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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆماری ئیسالمیی
ئێرانی سەبارەت بە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ مەحکووم کردەوە.
پــێــشــنــویــســی ئــــەم بــڕیــارنــامــەیــە پــێــشــتــر کــۆمــیــتــەی
سێهەمی ئــەم ڕێکخراوەیە پەسندی کــردبــوو ،و ڕۆژی
دووشــەمــمــە26 ،ی ســەرمــاوەز بــۆ گفتوگۆ و دەنــگــدان
و بڕیاریی کۆتایی درایــە کــۆبــوونــەوەی کــۆڕی گشتیی
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان و؛ لەوێش بە زۆرینەی
دەنــــگ پــەســنــد کــــرا .ئـــەو بــڕیــارنــامــەیــە بــە  ٨٥دەنــگــی
«بــەڵــێ» و  30دەنــگــی «نــەخــێــر» پــەســنــد ک ــرا و ئــەمــجــارەیــان بــە لــەبــەرچــاوگــرتــنــی بــڕیــارنــامــەکــانــی پێشوو،
ژمـــارەی ئــەو واڵتــانــەی کــە دەنــگــیــان بــە بــڕیــارنــامــەی مــەحــکــوومــکــردنــەوەی کــۆمــاری ئیسالمی دا ،زیــاتــر ببوو.
پێشێلکردنی مــافــی کــەمــە ن ــەت ــەوە و ئــایــیــنــیــیــەکــان ،ســەرکــوتــی مـــاف و ئــازادیــیــە بــنــەڕەتــیــیــەکــانــی خــەڵــک،
بـــەردەوامـــیـــی ســــزای ئــێــعــدام و نـــادادپـــەروەرانـــەبـــوونـــی نــیــزامــی داد و  ...چــەنــد تــەوەرێــکــن کــە کــۆمــاری
ئــیــســامــیــی ئـــێـــران ســــەبــــارەت بــــەوانــــە و الدان لـــە پــڕەنــســیــپــە ن ــێ ــودەوڵ ــەت ــی ــی ــەک ــان م ــەح ــک ــووم کـــــراوە.

پێشمەرگە و ئااڵ ،نوێنگەی ئیرادەی سیاسیی نەتەوەی کوردن
سەروتار

سپاس و پێزانینی حیزبی

هۆکارەکانی ترسی
خامنەیی لە ساڵی دادێ

دێموکرات بۆ خەڵکی کوردستان
ئــەمــســاڵ لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان بە
شــکــۆیــەکــی زی ــات ــر ل ــە س ــااڵن ــی ڕابـــــردوو
رۆژی «ئــــــااڵ»ی ک ــوردس ــت ــان و ڕۆژی
«پێشمەرگە»ی کوردستان بەرز نرخێندرا.
ئــەمــســاڵ زۆربــــــەی چــیــن و تــوێــژەکــانــی
کــۆمــەڵــگــەی ک ــوردس ــت ــان ڕاس ــت ــەوخ ــۆ و
ناڕاستەوخۆ بە شێوەی جۆراوجۆر ڕێزیان
لەم بۆنە نەتەوەییە گرت و سەلماندیان کە
بیرۆکە و داهێنانەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و کۆماری کوردستان بووەتە
بەشێک لە شوناسی کلتووری و نەتەویی
ســەرجــەم کــۆمــەاڵنــی خەڵکی کــوردســتــان.
لە بەرەبەری ٢٦ی سەرماوەزی ئەمساڵدا
هاوشان و هاوبیروباوەڕ لە گەڵ ئەندامان
و تێکۆشەرانی سەر بە تەشکیالتی نێوخۆی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،چین و توێژە
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەی کوردستان بە
داهێنان و ئیبتکاری جــۆراوجــۆر و دانانی
بــەرنــامــە بــۆ دەرکـــەوتـــن لــە ڕۆژی ٢٦ی
سەرماوەز ،خۆیان بۆ رێزگرتن لە «ئااڵ»ی
پ ــێ ــرۆزی ک ــوردس ــت ــان و «پــێــشــمــەرگــە»،
پ ــارێ ــزەری خــۆنــەویــســتــی خ ــاک و خەڵکی
کوردستان ئامادە دەکــرد .هاوکات لە گەڵ
چاالکیی تەبلیغیی ئەندامان و الیەنگرانی
چاونەترسی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بــەم بــۆنــەوە ،بــە ســـەدان کــەس لــە خەڵکی
هوشیار و نیشتمانپەرەوەری کوردستان
هەر لە ئیالمی دێرینی کوردانەوە تا دەڤەرە
دەاللەکەی بادینان لە باکووری ڕۆژهەاڵتی
کورستان بە زەبتکردنی فایلی دەنگ و ڕەنگی
پڕنێوەرۆک بە پەیامی پیرۆزبایی ڕۆژی ئااڵی
کوردستان و ڕۆژی پێشمەرگەی کوردستان،
جارێکی دیکە ئەم پەیامەیان بە دوژمنانی
پــێــشــمــەرگــە و ئــــااڵی کــوردســتــان دا کــە،
سیاسەتی سەرکوتکەرانە و دوژمنکارانەی
ئــەوان ناتوانێ ئەم میللەتە لە بزووتنەوەی
شـــونـــاســـخـــوازانـــەی خــــۆی بــوەســتــێــنــی.
بۆیە ڕێزگرتن لە ئااڵ و پێشمەرگە ئەمساڵ
لە سااڵنی ڕابــردوو پڕشکۆتر بوو؛ چونکی
چاالکانی فەرهەنگی ،ژینگەپارێزی ،تیمەکانی
کەژەوانی و بە گشتی کۆمەڵگەی مەدەنیی
کوردستان ،ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە
٢٦ی س ــەرم ــاوەزی ئەمساڵدا بــە شێوەی
جـــــۆراوجـــــۆر چــــاالکــــی و رێـــوڕەســـمـــی
تایبەتییان بەڕێوە برد؛ بە هەزاران کەس لە
خەڵکی کوردستان لە ڕێگای پێوەندیگرتن
ب ــە ئــۆڕگــانــە پــێــوەنــدیــدارەکــانــی حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە ،پێرۆزبایی ئەم
ڕۆژەیــان لە کــادر و پێشمەرگەکانی حیزب
کــرد و ،بــە هــــەزاران کــەس لــە کــچــان و...
درێژە ل٣

کەماڵ کەریمی
ســـــەرەڕای هــاتــوهــووتــەکــانــی ڕێــبــەرانــی
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەوەی کە کۆمەڵگەی
ئێران توانای ڕووبــەڕووبــوونــەوەی لەگەڵ
هەموو کێشەیەک هەیە و تەنانەت سیاسەتی
دوژمنکارانەی ئەمریکا و تەحریمەکانیش
ناتوانن پشتی ئەوان بچەمێنن ،جاربەجار لە
دەستیان دەردەچێ و هیچ شتێک ناتوانێ پێش
بە شاردنەوەی ترس و نیگەرانییەکانان بگرێ.
چل ساڵە و هەموو جــارێ دەســەاڵتــدارانــی
دەوڵەتی و حکوومەتی لە ئێران بە دروشمدان
هەوڵیان داوە نییەتە شاراوەکانی خۆیان و
کەم و کوڕییەکانی خەڵک و واڵت بشارنەوە.
سیاسەتی نــاردنــەدەرەوە و جیهانگیرکردنی
شۆڕشی ئیسالمی کە بە بــەردەوامــی و بە
مەبەستی دەستوەردان لە واڵتانی دوور و
نیزیک و گەورەکردنەوەی دوژمنی دەرەکی،
بەشێک بــووە لە هەوڵەکانیان بۆ خــۆڵ لە
چاوکردنی خەڵک و لە پەنایدا پتەوکردنی
بناخەی دەسەاڵتی سەرەڕۆیانەیان بەسەر
خەڵکدا .بۆ ئەم مەبەستەش بەردەوام ئازایەتی
و خــۆڕاگــریــی ئ ــەم خــەڵــکــەیــان کــردووەتــە
هەوێنی پێداهەڵگوتن بە نیزامەکەیان ،کە
ئیستا ئیتر دوای تێپەڕینی چل ساڵ ڕەنگ
و بۆنێکی نــەمــاوە هەتا بتوانن کەسی پێ
فریو بــدەن؛ بــەاڵم دیسانیش کاتێ قسە بۆ
خەڵک دەکەن چەندپاتکردنەوەی هەمان ئەو
پێداهەڵگوتن و درۆیانەیان لێ دەبیسینەوە.
کەم نین لەو بەرپرسانە لە سەرۆککۆمارەوە
هەتا وەزیر و نوێنەرانی مەجلیس و بەتایبەت
وتــاربــێــژانــی نــوێــژی هــەیــنــی کــە لــەالیــەن
ڕێــبــەرەوە خــۆیــان و وتــارەکــانــیــان دیــاری
دەکرێن ،کە بە بەردەوامی درۆ دەرخواردی
مێشکی خەڵک دەدەن و خۆیان لە باسکردنی
ڕاستییەکان دەدزنەوە و ئەم شێوازە بووەتە
شێوەیەکی ڕەسمیی ڕاگەیاندنی نیزام .ئەگەر
ڕووحانی باس لە بەربەستەکان لەسەر ڕێی
دەکا ،یا جەواد زەریف ،وەزیری دەرەوە باس
لە بوونی کێشە دەکا لە نێو دەسەاڵتدارانی
ڕێژیمدا و لە نێوچوونی هەموویان بە یەکەوە
لە کەشتییەکدا دەخاتە بەر چاویان ،بە ئاشکرا
دەبینین کە لە گەڵ ئەوەی دەیانەوێ کێشەکان
لە چوارچێوەی هێندێک گرفتی نێوخۆییاندا
نیشان بدەن ،هەست بە شێواوی وەزعەکەیان
و تــرس لە داهــاتــوویــان پێوە دی ــارە .بەاڵم
کاتێ کە خامنەیی ڕێبەری نیزامەکەیان دێتە
گــۆ ،هــەمــوو هــەســت دەکـــەن کــە کێشەکان
لـــەوە گـــەورەتـــرن کــە بــە قــســە و بــاســی...
ل٢
پارێزراویی یاسایی «پێشمهرگه»
بە پشتبەستن بە ڕێککەوتنە
نێودەوڵەتییەکان
()٢

لە تەقینەوەکەی
یەڵدای قاسملووەوە بۆ
مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات
()٣

ڕۆژی گەشبینی بە داهاتووی خەباتی
شوناسخوازیی کورد
()٤_٥

مافی زیندانی لە زیندانەکانی
کۆماری ئیسالمیدا و پێوەرە
جیهانییەکان
()٦

ناساندنی پرسی کورد بە
پشتبەستن بە جاڕنامەی
گەردوونیی مافی مرۆڤ
()٨

«زایەڵەی خەیاڵ»
بەرهەمی خەیاڵێکی بەرز و
پڕ لە جوانی
()١١
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هۆکارەکانی ترسی
خامنەیی لە ساڵی دادێ
بەرپرسانی دیکە پاساو بدرێن ومەترسییەکانیان
پـــێ بـــشـــاردرێـــتـــەوە .ئـــەگـــەر ســـەرنـــج بــدەیــنــە
وتــارەکــانــی خــامــنــەیــی کــە لــە تــەنــگــانــەدا و هــەر
ج ــارەی بــە بیانوویەک کۆمەڵە خەڵکێکی بــۆ کۆ
دەک ــەن ــەوە هــەتــا لــە کـــۆڕی ئــەوانــدا پەیامەکانی
بگەیەنێ ،بەڕوونی ئەم ترس و شڵەژاوییەی کە
سەراپای دەسەاڵتی ڕێژیمی داگرتوە دەبیندرێ.
خامنەیی وەک ڕەواڵـــی هەمیشەیی دیسانیش
بــۆ خــۆدزیــنــەوە لــە بــاس لــە کێشەکانی نێوخۆی
واڵت و خەڵکە بێدەرەتانەکەی ،پەنا دەبــاتــە بەر
گ ــەورەک ــردن ــەوەی دوژمــنــە دەرەکــیــیــەکــان و بە
تایبەت ئەمریکا و دەستوپێوەندە ناوچەییەکانیان بە
مەترسی سەرەکی ناو دەبــا و وەک ڕەواڵــی هەر
جارەی بە پێداهەڵگوتن بە خەڵکی قارەمانی ئێران و
گەورەیی نیزامەکەی داوای خۆڕاگری و یەکیەتی لە
دەستوپێوەندەکانی دەکا .ناوبراو کە نیزامەکەی بە
هۆی سیاسەتی مەزنیخوازی و دەسەاڵتخوازانەیەوە
لــە م ــاوەی ئــەو چــل ســاڵــەدا بــووەتــە هــۆکــاری بە
کوشتدانی ســەدان هــەزار کــەس لە مەیدانەکانی
شــەڕدا و ملیۆنان کەس ئــاوارە و پەڕیوەی واڵت
بوون و ئەوەیشی ماون لە ژیانی کوڵەمەرگیدا ژیان
دەبەنە سەر ،دیسانیش بەدوای زیندووکردنەوەی
هەستی شەهادەتخوازیەوەیە و دەڵێ «ئەوەی کە
خەڵکی ئێران لە چل ساڵی ڕابـــردوودا لــەم ڕێگە
پڕ زەحمەت و مەترسیدارەدا لە بەرامبەر هەموو
زاڵمانی بەهێزدا وەســتــان ،بە هــۆی بــاوەڕیــان بە
شــەهــادەت و ئــەم چــارەنــووســە پڕ شانازییەیە»،
بەاڵم باس ناکا کە چ شتێک ماوە کە خەڵک شانازیی
پێوە بکا .ناوبراو کە دیسانیش بە گەورەکردنەوەی
مەترسی پیالنگێڕییەکانی ئەمریکا دەیەوێ خۆی لە
ڕاستییەکانی نێو کۆمەڵگەی ئێران بدزێتەوە ،بوونی
دوو دەستەیی و ڕووبەڕووبوونەوەی خەڵک لەگەڵ
دەسەاڵت و هاتنە سەر شەقامی خەڵک بۆ دەربڕینی
نــاڕەزایــەتــی بەرامبەر بە ڕێژیم و هێنانەگۆڕێی
داخوازەکانیان ،دەداتــە پــاڵ ئــەوان و دەیــەوێ وا
نیشان بــدا کە خەڵکی ئێران ئێستاش بــاوەڕیــان
بە نیزامی کۆماری ئیسالمییە و ئەوە تەنیا چەند
گرووپێکن کە بە فیتی ئەمریکا ئــاژاوە دەنێنەوە.
ســەرەڕای هەموو ئەو جــۆرە دڵنیا کردنەوانەی
خامنەیی ســەبــارەت بە بەهێزبوون و خۆڕاگری
و شکست پێهێنانی پیالنەکانی ئەمریکا لەالیەن
ڕێژیمەکەیەوە ،ئەو ناتوانێ ترس و دڵەخورپەی
خۆی لە خراپی باروودۆخەکە بشارێتەوە و ئەگەر
بە نــاوی ئاژاوەگێرییەکانی ئەمریکا لە ساڵی ٩٧
یــا پیالنەکانیان بــۆ ساڵی ٩٨یــشــدا بــێ ،ئــامــاژەی
بــە خــراپــی بـــاروودۆخـــی ڕێــژیــم و نــیــگــەرانــی لە
داهــاتــووی چارەنووسی ڕێژیمەکەی دەکــا .بەاڵم
پرسیار ئەوەیە کە بەڕاستی ئەو لە چی دەترسێ؟
ئەوەی ڕاستییە چل ساڵ دەسەاڵتی تاکڕەوانەی
خومەینی و خامنەیی لە سەرووی نیزامی کۆماری
ئیسالمییەوە ،ئێرانی کــردووەتــە واڵتــێــک کــە لە
هەموو بوارەکانی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی
و فەرهەنگییەوە تووشی داتەپین بووە .سیاسەتی
ڕێژیم واڵتــی بــەرەو ئاقارێک ب ــردووە کە خەڵک
هەست بە ئەمنییەت و دڵنیابوون لە داهاتووی ژیانی
ناکا .نەبوونی ئـــازادی ،زاڵکردنی بــاری قورسی
ئەمنییەتی و پڕکردنی زیندانەکان لە خەڵکی ناڕازی
و ئازادیخواز و لە پاڵ ئــەودا ،بێکاری و گرانی و
کەمتوانایی و بێخەمیی دەسەاڵتداران لە دابینکردنی
پێداویستییەکانی خەڵک ،بەشی هەرەزۆری چین و
توێژەکانی کۆمەڵگەی هێناوەتە سەر ئەو باوەڕە کە
چیدی ناکرێ بە دیار دروشمی فریودەرانەی ڕێبەر و
دەستوپێوەندەکانیەوە دەستەوئەژنۆ لە چاوەڕوانیدا
بمێننەوە .هەربۆیە هەر ڕۆژەی بەشێک لە چین و توێژە
وەزاڵەهاتووەکانی کۆمەڵگە بە هاواری گێڕانەوەی
مافە لە دەسچووەکانیان دڕژێنە سەر شەقام و لە
جیاتی واڵمدانەوە بە پەیامی شەهادەت تەڵەبانەی
خامنەیی ،بۆ بە دەستهێنانی مافەکانی خۆیان و
هاوواڵتییانیان ،لە سەر شەقام گیان دەبەخشن.
ئەوان بە بەرزکردنەوەی دروشمی «دوژمنمان هەر
لێرەیە بە درۆ دەڵێن ئەمریکایە» پەیامی خۆیان بە
گوێی ڕێبەر و نیزامەکەی گەیاندوە و تێیانگەیاندوون
کە تەنیا ڕێگەی ڕزگاری ،ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ
نیزام و ڕووخانی ڕێژیمێکە کە جگە لە ماڵوێرانی
دەسکەوتێکی بۆ خەڵک نەبووە .هەر بۆیە خامنەیی
ترسی ڕێ نیشتوە و ئەم ترسەشی بۆ ناشاردرێتەوە
کە ساڵی دادێ لەوانەیە ساڵێکی خۆش نەبێ بۆیان.
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پارێزراویی یاسایی «پێشمهرگه»
ب ه پشتبهستن ب ه ڕێککهوتننام ه نێودهوڵهتییهکان

پێشمهرگه وهک کاراکتهری سهرهکیی بزووتنهوهی
ڕزگاریخوازیی کورد بۆت ه هێما و ڕهمزی ههرمانی نهتهوهی
کورد و دهورێکی گرینگ و بنهڕهتی له گهشهی ڕهوتی
ناسیۆنالیزم و نهتهوهسازیدا ههیه .بهستنهوهی ڕزگاریی
نهتهوهیی ب ه پێشمهرگهو ه بۆت ه بهشێک ل ه کولتووری
کۆمهڵگەی کوردهواری ،ههر له بهر ئهوهش ه ناوی پێشمهرگ ه
له نێو گهلی کورددا شکۆ و پیرۆزییهکی تایبهتی ههیه.
لهو وتارهدا ههوڵ دراوە پێشمهرگه ل ه کۆنتێکستێکی
فراوانتردا و له بهستێنێکی بان کوردی و جیهانیدا بگونجێ
بۆ ئهوهی بهرچاومان ڕوون بێ لهوهی ڕهواییهتی
خهباتی پێشمهرگه ب ه تایبهت ل ه ڕووی چهکدارییهوه ل ه
کوێوه سهرچاوه دهگرێ و ئایا دهکرێ پێشمهرگ ه ل ه
چوارچێوهیهکی یاساییدا کهنارێکی ئهمنی بۆ بدۆزرێتهو ه
تا بتوانێ ل ه بهرامبهر پڕوپاگهندهی نهیاران و دوژمنانیدا
خۆی بپارێزێ ک ه بهردهوام وهک هێزێکی یاغی و
تیرۆریست و تێکدهری ئهمنیهتی میللی دهیناسێنن .ئهگهر
بمانههوێ ڕوونتر بدوێین ئایا کۆمهڵگەی نێودهوڵهتی
ڕوانینێکی حوقووقی و بهرگێکی یاسایی بۆ پێگهی
پێشمهرگه (وهک هێزێکی چهکداری نهتهوهیهکی داگیرکراو
ک ه ههوڵی وهدیهێنانی ڕزگاریی دهدا) پێناس ه کردووه؟
بۆ واڵمدانهوه بهو پرسیار و ئهگهران ه پێویسته ب ه
وردی بچین ه نێو دهقی بهڵگهنام ه نێودهوڵهتییهکان
و پێشمهرگه بخهین ه قالبێکی یاسایی ک ه مافی
ببێ.
درووست
بۆ
نێودهوڵهتیی
پارێزراوی
بهر لهوهی بچینه نێو باسهکهوه پێویسته ئاماژ ه بهو ه
بکرێ که یاسای نێودهوڵهتی که بریتییه له کۆمهڵ ه ڕێسا
و پڕهنسیپێکی بههادار ،دهبێت لهالیهن الیهنهکانی ئهو
یاسایه ک ه به زۆری دهوڵهتانن ،جێبهجێ بکرێ و ئهگهر
پێشێل بکرێن دهوڵهت بهرهوڕووی بهرپرسیارهتیی
نێودهوڵهتی دهبێتهوه .ههروهها پێویسته بگوترێ ئهوهی
لێرهدا باس دهکرێ قسهی ه ل ه سهر ههڵوێستی یاسا نهک
جێبهجێکردنهکهی .ل ه بهر ئهوهی زۆرجار دهوڵهتان
پابهند نابن بهو پڕهنسیپانهوه و ڕووبهڕووی تێچوویهکی
وههاش نابنهو ه ک ه ناچاریان بکا ملی بۆ ڕاکێشن .ئهو ه
خۆی یهکێک ه ل ه ئاریشهکانی سیستهمی نێودهوڵهتی و ب ه
ههمان شێو ه قانوونی نێودهوڵهتییه .تێبینییهکی دیکهش
ب ه پێویست دهزانم؛ ئێمهی کورد خاوهنی ئهو هێز ه نین
هاوکێشهکان له بهرژهوهندیی خۆماندا بگۆڕین و ئهوا
پشتبهستن به بنهما یاساییهکان دهتوانێ کاریگهرییهکی
باشی ههبێ له سهر بهرهوپێش بردنی پرسی نهتهوهییمان.
جهنگاوهر بوونی پێشمهرگ ه پێشمهرجی پارێزراوی
نێودهوڵهتی
ب ه پێی پڕهنسیپهکانی یاسای نێودهوڵهتی کاتێک هێزێکی
چهکدار سیفهتی جهنگاوهر وهردهگرێ ،پارێزراوییهکی
یاسایی بۆ دروست دهبێ و دهبێت ه خاوهنی کۆمهڵێک ماف.
واته کاتێک جهنگاوهر بریندار دهبێ یان به دیل دهگیرێ
یان چهک دادهنێ ،ئهوا دهبێ ب ه پشتبهستن بهو پڕهنسیپان ه
ڕهفتاری لهگهڵ بکرێ نهک ب ه پێی یاسای نێوخۆیی واڵتان.
یاسای نێودهوڵهتیی مرۆیی وهک لقێکی یاسای
نێودهوڵهتی ،جهنگ ب ه سهر دوو جۆردا دابهش دهکا:
ــ جهنگی نێوخۆیی؛ وات ه ئهو جهنگهی له نێوان
هێزهکانی سهر ب ه دهوڵهت لهگهڵ گرووپێکی
چهکدار ل ه ناو سنووری واڵتدا ڕوو دهدا.
ــ جهنگی نێودهوڵهتی؛ ئهو جهنگهی ه ک ه ل ه
نێوان دوو یان زیاتر له دوو دهوڵهتدا ڕوو دهدا.
له سهرهتادا تهنیا جهنگی نێودهوڵهتی بابهتی یاسای
نێودهوڵهتی مرۆیی بووه ،واته تهنیا شهڕکهرانی شهڕ ه
نێودهوڵهتییهکان سیفهتی جهنگاوهریان پێ بهخشراوه و
لهو مافانه سوودمهند بوون که ل ه دهقی ڕێککهوتننامهکاندا
هاتوون .له ههر چوار ڕێککهوتننامهی ژنێڤی ساڵی
 1949کاتێک باس ل ه بریندار و نهخۆش و دیلی جهنگ و
مافهکانیان دهکرێ و پاراستنی یاساییان بۆ پێناس ه دهکرێ،
مهبهست تهنیا پاراستنی جهنگاوهر ه له شهڕی نێودهوڵهتیدا
و ئاماژهیهکی ئهوتۆ به شهڕی نێوخۆیی ناکرێ ،تهنیا ل ه
مادهی سێههمی ههر چوار ڕێککهوتننامهکهدا نهبێ ک ه
دهوڵهت ب ه شێوهیهکی سنووردار بهرهوڕووی هیندێک
ئهرک بهرامبهر شهڕکهران دهکرێتهوه .ئهو دۆخ ه ل ه
بێدهنگی بهرامبهر شهڕکهرانی شهڕی نێوخۆیی بهردهوام

بوو تا ئهوهی ل ه ساڵی 1977دا پڕۆتۆکۆلی دووهمی ژنێف
بهسترا ،که تێیدا ئاماژه بهو ه کراو ه ک ه کاتێک بزووتنهوهیهکی
ڕزگاریخواز به مهبهستی دهستهبهرکردنی مافی چارهی
خۆنووسین دهست بۆ چهک دهبا و دهکهوێت ه جهنگ لهگهڵ
دهسهاڵتی داگیرکاری ناوهندی ،پارێزراوی دهدرێته جهنگاوهرانی.
یەکەم؛ پارێزراوی پێشمهرگه ،ئهگهر جهنگهک ه ب ه
نێودهوڵهتی ئهژمار بکرێ
ئهگهر جهنگی نێوان هێزی پێشمهرگه و هێزی دهوڵهت ه
ناوهندییهکان به جهنگێکی نێودهوڵهتی دابنرێ کۆمهڵ ه
پڕهنسیپ و بڕیارێک بۆ پاراستنی پێشمهرگ ه سهرههڵدهدهن،
به پێی چهند سهرچاوهیهک ک ه باسیان دهکهین:
أ .بڕیارهکانی ڕێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان
بڕیاری ژمـار ه 3103ی کۆڕی گشتیی نهتهوه یهکگرتووهکان
که ل ه ساڵی  1973دهرچووه لهژێر ناوی «پڕهنسیپی بنچینهیی بۆ
دانپێدانان به جهنگاوهرانی دژ به کۆلۆنیالی و داگیرکاریی بێگان ه و
جیاکاریی ڕهگهزی» .به پێی دهقی ئهو بڕیاره ملمالنێی چهکداریی
گهالن دژی داگیرکاری و جیاکاریی ڕهگهزی ب ه جهنگی نێودهوڵهتی
دادهنرێ و پڕهنسیپهکانی هاتوو ل ه ڕێککهوتننامهکانی ژنێفی
 1949جێبهجێ دهکرێن ک ه تایبهتن ب ه شهڕه ڕزگاریخوازهکان.
لێرهدا دهتوانین ملمالنێی چهکداریی پێشمهرگه ههم
وهک ملمالنێ دژی کۆلۆنیالیزم و ههم له چوارچێوهی
جهنگ دژی ڕهگهزپهرستیدا جێ بکهینهوه ،که ل ه ههر
دوو حاڵهتدا پێشمهرگ ه پارێزگاریی یاسایی ههیه.
ب .ڕێککهوتننام ه نێودهوڵهتییهکان
ڕێككهوتننامهی سێههمی ژنێفی ساڵی  :1949ئهم
ڕێككهوتننامهی ه تایبهته به باسكردن ل ه بارودۆخی
دیلی جهنگ كاتێك دهكهون ه ژێر دهستی دوژمنهكانیان.
ئهو ڕێككهوتننامهی ه دهتوانرێ ل ه سهر پێشمهرگه جێبهجێ بكرێ،
ل ه بهرئهوهی پێشمهرگه خاوهنی ههموو ئهو تایبهتمهندییانهیه ك ه
پێویسته ل ه جهنگاوهردا ههبێ كه لهو ڕێككهوتننامهیهدا هاتووه.
ل ه مادهی ( )4ئهو ڕێككهوتننامهیهدا دهڵێ :ئهو
كهسانهی خوارهوه ب ه جهنگاوهر دادهنرێن ك ه ل ه كاتی
دهستگیركردنیان دهبن ب ه دیلی جهنگ و دهبێ به پێی
پڕهنسیپهكانی ئهو ڕێككهوتننامهی ه مامهڵهیان لهگهڵ بكرێ:
1ــ تاكهكانی هێز ه چهكدارهكانی یهكێك له الیهنه شهڕكهرهكان،
یهك ه خۆبهخشهكان ،ههروهها شهڕکهرانی بزووتنهو ه
ڕزگاریخوازهكان ب ه مهرجێك ئهو سیفهتانهیان تێدا بێ:
ــ له ژێر بهرپرسیاریهتی و ڕێبهرایهتییهكی دیاریكراودا بن.
ــ هێمایهكی دیاریكراویان ههبێت ك ه پێی بناسرێنهوه.
ــ چهك ههڵگرتنیان بهئاشكرا بێ.
ــ پابهند بن ب ه یاسا و عورفی جهنگ.
2ــ دانیشتوانی ئهو شوێنانهی ك ه چهك ههڵدهگرن ل ه كاتی
نزیك بوونهوهی دوژمن ،بهاڵم كاتی تهواویان نهبێ بۆ
خۆڕێكخستن ،وهك جهنگاوهر پێناسه دهكرێن و ل ه كاتی
دهستگیركردنیان دهبێ وهك دیلی جهنگ مامهڵهیان لهگهڵ بكرێ.
ج .پڕۆتۆكۆلی یهكهمی پهیوهستکراو ب ه ڕێککهوتننامهکانی
ژنێف
ههروهها پڕۆتۆكۆلی یهكهمی ساڵی  1977ك ه ب ه
پڕكردنهوهی كهموكورتییهكانی ڕێككهوتننامهی
مهبهستی
ژنێڤ دهرچووه ،ل ه مادهی ( )1خاڵی ()4دا ملمالنێ
چهكداریی ه نێودهوڵهتییهكان بهو شێوهی ه پێناس ه دهكا:
«ئهو ملمالنێ چهكدارییانهی گهالن ل ه خهباتدا دژی دهسهاڵتی
كۆلۆنیالی و داگیركاریی بێگان ه و دژی ڕهگهزپهرهستی
بۆ وهدیهێنانی مافی چارهی خۆنووسین بهرپای دهكهن».
ئهو مافانه دان پیانراون ب ه پێی میساق و بهڵگهنامهكانی
ڕێكخراوی نهتهو ه یهكگرتووهكان و جاڕنامەی گەردوونیی
مافی مرۆڤ .كهواته خهباتی چهكداریی گهلی كورد چ وهك
خهباتیك دژی كۆلۆنیالی یان ڕهگهزپهرستی ،دهبێته ملمالنێیهكی
چهكداریی نێودهوڵهتی و له قالبی نێوخۆیی دهردهچێ.
دووهم؛ پارێزراویی پێشمهرگ ه ئهگهر جهنگهکه ب ه جهنگی
ێ
نێوخۆیی ئهژمار بکر 
ئهگهر جهنگی نێوان هێزی پێشمهرگه و هێزی دهوڵهت ه
ناوهندییهکان ب ه جهنگێکی نێوخۆیی دابنرێ ،ب ه پێی ئهو
بهڵگهنامانهی خوارهو ه پێشمهرگ ه دهبێت ه خاوهن مافی پاراستن:

ئارەزوو نستانی

أ .ڕێککهوتننامهكانی ژنێڤ 1949
له مادهی سێههمی هاوبهش له ڕێكهوتننامهكانی ژنێف باسی
ملمالنێی چهكداری نێوخۆیی كراوه ك ه ل ه ساڵی  1949پهسند
كراون و ل ه ساڵی  1950كهوتونهت ه بواری جێبهجێ كردن.
ههروهها ل ه پرۆتۆكۆلی دووههمی زیادكراو بهو
ڕێككهوتننامان ه له ساڵی  ،1977جهختی له سهر كراوهتهوه.
دهوڵهتانی داگیركهری كوردستان ئهندامی ئهو رێككهوتننامانهن
و تهنانهت ئێران ههر دوو پرۆتۆكۆلیشی ئیمزا كردوه.
ماددهی ()3ی هاوبهشی رێككهوتننامهكان دهڵێ« :ئهگهر
ملمالنێیهكی چهكداری سیفهتی نێودهوڵهتیی نهبێ و ل ه
سهر خاكی یهكێك له الیهنهكانی رێككهوتننامهك ه ڕوو
بدا ،ئهوا دهبێ ههر یهك ل ه الیهنهكانی ملمالنێیهك ه پابهندی
كۆمهڵێك پڕهنسیپ بن ».واته لێرهدا ئاماژهیه بهوهی یهكێك
ل ه الیهنهكان هێزی چهكداری حكومهت بێ و الیهنهكهی تر
كۆمهڵێك چهكداری ههڵگهڕاو ه له دهسهاڵتی بهركار بن.
لێرهدا ئاشكرایه چهكدارانی سهر به دهوڵهت پارێزراویی
یاساییان ههی ه و سهبارهت ب ه جهنگاوهرانی هێزی ههڵگهڕاوه،
ب ه پێی ئهو ماددهی ه ئهگهر حكومهت ڕابگهیهنێ ك ه ئهم
پێكدادانهی که لهنێوان هێزی حكومهت و هێزی ههڵگهڕاوهكان
بهرپا بووه ،ئهوا دهبێت ه ملمالنێی چهكداریی نانێودهوڵهتی
یان نێوخۆیی ،بهم شێوهیه شهڕكهرانی ههڵگهڕاو ه سیفهتی
جهنگاوهر وهردهگرن و پارێزراویی یاساییان دهبێ.
لهو حاڵهتهدا ههست ب ه كهموكورتییهك دهكرێ به نیسبهت
پارێزراوی بۆ شهڕكهرانی گرووپی ههڵگهڕاوه ،بهاڵم لهم الیهنهو ه
پارێزراوی دهبینرێ ك ه الیهنهكان پابهند دهكا بهڕهچاوكردنی
كۆمهڵێك پڕهنسیپ نهك تهنیا بهرامبهر هێزه چهكدارهكان،
بهڵكوو بهرامبهر خهڵكی سڤیلیش بهو شێوهیهی خوارهوه:
ئهو كهسانهی ڕاستهوخۆ بهشداری جهنگ ناكهن وهك
ئهوانهی چهكیان داناوه ،نهخۆشهكان ،بریندارهكان و
گیراوهكان ك ه ل ه ههموو حاڵهتێكدا دهبێ به شێوهیهكی
مرۆڤدۆستان ه و بهبێ جیاوازیی ئیتنی و ڕهگهزی و ئایینی و
بیرو باوهڕ و زێد و پایهی كۆمهاڵیهتی ڕهفتاریان لهگهڵ بكرێت.
ئهو كهسانهی كه ئاماژهیان پێدرا ل ه ههموو كات و
شوێنێكدا نابێ ئهو ههڵسوكهوتانهیان لهگهڵ بكرێت:
ــ بهكارهێنانی زهبرو زهنگ دژی ژیان و ساڵمهتیی جهستهییان
و ئهتككردن و ڕهفتاری دڵ ڕهقان ه و شكاندنی كهڕامهتیان.
ــ به بارمت ه گرتن
ــ ههڵسوكهوت و حوكمدان به بێ دادگاییهكی عاداڵنه...هتد
ب .پڕۆتۆكۆلی دووهمی ساڵی  1977ك ه لكێنراو ه ب ه
ڕێككهوتننامهكانی ژنێڤ
له الیهكی ترهو ه پڕۆتۆكۆلی دووهمی ساڵی 1977
ك ه لكێنراوه به ڕێككهوتننامهكانی ژنێڤ ل ه ژێر ناوی
(پاراستنی قوربانیانی ملمالنێ چهكداریه نێوخۆییهكان)
سهرهڕای جهختكردنهو ه له سهر پڕهنسیپه مرۆییهكانی
هاتوو له مادهی سێههمی ڕێكهوتننامهكان ،له مادهی ()1
دا پێناسهی ملمالنێی چهكداریی نێوخۆیی دهكا و دهڵێ:
«حوكمهكانی پرۆتۆكۆلی دووەهم جێبهجێ دهكرێن ل ه
سهر ئهم ملمالنێ چهكدارییانهی ك ه بهرپا دهبێ له سهر
خاكی دهوڵهتێك ل ه نێوان هێزی چهكداری حكومهت و هێزی
چهكداری یاخیبوو یان ههڵگهڕاوه ،یان هێزی چهكداری
دهوڵهت و كۆمهڵێكی تر چهكدار ك ه له ژێر سهركردایهتییهكی
بهرپرس بێ و كرداری چهكداریی بهردهوام و ڕێكخراو
ئهنجام بدا ك ه له سهر بهشێك له خاكی ئهو دهوڵهت ه
جێگیر كرابێ و بتوانێ ئهو پرۆتۆكۆله جێبهجێ بكا».
كهوات ه مهرجهكانی پێدانی سیفهتی جهنگاوهر ب ه هێزی ههڵگهڕاو ه
بۆ ئهوهی پارێزراو بێت به پێی یاسای نێودهوڵهتی مرۆیی بریتین له:
1ــ دهبێت یهكێك ل ه الیهنهكانی ئهو ملمالنێی ه هێزی حكومهت
بێت .حوكمهكانی ئهو پرتۆكۆل ه جێبهجێ ناكرێ ئهگهر پێكدادانهك ه
ل ه نێوان خێڵهكان یان پارت ه سیاسییهكانی نێو یهك حكومهتدا بێت.
2ــ دهبێت هێزی ههڵگهڕاو ه ل ه ژێر سهركردایهتییهكی
بهرپرس بێت ،وات ه دهبێ ئاستێك له ڕێكخستنی سیاسی
و سهربازی بوونی ههبێ كه ئهو ڕێكخستن ه له نێو هێز ه
كوردییهكانی ههموو بهشهكانی كوردستاندا ههبوو ه و ههیه.
3ــ دهبێت هێزی شۆڕشگێڕ كۆنتڕۆڵی ب ه سهر
بهشێك ل ه خاكی واڵتهكهدا ههبێ .ئهو كۆنتڕۆڵه لەبارەی
پێشمەرگەوە ئهگهر تهنانهت بهشێكی كهمیش بێت ،ههبووه.
4ــ دهبێت ئهو هێزه توانای كردهوهی چهكداریی بهردهوام
و ڕێكخراوی ههبێت .ل ه ههموو شۆڕش ه كوردیهكاندا شاهیدی
ئهوهین كه پێشمهرگه ئهو قابلییهت و تواناییهی ههبووه.
توانایی جێبهجێكردنی پرۆتۆكۆلی دووههمی
5ــ
ههبێت ك ه ئهوهش ڕوون و ئاشكرای ه که ههڵسوکهوتی
پێشمهرگ ه لهگهڵ گیراو و بریندارانی دوژمن مرۆڤانه بووه.
سهرهڕای ئهو پارێزراوییهی دروست دهبێت بۆ جهنگاوهر
به پێی ڕێككهوتنهكانی ژنێف ،ل ه حاڵهتێكدا ئهگهر دهوڵهت
پابهندیش نهبێت بهو ڕێككهوتننامانه واته ئیمزای نهکردبێت،
ئهركی له سهر شان ه ك ه پابهندی نێوهڕۆكی ئهو ڕێككهوتننامان ه
بێت .چونك ه بۆت ه بهشێك ل ه عوڕفی نێودهوڵهتی .ئهو ڕوانگ ه
نوێی ه له بۆچوونی شارهزایانی یاسای نێودهوڵهتیدا ڕهنگی
داوهتهوه .بۆ وێنه پسپۆڕ و شارهزای یاسای نێودهوڵهتی
مرۆیی (فراسواز پوشیه سولینیه) پێی وایه« :له ڕۆژگاری
ئێستادا ههر چوار ڕێككهوتننامهی ژنێفی  1949و ههروهها
پرۆتۆكۆل ه لكێنراوهكانی ،سیفهتی یاسایی عورفی نێودهوڵهتییان
وهرگرتووه ».ئهمهش به واتایهی ه تهنانهت ئهو دهوڵهتانهی واژۆی
ئهو بهڵگهنامانهشیان نهكردوو ه ئهوا پێویست ه له سهریان پابهند
بن به پڕهنسیپهكانی ئهو یاسایه ،له بهر ئهوهی عورف سیفهتی
ئیلزامی ههی ه و سهرچاوهی دوههمی یاسای نێودهوڵهتی مرۆییه.
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لە تەقینەوەکەی یەڵدای قاسملووەوە
سمایل شەڕەفی

بۆ مووشەکبارانی قەاڵی دێموکرات

شەوی یەڵدای ساڵی ١٣٩٥ی هەتاوی لە کاتێکدا بە سەدان
کەس لە تێکۆشەرانی ڕێگا و ڕێبازی حیزبی دێموکرات و
شەهید دوکتور قاسملووی ڕێبەر لە بنکەی سەرەکیی حیزبدا
بۆ ڕێزگرتن لە شەویادی لەدایکبوونی ڕێبەری شەهیدیان
کۆببوونەوە و ڕێوڕەسمێکی پڕ لە شادی و خۆشییان بەم
بۆنەوە پێکهێنابوو ،تەقینەوەی دوو بۆمب نزیک لە ساڵۆنی
کۆبوونەوەکە شادی و خۆشیی ئەویندارانی ئازادیی و ڕێگای
شەهید قاسملوویان تێکەڵ بە شین و شەپۆر کرد .لە ئاکامی
ئەم تەقینەوەدا کە هەر ئەوکات هیچ گومانێک لەوەدا نەبوو
دەستی ڕێژیمی تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمیی ئیرانی
لە پشتە ٥ ،تێکۆشەری حیزب و دوو پێشمەرگەی سەر
بە دەزگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان شەهید بوون.
هەرچەند ئامانجی سەرەکیی ڕێژیم لەم کردەوە تێرۆریستییە
ساڵۆنی بۆنەکە و زەربە لێدانێکی زۆر قورستر لە حیزبی
دێموکراتی کوردستان بوو ،ئەوەیان بە دڵی ڕێژیم نەچووە
پێش ،بەاڵم دیسانیش خودی یادەکە و ئەو زیانەی کە لەم
پێوەندییەدا بە حیزب کەوت ،دەنگدانەوەیەکی زۆر و ڕیسواییەکی
بەرباڵوی بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران لێ کەوتەوە.
بە ئامانجگرتنی ڕێوڕەسمی شەوی یەڵدا کە تیایدا بە سەدان
کەس لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزب و بنەماڵەکانیان بە
مەبەستی ڕێزگرتن لە لەدایکبوونی ڕێبەرە شەهیدەکەیان کە
بە دەستی ڕێژیمی تێرۆریستپەروەری کۆماری ئیسالمی ئێران
لەسەر مێزی بەناو وتووێژ تێرۆر کرا ،مانایەکی مەزن و
حاشاهەڵنەگری لە پشت بوو .ڕێژیم بەم کردەوەیەی بۆ جارێکی
دیکە دەریخست کە هەرچەند توانیویەتی قاسملوو بە جەستە
لەبەردەم خۆی ال ببا ،بەاڵم دیسانیش لە باوەڕەکانی قاسملوو
و لە درێژەدەرانی ڕێبازەکەی هەر دەترسێ و لێیان نیگەرانە.
کردەوە تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدای خوێناویی
لەگەڵ ئەوەیکە ڕیسواییەکی دیکەی بە الپەڕە ڕەشەکانی پڕ
لە تێرۆر و جینایەتی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران زیاد
کرد ،بۆ حیزبی دێموکراتی کوردستان کە لە مێژووی خەبات
و تێکۆشانی خۆیدا گەلێک کارەسات و ڕۆژی ناخۆشی
تەجرووبە کردووە ،هەڵگری مانای کاریگەریی سیاسەت و
هەڵوێستەکانی ئەم حیزبە و ،هەڵگری مانای ترسی ڕێژیم
لە جێگە و پێگەی قورس و قایمی ئەم حیزبە لەنێو خەڵکی
کوردستان بوو بۆیە ئەم کردەوە تێرۆریستییە بۆ حیزبی
دێموکرات و تێکۆشەرانی و سەرجەم خەڵکی کوردستان بوو
بە دەسپێکی قۆناغێکی نوێ لە بەگژداچوونەوەی لێبڕاوانەتر
دژ بە ڕێژیمی دژ بە کوردی کۆماری ئیسالمی ئێران.
دوای ئەوەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان هەر لە یەکەم کاردانەوەدا هیچ گومانێکی لەوەدا
نەهێشتەوە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران بڕیاردەری
سەرەکیی ئەم کردەوە تێرۆریستییەیە و داوای یەکڕیزی
و یەکگرتوویی خەڵک و هێزە سیاسییەکانی کرد ،شەپۆلێکی
بەرین و بێوێنە لە هاوخەمیی خەڵکی هەر چوارپارچەی
کوردستان و هێزە سیاسییەکانیان ڕووی لە حیزبی دێموکراتی
کوردستان کرد .هەر لەم پێوەندییەدا لەسەر داوای حیزبی
دێموکراتی کوردستان ،پێشنیوەڕۆی ڕۆژی یەکشەممە٥ ،ی
بەفرانباری  ١٣٩٥هەتاوی (چەند ڕۆژ دوای ڕووداوەکە)
بە مەبەستی هاودەنگی و یەکگرتوویی بۆ مەحکومکردنی
تاوانی تێرۆریستیی شەوی یەڵدا ،زۆربەی نزیک بە هەمووی
حیزبەکانی هەر چوار پارچەی کوردستان لە بنکەی دەفتەری
سیاسیی حیزب کۆبوونەوە .لەم کۆبوونەوەدا کە سەرجەم
الیەنە سیاسییەکان هاوخەمیی خۆیان لەگەڵ حیزبی دێموکراتی
کوردستان دەربڕی و کردەوە تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدای
خوێناوییان مەحکووم کرد ،باس لە پێویستیی بەکردەوەی
یەکگرتوویی نێو ماڵی کورد و هێزە سیاسییەکان کرا.
ڕووداوە تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدای ١٣٩٥ی هەتاوی لە
دوو بواردا دەکرێ وەک دەسپێکی قۆناغێکی تایبەت لە هێرشی
تێرۆریستیی کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ سەر ئۆپۆزیسیۆنی کورد
لە الیەک و ،هەستکردن بە کردەییکردنی بیری یەکگرتوویی و
یەکڕیزیی نێوان حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان خوێندنەوەی
بۆ بکرێ .بە واتایەکی دیکە دەتوانین بڵێین کە لە ڕووداوە
تێرۆریستییەکەی شەوی یەڵدا بەم الوە ،ڕێژیم زنجیرەیەک
هێرشی بۆ سەر حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە مەبەستی
زەربە لێدانیان لە شێوەی جۆراوجۆردا دەست پێکرد کە النیکەم
لە ماوەی  ١٥بۆ  ٢٠ساڵی ڕابردوودا ،نموونەیان کەمتر دیتراوە.
هەروەها دوای ئەم ڕووداوە جموجۆڵێک لەنێوان هێزەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بە مەبەستی لێکنزیکبوونەوە و
یەکگرتوویی هاتە ئاراوە کە النیکەم دوای ڕەوتی لێکدابڕانەکان
لە نیوەی یەکەم دەیەی هەشتادا ،زۆر کەمتر هەستی پێدەکرا.
درێژەی

کۆبوونەوەی سکرتێری گشتیی حیزب
لەگەڵ کۆمیتەی هەولێر و ناوەندی3

سپاس و پێزانینی حیزبی دێموکرات بۆ خەڵکی کوردستان

کوڕانی دەروەستی نیشتمان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە
دانانی وێنەی ئااڵ و پێشمەرگە و باڵوکردنەوە و هاوبەشکردنی
تراکت و پۆستێرەکانی کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزب بە
شێوەیەکی بەربەرین  -سەربەرز بە ئااڵی پیرۆزی نیشتمان –
ڕێزیان لە خەبات و تێکۆشانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان
گرت و بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان و پێشمەرگەکان بە
باڵوکردنەوەی نوقڵ و شیرینی لە نێو خەڵکدا ،وەفاداریی خۆیان
بە ڕێبازی شەهیدان و ئااڵی پیرۆزی کوردستان دەربڕی.
ئەندامانی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان کــە لــەم بۆنە
تایبەتییانەدا ئەرکی قورستریان دەکەوێتە سەر شان ،بەبۆنەی
ڕۆژی ئــااڵ و پێشمەرگەوە ئەمساڵ بە شیوەیەکی بێوێنە
سەرەڕای فەزای میلیتاریستی و پۆلیسی کە بەسەر شار و
ناوچەکانی کوردستاندا زاڵ بوو لە هەر چوار پارێزگاکەی
کوردستان بە باڵوکردنەوەی تراک و پۆستێرەکانی تایبەت

دەستپێکردنەوەی ڕەوتی تێرۆری تێکۆشەرانی کوردی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە باشووری کوردستان لە ماوەی
دوو ساڵی ڕابردوودا کە هەر هەموویان بەدوای تەقینەوەکانی
شەی یەڵدای ١٣٩٥ی هەتاویدا ڕوویان داوە ،سەلمێنەری
ئەمەیە کە ئەم هێرشە بۆ سەر حیزبی دێموکراتی کوردستان
هەر وەک لە هەڵبژاردنی کات و شوێنی ڕووداوەکەدا لەالیەن
داڕێژەران و بکەرانی تێرۆرەکەوە تێبینیی وردی لەسەر
کراوە ،ئامانجی وەشاندنی زەبرێکی قورس و گران لەم
حیزبە بووە .تێرۆرەکانی دوای ئەم ڕووداوە؛ تێرۆری سەباح
ڕەحمانی ،ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە
ڕەشەمەی ١٣٩٦ی هەتاوی ،تێرۆری قادر قادری ،فەرماندەی
هێزی پێشمەرگە و کادری حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
 ١٥لهسهر ١٦ی ڕهشهمهی  ١٣٩٦و دانانەوەی بۆمب لە
بنکەی ناوەندیی کۆمەڵە و هەروەها تۆپبارانکردنی بنکەکانی
سەر سنووری حیزبی دێموکراتی کوردستان و حیزبەکانی
دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە شەهید و برینداریشی لێ
کەوتەوە ،هەموویان دەرخەری ئەم ڕاستییە حاشاهەڵنەگرەن
کە ئەم ڕەوتە لەسەر هێرشکردنە سەر ئۆپۆزیسیۆنی کوردی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن دەزگای تێرۆری کۆماری
ئیسالمی ئێرانەوە ،پالنێکی تۆکمەی ژوورە فکرییەکانی وەک
شووڕای ئەمنیەتی میللیی کۆماری ئیسالمیی ئێران بووە.
کاریگەریی خەباتی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لەسەر شێوەی ڕەفتاری کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
لەگەڵ نیزامی کۆماری ئیسالمی ئێران و بەرهەڵستاریی
خەڵک بەرانبەر بە سیاسەتە دژەگەلییەکانی ئەم ڕێژیمە بە
تایبەت کە لەم سااڵنەدا شێوازێکی گشتگیری جەماوەریی
بەخۆوە دیتبوو و خەڵک یەکگرتووانە لە هەموو دەرفەت
و بۆنەیەک بۆ مەترەحکردنی ویست و داواکارییە
نەتەوەییەکانی خۆیان کەڵکیان وەردەگرت ،کاربەدەستانی
ئەم ڕێژیمەی توڕە و نیگەران کردبوو .بۆیە ڕێژیم بە
جێبەجێکردنی ئەم شەپۆلە لە کاری تێرۆریستیی بۆ سەر
حیزبەکان و تێکۆشەرانی بەخەیاڵی خۆی دەیهەویست
پاشەکشە بە حیزبەکان بکا و خەڵک چاوترسێن بکا.
ئامانجی کۆماری ئیسالمیی ئێران لەم تێرۆرانە نە
تەنیا نەیتوانی بێتە دی ،بەڵکوو ڕاستەوخۆ بوو بە مایەی
ڕق و بێزارییەکی زیاتری خەڵک لە ڕێژیم و ،پێکهاتنی
هەمگەرایی و یەکڕیزیی نێوان هێزە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان .هەر لە سۆنگەی ئەم هێرشانەی
ڕێژیم بۆ سەر حیزبەکان و تێرۆری تێکۆشەرانیان و هەر
دوای تەقینەوەکەی شەوی یەڵدا ،شەش حیزبی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بۆ ماوەیەکی زۆر باش توانییان پێکەوە کۆمەڵە
کارێکی هاوبەش لە بوارەکانی ئەمنیەتی و سیاسیدا بکەن
کە هەر دوای ساڵێک و بە دەستپێکی ڕەوتی خۆپیشاندانە
ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی زیاتر لە سەد شاری ئێران دژ بە
کۆماری ئیسالمی لە بەفرانباری ساڵی ١٣٩٦ی هەتاویدا ،لە
سەر بنچینەی ئەم یەکڕیزی و یەکگرتووییەی حیزبەکان،
لە کۆبوونەوەی ١٩ی بەفرانباری حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،بڕیار لە سەر دامەزراندنی «ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران» درا و ئەوە بۆ ماوەی نزیک
بە ساڵێکە ئەم ناوەندە هەیە و لە کار و تێکۆشانی بەردەوامە.
کاریگەریی خوێندنەوە ،سیاسەت و هەڵوێستەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر کۆمەڵگەی کوردستان

و ڕەفتاری خەڵک لە پێناو پرۆسەی شوناسخوازیی
نەتەوەیی و چۆنیەتیی ڕووبەڕووبوونەوەی خەڵک لەگەڵ
سیاسەتەکانی ڕێژیم لەسەر بنەمای «کەڵکوەرگرتن لە هەر
دەرفەتێکی گونجاو بۆ هێنانە گۆڕی ویست و داخوازییە
نەتەوەییەکان بە شێوازی جۆراوجۆر» و هەروەها ڕۆڵی
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە پرسی یەکڕیزیی نێوان
حیزبەکان و هەوڵدان بۆ بەهێزکردنی کۆمەڵگەی مەدەنی و
خەباتی جەماوەری و گرینگیدان بە حزووری پێشمەرگانە
لەنێو خاک و خەڵکی ڕۆژهەاڵت بە شێوازێکی گونجاو
لەگەڵ دۆخی هەنووکەیی ،کاربەدەستانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێرانی زیاتر لە هەمیشە تووڕە و نیگەران کرد.
بۆیە ئەمجارەیان بە پالنی ورد و قبووڵکردنی ڕیسکێکی
قورسی سیاسی_ئەمنیەتی ،بە مووشەکی دوورهاوێژ
هێرشی کردە سەر حیزبی دێموکراتی کوردستان.
پێشنیوەڕۆی ڕۆژی ١٧ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی
لە کاتێکدا ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
قەاڵی دێموکرات خەریکی کۆبوونەوەی وەرزانەی خۆی
بوو ،لەالیەن سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە
هێرشی مووشەکی کرایە سەر .لەم هێرشەدا کە ڕێژیم
ئامانجی لەنێوبردنی ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و تێکشکاندنی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان
بوو ٦ ،ئەندامی ڕێبەری و  ١٠کادر و پێشمەرگەی حیزبی
دێموکرات شەهید و بە دەیان کەسیش بریندار بوون .لەم
دەست وەشاندنەی کۆماری ئیسالمی ئێران لە حیزبی
دێموکرات و بزووتنەوەی کورددا ڕاستە ژمارەیەکی
بەرچاو لە تێکۆشەرانی دێموکرات گیانیان لەدەست
دا کە خەسارێکی گەلێک قورس بوو ،بەاڵم ئەوەی لە
ڕۆژی ٢١ی خەرمانان (سێ ڕۆژ دوای هێرش بۆ سەر
قەاڵی دێموکرات) لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕووی دا،
بەسەرهاتێکی دیکەیە کە هەر تەنیا کاربەدەستانی ڕێژیم
و سپای تێرۆریستی یکۆماری ئیسالمی ئێران دەبێ
بزانن کە تووشی چ هەڵەیەکی گەورە و گران بوون.
لە ٢١ی خەرماناندا خەڵکی کوردستان بە داخستنی
دوکان و بازار و مانەوە لە ماڵەکانیان و لە مانگرتنێکی
گشتیدا ئەوپەڕی ڕق و بێزاریی خۆیان لە ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی ئێران دەربڕی و هێرشی مووشەکیی ڕێژیمیان
بۆ سەر «قەاڵی دێموکرات» مەحکووم و ڕیسوا کرد.
ئیرادەی خەبات و پشتبەستن بەم پشتیوانییەی خەڵکی
کوردستان ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی زیاتر لە
هەمیشە بەهێزترکرد و تێکۆشەرانی دێموکرات هەر زۆر
زوو توانیان بە سەر دۆخەکەدا زاڵ بن و بۆجارێکی
دیکە ببنەوە بە جێی هیوا و هومێدی خەڵکی خۆیان.
ئێستا ئەوە حیزبی دێموکراتی کوردستان و خەڵکی
مافخواز و دێموکراتپەروەری ڕۆژهەاڵتی کوردستانن
کە بە شانازییەوە باس لە شەهیدانی هەاڵتنی
خۆرەتاوی یەڵدا ،شەهیدی ڕێبەر دوکتور قاسملوو
و شەهیدانی تەقینەوەکەی شەوی یەڵدا و شەهیدانی
دەستی تێرۆری تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمی ئێران و
شەهیدانی ١٧ی خەرمانانی قەاڵی دێموکرات دەکەن.
قەاڵی دێموکرات کە ئیرادەی خەڵکی کوردستانە هەر
بە پێوەیە و ئەوەی دەبێ هەست بە شەرمەزاری
و ڕیسوایی بکا ،ڕێژیمی کۆماریی ئیسالمی ئێرانە.

بەم یادە و بە هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە بەرزاییەکانی
کوردستان ،ئەرکی حیزبی و نیشتمانیی خۆیان بەڕێوەبرد.
گومانی تێدا نییە کە لە هەلومەرجی ئێستادا کە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی ئیڕان لەگەڵ کۆمەڵە قەیرانێکی جیدی
ڕووبەڕوویە و ئەم ڕۆژانە قسەکردن لە ئاڵۆگۆڕی قوڵ
و بنەڕەتی لە واڵتــدا لە ئارادایە ،ئەم جۆرە لە چاالکیی
جەماوەری و گشتی بە شێوەی یەکگرتووانە گرینگی و
بایەخی تایبەت بە خۆی هەیە .بەخۆشییەوە کۆمەڵگەی
کوردستان هەر لەم چەند مانگەی ڕابردوودا و بەتایبەت
دوای هــێــرشــی تــێــرۆریــســتــیــی رێــژیــم بــۆ س ــەر قــەاڵی
دێموکرات و بەئامانجگرتنی کــۆبــوونــەوەی وەرزان ــەی
ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ١٧ی خەرمانانی
ئەمساڵدا کە شەهیدبوونی  ١٧کــەس و برینداربوونی
دەیان تێکۆشەری دیکەی لێ کەوتەوە ،سەلماندوویەتی
کە ئامادەی ڕووبەڕووبوونەوەی هەر جۆرە پێشهاتێکە و
دەتوانێ بە پاراستنی یەکگرتوویی و پێکەوەبوون لە پێناو

ێ وەربگرێ.
بەرژەوەندیی کورد و کوردستاندا کەڵکی ل 
بــۆیــە کۆمیسیۆنی تەشکیالتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان وێڕای بەرزنرخاندنی بەرزیی ئاستی هوشیاریی
نەتەوەیی خەڵکی کوردستان ،بە بۆنەی کار و چاالکیی
ئەندامان و الیەنگرانی حیزب لە نێوخۆی واڵت و هەڵوێستی
یەک بە یەکی ئەو کەسانەی لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە بە
بۆنەی ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەوە پەیامی پیرۆزباییان
نــاردوە و پەیامی ئەم بۆنە نەتەوەییەیان باڵوکردوە و
هەروەها بە نیسبەت کاروچاالکیی ئەنجومەن ،ناوەند
و ڕێکخراوە مەدەنییەکان لەم بۆنە نەتەوەییەدا ،سپاس
و پێزانینی خۆی ڕادەگەیەنێ و هەموو ئەم جموجۆاڵنە
لــە خــانــەی ئــەرکــی نــەتــەوەیــی و نیشتمانیدا دەبینێ.
ساڵو لە ئااڵی کوردستان!
ساڵو لە پێشمەرگەی کوردستان!
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢٧ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی

کــومــیــتــەی هــەولــێــری حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان و
نــاوەنــدی 3ی کوردستان ڕۆژی هەینی٢٣ ،ی ســەرمــاوەز
کۆبوونەوەیەکیان بە بەشداریی سکرتێری گشتیی حیزب
پێکهێنا .لەو کۆبوونەوەیەدا کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان وتارێکی بەبۆنەی 26ی
سەرماوەز ،ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستان پێشکێش کرد.
بــەڕێــز کــاک مستەفا م ــەول ــوودی لــە بــاســەکــەیــدا وێــڕای
ڕێــزگــرتــن لــە فــیــداکــاری و بــەرگــریــی پێشمەرگە و تیشک
خستنەسەر خــەبــاتــی چــەکــدارانــە بــۆ وەدەستهێنانی مافە
نەتەوایەتییەکانی گەلەکەمان ،ڕێزی لە خەبات وماندووبوونی
پــێــشــمــەرگــە و هـــاوکـــاریـــی خــەڵــکــی نــیــشــتــمــانــپــەروەری
کوردستان ،وەک پشتیوانانی ڕاستەقینەی پێشمەرگە گرت.
لێکدانەوەی حیزب لەسەر پرسە سیاسییەکانی هەستیاری
ئـــێـــران وکـ ــوردسـ ــتـ ــان ،شـــێـــوەی بـــــەرەوڕووبـــــوونـــــەوەی
ئەگەرەکان لەالیەن حیزبەکانی کوردستانی ئێران و باس
لــە زەروورەت ــەک ــان ــی بــــەردەم خــەبــاتــی سیاسیی کـــورد لە
ئــێــران چەند تــەوەرێــکــی دیــکــەی باسەکانی سکرتێر بــوون.
دوابەشی کۆبوونەوەکە تەرخان کرا بۆ پرسیار و سەرنج
و پێشنیاری ب ــەش ــداران کــە لــە الیـــەن سکرتێری گشتیی
حــیــزبــەوە واڵم ــی پــرســیــارەکــان بەپێی پێویست درایــــەوە.

سهردانی جێگری سکرتێری گشتیی
حیزب بۆ ناوهندی ()٣ی کوردستان

ڕۆژی دووشهممه26 ،ی سەرماوەز ،د .ئاسۆ حهسهن زاده،
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له ڕۆژی ئااڵ ڕۆژی پێشمهرگهی
کــوردســتــانــدا س ـهردانــی س ـهردانــی کــادر و پێشمهرگهکانی
ناوهندی ()٣ی کوردستانی کرد و لە کۆبوونەوەیەکدا باسێکی
پێشکهش به کادر و پێشمهرگهکانی حیزب لهم ناوەندە کرد.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب لە قسەکانیدا بە ئاماژە
بە میراتە مەعنەوییەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆماری کوردستان ،لهبهر رووناکایی ئهزموونی دهیان ساڵهی
هێزه سیاسییهکانی کورد و بارودۆخی ئێستای خهباتی کورد
بهتایبهتی له ڕۆژههاڵتی کوردستان ،ئاماژهی بهو ئاستهنگ و
کهموکوڕییانه کرد که بزوتنهوهی کورد و ئایندهی پرسی کورد
لهگهڵیان بهرهوڕوویه و جهختی لهسهر ههنگاوی هاوبهش و
ئازایانه بۆ چارهسهری ئهم ئاستهنگ و کهموکوڕییانه کرد.
لــه کۆتایی ســـهردان و کــۆبــوون ـهوهی جێگری سکرتێری
گشتیی حیزب بۆ ناوهندی ( )٣کوردستان ،بهشدارانی کۆڕهکه
پرسیار و سهرنجهکانی خۆیان لهپێوهندی لهگهڵ باسهکهی
ناوبراودا هێنایه گۆڕێ که لهالیهن بهڕێزیانهوه واڵم درانهوه.

سمیناری «ڕۆژی گەشبینی بە
داهاتووی خەباتی شوناسخوازیی کورد»

کۆمیسیۆنی پــەرورەدەی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
بەرەبەری ٢٦ی سەرماوەز ڕۆژی ڕێزگرتن لە دوو هێمای
نەتەوەیی «ئااڵ و پێشمەرگەی کوردستان» سمینارێکی بۆ کاک
سمایل بازیار ،کادری پێشووی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و مامۆستای مێژووی هاوچەرخ لە زانکۆی کۆیە پێکهێنا.
لــە ســـەرەتـــای ســمــیــنــارەکــەدا کـــاک حــەســەن شێخانی،
بەڕێوەبەری کۆرەکە کورتەیەکی لە سەر ڕۆژی پێشمەرگە و
 ٢٦ی سەرماوەز پێشکەش کرد و دواتر بەڕێز سمایل بازیار
باسەکەی خۆی لەژێر ناوی «ڕۆژی گەشبینی بە داهاتووی
خەباتی شوناسخوازیی نــەتــەوەی ک ــورد» پێشکێش کــرد.
بەڕێزیان لە باسەکەیدا پەڕژایە سەر ئەوەی کە لە مێژووی
 ١٠٠ساڵەی خەباتی مافخوازانەی گەلی کــورددا ،ســەرەڕای
سیاسەتی ڕەسمیی چــوار دەوڵــەتــی ئــێــران ،عــێــڕاق ،تورکیە
و سووریە بۆ تواندنەوەی کــورد ،بــەاڵم کورد بەرانبەر بە
داگیرکەرانی کوردستان سەرکەوتوو بووە و داگیرکەرانیش
لە ستراتێژی خۆیاندا لە هەمبەر گەلی کورد شکستیان هێناوە.
هــەر لــەو سمینارەدا پۆلێکی دیکە لە کــادر و پێشمەرگە
دێرینەکانی حــیــزب کــە پتر لــە دوو دەی ــە و ســێ دەی ــە لە
تەمەنیان لــە پێناوی ئـــازادی و سەرخەستنی گەلەکەیاندا
لــە ڕیـــزی پــێــشــمــەرگــایــەتــیــدا بــەســەر بـــــردووە ،ڕێــزنــامــەی
دەفــتــەری سیاسییان لە دەستی کــاک مستەفا مــەولــوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان وەرگــرت.
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ڕۆژی گەشبینی بە داهاتووی خەباتی شوناسخوازیی کورد*
سمایل بازیار
لەوەڕا کە ئەم ڕۆژە ڕۆژی ئااڵ و
پێشمەرگەی کوردستانە و ڕۆژی یادکردنەوە
و پیرۆزکردنی ڕۆژێکی نەتەوەییە نەک
حیزبی ،کەوابوو هەوڵ دەدەم بە کورتیش
بێ ،ئاوڕ لە دۆزی کورد لە بەشەکانی تری
کوردستانیش بدەمەوە ،هەرچەند لەسەر
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پتر هەڵوێستە دەکەم.
ئەگەر بۆ قسەکانم یان بۆ ئەو سیمینارە،
عینوانێک دابنێم ،ناوەکەی «ڕۆژی گەشبینی
بە داهاتووی خەباتی شوناسخوازیی نەتەوەی
کورد»ــه .ئامانجی وتارەکە چییە؟ هەوڵ
دەدەم بیسەلمێنم دوای نیزیک بە سەد ساڵ
لە خەباتی شوناسخوازیی نەتەوەکەمان
بەرامبەر بە داگیرکەرانی کوردستان ،کورد
لەو ملمالنێ و خەباتهیدا سەرکەوتووە و
ئەوە داگیرکەرانی کوردستانن لە ستراتێژی
خۆیاندا بەرامبەر بە کورد شکستیان هێناوە.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ناسیۆنالیزمی ئێرانی لە کۆتاییەکانی سەدەی
 19و سەرەتای سەدەی ٢٠ــهم و دەقیقتر بڵیم
لەگەڵ بزاڤی مەشرووتە دەرکەوت ،دەیاردەیەک
کە پێشتر لە مێژووی ئەم واڵتەدا نەبووە،
بەرهەمی ناسیۆنالیزمی ئێرانی «نەتەوەی
ئێران» کە لەگەڵ یەکەم قانوونی ئەساسیی
ئەم واڵتە ( )1906بە فەرمی ناوی هێنرا.
«نەتەوەی ئێران» دەستەواژەیەکی فانتازی
و دەستکرد بوو ،کە بە مەبەستی سیاسی
داتاشراو بوو ،چونکە لەسەر بنەمای زمانی
فارسی ،کولتووری فارسی و مەزهەبی شیعە
دادەمەزرێ و هیچ تەعبیرێک یا گوزارشتێکی
لە شوناسی نەتەوەکانی دیکەی نیشتەجێ لەم
یەکە جوغڕافیاییەی کە پێی دەگوترێ ئێران
نەدەکرد ،کە کورد یەک لەو نەتەوانە بوو.
بیست ساڵ لەدوای لە دایکبوونی
ناسیۆنالیزمی ئێرانی و بەرهەمەکەی
«نەتەوەی ئێران» بە چوونەسەر تەختی
شایەتی ڕەزاخانی پەهلەوی ،کە گوزارشتی
لە دەوڵەت_نەتەوەی مۆدێرنی ئێران دەکرد،
ناسیۆنالیزمی ئێرانی چووە قۆناغێکی تری
ژیانی خۆیەوە ،واتە درووستکردنی «نەتەوەی
ئێران» .نەتەوەی ئێران کە تا ئەوکات لەسەر
کاغەز مابۆوە ،دەچێتە قۆناغی پراکتیکەوە و
دەبێ بە کردەوە درووست بێ .بەم جۆرە
پڕۆسەی نەتەوەسازی لە ئێراندا دەستی پێکرد.
پڕۆسەی نەتەوەسازی لەسەر بنەمای
یەک دەوڵەت ،یەک نەتەوە ،یەک کولتوور
دەستی پێکرد و ،بۆ ئەم مەبەستە دەبوو
نەتەوەکانی دیکە ،کولتوورەکانی دیکە
و زمانەکانی دیکە ،لە نەتەوە و زمان و
کولتووری فارسیدا بتوێنەوە و ،ئەمەش لە
ڕێگەی هێرش بۆ سەر کولتووری نەتەوەکانی
دیکە دەستی پێکرد ،بەهۆی ئامرازاەکانی
دەسەاڵت وەکوو سوپا و بورۆکراسییهکی
لە حاڵی پەرەسەندندا .بەم جۆرە پڕۆسەی
نەتەوەسازی لە ئێراندا بە شێوازێکی غەیرە
دێموکراتیک و لە ڕێگەی زۆر و بە زەبری
هێز و داسەپاندن و بە دوور لە ویست و
ئیرادەی نەتەوەکانی ئێران دەستی پێکرد.
ئەمە سەرەتای دەستپێکی ستەم و
چەوسانەوەی نەتەوەیی بە شێوازێکی
مۆدێرن و سیستماتیک بوو لە ئێراندا،
کە بە درووستبوونی دەوڵەت_نەتەوەی
پێکرد.
دەستی
پەهلەوی
ڕەزاشای
ناسیۆنالیزمی کوردیش لە پەرچەکردار
بە ناسیۆنالیزمی ئێرانی کە ناسیۆنالیزمێکی
هێرشبەر بوو فۆڕمی گرت و بەگژ ئەم
ناسیۆنالیزمە هێرشبەرەدا چووەوه و بە
چالشی کێشا .بەم جۆرە ستارتی خەباتێکی
درێژ خایەن لێدرا کە ئێستا ئەوە بۆ سەدەیەک
دەچێ .کۆماری کوردستان ،ڕاپەڕینی -٤٦
 ٤٧و بزووتنەویەک بە تەمەنی  ٤٠ساڵ
درەوشاوەترین دەرهاویشتەی ئەم خەباتە بوون.
نێوەرۆکی ئەم خەباتە چ بوو؟ نێوەرۆکی
خەباتی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە ماوەی ئەم سەدەیە ،خەباتی
شوناسخوازی بوو .ئەندامانی کۆمەڵگهی
کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ماوەی
ئەم  ١٠٠ساڵەدا هەست و بیر و هەڵوێستی
خۆیان بە شێوازی فرەڕەهەند و جۆراجۆر
دەربڕیوە بۆ ئەوەی شوناسی نەتەوەیی
خۆی بسەلمێنێ و بە ئامانجێکی سیاسی بگا.
شێوازەکانی ئەم دەربڕینە لەم تەوەرانەدا
پوخت دەکرێنەوە :خەباتی چەکدارانە،
نافەرمانیی مەدەنی ،خۆڵقاندنی هونەر و
ئەدەبیاتی نەتەوەیی و چاالکیی مەدەنی.

,,

دوای  ١٠٠ساڵ لە نێوان وەدیهاتنی ستراتێژیی ناسیونالیزمی عەرەبی ،ئێرانی و تورکی بەرامبەر بە کورد
و خەبات و تێکۆشانی کورد بۆ شکست پێهێنان بەم ستراتێژییە ،دەبینین ئەوە داگیرکەرانن کە شکستیان
هێناوە .چونکە کورد نەیهەویست ببێ بە تورک ،بە ئێرانی و بە عەرەب و خۆی پێ لەوان جیاوازە
خەباتی چەکدارانە؛ خەباتێکی سەخت
و دژوار بۆ ماوەی پتر لە  ١٥ساڵ
و بێ پسانەوە و چاالکییەکانی ئەم
سااڵنەی دوایی ،لە «گردینە»ی «هەمزە
سارتکەیی» ڕا بگرە تا «قەرەسەقەل»ی
کەماڵ خزری« ،سەقز»ی «شێخ
غەریب»« ،کۆسااڵن»ی مینبەرییەکان،
«دەری ئارگەش»ی «مەریوان» و
«کامیاران»ی «حەمەی کامیاران».
نافەرمانی مەدەنی؛ لە شێوەی
خۆپێشاندان و مانگرتنی گشتی و داخستنی
دووکان وبازار لە شارەکانی کوردستان
بەهۆی تیروری دوکتور قاسملوو و
و دووپاتبوونەوی لە
شەرەفکەندی
سااڵنی دواتردا ،ئیعتراز بە کوشتنی
شوانەی سەید قادر ،ئیعدامی فەرزاد
کەمانگەر و هاوڕێیانی و دەربڕێنی
هەستی خەڵکی کورد لە ڕۆژهەاڵت بە
شێوازی جۆراجۆر وەک خۆپیشاندان،
گردبوونەوە و هەڵپەڕکێ لە شین و
شاییی بەشەکانی دیکەی کوردستان.
خۆڵقاندنی هونەر و ئەدبیاتی
نەتەوەیی؛ لە بوارەکانی شێعر ،ڕۆمان،
فیلم ،پەیکەرسازی ،شانۆ ،چاپەمەنی
و موزیک .شیعرەکانی مامۆستا
ئاسۆ ،سەالحی ئاشتی ،عەلی ئولفەتی،
گەردیگالنی ،مارف ئاغایی ،ڕەزایی،
تاباک ،ناسر ئاغابرا و شوانە و زۆریتر،
ڕۆمانی گابوری هیدایەتی ،گوڵی شۆرانی
عەتا نەهایی و بەرهەمەکانی ئەمیری،
فیلمەکانی قوبادی وجەمیل ڕۆستەمی،
پەیکەرەکانی هادی زیائەدینی کە لە
سیما و ڕەمزە نەتەوەییەکان درووستی
کردوون ،شانوی قوتبەدینی سادقی،
موزیکی گرووپی فوول هارمونیکی
کاوە فەقێزادە تا هونەرمەندانی
ناوچەیی و فولکلوربێژ و دەرکردنی
دەیان گوڤار ،ڕۆژنامە و وەرگێران .
چاالکیی مەدەنی؛ ئەو جووڵەیەی
سەرەتا بە درووستکردنی ئەنجومەنەکانی
ئەدەبی و یادکردنەوی بۆمبارانی شیمیایی
هەڵەبجە لە تاران و شارەکانی دیکە دەستی
پێکرد و ،گەیشتە بەڕێوەبەردنی ڕێورەسمە
نەتەوەییەکان و نەورۆزی جامانەکان و
مەریوانی پێشەنگ لە خەباتی مەدەنی
و شەهیدانی ژینگەی ئەم دواییە و هتد.
ئەم خەبات وچاالکییانەی ئەم سەدەیە
و بەتایبەتی لە  ٤٠ساڵی ڕابردوودا
کە من نموونەکانم بەم قوناغە هێناوە
ناسیونالیزمی ئێرانییان بە چالش کێشاوە
و بە تایبەتی لەم چەند دەیەی ڕابردوو
بۆتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگەی کوردی
بنەماکانی شوناسی خۆی لەگەڵ ئەویتر
بە زەقی ببینێ و وەکوو داگیرکەر
لێی بڕوانێ .هەر بۆیەش دەبینین
وێژمانی نەتەوەیی لە  ٤٠-٣٠ساڵی
ڕابردوو بەمالوە لە کەش و هەوای
سیاسیی کوردستاندا وێژمانی زاڵە ،بە
پێچەوانەی دەیەی  ٤٠و٥٠ی هەتاوی.

هەڵوێستی ناسیونالیزمی ئێرانی بەرامبەر
بە دۆزی کورد و پرسی نەتەوەیی لە
ماوەیی ١٠٠ساڵی ڕابردوودا و تا هەنووکە
چ بووە؟ ڕوانینێکی تەواو ئەمنییەتی و وەک
پرسێکی سیاسی و واقعییەتێکی کۆمەڵگەی
ئێران سەیری نەکردووە .هەر بۆیەش هەرگیز
بە جیددی لە ڕێگەی وتووێژ و دیالۆگەوە بۆ
چارەسەری هەنگاوی نەناوە ،بەڵکوو لە ڕێگای
هێرشی نیزامی ،میلیتاریزەکردنی کوردستان،
تێرور ،ئیعدام ،زیندان و دورخستنەوە
ویستوویەتی چارەسەری ئەم قەیرانە بکا
و لە ڕاستیدا کۆتایی بە پرسی کورد بێنێ.
ئەم تێڕوانین و سیاسەتی ناسیونالیزمی
ئێرانی لە ١٠٠ساڵی ڕابردوو لەالیەن سێ
دەسەاڵتی ناوەندی بەڕێوە چووە ،ڕەزاشای
پەهلەوی ،حەمەڕەزاشا کوڕی لە  ٤٠ساڵی
ڕابردوودا وکۆماری ئیسالمی .ڕەزاشا
سمکۆی شکاکی بە فێڵ و تەڵەکە و بە
وتەی مێژوونووسانی ئێرانی بە (تدبیرکمند)
لەنێو برد ،حەمەڕەزاشای کوڕی قازییەکانی
ئیعدام کرد ،کۆماری ئیسالمی قاسملوو
و شەرەفکەندیی لە جەرگەی ئورووپای
موتەمەدیندا! تیرور کرد .ئەگەر حەمەڕەزاشا
١١کەسایەتیی فەیزواڵبەگیی لە یەک ڕۆژدا
بە پەتی سێدارەوە کرد ،کۆماری ئیسالمی
لە یەک ڕۆژدا  ٥٩الوی لە شارێکی بچووکی
وەک مەهاباد ئیعدام کرد .تا ئەو ڕۆژەی
هاوپەیمانان ڕەزاشایان لە تەختی شایەتی هێنا
خوار و هەڵیانداشت بۆ ئەفریقای باشوور،
سەرۆک عەشیرەی کورد کە ملی بۆ سیاسەتی
سینتڕالیزەکردنی ئێران ڕانەکێشابوو ،لە زینداندا
بوون (بیرەوەرییەکانی گرووپی  ٥٣کەسی یا
گرووپی ئەرانی زانیاریی سەرنجڕاکێشی لەم
بارەیەوە تێدایە) .حەمەڕەزاشای کوڕی تا
ئەو ڕۆژەی لە فڕۆکەخانەی تاران بە چاوی
گریانەوە بۆ هەمیشە ئێرانی بەج 
ێ هێشت،
زیندانیی  ٢٥ساڵەی کورد لە زیندانەکەیدا
هەبوون (عەزیزیوسفی ،غەنی بلووریان و ڕەزا
شەلتوکی و عەلی عەموویی کوردی کرماشانی)
و لە ئێستاشدا کۆنترین زیندانی سیاسی لە
ئێراندا ژن وپیاوی کوردن( .زینەب جەاللیان
 ١١ساڵە لە زیندان دایە وحوکمی هەتاهەتایی
بۆ بڕاوەتەوە .عوسمان مستەفاپوور،
محەممەد نەزەری و کەماڵ شەریفی بەڕێز
 ٢٥ ،٢٧و ١٠ساڵە کە لە زیندان دان).
ئاماژەم بەوەکرد کە داگیرکەر هیچ
کات بە جیددی و لە ڕێگەی دیالۆگەوە بۆ
چارەسەری پرسی کورد هەنگاوی نەناوە،
بەڵکوو بە سەپاندنی شەڕ و گرتنەبەری
ڕێگەی توندوتیژانە ،بەرگریی چەکدارانەی
بەسەردا سەپاندووین .هەندێک کەس پێیان
وایە هەر لە سەرەتاوە دەستبردن بۆ چەک
هەڵە بووە ،وەک شێوازێک لە خەبات لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و نەدەبوو بۆ بەرگری
لە ماف و ئازادییەکانی نەتەوەکەمان ئەم
شێوازە لە خەبات هەڵبژێرێرین .ئێمە شەڕ بە
یەکێک لە دزێوترین و قیزەونترین دیاردەکانی
مێژووی مرۆڤایەتی دەزانین ،هەر بۆیەش
هەرگیز حەزمان نە لە شەڕ و نە لە چەک

،،

هەڵگرتن بووە .چ لەوی تاڵتر و ناخۆشتر کە
منداڵ هەتیو بکەوێ ،دایک جەرگی بسووتێ
و عافرەت بێوەژن بکەوێ ،جا فەرق ناکا
چ عەرەب ،چ فارس ،چ تورک و چە کورد،
ئەمانە هەمووی دەرهاویشتەی شەڕن .لە
ڕێوڕەسمی پەردەالدان لە کتێبی فەرماندەرانی
شەهیدی حیزبی دێموکراتدا گوتم :بە شاهیدی
بەشێک لە ئێوە کە لەو ڕێورەسمە دان و
لە نێزیکەوە ئەو فەرماندەرانەتان دەناسی،
بە جۆرئەتەوە دەڵێم هیچ کامیان نە پێیان
خۆشبوو بکووژرێن و نە کەس بکووژن.
ئێمە وەک کورد هەرگیز هێرشمان
نەکردووەتە سەر هیچ نەتەوەیەک و
هەرگیز خاکی هیچ نەتەوەیەکی دیکەمان
داگیر نەکردووە .ئێمە چمان ویستووە؟ بە
ئازادی لە سەر خاکی خۆمان بژین و مافی
بڕیاردانمان لەسەر چارەنووسی سیاسیی
خۆمان هەبێ ،ئەمە تاوانی ئێمەیە .ئیستا
الیەنگرانی ئەم ڕوانگەیە چ ئاڵتڕناتیوێکیان لە
تێکۆشان پێ شک دەهات بۆ دابینکردنی ماف
و ئازادییەکانی نەتەوەکەمان؟ مەگەر غەنی
بلووریان و هاوبیرانی لە حیزبی دیموکرات
جیا نەبوونەوە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی خۆیان
گوتەنی« ،ئاشتیخوازانە»ەوە دۆزی کورد
چارەسەر بکەن .مەگەر چەکیان دانەنا و
تەنانەت پشتیوانییان لە کۆماری ئیسالمی
نەکرد بە پاساوی «دژەئیمپریالیست بوونی
خەتی خۆمەینی» .ئایا توانییان لەم ڕێگەیەوە
ماف و ئازادییەکانی گەلی کورد دابین
بکەن؟ هەروەک بینیمان ئەوانیش کەوتنە
بەر تیغی ڕەحمەتی کۆماری ئیسالمی و،
قەدەغەبوونی چاالکی ،زیندان ،ئیعدام و
ڕاودوونانی ئەندامانیان بە نەسیب بوو.
ئایا ئەحمەد موفتیزادە و ناسر سوبحانی
دەستیان بۆ چەک بردبوو؟ ئەوان نە
سێکۆالر بوون و نە چەپ و نە لە خانەی
بوون ،بەڵکوو
ئەحزابی «برانداز»دا
ئیسالمی ،موتەدەین و تەنانەت لە مەقتەعێکدا
بەرگریشیان لە کۆماری ئیسالمی کرد ،کەچی
چارەنووسی ئەوانیش هەر زیندان و کوشتن
بوو .ئێمە هەمیشە پێمان وابووە چارەسەری
پرسی کورد دەبی لە ڕێگەی دیالۆگ و
وتووێژ بێ ،پێمان وابووە گرییەک کە بە
دەستی دەکرێتەوە بۆ بە ددان بیکەینەوە،
ئێمە هەرگیز وتووێژمان وەک پرەنسیپێک
لە شێوازی خەبات ڕەت نەکردۆتەوە ،بەاڵم
ئەگەر الیەنی بەرامبەرت ئامادە نەبوو و
یا نیاز پاک نەبوو ،وتووێژ مانای هەیە؟
لە  ٤٠ساڵی ڕابردوو کۆماری ئیسالمی
سێ جار لە گەڵ بزووتنەوەی کورد یا
لەگەڵ الیەنێکی ئەم بزووتنەوەیە وتوووێژی
هەبووە .جاری یەکەم لە پاییزی  ١٣٥٨لە گەڵ
دەستەی نوێنەرایەتی گەلی کورد وتوووێژی
ئاشکرای بوو .دوای چەند مانگ وتووێژەکان
گەیشتنە بونبەست .دواتر حیزبی دێموکرات
یەکالیەنە درێژەی پێدا و هەر بۆیەش پێی
دەگوترا سازشکار» ،ئەم هەوڵە یەکالیەنەش
گەیشتە بونبەست .لە ڕاستیدا ئەوە کۆماری
ئیسالمی بوو کە باوەڕی بە وتووێژ نەبوو

و مەبەستی لە وتوووێژ کرینی کات بوو
بۆ پتەوکردنی بناغەکانی خۆی؛ چونکە
ئەو کات هێشتا بە باشی جیێ نەگرتبوو،
بۆ سەلماندنی ئەم ئیدعایە و نیازپاک
نەبوونی کۆماری ئیسالمی با لە قسەکانی
هاشمیی ڕەفسەنجانی ورد ببینەوە:
لە «صورت جلسە»ی شورای ئینقالب لە
١١ی سەرماوەزی ساڵی  ،١٣٥٨لە زمانی
ڕەفسەنجانیوە هاتووە ،ئەوان (کوردەکان)
بە هیچ شتێک ڕازی نین مەگەر واڵتێکی
سەربەخۆی غەیری ئیسالمی ،پێتانوانەبێ
بە وتووێژ چارەسەر بێ ،بێگومان لە گەڵیان
تووشی شەڕ دەبین( .سەرچاوە :مسعود
رضوی روزنامەی همشهری سال )١٣٧٢
جاری دووهەم ،لە ڤییەن ،پێتەختی
واڵتی ئۆتریش و ئەم جار وتووێژ بە
نەهێنی ،ئاکام :تیروری دوکتور قاسملوو.
جاری سێهەم :ئەم جارەش بە نەهێنی
و ئاکامەکەی هیچ! وەزیری ئیتالعات
لە مەجلیسی شوورای ئیسالمیدا دەڵێ،
ماوەیەک لەوە پیش لە گەڵ «گروهکهای
معاند» وتووێژمان هەبوو ،تا زانیاریی
خۆمانیان لەسەر بەڕۆژ بکەینەوە .ئایا ئەو
نموونانە کافی نیین بۆ ڕەوینەوی گومانی
نیازپاکیی کۆماری ئیسالمی بۆ وتووێژ؟
ئێستا کە نیزیک بە  ١٠٠ساڵ لە
دەسپێکی هەوڵی ناسیونالیزمی ئێرانی بە
هۆی دەوڵەتی شێوە مودێرنی ڕەزاشای
پەهلەوی بۆ دروستبوونی « نەتەوەی
ئیران» و ئاسیمیلەکردنی نەتەوەی کورد
لە بۆتەی نەتەوەی فارسدا تێدەپەڕێ ،بزانن
ئایا داگیرکەر بە ئامانجی خۆی گەیشتووە؟
هەروەک دەزانن لە دڕێژەی هەمان ڕویکەرد
و ستڕاتێژیی ناسیونالیزمی ئێرانی ،واتە
پەنابردن بۆ سەرکوتی هەوسارپچڕاو
بەرامبەر بە گەلی کورد ،سێ مانگ پێش
ئێستا کۆماری ئیسالمی هاوکات لەگەڵ
ئیعدامی سێ زیندانیی سیاسیی کورد،
قەاڵی دێموکراتی مووشەکباران کرد ،کە لە
ئاکامدا پۆلێک لە خەباتگێڕانی کورد گیانیان
لەدەست دا و ژمارەیەک بریندار بوون.
وەاڵمی کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بەم هێرشکارییە و ئیعدامەکان
چ بوو؟ وەاڵم ،مانگرتنی سەرانسەری لە
٢١ی خەرمانان لە شارەکانی کوردستان،
مانگرتنێک کە لە  ٤٠و بگرە  ١٠٠ساڵی
ڕابردوودا ،وەک گەورەترین نافەرمانیی
مەدەنی ،بەم پانتایە و ژومارەیە بێوێنە بوو.
ئهم مانگرتنه میلیۆنییه ،شارستانییه،
دوو
کوردستان
کۆمهاڵیهتییهی
دهرهاویشتهی گرینگی ههبوو :یەکەم،
پهیامێک بوو بۆ داگیرکهر ک ه لهدوای 100
ساڵ بهتایبهت ل ه  40ساڵی ڕابردوودا،
لهگهڵ ئهوهی پهنای بۆ ههموو ئامرازێک
بردووه ،هیچ پێگه و جێگهیهکی ل ه
کوردستاندا نییه و ل ه سهر خاکی کوردستان
بێگانهیه و بوونی ئهو تهنیا بههۆی هێزی
سهربازی و میلیتاریزهبوونی کوردستانه.
دووهەم ،ئهم مانگرتنه ئهزموونێک
بوو ،تاقیکارییهک بوو ،که له ئهنجامیدا
دهرکهوت که ناسیۆنالیزمی ئێرانی لهدوای
 100ساڵ ههوڵدان ،له ئامانجی خۆی
واته درووستکردنی ‹›نهتهوهی ئێران››
و پێدانی شوناسی ئێرانی به کورد
سهرکهوتوو نهبووه و بهپێچهوانه کورد
له ڕۆژههاڵتی کوردستان سهلماندی ک ه
پێداگره لهسهر شوناسی نهتهوهیی خۆی.
خهباتی
بهردهم
ئاستهنگهکانی
ڕۆژههاڵتی
له
شوناسخوازانه
کورتخایهندا
له
کوردستان
1ــ یهکڕیزی و یهکگرتوویی هێزهکانی
ڕۆژههاڵتی کوردستان ،بهتایبهت لهم دۆخ ه
ههستیارهی ئێران و ناوچه که تێیدان
زۆر لهوهی ک ه دهبێ ببێ کهمتره و ،لهو
نێوهدا به تایبهتی هیچ پاساوێک نیی ه بۆ
یهکنهگرتنهوهی دێموکراتهکان ،وهک دوو
هێزی سهرهکیی نهتهوهیی ل ه ڕۆژههاڵتی
کوردستان به میراتێکی هاوبهشی 60
ساڵه ،ک ه لهم خهباته شوناسخوازییهی
کورد لهم بهشهی کوردستان پشکی
شێریان بهردهکهوێ .وەدوادان و
سهرنجنهدان به ویستی کۆمهاڵنی خهڵک
و بهههندنهگرتنی ئهو کهمپهین و...
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واژۆیانهی ک ه بۆ ئهم مهبهسته ئهنجام
دهدرێن ،لهبهر چاوی وشیاری کۆمهاڵنی خهڵک
ون نیی ه و خۆدزینهوهیه له ئهرکی نیشتمانی.
2ــ ئهو ناسیۆنالیزمه کولتوورییهی که ل ه
ناوچهکانی خوارووی کوردستان (کرماشان
و ئیالم) له سااڵنی ڕابردوودا دهرکهوتووه،
دهبێ گرینگی پێ بدرێ و ڕهههندی سیاسی
بهخۆیهوه بگرێ ،تا کۆتایی به ناهاوسهنگی
تێکۆشانیشوناسخوازیی ناوچهکانی کوردستان بێ.
3ــ پێکهاتهی کۆمهڵناسیی سیاسیی کوردستان
تووشی گۆڕان هاتووه و له ئهنجامیدا چینێکی
ناوهندیی نوێ دهرکهوتووه .ئهم چین ه کولتووری
تایبهت بهخۆی ههیه و به زمان و ئهدهبیات
و مێتۆدی دهیهی  60ئاخاوتنی لهگهڵ ناکرێ.
باشووری کوردستان
له پاش کۆتایی شهڕی یهکهمی جیهانی و
ههڵوهشانی ئیمپڕاتۆریی عوسمانی ،لهسهر
خواستی هێزه سهرکهوتووهکانی ئهم شهڕه له
سهر میراتی ئهو ئیمپڕاتۆرییه له ڕۆژههاڵتی
نێوهڕاست ،چهندین واڵتی تازه که ئهفسهرانی
ئینگلیسی به خهتکێش سنووریان بۆ دیاری
کردن ،هاتنه سهر نهخشهی جوغڕافیا .یهک لهو
دهوڵهتانه عێڕاق بوو ،که له ڕاستیدا میعمارهکهی

,,

نهبوونی هاوسهنگی له نێوان چینەکانی
ههژار و دهوڵهمهند ،که گهندهڵییهکی سهر
سووڕهێنهر پەرەی داوەتێ ،یهکێک له خاڵه
الوازهکان و له ڕاستیدا پاشنهی ئاشیلی
خهباتی شوناسخوازییه له باشووری
کوردستان.بهڕێکهوتنییهکهجوواڵنهوهیهکی
ئیعتڕازی به ههڵگرتنی دروشمی دادپهروهران ه
له ماوهیهکی کورتدا و له مهقتهعێکدا ،نیو
میلیۆن دهنگ بۆخۆی مسۆگهر دهکا

،،

خانمێکی ئینگلیسی بوو بهناوی «گرتروود بیل».
عێڕاق چوارچێوهیهکی دهسکرد بوو که ههم شا
و ههم خاکیان بۆ قهرز کرد .شایان (فهیسهل) ل ه
سعوودی و خاکیان له کوردستان بۆ قهرز کرد _
کوردستان له ساڵی  1924به عێڕاق لکێندرا_ .ئهو
چوارچێوهیه وهک موزاییک له چهندین نهتهوه و
کهمهنهتهو ه و ئایین و ئایینزای جیاواز پێک هات،
که یهک لهوان کورد بوو ،که بهپێچهوانهی حهز
و ویستی خۆی لهو چوارچێوهیان پەستاوت.
ههر له سهرهتای درووستبوونی دهوڵهتی
عێڕاقی عهڕهبی سوننه که خۆی کهمین ه بوو ل ه
ئاست عهڕهبی عێڕاق ،دهستی به سهر ههموو
کاروباری دهوڵهتدا گرت و ههوڵی دا له ڕێگهی
سیستمێکی کارگێڕی و خوێندن و پهروهردهی
مهرکهزییهوه ،بێ گوێدانه ئهوهی ک ه نهتهو ه
و ئیتنیکی جیاواز ل ه عێڕاق دهژین ،ناسنامهی
عهڕهبی و زمانی عهڕهبییان به سهردا بسهپێنی
و بهکورتی و بهپوختی ههوڵی هاوشوناسکردنی
عێڕاقی دا .کورد بهرامبهر به ههوڵی ناسیۆنالیزمی
عهڕهبی بۆ هاوشوناسکردنی عێڕاق وهستایهو ه
و ئاماده نهبوو ناسنامهی عهڕهبی قبووڵ
بکا و بۆ سهلماندنی شوناسی نهتهوهیی
خۆی دهستی کرد بە خهبات و تێکۆشانێکی
فرهڕهههند .لووتکهی ئهم خهباته شوناسخوازیی ه
شۆڕشی ئهیلوول و شۆڕشی نوێ بوون
که سهرجهم نیزیک ب ه  30ساڵی خایاند.
ههرچهنده ههموو دهوڵهت ه یهک ل ه دوای
یهکهکانی عێڕاق ههوڵی سڕینهوهی شوناسی
کوردیان داوه ،بهاڵم ئهو ههوڵه ل ه سهردهمی
دهسهاڵتداریی حیزبی بهعس له ساڵی 1968ـهوه
گهیشته چڵهپۆپهی خۆی .داگیرکهر به گرتنهبهری
سیاسهتی تهرحیل ،تههجیر ،تهعریب و تهبعیس
و ههروهها پاکتاوکردنی ڕهگهزی (ئهنفال و
کیمیاباران) و سیاسهتی زهوی سووتاو ه _ک ه
بریتی بوو له وێرانکردنی گوندهکانی سنووری
کوردستان لهگهڵ تورکیه و ئێران بهقوواڵیی 20
کیلۆمیتر و لهگهڵ خاک یهکسانکردنی شار و
شارۆچکهکان (قهاڵدزێ و سهنگهر)_ کهمهری
به خاپوورکردنی کوردستان بهستبوو .بەاڵم
ئێستا کورد له چ دۆخێکدایه له باشووری
کوردستان؟  70ساڵ سیاسهتی داگیرکهر بۆ
تواندنەوهی نهتهوهی کورد به کوێ گهیشت؟
یەکەم 27 ،ساڵه کورد له باشووری کوردستان
خۆی ،خۆی بهڕێو ه دهبا ل ه ڕێی ههموو ئهو
دامودهزگا و دامهزراوانهی که پێویستن بۆ
بناغهی دهوڵهتێکی نهتهوهیی و ،بهکورتی
ههموو واژۆیهک له کوردستان بهدهست کورده.
دووهەم 27 ،ساڵ ه له کوردستان ،زمانی ڕهسمی
زمانی کوردییه .ئهو زمانهی ک ه له ڕۆژههاڵت
خوێندن و نووسین و ،ل ه باکووری کوردستان
ئاخاوتنی پێ قهدهغه بوو .گرینگی ئهم دهسکهوت ه
نهتهوهیی ه کاتێک دهردهکهوێ که دهبینین
بهسهدان زمان له جیهاندا له نێوچوون و چوونهت ه
خانهی زمان ه مردووهکان ،واته ئهو زمانانهی ک ه
کهس قسهیان پێ ناکا .بۆ تهنزی تاریخیش بێ
با نموونه ب ه ‹›ساطع الحصری›› بێنمهو ه که ل ه
ئهندازیارانی سهرهکیی ناسیۆنالیزمی عهڕهبی

بوو له عێڕاق ،که الیهنگری قوتابخانهی
ناسیۆنالیزمی ئاڵمانی (فیخته و هێردر) بۆ
نهتهوه بوو ،که زمان ب ه توخمی سهرهکیی
نهتهوه دادهنێن .حوسهری دهیگوت:
«نهتهوهکان تهنیا بههۆی زمانیان لێک
جیا دهکرێنهوه» .ئێستا نیزیک ب ه  30ساڵ ه
که زمانی نهتهوهکهی حوسهری زمانی
ڕهسمی نیی ه و وهچهی نوێ ل ه باشووری
کوردستان تهواو لهگهڵی بێگانهیه.
سێهەم ،له باشووری کوردستان پارهک ه
له مانگی ئهیلوولدا بۆ یهکهم جار ل ه
مێژووی کورد ،ئهو هەلە بۆ کورد ڕهخسا
که بڕواته سهر سندووقی دهنگدان تا ل ه
سهر گرینگترین پرسیاری سیاسیی ژیانی
خۆی بڕیار بدا ،ئهوه ئامانجی ستراتێژیکی
ههر بزووتنهوهیهکی ڕزگاریخواز ه ک ه
ههوڵ دهدا پێی بگا .کورد له باشووری
کوردستان ئهم فورسهتهی وهدهست هێنا.
خهباتی
بهردهم
ئاستهنگهکانی
شوناسخوازیی کورد له باشووری
کورتخایهندا
له
کوردستان
یەکەم ،نهبوونی هاوسهنگی له نێوان
چینەکانی ههژار و دهوڵهمهند ،ک ه
گهندهڵییهکی سهر سووڕهێنهر پەرەی
داوەتێ ،یهکێک له خاڵ ه الوازهکان و
له ڕاستیدا پاشنهی ئاشیلی خهباتی
شوناسخوازییه له باشووری کوردستان.
بهڕێکهوت نییه که جوواڵنهوهیهکی
ئیعتڕازی ب ه ههڵگرتنی دروشمی
دادپهروهران ه له ماوهیهکی کورتدا و ل ه
مهقتهعێکدا ،نیو میلیۆن دهنگ بۆخۆی
مسۆگهر دهکا .ئهم جوواڵنهوهیه بهرههمی
ئهم کهلێن ه چینایهتی_کۆمهاڵیهتییهیه .ئهم
دۆخه بهجۆرێک کارتێکهریی کردووەت ه
سهر ئینتمای نهتهوهیی لهو بهشهی
کوردستان که «د.سهالحەددین خهدیو»،
کارناسی مهساییلی ڕۆژههاڵتی نێوهڕاست
بێته سهر ئهو باوهڕهی ک ه قۆناغی ‹›پسا
کوردی›› النیکهم ل ه دهڤهرێکی ئهم
بهشه له کوردستان دهستی پێکردووه.
دووهەم ،نهبوونی گوتاری هاوبهش
و هاوههڵوێستی له نێوان هێز ه
کوردییهکانی باشووری کوردستان ل ه
بهرامبهر بهغدادا کارهساتبار دهبێ،
ههر وهک کارهساتیشی لێ کهوتهوه.
باکووری کوردستان
ئهگهر ناسیۆنالیزمی ئێرانی کوردی
وهک عێل و عهشیره و قهو م ناو دهبرد،
یا له عێڕاق له دهستووری کاتیی 1958
سهردهمی عهبدولکهریم قاسم دانی ب ه
نهتهوهی کورد هێنابوو و بهگشتی لهم
دوو واڵتهدا (ههڵبهت عێڕاق زۆرتر)
له چوارچێوهی کولتووریدا مهجالی
دهرکهوتنیان ب ه کورد دابوو ،له تورکی ه
دۆخهکه به جۆرێکی تر بوو .له تورکی ه
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ڕۆڵی سەرەکیی کورد لە تێکشکانی
گەورەترین و مەترسیدارترین گرووپی
تیروریستیی جیهان «داعش» لە
سووریە و گرتنی پێتەختی دەوڵەتی ئەو
گرووپە ،پرستیژ و ئیعتباری کوردی
لە بیروڕای گشتی جیهاندا بردە سەر.
هەمووی ئەم دەسکەوتانە وایکردووە
کە بە جیهانی نیشان بدرێ کە سەتی
10ی سووریە کوردن و لە دارشتنەوەی
سووریەینوێدالەبەرچانەگرتنیشوێن
و پێگەی کورد غەیری موممکینە
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نه تهنیا فورسهتی ئهم دهرکهوتن ه
کولتوورییه سنووردارهش نهبوو ،بهڵکوو
له بنهڕهتدا ،حاشا لە بوونی کورد وهک
عێل و عهشیرهش دهکرا و شوناس و
ناسنامهی ساخته و تهزویری دەدرایە
ۆاڵ و بە «تورکی چیایی» دەناسێندرا.
بۆ وێنه :مادهی 88ی دهستووری تورکی ه
( )1924دهڵێ« :ههموو دانیشتووانی
تورکیه بهبێ جیاوازیی ئایینی و نژادی
گشتیان تورکن» .مادهی 19ی ههمان
دهستوور دهڵێ« :ههموو تورکهکان
بهرامبهر ب ه یاسا یهکسانن» .ئهم ه یانی
بێجگ ه له تورک هیچ نهتهو ه و ئیتنێکی تر
له تورکیه نییه .له تورکی ه ههر ک ه کۆمار
ڕاگهیهندرا ( )1923سیاسهتی توانهو ه
و له نێوبردنی کوردان وهکوو نهتهو ه
بوو به ئامانجی کاربهدهستانی دهوڵهت.
ههوڵی ناسیۆنالیزمی تورک بۆ سڕینهوهی
شوناسی کورد له ڕێگهی سهرکوتهو ه
به ڕادهیهک بوو ک ه «نادر ئینتسار»،
مامۆستای زانکۆ ل ه ئهمریکا و بهڕهگهز
فارس دهڵێ« :ل ه سهدهی بیستهمدا هیچ
واڵتێک به ڕادهی تورکیه بۆ له نێوبردنی

شوناسی نهتهوهیی کوردان ههوڵی نهداوه».
سێ ڕاپهڕینی (شێخ سهعیدی پیران ،)1925
(ئاڕاڕات  )1930و (سهید ڕهزای دێرسیم
 ،)1936کاردانهوهی کوردبوون به سیاسهتی
له نێوبردنی شوناسی کوردان که بهتوندی
سهرکوت کران .کوودهتا یهک لهدوای
یهکهکانی سهربازیی له تورکی ه (،1980
 )1960 ،1971و ڕۆڵی گرینگی سوپا له ژیانی
سیاسیی تورکیه لهو سااڵنهدا ،نهیتوانی
خهباتی شوناسخوازیی کورد کپ بکا و ل ه
دهیهی 80ی زایینییهوه ،بزاڤی ڕزگاریخوازیی
کورد ،له بهگژداچوونهوه به ناسیۆنالیزمی
تورک چوو ه قۆناغێکی نوێیهوه و ل ه شێوازی
خهباتی چهکدارانه ،بۆته یهکێک ل ه درێژترین
مێژووی
چهکدارییهکانی
جوواڵنهوه
بزووتنهو ه ڕزگاریخوازییهکانی جیهان.
ئهم بزووتنهوهی ه ههر له شاخدا
قهتیس نهماوه و به کهلکوهرگرتن ل ه
زهمینهی ڕهخساو ،خهباتی مهدهنی ل ه
شارهکانیش هاوتهریب و پشتیوانییهتی،
ک ه زۆر دهسکهوتی لێ کهوتۆتهوه.
ئێستا ل ه دوای  100ساڵ ناسیۆنالیزمی
تورک ،توانیویهتی به ئامانجی خۆی ک ه
کۆتاییهێنان ب ه بوونی کورد بوو بگا؟ واڵمی ئهو
پرسیار ه نهخێره ،بهڵگه بۆ ئهم ئیدیعایه چییه؟
ل ه چهند ساڵی ڕابردوو له ههڵبژاردنی
پارلمانی ل ه تورکییە ( )HDPئەو حیزبهی
که نوێنهرایهتیی گهلی کورد دهکا له دوو
ههڵبژاردنی ( 2015و )2018دا بهشداری
کردووه .دهوڵهتی تورک له ساڵی 1980
بهدوای کوودهتا سهربازییهکهی «کهنعان
ئیڤرێن» بهربهستی  5لهسهدی کرد ه 10
لهسهد ،تا بهم ڕێگهیه بهربهست دابنێ ل ه
بهردهم ههر پارتێکی کوردی بۆ چوون بۆ
پارلمان .بهاڵم لەم دوو ههڵبژاردنەدا کورد
ب ه شکاندنی بهربهستی  10لهسهد و بگر ه
پتریش به دهیان کورسیی پارلمان مسۆگهر
دهکا .ل ه ڕاستیدا ئهم ههڵبژاردنانه پێش
ئهوهی دهنگدان بێ بۆ ههڵبژاردنی نوێنهری
پارلمان ،دهنگدان ه به شوناسی نهتهوهیی و
دهنگدانه به ئهوهی ک ه من کوردم و تورک نیم.
کاتێک نیزیک به شهش میلیۆن دهنگدهری
کورد دهنگ به ناسنامهی نهتهوایهتیی
خۆی دهدا ،نیشانهی شکستی ستراتێژی
ناسیۆنالیزمی تورک ه له ئاست کورد .با ل ه
وتهکانی وهزیرێکی دهرهوهی سهردهمی
ئاتاتورک ( )1938-1923که ڕهشترین
قۆناغی مێژوویی کوردهکان بوو له تورکیه،
له زمان کریس کۆچێرا ،ورد ببینهوه ،ئهمجار
قوواڵیی شکستی ناسیۆنالیزمی تورک ل ه
کوردستانمان بۆ دهردهکهوێ .وهزیرێکی
دهرهوهی تورک له میواندارییهکی سیاسیدا
دهڵێ:
بهڕاشکاوی
«حکوومهتهکهی
دهیههوێ ههر چۆنێک بێ کوردهکان ل ه
ئانادۆل دهر بکا ،ئێستا کهمتر ل ه 500
ههزار کورد ل ه تورکیه دهژین ،ژمارهیهکی
زۆر بۆ عێڕاق و ئێران ڕادهکهن ،ئهوانهی
ماون تووشی ئهو چارهنووسه دهبن ،ک ه
خۆیان نهگونجاندووه و ل ه نێو دهبرێن».
خهباتی
بهردهم
ئاستهنگهکانی
شوناسخوازیی کورد له باکووری
له
کوردستان
کورتخایهندا
سهرهڕای بهرهو پێش چوونی خهباتی
شوناسخوازیی کورد له باکووری
کوردستان و شکستی ستراتێژیکی تورک
له بهرامبهر کورد که بهرههمی خهباتی
شاخ و شار ب ه مانای واقعی وشهیه ،هێشتا
دهنگدهری کورد ههی ه که دهنگ ب ه حیزبی
تورکی دهدا و ژمارهشیان گهلێک زۆره .ئهم
دیاردهی ه دهبێ خهسارناسیی جیدی بۆ بکرێ
و ئهو دهنگدهرانه دهبێ تێ بگهیهندرێن ،ئهم
دهنگدانهیان به مانای پشتکردن ه له نهتهوهکهی
و حاشاکردنه له ناسنامهی نهتهوهیی خۆی.

ڕۆژئاوای کوردستان
دهوڵهتی سووریهش له دابهشکردنی
میراتی ئیمپڕاتۆریی عوسمانی بههۆی
فهڕانس ه و بریتانیا له دوای شهڕی یهکهمی
جیهانی هاته سهر نهخشهی جوغڕافیا.
لهگهڵ درووستبوونی ئهم دهوڵهت ه
بچووکترین بهشی کوردستانی پێ بڕا .ئهم
واڵت ه تا ل ه ژێر قەیمومییهتی فهڕانسهدا
بوو ،کوردهکان ههندێک دهرفهتی چاالکیی
کولتوورییان ههبوو ،بهاڵم به هاتن ه سهر
دهسهاڵتی نهتهوهپهرستهکانی عهڕهب ،ن ه
تهنیا ئهو دهرفهتانهش نهمان؛ بهڵکوو له ماف ه
نهتهوایهتی و سیاسییهکانیش بێبهش کران.
له درێژهی سیاسهتی دژبهکورد ل ه
سووریه ب ه هۆی نهتهوهپهرستهکانی عهڕهب
ل ه ساڵی  1962ل ه سهرژمێرکردنی پارێزگای
حهسهکه 120 ،ههزار کورد له ئامار حهزف و
ل ه ناسنامهی سووری و مافهکانی هاوواڵتی
بێبهش بوون .ههر له ههمان ساڵدا دهوڵهتی

ناوهندی دهستی کرد ب ه درووستکردنی
پشتێندی عهڕهبی .بهپێی ئهو پڕۆژهی ه
دهبوو تهواوی کوردهکانی سنووری
تورکی ه بۆ ناوچه عهڕهبییهکان ڕابگوێزرێن
و له شوێن ئهوان عهڕهبهکان نیشتەجێ
بکهن .که ئهمه شتێک نهبوو ،جگ ه ل ه
سیاسهتی جیاوازیی ڕهگهزی «ئاپارتاید».
به هاتن ه سهر کاری بهعسییهکان سیاسهتی
لهنێوبردنی کوردهکان ڕهچاو کرا ،ب ه
جۆرێک یهکێک ل ه ڕێبهرانی بهعس بهناوی
«محهممهد تالب هیالل» ل ه نامیلکهیهکدا
بهرنامهی لهنێوبردنی نهتهوهی کوردی
له سووریه داڕشت .بەاڵم ئێستا کورد ل ه
ڕۆژئاوای کوردستان له چ بارودۆخێک
دایه؟ سیاسهتی جیاوازیی ڕهگهزی
«ئاپارتاید» و پڕۆژهی «محهممهد تالب
هیالل»ی بهعسی ب ه کوێ گهیشت؟
ل ه ڕابردوودا ل ه ڕۆژئاوای سووری ه
جوواڵنهوهیهکی سهربهخۆ و گشتگیری
کوردی له ئارادا نهبوو ،تهنیا پارچهیهکی
کوردستان ه که خهباتی چهکداری بههۆی
سروشتی جوغڕافیایی (زۆرتر پێدهشت)
تێیدا ئهنجام نهدراو ه و ههر بۆیهش پرسی
کورد لهم بهشهی کوردستان بهو جۆرهی
ک ه دهبێ به ڕۆژهڤ نهبووه و تهنانهت
له کتێبه کالسیکهکانی مێژووی کورد،
هێندێک ل ه مێژوونووسانی بیانی ئاوڕیان
لهم پرس ه نهداوهتهوه .بەاڵم ئێستا کورد
بە قۆستنەوەی ژیرانەی ئەم هەلومەرجەی
کە لە ساڵی ٢٠١١ـەوە ،سووریە تووشی
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ناسیۆنالیزمی ئێرانی لهدوای
 100ساڵ ههوڵدان ،له ئامانجی خۆی
واته درووستکردنی «نهتهوهی ئێران››
و پێدانی شوناسی ئێرانی به کورد
سهرکهوتوو نهبووه و بهپێچهوانه کورد
لهڕۆژههاڵتیکوردستانسهلماندوویەتی
که پێداگره لهسهر شوناسی نهتهوهیی
خۆی و ڕێژیمی زاڵ له سهر خاکی
کوردستان بێگانهیه و بوونی ئهو
تهنیا بههۆی هێزی سهربازییە
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هات ،توانیویەتی پرسی کورد لەم بەشەی
کوردستان بە جۆرێک بەڕۆژەڤ بکا
کە بە واقعی پێی بگوترێ» شۆڕشی
ڕۆژئاوا» .ئێستا کورد لە سێ پارێزگا
(کانتۆن) دوو کانتۆنی خۆی ئیدارەی
دەکا .دەسکەوتەکانی دیپلوماسی و
سەربازیی کورد حاشاهەڵنەگرە .لە کاخی
ئێلیزە لەالیەن سەرکۆماری فەرانسەوە
میوانداری لە ئاسیە عەبدوڵاڵ و نەسرین
عەبدوڵاڵ وەک نوێنەرانی کوردی ڕۆژئاوا
دەکرێ ،بە وتەی «هێمن سەیدی» نیزیک
لە ناوەندەکانی ئاکادێمی لە ئینگلیستان
پتر لە  ١٠٠تێزی ماستەر و دوکتورا و
سیمینار لە زانکۆکانی دەرەوەی واڵت
لەسەر ڕۆژئاوا نووسراوە و بەڕێوە
چووە .ئێستا ئیتر زاراوەی «ڕۆژئاوا» لە
چاپەمەنی و میدیای دەرەوەدا وەها جیێ
گرتووە کە کەمتر باکووری سووریە بە
کاردەبرێ .هەروەها ڕۆڵی سەرەکیی کورد
لە تێکشکانی گەورەترین و مەترسیدارترین
گرووپی تیروریستیی جیهان «داعش» لە
سووریە و گرتنی پێتەختی دەوڵەتی ئەو
گرووپە ،پرستیژ و ئیعتباری کوردی
لە بیروڕای گشتی جیهاندا بردە سەر.
هەمووی ئەم دەسکەوتانە وایکردووە
کە بە جیهانی نیشان بدرێ کە سەتی
10ی سووریە کوردن و لە دارشتنەوەی
سووریەی نوێدا لە بەرچانەگرتنی
شوێن و پێگەی کورد غەیری موممکینە.
بەردەم
ئاستەنگەکانی
کورد
شوناسخوازیی
خەباتی
کورتخایەندا
لە
ڕۆژئاوا
لە
ئەگەر لە شەڕ لەگەڵ «داعش» دا
پاساو هەبوو کە یەکدەست نەبوونی هێزی
سەربازیی کورد ،دەرهاویشتەی نگەتیڤی
لێ دەکەوتەوە .لە قوناخی «پساداعش»دا
ئەم پاساوە لە جیێخۆیدا نییە و بەرفراوانتر
بوونی بەرەی کورد ،قورسایی پتر
دەبەخشێتە کورد لە موعادالتی ئەم واڵتەدا.
ئاکام
ئێستا لە دوای  ١٠٠ساڵ ئەگەر
بەڕاوردێک بکەین لە نێوان وەدیهاتنی
ستراتێژیی ناسیونالیزمی عەرەبی ،ئێرانی
و تورکی بەرامبەر بە کورد و خەبات و
تێکۆشانی کورد بۆ شکست پێهێنان بەم
ستراتێژییە ،دەبینین ئەوە داگیرکەرانن
کە شکستیان هێناوە ،و نەیانتوانیوە ئەم

ستراتێژییە وەدی بێنن ،چونکە نەیانتوانی
کورد لە ناو بەرن ،نەیانتوانی ناسنامەی
خۆیانی بەسەردا بسەپێنن و لە کولتوور
و نەتەوەی خویاندا ئاسیمیلەی بکەن و لە
هاوشوناسکردنی واڵتەکەیان ناکام بوون.
ئەو ستراتێژییە بۆیە شکستی هێنا ،چونکە
کورد نەیهەویست ببێ بە تورک ،بە ئێرانی
و بە عەرەب و خۆی پێ لەوان جیاوازە .لە
بیرمان نە چێ لە ڕێرەوەی مێژوودا چەندین
نەتەوە لە ناو چون و شوێنەواریشیان
لە پاش بەجێ نەما ،هەر لەم ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاستە نەتەوە هەبوو کە سەردەمێک
گەورەترین ئیمپڕاتوڕیی ناوچەکە بوو ،بەاڵم
ئێستا گوندێکی بەدەستەوە نییە .ئەوە کوردە
کە ڕۆژ بە ڕۆژ لە سەلماندنی شوناسی
نەتەوەیی خۆی پێداگرتر و سوورترە و
زۆرسەرکەوتنی گەورەی وەدەست هێناوە.
ئەوە بۆ یەکەم جارە لە ١٠٠ساڵی ڕابردوودا
هاوکات لە هەر چوار پارچەی کوردستان
خەباتی شوناسخوازی لە ئارادایە.
دوا وتە
هێگل فەیلەسوفی ئاڵمانی سەردەمێک بەو
ئامانجە گەیشت ،هیچکەس ،هیچکات لە مێژوو
شتێک فێر نەبووە و دەرسی وەرنەگرتووە.
ڕەنگە ئەو وتەیە وەک حوکمێکی ڕەها و
موتڵەق بێتە بەرچاو ،بەاڵم النیکەم لەسەر
داگیرکەرانی کوردستان سادقە .ئەگەر
سەیرێکی پڕۆسەی بە دەوڵەتبوونی
نەتەوەکان لە  ١٠٠ساڵی ڕابردوودا
بکەین دەرس وەرنەگرتنی داگیرکەرانی
کوردستان لە مێژوو دەردەکەوێ.
لە ساڵی شۆڕشی فەڕانسە ( )١٧٨٩لە
هەموو جیهاندا  ٢٣دەوڵەت هەبوو .لە پێش
شەڕی یەکەمی جیهانی ( )١٩١٤ژمارەی
دەوڵەتانی قارەی ئەفریقا نەدەگەیشتە
ژمارەی پەنجەکانی دەستێک ،هەموو ئەم
قارەیە موستەعمەرەی واڵتانی بەریتانیا،
پورتەقاڵ ،بێلژیک ،فەرانسە و و هولەند و...
بوون؛ ئێستا ژمارەی واڵتانی ئەم قارەیە
پتر لە  ٥٠واڵتە .لە کاتی درووستبوونی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان لە
ساڵی  ١٩٤٥ژمارەی ئەو واڵتانەی بوون
بە ئەندام لەو ڕێکخراوە نەدەگەیشتە ٦٠
واڵت لە دەیەی  ٦٠ ،٥٠و ٧٠ی زایینی پتر
لە سەد واڵتی تازە هاتنە سەر نەخشەی
جوغرافیا ،ئێستا  ١٩٧واڵت لە ڕیکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان خاوەنی کورسین.
داگیرکەرانی ئەو واڵتانە ناچار بون لە
ئاست ئیرادەی نەتەوە سەربەخۆخوازەکان
هەنگاو بە هەنگاو پاشەکشە بکەن.
داگیرکەرانی کوردستان نە لە بەریتانیا ،نە لە
فەرانسە ،نە لە ئامریکا و نە یەکێتی سۆڤییەت
بە هێزتر نین کە ناچار کران هیندوستان،
ئەلجەزایر ،ڤێتنام و ئەفغانستان بەجێ بێڵن.
***
لە ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەدا ئارەزووی
سەرکەوتن بۆ چەکداری بە بیرو باوەڕی
کورد لە بەرگری لە شوناسی نەتەوەکەمان
دەخوازم ،چ پێشمەرگە ،چ گریال ،و چ
شەڕڤان .هیوادارم ڕۆژێک بێ «پەشێو»ی
شاعیر چیتر ئەو چیرۆکەی بۆ منااڵن

,,

کاتێک نیزیک به شهش میلیۆن
دهنگدهری کورد لە باکووری کوردستان
دهنگ به ناسنامهی نهتهوایهتیی خۆی
دهدا ،نیشانهی شکستی ستراتێژی
ناسیۆنالیزمی تورکه له ئاست کورد؛
بەاڵم هێشتا دهنگدهری کورد ههی ه
که دهنگ به حیزبی تورکی دهدا و
ژمارهشیان گهلێک زۆره و ئهم دیاردهیه
دهبێ خهسارناسیی جیدی بۆ بکرێ

،،

نەگێڕێتەوە کە چۆنیان بەسەردا قیژاندووە:
بۆ دەرەوە ئەی بێ واڵت ،ئەی بێ ئااڵ ،چون
ڕەشی بینی ئااڵی هەبوو ،سپیی بینی ئااڵی
هەبوو و هەر چی بینی بووی ئااڵی هەبوو.
ئۆمێد دەخوازم کە هەموو هاونیشتیمانێکی
کورد بە ئایدولوژیای جیاواز ،دنیابینیی
جیاواز و بە ڕۆئیای جیاواز لە ژێر یەک ئااڵدا
کۆ بێتەوە .هەر کوردێک ناسیونالسیت یا
ئینترناسیونالیست ،لیبڕاڵ یا سۆسیالیست،
موحافزەکار یا شۆڕشگێر و بە گشتی
چەپ ،ڕاست ،میانە و موتەدەین دەتوانێ
نیشتمانی خۆش بوێ .چون خۆشەویستیی
نیشتمان لە پاوانی کەسدا نییە.
***

* ئەم وتارە لەالیەن نووسەرەوە لە ڕێوڕەسمی
ڕۆژی 26ی سهرماوهز ،ڕۆژی ئااڵ و پێشمەرگەی
کوردستان لهقهاڵی دێموکرات پێشکێش کراوە.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

ئەو باوەڕانەی لە

مافی زیندانی لە زیندانەکانی
کۆماری ئیسالمیدا و پێوەر ه جیهانییەکان

زینداندا بەهێزتر دەبن
عەبدوڵاڵ دۆستاڵی

ناوم عەبدوڵاڵ محەممەدی و ساڵی  1345لە گوندی دۆستاڵی لەدایک
بووم .ساڵی  1383گیرام و ماوەی  5ساڵ لە گرتنگەی ئیتالعات و دواتر
زیندانەکانی ورمێ و مەهاباددا بەند کرام .ئەوەی دەیخوێننەوە پوختەی
بەسەرهاتی ژیانی سیاسی و چۆنیەتیی گیران و مانەوەمە لە زینداندا.
ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی کە شۆڕشی گەالنی ئێران سەرکەوت ،ئەمن
پۆلی دووهەمی ناوەندی بووم و بەهۆی باوکم کە شووڕای حیزب بوو
زۆر زوو تێکەاڵوی شۆڕش و کاروباری ئەوکاتی حیزب لە گوندەکەمان
بووم .لە سەردەمدا مێردمنداڵێک بە کاری هونەری و کاروباری یەکیەتیی
الوانەوە خەریک بووم .ساڵی  1367پێوەندیم بە کۆمیتەی ناوچەی سارم
و میرقازەوە گرت و دەستم بە تێکۆشانی تەشکیالتی کرد هەتا ساڵی
 1369کە بەڕەسمی هاتمە پێشمەرگایەتی و دوای  5ساڵ بە ئاگاداریی
حیزب گەڕامەوە نێوخۆی واڵت .لەگەڵ گەڕانەوەم ماوەی سێ مانگ
لە گرتنگەی ئیدارەی ئیتالعات گیرام و دوایە بە زەمانەت ئازاد کرام.
ساڵی  1376پێوەندیم بە حیزبەوە گرتەوە و وەک ئەندامی تەشکیالتیی
حیزب دەستم بە کار و تێکۆشانی حیزبی کردەوە .ڕۆژی 15ی خەرمانانی
ساڵی  1383لە جادەی شەهرەک بە ماتۆڕسیکلەت دەڕۆیشتم کە دوو ماشێنی
ئیدارەی ئیتالعات دەوریان گرتم و یەکیان خۆی پێدادام و خستمی .دوایە بە
دەست و الق بەستراوی لە سندووقی ماشێنێکیان هاویشتم و لەگەڵ خۆیان
بردیانم .دوای چەند ڕۆژ لێپرسینەوەی لە ئیتالعاتی مەهاباد بەڕێیان کردمە
ئیدارەی ئیتالعاتی ورمێ و ماوەی پتر لە  50ڕۆژ لە زیندانی ئینفڕادیدا
ڕایانگرتم .هەموو ڕۆژی دەیانبردم بۆ بازجوویی و بە دەست بەستراوی
چەند کاغەزیان پێ ئیمزا دەکردم و دەیانناردمەوە ئینفڕادی .تۆمەتی
سەرەکیی من ئەندامەتیی حیزب و کوشتنی داوود بالە ناسراو بە ئازاد بالە
بوو .ئەمن لەگەڵ ئەوەی حاشام لێدەکرد و دوایەش پارێزەرم گرت ،بەاڵم نە
پارێزەر چیی لە دەست دەهات و نە حسێبیکیش بۆ بەرگرییەکانی من دەکرا.
لێدان بە کابڵ و بە شەق و پێلەقە ،جنێودان بە نامووس و دایک و باوک
و باوەڕەکانت ،برق لێدان ،لە ئاوهاویشتن و زۆر شێوازی دی بەشێک لەو
ئەشکەنجە جەستەیی و ڕووحییانە بوون کە لەسەر منیش تاقی کراونەتەوە.
دوای ئەوەی درامە دادگا ،سزای  15ساڵ زیندانیم بەسەردا سەپا و دایانمە
زیندانی ناوەندیی ورمێ .سروشتی زیندانیی سیاسی وایە کە لە نێو بەند
و کۆڕی بەندکراواندا هەموو کەس حورمەتت دەگرێ ،بەاڵم کاربەدەستانی
زیندان لەسەر داوای ئیتالعات لە ئازاردانت بەردەوامن و بەردەوام لە ڕێگەی
جۆراوجۆرەوە هەوڵی شکاندنی کەسایەتیت دەدەن .لەنێو زینداندا بەرپرسەکان
جیاواز بوون .ئەوانەی سەر بە حیفازەتی زیندانن هەموو وەک نوێنەری ئیتالعات
هەڵسوکەوتت لەگەڵ دەکەن و زۆر خراپ لەگەڵ بەندی دەجوولێنەوە؛ بەاڵم
کارمەندی کورد و غەیرە کوردیش هەبوون کە بەتایبەت ڕێزیان لە بەندیی
سیاسی دەگرت .هەڵبەت ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ڕەوشت و ئەخالقی کەسەکان،
دەنا سیاسەتی ڕەسمی شکاندنی تۆ و پەراوێزخستنی تۆیە .تۆی زیندانیی
سیاسی لە ڕوانگەی ئەوانەوە هیچ مافێکت نییە ،بۆیە بەردەوام هەوڵیان ئەمە
زیندانت بۆ بکەن بە دۆزەخ و بە تێکەڵکردنت لەگەڵ ئەو تاوانبارانەی لەسەر
کوشتن و دزی و گزی گیراون ،یان ئەوانەی موعتاد بە مادەی هۆشبەرن،
وا بکەن ژیانت لە زیندان ئەوەندەی دەکرێ سەخت و تاقەتپڕووکێن بێ.
سووکایەتی و ئازاردانی بنەماڵەش لە کاتی مالقات و چاوپێکەوتندا
بەشێکی دیکەی ئەم ئازارانەیە کە هەر زیندانییەکی سیاسی کەم و زۆر
چێشتوویەتی .ئەمن وەک خۆم لە زینداندا زۆر ناخۆشیم بەسەر هاتووە.
کاتێک کە گیرام  ٥ساڵ بوو ژیانی هاوبەشیم پێك هێنابوو و «دیار»ی
کوڕم تازە لە دایک ببوو .کاتێک لە زیندانی مهاباد ڕا دەیانبردم بۆ ورمێ،
لەگەڵ چەند مەئمووری ئیدارەی ئیتالعات و ئەو جاشەی منی بە گرتن دابوو
_عەزیز کانەبی_ بە پێبەند و چاوبەستراوی سواری پەیکانێک کرابووم
و وەرێ کەوتبووین .ئەمن ماڵم هاتبووە «خانەگێ» و ماڵەکەم لە جادە
ڕا دیار بوو« .یەگانە» ،کە کادری ئیتالعات و بازجووی من بوو ،گوتی:
«عەبدواڵ ماڵەکەت دیارە و ئەوە لە ڕاستی ماڵەکەت دەڕۆین .خوداحافیزیی
یەکجارییان لەگەڵ بکە چونکی تازە چاوت پێیان ناکەوێتەوە ».زۆر ناڕەحەت
بوو .لە بێدەسەاڵتی وەک مار لە نێو خۆمدا جینگڵم دەدا و تەنیا دڵخۆشیم
ئەوە بوو زیندانیی سیاسیم و سەری خۆم و بنەماڵەکەم بەوە بەرزە.
بیرەوەرییەکی تایبەتیم هەیە لەو ڕۆژە .کە گەیشتینە ورمێ منیان لە
کردە زیندانێکی ئینفڕادییەوە .شەو بوو .زۆر ناڕەحەت و پەشێو بووم.
چاوم بە دیوارەکاندا دەگێڕا کە لە پڕ دیتم لەبن شوفاژەکە نووسراوە
«مەجید سەدەفی» .دەمزانی ئەوان کادری حیزب بوون و لە زیندان
ڕایان کردبوو ،بەوە ورەیەکی سەیرم گرت .تینێکی دی گەڕایە لەشم
و گوتم دەبێ خۆڕاگر بم و هیوادار بە ئازادبوون لە زیندان بمێنمەوە...
وەک گوتم دادگا سزای  15ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاندبووم .هەموو
هەوڵم ئەوە بوو کە بتوانم مەرەخەسییەک وەربگرم و نەگەڕێمەوە .وابوو
داوای پێداچوونەوە بە حوکمەکەم کرد و پەروەندەکەم بەڕێی تاران کرا .لە
دەرەوەی زیندان کاک مەسعود کوردپوور ،چاالکی مەدەنی و پشتیوانی زۆر لە
پەروەندەی زیندانیانی سیاسی هەوڵێکی زۆری بۆ دابووین و توانیبووی سێ
پارێزەرمان بۆ بگرێ کە ئەندامی ڕێکخراوی پارێزەرانی بێسنوور بوون .یەک
لەوان بە ناوی دوکتور محەممەد شەریف هات لە زیندان سەردانی کردم و پێی
گوتم کە ئەوان هەوڵی خۆیان دەدەن ،بەاڵم بۆ خۆیشم دەبێ لە فیکری خۆمدا بم.
دوای  5ساڵ مانەوە لە زیندان و پاش هەوڵێکی زۆر بە بیانووی ئەوەی داوای
پێداچوونەوە بە حوکمەکەم کردووە و دەمەوێ خۆم لە تاران وەدووی کەوم ،بە
زەمانەتی  50میلیون تمەن ،چوار ڕۆژ مەرەخەسیم پێدرا .بنەماڵە و کەسوکاریشم
کە هەموو کارئاسانییەکیان بۆ دەربازبوونی من کردبوو ،لەو دەرفەتە کەلکمان
وەرگرت و لە ڕێگەی سنووری مەریوانەوە هاتینە باشووری کوردستان و
خۆم گەیاندە حیزب و تێکەڵ بە ڕیزی تێکۆشەرانی حیزبەکەم بوومەوە.

پێش ئــەوە باس لە مافی زیندانی بکەین وا
باشە بزانین کە مەبەست لە سزای بەندکران
چییە و زیندان بە مانای چییه؟ زیندان ئەو
شوێنەیە کە کەسی تاوانبار بە حوکمی دادگا لە
ئازادیی ژیان بۆ ماوەیەکی دیاریکراو و یا هەتا
مردن بێبەش دەبێ و یەکێک لە ئامانجەکانی
سزادان بە زیندانیکردن ئەوەیە کە بۆ زیندانیی
تاوانکار ببێتە هۆکارێک بۆ چاکسازی و بە
شێوەیەک کە بەندکراو دوای ئازادبوونی لە
زیندان بتوانێ وەک کەسێکی ئاسایی بگەڕێتەوە
نێو کۆمەڵگە و بۆ ژیانێکی نوێ ،بەاڵم نیزامی
دادی کــۆمــاری ئیسالمی جــۆرێــکــی ت ــرە .لە
مــاوەی چل ساڵی ڕابـــردوودا شاهیدی ئەوە
بووین کە لە ژێر سێبەری کۆماری ئیسالمی
و قانوونەکانیدا نەک تاوان و تاوانکاری کەمی
نەکردووە بەڵکوو ڕادەی زیندانی و زیندانەکان
بە شێوەیەک پەرەی ئەستاندووە کە ئێران بە
پانتایی جوغڕافیای خۆی بۆتە زیندان ،کە هەر
ئەوە دەرخەری ئەوەیە کە قانوونەکانی کۆماری
ئیسالمی وا دانــەڕێــژراون کە بــەرژەوەنــدیــی
کۆمەڵگ ه بپارێزن بەڵکوو وا نووسراون کە لە
بەرژەوەندیی دەسەاڵتدارانی سیستم بن .چونکە
ئەگەر چــاو بە ئاماری زیندانییان لە ئێراندا
بخشێنین دەبینین کە سیستمی زیندانەکانی
ئــێــران و نــیــزامــی دادوەریــــــی ئـــەو ڕێــژیــمــە
نەیتوانیوە ئەو ئامانجە بپێکێ کە زیندانی لە
دوای ئازادبوونی لە تاوان و تاوانکاری دوور
ڕابگرێ؛ بەڵکوو پێچەوانە بۆتەوە و بەهۆی
بێجێگهیی و نەبوونی ئیمکاناتی ئامووزشی
دەبینی زیندانی لە زیندان دەبێتە هاونشینی
کەسانی تاوانکاری حیرفەیی و دوای ئازادبوون
له جیاتی گەڕانەوە بۆ ژیانی ئاسایی دەکەوێتە
داوی دەستە و تاقمی تاوانکاری گەورە کە هەم
خۆی لە دەست دەچێ وهەم ئەو کارە دەبێتە
هۆی هەڵوەشان یا زەبرلێدان لە بنەماڵەکەی
خۆی .لە هەمان حاڵدا شێوە ڕەفتاری دەزگای
قــەزایــی کــۆمــاری ئیسالمی بــۆتــە هۆکارێک
کە هەزینە ئینسانی ،ئــابــووری ،فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتییەکان لە ئاستێکی بەرینتردا تێچووی
گەورەی سیاسی بخاتە سەر شانی کۆمەڵگهی
ئێران و لە ئاکامدا تەنیا ئــەوە زیندانی نییە
ک ــە زیــانــمــەنــد دەبـــــێ ،بــەڵــکــوو ب ــە شــێــوەی
ناڕاستەوخۆ کۆمەڵگهش ئەو زیانەی پێ دەگا.
نابێ ئەوەمان لە بیر بچێ کە بە تەنیا سزای
زیندان و یا هــەر سزایەکی دیکە ناتوانێ لە
سەردەمی ئێستادا ببێتە هۆی کەمکردنەوەی
تــاوان .لە ڕوانگەی زانایانی بــواری قانوونی
ئ ــەوەی دەتــوانــێ ببێتە هــۆی کەمکردنەوەی
ت ــاوان ئــەوەیــە کــە دەوڵـــەت بتوانێ بەستێنی
ژیانێکی سەردەمیانە بۆ تاکەکانی کۆمەڵگ ه
پێکبێنێ و هــەوڵ بــدا بە داڕشتنی بەرنامەی
تۆکمەی ئــابــووری ،مــەودای نێوان چینەکانی
کۆمەڵگ ه کەم بکاتەوە و فەزایەک بخوڵقێنێ ک ه
تاک لە نێو کۆمەڵگ ه و بنەماڵەی خۆیدا هەست
بە ئازادی و سەربەستی بکا و لە هەمان کاتدا
خۆی بە بەرپرسیار بزانێ لە بەرامبەر بنەماڵە
و ئەو کۆمەڵگهیە کە تێیدا دەژی و ئەو جۆرە
فەزایە لە واڵتانی دێموکراتیکدا لەمێژ ساڵە
بۆ تاک تاکی کۆمەڵگ ه خۆڵقاوە ،بۆیە دەبینین
کە ڕادەی تاوانکاری لــەو واڵتانە بەتەواوی
هــاتــووەتــە خـــوارێ و ههندێک کـــردار کــە لە
ئێران بە تاوان دادەنرێ و خەڵکی لەسەر سزا

دەدرێ لەو واڵتانە نەک تــاوان نییە بەڵکوو بە
دەربڕینی ئازادیی بەیان و تاکەکەسی دادەنرێ.
لە واڵتــە جــۆراوجــۆرەکــانــدا هەموو کاتێک بۆ
هەڵسهنگاندنی ڕادەی بەڕێوەچوونی ڕێوشوێنی
پــێــوەرەکــانــی مــافــی مـــرۆڤ لــە پــلــەی یــەکــەمــدا
سیستمی قەزایی و ئەمنییەتیی ئــەو واڵتانە بە
پێوەر دادەنــرێ .بەو مانایە ڕادەی پابەندی ئەو
واڵتانە بە بەڕێوەچوونی دادگایەکی دادپەروەرانە
بایەخێکی گرینگ دەدا بە پێگەی ئــەو واڵتــە لە
کۆمەڵگهی جیهانیدا .بــەاڵم دەبینین لە مــاوەی
چل ساڵی ڕاب ــردوودا کۆماری ئیسالمیی ئێران
هەموو کات خۆی لە پێوەرە نێونەتەوەییەکان
بۆ پاراستنی مافی مرۆڤ پاراستووە و تەنانەت
ئەو قانوونانەش کە لە ناوەندی قانووندانانی ئەو
سیستمەش بە مەبەستی پاراستنی مافی مرۆڤ
دەرچــــوون کــاریــان پــێ نــەکــراوە و ڕێــزیــان بۆ
دانهنراوە .یەکێک لەو قانوونانە شێوەی دەست
وێڕاگەیشتنی هــەمــوو تاکێکی کۆمەڵگهیە بە
دادگایەکی دادپــەروەر و لە هەمان کاتدا دەست
وێڕاگەیشتنی بە پارێزەر ،جا ئەو کەسە بە هەر
هۆکارێک لە الیــەن مەئموورینی دەوڵەتییەوە
دەستبەسەر کرابێ و هــەروەهــا بەپێی هەموو
پێوەرەکانی نێونەتەوەیی و تەنانەت قانوونی
بنەڕەتی ئێرانیش ،پاراستنی مافی ئینسانی لە
زیــنــدان چ لــە کاتی دەســت بــەســەرکــراوی و چ
ئەو کات کە لە الیەن دادگاوە حوکمی یەکجاری
دەدرێ ئیلزامییە ،بــەاڵم هــەر وەکــی لــە پێشدا
بــاس کــرا لــە هــەمــوو م ــاوەی تەمەنی کۆماری
ئیسالمیدا ئەو پێوەرانە نەک لەبەرچاو نەگیراون
بەڵکوو ژێرپێ خــراون .بەپێی پێوەرەکانی مافی
مرۆڤ و پەیماننامەکانی پێوست بە جاڕنامەی
گەردوونیی مافی مرۆڤ هەموو مرۆڤێک لە کاتی
دەستبەسەرکردن هەتا دەرچوونی حوکمی کۆتایی
دادگا ئەو مافانەی هەیە :لە کاتی دەستبەسەر کران
لە ماوەیهکی کورتدا دەبێ تێ بگەیهندرێ کە بۆ
دەستبەسەر کراوە (تفهیم اتهام) ،بنەمای هەموو
گرتن و دەستبەسەرکردنێک لە سەر بێ تاوانییە و
هەتا تاوانەکە نەسەلمێندرابێ دەستبەسەرکراوەکە
دەبێ وەک کەسی بێتاوان هەڵسوکەوتی لەگەڵ
ب ــک ــرێ ،کــەســی دەســتــبــەســەرکــراو مــافــی بێ
ئــەمــاوالی خۆیەتی پــارێــزەری خــۆی هەبێ ،لە
بــواری تهندرووستییەوە هــەم لە یەکەم ساتی
دەستبەسەرکردنی پشکنینی پزیشکی بۆ بکرێ و
ئەگەر نەخۆشییەکی هەبوو بخرێتە ژێر چاودێریی
پزیشکییەوە ،شوێنی حەوانەوەی چ تاکەکەسی و
چ بەکۆمەڵ بەشێوەیەک بێ کە شیاوی مرۆڤ
بێ و بە چەندین مافی دیکە .کە بەداخەوە هەموو
ڕێکخراوە جیهانییەکانی پاراستنی مافی مرۆڤ و
دەوڵەتانی ئوڕووپایی ئەو ڕاستییە دەزانن کە هیچ
کام لەو مافانە لە نیزامی دادی کۆماری ئیسالمیدا
بە زیندانیی سیاسی و غهیرەسیاسی نادرێن،
بــەاڵم ئــەوان لەبەر بــەرژەوەنــدیــیــە ئــابــووری و
سیاسییەکانی خۆیان لە ئاست ئەو پرسەدا ماوی
چل ساڵە چاویان نووقاندووە .لێرەدا وەک نموونە
باس لە دوو بڕگەی قانوونی دەکەین لە بەڵگەکانی
نێونەتەوەیی و نێوخۆی ئێراندا کە مافی زیندانی لە
بواری پاراستنی تهندرووستییەوە تێدا دەستنیشان
کراوە و لە سەر زیندانەوان ئەرکە جێبەجێیان بکا.
کۆمەڵێک بنەما و پڕەنسیپ لە ساڵی ١٩٨٨ی
زایــیــنــی لــە ک ــۆڕی گشتیی ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە
یــەکــگــرتــووەکــانــدا بــۆ پــارێــزگــاری لــە هــەمــوو
ئــەو کەسانەی کە بە هــەر شێوازێک لە الیەن

عومەر باڵەکی

دەسەاڵتەوە دەستبەسەر کراون و یا زیندانین
پەسهند کراوە کە لە ئەسڵی ٢٤دا دەڵێ( :کەسی
دەستبەسەرکراو یا زیندانی دوای وەرگرتن لە
الیەن ناوەندی ڕاگرتنی کاتی یا زیندان دەبێ لە
زووترین کاتدا پشکنینی پزیشکیی شیاوی بۆ
بکرێ و لە دوای ئەوەوە هەر کاتێک پێویستی
بە دوکتور هەبوو ،لە زووترین کاتدا دەبێ
دوکتوری بۆ دابین بکرێ .ئەو لە ژێر چاودێری
و ئاگالێبوونی بەخۆڕایی و بێ بەرامبەر دەبێ).
لە ئاییننامەی ئیجرایی ڕێکخراوی زیندانەکانی
ئێراندا لە پێوەندی لەگەڵ چارەسەری پزیشکی
هــەمــوو زیــنــدانــیــیــان لــە نــێــوخــۆی زیــنــدان و
دەرەوی زیندان لە مادەی١٠٣دا بەو شێوەیە
باس دەکا( :هەتا ئەو جێگایە کە ئیمکانی هەبێ،
دەبێ بە شێوەیەک ڕێک بخرێ کە پێداویستییە
دەرمانی و تهندرووستییەکانی حوکمدراوانی
نەخۆش لە نێوخۆی دامــــەزراوەی زینداندا
دابــیــن بــکــرێ بـ ــۆوەی پێویست بـــەوە نەکا
زیندانی بۆ دەرەوی زیندان یا دامــەزراوەی
زیندان ڕابگواسترێ .لەگەڵ هەمووی ئەوانە
لە کاتی پێویستدا بردنەدەرهوهی زیندانی لە
زیــنــدان بە مەبەستی چــارەســەری پزیشکی
پێویستیی بە تەئیدییەی نەخۆشخانەی زیندان
و ئیجازەی بەرپرسی دامــەزراوەی زیندان یا
بەرپرسی زیندان و ڕەزایــەتــی قــازی هەیە).
کاتێک چاو لە وەزعییەتی زیندانەکانی ئێران
دەکەین ڕاستیی ئەو بابەتە کە کۆماری ئیسالمی
پابەندی هیچ قانوون و یاسایەک نییە جا چ ئەو
قانوونە نێوخۆیی بێ یا نێونەتەوەیی بێ ،و
جێگای نیگهرانییە کە دەسەاڵتدارانی کۆماری
ئیسالمی بەردهوام لە ماوەی ئەو چل ساڵەی
تەمەنی دەسەاڵتداریان هەموو کات ڕێکەوتن
و پهیماننامە نێونەتەوەیی و دەوڵەتییەکانیان
لــە بــەرچــاو نــەگــرتــووە و ژێــرپــێــیــان ن ــاوە.
کــردار و ڕەفتاری کاربەدهستانی کۆماری
ئیسالمی لــەگــەڵ زیندانییەکان بــە تایبەتی
زیــنــدانــیــیــانــی ســیــاســی و جــیــابــیــر ئــەوەیــە
کـــە بــەئ ـهنــقــەســت لـــە چــــارەســــەرکــــردن و
دەستوێڕاگەیشتنیان بە دوکتور و دەرمان خۆ
دەبوێرن کە ئەو خۆبواردنە زۆر جار بووەتە
هــۆی مــەرگــی زیــنــدانــی .بــۆ نــمــوونــە :ئەکبر
محەممەدی لە ساڵی  ،٢٠٠٦هــودا سابیر لە
ساڵی  ،٢٠١١سهتار بەهەشتی ل ه ساڵی ٢٠١٢
بــە هــۆی ئهشکهنجەوە گیانی لــەدەســت دا،
زێنەب جهاللیان زیندانیی سیاسیی کورد کە
مەحکووم بە ئێعدامە ،لە مێژووی زیندانییانی
ئێراندا یەکەم ژنە کە ئەو ماوە دوورودرێژە لە
زینداندا بەند کراوە و بەهۆی پێڕانەگەیشتنی
پــزیــشــکــی لــهوانــهیــه بــیــنــایــی چــاوەکــانــی لە
دەســت بدا کە بێجگە لــەوەی کە یای زێنەب
جەاللیان دەستی وە چــارەســەری پزیشکی
ڕانەگەیشتووە بەڵکوو لە ماوەی بەندکرانیدا
ب ــە ه ــەم ــوو ج ــۆرێ ــک ئــەشــکــەنــجــە دراوە.
هــەروەهــا نوێترین نموونە وەحــیــد سەیاد
نەسیری لە زیندانی لهنگروودی شاری قوم
کە بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین بە حوکمی دادگا
دوای نیزیک دوو مانگ مانگرتن لەخواردن
گیانی لە دەست دەدا ،بهبێ ئــەوەی دەزگای
قەزایی کۆماری ئیسالمی خۆی لە بەرامبەر
مەرگی ئەو زیندانییە و هەزاران زیندانی دیکە
بە بەرپرس بزانێ و لە بەرامبەر بنەماڵە و
کۆمەڵگهی ئێراندا واڵمدەر نییە و هەروەکی لە
سەرهتاوە گوترا ئەو ڕەفتارەی دەزگای دادی
ئێران دەرخــەری ئەو ڕاستییەیە کە پابەندی
هیچ یاسا و ڕێسایەکی نێونەتەوەیی و تەنانەت
قانوونەکانی خۆیشی نییە و هەر بۆیە ئێرانی
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە ڕیزی ئەو
واڵتانەیە کە شووڕای مافی مرۆڤی ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتوەکان چەندین ساڵە ڕیپۆرتێری
تایبەتی مافی مــرۆڤــی بــۆ دی ــاری ک ــردووە.
لە کۆتاییدا پێویستە وەبیر بێنمەوە کە نابێ
ئومێدمان بــەوە هەبێ کە سیستمی قەزایی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران چــاکــســازی بە
قازانجی گەالنی ئێرانی تێدا دەکــرێ ،چونکە
بەشی زۆری قانوونەکانی ئێران بە قانوونی
ئەساسیشەوە لە قازانج و بەرژەوەندییەکانی
دەســــەاڵتــــداری ئ ــەو سیستمە ن ــووس ــراون
و دەســەاڵتــدارانــیــش هیچکات بـــەوە ڕازی
نــابــن کــە ئــەو قــانــوونــانــە لــە بــەرژەوەنــدیــی
گــەالنــی ئــێــرانــدا ئــاڵــوگــۆڕیــان تــێــدا بــکــرێ.
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ئانتۆلۆژیی پێشمەرگە

ئامانجەکان ،ئەرکەکان و پڕەنسیپە گشتییەکانی
ناوهندى هاوكاریی حيزبهكانى كوردستانى ئێران

حەسەن شێخانی
چەمکی پێشمەرگە چییە؟ پێشمەرگە کێیە؟
ئامانج و ئەرکەکانی کامانەن و لە پێناوی چیدا
تێ دەکۆشێ؟ چ شتێک پێشمەرگە لە چەکدارێکی
ئاسایی جیا دەکاتەوە؟ ئەمانە ئەو پرسیارانەن
لەم نووسینەدا بە کورتی تەتەڵەیان دەکەین.
دەکرێ پێکهاتە و چوارچێوەی باسەکە
بەم شێوەیە دابڕێژین و هێڵە گشتییەکانی
ئاوا ڕەنگڕێژ بکەین :ئێمە لەگەڵ دوو پێناسە
بەرەوڕووین ،لەگەڵ دوو ڕەهەند یان
ڕووکار بەرەوڕووین :ڕەهەندیی بنچینەیی
و دیوی ناوکیی چەمکی پێشمەرگە و
ڕەهەندی سەرخان و ڕوخساری پێشمەرگە.
یان باشترە بڵێین لەگەڵ جەوهەر و
سروشتی پێشمەرگە لە الیەک و ،فۆڕم و
دەرکەوتەکانی پێشمەرگە لە الیەکی دیکە.
پێشمەرگە لە سروشت و جەوهەری خۆیدا
و بەدوای ئەمەشدا لە کارکردیدا ،سیستمێکی
ماناییە ،چوارچێوەیەکی ڕوانینە ،کە ئاغا و
کۆیلەتی دەباتە ژێر پرسیار و دژایەتیی دەکا
و ،دەیەوێ خۆی سەروەر و بڕیاردەری
ژیانی بێ .لە الیەکی دیکەش پێشمەرگە
لە شێوە و فۆڕمێکی دیاریکراوی هێزێکی
[ پێشمەرگە مرۆڤێکی یاخییە دژی سیستم ،ئەو
سیستمەی قبووڵ نییە کە لەسەر بنەمای ئاغا و
کۆیلەتی ڕۆ نراوە .پێشمەرگە تەنیا لە پێناوی
خۆیدا یاخی نابێ بەڵکوو لە پێناوی هەموواندا
ڕادەپەڕێ و هەمووانیش بانگهێشت دەکا لە
دژی سیستمی چەپێنەر و کۆیلەکەر ڕاپەڕن .لە
ڕاستیدا هاواری پێشمەرگە ،هاواری هەمووانە ]
نیزامی و چەکداردا بەرجەستە دەبێ .ئەوەی
بە الی منەوە گرینگترە ،پێناسەی یەکەمە،
نە لەبەر ئەوەی کە لە بایەخی پێناسەی
دووەم یان ڕەهەندی دووەم کەم بکەمەوە،
بەڵکوو لەبەر ئەوەی کە پێناسەی یەکەم لە
ڕووی وجوودییەوە ،دەستپێک و بنەمای
پێناسەی دووەمە .پێناسەی دووەم تەنیا
شکڵ و فۆڕمێکی دیاریکراو و کۆنکرێتی
جەوهەر و فەلسەفەی پێشمەرگەیە .وەک لە
نێوئاخنی ئەم وتارەشدا شی دەکرێتەوە ،ئەم
نێوەرۆک و سروشتە دەکرێ فۆڕم و شێوەی
دیکەش وەربگرێ؛ جیاواز و هاوتەریب
و هاوئاڕاستە لەگەڵ فۆڕمی چەکداریدا.
هەروەها نێوەرۆکی ئەم وتارە لەسەر
دابەشکاریی دوو قۆناغی پێش و پاش
ڕزگاریدا و ،چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی
پێشمەرگە لە هەرکام لەو قۆناغانەدا ،بیچم و
شکڵ دەگرێ .واتە ئەم شیکردنەوەیە دەچێتە
نێو چوارچێوە و قاڵبی ئەم قۆناغبەندییەشەوە.
لەم وتارەدا پێناسەیەک لە پێشمەرگە دەخرێتە
ڕوو ،کە زیاتر پێناسەیەکی «تجویزی»
و بەهامەندە ،واتە پێشمەرگە دەبێ وابێ.
لە وتەیەکدا دەتوانین ئاوا بڵێین :پێشمەرگە
مرۆڤێکی ئازادە ،کە لە پێناو دەستەبەریی
ماف و ئازادیدا تێدەکۆشێ .ئێستا
ڕۆدەچین بە ناخی ئەم چەمکەدا و ئەسڵ
و ئەساسی پێشمەرگە ڕوون دەکەینەوە.
چەمکی پێشمەرگە هەڵگری بەرهەڵستیی
زوڵم ،خۆڕاگری و ،بەرەنگاریی داگیرکەری
و چەوسانەوەیە .ئەم چەمکە ڕۆحی
بەرجەستەی خەباتە .چەمکێکە کە زێهنییەت
و بەرجەستەبوونی مادیی خەباتی ،لە خۆیدا
ئاوێتە و یەکانگیر کردووە .پێشمەرگە
مرۆڤێکی وشیارە کە بیری ئازاد لە زەینیدا
چەکەرەی کردووە و پێگەیشتووە و ،ئامانجی
ئەوەیە خۆی سووژە و بکەری ژیانی بێ.
چەمکی پێشمەرگە ئامرازبوونی مرۆڤی
کورد و ئۆبژە و بابەت بوونی ،دەباتە ژێر
پرسیار و ئیرادەی ڕاستەقینەی گەڕانەوەی
بکەر و سووژەبوونی مرۆڤی کوردە؛
سووژە و بکەرێکی ناسکار و خودموختار
و ئازاد ،کە خۆی پێوەندییەکانی ژیانی ڕێک
بخا و دایبڕێژێ؛ خۆی ژیانی دیزاین بکا
و بینەخشێنێ و ئاڕاستەکهی دیاری بکا.
پێشمەرگە ئۆگری شەهیدبوون و ئاشقی
مەرگ نییە؛ لە پێناوی ژیانی نادیاری
پاشەڕۆژدا ناجەنگێ ،بەڵکوو لەپێناوی
ژیاندا ،لە پێناوی ژیانی خۆی و مرۆڤەکانی
دیکەدا دەجەنگێ .پێشمەرگە ژیاندۆستە و

بەگژ مەرگدا ،بەگژ ئەوانەدا ،کە مافی ژیان لە
مرۆڤەکان دەستێننەوە ،بۆ ئەوەی ئاغایەتیی
خۆیان بسەلمێنن و بەردەوام بکەن ،دەچێتەوە.
بەرژەوەندیی
پێناوی
لە
پێشمەرگە
دەسەاڵتداراندا ،ئازادیی مرۆڤەکان زەوت ناکا،
چونکە ماهییەت و جەوهەری پێشمەرگەبوون
خەباتە لە پێناوی ژیانێکی ئازادانەدا ،کە مرۆڤەکان
وەک مرۆڤ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ و لە مافە
سروشتی و وجوودییەکانی خۆیان بەهرەمەند بن.
لەژێر تیشکی ئەم مانا جەوهەری و گشتگیرەی
سەرەوە ،پێشمەرگە لە فۆڕمی هێزێکی چەکداردا،
لە بزاڤی ڕزگاریخوازیی کورددا ڕۆڵێکی
گەورەی هەبووە .لە قۆناغێکی دیاریکراودا،
ڕۆڵی هێژمۆنیکی هەبووە و ڕەهەندەکانی دیکەی
خەباتی بردۆتە ژێر باندۆر و کاریگەریی خۆیەوە.
بە هەموو ئەو گرینگییەی کە هەیەتی ،پێشمەرگە
وەک هێزێکی چەکدار ،بەشێکی پازێلی خەباتی
کوردە و بەپێی هەلومەرجەکان ڕۆڵی دیاری
دەکرێ .بەم پێیە پێشمەرگە لەگەڵ توخمەکانی
دیکەی جڤاک و لە بەستێنی پێویستییەکانی
خەباتدا ،نەقشی هەیە و ،وەک فاکتەرێکی
بزوێنەر و ناوکیی کۆمەڵگە ،پێوەندییەکی
[ باری خەبات قورسە و بەتەنیا بە پێشمەرگە
هەڵناگیرێ،بۆیەپێویستەلەپالتفۆڕموئاڕاستەیەکی
هاوبەشدا ،هەموو ئەکتەر و کاراکتەرەکانی دیکەی
کۆمەڵگە بەشێک لە قورسایی ئەو بارە هەڵبگرن.
یان دەکرێ ئاواش بڵێین کە ،چەمکی پێشمەرگە
بە مانا فراوانەکەی و ،بانتر و بەرینتر لە هێزێکی
چەکدار،هەمووئەوانەشدەگرێتەوەکەلەمپالتفۆڕم
و ئاڕاستە هاوبەشەدا بەشدارن و ڕۆڵ دەگێڕن]
دووالیەنە و ئۆرگانیکی لەگەڵ کۆمەڵگە هەیە.
پێشمەرگە مرۆڤێکی یاخییە دژی سیستم ،ئەو
سیستمەی قبووڵ نییە کە لەسەر بنەمای ئاغا و
کۆیلەتی ڕۆ نراوە .پێشمەرگە تەنیا لە پێناوی
خۆیدا یاخی نابێ بەڵکوو لە پێناوی هەموواندا
ڕادەپەڕێ و هەمووانیش بانگهێشت دەکا لە
دژی سیستمی چەپێنەر و کۆیلەکەر ڕاپەڕن .لە
ڕاستیدا هاواری پێشمەرگە ،هاواری هەمووانە.
پێشمەرگە ڕووبەرێک و شێوەیەکی لە
خەبات هەڵبژاردووە بۆ بەدەستهێنانی ماف
و ژیانی ئازاد .لە پاڵ ئەم ڕووبەر و شێوە
خەباتەدا ،ڕووبەر و شێوە خەباتی دیکە هەن
کە دەکرێ لە ڕێگایانەوە دژایەتیی سیستم
بکرێ .ئەو دژی پاوانخوازی و مۆنۆپۆلخوازییە؛
نە لە قۆناغی شۆڕشدا ڕووبەرەکانی خەبات
پاوان دەکا و نە دوای ڕزگاریش ،کایە
جۆراوجۆرەکانی ژیان مۆنۆپۆل دەکا .لە هەر
دوو قۆناغەکەدا پلۆڕالیزم و فرەچەشنی ڕەچاو
و پیادە دەکا و جڵەوی ئەسپی سەرکەشی
زێدەخوازیی ناوکیی خۆیشی ،وەک مرۆڤ،
دەکا .پێشمەرگە هیچ کات نایەوێ فرەڕەنگیی
ژیان بکوژێ و تەنیا ڕەنگێکی تایبەتی لێ بدا.
خەبات لە دژی سیستمی سەرەڕۆ کورت
ناکرێتەوە بۆ کایەیەکی سیاسی و حیزبی.
زۆر کایە ،وەک کایەکانی :کولتووری،
ئەدەبی ،ژینگەیی و فکری هەن ،کە دەکرێ
لە ڕێگایانەوە کاری خەبات و شۆڕشگێڕی
بکەی .خەبات و شۆڕشگێڕی لە شێوە و فۆڕم
و کایەیهکدا قەتیس ناکرێ و نابەسترێتەوە.
پێشمەرگە بە ئەقڵییەت و میکانیزمی سیستمی
داسەپێنەر ئیش ناکا؛ وک ئەو ،دابەشکاریی
«منی باش» و «ئەویدیی خراپ» ناکا ،کە

ئەویدیی خراپ شایانی پەراوێزخستن و
سڕینەوە بێ .بەو ئەقڵییەتە ناجووڵێتەوە کە
هەر کەس لەگەڵ من نەبوو خراپە و ،ئەوەی
لەگەڵ منیشە باشە و شایانی دەرەتان پێدانە.
پێشمەرگە پنتێک ،ڕەگەزێک ،ئەکتەرێک و
کاراکتەرێکی خەباتە ،لە پاڵ هەموو پنت و ڕەگەز و
ئەکتەرەکانی دیکەی کۆمەڵگەدا و ،لەگەڵ ئەواندا
دەتوانێ لە ئامانجی نیزیک بێتەوە و پێی بگا.
باری خەبات قورسە و بەتەنیا بە پێشمەرگە
هەڵناگیرێ ،بۆیە پێویستە لە پالتفۆڕم و
ئاڕاستەیەکی هاوبەشدا ،هەموو ئەکتەر و
کاراکتەرەکانی دیکەی کۆمەڵگە بەشێک لە
قورسایی ئەو بارە هەڵبگرن .یان دەکرێ ئاواش
بڵێین کە ،چەمکی پێشمەرگە بە مانا فراوانەکەی
و ،بانتر و بەرینتر لە هێزێکی چەکدار ،هەموو
ئەوانەش دەگرێتەوە کە لەم پالتفۆڕم و
ئاڕاستە هاوبەشەدا بەشدارن و ڕۆڵ دەگێڕن.
دوای قۆناغی ڕزگاری و لە قۆناغی
دەسەاڵتداریدا ،پێشمەرگە سوپایەکی نیشتمانییە
کە نیشتمان دەپارێزێ و زەمینە دەڕەخسێنێ
بۆ ئەوەی مرۆڤەکان لەوێدا ،مومارسە و
پراکتیکی ئازادیی خۆیان بکەن؛ نابێتە مەقاش و
میلیشیای هیچ حیزب و گرووپ و دەسەاڵتێک،
کە ئەوانەی لە چوارچێوەی ئەجێنداکانیدا
نەجوواڵنەوە ،سەرکوت و دەمکوتیان بکا .هەر
کەسێک بوو بە چەکداری الیەنێک ،بەکردەوە
ناتوانێ پێشمەرگە بێ .پێشمەرگەبوون مانایەکی
جیاواز و بەرینتری هەیە و بەو چەکدارەی
کورد دەگوترێ کە گرێدراو و پابەندی
چییەتی و فەلسەفەی چەمکی پێشمەرگە بێ.
لەژێر تیشکی ئەم پێناسەیەدا ،پێشمەرگە و
خەبات و ئازادی پێکەوە گرێدراون .خەباتی
پێشمەرگە بۆ ئازادییە ،ئازادیی تاک و کۆمەڵگە؛
ئازادیی ڕێکخستنی دڵخوازانەی ژیانی
بەکۆمەڵ و تاکەکەسی .هەرکات ئەم ئازادییەی
بەربەست کرد ئەوا لەگەڵ فەلسەفەی وجوودیی
خۆی کەوتۆتە ناتەبایی و ناکۆکییەوە و
خاڵێکی کۆتایی لە بەردەم خۆیدا داناوە.
واتا پێشمەرگە تەنیا بە الدان لە سروشت و
[ خەباتی پێشمەرگە بۆ ئازادییە ،ئازادیی تاک و
کۆمەڵگە؛ ئازادیی ڕێکخستنی دڵخوازانەی ژیانی
بەکۆمەڵ و تاکەکەسی .هەرکات ئەم ئازادییەی
بەربەستکردئەوالەگەڵفەلسەفەیوجوودییخۆی
کەوتۆتەناتەباییوناکۆکییەوەوخاڵێکیکۆتایی
لەبەردەمخۆیداداناوە.واتاپێشمەرگەتەنیابەالدان
لە سروشت و جەوهەریی خۆی دەبێتە چەپێنەری
ئازادییەک،کەخۆیلەپێناویدافیداکاریکردووە]
جەوهەریی خۆی دەبێتە چەپێنەری ئازادییەک،
کە خۆی لە پێناویدا فیداکاری کردووە.
پێشمەرگە ئازادی هەڵناپەسێرێ بۆ پاشەڕۆژ؛
لە هیچ قۆناغێکدا ملکەچی قبووڵ ناکا.
مێژووی گەالنی جیهان نیشانی داوە ئەوانەی
پراکتیککردنی ئازادی بۆ داهاتوو دوا دەخەن،
لە داهاتووشدا بە بیانووی دیکە دەیچەپێنن و
سەرکوتی دەکەن .ئەگەر پێشمەرگە و کورد
خوازیاری ڕاگرتنی پرێستیژی پێشمەرگەن،
پێویستە لە هەموو قۆناغەکاندا پاڵپشت و
پارێزەری ئازادییەکان و بایەخە مرۆییەکان بن.
کۆتا قسە ئەوەیە کە ،ئازادیی سەرەتا و کۆتایی
خەباتە و ،خەباتی پێشمەرگەش لەم پێناوە دایە.
***

پێشهكى:
پێویستیی هاوخەباتی و کاری هاوبەش لە نێوان هێزە سیاسییەکانی
ڕۆژهەالتی کوردستان ،لەمەش زیاتر ،پێویستیی پێکهاتنی بەرە یا
هاوپەیمانەتییەک لە حیزب و ڕێکخراوەکانی کوردستانی ئێران ،لەمێژ ساڵە
هەستی پێ دەکرێ و بووە بە ویست و داوای ههنوكهیی خەڵکەکەمان.
لە درێژەی دیدار و دانیشتنە چەند قۆڵییەکانی کۆمەڵێک حیزب و ڕێکخراوی
سیاسیی کوردستانی ئێران لە سااڵنی رابردوودا و ئەزموونی پێکهاتنی کۆمەڵێک
هاوهەڵوێستی و هاودەنگی لە نێوانیاندا ،کۆبوونهوهی هاوبەشی سەرکردایەتیی 5
حیزبی کوردستانی ئێران لە ١٩( ٢٠١٨/١/٩ی بەفرانباری  ،)١٣٩٦بڕیاری دامەزراندنی
ناوەندێکی هاوکاری بە ئامانجی پهرهپێدانی هاوکاری و کاری هاوبەشی الیەنە
سیاسییەکانی ،پەسند کرد .هەموو الیەنە بەشدارەکانی ئەو کۆبوونەوەیەش لەسەر
پێکهێنانی بهرهیهکی کوردستانی که هێز و توانایی حیزب و الیهن ه سیاسییهکانی
کوردستانی ئێران بۆ کاری هاوبهش کۆ بکاتهو ه و ل ه ئاستی گشتی و نێوخۆ و
دهرهوهی واڵت ،نوێنهرایهتیی بزووتنهوهی گهلی کورد ل ه ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بکا ،وەک ئامانجی سەرەکیی ئەم ناوەندە ،تەئکیدیان کردەوە« .ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران» لە دووهەم دانیشتنی ئەو  ٥الیەنە سیاسییەدا کە ڕۆژی
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٦پێکهات ،دامەزرا و بەڕەسمی دەستبەکاربوونی خۆی ڕاگەیاند.
ى هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران لە کاتی پێکهاتنیەوە تا ئێستا
ناوهند 
لە دانیشتنەکانی خۆیدا ،زۆر پرس و بابەتی جۆراوجۆری پێوەندیدار بە حیزبە
سیاسییەکان و بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەالتی کوردستانی هێناوەتە بەر باس
و هەڵویست و پەیام و بانگەوازی خۆی لە بارەیانەوە ڕاگەیاندوە .ڕێنوێن و
ڕێنیشاندەری ئەم ناوەندە لە هەڵویستگرتن و تێکۆشانیدا ،کۆمەڵێک ئامانج و پرەنسیپی
سهرهكین کە لە بەرنامەی سیاسی و پەسندکراوەکانی هەر کام لە الیەنەکانی
پێکهێنەری ناوەنددا ،رەنگیان داوەتەوە .ئامانجەکان و پرەنسیپە هاوبەشەکان
کە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە دوای زنجیرەیەک باس
و بیروڕاگۆڕینەوە ،لە کۆبوونەوەی ڕۆژی ٢٢ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی
پەسندی کردوون و ،بۆ جێبەجێکردن و وەدیهێنانیان تێدەکۆشێ ،ئەمانەن:
ئامانجەکان ،ئەرکەکان و پرەنسیبە گشتییەکان
1ــ ناوهندى هاوكاریى حيزبهكانى كوردستانى ئێران ،نوێنهرایهتیی بزووتنهوهی گهڵی
کورد بۆ دهستهبهركردنى مافه سیاسی و نهتهوهييهكانى ئەو گەلە له چوارچێوهى
ئێرانێكى دێموكرات ،سێكۆالر و فيدراڵدا دهکا کە مافی نهتهوهكان و كهمايهتيي ه ئايینیهكان،
مافی شارۆمهندی و نێوەرۆکی جاڕنامهى جيهانیی مافهكانى مرۆڤ ،دابین بکا.
نه
2ــ ناوهندی هاوکاری میکانیزمی کاری هاوبهش لە نیوان حیزب و الیه 
سیاسیهکانی گۆرهپانی خهبات له کوردستانی ئێرانە و سهرهکیترین
ئهرکی ئهم ناوند ه وهگهڕخستنی پڕۆسهی پێکهێنانى بهرهیەکی
کوردستانی پێکهاتوو ل ه حیزب و الیهنه سیاسیهکانی كوردستانی ئێرانه.
3ــ پێکهێنانی یهکههڵوێستی و كۆدهنگی لە نێوان حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت ل ه
ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ڕووداو ،ئالوگۆر و پرسەکانی پێوەندیدار ب ه ئێران و
کوردستانی ئێران ،كار و نوێنهرایهتیی هاوبهش بۆ كوردستانی ئێران له بواری
نێونهتهوهیی و هەروەها لە بارەی پرسە گرینگەکانی پێوەندیدار بە نەتەوەی
کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان ،لە ئەرکە بنەڕەتییەکانی ئەم ناوەندەیە.
4ــ ئهولهويیهتى ناوهندی هاوکاریی حیزبهکانی کوردستانی ئێران ،ههوڵ و تێکۆشانی
خهباتکارانهی ئهندامانی ناوهند ه بۆ دابینکردنی یەکگرتوویی و کۆدەنگیی نێوان هێز ه
سیاسیهکانی ئەم بەشەی کوردستان ،پشتیوانی ل ه ئازادی سیاسی به گشتی و
ئازادی ڕێكخراوه سیاسی و پیشهییهكان و ههروهها لێکگرێدانی خهباتی خهڵك و
حیزبه سیاسییە خەباتکارهکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە پێناوی کۆتاییهێنان بە
دهسهاڵتی کۆماری ئیسالمی له کوردستانی ئێران و دابینبوونی مافەکانی گەلی کورد.
5ــ ناوەندی هاوکاری ،پشتیوانی خهباتى ژنانی کوردستان ل ه پێناو یهكسانیی ڕهگهزی
لهگهڵ پیاوان ل ه ههموو بوارهكان و داخوازييهكانيانە و ،تێدهكۆشێ لە الیەکەوە بوار
بۆ بەشداریی زیاتر و چاالکانەتریان لە خەباتدا بڕەخسێنێ ،لە الیەکی تریشەوە پرسی
ڕەوای ژنان و داخوازەکانیان بۆ یهكسانی لهگهڵ پیاوان لە بزووتنەوەی نەتەوەیی
و حەقخوازانەی کوردستانی ئێران ،جێگە و پێگەیەکی دیار و سهردهمیانهی هەبێ.
6ــ ناوەندی هاوکاری لەگەڵ كهڵكوهرگرتن ل ه ههموو شكڵ و شێوازهكانى
خهبات دایە .ئەم ناوەندە هاندەر و پشتیوانی هاودهنگى و یەکگرتوویی نێوان
خهباتكارانى مهدهنى ،سياسی ،فهرههنگی و كۆمهاڵيهتى لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتە
و لەسەر ئەم باوەڕەیە کە پێوەندیی نیزیک و ڕێزلێکگرتنی حیزب و ڕێکخراوە
سیاسییەکان و بزووتنەوەی مەدەنیی نیوخۆ ،زامنی بە هێزبوونی بزووتنهوهى
نەتەوەیی و ئازاديخوازى لە کوردستانی ئێران لە تەواوەتیی خۆی دایە.
7ــ له ئاستی سهرانسهری (ئێران)دا ،ناوهندی هاوکاری پشتیوانی ل ه خهباتی کۆمهاڵنی
ن دژی ڕێژیمی دیکتاتوری کۆماری ئیسالمیی ئێران و
خهڵکی ئازادیخوازی ئێرا 
نهمانی ئهو دهسهاڵته دەکا و ،لهم قۆناغهی ئێستای خهباتدا ئامانج ه گشتييهكان
و سیاسەت و هەڵوێستى بزووتنهوهى گهلى كورد لە ڕۆژهەالتی کوردستان،
بەرامبەر پارچهكانى ديكهى كوردستان و لهپێوهندی لهگهڵ ئۆپۆزيسيۆنى
ئێرانى ،كۆمهڵگەی نێودهوڵهتى ،ڕێژیمی كۆمارى ئيسالمیى ئێراندا ،یەک دەخا.
8ــ گرنگیدان و هاوئاههنگی لهگهڵ بزووتنهوهى دێمۆكراسيخوازانه ل ه ئێران و
پێکهو ه گرێدانی بزووتنهوهی گهلی کورد و نهتهوه بندەستەکانی ديكهى ئێران و
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی له دژى ڕێژيمى كۆمارى ئيسالمیى ئیران ،بهشێك له سياسهتى
ی هاوکارییه .بنەمای ئەم ناوەندە بۆ هاوکاری و هاوپەیمانی
هەمیشەیی ناوهند 
لەگەڵ هیز و الیەنە سەرانسەرییەکانی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ داهاتووی ئێراندا ،ب ه
ڕهسمییهت ناسینی مافى دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەکان به تایبهتی نهتهوهی
كورده ،قبووڵکردنی دێموكراسی و ڕەتکردنەوەی هەر جۆرە دیکتاتۆرییەکە.
چاوپێكەوتن لهگهڵ ناوهنده

9ــ ناوەندی هاوکاری ،بە سازدانى ديدار و
نێودهوڵهتیهکانی بڕيار ،بۆ ڕاکێشانی ڕای گشتی و پشتیوانیی کۆمەڵگەی
نیودەوڵەتی لە خەباتی گەلی کورد و داخوازەکانی ئەو گەلە تێدەکۆشێ .گوتاری
ئەم ناوەندە ل ه بوارى نێونهتهوهیی و ديپلۆماسيدا داواكارییه بۆ ئێرانێكى ئازاد
و لە ئاست کۆمەڵگەی نیودەوڵەتیدا دەروەست(متعهد) كه پشتيوانى ل ه تيرۆريزم،
دهستێوهردان و شەڕخوازى له ناوچەدا ڕەت بکاتەوە ،بوون ومافى نهتهوه
ن و ئايين و كهمايهتييه جیاوازەكان لە نیو ئیراندا بهڕهسمى بناسێ.
جۆراوجۆرەکا 
10ــ كورد لە ناوچەدا ،بەرژەوەندەی بزووتنەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
لە الیەک و ،لە الیەکی دیکەوە ئەو پرهنسيپهیه ك ه زيان و خهسار ب ه بەرژەوەندەی
نەتەوەیی لە بهشهكانى ديكهى كوردستان نهگهيهنێ .ئامانجی ناوەندی هاوکاری،
پاراستنى سهربهخۆيی سياسی بزووتنهوهی كورد لە ڕۆژههاڵتی کورستانە .ئەم
ناوەندە دهستێوهردان و بهديل سازى له ههربهشێکی دیکهی کوردستان ڕهد دهكاتهوه.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢٢ی سەرماوەزی ١٣٩٧ی هەتاوی
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ناساندنی پرسی کورد بە پشتبەستن بە
جاڕنامەی گەردوونیی مافی مرۆڤ

ئازاد مستۆفی

 ١٩ی سەرماوەز (دەی دیسەمبر) ڕۆژی جیهانیی مافی مرۆڤە کە لەالیەن یونسکۆوە دیاری کراوە .جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ پەیماننامەیەکی نێودەوڵەتییە کە ساڵی  ١٩٤٨لە کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوە
1
یەکگرتووەکاندا پەسند کرا .ئەم جاڕنامەیە سی مادە لەخۆ دەگرێ و ڕوانگەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان لە بابەت مافی مرۆڤەوە باس دەکا کە پێویستە لە هەموو واڵتان بەڕێوە بچێ .لەم سەردەمەدا یەکێک لە گرینگرتین بابەتەکان
کە پێوەندییەکی چڕی بە بیروڕای گشتیی نەتەوەکانەوە هەیە ،ڕەچاوکردنی بنەماکان و مادەکانی جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤە لەالیەن حکوومەتەکانەوە کە دەیسەلمێنێ چەندە دەسەاڵتەکەیان مەشرووع و ڕەوایە.
لەم دیمانەیەدا هەوڵ دەدەین ئاوڕێک لەم ڕۆژە بدەینەوە کە چی بۆ کورد تێدایە و هەروەها کورد چۆن توانیویەتی یان دەتوانێ کەلک لەو جاڕنامە و دامەزراوەیە بە قازانجی خەباتە ڕەواکەی
وەربگرێ و بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتریش ڕای بەڕێزان؛ نووسەر و شرۆڤەکار کاک بێهزاد خۆشحاڵی دانیشتووی ئاڵمان و چاالکی مافی مرۆڤ کاک ئازاد سەڵەواتی دانیشتووی سویس وەردەگرین

،،

کاک بێهزاد جاڕنامەی جیهانیی مافی
مرۆڤ چی تێدایە کە کورد دەتوانێ بۆ
گەیشتن بە مافەکانی کەلکی لێ وەربگرێ؟
جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ لە مادەی
یەکەمدا ،باسی مافی ئازادی و یەکسانی
لە حورمەت و حقووقدا دەکا کە بریتین لە
ئازادیی بیرکردنەوە ،ئازادیی ئایین ،ئازادیی
ڕادەربڕین ،ئازادیی ویژدان هەروەها ئازادیی
کۆمەاڵیەتی .تەنیا بە سەرنجدانی خاڵی
یەکەم دەتوانین بڵێین کە کورد بەهۆی
بێبەشبوونی لەم ئازادییە سەرەتاییانە
دەتوانێ بەکەلکوەرگرتن لەو بەڵگە و
دۆکۆمێنتە ،ڕەوایی بە خواستەکانی خۆی
ببەخشێ و بە بەراوردکردنی لەگەڵ مادەکانی
جاڕنامە ،خواستی کورد بکرێتە حقووقی.
لهمهڕ یەکسانی لە حورمەت و مافەکان ،سێ
ماف وەکوو سەرەکیترینیان لە جاڕنامەکەدا
پێناسە کراون کە بریتین لە پەروەردەی
سەرەتایی ،تەندرووستی و دابینکردنی

بێهزاد خۆشحاڵی
خۆراک .سەبارەت بە پەروەردەی سەرەتایی
گەورەترین گرفتی نەتەوەی کورد بەتایبەت
لە ڕۆژهەاڵتی نیشتمان ،بێبەریبوونی لە
مافی خوێندنە بە زمانی دایکی .هەروەها
بە ئاماژەدان بە هەڵسەنگاندنی ڕێژەی
هەژاری و ستانداردنەبوونی ڕێژەی
خزمەتگوزاریی تەندرووستی لە ئێران
بەگشتی ،کورد دەتوانێ بە ئاماژەدان بە
هەژاریی سیستماتیک و بەئەنقەست کار
بۆ ستانداردنەکردنی بێهداشت ،دەسەاڵتی
ئێران تووشی قەیرانی حقووقی بکا.
یەکێک لەو مافانەی کە کورد دەتوانێ
بەو پێیە ڕەوایی بە داواکارییەکانی بدا،
«مافی گەشەسەندن»ە؛ کە بریتییە لە مافە
سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان.
بە چاوخشاندنێکی کورت بە دۆخی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،هەزاران بەڵگە
و ئامار شایەتی ئەوە دەدەن کە کورد لە
بنەڕەتدا وەکوو کورد ،مافی گەشەسەندنی
نەبووە و نییەتی .بۆیە زۆربەی کێشەکان
لە دەستووری ئێرانەوە دەست پێ دەکا و
دەکرێ وەکوو «پێشێلکاریی سەرەکی مافی
گەشەسەندن» پێناسە و دۆسییە بکرێ.
دەکرێ نموونەیەک بێنینەوە بۆ ئەم باسە؟
بەڵێ .مەسەلەن لە بەندی 2دا باسی
دەکرێ.
هەاڵواردن»
«ڕێگەپێنەدانی
لەم خاڵەدا بەئاماژەدان بە جیاکردنەوە،
دووچاوگی ،فاتالیزمی ئێتنیکی ،دوژمن
سازکردن ،ناعیداڵەتیی بنەڕەتی ،ڕەگەز،
زمان ،دۆخی چینایەتی و ڕوانگەی
سیاسی؛ دەتوانین گەلێ فاکت بهێنینەوە کە
ڕەچاونەکردن و ژێرپێخستنی سیستماتیکی
ئەو خااڵنەی سەرەوە ،ڕاستەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ بووەتە هۆی نەبوون و نەمانی
تێلۆرانس و گەشەنەسەندن و بێوەریبوون
و نەبوون و نەمانی تێلۆرانسی نەتەوەیی،
ئایینی ،ڕەگەزی ،گەشەسەندنی کۆمەاڵیەتی

و فەرهەنگی و سیاسی .هەروەها
ناڕاستەوخۆ
دەرەنجامی
وەک
شەڕەنگێزی
کردن،
بەئەویدی
و جێگیرنەبوونی نیزامی داد.
نموونەیەکی زۆر دیار و بەرچاو
کە دەتوانێ بەکەلکوەرگرتن لە
بەندی دوو و دەرەنجامەکانی بکرێتە
دۆسییەیەکی حقووقی ،هەڕەشە و
هەست بە هەڕەشەکردنی گرووپە
ئێتنیکی و نەتەوەییەکانە کە بەپێی
بەڵگەکانی سەرکوتی نەتەوەی کورد
لە ڕۆژهەاڵت ،دەرفەتێکی گەورەی
یاسایی بۆ ئێمەی کورد دەخوڵقێنێ.
دیسانەوە بە ئاماژەدان بە بەندی 2
و دەرەنجامەکانی وەک فاکتەرەکانی
ڕەچاونەکردنی مافی ژیان ،کورد
دەتوانێ بە باشترین شێواز لە
بەڵگەکانی سەبارەت بە کوشتنی
بەکۆمەڵ ،هەڕەشەی کوشتن ،ئێعدام
و شکەنجە و هێرشی سەربازی بۆ
سەر خەڵکی سڤیل؛ کەلکی گەورە
وەربگرێ بۆ سهپاندنی دەسەاڵت
و ڕەواییدان بەمافەکانی خۆی.
ئەو میکانیزمانە چین کە کورد
دەتوانێ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
بەرامبەر دەسەاڵتی ناوەند بەکاری
بێنێ بۆ ئەوەی بیسەلمێنێ
کە لە ژێر زوڵم و زۆر دایە؟
جاڕنامەکە بە وردی باسی ماف
دەکا و بۆ هەمووشی تەنانەت
بۆ ڕەوت و دەرەنجامی مافەکان،
ڕێکخراوەگەلی نێونەتەوەیی ئامانجدار
و بەرنامەداڕێژەر و چاودێر و
بڕیاردەر؛ بنیات نراوە .بۆ نموونە لە
بەندی ١١دا کە مافی بێتاوان ناساندنی
تاکە هەتا کاتی سەلماندنی تاوانەکە،
هەروەها مافی بەهرەمەندبوون لە
دادگاییکردنی ئاشکرا و دادپەروەرانە؛
چوار جۆر قوربانی پێناسە دەکا
کە لە پێوەندی بەم خاڵەوە پێناسە
کراون :قوربانییەکانی دیکتاتۆریی
چەکداری،
شەڕی
سەربازی،
قوربانییەکانی توتالیتاریزم ،قوربانییان
بە بیانووی ئەمنیەتی قەومی.
ئێوە بزانن کە لە پێوەندی بەم خاڵەوە،
دەستی ئێمەی کورد چەند ئاوەڵەیە بۆ
ئەوەی بتوانین قوربانیبوونی خۆمان
لە دامودەزگا حقووقییەکان پیشان
بدەین و لەسەر ئەو بنەمایانە داوای
مافی ڕەوای خۆمان بکەین .دیارە بۆ
هەمووی ئەو تاوانانە بۆ قوربانییان،
بۆ بکەران ،بۆ حکوومەتەکان
میکانیزمگەلی چاودێری ،بڕیاردان
و تەنانەت سزادانیش دابین کراوە.
ئایا هەتا ئێستە کوردی
ڕۆژهەاڵت توانیویەتی بەگوێرەی
پێویست کەلک لە ناوەندگەلی
گەیاندنی
بۆ
نێودەوڵەتی
دەنگی ڕەوای خۆی وەربگرێ؟
بێجگە چەند دۆسییە ،بەداخەوە
کورد هەرگیز هەوڵی نەداوە لەم
دەرفەتە گەورەیە کەلک وەربگرێ بۆ
چەسپاندنی مافەکانی خۆی .بڕوانە
پاش کۆتاییهاتنی شەڕی یەکەمی
جیهانی ،کورد مافی سەربەخۆیی لە
پەیمانی سیڤەر بەپێی بەندەکانی  ٦٢و
 ٦٣و  ٦٤پێدرا بەاڵم بە هەر هۆکارێک
هەرگیز نەیتوانیوە لەو دەرفەتە
زێڕینە کە دەروازەکانی جیهان
بەڕووی نەتەوە بندەستەکان کرابۆوە
کەلک وەربگرێ .هۆکارگەلێک کە
ئێستاشی لەگەڵدا بێ کوردی کردووە

بە هەزار دوڕگە لە جوغڕافیایەکی هزریدا.
سەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،دادگای
میکونووس خاڵی بەرجەستەی بەحقووقیکردنی
دۆزی کوردە کە دەتوانم بڵێم گەورەترین زەبری
لە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران دا .لەو
کاتەوە بوو کە ئێران بە فەرمی و بە حقووقی
وەک تێرۆریستی نێودەوڵەتی لە جیهاندا
پێناسە کرا .مخابن کورد ئەو دەرفەتانە ناناسێ
و گرنگیشی پێ نادا و بە دواداچوونیشی بۆ
ناکا .تەنانەت زۆر جار دەبیستین و دەبینین کە
حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ڕۆژهەاڵت و چاالکیی
چەکدارییان وەک کردەوەی تێرۆریستی ناو
دەبرێ .بە چاوخشاندنێکی خێرا بە دەسپێکی
جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ ،دەتوانین
بە ڕاشکاوی ئەم ڕستەیە ببینین کە بەرگریی
چەکداری نەتەوەی ستەملێکراو لە کاتێکدا
نەتوانێ مافەکانی خۆی لە ڕێگەی ئاشتیخوازانەوە
بەدەست بهێنێ ،وەک بەرگری ڕەوا و مافی بێ
ئەمالوئەوال پێناسە کراوە .بەاڵم بەهۆی نەزانین
و گرنگی پێنەدان و پێداگرینەکردن ،نەمانتوانیوە
بەرگری نەتەوەیی کورد وەک بەرگری
ڕەوا و بە واتا حقووقییەکەی جێگیر بکەین.
هەتا چەند مافی مرۆڤ کەرەستەیەکی
سیاسییە بە دەست واڵتانەوە چونکە
بەرچاو
پێشێلکردنی
جار
هەندێک
ناکەوێ و هەندێک جاریش لە ملمالنێی
سیاسیی
دەکرێ؟
باسی
واڵتاندا
دیارە لە زۆر شوێنگەی زەمەنیدا جۆرێک لە
دووئالیتە لە بەکارهێنانی مافی مرۆڤدا بینراوە
ئەم شتە حاشاهەڵنەگرە بۆیە باسی ئەوەش
دەکرێ کە دەبێ هێزت هەبێ تا مافی خۆت
بچەسپێنی .ئەمە ڕاستییەکی تاڵی تێدایە ،بەاڵم
هێز چییە؟ کاتێک نەتەوەیەک بە هێز و بە
ڕێکخراو و بە جەماوەر و بە بەرهەمهێنانی فیکر
نەتوانێ لە دەوری سەرەتاییترین مافەکانی خۆی
کۆ ببێتەوە بێگومان دەرفەتی بەکارهێنانی هێز
لەدەست دەدا .بۆیە من لەوەشدا نەتەوەکەمان
بەهۆی ئەم کەمتەرخەمییەوە بە تاوانباری
سەرەکی دەزانم .بیستوومانە کە پێمان دەڵێن
دنیا دەزانێ کورد چی دەوێ خۆی نازانێ .بە
بڕاوی من ئەم ڕستەیە واتای نەزانکاریی کوردە
هەم لە باری پێکنەهێنانی هێز بە واتای هزر
و کردەوەی جەماوەری لە چوارچێوەی یەک
نەتەوەدا و هەم تێنەگەیشتنی لە کاریگەری،
کارامەیی ،کارتێکەری و شوێندانەری ماف بۆ
ڕەواییبەخشین و گەیشتن بە خواستەکانی.
***
لە بەشێکی دیکەی ئەم دیمانەیەدا دێینە سەر
بوارە کردەوەییەکان و ئەو دامودەزگایانەی کە
کورد لە پێوەندی لەگەڵ ئەو جاڕنامە و هەروەها
نەتەوە یەکگرتووەکاندا دەتوانێ کەلکی لێ
وەربگرێ و لەم بوارەوە ڕای بەڕێز کاک ئازاد
سەڵەواتی وەردەگرین کە سااڵنێک ه لە ناوەندەکانی
مافی مرۆڤ لە ژنێڤ چاالکییەکانی دەبینرێ.
بەڕێز سەڵەواتی ،کورد چۆن دەتوانێ لە ڕێی
دامودەزگای نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دەنگی
حەقخوازیی خۆی بە گوێی جیهانیان بگەینێ؟
دامودەزگاکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
کورد و گەالنی چەوساوەی وەکوو کورد
دەتوانن کاری زیاتر لە گەیاندنی دەنگی
مافخوازانە بکەن .زانینی مکانیزمی کاری ئەو
ئۆرگانانە دەتوانێ زەمانەتی نێونەتەوەیی بۆ
چارەسەریی کێشەکە دابین بکا .بۆ نموونە
دەتوانین باسی گەلێکی بچووکی وەکوو
سەحراوییەکان بکەین کە کۆی حەشیمەتیان لە
سەحرای ڕۆژاوای بندەستی مەراکشدا ناگاتە
 ٦٠٠هەزار کەس کە زیاتر لە  ٢٠٠هەزار
کەسیان ئاوارەن و لە کەمپەکانی ئەلجەزایردا
دەژین .ئەو گەلە لە ١٩٧٦ەوە لە ڕێگەی بەرەی
پۆلیسارییەوە داوای سەربەخۆیی دەکەن.
تەنانەت کەوتنە شەڕی چەکداریشەوە لەگەڵ
مەراکش بەاڵم بە کەلکوەرگرتن لە میکانیزمی
کاری ئۆرگانەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان،

هەتاکوو ئێستا توانیویەتی بەڵێنی ئەنجامی
ڕێفراندۆم و چەندین بڕیارنامەی دیکەی
نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پشتگریی مافەکانیان
وەدەست بێنن .گوشاری نێونەتەوەیی بۆ
سەر مەراکش ئەوەندە زیاد بووە کە لەم
دواییانەدا ئامادە بوون لە ژنێڤ و لەژێر
چاودێریی نەتەوە یەکگرتووەکاندا لەگەڵ
سەحراوییەکان کۆببنەوە .ئەوە تەنیا وێنەیەکی
کەلکوەرگرتنە لە ئۆرگان و میکانیزمی کاری
نەتەوە یەکگرتووەکان .بۆیە کورد دەبێ بۆ
وەدەستهێنانی پشتگری نێونەتەوەیی ،بێجگە لە
دیپلۆماسییەتی پێتەختەکان ،لە ئاستی نەتەوە
یەکگرتووەکانیشدا چاالک بێ .دەبێ پشتگیریی
یاسایی و نێۆنەتەوەیی بۆ دۆزەکە وەدەست
بخا .بۆ نموونە هەتاکوو ئێستا ،کار بۆ ئەوە
نەکراوە کە کورد لە یاسا نێونەتەوەییەکاندا
وەکوو گەلێکی خۆجێیی بناسرێ .خەڵکێکی
خۆجێیی دەتوانێ پشتگیریی یاسایی هەبێ
بۆ داواکاری مافی دیاریکردنی چارەنووس.
یان لە کەمایەتی ئێتنیکی و قەومییەوە بە
گرووپی نەتەوەیی نێو واڵتەکاندا بناسرێ
کە ئەویش دەیباتە قۆناغێکی دیکەوە .یان
وەکوو سەرەڕای ئەوەی کە گەلێکی قوربانی
دەستی کۆلۆنیالیزم بووە ،نەیتوانیوە
لە پشتگیریی یاسای هەڵوەشاندنەوەی
کاریگەرییەکانی کۆلۆنیالیزم کە لەالیەن
نەتەوە یەکگرتووەکانەوە پەسند کراوە ،بۆ
پشتگیریی گەالنی قوربانی ئەو سیستمە
ههلێک بقۆزێتهوه .تەنانەت ئۆرگان و
کۆمیسیۆنی تایبەتی خۆی هەیە و بەردەوام

ئازاد سەڵەواتی
پێداچوونەوە بۆ داواکارییەکان و دۆسییەکان
دەکا .بۆیە دەبێ بزانین کە کورد هەتاکوو
ئێستاش کەمتەرخەم بووە لەو بارەوە و دەبێ
خوێندنەوەیەکی نوێی هەبێ بۆ یاسا نێودەوڵەتی
و نێونەتەوەیی و ناوچەییەکان ،هەتاکو بتوانێ
لە یارییە یاساییەکانیشدا جێگەی هەبێ.
توانیویەتی
ڕۆژهەاڵت
کوردی
هەتا چەند لە خول و دانیشتنەکانی
بە
پێوەندیدار
دامودەزگاکانی
نەتەوە یەکگرتووەکاندا بەشدار بێ؟
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان پێک
هاتووە لە کۆمەڵێک ئۆرگان و دەزگای
جۆراوجۆر کە بەشێوەی زنجیرەیی پێکەوە
گرێدراون و کارکردن تێیدا پێویستی بەکۆمەڵێک
پسپۆڕ هەیە هەتاکوو بتوانرێ دۆسییەیەک
بجووڵێندرێ .کورد بەگشتی لەو بارەوە
پسپۆڕ و شارەزای کەمە .ئەگەریش هەیبێ
تەنیا لە چەند ئۆرگانێکدا بەشداریی کردووە
ئەویش بە سەقەتی .بۆ نموونە کوردانی
ڕۆژهەاڵت زیاتر لە هەر بەشی دیکە لە
هێندێک ئۆرگانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ
مافەکانی مرۆڤدا چاالکن بەاڵم نەیانتوانیوە
دۆسییەی کورد بجووڵێنن .لەوانەیە کاریگەر
بووبێتن لە سەر هێندێک ڕاپۆرت یان
بڕیارنامە بەاڵم درووستکردنی هەڵوێست
و وەرگرتنی بڕیار پێویستی بە کاری
جیدی و کادری پێویست و شارەزا هەیە.

چین ئەو ڕێگهیانەی کە وەکوو
کوردی ڕۆژهەاڵت دەتوانین زیاتر
مرۆڤی
مافی
ناوەندەکانی
لە
نێودەوڵەتی خۆمانی تێدا ببینینەوە؟
پشتگیریی
خستنی
وەدەست
نێۆنەتەوەیی بە سەر دوو ڕێگەدا
دابەش دەبێ و دیپلۆماسییەتی خۆی
دەوێ .یەکەم بریتییە لە دیپلۆماسییەتی
پێتەختەکان؛ واتە کارکردن لە پێتەختی
واڵتانی بڕیاردەر یان کاریگەر .ئەوەیان
کادری دیپلۆماتی شارەزای سیاسەت و
پێوەندیی نێونەتەوەیی پێویسته .لە ئێستادا
پێوەندییەکان لەگەڵ دنیای دەرەوە زیاتر
حیزبی یان شەخسین .لەکاتی هەبوونی بەرە
یان چوارچێوەیەکی یەکگرتووی سیاسی
لە ڕۆژهەاڵتدا ،دەتوانرێ تیمی دیپلۆماسی
لە حیزبییەوە بگۆڕدرێ بۆ گرووپی کار.
واتە هەموو پێوەندییەکان ڕێک بخرێ
لە قازانجی گەل .بێگومان لەو حاڵەتەدا
زیاتر و باشتر لە موعاداڵتەکاندا جێگهت
دەبێتەوە .ڕێگەی دووهەم یان هەمان
دیپلۆماسییەت لە ئۆرگانە نێونەتەوەیی
و بڕیاردەرە نێونەتەوەییەکان ،بریتییە لە
کاری ژمارەیەک شارەزای بواری یاسا و
ئۆرگانە نێۆنەتەوەییەکان بۆ وەدەستهێنانی
پشتگیریی یاسایی بۆ دۆزەکە .بۆ نموونە
چەندین ئۆرگانی گرینگی دنیا وەکوو
نەتەوە یەکگرتووەکان ،پارلمانی ئوووپا
و هێندێک یەکیهتیی ناوچەیی وەکوو
یەکیهتیی واڵتانی عەڕەبی ،واڵتانی کەنداو،
ئەمریکای التین ،ڕۆژهەاڵتی ئاسیا و...
نیزیکبوونەوە لە هەر کام لەو کۆڕانە
گرینگیی تایبەتی خۆی هەیە و دەبێ
کاریان بۆ بکرێ .لە ئێستادا دوو ناوەندی
گرینگ کە دەبێ وزەیەکی زیاتری بۆ
دابنرێ ،بریتین لە نەتەوە یەکگرتووەکان
و یەکیهتیی ئوڕووپا .پشتگیریی
یەکیهتیی ئوڕووپا بۆ حکوومەتی ئێران
و درێژبوونەوەی تەمەنی ئەو حکوومەتە
بەهۆی پشتگیری و ئاسانکارییەکانی
ئەو یەکیهتییە ئاشکرا و بەرچاوە .بۆیە
کوردی ڕۆژهەاڵت دەبێ بە بەشداریی
بەردەوام لە کۆڕ و کۆبوونەوەکانی
یەکیهتیی ئوڕووپادا سەرەتا تۆڕی
پێوەندی درووست بکا .ئەوەی کە کەجەکە
و کوردی باکوور کردوویانە جێگهی
بایەخە .ئەوان بە هەبوونی بەردەوام
توانیویانە تەنانەت لە پشتگیریی کوردی
باکوور و تورکیەدا بڕیار درووست بکەن.
کەواتە کوردی ڕۆژهەاڵتیش دەبێ لە
بروکسێل دەستەی دیپلۆماسی دامەزرێنێ.
ئەدی لە ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکاندا؟
نەتەوە
لە
کار
بواری
لە
یەکگرتووەکانیشدا ،لە ئێستادا ژمارەیەکی
کەم کوردی ڕۆژهەاڵت چاالکن .ئەگەرچی
ئەو ژمارەیە بەس نییە و ئەو کارە
کادری زۆر لەوە زیاتری پێویستە بەاڵم
بە بەهێزکردن و پشتگیریی ئەو ژمارە
کەمەش دەتوانرێ تا ڕادەیەک کاری
باشتر بکرێ .بێگومان ئامادەکردنی
ڕاپۆرتی ئاماری و بەڵگەمەند یەک لەو
شتانەیە کە دەتوانێ بەرچاوڕوونی زیاتر
بداتە ڕاپۆرتێر و ئۆرگانە چاودێرەکانی
نەتەوە یەکگرتووەکان .بۆیە بەپێک هاتنی
کۆمیتەی مافی مرۆڤی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت و هاوکاری لە
گەڵ چاالکانی ئەو بوارە لە نێوخۆ و
دەرەوە ،دەتوانێ کاریگەرییەکی باشی
هەبێ لە وەرگرتنی بڕیار بە قازانجی
کوردەکانی ڕۆژهەاڵت و خوراسان.
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ئێران لە «ستراتێژیی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ»دا
()1-2

فارین پاڵیسی – مایک پۆمپیۆ
و لە ئینگلیزییەوە :کەماڵ حەسەنپوور
کۆتایی شەڕی سارد بووە هۆی سەپاندنی
بۆچوونێکی نوێ لەنێو سیاسەتمەدار و
لێکۆڵەران لەبارەی مەزنترین چالشەکانی
ئاسایشی نەتەوەیی واڵتە یەکگرتووەکان.
سەرهەڵدانی ئەلقاعیدە و تاوانکارانی سایبەری
و الیەنە مەترسیدارەکانی دیکە ،هەڕەشەی
ئەکتەرانی ناحکوومیی سەلماند .بەاڵم بەهەمان
ڕادەی مەترسیداری ،زیندووبوونەوەی ڕێژیمی
سەرەڕۆ ،دەوڵەتانی تاوانکارە کە دژی نۆرمە
نێونەتەوەییەکان دەوەستنەوە ،ڕێز لە مافەکانی
مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتییەکان ناگرن و دژی
ئاسایشی گەلی ئامریکا ،هاوپەیمانانی واڵتە
یەکگرتووەکان و باقی دنیا دەجووڵێنەوە.
سەرەکیترین ڕێژیمەکانی لەو چەشنە کۆرەی
باکوور و ئێرانن .پێشێلکاریی ئەوان دژی
ئاشتیی جیهانی زۆرن ،بەاڵم هەردوو دەوڵەت
بەدناوترینن لەبەر تەرخانکردنی دەیان
ساڵ کات بۆ پەرەپێدانی پرۆگرامی ئەتۆمی
بەپێچەوانەی یاساغکرانە نێونەتەوەییەکان.
سەرەڕای ئەوپەڕی هەوڵی دیپلۆماسیی
واشینگتۆن ،پیوونگ یانگ فێڵی لە بڕیاردەرانی
سیاسیی واڵتە یەکگرتووەکان ،بە ژێرپێخستنی
زنجیرەیەک ڕێککەوتنی کۆنتڕۆڵی چەکوچۆڵ
کە دەگەڕێنەوە سەردەمی بەڕێوەبەرایەتیی
جۆرج ئێچ دەبلیوو بوش ،کرد .بەرنامەکانی
چەکی ئەتۆمی و مووشەکی بالیستیکی
کۆرەی باکوور بەخێرایی درێژەی پێدرا ،تا
ئەو ئاستەی کاتێک دۆناڵد ترامپ هەڵبژێردرا،
باراک ئۆباما پێی گوت کە ئەوە دەبێتە مەزنترین
چالنجی ئاسایشی نەتەوەیی ترامپ .ئێرانیش
بە هەمان شێوەیە ،ئەو رێککەوتنەی بەرجام،
کە بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما لە  ٢٠١٥واژۆی
کرد لە کۆتاییهێنان بە خولیا ئەتۆمییەکانی
ئەو واڵتە شکستی هێنا .بە کردەوە ،چونکە
ئێران دەیزانی کە بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما
پێشتریهتی بە پاراستنی ڕێککەوتنەکە لە
جیات هەموو شتێکی دیکە دەدا ،بەرجام لە
الیەن ڕێژیم وەک لێبوردەیی لە سزادران
سەیر دەکرا کە ڕێگای پێ دەدا پشتیوانی بۆ
چاالکییە بەدکارانەکانی زیاد بکا .ڕێککەوتنەکە
بە هەمان شێوە پارەیەکی بەرچاوی نایە بەر
دەست تاران ،کە ڕێبەری گەورە بۆ پشتگیریی
هەموو چەشنە تێرۆریزمێک لە سەرانسەری
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا (کە بەکەمی بەرپرسیار
کراوە) کەلکی لێ وەرگیرا کە بۆتە هۆی
بڕەودان بە سامانە ئابوورییەکانی ڕێژیم کە
بە هەناردە کردنی شۆڕشەکەی بۆ دەرەوەی
واڵت و سەپاندنی لە نێوخۆ وەفادارە.
ئەوەی کە هەڕەشەکانی کۆرەی باکوور و ئێران
لە دوای شەڕی عێڕاق پەرەیان ئەستاندووە،
پرسی چۆنیەتیی بەرپەرچدانەوەیان بە باشترین
شێوە ئاڵۆزتر بووە ،ئهمریکاییەکان حەقیانە کە
لەبارەی تێچووەکانی تێوەگالنی درێژمەودای
سەربازی لەژێر ناوی پارێزران لە چەکوچۆڵی
کۆمەڵکوژ بە گومان بن .گیروگرفتەکانی عێڕاق
ئێستاش لە یاد ماون و ڕێککەوتنەکانی پێشوو
بۆ پێشگرتن بە هەڕەشەکانی کۆرەی باکوور
و ئێران ناکاراییان سەلمێندراوە ،پێشگرتن
بە زیانەکانی ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆیانە
دەخوازێ.
سیاسی
نوێی
پارادایمی
دەستبەکار بوونی سەرۆک کۆمار ترامپ .بۆ
هەموو ئەو خاوەن پلەوپایانەی واشینگتۆن
هەڵسوکەوتی
شێوەی
نیگەرانی
کە
نێونەتەوەیی ناوبراون ،سیاسەتی ئەو پشت
ئەستوور بە هەڵوێستێکی بەئانقەستە کە بۆ
بەرەوڕووبوونەوەی واڵتە یەکگرتووەکان
لەگەڵ ڕێژیمە یاساشکێنەکان بەکەلکە.
دۆکترینی ترامپ
هەم لە سەردەمی بانگەشەی هەڵبژاردن و
هەروەها لە کاتی بەڕێوەبەریی ،سەرۆک
کۆمار ترامپ بە ئاشکرا باسی پێویستی
ڕێبەریی بوێرانەی ئهمریکا بۆ دانی پلەی
یەکەم بە بەرژەوەندییە ئەمنییەتییەکانی
ئەو
کردووە.
یەکگرتووەکانی
واڵتە
پڕەنسیپە عەقاڵنییانە هەڵوێستی دڵخوازی
بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما "ڕێبەریکردن لە دواوە"،
وەردەسووڕێنێ ،ستراتێژییەکی سازشکارانە
کە بەهەڵە وای دەنواند کە دەسەاڵت و نفووزی

ئهمریکا بەرەو الواز بوونە .ڕێبەریکردن لە
دواوە کۆرەی باکووری کردە مهزنترین
هەڕەشەی تا ئێستا .ڕێبەریکردن لە
دواوە لە باشترین حاڵەتدا هەوڵی ئێرانی
بۆ بوون بە دەسەاڵتی ئەتۆمی وەدوا
خست ،لە کاتێکدا کە ڕێگهی بە کۆماری
ئیسالمی دا کە نفووزە بەدخوازانە و
هەڕەشە تێرۆریستییەکانی پەرە بستێنن.
ئەمڕۆ هەر دوو کۆرەی باکوور و
ئێران هۆشدارییان پێ دراوە کە واڵتە
یەکگرتووەکان ئیجازە نادا کە چاالکییە
ناسەقامگیرکەرەکانیان پاشگوێ بخرێن.
کەمپەینی فرەنەتەوەیی توند کە واڵتە
یەکگرتووەکان دژی کۆرەی باکوور
گرتوویەتییە پێش ،لەگەڵ لێدوانە ڕوون
و ئاشکراکانی سەرۆک کۆمار کە واڵتە
یەکگرتووەکان بەرگری لە بەرژەوەندییە
حەیاتییەکانی ،ئەگەر پێویست بێ بە
کەلکوەرگرتن لە هێز دەیکا هەلەکانی
بۆ وتووێژ کە لوتکەیان چاوپێکەوتنی
سەرۆک کۆمار و سەرۆک کیم یوونگ
ئون لە سەنگاپوور لە ژوئەنی ڕابردوو
بوو ،ڕەخساند .ئەوە لەوێ بوو کە
سەرۆک کیم بەڵێنی دا کە کۆرەی
باکوور بەیەکجاری و بەشێوەیەک کە
هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ لە چەکی ئهتۆمی
داماڵدرێ .کۆرەی باکوور لە ڕابردووشدا
بەڵێنی ئەوتۆی داون ،بەاڵم بە پێچەوانەی
جارەکانی پێشوو ،ئەوە یەکەم جار بوو
کە بە شێوەی ڕاستەوخۆ لە ڕێبەرەوە
بۆ ڕێبەر بەڵێنی داماڵینی چەکی ئەتۆمی
درا .ئەوە لەوانەیە دەرخەری ئاڵوگۆڕێکی
بەرچاوی ستراتێژیی سەرۆک کیم بێ یا
لەوانەشە وا نەبێ و ،ئێمە کاری زۆرمان
لەپێشە بۆ مەزەندە کردنی مەبەستەکانی
و دڵنیا بوون لە بەڕێوەبردنی بەڵێنەکانی.
بەاڵم هەڵوێستی سەرۆک کۆمار ترامپ
ئەو دەرفەتەی ڕەخساند کە بە شێوەیەکی
ئاشتییانە پرسێکی حەیاتیی ئاسایشی
نەتەوەیی چارەسەر بکرێ کە ماوەیەکی
دوورودرێژ بڕیاردەرانی سیاسی نیگەران
کردبوو .سەرۆک کۆمار ،نوێنەری تایبەتی
ئێمە بۆ کۆرەی باکوور (ستێفن بیگان)
و من بە چاو ئاواڵەییەوە درێژە بە
کارەکانمان دەدەین تا ئەو هەلە بقۆزینەوە.
لە پەیوەندیی لەگەڵ ئێران ،بە هەمان
شێوە ،بەڕیوەبەرایەتیی ترامپ کەمپەینی
"ئەوپەڕی زەخت" بەڕێوە دەبا کە مەبەستی
وشک کردنی سەرچاوەی ئەو داهاتانەیە
کە ڕێژیم و بە تایبەتی سپای پاسدارانی
کۆماری ئیسالمی ،کە بەشێکە لە هێزی
سەربازیی ئێران کە لە ژێر دەسەاڵتی
ڕاستەوخۆی ڕێبەریی گەورە دایە ،بۆ
توندوتیژییەکانی
دارایی
دابینکردنی
حیزبوڵاڵی لوبنان ،حەماس لە ناوچەکانی
فەلەستین ،ڕێژیمی ئەسەد لە سووریە،
یاخیبوانی حوسی لە یەمەن ،میلیشیا
شیعەکان لە عێڕاق و بەکرێگیراوەکانی
کە بە شێوەی نهێنی لە سەرانسەری دنیا
خەریکی پیالن گێڕانن ،کەلکی لێ وەردەگرن.
لەگەڵ ئەوەشدا ،سەرۆک کۆمار ترامپ
تێوەگالنێکی دیکەی درێژخایەنی سەربازیی
واڵتە یەکگرتووەکانی لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست یا هەر شوێنێکی دیکە ناوێ .ئەو
بە ئاشکرا باسی ئاسەوارە ترسناکەکانی

داگیرکاریی عێڕاق لە  ٢٠٠٣و دەستێوەردان
لە لیبی لە ٢٠١١ی کردووە .هەندێک بەناو
پسپۆڕ هەوڵ دەدەن ئەو ترسە بخەنە نێو
دڵی خەڵکەوە کە ئەو بەڕێوەبەرایەتییە
خەریکە واڵتە یەکگرتووەکان تووشی شەڕ
دەکا ،بەاڵم ئەوە ئاشکرایە کە ئهمریکاییەکان
سەرۆک کۆمارێکیان هەیە کە ،لە کاتێکدا کە
لەوە ناترسێ کە هێزی سەربازی بەکار
بێنێ (لە داعش ،تالیبان و ڕێژیمی ئەسەد
بپرسن) ،حەزیشی لە بەکارهێنانی نییە.
هێزی سەربازیی زەبەالح هەمیشە وەک
پشتیوانێک بۆ داکۆکی لە خەڵکی ئهمریکا
لەبەر دەستانە ،بەاڵم نابێ یەکەم بژاردە بێ.
الیەنێکی دیکەی دیپلۆماسی سەرۆک
کۆمار ویستی ناوبراو بۆ وتووێژ لەگەڵ
سەرسەختترین بەرهەڵستکارانی واڵتە
یەکگرتووەکانە .هەر وەک لە مانگی جوالی
گوتی" ،دیپلۆماسی و وتووێژ لە دوژمنایەتی
و ناکۆکی باشترە ".بڕوانە هەڵوێستی
بەرامبەر بە کۆرەی باکوور :دیپلۆماسی
ئەو لەگەڵ سەرۆک کیم کێشەیەکی هێور
کردەوە کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ قووڵتر دەبۆوە.
تەواوکەری ویستی سەرۆک کۆمار بۆ
وتووێژ دژایەتی غەریزەیی ئەو بەرامبەر
بە ڕێککەوتنی خراپە .تێگەیشتنی ئەو لە
گرینگیی دەسەاڵت لە گشت دانووستانێکدا
ئەگەری واژۆ کردنی ڕێککەوتنی زۆر
خراپ وەک بەرجام لەنێو دەبا .ئەو
ئامادەیە کە لەگەڵ بەرهەڵستکارانی واڵتە
یەکگرتووەکان ڕێککەوتن بکا ،بەاڵم ئەو لە
کشانەوە لەو دانووستانانە کە قازانجیان بۆ
بەرژەوەندییەکانی واڵتە یەکگرتووەکان نییە
سڵ ناکاتەوە .ئەوە بە توندی بە پێچەوانەی
هەڵوێستی بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما لە
پەیوەندیی لەگەڵ بەرجامە ،کە لەوێ مامەڵەکە
خۆی بوو بە ئامانج جا بە هەر نرخێک بێ.
لە کاتی بیرکردنەوە لە ڕێککەوتنی داهاتوو
لەگەڵ کۆرەی باکوور کە گەلێک لە
بەرجام باشترە ،ئێمە ئامانجەکانمان بەو
شێوەیە باس کردووە "بە شێوەی کۆتایی،
داماڵینی چەکی ئەتۆمی لە نیمچە دوڕگەی
کۆرە بە شێوەیەک کە بکرێ بە تەواوی
بسەلمێندرێ ،کە سەرۆک کیم یوونگ ئون
پەسندی کردووە"" .بەشێوەی کۆتایی"
بەو مانایەیە کە هیچ ڕێگایەک بە کۆرەی
باکوور نادرێ کە هەرگیز بەرنامەی چەکی
کۆمەڵکوژ و مووشەکی بالیستیکی هەبێ،
شتێک کە بەرجام نەیتوانی لەگەڵ ئێران
دەستەبەری بکا" .بەتەواوی سەلمێندراو"
بەو مانایەیە کە ستانداردی سەلماندنی
بەهێزترە لە هی بەرجام ،کە لەگەڵ
کەمایەسیی دیکە ،داوای پشکنینی دامەزراوە
سەرەکییە سەربازییەکانی ئێرانی نەکردووە.
وردەکارییەکانی نێوەرۆکی ڕێککەوتنی
کۆرەی باکوور جارێ ماویەتی کە
دانووستانی لەسەر بکرێ ،بەاڵم "بەشێوەی
کۆتایی" و "بەتەواوی سەلمێندراو" ئەو
خااڵنەن کە سازشیان لەسەر ناکرێ.
هەڕەشەی ئێران
هۆگریی سەرۆک کۆمار ترامپ بۆ ئەمنییەتی
خەڵکی ئهمریکا ،لەگەڵ دژایەتیی ناوبراو
لەگەڵ بەکارهێنانی هێزی سەربازی کە
پێویست نەبێ و ویستی ناوبراو بۆ وتووێژ
لەگەڵ بەرهەڵستکاران ،چوارچێوەیەکی

نوێی بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ ڕێژیمە
سەرەڕۆکان درووست کردووە و ئەوڕۆ
هیچ ڕێژیمێک لە هی ئێران سەرەڕۆتر
نییە .ئەوە لە  ١٩٧٩بەوالوە ،کاتێک کە
تاقمێکی بچووک لە شۆڕشگێڕی ئیسالمی
دەسەاڵتیان گرتە دەست ،بە هەمان شێوە
بووە .بیری شۆڕشگێرانەی ڕێژیم لەو
کاتەوە هاندەری ئاکارەکانی بووە ،لە
ڕاستیدا ماوەیەکی کورت دوای دامەزرانی،
سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی هێزی
قودسی دامەزراند ،یەکەیەکی تایبەتی
کە ئەرکی هەناردە کردنی شۆڕشەکەی
بۆ دەرەوە لە ئەستۆیە .لەوکاتەوە،
کاربەدەستانی ڕێژیم هەموو ئەرکە نێوخۆیی
و دەرەکییەکانی ،لە نێویاندا ئەرکەکانیان
بەرامبەر بە خەڵکی ئێران ،خستۆتە
ژێرەوەی ئەرکی هەناردە کردنی شۆڕش.
لە ئاکامدا ،لە چوار دەیەی ڕابردوودا ڕێژیم
بۆتە هۆی ڕێژەیەکی بەرچاو لە وێرانی و
ناسەقامگیریی ،ئاکاری خراپ کە بە بەرجام
کۆتایی نەهات .ڕێککەوتنەکە بۆ هەمیشە
پێشی بە ئێران نەگرت کە وەدوای چەکی
ئەتۆمی نەکەوێ ،لەڕاستیدا ،لێدوانی مانگی
ئاپریلی بەرپرسی پایەبەرزی ئەتۆمی کە
ئەو واڵتە دەتوانێ بەرنامە ئەتۆمییەکەی
لە چەند ڕۆژدا دەست پێ بکاتەوە ئەوە
دەسەلمێنێ کە ئەوان بەرنامەکەیان هێندە
وەدوا نەکەوتووە .ڕێککەوتنەکە جموجۆڵە
توندوتیژانە و ناسەقامگیرکەرەکانی
ئێران لە ئەفغانستان ،عێڕاق ،لوبنان،
سووریە ،یەمەن و غەززەشی کەم
نەکردەوە .ئێران ئێستاش مووشەک دەدا
بە حوسییەکان کە عەڕەبستانی سعوودی
دەکەنە ئامانج ،پشتگیریی هێرشەکانی
حەماس بۆ سەر ئیسڕائیل دەکا و الوانی
ئەفغانی ،عێڕاقی و پاکستانی بۆ شەڕ
و کوژران لە سووریە هەڵدەخەڵەتێنێ.
لە سایەی سەری یارمەتییەکانی ئێران،
داهاتی شەڕکەرێکی حیزبوڵاڵی لوبنان
دوو تا سێ هێندەی ئاگرکوژێنی تارانییە.
لە مانگی مای  ،٢٠١٨سەرۆک کۆمار
ترامپ لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی کشایەوە
چونکە ڕێککەوتنەکە بە ئاشکرا داکۆکی لە
ئاسایشی نەتەوەیی واڵتە یەکگرتووەکان یا
هاوپەیمان و هاوبەشەکانمان نەدەکرد ،ئەو
بە هەمان شێوە ئێرانیشی ناچار نەدەکرد
کە وەک واڵتێکی ئاسایی ڕەفتار بکا .لە
جوالی ،دیپلۆماتێکی ئێرانی کە لە ڤییەن
کاری دەکرد بە هۆی دابینکردنی تەقەمەنی
بۆ ئەو تێرۆریستانەی کە دەیانهەویست لە
کۆبوونەوەیەکی سیاسی لە پاریس بۆمب
دانێن ،دەستبەسەر کرا .ئەوە بەو مانایەیە کە
لە کاتێکدا کە ڕێبەرانی ئێران هەوڵ دەدەن
قەناعەت بە ئوڕووپا بێنن کە لە ڕێککەوتنی
ئەتۆمیدا بمێننەوە ،ئەوان بەنهێنی پیالنی
هێرشی تێرۆریستی لە نێوجەرگەی ئەو
ویشکارۆیە دەدەن .لەسەر یەک ،ئاکارەکانی
ئێران ئەو واڵتەی تەریک خستۆتەوە،
کە بۆتە هۆی بێهیوایی خەڵکەکەی.
کەمپەینی زەخت
لەجیات ڕێککەوتنی ئەتۆمی ،سەرۆک
کۆمار ترامپ کەمپەینی فرەالیەنی زەختی
دەست پێکردووە .بەشە سەرەکییەکانی
گەمارۆی ئابوورین .سەرۆک کۆمار

لە هێزی گەمارۆی ئابووری بۆ زەخت
خستنەسەر ڕێژیم و تێچووی کەم بۆ
واڵتە یەکگرتووەکان ئاگادارە .لە سەردەمی
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ ،واڵتە یەکگرتووەکان
 ١٧جار گەمارۆی بە سەر ئێراندا
سەپاندووە ،کە  ١٤٧تاک و دامودەزگای
پەیوەندیدار بە ئێرانی گرتوونەوە.
ئامانجی ئەو گەمارۆیانە ئەوەیە کە ئێران
ناچار بکا کە هەڵبژێرێ :درێژەپێدان یا
وەستاندنی ئەو سیاسەتانە کە بوونە هۆی
سەپاندنی ئەو گەمارۆیانە .پێداگریی ئێران
لە درێژەدان بە چاالکییە ویرانکەرەکانی
هەر ئێستا ئاسەواری ئابووری بەدواوە
بووە ،کە بۆتە خراپتر بوونی شکستی
دەسەاڵتداران بۆ دابینکردنی بەرژەوەندیی
خۆیان .دەستێوەردانی بەرباڵوی سپای
پاسداران لە ئابووریدا ،بە بیانووی بە تاکیی
کردن ،بازرگانیکردن لەگەڵ ئێرانی کردۆتە
مەرجێکی دۆڕاو ،و وەبەرهێنەرانی بیانیی
قەت نازانن ئاخۆ خەریکی بازرگانیکردنن
یا خود تێرۆریزم .لەجیاتی بەکارهێنانی
ئەو سامانانەی کە بەرجام دەستەبەری
کردن بۆ خۆشبژیویی خەڵکی ئێران ،ڕێژیم
بە کردەوە بە میلیاردها دۆالر پارەی
بۆ پشتیوانی دیکتاتۆڕان ،تێرۆریستان و
میلیشیای تاوانکار تەرخان کردووە .نرخی
ڕیاڵ ئەوساڵ هەرەسی هێناوە .یەک لەسەر
سێی الوانی ئێران بێکارن .وەدواکەوتنی
مووچە بوونە هۆی مانگرتنی پەرەئەستێن.
کەمیی سووتەمەنی و ئاو شتێکی ئاسایین.
ئەو دۆخە ناخۆشە دەستکردی خودی
لە
ئێران
دەسەاڵتدارانی
ڕێژیمە.
بەرتیلخۆریی و دزیدا وەک مافیا دەچن .دوو
ساڵ لەوەپێش ،ئێرانییەکان کاتێک کە فیشی
مووچەکان ئاشکرایان کرد کە بە لێشاو
پارە دەچێتە حیسابی بانکی کاربەدەستە
پایەبەرزەکانی دەوڵەت ،گەلێک تووڕە
بوون کە مافی خۆیان بوو .چەندین ساڵە
کە مەالکان و کاربەدەستان خۆیان لە پشت
دین حەشارداوە لە کاتێکدا کە بەدزی خەڵکی
ئێران تااڵن دەکەن .ئێستا خۆپیشاندەران لە
درووشمەکانیاندا بە ڕێژیم دەڵێن« ،ئێوە
ئێمەتان بە ناوی دین تااڵن کردووە».
بە گوێرەی ڕۆژنامەی کەیهانی لەندەن،
ئایەتوڵاڵ سادق الریجانی ،بەرپرسی هێزی
دادوەریی ئێران ،کە واڵتە یەکگرتووەکان بە
هۆی پێشێلکاریی مافەکانی مرۆڤ گەمارۆی
لەسەر داناوە ،بە هۆی دزی لە پارەی
گشتیی النیکەم  ٣٠٠میلیۆن دۆالری هەیە.
ناسر مەکارم شیرازی ،کە ئایەتوڵاڵی مەزنە،
بەهەمان شێوە چەندین میلیۆن دۆالری
وەسەریەک ناوە .ئەو بە «سوڵتانی شەکر»
ناسراوە دوای ئەوەی کە زەختی خستووەتە
سەر دەوڵەتی ئێران کە پشتیوانیی دارایی
بۆ بەرهەمهێنەرانی شەکر لە نێوخۆ کەم
بکاتەوە لە کاتێکدا کە بازاڕی لە شەکر
پڕ کردووە ،شەکری هاوردەی گران .ئەو
شێوە چاالکییانە خەڵکی ئاسایی ئێران
بێکار دەکەن .ئایەتوڵاڵ موحەممەد ئیمامی
کاشانی ،یەکێک لە ئیمام جومعەکانی ڕێبەر
لە تاران لە  ٣٠ساڵێ ڕابردوودا ،دەوڵەتی
ناچار کرد کە چەند کانگای پڕ داهات بە
ناوی دامەزراوەی ئەو بکەن .ئەویش ئێستا
چەندین میلیۆنی هەیە .بەرتیلخۆریی تا
بەرزترین ئاست ئەنجام دەدرێ .ڕێبەری
گەورەی ئێران ،ئایەتوڵاڵ عەلی خامەنەیی،
دامەزراوەیەکی هەیە بەناوی سێتاد کە
باج نادا و نرخەکەی  ٩٥میلیارد دۆالرە.
ئەو سامانە کە باج نادا و لە ڕێگای
نایاساییەوە وەسەر یەک نراوە ،کە زۆر
جار سەرچاوەکەی مڵک و ماڵی زەوتکراوی
کەمینە سیاسی و ئایینییەکانە ،بۆ دابینکردنی
تێچووەکانی سپای پاسدارانی کۆماری
ئیسالمیی کەڵکی لێوەردەگیرێ .بە واتایەکی
دیکە ڕیبەری ئایینی ئێران سەردەستەی
تااڵنکەرە دەسەاڵتدارەکانی جیهانی سێهەمە.
درێژەی هەیە
***
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«کێلەشین»ی ئێمە و
شین و شەپۆڕی ئەوان

هەر دەمێ چاو بە مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا بخشێنین
و الپەڕە پڕ لە سەروەری و زێڕینەکانی لە مەیدانی گیانبازی لە
دژی هێرشکەران و داگیرکەرانی کوردستان هەڵدەینەوە ،بیری ئەو
ڕۆژانە دەکەوینەوە کە قارەمانەتیی پێشمەرگە لێوانلێوە لە فیداکاری
و خۆڕاگری و سەربەرزی .ئەو مێژووە و ئەم خۆڕاگرییە بەسانایی
وەدەست نەهاتووە و جێگا پەنجەی تێکۆشەرانێکی پێوە دیارە کە
شەو و ڕۆژ بۆی ماندوو بوون و بۆی مردوون .هەر لە قۆناغی
چل ساڵەی خەباتی گەلی کورد لە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
زۆر پیالن لەالیەن ئەم ڕێژیمەوە بۆ خاشەبڕکردنی خەباتی ڕەوای
گەلی کورد لەئارادا بووە ،لە تواندنەوەی شوناسی نەتەوەخوازی،
لە شەڕ و داگیرکاری و لە تێرۆر و کوشتوبڕی دژبەرانی سیاسیی
ئەم ڕێژیمە؛ بەاڵم دوژمن سەر نەکەوت .چونکی کورد لێ بڕاوە
مافەکانی بوێ و خەباتی بۆ دەکا ،چونکی کورد ئااڵ و خاکی
خۆی دەوێ و گیانی بۆ دەبەخشێ ،چونکی کورد نابێتە ئەویدی و
ئەویدیش ناتوانێ بە زەبروزەنگ بیتوێنێتەوە .لە نێو دیرۆکی ئەم
سەربەرزییەدا حیزبی دێموکرات بەشی شێری پێ دەبڕێ .حیزبێک
کە پتر لە حەوت دەیەیە ئااڵی خەباتی ڕزگاریخوازیی نیشتمانێکی
بندەستی شەکاوە ڕاگرتووە ،حیزبێک کە ئەگەرچی خوێنی زۆر لەبەر
ڕۆیشتووە ،بەاڵم دڵی بەهێزی جوواڵنەوەی نەتەوەیەکی مافخوازیشە.
لە «هەگبەی شا خ و شۆڕش»ی ئەمجارەماندا سەرێکی ناوچەی
شنۆیە دەدەین و ئیستێک لەالی هێزی «کێلەشین» دەمێنێنەوە.
هێزی کێلەشین مێژوویەکی دەوڵەمەندی هەیە لە حەماسە
و گیانبازی .لە سەرکەوتنن بە سەر هێزی زۆر و زەوەندی
داگیرکەر و تۆمارکردنی سەروەری .هێزێک کە ئێستاش
ڕۆژژمێرەکانی پڕن لە بیرەوەری ،لە وانەی فێربوون و هەروەها
دەم و ساتی تاڵی شەهیدبوونی پۆل پۆل پێشمەرگەشی...
ڕۆژی ١٨ی خەرمانانی ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی ،پۆلێک
پێشمەرگەی مەڵبەندی شنۆ لە ڕێگای دوورەوە بۆ پشوودان
لە نیزیک هەوارەکانی «پیرمامز» بارگەوبنەیان کردبۆوە.
پێشمەرگە هەر کام لەکیسە خەوی خۆیدا و نیگابانیش لەبەر
سەرما کیسە خەوەکەی لەخۆی هااڵندبوو و بە هێواشی قەدەمی
لێ دەدا .بەرەبەیانێکی زوو بوو .چەند پێشمەرگەیەکیش وەک
دیدەبان لە شوێنێکی دیاریکراو لە بەرزاییەکهی پشت سەری
خۆیان وەک هەڵۆیەکی تیژباڵ چاودێریی ناوچەکەیان دەکرد.
کوێستانچییەکانی دەوروبەر بە کاری مەڕداری و ڕۆژانەی
خۆیانەوە خەریک بوون و بەرەبەرە جووڵە و جموجۆڵەکان
زیاتر دەبوون .شوانی کوێستانچی لە کاتژمێری  ٨و ٩ی بەیانی
لە قەد پاڵەکانی ئەو دەڤەرەوە ملی لە گۆرانی گوتن نابوو
و ئەو پێشمەرگانەی لە قەراغ کوچکە ئاورەکە خۆیان گەرم
دەکردەوە ،گوێیان بۆ دەنگە بهسۆزەکەی شوانەکە ڕاگرتبوو.
خۆر بەرەبەرە بەرز دەبۆوە پێشمەرگە هەمووی لەخەو هەستابوون
و بە دەم چای بەیانییەوە کۆڕ و دانیشتن دەستیان پێکردبوو .ئەوانەی
شەو بە کاروباری پێشمەرگانە و تەشکیالتی سەردانی گوندەکانیان
کردبوو ،ڕاپۆرتی کار و تێکۆشانەکانیان دەداوە بە بەرپرسەکانیان
و تاوتوێی پرس و بەرنامەی کاری داهاتوویان دەکرد .لەگەرمەی
قسەی خۆش و جەفەنگ و نووچدانی پێشمەرگەکان دیدەبانەکان
هەواڵیان بە فەرماندەکانیان دا کە هێزی دوژمن بەرەو هەواری
کوێستانچییەکان کەوتوونە ڕێ .فەرماندەری پێشمەرگە لە ماوەیەکی
کورتدا هێزەکەی سازمان دا بۆ ئەوەی پێش بە هێرشی هێزی
داگیرکەر بگرن کە بۆ تااڵنبڕی و کوشتاری هەوارچییەکان هاتبوون.
پێشمەرگەکان بڕیاریان دا دوژمن بتاسێنن و زەبرێکی گورچکبڕ و
لەبیر نەکراویان لێ بدەن ،تەنانەت ئەگەر گیانیشیان لەسەر دابنێن.
دوای سازماندانی هێزی پێشمەرگە لەالیەن فەرماندەرانیانەوە و
هەڵسەنگاندن بۆ هەموو شوێنە گرینگەکانی ئەم عەمەلیاتە ،عەمەلیات
سەعاتی ١١ی نیوەڕۆ بەهێرشی تێکۆشەرانی دێموکرات دەستی
پێکرد .شێرەکوڕانی دێموکرات بەجۆرێک دوژمنیان خستە داوی
خۆیانەوە کە بە تەواوی سەریان لێ شێوا و هێزی زەبەالحی بەناو
زەربەتی دوژمنیان تەزاند .نەعرەتەی پێـشمەرگە لەنێو شیو و دۆڵی
شاخەکانی ئەو دەڤەرە و هاشوهووشی گوللە ئەوەندهی دیکە سەری
لە دوژمن شێواندبوو ،بەجۆرێک کە هێزی ورە بەرداوی دوژمن
تەنانەت بەردەکانیشی بە پێشمەرگە دەدی و لێی دەسڵەمینەوە .لەو
شەڕە حەماسەییەدا ئەوەی گرینگ و جێی باسە تاکتیکی قارەمانانی
ئەو مەڵبەندەیە کە هاوکات لەگەڵ زەبرلێدان لە هێزی بەناو زەربەتی
دوژمن ،دەستەیەکیش لە پێشمەرگەکان لە پایەگای «دۆڵەواژێ»
و پشتی «کانیشەمسەدین» بدەن ،بۆ ئەوەی هێزی یارمەتیدەر
نەتوانێ بە هانای لە داوکەوتووەکانەوە بێ ،لە هەلومەرجێکی
ئەوتۆدا هێزی ڕێژیم دەستی بە هیچ کوێ ڕانەدەگەیشت کە
بتوانن چووکترین یارمەتی بە هێزەکانیان بگەیەنن .پاش چەند
سەعات شەڕی قارەمانانە زیاتر لە  ٥٠کەس لە هێزەکانی داگیرکەر
کوژران و دەیان قەبزە چەکی جۆراوجۆریش بە دەسکەوت گیران.
گرینگییەکی دیکەی ئەم حەماسەیە لێرەدایە کە بێجگە لەوەی دوژمن
زەبرێکی کاریگەر و گورچکبڕی وێکەوتبوو ،بەاڵم هێزی پێشمەرگە
هەموویان ساڵمەت بوون .خاڵێکی دیکەش ئەوە بوو کە لەو زیاتر لە
 50کەالکەی دوژمن کە لە شەڕگەدا کەوتبوون و بەجێ مابوون ،تەنیا
یەک کەسیان جاش و ئەوانی دی هەموو پاسدار بوون و ئەوەش
تاڵیی ئەم شکستەی بۆ سپای پاسداران چەند قات کردبوو .ئەوەش کە
دوژمنی تاساندبوو نەک هەر ئازایەتی و قارەمانەتیی هێزی پێشمەرگە
لە شەڕگەکە زیاتر لە  50کەالکیان خستبوو ،بەڵکوو ئەوە بوو کە
دەیاندی هێزی پێشمەرگە لە ڕووی تاکتیکی نیزامی و شەڕەوە بە
سەریاندا زاڵە و هەموو بەرنامەکانی ئەوانیان مایەپووچ کردووەتەوە.
لە داهاتوودا الپەڕەی زیاتر لە حەماسەکانی هێزی کێلەشین هەڵ
دەدەینەوە.

ئاسۆی ڕوونی

ناڕەزایەتییە کرێکارییەکان لە ئێران

ناڕەزایەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی و ئەو دۆخە نالەبارەی تێیدا
دەژین هەردەم ڕوو لە زیادبوونە و کاربەدەستانی
ڕێژیمی هەراسان کردووە ،بە چەشنێک کە هەریەک
لە باڵەکانی دەسەاڵت بۆ پاساو هێنانەوە بۆ
سەرهەڵدانی ناڕەزایەتیی خەڵکی و خۆدەربازکردن
لە بەرپرسایەتیی ئەو دۆزەخەی بۆ خەڵکیان پێک
هێناوە ،یەکتر تۆمەتبار دەکەن .لەماوەی یەکساڵی
ڕابردوودا سەدان ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان لەالیەن
چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی ئێران ڕووی داوە و
ڕێژیم نەیتوانیوە ویست و داخوازییەکانی خەڵکی و
هۆکاری ناڕەزایەتییەکان چارەسەر بکا .خۆپیشاندانی
دامەزراوە
مایەپووچکراوەکانی
بەردەوامی
ماڵییەکانی وەک «کاسپین» و «ثامنالحجج» لە
تاران ،مەشهەد ،قەزوێن ،ڕەشت و  ،...مانگرتنی
سەرانسەریی مامۆستایانی قوتابخانەکان لە
نیزیکەی  ٥٠شاری ئێران و کوردستان و
گردبوونەوەی خوێندکاران لە زانکۆکان ،مانگرتنی
بەربەرینی کامیۆنداران و هەروەها چڵەپۆپەی
ناڕەزایەتییەکان ،واتە ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانی
کرێکارانی شیرکەتی «نیشکر هفتتپە» و کرێکارانی
شیرکەتی «فوالد اهواز» لەو ناڕەزایەتییانەن کە
لەو ماوەیەدا ڕوویان داوە و ئێستاش بەردەوامن.
دیارە لەو بەینەدا ناڕەزایەتییە کرێکارییەکان
وێڕای پەرەسەندنی بەرچاوی ،لە زۆربەی ناوەندە
پیشەسازییەکان بەردەوام بووە و ڕۆژ نییە کرێکاران
بە بۆنەی جۆراوجۆر کۆبوونەوەی ناڕەزایەتی و
ڕێپێوان بەڕێوە نەبەن .بەاڵم لە دوو مانگی ڕابردوودا
کرێکارانی «نیشکر هفتتپە» و کرێکارانی «شرکت
فوالد اهواز» بە شێوەیەکی بێوێنە دەستیان کرد بە
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدەربڕین لە هەمبەر پێنەدانی
حەقدەستی دواکەوتووی چەند مانگی ڕابردووی
خۆیان و چەند ویست و داوایەکی دیکەی پێوەندیدار
بە کارکردنیان و چارەنووسی ئەو دوو شیرکەتە
کە خاوەندارییهتییهکەی دراوەتە کەرتی تایبەت.
لەو ماوەیەدا کرێکاران لە شارەکانی شووش و
ئەهواز هەموو ڕۆژێ هاتوونەتە سەر شەقامەکان
و بەدژی کاربەدەستانی دەوڵەت و بەرپرسانی
ئەو دوو ناوەندە پیشەسازییە دروشمیان داوە و
تەنانەت لە شاری ئەهواز کرێکاران بە لەبەرکردنی
«کفن» نیشانیان دا کە سەردەمی ترساندن و
تۆقاندن و سەرکوت و چاوسوورکردنەوە بەسەر
چووە و ئامادەن لە پێناو وهدیهاتنی ویست
و داوا ڕەواکانیان گیانی خۆیان بەخت بکەن،
بەاڵم بەهۆی دۆخی نالەباری ژیان و پێنەدانی
حەقدەستی مانگانەیان ڕووزەردی بنەماڵەکانیان
نەبن .بەوحاڵەش هەر وەک چاوەڕوان دەکرا
کاربەدەستانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
بەجێی ئەوەی کێشە و گرفتی کرێکارە هەژار و
بێدەرەتانەکان چارەسەر بکەن ،بە زەبری هێزە
سەرکوتکەرەکانیان هەڵیانکوتایە سەر کرێکاران و

لە هەردوو شیرکەتی نەیشهکەری هەفتتەپە
و پۆاڵی ئەهواز ،دەیان کەسیان لە کرێکاران
قۆڵبەست کرد و ویستیان بەو شێوەیە دەنگی
ناڕەزایەتیی کرێکاران کپ بکەن و ئاوێک بەسەر
ئاگرەکەدا بکەن .لەو نێوەدا بە هێرشی شەوانە بۆ
سەر ماڵی کرێکاران لە شاری ئەهواز زیاتر لە
 ٣٠کەس دەسبەسەر و ڕاگوێزی بەندیخانەکان
کران .بەو حاڵەش ناڕەزایەتیی کرێکاران نەک
هەر سەرکوت نەکراوە و هێزە سەرکوتکەرەکانی
ڕێژیم نەیانتوانیوە دۆخەکە بە قازانجی خۆیان
بشکێننەوە ،بەڵکوو کرێکاران شێلگیرتر لە پێشوو
هاتوونەتە سەر شەقامەکان و ئێستا تەنیا داوای
ئابووری و سینفی نییە کە ئەوانی لەیەک کۆ
کردووەتەوە ،بەڵکوو ویست و داخوازییەکان
ڕەنگ و ڕووی سیاسیی بەخۆیەوە گرتووە و
ڕووی لە نیزامی گەندەڵیی کۆماری ئیسالمییە.
کرێکاران وێڕای ویستی ئازادکرانی هاوکارەکانیان
ڕایانگەیاندووە ئەگەر واڵمیان نەدرێتەوە داوا لە
خەڵکی ئێران دەکەن سەرمایەکانیان لە بانکی
میللی کە خاوەنی شیرکەتی پۆاڵی ئەهواز
بکێشنەوە و بۆ بەدواداچوونی داواکارییەکانیان
ڕوو لەتاران دەکەن .ئەوەش کاربەدەستانی
ڕێژیمی بەتەواوی تۆقاندووە و ترسی ئەوەیان
ڕێنیشتووە کە ناڕەزایەتیی کرێکاران لە دوو
شاری پارێزگای خووزستان ،بگوازرێتەوە
ناوەندە کرێکارییەکانی دیکە و جوواڵنەوەیەکی
کرێکاریی بەتەوژم و بەهێز لە ئێران سەرهەڵدا
کە نە تەنیا کرێکاران ،بەڵکوو کۆمەاڵنی هەژار و
برسیی خەڵکی ئێرانیش بگرێتەوە .دەمڕاستەکانی
ڕێژێم باش دەزانن لەوەها دۆخێکدا بەتایبەت
لەبەرەبەری ساڵوەگەڕی ڕاپەرینی جەماوەریی
خەڵکی ئێران لە بەفرانباری ڕابردوودا کە زیاتر
لە سەد شاری گەورە و بچووکی ئێرانی گرتەوە،
ئێران دەشڵەژێ و سەرکوتکردنی وەها ڕاپەڕین
و سەرهەڵدانێک ئەگەر بۆشیان بکرێ ،تێچووی
زۆری دەبێ و ڕێژیم زیاتر بێزراو و الوازتر
دەکا .هەربۆیەش دەستیان بە گرتنی چاالکانی
کرێکاری کرد و ئەگەری ئەوە هەیە لە گرتووخانە
و لەژێر ئەشکەنجەدا ئیرادە و ورەی گرتووەکان
تێک بشکێنن و سێناریۆ قیزهون و بێزراوەکانی
ڕابردوویان دووپات بکەنەوە؛ واتە دانپێدانانی
زۆرەملی و باڵوکردنەوەی فیلمێک لە توێی
بەرنامەیەکی تەلەویزیۆنیدا کە لەودا کرێکارانی
ئەشکەنجەکراو دەڵێن پێوەندییان بە نەیارانی
دەرەکی و واڵتانی دوژمنی نیزامەوە هەیە.
بە دڵنیاییەوە پیالنی سەرکوتکەرانی کۆماری
ئیسالمی لەمەڕ ترساندن و تۆقاندنی کرێکاران
و بێدەنگ کردنیان سەرکەوتوو نابێ و کرێکاران
و سەندیکا کرێکارییەکان لەالیەک زۆر بەهێزتر
لەوەن کە بە دەستبەسەر کردنی چەند کرێکارێک
واز لە ویستە ڕەواکانیان بێنن و لەالیەکی دیکەش

ڕەزا محەممەدئەمینی

لەبەر ئەو قەیرانە ئابوورییەی کە ڕێژیم تێی کەوتووە
و لەبەر گەندەڵبوونی ئەو نیزامە ،بەرپرسان ناتوانن
وەاڵمی ویست و داواکانی کرێکاران بدەنەوە و
ئەوهش خۆی لەخۆیدا هەوێنی ناڕەزایەتییەکانە.
لە نێو چین و توێژەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێراندا
کە لەسەدا هەشتایان لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین
و بە قسەی کاربەدەستانی ڕێژیم نیزیکەی پێنج
میلیۆنیش لە ژێر هێڵی برسیەتی دان ،کرێکاران
زیاتر لە هەموویان لەژێر گوشاری هەژاری
و چارەڕەشیدان و هیچ ئاسۆیەکی ڕوون بۆ
دەربازبوون لەو تەنگانەیە کە کۆماری ئیسالمی
بۆی خوڵقاندوون بەدی ناکەن و هەمیشە مەترسی
بێکاربوون و دەرکران لەسەر کار و پێنەدانی
حەقدەستەکان و هەروەها داخرانی کارگە و
کارخانەکان هەرەشەیان لێ دەکا .هەربۆیەش
کرێکاران زیاتر لە چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگە
ئامادەیی دەربڕینی ناڕەزایەتییان هەیە و بەسانایی
سەرکوت و چاوترسێن ناکرێن و دەبێ چاوەڕوانی
پەرەسەندنی خۆپێشاندان و بەرزبوونەوەی دەنگی
ناڕەزایەتیی کرێکاران بین لە داهاتوویەکی نیزیکدا.
قسە ئەوەیە کە نەک هەر کرێکاران ،بەڵکوو
هەمو کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بە هەموو چین
و توێژەکانییەوە ،جگە لە دەستە و تاقمەکانی
سەر بە ڕێژیم و ئەو کەسانەی لەو پێناوەدا
خەریکی هەڵلووشینی سەروەت و سامانەکانی
واڵتن ،لەو دۆخە دۆزەخییەی کە تێی کەوتوون
بێزارن و خوازیاری نەمانی کۆماری ئیسالمی
و دەسەاڵتی دواکەوتووی ئەو نیزامەن .کۆماری
ئیسالمی دەسەاڵتی ڕاستەقینەی نەماوە و ئەوەی
توانیویەتی ئەو ڕێژیمە لەسەر پێ ڕاگرێ هێزە
سەرکوتکەرەکان و توندوتیژیی بێبەزەیانەی
کۆماری ئیسالمییە و ئەوەش هەتا سەر ناتوانێ
بۆ مانەوەی ئەو ڕێژیمە لەسەر دەسەاڵت کاریگەر
بێ و بە دڵنیاییەوە کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران
و لە پێش هەموویانەوە کرێکاران و هەژاران
لەوە زیاتر دێنە سەر شەقامەکان و تەنگ بە
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی هەڵدەچنن.
کاربەدەستانی ڕێژیم ئەو ڕاستییە باش دەزانن
کە هیچ پێگەیەکیان لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی ئێراندا
نەماوە و پاش چوار دەیە لە دەسەاڵتی ڕەشی
دەسەاڵت ،ئەوەی خەڵکی بەشمەینەتی ئێران
پێی بڕاوە ،هەژاری و بێدەرەتانی و سەرکوت و
کوشتوبڕ بووە .هەربۆیەش لەالیەک بە قەیران
خوڵقاندن و دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی
ناوچە و ئاژاوەنانەوە دەیانەوێ بیروڕای کۆمەاڵنی
خەڵکی ئێران بە الڕێدا بەرن و لە الیەکی دیکەش
ئەو مەترسییە زەق بکەنەوە کە ئەگەر کۆماری
ئیسالمی نەمێنێ ،بارودۆخی واڵت لەوەی
کە هەیە خراپتر دەبێ و ئەگەری ئەوە هەیە
تەنانەت ئێرانیش نەمێنێ و لێک هەڵوەشێتەوە؛
ڕێک ئەو هۆشدارییەی کە حەمەڕەزاشا
چەند مانگ بەر لە ڕووخانی حکوومەتەکەی
دەیدا و دەیگوت «ئێران دەبێتە ئێرانستان».
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە ئێستادا لە نێو
خۆی واڵت و لە دەرەوە تووشی وەها قەیرانگەلێک
هاتووە کە دەربازبوون لێی چەتوونە و بە هیچ
شێوەیەک ناتوانێ چارەسەرێکیان بۆ بدۆزێتەوە.
هەروەک ئاماژەی پێدرا لە الیەک لە نێوخۆی واڵت
تووشی داڕمانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی هاتووە و
دەسەاڵتەکەی هیچکات وەک ئێستا لەرزۆک نەبووە
و لەالیەکی دیکەش لە ئاستی دەرەوە لەگەڵ بەرەیەک
لە واڵتان بە ڕێبەریی ئەمریکا بەرەوڕوویە کە زۆر
بە ڕژدی بەرەنگاری سیاسەتەکانی لە هەموو
بوارەکاندا بووەتە و وێناچێ هەتا کۆماری ئیسالمی
بەچۆکدا نەهێنێ ،واز لە گوشارە هەمەالیەنەکان بێنێ.

بەڕێوەچوونی یەکەمین دیبەیتی الوانی کورد لە شاری هەولێر
پاشنیوەڕۆی ڕۆژی پێنجشەممە٢٢ ،ی خەزەڵوەر
لە هۆڵی شەهیدانی حیزبی شیوعی لە شاری
هەولێر بۆ یەکەمین جار دیبەیتی الوانی کوردی
هەر چوار بەشی کوردستان بەدەستپێشخەریی
ڕۆژهەاڵتی
دێموکراتی
الوانی
یەکیەتیی
کوردستان پێکهات .بەشدارانی ئەو دیبەیتە
بریتی بوون لە پێشەوا عەلیپوور ،سکرتێری
گشتیی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،خاتوو شەونم هەمزەیی ،ئەندامی
بەڕێوەبەریی یەکیەتیی الوانی دێموکراتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،ئامانج زیبایی ،ئەندامی
پێشووی بەڕێوەبەریی یەکیەتی الوانی دێموکڕاتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،ئەحمەد بەکر ،ڕێبین خالید

و سیروان گەردی لە باشووری کوردستان،
خاتوو موزەیەن گونەش لە باکووری کوردستان
و ئەحمەد محەممەد لە ڕۆژئاوای کوردستان.
لەو دیبەیتەدا پێشەوا عەلیپوور بە ورووژاندنی
بابەتی یەکڕیزی نەتەوەیی و ڕۆڵ و پێگەی الوان
لە پێگەیاندنی ئاسایش و یەکڕیزی نەتەوەیی،
هەروەتر دەربڕینی خۆشحاڵی و ڕەزامەندی خۆی
سەبارەت بە پێکهاتنی ئەو دیبەیتە کە الوانی هەر
چوار پارچەی کوردستان تێیدا بەشدار بوون
وتاری کردنەوەی دیبەیتەکەی پێشکێش کرد.
دواتر هەرکام لەبەشداربوان لە هەموو بەشەکانی کوردستان ،گۆڕانکارییەکانی ناوچەیی ،ڕۆڵی الوان،
کوردستان بە شێوەی دیبەیت باسی بابەتەکانی نەتەوەسازی و یەکڕیزی نێو ماڵی کوردیان کرد.
ڕۆژ ،دۆخی هەنووکەیی کوردستان لە چوار بەشی
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«زایەڵەی خەیاڵ»
بەرهەمی خەیاڵێکی بەرز و پڕ لە جوانی*

پەیامی مامۆستا عەبدوڵاڵ
حەسەنزادە بۆ ڕێوڕەسمی
پرسەی ئەنوەرخانی سوڵتانپەنا

ئاشق ئیسماعیلی

بە خۆشییەکی زۆرەوە ئەمڕۆ ئاگادار بووم کە بەرهەمە
شێعرییەکانی هاوڕێی بەڕێزم مامۆستا ئەنوەری سوڵتانپەنا،
ئامادەی چاپن و کاتێک کاک سەالحی سوڵتانپەنا ،کوڕی
مام ئەنوەر ،نوسخەیەکی تایپکراوی کتێبەکەی ،کە ناوی
«زایەڵەی خەیاڵ»ــە ،بۆناردم ،زۆر خۆشحاڵ بووم .ئاخر
من کە ئاشنای لەمێژینەی شێعرەکانی مامۆستا ئەنوەرم،
لەمێژە چاوەڕوانی چاپکرانی ئەو بەرهەمانەم ،کە هەمیشە
پێم وابووە حەیفە لە توێی الپەڕە داخراوەکانی دەفتەرەکاندا
بمێننەوە و نەگەنە دەستی ئەو خوێنەرانەی تامەزرۆی
چێژوەرگرتن لە شێعری جوان و ڕەسەنی کوردین.
من پێش ئەوەی بۆ هەوەڵجار بەخزمەتی مامۆستا ئەنوەر
بگەم ،تاریفی شێعری ئەوم لە شاعیری بەناوبانگ مامۆستا
عەلیی حەسەنیانی« ،هاوار» بیستبوو و سەرەنجام ،هاوینی
ساڵی ١٣٦٣ی هەتاوی ،لە گەرمەی خەباتی ڕزگاریخوازانەدا،
لە گوندی «گەورەدێ»ی دۆڵی جافەتی ،کە ئەوکات بنکەی
دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات و کۆمیسیۆنەکانی سەر
بەو حیزبەی لێبوو ،چاوم پێی کەوت .هەر لە سەرەتاوە وەک
مرۆڤێکی خاکی ،قسەخۆش و ڕۆحسووکم هاتە بەرچاو .هەر
لەو یەکەم چاوپێکەوتنەشدا هەم شێعرمان بۆ یەکتر خوێندەوە
و هەم بە زوویی هاوڕێیەتی و هاوپێوەندییەکی زۆر نیزیکمان
لە نێواندا پێکهات .ئەوتایبەتمەندییە هاوبەشانە کە هەردووکمان
ئەوینداری شێعر و ئەدەب و هەردووکیشمان پێشمەرگەی حیزبی
دێموکرات و هەڵوەدای ڕزگاری بووین ،بوو بە هۆی ئەوە کە
ئەو هاوڕێیەتییە ڕۆژ بە ڕۆژ پتەوتر بێ .ئەو لە من بەتەمەنتر
بوو و براگەورە بوو .هەر لەو کاتەوە و لە ژێر شوێنەواری ئەو
ئۆگری ودۆستایەتییەدا من بە «مام ئەنوەر» بانگم کرد و دواتر
زۆر دۆستی دیکەش هەر وایان کرد و ئەو ناوەی بۆ مایەوە.
مام ئەنوەر و من چەند ساڵێک بە یەکەوە ئەندامی دەستەی
نووسەرانی ڕۆژنامەی «کوردستان» بووین و لە بەشی
ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێراندا ،کە ئەوکات
حیزبێکی یەکگرتوو بوو ،کارمان کردووە و دواتریش کاتێک
هەردووکمان هاتووینە دەرەوەی واڵت و تا ئێستاش ،بەردەوام
هاتوچۆ و پێوەندیمان بەیەکەوە هەر هەبووە .دیارە لەو
ماوەیەدا بەتەواوی ئاگاداری تێکۆشانی ئەدەبیی مام ئەنوەر
بووم ،شاعیر خۆی نێوەنێوە شێعرەکانی بۆ خوێندوومەوە
و دەتوانم بڵێم شارەزایی زۆرم بەسەر شێوە و نێوەرۆکی
شێعرەکانیدا هەیە .پێم خۆشە ئاماژە بەوەش بکەم کە زۆر
جار خوێندنەوە ،باسکردن و شیکردنەوەی شێعرە بەرز و
بەماناکانی مام ئەنوەر بۆ من بۆتە مایەی ئیلهام و بۆتە هۆی
ئەوە کە خۆشم زەوقی شێعر گوتنم ببزوێ و بۆ تاقیکردنەوەی
هەستی خۆم لەو مەیدانەدا هەڵسووڕتر بم .لەخۆڕا نییە کە مام
ئەنوەر و من کۆمەڵێک شێعر و بەرهەمی هاوبەشمان بەیەکەوە
هەن ،کە لە کتێبێک بە ناوی «کەلێنی پەنجەکان»دا ،هاتوون.
من ئەو کتێبەم ساڵی ٢٠٠٨ی زایینی چاپ و باڵو کردۆتەوە.
مام ئەنوەر لە بنەماڵەیەکی ڕووناکبیر و دەستڕۆیشتوودا
لەدایک بووە و هەر لەسەرەتای منداڵییەوە ئەو دەرفەتەی بۆ
ڕەخساوە کە لە گەڵ شێعر و ئەدەبیات ئاشنا بێ .بۆخۆی لە
وتووێژێک لەگەڵ بەشی ئەدەبیی ڕۆژنامەی کوردستان (ساڵی
٩٨ی زایینی)دا دەڵێ« :دیوەخانی ئێمە لە گوندی «تاڵەجاڕ»،
هەمیشە جێگای باس و کۆبوونەوەی ڕووناکبیران و مەال
بەناوبانگەکانی ناوچە بوو و بە تایبەت بابیشم بە یەکێک لە
مەولەویناسەکانی سەردەم دەناسرا و گرینگییەکی زۆری
بە شێعر و ئەدەب دەدا .بێجگە لەوەش ئەو دوو ساڵەش
کە(بە دەربەدەری) لە سلێمانی دەژیاین ،دوو برای لە خۆم
گەورەتر کە ئەوسا گەنج بوون ،دۆستایەتییان لەگەڵ ئەدیبانی
وەک مامۆستا قانع و فایق بێکەس هەبوو .بابیشم هاوڕێی
فەیلەسووفی کورد مامۆستا پیرەمێرد بوو .هەموو ئەوانە بوونە
هۆی ئەوە کە من ئۆگری شێعر و ئەدەبیاتی کوردی بم».
ژیانی سیاسیی شاعیریش هەر زوو و لە سەرەتای الوەتییەوە
دەست پێدەکا .ئەو ساڵی ١٣٣٦ی هەتاوی ،یانی ئەوکاتەی کە
تەمەنی ٢٢ساڵ بووە ،بۆتە ئەندامی حیزبی دێموکرات ،ساڵی
 ١٣٤٢لەسەر کاری سیاسی گیراوە و کەوتۆتە گرتووخانەی
ڕێژیمی پاشایەتییەوە .بەژانتر لە ڕەنجی بەندیخانەش ئەوە بووە
کە تا کاتێک ئەو هاتۆتەوە دایکی ئازیزی کۆچی دوایی کردووە.
ئەو بەسەرهاتە خەفەتهێنەرە لە شێعرێکی ئەوکاتی مام ئەنوەردا
ئاوا ڕەنگی داوەتەوە .ئەمە چەند دێڕێکی پارچە شێعرەکەیە:
فەلەک سکـــــــــــــااڵت بۆ الی کێ بەرم
لە تۆ بەوالوە یەخـــــــــــــــەی کێ گرم
فەلەک وەکوو من تۆش چارەڕەش بی
لە خۆشەویستت وەک من بێبەش بی
بۆ خامۆشت کرد چرای ڕوونـــــــــــــاکم
بۆ تاریکت کرد دیدەی نمنـــــــــــــاکم
بەڵین بێ دایە بێ تۆ شاد نـــــــــەبم
لە دەردی دووریت قەت ئازاد نەبم
بەڵێن بێ دایم شیـــــــــــــوەن کارم بێ
خەفەت هاودەمی دڵـــــــــــەی زارم بێ
شەرتە زووخاوی دڵ بـــــــــــەفراوم بێ
خۆڵی قەبرەکەت سوورمەی چاوم بێ

مامۆستا ئەنوەر هەم بە شێوەی کالسیک و هەم نوێ
شێعر دەڵێ و بە هەردووک شێوەش گەلێک شێعری جوان
و بەمانای هۆندوونەوە .شتێکی دیکەی جێگای ئاماژەش
ئەوەیە کە نێوەرۆکی شێعری مام ئەنوەر هەر لە زووەوە ل ه
بەستێنێکی تایبەتدا قەتیس نەبووە و بە گشتی باسی ئەوین،
جوانیی سروشت ،دیاردە باش و خراپە کۆمەاڵیەتییەکان،
خۆشەویستیی نیشتیمان و هاندان بۆ خەبات و بەربەرەکانی
گرتۆتەوە .شێعرەکان هەنگاو بە هەنگاو لە گەڵ ئاڵوگۆڕی
بارودۆخی ژیانی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی شاعیر دەخوڵقێن،

دەبنە تابڵۆی ڕەنگدانەوەی خۆشی و ناخۆشییەکان
و هەر لەو کاتەشدا نوێنگەیەک لە مێژووی ژیانی.
شێعری ئەویندارانەی مام ئەنوەر لە دڵێکی گەرمی
جوانیناس وئەوینناسەوە سەرچاوەی گرتووە و
هەر بۆیەش گەرموگوڕ ،پڕ لە ڕەمز و نهێنی ،سکااڵ
و ڕاز و نیازی ئاشقانەیە .کەرەسەی دەربڕین و
بەیانیش ،زمانێکی ڕەوانە کە وێکچواندنی لەبار و
بەجێ ،بەکارهێنانی زاراوە و مانای جوان و زۆر
جاریش جیناس ،هێنان و بردن و ئاڵوگۆڕ پێکردنی
وشە ،ئەو زمانە دەگەیەنێتە ئەوپەڕی جوانی.
شێعری «عیشقی پیری» نموونەی تاقیکردنەوەیەکی
سەرکەوتووانەی هەست و وردبینیی شاعیر لەو مەیدانە دایە:
ئەو یەکەم جارەی کە لێوم نا بە لــــــــێوی گوڵتەوە
هەر لەیادم دایە گـــــــــیانە لەززەتی ئەو ماچەمان
چون بە شێعرێک دیمەنی ڕوخساری تۆم نەخشاندبوو
گوڵ لە من زیزن لە هەڵگـــــــورد و پەڕاو و چلچەمان

مام ئەنوەر کاتێک باسی سروشتی جوان و ئاووهەوای
سازگاری نیشتمانەکەی ،بەتایبەت لە وەرزی بەهاردا دەکا،
تابڵۆیەکی ئەوەندە جوان دەکێشێتەوە کە ڕاستەوخۆ مرۆڤ
دەباتە نێو قوواڵیی و وردەکاریی دیمەنەکانەوە .شێعری
«بەهاری زێدەکەم» یەکێک لەو تابڵۆ جوانانەیە ،کە من
لێرەدا ئاماژە بە چەند بەیتێک لەو پارچە شێعرە دەکەم:
وەرزی بەهارە بەفــــــــــــــــــری بناران توایــــەوە
مەل باوی باڵی بۆ بووەوە ،گوڵ گەشـــــــــایەوە
دیسان بە وەشت و ڕێژنە کانی تەقیـــــــــــــنەوە
گوڵ نەک لە گڵ،لەنێو دڵی بەردیش ڕوایەوە
وا گورگەزایە ڕەشــــــــــبەڵەکی ساو و سێبەرە
تاقی زەفەری میری بەهاری چەمایــــــــــــــەوە
...
کوێستان بە تینی خۆری بەهاری تەزووی شکا
دەرکی دەواری کۆچەریــــــــــــیان هەڵدرایەوە
دیسان وەاڵمی نەرمە هەوای کیژە بەندەنی
بە چریکە نازی بولبولی ســـــەرچڵ درایەوە
...
پێشەنگە دەنگی زەنگی بە ئاهەنگی دێ لە دوور
یا زایەڵەی شەتاوە لە گوێــــــــــــــما زڕایەوە؟
دڵ بولبولی پەڕیوەیە کوێســـــتانە زێدەکەی
یادی واڵتـــــی کرد و برینی کوالیەوە

تێکۆشانی ئەدەبیی مامۆستا ئەنوەر هەر لەشێعردا
بەرتەسک نابێتەوە .ئەو زمانزانێکی چاکیشە و ئەوەندەی
وشەی کوردیی ڕەسەن و پەتی پێیە ،کە دەتوانین
بڵێین بۆخۆی فەرهەنگێکی دەوڵەمەندە .ئەو بەشێکی
ئەو وشە ڕەسەنانەــ کە جاری وایە نەشبیسراونــ لە
شێوە ئاخاوتنی زێدەکەی ،ناوچەی سەقز ،هەڵدێنجێ و
لە بەرهەمەکانیدا کەلکیان لێوەردەگرێ .مام ئەنوەر تا
ئێستا دوو ڕۆمانی بەناوبانگی «بابەالقدرێژ»ی «ئالیس
وێبستێر» و «خەونەکانی دێڵەگورگ»ی «چەنگیز
ئایتماتۆف»یشی لە فارسییەوە ،بە زمانێکی پاراو
کردۆتە کوردی .هەروەها زۆر وتار و نووسینی ئەدەبی
و سیاسیی لە ڕۆژنامە ،گۆڤار و باڵوکراوە کوردییەکاندا
باڵو بوونەوە .هەر وەک بۆخۆشی ئاماژەی پێکردووە،
چەند بەرهەمی دیکەشی هەن کە تا ئێستا چاپ نەکراون.
مامۆستا ئەنوەر زاراوەی هەورامی دەزانێ و
مەولەویناسیشە .ئەوکاتەی بەیەکەوە لە ڕاگەیاندندا
کارمان دەکرد (نێوان ساڵەکانی  ٦٣ــ ٦٧ی هەتاوی)،
زۆر جاران شێعری مەولەویی بۆ دەخوێندمەوە و
بۆی شی دەکردمەوە .منی موکریانی بە زاراوەی
ی نائاشناش ،تا ئەو کاتە تەنیا ناوی مەولەویم
هەورام 
وەک شاعیرێکی گەورەی کورد بیستبوو و ئیدی لە
نێوەرۆکی بەرزی شێعرەکانی ،مانای قووڵی عیرفانی
و هونەری وێکچواندن و ڕەوانوێژیی ئەو شاعیرە

هیچم نەدەزانی .مام ئەنوەر دەرگای دنیای مانای شێعری
مەولەویی بە سەر زەینی تامەزرۆی جوانیی مندا کردەوە.
مام ئەنوەر ئەم شێعرەی بە شێوەی مەولەوی بە زاراوەی
هەورامی داناوە ،کە هەم شارەزایی ئەو لەو زاراوەیەدا دەگەیەنێ
و هەم ڕێز و خۆشەویستیی مەولەوی لە الی شاعیر دەردەخا:
«لەسەر سەبکی مەولەوی»
دیدەم ،بینــــــــــــــــــــــایی دیـــدەم تارنییەن
غافڵ جە نیگای بەژنی یار نیــــــــــــــــــــیەن
دڵ یەند وە نەشتەر مەینەتان خەسـتەن
دووی هەناسەم ڕای تماشام وەســــــــتەن
جەی دوما یاران ئیــــــــــــــــدەن تەدبیرم
پەرەیی دڵوەشــــــــــــــــــیی بەخت زویرم
تماشای بااڵی ئەو جەمـــــــــین چون گوڵ
بسپارووم وەدەس خـــــــــــــــــــەیاالت دڵ

مام ئەنوەر شێعری پڕ لە سۆزی خۆشەویستیی ڕزگاریی
واڵت و نەتەوەکەی زۆرن و چونکە بۆخۆشی بەشی زۆری
ژیانی لە ڕیزی تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادیی نیشتمانەکەیدا
بووە و لەو ڕێگایەدا تووشی کوێرەوەری و دەربەدەری و
زیندان بووە ،بێجگە لەوەی شەبەقی ئەو ئەوینە پیرۆزە
بەڕوونی لە وشە و تەعبیر و تەشبیهەکانیدا دەدرەوشێتەوە
و ئازار و دەردەکانیش دیارتر و ئاشکراترن ،هاندان بۆ
خۆڕاگری و بەربەرەکانی لە بەرامبەر دوژمنی ستەمکاریش
دەبێتە پەیامێک کە هەمیشە ورە دەبەخشێ و ناهومێدی
دەڕەوێنێ .شێعرەکانی« :بۆ شەهید عەبباس ئەردەاڵن»،
«پێشمەرگە»« ،بۆ شەهید کەریمی عەلیار»« ،هەواڵی خەم،
بۆ شەهید دوکتور قاسملوو»« ،نەبەزی»« ،الی الیە»،
«ئەنفال»« ،سەوداسەری»« ،خودموختاری»« ،بۆ الوانی
دێمۆکڕات»« ،بۆ کۆنگرەی « ،»١٤ڕێبەندان»« ،بۆ شەهیدانی
میکۆنووس» و «کۆمار و پێشەوا» و زۆر شێعری دیکەی
هەموو هەڵگری ئەو پەیامانە و خاوەنی ئەو تایبەتمەندییانەن.
ڕەنگە بۆ هێنانەوەی نموونەیەکی ڕوون و ڕەوان لە
هەستی خەباتکاری و نیشتمانویستیی شاعیر ،هێنانەوەی ئەو
کۆپلە شێعرە بەس بێ ،کە ساڵی ٩٣ی هەتاوی ،لە وەاڵمی
شێعری «بەرەوهاوڕێ»دا ،نووسیویە و بۆ منی ناردووە:
بڵێی ئاشـــــــــــق زەمانێـــــــــــــــــــــکی بەدی بێ
کە دواکاتــــــی گرفتـــــــــــــــــــاری و بەدی بێ؟
شنەی ئازادی و ســــــــــــــــروەی بـــــــــەهاری
بدا ڕۆژێ لە ئـــــــــــــــــــااڵی کــــــــوردەواری؟
ئەگەر ئەو رۆژە من میــــــــــــوانی گڵ بووم
ئەسیری خاکی دووری و نابـــــــــــەدڵ بووم
لەگەڵ چەند کیژە کوردی جـــوان و نازدار
بە ئاهەنگی بەسۆزی خاڵــــــــــــــــە ڕێبوار
بە چەپڵەی خۆشی و ڕەقــــــــس و سەماوە
بە شمشاڵ و بە دەنگـــــــــــــــی نەرمە ناوە
وەرە سەر گۆڕەکەم تۆ بیـــــــــــــــــتوو بڕوات
بڵێ  :هەستە زەمانی خەم بەســــەر هات
چ وەختی نووستنە ،کاتـــــــــــــــــی سەفایە
لە چوار نیکالی کوردســـــــــــــــتان هەرایە
لە پاش دەردی هەژاری و دڵبەســـــــــــۆیی
دەگێڕین جێژن و شادیی ســـــــــەربەخۆیی
لەژێر خاکا بە یەکجــــــــــــــــــــاریش پوابم
بە مژدەی ســـــەربەخۆیی ڕەنــــــــــگە ڕابم

لە کۆتاییدا ،دڵنیام «زایەڵەی خەیاڵ»ی مامۆستا ئەنوەری
سوڵتانپەنا جێگای شیاوی خۆی لە کتێبخانەی کوردی و
دنیای شێعری کوردیدا دەگرێتەوە و ئەویندارانی شێعر و
ی فێر دەبن.
ئەدەبیاتی کوردی سوودی لێ وەردەگرن و لێ 
* ئهم نووسین ه بۆ پێشهکیی دیوانی «زایهڵهی خهیاڵ» نووسراو ه
و «کوردستان» بهبۆنهی مهرگی ئهنوهرخان سوڵتانپهنا دایناوه.

بەشدارانی بەڕێزی مەڕاسیمی بەخاکسپاردن
و پرسەی نووسەر و تێکۆشەری گەورەی
کورد ئەنوەرخانی سوڵتانپەنا
ساڵوێکی گەرمتان لێبێ!
خۆزگە بۆم ڕەخسابایە لەگەڵ ئێوە بەشداری
ئەو مەڕاسیمە بم .سەرم لە بەرامبەر
گڵکۆکەیدا دانەواندبا ،ساڵوی نەمریم بۆ گیانی
پاکی ئاشقەکوردستانی ناردبا و ئەمجار
بەئەمانەت هەتا ڕۆژی خۆی کە بەئاواتم
دوور نەبێ ،بە خاکی غەریبایەتیم سپاردبا.
تەمەنی درێژ دەگەڵ هەموو کەم و کەسری و
ئێش و ئازارەکانی ئەو قازانجەشی هەیە کە
زۆر دەرفەتی زێڕین بۆ مرۆڤ دەخوڵقێنێ و
لەبەر دەست و لە تەنیشت زۆر بەهرەمەندی
گەورەی دادەنیشێنێ .بۆمن یەکێک لە دەرفەتە
زێڕینەکانی ژیان ئاشنایەتی دەگەڵ ئەنوەرخانی
سوڵتانپەنای ئەدیب و شاعیر و تێکۆشەر و
نیشتمانپەروەر بوو .هەرچەند پێشتر کەم و
زۆر یەکترمان دەناسی بەاڵم تەنیا لە دەیەی
شەستی هەتاویدا بوو کە ئەو شانسەم
پەیدا کرد لە نزیکەوە لەخزمەتیدا بم و لە
هاونشینی لەگەڵ ئەو مرۆڤە چێژ و لە توانا
ئەدەبی و ڕووناکبیرییەکانی بەهرە وەربگرم.
تا دڵت بخوازێ سەنگین و قەڵەمڕەنگین
و چەندی بیر بکەیەوە خۆشمەجلیس بوو.
شاهیدی هەموو ئەم قسانەم دیوانە شێعرەکەیەتی
کە هەمووی حەوتوویەک پێش مەرگی لە چاپ
هاتە دەر و بەداخەوە نەگەیشت ئافەرین و
دەستخۆشیی خوێنەرانی ببینێ .چاوگێڕانێک بە
دیوانە بەنرخەکەیدا بۆمان دەر دەخا کە ئەو
ئینسانە چ بەهرەیەکی لە ئیلهامی شێعری پێبڕاوە
و چ توانایەکی لە دەربڕینی ئیلهامی دەروونیدا لە
خۆی نیشان داوە .دیوانی «زایەڵەی خەیاڵ»ی
ئەنوەرخان لە یەک کاتدا فەرهەنگێکە بۆ ناسینی
خەرمانێک لە وشە و زاراوەی ڕەسەنی زمانی
کوردی ،سەرمەشقێکە بۆ وەفا و ئەخالق،
دینەمۆیەکە بۆ بزواندن و پەروەردەکردنی
هەستی نەتەوایەتی و نیشتماندۆستی و
پوختە پانۆڕامایەکە بۆ نیشاندانی هێندێ
گۆشەی گرینگی جوگڕافیا و مێژووی کوردی.
گەورەتر
لەوکاتەدا
هەر
ئەنوەرخان
لە دەستەبەندی و ناوچەپەرستی بوو.
بەجۆرێک کە دیاردەی دزێوی دووبەرەکی و
لەتلەتبوونیش نەیتوانی ئەو خەسڵەتە جوانە
ئینسانییەی تێدا الواز بکا .بۆیە دەگەڵ هەموو
ئاکامە نیگەتیڤەکانی دیاردەی لێکترازان و
دووبەرەکی هەتاسەر پێوەندیی دۆستایەتی
و سۆزداریی دەگەڵ هەمووان پاراست.
ئەو ماوەیە کە ئەنوەرخان دەگەڵ دێوەزمەی
مەرگ و نەخۆشیی بێئەمان لە ملمالنەدا بوو،
ئەگەر شانسی ئەوەم نەبوو لە نزیکەوە دەگەڵی
بدوێم ،زۆرجار بە تەلەفۆن قسەمان دەکرد،
قەت گوێم لێنەبوو دەردی دڵ بکا یان ترس
و نیگەرانی لە مردن لە خۆی نیشان بدا .تا
ئاخر ڕۆژەکان هەر بەئومێد بوو ،هەر بۆ
ئایندەی دەڕوانی و تەنانەت هەر لە فەزای
شێعر و ئەدەبدا دەژیا .هەربۆیە بیرەوەریی
ئەو ئاخر ڕۆژانەی ژیانی هەرچەندیش
ڕۆژانێکی ناخۆش و خەماوی و تەماوی
بوون یەکێک لە نەمرترین یادگارەکانی ژیانمە.
لەم بۆنە خەماوییەدا هەر ئەوەندەم لەدەست
دێ ساڵو لەگیانی نەمری ئەو گەورەپیاوەی
مەیدانی ئەدەب و خەبات بکەم ،بۆ وی بەهەشتی
بەرین و باوەشی بەزەیی خوا و بۆ کەسوکار
و ئازیزانی و بۆ هەمووی ئێوە بەڕێزان
تەمەندرێژی و ساڵمەتی و سەرکەوتن بە
ئاوات بخوازم .بەئاواتی وەدیهاتنی ئاواتەکانی.
دەگەڵ ڕێزی دووبارە.
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
کوردستان ،کۆیە
١٣٩٧/٠٩/٢٣

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
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بهشداریی ههیئهتێكی حیزب له یادی دامهزرانی حیزبی زهحمهتکێشان
ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی ســەرمــاوەز شاندێکی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان بــە ســەرپــەرســتــیــی دکــتــور ئاسۆ
حەسەنزادە ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و به هاوڕێیهتیی کاک خالید وەنهوشە ،نوێنەری
حیزب لە هەولێر بە مەبەستی پیرۆزبایی کردنی یادی سی
و سێ ساڵەی دامەزرانی حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
سەردانی مهکتهبی سیاسیی ئهو حیزبەیان کرد و لە الیەن
شــانــدی خانەخوێوە زۆر بــە گــەرمــی پێشوازییان لــێ کــرا.
لـهو س ـهردان ـهدا دکتور ئاسۆ وێــڕای پیرۆزبایی کــردن لە
یادی دامەزرانی حیزبی زهحمهتکێشان و گهیاندنی پەیامی
برایهتیی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکرتی کوردستان بە
هاوڕێ بەهمهن ،سکرتێری حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
و بهرپرسانی دیکهی ئهو حیزبه ،داکۆکیی شێلگیرانهی ئهو
حیزبه له بههاکانی یهکسانیی کۆمهاڵیهتی و هاوپێوهندیی
نهتهوهیی بەرز نرخاند و به چاوی رێزهوه ڕوانییه رابردووی
دۆستایهتی نێوان حیزبی دێموکڕات و حیزبی زهحمهتکێشان.

شایانی باسە کە لەم بۆنەیەدا شاندی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان چاوپێکەوتنی لــەگــەڵ کۆمەلێک کەسایەتیی
ســیــاســی دیـــکـــهی بــــاشــــووری کــوردســتــانــیــش ه ــەب ــوو.

کومیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهێنا.
لە بەشی یەکەمی سمینارەکەدا ،کاک قــادر وریــا باسێکی
لەژێر ناوی «ئاستەنگەکانی بــەردەم بزووتنەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئەرکە هەنووکەییەکان» پێشکەش
کرد و دواتر خاتوو گواڵڵە شەرەفکەندی باسەکەی لەژێر ناوی
«پێشمەرگە ،ئەمڕۆ و دوێنێ» پێشکەش بە ئامادەبووان کرد.
بڕگەیەکی دیکەی ئەو سمینارە بۆ پرسیار و وەاڵم و تێبینی
تەرخان کرابوو کە لەو بەشەشدا ،بەشێک لە بەشداران پرسیار
و تێبینیییەکانی خۆیان خستەڕوو و دواتر لە الیان کاک قادر
وریــا و خاتوو گواڵڵە شەرەفکەندییەوە وەاڵم دران ــەوە .لە
کۆتایی سمینارەکەشدا بەڕێزان کاک قادر وریا و خاتوو گواڵڵە
شەرەفکەندییەوە ،چەپکە گوڵی ڕێز و وەفادارییان پێشکەش بە
بنەماڵەی دوو شەهیدی سەرکردەی ژن و کارەساتی ١٧ی
خەرمانان ،شەهیدان نەسرین حەداد و سوهەیال قادری کرد.

دیداری کومیتەی حیزب لەگەڵ سیناتۆر «کلێرمۆر» لە ئوسترالیا
ڕۆژی پێنجشەممە22 ،ی ســەرمــاوەز ســەالح پورئەسەد،
لـــەالیـــەن کــومــیــتــەی ئــوســتــرالــیــای حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کــوردســتــان لــە ش ــاری «بــريــزبــن» لــەگــەڵ ســنــاتــۆڕ «کلێر
مــۆڕ» ،وەزی ــری سێبەر بۆ کــار و بــاری ژنــان و کۆمەڵگە
جــیــاوازەکــان لــە حــیــزبــی کــرێــکــاری ئــوســتــرالــیــا ،کــۆبــۆوە.
لــەو کــۆبــوونــەوەیــەدا ســەالح پورئەسەد باسی سیاسەتی
تێرۆریستیی کــۆمــاری ئیسالمی ،کوشتنی کۆڵبەران و لە
سێدارەدانی زیندانیانی سیاسیی کــوردی کــرد و هەروەها
ئــامــاژەی بـــەوەدا کــە سیاسەتی بێدەنگیی واڵتــانــی خــاوەن
بڕیاری جیهانی لە بەرابەر کردەوەکانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران وایکردوە کە ئەو ڕێژیمە زیاتر لە جاران
مەودای زیدەڕۆییەکانی بەرینتر بکاتەوە و پەرە بە بەرنامە
موشەکییەکانی بدا و لە دژی نەیارانی خۆی تاقییان بکاتەوە.
لە پێوەندی لەگەڵ کارە تێروریستیەکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێران ،خاتوو « کلێر مۆڕ» بێدەنگیی حکوومەتی ئوسترالیای بە
باش نەزانی و ڕایگەیاند کە ئێران جگە لە سەرکوت لە نێوخۆی
واڵت ،دەست لە کاروباری ناوچەکەش وەردەدا و پێویستە
سنووری بۆ دابنرێ .بەڕێزیان هەروەها بانگهێشتی نۆێنەری

حیزبی دێموکراتی کوردستانی بۆ بەشداری لە سمیناری
«تێرۆریزم و ئێرانی ئیسالمی» کە بڕیارە لە چەند مانگی
داھاتوودا بەڕێوە بچێ ،قبووڵ کرد و ئامادەیی خۆی نیشان
دا کە وەک یەکەم کەس لەو سمینارەدا وتار پێشکەش بکا.

سمیناری «شوناسی نەتەوەیی و هونەری بەرگری»

پەیمانگای هونەرە جوانەکانی «الوک» لە شاری هەولێر
ڕۆژی دووشەممە٢٦ ،ی ســەرمــاوەز بەبۆنەی ڕۆژی ئااڵ
و پێشمەرگەی کــوردســتــان سمینارێکی بــۆ عەلی لەیالخ،
کــادری ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێکهێنا.
عەلی لەیالخ لە باسەکەیدا کورتەیەکی لەسەر ناسیۆنالیزم و
ناسیۆنالیزمی کوردی وەبیری بەشداران هێنایەوە و پێداگری
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سمیناری کۆمیتەی نۆڕوێژی حیزب بەبۆنەی 26ی سەرماوەز

کــۆمــیــتــەی نـــۆڕوێـــژی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان
ڕۆژی شەممە١٥ ،ی دیسامبری ٢٠١٨ی زایینی بەبۆنەی
٢٦ی ســــەرمــــاوەز ،ڕۆژی ئـــااڵ و ڕۆژی پــێــشــمــەرگــەی
کوردستان ،سمینارێکی سیاسی بۆ کاک قادر وریا ،ئەندامی
دەفــتــەری سیاسی و خاتوو گواڵڵە شەرەفکەندی ئەندامی

KURDISTAN

کــرد کە نەتەوەخوازیی کــورد لە ڕەهــەنــدی هــزر و فیکری
نیشتماندۆستییەوە شکڵی گرتووە و هیچ کات هێرشبەر نەبووە و
هەموو کات پەرچەکردارێک بووە لە بەرانبەر داگیرکارییەکاندا.
نـــاوبـــراو ل ــە درێـــــژەی بــاســەکــەیــدا ل ــەس ــەر گــریــنــگــی و
کاریگەرییەکانی زمانی هونەر بەتایبەتی هونەرێک وا لە
خزمەت وشیاری بەخشین و هەژاندنی گەالنی چەوساوە
بــووە و ،وەکــوو چەکێکی جــوان بەرانبەر بە داگیرکەران
بە کار هاتووە ،بۆ ئامادەبوان قسەی کرد و ،گوتی :ئەگەر
ڕۆژێک بێت و پێویستی بە چەکی پێشمەرگە وەکوو ئێستا
نەمێنێ ،واتە شەڕ و هەڕەشەکان بۆ سەر کوردستان کۆتایی
پێ بێت ،بەاڵم هونەرمەندی دەروەســت و هونەری بەرگری
بۆ پەرپێدان بە کەرامەتی ئینسانی و بەرزکردنی هــزر و
وشیاری هەر لە سەنگەری هونەرەکەیان دان ،چونکە زمانی
هونەر زمانێکی جــوان ،جیهانی و کاریگەرە و کۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی هەموو کــات پێویستی بە زمانی هونەر هەیە.

عەلی بداغی

ناڕەزایەتیدەربڕینی پۆلێک کرێکاری لە کار بێکارکراوی پێترۆشیمیی شاری ئیالم و
دەرەنجامەکەی دەکەینە پێشەکی و بیانوویەک بۆ باس لەسەر ڕەوشی دڵتەزێنی کرێکارانی
کورد لە دۆخی کارەستباری ئێستادا ،دۆخێک کە بڕستی لە زۆربەی ئەو چینەیە کۆمەڵگە بڕیوە.
نێوەڕاست مانگی بەهاری ئەمساڵ پۆلێک کرێکاری لەسەرکاردەرکراوی کارخانەی
پێترۆشیمیی ئیالم بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین بە بێکارکرانیان ،ئەویش لەو بارودۆخە سەخت
و دژوارە ئابوورییەی ئێستادا لەبەردەم ئەم کارخانەیە کۆبوونەوە .ئەو کۆبوونەوەیە
لەالیەن هێزە چەکدارەکانەوە هێرشی کرایە سەر ،بەشداران سەرکوت کران و بە
توندترین شێوە لێیان درا ،زیندانی کران و ئێستاش سزای زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
دەزگ ــای قــەزایــی کــۆمــاری ئیسالمی  15کــەس لــەو کرێکارە بێکارکراوانەی بە
تۆمەتی شێواندنی نەزمی گشتی! و ئاژاوەنانەوە دادگایی کردووە و بڕیاری زیندان
و لێدانی قامچیی لەسەر داون .بڕیارەکە ڕۆژی 22ی ڕەزبــەر لە دادگا دەرچووە
و ڕۆژی 14ی ســەرمــاوەز پێیان ڕاگــەیــەنــدراوە« .میالد دوستی» ،نوێنەری ئەم
کرێکارانە دوو ساڵ زیندان و سزای  74قامچیی بۆ بڕاوەتەوە و چواردە کەسەکەی
دیکەش هــەر کــام یەکی شــەش مانگ زیندان و  74قامچییان بــەســەردا سەپاوە.
پانۆرامای ڕووداوەک ــان بەمجۆرە بــوو :ئەم کرێکارانە کە  150کەس بــوون ،لە
خەزەڵوەری ساڵی 1393دا بۆ ناڕەزایەتیدەربڕین بە دواکەوتنی چەند مانگ مووچە
و حەقدەستیان و هەروەها بڕینی مز و جێژنانە و دەسخۆشییەکانیان سکااڵیان بردە
ئیدارەی کار .بەرپرسانی کارخانەش لە کاردانەوە بەم داوا و مافخوازییەی کرێکاران،
سەت کەس لەوانیان دەرکرد و هاتوچۆ و هاتنەوە بۆ کارخانەیان لێ قەدەغە کردن.
ئیدارەی کار بڕیاری گەڕانەوە بۆ سەر کاری  50کەس لەوان و پێدانی  50میلیون
تمەن مووچەی دواکەوتووی ئەم کرێکارانەی دا ،بەاڵم خاوەنکاری کۆمپانیاکە ملی
بۆ بڕیاری ئیدارەی کار ڕانەکێشا و سکااڵکەی گــەڕانــدەوە بۆ دیوانی عەداڵەتی
ئیداری و ئێستا دوای چوار ساڵ کەس لەو پەروەندەیەی نەپرسیوەتەوە؛ کارخانە
هەر لەجێی خۆیەتی و کرێکارە بێکارکراوەکانیش هەروا چاولەدەست و چاوەڕوان...
کۆمپانیای پێترۆشیمیی ئیالم کە ساڵی  1382بــەردی بناغەی دانــدرا ،دوو ساڵ
دواتر ڕادەستی کەرتی تایبەت کرا و دواجار ساڵی  1391و پاش  10ساڵ وەگەڕ
خرا .هەر لەو کاتەوە ناکۆکیی نێوان کرێکارانی کارخانەکە و خاوەنکارەکان سەری
هەڵدا .هیندەی پێ نەچوو بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیاکە بە تاوانی گەندەڵی گیرا و؛
ئەحمەد شۆهانی ،نوێنەری شاری ئیالم گەندەڵیی  440میلیارد تمەنیی بەرپرسانی ئەم
شیرکەتەی لەقاو دا .ناوبراو ڕەخنەی ئەوەی لە دەزگای قەزایی گرتبوو کە نەک هەر
لە گەندەڵییە  440میلیارد تمەنییەکەی بەڕێوەبەرانی ئەوم کارخانەیەی نەپرسیوەتەوە،
بەڵکوو  320میلیون یۆرۆی دیکەیان داونەتێ و کەس نییە لەو حیساباتە بپرسێتەوە.
ئێستاش لەم بارودۆخەدا هەر ئەم دەزگــای داد و قەزاییە هاتووە لە کێشەی ئەم
کرێکارە دەرکراوانەی پرسیوەتەوە و بە تاوانی! مافخوازی و ناڕەزایەتیدەربڕین
بە زەوتکرانی مافەکانیان ،سزای زیندانی و لێدانی قامچیی بەسەردا سەپاندوون.
ئەم بڕیارە نائینسانی ،نادادپەروەرانە و نائەخالقییە _کە حەقکوژییەکی تەواوە_ لە
کاتێکدا لە دژی ئەم پۆلە کرێکارە داماوە دراوە کە ناڕەزایەتیی کرێکاران ،مامۆستایان
و چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگەی ئێران بە بــارودۆخــی نالەباری ئابووری
و گەندەڵییە ئیدارییەکان و دواکەوتنی مووچە و حەقدەست و بێکارکرانیان ڕۆژ
لەگەڵ ڕۆژ لە پەرەسەندن دان .وەاڵمــی دەزگــای داد و ناوەندە ئەمنیەتییەکانیش
هەتا ئێستا هەر لە چوارچێوەی هەڕەشە و سەرکوت و گرتنی کرێکاراندا بووە.
ئەوەی لە ئیالم ڕووی دا و ئەوەی بەسەر ئەو پۆلە کرێکارەی پێترۆشمیی ئەم
شارە هاتووە نموونەیەکی بچووکە لەو مەینەتییانەی چینی کرێکاری ئێران دەیکێشن.
لە ئێرانی بندەستی کۆماری ئیسالمیدا کرێکار ئەمنیەتی کاریی نییە ،ئەمنیەتی ژیان و
خۆپاراستنی نییە ،لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژی ،بە چەند مانگ و تەنانەت ساڵ مووچە
و مزی دوا دەکەوێ ،ئیزن و تەنانەت توانای دروستکردنی ڕێکخراوی سینفیی خۆی
نییە ،بیمەی نییە ،مندااڵن بەجێی خوێندن و پــەروردە وەبەر کاری تاقەتپڕووکێن
دەنرێن ،ژنان نەک هەرزانترین هێزی کاری واڵتن بەڵکوو بە مەرجی شوونەکردن
یان دووگیاننەبوون کاریان دەدرێتێ (ئەگەر هەشبێ) و لە هیچ کوێی ئەم واڵتەدا و لە
هیچ جێیەک قانوونەکان پشتی کرێکار ناگرن و هەموو لە بەرژەوەندیی خاوەنکار دان.
بــارودۆخــی ژیــانــی کــرێــکــاران دڵتەزێنتر لــەوەیــە کــە بــکــرێ بــە نووسین باس
بکرێ و کــەم نین ئــەو بنەماڵە کرێکارانەی بــۆ دابینکردنی بــژیــوی ڕۆژانــەیــان،
یــان خــەرجــی دەواودەرمـــانـــی نەخۆشییەکانیان نــاچــار بــە فرۆشتنی گورچیلە،
یــان ئەندامێکی دیــکــەی لەشیان ب ــوون؛ خــەســارە کۆمەاڵیەتییەکانی دیــکــەش کە
لە سۆنگەی ه ــەژاری و بێئەنواییەوە تووشی دەبــن بــەدەر لە باسی سەرەکیی
ئ ــەم نــووســیــنــەیــە کــە لــەســەر مــافــی کــرێــکــاران لــە ئــێــرانــدا لــەنــگــەری گــرتــووە.
ئــەم مافانەی کرێکارانی ئێران داوای دەکــەن و لێی بێبەشن و ئــەو داوایــانــەی
لــەســەریــان ســزا دەدرێــــن نــەک ڕەوا و بــنــەڕەتــی ،بــگــرە ســەرەتــایــیــتــریــن مافی
مــرۆڤــیــن کــە هــەر ئ ــەرک و دەســەاڵتــێــک دەب ــێ پێبەند بــێ بــە لــەبــەرچــاوگــرتــنــی.
بۆ مەگەر پێدانی مووچە و حەقدەستێکی گونجاو لەگەڵ بارودۆخی ئابووریی واڵت
و دوانەکەوتنی ،یان پێدانی مزە دواخراوەکان تاوانە کە لەسەری بدرێنە بەر قامچی؟
بۆچی مەگەر ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرکران و کۆتاییهێنان بە گرێبەستی کاتی و
ئیمزاکردنی گرێبەستە سپییەکان تاوانە کە لە سۆنگەیەوە پەروەندەی ئەمنیەتییان
بۆ دروست بکرێ و لەسەری بگیرێن و سزا بدرێن؟ لە کوێی ئەم دنیایەدا کرێکار
لەسەر ناڕەزایەتیدەربڕین بە بارودۆخی کار و کەمیی حەقدەست لە کارەکانیان
دەردەکرێن؟ یان مووچە و مزی کرێکاری ژن و پیاو بۆ کاری وەک یەک جیاوازە؟
ئەوە زوڵمەی ئەمڕۆ لە ئێراندا لە کرێکار دەکرێ تاوان و غەدرێکی گەورەیە ڕێژیم
دەیکا و ئــەوەی دەبــێ لەبەرامبەردا بکرێ هاودڵی و هاوخەباتیی هەموو چین و
توێژەکانی کۆمەڵگەیە کە کرێکاران لەو مەیدانەدا بە تەنیا نەهێڵنەوە و لە پشتیان
بن .بێگومان هاوپشتی و یەکگرتوویی هەموو چین و توێژەکانە کە دەتوانێ چۆک
بە کۆماری ئیسالمیدا بدا و شنەی ڕزگاری بۆ واڵت بەدیاری بێنی .هێمن گوتەنی:
«دەبێ بشکێ بە زۆر دەرکی قەاڵیە
دەنا ئەم دەرکە بۆ کێ ئاوەاڵیە»...

