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لە خهبات و تێکۆشان بەردەوامین
سەروتار

ئۆپۆزیسیۆنی دژی

ڕێژیم و هەڵوێستی
ئێمە

کەماڵ کەریمی
لـــە دوو حــــەوتــــووی ڕابــــــــردوودا
دوو کــۆبــوونــەوەی جــیــاواز و بە دوو
مەبەستی جیاواز لە دەرەوەی واڵت و
لە دوو واڵتــی جیاواز بەڕێوەچوو .لە
هەر کام لەم کۆبوونەوانەدا بەشێک لە
ئۆپۆزیسیۆنی دژی کۆماری ئیسالمی
پێشتر کاریان بۆ کردبوو و دەوریــان
تێیدا هــەبــوو کــە حیزبی دێموکراتی
ک ــوردس ــت ــان ک ــە بــەڕەســمــی ب ــۆ هــەر
دووکیان دەعوەت کرابوو ،بە هۆکاری
تایبەت لە سەر چۆنیەتیی بەڕێوەچوون
و باسەکانی ئەو کۆبوونەوانە بەشداریی
تێدا نەکرد.
کۆبوونەوەی یەکەم کە لە ئەمریکا
بــەســتــرا و ئـــەوەی لێی دیـــار بــوو بە
جۆرێک بۆ ڕێکخستنی ،البییەکی دژ بە
کۆماری ئیسالمی لە ئەمریکای لە پشت
بوو و بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن کە لەگەڵ
شــۆڕای میللیی بەرگری و ڕێکخراوی
مــوجــاهــێــدیــن هــاوئــاهــەنــگــیــیــان هــەیــە؛
بەشداریی بەرچاویان لە کۆبوونەوەکەدا
هــەبــوو .ئــەم کۆبوونەوەیە کــەوا دیار
بــــوو ب ــە مــەبــەســت هـــاوکـــات لــەگــەڵ
کـــۆڕی ســااڵنــەی ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە
یەکگرتووەکان لە ٢٥ی سێپتامردا ڕێک
خرابوو ،زۆرتــر بە دوای ئــەوەوە بوو
لە کاتی بەشداریی سەرۆکی زۆربەی
واڵت ــان ــی دنــیــا لــە ک ــۆب ــوون ــەوەی ئــەو
ڕێکخراوەدا لە نیۆیۆرک دەنگی بوون و
ناڕەزایەتی ئۆپۆزیسیۆنی دژ بە ڕێژیم
بە گوێی هەموواندا بــدا و لە ڕاستیدا
زۆرتــر ئاکسیۆنێک بوو بۆ نیشاندانی
هاوئاهەنگیی ئۆپۆزیسیۆن و خەڵکی
ئێران لەگەڵ سیاسەتەکانی هاوپەیمانیی
ئەمریکا لە دژی کۆماری ئیسالمی و
بە ئامانجی ڕووخانی ڕێژیم کە ئیستە
داواک ــاری ــی زۆربـــەی ئۆپۆزیسیۆن و
خەڵکی ئێرانە.
بــەشــداریــی چــەنــد کەسایەتییەکی
ئــەمــریــکــایــی لـــەو کـــــۆڕەدا و قــســە و
باسەکانیان لەسەر ئێران و کۆماری
ئــیــســامــی بــە تــایــبــەت لــە پانێلەکانی
ڕۆژی دووهــەمــی کــۆبــوونــەوەکــەدا کە
داخــراوتــر بــوو گرینگیی خــۆی هەبوو.
هەرچەند بەداخەوە ئەوجارەش بە هۆی
تێنەگەیشتن لە ڕاستییە...

درێژە بۆ ل 2

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی دووشەممە١٥ ،ی
ڕەزب ــەری ١٣٩٨ی هەتاوی له کۆبوونهوهی خۆیدا کۆمەڵێک بــاس و بابهتی
پێوهندیدار به کار و تێکۆشانی داهاتووی حیزبی تاوتوێ کرد.
لە سەرەتای کاری کۆبوونەوەکەدا بەڕێز کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزب بە ئاماژە بە کار و تێکۆشانی حیزب لەو ماوەیەدا ،لەسەر درێژهدان
به خهبات و تێکۆشان بە گوڕ و تینی ههرچی زیاتر و به پشتبهستن به سهرجهم
زهرفیهته سیاسی و خهباتگێڕییهکانی حیزب و کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان،
جهختی کردهوه.

بە دەرزیی پیس گوندێکیان تووشی ئایدز کردوە

بەهۆی کەمتەرخەمیی کاربەدەستانی بەشی بێهداشت لە پارێزگای چوارمەحاڵ
و بەختیاری ســەدان کەسی گوندی «چنارمەحموود» نەخۆشیی ئایدزیان گرتوە .لە
درێژەی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی گوندی «چنار مەحموود» سەر بە شاری «لوردێگان»
نووسینگەی ئیمام جومعە و بنکەی تەندروستیی ئەو گوندە کە دەرزیی هەڵگری ویروسی
ئایدزی لێ باڵو ببۆوە ،لەالیەن خەڵکی تووڕە و نارازییەوە ئاگری تێ بەردرا و تابڵۆی
فەرمانداری لەسەر سەردەرانەی ئەم ناوەندە حکوومەتییە داگیرا.
بەپێی سەردانی خەڵک تا ئێستا زیاتر لە  ٢٠٠کەس لە خەڵکی ئەم ئاواییە نەخۆشیی
ئیدزیان گرتوە و خەڵکێکی زۆری دی لە ترسان ناوێرن تێست بــدەن ،بــەاڵم بەجێی
مشوورخواردنی کاربەدەستان لەو کارەساتە ،وەزیری تەندروستیی ڕێژیم ،فەرماندەی
سپای پاسداران و پارێزگاری ئەو پارێزگایە و هەروەها چەند نوێنەرێکی مەجلیسی ڕێژیم
هەریەک بە شێوازی خۆیان بێڕێزییان بەو خەڵکە کردوە و بە دژبەری ڕێژیم و ئاژاوەگێڕیان
ناو بردوون .شایانی باسە هەتا ئێستا بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ڕێژیم الوێک
بە ناوی «غەریب مووسەوی»تەمەن  ٢٥ساڵ کــوژراوە ،دەیــان کەس برینداربوون و
ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ناوچەکە گیراون.

له بڕگهیهکی کارەکانی کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبدا گەاڵڵەیەکی
تایبەت بە چۆنیەتیی مودیرییەتی حیزب و شێوازی هەڵبژاردنی ڕێبەریی داهاتووی
حیزب هاتە بەر باس و لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەی ڕێبەریی حیزبدا «گەاڵڵەی
بڕیارنامە و ڕاسپاردەکان» بۆ باشتر ڕاییکردنی کاروباری حیزب تاوتوێ کرا.
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزب پاش تاوتوێی ئەم مژار و بابەتانە و
ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەسەر چەند بابەتێکی تەشکیالتی ،کۆمەڵە ئەرکێکی پێوەندیدار
بەو باسانەی خستە سەر شانی دەفتەری سیاسی و کۆتایی بە کارەکانی هێنا.
(ڕاپۆرتی ئەم کۆبوونەوەیە لە الپەڕەی 3دا بخوێنەوە)

تڕامپ دەڵێ لە ڕۆژاوای کوردستان دەکشێینەوە

دۆنالد ترامپ ڕایگەیاندوە هێزەکانی لە سووریە و ڕۆژاوای کوردستان دەکێشێتەوە.
ئەم بڕیارەی ســەرۆک کۆماری ئەمرێکا شەپۆلیک کــاردانــەوە و ڕەخنەی لە کۆشکی
سەرکۆماری و کۆنگرەی ئەم واڵتە هەتا ئیسڕائیل و واڵتانی دی لێ کەوتەوە .تەنانەت
ژمارەیەک لە نوێنەرانی کۆماریخوازی کۆنگرە گوتویانە گۆڕینی سیاسەتی ئەمریکا لە
سووریە کارەساتی لێ دەکەوێتەوە و مەیدانەکە بۆ ئێران و ڕووسیە و تورکیە چۆڵ دەکا.
توندی و بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکان دواجار بووە هۆی ئەوەی تڕامپ بێتەوە سەر
خەت سەبارەت بە سنووربەزاندنی تورکیە هەڕەشە لەو واڵتە بکا .لیندزی گراهام ،یەک
لە سێناتۆرەکانی دەستڕۆیشتووی کۆماریخواز کە هاوکات پشتیوانیی سەرەکیی تڕامپە،
بە توندی ڕەخنەی لەو سیاسەتەی سەرکۆماری واڵتەکەی گرتوە و ڕایگەیاندوە کە ئەم
بڕیارە نابەرپرسانەیە بە قازانجی ئێران و داعش دەشکێتەوە.
هەر لەو پێوەندییەدا نیکی هیلی ،باڵوێزی پێشووی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان
ڕایگەیاندوە ئە واڵتەکەی نابێ پشت لە هاوپەیمانە کوردەکانی لە سووریە بکا ،چونکی
کوردەکان ڕۆڵی گرینگیان لە تێکشکاندنی داعشدا بووە و ئەمریکا نابێ هەڵەی وابکا کە
کۆمەڵکوژیی کوردانی لێ بکەوێتەوە.

ژمارە 759

2

١٥ی ڕەزبەری 7 _ ١٣٩٨ی ئۆکتۆبر ٢٠١٩

درێژەی سەروتار

ئۆپۆزیسیۆنی دژی ڕێژیم و
هەڵوێستی ئێمە
پێویستەکان بۆ گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی لە ئێران و
داهاتووی ئەو واڵتە و هەوڵدان بۆ خۆسەپێنیی سیاسی نەکرا
هەموو ئۆپۆزیسیۆنی کارا و خەباتگێڕ لەو کۆبوونەوەدا لە
دەوری یەک کوببنەوە.
کۆبوونەوەی دووهەم کە لە ٢٨ی سێپتامبر و لە شاری
لەندەن بەڕێوەچوو کارێک بوو کە نزیک بە ساڵێک بوو
لە الیەن چەند کەسایەتییەکی ئێرانییەوە هەوڵی بو دەدرا.
کۆبوونەوەیەک کە بە بێ بەشداریی حیزبەکان و ئەوەی دیار
بوو تەنیا بە کۆکردنەوەی کۆمەڵێک کەسایەتیی سیاسی و
ڕووناکبیری پێک هاتبوو .ئەم کۆبوونەوە کە بۆ ڕاگەیاندنی
دروستبوونی ڕێکخراوێکی نــوێ لەژێر نــاوی «شــورای
مدیریت گــذار» بەڕێوە چــوو ،بە جیاوازییەکەوە لەگەڵ
کۆبوونەوەکەی نیۆیۆرک ،لەهەوڵی داڕشتنی بەرنامەیەکدا
بــوو بــۆ چۆنیەتیی گۆڕانکارییەکانی دوای ڕووخــانــی
کــۆمــاری ئیسالمی .بەرنامەیەک کە لەوێشدا دەرکــەوت
ئەو ڕەوتەش ئامادە نەبوون کەمترین سەرنچ بدەنە کێشە
سەرەکییەکانی بەشی زۆری دانیشتووانی ئێران و بە تایبەت
نەتەوەکانی بەشدار لە پێکهاتەی کۆمەڵگەی ئێران .وەک لە
ڕاگەیەندراوەکەیاندا دیارە « پاراستنی تەواویەتی ئەرزیی
ئێران ،دێموکراسیی پارلمانی لەسەر ئەساسی جیایی دین
و دەوڵــەت و هــەروەهــا مافی مــرۆڤ» ،کۆمەڵە پرسێکن
کە هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ بەرنامەی بەشەکانی دیکەی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی نییە و هەموو الیەک کردوویانەتە
سەردێڕی دروشم و باسەکانیان .ئەمەش هۆکارێک بوو کە
حیزبی دێموکراتی کوردستان سەرەڕای دەعوەت کردنی
ڕەسمی ئامادە نەبوو بەشداریی ئەم کۆبوونەوانە بێ کە
زۆر بە گرینگییەوە باسی لێدەکرا.
لــە پــێــشــدا ئــــەوە بڵێین کــە حــیــزبــی دێــمــوکــرات بۆ
ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوە لــەگــەڵ دەس ــەاڵت ــی دیــکــتــاتــۆری و
کۆنەپەرستانەی کــۆمــاری ئیسالمی هەمیشە ب ــاوەڕی
قووڵی بە پێوەندی و هاوپەیمانی لەگەڵ هێزە دێموکرات
و پێشکەوتنخوازەکانی ئێران هەبووە و هەوڵ و تێچووی
زۆریشی بۆ گەیشتن بە پێکهێنانی بەرەیەکی دێموکراتیک و
پێشکەوتنخواز داوە .بەرزکردنەوەی دروشمی بۆ پێشەوە
بەرەو بەرەیەکی دێموکراتیک لە کۆنگرەی چوارەمی حیزب
و دواتــر بەشداری لە شــۆڕای میللیی بەرگری و هەوڵی
دوکتور شەرەفکەندی بۆ کۆکردنەوەی هێزە ئێرانییەکان کە
لە بێرلین لە کاتی وتووێژ لەگەڵ بەشێکیاندا تێرۆر کرا
و بەشداریی ئەم حیزبە لە دوو پێکهاتەی سیاسیی حیزبە
ئێرانییەکان وەک یەکیەتیی هێزە چەپ و دێموکراتەکان
و بەرەی دێموکراسیخوازانی ئێران کە چەندین حیزب و
گرووپی ئێرانی تێدا بەشدارن ،ئەم باوەڕە سیاسییە بەڕوونی
دەردەخــا .بەاڵم ئێستا دوای چل ساڵ خەباتی بــەردەوام
لە دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران بزووتنەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵت زۆر قۆناغی بەرەو پێش بڕیوە و نەتەوەی کورد
وەک یەکێک لە نەتەوەکانی پێکهاتەی ئێران بە وشیاریی
نەتەوەیی لە ئاستێکی بــەرزدا دەڕوانێتە داهاتووی خۆی
و حیزبی دێموکراتیش وەک حیزبێکی بەرپرس لە ئاست
داخــوازی و ویستە نەتەوەییەکانی بەرپرسانە دەڕوانێتە
سازدانی ئەو کۆڕ و کۆبوونەوانە.
ئــەوەی پێویستە بۆ داهــاتــووی ئێرانی پــاش کۆماری
ئیسالمی گرینگی پــێ ب ــدرێ ئــەوەیــە کــە ،لــە پــاڵ بیری
دێموکراسی و هەوڵدان بۆ هێنانە سەرکاری دەسەاڵتێکی
دێــمــوکــراتــیــک ،ب ــاس لــە هــۆکــارەکــانــی جێگیر نــەبــوونــی
دێموکراسییە لە ئێراندا و ئەمە تەنیا بە بەرزکردنەوەی
دروشمی دێموکراسی و ئازادی جێبەجێ نابێ .لە ئێرانێکی
فرەنەتەوە و فرەزمان و فرەکولتووردا ،دیتنەوەی ڕێگەی
پێکەوەژیانی ئــەم فرەچەشنییانە دەبــێ لە پێش هەموو
شتێکدا بێ .کورد کاتێک دەتوانێ خۆی بە خاوەنی ئێران
بزانێ کە وەک نەتەوەیەک هەست بە سەروەریی خۆی بکا
و بزانێ کە وەک مەترسی بۆ سەر دەسەاڵت و تەواوییەتی
ئەرزی چاوی لێ ناکرێ ،وەک ئەوەی کە ئێستا بەداخەوە
بیر و زەینی زۆربەی ئێلیت و سیاسییەکانی ئێرانی داگرتوە.
کورد و حیزبە پێشکەوتنخوازەکانی کە نوێنەرایەتیی ئەم
گەلە دەکەن دەزانن کە ئۆپۆزیسیۆنێک دەتوانێ ئیددعای
گۆڕانی پێشکەوتنخوازانە بکا و داهاتوویەکی باشتر لەوەی
ئێستا هەیە بۆ خەڵکی ئێران بە دیاری بێنێ ،کە بە دوور
لە مەزنیخوازیی ئێرانی بوون چاو لە کێشەی ئەو نەتەوانە
بکەن کە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی حەمەڕەزا شا و کۆماری
ئیسالمیدا بە بیانووی جۆراوجۆر چەوساونەتەوە و هەوڵی
لە نێوچوونیان دراوە .ئــەوە هەمیشە ڕێگەیەک بــووە بۆ
دەسەاڵتداریی دیکتاتۆری هەتا ئــازادی و دێموکراسی لە
ئێراندا پێ لەبار بەرن .هەر بۆیە پێداگری لەسەر ئەوەی
کە کــورد بەشداری لە هاوپەیمانییەکی ئێرانیدا دەکــا کە
بەڕوونی باس لە کورد و کێشەکانی و ڕێگە چارەکانی بکا،
ڕێکارێکی سیاسیی دروست و پێویستە.
***

ئێعدام لەپێناو مانەوەدا

دەزگـــای دادی کــۆمــاری ئیسالمی لــە ســێ ڕۆژدا
(ڕۆژانی  3و  5و  8ڕەزبەری ئەمساڵ)  8بەندکراوی
کوردی لە سێدارەدا .بە ئێعدامکرانی ئەو  8کەسە ژمارەی
ئەو کەسانەی لە ماوەی ئەمساڵدا لە کوردستان ئێعدام
کــراون ،گەیشتە  29کــەس .دەزگــای قەزایی کۆماری
ئیسالمی ساڵی ڕابردووش النیکەم  49زیندانیی کوردی
لە دار دابوو.
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر لە سەرەتاوە
فرچکی بە خوێن و کوشتن و کوشتوبڕ گرت .ئێعدام،
بە تایبەت ئێعدامی سیاسی هەر لەگەڵ یەکەم ڕۆژەکانی
دەسپێکی تەمەنی ئەم ڕێژیمە و حەوشەی قوتابخانەی
«ڕیفاه» لە تاران و بە حەزفی فیزیکیی کاربەدەستانی
ڕێژیمی پێشوو دەستی پێکرد .لەگەڵ لەشکرکێشیی
ڕێژیم بۆ کوردستان ،کورد زۆر زوو بووە قوربانیی
سیاسەتی تەناف و سێدارەی ڕێژیم و لە چوار دەیەی
ڕاب ــردوودا پشکی شێری لە ئێعدامەکاندا بەرکەوتوە.
ڕێــکــخــراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی دەڵ ــێ کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران لە ساڵی  ١٣٥٧ڕا هەتا ساڵێ ١٣٩٥ی
هەتاوی پتر لە  ٦١هەزار کەسی لەو واڵتەدا لەدار داوە.
ئێعدامەکان لە ئێران هەر تابعی قانوون و هەلومەرجی
نین ،چاوخشاندن بە ئاماری چەند ساڵ ڕابردوو پێمان
دەڵێن کە ســزای ئێعدام لە ئێران دەتــوانــێ ڕەهەندی
سیاسیی بۆ مامەڵە لەگەڵ دنیای دەرەوەش هەبێ.
کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران کە بەپێی حەشیمەتەکەی
پتر لە  40ساڵە لە ڕیــزی هــەرە ســـەرەوەی واڵتانی
جێبەجێکەری ئیعدام لە دنیایە ،لە ساڵی 1394ی هەتاویدا
 970کەسی لــەدار داب ــوو .دوای بــەرجــام و لە ساڵی
1395دا ژمارەی ئێعدامەکان لە ئێران  580کەس بوو،
لە ساڵی 1396دا ئێعدامەکان بوون بە  390کەس .بەاڵم
لەگەڵ ئاڵۆزبوونەوەی پێوەندییەکانی ئێران و کۆمەڵگەی
جیهانی لە ساڵی ڕابـــردوودا ،ژمــارەی ئێعدامەکان لە
ساڵی  1397لە  570کەس تێپەڕی.
لـهو  570ئێعدام ه ڕاگـهیـهنــدراوه ل ه ئێران ل ه ساڵی
ڕاب ــردوودا 205 ،ئێعدامیان پێوهندیدار ب ه تاوانهکانی
مــاددهی هۆشبهر بوو ه و  240حاڵهتیان پێوهندیی ب ه
کوشتنهو ه (قـهســاس) بــووه و یهکهمجاره ک ه پشکی
ئێعدامهکانی پێوهندیدار ب ه مــادهی هۆشبهر ل ه ئێران
کهمتر ه له تاوانهکانی دی .هۆکارێکی ئ ـهو ه بۆ ئهو
فشار ه زۆره دهگهڕێتهو ه ل ه ماوهی سااڵنی ڕابردوودا
لهو سۆنگهی ه لهسهر کۆماری ئیسالمی بووه .له ئێستادا
مەجلیس دەیــەوێ بە پەسندکردنی قانوونێک سزای
ئێعدام لەسەر بهشێک له تاوانهکانی پێوهندیدار ب ه
مادهی هۆشبهر هەڵبگرێ و سزای زیندان و جێگرەوەی

دیکەیان لە بری ئەوە بۆ لەبەرچاو بگرێ .مەجلیسی
شوڕای ئیسالمی بە ڕەسمیش داوای لە دەزگای قەزایی
کــردوە هەتا یەکالبوونەوەی ئەو قانوونە دەست لە
ئێعدامکردنی زیاتر لەو  5هەزار کەسە بپارێزێ کە لەو
سۆنگەیەوە سزای ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە؛ بەاڵم
دەزگــای قەزایی بێگوێدانە ئەو داوایــە کهم و زۆر،
بـهاڵم به پارێزی زیاترهو ه لە جێبەجێکردنی سزای
ئێعدامەکان بــەردەوامــە .ئێستاش کە نیوەی یەکەمی
ساڵی 1398مــان بــەڕێ کــردوە ،ئــەوەنــدەی زانــدراوە
دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی زیاتر لە  300کەسی
لەدار داوە.
بەردەوامیی سزای ئێعدام لە ئێران لە حاڵێکدایە کە لە
 193واڵتی ئەندامی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
 170واڵتیان سزای ئێعدامیان هەڵگرتوە و ،کەمپینی
هەڵگرتنی سزای نامرۆڤانە و دواکەوتووانەی ئێعدام
لە سەرانسەری دنیا بە گوڕوتینی زیاترەوە کار و
هەوڵەکانی بەرەوپێش دەبا.
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەڵــێ ئامانج لە سزای
ئێعدام جێبەجێکردنی دادپـــەروەری و سەقامگیریی
ئــەمــنــیــیــەتــە ،بـــەاڵم بــــەدەر لــە ئــامــانــجــە ســیــاســی و
شاراوەکانی ڕوونە لە ئێعدامدا ئەوەی نەبێ عەداڵەت
و دادپەروەرییە ،چونکی کاتێک کەسێک لەدار دەدرێ،
نامێنێ هەتا لەئەگەری دەرکەوتنی بیتاوانییەکەی ،پاکی
و کەرامەتی بۆ بگەڕێندرێتەوە .کەم نەبوون کەسانێک
کە بە تۆمەتی تاوانی نەکردووی کوشتن و  ....لەدار
دراون و دوات ــر دەرکــەوتــوە کــە تــاوانــبــار کەسێکی
دیکەیە و تازە کار لە کار ترازاوە .پاشان لە مەسەلەی
کوشتنەوەدا ئەوەندەی بۆ عەداڵەت و دادپــەروەری
دەگەڕێتەوە خۆی لە جێدا خەوشدارە ،چونکی ئەگەر
کەسێک بە دەستی کەسێک بەکوشت چووبێ ،خاوەنی
ماف خۆیەتی ،واتە کەسە کوژراوەکە نەک خوێنگر و
کەسوکاری .بۆیە عەداڵەت ئەوە نییە کە ژیان لەویش
بستێندرێ ،بەڵکوو ئــەوەیــە پــــەرورەدەی کۆمەڵگە
جــۆرێــک بــێ کــەس مافی ئەستاندنی ژیــانــی خەڵکی
دیکەی نەبێ؛ شتێک کە کۆماری ئیسالمی نەک کاری
بۆ ناکا ،بەڵکوو پێچەوانەکەی گرتووەتە بەر و ئێعدام
وەک ئامرازێک بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کۆمەڵگە سەیر دەکا
و بەکاری دێنێ.
یان ڕێژیم ئەگەر مەبەست لە ئێعدام بۆ سەقامگیریی
ئەمنیەت دەکــا ،مەبەست ئەمنییەتی کۆمەڵگە نییە،
بەڵکوو دەســەاڵت و هەیمەنەکەیەتی .لەبەر ئــەوەی
دەبینین لە ماوەی  40ساڵی ڕابــردوودا کە ئێران بە
نیسبەت حەشیمەتەکەی پلەی زۆرتــریــن ئێعدامی

عەلی بداغی

لە دنیادا هەیە ،لە ئێستادا لە ڕووی تــاوان و جینایەت و
الدان و قەیرانە کۆمەاڵیەتییەکان داڕماوترین کۆمەڵگەیە؛
ئــەدی چۆنە ئەو هەمووە ئێعدام و کوشتنانە ئەمنیەت و
دڵنیایی لە واڵتدا چێ نەکردوە؟ ئەوەی لە پرسی کوشتنەوە
و بەردەوامیی ئێعدامەکانیشدا نابیندرێ یان گرینگیی پێ
نادرێ ،بڕەودان بە هەستی تۆڵەکردنەوەیە کە بەردەوام لە
نێوان بنەماڵەکانی بکوژ و کوژراو و دواتر دیسان کوژراو
و بکوژدا دەمێنێ و لە کۆمەڵگەدا رەگ دادەکــوتــێ .بۆیە
ئێعدام جیا لە بەرهەمهێنانەوەی توندوتیژی لە کۆمەڵگەدا،
دەتوانێ سووڕی باتڵی تاوان و تاوانکاریشی بــەدوودا بێ
کە هێناویەتی.
ئەوەی دەبێ لێرەدا ئاماژەی پێبکرێ ئەوەیە کە دژایەتی
لــەگــەڵ ســزای ئێعدام بــەمــانــای بەهیندنەگرتنی ت ــاوان و
جینایەت بەتایبەت کوشتنی بەئانقەست نییە ،بێگومان
کوشتن و تێدابردنی ژیانی ئینسانەکان گەورەترین تاوان و
کردەوەی نامرۆییە و پێویستە کەسی بکوژ و تاوانبار سزای
خۆی وەرگرێ .ئەوەی لێرەدا گرینگە تێکەڵ نەکردنی دوو
کانسێپتی تۆڵە و دادپەروەرییە .بەاڵم وەک گوترا ،هۆکار
بۆ دژایەتی لەگەڵ سزای ئێعدام دەکرێ پشت بە کۆمەڵێک
فەکت ببەستێ ،وەک ئەوەی سزای ئێعدام گەڕانەوەی بۆ
نییە و قەرەبوو ناکرێتەوە؛ یان ئەوەی سزای ئێعدام ناتوانێ
بــەرگــێــرەوە بــێ و؛ یــان ئ ــەوەی ئێعدام خــۆی کوشتنە و
بڕەودانە بە کولتووری توندوتیژی و کوشتنەوە ،بەتایبەت
ئەگەر بەبەرچاوی خەڵکی دییەوە بێ .بۆیە ئێعدام ناکرێ
لەژێر هیچ بیانوو و پاساوێکدا بەرگریی لێبکرێ ،چونکی
خۆی خەسار و زیانێکی قورسی کۆمەاڵیەتییە .لە ڕووی
سیاسی و مەنتیقی کۆمەاڵیەتیشەوە بەڕەسمی ناسینی ئێعدام
وەک کردەیەکی ڕێگەپێدراوی قانوونی ،بەمانای شکاندنی
کەرامەتی مرۆڤ و بێبایەخ کردنی ژیان و گیانی مرۆڤ و
مرۆڤایەتییە و ڕێگە بۆ کوشتنی سیاسی و دەوڵەتیش خۆش
دەکا .ئەمە بۆ کۆماری ئیسالمی ڕێک لەجێی خۆیدایە.
هۆکاری سهرهکیی ســزای ئێعدام له ئێران پهرهپێدانی
تــرس و تۆقاندنه لـ ه ئــێــران بــۆ ئـ ـهوهی ل ـهو سۆنگهیهو ه
ڕێ له سهرههڵدان و دژبهرایهتی بگرن ،چونکی کۆماری
ئــیــســامــی نــیــزامــێــکــی ســیــاســیــی تــوتــالــیــتــێــرە کــە بناغەی
دەسەاڵتەکەی لەسەر کوشتن و حەزفی فیزیکیی نەیاران
و سەپاندنی کەشی سەرکوت و تۆقاندن ڕاگرتوە .وەک لە
سەرەتای نووسینەکەشدا هات دەزگای قەزایی و ناوەندە
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی لە چوار دەیەی ڕابردوودا
زیاتر لە  60هــەزار کەس لە خەڵکی ئەم واڵتەیان ئێعدام
کــردوە کە هــەزاران کەس لــەوان کوشتنی سیاسی بوون.
لــەم نێوەدا سروشتی ئیعدامهکان له کوردستان ل ه چاو
ناوچهکانی دیکهی ئێران جیاواز بووه .ئیعدامی سیاسی ل ه
کوردستان له سهر بنهمای « ههوڵی تێکۆشەرانی سیاسی
بۆ دژایهتیی کۆماری ئیسالمی» و « ب ه دژهخودا ناسینی
چاالکانی سیاسی» و بهمجۆره به موستهحهق زانینی ئهو
کهسانه به مهرگ و سێدار ه ڕهوتێکی نهپساوهی ه و بهردهوام
الهێزی دهستی کۆماری ئیسالمی بۆ سهرکوتی نهیارانی
سیاسیی بووه و؛ لهو سۆنگهیهوه کۆمهڵگەی کوردستان و
هێزه سیاسییهکانی کوردستان تێچوویهکی زۆریان داوه.
تەنیا لە کوردستان بەپێی ئاماری ناوەندەکانی ڕاگەیاندنی
حیزبی دێــمــوکــرات و کــۆمــەڵــە زیــاتــر لــە  2300ئــەنــدام،
پێشمەرگە و چاالکی سیاسیی کــورد بە بڕیاری دەزگــای
قەزایی و تیمەکانی تێرۆری ئــەم ڕێژیمە ئێعدام کــراون.
کۆماری ئیسالمیی ئێران الی وابوو کە بە ئێعدام و کوشتن
و تــێــرۆرەکــان دەتــوانــێ جــوواڵنــەوەی کــورد لــە پــێ بخا،
هەوڵێکی بێ سەمەر و ئاسنی ساردکوتان؛ چونکی ئهگهر
ئیعدام و له ســێــدارهدان و زیندان و سەرکوت پێشێ بە
پەرەسەندنی خهبات بۆ ئــازادی و ڕزگــاری گرتبا ،ههر له
دوای له سێدارهدانی پێشهوا و ڕووخانی کۆماری کوردستان
دهبوا بزووتنەوەی سیاسیی کورد و خەبات بۆ شوناس و
مافخوازی لە پێ کەوتبا و کەس لە کوردستان باسی له
مافو ئازادییهکانی نهکردبا ،بهاڵم دهبینین ئەم سیاسەتەی
ڕێژیم خەباتی مافخوازانەی کوردی نەک پێ بنکۆڵ نەبووە،
بەڵکوو ئەم بەرگری و شوناسخوازییە لە هەموو ڕەهەند و
بوارەکاندا پەرەی سەندوە و ڕێژیمی بەرەوڕووی ئاستەنگ
و چالنج کردوە.
لە ئێستاشدا کە ڕێژیم چ لە ڕووی ئابووری و چ لە ڕووی
سیاسی خەریکە دادەڕمێ و مەترسیی هەڵچوون و ڕاپەڕینی
خەڵک پتر لە هەموو کاتێک هەست پێدەکا ،بە لێبڕاویی
زیاترەوە هەموو ئامرازەکانی سەرکوت و یەک لەوان ئێعدام
لە دژی خەڵک ئەویش بەمەبەستی کۆنتڕۆڵکردنی کۆمەڵگە
دەکار دەکا.
هەڵبەت لە کۆتایی ئــەم بابەتەدا ناکرێ بــاس لــەوەش
نەکەین کە کۆسپێکی دیکە لە ب ــەردەم مــانــەوەی ئێعدام
لە ئێران بەشێک لە کۆمەڵگەیە کە بە گــەڕانــەوە بۆ دەقە
ئایینییەکان و خوێندنەوەی بەراوەژوو بۆ چەمکی عەداڵەت،
الیەنگری سەپاندنی ئەم سزایەن بەسەر تاوانباراندا .ئەوەش
تەواو بە دڵی ڕێژیمە و ئەوەندەی بۆی دەکرێ لەو ئامادەییە
زەینییەی ئەم بەشەی کۆمەڵگە کەلکی خراپ بۆ مەبەستە
سیاسی و ئەمنیەتییەکانی وەردەگــرێ .الیەنگرانی نەمانی
ســزای ئێعدام لە ئێران جیا لە خەبات لە دژی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی و قانوونە پاشکەوتووەکانی بە مەبەستی
گۆڕینی ئەم نیزامە سیاسییە ،پێویستە کاری ڕۆشنگەریی
پتر لە ئاستی کۆمەڵگەشدا بکەن؛ بۆوەی تەواوەتیی کۆمەڵگە
لەگەڵ ئەم بــاوەڕە بخەن کە هێڵێکی سوور بەسەر سزای
ئێعدامدا بکێشرێ و لە بری ئەوە سزای قورسی جێگرەوەی
وەک زیندانیی درێژخایەن دابندرێ.
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ژماره759 :

دوگماتیزمی پەروەردە و

هەردی سەلیمی
هاوکات لەگەڵ کرانەوەی قوتابخانەکان و خولی نوێی
خوێندن ،بە مەبەستی تیشک خستنە سەر بارودۆخی
خوێندن لە ئێران ئەم بابەتە نووسراوە.
زۆربـــەی خــاوەنڕایــانــی ب ــوارە جــۆراوجــۆرەکــانــی
کۆمەڵناسی لــەو بــڕوایــەدان پــــەروەردە گرینگترین
ناوەند لە پێکهێنانی کۆمەڵگەیەکی سەرکەوتووە و
لەدوای ئەمنیەت بەرزترین ئاستی گرینگیی پرسی هەر
واڵتێکی پێشکەوتوو لەخۆ دەگرێ .ڕەوتی پەروەردە
لە بنەماڵەوە دەســت پێدەکا و دواتــر لە شوێنگەلی
فێرکاری کە سەرەکیترینیان قوتابخانەکانن ،دەخەمڵێ
و یان بە واتایەکی تر دەبێ بخەمڵێ .خودی بنەماڵە
چکۆلەترین مۆدێلی کۆمەڵگەیە و مندااڵنی دایــک و
باوکانێکی وا پاشخانێکی دەوڵەمەند لە ئەزموونی
پەروەردەییان هەبێ ،لە قۆناغەکانی تری پەروەردەدا
شانسی سەرکەوتنێکی زۆرتــریــان هەیە؛ ئەمە بەو
واتایە کە پــەروەردە زنجیرەئاسا کارتێکەریی لەسەر
جیلە یەک لــەدوای یەکەکان هەیە .هەر کۆمەڵگەیەک
کاتێک دەتوانێ بە ئامانجە دیاریکراوەکانی خۆی ،یەک
لەوانە گەشە بگا ،کە ئەم ڕێگەیە لە سۆنگەی گەشەی
مرۆییەوە ببڕێ .فیدبەکی پەروەردەیەکی باش و سالم
و کارامە ،کۆمەڵگەیەکی باش و سالم و کارامەیە.
لێرەدا پێویستە بەکورتی باسێک لە خودی چەمکی
گــەشــە وەک یەکێک لــە بنەڕەتیترین ئامانجەکانی
پەروەردە بکرێ .گەشە بەرهەمی ئاڵوگۆڕی بنەڕەتیی
کولتووری ،ئابووری ،سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و هتدە کە
بەمەبەستی بەدیهێنانی ئەگەری نوێ و بەرزکردنەوەی
چــەنــدی و چۆنیی تــوانــایــی و مــاتــەوزەی مــرۆیــی و
پەروەردەیی پێکدێ؛ بە واتایەکی دیکە پێویستییەکانی
گەیشتن بە گەشە پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی لەو
بەستێنانەدایە ،کە دواتــر ئاستی بــەرزی پتانسیێلی
مرۆیی لێ دەکەوێتەوە .گەیشتن بەم گرینگییەش پێش
لە هەموو شتێک پێویستی بە گۆڕانی کولتووری و
بایەخی (ارزشی)ـی هەر کۆمەڵگەیەکەوە هەیە.
یەکێک لە جۆرەکانی گەشەش ،گەشەی بــەردەوام
()Sustainable Developmentـــــــــــــە ،ک ــە لە
پێناسەکەیدا ئاوا هاتوە :بە ڕەوتێک دەگوترێ کە لە
حەولی پێکهێنانی داهاتوویەکی گونجاو بۆ کۆمەڵگەی
مرۆییدایە .گەشەی بەردەوام کە لە دەیەی ٩٠ی زایینیدا
لەالیەن واڵتانی پێشکەوتووەوە گرینگییەکی زۆری
پێدرا؛ ڕەهەندێکی سەرەکی لە «گەشەی مرۆیی» و
لە پێوەندی لەگەڵ ژینگە و بــەرەی داهاتوودایە ،کە
ئامانجی گەشەی مرۆییش وەک لقێکی دیکە لە گەشە،
پەروەردەی ماتەوزە مرۆییەکانە لە ڕێگەی پەرەپێدان
و پەروەردەی لێزانی و هەروەها زیندوو ڕاگرتنی هیوا
و ئاوات لە تاکەکانی کۆمەڵگەدا.
بەم پێشەکییەوە دەمانهەوێ بەکورتی بچینە نێو ڕیزی
هەندێک لە وردەکارییەکانی ئەو ئارێشە و کۆسپانەی
کە لە بــەردەم سیستمی پــەروەردە و قوتابخانەکانی
ئێراندا هەیە و بــەداخــەوە هەتا بە ئێستاش دوورە
دیمەنی گەیشتن بە گەشەیەکی گونجاو لە ڕێگەی
سیستمی پەروەردەوە لەم واڵتەدا لێڵ و ناڕوونە.
 -١خوێندن لە ئێران پووڵییە؛ بەپێچەوانەی تەنانەت
یاسا نێوخۆییەکان کە دەبــێ خوێندن هەتا ئاستی
دیپلۆم بە خۆڕایی بێ ،ڕەچاوکردنی ئەم سیاسەتە لەو
سۆنگەیەوە کە بەپێی ئامارە فەرمییەکان ڕێژەیەکی
بەرچاو لە خەڵکی ئەم واڵتە لەژێر هێڵی هەژاریدان،
زیانێکی گەورە لە خوێندنی مندااڵن بەتایبەتی چینی
هەژاری کۆمەڵگە دەدا و دەبێتە هۆی واز هێنانیان لە
خوێندن.
 -٢جــیــاکــردنــەوەی قــوتــابــیــان ،هــەر لــە ســەرەتــای
خوێندنەوە و پۆلێن کردنیان لەژێر ناوگەل و شوێنگەلی
جــیــاوازی وەک (نموونه ،تیزهوشان ،شاهد ،هیأت
امنایی ،غیرانتفاعی)؛ ئەمەش یەکێکی دیکە لە سیاسەتە
هەڵەکانە کە هەر لە یەکەم هەنگاودا منداڵەکان لەگەڵ
هەاڵواردن و باری نەرێنیی ئەم دیاردەیە ئاشنا دەکا.
منداڵ لێرەدا هەست بە الواز بوون و تەنانەت گێژیی
خۆی دەکا؛ ئەمە لە کاتێکدایە ستانداردە جیهانییەکان
بە ئێمە دەڵێن ئاستی هۆشی ٪٩٩ی خەڵکی جیهان لە
ئاستێکی نێونجیدایە و ،تەنیا ٪١ی خەڵک هۆشێکی
تایبەت و جیاوازیان هەیە کە ئەویش بۆخۆی بەسەر
دوو بەشی الواز و بەهێزدا دابەش دەبێ.
 -٣لەنێوبردن و کوشتنی هەستی هاندەر (انگیزە)
لەنێو قوتابییەکاندا؛ ڕێــژەی بــەرز و زۆری بێکاریی
کەسانی خوێندەوار لە بنەماڵە و کۆمەڵگەدا ،هێنانی
بابەتگەلی دژوار و بێپێوەندی لە کتێبەکاندا ،پەرە
پێدان بە کولتووری تەمبێگەری و  ...بوونەتە هۆی
وەڕەزبــوونــی مندااڵن و بێهیواییان لە درێ ــژەدان بە
خوێندن.
 -٤ڕێــژەی بااڵی قوتابی لە یەک پۆلی خوێندندا؛
ڕادەی نێونجیی هــەر کالسێک  ٣٠کــەســە ،ئەمە لە
کاتێکدایە ستانداردە جیهانییەکەی  ١٨کەسە .لە ماوەی
سەعاتێک یــان ســەعــات و نیوێک مامۆستا فریای
وانەگوتنەوە و لێپرسینەوە لە سی کەس بە شێوەیەکی
گونجاو ناکەوێ .پێویستە لێرەدا ئەوەش بگوترێ لە
کاتێکدا سامانێکی زۆر تەرخانی ناوەندە ئایینییەکان و
دروستکردنی زیارەتگاکان دەکرێ ،لە زۆربەی شار و
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بهڕێوهچوونی کۆبوونەوەی
کۆمیتەی ناوەندی

کۆمەڵگەی خەسیو

دێهاتەکانی ئەم واڵتەدا کانێکس و ژووری نیوەداڕماو و جێی
مەترسی؛ وەک قوتابخانە بەکار دەهێندرێن.
 -٥کەمایەسیی پێداویستییەکان (امــکــانــات) لــە تاقیگە
زانستییەکاندا ،یان پێداویستیی کۆن و لەکارکەوتوو؛ بەشێکی
گرینگ لە ڕەوتی فێربوون و فێرکاری ،بینین و تاقیکردنەوەیە
بەتایبەت بۆ ڕشتە زانستییەکان کە بەداخەوە تاقیگەی باش و
بەئیمکانات لە قوتابخانەکانی ئەم واڵتەدا نییە.
 -٦نــەبــوونــی کتێبخانەی بـــاش؛ یەکێک لــە باشترین و
بەسوودترین پێویستییەکان کتێبە ،کتێب وەک هاوڕێیەکی
باش و پڕبەهرە ناسێندراوە ،نەبوونی کتێبخانە لە زۆربەی
قوتابخانەکاندا و یــا کەمبوونی کتێبی بەکەلک خەساری
قەرەبوونەکراو لە بیر و مێشکی قوتابییانی ئەم واڵتە دەدا.
 -٧کتێبە دەرسییەکان پڕن لە بابەتی ئیدئۆلۆژیک؛ زۆربەی
هەرە زۆری بابەتی کتێبەکان بانگەوازێکن بۆ ئیدئۆلۆژیی زاڵی
دەسەاڵت بەسەر خەڵکدا ،ئەم بابەتانە بەتاڵن لە نێوەرۆکێکی
زانستی و زیــاتــر لــە دەوری بابەتگەلێکی الوەک ــی و کۆن
دەخولێنەوە کە لە سەردەمی ئێستای زانستدا هیچ جێگە و
پێگەیەکیان نییە و ،زۆرتر بۆ حوجرە و ناوەندە ئایینییەکان
بەکەلکن هەتا شوێنێکی زانستی و پەروەردەیی.
 -٨کولتووری شــادی و مۆسیقا لە قوتابخانەکاندا نییە؛
بەپێچەوانەی ئەوە کە دەبێ کەشی زاڵ لە شوێنی فێربووندا
لەوپەڕی شادیدا بێ و قوتابییەکان هەست بە خۆشحاڵی و
ئــاســوودەیــی بکەن ،کولتووری گریان و خــەم و خەفەت و
تاسەبار بوون بڕەو پێدەدرێ .بە هەموو شێوەیەک دژایەتی
لەگەڵ شــادی دەربــڕیــن دەکــرێ ،ئەمە لە کاتێکدایە لە بۆنە
ئایینییەکانی وەک «تاسوعا و عاشورا» هەموو مندااڵن ناچار
بە ڕەشپۆشی و شینگێڕی دەکرێن .ئەم دژایەتیکردن لەگەڵ
شادی و خۆشییەدا بەشێوەیەکی سیستماتیک بەڕێوە دەچێ و
لێرەشدا جەخت و فشارێکی زۆرتر لەسەر قوتابییە کچەکانە.
 -٩گرینگینەدان بە وەرزش؛ بەهۆی ئەوەی کە قوتابخانەکان
زۆر بوون و دەتوانێ ماڵێک ببێتە قوتابخانە ،شوێنی تایبەت بە
وەرزشکردنیان نییە و کەرەستە و پێداویستیی تایبەتیان بۆ
دابین نەکراوە .منداڵ پێویستە لەباری جەستەییەوە ئامادەگیی
باشی هەبێ و هەموو زانایانی بواری پزیشکی لەو باوەڕەدان
مێشکی ســامــەت بــەنــدە بــە لەشی ســامــەتــەوە .بارهێنانی
جەستەیی بەشێکی گرینگی پەروەردەیە کە بەداخەوە لە ئێران
سەرنجی شیاوی پێ نادرێ؛ بەپێی ئامارەکان لە ساڵی ٩٦دا
«٪٤٠ی منداڵە قوتابییەکانی ئێران لەگەڵ کێشەی قەڵەوی
بەرەوڕوون».
 -١٠نــامــۆیــی پــرســێــکــی گــریــنــگ وەک ژیــنــگــە لــە کتێبە
دەرسییەکاندا؛ قوتابیان لە ئێران هیچ ناسیاوییەکیان لە بابەتی
ژینگە نییە ،ئەم پرسە گرینگە پێشتر هەر نەبووە و ئێستاش
تەنیا لە پۆلی یازدەهەمدا کتێبێکی بۆ دیاری کراوە کە مامۆستای
تایبەت بەخۆی نییە و زیاتر لە پەراوێزی دەرسەکانی دیکەدا
سووکە ئاوڕێکی لێ دەدرێتەوە ،ئەویش بە مەبەستی تێست
لێدان لە تاقیکردنەوەی کۆنکووردا و هیچ دەسکەوتێکی کرداری
و ئەخالقی بۆ قوتابییان نییە .بە چاو پێداخشاندنێک بە ژینگەی
قوتابییان و حەوشی قوتابخانەکان زیاتر ئەم ڕاستییە تاڵە
دەردەکەوێ.
 -١١جێگای بەتاڵی گرینگیدان بە ئەخالقی کۆمەاڵیەتی و
بزواندنی هەستی کۆیی؛ هەر وەک باسی لێکراوە یەکێک لە
ئەرکەکانی سیستمی پ ــەروەردە ،بارهێنانی بەرەیەکە کە لە
دواڕۆژدا بتوانن کەسانێکی بەکەلک بۆ کۆمەڵگەی خۆیان
بن .گەیشتن بەم پرسە گرینگەش پێویستی بە بارهێنان و
ڕاهاتنێکی جدییە کە دەبێ لە قوتابخانەکانەوە جێبەجێ بکرێ،
کتێبی دەرسی گرینگترین میدیای هەر واڵتێکە لەبەر ئەوەی کە
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ مێشک و هزری ڕێژەیەکی زۆر لە
کۆمەڵگە بەخۆیەوە خەریک دەکا .ئێمە ئەگەر لە ڕوانگەیەکی
بابەتییانەوە بڕوانینە نێوەرۆکی کتێبەکان دەبینین کەمترین
گرینگی بە کاری بەکۆمەڵ ،یەکسانی و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی،
پاراستنی ماف و کەرامەتی کەمینە نەتەوەیی و ئایینییەکان،
پاراستنی ئازادیی تاکەکان ،بەرپرسیار بــوون لە بەرامبەر
پێداویستییە هاوبەشەکان و  ...دراوە.

 -١٢سڕینەوەی زمانی دایک لە سیستمی خوێندن و فێربوون؛
خوێندن بە زمانی دایک سەرەڕای ئەوەی کە لە یاسای بنەڕەتیی
کــۆمــاری ئیسالمیدا وەک مافێک باسی لێ ک ــراوە ،هەمیشە
پشتگوێ خراوە .فێربوونی زمانی دایک و فێربوون بە زمانی
دایک دوو مافی سەرەتایی و سەرەکین کە هــەردەم لەالیەن
حکوومەتە نــاوەنــدگــەراکــانــەوە وەال ن ــراوە؛ جێگای ئاماژەیە
ئەم حەوالنە لەالیەن زۆرینەی خاوەنڕایانەوە خەسارناسیی
پێویستی بۆ کراوە و ،لەو بڕوایەدان زەبرێکی قەرەبوو نەکراو
لــە داهــاتــووی مــنــدااڵن دەدرێ ،بــەاڵم لــەدرێــژەی سیاسەتی
ئاسیمیلە کردنی کەمینە نەتەوەییەکان و دابەزاندنی سیاسەتی
یەک زمان ،یەک دەوڵەت و یەک نەتەوە درێژەی پێ دراوە .ئەم
لەبەرچاو نەگرتنانە تەنیا بە پرسی زمان کۆتایی پێ نایە بەڵکوو
هەر لەم سۆنگەیەشەوە کولتوور و ئایین و  ...لە مەترسیی
لەنێوچووندان.
 -١٣پەرەپێدان بە کولتووری توندوتیژی و بیرۆکەی جیهادی؛
هەر لەبەر درگای چوونە ژوورەوەی قوتابخانەکان کولتووری
ژێرپێنانی ئااڵی واڵتان جێگیر دەبێ و قوتابییان ناچار دەکەن
پێ لە ئااڵی واڵتانی تر بنێن ،لەسەر ڕیزەکان ڕۆژی خوێندنیان
دەبێ بە دروشمی مەرگ و نەمان بۆ خەڵکانی تر دەست پێبکەن.
دوژمن ،شەڕ ،شەهادەت و  ...باوترین وشەگەلێکن کە لە جیات
دۆست ،ئاشتی ،ژیان ،لێبوردەیی و مرۆڤایەتی بەکار دەهێندرێن
و دەبیسترێن.
 -١٤خۆ لەگێلی دان لە ئاست ناسینی مافەکانی ژنان؛ کاتێک
لە دنیای ئەمڕۆدا پاراستنی مافی ژنان وەک ئەرکێکی گشتی
ڕەچاو دەکرێ ،لە ئێراندا هیچ بایەخێکی ئەوتۆ بە پرسی ژنان
لە کۆمەڵگەدا نادرێ و ئەم چینە بەرچاوەی کۆمەڵگە هێشتاکەش
لەژێر کەشی زاڵــی دواکەوتووانەترین شێواز و بڕیارەکاندا
دەژیـــن .ئــەم هــەاڵواردنــە سێکسیستییە لــە نــێــوەرۆکــی کتێبە
دەرسییەکانیشدا ڕەنگی داوەتەوە و هیچ هەوڵێک بۆ چاکبوون
و نەهێشتنی نەدراوە .ژنان کە نیوەی ڕاستی کۆمەڵگە پێک دێنن،
وەک نامووس دەناسرێن و دەبێ پیاوانێک هەبن کە خاوەندارییان
بکەن .ئەمە بێجگە لە پێشێلکردنی مافە بنەڕەتییەکانی وەک دییە
و شایەدیدان و میرات وەرگرتن و هتدە.
 -١٥بڕەودان بە کولتووری سیخوڕی؛ ئەم دیاردە ناشیرینە
هەر لە زنجیرە پلەبەندی (سلسلە مراتب)ی ئیدارییەوە سەرچاوە
دەگرێ ،لێرەدا شێوازی بیرکردنەوە ستوونییە لەباتی ئەوەی
ئاسۆیی بێ ،هەرئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی هەر کاربەدەستێک
لەبیری ئەوەدا بێ ژێردەستەکانی خۆی بەمەبەستی سیخوڕی
و کــولــتــووری قیزەونی جاسووسی بــەکــار بێنێ .کاتێک کە
بەرپرسەکان لە ڕووی لێزانی و شارەزاییەوە دانەندرێن و تەنیا
پێوەر بەڵێ-بەسەرچاو گوتن بێ سیستم بەرەو گەندەڵییەکی
قووڵ هەنگاو دەنێ .هەر ئەم شێوازە ئیدارییە دزەی کردووەتە
نێو کالسەکانیشەوە و قوتابییەکانیشی تێوە گالندووە.
 -١٦کوشتنی کارامەیی مامۆستایان لە سۆنگەی کەمیی
مــووچــەوە؛ بێگومان یەکێک لە زەحمەتکێشترین چینەکانی
کۆمەڵگە مامۆستایانن ،هەر ئەو کەسانەی کە بناغەی داهاتووی
کۆمەڵگە لەسەر دەستیان بنیات دەنرێ .ئەم چینە کاریگەرە کە
ڕۆڵێکی هەرە گرینگ لە ڕێگەی گەیشتن بە گەشەدا دەگێڕن،
بەبۆنەی کەمداهاتییەوە کارامەییان دەمــرێ .کاتێک زۆربەی
مامۆستایان لە ناچاریدا ڕوو دەکەنە کاری الوەکــی و دەبنە
چەند پیشەیی ،کاتێک ڕێژەیەکی زۆر لەوان لەپاڵ کارەکەیان بە
کاری دیکەی وەک مسافیر کێشی و دووکانداری و مامەڵە و
هتدەوە سەرقاڵن ،بەشێکی بەرچاو لە وزە و توانایی خۆیان لەو
ڕێگەیەدا خەسار دەکەن و؛ کارامەیی ڕاستی و واقعییان بۆ کارە
سەرەکییەکەیان نامێنێ.
هــەر وەکــوو لە ســەرەتــای بابەتەکەدا بــاس کــرا ،گەیشتن
بە کۆمەڵگەیەکی گەشەتەوەر و کارامە پێویستی بە هەندێک
پێشمەرج هەیە کە لێرەدا ئاماژە بە چەمکی پــەروەردە وەک
یەکێک لە سەرەکیترینی ئەو پێشمەرجانە کرا .ئەوەش باس کرا
کە لە واڵتی ئێران هەتا چ ڕادەیەک ئەم پرسە گرینگە وەال نراوە
و ،بۆتە قوربانیی زێدەخوازی و ئیدئۆلۆگپەروەریی دەسەاڵتی
زاڵ بەسەر ئەم واڵتەدا و؛ هەروەها نەگۆڕی و ڕێفۆرهەڵنەگرتنی
بایەخە باوەکانی ئەم ڕێژیمە.

کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕۆژی دووشەممە١٥ ،ی ڕەزبەری ١٣٩٨ی هەتاوی
(٧ی ئۆکتۆبری  )٢٠١٩له کۆبوونهوهی خۆیدا کۆمەڵێک
باس و بابهتی پێوهندیدار به کار و تێکۆشانی حیزبی
تاوتوێ کرد.
لە سهرهتای ئهم کۆبوونەوەیەدا کە بە بەشداریی
ئەندامانی ئهسڵی و جێگر و ڕاوێژکارانی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزب لە کوردستان و دەرەوەی واڵت
بــەڕێــوەچــوو ،دوای ڕاگــرتــنــی ساتێک بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شەهیدانی کورد و کوردستان
و پهسندکردنی دهســتــووری کــاری کۆبوونهوهکه،
بەڕێز مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزب
مهبهست له کۆبوونهوهکهی خستهڕوو .بەڕێزیان
بە ئاماژە بە کار و تێکۆشانی حیزب لەو ماوەیەدا،
لەسەر درێژهدان به خهبات و تێکۆشان بە گوڕ و تینی
ههرچی زیاتر و به پشتبهستن به سهرجهم زهرفیهته
سیاسی و خهباتگێڕییهکانی حیزب و کۆمهاڵنی خهڵکی
کوردستان ،جهختی کردهوه.
له بڕگهیهکی کارەکانی کــۆبــوونــەوەی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزبدا گەاڵڵەیەکی تایبەت بە چۆنیەتیی
مودیرییەتی حیزب و شێوازی هەڵبژاردنی ڕێبەریی
داهــاتــووی حیزب هاتە بــەر بــاس .لــەم پێوەندییەدا
بەشدارانی کۆبوونەوە لهسهر بنهمای گهاڵڵهیهکی
پێشتر ئامادهکراو و بە دەرکــکــردن بە زهروورهتــه
خهباتگێڕییهکانی دۆخی سیاسیی ههستیاری ئێران
و کوردستان ،لـهبــارهی رێکارهکانی پێداچوونەوە
بــه سیستمی ب ـهڕێــوهبــردنــی ک ــاروب ــاری حــیــزب و
هەڵبژاردنی ڕێبەرییەکی واڵمدەر ڕاوێژ و گفتگۆیان
کرد و گهاڵڵهکهیان به تێبینی و راسپاردهکانی خۆیان
دهسکاری و دهوڵهمهند کرد و تێگەیشتنی هاوبەش
لەسەر ئەم گەاڵڵەیە بە پەسندی کۆمیتەی ناوەندی
گەیشت.
لە بەشێکی دیکەی کۆبوونەوەی ڕێبەریی حیزبدا
«گــەاڵڵــەی بڕیارنامە و ڕاســپــاردەکــان» خرایە بەر
باس و تاوتوێ کردن .لەم گەاڵڵەیەدا بهپشتبهستن به
میراتی مێژوویی حیزبی دێموکڕات و زهرفییهتهکانی
ئـهمــڕۆی سیاسهت و خهباتی حیزب ،له کۆمهڵێک
تهوهری پێوهندیدار به پرسه سیاسییهکانی جیهان و
ئێران و کوردستان؛ گوتاری سیاسیی حیزب؛ حیزب و
کۆمهڵگە؛ جۆری مامهڵه و پێوهندیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان لهگهڵ الیهنهکانی دیکه له کوردستان
و ئێران و جیهان ،و هێندێک بابهتی تهشکیالتی و
ڕێكخراوهیی ،پرهنیسپ و ڕێکاری پێویست خرابوونه
ڕوو .لهو بهشهشدا ڕێبهریی حیزب به سەرنجدان بە
قۆناغی نوێی خەبات و ئەرکەکانی حیزب له داهاتوودا،
یــارمـهتــیــی بــه بــاشــتــر کـــردن و دهوڵ ـهم ـهنــدکــردنــی
بڕیارنامهکه کرد.
کــۆبــوونــەوەی کۆمیتەی نــاوەنــدیــی حــیــزب پاش
تاوتوێی ئــەم مــژار و بابەتانە و ئاڵوگۆڕی بیروڕا
لەسەر چەند بابەتێکی تەشکیالتی ،کۆمەڵە ئەرکێکی
پێوەندیدار بەو باسانەی خستە سەر شانی دەفتەری
سیاسی و کۆتایی بە کارەکانی هێنا.

لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا
النیکەم  10کەس لە کوردستان
مینیان پێدا تەقیوەتەوە
تەقینەوەی مینی چێندراو لەالیەن کۆماری ئیسالمی
لە وەرزی هاوینی ئەمساڵیشدا النیکهم  9قوربانیی
لێکەوتەوە که ناوهندی مافی مرۆڤ شوناسی  2کهس
لهوانی ئاشکرا کــردو ه کە بەهۆی تەقینەوەی مین
القیان پەڕیوە.
لە ماوەی سێ مانگی سەرەتای ساڵیشدا تەقینەوەی
مین لە کوردستان زیاتر لە  14قوربانیی وەرگرتبوو
کە نــاوەنــدی مافی مرۆڤی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
شوناسی  8کــەس لــەوانــی ئاشکرا کــردبــوو .لــەو 8
قوربانییەی تەقینەوەی مین کە ناویان ئاشکرا کرابوو
یەک کەسیان گیانیان لە دەست دابوو و  7کەسیش
بــریــنــدار بـــوون .بــەو پێیە ژمـــارەی ئــەو کەسانەی
بــەهــۆی تــەقــیــنــەوەی مین لــە مـــاوەی شــەش مانگی
ڕابــردوودا لە کوردستان کــوژراون و بریندار بوون
و بە ناو و شوناسیان زاندراوە 10 ،کەس بووە .جێی
بیرهێنانەوەیە کە تەقینەوەی مین لە ساڵی ڕابردووشدا
النیکەم  48قوربانیی وەرگرتبوو کە لەو  48کەسە 37
کەسیان بریندار و نقوستان ببوون و  11کەسیشیان
گیانیان لەدەست دابوو.
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كۆماری ئیسالمی

ل ه دهرهوهی نەزمی نوێی جیهانی

ڕەحمان سەلیمی

ل ه كۆتاییهكانی دهیهی  60و 70ی زایینیدا
كۆمهڵگەی نێودهوڵهتی پێی نای ه قۆناغێكی
نوێی ملمالنێی زلهێزهكان ،به تایبهت
دوای ئهوهی زلهێزهكان و له سهرووی
ههموانهو ه ئهمریكا و یهكیهتیی سۆڤییهت
لهو ڕاستیه تێگهیشتن ك ه چیتر ناتوانن
كێشهكانیان له ڕێگای جهنگی ڕاستهوخۆ
یهكالیی بكهنهوه .هاوكات لهگهڵ شكستی
ئهمریكاییهكان له شهڕی ڤیهتنامدا ،جۆزێف
نای و ڕابێرت كۆین بیرمهندانی ئهمریكایی
ههوڵیان دا بیردۆزێكی نوێ بۆ پهیوهندیی ه
نێودهوڵهتییهكان دابڕێژن ك ه واڵمدهری
قۆناغی دوای كۆتاییهاتنی جهنگی جیهانیی
دووهم بێ و تهكووزیی نوێی جیهانی
ب ه پێی گۆڕانكارییه سیاسییهكان ڕوون
بكاتهوه .له بیرمان نهچێ ئهو بیردۆز ه
له سهردهمی جهنگی سارددا ل ه دایك
بووه ،بهاڵم ئاماژهكانی كۆتایی هاتنی
شهڕی ساردی زۆر بهوردی تێدا بهدی
دهكرێ .نای و كۆین ل ه كتێبی «هێز
و بهستراوهیی دووالیهنه«دا جهختیان
له سهر ئهو ه كردوهتهوه كه ڕهوت و
ڕووداوه جۆراوجۆرهكان له واڵتانی دونیا
ب ه شێوهی ڕاستهوخۆ كاریگهریی ل ه سهر
واڵتانی تریش دادهنێن و ب ه جۆرێك ك ه
زۆربهی بیاڤهكانی ژیانی مرۆیی ل ه
ئاستی گلۆباڵدا دهكهون ه بهر تهوژمی
گۆڕانكاری؛ ل ه بچووكترین واڵتانهو ه
بگر ه تا گهورهترین واڵتان .ب ه دهربڕینێكی
دیكه جیهان یهكهیهكی پێكهوهبهستراوه ل ه
بهرژهوهندییه هاوبهشهكان.
ههر چهند ئهو بیردۆزه ڕهخنهی
زۆریشی لێ گیراوه و ڕوودانی چهند
شهڕی نێودهوڵهتی ل ه چوار دهیهی
ڕابردوودا گومان دهخهنه سهر ئاماژهكانی
ئهو بیردۆزه ،بهاڵم به كورتی دهتوانین
تایبهتمهندییه جێگهی سهرنجهكانی لهو
چهند خاڵهدا كورت بكهینهوه:
دهوڵهتان ل ه حهوزهی جۆراوجۆردا
ناچارن وهك بهشێك له یهكهیهكی
یونیڤێرساڵ بجووڵێنهو ه بۆ ئهوهی
بهرژهوهندییهكانیان پارێزراو بێ .ئاشكرای ه
ئابووری له سهردهمی ئێستادا پرسێكی
هاوبهش ه له نێوان ههموو واڵتان و ههر
كام له واڵتان ناچارن وهك ئاڵقهیهك ل ه
زنجیرهیهكی پێك بهستراو له ئابووریی
ڕێكخستنێكی
بجووڵێنهوه.
جیهانی
بازرگانی و دارایی جیهانی ب ه سهر
پهیوهندیی ه بازرگانی و داراییهكاندا حوكم
دهكا كه پابهندبوون پێی له بهرژهوهندیی
ههمووان دایه.

_ گهشهكردنی پهیوهندییهكان و تۆڕی
جیهانیی ئینترنێت وایكردوه جیهان بهرهو
كولتوورێك ههنگاو بنێ كه خاوهن ڕهگهزی
هاوبهشی گهورهیه .ڕووداوه كولتووری و
كۆمهاڵیهتیهكان له یهك كاتدا له پانتایی
جیهاندا دهبینرێن و سهرنجیان دهدرێتێ
و كاریگهری و كارتێكهری ل ه سهر یهكتر
دادهنێن.
پاكێجێك بههای مرۆیی سیفهتی جیهانی
وهرگرتوو ه و ههموو كۆمهڵگەكان تهنانهت
ئهگهر پێی پابهندیش نهبن ،ناتوانن نكۆڵی
لێ بكهن و به ئاشكرا دژی بوهستنهوه.
ئازادی و دێمۆكڕاسی و مافی مرۆڤ
لهو بههایانهن ك ه دهتوانین وهك بههای
هاوبهشی كۆمهڵگای مرۆیی بیانژمێرین.
_ ژینگه یهكێكه له گرنگترین ئهو
پرسانهی ه ك ه واڵتان ناچار دهكا بیر ل ه
ڕێگهچارهی هاوبهش بۆ پاراستنی بكهنهوه.
مهترسیی كارهساتی ژینگهیی ههڕهشه ل ه
ههموو جیهان دهكا و تهنیا ب ه هاوكاریی
ههمهالیهنه دهتوانرێ كهم بكرێتهوه.
به پێی ئهو بیردۆز ه بوایه جیهان چیتر
شاهیدی جهنگی نێودهوڵهتی نهدهبوو.
ڕوودانی كارهساتی 11ی سێپتامبر
و ستڕاتیژیی نێئۆلیبڕاڵهكانی ئهمریكا
به سهرۆكایهتیی جۆرج بووش ،ك ه
جیهانی ب ه سهر دوو بهرهدا دابهش
كرد و بۆ جارێكی دیكه له ئاستێكی
نزمتردا دووجهمسهرییهكی بهرههم هێنا،
گهورهترین نیشانهی پرسیاری خست ه
سهر ئهو بیردۆزه .سهرهڕای ئهوهش
بهستراوهیی دوو الیهنه یان ههمه الیهنهی
واڵتان نه تهنیا ڕووی له دابهزین نهكرد،
بهڵكوو تا دێ بهرهوژوورههڵدهكشێ.
ڕووخانی ڕێژێمهكانی تالهبان و سهددام
وهك ئاستهنگهكانی بهردهم نهزمی جیهانیی
ئاماژهكراو قابیلی لێكدانهوهن.
مهبهست له هێنانهگۆڕی ئهو بیردۆزه،
خوێندنهوهیهكی واقعبینان ه له ملمالنێكانی
كۆماری ئیسالمیی ئێران لهگهڵ ڕۆژئاوا و
به تایبهت ئهمریكایه .بهرپرسانی ئهمریكا
ڕێژێمی سیاسیی ئێران به دهوڵهتێكی
«نامتعارف» ناو دهبهن ك ه پێچهوانهی
نەزمی نوێی جیهانی ههنگاو دهنێ .وات ه
دهوڵهتی ئێران وهك كۆسپێكی گهور ه
دهبینن كه بهرامبهر ڕهوتی ئازادیی
ئابووری و پهیوهندییهكان و بهها
جیهانییهكان .ئهوهش تهنیا خهڵكی ئێران
لهو بهها و بهرژهوهندییانه بێبهش ناكا،
بهڵكوو وهك ئاڵقهیهك ل ه زنجیرهیهكی
گهورهی جیهانی ،كاریگهریی له سهر

واڵتانی دیكهش دادهنێ.
پرسیارهكه ئهوهیه ئایا كۆمهڵگەی
نێودهوڵهتی و به تایبهت ئهمریكا بۆ
كۆتاییهێنان به ڕێژیمێكی نامتعارف (وهك
ئاماژهیهك بۆ كۆماری ئیسالمیی ئێران)
ئامادهیه جهنگێكی نێودهوڵهتی بهرپا بكا؟
واڵمی ئهو پرسیاره ئاسان نییه و تهنیا
دهتوانین له دهقی نەزمی نوێی جیهانیی
ئاماژهپێكراو ،چوارچێوهیهكی لۆژیكی بۆ
پێناسه بكهین و لهو ڕوانگهو ه ههوڵ بدهین
ئهگهره جۆراوجۆرهكان پێشبینی بكهین.
ههر چهند ه زهحمهته دهوڵهتی ئێستای
ئهمریكا و به تایبهت كهسایهتیی تڕامپ
النیكهم له ڕواڵهتدا بخهینه چوارچێوهی
ستڕاتیژییهكی پێناسهكراو .بۆی ه ئهو ه
دهڵێین چونكه تڕامپ له ماوهی زیاتر
له دوو ساڵی سهرۆكایهتییهكهیدا
سهلماندوویهتی زۆر پابهند نییه بهو
تهكووزییه نوێیه جیهانیه .چوونهدهرهوهی
ترامپ له ڕێككهوتنه نێودهوڵهتییهكان
وهك ڕێككهوتنی ئاو و ههوای پاریس،
ڕێككهوتنی نهفتا ،ئهنجومهنی مافی مرۆڤی
ڕێكخراوی نهتهو ه یهكگرتووهكان و هتد
وایكردوه دژوار بتوانین ههڵوێستهكانی
ئهمریكا پێشبینی بكهین .وهك چۆن ترامپ
له ههڵوێستێكی دیكهیدا ل ه وتاری كۆڕی
گشتیی نهتهو ه یهكگرتووهكانی ئهوساڵ
ڕایگهیاند جیهان بهرهو تۆخبوونهوهی
سنووره نهتهوهییهكان ههنگاو دهنێ و
دیاردهی جیهانگیری كۆتایی پێ دێ.
پێویسته ئهو ڕاستییهش ببینرێ ههندێك

ئاماژه له واڵتانی ئورووپاش بهدی دهكرێ
كه ئهوهمان پێ دهڵێ جۆر ه لێكترازانێك
له گهورهترین یهكهی ئابووری و سیاسیی
ڕێكخراو له جیهان واته یهكیەتیی ئورووپا
بهدی دهكرێ .چوونه دهرهوهی بریتانیا
لهو یهكهیه و ههروهها بههێزبوونی
حیزب ه ڕاسترهوهكان ل ه بهشێك ل ه واڵتانی
ئورووپا ،له ئاماژهكانی ئهو لهقبوونهن.
ههر چهند ه ئهو ئاماژان ه واڵمی ئهو
پرسیار ه قورستر دهكا ك ه ملمالنێی ئێران
و ئهمریكا چۆن كۆتایی پێدێ ،له ههمان
كاتدا و سهرهڕای جۆرێك ل ه بێ پڕنسیپی
له سیاسهتهكانی دهوڵهتی ئێستای ئهمریكا،
له دیوی پشتهوهی سیاسهتی دهوڵهتان و
یهك لهوان ئهمریكا ستراتیژییهكی نهگۆڕ
بۆ پاراستنی بهرژهوهندییهكان ههیه .ب ه
دهربڕینێكی دیكه پاراستنی تهكووزیی
جیهانی كه ئهمریكا خۆی به خاوهنی
دهزانێ ،ئاراستهیهكی ڕوون ب ه كاركردی
دهوڵهتی ئهمریكا و به گشتی واڵتانی
ڕۆژئاوا دهدا .بهو پێیه تا ئهو كاتهی
كۆماری ئیسالمیی ئێران به پێچهوانهی
ئهو ڕهوته بجووڵێتهوه و پابهندی بهها
گهردوونیهكان نهبێ ،بژاردهی جهنگ
ههڵبهت وهك دوا بژارد هئامادهیه.
هۆكاری سهرهكیی سووربوونی ڕۆژئاوا
له گۆڕینی سیاسهتی ناموتەعارفی ئێران
كه وا پێدهچێ تهنیا له ئهنجامی گۆڕینی
ئهو ڕێژێم ه بێت ه دی ،بهپێی بیردۆزی
بهستراوهیی دووالیهنه (ههمهالیهنه)،
گێڕانهوهی ئاڵقهی ونبووی زنجیری

سەردانی پارتی شەپێلی پێشڤەرۆی کوردی سووریە
لە سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستان

هەیئەتێکی ڕێبەریی پارتی شەپێلی پێشڤەرۆی کوردی سووریە سەردانی سکرتاریای
حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و لە کۆبوونەوەیەکی چەند سەعاتەی نێوان دووالیەندا،
کۆمەڵە بابەتێکی پێوەندیدار بە پرسی کورد لەو دوو بەشەی کوردستان تاوتوێ کران.
بەیانیی ڕۆژی هەینی12 ،ی ڕەزبەر هەیئەتێکی ڕێبەریی پارتی شەپێلی پێشڤەرۆی کوردی
سووریە بە سەرپەرستیی کاک ڕێزان شێخمووس ،سکرتێری ئەم حیزبە بۆ سەردان و
کۆبوونەوە لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان گەیشتنە سکرتاریای حیزب و لەالیەن
هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی
حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
لە سەرەتای ئەم دیدارەدا کاک ڕێزان شێخمووس بەبایەخەوە باسی لە هەڵویستی سیاسی
و نەتەوەیی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەنیسبەت پرسە سیاسییە گرینگەکانی

کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان کرد .بەڕێزیان بە ئاماژە بە
سیاسەتی دروست و دەروەستانەی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە پێوەندی لەگەڵ پشتیوانی لە جوواڵنەوەی کوردی بەشەکانی
دیکەی کوردستان بە پێداگری لەسەر ئەسڵی دەستوەرنەدان لە
کاروباری نێوخۆیی ئەم بەشانە ،تیشکی خستەسەر ئەوە کە
بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پاشکۆی بڕیار و
قەراری واڵتانی داگیرکەری کوردستان و هیچ هێزێکی ناوچەیی
نییە و بە پشتبەستن بە توانا و ئیرادەی خۆی و خوێندنەوەی
دروســت لە هەلومەرجەکان ،لە سیاسەتکردندا سەربەخۆ و
خاوەن بڕیاری خۆیەتی.
هەیئەتی میوان لە درێژەی کۆبوونەوەکەدا گرینگترین باسەکانی
ڕۆژەڤــی سووریە و ڕۆژاوای کوردستانیان لەگەڵ هەیئەتی
خانەخوێ هێنایە بەرباس کە پرسی نووسینەوەی دەستووری
نوێی ئەم واڵتە و پێگەی کورد لە داهاتووی سووریەدا گرینگترین
تەوەری ئەم باسە بوو .هەیئەتی پارتی شەپێلی پێشڤەرۆی کوردی
سووریە نەیشاردەوە کە لە ئێستادا بڕیارە چارەنووسسازەکانی
سووریە لە دەست خەڵک و گەالنی ئەم واڵتەدا نین ،بەڵکوو لە
دەست کۆمەڵیک هێز و واڵتدان کە لەو واڵتە بەاڵلێدراوەدا شەڕی
بەرژەوەندییەکانی خۆیان دەکەن .هەیئەتی میوان لەو بەشەدا
بە پێداگری لە سەر ڕۆڵی تێکدەرانە و قەیرانخوڵقێنیی ئێران،

بهرژهوهندیی جیهانیی ه كه ههموو
واڵتان تێیدا زیانمهند دهبن .سهردهمی
مانهوهی دوڕگهیهك ل ه دهرهوهی بازنهی
بهرژهوهندیی جیهانی و پێشێلكردنی بنهما
چهسپاوه نێونهتهوهییهكان بهسهر چووه.
ئێستاكه پرسی پاراستنی مافی مرۆڤ
چیتر تهنیا پهیوهندیی به نێوخۆی واڵتانهو ه
نییه و پێشێلكردنی وهك مهترسیی بۆ
سهر ئاسایشی جیهانیی سهیر دهكرێ.
ههناردهی ئیدئۆلۆژیی كۆماری ئیسالمی
بۆ دهرهوهی سنوورهكانی ،ڕهههندی
نێودهوڵهتی لێ دهكهوێتهوه و سهقامگیریی
جیهان به ئامانج دهگرێ ،سنوورداركردنی
دهسڕاگهیشتن به سهرچاوهكانی زانیاری
وهك بههایهكی گلۆباڵ ،چیتر تهنیا
پهیوهندیی به نێوخۆوه نییه و كۆمهڵگەی
نێودهوڵهتی له بهرامبهریدا بهرپرسیاره،
پهرهدان به تێكنۆلۆژیی چهكی كۆكوژ وهك
چهكی ناوكی و مووشهكی بالیستی و ...
ب ه پێچهوانهی سهردهمی جهنگی سارد
قبووڵكراو نییه .ههموو ئهوانه كۆماری
بهرهوڕووی
ئیسالمی
دژكردهوهی
دهكاتهوه.
نێودهوڵهتی
كۆمهڵگەی
سیستهمێكی سیاسی وهك كۆماری
ئیسالمیی ئێران شانسێكی ئهوتۆی بۆ
جێگرتن له تهكووزیی نوێی جیهانی نیی ه و
گوتهزای تاقانهیهكی ملهوڕ و نابهرپرسیار
له كۆمهڵگەی نێودهوڵهتیدا كۆتایی پێ
هاتووه.
***

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بە هۆکاری سەرەکیی نائەمنییەکان
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ناو برد.
لە بەشێکی دیکەی ئەم دیدارەدا کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان وێــڕای ئاماژە بە خەبات و
دەسکەوتەکانی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان و هەروەها ئەم پرس
و بابەتانەی ڕۆژەڤــی سیاسی لەو بەشەی نیشتمانن ،پێی لەسەر
ئەوە داگــرت لە قۆناغی هەستیاری ئێستای سووریەدا کە قۆناغی
دروســتــکــردنــەوە و بنیاتنانەوەی ئــەم واڵتــەیــە؛ تەنیا یەکڕیزی و
یەکیەتیی بەکردەوەی هەموو هێزە سیاسییەکانی کوردە کە دەتوانێ
زامنی دابینبوونی داهاتوویەکی ڕوون و دڵخۆشکەر بۆ کوردستانی
ڕۆژاوا بێ.
کاک مستەفا مەولوودی لەو بەشە لە قسەکانیدا ڕایگەیاند ئێمە
دەزانــیــن کــوردەکــان لە ڕۆژئـــاوای کوردستان بە ئازایەتیی ڕۆڵە
گیان لەسەر دەستەکانیان بەبەراورد لەگەڵ رابردوو و لە سۆنگەی
تێچووی زۆری گیانی و ماڵی دەستکەوتی باشی سیاسی و نیزامی و
خۆبەرێوەبەرییان دەستەبەر کردوە .بەاڵم قۆناغی ئێستا چارەنووسازە
و بۆ دەوام و پاراستنی دەسکەوتەکان و هەروەها درێژەی پڕۆسەی
سیاسیی کورد لە سووریە ،پێویستە هەموو هێز و الیەنەکان تەبا و
یەکڕیز بن.
بارودۆخی ئێران و کوردستان لە دوای شەپۆلی نوێی گوشارەکانی
ئەمریکا بۆ سەر ڕێژیم ،پرسی هاوپەیمانییە نوێیەکان لە دژی کۆماری
ئیسالمی و پێگەی کورد لە ئۆپۆزیسیونی دژبەری کۆماری ئیسالمی و
چەندیوچۆنیی پێوەندیی حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
چەند تەوەرێکی دیکەی باس و ڕوونکردنەوەکانی هەیئەتی خانەخوێ
بۆ هەیئەتی میوان بوون.
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پێویستییەکانی بزاڤێکی
شوناسخوازانەی جەماوەری

هەتا ئێستا شاهیدی جموجۆڵ و
چاالکییەکی زۆری مەدەنی بووین لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،لە هەر دوو
ئاستە بەرتەسک و بەرفراوانەکەیدا.
ئەم جموجۆڵ و چاالکییانە کاریگەرییان
هەبووە و سەرنجیان ڕاکێشاوە و تا
ئێستا لە زۆر بارەوە هەڵوێستیان لەسەر
کراوە .گریمانەی ئەم وتارە ئەوەیە کە
هێشتا ئەم جموجۆاڵنە نەبوونەتە بزاڤێکی
شوناسخوازانەی نەتەوەیی و جەماوەری
بە مانای تەواوی وشە .بۆ ئەوەش کە لە
چوارچێوەی جموجۆڵ بترازێن و ببنە
بزاڤێکی کامڵی شوناسخوازانەی نەتەوەیی،
پێویستە لە درێژەی خۆیاندا بگوورێن و
هەندێک تایبەتمەندیی سەرەکی لەخۆ بگرن؛
کە بریتین لە :زاڵبوونی تێما یان گوتاری
نەتەوەیی ،پێکەوەگرێدران و گشتگیربوون،
نەپسانەوە و بەردەوامی .بۆ ئەوەی ڕوونتر
بابەتەکە بگەیەنین لە چواندن و مێتافۆرێک
کەلک وەردەگرین .دەکرێ جموجۆڵ و
چاالکییە مەدەنییەکانی نێوخۆ بە «ڕووبار»
بشوبهێنین ،کە جاروبار هەڵدەستن و
بە هەڵچوونیان هەموو پانتایی کۆمەڵگە
دەگرنەوە .پێویستە ئەم «ڕووبارانە» لە
درێژەی خۆیاندا و لە ڕەوتی گوورانی
خۆیاندا ،وەسەریەک بکەونەوە و دەریایەکی
خرۆشان دروست بکەن .ئەو جموجۆڵە
مەدنییانەی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەکرێن ،لەگەڵ جموجۆڵە وێکچووە
سەراسەرییەکان ئەم جیاوازییەیان هەیە

کە ئاگایی و خواستێکی شوناسخوازیی
نەتەوەیی ،یان ڕەگێکی نەتەوەیی لەپشتیانەوە
دەبینرێ و هاندەریانە؛ ئاگایی و خواستێکی
شوناسخوازیی یەکگرتوو ،کە لە دەرکەوتی
جۆراوجۆردا خۆی دەنوێنێ و لە ڕوخساری
جیاوازدا دەردەکەوێ و هەر جارە ،تەنانەت
لەپشت جموجۆڵە سێنفییەکانیشەوە ،بە
شێوازێکی نوێ بە ڕووی دەسەاڵتدا
دەتەقێتەوە .ئەم ڕاستییە حاشاهەڵنەگرە
کە هەوێن یان ڕەگوڕیشاڵێکی نەتەوەیی
وەک سەرچاوەیەک لە پشت هەموو ئەم
ڕووبارانەیە کە لێیەوە سەرچاوە دەگرن،
بەاڵم بۆ گەیشتن بە ئامانج ،ئەم ڕووبارانە
وەک دەرکەوتە و درێژبۆوەی ئەو
سەرچاوە ،دەبێ یەک بگرنەوە و دەریایەکی
بەهێزی پڕوزە چێ بکەن ،کە نەیار نەتوانێ
بەری پێ بگرێ و خۆی لەبەر بگرێ .ئەم
یەکگرتنەوە بە گەشەی ئەم ڕەگوڕیشاڵە
نەتەوەیی و خەمڵینی ئەو هەوێنە نەتەوەییە
و بوونی بە گوتارێکی شوناسخوازانەی
نەتەوەییدا تێدەپەڕێ؛ واتە ئەگەر ئەم
جموجۆاڵنەی کە خەسڵەتێکی بانسێنفییان
هەیە ،هەوێن و ڕەهەندە نەتەوەییەکەیان
بخەمڵێ و بەرجەستە ببێتەوە ،دەبێتە
هۆی گشتگیربوون و تێکەڵبوونیان لەگەڵ
یەکتر و دواجار یەکتر بەهێزکردنیان .بۆ
نموونە ئەگەر لە ئاکسیۆنگەلی ناڕەزایەتیی
مامۆستایاندا ،پرسی خوێندن بە زمانی
دایکی ،زەق ببێتەوە ،هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردستان دەگرێتەوە

و بە نۆبەی خۆی دەبێتە هۆی خەمڵینی
گوتاری شوناسخوازانەی نەتەوەیی؛ ئەگەر
لە چاالکییەکانی ژینگەپارێزیدا ،نەپاراستن
و تەنانەت دەست تێداهەبوونی دەسەاڵتی
زاڵ لە لەنێوبردنی ژینگەی کوردستان،
زەق بکرێتەوە ،ڕەهەندی نیشتمانییەکەی
زیاتر دەردەکەوێ و بەپێی ئەمەش هەموو
تاکەکانی کۆمەڵگە دەکاتە بەردەنگ و
دەیانگرێتەوە .ئەگەر لە پرسی بێکاری
و هەژاری و هەروەها مافی کرێکاراندا،
پشتگوێخستنی سیستماتیکی کوردستان
لەالیەن دەسەاڵتی زاڵەوە ،زەق بکرێتەوە،
هەستی جیاوازیدانان بەهێزتر دەکا و
هاودەردی و پشتیوانی چینەکانی دیکەی
کۆمەڵگەش بۆ الی خۆی ڕادەکێشێ.
هەرکام لەم جموجۆاڵنە بە دروستبوونی
گوتاری شوناسخوازیی نەتەوەیی یارمەتی
دەکەن و ئەمەش گەڕان بەدوای پێدانی
فۆڕماسیۆنێکی بەرهەست ،بەو گوتارە،
بە گوێرەی تواناکانی لێدەکەوێتەوە.
گوتاری شوناسخوازیی نەتەوەیی ،وەک
بەنی دەسحێب وایە ،کە ئەم جموجۆاڵنە
و هەروەها چین و توێژەکانی کۆمەڵگە
پێکەوە گرێ دەدا و حەرەکەتێکی زنجیرەیی
یەکگرتوویان لێ دەئافرێنێ .ئەزموونی
چەند ساڵی ڕابردوو دەری خستوە کە ئەو
جموجۆڵ و چاالکییانەی داخوازییەکەیان
ڕەنگێکی تۆختری شوناسخوازیی نەتەوەییان
هەبووە ،لەبەر ئەوەی کە هەڵگری ڕوحێکی
ڕوونتری بەرەنگاری لەهەمبەر دەسەاڵت و،

بەپێی ئەمەش بەرفراوانتر بوون ،کاریگەریی
زۆرتریان داناوە .بزاڤێکی شوناسخوازانەی
نەتەوەیی کاتێک دروست دەبێ کە ئەم
چەشنە چاالکییانە لە ڕووی نێوەرۆک و
داخوازییەوە بگوورێن ،لە ڕووی شكڵی
و ڕێکخراوەییەوە ،تۆکمەتر بن ،لە ڕووی
جوغڕافییەوە بەرفراوانتر بن و لە ڕووی
زەمانییەوە ،بەردەوام و پەیتاپەیتا بێنە ئارا.
داخوازیی نەتەوەیی وەک چەترێک وایە کە
هەموو کۆمەڵگە لەژێر سێبەری خۆیدا کۆ
دەکاتەوە و پۆتانسیێلی بەرفراوانبوونی
مەیدانی هەیە .بۆیە هەتا تێما و هێمای
نەتەوەیی ئەو جموجۆڵ و چاالکییانە
باڵکێشتر و خەمڵیوتر بێ ،دەرەتانی
بەربەرینبوونیان زیاترە .لەم نێوەدا ئەرکی
هەموو بەشداران و چاالکانی نەتەوەیی
لە بیاڤەکانی دیکەی خەباتدا ئەوەیە کە
ئەوەندەی بۆیان دەکرێ یارمەتیدەر بن بۆ
وەسەرێکەوتنەوەی ئەم ڕووبارانە .ئەگەر
ناتوانن کار بۆ وەسەرێک کەوتنەوەی ئەم
ڕووبارانە بکەن ،النیکەم کۆسپی لەبەردەمدا
دروست نەکەن .ئەم ڕووبارانە لە بەستێنێکی
نەتەوەیی و نیشتمانییەوە سەرچاوە دەگرن
و شۆڕ دەبنەوە و دواجار دەچنەوە پاڵ
یەک و دەبنە دەریا؛ لەم خاڵەدایە کە بزاڤی
نەتەوەیی دەگاتە ترۆپکی کامڵبوون و بە
سەرکەوتن دەگا.
هەروەک لە سەرێش وترا ،تا نها جموجۆڵ
و چاالکیی جۆراوجۆری مەدەنیمان لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەبووە ،نامانەوێ
لە گرینگیی و شوێندارییان کەم بکرێتەوە،
مەبەست ئەوەیە هێشتا پۆتانسییەلێکی
کارانەکراو هەیە کە دەتوانێ ببێتە هۆکاری
پەرەسەندن و شوێندانەریی زیاتری ئەم
جموجۆاڵنە .دەتوانین بڵێین کە ئەم جموجۆڵ
و چاالکییە مەدەنی و شوناسخوازیانە ،تەنیا
بۆ ڕاگەیاندنی وجوود و بەگوێ هەڵێنانی
داخوازییە نەتەوەییەکان نییە ،بەڵکوو بۆ
بە چالشکێشان و پاشەکشە پێکردنی
دەسەاڵتی زاڵ و نزیکبوونەوە لە ئامانج و
دواجار سەرکەوتنە .لە ڕوانگەیەکەوە و بە
خوێندنەوەیەک دەتوانین بڵێین کە ئێمەی
کورد قۆناغی «هەوڵدان بۆ مانەوە»مان
تێپەڕ کردوە و قۆناغی هەنووکەیی،
قۆناغی «بەرەوپێشچوون و هەوڵدان
بۆ سەرکەوتن»ە .خەباتی ئێستامان بۆ
ڕاگەیاندنی وجوود نیە ،ئێمە ئەو قۆناغەمان
تێپەڕ کردوە ،بەڵکوو بۆ گەیشتن بە
ئامانجە؛ خەباتی نهامان بۆ مانەوە نییە،
بەڵکوو بۆ پێشکەوتن و بەرەوپێشچوونە.
مەرجی پێشکەوتن و بەرەوپێشچوونمان
ئەوەیە کە جموجۆڵە نەتەوەییەکان بگوورێن
و بەرفراوان و گشتگیر بن .لەمێژە مان

حەسەن شێخانی

و موجوودییەتی خۆمان سەلماندووە
و نەیاریش ناتوانن حاشا لە بوون و
موجوودییەتمان بکەن ،گرینگ ئەوەیە
بە گرتنەبەری ڕێکارگەلی کاریگەر و بە
شێوەیەکی بیرلێکراوە و داهێنەرانە ،ڕۆژێک
زووتر بە ئامانج بگەین و سەرکەوین .بەم
پێیە چاوەڕوانی لە هەموو بیاڤەکانی بزاڤی
کورد و لەم نێوەدا جموجۆلە مەدەنیەکانی
نێوخۆ ،زیاتر لەوەیە کە تا هەنووکە بینراوە.
بۆ شیکاری زیاتری ئەم بابەتە و بۆ ئەوەی
ڕوونتر مەبەستمان بگەیەنین ،دوو خاڵ
باس دەکەین:
یەکەم ،هەروەک لە سەرێش ئاماژەی
پێکرا ،پۆتانسیێلی جموجۆڵی مەدەنی لە
نێوخۆ هێشتا بەتەواوی ئەکتیڤ و کارا
نەکراوە ،کەواتە ئەم جموجۆاڵنە دەتوانن
بەرفراوانتر و گشتگیرتر بن .دووهەم،
خودی تێڕم و دەستەواژەی جموجۆڵ و
چاالکیی مەدەنی دەرەخەری ئەوەیە کە
ئەم چاالکییە مەدەنییانە وەک ڕووبار،
کاتێک وەسەرێک کەوتنەوە و دەریایەکی
خرۆشانیان پێک هێنا ،ئەوکات دەبنە
بزووتنەوەیەکی ئەکتیڤی مەیدانیی نەپساوە.
ڕاستە ئەم ڕووبارانە جاروبار هەڵدەستن
و هەموو کۆمەڵگەش دەگرنەوە ،بەاڵم
پێویستە وێڕای تۆختر بوون و خەمڵینی
ڕەهەندی شۆناسخوازییان ،مەودای نێوان
ئەم جموجۆاڵنە لەگەڵ یەکتر کەمتر بێتەوە
و هەر چاالکییەی بە چاالکییەکی دیکە
هەڵبگیرسێتەوە .لەوانەیە کەسانێک ئەم
دەبڕینانە وەک کۆمەڵێک قسەی جوان
و تیۆری ،کە پراکتیزەبوونیان زەحمەتە،
لێکبدەنەوە؛ ڕاستە بەکردەیی بوونی
ئەم قسانە زەحمەت و تێچووی دەوێ،
بەاڵم ئەگەر هەموو الیەک یارمەتیدەر
بن و هەروەها چاالکان و هەڵسووڕاوانی
نێوخۆش بەلەبەر چاوگرتنی ئەسڵی
«واقعبینیی سیاسی» کە لە وتارێکی دیکەدا
هەڵوێستەی لەسەر کراوە ،بجووڵێنەوە،
ئەم تیۆریانە کردەیین .بیاڤی مەدەنی و
جەماوەریی خەبات زیاتر لە بیاڤەکانی دیکە
پۆتانسیێلی بوون بە دەریایەکی خرۆشانی
هەیە ،چونکە دەتوانێ زۆرترین خەڵک لەخۆ
بگرێ؛ ڕاستە هەرکام لە شێوازەکانی خەبات
لە هەلومەرجی گونجاوی خۆیاندا ،دەتوانن
زۆر کاریگەر بن ،بەاڵم بە سەرنجدان بە
ئیمکانات و بەربەستەکانی هەرکام لەو
شێوازانە لە هەلومەرجی ئەمڕۆدا  ،پێویستە
لە قۆناغی هەنووکەییدا ،چەقی خەباتمان
خەباتی مەدەنی و جەماوەری لە نێوخۆ بێ
و هەموومان بە گوێرەی پێویستییەکانی
قۆناغ بجووڵێینەوە.

مستەفا مەولوودی:

بەپێی سروشتی موباریزاتی و تایبەتمەندیی مافەکانمان ،مامەڵە لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن و هاوپەیمانییەکاندا دەکەین
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە چەند
سمینارێکی ســیــاســی_تــەشــکــیــاتــیــدا ســیــاســەت و ڕوانــگــەی
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی بــە نیسبەت چــەنــد پرسێکی گــریــنــگ و
هــەســتــیــاری ڕۆژەڤـــــی ئــێــران و کــوردســتــان شــی کــــردەوە.
ڕۆژی چوارشەممە 10ی ڕەزبـــەر سمینارێکی سیاسی _
تەشکیالتی بە ئامادەبوونی کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان و ،بــەشــداریــی دەیــان
کــەس لــە ک ــادر و پێشمەرگەکانی حــیــزب بــەڕێــوە چ ــوو .لەم
حەوتوویەدا ئەمە چەندەمین کۆبوونەوەی سکرتێری گشتیی
حــیــزب لــەگــەڵ ک ــادر و پێشمەرگەی ئــۆڕگــان و کۆمیسیۆنە
جیاوازەکانە کە لەگەڵیان کۆ دەبێتەوە و لە نیزیکەوە باس
و بــابــەتــە سیاسییە ڕۆژەڤــەکــانــیــان لــەگــەڵ دێنێتە بــەربــاس.
لــەم کــۆبــوونــەوەیــەدا کــاک مستەفا مــەولــوودی هۆکارەکانی
بەشدارینەکردنی حیزبی دێموکراتی کوردستان و الیەنەکانی
دیکەی نێو ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێرانی
لە کۆبوونەوەکەی “نیۆیۆرک”ی شی کردەوە .سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای بەرزنرخاندنی هەر هەوڵێک
بۆ یەکدەنگی و بەهێزدەرکەوتنی ئۆپۆزیسیونی کۆماری ئیسالمی،
تیشکی خستە سەر ئەوەی لەم کۆبوونەوەیەدا مەجال و دەرفەت
بۆ هێنانەگۆڕێی ویست و داخوازەکانی کورد لە ئێران و ،پرسی

سیاسی و نەتەوەیی کورد بەو شێوەیەی ناوەندی هاوکاریی
چاوەڕوانی بوو نەدرا؛ بۆیە بڕیارمان دا بەشدار نەبین تێیدا.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە نیسبەت
بەشدار نەبوونی حیزبی دێموکرات لە ڕاگەیاندنی “شووڕای
مودیرییەتی گوزار”دا باسی لەوە کرد کە حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە گەشیبینییەوە دەڕوانێتە هەر هەوڵێک بۆ بڕەودان
بە خەبات دژی کۆماری ئیسالمی و جێگیرکردنی نیزامێکی
سیاسیی دێموکراتیک لە ئێرانی داهاتوودا ،بەاڵم حیزبی ئێمە بە
تێبینی و چاوەڕوانیی تایبەت بەخۆی کە گرێدراوی دابینبوونی
ویست و مافەکانی کورد لە ئێرانە دەچێتە نێو هاوپەیمانییە
سیاسییەکان .کــاک مستەفا مــەولــوودی لە درێـــژەدا گوتی
ئێمە لە هەموو زەرفییەتەکان بۆ بردنەپێشی پرسی سیاسی
و نەتەوەیی کــورد لە ئێران و بەهێزکردنی بزووتنەوەی
ناڕەزایەتی لە دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران کەلک وەردەگرین،
بەاڵم لە هەموو ئەو بەستێنانەشدا بەپێی سروشتی خەبات و
تێکۆشان و تایبەتمەندیی ماف و داواکانمان دەچینە پێشێ.
پرسی وتووێژ لەگەڵ کۆماری ئیسالمی بۆ چارەسەری
پــرســی کـــورد لــە ئــێــران و ه ــەروەه ــا بەستنی کــۆنــگــرەی
ح ــی ــزب بـــۆ کـــاراکـــردنـــی زیـــاتـــری ح ــی ــزب و گــوڕوتــیــن
بــەخــشــیــنــی زیــاتــر بــە کـــار و بــەرنــامــەکــانــی حــیــزب دوو

ت ــەوەری دیکەی باسەکەی سکرتێری گشتیی حیزب لــەو زنجیرە کــۆبــوونــەوانــەدا بــووە.
شـــایـــانـــی بـــاســـە دوای بـــاســـە س ــی ــاس ــی ــی ــەک ــەی س ــک ــرت ــێ ــری گــشــتــیــی ح ــی ــزب،
ئــامــادەبــووانــی کــۆبــوونــەوەکــە بــە هــێــنــانــەگــۆڕێــی پــرســیــار و دەربــڕیــنــی ڕاوســەرنــجــی
خـــۆیـــان لـــەســـەر بـــاســـەکـــان ،بـــەشـــداریـــیـــان لـــە دەوڵـــەمـــەنـــدتـــرکـــردنـــی بــاســەکــانــدا
هــەبــوو و دواتــــر کـــاک مــســتــەفــا مـــەولـــوودی واڵمــــی پــرســیــاری ب ــەش ــداران ــی دایــــەوە.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

نەبوونی ئیرادەی سەرکەوتن بە سەر خۆکوژی
پەرەی بەم قەیرانە داوە

چارەگە سەدەیەک
خۆڕاگری و
کۆڵنەدان

جاوید مەلەکی:

محەممەد نەزەری

ئەمڕۆ  ٢٥ساڵ و  ٤مانگ و  ٦ڕۆژ بەسەر زیندانیبوونی «محەممەد نەزەری»دا
تێدەپەڕێ.
«محەممەد نەزەری» کوڕی حەمدوڵاڵ خەڵکی میاندواو ،زیندانی سیاسیی
ئازەریزمان لە ڕێکەوتی ٩ی جۆزەردانی ١٣٧٣ی هەتاویدا ،لە شاری بۆکان و لە
ماڵی خوشکی لەالیەن ئیتالعاتی ئەو شاراوە بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ حیزبی
دێموکراتی کوردستان دەسبەسەر کرا.
ناوبراو ماوەی  ٩مانگ لە گرتووخانەی ئیتالعات دەبێ و لەدوای تەحەممولی
بێبەزەییانەترین ئەشکەنجەکان ،لە الیەن دادگاوە و بە حوکمی «جەلیلی» ،قازیی
پەروەندەکەی لە ماوەیەکی  ٢٠خولەکیدا و بەبێ ئەوەی پارێزەرێک وەک سەرەکیترین
مافی هەر بەندییەک بۆ محەممەد نەزەری لەبەرچاو گیرابێ؛ سزای ئێعدامی بەسەردا
سەپێندرا .ئەمە لە کاتێکدایە بە وتەی خودی محەممەد نەزەری کە لە چەندین جێگادا
و بەتایبەتی لە نامەکانی خۆیدا باسی لێ کردوە –کە ئێمە لەم نووسراوەیەدا زیاتر
پشتمان بەو سەرچاوانە بەستووە-؛ ڕیزی ئەو تاوانانەی وا دراونەتە پاڵی هەمووی
لە ئاکامی دانپێدانانی زۆرەملی بووە .ئەم حوکمە هەتا ساڵی  ٧٦واتە سێ ساڵ پاش
گیرانی نەگۆرا؛ بەاڵم لە دوای ناڕەزایەتیدەربڕینی بەردەوامی حوکمەکە لە ئێعدامەوە
شکا بۆ زیندانی تاهەتایی .یەک لەو تۆمەتانە بریتییە لە «دەستێدا هەبوونی ناوبراو
لە تێرۆری  ٤مەئمووری ئیدارەی ئیتالعات» ،ئەمە لە کاتێکدایە کە هیچکات تێرۆری
وا نەکراوە و ،ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی تەنیا بۆ سزادان و مەحکووم کردنی
چاالکانی کورد لەم جۆرە پیالن و تاوان هەڵبەستنانە کەلک وەردەگرێ.
لە ماوەی ئەم سااڵنەدا و بەتایبەتی لەم دوایین سااڵنەدا ئەم بەندییە خۆڕاگرە
چەندین جار داوای پارێزەری کردوە .هەندێک لە پارێزەران سەرەڕای ئەوەی کە
بەدوادا چوون و داکۆکی کردن لە دۆزەکەیان بە ئەستۆ گرتوە ،بەاڵم هەر لە قۆناغە
سەرەتاییەکاندا و بەبێ هیچ ڕوونکردنەوە و هۆکارێک دەستیان لە کار کێشاوەتەوە.
هەر لەم پێوەندییەدا دایکی بەسااڵچووی محەممەد نەزەری حەولێکی زۆری داوە
کە بتوانێ ڕێگایەک بۆ ڕزگاریی کوڕەکەی بدۆزێتەوە ،هەر بۆیەش لە ساڵی ٩٠ی
هەتاویدا لە دەرگای هەموو ئۆرگانە پێوەندیدارەکانی دا و تەنانەت هەتا «بیت
رهبری»ـش چوو؛ بەاڵم لە کۆتاییدا پێیان گوت کە نابێ چاوەڕوانی ئازادیی کوڕەکەی
بێ و دەبێ سەری لێ بخەوێنێ .ئەم واڵمە بووە هۆی هیوابڕاوی و خەمۆکیی دایکی
محەممەد نەزەری و لە ئاکامدا لە ساڵی  ٩١سەکتە لێ دا و بە ئاواتی رزگاریی سەری
نایەوە .هەر لەم ساڵەدا دادئەستێنی گشتیی واڵت حوکمی پێداچوونەوە بەسەر
دۆزی ناوبراو دەر دەکا .دادگای شاری مەهاباد حوکمی ئازادییەکەی دەدا ،بەاڵم
کۆمیسیۆنی لێبوردن و لێخۆشبوون تاران بە دەستێوەردانی نوێنەری وەزارەتی
ئیتالعات لە زیندانی «رجایی شهر»ی کەرەج ئەم حوکمە هەڵدەوەشێنێتەوە.
لە کاتی دەسبەسەر کرانی محەممەد نەزەری هەتا بە ئێستا چوار کەسی جیاواز
بوونەتە سەرۆکی داد لە ئێران ،کە ناوبراو بۆ سێ کەسیان نامەی ناردوە و داوای
پێداچوونەوە و ڕوونکردنەوەی لێ کردوون .بەاڵم هیچکام لە سەرۆکەکان چ
یەزدی ،چ شاڕوودی و پاشان الریجانیش هیچ چەشنە واڵمێکیان پێ نەداوەتەوە.
کۆی سەرنجنەدان و واڵمنەدانەوەی ناوەندە پێوەندیدارەکان ،مردنی دایکی –کە لە
پێناو هەوڵدان بۆ ئازادیی کوڕەکەی گیانی خۆی لەدەست دا و ئەویش لە دوای
ساڵێک ئاگادار بۆتەوە -و هەروەها مردنی دوو کەس لە هاوڕێیانی لە بەندیخانە
کە هەرکام لەوان  ٢٣و  ٢٢ساڵ لە ژیانی خۆیان لەو شوێنە بەسەر بردبوو؛
دەبنە هۆی ئەوەی زنجیرە مانگرتنی ناڕەزایەتیی خۆی دەست پێبکا .لە یەکەمین
مانگرتنیدا کە لە ڕێکەوتی ٧ی خەرمانانی ٩١ی هەتاوییەوە دەست پێدەکا هەتا لە
٢٥ی ڕەزبەری هەمان ساڵدا کۆتایی پێدێ؛ بە دوورینەوەی لێوەکانی بە بەنی نەبڕ
ئەوپەڕی ناڕەزایەتییەکەی دەردەبڕێ .لەم بارەوە دەڵێ بە لێدانی حەبی سڕکەر لە
لێوەکانی توانیویەتی بەرگەی ئێش و ئازاری دوورینەوەکە بگرێ ،بەاڵم لەو ماوەیەدا
کە  ٤٩ڕۆژی خایاندوە ،بە پژمین و باوێشکدان دەوروبەری دەمی بریندار بووە و
بەم بۆنەیەوە هەر جارە تووشی ئازارێکی زۆر بووە.
نەزەری لە یەکێک لە نامەکانیدا بۆ سەرۆکی دادی واڵت باس لەوە دەکا لە ئاکامی
یەکێکی تر لە مانگرتنەکانیدا کە ماوەی  ٩٠ڕۆژی خایاندووە ،تووشی نەخۆشی
بووە بەاڵم کاربەدەستانی زیندان هیچ هەوڵێکی دەرمانییان بۆ نەداوە.
لە ساڵی ٩٥دا براکەی جارێکی دی وەدووی کارەکانی دەکەوێ ،بەاڵم لەالیەن
ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە هەڕەشەی لێ دەکرێ و پاش ماوەیەک جەستەی بێگیانی
ئەویش لە قەراغ جادەیەکدا دەدۆزرێتەوە! ئێستا محەممەدی نەزەری پێشگیری
لە خوشکەکەی کردوە کە لە پێناو ئازادکردنی ئەودا هیچ هەنگاوێک هەڵنەهێنێ،
چونکوو بە وتەی خۆی پێی خۆش نییە ئەو سێهەم کەسێک بێ کە لەم ڕێگایەدا
دەبێتە قوربانی.
لە ساڵی ٩٦دا نوێنەری ئیتالعات لەپێناو ئازادکردنی محەممەد نەزەری مەرجی
ت بوونەوە و ڕەتکردنەوەی
دانپێدانانێکی تەلەڤزیۆنی بۆ دادەنێ کە ئەمەش بەرهەڵس 
لەالیەن ئەوەوە بەدوادا دەبێ .وەک بۆخۆی باسی لێدەکا تەنانەت مەئموورە
ئیتالعاتییەکانیش لە کاتی قسەکردنیان ،دان بەوەدا دەنێن کە بێتاوانە و دەبێ ئازاد
بکرێ بەاڵم دەڵێن« :ئێمە کارێکمان لەدەست نایە».
ئێستا کە پتر لە چارەگە سەدەیەک لە گرتنی محەممەد نەزەری تێدەپەڕێ و
تەنانەت بۆ یەک ڕۆژیش مەرەخەسی پێ نەدراوە و هەموو ئەم ماوەیەی لە زینداندا
بەسەر بردوە ،هەندێک بیرەوەریی تایبەتی هەیە .ئەو ناخۆشترین ڕۆژی ژیانی نێو
بەندیخانەی خۆی بەو ڕۆژە دەزانێ کە هەواڵی مەرگی دایکی بیستووە ،خۆشترین
هەواڵەکەشی هەر هەواڵی مەرگ بووە بەاڵم مەرگی یەکێک لە بازجووەکانی بەناوی
«محمد مینایی» .لەم ماوەیەدا شایەدی ئێعدامی زیاتر لە  ٥٠کەس لە هاوڕێیانی
بووە کە ئەمەش کارتێکەرییەکی قووڵی دەروونیی لەسەر داناوە .هەروەکوو ئاماژەی
پێکرا هەتا ساڵی  ٧٦کە سزای ئێعدامەکەی لەسەر جێی خۆی مابۆوە ،هەموو
حەوتوویەک شایەدی ئێعدامی خەڵکانی دیکە بووە و ،لە هەمان کاتدا چاوەڕێی
لەسێدارە دانی خۆیشی .ئەو کە الوەتیی خۆی لە بەندیخانەدا داناوە پێی وایە ژیانی
هەر لە چاوەڕوانیدا بووە یەکیان چاوەڕوانیی ئێعدام و ئەوی تریان ئازادی .لە
یەکێک لە وتووێژەکانیدا لە واڵمی ئەو پرسیارەدا کە چ شتێک هیوای خۆڕاگریی پێ
بەخشیوی ،دەڵێ« :ڕق و قینێک کە لە دەسەاڵتدارانی ئەم حکوومەتەم هەیە ،ورەم
پێ دەبەخشێ ».بەاڵم لە هەمان کاتدا کە بەهیوایە پێی وایە ئەگەر ڕۆژێکیش لە
بڵیندگۆی زیندانەوە ناوی وەک کەسانی ئازادکراو بخوێندرێتەوە ،بڕوا ناکا چونکوو
لە ماوەی ئەم سااڵنەدا درۆی زۆری لە کاربەدەستان بیستووە!
تەنیا ئاواتیشی پێکهاتنی حکوومەتێکە کە لەوێدا مافی هەموو کەمینە ڕەگەزی و
ئایینییەکان پارێزراو بێ.

لەمێژ ساڵە خۆکوشتن لە کوردستان لە دیاردەوە بووەتە قەیران ،قەیرانێک لە تەنیشت کۆمەڵە قەیرانێکی تر کە
تەنگیان بە کۆمەڵگە هەڵچنیوە .ئامارەکان دەڵێن لە ماوەی ئەو سێ مانگەدا هەر نەبێ  100کەس لە کوردستان خۆیان کوشتووە
کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی  76کەس لەوانی بە ڕوونی تۆمار کردوە .ناوەندی مافی مرۆڤی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە وەرزی بەهاریشدا ئاماری گیانلەدەستدانی  72کەس بەهۆی خوکوشتنەوە ڕاگەیاندبوو و بەوەش
ژمارەی ئەم کەسانەی لە شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵدا خۆیان کوشتوە ،النیکەم  153کەس بووە .شایانی باسە لە ساڵی
ڕابردووشدا النیکەم  170کەس لەو سەدان کەسەی هەوڵی خۆکوشتنیان دابوو ،بەداخەوە هەوڵەکانیان سەرکەوتوو ببوو کە 62
کەسیان پیاو و  108کەسیان ژن بوون.
«کوردستان» بۆ تاوتوێی زیاتری پرسی خۆکوشتن لە کوردستان وتووێژێکی لەگەڵ جاوید مەلەکی ،کۆمەڵناس لە یەکێک
لە شارەکانی کوردستان پێک هێناوە:
بەر لە هەموو شتێک بفەرموون
خۆکوشتن بەگشتی چۆن پێناسە دەکرێ؟
جیهانیی
تەندروستیی
ڕێکخراوی
( )WHOخۆکوشتن بە کردەیەکی وشیارانە
و خۆویستانە پێناسە دەکا کە کەسێک
بە دەستی خۆی و بە کار و کردەیەکی
مەرگاوی ،کۆتایی بە ژیانی خۆی دێنێ.
لە دانیشتنی تایبەتی ڕێکخراوی جیهانیی
تەندروستی کە لەسەر خۆکوشتن لە ساڵی
199٦دا بەڕێوە چوو« ،خۆکوشتن» و
«هەوڵدان بۆ خۆکوشتن» وەک بابەتێکی
گرینگی بواری «تەندروستیی گشتی» و
«ڕەفتارێکی ناتەبا لەگەڵ کۆمەڵگە» باسی
لێ کراوە .کەواتە خۆکوشتن تەنیا بە ڕواڵەت
کردەیەکی تاکەکەسییە بەاڵم لە بنەڕەتدا
کردەیەکی کۆمەاڵیەتییە.
لە الیەکی دیکەشەوە خۆکوشتن یەکێک لە
کێشە کۆمەاڵیەتییەکانی هەموو کۆمەڵگەیەکە
کە پێویستی بە خوێندنەوەی تایبەت هەیە و
بۆ کەمکردنەوەی خوێندنەوە و پارە و پالنی
تایبەتی دەوێ .واتا بە مەوعیزە و دۆعا و نزا
و قسەی نازانستی و بێبنەما چارەسەر نابێ.
ڕێژەی خۆکوشتن بەگشتی لە ئاستی
جیهانیدا چۆناوچۆنە؟ لە چ واڵتانێک
زۆرە و لە کوێ کەمە؟ هۆکارەکەی بۆ چی
دەگەڕێتەوە؟
ڕێژەی خۆکوشتن بەپێی دۆخی
کۆمەاڵیەتی ،کولتووری ،ئابووری و تەنانەت
مێژوویی و جوغرافیایی واڵتان ،جۆراوجۆر
و جیاوازە .لە الیەکەوە لە واڵتانی
ئیسکاندیناوی ،ئاڵمان ،ژاپۆن و ڕۆژهەاڵتی
ئورووپا ،زۆرترین ڕێژەی خۆکوشتن تۆمار
کراوە .واتا لە هەر سەدهەزار کەس 25
کەس لە ساڵدا خۆیان دەکوژن ،هەر بۆیە ئەم
ناوچانە بە پشتوێنی خۆکوشتن ناسراون.
بەاڵم لە الیەکی دیکەوە لە واڵتانی
ئیسپانیا ،ئیتالیا ،ئیرلەند ،هولەند و میسر
کەمترین ڕێژەی خۆکوشتن تۆمار کراوە،
واتا لە هەر سەدهەزار کەس لە ساڵدا تەنیا
 10کەس خۆیان دەکوژن.
له ئامریکا خۆکوشتن بەگشتی وەک
هەشتەمین هۆکاری مردن ناوزەد کراوە؛
بەاڵم لە نێوان کەسانی  14بۆ  15ساڵ ئەم
جۆرە مردنە لە ئامریکا ئێجگار زۆرە و
هەندێ جار وەک سێهەم هۆکاری مردن بۆ
ئەو تەمەنە باسی لێ دەکرێ.
وەک لە لێکۆڵینەوە و تیۆرییەکاندا هاتووە،
هۆکاری خۆکوشتن زۆر و جۆراوجۆرە
بەاڵم سەرەکیترین هۆکاری خۆکوشتن
هێشتا هەر تاکخوازی و تاک کەوتن و
ئەتۆمیزە بوونی تاکەکانی کۆمەڵگایه.
ئەدی دۆخی خۆکوشتن لە ئێراندا
چۆنە؟ بە هەڵسەنگاندن لەگەڵ واڵتانی تر
و ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوین خۆکوشتنی
ئێرانییەکان لە چ ئاستێکدایە؟
ڕێژەی خۆکوشتنی ئێرانییەکان بەپێی دەیتا
و ئامارەکان لە سێ دەیەی ڕابردوودا بەرز
بۆتەوە .هۆکاری ئەم زیادبوونەش بۆ زۆر
شت دەگەڕێتەوە ،بۆ وێنە لەم سێ دەیەدا
جۆرێک شڵەژاوی و بێیاسایی کۆمەڵگەی
ئێرانی گرتووەتە بەر کە نە نەزم و یاسای
نەریتی لە جێی خۆیدا ماوە و نە نەزم و
یاسای مۆدێڕنیش جێگیر بووە.
هەر بەپێی ئەو لێکدانەوەی وا ڕێکخراوی
تەندروستیی جیهانی لەسەر ئێران
کردوویەتی ،ئەم واڵتە دەکەوێتە ڕیزی ئەو
واڵتانەوە کە لە سەردەمی دابڕان لە نەزمی
نەریتەکان و چوونە نێو قۆناغی بەپیشەیی
بوون و مۆدێڕن بوونیەوە تووشی چەندین

پارادۆکس و ناسەقامگیری و لەق و لۆری بووە ئاستی خواری خوێندن ،بۆ خۆکوشتن فاکتەرێکی
کە کاریگەرییان لەسەر کێشەگەلێکی وەکوو مەترسیدارە.
خۆکوشتن ئێجگار زۆر بووە.
بەگشتی ڕێژەی خۆکوشتنی ئێرانییەکان لە ئەدی شوێنی ژیان ،کار و پیشە و سەڵتی و
زۆربەی واڵتانی جیهان و بە تایبەت لە زۆربەی خێزاندار بوون دەوریان هەبووە؟
واڵتە ڕۆژئاواییەکان کەمترە .بەاڵم ڕادەی باسی ئەوەش دەکەم .لە باری کار و پیشەوە
خۆکوشتنی خەڵکی ئێران لە زۆربەی واڵتانی %٥٢ی کردە خۆکوژییەکان کەسانێک دەگرێتەوە
ڕۆژهەاڵتی ناوین زۆرترە .ئێران لە باری پلەی کە زۆرتر لە نێو ماڵ و مەزرا و دووکان و شتی
جیهانیی خۆکوشتنەوە لە پلەی  58دایە.
خۆیان کار دەکەن؛ واتا مووچەخۆر یان کاریگەری
کارگە و کارخانە و شتی وا نەبوون %١٥ .قوتابی
باوترین شێوەکانی خۆکوشتن لە ئێران بوون .تەنیا %١ی خۆکوژان مووچەخۆر بوون.
چین؟
واتا پێوەندییەکی زۆر و مانادار لە نێوان ڕێژەی
باوترین جۆرەکانی خۆکوشتن لە ئێران بریتین خۆکوشتن و بێکاربووندا هەیە (کار لە دەرەوەی
لە :دەوا و دەرمان خواردن ،خۆهەڵواسین ،ماڵ ،بۆ چەن کاتژمێری تایبەت و دیاریکراو ،لە
خۆسووتاندن.
بەرانبەر پووڵ و پارە ،لەگەڵ کەسانی هاوپیشە بە
شێوەی ڕێکوپێک ،هەمەڕۆژە و بەنەزم و نیزام).
ئەدی ڕێژەی خۆکوشتن لە ڕۆژهەاڵتی کەسانێک کە بەم شێوە کار ناکەن یان هەلی کاریان
کوردستان لە چ ئاستێکدایە؟ هۆکارەکەی بۆ بۆ نەڕەخساوە ،دوو بەرانبەری ئەوانەی وا بەم
چی دەگەڕێتەوە؟
تەعریف و پێناسە کار دەکەن خۆیانیان کوشتووە.
بەداخەوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕێژەی واتا ئەوانەی وا ڕادەی کار و سەرقاڵییان کەمترە
خۆکوشتن زۆرە و ناوی هەر چوار پارێزگا ڕێژەی خۆکوشتنیان زۆرترە و بەپێچەوانەوە.
کوردییەکە لە ئێران لە نیوەی هەوەڵی لە کۆی ئەو کەسانەی کە لە کوردستان یەکێک لە
ئەو پارێزگایانەدا تۆمار کراوە کە ڕادەی جۆرەکانی خۆکوشتنیان ئەزموون کردوە %٦٧یان
خۆکوشتنیان لە ئاستی سەرەوەدایە .بەتایبەت دانیشتووی شار و %٣٣یان دانیشتووی گوندەکان
دوو پارێزگای ئیالم و کرماشان زۆرترین بوون .ئەمە دەری دەخا کە لە شوێنی بچووک وەک
ڕێژەی خۆکوشتنیان هەیە .بۆ وێنە تەنیا دێهاتەکان بەهۆی پێوەندیی کۆمەاڵیەتیی زۆری
لە یەکێک لە شارەکانی کوردستان [سەقز] خەڵکەوە لێکدابڕان و تەنیایی و خۆکوشتن کەمترە.
کە حەشیمەتەکەی بە شار و گوندەکانیەوە کەوابوو پێویستە خەڵکی نیشتمان ،گرووپ و تاقمی
نزیکەی  350هەزار کەسە و لە پارێزگای سنە جۆراوجۆری کۆمەاڵیەتی ،کولتووری ،ڕامیاری و
هەڵکەوتووە ،ئاماری خۆکوشتنەکانی لە یەکێک ئابووری ،وەک گرووپی جۆراوجۆری وەرزشی،
لەم سااڵنەی دواییدا  24ژن و  25پیاو بووە هۆنەری ،زانستی ،کاری و  ...دروست کەن و پەرەی
کە کۆی خۆکوژانی هەردوو ڕەگەزەکە دەکاتە پێبدەن و لەم ڕێگاوە پێوەندیی کۆمەاڵیەتیی پتەوتر
نزیکەی  50کەس؛ کە دەبێتە نزیکەی  15کەس و خۆکوشتن کەم بکەنەوە.
لە هەر سەدهەزار کەسدا .هەروەها ئەوانەی وا لە بواری خێزانداری و سەڵت بوونەوە%٥٩ ،ی
هەر لەو ماوەدا هەوڵی خۆکوشتنی خۆیان داوە ئەوانەی وا لە کوردستان خۆیانیان کوشتوە سەڵت
بەاڵم گیانیان لە دەست نەداوە و گەیەندراونەتە بوون و ژیانی هاوبەشیان پێک نەهێناوە.
نەخۆشخانە ،نزیکەی  480کەس بووە کە  ٦٥لە کاتی خۆکوشتن لە کوردستان بۆ ژنان زۆرتر
100ی ئەو کەسانەی وا هەوڵیان بۆ خۆکوشتن لە مانگەکانی جۆزەردان و گەالوێژ بووە و لە
داوە ژنن و تەنیا  35لە 100ی ئەوان پیاون .سەرماوەز و ڕەشەمەدا ژنان کەمترین ڕێژەی
وەک لەم ئامارەدا دیارە ،هەوڵ بۆ خۆکوشتن لە خۆکوشتنیان هەبووە .وا دیارە لە مانگە ساردەکان
نێو ژناندا زۆر لە پیاوان زۆرترە .واتا هەوڵ بۆ پێکەوە بوونی زۆرتری ئەندامانی بنەماڵە و پێوەندیی
خۆکوشتن زۆرتر دیاردەیەکی ژنانەیە و ،ژنان زۆری ئەوان ڕێگر بووە لە خۆکوشتنی زۆر و
بەم کارە دەیانەوێ هەست و ئازارەکانی خۆیان بەپێچەوانەوە .بەاڵم خۆکوشتنی پیاوان لە مانگەکانی
دەرببڕن و سەرنجی کەسانی تر بۆ الی خۆیان خاکەلێوە و پووشپەڕ زۆرترین و لە ڕێبەندان و
ڕابکێشن یان لەم ڕێگاوە دەیانهەوێ دەرەتانێک ڕەشەمەدا کەمترین بووە .الی هەر دوو جنس لە
بۆ دەربازبوون لە دۆخی نالەباری ژیانی پڕ لە وەرزی گەرما خۆکوشتن زۆرتر بووە .وەک هەموو
ئێش و ژانی خۆیان دەستەبەر بکەن .پێویستە دنیا لە کوردستانیش ڕێژەی خۆکوشتن لە وەرزە
ئەمەش زیاد کەین کە ئەم ئامارانە تەنیا ئەو گەرمەکانی ساڵدا دەگاتە لووتکەی کارەسات.
کەسانە دەگرێتەوە کە نەخۆشخانە تۆماری باوترین شێوەی خۆکوشتن و هەوڵدان بۆ
کردووە؛ دەنا کەسانی تریش ڕەنگە خۆیان خۆکوشتن له کوردستان ،خواردنی حەب و دەرمان
کوشتبێت یان هەوڵیان بۆ خۆکوشتن دابێ بەاڵم بووە کە %٤٧ی ژنان و %٣٩ی پیاوان کەڵکیان لێ
بە هەر هۆکارێک نەچوون بۆ نەخۆشخانە و وەرگرتوە؛ دووهەم شێوەی خۆکوشتن خۆهەڵواسین
ناویان تۆمار نەکراوە.
بووە کە ٪٤٦ی پیاوان و %٣٨ی -ژنان پەنایان بۆ
با هەندێک ئاماری دیکەش باس بکەین :بردوە .واتا خۆکوشتن بە دەوا و دەرمان زۆرتر
ڕێژەی ئەو کەسانەی وا لە کوردستان خۆیان کردەیەکی ژنانە و خۆهەڵواسین زۆرتر کردەیەکی
دەکوژن %58یان ،تەمەنیان لە نێوان  20بۆ پیاوانەیە .پێویستە بەمەش ئاماژە بکرێ کە
 34ساڵە و %28یان ،تەمەنیان لە نێوان  ١٣بۆ خۆسووتاندنی ژنان لە کوردستان پێنج بەرانبەری
 ١٩ساڵە ،واتا %٨٤ی ئەوانەی لە کوردستان پیاوانە.
خۆیان دەکوژن ،لە نێوان تەمەنی  ١٣تا ٣٤
ساڵن .ئەم تەمەنە لە باری خۆکوشتنەوە بە ئایا هۆکارکانی خۆکوشتن لە کوردستان
«تەمەنی قەیران» ناوی دەرکردوە و لە هەموو جیاوازن؟
واڵتانی دنیا زۆرترین ڕێژەی خۆکوشتن هەر هۆکارەکانی خۆکوشتن لە کوردستان بۆ زۆر شت
لەم تەمەنەدایە .کەوابوو ئەبێ بۆ بەکۆمەڵگەیی دەگەڕێتەوە کە بەشێکی زۆری ئەو هۆکارانە لەگەڵ
کردن و تێکەڵ کردنی کەسانی ئەم تەمەنە هۆکاری خۆکوشتنی خەڵکانی تر و نەتەوەکانی تر
لەگەڵ باقی ئەندامانی کۆمەڵگە ،لە باری کار وەک یەک وان .تاکخوازی ،تەنیا و تەریک کەوتن،
و پەروەردەوە ،هەوڵی پسپۆڕانە و تایبەت و پچڕانی پێوەندی لەگەڵ خەڵک و کۆمەڵگە ،خۆبەتەوەر
زۆرتر بدرێ .لە کوردستان کەمترین ڕێژەی بوون ،شڵەژاوی ،تووڕەیی لە ڕادەبەدەر ،کەم تاقەتی
خۆکوشتن لە کەسانی نەخوێندەوار و کەسانی و کەم توانایی لە هەمبەر کێشەکان ،تێکچوونی
ئاکادێمیدا بووە و زۆرترین خۆکوژەکان لە باری دەروونی ،شەڕ و ئاژاوەی نێو ماڵ و بنەماڵە،
کەسانی تا ڕادەیەک خوێنەوار و ژێردیپلۆمن ،ئەزموونکردنی ئازار و ئەشکەنجە ،دەست ڕاگەیشتنی
واتا زۆربەی خۆکوژەکان لە ئاستی مامناوەندی ئاسان بە دەوا و دەرمان و کەرەسەی خۆکوشتن
و دواناوەندیی خوێندن بوون .وادیارە و  ...نموونەی ئەو هۆکارانەن .بەاڵم لە کوردستان
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جگە لەمانە هۆکارگەلێکی تایبەتیش هەن کە
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە سەر خۆکوشتنی
خەڵکی ئەم ناوچە کاریگەرن .بۆ وێنە ئێستا
الی زۆرینەی هەرە زۆری خەڵکی جیهان پووڵ
بووە بە گەورەترین ئەرزش و بایەخ ،ئەمەش
چاولێکەری و مەسرەفخوازی و مەسرەف
باوەڕیی زۆر سەیر و سەمەری بەدووی
خۆیدا هێناوە ،دەی دیارە ئەو کەسانەی وا
پووڵ و پارەیان نییە یان کاریان نییە کە لەگەڵ
ئەو چەرخەدا بچەرخێن ،لە بازنەی کۆمەڵگە
فڕێ دەدرێن و پەراوێز دەخرێن .لە ئاوەها
باردۆخێکدا نە دەسەاڵت ئاوڕێکی جیدی لە
هەژاران دەداتەوە و هەلی کار و پێوەندییان بۆ
دەڕەخسێنێ ،نە دەوڵەمەندان ئاوڕێکی ئینسانی
لەم بێکار و بێمااڵنە ئەدەنەوە (تەنانەت ڕەحم
بە خزم و کەسی نزیکی خۆیشیان ناکەن و
دەس نادەنە ژێر باڵیان و هەلی کاریان بۆ
ناڕەخسێنن)؛ هەژارانیش لەم مەسرەفخوازی
و هەاڵت هەاڵت و بگۆڕبگۆڕەدا لە ڕوویان
هەڵنایە قەرەی دەوڵەمەندان بکەون ،چوونکە
هاوتایی ئەوانیان پێ ناکرێ .سیستمی ئەخالقی
و سیستمی پەروەردەش لە ئێران بە تەواوی
سەقەتە و نەیتوانیوە ئەم کێشانە چارەسەر
بکا یان تەنانەت کەمیان بکاتەوە .دەی دیارە
هەژاران ،واتا زۆرینەی خەڵک ،بەردەوام
خۆیان دەدزنەوە و تەنیا و تەریک دەکەون.
جا ڕێگە چارەی ئەم دۆخە بۆ ئەم جەماعەتە
کە زۆرینەی هەرە زۆری کۆمەڵگا پێک دێنن
پێنج شتە :یان قەناعەت و هەناسە هەڵکێشان
و ڕەزایەت بەو وەزعەیە ،کە ئەمە زۆرتر الی
بەسااڵچووان و دەستەوسانان باوە .یان پەنا
بردن بۆ کاری مەترسیداری وەک فرۆشی
مادەی هۆشبەر و دزی و چەتەیی و ڕێگرییە.
یان خۆکوشتن و کۆتایی هێنان بە ژیان و
ماڵوێرانی بۆ ماڵ و منداڵ و کەس و کارە .یان
پەنا بردن بۆ جاشی و خۆفرۆشی و سێخوڕی
کردنە .وەیا پەنا بۆ بێئەخالقی و لەشفرۆشی
و ئەو شتانەیە .جا دیارە سیستمی گەندەڵ و
دژەخەڵکیش لەگەڵ نەتەوەیەکی وەکوو کورد،
کە هەتا ئێستا بەحاڵیش دیانی خێری بەو
دەسەاڵتەدا نەناوە ،هەموو ئەمانەی پێخۆشە و

لە کوردستان من لێکۆڵینەوەیەکم لەم بارەوە
نەدیوە ،هیوادارم لە داهاتوودا ئەو کارە بکرێ.
ڕوانگەی چەپەکان زۆرتر لەو بۆچوون و
لێکۆڵینەوەی مارکس نزیک دەبێتەوە کە لەسەر
خۆکوشتن نووسیویەتی و ئێستا لە بەر دەستمان
دایە .مارکس تەوەرە و نیواخنی زۆربەی هەرە
زۆری شتەکان بۆ دۆخی ئابووری دەگەڕێنێتەوە.
واتا بنچینە و بناغەی هەموو گرفت و کێشەیەک
و هەروەها کۆڵەکەی ڕاگرتنی خەڵک لە هەمبەر
کێشە و کارەسەتەکان ،دۆخی ئابووری دیاری
دەکا.
باقی ڕوانگە و بۆچوونەکانی تریش هەر بەپێی
باوەڕی سەرەکیی خۆیان ئەم کێشە (خۆکوشتن)
لێک ئەدەنەوە .کەوابوو تەنیا ڕوانگەی زانستی
دەتوانێ بەدوور لە هەر جۆرە ڕوانگە و بۆچوونێکی
تایبەت و بەدوور لە هەر چەشنە دەمارگرژی و
هەست و نەست و باوەڕێکی تایبەت ،ئەم کێشە
و هەموو کێشەکان لێک بداتەوە؛ کە بەداخەوە لە
ئێرانی ئەمڕۆدا ئەم بوارە (کاری زانستی بێالیەن)
بە هەند وەرناگیردرێ و خەرجی بۆ ناکرێ.
لە بواری قانوون و یاساوە ،بەگشتی لە یاسای
بنەڕەتیی ئێراندا باسێکی وا لەم بارەوە نەکراوە؛
بەاڵم لە یاسای تایبەت بە تاوان و سزادا هەندێ
شتی لێڵ و ناڕاستەوخۆ باس کراوە کە ئەوەش
وەکوو کردار نایەتە بواری جێبەجێ کردنەوە.
بۆ وێنە باس لە سزادانی ئەو کەسانە کراوە کە
ئاسانکاری بۆ کێشەی تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتی
دەکەن ،بەاڵم ئەمە زۆر لێڵ و ناڕوونە.
ڕۆڵی میدیا لەم بارەوە زۆر گرینگ و هەستیارە.
میدیا دەتوانێ بە وێنە و فیلم و نووسراوەی
پوخت و زانستی ،کۆمەڵگە ئاگادار کاتەوە کە لە
چ دۆخ و وەزعێکدا تاک بەرەو خۆکوشتن دەڕوا
و چۆن پێشی پێ بگیردرێ .بەشێکی زۆری
خۆکوشتنەکان بۆ تۆقاندن و ترساندنی کەسانی
دەوروبەر یان ڕاکێشانی سەرنجی خەڵک و هاوار
و بانگەوازێک بووە لە دەست کێشە و گرفتێکی
دیکە؛ بەاڵم خۆکوژ ئەوە نازانێ کە گیانی ئینسان
چەندە ئاسان تەواو دەبێ .دەی کەوابوو ڕۆڵی
میدیا لە وشیارکردنەوەی الوازی گیانی مرۆڤ و
مەترسیی کاری ترسناک زۆر گرینگ و کاریگەرە.

بە قازانجی ئەوە کە خەڵک وایان بەسەر بێ
با خۆی چاکتر ئەسپی خۆی لینگ بدا و بە
جەنایەتی خۆی درێژە بدا.

بەرپرسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵک لە
بەرامبەر ئەم دیاردەیەدا چین؟
ئاماژەتان بە خاڵێکی گرینگ کرد .هەر وەک پێشتر
باسمان کرد ،کردەی خۆکوشتن بەڕواڵەت کارێکی
تاکەکەسییە بەاڵم لە واقێعدا کارێکی کۆمەاڵیەتی و
چەن ڕەهەندییە .باوک و دایک ،ژن و منداڵ ،کۆی
دۆست و هەڤااڵن ،مامۆستا ،خزم و کەس ،میدیا،
کتێب و نووسراوەی قوتابخانە و دەیان دیاردەی
دیکە لە خۆکوشتنی یەک تاکی کۆمەڵگە بەرپرس و
تاوانبارن .هەر کەس بەگوێرەی نزیکی و توانایی
و ئاگاداری لە کێشەی تاکی خۆکوژ تاوانبارە.
پشتگوێ خستن و ئاوڕنەدانەوە لە گرفتی کەسانی
دەوروبەر و دەستەواژەگەلێکی وەکوو :بە من
چی ،پێوەندی بە منەوە نییە ،من بۆ خۆم گرفتاریم
کەم نییە ،ئەم هەمووە گیروگرفتە بە من چارەسەر
نابێ ،دەردی ئەم گشتە بە من دەرمان نابێ ،ئەو
هەمووە بارە بە من هەڵناگیرێ و ،نموونەگەلێکی
زۆری لەو چەشنە تاوانی گەورەی ئێمەیە.
کۆمەڵگە کاتێک مانای ژیانی کۆمەاڵیەتی دەگەیەنێ
کە ئێمە وەکوو ئێنسان لە حاند کێشە و گرفتی
یەکتر بێخەم نەبین .گەورە و بچووک ،ژن و پیاو،
پیر و گەنج ،کاربەدەست و بێکار ،دەوڵەمەند و
هەژار ،خوێنەوار و نەخوێنەوار ،هەموو ئەبێ
هۆشیان بە یەکەوە بێ ،ئاوڕ لە گرفتی یەکتر
بدەنەوە ،النیکەم بۆ قسەی گرفتارەکان گوێ
بیستێکی باش بین .هەندێ جار گوێدانی ئێمە بە
قسەی گرفتارێک و چەن ڕێنوێنی و پەیامی کوڵ
و کورتی ئێمە دەتوانێ یاریدەر بێ .دۆستایەتیی
ئێمە لەگەڵ کێشەدارەکان دەتوانێ وەک کۆڵەکەی
پاراستنی گرفتارێک بێتە ئەژمار .بەشداری
لە کاری بەکۆمەڵ ،لە کۆڕ و کۆبوونەوەی
جۆراوجۆر ،لە ڕێوڕەسمی جیاواز و هەمەڕەنگ
دەتوانێ لە تاک و تەرا کەوتن و گۆشەنشینی و
خۆکوشتن بمانپارێزێ .بەتایبەت ئێمەی کورد کە

ڕوانگەکان ،قانوون و نۆرمە باوە
کۆمەاڵیەتییەکان ،هەروەها ڕۆڵی میدیاکان
لە کوێی ئەم دیاردەیەدا جێ دەگرن و بە کام
ئاقاردا ڕۆڵیان هەیە؟
دیارە ڕوانگەی خەڵکی کۆمەڵگە یان هەر
کام لە گرووپ و تاقم و دەستەکانی نێو
کۆمەڵگە ،بەرانبەر بە کێشە کۆمەاڵیەتییەکان
جۆراوجۆر و جیاوازە .ئەم نۆڕمە گشتییە،
خۆکوشتنیش دەگرێتەوە .بۆ وێنە کەسانی
ئایینی یان گرووپە ئایینییەکان هۆکاری گرینگ
و گەورەی خۆکوشتن بۆ بێباوەڕی و پشت
هەڵکردنی خەڵک لە دین و ئایین دەگەڕێننەوە.
ئایینییەکان پێیان وایە کە هەرچی زۆرتر
لە خودا و یاسا و ڕێسای ئایینی دوور
کەویتەوە لە کێشە و کارەساتی تاکەکەسی و
کۆمەاڵیەتیی زۆرتر نزیک دەبێتەوە .چوونکە
الی ئەوان خوداوەند وەک تەنیا کۆڵەکە و
تەوەرەیەکی قایم و بەهێز دێتە ئەژمار کە
هەرکات ئینسان پشتی پێی بەست و پاڵی
پێوەدا ،واتە دەستووراتی خوداوەندی جێبەجێ
کرد و خۆی بەو هێز گەورە سپارد ،ئەوکات
زۆرتر لە بەاڵ و موسیبەت دوور دەکەوێتەوە.
هەڵبەت ئەم ڕوانگە لە باری زانستیشەوە تا
ڕادەیەکی زۆر دروستە .هەروەک لە کتێبی
هەرەگرینگی دوورکەیمدا لەسەر خۆکوشتن
( )suicideهاتوە ،باوەڕ بە ئایین و خودای
تایبەت ،دەتوانێ زۆر زیاتر لە بێباوەڕی ،تاک
لە خۆکوشتن بپارێزێ .بەگشتی لێکۆڵینەوەکەی
دوورکەیم دەری دەخا کە ئیمانداران کەمتر لە
بێئیمانەکان خۆیان دەکوژن .بەاڵم هەتا ئێستا

دەسەاڵت نەک هیچ ئاوڕێکی ئەرێنیمان لێ ناداتەوە،
بەڵکوو بۆخۆی کێشەمان بۆ دروست دەکا دەبێ زۆر
زیاتر لە جاران هۆشی یەکترمان هەبێ .بەرانبەر بە
کێشە و گرفتی کۆمەاڵیەتی تووشی ساردوسڕی و
دەستەواژەی بە من چی نەبین و؛ واز لە عەزیەت و
ئازاری یەکتر بێنین و تەنانەت ئەگەر بە دوو قسەی
خۆشیش بووە یاریدەری یەکتر بین.
کاریگەریی خۆکوشتن و قووڵبوونەوەی ئەم
دیاردەیە لەسەر کۆمەڵگە چییە؟
زۆر بەداخەوە هەرچی دیاردەی خۆکوشتن و
تەنانەت باسی خۆکوشتن لە کۆمەڵگە و لە میدیا
زۆرتر دەبێ ،ئەنجامی ئەو دیاردەیە الی خەڵک
ئاسانتر دەبێتەوە .هەڵبەت باسکردنی هەر ئەوەندە
زەرەرمەندە کە باس نەکردنی .واتا هەر دوو
بوارەکە چاکی و خراپی خۆی هەیە .بەاڵم بەگشتی
باسکردن و ڕوونکردنەوەی پڕابلێمی خۆکوشتن
قازانجی زۆر زیاترە لە باس نەکردن و شاردنەوەی
کێشەکە .چۆنیەتیی باسەکە ،کات و ساتی باسەکە،
بەردەنگەکانی ئەو باسە ،ئەدەبیاتی باسەکە هەموو
ئەبێ بە وردییەوە هەڵبژێردرێ و وردبینانە قسەی لێ
بکرێ .لە بواری زانستییەوە هەر کێشە و گرفتێک هەتا
ئاستێکی تایبەت ڕەنگە ئاسایی و سروشتی بێ ،واتا
ئەمە قەبووڵ کراوە کە لە هەموو دنیا کێشە و گرفت
لە زۆربەی بوارەکاندا هەیە؛ بەاڵم ئەگەر ئەو گرفتانە
بوو بە پڕابلێم ئیدی ئەوە دەبێ کاری بۆ بکرێ و
لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێ و هەم دەسەاڵت و هەم
خەڵک لە فکری چارەکردنیدا بن ،دەنا دەبێتە قەیران
و کێشەی گەورەتر دێنێتە ئاراوە .ئێستا لە ئێران و لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کێشەی ئابووری ،خۆکوشتن
و گیرۆدەبوون بە مادەی هۆشبەر و چەن دیاردەی
دیکەش لە گرێژنە دەرچووە و بووەتە قەیران؛ زۆر
بەداخەوە بەرپرسان لە گوێی گادا خەوتوون و
خەڵکیش هەر کەسە و لەنێو الکی خۆیدا ماوەتەوە.
واتا بێخەمیی دەسەاڵت بەرانبەر بە کێشەی خەڵک
دزەی کردووەتە نێو خەڵک و ئیتر زۆربەی خەڵکی
واڵتیش لە هەمبەر کێشە کۆمەاڵیەتییەکان تووشی
ساردوسڕی و بە من چی بە من چی بوونەتەوە و
ڕۆژ لە دوای ڕۆژ کێشە ئەزێ و هەوڵ بۆ چارەسەر
کردنیشی دادەبەزێ.
زۆریەک لە چاودێرانی سیاسی ،قوواڵیی
بەرپرسایەتییەکان بەرەوڕووی سیستمی ئیداریی
واڵت دەکەنەوە کە توانای مودیرییەتی قەیرانەکانی
نییە ،ئایا ئێوەش هەمان ڕاتان هەیە؟ کێ دەبێ لە
خەمی ئەو قەیرانەدا بێ و چۆن دەکرێ خەمی لێ
بخورێ؟
ئەگەرچی هۆکاری خۆکوشتن زۆر و جۆراوجۆرە،
بەاڵم بەگشتی هۆکارەکان بەسەر دوو الیەنی
ستراکچێرال (پێکهاتەیی) و ئەیجێنسی (بکەری
تاکەکەسی)دا دابەش دەبن .بە ڕای منیش قورسایی
باڵی پێکهاتە و ستراکچێر ،واتا باڵی سیستمی پەروەردە،
سیستمی ئابووری و سیستمی کار زۆر گرینگە؛ کە
هەموو ئەمانە لە دەستی دەوڵەت و حکوومەتدایە.
دەسەاڵتی ئێران دەسەاڵتێکی ئایدیۆلۆژیکە واتا
لە فکری خۆشبژیوی و کار و داهات و ڕاحەتی و
ئاسایش و ئەمنیەتی ماڵی و گیانی و خۆشحاڵیی
خەڵکدا نییە بەڵکوو لە فکری ئایدیا و بیروباوەڕی
دوگم و چەقبەستووی خۆیدایە .ئەمە مانایەکی
دیکەشی هەیە ئەویش ئەوەیە کە ئەوەی وا بۆ خەڵک
گرفت و کێشەیە بۆ حکوومەت کێشە نییە .ئەوەی وا
بۆ خەڵک خۆشبەختی و خۆشحاڵییە الی دەسەاڵت
تاوان و گوناحە .ئەگەر چاو لە چل ساڵی ڕابردووی
ئێران بکەین لە هەموو بوارێکەوە کێشە و قەیرانەکانی
قووڵتر و بەرینتر بۆتەوە؛ هۆکاری سەرەکیشی
ئەوەیە کە دەسەاڵت لە فکری ئایدیای خۆی و ڕەواجی
بیروباوەڕی خۆی لە دنیایە و خەڵکەکەی بە تەواوی
وێڵ کردوە .هەر ئەم چەن مانگە لەبەرچاو بگرن کە بە
بۆنەی گەمارۆی ئابوورییەوە ڕێژەی فرۆشی نەوتی
ئێران لە سێ میلیۆن بەرمیل نەوتەوە گەیشتووەتە
سێ سەد هەزار بەرمیل واتا بۆ یەک لە دەی جاران
دابەزیوە ،بەاڵم واڵت هەر بەڕێوە دەچێ .ئێستا ئەو
پرسە دێتە گۆڕێ :ئەی باشە جاران داهاتی واڵت دە
بەرانبەر بووە ،ئەو هەمووە پووڵ و پارە بۆ کوێ
چووە و چی لێ هاتووە؟ بۆ خەڵک خەرج کراوە یان
بۆ ئامانجی ئایدیۆلۆژیکی دەسەاڵت؟ واڵمەکە ڕوون
و ئاشکرایە ،بۆ خەڵک خەرج نەکراوە ،چوونکە ڕێژەی
بێکاری ،دزی ،لەشفرۆشی ،کەڵەک و کوڵەکی ئابووری،
چەکی بەتاڵ فرۆشتن .زیندانییانی بواری ئابووری و
دادگایی ئابووری بۆ چەندین قات بەرز بۆتەوە .لە
هەمان کاتدا خەرجی ئێران بۆ ئامانجی ئایدیۆلۆژیکی
و یارمەتی بە یارانی ئایدۆلۆژیکی خۆی لە دنیا و
بەتایبەت لە واڵتانی دەوروبەر زیادی کردوە .بەگشتی
ئەم دەوڵەت و دەسەاڵتە لە جیاتی ئەوە لە خزمەتی
خەڵکدا بێ لە خزمەتی ئیدۆلۆگە خودییەکاندایە .لە
کۆتاییدا دەبێ بڵێم هەتا ئەم دەسەاڵتە لەسەر کار بێ
کێشەکان زیاد دەکەن و کەم نابن ،چونکە بەڕاستی
ئیرادەیەکی بەهێز کە بتوانێ تێپەڕێ بەسەر ئەم
قەیرانانەدا کە هەرکام پتانسییەلەن هۆکارێکی گرینگی
خۆکوشتنن؛ بەدی ناکرێ.
سپاس بۆ بەشداریتان لەم وتووێژەدا.
سپاس بۆ ئێوەش.

ساڵی نوێی خوێندن،

بەردەوامیی هەاڵواردن و
کاڵبوونەوەی زانست

جەمیل سەرمەستی

دوو حەوتوویە دەرگای قوتابخانەکان کراوەتەوە و ساڵی نوێی
خوێندن دەستی پێکردوە .ئــەوەی جێگای سەرنجە و لە ڕاستیدا
وەک مەترسییەک دەکرێ لێی بڕوانێ ئەوەیە کە بارودۆخی خوێندن
لەم ساڵدا پتر قسەی لەسەرە و هەمدیسان پڕە لە هــەاڵواردن و
دووچاوەکی و ڕەشبینی بە پڕۆسەی پەروەردە لە ئێراندا.
هەر لە بەهاری ئەمساڵدا بوو کە باسی «بسندگی زبان فارسی»
لە الیەن وەزارەتی پەروەردە و بارهێنانی ڕێژیمەوە ڕاگەیەندرا و
ســەرەڕای دژایەتیی توند و هەڵوێستی ڕاشکاوانەی ڕووناکبیران
و مامۆستایان ،بەاڵم لە هەندێ ناوچەی ئێراندا وەکوو پارێزگای
ورمێ و تەورێز کەوتە بواری جێبەجێکردنەوە .بە واتایەکی دی
بە شێوەیەکی ڕەسمی ،ئاسمیالسیۆن یــان سڕینەوەی شوناس
و زمانەکانی دیکە لەژێر هێژمۆنیی زمانی فارسیدا شەرعییەتی
قانوونیی پــێــدرا .لــە تەنیشت ئـــەوەدا سیاسەتی هــــەاڵواردن لە
نیزامی خوێندن هەروا لەجێی خۆیەتی و بەپێی قانوونە نووسراو
و نەنووسراوەکانی ڕێژیم؛ ئەوانەی بڕوایان بە ئایین و ئۆل یان
مەزهەبی دیکە بێجگە لە ئایینی ڕەسمیی کۆماری ئیسالمی هەیە
ناتوانن لە قوتابخانەکانی ئێراندا بخوێنن.
سیاسەتی هــەاڵواردن و پشتگوێ خستنی بنەما زانستییەکانی
پەروەردە و تەرخاننەکردنی ئیمکانات بۆ کەرتی خوێندن لە کاتێکدایە
کە بە گشتی بواری پەروەردە لە ئێرانی بندەستی کۆماری ئیسالمی
لە تەواوەتی خۆیدا تێک ڕماوە و تا دێ لە باری زانستییەوە کاڵتر
و بێنێوەرۆکتر دەبێ .لەو نێوەدا هەوڵ و بەرنامەی بەرپرسانی
ڕێژیم پتر لە بازنەی تایبەتی کردنی قوتابخانەکان و ناوەندە
فێرکارییەکاندایە بۆ بەرهەمی مەزهەبی و بەرژەوەندیی دەسەاڵتە،
کە نموونەیەکی قیزەون و بەرچاوی فێرکردنی چۆنیەتیی خۆکوشتن
لە کتێبی مندااڵندایە.
وێرانبوونی سیستمی پــەروەردە لە ئێران دەردێکە و دەردێکی
دی لە تەنیشت ئەوە سەرکوتی ناڕەزایەتییەکانە .بە جۆرێک کە
هەر دەنگێکی پێچەوانە یان ناڕازی بەو دۆخە دەسبەجێ سەرکوت
دەکــرێ و لە ناخەوە دەخنکێندرێ .کەم نین ئەو مامۆستایانەی
بە ئاشتیخوازانەترین شێواز داوای مافی خۆیان و قوتابییەکانیان
کردوە ،بەاڵم خۆیان لە بەندیخانەکانی کۆماری ئیسالمیدا دیوەتەوە؛
یان «زارا محەممەدی» ،مامۆستای وانەی کوردی کە تەنیا بەهۆی
وانەی کوردی گوتنەوە و بەرگری لە لەنێوچوونی زمانی زگماک
دەبێتە بڤە بۆ دەسەاڵتی زەبــەالح و تاسەر ئێسقان تۆتالیتێر و
هێڵەسوورەکانی کۆماری ئیسالمی دەکەونە لــەرزەوە ،کە ئەمانە
نموونەیەکن لە خەروار.
تەنانەت ئەگەر سەرنجێک لە پێوەرە نێونەتەوەییەکانی خوێندن و
فێربوونی زانست لە واڵتانی دیکە بە تایبەت واڵتە پێشکەوتووەکان
بدەین ،هەر لە مەشهەد و قومەوە تا ئاسمان جیاوازی دەبینین ،واتە
ئەوەی لە قوتابخانەکانی ئێراندا دەرخواردی قوتابیان و خوێندکاران
دەدرێ نەک هەر زانست نییە بەڵکوو بیرێکی تەسکی شۆڤینیستی و
مەزهەبییە کە دەخرێتە مێشکی خەڵکەوە و ئاکامەکەشی دەرچووانی
زانکۆ جۆراوجۆرە بێبنەماکان و بازاڕی لێ دەکەوێتەوە کە هەرکام
و لــە بەشی خۆیاندا دەبــنــە هــۆی ناکارامەیی و؛ شپرزەییەکی
تەواو لە فێربوونی زانستدا بە قوتابیان و خوێندکاران و تەنانەت
مامۆستایانیشەوە دیارە.
ئەمانە ئەگەر هەمووی بنێینە بازنەیەکەوە و دەست نەدەین لە
دەردێ ،کەچی لە الیەکی دیکەوە دەردێکی بێدەرمانی دیکە بەرۆکی
قوتابییان و بنەماڵەکانیان دەگ ــرێ ،ئەویش دەردی گشتگیر و
بێچارەسەری هــەژاری و بێکاری و کزیی ئابوورییە کە بەهۆی
سیاسەتی شەڕخوازانە و دزی و گەندەڵییەکانی کۆماری ئیسالمییەوە
بەرۆکی بنەماڵەکانی گرتوە و بۆتە گرفتێکی گەورە .وەک دەبینین و
دەیان ڤیدیۆ لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو بوونەتەوە ،لە بەرەبەری
کرانەوەی قوتابخانەکاندا لەباتی حەز و خولیای خوێندن؛ ترس و
دڵــەڕاوکــێ و ئێش و ئــازاری دەروونــی و گیرفانی بنەماڵەکان و
قوتابییانیش دەست پێدەکا .ئەمانە هەمووی لەالیەک و بێهیوایی
لە داهاتوویەکی ڕوون و گــەش بۆ قوتابیان و خوێندکاران لە
ئەنجامی خوێندن ،بەتایبەت لە شوێنگەلی وەک کوردستان ،سیستان
و بەلووچستان و خووزستان و ناوچە پەراوێزخراوەکانی دیکەی
واڵت وای کــردوە کە ڕێــژەی نەخوێندەواری لەو شوێنانە و بە
گشتی لە پانتایی واڵتی بەاڵلیدراوی ئێران لە سۆنگەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمییەوە بەپێچەوانەی دنیا بەرز بێتەوە و بەرەبەرە
وای لێهاتووە کە خوێندن دەبێتە شتێکی الوەکی و گرینگیی خۆی
لەدەست دەدا .وەک لە ئامارەکانیشدا هاتبوو ڕێژەی ئەو قوتابییانەی
ئەمساڵ لەخوێندن دابڕاون یان وازیان لە درێژەی خوێندن هێناوە،
لە چــاو سااڵنی پێشوو گەلێ زیــاتــرە؛ کە هــۆکــارەکــەی هــەم بۆ
بارودۆخی ئابووریی بنەماڵەکان و هەم داڕمانی سیستمی پەروەردە
دەگەڕێتەوە .هەژێنتر لە هەموو ئەمانە پەرەسەندنی مادەی هۆشبەر
لەنێو قوتابخانەکان بە مەبەستی دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی سڕ
و دەستەمۆیە کە ئامانجی لەمێژینەی دیکتاتۆرەکانی قوم و تارانە.
لــێــرەدا ئــەرکــی بنەماڵە و بــە تایبەت مامۆستایانی دڵــســۆز و
نیشتمانپەروەر قورستر لە جارانە کە دەبــێ هەوڵی زۆرتــر ،بۆ
پێگەیاندنی مرۆڤی نەتەوەیی و دەروەست بدەن و نەهێڵن هەوری
ڕەشی بێهیوایی کە بەرنامە و حەزی داگیرکەرانیشە باڵ بەسەر
کۆمەڵگەدا بکێشێ و ،ببێتە ئامیانی تێداچوونی زمان و کولتوور و
تەنانەت لەبیر بردنەوەی شوناس و ناسنامەی گەلەکەمان و نەچنە
ژێــربــاری سڕینەوەی زمانەکەمان و بەدەستی خۆمان بنەچەی
خۆمان نەبڕین.
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نەتەوەسازی

کۆماری ئیسالمی

لە دووڕێیانی هەڵدێران و
کەریم فەرخەپوور

خۆبەدەستەوەداندا

ڕیژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دەسپێکی حوکمڕانیی
خــۆیــدا بــە بــڕیــاری هــەنــاردەکــردنــی ش ــۆڕش بــۆ دەرەوەی
سنوورەکانی ئــێــران ،تووشی هەڵەیەکی مێژوویی بــوو کە
مــاوەی چل ساڵە بــەرۆکــی بــەرنــەداوە .حاکمانی ئێران بەو
دروشمە الیەنگرانی خۆیان تووشی چاوەڕوانییەکی بێجێ
و دراوسێکانیان تووشی نیگەرانی کــرد .الیەنگرانی خەت
و بیری خومەینی ویستیان بەو دروشمە بەرەو بیابانەکانی
واڵتانی عەڕەب و ناوچەکانی دیکەی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست
بکەونە ڕێ ،هەر بۆیە هاوسێکانی واڵتی ئێرانیش هیوایەکیان
بە دۆستایەتی و پێوەندی لەگەڵ ئــەو ڕێژیمە ئیدئۆلۆژییە
پاوانخوازە نەما .بێجگە لە سەددام حوسێن کە ئەویش زۆرتر
ویستی لەو بۆشاییەی دەسەاڵتی ئێران بۆ هەڵوشاندنەوەی
ڕێککەوتننامەکەی ئەلجزایر کــەلــک وەربــگــرێ و هێرشی
سەربازی کردە سەر خاکی ئێران ،واڵتانی دیکەی دەوروبەر
هیچیان ئامادەەییان نەبوو بۆ بەرەنگاربوونەوەی دەستێوەردان
و پیالنەکانی کۆماری ئیسالمی و زۆرتر لە چاوەڕوانیدا مانەوە
و حاڵەتی دیفاعییان بەخۆیانەوە گرت.
خومەینی دوای خواردنەوەی جامی ژاری ئاگربەستی شەڕی
نێوان دوو دەوڵەتی ئێران وعێراق ،ڕێژیمەکەی پشوویەکی
هاتەوە بەر و ئەمجار بــەکــردەوە لە هەوڵی هەناردەکردنی
شۆڕش و پەلوپۆ هاویشتن بوو بۆ ناوچەکە .لەگەڵ ئەوەی
کە لە کاتی شەڕدا بەشێک لە شیعەکانی عێراقی ڕێكخستبوو
و پشتیوانی لێدەکردن ،دواتر بە بیانووی دیفاع لە فەلەستین و
فەلەستینییەکان بوو بە پشتیوانی ئەسڵی و ئاشکرای حیزبوڵاڵی
لوبنان و لەو ڕێگەیەوە توانی گرووپ و میلیشیای جۆراوجۆر پێک
بێنێ و ئەوەش سەرەتایەک بوو بۆ دستێوەردان و ئاژاوەگێڕی
لە ناوچەکەدا .هەرچەند هەر لە سەرەتای هاتنەسەرکارییەوە
دروشمی دژی ئەمریکا و ئیسڕائیلی بەرز کردبۆوە ،بەاڵم تا
ئەو سااڵنەی دوایی هاوکاری و ڕێکخستنەکانی لە ناوچەکەدا
زۆرتر شاراوە و بە نهێنی مابوونەوە.
ناوچەی ڕۆژهــەاڵتــی نێوەراست بۆ زلهێزەکانی جیهان و
ڕۆژاوایــیــەکــان ،بەهۆی دواکــەوتــوویــی خەڵکەکەی ،یەکالیی
کردنەوەی ناکۆکییەکانی خۆیان لەو ناوچەیە ،قاڵکردنەوەی
کەلوپەلەکانیان ،نەوت و کانگەی ژێــرزەوی و بە تااڵنبردنی
سەروەت و سامانی ناوچەکە ،گرینگییەکی تایبەتی بۆ ئەوان
هەیە .هەر بۆیە ڕێگە نــادەن الیەنێک بە تەنیا یا دەوڵەتێکی
دیکە هێژموونی خۆی بەسەر واڵتانی ئەم ناوچەیەدا بسەپێنی.
مێژووی ئەم ناوچەیە نیشانی داوە کە هەر کاتێک دەوڵەتێکی
نــاوچــەکــە کەمێک پێشکەوتنی بــەخــۆیــەوە دیتبێ و هێز و
دەسەاڵتێکی پەیدا کردبێ ،بەجۆرێک لە جۆرەکان کەوتۆتە بەر
ڕەحمەتی! یەکێک لە زلهێزەکان و نەیانهێشتوە جێ پێ بەوان
لێژ بکا یا ببێتە بەربەست لەسەر ڕێگەی بەرەوپێشچوونی پیالن
و پالن و پڕۆژەکانیان و زۆربەی واڵتانیش ئەو تاقیکردنەوەیان
بەخۆیانەوە بینیوە و نموونەی تــازەی ئەوانەش حکوومەتی
پاشایەتی و حکوومەتی سەددام بوون .واڵتانی زلهێزی جیهان
هەردەم لەبیری نانەوەی ئاژاوە و ناکۆکی لەو ناوچەیە دابوون
تا بتوانن دوو مەبەست بپێکن .یەکەم سازکردنی شەر و ئاژاوە
هەتا بتوانن جبەخانەکانیان بەتاڵ و بازاڕی چەک و تەقەمەنی
و پیشەسازیی خۆیان لەو ناوچەیە قاڵ بکەنەوە .دووهەم بۆ
ئەوەی کە ئەو واڵتانە پێشکەوتن بەخۆیانەوە نەبینن و هەمیشە
چاولەدەستی زلهێزەکان بن و ئاوەدانی و پێشکەوتنی خۆیان
لە بوونی ئەوان لە ناوچەکەدا ببینن و حاکمان بیانکەنە چەتری
سەریان بۆ پاراستن و درێژەپێدانی دەسەاڵتەکەی خۆیان.
بێگومان جڵەونەکردنی کۆماری ئیسالمیی و ڕێگەپێدانی
بۆ ئاژاوەگێڕی لە ناوچەکەدا ،بوو بەهۆی ئەوەی کە کێشەی
تایفی و مەزهەبی و شیعە و سوننی ساز بێ و ئــەوەش بە
قۆناغی زۆر سەخت و دژواردا تێدەپەڕێ و ئاوا بە ئاسانی ئەو
ئاگری ڕق و قینە دانامرکێ و بۆ دەیان ساڵی دیکەش ناوچەی
ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست لــەو مەنجەنیقەدا دەکــوڵــێ .هەربۆیە
ڕۆژهەاڵتی نیوەڕاست هەر چاو لەدەستی واڵتانی زلهێز و
خــاوەن تێکنۆلۆژیی جیهانە و زلهێزەکانیش ئێستا لەهەموو
کات زیاتر جێ پێیان لە ناوچەکەدا قایم بووە و ڕەنگە ئەوجار
کارێکی ئەوتۆیان بە کۆماری ئیسالمی نەمابێ کە بەو شێوەی
ئێستا هەوسارپساو لە ناوچەکەدا تەڕاتێن بکا .هــەر بۆیە
دەیانهەوێ جڵەوی بکەن یا بەشێوەیەک بیخەنە سەر لێواری
هەڵدێرگەی مــێــژوو .دوو حکوومەتی پاشایەتی و ســەددام
حوسێن نموونەی ئەو پالنانەن کە زلهێزەکان و ڕۆژاواییەکان
لەسەریان تاقی وکردنەوە و دوای ئەوەی کە گەیاندیاننە لوتکەی
دەسەاڵتی سەرکوت و سەربازی ،هەر لەوێشەوە هەڵیانداشتنە
نێو چاڵەڕەشەکانی مەرگ و لەسەر گۆڕی ئەوان دیوارێکی
لەرزۆکی دیکەیان بونیاد نا و ئەویش کۆتاییەکەی هەر بەرەو
وێرانییە .زلهێزەکان لەسەر زۆر شت نالێک و ناکۆکن ،بەاڵم
بەرژەوەندییە گەورەکانیان وا بەیەکەوە گرێی داون کە ئامادە
نین یەکتر فیدای ڕێژیمێک بکەن کە داهاتوویەکی نییە و پشت
وەدیواری شکستە نادەن.
واڵتانی خاوەن دەسەاڵت و بەرژەوەندی ،ئێستا دوای چل
ســاڵ ،ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان تووشی داوێــک
کردوە کە دەرچوونی گەلێک سەخت و زەحمەتە .ئەو ڕێژیمە
بەو بەرزە فڕییە پێی وابوو ئاسمان ساف و بێگەردە و بیری
لە زستانی تووش و هەڵەمووت نەکردبۆوە .ڕێژیم پێی وابوو
درێژە بۆ الپەڕەی ١٠

بۆ هەندێک واڵت یەک دەگرن،

بەاڵم هەندێکی تر لێک هەڵدەوەشێن؟
بۆ هەندێک واڵت،
زۆر جار بەدرێژایی
هێڵی جــیــاکــەرەوەی
ئــــەتــــنــــیــــکــــی ل ــێ ــک
هـــەڵـــدەوەشـــێـــن ،لە
کــاتــێــکــدا کــە ئــەوانــی
دیکە دەی ــان ســاڵ و
بگرە سەدان ساڵ بە
یەکگرتوویی ماونەوە،
و :کەماڵ حەسەنپوور ســـــــەرەڕای ئــــەوەی
کــــە بـــەڕیـــوەبـــەریـــی
خەڵکێکی بە هەمان شێوە جۆراجۆر دەکــەن؟ بە
واتایەکی دیکە ،بۆچی نەتەوەسازیی لە هەندێک
شوێن سەرکەوت بەاڵم لە شوێنی دیکە شکستی
هێنا؟ ئــاســەواری شکستی ئاوێتەکردنی سیاسی
بە شێوەیەکی ناخ هەژێن لە کارەساتی سووریەدا
دەبینرێ.
لەدەرەوەی فۆکوسی چرای میدیاکانی ڕۆژئاوا،
سوودانی باشوور و کۆماری ناوەندیی ئەفریقا
لەو سااڵنەی دواییدا هەمان شتیان بەسەر هاتوە.
لە هەندێک لە واڵتانی دەوڵەمەند و دێموکراتیکی
ئورووپا ،وەک ئیسپانیا ،بێلژیک و بریتانیای مەزن،
جوواڵنەوەی سەربەخۆییخوازیی کۆن گوڕوتینێکی
نوێیان گرتۆتەوە و ئەگەری زۆرە کە ئــەوان لە
مــاوەی چەند ســاڵ یا جیلێکدا لە لەتکردنی ئەو
واڵتانەدا سەرکەون.
ئـــەدی لــە الیــەکــی دیــکــە بــۆچــی لـــەو بــەشــەی
بـــــاشـــــووری چ ــی ــن کــــە بــــە زمــــانــــی کــانــتــۆنــی
قــســە دەکــــەن یــا تــامــیــلــەکــانــی هــیــنــدوســتــان هیچ
جوواڵنەوەیەکی سەربەخۆییخوازیی نییە؟ بۆچی
هیچ سیاسەتوانێکی جیددی هەرگیز یەکگرتوویی
نەتەوەیی لە واڵتێکی فرەچەشنی وەک سویس یا
بورکینافاسۆی نەهێناوەتە ژێر پرسیار؟ چونکە
لە واڵتــی ئــەوتــۆدا ،هــەروەک دواتــر بــاس دەکــەم،
سێ پرۆسەی درێژخایەنی سیاسیی بەکاوەخۆ
هاندەری پەیوەندیی نێوان هاوپەیمانیی سیاسی و
پشتیوانیی لە نێو گشت الیەنە ئەتنیکییەکاندا بووە:
گەشەکردنی ڕێکخراوە مەدەنییەکان لە زۆر کۆنەوە،
سەرهەڵدانی دەوڵەتێک کە توانایی پێشکەشکردنی
خزمەتگوزاریی گشتیی لە سەرانسەری واڵتی بە
شێوەی یەکسان هەبووە و دروستبوونی ئامرازێکی
هاوبەش بۆ پێوەندیگرتن.
نەوتەوەسازیی چییە و چ شتێک نەتەوەسازیی
نییە؟
زۆربــــەی داڕێـــژەرانـــی سیاسەتی دەرەوە لە
ئەمریکا پێیان وای ــە کــە دێــمــوکــراســی باشترین
ئــامــراز بۆ گەیشتن بە یەکگرتوویی سیاسی لە
جیهانی باشوورە [مەبەست واڵتانی ئاسیا ،ئەفریقا،
ئەمریکای التین و کارائیبە کە داهاتی مامناوەندییان
لە هیی واڵتانی دەوڵەمەند و پێشکەوتوو کەمترە
و ،].تا ڕادەی ــەک کە گەلێک لــەوان نەتەوەسازی
بە مانای دێموکراتیزەکردن لێکدەدەنەوە .دەلیل
هێنانەوەکە ئەوەیە :هەڵبژاردنە دێموکراتیکەکان
دەنگدەری سەر بە ئەتنیکە جیاوازەکان بۆ ناوەندی
سیاسی ڕادەکێشن .هەڵبژاردنەکان سیاسەتوانەکان
هان دەدەن کە هاوپەیمانیی بەرین پێک بێنن کە
سنووری ئەتنیکیی ئــەوان تێپەڕ دەکــەن .شتێکی
مسۆگەر ئەوەیە کە نزیکەی گشت ئەو دەوڵەتانەی
کە لە نەتەوەسازییدا شکستیان هێناوە و لە الیەن
نوخبەی ئەتنیکێکی کەمینە بەڕێوە دەچن سیستەمی
دیکتاتۆرییان هەیە ،وەک سووریەی ژێر دەسەاڵتی
عەلەوییەکان .بە پێچەوانە واڵتانی دێموکراتیک
بــە شــێــوەی ڕێــژەیــی زۆر وێــدەچــێ کــە نوێنەری
کەمینەکان لە هاوپەیمانیی بەڕێوەبەریی واڵتــدا
بەشدار بن.
بەاڵم ،ئەوە لەبەر ئەو هۆیە نییە کە کۆمەڵگەکان
بە تێپەڕ بوونی کات دوای بوون بە دێموکراتیک
دەبنە هاوبەشکەر .لە زۆر واڵت کە لەو دواییانەدا
بوونە دێموکراتیک ،زۆرینە ئەتنیکەکان تەنیا بۆیە
دەسەاڵت دەگرنە دەست کە تۆڵە لە نوخبەی ئەو
ئەتنیکە و الیەنگرانیان بکەنەوە کە لە پێشدا خاوەن
دەســەاڵت بــوون .عێراقی دوای ســەددام حوسێن
ئ ــەوەی زۆر بــە ڕوون ــی نیشان داوە :زۆریــنــەی
پشتیوانانی نێوخۆیی ئەلقاعیدە و داعــش سەر
بــە بـــژاردەی پێشووی بەعس و هــۆزە ناڕازییە
عــەڕەبــەکــانــن کــە لــەو دەس ــەاڵت ــەی کــە لــە کاتی
سەددام حوسێندا هەیان بوو بێبەش بوون .جگە
لــەوە ،هەندێک لە واڵتــانــی خــاوەن دێموکراسی،

تەنانەت کەمینەی بەرچاویان لە ماوەی چەندین جیلدا
پەراوێز خست .واڵتە یەکگرتووەکان  ٧٠ساڵ دوای
بوون بە واڵتێکی دێموکراتیک هێشتا لەوێ کۆیلەتی
لە ئــارادا بوو و  ١٠٠ساڵ پاش نەمانی کۆیلەتیش
ڕەشپێستەکان لە سەرەتاییترین مافی دێموکراتیکی
خۆیان بێبەش بوون .دێموکراسی و فرەالیەنی شان
بەشانی یەکتر دەچنە پێش و ئەو واڵتانەی کە لە
الیەن هاوپەیمانیی فرەالیەنەوە بەڕێوە دەچن زووتر
دەبنە دێموکراتیک تا ئەو ڕێژیمانەی کە الیەنەکانی
دیکە پەراوێز دەکەن و دێموکراسی لە پەلوپۆ دەخەن.
کورت و پوخت :دێموکراسی نەتەوان دروست ناکا
بەاڵم ئەو نەتەوانەی کە دروست بوون ئاسانتر دەبنە
دێموکراتیک.
لەجیاتی جەخت کردن لەسەر هەڵبژاردنی ئازاد و
خاوەن کێبڕکێ ،من تیشک دەخەمە سەر سێ فاکتەر
کە لەسەرەخۆ و لە ماوەی چەند جیلدا گەشە دەکەن
بەاڵم بۆ دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان ئەتنیکەکاندا
یــەکــاکــەرەوەن .لە ئاکامدا ،من لە بەشی کۆتاییدا
دەیسەلمێنم کە هێزی دەرەکی دەسەاڵتێکی کەمیان
بــەســەر نــەتــەوەســازی لــە مــاوەیــەکــی کورتخایەندا
هەیە ،بە پێچەوانەی بۆچوونی زۆر لە ناوەندەکانی
داڕشتنی سیاسەت .پێش شرۆڤەکردنی ئــەو سێ
پرۆسە سیاسییە هێواشە ،باسێکی کــورت لەسەر
پێناسەکردنی نەتەوەسازیی بەجێیە.
س ــک ــەی نـــەتـــەوەســـازیـــی دوو ڕووی هـــەن:
بەرینکردنەوەی هاوپەیمانیی سیاسی بە شێوەیەک کە
گشت واڵت بگرێتەوە (الیەنی پێکەوەبەستنی سیاسی)؛
و سەرهەڵدانی هەستی وەفاداری و خۆ پێناسەکردن
لەگەڵ دامەزراوەکانی دەوڵەت ،بەبێ لەبەرچاو گرتنی
ئەوەی کە هەنووکە کێ دەسەاڵتی دەوڵەتی بەدەستە
(الیەنی ناسنامەی سیاسی) .بۆ گەشەکردنی هەردووال،
پەیوەندیی سیاسیی نێوان هاوواڵتیان و دەوڵــەت
دەبــێ گشت ئەتنیکەکان بگرێتەوە .پەیوەندییەکانی
هاوپەیمانیی ئەوتۆ دەوڵەتە نەتەوەییەکان ڕاستەوخۆ
بە تاکی شارۆمەند یا ناڕاستەوخۆ لە ڕێگای ڕێکخراوە
سیاسییەکان ،ڕێکخراوە خۆبەخشە ناحکوومییەکان،
حیزبەکان ،تاقمە پیشەییەکان و هتد بەیەکەوە گرێ
دەدا .لە حاڵەتیکی ئایدیالدا ،سەرجەم شارۆمەندان
بەو ڕایەڵە هاوپەیمانییانە کە لە دەوڵەتدا کۆبوونەوە
بەستراونەوە ،بۆیە نوێنەرایەتیی خۆیان لە ناوەندی
دەسەاڵتدا دەبیننەوە .تەنانەت ئەگەر حیزب یا ڕێبەری
خۆشەویستی ئــەوان لە دەوڵــەتــی ئێستادا خاوەنی
کورسی نەبن ،پەیوەندییان بە سیاسەتوانی خاوەن
دەسەاڵتی سەر بە ئەتنیکی خۆیان هەیە کە تاکەکان
وەک «یەکێک لە خۆیان سەیری دەکەن ».لە ڕێژیمی
گشتگیری ئەوتۆدا ،ڕووناکبیران ،نوخبەی سیاسی و
هەروەها تاکی ئاسایی کۆمەڵگەی نەتەوەیی بە شێوەی
گشتی وا پێناسە دەکەن کە سەرجەم شارۆمەندان بە
شێوەیەکی یەکسان بگرێتەوە بەبێ لەبەرچاو گرتنی
پێشینەی ڕەگەزی یا ئەتنیکیی ئەوان.
نەتەوەسازیی ئاسەواری گرینگ و ئەرێنیی هەن.
هاوپەیمانیی فرەالیەنە جیاوازیی ئەتنیکی لە سیاسەت
دادەماڵێ [دەیکاتە شتێکی ناسیاسی] :سیاسەت وەک
گەمەیەکی لێ نایە کە کۆی بردنەوە و دۆڕاندن تێیدا
سفر بێ کە لەوێدا هەر گرووپێکی ئەتنیکی خەبات
بۆ بە دەستەوەگرتنی کۆنتڕۆلێ دەوڵ ــەت بکا .لە
جیاتان پرسی سیاسی گرینگتر لە پەیوەندیی لەگەڵ
ئەرکی ڕاستەقینەی دەوڵەت دێتە گۆڕێ .لەوە زیاتر،
هاوپەیمانیی فرەالیەن بڕەو بە هەستی خۆ بە خاوەنی
دەوڵەت زانین دەدا و بیرۆکەی ئامانجی گشتی ،لەوالی
بنەماڵە ،گوند ،هۆز یا پیشەی خۆت بەهێز دەکا .بۆیە،
شارۆمەندانی واڵتانی گشتگر [واتە ئەو واڵتانەی کە
لەوێدا هیچ الیەک پەراوێز ناخرێ] لە جیات گرووپی
ئەتنیکی ،چینی کۆمەاڵیەتی یا ناوچەی خۆیان ،خۆ
لەگەڵ نەتەوەکە پێناسە دەکــەن و پێی وەف ــادارن.
تەنانەت باشترین ئامێری پرۆپاگاندا ،ڕێوڕەسمەکانی
ئااڵ ،خوێندنەوەی هاوبەشی سروودەکان ،یا گۆڕی
سەربازی ون ،ناتوانن پێناسەیەکی هاوبەشی ئەوتۆ
دروســت بکەن .ئــەوە تەنیا کاتێک دێتە ئ ــاراوە کە
مرۆڤ کەسێک لە خەڵکی خۆی لەسەر کورسییەکانی
دەوڵەتدا ببینێ .ئەو شارۆمەندانەی کە خۆیان لەگەڵ
نەتەوە پێناسە دەکەن کەمتر لە بەرامبەر دانی باج
خــۆڕاگــری دەکــەن ،پشتیوانیی دەوڵــەتــی خۆشبژیو
دەکەن و دەوڵەتی کاریگەرتر بەڕێوەبەرییان دەکەن.
لەوەش گرینگتر ،ئێمە بە گوێرەی توێژینەوەی پێشوو
دەزانین کە هاوپەیمانیی گشتگیر کە کەمینەکان و
زۆرینە لەخۆ دەگرن مەترسیی شەڕی نێوخۆش کەم
دەکەنەوە و دەبنە هۆی گەشەکردنی ئابووری.
مەرجەکانی پێکهاتنی ئــەو جــۆرە هاوپەیمانییانە

کامانەن؟ من سێ الیەنی پەیوەندییەکانی نێوان
تاکەکان و دەوڵــەت لێک جیا دەکــەمــەوە :الیەنی
ڕێــکــخــراوەیــی ،یــەکــەی ســیــاســی_ئــابــووری و
الیەنی پێوەندی .بۆ هەرکام دەکــرێ فاکتەرێکی
یــەکــاکــەرەوە دەستنیشان بــکــرێ کــە ب ــوار بۆ
تەشەنەکردنی هاوپەیمانیی لە نێوان ئەتنیکەکاندا
خــۆش دەکــا و دەبێتە پێکهێنانی هاوپەیمانیی
گشتگیرتر .بۆ نیشاندانی چۆنیەتیی کارکردی
ئەو فاکتەرانە لە ڕوانگەیەکی مێژووییەوە ،من
بە کورتی شرۆڤەی مێژووی سێ جــووت واڵت
دەکــەم ،هەر کام لەو جووتە واڵتانە یەکێک لەو
الیەنە و مێکانیزمانە نیشان دەدەن .بــەراوردی
نێوان سویس و بێلژیک چۆنیەتیی کاریگەریی
الیەنی ڕێکخراوەیی لە دروستبوونی نەتەوە نیشان
دەدا .بوتسوانا و سومالیا الیەنی دابەشینەوەی
خزمەتگوزارییەکان لە دروستکردنی نــەتــەوەدا
نیشان دەدا و ،ڕووســیــە و چین جــیــاوازی لە
مەڕ الیەنی پێوەندیی نیشان دەدەن .هەرکام لەو
جووتانە واڵتانێکن کە قەبارە ،پێکهاتەی دێموگرافی
ئەتنیکی ،ئەزموونی کۆلۆنیالی ،تەمەنی مێژوویی
و هــەلــومــەرجــی ئــابــووری وەک یــەکــیــان هەیە
بەاڵم لە یەکێک لە مێکانیزمەکانی یارمەتیدەر لە
درووستبوونی نەتەوەدا لەگەڵ یەکتر جیاوازییان
هەیە.
ڕایەڵەی ڕێکخراوی خۆبەخش
الیەنی ڕێکخراوەیی ئەو دامەزراوانە دەگرێتەوە
کە دەبنە هــۆی هاوپەیمانیی سیاسی لە نێوان
دەوڵــــەت و هــاوواڵتــیــیــانــدا .ئـــەوان دەتــوانــن بۆ
مەبەستێکی دیاریکراو پێکهاتبن ،بۆ وێنە کاتێک
کە هاوواڵتییەک دەنگ بە سیاسەتوانێک دەدا کە
بەڵێنی جێبەجێکردنی سیاسەتێکی دیاریکراوی
داوە؛ یــا بــەهــۆی پــێــوەنــدیــی پــارێــزگــاریــکــردن
وەک کاتێک کــە وەف ــاداری ــی سیاسیی کەسێک
بە پشتیوانیی پــارێــزەرەکــە لە کاتی تەنگانە لە
داهــاتــوودا دەگــۆڕدرێــتــەوە؛ یــا ئ ــەوەی کــە وەک
واڵتــانــی خــــاوەن حــیــزبــی بــەهــێــز و ســەربــەخــۆ
بەتەواوی بە دامەزراوە دەکرێ ،یا دەتوانێ وەک
ڕایەڵەی پێوەندیی نێوان دامەزراوە دەوڵەتییەکان
و ڕێکخراوە خۆبەخشەکان خــۆی بنوێنێ وەک
کلووبی سیاسیی هەرێمی ،ڕێکخراوە پیشەییەکان
و شتی لەو شێوە .بە بۆچوونی من لە ئەگەری
بوونی ڕێکخراوی خۆبەخش ،دامەزراندنی پێوەندی
لە نێوان ئەتنیکە جیاوازەکاندا ئاسانتر دەبێ .ئەو
ڕێکخراوانە بەرژەوەندیی تاکەکان پێکەوە گرێ
دەدەن ،بە شێوەیەک کە سیاسەتوانان و دامودەزگا
دەوڵەتییەکان بتوانن بە شێوەیەکی کاریگەرتر
پێوەندییان پێوە بگرن .بە پێچەوانە لە سیستەمی
پارێزگاریکەرانەدا ،هەرکام لە هاوپەیمانییەکان
دەبێ بەجیا پێیان ڕابگەی .جگە لەوە ،ڕێکخراوە
خۆبەخشەکان دەتــوانــن هاوپەیمانیی ئاسۆیی
لەگەڵ یەکتر دروســت بکەن ،وەک هاوپەیمانیی
ڕێکخراوەکانی پەرستاران لە کالیفۆرنیا .بۆیە
ڕایەڵەی هاوپەیمانییەکان دەتوانێ نفووز بکاتە
نێو ناوچەکان و نێوان ئەتنیکە جــیــاوازەکــان ،و
ببێتە هــۆی دروستبوونی ڕێــکــخــراوی چەتریی
ســەرانــســەری واڵت بــۆ س ــەرج ــەم ڕێــکــخــراوە
پەرستارییەکان ،کە پاشان دەتوانێ بە دامەزراوە
حکوومییەکان یا حیزبێکی سیاسی کە کۆنتڕۆڵی
دەوڵەتی بەدەستە گرێ بدرێ.
ئاستی گەشەکردنی ڕێکخراوەی خۆبەخشی
ئەوتۆ بە تایبەتی لە ســەرەتــای بوونی واڵتێکدا
گرینگن ،وەک دوای داڕمانی سیستمی پاشایەتی
(وەک زۆربەی واڵتانی ئورووپا) یا کاتێک واڵتانی
کۆلۆنیکراو (موستەعمەرە) سەربەخۆیی وەدەست
دێنن (وەک زۆربەی باقی واڵتانی جیهان) .ئەگەر
ڕایەڵەیەکی چــڕ لــە ڕێــکــخــراوی ئــەوتــۆ لەپێشدا
بوونیان هــەبــێ ،دەس ــەاڵت ــدارە نوێکان دەتــوانــن
کەلک لەو ڕێکخراوانە بۆ ورووژاندنی الیەنگران
و ڕاکێشانی ڕێبەرانی سیاسی لەناو ئەواندا کەلک
وەرگــرن .پەراوێز خستنی کەمینە نەتەوەکان یا
زۆرینەکان لە کەشوهەوایەکی ئەوتۆدا ئەگەری
کەمترە :ڕێکخراوە خۆبەخشەکان زۆر جار لقیان لە
شوێنە جیاوازەکانی واڵتدا کە ئەتنیکە جیاوازەکان
لێیان دەژین پێک هێناون .بۆیە پێگەی پشتیوانیی
ڕێبەرانی نوێ و خودی ڕێبەرایەتییەکە فرەئەتنیکی
دەبێ .ئەوە دەکرێ بە شێوەی ئەزمونی بە بەراورد
کردنی سویس و بێلژیک نیشان بدرێ.
لــــە ســــویــــس ،ڕێـــکـــخـــراوە
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مــەدەنــیــیــەکــان (کــلــوبــی نــیــشــانــەگــری ،دەســتــەی
کتێب خوێندنەوە ،ڕێکخراوی کــۆڕ و هتد) لە
سەرانسەری واڵت لە ماوەی کۆتاییەکانی سەدەی
 ١٨تا نیوەی سەدەی  ١٩گەشەیان کردبوو .ئەوان
بە شێوەیەکی یەکسان باڵو ببوونەوە ،چونکە
گشت ناوچەکان لە بواری ئابوورییەوە گەشەیان
کردبوو و چونکە دەوڵەتشارە بچووکەکان کە
سویس لێیان پێكهاتبوو نە توانا و نە ئەنگیزەی
ســەرکــوتــی ئەوانیشیان هــەبــوو .بەپێچەوانە،
لە بێلژیک ،ناپلیۆن و هــەروەهــا شــای هولەند
کە جێگای ئەوی گرتەوە ،ئەو ڕێکخراوانەیان
سەرکوت کردن .لەوەش گرینگتر ،ڕێکخراوەکانی
بێلژیک ئەو ناوچانەی لەخۆ دەگرت کە لە بواری
ئابوورییەوە گەشەی زۆرتریان کردبوو و بەشی
خوێندەوارتری فەڕانسەیی زمــان و بەشێک لە
هاوواڵتیانی دەگرتەوە.
کاتێک کە بێلژیک لە  ١٨٣١لە پاشایەتیی هۆلەند
جیا بۆوە و سەربەخۆ بوو ،دەسەاڵتدارە نوێکانی
واڵت ســەر بە ڕایــەڵــەی ڕێکخراوە فەڕانسەیی
زمانەکان بوون .بێئەوەی کە بیری لێ بکەنەوە،
ئــەوان زمانی فەڕانسەییان وەک زمانی فەرمی
بۆ بەڕێوەبەرایەتی ،سپا و دەزگــای داد دیاری
کــرد .ئــەو کەسانەی کە تەنیا بە زمانی فالمی
قسەیان دەکرد بەشێک لەو ڕایەڵەی ڕێکخراوانە
نەبوون و لەبەر ئەو هۆیە نوێنەریان لە دەوڵەتی
ناوەندیدا نەبوو ،سەرەڕای ئەوەی کە لە بواری
دێموگرافیکەوە فالمییەکان کەمێک لە زۆرینەدا
بوون .بۆیە ،لە بێلژیک ،فالمییەکان تا کۆتاییەکانی
سەدە لە نێوخۆدا وەک کۆلۆنییەک (موستەعمەرە)
بــەڕێــوە دەچــــوون .ســەرەتــا نەتەوەسازییەکە
شکستی هێنا و پاشان پرسی زمــان بە توندی
سیاسی کرا .ئێستا ئەو واڵتە بە درێژایی هێڵی
جیاکەرەوەی زمانەکان نیزیکی لەتبوونە.
لە سویس ،گواستنەوە بەرەو دەوڵەت_نەتەوە
دوای ماوەیەکی کورت شەڕی نێوخۆی لە ١٨٤٨
لێ کــەوتــەوە .نوخبەی لیبڕال کە شەڕەکەیان
بردەوە و دەسەاڵتی واڵتیان بۆ چەند جیل گرتە
ئەستۆ بۆ ڕاکێشانی الیەنگر و ڕێبەر ،پشتیان بەو
ڕایەڵەی ڕێکخراوەکانی مەدەنی کە فرە ناوچە و
فرە ئەتنیک بوون بەستبوو .بۆیە ئەو پێکهاتەی
دەســەاڵتــە کە ســەری هەڵدا کاراکتەرێکی فرە
ئەتنیکی هەبوو :هەر کام لە تاقمە زمانییەکان
لــە بــەرزتــریــن ئاستی دەوڵـــەت و هــەروەهــا لە
ئاستی بەڕێوەبەریی فیدڕالیدا نوێنەریان هەبوو،
کــە تــا ڕادەی ــەک ــی زۆر بــە گــوێــرەی قــەبــارەی
حەشیمەتەکەیان بــوو .فــەڕانــســەی ،ئاڵمانی و
ئیتالیایی بوونە زمانی فەرمیی دەوڵەت ،بێئەوەی
کە زۆر فکری لێ بکەنەوە .لە زۆرینەی مێژووی
سیاسیی واڵت و تا ئەمڕۆش ،فرەچەشنیی زمانی
پرسێکی ناسیاسی ماوەتەوە.
دابینکردنی خزمەتگوزاریی گشتی لە الیەن
دەوڵەتەوە
الیەنی ئابووریی سیاسی پەیوەندیی نێوان
دەوڵـــــەت و ش ــارۆم ــەن ــدەک ــان ،ئ ــەو ســامــانــانــە
دەگــرێــتــەوە کــە لــەنــێــویــانــدا ئــاڵــوگــۆڕ دەکـــرێ.
هاواڵتیان زۆر وێدەچێ پشتیوانیی دەوڵەتێک
بکەن کە خزمەتگوزاریی گشتییان لە بەرامبەر
بــاج ،گومرگ و مز کە لێیان وەردەگ ــرێ دابین
بکا .ئەوسا پەیوەندیی دەوڵــەت و شارۆمەندان
چیتر لە سەر بنەمای باج ئەستاندن بە هەڕەشەی
بەکارهێنانی هێز (وەک لە ســەردەمــی ڕێژیمە
ملهوڕەکانی پێش دەوڵەتی نەتەوە باو بوو) ،وەک
دیکتاتۆریی پاشایەتی ،فەرمانڕەوایەکی ئیمپراتۆر
یا ڕێبەرایەتیی کۆلۆنیال نابێ .هەرچی دەوڵەت
توانایی لە دابینکردنی خزمەتگوزاریی گشتی
لە گشت ناوچەکانی واڵتــدا هەبێ ،هاوبەشێکی
دڵخوازتر دەبــێ وەک شــەریــک ،و هاوواڵتیان
زۆرتر هەوڵ دەدەن هاوپەیمانیی لەگەڵدا دروست
بکەن .پێکهاتەی دەوڵەت نوێنگەی ئەو هاوپەیمانییە

١٥ی ڕەزبەر 7 _ ١٣٩٨ی ئۆکتۆبر ٢٠١٩

گشتگرە و بەو شێوەیە فرە ئەتنیکیی دانیشتووانی
واڵت دەبــێ .ئــەو هاوواڵتیانەی کە خزمەتگوزاریی
گشتی لە بەرامبەر ئەمەگناسیی سیاسی و باجەکەیان
وەردەگــــــرن ،بــە هــەمــان شــێــوە زۆرتـ ــر بـ ــاوەش بۆ
لێدوانی ناسیۆنالیستی دەکەنەوە کە لە الیەن نوخبەی
دەسەاڵتدار و یاریدەدەرە ڕووناکبیرەکانیانەوە ئامادە
و باڵو دەکرێنەوە.
مێکانیزمی دووهـ ــەم دەکـــرێ لــە بــەرواردکــردنــی
سومالیا لــەگــەڵ بــوتــســوانــادا نیشان بـــدرێ .کاتێک
کە بوتسوانا لە  ١٩٦٦بــوو بە واڵتێکی سەربەخۆ،
دەوڵــەتــەکــەی بە شێوەیەکی کاریگەر توانیی هەلی
هەناردەکردن بۆ ئاژەڵدارەکان بڕەخسێنێ ،ژێرخانی
گــواســتــنــەوەی بــەشــێــوەیــەکــی بــەرچــاو پـــەرە پــێــدا،
قوتابخانە و دامــــەزراوەی پزیشکی دروســت بکا و
بــەرنــامــەی فــریــاگــوزاریــی بــۆ کاتی ویشکەساڵی کە
جار جار ئابووریی ئاژەڵداری پەک دەخست داڕشت.
ئەو دەستپێشخەرییانە سوودی یەکسانی بۆ هەموو
ناوچەکان هەبوو ،و بەڵگەیەکی ئەوتۆ لەبەردەستدا نییە
کە نیشان بدا کە کاربەدەستان لە کاتی تەرخانکردنی
سامانەکان بۆ گوندێک یا ناوچەیەک ،هەاڵواردنیان
بە قازانجی ئەتنیکی خۆیان ڕەچاو کردبێ .لە ئاکامدا،
حیزبی دەسەاڵتدار پشتیوانیی دەنگدەرانی سەرجەم
ناوچە و ئەتنیکەکانی بۆ الی خــۆی ڕاکێشا ،کە بە
نۆبەی خۆی بووە هۆی پێکهێنانی پارلمان و کابینەیەک
کە هیچ ئاسەواری نایەکسانیی سیاسەتی ئەتنیکیی پێوە
دیار نەبوو .دوایە ئەو پێکهاتەی دەسەاڵتی گشتگیرە،
بە تێپەڕ بوونی کات ،بووە هۆی خۆپێناسەکردن بە
دەوڵەت و زۆرینەی تسوانا ،بە شێوەیەک کە تاکەکانی
سەر بە کەمینە نەتەوە ،وردە وردە ئاسیمیلە بوون [لە
نێو ئەتنیکی زۆرینەدا توانەوە].
لــە الیــەکــی دیـــکـــەوە ،لــە ســومــالــیــا مــەرجــەکــانــی
نەتەوەسازی لە ڕێگای دابەشینەوەی خزمەتگوزارییە
گشتییەکان هێندە سەرکەوتوو نەبوو .دوای ئەوەی کە
کۆلۆنییە کۆنەکانی ژێر دەسەاڵتی بریتانیا و ئیتالیا
یەکیان گرت و بوونە واڵتێکی سەربەخۆ ،تواناییەکی
کەم بۆ دابینکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان بۆ
سەرجەم دانیشتووان هەبوو .ئەو بیرۆکراسییە کە
بە خێرایی گەشەی کــرد ئاکامی یارمەتی دەرەکیی
ب ــوو .کاتێک کــە گەیشتە بــەشــیــنــەوەی پــرۆژەکــانــی
دەوڵـــەت ،کــاربــەدەســتــەکــان ســوودیــان بــەو الیەنانە
گەیاند کە توانایی دانــی زۆرترین ڕێــژەی بەرتیلیان
هەبوو یا ئەو کەسانەی کە سەر بە هۆزی ئەوان یا
کەسوکاری خۆیان بوون .کودەتای سەربازیی زیاد
بــاررە بە شێوەی کاتی ئەو هەڵسوکەوتەی گۆڕی.
لەبەر نەبوونی دامــــەزراوەی پێویست ،ڕێژیمەکەی
هەوڵی دا پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی گشتی بە
شێوەی هەڵمەتی سەربازیی کورتماوە بەڕێوە بەرێ،
وەک خوێندەوارکردنی حەشیمەتە کۆچەرەکەی یا
گەیاندنی یارمەتی بە قوربانیانی ویشکەساڵی .لە
دەوڵــەتــی نــاوەنــدیــدا هیچ هاوپەیمانییەکی سیاسی
نەیتوانی بەو شێوەیە دروست بێ .بۆیە باررە بناخەی
فەرمانڕەواییەکەی بە شێوەی پەرەئەستێن بە الیەنگرە
بەوەفاکان لە هاوپەیمانیی هۆزی خۆی و هەروەها
ئەوانی کە سەر بە هــۆزی دایکی بــوون پڕ کــردەوە.
ئــەوانــی کە پــەراوێــز خــران لــەو پێکهاتەی دەسەاڵتە
ئەتنیکییە بێزار بوون .تێکبەردانی هاوپەیمانیی هەردەم
لە گۆڕانی هۆز و فەرماندە شەڕکەرەکان دژی یەکتر و
شەڕی نێوخۆی دەیان ساڵە ،واڵتی پارچە پارچە کرد.
ئامرازی هاوبەش بۆ پێوەندیگرتن
سێهەم الیەنی دروستکردنی هاوپەیمانیی لە نێوان
شــارۆمــەنــدان و دەوڵ ــەت دەگــەڕێــتــەوە بۆ پێوەندی.
ئەگەر تاکەکان بتوانن بە زمانێکی هاوبەش لەگەڵ
یەکتر بدوێن دامەزراندنی پێوەندیی لە نێوان ناوچە
جیاوازەکان و لە نێوان ئەتنیکە جیاوازەکاندا ئاسانتر
دەبـــێ .ئ ــەوە «تــێــچــووی ئــاڵــووێــر» ،بــەو مانایە کە
هەوڵی پێویست بۆ تێگەیشتن لە مەبەستی یەکتر،
بۆ چــارەســەرکــردنــی ناکۆکییەکان ،وتــووێــژ لەسەر
سازشەکان و لەو ڕێگایەوە درووستکردنی پێوەندیی
و متمانەی ب ــەردەوام ،کەمتر دەکــا .لەبەر ئەو هۆیە

جیاوازیی زمانەکان تەشەنەکردنی ڕایەڵەی سیاسی
بۆ سەرجەم ناوچەکانی واڵت هێواش دەکاتەوە.
بۆ نموونە ،ڕێگا بدەن مێژووی چین و ڕووسیە
لە سەرەتاکانی ســەدەی  ١٩تا کۆتایی ســەدەی
 ٢٠لەگەڵ یەکتر بــەراورد بکەین .خەڵکی چین بە
زۆر زمان قسە دەکەن ،کە پرۆسەی نەتەوەسازی
دژوار دەکا .بەاڵم ،نامە ،ڕۆژنامە و کتێب بە شێوە
نووسینێکی هــاوبــەش دەنــووســرێــن .ئــەو شێوە
نووسینە لە هیچکام لەو زمانانەی قسەیان پێدەکرێ
نزیکتر نییە کە بۆتە هۆی ئــەوەی کە تاکەکان لە
چوارگۆشەی ئەو واڵتە پان و بەرینەدا بەبێ خۆ
ماندوو کردن لە یەکتر تێبگەن .نووسینی هاوچەشن،
لە سەردەمی ئیمپراتورییەتەوە ،بــواری ڕەخساند
کە نوخبەی بەڕێوەبەری دامودەزگاکان لە ڕێگای
سیستەمێکی تاقیکاری بە نووسین هەڵبژێردرێن کە
لە سەرجەم ناوچەکانی واڵت بەڕێوە دەچــوو کە
هیچکامیان بە هۆی جیاوازیی زمانەکەیان لەگەڵ
هی ناوەند تووشی هەاڵواردن نەبوون .ئەو شێوەیە
ئاکامەکەی ئەوە بوو کە نوخبەی هەڵبژێراو وەک
دانیشتووانی واڵت فرە زمان بن .ئەوە لە بارەی
ئەو تاقمە سیاسییانەی کە لەنێو ئەنداماندا دروست
دەبوون بەهەمان شێوە بوو ،چونکە ئەو کەسانەی
نەیانتوانیبا بە زمانی یەکتر قسە بکەن دەیانتوانی
بۆ ئاڵوگۆڕی بیروڕا و پێکهێنانی هاوپەیمانی بە
نووسین پێوەندی بە یەکترەوە بکەن.
ڕێکخراوە کۆماریخوازە دژە ئیمپراتۆرییەکە کە
لە کۆتاییەکانی سەدەی  ١٩سەری هەڵدا بە هەمان
شێوە ئەندامەکانی زمانی جیاوازیان هەبوو [واتە
هەموو هاو زمان نەبوون] .کاتێک کە ئەو هێزانە
لە ١٩١١دا بە ڕێبەریی کۆمینتانگ ئیمپراتورییان
ڕووخاند و دەسەاڵتیان بەدەستەوە گرت ،پێکهاتەی
دەسەاڵت بە فرەناوچەیی ماوە و نیشانەی کەمیی
بااڵدەستیی زمانێکی پێوە دیــاربــوو .هەمان شت
دەکــرێ لەسەر حیزبی کۆمۆنیست کە لە ١٩٤٩
دەسەاڵتی گرتە دەست بگوترێ .بە لەبەرچاو گرتنی
سروشتی گشتگیری هاوپەیمانیی دەســەاڵتــدار،
هیچکات ناسیۆنالیزمی زمانی لەنێو گرووپەکانی
نێو زۆریــنــەی گەلی هــان کە بە زمانی مەندرین
قسە ناکەن سەری هەڵنەدا .هانەکان وەک گەلێکی
فــرەزمــان ،بــەاڵم لە بــواری ئەتنیکییەوە هاوشێوە
حیساب دەکـ ــران .هــەراوهــوریــای ناسیۆنالیزمی
زمانیی لەنێو گەلی هــان ،کە زۆریــنــەن ،هیچکات
بەرز نەبۆوە.
بەاڵم ئەو شتە لە تەواوی مێژووی هاوچەرخی
ڕووسیەدا بوونی هەبووە و ئیمپراتورییەکە دوو
جــار بــە درێــژایــی هێڵی جــیــاکــەرەوەی زمانەکان
لێک هــەڵــوەشــاوە :دوای شۆڕشی بولشویکی لە
ئۆکتۆبری  ١٩١٧و دواتر لە ئاکامی ڕێفۆرمەکانی
گۆرباچۆف لە  .١٩٨٩یەکێک لە هۆیەکان ئەوەیە
کــە پێکهێنانی هاوپەیمانیی سیاسی لــە نێوان
حەشیمەتێک کە بە چەندین زمان قسە دەکەن کە لە
ڕوانگەی زمانناسییەوە لێک جیاوازن ،لە فینلەندی
تا ئاڵمانی ،لە ڕووسی تا تورکی و لە کۆرەیی تا
ڕۆمانیایی ،دژوارە .جگە لەوە ،بە پێچەوانەی چین،
ئەو زمانانە بە شێوە نووسینی جیاواز دەنووسرێن،
لە نێویاندا التین ،عەڕەبی ،کریلی و موغولی .کاتێک
کە سەردەمی سیاسەتی جەماوەری لە کۆتاییەکانی
سەدەی ١٩دا دەستی پێکرد ،ڕایەڵەی هاوپەیمانییەکان
لەنێو زمانە جیاوازەکاندا دروســت بــوون ،چونکە
دەستڕاگەیشتن بــە ج ــەم ــاوەری خــوێــنــدەوار لە
ڕێگای ئامرازی تەبلیغاتی وەک ڕۆژنامە پێویستی
بە شێوە نووسینی هاوبەش و زمانی هاوبەشە.
بۆیە ئەو حیزبە خــاوەن جەماوەرانەی کە لە دە
ســاڵــەی کۆتایی س ــەدەی  ١٩و دەیــەکــانــی دوای
سەدەی  ٢٠سەریان هەڵدا تەنیا لەنێو کۆمەڵگەی
بەشێک لە زمانەکاندا دروست بوون (ئەرمەنییەکان،
گورجستانییەکان ،فینلەندییەکان ،لەهستانییەکان
هتد) .یا ئەوان وەک لێفەیەکی چل تیکە لە ڕایەڵەی
زمانی هاوشێوە دەچــوون ،وەک ئەوەی کە لەنێو
مەنشویک دا بەرچاو دەکەوت .هۆشیاریی نەتەوەیی
لەنێو دەرزەنێک شێوە زمانی دیاریکراودا سەری
هەڵدا ،لەجیات ئەوەی کە وەک هی هانەکانی چین
بێ کە بووە پێناسەیەکی گشتگیر.
سیاسەتی نەتەوەکانی یەکیەتیی سۆڤیەت دوای
شۆڕشی  ١٩١٧بناغەکانی ئەو شێوە هەڵسوکەوتەی
بە خوێندەوارکردنی کەمینەکان بە زمانی خۆیان
پتەوتر کرد .نوخبەکانی ئەوان ڕێگایان پێدرا کە ئەو
پارێزگا و ناوچانەی خاوەن زمانی دیاریکراو بوون
بەڕێوە بەرن بەاڵم لەژێر چاودێریی چڕی مۆسکۆدا.
ئەوە بواری بۆ پێکهاتنی ڕایەڵەی گەندەڵکار لەنێو
نــاوچــە ئەتنیکییەکان ڕەخــســانــد .کەمینەکان بە
شێوەیەکی بەرباڵو لەنێو بەڕێوەبەرایەتیی حیزب،
سەرووترین پلەکانی ئیداریی و سپا بێ نوێنەر
مــانــەوە .کــەوابــوو جێگای ســەرســوڕمــان نییە کە
ڕێــبــەرانــی یەکیەتیی سۆڤیەت لــە دروستکردنی
«گــەلــی ســۆڤــیــەت»ی یــەکــگــرتــوودا ســەرکــەوتــوو
نەبوون؛ بۆیە لە سەردەمی خروشچۆف بەوالوە
سیاسەتی تواندنەوەی هەرچی زۆرتریان گرتە بەر.
گۆڕەپانی سیاسی بەردەوام وەک لێفەی چل تیکەی
تەریککەوتووی گــرووپــی ئەتنیکی دەچ ــوو و لە
کۆتاییدا کاتێک کە سەهۆڵی دەسەاڵتی سەرەڕۆ لە
سەردەمی گۆرباچۆفدا توایەوە ،واڵتەکە بە درێژایی
هێڵی جیاکەرەوەی زمانەکان لێک هەڵوەشا.
***
* ئاندرێیاس ویممەر
کەماڵ حەسەنپوور کردوویەتی بە کوردی

کوژرانی  122کۆڵبەر و

کاسبکار لە شەش مانگی ڕابردوودا

له سێ مانگی هاوینی ئهم ساڵدا هێزهکانی کۆماری ئیسالمی
ل ه کوردستان النیکەم  66كۆڵبهر و کاسبکاری کوردیان داوهت ه
بهر ڕههێڵهی چهکهکانیان.
بهپێی بانکی زانیاریی ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لهو کۆمهڵکوژییهدا  19کۆڵبەر و کاسبکاری کورد
بە تەقەی ڕاستەوخۆ کوژراون و  47کهسیش بریندار بوون.
کوژران و برینداربوونی  66کۆڵبەر و کاسبکار لەو سێ مانگە
لە حاڵێکدایە کە لە سێ مانگی وەرزی بەهاریشدا  56کۆڵبەر
و کاسبکار بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
کوژرابوون و بریندار ببوون ،بەوەش ژمارەی ئەو کەسانەی لە
سەرەتای ئەمساڵەوە بەهۆی سیاسەتی دوژمنکارانەی کۆماری
ئیسالمی گیانیان لە پێناو پارووە نانێک داناوە ،گەیوەتە 122
کەس کە  43کەسیان کوژراون و  79کەسیش بریندار بوون.
جێی بیرهێنانەوەیە کە لە ماوەی ساڵی ڕابردووشدا 242
کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ ،تەقینەوەی
مین ،بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها
ڕەقهەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست دابوو و بریندار ببوون
و ،لەو  242قوربانییە  80کەسیان کوژرابوون و  162کەسیش
بریندار ببوون.

دەسبەسەرکردنی  216کەس
لە کوردستان بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی

عەلیمحەممەد محەممەدی ،نووسەر و شاعیری ئەیوانی
ڕۆژئاوا لە ئیالم کە سزای  5ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە

دهزگا ئهمنیهتییهکانی کۆماری ئیسالمیش له کوردستان له ماوهی
ئهو سێ مانگەی هاویندا ئهوهندهی زاندراوە ،النیکهم  216کهسیان
ب ه تۆمهتی چاالکیی سیاسی و هاوکاریکردنی حیزبه کوردییهکانی
دژبهری کۆماری ئیسالمی قۆڵبهست کردوه.
بهپێی بانکی زانیاریی ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ژمارهیهک لهو گیراوانه تا کاتی دادگایی کردنیان ب ه
بارمتهی قورس ئازاد کراون و النیکهم  58کهس لهوان ه دوای بهناو
دادگایی کرانیان سزای لە  3مانگ زیندانڕا تا  11ساڵ زیندانیان ب ه
سهر دا سهپاو ه و سەرجەم ئەو  28کەسە بە  2117مانگ (پتر لە
 174ساڵ) زیندان مەحکووم کراون.
جیا لە گرتنی  216کەس و حوکمدانی  58کەس و سزادانیان
بە  2117مانگ زیندانی 5 ،زیندانیی کوردیش لە زینداندا بەهۆی
کەمتەرخەمی لە پێڕاگەیشتنی پزیشکی یان لەژێر ئەشکەنجەدا
گیانیان لەدەست داوە .لەو پێنج کەسە سێ کەسیان بە ناوەکانی
«داریوش کەنگرلوو»« ،ئەحمەد ئاموختە» و «نەوبەخت
سەحرایی» لە زیندانی ناوەندیی ورمێ گیانیان لەدەست داوە،
«مووسا فاتحی» لە زیندانی ناوەندیی سنەدا گیانی لە دەست
داوە و «بەهمەن مرادی» ،کاسبکاری خەڵکی دێوالن دوای
دەسبەسەرکرانی لە ژێر ئەشکەنجەدا گیانی لێ ئەستێندراوە.

النیکەم  81کەس لە کوردستان

لە سێ مانگی ڕابردوودا خۆیان کوشتوە
ئاماری خۆکوژییەکان لە کوردستان بەهۆی پەرەسەندنی
خەمۆکی و قەیرانەکانی بێکاری و ئابووری هەروەها؛ کەمتەرخەمیی
دامودەزگا دەوڵەتی و حکومییەکانەوە لە ماوەی سێ مانگی هاویندا
دیار و بەرچاو بووە .لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا هەر نەبێ 100
کەس لە کوردستان خۆیان کوشتووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی  81کەس لەوانی بە ڕوونی تۆمار
کردوە .ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە وەرزی
بەهاریشدا ئاماری گیانلەدەستدانی  72کەس بەهۆی خوکوشتنی
ڕاگەیاندبوو و بەوەش ژمارەی ئەم کەسانەی لە شەش مانگی
یەکەمی ئەمساڵدا خۆیان کوشتوە ،النیکەم  153کەس بووە .لە
ساڵی ڕابردووشدا النیکەم  170کەس لەو سەدان کەسەی هەوڵی
خۆکوشتنیان دابوو ،بەداخەوە هەوڵەکانیان سەرکەوتوو ببوو کە
 62کەسیان پیاو و  108کەسیان ژن بوون.
شایانی باسە هەوڵ بۆ خۆکوشتن لە کوردستان لە نێو ژناندا
لە پیاوان زۆرترە .واتا هەوڵ بۆ خۆکوشتن زۆرتر دیاردەیەکی
ژنانەیە و ،ژنان بەم کارە دەیانەوێ هەست و ئازارەکانی خۆیان
دەرببڕن و سەرنجی کەسانی تر بۆ الی خۆیان ڕابکێشن ،یان لەم
ڕێگاوە دەیانهەوێ دەرەتانێک بۆ دەربازبوون لە دۆخی نالەباری
ژیانی پڕ لە ئێش و ژانی خۆیان دەستەبەر بکەن.
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«نقاشی قهوەخانە»

چاودێریی هێزێکی
پەالماردەر و لێدانی
زەبرێکی کاریگەر

بە هاتنی هێزی کۆماری ئیسالمی بۆ کوردستان و تەمای
داگیرکردنی ئەو خاکە ،کوردستان هەلومەرجێکی تایبەتی بەخۆیەوە
بینی .قەاڵچۆکردنی خەڵکی کوردستان و خاشەبڕکردنی کورد یەکێک
لە ئامانجەکانی ڕێژیمی تازە بەدەسەاڵت گەیشتووی ئیسالمی بوو،
بۆیەش لە هیچ جینایەتێک دەرحەق بە گەلی کورد درێغی نەکرد و هەر
ڕۆژێ لە شوێنێکی کوردستان دەستیان بە خوێنی ڕۆڵەکانی کورد
سوور دەبوو .لە بەرامبەر ئەو دڕەندەییەی ڕێژیم ،خەڵکی کوردستان
بۆ دیفاع لە مان و مەوجوودییەتی خۆیان ،چەکی پاریزگارییان لە شان
کرد و ،پۆل پۆل لە هەموو چین و توێژێکی کوردەواری دەهاتنە ڕیزی
حیزبی دێموکراتەوە .ئەگەرچی لە سەرەتای شۆڕشدا کەمئەزموونی
بە هێزەکانی کوردستانەوە دیار بوو ،بەاڵم سەرەڕای ئەمانەش زەبری
کاریگەر لە هێزی دوژمن دەدرا.
دوای شەڕی سێ مانگە و شکستی هێزەکانی ڕێژیم لە سەراسەری
کوردستان ،جارێکی دیکە هێزی کۆنەپەرستی بە چەک و چۆڵی زۆر و
بە پشتیوانیی فڕۆکە و هێلیکۆپتێر ،هێرشی بۆ سەر هەموو کوردستان
دەست پێکردەوە و تا ساڵی  ١٣٦٠لەسەرتاسەری کوردستان بەبێ
بەکوشتدانی سەدان کەس لە بەکرێگیراوانی خۆی نەیتوانی دەستی
بەسەردا بگرێ.
لە دوای دەسبەسەردا گرتنی جادە سەرەکییەکان وردە وردە هێزی
دوژمن لە بیری هێرش کردنە سەر شوێنی مانەوقەی پێشمەرگەکان
بوو .ڕێژیم لەمێژ بوو پالنی داگیرکردنی هەموو کوردستانی داڕشتبوو
و هەر جارە و بەپێی دۆخەکە لە شوێنێکەوە بەدوای ئەو مەبەستەیەوە
بوو .ناوچەی ڕەبەت لە سەرەتای پاییزی ساڵی ١٣٦١دا لەالیەن هێزی
ڕێژیمەوە پەالمار درا و پێشمەرگەکانی ئەو مەڵبەندە ئاڵوگۆڕێکی
جیدی بەسەر شێوەی خەباتیاندا هات .بەرەبەرە قۆناغێکی سەخت لە
خەبات لەو ناوچەیەش چاوەڕوانی هێزی پێشمەرگەی دەکرد.
پێشمەرگەکانی دەڤەری ڕەبەت شەو و ڕۆژ لە حاڵی ئامادەباشدا
بوون .زۆربەی کاتەکان لە سەنگەردا و تەنانەت هەتا بەیانی بۆسەیان
بۆ هێزی دوژمن دەناوە .پاییزی ساڵی  ١٣٦١ئەگەرچی ئیمکاناتی
پێوەندی گرتن لەوپەڕی الوازیدا بوو ،بەاڵم پێوەندیی خەڵک و
پێشمەرگە هێندە بەهێز بوو کە بەشێکی لەو بۆشاییەی پڕ کردبۆوە.
چەند حەوتوویەک لە پاییز تێپەڕ ببوو ،پێشمەرگە تازە لە کەمین
گەڕابوونەوە بۆ نێو گوندی «هەمران» لە چەند کیلۆمیتریی ڕەبەت
کە بنکەی لکی ٢ی مینەشەم لەوێ جێگیر ببوو .لەو هەلومەرجەدا
کە پێوەندی گرتن زۆر ئەستەم بوو ،هێشتا پێشمەرگەکانی کەمین
بە تەواوی نەحەسابوونەوە هەواڵیان هێنا کە دوژمن لەبەری
سەردەشتەوە لەالی گوندی «کاڵەدەرێ» لە چۆمی کەڵوێ
پەڕیوتەوە و لە بانووی کاڵەدەرێ لەسەر زەوییەکی ڕووت و قووت
سەنگەربەندییەکی باشیان بە تەلیسەگڵ دروست کردوە .بۆ ئەوەی
دەرفەتێک دروست بکەن کە لەو گوندانە زەبرێک هەم لەخەڵک هەم
لە پێشمەرگە بدەن .کاتێک هەواڵی هاتنی دوژمن بە فەرماندەرانی
پێشمەرگە گەیشت بەپێی ئوسوولی شەڕ و هەڵکەوتەی جوغڕافیایی
ناوچە ،هەشت پێشمەرگە دیاری دەکرێ بۆ لەژێر چاودێری خستنی
ئەو هێزە ،ئەوانیش بەپێی ئەزموونی خۆیان بە نێو دار و دەوەنەکانی
ئەو دەڤەرەدا خۆیان لە هێزی دوژمن نزیک کردەوە و خستیانە ژێر
چاوەدێری بۆ ئەوەی ڕوونی کەنەوە بە چ مەبەستێک هاتوون.
هێزی دوژمن کە زیاتر لە سەد کەس دەبوو ،هیچ هەستی بەو
 ٨پێشمەرگەیەی کە بۆ چاودێریی ئەوان نزیک ببوونەوە نەکردبوو.
دەمە و ئێوارەیە وەک دەڵێن شەو قەاڵی مەردانە ،ئەو پێشمەرگانە
بیریان لەوە دەکردەوە کە زەبرێک لەو هێزە بدەن بەاڵم کارێک بوو
لەوپەڕی سەختی و دژواریدا .ئەوە بووە هۆی مەقۆ مەقۆی نێوان
پێشمەرگەکان ،ئایا بە  ٨کەس دەکرێ ئەو هێزە ناچار بە پاشەکشێ
بکەن؟ پێشمەرگەکان هێشتا بڕیاری شەڕیان نەدابوو کە هێزی دوژمن
سەنگەرەکانیان ڕووخاند و پاش ماوەیەک کۆڵەپشتی بە کۆڵەوە ئامادە
بوون؛ کە بۆ پێشمەرگەکانیش ڕوون نەبوو مەبەستیان چییە!
هێزی دوژمن کۆ بۆوە .ئەو  ٨قارەمانەی مەیدانی خەبات و
تێکۆشان لە دەست و تفەنگی خۆیان ڕادیت زەبرێکی باش لە دوژمن
بوەشێنن ،بۆیە بەیەکەوە بەناوی «بژی دێموکرات» دەسڕێژیان لە
هێزی زۆری دوژمن کرد و سەریان لێ شێواندن و لە ماوەیەکی
کورتدا زیاتر لە  ٦٠کەس لە هێزی دوژمن کوژرا و ،ئەوەی توانیی
خۆی دەرباز بکا ڕووی لە دەراوی «کانی گوێز» و «گورگاوێ»
کرد ،بەاڵم غافڵ لەوەی دەستەیەکی دیکە لە تێکۆشەرانی دێموکرات
لە چۆمی «هورمزاوێ» شۆڕ بوونەتەوە سەر چۆمی لە دەروای
گورگاوێ و ،پێشیان بەو بەشەی کە ڕایان دەکرد گرت و ئەوەی
توانیبووی ڕا بکا ئیدی لەوێ دەرچوونی مەحاڵ بوو .لەو هێزە زیاتر
لە سەت کەسییەی دوژمن تەنیا ژمارەیەکی زۆر کەم توانیان لە چۆمی
کەڵوێ بپەڕنەوە و دەرباز بن .لەسەر یەک تا کۆتایی شەڕ نزیک بە
سەد کەس کوژران.
ئەوەی گرینگە لەو شەڕەدا لە شوێن و لە کات و ساتێکی
هەستیاردا کە هێزێکی زۆری دوژمن تەنیا بە دوو دەستەی چووکە
لە پێشمەرگەکانی دێموکرات زەبرێكی کوشندە و لەبیر نەکراویان بەر
کەوت .لەوە گرینگتر ئەوەیە کە نزیک بە سەد کەس لە هێزی دوژمن
کوژرا بەاڵم لە هێزی پێشمەرگە هیچ کەس تنۆکە خوێنێک لە لووتی
نەهات .گرینتر لە هەموو ئەوانە ،شکستی ئەم هێزەی ڕێژیم نەک ورەی
باقی هێزەکانی دیکەی تێک قرماند ،بەڵکوو زۆر بە دەگمەن لە پاش
ئەو عەمەلیاتە دەیانتوانی ڕوو بکەنە جێگا و شوێنێک کە هەستیان
کردبا پێشمەرگەی لێیە .لەالیەکی دیکەشەوە چەند قات ورەی خەڵک و
پێشمەرگە پاش وەشاندنی ئەو زەبرە گورچکبڕە بەرز بۆوە.

کۆماری ئیسالمی و
دادگای میکۆنووس
کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتاوە
دەیهەویست پێش بە وەگەڕکەوتنی دادگای
مێکونووس بگرێ ،یان النیکەم لە ئەگەری
بەڕێوەچوونەکەشیدا ناوێک لە کۆماری
ئیسالمی نەبردرێ .دارابی لە الپەڕەی ٣٠١دا
دەڵێ« :دوای تێپەڕبوونی سێ ساڵ و
بیستنی شایەدیی شایەدەکان هیچ نەمابۆوە
بۆ هەڵوێستە لەسەر کردن ،هەر بۆیە دادگا
بڕیاری کۆتایی هێنان بە کارەکانی دا و،
ماوەی یەک حەوتوو مۆڵەت بە دادئەستێن درا
بۆ ئەوەی ئیقامەی دەعوا پێشکەش بکاتەوە.
من زۆر بەوە خۆشحاڵ بووم کە لەو وەزعە
ناڕوونە ڕزگارم دەبێ ،بەاڵم لە حەوتووی
داهاتوودا بەپێچەوانەی چاوەڕوانیی من،
الپەڕە هەڵگەڕاوە و لە کاتی دەست پێکردنی
دادگادا سەرۆکی دادگا ،نامەی ئیشمیت باوێر،
وەزیری ڕاوێژکاری «هلموت کهل صدر اعظم
آلمان»ی هێنا و نێوەرۆکی نامەکە خوێندراوە
کە باسی لەوە دەکرد؛ باڵوێزی ئێران لە ئاڵمان
ئاغای مووسەویان ڕایگەیاندوە دوو شایەدی
ئێرانی بە ناوەکانی «ابراهیم نورآرا» و «بهرام
برنجیان» ئامادەن بچنە باڵوێزخانەی ئاڵمان لە
تاران شەهادەت بدەن .بە بیستنی ئەو هەواڵە
بەتەواوی سەرم سووڕ ما ،وا تێک چووبووم
هەر سەیر .هەتا سەعاتێک لەمەوبەر خۆم لە
یەک هەنگاویی دەرچوون لە جەهەنەمی دادگا
دەدی ئێستا بۆ جارێکی دیکە تووڕ هەڵدرامەوە
بۆ بنەبانی جەهەنەم .وای خوایە ئەمە ئیتر چ
بەاڵیەکە».
لەم بەشەدا کە باس کرا ،دوو نیگەرانی
دەردەکەوێ .یەکەمیان نیگەرانیی دارابییە ،ترسی
دارابی لە درێژبوونەوەی ماوەی دادگاکە نەبوو
بەڵکوو ترسی ئەوەی ڕێنیشتبوو کە شایەدیی
ئەو دوو کەسە لەبەر ئەوەی کە ناویشیان لە
خانووەکەی دارابیدا هاتبوو بتوانێ کاریگەر
بێ لەسەر بڕیاری دادگا .هەر بۆیە کۆماری
ئیسالمی ڕێگری لە چوونەوەی ئەم دوو کەسە
بۆ ئاڵمان کرد ،چونکوو ئەگەری ئەوە هەبوو
لە شایەدەوە ببنە تاوانبار .بەاڵم لە قسەکانی
دارابی و یووسف ئەمین دیار بوو ئەو دوو
کەسە ئاگایان لە تێرۆرەکە بووبێ .تەنانەت
کاتێک مەسەلەی شایەدیی ئەو دوو کەسە لە
دادگادا باس دەکرێ ،دادئەستێن پێی وایە ئەوە
چیرۆکێکی دەستکردە و لەالیەن حکوومەتی
ئێرانەوە هەبەستراوە و ،هیچ یارمەتییەک بە
ڕاستیی ڕووداوەکە ناکا .سەرەڕای ئەوەش
لەسەر ئەو بڕوایە بوو شایەدییەکەیان بە
ڕادەیەک ئاڵۆزە کە پێویستە لێرە بن و ،داوەری
لێکۆڵینەوە بتوانێ لەسەر درۆ و ڕاستیی
قسەکانیان بڕیار بدا .دووەم ئەوەی کە کۆماری
ئیسالمی هەموو حەولی ئەوە بوو ناوی وەک
الیەنی بەشدار لەم کردەوە تێرۆریستییەدا
نەیە ،بۆیەش بە هێنانی ئەم جۆرە شایەدانە
بەدوای کوشتنی کاتەوە بوو و ،دەیهەویست
لەم نێوانەدا بەشێوەیەک واڵتی ئاڵمان ڕازی
بکا حوکمەکەی بە جۆرێک بێ کە لە قازانجی
کۆماری ئیسالمیدا بێ .لەگەڵ ئەوەشدا دادگا
ئیزن دەدا چوار پارێزەری تاوانباران دارابی،
ئەمین ،عەیاد و عەتریس وەک یەک تیم بچن بۆ
گوێڕاگرتن لە قسەکانی ئەو دوو کەسە .دارابی
کە لە هەموو ئەو کتێبەدا باس لەوە دەکا کە

دادگا الیەنگری لە دژبەرانی کۆماری ئیسالمی
کردووە ،بەاڵم لێرەدا دەبینین هەر بە قسەی
دارابی ،دادگای ئاڵمان ڕاگەیاندنی حوکمەکەی
ڕادەگرێ بۆ دوای بیستنی شەهادەتی ئەو
کەسانە .دەڵێ« :تیمێکی پاریزەر ڕەوانەی ئێران
کران و دادگا هەتا هاتنەوەی ئەوان چاوەڕوان
مایەوە ».هەر ئەوە نیشانەیەکە لە دادپەروەریی
دادگای میکۆنووس.
کۆماری ئیسالمی و هەوڵی ساتوسەودا
بەاڵم بیجگە لەو بابەتەی سەرەوە دارابی باس
لە گلەییەک دەکا کە لەڕۆژنامە نێوخۆییەکانی
کردوە لەسەر بارودۆخی خۆی ،ئەویش باس لە
کەسێکی ئاڵمانییە بە ناوی «هلموت شیمکوس»
کە بەتاوانی جاسووسی ماوەی نزیک بە پینج
ساڵ بوو لە ئێران دەسبەسەر کرابوو .دارابی
ئەوە ئاشکرا دەکا کە لە نێوان ئاڵمان و ئێران
پێکهاتن کراوە بەو مەرجە ئێران ئەو کەسە
ئازاد بکا ئاڵمانیش دارابی ئازاد دەکا و بە قسەی
دارابی ئێران بەڵێنەکەی خۆی بەجێ هێنا ،بەاڵم
ئاڵمانییەکان بەڵێنەکەیان شکاندوە و لەو بارەوە
ڕاست نەبوون و ئەویان ئازاد نەکردوە .دارابی
لەوە تووڕەیە و ئازادکردنی ئەو کەسە لە الیەن
ئێرانەوە بە کارێکی دروست نازانێ ،چونکە ئەو
کەسە دەستی بە خوێنی خەڵکی ئێران سوور
بووە .لە الپەڕەی ١٧٦ی کتێبەکەدا ،دارابی ئاوا
باسی ئەو بابەتە دەکا« :کاتێک من دەسبەسەر
کرام ،بابەتی ئەو هێشتا لە چاپەمەنی و فەزای
سیاسیی ئاڵماندا بەرباس بوو .گوایە ئاڵمان
ئەو بارمتە گرتنەی پێخۆش بوو ،لە یەکێک لە
دیدارە دیپلۆماتیکەکان لە نێوان ئاڵمان و ئێراندا
«اشمیت باوئر» ئازادکردنی منی بەندی ئازادیی
«شیکموس» کردبوو ]...[ .ئێران بۆ پشتیوانی لە
هاوواڵتیی خۆی ئامادە دەبێ ئەو مامەڵەیە بکا
و بەڵێنی خۆی بەجێ دێنێ ،بەاڵم ئاڵمان لەژێر
بەڵێنی خۆی دەدا [ »]...لێرەدا دەردەکەوێ ئێران
چەندە بەدوای ئازاد کردنی دارابییەوە بووە و،
هەتا بڕیاری کۆتایی دادگا هەرچی لە دەستی
هاتوە کردوویەتی بۆ ئەوە ڕەوتی دادگا ڕەواڵی
ئاسایی خۆی نەبڕێ .دارابی لەوە پێشتر و لە
دواییشدا هەر هەوڵ دەدا بیسەلمێنێ کە خۆی
بێتاوانە و کۆماری ئیسالمیش بەهیچ جۆرێک
ئاگای لە تێرۆری میکۆنووس نییە .ئەگەر ئەو
قسەیە ڕاستە ،بۆ ئێران ئامادەیە ئەو مامەڵە
بکا و بە قسەی دارابی ،کەسێک ئازاد بکا کە
دەستی بە خوێنی خەڵکی ئێران سوور بووە؟

عومەر باڵەکی

ئازادکردنی کەسی ئاوا دەبێ لە بەرامبەر چیدا
بێ ،واتا ئاڵمان دەبێ چ کارێکی گرینگ بۆ ئێران
بکا کە قەرەبووەکەی ئازادکردنی ئەو کابرایە
بێ؟ ئێران ئەگەر خۆی داڕێژەر و بەڕێوەبەری
تێرۆری دوکتور شەڕەفکەندی و هاوڕێیانی
نەبووە ،بۆ ئەوەندە نیگەرانە لە ڕەوتی دادگا
کە ئامادەیە زیندانییەکی ئاوا گرینگ لە بواری
ئەمنیی واڵتەوە لەگەڵ دارابی بگۆڕنەوە؟
دارابی هەر وەکی گوترا لە تەواوی ئەو
کتێبەدا بەبێ بەڵگە دەیهەوێ بێتاوانیی خۆی
بسەلمێنێ و ،لە هەندێک جێگادا پەنا دەبا بۆ
ئەوە کە بۆیە تۆمەتی ئەندامەتیی وەزارەتی
ئیتالعات و «حیزبولال»ی لوبنای لێ دەردرێ،
بۆ ئەوەیە بتوانن کۆماری ئیسالمیی پێ
مەحکووم بکەن .لەو بارەوە لە الپەڕەی  ٣٠٨دا
دەڵێ ]...[« :ئەوانە لەسەر من هەندێک گومانیان
هەیە لە حاڵێکدا من ناناسن و ئیمکانی نییە
سەبارەت بەکردارم زانیارییان هەبێ ،بەاڵم
کاتێک من تاوانبار دەکەن ،حکوومەتی ئێرانیش
تاوانبار دەکەن [ »]...ئەوە جۆرە دانپێدانانێکە
بە ئەندامەتی لە وەزارەتی ئیتالعات ،پرسیار
ئەوەیە بۆ زیاد لەو هەمووە ئێرانییەی کە لە
ئاڵمان و ئورووپا نیشتەجێن ،دادگایەک کە بۆ
ڕوونکردنەوەی ڕاستیی تێرۆری میکۆنووس
پێک هاتوە؛ ڕێک بە دارابییەوە دەنووسێ؟
کەسایەتیی دارابی لە چ ئاستێکدا بووە کە
بتوانرێ کۆماری ئیسالمی پێ تاوانبار بکرێ و،
لە الیەکی دیکەوە بۆ پێش تێرۆری میکۆنووس
دەزگای قەزایی ئاڵمان لە هەوڵی ئەوەدا نەبووە
کۆماری ئیسالمی مەحکووم بکا یا دارابی
دەسبەسەر بکا؟ واڵمەکەی ڕوونە ئەویش
ئەوەیە کە تێرۆرێک لەسەر خاکی ئاڵمان ڕووی
داوە و ،ئەوانەی تێرۆر کراون جگە لە کۆماری
ئیسالمی الیەنی دیکە دوژمنیایەتی نەکردوون
و ڕابردووی کۆماری ئیسالمیش ،سەلمێنەری
ئەو ڕاستییەیە و لە الیەکی دیکەوە بەڵگەکانی
بەردەستی دادگا و دانپێدانانی یووسف ئەمین
و ڕابردووی دارابی؛ تەواوکەری ئەو حەقیقەتە
بوون کە تێرۆرەکە کاری دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمییە و دارابی یەکێک لە ئەندامە
چاالکەکانی ئەو تیمە تێرۆرە بووە .
درێژەی هەیە...

***

درێژەی

کۆماری ئیسالمیی لە دووڕێیانی هەڵدێران و خۆبەدەستەوەداندا

تا قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی بەرینتر بێ ،هێز و دەسەاڵتیشی زۆرترە
و نەیزانی کە کۆنتڕۆڵ کردنی ئەو هەموو مەیدانە و پاراستنی هێز
و دەسەاڵتەکەی چەند گران لەسەری دەکەوێ و کۆتایی ڕێگەکە
بەرەو چ هەڵدێرێک دەچێ.
ئێستا هــەوڵــدان بۆ وەدەستهێنانی چەکی نــاوکــی ،مووشەکی
بالستیک ،تــێــرۆر و پشتیوانی لــە تــێــرۆر ،پێکهێنانی گــرووپــی
تێرۆریستی ،ئاژاوە نانەوە و هێژموونخوازی ،پاراستنی هێزەکانی
لە ســووریــە ،پــەنــادان بە تاڵیبان ،لەکارکەوتنی ڕێککەوتننامەی
بەرجام ،گەمارۆکان ،بە تێرۆریست ناساندنی گەورەترین هێزی
سەربازیی ڕێژیم کە سپای پاسدارانە ،دروشمە بریقەدارەکان و
قەیرانە کەڵەکەبووەکانی نێوخۆی ئێران ،گرانی ،بێکاری و برسیەتی

هەموویان بوونەتە بەاڵی سەری ئەو ڕێژیمە و لە دووڕێیانێکی دژواردا
گیری کردوە کە بە هەرکامیاندا ڕەت بێ ،تووش کۆمەڵێک چاڵ و چاڵنج
دەبێ و گیانی ساغڵەمی لێ بەدەر نابا.
ڕێژیم لەو دووڕێیانەدا یا دەبێ تەسلیمی ویستی ئەمریکا و کۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی بێ کە لە پەلوپۆی دەخــەن ،یا دەبــێ درێــژە بەو سیاسەتە
هەاڵنەی بدا کە خەڵکی ئێران لەوە زیاتر تەحمولی ئەو هەموو برسیەتی و
بێکاری و نەهامەتیە ناکەن و بەهۆی بێزارییەوە دێنەوە سەر شەقامەکان
و تەخت و بەخت و عەمامە و عەبای ئاخوندەکان تێکەوە دەپێچن و بە
مێژووی دەسپێرن

***
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لە دەفتەری بیرەوریی پێشمەرگەیەک
ع .باڵەکی
شەوی  ٢٦لەسەر ٢٧ی خەرمانانی ساڵی ١٣٧٧ی
هەتاوییە .تیمێکی هەشت کەسیی پێشمەرگە لەئ
اوایی هاتوونەتەدەر .مانگ تازە سەری لە ئاسۆک
وەدەرناوە .هەوڵیان ئەوەیە پێش ئەوەی مانگەشەو
ئاسمانی دەورووبەریان ڕووناک بکا لە ئاوایی
دەر بکەون و لە تاریکیدا ون بن .دوای ئەوە لە
ئاوایی دوور کەوتنەوە لە قەراغ ڕووبارەکە کە بە
تەنیشت ئاواییەکەدا تێپەر و تێکەڵ بە بەندئاوی
مەهاباد دەبوو ،ماوەیەکی کورت دانیشتن بۆ ئەوە
هەستێک ڕابگرن بزانن کەس بەدواوەیان نییە و
شوێنی هەڵنەگرتوون ...دوای وەچانێکی کورت
بەرەو شوێنی مەبەست کەوتنەڕێ .ڕێگا دوور
و گەلێک هەورازونشیو و شیو و دۆڵیان لەپێش
بوو .جاروبارە لە نێوان دوویاندا بە ئەسپایی
سرتەیەک دەکرا و کەمێک دواتر دیسان بێدەنگی
باڵی بەسەردا دەکێشان و هەرکامیان لە خەیاڵێکدا
نوقم دەبوون .ئەوان ئەگەر توانیبایان ئەو شەوە بە
ساڵمەت بگەنە ئەو شوێنەی بۆ حەسانەوە دیاریان
کردبوو ،شەوی دواتر دەیانتوانی لەگەڵ کۆمیتەی
شارستان و هێز یەکتر بگرنەوە .بەرپرس لە
خەیاڵی ئەوەدا بوو کە لەو ماوەدا کە ئەو لە نێویاندا
نەبووە ،کومیتەی شارستان و هێز هەڵسوکەوتیان
لەگەڵ پێشمەرگە و خەڵک چۆن بووە و کومیتە
ناوچەی مەنگووڕان کە میوانداری ئەو دەستە
پێشمەرگەیە بوو ،پەلەیان ئەوەبوو بەرپرس و
ئەو چەند پێشمەرگەیە بەساڵمەت تەحویلی هێز و
کۆمیتەی شارستان بدەنەوە و خۆیان سەرسووکتر
بەرەو ناوچەی تێکۆشانی خۆیان بگەرێنەوە ......
خەیاڵەکان بەردەوام و هەرجارێ بەجۆرێک وێنای
شتێکی جیاواز .جاروبار دەبوایە پشوویەک بدەن و
بەتایبەتی لە کاتی وەچانداندا جغارەکێشەکان لەو
کاتانەدا سەریان لەبەریەک دەنا بۆ ئەوەی ئاوری
جغارەکەیان لە دورەوە دیار نەبێ و جاروبار
بەدەم حەسانەوە و کێشانی سیگار قسەی خۆشی
بازنەی پێشمەرگەیەتیش دەهاتنە گۆڕێ.
بەری بەیانی گەیشتنە شوێنی مەبەست .شوێنکە
لە بواری نیزامییەوە زۆر قایم و جیگای دەست
کردنەوە نەبوو ،بەاڵم لە هەلومەرجی ئەو کاتدا
بێشک بوو .شوێنەکە لە نیزیک جادەی مەهاباد
_ سەردەشت هەڵکەوتبوو ،زۆر دوور نەبوو لە
شاری مەهاباد ،بە چەشنێک لەسەر بەرزایی پشتی
ئەو شوێنە بە ئاسانی ڕووناکایی چراکانی شار
دەبێندران و چەند گوندێکی نزیک ئەو شوێنە
مۆڵگەی هێزەکانی دوژمنی لێ بوو.
پێشمەرگەکان گەیشتنە شوێنی مانەوە و یەکەم
دەنگ کە بەر گوێیان کەوت دەنگی خوڕەخوڕی
ئاو بوو .شەو زرینگاوەتەوە .مانگی خەرمانانە.
بەری بەیانییان هەوا بەرەو ساردی دەروا ،لەشی
ئارەقاویی ڕێبواری رێبازی شەهیدان هەستی بە
تەزووی سارد دەکرد ،بێ گوێدان بەو ساردیە
هەر پێشمەرگەیەک بەپێی عادەت کەوتنە جیگا
خۆشکردن بۆ تۆزێک حەسانەوە بە ڕەچاو کردنی
ئەوەی لە ڕووناک بوونی هەوادا لە دورەوە دیار
نەبن و خۆر لێان نەدا و .....بۆ وریابوون لە خۆیان
هەتا ڕووناک بوونی هەوا دووکەس دووکەس
بوونە کێشکچی و لە گەڵ تاوهەاڵت و ڕووناک
بوونی هەوا ئەوجار یەکێک لە پێشمەرگەکان
بەنۆرە لەشوێنێک کەمێک بەرزتر لە شوێنی
مانەوەیان چاوەدیریی ناوچەکەیان دەکرد.
ڕۆژ گەرم ببوو ،ئەو شوێنە هەتا مەودایەکی
باش لە ئاوەدانی دوور بوو و لە دێیەکەڕا بۆ
ئەو مەزرایە دەستەو هەوراز بوو ،بۆیە خاوەن
مووچە پێی دەچوو هەتا لە ئاوەدانیڕا دەگەیشتە
مووچەکەی .خاوەن مووچە باوکی شەهیدێکی
ڕێگای ڕزگاریی کوردستان بوو .یەک دوو لە
پێشمەرگەکان ئەوەیان دەزانی بەاڵم ئەوانی دیکە
نەیاندەناسی .خاوەن مەزرا لە دوورەوە بە سواری
گوێدرێژەکەی بە دیار کەوت .ڕێگا هەوراز بوو و
دەبوایە پێچ و خول بخوا .هەر بۆیە ئارام ئارام
نزیک دەبۆوە و هەستی بە بوونی پێشمەرگەکان
نەکردبوو .لە سەر پشتی گوێدرێژەکە لە فکران
ڕۆچوو بوو و جارجار لەبەرخۆیەوە قسەی
دەکرد .هەرچەند گوێت لە قسەکانی نەدەبوو بەاڵم
بە هێنان و بردنی دەستەکانی و جارجار سەربادانی
دەتزانی لەگەڵ خۆی دەدوێ .باسی چیی دەکرد و
چی لەدڵیدا بوو هەر خۆی و خوای خۆی دەیزانی.
گەیشتە نزیک جێگا مزڵەکەی و بەئەسپایی
لە گوێدرێژەکە دابەزی و کەلوپەڵەکانی لەبن
پەرژینەکە دانا و ئەوجار تۆزێکی لە دەورووبەری
خۆی ڕوانی .هەتا ئەوکات هەستی بە بوونی
پێشمەرگەکان نەکردبوو .تۆزێک ڕاماو و ئەوجار
بەرەو ڕیزە سپیدارەکە هەنگاوی نا و بە دوودڵی
لێیان چۆ پێشێ .پێی سەیر بوو ئەوانە کێن و لێرە

چ دەکەن ،بڵێی پێشمەرگە بن؟ کوڕە خۆ ئێرە بۆ مانەوەی
پێشمەرگە نابێ و کاری کردن نییە .بەو فکرانە لێیان نزیک
بۆوە .کە نزیکتر بۆوە یەک دووانی لێ ناسین و هەنگاوی
خێراتر کرد و دەم بەبزە و دەنگێکی تێکەواڵو بە بوغز
و گریان و لەهەمان کاتدا نیگەران گوتی بۆخاتری خوا
ئەوە چۆنە لێرە ماونەوە؟ ئەدی هەر ئەوندەن؟ کوڕەکانی
دیکە لەکوێن و چەند پرسیاری دیکەی لەو بابەتە .بەدەم
پرسیارانەوە ئامێزی بە یەک یەکی پێشمەرگەکاندا کرد
و الڕوومەتی ماچ دەکردن و توند بەخۆیەوە دەکوشین.
دیاربوو بۆنی کوڕە شەهیدەکەی لەو پێشمەرگانەوە
دەهات و لەوکاتەدا الی ئەو کوڕەکەی زیندوو ببۆوە...
چاوەکانی گەش بوون و خۆش خۆش دەیگوت یا
خوابەخێر بێن ،دڵم ڕوون بۆوە.....
دوای چاک و چۆنی و هەواڵ پرسین لە جموجۆلی
دوژمن ،باوکی شەهید گوتی لەمێژە دوژمن ڕووی لێرە
نەکردوە ،بەاڵم ئامان وریابن دوژمنە و هەزاران فێڵ و
تەڵەکەی دەبن سەری دایە .ڕۆژ هەڵکشا بوو و تاوبان
گەرم ببوون و دەستەپێشمەرگەکە توانیبوویان لەگەڵ
هێز و کومیتەی شارستان پێوندەیی بێتەلیان هەبێ و
ئاگایان لە وەزعی یەکتر بێ .باوکی شەهید ڕووی لە
پێشمەرگەکان کرد و گوتی من دادەگەڕێمەوە خوارێ و
دەچم نان و چێشتێک بە ماڵێ ساز دەکەم و دەگەڕێمەوە
التان .هەرچەند پێشمەرگەکان گوتیان نابی خۆت و ماڵێ
ئەزیت بدەی بەاڵم ئەو هەر سوور بوو ،ناکری کوڕەکانی
میوان بن و ئەویش هەروا بە نانی ویشکی بەڕێیان بکا .لە
بواری ئەمنیەتی و پاراستنەوە دروست نەبوو بگەڕێتەوە،
بەاڵم باوکی شەهیدە و دیسان گوندەکە سێ چوار ماڵە
کە هەموویان لە ڕاستیدا یەکماڵ بوون و خەڵکی بێگانەیان
لەنێودا نەبوو .باوکی شەهید ڕێگای ئاوایی گرتە بەر و
پێشمەرگەکانیش لەبن سێبەری سپیدارەکان خەریکی
حەسانەوە بوون و بەقسەکردنی هەمە بابەت لە دنیای
پێشمەرگایەتی و سیاسەتڕا بگرە هەتا گێڕانەوەی نەقل
و نەزیلە سەیر و سەمەرە و سەرخەو شکاندن کات تێپەر
دەبوو.
ڕۆژی هەینی ٢٧ی خەرمانانی ساڵی ١٣٧١ی هەتاوییە.
کات نزیک بۆتەوە لە دوازدەی نیوەڕۆ و بەپێی عادەت
پێشمەرگە دەبوایە گوێی لە ڕادیو دەنگی کوردستان بگرێ.
یەکێک لە پێشمەرگەکان ڕادیۆ سێ مەوجە توشیبایەکەی
هەڵ کرد و ئارام ئارام میلی ڕادیۆکەی هێنا سەر شەپۆلی
٧٥میتری و دەنگی بەسۆزی شمشاڵی قالەمەرە هەموویانی
لە دەوری ڕادیو کۆ کردەوە .هەرچەند ڕۆژی هەینی بوو و
بەرنامەی ڕادیو وەاڵمدانەوەی بەرنامەی گوێگرەکان بوو
کە لە الیەن ڕەوانشاد کاک تەها عەتیقی و یای خەدیجە
مەعزوور بەڕێوە دەبرا ،بەاڵم هۆگریی پێشمەرگە بە
ڕادیو دەنگی کوردستان و وەاڵمە بەنێوەرۆکەکانی کاک
تەها بە نامەی گوێگرەکان وایان کردبوو کە گوێگر و
تامەزرۆی زۆری هەبێ و لەگەڵ ئەوەی دەیانزانی هیچ
هەواڵیکی چاالکیی پێشمەرگانە لەو ڕۆژەدا باڵو ناکرێتەوە،
لە دەوری ڕادیۆ کۆببوونەوە .شمشالی ئەو ڕۆژە زۆر
خەمناک و بەسۆز بوو .پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان
بە دەنگی شمشاڵەکەی ڕادیو دەیانزانی هەواڵی خۆش یا
ناخۆش دەبیستن .یەکیک لە پێشمەرگەکان گوتی یاخوا
خێر بێ ،شمشاڵی ئەمرۆ زۆر خەمناکە .یەکی دیکە لە
پێشمەرگەکان گوتی لەخۆرا وەپێش مەکەوە ،ئەمرۆ
هەینییە و خۆ هیچ هەواڵیک لە ڕادیو باڵو نابێتەوە .لەو
کاتەدا باوکی شەهید لە گوندەکەوە گەڕایەوە و خەریک
بوو چەند مەنجەڵ و قاپ و قاچاغی لە تێڕەکە دەردێنان.
یەكێک لە پێشمەرگەکان چووە یارمەتیدانی و خەریکی
سفرە راخستن بوون کە شمشاڵی ڕادیو دەنگی کوردستان
بڕا و دەنگی کاک ئەحمەد شێربەگی بە جێگای دەنگی کاک
تەها عەتیقی بیسترا .هەموو پێشمەرگەکان بێدەنگ بوون

و بۆ چرکەیەک دەتگوت دنیا لە جووڵە کەوتوە بۆ ئەوە
دەنگی بێژەرەی ڕادیو ببیسترێ .بێژەری ڕادیو بە دەنگی
بەرز دەستی پێکرد ....« :خەڵکی خەباتکاری کوردستان،
کادر و پێشمەرگە و ئەندامانی حیزبی دیموکراتی
کوردستان بەداخ و کەسەرێکی زۆرەوە ڕادەگەیەنین
»...
هەناسەکان لەنێو قەفەزەی سینگدا قەتیس مان،
فرمێسک بە چاوکاندا شۆڕ بوونەوە و ،هەموو لەجێ
خۆیان تاسان .ڕادیو دەنگی دەهات ،بەاڵم پێشمەرگەکان
چیی دیکەیان لێ نەدەبیست و خوداخودایان بوو ئەوەی
بیستوویانە ڕاست نەبێ .ئەخە چۆن دیسان دوژمن
زەفەری پێ بردووین؟ ئەویش بەهەزران کیلۆمیتر
دوور لە سنوورەکانی ئێران؟ باشە چۆن توانییان د.
شەرفکندی و هاورێیانی شەهید بکەن؟ خۆ کاک دکتور
زۆر وریا و زیرەک بوو و ،کۆماری ئیسالمیی باش
دەناسی .ئەوانە و چەندین پرسیاری دیکە لە مێشک
و زەینی پێشمەرگەکاندا دەهات و دەچوو .بۆ ئەوەی
لەسەر ئەو هەواڵە زانیاریی زیاتریان دەست کەوێ
پێوەندییان بە کۆمیتەی شارستان و هێز کرد تا لە
رێگەی بێتەلەوە پێوەندی بە ناوەندی حیزبەوە بگرن و
بزانن کارەساتەکە چۆن بووە و دەفتەری سیاسی لەم
هەڵومەرجەدا ڕێنوێنیی چییە؟ لەو بگرەوبەردەدا باوکی
شەهید و زەحمەتەکانی لەیاد چووبوونەوە و هیچ کام
لە پێشمەرگەکان دڵیان نانی نەدەبرد و هەرکامیان لەبن
دارێک بەبێدەنگی دانیشتبوون و خەیاڵ هەڵی گرتبوون.
باوکی شەهیدیش پالی وەدارێک دابوو و ئەژنۆکانی
لەباوەش گرتبوو .ئیدی پیاو پێرە دڵخۆشەکەی چەند
سەعات لەوە پێش نەبوو ە دەتگوت کوڕە پێشمەرگەکەی
تازە شەهید بووە و لە سەر تەرمەکەی ئارام ئارام
فرمێسک هەڵدەوەرێنی .جارجار دەستی بەرەو ئاسمان
بەرز دەکاتەوە و لە خۆیەوە لەبن لێوان قسەیەک دەکا.
وادیارە سکااڵی خۆی بردۆتە بەردەم خوای گەورە و
لێ دەپارێتەوە چیدیکە ئەو زوڵم و غەدرەی دەرحەق بە
کورد دەکرێ قەبوولی نەکا.
بەپێی سروشتی پێشمەرگایەتی ،دوای ماوەیەک
پێشمەرگەکان بەسەر هەستی خۆیاندا زاڵ بوون .چونکە
ئەوە خسڵەتی پێشمەرگەیە کە بە سەرکەوتن لەخۆبایی
نابێ و بە زەربەخواردن تێک ناشکێ و دەبوایە شان
وەبەر ئەو کۆستە گەورەیە بدەن و بەرگە بگرن .ئەوان
ڕاهاتبوون کە هەر ڕووداوێک لە ژیانی پێشمەرگایەتی
بکەنە تەجروبەیەک و وانەیەک لەژیانی خەباتگێری.
وادیار ئەو رۆژە خۆر بەتەما نەبوو ئاوا بێت هەر
خۆی لەبەریەک دەکێشاوە ،تیمە پێشمەرگەکە هیواخواز
بوون هەرچی زووتر خۆر ئاوا بێت و تاریکی باڵ بەسەر
ناوچەکەدا بکێشێ بۆ ئەوە بتوانن مەودای خۆیان و هێز
و کۆمیتەی شارستان ببڕن ،چونکە خەیالیان وابوو
ئەگەر لەنێو کۆڕی زیاتری هاوسەنگەرانیاندا بن ڕەنگە
باشتر بتوانن بەرگەی ئەو زامە گەورە بگرن.
هیدی هیدی خۆر شۆر بۆوە و لەپاڵ چیا
سەرکەشەکانی کوردستان پەنای گرت و مەجالی
جووڵەکردنی دا بە پێشمەرگەکان .ئەوان بەدڵێکی پڕ
لە تاسەی خۆشەویستی بۆ کوردستان و ڕق و کینە
لە دوژمنان خۆیان بۆ کەوتنەڕێ ئامادە کرد .باوکی
شەهیدیان بە چاوی پڕ لە فرمێسک لە ئامێز گرت و بۆ
ماڵئاوایی دەستیان ماچ کرد .لەوکاتەدا هیچ وەاڵمێکیان
بۆ ئەو هەموو پرسیار و سەرکۆنەی بەحەقی باوکی
شەهید پێ نەبوو و تەنیا ئەوەندەیان گوت  :باشترین
پاداش بۆ شەهیدان درێژەدانی رێگایانە ...لەدوای ئەو
قسەیە بۆ درێژەدان بە خەبات و بڕێنی ئەم کاروانە
کەوتنە ڕێگا ....

لە یەک ساڵەی
پێشمەرگایەتیمدا
سۆما ناسری
دەڵێن زۆر جار ئاواتەکانت لەگەڵ خۆت گەورە دەبن
و ئەوەی بیروهزرت داگیر دەکا بەرەو ئەو شوێنەت
هان دەدا کە بیری لێ دەکەیەوە ،ئەمە دەکرێ بۆ
من تەواو وا بێ .دە سااڵن بووم کە بۆ یەکەمجار
پێشمەرگەم بینی و هەستم بە خۆشییەک کرد کە
نە قەڵەم دەتوانێ وێنای بکا و نە زمان دەتوانێ لێی
بدوێ ...ئەوە بوو کە ئەوینی پێشمەرگایەتی لە ناخی
مندا چەکەرەی کرد و شەو نەبوو پێش نووستن
بە خەونی پێشمەرگایەتی چاو لەسەر یەک دانەنێم.
بەیانان و ئێواران ئەوەی ئاوپڕشکێنی دڵی منی دەکرد
سۆزی شمشاڵەکەی «قالەمەڕە» و نەعرەتەی «ئەی
ڕەقیب» و دەنگی بالوێنی بێژەرانی ڕادیۆ دەنگی
کوردستان بوو.
لەگەڵ گەورە بوونم حەزەکانیشم لەگەڵ خۆم
گەورە دەبوون .چەند ساڵ دواتر چاوم بە ڕۆژنامەی
«کوردستان»یش کەوت و لەو کانیاوەش پڕ بە
تینوێتیم خواردمەوە ،بەاڵم کوا ،کوا تینوێتیی منی
ئاشقی سەوداسەری چیا بەوەندە دەشکا؟! هەموو
لەشم ببوونە چاو و گوێ و فیکر و خەیاڵ ،بۆوەی
زیاتریان لێ ببینم ،پتریان لێ ببیستم و زۆرتریان
لەگەڵ بم؛ گەر بە خەیاڵیش بێ ...لەگەڵ هەواڵی
سەرکەوتنەکانی پێشمەرگە و گێڕانەوەی حەماسە
و ئازایەتیی وان شایی لە دڵمدا دەگەڕا و لەگەڵ
گێڕانەوەی ژیاننامەی شەهیدانی ئەم کاروانەدا دەنک
دەنک فرمێسکم دەهۆندەوە و پەیمانم پێ دەدان
لەگەڵیان بم و بەدوویاندا بڕۆم...
ڕێ بڕینی ئەم کاروانە هێندەش سووک و سانا
نەبوو ،دەبوو ئیمانی چیاییت بێ کە بتوانی بەگژ
جەالدەکاندا بچیتەوە ،ئەوانەی دەیانویست خۆت و
باوەڕەکانت چرووک بکەن ،بۆیە ئەمن نە بە قسەی
تفتی «بازجوو» ترسم ڕێ نیشت و نە سام و گوشاری
ناوەندە ئەمنیەتییەکان ئەژنۆیان چەماندمەوە ،پێچەوانە
ڕووەو خۆر هەنگاوەکانم توندتر کرد...
تابلۆکانی دواتری ئەم ئەوینە زوو بە زوو لە
زەینمدا ڕەنگیان دەگۆڕی ،جارێک دەبوونە قاپ بۆ
وێنەی شەهیدانی 23ی گەالوێژ و ،جار پڕ دەبوون
لە بزە و قەاڵفەتی میرانەی شەهید هەژار قاسمی.
جار هەبوو باوەشیان بۆ ئازاد ئاڵی و ئەمیر نستانی
دەکردەوە و؛ زۆر کەڕەتان شەهیدانی شەوی یەڵدا
یەک بە یەک دەهاتن و میوانی دەبوون ...بەاڵم کاتێ
قەاڵکەم کرایە ئامانج ئیدی خۆم نەگرت ...نەدەبوا بێڵم
خەونەکانی سۆیال و نەسرین بژاکێن ...دەبوا چووبام
و لە بن دیوارە نەخشاوەکە بە وێنەی ئەوان سروودی
هەرمانی خەباتیان وەخوێنم ...دەبوا چووبامە سەر
گڵکۆیان و باسی 21ی خەرمانانم بۆ کردبان ،باسی
خەڵکی دڵ بریندار و بێئۆقرە ،بەاڵم تووڕە و یاخی
لە دەسەاڵت کە پڕ بە گەروویان هاواریان کرد :ئێوە
ناتوانن شارێک و نیشتمانێک بنێژن ...ئێمە بەپێوەین...
ئێمە بەڕێوەین...
دوو حەوتووی دی لە «قەاڵ» بووم ،چوومە
ساڵوی پێشەوا و تێر تێر سەیرم کرد ...قاقا
شیرینەکەی دوکتور قاسملوو بوو بانگی دەکردم،
چوومە باوەشی و چی کڵوکۆی دەروونم بوو ،بۆم
هەڵڕشت ...کە چوومە الی شەرەفکەندیی مەند ،لە
قوواڵیی چاوەکانیدا پەڕ پەڕی دیرۆکی خوێن و
قوربانیدانم خوێندەوە ...ئەم دیمەنانەم تەنیا وەک سێ
تابڵۆی نەخشاوی سەر دیوار نەدی ،بەڵکوو ئەمە
سترانی هەرمان و سەربەستیی شۆڕشێک بوو پڕ
بە گەرووی میللەتێک کە لە قەاڵی برینداردا دەنگی
دەداوە ...بەڵێ قەاڵکەم زامار ببوو ،بەاڵم هەروا لەسەر
پێ بوو ،ئەوەش هەر میراتی مێژووی خەباتمان بوو،
کە ڕەنگبێ برین هەڵبگرین ،بەاڵم ئێمە لە ڕەگەزی
داربەڕووین ،نانەوین ....ناکەوین...
ئێستا ئەمن ساڵێکە پێشمەرگەم ...ساڵێکە شەوانە
لەگەڵ دەستەخوشکەکانم خولیا ساکارەکانمان
دەهۆنینەوە و لە پرچی کازیوەی دەدەین ...بە ڕۆژ
لەگەڵ برا هاوسەنگەرەکانم وانەی خەبات و خۆڕاگری
بە دەم چیادا دەدەین و ،شەماڵ ڕادەسپێرین ئەم
ئاوازە بەرێتەوە بۆ پێدەشتەکانی نیشتمان و؛ بیدا لە
بەرۆکی کچان و کوڕانی ئەوینداری ئەم هەرێمە...
ئەمن ساڵێکە پێشمەرگەم و خەونەکانم دەنووسمەوە،
بە مەرکەبی ئەوینی چیایی و لەسەر پەڕی تیرێژی
سەربەستی....

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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پەیامی هاوخهمیی م .عەبدوڵال حەسەنزادە
بهبۆنهی کۆچی دوایی د .عیزهدین مستهفا ڕهسووڵ

بنهماڵهی بهڕێزی پڕۆفیسۆر دوكتور عیززهددین مستهفا ڕهسووڵ
دهگهڵ ساڵووڕێزی بێپایان!
زۆر بهداخهوه له كاتێكدا به سهفهر له دهرهوهی كوردستانم ههواڵی
پڕجهخاری كۆچی دوایی تێكۆشهر و نووسهری گهوره و بهتوانای كورد
مامۆستا دوكتۆر عیززهددین مستهفا ڕهسووڵم وهرگرت .بۆمن خهفهتێكی
گهورهیه كه لهو بۆنه ناخۆشهدا له نزیكتان نیم و ناتوانم دهگـهڵ كۆڕی
ئهدیبان و نیشتمانپهروهرانی كورد و بنهماڵه بهڕێزهكهی لهسهر گڵكۆی
پیرۆزی ئاماده بم و له مهجلیسی پرسه و سهرهخۆشییهكهیدا بم.
دوكتۆر عیززهددین بۆ ههموو ئهوانهی ئۆگری پێشكهوتنی زمان و ئهدهبی
كوردی و ڕێبواری ڕێگای خهبات بۆ ئامانجه نیشتمانی و نهتهوهییهكانی
كوردن ،ناوێكی ئاشنایه .ئهو نووسهرێكه كه لهپاش خۆی پتر له  ٨٠كتێبی
بهنرخی له بــواری ئـهدهب و زمانهوانی و ڕهخنه و لێكۆڵینهوهی ئهدهبی

و هیتردا بهجێ هێشتوه و بهرههمهكانیشی
ههركام له بواری خۆیدا پێشهنگ و شیاوی
لێفێربوونن .ڕهنگه بۆ وهسفی ئهو نووسهره
نــــاوداره ئ ـهوهنــده ب ـهس بــێ كـه بڵێین ههتا
دواڕۆژهكانی ژیانی دهستی له قهڵهم بهر نهدا
و ڕووباری پڕشهپۆلی بهخشندهیی وشكاوی
نههات.
گــومــانــی تــێــدا نییه كــه مــهرگــی دوكــتــۆر
عیززهددین تهنیا كۆستی بنهماڵه بهڕێزهكهی
نییه و بۆههموو ئهوانهی شاهیدی زانایی و
بهتوانایی و بهخشندهیی ئهو بوون خهسارێكی
گهوره و كهلێنێكی بهرچاوه كه پڕكردنهوهی
پێویستی به هـهوڵ و خهباتێكی بهردهوامی
كۆمهڵی ئهدیبان و ئاشقانی قهڵهمی كوردی
ههیه .دڵنیاشم كه ناو و یادی لهالی ههموو
دڵــســۆزانــی ن ـهت ـهوهی كــورد بــۆ ههمیشه به
زیندوویی دهمێنێتهوه و له ئاسمانی ئهدهبی
كوردیدا دهدرهوشێتهوه.
ب ـهو بۆنه خهمناكهوه له كانگای دڵمهوه
سهرهخۆشی و هاودهردیم به ئێوه ئهندامانی
بــهڕێ ــزی بــن ـهمــاڵ ـ ه و بــه هــهمــوو دۆســتــان
و ئــاشــنــایــانــی و بــه كـــۆڕی نـــووســـهران و
قـهڵـهمــبـهدهســتــان و بهگشتی ب ـه سـهرجـهم
كۆمهاڵنی خهڵكی كوردستان پێشكهش دهكهم.
ڕووحــی نهمری شــاد بێ و ئێوهش ســاغ و
تهمهندرێژ بن و سێبووری بۆ ههموو الیهك.
براتان عهبدوڵاڵ حهسهنزاد ه
فهڕانسه ٣ی ئۆكتۆبری ٢٠١٩

یاریزانی کورد ،وریا غەفووری لە تیمی میللیی ئێران دوور خرایەوە
وریا غەفووری ،یاریزانی کورد کە لە یانەی “ئیستقالل”ی تــاران یاریی
دەکــرد و یەکێک لە باشترین یاریزانەکانی ئێرانە ،پاش هەڵویستەکانی لە
هەمبەر ڕووداوەکانی ئێران و کوردستان ،کەوتە بەر تووڕەیی بەرپرسان
و ڕۆژی شەممە ١٣ی ڕەزبەر ناوی لە لیستی کۆتایی تیپی نیشتمانیی ئێران
بۆ یاری لەگەڵ کامبووج سڕایەوە .بەڕای چاودێران و شارەزایانی تۆپێ پێ،
وریا یەكێكە لە دوو باشترین بەرگریكارەکانی تۆپی پێی لە ئاستی ئێراندا،
بەاڵم بەهۆی ڕەخنە گرتنی لە بەرپرسانی بااڵی ڕێژیم زۆرجار بە شێوەی
جۆراوجۆر سەرکۆنە کراوە.
وریا غەفووری یاریزانی خەڵکی شاری سنە  ،ساڵی ڕابردوو لە الپەڕەی
فەرمیی خۆی لە ئینیستاگرام ڕەخنەی لە قسەکانی محەممەد جەواد زەریف،
وەزیری دەرەوەی ئێران گرت کە دەنگدانەوەی زۆری لێ کەوتەوە تا ئاستێک
کە خامنەیی ڕێبەری بااڵی ڕێژیم لەو بارەوە وەدەنگ هات و وریای غەفووری
بە “نمەک نەشناس” ناوبرد.
شایانی باسە کە وریا غەفووری سەبارەت بە کوڵبەر کوشتن و مانگرتنەکانی
کوردستانیش بێدەنگ نەبووە و لە سۆنگەی بوێری و هەڵویستە بەوەختەانی
بووەتە یاریزانێکی خۆشناو و خۆشەویست چ بۆ کوردەکان و چ لە ئاستی
ئێراندا .ئەو یاریزانە لە دوایین هەڵویستی خۆی دوای گیان لەدەستدانی
سەحەر خودایاری ،پشتیوانیی لە مافی بەشداریی کردنی ژنان لە یاریگە و
ستادیۆمەکان کرد.

کۆنگرەی نێونەتەوەیی PEN International
داوای لە ئێران کرد «زارا محەممەدی» ئازاد بکا

کۆنگرەی نێونەتەوەیی  PEN Internationalلە ڕاگەیەندراوێکدا،
داوای ئازادیی «زارا محەممەدی» ،مامۆستای دەسبەسەرکراوی زمانی
کوردی کرد.
هەشتاوپێنجەمین کۆنگرەی نێونەتەوەیی  PEN Internationalکە
لە شــاری «مانیال»ی واڵتــی فیلیپیندا بەڕێوەچوو ،بە باڵوکردنەوەی

ڕاگەیەندراوێک داوای کــرد کە «زارا محەممەدی»،
مامۆستای خۆبەخشی زمانی کوردی دەسبەجێ ئازاد
بکرێ .لەو ڕاگەیەندراوەدا ھەروەھا داوا لە ئێران کراوە
کە قانوونێک بۆ پاراستنی مافی زمان و پــەروەردەی
کوردی پەسند بکرێ.
«زارا مــحــەمــمــەدی» ،ڕۆژی پێنجشەممە٢ ،ی
جــــۆزەردان ،لــەگــەڵ دوو چــاالکــی مەدەنیی کــورد بە
ناوەکانی «ئیدریس مینبەری» و ڕێبوار مینبەری»،
خەڵکی شاری سنە ،لە الیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە
دەس ــب ــەس ــەر کــــران و دوای  130ڕۆژ ئیستاش
چارەنووسی ناڕوونە.
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ئێران بە دەرک بەو واقعیەتە
کــە خــەبــات و تــێــکــۆشــانــی م ــەدەن ــی لــە کــوردســتــان
خەریکی پەرەئەستاندنی زیاتر و بەجەماوەریبوون
و ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوەی جــیــدی لــە گـــەڵ پــیــان و
سیاسەتەکانی ئەم ڕێژیمەیە ،هەست بە مەترسی دەکەن.
دەیانهەوێ بە جۆرێک روخسارە دیارەکانی ئەم بزاڤە
بترسێنن و هەزینەی قورسی ئەمنییەتییان لە سەر بار
بکەن و لە پێشەنگایەتییان کەم بکەنەوە.

The Organ
of Democratic
Kurdistan Democratic
The Official
Organ
Party of Party-Iran
Kurdistan - I ran

NO:759 7 October 2019
No: 493 5 Sep 2008

بهر له مااڵوایی

بۆ لە زمانەکەی
ئێمە دەترسن؟!

عەلی لەیالخ

کرانەوەی خوێندنگەکان و دەسپێکی ساڵی نوێی خوێندن لە ئێران و
کوردستان دیسانەکە ئەو پرسە گرینگەی ورووژاند کە ئایا کاتی ئەوە
نەگەیشتوە کە سەرەتاییترین مافی مندااڵنی غەیرە فارس ...لەمە زیاتر
پێشێلنەکرێ و ئەسڵی خوێندن و نووسین بە زمانی دایک بخرێتە بواری
جێبەجێ کردن؟
ئەو پرسە یاساییە لە کاتێکدایە کە هەم یەکێک لە خاڵەکانی لێپرسینەوە
(استیضاح) لە وەزیری پێشووی پەروەردە و ڕاهێنان بوو ،هەم موحسێن
حاجیمیرزایی ،وەزیری نوێی ئامووزش و پەروەرش بە ڕاشکاوی خۆی
بە زامنی جێبەجیکردنی ئەو بابەتە ناو برد.
ڕاستە ئەسڵی  ١٥لە یاسای بنەڕەتیی ئێران کەمترین و کورتکراوەترین
مافی نــەتــەوەیــی گــەالنــی نێو جوغرافیای ئێرانە کەچی بــەو حاڵەش
ناوەندەکانی پێوەندیدار بە جێبەجێکردن و مەیدانیکردنی ئەم ئەسڵە بە
ترس و لــەرزەوە باسی دەکەن و لێرەدایە ئەم پرسیارە ساز دەبێ کە
ئاخۆ بۆ لە زمانی من دەترسن؟!
بە سادەترین پێناسە زمانی زگماک ،واڵتی دایکت بۆ زیندوو دەکاتەوە
و هەر بۆیە بە تەبیعەتی داگیرکەران و دیکتاتۆران باشترین ڕێگا بۆ
داگیرکاری و دەسەاڵتدارەتی کپکردن زمــان و ناسنامەی نەتەوەییە.
هەروەها بەپێی پەسندکراوەکانی مافی مرۆڤ خوێندن و نووسین بە
زمانی دایــک و گەشەی زمانی نەتەوەیی لە واڵتانی پلوڕاڵ بابەتێکی
حقووقی و ئەخالقییە .لە سۆنگەی ئەخالقەوە ئازادیی هیچ تاکێک نابێ
کورت بکرێتەوە و لێی زەوت بکرێ ،مەگەر ئەوەوی کە ئازادیی ئەو زیان
بە ئازادیی کەسانی دیکە بگەیەنێ.
مادام مافی قسەکردن و بەکارهێنانی زمانی دایک لە کۆمەڵگە یەکێک
لە ئازادییەکانە ،کەواتە پێشێلکردنی ئەو مافە ئەوپەڕی خۆسەپاندن
و دیکتاتۆرییە ،چونکە ئەو ئازادییە فەرهەنگییە ،ئازادیی هیچ کەس و
الیەنێک دیکە ناباتە ژێر پرسیار و خەوشداری ناکا .ئێستا پرسیار ئەوەیە
کە بۆچی هەم دەسەاڵتدارانی ئێستا ئێران پرسی زمانی گەالن بە مەترسی
دەزانن و لێی تۆقیون؛ هەم زۆر لە ئۆپۆزیسیۆن و دژبەری ئەم رێژیمە
تووڕەیی خۆیان لەو مافە گرینگە ناشارانەوە و ،لە ئێستادا ئەگەر بەئاشکرا
حاشاشی لێ نەکەن دەیخەنە نێو چوارچێوەیەکی زۆر تەسکەوە؟ ئەوە
چونە الیەن و کەسانێک کە ئیدیعا دەکە بۆ ئازادی و دێمۆکراسی خەبات
دەکەن بەاڵم لە ئێستاڕا سەرەکیترین مافی نەتەوەیی گەالن نادیدە دەگرن
و لەسەر خۆیان بە مەترسیی دەزانن! بێگومان ئەو ترسە دەگەڕێتەوە
بۆ گرینگیی زمان و ناسنامەی نەتەوەیی کە ڕیگە لە هێژمۆنیخوازیی
فەرهەنگی و سیاسیی نەتەوە سەردەست و دەسەاڵتەکان دەگرێ.
بە چاو خشاندنێک بە مێژووی بزاڤە کوردییەکان بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان مافە میللی و دێموکراتیکەکان سەرەکیترین ویست و داخواز
بووە و هەر بەو پێیەش پەرەپێدان بە زمانی دایک لە ڕەوتــی خەباتی
شوناسخوازیی نەتەوەییدا جێگە و بایەخی تایبەتیی هەیە .هەر بۆیە
بزووتنەوە شوناسخوازەکان بەتایبەتی حیزبی دێموکرات بەو باگراوەندە
فەرهەنگی و سیاسییە کە هەیەتی ،پرسی «زمان و کێیەتی» بە کاکڵی
شۆڕشی مافخوازانەی خۆی دەزانێ و هەر لە کۆماری کوردستانەوە تا
قوناغەکانی دیکەی خەبات و تێکۆشان ،بە قەدەر مەجال و ئیمکاناتەکەی
خەمخۆرانە هەوڵی بۆ زیندوو ڕاگرتنی زمانی کوردی داوە ،ئەوەش لەو
باوەڕەوە سەرچاوە دەگرێ کە زمان قفڵ و پاوەنی یەخسیری دەکاتەوە.
ڕوونە ئەگەر گەلی کورد لە کوردستانی ئێران زیاتر لە گەالنی دیکە
پێداگرە لە سەر زمانی نەتەوەیی بۆ ئەم دوو هۆکارە دەگەڕێتەوە :یەکەم،
خەباتێکی مافخوازانەو شۆرشگێرانە کە کاریگەریی دانــاوە لەسەر
وشیاریی خەڵک و مافویستییەکەی؛ دووه ــەم ،گەشەی بیر و هزری
کۆمەڵگە و بەرباڵوی سۆشیال میدیا .هەر بۆیە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
کە چەندین ساڵە هەوڵە فەرهەنگییەکان لەو بەشەدا چڕتر بووەتەوە بە
دڵنیاوە دەتوانین بڵێین خاوەنی کیانی فەرهەنگییە و مەترسی لەنێوچوونی
زمانی کوردی نەماوە .بەاڵم ئەوەی کە گرینگە ئەمەیە کە گەشەی زمان
پێویستیی بە سیستمی پ ــەروەردە و ناوەندی زانستییە کە بتوانێ لە
خوێندنگە و قوتابخانەکانەوە وهەر لە منداڵییەوە زمانی دایک و شکڵگرتنی
کەسیەتیی مندااڵن پێکەوە گرێ بدا .کە بەداخەوە ئەو مەجالە لە ئێراندا
بە نەتەوە غەیرە فارسەکان نــادرێ و ئەمە نموونەی هەرە بەرچاوی
پیشێلکردنی مافە ئینسانی و ئەخالقییەکانی کە ڕێژیم دەیکا.
پرسی زمــان لە ئێران مخابن بووەتە پرسێکی سیاسی و ئەمنی و
تەنانەت سنوورەکانی کۆماری ئیسالمیشی تێپەڕاندوە و لە کەسانی دژ
بە دسەاڵت و ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمیشدا دژایەتی کردن لەگەڵ
مافی خوێندن و نووسین بە زمانی دایک لە ئێستادا دەبیندرێ .هەر بۆیە
ئەرکی حیزبە سیاسییەکانی کوردستان و قەڵەمبەدەستان و نووسەرانی
کــوردە کە بەرانبەر هەرچەشنە ڕوانینێکی شووێنیستی ڕاوەســتــن و
ئازایانە هەوڵ بدەن بۆ پاراستنی ئازادییەکان کە وەک باس کرا زمان و
ئەدەبیاتی نەتەوەیی ،بەها و نرخی تایبەتیی خۆی هەیە.
کۆتا قسە ،کاتێک فەڕانسەوییەکان داگیرکەرانی ئەو واڵتەیان ڕاو
نا ،ژێنڕاڵ «دۆگ ــۆل»« ،ئاندرە م ــووروا»ی ڕۆمــانــووس و بیرمەندی
فەڕانسەویی ڕاسپارد هەتاکوو بەرپرسایەتیی وەزارەتــی پــەروەردە و
ڕاهێنانی ئەو واڵتە لە ئەستۆ بگرێ .مووروا ڕایگەیاند کە ئەمن بەر لە
هەموو شتێک مندااڵن فێری زمان و ئەدەبیاتی فەڕانسە دەکەم ،بۆوەی
بە هەستێکی نەتەوەیی و شوناخوازییەوە پ ــەروەردە ببن .هەر بۆیە
ئەگەر زمانی نەتەوەیی بۆ دیکتاتۆران جێگای ترسە ،بۆ منی ئازادیخواز
دەالقەیەکە بەرەو ئاسۆی ڕوون.

