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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

پڕۆژەیەک لە ئێران
سەرناگرێ

()٢

کۆماری کوردستان ،ئیلهامی بنیاتنانی داهاتوو
سەروتار

گوتاری نەتەوەیی لە
کۆماری کوردستانەوە
هەتا ئێستا

کۆماری کوردستان الپەڕەیەک لە مێژوو

کەماڵ کەریمی
دووی ڕێــبــەنــدانــی ئــەمــســاڵ ،ی ــادی
حەفتاوسێ ساڵەی دامەزرانی کۆماری
کــوردســتــان لــە مــەهــابــاد ،دەکــرێــتــەوە.
کۆمارێکی کەم تەمەن و پڕ دەسکەوت
کە لەوانەیە لە ســەردەمــی دامەزرانیدا
کــەم کــەس هەنگاونان ب ــەرەو کارێکی
وەهــا مەزنی بەبیردا هاتبێ .وشیاری
و خ ــوێ ــن ــدن ــەوەی وردی پــێــشــەوا لە
هەڵسەنگاندنی باروودۆخی سیاسیی ئەو
سەردەمە و بوێریی ئەو بۆ ئەنجامدانی
کاری وەها گەورە و دامەزراندنی یەکەم
کۆماری کوردی ،نەتەوەی کوردی کردە
خ ــاوەن مێژوویەکی حاشاهەڵنەگر لە
دەربڕینی ئیرادەی نەتەوەیی بۆ دەرخستنی
خواستی سەربەخۆ ژیان و دامەزراندنی
دەوڵەتێکی نەتەوەیی .کۆمارێک کە دوای
زیاتر لە حەوت دەیە بووەتە شانازییەکی
لەبیر نەکراو بۆ هەموو نەتەوەی کورد.
لــــەو ل ــێ ــک ــدان ــەوە و نـــووســـراوانـــەی
لەسەر کۆمار نــووســراون زۆر الیەنی
ئەرێنی وەک شــەڕی جیهانی ،الوازیــی
دەسەاڵتی نــاوەنــدی ،داگیرکرانی ئێران
و ،....کە کارتێکەرییان لەسەر پێکهاتنی
هەلومەرجێکی وا کە ئیمکانی دامەزرانی
کــۆمــاری تێدا ڕەخــســا ،خستووەتە بەر
بــاس .بــەاڵم ئــەوەی زیاتر لــەو بابەتانە
گرینگی هەیە و کەمتر لــەو نووسراوە
و کتێبانەدا سەرنجی دراوەت ــێ ،بوونی
فاکتەرێکی بەهێزتر لــە هــەمــووانــە کە
ئــەویــش زاڵــبــوونــی بــیــری نــەتــەوەیــی و
وەدواکەوتنی ئامانجێکی هەمیشەیی کورد
بۆ گەیشتن بە دەســەاڵتــی سەربەخۆی
نەتەوەیی بوو .ئەگەر چاوێک بە مێژووی
سەرهەڵدانەکانی کــورددا بخشێنینەوە،
بوونی بیری نەتەوەیی بەسەر هەموو
سەرکردەکانی شۆڕشەکانی کــوردەوە
بــە زەقـــی دەردەکـــــــەوێ .ئـــەوە ڕاســتــە
کــە پــێــشــەوای م ــەزن بــە تێگەیشتن لە
هــەلــوومــەرجــی ســیــاســی ئـــەو کــاتــە و
سەرەڕای ئامادەنەبوونی نەتەوەکەمان لە
باری زەینییەوە بیری لە دامەزراندنی...
ل٢

ناسر باباخانی:
پێشەوا وهك كارگێڕێكی
كاریزما ،به بهختكردنی
گیانی خۆی توانی
میراتێكی ههرمان بۆ
نهتهوهی كورد بهجێ
بێڵێ ،میراتێك ب ه ناوی
كۆماری كوردستان

چرایەک بۆ داهاتوو ()٢

ڕۆڵ و پێگەی کۆمار

لە پڕۆسەی «نەتەوەسازی»دا ()٢

کۆماری کورد لە مهاباد
()٥-٤

نەتەوکانی دیکەی ئێران و
کۆماری کوردستان ()٧

ژنان و شوناسخوازیی نەتەوەیی

لە کۆماری کوردستان ڕا تا ئێستا ()١٣-١٢

()٦

قادر وریا:
ئێمە نابێ کوێرکوێرانە
بچینە نێو هاوپەیمانەتی
لەگەڵ هێزە ئێرانییەکان،
کە دەچینە نێو هاوپەیمانەتی
لەگەڵیان؛ دەبێ بە
یەکگرتوویی بچین نەک بە
بەرباڵوی و ناهەماهەنگی

()٨

د .خالید خەیاتی:
کۆماری کوردستان
ئهزموونێکی بهرجهست ه
بوو ل ه سهروهریی سیاسی
لە جوغڕافیایەکی دیار
و ،دیسکۆرس و گوتاری
سیاسیی کۆمار گوتارێکی
ڕوونی نهتهوهیی بوو

()١١-١٠

ژمارە ٧٤٢
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درێژەی

گوتاری نەتەوەیی لە
کۆماری کوردستانەوە
هەتا ئێستا

کۆمار کردەوە ،بەاڵم لە هەموو قسە و وتار و
هەڵسووکەتیدا دەردەکەوێ کە ئەوەی ئەو بە دوایەوە
بووە لەژێر هەر ناوێک کە بۆ کۆماری دابنێین و پێناسەی
ئەم دەسەاڵتە بکەین ،بیرکردنەوە و هەوڵدان بووە بۆ
گەیشتن بە کیانێکی سەربەخۆی نەتەوەیی .ئەو بوو
ئیجازەی دا لە ڕێوڕەسمەکاندا باس لە سەربەخۆیی بکرێ
و لە ڕۆژنامەی ڕەسمیی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
مەسەلەی سەربەخۆبوون ڕەنگ بداتەوە .ئەمە و زۆر
بابەتێکی دیکی دەری دەخا کە ئەگەر پێشەوا وەک
کاراکتێرێکی شارەزای بواری دیپلۆماسی دەیزانی چۆن
ڕەفتار دەکا بەاڵم بیرۆکەی سەربەخۆییخوازی هاندەری
سەرەکیی بووە بۆ دامەزرانی کۆماری کوردستان.
هەوڵدان بۆ بەشداری پێکردنی هەموو چین و توێژەکان
لە ڕووناکبیران شار و مەال و سەرۆک عەشیرەتەکانەوە
هەتا کەسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکان لە ماکۆوە هەتا
کرماشان ،متمانە پێ بەخشین بوو بە نەتەوەیەک
کە هەموو ئەوانەی لە خۆ دەگرت کە دەبوو خۆیان
لە ئەرکێکی نەتەوەییدا ببیننەوە .پێشەوا کە بیری لە
دەسەاڵتی حیزبی نەدەکردەوە ،دەیزانی خەبات بۆ
گەیشتن بە سەربەخۆیی پێویستیی بە بوونی نەتەوەیەک
و بەشداریکردنی هەموو توێژەکانی کۆمەڵگەکەیەتی.
هەروەک بیری تیژی ڕێگاکانی دەبڕی ،چاوی
دووربینینیشی هەموو ئەو کەسانەی دەدیتەوە کە لەو
مەیدانەدا ئەرکدار بکرێن .ئەو بەرنامەی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی کردە هەوێنی بەرنامەیەکی دەوڵەتی بۆ
خزمەتکردنی خەڵک و پێگەیاندنیان بۆ داهاتوویەکی
باش .پێشەوا لەوە خافڵ نەبوو کە نەتەوەیەک کە بەرەو
ئەو ڕێبازە هەنگاو دەنێ ،دەبێ لە باری پەروەردە و
کولتوورەوە پێگەیشتوو بێ و لە بواری ئابووری و
کاری خزمەتگوزارییەوە لە پێشکەوتن دڵنیابێ .هەربۆیە
هەموو ئیمکاناتی ماڵی خۆیشی لەم پێناوەدا دەخستە
بەردەستی حکوومەتەکەی .لەخۆڕا نیە کە دوای ٧٣ساڵ
نەتەوەی کورد بە گشتی کۆماری کوردستان وەک یەکەم
دەسەاڵتی سیاسی نەتەوەیی کورد چاو لێدەکەن و بیر
و بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە پێشتر
لەسەر دەستی پێشەوا قازی محەممەد دامەزرابوو،
بووەتە هەوێنی خەباتی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان .خەباتێک کە تەواوی ئەو سااڵنەی
دوای شەهیدبوونی پێشەوای کورد بۆ وەدیهێنانی
ئامانجەکانی کۆمار بەردەوام بووە و لەو پێناوەدا
نەتەوەکەمان بێ سڵکردنەوە هەزاران قوربانیی بۆ داوە.
ئیستا پاش  ٧٣ساڵ تێپەڕبوون بەسەر دامەزرانی کۆمارە
جوانەمەرگەکەی کوردستان و ،لە ئاکامی بەردەوامی
خەباتگێڕانەی یەک لە دوای یەکی جیلەکانی قوتابیانی
ڕێبازی پێشەوای نەمر ،نە تەنیا ئەم بیرکردنەوە و
ڕێبازەکەی پێشەوا لە کزی نەداوە بەڵکوو بەردەوام ڕوو
لە پەرەگرتن چووە .ڕۆڵە نیشتمانپەروەرەکانی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەفادار بە ڕێبازەکەی پێشەوا و
بە پشتیوانی لە حیزبی دێموکراتی کوردستان حیزبەکەی
پێشەوا قازی محەممەد ،بە بەردەوامی هەوڵیان داوە
ئااڵی ڕێبازی نەتەوەیی حیزب و پێشەواکەی بەرز
ڕاگرن و لە هەر دەرفەتێک کە بۆیان هەڵکەوتبێ لە
دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئەوەیان دەرخستوە کە
ئەوان نەتەوەیەکن و بە دوای وەدیهێنانی ئامانجەکانی
پێشەوا قازی محەممەد کەوتوون .ئەم سااڵنە
تێکۆشەرانی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ڕێگەی
تێکۆشانی جۆراوجۆرەوە و بە وەرگرتنی پەیامەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بە تێکۆشان بۆ
پاراستنی سروشتی جوانی نیشتمانەکەیان کوردستان،
پەرەپێدان بە پاراستن و گەشەی زمان و کولتووری
نەتەوەیی و ڕێزگرتن لە ڕۆژە نەتەوەییەکانی کورد و
بەرزکردنەوەی ئااڵی کوردستان ،هاوشانی پێشمەرگە
پارێزەرانی ڕاستەقینەی گەڵ و نیشتمان کە یەکێک لە
یادگارەکانی کۆماری کوردستانە ،هەوڵیان داوە بۆ
پاراستن و شوناسخوازی نەتەوەیی و هەموو بە یەکەوە
لەم ئەرکەدا سەرکەوتنی گەورەیان بە دەست هێناوە.
یەکێک لە بیرۆکە مەزنەکانی پێشەوای هەمیشە زیندوو،
لە نێوبردنی هەر جیاوازییەکی دەسکردی دوژمن بوو
بۆ جیاکاری لە نێو نەتەوەکەماندا .ئەوەی کە ئەمڕۆ
بووەتە ئەرکێک لە بەردەم هەموواندا و بۆ ئەوەی
بتوانین بە سەر هەموو کۆسپەکانی سەر ڕێماندا
زاڵ بین پێویستە بۆ ڕزگاری یەکجاری و گەیشتن
بە سەرکەوتنێک کە هەموو مافەکانی کوردی تێدا
دەستەبەر کرابێ ،ئەم بیرۆکەیە لە نێو نەتەوەکەمان
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پەرەگرتووتربێ و بیری
نەتەوەسازی بە مانای یەکگرتووییەکی شوناسخوازانە
کە هەموو جیاوازییەکانی نێوان بەشە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵگەی کوردەوای لەنێو ببا ببێتە فکرێکی گشتگیر
و هەموو تێکۆشەرانی کورد لەم ڕاستییە باش تێبگەن
کە ئەگەر وەک نەتەوەیەک وەدوای مافەکانی خۆیان
بکەون گومان لە سەرکەوتنیان نامێنێ .ئەوەی ئەمڕۆ
بە خۆشییەوە بناغەیەکی باشی بۆ داڕێژراوە و هەست
دەکرێ بە خوێندنەوەیەکی سەردەمیانە پەیامەکانی
پێشەوا و کۆماری کوردستان بووەتە هەوێنی بیری
نەتەوەیی تێکۆشەرانی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بەبۆنەی 2ی ڕێبەندان ،ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان
(کۆماری کوردستان ،الپەڕەیەک لە مێژوو و چرایەک بۆ داهاتوو)
هاونیشتمانییان و خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسییەکان لە کوردستان و ئێران!
لە ڕۆژی مێژوویی 2ی ڕێبەندان ،ڕۆژی دامەزرانی
کۆماری کوردستان نیزیک دەبینەوە .کۆماری کوردستان
وەک یەکەم کیانی سیاسیی کورد لە فۆڕمی کۆماریدا
جێگەیەکی تایبەتیی لە مێژووی نەتەوەکەماندا هەیە،
ڕووداوێک و مێژوویەک کە لە کاتی خۆیدا بووە
ڕەمزی یەکیەتی و یەکبوونی نەتەوەی کورد و
ئێستاش دوای  73ساڵ تێپەڕینی کات ،نەک نەبووەتە
بیروەری؛ بگرە هەروا نوێنگەی یەکیەتیی نەتەوەکەمانە.
ئەو بنچینە سەرەکییەی کۆماری کوردستانی لەسەر
دامەزرا ،کوردستانیبوون و شوناسخوازیی کورد
بە باوەڕهەبوونی بە دێموکراسی بوو ،گوتارێکی
پێشکەوتنخوازانە کە لەو سەردەمدا چەند قەڵەمبازێک لە
پێشەوەی نیزامە سیاسییەکانی دەوروبەری خۆی بوو.
بنچینە و باوەڕێک کە دوای حەوت دەیە ئێستاش هەم
هەوێنی یەکبوونی کورد و هێزە سیاسییەکانی و ،هەم پێشمەرگە ،کۆمەڵێک بۆشایی لە گیان و هزری نەتەوەیی
ئەوەیکە ئازادی و دێموکراسی و دابینکردنی مافە ئینسانی و لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورددا پڕ کردەوە.
بەاڵم ئەزموونەکانی کۆماری کوردستان لە شوێنی
و نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان وەک گوتاری کۆمار؛
داوای هاوبەشی هەموو خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە .دیکەش هەم جێی تێڕامانن و هەم لێ فێربوون.
کۆماری کوردستان بزووتنەوەیەکی سەردەمیانە لە کاتی هەوڵدان بۆ یەکبوون و تەبایی ،ڕێزگرتن لە فرەیی و
خۆیدا و دەسکەوتێکی نەتەوەییە بۆ ئێستا و ،ئەزموونێکی جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگە و دەستنانە نێو دەستی
بەنرخیشە بۆ پرسی خۆبەڕێوەبەریی کورد و؛ لە هەمانکاتدا یەکتر بۆ سەرخستنی پڕۆسەی نەتەوەیی وانەگەلێکن
میراتی مێژوویەکی هاوبەشە بۆ دەوڵەتداریی کوردی .کە ئێستاش دەبێ ڕێنیشاندەر و لەبەرچاومان بن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە
تەمەنی کورتخایەنی کەمتر لە ساڵێک ،بەاڵم کار و
کارنامەیەکی درەوشاوە لە خزمەتکردنی خەڵک و سیاسەت چاوی بایەخەوە لە دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستان
و ڕوانگەی کۆماری کوردستان بۆ دەسەاڵت و داهاتووی و ئەم واقعە گرینگە مێژووییە دەڕوانێ و پێی وایە
واڵت هیندە پڕ و پڕبایەخە کە ئێستاش بە هیوای دووبارە کە پێویستە بێ لەبەرچاوگرتنی سنوورە فیکری و
بنیاتنانەوە و وەدیهێنانەوەی کیانێکی سیاسیی لەو چەشنە سیاسییەکان و بێ سەرنجدان بە جیاوازییە ئایینی،
بین .ئەزموونی دەسەاڵتدارەتی و ئیداری لەو کۆمار ە زاراوەیی و جۆغرافییەکان ،لە دەوری فەلسەفەی
ساوایەدا ،بۆ هەر دەسەاڵتێکی دێموکراتیک لە سەردەمی پێکهاتنی کۆماری کوردستان و ئامانجەکانی کۆ ببینەوە.
ئێستاشدا ،دەتوانێ جێگای لێ فێربوون بێ .ڕێزگرتن لە خەڵکی کوردستان مافی ڕەوای خۆیانە کە لەسەر
جیاوازیی نەتەوەیی ،زمانی و ئایینی و پێکەوەژیانیان خاکی خۆیان مافی چارەنووسی خۆیان بگرنە دەست.
لە سەر بناغەی ڕێزگرتن لە یەکتر ،باوەڕ بە ئازادیی ڕوون و ئاشکراشە کە باوەڕ بەو مافە هەموو الیەکمان
بیروڕادەربڕین ،گرینگیدان بە بووژاندنەوەی کولتوور و ئەرکدار دەکا گیانی یەکگرتوویی و هاوپێوەندی لە
هونەر و ئەدەبیاتی نەتەوەیی ،خوێندنی بەخۆڕایی ،هاندانی نێوخۆماندا چ وەک تاکەکانی کۆمەڵ و چ وەک هێز
ن و بەڕەسمی ناسین و جیبەجێکردنی و الیەنە سیاسییەکان ،هەر چی زیاتر بەهێزتر بکەین.
کچان بۆ خوێند 
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،دوژمنی هاوبەش و دەسەاڵتی
خوێندن بە زمانی دایک نەک هەر بۆ منداالنی کورد
بەڵکوو بۆ کەمایەتییە زمانییەکانی دیکە ،بڕەوپێدانی گیانی نگریسی زاڵ بەسەر ئێران لە ماوەی چوار دەیەی
ن ڕابردوودا لەگەڵ هەموو حاشاکردنێکی لە مافە سیاسی
وێکهەڵکردن لە نێوان دانیشتوانی شار و گون د و چی 
و توێژە جۆراوجۆرەکان و بە هێزکردنی کولتووری و مەدەنییەکانی کورد و نەتەوەکانی دیکەی ئێران و،
پاڵوێکدان لە پێناو بەرژەوەندیی نەتەوەیی ،پێشوازی و سەپاندنی شەڕ بەسەر کوردستان و هەروەها زاڵکردنی
باوەشکردنەوە بۆ ڕۆڵە دڵسۆزەکانی نەتەوەی کورد لە کەشی سەرکوت و تۆقاندن؛ لەوەش خافڵ نەبووە
بەشەکانی دیکەو بوار ڕەخساندن بۆ خزمەتکردنیان بەو هەتا بە چاندنی تۆوی دووبەرەکی و ناکۆکی پێش بە
کۆمارە ،گرتنەبەری ڕێگای دیالۆگ و لێکتێگەیشتن لەگەڵ یەکڕیزی و یەکیەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و هێزە
ن و پێشنیاری سیاسییەکانیان بگرێ .وە لە ئێستاشدا کە ئەم ڕێژیمە چ لە
حکومەتی میللیی ئازەربایجانو ئازەرییەکا 
هاوکاری و هاوپەیمانەتی بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئاستی هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکان و ،چ لە ئاستی
دوژمنی هاوبەش ،لە ئەزموونە بە نرخەکانی ئەو دەسەاڵتە نێوخۆییدا بەرەوڕووی تەنگژە و قەیرانی قووڵ بووەتەوە؛
کوردییەن .ئەم کۆمارە بە هەڵکردن و ڕەسمیەتدان بە هەنگاوەکان لە پێناو یەکڕیزی و یەکخستنی پۆتانسیەلی
ئاالی کوردستان و داهێنانی سروودی نەتەوەیی و چەمکی خەباتکاری و شۆڕشگێریمان دەبێ توندتر و خێراتر بن.

لەمڕۆدا کە ناڕەزایەتییەکان لەنێو هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگە و لە هەموو ڕەهەندەکاندا لە
تەقینەوە و کڵپەسەندن دان ،لە بارودۆخێکدا کە ئیدی
هیچ کاربەدەستێکی ورد و درشتی ڕێژیمیش حاشا لەوە
ناکەن هەموو زەرفییەتە نێوخۆییەکانی نیزامی سیاسی
هەڵچۆڕاوە و نە ڕێفۆرمی حکومەتی و نە پێستفڕێدان
ناتوانن چیدی دادی ئەم ڕێژیمە بدەن؛ لەوەها بارودۆخێکدا
هێزە سیاسییەکانی کوردستان دەبێ بە گوتار و
کردەوەی شوناسخوازی و یەکبوون گۆڕانکارییەکان
و مافویستیی کۆمەاڵنی کوردستان مودیرییەت بکەن.
بزووتنەوەی کورد لە ئێران کە پاشخانێکی دەوڵەمەندی
وەک کۆماری کوردستانی هەیە ،بزووتنەوەیەکی
پێشکەوتنخوازە و ڕچەشکێنی خەبات بۆ ڕووخاندنی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی و بەربەرەکانی لەگەڵ ئەم
ڕێژیمە سەرەڕۆیە بووە و ڕۆڵی سەرەکیشی دەبێ
لە داهاتووی گۆڕانکارییەکان لە کوردستان و ئێراندا.
بۆیە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
پێی وایە بۆ سەرخستنی جوواڵنەوەی مافخوازیمان و
چێکردنی داهاتوویەکی گەش و پڕهیوا ،دەبێ بۆ وانە
پڕبایەخەکانی کۆماری کوردستان بگەڕێینەوە کە بریتین
لە :پێویستیی یەکیەتی ،یەکڕیزی و هاوهەڵویستیی هەموو
هێزە سیاسییەکانی کوردستان و بەهێزکردنی سەنگەری
هاوبەشی خەبات لەنێوان حیزبەکان و کۆمەاڵنی خەڵک.
ساڵو لە گیانی پاکی پێشەوا قازی محەممەد و
دامەزرێنەرانی کۆماری کوردستان!
سالو لە ئامانجە بەرز و ئینسانییەکانی کۆماری
کوردستان !
سەرکەوێ خەباتی نەتەوەیی ڕەوا و پڕ شانازیی گەلی
کورد لە ئێران!
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٧ی هەتاوی

خالید عهزیزی له واشنگتۆن ،بهدووی بهنێونهتهوهیی كردنی مووشهكبارانی قهاڵی دێموكرات
ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان
کار بۆ دروستکردنی پەروەندەیەکی حقووقی بۆ
بەدواداچوونی مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات دەکا.
لهمیانهی چاوپێكهوتن و دیدارهكانی كاك خالید عهزیزی،
ئهندامی ڕێبهریی حیزبی دێموكراتی كوردستان ل ه
ئهمریكا ،ڕۆژی پێنجشهمم ه 17ی ژانویه ،ل ه یهكێ ل ه
تینك تانكهكانی ئهم واڵته ب ه ناوی واشنگتون ئینستیتووت
( )Washington Instituteبەڕێزیان به هاوڕێیهتی
كاك كامران باڵنوور ،نوێنهری حیزب ل ه ئهمریكا،
لهگهڵ چهند ڕۆژنامهنووس و كهسایهتیی ئاكادیمیكی
تینك تانك ،له ژێر ناوی دیدەبانی سیاسهتداڕێژی
ئهم ناوهنده ،دانیشتنێكی چڕوپڕی بهڕێوه برد.
مهبهستی سهرهكیی لێدوانهكانی كاك خالید عهزیزی لهم
دانیشتنهدا ،سازكردنی دۆسییهكی حقووقی بوو لەسەر
هێرشی مووشهكی و تیرۆریستیی كۆماری ئیسالمیی ئێران
بۆ سهر قهاڵی حیزبی دێموكراتی كوردستان ل ه خەرمانای
ئەمساڵ و (سێپتامبری ساڵی ڕابردووی زایینی) و له ههمان
كاتیشدا ب ه نێونهتهوهیی كردنی ئهم كردهو ه تیرۆریستییه.
عهزیزی به ئاماژهكردن به شوێن و كاتی مووشهكبارانهكه،
ڕاستهوخۆ كۆماریی ئیسالمی بەوە تاوانبار كرد ك ه
مهبهستی سهرهكیی لەو هێرشە كوشتن و لهنێوبردنی
ئهندامانی ڕێبهریی حیزبی دێموكراتی كوردستان بووه.
ئهو گوتی ب ه پێی ئهوه كه مووشهكان ڕێك و ه قهاڵی
دێموكرات كهوتوون و ل ه كاتی دانیشتنی بااڵترین
ئاستی تهشكیالتی حیزب واته ،کۆبوونەوەی كومیتهی
ناوهندیی حیزبدا بووه ،ئهمه دهبێ وهك كردهیهكی
ئاماڵ كۆمهڵكوژی سهیر بكرێ و لهقاو بدرێ.
كاك خالید سهرنجی ئامادهبووانی بۆ ئهم خاڵه ڕاكێشا ك ه
بهپێی سهرجهم ئهو بهرنامه و لێدوانانهی بهرپرسانی بااڵی
سیاسی و نیزامیی كۆماری ئیسالمی (بهتایبهتی سپای

پاسدارارن) ل ه تلویزیۆنهكانی
خۆیاندا ،ڕاستهوخۆ دانیان ب ه
هێرش ه مووشهكییهكهدا هێناو ه
و ئهم ه دهبێ وهك بهڵگهیهكی
حاشاههڵنهگری ئهو جینایهت ه
له مهحكهم ه نێونهتهوهییهكاندا
بكرێ.
پێ
ئیستنادی
حیزب
ڕێبهریی
ئهندامی
جهختی لهو ه كردهوه ك ه
دڵهڕاوكێی ئهوهی ههیه ك ه
بهپێی ئهم لێدوانانهی ئهوان
و ئهزموونهكانی ڕابردوو
و خوێندنهوهی سهرجهم سیگناڵهكان ،ئهگهری ئهوه ههی ه
كۆماری ئیسالمی بهردهوام بێ له ئهنجامدانی ئهم جۆر ه
هێرشانه ،یان كردهی تیرۆریستی دیکە و به شێوازی دی.
عهزیزی لهگهڵ ئهوهدا ك ه سپاسی واڵته یهكگرتووهكانی
ئهمریكا و بهتایبهتی ههڵوێستی نیكی هێیلی ،باڵوێزی ئهمریكا ل ه
ڕێكخراوی نهتهو ه یهكگرتووكانی كرد كه ئهم هێرش ه بۆ سهر
قهاڵی حیزبی دێموكراتی كوردستانی مهحكووم كردبوو ،بهاڵم
ل ه ههمان كاتیشدا گوتی كه به پێی جۆری پهیوهندی ئهمریكا و
عێراق و ههرێمی كوردستان ،بهزاندنی سنوورهكان و هێرشی
نیزامی ،لە خانەی پێشێلكردنی سهروهری خاكی عێراق و ههرێمی
كوردستاندا جێ دەگرێ و دهبێ ئهمریكا لهسهر ههستتر بێ.
ئهو وهك گلهیی ئاماژهی بهم ه كرد كه سیاسهتهكانی ئهمریكا
به نیسبهت كۆماری ئیسالمییهو ه زۆر ڕوون نییه و ئهمه بۆت ه
هۆی ئهوهی خهڵكی ئێران له نێوان دڵهڕاوكێی و هیوادا النك ه
بكهن .ئهو گوتی ب ه تایبهتی ئهم پتانسییهله له كوردستان
زۆر بههێز ه و كوردستان بهردهوام وهك پێشهنگی خهبات ل ه
ئێران دهوری سهرهكی گێڕاو ه و له بواری خهباتی مهدهنیدا
نموونهی زۆر بهرچاو ههی ه بۆ سهلماندنی ئهم بۆچوونه.

ئهندامی ڕێبهریی حیزب ئاماژهی كرد ك ه حیزبهكهی ئهو
ههرگیز واڵمی هێرشهكانی كۆماری ئیسالمی به توندوتیژی
نهداوهتهوه و بهڵكوو بهردهوام قوربانیی دهستی تیرۆریسمی
دهوڵهتی بووه ،بهاڵم خهڵكی كورد لهنێوخۆی ئێران ههمیش ه
بۆ دهربڕینی پشتیوانیی خۆیان ل ه حیزبی دێموكرات ب ه
كردهوه له مهیداندا بوون ،بۆ وێن ه ههر لهپاش هێرشی
مووشهكی و تیرۆریستیی كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ
سهر قهاڵی حیزبی دێموكراتی كوردستان و ،له دوای
بانگهوازی حیزبی دێموكراتی كوردستان و الیهنهكانی تر،
خهڵك ل ه كردهوهیهكی بێ وێنهدا بهدهنگ بانگهوازهكهیان
هاتن و مانگرتنێكی گشتی بهڕێوهچوو ك ه ڕهنگدانهوهیهكی
میدیایی تهنانهت ل ه ئاستی نێونهتهوهییدا ههبوو.
خالید عهزیزی له كۆتایی قسهكانیدا داوای له سهرجهم
بهشداربووان كرد كه ههر ههموویان ل ه شوێنی كارهكای
خۆیان پشتگیری له پرسی كورد و بهتایبهتی ئهم
دۆسییهیه بكهن .ئهو گوتی بهبێ بهشداریی كورد هیچ
پڕۆسهیهكی سیاسی و هیچ پڕۆژهیهك ل ه ئێران سهرناگرێ.
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ڕۆڵ و پێگەی کۆماری کوردستان
لە پرۆسەی «نەتەوەسازی»دا

پرسی «نەتەوەسازی» وەک پرۆسەیەکی
کۆمەاڵیەتی کە ئەم ڕۆژانە و هاوکات لەگەڵ یادی
حەفتاوسێهەمین ساڵوەگەڕی دامەزرانی کۆماری
کوردستان لەنێو چاالکانی سیاسییدا باسی لەسەرە
و بۆچوونی جۆراوجۆر و جیاوازی لەسەر ساز
بووە ،بۆ ئێمەی کورد وەک نەتەوەیەکی بێدەوڵەت کە
هەر لەم پێوەندییەدا دەخرێینە نێو کۆمەڵێک قەزاوەت
و پێناسەی جۆراوجۆری زانستییەوە ،گەلێک
گرینگە .ئەم پرسە بۆ ئێمەی کورد کە بەداخەوە
جیا لەوەیکە دەوڵەتمان نییە ،زۆریش لەنێو ماڵی
خۆماندا یەکانگیر و یەکگرتوو نین ،سەرنجپێدانی
زەروورەتێکە .لەم سۆنگەیەوە هەوڵی ئەم وتارە
ئەوەیە کە قسە لە ڕۆڵ و پێگەی کۆماری کوردستان
لە پرۆسەی «نەتەوەسازی»ی لە کوردستاندا بکا.
***
پێکهێنانی کۆماری کوردستان لە ٢ی ڕێبەندانی
ساڵی ١٣٢٤ی هەتاوی لەالیەن حیزبی دێموکراتی
کوردستان و بە سەرۆک کۆماریی پێشەوای مەزنی
کوردستان ،قازی محەممەد ،لە مێژووی جوواڵنەوەی
خەڵکی کوردستاندا دەسکەوتێکی نەتەوەیی گەورە
بوو کە تا ئێستاش هەموو ئینسانێکی کورد لە
هەر کوێی ئەم جیهانە بێت ،بۆی جێی شانازییە.
کەوابوو خودی دامەزرانی کۆماری کوردستان
بەتەنیا ،ڕووداوێکی تایبەت و نەتەوەییە لە ژیانی
نەتەوەیەکی تا ئێستا بێدەوڵەتی وەک کورددا ،کە
جیا لە شانازی پێوەکردنی ،بۆ ئەم میللەتە بووەتە
مانایەک لە بوون و خۆپێناسەکردنێکی زاتی بۆ
هەموو تاکێکی کورد بەو مانایە کە نەتەوەیە.
لە مێژووی هاوچەرخی نەتەوەی کورددا کۆماری
کوردستان چ وەک دەسکەوتێکی عەینی کە بریتی بوو
لە دەسەاڵتێکی سیاسی بە هەموو تایبەتمەندییەکی
دامەزراوەیی و دەوڵەتی کە توانی بۆ ماوەی  ١١مانگ
ئیرادەیەکی پڕ لە شانازی و دەسکەوتی نەتەوەیی
پێشکەش بکا ،چ وەک هێما و سەمبولێکی زەینی
کە تا ئێستاش ئینسانی کورد لەوپەڕی ماناکانی
«کوردبوون» و «نەتەوەبوون»دا بە «سەرچاوەی
ئیلهام بۆ بنیاتنانی داهاتووی خۆی» وەک پێکهێنانی
دەوڵەتی نەتەوەیی دەزانێ ،بە ڕووداوێکی گرینگ
و یەکالکەرەوە دادەنرێ .ئەم ڕووداوە بەبێ
ئەوەی بپەڕژێنە سەر دەسکەوت و لێکەوتەکانی،
لە درووستکردنی هەستێکی هاوبەشی نەتەوەیی
لەنێو کۆمەڵگەی کوردستاندا ڕۆڵێکی قووڵ و
کاریگەری گێڕا .ئەم هەستە هاوبەشە کە لە پرۆسەی
«نەتەوەسازی»دا بنیات و بنەمایەکی بتەوی
زانستییە ،وایکرد کە هەموو تاکێکی کورد لە هەموو
بەشەکانی کوردستاندا ،کۆماری کوردستان بە هی
خۆی بزانێ و بە هەر شێوەیەک کە بۆی دەگونجێ
لە چەسپاندن و پاراستنیدا بەشدار بێت .کەوابوو
کۆماری کوردستان ئەو سەرەتا هاوبەشە مانادارە
نەتەوەییە بوو کە کورد بە گشتی خاوەندارێتیی لێ بکا
و ببێتە جەغزێک بۆ کۆکردنەوەی هەستێکی هاوبەش
لەنێو پێکهاتەیەکی تایبەتدا بە ناوی نەتەوەی کورد.

,,

کۆماری
هاوبەشە
کورد بە
و ببێتە
هەستێکی
تایبەتدا

کوردستان ئەو سەرەتا
مانادارە نەتەوەییە بوو کە
گشتی خاوەندارێتیی لێ بکا
جەغزێک بۆ کۆکردنەوەی
هاوبەش لەنێو پێکهاتەیەکی
بە ناوی نەتەوەی کورد

،،

ئەسڵی «خاوەندارێتی» لە پرۆسەی «نەتەوەسازی»دا
لەسەر بنەمای درووستبوونی هەست و ئێحساسی
هاوبەش ،زۆرترین سەرنجی خراوەتە سەر .لە ڕەوتی
درووستبوونی دەوڵەت_ نەتەوەکان لە ڕۆژئاوا بە
تایبەت لە دوو واڵتی ئاڵمان و فەڕانسە کە خاوەنی
مێژوویەکی پڕ لە ڕووداو و تەنانەت کارەساتن لەم
پێوەندییەدا ،ئەسڵی خاوەندارێتی لەسەر بنەمای
ئێحساسی هاوبەش _کە شەرت نییە هەمیشە تێکەڵ
بە چەمک و مانای ئۆمانیستی و ئەمڕۆیی هاوتەریب
لەگەڵ مەنشوورە جیهانییەکان بێت_ بە بنەما و
سەرەتای هەنگاوەکان لەم پرۆسەیەدا وەرگیراوە.
دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە پرۆسەی
«نەتەوەسازی»دا هەم ئاوات و ئارەزوەکانی خەڵکی
کوردستانی بە خاوەن کرد ،هەم توانی ئەو ئێحساسە
هاوبەشە لەنێو خەڵکی کوردستاندا درووست
بکات کە خۆیان بە خاوەنی ئەم دەسکەوتە بزانن.
کۆماری کوردستان لە ڕەوتی دەسەاڵتداریی خۆی
لەم  ١١مانگەدا بە کۆمەڵێک داهێنان و دەسکەوتی

کۆتاییهاتنی دەورەی 231ی
سەرەتایی پێشمەرگە

ڕۆژی  ١٦ی بــــەفــــرانــــبــــاری ٩٧ی هــــەتــــاوی،
دەورەی  ٢٣١ســەرەتــایــی پــێــشــمــەرگــە ،لــە فێرگەی
ســیــاســی_نــیــزامــیــی حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان
کــۆتــایــی هــــات .ڕێــوڕەســمــی کــۆتــایــی دەورەکــــــە بــە.
ڕێــــژەی پــێــشــمــەرگــە و چــەنــد نمایشێکی ڕەزمــیــی
ئـــەو الوە خــوێــنــگــەرمــانــە دەس ــت ــی پــێــکــرد و دواتـــر
سمایل شەڕەفی ،ئەندامی کومیتەی ناوەندیی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان وتــارێــکــی پــێــشــکــەش کــرد.
ناوبراو لە وتارەکەیدا وێڕای پیرۆزبایی و ڕێزگرتن لەو
پۆلە پێشمەرگە و مامۆستایانی فێرگە ،باسێکی کورتی لە
سەر پێشمەرگە و خەباتی پێشمەرگانە کرد و پێشمەرگەی
بە سێمبولی خۆڕاگری و نەبەزی ناوبرد کە دەیان ساڵە
بۆتە قەڵغانی پاراستنی کوردستان و سەرفرازیی گەلەکەی.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا لە الیەن بەڕێزان
مستەفا مەولوودی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان و حــەســەن قــــادرزادە ئــەنــدامــی دەفــتــەری
سیاسیی حیزب لەوحی ڕیزلێنان درا بە کۆمەڵێک لە
پێشمەرگە دێرین و چاالکەکانی حیزب کە سااڵنێکە
لــە ڕی ــزی ئــەو حــیــزبــەدا خــەبــات و فــیــداکــاری دەکــەن

دیدار لەگەڵ بەشی الیەنە کوردییەکانی
حیزبی سۆسیال دێموکراتی دانمارک

مێژووی توانی هەنگاوە کاریگەرەکانی دیکەی
خۆی لە پێناو پرۆسەی «نەتەوەسازی»دا بهاوێ.
هەر وەک شەهید دوکتور قاسملوو باسی دەکا،
«ئەو کارانەی کۆماری کوردستان لە ماوەی ١١
مانگدا جێبەجێی کردن ،زۆربەیان ئاواتی لەمێژینەی
خەڵکی کوردستان بوون» .لەم ماوە کورتەدا
کۆماری کوردستان کۆمەڵێک کاری کرد کە
دەکرێ شوێنەوار و کاریگەریی هەرکامیان بەجیا
و بەدرێژی لەسەر ڕەوتی ناسیونالیزمی کوردی و
«نەتەوەسازی» شەن و کەو بکرێن ،بەاڵم لێرەدا
تەنیا باسی دوو داهێنانی ئەم کۆمارە و ڕۆڵیان
لەسەر «نەتەوەسازی»لە کوردستاندا دەکەین.
پێکهێنانی «سپای میللی» و دانانی ناوی «پێشمەرگە»
و ،بەرزکردنەوەی «ئااڵی کوردستان» دوو لەو
دەسکەوت و داهێنانانەی کۆماری کوردستان بوون
کە تا ئێستاشی لەگەڵدا بێت ،لە ڕۆح و ڕەوانی
ئینسانی کورددا کارتێکەرییەکی قووڵی سایکۆلۆژیی
داناوە و لەسەر ئاستی گشتیی کۆمەڵگەی
کوردستانیش بە هەموو بەشەکانیەوە ،کۆمەڵێک
ئێحساس و باوەڕی هاوبەشی دروست کردوون.
هەست و نیازی «خۆپاراستن» بەرانبەر بە
«ئەوی دیکە» کە نەتەنیا لە تۆ ناچێت و خەسڵەتە
زەینییەکانی جیاوازن ،بەڵکوو ڕەفتار و باوەڕەکانی
هەڕەشەن لەسەر تۆ ،هەستێکی هاوبەشی نەتەوەییە
کە کورد وەک نەتەوەیەکی جیاواز بەرانبەر بە
نەتەوەکانی دیکە هەیبووە .ئەم هەستە لە ڕەوتی
مێژووی جوواڵنەوەکانی کورددا لەوانەیە لە
چوارچێوەی چەکدارکردنی بەشێک لە پێکهاتەی
خێڵەکیدا کاری لەسەر کرابێ ،بەاڵم نەتوانراوە لەسەر
ئاستی گشتی و «میللی» واڵمی شیاوی بدرێتەوە.
کۆماری کوردستان بە پێکهێنانی سپای میللی
لەژێر ناوی پێشمەرگەدا کە خاوەنی دامەزراوەی
دەوڵەتیی وەک «وەزارەتی پێشمەرگە» بووە ،ڕاست
وەاڵمێکی گشتی و نەتەوەیی بەم نیازە دەداتەوە.
پێکهێنانی سپای میللی (پێشمەرگە) ئەو دڵنیایی و
متمانە هاوبەشە لەنێو کۆمەڵگەی کوردستان و تاکی
کورددا درووست دەکا کە پاراستنەکەی مسۆگەرە.

واڵمدانەوە بەم نیاز و هەستە هاوبەشە ،ڕاستەوخۆ
کار دەکاتە سەر درووستبوونی هەستێکی هاوبەشی
دیکە بە ناوی «دڵنیابوون» لە پارێزگاریکردنی لە
بەرانبەر ئەوی دیکەدا .هەر ئەم دڵنیابوونە هاوبەشە
لە ڕێگای هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە ،بۆ
جارێکی دیکە باوەڕێکی هاوبەشی جەماوەری
لەنێو خەڵکی کوردستاندا بەرانبەر بە دیاردەیەک
بەناوی کۆماری کوردستان درووست دەکا.
لە کۆتاییدا ئەم هەستە هاوبەشە زەینییانە (زەروورەت،
خاوەندارێتی ،نیاز ،بوون ،متمانە ،دڵنیایی ،پاراستن،
پارێزگاری و )...هەر هەموویان هەستێکی دیکەی
هاوبەش لەنێو ئەم میللەتەدا درووست دەکەن کە
پێی دەوترێ «باوەربەخۆبوون» .ئەم ئێحساسە
لە کۆماری کوردستاندا بە هەڵکردنی «ئااڵی
کوردستان» بە ئەوجی خۆی دەگات .هەڵکردنی
ئااڵی کوردستان لە کۆماری کوردستاندا گرینگییەکی
تایبەتی پێدراوە .لە شار و ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی
کۆماردا ،بۆ هەڵکردنی ئااڵی کوردستان ڕێوڕەسمی
پڕشکۆی ڕەسمی بە حزووری نوێنەری سەرکۆماری
کوردستان بەڕێوە چووە .لەم ڕێوڕەسمانەدا بە دەیان
هەزار کەس بۆ بینینی ئەو ساتانەی «ئااڵ» هەڵکراوە
کۆبوونەتەوە و فرمێسک بەچاویاندا هاتۆتە خوارێ.
کۆماری کوردستان بە هەڵکردنی ئااڵی کوردستان
مانای بوون و باوەڕبەخۆبوونی لە هەناوی تاک
بە تاکی خەڵکی ئەم نیشمانەدا چاند .لە پرۆسەی
«باوڕبەخۆبوون»
چەمکی
«نەتەسازی»دا
و هەستکردن بە خودی خۆت وەک نەتەوە
کە مافی خۆتە و دەتوانی واڵت و دەوڵەتی
خۆت هەبێ ،بە گرینگییەوە سەرنجی دراوەتێ.
بۆیە دەتوانین بڵێین لە مێژووی هاوچەرخی نەتەوەی
کورددا کۆماری کوردستان و دەسکەوتەکانی و ،تەنانەت
ڕووخان و لە سێدارەدانی پێشەوای سەرکۆماریش،
زۆرترین و لە هەمانکاتدا قووڵترین کاریگەرییان
لەسەر ڕەوتی «نەتەوەسازی» لە کوردستاندا داناوە.
***

ڕۆژی هەینی28 ،ی بەفرانبار شاندێکی کۆمیتەی حیزب
لە دانمارک سەردانی پارڵمانی ئەم واڵتەیان کرد و لەگەڵ
الرس ئەسالن راسموسن ،پارلمانتار و بەرپرسی دۆزی
کورد لە حیزبی سۆسیال دێمۆکڕاتی دانمارک کۆبوونەوە.
لەو کۆبوونەوەیەدا خالید ڕەواندووست ،بەرپرسی کۆمیتە
و بەشی پەیوەندییەکانی کۆمیتە وێــڕای شیکردنەوەی
هەلومەرجی ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان تیشکیان
خستە سەر بارودۆخی نالەباری خەڵکی کوردستان و
پێشێلکرانی مافەکانیان بەهۆی دەزگای سەرکوتی کۆماری
ئیسالمی .بــاس لــە مووشەکبارانی قــەاڵی دێموکرات
لەالیەن سپای پــاســداران و سنووربەزاندنی کۆماری
ئیسالمی و پێویستیی سنووردانان بۆ سەرەڕۆییەکانی
کــۆمــاری ئیسالمی تــەوەرێــکــی دیــکــەی باسەکانی ئەم
کۆبوونەوەیە بوو .شاندی حیزب چاوەڕوانیی حیزبیان
وەک تەنیا حیزبی ئێرانی و ڕۆژهــەاڵتــی کوردستانیی
تەواو ئەندامی ئەنترناسیۆناڵ سۆسیالیست لە دەوڵەتان
و سیاسەتمەدارانی واڵتانی دێموکراتیک و داکۆکیکەری
مافی مرۆڤ بە تایبەت حیزبە سۆسیالیستەکان بە ناوبراو
ڕاگەیاند و بەڕێز الرس بەڵێنی دا سەرنج و داوای حیزب
لە گــەڵ بەرپرسانی س ــەرووی خــۆی بێنێتە بەرباس.
شــایــانــی بــاســە ش ــان ــدی حــیــزب پــێــک هــاتــبــوو لە
خالید ڕەوانــدووســت ،بێستون زادە و ئامانج پیرمە.

کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران لە قەاڵی دێموکرات

ڕۆژی چوارشەممە ١٩ی بەفرانبار کۆبوونەوەی ناوەندی
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە میواندارەتیی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــە قــــەاڵی حیزبی
دێموکراتی کوردستان کۆبوونەوەیەکیان بەڕێوەبرد.
لـــەو کــۆبــوونــەوەیــە کــە لــە ســـاڵـــڕۆژی دامـــەزرانـــی
نـــاوەنـــدی ه ــاوک ــاری ــدا پــێــکــهــاتــبــوو ،چــەنــد بابەتێکی
پێوەندیدار بە کــار و بەرنامەکانی داهــاتــووی ناوەند
قسە و ئــاڵــوگــۆڕی بــیــروڕایــان لــەســەر کــرا .هــەروەهــا
بڕیار لەسەر چەند بەڵگەنامەیکی ناوەند لە پێوەندی
لەگەڵ چۆنیەتیی ڕوانینی ناوەند بۆ هاوکاری لەگەڵ
هێزەکانی دیکەی ئۆپۆزیسیونی کۆماری ئیسالمی درا.
هەر لەو کۆبوونەوەیەدا بەشداران هەرکامیان لە گۆشە
نیگایەکەوە باسیان لە پێویستی و زەروورەتی هاوکاریی
زیــاتــر هــاوبــەش و هــەوڵــدان بــۆ بــە کــردەیــی کردنی
پڕنسیپ و پەسندکراوەکانی ناوەندی هاوکاریی کرد.

ژمارە ٧٤٢
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کۆماری کورد له مههاباد

ئارچی ڕۆزڤێڵت
و .ل ه ئینگلیسییهوه :خالید عهزیزی
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[ئاماژە :ئارچیبالد ڕۆزڤێلت ،ئەفسەرێکی بەشی زانیارییەکانی ئەمریکا یەک لەو کەسانە لە کاتی دامەزرانی کۆماری کوردستان و ئازەربایجاندا سەردانی
کردوون و لە نیزیکەوە پێشەوا قازی محەممەد ،سەرکۆماری کوردستانی بینیوە و لەگەڵی وتووێژی کردووە .ڕۆزڤێلت زۆر بە وردبینییەوە بەدواداچوونی
بۆ ڕووداوەکانی ئێرانی دوای شەڕی دووهەمی جیهانی کردووە و بایەخێکی تایبەتیی بە «کۆماری کوردستان» و تایبەتمەندییەکانی ئەو یەکەم کیان و دەوڵەتە
سیاسییەی کورد داوە و جیا لەوەی بەشێک لە کتێبەکەی _حەزی فێربوون_ی بۆ تەرخان کردووە ،لە ناوەندە ئاکادمی و باڵوکراوەکانی ئەمریکاشدا بابەتی
لەسەری نووسیون .ئەم بابەتەی خوارەوە نووسینێکی ڕۆزڤێڵتە لەسەر کۆماری کوردستان کە لە گەالوێژی ساڵی 1326دا و لە باڵوکراوەی “The MIDDLE
 ”EAST JOURNALدا باڵو بووەتەوە و هەڵگری زۆر خوێندنەوە و زانیاریی بەنرخە لەسەر پێگەی کۆماری کوردستان و کەسایەتیی پێشەوا قازی محەممەد].

ئاواتی ناسیۆنالیسمی کورد ،وات ه کوردستانێکی
سهربهخۆ ،ل ه ماوهی دیسامبری  1945تا
دیسامبری  ،1946له چوارچێوهی دهوڵهتێکی
بچووک ل ه کوردستانی ئێراندا وهدی هات.
چۆنییهتیی دامهزران و پێکهاتنی کۆماری
کورد ،مێژووی کورت و پڕ له رووداوی ئهو،
ههروهها تێکچوونی کوتوپ ڕ و لهنهکاوی ،یهکێک
له بهسهرهات ه ههره رڕوون و ئاشکراکانی
سهدهی بیستهمه ل ه ڕۆژههاڵتی نێوهڕاستدا.
گهلێک دیاردهی نالێکی وهک ناکۆکی و کێشهی
نێو عهشیرهتهکان ،ملمالنێی ئیمپریالیستهکان،
سیستمی کۆمهاڵیهتی ،ئازایهتی و جوامێری ب ه
شێوهی سهدهکانی نێوهڕاست کوردایهتییهکی
ل ه خۆدا قهتیسکراو ،پڕ گیروگرفت بوونی
مهسهلهی کوردمان زۆر بهباشی بۆ دهردهخهن.
ل ه ههمان کاتدا ئهو ڕاستییهشمان بۆ دهستنیشان
دهکهن ک ه ئهو خهڵکه ههرگیز یهکگرتوو
نهبووه و ئێستاش ب ه سهر پێنج واڵتدا ،ک ه
ههموویان دوژمنی ئهوانن دابهش کراوه.
هێزهکانی بریتانیا و سۆڤییهت ل ه سیپتامبری
1941دا ئێرانیان داگیرکرد و بارگهوبنهیان
به ڕەزاشا پێچاوه .سهربازهکانی ڕهزاشا
ههر یهکهی به الیهکدا بۆی دهرچوون و
چهکهکانیان یان فرۆشت ،یان کهوت ه دهست ئهو
ڵ و تێکۆشانی
عهشیرهتانهی کهوا سهرهڕای ههو 
زۆری ڕهزاشا ،سیستم و داب و نهریتی
عهشیرهتیی خۆیان ههروهکی خۆی پاراستبوو.
عهشیره کوردهكان که له مهڵبهند ه
شاخاوییهکانی سنووری عێراق و تورکیە دهژیان ،نیشتهجێ ل ه «ڕهزائییه» ل ه الیهکی ترهوه .زۆریان دڵ به مهڵبهندهکهوه بوو و گهرهکیان بوو
ناوچهیهک ک ه تهنیا تاکه شارێکی که کۆمهڵ ه بناسن و زانیارییان لهسهری ههبێ.
واته له ماکۆ ل ه بناری زنجیر ه کێوهکانی ئارارات
ئینگلیس به هۆی ئهو ه ک ه چااڵو ه نهوتییهکانی
ل ه باکوور ،ههتا قهسری شیرن له سهر ڕێگای به مانای ڕاستهقینهی خۆی تێدا بوو،
کرماشان_بهغدا ،ل ه باشوور لهو عهشیرهتان ه مههاباد بوو که پیشتر به «ساوجباڵغ» کهرکوک ههڵکهوتوو له کوردستانی بهدهستهو ه
بوون ک ه دهرفهتهکهیان قۆزتهو ه و له ڕووخانی ناسرابوو کهوا ل ه چهند کیلۆمیتری بوو ،زۆر بهوردی و ب ه تێبینییهوه سهیری ڕووداو
حکوومهتی ئێران فر ه کهلکیان وهرگرت .ل ه باشووری گۆلی ورمێ ههڵکهوتووه .و ئاڵوگۆڕهکانی کوردستانی دهکرد .ههرچهند ک ه
کاربهدهستانی ئینگلیس ل ه شارهکانی کهرکوک،
مهڵبهندی باکوور ب ه هۆی ئهوهکه سۆڤییهت
ههولێر ،سلێمانی و ڕهواندز نیشتهجێ بوون ،بهاڵم
دامهزرانی کۆمهڵه
هێزێکی زۆری ئهرتهشی له شارهکانی ڕهزائیه،
له شاری مههاباد ،شارێک که لهالیهن دیسانیش یاریدهدهری سیاسیی ئینگلیس ل ه موسڵ،
شاپور ،خۆی و ماکۆ ،نیشتهجێ کردبوو؛
عهشیرهتهکانی ڕۆژئاوای گۆلی ورمێ خۆیان واڵت ه هاوپهیمانهکانهوه ب ه چارهنووسی جار ب ه جار سهری ل ه مههاباد دهدا .ئینگلیس بۆ
ئهسپێردرابوو،
بههێز و پشت ئهستوور به سۆڤییەتییهکان دهزانی .خۆی
جوواڵنهوهیهکی ئهوهی دڵی عهرهبان ل ه خۆی نهکا و نهیانڕهنجێنێ،
دوای لهنێوچوونی ئاسهواری دهسهاڵتی تری نهتهوایهتیی کورد لهدایک بوو .ل ه پشتگیری مهسهلهی کوردی نهدهکرد و هیچ
دهوڵهتی ناوهندیی ئێران ،سۆڤییهت پێوهندیی خۆی 16ی مانگی ئاگوستی (ئووت) ساڵی چهشن ه یارمهتییهکی ب ه جوواڵنهوهی کوردستان
لهگهڵ عهشیرهتهکانی وهک جهاللی له باکوور ،1943 ،ده پازد ه کهس له وردهبورژوا و نهدا .بهو جۆره گوێیهکان ل ه ئاست دهنگی هاواری
شکاک له کێوهکانی ڕۆژاوی شاپور ،ههرکی ل ه ڕووناکبیرهکانی مههاباد کۆمهڵهی ژێ_ ناسیۆناڵیسمی کورد کهڕ و نهبیست مانهوه.
ڕۆژئاوای ‹›ڕهزائیه‹› هێشتەوە و درێژهی پێدا .کاف ،کۆمهڵهی ژیانهوهی کوردیان دامهزراند.
دهستێوهردانی سۆڤییهت
ب ه مهبهستی له بهرچاو گرتنی گرینگیی
ئهو عهشیرهتانه لهالیهن سۆڤییهتهو ه ئیزنی ب ه
تا ئهو جێگایهی پێوهندی به سۆڤییەتهوه بێ،
دهستهوهگرتنی دهسهاڵتی ناوچهکانی خۆیان کاری نهێنی ،ڕادهی ئهندامانی کۆمهڵهی تاز ه
پێدرا ،ب ه مهرجێک هێمنایهتیی مهڵبهندهک ه بپارێزن پێکهاتوو ل ه  100کهس بهرهوژوورتر نهچوو مهسهلهک ه جۆرێکی دیکه بوو .واته لهسهرهتاو ه
و دهغڵ و دانیش به ئهرتهشی سوور بگهیهنن .ل ه و ئهوانیش ل ه شانهکانی کۆمهڵهدا ڕێک سۆڤییەتییهکان بهوه نهگهیشتبوون ک ه ل ه ناو
ناوچه تهریک و دوورکهوتووهکانی نیزیک ڕێگای خرابوون .کۆبوونهوهی حهوتووانهی کۆمهڵ ه کورداندا کار بکهن ،ههرچهند ک ه ئهوان ساڵی
کرماشان_ بهغدا که یهکێک ل ه شوێنه گرینگ قهت دووجار بهدوای یهکدا له جێگهیهک  1942ب ه بانگکردنی گهور ه دهرهبهگهکان
و سهرهکییهکانی پێوهندی و هێنان و بردنی نهدهگیرا .پێڕهو و پرۆگرامی کۆمهڵ ه ب ه تهواوی بۆ باکۆ جارێک ئهو کارهیان کردبوو.
تهنانهت له بههاری ئهو ساڵهدا دوای هێرشی
کهرهسهی پێویست ل ه نێوان واڵت ه هاوپهیمان ه ناسیۆناڵیستی بوو و یهکێک له مهرجهکانی
ڕۆژئاواییهکان و یهکییهتیی سۆڤییەت دابوو ،ئهندامبوون ل ه کۆمهڵهدا ئهو ه بوو ک ه دهبوای ه کوردهکان بۆ سهر گوندهکانی بهرهی ڕۆژئاوای
عهشیرهتهکان لهالیهن هێزهکانی ئینگلیسهو ه دایک و باوکی ئهندامی داواکار ،ههردوکیان گۆلی ورمێ ،سۆڤییهت ئهرتهش و ژاندارمهی
به تهواوی بێدهنگ و دهمکوت کرابوون .کورد بوایهن .به لهبهرچاوگرتنی پێوهندی و ئێرانی هێناو ه و دایمهزراندنهوه( .ههرچهند ک ه
دوای پاشهکشه و ههاڵتنی ئێرانییهکان ،تێکهاڵویی کوردهکان و ئاسۆرییهکان لهگهڵ ئهوان بههۆی بێدهسهاڵتی ل ه ئاست سۆڤییهتدا
مهڵبهندێکی گهوره و بهرباڵو ل ه نێوان هێزهکانی یهکتر ،ئهوکهسانه که دایکیان ئاسۆڕی دهرهتانی هیچ چهشن ه جموجۆڵێکیان بۆ نهمابۆوه).
ئینگلیس و سۆڤییهتدا ئازاد بوو ،که کوردهکان بوایه ،دهیانتوانی ببن به ئهندامی کۆمهڵه .ئێستا وا دهردهکهوێ که سۆڤییهت ل ه میکانیزمی
کۆمهڵ ه نهتهنیا ههر ل ه کوردستانی ئێران ،مهسهلهکه و ل ه چهند و چۆنی وهزعهکه گهیشتبێ.
دهیانتوانی بیهێننه ژێر دهسهاڵتی خۆیان.
ئازهربایجان و کوردستان له ساڵی 1944دا
ی تری کوردستانیش زۆر
له سهرهتاوه دوو ناوچه ئاژاوهیان تێدابوو .بگره ل ه پارچهکان 
یهکیان مهریوان و کێوهکانی ههورامان بوو ،زوو پهرهی سهند .هۆی پهرهسەندنهکهش پڕببوون له ئهفسهرانی سیاسی و کاربهدهستانی
که مهحموودخانی کانیسانان دهسهاڵتێکی ئهو ه بوو ک ه کوردهکان کۆمهڵهیان وهک دیکەی سۆڤییهت ک ه زۆربهی زۆریان ل ه
لهرزۆکی لێ دامهزراندبوو .مهڵبهندهکهی تریش دیاردهیهکی نوێ و رێکوپێک دهدی ک ه موسوڵمانهکانی ئازهربایجانی سۆڤییهت بوون.
بانه بوو ،ک ه حهمهڕهشیدخان حکوومهتێکی جیاوازییهکی زۆری لهگهڵ حیزب و پارت ه کار و تێکۆشانی ئهوان له کوردستان لهالیهن
لهوێندهرێ پێک هێنابوو ،که تهنانهت سوننهتییهکانی کوردستان ههبوو .ل ه کۆنسولی سۆڤییهت له ڕهزاییهوه بهرێو ه
سهردهشت و سهقزیشی دهگرتهوه .ناوبراو شارهکانی کوردستانی عێراق وهک مووسڵ ،دهچوو .یاریدهدهری ئهو کار و ههڵسووڕان ه
ماوهیهکی زۆر بوو بۆ عێراق دوور خرابۆوه .کهرکوک ،ههولێر ،سلێمانی ،ڕهواندز و کاپیتان جهعفهرئۆف بوو ک ه خۆی یهکێک ل ه
ههردووی ئهو سهرۆک عهشیرهتانه ،کاتی شهقاڵوه لقی کۆمهڵ ه پێک هاتن .تهنانهت ل ه 150000کوردی دانیشتووی سۆڤییهت بوو.
خۆی له الیهن دهوڵهتی ئێرانهوه وهک دهسهاڵتدار کوردستانی تورکیەش که خهبات و تێکۆشان جهعفهرئۆف جلوبهرگی کوردی دهبهر دهکرد و
و جێگری دهوڵهت ل ه ناوچهکهدا ب ه ڕهسمی ل ه پێناو کوردایهتیدا سزا و تاوانی مهرگی زۆر به ئازادی و تێڕادیوی به نێو عهشیرهتهکان
ناسرابوون ،بهاڵم پاش ماوهیهک ئهرتهشی ئێران بۆ دیاری کرابوو ،لقی کۆمهڵ ه دروست کرا .و گوندهکانی کوردستاندا دهسووڕایهوه.
کار و تێکۆشانی سۆڤییەت ل ه مههاباد
ناوچهکانی گرتهوه و ئهوانیش دهرکرانهوه بۆ عێراق .سهرۆک عهشیرهتهکانی دهوروبهری مههاباد
ههتا ئاخروئۆخری ساڵی  1945ههمووی ئهو ب ه ناردنی نوێنهر بۆ الی کۆمهڵه ،ڕایانگهیاند لهو ڕۆژهو ه دهستی پێکرد ک ه دوو کهس ل ه
بهشهی کوردستان که کهوتبوو ه باشووری خهتی که یارمهتیی کۆمهڵ ه دهدهن .لهالیهن کاربهدهستانی ئهوان ب ه ناوهکانی ،عهبدواڵئۆف
سهقز و بانه و سهردهشت ،ب ه تهواوی کهوت ه کۆمهڵهو ه ب ه عهشیرهتهکان گوترابوو ک ه و حاجیئۆف بهڕواڵهت ب ه مهبهستی کڕینی
ژێر دهسهاڵتی دهوڵهتی ئێران .بهو جۆر ه ئهو ئێستا پێویستیمان ب ه ئیوه نییه ،بهاڵم لهوانهی ه ئهسپ بۆ ئهرتهشی سوور هاتبوون ه شار .وادیار
مهڵبهند ه ئازاد و بهربهرینه ،بهرتهسکتر بۆوه و له داهاتوودا پێوهندیتان لهگهڵ بگرین .بوو ک ه ب ه ڕێکهوت و ب ه شانس ئهو ههلهیان
ئهو ه شتێکی ڕوون و ئاشکرا بوو ک ه بۆ ڕهخسا و لهگهڵ جوواڵنهوهی نهتهوایهتیی
بوو به ناوچهیهکی بچووک ل ه نێوان ئهو خهت ه
ل ه الیهک و هێزهکانی ئهرتهشی سۆڤییهتی ههردووک گهورههێزهکان ههر لهسهرهتاو ه کوردستان پیوهندییان گرت .ڕێکهوتهک ه بهو

جۆره بوو :ڕۆژێک عهبدواڵئۆف له دووکانی
مهشڕووب فرۆشیی کابرایهکی ئهرمهنی چاوی
به پیاوێکی کورد دهکهوێ ک ه جلوبهرگی
کوردی دهبهردا دهبێ ،عهبدواڵئۆف تاریف و
ئافهرینی کابرا دهکا ک ه جوبهرگی نهتهوایهتیی
خۆی دهبهر کردووه .کوردهک ه که دهرکهوت
یهکێک له دامهزرێنهرانی کۆمهڵه بوو ،ههڵوێست
و بۆچونهکهی عهبدوڵاڵئۆفی پێ خۆش دهبی
و دهست دهکهن به قس ه و باس و ئاڵوگۆڕی
بیروڕا .ل ه کۆتاییدا کوردهک ه پرسیار دهکا و
دهڵێ :ئهگهر گهلی کورد حیزبێکی میللی پێک بێنن،
سۆڤییهت چهکوچۆڵیان دهداتێ؟ عهبدوڵاڵ زۆر
زوو پرسیارهکهی دهقۆزێتهو ه و دهڵێ :بۆ ئێو ه
ل ه کێ دهترسن؟ کوردهکه وهاڵم دهداتهو ه و دهڵێ:
ئێمه تهنیا له دهرهبهگهکانی خۆمان دهترسین.
عهبدوڵاڵش وێڕای هاودهردی ،ههستی دژ ب ه
دهرهبهگایهتیی خۆی دهربڕی .کوردهک ه عهبدوڵاڵ
دهباتهو ه ماڵێک و ل ه وێندهرێ ب ه هاوڕێیانی
دیکەی ڕێبهرایهتیی کۆمهڵهی دهناسێنێ.
پێوهندیی زۆرتر لهگهڵ کاربهدهستانی سۆڤییەت
گیرا و یهکێک له ڕێبهرانی کۆمهڵه که زمانی
ڕووسیی دهزانی ،کرا ب ه ڕابیتی ئهو پێوهندییانه.
ههرچهند ک ه پێڕهو و پڕۆگرامی کۆمهڵ ه له سێ
خاڵی سهرهکیدا بێالیهنی و سهربهخۆیی کۆمهڵهی
دهستنیشان کردبوو ،بهالم دیسانیش لهو کات ه
بهوالوه کۆمهڵهش کهوت ه بهرهی سۆڤییەتهوه.
ههر لهو ماوهیهدا ، voksڕێکخراوی بهشی
نێونهتهوهیی پروپاگهندهی سۆڤییەت ،ل ه زۆربهی
شوێنهکان کۆڕی پێوهندیی کولتووری و
کۆمهاڵیهتیی نێوان سۆڤییەت و ئێرانی دامهزراند.
ئێستا ئیدی کۆمهڵه گهور ه ببۆوه و چیتر نهدهکرا
و نهدهگونجا له ماڵی ئهم وئهودا کۆبوونهو ه
پێک بێنن .سهرکردایهتیی کۆمهل ه داوایان ل ه
سۆڤییەت کرد که ل ه مههابادیش شتێکی ئهوتۆ
پێک بێنن .ئهوان هیوادار بوون بهمجۆر ه
جێگایهکیان وهدهست کهوێ بۆ ئهوهی بتوانن بێ
گیروگرفت کۆبوونهوهکانی خۆیان درێژه پێبدهن.
سۆڤییەتییهکان داواکهی ئهوانیان بهجێ گهیاند
و کۆڕێک یا ئهنهستیتۆیهک دامهزرا ،بهاڵم نهک
وهک «لقی کوردستانی» ئێران و سۆڤییەت،
بهڵکوو ڕاستهوخۆ وهک کۆڕی پێوهندیی
کۆمهاڵیهتی و کولتووریی کوردستان و سۆڤییەت
(ئهنجومهنی فهرههنگیی کوردستان و شۆڕهوی).
ئهو جێگای ه ههمیش ه پڕ بوو له خهڵک و فر ه
هاتووچۆی ب ه سهرهو ه بوو.کوردهکان ب ه مهبهستی
سپاس و پیرۆزباییکردن له دۆستی تازهیان،
دهیان بهسته جگهرهی ههڵپێچراو ل ه تووتنی
کوردستانیان بۆ قارهمانهکانی لێنینگڕاد به دیاری
نارد .له مهزنه ئاههنگێکدا که ل ه مانگی ئاپریلی 1945
لهو شوێن ه پێکهات ،کۆمهڵ ه خۆی ئاشکرا کرد.
بهرپرسی کۆنسوولی سۆڤییەت له ڕهزایی ه

و بهرپرسی  voksله ئازهربایجان وهک
میوان بهشداری ئاههنگهک ه بوون .خاڵی
سهرهکیی بهرنامهک ه شانۆیهک بوو ب ه
ناوی دایکی نیشتمان ،ک ه بهسهرهاتی
ژنێکی تێدا هاتبوو ه سهر پهرد ه ک ه لهالیهن
ئێران و عێراق و تورکیەوه بێحورمهتی
پێدهکری و پاشان ب ه دهستی کوڕهکهی
که زۆر ئازا و نهترس دهبێ ڕزگاری دێت.
بینهرانی ئاههنگهکه ،ک ه ههتا ئهو دهم ه
قهت شتێکی ئهوتۆیان نهدیبوو ،ب ه تهواوی
وهجۆش هاتبوون و ڕق و کین ه و دوژمنایهتی
لهمێژینهیان وهالنا و له حاڵێکدا که فرمێسکی
چاویان دهڕژای ه سهرشانی یهکتر ،سوێندیان
دهخوارد و بهڵێنیان دهدا که تۆڵهی کوردستان
بکهنهوه .لهئاکامی ئهم ئاههنگهدا ،قازی
محهممهد ،سهرۆکی داهاتووی دهوڵهتی
کورد لهالیهن کۆمهڵهو ه وهرگیرا .ئهم
وهرگیرانه بوو ب ه مایهی دڵخۆشی و
ڕهزامهندیی سۆڤییەتییهکان .چونک ه ئهوان
ڕێکخراوهیهکی دێموکراتیکی وهک کۆمهڵهیان
زۆر بهکهیف نهبوو و دهمێک بوو ل ه یهکێک
دهگهڕان بتوانن لهسهری حیساب بکهن و
بهگوێرهی سیاسهت و بۆچوونهکانی خۆیان
ڕێکخراوهک ه به دهست ئهو ڕێبهریی بکهن.
سۆڤییەت ک ه ل ه سهرهتاو ه هێز و توانای
عهشیرهتهکانیان بۆ دهرکهوتبوو ،ڕاستهوخۆ
له سهرۆک عهشیرهتهکان نیزیک بوونهو ه و
داوایان لێکردن ک ه بزووتنهوهی نهتهوایهتیی
کورد ڕابهری بکهن .بهاڵم تهنیا سێ لهو
عهشیرهتان ه شهخسییهت و توانا و دهسهاڵتی
پێویستیان بۆ ئهم ئهرک ه ههبوو .قهرهنی ئاغای
«رئیسالعشایر» ،سهرۆکی بهڕێز و حورمهتی
مامهشهکان و سهرۆکی جێکهوتووی
فیدراسیۆنێک ک ه خۆیان بهشێک لهو بوون.
ئهمهرخانی شهریفی ،سهرۆکی شکاک و
(باوک ه گهورهی کوردستان) ،ئهمیر ئهسعهدی
دێبوکری ،کۆنسێرواتیڤی بهزیپکوزاکون
و سهرۆکی ئیفتیخاریی ژاندارمه .ناوبراو
له الیهن ئێرانهو ه کرا بوو ب ه بهرپرسی
پاراستنی هێمنایهتیی ناوچهکه .ئهو سهرۆک
عهشیرهتانه ب ه هێنانهوهی بڕوبیانووی
بهئهدهبان ه داواکهی سۆڤییەتیان ڕهد کردهوه.
بهو چهشن ه ئهو جار قازی محهممهد ،ک ه
ههم قازییهتی وهک کهلهپوور بۆ مابۆو ه و
ههمیش سهرۆکی مهزههبیی مههاباد و ئهندامی
بنهماڵهیهکی زۆر بهڕێز و حورمهت بوو،
له الیهن سۆڤییەتییهکانهو ه پشتگیری لێکرا.
نوێنهرانی سۆڤییەت زوو زوو سهریان
لێ ههڵدهێنایهو ه و میوانی دهبوون .ڕهنگ ه
ب ه هێنانی زهخت و گوشارێک بۆ ئێرانییهکان
ب ه مهبهستی وهالنانی ئهمیر ئهسعهد ل ه
نوێنهرایهتیی دهوڵهت ل ه ناوچ ه و دانانی سهیفی
قازی (برای قازی محهممهد) ل ه جێگای ئهو
که بوو ب ه سهرۆکی ژاندامهری یارمهتییهک
بێ که ب ه ئهویان کردبێ .دهڵێن قازی
محهممهد دوای نیزیک به ساڵێک تێکهاڵوی
و شارهزایی پێویست له بارهی کۆمهڵهوه،
ب ه ناردنی پهیام داوای ئهندامبوونی لێکردن.
بهاڵم ڕێبهرایهتی کۆمهڵه ،بڕیاریان دا که قازی
ب ه ئهندام وهرنهگرن ،چونک ه ئهوان ،یهکهم ل ه
تایبهتمهندیی تهکئاژۆیی و دهسهاڵتخوازیی
ئهو ترسیان ههبوو ،دووههم ههر لهسهردهمی
منداڵییهوه ئهوان جیاوازییان ل ه بهینی خۆیان
ل ه الیهک و قازی و بنهماڵهکهی ل ه الیهکی
ترهوه دهدی .لهوان ه بوو قازی دهسهاڵتی
خۆی بهسهر کۆمهڵهدا بسهپێنێ و نێوهرۆک
و مایهی دێموکراتیکی ئهو لهنێو بهرێ.
چونک ه سۆڤییهت لهسهر پالنهکهی خۆی
سوور بوو ،زهخت و گوشاری بۆ کۆمهڵهش
هێنا ،ئهوانیش مهجبوور بوون ک ه قازی
وهرگرن .ههروهک بۆ خۆیان چاوهڕوانییان
دهکرد ،ئهنجامهکهی ههر ئهو ه بوو ک ه تاق ه
کهسێک بهتهنیایی حیزبێک ل ه دهست خۆ
بگرێ .وهرگیرانی قازی ل ه الیهن کۆمهڵهوه،
ئهو دهرفهتهی بۆ سۆڤییهت پێک هێنا ک ه
بتوانێ کوردهکان خێراتر بهرهو سیاسهت
و خهتی خۆی ڕاکێشێ ،ب ه چهشنێک ک ه
سۆڤییهت له هاوینی  ،1945ل ه
کوردستاندا زیاتر ل ه ههموو
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شوێنێکی تر خۆی بههێز و پشتئهستوور دهدیت.
حیزبی توده وهک بهرهیهکی جهماوهریی چهپ
و ئامراز و دهستوپێوهندی سۆڤییهت ل ه زۆربهی
شوێنهکانی ئێران سهرکهوتووانه ئهرکهکانی خۆی
بهجێ دهگهیاند ،بهاڵم ل ه کوردستاندا ههرگیز
نهیتوانی جێی خۆی بکاتهوه .ئێستا ئیدی سۆڤییهت
له بیری گهاڵل ه و پالنی تر دابوو ،ئهویش ئهو ه بوو
ک ه بهری باکووری ڕۆژئاوای ئێرانیش بخاته سهر
خاکی خۆی .ل ه ڕاستیدا ئهوان حیزبێکی سهربهخۆیان
بۆ ئهو ه ساز کرد که جێگای حیزبی تود ه ل ه
ئازهربایجاندا بگرێتهوه .حیزبێک که ئیتر دهیتوانی
بێ تووڕهکردنی حیزبی توده ،راپهڕینیش پێک بێنێ
و سهربهخۆییش ڕابگهیهنێ و تهنانهت داوای پێکهو ه
لکاندنی واڵتهکهی خۆی ب ه سۆڤییهتهو ه بکا .لهسهر
بڕیاری سۆڤییهت ،حیزبی توده ل ه ئازهربایجان
بارگهوبنهی پێچاوه و حیزبی دێموکراتی
ئازهربایجان ک ه زمانی تورکی وهک زمانی ڕهسمی
ڕاگهیاند و داوای جیابوونهوهی ئازهربایجانی
ل ه ئێران دهکرد ،جێگای ئهو حیزبهی گرتهوه.
کوردهکانی ئازهربایجانی ڕۆژئاوا ،که مههابادیشی
دهگرتهو ه ههرگیز چاوهڕوانیی ئهوهیان نهدهکرد
تێکهاڵوی حیزبێک بن که تایبهتی بۆ ئازهربایجان و
ناسیۆنالیزمی تورک پێک هاتبوو .بۆ ئهوهی ئهوانیش
ل ه چوارچێوهی پالن و گهاڵلهی سۆڤییهتدا جێگایهکیان
پێ ببڕێ ،دروستکردنی حیزبێکی دیکهش پێویست
بوو .ل ه 12ی سێپتامبردا کاپیتان نمازلوو ،بهرپرسی
سۆڤییهت له میاندواو ،داوای له سهرۆک عهشیرهت ه
بهناوبانگهکانی کورد کرد ک ه لهگهڵ قازی محهممهد
و سهیفی قازی به مهبهستی سهردانی کۆنسولی
سۆڤییهت بچن بۆ تهورێز .کاتێک ئهو کورد ه
سهرلێشێواوان ه گهیشتنه تهورێز ،لهنهکاوڕا پێیان
گوترا که بچن بۆ ناوهندی شهمهنهفهر و لهوێندهرێ
ڕا سواری شهمهنهفهریان کردن و بردیانن بۆ باکۆ.
ماوهی سێ ڕۆژ ل ه خانوویهکی خۆشی نیزیک شاردا
مانهو ه و ب ه گێڕان و نیشاندانی شانۆ و ئۆپێڕا،
میوندارییان لێکردن .ڕۆژی چوارهم ڕێنوێنیان
کردن ک ه چاویان ب ه باقرۆف ،سهرۆککۆماری
ئازهربایجانی سۆڤییهت بکهوێ .باقرۆف لهبارهی
زوڵم و زۆرداریی ڕهزاشا دهرههق ب ه گهلی کورد
گهلێک باسی بۆ کردن و ڕایگهیاند ک ه سۆڤییهت
پشتگیری حیزبێکی دێموکراتی تازهپێهكاتوو دهکا ک ه
بۆ ڕزگاریی خهڵکی چهوساو ه تێبکۆشێ ،ههروهها
داوای لهوانیش کرد لهگهڵ حیزبێکی ئهوتۆ بکهون.
باقرۆف هێرشی کردبوو ه سهر حیزبی تود ه و
گوتبووی ک ه حیزبێکی زۆر بێکهڵک ه و بێجگ ه ل ه
خوڵقاندنی گیروگرفت چیتری لهدهست نایه .ههروهها
هێرشی کردبووه سهر کۆمهڵهی ژێ_کاف و گوتبووی
که ل ه عێراق لهژێر چاوهدێریی جاسووسهکانی
ئینگلیسدا پێکهاتووه و وهک ئامرازێکی دهسکرد ل ه
خزمهت ئیمپریالیسمی بریتانیادان .پاش ئهوهی پێی
ڕاگهیاندبوون ک ه نابێ باسی سهفهرهکهی باکۆیان
بکهن ،کوردهکان سواری شهمهنهفهر کران و
گهڕانهوه تهورێز و لهوێندهرێشڕا ب ه ئوتۆمبیلهکانی
ئهڕتهشی سوور هاتنهو ه واڵتهکهی خۆیان.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
بهرههم و ئاکامی ئهو سهفهره زۆر زوو
دهرکهوت .ماوهیهکی کورت دوای گهڕانهوهیان،
تییه
قازی محهممهد کۆبوونهوهیهکی له كهسایه 
ناسراو و بهناوبانگهکان پێکهێنا و دامهزراندنی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ڕاگهیاند و
داوای له ههموو الیهک کرد ڕهگهڵی کهون.
ههروهک له ناوهکهی ڕا دیار بوو ،مهبهستی
حیزب ،دێموکراسی به شێوهی ئهمریکایی بوو.
خهلکێکی زۆریش به دڵگهرمییهوه بهدهنگ
بانگهوازهکهیهو ه هاتن .له ڕاگهیاندراوێکدا ک ه لهالیهن
قازی محهممهد و  105کوردی بهناوبانگهوه ئیمزا
کرابوو ،گوترابوو ک ه گهلی کورد ئێستا هیوادار ه
ل ه ڕزگاری دنیا له دهستی فاشیزم ،کهڵک وهرگرێ
و له بهڵێنییهکانی مهنشووری ئاتالنتیک بێبهش
نهبێ .له ڕاگهیاندراوهکهدا ههروهها گوترابوو
که گهلی کورد شتێکی زیاتر ل ه مافه ئینسانی و
قانوونییهکانی خۆی ،ک ه ڕهزاشا لێی زهوت کردوو ه
ناخوازێ .دهقی داواکانی ئهوان بهو جۆره بوو:
١ــ گهلی کورد ل ه ئیران دهبێ ئازاد بێ
و له چوارچێوهی ئێراندا ئۆتۆنۆمیی ههبێ
و دهسەاڵتی ناوچهک ه له دهست خۆیدا بێ.
2ــ زمانی کوردی دهبێ زمانی ڕهسمی بێ و
له خوێندن و کاروباری ئیداریدا بهکار بهێندری.
3ــ پاڕلمانی مهڵبهندی کوردستان دهبێ زۆر زوو ب ه
گوێرهی قانوونی ئهساسی ههڵبژێردرێ و چاودێریی
کار و ههڵسووڕانی ئیداریی و کۆمهاڵیهتیی بکا.
4ــ ههموو کاربهدهستانی واڵت دهبێ له خهڵکی
ناوچه بن.
5ــ به مهبهستی پاراستنی قازانج و
بهرژهوهندیی جووتیار و خاوهن موڵکهکان
بکرێ.
پهسند
قانوونێک
داهاتوودا،
ل ه
6ــ حیزبی دێموکراتی کوردستان بۆ بههێز و
پتهوکردنی یهکیەتیی و برایهتی لهگهڵ خهڵکی
ئازهربایجان ،ههوڵی تایبهتی دهدا ،ههروهها
یارمهتیی خهڵکهکانی تر وهک ئهرمهنی و
ئاسۆڕی دهدا که له ئازهربایجاندا دهژین.
7ــ حیزبی دێموکراتی کوردستان به کهلکوهرگرتن
ڵ دهدا
له کهرهس ه و ئیمکاناتی سروشتیی ،ههو 
ئهخالق و ئابووریی خهڵک باشتر بکا و پهره ب ه
کشتوکاڵ و بازرگانی بدا ،ههروهها ئاڵوگۆڕی
پێویست له خوێندن و پاکوخاوێنیدا پێک بێنێ.
8ــ ئێمه هیوادارین ک ه خهڵکی ئێران ب ه
ئازادی بتوانن له پیناو ئاوهدان کردنهوه و
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تێبکۆشن.
واڵتهکهیاندا
پێشخستنی
ڕاگهیاندراوهکه ک ه ب ه شێوهی ئهدهبیاتی
سۆڤییهت نووسرابوو ،به دروشمی بژی
ئۆتۆنۆمی دێموکراتیکی کورد کۆتایی پێدههات.
دامهزراندنی حیزبی دێموکرات بوو ب ه هۆی
ئهو ه کۆمهله ههڵوهشێتهو ه و ئهندامهکانی
بچنە نێو ڕیزی ئهو حیزبه .ههرچهند
زۆربهی زۆری سهرۆک عهشیرهتهکان،
پاش ههوڵ و تهقهال و داوای ئهفسهرهکانی
سۆڤییهت که لهناویاندا ههڵدهسووڕان،
ئیمزایان کرد و بهڵێنییان دا که یارمهتیی
حیزبی دێموکرات بدهن ،بهاڵم دیسانیش ب ه
هۆی ترس ل ه کۆمونیزم ،بهرامبهر ب ه حیزب
نیگهران و دڕدۆنگ بوون .بهربهرهکانی و
دژایهتیی عهشیرهتهکان بهرهو ئهو ه دهچوو
قۆناخێکی ئهستهم بۆ قازی بێنێت ه پێش ،تاکوو
مهال مستهفای بارزانی و عهشیرهتهکهی
که زۆر بهتوانا بوون ،له کاتێکی
چاوهڕواننهکراودا هاتنه کوردستانی ئێران.
لهسهردهمی
تهنانهت
بارزانییهکان
عوسمانییهکانیشدا یهکێک له عهشیرهت ه
سهربزێوهکانی کورد بوون .ل ه ساڵی 1920دا
شێخ ئهحمهدی بارزان ک ه لهالیهن عهشیرهتی
بارزانی و عهشیرهتهکانی دراوسێوه وهک
خوا دهپهرهسترا ،زۆر جار له دژی ئینگلیس
ڕاپهڕیبوو و ئهوانیش زۆر جار تهنانهت
به فڕۆکه هێرشیان کردبوونه سهر .شێخ
ئهحمهد و برا بچووکهکهی ،وات ه مهال مستهفا
دوور خرابوونهو ه بۆ خوارووی عێراق
و پاش ماوهیهک هێنایاننهوه سلێمانی .ل ه
11ی مانگی جونی 1942دا مهال مستهفا ک ه
لهالیهن براکهیهو ه ئهرکی سهرۆکایهتیی
پێدرابوو ،توانی ڕا بکا و بچێتهوه بارزان.
بهسهرهاتی مهال مستهفا و شۆڕش و
ڕاپهڕینهکانی ئهو ل ه دژی دهوڵهتی عێراق
و چۆنیهتیی تێکشکاندنی ئهرتهشی عێراق
له ساڵی 1945دا ،ههروهها پیالنی وهزیری
نێوخۆی عێراق بە ڕاکێشانی عهشیرهتهکانی
تر و دهگژ بارزانی ڕۆکردنیان و ههروهها
دهرکردنی بارزانی ل ه بارزان ،دهبێ
له کات و جێگای خۆیدا باسی بکرێ.
پێویسته ئهوهنده بڵێین ک ه مهال مستهفا
و شێخ ئهحمهد لهگهڵ  1000چهکداری
بارزانی و ماڵ و منداڵیان ل ه 11ی ئۆکتۆبری
 1945له باکووری شنۆوه هاتنه دیوی
ئێران .زۆر کاربهدهستی پایهبهرزی کورد،
وهک مامۆستای قوتابخان ه و سهربازی
ڕاکردوو ،وێڕای  12ئهفسهری ئهرتهش
لهگهڵیان بوون .ئهفسهرهکان خاوهن پلهی
بهرزی نیزامی بوون و چهند کهسیان ل ه
ئینگلیس کۆڕسی تایبهتییان دیبوو و ل ه
ناوهندی ئهرتهشدا کاربهدهست بوون.
مهال مستهفا دوای هاتن بۆ ئێران چاوی
ب ه هێندێک ل ه ئهفسهرهکانی سۆڤییهت کهوت،
ک ه یهکێک لهوان بهرپرسی ئهرتهشی سوور
له ئازهربایجانی ڕۆژئاوا بوو .سۆڤییهت
به مهال مستهفای بارزانی گوت که لهژێر
دهسهاڵت و بڕیاری قازی محهممهددا
کاربکا ،به خهڵکی ناوچهشیان ڕاگهیاند
جێگاوڕێگای بارزانییهکان که زۆر لێقهوماو
و بێدهرهتان بوون بدهن و بهخێویان بکهن.
تا ئاخری مانگی ئۆکتۆبر ،هێزی چهکداری
مهال مستهفا گهیشت ه  3000کهسی تهیار ب ه
چهک و چۆڵی ئینگلیس ،وهک تفهنگی ڕهشاش
و تۆپێک .ئهو هێز ه بههۆی لهڕێگادابوونێکی
زۆر و دهربهدهری و بهسهرهاتی گهوره و
گران ،بهتهواوی ماندوو و شهکهت ببوون.
دهوڵهتی گهلی کورد
کاربهدهستانی سۆڤییهت ل ه ماوهی
نۆڤامبر و سهرهتای دێسامبری ئهو ساڵهدا
لهنێو عهشیرهتهکاندا دهسووڕانهوه و بۆ
ڕێکخستن و خهبات له پێناو سهربهخۆیی
هانیان دهدان .ههروهها داوایان له سهرۆک
عهشیرهتهکان دهکرد ل ه مههاباد کۆ ببنهوه.
جگه ل ه مامهش و مهنگوڕ و دێبوکری،
ئهوانی تر ههموویان هاوکارییان کردن.
لهو سهروبهندهدا ئیتر پاشماوهی هێزهکانی
ی دیکەی ئازهربایجاندا
ئێرانی له شوێنهکان 
ل ه حاڵی لهنێوچوون و لێکپچڕاندا بوون.
چهکدارهکانی دێموکراتی ئازهربایجان ک ه
زۆربهیان خهڵکی ئازهربایجانی سۆڤییهت
و قهفقاز بوون ،هێرشیان بۆ سهر سهرباز
و ژاندارمهکانی ئێرانی کهوا له پێگهو
مۆڵگهکانیاندا ملکهچ مابوونهوه دهست پێکرد.
ئهرتهشی سوور ئهو بهش ه له ئهرتهشی
ئێرانی ک ه لەالیهن دهوڵهتی ناوهندییهو ه
بۆ پشتیوانی پاشماوهی هێزهکانیان ل ه
ناوچهک ه بهرهو باکوور وهرێ کهوتبوون،
ڕاگرت .بهو چهشن ه ههموو ناوچهک ه کهوت ه
بهردهستی دێموکراتهکانی ئازهربایجان.
ل ه 10ی دیسامبردا ،دێموکراتهکان هیرشیان
کرد ه سهر پێگهگانی ئهرتهشی ئێران ل ه
تهورێز و دهستیان بهسهردا گرتن .تهواوی
ناوچهکانی ئازهربایجانی ڕۆژههاڵت کهوت ه
ژێر دهسهاڵتی دهوڵهتی تاز ه پێکهاتووی
ئازهربایجان .گیرانی تهورێز ب ه دهستی
دێموکراتهکان ،دهرفهتێکی باشی بۆ قازی
ک هێنا که سهربهخۆیی ناوچهی
محهممهد پێ 

ی ڕابگهیهنێ .ناوچهیهک
ژێر دهسهاڵتی خۆ 
کە لهڕاستیدا دهمێک بوو سهربهخۆ بوو.
ل ه 15ی دیسامبر میتینگێك به بهشداری
سهرۆک عهشیرهتهکان ،مهال مستهفا ،ڕێبهرانی
حیزبی دێموکراتی تازهدامهزراو ،ههروهها سێ
ئهفسهری دهمانچ ه بهقهدی سۆڤییهت ک ه لهنێو
جیپێکدا بوون له مههاباد پێکهات .لهم میتینگهدا
قازی محهممهد به ئیحترام و شانازییهوه،
دامهزراندنی دهوڵهتی میللیی کوردی ڕاگهیاند
و ئااڵی کوردی ههڵکرد .پاڕلمانی کورد ل ه 13
ئهندام پێکهات و ل ه 22ی ژانوییهی 1946دا قازی
محهممهد بهسهروککۆماری ،کۆماری کوردستان
ههڵبژێردرا .حهم ه حوسێنخانی سهیفی قازی،
ئامۆزای قازی محهممهد ،ک ه خۆی بازرگان
بوو و بهدوای وهرگرتنی دهرهجهی ئیفتیخاریی
کاپیتانی ،لهژاندارمهریی ئێران ،ناوبانگی نیزامیی
دهرکردبوو ،کرا به وهزیری شهڕ .سهیفی قازی،
مهال مستهفا ،ئهمهرخانی شکاک ،ههروهها
حهمهرهشیدخانی بانه ،ک ه ههر ئهو سهروبهند ه
لهگهڵ عهشیرهتهکهی له عێراق ڕا گهڕابووهو ه
پلهی مارشاڵییان وهرگرت و یوونیفۆڕمی
تایبهتیی ئهرتهشی سووریان ک ه بریتی بوو
له چهکمهی درێژ ،بهندی توندی سهرشان
و کاڵوی سوورخهتی نیزامی ،دهبهرکرا .
دهوڵهتی تاز ه پێکهاتوو ک ه تهنیا ناوچهیهکی
زۆر چووکهی وهک شارهکانی مههاباد ،بۆکان،
نهغهده و شنۆی لهدهستدا بوو ،نوێنهری خۆی بۆ
کرانهوهی پاڕلمانی ئازهربایجان نارد و تهنانهت
بهگوێرهی توانا ،خۆشی پاڕلمانێکی دروست کرد.
ههروهها مهال مستهفای بۆ خوارووی
کوردستان بهڕێ کرد تا پهالماری هێزهکانی
ئیرانی بدا ک ه به هۆی بهفری زۆر و
ڕێبهندانی زستان ل ه شارهکانی سهقز و بان ه
و سهردهشت مابوونهوه و پێوهندییان لهگهڵ
ناوهندی ئهرتهشی نیشتهجێ له سنه ،پچڕابوو.
پێوهندی لهگهڵ تهوریز و تاران
گیرانی «ڕهزاییه» به دهستی دێموکراتهکانی
ئازهربایجان لهو سهروبهندهدا ،گیروگرفتێکی
تازهی بۆ دهوڵهتی کورد خوڵقاند .ههرچهند ک ه
زۆربهی زۆری دانیشووانی دهشتی ڕۆژئاوای
گۆلی ورمێ ،ل ه «ڕهزاییه»وه ههتا ماکۆ تورکی
ئازهربایجانین ،بهاڵم ل ه ناوچه شاخاوییهکانی
کوردهکان
عهشیرهته
ناوچهیهدا
ئهو
دهژین که بهرزاییهکانیان ب ه دهستهوهیه و
بهسهر دهشتاییهکانی مهڵبهندهکهدا زاڵن .ل ه
ناوچهی میاندواو ،ل ه باکووری گۆلی ورمێ
دانیشتووانی تێکهاڵوێکن له کورد و تورک.
دهوڵهتهکانی تهورێز و مههاباد ،لهسهر ئهم
ناوچانه کێش ه و ناکۆکێیهکی زۆریان بوو،
چونک ه ههردووال ئهم ناوچانهیان ب ه هی خۆیان
دهزانی .ئهمهرخان و عهشیرهتهکانی زۆر
دهربهستی دێموکراته عهجهمهکان نهبوون و
بێپسانهوه هێرشیان دهکرد ه سهر ئهو گوندان ه
که حکوومهتی تهورێز به هی خۆیانیان دهزانین.
له مانگی ئاپریلی 1946دا سۆڤییهت ب ه
مهبهستی چارهسهرکردنی ئهو ناکۆکی و
ی تهورێز
گیروگرفتانه قازی محهممهدی بانگهێشت 
کرد .ل ه کاتێکدا دێموکراتهکانی ئازهربایجان ب ه
مهبهستی دیاریکردنی چهندوچۆنیی داهاتووی
ناوچهکانیان ،دهیانهویست لهگهڵ دهوڵهتی ئێران
وتووێژ بکهن ،پێکهاتنی بهرهیهکی یهکگرتوو
له نێوان دوو دهوڵهتی سازکراوی کورد و
تورکدا ،شتێکی زۆر گرینگ و پێویست بوو.
ئاکام و بهرههمی دانیشتنهکانی سێ قۆڵی،
واته پیشهوهری سهرۆکی دێموکراتهکانی
ئازهربایجان و قازی محهممهد و سۆڤییهت،
بوو ب ه هۆی ئهوه که ل ه 23ی ئاپریلی ساڵی
1946دا ڕێککهوتننامهیهک له نێوانی نوێنهرانی
کورد و ئازهربایجانیدا ئیمزا بکرێ .باڵو
بوونهوهی ئهو ڕێککهوتننامهی ه حکوومهتی
ئێرانی فره نیگهران و پهشێو کرد .ل ه
ڕاستیدا نیگهرانیی تاران زۆرتر لهو بهشهی
ڕێککهوتننامهک ه بوو که باسی سهربهخۆیی ئهو
دوو حکومهت ه دێموکراتانهی دهکرد که مافی
ندی
دیاریکردنی نوێنهر له الی یهکتر و پێوه .
بازرگانییان لهگهڵ یهکتر بۆخۆیان هیشتبۆوه
دهقی رێککهوتنهک ه بهو چهشن ه بوو:
1ــ ئهو دهوڵهتانهی ک ه ژێری ئهو
رێککهوتنهیان ئیمزا کردووه ل ه کاتی
پێویستدا نوێنهر بۆ الی یهکتر دهنێرن.
2ــ ل ه ئازهربایجاندا ،لهو شوێنانهی
کهوا کوردهکان له کهمایهتی دان ،پێویست ه
ئهوانیش له بهڕێو ه بردن و ڕاپهڕاندنی
کارهکان دهوریان ههبێ .ههروهها دهبێ
ئهو ماف ه بۆ کهمایهتیی ه ئازهرییهکانی
کهوا له کوردستاندا دهژین دیاری بکرێ.
3ــ کۆمیسیۆنێکی ئابووریی هاوبهش بۆ
چارهسهرکردنی گیروگرفته ئابوورییهکانی
ههردووکال پێک بێت ،ئهندامانی ئهو
کۆمیسیۆن ه ل ه الیهن دهوڵهتی ناوهندیی
بکرێن.
دیاری
واڵت
ههردووک
4ــ هێزی چهکداری ههردووکال ل ه
کاتی پێویستدا یارمهتیی یهکتر بدهن.
5ــ ههرچهشنه وتووێژێک لهگهڵ تاران ،دهبێ
ج و بهرژهوهندیی هاوبهشی
به گوێرهی قازان 
دوو گهلی ئازهربایجان و کوردستان بێت.
ن
6ــ دهوڵهتی ئازهربایجان بۆ بهرهوپێشبرد 
و پهرهپێدانی زمان و کولتووری کوردی

لهنێو کوردهکانی دانیشتووی ئازهربایجاندا
ههوڵی پێویست دهدا .دهوڵهتی کوردیش
ههر بهو شێوهیه بۆ ئازهرییهکانی
دهدا.
حهوڵ
کوردستان
دانیشتووی
7ــ ههردووکال به مهبهستی سهرکوتکردنی
ئهو کهس و تاقمانهی کهوا له پێناو تێکدانی
برایهتیی دێموکراتیک و دۆستایهتیی
مێژوویی گهالنی ئازهری و کورد،
پیالن دهگێڕن ههوڵی پێویست دهدهن.
پاش ماوهیهک دێموکراتهکانی ئازهربایجان
ڵ
ب ه مهبهستی وتووێژ و ڕێککهوتن لهگه 
ئهحمهدی قهوام ،سهرۆکوهزیری ئێران،
چوون بۆ تاران .بهپێی ڕێککهوتنێک له نێوان
قهوام و ئازهرییهکاندا تهواوی ئازهربایجان
ک ه کوردستانیشی دهگرتهوه ،ههر به قس ه
و لهسهر کاغهز وهک پارچهیهک ل ه ئێران
ماوه ،دهنا ل ه ڕاستیدا دێموکراتهکان ک ه
ههموو پله بهرزهکانی حکوومهتیان له
دهستدا بوو ،ئازهربایجانیان بهڕێوه دهبرد.
کوردهکان ئهو ڕێککهوتنهیان زۆر پێ ناخۆش
بوو و لەدژی ڕاوهستان .ههرچهند ک ه سهدری
قازی برای قازی محهممهد ،نوێنهری دوایین
پاڕلمانی ئێران خۆی وهک نوێنهری کوردهکان
ل ه تاران ،له هێندێکی ئهم وتووێژانهشدا
بهشدار ببوو ،بهاڵم دیسانیش کوردهکان پێیان
وابوو که زۆربهی خاڵه سهرهکییهکانی ویستی
ئهوان ،لهو رێککهوتنهدا لهبهر چاو نهگیراوه.
له ڕاستیدا دێموکراتهکانی ئازهربایجان
ڕهنگ و ڕوو و چوارچێوهی قانوونییان
دابوو به ماو ه و مهودای حکوومهتی
خۆیان ،له کاتێکدا دهوڵهتی قازی محهممهد
هیچ چهشنه بناخهیهکی قانوونیی ئهوتۆی
نهبوو .کوردهکان ل ه ڕادهی کهمایهتییهکی
نهتهوایهتی ل ه چوارچیوهی ئێران ،هاتن ه
خوار و ئهوجار بوون ب ه کهمایهتییهک ل ه
چوارچێوهی دهوڵهتی تورکی ئازهربایجانیدا.
له ئاکامدا قازی محهممهد به مهبهستی
دهربڕینی نارهزایهتی ل ه دژی ئهو رێککهوتنه بۆ
وتووێژ لهگهڵ قهوام چوو بۆ تاران .قازی داوای
ل ه قهوام کرد ک ه ههموو ناوچهکانی کوردیی
گرێدراو به ئازهربایجان ل ه الیهک و ،ناوچهکانی
خوارووی کوردستان که سنهشیدهگرتهوه و
لهژێر دهسهاڵتی حکوومهتی ئێراندا مابۆو ه
له الیهکی ترهوه بخرێنهو ه سهر یهک.
مهبهست مهڵبهندێکی گهور ه و بهرباڵو بوو ه
ک ه ل ه سنووری سۆڤییهتهوه تا کرماشانی
دهگرتهوه و دهبوای ه ل ه ڕادهی ئۆتۆنۆمیدا
دهسهاڵتی ههبوایه .کاربهدهستان و هێزی
چهکداری مهڵبهندی ئۆتۆنۆم دهبوا کورد بان.
ههروهها قازی داوای کرد ک ه سهرۆکایهتیی
ئهو مهڵبهنده خودموختار ه خودی خۆی بێ.
قهوام سهرۆکوهزیری فێڵبازی ئێران،
بهڕواڵهت داواکانی قازی محهممهدی ب ه
مهرجێک قهبووڵ کرد ک ه قازی بتوانێ
ڕهزامەندیی دوکتور جاوید ،سهرۆکی
دهوڵهتی ئازهربایجان وهربگرێ .بهاڵم
دوکتور جاوید ب ه قهڵسی و تووڕهییهکی
زۆرهوه گهاڵڵه و داواکانی قازی محهممهدی
ڕهت کردهوه .بهو چهشنه ناکۆکیی ل ه نێوان
کوردهکان و دێموکراتهکانی ئازهربایجان
پێکهات و ڕۆژ دهگهڵ ڕۆژ پهرهی ئهستاند.
ههرچهند دهوڵهتی ناوهندیی ئێران له الیهک
و کوردهکان و ئازهرییهکان لهالیهکی ترهو ه
لهسهر ڕاگرتنی هێمنایهتی و شهڕنهکردن
ڕێک کهوتبوون ،بهاڵم دیسانیش تێکههڵچوون
و تهقهی بهرباڵوی لێرولهوێ دهستی
پێکردبوو و ئاگری شهڕی خۆشتر دهکرد.
پاش ئهوهی سۆڤییهت ڕایگهیاند ك ه
لهسهرهتای مانگی مایدا پاشهکشهی خۆی ل ه
ئێران دهست پێدهکا ،ئێرانییهکان دهستیان کرد
ب ه جموجۆڵی زۆرتر و ئامادهکردنی هێزهکانیان.
لقی چواری ئهرتهشی ئێران به سهرۆکایهتیی

ژێنڕاڵ هۆمایوونی که فهرماندهرێکی لێوهشاو ه
و بهتوانا بوو ،بهرهکانی شهڕی کوردستانی
ب ه ئهستۆو ه بوو .ژێنڕاڵ هوومایونی پاش
بهجێگهیاندنی ئهرکی خۆی لهمهڕ چهککردنی
بێبهزهییانهی عهشیرهته عهرهبهکان له خوزستان،
ئهمجاره ڕێگای کوردستانی خرایه بهر.
هۆمایوونی له نیوهی مانگی ئاپریلدا رێگاکانی
کردهوه و چهکوچۆڵ و هێزی یارمهتیدهری بۆ
سهقز و بانه و سهردهشت بهڕێ کرد .له زمانی
سۆڤییهتییهکانهوه دهنگۆیهکی ئهوتۆ باڵو ببۆو ه
که گۆیا سۆڤییهت بهڵێنی تانگ و تۆپ و چهکی
قورسی به کوردهکان داوه .ههروهها نیزیک ب ه
پهنجا الوی کوردیشیان بۆ پهروهردهکردنی
لهو
باکۆ.
بردووهت ه
سیاسی_نیزامیی
ههلومهرجهدا قازی محهممهد بۆ ئهوهی بتوانێ
بهربهرهکانیی ئهرتهشی ئێران بکا ،مهجبوور بوو
ڕوو بکاته عهشیرهتهکان .هێزهکانی کورد بریتی
بوون له بارزانییهکان وهک هێزی سهرهکی ،ک ه
ئازا و شهڕکهربوون ،بهاڵم لهههمان کاتیشدا
لێکپچڕاوو بهرباڵو بوون و حهمهرهشیدخان
و پیاوهکانی ،ههروهها عهشایری چووک ه
چووکهی کورد ک ه ههمیش ه ئامادهی شهڕ
و تااڵنکردن بوون .ئهو هێزان ه به گشتی لهو
تهپک و بهرزاییانهدا سهقامگیر بوون ک ه بهسهر
ئهرتهشهکهی ژێنڕاڵ هۆمایوونیدا دهیڕوانی.
هاوکات که ژێنڕاڵ هۆمایوونی خهریکی
کێشانهوهی چهک و چۆڵ و تێخزاندنی سهرباز
و ڕێکخستنی هیزهکانی له ناوچهکهدا بوو ،قازی
محهممهد و سۆڤییهت زهخت و گوشاریان
بۆ ئهمهرخانی شکاک و عهشیرهتهکانی
هاوپهیمانی ئهو و ههرکییهکان دههێنا که ل ه
باکوورهو ه شۆڕببنهوه و بچن بۆ یارمهتیی
بهرهکانی شهڕ ل ه دژی ئێران .لهسهرهتاو ه
ئهمهرخان دهستی کرد ب ه بیانووهێنانهوه و
دهیگووت که ئهسپهکانیان ل ه شوێنێکی ترن
و ناتوانن بهبێ ئهسپ ڕهوانهی مهیدانی شهڕ
ببن .بهاڵم سهرئهنجام ل ه سهرهتای مانگی مایدا
پیاوهکانی خۆی به نابهدڵی نارد ه بهرهی شهڕ.
له ماوهی مانگی مای 1946دا ،جگه له هێندێک
تێکههڵچوون و شهڕی بچووک و کهم دهوام،
شهڕێکی گهورهی ئهوتۆ که بتوانێ چارهنووسی
کێشهکه بهالیهکدا بخا نهکرا .لهسهرهتای مانگ،
له ڕێگای نیزیک سهقز ،کوردهکان لهناکاوڕا
هێرشیان کرد ه سهر کاروانێکی ئهڕتهشی ک ه
ل ه ئاکامدا  20کهسیان لێ کوشتن و نیزیک ب ه
 30کهسیان لێ بهدیل گرتن .لهم شهڕهدا دوو
ڕهشاش ب ه  4000فیشهکهوه دهسکهوتیان بوو.
ئهو سهرکهوتنه تاڕادهیهک وره و ئیعتباری
ئێرانییهکانی هێنایه خوار .دیله کوردهکان وهک
پێشمهرگ ه لهنێو هێزی کوردستاندا وهرگیران و
ئهوانیتریش بهڕێکران بۆ تهورێز .کوردهکان
پاشانیش ل ه هێرشێک بۆ سهر مهحمودئاوای
نیزیک شاری سهقز ،بهمهبهستی چاوهدێری
ڕێگای سنه ،ههروهها دوای گرتنی بهرزایی
و تهپکهکانی ڕووکاری سهقز ،سهلماندیان ک ه
ورهیان بهرز بووهتهو ه و پشوویان هاتووهتهو ه
سهرخۆ .بهاڵم ئهڕتهشی ئێران پاشهکشهی
پێکردن و ل ه بهرزاییهکاندا بورجی گهورهی
کۆنتڕۆڵ و ڕوانین بۆ دهوروبهری درووست
کرد و له ههر بورجهش  30تا  40سهربازی لێ
دانا .دوای ئهم شهڕ و تێکههڵچوونانه ئاگربهس
ڕاگهیهندرا و پاشانیش ئهفسهرهکانی بهرپرسی
پێوهندی گرتنی ههردووکال دیاری کران(.)10
بهپێی قهراری ئاگربهسهکه ،هێزی ههردووکال
دهبوای ه ل ه شوێن و جێگاکانی خۆیان بمێننهوه.
کوردهکان مافی چاوهدێری و کۆنتڕۆڵی
هاتووچۆی نێوان ڕێگای سهقز و بانه و
سهردهشتیان ههبوو ،ههروهها دهیانتوانی
ل ه گهیشتنی چهکوچۆڵ بۆ هێزهکانی ئێران
بهرگریی بکهن .ههرکی و شکاکهکانیش
بهرهو باکووری کوردستان گهڕانهوه.
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ئهوان و كۆمارهكهی ئێمه!
ناسر باباخانی

چهمكی داشكاندنخوازی (تقلیل گرایی
 )Reductionismوات ه دابهزاندنی ڕووداوێكی
گرینگ و گهور ه (وهك گشت) ب ه ڕووداوێكی
بچووك (بۆ پاژ ه پێكهێنهرهكانی بهاڵم ب ه
جیاجیا) .به واتایهكی تر ڕهچاو نهكردنی ههموو
ڕهههندهكانی لێكدانهوهیی و تهنیا پێداگری
لهسهر تاك ه ڕهههندێك ب ه مهبهستی دابهزاندنی
بایەخهكانی پێشهاتێك .له وهها حاڵهتێكدا،
بۆ وێن ه شرۆڤهی ڕووداوێكی سیاسی یان
كۆمهاڵیهتی سهرهڕای پێچهاڵوپێچی زاتی ئهم
جۆر ه ڕووداوانه ،ڕێداكشنیزم تا ڕادهیهكی
زۆر نزم ئاستی ڕووداوهك ه دادهبهزێنێ.
ل ه سۆنگهی ئهم چهمكهو ه نووسهر و
مێژوونووسی نهتهوهی بااڵدهست ،حهولی
داشكاندن و دابهزاندن و دواجار سڕینهوهی
ڕووداو ه مێژووییهكانی نهتهوهی كورد دهدا.
یهكێ لهم ڕووداوانهی «ئێمه» ،ك ه «ئهوان»پێی
ههڵدهبهزنهو ه كۆماری كوردستانه .دیار ه
نابێ ئهم ههڵبهزینهوهیهشمان پێ شتێكی
سهیر بێ ،چون ئهم ه ب ه جۆرێ بهرهنگار بوونهوهیهكی
ناسیۆنالیزمیی ه بهرامبهر ب ه ناسیۆنالیزمێكی هێرشكارانهی
هۆمۆژێنساز! ل ه ڕاستیدا هیچ بزووتنهوهیهكی سیاسی
وهك دامهزراندنی كۆماری كوردستان ،ناسیۆنالیزمی
داگیركهری نهتاساندووه ،چون نهفسی دامهزرانی
كۆماری كوردستان شهرمهگێالخهی كوردایهتی
وهالدهنێ و لهبهرامبهر هۆمۆژێنسازیی نهتهوهكان وهك
سیاسهتی سهرهكیی داگیركار دهوهستێ .چون ئهوان
زۆر باش ل ه هابزباوم تێگهیون ك ه دهڵێ :ئیتنیستی
توانیوێتی و دهتوانێ ئهم خهڵكانهی له شوێن گهلێكی
بهرباڵو و ب ه شێوهیهكی پهراكهند ه دهژین و حكوومهتی
هاوبهشیان نییه ،دهكرێ "پێش_ میللهت"یان پێ بوترێ ك ه
دواجار ئهم چهمك ه دهتوانێ لێكیان گرێ بدا بۆ دهسپێكی
پێش_ نهتهوهخوازی ( )Proto-Nationalismو سهرهتای
دهوڵهتخوازی .بۆی ه ڕێك لهم پنتهڕا چهمكی دابهزاندن و
داشكاندن وهگهڕ دهكهوێ ب ه دژی كۆماری كوردستان.
ئهم دابهزاندن ه به شێوهی كهمكردنهو ه و
بچووككردنهو ه و سڕینهو ه له بابهتهكانی ئهواندا
خۆ دهردهخا ك ه دهكرێ ئاماژ ه بهم خااڵنه بكهین:
بچووككردنهوهی پانتای جوغرافیایی (لهبری كۆماری
كوردستان دهڵێن كۆماری مههاباد)
دهكرێ كۆماری كوردستان وهك سهرهتایهك بۆ
مۆدێرنیتهی سیاسیی كوردی ڕهچاو بكرێ ،وات ه چهشنێ
دۆخی تێپهڕین له جۆرێك ژیانی خێڵهكی بهر هو پڕۆسهیهكی
ئاماڵ دهوڵهت_ نهتهو ه و گوورانی ناسنامهی نهتهوایهتی
ب ه فۆڕمێكی مۆدێرن .وات ه بهرهو سهرهتای چهكهرهی
دهوڵهت_ نهتهو ه وهك فۆڕمی سیاسی مۆدێرنیته!
ل ه ڕاستیشدا گوورانی ئهم ناسنامهیه پهیوهندی ب ه
شوێنهوه نییه ،چون له بنهڕهت ڕا له تهواوی ڕۆژههاڵتی
كوردستان ،بهر ل ه كۆماریش ئهم جووڵهیه ب ه جیددی
چ وهك بزووتنهوهیهكی بههێز و چ وهك باوهڕێكی
زهینی لهئارادا بووه :بۆ وێنه ل ه باكووری ڕۆژههاڵت
شێخ عوبهیدیلالی نههری و سمایل ئاغای سمكۆ ،ل ه
موكریان مهال خهلیل گۆڕهمهڕ ،ههمدیسان ل ه موكریان
حیزبی ئازادیی كوردستان و بزووتنهوهیهكی بههێز
وهك كۆمهڵهی ژێكاف [ههرچهند پهلكێشی ژێكاف بۆ
سهرانسهری ڕۆژههاڵتی كوردستان سهرسوڕهێنهره]،
یان ل ه باشووری ڕۆژههاڵت داوود خانی كەلهوڕ ...یان
وهك ئاڕچی ڕۆزڤێڵت ل ه وتارهكهیدا باس دهكا :ل ه ههورامان
و مهریوان مهحموودخانی كانی سانان و ل ه ناوچهی بان ه
حهمهڕهشید خان و( ...بێگومان ئاستی پهرهگرتوویی و
كارتێكهری و شێوازی ئهم بزووتنهوانه به یهكهو ه جیاوازی
ههبووه ،مهبهستی سهرهكیم زیاتر ئاماژهیه ب ه «بوون»ی
بزووتنهوهكه وهك فۆرمی فیزیكی و وهك باوهڕ)
دیار ه كارتێكهری بزووتنهوهی كورد له توركیە و
عێراقیش نابێ وهك فاكتهرێكی هاندهران ه له یاد بكرێ.
كهوابوو دهكرێ بڵێین جۆرێ تێكشكاندنی دوانهی
شوێن_كات ل ه سهر دهستی كۆماری كوردستان
ساز دهبێ ب ه هۆی زهقبوونهوهی چهمكی ناسنامهی
نهتهوایهتی و له ههمان كاتیشدا حهولی نهزۆكی ب ه
مههابادكردنی كۆمار پووچهڵ دهبێتهوه و كۆماری
كوردستان دهبێت ه ئێتیكێتی تاكی كورد له پانتایهكی
بهرفرهوانتر تهنانهت نهك ل ه ڕۆژههاڵتی كوردستان
بهڵكوو ل ه سهرتاسهری كوردستانی گهورهدا! به تهعبیری
شههید دوكتور قاسملوو ههموو نهتهوهی كورد چاوی
هیوا و تاس ه و ئارهزووی تێ بڕیبوو .دوكتور قاسملوو
ههر لهم بارهوه دهڵێ« :حیزبی دێموكراتی كوردستان
له بهرنامهیهكی ههشت ماددهییدا باس ل ه دروشمهكانی
نهتهوهی كورد دهكا كه ههموو ماف ه ئهساسییهكانی

(پێشكهش ب ه پێشمهرگ ه ونهكانی كۆماری كوردستان)

خهڵكی كوردستانی تێدایه .بهرنامهك ه داوای خودموختاری
دهكا ،ئهو كاته شاری مههاباد بهشێك بوو له ئوستانی
ئازهربایجانی ڕۆژاوا .وشهی كوردستان خۆی ئهو ه
دهگهیهنێ ك ه ئهو خودموختارییه بۆ ناوچهی مههاباد
داوا ناكرێ ،بهڵكوو بۆ ههموو كوردستان داوا دهكرێ»...
ل ه ڕاستیدا كۆماری كوردستان ببوو به كۆمارێك ك ه
ئێستاشی لهگهڵدا بێ وهك گوتار ،ئهم پتانسییهلهی
ههیه زۆربهی ههرهزۆری بیر و باوهڕهكان _
تهنانهت جیاوازیش_ له ژێر چهترێكدا كۆ كاتهوه.
كۆماری كوردستان وهك دهسكردی دهرهكی یان
كۆمارێكی گهلی!
ڕهنگه بهپێی زرووفی كات و شوێن هیچ جهرهیانێكی
سیاسی ل ه هیچ سهردهمێكدا به قهت كۆماری كوردستان
«خهڵك میحوهر»نهبووبێ! كه سهیری سیاسهتهكانی
كۆماری كوردستان دهكهی لهسهر بنهمای بهڵگهكان
وهك باڵڤۆكهكانی سهردهمی كۆمار ،بهتایبهتی ڕۆژنامهی
كوردستان وهك ئۆرگانی ڕهسمیی حیزبی دێموكراتی
كوردستان ،وهك بۆچوونی مێژوونووسانی تر ههم
ئێرانی و ههم بیانی ،بیرهوهریی كاربهدهستانی كۆمار و
تهنانهت خهڵكی ئاسایی (وهك مێژووی زارهكی) ههموو
نیشاندهری ئهوهی ه كه له ئێعالنی جمهووری كوردستان
ڕا بگر ه تا بڕیاری پاشگهز بوونهوه ،ئهو ه خهڵكن ك ه
تهمای لهسهر دهگرن نهك زلهێزهكان و بێگانهكان.
شههید دوكتور قاسملوو لهم بارهوه دهڵێ" :كۆماری
كوردستان كۆمارێكی گهلی بوو ،بۆ یهكهم جار ل ه مێژووی
نهتهوهی كورددا بهڕێوهبهریی جوواڵنهو ه به دهست
ئاغایهك ،سهرۆك عهشیرهتێك یان شێخێك نهبوو .ڕاست ه
هێندێك لهمان ه ل ه كۆماری كوردستاندا خاوهن دهسهاڵت
بوون بهاڵم ههوڵ درا ك ه كۆمهاڵنی ساده وات ه خهڵكی
كۆاڵن و بازاڕ نوێنهرانی خۆیان ب ه شێوهیهكی دێموكراتی
ههڵبژێرن و بهرێوهبهرانی خۆیان دیاری بكهن .بۆ یهكهم
جار جوواڵنهوهیهكی پانوبهرینی گهلی پێك هاتبوو ك ه
پشتیوانی ئامانجهكانی خۆی و كۆماری خۆی بوو".
بۆیه سیاسهتهكانی كۆمار دیپلۆماسییهكی خهڵك
تهوهر ه و ب ه تهعبیری دوكتور عهبباس وهلی
ئهمه «خواستێكی گشتی» بوو ه كه له نێو خهڵكی
ئاساییدا الیهنگرێكی یهكجار زۆری ههبووه.
ڕهنگ ه دژكردهوهكانی پێشهوا قازی كه بهتوندی بهرپهرچی
یهكیەتیی سۆڤییهت و جمهووری ئازهربایجان و شهخسی
باقرۆف دهداتهوه ئهم بۆچوونهمان زیاتر بسهلمێنن.
ڕاگهیاندنی كۆماری كوردستان ل ه دووی ڕێبهندان،
دژكردهوهیهكی خێرا و بوێرانه بوو ،وهك سیگناڵێك بۆ
دهرهو ه له ڕاستای سهربهخۆیی لهبڕیارداندا و تهنانهت
ههنگاوێك وهپێش تهورێز كهوتن .چون ل ه ڕاستیدا
تهورێز مهبهستی ئهو ه بوو ناوچهكانی ژێر دهسهاڵتی
كۆماری كوردستان به خۆیهو ه بلكێنێ و ههندێ پوئهن
وهك خودموختاریی فهرههنگی و پێنج نوێنهر ل ه مهجلیس
بۆ كوردهكان دیاری بكا ك ه به ئێعالنی زیرهكانهی
جمهووری كوردستان ،ئهم پیالنه پووچهڵ دهبێتهوه.
تهنانهت پێشهوای نهمر له سهفهری دووههمی بۆ باكۆ
بهتوندی بهگژ باقرۆف دادێتهوه كه ویستبووی كۆمار
بخرێت ه ژێر چاوهدێریی تهورێزهوه .پێشهوا دهڵێ :ئهگهر
قهرار بێ ههر ژێردهسته بین ،بۆ ژێردهستی تهورێز؟
ئهوه ههر له ژێر دهستی تاراندا دهمێنینهوه! نهمر
میرزا مهناف كهریمی ،وهزیری پهروهردهی سهردهمی
كۆمار ،دهیگێڕاو ه تهنانهت ئهو نامانهی تهورێز بۆی
دهناردین بهبێ ئهوهی بیانكهینهوه دهمانناردهو ه تهورێز!
پرۆفسۆر یهرواند ئابراهامیان ،لهسهر ئهو باوهڕهی ه كه:
«حیزبی دێموكراتی كوردستان گهیشتبوو ئهو ئاكامه ك ه
[ههلێك] هاتۆت ه ئاراو ه بۆ سازكردنی دهوڵهتی كوردستان،

ئهمهش شتێك نهبوو ل ه مۆسكۆ یان ل ه باكۆڕا هاتبێ،
بهڵكوو لێكدانهوهی ئهوان ئهوه بوو لهم ههله دهبێ
كهلك وهرگرن بۆ ڕاگهیاندنی جمهووریی كوردستان.
ئهمه كارێكی سهربهخۆییخوازان ه بوو ،كوردهكان
زۆر له ئازهرییهكان سهربهخۆییخوازتر بوون،
بۆیه بۆ ئازهرییهكان و بۆ باكۆ ئهم ه چاوهڕوانكراو
نهبوو ».یهرواند ئابراهامیان بهم ئاكامه دهكا ك ه
كوردهكان سیاسهتداڕێژییهكی سهربهخۆیان ههبووه.
ب ه گشتی جۆری پهیوهندیی یهكیەتیی سۆڤییهت لهگهڵ
تهورێز ب ه نیسبهت مههابادهوه ،زۆر جیاواز بوو .ل ه
الیهك تهورێز لهگهڵ ئازهربایجانی یهكیەتیی سۆڤییهت
هاوسنوور بوو و لهباری نهژاد و زمانیشهوه ههر
یهك بوون و له الیهكی تریشهو ه یهكی وهك باقرۆف،
سەرۆككۆماری ئازەربایجان ،سهودای ئازهربایجانی
گهورهی لهسهردا بوو .ئهمان ه هۆكارگهلێك
بوون ك ه توورهج ئهتابهكی گوتهنی« :گهرمای
پهیوهندیی یهكیەتیی سۆڤییهت لهگهڵ تهورێز زۆر
زیاتر بێ به نیسبهت مههاباد و كوردستانهوه!»
ڕستهیهكی مهنشوور ههی ه كه كاربهدستانی
ئهمنیەتیی ئازهربایجان ب ه پیشهوهرییان گوتووه:
«سهنی گهتیرهن ،سهنه دییهر گێت!» واته :ئهوهی
تۆی هێناوه ،ههر ئهویش پێت دهڵێ بڕۆ! مهبهست
لهم ڕستهیه نهبوونی سهربهخۆیی ل ه پێكهاتهی
فیرقه دایه ،ل ه كاتێكدا ههرگیز ئهم ئهدهبیات ه ب ه
نیسبهت كۆماری كوردستانهوه دهكار نهكرا.
كۆماری كوردستان بهرههمی «جەبری
ژئوپولیتیك»؟!
نهتهوهی بااڵدهست دهیهوێ ڕهنگ و بۆنێكی تیۆریك
بدا ب ه تهحلیلهكهی و بۆی ه كۆماری كوردستان
ب ه بهرههمی جهبری ژێئۆپۆلیتیك دادهنێ و بۆ
پێكانی ئهم مهبهستهش باسی دوو خاڵ دهكا.
یهكهم :بۆشایی دهسهاڵت ل ه ناوچهی سهرههڵدانی
كۆماری كوردستان ،دووههم :كێبهركێی زلهێزهكان
بۆ پهلكێشكردنی نهتهوهكان و دهوڵهتهكان بۆ الی
خۆیان .با بزانین ئهم لێكدانهوهیان چهنده ڕاسته؟
وهك باسم كرد ئهوان به چهمكی داشكاندنخوازی،
وات ه دابهزاندنی بههاكانی ڕووداوێكی گرینگ
وهك كۆماری كوردستان ،ب ه ڕهچاو نهكردنی
ههموو ڕهههندهكانی لێكدانهوهیی و تهنیا پێداگری
لهسهر تاكه ڕهههندێك ،دهیانهوێ له بایخ و
كارتێكهرییهكانی كۆماری كوردستان كهم كهنهوه.
ل ه ڕاستیدا بابهتێكی گرینگ ،كه ئێستا بووەته بهشێك
ل ه مێژوو و دهرفهت و دهرهتانی گونجاوتر ههی ه بۆ
لێكدانهوهی ههمهالیهن ه و چهندڕهههندی ڕووداوهكه،
بهاڵم ئهوان ههر ب ه «جەبری ژئوپولیتیك»هوه نووساون!
خۆ ڕاسته زۆربهی توێژهره بیانییهكانیش
وهك دێیڤید مهك داوڵ و ئاڕچی ڕۆزڤێڵت و...
ڕاستهوخۆ باس ل ه فهزایهكی بهتاڵ ()vacuum
دهكهن ،وات ه ل ه ڕوانگهی ژێئۆپۆلیتیكهوه باس ل ه
بۆشاییهكی جوغرافیایی دهكهن ك ه ل ه دواجار دهبێت ه
هۆی سازبوونی بۆشایی دهسهاڵت و ئهمهش
ڕهخسێنهری ههله بۆ خهڵكی خۆجێیی ناوچهكه!
ل ه الیهكی تریشهو ه كێبهركێی زلهێزهكان لهگۆڕێدا
بوو ،ههرچهند شهڕی سارد به مانا سیاسییهكهی
كاتی خۆی ،نهبوو ،بهاڵم جۆرێ ل ه دژایهتی
بهرژهوهندییهكان ب ه ئاشكرا دیار بوو ك ه ئهویش
خۆی له پهلكێشكردنی نهتهوهكان و دهوڵهتهكان بۆ
الی خۆیان دهردهخست .ئهم دوو هۆكاره به ڕواڵهت،
سهلمێنهری ئهو جهبره ژێئۆپۆلیتیكهن ك ه باسمان
كرد ،ئهمه ڕێك دیوی دیاری پرسهكه و ساكارترین

لێكدانهوهیه ،بهاڵم واقعییهت چ بوو؟
ئهوان ب ه هیچ كلۆجێك پێشینهی
جوواڵنهوه و بزووتنهو ه سیاسییهكانی
ناوچهی موكریان بهتایبهتی و،
كوردستان به گشتی ڕهچاو ناكهن.
وات ه بهكگراوندی خهباتی نهتهوهی
كورد بهر له كۆماری كوردستان،
لێرهدا ب ه دیاری بیری كۆمهڵهی
ژێكاف ،وهك دژكردهوهیهك بهرامبهر
به ناسیۆنالیزمی نهتهوهی بااڵدهست،
(بهرباڵوی ئهندامهكانی كۆمهڵهی ژێكاف
له سهرانسهری ڕۆژههاڵتی كوردستان
سهلمێنهری ئهوهی ه كهم ئهم بیره ،ل ه
بهرامب ه ناسیۆنالیزمی فارسدا خۆی
تهیار و ئاماد ه كردبوو ).سهرنجڕاكێش ه
كاتێ دێیڤید مهك داوڵ دهڵێ له ژوئیهی
 1918سهرۆك عهشیره كوردهكان
كۆ دهبنهوه و داوای سهربهخۆیی
خۆیان ل ه ژێر حیمایهی بریتانیا
دهگهیهنن ه دهستی نوێنهری بهریتانیا ل ه سهقز!
دیاره وهك پێشتریش باسم كرد ل ه كوردستان
پێشینهیهكی بههێزی نهتهوهخوازی بوونی ههی ه
ك ه ئهوان بهئانقهست چاوپۆشی لێدهكهن .دوكتور
قاسملووش لهگهڵ ئهوهدا ك ه باس له وهزعی تایبهتی
ناوچهی مههاباد و دهوروبهری دهكا وهك بۆشایی
و نهبوونی دهسهاڵت له ناوچهكه ،له ههمان كاتدا
به دروستی ئاماژهش به ڕابردووی دوورودرێژی
جوواڵنهوهی كورد له دهڤهری مههاباد دهكا .ههروهها
ئهوان باس ل ه هۆكاری سهرهكی سهرههڵدانهك ه
ناكهن ،بۆ وێن ه هۆكاری سازبوونی ئهم گوتار ه چییه؟!
سیاسهتهكانی ڕهزاشا بۆ هۆمۆژێنسازیی واڵت ،ك ه
لهسهر بنهمای شۆڤێنیزمی فارس و ئاماڵ مۆدێرنیزم
و ئاماڵ الئیكی توركیە دامهزار بوو ،تهواوی
حهولی سڕینهوهی ناسنامهیی نهتهوهكان بوو،
كۆپی پێستی كردنی نهتهوهكان بۆ بوونهوهرێكی
تازهخوڵقاو ب ه ناوی ئێرانی ،خۆ زهقكردنهو ه ل ه
ڕێگهی خۆسهپاندن ب ه سهر ئهوی تر و ئهوانی
تردا .بۆ ئهم ستراتیژییهش دێنێ ل ه تاكتیكی
سهیروسهمهر ه و جۆراوجۆر كهلك وهردهگرێ:
ههاڵواردنی كۆمهاڵیهتی و فهرههنگی و ئابووری،
دژایهتی زمانهكانی تر ،نیشانهگرتنی دابونهریتی
نهتهوهكانی تر ،هێرشی چهكداری بۆ سهر ژیانی
خێاڵیهتی و عهشیرهیی ...و بهگشتی بهرهو پڕۆسهیهكی
ئاماڵ مۆدێرنیزاسیۆنی تاكهڕهههندی و ڕهق ئامێری.
دهوری كارگێڕیی كاریزما
جگ ه لهم دوو خاڵه ،باسێكی گرینگی تری ههی ه
كه دیسان بهرپهرچدانهوهیهك ه بۆ ڕهتكردنهوهی
بۆچوونی ئهوان به بیانووی «جەبری ژئوپولیتیك».
كە سەیری بزووتنەوەكانی گەلی كورد دەكەی ،بوونی
كاریزمایەكی زاتی لە ڕێبەریی بزووتنەوەكاندا ،زۆر
گرینگ و كاریگهر بووه كه دیسان ئهوان بهئانقهست
ئهم بهشهش ڕهچاو ناكهن .بۆ ئانالیزی بزووتنەوەكانی
پێشوو وەك دیاردەیەك لە ڕوانگەی زانستە
كۆمەاڵیەتییەكانەوە دەبێ دەوری كارگێڕ ()Agency
زیاتر ڕەچاو بكرێ تاوەكوو پێكهاتە (.)Structure
بیردۆزە كۆمەاڵیەتییەكان لە ڕوانگەی گرنگیدان
بە كارگێڕ یان پێكهاتە بۆ شرۆڤەی دیاردە
كۆمەاڵیەتییەكان جیاوازییان لەگەڵ یەكتر هەیە،
بۆ وێنە پێداگری لەسەر دەوری كارگێڕ یان
گرنگی پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی یان وەك گیدێنز
پێكهاتە]
دەڵێ پەیوەندی دەروونی[ :كارگێڕ
دەكرێ بۆ ئانالیز كەڵكیان لێوەربگیرێ.
لە سەردەمانی زووتردا كە بزووتنەوەكان لەسەر
دەستی ئەم كەسایەتییە كاریزمایانە سەریان
هەڵدەدا ،دەوری كارگێڕ شوێندانەرتر بو بە نیسبەت
پێكهاتەی كۆمەاڵیەتییهوه .بۆیه كاتێ له دهوری
پێشهوا خورد دهبینهوه ،كارتێكهریی ئهو له ڕهوتی
دگهردیسی كۆمهڵ ه ژێ.كاف بۆ حیزبی دێموكراتی
كوردستان ،ڕاوهستانی بهرامبهر به دهسهاڵتدارانی
ئێرانی له قهوامهو ه بگر ه تا كاربهدهستانی یهكێتی
سۆڤییهت و ئازهربایجان وهك باقرۆف ،جێگهوپێگهی
كۆمهاڵیهتی و بنهماڵهیی قازی محهممهد و...
ڕهنگ ه تهعبیری دوكتور قاسملوو بۆ پێشهوا كاتێ
ئهو وهك ڕێبهرێكی بێ هاوتا و له ههمان كاتدا
"بهتاقی تهنیا"ی دهناسێنێ بۆمان دهربخا كه ئهو وهك
كارگێڕێكی كاریزما ،ب ه بهختكردنی گیانی خۆی توانی
میراتێكی ههرمان بۆ ههموو نهتهوهی كورد ل ه پاش
خۆی بهجێ بێڵێ ،میراتێك ب ه ناوی كۆماری كوردستان!
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نەتەوەکانی دیکەی ئێران و
کۆماری کوردستان

ئاماژە :دووی ڕێبەندانی ساڵی١٣٢٤ی هەتاوی،
ساڵڕۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان ،تەنیا
خاڵێکی بەهێز و وەرچەرخانێکی مێژوویی مەزن لە
خەبات و تێکۆشانی گەلی کورد لە ئێران نەبوو؛
بەڵکوو ئەم پێواژۆیە توانیی کاریگەرییەکی زۆر لەسەر
ڕەوتی خەبات لە بەشەکانی تری کوردستان ،هەمژی
گەالنی چەوساوەی ئێران دابنێ .لەم ڕاپۆرتەدا هەوڵ
دراوە لەمەڕ ئەو ڕووداوە مێژووییە لە ڕەوتی خەباتی
دێموکراسی و مافی گەالن لە نێوان نەتەوەکانی تری
نیشتەجێ لە جوغڕافیای ئێراندا زیاتر باس بکرێ.

حافز فازڵی ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی
«تضامن»ی ئەهواز لە گوتوبێژێک دەگەڵ ڕۆژنامەی
«کوردستان» لەسەر کۆماری کوردستان و
کاریگەرییەکانی بۆسەر چۆنیەتیی هەوڵ و تێکۆشانی
نەتەوەکانی تری ئێران ،دەڵێ :ڕۆژی دامەزراندنی کۆماری
کوردستان ڕۆژێکی دیرۆکییە بۆ سەرجەم نەتەوەکانی
نیشتەجێی ئێران کە لەژێر زوڵم و ستەم لە ئێراندا دەژین؛
هەروەها ڕۆژێکی مێژوویی و وەرچەرخانێکی پڕمەزنە
لە مێژووی هاوچەرخی گەلی کورد .ئەم ڕۆژە نەک هەر
تەنیا بۆ کورد بەڵکوو بۆ گشت گەالنی هاودەرد دەگەڵ
گەلی کورد گرینگ و مێژووییە ،چونکە لەم ڕۆژەدا
نەتەوەی کورد بۆ وەدەستهێنانی ئامانجی خۆی واتە
دامەزراندنی دەوڵەت و دروستکردنی دەستەاڵتێک کە
هیوا و ئارمانجی هەموو گەلێکە ،هەوڵی دا و ئەمەی کردە
بەڵگە و سەنەد و میناکێکی زیندوو کە لە مێژووی ئەم
گەلە مەزنە تۆمار کرا .هەرچەندە کۆماری کوردستان
بە هۆکاری جۆراوجۆری نێونەتەوەیی نەیتوانی زیاتر لە
یەک ساڵ خۆ ڕابگرێ ،بەاڵم ئارمان و هیوای نەتەوەی
کورد و بەڵگەمەندبوونی ئەو کۆمارە لەسەر سینگ و
دڵی تاک تاکی کوردەکان و ناوچەکە هەرماوە .کۆماری
کوردستان بەڵگەیەکی حاشا هەڵنەگرە کە تۆوەکەی
شەهیدی نەمر پێشەوا قازی محهممەد بەسەر هەموو
ئاخ و نیشتمانی نەتەوەی کوردی وەرکرد و داری ئەم
بەرهەمەش لە بەهاری چاوەڕوانیی ئەو گەلە مەزنە کە
بە دڵنیاییەوە ڕۆژێک دادێ دەڕوێتەوە و بەر دەگرێ.
بەڵێ قازی محەممەد لە سێدارە درا بەاڵم هیوا و ئاواتی
ئەو گەلە هیچ کات لەنێو ناچێ .کۆماری کوردستان،
کۆماری ئازەربایجان ،حکوومهتی ناوچەیی ئیمارەتی
عەڕەبستان هەر هەموویان بەڵگەی سیاسیی هاوچەرخن
کە بۆ وەدەستهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووسی
خۆیان درێژە بە خەباتی خۆیان دەدەن .کاتێ ئێمە باسی
کۆماری کوردستان دەکەین ئامانجمان تەنیا باسی
ڕووداوێکی دیرۆکی نییە ،بەڵکوو کۆماری کوردستان
لە ڕاستیدا هێمای بوونی ویست و داواکارییەکی
ڕەوا و بەحەقی نەتەوەیەک لەوێ سەردەمدا
بووە .ئەو داخوازییانەی پاش چەندین دەیە بەداخەوە
ئێستاش بە ئاکام نەگەیوە ،ئەگە کۆماری کوردستان مابا
ڕەنگە چارەنووسی کوردەکانی هەموو ناوچەکە ئەمڕۆ
بەشێوەیەکی دی دەبوو ،ئاماژە بە کۆماری کوردستان و
سەرنەکەوتنی ئاوات و ئامانجەکانی ئەو لە ڕاستیا ئاماژە
بە هەرەج بەرەجی ،زوڵم و چەوسانەوەی نەتەوەییە کە
بۆ سەرجەم ئێمە گەالنی ئێران بەڕەوا زانراوە .هەڵبەت
ئەو داواکارییانەی ئێمە داخوازییەک نییە کە دەگەڵ
چوارچێوەی یاسا نێونەتەوەییەکان و بەرژەوەندیی
گشتی کۆمەڵگهی جیهانی جیاوازیی هەبێ ،بەڵکوو ویستی
ئێمە ئەمڕۆ دەباسی مافی مرۆڤ ،مافی شارۆمەندی و
مافی دیاریکردنی چارەنووسی خۆماندا دەگونجێندرێ
و دەوڵەتە دیکتاتۆرەکانیش ناچارن بەو دۆخەی
نێوخۆیی و نێونەتەوەیی کە هاتۆتە پێش ،لە گۆشەنیگای
جیاواز درەنگ یا زوو ئەو مافانە لە بەرچاو بگرن.
ئەمڕۆ کۆمەڵگهی جیهانی پاراستنی مافی مرۆڤ و
نەبوونی فەرق و جیاوازی لە بەرامبەر بە هەڵسوکەوت
دەگەڵ بنیامەکان ،ئازادییە بنەڕەتییەکان و مافی پاراستنی
شوناسی نەتەوەیی ،ئۆلی و زمانی بە مەرجی سەرەکیی
داننان بە دەوڵەتەکان دەزانن .کەوابوو بە تێپەڕینی
زەمەن ئەوەی کە نەمران قازی محەممەد و جەعفەر

پیشەوەری وەک بناغەیەکی پتەو کاریان بۆ کرد و
نەیانتوانی بەپێی ڕەوشی ئەوکات وەک خۆی دایڕێژن،
ئەمڕۆ وەدەستی جیلی نوێی ئەو قارەمانانە کەوتووە.
دۆخی پێشکەوتوویی کۆمەڵگ ه مرۆییەکان دەبەستێنی
مافی مرۆڤ و دانپێدانانی لەالیەن دەستەاڵتدارەکان،
بۆ نەوەی ئەمڕۆ بە ویست و داوایەکی ڕەوا
دادەنرێ .دیارە کۆماری ئیسالمیی ئێران بێبزەیانە بەو
پەڕی چەختیگەرییەوە ئەوەی لە دەستی هاتووە بۆ
هەاڵواردن ،چەوساندنەوە و زوڵم بە نیسبەت گەالنی
کورد و بەلووچ و هەموو نەتەوەکانی تر کردوویەتی
و دەستی لێ نەپاراستووە ،سااڵنێکە بۆ قاڵکردنەوە و
تواندنەوەی فەرهەنگی ،زمانی ،سووکایەتی و بێڕێزی
بە گەالنی ئێران تێدەکۆشێ ،ئێمە بە لە بەرچاوگرتنی
ئەو ئەزموون و بەسەرهاتانە گەیشتووینهتە ئەو
باوەڕە باشترین ڕێکار بۆ چارەسەری ئەم پرسە
فێدڕالیزمە .چونکە لە نیزامی فێدڕاڵدا ناوەند وەک
سەنتەر و ئاوەزی دیکتاتۆرییەت نامێنێ و لەنێو
دەچێ ،دابەشکردنی دەستەاڵت و بەشداریکردنی گشت
خەڵکی لە هەموو شار و ناوچەیەک لە حکوومەت نەک
تەنیا ئەو ئێرانە الواز ناکا بەڵکوو زۆریش بەهێزتر
دەبێ .عەڕەبێک ،کوردێک ،ئازەرییەک ،بەلووچێک،
تورکەمەنێک هەتا ئەو کاتەی هەست بە مافەکانی
خۆی نەکا ناتوانێ شانازی بە ئێرانیبوونی خۆی بکا.

لە ناوەند ،گەالنی ئێران بە ماف و ویستی خۆیان ناگەن،
کوردستان دەتوانێ بەو پێیەی کە ئەزموونی خەبات و
تێکۆشانی سیاسی_نیزامیی  ٧٠ساڵی ڕابردووی هەیە،
بیرۆکە باشەکانی بخاتە بەردەست نەوەی شوناسخواز
و ئازادیخوازی نەتەوەکانی تری ئێران و بەستێن بۆ
گۆڕانکاریی بنەڕەتی لە ئێران درووست بکا ،هزری
نوێی شوناسخوازی هەروەها وەدەستهێنانی مافی
پێشێلکراوی نەتەوەیی لە سەرانسەری ئێران زۆر بە
خێرایی ڕێ دەپێوێ و ستەمی دینی دەستەاڵتدارانی
خستۆتە ژێر پرسیار ،لە جیهانی سیاسیی نێونەتەوەییش،
هەڵکەوتە و ئێلیتی سیاسیی گەالن بە بەشداری لە کۆڕ و
دانیشتنەکانی کۆمەڵگهی جیهانی ،پرسی گەالنی ئێران و
فرەنەتەوە بوونی ئەو واڵتەیان بۆ هەموو الیەک ڕوون
کردۆتەوە .ئەمڕۆ سیاسەتمەدارەکانیش ئەو پرسە
چاک دەزانن کە دەبێ لە کاتی گۆڕانکاری لە ئێران،
جۆراوجۆری کولتووری (  )Diversity Culturalو
نەتەوەیی و پلۆرالیزمی سیاسی کە بۆخۆیان دایانهێناوە
و بەڵێنیان پێ داوە لە ئێرانژی پشتیوانی لێ بکەن هەتا
بتوانین بە دێموکراسییەکی ڕاستی و واقعی بگەین،
کۆمەڵگهیەکی بەبێ هەاڵواردن و هەڕەشە و سەرکوت
دابمەزرێنین هەتا هەموو ئێرانییەکان دە ئاسایش و
تەناهی بە هەوڵ و خۆماندوو کردن تێ بکۆشن ئەو
پاشکەوتووییە تێپەڕێنن و بڕوانینە دواڕۆژێکی پرشنگدار.

فەرامەرز بەختیار ،بەرپرسی حیزبی «یەکیهتیی
بەختیاری ،لورستان ،کەهکیلوویە و بویرئەحمەد»
بە ڕوانینێکی مافی مرۆڤانە باس لە کۆماری کوردستان
و خەباتی گەلی کورد دەکا و بە چاوخشاندنێک لە
دۆخی سیاسی ئێستای ئێران دەڵێ :دامەزراندنی
کۆماری کوردستان جووڵەیەکی سیاسی بوو کە بە
ڕەهەندی ئەستاندنی مافی نەتەوەیی کوردەکان لە
ئێران دەستی پێکرد ئەمەش دەیتوانی سەرەتایەک بێ
بۆ پێشکەوتن و پەرەئەستەندن و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی
بۆ گەلی کورد ،کەچی لەگەڵ هێرشی نیزامیی ئەرتەشی
حکوومهتی ناوەندی ڕووبەڕوو بۆوە و کوردستان
کەوتە ژێر دەستی دەوڵەتی ناوەندیی ئێران کە هەتا
ئەمڕۆش درێژەی هەیە .خەبات و تێکۆشانی گەلی
کورد کە ئەمڕۆ لە سەرانسەری کوردستانی ئێران
بەردەوام درێژەی هەیە لە ڕاستیدا درێژەی خواستە
ڕەواکانی کۆماری کوردستانە ،ڕێک بە پێی یاسا و
پرەنسیپەکانی سیاسی جیهانی مۆدێڕن و پێشکەوتوو
و پەسەندکراوەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان.
ئەو ویست و داخوازییانە هیچ دژایەتییەکی دەگەڵ
یاسای مافی مرۆڤی نییە و ئەم کۆمارە کە لە  ٧٠ساڵ
پێش لە ناوچەیەکی پاشکەوتووی ڕۆژهەاڵتی ناوین
ڕووی داوە زۆر مۆدێڕن ئەمڕۆیی و پێشکەوتووانە
بووە ،بەاڵم دەوڵەتی ئەوکات چونکە هیچ ئاشنایەتییەکی
دەگەڵ کۆنڤاسیۆنەکانی مافی مرۆڤ ،دێموکراسی و
ئازادیخوازی و یاسا نێودەوڵەتییەکان نەبووە ،ڕووی
کردۆتە ڕم و نێزە و ئەو پێواژۆ مەدەنییەی بە زەبری
زۆری و دڕندانە بە چەک و جبەخانە سەرکوتی کرد
جا ئەمجار دەستی کرد بە تواندنەوەی فەرهەنگی،
ئابووری ،ئایینی و یاساغکردنی زمانی و بێبەشکردنیان
لە خەدەماتی حکوومەتی کە ئاسەواری قیزەونی ئەو
کردەوانە ئەمڕۆ لە کوردستان دەبینرێ .خەباتی گەلی
کورد و باقی نەتەوەکانی زوڵملێکراو لە ئێران کە ئەمڕۆ
لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی ئێراندا دەیانبینین و گرینگترین
وێژەمانی سیاسی و باسی سەرەکی جموجووڵی
ڕامیاری لە ئێران و ناوچەکەیە ،دژکردەوەیەکە
لەبەرامبەر دژایەتیی نەتەوەیی دەوڵەتی ناوەند کە لە
مەملەکەتی «مەحسوور»ەی ئێران ،بە نیسبەت گەالنی
نیشتەجێ هەیە .ئەگە دەخوازین دێموکراسییەکی
ڕاوەستاو و سەقامگیر لە ئێران هەبێ دەبێ بزانین
کە بەبێ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی لە ئێران
هیچکات ناگەینە دێموکراسی .لە واڵتی فرەنەتەوەی
ئێران ،سەرجەم گەالن دەبێ مافی بەرامبەری ئینسانی
و سیاسی_کۆمەاڵیەتیان هەبێ و خاوەن چارەنووسی
خۆیان بن .بە پێچەوانە و دەگەڵ گۆڕینی دیکتاتۆرەکان

ڕەحیم بەندوویی ،ئەندامی ڕێبەریی حیزبی «خەڵکی
بەلووچستان» لەسەر گرینگی کۆماری کوردستان
دەڵێ :دامەزراندنی کۆماری کوردستان لەسەر دەستی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ڕێبهریی مەرحوومی
قازی محەممەد لە دووی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی هەتاوی
ئاکامی زەمەنێک ئەزموون و هیوای تێکۆشەرانی
کورد بووە ،خەباتکاری کورد دوای ئەو هەمووە
زوڵم و سەختی و ناخۆشییەی دوای دابەشبوونی
خاکی کوردستان لە نێوان واڵتانی هاوسێ لەالیەن
دەوڵەتانی چەوسێنەری بریتانیا و فەڕانسە لە کێبهرکێ
دەگەڵ ئیمپڕاتووریی عوسمانی کە بە ڕێکەوتننامەی
«سایکس-پیکۆ» بەناوبانگە ،قۆڵی له خهبات هەڵماڵی.
هۆکاری بیچمگرتنی کۆماری کوردستان لەالیەن
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ئێران ،بۆ ڕابوونی
شۆڕشگێڕانی ئێران و سەرکەوتنی ئینقالبی مەشرووتە
بەسەر زوڵم و چەوساندنەوەی قاجارەکان ،کە بەپێی
یاسای بنەڕەتی ئەو کات پەسەندکردنی شێوازی
کارکردی سیاسیی «ال مۆنە» (عدم تمرکزگرایی) لە
ژێر ناوی «ئەنجوومەنەکانی ئهیالەتی و ویالیەتی»
دەگەڕێتەوە ،بێشک بوونی هێزە نیزامییەکانی بریتانیا
و ڕووس لەالیەک و هەبوونی هێزێکی سیاسی بەناوی
«حیزبی دێموکرات کوردستان» لە الیەکی تر کە ئامرازی
سازماندان و بەرنامەڕێژی تێکۆشەرانی کورد بوو،
ڕۆڵێکی گرینگی لە دامەزراندنی کۆماری کوردستاندا
هەبووە .حکوومهتی پەهلەوی کە کاتی خۆی لە کۆتایی
شەڕی جیهانیی یەکەم و بە کودتای نیزامی ئینگلیسەکان
و بۆ تێکشکانی شۆڕشی مەشرووتە لە ئێران قوت کراوە،
بە بەرنامە و پشتیوانیی سەرەکی ئینگلیسەکان لەشکری
بۆ کوردستان نارد ،قازی محەممەد و بەشێک لە
هاوڕێکانی لە سێدارە دران و پاش یازدە مانگ کۆماری
کوردستان هەڵوەشایەوە ،بەاڵم هیچ کات نەیتوانی
حیزبی دێموکرات و پێشەوا قازی محەممەد کە ڕەگ
و ڕیشەی دەنێو دڵی هەموو کوردێکی ئێران دایە لەنێو
بەرێ .ئەوە بوو کە ئەم حیزبە جارێکی تر و لە گەرمەی
شۆڕشی گەالنی ئێران ( )١٣٥٧بە سەرکردایەتیی نەمر
دوکتور عەبدولڕەحمانی قاسملوو لە نێو خەڵکی کورد
بە دروشمی «دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری
بۆ کوردستان» سەری هەڵدایەوە و ئێستاش
ئااڵهەڵگری خەبات بۆ وەدەستهێنان و دابینکردنی مافی
دەسەاڵتداریی نەتەوەیی گەلی کوردە ،کوردستانێک کە
هەموو کات دەگەڵ ئەو هەمووە سەرکوت و زوڵمە
بێبەزەیانەی کۆماری ئیسالمی ،بۆتە پەناگە و قەاڵیەک
بۆ تەواو خەڵکی دێموکرات و بۆتە هێمای هیوا و
ناوەندی خەبات بۆ نەتەوەکانی تری ژێر چەپۆکی ئێران.

ئازاد مستۆفی

ماناس چاملی ،توێژەر و نووسەری تورک کە موتاڵە
و خوێندنەوەیەکی زۆری لەسەر مێژووی هاوچەرخی
ئێران بە تایبەت شۆڕشەکان و دامەزراندنی هەر دووک
کۆماری کوردستان و ئازەربایجان هەبووە ،لەسەر
کۆماری کوردستان و پێوەندیی نیزیکی دوو گەلی تورک
و کورد دەڵێ :بێشک یەکێ لە باسە هەرە گرینگەکان و
خاڵه بەهێزەکانی جوواڵنەوەی گەالنی ئێران لە مێژووی
هاوچەرخا ئەو ڕووداوانە بوون کە لە کوردستان و
ئازەربایجان لە نێوان سااڵنی  ١٩٤٥بۆ  ١٩٤٦ڕوویان
دا .جیا لەوەی کە هۆکاری کۆمەاڵیەتی و سیاسیی ئەو
سەردەم دەبێ لە ساڵەکانی پێش ،هاوکات و ،دوای
کودتای ڕهزاخان ببینین ،بەاڵم ئەوەی کە بۆ من وەک
چاالکێکی سیاسی_مەدەنیی تورکی ئازەربایجان لە
خوێندنەوە و دامەزراندنی دوو حکوومهتی نەتەوەیی
یەکیان لە ئازەربایجان بەناوی حکوومەتی نەتەوەیی
ئازەربایجان و ئەوەی تریش کۆماری کوردستان
گرینگی و بایەخەکی یەکجار زۆری هەیە بە تایبەت
لە قۆناغی ئێستادا ،وێککەوتن و پێوەندیی نێوان دوو
ڕێبەر و دامەزرێنەر هەروەها دوو گەلی قارەمان
و ئازادیخواز دایە .دوو نەتەوەی کورد و تورک بە
پشتبەستن بە ڕووحی ئازادیخوازی و ویستی نەتەوەیی
خۆیان برایانە دە ڕیزی بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و
زۆری مێرانە وەستان .هەرچەند کە ئەم دووانە بە
هۆکارگەلێک کە لەم قسانەدا جێگای نابێتەوە بە ڕواڵەت
تێک شکان ،بەاڵم الپەڕەیەکی زێڕین لە دراوسێیەتی،
برایەتی و هاوکارییان بۆ ئەو دوو گەلە تۆمار کرد کە
لە جۆری خۆی النیکەم لە ئێران ناوازە و بێهاوتا بووە.
جیا لە خزمەتی ئەو دوو حکوومهتە «نەتەوەیی_
خەڵکی»یە کە لە سەر بناغەی بەرامبەری_فەرهەنگی
و ڕێزگرتنی مەقامی ئینسان داڕێژرابوو ،بەاڵم
نوێگەراییەک کە لە شێوازی دیپلۆماسی و دیسکۆرس و
وێژمانی سیاسی داهێنرابوو نەک تەنیا وەک ڕووداوێکی
مێژوویی ساکار بەڵکوو وەک چراتۆڕێک لە بۆ هەر
دووک گەلی ستەملێکراو و هەڵبەت بۆ کەلکوەرگرتنی
نەتەوەکانی تری ژێردەستە لە جوغڕافیای ئێران لە
چاخی هەنووکەش دەتوانێ و دەبێ وەک سەرچاوە
بۆی بگەڕێینەوە و زیاتر لێی بکۆڵینەوە و لە سەری
بنووسین .هەروەها ئەو مۆدێل و نۆرمە پێشکەوتوو و
دێموکراتیکانەی ڕێبەرانی ئەودهمی ئهو دوو حکوومەتە
کە لە سەر بناغەی مافی گەالن بە پێوانەی مافی
دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی و کولتووری زۆر
ش بەنووسراوەکردنی لە ئەرزی واقعدا خۆیا ببوو و
پێ 
ئەمەش ملوانکهیهکی زێڕینە کە بە سەر سینگی برایەتیی
ئەو دوو نەتەوەیەوه (کورد و تورک) دەدرەوشێتەوە.
ئەو ئەزموونانە جیا لە باسی بایەخی مێژوویی خۆی
بۆ پەروەردەی جیلی داهاتووی ئەم دوو گەلە بایەخێکی
یەکجار زۆری هەیە ،ئێستاش ئەو دوو نەتەوەیە و
گەالنی تری وەک عەڕەب ،بەلووچ و  ...لەژێر پۆستاڵی
چەوسانەوەی ئایینی مەزهەبی و دێسپۆتیزمی ڕێژیمی
ئیسالمی دەناڵێنن ،زۆر جێی داخە گەالنی وەها کۆن و بە
ڕابردوو بەو هەمووە شۆڕش و بەرخۆدان و خۆڕاگرییە
ڕەوایە ئێستاش نەیانتوانیوە بە سەرەتاییترین مافی
دێموکراتیکی و مرۆڤانەی خۆیان بگەن ،ئەو ڕابردوو
و بیرەوەرییانەی کە ئێستاش لە هەست و نەستی
دیرۆکی ئەو دوو نەتەوە تێکۆشەرە ،دەگەڵ ئەو هەمووە
چەواشە و درۆ و بوختان هەڵبەستنەی النیکەم هەشتا
ساڵی ڕابردوو ،هەروا زیندوویە و قەت نامرێ .ئێستاش
خەباتکارانی ئەو دوو ڕێبازە دێموکرات و ئازادیخوازە
لەم ئەزموونانە بە شێوەی کردەیی لە تێکۆشان و
خەباتی خۆیان دەگەڵ جیهانی دەرەوە کەلک وەر دەگرن.
***
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دووانە تەبا و ناتەباکانی مێژوویەکی ٧٥ساڵە
پوختەی ئەزموونەکان

قادر وریا

کورتە ئاماژەیەک؛ مێژوویەک پڕ لە
دووانەی تەبا و ناتەبا
مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
کۆمەڵەی «ژێ -کاف»ـەوە دەست پێدەکا.
لەو کاتەوە هەتا ئێستا ئەو مێژووە پتر
لە  ٧٥ساڵی خایاندووە .شاسواری ئەو
مێژووە ،واتە حیزبی دێموکرات ،ئااڵهەڵگری
پرسی ڕەوای نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و خەباتە سەرەکییەکەشی ،لەگەڵ
دەسەاڵتدارانی ئێران بووە .بەاڵم ئەو حیزبە
لە نێوخۆیشیدا لە ڕووی ڕێبازی فکری و
سیاسی و بەرنامەی تێکۆشانەوە ،کەم وا
هەبووە بهبێ کێشە و ملمالنێی نێوخۆیی
بووبێ .بە تایبەتی ملمالنێی نێوان دوو
مەیلی جیاواز _من ناوم ناون مەیلە تەبا و
ناتەباکان_ کە هەر دوو مەیل لە نێو حیزب
و لە کۆمەڵی کوردستاندا ،هەبوون .لەم
وتارەدا ئاوڕێک لە چەند دەستەیەک لەو
مەیالنە و ملمالنێی نێوانیان دەدەمەوە و،
دەرسێک و ئاکامێکیش کە حیزبی دێموکرات
لەو ملمالنێیانە وەری گرتوون یا پێویستە
وەریان بگرێ ،ئاماژە پێ دەکەم بۆ ئەوەی
هەر وا لە خۆوە پشتیان تێنەکەین و لە
داهاتووشدا چرای ڕێگای تێکۆشانمان بن:
سەربەخۆییخوازی و خودموختاریخوازی
(یەکەم دەرکەوتنی دووانە تەبا و
ناتەباکانی ئەم مێژوویە)
ناچمە سەر ئەو هەلومەرجە ناوچەیی و
نێودەوڵەتییە کە گەشەکردنی هەست و
شعووری ناسیۆنالیستیی کورد و هەڵدانی
بزووتنەوە نەتەوەییەکەی لێ کەوتەوە و لە
ئاکامدا ،ڕووناکبیران و پێشەنگانی نەتەوەیی
و سیاسیی کورد لە سەرەتاوە کۆمەڵەی ژێ_
کاف ،دواتر حیزبی دێموکراتی کوردستانیان
لە درێژەی هەمان ڕێچکەدا دامەزراند
و ئااڵی کوردستانیان هەڵدا و کۆماری
کوردستانیان ڕاگەیاند .باسی دەسکەوت
و کار و کردەوەکانی کۆماریش ناکەم بۆ
ئەوەی بابەتەکەم بەوە درێژ نەکردبێتەوە و
زیاتر ئەو شتانەی مەبەستمن ،باسیان بکەم.
هێندێک لە وتارەکانی پێشەوا قازی
محەمەد لە سەرەتای دامەزرانی کۆماردا،
مانشێتی ڕۆژنامەی «کوردستان» لەبارەی
ڕووداوی ٢ی ڕێبەندان (جێژنی ئیستیقالل و
سەربەخۆیی کوردستان) ،شێعر و بابەتەکانی
چاپەمەنیی ئەو کاتی حیزبی دێموکرات،
ئەو خوێندنەوەیان لێدەکرێ کە ئەو کارەی
کراوە ،ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کوردستان یا
پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ بووە .هەڵدانی
ئااڵ ،پێکهێنانی سپای میللی ،بوونی مەهاباد
بە ڕووگەی خەباتکارانی پارچەکانی دیکەی
کوردستان و ،کۆمەڵێک کردەوە و لێدوانی
دیکەی ئەو سەردەمەش ،ئەو بەرداشتە
بەهێز دەکەن .بەاڵم هەر خودی پێشەوا ،لە
وتووێژە چاپەمەنییەکانی دواتریدا ،باس لە
خودموختاری دەکا .دەچێتە تاران و هەوڵی
ڕێکخستنەوەی پێوەندییەکانی تاران_مەهاباد
و قەبوواڵندنی بڕیاری خودموختاریی
کوردستان بە دەوڵەتی مەرکەزی دەدا.
هەر ئەو کات حیزبی دێموکرات و کۆماری
کوردستان لەگەڵ هێزە دێموکرات و
پێشکەوتنخوازەکانی ئەو سەردەمەی ئێران
لە بەرەیەک دایە .ئەمانەش بەڵگەن بۆ ئەوەی
پێناسەیەکی دیکە بۆ کۆماری کوردستان
بکەین و نەک وەک ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی،
بەڵکوو وەک چارەسەری پرسی نەتەوەیی لە
چوارچێوەی ئێراندا خوێندنەوەی بۆ بکەین.
ئەم ناتەباییە هەست پێکراوە ،ئەم دوو
ڕوخسارە جیاوازەی کۆماری کوردستان
لەنێو مێژوونووسان و سیاسییەکانی کورددا،
زۆر جار بووە بە هەوێنی لێکدانەوەی
جیاواز و جاری وایە دژ بە یەک .ئەوەی
بۆ خۆم پێی گەیشتووم ئەوەیە کە ڕێبەران
و سەردەمدارانی ئەو کاتە ،جگە لەوەی کە
ئارەزووی سەربەخۆیی کوردستانیان لە
دڵدا بووە ،لە سەرەتاوە بە لێکدانەوەیەکی

(بەشی یەکەم)

خۆشبینانە لە ڕووداوەکان ،چوونەتە نێو
پرسەکە .خوێندنەوەیان بۆ سیاسەتی
یەکیەتیی سۆڤیەت و پشتیوانییەکەی
لە حکوومەتی میللی ئازەربایجان و
کۆماری کوردستان ،خۆشبینانە بووە.
بەاڵم ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر لە واقیعیەتی
سیاسی ،لە الوازبوونی بناغەکان بۆ
ئەو سەربەخۆییەی لە سەرەتاوە بیریان
لێ کردۆتەوە ،حاڵی بوون .لە ئاکامدا،
واقیعیتر تەعامولیان لە گەڵ ڕووداوەکان
کردووە و گەیشتوونەتە ئەو قەناعەتە،
لە ڕێگای پێناسەکردنەوەی وەک
دەسەاڵتێکی خودموختار لە چوارچێوەی
ئێراندا ،لەنێو گێژاوی ڕووداو و ئاڵوگۆڕە
خێراکانی نێوان ئێران و واڵتانی
دراوسێدا ،ئەو جمهوورییە بپارێزن.
دیارە ئەو ملمالنێیە لە نێو دوو مەیلی
سەربەخۆییخوازی و چارەسەرکردنی
پرسی نەتەوەیی کوردی ڕۆژهەاڵت
لە چوارچێوەی ئێراندا ،لە قۆناغەکانی
دواتریش ،جاری وایە الواز ،هێندێک جار
بە هێز ،هەر هەبووە .ملمالنێی نێوان
ویستێکی ڕەوای گەورە بەاڵم هەتا ئێستا
نامومکین ،لە گەڵ ویستێکی نەتەوەیی
بچووکتر بەاڵم لە واقیع نیزیکتر.
دروشمی ئێستای حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،سەنتیزێکی ژیرانە و
هەر لەو کاتەدا بوێرانەیە لە پێکەوە
حاواندنەوەی ئەو دوو مەیلە« :پێکهێنانی
کۆماری کوردستان لە چوارچێوەی
فیدڕاڵدا»
دێموکراتیکی
ئێرانێکی
کە بناغەکەی لە سەر «یەکیهتیی
داخوازانە و دادپەروەرانە» دامەزرابێ.
گرنگیی ئەو دروشمە لە پێداگری لە
سەر»پێکهێنانی کۆماری کوردستان»
دایە کە هاوکات وێڕای دابینبوونی مافی
نەتەوەیی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
سیستمی حکوومەتی لەو بەشەی
کوردستانیشی ڕوون کردووەتەوە و
دیاریکردنی ناو و جۆری سیستمی
حکوومەتیی کوردستانی نەبەستووەتەوە
بە ڕەزامەندی و بڕیاری دەوڵەتی
ناوەندی .هەر لەو کاتەشدا یەکیهتیی
داخوازانە و دادپەروەرانەی وەک مەرج
بۆ مانەوە لە ئێرانێکی دێموکراتیک و
فیدڕاڵدا ،دەستنیشان کردووە .ئەوەی کە
گومانی تێدا نییە ئەوەیە کە خۆبواردنی
ڕێژیمەکانی ئێران لە قبووڵ و بەڕەسمی
ناسین و دابینکردنی مافە نەتەوەیەکانی
کورد لە ئێران و بەردەوامبوونیان لە
سەر سەرکوتی ئەو نەتەوەیە ،هەروەها
دژایەتیی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لەگەڵ
داننان و بەڕەسمی ناسینی ئەو مافانە،
مەیلی سەربەخۆییخوازی و جیابوونەوە
لە ئێران لە نێو کورددا و هەر بەم پێیە

لە نێو حیزبی دێموکراتیشدا ،بە هێزتر دەکەن.
دووهەم دووانەی تەبا و ناتەبا،
سەرانسەری بوون و ناوچەیی بوون:
حیزبی دێموکرات هەر لە سەرەتای
دامەزرانییەوە هەمیشە لەگەڵ ئەو گرفتە
بەرەوڕوو بووە کە لە الیەک بۆخۆی حیزبێکی
ناوچەییە و ئەو پرسەش کە ئااڵهەڵگرییەتی
_پرسی کوردی ڕۆژهەاڵت_ هەر ناوچەییە،
بەاڵم بەردەنگەکەی و بەرامبەرەکەی _ەو
ئادرەسەی کە دەبێ وەاڵمدەری ئەو داوایە
بێ_ دەسەاڵتی سەراسەریی واڵتێکی
گەورەیە .چارەسەربوونی پرسی نەتەوەیی
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە چوارچێوەی
ئێراندا پێویستیی بەوە هەیە کە نیزامێکی
دێموکراتیک لە ئێران لە سەر کار بێ کە مافی
کورد قبووڵ بکا و بە ڕەسمی بناسێ و دابینی
بکا .قبووڵی ئەو داوایە لە الیەن نیزامی
سیاسیی ئێرانەوە ،هەر یەک تاقە ڕێگای
نییە .لە حاڵەتێکی تایبەتدا دەکرێ ،دەوڵەتی
ناوەندی زۆر الواز بێ و بزووتنەوەی کورد
زۆر بەهێز بێ و داوا و مافەکانی ئەو گەلە،
بە سەر تاراندا بسەپێندرێن .بەاڵم حاڵەتی
هەرەباش ئەوەیە کە سیستمەکە هەم لە
نێوەرۆکدا و هەم لە میکانیزمی هاتنە سەرکار
و بەڕێوەچوونەکەیدا ،دێموکراتیک بێ و
وێڕای قبووڵی مافی کورد ،کوردیش بە ڕادەی
سەنگی خۆی لە بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی
ناوەندیدا بکاتە شەریک .بەاڵم حیزبی
دێموکرات ،حیزبێکی نەتەوەیی و تایبەت بە
ناوچەیەکی دیاریکراوی ئێرانە و سەرانسەری
نییە .کەوایە چۆن دەتوانێ کاریگەریی لە
هەبێ؟
سەرانسەری
سەربزووتنەوەی
ئەوە کە لە چەند قۆناغدا حیزبی دێموکرات
هەوڵی داوە بەرەیەکی سەرانسەری لە
هێزە دێموکرات و پێشکەوتنخوازەکان
پێک بێ ،لە مەوقعیەتی سیاسیی خۆی
و کوردی ڕۆژهەاڵت (ناوچەیی بوون)
لە نێو واڵتیکی گەورە و سیستمێکی
سەرانسەریدا ،سەرچاوە دەگرێ .نیزیکیی
سیاسی و تەشکیالتی لەگەڵ حیزبی توودە
لە دەیەی ٣٠ی هەتاوی ،هاوپەیمانی لە گەڵ
موجاهیدین لە دەیەی ٦٠ی هەتاوی ،کۆمەڵێک
هاوکاری و هاوپەیمانەتیی سنووردار و کەم
ماوەی دیکە لەم دوو دەیەی دواییدا لەگەڵ
ڕێکخراوە ئێرانییەکان ،لەم یەک دوو ساڵی
ڕابردووشدا ،چوونی بۆ نێو دوو ئیتیالفی
سیاسی لەگەڵ الیەنە کورد و ئێرانییەکان،
ڕیشەیان لەم واقیعەی سیاسەتی ئێمە دایە.
ئاماژەکردنم بەو دوو واقیعە بەرامبهر یەک
وەستاوە ,لە ڕیزی دووانە تەبا و ناتەباکانی
مێژووی حیزبدا ،بەو مانایە نییە کە لە حیزبی
ئێمەدا ،مەیلی بوون بە حیزبێکی سەرانسەری
(ئێرانی) هەیە .مەبەستەکە ئەوەیە کە
ئێمە لەگەڵ ئەوەی حیزبی ناوچەیەکی

دیاریکراو و پرسێکی دیاریکراوین ،بەاڵم
ناتوانین سروشتی چارەسەری مەسەلەی
خۆمان لە ئاستی سەرانسەریدا نەبینین.
دیارە لە هەر قۆناغ و سەردەمێکدا ،هەوڵ
دراوە ڕێگەیەک بۆ لێکگرێدان و پێکهاتنی
ناوچە و مەرکەز ،بزووتنەوەی ناوچەیی
و سەرانسەری بدۆزرێتەوە .ئەمەش
کێشەیەکە نە دەتوانین خۆی لێ الدەین و
بڵێین لە خێری دەگوزەرێین ،نە هەتا ئێستا
دەسکەوتێکی ئەوتۆمان لێ وەرگرتووە.
ئەزموونی مێژووی ملمالنێی ئەو دوو
واقیعە بەرامبەر یەک وەستاوە ،پێمان دەڵێ
ئێمەی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،نابێ کوێرکوێرانە بچینە نێو
هاوپەیمانەتی لەگەڵ هێزە ئێرانییەکان .کە
دەچینە نێو هاوپەیمانەتی لەگەڵیان ،دەبێ
وەک هێزە سیاسییەکانی کوردستان و،
بە یەکگرتوویی بچین نەک بە بەرباڵوی و
ناهەماهەنگی .هەروەها لە سەر ئەساسی
داننانی هاوپەیمانەتییەکە بە پرسی نەتەوەیی
لە ئێران و قبووڵی مافە نەتەوەیییەکان بێ
نەک دڵخۆشکردن و هەڵفریوان بە بەڵێن
و قسەی بێکردەوەی هەڵگیراو بۆ دوای
سەرکەوتن و بەدەسەاڵت گەیشتنیان .دەتوانم
بڵێم ڕێنوێنیی ئێمە وەک حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆ سیاسەتکردن لەم پانتاییەدا،
پوختەی ئەو ئەزموونەیە .حوکمێکی کە
بەبێ دوودڵی دەتوانین بیدەین ئەوەیە ئەگەر
تەبایی و هاوکاری و هاوپەیمانەتی لەنێوان
هێزە سیاسییەکانی کوردستاندا پێک بێ و،
ئەم هاوپەیمانەتییە ،بتوانێ لە الیەک داوا و
مافەکانی خەڵکی کوردستان بباتە نێو ئامانجە
سیاسییەکانی ئیتیالف لەگەڵ هێز و الیەنەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ،لە الیەکی دیکەشەوە،
لە ناوەندی ڕێبەری و بڕیاردانی یەکگرتن
لەگەڵ ئەو هێز و الیەنانەدا ڕۆڵ و شوێنێکی
شیاوی هەبێ ،شانسی وەدیهاتنی چاوەڕوانی
و داخوازەکانی خەڵکی کوردستان ،لە ئەگەری
گۆڕانی سیاسی لە ئێراندا ،زۆر بە هێزتر
دەبێ .شاراوەش نییە کە پێکهێنانی ئامادەیی
لە نێو خەڵکی کوردستان بۆ پشتیوانی
لەو هاوپەیمانەتییە لە ڕووبەڕووبوونەوە
لەگەڵ ئاڵوگۆڕەکانی داهاتوودا ،پێویستە
یەکێک لە ئەرکە گرنگەکانی حیزبی
دێموکرات و هێزە سیاسییەکانی دیکە بێ.
سێهەم دووانەی تەبا و ناتەبا ،چەپ
بوون و نەتەوەیی بوون
یەکەم بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
کە لە  ٨خاڵ پێک هاتووە و بە مانیفێستی ئەو
حیزبە لە کاتی دامەزرانیدا دێتە ئەژمار ،تەنیا
یەک مادەی تێدایە کە نێوەرۆکێکی کۆمەاڵیەتی
هەیە (مەبەستم پێوەندیدار بە ژیان و
بەڕێچوونی خەڵکەوەیە) .مادەکەش ئەوەیە:
« -٥دەبێ لە سەر ئەساسی قانوونێکی

گشتی لە نێوان الدێیی و خاوەن
مڵکدا ڕێککەوتنێک پێک بهێنرێ و
دواڕۆژی هەر دوو ال دابین بکرێ».
دیارە هەم هەلومەرجی ئەو کات ،هەم
تەرکیبی حیزب بە تایبەتی ڕێبەرانی ،هەم
پێشکەوتنی کۆمەڵگهکەش ،هەر ئەوەی لێ
چاوەڕوان دەکرا کە زۆرترین گرنگیدان بۆ
پرسی نەتەوەیی و کەمترین ئاوڕدانەوەش
بۆ کێشە و پرسە کۆمەاڵیەتی و
ئابوورییەکانی کۆمەڵ بێ .بەاڵم لەگەڵ
تێپەڕینی زەمان ،ئەو کەم بایەخدانە،
گۆڕانی بە سەر دادێ .هۆکارەکەی هەر
چییەک بووبێ ،باڵوبوونەوەی بیری چەپ
و سۆسیالیستی لە جیهاندا بە گشتی و
لە ئێراندا کە مەبەستی ئێمەیە بە تایبەتی،
پێکهاتنی گۆڕان لە کۆمەڵی کوردستان لە
ڕووی گەشەی شارنشینی ،خوێندەواری،
پەلهاویشتنی سەرمایەداری بۆ شارەکانی
کوردستان و هتد ،هاتنی نەسلێکی نوێ بۆ
نێو ڕێبەری و کادرە بەرزەکانی حیزب،
دەبێتە هۆی ئەوە بیری چەپ (گرنگیدان
بە چەوسانەوەی چینایەتی و الیەنگری
لە دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و ئامانجی
سۆسیالیزم و خۆ بەدۆست زانینی
واڵتانی سۆسیالیستی و هیزە چەپەکان)
لە حیزبی دێموکراتدا جێگای خۆی
بکاتەوە .لە کۆنگرەی سێهەمەوە ،ئەم
مەیلە ،هەم لە بەرنامەی حیزب ،هەم لە
سیاسەتی ڕۆژانەی حیزبدا ،بهبێ ئەوەی
پرسە سەرەکییەکە کە پرسی نەتەوەیییە
وەبن خۆی بدا ،دێتە ئاستێکی بانتر.
لەو کاتەوە هەتا ئێستا زۆر گۆڕان بە سەر
بەرەی سۆسیالیستیی جیهان و بەرەی
چەپدا هاتووە ،شتێک بە ناوی واڵتانی
سۆسیالیستی و کۆمەڵگە و سیستمی
سۆسیالیستی نەماوە .خودی فکر و
ئایدۆلۆژیای چەپیش تووشی قەیران و
خۆنەقدکردنەوە و بەخۆداچوونەوەی
گەورە بووە .ژانی ئەو گۆڕانانە و
هەژانەکانی ،هێزە سیاسییەکانی کوردستان
و یەک لەوان حیزبی دێموکراتیشیان
گرتووەتەوە .حیزبی دێموکرات ،سەرەڕای
ئەو گۆڕانە جیهانییانەش هەتا ئەو کاتەی
حیزبێکی یەکگرتوو بوو ،سۆسیالیزمی
دێموکراتیکی وەک ئامانجی دواڕۆژی
خۆی هێشتبۆوە .دیارە «حیزبی دێموکراتی
کوردستان» هەتا ئێستاش سۆسیالیزمی
دێموکراتیکی لە بەرنامەی خۆیدا
هێشتووەتەوە ،هەڵبەت بە خوێندەوەیەکی
نوێتر ،جیاواز لە پێشوو و ،گونجاو
لەگەڵ واقیعی جیهانی ئێستا .بەرنامەی
ئێستای حیزب لە زۆر ڕەهەندی دیکەشدا
کاریگەریی بیروباوەڕی چەپی پێوە دیارە
و ئەم حیزبە پێیان وەفادار ماوەتەوە.
لە مێژووی حیزبی دێموکراتدا ،وا هەبووە
مەیلێک خوازیاری پشتگوێخستنی ئەوی
دیکە بووە ،یا ئەوی دیکەی پێ سەرەکی
و گرنگ نەبووە .بەاڵم لە سەریەک،
پرسە سەرەکییەکە ،هەر پرسی نەتەوەیی
بووە و هاوکات هەتا ئێستاش پرسی
کۆمەاڵیەتی و هەبوونی بەرنامە و
چارەسەر بۆ ئەو پرسە لە ڕوانگەیەکی
چەپەوە ،جێی پێ لەق نەبووە .ئەمەش
خاڵێکی بەهێزی سیاسەت و بەرنامەی
ئەو حیزبەیە .چونکە هەم گرنگیدانە بە
کێشەکانی دوای چارەسەربوونی پرسی
نەتەوەیی و ،کۆمەک دەکا بیری گرنگیدان
بە کۆمەڵێک پرس و الیەنی ژیانی خەڵک
و دواڕۆژبینی لەم پێوەندییەدا ،لە ڕوانین
و خوێندنەوە و کاری فکری و سیاسیی
حیزبدا بەردەوام حزووری هەبێ .هەم
ناچاری دەکا پشت نەکاتە مەیدانێکی
دیکەی کار لە نێو خەڵک (کڕیکاران،
چین و توێژە زەحمەتکێشەکان و خەڵکی
هەژار و ڕەشوڕووت) و بەم جۆرە
پشتیوانیی ئەوانیش لە خۆی دەپارێزێ.
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کۆمەڵگهی مەدەنی

لە کوردستان و ئێران
چەمکی کۆمەڵگهی مەدەنی لەو جوغرافیایەی
ئەمڕۆ بە ئێران دێتە ناسین خاوەن مێژوویەکی
تایبەت بە خۆیەتی کە زۆرتر لە نیوەی سەدەی
دووهەمی چاخی سەفەوییەکان خۆیا دەبێ.
ئەو سەردەم مامۆستایانی ئایینی (شیعە)
جۆرێک کۆمەڵگهی مەدەنییان بۆخۆیان
خوڵقاندبوو ئەویش بە داهێنانی هەنێ ڕەوت
کە ئاکامەکەشی لە بەرژەوەنیی دەستەاڵتی
حاکم بووە ،وەک "مهرجهعی تهقلید ،نیابهتی
ئیمامی زهمان ،خومس و زەکات بۆ ئیمام،
سەرپەرستیی شوێنە پیرۆزەکان و دەستە
ئایینییەکان بە تایبەت لە مانگی موحەڕەم و"...
جگە لەمەش بازاڕ وەک ناوەندی سەرەکیی
پشتیوانیی ئابووری و شوێنی کۆکردنەوەی
یارمەتی بەو کۆمەڵگ ه دەستکردانە بوونەتە
دوو کۆڵەکەی بەهێزی مەدەنی بۆ برەودان
بە بیری سیاسیی ئەو ڕوانین و هزرە کە
تێیدا سەرکەوتوو بوون؛ بەاڵم ئەگە بمانهەوێ
بەو پێناسە مۆدێڕنەی ئەمڕۆ فاکتێکی
بەرچاوتر بێنینەوە دەبێ چاوێک لە سەردەمی
شۆڕشی "مەشرووتە" بکەین .لەو قۆناغەدا
هەموو چین و شەبەنگی کۆمەڵگه هەر لە
ئاغا و دەرەبەگ ،کرێکار و وەرزێر وەک
نوێنەری کالسیکی (سووننەتی) کۆمەڵگهی
مەدەنی هەتا توێژی هەڵبژاردە و خوێندەوار
و بااڵدەست (بورۆکراتیک) لە بازنەی
پێشکەوتووی ئەو ڕەوتە بە یارمەتیی بازاڕ و
کەسەبە هەستانە سەر پێ و بە دامەزراندنی
ئەنجومەنە نەتەوەیەکان کە ڕۆڵی کاریگەریان
لە بەئەنجام گەیاندنی ئەو شۆڕشەدا هەبوو.
ئێمە دەبینین یەکەم "اتحادیە"ی کرێکاری و
ئەنجومەنی ئازادی بۆ ژنان ساڵی  ١٢٨٥لە
تاران بە فەرمی ددادەمەزرێ ،بەاڵم هاتنی
ڕهزاشا و دەستەاڵتی سیاسی و نیزامیی
ناوبراو جێگەی بەو دیاردە کۆمەاڵیەتییە لێژ
کرد و هەموویانی لەنێو برد .دواتر لە جەریانی
شاربەدەرکردنی ڕهزاشا( )١٣٢٠و کودیتای
بیست و هەشتی گەالوێژی ١٣٣٢یش بە
هەبووونی بۆشاییەکی سیاسی جارێکی دی
کۆمەڵگهی مەدەنی کرانەوەی بەخۆیەوە بینی
و هەمیسان کوڕەکەی ڕهزاشا ،واتە حەمەڕهزا
ئەو ڕەوتە مەدەنییانەی کە بە زەرەری خۆی و
دەستەاڵتەکەی دەدی خنکاند .هەتا سەردەمی
شۆڕشی گەالنی ئێران کە جیا لە هۆکارگەلی
دەرەکی و ئەتنیکی ،بەحەق ئەوە کۆمەڵگهی
مەدەنی بوو کە توانی بە ڕێکخستنێکی
باش بۆ ناڕهزایەتییە مەدەنییەکان زەمینە
بۆ ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی خۆش بکا.
کۆمەڵگهی مەدەنی ئەوکات زۆرتر خۆی
دە "تشکل ،سندیکا ،انجمن ،اتحادیە"کانی
کرێکاری ،سێنفی بازاڕی ،خوێندکاری و...
دەبینیەوە کە بە لقێک لە کۆمەڵگهی مەدەنی
دادەنرێن ،ئەو ڕەوتانەش هەر هەتا ڕووخانی
ڕێژیمی شا بڕیان کرد و دواتر بە هەاڵیسانی
شەڕ دەگەڵ عێڕاق بەتوندی لەالیان ڕێژیمی
ئێرانەوە سەرکوت کران و دەفتەرەکانیان
لێ داخستن .هەتا دوای شەڕ کە خەڵک
لەو ڕەوشەی ئیدۆلۆژیستی ئیسالمی شیعە
تێگەیشتن و نەمانی ورەی شۆڕشگێڕی و
داڕمانی هەستی ئینقالبی وایکرد جارێکی
تر کۆمەاڵنی خەڵک لە دەرگای کۆمەڵگهی
مەدەنی بدەن و بەو ڕێگایەدا بتوانن
ناڕهزایەتیی خۆیان بەرامبەر بەو حاکمییەتە
دەرباز بکەن ،ئەوە بوو لە سەردەمی سەرۆک
کۆماریی ڕەفسەنجانی بە پاساوی (سازندگی)
و خوڵقانی کەشێکی دژایەتی دەگەڵ ڕێژیم؛
ناوەندە مەدەنییەکان وەجموجووڵ کەوتن و
لە سەردەمی دەستەاڵتی دەوڵەتی خاتەمی بە
دروشمی کۆمەڵگهی مەدەنی و "چاکسازی"
ڕێ بە کرانەوەی هیندێ ئین جی ئۆ و
ڕێکخراوە مەدەنییەکان لە چوارچێوەی یاسای
خۆیان بە هەموو کەموکووڕییەک درا .یەکەم
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتیی ساڵی  ١٣٧٨کە بە
کۆی دانیشگا ناسرا لەو قۆناغەدا هەاڵیسا و
لە حکوومەتی ئەحمەدینژاد جارێکی دیکە بە
پەڵپ و بیانووی جیاواز زۆرێک لەو ڕێکخراوە
مەدەنییانەی سەر بە کۆمەڵگهی مەدەنی

داخران و گیران و لە کەمی دا .دووهەم
ڕابوونی خەڵکی ئێران بە تایبەتی لە ناوەند
ساڵی  ١٣٨٨بوو کە بە ڕەوتی سەوز
ناودێر کرا .ئەمڕۆش ڕووحانی خوازیاری
درێژەپێدانی ڕێگای دەوڵەتی بە قەولی
خۆیان "ئیسالحات"ن ،بەاڵم بەو چەند
بەرەکییەی دەنێو خۆیاندا (دەستەاڵتدارانی
حاکم) هەیانە و سێ دەستەاڵتی نیزامی
و تەناهی (ئیتالعاتی سیاسی ،سپا ،هێزی
ئینتزامی) هەر کام بە مەیلی خۆیان بە گرتنی
چاالکانی مەدەنی و داخستنی بارەگاکانیان
دەیکەن و دەوڵەتیش گوێی بۆ بەردەداتەوە
و خۆی لێ کوێر و کەڕ کردووە.
کۆمەڵگهی مەدەنی لە کوردستان (بە
تەکزکردن لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان)
بە هۆی دیرۆکی دوورودرێژی کورد و
کوردستان دەتوانین لە زۆر کەلێن و قوژبندا
کۆمەڵگهی مەدەنی و لقەکانی هاوتەریبی
ببینینەوە ،بە باوەڕی من دوای ڕوانینی
مێژوویی لەو پرسە لە چاخە کۆنەکانی
سەردەمی سۆمێر و دوای سۆمێر هەتا
دامەزراندنی حکوومەتی ماد و دواتریش
دەتوانین باشترین میناک بۆ کۆمەڵگەی
سڤیل لە ئۆل و ئایینەکانی کۆنی کورددا
بدۆزینەوە ،ئۆلی ئێزدی و یارسان(یاری)
وەک کۆنترین و ڕەسەنترین دینەکانی
جیهان بە گشتی و کورد بە تایبەتی بە
کۆمەڵگهیەکی مەدەنی پێناسە دەکرێ.
بە پێی ئەو پێوەر و لێکدانەوانە لە سەر
چەمکی کۆمەڵگهیەکی سڤیل ،هەر ئەوەی
کە ئەو دوو ئایینە؛ بە دوای دامەزراندنی
دەستەاڵتێکی سیاسیدا ناگەڕێن و لە نێو
خۆیاندا بەو دامەزراوە کولتووری و
ئایینییەی کە هەیانە تەنیا بۆ پەرەدان بە
کاری ئۆلی خۆیان بانگەشە دەکەن و لە
بواری نێوخۆیی تێکۆشانی مەدەنی دەکەن؛
دەکرێ بچتە خانەی کۆمەڵگهیەکی مەدەنی
بە جۆرێک تەنیا لە بەرژەوەندییەکانی
ئایینی و ڕاهێنانی تاکی خۆی دەگەڕێ.
"مەسحەفا ڕەش" کە بە زاری کورمانجی
نووسراوە و "جیلوە"ش بە سۆرانی؛ وەک
دوو کتێبی پیرۆزی ئۆلی ئێزدی و نامەی
"سەرئەنجام" (دیوانی گەورە)ش وەک
پەرتووکی بەرز و مەزنی یارسانەکان
گەلێک بایەخ و گرینگایەتی هەیە .لەم دوو
کتێبەی ئێزدییەکان و کتێبە پیرۆزەکەی
یارییەکان کە بەداخەوە هەتا ئێستاشی
دەگەڵ بێ بەئاشکرا و وەک خۆی نەکەوتۆتە
بەردەستی خەڵکانی باوەڕمەندی جگە لەم
ئایینانە و ،ئەوەی کە لەبەر دەستیش دایە
زۆرتر شرۆڤە و شەنکردنی ئەو کتێبە و
ئۆالنەیە ،دەزانین لەو قەول و سروود و

کەالمانەی ئەو دوو دینە ڕەسەنەی کوردی
یەک وشەش وەک ئایینە سەرەکییەکانی
سامی (جوولەکە ،کریستیان ،ئیسالم)
باسی کوشتن و گرتن و دەستەاڵت و شەڕ
نەکراوە و تەنیا و تەنیا باسی گەورەیی و
بزەی خوا ،نزا و پاڕانەوە ،چاکە و ڕاستی،
ڕەوشتی پاک و داب و نەریتی خۆیان
و ئافراندنی جیهان و ژیان و ...کراوە.
خەزانە غەیبن یاران ئەی کووچە
گێرد ئامادە بان پەری ئەو ڕووچە
یاری
کەالم
فەیزن
مەنبەع
نەالی خاوەندکار ئاما وەدیاری(کەالمی
ل
بۆرەکەیی
یاری،
)١٢
یا لە قەولەکانی ئێزدی(قەول بە مانای
سووڕە لە قورئانی پیرۆز دایە) تهنێ
باسی خوا و چۆنیەتیی خوڵقانی
جیهان و چاکە و پیاوەتی کراوە...
"لەمن جەما دبوون زربابە
دێ ژ وێ بەحرێ دەیین تەبابە
بەحرە و دوڕا میر دناڤە
پەدشێ من بە دوڕێ بوو
ب هەسناتەکێ ژێ چێ بوو
شاخا موحبەتێ ژێ بوو(قەولی زەبونی
مەیسوور)"...
یا قەولی "شەقە سەری" کە یەکێ لە
قەولەکانی ئەو ئایینە پیرۆزەیە ،تەرخان
کراوە بە ڕێزگرتن لە میوان و پاراستنی
حورمەتی کەسایەتیی میوان وەک کەسێکی
زۆر بەڕێز و ئازیز و خۆشەویست .ئەوە
نیشاندەری ئەوەیە ئەو دوو ئایینە چەندە ڕێز
لە بەها مرۆییەکان و کۆمەڵگ ه دەگرن و زۆر
بەدوورن لە جیهانی پڕکێشەی سیاسەت و
فرت و فێڵ لەهەمان کاتدا مەتاڵ و قەڵغانێکن
بۆ بەرگری لە شوناس و فولکلۆری کوردی.
لە الیەکی دیکە بە درێژایی مێژووی ئیسالم
لە کوردستان حوجرەی فەقێیان (جیا لە
باسی دینی و ڕمێنی ئایینی) کە شوێنێک
بووە بۆ پەروەردەکردنی کەسانێک بۆ
وەرگرتنی پلەی مەالیەتی (ماموستای
ئایینیی ئیسالم) جۆرێک کۆمەڵگهی
مەدەنی لێ دەوەشێتەوە هەروەک تەکیە
و خانەقای دوو تەریقەتی نەقشبەندی و
قادری کە نەک هەر جۆرێک کۆمەڵگهی
مەدەنی بوونە بەڵکوو وەک ڕێکخراوێکی
کۆمەڵگهی مەدەنی ڕۆڵی سۆسیال مێدیای
(ڕایەلە کۆمەاڵیەتییەکان) ئەمڕۆی گێڕاوە،
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان وەک ئامرازی
باڵوکردنەوەی چاالکییەکان و هەواڵی
تایبەتی دەکەوێتە چوارچێوەی مەدەنییەت
کە ئەو ڕۆڵە لە کەونی کوردا جیا لە حوجرە

و تەکیە و خانەقا و دیوەخانی ئاغا و میر و
بەگ ،حەمام و سەرکانییش ئەو پشکەیان
وەبەر دەکەوێ بۆ باڵوکردنەوەی هەواڵ و
زانیارییەکانی ڕۆژی کۆمەڵگهی ئەوکاتی.
سەدەی نۆزدەی زایینی کە دەکرێ بە
سەدەی ڕابوونی کورد پێناسە بکرێ بە
سەرهەڵدانی زیاتر لە پەنجا شۆڕش و
بەرخۆدان دوای دەستەاڵتی میرنشینەکانی
کورد هێدی هێدی چەمکی کۆمەڵگهی
مەدەنی بە وێرژێنێکی نوێ سەر هەڵدەدا
کە ئاکامەکەی دەرکردنی یەکەم ڕۆژنامەی
کوردی لە قاهیرە بوو ( )١٨٩٨بە تایبەت
ئەو کلوپ و یانەگەالنەی لە باکوور
و لە شارەکانی دیاربەکر ،مەالتییە،
ماردین ،خارپۆت و ...وەک شوێنێک بۆ
چاالکیی مەدەنی و بڕەودان بە هەستی
ناسیۆنالیزمی کورد دادەمەزرێن و بە
شێوەیەکی سڤیلمەند پەرەیان پێ دەدرێ،
دواتر ئەو پێواژۆیانە لە سەدەی بیستەم
لەونێکی مۆدێڕنتر بەخۆوە دەگرێ .دەگەڵ
هەموو ئەو گوشار و خەفەقانەی لەالیەن
دەستەاڵتدارانی ناوەند لە هەر چوارپارچەی
کوردستان بووە ،چینی هەڵبژاردەی کورد
بێوچان هەوڵی داوە لە ڕێگەی ئاشتییانە
و مەدەنی ویست و داخوازییەکانی خۆی
بەرز بکاتەوە .کە جارێکی تریش دوای
سێ پەیماننامەی چەوسێنەران (سایکس
پیکۆ ،سێور و لۆزان) کوردستان بە
دامەزراندنی دەوڵەت_نەتەوەکان دەکەوێتە
بەر شااڵوی ژینۆساید و ئاسێمیلەبوون و
قڕ کردن ،شۆڕشی حەقخوازیی کورد سەر
هەڵدەداتەوە ،لە جەرگەی شەڕی دووهەمی
جیهانی یەکەم کۆمەڵەی ژیارمەندی ڕۆژ
"ژێکاف"(١٣٢١ک) لە شاری مههاباد
دادەمەزرێ کە حیزبی دێموکراتی
کوردستان فەلسەفەی وجوودیی خۆی
لەو کۆمەڵەیەدا دەبینێتەوە .ئەو کەسانەی
ژێکافیان دامەزراند ئاگاهانە لە دۆخی
مەوجوود تێگەیبوون (چ لە بواری دەرەکی
کە جیهان تووشی شەڕێکی گەورە بووە
و دەستەاڵتی سیاسیی ئێرانیش کەوتۆتە
نێو گەمەکە و چ لە بواری نێوخۆیی ،بە
هەستکردن بە بوونی ڕێکخراوێکی وەها
کە بتوانێ النیکەم لە پارچەیەکی داگیرکراو
بە شێوەیهکی سڤیل و مەدەنی ویست و
داخوازییەکانی گەلی کوردی تێدا باس
بکرێن ).ئەو چەند کەسایەتییە دامەزرێنەره؛
جۆراوجۆرەکانی
چینە
هەڵبژاردەی
کۆمەڵگهی ئەو کاتی کوردستان بوون
بەبێ جیاوازی کە دواتر پەرەی سەند و
لە سەر خوانی حیزبی دێموکرات ،کۆماری
کوردستان دادەمەزرێ و دوای ١٦٠ڕۆژ

شاڕوخ حەسەنزادە

لە دامەزراندنی حیزبی دێموکرات ،کۆماری
کوردستان لە مەیدانی چوارچرای مههاباد
ڕادەگەیەنرێ .دوای دەستبەکار بوونی ئەو
کۆمارە لە یەکەم ئەرک و چاالکییەکانی
دامەزراندنی ڕێکخراوی ژنان وەک
ڕێکخراوێکی مەدهنی و دواتر ڕێکخراوی
الوان دامەزرا ،بڕەو بە کاری هونەری ،شانۆ،
خوێندن و ...درا کە هەموو ئەمانە دەکەونە
بازنەی کۆمەڵگهی مەدەنی ،لێ مەخابن
بە نەمانی کۆماری کوردستان (دوای ١١
مانگ دەستەاڵت) هەموو ڕێکخراوەکانیش
لە سێدارە دەدرێن! بە هێرشی ئەرتەش بۆ
سەر کوردستان مەیدانی مەدەنییەت وێران
دەبێ( .کۆڕی زانیاریی کورد ١٩٧٨-١٩٧١
وەک ئەکەدێمیا و ناوەندێکی ئەدەبی کە لە
بواری زمان و وێژەی کورد لە بەغدا گەلێک
چاالکیی کرد و خزمەتێکی زۆری بە زمان
و ئەدەبیاتی کورد کردووە ،لەم قۆناغەدا
چاالک بووە) .هەتاکوو ساڵی  ١٣٥٧کە
شۆڕشی گەالنی ئێران بە سەر ڕێژیمی
پاشایەتیدا سەر دەکەوێ دەتوانم بڵێم
بزووتنەوەیەکی مەدەنی ئەوتۆ کە ڕۆڵی
بنەڕەتی لە ڕووداوەکان هەبێ و پێ ڕێی
دیار بێ نابینرێ ،بەاڵم هەر بە سەرکەوتنی
خەڵک دوای شۆڕشی  ٥٧جارێکی دی
ڕێکخراوە مەدەنییەکان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان وەجموجووڵ دەکەون ،بەاڵم بە
هۆی دەستەاڵتی ئیسالمیی ئێران تەمەنی
ئەو ڕەوتە مەدەنییانە کورت بۆتەوە.
ڕایەکی دی بە هەبوونی کەسانی شارەزا،
پسپۆڕ و ناوازەی کورد (ماموستا هێمن،
ئەحمەدی قازی و )...حکوومەتی ئێران بە
ئامانجی سیاسیی خۆی؛ ئیزنی کارکردن
بە ڕێکخراوێکی وێژەیی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان دا (ناوەندی باڵو کردنەوەی
فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی ،گۆڤاری سروە).
ئەو کەسایەتییانەی کورد ئەو هەلەیان بە
باشی قۆزتەوە و لە چوارچێوەی یاسای
ئێران خزمەتێکی زۆریان بە فەرهەنگ،
زمان ،ئەدەب و ڕۆژنامەگەریی کوردی کرد.
دواتر لە کۆتاییەکانی دەیەی شەستی کۆچی
ئەنجوومەنە ئەدەبییەکان وەک ڕێکخراوێکی
سڤیل لە حەوزەی ئەدەبیات دامەزران و
دەستیان بە چاالکی کرد ،ئەوە دەسپێکێک
بوو بۆ ئەوەیکە لە بەشی هەرە زۆری
شارەکانی تری کوردستان ئەنجوومەنی
هاوشێوە دابمەزرێن و دەست بە چاالکیی
کولتووری و وێژەیی بکەن ،لە کۆتایی
حەفتاکان و سەرەتایی دەیەی ٨٠ی کۆچیش
ڕێکخراوگەلێکی زۆر وەک ژینگەپارێزان،
شاخەوانان ،منداڵپارێزان ،زانست و فێرکاری
زمانی کوردی وەک ڕێکخراوگەلێکی مەدەنی
بە ئامانجی خزمەت بە پەروەردە ،ڕاهێنان،
باڵوکردنەوە و ناساندنی هزری جیهانی و
ڕۆشنگەریی کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵت
بە دوور لە سیاسەت و ناوەندەکانی
دەستەاڵت ،سەربەخۆیانە ئەرکی خۆیان
بەجێ دەگەیهنن ،بە گشتی لە ماوەی دوو
دەیەی ڕابردوو جیا لە دەستکەوتەکانی
زانستی ،کۆمەڵگهی مەدەنی توانیویهتی
پراگماتییانە بێتە مەیدانی بەرگری لە هەوێتی
خۆی و بە خۆپێشاندان و مانگرتنی گشتی و
داخستنی دووکان و بازار لە بەشی زۆری
شارەکانی کوردستان بەهۆی تێرۆری
دوکتور قاسملوو ،لەسێدارەدانی زیندانییانی
سیاسی ،دەربڕینی هەستی خەڵکی کورد
لە ڕۆژهەاڵت بە شێوازی جۆراوجۆر
وەک خۆپێشاندان ،مانگرتن ،گردبوونەوە،
فستیواڵ ،هەڵپەڕکێ لە شین و خۆشی
بەشەکانی تری کوردستان و دوامینیان
دوای مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات و
لە سێدارەدانی شهش الوی کورد(٢١ی
خەرمانان) خۆی زیاتر نیشان داوە .لە
قۆناغی کرانەوەی سیاسی لە تورکیەش
کوردانی باکوور توانیان ئاوەزمەندانە کار
بۆ سەرخستنی کۆمەڵگهی مەدەنی بکەن و
ئەم چاالکییانە لە مێژووی کورددا ناوازەیە.
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د .خالید خەیاتی:

دیرۆکی خۆڕاگری

کۆماری کوردستان ئەستێرەیەکی گەشاوەیە
لە ئاسمانی تاریکی سیاسەتدا

(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

لە مەکتەبی زینداندا

دیمانە :مەنسوور مروەتی

,,

()١-٢
محەممەد محەممەدی

ئەمن «محەممەد محەممەدی» ناسراو بە «محەمەد بڵواناوایی» ساڵی
١٣٥١ی هەتاوی لە شاری بڵواناوا لە ناوچەی لەیالخ لەدایک بووم.
دەستپێکی خوێندنی من هاوکات بوو لەگەڵ شۆڕشی گەالنی ئێران،
باش لە بیرمە کە پۆلی دووی سەرەتایی بووم و هەموو ڕۆژێک زووتر
لە کاتی تەواوبوونی کالسەکان لە خوێندنگە بەرەو ماڵێ هەڵدەهاتینەوە.
هەرچەند ئەو کات هۆکارەکەشیم بەباشی نەدەزانی بەاڵم دواتر
زانیم کە هێندێک لە مامۆستاکانمان ساواکی بوون بەاڵم زۆرینەیان
نیشتمانپەروەر و الیەنگەری حیزبەکان و بەتایبەت حیزبی دێموکرات
بوون و خۆفرۆشەکانیش هێشتا خۆیان ئاشکرا نەکردبوو .جا ئەوە بوو
کە ساواکییەکان دەیانگوت ئێستا پیاوەکانی خومەینی دێن و ئاگرتان
تێبەردەدەن و نیشتماندۆستەکانیش هەر کە دەرفەتێکیان وەدەست دەکەوت،
قوتابخانەیان بەجێ دەهێشت و خوێان دەگەیاندە الی هێزی پێشمەرگە.
ئێمەش ئەو هەلەمان بەباشی دەقۆستەوە و بەرەو ماڵ هەڵدەهاتین و بەدەم
ڕێگاشەوە ئەوی بە زارماندا دەهات وەک دروشم و شیعار دەمانگوت.
منداڵی و قۆناغی خوێندنی ئێمە لە ژێر کاریگەریی ئەم ڕووداوانەدا بە
سەر چوو .شەڕی داسەپاوی حکوومەت بەسەر هێزە کوردییەکان لە
کوردستان دەستی پێکرد و ناوچە و شار و گوندی ئێمەشی گرتەوە.
هەر بەم بۆنەیەوە خەڵکی گوندی ئێمە کە ئەو کات شارەدێ بوو و
ئێستا بووەتە شارۆچکەیەک ،لە بەربەرەکانی لە بەرامبەر هێزەکانی
ڕێژیمدا قارەمانەتیی کەموێنەیان لە خۆیان نواند .دیارە لە وەها
ناوچەیەک کە دوژمنایەتیی لەگەڵ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران
بکرێ ،دژکردەوەی حکوومەتیش بەنیزامی و بەئەمنیەتی کردنی ئەو
ناوچەیە دەبێ .لە بنەماڵەی ئێمەدا برام و تەنانەت باوکی بەتەمەنیشم
هەر لەو سااڵنەدا دەسبەسەر و ڕەوانەی گرتووخانەکانی ڕێژیم
کران و بە دڕندانەترین شێوە ئەشکەنجە دران .تەنانەت براکەم کە
مامۆستای قوتابخانە بوو ،بۆ هەمیشە لە کاری مامۆستایەتی وەال نرا
و لەسەر کار دەرکرا .ئەوە بوو هەر لە تەمەنی منداڵییەوە لەگەڵ ئازار
و ئەزیەت و هەاڵواردن و زوڵم و زۆری ڕێژیم لە هەمبەر نەتەوەی
کوردەوە ئاشنا بووم .پاشان بڕیارم دا هەتا دواهەناسە لە بەرامبەر
ستەمدا بوەستمەوە و لە پێناو ڕزگاریی گەلی کورددا هەنگاو بنێم.
ئەو کات هەر بە شێوەی سەربەخۆ دەستم کرد بە
باڵو کردنەوەی بەیاننامە و نووسینی دروشمی حیزبی
و لە ساڵەکانی  76_70چەندین جار دەسبەسەر کرام.
چاک لە بیرمە کە یەکەمین دروشم کە لە سەر ماشێنێکی حکومەتی
نووسیم ئەوە بوو «پێشمەرگە ،ناوت بەرزە .بژی دێموکرات».
جیا لە کاری تەبلیغی لە دەبیرستانیش ئەندامی گرووپی هونەری
و دەرهێنەری شانۆ بووم ،لە ٢٢ی ڕێبەندان بۆ بەرنامەی شانۆ و
سروودمان هەبوو .لە کاتی خوێندنی سروودەکە بە بیانووی ئەوەی
کە سروودەکەمان گۆڕاوە لە نیوەیدا درێژەی سروودەکەیان لێ
پچڕاندین .لە جیاتی ئەوەی بۆیان دیاری کردبووین ،سروودی «چی
بوو تاوانی ئەوانەی وا لە سێدارە دران»م بە کوڕەکان پێشکەش کرد
و هەر ئەوەش بووە هۆی لەگەڵ مامۆستای پەروەرشی کێشەم بۆ
ساز ببێ و دواجار لە گرتنگەی ئیتالعات خۆم ببینمەوە کە دواتر بۆ
بەندیخانەی «کوچکەکە» لە شاری قوروە بەڕێ کرام .ئەوە یەکەم جار
بوو دەگیرام و بۆ ماوەی  ٢٤ڕۆژ بە بێبەزەیانەترین شێوە ئەشکەنجە
درام .ئەشکەنجەکان ئەوەندە سەخت و لە تاقەتبەدەر بوو کە تەنانەت
دەستم دایە خۆکوژی ،بەاڵم پاسەوانەکان زانییان و نەیانهێشت .بەر لە
دەستبەسەر کرانم بڕبڕەی پشتم کێشەی هەبوو ،لە کاتی ئەشکەنجەدا
پێم گوتن النیکەم لەو شوێنەم مەدەن چون لەوانەیە بشکێ ،بەاڵم
ئەوان بە ئەنقەست ڕێک لەو شوێنەیان دەدا و وا دیاریش بو کە
زۆریش کەیفیان پێی دەهات کە بە دەست ئەو ئازارەوە دەمنااڵند.
لەو ماوەیەدا دیسان بە بۆنەی بە شەڕهاتن لەگەڵ مەئموورەکان
سزای ساڵ و نیوێک زیندانم بەسەردا سەپا ،بەبێ ئەوەی
قازیی پەروەندە لێم بپرسێ کە بۆچی بە شەڕ هاتووی و
چی ڕووی داوە .لەو ساڵ و نیوە پتر لە نۆ مانگیم کێشا.
دوای ئازادبوونم و ئەگەرچی لە ماوەیەکی کورتدا توانیمان زۆر کار
بکەین ،بەاڵم بەهۆی کەم ئەزموونی دیسانەکە گیرام .ئەمجارەیان لە ١٥ی
ڕێبەندانی  ٧٤لە الیەن ئیتالعاتی شاری قوروەوە گیرام و بۆ ماوەی  40ڕۆژ لە
سلوولی تاکەکەسیدا و لە ژێر بێڕەحمانەترین ئەشکەنجەکاندا هێشتمیانەوە.
پاشان لەالیەن دادگای شۆڕشی شاری سنە و بە تۆمەتی
شێواندنی بیروڕای گشتی و بانگەشە دژی نیزام ساڵێک و ٨
مانگ حوکم درام و ،بەڕێی بەندیخانەی ناوەندیی شاری سنە کرام.
هاوبەندی و هاوڕێیەتیی لەگەڵ هاوڕێگەلێک وەک «شەهید حەمەی
نەدیمی»« ،شەهید عەبدواڵی مورادی»« ،حەسەن گۆران»« ،عەبدواڵی
ساعدی ناسراو بە عەبە سوور»« ،بیژەن قوبادی» و «کەریم عەلی
محەمەدی» کە لە چاالکانی سیاسیی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە
بوون و ...بەڕاستی ورەبەخش بوو بۆ من .ئەم هاوڕێیانە تایبەتمەندیی
حەماسەخوڵقێنییان تەنیا تایبەت بە قۆناغی زیندان نەبوو ،بۆ نموونە کاک
حەسەن گۆران بە تاوانی کردنەوەی کالسی زمانی کوردی لە زیندان
بوو .لە بیرمە بە بۆنەی ئەوەی کە لە زیندانیشدا خەریکی فێرکاریی
زمانی کوردییە ،بەرپرسانی زیندان لەگەڵ خۆیان بردیان و هەتا  ١٥ڕۆژ
نەهاتەوە ،کە هێنایانەوە مەیتێک بوو .دواجار کە زانیمان ئەو  ١٥رۆژە
لە سلولێکی سەرئاوەاڵ ڕایان گرتبوو و بەو زستانە بەفر و بارانێکی
زۆری بەسەردا باریبوو .دەست و القی بەتەواوی بێهەست ببوو ،بەاڵم
لە دوای چەند ڕۆژێک کە حاڵی باشتر بوو بە پێکەنینەوە جامانەکەی لە
سەری نا و گوتی کێ حازرە با بچین دەست بە کالسەکانمان بکەینەوە.

کورد ل ه ئێراندا موستەعمهرهیەکی نێوخۆیی ئێرانییه .بۆ ئهوهی ئەتۆ لهو موستەعمهرات ه ڕزگاریت بێ،
پێویستت ب ە دهستهبهرکردنی شێوازێک لهسهروهریی سیاسییە ،واتە حاکمبوون لهسهر حهوزهکانی ژیانی خۆت
 ،سامان ه مرۆییەکان و
 ،سامان ە سروشتییهکان 
که پێوهندی ب ه تۆوه؛ ههی هجا ل ه زمانهو ه بگرە هەتا ژینگه ،ئاو 
ی تهواوی ئهوانهی ئاسایش و هێمنی ڕۆژانهت دەگرێتەوە؛ ئەوانە دەبێ ئیمزاکەی بهدهستی خۆت بێ
بە گشت 
ئاماژە :زیاتر له حهوت دهیه له دامهزراندنی
یهکهم دهوڵهتی کوردی ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان
تێدهپهڕێ .پاش ئهم حهوت دهیهی ه هێشتا
خهونهکانی کۆماری کوردستان ههر ههمان
خهونی ئێستای کۆمهڵگهی کوردییه ل ه ههموو
بهشهکانی کوردستاندا .باسی پرسی نهتهوهیی
وهک ئهوڕۆ دهڵێن نهتهوهسازی یان ئینسجامی
نهتهوهیی ب ه کوێ گهیشتووە؟ پڕۆسهی
بهدهوڵهت بوون ل ه ئاکامی ئنیسجامی نهتهوهیی
له کوردستاندا ئایا ئهرکی تهنیا حیزبهکانه،
یان دهبێ ههموو کوردستان به ههموو چین و
تۆیژهکانهو ه تێدا بهشدار بن؟ ل ه ئاکامدا پاش
زیاتر ل ه حهوت دهیه هێشتا ههر کهسایهتیی یهکهم
ڕهییس جمهووری کوردستان دهدرهوشێتهوه،
بۆچی هێشتا قازی محهممهد سهمبولی نهتهوهیی
کورده ؟ ههموو ئهم باسانه ،ئهم پرسیاران ه
و بابهتانهی ک ه باسم کرد له وتووێژێکدا ا
لهگهڵ بهڕێز دوکتور خالید خهیاتی ،نووسەر
و مامۆستای زانکۆ لە سۆئێد تاوتوێ دهکهین.
ئهو ه زیاتر ل ه حهوت دهیهی ه ل ه تهمهنی
کۆماری کوردستان تێدهپهڕێ بهاڵم هێشتا
ئهو خهونانهی که کاتی خۆی کۆماری
کوردستان له سهری دامهزرا و ئهم بیر
و فکرانهی دامهزرانی یهکهم حکوومهتی
کوردی و بهدهوڵهت بوونی کورد ههیبوو،
ئێستاش پاش ئهو حهوت دهیهی ه خهونهکان
ههر له جێگای خۆیاندا ماون ،ههمان
فکر و ئایدیا و ئارمان له بیری تاکی
کورددا هێشتا ههر وجوودی ههیه ،بۆچی؟
ئهو ه دوو دهلیلی ههیه ،دوو دهلیلی زۆر ڕوون
به بۆچوونی من ،دهلیلی ئهوهی ک ه بۆچی
ئێستاش کورد ل ه دوای حهفتا و چهند ساڵ
ل ه بهسهرچوونی کۆماری کوردستان ،ئەمە
وهکوو ئهستێرهیەکی گهشاوە ل ه ئاسمانی
تاریکی سیاسهتدا دهبینێ ،یهکهم دهلیلی ئهوهی ه
ک ه کۆماری کوردستان گوتارێکی زۆر ڕوونی
نهتهوهیی ههبوو ،پهیامهکهی ڕوون بوو ههر ل ه
سهرهتای دامهزرانی کۆمهڵهی ژ-ک و شێوازی
سوێندخواردنی ئهندامانی کۆمهڵهی ژ-ک و
ئهو سهمبوالنهی که ئهوان وەپێشیان خست و
شکڵی ههڵوێست گرتنیان له بهرامبهر کورددا و
ههروهها پشتبهستنی ئهو بهڕێزان ه به ئهزموونی
ڕابردووی خۆیان که دهگهڕێتهوه سهر شۆڕشی
شێخ عوبهیدوڵاڵ ،دهگهڕێتهوه سهر شێخ
سهعیدی پیران و بگر ه شۆڕشی ئاڕاڕات (چیای
ئاگری داغ) و ههتا دهرسیم ،ئهوانهش ههموو
پهیامی نهتهوهیی زۆر ڕوونیان ههبوو .جا بۆی ه
یهک دهلیل ئهوهیه ک ه دیسکۆرس ،وات ه گوتاری
سیاسیی کۆماری کوردستان له سهر ئهساس و
پێگهیەکی نهتهوهیی بوو و زۆر ڕوون بوو .یانی
له بواری سیاسهتدا ،ل ه بواری ههڵوێستگرتن ب ه
شێوازی بهڕێوهبردنی کۆمهڵگە و دامهزراوهکاندا
ل ه بواری پێوهندی لهگهڵ ئهدهبیات و شوناسی
کوردیدا مەسهلهی ژیان کۆمهاڵیهتیدا ههمووی
پشتبهستوو بوو به پهێامیکی ڕوونی نهتهوهیی
کهواته؛ یهکەم ئەوەی کە دیسکۆرسی نهتهوهیی
کۆماری کوردستان زۆر زهق و زیندوو بوو؛
دهلیلی دووهم ئەوە کە کۆماری کوردستان
یهکهم ئهزموونی کورد ه ل ه دهستهبهربوونی
سهروهریی سیاسی .ئهو چهمک ه زۆر زۆر گرینگه،
سهروهریی سیاسی واته کورد بۆخۆی وهکوو
یهکهیهکی سیاسی ،وهکوو دیاردهیهکی سیاسیی
خاوهن دهستهاڵتی خۆی بێ ل ه چوارچێوەیەکی
جوغڕافیایی سیاسیی دیاریکراودا .ئهو کۆمار ه
له ڕاستیدا ئهزموونێکی بهرجهست ه بوو ل ه
سهروهریی سیاسی ،ئهوه ڕاست ه که تهمهنی
کورت بوو ،بهاڵم ئێستاش دوای زیاتر ل ه
حهفتا ساڵ ک ه کورد وهکوو بۆ خۆشت ل ه
سهرهتادا باست کرد ،وهکوو ئهزموونیک زۆر
زۆر پێشکهوتوو وهکوو نموونهیهک باسی دهکا
وهکوو بهشێک ل ه میژووی پڕشنگداری ئێمه ل ه
بهر ئهو دوو دهلیلهی لهبهر ئهوهیه دیسکۆرس
و گوتاری سیاسیی کۆمار ،گوتارێکی ڕوونی
نهتهوهیی بوو و دووههمیان بوونی سهروهریی
سیاسی یا حاکمیهتی سیاسیی کورد بوو
ل ه جوغڕافیایهکی دیاریکراوی کوردستاندا.

کوردی الیهنێکی ن ه تهنیا بۆ کورد بهڵکوو بۆ
ههموو میللهتان ئهوهی ه که خاوهن نهتهوهیهکی
بهقهول یهکدهست بێ .ئهو پرۆسهیه دهکرێ
بڵێی ن له کۆماری کوردستان ب ه شێوهیهک 
ی
ئهوڕۆییتر دهستی پێکرد ،ئهی دوای زیاتر
ل ه حهوت دهیه پڕۆسەکە ب ه کوێ گهیشتووە؟
له ڕووی دیسکۆرسهوه کە مهبهست ل ه
دیسکۆرسی نهتهوهییه ،ئێم ه بهرهو دوا گهڕاوینهوه.
لێرهدا نامههوێ باس له هۆکارهکانی بکهم ،بهاڵم
ئێم ه له چوارچێوهکانی دیسکۆرسی گوتاری
کۆماردا نهماین و بگر ه پهیامی نهتهوهیی ئێم ه ل ه
قۆناغی جۆر به جۆری سهرههڵدانمان له دوای
کۆمارهو ه تا ڕادهیهکیش ناڕوون بوو .ههڵبه 
ت
ئهو ه دهلیلی خۆی ههیه ،یهک ل ه دهلیلهکانی ب ه
بۆچونی من زاڵبوونی سیستمی دوو جهمسهری
ل ه دنیادا و کارتێکهریی بهتایبهت چهپ له سهر
بزووتنهوهی سیاسیی کورد له ڕۆژههاڵتی
کوردستان بو و و ل ه پارچهکانی دیکهش هەر
بەو شێوە .خودی چهپ ب ه بۆچوونی من هێندیک
کێشهی ههیه ،ئهو چهپ ه ک ه لهالیهن نهتهوهی
سهردهستهوه بۆ ئێم ه هاتووه ههڵگری هێندێک
تایبهتمهندیی ئیستعمارییه ،واته درێژکراوهی
سیستمێکی ئیستعماری نێوخۆییه و بۆیه ئهو چهپ ه
شێوازێک له مێتۆدۆلۆژی و شێوهکانی به سهر
بزووتنهوهی ئێمهدا سهپاند .له چوارچێوهیهکی
فکری تایبهتدا سنوورداری دههێشتهو ه و نهتهنیا
سنوورداری دههێشتهو ه بهڵکوو خۆی ل ه خۆیدا
ههڵگری کۆمهڵێک کێشهی گهوره بوو لهنێو
ههستی ڕێکخراوهیی و حیزبیدا .ئهوه بوو ئێم ه
که مهسهلهن گۆش کراوین ،یانی بڵێین ڕێبهرانی
سیاسیی کورد یان ئهندامانی حیزبهکان که بهو
شێوازه بیرکردنهوهی ه خۆی ل ه خۆیدا لهگهڵ ئهو
ی که کاری
مهکان ه جوغڕافیا سیاسییه کۆمهاڵیهتیه 
تێدا دهکرد و دهیویست کێشهی کورد چارهسهر
بکا بهو ئیدولۆژییه ،خۆی له خۆیدا ههڵگری
دژبهری و ناکۆکی بوو .ئهوه ئهمڕۆش ههر
بهردهوامه ،یانی ئهو مێتۆدۆلوژییه دوا 
ی زیاتر ل ه
بیست و چهند ساڵ ک ه به سهر نهمانی سیستمی
دوو قوتبیدا تێ دهپهڕێ ،ئێستاش بزووتنهوهی
کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان نهیتوانیوه خۆی
لهو مێتۆدۆلۆژییه ،ناڵێم له فکرهکهی بهڵکوو،
نهیتوانیو ه خۆی له مێتۆدۆلۆژییهکه دهرباز بکا.

بهاڵم لهگهڵ ئهمان ه که جهنابت باست کرد ئێستا
به نموونه حیزبی دێموکراتی کوردستان وهکوو
دامهزرێنهری کۆماری کوردستان یا حیزبهکانی
دیکهش ک ه دواتر هاتن ،بهتایبهتی ک ه ئێمه باس
له ڕۆژههاڵتی کوردستان دهکهین .ئایا حیزب و
ڕێبهری سیاسی ههبووه ک ه حاشا بکا لهوهی
ک ه ئێمه میللهتێکین بێدهوڵهت و دهبێ ڕۆژێک
ببین به دهوڵهت ،ئهوهی ک ه جهنات دهفهرمووی
له کزی داوه .ئایا بهڕاستی شتی وا ههبووه؟
لهو حهفتا و چهند ساڵهی ڕابردوودا ئێم ه ناتوانین
ئینکاری ئهوه بکهین .جارێ له سهرهتادا بڵێم
حیزبی دێموکراتی ب ه ههموو مێژووی دابڕان
و لێکنیزیکبوونهوه و تێکهڵبوونهو ه ههرچی
ههیهتی و نییهتی ،دیاردهی حیزبی دێموکرات ب ه
ههر ڕوانگهیهکهو ه سهیری بکهی دیاردهیهکی
مهشرووعه ،یانی له نێو نهتهوهی کورددا
مهشرووعییهتێکی مێژوویی ههیه ،ئهو ه زۆر زۆر
گرینگ ه ئهوهمان له بیر بێ ،بهاڵم له عهینی حاڵدا
نابێته هۆکاری ئهوهی ک ه ئهو دیاردهی ه

ئهو ه
النیکهم ل ه شکڵی بهڕێوهبردن و له شکڵی داڕشتنی
پراکتیکی سیاسیدا و داڕشتنی گوتاری سیاسیدا
یا خێر تیئۆری سیاسیدا دوور له ڕهخن ه بێ،
مهسئهلهک ه ئهوه بوو ه ک ه ئێستاشی لهگهڵ بێ
ل ه دوای کۆمارهوه ئێمه نهمانتوانیو ه تا ئهوڕۆش
پێناسەیەکی تیئۆریک ،زۆر بهڕوونی دهیڵێم
پێناسهیکی تیئۆریک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ
کێشەی کورد دەستنیشان بکەین .پرسیار لێرەدا
ئەوەیە ئایا کێشەی کورد لە ئێران کێشەیەکی
گشتیی ئێرانییە کە پێوەندی بە پرۆسەی سیاسەت
لەو واڵتە و پرۆسەی دێموکراتیزاسیۆن لەو واڵتە
هەیە یا خێر کێشەیەکی نەتەوەیی جیاوازە ،کە
دەبێ هەڵگری ڕێبازی سیاسی ،تیئۆری سیاسی
و پراکتیکی سیاسیی خۆی بێ؟ ئێمە ئێستاشی
لەگەڵ بێ نەمانتوانیوە پێناسەیەک بۆ ئەو کێشەیە
دەستنیشان بکەین .مەسەلەیەکی دیکە مەسەلەی
ئهم بهدهوڵهت بوون و دامهزرانی کیانێکی جیدی و هۆوییەتییە بۆ کورد .ئەو شوناس ه زۆر

،،

زۆر گرینگ ه ئێمە نەمانتوانیوە ،حیزبەکانی ئێمە تا
ئەوڕۆش لە دوای کۆمارەوە پەیامێکی ڕوون بە
کورد بدەین ،تاکی کورد کە لە نێو هێڵی پێناسەی
ئێرانی بوون و کورد بوونی خۆیدا سەرگەردانە.
ئێمە نەمانتوانیوە ئەو هێڵەی بۆ ڕوون کەینەوە کە
ئایا تاکی کورد کە پەیوەست دەبێ بە سیاسەت ،کە
دەبێتە پێشمەرگە ،کە دەبێتە چاالکی سیاسی ،چاالکی
مەدەنی ،کامهیان ه و چۆناوچۆن دهتوانێ تهعامول
لەگەڵ هەر دووکیان بکا؟ جیاوازیی ئهو دوو هێڵ ه
چییه؟ لە چ بوارێکدا ئەو دوو هێڵە دەتوانن پێکەوە
هاوکاری بکەن لێک نیزیک بن لێک دوور نەبن ئەوانە
هەموو کێشەی جیدیی بنهڕهتی و تیئۆریکین که ئێم ه
ێ نەمانتوانیوە واڵمی بدهینهوه.
ئەوڕۆشی لەگەڵ ب 
دەگەڕێمەوە بۆ پرسیاری پێشووم .تاوەکوو
ئێستا بە تایبەتی ڕێبەرانی حیزبی دێموکرات باس
دەکەم و حیزبهکانی دیکەش وهک چهپهکان ک ه
دواتر فکری نهتهوهیی به سهریاندا هات و ئێستا
هاوشان لەگەڵ حیزبی دێموکرات باس ل ه کێشەی
نەتەوەیی دەکەن .هیچ کام لەمانە حاشایان لەوە
نەکردووە کە ئێمە نەتەوەیەکین و دەبێ دەوڵەتمان
هەبێ و ئەوەی کە لە چوارچێوەی ئێراندا ئهو
سیستمە فیدڕالییەی کە داوای دەکەین بۆ ئێران
ئەوە شتێکی گونجاوە ،بەاڵم هیچ کات ئەوەیان
ڕەت نەکردووەتەوە تاکی خۆیان یان وەک جەنابت
دەڵێی ئەندام و چاالکی سیاسییان نەیانگوتووە
ئێمە نەتەوە نین .ئهمن وهک بۆ خۆم شتی وام
گوێ لێ نهبووه ،چۆن ه بهڕێزتان باس لهوه دهکهن؟
نا مەسەلە حاشاکردن نییە مەسەلە تیئۆریزەکردنە.
ئەمن وەکوو شەخسی خۆم ڕێزێکی زۆرم بۆ
هەموو بەرپرسان و ڕێبەرانی حیزبه کوردییهکان
هەیە کە تەمەنی خۆیان لە ڕاستیدا لە پێناو ڕزگاریی
نیشتماندا تەرخان کردووە ئەوە مەسەلەیەکی
جیاوازه ،ئهمن ڕێزێکی زۆر زۆر گەورەم بۆ ئهو ه
ههی ه و هەمووش دەزانن کە من هەڵوێستم چۆنە
لە بەرامبەر ئەوەدا خەڵک هەڵوێستی من دەناسن.
لێرەدا کێشەی من تیئۆریزەکردنی بابەتەکەیه،
ئێمە دەبێ لە درووستکردنی بەستێنێکی گوتاریدا
سەرکەوتوو بین کە باسم کرد .ئەمن گوتم پەیامی
ئێمە لە سەردەمی کۆمار ڕوون بوو نە تەنیا لەبەر
ئەوەی سەروەریی سیاسیمان تا ئەندازەیەک
دەستەبەر کردبوو لە ماوهیەکی کاتیی دیاریکراودا،
بەڵکوو پەیامی نەتەوەییهکەش ڕوونتر بوو .ئێستا
ئێمە لە حەفتا و چەند ساڵی ڕابردوودا نەمانتوانیوە
سەقامگیرییەکی گوتاری بۆخۆمان دەستەبەر بکەین.
نەمانتوانیوە .ئەمن دەڵێم هیچ یەک لەو بەرپرسە
بەڕێزانەی کە تۆ ئاماژەت پێکردووە ئینکاریان
نەکردووە ،بەاڵم ئەوە بەش ناکا و کۆمەڵیک شتی
دیکەی دەوێ و دەبێ پێناسەی جیدی تیئۆریکی
بۆ بکرێ .کۆمەڵێک دەستنیشانکردنی چوارچێوەی
گوتاری دەوێ ،کۆمەڵێک دەستنیشانکردنی بەستێنی
ئەو گوتارە لەوێ کە ئێمە هەموومان ئایا لە
حیزب داین ،لە دەرەوەی حیزبین ،ڕووناکبیرین،
چاالکین ،بتوانین لەو بەستێنە هاوبەشە گوتارییەدا
یەکتر بناسینەوە و بتوانین لەو بەستێنە هاوبەشە
گوتارییەدا ڕێبازی دەربازبوون و تێپەڕاندنی ئەو
قۆناغە ئیستعمارییهی کە ئەوڕۆ بەسەرماندا زاڵە لێی
حاڵی بین .ئەوەی لهم نێوهدایە نەبوونی ئەو گوتارە
هاوبەشە ،نەبوونی ئەو تیئۆرییە هاوبەشەیە ،بۆتە
هۆکاری ئەوەی کە کۆمەڵێکی زۆر ئێنێرژی مەنفی
و وزەی مەنفی درووست دەبێ کە ئێمە سەرەڕای
ئەوەی خەبات دەکەین ،قوربانی دەدەین ،کاتی
بۆ تهرخان دهکهین ،خوێنمان دەڕژێ ،کۆڵبەرمان
شەهید دەکەن ،شار و گوندمان هەمووی داگیر
ی ئهوهش ئێم ه ناتوانین مهعامهلهی
کراوە؛ سهرهڕا 
دهسکهوتی ئێستایی بگۆڕین له بهر ئهوهی
بۆخۆشمان دهبینه بهشێک له بهرههمهێنهرهوهی ئەو
وز ه نهرێنییه .ئهمن پێم وای ه ئەویش هۆکارهکهی
نەبوونی گوتاری ڕوونی نەتەوەییە ،که دهبێ
درووست بکرێ و تیئۆریزه بکرێ و له ڕهههندێکی
هاوبهشدا بهرهو مهبهستێکی هاوبهش بڕۆین.
لەبەر ئەوەی باسی شەهیدبوونی کۆڵبەرت
کرد ،نامهەوێ بچمە نێو ئەو باسەوە
بەاڵم ئایا لە ڕوانگەی جەنابتەوە بەڕاستی
دیاردهیهکی ئابووریی ڕۆژانە دهتوانێ چ
پێوهندییهکی به پرسی نهتهوهییهوه ههبێ؟
ئەمن پێم وایە لە ڕاستیدا تیئۆرییەک کە زۆر بڕوام
پێی ههی ه ئەڵبەتە پێش من پڕۆفیسۆر
ئیسماعیل بیشکچی ئەو مەسەلەیەی
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داوەتە پێش ،ئەویش ئەوەیە کوردستان لە هەر ئەو
چوار واڵتەدا وەک موستەعمەرەیەکی نێوخۆیی
ئەو واڵتانە پێناسە دەکرێ .ئەویش بەو مانایە
کە تەواوی ئەو حەوزانەی کە پێوەندیی بە ژیانی
ڕۆژانەی مرۆڤی کوردەوە هەیە ،ئەو حەوزانە چین؟!
لە ژیانی ئاساییدا خۆ لە خەیااڵت و تەخەیوالتدا نین،
بەڵکوو بریتین لە کار ،ژیانی ڕۆژانە ،دامەزراندن،
زمان ،پەروەردە ،ئەمنییەت ،ئابووری ،ئاو ،ژینگە
و ئاسەواری مێژوویی و هەموو ئەو شتانەیە کە
پێوەندی بە ژیانی ڕۆژانەوە هەیە؛ ئەگەر ئەتۆ بێنی
لێکی دەیەوە تەنانەت لە یەک دانە لەو حەوزانەشدا
ئیمزای بڕیار بەدەستی کورد نییە .لە ڕاستیدا
سیستمێکی ناوەندیی ئیستعمارگەرا شێوازێک
لە ساختاری سیاسی یا سیستمی دەسەاڵتداری
درووست کردووە یا لە هێندێک بواردا لە ڕێگای
ئازەرییەکانەوە سیستمێکی لە دەسەاڵتداری لە
ناوچە کوردییەکاندا دامەزراندووە یان خەیر بۆ
خۆی بە شکڵی ڕاستەوخۆ و ،ئەوەش پێوەندییەکی
زۆر پێچەڵپێچی ئیستعمارییە کە دیاردەی کۆڵبەری
لێ دەکەوێتەوە .دەنا چۆن دەبێ مەسەلەن لە
واڵتێکدا ڕێک ئەو دیاردەیە پێوەندی بە گرووپێکی
ئیتنیکی دیاریکراوەوە بێ کە ئەویش کوردە؟
دیارە لە واڵتی ئێران مافی کەمینەکان و نەتەوە
جۆراوجۆرەکان بەتەواوی پێشێل دەکرێ ،ئەوەی
کە ڕێژیمی ئێران دیکتاتۆرە و زوڵم لە هەموو الیەک
دەکا ئەوە مەسەلەیەکی دیکەیە بەاڵم مەسەلەی
کورد دەبێ بە مێتۆدۆلۆژی و تیئۆرییەکی سیاسی
گونجاو تاوتوێ و چارەسەر بکرێ .ئەو سیستمە
سیاسییەی کە حیزبە کوردییەکان کورد بۆ دواڕۆژی
کوردستان لە بەرچاویان گرتووە؛ وەک فێدڕالی،
خودموختاری یان سەربەخۆیی بێ ،لە کاتێکدا
تەنانەت لە ناوچە کوردییەکانی ئێراندا دەتوانم
بڵێم هەڵقەندنی ئاوەڕۆیەک لەم بەری کۆاڵنەوە
بۆ ئەو بەری کۆاڵن ئەوڕۆ بڕیار و ئیمزاکەی
بەدەستی کوردەوە نییە .بۆیە ئەمن لەو بڕوایەدام
وشەکان زۆر مەرج نین ،بەڵکوو وەدەستهێنان و
دەستەبەرکردنی سەروەریی سیاسی و گەڕانەوەی
دەستەاڵتی سیاسی بۆ کورد لە ڕۆژهەاڵتە کە
دەتوانێ ڕزگارکەر بێ بۆ خەڵکی کورد هەر
وەکوو لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا هەبووە.
ئەوانەی کە باسی لێوە دەکەی بابەتی پێوەندیدار
بە نەتەوە و نەتەوەسازییە کە لە ئێستادا
باسەکەشی لە ڕۆژەڤ دایە .ئایا ئەوە تەنیا ئەرکی
حیزبەکانە یان دەبێ هەموو تاک و هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگە و خەڵک و چاالکانی سیاسی
بەکردەوە یا وەک جەنابت بە شێوەی تیئۆری کە
چەمکەکە شی دەکەنەوە؛ پێویستە تێیدا بەشدار بن؟
ئەرکێکە کە دەبێ هەماهەنگییەک درووست بکرێ.
ئەمن لە سەرەتاوە باسم کرد کە ئەگەر ئەوڕۆ خەڵک
ڕەخنە لە حیزبەکان دەگرن ،ڕەخنە لە بەرپرسی
حیزبەکان دەگرن ئەوە نیشانەی ئەوە نییە کە ئەو
حیزبانە خراپن؛ نیشانەی ئەوەیە کە ئەو حیزبانە تەنیا
ئەبزاری بەدەستەوەی ئێمەن لەو خەباتەدا و ،خەڵک
چاوەڕوانی هەیە کە ئەو حیزبانە لە ئاستی کێشەی
کورددا لە ئاستی چاوەڕوانییەکاندا هەڵسوکەوت
بکەن و؛ چاالکی و پراکتیکی سیاسی بنوێنن .ئامانج
ئەوەیە کە لە سیستمی ئیستعماری ئێراندا کەرامەتی
تاکی کورد پێشێل کراوە .تەنیا مەسەلە داگیرکاری
فیزیکی واڵت و ڕووحیی خەڵک نییە ،کەرامەتەکە
نەماوە ،دەبێ بزووتنەوەی سیاسیی کورد ئامانجی
ئەوە بێ ئەو کەرامەتە بۆ تاکی کورد بگەڕێنێتەوە،
لێرەدا پێویست بە دیالۆگێکی نیشتمانی هەیە،
پێویست بە لێکتێگەیشتن هەیە ،پێویست بە دانیشتن
هەیە ،بە کۆڕ و کۆمەڵ و بە کۆنفڕانس هەیە .ئەرکی
سەرەکی لێرەدا دەکەوێتە سەر شانی حیزبەکان،
سەرەڕای هەموو ئەو سنوورانە کە حیزبەکان
ل ه بواری مهعنهوی و مادیدا ههیانبێ ،لە ڕاستیدا
پهیامهکان ئهوانن دهیدهن ،دواترە کە دەتوانین
بڵێین ئهرکەکە تەنیا لهسهر شانی ئهوان نییه،
بهڵکوو ئهتۆ بۆخۆشت باست کرد تهواوی ئهوانی
ک ه به شێوازێک ههست ب ه بهرپرسیارهتی دهکهن
لهبهرامبهر بزووتنهوهی سیاسیی کورددا ئهوانیش
ئهرکیان لهسهر شانه .ئهمن یهک نموون ه بێنمهو ه
له پێوهندی لهگهڵ مووشهکبارانهی قهاڵی دێموکرات
ک ه کۆماری ئیسالمی کردی و ژمارهیهکی بهرچاو
ل ه ڕۆڵهکانی کورد شههید بوون .میللهتی کورد ب ه
گشتی ب ه پێشوازیی پهیامی هاوبهشی حیزبهکانەوە
لە ئاستێکی چهند میلیۆن کهسیدا مانگرتنی گشتییان
ڕاگهیاند .خودی ئهو نموون ه ههڵوێستانه بۆ ئێم ه
دەبێ ببنه بنەما و ئێمه دهبێ شکڵێک ل ه بهردهوامی
لهو شێواز ه کاره بخوڵقێنین نهک ئهوهی پاش
ئەوە دیسان ههر وهک پێشوومان لێ بێتهوه .ئێم ه
دهبێ وهختێک شتێک دهستهبهر دهکهین بهدووی
ئهوهدا بهردهوامی ههبێ ،نموونهیهکی دیک ه ههر ل ه
پێوهندی لهگهڵ ئهو کارهساتهدا ههزاران خهڵک ل ه
ئوڕووپا کۆبوونهوه .بۆ وێنە شاری ستۆکهۆڵم ،ئهو
خهڵک ه هاتبوو به ههموو جۆر ە بیر و باوهڕێکەوە،
ههموو حیزبی نهبوون ،ههموو حیزبی دێموکرات
نهبوون ،خەڵکانێک بوون کە پهیامی یهکگرتووییان
پێ بوو و بە هاتنیان لە ڕاستیدا ئامادەگی خۆیان
دهربڕیبوو ک ه مادی و مهعنهوی له خزمهت پڕۆژهی
سیاسیی کورددا ههین .بهاڵم ب ه هۆی نهبوونی
پهیامێکی ڕوون ب ه هۆی نهبوونی پڕۆژهی ئاشکرا
دوای ه باڵوهیان کرد و ههرکهس ه چووەوە ل ه ماڵی
خۆی دانیشت .مهبهستم ئهوهیە ک ه پێکەوە و بە
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نهتهو ه

دهنگدانێكی ڕۆژانهیه

هاوبەشی بهردهوام بین لهو شێوازه باشانهی
کە بێگومانم دەسکەوتی باشی لێ دەبێتەوە.
دهوڵهتانی مهرکهزی ل ه تاران ههموو
ههوڵیان داو ه که نههێڵن بیری نهتهوهیی
ل ه کۆمهڵگهی کوردستاندا گهشه بکا ،ل ه
بهرامبهردا ئهرکی کۆمهڵگهی کوردی و نهک
تهنیا کۆمهڵگه سیاسییهکهی چییە و دەبێ
چ بکهن بە مەبەستی پووچەڵکردنەوەی
پیالنەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران؟
بهڕاستی ئهوه پڕۆژهیهکی ئیستعماری ئێرانییه و
زۆر زۆر جیدییه و ئێمە دەبێ باش تێبگەین و
دان بەوەدا بنێین ،لە دوای کۆماری ئیسالمیش
ئەگەری زۆری هەیە بهو عهقڵییهتهی ک ه ل ه نێو
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دایه ل ه داهاتووی ئەو واڵتەدا
دیسان ئه م مهسهلهیه ههر بهردهوام بێتهوه ،هەر
بۆیەشە ئەمن لەم بارەوە زیاتر دەڵێم ئێران،
نەوەک کۆماری ئیسالمیی ئێران .کێشە و پرسەک ە
لهوانهی ه دێموکراسیش نهتوانێ چارهسهری بکا،
نموونهیەکت بۆ دێنمهوه؛ ئیسپانیا ،خۆ قهت ئێران
بهقهت ئیسپانیا دێموکراتیک نابێ؛ خهڵکی کاتاالن
خزمهتێکی بهردهوامی ئهو واڵتهیان کردووە،
سی ههزار کەس قوربانیان داو ه له شهڕی دژی
فاشیزمی فڕانکۆدا 35-30 ،لە سەدی ئابووریی
ئیسپانیا لهسهر شانی ئهوانه ،بهاڵم ئهو خهڵک ه
ک ه پرسی ڕیفراندۆمیان هێنا ئاراوه ،سیستمی
دێموکراتیکی ئیسپانیا تهنانهت مافی پێنج دهقیق ه
ن نهدا .بە ڕای من کاراکتێری
دیالۆگی بهوا 
سیاسیی ئێرانی ههڵگری ئهو مهعریف ه و ئهخالق ه
دێموکراتیک ه نییه ک ه مافی منی ل ه ناخی خۆیدا
قبووڵ کردبێ ،بهاڵم به مهعنای ئهو ه نییه ک ه
دووری لهوان ه بکهین .مهعنای ئهوهی ه ک ه دیالۆگ
بهردهوامه .کێشەی ئیستعمارکردنی کۆمهڵگهی
کوردستان و ئهوانی دیکهش پڕۆژهیهکی
ن
بهردهوامی ئێرانییه ،دوا نموون ه ئەوەیە خهریک 
دێموگرافی شاری مەهاباد دهگۆڕن ئهوه زۆر
زۆر جیدییه ،خەریکن بە شێوەی دەستێوەردانی
ڕاستەوخۆ زمان ،پهروهرده ،شوناس ،دێموگرافی
و تەنانت شێواز و شێوهی ژیانی کۆمهاڵیهتیی
ڕۆژانهی کوردستان دەگۆڕن .دەیانهەوێ دهست
ل ه ههموو ههست و نهستی ئهو سیستمه وهر بدهن،
بۆی ه له بهرامبهر ئهوەدا پێویست ب ه هاوکاری
زیاتر ،لێک تێگهیشتن ،دۆستایهتی ،فهزای ئارام،
دیالۆگ ،دهرکی هاوبهش و گهڕانهوهی کەرامهتی
تاکی کورد ههیه .ئێم ه ل ه پێش ئهوهیدا ههست
بهوه بکهین ک ه ل ه نێو کۆمهڵگهی دهرهوهی
خۆماندا کۆمهڵێک دۆستمان پهیدا کردوو ه
و سەبارەت بەوە بێین پشت ل ه کوردهکانی
خۆمان بکهین ،هەڵەیەکی گەورەیە .دەبێ ل ه
یهکهم ههنگاودا دیالۆگی نێوخۆییمان ههبێ،
دۆستایهتیی نێوخۆمان مسۆگهر بکهین ،چونکوو
ئەوە بۆ ئێم ه دهبێت ه فاکتۆری هێز و دهسهاڵت و
هەر بەو پێیەش بەردەنگ و بەرامبەرەکانمان ب ه
جیدیترمان وهردهگرن و ئەمە زۆر زۆر گرینگە.
شتێکی دیک ه کە دەمهەوێ بڵێم ئەوەیە؛ ئهوڕۆ
ئێمه له ئاستی ڕووناکبیریدا پێشکهوتنێکمان
ههی ه ک ه جاران نهمانبوو ئهوڕۆ ڕووناکبیری
کورد دهستکهوتی فیکری و مهعریفیی ههیه،
ی بکهون ه خزمهتی
ئهوانه زۆر باشن بەو مەرجە 
بزووتنهوهی سیاسیی کورد و پڕۆژهی سیاسیی
کورد و ئهوهش لە ڕێگای دیالۆگی نیشتمانی
و له یهک نیزیکبوونی زیاتر دهستهبهر دهبێ.
ئەم ڕۆژانه باسی نهتهوهیی بە واتایەک
نهتهوهسازی یان وهک دهڵێن یەکپارچەیی
و یەکگرتوویی نەتهوهیی زۆر بەر گوێ
دەکەوێ ،هێندێ کەس پێیان وای ه ک ه ئێم ه
نهتهوهین ئیدی چ پێویست به نهتهوهسازی
دهکا؟ هیندێک دهڵین ڕاست ه ئێمە نهتهوهین
بهاڵم ل ه یهک دوورین و ئینسجامی
نهتهوهییمان نییه .له باری زانستییەو ە
جهنابت ئەم باسە چۆن ههڵ دهسهنگێنی؟
دوو ڕوانگهی سهر دهست هەیە وهکوو تیئۆریی
نهتهوهیی ،یهکەمیان ڕوانگهیهکی جهوههرگهرایان ه
و ئهسالهتگهرایانەیە کە دهڵێ نهتهو ه ههر ههی ه
و ئیدی پێویست ب ه دهستێوهردان ناکا ،بەاڵم
ڕوانگهیهکی دیکهشمان هەیە کە ڕوانگهی
ساختارسازیی کۆمهاڵیهتی پێدهڵێن کە پێی
وایە نهتهو ه بهردهوام ل ه پڕۆسهی کۆمهاڵیهتی

و مێژوویی و سیاسیی خۆیدا بهرههم دێتهو ه
و شکڵی تازهتر بهخۆیەوە دهگرێ .ئهمن ل ه
ڕاستیدا لهسهر ڕوانگهی دووههمم .دیاردەیەک
بە گشتی وەک کورد ههیه بهاڵم ئهگهر بێت و
ئێم ه بهردهوام بهرههمی نههێنین ،تهنها پڕۆژهی
سیاسهت نییه ،پڕۆژهی کولتووره ،پڕۆژهی
کۆمهڵگەیه ،پڕۆژهی مۆسیقایه و ...ههموو ئهوان ه
دهبێ بهردهوام له کاردا بێ ،بهردهوام ئێم ه
پێکهوه بین بهاڵم ههر وهک ل ه سهرهتادا باسم
کردوو ه بهستێنێکی گوتاری هێمن و تهندرووستی
دهوێ ،بهستێنیکی تیئۆریی تهندرووستی دهوێ.
بهحسی نهتهوهسازی بهحسێکی درووست ه
بهاڵم تا ئهوڕۆژهی ئێمه نهتوانین ئادرەسێکی
دهقیقی تیئۆریک لە مهسهلهک ه بدەین دیسان
لهو بازنه داخراوەی جاراندا به دهوری خۆماندا
دهخولێینهوه ،ئهو ئادرەس ه دهقیق ه تیئۆرییهش
ب ه بۆچوونی من له دوو سهردێڕی تیئۆریکدا
خۆی بهرجهسته دهکاتهوه؛ یهکیان ئهوهیه ک ه
ئێم ه دهبێ پێناسهی کێشهی کورد له ئێراندا ب ه
شێوازێکی تیئۆریک بکهین ،بۆ ئهوەش ئهمن
بۆچوونی شەخسی خۆمم ههیه؛ بهڕای من کورد
ئێرانییه

ل ه ئێراندا موستەعمهرهیەکی نێوخۆیی
و ئهوەش ڕهههندی جۆربەجۆری ههیه جێگای
ئهوهی ه که کۆنفرانس و سیمیناری لهسهر دانێی.
دوو بۆ ئهوهی ئەتۆ لهو موستەعمهراته ڕزگاریت
بێ ،پێویستت ب ە دهستهبهرکردنی شێوازێک له
سهروهریی سیاسییە ،واتە حاکمبوون لهسهر
حهوزهکانی ژیانی خۆت که پێوهندی به تۆو ه
ههی هجا ل ه زمانهوه بگرە هەتا ژینگه ،ئاو ،سامان ە
ی
سروشتییهکان ،سامانه مرۆییەکان و بە گشت 
تهواوی ئهوانهی ئاسایش و هێمنی ڕۆژانهت
دەگرێتەوە؛ کە دەبێ ئیمزاکەی بهدهستی خۆت
بێ .ئهگهر ئێمه بتوانین ئهو دوو خاڵه زیاتر
ڕوون بکهینهوه ل ه سهر ئهساسی ئهو دوو خاڵ ه
زۆرتر ل ه گهڵ یهکتر دانیشین و قس ه بکهین و ل ه
یهک نیزیک بینهوه ،ئهو دهم زۆر شتی دیکهش
درووست دهبێ ،بهاڵم تا وهکوو ئێم ه ئهوان ه
جێبەجێ نهکهین دیسان ڕیسکی ئهوه هەی ە
ک ه ئێمه ئێنێرژی مهنفی تهولید دهکهینەوە و
بهردهوام لهو بازن ه داخراوهدا دەخولێینەوە .بهاڵم
ب ه بۆچوونی من دیسان ئهو دوو خاڵه یان ئهو
ێ
دوو تیئۆریی ه له سهری ڕاوهسته بکهین ،دەتوان 
زۆر باشتر یارمهتیدەر بێ بهو پڕۆسەیه واتە ب ه
ڕوونکردنهوهی چوارچێوهکانی گوتاری نهتهوەیی.
باس ل ه کۆماری کوردستان ئهگهر باس ل ه
پێشهواکهی وەک یهکهم سهرکۆماری کورد
لەگەڵدا نەبێ ،باسهکهمان ناتەواو دەبێ .ئێستا
ک ه باس لە پرسی بهردهوامبوونی سازکردنی
نهتهوەیە ،کۆمەڵگەی کوردستان بە گشتی و
ڕۆژهەاڵت بە تایبەتی بۆ ئەوەی لە سەر ئەو
ڕێچکەیە کە پێشەوا قازی محەمەد دامەزرێنەری
بووە ،بمێنێتەوە ،دەبێ چ بکا و ،بە گشتی
ڕۆڵی پێشەوا چۆن دەبینی لەم پرۆسەیەدا؟
دهرسێک کە ل ه پێشهوای نهمری کورد وەری
دەگرین ئهمەیەکه ئهو مرۆڤه پێش لە هەموو
شتێك ئینسانێکی ئۆمانیست واتە مرۆڤگهرا بوو
به ڕووحی خۆی مرۆڤی خۆش ویستووه ،کوردی
خۆش ویستوو ه ئهو تهنیا کهسێک نهبوو ه که ل ه
پێگهی سیاسیی خۆی مهعریفهی کوردی بهرههم
هێنابێ بهڵکوو ئهخالق و ئیتیکی کوردیشی
بهرههم هێناوهتهوه .ئهخالق و ئیتیکێک ک ه
پێگهیەکی جیهانی و گەردوونی ههیه .ئهو دیفاعی
ل ه ڕاستییەک کرد که بنهمای مافه گهردوونییهکان
مهشرووعییهتی دهداتێ ،دیفاعکردن له مهسهلهی
کورد دیفاعکردن له مهسهلهیەکی نیگاتیڤ نییە،
پرسی کورد ،پرسێکە خاوەنی مەشرووعییەتی
گهردوونییە .ب ه پێوهری بنهماکانی مافی مرۆڤ
ڕەوایی هەیە .قازی محهممهد ههڵگری ئهو
تایبهتمهندییان ه بوو ئینسانگهرا بوو ،مرۆڤدۆست
بوو ،ئۆمانیست بوو ،قازی محهممهد پێناسەی
شوناسی کوردی زەق کردەوە و له ههموو
ش بوو.
گرینگتر ههڵگری ئهخالقێکی بێوێنە 
زۆر سپاس دوکتور خالید بۆ ئەم وتووێژە.
سپاس بۆ ئێوە و خوێنەرانی «کوردستان»یش.

ڕەحمان سەلیمی

نهتهوه یهكێكه لهو چهمكانهی ك ه تا ئێستاش پێناسهیهكی یهكگرتوو و
یهكالكهرهوهی بۆ نهكراوه ،ب ه شێوهیهك كه بیرمهندان و كۆمهڵناسان ههر
كامهیان بهپێی جیهانبینیی خۆی و له دهروازهی باكگراوندی ئیدئۆلۆژی
و پاشخانی مێژوویی ،ل ه زهمهن و جوغرافیایهكی دیاریكراودا له سهری
دواون و توخم ه پێكهێنهرهكانیان ژماردووه .ههر ئهوهش بۆته هۆی
ناڕوونیی ئهو چهمكه لهڕووی تیۆری و له ئهنجامدا كردارییهوه .ب ه
گشتیی دوو ئاراستهی سهرهكی له تێڕوانین سهبارهت ب ه نهتهوه ههیه:
یهكهم ئهو ئاراسته فكریی ه ل ه خۆ دهگرێ كه پێی وایه نهتهوه ئهو كات ه
دروست دهبێ ك ه دهسهاڵتی سیاسی یان دهوڵهت له گۆڕێدا بێ .وات ه
كاتێك به كۆمهڵهیهكی مرۆیی دهگوترێ نهتهوه كه خاوهنی دهوڵهت
بن .ئهوهش زیاتر كاردانهوهی فهڕانسهوییهكانه بهرامبهر ئاڵمانییهكان
كه نهتهوهیان له سهر بنهمای ڕهگهزی پێناسه كردبوو و الیان وابوو
مرۆڤی ئاڵمانی ،نهژادێكی جیاواز ه كه كۆمهڵه تایبهتمهندییهكی عهینی
و دهرههست بهیهكیانهوه دهبهستێتهوه و مهزنێتیان پێ دهبهخشێ.
لێرهدایه ڕهگهزپهرهستی یان ههمان سوپێرمهنیی نیچه له دایك
دهبێ و ڕۆحێكی مهزنیخوازان ه و له ئاكامدا نازیستی بیچم دهگرێ.
ئاراستهی دووهم وهك باس كرا ،له الیهن ئاڵمانییهكانهوه هاتۆت ه گۆڕێ.
ئهوان بڕوایان ب ه ڕهگهزی پاك و ناپاك یان ڕهسهن و ناڕهسهن ههبوو.
ڕهگهزی ڕهسهن بریتی بوو ل ه ڕهگهزی ئاریایی و ڕهگهزی ناڕهسهن
بریتی بوو ل ه ڕهگهزی نائاریایی .ئهو هێڵه فكرییه كه سهرهنجام ل ه
سهردهمی هیتلێردا عهینیهتی پهیدا كرد كارهساتی شهڕی جیهانیی
دووههمی لێكهوتهوه و ب ه دهیان ملیۆن كهس له پێناویدا بوونه قوربانی.
سهرهڕای ئهوهی ئهو دوو ڕوانگه جیاواز ه ل ه پێناسهی نهتهوه،
زۆر لێك دوورن بهاڵم خاڵی هاوبهش ل ه نێوانیان دا بهدی دهكرێ.
الیهنگرانی ههر دوو ئاراسته نهتهوه ب ه كێشانی سنوور ل ه نێوان «ئهم»
و «ئهو» دادهنێن و بنهمای تێفكرینیان لهسهر كۆمهڵێك تایبهتمهندیی
جیاوازی نێوانیان بنیات دهنێن .ههرچهند نهتهوایهتیی ئاڵمانییهكان
بهرهو ڕهگهزپهرستی ڕۆیشت ،نهتهوایهتیی فهڕانسهوییهكان سیمایهكی
مرۆیانهتر و بهدوور له مهزنی خوازی وهرگرت ،بهاڵم بهرجهستهكردنی
جیاوازییهكان خاڵی هاوبهشی ههردوو جۆری نهتهوهسازی بوو.
ئهوهی لێرهدا ئاوڕی لێ دهدهینهوه نرخاندنی هیچ كام لهو مۆدێالن ه
نیی ه و تهنیا جهخت كردنهوهی ه ل ه سهر ئهو ڕاستییهی نهتهوه پێدراوێكی
عهینی نییه كه ل ه سهر ئهرزی واقع بوونی ههبێ ،بهڵكو چهمكێكی زهینی ه
پهیوهندیی ڕاستهوخۆی لهگهڵ ویست و ئیرادهی هاوبهشی مرۆڤهكانهو ه
ههیه كه له جوغڕافیایهكی دیاریكراو و ب ه باكگراوندێكی مێژوویی و لهسهر
بنهمای ئیرادهگهریی تاكهكانهو ه سهر ههڵدهدا و گهش ه دهكا و بهردهوام
خۆی بهرههم دێنێتهوه و ب ه تێپهڕینی كات بهرهوپێش دهچێ و شێوازی
نوێ بهخۆوه دهگرێ .ههروهك ئێرنێست ڕێنان ،بیرمهندی فهڕانسهوی
دهڵێ «نهتهو ه دهنگدانێكی بهردهوامه« ،نهتهوه بهرهنجامی ههست و
نهستی ڕۆژانهی مرۆڤهكانه كه بهردهوام له گۆڕانكاری دایه .بهو پێی ه
نهتهوهسازی پڕۆسه و ل ه ههمان كاتدا پڕۆژهی نهپساوهی نهتهوهكانه.
نهتهو ه ههر چهندهی قۆناغهكانی گووران و كامڵبوونی بهڕێ كردبێ
ههمدیسان پێویستیی به داڕشتنی سهرلهنوێی توخم ه پێكهێنهرهكانیهتی.
به واتایهكی دیكه زمان و كولتوور و داب و نهریتی نهتهوهكان ل ه
ئاستێكی دیاریكراودا ناوهستن و گۆڕانی بهردهوامیان به سهردا دێ.
«نهتهوه دهنگدانێكی بهردهوامه« ههڵگری دوو كاراكتهری گرینگی ژیانی
نهتهوهیه؛ یهكهمیان بهردهوامی نهتهوهسازی و دوههمیان دیمۆكراتیك
بوونی نهتهوهسازی .ههموو تاكهكانی نهتهوهیهك نهخش و ڕۆڵیان ل ه
داڕشتنهوهی نۆڕم و بههاكانی نهتهوه به پێی پێداویستیه زهمهنیهكان ههیه.
لێرهدا گرنگی و پێگه و دهوری زاراوه جیاوازهكانی زمانی نهتهوهیهك،
ورد ه كولتوورهكانی كولتووری نهتهوهیهك و ب ه گشتی جیاوازیهكانی
نێو پێكهاتهی نهتهوهیهك دهردهكهوێ .ئهو خوێندنهوهیه و ئهو تێڕوانین ه
له نهتهوه ،جیاوازیهكانی ههبوو ل ه نێو نهتهوهدا ب ه دهرفهت دهزانێ
بۆ گهشهی نهتهوه نهك مهترسی .بهرهنجامی بهریهككهوتنی لۆژیكی
ئهو جیاوازییانه ،دهبێته هۆی ئهوهی كه ڕوحی نوێ به بهر نهتهوهدا
بكرێ و ل ه ڕاوهستاوی ڕزگاری بكا .پاراستنی هاوسهنگیی نێوان ئهو
جیاوازیانه یارمهتی دێمۆكراتیزه كردنی كۆمهڵگا دهكا .كاتێك تاكهكانی
نهتهوه ،گشتێكی یهكگرتوو له ههناوی كۆمهڵێك جیاوازی دا دهدۆزنهوه،
كولتووری تۆلێرانس و یهكدی قهبووڵكردن بهرههم دێ و دێمۆكراسی
نههادینه دهبێ .كهوات ه بوونی نهتهو ه و دهسهاڵتی نهتهوهیی بهبێ
دێمۆكراسی ،ل ه ئهنجامدا نه تهنیا كۆتایی به ستهمی نهتهوایهتی ناهێنێ
بهڵكوو به شێوازێكی تر و ب ه بهرگێكی خۆماڵیانه ستهم و دیكتاتۆڕی
بهرههم دێنێتهوه .خۆ ئهگهر بێتو نهتهوهیهك ههموو فاكتۆڕه عهینیهكانی
نهتهوهبوونی وهك جوغڕافیا و زمان و كولتووری هاوبهشی تێدا بێت،
تا ئهو كاتهی نهتوانێت فاكتۆری زهینیی ئیراد ه و ویستی هاوبهش
ساوك ه بكا ،ئهوا ناتوانێ بنهما مرۆییهكانی دهسهاڵتدارێتی دهستهبهر بكا.
«نهتهو ه دهنگدانێكی ڕۆژانهیه« زیاد لهوهی جهخت ل ه سهر فاكتۆڕ ه
عهینیهكان بكاتهوه ،ئاوڕ له فاكتۆڕی زهینیی ویست و ئیراد ه و ههروهها
مكوڕبوونی تاكهكانی نهتهوه ل ه سهر شوناسی هاوبهشی نهتهوهیی
دهداتهوه .لێرهدا هێندهی خواستی هاوبهش گرینگه تهنانهت زمانی
هاوبهش یان كولتووری هاوبهش گرینگ نییه ،هێندهی ویژدانی هاوبهش
گرینگ ه تهنانهت داب و نهریتی هاوبهش گرینگ نییه .ئهوهی پهیوهندی
به مێژوو و زمان و كولتووری هاوبهشهوه ههیه ئهو كاریگهرییهی ه
كه له سهر دروستبوونی خولیا و خواستی هاوبهش دایدهنێن .وات ه
ڕهگهزه عهینیهكان دهكهون ه خزمهت ڕهگهز ه زهینیهكان و تهنیا كاتێك
سوودیان دهبێ كه پاڵنهری ئهو یهكگرتووییه گوتاریه بن كه نهتهو ه
پێویستیهتی .ڕێژهیی بوونی ئهو چهمكان ه وهك ویست و خهونی
هاوبهش وا دهكا نهتهو ه دهنگدانێكی ڕۆژانه بێ ،وهك ئهوهی ههموو
تاكهكانی نهتهوهیهك ههموو ڕۆژێك بڕیار له سهر شوناسی نهتهوهیی
خۆیان نوێ بكهنهوه .زاڵبوونی ئیرادهگهرییهكی ڕووت به سهر نهتهو ه
و نهتهوایهتی له دهرهاویشتهكانی ئهو تێگهیشتنهن ،تێگهیشتنێك ك ه
خودیترین فاكتهرهكان ب ه بنهما وهردهگرێ و زیهنیهتی تاكهكان دهپێكێ.
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ژنان و شوناسخوازیی نەتەوەیی

هەڵمەتێکی دیی پێشمەرگە
برایم چووکەڵی

و شکانێکی دیی دوژمن

لە دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوی و بەتایبەتی دوای کۆتاییهاتنی شەڕی ئێران
و عێڕاق ،بەرگریی چەکدارانە یا بەردەوامیی تێکۆشانی چەکدارانە کە
چەندین ساڵ بوو کۆماری ئیسالمی بەسەر گەلی کوردیدا سهپاندبوو،
سەلماندی کە بەپێچەوانەی پروپاگەندەی دوژمنانی گەلی کورد ،خەباتی
نەتەوەکەمان عامیلێکی سەربەخۆیە و لە هەموو کات و قۆناغێکدا
توانای بەربەرەکانی و بەردەوامبوون و خەباتی لەگەڵ دوژمن هەیە.
هەر بۆیەش دوژمن زۆری حەول دا کە دوای ئاگربەستی شەڕی
ئێران و عێڕاق توانایی و جووڵەی پێشمەرگە ببڕێ ،بەاڵم پێشمەرگە
زۆر لێبڕاوانە لە سەرانسەری کوردستان لە چاالکیی خۆی بەردەوام
بوو .ساڵێک دواتر کۆماری ئیسالمی تاکتیکی دیکەی گرتە بەر ،بەڵکوو
بتوانێ لە ڕێگایەکی دیکەوە پێش بە جموجۆڵی پێشمەرگە و خەباتی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بگرێ ،ئەویش بەکوشتدانی کورد بەدەستی
کورد بوو .سیاسەتێک کە لەساڵی ١٣٦٨دا زۆر بە بەرباڵوی خۆی
دەرخست و لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستان کەلکی لێ وەرگرت.
کۆماری ئیسالمی بە گرتنەبهری ئەو سیاسەتە لە سەرانسەری
کوردستان دەستی کرد بە سازکردنی گرووپی بەناو زەربەت بە شێوە
و ناوی جۆراوجۆری وەک سەرباز« ،سەرباز موعەلیم» ،جاش سەرباز،
جاش و ...بەڵکوو بتوانێ پێش بە جموجۆڵی هێزی پێشمەرگە بگرێ.
لەم ساڵەدا هێزەکانی حیزبی دێموکراتیش بە ئیمانێکی قایمتر لە
سااڵنی پێشوو هەر کام بەرەو ناوچەی خۆیان و شیو و دۆڵەکانی
کوردستان ،هەوراز و نشیوەکانی بەرەو مەڵبەندی خۆیان دەبڕی.
لە یەکەم ڕۆژەکانی ناوچە ئاڵوگۆڕێکی بەرچاو لە سەرانسەری
کوردستان لە نێو هێزە چەکدارەکان و بەتایبەت لە پایەگاکان و گروههکانی
زەربەتی ڕێژیم پێک هاتبوو .بۆ نموونە پایەگایەکی  ١٥کەسی  ١٢کەسی
کوردیان لێ دادەنا و بهبێ ئەمالوئەوال بێسیمچیی پایەگایان پاسدار
یا بەسیجییەکی غەیری کورد دادەنا و هەموو هەوڵی ڕێژیم نانەوەی
دووبەرەکی بوو لە نێو خەڵك و هێزی پێێشمەرگەدا .لە درێژەی ئەم
سیاسەتەشدا و لە هاوینی ١٣٦٨دا و بەتایبەتی دوای شەهیدبوونی ڕێبەری
مەزنمان دوکتور قاسملوو لە سەرانسەری کوردستان هێرشی چەکدارانی
ڕێژیم بۆ سەر هێزی پێشمەرگە لە دااڵهۆ و شاهۆ تا هێزی ئاگری
بەچڕی دەستی پێکرد .گەيیی نوێی ئەم هێرشانە دوو ئامانجی لەپشت
بوو .یەکەم دوای شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو بەخەیاڵی خۆیان پێیان
وابوو ورەی پێشمەرگە ڕووخاوە و دەتوانن ئاسان زەفەریان پێ ببەن،
دووهەم هەرچی لەو شەڕ و لێکدانەشدا کوژرابا هەر لە گهلی کورد بوو.
لە «هەگبەی شاخ شۆڕش»ی ئەمجارەدا گۆشەیەکی چووکە لە قارهمانیی
هێزی پێشمهرگه له ناوچەی سەقز لە هێزی دووی ڕێبەندان باس دەکەین.
پێشمەرگەکانی مەڵبەندی دووی کوردستان لەبەر ئەوەی ناوچە
سنوورییەکان بە هێز و زۆری هەر دوو واڵت (ئێران و عێڕاق) تەنرابوو،
لە مانگی پووشپەڕدا بۆ ناوچەی خۆیان گەڕانەوە .سەردانی گوندەکان و
کۆبوونەوە لەگەڵ خەڵكی ئەو ناوچەیە و خۆپاراستن لە پیالنەکانی دوژمن
بەرنامەی کاری شەو و ڕۆژیی ئەوان بوو .تا ئەوەی دواجار دوژمن بە
شوێنەکەیانی زانی و لە ڕۆژەکانی  ٩و١٠ی گەالوێژدا لە پشتی ئاواییەکانی
مازوار ،سرنجاخ و قشاڵق لە ناوچەی خوڕخوڕەی سەقز هێرشی کردنە سەر.
کاتێک هێزی پێشمەرگە هەستیان بە هێرشی دوژمن کرد،
دەستوبرد و دەمودەست وەخۆ کەوتن و دەستیان بەسەر هەموو
شوێنە ستراتیژیکەکانی زاڵ بەسەر مەیدانی شەڕگە داگرت و
وەک هەڵۆیەکی بەرزەفڕ جموجۆڵی دوژمنیان گرتە ژێر چاودێریی
خۆیانەوە .لەگەڵ نیزیکبوونەوەی هێزی دوژمن لە هەموو الیەکەوە
ئاورباران کران .شااڵوی هێرشی دوژمن بۆ ماوەی دوو ڕۆژ
درێژەی هەبوو و هەموو جارێکیش هەر بەرەوڕووی شکان دەبۆوە.
لەو شەڕەدا زیاتر لە  ٥٠کەس لە دوژمن کوژران و دەیان کەسیش
بەدیل گیران ،هەروەها دەیان قەبزە چەکی چۆراوجۆر وەک دەسکەوت
بەنەسیبی هێزی پێشمەرگە بوون .شکستی زەبووبانەی دوژمن
نرخەکەی گیانی دوو ڕۆڵەی بە جەرگی نیشتمان بە ناوەکانی تەورێز
ڕەحمانی» ناوسراو بە چنوور و پێشمەرگەیەکی دی بەناوی «ماشهڵاڵ
محەمەدی» بوو .بەاڵم ئەمە کۆتایی داستان نەبوو .دوای شەڕی ئەو
دوو ڕۆژە پێشمەرگەکان واتە ڕۆژی ١٣ی گهالوێژ بۆ پشوودان ڕوو
لە پشتی ئاوایی جەوشەن لەناوچەی سەرشیو دەکەن .لە الیەکی
دیکەوه هێزی ڕێژیم کە زەبری کاریگەری وێ کەوتبوو لە زۆر
ناوچەی دیکە و بە چەندین گرووهی زەربەتەوە تەنیا دوو ڕۆژ دوای
شەڕەکە شوێنی پێشمەرگەکانی لە پشتی ئاوایی جەوشەن دۆزییەوە و
کاتژمێری ٥ی بەیانی بە پشتیوانیی تۆپخانەیەکی قورس پەالماری دان.
جیاوازیی ئەو ڕۆژە لەگەڵ دوو ڕۆژی پێشتر لەوەدا بوو کە قارەمانانی
دێموکرات بە هۆی ماندوویی لە ڕادەبەدەر بە شێوەیەکی نهێنی لە ژێر
پۆلەدارێک خۆیان حەشار دابوو بۆوەی دوژمن هەستیان پێ نەکا و بتوانن
خۆیان لە شەڕ بپارێزن .لە کاتێکدا کە تەواوی بەرزاییەکانی ئەو دەڤەرە بە
هێزی دوژمن تەنرابوو ،تێکۆشەرانی دێموکراتیش کە لە کوورەی خەباتدا
لە کڵدەرهاتبوون ،دەست و تفەنگ چاوەڕوانی هەل و دەرفەتی گونجاو
بوون .کاتژمێری١٠ی سەر لەبەیانی دوژمن لە پێی وابوو پێشمەرگە
لە ناوچەدا نییە ،هێزەکانی لە بەرزاییەکان بۆ خوارەوە داگێڕا و ،هێشتا
زۆریەک لە بەرزاییەکان چۆڵ نەکرابوون کە قارەمانەکانی دێموکرات
ن و لە شەڕێکی
بە یاد و تۆڵەی چنوور و ماشهڵاڵ لێیان وەدەست هات 
 ٥سەعاتەدا ئەو ڕۆژەش دەیان کەسی دیکەیان لێ کوشتن و دەیانیش
کەسیشیان لێ بەدیل گرتن .بەمجۆرە تااڵوی شکستێکی لە بیرنەکراویان
بە گهرووی دوژمندا کرد و الپەڕەیەکی زێڕینی دیکەیان خستە سەر
دەفتەری شانازییەکانی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
ئەوەی زۆر زیاتر ڕێژیمی تاساند و سەری لێ شێواندبوو ئەمە بوو،
کە کوڕان و کچانی دێموکرات نەک یادی دوو هاوسەنگەرەکانیان زیندوو
ڕاگرت بەڵکوو توانیان زەبرێکی گاریگەرتر لە چەند ڕۆژی ڕابردووش
لە دوژمن بدەن و بە سروودی هێزی پێشمەرگە نابەزن بەسەر
مەیدانی شەڕدا زاڵ بن و چیرۆکێکی دیکە لە حەماسەت تۆمار بکەن.

شەونم هەمزەیی
یەکێک لە شانازییەکانی کۆماری کوردستان
بۆ ژنان ،بەخشینی هۆوییەت و شوناسێکی
دی بە ژنان بوو .ئیجباریکردنی خوێندن
بۆ کچان ،دامەزراندنی ڕێکخراوێکی
تایبەت بە ژنان و بەشدارکرنیان لە
گەمە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان دەرگای
دنیایەکی نوێی بەڕووی ژناندا کردەوە.
حەوت دەیە دوای کۆمار ژنان چۆن باس
لەو شوناسی نەتەوەیی خۆیان دەکەن کە
لە کۆماری کوردستانەوە مانا وەردەگرێ.
بۆ باس لەسەر ئەو بابەتە و لە توێی چەند
پرسیارێکدا ،ڕای بەڕێزان خاتوو مەهاباد
قەرەداغی ،نووسەر و شاعیر؛ گواڵڵە
شەرەفکەندی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان،موزەیەن
گونەش ،نوێنەری هادەپ لە هەرێمی
کوردستان و کوێستان گادانی ،نووسەر
وەرگرتووە:
سیاسیمان
چاالکی
و

کاتێک کە کۆماری کوردستان دادەمەزرێ،
نە لە ئێران و نە لە واڵتانی دراوسێشدا
بۆ نموونە ژنان مافی دەنگدانیان نەبووە،
خوێندن بۆ ژنان نەک زۆرەملێ ،بگرە
لە ئاستێکی زۆر کەمیشدا بووە؛ ئێوە
پێگەی ژن و مەیدانداریی ژن لە کۆماری
هەڵدەسەنگێنن؟
چۆن
کوردستاندا
مەهاباد قەرەداغی :لەگەڵ ئەو بارودۆخە
سەختەشدا کە باسی دەکەیت ،لە کۆمارە
دراوە
هەوڵ
کوردستاندا
ساواکەی
جموجوڵێکی ڕێکخراوەیی هەبێت و ژنان
چاالک بن و هەڵسووڕانیان هەبێت.
دروستکردنی ڕێکخراوی ژنانی دێموکرات
و هەبوونی باڵوکراوەی تایبەت و چاالکیی
شانۆیی لەو کاتەدا خۆی لە خۆیدا نیشانەی
سەرەتای هۆشیارییەکی دیموکراتیانەیە و
لە فیکری سەرکۆماری کوردستان ،شەهید
قازی مەحەممەدی نەمردا هەبووە .ئەگەر چی
تەمەنی کۆمار کورت بوو ،بەاڵم لەو کورتە
تەمەنەشیدا ئەوە لە بیر نەکرا کە دەبێ ژن
خۆی ڕێک بخا و پێگەی خۆی لە نێو کۆماردا
دیاری بکا .لەو بڕوایەدام ئەگەر تەمەنی
کۆمار وەک تەمەنی حکومەتی هەرێمی
کوردستان درێژ بوایە ،کۆماری کوردستان
دەبوو بە نمونەیەکی وەکوو ئیسرائیل لە
ڕووی بەهێزیی پێگەی ژن و دیموکراتیەتدا.
مەخابن تەمەنی کۆمار درێژ نەبوو ،بەاڵم
وەک مێژوو ئەو هەنگاوە پێشەنگەی کە
نای ،بۆی تۆمارکراوە و هەر دەمێنێ.
گواڵڵە شەرەفکەندی :بە بڕوای من کۆمار
لەڕووی بەشداریی ژنان لە بواری سیاسی
و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدا پلەی زۆر
پێشکەتووخوازانەی هەبووە و ئەوەش تەنیا
وەک شوعار ناکرێ ببیندرێ ،نموونەکەشی
دوو خاڵی گرینگە ،یەکەم کاتێک باسی
بەشداریی ژنان لە سیاسەتدا دەکا کەمتر
لە دوو مانگ دوای کۆمار یەکیەتیی ژنان
دادەمەزرێنێ .دووهەم ئەوەیکە یەکێک
لە بنەماکانی کۆمار هاندانی خەڵکە بۆ
ناردنی کچان و کوڕان بۆ قوتابخانە و
دەرس خوێندن .بە واتایەک کۆمار رێگای
خۆپێگەیاندن بۆ کچان وەبەرچاو دەگرێ و
لەو بوارەشدا کاتێک ئاماژە بە دیاریکردنی

لە کۆمار ڕا تا ئێستا

گواڵڵە شەرەفکەندی :کۆمار بە بیانووی دواکەوتوویی کۆمەڵگە ناترسێ لە
بڕیاردان و ناڵێ ئەوە بۆ کۆمەڵگەی کوردەواری زوویە و پێشەنگە لە ڕچەشکێنیدا
مەهاباد قەرەداغی :مەخابن تەمەنی کۆماری کوردستان درێژ نەبوو ،بەاڵم
وەک مێژوو ئەو هەنگاوە پێشەنگەی کە نای ،بۆی تۆمارکراوە و هەر دەمێنێ
سزا دەکا بۆ ئەوانەی سەرپێچی لەو بریارە
دەکەن ،خۆی مانای ئەوەیە کە ئەم بریاڕە وەک
شوعار نابینێ؛ بەڵکوو مەبەستی پەروەردە و
گەشەسەندنی کۆمەڵگەیە .ئەمرۆ دوای  ٧٣ساڵ
وێدەچی ئێمە نە تەنیا لەم بوارانەدا بەرەو پێش
نەچووین بەڵکوو ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ بە بیانووی
جۆراجور هەوڵ دەدرێ ژنان بنێرنەوە ماڵێ
و بە هەزار بیانوو تەنیا وەک ئامرازێک بۆ
ڕازیکردنی پیاوان لە ژیان چاویان لێ بکرێ،
یان لە باشترین حالەتدا تەنیا وەک دایک .کۆمار
بە بیانووی دواکەوتوویی کۆمەڵگە ناترسێ لە
بڕیاردان و ناڵێ ئەوە بۆ کۆمەڵگەی کوردەواری
زوویە .کاتێک لە پێشەوا سەبارەت بە مافی
دەنگدانی ژنان پرسیار دەکرێ ،تەواو بە ئەرێنیی
وەردەگرێ .جا بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە کە
ژنانی ئێران لە ساڵی  ١٩٦مافی دەنگدانیان پەیدا
کرد و لە عێراق لە ساڵی  ١٩٨٠دەردەکەوێ کە
کۆمار چەندە بێباکانە و بە باوەڕەوە دەڕوانێتە
بەشداریی ژنان لە بڕیاردا ،یان هاتنە مەیدانی
ژنان و ئەوەش گەورەترین بەڵگەیە بۆ دیتنی
گۆشەنیگای کۆمار سەبارەت بە ژن و کۆمەڵگە.

هەوێن و چرای بزووتنەوەی سیاسی لە
بەشەکانی دیکەی کوردستانیش .ژنانی
نەوەکانی دوای کۆمار و لەبەەکانی
دیکەی کوردستان چۆن لەگەڵ ئەم گوتارە
هاتوون و چەندە پشکدران لەو خەباتەدا؟
کوێستان گادانی :کاتێک کە کۆماری کوردستان بە
گوتاری شووناسخوازیی نەتەوەیی یارمەتیدەری
دامەزرادنی رێکخراویی ژنان دەبێ بە دڵنیایەوە
هەر لە سەرەتایی دامەزراندنی ئەم ڕێکخراوەیەش
شویندانەریی ئەم گوتارەی نەک هەر پێوە ،دیارە
بەڵکوو بووەتە گوتاری سیاسیی ئەم یەکیەتییەش.
بە بڕوای من هەر لە سەرەتای هاتنەدەرێی ژنی
کورد لە ماڵ بۆ کاری ڕێکخراوەیی تا ئیستا
دوو ئامانجی پێکاوە ،یەکیان ئەرکی نیشتمانی و
نەتەوەیی خۆی بەرێوە ببا بۆ گەیشتن بە ڕزگاری
نەتەوەیی ،ئەوەی دیکەیان دەستەبەرکردنی
مافی یەکسانی لە نێو کۆمەلگەدا .ئەم دوو
ئامانجە ئێستاش سەرنجی ژنی کورد ڕادەکێشێ
و درێژەدەری خەباتی پێگەیشتن بەو دوو
ئامانجەن .بۆیە نەوەکانی دوای کۆماریش وەک
هەموو ڕەوتی دیکەی ژیان لە هەلومەرجی تایبەتدا
گۆڕانکارییان لە شێوەی تاکتیک بۆ گەیشتن بە
ئامانج هێناوە ،بەاڵم لەم ئامانجە پیرۆزەیان دوور
نەکەوتوونەوە .دەکرێ بڵێین کە بە هۆی هێژمۆنیی
گوتاری سیاسی_نەتەوەیی و هەستی نەتەوەیی
گشتی تاکی کورد ،ئەم بیرۆکەیە زیاتر زاڵ بووە و
بووەتە هۆکاری ئەوەی کە خەباتی یەکسانیخوازی
لە بڕگەیەکەوە بۆ بڕگەیەکی دیکە الوازتر لە
خەباتی نەتەوەیی بەرچاو کەوتبێ؛ بەاڵم ناتوانین
حاشا لەم راستییە بکەین کە ژنی کورد لە ڕاستیدا
هاوتەریب تێدەکۆشێ بۆ گەیشتنی بە هەر دوو
ئامانجی رزگاریی نەتەوەیی و یەکسانیی رەگەزی.

کوێستان گادانی :هاتنە دەرەوەی ژن لە ماڵ و
کۆکردنەوەی ئەوان لە ساباتی ڕێکخراوێکی تایبەت
بە ژناندا ،یەکێک لە گەورەترین دەسکەوتەکانی
کۆمار و شوێندانەرترین دەسکەوت بووە
لە سەر مێژووی بزووتنەی ژنانی کورد.
هەبوونی ژن لە دام و دەزگای بەرێوبەریی و
ناوەندی بریاردانی هەر والتێک بەستراوەتەوە
بە جێگە و پێگەی ژن کە لە ناو کۆمەڵگەی
ئەم والتەدا هەیە .لە کوردستانی ئەو کاتی
ئێمەدا ،ژن جێگەوپێگەیەکی تایبەتی لە نێو
کۆمەڵگەدا نەبووە ،بێجگە لە ڕۆلی دایکێکی
دڵسۆز ،هاوسەرێکی بەوەفا و ،خوشکێکی مەهاباد قەرەداغی :کورد یەک نەتەوەیە و
کوردستان یەک واڵتە ،بۆیە پارچە پارچە
کردنەکەشی هیچی لەو ڕاستییە نەگۆڕیوە ،بەاڵم
بەدیهێنانی ئەو ڕاستییەی زۆر سەخت کردووە.
لە هەر کام بەشی کوردستاندا پێشهاتێک،
کارەساتێک ،ڕووداوێک ڕوو بدا ،بە بێ هیچ
گومانێک کاریگەریی لەسەر بەشەکانی تر دەبێ و
ڕەنگدانەوەی لەسەر دەروونی کورد دەبێ لە هەر
بەشێک بژی و تەنانەت گەر لە هەندەرانیش بژی .بۆ
ئەو کاتەش بێگومان وابووە و کۆماری کوردستان
وەک قیبلەیەک بینراوە کە هەموو کورد ڕووی
تێبکا .دەبینین چۆن بارزانیی نەمر کە سەرکردەی
بزوتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردە لە باشووری
کوردستان لەو کاتەدا دەچێ و بە سەرکۆماری
کوردستان دەڵێ من سەربازێکی کۆمارم و خۆی
و پێشمەرگەکانی لە خزمەتی کۆماردا دەبن.
هەروەها رێکخراوەکانی ژنان لە سلێمانی کە
حەپسەخانی نەقیب بەڕێوەی بردوون پەیوەندییان
لەگەڵ رێکخراوی ژنانی کۆماردا هەبووە و
هاوخەباتییان بۆ یەکتری دەربڕیوە .کوردستان
یەک جەستەیە و هەرکوێی جەستە ئازارێکی
خانم و یان ژنێکی سەرسپی و جێگای ڕێز ،هەبێت ،کار لە جوڵە و چاالکی یەکتری دەکەن.
بۆیە ئۆرگانیسەکردن و بەڕێکخراوەیی کردنی
ژنان لە کەش و هەوای ئاوا داخراو نیسبەت گواڵڵە شەرەفکەندی :ژنانی کوردی چاالک
بە ژنان کارێک و هەنگاوێکی ئاسان نەبووە ،لە گۆڕەپانی خەباتی مافخوازانەی کورد و لە
پێشەوای نەمر بۆ جێخستنی ئەم سیاسەتدا هەتا ئەوڕۆ بەشی هەرە زۆری توانای
بەاڵم
دەستپێکە لە بنەماڵەی خۆیەوە دەستی پێکرد .خۆیان تەرخان کردووە بۆ دەستەبەر کردن
دەگەل ئەوەی کۆمار روخسارێکی پیاوانەی و وەدیهێنانی خەونی سەروەریی نەتەوەیی و
هەبوو ،بەاڵم دەبێ دان بەم ڕاستیە دابنێن ڕزگاریی کورد لە بندەستی .بە واتایەک بەشێکی
کە کۆماری کوردستان دەرگای ڕووناکی زۆر کەم و الوەکی سەرفی خەبات بۆ یەکسانی
بە رووی ژنی کورددا کردەوە و ژنی کورد کراوە .هەمووکات چ لە الیەن حیزبەکان و چ
دامەزراندنی یەکێتی ژنان و هەروەها گۆڕانی لە الیەن خودی ژنەکانیشەوە گوتراوە یان ،بە
شێوەی ڕوانینی کۆمەڵگەی کوردەواری نیسبەت هەنگاوی بە کردەوە وا نیشان دراوە خەباتی
بە ژن وەک دەستپێکی ڕێگایەکی دوور و سەرەکی خەبات بۆ رزگاری لە بندەستییە.
درێژ بۆ گەیشتن بە مافی ڕەوای خۆیان ،بە بە بڕوای من ئێمە نەمانیوانیوە ئامۆژگارییەکانی
دەسکەوتی کۆماری کوردستان دەزانن کۆمار زۆر لەبەر چاو بگرین و زۆر جاران لە
بڕیارداندا نەمانتوانیوە بوێر بین بۆ ئاڵوگۆڕ لە
گوتاری سەرەکیی کۆماری کوردستان کۆمەڵگە .هەڵبەت سەرهەڵدان و پەرەسەندنی
شوناسخوازیی نەتەوەیی بووە کە بووەتە توندئاژوویی ئیسالمی لە ناوچە و لە ژێر کارتێکەری
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موزەیەن گونەش :لە ڕاستیدا ئەوەی پێشەوا قازی محەممەد بۆ گەلی کورد کردوویەتی
بە تایبەت لەمەڕ پاراستنی ماڤی ژنان تشتێکی دیرۆکییە و جێگای گەلێ ڕێزلێنانە
کوێستان گادانی :دەگەل ئەوەی کۆمار ڕوخسارێکی پیاوانەی هەبوو ،بەاڵم دەبێ دان
بەم ڕاستیە دابنێن کە کۆماری کوردستان دەرگای ڕووناکیی بە ڕووی ژنی کورددا کردەوە
کۆماری ئیسالمی لە ئێراندا پاشگەزبوونەوە لە
یەکسانی زۆر بە ڕاحەتی پاشەکشەی بە هەموو
جۆرە هەوڵێک لەم بوارەدا کردووە .کاتێک لە
کوردستان ئەمرۆ لە قەرنی  ٢١باسی بە شوودانی
کچانی ژێر  ١٣ساڵ دەکرێ ،کاتێک ژنی کورد
وەک بەردە و دیلی سێکشوال لە الیەن داعێش
کە زۆر لە سەرکردەکانیان کوردن ،ئیستیفادەی
لێ دەکرێ .کاتێک حیزبەکان بە تێبینییەوە و
زۆر جاران لە ترسی کۆمەڵگە بە خشکە باسی
یەکسانی دەکەن ،لەوە زۆرتر چاوەڕوانی ناکرێ.
هەڵبەت نابێ حاشا لەوە بکرێ لە ژنانێکی بوێر لە
هەر دوو مەیداندا سەنگەریان بەجێ نەهێشتووە
و هەتا ئێستاش تەنانەت بە فیداکردنی گیانیان
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی کۆمار تێکۆشاون.
نموونەکەشی دوور نەڕۆین ،هەردوو نەسرین
و سۆهەیالکانی کوردن و زۆری دیکەش.

کە مافەکانی زەوت کراوە و واڵتەکەی
داگیرکراوە و دەیەوێ نیشتیمانەکەی ئازاد
بکا و نەتەوەکەی لەژێردەستەیی رزگار بکا.
لەو سەردەمەدا هێشتا گوتاری فێمینیستی لە
هیچ کوێی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا نەبووە و لە
کۆماری کوردستانیشدا بێگومان بەوشێوەیە
نەبووە .سەربەخۆییخوازی و هەوڵ بۆ
ئەو بەها نەتەوەیی و مرۆڤایەتییە ،وەک
ئەرکی سەرەکی بینراوە و کاریی بۆ کراوە.
ئێستاش ژنانێکی هۆشیار لە هەر بەشێکی
کوردستان هەن و هەوڵی پێکهێنانی
گوتارێکی فێمینیستییان داوە و دەدەن.
هاوکات لەگەڵ خەبات بۆ ڕزگاری
نەتەوەیی خەباتێکی خورتیش بۆ ڕزگاریی
توخمی مێ لە کۆت و پێوەندە کۆمەالیەتی
و کولتوورییەکان ،هەیە و بەردەوامە.

ژنان لە ئێستادا لە کوردستان چۆن باس
لە شوناسی خۆیان دەکەن .شوناسی ژنان
گرێدراوی کام چەمک و بایەخن ،بایەخە
نەتەوەییەکان ،یان بەها ڕەگەزی و فیمینیسم؟
گواڵڵە شەرەفکەندی :لە الی من کاتێک دەڵێی
ژنان لە کوردستان مەبەستت ژنی کوردە چ
لە کوردستان بێ و چ لە تاراوگە و چ لە بن
دەستی داگیرکەر .ئەو ژنە ،هەم ژنە هەم کوردە،
پێناسەکەی هەم ڕەگەزییە هەم نەتەوەیی و
ناکرێ تەنیا بەسەندە بە یەک بەشی بکەین .بۆ
من ژن بوونەکەی دەبێتە هەوێنی خەبات بە
دژی هەاڵواردنی ڕەگەزی و بۆ دەستەبەرکردنی
کۆمەڵگەیەکی یەکسان .کورد بوونەکەشی دەبێتە
هەوێنی خەبات بە دژی هەاڵواردنی نەتەوەیی و
بۆ دەستەبەر کردنی کۆمەڵگایەکی یەکسان .ناکرێ
و نابێ یەکێک لەو خەباتانە بکرێتە پاشکۆی ئەوی
دیکە ،ئەگەر هەر دوو بوار هاوکات و پێ بە پێی
یەکتر نەڕواتە پێش ئەو خەباتە سەرکەوتوو نابێ.

ئەمڕۆکە پرسی کورد لە هیچ کام لە
بەشەکانی کوردستان بە ئاکام نەگەیشتووە.
گوتاری شوناسخوازیی نەتەوەیی لە
هەموو بەشەکانی کوردستان گوتاری زاڵ
و سەرەکییە .بەاڵم فیمنیزیمیش وەک
گوتارێک لە کوردستان گەلێ قۆناغی بۆ
پێشێ بڕیوە .جێگە و پێگەی گونجاوی
ژنان لەو هاوکێشانەدا دەبێ کوێ بێ؟
مەهاباد قەرەداغی :بە بڕوای من دەبێ ئەو
دوو ئەڵقەیە بە تەواوی پێکەوە پەیوەست
بکرێن ،خەباتی نەتەوەیی و جێندەری .ژن
کورد بە تەنیا ڕزگاری نابێ ،ئەگەر نەتەوەکەی
ژێردەستە و خاکەکەی داگیرکراو بێت .پیاوی
کوردیش بە تەنیا ناتوانێ نەتەوەیەک رزگار بکا
کە سەدەیەکە ژێردەستەیە ،هەروەها تەنانەت
گەر کوردستانیش رزگار بکرێ لە دەستی
داگیرکەران و ببێ بە واڵتێکی سەربەخۆ و
ئازاد ،گەر ژن و پیاو هەر دووکیان وەک
دوو توخمی سەرەکی تیایدا ئازاد نەبن و
مافەکانیان پارێزراو نەبێت ،ئەگەر دەوڵەتێکیش
چێ ببێ ،دەوڵەتێکی بەئەرزش نابێ .لەبەر ئەم
هۆیە ،پێویستە ژن و پیاوی کورد ،هاودەنگ
و هاودەست بن لە هەردوو خەباتەکەدا،
واتە بۆ ڕزگاریی کورد و بۆ ڕزگاریی
مرۆڤ بە ژن و پیاوەوە و بۆ ئازادبوون.

کوێستان گادانی :دەگەل ئەوەی ژنی کورد لە
ناوەندی بریارداندا کەمن ،دەگەل ئەوەی هەبوون
و بەشداربوونیان لە نێو کۆڕ و کۆمەڵە سیاسی،
زانستی و ڕاگەیاندن لە پیاوان کەمترن ،بەاڵم ژنی
کورد خۆی پێگەیاندووە ،ژنی کوردی ڕووناکبیر،
ئاکادێمیسێن ،سیاسی ،ناسیۆنالیست ،فێمێنیست،
سێکۆالر و بەرێوبەر هەیە؛ کەواتە دەکرێ بڵێین
ئەگەر ئەمڕۆ ژنی کورد لێدوان دەدا و لە سەر
باسێک ئانالیزەو لێکۆلینەوە دەکا ،نە فێرکراوە و نە
کۆپی دەکا؛ بەڵکوو لە ئاست توانایی و پێگەیشتنی
خۆیدا قسە دەکات .ژنی کورد ،پێش هەموو شتێک
ئەگەر خۆی بە کورد پێناسە کرد و شانازی
بە کوردبوونی خۆی کرد ،ئەرکێکی تایبەتی لە
پەروەردە و پێگەیاندنی نەوەی نوێ دەکەوێتە
سەر شان .شوێندانەری گوتاری نەتەوەیی
کۆماری کوردتسان هەر بۆ نیوەی کۆمەل واتە
ڕەگەزی پیاو نەبووە ،بەڵکوو بۆ هەموو کۆمەڵگە
بووە ،بۆیە ژن لە دەربرین و هەستپێکردنی ئەم

گووتارە نەتەوەییە بێبەش نەبووە .شووناسی ژنی
کورد شوناسی کوردی ڕەسەنە ،بەالم هاوکات
خۆی لە تێگەیشتنی چەمکە زانستییەکانی دیکەی
گرێدراو بێبەش نەکردووە و ژنی کورد زۆر باشتر
لە پیاوانی کورد توانیویەتی چەمکی بایەخداری
وەک ناسیۆنالیزم ،فێمێنیسم و سێکۆالریزم
لە شۆناسی خۆیدا بە یەکەوە ببەستێتەوە.
مەهاباد قەرەداغی :گوتاری ژن و هەموو چین
و توێژەکانی کۆماری کوردستان هەر گوتارێکی
نەتەوەیی بووە و ئەمەش زۆر ئاساییە بۆ گەلێک

گواڵڵە شەرەفکەندی :بە بڕوای من
خەباتی فێمنیستی لە کوردستان سەرەڕای
هەموو هەوڵەکان ،لە کزی داوە و ئەوە
تەنیا کوردستان ناگرێتەوە ،لە زۆر واڵتی
نێودەوڵەتی
سیاسەتی
پێشکەوتووش
خەریکی پاشەکشەیە لە هێندێک لە بنەماکانی
سەرەکیی یەکسانی .بە واتایەک بنەما بۆتە
وەدەستهێنانی دەنگی زۆرینە و دەنگی
زۆرینەش ژنان نین و باسی فێمینیستی نییە.
ژنانی کوردستان کە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەراست
لە مەرکەزی ئیسالمییە تووندڕەوەکاندا دەژین
و خەبات دەکەن لە هەمیشە کاریان سەختتر،
دەنگیان کزتر و پشتیوانیان کەمترە .بە
واتایەک ئەمرۆ پێشکەوتووخوازی مۆد نییە بۆ
کاری ژنان لە کوردستان زۆر دژوارتر بووە.
بوونی ژنانی پیشمەرگە و چەک لە شان
و بەجەرگ نەیتوانیوە بە تەنیایی بیری
کۆمەڵگە بگۆڕی .پێشمەرگەی ژن بووەتە
سیمبولی خۆڕاگریی کورد ،بەاڵم نەبووەتە
سیمبولی باوەڕ بە مافی یەکسان یان
توانای یەکسان لە بواری جۆراجۆردا.
کوێستان گادانی :خەباتی بزووتنەوەی
ژنان و خەباتی نەتەوەیی لە کوردستان بە
گشتی و لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی
دوو خەباتی لێکگرێدراون ،النیکەم لەو چەند
سااڵنەی دواییدا ئەم هەڵسەنگاندنە زۆر
زەق و روون دەرکەوتووە .خەباتی کوردان
بەگشتی لەسەر کۆڵەکەی ڕزگاریی نەتەوەیی
دامەزراوە و هێندێک ئیستاش لەو باوەڕەدان
کە ئەگەر ڕزگاریی نەتەوەیی بە دەست بێنین،
زۆر بە ئاسانی مافی یەکسانی و عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکرێ .زۆر لە ژنانی
نێو ڕیزی شۆرشیش لە سەرەتاکانەوە زیاتر
لە فیکری دەستەبەرکردنی مافی نەتەوایەتی
دابوون و ئەگەر ڕۆڵ و نەخشیان هەبووبێ
کە بەدڵنیایەوە کاریگەریی زۆریان لە سەر
شۆڕش هەبووە ،زیاتر لە پیناو وەدیهێنانی
ئامانجەکانی خەباتی نەتەوەییدا بووە .لێرەدا

ئەولەوییەتی یەکەم کە ڕزگاری نەتەوەیی
بووە مەجالی بە ژنانی کورد نەدەدا کە باسی
مافی یەکسانیی خۆیان بکەن ،بۆیە تەواوی
وزەی خۆیان بۆ خەباتی نەتەوەیی تەرخان
دەکرد و هیندێکیشیان لە ڕێگای ئەندامەتی لە
ڕێکخراوی یەکیەتیی ژنان بۆ مافی یەکسانیی
خۆیان هەوڵیان داوە .بەالم ئەوەی کە دەبێ
ژنان لە ئەمرۆرا و بەو ئەزموونەی وەدەستیان
هێناوە دەبێ لەو هاوکێشەیەدا چ جێگە و
پێگەیەکیان هەبێت ،راستی ئەوە دەکەوێتە
سەر ئەو جیاوازییەی کە لە ڕووی تاکتیکی بۆ
گەیشتن بە ئامانجە هاوبەشەکان کە تاکی ژنی
چاالک هەیەتی .بە بروای من ژنی کورد کاتێک
جێگە و پێگەی دروستی لەم هاوکێشانەدا
دەبێ کە باالنسی بەینی ئەم دوو گووتارە
راگرێ و هاوتەریب دەگەل یەک هەولیان بۆ
بدا کە لە درێژخایەندا وەک بنەما و ژێرخانێکی
پتەو بۆ نەهادینەکردنی کۆمەڵگەیەکی
دێموکراتێک بتوانێ کەڵکی لێ وەرگرێ.

هەر لە چوارچێوەی ئەم باسەدا ڕای خاتوو
موزەیەن گونەش ،چاالکی سیاسی و نوێنەری
پارتی دێموکراتیکی گەالن ( )HDPلە هەرێمی
کوردستان بەمجۆرە بۆ "کوردستان دوا:
لە ڕاستیدا ئەوەی پێشەوا قازی محەممەد
بۆ گەلی کورد کردوویەتی بە تایبەت لەمەڕ
پاراستنی ماڤی ژنان تشتێکی دیرۆکییە و
جێگای گەلێ ڕێزلێنانە .سهبارهت به ژنیش
دهبینین كرانهوهیهك ههبوو ه وهك؛ خوێندن و
هێنانە مەیدان و لهو بوارانهو ه ههنگاوی باشی
ناوه .ل ه ڕووی ڕۆشنگهریشهو ه ههنگاوی
گرینگی ناون و ب ه گوێرهی ههلومهرج و
سهردهمی خۆیان ههنگاوی باشیان ناوه .تا
سااڵنی ههفتا و ههشتای سهدهی ڕابردووش
ههندێك واڵتی ئوڕووپا مافی دهنگدانیان ب ه
ژنان نهدابوو .تهنانهت تا ئهم دواییانهش
مشتومڕێكی وا ل ه نێوخۆی عهرهبستانی
سعودی ه لهئارادا بوو ك ه ئاخۆ مافی دهنگدان ب ه
ژنان بدرێ یان نا .كاتێك دەسکەوتەکانی کۆمار
و پێشکەوتنەکانی بهم پێوهران ه ههڵدهسهنگێنین،
دهبینین لهو ئانوساتهدا ههنگاوی گهلێك
پێشکەوتنخوازانەیان ناو ه و ئەو دەسکەوتانە
بایهخێكی زۆریشی بۆ ژنی كورد ههبووه.
ئەگەرچی ئێستا بەشێک لە خەباتی ژنی کورد
لە بیر و ئەندێشەی باکوورەوە و ل ه سهر هیم و
بنچینهی فهلسهفهی بهڕێز ئۆجهالنەوە سهری
ههڵداوە و گرینگی و بایەخی ڕۆڵی ژن لێرە
زۆرتر هەست پێدەکرێ .خاڵی سهرهكی ئهمهی ه
ك ه ژن دهور و پێگهی خۆی ل ه مێژوودا بزانێ
و بیناسێ و ل ه سهر بنهمای ناسنامهی زایهندیی
خۆی ،ل ه سهر پێی خۆی ڕاوهستێ و پێشبكهوێت.
ل ه مێژووی خهباتی هاوچهرخی باكووری
كوردستاندا تا ئێستاش گفتوگۆیهكی زۆر ل ه
سهر پرسی ژن دهكرێ و ئیلهام وهرگرتنی
ژنانیش تهنیا ب ه كۆماری كوردستانهو ه
سنووردار ناكرێت .ڕاست ه ئێستا ئێم ه پرسی ژن
له سهر بنهمای بیر و ڕامانی بهڕێز ئۆجهالن
بهرهوپێش دهبهین .بهاڵم ئهم ه نایهت ه ئهو
واتایهی ك ه ئێمه نكۆڵی ل ه مێژووی كۆماری
كوردستان بكهین ،یانیش ئهگهر ل ه بهشێكی
دیكهی كوردستان كهسێك و خهباتێك گرینگیی
ب ه ژن دابێت ،نكۆڵی لێ بكهین .بهڵكوو ئێم ه
ئهو بایهخ و گرینگیی ه دهبینین ك ه بۆ یهكهمجار
كۆماری كوردستان ب ه ژنی كوردی داوه .ههر
ههنگاوێكیش ك ه له پێناو بهرهوپێشبردن و
سهرخستنی پرسی ژن نرابێت ،ئهوا جێگهی
ڕێز و پێزانینه .كۆماری كوردستانیش لهمهدا
پشكی خۆی پێ بڕاو ه و ئهمه حاشای لێ ناكرێ.
***

ئەشکەنجە لە بەندیخانەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
عەلی لەیالخ

بە پێی ڕاپۆڕتی سااڵنەی ڕێکخراوی جیهانیی هەاڵتن لە دەست
ئەشکەنجە ،لە دوای واڵتی سریالنکا ،زیاترین حاڵەتی ئەشکەنجە
ئێران ڕوو دەدا.
لە بەندیخانەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
ماوەیەک لەمەوپێش سمایل بەخشی ،یەکێک لە ڕێکخەرانی مانگرتن
و ناڕەزایەتیدەربڕینی کڕێکارانی نەیشەکەری هەفت تەپەی پارێزگای
خووزستان دەستبەسەر و خرایە زیندانەوە .ناوبراو پاش چوار هەفتە
کە ئازاد کرا ،لە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاندا باسی لە ئەشکەنجەکرانی
خۆی کرد و تەنانەت بۆ سەلماندنی قسەکانی داوای لە مەحموود
عەلەوی ،وەزیر ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی کرد کە واڵمدەر بێت.
شکایەت و سکااڵی ئەو کرێکارە بەندکراوە بووە هۆی ئەوەی کە
باسی دیارەدی ئەشکەنجە لە گرتووخانەکانی کۆماری ئیسالمی
بەتایبەتی لە شارەکانی کوردستاندا ببێتە بابەتێکی ڕۆژەڤ و
ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتیش بۆ تاوتوێکردنی دیاردەی ئەشکەنجە
بەتایبەتی لە بەندیخانەکانی کوردستان وتووێژێکی لەگەڵ حوسێن
ئەحمەدی نیاز ،مافناس و پارێزەری زۆر زیندانیی سیاسی پێک هێنا.
ئەو پارێزەرە کوردە کە تا ئێستا ئەرکی بەرگریکردن لە پەروەندەی بەشێکی
زۆر لە بەندییە سیاسی و مەدەنییەکانی کوردی لە ئەستۆ بووە ،لە قسەکانیدا
سەرەتا ئەشکەنجەی بە بێزراوترین و قیزەونترین ئامرازی حکوومەتە
توتالیتەرەکان لە قەڵەم دا ،کە بە مەبەستی دانپێدانانی زۆرەملێ و هەروەها
سەرکوت و دەمکوت بەندییەکان بەکاری دەهێنن .ناوبراو لە درێژەی
وتووێژەکەیدا بە باسکردن لە سیستەمی قەزایی ئێران و شێوەی ڕەفتاری
ناوەندە ئەمنیەتی و ئینتیزامییەکان لەو بارەوە گوتی :کۆماری ئیسالمی هەر
لە سەرەتای پاوانکردنی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران بۆ کپ و بێدەنگکردنی
هەرچەشنە ناڕەزایەتییەک پەنای بۆ ئەشکەنجە بردووە کە بە پێی پێوەرەکانی
مافی مرۆڤ لە ئاستی جیهاندا هەموو شێوەکانی مەحکووم و مەنع کراوە.
ئەحمەدی نیاز باسی لەوە کرد کە ڕاستە لە یاسای بنەڕەتیی کۆماری
ئازار و ئەشکەنجەدانی
ئیسالمیی ئێراندا ،بە ڕواڵەت هەرجۆرە
بەندکراوان لە گرتنگە و بەندیخانەکان ڕێگریی لێکراوە ،بەاڵم
دەزگای قەزایی ئێران و ناوەندە ئەمنیەتییەکان بەبێ گوێدان
بەردەوامن لە ئەشکەنجە و ئازاردانی بەندییە سیاسی و مەدەنییەکان.
حوسێن ئەحمەدی نیاز بە ئاماژەدان بە نامەی باڵوکراوەی سمایل بەخشی،
هەڵوێستی ئەو کرێکارە بەندکراوەی بۆ لە قاودانی وەحشیگەریی مەئمووران
و سەرەرۆیی دەزگای قەزایی ئێران بەرز نرخاند و ڕایگەیاند؛ ڕاستە کەس،
واتە ڕۆژنامەنووسان ،پارێزەران و تەنانەت نوێنەرانی مەجلیس دەرقەتی
سیستەمی قەزایی و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی نایەن ،بەاڵم
بە یەکڕیزی و پشتیوانیکردن لە کەسانی ئەشکەنجەدراو ،دەتوانین ئەو
بێدەنگییە بشکێنین و هەیمەنەی دەزگای قەزایی ئێران ببەینە ژێر پرسیارەوە.
ئەحمەدی نیاز لە درێژەی قسەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوەی
کە دۆخی گرتووخانەکانی ناوەندە ئەمنیەتییەکان لە کوردستان بە
نیسبەت شارەکانی دیکەی ئێران زۆر نالەبارتر و ناخهەژێنترە و ،گوتی:
زۆرجار هەر ئەشکەنجە لە گرتووخانەکانی ئیتالعات لە شەو و ڕۆژی
یەکەمدا بووەتە هۆی گیانلەدەستدانی بەندکراوان؛ بۆ نموونە کوشتنی
خوێندکاری کورد لە گرتووخانەی ئیتالعاتی
ئیبراهیم لوتفوڵاڵهی،
شاری سنە لە ساڵی ٨٦ی هەتاوی و هەروەها سارۆ قارەمانی و
کیانووش زەندی لە دوای خۆپێشاندانەکانی بەفرانباری ساڵی ڕابردوودا.
ناوبراو بە ئاماژەدان بە سەرەرۆیی دەزگای قەزایی ئێران لەوبارەوە گوتی؛
ئەشکەنجە لە گرتنگەکانی ئێران بەشێوەی سیستەماتیک و بە هاوکاریی
دەزگای قەزایی و ناوەندە ئەمنیەتییەکان دەکرێ و مەبەستی سەرەکییەکەش
شکاندنی کەرامەتی مرۆڤ و بەندییەکانە .هەروەها مەبەستێکی دیکەی
ئەشکەنجە بە جۆرێک دەمکوتکردنی خەڵکە .وە چۆنکی ئەشکەنجە لە ئاستی
جیهاندا مەحکووم کراوە ،کۆماری ئیسالمی بەردەوام حاشای لێدەکا ،وەک
چۆن لە پێوەندی لەگەڵ سمایل بەخشیدا کردی ،بەاڵم هاتنە ئەمجار بە هۆی
بەرباڵوی دنیای ڕاگەیاندن وسوسیال میدیاوە نەیتوانی سەرپۆشی لەسەر
دابنێ و هێندێک لە بەرپرسان بۆ چەواشەکردنیش بووبێ لێی وەدەنگ هاتن.
بۆیە ئەرکی سەرشانی پارێزەرانی کورد ،ئەرکی نوێنەرانی مەجلیس ،ئەرکی
ڕۆژنامەنووس و سەرجەم چاالکان و لەهەمووی گرینگتر خۆدی بەندکراوانە کە
بە نیسبەت ئەو دیاردە نامرۆییە واتە ئەشکەنجە لە بەندیخانەکاندا بێدەنگ نەبن.
حوسێن ئەحمەدی نیاز پێ لەسەر ئەمە دادەگرێ کە زۆرجار بەهۆی نەبوونی
بەڵگە ،لە ڕێگەی ئەشکەنجەوە بەندکراوێک ناچار بە دانپێدانان دەکرێ و
جیا لە لێدانی تا گیانەڵاڵ ،دەیان شێوازی ئەشکەنجە لە گرتووخانەکانی
کۆماری ئیسالمیدا بەڕێوە دەچێ .ئەو پارێزەرە کوردە لە بەشێكی دیکەی
لە قسەکانیدا هەبوونی ئەشکەنجە لە سیستەمی قەزایی ئێرانی بۆ ئیدۆلۆژی
و شێوە حکوومەتی مەزهەبی لە ئێران گەڕاندەوە کە پشتیوانی و سەمپاتی
فیقهـی هەیە .هەر بۆیە ئەشکەنجەگەران وەکوو ئەرکێکی مەزهەبی چاو
لەو بابەتە دەکەن ،بەتایبەتی لە کوردستان قوواڵیی ئەو کارەساتە بە هۆی
ڕوانگەی ئەمنیەتیی حکوومەتی ناوەندی زیاتر و خراپترە .ئاوایە کە ئازار
و ئەشکەنجەدانی خەڵکی کورد (لە بەندیی سیاسی و مەدەنییەوە بگرە تا
چین وتوێژەکانی دیکەش) بەشێک لە پێکهاتەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە.
حوسێن ئەحمەدی نیاز وێڕای وەدرۆ خستنەوەی ئیدیعای بەرپرسانی
ڕێژیم لەسەر نەبوونی ئەشکەنجە لە گرتووخانەکاندا گوتی :بە
ئیجازەی بەدواداچوونەوەی بۆ
داخەوە دەزگای قەزایی تا ئێستا
پرسی ئەشکەنجە لە بەندیخانە و گرتووخانەکانی ئێراندا نەداوە،
بۆیە هەرچەشنە ئیدیعایەکی ڕێژیم لەو بارەوە چەواشەکارییە.
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گولێک کو ژ دەشتێ
شین ببوو

گەڕانەوەیەک بۆ چەمکی سۆسیالیزم
کورتەیەک سەبارەت بە شێوازەکانی بینای سۆسیاڵیزم
()2_8

محەممەدعەلی نەعیمی

قازی محەمەد ژ سااڵ  ١٩٠٠زایینی ل باژێرێ مهابادێ ل ماڵباتێکی ئایینی
ژ دایک بوو .ل سااڵ ١٩٤٦دە ژگەل چەند کەسایەتیەکی کورد و ب ئامادە
بوونا هێندێک کوردێن پارچێ دنێیە کوردستانێ؛ کۆرمارا کوردستانێ
پێک هینان و قازی محەمەد بوخوە بوو سەرۆکێ وێ کۆمارێ .بابێ قازی
محەمەد ب ناوێ قازی عەلی کورێ میرزا قاسمێ قازییە ئۆ کەسایەتیەکی
ناسکرییە باژێری مهاباد بووە و ل ناو خەڵکی مهاباد و دووروبەرێن جیێ
تەقدیر و حورمەتا خەڵکی بویە .ئەو ماڵباتە مەزنە ژ بەر ئەوێ کۆ گەلێک
موشتاقێ خاندن و خاندەوارییە بوونە ،کورێ خۆە(قازی محەمەد)دانانە
بەر خاندنێ و ژ جەم ماموستایێن عالم و مەزنێ وی وەختی دەست ب
خاندنا زانستا ئۆلی و شەرعی و زانستا جڤاکی کرییە ،ل بەر وێ هندێیە
کو ئەوی سەرکۆماری کاری بوو وی سەردەمیدە فێری چەندین زمانێ
گرینگە دونیایێ بە ،مینانی زمانێ ئینگلیزی ،فەرانسی ،عەرەبی ،فارسی و
هیندک ژی ڕووسی بە .پشتی ژ دەست دانا بابێ خوه هەرچەند کو قازی
محەمەد ل تەمەنێ گەنجی دابوو ،هەر ل بەر وێ کو کەسایەتیەکی زانا
بوو هەمژی جیێ تەقدیرا خەڵکی بوو ئۆ ل ناو خەڵکیەدە گەلێک ناسکری
بوو ل جیێ بابێ خوە دا ببوو قازیێ باژێرێ مهابادێ .ژ بەر وێ هندێ
چەند سااڵ()١٩٤٢ببوو بەرپرسێ دەزگای ئەوقافێ مهابادێ ،قازی محەمەد
هەر ل یەکەم ڕۆژێن دەستەالتا خوە دا ژبەر وێ هندێ کو باش ئاریشەیا
جڤاکا وی سەردەمی بۆ میناک نەخاندەواری خەلکی ب خاسمانی ژنان
بیر لێدەکر یەکم قوتابخانا کچان ل وی باژارێدا دانا ،کو خزمەتێکی گەلێک
مەزن و بەرچاو بوو ل وی سەردەمیدە .کەسایەتیا ناڤدارا ماڵباتا قازی
و هەر ب خوە قازی محەمەد ببوو دەلیال وێ هندێ کو خەڵکی ناسکریە
ناوچێ سەردانا وێ ماڵباتێ دکرن کو ئەوە ببوو باعسا ناسکرنا زێدەترا
قازی محەمەد ،دەوڵەتا ڕووس ب فەرمی دەعوەتی باکوویی دکەن ب وێ
هیندی ژی کەسایەتیا قازی محەمەد چەندی دی زێدە دبە .هەر ل وی
سەردمی دایە کو ڕێکخراوێکی کوردی ب ناوێ «کۆمەلەیا ژێکاف» ژ
سەر دەستێ هێندک کەسێن ناوڤدارێ ناوچێ چێ دبە ،ئەڤ ڕێکخراوە
ژبەر ئەوێ کو قازی محەمەد کەسایەتیەکی ناسکری ،ناڤدار ،زانا ئو
خۆشناوا وێ ناوچەیێ بوو داخازا ئەندامەتییێ ژ شەخسێ قازی محەمەد
دکەن کو قازی ناوی»بینایی»ب خوە هەڵدبژێری ئۆ هەر ل ژێر وی
ناویدا دەست ب خەباتا خوە دکە .پشتی ئەوێ کو قازی محەمەد دبێ
ئەندامێ ئەوێ ڕێکخستنێ ژ بەر گرانیا کەسایەتیا وی دبە سەرۆکی ئەوێ
کۆمەلێ .ل بەر وێ هندێ کو وی سەردەمیدا شەڕێ جیهانیا دوویێ
تەواو ببوو و باکوور ئۆ باشوورێ ئیرانێ کەڤتبوونە بن دەستێن هێزێن
بیانی(ئەمریکا ئۆ ڕوسیا)ڕەوشا سیاسێ ئۆ نیزامیا ئیرانێ گەلێک ئاڵۆز
ببوو و ژبەر جێ خالی بوونا دەستهەاڵتا دەولەتا مەرکەزی ل هێندک
ناوچەیێن ئیرانێ یەک ژوان کوردستانێ دە ئۆ خەڵکێن ڕووناکبیرێن
کوردستانێ بەهەل زانین کو کورد دبێ بگەهنە حەق و حقوقێ دەست
چوویە خوە ،هەر ل سەر ئەساسا خیمێ وێ کۆمەلێ ،حزبا دێموکراتا
کوردستانێ وەکوو حیزبێکا پێشکەڤتی و ڕۆژ کو باسێ ژ خاستێ خەڵکی
کورد مافێن زەوت کرییە خەلکێ دکە ،چێ دبە .ل وێ ڕەوشێدە ئۆ
الزم بوونا حوکمێکی کوردی ئەوە دەخاست کوو حزبا دێموکرات بیر ژ
دەوڵەتێکی کوردی بکە ،هەر ژبەر وێ هندێ بوو ل یەکم کۆنگرەیا خوە ل
سااڵ ١٩٤٦دە ب بەشداریا خەڵکێ ناوچێ ئۆ پارچەیەێن دییەن کوردستانێ
گرێدان ،ل وێ کونگرەیێ دا بریار هاتە دان کو کۆمارێکی کوردی پێک
بینن ،ئەوە بوو کو ل ٢ی ڕێبەندانا  ١٣٢٤هەتاوی بەرامبەر دگەڵ
١٩٤٦/١/٢٢زایینی یەکم کۆمارا کوردی ل باژێرێ مهابادێ هاتە پێکهاتن.
قازی محەمەد ل گەڵ وێ هێندێ کو وەکوو پێشەوا ناودهینان لێ
پاشی پێکهاتنا کۆمارێ فەرمی وەکوو سەرۆک کۆمارێ وێ کۆمارێ
هاتە ناسین و ب حەق بوو ب پێشەوایێ کوردان .پێشەوا ل هەمی
نویسینێ ئۆ گوتنێن خوە دە زێدەتر باسی یەکبوونا گەلێ کورد دکە
ئۆ وێ یەکبوونێ ب مەرجی سەرکەفتنا کورد دزانێ ،قازی محەمەد ژ
بەر ئەوێ هیندێ کوو باوەرێکی کور ب دێموکراسی و ماڤی مرۆڤان
هەبوو ب شیوەیەکێ سەردەمیانە دچۆپێش مینانی ،چێکرنا قوتابخانەیا
کوروکچکان ،دامەزرانا یەکێتیا ژنانێ کورد هەروسا چاپکرنا چەندین
ڕۆژنامە و گۆڤارێ کوردی .هەروسا ل گەل جینارێن خوە ب مینانی
گەلێن ئازەری(تورک)گەلێک دۆستایەتی و ئاریکاری هەبوون ئۆ هەمێشە
ڕێز ژ خەلكی دگرت ب بێ جیاوازی .لێ مخابن پشتی یازدە هەیڤا
دەوڵتێکا کوردی کو جیێ دڵخۆشیا هەمی کوردان بوو حکومەتێکا کو
گەلێک دێموکرات بوو ل کانونا ١٩٤٦دە سپایێ ڕژیما پاشایەتیا وی
سەردەمی(رزاشا) بێ ڕحمانە هێرش دکەنە سەر وێ کۆمارێ ئۆ کۆمارا
کورد جوانەمەرگ دکەن .ل وێ ڕەوشێدە قازی محەمەد گەلێک فیداکاری
دکە و خوە دکە قوربانیە خەڵکێ و پشتی هیندێک دادگاهی کرێنێ
ڕوومەتی ڵ دەهێ خاکەلێوەیا  ١٣٢٥ل وی جییێ کو کومار لێ چێ ببو
گەل دوو هەڤالێ وی ب ناوێن سەیفی قازی و سەدری قازی ب دار
وەکرن ئۆ بو هەتاهاتەیێ بوونە وانە و ڕەمزی بەرخودان ژ بۆ کوردان.

د .کامران ئەمین ئاوە
لە»مێژووی بیر و هزری سۆسیالیستیدا ،هەر
لە سەدەی  -١٩وە هەتا ئێستا ،بە گشتی سێ
شێوازی جیاوازی سۆسیالیزم بینراوە)1(.
یەکەم شێواز لەسەر بنەمای ئاریکاری،
هاوبەشی و خاوەنکاربوونی زەحمەتکێشان لە
گەلەکۆمەکان ،مانەوەی بازار و ڕکەبەری و
خۆبەرێوەبەرایەتییە .لەم حاڵەتەدا نرخەکان ئیتر
نرخی بازاری سەرمایەداری نین و قازانجێک بۆ
خاوەنکارەکان پێکناهێنن .ئەم شێوازە تا ڕادەیەکی
زۆر هاوئاهەنگیی هەیە لەگەڵ تێورییەکانی
پرۆدۆن ،و سۆسیالیزمی خۆبەرێوەبەریەتیی
یوگساڵوی تا ڕادەیەک بەاڵنیکەم لە ڕوانگەی
تیورییەوە لەژێر کاریگەری ئەم بیرۆکەیەدایە.
ڕەوتی بەرێوەبەریەتی لە یوگساڵوی تا ڕووخانی
دەستەاڵت لەم واڵتەدا چەند قۆناغێکی تێپەرکرد:
خۆبەرێوەبەریی
قۆناغی
یەکەمین
«لە
سۆسیالیستی ( )١٩٥٠_١٩٦٥لە یوگساڵوی،
بەرنامەڕێژی لە ڕیگای سنووقی کۆمەاڵیەتی
و لە ژێر کۆنترۆڵی حیزب_دەوڵەتدا بەرێوە
دەچوو ،لە حاڵێکدا بەرنامەکانی کورتخایەن
کارخانەکان
خۆجێێ
بەرێوەبردنی
و
بوو.
خۆبەرێوبەریەتییەوە
ڕێگەی
لە
بەشی سەرەکی «زێدەبایی» ئەوان پاش
پێدانی مووچەکان و خەرج و مەخارجی
بەرهەمهێنان دەدرا بە سندووقی کۆمەاڵیەتی.
لە قۆناغی دووهەم واتە سااڵنی ١٩٦٥_١٩٧١دا،
دابەزینی بەرنامەدانان و زیادکردنی مافی
ناکۆجێ (ناسەنترالیزە)ی بریاردان لە ئاستی
کارخانەکاندا پەسەند کرا .هاوڕی لەگەڵ
بازار و سیستمی بانکی بۆ هاوئاهەنگی و
دیاریکردنی شێوەکانی تەرخانکردنی سەرمایە
(سەرمایەدانان) ،بانکەکانیش لە ڕێگەی هورمی
بانکییەوە کە بەپێی پێوەرەکانی سوودهێنەری
بازار بوو ،پشتیوانییان لەم سەرمایەدانانە
دەکرد .ئەم ڕەوتە بوو بە هۆی چوونەسەرێی
کۆگاکراوی خۆیی ،نابەرانبەری و بێکاری.
لە کۆتایی دەیەی ١٩٦٠دا بەشێک لە
مارکسیستەکانی یوگساڵوی خۆبەرێوەبەریی
لە ئاستی خۆجێیی و نیشتمانی ،هەروەها
نادروستبوونی زاڵبوونی هاوبەشیی بازار
و دەوڵەتیان هێنا ئاراوە .بەاڵم لە کۆنگرەی
خۆبەرێوەبەرایەتیدا بەجێی لێکدانەوە و
قسەکردن لەسەر ئەم پێشنیارە ،دەستەاڵتدارنی
یوگساڵوی وێرای ڕەدکردنەوەی ڕەخنەکان و
سەرکوتکردنی ڕەخنەگرەکان ،دەستیان بە ڕیزێک
چاکسازی لەسەرەوە کرد .سەرەرای ئەوەی کە
یوگساڵوی لە دەیەکانی  ١٩٨٠و  ١٩٩٠تووشی
قەیران هات ،بەاڵم ئەوان بە رەدکردنەوەی
سۆسیالیزمی دەوڵەتی و سوسیالیزمی
بازار و پێداگری لەسەر ڕەوت و ئامرازی
«کۆمەاڵیەتیکردن» (لەژێر کۆنترۆڵی فرەالیەنەی
کۆمەاڵیەتی) بازار و دەوڵەت ،شێوازێکی
دێموکراتیکی خۆبەرێوەبەریان تاقی کردوە
کە دەیتوانی وانەیەک بێت بۆ چەپەکان)2(».
شێوازی دووهەم ،مودێلی بەرنامەدارشتنە
کە نموونەکەی لە نووسراوەکانی سنسیموون
و پاشان بیرمەندەکانی کۆمۆنیست وەکوو
مارکس و ئێنگلسدا دەبینرێ .لەم حاڵەتەدا
ئامرازی بەرهەمهێنەر لە ژێر خاوەنداریەتی
کۆمەاڵیەتی دایە و یەکەکانی بەرهەمهێنەر
ئیتر سەودا و مامەڵەی بەرهەمەکانیان ناکەن
لەم حاڵەتەدا بازارێک نامێنی و ڕێکخراوەیەکی
ناوەندی لە چەشنی بەرێوبەریی ئیداری جێگیری
بازار دەبێ .سیستمی سۆڤییەتی ڕەنگ و ڕووی
ڕاستیی بەم شێوازە بەخشی .لەبەشەکانی
دیکەدا زۆرتر باسی ئەم شێوازە دەکەین.
شێوازی سێهەم ،سۆسیالیزمی دەوڵەتی لەگەڵ
بازار بەپێی بیرۆکەکانی لویی بالنکییە .لێرەدا
دامودەزگاکانی دەوڵەتی کەڵک لە ئامرازی
بەرهەمهێنەر وەردەگرن ،بەرهەم قازانجی
هەیە و دابەشکردنیان بە چەشنێکی دیکەیە.
بازار و ڕکەبەری بە چەشنێکی بەرچاو
دەمێنێتەوە و دەوڵەت کەم و زۆر پێڕەوی
بنەما لیبرالییەکانە .ئەم شێوازە تا ڕادەیەک
بە پێکهێنانی بەشی گشتی ،لە بەشێک لە
واڵتە ڕۆژائاواییەکان کەڵکی لێ وەرگیراوە.
بە گوێرەی باوەڕی زۆرینەی مارکسیستەکان
تەنیا شێوازی دووهەم مارکسیستییە و ئەم
شێوازە کۆمۆنیزم لە ڕێفۆرمیزم جیا دەکاتەوە.
تۆنی ئاندرێ ئانی لە نامیلکەیەک بە ناوی «لە
سۆسیالیزمەوە تا سۆسیالیزمێکی دیکە» باسی

هەبوونی هەر سێ شیوازەکان لە نووسراوەکانی
مارکس و ئێنگلس بۆ قۆناغە جۆراوجۆرەکانی
بینای کۆمۆنیزم دەکا .بە باوەڕی ئەو ،مارکس و
ئێنگلس بۆ دووهەمین دەورەی پاش بەدەسەاڵت
گەیشتنی پرۆڵتاریا (سەردەمی تێپەرین)
سۆسیالیزمی بازاڕیان نزیک بە شێوازی سێهەم
لێکداوەتەوە و تەنیا بۆ دەورەی دووهەم واتە
سۆسیالیزم بە مانای تایبەتی ئەم وشەیە،
تێپەرین بە شێوازی بەرنامەرێژی تەواویان
پەسەند کردوە ،واتە کاتێک بازار هەڵدەوشێتەوە.
سۆسیالیزمی دەوڵەتی بازار لە پێوەندی لەگەڵ
کاتێک لە دەورەی تێپەرینە ،کە ئابووریی
تێکەاڵو ،واتە نیوە سۆسیالیستی_نیوە
سەرمایەدارییە و پاش سەرکەوتنی دێموکراسی،
جارێ خاوەنداریەتی بۆرژوایی لەنێو نەچووە و
خاوەنداریەتیی دەوڵەتی سۆسیالیستی بەرەبەرە
لەحاڵی جێگیربوون دایە .لەسەرەتادا دەوڵەتی
سۆسیالیستی تەنیا هورمی بانکی ،کە لە ژێر
ئیرادەی بانکی میللیدایە ،دەخاتە ژێر دەستەاڵتی
فو
خۆیەوە ،ئەم بانکە تەنیا خاوەن بەهرەی ما 
سەربەشی تەواوی ئامرازەکانی کرینو فرۆشتن
و بەشێک لە کارخانەکانە .بە پێی نامەیەکی
ئێنگلس بۆ مارکس ،تێپەرین لە سێ شکڵ دایە:

بەشێکی دیکەی سەنعەت بەپێی پێداویستییەکانی
کۆمەڵگە و مەیلە تایبەتمەندییەکانیان بکا»)3(.
هەروەها مارکس و ئێنگلس لە «ئایدیۆلۆژی
ئەڵمانی›»شدا پاش باسکردن لە دابەشکردنی
کار و بەسترانەوەی مرۆڤ بەکارەکەی و
ئەوەی کە مرۆڤ ئەگەر نایەوێ داهاتەکەی لە
دەست بدات دەبێ خەریکی هەر ئەوکارە بێ کە
بژیوی پێ بەستراوەیە ،دەنووسن «[ ...مرۆڤ]
لە کۆمەڵگایەکی کۆمۆنیستیدا کە هیچ کەس
خاوەنی بوارێکی تایبەتی لە چاالکی نییە ،دەتوانێ
لەهەر ڕشتەیەکدا کە بیەوێ سەرکەوتوو بێ،
کۆمەڵگە بەرهەمهێنانی گشتیی ڕیکوپێک دەکا
و بەم چەشنە ئەو دەرفەتەم بۆ دەرەخسێنێ
کە ئەمڕۆ کارێک و سبەینێ کارێکی دیکە
بکەم ،بەیانی خەریکی ڕاوکردن بم ،پاشنیوەڕۆ
خەریکی ماسیگرتن ،ئێوارێش ئاژەڵداری
بکەم ،هەروەها لەبەر ئەوەی کە زەینیشم
هەیە ،دوای خواردنی نانی شەوێ خەریکی
ڕەخنەنووسین بم ،تەواوی ئەمانەش بێ ئەوەیە
کە ببم بە ڕاوچی ،ماسیگر یا ڕەخنەنووس)4(».
لێرەدایە ئەم بابەتە تا ڕادەیەکی زۆر خەیاڵی
دێتە بەرچاو ،چۆن ئەستەمە کرێکارێک لە
وەزعییەتێکی چەند پیشەییدا بتوانێ بەپێی ویست

دەوڵەتی پرۆڵتاریا خاوەنداریەتیی بەشێک
لە بنکە سەرمایەدارییەکان هەڵدەوەشێنێتەوە
و پێداگری لەسەر هەنگاوگەلێکی دیکە بۆ
دابەزاندنی خاوەنداریەتیی سەرمایەداری بە
تایبەت ماڵیاتی پلەبەپلەیی ،ماڵیاتی میرات
و البردنی مافی میراتبردن لە نێوان خزم
و کەسەکاندا (برا ،نەوە و کەسانی دیکە)
دەکا .هەروەها [دەوڵەت] بە پێی ئەو داهاتانە
دەتوانێ بنکەگەلێک بکڕێ یان دروست بکا.
بەم هەنگاوانە پەیتا پەیتا لە سۆسیالیزم نزیک
دەبێتەوە .بەم پێیە دەکرێ سۆسیالیزمی
بازار تەنیا وەکو تێپەڕینێک بۆ سۆسیالیزمی
بەرنامەڕێژ واتە یەکەمین فاز یان فازی
سەرەتایی کۆمەڵگەی کۆمۆنیست 
ی پێناسە بکرێ.
لە درێژەدا سۆسیالیسمی بەرنامەڕێژ بازاڕ
لەنێو دەبا و ڕێکخستنێکی وریایانە دەکاتە
جێگری .بەاڵم بۆ گەیشتن بەم ئامانجە
پێویستە کۆمەڵگە ببێتە خاوەنداری تەواوی
ئامرازەکانی بەرهەمهێنەر و بەرهەم ڕاستەوخۆ
کۆیی بکرێ .تۆنی ئاندرە ئانی لە پێوەندیی
لەگەڵ ئەم قۆناغەدا باسی چەند کێشەیەکی
مەترسیدار وەکوو کێشەی سەربەخۆیی
ڕێژەیی یەکەکانی بەهەمهێنەر و بەشداریی
ڕاستەقینەی زەحمەتکێشان لە داڕشتنی بەرنامە
و بەرێوەبەرایەتی یەکەکانی بەرهەمهێنان دەکا
کە بەدوور لە چاوی مارکس و ئێنگلسیش
نەبووە .مارکس و ئێنگلس بۆخۆشیان ئاگاداری
ئەم کێشەیە بوون .ئێنگلس بەم بۆنەیەوە لە
بنەماکانی کۆمۆنیسمدا دەبێژێ« :مەسەلەی
هاوبەشیی بەرهەم ناتوانێ لەالیەن خەڵکەوە
بەوجۆرەی کە ئەمڕۆ هەن ،مسۆگەڕ بکرێ»...
بەم پێیە ،سۆسیالیزمی بەرنامەڕێژ (ئەو
سۆسیالیزمەی کە باکۆنین وەکوو چەشنێک
لە دەستەاڵتداریی زانایان و کارناسەکان
پێناسەی دەکرد ،مەترسییەکە بۆ حەواڵەکردنی
بابەتەکە بۆ زەمەنێکی دووردەست ،واتە کاتێکە
کە دابەشکردنی کار بەیەکجاری البرابێت.
لە بنەماکانی کۆمۆنیزمدا دەخوێنینەوە
«ڕاهێنان و پەروەردەکردن پێویستە بەخێرایی
الوەکان ئامادەی ڕاگوازتنەوە لە بەشێکەوە بۆ

و ئیرادەی خۆی کارەکەی بگۆڕێ بێ ئەوەی
کە بەستراوە بەکارێکی تایبەتیش بێ ،یان ئەم
توانایەی بێ کە هاوکات پسپۆڕی چەند بوار بێ،
واتە ئەگەر ئەم کارانەی کە مارکس و ئێنگلس
باسی دەکەن تەنانەت بۆ ئەوڕۆی لەبەرچاوبگرین
بەبەراورد لەگەڵ کاتی نووسینی ئایدیۆلۆژیی
ئەڵمانی گەلێک فەننیتر و پسپۆڕانەتر بووە و
ئەستەمە کەسێک کە لە الیەن بنکەیەکی گەورەی
ماسی فرۆشتنەوە بۆ ماسیگرتن نێردراوە
توانای کاری دیکەی لە درێژایی ڕۆژەکەدا بێ.
بۆ ساتێک لەبەر چاوبگرین لە بارودۆخی ئێستا
یا داهاتوودا کەسێک بەیانی کاری پزیشکی بکا،
پاش نیوەرۆ خەریکی بەرێوبەرایەتیی بنکەیەکی
پیشەیی بێ ،ئێوارێ بیەوێ بێژەری تەلەویزیۆن
و شەوانەش خەریکی مێژوونووسین بێ؟
بێگوومان جیهانی ئەمڕۆ بە بەراورد لەگەڵ
سەردەمی مارکس و ئێنگلس زۆر گۆڕدراوە و
ئاڵوگۆڕە ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان
ئەرکی تازە و لێکدانەوەی تازە دەخاتە بەردەم
چەپەکان .ئێنگلس لە «ئانتیدۆرینگ»دا بە
درووستی ئاماژە بەم خاڵە دەکا کە «تا چ
ڕادەیەک جیهانی ئەمڕۆ جارێ گەنجە و تا چ
ڕادەیەک گاڵتەجارە کە ئێمە بایەخێکی ڕەها بە
تێروانینی ئێستای خۆمان بدەین» .بەم پێیە
پێویستە کۆمۆنیست و سۆسیالیستەکان بە پێی
ڕاستییەکانی ژیانی ئەمڕۆیی پێداچوونەوەیەک
بەسەر لێکدانەوەکانی پێشوو و ئەو کۆمەڵگەیەدا
بکەن کە دەیانەوێ پێکی بێنن و لە ڕەوتی
تەواوکاریی بیری مارکسیستی بە شێوەیەکی
ڕاستبینانە بە ئاکامێکی زانستی بگەن.
سەرچاوەکان:
1ــ از يک سوسياليسم تا سوسياليسم ديگر ،تونی آندرە آنی،
برگردان ب .کيوان ،سايت نگرش
2ــ مسئلهی گذار از سرمایهداری  / 5 /گفتوگوی سعيد رهنما با
کاترين سامری ،نقد اقتصاد سياسی
3ــ اصول کمونيسم .ف .انگلس ،ترجمە هوشمند ،ص  ،١٤تهران
 ،١٣٣١چاپ چهارم ،تکثير حجت برزگر سال ٢٠٠٠
4ـ ايدولوژی آلمانی .ک .مارکس ،ف .انگلس ،ترجمە زوبين
قهرمان ١٣٥٩ .ص  ،٤٢تايپ و ويرايش غالمرضا پرتوی
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ڕێبەری داهاتووی ئێران مردووە

تاكگهرایی لهپێناو
غرووری نهتهوهییدا

مهنووچێهر پۆردڵ

فارین پاڵیسی_ کێڤین لیم
و :کەماڵ حەسەنپوور
ئێوارەی پێش ڕۆژی کریسمەس (ئەگەرچی لە ئێران
گرینگ نییە) ،ئایەتوڵاڵ مەحمود شاهرودی ،یەکێک
لە دەسەاڵتدارە ڕاستەقینەکان کە کەمتر باسی لێوە
کراوە ،دوای ساڵێک بەربەرەکانیی سەخت لەگەڵ
نەخۆشیی شێرپەنجە مرد .سەرەڕای نەناسیاویی
لە دەرەوەی ئێران لە بەراورد لەگەڵ هاوکارە
ئایینییە زۆرتر ڕووڕاست و جێی مشتومڕەکانی،
شاهرودی لە خاوەن نفوزترینەکان بوو کە
دەسەاڵتی بێسنووری بە سەر ترۆپکی دەسەاڵتەوە
هەبوو و بە شێوەیەکی نائاسایی پەیوەندیی لەگەڵ
گشت الیەنەکان هەبوو .لەوەش گرینگتر ئەو کەسێک
بوو کە وەک جێگرەوەی ڕێبەری گەورە ئایەتوڵاڵ
خامەنەیی باسی لێوە دەکرا .مردنی ناوبراو نەک
هەر سیاسەتی دیاریکردنی جێنشین دەگۆڕێ
بەڵکوو بە تەواوی جەمسەربەندیی لێ دەکەوێتەوە
و دەبێتە هۆی ناسەقامگیرتربوونی ئێران.
شاهروودی ساڵی  ١٩٤٨لە عێراق لە دایک و
باوکێکی ئێرانی لە دایک بوو ،گەڕاوەیەک (بە فارسی
دەڵێن معاود) شتێکی نائاسایی لەنێو ئێلیتی سیاسیی
ئێران نییە ،لە ناسیاوترینیان برایانی الریجانین ،کە
ئێستا سەرۆکایەتیی دەزگای یاسادانان و دەزگای
دادوەریی ئێرانیان بەدەستەوە .ئەو لە مەکتەبی
ناودارانی ئایینی لە شارەکەی نەجەف دەرسی خوێند،
لە ناویاندا ڕێبەری ئایینیی حیزبی دەعوەی عێراق،
ئایەتوڵاڵ موحەممەد باقر ئەلسەدر ،و بە ڕێژەیەکی
کەمتر ،ڕێبەری گەورەی داهاتووی ئێران ڕووحوڵاڵ
خومەینی .لە ساڵی  ١٩٧٤ڕێژیمی بەعسی عێراق
شاهرودی و هەندێک خەڵکی دیکەی لە چوارچێوەی
هەڵمەتێکی بەرین دژی مەالکانی شیعە دەستبەسەر
کرد و ئەشکەنجەی دا .دوای داگیرکردنی ئێران
لەالیەن سەددام حوسێن ،شاهرودی سەرۆکایەتیی
ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشی ئیسالمیی عێراقی گرتە
دەست ،بەاڵم کاتێک کە خامنەیی بوو بە ڕێبەری
گەورە لە  ،١٩٨٩بڕیاری دا کە دوای شانسی سیاسی
لە ئێران بکەوێ و ئاسەوارە عێراقییەکانی بشارێتەوە.
وەک کەسێکی پایەبەرز لە حەوزە زێڕینەکانی
علمییەی قوم ،شاهرودی خاوەنی بڕوانامەی ئایینیی
بێوێنە بوو ،کە هاتنی ناوبراوی بۆ نێو دامەزراوە
سیاسییەکانی ئێرانی ئاسانتر کرد .جگە لە ساڵەکانی
 ١٩٩٥تا  ٢٠٠٩کە سەرۆکی دەزگای دادوەریی ئێران
بوو ،شاهرودی لە  ١٩٩٥تا کاتی مردنی ئەندامی
شورای نیگابان ،ئەنجومەنی بەهێزی چاودێریی کە
بەرپرسی دڵنیا بوون لە هاوئاهەنگبوونی یاساکانی
پەسەند کراو لە مەجلیس و کاندیدەکانی هەڵبژێران
وەک نوێنەری مەجلیس لەگەڵ ئیسالمە بوو .ئەو
بەهەمان شێوە ئەندامی ئەنجومەنی خیبرەگانی
ڕێبەری ،ئەنجومەنێکی پێکهاتوو لە مەالیان کە
جێگرەوەی ڕێبەریی گەورە دیاری دەکا ،و ئەندامی
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندیی نیزام ،شوڕای
نێوبژیوانیی و چارەسەریی ناکۆکیی لە نێوان
هێزەکانی نیزام کە دوای شەڕی ئێران و عێراق
دامەزرا ،کە ئەرکی بڕیاردان لەکاتی ناکۆکی لە نێوان
پارلمان و ئەنجومەنی چاودێریی لە ئەستۆیە بوو.
دوای مردنی ئەکبەر هاشمی ڕەفسەنجانی ،سەرۆکی
ئەو ئەنجومەنە لە  ،٢٠١٧سەرۆک کۆماری پێشوو
کە زۆر خاوەن نفوز بوو ،خامنەیی شاهرودیی وەک
جێگرەوەی خۆی دیاری کردبوو .بۆیە شاهرودی
بەڕاستی کەسێک بوو کە خامنەیی دەیتوانی متمانەی
پێبکا ،کەسێک کە ڕێبەریی گەورە بەو شێوەیە
پێی هەڵداگوت «یەکێک لە کارگێڕە بەوەفاکان لە
گرینگترین دامودەزگاکانی کۆماری ئیسالمیدا».
زۆربەی ئێرانییەکان شاهرودییان وەک سەرۆکی
بەدناوی دەزگای دادوەریی لە نێوان ساڵەکانی ١٩٩٩
تا  ٢٠٠٩لەبیرە ،سەردەمێک کە دەورەی موحەممەد
خاتەمی و مەحموود ئەحمەنینژادی دەگرتە خۆ کە دوو
دەوڵەتی بە تەواوی لێکجیاواز بوون .لەو ماوەیەدا،
شاهرودی سەرۆکایەتیی هەڵمەتی قەاڵچۆکردنی
نوێنەرە رێفۆرمخوازەکانی پارلمان ،ڕۆژنامەکان،
خویندکار و ڕۆشنبیران ،چاالکانی مافی مرۆڤی
کرد و لە کۆتایی سەرۆکایەتییەکەی ،سەرکوتی
جوواڵنەوەی ڕێفۆرمخوازی سەوزی کرد کە دژی
ساختەکاریی لە هەڵبژاردنێکدا بوو کە ئەحمەدینژادی
بۆ جاری دووهەم کردە سەرۆک کۆمار.
شاهرودی لە ماوەی سەرۆکایەتیی دەزگای
ناڕاستەوخۆ
و
ڕاستەوخۆ
دادوەریی،
سەرپەرشتیاری بەڕیوەبردنی  ٢٠٠٠حوکمی لە
سێدارەدان بووە ،لە ناویاندا کەسی ژێر  ١٨ساڵ.
لە کاتی سەردانی شاهرودی بۆ هانۆڤەری ئاڵمان
بە مەبەستی چارەسەریی پزیشکی ،لە ژانوییەی
 ،٢٠١٨خۆپیشاندان دەستیان پێکرد ،و کاربەدەستانی
ئاڵمانی بیریان لە دادگاییکردنی کردەوە بەاڵم لە
کۆتاییدا دەستیان لە بیرۆکەکە هەڵگرت .بەربژێری
ناوبراو وەک دادئەستێنی گشتیی تاران ،سەعید
مورتەزەوی ،لە الیەن زۆر کەسەوە وەک بەرپرسی
القەکردن و کوشتنی فوتۆ_ڕۆژنامەنووسی
دەناسرێ.
کازمی
زەهرا
ئێرانی_کانادایی
لە الیەکی دیکەوە شاهرودی شانازی جێبەجێکردنی

هەندێک ڕێفۆرمیشی پێ بڕابوو ،لە ناویاندا
جیاکردنەوەی
چەسپاندنەوەی
دووبارە
دادئەستێن و دادوەر کە سەرۆکی پێشوو
موحەممەد یەزدی هەڵی وەشاندبوو ،وەالنانی
بەردباران وەک حوکمی ئیعدام و پێشکەش
کردنی پێشنیاری یاسایەک بۆ پارێزگاریی
یاسایی زۆرتر بۆ زیندانیانی ژێر  ١٨ساڵ .لە
بەرەبەری مردنیدا ڕۆژنامەی ڕێفۆرمخوازی
شەهروەند وەک «گەورە دادوەری ڕچەشکێن»
(قاضیالقضات سنت شکن) ،و میدیای فەرمیی
دەوڵەت لەناویاندا هەواڵنێریی کۆماری ئیسالمیی
«ئێران» ئەوی بە «پێشکەوتووخواز» ناو برد.
شاهرودی ،وەک خومەینی و خامنەیی مەندیلی
ڕەشی لەسەر بوو کە نیشان دەدا بنەچەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ محەممەدی پێغەمبەر ،ئەو تەنیا
خاوەنی بەڵگەنامەی ئایینی بۆ بوون بە ڕێبەری
مەزن نەبوو ،تایبەتمەندییەک کە پلەیەکی بەرزی
لە کەشوهەوای سیاسی تاران و قوم پێدەبەخشی،
ئەگەرچی لە نەجەف ئەوتۆ نەبوو .جگە لەوە،
تایبەتمەندیی بێوێنەوی ئەو کە پۆتانسیەلی بوونە
ڕێبەریی پێدەبەخشی چەقی سەرنجکێش بوون
لەنێو گشت الیەنەکانی خاوەن پێگەی دەسەاڵت
لە ئێران بوو کە وەک نوێنگەی بەردەوامیی
سەیر دەکرا ،دوو تایبەتمەندیی گەلێک هەستیار
بۆ سەقامگیریی سیاسی داهاتووی ئێران .بە
پێچەوانەی خامنەیی و زۆر لە توندئاژۆکان،
شاهرودی پەیوەندیی کەمتاکورتێک باشی
لەگەڵ هەرچوار فراکسیۆن ،کە هەنووکە لە
ئێران بوونیان هەیە ،هەبوو :کۆنەپارێزەکان،
کۆنەپارێزەنوێیەکان ،میانڕەوە کۆنەپارێزەکان
و ڕێفۆرمخوازەکان .ئەوە لە  ٢٠١١کاتێک کە
شاهرودی وەک سەرۆکی کۆڕی تازە دامەزراو
بە ناوی سەیروسەمەرەی «کۆڕی بااڵی
چارەسەری ناکۆکی و ڕێکخستنی پەیوەندیی
نێوان سێ هێز» لە  ٢٠١١دەردەکەوێ ،کە
جوابێک بوو بۆ ناکۆکی لە نێوان سەرۆککۆمار
ئەحمەدینژاد و پارلمانێکی تووڕە .لە کاتێکدا کە
کۆنەپارێزێکی تەواو بوو ،لە الیەن ڕکەبەری
کۆنەپارێزەکانیشەوە بە نابەدڵی ڕێزی لێ دەگیرا.
بە هەمان شێوە ،وەفاداریی ناوبراو بۆ
خامنەیی و دەفتەری ڕێبەری گەورە ،کە بە
وەلی فەقێ ناسراوە ،دەیتوانی بەردەوامیی
دامودەزگاکە بەهۆی پەیوەندیی هاوسەنگ
لەگەڵ ناوەندەکانی دیکەی دەسەاڵت ،بە تایبەتی
سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی مسۆگەر
بکا .بە پێچەوانەی خامنەیی ،ئەو پێویستی
بەوە نەبوو کە بۆ بەهێزکردنی بناغەکانی
دەسەاڵتی لە سوپای پاسداران بپاڕێتەوە.
شاهرودی تەنیا مەالی شیعە لە تاقمی
ئاماژەپێکراو بوو کە ئەگەری بوون بە جێگرەوەی
هەبوو ،تەنانەت بەگوێرەی هەندێک دەنگۆ ئەو
بەتەمای بوون بە ڕێبەری شیعەکانی عێراق بوو.
لە  ٢٠١٢دەنگۆی ئەوە باڵو بۆوە کە شاهرودی
سەرقاڵی دروستکردنی ڕایەڵەیەکی داکۆکیکار لە
جیرانی ڕۆژئاوا و بە تایبەت شاری نەجەف ،بە
پشتیوانیی باجی ئایینی (خومس و ).و یارمەتیی
دارایی دەوڵەتی ئێران بووە .کاتێک کە شتەکان
ڕوون بوونەوە ،دەرکەوت کە ناوبراو بەتەما
بوو پێگەی ئایەتوڵاڵی مەزن عەلی سیستانی
الواز بکا یا جێگای بگرێتەوە ،کە دەسەاڵتی
یەکەمی ئایینی عێراق و شیعەی دوازدە ئیمامی
بەدەستە .ئێران بیانوویەکی باشیشی بۆ ئەو
کارە هەبوو :سیستانی کە لە ئێران لەدایک بووە،
بە پێچەوانەی شاهرودی ،بە بێدەنگی دژی
سسیتەمی سیاسی ئێرانە کە لەسەر دەسەاڵتی
ڕێبەری گەورە ،ویالیەتی فەقێ ،دامەزراوە.
ئەگەر شاهرودی بە هۆی بنەچەکەی عێراقی
و فارسی ئاخاوتنەکەی بە زاراوەی عەڕەبیی
وەک کەسێکی دەرەکیی سەیر دەکرا ،کە نە
بەتەواوی ئێرانی بوو و نە عێراقییەکی تۆخ،
پێشینەی ناوبراو النیکەم لەالیەن شیعەی دوازدە

ئیمامیی لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران ،و
بە تایبەتی لە عێراق ،شوێنێک کە پێشوازییەکی
الواز لە ویالیەتی فەقێ کرا ،سەرنجی خەڵکی
ڕادەکێشا .دوای تێکڕووخانی دەسەاڵتی سەددام
لە  ،٢٠٠٣دەوڵەتی عێراق کە لەژێر کۆنتڕۆڵی
زۆرینەی شیعە دایە لە ئێران نزیک بۆتەوە ،بەاڵم
هێشتا سەربەخۆیی سیاسیی خۆی پاراستووە
کە هەندێک جار دەبێتە هۆی تووڕەیی تاران.
سەقامگیریی نێوخۆیی ئێران و بەردەوامیی
ڕێژیم ،کە بە شێوەیەکی پەرەئەستێن بە هۆی
ناڕەزایەتییە لەناکاوەکان لە سەرانسەری واڵت
لە ساڵی ڕابردوودا تووشی ئالنگاری بووە،
بەستراوەتەوە بە ئەوەی کە چینی سیاسی بە
شێوەی هاوبەش ڕێبەرێکی مەزن قبووڵ بکەن
کە توانایی پێکهێنانی هاوڕایی و هاوسەنگی لە
نێوان بەرژەوەندییە پێشبڕکێکارەکاندا هەبێ.
توانایی بێوێنەی شاهرودی لە قبووڵکرانی لە
الیەن بەرە جیاوازەکانی خاوەن پێگەی سیاسی
و ئایینی لە ئێران هۆیەک بوو کە پەیتا پەیتا
وەک جێگرەوەی خامەنەی باسی لێوە دەکرا.
ئەو هەروەها لە ڕوانگەی ئایینی و بەڕیوەبەرییدا
لێهاتوویی هەبوو و لەناو تاقمێکی کەمی مەالی نە
زۆر پیر وەک کەسێکی جیگای متمانەی سیاسی لە
الیەن تاقمی خاوەن دەسەاڵتی ئێران سەیر دەکرا.
بەاڵم کۆنتڕۆڵی درێژمەودای کۆنەپارێزان
بە سەر دەسەاڵتی سەربازیی ،دادوەریی،
ڕاگەیاندنەکان و مەالکانەوە ئێستا هیچ دەرفەتێک
بە ڕێفۆرمخوازەکان و میانڕەوەکانی ئێران،
لەناویاندا سەرۆک کۆماری هەنووکەیی حەسەن
ڕوحانی نادا کە کاریگەرییان لەسەر پرۆسەی
دیاریکردنی جێگرەوەی [ڕیبەر] هەبێ .لەبەر ئەو
هۆیە مردنی شاهرودی ڕێخۆشکەری کاندیدای
تووندئاژۆکان دەبێ ،بە تایبەتی لەنێو شوڕای
نیگابان ،کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندی نیزام،
مەجلیسی خوبرەگان و بەرپرسە پایەبەرزەکانی
بەشی دادوەریی .بە وەالنانی سەرۆکی  ٩١ساڵە
و هەرە توندئاژۆی شورای نیگابان و مەجلیسی
خوبرەگان ،ئەحمەد جەننەتی ،دوو کاندیدای دیکە
دەمێننەوە :سەرۆکی پێشووی هێزی دادوەریی
کە لەو دواییانەدا وەک سەرۆکی مەجلیسی
خوبرەگان دیاری کرا ،سادق الریجانی ،و ئیبراهیم
ڕەئیسی ،چاودێری دامەزراوەی خاوەن دەسەاڵتی
ئاستانی قودسی ڕەزەوی لە مەشهەد ،کە لە ٢٠١٧
لە کێبڕکێی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارییدا بەشدار
بوو ،دەنگۆی ئەوەش هەیە کە ناوبراو ببێتە
سەرۆکی نوێی دەزگای دادوەری .لە بەراورد
لەگەڵ شاهرودی ،هەردوو مەال تەحەممولی
زۆر کەمتریان بەرامبەر بە نەیارە میانڕەو و
ڕێفۆرمخوازەکانیاندا هەیە ،کە ئەوانیش وێناچێ ئەو
دووانە وەک جێگرەوەی خامەنەیی قبووڵ بکەن.
بە نەمانی خێرای یەکەم جیلی مەالی شۆڕشگێڕی
ئێران ،مردنی تا ڕادەیەک زووی شاهرودی
کە تەنیا  ٧٠ساڵی تەمەن بوو ،جیددیترین و
لێهاتووترین کاندیدی جێگرەوە کە لە دااڵنەکانی
دەسەاڵتی تاراندا باسی لێوە دەکرا ،لەنێو چوو.
ئەگەرچی لەوانە بوو سیاسەتێکی دەرەوەی
ئاشتخوازانەی بڕەو پێ نەدابا ،بەاڵم کۆچکردوو
ئایەتوڵاڵ هاشمی شاهرودی لەوانەیە نوێنەرایەتیی
سیاسەتی کەمترین لێکدابڕان و باشترین بژاردە
بۆ سەقامگیریی نێوخۆ وەک پایەبەرزترین
دەسەاڵتداری ئێران با .کێشەی نێوان تاقمە
دەسەاڵتدارەکانی ئێران لەوانەیە شتێکی ئاسایی
بێ و پێویست ناکا نیشانەی الوازیی ڕێژیم بێ،
بەاڵم ئەوە ڕێبەرێکی مەزن دەخوازێ کە بە
شێوەی گشتیی لەالیەن هەمووانەوە قبووڵکراو
بێ تا بتوانێ بڕیاری کۆتایی لە نێوان الیەنە
ناکۆکەکاندا بدا .لە واڵتێکدا کە داهاتووەکەی ڕۆژ
لە دوای ڕۆژ لێڵتر دەنوێنێ ،ڕێژیمی دەسەاڵتدار،
کە پێ دەنێتە تەمەنی  ٤٠ساڵەی ،زیاتر لە
هەموو کات پێویستی بە کەسێکی ئەوتۆ هەیە.

چهمكی تاكگهرایی ( )Individualismلهسهر بنهمای ئهخالقی تاك دامهزراو ه و
جهخت لهسهر بایەخهكانی ئهخالقی دهكا و بابهت گهلێ وهك سهربهخۆیی،
ئازادی و بڕوابهخۆ بوون ،تێیدا زهق دهبێتهوه .بێگومان مهبهست له سهربهخۆیی
و ئازادی ل ه پهیوهندی لهگهڵ سهربهخۆیی فكری و ئازادیی ژیانی تاكهكهسی دایه!
غرووری نهتهوهیی ،ئهو ههست و ئهوینهیه كه تاك ب ه نیسبهت واڵتی خۆی
(واته ههم خاك و ههم خهڵك) ههیهتی ،یان پهیدای دهكا .ڕهنگ ه درێژایی
تهمهنی ناسنامهی نهتهوهیی ()longevity of national identityش وهك دیمیترۆڤا
و دیتران دهڵێن فاكتۆرێكی سهرهكی بێ بۆ غرووری نهتهوهیی و بێگومان
مێژووی خهباتی لهمێژینهی كوردیش پاڵپشتێكی باش بوو ه بۆ ئهم غروورە!
دیمیترۆڤا و دیتران ههروهها دهڵێن :غرووری نهتهوهیی تابعێكه ل ه تایبهتمهندیی ه
جۆربهجۆرهكانی تاكهكان .بۆیه دهكرێ ب ه پشتبهستن ب ه لێكۆڵینهوهیهكی
لهم چهشنه ،بهم قهناعهت ه بگهین كه تاك دهتوانێ ل ه بهدیهێنانی غرووری
نهتهوهیی و ههروهها خهماڵندنی ئهم چهمكه دهورێكی كاریگهری ههبێ.
ههروهها دهکرێ له ههناوی ڕۆژههاڵتناسیی (شرق شناسی) ئیدوارد سهعید،
چهمكێكی دژواز ههڵێنجین كه دواجار بهرامبهر ب ه تاكگهرایی ڕۆبێنم و ل ه
مرخێش مرخێشی ئهم دوو چهمك ه دژوازهدا غرووری نهتهوهیی زهق كهمهوه.
ڕهنگ ه بکرێ تایبهتمهندی سهرهکی ڕۆژههاڵتناسیی ئیدوارد سهعید لهم
ڕستهیهدا کۆ بکرێتهوه :ڕۆژئاوا بێ ئهمالوئهال ل ه ڕۆژههاڵت سهرتر ه و
ڕۆژههاڵت توانایی ناسینی خۆی نییه ،بۆی ه ڕۆژههاڵتناسی وهک چهمکێک
دهیهوێ یارمهتیی ڕۆژههاڵت بدا تا خۆیان بناسن! به واتایهکی تر ڕۆژههاڵتناسی،
ڕۆژههاڵت ب ه خودی ڕۆژههاڵتییهکان و ڕۆژئاواییهکان دهناسێنێ.
ل ه ڕاستیدا ئیدوارد سهعید له ڕۆژههاڵتناسییهکهی خۆیدا ک ه دروستر ه
بڵێین دژه_ ڕۆژههاڵتناسییهکهی ،چون وهك گوتارێکی ڕهخنهگران ه
باس ل ه جیاوازییهکی قووڵی نێوان ڕۆژئاوا و ڕۆژههاڵت دهکا ،باس
لهو ه دهکا ڕۆژئاوا لهسهر بنهمایهکی زهینی خۆی نهک لهسهر بنهمای
واقعییهتهکان دهڕوانێته ڕۆژههاڵت ،بۆ وێنه بهپێی ئهم بنهما زهینییهی
خۆی پێی وای ه ڕۆژههاڵت بهبێ ئاڵوگۆڕه ،وهک شتێکی نهگۆڕ ک ه
توانایی تاریفی خۆیشی نیی ه لهسهر بنهمای پێناسهیهکی هۆوییهتی و
بۆیه وهک دیلێکی دهستهمۆ سهیری دهکا ک ه دهبێ خۆ بهدهستهو ه بدا.
خۆ ئهو ه ڕاست ه ڕۆژههاڵتناسی دهبێ وهک زانستێک سهیر بکرێ ک ه ل ه سهرهتاو ه
وهک گوتارێکی دهسهاڵت ،خهریکی پاساهێنانهوه بوو ه بۆ شیو ه ڕوانینهکهی
مرۆڤی ڕۆژئاوایی ب ه نیسبهت ڕۆژههاڵتهوه و زاڵکردنی مرۆڤی ڕۆژئاوایی
بهسهر مرۆڤی ڕۆژههاڵتییهوه ،بهاڵم ب ه باوهڕی من ل ه ههمان کاتدا نابێ ل ه
کهمتهرخهمی مرۆڤی ڕۆژههاڵتی و تهنانهت تا ئاستی خۆ بهدهستهوهدهری
خافڵ بین .خۆ ڕاست ه ئهم خۆ بهکهمزانینهش ،ئهم خۆ ب ه هیچنهگرتنهش
هۆکارهکهی دیسان دهگهڕێتهوه سهر چهمکی ڕۆژههاڵتناسی ،بهاڵم تاک و
کۆمهڵی واڵتانی ڕۆژههاڵتیش خۆیان هۆکارێکن بۆ ئهم شێوهڕوانینه .دیار ه
ئهمه ل ه ههموو بوار ه سیاسی ،کۆمهاڵیهتی و فهرههنگییهکانیشدا دهدیترێ.
ئهگهر سهعید له سهرهتای کتێبهکهیدا زۆر ب ه دروستی ئاماژ ه بهم ه دهکا ک ه
ڕۆژههاڵتناسی وهک سیستم بهردهوام به شێوهیهکی زنجیرئاسا ل ه الیان
نووسهرانی ڕۆژئاواو ه بۆ خهڵکی خۆیان و ڕۆژههاڵتییهکان دووپات ه و
چهندپات ه دهبێتهو ه و کوردهواری گوتهنی ده زاری یهکتر دهتفن .چهمکی
خۆ بهکهمزانین له واڵتانی ڕۆژههاڵتیش بهردهوام وهک میراتێکی نگریس
بۆ تاک و کۆمهڵ دووپاته دهبێتهوه  .بۆیه کاتێ کابرایهکی سووری
چاوشین لێمان دهڕوانێ دهخهجڵێین و ک ه مهرحهبایمان لێدهکا شاگهشک ه
دهبین و ڕهنگ ه ب ه چکۆلهترین ناوهێنانمان پێمان وابێ دنیایان ب ه خهاڵت
پێ بهخشیوین .زۆر جاران تاكی كورد ك ه وهك خۆی یان نوێنهری تاقمێك
یان خێر نوێنهری حیزبێك ل ه میدیای غهیرهكورددا دهردهكهوێ ،ههرچهند
دهزانێ ک ه شێوه ڕوانینی بهرامبهرهكهی به نیسبهت ئهو وهک ڕوانینی
گهور ه ب ه سهر گچكهدایه یان ل ه سهرهو ه بۆ خوارێ ،بهاڵم بهوحاڵهشهو ه
ب ه ئاشكرا ههست به داماوی و سهرلێشێواوییهكهی دهكهی و چی وای
نامێنێ ل ه بهرامبهر نهتهوهی بااڵدهستدا حاشا ل ه كورد بوونیشی بكا و
ئهگهریش بهس ب ه کورد ناویشی برد پێی به گهورهترین دهسکهوت دهبێ!
لێرهدای ه ك ه تاكگهرایی ڕێك به دژی ئهم خۆبهدهستهوهدهریی ه قوت دهبێتهو ه
بۆ داكۆكی ل ه ناسنامه و غرووری نهتهوهیی! ئهوهی ئهمڕۆ بهكردهو ه دهدیترێ
ئهوهی ه ك ه نهتهوهی كورد سهرهڕای ههموو گیروگرفتهكان ،تاكهكانی ب ه
غروورهو ه سینگ دهدهنه پێش وهك كورد ،بێگومان ئهم تاكگهرایی ه دواجار
براوهی سهرهكی ملمالنێیه لهگهڵ خۆبهدهستهوهدان و خۆبهكهم زانین!
ڕهنگه هێنانهوهی ئهم نموونهیه بۆ شرۆڤهی مهبهستهكهم یارمهتیدهر بێ:
«سهعد زهغلوول ڕێبهری سهربهخۆییخوازی شۆڕشى ساڵى 1919ى
میسر ب ه دژی بهریتانیا ،گۆیا دهچێته لهندهن بۆ چاوپێكهوتنی لهگهڵ جۆرجی
پێنجهم پادشای بهریتانیا .لهوێ پێی دهڵێن وهك پرۆتۆكۆل ،كاتێ چووی ه
الی كینگ بهحاڵ خۆت بچهمێنهوه ،ئهم ه دابونهریت ه و وهك نیشانهی
ڕێزگرتن ه ل ه كینگ .كه زهغلوول دهچێێ ه الی پادشا نهك ناچهمێتهو ه بهڵكوو
پشتی ڕاستتر دهكا و سینگی دهدات ه پێش .ك ه كۆبوونهوهك ه تهواو دهبێ
كاربهدهستانی بهریتانی زۆری گلهیی لێدهكهن ل ه ههڵسوكهوتی زهغلوول.
ل ه واڵمدا دهڵێ من ویستم نهختێك بچهمێمهوه ،بهاڵم ههرچی كردم
نهمتوانی و دهتوت دوازد ه سێزده میلیون هاواڵتی میسری پشتم ڕادهكێشن
بۆ الی خۆیان .ئهم ه واته تاكگهرایی ل ه پێناو غرووری نهتهوهیی!»*
*ئهم ڕووداوهی سهعد زهغلوولم ،بهسپاسهوه ل ه الپهڕهی فهیسبووكی مامۆستا شێركۆ ههژار گێڕاوتهوه.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647507548621
Tashkilat.kdp92@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

سمیناری ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
«کۆماری کوردستان سەرچاوەی ئیلهام بۆ بنیاتنانی داهاتوو»
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە بەرەبەری دووی ڕێبەندان،
ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان سمینارێکی لە دوو پانێلدا بەڕێوەبرد.
لەو سمینارەدا کە ڕۆژی یەکشەممە30 ،ی بەفرانبار لە شاری هەولێر
و بەبەشداریی نوێنەرانی کۆمەڵێک لە حیزبە سیاسییەکانی باشوور و
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بە ئامادەبوونی کۆمەڵێک کەسایەتیی سیاسی و
میدیاکار بەڕێوەچوو ،سەرەتا کورتە فیلمێک لەسەر چۆنیەتیی دامەزرانی
کۆماری کوردستان پیشان درا .دواتر عەلی بداغی ،ئەندامی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتی کوردستان پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران بەبۆنەی  73ساڵەی دامــەزرانــی کۆماری کوردستانی خوێندەوە.
لــە پەنێلی یــەکــەمــی ســمــیــنــارەکــەدا کــە مــەنــســوور مــروەتــی ،ئەندامی
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان بــەڕێــوەی دەبـــرد ،دوو باس
پێشکێش ک ــران .ســەرەتــا حوسێن نـــازدار ،ئەندامی نــاوەنــدی سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئــێــران باسێکی پێشکێش کــرد لــە ژێر
نــاوی« :دێموکراسی و مافی شــارۆمــەنــدی لە کــۆمــاری کوردستاندا».
حوسێن نــازدار قسەکانی بــەوە دەســت پێکرد کە ڕاگەیاندنی کۆماری
کــوردســتــان نوختەگۆڕانێکی گرینگە لــە مــێــژووی خەباتی کـــورددا و
کــورد بە پێکهێنانی کۆمار بەرگریی لە ســەروەریــی نیشتمانیی خۆی
کــرد .کــۆمــاری کوردستان بەرهەمی ئــیــرادە و ویستی نــەتــەوەی کورد
بــوو ،ئــی هــەمــوو کــورد و بــۆ هــەمــوو کــوردســتــان بــوو ،بۆیە ئێستاش
ڕەمــزی یەکیەتی و یەکبوونی کــوردە لە هەموو بەشەکانی کوردستان.
ئەندامی ناوەندی سیاسیی حدکا لە درێــژەی باسەکەیدا گوتی هەموو
کــار و بەرنامەی کۆمار بۆ دوو ئامانج بــوو .دابینکردنی مافی ڕەوای
نەتەوایەتی و دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی کۆمەاڵنی خەڵک.
پێشەوای کورد و کۆمار پێی وابوو کە خەڵک مافی خۆیانە دێموکراسی
و نێعمەتی سەربەستی و ڕزگــاریــیــان هــەبــێ و ه ــەوڵ درا لــە ڕێگای
پێکهێنانی دەزگ ــا و دامــــەزراوەی تایبەتی خەڵک وشــیــار بکرێنەوە تا
هــەم مافەکانی خۆیان بناسن و هــەم دەسکەوتەکانی کۆمار بپارێزن.
کۆڕگێری دووهەمی ئەم پەنێلە ئــەردەاڵن فەرەجی ،ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندیی کۆمەڵەی شۆڕشگێری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بوو
کە باسەکەی لەژێر ناوی «هەلومەرج و دۆخی ئەو ســەردەم لە بواری
نێونەتەوەیی و دەرس و ئەزموونەکان لــەو بـــوارە»دا پێشکێش کرد.
ئەردەاڵن فەرەجی لە سەرەتای قسەکانیدا بە ئاماژە بە گۆڕانکارییەکانی
پــێــش و دوای شــــەڕی دووهـــەمـــی جــیــهــانــی و کــارتــێــکــەریــی لــەســەر
چارەنووسی گــەالن گوتی دامــەزرانــی ژێکاف لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ئــامــاژەیــەکــی ڕوون و گرینگە بــۆ کــەلــکــوەرگــرتــنــی کـــورد لــە فــۆڕمــە
نوێیەکانی کــاری ڕێکخراوەیی بۆ دەستەبەری ئامانجە نەتەوەییەکان.
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە بە ئاماژە بە چەندوچۆنیی پشتیوانیی
دەرەکـ ــی لــە جــوواڵنــەوە ڕزگــاریــخــوازیــیــەکــان ،بــاســی لــە ئامانجەکانی
سۆڤییەت لــە پشتیوانیکردن لــە کــۆمــاری کــوردســتــان کــرد کــە بریتی
بــوون لە ڕاکێشانی ســۆز و عەتفی خەڵکانی ناوچە بۆ دروستکردنی
ڕوخسارێکی ڕزگــاریــدەر لە خۆی لــەالی نەتەوەکان ،فشارخستنە سەر
دەوڵەتی ناوەندیی ئێران بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز و دژایەتیی بەرەی ڕۆژاوا.
ئـــەردەاڵن فــەرەجــی لە کۆتایی باسەکەیدا گوتی کــۆمــاری کوردستان
درەوشــاوەتــریــن ڕووداوی مــێــژووی کــورد لە ســەدەی ڕابـ ــردوودا بوو
و ،بــە ئــامــاژە بــە هــۆکــارەکــانــی ڕووخــانــی کــۆمــاری کــوردســتــان گوتی:
ئەزموون و وانەکانی کۆمار پێمان دەڵێن پشتیوانییە نێودەوڵەتییەکان
تــا ســـەر نــیــن و بــاشــتــریــن فــاکــتــۆر بــۆ ســەرخــســتــنــی جـــوواڵنـــەوە و
پاراستنی دەســکــەوتــەکــان یەکیەتی و تەبایی و یەکڕیزیی نێوخۆییە.
لە پەنێلی دووهــەمــی سمینارەکەدا کەریم کەریمی ،ئەندامی هەیئەتی
ئیجرایی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان باسێکی پێشکێش کرد لە ژێر
ناوی «کۆماری کوردستان لە چ بوارێکدا ڕەخنەی لەسەرە ».بەڕێزیان
لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە هۆکارەکانی سەرنەکەوتنی کۆماری کوردستان
ئەوە بوو کە كۆمار هەر لەسەرەتای دامەزرانەوە هەڵگری هەندێك ناتەبایی
بوو كە كاریگەریی لەسەر رەوتــی رووداوەكـــان هەبوو .وەک ناتەبایی
لەنێوان مەفهوم و فەلسەفەی سیاسیی «كۆمار» وەك هێمای دەوڵەتی
مــۆدێــرن لەگەڵ پێكهاتە و ساختاری عەشایری بەهێز لە كوردستان.
هــەروەهــا ناتەبایی لــە نــێــوان «كــۆمــاری كــوردســتــان» و چــوارچــێــوەی
قانونی ئەساسی ڕێژیمی مــەشــرووتــەی پاشایەتیی ئــێــران بــەرچــاوە.
ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی کۆمەڵە دواتــر باسی لەوە کرد کە كۆماری
كوردستان بوو بە قوربانی سیاسەتی بــەرژەوەنــدی زلهێزەكان ،بەاڵم
ســــەرەڕای ئــەمــانــە وەك ئەزمونێكی بــەنــرخ لــە مــێــژووی بــزوتــنــەوەی
ڕزگــاریــخــوازیــی خــەڵــكــی كــوردســتــان پــێــگــەی كــۆمــاری كــوردســتــانو
كەسایەتی قازی محەممەد بۆ هەمیشە دەدرەوشێتەوە و هەڵكردنی ئااڵ
و ڕاگەیاندنی كۆمار ،بزاوتی ڕزگاریخوازی كــوردی گەیاندە قۆناغێكی
نــوێ و پاشخانێكی بــۆ ن ــەوەی دواتـــری کــورد دروس ــت کــرد کــە دەبــێ
هــەوڵ بــدرێ بزوتنەوەی ڕزگــاریــخــوازی كوردستانی پێ بەهێز بكرێ.
دوایــیــن کــۆڕگــێــری سمینارەکە عــومــەر بــاڵــەکــی ،ئــەنــدامــی دەفــتــەری
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو کە باسی لە «ڕۆڵی کۆماری
کوردستان لە پەرەگرتنی هەستی نەتەوایەتی»دا کرد .بەڕێزیان باسی
لــەوە کــرد کــۆمــاری کــوردســتــان کــە لــە ســـەدەی بیستەمدا ڕاگــەیــەنــدرا
یــەکــەم دەســـەاڵتـــداری بــە شــێــوەی کــۆمــاریــیــە و لــە ســەردەمــی خۆیدا
توانی ببێتە ڕەمــز و نوێنگەی یەکیەتی و یەکپارچەیی نەتەوەی کورد.
هــەروەهــا ڕۆژی ڕاگەیاندنی کۆمار دەکــرێ بە کۆنگرەیەکی نەتەوەیی
دابندرێ؛ چونکە نوێنەرانی هەر چوار پارچەی کوردستانی تێدا بەشدار
بــوون و تەنانەت هێندێکیان هەتا ڕووخانی کۆماری کوردستان لەنێو
دام ــودەزگ ــای ئــیــداری و نیزامیی کــۆمــاردا ڕۆڵ و چاالکییان هــەبــوو.
ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پاشان پەڕژایە
ســەر ئــەو ئەرکانەی کــۆمــاری کوردستان بۆ خــۆی دیــاریــی کــردبــوون،
وەک دەســتــەبــەری مافە نەتەوایەتییەکان ،جێگیرکردنی دێموکراسی،
هــیــمــاســازی ،ب ــووژان ــدن ــەوەی ئــابــووری و بــەهــێــزکــردنــی دیپلوماسی.

سروودی ئەی ڕەقیب

وتەی دەستپێک

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستان

پەنێلی یەکەم

پەنێلی دووهەم

دیمەنێک لە بەشدارانی سمینار
بەڕێزیان لە کۆتایی باسەکەیدا هیوای خواست هەر
وەک چــۆن ئــااڵی کــوردســتــان بۆتە موڵکی نــەتــەوەی
کــــورد ،ئــــاواش ک ــار بــکــرێ بــۆ ئــــەوەی کــە کــۆمــاری
کوردستان و یەکەم دەسەاڵتی مۆدێرن وسەردەمیانە
ببێتە موڵکی نــەتــەوەیــی و هــەوڵ بــۆ بــووژانــدنــەوەی
دەسکەوتەکانی کۆمار لە هەر بەشێکی کوردستاندا بدرێ.
شایانی باسە کە جیا لە بەشداریی نوێنەرانی حیزبە
ســیــاســیــیــەکــان ،کــۆمــەڵــە ،ڕێــکــخــراوی کــوردســتــانــیــی
حــیــزبــی کــۆمــۆنــیــســتــی ئــێــرانــیــش ب ــە ب ــەش ــداری ــی و
پــێــشــکــێــشــکــردنــی چــەپــکــەگــوڵ بـــە بـــەڕێـــوەبـــەرانـــی
کــۆڕیــادەکــە ،ڕێــزیــان لــە هــاتــنــەوە دووی ڕێــبــەنــدان،
س ــاڵ ــڕۆژی دامـــەزرانـــی کــۆمــاری کــوردســتــان گــرت.
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بهر له مااڵوایی

کۆمار و پێشەوامان
لە ئەزموونە بۆ وانە

عەلی بداغی

لەو کاتەوە کە پێشەوا قازی محەممەد لە چوارچرای مەهاباد
لەبەر دەم ئاپۆرای جەماوەردا بە دەنگێکی دلێر گوتی« :ئەمن بە خودا ،بە کەالمی
عەزیمی خــودا ،بە نیشتمان ،بە شەرافەتی میللیی کــورد ،بە ئــااڵی موقەدەسی
کوردستان سوێند دەخۆم کە تا ئاخرین هەناسەی ژیانم و ڕژانی دوایین تنۆکی
خوێنم بە گیان و ماڵ لە ڕێی ڕاگرتنی سەربەخۆیی و بــەرز کــردنــەوەی ئااڵی
کوردستاندا تێبکۆشم»...؛  73ساڵ ڕادەبــرێ .تەمەنی سەرۆکایەتیی پێشەوا و
کۆمارەکەی کورد کەم ،بەاڵم هۆکار چییە دوای حەوت دەیە بااڵی پێشەوا هەر
هەمان بــااڵی ئــازادی و سەربەخۆیی و ،خەونەکانی هەمدیسان هیوا و خەونی
نەوە دوای نەوەیەتی؟ بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە دەبێ لە جەوهەر و کەسایەتیی
پێشەوا قازی محەممەد ورد بینەوە و ،گوتار و پەیامی کۆمارەکەمان ورد کەینەوە.
دوو ساڵ پێش ئەوەی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ لە کۆڕی گشتیی نەتەوە
یەکگرتوەکاندا پەسند بکرێ ،لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا ،لە هەرێمی شەڕ و کاولکاری
و داگیرکاریدا ،لە نێو کەشی داخراوی نەریت و کۆمەڵگەی داخراودا ،کەسایەتییەکی
ڕوونــاکــبــیــر ،ئینسانویست ،دادگـــەر و مــافــدەر و مــافــپــەروەر ،لــەســەر بنەمای
خۆشەویستی و متمانەی خەڵکەکەی دێتە مەیدان؛ بۆوەی بەلەمی چارەنووسی پڕ
هات و نەهاتی گەلەکەی لە دەریای تووڕە و پڕ شەپۆالنی ڕووداو و بەرژەوەندیی
لێکنەبانی واڵتانی داگیرگەر و زلهێزدا بگەیەنیتە کەناراوەکانی هێمنی و ئازادی.
مرۆڤێک لــەو ســەروبــەنــدەدا و لە جوغرافیایەکی بچووکی ئــەم گوێێ زەوییەدا
حوکمەتی ڕاگەیاند کە هەم خۆی مرۆڤتەوەر بوو ،هەم دەسەاڵتەکەی بۆ پاراستنی
کەرامەتی مرۆڤ لە هەر ڕەگەز و تیرەیەکی نێو بازنەی حوکمەتەکەی بەکارهێنا.
پێشەوای کـــوردان لــە ماڵی دنیا هیچی کــەم نــەبــوو ،پلە و پــایــەی ئــیــداری و
کۆمەاڵیەتیی بەرزی هەبوو ،ناوبەدەرەوە و دەستڕۆیشتووش بوو؛ بەاڵم ئەو کە بۆ
پێشەوایەتیی گەلە بندەستەکەی خوڵقابوو؛ هەموو ئەم سامانە مادی و مەعنەوییانە
و تەنانەت گیانیشی؛ بۆ بەردی بناخەی خەونی کورد ،واتە دەوڵەتی کوردی دانا.
مرۆڤبوون ،ڕاستگۆیی ،دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی ،ڕوحی دەست لەنێودەستنان و
پێکەوە کارکردن ،یەکیەتیی بەکردەوە ،گەڕانەوە بۆ دەنگ خەڵک و لەبەرچاوگرتنی
بەرژەوەندی و پڕەنسیپە گشتییەکانی کۆمەڵ و نەتەوە ئەو بایەخانە بوون کە
لە کەسایەتیی پێشەوادا بەرجەستە ببوون و لە کارنامەی دەسەاڵتەکەشیدا
بوونە هۆی کەڵەکەبوونی خەرمانێک دەسکەوت و ئەزموونێکی سەرکەوتوو.
وە کاتێکیش حوکمەتە ساواکەی پێشەوا بەرگەی باهۆزی گۆڕانکارییە ناوچەیی
و جیهانییەکانی نەگرت ،کاتێ واڵتانی زلهێزی بەناو بانگەشەکەری مافی مرۆڤ و
دێـموکراسی و دەسەاڵتی گەل خۆیان لێ نەدا ،و سۆڤییەتە بەناو پشتیوانەکەشی،
پشتیوانییەکەی بە نەوتی باکووری ئێران و بەرژەوەندییەکانی دیکەی فرۆشت ،وە
کاتێکیش لەنێو گەلی خۆیشیدا تەنیا مایەوە؛ پێشەوا دوا وانەی مەکتەبەکەی چپاندە گوێی
قوتابی و نەوەی دواڕۆژی؛ وانەی خۆبەختکردن لە پێناو سەروەریی گەل و نیشتماندا.
ئەدی کۆمارە جوانەمەرگەکەی کوردستان لەبەرچی ئێستاش ئیلهامە بۆ بنیاتنانی
داهاتوو لە هەر کام لەو نیشتمانە لەتکراوەدا؟ لەبەر چییە کە ئێستاش کۆمار ئەستێرەی
هەرە پڕشنگدارە لە ئاسمانی خەونەکانی کورددا؟ لەبەر ئەوەیە کە کۆمار توانی ئامانج
و خەونی بەرحەق و ڕەوا و مێژوویی بە میلیون کوردی سەر ئەم گۆی زەوییە
وەدی بێنێ و بیسەلمێنێ کە ئەم گەلە هەم دەتوانێ سەربەست و سەربەخۆ بێ؛ هەم
بە مۆدێلی حوکمڕانییە مەدەنی و پێشکەوتووەکەی دەریخست کە شایانی ئەوەیە
شکۆی دەوڵەتداریی لێ فێر ببن؛ وە لەخۆڕاش نەبوو کە نەیارانی لە دژی یەکیان گرت.
کۆماری کوردستان کەسایەتیی ئیرادەگەریی بە تاکی کورد بەخشی ،هەستی
باوەڕبەخۆبوونی تێدا بەهێز کرد ،کردیە خودانی شوناس و کەسێتیی تایبەت بە
خۆی و ،ئــەوەش بۆشاییەکی وای لە دڵ و زەین و ئارمانخوازیی تاکی کورددا
پــڕ ک ــردووەت ــەوە کــە بــۆ هەمیشە لەگەڵیەتی و بــۆ داهــاتــووش چــاوی لێیەتی.
هەڵکردنی ئااڵی کوردستان ،ڕاگەیاندنی حوکمەتی کوردی ،پێکهێنانی سوپای میللی
لەژێر ناوی هێزی پێشمەرگەدا ،بەربەرەکانی لەگەڵ نەخوێندەواری ،بایەخدان بە زمانی
کوردی ،چاپی کتێب و ڕۆژنامە و گۆڤار ،بووژاندنەوەی ئابووریی ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵتی کۆمار ،دانانی یاسا بۆ ڕاییکردنی کاروباری کۆمەڵ ،بەڕێکخراوکردنی پرسی
ژنان و الوان ئەویش تەنیا لە ماوەی  11مانگدا و؛ پێوەندیی نێوان خەڵک و دەسەاڵت
و متمانەی دووالیەنەی خەڵک بە حوکمەت و دەسەاڵت بە خەڵک پێمان دەڵێن ئەم
حوکمەتە چەندە بەڕۆژ ،چەندە گەلی و چەندە پڕ دەسکەوت بووە .وەئەگەر چارەنووس
واینەکردبا دەبوو بە نموونەیەکی دەگمەن لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و جیهانیشدا.
ئێستا دوای حــەوت دەیــە لە واقعییەتی تاڵی ڕووخــانــی کۆماری کوردستان،
خەون و خولیاکەی نەوە دوای نەوە هاتووە ،ئامانجەکانی کۆمار نەخشەڕێ و
بەرنامەی حیزبە نەتەوەییەکانی کــوردی ڕۆژهــەاڵتــن و ئاسۆی گەیشتن بەم
ئامانجانەش پتر لە هەموو کاتێک ڕوون و نیزیک دەنوێنێ ،بەاڵم ئاخۆ کورد لە
ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بــەتــەواوی وانــە مێژووییەکانی کــۆمــاری وەرگــرتــووە؟
گرینگترین وانەی کۆمار ئەمە بوو کە دەسکەوتە بەنرخەکان لە تەبایی و یەکگرتوویی
دایە وەدی دێن و دەشپارێزرێن ،هەروەها ئەگەرچی هێزی پشتیوانی دەرەکی دەتوانێ
ڕۆڵی گرینگ لە یەکالبوونەوەی هاوکێشەکاندا ببینێ؛ بەاڵم ئەوەی دەبێ کۆشکی
هیواتی لەسەر هەڵچنی هەر خۆت و هێزەکەی خۆتە .لێ مەخابن ئێستا لە کاتێکدا
کە فاکتەری دەرەکی بە قازانجی جوواڵنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە و
دوژمنی سەرەکی و هاوبەشی کورد لە ئێران ،واتە کۆماری ئیسالمی پتر لە هەر
کاتێک گڵۆڵە بەختی کەوتووەتە لێژی؛ هێزە سیاسییەکانی کورد نەیانتوانیوە ئەو
یەکڕیزی و یەک گوتاری و یەکبوونە پێک بێنن کە بۆ وەاڵمدانەوە بەو دۆخی پێویستە.
ئێستا کــە ئیدی پێشەوا قــازی محەممەد بــووەتــە ڕەمــز و سیمبولی هەموو
کــــوردان و ڕێــبــازی نــەتــەوەیــی و ،شــونــاســخــوازیــی کــۆمــاریــش بــووەتــە ڕێباز
و ئــامــانــجــی هــاوبــەش بــۆ خــەبــات؛ پــتــر لــە هــەمــوو کــاتــێ پێویستە کەسێتیی
پــێــشــەوا و ئــەزمــوونــی کــۆمــار ببنە وانــەیــەک بــۆ ژیــانــدنــەوە و بنیاتنانەوەی
دەس ــەاڵت ــی نــەتــەوەیــیــمــان .وان ــەی ــەک لــە پــێــشــەوا و ک ــۆم ــارەوە بــۆ هــەمــووان.

