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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

سەروتار

ڕۆژی سێشەممە ٢٥ی ڕەزبەر لە یەکێک لە
ساڵۆنەکانی بنکەی سەرەکیی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوەیەکی سیاسی_
تەشکیالتی بۆ کاک مستەفا مەولوودی بەڕێوەچوو.
سکرتێری گشتیی حیزب لهو کۆبوونهوهیهدا
وێڕای هەڵسەنگاندنی بارودۆخی سیاسیی ئێستای
ناوچ ه و کاریگەریی لهسهر پرسی کورد ،له
پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی بهرهوڕووبوونهو ه
پێشهاتەکان کۆمەڵه خاڵێکی خست ه
لەبارەی
بهرباس .لێکدانەوەی کۆمهڵه بابهتێکی سیاسیی
کوردستان ،لێکهوتهکانی ڕێفراندۆم بۆ سهربهخۆیی
نوێی
ستراتیژیی
کوردستان،
باشووری
ترامپ له بهرامبهر ئێران و کۆمهڵ ه بابهتێکی تهشکیالتی ،چهند تهوهرێکی باسهکانی ئهم کۆبوونهوهی ه بوون.

خەباتی ڕەوا بۆ مافی ڕەوا
وتووێژ لەگەڵ سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکڕاتی کوردستان

لەپێناو پاراستنی
دەسکەوتەکاندا

مەنسوور مروەتی ٢ /و٣
ئیرانییەکان و پرسی
مافی دیاریکردنی چارەنووس

عومەر باڵەکی ٤/

عەلی بداغی
هەرێمی باشووری کوردستان لە ماوەی
یەک حەوتووی ڕابردوودا بووەتە مەیدانی
شەڕ و ئاڵۆزییەک کە تا ئەو دەم و ساتە
درێ ــژەی هــەیــە .شــەڕ و پێکدادانەکان بە
گرتنەوەی کــەرکــووک لەالیەن هێزەکانی
حەشدی شەعبی و سوپای عێڕاق دەستی
پێکرد و پێشڕەویی ئەو هێزانە لە خاکی
هەرێمی کوردستان و دەستبەسەرداگرتنی
بهشی زۆری ئهو ناوچه کوردستانییانهی
دهرهوهی ههرێمی لێ کــەوتــەوە که پاش
شهڕی داعش کهوتبوونهوه دهستی کورد.
هێرشی سوپای عێراق بۆ سەر کوردستان
نــیــزیــک مــانــگــێــک دوای ڕاپــرســیــیــەکــەی
باشووری کوردستان بۆ سەربەخۆیی کرا،
ڕاپرسییەک کە نزیکهی  %٩٣ی بەشدارانی
دەنــگــی «بــەڵــێ»یــان بــۆ جــیــابــوونــەوە لە
عێڕاق و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کــوردی دا.
لە ئەنجامی ئــەو بــڕیــارەدا سێ واڵت کە
هەموو مێژووی خۆیان پــڕە لە ناتەبایی
و ملمالنێ و دوژمنایەتی ،بــەاڵم لەسەر
دژایەتیی کــوردهکــان و شکاندنی شکۆ و
هەرەسهێنان بــە ئــیــرادەی ســـەروەری و
سەربەخۆییخوازیی ئەوان یەکیان گرت و
پیالنێکی نێودەوڵەتییان لە دژی کورد گێڕا.
لە هەناوی ئەو پێشهات و گۆڕانکارییانەدا
چـــەنـــد شــــت هـــەیـــە بـــاســـیـــان بــکــەیــن:
یــەکــەم ،کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران هەر
بــە پشتیوانی نــاســەربــازی لــە دەوڵــەتــی
نــاوەنــدیــی عــێــڕاق بــۆ ئابلۆقەی هەرێمی
کوردستان و داخستنی سنووری ئاسمانی
و خاڵە سنوورییەکانی هاتوچۆ و بازرگانی
نەوەستا ،بهڵكوو ئەوەی دەیبینین بەشداریی
ئاشکرا و ڕاستەوخۆی سوپای پاسدارانیشە
لە شەڕ و پەالمارەکانی حەشدی شەعبی
بــۆ س ــەر هــەرێــمــی کــوردســتــان .ئــەویــش
ڕاســت لــە کاتێکدا کــە بەپێی ستراتیژیی
ســپــای
نـــوێـــی کــۆشــکــی ســــــپــــــی،
پــاســداران وەک کــاراکــتــەری سەرەکیی...
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ستراتژیی نوێی کۆشکی سپی
دەتوانێ قەرەبووی ناکامییەکان
بکاتەوە؟

ئاالن بەهرامی٦ /

ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
ڕیفراندۆم

ئازاد مستەوفی /ل٧
دژوازییهکانی مافی دیاریکردنی
چارهنووس و ڕێزگرتن له تهواویهتیی
ئهرزی()2_٢

ڕەحامن سەلیمی٨/

بیری چەپ و پرسی نەتەوەیی
لە نێوان ساڵەکانی  ١٣٢٠هەتا
١٣٥٧ی هەتاوی

کامڕان ئەمین ئاوە١٠/

جەتەر و قارەمانەتییەکی
کەم وێنە

برایم چووکەڵی  /ل١٠
ڕووبەڕووبوونەوەی داهاتوو لە
نێوان ئیسڕائیل و ئێران

کەماڵ حەسەنپوور ٩/
هۆکارەکانی وەبەرنەهێنان لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان

سەیران بایەزید حوسەینی٦/
هونهر بهبێ نیشتمان و میللهت
ناتوانێ هیچ پێناسهیهکی ههبێ

شەونم هەمزەیی١١ /

شەڕی ئێران بۆ نەوتەکەی کەرکووکیشە

محەممەد نەزەری مانگرتن بەڕێی نەخۆشخانه کرا

ئەمریكا سپای پاسدارانی خستە لیستی ڕەشی تێرۆرەوە

فەرماندەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان دەڵێن ،ئێران ڕۆڵێکی گەورەی
لە هێرشەکانی حەشدی شەعبی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ناوچە کوردستانییەکانی
دەرەوەی ئیدارەی هەرێم گێڕاوە ،ئەوەش بە سەرۆکایەتیی قاسم سولەیمانی.
«ڕۆیتەرز» دەڵێ کۆنترۆڵکردنەوەی کەرکووک لەالیەن هێزە عێراقییەکانەوە
واتای ئەوەیە چیدیکە بیرەنەوتەکانی ئەو پارێزگا گرنگە لە ژێر دەسەاڵتی
حکومەتی هەرێمی کوردستاندا نامێننەوە و دەکەونە ژێر هێژمۆنیی ئێرانەوە.
تارانیش نایشارێتەوە کە دەیەوێ ئەو نەوتە لە ژێر دەسەاڵتی
هەرێمی کوردستاندا نەبێ ،چونکی کورد بڕیاری سەربەخۆیی داوە و
کۆنترۆڵکردنی ئەو بیرە نەوتانە بۆ ئێران کارەساتە .ئێران دەڵێ :بۆچی
دەبێ ڕێگا بە هەرێمی کوردستان بدەین بچێتە بازاڕی نەوتەوە».

محەممەد نەزەری ،زیندانیی سیاسیی کورد دوای نیزیک سێ مانگ
مانگرتن بە هۆی تێکچوونی بارودۆخی جەستەیی بەڕێی نەخۆشخانه کرا.
ئەو کە لە یەکشەممە٨ ،ی گەالوێژەوە مانی لە خواردن گرتوە،
دەڵێ هەتا ڕازیبوونی دەزگای قەزایی بە (اعادە دادرسی) و
بەکاربردنی ماددەی  ١٠ئایینی دادڕەسی درێژە بە مانگرتنەکەی
دەدا .ناوبراو دوای  82ڕۆژ مانگرتن هێزی قسەکردنی نەماوە
و  ٢٥کیلۆی کەم کردوە و ژیانی کەوتووەتە مەترسییەوە.
محەممەد نەزەری ساڵی 1373ی هەتاوی بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبی
دێموکرات گیرا و ،سەرەتا و سزای زیندانیی هەتاهەتایی بەسەردا سەپا.

وەزارەتی خەزێنەداریی واڵتی ئەمریكا ،سپای پاسدارانی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانی لە لیستی ڕەشی گەمارۆکانی خۆی هاویشت.
دوای ئەوەی دۆناڵد ترامپ ،سهرکۆماری ئامریكا رایگهیاند واڵتهكهی ڕێگ ه
نادا ئێران ببێت ه خاوهنی چهكی ناوكی و چاالكییهكانی ئهو واڵت ه ل ه ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست سنووردار دهكهن ،وەزارەتی خەزێنەداریی ئەو واڵتە گەمارۆ خستە
» نهدا و كۆنگرەی
سەر سپای پاسداران .بەاڵم ترامپ دوا بڕیاری لەسەر «بەرجام 
ی كۆتایی لەسەر بەرجام بدا.
ی  60ڕۆژدا بڕیار 
واڵتەکەی ئەرکدار کرد کە ل ه ماوه 
ی ڕایگەیاند
ی گراهام” ،بهربژێر 
لەالیەکی دیکەوە سهناتۆر “لیندز 
ی نهدا شوێن ه
کە ئهگهر ڕێژیمی ئێران ئیزن ب ه پشكێنهرانی نێودهوڵهت 
ی خۆیان.
نیزامییهكانی ئهو واڵته بپشكنن ،گهمارۆكانی پێشوو دێنهوه جێ 
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لەپێناو پاراستنی دەسکەوتەکاندا
ئاژاوە و قەیرانخوڵقێنی و ناجێگری لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ناوی دەبرێ و سهبارهت به پشتیوانی له گرووپه تێرۆریستهکان
لــەالیــەن وەزارەتــــی خــەزێــنــەداریــیــەوە خــراوەتــە لیستی ڕەشــی
گــەمــارۆوە .بــە گرنگیدان بــە قسە و هەڵوێستەکانی پێشووی
سەرکۆماری ئەمریکا و ستراتیژییە نوێیەکەی ،بێ تەفاوەتیی
تڕامپ و بەڕێوەبەرایەتییەکەی بە نیسبەت گۆڕانکارییەکانی ئەم
دواییانە کە هەموو بەڵگەکان ڕۆڵــی ئاشکرای سپای پاسداران
لە دروستکردنی شەڕێکی دیکەی ناوچەییدا دەسەلمێنن؛ جێی
سەرسووڕمانی زۆر کەس و الیەنن .ئەوەی لە هەرێمی کوردستان
ڕوو دەدا لهگهڵ ئهوهدا که جێبهجێکردنی پیالنێكی دژمنکارانهی
ستراتژیک بهدژی نهتهوهی کورده ،ههرلهوکاتهدا نادیدهگرتن و
دهمهالسکهیهکی روونــی ستراتیژیی نوێی ئەمریکا له بهرامبهر
ئێران دایه.
دووهەم ،ئەو هێرشە بۆ سەر کوردستان دوای گشتپرسی بۆ
سەربەخۆیی کرا و ئێستاش بەغدا دەڵێ لە ئەگەری وتووێژ لەگەڵ
هەرێمی کوردستان لەسەر پرسە ناکۆکەکان بە هیچ شێوەیەک
ڕیفراندۆم و ئاکامەکەی قسەی لەسەر ناکرێ .هەروەها ههم لە
بەرەی حکومەتی ناوەندی و هەم لە نێوخۆی هەرێمەوه کۆمەڵە
دەنگێک بهو ئاقارهدا دهبیسترێ که تاوانی ئەو دەستدرێژی و
کاولکارییە بخرێتە ئەستۆی گشتپرسییەک کە کراوە .ئەوەی لەو
پێوەندییەدا دەگوترێ ئەستاندنەوەی ڕەواییە لە بڕیارێکی هەرە
ڕەوای کورد لەو هەرێمەدا .ئهمه له کاتێكدایه که بەرپرسایەتیی
سەرەکیی خوڵقانی ئەو دۆخە لە ئەستۆی ئەو الیەنەیه (حکومهته
یهك لهدوای یهکهکانی بهغدا) کە بە درێژایی مێژووی دروستبوونی
عیراق وەاڵمی ماف و داواکانی کوردی بە ئاگر و ئاسن داوەتەوە.
کــورد لە بــاشــووری کوردستان لە مــێــژووی نە هیندە دووردا
چەند جار خەبات و شۆڕشەکەی بۆ ماف و ئازادییەکانی لەالیەن
حکومەتی پاشایەتی و کۆماریی عێڕاقەوە سەرکوت کــراوە ،لە
1975دا وەک ئێستا پیالنی نێودەوڵەتییان لە دژی گێڕاوە ،ئەنفال
کــراوە ،بە بۆمبی شیمیایی لێی دراوە و لە کــۆڕەوی میلیۆنیدا
ناچار بە جێهێشتنی زێدی باب و باپیرانی کراوە ،بەاڵم ڕاست لەو
کاتەدا _  2003لە پاش ڕووخانی ڕێژیمی سەدام_ کە ئهودهمیش
دهیتوانی باسی جیابوونەوە و سەربەخۆیی بکا ،بڕیاری دا لەگەڵ
پێکهاتەکانی دیکەی ئــەو واڵتــە شانسێکی دی بە هاوبەشی و
بنیاتنانەوەی عێڕاقێکی نوێ بدا .ئــەوەی هەرەسی بەو مەیلە و
به ئەزموونی پێکهوه ژیان له عیراقدا هێنا بێ بەڵێنیی حکومەتی
ناوەندی و سیاسەتی شۆڤێنیستیی بەغدا بوو کە به پاوانخوازی
و نادیدهگرتنی دهستوور و بنهماکانی تهوافوق و شهراکهت ،به
کردهوه ههرێمی کوردستانی خسته سهر رێچکهیهک که بیر له رێگا
و بژاری دیکه بۆ ئایندهی خۆی بکاتهوه.
سێهەم ،هەرێمی کوردستان و هێزی پێشمەرگە لە چوار ساڵی
ڕابردوودا بەو شەڕ و بەرگرییە خوێناوییەی کە لەگەڵ دوژمنێکی
قــەســتــەســەری ئــاســایــش و ئەمنیەت لــە جیهاندا وەک داعــش
کردی ،دنیای ڕۆژاوای قــەرزداری خۆی کرد .لە ماوەی چارەگە
سەدەیەکیش لە دەسەاڵتی دوفاکتۆی کورد لە عیڕاق ئەزموونێکی
باشی لە خۆبەڕێوەبەری و ڕێزگرتن لە پڕەنسیپە جیهانییەکانی
وەک وێکهەڵکردنی پێکهاتە نەتەوەیی و ئاینیەکان و ئازادییە
مەدەنی و دێموکراتیکەکان پێشکێش کردوە .ههر بۆیە چاوەڕوانیی
ئەوە دەکرا کە دنیای ڕۆژاوا هەرێمی کوردستان وەک دۆست و
هاوپەیمانێکی ستراتژی و وهک مۆدێلێکی شیاوی پاراستن چاو لێ
بکا و پشتیوانی بێ .ئەوەی تا ئێستا دیومانە ڕووی دزێوی ئەو
دیپلۆماسییە بە تایبەت لە سااڵنی شەڕ لەگەڵ داعش بوو ،وەک بڵێی
کوردیان هەر بۆ شەڕی داعش دەویست و ماف و داوا ڕەواکانی
کوردیش _کە هەر هەمووی لەسەر بنەمای ئەو پڕەسنیپانەن کە
خۆیان پێناسەیان کردوون_ وا دیاره الی ئەوان ئهوهنده گرینگ
نیه که له رۆژی تهنگانهدا لهسهری بهکردهوه وهجواب بێن.
چوارەم ،بەداخەوە ئەوی برینی ئەمجارەی بەژانتر کردوە ئەوەیە
کە ئەگەر کورد تا ئێستاش دۆست و پشتیوانی جێی متمانەی نییە
لە نێو واڵتاندا ،لەنێو خۆیشیدا ناکۆکی و دووبەرەکی بینەقاقای
گرتوە .ئەوەی لەم ڕۆژانەدا دەیبینین و دەیبیسین وەدیهاتنی خەونی
نەیارانی کوردە کە هەمیشە کۆشکی هیوایان لەسەر کاولکردنی
کوردستان و لێدان لە شکۆی نەتەوەیی و یەکیەتیی کورد هەڵچنیوە.
ئاراستەی پێشهاتەکان و داهاتووی کورد لە هەرێمی کوردستان
دیارە ،یان دەبێ دەست لە شکۆی و دەسکەوتەکانی چەند دەیە
ڕابردووی بشوا و بێ گەڕانەوە بۆ پاشخانی خەباتی مافخوازی
و سەروەریخوازیی قایل بەو قەدەرە بێ و ببێتەوە بە بەشێک لە
حکومەتی ناوەندگەرا ،یان پێویستە خەبات و ملمالنێ بۆ مانەوەی
ئەو ،پاراستنی دەسکەوتەکانی و وەدیهێنانی خەونە مێژوویی و
ڕەواکەی بکا.
ڕووداوەکــانــی ئەم دواییانەش وەک بێ پشتیوان مانەوەی تا
ئێستای کورد لە دنیای دەرەوە و گەلەکۆمەی واڵتانی نەیاری ناوچه
لە دژی کورد پێمان دەڵێن تەنیا بەخت و تەنیا ڕێگای دەربازکردنی
کورد لەو قۆرتەی ئێستا و گەیاندنی ئەو بەلەمە لە دەریای تۆفانی و
پڕ شەپۆلی ناوچە بۆ کەنارەکانی ئارامی ،یەکیەتی و یەکبوونهوهی
ههرچی زووتر و ههرچی قایمتری کورده .گەڕانەوە بۆ دەنگ و
داوای خەڵک و گرنگیدان بە ویست و چاوهڕوانیی ئهوان؛ ئەزموون
وەرگرتن لە شکان و نەهامەتییەکانی ئەم دواییانە؛ کاراکردنەوەی
هاوپەیمانی و دامهزراو ه نیشتمانییه هاوبهشهکانی کورد له باشوور
و رێککهوتن لهسهر نهخشهرێگایهکی رووبهڕووبوونهوهی قهیران
و بنیتاتنانهوهی ئایند ه له ریزی ئهو ههنگاوانهدان که لهو قۆناغهدا
زهروورهت و ئهولهوییهتیان ههیه.
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مستهفا مهلوودی:

هیندێ لە حیزبەکان ئەگەر و مەرجی نەگونجاویان هەیە کە
کۆسپن لەبەردەم دروستبوونی یەکیەتیی بەکردەوەی زیاتردا

دیمانە :مەنسوور مروەتی

«کوردکاناڵ» لەو ڕۆژانەدا وتووێژێکی نیزیک یەک سەعاتەی لەگەڵ بەڕێز کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان پێک هێنا .لەو وتووێژەدا کۆمەڵە پرسێکی وەک هەڵسەنگاندنی خەباتی مەدەنی و جەماوەریی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
ڕێکخستن و شێوەی مودیرییەتی ئەو بزووتنەوانە ،نەخش و ڕۆڵی حیزبە سیاسییەکان لە چۆنیەتیی خۆدیتنەوەیان لەو بزووتنەوانەدا و
هەروەها پرسی پێوەندیی نێوان حیزبەکان و کۆسپەکانی بەردەم یەکیەتیی بەکردەوەیان چەند تەوەرێکی سەرەکیی ئەو وتووێژە بوون.
«کوردستان» بەباشی زانی پوختەیەک لەو وتوێژە باڵو بکاتەوە
دهسکهوتهکان بهرههستترن.

ب ه دژی کۆماری ئیسالمی ب ه جەماوەری بکهین و
زیاتر گرینگی به چاالکییهکان ل ه نێوخۆی واڵتدا
بدهین .تا چەند لە کاری خۆتان ڕازین و پێتان
وایە تا چەند ئهو جموجۆاڵنه مۆرکی حیزبی
دێموکراتیان پێوەیە؟
جارێ با له پێشدا زوڵم لە حیزبی دێموکرات و ل ه
مێژووی  ٧٢ساڵەی نەکەین ک ه هەمیشە و بهردهوام
گرینگی و بایهخی بە حەرەکەت و چاالکی و
تێکۆشانی مەدەنیی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵت داوە،
بۆی ه ئەو  ١٠ساڵە زیاتر بهرچاو ه چونکی ل ه جێدا
سەردەمەکە و جۆری خەبات و تێکۆشانەکە گۆڕاوە.
ئێستا دەرفەتەکە بۆ خەڵک لە زۆر بارەوە چاکتر
ڕەخساوە و خەڵکیش باش و دروست ئیستفادەی
لێ کردوە .یانی ئەگەر پێش  30_20ساڵ لەوە
پێش بە لەبەرچاو گرتنی بارودۆخ و هەلومەرجی
حیزبهکان دەرفەتی خۆنواندنیان زۆرتر بوو و زیاتر
دیار بوون؛ نەخشەکە زیاتر بە حیزبەکان دهدرا و

کاک مستهفا با پێش ههموو شتێک باسێک
لهو حهرهکهتانهی ئهو دواییانه بکهین ،ئهوهی
کاک مستهفا جهنابت نهتشاردهوه ک ه
ل ه بان ه و سن ه و بۆکان و شارهکانی دیکهی
به خهڵک دهدهی و ئهو
کوردستان بهبۆنهی رێفراندۆمهکهی باشووری پشکی شیرهک ه 
کوردستان کرا ،ئهو حهرهکهتان ه خۆڕسکن یان چاالکانهی ک ه له نێوخۆن ،بهاڵم حیزب
ههی ه ههمووی ب ه ئی خۆی دهزانێ و دهڵێ
ڕێکخستنی حیزبهکانی ل ه پشت؟
جارێکی دیکهش دهسخۆشی ل ه خهڵکی ئهو ه ههموو ئێم ه کردوومانه .ئهم قسهیهی
ڕۆژههاڵت و لهو کهسان ه دهکهم ک ه ئ ه و جهنابت زۆر لهگهڵ بۆچوونی حیزبهکانی
حهرهکهتان ه ڕێک دهخهن .ئهو حهرهکهتان ه دیک ه نایاتهوه.
ئهمن قسهی حیزبی دێموکراتی کوردستان
حهرهکهتێکی تاز ه نین ل ه خهباتی سیاسی و
مهدهنیی ڕۆژههاڵتی کوردستان .ئهو حهرهکهتان ه دهکهم .حیزبی دێموکراتی کوردستان ب ه
لهالیهن چاالکانی مهدهنی ،خهڵکی ئاگا و وشیار و مێژووی  72ساڵ خهبات و ب ه پێوهندییهکی
لهسهر ههستی ڕۆژههاڵت بهرنامهی بۆ دادهنرێ ڕاستهوخۆ لهگهڵ خهڵکی ڕۆژههاڵتی
و هیدایهت دهکرێ و خهڵکیش ب ه متمانهو ه کوردستان ،ههموو هێز و توانای ل ه
دهچن ه پشتیان .بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا ناتوانین خهڵکهکهی وهرگرتوه .ڕهنگبێ زۆر جار
نهخشی حیزبهکان به تایبهت حیزبی دێموکراتی غیابی حیزب ه سیاسییهکان ل ه ههندێ پرسدا
کوردستان ل ه تهواوهتیی ئهو جووڵ ه سیاسی ،دهرکهوتبێ ،بهاڵم خهڵکهکه قهت له حهرهکهت
کۆمهاڵیهتی و مهدهنییانهی
ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان
دهکرێن نادید ه بگرین.
دێموکراتی
حیزبی
کوردستان ل ه پێوهندی
ڕاپرسییهکهی
لهگهڵ
باشوری کوردستاندا و ئهو
چووه

ڕۆژهی خهڵک لێر ه
سهر سندوقی دهنگدان،
داوای ل ه خهڵکی ڕۆژههاڵتی
کوردستان کرد لهو ڕۆژهدا
ئهوانیش ب ه وهڕێخستنی
کهرنهڤاڵی شادی و خۆشی
له
شوێنکاری خۆیان ههبێ 
پرسێکی سیاسیی گرینگدا
که پێوهندیی ب ه چارهنووسی
نهتهوهیهکهوه ههیه .بۆی ه
ئهم حهڕهکهتانه بهشی
ههموو الیهکی پێوهیه،
بهشی هێز ه سیاسییهکان
حیزبی
بهتایبهت
و
دێموکراتی کوردستانیش،
کهواته نهخش و دهوری وردەکێشەکانی نێوان حیزبهکان بەداخەوە تا ئێستاش ڕێگر بووە لەوەی پالتفۆرمێکی هاوبەش و گوتار
حیزبهکان و چاالکانی و زمانحاڵێکی یەکگرتوومان هەبێ بۆ ناساندنی بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان .هەتا نەگەینە
مهدهنی و لهسهر ههست ئەو ئەنجامەش هەر الیەنە و بە جیا کاری خۆی دەکا و بە الیەکدا دەڕوا ،بەاڵم ئەگەر بگەینە ئەوەی
بوونی خهڵکی ڕۆژههاڵت پالتفۆرمێکی هاوبەشمان هەبێ و لە ژێر چەترێکدا خۆمان ببینینهوه ،ئەوکات هاوکێشهکان دهگۆڕێ
ههمووی پێکهوه ئاراستهی
نهکهوتووه و ههموو دهرفهتێکی قۆستۆتهو ه ئێستا وەزعەکە بە جۆرێکە خەڵک نهخش و ڕۆڵی
بهرهوپێشچوونی ئهو خهباتهن.
تا پیشانی بدا ک ه میللهتێکی زیندوو و لهسهر زیاتر دهبینێ .ئێمه دهبێ ههر دوو بهشهک ه ببینین،
جهنابت ئهم ه ب ه کاری هاوبهشی چاالکانی ههسته .بۆی ه حیزبی دێموکراتی کوردستان هەم تێکۆشانی ڕهوت ه سیاسییهکانی ئۆپۆزیسیۆن و
نێوخۆ ،خهڵک ب ه گشتی و حیزبهکانی ناتوانێ و ناکرێ نهخشی خهڵک نهبینێ و هەم چاالکی و بزووتنەوەی سیاسی کۆمەاڵیەتیی
دهزانی .بهاڵم پرسیار ئهوهی ه ک ه مودیریهت و پێچهوانهی ئهو ه ب ه غهدر له مێژووی خۆی خەڵک ک ه ئامادهن تێچووی زۆر و قورسیشی بۆ
بدهن.
دوای ه ههڵسهنگاندنی دهرهنجامهکان ،ئهوهی و غەدر لە ئامانجهکانی خۆی دهزانێ.
لە هەموو مهیدانهکانی خهباتی حیزبی
ک ه بکڕێ ئیمتیازێک ل ه حاکمیهت وهربگیرێ
کاک مستهفا باست لهو ه کرد ک ه ههموان دهبێ
یانی دواتر ڕهنگدانهوهیهی دیاری ههبێ ،ئهو ه دێموکراتی کوردستان ب ه دژی کۆماری
ئیسالمی خەڵکی کوردستان لە پشتی پێکهو ه کار بکهین و مودیریهتی بزوتنهوهی
کێ دهیکا؟
ئهمن پێموای ه ههلومهرجی سیاسی و ئهو حیزب ه بوون ،به تایبهت ل ه  10ساڵی ڕۆژههاڵتی کوردستان بکهین .با به سهراحهت
بارودۆخی ئهمنیهتی له ڕۆژههاڵتی کوردستان ڕابردوودا .بۆی ه حیزبی دیموکراتیش گرینگیی بیڵێین ههر ئهو د ه ساڵه خهڵک بهردهوام
وایکردو ه ک ه جیاکارییهکی بهو شێوهی ه ل ه نێو زۆر ب ه نهخش و ڕۆڵی خەڵک دهدا و ههر داوایان ل ه حیزبهکان کردووه یهکبگرن و یهکیش
حهرهکهت و بزووتنهوهی سیاسی و مهدهنی ئهوهی ک ه کوردکاناڵ هەر حەرەکەتێکی ناگرنهوه .بهو دۆخ ه چۆن مودیرییهتی ئهم
ڕۆژههاڵتدا دابنێین ،دهنا ب ه گشتی کار و مەدەنی و ئیعترازیی خەڵک بهو شێوهی ه جموجۆاڵن ه دهکرێ؟
ئهو بهش ه له گلهیی خهڵک که بۆ حیزبهکانیان لهت
تیكۆشانی هێز ه سیاسییهکانی ڕۆژههاڵتی بهرجهست ه دهکا ،ئەوە دڵنیایی و قووەتی
بوون و دابهش بوون ڕهوایه و حیزب ه سیاسییهکانی
کوردستان و ههڵسوورانی چاالکانی مهدهنی قەلبێکی زۆرتری داوە بە حەرەکەتەکە.
ڕۆژههاڵتیش حهقه ئهو گلهییهی خهڵک ب ه هێند بگرن
و خهڵکی ڕۆژههاڵتی کوردستان تهواوکهری
کاک مستەفا ئاماژهت بەتایبەتی ب ه و ل ه پڕۆسهی بردنهپێشێی کاری خۆیاندا گرینگی و
یهکترین .چوون ل ه ههموو ڕهههندهکاندا ئهوهی
دهکرێ بهرجهستهکردنی داوا و ماف ه سیاسی ١٠ ،ساڵ ڕابردووی حیزبی دێموکراتی بایهخی پێبدهن .با لهو پێوهندییهدا قسهیهک بۆ حیزبی
مهدهنی و کۆمهاڵیهتییهکانی خهڵکی کوردستانه .کوردستان کرد .حیزبی دێموکراتی دێموکراتی کوردستان بکهین .حیزبی دێموکراتی
سروشتیی ه چهندی ههماههنگیی نێوان ئهو کوردستان لەو  ١٠ساڵەی ڕابردوودا زۆر کوردستان ل ه ههردووک حاڵهتدا باش
الیهنان ه زیاتر و تۆکمهتر بێ ،ئهوهندهش ئاکام و باسی ئەوەی کردووە کە ئێمە دەبێ خهبات جوواڵوەتەوە ،یەکەم ئەوەی لە دە

ژماره٧١٢:

3
ساڵی ڕابردوو بە تایبەت پێنج ساڵی ڕابردوودا
شێلگیرانە هەوڵی داوە بۆ ئەوەی حیزبی
دێموکرات بکەوێتەوە سەر یەک .پڕۆژەمان بووە
و مایەشمان لە خۆمان داناوە .دیارە ڕاستە کە
هەوڵەکان هێشتا بە ئاکام نەگەیشتوون ،بەاڵم
هەنگاوی باشمان بەرەو پێش ناوە.
لە بوارەکەی دیکەشدا ،واتە لە ئاستی
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غرووری خەڵکی ڕۆژهەاڵت دەدرێ .ئەوەی کە
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەخرێنە
پەراوێزەوە .با ڕێوڕەسمی ناشتنی بەڕێز مام
جەالل وەک دوانموونە بێنمەوە ،وانییە؟
ئێمه وهکوو حیزبێکی سیاسیی واقعبین
دەرکی هێندێک بابەت و واقعییەتەکان دەکەین.
ڕاستییهکهی وایە کە ئێمە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی

ئەوەی زیاتر کۆسپی بهردهم هاوپهیمانییهکی گهور ه بووە هاوکارینەکردنی ئەو
حیزبانە لەگەڵ یەکترییە کە پێشتر یەک بوون و دوایە لەت بوون .حیزب ههی ه
پێیوای ه مهسهلهن فاڵن حیزب نابێ ئهو ناوهی لهسهر بێ که ئهو ناو ه ب ه جۆرێک
وێکچوویی لهگەڵ ناوی ئهو ههیه ،له حاڵیکدا ئهگهر بێین مهنتیقی قانوونی چاو لێ
بکەین ناوهکان ئهوهنده جیاوازیی دیار و قانوونییان ههیه که نهتوانێ كۆسپ بێ
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتدا لەگەڵ حیزبەکان یەک و
دوو ،یان بە تێکڕاش هاوکاریی مەوریدیمان بووە
کە یارمەتیی کردوە بە پڕۆسەکە ،بەاڵم پێویستە
بیبەینە مەیدانێکی بەرباڵوتر و کاراترەوە.
بەڕێز کاک مستەفا بەاڵم هەموو الیەنەکان
هەر ئەو قسەیە دەکەن و باس لەو زەروورەتە
دەکەن ،ئەدی کەی ئەوە وەدی دێ؟
هەر ئەوەی کە هەموومان بە بایەخەوە
باسی دەکەین و المان گرینگە ،ئەوە خاڵێکی
موسبەتە ،بەاڵم ئهمن پێمخۆش ه ئەوەش بڵێم کە
هێندێک ل ه حیزبهکان هێندێ مەرج و ئەگەریان
هەیە کە گونجاو نین و لە جێی خۆیاندا نین.
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەو مەرجانەی
نین ،هەر بۆیە هەنگاوێک لە حیزبەکانی دیکەی
لەپێشتر دەزانم .هەر ئەوەی کە ئەو کێشانەی
نێوان حیزبەکان بنەبڕ نابن ،بۆ ئەو شەرت و
شرووتە بێ جێیە دەگەڕێتەوە کە لە نەزەر منەوە
بە قازانجی ئەو حیزبانەش نییە و لە تەواوەتیی
خۆیدا بە زیانی هەموو الیەکمانە .بەاڵم بەو
حاڵەش من ناهۆمێد نیم.
دەکرێ بفەرمووی ئهو شهرت و شروته چی ن
ک ه باست کرد؟
مەسەلەن حیزبێک پێیوای ه مهسهلهن فاڵن
حیزب نابێ ئهو ناوهی لهسهر بێ که ئهو ناو ه
ب ه جۆرێک وێکچوویی لهگەڵ ناوی ئهو ههیه،
ل ه حاڵیکدا ئهگهر بێین مهنتیقی قانوونی چاو
لێ بکەین ناوهکان ئهوهند ه جیاوازیی دیار و
قانوونییان ههی ه ک ه نهتوانی كۆسپ بێ .ئەوە
نموونەیەکە...
بمبوور ه دێمە نێو قسەکەت ،ئهو ه بۆ ناوە
و لە نێوان دوو حیزب دایە .بەاڵم مەسەلەن
حیزب ههی ه ڕوانگهیهکی ئیدۆلۆژییانهی بۆ
پرسە سیاسییەکان ههیه و پێی وایه فاڵن ه
حیزب ک ه مهسهلهن ڕوانگهیهکی ئیسالمیی
ههی ه نابێ لهگەڵ ئەو دانیشێ.
ئەو کۆبوونەوانەی لەو ماوەیەدا بوومانە
مەگەر لە حاڵەتێکدا دەنا کەمتر سێبەری
ئیدۆلۆژیی حیزبەکانی بەسەرەوە بووە ،ئەوەی
زیاتر کۆسپ بووە هاوکارینەکردنی ئەو حیزبانە

کوردستان لەبەر موالحیزاتێکی سیاسی کە
حیزبەکانی باشوور هەیانە لەگەڵ ئێران،
زۆریان ڕیعایەت دەکەین کە شەرت نییە وابێ
و زۆریش دروست نییە وابێ .الم وایە جێگە
و پێگەی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت لەو شوێنانە تا
ئەو جێیەی کە زیان بە پێوەندیی نێوان هەرێمی
کوردستان و دراوسێکەی نەگەیەنێ ،دەبێ دیار
و بەبایەخ بێ .دیارە ئەو لەتبوونانەی سااڵنی
ڕابردووی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتیش کاریگەریی
سلبیی خۆی بووە .کەواتە ئەگەر لەالیەک هۆی
سەرەکیی ئەو بابەتە مالحیزەی زیادە لە حەد و
پێویستی هەرێمی کوردستانە ،الیەکی دیکەشی
بۆ ناتەبایی و پڕش و باڵوی خۆمان دەگەڕێتەوە.

کاک مستهفا دەمەوێ شتێکی دیک ه باس
بکەم ،ئەوەی کە پرسیار یا ڕهخن ه و
گلهیی خهڵک یان چاوهدێرانی سیاسی و ب ه
تایبهتی خەمخۆرەکانی حیزبی دێموکرتە.
ئەوەی کە دەڵێن سااڵنێکە هەوڵ دەدرێ لە

کاک مستەفا جەنابت وەک کەسی یەکەمی
حیزبی دێموکرات لەو قۆناعەی خەبات لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان چی بە خەڵک دەڵێی کە
خۆت فەرمووت بە پێشەنگیان دەزانی .چی
بەو حیزبانە دەڵێی کە ڕەخنەت لێ گرتن و
چاوەڕوانیت لێیان هەبوو؟
ئەگەرچی ئەوەی دەیڵێم چەند پاتەیە ،بەاڵم
دیسانەکەش سپاسی خەڵکی خۆمان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان دەکەم ،بە تایبەت پێشەنگەکانی خەباتی
جەماوەری و مەدەنی .حیزبی دێموکراتی کوردستان
سەرمایەی مەعنەویی ئەو خەڵکەیە و میللەتیش
بە سەخاوەتەوە ڕۆڵەکانی بەو حیزبە بەخشیوە.
بزووتنەوەی سیاسی و خەباتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە ئۆمێد و پشتبەستن بە خەڵکی خۆی
دەستی پێ کردوە و جێێ خۆشحاڵییە کە دەبینین
خەڵکیش قەت حیزبەکەی بێ هیوا نەکردوە و
سەنگەرەکانی حیزبی دێموکرات لە هیچ ئاستێکدا و
قەت لە کوڕان و کچانی واڵت خاڵی نەبووە و ئەوە
جێگای قەدرە.
دوایە پێویستە بڵێم ئەو تێکۆشانە مەدەنی و
کلتووری و فەرهەنگییەی ئێستا لە کوردستاندا
هەیە ،لە بەتنی خۆیدا سیاسییه و رەهەندێکی دیکەی
خەباتە و خەڵکی ئێمە چاکی دەست پێ کردووە.
هیوادارم بە وردبینیی زیاتر و بە مودیرییەتی باشتر
و ئازایەتیی و بوێریی پترەوە درێژەی هەبێ و

ئەو لەتبوونانەی سااڵنی ڕابردووی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت کاریگەریی سلبیی لهسهر ئێعتبار
و پێگهی حیزبهکان ل ه ههرێمی کوردستان داناوه .ئەگەر لەالیەک هۆی سەرەکیی تا ڕادهیهک
پهراوێزخرانی حیزبهکانی ڕۆژههاڵت مالحیزەی زیادە لە حەد و پێویستی هەرێمی کوردستان
به نیسبهت ئێرانه ،الیەکی دیکەشی بۆ ناتەبایی و پڕش و باڵوی خۆمان دەگەڕێتەوە
باشە خەڵک ئەو کەمایسیە دەبینێ ،باشتر
نییە ئێوە گرینگیی زیاتر بدەن بەو بەشە؟
ئێمە لە دانیشتنەکانمان لەگەڵ یەکتریشدا ئەو
باسانە دەکەین و ڕەخنە لە خۆمان دەگرین.
وردەکێشەکانی نێوانمان بەداخەوە تا ئێستاش
ڕێگر بووە لەوەی پالتفۆرمێکی هاوبەشمان هەبێ
و زمانحاڵێکی هاوبەش و یەکگرتوومان هەبێ
بۆ ناساندنی بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان .هەتا نەگەینە ئەو ئەنجامەش هەر
الیەنە و بە جیا کاری خۆی دەکا و بە الیەکدا
دەڕوا ،بەاڵم ئەگەر بگەینە ئەوەی پالتفۆرمێکی
هاوبەشمان هەبێ و لە ژێر چەترێکی هاوبەشدا
بین ،ئەوکات ئەم خوێندنەوانە جۆرێکیتر دەبن.
هەڵبەت سیاسەتی پەراوێزخستنی ڕۆژهەاڵت
ناگاتە هیچ کوێ .هەر لە جەنگەی پێشوازی
لە ڕیفراندۆمەکەی باشوور دیمان کە بە سەدان
هەزار کەس ڕژانە سەر شەقامەکان و دروشمیان
دا «قاسملوو ڕێگات درێژەی هەیە» .ئەوە لە
جێی خۆی ،بەاڵم پێت وانییە کە ئەگەر ئەو
کەلەبەرەی نێوان حیزبەکان زیاتر بێ مەجال
بۆ دەستێوەردان و تەماح بۆ سەر ڕۆژهەاڵتی

ئەو تێکۆشانە مەدەنی و کلتووری و فەرهەنگییەی ئێستا لە کوردستاندا هەیە و
چاالکانی نێوخۆ بهڕێوهی دهبهن ،لە بەتنی خۆیدا سیاسییه و رەهەندێکی دیکەی
خەباتە و خەڵکی ئێمە چاکی دەست پێ کردووە .نەخش و جێگەی حیزبەکانیش
لەو جموجۆاڵنەدا دیارن و حیزبەکان لەسەریانە کە یارمەتیدەری ئەو بزووتنەوانە
بن بۆ ئەوەی لە فۆڕم و هەروەها ئامانجدا کارەکانی بەباشی بباتە پێشێ
لەگەڵ یەکترییە کە پێشتر یەک بوون و دوایە
لەت بوون .بۆ نموونە لە نێو ئەو حیزبانەی کە
پێکەوە کار دەکەین سازمانی خەبات هەیە کە لە
ڕابردوودا باکگراندی ڕەوتێکی ئیسالمیی هەبوو،
بەاڵم دەبینین لە کار و بەرنامەدا نەتەوەیی
دەجووڵێتەوە .دیسان خۆ ئەگەر هەموو
حیزبەکان لە باری ئامانج و فیکر و ڕێبازەوە
هەموو شتێکیان یەک بێ ،ئەوە دەبێ بە یەک
حیزب .بۆیە من پێم وایە قەت نابێ ئەوە ببێتە
کۆسپ ،خۆ ئەگەر کۆسپیش بێ هەر حیزبە و
بە ئەزموونێکی زۆری سیاسی ئەگەر نەتوانین
بەسەریدا زاڵ ببین؛ ئەدی چۆن دەتوانین
پڕۆسەیەکی قورسی خەباتی سیاسی بۆ ئازادی
و ڕزگاریی نەتەوەکەمان ڕێبەری بکەین و بیبەینە
پێشێ؟

دەڵێم کە دەبێ بە سەر کۆسپەکانی بەردەمماندا زاڵ
بین.

کوردستان لەالیەن هێزەکانی دیکەوە دروست
دەبێ؟ پێت وانییە دەبێ جارێکی دیکەش دەست
بە دانیشتنەکانتان بکەنەوە؟
الم وایە مالحیزاتی سیاسیی ناوچە پێمان
دەڵێ هێزە سیاسییەکانی کوردستان لە هەموو
بەشەکان بە دەستێوەردانی نامەسئوالنە وانەکەن
زیان بە بزووتنەوەی سیاسیی بەشەکەی دیکە
بگەیەنن .جیا لەوە بزووتنەوەی سیاسیی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ خاوەن و بێ مێژوو
و بێ کەسایەتیی خۆی نییە تا ئەگەر الیەنێکی
سیاسیی دەرەکی نیازی ئەوەی هەبێ بە ئاسانی
بتوانێ خۆی تاقی بکاتەوە .دیارە دەبێ بۆ
خۆشمان ئاگامان لەوە بێ و بۆ ئهوهی خاوهنی
ههڵگرتنی ئهو مێژوو و ئیعتبار و کهسایهتیی ه
بین ،هیچ کاممان ب ه تهنیا ناتوانین مهیدانداری
بکەین ،کەواتە دەبێ ب ه ههموومان کارهک ه بکهین.
دیارە باسمان کرد کە دانیشتنو گەیشتن بە
ئاکامێکی دڵخواز وهزیفهیەکی سیاسییە لهپێش
دهمی حیزبهکانی ڕۆژههاڵتدا ههی ه و حیزبی
دێموکراتی کوردستانیش کهمتر ل ه هیچیان بۆ
ئهو مەبەست ە ماندوو نهبووه .هەڵبەت دیسان

لەو ئیدامەدانە دەتوانێ بزووتنەوەی سیاسیی ئێمە
زۆر بەرێتە پێشێ .نەخش و جێگەی حیزبەکانیش
لەو جموجۆاڵنەدا دیارن و حیزبەکان لەسەریانە کە
یارمەتیدەری ئەو بزووتنەوانە بن بۆ ئەوەی لە فۆڕم
و هەروەها ئامانجدا کارەکانی بەباشی بباتە پێشێ.
خەڵک نابێ ماندوو بێ لەو ڕەوتەی دەستی پێ
کردوە و یەکیەتی و کاری بە کردەوەی حیزبەکانیش
یارمەتی دەدا دەسکەوتەکان زیاتر بن.
ئەوە ڕوو بە خەڵک بوو ،با پرسیارەکەم
تیکراری بێ ،بەاڵم ئەدی ڕوو بە حیزبەکان؟
وەک باسمان کرد ئێمە ساڵێک پێش ئێستا
ڕاستەوخۆ سەردانی هەموو ئەو حیزبانەمان
کردووە کە المان وایە بەیەکەوە دەتوانین پڕۆسەیەک
بەرینە پێشێ و داوامان لێ کردوون با بێین لە
دەوری پالتفۆرمێکی هاوبەش بۆ کار و هاوکاریی
هەمەالیەنە لە ئەموو ئاستەکاندا کۆ بینەوە ،چ لە
هەرێمی کوردستان کە ئێستا واقعی حاڵ وایە و
ئێمە مەرکەزیەتەکەمان لە هەرێمی کوردستانە ،چ بۆ
کۆمەک کردن و هیدایەتکردنی بزووتنەوە سیاسی
و مەدەنییەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ ئەوەی
ببین بە زمانحاڵی میللەتەکەمان لە تاراوگە و لە
هەموو زەرفییەتەکان بۆ بردنە پێشێی پرسی کورد
کەلک وەرگرین.
بۆیە داوایان لێدەکەم ئەو شتە ورد و چووکانە
کە لە خۆڕا وەختی خۆمانی پێوە دەگرین و خۆمانی
پێوە ماندوو دەکەین و تەنانەت دەبێ لەوە نیگەران
بین کە نائومێدیشی پێ دروست دەکەین ،با لەوانە
واز بێنین .لە سبەینێ زووتر نییە .با لە دەوری
یەک کۆبینەوە و ئەمن پێم وایە هەموومان ئەو
ئیستعدادەمان تێدا درووست بووە و هەموومان
ئەو نیازە دەرک دەکەین کە بە یەکەوە دەتوانین
کاری گەورە بکەین .ئەوە ڕاستییەکە کە هیچ
کاممان بە تەنیا ناتوانین ئەو نەخشەمان هەبێ کە
خۆمان ئارەزووی دەکەین ،کەوایە دەبێ بێینە سەر
واقعییەتەکان و دەبێ بە یەکەوە کار بکەین .بۆ
ئەوەش ئێمە ئامادەین و درێژە بە هەوڵەکانیشمان
دەدەین و هیوادارم هاوڕێیانمان لە حیزبەکانی
دیکەش هەر بەو نەفەسە و هەر بەو ئیحساسی
مەسئولییەتەوە بێینە پێشێ ،بەڵکوو بتوانین النیکەم
هەر ئەمساڵ ئاکامی باشی لێ وەرگرین.
زۆر سپاس کاک مستەفا بۆ ئەوەی کاتت بۆ
ئەم دیمانەیە دانا.
سپاس بۆ ئێوەش.
***

توتالیتاریسم و
پێکهاتەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
باوان عەلیزادە
ناوەکەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە ،بەاڵم نیزیک بە چوار
دەیە لە تەمەنی ئەو ڕێژیمە و ئاکار و رەفتارەکانی پێمان دەڵێن
نە کۆمارییە و دەنگی خەڵک و ئیرادەی خەڵکی تێدا بەرجەستە
بووە ،نە ئیسالمییە و ڕێز لە بایەخە ئیسالمی و مرۆییەکانی
تاک و کۆمەڵ و مرۆڤایەتی دەگرێ .ئەدی پێناسەی ئەم ڕێژیمە
چییە ،لە یەک وشەدا ڕێژیمێکی توتالیتێر.
نیشانەکانی دیاریکردنی نیزامێکی توتالیتێر چین کە ئێمە
دەمانەوێ بەبەری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بگرین.
لەهەموو سیستمێکی توتالیتێردا ڕۆژنامەکانی ڕەخنەگری
حکومەت دادەخرێن و ڕۆژنامەنووسە ڕەخنەگرەکان تۆمەتی
ئەمنیەتییان دەدرێتە پاڵ و سزای قورسیان بەسەردا دەسەپێ،
ئەوەی چل ساڵە بە بەردەوامیی لە ئێران دەیبینین.
زاڵکردنی سانسۆڕی ڕەها بەسەر هەموو بەستێنەکانی وەک
میدیا و ڕاگەیاندن ،ئێنتێرنێت ،چاپەمەنی ،کتێب و گەیشتن
و سوورانەوەی زانیاری یەکێکی دیکە لە ڕەفتاری ڕێژیمە
توتالیتێرەکانە ،لە تەنیشت ئەوە کەوتنە زیندانی هەموو ئەوانەی
تانە لە ڕەفتاری حکومەت دەدەن و ڕەخنەی لێدەگرن؛ بابەتێک
کە لە ئێراندا نەک ئۆپۆزیسیۆنەکەی ،بگرە کاربەدەست و لە
نێوخۆی دەسەاڵتیشدا کەس حاشا لەوە ناکا ،ئەو تایبەتمەندییە
لە کردەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا لە ژێر ناوی ڕێوشوێنە
نیشتمانی و میللی و ئاینییەکان بە قانوونی کراوە و جێ خراوە
و ئێستا سیستماتیک بەڕێوەدەبرێ.
ئابووریی حکومەتی و داخراو تایبەتمەندییەکانی دیکەی
سیستمە توتالیتێرەکانە .لەو جۆرە سیستمانەدا حکومەت زاڵە
بەسەر هەموو جومگە ئابوورییەکانی واڵت و پاوانی هەموو
جووڵەکانی وەبەرهێنان و بازاڕ و هاوردە و هەناردەی کردوە،
ڕێک وەک ئەوەی لە ئێرانی بندەستی ڕێژیمی ئیسالمیدا
دەیبینین.
لە رێژیمە توتالیتێرەکاندا قسەی هەوەڵ و ئاخر یەک کەس
دەیکا .رێبەر و کەسی یەکەمی ڕێژیم هەرچی هێز و دەسەاڵتە
لە چنگی خۆی ناوە و ڕێگە لە دروستبوونی هەرچەشنە گۆڕان
و جموجۆلێک دەگرێ کە پێی وایە جێ بە دەسەاڵتەکەی
لێژ دەکا .ئەو هەوڵی جێخستنی تاکپەرەستی دەدا و خۆی
بە نوێنگەی ئیڕادەی ئاسمان و زەوی پێناسە دەکا .وەک
ئەوەی لە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێراندا خامنەیی بە نوێنەری خوا
لەسەر عەرزی دادەنرێ و دەزگای پڕوپاگندەی ڕێژیم ئەو
کەسایەتییەی لێ دروست دەکەن.
لە ڕێژیمە توتالیتێرەکاندا ئیدئۆلۆژی و بنەما فیکرییەکانی
دەسەاڵتی حاکم پێودانگی هەموو بیرکردنەوە و بزاوت و
ڕەفتارێکە کە بێتوو کەس لێی البدا ،ئەوە تاوانبارە و دەبێ سزای
خۆی وەرگرێ .لە رێژیمە توتالیتێرەکاندا جۆراوجۆرییەکان
مانایان نییە و هەموو جۆراوجۆرییەکی سیاسی و ئیتنیکی
و ئایینی بە توندترین شێوە سەرکوت دەکرێ .میدیای
نیشتمانی و ڕاگەیاندنی سەراسەری وەک ڕادیۆ و تیڤی لە
پاوانی حکومەت دایە و ڕێگە بە چاالکی و دەرکەوتنی تیڤی
و ڕادیۆی ناحکومی بە هیچ کەس و الیەنێک نادرێ ،هەر
هەموو کاناڵەکانی پێوەندیی گشتی وەک پۆست و تەلەفوون
و ئێنتێرنێت لە بەردەستی حکومەت و ناوەندە ئەمنیەتییەکان
دایە ،ڕێک وەک ئەوەی کە لە ئێران دەیبینین.
لە نیزامە توتالیتێرەکاندا ئازادییە تاکەکەسییەکان
لە هەموو ڕەهەندەکانی ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا
بەرتەسک دەکرێنەوە ،ئازادیی ڕادەربڕین مانای نامێنێ و
مافە مەدەنییەکانی خەڵک هیچ جێگە و پێگەیەکیان نییە،
بەرهەڵستکاران و هەرچەشنە دەنگێکی ناڕەزایەتیدەربڕین بە
توندترین و بێ بەزەییانەترین شێوە سەرکوت دەکرێ ،ئەوەش
وا دەکا کەسانێکی یەکجار زۆر لەو واڵتە وەک پەناخوازی
سیاسی ڕوو لە واڵتانی دی بکەن ،کۆماری ئیسالمیی ئێران
وەک دەبینین لەوەش کەمیی نەهێناوە.
بەاڵم دوامەنزڵی ئەو ڕێژیمانە کوێیە و تەمەنیان چەندن؟
بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە هەر ئەوەندە بەسە کە چاوێک بە
مێژوودا بگێڕێن ،مێژوو پێمان دەڵێ هەموو ئەو جۆرە رێژیمانە
مەحکووم بە نەمان و ڕووخانن ،چونکی دەسەاڵتی سیاسی
و هێزی حکومەت سەرچاوەکەی بۆ مرۆڤەکان و پێوەندیی
دڵخوازانە و سەربەستانەی ئەوان لەگەڵ یەکتر دەگەڕێتەوە.
هەر دەسەاڵتێکی سیاسی ئەگەر دەرکەوتەی ئیرادە و ویستی
خەڵک بێ ،دەمێنێ و لەسەر پێیە؛ بەاڵم بێتوو هێز و دەسەاڵتی
سیاسی بخرێتە پاوانی تاقمێک ،درەنگ یان زوو ئەو دەسەاڵتە
لە بن دێ و تۆماری دەپێچرێتەوە.

سویس /خۆپیشاندانی مهحکومکردنی
هێرشهکانی سهر باشووری کوردستان
ڕۆژی چوارشەممە ١٨ ،ئۆکتۆبر کوردستانیانی دانیشتووی
والتی سویس لە شاری بێرن ،پێتەختی واڵتی سویس ،بە
مەبەستی مهحکومکردنی هێرشی هێزەکانی حەشدی شەعبی
بە هاوکاری سپای قودسی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران
بۆ سهر باشووری کوردستان خۆپیشاندانێکیان پێک هێنا.
لهو ئاکسیۆنهدا پهیامی حیزبی دێموکرات لهالیهن زاهیر
قادرحاجی خوێندرایهو ه و لەالیەن کوردانی دانیشتوی واڵتی
سویس کۆمیتەیەک پێک هات کە سەردانی باڵوێزخانەی واڵتانی
وەک ئەمریکا ،ئاڵمان ،فەرانسە ،ئیسرائیل و عەڕەبستان بکەن
بۆ گەیاندنی دەنگی ڕەوای کورد لە باشوور.
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مستەفا شەڵامشی

قسهکانی ڕووحانی بهرامبهر
به کورد فریودان یان
وهخهبهرهاتن*

ئ ـ ـهوان هــێــنــده ل ـ ه زهل ــک ــاوی شــۆوێــنــیــزم ڕۆچــــوون ک ـ ه پێیان
وایـ ـ ه ه ـهمــوو ن ـهت ـهوهکــانــی نــاوچ ـه دهب ــێ کــڕنــۆشــیــان بــۆ بــهرن،
نهتهوهکانی نێو ئێران دهبــێ به شارۆمەندیی پل ه دوو ڕازی بن
و ههمووان بێن ه سهر خهتی فکریی دواکهوتووی ئهوان ک ه هیچ
چارهسهرێکی بۆ گرفتی مرۆڤی ئهوڕۆیی پێ نییه و ئینسانهکان
ب ه دوو دهستهی بڕیاردهر و کۆیلهی گوێ ل ه مست دابهش دهکا
ڕووحانی سهرۆک کۆماری ڕژیمی کۆماری ئیسالمی پهنای بردهوه بۆ چهکی
فریودان که ئێرانیهکان بهڕاستی تێیدا وهستان و ب ه خهیاڵی خۆی پێیوای ه دهتوانێ
بهو زمانه نهرم ه کوردی ههر چوار پارچهی کوردستان فریو بدا .ههر لهو کاتهدا
نهیتوانی دوژمنایهتیی خــۆی لهگهڵ کــورد و مهسهل ه ڕهواکـ ـهی بشارێتهو ه و
سهرهڕای ئهوهیکه بڕیاری بهکارهێنانی مافی دیاریکردنی چارهنوسی به ههڵ ه دانا،
خهتاکهشی خسته سهر شانی کۆمهڵێک کهسایهتی سیاسی له باشوری کوردستان.
ئهو ڕوو به کوردانی ههر چوار پارچهی کوردستان ڕایگهیاند ک ه زۆر سۆزی
ههی ه بۆ کورد ،بهاڵم بۆ ئهو کوردانەی که به بۆچونی ئهو خهتا نهکهن و داوای
مافی خۆیان نهکهن .ئهو گوتی نایانهوێ فشار بۆ کوردهکان بێنن ،بهاڵم ل ه نێو
قسهکانیدا گهیاندی که مهبهستی ئهو کوردانهی ه که پشتیوانی ڕژیم بن .وادیار ه
ئاغای ڕووحانی ئاگای لێ نیی ه ک ه تهنیا بهخاتری ئهوهی خۆشحاڵیان بۆ پرسی
ڕیفڕاندۆم دهر برێو ه ههر ئیستا زیاتر ل ه سێسهد الوی کورد له الیهن حکومهتهکهی
خۆیهوه گیراون و له سیاچاڵهکانی ڕژیمهکهی دا ل ه ژێر ئهشکهنج ه و ئازار دان.
دیار ه ئهگهر ئێرانیهکان به گشتی و کۆماری ئیسالمی به تایبهتی ب ه شێوهیهکی
مهنتقی و به پێی ههل و مهرجی کوردستان له الیهک و ئێران له الیهکی دیکهو ه
سیاسهتیان کردبایه و له بیری قازانجی هاوبهشی کورد و فارس و نهتهوهکانی
دیکه له ناوچهدا بوونایه ،دهبــوو بهڕاستی دۆستی کوردبان و پشتیوانیان ل ه
سهربهخۆیی کــوردســتــان کــردبــایـه ،چونکه لـه زۆر بـــارهو ه کــورد و فــارس و
نهتهوهکانی دیکهی نێو ئێران قازانجیان لهوه دای ه که دراوسێی باشی یهکتر بن
و ل ه ئیمکاناتی یهکتر بههر ه وهرگرن ،له جیاتی ئهوهیکه به درێژایی دهیان ساڵ
پێکهوه له کێش ه دا بن و شهڕ و خوێنڕێژیان له بهین دا ڕوو بدا و سهرمایهی
مــاددی و مهعنهوی ههموویان له بهربهرهکانی ل ه گهڵ یهکتر دا به فێڕۆ بچێ.
چ دهبو ڕۆژێک له ڕۆژان ،له بهر ڕووناکیی تاقیکردنهوهکانی واڵتانی پێشکهوتوی
دنیادا ،ک ه ههمووشیان باش لێی ئاگادارن ،ههوڵیان بدای ه بۆ پیکهێنانی یهکیهتیهکی
دڵخوازانە ل ه نێوان ههمو پێکهاته نهتهوهییهکانی ناوچەی ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستدا و
کۆنفدڕاسیۆنێکی وهک یهکیهتیی ئوروپایان پێک هێنابا .چ دهبو کاربهدهستانی ئێرانی
که خۆیان زۆر به زیرهک و لێهاتو دهزانن ،ل ه جیاتی ئاژاوهنانهوه له ناوچه ،ئهزیهت
و ئازاری نهتهوه بندهستهکانی ئێران ،ئێعدامی ئازادیخوازان و ڕاوهستان ل ه دژی
مافهکانی گهالنی ناوچه ههوڵی ئهوهیان دابایه که پێکهوهژیانێکی ئاشتیخوازان ه ل ه
ناوچهدا جێگیر بێ و ههموو نهتهوهکان ببنه خاوهنی مافهکانی خۆیان و ههمووشیان
له ئیمکانات و سهرمایهی ئهو ناوچه دهوڵهمهندهی جیهان پێکهو ه کهڵک وهربگرن؟
بــهاڵم مخابن ئـــهوهی بــیــری لــێ نــاک ـهن ـهو ه قــازانــجــی هــاوبـهشــی نهتهوهکانی
ناوچهیه .ئ ـهوان هێنده ل ه زهلکاوی شۆوێنیزم ڕۆچــوون ک ه پێیان وایـ ه ههموو
نهتهوهکانی نــاوچـ ه دهبــێ کڕنۆشیان بــۆ بــهرن ،نهتهوهکانی نێو ئــێــران دهبــێ
ب ـه شــارۆم ـەنــدیــی پــلـه دوو ڕازی بــن و هــهم ــووان بێنه ســهر خ ـهتــی فکریی
دواکـهوتــووی ئـهوان که هیچ چارهسهرێکی بۆ گرفتی مرۆڤی ئهوڕۆیی پێ نیی ه
و ئینسانهکان ب ه دوو دهستهی بڕیاردهر و کۆیلهی گوێ ل ه مست دابهش دهکا.
ڕووحانی ئیددیعای کرد که هۆگری بۆ کوردانی ههر چوار پارچهی کوردستان
ههیه ،ئهوه له کاتێک دای ه که ههر به بیستنی مهسهلهی ڕیفڕاندۆم ل ه باشوری
کوردستان کێچ کهوته کهوڵی ڕژیمهکهی و دهستیان کرد ب ه هات و هاوار و پهنا بردن
بۆ دوژمنهکانی دیکهی کورد و ڕاگهیاندنی مانۆڕی نیزامی و ههوڵدانێکی سیاسی
چڕ و پڕ ل ه گهڵ واڵتانی دهوروبهر و جیهان بۆ ئهوهی بتوانن پێش بهوه بگرن ک ه
باشووری کوردستان له پرۆسهیهکی دێموکڕاتیدا بڕیار ل ه چارهنوسی خۆی بدا.
کاتێکیش ههوڵهکانیان سهری نهگرت و کوردستان بۆ ههڕهشه و پالنهکانی ئهوان
نهچهمایهوه ،دهستیان کرد به ڕێکخستنی مانۆڕی نیزامی ل ه سنورهکان و ههڕهشهیان
کرد ک ه سنورهکان دادهخــهن ،پهیوهندییهکان دهپسێنن و پشتیوانیی نیزامی ل ه
دهوڵهتی شێعهی عێراق دهکهن تا هێرش بکات ه سهر کوردستان .قاسمی سولهیمانی
ک ه ئاڕشیتێکتی ئاژاوهیه ل ه ناوچهدا وهخۆ کهوت و میلیشیاکانی خۆی جوواڵند ک ه
ب ه ناوی حهشدی شهعبی له نێو عێراقدا زۆرتر بۆ تهشهن ه پێکردنی ناکۆکیهکانی
نێوان پێکهاته سهرهکیهکانی عێڕاق دروستی کردوه .به پێی هێندێک ههواڵ ههر
ئێستا به شێکی بهرچاو ل ه حهشدی شهعبی و سوپای قودس ل ه سنوری پارێزگای
کهرکووک له حاڵی ئامادهباشی دان بۆ هێرش کردنە سهر پارێزگای کهرکووک.
ئاغای ڕووحانی ئهگهر هێنده دڵسۆزی کورد ه و به قهولی خۆی هۆگریی بۆ کورد
ههیه ،با دهستوور بدا سوپای قودس و هێزه سهرکوتکهرهکانی دیکهی رێژیم دهست ل ه
ئاژاوهگێڕی دژی خهڵکی کوردستان ههڵگرن .با زیندانیهکانی ئهم دواییانه ک ه زیاتر ل ه
 ٣٠٠کهسن و تهنیا به خاتری خۆشحاڵی دهربڕین بۆ ڕیفڕاندۆمی سهربهخۆیی براکانیان
له باشووری کوردستان دهستبهسهر کراون ئازاد بکا .با فشار ل ه سهر گهلی کورد
له ڕۆژههاڵتی کوردستان ههڵگرێ و خاڵه سنووریهکان نهبهستێ که ژیانی بهشێکی
زۆر له ناوچه سنووریهکان بهستراوهتهوه به ئاڵووێر لهو سنوورانهدا .با دهستور
بدا چیدی کۆڵبهرانی کورد نهکوژن ک ه بۆ پارو ە نانێک مهجبوورن کۆڵبهری بکهن.
بهاڵم ئاغای ڕووحانی ڕاست ناکا ،ئهو نهک تهنیا هیچ هۆگریهکی بۆ گهلی کورد ل ه
هیچ بهشێکی کوردستان نییه ،بهڵکو وهک ههموو دوژمنانی دیکهی نهتهوهی کورد
چاوی ب ه وه ههڵنایه ک ه ل ه بهشێکی کوردستان دا ڕیفڕاندۆمی سهربهخۆیی بکرێ
و ئهو گهله ژێر چهپۆکهی ک ه زیاتر ل ه سهد ساڵه چاوهڕوانی ڕۆژێکی وا دهکا،
بتوانێ مافی دیاریکردنی چارهنووسی خۆی بهکار بێنێ و سهربهخۆیی ڕابگهیهنێ.
ئاغای ڕووحانی وهک عادهتی ههمیشهیی ڕێژیمهکهی ،له الیهکهو ه فریو دهدا و
ڕیاکاری دهکا و له الیهکی دیکهشهو ه هێرش دههێنێ و جینایهت دهکا .ئهو مهبهستی
ئهوهیه که گهلی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان به هانای براکوردهکانیان له باشورهو ه
نهیهن و ب ه خاتری ئهوان شهقامهکان نهشڵهژێنن .بهاڵم خهیاڵی کاربهدهستانی ئیران
و ڕێژیمهکانی دیکهی دژی کورد خاوه ،ئهگهر فشاری زۆرتر بێنن و نیازیان ههبێ
ئهزموونی باشوور تێکبشکێنن ،جۆش و خرۆشی کوردستانیان لە ڕۆژههاڵت و باکور و
باشور و ڕۆژ ئاوا ،تهختی دهسهاڵتیان وهلهرزه دێنن و دوڕگەی ئارامیان لێ دهشێوێنن.
* ئهو وتاره چهند ڕۆژ پێش هێرشی حهشدی شهعبیی سهر ب ه ئێران بۆ سهر باشووری کوردستان نووسراوه

ئیرانییەکان و پرسی
مافی دیاریکردنی چارەنووس
دوابـــــــــەدوای گــشــتــپــرســیــیــەکــەی هــەریــمــی
کوردستان بۆ جیابوونەوە لە عێڕاق زۆر دەنگی
ناڕەزایەتی نەک هەر نێو حاکمییەتی کۆماری
ئیسالمی بەڵکوو لە نیو خەڵکانی دیکەش لە
ئێران ســەری هەڵدا کە هەتا ئاستی هەرەشە
و چاو سوورکردنەوە لە دەسەاڵتی هەرێم و
خەڵکی کوردستان چــوون .لە نێوەدا هێندێک
بــەنــاو ڕووناکبیر و شـ ــارەزای قانوونیش بە
ناحەق کەوتوونەتە نێو بازنەی دژایەتیی مافی
دیاریکردنی چارەنووس ،بێ ئەوەی بۆ چرکەیەک
لەگەڵ ویژدانی خۆیان خەڵوەت بکەن و پرسیار
لە خۆیان بکەن ئەوی ئەوان بە ناوی پاساوی
قانوونی بــۆ رەدک ــردن ــەوەی گشتپرسییەکەی
هەریمی کوردستان دیهێنەوە لە جێی خۆی دایە؟
یان بۆ هەر کاتێک نەتەوەی کورد لە هەر کام
لە پارچەکان داوای وەدەستخستنەوەی مافەکانی
خۆی کرد بە زمانی هەڕەشە و پاکتاوی ڕەگەزی
و سیاسەتی سەرکوت بەرەنگاری دەبن؟ یا لە
هەلومەرجی هەریمی کوردستاندا کــە توانی
لە فەزایەکی تــەواو دیموکراتیکدا و لە ڕێگای
سندووقەکانی دەنگەوە بەبێ جیاوازیی نەتەوەیی
و ئایینی و مەزهەبی بریار لە سەرچارەنووسی
خۆی بدا ،پەنا دەبەنە بەر خوێندنەوەی جیاواز لە
یاسا و ڕێسای نیودەوڵەتی بۆ ئەوەی بڵێن ئەو
گشتپرسییە لەگەڵ پێوەرە جیهانیەکان ناتەبایە.

وەدستخستنی مافەکانی بە گژ دەسەاڵتدارەتیی
پاشایەتیدا چۆتەوە و پاشان بۆ سەرخستنی
شۆڕشی دژی ڕێژیمی پاشایەتی و دامەزراندنی
رێژیمیکی دیموکراتێک شانبەشانی نەتەوەکانی
دیــکــەی ئــیــران چ ــاالک ب ــووە و خوێنی داوە.
داوی ڕووخانی رێژیمی پاشایەتی گەلی کورد
چــاوەڕوانــی ئــەوە بــوو مافەکانی بــە ڕەسمی
بناسرێ و لە بەڕیوەبردنی واڵتدا بەشدار بێ،
بەاڵم بەداخەوە دەسەاڵتدارانی تازە پێگەیشتووی
کۆماری ئیسالمی وەاڵمی نیازپاکی و ئاشتیخوازیی
کوردیان بە ئاگر و ئاسن دایــەوە و هەر بەو
ڕێگایەدا رۆیشتن کە ڕێژیمی پەهلەوی بڕیبووی.
حیزبی دیموکراتی کوردستان کە ڕێبەریی
جووالنەوەی میللی دیموکراتیکی گەلی کوردی
لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــانــی کــەوتــبــوو ســەر
شانی ،شوعارەکەی دیموکراسی بۆ ئیران و
خــودمــخــتــاری بــۆ کــوردســتــان ب ــوو ،هــەروەهــا
هەمیشەش لەسەر ئەو باوەڕە بووە کە ڕێگای
چــارەســەری کێشەی نیوان دەســەاڵت و گەلی
کــورد تەنیا دانیشتن لە ســەر میزی وتوێژ و
لێک تێگەیشتنە .بــەاڵم ئایا ئاغای عیمادەدین
بــاقــی نــازانــێ کــە تــیــرۆریــســتــەکــانــی کــۆمــاری
ئیسالمی ڕێبەری هەڵکەوتووی کورد ،دوکتور
قاسملوویان لە سەر میزی وتووێژ شەهیدکرد،
ئەویش وتووێژ لە سەر بنەمای پەیامی ئاشتی و

لـــەو نــووســیــنــەدا ف ــۆک ــوس دەکـــەمـــە ســەر
بەیاننامەی  ٢٦٠پــارێــزەرەکــەی دادگوستەری
و نووسینێکی عیمادەدین باقی_ لە ڕوخسارە
دیــارەکــانــی ئیسالح تــەڵــەبــەکــان_ کــە هەوڵیان
داوە بــە هێناوەی بەڵگەی زۆر ،بــەاڵم دوور
ل ــە زانــســتــی دادپــــــــەروەی ،ب ــە دەمـــارگـــرژی
ئیستداللی ئـــەوە بــکــەن کــە گشتپرسییەکەی
هــەریــمــی کــوردســتــان پــێــچــەوانــەی قــانــوونــە
نێوخۆیی و نێونەتەوەییەکانە و ناشەرعییە.
ئاغای عیمادەدین باقی جارێ هەر لە پێشەکیی
نوسراوە دورودرێژەکەیدا چاو لە ئاستی مافی
کورد وەک نەتەوەیەک دەنووقێنێ و بە پەلە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەست پێ دەکا و دەڵێ:
«لە نێوان ساڵەکانی  ١٣٥٨هەتا ساڵی ١٣٦٠
چەند ڕێکخراوێکی توندئاژووی ناسیونالیستی
بە هەلگیرساندنی شەڕ بە تەما بوون ئیران لەت
لەت بکەن ،بەاڵم بە هەوڵ وهیمەتی هەمووالیەک
کــوردانــی میانەڕۆ بە ســەر ئــەو تــونــدڕەوانــەدا
زال بــوون و ئیزن نــەدرا پارچەیەک لە خاکی
ئیران جیا بێتەوە ».لە بەیاننامەی پارێزەرانیشدا
بــــەو ش ــێ ــوەی ــە بــــاس لــــەو ب ــاب ــەت ــە دەکـــــرێ:
«ئاشتی و ئەمنیەت لە گرینگترین بنەماکانی
مــافــی مــرۆڤــن و لــە رێــگــای حــورمــەتــدانــان بۆ
ئوسوولی لەمێژینەی قانوونە نێونەتەوەییەکان
وەک مافی حاکمییتی میللی ،سەربەخۆیی و
تەواویەتیی ئەرزیی واڵتــەکــان دابین دەکــا»...
بەڕاستی ئەو دەستە لە پاریزەران و کەسانی
وەک عیمادەدین باقی ئاشنا بە مێژووی کورد
نین ،یا خۆیان لە ئاستی ڕاستییەکان گێل دەکەن
و زیاتر لەبەر پاراستنی بەرژەوەندیی خۆیان و
دەسەاڵت پێ لە ویژدانی خۆیان دەنین کە ئاوا
دەڵێن .النیکەم مێژووی سەد ساڵی ڕابردوو لە
هەر چوار پارچەی کوردستان شاهیدی بۆ ئەوە
دەدا کە هیچ کام لە جوواڵنەوەکان دروشــم و
بەرنامەیان جیابوونەوە لەو واڵتانە نەبووە کە
کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە ،ئەگەرچی
لە بنەڕەتدا هێناگۆرێی ئەو باسە و جیابوونەوە
لەو واڵتانە و درووستکردنی دەوڵەتی کوردی
مافی بێ ئەمالوالی کوردە .بۆ نموونە ئەوەی
ئاغای عیمادەدین باقی لە ســەر جــووالنــەوەی
کــورد لــە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان باسی دەکــا
ئەسل و ئەساسی نییە ،چونکی کورد لە ئێران
پێش هــاتــنــەســەرکــاری کــۆمــاری ئیسالمی بۆ

چارەسەری پرسی کورد لە چوارچێوەی ئێراندا.
لە الیەکی دیکەوە پاراستنی ئاشتی و ئەمنیەت
لە ناوچەکەدا هەر وەک گوترا هەمیشە ویستی
گەلی کورد لە هەر چوار پارچەی کوردستان
بووە و لە ماوەی سەت ساڵی ڕابردوودا خەبات
و بەرگریی کورد بۆ وەدیهێنانی ئاشتی و مافی
ڕەوای ئینسانی بـــووە ،ب ــەاڵم ئ ــەوە هەمیشە
دەسەاڵتدارانی حاکم بە سەر کوردستان بوون
کە شەڕیان بە سەر کوردستاندا سەپاندووە،
و لــە جینایەتی جەنگی ڕا بگرە هەتا دەگاتە
ژیــنــۆســایــد ،دەســتــیــان لــە ک ــورد نــەپــاراســتــوە.
واباشە ئیمزاکەرانی بەیاننامەی پارێزەران
و عیمادەدین باقی و هاوبیرەکانیان بە جێی
ئەوە کورد و جوواڵنەوەکانی بە شەرئەنگێزی
تاوانبار بکەن ،یەکەم کاریان ئەوە بێ کە چاو
بە نێوەرۆکی قانوونی بنەڕەتی ئێراندا بخشێنن
کە لە (الف)ی سەرەتاوە هەتا (ی) کۆتایی پرە لە
پێشێلکردنی مافی نەتەوەکان ،مەزهەب و ئایین
و مافەکانی مرۆڤ؛ چونکە قانوونی ئەساسیی
ئێران وا داڕێ ــژراوە کە تەنیا لە بەرژەوەندیی
نەتەوە و مەزهەبێکدایە  .ئەو بەرێزانە کاتێک
بــاس لــە پاراستنی حاکمییەتی میللی دەکــەن
چاوەڕوانیی شتێکی زۆر سەیریان لە تاکەکانی
نەتەوەیەک هەیە کە هیچ هەستێکیان بۆ ئەو
حاکمییەتە نییە .ئــەو بــەڕێــزانــە کــە ئاشنا بە
قانوونن دەبــێ مانای ئــەو دەســتــەواژەیــە باش
بزانن کە بە چی دەگوترێ حاکمییەتی میللی و
چۆنیش دەبێتە جێگای ڕێــز .کاتێک حاکمییەت
دەبێتە میللی کە سەرچاوەکەی هەڵقوواڵو لە
خەلک بێ و تەعبیر لە ئیرادەی خەلک بکا یان لە
واڵتێکی وەک ئیران کە فرە نەتەوەیە ،سیستمی
سیاسی و بەڕێوەبەریی واڵت وا دابرێژرێ کە لە
ڕووی قانوونی و کردارییەوە هەموو الیەک بەبێ
جیاوازی خۆی تێدا ببیننەوە و لەو خۆ دیتنەوەدا
تاکی هەر نەتەوەیەک شانازی بە هاوواڵتیبوونی
خۆی بکا .بەاڵم چ لە ڕابــروودا وچ لە ئیستادا
تاکی کــورد لە هەر چــوار پارچەی کوردستان
ئەو هەستەی ال دروســت نەبووە کە خۆی بە
هاوواڵتیی ئەو واڵتە بزانی کە تێیدا دەژی ،لەبەر
ئەوەی لە ڕووی قانوونییەوە مافی بەشداریی لە
جومگەکانی بەرێوەبەری واڵتدا نییە و ناتوانی

عومەر باڵەکی
کــاریــگــەریــی هــەبــێ ل ــە ســـەر دیــاریــکــردنــی
چارەنووسی خۆی لە بواری سیاسی و ئابووری
و فەرهەنگیدا تەنیا لە سەریەتی کە گوێڕایەلی
دەس ــەاڵت بــێ .هــەر بۆیە تاکی کــورد بە گشتی
مـــادام خــۆی لــە چــوارچــێــوەی حاکمییەتی ئەو
دەوڵەتانەدا نابینێتەوە بە دوای ڕێگا چارەیکدا
دەگەڕێ کە بتوانێ پێناسەی نەتەوەیی و شوناسی
خــۆی پــێ بکا  .ئــەگــەر وایــە داوای کــورد چ لە
باشووری کوردستان لە ڕێگای گشتپرسی و چ لە
پارچەکانی دیکە لە ڕێگای خەباتی فرە رەهەندەوە
لە چوارچێوەی هەموو ئەو قانوونانەدا جێ دەگرن
کە لە بواری پاراستنی مافی نەتەوە ژێر دەستەکان
و مافی مرۆڤەوە دەرچــوون .هەروەها دەبێ بەو
بەڕێزانە بڵێم ئــەوە قانوونی ئەساسی ئێران و
ئــەو واڵتــانــەی کوردستانیان بــەســەردا دابــەش
کراوە لەگەڵ نێوەرۆکی جاڕنامەی گەردونیی
مافی مــرۆڤ و مەنشووری ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان و پەیماننامەی حقوقی سیاسی _
مەدەنی ناتەبان ،نەک داوای کورد بۆ دیاریکردنی
چــارەنــووســی خــۆی لــە ڕێــگــای گشتپرسییەوە.
بە پێی ماددەی ()1ی پەیماننامەی مافە سیاسی
_ مەدەنییەکان؛ «هەموو نەتەوەکان مافی ئەوەیان
هەیە خودمختار بن و بە پێی ئەو مافە نەتەوەکان
ئازادەن هەلومەرجی سیاسیی خۆیان دەستنیشان
بــکــەن و هــەلــومــەرجــی پــەرەپــێــدانــی ئــابــووری،
کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیی خۆیان ئازادانە دابین
بکەن ».بــەاڵم ئاغای عیمادەدین باقی دەیــەوێ
بە پشتبەستن بەو مادەیە لە پەیماننامەی مافە
مــەدەنــی _ سیاسییەکان ،گشتپرسیی هەریمی
کوردستان بە پێچەوانەی قانوونە نێودەوڵەتییەکان
دابنێ و دەڵــی« :ئــەو مــاددەیــە تایبەت بــووە بە
ئــەو واڵت و نەتەوانەی لەژێر چاوەدێری(تحت
قــیــمــومــیــت)دا بـــوون و دوای شـــەری جیهانی
دەبوایە چارەنووسیان ڕوون کرابایەوە ».لێرەدا
دەبــێ ئەو ڕاستییە وەبێر ئەو بەڕێزانە بێنمەوە
کــە ئـ ــەوەی کـ ــوردی لــە مــافــی بــە دەوڵــەتــبــوون
بێبەش کردوە ئەوە نییە کە کوردستان واڵتێکی
«مستعمرە» نەبووە بەڵکوو لەو سەردەمەدا کە
نەتەوەکانی ژێردەست ئازاد دەبوون و دەوڵەتی
خۆیان پێکدێنا ،بە هۆی بەرژەوەندیی دەوڵەتانی
سەرکەوتووی شەڕی جیهانی بێ ئەوە پرس بە
گەاڵن بکرێ نەخشەی دەوڵەت_نەتەوە نوێیەکان
دادەڕێژران و لەو نێوەشدا کوردستان و نەتەوەی
کــورد لە هەمووان زیاتر زیانی بەرکەوت و بە
سەر چوار دەوڵەتدا دابەش کرا .لە هەمان کاتدا
دەبینین کــە بــەرژەوەنــدیــی زلهێزەکان چەندین
دەوڵەتی دیکەیان هێنا سەر ڕووبــەری نەخشەی
سیاسیی جیهان کە نە «مستعمرە» بوون و نە
لە پێشدا بەو شێوەی ئیستا بوونیان هەبووە .
هــەر وەک لە ســەرەوە باسمان کــرد مــادەی ()1
ی پەیماننامەی مافە مــەدەنــی _ سیاسییەکان
باس لــەوە دەکــا کە هەموو نەتەوەیەک دەتوانێ
خودموختار بێ ولــێــرەدا خوێندنەوە بۆ وشەی
خودمختار ئەوە نییە کە ئاغای عیمادەدین باقی
باسی دەکــا ،بەڵکوو لــەو مــادەیــەدا خودموختار
بەو مانایە هاتووە کە هەموو نەتەوەیەک ئازادە
لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆی چونکە هەر
لەومادەیەدا هاتووە کە»:نەتەوەکان هەلومەرجی
سیاسیی خــۆیــان ئــازادانــە دیـــاری دەکـــەن »...
لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەی پارێزەراندا هاتووە
«کە پێکهێنانی دەوڵەتێکی (قومی) لە دەراوسێیەتی
ئێران ئەویش بە ناوی یەکیک لە پارێزگاکانی ئێران
بە ئاشکرا پێشێلکردنی قانوونە نێونەتەوەیەکانە
و هــەم دەبێتە هــۆی دنــەدانــی جیاییخوازیی و
پێشێلکردنی سەربەخۆیی و حاکمییەتی میللی و
تەواویەتیی ئــەرزی واڵتانی دراوســێــی هەریمی
کوردستانی عیراق و لە هەمان کاتدا هەرەشەیەکی
گــەورەی ئەمنیەتییە لە سەر جیهان بە تایبەتی
لــەســەر نیشتمانی خۆشەویستمان ئــێــران« ...
کاتیک ئــەو خــاڵــە دەخــوێــنــمــەوە باشتر بۆم
دەردەک ــەوێ کە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی چەندە ویرانە .کاتێک پارێزەری قانوون
و مــافــی ئینسانەکان چــەنــدە نــاشــارەزایــانــە و
ناقانوونیانە ئیستدالل دەکەن کە نابێ دەوڵەتێک
بە ناوی کوردستان پێک بێ ،چونکە ناوی یەکیک
لە پارێزگاکانی ئێرانە (پارێزگای کوردستان) .یانی
ئــەوان نازانن یــان چونکە باسی کــوردە خۆیان
لە گێلی داوە کە لە دراوسێیەتیی ئێران واڵتی
ئازربایجان هەیە ،ئەویش لە کاتێدا دوو پارێزگای
ئــێــران ه ــەر ئیستا ب ــەو نـــاوە لــە س ــەر ئ ــەرزی
واقع هەن و النیکەم هەتا ئیستا نەزانراوە چ لە
ل٥
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لە سەرکەوتندا هەمووکەس قارەمانە

ئازا ئەو کەسەیە لە شکستیشدا قارەمان بێ
سامان خزری
هاودەردی لەگەڵ بەشەکانی دیکە ئەگەر هەوڵ وتەقەالی بەکردەوە بۆ ڕزگارکردنی بەشەکەی خۆمانی لەپشت
و لەپێشەوە نەبێ خۆفریودان و کوردایەتیی بێ باج و خەراجە .ئەگەر ئێران زۆرجار چاو لە دەربڕینی هەستی
هاودەردی بەرامبەر بە کوردی بەشەکانی دیکەی کوردستان دەپۆشێ ،لە خۆشەویستی بۆ کوردان نییه ،بهڵکوو
دهیهوێ بڵێ کورد لە ئێران لە هیچی کەم نیە و هە رئەوەندەی ماوە خەمی کوردی بەشەکانی دیکەی کوردستان بخوا
دۆستێکم لە نێوخۆی واڵت هەیە کە زۆرجار
بە تەلەفون قسەی لەگەڵ دەکەم و لەهەموو
بابەتێک دەدوێین .دوێنێ (دووشەممە ٢٤ی
ڕەزبـــــەر) دوای بـــاوبـــوونـــەوەی هــەواڵــی
ڕووداوەکـــــانـــــی کـــەرکـــووکـــی بـــاشـــووری
کوردستان بە پەشۆکاوییەوە تەلەفونی بۆ
ک ــردم و دوای چاکوچۆنییەکی بەپەلە بە
پشووسواری پرسی بۆخاتری خوا ئەوە چیە؟
دڵمان تۆقی ،ئێستا لە هەموو ماڵێک تازیەیە و
هەموو کەس خەفەتبارە .هەرچەند لەوکاتەدا
بۆخۆشم هەر بەقەد ئەو دۆستەم لێ دەزانی،
هەرچۆنێک بوو کەمێکم دڵخۆشیی ئەو دایەوە
و بەڕواڵەت ئارامم کردەوە .بەاڵم لەپاڵ خۆمدا
هەر بیرم لێدەکردەوە و پێیەوە دەتالمەوە.
هەتا ئەمڕۆ پاش دەرکەوتنی بەشێکی دیکە
لە ئەڵقەکانی ئەو سێناریۆ خەمبزوێنە ،بیرەکە
بوو بە هەوێنی ئەم وتارە.
بــــــــەداخــــــــەوە مـــــــێـــــــژووی خـــەبـــاتـــی
ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کورد لە هەموو
بــەشــەکــانــی کــوردســتــانــدا پ ــڕە ل ــەو جــۆرە
تڕاژیدیایانە و کورد لە درێژایی ئەو خەباتە
ڕەوا و پڕسەروەرییەدا زۆرتــر ئــەم جۆرە
ڕۆژان ــەی تاقی کــردۆتــەوە و کەمتر بووکی
ئــاواتــی لەمێژینەی لــەبــاوەش گــرتــوە .داخی
گەورەتریش ئەوەیە کە زۆرجار تڕاژیدییەکان
پتر لەجارێک دووپاتە بوونەوە و کوردەکە
کەمتر دەرس و ئەزموونی لێ وەرگرتوون.
ئەگەر بمانەوێ لە ڕووداوە دڵهەژێنەکانی
ئەو دوو ڕۆژەی باشووری کوردستان ورد
بینەوە ،بەجێیە شوێنەوارەکانی لەسەر ژیان و
خەباتی کوردانی باشوور و کوردی بەشەکانی
دیــکــەی کــوردســتــان و (لــێــرەدا خۆرهەاڵتی
کوردستان) بە جیا بخەینە بەر باس.
لەبارەی باشووری کوردستانەوە:
گــەلــی کــــورد لــە بـــاشـــووری نیشتمانی
دابەشکراوی کورد ،مێژوویەکی دوورودرێژ
و پڕحەماسە و فــیــداکــاری و قوربانیدانی
هەیە .بەئاسانی دەتوانین بڵێین باشووری
کوردستان لە سەد ساڵی ڕابــردوودا پتر لە
هەموو بەشەکانی کوردستان شانۆی خەبات
و تێکۆشانی قارەمانانە بۆ وەدەستهێنانی
مــاف و ئــازادیــیــە ڕەوا و زەوتــکــراوەکــانــی
نەتەوەی کورد بــووە .بەو پێیە ئەم بەشەی
خەڵکی کوردستان زۆر ڕۆژی پڕشنگداریان
بــەخــۆوە دیـــون و زۆر ڕووداوی ت ــاڵ و
نەخوازراویشیان تاقی کردوونەوە .کەوایە لەو
بارەیەوە خاوەنی ئەزموونێکی دەوڵەمەندن
و دەگــەڵ هەموو گــەورەیــی ئــەم کارەساتە
لەتوانایاندا هەیە لەو هەورازەش سەرکەون و
ئەم کۆسپەش تێپەڕێنن.
بــۆیــە جــێــی دڵــگــرانــی و ســەرســوڕمــانــە
کــە دەبینین لــەم نسکۆیەدا سەرکردەکانی
بــزووتــنــەوەی کــوردی بــاشــوور بە جۆرێک
هــەڵــچــوون و شــڵــەژاویــیــەوە بـــــەرەوڕووی
ڕووداوەکــــە بــوونــەوە .چونکە کەوتوونەتە
تۆمەتبارکردنی یەکتر و تەنانەت بێ پەروا
نــاوونــاتــۆرەی وەک خائین و خــۆفــرۆش و
کوردفرۆش بەسەر یەکتردا دەبەشنەوە .کار
گەیوەتە جێگایەک کە نیگەرانی لە لێکترازان
و دروستکردنەوەی دوو ئیدارەیی و لەوەش
زیاتر دابەشکردنی بــاشــووری کوردستان
دڵ و هــەنــاوی هەموو دڵسۆزێکی کــوردی
داگرتوە .واتە ئەگەر لە پەیمانی سایکس _
پیکۆ کــوردســتــانــی گـــەورە لــەســەر دەستی
دەسەاڵتە سەردەست و بێدەربەستەکان کرایە
چوار بەش ،ئێستا مەترسی هەیە دووەمین
چووکترین بەشی واڵتەکەمان لەسەر دەستی
کورد خۆی بکرێتە سێ بەش :زۆنی زەرد و
زۆنی سەوز و زۆنی «مۆر».
گومان لەوەدا نیە کە ئەوەی لەو دووڕژەدا
بەسەر کورد و بزووتنەوە دادخوازانەکەی
هاتوە یەکێک لە گەورەترین نەهامەتییەکانی
مێژووی هەموو کوردستانە .بەاڵم ئەمە نابێ

دەستوپێ لە ڕێبەرانی کورد ون بکا و لەجیاتی
هەوڵی یەکڕیزی و دۆزینەوەی هۆ یان هۆیەکانی
ئــەم کــارەســاتــە ،ڕیــزەکــانــیــان لێک بترازێنن و
کارەساتێکی گــەورەتــر بخوڵقێنن .ئێستا کاتی
ئەوەیە هەموو پێکەوە و هــەر حیزبە بەجیا و
تەنانەت هەرسەرکردەیەک لەبەر خۆیەوە بیر
بکەنەوە کە ئــەوەی ڕووی دا چەندی خەتای
خۆم و خۆمان بوو و چەندی بەهۆی نەخشە
و پاڵنی دوژمنانەوە بــوو .وەختی ئەوەیە هەر
الیەنە بەشی خۆی لە بەرپرسایەتی بگرێتە ئەستۆ
و ئازایانە داوای لێبووردن لە نەتەوەکەی بکا.
ئاسانترین کار ئەوەیە لە هەر ڕووداوێکدا تۆمەت
بدەیە پاڵ خەڵک و پاکانە بۆخۆت بکەی ،بەاڵم
ئەمە ناتوانێ برینەکە چارەسەر بکا و زیانەکە
قەرەبوو بکاتەوە.

خۆمان بێ تاڕادەیەکیش توانیویەتی لەو بوارەدا
سەر بکەوێ.
دەردی کوردی خۆرهەاڵت شتێک نیە هیچکەس
بۆیان بەیان بکا .ئەمە ئازارێکە هەموو کوردێکی
خــۆرهــەاڵتــی بــە ئێسک و پێست و گــۆشــت و
خوێن هەستی پێدەکا و پێیەوە دەتلێتەوە .ئەمە
دردێکیشە نە بەو هاودەردییانە دەرمــان دەکرێ
و نە جگە لەخۆیان بەهیچ کەس دەرمان دەکرێ.
خۆفریودانیش نیە ئەگەر بڵێین کــورد لە ئێران
بەومەرجە بۆخۆی لە غەمی خۆیدا بێ ئاسۆیەکی
ڕوونی لەبەر دەمە .چونکە داخوازەکانی ڕەوان،
پلەیەکی بەرزی لە وشیاریی سیاسی و نەتەوایەتی
هەیە و ئەگەر لە مەیدانەکەدا چاالک بێ دەتوانێ
بــەزوویــی و بەئاسانی هــاودەردیــیــەکــی بەرینی
بیروڕای گشتیی جیهان و تەنانەت کۆڕ و کۆمەڵە
نێونەتەوەییەکانیش وەدەست بێنێ ،چونکە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی کە هەر لەجێدا ڕێژیمێکی بەدناو
و بــێــزراو بــووە ئێستا لــە هــەمــوو کاتێک زیاتر

باشوورە و لە سەرکەوتن و نەهامەتییەکانیدا
خۆی بە شەریک دەزانێ هەستێکی زۆر پیرۆزی
نەتەوایەتی و مرۆڤایەتییە .دیتووشمانە کە لە
زۆربەی ڕووداوە خۆش و ناخۆشەکانی باشووری
کوردستاندا هەست و سۆزی خۆرهەاڵتییەکان
لە هی باشوورییەکان گەرموگورتر دەرکەوتوە
و بــەربــاوتــر خ ــۆی نـــوانـــدوە .بـــەاڵم ک ــوردی
خۆرهەاڵت دەبی لەبیریان بێ کە پێش هاودەردی
و هاوپێوەندیی کــوردی باشوور و باکوور و
خــۆرئــاوا ئەرکێکی شۆرشگێڕانەی گرنگتریان
لەسەر شانە .دەگەڵ ئەوەی هەموو ویژدانێکی
سالم دەزانێ کوردستان یەک واڵت و کورد یەک
نەتەوەیە ،نابێ ئەو ڕاستییە لەبەر چاومان ون بێ
کە بەدەر لە ویستی ئێمە کوردستان بەسەر چوار
واڵتدا دابەش کراوە و ئەرکی بنەڕەتیی کوردی
هەر بەشێک خەبات بۆ پساندنی کۆت و بەندی
دیلی و ژێردەستی لە شان و ملی خۆیەتی.
دەگەڵ داوای لێبووردن لە هەموو ڕۆڵەکانی
خۆرهەاڵتی کوردستان و شانازی بە

لەڕادەی جیهانیدا تاک و تەریک کەوتۆتەوە.
کەوایە ڕۆژی بڕیار و هەستانەوەیە .پێویست
ناکا (وەک زۆر جارمان دیتوە) چاومان لەخەباتی
پێشمەرگانە یان چاالکیی حیزبە سیاسییەکان بێ.
مەیدان بۆ دەربڕینی داخوازەکان زۆر و زەوەندن.
دەبێ لە هەموو دەرفەتەکان کەلک وەربگیرێ و
هیچ بوارێکی تێکۆشان بە کەم نەگیرێ .خۆ ئەگەر
شێوەی خەبات و بەرەنگاری کەم تێچووتر بێ
زۆر باشتریشە و هــەر هەنگاوێکمان دەتــوانــێ
ڕێخۆشکەری هەنگاوی دواترمان بێ.

بۆ کوردی خۆرهەاڵتی کوردستان:
ئەوە کە کوردی خۆرهەاڵت دڵی دەگەڵ کوردی

ه ــەس ــت ــی ش ــۆرش ــگ ــێ ــڕان ــە و هــەڵــوێــســتــی
ئازایانەیانەوە ،ئیزن دەخــوازم بڵێم هــاودەردی
لــەگــەڵ بەشەکانی دیکە ئــەگــەر هەوڵوتەقەالی
بەکردەوە بۆ ڕزگارکردنی بەشەکەی خۆمانی
لــەپــشــت و لــەپــێــشــەوە نــەبــێ خ ــۆف ــری ــودان و
کــوردایــەتــیــی بــێ بــاج و خــەراجــە .بــا لەبیرمان
نەچێ ئەگەر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی زۆرجار
چاو لە دەربڕینی هەستی هــاودەردی بەرامبەر
بەکوردی بەشەکانی دیکەی کوردستان دەپۆشێ،
نە لەبەر دێموکڕاتبوونیەتی نە لە خۆشەویستی
بۆ کوردانی دەرەوەی ئێرانە .هەر ئەو پیالنگێڕییە
تازەیەی لە دژی کوردی باشوور کردی بەڵگەی
ڕاســتــی و دروستیی ئــەم بۆچوونەیە .کەوایە
کۆماری ئیسالمی بەو چاوپۆشییە دەیــەوێ وا
بە دنیا نیشان بدا کە کورد لە ئێران لە هیچی
کەم نیە و هە رئــەوەنــدەی مــاوە غەمی کوردی
بــەشــەکــانــی دیــکــەی کــوردســتــان بــخــوا .قسەی

لە کۆتاییدا:
دەڵێن هەتا شەو تاریکتر بێ بەیانی ڕووناکتر
دەبێ .لەخۆمانی ناگۆڕین کە ئەوەی دووشەممەی
ڕابــردوو ڕووی دا کارەساتێکی جەرگبڕ بوو کە
هەر نەبێ بۆ ماوەیەک زۆر لە هیوا و هومێدەکانی
لە دڵی دڵسۆزانی کورددا سڕیەوە .لە هەمووشی
تاڵتر ئەوە بوو کە دیتمان ئەو گشتە «دۆست»ە
هــەرێــمــی و نــێــودەوڵــەتــیــیــە کــە هــێــنــدێ ک ــوردی
خۆشباوەڕ هومێدیان پێ بەستبوون لەو تڕاژیدییەدا
متەقیان لەخۆ بــڕی و حاشا لە هاودەردییەکی
سەرزارەکییش ،کە بەحەق بۆ پەندلێوەرگرتن دەبێ.
بەاڵم گەالنی ئازادیخوازی دنیا بەزۆر ئەزموونی وا
تاڵدا تێپەڕیون و سەرەنجامیش بە ماف و ئامانجە
ڕەواکانیان گەیشتوون .بە دڵنیاییەوە کوردیش لەو
ڕێسایە هەڵنابڕێ.
لە گەورەپیاوێک دەگێڕنەوە کە دەڵێ« :قارەمان
ئەوە نیە قەت نەکەوێ ،قارەمان ئەوەیە دوای هەموو
کەوتنێک هەڵستێتەوە» .ئێمەش بێگومان پشت
لەژێر بــاری ئەم نوشوستییە ڕاســت دەکەینەوە.
بەاڵم با فێر بین نە لە سەرکەوتندا لەخۆمان بایی
بین و نە لە ڕۆژی تەنگانەدا بڕووخێین و ورە
بەردەین و ناهومێد بین.

درێژەی:

ئیرانییەکان و پرسی

مافی دیاریکردنی چارەنووس
سەردەمی پاشایەتی و چ لە سەردەمی کۆماری ئیسالمی لەو بارەوە نارەزایەتییەک
بووبێ لەسەر ئەوە .لە الیەکی دیکەوە وادیارە ئەو بەڕێزانە ئاشنا بە جوغرافیای
کوردستان نین ،ســەدان ساڵە ئەو ناوچەیە کوردستانە و هەر بە کوردستانیش
دەمێنێتەوە .لەالیەکی دیکەوە النیکەم لە دوای ڕووخانی ڕێژیمی بەعس و نووسینەوەی
قانوونی بنەڕەتیی نــوێ بــۆ عــێــراق ،بــاشــووری کــوردســتــان وەک پێکهاتەیەکی
سیاسی_ ئیداری بە ناوی هەرێمی کوردستانەوە هەم لە نێوخوی عێراق و هەم لە
کۆمەڵگای جیهانی بە حکومەتی ئێرانیشەوە بە ڕەسمی هەلسوکەوتی لەگەڵ کراوە.
لێرەدا پێویستە وەبیر نوسەرانی ئەو بەیاننامەیە بێنمەوە کە ناولێنانی پارێزگای
سنە (ئــەردەالن) بە ناوی «کوردستان» لە سەردەمی رێژیمی پاشایەتی هۆکاری
سیاسیی لە پشت بووە و مەبەستی ئەوە بووە کە بە کۆمەڵگای ئێران و جیهان بڵێن
کورد لە ئیراندا هەیە و دەوڵەتی ئێرانیش مافی دەپارێزێ و تەنانەت ناوی ژێنگەگەشی
پاراستوون و بەناوی پارێزگای کوردستان لە سەر ڕووبەری نەخشەی سیاسیی
ئیراندا جێ گرتووە؛ کۆماری ئیسالمیش ئەو سیاستەی درێژە پێ داوە لە حاڵێکدا
کوردستانی بەشی ئیران چوار پارێزگای (ورمی ،سنە ،کرماشان و ئیالم) لەخۆ دەگرێ .
هەم بەیاننامەکەی «وکالی دادگستری» هەم وتارەکەی ئاغای عیمادەدین باقی
باس لە بەسەرچوونی ماوەی سەرۆکایەتیی هەرێم دەکەن ،بە داخەوە وادیارە ئەو
تیورییە ڕاستە کە هەر نەتەوەیەک بااڵدەست بوو لە جیاتی نەتەوەکانی دیکەش بیر
دەکاتەوە .ئەو بەڕێزانە وادیارە مەسەلەی نێوخۆیی و دەرەکیان لێ تێک چووە و
خۆیان لە پێگەی خەڵکی هەرێمی کوردستانی باشور داناوە و لە جیاتی ئەوان بیر
دەکەنەوە و لەجیاتی ئەوان بریار دەدەن .بێ ئەوە هەڵویستەیەک بکەن و بیر بکەنەوە
کە ئەو شێوە باسکردن لە مەسەلەکان دەستتێوەردانە لە کاروباری واڵتێکی دیکەدا کە
لە یاسا و ڕێسا نێونەتەوەییەکاندا رێگەی پێ نەدراوە .ئەم رەخنەیەی ئەو بەڕێزانە لە
کاتێک دایە کە نیزیک بە ٩٣لەسەدی ئەو کەسانەی بەشدارییان لەو ڕاپرسییەدا کردوە،
بەدەم بانگەوازی سەرۆکی هەرێمەوە چوون و دەنگی «بەڵێ»یان داوەتێ .لە پێوەندییە
دیپلۆماتیکەکانیش لە ئاستی ناوچە و جیهانیشدا بە ئێرانیشەوە هەم لەو پرسە و هەم
لە پرسەکانی دیکەدا کە پێوەندییان بە هەرێمی کوردستانەوە هەبێ ،لەگەڵ سەرۆکی
هەریم و دامــودەزگــای ئیداری و حکومیی ئەو هەرێمە هەڵسوکەوتیان کــردووە.
لێرەدا پێویستە هەم پارێزەرانی نووسەری ئەو بەیاننامەیە و هەم کەسانی
وەک عیمادەدین باقی بۆ چرکەیەکیش بێ لە فــەزای پاراستنی ئەرزیی ئیران و
پارێزگاری لە مافی مرۆڤ! بێنە دەرێ و چاوێک بە سیستمی بەرێوەبەریی واڵتەکەی
خۆیاندا بخشێنن کە خۆشیان بەشیکن لەو سیستمە و بزانن لە ماوەی نیزیک بە
 ٤٠ساڵی ڕابــردوودا چەندە مافی کەمینە نەتەوەیی و دینی و مەزهەبییەکان لەو
واڵتــەدا پــارێــزراوە؟ یان بە جۆرێکی دیکە تێ بفکرن و پرسیار لە خۆیان بکەن
کە قانوونی ئەساسیی ئێران بەو هەموو کەموکورییەی کە هەیەتی سەدا چەندی
جێبەجێ کــراوە و لە خۆیان بپرسن ئایا لە نیزامی کۆماری ئیسالمیدا دەنگی
خەڵک سەنگ و قورسایی هەیە کە وا بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستانی باشوور
بــەردی پاراستنی دەنگی خەڵک لە سینگتان دەدەن؟ پرسیار لە خۆیان بکەن چ
لە بــواری قانوونییەوە و چ لە بــواری عورفییەوە سەرکۆمار و مەجلیس کە بە
ڕواڵەت هەڵبژێردراوی خەڵکن بەبێ شووڕای نیگابان و پەسندی رێبەری کە هیچ
کامیان خەڵک هەڵینەبژاردوون؛ سەنگ و قورساییان لە دیاریکردنی چارەنووسی
سیاسیی ئیراندا چەندە؟ ئەو بەرێزانە کاتێک دەتوانن باس لە کاریگەریی دەنگی
خەڵک بکەن کە خۆیان و سیستمە سیاسیەکەیان باوەریان بە دەنگی خەڵک هەبێ.
بەیاننامەکەی «وکالی دادگستری» و نووسینەکەی عیمادەدین باقی و هەموو ئەو
کەسانەی لەو ماوەیەدا لە ڕاستای ئەو دوو بۆ چوونەدا نەزەر و ڕوانگەی خۆیان
لە سەر گشتپرسیی هەریمی کوردستان نووسیوە ،بە دوای یەک ئامانجدا دەگەڕێن،
ئەویش ترسیان لە بە دەوڵەتبوونی باشووری کوردستانە کە ببێتە هۆکارێکی بەهێز
بۆ گەلی کورد لە پارچەکانی دیکە .لە راستیدا ئەو هات و هاوار و لە خۆدانەیان
بۆ پارچەبوونی عێراق نییە بەڵکوو ترسی دواڕۆژی خۆیان هەیە و بۆیە بۆ ڕێگری
لە سەرکەوتنی کورد لە هەر پارچەیەک لە کوردستان هەموو ڕێگایک دەگرنەبەر.
لە کۆتاییدا پێم باشە ڕوو بە کەسانە بڵێم:
 )1ئەو سنوورانەی کە الی ئــەوان پیرۆزە ،بە هیچ جۆر الی کــورد و هەموو
ئــەو نەتەوانەی بە زۆر بە واڵتێکی دیــکــەوە لکێندەراوەن پیرۆز نییە ،ئــەوەش
خــەتــای کــورد نییە بەڵکوو دەس ــەاڵت ــداران و سیستمی سیاسیی ئــەو واڵتانە
خــەتــابــارەن؛ چونکە هەتا ئێستاش حاشا لە مافەکانی کــورد دەکــەن و ئیزنیان
نــەداوە وەک هاوواڵتییەک بەشداربن لە دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان و ئەو
هەستەی ال دروست بێ کە ئەویش شەریکە لە دروستکردن وگەشە پێدانی واڵت.
بە داخــەوە ئەو ڕاستییە تاڵە بە قانوون کــراوە و لە قانوونی بنەڕەتی ئەو چوار
واڵتەی کوردستانیان بە سەردا دابەش کراوە هیچ مافێک بۆ کورد دەست نیشان
نــەکــراوە ،لە بەرامبەردا ئەرکدار کــراوەن کە دەبــی پێبەندی ئەو قانوونەش بن!
 )2بەپێی هــەمــوو پــێــوەرە جیهانییەکان و تــەنــانــەت ئایینە ئاسمانییەکانیش
ه ــەم ــوو نـــەتـــەوەیـــەک و ه ــەم ــوو مــرۆڤــێــک مــافــی ئـــــەوەی هــەیــە ب ــڕی ــار لە
سەرچارەنووسی خۆی بدا ،هەر بۆیە نەتەوەی کوردیش لەو بنەمایە بەدەر نییە
و دەتــوانــی هــەر کاتێک هەلی بۆ ڕەخسا بڕیار لەسەر چارەنووسی خــۆی بدا.
 )3ئەگەر دەتــانــەوێ ئێران یا هەر کام لەو واڵتانەی کوردستانیان بەسەردا
داب ــەش ک ــراوە تــووشــی ئــەو حاڵەتە نەبن کــە لێی دەتــرســن پێویستە بەیاننامە
و نووسینەکانتان ڕووی لــە دەس ــەاڵت ــداران ــی کــۆمــاری ئیسالمی بــێ و باس
لــەوە بکەن کە چارەسەری مەسەلەی کــورد وەک دەرفــەت ببینن نەک هەڕەشە.
 )4کورد هیچ کات هۆکاری شەڕ و نائەمنی نەبووە ،بەڵکوو هەموو کات فاکتەری
بەهێز بووە بۆ دابینکردنی ئاشتی و ئارامی و بە جێگای ئەوەی دژایەتیی کورد
بە گشتی و هەرێمی کوردستان لە حالی ئیستادا بە تایبەتی بکەن ،هەوڵ بدەن لە
دەردی کورد وەک نەتەوەیەکی لە ماف بێبەش کراو تێبگەن و هاوکاری بن بۆ
چارەسەری ئاشتییانەی ئەو پرسە ،نەک بە دژایەتیکردنی هاندەری بن بۆ شەڕ و
نائارامیی زیاتر لە ناوچەکەدا .چونکە تا ئیستا دەبێ بۆتان دەرکەوتبێ نەتەوەی
کورد کە لە ماوەی سەت ساڵی ڕابردوودا بەو هەموو نەهامەتییانەی بە سەرتان
هێناوە ،چۆکی دانــەداوە ،ئێستا کە هەلومەرجەکەش گۆڕاوە ملکەچ نابێ .ئەوەش
ڕوون و ئاشکرایە کە هەتا تێڕوانینی ئیوە ئەوە بێ کە لە گوتار و ڕەفتارتان دژ بە
کورد دەری دەخەن و بە چاوی ئەمنیەتیەوە بروانە مەسەلەی کورد ،بە خاترجەمی
ئەو خەبات و مافخوازییە نەک کپ نابێ ،بگرە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر پەرە دەستێنێ.

ژماره٧١٢ :
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سەیران بایەزید حوسەینی

هۆکارەکانی
وەبەرنەهێنان لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان

یەکەیەکی ئابووری هەم بۆ هێنانی مەتریال و ماددەی خاوی
پێویست بۆ کارگە و کارخانە ،هەمیش بۆ راگواستنی کااڵ و
بەرهەم بۆ بازار ،تێچوویەکی زۆری دەچێ .نەبوونی هێڵی ئاسن
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و نەبوونی فڕگەی گەورە و ئوتوبانی
گونجاو بەدڵنیاییەوە بــوار بۆ بەرهەمهێنان ناخۆش دەکەن
کــوردســتــان ئــەگــەرچــی لــە ڕووی ســـەرچـــاوە ســروشــتــیــیــەکــانــەوە
دەوڵ ــەم ــەن ــدە ،بـــەاڵم لـــەوە بێبەشترە دەوڵــەمــەنــد و وەبــەرهــێــنــەر بۆ
الی خــۆی راکــێــشــێ ،چونکی هــۆکــارەکــانــی راکێشانی وەبــەرهــێــنــەر لە
کــوردســتــان هێندە ســنــووردارن کــە کەمتر ســەرمــایــەدانــەرێــک ڕیسکی
خـــەوانـــدن و وەگــەڕخــســتــنــی ســەرمــایــەکــەی لــە کــوردســتــانــدا دەکـــا.
ئامانجی سەرەکی هەر پڕۆژەیەک و رێکخراوێکی ئابووری رێکاوڕێک
قازانجە .کەواتە بەدڵنیاییەوە یەکێک لە رێگەکانی زیاتر قازانجکردن،
زانیاری لەسەر وردەکارییەکانی وەبەرهێنان و زاڵبوون بەسەر تێچووەکان
و هەوڵدان بۆ کەمکردنەوەیانە .بەاڵم لە کوردستان دەبینین هێندێک تێچوو
لە سەرەتاوە هێند زەق دەنوێنن کە بەکردەوە کۆنتڕۆڵکردنیان ئاستەم
دەنوێنێ .بۆ تێگەیشتن لەو بابەتە پێویستە چاوێک بە بەشێک لەو تێچووانەدا
بخشێنین ،کە رۆڵی بنەڕەتییان بۆ قازانج و زەرەر هەیە .ڕەوشی رێگەبانەکانی
کوردستان چ ئاسمانی و چ وشکانی نالەبار و کۆسپی بەردەم وەبەرهێنانە.
سەرەڕای کوێستانی بوون و هەڵەمووتی رێگەکان ،ئێشتاش کوردستان
خاوەن ڕێگەی پان و بەرین و گونجاو نیە بۆ هاتووچۆ ،ئەویش لە حاڵێکدا
ڕێگەوبان یەکێکە لەو هۆکارانەی وەبەرهێنان ئاسان دەکا و سەرمایە ڕادەکێشێ.
تێچووی هاتووچۆش کە پێوەندی بە چەشنی چاالکیی یەکەی ئابوورییەوە
هەیە دەتــوانــێ هۆکاری راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی وەبەرهێنان بێ،
چونکی کاریگەریی گرنگی لەسەر جووڵەی ئابووری هەیە .یەکەیەکی
ئابووری هەم بۆ هێنانی مەتریال و ماددەی خاوی پێویست بۆ کارگە و
کارخانە ،هەمیش بۆ راگواستنی کااڵ و بەرهەم بۆ بازار ،تێچوویەکی زۆری
دەچێ .نەبوونی هێڵی ئاسن لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و نەبوونی فڕگەی
گــەورە و ئوتوبانی گونجاو بەدڵنیاییەوە بوار بۆ بەرهەمهێنان ناخۆش
دەکــەن .ئــەوەی ئێستا لە کوردستان هەیە ڕێگای تەسک و دووبەرەیە
بۆ هاتوچۆ کە بە یەکێک لە کۆسپەکانی بــەردەم وەبەرهێنان دادەنــرێ.
خاڵێکی دیکەی وەبەرهێنان لێخۆشبوون و مەعافبوون لە باج و ماڵیاتە.
زۆربەی وەبەرهێنەران زۆر بە وردی چاویان لەسەر رێژەی معافییەتی باجە لە
شوێن و جێ و مەکانی دروستکردنی یەکەی بەرهەمهێنان و وەبەرهێنانەکەیان.
هەیئەتی وەزیــرانــی دەوڵەتی ئەحمەدی نــژاد لە کۆبوونەوەی ڕۆژی
 ١٣٨٨/٤/١٧کە لە ناوەندی پارێزگای تاران گیرا ،لەسەر پێشنیاری هاوبەشی
وزارەتی باری ئابووری و دارایی ،وزارەتی پیشە و کانگەکان و جێگری
بەرنامەڕێژی و چاوەدێری راهبوردیی سەرکۆماری و بە پشتبەستن بە تێبینی
( ،)١مادەی ()١٣٢ی هەموارکراوی قانوونی باجە راستەوخۆکانی پەسند کرد.
بەپێی ئەو قانوونە ئەو کارگە و پیشەسازییە تازانەی لە شارۆچکە
پیشەسازییەکانی دەرەوەی  120کیلۆمێتریی پارێزگای تاران دەکرێنەوە
بۆ مــاوەی دە ســاڵ ،معافیەتی بــاج بە پێی م ــاددەی ()١٣٢ی قانوونی
باجە راستەوخۆکان و چاکسازییەکانی دوای ئــەوەش دەیانگرێتەوە.
سەرۆکی گشتی رێکخراوی باجی واڵتیش ڕایگەیاندوە کە ئەو یەکە
ئابوورییانەی لە ساڵی ٩٥ەوە دەست بەکار دەبن ،معافیەتی باجی پێنج ساڵە
دەیانگرێتەوە ،کە بە کردەوە نەهاتە دی .بە واتایەکی دی سیاسەتی هاندان
بۆ وەبەرهێنان لە کوردستان لە چاو ناوچەکانی دیکەی ئێران زۆر کەمە.
هەروەها ئیمکاناتی سنوورداری شارۆچکە پیشەسازییەکانی کوردستان
(نەبوونی ناوەندی ئاگرکووژێنەوە و سیستمی پااڵوتنی ئــاوەڕۆی هێڵی
بەرهەمهێنان و  )...بەکردەوە وەبەرهێنەران بۆ وەبەرهێنان هان نادا.
یەکێک لە هۆکارەکانیش بەتەواو مانا سیاسییە .سیاسەتی ڕەسمیی دەیان
ساڵەی حکومەت لە بارەی خوێندنەوەیان بۆ کوردستان و زاڵکردنی کەشی
ئەمنیەتی کوردستانیان بە چەشنێک لە بەر چاوی ئەو خەڵکە رەش کردوە
وەەک بڵێێ هەمیشە ئەو نیشتمانە بەرەی بــەرەوەی شەڕ و ئــاژاوە بێ.
ســێــبــەری سیاسی و شــەڕ بــە چەشنێک ئــەو کــەوشــەنــەی داگــرتــوە
کــە بــۆچــوونــی «دەنــکــە شــەمــچــەیــەک بــەســە بــۆ تــەقــیــنــەوە» ،نــاتــوانــێ
پەراوێزێکی ئەمن بۆ بــەردەوامــی چاالکیی ئــابــووری لە بیر و هزری
وەبەرهێنەرێکدا چێ بکا .ســەرەڕای ئەو سنوورە دوورودرێ ــژە دەگەڵ
واڵتــانــی تــورکــیــە و عــێــراق ،هــیــچ شــارێــکــی ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان
ناکەوێتە ســنــووری ناوچە ئ ــازادە بازرگانی وتــا یبەتە ئابوورییەکان.
تەنیا رێککەوتن لەسەر زیادکردنی شارەکانی بانە و مەریوان وک ناچەی
ئازادی بازرگانی کە ئێشتاش بوارێکی گونجاوی بۆ خۆش نەکراوە ناتوانێ دڵی
وەبەرهێنەران گەرم بکا .لەالیەکی دیکەوە زۆربەی گەاڵڵەکان لە کوردستان
لەسەر کاغەز و لە چوارچیوەی بەڵگەدا ماونەتەوە و کردەیی نەکراون.
ب ــە ک ــورت ــی و پــوخــتــی پــەراوێــزخــســتــنــی ک ــوردس ــت ــان ل ــە بـ ــواری
ئابوورییەوە سیاسەتی ڕەسمی و نەنووسراوی ریژیمە ،کە لە هەموو
بــوارێــکــەوە گوڕەپانەکانی ژیــانــی لــە خەڵک ســنــووردارتــر کــردۆتــەوە.

ستراتژیی نوێی کۆشکی سپی
دەتوانێ قەرەبووی ناکامییەکان بکاتەوە؟
سەرەنجام ستراتژیی سەرکۆماری نوێی
ئەمریکا و کۆشکی سپی سەبارەت بە حکومەتی
ئێران راگەیەنرا .دۆنالد ترامپ سەرکۆماری
ئەمریکا لە وتارێکی تایبەتدا لەم پێوەندییەدا
پابەندبوونی ئێرانی بە «بەرجام» پشتڕاست
نەکردوە .بەم چەشنە ئەو مانەوە یان نەمانەوەی
ئەمریکا لە چوارچێوەی ئەم رێککەوتننامەیەی
بــــە ک ــۆن ــگ ــرێ ــس ــی ئــــــەم واڵتـــــــە ســــپــــارد.
وا دیــــارە ســەرکــۆمــار و دەوڵ ــەت ــی نوێی
ئەمریکا گەیشتونەتە ئەم بڕوایە کە «بەرجام»
نەیتوانیوە چوارچێوەیەک بۆ مەزنیخوازی
و ســەرەڕۆیــیــەکــانــی رێــژیــمــی ئیسالمیی
ئێران دابنێ .بۆیە ترامپ بە ڕوونی ئاماژەی
بــەو ڕاستییە کــرد کــە ئــەم رێککەوتننامەیە
ڕێـــگـــەی لـــە تـــاقـــیـــکـــردنـــەوەی مــووشــەکــە
بــالــســتــیــکــەکــان ل ــەالی ــەن ئــێــرانــەوە نــاگــرێ،
توانای پشکێنەرەکان بۆ چــاوەدێــری بەسەر
دامــــەزراوەکــــانــــی ئ ــێ ــران دا ســــنــــووردارە.
لە ستراتژیی نوێی کۆشکی سپی بەرانبەر

ئورووپاییەکان بــەر بە کارتێکەریی گەمارۆ
یەکالیەنەکانی ئەمریکا بگرن یان دەرەنجامە
نەرێنییەکانی هەڵوەشانەوەی «بەرجام» کەم
بکەنەوە .بەاڵم ئەوە ناتوانێ لە گومانێک زیاتر بێ،
چونکە بااڵدەستی ئابووریی ئەمریکا ڕێگە لەوە
دەگرێ کۆمپانیە ئورووپاییەکان لەگەڵ ئێران
بکەونە مامەڵە یان لەم واڵتە سەرمایەکانیان
وەگ ــەڕ بــخــەن .بــۆ وێنە هــەر لــە ئێستاوە لە
ترسی توندتربوونی گــەمــارۆکــانــی ئەمریکا
دژی ئــێــران پلەی ریسکهەڵگریی ئاڵووێری
ئابووری لەگەڵ ئێران بە خێرایی هەڵکشاوە.
گەمارۆ ئابوورییە سەپێنراوەکانی ئەمریکا
بــۆ ســـەر ســوپــای پـــاســـداران کــە بەشێکی
بــەرچــاو لە ئابووریی ئێرانی لە ژێــر دەست
دایە و لە راستیدا وەک دەوڵەتی سێبەر دەور
دەگــێــڕێ ،دەتــوانــێ لە ک ــردەوەدا کــاردانــەوەی
جیددیی لەسەر ئابووریی ئێران هەبێ .بەاڵم
پرسیار ئەوەیە ئەم گەمارۆیانە دەتوانن ببنە
هــۆی الوازبــوونــی سیاسەتی مەزنیخوازانە،

کێشەکانی ئەم دواییانەی نێوان هەرێم و دەوڵەتی عێراق بە ڕوونی چوارچێوەی
سیاسەتی کۆشکی سپیی بەرانبەر بە باشووری کوردستان دەرخست .تا ئەو
جێگایەی کە دیتمان تەنانەت ئەمریکا بەرانبەر دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی
تاران لە کێشەی نێوان هەرێم و بەغدادا نەک پشتگریی کوردی نەکرد،
بەڵکوو بە پێرەوەکردنی جۆرێک سیاسەتی خۆپارێزانە ،بەکردەوە یارمەتیی
بە بەرژەوەندییەکانی تاران و دەوڵەتی ژێر نفووزی ئێران لە بەغداش کرد
بە ئێران رێگەگرتن لە درێــژەی مەزنیخوازی
و دەوری تێکدەرانەی کاربەدەستانی تاران لە
سیاستی دەرەکیدا پێداگریی لەسەر کراوەتەوە.
لەم چوارچێوەیەشدا بەڕوونی ئاماژە بەم دەورە
تێکدەرانە و تیرۆریستییە کراوە کە ئەم ڕێژیمە
لە ڕێگای سوپای قودسی سوپای پاسدارانەوە
لــە نــاوچــەی ڕۆژهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت و بگرە
دوورتریش دەیگێڕێ .هەر بۆیە ترامپ وەزارەتی
خەزێنەداریی ئەمریکای راســپــاردوە سوپای
پاسدارانی ئێران بخاتە لیستی گەمارۆکانییەوە.
ئــەوە کە سیاسەتی گشتیی کۆشکی سپی
سەبارەت بە «بەرجام» چ دەبێ ،بەستراوەتەوە
بە بڕیاری کۆنگرێسی ئەم واڵتە .بەاڵم ئەوەی
ڕوونە درێژەی پابەندبوونی کۆشکی سپی بە
بەرجام نیشانەی پرسیاری گەورەی لەبەردەم
دایە .هۆکارەکەشی ئەوەیە ترامپ و دەوڵەتی
نوێی ئەمریکا بەکردەوە لەم ڕاستییە گەیشتوون
کە ملدانی ئێران بە رێکەوتننامەی ئەتۆمی
نەک دەستی ئەم رێژیمەی لە درێژەپێدان بە
بەرنامەی پەرەپێدان بە مووشەکە بالستیکەکان،
کە توانای هەڵگرتنی کاڵوەی ناوکییشیان هەیە،
کــورت نــەکــردۆتــەوە ،بەڵکوو لە ئاکامی ئەم
رێککەوتنەدا تــوانــاو ســەرچــاوە داراییەکانی
رێژیمی ت ــاران هــەم لــەم بـــوارەدا و هــەم لە
بواری پەرەپێدان بە سیاسەتی مەزنیخوازانە
و دەستیوەردەران لە ناوچەدا زیادی کردوە.
لـــەم ن ــێ ــوەدا بــــەاڵم واڵت ــان ــی ئــورووپــایــی
هاوپەیمانی ئەمریکا لە پرسی ناوکیی ئێراندا
ڕوانگەیەکی جیاوازیان هەیە .ئەوان (ئاڵمان،
بریتانیاو فەرانسە) وێــڕای پێداگری لەسەر
نیگەرانییەکانی ئەمریکا لە پێوەندی لەگەڵ
سیاسەتی ئــاژاوەگــێــرانــە و مەزنیخوازانەی
ئێران لە نــاوچــەی رۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست و
بــەرنــامــەی مووشەکیی ئــێــرانــدا ،پێیان وایــە
ناکرێ ئەم پرسانە لەگەڵ «بەرجام» کە دوای
سااڵنێک وتووێژ وەدەست هاتوە ،تێکەڵ بکرێ.
ئەوەش ڕەنگە ئەو گومانە لەالی کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمی دروست بکا کە بە پشتیوانیی

دەس ــت ــێ ــوەردەران ــە و تــیــرۆریــســتــیــی ئــێــران
ل ــە واڵتـــانـــی نـــاوچـــە؟ ئ ــەزم ــوون ــی گــەمــارۆ
جــوۆراوجــۆرە ئابوورییەکان لەوانە گەمارۆ
یەکالیەنەکانی ئەمریکا و یەکیەتیی ئورووپا یان
گەمارۆ سەپێندراوەکانی ئەنجومەنی تەناهیی
نەتەوە یەکگرتووەکان دەریان خستوە کە رێبەر
و کاربەدەستانی رێژیمی ئیسالمی لە ژێر هیچ
کام لەم فشارانەدا دەستیان لەم سیاسەتەیان
هەڵنەگرتوە .تەنانەت ئەوان هەوڵیان داوە بە
وەمەترسی خستنی بەرژەوەندیی ئەمریکا و
هاوپەیمانانی لە ناوچەدا ،ئەوان ناچار بکەن لە
بەستێنەکانی دیکەدا مامەڵەیان لەگەڵدا بکەن.
لەم پێوەندییەدا وتەبێژی پینتاگۆن ئاماژەی
بــە خاڵێکی ســەرەکــی ک ــردوە کــە دەرخ ــەری
ئەم ڕاستییەی سەرەوەن .وتەبێژی وەزارەتی
بەرگریی ئەمریکا دوابــــەداوی ڕاگەیەنرانی
ستراتژیی ترامپ بەرانبەر بە ئێران گوتی:
«خەریکی تاوتوێکردنی هێندێک بیاڤی نوێین بۆ
ئەوەی بتوانین لەگەڵ هاوپەیمانانمان گوشار
بخەینە ســەر ئــێــران ،بۆ ئــەوەی بااڵدەستیی
ناجێگیرکەرانەی ئێران پووچەڵ بکەینەوە و
توانای پــەالمــاردەرانــەی ئێران بە تایبەت لە
ب ــواری پشتگری لــە گــرووپــە تیرۆریستی و
میلیشاییەکان سنووردار بکەن ».راستییەک کە
واشینگتۆن تا ئێستاشی لەگەڵ دابێ ،گرنگیی
پێویستی پێ ن ــەداوە یــان لە بەرژەوەندییدا
نەبوە لە کــردەوەدا هەنگاوی بۆ هەڵێنێتەوە.
کورد و ستراتژیی تا ئێستای ئەمریکا
بەرانبەر بە تاران
کــورد لە کوێی سیاسەتی ئەمریکادا خۆی
دەبینێتەوە؟ واڵمــی ئــەم پرسیارە پێوەندیی
بــە ج ــۆری بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی واشینگتۆن
لە نــاوچــەدا هەیە .بۆ وێنە لەگەڵ ئ ــەوەدا لە
بــاشــووری کــوردســتــان بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی
ئەمریکا تا ئەو جێگایە لەگەڵ بەرژەوەندیی
کــورد دێــتــەوە کــە کــورد یەکپارچەیی خاکی
یەکەی سیاسیی عێراق بپارێزێ .کێشەکانی ئەم
دواییانەی نێوان هەرێم و دەوڵەتی عێراق بە
ڕوونی چوارچێوەی سیاسەتی کۆشکی سپیی

ئاالن بەهرامی
بەرانبەر بە باشووری کوردستان دەرخست.
تــا ئـــەو جــێــگــایــەی کــە دیــتــمــان تــەنــانــەت
واڵتــە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەرانبەر
دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی تاران لە کێشەی

ئەوەی کە تا ئێستا لە پێوەندیی
لەگەڵ سیاسەتی کۆشکی سپی
بەرانبەر بە تاران لە ناوچەدا
بینراوە دەرخەری ئەم ڕاستییەن
کە قازانج و بەرژەوەندییەکانی
واڵتی ئەمریکا لە ناوچەدا ناکرێ
پێوەندییەکی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ
کورد و بەرژەوەندییەکانی هەبێ

نــێــوان هــەرێــم و بــەغــدادا نــەک پشتگریی
کــوردی نــەکــرد ،بەڵکوو بە پێرەوەکردنی
جۆرێک سیاسەتی خۆپارێزانە ،بەکردەوە
یارمەتیی بە بەرژەوەندییەکانی تــاران و
دەوڵەتی ژێر نفووزی ئێران لە بەغداش کرد.
ئەوە ڕاستییەکە کە هەر ڕۆژی دوای ئەم
ڕووداوانە لە میدیاکانی ئەمریکادا بە شکستی
سیاسەتی ئەمریکا لە ناوچەدا لەقەڵەم درا.
لـ ــە پ ــێ ــوەن ــدی ــی لـ ــەگـ ــەڵ ڕۆژهــــەاڵتــــی
کــوردســتــانــدا کــۆشــکــی ســپــی لــە هــەمــوو
ماوەی دەسەاڵتدارەتیی ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێراندا ،ســـەرەڕای هەموو ناتەباییەکانی
لەگەڵ ئــەم رێژیمە ،بە هیچ شێوەیەک لە
بــەرژەوەنــدیــی خــۆیــدا نــەدیــوە پشتگریی
لـــە بــــزووتــــنــــەوەی رزگـــاریـــخـــوازانـــە و
دیمۆکراتیکی کــورد بکا .تەنانەت پرسی
پێشێلکرانی سیستماتیکی مافەکانی مرۆڤ
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێرانیش نەبۆتە
هــۆی ئــەوە واشینگتۆن هــان بــدا ،رێژیمی
ت ــاران بخاتە ژێــر گوشارێکی جیدییەوە.
کەواتە دەکرێ بڵێین ئەوەی کە تا ئێستا
لــە پــێــوەنــدیــی لــەگــەڵ سیاسەتی کۆشکی
ســپــی ب ــەران ــب ــەر ب ــە تـــــاران ل ــە ن ــاوچ ــەدا
بــیــنــراوە دەرخـــــەری ئ ــەم راســتــیــیــەن کە
بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی ئەمریکا لــە نــاوچــەدا
ن ــاک ــرێ پــێــوەنــدیــیــەکــی ڕاســتــەوخــۆیــان
لەگەڵ کــورد و بەرژەوەندییەکانی هەبێ.
ئەوەی سەلماوە بریتییە لەوە کە لەوانەیە
یەکترگرتنەوەی بــەرژەوەنــدی لە هێندێک
ئــاســتــی دی ــاری ــک ــراو و ســــنــــوورداردا لە
پــێــوەنــدیــی لــەگــەڵ پــارچــەیــەک یــان چەند
پــارچــەی کوردستاندا بــەدی بــکــرێ .بۆیە
زۆر گرنگە کورد لە هەر کام لە پارچەکانی
کوردستاندا لە پێشدا بە فاکتۆرکردنی هێز
و پێگەی خــۆی کــەلــک لــە ملمالنێیەکانی
نــێــوان واشــیــنــگــتــۆن و تــــاران وەربــگــرێ.
دوا قسە
ســتــراتــژیــی دەوڵــەتــی تــرامــپ بــەرانــبــەر
ڕێژیمی تــاران کە لــەودا بە ڕوونــی دەست
ل ــەس ــەر خــاڵــە الوازەکــــانــــی «بـــەرجـــام»
و بــەگــشــتــی نــاکــامــیــی واشــیــنــگــتــۆن لە
بــەرانــبــەر سیاسەتی دەســتــێــوەردەرانــەوە
و ت ــیـــرۆرپـــەروەری ــی ڕێــژیــمــی تـــــاران و
ســوپــای پــاســداران لــە نــاوچــەدا نـــراوە ،بە
ناکامییەکی دیکە و دەستەوەستانییەکی
دیکەی کۆشکی سپی دەستی پێکرد .ئەویش
بریتی بوو لە چاونووقاندن و ڕاگەیاندنی
بێالیەنی بــەرانــبــەر هێرشی میلیشیاکانی
ح ــەش ــدی شــەعــبــیــی دەســــتــــپــــەروەردەی
س ــوپ ــای پــــاســــداران و دەســتــێــوەردانــی
ڕاستەوخۆی قاسم سلێمانی لە باشووری
ک ــوردس ــت ــان .پــیــانــێــک کــە النــیــکــەم لە
کورت ماوەدا بااڵنسی هێزی بەتەواوی بە
قازانجی هێزەکانی سەر بە ئێران لە ناوچەدا
گــۆڕی .ئــەوەش ئەم پرسیارە دەخوڵقێنێ
ستراتژیی نوێی واشینگتۆن بەرانبەر بە
ت ــاران چ جیاوازییەکی لــەگــەڵ ستراتژیی
پێشووی ئەم واڵتە بەرانبەر بە تاران هەیە؟
رووداوەکانی داهاتوو زیاتر واڵمی ئەم
پرسیارە دەدەنەوە.

ژماره٧١٢:
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ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ڕیفراندۆم
ڕۆژی ٢٥ی سێپتەمبر لە باشووری
کوردستان ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی
ب ــەڕێ ــوەچ ــوو کــە خــەڵــکــی ڕۆژه ــەاڵت ــی
کـــوردســـتـــانـــیـــش لــــە هــــەمــــان کـــاتـــدا
بەشێوەیەکی مەدەنیانە شارەکانی ئەو
پــارچــەی کــوردســتــانــیــان بــەبــوونــیــان و
داواکردنی خواستە نەتەوەییەکەیان پتر
ڕازاندەوە .خۆپیشاندانی بەرینی خەڵک و
دەنگدانەوەی لە میدیاکانیی جیهاندا بووە
هــۆی نیگەرانیی دەســەاڵتــی داگیرکەر و
لە هەمان کاتیشدا ئەم پرسە هاتەئاراوە
کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەردەمی
کــۆمــاری کوردستانەوە گەلێ شێوازی
خەباتی بۆ گەیشتن بە مافە ڕەواکانی تاقی
کردووەتەوە و لە پێناویشیدا هەموو جۆرە
گیانفیداییەکی کردووە؛ ئایا دەکرێ داوای
«ڕیفراندۆم» بۆ دیاریکردنی چارەنووسی
سیاسی خۆی بکا؟
لـــــە حــــــــەوت ئــــەســــڵــــی قــــانــــوونــــی
بــنــەڕەتــیــی کــۆمــاری ئیسالمی ئــێــرانــدا،
بــاســی ڕیــفــرانــدۆم کــــراوە .ئەسڵەکانی
٦،٥٩،٩٩،١١٠،١٢٣،١٣٢،١٧٧؛ بەاڵم پاش
هاتنەسەرکاری ئەم دەسەاڵتە تەنیا سێ
جار ڕیفراندۆم کراوە کە ئەویش هەر لە
پێناو دەسەاڵت و قانوونی بنەڕەتیی واڵتدا
بــووە .لە ڕێکەوتەکانی ١٢ی ڕێبەندانی
( ١٣٥٨بەڵێ یان نا بە کۆماری ئیسالمی)،
١٢ی ســەرمــاوەزی ( ١٣٥٨پەسندکردنی
دەســـــتـــــوور)٦ ،ی گــــەالوێــــژی ١٣٦٨
(پەسندکردنی چاکسازییەکان لە قانوونی
ئەساسیدا).

چارەسەر بکا و داگیرکەر زاڵ بێ بەسەر
جــومــگــەکــانــی دەســــەاڵتــــدا؛ ن ــاچ ــارە کەڵک
وەربگرێ لە یەکێک لەو «سۆفت پاوێر»انەی
کە حیزبێکی سیاسی بەرهەڵستکار دەتوانێ
بــە دژی دەســەاڵتــێــکــی داگــیــرکــەر بــەکــاری
بێنێ .ئەویش کەڵکوەرگرتنە لە یاساگەلی

دوکتور یاسین ئاشوور

نێودەوڵەتی و پەنابردنەبەر دامــودەزگــەی
ڕێــکــخــراوەکــانــی مــافــی مـــرۆڤ و دادگـــەی
نێودەوڵەتی و نەتەوە یەکگرتووەکان.
لـــەم دۆخـــــەی ڕۆژهـ ــەاڵتـ ــی کــوردســتــان
ڕیفراندۆم دەکرێ؟
بــەڕێــوەچــوونــی ڕیــفــرانــدۆم و هــەروەهــا

باشترین میکانیزمێک بۆ ئەوەی دۆسیەی نەتەوە بەشخوارەکان بچێتە نێو
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەوەیە کە تا چەند دەستەبژێری سیاسی،
یاسایی ،فەرهەنگی ،رۆشنبیران و ئەوانی دیکەی نەتەوە بەشخوراوەکان
لە بەرامبەر پرسە گرنگ و چارەنووسسازەکانی نەتەوەکەیان دڵسۆزن
و هەتا چەند خاوەن توانا و لێهاتووییەکی ئەوتۆن کە بتوانن ڕای
گشتیی واڵتان بەالی دۆزی ڕەوای نەتەوەکەی خۆیاندا ڕابکێشن
یەکەم کــەس لە پــاش هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی کە داوای بەڕێوەچوونی
ڕیفراندۆمی کرد سەرکۆماری ئەوکات،
د.ئــەبــولــحــەســەن بەنیسەدر بــوو کــە بۆ
چارەی کێشەکانی نێوان خۆی و سەرۆک
وەزیــرانــەکــەی ئــەم بابەتەی ورووژانـــد،
بــەاڵم یەکێک لە موخالفینی توندی ئەو
محەمەد خاتەمی بوو کە ئەویش نەیدەزانی
سەردەمانێکی دی لە سەرکۆماریی خۆیدا
وەکو هەڕەشەیەک بەکاری دێنێ و دیارە
بەقسەی نەکرا .هەروەها ئەحمەدینەژادیش
لە سەردەمی سەرکۆمارییەکەیدا لە باسی
دانی «یارانە»دا بابەتی ڕیفراندۆمی وەکو
هــەڕەشــەیــەک هێنایە ئـــاراوە کــە دواتــر
بەناردنی نامەیەک بۆ مەجلیس کێشەکەی
کۆتایی پێ هات.
بێگومان کۆمەڵگەی ئەمڕۆی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان زۆربەیان چینێکی مامناوەندن
کە هەندێ لە پێداویستییەکانیی سەرەتایی
ژی ــان ــی ــان ،بـــەهـــەوڵ و مــانــدووبــوونــی
خــۆیــانــەوە دابــیــن کــــردووە و «تـــاران»
وا چنگی خــســتــووەتــە نێو چــڵ و پۆی
ژیــانــیــانــەوە کــە جــێ پــەنــجــەی ســتــەم لە
هەموو بەشەکانی ژیانیان بەدی دەکرێ.
بۆیە حیزبێکی سیاسیی بەرهەڵستکار
لە هەنگاوی یەکەمدا پێویستە بیرۆکەی
ئــەوەی هەبێ کە چــۆن ژیانی ڕۆژانــەی
خــەڵــکــی ئــاســایــی گــرفــتــی تــێ نــەکــەوێ
و بــۆ گەیشتن بەمافەکانیان بەتایبەت
لــە کــۆمــەڵــگــەیــەکــدا کــە ڕەوتـــی مــەدەنــی
پشتگیریی زیاتری لێ دەکــرێ ،هەنگاوی
ژیرانە و پێویست بنێ .لە ڕوانگەی توێژەر
و مامۆستایەکی زانکۆوە کە تایبەت بۆ
ئەم بابەتە قسەم لەگەڵیدا کرد لە پێناسەی
کــۆمــەڵــگــەی ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــانــدا
گــوتــی« :کۆمەڵگەیەکی ئێحساسییە و
ناسیۆنالیزمی کالسیک زاڵە بەسەریدا و
لە بــواری جــووڵــەی شۆڕشگێڕانەشەوە
چاوەڕێی کرداری نەرمیان لێ بکەن».
کاتێک ئۆپۆزسیۆنێک نەتوانێ لە ڕێی
بەکارهێنانی هــێــزەوە کێشەکەی خۆی

پــارادۆکــســەکــانــی نــێــوان ئەسڵەکانی مافی
مرۆڤ و یاساگەلی نێودەوڵەتی تەوەری ئەم
ڕاپۆرتەیە کە هیوادارم بتوانرێ ڕۆچنەیەکی
نوێمان بۆ بکاتەوە .سەرەتا سەرنج دەخەمە
سەر ڕیفراندۆم و «گشتپرسی »Plebiscite
کە لە میدیاکاندا ئەم دوو چەمکە سیاسییە
خراونەتە پاڵ یەک.
دکــتــۆر یــاســیــن ئـــاشـــوور ،مــامــۆســتــای
زانــکــۆ و دوکــتــۆرای زانستی سیاسەت لە
وەاڵمــی پرسیاری جیاوازیی ڕیفراندۆم و
 Plebisciteچییە ،دەڵــێ« :ڕیــفــرانــدۆم بە
یەکێک لە ڕووکــارە گرنگەکانی دیموکراسی
نــاڕاســتــەوخــۆ دادەنــــرێ کــە تێکەڵەیەکە لە
نێوان سیستەمی نوێنەرایەتیی دیموکراسی
ڕاستەوخۆ .ئەمەش واتە گەڕانەوە بۆ گەل
بەو پێیەی کە ئەوان سەرچاوەی دەسەاڵتن

دووەمـــدا واتــە لــە ڕاپرسیی راوێــژکــاریــدا
( )Plebisciteزۆر جار تەنها بۆ زانینی ڕای
گەلە .حکوومەت یان پارلەمانیش دەتوانن
پابەندی ئەنجامەکەی نــەبــن .واتــە ئەگەر
ئەنجامی (‹ )Plebisciteبەڵێ› سەرکەوتنی
بەدەست هێنا مەرج نییە لەسەر حکوومەت
یان پارلەمان کار بە ئەنجامەکەی بکەن .واتە
زیاتر بۆ زانینی ئارەزووی خەڵکە بەاڵم لە
ڕیفراندۆمدا دەبێ حکوومەت و پارلەمانیش
ناچار بکرێن کار بە دەرەنجامەکەی بکەن».
ل ــە وەاڵمـــــی پ ــرس ــی ــاری نــەتــەوەیــەکــی
ژێردەست لە حکوومەتێکی دیکتاتۆریدا کە
بڕیارەکانی نێودەوڵەتی قبووڵ ناکا ،چۆن
گەلە ژێردەستەکەی دەتوانێ داوای

بــــەوەی کــە ڕیــفــرانــدۆم بــۆ شــێــوازەکــانــی
سیاسیی دەوڵــەتــە بــەاڵم  Plebisciteبۆ
کــاروبــاری زۆر گــرنــگ کــە پــەیــوەنــدی بە
دەســەاڵتــی حکوومەتەوە هەیە ،کەڵکی لێ
وەردەگــیــرێ .هــەروەهــا ڕیفراندۆمیش بۆ
کاروباری ئاسایی نەک کاروباری گرنگی
دەوڵەتی ،کەڵکی لێوەردەگیرێ .بەواتایەکی
دی ڕیفراندۆم لە  Plebisciteدەچــێ و
جۆرێکە لەو کە ناتوانێ خۆ لە کاروباری
گرنگ و دەسەاڵتی حکوومەتەکان و گۆڕینی
ڕژێــم و دەستوور بــدا .بۆیە Plebiscite
لە یاسا و زانستی سیاسەتدا پێی دەوترێ
 Representative Democracyواتە
دیموکراسی نمادین.

ڕیــفــرانــدۆم ی ــان  Plebisciteبــکــات؟
دکــتــۆر یاسین ئــاشــوور دەڵ ــێ« :وەک لە
پرسیارەکەتدا ئاماژەت پێداوە و چەمکی
(نـــەتـــەوەی ژێـــردەســـت)ت بــەکــارهــێــنــاوە،
ئەوە دەرئەکەوێ ئەم واڵتە جارێ بڕوای
بەئازادیی گــەالن و مافی مــرۆڤ و مافی
چــارەی خۆنووسینی گــەالن نییە .چونکە
لــەم ج ــۆرە واڵت ــان ــەدا هەمیشە نــەتــەوەی
ژمارە زۆر [اکثریت] ،بە کۆمەڵێک پاساوی
ئایدیۆلۆژی ،جا چی سیاسی بێ یان ئایینی،
دەیەوێ ئیرادەی خۆی بەسەر گەالنی نێو
واڵتەکەدا بسەپێنێ و هەمیشە ئەوان بکەری
سەرەکیی هەموو کایەکانی دەوڵەت بن.
کەواتە هەر لە بنەڕەتدا ئەو جۆرە واڵتانە
کە تۆ ناوت بە دیکتاتۆری بردوون کەمترین
بڕوایان بەژیانی دیموکراسی و پێکەوەژیانی
ئــــازادانــــە و ئـــارەزوومـــەنـــدانـــەی نــێــوان
پێکهاتەکانی نێو واڵتەکە نییە؛ بۆیە زۆر
ئاساییە لەالیەن دەسەاڵتی ئەم واڵتانەوە
پەرچەکردار و رەتکردنەوەی هەر هەوڵێک
بۆ ئازادی بدرێ .بێگومان لە نێو ئەم جۆرە
سیستەمە سیاسییانەدا نــەتــەوەی دووەم
یان ‹ژێردەستە› ناتوانن نە ڕیفراندۆم نە
( )Plebisciteئەنجام بــدەن .چونکە ئەم
دوو پرۆسەیە خــۆی مــەغــزای سەرەکیی
نێوەڕۆکی دیموکراسییە .بەو پێیەش کە لە
نێو سیستەمە دیکتاتۆرییەکاندا ،دیموکراسی
ئەستەمە بۆیە ئەم دوو پرۆسەیەش گەلێک
ئەستەم دەبێ .تاکە ڕێگەیەک کە ڕیفراندۆمی
تــیــادا ئــەنــجــام ب ــدرێ ئــەوەیــە کــە لــەالیــەن
واڵتانی دیکەوە هەروەها لەالیەن ڕێکخراوە
نێودەوڵەتییەکانەوە فشاری جددی و زۆر
بخرێتە سەر دەسەاڵتی سیاسی ئەو واڵتە
دیکتاتۆریانە و ملکەچی ئەوە بکرێن کە ڕێز
لە ئیرادەی گەالن بگرن .بێگومان ئەمەش
دەکەوێتە سەر بەهێزی و الوازیی واڵتەکە».
دکتۆر یاسین ئاشوور لە وەاڵمی پرسیاری
ئەوەی کە بۆ ئەوەی دۆسیەی نەتەوەیەکی
ژێــردەســتــە بــڕواتــە ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە
یەکگرتووەکان دەبــێ چی بکرێ؟ گوتی:
«باشترین میکانیزمێک بۆ ئەوەی دۆسیەی

واقعی سیاسی ئەمڕۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێمان دەڵێن بۆ وەرگرتنی
ئازادانە و ڕاستەوخۆی دەنگی خەڵک بۆ دیاریکردنی چارەنووسیان
پێشتر دەبێ هەوڵی تۆکمەی دیپلۆماسی لە ئاستێکی بەرین لە دادگای
نێودەوڵەتی و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا درابێ ،یەکێک لەو
فاکتهرانهش ک ه دەتوانێ یارمەتیدەر بێ ئەو بڕیارانەن کە واڵتانی زلهێز
بەپێی بەرژەوەندیی و سیاسەتی دەرەکی خۆیان بەرامبەر ئێران دەیدەن

یەکێک لەو ڕەخنانەی کە لە یاسای نێودەوڵەتی دەگیرێ ئەوەیە کە
تەنیا بۆ دەوڵەتە نەک بۆ نەتەوە .تەنانەت نەتەوەیەکیش کە ژینۆساید
کراوە ئەگەر خۆی دەوڵەتی نەبێ هەر ناچارە لە ڕێی ئەو واڵتەوە کە
لێی دەژی ،دەوڵەتەکەی ئەم سکااڵیە بەرز بکاتەوە ،بۆی ه ڕاست ه دهڵێن
ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان دهبوا ناوی دهوڵهته یهکگرتووهکان با
بۆ وەرگرتنی زانینی ڕاوبۆچوونیان دەربارەی
ئەو بابەتەی کە دەخرێتە بەردەمیان کە بە
‹بــەڵــێ› یــان ‹نەخێر› دەنگی لەسەر بــدەن.
ڕیــفــرانــدۆم تەنها فۆرمێک نییە بەڵکوو لە
چەندین فۆرمی جیاواز پێک هاتووە» .لەوانە:
لە ڕووی بابەتەوە ،ڕیفراندۆم بەپێی
ئەو بابەتانەی کە چارەسەری دەکا ،جیاواز
دەبـــێ .وەک ڕیــفــرانــدۆمــی (دەس ــت ــووری_
سیاسی_ تەشریعی) .هەریەک لەمانە بەپێی
مەبەستەکانیان جیاوازە و ڕێوشوێنی خۆی
هەیە بۆ کردنی.
لــە ڕووی هــێــزی پــابــەنــدبــوون بە
ئەنجامەکانی ڕیفراندۆم یان ئەوەتا کە
حکوومەت و دەسەاڵتی سیاسی واڵت پابەند
دەبن بە ئەنجامەکانی ڕیفراندۆمەکەوە؛ واتە
ئەگەر زۆرینە ،دەنگی بە ‹بەڵێ› دا ،ئەوکات
ئەو بابەتەی خراوەتەوە ڕیفراندۆمەوە دەبێ
ئەنجامەکانی جێبەجێ بکرێ .بەاڵم لە حاڵەتی

ئازاد مستەوفی

نەتەوە بەشخوارەکان بچێتە نێو ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان ئەوەیە کە تا چەند
دەستەبژێری سیاسی ،یاسایی ،فەرهەنگی،
رۆشــنــبــیــران و ئ ــەوان ــی دیــکــەی نــەتــەوە
بەشخوراوەکان لە بەرامبەر پرسە گرنگ و
چارەنووسسازەکانی نەتەوەکەیان دڵسۆزن
و هەتا چەند خاوەن توانا و لێهاتووییەکی
ئــەوتــۆن کــە بــتــوانــن ڕای گشتیی واڵتــان
بــەالی دۆزی ڕەوای نەتەوەکەی خۆیاندا
ڕابکێشن و ڕووی راستەقینەی نەتەوەکەیان
پیشانی جیهان بدەن .بەم ڕێگەیە دەتوانرێ
دۆستایەتی و سۆزی دەرەوە بۆ دۆسیەی
نــەتــەوەکــەت ڕابکێشی و لــە چوارچێوەی
لۆکاڵی بیهێنییە دەرێ و بیکەیتە پرسێکی
هەرێمی یاخود نێودەوڵەتی .ئەمە لەالیەک،
لەالیەکی دیکەشەوە زۆرجار واڵتانی دیکە
دەبنە ڕێگر لە بەردەم ئەم کارەدا».
لە یاسا و زانستی سیاسەتدا بەسەرنجدان

ئــەم باسە تیۆرییانە و واقــعــی سیاسی
ئەمڕۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەوەمان پێ
دەڵێن کە لەم دۆخەی ئێستەدا ،بۆ وەرگرتنی
ئــازادانــە و ڕاستەوخۆی دەنگی خەڵک بۆ
دیاریکردنی چارەنووسیان پێشتر دەبێ
هەوڵی تۆکمەی دیپلۆماسی لە ئاستێکی
بەرین لە دادگای نێودەوڵەتی و ڕێکخراوی
نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان درابــــێ .یەکێک
لەو خااڵنەی کە لەم پێوەندییەدا دەتوانێ
یارمەتیدەر بێ بۆ دۆزی ڕەوای ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بەدژی داگیرکەر ئەو بڕیارانەن
کە واڵتانی زلهێز بەپێی بــەرژەوەنــدیــی و
سیاسەتی دەرەکــی خۆیان بەرامبەر ئێران
دەیدەن کە دەتوانین لە نوێترینیاندا ئاماژە
بــە ســیــاســەتــەکــانــی س ــەرک ــۆم ــاری واڵتــە

سیروان حەمەشەریف

یەکگرتووەکانی ئەمریکا دۆنــاڵــد ترەمپ
لە ڕۆژی  ٢٠١٧/١٠/١٣دەرب ــارەی سپای
پاسداران بکەین.
ترامپ ئەو هێزەی بە هێزێکی تیرۆریست
کە لە دەست ڕێبەریی ئێران دایە ناو برد و
هەروەها وەزارەتی خەزێنەداریی ئەمریکاش
پــاش ئــەم قسانەی ســەرۆکــی واڵتەکەیان،
بۆ یەکەمجار لە مێژوودا گەمارۆی بەسەر
تەواوێتیی ڕێکخراوی تیرۆریستی سپای
پاسداراندا ڕاگەیاند .کــورد لە ڕۆژهــەاڵت
لــەالیــەن کــۆمــاری ئیسالمییەوە ژینۆساید
کــــــراوە و لـــە دادگـــــــەی مــیــکــۆنــۆســیــش
تیرۆریستبوونی دەوڵەتی ئێران سەلمێنرا و
سەدان ئەندامی حزبی دیموکراتیش بەدەست
سپای پاسداران تیرۆر و شەهید کراون.
یاسای نێودەوڵەتی و ڕیفراندۆم
پسپۆڕی یاسای نێودەوڵەتی و مامۆستای
زانــکــۆ ،مامۆستا ســیــروان حەمەشەریف
لە وەاڵمی پرسیاری ئەوەی کە کورد چی
بکا دەنگی بگاتە کۆمەڵگە و مەحکەمەی
نێودەوڵەتی و باسی دۆسیەکانی خۆی بکا،
گوتی« :زۆر گرینگە کورد کە نەتەوەیەکە
دەیەوێ باسی بەدەستهێنانی مافەکانی خۆی
بکا لە بواری نێودەوڵەتییەوە وا هەڵسوکەوت
بکا کە بینوێنێ نەتەوەیەکی پێشێلکار نییە.
لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتییەوە یەکێک
لــەو ڕەخنانەی کە لە یاسای نێودەوڵەتی
دەگیرێت ئەوەیە کە تەنیا بۆ دەوڵەتە نەک

بــۆ نــەتــەوە .تــەنــانــەت نــەتــەوەیــەکــیــش کە
ژینۆساید ک ــراوە ئــەگــەر خــۆی دەوڵــەتــی
نەبێت هــەر نــاچــارە لە ڕێــی ئــەو واڵتــەوە
کە لێی دەژیــت ،دەوڵەتەکەی ئەم سکااڵیە
بەرز بکاتەوە .بۆ نموونە ئەگەر دەوڵەتی
عێراق لە دادگەی نێودەوڵەتی الهە ئەندام
بێت ئــەوکــات کـــوردی بــاشــوور دەتــوانــن
سکااڵ لەسەر دەوڵەتەکەیان تۆمار بکەن و
بێگومان ئەمە گرفت و کۆسپێکە لە بواری
نێودەوڵەتییەوە کە لەبەردەم کوردی زیاتر
لە چل ملیۆنیی بێدەوڵەتدا هەیە .باشترین
چارسەر ڕاگەیاندنی دەوڵەتە بۆ ئەوەی کە
لە بواری نێودەوڵەتییەوە باسی ژینۆساید و

ئەو تیرۆرانە بکەی کە بەسەر نەتەوەکەماندا
هاتووە».
لە وەاڵمی ئەوەی کە کورد لە ڕۆژهەاڵت
چـــۆن دەتـــوانـــێ هــــەوڵ ب ــۆ ڕیــفــرانــدۆم
ب ــدا لــە کــاتــێــکــدا ژێــردەســتــەی واڵتــێــک و
حــکــوومــەتــێــکــی دیــکــتــاتــۆرە کــە گـــوێ بە
یاساکانی نێودەوڵەتی و مافی مرۆڤ نادا،
سیروان حەمەشەریف دەڵــێ« :دەسەاڵتی
ئێران بەهۆی هەڵسوکەوتەکانییەوە کارێکی
وەهای کردووە کە دەرگەکانی نێودەوڵەتی
بــەســەر خــۆیــدا داخــســتــووە و بــەچــاوی
هەموو جیهانەوە ســەرۆک ترامپ باسی
تیرۆریستبوونی سپای پــاســدارانــی کرد.
باشترین ڕیگەچارە بۆ کوردی ڕۆژهەاڵت
کــە بــتــوانــێ ئــەویــش ڕۆژێـ ــک ڕیــفــرانــدۆم
بــەڕێــوە ببا ئــەوەیــە کە هەنگاو بەهەنگاو
بەرەو خواستەکانی پالنێکی تۆکمە دابنێ.
بۆ نموونە ئەم هەلەی کە دەربارەی سپای
پاسداران ئاماژەم پێدا ،بیقۆزێتەوە .واتە
بەیەکگرتوویی خۆیان لە دەرەوەی واڵت
دیپلۆماسییەکی بەرین وەڕێ بخەن و لەم
دەرفــەتــەدا دەنگی خۆیان بە میدیاکانیی
جیهان و ڕای گشتیی خەڵک بگەیەنن و لۆبی
بکەن کە باسی ژینۆساید و تیرۆرەکانی
دەسەاڵتی زاڵدا بکەن».
ئــەو پــســپــۆڕەی یــاســای نــێــودەوڵــەتــیــدا
لــە درێــــژەی قسەکانیدا ئــەو گلەییەشی
لــە نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــان ک ــرد کــە لە
ڕاستیدا بەهۆی یاساکانی نێودەوڵەتییەوە
«ن ــەت ــەوە یــەکــگــرتــووەکــان نییە بەڵکوو
دەوڵـــەتـــە یــەکــگــرتــووەکــانــە» .مامۆستا
ســیــروان حــەمــەشــەریــف بــۆ گەیشتن بە
ڕیــفــرانــدۆم لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان لە
کۆتایی لێدوانەکەیدا گوتی« :دیپلۆماسی
لەگەڵ واڵتانی دەرەوە دەوری سەرەکی
دەبــیــنــێ و لــۆبــیــکــردن زۆر پێویستە بۆ
ئـــەوەی دۆســیــەکــانــی پێشێلکاریی مافی
مــرۆڤ لەالیەن ئێرانەوە ،ئاشکرا بکرێن.
میدیاکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ژینۆساید
و تیرۆرەکان و پێشێلکارییە مرۆییەکانی
ئێران دژی کورد بەتەواوی و بەوردی باس
بکەن و هەروەها حزبەکانیش لە ڕێی ئەو
میدیایانەی کە لەبەردەستیان دایە ،ئینتیمای
نەتەوەیی لە تاکی کــورد دروســت بکەن
و هەمیشە ئامادە بن لە هەر دەرفەتێکدا
کــەڵــکــی خ ــۆی ــان ب ــۆ گــەیــشــتــن ب ــە مــافــە
نەتەوەییەکانیان وەربگرن .ڕۆژهەاڵت دەبێ
بەهەر شێوازێکی گونجاوی نێودەوڵەتی
باسی مەزڵوومییەتی خــۆی بۆ جیهانیان
بکات و سەرنجیان بۆ الی خۆی ڕابکێشێت
و بیسەلمێنێ کە دەوڵــەت جیاکاریی دەکا
و لە نێو نەتەوەکانی ئێراندا دووچاوگی
بەرچاو هەیە».

ژماره٧١٢ :
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زانکۆ و گرینگییهکانی

خوێندی بااڵ لە ئێراندا ،زۆر کۆنە .بــەاڵم لە دوای
دروستبوونی زانــکــۆی تــاران ل ه ساڵی ١٣١٣ڕا ،ئەو
شوێنە وهک پێگهیهکی زانستی ،سیاسی ،ڕووناکبیری،
حەسەن حاتەمی
کاریگهریی تایبەتی لهنێ و کۆمهڵگهی ئێراندا ،ههبووه.
توێژی خوێندکار ههم بۆ داخــوازی سینفیی خۆیان و
ههم چاکسازی لە کۆمهڵگەدا ،لهگهڵ دەسەاڵت کێشهی ههبووه .بیر و باوهڕی
چهپ و عهداڵهتخوازانه و پێشەنگ بوون لە چاالکییەکاندا ،بههۆی مامۆستاکانی
زانستگە ،بهتایبهتی ل ه بهشهکانی یاسا ،سیاسهت ،فەلسەفە ،ئابووری و زانستە
مرۆییەکان لە رۆژەڤدا بوون.
لەساڵی ١٣١٦دا ،گیرانی ژمارهیهک مامۆستا و خوێندکار ک ه  ٥٣کهس بوون و
پاشانیش ههر بهو ناوه پێناس ه کران ،گرینگیی پرسی بزووتنەوەی خوێندکاری
و کێشهی لهگهڵ دهسهاڵتی ،زهقتر کرد .دادگایی و بەندکردنی ئهوان و پاشان
کۆشتنی دوکتور تهقی ئهرانی_ یهکێک ل ه ههڵکهوتهکان لە ئێران ک ه ل ه واڵتی
ئاڵمان دوکتوڕای فیزیکی ئهتۆمیی خوێندبوو و مامۆستای زانای زانکۆ بوو_
دوو ساڵ دوای تێپهڕکردنی زیندانییەکەی له زیندان ،مهسهلهی خوێندکاری کرد
ب ه کێشهیهکی جیدیتر لە نێوان دهسـهاڵت و زانکۆدا .گۆڤاری دنیا ک ه ئەرانی
و هاوبیرانی باڵویان دهکــردهوه ،کاریگهریی زۆری لهسهر توێژی خوێندهوار
هەبوو.
له رهزبــهری ساڵی ١٣٢٠دا پههلهویی یهکهم (رهزا شــا) ،لهبهر الیهنگری
ل ه واڵتی ئاڵمان _لهشهڕی دوویهمی جیهانی دا_ ب ه هۆی واڵتانی موتهفیق
(سۆڤیەتی پێشوو ،ئهمریکا و بریتانیا) ،ل ه دهسهاڵت البرا و بۆ دووڕگهی موریس
ل ه ئافریقای باشوور دوورخرایهوه .پاش ئەو ڕووداوە زیندانیی ه سیاسییهکان
ئــازاد بــوون و بهشی هــهرهزۆری گرووپی  ٥٣کهسی ،لهگهڵ بیر چهپهکان،
حیزبی توودهی ئێرانیان پێک هێنا .لهو کاتی ڕا بهردی بناخهی تێکۆشانی پتری
خۆێندکاران بههۆی نهبوونی تێکۆشانی ئازادانهی حیزب و رێکخراوهکان داندرا.
م ــاوهی  ١٢ســاڵ ئــازادیــی رێــژیــی لـ ه ئــێــرانــدا و دروســتــبــوونــی فهزایهکی
نوێتر لهپێشوو و ڕووداوه جۆراوجۆرە سیاسییهکان ،بهتایبهتی دامهزرانی
حکوومەتی میللیی ئازهربایجان و کۆماری کوردستان و شوێندانهریی گرینگیان
ل ه کۆمهڵگەکانی خۆیان_ هەر چەند بەداخەوە ماوەیەکەیان لە نزیک ساڵێک
تێنەپەڕی_ و پاشان قبووڵی بەناچاری سهرۆک وهزیریی دوکتور محەممەدی
موسهدیق و ژمارەیەک وەزیر لە الیەن پههلهویی دووههم (محهممهد رهزا شا)
وە و دروستبوونی زانکۆی تهورێز _ ساڵی  _١٣٢٦بزووتنەوەی خۆێندکاریی
بەرەوسەر چوو.
ی  ٢٨ی گهالوێژی  )١٩٥٣(١٣٣٢و گێڕانهوهی پههلهوی دوویهمی
کوودێتا 
راکردوو ،بۆسهر دهسهاڵت ،توندوتیژی و دادگاییە ناعاداڵنهکانی د .موسهدیق،
و ژمارەیەک لە گیراوەکانی دیکە ،رۆژی ١٦ی سهرماوهزی  1332ناڕهزایهتیی
ل ه زانکۆی تاران ،لهکاتی هاتنی ریچارد نیکسۆن _جێگری سهرکۆماری ئەوکاتی
ئهمریکا_ بۆ ئیران ڕووی دا .خوێندکارەکان هێرشی نیزامییان کرایە سەر و
سێ کهس لەوان ب ه ناوهکانی قەندچی_ الیهنگی جهبههی میللی_ و شهریعهت
رهزهوی و بوزورگنیا – الیهنگرانی حیزبی تــووده_ کــوژران و چهند کهس
بریندار و ژمارهیهکیش گیران .لهو کاتی ڕا ،ههموو ساڵێ ،یادی ئەو رۆژە
خوێناوییە دهکرێتهوه .رێژیمی شا ،ل ه ماوهی  ٢٥ساڵ دوای کوودێتادا ،نهیتوانی
سهنگهری ناڕهزایهتیی زانکۆکان کپ بکا.
دوای سەرنەکەوتوویی رێفۆرمی  ١٣٤٢ _١٣٣٩ل ه الیهن پههلهویی دووم
و دەسەاڵتبەدەستەکانی و ئیزننەدان بــە حیزب و رێکخراوەکانی دژبــەر
بەشێوەی یاسایی ،تێکۆشانی چریکی و چهکداران ه ل ه ژێر کاریگهریی بزووتنهوە
چهکدارییهکانی ڤێتنام ،کووبا ،ئهلجهزایر و ...دوو رێکخراوی موجاهیدینی خهلقی
ئیران_ ل ه ساڵی _١٣٤٤و چریکه فیداییهکانی خهڵقی ئێران _لە ساڵی_١٣٤٩
دروست بوون .زۆربەی ڕێبەرانی ئەو دوو رێکخراوەیە ،خوێندکار یا دەرچووی
زانکۆکان بوون .هەروەها ،خوێندکاران ل ه واڵتانی ئورووپایی ،ئهمریکا و کانادا
بهدژی سهرهڕۆیی و تهپهسهری رێژیمی شا ،زۆر چاالک بوون و کۆنفێدڕاسیون
پێگهیهکی گرینگی لهو خهباتەدا،هەبوو.
له گهرمهی ڕاپهڕینی گهالنی ئێران ،بهتایبهتی له دوای ڕهزبـهری ١٣٥٧دا،
زانکۆ و قوتابخانهکان شوێنی گرینگی ناڕهزایهتییەکان بوون و تەنانەت زانکۆی
تاران وهک سهنگهری ئازادی ناوی دەبرا.
دهفتهری تهحکیمی وهحدهت
دوای  ٢٢ی رێبهندان و ئازادی رێژیی ل ه ئێران بۆ ماوهیهکی کورت ،تێکۆشان ه
سیاسیی و فهرههنگییهکان لهنێو زانکۆکاندا ،بەشێوەی نوێ پەرهیان گرت .چونک ه
زیندانییه

دهسهاڵت و کۆمهڵگە ،بهرهو وهزعێکی نوێ دهچوون .پێکهاتهی زۆربهی
سیاسییهکانی دهیهی  ٥٠لە رێژیمی شادا ،خۆێندکارانی زانکۆ یا دەرچووانی
زانکۆ بوون .بهپێی مێژووی زانکۆ_ ک ه بە کورتی باس کرا_ مهسهلهی سیاسی
و دامهزرانی ژمارهیهک ل ه ڕێکخراو ه سیاسییهکانی بهرایی ل ه ئێران ،ههڵقواڵوی
هەناوی زانکۆکان بوون .بۆی ه بهپێی کێش و فهزای نوێ ،زانکۆکان ناوهندێکی
گرینگی سیاسی بــوون و بەشێک لە رێکخراو ه سهرانس هریهکان ،ب ه ناوێک
خوێندکارانی الیهنگری خۆیان سازمان دابوو .سێ پێکهاتهی بههێز ب ه ناوهکانی
«خوێندکارانی پیشگام_ ئهندامان و الیهنگرانی چریک ه فیداییهکان_» « ،سازمانی
خوێندکارانی موسڵمان _ئهندامان و الیهنگرانی موجاهیدینی خهلق_» و «
خوێندکارانی دێموکڕات_ الیهنگرانی حیزبی تووده_» ،له زانکۆ و زانستگەکاندا
چاالک بوون.
خــوێــنــدکــار ه ئیسالمگهراکانیش ل ـ ه دهیـــهی ٢٠ی هــەتــاوی بــهوالیــهو ه ل ه
چوارچێوهی «ئهنجومهن ه ئیسالمییهکان»دا ،ههڵسووڕ بوون و بهپێی ههلومهرج
تێ دهکۆشان .ئهوان زۆرتر چاالکییهکانیان ب ه دژی گرووپ ه چهپهکان بوو .ل ه
دهیهی ٤٠دا ،و بهدوای دامهزرانی موجاهیدینی خهڵق و بهتایبهتی له ساڵی١٣٥٧
دا ،به هاتنەبەرباسی پتر و داسەپاندنی ئا .خومهینی وهک رێبهری راپهڕین،
خوێندکارانی موسڵمان ،ل ه پێشوو چاالکتر بوون.
«ل ه هاوینی ١٣٥٨دا ،ژمارهیهک ل ه نوێنهرانی بهشی خوێندکار ه ئیسالمییهکان
چوونه الی ئایەتوڵاڵ خومهینی و دامهزرانی یهکیهتیی خوێندکارانیان لهگهڵ باس
کرد .ئەویش پشتیوانی لێکردن)١(.
ل ه مانگی گهالوێژی ئهو ساڵهدا ،ئهنجومهن ه ئیسالمییهکانی  ٢٢زانکۆ ،ل ه
زانکۆی ئهمیر کهبیری تاران کۆبوونهو ه و بابهتهکانی «ئیسالمی ناب ،خهتی
ئیمام و چۆنیهتی بهربهرهکانی لهسهر کارتێکهریی ڕۆژئــاوا و رۆژه ـهاڵت و
ههروهها دژایهتیی لهگهڵ گرووپه چهپ و میللیگهراکان» تاوتۆێ کران.
پێرهو و بهرنامهی سهرهتایی ئهنجومهن ه ئیسالمییهکان ل ه هاوینی  ١٣٥٨ئاماد ه
کران .یهکهم شوڕا که بریتی بوون له :حهبیبوڵاڵ بێتهرهف ،موحسین میردامادی،
ئیبڕاهیمیئهسغهرزاده .... ،سهیدزاد ه و محموود ئهحمهدی نیژاد و ...ئەوان بۆ
درێژهی کارهکانیان ناوی کاتیی «دهفتهری تهحکیمی وهحدهتی ئهنجوومهنی
ئیسالمی»یان لێنا .ناوبراوان چون ه الی ئا .خومهینی و داوای نوێنهری تایبهتیی
ئهویان له رێکخراوهکهیاندا ،کرد)٢( .
سەرچاوەکان:
 ١و  :٢گفتگوی علی شکوری راد ،دیروز و امروز دفتر تحکیم وحدت ،سایت جهان امروز.

دژوازییهکانی مافی دیاریکردنی چارهنووس و ڕێزگرتن
ه تهواویهتیی ئهرزی()2_٢
ل
(باشووری کوردستان وهک نموونه)
له بهشی یهکهمی ئــەو بــاســەدا هــەوڵ درا ب ه
وهرددانهوهی بهڵگهنامهکانی یاسای نێودهوڵهتی و
ههر دوو پڕهنسیپی دانپیانراوی مافی دیاریکردنی
چارهنووس و ڕێزگرتن له پاراستنی تهواویهتیی
ئهرزی ،ئاماژه بهو پارادۆکسانه بکهم که له نێوان
ئهو دوو چهمکه له دهقهکانی یاسادا بوونیان ههیه.
لێرهدا به پشت بهستن بهو بهڵگهنامانه پێگهی
ههرێمی کوردستان له ئاست یاسای نێودهوڵهتی
شی دهکهمهوه و واڵمی ئهو پرسیاره دهدهمهوه
که سهربهخۆیی باشووری کوردستان دهکهوێته
کوێی ئهو بهڵگهنامانه و مافی جیابوونهوهی ئهو
یهکه جوغرافیایی _ نهتهوهییه چهنده ڕهوایه؟
کاتێک چاو له بڕیارنامهکانی  2625و 1415ی
کــۆڕی گشتیی نـهتـهوه یهکگرتووهکان دهکهین
خاڵێکی زۆر گرینگی تێدا بهدی دهکهین .به پێی
ئهو دهقانه پاراستنی تهواویهتیی ئهرزی واڵتێک
بهنده به دوو مهرجهوه ،یهکهم ئهوهی که دهوڵهت
نوێنهرایهتیی ههموو خهڵکی واڵت بکا و مهرجی
دووهم بریتییه ل ـهوهی که هـ ـهاڵواردن له نێوان
گرووپه ئینسانییه جیاوازهکاندا نهکرێ.
پرسیار ئهوهیه ئایا حکومهتی ناوهندی عێراق
پابهندی ئهو مهرجانه بووه؟ ئایا هاوواڵتیی کورد
و نهتهوهی کــورد خاوهنی ههموو ئهو مافانهیه
که هاوواڵتییهکی عـهڕهب یان نهتهوهی عهڕهب
ههیهتی؟ ئایا ههاڵواردنی نهتهوهیی به نیسبهت
کورد کراوه؟
بــۆ ب ـهرچــاوڕوونــی س ـهبــارهت ب ـه ڕوانینێکی
حقووقی بـه پێگهی کــورد لـه عێڕاقدا پێویسته
ئاوڕێکی مێژوویی له پهیوهندیی نێوان کورد و
عهڕهب له عێڕاقدا بدهینهوه.
به دوای ههڵوهشانهوهی ئیمپڕاتۆری عوسمانی
پــاش شــهڕی جیهانیی یـهکـهم و دروستکردنی
دهوڵهتی عێڕاق به بێ ڕهچاوکردنی تایبهتمهندیی
دێمۆگرافی و فرهیی نهتهوهیی و ئایینی و ئایینزایی،
کهمینهی سوننی له بهغدا به پشتگیری زلهێزهکان
دهسهاڵتیان به دهستهوه گرت .ئهو کهمینهیه به
درێــژایــی سااڵنی دهسهاڵتدارێتیی خــۆی ههوڵی
سڕینهوهی جیاوازییهکانی دا و لهو پێناوهدا پهنای
بۆ ههر دوو ڕهههندی نهرمامێری و ڕهقامێری برد.
له الیهک به سیاسهتی یهکسانسازیی فهرههنگی
و ئاراستهکردنی دامودهزگا پهروهردهییهکان بۆ
چهسپاندن و زاڵکردنی فهرههنگی ناوهند و ههروهها
ڕێــگــریــکــردن ل ـه دهرک ـهوتــنــی هــهر شوناسێکی
دیکە ،ڕووحــی بهرهنگاری و دوورکەوتنەوە لە
ناوهندی له کوردهکان (و به شێوازێکی جیاوازتر
شیعهکان) بههێز ک ــرد .ل ـه الی ـهکــی دیــکــەوە به
گرتنهبهری سیاسهتی سهرکوتی فیزیکی و لهنێو
بردنی کوردهکان له چوارچێوهی چهندین پڕۆژه
و پڕۆسهی جیاواز له قۆناغه جیاوازهکاندا وهک
ڕاگواستنی زۆرهملێ و به عهڕهب کردنی ناوچه
کوردییهکان و سهرهنجام عهمهلیاتی ئهنفال وهک
گهورهترین ژینۆسایدی ســهدهی بیستهم پاش
شهڕی جیهانیی دووهم و زۆر کارهساتی دیکەی
لهو چهشنه ،کۆتایی به ههموو ئهو بهستراوهییه
زۆرهکییه هێنا که پڕۆژهی دروستکردنی عێڕاق
مهبهستی بــوو .ئهنجامی کــۆی ئ ـهو سیاسهته
داپڵۆسهرانه بێ متمانهییهکی گهورهی الی کورد
له ئاست ناوهند لێ کهوتهوه .سـهرهڕای ئهو بێ
متمانهییه له دوای کۆتاییهاتنی فهرمیی بهعسیزم
و داڕشتنهوهی سهرلهنوێی عێڕاق ،کوردهکان
بوونه دینامیزمی سهرهکیی بنیاتنانهوهی عێڕاق،

پهڕاوێزخراون و فاشیزمی عهڕهبی له ههر دوو
جۆری شیعی و سوننیدا جیاوازییان نییه و کورد
ناتوانێ بهشێک بێ له عێڕاق.
شیکردنهوهی یاسایی به هۆی نهبوونی دهق
ههر وهک ئاماژهمان پێکرد دهقێکی ڕوون ل ه
یاسای نێودهوڵهتیدا نییه که جیاییخوازی وهک
ماف بۆ نهتهوهکان بسهلمێنێ [به تایبهت پاش
کۆتاییهاتنی کۆلۆنیالیزم] ،له وههــا حاڵهتێکدا
دهتــوانــرێ پشت به شیکردنهوهی دهقـهکــان و
نموونه عهینییهکان ببهستین.
ه ـهر گرووپێکی هێمۆژێن کـه دانیشتووی
جوغرافییهکی دیاریکراون مافی ئهوهیان ههیه
شــێــوازی بــهڕێــوهبــردنــی کـــاروبـــاری خــۆیــان
دیــاری بکهن و یاساناسان ئهوه وهک بهشێک
لـه مافی مــرۆڤ پێناسه دهکـــهن .بـه پێی ئهو
بۆچوونه ه ـهروهک چۆن مافی مــرۆڤ مافێکی
ئهزهلی و ئهبهدییه بۆ ههموو مرۆڤهکان ،مافی
جیابوونهوهش وهک مافێکی کۆلێکتیڤ قابیلی
سازشکردن نییه و ناتوانرێ به هیچ پاساوێک

پێشێل بکرێ.
کورد دهتوانێ تیۆری مافی سهرهتایی وهک
شیکردنهوهیهکی یاسایی بۆ شهرعییهت دان
به مافی جیایی خوازی بهکار بێنێ .ههر وهک
چۆن ئازادیی ڕادهربڕین و ئازادیی دیاریکردنی
شوێنی ژیان له ئازادییه بنچینهییهکانی تاکهکانن
و به مافی سهرهتایی ئهژمار دهکرێن و به هۆی
ساوکه بوونی ئهو چهشنه له مافهکان له ئاستی
جیهانیدا ،تهنانهت له یاسای دیکتاتۆرلێدراوترین
واڵتــانــی جیهانیشدا دهبینرێن و هیچ گــرووپ
و الیهنێک ناتوانێ به ئاشکرا گومانیان بخاته
سهر ،به ههمان شێوه مافی جیابوونهوه مافێکی
سهرهتاییهو ئهو شیکردنهوه له نهبوونی دهق
دا هێزی یاسایی ههیه و دهک ــرێ پشتی پێ
ببهسترێ.

ههر گرووپێکی هێمۆژێن ک ه دانیشتووی جوغرافییهکی دیاریکراون مافی ئهوهیان
ههیه شێوازی بهڕێوهبردنی کاروباری خۆیان دیاری بکهن و یاساناسان ئهو ه وهک
بهشێک له مافی مرۆڤ پێناس ه دهکهن .ب ه پێی ئهو بۆچوون ه ههروهک چۆن مافی
مرۆڤ مافێکی ئهزهلی و ئهبهدیی ه بۆ ههموو مرۆڤهکان ،مافی جیابوونهوهش وهک
مافێکی کۆلێکتیڤ قابیلی سازشکردن نیی ه و ناتوانرێ ب ه هیچ پاساوێک پێشێل بکرێ
به هیوای ئـهوهی کۆتایی به عهقڵییهتی فاشیزم
له عێڕاق هاتووه و ههموو پێکهاتهکان دهتوانن
بهشدارییهکی ڕاستهقینهی بهڕێوهبردنی عێڕاقی
نوێ بکهن.
ل ـه دوای ڕووخــانــی ســــهددام و جێگۆڕکێی
دهسهاڵت له عهڕهبی سوننییهوه بۆ عهڕهبی شیعه
و به هۆی ڕابــردووی هاوخهباتیی نێوان کورد
و شیعه ،متمانهیهکی پشتبهستوو به نهبوونی
تێگهیشتنی ستڕاتژیک الی کــوردهکــان دروست
بوو ،که زۆری نهخایاند کوردهکان ڕوخساری
ڕاستهقینهی فاشیزمی شیعیان بۆ دهرکــهوت و
بهو قهناعهته گهیشتن که پێکهاتهیهکی زیــاده و

ئهمری واقع ،سهرچاوهی رهواییهت
زۆرجــــار سـهپــانــدنــی ئ ـهمــری واقـــع دهبێته
مایهی بهدیهێنانی ڕهواییهتی یاسایی و پاش
ئــهوهی دۆخێکی دیاریکراو وهک ڕاگهیاندنی
دهوڵهتی سهربهخۆ بوو به واقــع ،ئـهوا لهگهڵ
پێشوازی و دانپیانانی کۆمهڵگای نێودهوڵهتی
بهرهوڕوو دهبێتهوهو دهبێته ئهندامی کۆمهڵگای
نێودهوڵهتی .له نموونه دیارهکانی ئهو شێوازه
له دروستبوونی دهوڵهت ،کۆچی جوولهکهکانی
س ـهراس ـهری جیهان بــۆ ئیسڕائیل و کڕین و
ههندێک جار داگیرکردنی زهویی موسڵمانان و

ڕەحمان سەلیمی
له ئهنجامدا ڕاگهیاندنی دهوڵهتی ئیسڕائیل،
کۆمهڵگای نێودهوڵهتی خسته دۆخی ئهمری
واقــعـهوه[ ،جا گرنگ نییه پاساوی سیاسی
لــه پــشــت ـهوه بــووبــێ یـــان نـــا] و دهبینین
دواجار ئیسرائیل دهبێته ئهندامی رێکخراوی
ن ـهت ـهوهی ـهکــگــرتــووهکــان و وهک واڵتێکی
سهربهخۆ مامهڵهی لهگهڵ دهکرێ.
کهواته دهتوانین بڵیین زۆربهی کات هێز جا
چ سهربازی بێ ،تێکنۆلۆژی بێ ،دیپلۆماسی
بێ  ...دهتوانێ بهدیهێنهر و سهرچاوهی هێزی
یاسایی بێ ،ههر چهنده هیچ دهقێکی یاسایی
لهو بارهیهوه نییه.
وتهی کۆتایی
باشووری کوردستان به پێی ههموو ئهو
پێوهرانهی ئاماژهمان پێکرد مافی دیاریکردنی
چارهنووسی خۆی و جیابوونهوه له عێڕاقی
ههیه ،که ب ه کورتی لهو خااڵنهی خوارهوهدا
کورتی دهکهینهوه:

 )1کــــورد لـ ـه بـ ــاشـ ــووری کــوردســتــان
ن ـهت ـهوهی ـهک ـه ک ـه خــاوهنــی خ ــاک و خهڵک
و دهس ـهاڵتــی سیاسییه و لـه یهکیهتییهکی
ئــارهزوومـهنــدانـهدا لهگهڵ عهڕهبی شیعه و
عهڕهبی سوننی واڵتی عێراقیان پێک هێناوه
و یاسای بنهڕهتی زامنی ئهو یهکگرتووییه و
مانهوهی ئهو قهواره سیاسییهیه .پێشێلکردنی
یــاســای بــن ـهڕهتــی واتــــای کــۆتــایــی هاتنی
ئ ـهو ق ـهوارهی ـهی ـه .جێبهجێ نهکردنی بڕگه
جیاوازهکانی ئهو یاسایه له الیهن دهسهاڵتی
ناوهندییهوه دهتوانێ پاساوێکی یاسایی بههێز
بێت بۆ جیابوونهوه له ناوهند.
 )2بوونی حکومهتی ههرێمی کوردستان
وهک دیــفــاکــتــۆی ـهکــی ب ـههــێــز کــه خـــاوهن
پهیوهندییهکی فراوانی دیپلۆماسی و ئابووری
و سیاسییه لهگهڵ کۆمهڵگای نێودهوڵهتی و
ه ـهروههــا به پێچهوانهی زۆربــهی واڵتانی
ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست خاوهن ئاستێکی بهرز
له ڕێزگرتن له نۆڕم و بهها نێودهوڵهتییهکانه،
دهتـــــوانـــــرێ وهک ه ــۆک ــارێ ــک ــی گــریــنــگــی
سهلمێنهری شیاویهتی بۆ پهیوهست بوون
به کۆمهڵگای نێودهوڵهتی پشتی پێ ببهسرێ.
 )3پێویسته گـهلــی ک ــورد ل ـه بــاشــووری
کوردستان دهوڵهتانی دهوروبهر و ئهندامانی
ئهنجومهنی ئاسایشی رێــکــخــراوی نهتهوه
ی ـهکــگــرتــووهکــان (بـــه تــایــب ـهت ئ ـهنــدامــانــی
ههمیشهیی) دڵنیا بکاتهوه که دهبێت ه هۆکاری
پهرهپێدانی ئاشتی و سهقامگیری له ناوچه.

ژماره٧١٢:
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ڕووبەڕووبوونەوەی داهاتوو لە نێوان
ئیسڕائیل و ئێران
ئێلیۆت ئابرامس*
و :کهماڵ حهسهنپوور
لە ئامریکا باس و خواسەکان لەبارەی ئێران
لەو چەند ساڵەی ڕابــردوودا زۆرتر لەبارەی
بەرجام ،ڕێککەوتننامەکەی ناوەکیی سەردەمی
ئۆباما ،بووە .لە خۆرهەاڵتی ناوین ،شتەکان
جیاوازن.
هــۆیــەکــەی ئ ــەوەی ــە لــە کــاتــێــکــدا کــە ئێمە
مشتومڕمان بـــووە ،ئــێــران چ ــاالک ب ــووە و
ئیسڕائیل بــەرپــەرچــی داوەتــــەوە .ئیسڕائیل
لە پێنج ساڵی ڕابـــردوودا  ١٠٠جار هێرشی
کــردۆتــە ســەر بنکەی جــۆراجــۆر لە سورییە
و ،کاتێک کە زانیویەتی ئێرانییەکان هەوڵ
دەدەن کەرەستەی پێشکەوتوو بۆ حیزبوڵاڵ
لە لوبنان بنێرن بۆمبارانی کــردوون .مانگی
ڕابــردوو ئیسڕائیل ناوەندی بەناو توێژینەوە
و لێکۆڵینەوەی زانستیی لە مەسیاف ،شارێک
لە ناوەندی سورییە ،کە بنکەیەکی سەربازیی
بوو و دەگوترا لەوێ چەکی شیمیایی و بۆمبی
دەقیق بەرهەم دەهێندرا بۆمباران کرد .ئێستا
ڕاپۆرتەکان (وەک ئەوەی کە ئالێکس فیشمەن
لە رۆژنــامــەی یێدیوت ئاخرۆنۆت دا باڵوی
کردەوە) باس لەوە دەکەن کە ئێران بەتەمای
دروســتــکــردنــی فــڕۆکــەخــانــەی ســەربــازیــی لە
نزیکی دیمەشقە ،شوێنێک بۆ سۆپای پاسداران
کە بتوانێ لەوێ جێگیر و چاالک بێ .هەروەها
باس لەوە دەکرێ کە ئێران و ڕێژیمی ئەسەد
خەریکی دانــوســتــان لــە بـــارەی دابینکردنی
بنکەیەکی هێزی دەریایی لە ڕۆخی تارتوسن
و ئەوەی کە ئێران لەوانەیە لەشکرێک سەرباز
لە سورییە جێگیر بکا.

ئیسڕائیل ناتوانێ ئــەو شتانە قبووڵ بکا
و ئەو پەیامە دەگەیەنێتە ڕوسیا و ویالیەتە
یەکگرتووەکان .وەزی ــری بەرگریی ڕوسیە
بەمزووانە ســەردانــی ئیسڕائیل دەکــا ،دوای
ئــەو وەزی ــری بەرگریی ئیسرائیل سەردانی
واشــیــنــگــتــۆن دەکــــا .هــەوڵــەکــانــی پــێــشــووی
ئیسڕائیل بۆ ئەوەی کە لە ڕێگای پوتین پێش
بە ئێران بگرێ (لــە مــاوەی چــوار سەردانی
ناتانیاهو بــۆ موسکۆ لــە ســاڵــی ڕابــــردوو)
شکستیان هــێــنــاوە ،ئ ــەوە نیشانی دەدا کە
پێویستە ئیسڕائیل بۆخۆی ئەوکارە بە تەنیا
بکا ،مەگەر سیاسەتی نوێ بەرامبەر ئێران کە
لە بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ باسی لێوە دەکرێ
پێش بە باڵوبوونەوەی حزووری سەربازیی و
نفوزی ئێران لە خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بگرێ.
جـــارێ مــاویــەتــی تــا ئــاکــامــەکــەی ببینین.
دەنـ ــگـ ــۆیـ ــەکـ ــان بـــــاس لــــــەوە دەکـــــــەن کــە
بــەڕیــوەبــەرایــەتــیــی تــرامــپ لــەوانــەیــە سوپای
پاسداران وەک گروپێکی تێرۆریستی پێناسە
بکا ،ئەوە دەتوانێ ڕێگا بۆ دامودەزگاکانی دژی
تێرۆریزم خۆش بکا کە پێش بە پەرەئەستاندنی
بگرێ .دانوستانەکان لەسەر بەرجام بە هەر
کوێیەک بگەن ،وێــدەچــێ لێک تێگەیشتنێکی
بەرباڵوتری لە نێو بەڕێوەبەرایەتی لەبارەی
بــەربــەرەکــانــی لــەگــەڵ دەوری ســەربــازیــی
پەرەئەستێنی ئێران لە عێراق ،سورییە ،لوبنان
و شوێنی دیکە لە ناوچە هەبێ.
بڕیاری ئامریکا هەرچی بێ ،ئەگەر ئێران
بــەکــردەوە حـــزووری ســەربــازیــی گـــەورە و
هەمیشەیی لە سووریە هەبێ ،کە بە بنکەی
هەمیشەیی هێزی دەریــایــی و پێگەی هێزی
ئاسمانیی و هێزێکی بــەرچــاوی وشکانیی
تــەکــمــیــل بــکــرێ ،ئــیــســڕائــیــل دەبـــێ بــڕیــاری

چارەنوسساز بدا .حزوورێکی ئەوتۆی ئێران
لە مەدیتەرانە و لە سەر سنووری ئیسڕائیل
هاوسەنگیی سەربازیی لە ناوچە دەگــۆڕێ
و دۆخ ــی ئاسایشی ئیسڕائیل لــە بنەڕەتدا
دەگـــــۆڕێ .دەبـــێ لــەبــیــرمــان بــێ کــە بــە پێی
رێککەتننامەی بەرجام کە ئۆباما ڕەزامەندیی
لــەســەر دا ،بەربەستەکانی ســەر بەرنامەی
ئەتۆمیی ئێران  ٨ساڵی دیکە کۆتاییان پێ دێ
و ئێران لەوانەیە ئێستا بەرنامەی موشەکیی
بالیستیکی خۆی تەکمیل بکا و هیچ پشکنینێک
لە بنکە سەربازییەکان ناکرێ کە لەوانەیە
توێژینەوە لەسەر چەکیی ئەتۆمی لە ئارا دابێ.
هەر وەک لەو دواییانەدا سێناتۆر تام کاتن
باسی کرد« ،ئەگەر ئێران ئەمڕۆ بەرنامەیەکی
نهێنیی ئەتۆمیی نەبێ ،ئــەوە یەکەم جــارە لە
ماوەی جیلێک دا ».ئیسڕائیل لەوانەیە  ١٠ساڵ
لە دۆخێک دوور بێ کە لــەودا ئێران چەکی
ناوەکی و بنکەی سەربازیی لە سووریە هەبێ
و دەتوانێ تەنانەت چەکی ئەتۆمیی لە سووریە،
تەنیا چەند مایل دوور لە سنووری ئیسڕائیل
جێگیر بکا.
فیشمەن ،سەرتۆپی هەواڵنێرانی سەربازیی
ئــیــســڕائــیــل دەنــــووســــێ «ئــــەگــــەر هــەوڵــە
سیاسییەکانی ئیسڕائیل بــێ بــەر بــێ ،ئێمە
[ئیسڕائیل] بەرەو ناکۆکیی زیاتر لەگەڵ ئێران
دەڕۆیــن .ئەو ئاکامە و هەوڵەکانی ئێران بۆ
وەڕاست گێڕانی ،دەبێ لە بیری کاربەدەستانی
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ ،لە کاتی فکر کردنەوە
لــە سیاسەتی تــازە بــەرامــبــەر بــە هــەوڵــە بێ
کۆتاییەکانی ئێران بۆ دەسەاڵت لە خۆرهەاڵتی
ناوین ،بێ.

نیویۆرک پۆست _ بێنی ئاڤنی
و :کهماڵ حهسهنپوور

ئەگەر سەرکۆمار ترامپ دەیەوێ پێش بەوە
بگرێ کە ئێران گشت واڵتی عێراق بکاتە ژێر
دەستەی سوپای پاسداران ،دەبێ زۆر خێرا
هەڵوێستی بــە کـــردەوە لــە بـــارەی قەیرانی
کوردستان بگرێ.
ڕۆژی دووشەممە هێزە عێراقییەکان دوای
شەڕێکی کورت بەسەر شەڕکەرە کوردەکاندا
س ــەر کــەوتــن و دەســتــیــان بــەســەر شــاری
کەرکوک لە باکووری عێراق داگرت .ئەوان بێ
ئێمە نەیان دەتوانی ئەو کارە بکەن.
کاتێک داعش لە  ٢٠١٤هێرشی کردە سەر
عێراق ،سوپای ورەدۆڕاوی عێراق هەرەسی
هێنا ،چەکدارەکانی شوێنەکانی خۆیان جێهێشت
و ڕایان کرد .بەغدا بە توندی سەرشۆڕ کرا.
دوایــی شەڕکەرانی کــورد ،کە بە پێشمەرگە
ناسراون ،چوونە نێو کەرکوک و ئەم شارە
گرنگەیان لە جیهادییەکان پاراست .لەو کاتەوە،
ســوپــای عــێــراق لــە الیــەن ئامریکا ڕاهێنانی
زیــاتــری پــێــکــراوە و چــەکــوچــۆڵــی باشتری
پێدراوە و شانبەشانی هێزی پێشمەرگە شەڕی
دژی داعشی کردووە .ئێستا کە داعش نزیکی
لەناوچوونە ،سوپای عێراق ڕووی کردۆتە
کەرکوک و کوردەکانی بە ناوی یەکگرتوویی
نەتەوەیی ڕاوناوە.
هێرشە سەرکەوتووەکە وەک خاڵێکی باش
بۆ حەیدەر العیبادی تۆمار دەکرێ .ئەو پاش
گشتپرسییەکەی ٢٥ی سێپتامبر کە لەویدا
بەشێکی بەرچاو لە کوردانی عێراق دەنگیان
بە سەربەخۆیی دا ،هەوڵی یەکگرتوو ڕاگرتنی
عێراقی داوە .کەوابوو ئامریکا دەبێ دڵخۆش
بێ ،نا؟ هەرچۆنێک بێ ڕاوێژکارە ئامریکاییەکان
سوپای عێراقییان کردە ماشێنێکی شەڕکەری
جێی متمانە و نیشانیان دا کە شایانن .جگە
لەوە ،وەزارەتی کاروباری دەرەوە دژی ئەو
گشتپرسییە بــوو کە لەالیەن ڕێبەری کورد
مەسعود بارزانی ڕا گەیەندرا.
کێشهکە ئــەوەیــە کــە ســوپــای عــێــراق لە
تێکشکاندنی کوردەکاندا تەنیا نەبوو .بەشی
هــەرە زۆری پێکدادانەکان لە الیــەن میلیشیا
شیعەکانی عێراقەوە ئەنجام دران ،کە بەشێکی
بەرچاو لەوان سوێندی وەفادارییان بۆ سوپای
پاسداران خواردوە ،ئەوانیش بە هەمان شێوە
چەکوچۆڵی ئامریکاییان پێ دراوە.
ڕۆژی هەینی سەرکۆمار ترامپ سوپای
پاسدارانی ئێرانیبه ڕێکخراوێکی تێرۆریستی
ناوبرد و وەزارەت ــی دارایــی ئابلۆقەی نوێی
بەسەر ئەم گرووپدا سەپاند بۆ ئەوەی کە پێش
بە پەرەگرتنی نفوزی جیهانیی ئەو بگرێ.

کەرکوک بگرێتە خۆ .بە قسهی خەلیلزاد ،لە
کۆتاییدا دەبێ باسی مافی چارەی خۆنووسینی
کــورد بــکــرێ .بــە قسهی نــاوبــراو“ :ئ ــەوە لە
بەرژەوەندیی ئێمەدا نییە کە کوردەکان ،کە
دۆســتــی بــاشــی ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــانــن،
ناسەقامگیر و شکست خواردوو بن”.
سـ ــەرەڕای ئ ــەوە ،لــە کاتێکدا کــە قەیرانی
ک ــوردس ــت ــان خــەریــکــی س ــەره ــەڵ ــدان ب ــوو،
بــەڕیــوەبــەرایــەتــیــی تــرامــپ شتێکی زیــاتــر لە
بانگەواز بۆ پاراستنی یەکگرتوویی خاکی
عێراق نەکرد .تەنانەت ئێستا هەندێک کەس
شکستی کەرکوک وەک وانەیەک بۆ بارزانی
و وەک بەڵگەیەک کە هەڵوێستی وەزارەتــی
کاروباری دەرەوە لە بارەی بەرهەڵستکاری
بەرامبەر بە گشتپرسی سیاسەتێکی دروست
بووە دەبینن.
ترامپ ڕۆژی دووشەممە گوتی ”:ئێمە پێمان
ناخۆشە کە پێکدادان لە نێویاندا هاتۆتە ئاراوە،
بەاڵم ئێمە الیەنگری لە هیچکامیان ناکەین”.
بــێ هــەڵــوێــســتــیــی ئــامــریــکــا بــەرامــبــەر بە
س ــەرب ــەخ ــۆی ــی کـــوردســـتـــان جــیــرانــەکــانــی
کوردستانیان هاندا تا کــارەکــان بە شێوەی
خۆرهەاڵتی ناوین بکەن :تورکیه ،ئێران و
دەوڵەتی ناوەندیی عێراق ،هەڕەشەی شەڕیان
کــرد ،تەنانەت کاتێک کــە بــارزانــی خــۆی لە

ل ه مانگی ڕهزبهری ساڵی ١٣١١ی هەتاویدا ،لە گوندی «دەرەئەسپ»ی دیواندەرە
منداڵێکی ژیکەڵە چاوی بە ژیان هەڵێنا و ناویان نا محهممهد .محهممهد کوڕی
مەالعەبدولحەکیم کوڕی مەال محهممهدی ڕەبیع لە بنەماڵەیەکی خوێندەوار و ڕووناکبیردا
یەکەم هەناسەکانی ژیانی هەڵمژی .ئهو یەکەم ڕستە و وشەکانی لە زاری دایکێکی
خوێندەوار و ڕووناکبیرەوە بیست و ل ه تەمەنی پێنج ساڵیدا و لە خزمەتی دایکیدا قورعانی
پیرۆزی تەواو کرد و بوو ه جێگای سهرسوڕمانی بنهماڵ ه و کهسانی دهوروبهری.
محهممهد ههتا تهمهن د ه ساڵی له خزمهت باوکی و مامیدا وانهی زانست ه
ئاینییهکانی خوێند و ورد ه ورد ه دهستی بو هۆنینهوهی شێعر و نووسینی
چیرۆک کرد و دواتر ههگبهی فهقێیهتی کرد ه شان و ڕووی کرد ه حوجره.
مەال محەممەدی ڕەبیعی هەتا گەیشتە پلەی موستەعێدی زۆر لە حوجرەکانی کوردستانی
ل ه دیوی گهرمێن و کوێستان کرد ودواجار ل ه حوجرەی گوندی قشاڵقی سپی لە خزمەت
مامۆستا عەالئەددینی حوسەینیدا دوایین پلەکانی زانستی ئیالهیاتی بڕی و ئیزنی مەالیهتیی
پێ درا و لهگهڵ کچی مامۆستا عهالئهدین ژیانی هاوبهشیی پێک هێنا و بۆ ماوەی دوازد ه
ساڵ هەر لە ئاوایی «قشاڵقی سپی»دا سەرقاڵی وانە وتنەوە و نووسین و وەرگێڕان بوو.
مامۆستا مەال موحەمەدی ڕەبێعی ،وێڕای ئهوهی دهستی نووسین و وەرگێڕانی
ههبوو ،وهک قورعان خوێنێکی دەنگخۆشیش ناوبانگی دەرکردبوو .ئهو ساڵی
هە (١٣٤٥وەکوو نوێنەری واڵتی پاشایەتی ئێران لە کێبەرکێی نێودەوڵەتی
قورعان خوێنیدا کە لە واڵتی «پاکستان» بەڕێوە دەچوو بەشداری کرد و
لەو کێبەرکێیەدا  ٢٢که بهبهشداریی  22واڵتی جیهانی بهڕێوهچوو ،دوای
«عەبدولباست عەبدوسەمەد»ی میسری پلەی دووهەمی وەدەست هێنا.
مامۆستا ڕەبێعی دوای ه چو ه تاران و وەک مامۆستای قوتابخانەی

* سەرچاوە :کاونسڵ ئان فارین ریلەیشنس

ترامپ ڕێگا بە ئێران دەدا کە دەست بە سەر عێراقدا بگرێ؟
سەرڕەڕای ئەوە کەوتنی کەرکوک بێگومان
«سەر کەوتنێکی گەورە بۆ فەرماندەی سوپای
پاسدارانی ئێران قاسم سولەیمانی بوو» ،هەر
وەک زەلمای خەلیلزاد نوێنەری پێشووتری
ئامریکا لــە نــەتــەوە یەکگرتووەکان بــە منی
گوت .خەلیلزاد الیەنگری تێوەگالنی ئامریکا لە
دانووستانی نێوان بەغدا و هەولێر ،پێتەختی
کوردستانی عێراقە.
دانوستانێکی لەم شێوەیە دەبێ ڕێککەوتن
لەسەر دابەشکردنی دەسەاڵت و داهاتی نەوتی

مهال محهممهد ڕهبیعی

عادڵ مەحموودی

ڕاگەیاندنی یەکالیەنەی سەربەخۆیی لە دوای
ئــاکــامــی گشتپرسی پــاراســت و پێشنیاری
گفتوگۆی بە جیرانەکان کرد.
ئێستا کــەرکــوک ،خەزێنەیەکی سەرەکیی
ناوچە ،خەریکە بکەوێتە ژێر ڕکێفی میلیشیایەک
کــە لــە ژێــر فــەرمــانــی سولەیمانی ،ژەنــڕاڵــی
سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران
دایه کە بە هەناردە کردنی شۆڕشی ئیسالمیی
شیعی ئێرانی لە جیهاندا تاوانبار کراوە.
ســــەرکــــەوتــــنــــە
ســـــــاکـــــــارەکـــــــەی
کـــــەرکـــــوک و بــێ
تەفاوەتیی ئامریکا
دەتوانێ ببێتە هۆی
زەخـــتـــی زیـــاتـــری
ئێران بۆ سەر ناوچە
کوردییەکان .ئەگەر
وابـــێ ،چــاوەڕوانــی
شــــەڕی خــوێــنــاوی
بن و تا ئەو قەیرانە
بــــــە چــــــارەســــــەر
نەکراوی بمێنێتەوە،
تــێــوەگــانــی ئــێــران
زۆرتر و بە هەمان
شێوە دەســەاڵتــی بەسەر دەوڵــەتــی عیبادیدا
زیاتر دەبێ.
عیبادی دەمێکە گەمە بە هاوپەیمانییەکان
دەکا و هیوادارە هەم ئی ئامریکا و هەم ئی
ئێران ڕاگ ــرێ .بــەاڵم تەنیا ئامریکا دەتوانێ
ناچاری بکا کە ڕاستیی داخوازەکانی کوردان
قــبــوڵ بــکــا .تــەنــیــا ئــامــریــکــایــیــەکــان دەتــوانــن
ڕێککەوتنێک بێننە ئاراوە کە پێش بە شەڕێکی
درێــژخــایــەن و خوێناوی لــە نــێــوان بــەغــدا و
هەولێر بگرێ ،کە دەبێتە هۆی پاڵنانی عیبادی
بۆ ناو ئامێزی ئێران.
ئامریکا خوێن و سامانێکی زۆری لە عێراق
سەرف کردووە کە ئێستا کە داعش لە قەراخی
لەناوچوونە ڕێگا بە ئێران بدا دەست بە سەر
عێراق دابگرێ.
لە ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی ئێچ ئار
مەکماستێر بۆ خوارەوە ،ڕاوێژکارانێک دەوری
ترامپیان گرتووە کە بە باشی لە ڕاستییەکانی
عــێــراق دەگــــەن .ئـــەوان دەب ــێ دەســــەاڵت بە
دەســتــەوە بگرن و هەرچی زووتــر بەغدا و
هەولێر ناچار بە دانووستان بکەن.
دەنــا قاسم سولەیمانی بە شێوەی خۆی
دەیکا.

«ئەردەبیلیەکان» و مزگەوتی «عیمادودەولە»ی شاری تاران دەستنیشان کرا،
هەر لەو سەردەمەشدا لە ڕادیۆ کوردیی تاراندا بەرنامەیەکی بەڕێوە دەبرد.
ساڵی ١٣٥١ی هەتاوی مامۆستا بوو بە بەرنوێژی مزگەوتی ئیمام شافێعی
ل ه کرماشان و چاالکیی ه ئایینی و نیشتمانییهکانی لە ڕادیۆی کرماشان درێژ ه پێدا.
مامۆستا مهال محهممهد که خۆشهویست و جێی ڕێزی ههموو پێکهات ه
ئاینییهکانی شاری کرماشان بوو ،له ڕێکخستنی خۆپیشاندانهکانی شۆڕشی
ساڵی  1357ب ه دژی ڕێژیمی پاشایهتی دهوری ههر ه بنهڕهتیی گێڕا.
دوای سهرکهوتنی شۆڕش و هاتنهئارای پرسی کورد ،مامۆستا ڕەبێعی لەگەڵ ئەو
وەفدانەی بۆ چەسپاندنی خودموختاری و مافە ڕەواکانی گەلی کورد سەردانی پێتەختی
ئێرانیان دەکرد ،چەند جارێک هاوسەفەریان بووە و لەسەرمێزی دانووستاندا لەگەڵ ئایەتوڵاڵ
تاڵەقانی دانیشتووە و ل ه زۆر بڕگ ه و قۆناغدا هاوکاریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کردوه.
مامۆستا مەال محەممەدی ڕەبێعی لە تەمەنی پڕ سەمەری دا  ٥٦پەڕتووکی بە زمانەکانی
کوردی و فارسی و عەڕەبی نووسیون کە  ٣٣پەڕاویان چاپ و باڵو بوونهتهوه ،وهک:
«بهچکهی بهنیادهم»« ،سهراب عشق و اعتیاد»« ،امپریالیست و سووسیال ئیمپریال»
و «دووکاندارانی تهریقهت» .مامۆستا ههروهها یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی گۆڤاری
«سروە» و دهوری سهرهکیی ل ه بهرجهستهکردنی ڕوحی نیشتمانی گێڕا و بۆ
یهکگرتوویی کوردهکانی شیع ه و سوونیی کرماشان ههوڵێکی زۆری دهدا و تاڕادەیەکیش
سەرکەوتووبوو لەو کارە دا کە ئهوه زەنگێکی خەتەر بوو بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران.
دوای باڵوبوونهوهی زنجیرە درامای «ئیمام عەلی» له دژی نێوهرۆکی ئهم
درامایه هەڵوێستی گرت و چەند نامەیەکی بۆ وهزارهتی ئیتاڵعات و وهزارهتی
پهروهرده نووسی و ڕایگهیاند ک ه ئەم درامایە دەبێتە هۆی نایەکگرتوویی و
بە گژداچوونی شێعە و سوننەکان و چاولێکردنهکهی بە «حەرام» ڕاگەیاند.
چاالکییهکانی مامۆستا و ئهو باسانهی ئهو قسهی لهسهر دهکردن و شێوهی
ڕوانینی بۆ پرسه ئایینی و نیشتمانییهکان ئهوی خستبووه بهرهی دژ ب ه کۆماری
ئیسالمی و بۆیه لهالیهن ئیتالعاتهو ه گوشاری خرایه سهر و بهردهوام بانگ
دهکرا و لێپرسینهوهی لهگهڵدا دهکرا .مامۆستا جارێکیان گهڕاوه ماڵێ و ب ه
خێزانهکهی گوتبوو ک ه ئهشکهنجهیان داو ه و وادیار ه دهیانهوێ بیکوژن.
مامۆستا ڕەبێعی ڕۆژی ١٢سەرماوەزی ساڵی ١٣٧٥بەمەبەستی ڕۆیشتن
بۆ سەرکارەکەی لە ڕادیۆی کرماشان لە ماڵ چووە دەرەوە ،بەاڵم
نەگەڕایەوه .نیزیک سهعات یهکی نیوهشهوی ههمان ڕۆژ تهرمی بێ گیانی
مامۆستا مهال محهممهد ڕهبیعی لە نزیک ترمیناڵی تاران _سنەدا دۆزرایهوه.
ڕۆژی بە خاکسپاردنەکەی ،واتە ١٣سەرماوەز خهڵکی شاری کرماشان دژی تێرۆری
مامۆستا مهال محهممهد ڕهبیعی خۆپیشاندانیان وهڕێ خست و خۆپیشاندان و ناڕهزایهتی
دهربڕینهکان شارەکانی دیکهی کوردستانی ڕۆژهەاڵتی گرتهو ه و ڕێژیم ب ه ناچار
حکومەت نیزامیی لە زۆربەی ئهو شاران ه ڕاگهیاند ،بە تایبەت کهش ه ئهمنیهتییهکه ل ه شاری
سنە و شارهکانی پارێزگای کرماشان زیاتر بوو .لەو ناڕەزایەتیانەدا ک ه کار کێشرای ه
تێکههڵچوون ،خوێندکارێک لە شاری ڕوانسەر و ئەفسەرێکی هێزە نیزامییهکان گیانیان لە
دەست دا و دەیان کەسیش بریندار کران و بە سهدان کهس گیران و خران ه بهندیخانهوه.
هەرچەندە هەتا ئێستاش ئەم تیرۆرە لەالیەن ناوەندە رهسمییهکانی کۆماری
ئیسالمی ئێرانەوە دانی پێدا نەنراوە ،هبەاڵم مەرگی مامۆستا ڕەبێعی بە یەکێک لە قەتڵە
زەنجیرەییەکانی دەیەی  ٧٠دادهنرێ و ڕاپۆرتی رێپۆرتێری نەتەوە یەکگرتوەکانیش
کە ٢٨ی بەفرانباری ١٣٧٨باڵوکراوەتەو،ە ئاماژە بە تێرۆر و لهنێوبردنی مامۆستا
ئایینییە سوننەکان کراوە کە یەکێک لەوان تێرۆری مامۆستا ڕبێعییە ک ه باسیان کردوه.
بە پێی باڵوکراوەی ماڵپهڕی «سوننی نیووز» فەرماندەر و بکوژی مامۆستا ڕەبێعی
پارێزگاری ئەودەمی سنە و جێگری یەکەمی ئەحمەدی نژاد «محەممەد ڕەزا ڕەحیمی»یهە
کە بە یەکێک لە گەندەڵکارانی شەقامی «فاتیمی» ناوی دەرکرد و لە زۆربەی گەندەڵییەکانی
سەردەمی ئەحمەدی نژاددا تێوەگالوە و دەسەاڵتدارانیش بەباشی ئەوەدەزانن ،بەاڵم لەبەر
دیزهبهدهرخۆنهکردنی قەتڵە زەنجیرەییەکان و ئاشکرانهبوونی الیهنه شاراوانهکانی ئهو
تێرۆرانه کە یەکێکیان مامۆستایە ،ناوبراو بهرهوڕووی بهدواداچوونی قهزایی نهکراوه.
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جەتەر و قارەمانەتییەکی کەم وێنە

برایم چووکەڵی
ئاسمانی خەباتی پڕشنگداری حیزبی دێموکرات و مێژووی فیداکاری و
لەخۆبوردوویی حیزبی دێموکرات پڕ ئەستێرەیە ،هەر ئەستێرەیەک کە دڕی بە
شەوەزەنگی بێدادی داوە و بۆتە ڕووگە بۆ ئەوەی نوێژی ئیخالسی لەبەر دەم دابەستی.
کەم نین ئەو سوارچاکانەی ئەگەرچی لە مەیدانی نەبەرد و بەرەنگاری دژی
دوژمنانی گەلدا گالن ،بەاڵم کاروان کاروانیان لە دووی خۆیان هێناوە و بوونە
ڕەمزی هەرمان و مانەوە و ،ئەو مێژوویەی ئەوان خوڵقاندیان بوونە وانە بۆ
نەوەکانی دواڕۆژ .لە «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی ئەمجارەدا سەرێک دەدەین لە
مێژووی پڕ سەرەوەریی تێکۆشەرانی حیزبی دێموکرات لە شومالی کوردستان.
پۆلێک لە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات له هێزەکانی شەهید سەرگورد
عەباسی ،حاتەم ،نەحۆ و دەستەی زەربەتی هێزی شەهید ئاوارە بۆ
مەئموورییەت لە ناوچەی شومالی کوردستان خەریکی گەشتی سیاسی و
نیزامی بوون .لە درێژەی گەرانی سیاسی نیزامیی لە ناوچه شەوی ١٣ی
بەفرانباری ساڵی  ١٣٦٣بۆ ئهوهی زەبرێک لە هێزە داگیرکەرەکانی ڕێژیم
بدەن و بڵێن که کوردستان جێگهی ئێوه نیه ،چوونە نێو شاری سهڵماس.
دەستەیەک لە هەڵۆ تیژباڵەکانی حیزبی دێموکڕات لە نزیک موڵگهی سپای پاسداران
چوونه سهنگهرهوهو دەستەیەکی دیکەش بۆ پشتیوانیی ئهوان لە حاڵی ئامادەباشدا
مانەوە .لکێکی دیکهش کۆنترۆڵی جادەی ورمێ_ تارانیان بە درێژای  ٥کیلۆمیتر خستە
ژێر دەسەاڵتی خۆیانو دەستەیەکی دیکەش بۆ شیرکەتی ڕێگاوبانی حکومەت دامەزران.
بە بەبڕیاری فەرماندەری عەمەلیات و لە کاتێکدا رێژیم قەت چاوەڕوانی ئەو
هێرشەی نەدەکرد ،هێرش بۆ سەر بنکەی سپای پاسداران دەستی پێکرد و لە
هەموو الیەکەوە ئاگر لە سەر پشتی هێزەکانی ڕێژیم کرایەوە .لە ماوەیەکی کهمدا
بنکهی سپای پاسداران لە نیو شار لەبەر یەک هەڵتەکا و هێزەکانی پێشمەرگە
دوای مانۆڕێک بە نێو شاردا بێ ئەوەی کەسیان خوێنی لە لووت هاتبێ ،لە
نێو شار هاتنە دەر .ئهو پێشمهرگانهش کە لهسهر جادهی ورمێ_ تاران بوون،
دەستیان بە ڕاگرتنی ماشێنەکان و کۆکردنەوەی خەڵک کرد و کۆبوونەوەیان بۆ
گرتن .لەو کاتەدا ماشێنێکی هێزەکانی ڕێژیم گەیشتە شوێنەکە و گوێی بە فەرمانی
بوەستەی پێشمەرگەکان نەدا .پێشمەرگەکان بەر ڕەگباریان دا و پاش ئاگردانی
ماشێنەکە و تەواوبوونی ئەو بڕگەیەش لە عەمەلیاتە ،ئەو بەشەش لە پێشمەرگەکان
مااڵواییان لە خەڵک و جەماوەری کۆوەبوو کرد و شوێنەکەیان بەجێهیشت.
ڕێژیم کە زەبرێکی کاریگەر و گورچکبڕی وێ کەوتبوو ،بۆ بهیانیی ڕۆژی دواتر
هێزێکی زۆری پێوشوێنی پێشمەرگەکان خست ،بەاڵم فەرماندەرانی هێزی پێشمەرگە
کە پێشبینیی ئەوەشیان کردبوو ،لە گوندی «بەردییان» بەرەنگاری هێزی زۆر
بەاڵم بێ ورەی دوژمن بوونەوە .شێرە کوڕان و کچانی دێموکرات لە مەڵبەندی
شومال کە دەیان جار حەماسەی لەو چەشنەیان خوڵقاندبوو ،لەو عەمەلیاتەشدا
زەبرێکی وەها گورچکبڕیان لە ڕێژیم دا کە دەبێ بە دەیان چیرۆک بنووسرێنەوە.
ڕێژیم کە لە سێ قۆناغدا زەبری قورسی وێکەوتبوو ،بە پیشەی جارانی
چەکی قورس و تۆپخانەی خستەکار ،بەاڵم تەیرەکانی دێموکرات بە ورەی بەرز
و سەربەرزییەوە شەڕگەیان بەجێهێشت و بەرەو گوندی «جەتەر» داگەڕان.
دوژمن لەگەڵ شکستە یەک لە دوای یەکەکانی بەاڵم دیسان دەسهەڵگر نەبوو .ئەو
برینە قورسەی هەڵیگرتبوو ،لە ڕوانگەی خۆیەوە پێویستیی بە ساڕێژکردنەوەیەکی
خێرا و دەمودەست هەبوو .بۆیە دیسان بە هێزێکی زیاترە شوێنی پێشمەرگەکان
کەوت و ڕۆژی دواتر_ نیوەڕۆی ١٥ی بەفرانبار_ لەژێر ئاگری توندی تۆپخانەدا
هێرشی کردە سەر سەنگەری پێشمەرگەکان .پڵینگە چنگ بە خوێنەکانی چیای ئاگری
و دەستەی زەربەتی هێزی قەندیلی حیزبی دێموکرات ئەگەرچی دوو ڕۆژ بوو
لەسەر بە بەردەوامی لەبەرەی شەڕدا بوون ،بەاڵم بێ ئەوەی تۆزی ماندوویەتییان
لێ نیشتبێ و تۆزێ دوودڵ بن ،بەڵێنیان دا بەو ساردە زستانە ئاگرێکی وەها
لەسەر پشتی دوژمنی داگیرکەر بکەنەوە بۆ هەتاهەتایە لە مێژوودا بنووسرێتەوە.
هێزی دوژمن کە ورەی هاتنەپێشێی نەبوو ،سەرەتا دەستی بە ئاوربارانی
گوندی جەتەر و سەنگەری پێشمەرگەکان کرد و لەژێر ئاگری تۆپخانەدا
گەیشتە نیزیک سەنگەرەکانی پێشمەرگە .ئا لێرەدا بوو کە عیشق بە نیشتمان
و بڕوا بە ڕەوایی خەبات وەها ئاگرێکی خستبووە دڵی پێشمەرگەکانەوە
کە بێ ترس لە دانانی گیان بەرەنگاری دوژمن ببنەوە .پاش چەند سەعات
شەڕی سەنگەر بە سەنگەر ئەوەی لە شەڕگەدا دەبیندرا کەالکی زۆر و
زەوەندی هێزەکانی دوژمن بو کە ئەمجارەیشان بە قورسی تێک شکابوون.
هێزەکانی ڕێژیم ناچار بە پاشکەشە کران ،بەاڵم نیو کاتژمێری پێ نەچوو کە
هێزی پشتیوان و تازەنەفەسی ڕێژیم لە شاری سەڵماس گەیشتنە جێ .شەڕی
سەنگەر بە سەنگەر دەستی پێ کردەوە و هەتا ئێوارێی ئەو ڕۆژە بەردەوام بوو.
ئەوەی لەو شەڕە بەجێ ما ،حەماسە و سەروەرییەکی دیکە بۆ هێزی پێشمەرگەی
کوردستان بوو کە بە بەخشینی گیانی  13ڕۆڵەی کورد وەدەست هاتبوو ،ئەوەش کە
لە شەڕگەدا بەجێ ما ،سەرشۆڕی و کەالکی زیاتر لە  400کەس لە هێزەکانی دوژمن
بوو کە لە ماوەی سێ ڕۆژدا و لە چەند بڕگەی عەمەلیاتیدا کەوتبوونە سەر عەرزی.
هێزهکانی کۆماری ئیسالمی بۆ ساڕێژی ئەو برینە قورسەی هەڵیانگرتبوو ،ڕۆژی
دوایی قینی ڕەشی خۆیان بە سەر دوو گوندی دیکەی ناوچەکە «بۆتک» و «دێمە»
ڕشت کە بە دەیان کیلومیتر لەو شوێنە دوور بوون .ئەو دوو گوندە لەالیەن هێزەکانی
دوژمنەوە هیرشیان کرایە سەر و دوای دەرکردنی خەڵکەکە ئاگریان دان و سووتاندیانن.
ئەوەی لە سەر شەڕی جەتەر پێویستە بیزانین چەند خاڵی گرینگە :یەکەم ئەوەی
ماوەی شەڕەکە سێ ڕۆژ بوو ،هێزەکانی پێشمەرگە هەم لە نێو شار و هەم لە
سەر جادە و هەم لە ناوچە و لە ماوەی سێ ڕۆژدا زەبری گورچکبڕیان لە دوژمن
دابوو .دووهەم ئەوەی دزەکردنە نێو شار ،ئەویش شارێک وەک سەڵماس و لێدان
لە بنکەی سپای پاسداران وەک هێمای دەسەاڵتی سەرکوتی ڕێژیم دیسان لە
کاتێکدا لە دەبوا دەبێ بە نێو دەیان گوندی ئازەری نشیندا بۆی بچی و بگەڕێیەوە،
حەماسەیەکە کە تەنیا پێشمەرگەکانی حیزبی دیموکڕات دەتوانن بیخوڵقێنن .دواجار
ئەوەی کە پێشمەرگەی حیزبی دێموکرت سەلماندی کە زۆری و زەوەندی و کۆک و
پۆشتەبوونی هیزی دوژمن قەت ناتوانێ چۆک بە ئیرادە و باوەڕی پێشمەرگە دابدا،
هەر ئەوەش بۆتە ڕەمزی مانەوەی پێشمەرگە و خەباتی گەل و نیشتمان بۆ ڕزگاری.

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان()6_7
بیری چەپ و پرسی نەتەوەیی لە نێوان ساڵەکانی  ١٣٢٠هەتا ١٣٥٧ی هەتاوی
پاش ڕووخانی دەوڵەتی ڕەزاشا ،حیزبی توودەی
ئێران وەکو جێگرەوەی حیزبی کۆمونیستی ئیران
لە ١٠ی ڕەزبەری ١٣٢٠دامەزرا .لە بەرنامەکانی
حیزبی توودەی ئێران لە  ٢کۆنگرەی یەک [١٠
گەاڵوێژی  ]١٣٢٣و بە تایبەتی کۆنگرەی  ٢دا کە
دوو ساڵ دوای ڕووخانی کۆماری کوردستان و
حکوومەتی میللیی ئازەربایجان لە ٥ی بانەمەڕی
 ١٣٢٧پێکھات ،لە بەندی ١٠ی بەشی خەباتی
سیاسیدا تەنیا باسی» ئازادییتهواو بۆ کەمایەتییەکان
لە کاروباری فەرھەنگی و ئایینیی خۆیان»دا()1
دەکرێ و باسێک سەبارەت بە مەسەلەی نەتەوەیی
و مافی چارەنووسی لێنینی لە گۆڕێدا نیە .ھەروەھا
لە پلینۆمەکانی  ١ھەتا ٦ی حیزبی توودەی ئێران لە
کۆی سەنەد و بەڵگەکانی حیزبی توودەی ئێران کە
لە ساڵی ١٣٦٠دا باڵو بۆتەوە،هیچ باسێک لهپرسی
میللی لە ئیران وەبەرچاو ناکەوێ ،بەاڵم لە بەرنامەی
حیزبی توودەی ئێران پاش پلنۆمی  ٧و کۆنفرانسی
یەکگرتن لەگەڵ فرقەی دیموکراتی ئازەربایجان لە
ھاوینی ١٣٣٩ی ھەتاوی لە بەشی «بریارنامەی
پلینۆمی ( ٧گەورە) کۆمیتە ناوەندی حیزبی توودەی
ئێران سەبارەت بە مەسەلەی یەکگرتویی ڕێبەری و
سازمانی حیزبی چینی کریکار لە ئێران» لە بەندی
٤دا ئاماژە بە «بایەخ و هەستیاریی مەسەلەی میللی
لە ئێران» دەکا و بە چەشنێکی ڕەسمی لە بەرنامەی
خۆی ،لە بەشی مەسەلەی میللیدا باسی «مافی
کامیلی چارەنووسی گەلەکانی دانیشتووی ئێران»
دەکا)2(.لە درێژایی تەواوی ئەو سااڵنە کە بەسەر
ھەوەڵین بەیانییەی فرقەیکۆمۆنیستی ئێران تێپەر
بووە سەرەڕای ئەوەی کە زۆربەی ڕێکخراوەکانی
چەپی ئێرانی لە پرۆگرامی خۆیاندا باسی یەکیهتیی
دڵخوازانەی نەتەوەکانی ئێران و جاروبار مافی
جیابوونەوە دەکەن بە ھۆی بڕوامەندییان بە
تەواوهتیی خاکی ئێران ،یەکیهتیی چینی کریکار و
دامەزراندنی سۆسیالیسم لە ئێراندا ئەم مەسەلەیە
تەنیا لە سەر الپەرەی پڕۆگرامەکەیاندا ماوەتەوەو
کێشەی «میللی»یان وەکو پاشکۆی کێشەی
چینایەتی پێناسە کردوە .سەرەڕای ئەوەش کە
«خەبات بۆ یەکگرتنەوەی واڵتە دابڕاوەکانی
میللی»( )3وەکوو چەشنێک لە خەباتی دژی ستەمی
میللی پێناسە دەکەن ،کاتێک ئەمباسه بە ئێران
دەگا ،بەپێی ئەم قسهیهی لێنین کە» بەرژەوەندی
سۆسیالیسم سەرتر لە بەرژەوەندی و قازانجی
میللەتەکان بۆ چارەنووسی خۆیانە»( )4لە ڕوانگەی
حیزبێکی سەرتاسەری چەپەوە ،خوازیاری
چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی لە چوارچێوەی
واڵتێک ،یانی لە چوارچێوەی یەکپارچەیی واڵتی
ئێرانن .تەنانەت کاتی ھەڵسەنگاندنی بزووتنەوەی
سەربەخۆییخوازانە کوردیش نیشانەی ناسیۆنالیست
و وەدواکەتوویی لێدەدەن .بۆ وێنە دوکتور گەاڵوێژ
یەکێک لە کادرە کوردەکانی حیزبی توودەی ئێران و
فیرقەی دێموکراتی ئازەربایجان بەم چەشنە باسی
کۆمەڵەی (ژ .ک) دەکا :ئەم حیزبە لە ژێر دروشمی
دژی فاشیستی ،دژی فئودالی و خەباتی دژی
کۆنەپەرەستی لە ماوەیەکی کورتدا نفووز و وەج و
ڕێزێکی بێ وێنەی لە نێو خەڵکی نیشتمانپەروەر و
پێشکەوتنخواز و شۆڕشگێری کوردستان وەدەست
ھێنا([ )5بەاڵم] «دروشمی سەرەکیی کۆمەڵە وەکوو
«کوردستانی گەورە» ھۆی دوورکردنەوەی
خەباتی گەلی کورد لە ڕاستییەکان ،بەھێزکردنی
دوژمن و الوازکردنی گەلی کورد بوو)6(.
دوکتۆر ڕەحیم قازیش لە تێزی خوێندنی بۆ
وەرگرتنی دەرەجەی دوکتۆریی زانستی مێژوو لە
ساڵی  ١٩٧١لە باکۆ دروشمی وێکخستنی تەواوی
بەشەکانی لەتلەتکراوی کوردستان لە الیەن
کۆمەڵەی ژ ،ک بە هەڵە دەزانێ و دەڵێ :ئاشکرایە
کە ئەمە ئامانجی تەواوی گەلی کودە بە تێکڕایی
و ،ئامانجی دواڕۆژی جوواڵنەوەی ڕزگاریی
نەتەوایەتیی گەلی کوردە؛ بەاڵم لە زرووف و
سەردەمی کاتی شەڕی دووەمی جیهانیدا(تەنانەت
ئێستاش) خەبات بەڕێوەبردن لەژێر ئەم دروشمەدا
بە ئەنجامێکی پێویست و باش نەدەگەیشت)7(.
دوکتۆر قاسملووش کە نزیک بە سی ساڵ
ئەندامی حیزبی توودەی ئێران بوو ،تەنانەت کاتێک
لەم حیزبە جیادەبێتەوە و ڕۆڵێکی سەرەکی لە
بووژاندنەوەی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران
دەگێرێ ،بەبیری چەپێکی ئێرانییەوە مەسەلەی
سەربەخۆیی کۆمەڵەی ژ .ک لێکدەداوەتەوە و لە
«چڵ ساڵ خەبات لە پێناوی ئازادی»دا ،کۆمەڵەی ژ.
ک بە ڕێکخراوێکی ناسیونالیست و داخراو ناو دەبا
کە بۆ «کوردایەتییڕووت» ھەوڵی دەدا و نەیتوانی
«خەباتی گەلی کورد لە کوردستانی ئێران لەگەڵ
جوواڵنەوەی ھەمووی ئێران» لێکگرێ بدا )8(.لە
الیەکی دیکەوە دوکتۆر قاسملو ووەک دوکترینی

خودموختاری سەرەتا لە کۆنفرانسی
سێھەمی حیزبی دیموکراتی کوردستان و
پاشان کۆنگرەکانی حیزب و بە تایبەتی لە
بابەتێک بە ناوی «باسیک لە سەر دروشمی
بنەرەتیی حیزب» لە ساڵی ١٣٦٤دا بە پێی
نەبوونی بارودۆخ و ھەڵومەرجی پێویست
بۆ هێنانهبهرباسی دروشمی سەربەخۆیی
یان فیدراڵیزم« ،دیموکراسی بۆ ئێران
و خودموختاری بۆ کوردستان» وەکو
دروستترین دروشم لە قەڵەم دەدا و ،لە باشترین
شێوەدا تیوریزەی دەکا و ئەم دروشمە وەک
بەرھەمی «لێکۆڵینەوەیەکی دوور و درێژ»
ناودەبا .دوکتۆر قاسملو لهبارهی ھێنانی
دیموکراسی بۆ ئێران پێش خودموختاری
بۆ کوردستان دەڵێ ]...[»:دێمۆکراسیمان لە
پێشەوە داناوە ھۆی ئەوەیە کە ھەم پێوەندیی
بە ئێرانەوە ھەیە کە گشتیترە ،بەرینترە لە
کوردستان و ھەم ھاتوینە سەر ئەم بڕوایە کە
بهبێ دێمۆکراسیی ڕاستەقینە ،تەنانەت ئەگەر

ئێمە خودموختاریشمان دەستکەوێ ،ئەو
خۆدموختارییە زامنێکی دیکەی نیە [ .]...ئێمە
بەش بە حاڵی خۆمان موخالیفی ھەموو شێوە
دیکتاتۆرییەکین کەوابوو بۆ ئێمە دێمۆکراسی
وەک حیزبێکی دیموکرات ھەدەفە .حیزبێکی
دیموکراتین بۆ ئازادی یان بۆ ئازادی ھەموو
گەاڵنی ئێران تێدەکۆشین» .دوکتۆر قاسملو
لەو بەشەدا کە باسی چەشنەکانی جێبەجێ
کردنی مافی چارەنووس دەکا ،سەبارەت
بە خودموختاری کە شکڵی ھەڵبژاردەی
حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێران بۆ
چارەسەرکردنی مافی کورد لەو سەردەمەیە،
ئاوا دەبێژێ« :شکڵی سێھەم؛ دیاریکردنی
چارەنووس بە شیوەی خودموختارییە.
خودموختاری وەختێک دێتە گۆڕێ کە بە
گشتی ئەو گەلە نەیھەوێ جودا بێتەوە ،یانی
واز لە سەربەخۆیی بێنێ .نەشیھەوێ یان
بارودۆخی واڵت بۆ فیدراڵی لەبار نەبێ)9(».
چەپ و مەسەلەی نەتەوەیی پاش شۆڕشی
ساڵی ٥٧ی هەتاویی
پاش شۆڕشی ساڵی ٥٧ی ھەتاویی لە
ئێران و ڕاگەیاندنی ڕەسمیی هاتنهمهیدانی
سازمانێکی تازەی کوردستانی وەکوو
«شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران _ کۆمەڵە» لە گۆڕەپانی خەباتی
ڕۆژھەاڵتی کوردستاندا کە بەشێکی بەرچاو
لە ڕووناکبیر و کەسایەتیی کورد لە ڕیزیدا
دەستیان بە کار و تێکۆشانی سیاسی کرد،
بە ھۆی نەبوونی کۆنسێپتێکی نەتەوەیی
و گرێدانی بەرژەوەندیی کورد لەگەڵ
خەباتی چینایەتی لە کوردستان و ئێراندا
گۆڕانکارییەک لە ڕەوتی بزووتنەوەی کورد
پێک نەھات و دروشمی خودموختاری ھەر
وەکوو دروشمی سەرەکیی کورد مایەوە.
«کۆمەڵە» خەباتی گەلی کورد لە
ڕۆژھەاڵتی کوردستان وەکو «بزووتنەوەی
مقاومەتی کورد» کە بەشێک لە خەباتی
شۆڕشگێرانە_دیموکراتیکی ئێران و سەنگەری
سەقامگرتوویی دیفاع لە دیموکراسی لە ئێرانە،
پێناسە دەکا« .کۆمەڵە» سەرەڕای دەربڕینی
باوەری خۆی بە «مافی چارەنووس تا ئاستی
جیابوونەوە» ،خودموختاریی بە ویستی
تایبەتمەندی گەلی کورد بۆ چارەسەرکردنی
مەسەلەی میللی لە قەڵەمدا ،و وەکو بەشێک
لە «پرولیتاریای ئاگای ئێران» ھاوکات خۆی
بە «نوێنەر و بەرەنگاری قازانجی کرێکاران
و زەحمەتکێشانی کوردستان» پێناسە کرد،
بەم باوەڕە بوو کە لە نێو بزووتنەوەی میللی
_دیموکراتیکی ئەو کاتی کوردستان ،خەباتی
چینایەتی لە نێوان بۆرژوازی و پرۆلیتاریا لە

د .کامران ئەمینئاوە
جەریانە و پەرەی گرتووە )10(»،ھەر
بەم پێیە ،کۆمەڵە لە بڕیارنامەیەکدا کە لە
جەنگەی شەڕی کۆمەڵە و دیموکرات وەک
سازمانی کوردستانی حیزبی کمۆنیستیی
ئێران باڵویکردوە ،حیزبی دیموکرات
به«حیزبێکی بورژوازی لە بزووتنەوەی میللی
کوردستان»( )11ناو دەبا .کۆمەڵە سەرەڕای
ئەوەی کە زۆرینەی کادر و ئەندامەکانی کورد
بوونو گۆڕەپانی خەباتی ئەم ڕێکخراوەیە
لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان بوو ،بەاڵم بە
پێی ئایدۆلۆژیا و بیرو ھزری سیاسییەوە
حیزبێکی تەواو چەپی ئێرانی بوو کە لە کاتی
دامەزرانییەوە بۆ پێکھێنانی «حیزبی چینی
کرێکاری ئێران»( )12و «خەبات لە پێناوی
شۆڕشی دیموکراتی بە ڕێبەریی چینی کرێکار
و دامەزراندنی کۆمەڵێکی سۆسیالیستی»()13
تێکۆشا و چارەسەری مافی نەتەوایەتیی

گەلی کوردی لەگەڵ بزووتنەوەی کرێکاری لە
ئێران گڕێدا .لەم پێناوەدا کۆمەڵە بە ڕوونی
لە وتارێکدا ئاماژەی کرد ]...[ »:ئێمە بۆ گەلی
کورد تەوزیح دەدەین کە لە ئێرانێکدا کە ھی
کرێکاران و زەحمەتکێشانی سەرانسەری
واڵت بێ ،مافی نەتەوایەتی بە باشترین
شێوە بەدی دێ .ئێمە بە زەحمەتکێشانی
کوردستان دەڵێن کە ئازادیی ڕاستەقینەی
ئەوان و ڕزگارییان لە نەبوونی و چەوسانەوە
و زوڵم و زۆر ،بەھاوپەیوەندیی لەگەڵ
چینی کرێکاری ئێران تەئمین دەبێ»)14(.
بەم چەشنە ،حیزبی دیموکرات ،کۆمەڵە
و ھێزەکانی چەپی سەرتاسەری بە
تایبەتی حیزبی توودەی ئێران و سازمانی
فیداییانی ئەکسەریەت [زۆرینە] لە ڕاستیدا
لە سەقامگرتنی ئەم دروشمە لە «ڕەوانی
کۆمەڵگادا» دەوری سەرەکییان گێرا
و خودموختاری وەک باشترین ڕێگای
چارەسەری کێشەی کورد ڕەخنەی
کردە نێو مێشکی رووناکبیری کوردەوە.
***
سهرچاوهکان:
)1اسناد و دیدگاەھا ،حزب تودە ایران از آغاز پیدایی
تا انقالب بھمن  ، ١٣٥٧چاپ اول  .١٣٦٠ص٦٦ :و ١٤٣
)2سەرچاوەی سەرەوە الپەرەی  ٤٠٣و ٤١٩
)3کۆی نووسراەکانی لێنین ،بەرگی  ،٢٣الپەرەی
 ،١٩٨وەرگیراو لە « در بارە ملت ومسلە ملی ،احسان
طبری ،مردم ،ارگام مرکزی حزب تودە ایران ،دورەھفتم،
سال اول ،شمارە  ،٥٣پنجشنبە  ٢٥مرداد ماە ١٣٥٨
)4سەرچاوەیسەرێ
«)5یک نقطە تحول بزرگ در تاریخ خلق
کرد» ،ع .گالویژ ،دنیا شمارە  - ٩آذرماە ١٣٥٤
 )6یادی از جنبش دوم بهمن “ نظری بە پیدایش جنبش
دموکراتیک در کردستان ایران” ع .گالویژ ،نشریە سیاسی
تئوریک «دنیا» ،دی ماە  ،١٣٥٦شمارە  ، ١٠سال چهارم
دورە سوم  ،هەروەھا بروانە بابەتێکی رزا شەلتوکیلە :نشریە
سیاسی تئوریک «دنیا» ،دی ماە  ،١٣٥٨شمارە  ،٦باز نشر
 )7بزووتنەوەی ڕزگاریی نەتەوایەتیی گەلی کورد و قازی
محەمەد  ،١٩٤٧-١٩٤١اڵپەرەی  ١٣٤رەحیمی قازی .دەزگای
چاپ و باڵکردنەوەی ئاراس ،هەوڵێڕ ،چاپی یەکەم ٢٠١٢
)8کورتە مێژووی حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران ،چڵ
ساڵ خەبات لە پێناوی ئازادی د .عبدالرحمن قاسملو ،الپەرەی ١٦-١٥
 )9تاڤگەی ھەقیقەت  ،١کۆکردنەوەی کاوە بەھرامی ،باسێک
لە سەر دروشمی بنەرەتیی حیزب ،١٣٦٤،الپەرەکانی ٢٨٥-٢٨٧
)10پیشرو ،ارگان تئوریک سیاسی ،قطعنامەھای مصوب
کنفرانس اخیر کۆمەلە ،جنبش مقاومت خلق کرد و مسئلە
ملی در کردستان ٧ .و  .٨شمارە ٢ضمیمە ١٤ )٢مهر )٦٠
)11اطالعیە پایانی سومین پلنوم کمیتە مرکزی کومەلە،
قطعنامە نشست وسیع کمیتە مرکزی کومەلە در بارە جنگ
جاری میان حزب دمکرات و کومەلە ،ص،٥ .تیر ماە ١٣٦٤
کمونیست
حزب
تجربە
انتقادی
)12بررسی
ایران ،گۆڤاری «افق سوسیالیسم» شمارە ٤
تیئوریک-
ئورگانی
٢
ژمارە
)13پێشرەوی
وتاری
ھەتاویی،
١٣٦٠ی
کۆمەڵە،
سیاسیی
لە کۆنگرەی یەکەمەوە بۆ کونگرەی دووھەم
 )14پاشکۆی پێشرەوی کوردی ،ژمارە ٥ ،٢ی خەرمانانی
 ،١٣٦٠وتاری کۆمەڵە و مەسەلەی نەتەواویەتی لە کوردستان

ژماره٧١٢:
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ئەنوەر عەزیزیان:

هونهر ب ه بێ نیشتمان و میللهت ناتوانێ هیچ پێناسهیهکی ههبێ

دیامنە :شەونم هەمزەیی

دوانیوەڕۆیەکی پاییز بە شنەی بالوێنی دەنگێکی ڕەسەن و زایەڵەی مۆسیقایەکی ئەهوورایی و مەقام و بەستە و حەیران بوونە
میوانی دڵەکانمان ،ئەوان کە لە سەردەشتی سەرسەوزەوە هاتبوونە دەشتە کاکی بە کاکییەکەی کۆیە ،ئاوپڕشکێنی دڵی تاسەباریان
کردین و گوڵبزەی شادییان خستە سەر لێوانمان و هیوادار بە ڕۆژانێکی خۆشی دیکەی پێکەوەبوون لەگەڵ یەکتریان کردین.
ئەو هەست و سۆزە نیشتمانییەی لە وشە بە وشەی شێعرەکان دەتکا و ،لە لەرەی دەنگ و مۆسیقای ئەو بنەماڵە هونەرمەندەدا دەنگی دەداوە،
وایلێکردین وەک «کوردستان» بە وتووێژێکی خۆمانە میواندارییەکی تایبەتیی کاک ئەنوەر عەزیزیان و کیژە ڕوح سووکەکەی ،خاتوو کوردستان بکەین
کاک ئەنوەر جەنابت سااڵنێکە ئەندامی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی .هاوکات لەگەڵ کار و ژیان و ڕاپەڕاندنی ئەرکی
حیزبی ،بەاڵم دەبینین کە بنەماڵەیەکی تەواو هونەرمەندت
پێکهێناوە و پەروەردەت کردوون .دەکرێ بفەرموون چۆنە
ئەدەب و هونەرت تێکەڵ بە ژیانی خاو و خێزانیت کردووە؟
زۆر سپاس بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتەتان بە ئێمە دا لە رێگای
«کوردستان»ی خۆشەویستەوە دەنگی خۆمان بگەیەنینەوە
خەڵکی کوردستانەکەمان .ئهمن ههر له منداڵیهوه هۆگریهکی
زۆرم ب ه هونهر و ئاوازی کوردییهو ه ههبوو ،ئهو هۆگریهم
لهگهڵ گهورهبوونم و بڕینی ههرهتی الوهتی و تا ئیستاش
هێناوه و ل ه ناخمدا پهروهردهم کردووه .بهاڵم بهداخهو ه لهو
سهردهمهدا که من پێم خۆش بوو لهگهڵ گروپێکی موسیقی کار
بکهم بهختی ئهوهم نهبوو ک ه ئهو ههلهم بۆ بڕهخسێ ،لەبەر
ئەوەی ئەو ڕوحە ئایینیەی بهسهر بنهماڵهکهمدا زاڵ بوو ڕێگر
بوو لهوهی ک همن بتوانم ڕوو ل ه کاری هونهری بکهم .ل ه نهریتی
بنهماڵهی ئێمهدا گۆرانی گوتن و کاری هونهری بە دژایهتی
لهگهل نۆرمه ئایینیهکان لێک دهدرایهوه ،بهو حاڵهش ئەمن کۆڵم
نهدا و نهمهێشت ئهو ههست و ئینتیمایهم بۆ هونهر لێ هەڵوەرێ.
ههر ئهو خولیایهی ک ه ل ه منداڵیدا ههمبوو وه لهگهڵ ههڵدانم
بهرهبهره گهور ه ببوو ،وایکرد کاتێک ک ه ژیانی هاوبهشیم پێک هێنا
و منداڵهکانم پەیدابوون و پێگەیشتن ،لهواندا چرۆ بکا و بشنێتهوه.
ئێوە لە بواری ئەدەب و هونەریشدا ڕێچکەی «ئەدەبی
بەرگری» و «هونەری دەروەست»تان هەڵبژاردوە و ئەو
ڕێگایەشتان بۆ منداڵە هونەرمەندەکانتان کێشاوە .لەبەرچی
پێتان وایە هونەر دەبێ خزمەتی نەتەوە و نیشتمان
بکا؟ ئایا ئەوە چووکەکردنەوەی پانتایی هونەر نییە؟
ئەمن باوهڕم وایە هونهر بهبێ نیشتمان و میللهت ناتوانێ هیچ
ناسنامه و پێناسهیهکی ههبێ .قهناعهتی ئەمن وابوو ه هونهری
بێ میللهت سهغیره ،هونهری بێ نیشتمان سهغیره ،ئهوهش
جوانییەکانی نیشتمانه و شیرینیی زمانی میللهت ه ک ه دهتوانێ ڕوح
و ڕهوان و گیانی واقعی ب ه میللهتێک ببهخشێ .ئهوهش ک ه پێموابێ
هونهری دهروهست ب ه مانای کهمکردنهوهی پانتایی گشتیی
هونهره ،ههر لهبهر ئهوهی سۆز و ههستی نهتهوەیی ئاوێتهی
بووه؛ راست نیهو پێچهوانهکهی دروسته .چونکی پێموای ه هونهر
کاتێک جێگه و پێگهی خۆی پهیدا دهکا که ب ه جوانیی سروشت
و ب ه ئاواز و ئاوات و خولیاکانی گهل و نیشتمانهو ه بخهمڵێ.
ئەدی جێگە و پێگەی هونەری دەروەست و ئەدەبی بەرگری
لە ئێستای کوردستاندا چۆن دەبینن ،ئایا جێگای شیاوی
خۆی دراوەتێ؟
نیشتمان و کوردستانی ئێم ه له ئیستادا چوار بهشه ،ئهو
دابهشبوونه نادڵخواز ه که مێژووهکهی بۆ سهدان ساڵ
دهگهڕێتهوه له ههرکام له بهشهکانیدا بههۆی سیاسهتی جیاوازی
دهسهالتی زاڵ بهسهر ههر کام لهو بهشانهدا ژینگهیهکی جیاوازی
هونهریش دروست بووه ،بهاڵم له ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئهگهرچی هونهر و ئهدهبی بهرگری غایب نیه ،بهالم ئهو پانتایی ه
دڵخواز و جێگا تایبەتییەی خۆی نییە ،هۆیهکهشی بۆ کەشی
پۆلیسی و سیاسهتی زهبروزهنگی دهسهاڵتی حاکم دهگهڕێتهوه.
هونهرمهندان و شاعیرانی دهروهستی کوردیش بۆ پاراستنی ئەم
ژانڕە لە ئهدهب و هونەری کوردی باجی قورس دەدەن .هەڵبەت
له سااڵنی رابردووشدا بینیومانه ل ه ههر کۆڕ و کۆبوونهوهیهک
و له ههر مهجال و دهرفهتێکدا ک ه رهخسابێ ،ئەوا شاعیران
و هونهرمهندانی دهروهست قۆستوویانهتهوه و ئهو دهنگهیان
ههڵبڕیوه .ئەوەی گرینگە ئەوەیە کە ئهندێشه و بیری نهتهوهیی
ل ه زهین و دڵی خهڵک دای ه وه به هۆی ڕێگریی دهسهاڵت ئهو
بیر ه نهتهوهییه زیاتر الی خهڵک خۆشهویست و واتاداره.
دەمانەوێ باسێکیش لەو دەرفەت و ئاستەنگانە بکەی
کە لە کوردستانی ئێران لەبەردەم چاالکیی هونەریدا
بۆ هونەرمەندانی بوارە جیاجیاکان هەیە؟ بە تایبەت
ئەو هونەرمەندانەی سۆزی پێشمەرگانە و هەستی
نیشتمانپەرەستی ئاوێتەی بیرکردنەوە و هونەرەکانیانە.
ئهوهی ل ه رۆژههاڵتی کوردستان ههی ه ئازادیی ئەدەب و هونهر
نییه ،ئازایهتیی هونهرمهندان و نووسهرانه ،چونکی کۆماری
ئیسالمی ل ه جەوهەری خۆیدا دژی هونهر و ئافراندنە ،جا
ئەوە نیشتمانیش بێ بەوالوەتر .خهڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و هونهرمهندهکانی به ئازایهتییهو ه ئهوهیان بهسهر کۆماری
ئییسالمیدا سهپاندوو ه که هونهر بهشێکی جیانهکراو ل ه وجودی
ئێمهیه ،بهاڵم هونهری بهرگری و شێعری مقاومهت وهک
باسم کرد تێچووی زۆری بۆ دەدرێ و لهالیهن دهسهاڵتهو ه
هیچ دهرفهتێکی بۆ سهرههڵدان و نهش و نوما نهدراوهتێ.
ههر هونهرێک سۆزی نیشتمان ،بۆنی واڵت و ههستی
پێشمهرگانهی پێوه دیار بێ ،ئهو ه بۆ کۆماری ئیسالمی هێڵی
سووره .له الیهکی دیکهو ه ههوڵی کۆماری ئیسالمی ئهوهی ه
ههموو زهرفییهتهکانی ئهدهب و هونهری کوردی تا ئاستێکی زۆر
نزم دایبەزێنێ ،وەک بڵێی ئەدەب و هونەری کوردی تەنیا بەیت
و حەیرانە کۆنەکانە؛ بهالم نووسهران و هونهرمهندانی کورد
لهوهشدا بهربهرهکانێی باشیان لهگهل دهسهالتدا کردوو ه و باجی
قورسیشی بۆ دەدەن .چونکی ئهوهی هونهرمهند و نووسهری
ی
راستیهقینه بێ ئهو ئازایهتیی ه ک ه بۆ خهماڵندنی هونهرهکه 
له ناخیدا ههیه وا دەکا سەر بۆ ترس و فهزای سهرکوت و

ژینگهی داسهپاویش نەوی نەکا و ب ه باوهڕ ب ه
ڕەسانەیەتی و پیرۆزیی ئایدیاکەی ،ئازایهتیی
ئهوهش دهنوێنی که هونهرهکهی کهوی نهکا.
ئهو ئازایهتییه زۆرجار دهبینی ل ه شێعری
شاعیرێکدا ل ه پشتی وشهکان و لهو دیوی
ڕواڵهتهکانهو ه دیاره ،زۆر جاریش دهبینی
هونهرمهندێك ل ه مەقامێکدا یان الیهالیهیهکدا ئهو
ههست و سۆز ه نیشتمانییه به ئازایهتیهوه دهردهبڕێ.
جەنابت باوکێکی سەرکەوتووی کە لە هەموو
ژیان و سامانی مادی و مەعنەویت مایەت داناوە
کە ئەندامانی خێزانەکەشت لەو بەستێنەدا
پەروەردە ببن و ئەو ڕێچکەیە بگرنە بەر .چی
جەنابتی گەیاندنە ئەو قەناعەتە و ئەو جێگەیە؟
له دهیهی شهست کاتێک ل ه گوندهکهی خۆمان
پیشمهرگهم دهدی ک ه به چهک و چۆڵێکی کهم بهاڵم
ب ه باوهڕێکی پۆالیی بهرهنگاری سپای کۆک و
پۆشتهی کۆماری ئیسالمی دهبوونهوه ،ئهو ههست ه
ل ه ناخمدا چهکهرهی کرد ک ه خهباتی ئێمه ڕهوای ه و
بۆ ژیانێکی مرۆییه .ئهو ههسته دوای ه لهگهل گهور ه
بوونم بوو به باوهڕ و کاتێکیش ب ه کردهوه تێکهڵ
ب ه کاروباری سیاسی بووم ،له ههموو پانتایی
ژیانی خێزانیمدا ڕهنگی دایهوه ،ب ه خۆشییهو ه
مندالهکانیشم فرچکیان بهو باوهڕه نیشتمانی ه
گرتووه .دەمەوێ بڵێم خۆشهویستیی ئاو و خاک
و نیشتمان بهشێکی جیا نهکراوهیه ل ه ژیان و بیر
کردنهوهی من و بهخۆشیهوه منداڵەکانیشم بووه.

کوردستان تۆ لەو تەمەنەدا سەرکەوتنێکی
باشت وەدەست هێناوە ،چی تۆی هان
دا ئاوا بە شێلگیری و بەردەواییەوە
بخۆی؟
موسیقی
هونەری
لە
خەم
ئەمن هەر لە تەمەنی زۆر منداڵیەوە کاتێک
لە تەلەڤیزیۆن یان ئامێرە دەنگیەکانەوە گوێم لە
ئاواز و موسیقی دەبوو ،حەسانەوە و ئارامییەکی
زۆرم لە خۆمدا دەدیتەوە .هەتا گەورەتر دەبووم
هونەر زیاتر ئاوێتەی ڕوحم دەبوو و زیاتر
ئارامی دەکردمەوە .هەر ئەوە بوو وایکرد کە
من وەشوێن موسیقی کەوم و وێل و شەیدای
بم و کەسایەتیی ڕوحی و ڕەوانیی خۆم لەودا
ببینمەوە و جار لەگەڵ جار زیاترم خۆشم بوێ.
لە موسیقی و گۆرانیدا بە دووی چیدا
دەگەڕێی و بۆ ئەو بوارەت هەڵبژارد؟
لە موسیقی و گۆرانیدا بە دووی جوانیی
سروشت و ئەویندا دەگەڕێم ،ژیانێکی ئارام
دوور لە توندوتیژی و بە تەواوی مانا موسیقیانە،
چونکە پەروەردەبوونی کەسایەتی و حورمەتی
خۆم و ڕێزی مرۆڤەکان لەوێدا دەبینمەوە.
ئەدی موسیقی و کاری هونەری ئەتۆی لە
دنیای منداڵیت نەکردوە؟
نەخێر ،پێچەوانەکەی ڕاستە .چونکە ئاواز
شوێنی کایەکردن لەگەڵ هاوڕێکانم و بووکەڵە
شووشەکانی بۆ پڕ کردوومەوە و هانی

داوم لەگەڵ الوانەوەی ئاوازدا گەمەکانی
منداڵیم بکەم و دنیای منداڵیم شیرینتر ببێ.
لهبهرچی ڕیزهکانی حیزبی دێموکراتت بۆ
خهبات و بهردهوامی ژیانی هونهری ههڵبژارد؟ دەمەوێ بڵێم بە ڕێنوێنی باوکم و پشتگیریی
حیزبی دێموکرات له ههموو ژیانمدا ڕووگ ه و دایکم زۆر خۆشەویستانە لەگەڵ موسیقادا
قیبلهی ئاواتم بووه ،بهر لهوهی حیزبی دێموکرات ژیاوم و تەمەنێکی خۆشم لەگەڵیدا هێناوە.
به فکر و ئهندێش ه ههڵبژێرم خۆشهویستیی حیزبی
دێموکرات ل ه نێو کۆمهاڵنی خهڵکدا وایکرد ک ه ئەتۆ کچی پێشمەرگەیەکی کوردستانی .ئێوە
ئهو حیزبهم خۆش بوێ ،سروشتیی ه من خۆم پێشتر لە نێوخۆی واڵتدا دەژیان و بەهۆی
به ڕۆلهی گهلهکهم دهزانی و گهلهکهشم حیزبی بارودۆخی سیاسیی باوکت ناچار بوون ئەوێ
دێموکراتی کوردستانی بۆ لهسهر ڕێگا دانابووم .بەجێ بێڵن و لە نێو ڕیزەکانی ئاشکرای حیزبی
دێموکراتدا بگیرسێنەوە .لەو بارەوە هەستت
***
چییە؟ چیت لە دەست داوە؟ چیت وەدەست هێناوە؟
[لە تەمەنی پێنج ساڵییەوە خولیای هەست بە گەورەبوونم دەکەم .بە دڵێکی پڕ لە
گۆرانی دەبێ .باوکی گۆرانیی بۆ دەڵێ و هەستی نیشتمانپەروەری ئەوە دەڵێم و ئەگەر لە
ئەویش بە هەڵبەزین و چەپڵەلێدان بۆ باوکە دایک ببمەوە دوبارە باوەڕ بەوە دێنم کە باوکم بەو
هونەرمەندەکەی دەستێنێتەوە .کاتێک لە کاناڵە کارەی ژیانێکی پڕ لە سەروەریی پێ بەخشیوم.
تەلەڤیزیۆنەکانەوە ئامێرەکانی موسیقیی بە ئەوەش کە چیم لە دەست داوە دەتوانم بڵێم
دەستی هونەرمەندانەوە دەدی ،دەچوو چیلکە و دیداری بەردەوام و لە نیزکەوەی کەسوکارم
مێشکوژی دێنا و وەک ئەوان دەیگرت و السای و سروشتی جوانی ڕۆژهەاڵتم لە دەست
دەکردنەوە .باوکی کە دەزانێ کیژۆڵەکەی داوە ،ئەوەش کە وەدەستم هێناوە ئازادی
خولیای موسیقی بووە ،ئامێری ڤیۆلۆنی بۆ و شانازییە .شانازیی ئەوەی لەوە بەدوا لە
دەکرێ و دەینرێتە خولی فێرکاریی موسیقا .ڕیزەکانی حیزبی دێموکڕات و لە نێو خەڵکی
پێشمەرگەیەکی
کچە
وەک
«کوردستان عەزیزیان» لە تەمەنی حەوت کوردستاندا
ساڵیدا بەشداری فستیڤاڵی بەیت و حەیران دەکا هۆگری هونەر دەمناسن و ناوم دەبەن.
و لەوحی ڕێزلێنانی دەدرێتێ .لە تەمەنی 12
ساڵیدا دەچێتە تاران بۆ ئەوەی داوای کردنەوەی خەونی گەورەی ئەتۆی کوردستان چییە؟
کتێبخانەیەکی کوردی بۆ شارەکەی بکا و لەالیەن ئازادی و ڕزگاریی کوردستان ،دامەزرانەوەی
وەزارەتی پەروەردەوە خەاڵتی «کیژۆڵەی دەوڵەتی کوردی و بەڕێوەبردنی یەکسانی
هەڵبژێردراوی پەرەپیدان بە کتێب» وەردەگرێ .لە کاروباری ژیانی مرۆیی و دەوڵەتدا.
بە شانۆی «سەفەری هەاڵلە «بەشداریی لە
فستیڤاڵی 7ی پووشپەڕی سەردەشت کردوە و پێت خۆشە چ پەیامێک هەبێ بۆ مندااڵنی
خەاڵتی «پدیدە»ی ئەو فستیڤاڵەی پێدراوە .هاوتەمەنەت یان هاوڕێکانت؟
بەشداری لە کونسێرتی موسیقا و شەوە شێعر ئەمن خۆم لەوە بە بچووکتر دەزانم پەیامم
و چاالکیی ئەنجوومەنە ئەدەبیەکان لە بۆکان و بۆیان هەبێ ،بەاڵم داوا لە هاوڕێیانم دەکەم
سەردەشت و شارەکانی دیکەی کوردستان بەشێکی بخوێنن هەتاوەکوو بە پلەی بەرز دەگەن،
دیکە لە دەرکەوتنەکانی کوردستان بوون ].ئەوکات بە دید و ڕوانینی کراوەوە خزمەت
بە خاک و نەتەوە و نیشتمانەکەیان بکەن.

لەهەر باخەی گوڵێک

ئەو فرمێسکانەی دەبنە
ڕووباری هەڵچوون

هەیاس کاردۆ
لەوەتا هەم چاوی پڕ لەفرمێسکی کورد دەبینم .جاری
وایە گریانی بەکۆمەڵ و جاری واشە تاقولۆق .چاو
بەفرمێسکانی کورد تەنیا مندااڵن و ژنانی ئەم نەتەوە پڕ
دەرد و ڕەنجە ناگرێتەوە ،ئەوە هەموو کورد بە ژن و
پیاو ،پیر و الو ،هەژار و دەوڵەمەند ،شاری و الدێین
کە فرمێسکی حەسرەت دەڕێژن .لەوەتا هەم ئازارێکی
قووڵ لەسەر جەستە و ڕووحی دانە بەدانەی خەڵکی
ئەم کوردستانە هەست پێ دەکەم .من کەخۆم دڵ بەژان
و چاو پڕ لەفرمێسکم ،چاک لەمانای ئەو فرمێسکانە
دەگەم کە ڕۆژانە لەسەر کوڵمەی هاونیشتمانام دەیان
بینم .ڕاستە ئەو فرمێسکانە هەر جارەی بە بیانوویەک
و بە پێی ڕوودانی کارەساتی جیاواز دێنە خوار ،بەاڵم
سەرچاوەیان یەکە و بۆ هەموو خەڵکیش یەک مانای
هەیە .هەموو ئەو فرمێسکانەی بە بوونی ئەو ئازارەوە
بە گۆناکانی ڕۆڵەی کورددا دێنە خوار باسی ڕاستییەکی
تاڵمان بۆ دەکەن :ئێمەی کورد دەردێکی هاوبەشمان
ههی ه و هیچ چارمان نیە دەبێ بۆ سووک کردنی ئەو
دەردە و نەهێشتنی ئەو فرمێسکانە کاری هاوبەش بکەین.
وە نەبێ هەموو ئەو فرمێسکانەی لەچاوی کورد دێنە
خوارێ داستانی بەش مەینەتی و دەرد و ژان بن .گەلێک
چاوی پڕ لەفرمێسکیشم دیون کە ترووسکەی شادییان
تێدا قەتیس ماوە و ترووسکەی هیوا دەنێویاندا پنگی
خواردۆتەوە .ئەوەندەی بۆ مەرگەسات و ماڵوێرانی و
لەدەستدانی هاوزمان و هاوسەنگەر و هاوخەباتمان
فرمێسکمان ڕشتوە و ئەژنۆی خەممان دەباوەش گرتوە،
ڕەنگە هەر بەو ڕادەیەش بە بۆنەی سەرکەوتنێکەوە
لیزگەی دڵۆپە فرمێسکەکان داگەڕابنە خوارێ و بۆ
ماوەیەک دنیای ئێمەی گۆڕیبێ .ئەوەی جێی ناڕەحەتی و
نیگەرانی و دڵتەنگییە ئەوەیە کە بەشی زۆری هەڵوەرینی
فرمێسکەکانمان بۆ ڕووداوە ناخۆشەکان و بە گشتی بۆ
بەختی ڕەشی خۆمان و نەتەوەکەمان هەڵوەراندوە .ئەوەی
ناخۆشە فرمێسکی حەسرەتمان درێژماوە و بەردەوام
بوە ،کەچی فرمێسکی شادیمان کورتخایەن و کاتی بوە.
ئەوەی جێی نیگەرانییە بەشیکی زۆر لەو فرمێسکانەی بۆ
ڕووداوە ناخۆشەکان هەڵمان وەراندوون بە هۆی ناسۆری
خەیانەت و لێکترازانی ڕێزەکانی خۆمان بوە کە هەرجارەی
لەشوێنێک و بە بیانوویەک بەربینگیان پێ گرتووین.
بەاڵم ئەوەندەی کورد بە هەڵڕشتنی فرمێسک فێرە
و کونی چاوەکانی وەک کانی ئاویان لێ هەڵ دەقوڵێ،
ئەوەندەش ئامادەیە دڵۆپ دڵۆپی ئەو فرمێسکانە کۆ
کاتەوە و بیانکاتە ڕووبارێکی خوڕێن کە هێزی تازەی
وەبەر بنێ و لەگێژاوی نەمان بیپارێزێ .ئەگەر بەپێی
ڕادەی خەم و خەفەت و درێژماوە بوونی ئازارەکانمان
بوایە ،دەبوو شوێنەوارێک لەژیان و خۆشیمان نەمابا.
ئەگەر بەپێی ژمارەی تەرمی شەهیدانمان بوایە ،دەبوو
هەموو ژیانی خەڵکی کوردستان وەک الپەڕەیەکی ڕەشی
نێو دەفتەرێک بێتە بەرچاومان و هیچی دیکەی تێدا
نەبینین .بەاڵم داخوا وایە؟ من کە خۆم یەک لەو چاو
بەفرمێسکانەم و دایمە کۆڵی خەمێکی قورس بەشانمەوە،
نە دنیا وا دەبینم و نە ژیانی خەڵکی وەاڵتەکەم ئاوا
تەماشا دەکەم .لەبەر چاوی من هەموو ئەو فرمێسکانەی
بۆ شەهید ،بۆ ماڵوێرانی ،بۆ گەلەکۆمەگی ،بۆ خەیانەت،
بۆ برسیەتی و نەداری ،بۆ لێکدابڕان و دوو دەستەیی
و  ....دێنە خوارێ تێکەڵ بە یەک دەبن و ڕووبارێکی
خورێن ساز دەکەن و هێزی دووبارەمان پێ دەبەخشێ.
لەوەتی وەبیرم دێ داستانی کەوتن و هەستانەوە
بەردەوامە .هەرچەندی الپەڕەکانی مێژووی خەباتی کورد
هەڵ دەدەمەوە زیاتر ئەو کەوتن و هەستانەوانەم بۆ
دەردەکەون .هەر جارەی کورد قڕان دەستی پێ کراوە و
بارانی فرمێسکی بەدبەختی هەڵ وەریون ،دوای ماوەیەک
ڕووباری هەژان و نەوەستان و هەستانەوە سەری
هەڵداوە و هەمدیسان فرمێسکی شادی لەچاوی گەورە و
چووکی ئەم نەتەوەیە هاتۆتە خوار .مێژوو پێمان دەڵێ هەتا
زەختمان زیاتر لێ کرابێ و بۆ لەنێو بردنمان گەلەکۆمەگیی
بەرینتر ڕووی دابێ ،ورەمان بەرزتر و بڕیاری چوونە
پێشمان قایمتر بووە .کورد ئەگەر زۆر تایبەتمەندیی دزێو
و دژەخۆیی هەبن ،تەنیا ئەوە تایبەتمەندییەی دەیکڕێتەوە
کە بە وەڕاست گێڕانی خەوەنی سەربەخۆیی وەفادارە
و ئامادەیە فیداکاریی لەپێناودا بکا .ئەوەش شتێکە باری
قورسی ئازارەکانمان سووک دەکا و دەبێتە چرایەکی
ڕووناک بۆ بەرچاوو ڕوونیام لەشەوە زەنگی تاریک
و تنۆکی ئەو هەموو پالنەی بەدژمان بەڕێوە دەچن.
دڵنیام دیسان ئەو هەموو فرمێسکەی لەم ڕۆژە تاڵ و
تفتانەدا ڕشتوومانن ،دیسان دەبنەوە ڕووبارێکی خوڕێن
و تین و گوڕی زیاترمان بۆ چوونە پێش وەبەر دەنێن.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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info@kurdistanukurd.org
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بەرهەمێکی دیکەی عەلی ئەشرەف دەروێشیان کرایە کوردی
«چــــیــــرۆکــــەکــــانــــی ئـــــــەو ســــــااڵنــــــە» لـــــە ن ــووس ــی ــن ــی
عــەل ـیئــەشــرەف دەروێــشــیــان ن ــووس ــەری کــــوردی خەڵکی
کـــرمـــاشـــان ،لـ ــەالیـ ــەن شـــەریـــف فـــــەالح کـــرایـــ ه کـــــوردی.
ئەم بەرهەمە پێنجەمین بەرهەمی وەرگێڕانی شەریف فەالح و
نۆیەمین کتێبی چاپکراوی ناوبراو ه کە لە دووتوێی  ١٠٨الپەڕەدا
لەالیەن «چاپەمەنیی مانگ» لە بانە چاپ و باڵو کراوەتەوە.
چیرۆکەکانی ئەو سااڵنە ،چوار چیرۆکی درێژی مێرمندااڵنی
لەخۆ گرتووە ک ه بە نێوەرۆکی سیاسی ،بــەاڵم بە زمــان و
دەربڕینی مندااڵنە نووسراون و باس لە دۆخی کۆمەڵگەی
کرماشان لە سااڵنی سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێران دەکهن.
کــۆمــهڵــ ه چــیــرۆکــی «هــــهتــــاو» ،وهرگـــێـــڕانـــی مــامــۆســتــا
عهبدوڵال حــهســهنزاده« ،ســااڵنــی هــەوریــن» و «ئەفسانە
کوردییەکان» وهرگێڕانی عەزیز گــەردی؛ چهند بهرههمێکی

دیکهی عهلی ئهشرهف دهرویشیانن ک ه کراونهت ه کــوردی.

سەردەمی کۆماری کوردستان ناسراوە ،رۆژی سێشەممە
١٨ی ڕەزبـــــەر ل ــە شــــاری ســلــێــمــانــی ک ــۆچـ ـیدوای ــی ک ــرد.
مامۆستا کەریم زەنــد ساڵی ١٩٢٤ی زایینی لە سلێمانی لە
دایــک بــووە .ل ه ساڵی ١٩٤٠هو ه دەستی بەنووسین کــردوە
و هــەر چ ــوار پــاچــەکــەی کــوردســتــان گــــەڕاوە و زانــیــاریــی
تــەواوی لەسەر هەموو شوێنەکان و هۆز و تیرە و ڕەگەز
و زمـــان و مــێــژووی کــوردســتــانــی گـــەورە تــۆمــار کـــردوە.
کەریم زەند خاوەنی دەیان کتێب و بابەتی بەهێزە کە گرنگترینیان
بریتییە لە کتێبی “تۆماری تەمەن” کە پێنج بەرگە و باس لە
جوغرافیا و شێوەزاری بەشە جیاجیاکانی کوردستان دەکا،
هەروەها یەکەم کەسە کە کتیبی ئینجیلی کردووتەوە کوردی.

ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان وەک وانــەی ڕەسمی ناخوێندرێ.

پەردەالدان لە پێنج کتێبی مندااڵن لە بۆکان
لــە شــــاری بــۆکــان و لــە ڕێــورەســمــێــکــدا پــــەردە لــەســەر
پــێــنــج بـــهرهـــهمـــی نـــوێـــی ت ــای ــبــهت بـــه مــــنــــدااڵن الدرا.
لەو ڕێوڕەسمە کتێبهکانی «پەیتووکە» لە وەرگێڕانی حوسێن
گوڵۆاڵنی ،چیرۆکی «بێچووە گورگ» نووسینی محەممەد
ئیلخانیزادە« ،خاتوونی خۆڵەمێشی» نووسینی مێهری ناسێح،
«وەرزەکـــان» نووسینی سورەییا ئەفشارنیا و «دوستان
ماجراجو» نووسینی هێدی قازی نیا ،خرانه بەرچاوی خوێنەران.
ل ـهو کـــۆڕهدا سهعید نهججاری (مامۆستا ئــاســۆ) ،ئهمین
گهردیکالنی و لهیال ئهحمهدی ئهقدهم لهسهر نێوهرۆکی ئهو
کتێبانه وتاریان پێشکێش کرد و چهند شاعیرێکی بهشداربووی
کــۆڕهک ـه بـهرهـهمـه شێعرییهکانی خــۆیــان پێشکێش کــرد.

باڵوبوونهوهی فیلمی «کەژاڵ» له سهر پرسی کۆڵبەران
فیلمی “کــەژاڵ” لە دەرهێنانی نیما یار کە باس لە دەرد و
کێشەی کۆڵبەرانی ســەر سنوورەکانی کوردستان دەکا
پــاش ســێ ســاڵ مــافــی بــاوکــردنــەوەی پــێ درا و بــڕیــارە
بــەم زووانـــە لــە سینەماکانی کــوردســتــان باڵوبکرێتەوە.
ئـــەم فــیــلــمــە چــیــرۆکــی کــچــە خــوێــنــدکــارێــكــی کـــــوردە کە
واز لــە خــوێــنــدن دێــنــێ و نــاچــار دەب ــێ بــە هــۆی کێشەی
بــنــەمــاڵــەکــەی پــیــشــەی پــڕمــەتــرســی کــۆڵــبــەری بگرێتەبەر
و ڕوو بــکــاتــە نـــاوچـــ ه ســنــووریــیــەکــانــی ک ــوردس ــت ــان.
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بهر له مااڵوایی

تەمەنی کۆماری ئیسالمی

باڵوبوونهوهی کتێبی زمان و ئەدەبیاتی کوردی بۆ خوێندنی زانکۆ
باڵوبوونهوهی کتێبی زمان و ئەدەبیاتی کوردی بۆ خوێندنی زانکۆ
کتێبی «زم ــان و وێ ــژهی ئـهدهبــی کـــوردی” لـه شــاری سن ه
بــۆ خوێندن لــە ئاستی زانــکــۆی کــوردســتــان بــاوکــرای ـهوه.
کتێبی «زمان و وێژهی ئهدهبی کوردی» لهالیهن د .بهختیار
سهجادی ،مامۆستای زانکۆ و بەڕێوەبەری بەشی زمان و
ئەدەبی کوردی لە زانکۆی کوردستان و مهزههر ئیبراهیمی
نــووســراوه و ل ـهالی ـهن چاپخانەی گــوتــار لـه شــاری سهقز
ل ه چاپ دراوه .مــاوهی سێ ساڵ ه بهشی زمانی کــوردی ل ه
ی 30
زانکۆی کوردستان له سنه کراوهتهوه و سااڵنه نزیکە 
خوێنکاری زمانی کــوردی وهردهگـــرێ .بەپێی مــادەی ١٥ی
قانوونی بنەڕتیی کۆماری ئیسالمیی ئێران خوێندن و نووسین
بە زمانی دایک بۆ هەموو پێکهاتە نەتەوەکانی ئیڕان ئازادە،
بەاڵم تا ئێستا زمانی کوردی ل ه هیچ یەک لە قوتابخانەکانی
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ئێعدام چەکی درێژکردنەوەی

کۆچی دوایی کەریم زەند ،مێژوونووس و نووسەری ناوداری کورد

مــامــۆســتــا ک ــەری ــم زەنـــــد ،خــەبــاتــکــار و قــەڵــەمــبــەدەســتــی
دێرینی کــورد کــە بــە یــەکــەم مامۆستای وان ــەی ک ــوردی لە

KURDISTAN

18ی ڕەزبـــەر (10ی ئۆکتۆبر)ی هەموو ساڵێک ڕۆژی
نەهێشتن و بەربەرەکانی لەگەڵ سزای ئێعدامە.
ڕۆژی 10ی ئۆکتۆبری ئەمساڵ لە حاڵێکدا یادی کرایەوە
عەلی بداغی
کە ڕاگەیەندرا دەزگای دادی کۆماری ئیسالمی لە سەرەتای
ئەمساڵی زایینینەوە تا ئێستا  435کەسی لەدار داوە و تەنیا هەواڵی ئێعدامکرانی  83کەسیان
لە میدیا رەسمییەکاندا باڵو کراوەتەوە.
چاوخشاندنێک بە ئامارەکانی ئێعدام لە ئێران لە سێ ساڵی رابردوودا پێمان دەڵێ چ
کارەساتێک لەو واڵتە ڕوو دەدا .کۆماری ئیسالمی لە ساڵی 2014دا  1634کەسی لە دار
داوە .ساڵی  2015ژمارەی ئێعدامکراوەکان لە ئێران  977کەس بووە و ،ساڵی ڕابردووش
 567زیندانی لە ئێران لە دار دران ،بەو پێیەش کە لە 9مانگی ئەمساڵدا زیاتر لە  400کەس
ئێعدام کراون ،وێدەچێ ژمارەی ئێعدامکراوەکان لە ئێران لەمساڵدا زیاتر لە ساڵی ڕابردوو
دەبێ.
چەکی ئێعدام لە تەنیشت چەکی تێرۆر هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی هاتنەسەرکاری کۆماری
ئیسالمی خرایە خزمەتی دەسەاڵتبەدەستانی ئەو ڕێژیمە .ئیعدامەکان لەو ڕێژیمەدا لە
سەربانی قوتابخانەی ریفاهـ لە تاران بە کوشتنی ئەفسەر و کاربەدەستانی ڕێژیمی پاشایەتیی
ڕووخاو دەستی پێکرد و کەس هاواری ئەو بێ تاوان یان تاوانبارانەی نەبیست کە داوای
دادگاییکردنێکی عاداڵنەیان دەکرد .ئێعدامەکان دوایە گەیشتنە کوردستان و تورکەمەن
سەحرا و دوایەش کە ئێعدامەکانی دەیەی شەستی زیندانیانی سیاسیی لێکەوتەوە .ئامانج
لە هەموو ئەو ئێعدامانە لێدانی فیزیکی لە دژبەرانی نیزام و سەقامگیرکردنی ڕێژیم بوو و
تێرۆر و ئێعدام ئامرازی باش بۆ ئەو مەبەستە الی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بوو .بەاڵم
ئەوە کۆتایی بەسەرهاتەکە نییە.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی دوای سەقامگیریش بە پاساوی ئایینی ئێعدامی کردە چەکێک
بۆ ڕاگرتنی نەزمی کۆمەاڵیەتی ،بۆ ئەوەی لەو کۆمەڵگا ئیسالمییەدا! بە ڕەچاوکرانی
ڕێوشوێنە ئاینییەکان ڕەگ و ڕیشەی تاوان و الدانەکان ویشک بکا .ڕەچاوکردنی ئەو
سیاسەتە وایکردوە ئێران لە ڕووی ئاماری ئێعدامەکان دوای چین لە ڕیزی دووهەمدا جێ
بگرێ و بەپێی ڕێژەی حەشیمەت و ژمارەی ئێعدامکراوەکانیش یەکەم واڵت بێ لە دنیادا.
ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی دەڵێ کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ساڵی  1357ڕا هەتا
ساڵێ 1395ی هەتاوی پتر لە  61هەزار کەسی لەو واڵتەدا لەدار داوە .مەسەلە ئەوەش
نییە کە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی حاشا لە ئێعدامەکان _ چ ئێعدامە سیاسی یان نا
سیاسییەکان_ بکەن ،بەڵکوو بە دەگمەن نەبێ هەر هەموویان بەرگریی لێ دەکەن و ئەو
جینایەتانەیان بۆ مانەوەی ڕێژیمەکەیان بە پێویست زانیوە.
وەک گوترا بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی ئامانج لەبەڕێوەبردنی حوكمی ئێعدام
بۆ بنەبڕكردنی تاوان لە كۆمەڵگا و گەڕاندنەوەی بایەخ و بەها كۆمەاڵیەتی و ئایینییە
بزربوو و کاڵبووهکان دەگەڕێننەوە ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەی ئەو واڵتە لە رووی جێبەجێكردنی
حوكمی ئیعدامەوە ب ه پێی حهشیمهتهکهی پلەی یهکهمی لە دنیادا هەیە ،بەاڵم ئەو شااڵوە
لە ئیعدامكردنانە نهک نەیتوانیوە رێژەی تاوان و جینایەت لەو كۆمەڵگایەدا كەم بكاتەوە،
بهڵکوو ب ه پێی ئیعترافی کاربهدهستانی پایهبهرزی رێژیم و ب ه پێی ئامار و زانیارییهکان،
بڕی تاوان و تاوانکاری ل ه ماوهی دهسهاڵتدارهتیی کۆماری ئیسالمیدا ب ه تایبهت ل ه دوو
دهیهی رابردوودا چهند قات ل ه چاو پێشوو زیادی کردوه.
کۆماری ئیسالمیی ئێران سەبارەت بە جێبەجێکردنی حوکمی ئێعدام ساڵ نییە لەالیەن
ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤەوە مەحکوم نەکرێ و داوای لێ نەکرێ کە بەهۆی
ناکارامەیی سزای ئێعدام ،ئەو سزا نامرۆڤانەیە لە یاساکانی سزادان بسڕێتەوە ،بەاڵم ئەو
بەربەرەکانی و هەموو ئەو هەوڵ و هەڵوێستە جیهانییە تا ئێستا شوێنی لەسەر بڕیاری
کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا دانەناوە ،بۆیە چاالکانی مافی مرۆڤ دەڵێن واڵتانی زلهێز
و خاوەن بەرژەوەندی لە ئێران پێویستە لە دانوستان و پێوەندییەکانیان لەگەڵ ئێراندا
فشار بخەنە سەر ئەو واڵتە بۆ ئەوەی بڕیار لەسەر نەهیشتنی سزای ئێعدام بدا و بۆ ئەوە
گوشاری زیاتر بخرێتە سەر ئەو واڵتە.
بەاڵم بابەتی ئیعدامكردن وەك سزایەك لە نیزامی كۆماری ئیسالمیدا پتر لەوەی بنەمای
حقووقی هەبێ ،بڕیارێكی سیاسییە و دەسەاڵت بۆ زاڵکردنی کەشی ترس و سەرکوت
بەکاری دێنێ ،بێ ئەوەی واڵمی پێوستی لێ ورگرتبێتەوە .هەر لەبارەی ئێعدامی چاالکانی
سیاسیی کورد کە لە چەند دەیەی ڕابردوودا بەبەردەوامی درێژەی بووە ،ئەو پرسیارە
هەیە کە ئاخۆ ئێعدامە سیاسییەکان چۆکیان بە بزووتنەوەی سیاسیی کورد داداوە؟ بێ
گومان نا .چونکی ئهگهر ئیعدا م و له سێدارهدانو زیندان و سەرکوت کاریگهریی له سهر
ڕاوهستانی خهبات بۆ ئازادیو ڕزگاری ههبوایه ،ههر له دوای له سێدارهدانی پێشهوا و
ڕووخانی کۆماری کوردستان دهبوای ه ڕهوڕهوی خهباتو تێکۆشان له جووڵه کهوتبا و
هیچ تاکێکی کورد باسی له مافو ئازادییهکانی گهلی کورد نهکردبایه ،کە دەبینین وانییە.
بەشی هەرە زۆری ئێعدامە ناسیاسییەکانیش لە ئێران لە چەند دەیەی ڕابردوودا سەبارەت
بە تاوانەکانی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر بووە ،بەاڵم زۆر لە کاربەدەستانی کۆماری
ئیسالمی نایشارنەوە کە سەرەڕای  40ساڵ بەردەوامی لە جێبەجێکردنی سزای ئێعدام،
بازرگانیی مادەی هۆشبەر لەو واڵتە ساڵ بە ساڵ زیادی کردوە .لە ئێستاشدا دەوڵەت
الیحەیەکی بۆ البردنی سزای ئێعدام لەسەر کۆمەڵێک تاوانی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر
داوەتە مەجلیس کە ئەگەر پەسند بکرێ ،زیاتر لە  5هەزار زیندانی لە مردن ڕزگاریان دەبێ،
کەچی بەهۆی دژایەتیی دەزگای قەزایی و چەت تێخستنی ئەو ناوەندی سەرکوتی کۆماری
ئیسالمی تا ئێستا وەاڵمی پێویستی وەرنەگرتۆتەوە.
هەوڵەکان بۆ نەهێشتنی سزای ئێعدام لە ئێران چ لەالیەن مافناسان ،کۆمەڵناسان و
چاالکانی مەدەنی حاشای لێ ناکرێ ،بەاڵم بێگومان ئەو هەواڵنە لە بەرامبەر دەسەاڵتی
ئیدۆلۆژیکی کۆماری ئیسالمیدا بڕ ناکەن ،مەگەر ئەوەی تۆکمەتر و زۆر بەرباڵوتر لەوە بن
کە ئێستا هەیە .تەنیا لە ئەگەری دروستبوونی فشارێکی نێوخۆیی و دەرەکییە کە دەکرێ
هیوادار بە پاشەکشە پێکردن بە کۆماری ئیسالمی لەو پێوەندییەدا بین.

