا
سەر کەوت ،دەبێتە مۆدێلی گشتیی حکوومەتداری و هەموو
الیەک دەبێ پێرەوی لێ بکەن .ئەم چەرخ و فەلەکە بەردەوام
دووپات دەبێتەوە و حكوومەت لەنێوان نوێنەرایەتیی
باوەڕە جیاوازەکاندا بێ پسانەوە دەستاودەست دەکرێ.
ئەوەی باس کرا وێنەیەکی سادەی پێوەندیی نێوان تاک،
حیزب و کۆمەڵگایە .هەروەک دەبینین تاک لەدروست
کردنی حیزبدا ڕۆڵی سەرەکی دەبینێ و لەڕاستیدا حیزب
بێ تاک وجوودی نیە .حیزب خۆی لە وەجووڵە خستنی
تاکەکاندا نەخشی بەرچاوی هەیە و ئەگەر حیزب نەبێ تاک
ناتوانێ لەتواناکانی بە باشی کەڵک وەرگرێ .لە الیەکی
دیکەشەوە حیزب بۆ داڕشتنی چوارچێوەیەکی پتەوی
حكوومەتداری لەسەر بناخەی باوەڕی ئەندامانی بەردەوام
هەوڵ دەدا .کۆمەڵگا کە خۆی لە کۆی گشتیی تاکەکان
و حیزبەکان پێک هاتوە ،پێوەندیی نێوان تاک و الیەنە
جیاوازەکان وا ڕێک دەخا کە هەموو بتوانن خۆیانی تێدا
بدۆزنەوە .لەڕاستیدا هیچ کۆمەڵگایەک بەدەر لەسیاسەت
نیە و هیچ سیاسەتێک بێ حیزب یان ڕێکخراو مەجالی
نیە و هیچ حیزب و ڕێکخراوێکیش بە بێ تاک ناتوانێ
بوونی هەبێ .کەبوو تاک دەتوانێ لەچارەنووسی کۆمەڵگادا
ڕاستەوخۆ دەور بگیڕێ ،حیزب دەتوانێ هێزی تاک باشتر
وەگەڕ بخا و دەسەاڵت دەتوانێ نەزم بەو هێزە ببەخشێ و
هەماهەنگی بکا .فەلسەفەی بەردەوامیی ژیانیش هەر ئەوەیە.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 12.072

ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

ئێوارە چیرۆکێک لە شاری مەهاباد بەڕێوە چوو
چوارەمین ئێواره چیرۆکی ناوچەیی مەهاباد به بەشداری
چیرۆکنووسانی پارێزگاکانی سنە و ورمێ ،له الیهن بنکەی
فەرههنگی هونهری و ئهدەبیی موکریانی مەهاباد بەڕێوە چوو.
لەم ئێوارە چیرۆکەدا که ڕۆژی پێنج شەممه ٢ی خەرمانان
له ئامفی تیاتری فەرههنگ و ئیرشادی ئــەو شــارە بەڕێوە
چوو ١٢ ،چیرۆکنووس له شارەکانی مەهاباد ،سنه ،سەقز،
بــۆکــان ،پــیــرانــشــار و نــەغــەده چــیــرۆکــیــان پێشکەش کــرد.
لەو کۆڕە فەرهەنگییەدا ،وێڕای ئاماژه به ڕەوتی چیرۆکنووسی
کوردی و شوێندانهری قۆناغی مودێڕن له سەر بیر و هزری
نووسەر و چیرۆکنووسی کورد و الیهنه جۆراوجۆرەکانی
کــه لــه مــێــژووی پــڕلــە هــــەوراز و نــشــیــوی ئـ ـهم ڕەهــەنــدە
لــه ئـهدەبــیــاتــی کــوردیــدا پــێــوەنــدیــدار بـــوون ،شــی کــرایــەوە.
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بهر له مااڵوایی

داڕمانی ئەخالقی لە کۆمەڵگە و
خۆدزینەوە لە بەرپرسایەتییەکان

کۆچیدوایی هونەرمەندێکی شانۆکار لە شاری سەقز
خالید خاکی هونەرمەندی شانۆکار و چاالکی فەرهەنگی خەڵکی
نــاوچــەی ســەقــز رۆژی ســێ هەینی مــااڵوایــی لــە ژیـــان کــرد.
هونەرمەند و نــووســەری کــورد خالێد خاکی خەڵکی گوندی
دایــــە ســڵــێــمــان هــەڵــکــووتــو ل ــە ن ــاوچ ــەی ســاحــیــبــی ســەقــز لە
دەیــەکــانــی  ٥٠و  ٦٠هــەتــاوی بــە دامــەزرانــی یــەکــەم گرووپی
شــانــۆ لــە شـــاری ســەقــز و ل ــەو بــــارەوە خــزمــەتــی زۆر کــرد.
نـــاوبـــراو جــیــا لــە کــــاری شــانــۆ خ ــاوەن ــی قــەڵــەمــێــکــی ڕەنــگــیــن
و هەستێکی بــەتــیــن بـــووە لـــەبـــواری نــوســیــنــی شــانــۆنــامــە و
کــورتــە چــیــرۆک و وت ــاری پێوەندیدار بــە هــونــەر و ئەدەبیات.
خالید خاکی بەرپرسی گۆڤار “ساکار” بوو کە ساڵی ٩٦هەتاوی
بــە یــارمــەتــیــی چــاپــەمــەنــی “گــوتــار” لــە ســەقــز بــاو دەبــێــتــەوە.

میداڵی زێڕی فیستیڤاڵی پرێسپێکتیڤ درا بە ئەوین عەباسی
خاتوو ئەوین عەباسی ،وێنەگری الو و بەتوانای کورد میداڵی
زێڕی فیستیڤاڵی پرێسپێکتیڤ لە واڵتی هیندوستانی بردەوە.
لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی پرسپیکیتۆدا هونەرمەندانی وێنەگری
 ٤٥واڵت بەشدار بــوون و ئەو هونەرمەندە دەستڕەنگینەی
کــورد توانی پلەی یەکەمی ئــەو پێشبڕکییە وەدەســت بێنێ.
ئەوین عەباسی ماوەی دوو ساڵە بە شێوەیەکی پرۆفیشناڵ
کــاری وێنەگریی دەســت پــێ ک ــردوە و هــەر لــەو مــاوەیــەدا
بەشداریی چەندین فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی کــردوە ،وەک:
فیستیڤاڵی مەقدۆنیە ،فیوژنی هیند ،دونی باشووری بریتانیا،
نەورۆزی تاجیکستان PSA،ئەمریکا ،پێشانگای نێونەتەوەیی
هــەولــێــر و چــەنــدیــن پــێــشــانــگــای دیــکــەی ن ــاوخ ــۆی ئــێــران.
ئ ــەوی ــن عــەبــاســی خــەڵــکــی شــــاری بــانــەیــە و ل ــە زانــکــۆی
پەیامی نـــووری ســەقــز بــڕوانــامــەی حقووقی وەرگــرتــووە.

شەریف وەلیدی لە شاری سنە کۆچی دوایی کرد
شــەریــف وەلــیــدی ،هونەرمەندی ژەنــیــاری ک ــوردی خەڵکی
شـ ــاری ســنــە بــە هـــۆی پــیــری و نــەخــۆشــی لــە یــەکــێــک لە
نــەخــۆشــخــانــەکــانــی شـــاری ســنــە مــاڵــئــاوایــی لــە ژیـــان کــرد.
شــەریــف وەلــیــدی کــە ڕۆژی پێنجشەممە ٢ی خــەرمــانــان
بەجێی هێشتین ،ژەنیار و یەکێک لە پێشەنگەکانی بــواری
هــونــەر و گــۆرانــی ک ــوردی بــوو .ئــەو هــونــەرمــەنــدە کــوردە
ماوەی نزیک بە  ٦٠ساڵە خزمەتی بە مۆسیقای کوردی کر.
شـــــــەریـــــــف وەلــــــــیــــــــدی بـــــــاوکـــــــی هـــــونـــــەرمـــــەنـــــدی
نـــــــــــــــــاوداری کـــــــــــورد «فــــــەتــــــانــــــە وەلـــــــیـــــــدی»یـــــــە.

کاریکاتۆر

چەند ڕۆژ پێش هــەواڵــدەریــی «مێهر»ی ئــێــران هەواڵی
دەستدرێژیی کارمەندێکی بێهزیستیی لە شاری تاران لە قاو دا،
کە لە ناوەندێکی ڕاگرتنی کچانی بیرکۆڵدا ،دەستدرێژیی سێکسیی
عەلی بداغی
کردبووە سەر کچانی بیرکوڵ.
حەوتووی رابردوو کارمەندەکانی شارەداریی سنە بە تاوانی
دروستکردنی خانوویەک بەدەر لە ڕێنماییەکانی شارەداری ،ماڵەکەیان ئاگر دا ،بەو هۆیەوە
موسلیح حوسێنی بوو بە خەڵووز و گیانی لە دەست دا.
چەند حەوتوو لەوە پێش بوو تاوانبارێک پاش کێشانی ماوە زیندانییەکەی و هە لە دوای
ئازادبوونی ئوتومبیلێک دەدزێ و کە دەبینێ کچۆڵەیەک لە نێو ئوتومبیلەکە دایە ،دەرگای
ئوتومبیلەکە دادەخا و ئەو کچە ساوایە بەهۆی گەرما و نەمانی هەوا پڵیشاوە و گیانی لە
دەست دا.
هەروەها ڕۆژەکانی کۆتایی جۆزەردانی ئەمساڵ بوو کە ئاتنا ئەساڵنی ،کیژۆڵەی تەمەن
 7ساڵ لە پارسئابادی موغان لەالیەن پیاوێکی تەمەن  40ساڵەوە دەستدرێژیی کرایە سەر
و دوایەش تەرمی بێ گیانی لە نێو بۆشکەیەک لە کاڕێژی ماڵی بکوژدا دۆزرایەوە.
ئەوانە تەنیا چەند نموونەیەک لە داڕمانی ئەخالقیی کۆمەڵگە و بزرکانی بایەخەکانی
هەڵسوکەت لە کۆمەڵگای ئێرانن کە ڕۆژانە لە ڕەهەندی جۆراوجۆر و لێرە و لەوێ بەرچاو
دەکەون و چەندپاتە دەبنەوە.
هۆکارەکان چین؟ ئەوەی کە دەزگای زەبەالحی میدیایی ڕێژیم بانگەشەی بۆ دەکا کە
گوایە بەرهەمی هێرشی فەرهەنگیی ڕۆژاوا لە رێگای سەتەالیت و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی
دنیای مەجازین؟
ئەگەر ڕووی بەرپرسایەتیی ئەو دیاردەیە لە دەسەاڵت و حکومەت بێ ئەم پرسیارە
لە جێی خۆی دایە کە ئەدی سیاسەت و پالنە داڕێــژراوە کلتوورییەکان بە بودجە و
تێچووی میلیاردی هەزاران هەزار میلیارد تمەن لە سەر گیرفانی خەڵک لە ماوەی  38ساڵی
رابردوودا ،لە کام دیوی کۆمەڵگەدا ڕەنگیان داوەتەوە؟
کاڵبوونەوە و گۆڕانی بایەخ و نۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکان ،الدان و قانوون بەزاندن و
دروستبوونی کەلێن و کەلەبەر لە نێوان تاک و کۆمەڵگا واقعێکی حاشاهەڵنەگری کۆمەڵگای
ئێرانە کە دەرەنجامی شکستی سیستەمی پەروەردەیی و سیاسەتی کەالنی کۆماری
ئیسالمییە لە مهەندیسی کردنی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگەدا.
ئاکامی  38ساڵ سیاسەتی پەروەردەیی و فەرهەنگی لە توێی ئامارە ڕەسمییەکاندا
بەمجۆرە خۆ دەنوێنن :ڕۆژ بە ڕۆژ تەمەنی الدان و تاوانکاری دێتە خوارێ؛ درۆ هەموو
جومگەکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵکی داگرتوە ،تەمەنی لەشفرۆشی گەیوەتە  12ساڵ؛ لە
ساڵدا  5میلیۆن پەروەندە لە دادگاکاندا دروست دەکرێن؛ تەمەنی ئیعتیاد بە مادەی هۆشبەر
گەیوەتە خوار  10ساڵ؛ یەک لە سێی ژیانە هاوبەشەکان هەڵدەوەشێن ،دزی کردن و
دەستدرێژییەکان ساڵ بە ساڵ زیاتر دەبن و ...
هۆکارەکان چین؟ هەژاری دەکرێ هۆکاری بنەڕەتیی هەموو ئەو قەیرانانە بێ کە بەرۆکی
کۆمەڵگەی ئێرانی گرتوە .ئاماڕە ڕەسمییەکان دەڵێن کە نیزیک بە نیوەی خەڵکی ئێران لە
ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین .هاوتەریب لەگەڵ ئەوە گەندەلیی تاسەر ئێسقان لە سیستمی
سیاسی و ئابووری و بەڕێوەبەریی واڵتە کە ئاکامەکەی پەرەسەندنی بێ متمانەیی و
کاڵبوونەوەی نۆڕم و بایەخە نەریتییەکانە لە کۆمەڵگەدا.
سەیر ئەوەیە لەو کۆمەڵگەیەدا کە نوقمی قەیران و خەسارە و خەریکی لەبەر یەک
هەڵتەکانە ،ڕوانگەی دەسەاڵت بۆ داڕمانی ئەخالقی دەرکەوتنی چەند تاڵ قژی کچان و
ژنان و دەبەرکردنی مانتۆی کورت و کراسی بێ دوگمەیە .کێشەیەکی دی لەو پێوەندییەدا
سەیرکردنی الدان و داڕمانە ئەخالقییەکان بە چاوی نۆڕمە ئاینییەکانە .لە کاتێدا ئەخالق
دین و ئایین نییە .ئەخالق بنچینە و بایەخ و ڕێوشوێنەکانی پێوەندییەکان بۆ تێکەاڵوی و
ژیانی هاوبەش لە کۆمەڵگەیە ،جا چ ئەو کۆمەڵگەیە ئایینی بێ یان نەبێ .ئەوەش لە جێی
خۆی کە لە زۆر جێدا ئەخالق و بنەما ئاینییەکان تێک دەگیرێن .بۆ نموونە ئەخالق لە
کۆمەڵگای پێشکەوتوودا حوکم دەکا مرۆڤ ڕێزی لێ بگیردرێ و ژن و پیاو مافی وەک
یەکیان هەبێ ،بەاڵم لە حوکمی ئاییندا شیاوترین و بەرێزترین کەسەکانی خاوەن ماف هەر
پیاوی موسوڵمانە! ئەخالقی کۆمەاڵیەتی بانگەشەی پێکەوەژیان و تەبایی لە کۆمەڵگەدا دەکا،
بەاڵم لە ئاییندا حوکمی جیهاد و بەکافرزانین و کافرکوشتن هەیە! ئەوەی لێرەدا گرینگە
خۆشاردنەوە و حەشاردانی دزێوی و قوبحە کۆمەاڵیەتییەکانە لە ژێر دەمامکی ئاییندا؛
ئەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران کردوویەتی و دەیکا.
کۆمەڵگەی ئێران نوقمی داڕمانی ئەخالقی و بایەخە مرۆییەکانە .ئەگەر دیوێکی کۆمەڵگە
بە گوتار و بایەخە ئاینییەکان رازاوەتەوە کە شەو و ڕۆژ دەسەاڵت و میدیا و دامودەزگا
زەبەالحەکانی بانگەشەی بۆ دەکەن ،بەاڵم ناخی کۆمەڵگا دیوێکی دیکە و پێچەوانەی هەیە و
تا سەر ئێسقان ڕۆچۆتە نێو گەندڵی و ترازانەوە .تیورییەکانی کۆمەڵناسیش دەلێن ئەو دۆخە
لە بەرژەوەندەیی دەسەاڵت دایە .دەسەاڵت بە پەرەپێدان بەو داڕمانە ئەخالقییە و لە ڕێگای
زەبر و زەنگەوە هەوڵ دەدا ڕێ لە هەرچەشنە کردە و کاردانەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بگرێ.
کاتێکیش کۆمەڵگە نوقمی ژیانێکی ڕۆژانەی لەو چەشنەیە ،تاکەکان بۆ مانەوەیان هەموو
شتێک دەکەنە بەردەباز و پێ دەنێنە سەر هەرچەشنە نۆڕم و بایەخێک .ئەوەش شتێک
نییە دەسەاڵت بە بەرهەڵستی خۆی بزانێ ،چونکی ئاستی داوا کۆمەاڵیەتییەکان هیندە نزم
دەبێتەوە کە حکومەت دەتوانێ لە ڕێگای کەرەستەکانی بەردەمی بەباشی کۆنتڕۆڵیان بکا.
بۆچوونێکی دیکەش ئەوەیە کە کۆمەڵگەی ئێران لە بەردەم گۆڕانێکی ئەخالقی دایە،
بەاڵم گۆڕانکاریی ئەخالقی لە هەر کۆمەڵگەیەک دەبێ دوو تایبەتمەندیی هەبێ ،هەم لە
ڕووی چەندایەتییەوە خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان لە کەمی بدەن و لە ڕووی چۆنایەتیشەوە
لە هەناوی بێ ڕەوشتییەکان دوور کەوێتەوە ،بابەتێک کە لە کۆمەڵگەی ئێستای ئێراندا
نایبینین ،ئەوەی دەبیندرێ داڕمان و هەرەسهێنانی ڕەوشتە مرۆییەکانە کە ئەگەر کۆمەڵگە
بیەوێ بیوەستێنێ تەنیا یەک ڕێگای هەیە ،ئەویش سەرچەشنێکی نوێ بۆ پێشکەوتنی
کۆمەڵ.
مۆدێل و سەرچەشنی نوێش بێ گومان دژایەتی و ناتەبایی بنەڕەتیی دەبێ لەگەڵ نۆڕمە
ئاینییە داسەپاوەکانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا.

