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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

سەروتار

لە قەاڵی خۆڕاگریی دێموکرات یاد و بیرەوەریی
شەهیدانی میکۆنووس ،هاوڕێیان دکتور سادق
شەرەفکەندی و هومایوون ئەردەاڵن و فەتاح عەبدولی و
نوری دێهکوردی لە ٢٥ساڵ تێرۆرکرانیاندا ،بەرز ڕاگیرا.
ئەو ڕێورەسمە پاشنێوەڕۆی رۆژی یەکشەممە ٢٦ی
خەرمانان بە دانانی تاجە گوڵینە و داگیرساندنی مەشخەڵ
لە بەردەم وێنەی نەخشراوی دوکتور سادق شەرفکەندی
لەسەر یەکێک لە دیوارەکانی قەاڵ دەستی پێ کرد و
وتاری د.ئاسۆ حەسەنزادە ،جێگری سکرتێری گشتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشکەش کرا.
پێشکێشکردنی چەند سروود لە الیەن کۆڕی هونەریی
حیزب ،خوێندنەوەی شێعرێکی شێرکۆ بێکەس تایبەت بە تێرۆری دوکتور شەرەفکەندی لەالیەن خەدیجە مەعزوور ،مەقامێک
لە وەسفی شەهیدان بە دەنگی پێشمەرگەی هونەرمەند ڕێبوار حەسەنی و چەند سروودێکی دوو خوشکی هونەرمەند ساوێن
و سابات چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەم کۆڕیادە بوون.

مافی دیاریکردنی چارەنووس

ئەزموونێک و دەرفەتێک بۆ
بەخۆداهاتنەوە
عەلی بداغی

گۆڕانکارییەکانی ئەم دواییانە لە عێڕاق
و هەرێمی کوردستان هەر بۆ ئەو واڵتە
مێژوویی و چارەنووسساز نین ،بەڵکوو
شــوێــنــکــاری ئــەم ئــاڵــوگــۆڕانــە بەشێکی
زۆر لــە واڵتــانــی نــاوچــەش دەگــرێــتــەوە.
کورد لە عێڕاق بە تەمای گشتپرسییە
بــۆ ســەربــەخــۆیــی و جــیــابــوونــەوە لــەو
واڵتە .بۆ؟ چونکی وەک بۆ خۆیان دەڵێن
ئەزموونی هاوبەشیی سیاسییان لەگەڵ
هێز و الیەنەکانی دیکەی ئەو واڵتــە بۆ
بنیاتنانەوەی عێڕاقێکی نوێی دێموکرات کە
ئی هەموو الیەک بێ ،شکستی خواردوە.
لەوە بترازێ کە کورد لە عێڕاق سەرباقی
نیزیک  9دەی ــە خەباتی خوێناویی بۆ
دەســتــەبــەرکــردنــی مــافــی دیــاریــکــردنــی
چارەنووس لە دوای شــەڕی دووهەمی
کەنداو و ڕووخانی ڕێژیمی بەعس ،هەلی
لەباری بۆ جیابوونەوە لە عێڕاقی وێران
و کاولکراوی ڕووخاو بۆ هەڵکەوت ،بەاڵم
بڕیاری سەرکردایەتیی کورد هاوبەشییان
لە دروستکردنەوەی عێڕاقێکی فیدرال ،بە
لەبەرچاوگرتنی دابینبوونی مافی هەموو
جۆراوجۆرییەکانی ئەو واڵتە بوو .ئێستا
کە هەرێمی کوردستان لە ساتەوەختێکی
هــەســتــیــار ب ــۆ بــڕیــارێــکــی مــێــژوویــیــە،
ســووچــی ئــەو ناکامییە لــە درێــژەدانــی
ژیانی پێکەوەیی بێگومان لە ئەستۆی
حکومەتی نــاوەنــدیــیــە کــە بــە پڕکێشیی
خـ ــۆی هــەرێــمــی کــوردســتــانــی خستە
پەراوێزەوە و وەک هاوبەشێکی سیاسی
لە ئیدارەکردنی واڵت و بەکردەیی کردنی
زۆر لــە بەندەکانی قانوونی بنەڕەتیی
ئەو واڵتە حسێبی بۆ نەکرد و وەالی نا.
بێشک ئێستا کە چارەسەری قەیرانی
سیاسی لە عێڕاق لە شێوەی دروستکردنی
دەوڵەتێکی ئیشتراکی و هاوپەیمانی بە
ئاراستەی دەربازبوون لە ناکۆکییەکانی
نێوان پێکهاتەکانی ئەو واڵتە زەحمەت و
دوورەدەستە ،هەرچەشنە گۆڕانکارییەک
لــە ســنــوورە جوغرافیاییەکانی عێڕاق
و ئــاڵــوگــۆرە سیاسییەکان ل ــەو واڵتــە
و ئــەگــەری ســەربــەخــۆیــی کــوردســتــان،
کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر دۆخی
واڵتــانــی نــاوچــە بەتایبەت دراوسێکانی
ئەو واڵتە دەبێ ،پرسیار ئەوەیە کە ئەم
واڵتــانــە و یــەک ل ــەوان بــەڕوونــی ئێران
ئەمە بە دەرفــەت دەبینێ یان هەڕەشە؟
ل2
دوا مهنزڵگهی فیکریی دوکتور
قاسملوو

سامیل بازیار ٤ /

گڕگرتنی ئێرانییەکان
لە پای چ خۆفێکە؟

مەنسور مروەتی٤ /

نەورۆزی ئەوساڵمان بەڕاستی جێژنە ،یان باشتر بڵێم دوو جێژنە و بە کەس وەسف ناکرێ و لە مێژووی  ٢٠٠ساڵی ڕابردوودا بێ وێنەیە .بۆ هەموو کورد
و بەتایبەت بۆ ئێمە وەک حیزبی دێموکرات کە لە گۆشەیەکی ئەسڵیی ئەم موبارزەیە داین ڕۆژێکی خۆش و مێژووییە .بارودۆخی کوردستانی عێراق و ئەو
دەسکەوتە مێژووییە دوو مەسئولییەت دەخاتە سەر شانمان و لە دوو مێحوەردا دوو مەسئولییەتی ئەسڵیمان لە بەر دایە .بۆ تەسبیتی ئەو دەسکەوتانەی
کوردستانی عێراق دەبێ لە خۆبوردوو بین و دەسکەوتەکە بپارێزین .ئەوەی لەم پێوەندییەدا بۆ ئێمە گرینگە یەکەم؛ تەسبیت و تەعمیقی ئەو دەسکەوتانەیە و
دووهەم؛ دەبێ ئەو دەسکەوتە بەرباڵوتر بکەین و بۆ الی خۆشمانی لە کوردستانی ئێران ڕابکێشین و ،ئەوەیش ئەرکی حیزبی ئێمەیە.
ئەو دوو ئەرکە لە ئەسڵدا یەک شتن .بەاڵم لەوانەیە لە بە جێگەیاندندا تەعاروز بێتە پێش ،لەوانەیە یەکیان پێشی ئەوی دیکە بگرێ .بەاڵم گرینگ ئەوەیە کە
دەبێ بە دڵگەرمییەوە ئەرکەکانمان بەڕێوەبەرین .لەوانەیە لە ڕواڵەتدا ئەو دوو ئەرکە یەکیان ئەوی دیکە وەدوا بخا ،بەاڵم لە نێوەرۆکدا هەر یەکن و حیزبی
ئێمە لەو بارەوە مەسئولییەتی قورسی دەکەویتە سەر شان.
(بهشێک ل ه قسهکانی د.شهرهفکهندی ل ه ڕێوهڕسمی پێشوازی ل ه نهورۆزی  1370هاوکات لهگهڵ ئازادکردنی شاری کهرکووک)

سمینارێکی تەشکیالتیی سکرتێری گشتیی حیزب لە واڵتی ئاڵمان

کۆبوونەوەی دوو هەیئەتی پارتی دێموکرات و حیزبی دێموکراتی کوردستان

کومیتەی ئاڵمانی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ڕۆژی
شەممە25 ،ی خەرمانان
کۆبونەوەیەکی تەشکیالتیی
بە بەشداری سکرتێری
حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە شاری کۆڵن پێک هێنا.
کۆبوونەوەیە
لەو
بەربەرینەدا کاک مستەفا
مەولودی باسێکی سیاسی_
تەشکیالتیی پێشکەش کرد .شیکردنەوەی خوێندنەوە و سیاسەتی حیزبی دێموکرات
لە هەمبەر ڕووداوەکانی ئێران و کوردستان ،ڕۆڵی تێکدەرانەی ئێران لە هاوکێشە
سیاسییەکانی کانی ناوچە ،چەندی و چۆنیی چاالکیی سیاسی و نیزامیی حیزب لە
کوردستان ،پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و بابەتی ڕاپرسیی سەربەخۆیی لە
باشووری کوردستان و کاردانەوە و هەڵوێستی الیەنەکان؛ گرینگترین تەوەری باسەکەی
سکرتێری گشتیی حیزب لەو کۆبوونەوەیە بوون .بڕگەیەکی دیکەی ئەو کۆبوونەوەی
وەاڵمی سکرتێر بە سەرنج و پرسیاری بەشدارانی کۆرەکە لەسەر بابەتە باسکراوەکان بوو.
هەر هەمان ڕۆژ و لە کۆڕیادی  25ساڵەی شەهیدانی تێرۆری میکونوسدا
سکرتێری گشتیی حیزب وتارێکی لە پێوەندی لەگەڵ ئەم بۆنەیەدا پێشکێش کرد.

25ی
شهممه،
ڕۆژی
خەرمانان ههیئهتێكی پارتی
دێموکراتی کوردستان پێکهاتوو
له ژمارهیهک بهرپرس لق و
ئهندامانی سهرکردایهتیی ئهو
حیزبه به سهرپهرستیی هیوا
ئهحمهد مستهفا ،لێپرسراوی
لقی ٢٤ی پارتی سهردانی
دهفتهری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانیان کرد.
شاندی پارتی کە لهالیهن هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی د .ئاسۆ حهسهنزاده،
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب پێشوازییان لێ کرا ،بهمهبهستی هێنانهبهر باسی کۆمهڵێک
پرسی پێوهندیدار به بارودۆخی ناوچه و ههلومهرجی ئێستای باشووری کوردستان و نیاز
و بهرنامهی سیاسیی کورد لهم بهشهی کوردستان هاتبوونه سهردانی حیزبی دێموکڕات.
ههیئهتی حیزب لەو دانیشتنەدا پهیامی پشتیوانی و پشتگیریی حیزب له ئیرادهی
یهکگرتووی گهلهکهمان له باشووری کوردستانی بۆ دووباره کردنهوه .ههروهها ڕا
و بۆچوونی حیزبی دێموکراتی لهپێوهندی لهگهڵ ئهم قۆناغه گرینگ و ههستیاره
و رووبهڕووبوونهوهی به چهشنێک که به قازانجی سهرکهوتنی ههنگاوهکانی
کورد له باشوور و له بهرژهوهندیی نهتهوهی کورد به گشتی تهواو بێ خستهڕوو.

تێرۆری سیاسی و کارنامهی
ڕهشی کۆماری ئیسالمی

عومەر باڵەکی٥ /

نەوت ،ماف و
دێموکراسی
ئاگری باڵەکی /ل٥

ئەزموونێکی نوێ لە
ناڕەزایەتیی جەماوەری

سامیل شەڕەفی 6 /

گەل لە کۆنتێکستی
دێمۆکراسیدا

ڕزگار ئەمین نژاد ٧ /

داهاتووی سووریە و پێگەی
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەو واڵتەدا

ڕەزا محەمەدئەمینی٨ /

پێویستیی لەڕۆژەڤدابوونی پرسی
خوێندن بە زمانی کوردی

خۆکوژی نەمان و مانەوەی
پرسیار و هۆکارەکان

ماندووبوونێکی زۆر بۆ
ئەزموونێکی بەنرخ

ئاالن بەهرامی٦ /

شەونم هەمزەیی ٧ /

برایم چووکەڵی  /ل١٠

ژماره٧١٠ :

2
درێژەی:

ئەزموونێک و دەرفەتێک
بۆ بەخۆداهاتنەوە

وەاڵمـــــەکـــــەش روونـــــــە کـ ــە بـ ــەنـ ــدە بـ ــە ش ــێ ــوەی
ڕەفــــتــــار و س ــی ــاس ــەت و ڕووبـــــەڕووبـــــوونـــــەوەی
کـــــاربـــــەدەســـــتـــــانـــــی ســــــــــــەرووی ئـــــــەو واڵتـــــــە.
هەڵوێستە بەراییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
دەچنە خانەی دژایەتیی بڕیارەکەی هەرێمی کوردستان.
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی گۆڕانکاری لە
تەواوەتیی خاکی عێڕاق بە هێڵی سوور دەزانن و
لێدوان و قسەی زاری بەرپرسانی سیاسی و نیزامیی
ئەو واڵتە لە دوو مانگی ڕابردووشدا هەر لەسەر ئەم
تەوەرەیە .بەاڵم بێگومان ناکرێ ڕێبەرانی کۆماری
ئیسالمی بەلەبەرچاوگرتنی واقعە سیاسییەکان
_ بۆ نموونە سەختی و تەنانەت نامومکینبوونی
چارەسەری قەیرانی سیاسیی نێوان هەرێم بەغدا،
قورسایی هەرێمی کوردستان لە هاوکێشە ناوچەیی
و جیهانییەکان و پاڵپشتیی نێودەوڵەتی لە هەرێمی
کوردستان ،ئەزموونی تا ڕادەیەکی زۆر دێموکراتیک
و سەرکەوتوو لە ئیدارە و خۆبەڕێوەبەریی هەرێمی
کوردستان و گرتنەبەری سیاسەتی دوور لە چڕژی و
گرژی لەگەڵ دراوسێکانی ،ئاوێتەبوونی بەرژەوەندییە
ئابووری و ئەمنیەتییەکانیان لەگەڵ هەرێم _ خۆیان بۆ
ئەگەرەکانی دیکە دانەنابێ و بە لەبەرچاوگرتنی زۆر
فاکتۆری دیکەی نێوخۆیی و دەرەکی وەک ڕکەبەریی
مێژوویی ئێران و عێڕاق ،پرسی وزە لە ناوچەی
ژئوستراتیژیکی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و هەڤڕکێی زلهێزە
جیهانی و ناوچەییەکان ناکرێ لە خانەی دژبەرایەتیدا
جێ بگرێ .بەاڵم پڕدیارە کە ئەم گۆڕانکارییانە لە
عێڕاق و هەرێمی کوردستان شوێنکاری قووڵیان
لەسەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پرسی کورد لەو واڵتە
دەبێ و پەرە بە مافخوازی و خواستی شوناسخوازیی
کورد لە ئێران دەدا .کەوابوو کۆماری ئیسالمیی ئێران
بۆ ئەمەیان چی دەکا؟
پرسی کورد لە ئێران سەرەڕای زۆر تایبەتمەندیی
خۆی ،هاوچارەنووسی و خاڵی هاوبەشی زۆریشی
لەگەڵ پرسی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان
بەتایبەت لەگەڵ باشووری کوردستان هەیە.
بزووتنەوەیەکی مافخوازی نەتەوەیی بە مێژووی
زیاتر لە حەوت دەیە کە لە هەناوی کۆمەڵگای کوردیدا
ڕەگاژۆی کردوە ،بەاڵم سیاسەتی دەوڵەتی ناوەندی لە
دوو رێژیمی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی لە وەاڵمی
ئەو داخوازە سیاسی و مەدنییانەدا کە بە درێژایی
ئەو حەوت دەیە لە شێوەی مافی خۆبەڕێوەبەری لە
چوارچێوەی ئێرانی دێموکرات بۆ هەموواندا بووە،
هەموو کاتێ حاشا و سەرکوت و زەبروزەنگ بووە.
جێکردنەوەی پرسی کوردی لە خانەی ئەمنیەتیدا
و سەپاندنی شەڕ بە سەر کوردستان و پاشان
پەراوێزخستنی کورد و ڕاگرتنی کوردستان لە
پاشکەوتوویی ئابووری و وەبەرهێناندا و ،بێبەشکردنی
کۆمەڵگای کوردی لە مافە مەدەنی و سیاسییەکانی و
سیستماتیک کردنی سیاسەتی هەاڵواردنی کورد لە
ئێران ڕەفتاری ڕەسمی و شێوەی مامەڵەی تاران
لەگەڵ پرسی کورد بووە ،بەاڵم تا کوێی بڕ کردوە؟
مافخوازی و خەباتی کورد بۆ داوا ڕەواکانی سەرباری
تێچووی زۆری هەر لەجێی خۆیەتی.
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دنیای پڕ
گۆڕانکاریی ئێستا بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا
ناتوانن خۆیان لەو ئاڵوگۆرانە و کارلێکییان لەسەر
یەکتر بدزنەوە ،بۆیە ئەزموونی باشووری کوردستان
و رەوتی ڕووداوەکان لە عێڕاق و ناوچە دەتوانن
بۆ ئێران هەل و دەرفەتێکی لەبار بن .دەرفەت بۆ
ڕزگارکردنی ئەو واڵتە لەو چارەنووس و داهاتووەی
زراویان لێی چووە .ئەمەش بەندە بەوەی چەندە خۆیان
لەگەڵ ئەم هەلومەرجە نوێیە دەگونجێنن و چۆن گۆڕان
لە سیاسەتی تا ئێستای خۆیان لە هەمبەر کوردستان_
کە تەنیا هەاڵواردن و پەراوێزخستن و سەرکوتی ماف
و داواکانی خەڵک بووە_ دەهێنن.
پێچەوانەی کورد لە عێڕاق ،کورد لە ئێران هاوبەشیی
مێژوویی زۆر و دوور و درێژی لەگەڵ پێکهاتەکانی
دیکەی ئەم واڵتە هەیە .هەر لەجێدا خەباتێکی ڕەوا
و بە پڕستیژی بۆ گەیشتن بە مافەکانی کردوە
و بە درێژایی حەوت دەیەی ڕابردووش بە دوای
چارەسەری ئاشتییانەی ئەو پرسە لە چوارچێوەی
ئێراندا بووە .هەموو ئەوانە ئەگەر بۆ کورد سامانێکی
مەعنەویی بەبایەخن ،دەتوانن بۆ دەسەاڵت لە تاران
دەرفەتێکیش بن تا بە سەرنجدان بۆ شەپۆلی خێرای
گۆڕانکارییەکان لە ناوچە و تۆخبوونەوەی مافخوازی
و خەباتی شوناسخوازیی کورد لە ئێران ،بە گۆڕان لە
سیاسەت و بیرکردنەوە و شێوەی روانینیان بۆ پرسی
کورد ،هەلی چارەسەری مەدەنیانە و ئاشتییانەی ئەو
پرسە لە کیس خۆیان نەدەن.
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د.ئاسۆ حەسەنزادە:

کەڵکەڵەی سەرەکیی دوکتور شەرەفکەندی ئەوە بوو کە چۆن ل ه ڕێگای
خهباتی پێشمهرگانهوه خهڵک زیاتر بێنینه مهیدان و خهبات به جهماوهری بکهین
(وتاری جێگری سکرتێری گشتیی حیزب له رێوڕهسمی  ٢٥ساڵهی شههید بوونی دوکتور شهڕهفکهندی و هاوڕێیانی)
میوانه بهڕێزهکان ،هاوڕێیانی خۆشهویست!
یادکردنهوهی بهردهوام له شههیدان ،بهتایبهتی
ڕێبهرانی شههید ،لهالی ئێمه نهریتێكی چهسپاوه.
ئهمهش تهنیا بۆ ڕێزگرتنی سهمبولیک له بیرهوهریی
ئهوانه نیه که بۆ ڕێبازی خهباتی ئێمه بوون به ناسنامه
و لهم رێگایهدا تهنانهت گیانی خۆیان بهخشی؛ بهڵكوو
بۆ ئهوهشه که به ئاوڕدانهو ه لهو رێگایهی ئهوان پێیدا
هاتن ،لهبهر رووناکایی بیری وان و لهبهر شۆقی
باوهڕیان لهو خوێنهدا که به ئاسانی وشك نابێتهوه،
چراوگی دهستی درێژهدهرانی ئهم رێگایه درهوشاوهتر
بکهین و ئیرادهی خهباتگێڕیی گهلهکهمان پتهوتر.
ی هێناوهتهوه دهوری یهك،
ئهوهی ئهمجاره ئێم ه 

کۆمار نهدهکرا ئهو کوڕیژگه کورده بخاته سهر
رێچکهیهکی جیاواز لهو رێچکهیهی بهسهریدا
رۆیشت و سهری لهسهر دانا .لهگهڵ ئهوهدا
که ئهو له رشتهیهکی غهیره سیاسیدا خوێندنی
ئهکادیمیی تهواو کرد ،بهاڵم پاشخانی بنهماڵهیی و
شعووری سیاسی و نهتهوایهتیی وی بوونه هۆی
ئهوه که له دهورانی مامۆستایهتیدا رێژیمی شا
زۆر جار ئهزیهت و ئازاری بدا و له زێدی خۆی
دووری بخاتهوه .دواتر کاتێک بۆ خوێندنی دوکتورا
چووه فهڕانسه ،له پاریس لهگهڵ دوکتور قاسملوو
ئاشنا بوو ،ئهو پیاوهی دهه ه و نیوێک دواتر
گهورهترین ئهمانهتی ژیانی که حیزبی دێموکڕات

تێپهڕینی یهک چارهگه سهده ب ه سهر شههیدبوونی
دوکتور سادقی شهرهفکهندی ،سکرتێری گشتیی
حیزبهکهمان و هاوڕێ بهوهجهکانی واته کاک فهتاحی
عهبدولی ،کاک هومایونی ئهردهاڵن و تێکۆشهری
ئێرانیی دۆستی حیزب نوری دێهکوردیه .ئهوان
له شهودرهنگانی ڕۆژێكی وهک ئهمڕۆ له کاتێكدا
له ڕستورانێکی بێرلینی ئاڵمان دانیشتبوون باسی
دێموکڕاسی و خهونی ئازادییان دهکرد ،پیاوکوژه
دهمامکدارهکانی کۆماری ئیسالمی لێیان وهژوور
کهوتن ،وهبهر ڕهگباری گوللهیان دان و نهیانهێشت
نه وهدیهاتنی خهونی ئازادی و نه دیداری ئازیزانیان
ههرگیز دووباره بێتهوه .ئهوهی دووبارهیان کردهو ه
بهاڵم مێژوو بوو .مێژووی غهدر و جینایهتی دژمنانی
گهلی ئێمه که بۆ زهرب ه وهشاندن له بزوتنهوهی
ههقخوازانهی ئهو گهله له هیچ شتێك شهرم ناکهن.
مێژووی ئینسانیهت و شارستانهتیی رێبهرانمان
که ئهم خیسڵهته زۆر جار به قیمهتی گیانیان تهواو
بووه .بهمجۆره ،تهنیا سێ ساڵ پاش شههید بوونی
دوکتور قاسملوو ،جێنشینه لێهاتووهکهشیان له حیزبی
دێموکڕات ستاند و برینێکیان له دڵی خهڵکی کوردستان
کرد که به تهعبیرێك قورستریش بوو.
دهمامکهکان بهاڵم زۆر زوو ال دران .سهرباری
ههموو ئهو فشار و شانتاژانهی کۆماری ئیسالمی
دهیویست سیناریۆی بێدهنگهکردن له تێرۆری دوکتور
قاسملوو له ڤییهنیان پێ دووپات بکاتهوه ،لهسایهی
لێبڕاوی و ئازایهتیی پۆلیس و قازییهکانی ئاڵمان
بهڕێوهبهرانی ئهو جینایهته دادگایی کران و کۆماری
ئیسالمییش له بهرزترین ئاستیدا وهک بڕیاردهر و
رێکخهری ئهم پیالنه تێرۆریستییه به جیهان ناسێندرا.
شتێک که نهک ههر بۆ کورد ،بهڵكوو له سهرتاسهری
مێژووی قهزایی نێودهوڵهتیدا ،بێوێنه بوو .کهوابوو
بهڵێ« ،میکۆنۆس» هێمای ههقانیهتی خهباتی گهلی
کورد له ئێران و ریسوایی کۆماری ئیسالمییه.
دوکتور شهڕهفکهندی لهدوای شههیدبوونی دوکتور
قاسملوو له پانتایی گشتیی بزوتنهوهی کورد و
خهباتی ئازادیخوازیی ئێراندا درهوشایهوه و بێگومان
شوێنهواری دوکتور قاسملوو زۆر به کهسایهتی
و بیروباوهڕییهو ه دیار بوو .بهاڵم سهربردهی
شهڕهفکهندی لهگهڵ حیزب و گهلهکهی زۆر پێشتر
دهستی پێ کردبوو .محهممهد سادق ،ئهو منداڵ ه
بێبهشهی تهرهغه بوو که بههۆی ئهوه که له دهسپێکی
ژیانهوه له نازی دایک و باوکیش بێبهش ببوو ،ئهرکی
سهرپهرستی و پهروهردەکردنی کهوتبووه سهر شانی
عهبدولڕهحمانی براگهورهی واته ههژاری موکریانی.
ئهو تازه دهچووه قوتابخانه که کۆماری کوردستان
له مههاباد دامهزرا  .سایهی «ههژار» و بیرهوهریی

بوو بهیهکجاری پێ سپارد .دیداری قاسملوو
چارهنووسی شهڕهفکهندیی بۆ ههمیشه دیاری کرد.
ههتا شۆڕشی گهالنی ئێران دوکتور شهڕهفکهندی
وهك ئهڵقهی پێوهندی حیزب و کوردهکانی تاران و
کۆڕ و کۆمهڵهكانی ئهوێ تێکۆشانی ههبوو .لهدوای
سهرکهوتنی ئینقالبیش ،زۆر زوو وهک یهكێک له
عونسوره ههره ئهساسییهکانی ڕێبهرایهتیی حیزبی
دێموکڕات درهخشا .کاتێكیش بهرههمی شۆڕشی
گهالنی ئێران لهالیهن ئاخوندهکانهوه ڕفێندرا و
کوردستان کهوتهوه بهر شااڵوی کۆنهپهرستی،
دوکتور شهڕهفکهندی لهجیاتی چنینهوهی بهرههمی
خوێندن ه ئهکادیمییهکهی که شیمیی ئانالیتیک بوو
وهدوای ئانالیزی حاڵی میللهتهکهی کهوت ،و لهبری
گرتنه پێشی رێچكهی ژیانێكی ئارام و ڕاحهت ،لهگهڵ
دوکتور قاسملوو و باقیی تێکۆشهر و پێشمهرگهکانی
حیزبی دێموکڕات ڕێگای پڕ مهترسیی سهربهرزی
ی نێو خێوهت و
و خۆڕاگریی ههڵبژارد و به ژیان 
بن بهردی چیاکانی کوردستان ڕازی بوو ،چونکه
به قهولی خۆی ژیان له ئهسیری و ژێردهستیدا بێ
قهدر و قیمهته و ههڵمژینی ههوای پاک و بێگهردی
سهربهرزی و ئازادی ،خۆش و دڵڕفێن.
ڕۆڵهی میللهتی خۆی ،سادقی شهڕهفکهندی
به ناسینێک که له پێوهندییهکانی نێو کۆمهڵگای
کوردهواری و له ڕابردووی گهلهکهی ههبوو،
له هۆکاری سهرهکیی چهوسانهوهی ئهو گهله
تێگهیشتبوو و لهو باوهڕهدا بوو که خهبات و
قوربانیدانی کورد پێشدا دهبێ بۆ رزگاریی نهتهوایهتی
بێ .ئهو روانینێكی مێژوویی بۆ پرسی ڕهوای گهلی
کورد ههبوو و دهیزانی دۆخی ههنووکهی ئهو گهل ه
بهرههم و درێژهی مێژوویهکی سهدان ساڵهیه،
مێژوویهک که وهک بۆخۆی دهیگوت کهمتر کورد
بۆخۆی نووسیویهتهوه بهڵکوو نووسهرانی بێگان ه
یا تهنانهت نووسهرانی سهر به گهلی حاکم بۆیان
نووسیوهتهوه .ههربۆیه له ساڵهكانی پاش ئینقالبدا و
له سهردهمێكدا که فهزایهكی خهستی ئیدئۆلۆژی زاڵ
بوو ،دوکتور سهعید لهجیاتی خۆماندووکردن بهو
چهمک و بابهته وارداتیهی مهعلوم نهبوو چچقڵێک له
لهشی میللهتهكهی دهردێنێ ،خۆی به نووسینهوهی
مێژووی جوواڵنهوه نهتهوایهتییهکانی کورد خهریک
کرد ههتا الوانی کورد به رابردووی سیاسیی ئهو
گهله ئاشنا و به پرسی نهتهوایهتی ههستیار بکا .لهم
کارهشیدا پشتی به مافی دیاریکردنی چارهنووس
دهبهست و دهیگوت سروودی «ئهی رهقیب» ئاماژهیه
بۆ ئهوه که کورد شانازی به مێژووی خۆیهوه دهكا.
هاوکات ،لهبهر ئهوه که دڵسۆزی گهلهکهی و ئههلی
مێتۆدی عیلمی بوو ،له ههر شوێنێک پێویست با به

چاوی ڕەخنهگرانهو ه لهو رابردووهی دهڕوانی و ئهو
پهیامهی دهدا که پێویسته نهوهکانی ئاینده خۆ له
دووبارهکردنهوهی ئهو ههڵه و کهمایهسییان ه ببوێرن
که بهشێک له هۆکاری سهرنهکهوتنی جواڵنهوهی
کورد پێک دێنن.
به ئهولهویهت دانانی خهباتی نهتهوایهتی بهاڵم
بهو مانایه نهبوو که دوکتور شهڕهفکهندی لهحاند
پرسهکانی دیکهی کۆمهڵگا بهتایبهتی پرسی چینایهتی
بێتهفاوهت بێ .بهپێچهوانهوه ،ئهو باوهڕێكی قووڵی
به یهکسانیی نێوان مرۆڤهکان و ئیدهئالهکانی چهپ
ههبوو .بهاڵم ههروهک دوکتور قاسملوو ،دوکتور
سهعیدیش پێی وا نهبوو که باوهڕ به ئیدهئالهکانی
چهپ دهبێ بهمانای دۆگماتیزم و گوێ له مستیی ئهو
جهمسهره بێ که له دنیای ئهودهمدا سهرکردایهتیی
بلۆکی سۆسیالیستیی دهکرد .کاتێكیش پێشبینیهکهی
دوکتور قاسملوو سهبارهت به چارهنووسی ئهو بلۆکه
وهدی هات ،شهڕهفکهندی لهدرێژهی ئهو مێتۆده
سهربهخۆ و ڕهخنهگرانهیهدا که سااڵنێك بوو له
حیزبی دێموکڕاتدا نههادینه کرابوو ،خوێندنهوهیهکی
نوێ و گونجاو لهگهڵ دۆخی تازهی لهو پێوهندییهدا
فۆرمووله کرد ،بهبێ ئهوهی ئهمه به مانای پاشهکش ه
له جهوههری پرهنسیپهکان بێ ،چونکه پێی وابوو که
قهت نابێ رهوایی و دروستیی ئیدهئالهکان بکهینه
قوربانیی کارکردی ههڵهی سیاسییهكان .ههر شههید
بوونی دوکتور شهرهفکهندی له پهراوێزی کۆنگرهی
ئهنترناسیۆنال سۆسیالیستدا نیشانهی گرێدراویی
چارهنووسی ئهم پیاوه نهتهوه دۆسته به ئامانجی
یهكسانیی ئینسانهکانیشه.
نهمانی بلۆکی سۆسیالیستی ههروهها به مانای
گهیشتن یان گهیشتنهوهی ژمارهیهکی دیک ه له گهالنی
جیهان به سهربهخۆیی بوو که ئهمهش دوکتور
شهڕهفکهندیی لهسهر باوهڕی نهتهوایهتیی خۆی
ههرچی سوورتر کرد .ههر لهو سهروبهندهدا و وهک
دهرهنجامێکی گۆڕانی هاوکێشه نێودهوڵهتییهکان و
بارودۆخی سیاسیی ناوچه ،پارچهیهكی کوردستان
ڕزگار بوو :باشوور ،ئهو پارچهیهی ئاخرین ماڵ
و مهئوای ژیانی پێشمهرگانهی دوکتور قاسملوو و
دوکتور شهڕهفکهندی لهسهر چیا سنوورییهکانی
ههڵکهوتبوو .ترۆپکی ئهم پرۆسهی ڕزگارییه که
بریتی بوو له ئازادیی کهرکووک نهک ههر یهکێک له
خۆشترین ڕۆژهکانی ژیانی دوکتور شهرهفکهندی بوو،
بهڵكوو ئهوالتر له ئیحساسات ،ڕێبهری شههیدمان پێی
وابوو دهسکهوتهکانی کورد له باشووری کوردستان
دهسکهوتی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستانیشن و
پێویسته حیزبی ئێمه خۆی له بهرامبهر پاراستن و
فراوانکردنهوهی ئهو دهسکهوتانهدا به بهرپرسیار
و ئهرکدار بزانێ .هاوکات شهرهفکهندی پێی وابوو
ئهمه نابێ به مانای لهبیرچوونهوه و الوازبوونی
کاری خهباتگێڕانهی خۆمان وهک بزوتنهوهی
کورد له ڕۆژههاڵت بێ و ڕهعایهتی یهكێکیان (واته
دهسکهوتهکانی باشوور) نابێ به قیمهتی پهکخستنی
ئهوی تریان (واته خهبات له رۆژههاڵت) تهواو بێ.
پاش تێپهڕینی یهک چارهگه سهده له تهمرینی ئهم
بااڵنسه دژواره؛ ئێستا که تهنیا چهند ڕۆژی ماوه بۆ
بهڕێوهچوونی ڕیفراندۆمی سهربهخۆیی باشووری
کوردستان (بڕیارێک که حیزبی ئێمه له رۆژی
یهكهمهوه پشتیوانیی لێ کردووه)؛ ئێستا که ئێر ه
[باشوور] لێبڕاوه بهکردهوه بۆ دوورهدیمهنێکی دیکه،
بۆ ئاسۆیهکی زۆر بهرزتر بڕوانێ بهاڵم ئهوێش
[ڕۆژههاڵت] چاوی له ههستانهوه و بووژانهوهیه ،ئهم
بۆچوونهی دوکتور شهڕهفکهندی هێندهی دیکهش مانا
پهیدا دهکا.
دۆستان!
دهزانین که ئهم ڕۆژانه نهتهوهی کورد ب ه سات و
وهختێکی یهکجار گرینگ و ههستیار له مێژووی خۆیدا
تێدهپهڕێ ،بهاڵم ئهم لهحز ه چارهنووسسازهی ژیانی
نهتهوهکهمان دهقیقهن کاتی بیرکردنهوه و تێفکرین
لهوهشه که چۆن دهتوانین ئاجێندا و زهروورهته
بهڕواڵهت ناتهباکانی نێو بزوتنهوهی کورد له پارچه
جیاجیاکانی کوردستان (بهتایبهتی لهنێوان باشوور و
ڕۆژههاڵت) له یهک کاتدا دابین بکهین و پێکهوهیان
ئاشت بکهینهوه .ئهم ه که دهڵێین تهنیا لهبهر عهدالهتی
وهها تێفکرین و بیرکردنهوهیهک نیه ،بهڵکوو پێش
ههموو شتێک لهبهر ئهوهیه که مهسڵحهتی درێژخایهنی
نهتهوهی کورد لهو کارهدایه.
دیاریکردنی چارهنووسی کورد بهدهستی کورد و
تهنیا کورد بۆخۆی ل ه بیر و گوتاری
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دوکتور شهڕهفکهندی بهتایبهت له مانگ و ساڵهکانی
کۆتایی ژیانیدا زۆر بهرچاو بوو .دوکتور شهڕهفکهندی،
به پشتبهستن به ئهزموونێك که له نیوهی یهکهمی
ههشتاکانی زایینیدا بۆ مامهڵه لهگهڵ هێزه ئێرانییهکان
وهدهستی هێنابوو ،پاش بوونیشی به سکرتێری حیزب
و هاوتهریب لهگهڵ گوڕ و تین بهخشین به هاوپێوهندیی ه
کوردستانییهکانی حیزب ،قۆڵی له دیالۆگێکی بهرباڵو
و سهریحتر له ههر کات لهگهڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
ههڵماڵی و بهداخهوه ههر له پهراوێزی ئهو دیالۆگهشدا
شههید بوو .ئهو لهو باوهڕهدا بوو که هاوکاری و
هاوخهباتی لهگهڵ هێزهكانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی،
لهگهڵ ههموو زهروورهتهكهی ،تهنیا کاتێك بۆ ئێمه وهك
کورد له جێی خۆیدایه که ئهم هاوکاری و هاوخهباتییه
بنهمایهکی ڕوون و پتهوی لهمهڕ باوهڕی بهکردهوهی
هێز ه سیاسیهکانی ئێران به مافه نهتهوایهتییهکانی

ژماره٧١٠ :

31ی خەرمانان ٢٢ _ ١٣٩٦ی سێپتامربی ٢٠١7
که دوکتور شهڕهفکهندیش لهمهڕ چۆنیهتیی
بهڕێوهچوونی بهناو وتووێژی ڤییهن و ناڕاستگۆیی
کۆماری ئیسالمی لهو کارهدا قبووڵی بوو ،بهاڵم
وهک پرهنسیپ ئهویش پێی وابوو که ئاخری ههر
شهڕێک سوڵحه ،سوڵحیش ڕاست ئهوان ه دهیکهن
که دهزانن شهڕ چییه و باری قورسی بهڕێوهبردنی
شهڕیان لهسهر شانه .ئینجا ،سهبارهت به شێوهکانی
خهبات ،دوکتور شهڕهفکهندی باوهڕی به بردنهپێشی
خهباتێكی ههمهالیهنه ههبوو ،خهباتێك که لهودا
هێزی ههره سهرهکی خهڵکه .بهلهبهرچاوگرتنی
ئهو ڕاستییه که کۆماری ئیسالمی ڕێگایهکی جگه
له خهبات بۆ رووخاندنی ئهو رێژیمه نههێشتبۆوه،
شهڕهفکهندی دهیگوت راسته که خهباتی چهکداری
ئهو شێوهیه له خهباته که ئێمه زیاتر تێیدا شارهزاین
و تهنانهت هۆویهتیشی به ئێمه بهخشیوه ،بهاڵم

[ئهم ساته چارهنووسسازهی ژیانی نهتهوهکهمان کاتی بیرکردنهوه
لهوهشه که چۆن ئاجێندا و زهروورهته بهڕواڵهت ناتهباکانی نێو بزوتنهوهی

کورد له پارچه جیاجیاکانی کوردستان (بهتایبهتی لهنێوان باشوور و

ڕۆژههاڵت) له یهک کاتدا دابین بکهین و پێکهوهیان ئاشت بکهینهوه]

کورد ههبێ .بۆ ئهوهش پێویست بوو ئهم هێزانه ههم
فرهنهتهوهبوونی پێکهاتهی ئێران و ههم پێناسهیهک ل ه
دێموکڕاسی قبووڵ بکهن که ڕهنگدانهوهی واقعیهتی
فر ه پێکهاتهی ئێران بێ .سهبارهت بهم واقعیهته،
بهلهبهرچاوگرتنی ئهو راستییه که له ئێراندا هیچ
گهلێک ناتوانێ ئیدیعای زۆرایهتی بوونێكی ڕوون و
سهلمێنراو بکا ،شهرهفکهندی نهک ههر سهرسهختانه
دژی بهکاربردنی ئهو چهمک و دهستهواژانه بوو که له
وجوودی سیاسیی ئهو پێکهاتان ه کهم دهکاتهوه ،بهڵکوو
چهمکی کهمایهتیشی بۆ کورد و گهالنی دیکهی ئێران به
نهگونجاو دهزانی .ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر پێناسهی
دێموکڕاسیش ،شهڕهفکهندی دهیگوت نابێ ئێران و
فهڕانسهمان لێ تێک بچێ و تهنیا سیستمێکی دێموکڕاتیک
دهتوانێ بهڕاستی وهاڵمدهری پێویستییهکانی کۆمهڵگای
ئێران بێ که فرهنهتهوایهتی به بنهمایهکی ڕوون و
قایمی خۆی دابنێ .کاتێكیش لهبارهی ویستهکانی کورد
و پێداگریی ئهو گهله لهسهر مافه تایبهتییهکانی خۆی
پرسیاری لێ دهکرا ،د .سهعید ههموو جارێ به ئاماژه
به مافی دیاریکردنی چارهنووس و بوونی پرسێكی
سیاسی و نهتهوهیی له ڕیش ه و سهرچاوهی ئهو شته
که به مهسهلهی کوردستان ناسراوه ،واڵمی دهدایهوه.
لهوهش گرینگتر ،د .شهڕهفکهندی که له سهرهتاکانی
دهستبهکاربوونی وهک ڕێبهری حیزب باسی له
پێویستیی رێککهوتن لهگهڵ هێزه سهراسهرییهکان و
بهگشتی خهڵکی ئێران لهمهڕ ستاتووسی کورد لهو
واڵتهدا دهکرد ،له کۆتاییهکانی ژیانیدا به ڕوونی بهو
قهناعهته گهیشتبوو که بۆ بڕیاردان لهسهر ئهوه که
کورد له ئێراندا چی دهوێ یا تهنانهت دهیهوێ له ئێراندا
بمێنێتهوه یا نا ،ئهوه ههموو خهڵکی ئێران نیه که دهبێ
بڕیار بدا ،بهڵکوو ئهو پرسیاره دهبێ له خودی کورد و
تهنیا له کورد بکرێ .ئهو پێی وابوو هیچ قهوارهیهکی
سیاسی له دنیادا ئهزهلی و ئهبهدی نیه و ئهگهر رۆژێک
گهلێک نهیویست چیدیکه له چوارچێوهی دهوڵهتێکی
مهوجووددا بژی ،ئیدی رهوا نیه به زۆری لهنێو ئهو
چوارچێوهیهدا که بۆخۆی له تهرسیمیدا بهشدار و
رازی نهبووه ،رابگیرێ .ههمووی ئهم قسانه دوکتور
شهڕهفکهندی دهڵێی بۆ ئهمڕۆی باشووری کوردستانی
کردوون .سهبارهت به ڕۆژههاڵت بهاڵم ،زۆر جێگای
داخه که نزیک به سێ دهه ه پاش شههید بوونی ڕێبهرانی
ئێمه (ئهو رێبهرانهی کهسایهتی و هێزه ئێرانییهکانیان
ئیدیعا دهکهن ئهوانیش به ئۆلگووی خۆیانیان دهزانن)،
له سهردهمێکدا که جیهان گۆڕاوه ،تابووی مافی گهالن
شکاوه ،و بهشێک له کورد خهریکه به سهربهخۆیی
دهگا ،ئهو هێز و الیهنه ئێرانییانهی چاوهڕوانیی
هاوپهیمانییان له ئێمه ههیه ،له لهندهن و فرانکفۆرت ڕا
داوا له ئێمه دهکهن پێداگری لهسهر فیدرالیزم نهکهین و
له گهاڵڵهکردنی پرهنسیپه هاوبهشهکان بۆ ئالتێرناتیوی
سیاسی له ئێرانی ئایندهدا تایبهتمهندیی خۆمان وهک
کورد وهالنێین و به مافی هاوواڵتی و «عدم تمرکز»
بۆ ههمووان قهناعهت بکهین! بهلهبهرچاوگرتنی ئهو
زێهنیهته نهگۆڕاو و تهنانهت خراپتر بووهی نێو ئێلیتی
سیاسیی ئێرانه که جێی خۆیهتی کوردی رۆژههاڵت،
بهبێ ئهوهی هاوپێوهندی لهگهڵ دهرهوهی بازنهی خۆی
پشتگوێ بخا ،ههموو هێز و توانای لهپێشدا بخات ه سهر
خۆی و نێو ماڵی خۆی بۆ ئهوهی سبهی رۆژ له سایهی
واقعێكی دیکەی مهیدانی و گۆڕانی بااڵنسی هێز واریدی
مهعامهله بێ ،نهك به هیوای پێشکهوتنی ئهقڵیهت و
قهناعهتی غهیره کوردهكان.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر خهبات بهدژی رێژیمی
کۆماری ئیسالمی ،لهگهڵ ئهوهدا که سێ ساڵی
سکرتێریی دوکتور شهڕهفکهندی وهک کریس کۆچێرای
تاز ه کۆچکردوو دهڵێ دهورانی خۆشكردنهوهی بڵێسهی
خهباتی چهكداری بوو ،بهاڵم غهدر لهو شههیده مهزنه
دهکهین ئهگهر کارنامهی خهباتگێڕی و ڕوانگهی سیاسیی
ئهو ڕێبهره فرهچهشنبینه تهنیا لهو گۆشهنیگایهوه سهیر
بکهین .پێشدا سهبارهت به ئهزموونی تاڵی وتووێژ لهگهڵ
کۆماری ئیسالمی ،به ههموو ئهو تێبینی و ڕهخنانهوه

ئامانجمان لهو شێوهیه له خهبات نابێ تهنیا
زهربهوهشاندن له ڕێژیم بێ ،بهڵکوو پێویسته پێش
ههموو شتێك له فکری ئهوهدا بین که ل ه ڕێگای
خهباتی پێشمهرگانهوه خهڵک زیاتر بێنینه مهیدان و
خهبات به جهماوهری بکهین .پێشبینییهکی دوکتور
شهڕهفکهندی که وهدی هات ئهوه بوو که دهیگوت
ڕهنگه رۆژێك ههلومهرج بۆ درێژهدانی خهباتی
چهکداری لهبار نهبێ ،ههربۆیه لهسهر ئهوه پێیدا
دهگرت که پێویسته حزووری تهشکیالتیمان ئهوهنده
ڕێكوپێک و بههێز بێ که له وهها سیناریۆیهكدا
خهباتی خهڵك بۆشایی خهباتی چهکداری پڕ بکاتهوه.
دوکتور شهرهفکهندی به ئاماژه بهوه که
گرینگترین تایبهتمهندیی جواڵنهوهی ئێمه گشتی
بوون و گهلی بوونیهتی و هێزی ئهسڵیی جواڵنهوهکه
خودی خهڵکه ،له زۆربهی وتار و قسهکانیدا داوای
ل ه خهڵک دهکرد که جواڵنهو ه به هی خۆیان بزانن
و پشتیوانییان ل ه جواڵنهو ه بهرباڵوتر و عهمهلیتر
بکهن ،ئهوهش نهک تهنیا به ناردنی کوڕ و کچهکانیان
بۆ نێو ڕیزی پێشمهرگه یان به یارمهتیدانی خهباتی
چهكداری ،بهڵکوو ههروهها له رێگای ئهو ه که
ههموو چین و توێژ و تاکهكانی نێو کۆمهڵگا له
بهرامبهر چارهنووسی گهلدا خۆیان به بهرپرسیار
بزانن و به یهکگرتن و خۆڕێکخستنی زیاتریان
خهباتی بهقهولی دوکتور سهعید ههمهالیهنه (ئهو
شتهی ئهوڕۆ ناومان ناوه خهباتی فرهڕهههند)

سهیریشی بۆ خۆگونجاندن لهگهڵ ههلومهرج و
مهوقعیهتهکان ههبووه .خۆگونجاندن پێشدا له مۆدی
ژیاندا ،بۆ کهسێک که سااڵنێک له خۆشترین پایتهختهکان
ژیابوو ،کهچی لهپێناوی ڕزگاریی گهلهکهیدا حازر
بوو به قهناعهتهوه له خانووی قوڕ و چادری شڕ
و له ناخۆشترین و مهترسیدارترین ههلومهرجهکاندا
بژی .خۆگونجاندن پاشان له چۆنیهتیی بهجێگهیاندنی
ئهرک و بهرپرسایهتیدا که وای کردبوو که ئهو
ڕۆژهی دوکتور شهرهفکهندی ئهمانهتهکهی دوکتور
قاسملووی بۆ بهجێ ما ،له بهڕێوهبهرێکی تا ڕادهیهک
دوورهپهرێز و مهحکهمهوه بوو به رێبهرێکی کراوه و
دهم به پێکهنین .یهک شت بهاڵم لهالی وی نهگۆڕ بوو،
ئهویش نهزم و ئوسوڵ و ئۆتۆریته ،شتێك که لهگهڵ
ڕووحی دێموکراتیک و خهڵکخۆشهویستیی حیزبهكهی
ناتهبا نهبوو .بهههرحاڵ لهپشت ئهو سهرکرده بهبڕشت
و قایمه مرۆڤێکی مێهرهبان و بهڕاستی ئینسان بهدی
دهکرا که ڕاوێژه نهرم و سهمیمییهکهی ،ههست
ناسکی و شێعر دۆستییهکهی باشترین گهواهی ئهو
مێهرهبانییه و ئینسانیهته بوو.
جیا لهوهش دوکتور شهڕهفکهندی سهرهڕای فهزڵی
ههموو ئهو توانا سیاسی و تهحلیلی و کارگێڕییانهی له
ههگبهیدا ههبوو ،سهرکردهیهکی بهزمانی خهڵک دوێ و
متهوازع بوو (تهوازوع ئهو شتهی که بزوتنهوهی کورد
له رۆژههاڵت ئهمڕۆ زۆری پێویسته) .ئهم ڕۆژانه که
به هاوکاریی کاک مهنسوری خوسرهوی له ئهرشیڤی
ڕادیۆی حیزبدا گوێم له قسهکانی دهگرتهوه ،سهرنجم دا
که پاش بوونی به سکرتێری حیزب ،چهنده متهوازعانه
و سادقانه بۆی پرسیار بوو که داخوا لێوهشاوهیی
و هێز و توانای دانیشتن ل ه شوێنی پێشهوا قازی و
دوکتور قاسملووی ههیه؟ لهجیاتی واڵمدانهوهی ئهو
پرسیارهش که واڵمهکهی بۆ تێکۆشهرانی دێموکڕات
روون بوو ،دوکتور شهڕهفکهندی دهیگوت ئهوهی
هێز و دڵگهرمیم پێ دهبهخشێ یهکگرتوویی حیزب و
ههست به بهرپرسایهتی کردنی تێکۆشهرانی دێموکڕات
و پشتیوانیی خهڵکی کوردستانه .یهکێک له دهرسهکانی
دوکتور شهڕهفکهندی بۆ ئێستا و ئایندهی حیزبی
دێموکڕاتیش ڕاست ئهوهیه که وهک بۆخۆی دهیگوت
ڕێبهریی حیزب دهبێ تهئسیری موسبهت له بهدهنهی
حیزب و بهدهنهی حیزبیش دهبێ تهئسیری موسبهت
له خهڵکی کوردستان وهربگرێ .ئهوه دینامیزمێکه که
مهسئولیهت و لهخۆبوردوویی و ئیمان و ئازایهتیی
ههموو الیهکی پێویست بوو .لهخۆڕا نهبوو که دوکتور
شهڕهفکهندی ههموو دهرسهکانی دوکتور قاسملووی
له یهك دهرسدا خوالسه کردبۆوه ،ئهویش ئهوه که
ئهگهر باوهڕمان به خۆمان ههبێ و ئهگهر پشتی یهکتر
بگرین ،دهردهکهوێ چ هێزێکی لهبڕان نههاتوومان
ههیه و دهبینین که کاری چهنده گهورهمان لهدهست
دێ.
دوکتور سادق! دوکتوری سادق!

[جێگای داخه که له سهردهمێکدا که بهشێک له کورد خهریکه به سهربهخۆیی
دهگا ،ئهو الیهنه ئێرانییانهی چاوهڕوانیی هاوپهیمانییان له ئێمه ههیه،

داوامان لێ دهکهن پێداگری لهسهر فیدرالیزم نهکهین و له گهاڵڵهکردنی
پرهنسیپه هاوبهشهکانی ئالتێرناتیوی سیاسی ،تایبهتمهندیی خۆمان وهک

کورد وهالنێین و به مافی هاوواڵتی و «عدم تمرکز» قهناعهت بکهین]
بهڕێوه ببهن .دوو مانگ لهمهوبهر له ساڵیادی
شههیدبوونی دوکتور قاسملوودا گوتمان ،ئیجازهم
بدهن دیسان لێره بیڵێینهوه :له سهردهمێكدا که
به ناههق هێندێک مێتۆدی خهبات به موزاحیم
یان بهدیلی مێتۆدی دیکهی خهبات دادهنرێ؛ له
سهردهمێکدا که بهداخهوه کۆمهڵگای سیاسیی
رۆژههاڵت گرفتاری جهمسهربهندی و دابهشبوونی
زیانبهخشه ،ههڵوێست ه و تێڕامان ل ه ڕوانگه و
باوهڕی رێبهرانی شههید دهبێ هانمان بدا بۆ ئهوهی
ههرچی زووتر هۆکارهکانی نالێکیی نێو بزووتنهوهی
سیاسی و مهدهنیی کورد له ئێران که بهشێکیان
بهڕاستی دهسکرد و داتاشراون ،بسڕینهوه.
هاوڕێیانی بهڕێز! دوکتور شهرهفکهندی ئهگهر
له مێژووی بزوتنهوهی کورددا وهک سهردارێکی
مهزن ناو و جێگهی ههیه ،لهباری کهسایهتی و
کارکردی حیزبیشهوه بۆ تێکۆشهرانی دێموکڕات
سهرچاوهی ئیلهام و سهرمهشقه .ئهوه که گوتراوه
دوکتور شهرهفکهندی جێگرهوهیهکی لێوهشاو ه بۆ
رێبهرێکی لێوهشاوه بوو ،تهنیا ستایش و تهعاروف
نیه ،بهڵکوو لهبهر ئهو خیلسهتانهیه که شهڕهفکهندی
وهک ئینسانێك و وهک شۆڕشگێڕێك بهڕاستی
ههیبوون و هاوڕێ و هاوکاره نزیکهکانی شایهتیی
بۆ دهدهن .لهنێو ئهو خیسلهتانهدا بێگومان باوهڕی
قووڵ ،قاتعیهت ،شوجاعهت و بهور ه بوون له ڕۆژی
تهنگانهدا زۆر بهرجهسته بووه .بهاڵم دوکتور
سهعید خیسلهتی بهرزی دیکهشی زۆر ههبوون .ئهو
جیا لهو ه که مرۆڤێکی ههتا بڵێی زیرهک و جیددی و
مودیر و بهبهرنامه بووه و مۆرکی ئهو توانایانهشی
له ئۆرگانیزم و تێکۆشانی حیزب دابوو ،قابلیهتێكی

ئهو رۆژهی بوغزی لهدهستدانی برا گهورهکهت
ڕۆژگاری سهختی منداڵیتی له دڵدا زیندوو کردیهوه
و گریای ،کهسایهتی و حاسڵی عومری مامۆستا
ههژارت له دوو وشهدا خوالسه کردهوه :حهسرهت؛
هیوا .بهاڵم ،حهسرهت و هیوا مهگهر باشترین وشه بۆ
وهسفکردنی دنیای پڕ له حهز و خولیای تۆش نهبوو؟
ئهو ئێواره زستانییه ئهتۆ حهسرهتت خوارد لهوه که
ههژار پێش ئهوهی «وهک بهههشتێکی ببینێ خاکی»
سهری نایهوه .بهاڵم هیواشت خواست_تهنانهت پێت وا
بوو_ ڕۆژێك دێ بۆخۆت دهچی ههژاری ههڵدهستێنی
و «موژدهی سهربهستیی مهوتهنهکهی» پێ دهدهی.
ههیهات! ئهتۆش ڕۆژی ڕزگاریی گهلهکهت نهدی.
ئهتۆش وهک دوکتور قاسملوو بسته خاکێک لهسهر
نیشتمانهکهی خۆت نهبوو به ئارامی تێیدا بنووی.
بهاڵم دڵنیا به! دڵنیا به ،بهیانییهکی بههاری _لهچهشنی
بههارهکهی ئازادیی کهرکووک_ زێدی تۆش ئازاد
دهبێ .ئهوسا ئهو الوانهی ههژار وهسیهتی بۆ کردوون
_»خۆشی له خۆیان و سهرپاکیان»_ دێنه پێرالشێز،
لهوێوه بهاڵم بۆخۆت وهپێشیان دهکهوی ،بهسهر
ههورهکانی غهریبی و بهنێو کهژ و کێوهکانی واڵتدا،
بهرهو  ...بوداغ سوڵتان! مادام تۆ نهمردووی و نامری،
موژدهی سهربهستیی وهتهن ههر دهبێ بۆخۆت بیدهی
به ههژار!

هەواڵی چاالکی و تێکۆشانی حیزبی
سهردانی دوکتور مهحمود عوسمان له
سکرتاریای حیزبی دێموکرات
دوانیوهڕۆی چوارشهممه٢٢ ،ی خهرمانانی ١٣٩٦ی
ههتاوی ،دوکتور مهحمود عوسمان کهسایهتیی سیاسیی
ناسراوی باشووری کوردستان سهردانی دهفتهری
سیاسیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی کرد و لهالیهن
ههیئهتێكی ئهم حیزبه به سهرپهرستیی بهڕێز کاک جهلیل
گادانی کهسایهتیی دیاری رۆژههاڵت و حیزبی دێموکڕاتهوه
پێشوازیی لێ کرا.
لەو دانێشتنەدا دووالیەن دوایین رووداو و ئاڵوگۆڕهکانی
ناوچه و دهوڵهتانی حاکم بهسهر کوردستان و دۆخی
بزوتنهوهی کورد لهبهر رووناکایی ئهم بارودۆخهیان
تاوتوێ کرد.
تهوهرێکی گرینگی ئهم گفتگۆیه پرۆسهی ریفراندۆمی
سهربهخۆیی له باشووری کوردستان و دهرهنجام و
دژکردهوهکان لهسهر ئاستی ناوچهیی و نێودهوڵهتی
سهبارهت بهو بڕیاره بوو .لهو پێوهندییهدا ههردووال لهو
باوهڕهدا بوون که بهلهبهرچاوگرتنی ههموو ئهو ئاستهنگ
و ههڕهشان ه که نهیارانی کورد لهو پێوهندییهدا دروستی
دهكهن و دهیخهنهڕوو ،یهکێتی و یهکڕیزیی کورد بهتایبهتی
له باشووری کوردستان له ههموو کاتێک زهروورتره.

دیداری حیزبی دێموکراتی کوردستان و
کۆما جڤاکێن کوردستان

رۆژی شهمم ه ڕێکهوتی ١٨ی خهرمانان ههیئهتێکی کۆما
جڤاکێن کوردستان بهسهرپهرهستی ههڤاڵ سهرحهد ڤارتۆ،
ئەندامی سەرکردایەتی و وتهبێژی کهجهکه ،سهردانی
حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کرد و ،لهالیهن ههیئهتێکی
ڕێبەریی حیزب ب ه سهرپهرهستیی کاک حهسهنقادرزاده،
ئهندامی دهفتهری سیاسیی حیزبەوە بە گەرمی وەرگیران.
لەو دیدارەدا کۆمهڵێک باس و بابهتی سیاسیی ڕۆژی
کوردستان و ناوچە ،پرسی کۆنگرەی نەتەوەیی ،نهخش
و دهوری زلهێزهکان و دهوڵهتانی ناوچه و پیالنهکانی
دهوڵهتانی دژ به کورد و چەندی و چۆنیی هاوکاریی و
پێوهندیی نێوانیان دژ ب ه بزوتنهوهی ڕزگاریخوازی کورد
خرانە بەرباس و ئاڵوگۆڕی بیروڕایان لەسەر کرا.
له درێژهی ئهو دیدارهدا باس ل ه چۆنیەتیی هاوکاری و
پێوهندیی دوو الیهن له ناوچە سنوورییەکان کرا و لەو
پێوەندییەدا کۆمەڵە میکانیزمێکی کار و هاوکاری خرانە
بەرباس و تاوتوێ کران.

دیداری هەیئەتێکی کۆمسیۆنی سیاسی _ نیزامی
لە بارەگاکانی سەرسنوور

ڕۆژانی ٢٣و ٢٤ی خەمانانی ١٣٩٦ی هەتاوی
هەیئەتێکی کۆمیسیۆنی سیاسی_نیزامیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرەستیی کاک حەسەن
قادرزادە ،ئەندامی دەفتەری سیاسیی سەردانی کاد رو
پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانیان لە بنکە و
بارەگاکانی سەرسنووری رۆژهەاڵت ،لە چیای هەڵگورد و
ئەو دەڤەرە کرد.
لەو سەردان ە و لە چەند کۆبوونەوە لەگەڵ فەرماندەران
و کادر و پێشمەرگەکان باس لە چندی و چۆنیی ئەرک
و ڕاسپاردەکانی حیزب لە پێوەندی لەگەڵ چاالکیی ئەو
هێزانە کرا.
لە بەشێکی دیکە ئەو سەردانەدا و لە ڕێوڕەسمێکدا کە
بەبۆنەی  25ساڵەی تێرۆری مێکونوس پێک هاتبوو ،کاک
حەسەن قادرزادە وتارێکی لەو پێوەندییەدا پێشکێش کرد
و ڕێزی لە یاد و بیرەوەری و خزمەت و نەخش و دەوری
دوکتور سادق شەرەفکەندی لە ڕێبەریکردنی حیزبی
دێموکراتدا کرد.

پێرالشێز یارانی د .شەرەفکەندیی کۆ کردەوە
ڕۆژی شەممە ١٦ی سێپتەمبری ٢٠١٧ی زایینی بەشێک
لە ئەندامان و دۆستانی حیزبی دیموکراتی کوردستان لە
شاری پاریس بۆ بەرز ڕاگرتنی یاد و بیرەوەریی شەهیدانی
تێرۆری میکۆنووس لە پێرالشێز کۆبوونەوە.
لەو ڕێورەسمەدا تاجەگوڵینەیەک لەالیەن د .فریدریک
تیسۆ لەسەر مەزاری شەهیدان داندرا و خاتوو گواڵڵە
شەرەفکەندی ،ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی
دیموکراتی کوردستان وتارێکی پێشکێش کرد .گواڵڵە
شەرەفکەندی لە وتارەکەی خۆیدا پێداگری کرد لەسەر
پێویستیی «زیندووڕاگرتنی ڕۆژە مێژووییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان» و بەرزڕاگرتنی ئەم ڕۆژانەی بە
مانەوەی خەبات و ڕەمزی سەرکەوتن زانی.
لەو کۆڕیادەدا دکتۆر فرێدریک تیسۆ ،یار و یاوەری
شەهیدان دکتۆر قاسملوو و دکتۆر شەرەفکەندی ،وتارێکی
بە نرخی لەبارەی دۆخی کورد و سیفەتە بەرزەکانی
دکتۆر شەرەفکەندی پێشکێش کرد و ڕایگەیاند« :وەسیەتم
کردووە کە مردم لە تەنیشت دکتۆر قاسملوو و دکتۆر
شەرەفکەندییەوە بمنێژن».
خوێندنەوەی پەیامی کۆمیتەی سوئیسی حدک لەالیەن
ڕێبوار سەردەشتی ،وتارێک لەالیەن
ئازاد مستۆفی و خوێندنەوی شێعرێک لەالیەن عەلی
سوورەچۆمی چەند بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمە بوون.

ژماره٧١٠ :
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گڕگرتنی ئێرانییەکان
لە پای چ خۆفێکە؟

مەنسوور مروەتی
لەم ماوەیەدا کە باسی ڕیفراندۆم بۆ سەربەخۆیی لە هەرێمی باشووری کوردستان لە
ئارا دایە ئێرانییەکان و بەتایبەت کاربەدەستانی ئێستا و پێشووتری کۆماری ئیسالمی بە
تێكڕا شڵەژاوی و نیگەرانییەکیان پێوە دیارە .ڕۆژ نیە لێدوانێکی هەڕەشە ئامێز لەسەر زاری
کاربەدەستانی ئەم ڕێژیمە بە ورد و درشتیان باڵو نەبێتەوە ،بە جۆرێک کە بەڕاستی ئینسان
سەری لەم هەموو لێدوان و قسانە سوڕ دەمێنێ ،ئاخر ڕەنگە تەنیا بەخشداری هەندێک لە
شارۆچکەکانی ئێران مابن لەو بارەوە قسەیان نەکردبێ و هەڕەشەیان لە کورد نەکردبێ.
هەر لە سەرتای هاتنە ئارای باسی ڕیفراندوم لە باشووری کوردستان بەرپرسانی
ئێرانی و لــە ســـەرووی هــەمــوویــانــەوە خامنەیی ،رێــبــەری کــۆمــاری ئیسالمی لە
دانیشتنێکدا لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق ناڕەزایەتی خۆی لەو بڕیارە راگەیاند
و دواتــر ســەردان و کۆبوونەوە و ڕاوێــژی بەرپرسانی سیاسی و نیزامی ئێرانی
بە ئاشکرا و بە نهێنی بۆ واڵتانی دەوروبــەر بە مەبەستی پێشگرتن لە ریفراندوم
لــەو هەرێمە دەســتــی پێکرد ،کــە دواترینیان ســەردانــی شــاهــردوودی بــۆ بــەغــدا و
دانیشتن لەگەڵ حەیدەر عیبادی؛ تــەوەری سەرەکییەی هەر پرسی ڕیفراندۆم بوو.
لــە تــازەتــریــن ک ــاردان ــەوە و لێدوانیشدا عــەلــی شەمعخانی ،دەبــیــری»شــورای
عــالــی امــنــیــت مــلــی ایــــران» ه ــەڕەش ــەی ئــــەوەی کــــردوە کــە ســنــوورەکــانــی ئــێــران
بــە ڕووی هــەرێــمــدا دادەخــــەن و هــەمــوو ڕێککەوتنە ئەمنیەتی و نیزامییەکانیان
لــەگــەڵ هــەڕێــمــی کــوردســتــان هــەڵــدەوەشــێــنــنــەوە ،بەجۆرێکیش هــەڕەشــەی ئــەوە
دەکـــا کــە بــارەگــاکــانــی حــیــزبــە ڕۆژهــەاڵتــیــیــەکــانــیــش لــە هــەرێــم دەکــرێــنــە ئــامــانــج.
جیا لە لێدوانی کاربەدەستانی نێو دەسەاڵت کە زۆربەیان لە باڵی ئوسووڵگەرا و
دەسەاڵتداری نێو حکوومەتن قسە و پەیامەکانی هەندێ لە کەسە دیارەکانی قۆڵی
ئیساڵحتەڵەبی حکوومەت وەکوو حەمیدرەزا جەالیی پوور ،فەرماندارە ئیعدامچییەکەی
سەرەتای سااڵنی ٦٠ی ئێران لە مهاباد و موهاجرانی ،وەزیری پێشووی فەرهەنگ و
ئیرشادی ئیسالمی لە دەوڵەتی محەمەدی خاتەمی جێی تێڕامانن کە نیشاندەری ئەوپەڕی
بێشەرمی ،بەرچاوتەنگی و بوختانە سواوەکانی پێشووی ئەوان بەرانبەر بە بزووتنەوەی
حەقخوازانەی کــورد لە هەموو بەشەکانی کوردستانە .موهاجرانی وەک زۆربــەی
هاوقەتارەکانی کە نیشتەجێی واڵتانی ڕۆژاوایین و هەر لەوێشەوە لە سایەی نیعمەت و
ئاسایش و ژیانی ئەو واڵتانەوە نوسخە بۆ خەڵکی دیکە دەپێچن ،لە کورتە نووسینێکدا دەڵێ
دوای دە ساڵ لە موسیبەتی ئەلقاعیدە و داعش ئەوجار ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بۆ دە ساڵی
دیکە و بگرە زیاتریش تووشی موسیبەتی کورد دەبێ ،ئەویش بەفیتی ئیسرائیل و ئامریکا.
وەک باس کرا ئەو جۆرە قسانە جگە لە بوختان و بێشەرمی و بەرچاو تەنگی دەکرێ
ناکرێ هیچ ناوێکی دیکەی لەسەر دابنێی .کێ هەیە لەوڕۆدا نەزانێ کە کورد بۆ خۆی هەم
بوو بە یەکەم قوربانیی جینایەتەکانی داعش و هەمیش ئەوە هێزی پێشمەرگە و شەرڤانی
کورد بوون کە بەرەنگاری ئەو هێزە جینایەتکارە لە عێراق و سووریە بوونەوە و بە
هەزاران شەهید و بریندار و قوربانییان لەو پێناوەدا پێشکەش کرد .هەر ئەوانیشن کە پشکی
شێریان لە تێکشکاندنی داعش و پاشەکشەپێکردن بەو گرووپە تێرۆریستییە پێ دەبڕێ.
پرسیارێک کە بە مێشکی ئینساندا دێ ئەوەیە کە ئــەرێ بەڕاستی ئێرانییەکان
کــە لــەم دوو ســێ دەیـــەی ڕابـــــردوودا الفــی دۆستایەتییان نــەک لــەگــەڵ کــوردی
ڕۆژهــەاڵت بەڵکوو لەگەڵ کوردی پارچەکانی دیکەش لێدەدا ،بۆچی ئێستا بەرانبەر
بــەم ڕیــفــرانــدومــەی بــاشــوور گــڕیــان گــرتــوە و بــۆ ئــەوەنــدە زراویــــان لێی چــووە؟
بۆ دۆزینەوەی واڵمی ئەو پرسیارە و دیتنەوەی سەرەداوی ئەو شڵەژاوییەی ئێرانییەکان
ئەوەندە بەسە کە چاوێک بە ڕۆژنامەکانی ئەم ماوەیەی تاراندا بخشێنین .بۆ وێنە رۆژنامەی
«جوان»ی سەر بە سپای پاسداران لە سەروتاری چوارشەممەی ڕابردوودا دەنووسێ:
«ڕۆژاواییەکان پێیان وایە کە سەربەخۆیی کوردستانی عێراق ڕێگا بۆ لێکهەڵوەشانی
ئێران ،تورکیە و سووریە و واڵتانی تری ناوچە خۆش دەکــا »...ئەو ڕۆژنامەیە لە
درێژەدا ئیدیعای ئەوە دەکا کە هەموو کوردەکان خۆیان بە ئێرانی دەزانن و تەنانەت
توندوتیژترین گرووپە چەکدارەکانی کوردستانی ئێرانیش هیچکات داوای سەربەخۆیی
و جیابوونەوە لە ئێرانیان نەکردوە و هەڵوەشاندنی ئێران لە بەرنامەیاندا نەبوە .لێرەدایە
کە هۆکاری ئەو هەموو شڵەژان و گڕگرتووییەی ئێرانییەکانمان بۆ دەردەکەوێ ،ئەوان
باش دەزانــن کە بە درێژایی چوار دەیە لە هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی هەتا
ئێستاش هەموو شێوە جینایەتێکیان لە سەرکوت و ئیعدام و وێرانکردنی کوردستان تاقی
کردەوە بەاڵم لەوەدا سەرکەوتوو نەبوون کە جوواڵنەوەی حەقخوازانەی گەلی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بنەبڕ بکەن ،ئێستاش لەوە تۆقیون کە ئەم شنەبای مافخوازییەی
خەڵکی باشووری کوردستان زیاتر بڵێسەی خەباتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بگەشێنێتەوە
و ئەو جوغرافیا دەسکرد و بە زۆر پێکەوە لکێنراوەی ئێرانیان لێکهەڵوەشێنێتەوە.
لە ڕاستیدا ئێرانییەکانیش چاکیان خوێندۆتەوە ،چونکە ڕاستە خەباتی هەر کام لە بەشەکانی
کوردستان تایبەتمەندیی خۆیانیان هەیە بەاڵم چارەنووسی هەر هەموویان لە ئەنجامدا
وەکوو یەکە و دەبێ کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا رزگار ببێ و بە مافەکانی
خۆی بگا و تروپکی ئەو مافەش هەر ئەوەیە کە ئێستا لە باشوور هەنگاوەکان بۆی دەچن.
بەشێکی دیکەی سەروتارەکەی رۆژنامەی جەوان کە دەکرێ بە تەنزێکی تاڵیشی ناوبەرین
ئەوەیە کە ،ئەگەر کوردانی بندەستی ئێران بە جیاییخواز نازانن ئەی بۆ بە درێژایی ئەم هەموو
ساڵە جیاییخوازیتان کردە بیانوویەک بۆ پەالماری کوردستان و ئەو هەموو جینایەتەتان
خوڵقاند و ئەو هەموو الوەی کوردتان بە تۆمەتی جیاییخوازی دەسبەسەر و ئیعدام کرد؟
ئــەگــەر کــوردســتــان بەبەشێک لــە ئــێــران دەزانــــن ،چۆنە ئــەو بەشە لــە ئــێــران بە
درێــژایــی چ ــوار دەیـــەی ڕابــــردوو ڕوانــگــەی ئەمنیەتی و کــەشــوهــەوای پۆلیسیی
بـــەســـەردا زاڵ کــــراوە و لــە هــەمــوو پــێــوەرەکــانــی گــەشــەســەنــدنــی ســیــاســی و
ئــابــووری و کــۆمــەاڵیــەتــی وەپـــاش دراوە؟ پشکی کــوردســتــان وەک بەشێک لە
ئــێــران لــە حــەوزەکــانــی ســیــاســەت و مــودیــریــیــەت و بــەڕیــوەبــەریــی واڵت چــەنــدە؟
بەاڵم ،پرسی سەربەخۆیی باشووری کوردستان نەک هەڕەشە بۆ ئێران ،بەڵکوو
دەکرێ بە دەرفەتێکش دابندرێ بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ئێران ،ئەگەر ئێرانییەکان
بە خۆیاندا بچنەوە و ڕوانگە و سیاسەتیان بە نیسبەتی کورد و کوردستان بگۆڕن.

قاسملوو ،ناسیونالیزم و ئەندێشەی چەپ
()4-4
دوا مهنزڵگهی فیکریی دوکتور قاسملوو

دوامهنزڵگهی فکریی دوکتور قاسملوو ل ه
ڕاستیدا وهکوو بهڵگه و وهکوو دیکۆمێنت
هیچمان نییه .زۆر کهس دهڵێن سوسیال
دێموکرات بوو ،بەاڵم بهڵگهمان نییه بۆ ئەوه.
ههم ئهوانهی الیەنگر و ههم ئهوانهی دژی
«کورتەباس»ن ،دهڵین کورته باس تەعبیر
لــە سۆسیال دێموکراسی دەک ــا .هێندێک
کهس کە سیمپاتی سۆسیال دێموکراسین
دەڵێن کورتە باس گوزارشت لە سۆسیال
دێموکراسی دەکــا و ئــەوانــەش کە چهپی
ڕادیــکــاڵــن دهڵــێــن بــەڵــێ تـــەواو سۆسیال
دێــمــوکــراســیــیــە .بـــەاڵم هیچیان وا نین،
چونکی له کورتەباسدا بۆ خۆی بە ڕوونی
مەرزبەندی لهگهڵ سۆسیال دێموکراسی
دەکا ،بەاڵم لە کردهوهدا دوکتور قاسملوو
لـه سالی  1365بــەو الوە بــە چــوونــی بۆ
نێو رێکخراوی ئینتێرناسیۆنال سۆسیالیت
بهرهو سۆسیال دێموکراسی هەنگاو دەنێ.
لەوێڕا نامیلکەیەک لەگەڵ خۆی دێنێتەوە،
کــە میشێل ڕۆکـــار ،ســەرۆکــی ئــەو کاتی
ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست نووسیبووی.
ئــەو نامیلکەیە لــە نیو حــیــزبــدا دەکرێتە
کــوردی و بــاو دەکرێتەوە و نیشانەکان
هەموو ئاماژە بۆ ئەوەن کە بهرهو چی و
بەرەو کوێ دهڕۆین ،واتە بهرهو سوسیال
دێموکراسی .دوکتور قاسملوو بە کردەوە
هەنگاوەکانی بەرەو سۆسیال دێموکراسی
بوو ،بهاڵم مهرگ مهجالی ئەوەی پی نهدا
که به بەڵگە یا بە نووسراوە ئەو بەشە لە
ژیان و تێفکرینەکانی بە دێکۆمێنت بکا.
دەرەنجام
ئهمن باسم له گــۆڕان و ئاڵوگۆڕ کرد.
با قسەیەک لە نیچه بێنینەوە ،نیچە دهڵی
مــار ئ ـهگ ـهر ه ـهمــوو ساڵێک پێستی فڕێ
نــهدا دهمـــرێ ،ئ ــەدی ئینسان چــۆن نابێ
بگۆڕدرێ؟ بهاڵم ئهو ئاڵوگۆڕانە لە دوکتور
قاسملوودا له چهپی کوردەوە بۆ کوردیکی
چهپ و لە چهپێکی ڕادیکاڵەوە بۆچهپێکی
میانه و دێموکرات بهرههمی شناختی ئەو له
کۆمهڵگاکهی و بارودۆخی جیهان و ناوچە
بوو .ئهمه جیاوازیی ههیه لهگهڵ تێکهوتن له
تهنگهژهو وهرتهی ئۆپۆرتۆنیزمی سیاسی.
ئ ـهوهمــان لــێ تێک نهچێ ئ ـهم ئاڵۆگۆڕ و
گۆڕانکارییانە بهرههمی شناخت بوون و
لهگهڵ فورس هتتهڵهبیی سیاسیی فهرقیان
زۆره .دواتــر لهو سهفهره سیاسییەی که
دوکتور دهستی پێکرد له ساڵی  1326کە
 41ساڵی خایاند و لەم قۆناغەدا هیندیک
شت قەت لە بیری نەچوون و قەت گۆڕان و
ئاڵوگۆر نەیگرتنەوە ،واتە دوکتور قاسملوو
ههر وهک پرهنسیپ هەمیشە پێیان وهفادار
مایەوە .یانی له ویستگه جۆراوجۆرەکانی
ژیانی دوکتور قاسملوودا هێندێک پرهنسیب
ئاڵۆگۆڕیان به سهردا نههات .ئهمانه خهتی
ســـوور بــــوون .یـهکــەمــیــان چــارهنــووســی
میللهتهکهی .دەبینین ئهو کات کە توودهییە
ههمیشه پرسی کوردی بۆ گرینگه و قهت
وهالی نانی .سارمهددین ســادق وهزیــری
لەو بارەوە نایشارێتەوە و دەڵێ ئهو کات
که ئەندامی حیزبی توودهیه بهاڵم ههمیشه
عهتفی بۆ مهسهلهی کورد ههیه و هەمیشە
بــەو پــرســەوە خەریکە و وەالی نــانــێ و
لەگەڵی دەڕوا.
دوای پرسی کورد پرهنسیپێکی دیکه کە
قەت الی ئەو نەگۆڕا ،ئەویش دابینکردنی
عــەداڵ ـهتــی کــۆمـهاڵیـهتــیــیــە  .ههمیشه بۆ
دوکــتــور قــاســمــلــوو فــیــکــری یــەکــســانــی و
بەرابەری و فیکری عداڵهت و دادپەروەری
وهکـــوو ئهستێرهیهکی قــووتــبــی بــوو کە
هیدایەتی دەکرد و ڕێنوێنیی دەدایە .دوکتور
قاسملوو ل ـه دوایــیــن ساتهکانی ژیانیدا
ئــیــدی کۆمۆنیست ن ـهمــابــوو ،بـ ـهاڵم ههر
سۆسیالیست بوو .یان ئهگهر بڵێم دهقیقتر
بیڵێم سۆسیال دێموکرات بوو.
پڕهنسیپی سێههم یــان خهتی ســووری
سێههم الی دوکتور قاسملوو چارهنووسی
حیزبهکهی بوو کە ههمیشه بۆی گرینگ
بوو .با به ئاوڕیک له ویستگهکانی ژیانی
دوکتور قاسملوو چەند نموونەیەک بێنینەوە
و بزانین حیزبی دێموکراتی چهنده بە الی
ئەو گرینگ بووە.
دوکــتــور قاسملوو ساڵی  1326دهچــێ
بۆ خوێندن و ساڵی  1331دهگهڕێتهوه و

ئۆڕووپا و خێزانەکەی به جێ دێڵێ .ئەو
لیسانسی وهرگرتووه و دێتهوه کوردستان و
دەست بە چاالکییە سیاسییەکانی دەکاتەوە.
ماوهیک پێناچێ کوودێتای 28ی گەالوێژی
بەسەردا دێ و ژیانی حیزب دهچێته خانەی
چاالکیی نهێنی و ژێر زهمینییەوە و هەتا
ساڵی  1337_1336دوکتور قاسملوو لە
چاالکیی نههێنی بەردەوامە و له نێوان خانه
تیمییهکان له تاران و شاخهکانی کوردستان
لە هاتوچۆ دایە.
دوکتور قاسملوو ساڵی  1337کوردستان
به جێ دێڵێ و دهڕاتەوه بۆ ئوڕووپا ،بهاڵم
ساڵێک دواتــر دهگـهڕێــتـهوە ،کــەی؟ کاتێک
دەبینێ لە عێڕاق کوودێتاکهی عهبدۆلکهریم
قاسم لـه دژی سیستمی پاشایەتی و لە
دژی مـهلــێــک ف ـهیــس ـهل ســەرکــەوتــووە.

سامیل بازیار
دەبینین کە هێشتا حکومهتی پاشایەتی
ن ـهڕووخــاوه ،ڕێبەریی حیزب چەند مانگ
پێش ڕووخانی رێژیم کۆمیتهی زاگرۆس
پێکدێنن و دوکتور قاسملوو دەگەڕێتەوە
نێوخۆی واڵت و لە تــاران و مەهاباد بە
شێوەی نهێنی دەست بە تێکۆشان دەکاتەوە
و بە ناوی کاک شەریف ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکرات و مودیرییەتی ئاڵوگۆرەکان دەکا.
مەبەستم ئەوەیە کە دوکتور قاسملوو
ههتا هەلی بۆ ههڵکهوتووه ههموو جارێ
گهڕاوهتهوە کوردستان و ئهمه ئێدی ئاخر
جار بوو و ههتا ئەو کاتهی که شههید بوو.
نــمــوونــەیــەکــی دیــکــە ئــامــاژەپــێــکــردنــی
پێویستە .زۆر جار دوکتور قاسملوو لە پێناو

[دوای پرسی کورد پرهنسیپێکی دیک ه کە قەت الی دوکتور قاسملوو
نەگۆڕا ،دابینکردنی عەداڵهتی کۆمهاڵیهتییە  .ههمیشه فیکری
یەکسانی و بەرابەری و فیکری عداڵهت و دادپەروەری وهکوو
ئهستێرهیهکی قووتبی بوو کە هیدایەتی دەکرد و ڕێنوێنیی دەدایە.
پڕهنسیپی سێههم یان خهتی سووری سێههم الی دوکتور قاسملوو
چارهنووسی حیزبهکهی بوو کە ههمیش ه بۆی گرینگ بوو]
دوکــتــور قاسملوو ئەمە بە ه ـهل دەزانــێ،
رێژیمی پاشایەتی ڕووخاوە ،مهال مستهفای
بــارزانــی گــهڕاوهتــهوه ،ڕیــژمــی پاشایهتی
نهماوه و له عیراقێ مهجال ههیه و هەڵ
بۆ کورد رەخساوە و قاسملوو گەڕاوەتەوە.
پـــاش مـــاوەیـــەک دوکـــتـــور قــاســمــلــوو له
ملمالنێی حیزبیدا تووشی کێشه دهبــێ و
دهری دهکــهن .هەم لە حیزبی دێموکرات
و هــەم لـه عیراقیشی دهر دهکـــهن ،ئەو
کــە لــە دەرگ ــا دەردەکــــرێ پــاش مــاوەیــەک
دیسان بە پەنجەرەدا دێتەوە ژوورێ .سێ
ســاڵ دواتــر ڕاپەڕینی چهکداریی 47_46
س ــەر ه ــەڵ ــدەدا و ســهر ل ـه ن ــوێ دێــت ـهوه
مەیدان .دێتهوه و دانیشتنیان لهگهڵ دهکا
و تـهنــانـهت ل ـه کۆمیتهی شۆڕشگیڕیدا
کاندیدی دهکـهن بۆ ئـهوهی ببێتە ئەندامی
ڕێــبـهری و بهرپرساتیەتیشی پێ دهدهن
و وهک وتــەبــێــژیــان لــە دەرەوەی واڵت
دیاریی دەکەن .هەروەها ئەرکی بارهێنان و
پهروهردهکردنی کادرهکان له کوردستانی
پــێ دەســپــێــرن ،بــەاڵم بـه داخـــهوه تهمهنی
ڕاپهڕینهکه زۆر کورت بوو و مهجالی ئهوه
نەڕەخسا زیاتر لەوەندە دەوری هەبێ.
دوکــتــور قاسملوو ســێ ســاڵ دواتـــر و
لــە ســاڵــی 1970دا دیــســان دەگــەڕێــتــەوە
کوردستان ،ئەو کاتەی کورد لە عێڕاق لهگهل
حکوومهتی ناوهند پێک دێ و دیسان هەلێک
بۆ کــورد دەڕەخــســێ و دوکتو قاسملوو
گەڕاوەتەوە و دەیەوێ ئەم هەلە بقۆزێتەوە.
لەو ساڵەدا دەبێتە ئەندامی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و ڕێککەوتنی عێڕاق
ئێران و پەیماننامەی 1975ی ئەلجەزایر
چیدی ئهو مهجاله به ڕێبهریی حیزب نادا له
عێڕاق و باشووری کوردستان به ئازادی
تێکۆشانیان هەبێ ،تهنانهت ناچار دهبن
پلینۆمی حیزب له دهرەوەی واڵت بگرن،
بۆیە ئــەو دەرفــەتــە بۆ دوکــتــور قاسملوو
نامێنێ لــێــرە بمێنی و جــارێــکــی دیکەش
دەچێتەوە دەرەوەی واڵت ،بەاڵم دوو ساڵ
دواتر که خۆپیشاندانەکان لە ئێران دەستیان
پێکرد دەسبەجێ دەگەڕێتەوە کوردستان.

حیزبهکهیدا کهوتۆته سهر دووڕێیانیش،
ب ـهاڵم دەبینین کە واز ناهێنێ و هەمیشە
حــیــزبــەکــەی و چــارەنــووســی حیزبەکەی
بەالوە گرینگتر بووە.
ساڵی  1958که کودیتای 14ی تەمووز
ڕووی داوە و ڕێژیمی پاشایەتی لە عێڕاق
نەما ،بە تەمایە لەگەڵ خێزانهکهی نهسرین
خانم بگەڕێنەوە .لێرە لەگەڵ خێزانەکەی
کێشەیەکی بــۆ ســاز دەبـــێ .بــا لــە زمــان
نەسرین خانم و وەک خۆی باسی بکەین.
نەسرین خانم دەڵـــێ :دوکــتــور قاسملوو
گوتی ئەمن دهڕۆمــــهوه و ئــێــوهش دهبــی
بێنهوه ،کچهکانیش دهبێ بێنهوه و ههلێک
هـهڵــکـهوتــووه وئــەمــن دهڕۆمــــهوە و هەتا
ڕزگــاریــی کوردستانیش ناشگهڕێمهوه.
ئێوەش دهبێ بێنەوە لەگەڵم .نهسرین خانم
دهڵی کچهکانی من ناتوانن لهو ژینگهیهدا
بژین و ئ ـهوێ لهمبارەوە گونجاو نییە و
ئهوان به کولتورێکی دی گهوره بوون .بەاڵم
دوکتور قاسملوو دهڵــێ نا ،ئەگەر بێنهوه
دهبنە کــورد و زمانی کــوردی فێر دەبــن،
فێری زمانی عهڕهبیش دەبــن و ئەتۆش
زمانی چێکییان پێبڵێ .نەسرین خانم دەڵێ
کهوتینە سهر دووڕێیانییەکی حەسساس.
دوکتور قاسملوو دەڵێ بەاڵم ئەوە بزانە کە
ئەمن چیدیکه ناگهڕیمهوه بۆ ئێره و هەتا
ڕزگــاریــی کــوردســتــان لــهوێ دهمێنمهوه.
نهسرین خانم کهوتبووه سهر دووڕێیانێک
کە یان دهبــوا لەگەڵ منداڵهکانی به دوای
عهبدۆڕهحمان بکهوێ یا لێی جودا بێتهوه.
دیارە دواتر منداڵەکان لەوێ بەجێ دێڵن و
دوکتور قاسملوو و نەسرین خانم بۆ خۆیان
دێنەوە .مەبەست لە گیڕانەوەی ئەمە بۆ ئەوە
بوو کە بە ڕوونی بڵێین سێ شت له دنیای
فیکری دوکتور قاسملوودا قەت نەگۆڕان
و قهت شموولی ئاڵوگۆڕ نەبوون ،ئەویش
چــارهنــووســی میللهتهکهی ،دابینکردنی
عداڵهتی کۆمەاڵیەتی و دادپەروەری لەگەڵ
چارهنووسی حیزبهکهی.
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تێرۆری سیاسی و کارنامهی ڕهشی کۆماری ئیسالمی

عومەر باڵەکی
تیرۆر کردارێک یا دیاردەیەکە ک ه
مێژووهکهی لهگهڵ مێژووی مرۆڤایهتی
دێ ،بە اڵم قەت بە ڕادەی ئیستا لەالیەن
دەوڵەتانەوە بە ڕێکخستن نەکراوە و بۆ
ئامانجی سیاسی کەڵکی لێ وەرنەگیراوە .
کۆماری ئیسالمیی ئێران یەکێک لەو
حکومەتانەیە کە هەر لە سەرتای ب ه دەسەاڵت
گەیشتنی ب ه شێوهیهکی بهربهرین ل ه نێوخۆ
و دهرهوهی سنوورهکانی لە تیرۆریزم وەک
کەرەسەیەکی کاریگەر بۆ گەیشتن بە ئامانجە
سیاسیەکانی کەلکی وەرگرتووە .بە واتایەکی
دی تیرۆر و تیرۆریزم لە فەلسەفەی وجوودی
کۆماری ئیسالمی دایە و ئهو ڕێژیم ه تێرۆر
به یەکێک لە ڕێگاکانی مانەوەی خۆی دەزانێ.
تێرۆر ه سیاسییهکانی کۆماری ئیسالمی ل ه
دهرهوهی سنوورهکانی ب ه تێرۆری شهریار
شهفیق ،کوڕی ئەشرەفی پەهلەوی ل ه 16ی
سەرماوەزی  1358ل ه پاریس دهستی پێکرد
و ب ه تێرۆری میکونوس ل ه 26ی خهرمانانی
 1371کۆتایی هات .ل ه ماوهی ئهو سێزد ه
ساڵهدا  89کهسایهتیی سیاسی و ڕێبهرانی
دژبهری کۆماری ئیسالمی ب ه دهستی
نێردراوانی کۆماری ئیسالمی تێرۆر کران.
تێرۆری میکونوس ل ه 26ی خهرمانان _ ک ه
لهودا دوکتور سادق شهرهفکهندی ،سکرتێری
گشتیی حیزبی دێموکرات ،فهتاح عهبدوڵی و
هومایون ئهڕدهاڵن دوو ئهندامی بهڕێوهبهریی
ئهم حیزبه و نوردی دێهکوری ،کهسایهتیی
سیاسیی دۆستی حیزب و دژبهری نیزام
تێرۆر کران_ قهرار نهبوو دواتێرۆری کۆماری
ئیسالمی بێ ،بەاڵم ئهمجارهیان کۆماری
ئیسالمی نەیتوانی وهک پێشوو ب ه ساتوسهودا
خۆی لێ دهرباز بکا .دهزگای قهزایی ئاڵمان
لێبڕاوان ه ئهو پهروهندهیهی ب ه ئهنجام گهیاند
و ب ه مهحکومکردنی کۆماری ئیسالمیی
ئێران ل ه بهرزترین ئاستدا ،دوابڕیاری خۆی
لهسهر تاوانباران دا و دهست ه شاراوهکانی
پشتی پهردهی تێرۆرهکانی ئاشکرا کرد.
ئامانجی تایبهتیی کۆماری ئیسالمی لە
تیرۆری د.شەرفکندی
شەڕی ئیران وعێڕاق تهواو بوو ،بهاڵم
کوردستان ههروا سهنگهری خۆڕاگری و
بهربهرهکانی لهگهڵ کۆماری ئیسالمی بوو .ڕێژیم
دهیویست شکانی خۆی لهشهڕ لهگهڵ عێڕاق ب ه
ههندێ پڕۆژهی ئابووری و ههروهها کپکردنی
دهنگی ناڕهزایهتیی خهڵکی کوردستان قهرهبوو
بکاتهوه .لێدان ل ه سهری حیزبی دێموکراتی
کوردستان بۆ ڕێبهرانی ڕێژیم پێویستییهکی
ژیانهکی بوو ک ه پالن و پیالنیان بۆ دانا.
کۆماری ئیسالمی بە پێی خویندنەوەیەک کە
لە مێژووی کورد هەیبوو ،پێی وابوو ئهگهر
لهسهری رێبەر یا سەرۆکی جوواڵنەوەی کورد
بدرێ ،جوواڵنهوهک ه تێدا دهچێ ،بهاڵم دوای
تێرۆرکردنی د.قاسملوو دیتیان د.شەرەفکندی
زۆر خێرا و ب ه لێوهشاهویی توانیی جێگهی
بهتاڵی ئهو پڕ بکاتهوه ،بۆی ه بۆ ڕێژیم
زهروورهیهک ه لهجێی خۆی مابۆو ه و ئهوش
پیالن بۆ تێرۆری مێکۆنووسی بهدوادا هات.
هۆکارێکی دیکهی بڕیاردان لهسهر تێرۆری
دوکتور شهرهفکهندی ئهو ه بوو ک ه ڕەوتی
ڕووداوەکان لە ناوچەکە لەو سەردەمدا بە
قازانجی دۆزی کورد بوو .دوای ڕاپهڕین
حکومهتی عێڕاق ل ه باشووری کوردستان
کشابۆوه و کورد ل ه عێڕاق خهریکی بهرهو
بنیاتنانی کیانی سیاسیی خۆی دهچوو ،ئهوهش
ب ه دڵی تاران نهبوو .ب ه تایبهت کە جووڵ ه و
چاالکییهکانی حیزبی دیموکراتی کوردستان
وەک گەورەترین هێزی بەرهەڵستکاری کۆماری
ئیسالمی لەو ناوچەیە و پێگ ه و کهسایهتیی
دوکتور شهرهفکهندی ل ه ئێران و کۆمهڵگای
نێونهتهوهیی ببوو ه چقڵی چاوی ڕێبهرانی
کۆماری ئیسالمی و زراوی ئهوانی بردبوو.
تیرۆری میکوونوس بۆ حیزبی دیموکرات
وجوواڵنەوەی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان
خەسارێکی گەورە بوو ،ب ه تایبهت د.شەرفکندی
لە حاڵیکدا بە دەستی تیرۆریستەکانی کۆماری
ئیسالمی شەهید بوو کە هێشتا لە دەستدانی
د.قاسملوو هەروا گەرمە برین بوو بە جەستە و
دڵی حیزبی دیموکرات وخەڵکی کوردستانهوه.

دوای وهگهڕکهوتنی پهروهندی تێرۆری
میکونوس ل ه برلین ،دهزگای دیپلۆماسیی
کۆماری ئیسالمیش وهخۆ کهوت و به ههموو
توانای خۆی ههوڵی دا پێش ب ه ڕهوتی لێکۆڵینهو ه
و بهدواداچوونهکان بگرێ .عهلی فهالحیان،
وهزیری دهرهوهی ئهو کاتی ئێران چهند جار
سهردانی ئاڵمانی کرد .داواکانی ئێران ئهو ه
بوون که ئهو پهروهندهیه نهدرێت ه دادگا و ئهگهر
بجێته دادگاش ناوی ئێران نهیهته نێو ناوانهوه.
ههروهها تهنیا ئهوانهی گیراون و ڕاستهوخۆ
ل ه تێرۆرهکهدا بهشداربوون دادگایی بکرێن و
کهسی دیکهی تێوه نهگلێنن ،هاوکات وا پیشان
بدرێ کە ئێران دەستی لەو تیرۆرانەدا نەبووە
و تێرۆرهک ه به سیناریۆی پاکانهحسێبی نێوان
ئۆپۆزیسیۆن دابندرێ .لە بەرامبەردا ئیران ههوڵی
ئازادکردنی بارمتە ئیسرائیلییهکانی الی حیزبوڵاڵ
بکا ،بهاڵم ههوڵهکانیان بههۆی سهربهخۆبوونی
دهزگای قهزایی له ئاڵمان پایهپووچ مایهوه.
حەوت مانگ دوای تیرۆرهک ه دادستان
داوانامهکهی بهڕهسمی دا به دادگای بهرزی
بێرلین و ههر لهودا بهڕوونی باس لهو ه

کرابوو ک ه تێرۆری میکۆنۆس کۆماری
ئیسالمیی ئێران کردوییهتی و کاربهدهستانی
ههرهسهرووی ئهو ڕێژیمه ،وهک سهرکۆمار و
وهزارهتی ئیتالعات و شهخی عهلی فهالحیان،
وهزیری ئیتالعات له پشتی تێرۆرهکهن.
دادگای بەرزی بیرلین دوای سێ حەوتوو
باس و لێکدانەوە ئیدیعانامەی دادستانی قەبووڵ
کرد و 28ی ئۆکتوبری1993ی وەک یەکەم
ڕۆژی دانیشتنی دادگا دیاری کرد ،بەمجۆرە
دادگا دەستی بە کار لهسهر پهروهندهک ه کرد و
له ماوەی سێ ساڵ و نیو و ل ه  247دانیشتندا ب ه

بڕیارنامهی کۆتایی ،کۆتایی ب ه کارهکانی هینا.
کار و بۆ دواداچوونهکانی دادگا لهسهر ئهو
پهروهندهی ه دژوار و ئاڵۆز بوو .بۆ نموونه:
ڕواڵهتی بابهتهک ه ئهوه بوو ک ه لە ڕووداوی
تیرۆری میکوونوسدا چوار کەس کوژراون
سێ کورد و فارسێک؛ پێنج کەسیش وەک بکوژ
لەالیەن پۆلیسی ئاڵمانەوە گیراون ک ه ئێرانی و
لوبنانین و هیچ کام لە بکۆژەکان دوژمنایەتیی
پێشوویان لەگەڵ کوژراوەکان نەبووە و
یەکتریان نەناسیوە  .ل ه دانیشتنهکانی دادگادا
زیاتر لە 170کەس وەک شاهید له ههر دوو الی
دهعوا بانگ کران ه دادگا و هیندێک لە شاهیدەکان
لە ئالمان کاربەدەستی میری بوون و نەدەکرا
بە ئاسانی بانگ بکرین ه دادگا؛ چونگە بە پێی
قانوون دەبووایە قوناغی دوورودرێژ ببرن.
ههروهها هیندیک لە شاهیدەکان لە دەرەوی
ئالمان بوون بۆ هاتنیان پێویستیان بە ویزا
هەبوو کە ئەویش کاتبەر بوو ،لهگهڵ ئهوهشدا
دەبووایە پەروەندەکان و تەواوی قوناغەکانی
دادرەسی بە سێ زمانی ئالمانی ،عەرهبی و
فارسی ئامادهکرابان ک ه ئەوەش کاتی زۆری
دهگرت .ههروهها پێویست بوو هەموو بەڵگەکان
و قسەی شایهتحاڵ و ڕاپۆرتی دەزگاکانی
زانیاری و ههواڵگریی ئاڵمان وبریتانیا وهیندیک
دەوڵەتی دیکە لە تەنیشت یەکتر دابندرین
هەتا ڕاستی و دروستیان دەربکەوێ بۆ
ئەوەی دادگا بگاتە ئەنجامێکی دادپەروەرانە.
هەر بۆیە شاهیدێک بە چەند جار لەسەر
خاڵێک بانگ کراوە وپرسیاری لێ کراوەتەوە.
دوای ئەو ماوە دور و درێژە دادگا لە 10ی ئاوریلی
21(1997ی خاکەلیوە)1376حوکمی کۆتایی
خۆی لە  400الپەرەدا بەو شێوەیە پەسند کرد:
 سیستمی سیاسی و دەسەاڵتدارهتیی ئێرانیلە سەر یەک بە سیستمی جینایەتکار ناو برا.
 -لەو بڕیارەدا ڕاگهیهندرا ک ه کوشتاری

ڕیستوورانی میکوونوس تیرۆری سیاسی
بوو ه و ئێران لە پشت ئەو تیرۆرەیە.
 کازم دارابی و عەبباس راحیل کە تەقەکەریسەرەکی بوون ،بە زیندانی هەتاهەتایی حوکم دران.
 یوسف ئەمین بە  11ساڵ زیندان و محمدئهتریس بە
 5ساڵ زیندانی حوکم دران.
فەالحیان،
عەلی
گرتنی
حوکمی
وەزیری ئیتالعاتی کۆماری ئیسالمی درا.
بۆ چی ئالمان ئاوا سوور بوو لە سەر
بەرێوەچوونی دادگا و وون بوونەوەی ڕاستییەکان ؟
ئالمان واڵتیکی دێموکراتیک و گەورەی ئابووری
لە نێو دڵی ئورووپا دایە و هەموو کات ویستوویەتی
سەروەرهی خۆی بپارێزی و تەنانەت فەرزی بکا بە
سەر واڵتانی دیکەشدا ،ههروهها تاوانی چوار قەتل
لە یەک کات و یەک شوین ئەویش ل ه پێتەختی ئالمان
شتێک نهبوو بتوانی ل ه خواردی بیروڕای گشتیی ئهو
واڵتهی بدهی .لهالیهکی دیکهو ه تاوانی ئەو چوار قەتلە
ئەگەر هۆکاری سیاسی لە پشت بێ ،ئەوکات دەوڵەت
یا ڕێکخراویکی سیاسی دهبێ کردبێتی و ئەوەش
بە ئاشکرا پێشێلکردنی قانوونەکانی ئالمان و چوون ه
ژێر پرسیاری سەروەریی
سیاسی ئالمانە ل ه ڕێگای
بهو ه داوه .ئهو بابهتهش
ب ه جیددی باس دهکرا ک ه
ئەگەر تاوانبارانی میکونوس
نەدرێن ه دادگا وتاوانەکە
ئاشکرا نەکرێ ،بوار بۆ
دووبارە بوونەوەی کرداری
لەو بابەتە خۆش دهبێ
و ئهو ه کاریگەری دەبێ
لەسەر ئەمنییەتی نێوخۆی
ئالمانیش .ئهوهش ل ه جێی
خۆی ک ه سێ کەس لە
تیرۆکراوەکان بە ڕەسمی
میوانی حیزبی سوسیالیستی
ئالمان بوون کە بۆ بەشداری
لە کۆبوونەوەی ڕێکخراوی
ئینترناسیونال
سوسیال
بانگهێشت کرابوون و ئهوهش
شتێک نهبوو ک ه بتوانرێ ب ه ئاسانی پشتگوێی بخهی.
دادگای
دادگای
حوکمی
گرینگی
میکوونوس و کاریگهری و کاردانهوهکان:
_ یەکەم جار بوو لە مێژوودا کە ژمارەیەک لە ڕێبەرانی
واڵتێک کە هێشتا لە سەر کورسی دەسەاڵت بوون بە
تیرۆر و کوشتنی جیابیرانی خۆیان تاوانبار دەکران.
_ بۆ یەکەم جار بوو لە دوای هاتنە سەر کاری
کۆماری ئیسالمی و دوای ئەو هەموو تیرۆرانە بە
رەسمی لە دادگایەکدا بەو ه ناسێندرا ک ه «دەوڵەتی
کۆماری ئیسالمیی ئێران نیزامێکی جینایەتکارە»
_ لە دادگای بیرلین ڕوون کرایەوە کە کۆماری
ئیسالمی بۆ پێکانی ئامانجە سیاسییەکانی تیرۆر
وەک کەرەستەی لە نێوبردنی دژبەرانی بهکار دێنێ.
چەند سەعات دوای دەرچوونی بڕیاری دادگای
میکوونوس دەوڵەتی ئاڵمان لە بەیاننامەیەکدا
ڕایگەیاند کە دەخالەتی ڕێبەرانی حکومەتی
ئێران لە تیرۆری میکوونوس پێشێلکردنی
ئاشکرای یاسا نێوخۆییهکانی ئاڵمان و ههروهها
یاسا نێونەتەوەییهکان ه و هەر بۆیە دەوڵەتی
ئاڵمان ناتوانی کردەوەی لەوبابەتە قەبووڵ بکا.
دوای ئەو ڕاگەیهندەراوە باڵوێزی ئالمان لە
ئێران بە پەلە بانگ کرایەوە ،چوار دیپڵۆماتی
ئێرانی لە ئالمان دەرکران و کۆتاییان ب ه سیاسەتی
دیالۆگی ڕەخنەگرانە بەرامبەر بە ئێران هێنا.
دوابەدوای هەڵویستی ئالمان ،یەکیەتیی ئورووپا
لە 22ی ئاوریلی  1997لە کۆبوونەوی شوڕای
وەزیران هەڵوێستی دەوڵەتی ئالمانیان پەسند کرد
و ئهوانیش پێوەندیی دیپڵۆماتیکی خۆیان لە گەڵ
ئێران پچراند و له دهرهوهی ئورووپا حکومەتی
ئوسترالیا و نیوزلەندیش باڵوێزەکانی خۆیان ل ه
ئێران کێشایهوه .دیار ه ئهگهرچی دوای ماوەیەک
پێوەندییەکان گەرانەوە دۆخی خویان ،بەاڵم
ئهوه بۆ ئێران تێچوویهکی قورسی ههڵگرتبوو.
واڵتانی ئورووپایی پێوهندییهکانیان لهگهڵ ئێران
بهو مهرجه ئاسایی کردهو ه کە ئێران چیدی لە نێو
خاکی ئورووپادا کردەوەی تیرۆریستی نهکا ولە
دوای بڕیاری دادگای میکوونوسیش دەبینین کە
ئێران هیچ تیرۆرێکی دیکەی لە نێو خاکی ئورووپادا
نهکردوه .ههروهها پۆلیسی واڵتانی ئورووپایی
و دام ودەزگا ئەمنیەتییهکانی ئەو واڵتانە وردتر
لە جاران و زیاتر ل ه پێشوو کار و کردەوەکانی
نوینەرایەتییەکانی
دەفتەری
و
باڵوێزخان ه
کۆماری ئیسالمییان خستۆت ه ژیر چاوەدیری.

نەوت ،ماف و
دێموکراسی

ئاگری باڵەکی
نەوت وەک مادەیەکی ژێر زەوی بە بەهایەکی بــەرز ،هێز و توانای
زۆری داوە بەو دەوڵەت و واڵتانەی هەیانە .نەوت لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست بۆتە چەکێک بە دەستی زۆر لە دەوڵەتانی نادێموکراتیک بە دژی
خەڵکی خۆیان و واڵتانی دیکەش .بە وردبوونەوەش لە گۆڕانکارییەکان
و ڕەوتــی ئاڵوگۆڕ و کێشە و قەیرانەکان لە رۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست؛
فاکتەر و شوێنپێی نەوت لەو هەموو پێکدادانانەکان دیار و بەرچاوە.
لە ئابووریدا چەمکێک هەیە بە ناوی نفرینی نەوت ،بەاڵم نفرینی نەوت چیە؟
لە نێوەراستی دەیەی ٩٠ی زایینیدا دوو مامۆستای زانکۆی هاروارد،
دوای لێکۆلینەوەیەکی چڕ و پڕ لەسەر واڵتانی جیهان ،بەو ئەنجامە
گەیشتن کە ئــەو واڵتــانــەی هــەنــاردەی مــادەی خــاویــان هەیە ،گەشەی
ئابوورییان کەمترە لەو واڵتانەیی کە مادەی خاویان نیە .کەمی گەشەی
ئابوووریش لەو واڵتانە دەگەڕێتەوە بۆ دەسکەوتنی ئاسانی داهات لە
فرۆشی نــەوت و سەرچاوە خاوەکانی دیکەیان و ئــەوەش کاریگەریی
داناوە لەسەر ڕیفۆرمێکی بنەڕەتی لە ئابووریدا هەروەها بووەتە هۆی
دواکەوتووییان لە تەکنەلۆژیا و جۆرەکانی دیکەی پیشەسازییش دەخرێنە
پەراوێزەوە و هەموو ئەوانە وادەکا گەشەیی ئابووری لەو اڵتانەدا کەم بێ.
هەڵبەت دامەزراندنی رێکخراوی نەوتی ئۆپێک لە ساڵی  ١٩٦٠کاریگەریی
زۆری لەسەر واڵتانی هەناردەکەری نەوت کەی لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاست
دانــا .ئۆپێک وەک رێکخراوێکی بەهێز لە بــواری وزەدا هەوڵی داوە
رێکخستنێکی تەواو بدا بە بە بازاری نەوت لە جیهاندا و وەک فاکتەرێکی
بەهێز دەرکەوێ ،بەاڵم بەهۆی تێکەڵیی سیاسەت و ئابووری لەو واڵتانە
و بەهێزبوونی ئابووریی سیاسی نەیتوانیوە ئەو قورساییەی هەبێ.
لە نێوان سااڵنی  ١٩٦٢تا  ١٩٧٢ئێران مۆدێلێکی باشی گەشەیی
ئابووری لە رۆژهەاڵتی ناوین ئەزموون کرد و کار گەیبووە جێیەک
کــە کـــۆرەی بــاشــوور هــەوڵــی دا کــەڵــک لــە بــەرنــامــەی گــەشــەی ئێران
وەربگرێ؛ بەاڵم ساڵی  ١٩٧٤حەمە رەزا شا دەستی کرد بە بەرنامەی
تۆکمەی  ٤ســاڵــەی ئــابــووری کــە لــەراســتــیــدا جێبەجێکردنی کارێکی
سەخت بــوو ،چونکە ئێران تــوانــای وەرگرتنی ئــەو بەرنامە و گەشە
ئابوورییە خێرایەی نەبوو .شای لەخۆڕازی و لووتبەرز و غــەڕرە لە
پەرەسەندنی داهاتی نەوت ڕای ئابووریناس و شارەزایانی وەرنەگرت
و هەر ئەوەش هۆکارێک بوو بۆ ئەوەی کۆتایی بە دەسەاڵتەکەی بێ.
نــەبــوون یــاخــود کەمیی دێــمــوکــراســی لــە واڵتــانــی خـــاوەن نــەوتــدا،
دەوڵەتانی دەسەاڵتدار لە ناوچەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،بەتایبەتی
واڵتانی هەناردەکەری نەوت بەستراوەیی زۆریــان نیە بەداهاتی خەڵک
و کەمتر لەسەر ماڵیاتی هاوواڵتیان حسیاب دەکەن .حکومەت بەشێوەی
ڕاستەوخۆ داهاتی نەوتی هەیە و داهاتی فرۆشتنی نەوتیش هێزێکی
بەرچاوی ئابووری دەدا بە حکومەت و ،حکومەتیش لەبەرامبەردا بەشێک لە
پێداویستییەکانی خەڵک وەک خوێندن بە خۆرایی لە قۆناغەکانی سەرەتاییدا
دابین دەکا و کەمێک خزمەتگوزاریی گشتی دەخاتە بەردەستی خەڵک.
لەوەها سیستەمێکدا حکومەت دەوری باوکساالری دەبینێ و لەبەرامبەر
داخوازییەکانی خەڵکدا هیچ بەرپرسیاریەتییە ناخاتە سەرشانی خۆی.
بەراودێک لە نێوان ئێران و نۆروێژ وەک دوو واڵتی هەناردەکەری
نەوت بەرچاوڕوونیی زیاترمان دەداتێ .واڵتی نۆروێژ واڵتێکە نەوتی هەیە
و هەناردەشی دەکا ،بەاڵم نیزامێکی سیاسیی دێموکراتی هەیە .سندووقی
پاشەکەوتی دراوی لە نۆروێژ پتر لە  ٧٠٠میلیارد دۆالری تێدایە ،بەاڵم
سندووقی پاشکەوتی دراوی لە ئێران کەمتر لە  ٥٠میلیارد دۆالری تێدا.
نۆروێژییەکان کەمتر کەڵک لە داهاتی نەوت وەردەگرن و لە ساڵدا تەنیا
سەدی ١٤ی داهاتی نەوتەکەیان خەرج دەکــەن ،ئەوە لە حاڵێکدایە کە
بودجەی سااڵنەی ئێران زیاتر لە ســەدی 48ی لەسەر فرۆشی نەوت
دەوەستێ .لە بەرامبەردا دەبینین ئابووریی نۆروێژ بەردەوام لە هەڵکشانە
و ئابووریی ئێرانیش تا دێ بــەرەو داکشانە .نەوت لە ئێران لە ڕووی
داراییەوە حوکمی چەکی هەرە بەهێزی دەوڵەتە ،بەاڵم لە نۆروێژ حیسابی
پلە چەندەمی بۆ دەکرێ .لە ڕووی سیاسییشەوە لە نۆروێژ دیمۆکراسی
لە ئاستی هەرە سەرێدا کار دەکا ،بەاڵم لە ئێرانی دەوڵەمەند بە نەوت
دێموکراسی چ جێگایەکی نیە .پارە و داهاتی نەوتی ئێران سااڵنە دەدرێ
بە چەک و چۆڵ بۆ هێزە چەکدارەکان و تێچووی شــەڕی نیابەتی لە
جیهان و ناوچە ،بەاڵم داهاتی نەوت لە نۆروێژ دەخرێتە بواری ئاوەدانی و
پەروەردە و گەشەی واڵتەوە .نموونەی دیکەی لەو چەشنە زۆر و بەرچاوە.
کــوردســتــان بــە تــایــبــەت ب ــاش ــوور و ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان بە
ناوەندێکی بەهێزی دابینکردنی نــەوت و وزەی جیهان دادەنـــرێ لە
داهــاتــوودا .بەپێی ڕاپــۆرتــەکــان لە ئێستادا تەنیا بــاشــووری کورستان
پاشکەوتی  ٤٥میلیارد بۆشکە نەوتی هەیە و ئــەوە تا ئێستا هێز و
توانایەکی ئابووریی بەهێزی داوەتــە حکومەتی عێڕاق و ئەو سامانە
زۆر و زەوەنــدە بۆ کورد جیا لە نەهامەتی دەسکەوتێکی دیی نەبووە.
دەسەاڵتی دێفاکتۆی هەرێمی کوردستان لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا
نموویەکی باشی لە دەسەاڵتی قانوون ،دێموکراسی و ئازادییەکان پێشکێش
کردوە و ڕەچاوکردنی پڕەنسیپە جیهانییەکان لە ئیدارەی ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵت و شەڕی دژی تێرۆر و هەوڵدان بۆ سەقامگیرکردنی ئاشتی
و ئەمنیەت پڕستیژێکی تایبەتییان بە دەسەاڵتی کوردی بەخشیوە کە لە
ئێستادا بەرەو سەربەخۆیی دەڕوا .پێدەچێ بەو ئەزموونە چەکی نەوت
بە دەستی کورد بتوانێ سەرچەشنیکی دی لە ڕیفاه و خۆشبژیوی بۆ
خەڵک و مۆدێلێکی دی لە دەوڵەتداری پیشانی کۆمەڵگای جیهانی بدا.
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پێویستیی لەڕۆژەڤدابوونی پرسی
خوێندن بە زمانی کوردی

ئاالن بەهرامی
بە کرانەوەی قوتابخانەکان و ناوەندەکانی فێربوون ساڵێکی دیکەی
خوێندن لە کاتێکدا دەســت پێدەکا کە سیاسەتی ه ــەاڵواردن لە دژی
نەتەوە نافارسەکان هەروا درێژەی هەیە .هەربۆیە ئەمساڵیش قوتابیان
و خوێندکارانی کورد هەروا بێبەش لە مافی بێئەمالوئەمالی خوێندن
بــە زمــانــی زگــمــاکــی ،ساڵی نوێی خوێندن دەســت پــێــدەکــەن .ئــەوان
ناچارن لە پرۆسەیەکدا و لە چوارچێوەی سیستمێکی پەروەردەییدا
پــەروەردە بکرێن کە بنەماکانی لەسەر تواندنەوەی زمــان و کلتوور
و بە گشتی الیەنە جۆراوجۆرەکانی شوناسی نەتەوەییان داڕێــژراوە.
ئامانجی سەرەکیی سیاسەتی هەاڵواردنی نەتەوەیی لە بواری پەروەردە
و فێرکردندا ،مندااڵن و الوان و بەگشتی بــەرەی نوێی کوردستانە.
رێژیمی ئیسالمیی ئــێــران کــە ئــەم سیاسەتە پــان فارسیستییەی لە
ڕێژیمی پاشایەتی وەک میرات وەرگرتوە ،وێڕای هەوڵدان بۆ هێنانەدیی
ئامانجەکانی ئەم سیاسەتە ،هەر لە سەرەتای بە دەستەوەگرتنی جڵەوی
دەسەاڵتەوە بە پێی پالنێکی هەمەالیەنە کاری بۆ ئیدیۆلۆژیزەکردنی
سیستمی پەروەردە و فێرکردنیش کردوە .سیاسەتێک کە بە شێوەیەکی
هــاوشــان لــە میدیا و ئــۆرگــانــە دەوڵەتیییەکاندا ک ــاری پــێ دەک ــرێ.
بەراوردکردنی قورسایی و خەسارەکانی ئەم ستەمەی لە ئاکامی ئەم
هەاڵواردنە فرەڕەهەندەی خراوەتە سەر نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کارێکی هێندە دژوار نیە .چونکە ئاکامە نالەبارەکانی ئەم سیاسەتە
زمان ،کلتوور و بەگشتی شوناسی نەتەوەیی ئەم نەتەوەیەی گرتۆتەوە.
لە پێوەندی لەگەڵ زماندا بە کورتی دەکرێ بگوترێ ئاکامە کاوڵکارانەکانی
ئەم سیاسەتە بریتی بووە لە گۆڕانی زمانی ئاخاوتنی کۆمەاڵنی خەڵک
و بەتایبەت الوان بە زمانێکی بەتەواوی ئاوێتە لەگەڵ زمانی فەرمی یان
بااڵدەست ،نامۆکردنی مندااڵن و الوان و بەرە یەک لەدوای یەکەکان
لەگەڵ کلتوورو هێما نەتەوەیی و مێژووییەکانی نەتەوەکەیان و ...
ئەم بێبەشی و هەاڵواردنە ئاشکرایە لە کاتێک دایە کە لە ئاستی
نــێــودەوڵــەتــیــدا رێککەوتننامە و پەیماننامەگەلێکی زۆر هــەن کە
پێداگری لەسەر قەدەغەبوونی هـــەاڵواردن لە نێوان هاوواڵتییاندا
دەکــەن .بۆ وێنە :جاڕنامەی گەردوونیی مافی مــرۆڤ ،کۆنڤانسیۆنی
نــێــونــەتــەوەیــی ســڕیــنــەەوەی هــەرچــەشــنــە هــەاڵواردنــێــکــی رەگـــەزی،
پــەیــمــانــنــامــەی نــێــونــەتــەوەیــی مــافــە مــەدەنــی و سیاسییەکان و ...
لە بواری پەروەردەو فێردکرنیشدا دەکرێ ئاماژە بەم پەسەندکراوە
نێونەتەوەییانە بکەن کە پێداگری لەسەر قەدەغەبوونی هــەاڵواردن لە
نێوان دانیشتوانی واڵتێکدا دەکەنەوە .بۆ وێنە :کۆنڤانسیۆنی سڕینەوەی
هەاڵواردن لە پەروەردەو فێرکردندا ،جاڕنامەی گەردووونیی مافگەلی
پێوەندیدار بە زمان ،مەنشووری یونسکۆ تایبەت زمانی دایک و ...تەنانەت
لە قانوونی بنەڕەتیی ئێستای ئێرانیشدا (ئەسڵی  )١٥ئاماژە بە مافی
وانەگوتنەوە بە زمانی نەتەوە نافارسەکانی نێو چوارچێوەی ئێران کراوە.
هەرچەند ئامانجی سەرەکیی بزووتنەوەی نەتەوەیی کوردستان
بریتیە لە سڕێنەوەی هەموو الیەنەکانی ستەم و هەاڵواردنی نەتەوەیی
لە ڕێگای پێکهێنانی گۆڕانکاری سیاسییەوە ،بەاڵم ئەم بزووتنەوەیە
لە قۆناخە جــۆراوجــۆرەکــانــدا هەوڵی داوە بە پێی توانا شوێنەوارە
زیانبارەکانی سیاسەتی تواندنەوەی زمانی و کلتووری پووچەل یان
کەم بکاتەوە .لەم پێناوەشدا لە هەر دەرفەتێکدا کە کۆنترۆڵی بەسەر
ناوچەکانی کوردستاندا بووە ،پەروەردە و فێرکردنی کوردی پەرە پێ
بــدا ،کتێب و نامیلکە بە زمانی کــوردی چاپ و باڵو بکاتەوە یان لە
بوارەکانی دیکەی میدیایی وەک رادیۆ و تلویزیۆن کەلک وەربگرێ.
جیا لەمە نووسەران و شاعیران و هونەرمەندان و لەم سااڵنەی
داواییشدا چاالکانی فەرهەنگی ،مەدەنی و خوێندکاری هەوڵی بەرچاویان
داوە .لەم نێودا دەتوانین ئاماژە بە هەوڵدان بە پەرەپێدانی نووسین
و بــاوکــردنــەوە بــە زمــانــی کـــوردی ،دانــانــی دەورەگــەلــی فێرکردنی
نووسین و خوێندنەوە بە زمانی کوردی و هەروەها بەرزکردنەوەی
داوای مافخوازانە لەم پێوەندییەدا بکەین .بەاڵم راستییەکەی ئەوەیە
ســەرەڕای هەموو ئەم هەوڵە جــۆراوجــۆرە بەنرخانەش کە دراون و
دەدرێــن ،کۆمەڵگای کوردستان و بە تایبەت مندااڵن و الوانی بێبەش
لە مافی خوێندن و پــەروەردەکــران بە زمانی زگماکی ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ زیاتر لە ژێــر کارتێکەریی زیانباری سیاسەتی سیستماتیکی
تواندنەوەی زمانی و کلتووری دان .بۆیە زۆر پێویستە بە هەمووالیەک
بیر لە رێگاگەلی کۆتایی پێهێنان بــەم ستەمە مێژووییە بکەینەوە.
لەم پێناوەدا پێویستە پرسی خوێندن بە زمانی کوردی ببێتە ڕۆژەڤی
کۆمەڵێک کارو چاالکیی جۆراوجۆر .لەم بەستێنەدا دەکرێ چاالکانی
فەرهەنگی و مەدەنی و سیاسی ،نــووســەران و مافزانانی کــورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەک هەوڵی زیاتر لە پێناو زیاتر ناساندنی
ئەم مافە زەوتکراوەدا بدەن و لەالیەکی دیکەوە لە هەر دەرفەتێک بۆ
کۆکردنەوەی پشتیوانیی جەماوەری لەم داخوازە ڕەوایە کەلک وەرگرن.
ئەزموونەکانی سااڵنی دوایی دەریانخستوە کە دەکرێ بۆ وێنە لە رێگای
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە هەم کاری ڕۆشەنگەرانەی گەورە بکرێ و هەم
کەمپەین و چاالکیی بەرین وەڕێ بخرێ .ئەوەی لێرەدا گرنگیی زیاتری
هەیە ،دەستنیشانکردنی ئامانجەکان و لە ڕۆژەڤــدا ڕاگرتنیانە .کردنە
ڕۆژەڤی پرسی خوێندن بە زمانی کوردی نەک لە یەک دوو بۆنەی جیاوازدا،
بەڵکوو هەر ڕۆژ و لە هەر دەرفەتێکدا دەتوانێ شێوازێکی گرنگ بێ بۆ
ماف تەوەر کردنی چاالکییە جەماوەرییەکان و گوشارهێنان بۆ دەسەاڵت.

ئەزموونێکی نوێ لە
ناڕەزایەتیی جەماوەری
حەرەکەتە ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی شاری بانە
بەرانبەر بە کوشتنی کۆڵبەران بە دەستی هێزە
سەرکوتکەرەکانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران،
کە لە نیوەی یەکەمی مانگی خەرمانانی ئەمساڵدا
ڕوویاندا ،هەڵگری کۆمەڵێک پەیامی تایبەت بوون
کە پێویستە لە ڕوانگە و گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە
خــوێــنــدنــەوەیــان بــۆ بــکــرێ .ل ــەم وتـــــارەدا هــەوڵ
دەدەیــن لە سۆنگەی پەیامەکانی ئــەم حەرەکەتە
و ،چــاوەڕوانــیــیــەکــان لــە جـ ــۆری پــەرەســەنــدنــی
نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان بــۆ ش ــارو نــاوچــەکــانــی دیکەی
کوردستان تا ڕادەیەک قسە لە کەمایەسییەکانی ئەم
حەرەکەتانە لە ڕووی مودیرییەتەوە بکەین.
سەرەتا بۆ ئەوەی قسە لە چۆنیەتیی مودیرییەتی
ئەم حەرەکەتانە بکەین و دەست لە سەر خاڵە بەهێز
و الوازەکان دابنێین ،پێویستە بزانین کە ئەم جۆرە
لە رەفتاری خەڵک (نارەزایەتی بەرانبەر بە پرسێکی
دیــار بــۆ نموونە کوشتنی کــۆڵــبــەران) ،لــە کوێی
بزووتنەوە سەرانسەرییەکەدا جێ دەگرێ و دەکرێ
لە کام گۆشەنیگاوە خوێندنەوەی بۆ بکرێ .گومان
لەوەدا نیە کە ئەم ناڕەزایەتییانە کە داینامۆکەی بۆ
کۆمەڵێک لە ڕەفتاری مەدەنیی خەڵک لە نێوخۆی
واڵت دەگەڕێتەوە ،دەکرێ بە حوکمی دیاربوونی

جۆراوجۆر تاقیکاری لەسەر دەکا .ئەم دیاردەیە
کە بێگومان بەرهەمی کۆمەڵێک زەروورەت ــی
سەردەم و بە سەرنجدان بە ماهییەتی دەسەاڵتی
سیاسی لــە کــوردســتــان ،بــەرهــەمــی ئازایەتیی
کۆمەڵێک لە چاالکانی بــوارە جۆراوجۆرەکانی
تێکۆشانی فەرهەنگی ،ئەدەبی ،ژینگەپارێزی و
لە کۆتاییدا کۆمەڵگەی مەدەنییە ،توانیویەتی لە
ئاستی گشتیی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
تا ڕادەیەک ئاراستەیەکی دیاریکراودا به ڕەفتاری
خەڵک بدا و ناکرێ لە ئاستی جووڵەی مەدەنیی
رێــکــخــراودا ئــەم دی ــاردەی ــە بــە کــەم بگرین و
سەرنجی نەدەینێ .بەاڵم بۆ ئــەوەی ئەم جۆرە
لە حەرەکەت و جوواڵنە درێژەیان هەبێ و لە
کۆتاییدا لە قــەوارەی بزووتنەوەیەکی گشتگیر
و خاوەن تایبەتمەنیی دیاردا بە ئاکامی دڵخواز
بگەن و ئاکامێکی ئەرێنییان لێ بکەوەێتە ،هەر
بەتەنیا ئەم دیــاردەیــەی باسمان کرد بەس نیە
وکۆمەڵێک تایبەتمەندیی دیکە هەن کە پێویستە
لەبەرچاو ون نەبن.
لە سەر ئاستی «فرەڕەهەندی»ی خەبات لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ،باسکردن لەم خەباتی
کــۆمــەاڵنــی خــەڵــک لــە نــێــوخــۆی واڵت ،ئــەگــەر

[ڕهەر بزووتنەوە یان هەر حەرەکەتێک کە لە ئاستی کۆمەڵگەدا نەیتوانی خاوەنی
«ئەرزش» و «بەها» بێ ،ئەو حەرەکەتە ناتوانێ وەک پێویست ئامانجەکانی
بپێکێ .ئەم ئەرزش و بەهایە کاتێک دروست دەبێ کە کۆمەڵگە هەست بە بوونی
ئەم حەرەکەتە بکا و پاشان لە هەمووی گرینگتر بە هی خۆی بزانێ و پشتیوانی
لێ بکا .پشتیوانیی کۆمەڵگەیش کاتێک دروست دەبێ کە یەکەم؛ لە ئامانج و
هەدەفەکانی ئەم بزاڤە بگا و ،دووهەم؛ هەست بکا کە ئەم ئامانج و هەدەفە
بەشێکی دانەبڕاوە لە ئامانج و هەدەفی ئەویش].
بەرچاوی کۆمەڵگەی مەدەنی لەم حەرەکەتانەدا ،لە
خانەی بەرەنگاری مەدەنیدا ببیندرێ و وەک بەشێک
لــە «بــزاڤــی مــەدەنــی»ی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
خوێندنەوەی بۆ بکرێ .ئەگەر ئەم پێناسەیەمان
قبووڵ بێ کە شارەزایانی بــواری کۆمەڵناسی و
کۆمەڵگەی مەدەنیش ڕاوبۆچوونێکی یەکدەست
و هاوبەشیان لــە ســەری نیە ،پێویستە هــەر لە
چوارچێوەی خەسارناسیی کۆمەڵگەی مەدەنی و
ئەو جووڵە و حەرەکەتانەدا شیکردنەوەی بۆ بکرێ
کە ئەم ڕۆژانــە لە ئەدەبیاتی سیاسیی رۆژهەاڵتی
کوردستاندا بە «خەباتی مەدەنی» ناو دهبرێ.
ئەگەر لێرەدا بە چاوپۆشی کردن لەوەیکە ئەم
حەرەکەتانە تا چەندە دەکــرێ وەک «بــزاڤ» یان
«بزووتنەوە» پێناسە بکرێن ،قسە لە جموجۆڵی
مەدەنی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بکەین و وەک
دوایین نموونە پشت بە ناڕەزایەتییەکانی «بانە»
ببەستین ،دەک ــرێ جــۆری کەمایەسییەکانی ئەم
حەڕەکەتانە لە چەند خاڵێکی سەرەکیدا پۆلینبەندی
بکەین و دواتـــر بــە کــورتــی قسە لــە ســەر چەند
پێشنیارێک بۆ کەمکردنەوەی ئەم خەسارانە بکرێ.
لــەم حەرەکەتانەدا ئــەوەی دەکــرێ وەک خاڵی
ئــەرێــنــی قــســەیــان لــە س ــەر بــکــرێ و لــە خــانــەی
رێکخراوەییدا باسی لە سەر بکەین ،بوونی جۆرێک
لە «هەمگەرایی کۆمەاڵیەتی«یە کە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان نزیک بە دوو دەهەیە خەریکە بە شێوەی

مێژوویەکی کورتیشی نەبێ ،النی کەم دەتوانین
بڵێین زۆر کــەم بــە جیدی و پالنمەند ئــاوڕی
لــێ دراوەتــــە و و هــەر بــۆ خــودی «کۆمەاڵنی
خــەڵــک» ،زۆر ئاشنا و نــاســراو نیە .کــەوابــوو
یەکێک لــە کەمایەسییەکانی ئــەم حەرەکەتانە
«گشتگیرنەبوون»یەتی .هەر بزووتنەوە یان هەر
حەرەکەتێک کە لە ئاستی کۆمەڵگەدا نەیتوانی
خاوەنی «ئەرزش» و «بەها» بێ ،ئەو حەرەکەتە
ناتوانێ وەک پێویست ئامانجەکانی بپێکێ .ئەم
ئـــەرزش و بــەهــایــە کاتێک دروســـت دەب ــێ کە
کۆمەڵگە هەست بە بوونی ئەم حەرەکەتە بکا و
پاشان لە هەمووی گرینگتر بە هی خۆی بزانێ و
پشتیوانی لێ بکا .پشتیوانیی کۆمەڵگەیش کاتێک
دروست دەبێ کە یەکەم؛ لە ئامانج و هەدەفەکانی
ئەم بزاڤە بگا و ،دووهــەم؛ هەست بکا کە ئەم
ئامانج و هەدەفە بەشێکی دانــەبــڕاوە لە ئامانج
و هــەدەفــی ئــەویــش .کــەوابــوو کەمایەسییەکی
دیکەی ئەم حەرەکەتانە لە سەر ئاستی گشتیدا
وەک بــزووتــنــەوە ،نــەبــوون یــان باشتر بڵێین
«ن ــاڕوون ــی لــە هـــەدەف و ئــامــانــج» دایـــە .ئەم
حەرەکەتە دەبــێ خۆی بۆ کۆمەڵگە (کۆمەاڵنی
خەڵک) پێناسە بکا کە جیا لە ویست و داخوازە
کورتخایەنەکانی ،لە درێژخایەندا دەیهەوێ چ
ئامانجێک بپێکێ و هەروەها بۆ دەستەبەرکردنی
ئەم ئامانجانە رێکارە عەمەلییەکانی کامانەن .بۆ

سامیل شەڕەفی
ئــەوەی خەڵک بە وردبوونەوە لە ئامانجەکان
و تێفکرین لە تواناییەکانی خۆی بەرانبەر بە
رێکارەکان ،هەڵوێستی هەبێ و بە کردەوە بۆ بە
گشتگیرکردنی ئەوحەرەکەتە هەنگاو بنێ.
دوای قسەکردن لە سەر کۆی هەموو ئەم
زەروورەت و پێویستیانە ،پرسیارێکی ئەساسی
و بــنــەڕەتــی دێــتــە ئـــاراوە کــە سەرنجمان بۆ
الی گــەورەتــریــن خــاڵــی الوازی ئ ــەم شێوە
حەرەکەتانە ڕادەکێشی کە ئەویش ئەوەیە کە؛
کێ دەبێ هەوڵی ئامانجدارکردن ،گشتگیرکردن
و بــەهــادارکــردنــی ئ ــەم حــەرەکــەتــانــە ب ــدا و
ئاراستەی دڵــخــوازی پێ ببەخشێ؟ لێرەدایە
کە دەرکــکــردن بە کەمایەسییەکی قوڵی ئەم
بزاڤە بە ئاسانی هەست پێدەکرێ کە ئەویش
«نــەبــوونــی ڕێــبــەری»یــە .ئــەم حــەرەکــەت و
جووڵە و چاالکیانەی کە تا ئێستا لە ڕۆژهەاڵتی
کــوردســتــانــدا بوونیان هەیە لــە ســەر ئاستی
گشتیدا تا ڕادەیــەکــی بــەرچــاو «خــۆڕســک»ن
و لە مودیریەتێکی ئۆڕگانی بێبەش بــوون.
هــەر بــۆیــە تــا ئێستایش نەیانتوانیوە ببێتە
بزووتنەوەیەکی گشتگیری ئامانجداری خاوەن
بەها و تایبەتمەندی .ئەمە ئــەگــەر لــە الیــەک
کەمایەسییەکی گەورەیە لە الیەکی دیکەیشەوە
مەترسییەکی جیدییه بۆ سەر ئەم حەرەکەت و
جووڵە و چاالکیانەی کە ئێستا لە رۆژهەاڵتی
کوردستاندا بەرچاو و دڵخۆشکەرن.
بــۆ دەرک ــک ــردن بــەم مەترسییە کــە باسی
لێدەکەین جیا لە پیالن و هەڕەشەکانی دەسەاڵتی
سیاسی لە تاران ،پێویستە واقعبینانە باس لەوە
بکەین کە ئەگەر قەرار بێ ڕێبەرییەک بۆ ئەم
حــەرەکــەت و چاالکیانە دروســـت بــێ ،دەبــێ
لە کــوێ و چ کەسانێک بــن؟ لــەم پێوەندییەدا
بــۆچــوونــی جــۆراوجــۆر و دژ بــە یــەک ه ـهن.
هێندێک پێیان وایە بە سەرنجدان بەوەیکە ئەم
چاالکیانە بەشێکی دانــەبــڕاو لە پرسە گەورە
نــەتــەوەیــیــەکــەن و بەشێکن لــە بــزووتــنــەوەی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان ،پێویستە لە
الیەن حیزبە سیاسییەکانەوە رێبەری بکرێن،
بەاڵم کەسانێکیش هەن کە پێیان وایە؛ ڕاستە
ئەم چاالکی و حەرەکەتانە بەشێکی دانەبڕاون لە
بزووتنەوە گەورە نەتەوەیی و شوناسخوازەکە،
بــەاڵم بە هۆکاری جــۆراوجــۆر پێویستە هەر
لە نێوخۆی واڵت و لە الیەن خودی چاالکانی
نێوخۆوە رێبەریی و مودیرییەت بکرێ.
بە سەرنجدان بە ماهییەتی ئەم حەرەکەتانە
و قسەکردن لە سەر ئاستی هەزینەکان چ لە
ڕووی ئینسانی و چ لە ڕووی ئەمنیەتییەوە،
بیرکردنەوە لە ڕێبەریکردنی ئەم چاالکیانە لە
دەرەوەی ژینگەی خۆی ،نەتەنیا ناتوانێ هیچ
قازانجێک بــە پــەرەســەنــدن و گەشەسەندنی
بــکــا ،بــەڵــکــوو دەتــوانــێ هــەر وەک بــاس کرا
مــەتــرســیــیــەکــی زۆر ج ــی ــددی ب ــێ ب ــۆ ســەر
حەیاتیان و بـــەرەو الوازیــیــان بـــەرێ .بــەاڵم
دابڕانی تێکۆشانی هێزە سیاسییەکان و ئەم
جــمــوجــۆاڵنــەی نێوخۆی واڵتــیــش نەتەنیا بە
زیانی پرسە گــەورە نەتەوەییەکەیە ،بەڵکوو
دەتوانێ پڕمەترسیداریش بێ .کەوابوو ئەم دوو
باڵە لە بزووتنەوەی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
پێویستە لە ئاستی گوتاردا ببنەوە بە یەک و
بە پێی زەروورەت و پێداویستییەکان کەلێن و
کەلەبەرەکانی یەکتر پڕ بکەنەوە.
ئەوەندەی پێوەندیی بە حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــانــەوە هــەیــە بــە دەرکێکی دروســت
لــەم چاالکیانە و ئەرکەکانی خــۆی بەرانبەر
بــە جــووڵــە و چاالکییەکانی نێوخۆی واڵت،
مــەســئــوالنــە هــەڵــوێــســتــی گـــرتـــووە .حیزبی
دێموکراتی کوردستان ڕاشکاوانە پشتیوانی
خــۆی لە چاالکانی نێوخۆی واڵت دەربڕیوە
و بە گرینگیدان بە فڕەڕەهەندیی خەبات و
هەمەالیەنەبوونی بزووتنەوەی نەتەوەیی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،هەوڵیداوە لە ئاستی
گــوتــار ،ڕاگــەیــانــدن و رێکخستندا پشتیوانی
بێئەمالوئەوالی خۆی لە چاالکی و چاالکانی
نێوخۆی وەاڵت دەرببڕێ و هەمیشە پەیامی
بۆ چاالکان لە نێوخۆی واڵت ئەوە بووە کە؛
بە پاراستینی یەکڕیزی و یەکگرتوویی خۆیان،
هەوڵ بدەن ئەم حەرەکەتانە بە قازانجی ویست
وداخوازییەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
پەرە پێ بدەن.
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ڕزگار ئەمیننژاد
ڕەنگە خۆخەریک کردن بە مانای ئیپیدیمیکی
دێــمــۆکــراســی واتــــە؛ «دەســـەاڵتـــی گــــەل» لــەم
ســەردەمــەدا کارێکی ژیرانە نەبێ ،چوونکە ئەم
وت ــەزای ــەش وەک زۆربــــەی چــەمــک و دیـــاردە
کۆمەاڵیەتییەکان کارتێکەریی «سەردەم»ی پێوە
دیارە و بە شێوەیەکی رێژەیی گۆڕان بەسەر مانا
و نێوەرۆکیدا هاتووە.
لەم سەردەمەدا قسەکردن لە دێمۆکراسی بە
واتــای مانا تەرکیبییەکەی «دێموس_ کراسیا»
بــاوی نەماوە چوونکە خوێندنەوەی هاوچەرخ
لەمەڕ دوو چەمکی «دەسەاڵت» و «گەل» زۆر
ئینتەزاعیتر بۆتەوە .تێگێشتنی ئێمە لە چەمکی
ئاڵۆزی دەسەاڵت و هەروەها مانای سەبجەکتیڤی
گەل ،جیاوازییەکی زۆری هەیە لەگەڵ تێگێشتنی
خــەڵــکــی یــۆنــانــی کـــۆن .کـــارل پــۆپــێــر لــە کتێبی
وانەکانی ئەم سەدەییەدا دەڵێ« :دێمۆکراسی قەت
دەسەاڵتی گەل نەبووە ،ناتوانێ ببێ و تەنانەت
نابێ واش بــێ .ئەمە بۆچوونێکی ترسناکە کە
خەڵک و بەتایبەت منداڵەکانمان فێری ئەوە بکەین
کە دێمۆکراسی بە مانای دەسەاڵتی گەلە .چوونکە
دەسەاڵتی گەل یانی هەموو کەس دەسەاڵتی هەبێ
و ئەم شتەش ڕاست نییە و قەت ناگونجێ .کاتێ
خەڵک بزانن کە دێمۆکراسی لە کــردەوەدا وەها
ئاکامێکی لێ ناکەوێتەوە ،مەترسییەکی گەورە
سەرهەڵ دەدا .لە وەها دۆخێکدا خەڵک هەست
دەکــەن تەفرە دراون و لە هەناوی ئەم هەستە
شوومەشدا مەجالی ئەوە هەیە تێرۆریزم لەدایک
بێ» (.)١٩٧٧
جۆزێف شۆمپیتێر ( )١٩٥٠-١٨٨٣ئابووریزان و
کۆمەڵناسی خەڵکی ئۆتریش پێی وابوو کە دەرکی
کالسیکی ئێمە لە دێمۆکراسی زادەی وەهێمکی
مۆرفۆلۆژیانەیە و بۆ ئەوەی لە زیندانی مانادا گیر
نەکەین ،پێویست دەکا ڕەچاوی جیاوازیی نێوان
دونیای تیۆر و واقعی کۆمەاڵیەتی بکەین .تێۆرە
کالسیکەکانی دێمۆکراسی هەمیشە ئیرادەی گەل
دەکــەن بە بنەمای دێمۆکراسی و چاوپۆشی لە
واقعی ڕەفتارگەرایانەی گەڵ دەکەن .مەبەست لە
واقعی رەفتارگەرایانەی گەل ئەوەیە کە سیستەمی
سیاسی و نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکان ئاراستەی
بزاڤە سیاسییەکان دیــاری دەکــەن و هاوواڵتی
لەم میانەیدا کەمترین ئەرکی دەبێ ،کەوایە زۆر
سرووشتییە کەمترین بەرپرسیارەتیشی هەبێ .بە
پێی بۆچوونی شۆمپیتێر نوخبە و سیاسەتمەدارە
پۆپۆلیستەکان لــە ڕێــگــای نــفــوزی سیاسی و
دەسەاڵتی ئابوورییەوە دەست بەسەر ئیرادەی
گەلدا دەگــرن .کەوایە ئیرادەی گەل لە ڕاستیدا
بەرهەمی ڕەوەندێکی کۆمەاڵیەتییە کە نوخبەکان
زۆرترین ڕۆڵی تێدا دەببینن .هاوواڵتیان لەکاتی
دەنگدان بە پێی ئیرادەی خۆیان سیستەمی سیاسی
دیاری ناکەن بەڵکە ئەوە نوخبە سیاسییەکانن کە
چوارچێوەی ڕەفتاری سیاسی و ئیرادەی گەل
بۆ دەنگدان دیــاری دەکــەن .بابەتێکی گرنگ کە
لە بۆچوونەکانی شۆمپیتێردا بەرجەستە بۆتەوە
ڕۆڵی پاسیڤی گەڵ لە ڕەوتی گەشەی سیاسی واڵت
دایە .ئەو باس لەوە دەکا کە دەرکەوتەی تیۆری
کالسیکی دێمۆکراسی ،لە ڕاستیدا ڕەخساندنی
دەرفەتێکی کاتییە بۆ هاوواڵتیان تاکوو لە ڕێگای
دەنــگــدانــەوە نوخبەیەکی سیاسی بە دەســەاڵت
بگەیەنین .لەم سیستەمانەدا هیچ میکانیزمێک لە
ئارادا نییە تاکوو ڕێگە بە هاوواڵتیان بدا کۆنترۆڵی
دەسەاڵتی ئەو کەسانە بکەن کە لە ڕێگای دەنگی
ئەوانەوە بە دەسەاڵت گەیشتوون.
جیڤانی سارتۆری ( )٢٠١٧_١٩٢٤مامۆستای
زانستی سیاسی و خەڵکی ئیتالیا ،پێی وایە کە
نــاوبــردن لە دێمۆکراسی لە ســەردەمــی ئێمەدا
بە ڕادەیــەک ئیپیدێمیک کــراوەتــەوە کە تەنانەت
ڕێژیمە فاشیستی و توتالیتارییەکانیش خۆیان
وەک سیستەمێکی دێمۆکرات پێناسە دەکــەن.
یەکێک لــە ڕەهــەنــدە خەسارناسییەکانی ئەم
دیاردەیە بە بۆچوونی سارتۆری ،پێناسەکردنی
چەمکی «گــەل» و نۆرمالیزەکردنی دەنگدانە.
هەڵبەت ســارتــۆری چاوپۆشی لە ڕۆڵــی نوخبە
لە دێمۆکراسیدا ناکا ،بەاڵم باس لە زەروورەتی
پۆلیئارشی وەک سیستەمێکی گرنگ بۆ چەسپاندنی
دێمۆکراسیش دەکا .رابێرت داڵ ()٢٠١٤-١٩١٥
داهێنەری تیۆری پۆلیئارشی پێی وابوو کۆمەڵگای
مۆدێرن بە ڕادەیەک پۆالریزە کراوە کە ناتوانین
چــاوپــۆشــی لــە بــەرژەوەنــدیــیــە هــاوتــەریــبــەکــان
بکەین ،کــەوایــە سیستەمێکی چەندجەمسەری
بۆ دێمۆکراسی پێویستە و ،مەبەستی ئــەو لە
پۆلیئارشی بەشدارکردنی حیزبە سیاسی و گروپە
فرەچەشنەکانە لە دەسەاڵتی سیاسیدا .سارتۆری
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گەل لە کۆنتێکستی
دێمۆکراسیدا
پێی وایە دێمۆکراسی لەم سەردەمەدا چیدی
بە مانای حکومەتی زۆرینە نەماوە ،چوونکە
زۆریــنــەبــوون نــاتــوانــێ ڕەواب ــوون ــی حوکمی
دەسەاڵت بسەلمێنێ ،بە واتایەکی دیکە میزانی
دەنگ ناتوانێ ئاستی ئاگایی و بەرپرسیارەتی
زۆریــنــە دەربــخــا .کــەوایــە دەســەاڵتــی سیاسی
پێویستی بــە پێشمەرجێکی نۆرماتیڤ هەیە
و ئــەو« ،ئــــازادی» و «مــافــی م ــرۆڤ» وەک
گرنگترین نۆرمی ئەم پێشمەرجە پێناسە دەکا.
سارتۆری دەڵێ؛ دەسەاڵتی سیاسی نەک هەر
دەبــێ ڕەچ ــاوی ئــەم نۆرمانە بکا بەڵکە نابێ
ئازادی و مافی مرۆڤ لە پێناو بەرژەوەندییە
گروپی و سیاسییەکاندا قوربانی بکا .کەوایە
پێویستە ئــەم نــۆرمــانــە وەک کاراکتێرێکی
ئەخالقی لــە کــارنــامــەی سیاسی نوخبەکاندا
دەرکەوێ و ،هەروەها دەسەاڵتی سیاسی دەبێ
زەمینەی گەشەسەندوویی ئەم نۆرمانە وەها
فەراهەم بکا کە ماشینی دێمۆکراسی لەدوای
دەنــگــدانــدا ڕانــەوەســتــێ ،بەڵکە وەک بزاڤێکی
زیندوو لە هەناوی کۆمەڵگادا شەپۆالن بداتەوە.
فــۆکــۆیــامــا ( )٢٠١٤ل ــە کــتــێــبــی «نــەزمــی
سیاسی و دارمانی سیاسی»دا کاتێ باس لە
دێمۆکراسی دەکــا ،مەودایەکی زۆری لەگەڵ
چەمکی کالسیکی دێمۆکراسیدا هەیە .ئەگەرچی
فۆکۆیاما وەک شۆمپیتێر باس لە تیۆریی نوخبە
ناکا و وەک ســارتــۆری بــاس لە زەروورەت ــی

دەنگ بە بەربژێرەکان دەدەن لە ڕاستیدا
چاوەروانیی ئــەوە دەکــەن کە کاندیداکان
ه ــەول بــۆ چەسپاندنی یــاســاســەروەریــی
بــدەن ،چوونکە هاواڵتیان تەنیا لە ڕێگەی
یاساوە دەتوانن چاودێریی دەسەاڵت بکەن
و دەوڵەتەکان بگۆڕن؛بەاڵم بە پێچەوانەوە
ڕوانگەی پۆپۆلیستی دێمۆکراسی« ،گەل»
لە بان «یاسا» دادەنێ و هەر ئەم ڕوانگەیە
وای کرد کە لە سەدەی بیستەم و لە هێندێ
واڵتانی ئورووپایی حکومەتی فاشیستی و
دیکتاتۆڕی بە دەسەاڵت بگەن .ئەم نەریتە،
وات ــە دیــاریــکــردنــی حــکــوومــەت لــە ڕێگای
دەنگی گەلەوە ،وەک ئیرادەی گەڵ پێناسە
کــرا و لە ئاکامدا یاسا لــەو سیستەمانەدا
هەڵپەسێردرا و لە ڕێگای ماشینی ترۆر
و تــۆقــانــدنــەوە هـــەوڵ بــۆ جێگیرکردنی
نیزامی سیاسی درا .ئێمە دەزانین مانای
گــەل لــە وەهــا سیستەمێکدا دیــاردەیــەکــی
سەبجەکتیڤ و بەرهەڵستکارانەیە ،واتە
دەسەاڵتی سیاسی دیاریی دەکــا کێ گەل
و کێ دژی گەلە .لەم سیستەمانەدا ئێمە
لەگەڵ پێناسەیەکی ئابستراک سەبارەت بە
چەمکی گەل بەرەوڕوو نابین بەڵکە مێژوو
پێمان دەڵێ کە چەمکی گەل هەمیشە وەک
ئۆبژەیەک دەکار هاتووە بۆ ڕەواییدان بە
سەرکوتی دژبەرانی سیاسی.

پۆلیئارشییەکی ئەخالقگەرا ناکا ،بەاڵم ئاماژە
دەدا بە ڕۆڵی ئەنیستیتۆ یاخۆ دامەزراوەکان
لــە دێــمــۆکــراســیــدا (واتــــە دامـــەزراوەگـــەلـــی؛
ئابووری ،سیاسی و کولتورییەکان) .چەمکی
ئیرادەی گەل لەم کتێبەدا جێگای خۆی داوە
بە دامەزراوەکانی نێو کۆمەڵگا .دامەزراوەکان
دەورێکی گرنگ دەبینن لە ڕێکخستنی گرووپە
سیاسی و کولتوورییەکان و ئەم گرووپانە لە
هاودژییەکی دیالیکتیکی دان بۆ چەسپاندنی
ناسنامە و دەســەبــەرکــردنــی بــەرژەوەنــدیــیــە
گرووپییەکانیان .چەمکی دێمۆکراسی لێرەدا
چــۆنــایــەتــی تــەعــامــولــی سیاسی/کۆمەاڵیەتی
ئەم دامــەزراوانــە دەردەخــا .دامــەزراوەکــان بە
بۆچوونی فۆکۆیاما سیستەمێکی سەقامگرتوو
نین بەڵکوو دینامیزمێکن بۆ بەرهەمهێنانی
فــرەچــەشــنــی و ج ــی ــاوازی ــی ل ــە کــۆمــەڵــگــادا.
کەوایە ئەگەر دامەزراوەکان نەتوانن پاڵنەری
فــرەچــەشــنــی و هــۆکــاریــی فــرەڕەهــەنــدی بن،
ئ ــەوا سیستەمی سیاسی تــووشــی داڕمــانــی
سیاسی دەبێ .فۆکۆیاما نەزمی سیاسی وەک
دیاردەیەکی بایۆلۆژیک پێناسە دەکا کە ناچارە
پێڕەوی لە یاسای تەکامول بکا ،واتە ئەسڵی
«فرەچەشنی» و «هەڵبژاردنی سروشتی»
وەک بنەمایەک بۆ مانەوە ڕەچــاو دەکــەن و،
دێمۆکراسیش لە ڕاستیدا ژینگە و بەستێنێکی
دیاریکەرە بۆ تەکامولی نەزمی سیاسی.
بە سەرنجدان بەو ڕوانگانەی کە لەسەرێدا
ئاماژەیان پێدرا دەبینین کە یەکێک لە خاڵە
هــاوبــەشــەکــانــی شــۆمــپــیــتــێــر ،ســـارتـــۆری و
فــۆکــۆیــامــا ،کــاڵــبــوونــەوەی چــەمــکــی گ ــەڵ لە
تیۆریی دێمۆکراسییە .سڕینەوەی چەمکی گەل
لە بۆچوونەکانی ئــەم بیرمەندانە لە ڕاستیدا
پــێــوەنــدی هــەیــە بــە خەسارناسیی دیـــاردەی
پۆپۆلیزم لە کۆمەڵگای مۆدێرندا .ئێمە دەزانین
مەبەست لە دێمۆکراسی لە سەردەمی مۆدێڕندا
سیستەمێکی سیاسییە کــە لــەســەر بنەمای
دەسەاڵتی یاسا دامەزرابێ .کاتێ هاوواڵتیان

ئەمرۆ لە ئێراندا بە شێوەیەکی گشتی،
لــەبــری دێمۆکراسی بــاس لــە گەلساالری
(مــردم ســاالری) دەکــرێ .ئەم دیاردەیە لە
ڕێگای ڕۆشنبیران و چاالکانی سیاسییەوە
هاتۆتە نێو ئەدەبیاتی سیاسیی ئێران و
تەنانەت رێژیمیش بە شێوەیەکی بەرفراوان
پێشوازی لەم وەرچەرخانە سێمانتیکسییەی
دێمۆکراسی کردووە .ئەم دیاردەیە لەباری
خەسارناسییەوە دوو ئاکامی ترسناکی
لێ کەوتۆتەوە :یەکەم پەرەسەندنی مانای
ئیپیدیمیکی دێمۆکراسی لە کۆمەڵگادا کە
دواجـــار گــەل لــە ســـەرووی یاسا دادەنــێ
و ،دووهـــەم :رێژیم چەمکی گەلساالریی
وەک ک ــات ــال ــی ــزۆرێ ــک بـــۆ لــەبــاربــردنــی
بــزاڤــی دێــمــۆکــراســیــخــوازی دەکـــار دەکــا.
هەڵبژاردنەکانی ئــەم دوایــیــانــە پیشانمان
دەدەن کە چۆن ڕێژیم لە ڕێگای میکانیزمی
هەڵبژاردنەوە هــەوڵ بۆ نۆرمالیزەکردنی
ناتەباییەکانی نێو سیستەمی سیاسیی
خۆی دەدا و لە ئاکامدا بێ باکانە پرۆژەی
الوازکـــردنـــی دەوڵــــەت (جــمــهــوریــەت) لە
بەرامبەر حکومەتدا (ڕاڤەیەکی فێقهی لە
ئیسالمیەت) دەبــاتــە پێش .ئەزموونەکان
پێمان دەڵێن هەتا رێــژەی بــەشــداربــووان
زۆرتـــر دەبـــن ،بــاڵــی حــکــوومــەت بــازنــەی
دەســەاڵتــی دەوڵــت تەنگتر دەکــاتــەوە .ئەم
ڕەوتـــە بــە رادەیــــەک ئاسایی بــۆتــەوە کە
تەنانەت لیستەی کابینەی وەزیرانی دەوڵەت
سەرەتا لە بەیتی رێبەری نیزام سەردەردێنێ
و دواتر لە دااڵنە تەنگەبەرەکانی مەجلیس
پەسەند دەکــرێ کە پێشێلکردنی قانوونی
ئەساسیی واڵتیشە .لەوەش گرنگتر ،ئیرادەی
گــەلــســاالری ،حکوومەتی وەهــا جەسوور
کـــردووە کــە ژنــان لــە کابینەی وەزیــرانــی
دەوڵەتێک بێبەریی بکا کە گۆیا بە دەنگی
ئۆپۆزیسیۆن و پۆزیسۆن هەڵبژێردراوە.

خۆکوژی

نەمان و مانەوەی پرسیار و هۆکارەکان

شەونم هەمزەیی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕۆژی 10ی سێپتامبر(19ی خەرمانان)
ی هەموو ساڵێکی بە ڕۆژی جیهانیی پێشگرتن لە خۆکوژی ناودێر کــردوە.
دیــاریــکــردنــی ڕۆژێـــک لــە ســاڵ بــۆ پێشگرتن لــە خــۆکــوژی لــە حاڵێکدایە
کــە لــە کــوردســتــان ڕۆژ نــیــیــە کـــەس یـــان کــەســانــێــک بــەهــۆی ج ــۆراوج ــۆر
و لــە ڕێــگــەی جـــۆربـــەجـــۆرەوە هــەوڵــی خ ــۆک ــوژی نــــەدەن کــە بــە داخــــەوە
بــەشــی زۆری ــش ــی ــان س ــەرک ــەت ــوو دەبــــن و کــۆتــایــی ب ــە ژیــانــیــان دەهــێــنــن.
دڵسۆز سەلیمی لە بانە ،نیگار شەریفی لە بۆکان ،گەالوێژ وەیسی لە ڕوانسەر،
ئەسرا میرزایی لە سەقز ،جەعفەر ئەحمەدتاش لە شنۆ ،عەبدوسەالم خوشامەن
لە مەریوان تەنیا چەند ناوێکن کە لە مانگی خەرمانانی ئەمساڵدا خۆیان کوشتوە.
ئامارەکان ئەگەرچی ورد و دقیق نین ،بەاڵم دەگوترێ لە سەرەتای ئەمساڵەوە
تا ئێستا  65کەس لە کوردستان بەهۆی خۆکوژی کۆتاییان بە ژیانیان هێناوە.
کچ و کــوڕ ،ژن و پیاو ،پیر و الو ،خوێندەوار و نەخوێندەوار قوربانیی ئەو
قەیرانەن کە لە کوردستان زۆر زیاتر لە ناوچەکانی دیکە بەرچاو دەکــەوێ.
زۆر لە چاوەدێرانی کۆمەاڵیەتی دەڵێن پانتایی ئەو قەیرانە زۆر لەوە زیاترە باسی
دەکرێ ،بەاڵم شااڵوی گرتن و بەندکران و ئێعدامەکان و کوشتوبڕی کاسبکاران
وایکردوە پرسی خۆکوژییەکان بخرێتە پەراوێزەوە .پرسی بە ئەمنیەتیکردنی ئەو
بابەتە لەالیەن دەسەاڵتیش چەند قات وادەکا خۆکوژییەکان کەمتر الیان لێبکرێتەوە
و خۆکوژییەکان هەم لەالیەن دەسەاڵت و هەم لەالیەن بنەماڵەی قوربانیان _
بەبیانووی پاراستنی کەرامەتی خێزان_ پووش بەسەر و دیزە بەدەرخۆنە بکرێن.
دوکتور شەیدا ئەمینی ،دەروونناس باس لە شوێنکاری بارودۆخی کۆمەڵگا
لــەســەر هەڵکشان و داکشانی خۆکوژییەکان لــە کــوردســتــان دەکــا و دەڵــێ:
«بــەشــی زۆری خــۆکــوژیــیــەکــان ڕەنــگــدانــەوەی واقــعــی کــۆمــەڵــگــان .بێکاری،
هــەژاری و دەسکورتی ،ڕمێنی زۆر داب و نەریتی دواکەوتوانە لە خێزان و
کۆمەڵگا ،بوونی قانوونەکانی دژ بە ژنــان و هــەروەهــا بااڵدەستیی پیاو لە
ســەر زۆربــــەی جومگەکانی ژیــانــی خێزانیی ژن ــان بــارودۆخــێــکــی ڕەوانــیــی
خراپ بەسەر تاکەکانی کۆمەڵگا ،بە تایبەت ژناندا دەسەپێنێ ،بە جۆرێک کە
زۆر لــەوان پێیان وایــە پەنابردن بۆ خــۆکــوژی چــارەســەری کێشەکانیانە».
خۆکوژییەکان لە کوردستان ئەگەرچی بە ئامار زۆر و لە ڕووی چۆنایەتیش
گەلێ جار دڵتەزین و تڕاژیدیکن_خۆکوژیی دوو خوشک پێکەوە لە دێوالن_
بــەاڵم هێشتا نەبۆتە خەمێکی گ ــەورە و جــیــددی ،نــەالی خەڵک و چاالکانی
مــەدەنــی و کــۆمــەاڵیــەتــی؛ نــە الی دەســـەاڵت و دام ــودەزگ ــا پــیــوەنــدیــدارەکــان.
دوکــتــور شەیدا ئەمینی دەڵــێ« :بەشێوەیەکی کارناسانە کــار لەسەر ئەو
دیــاردەیــە نــەکــراوە ،هۆکارەکەشی ئــەوەیــە کە حکومەت نایهەوێ باسەکەی
لــێ گــــەورە بــێــتــەوە و خ ــەم ــخ ــواردن لــە کــێــشــەکــەی ل ــەس ــەری ببێتە مــاڵ؛
هــەروەهــا لە کۆمەڵگاش روانینکی ســادە و ڕواڵــەتــی بۆ ئــەو بابەتە هەیە و
خــۆکــوژی بە شتێکی کــەم بایەخ و تەنانەت کێشەیەکی ئاسایی دادەنـــرێ».
کۆمەڵناسان پێیان وایــە ئەوانەی هەوڵی خۆکوژی دەدەن نوقمی کێشە و
دالغە دەروونییەکانی خۆیانن و دەکرێ بە یارمەتیدانیان لە مردن و لە خەیاڵی
خۆفەوتاندن ڕزگاریان بکەن ،چونکی ڕایــان وایە ئەوانەی هەوڵی خۆکوشتن
دەدەن ڕێگای بەردەوامیی ژیانیان لێ ون بووە .بۆیە کۆمەڵگا و هەروەها نیزامی
سیاسی و ئیداری و بەڕێوەبەریی واڵت خەمی جیددی لێ بخۆن .خۆکوژی
خەمی کۆمەڵگایە و هەر لە نێو کۆمەڵگاشدا دەکرێ بەدوای چارەسەردا بگەڕێین.
بــەڕۆژکــردنــی سیستمی پ ــەروەردەی ــی ،وشیاریی خــێــزان و ڕاوەســتــان لە
بــەرامــبــەر نەریتە زیــانــبــارەکــان ،سڕینەی قانوونەکانی ناتەبا لــەگــەڵ روحــی
یەکسانی و بــەرامــبــەری ژن و پــیــاو ،باشکردنی دۆخــی ئــابــووری و ژیانی
کۆمەاڵیەتیی خەڵک و دروستکردنی ژینگەیەکی ئارام و دڵنیا بۆ تاکەکانی کۆمەڵ
ڕێگەچارەی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ خۆکوژی وەک خەسارێکی کۆمەاڵیەتییە.
خۆ ئهگهر رهگ داکوتانی کلتووری توند و تیژی ل ه کۆمهڵگای کــوردی ،بێ
ئیرادهیی ژنــان و کچان ل ه ب ـهرهوهڕووبــوون ـهو ه لەگەڵ کێشهکانیان و کهمی
و کەمایسیی هـهوڵـهکــان بــۆ بــردنـه سـهریــی ئاستی تێگهیشتوویی خهڵک ب ه
تایبهت ژنــان ل ه بــواری مــاف و چهمکهکانی کۆمهاڵیهتی ل ه تهنیشت کۆمهڵ ه
هۆکارێکی کۆمهاڵیهتی و ئابوریی دیکه بهستێنی لهبار بۆ روودانی ئهو ههوڵ ه
خۆکوژییان ه له کوردستانن ،بهاڵم جۆری بینین و خهسارناسیی ئهو دیاردهی ه
له الیهن حکومەت و ،خهمساردیی ئهوان به نیسبهت ئهو کێشانە وای کردو ه
که ئـهو دیــاردهی ـه زیاتر له چوارچێوهی کێشهیهکی خێزانی دا بمێنێتهو ه و
بـه هێشتنهوهی ئ ـهو قهیران ه لـ ه چــوارچــێــوهی کێشهیهکی خێزانیدا رێگا بۆ
خودزینهو ه و له کۆڵ خۆکردنهوهی ههموو بهرپرسیارهتییهک لهو پێوهندییهدا
ل ـ ه الیـ ـهن نــاوهنــد ه حکومییهکان و دهزگــاکــانــی دهسـ ـهاڵتـ ـهو ه خــۆش بکرێ.
زۆربـــــهی کــۆم ـهڵــنــاس و خ ـهســارنــاس ـ ه کــۆم ـهاڵی ـهتــیــی ـهکــان دوو رێــکــاری
ســهرهک ــی بــۆ بــــــهروهروو بـــوونـــهوهی ئـ ـهو ق ـهیــران ـ ه دهســتــنــیــشــان دهکـــهن،
ئــەوانــیــش دەکــەونــە خــان ـهی ئــهو ئـ ـهرک و بـهرپــرســیــارهتــیــیــانـهی ک ـه ههموو
دهوڵــــهت و حکومهتێک دهبـــێ ل ـ ه ب ـهرامــب ـهر خـهڵــکـهکـهی خ ــۆی دا ههیبێ.
وەک بە کورتیش ئاماژەی پێکرا گرینگی پێدان ب ه فێرکردن و پهروهرد ه و پالندانان
بۆ بردنه سهریی ئاستی تێگهیشتن و پێگهیشتوویی تاکەکانی کۆمهڵگا ل ه ههمبهر
پرس ه گرینگهکانی کۆمهاڵیهتی و خێزانی ،ئهویش ب ه مهبهستی بهرجهستهکردنی
بههاکانی مرۆڤ و ماف و ئازادییهکانی یهکێک لهو ئهرکانهی ه که دهبێ دهوڵهت و
دامهدهزگا حکومییهکان ل ه تهنیشت ناوهند و رێکخراو ه مهدهنییهکان پالنی بۆ دابنێن.
هاوکات ههوڵدان بۆ باشتر کردنی ئاستی بژیو و کهمکردنهوه ل ه کێش ه ئابوورییهکانی
خهڵک وهک پاڵنهر و بهستێنیک بۆ سهرههڵدانی دیارد ه و خهسار ه کۆمهاڵیهتییهکان،
یهکێکی دیک ه له رێکار ه کردهییهکان بۆ ئهو ئامانجهی ه ک ه ئهویش راستهوخۆ
پێوهندی به سیستم و دهسهاڵتی سیاسیی واڵتهوه ههی ه کە پێویستە بە بەردەوامی
لەالیەن خەڵک و نوێنەرانیان و کۆمەڵگای مەدەنییەوە گوشاری بخرێتە سەر.

ژماره٧١٠ :
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() ٢8
پاشماوەی رێکخراوی موجاهیدینی شۆڕشی ئیسالمی

یهکهمین شووڕای هاوئاههنگی ئهو ڕێکخراوه ،محهممهد
سهالمهتی ،ســادق نـــهورووزی ،مورتهزا ئهلویری ،محهممهد
برووجێردی ،مهحموود بهخشهنده ،محهممهد باقر زوولقهدر و
حەسەن حاتەمی
موحسین تهحویلدار ،بوون .کهسانی دیار و شوێندانهری ئهو
ڕێکخراوەی ە لهکاتی دامهزرانیدا ،بریتی بوون له :بێهزاد نهبهوی،
موحسین مهخمهلباف ،فهریدوون وێردینیژاد ،عهلیرهزا شوجاعیفهر ،پهرویز قوربانی،
موحسین ڕهزایــی ،عهلی شهمخانی ،موحسین ئارمین ،هاشمی ئاغاجهری ،فیزوڵاڵی
عهرهب سوورخی ،موجتبا شوکری ،حوسێن فیدایی ،عهبدولحوسێن رووح ئهمینی،
حهسهن زیبایی نیژاد ،سهعید حهجاریان ،حوسێن عهلهم ئهلهودا ،محهممهد مونتهزێر
قائێم ،مستهفا تاجزاده ،حوسێن واعزی ،محهممهد عهتریانفهر و حهسهن سادقی.
ئهو رێکخراوهیە ل ه ڕۆژهکــانــی سهرهتای سهرکهوتنی راپـهڕیــن ،ب ه ناوی
« بزووتنهی میللیی موجاهدین»(جنبش ملی مجاهدین) ،دهفتهر گهلێکی فرهیان ل ه
سهرانسهری واڵتدا ،کردەوە .لهنێو توێژی الواندا ،دهستیان ب ه راکێشانی خهڵک بۆالی
خۆیان کرد و پاشان بوون ب ه موجاهیدنی شۆڕشی ئیسالمی و بهشێوهیهکی نیوە نهێنی
و چهکدار ،چاالک بوون)١( .
ههروهها نووسراوهیهکی دیکهش جگ ه لهو کهسانهی وهک دهستهی دامهزرێنهر ناویان
برا ،مورتهزا ئهلویری ،زوولقهدر ،محهممهد برووجردی ،عهلی عەسکری ،محهممەد
سهالمهتی؛ هاشم ئاغهجهری ،موحسین سازگارا ،بهسیرزاده ،سادق ن ـهورووزی و
مهشایخی_ ش زیاد دهکا)٢( .
ئهندامانی موجاهیدینی شۆڕشی ئیسالمی ل ه دامهزرانی کۆمیتهکانی شۆڕش و
سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمی ،ئیتالعاتی سهرۆک وهزیری و ئیتالعاتی ئهرتهشدا،
نهخشی زۆر گرینگیان ههبوو .بۆی ه دهرهتانی خێرایی پهرهگرتنی ئهو رێکخراوەیە ،ل ه
بهدنهی بهرێوهبهریی ئیجرایی واڵتدا ،بوو بههۆی پێکهاتنی ههلومهرجێک ،بۆ بهردهوامی
مانهوهیان)٣( .
ئهو رێکخراوهیە ههم لهگهڵ سپای پاسداران و ههم بهجیا ،ل ه هێرش بۆ کوردستان
و بلووچستان نهخشی گرینگیان گێڕا ( .محهممهد برووجێردی یهکێک ل ه فهرماندهرانی
ی مههاباد_میاندووئاو،
سپا ل ه رۆژئاوای ئێران ک ه ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان و له رێگا 
نزیک ئاواییهکانی ئیندرقاش و خاتوونباغ سهر ب ه شاری مههاباد کوژرا و عهلی سهییادی
شیرازی – سهرههنگی ئهرتهش و فهرماندهی قهرارگای ههمزه ،ک ه بهشیوهیهکی
گوماناوی پاشان ل ه تاران ل ه پهنا ماڵ ه خۆی کوژرا و موجاهیدینی خهڵق ،کوشتنهکهیان
وهئهستۆ گرت ،ئهندامانی موجاهیدینی شۆڕش بوون) .ڕێکخراوی بهناو «پێشمهرگهی
موسڵمان» ،لهالیهن ئهو رێکخراوەی ە و ب ه ئیمکاناتی سپای پاسداران دامهزرا که ل ه
کۆشتار و ئهزییهت و ئازار و گرتن و زیندانی و ئەشکهنج ه و ئێعدامی تێکۆشهرانی کورد
و خهڵکی مهدنیدا ،دهورێکی دژی مرۆڤایهتیی و جینایهتکارانهیان گێڕا و ئیستاش ،ب ه
شێوهک ههر چاالکن .لهو بارهیهشدا حوسێن فدایی دهڵێ :ب ه تهفاهوم ل ه گهڵ بهرپرسانی
سهرووی سیاسی ،سازمانی موجاهدینی شۆڕش ،لقی نیزامیی شۆڕش بوو و حیزبی
جمهووری ئیسالمیش رێکخراوێکی بهرفراوانی گشتی .خزمهتی زۆرمان ئهوکات به
شۆڕش کرد .زۆربهی کوودێتاکانی لهوانهبوو ڕووبدهن ،دهماندیتنهو ه و پووچهڵمان
دهکردنهوه .زۆربهی ئێم ه ل ه چهند شوێن کارمان دهکرد .بۆ وێن ه من هاوکات ،ل ه کۆمیت ه
و سپا و سازمان بووم .ل ه تێکههڵچوون لهگهڵ کهسانێک ک ه بیری دژی شۆڕشیان
ههبوو ،وهک کوردستان و سیستان و بلووچستان ،خوزستان ،سازمان زۆر چاالک
بوو .ههروهها ئیدارهکردنی زیندانی» ئهوین» لهدهست رێکخراوی ئێم ه دابوو .شههید
قهلهنبوڕ و سێ کهسی دیک ه بۆ ئامووزشی موسڵمانانی ئهفغانی چوون ه ئهو واڵته)٤( .
ی دژی ئازادیخوازانهی ئهو رێکخراوهیه ،دژایهتیی لهگهڵ
کردهوویهکی گرینگی دیک ه 
بیری لیبڕالی بوو .مورتهزا ئهلویری ،ئهندامی شووڕای ناوهندیی ئهو رێکخراوەی ە دهڵێ:
لهکاتی سهرکۆماریی بنی سهدر دا ،ئهو رێکخراوهی ە جگ ه له دژایهتی لهگهڵ ناوبراو و
بهربهرهکانی قۆڵی لیبڕاڵ ،کارێکی دیکهی نهبوو)٥( .
ڕێکخراوه بۆ ئهندام وهرگرتن ،پێڕ هوی کردن و قبووڵی

مهرج ه سهرهکییهکانی ئهو
ویالیهتی فهقیهـ و ئایەتوڵاڵ خومهینی و بڕوا ب ه ناردنهدهرهوهی شۆڕشی ئیسالمی بوو.
ژمارهیهک ل ه چاالکانی موجاهیدین ،داوایان ل ه خومهینی کرد بۆ چاوهدێری و رێنوێنی،
نوێنهرێکی خۆی بنێرێت ه ئهو رێکخراوهیه .ڕاستی کاشانی_ ک ه ئهوکات حوجهتولئیسالم
بوو و ئێستا ئایهتوڵاڵیه_ نوێنهری خومهینی لهو رێکخراوەیەدا ،بوو.
ڕاستی کاشانی ل ه ساڵی  ١٣٠٦ل ه شاری کاشان ل ه دایک بووه .له ئهندامانی کۆمهڵی
مودڕڕیسینی حهوزهی علمییهی قوم و بهڕێوهبهری بهرزی حهوزهی علمییهی قومه .ل ه
دهورهکانی یهکهم و دوویهمی مهجلیسی خیبرهگانی رێبهریدا ،ئهندام بو ه و ...ناوبراو
ل ه بهرهبهری سهرکهوتنی ڕاپهرێنی گهالنی ئێراندا ،چاالک بوه .ل ه ساڵی ١٣٤٣دا،
مهسهلهی پێڕهوی ل ه خومهینیی ب ه شێوهیهکی جیدی باس کردو ه ک ه بۆت ه جێی متمانهی
ناوبراو .بۆی ه ل ه چهند شوێن بهرپرسایهتیی سهرووی لهالیهن خومهینی پێدرا ک ه یهکێک
لهوان ،نوێنهری ئهو و چاوهدێر ل ه ڕێکخراوی موجاهیدینی شوڕشی ئیسالمیدا بوو)٦( .
زۆری پێنهچوو ،دوای دروستبوون و هەڵسووڕانی ئەو رێکخراوەیە ،لهسهر مهسهلهی
رۆژی جیهانیی کرێکار ،ساڵ مهرگی د .شهریعهتی لە نێوان بەڕێوەبەریی ڕێکخراوەکە
و نوێنهری ئا .خومهینی لهو رێکخراوهیەدا ،ناکۆکی سهری ههڵدا .بهاڵم بهدهستووری
خومهینی بهناچاری لهگهڵ یهک بهشێویهکی کاتی سازان.
ل ه ١٠ی خهرمانانی  ،)١٩٨١( ١٣٦٠دوو رۆژ دوای تهقینهوهی دهفتهری سهرۆک
وهزیری ،موحسین رهزایی ئیستعفای لهو رێکخراو ه دا و چوو ب ۆ نێو سپا.
بهشێک لهنووسراوهکان و بهتایبهتی ل ه وتووێژی« ،حوسێن فیدایی»دا ،ئاماژ ه بهو ه
کراو ه ک ه دوای ئهو تهقینهوهیه ،کهسانێک گومانیان ههبوو ک ه موجاهیدینی خهڵق ئهو
کارهیان کردبێ؛ بهاڵم شک و گومان ل ه رێکخراوی مجاهدینی شۆڕشی ئیسالمی کرا.
له حوسین تارانی_ ک ه بازجوویهکی ناسراو_و بێهزادی نهبهوی بوو.
ئهوان گومانیان 
مهسهلهی نهبهوی ک ه موخالیفی توندی ڕاستی کاشانی _ وهک نوێنهری ئا .خومهینی_
بوو ،پتر مهسهله دار بوو .چونک ه ب ه قهولی فدایی :نهبهوی لهدانیشتنێکی دۆستانهدا ،ک ه
باس هاتبووە گۆڕێ؛ گوتبووی :ههر وهکوو ئیمام دهرسی خوێندو ه و ل ه فیقهـ دا بۆت ه
موجتههید ،ئێمهش ل ه مهسهلهی سیاسییدا موجتههیدین .بۆی ه مهسهلهی نهبهوی ئهوند ه
گهور ه کرابۆو ه ک ه هاشمی ڕهفسهنجانی ل ه نوێژێکی ههینیدا پشتیوانی لێکردبوو .ههر
لهسهر ئهو شک و گومانهش ڕا بوو که کشمیری _ ک ه گۆیا عامیلی تهقینهوهک ه بوه_،
سهرهتا ب ه شههید لهقهڵهم درا و پاشان بێدهنگهی لێکرا و ناوی نهدهبرا.
سەرچاوەکان
 -١سایت والیت ،سازمان نامشروع مجاهدین انقالب اسالمی ایران.
 -٢وطن امروز شمارە  ،٤٣٠ص .١٠
 -٣ماڵپەڕی ویالیەت.
 -٤از مجاهدین انقالب اسالمی تا مجاهدین انقالب اسالمی ایران.
 -٥دولت و انقالب ،محمد حیدری ،روزنامەی ایران ،شمارەی  ٣١ ،٢١٩٨تیر .١٣٨١
 -٦گوگل ،سایت ویکی پدیا ،دانشنامەی آزاد.

داهاتووی سووریە و پێگەی
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەو واڵتەدا
هەرچەند ناکرێ بڵێین قەیرانی سووریە
و شـــەڕی مــاڵــوێــرانــکــەری ئ ــەو واڵتـــە کە
هەتا ئێستا نەک هەر بە میلیۆن کوژراو و
برینداری لێکەوتۆتەوە ،بەڵکوو زۆر لەوە
زیاتریش لە خەڵکی ئەو واڵتە ئاوارە بوون
و س ــەدان کــارەســاتــی بـــەدواوە بــووە بەم
زووان ــە تــەواو دەبــێ؛ بــەاڵم دەکــرێ بڵێین
ئــەوەی لە ئێستاوە دیــارە ئەوەیە کە شەڕ
لــەگــەڵ داع ــش ،بــە شکانی ئــەو ڕێکخراوە
تێرۆڕیستییە بەرەو کۆتایی دەڕوا.
داعــــش لـــە دواپـــێـــگـــەی لـــە پــارێــزگــای
دێرەلزوور هەم لەالیەن هێزەکانی سووریەی
دێــمــۆکــراتــەوە کــە زۆریــنــەی پێکهاتەکەی
لە شەڕوانانی سەربە «پــەیــەدە»ن و هەم
لەالیەن هێزەکانی دەوڵەتی بەشارئەسەدەوە
گــەمــارۆ دراوە و وێــدەچــی لــەمــاوەیــەکــی
نییزیکدا بە هاوکاریی فڕۆکە شەرکەرەکانی
ڕووســیــە و ئامریکا و هاوپەیمانەکانی،
ئەو ناوچەیەش لەچنگ داعش بێتە دەرێ.
لــە شـــاری ڕەق ــق ــەش ،داعــــش ،ســــەرەڕای

پــێــداگــر نــیــن و ئـــــەوەی ب ــۆی ــان گرینگە
تەنیا بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــیــانــە؛ ئــامــادەن بە
وەرگرتنی چەند ئیمتیاز و وەالنانی گەمارۆ
ئابوورییەکانی ئامریکا و هاوپەیمانەکانی کە
لەدوای داگیرکردنی شێوە دووڕگەی کرێمە
و شەڕ و ئاژاوەکانی ڕۆژهەاڵتی ئۆکراین
بەسەریاندا سەپاوە ،واز لە زۆر دۆستی
وەک بەشار ئەسەد بێنن کە هەتا ئێستا
لە پشتی بوون و بەاڵنسی هێزیان بەالیدا
شکاندووەتەوە .بۆیەش بەلەبەرچاوگرتنی
ئەو ڕاستییە و مەترسییەکانی بەردەوامیی
قــەیــرانــی ســووریــە و هــەروەهــا تێچووی
ئەو شەڕە بۆ ڕووسەکان و ئەو تراژیدییە
ئینسانییەی کــە هــەر ئێستا لــەئــارادایــە،
ئەگەری زۆر هەیە لە پاش شکانی داعش
لــەو واڵتــە ،ئامریکا و ڕووســەکــان لەسەر
خاڵە سەرەکییەکان ڕێککەون و پاشانیش
ڕۆڵــگــێــرە ناوچەییەکانی وەک تورکیە و
کۆماری ئیسالمیی ئێران ناچار بکەن مل بۆ
ئەو ڕێککەوتنە دانوێنن.

بەرگریی زۆر سەخت ،لەبەرانبەر هێزەکانی
سووریەی دێموکرات ،زۆربــەی شارەکەی
لەدەست داوە و چــاوڕوان دەکرێ لەوێش
بەو نیزیکانە تووشی شکان بێ.
دیارە شک لەوەدا نییە بە شکانی داعش
لــە ســووریــە ،قــەیــرانــی ئــەو واڵتــە کۆتایی
نایە و دەبــێ چــاوەڕوانــی کۆنفڕانسەکانی
ئاشتی «ئاستانە» لە قەزاقستان و خۆلیکی
دیــکــەی کۆنفڕانسی «ژنــێــڤ» بین کــە لە
نێوان دەوڵەتی بەشار ئەسەد و هێزەکانی
ئۆپۆزێسیۆنی سووریە لەژێر چاوەدێری
ڕیکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکاندا بەڕێوە
دەچێ .ئەوەی لەو نێوەدا گرینگە و دەتوانێ
کاریگەریی هەبێ لەسەر داهاتووی سیاسیی
ئــەم واڵتــە ،ڕۆڵــی دوو زلهێزی سەرەکی،
واتە ڕووسیە و ئامریکایە .ئەو دوو زلهێزە
دەتــوانــن بە ڕێککەوتن لەگەڵ یەکتری و
وەالنــانــی کێبەرکێیەکان و تــێــوەرنــەدانــی
کێشەکانی دیکەیان لە گێژاوی سووریەدا
قەیرانی قووڵی ئەو واڵتە یەکالیی بکەنەوە.
دیارە هەم ڕووسەکان و هەم ئامریکا و
هاوپەیمانەکانی ڕایانگەیاندووە ،مەبەستی
سەرەکییان لــە ســووریــەدا شــەڕ بــە دژی
تــێــرۆڕیــزمــە؛ ب ــەاڵم چەمکی تــێــرۆڕیــزم و
ئــەو گــرووپــانــەی کــە لــە خــانــەی تــێــرۆردا
خۆدەبیننەوە_جگە لە داعش_ لە ڕوانگەی
ئەو دوو زلهێزە و هاوپەیمانەکانیانەوە جێی
ناکۆکین .واتە هەر وەک دیتمان ئامریکا بە
ناوی شەڕی دژی تێڕور هەر جارناجارێک
هێزەکانی دەوڵــەتــی بەشار ئەسەد وەبــەر
زەبری خۆی دەدا و ڕووسەکانیش بەهەمان
شێوە لە وەشاندنی زەبر لە هێزەکانی سپای
ئازادی سووریە کە هەتا ماوەیەک لەمەوبەر
لەالیەن ئامریکا و هاوپەیمانەکانییەوە تەیار
دەکــــران دەســـت نــاپــارێــزن .ب ــەو حــاڵــەش
ئــامــریــکــایــیــەکــان ن ــەی ــان ــش ــاردوەت ــەوە کە
مەبەستی سەرەکییان لە سووریە لەنێوبردنی
داعشە و ئامادەن لەسەر داهاتووی سووریە
لــەگــەڵ ڕووســەکــان دانــووســتــان بــکــەن و
لــە هەڵوێستەکانی پێشوویان ،بەتایبەت
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ داه ــات ــووی سیاسی
بەشارئەسەد لە دەورەی «ئاڵووگۆر»ی
دەسەاڵتدا هەتا ڕادەیەک نەرمی بنوێنن.
لەوالشەوە ڕووسەکانیش کە بەدرێژایی
دەیــــان ســاڵــی ڕابـــــردوو نیشانیان داوە،
لــەگــەڵ ســاتــوســەودا و «دانــووســتــان»ن
و نــە لــە دۆستایەتیدا و نــە لــە دژایــەتــیــدا،

ئــەوەی دیــار و ئاشکرایە لەدانووستانی
ئاستانە و ژنێڤدا تا ئێستا پێشکەوتنێکی
ئەوتۆ لە نێوان ئۆپۆزسیۆنی دێمۆکراتی
س ــووری ــە و دەوڵ ــەت ــی بــەشــار ئــەســەددا
نەهاتوەتە ئـــاراوە ،بــەاڵم هـــەردوو الیــەن
بەو ئاکامە گەیشتوون کە لە کورتخایەندا
تەنانەت ئەگەریش بیانەوێ یەکتر لەنێو
بەرن ،ناتوانن؛ چونکە هەردوو الیەنی شەڕ
لە الیــەن هێزە دەرەکییەکانەوە پشتیوانی
ڕاستەوخۆیان لێدەکرێ و بااڵنسیی شەڕ
بــە شێوەیەک نییە کــە بــە تـــەواوی بــەالی
الیەنێکدا و بــە زیــانــی الیــەنــەکــەی دیکەدا
بشکێتەوە .بــەوحــاڵــەش هـــەروەک دیــارە،
دەوڵــەتــی بــەشــار ئــەســەد ،چ لــە نێو ڕیــزە
ی و چ لــەڕووی ئــەو پانتاییە
نێوخۆییەکان 
لــە خــاکــی ســووریــە کــە ئێستا لەدەستی
دای ــە و هــەروەهــا لــە ئاستی پشتیوانییە
دەرەکییەکانیشی( ڕووســەکــان ،کۆماری
ئیسالمی و حیزبولالی لوبنان) ستاتویەکی
بەهێزتری هەیە .ئەو بەشار ئەسەدەی لە
چەند ساڵی ڕابردوودا سەرەڕای پشتیوانیی
هــەمــەالیــەنــەی کــۆمــاری ئیسالمی ،بەشی
هەرەزۆری خاکی سووریەی لەدەستدا بوو،
لەپاش هاتنەکایەی ڕووسەکان ،بەتەواوی لە
حاڵەتی بەرگری هاتەدەرێ و توانی زۆرێک
لە شار و ناوچە گرینگەکانی وەک حەڵەب
و دەورووبــەری دەمێشق و ...چەند شاری
دیکە بگرێتەوە و ئێستاش لە دێرئەلزوور
خەریکی پێشڕەوییە.
لــەبــەرانــبــەردا ئۆپۆزسیۆنی ســووریــەی
دێــمــۆکــرات کــە لــە چەند دەســتــە و تاقمی
جــیــاواز و بــگــرە دژ بــەیــەک پێکهاتووە،
لەالیەک بە شێوەی کردەیی تەنیا لەالیەن
تورکیەوە پشتیوانیی لێدەکرێ و ئامریکا و
هاوپەیمانەکانیشی ماوەیەکە گەیشتوونەتە
ئــەو بـــاوەڕە کــە ئــەو هێزانە ن ــەزۆر جێی
مــتــمــانــە و دێــمــۆکــراتــن و ن ــە ئ ــەوەن ــدە
یەکگرتوو بەهێزن کە زیاتر لەوە یارمەتییان
بــدرێ؛ هەربۆیەش سێناریۆی ڕووخانی
بەشار ئەسەد بە شەڕ و بە پشتیوانی لە
ئۆپۆزیسیونی ســووریــە ،لەالیەن ئامریکا
و هاوپەیمانە ڕۆژاواییەکانییەوە ،وادیــارە
بێدەنگەی لێکراوە و تەنانەت تورکیەش کە
هەرلەسەرەتاوە شیروو تیری لە بەشار
هەڵدەکێشا و بە هیچ شێوەیەک بــاوەڕی
بە بە بوونی بەشارئەسەد لە سووریەی
داهاتوودا نەبوو ،ئیدی هێور بووەتەوە و

ڕەزا محەممەدئەمینی
دەزانێ ،لە ملمالنی و لەهەمانکاتدا لە سازانی
زلهێزەکاندا ،دەبێ واز لە مەزنخوازییەکانی
بێنێ .تورکیە لەپاش لەشکرکێشی بۆسەر
شاری جرابلۆس و باب ،نەیشاردووەتەوە
کە مەبەستی سەرەکی ،ئەگەر لە سەرەتادا،
بەچۆکداهێنانی دەوڵــەتــی بــەشــار ئەسەد
بـــووە ،ئێستا زۆرتـــر مەبەستییەتی بەر
بــە لــکــانــدنــەوەی نــاوچــەی کوردستانیی
‹›عەفرین» بە «کۆبانی» و جەزیرەوە بگرێ
و پێش بە ئەگەری دروستبوونی هەرچەشنە
قەوارەیەکی سیاسیی «دیفاکتۆ»ی وەک
باشووری کوردستان لە سووریە بگرێ.
بەتایبەت کە سوور دەزانێ لە الیەک کورد
وەک نەتەوەیەکی دابەشکراو بەسەر چوار
پــارچــەدا بــە خــەبــات و تێکۆشانی خۆی
عــەوداڵــی وەدیهێنانی خەونی لەمێژینەی
خوی واتــە سەربەخۆیی کوردستانە و لە
الیــەکــی دیــکــەش نــەک هــەر تورکیە ،بگرە
دەواڵتانی دیکەی ناوچەش ناتوانن خۆ لە
تەوژمی مافخوازی و دێمۆکراسیخوازی
بشارنەوە.
الیەکی دیکەش کۆماری ئیسالمیی ئێرانە
کەهەر لــەســەرەتــای سەرهەڵدانی شەڕی
نێوخۆیی لە سووریەشێلگیرانە و بە هەموو
شــێــوەیــەک دیفاعی لــە رێژیمی کەمینەی
«عــەلــەوی»ی بــەشــار ئــەســەد کـــردووە و
نەیشاردووەتەوە کە مانەوەی بەشار ئەسەد
لە دەسەاڵتدا بۆ ئەو ڕێژیمە هێڵی سوورە
و بەرگری لە سووریە بە قسەی یەکێک لە
فەرماندەرەکانی سپای پاسدارانی رێژیم
لە بەرگریکردن لە پارێزگای خۆزستان
گرینگترە .بەوحاڵەش ڕەوتی ڕووداوەکــان
و ئـــەو چـــاوەڕوانـــیـــیـــەی ل ــە ئــامــریــکــا و
هاوپەیمانەکانی لــەالیــەک و ڕووســەکــان
لە الیەکی دیکە دەکــرێ ئەوەیە کە ئەگەر
تــەنــانــەت بــەشــار ئــەســەد لــە داه ــات ــووی
سووریەدا ڕۆڵێکیشی هەبێ،
ئەو بەشار ئەسەدەی شەش ساڵ لەمەوبەر
و پێش سەرهەڵدانی شەڕی نێوخۆیی نابێ و
لە باشترین حاڵەتدا هەتا هەڵبژاردنێک لە ژێر
چاودێریی نەتەوەیەکگرتووەکاندا دەتوانێ
لە دەســەاڵتــدا بمێنێ .هەربۆیە دەکــرێ بە
دڵنیاییەوە بڵێین سووریەی داهاتوو ،ئەگەر
لێکهەڵنەوەشێتەوە ،کەئەوەش ئەگەرێکی زۆر
بەهێز نییە ،واڵتێک دەبێ کە دەسەاڵتەکەی
لەسەر ئەساس و بنەمای المــەرکــەزی و
بەدوور لە کەڵەکەبوونی دەسەاڵت لەالیەن
کەس و تاقم و پێکهاتەیەکەوە دادەمەزرێ،
واڵتێک دەبێ کە النیکەمی مەترسیی بۆ دەرو
و دراوسێی وەک ئۆردۆن و ئیسرائیل دەبێ
و لە هەموو گرینگتر ،واڵتێک دەبێ کە ئیدی
نابێتە مەیدانی تەڕاتێنی کۆماری ئیسالمی،
چونکە نــە ئامریکا و هاوپەیمانەکانی و
واڵتانی عەرەبی و تەنانەت تورکیە بەوە
ڕازی دەبن و نە ئەسەد و کەمینەی عەلویی
ئەو هێزەیان دەمێنێ کە بتوانن ئەو بەستێنە
بۆ رێژیمی کۆماری ئیسالمی لەبار بکەن.
جگە لەوەش ئامریکا باش دەزانــێ لەدوای
ڕووخــانــی ســـەددام حوسێن لــە عــێــڕاق و
دەسپێکردنی شەڕی نێوخۆیی لە سووریە
و پــاشــان یــەمــەن و ه ــەروەه ــا لــە دوای
مۆرکردنی ڕێککەوتنی ناوکی «بەرجام»،
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەالیەک لە ئاستی
ناوچەدا بە ڕێژەیەکی زۆر لە پێشوو بەرینتر
و بەرباڵوتر هاتووەتە مەیدانی قەیرانەکان و
وەک زلهێزێکی ناوچەیی ،بووەتە هەڕەشە
لــەســەر بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی ئــەمــریــکــا و
هاوپەیمانە ناوچەییەکانی و لەالیەکی دیکەش
بە هەموو توانایەوە خەریکە پەرە بە پرۆژە
مووشەکییەکانی دەدا کە نــەک هــەر جێی
نیگەرانیی ئامریکا و هاوپەیمانەکانییەتی،
بگرە نیشاندەر و سەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە
کە ئەو ڕێژیمە ئەگەر ئێستاش نا ،لەداهاتوودا
دەتوانێ کێشەی گەورە لە ناوچەدا بنێتەوە.
هەر بۆیەش چــاوەڕوان ناکرێ ئامریکا لە
ســووریــەی داهــاتــوودا ڕازی بێ کۆماری
ئیسالمیی ئێران جێ پێیەکی وەک سەردەمی
پێشووی لەو واڵتەدا هەبێ.

ژماره٧١٠ :
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ئاژاوە و نەزم لە جیهانێکی هەردەم لەگۆڕاندا
()2 - 2

(خۆرهەاڵتی نێوەڕاست)
د .هێرنی کیسینجێر
کەماڵ حەسەنپوور کردوویەتی بە کوردی
لە ئەوراسیا و لە سنوورەکانی ڕووسیە،
نــەزمــی جیهانی بــە هــۆی ئــاســەوارەکــانــی
کێشمەکێشی دەس ــەاڵت تووشی موشکیلە
بــووە .لە کەنارەکانی خۆرهەاڵتی ناوین،
بە هۆی ئــاژاوەی لێکهەڵوەشان هەڕەشەی
لێدەکردێ .سیستەمی نەزمی وێستفالیی کە لە
خۆرهەاڵتی ناوین لە کۆتایی شەڕی یەکەمی
جیهانیی هاتە ئ ــاراوە وێ ــران ب ــووە .چــوار
واڵتــی ناوچە چیتر وەک واڵتــی سەربەخۆ
نین .سورییە ،عێراق ،لیبی و یەمەن بوونەتە
مەیدانی شــەڕی ئــەو تاقمانەی کە بــەدوای
سەپاندنی دەسەاڵتی خۆیانەوەن.
لە ڕووبەرێکی بەرچاو لە عێراق و سووریە،
سوپایەکی ئایینی تووندئاژۆ ،داعش ،خۆی
وەک دوژمنی دڵڕەقی شارستانییەتی مودێڕن
پێناسە کردووە کە لە ڕێگای تووندوتیژیی
دەیــهــەوێ سیستەمی نــاونــەتــەوەیــی چەند
واڵتان بۆ ئیمپراتوریەتێکی ئیسالمیی لە سەر
بنەمای شەریعەت بگۆڕێ .لە هەلومەرجێکی
ئەوتۆدا ،پەندی پێشینیان کە دەڵێ دوژمنی
دوژمــنــەکــەت دەکـــرێ وەک دۆس ــت سەیر
بکرێ بڕ ناکا .لە خۆرهەاڵتی ناوینی ئێستا،
دوژمنی دوژمنەکەت لەوانەیە دوژمنی تۆش
بێ .خۆرهەاڵتی نێوەڕاست بە ئایدیۆلۆژییە
هەمیشە لە گۆڕانەکانی و بە هەمان ڕێژە
بە کردارە تایبەتییەکانی کاریگەریی لە سەر
جیهان هەیە.
ش ــەڕی جیهانی دەرەوە لــەگــەڵ داعــش
دەتــوانــێ ئــەو شتە نیشان بـــدا .زۆربـــەی
دەســەاڵتــە غەیری داعشییەکان ،بە ئێرانی
شیعە و واڵتە سەرەکییە سوننییەکانەوە ،لە
سەر ئەوە هــاوڕان کە دەبێ لەناوی بەرن.
بــەاڵم کــام الیــەن قـــەرارە ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵتی بە میرات بگرێ؟ هاوپەیمانییەک لە
سوننیەکان؟ یا تاقمێک کە لە ژێر نفوزی ئێران
دایە؟ جوابەکەی ناڕوونە چونکە ڕووسیە و
واڵتانی ناتۆ هەرکامیان پشتیوانی لە الیەک
دەکــــەن .ئــەگــەر نــاوچــەی ژێ ــر دەســەاڵتــی
داعش لە الیەن سوپای پاسدارانەوە یا ئەو
هێزانەی کە لە الیــەن ئــەوانــەوە ڕاهێنان و
ڕێبەرییان دەکرێ داگیر بکرێ ،ئاکامەکەی
دەبێتە ناوچەیەک کە لە تاران تا بەیروتە ،کە
دەتوانێ دەستپێکی سەرهەڵدانی ئیمپراتوریی
توندئاژۆی ئێران بێ.
لــێــکــدانــەوەی خ ــۆرئ ــاوا بــە ئــاڵــوگــۆڕ لە
تورکیە تێکچووە ،واڵتێک کە لە دەوڵەتێکی
ســـێـــکـــوالرەوە ب ــۆ چــەشــنــێــک ل ــە بــــواری
ئایدیۆلۆژییەوە ئیسالمییە گــۆڕاوە .لە یەک
کاتدا ئــەو کاریگەریی لەسەر ئــووروپــا لە
ڕێگای کۆنترۆڵێ سەرڕێژەی پەنابەران لە
خۆرهەاڵتی ناوینەوە هەیە و ئامریکای بە
گواستنەوەی نەوت و کااڵی تر لە سنووری
بــاشــووریــەوە تــووڕە کـــردووە ،پشتیوانیی
تورکیە بۆ پرسی سوننی هاوتەریب لە گەڵ
هەوڵەکانی بۆ الوازکردنی خۆبەڕێوەبەریی
کوردان ،کە زۆرینەی تاقمەکانی تا ئێستا لە
الیەن خۆرئاواوە پشتیوانیی دەکرێن ،دەچێتە
پێش.
دەوری نــوێــی ڕووســـیـــە کــاریــگــەریــی
لــە ســەر شــێــوەی نــەزمــی داهــاتــوو دەبــێ.
ئامانجی ئەو ،یارمەتیی بە شکست پێهێنانی
داعــش و پێشگرتن بە تاقمی هاوشێوەیە؟
یا هۆیەکەی نۆستالژیی گەڕانی مێژوویی
بۆ دەســەاڵتــی ستراتێژیکە؟ ئەگەر ئــەوەی
پێشدا بــێ ،سیاسەتی هاوکاریی خۆرئاوا
لە گەڵ ڕووسیە شتێکی باش دەبێ .ئەگەر
ئەوەی دواتر بێ ،دووبارەبوونەوەی شەڕی
ســارد شتێکی چــاوەڕوانــکــراوە .هەڵوێستی
ڕووسیە لە بارەی کۆنتڕۆڵی ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵتی داعش ،کە لەسەروە ئاماژەی پێ
درا ،کلیلی تاقیکردنەوەی دەبێ.
هــەمــان بــــژاردە بـــــەرەوڕووی خــۆرئــاوا
دەبێتەوە .دەبێ بڕیار بدا کام سەرئەنجام لە
گەڵ نەزمی نوێی جیهانیی تەبایە و پارێزگاری
لــێ بــکــا .ئــەو نــاتــوانــێ بــە شــێــوەی گشتیی
پشتیوانیی لە بــژاردەیــەک لەسەر بنەمای
تاقمی ئایینی بکا چونکە ئــەوان بۆخۆیان
بەش بەشن .ئامانجی پشتیوانییەکەی دەبێ
سەقامگیریی بێ و لە دژی هەر تاقمێک بێ کە
هەڕەشە لە سەقامگیریی دەکا و لێکدانەوەکە

دەبێ درێژ مەودا لەبەر چاو بگرێ و نابێ
ئاکامی تاکتیکەکانی ئێستا بێ.
ئەگەر خۆرئاوا درێژە بە بەشدارییەکەی
بدا بێ ئەوەی کە پالنێکی ژێئۆستراتێژیکی
هەبێ ،ئاژاوە پەرە دەستێنێ .ئەگەر پاشەکشە
بکا لە تێئۆریدا یا بە کردەوە ،هەر وەک لە
 ١٠ساڵی ڕابردوو دا وەسوەسەی هەبووە،
زلهێزێکی وەک چین و هیندوستان ،کە ناتوانن
قبووڵی ئــاژاوە لە نزیک سنوورەکانیان یا
پشێویی لــە نێوخۆ بــکــەن ،وردە وردە لە
گەڵ ڕووسیە جێگای خۆرئاوا دەگرنەوە و
شێوازی سیاسەتی جیهانیی ئەو سەدانەی
دوایی دەڕووخێ.
پەیمانی ئاتالنتیک بەرەو کوێ؟
ئ ــەم ڕووداوانــــــە دوو دەرئــەنــجــامــی بۆ
پەیمانی ئاتالنتیک دەبــێ .تا ئەو جێیەی کە
ئاڵوگۆڕەکانی دونیای دەرەوە هەڕەشە لە
هاوسەنگیی دەسەاڵت بکەن ،ئەوان هەڕەشەن
بــۆ تەناهیی .بــەاڵم ئـــەوان خــۆرئــاواش بە
چالش دەکێشن تا یارمەتیی بە دروستکردنی
نەزمێکی نوێی جیهانیی بکا .بڕگەی ژمارە

وردە وەک زەمانەتی یەکالیەنەی ئامریکای
لێهات لە جیاتی ئەو چەمکە ستراتێژیکە کە
لەسەری ساغ ببوینەوە بۆ گۆڕانی جیهان.
ڕوانگەی خاتوو تاچێر لە بارەی پەیمانی
ئاتاڵنتیک زۆر لەگەڵ واقعییەتەکانی ئێستا
جــیــاواز ب ــوو .ئــەو ئـــاوای بــاس دەکـــرد کە
لە نێوەڕۆکدا پێکهاتوە لە «ئامریکا وەک
دەسەاڵتی سەرەکیی لەگەڵ هاوپەیمانانێک کە
بە شێوەی گشتیی لە ئەمری ئەو دان» .ئێستا
چیتر بەو شێوە نییە .ویالیەتە یەکگرتووەکان
چیتر بەو شێوەیە کە تاچێر باسی دەکرد
ڕێبەریی ناکا و ئــاکــاری ئوروپاییەکانیش
ئەوەیە کە لە ئالترناتیوی دیکە دەکۆڵنەوە.
بــوونــی خــەڵــک ،ســامــان ،تــێــکــنــۆلــۆژی و
سەرمایە ڕۆڵێکی یەکالکەرەوەی جیهانیی بۆ
ئامریکا و ئوروپای خاوەن توانایی سەربازیی
دەستەبەر دەکا .بەاڵم ئەوە بە بێ ستراتێژی
دیاریکراو و ڕوانگەی سیاسیی نایەتە ئاراوە.
لە ئاڵوگۆڕەکانی خێرای جیهانی ئەمڕۆ،
ن ــات ــۆ دەبـــــێ خــەریــکــی پ ــێ ــداچ ــوون ــەوەی
هەمیشەیی بە ئامانج و تواناییەکانی بێ.
ئاڵۆگۆڕەکان لە پێکهاتەی نەزمی ئەمڕۆیی

[لە ڕۆژههاڵتی ناڤیندا پەندی پێشینیان کە دەڵێ دوژمنی دوژمنەکەت
دەکرێ وەک دۆست سەیر بکرێ بڕ ناکا .لە خۆرهەاڵتی ناوینی
ئێستادا ،دوژمنی دوژمنەکەت لەوانەیە دوژمنی تۆش بێ .خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست بە ئایدیۆلۆژییە هەمیشە لە گۆڕانەکانی و بە هەمان ڕێژە
بە کردارە تایبەتییەکانی کاریگەریی لە سەر جیهان هەیە]
پێنجی پێڕەوی ناتۆ شیی کردۆتەوە کە چی
دەبــێ بــپــارێــزرێ ،ئــەوە ناتوانێ بەرهەمی
کۆتایی سیاسەتی ئاتالنتیک بێ.
ناتۆ لە  ١٩٤٩بۆ پارێزگاری لە ئەندامەکانی
دژی هێرشی یەکیەتیی سۆڤیەت دروست
بوو .لەو کاتەوە بەرەو ڕایەڵەیەک لە نەتەوان
بــە قــەبــارەی ج ــی ــاوازەوە گـــۆڕاوە تــا دژی
ناسەقامگیرکردنی نێونەتەوەیی بوەستێتەوە.
بەاڵم ناتۆ زۆرتر لە ئامانجە سەرەکییەکانیدا
دەقــیــق بـــووە تــا ئــەو کــامــڵــبــوونــەی کــە بە
خ ــۆی ــەوە دیـــتـــووە ،ئـــەو لـــەبـــارەی ئــەرکــە
بەرگریکارانەکەیدا ئاشکراتر دواوە تا دەوری
خۆی لە یارمەتییدان بە نەزمی جیهانیی.
دڵنیا لە دەوری وریــاکــەرەوەی بەرامبەر
ب ــە هـــەڕەشـــەی یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەت لە
پــرۆســەی پەرەپێدانی جبەخانەی ئەتۆمی
وەک تــەواوکــەریــك بۆ بااڵدەستی ڕێژەیی
هێزە وشکانییەکەی ،ناتۆ ئەرکێکی یاسایی
و هــەروەهــا نیشانەی بـــاوەڕی هاوبەشی
نەتەوە ئازادەکانی خۆرئاوا بۆ بڕەودان بە
بایخەکانیان بوو.
نەریتی ڕیبەریی ئامریکا بووە هۆی ئەوەی
کە جبەخانەی ئەتۆمی ئامریکا وەک ئەوپەڕی
هاوسەنگی توانایی سەربازیی سۆڤیەت بووە.
بە تێپەڕ بوونی دەیەکان ،پەیمانەکە وەردە

جیهان ،دەبێ ناتۆ و ئەندامەکانی بێنێتە سەر
ئەو باوەڕە کە لەخۆیان بپرسن :دەیانهەوێ
پێش بــە کــام ئــاڵــوگــۆڕ جگە لــە کۆنتڕۆڵی
خاکی واڵتانی ئەندام بگرن و بە کام ئامراز؟
ئامانجە سیاسییەکان کامانەن و ئامادەن کام
ئەمرازانە بەکار بێنن؟
کەوابوو ڕێگام بدەن بە دووپاتکردنەوەی
وتەی خاتوو تاچێر لە وتارە دۆستانەکەی
دوو دەیــە لەوەپێشی کۆتایی بە وتارەکەم
بهێنم:
«چی بکەین؟ من پێموایە ئەوەی کە ئێستا
پێویستە دەستپێشخەرییەکی نوێ و ژیرانەی
ئاتالنتیکە .ئامانجەکەی دەبێ دووبارە پێناسە
کردنەوەی ئاتالنتیسیزم لە ژێر ڕووناکایی
ئــــەو مــوشــکــیــانــە ب ــێ ک ــە بــاســم کــــردن.
چرکەساتی دەگمەن هەڵدەکەون کە مێژوو
ئاواڵەیە و ڕەوتەکەی بەو ئامرازانە دیاریی
دەکرێن کە باسم کردن .وێدەچێ ئێستا ئێمە
لە چرکەساتێکی وەها دابین».
وتەکانی خاتوو تاچێر ،پێش هەموو شتێک،
ڕاســپــاردە و پێناسەی ئەرکەکە بــوو .ئێمە
ئەمڕۆ لە ساتەوەختێکی هەستیارتریشدا
دەژین.

مەال ئاوارە

عادڵ مەحموودی

جوواڵنەوەی چەکداریی سااڵنی  46_47لە دوای ڕووخانی کۆمار
هەناسەیەک بوو بە بەری خەبات و تێکۆشانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا کرایەوە.
لەو قۆناغە پڕشنگدارەی خەباتی گەلی کورد لە ئێران ئەگەرچی بەداخەوە پۆلێكی 38
كەسی لە تێكوشەرانی کورد کە مەال ئاوارە یەک لەوان بوو ،گیانیان فیدای ڕزگاریی گەل
و نیشتمانەكەیان كرد ،بەاڵم لە ڕاستیدا ئەم شۆڕشە بوو بە هۆی پەیمان نوێكردنەوەی
خەڵكی ڕۆژهەاڵت لەگەڵ جوواڵنەوەكەیان و بووژاندەوە و ڕێكخستنەوەی پێشمەرگە.
لە ساڵی ١٣١٣ی هەتاوی لە گوندی شەڵماشی سەر بە شاری سەردەشت لە بنەماڵەی
مامۆستایەکی زانا و نیشتمانپەروەر ،کوڕێکی چاوگەش چاوی بە دنیا هەڵێنا و مامۆستا
محەمەد ئەمینی باوکی ناوی لێنا ئەحمەد.
ئەحمەد لە گوندێکی بێ قوتابخانە و بە دوور
لە هەموو مافێکی سەرەتایی ،پێی گرت و تەمەنی
بەرەو شەش حەوت سااڵن هەڵکشا ،لەبەر ئەوەی
لە بنەماڵەیەکی خوێندەواردا لە دایك ببوو ،زۆر
ئاسایی بوو کە ببێتە قوتابییەکی باوکی و دوای
خوێندنی نامێلکە سەرەتاییەکان ،قەوانی فەقێیەتی
لە شان کرد و چووە نێو جەرگەی فەقێیان و ،لە
گوندێکەوە بۆ گوندێکی تر و ،لە حوجرەیەکەوە
بۆ حوجرەیەکی دی ،زۆر شوێن و ناوچەی
کوردستان گەڕا و وەکوو فەقێیەکی زۆر زیرەک
خوێندی .مەال ئەحمەد پێش ئەوەی خوێندنی
مەالیەتی تەواو بکا وازى له خوێندن هێنا و
رووى کرده کار و کاسبى و خهریکى کڕین و
فرۆشتنى تووتن بوو ،ئهویش تووتن و تووتنەوانی
که بۆخۆى له شیعرى «هاوارى تووتنهوانێکى
ناوچهى سهردهشت»دا له ههموو کهس باشترى ناسیوه و ناساندوه.
مەال ئەحمەد ،مرۆڤێکی ھێژا ،ئاگا ،دیندار ،خاوەن ھەستی نەتەوایەتی و خەڵکدۆست
بوو ،کە ھەر لە سەردەمی فەقێیەتی و خوێندنی لە حوجرەی شار و گوندەکانی کوردستان،
هەستی بە نابەرامبەری و بێ حاڵ و باڵی دڵتەزێنی ژێردەستان و ،زۆرداری و خەڵک
رووتاندنەوەی دەسەاڵتداران کرد و ئازاری گەلەکەی بوو بە خرۆکەیەک و چووە نێو
خوێنی ،وابوو کە چەکی مەردایەتی کردە شان و شەو و ڕۆژی خستە سەر یەک بۆ
ڕزگاری گەلەکەی لە کەمدەستی و ژێر دەستەیی و نەھێشتنی ئەو نابەرابەریانە.
مەال ئەحمەد ،دوای ئەوەی بوو بە ئەندامی حیزبی دیموکراتی کوردستان ،بەبێ گرنگیدان
بە پلە و پایە ،قورسترین ئەرکەکانی وە ئەستۆ دەگرت و بە باشترین شێوەی گونجاو ڕای
دەپەڕاندن .ئەو لە ساڵی ١٣٤٠ی هەتاویدا لە الیەن سیخوڕەکانی ڕێژێمی پاشایەتی ئاشکرا
کرا و ئەویش بە ناچاری ڕوو لە باشووری کوردستان کرد و لەوێ لەگەڵ پۆلێک لە هاوڕێ
حیزبییەکانی سەرقاڵی ڕێکخستنەوە و بووژاندنەوەی ڕیزەکانی حیزب بوو .هەر ئەو کاتەش
بوو کە نازناوی ئاوارەی بۆ خۆی هەڵبژارد .لە ساڵەکانی  ١٣٤٠بەوالوە ،بە نهێنێ گەڕایەوە
کوردستانی ئێران ،بهاڵم ئهم جارهیان نه فهقێ بوو نه مهال و نه تووتنکڕ و تووتن فرۆش.
ئهم جاره کادرى حیزبى دێموکراتى کوردستان بوو .ئهویش چ کادرێک؟ خۆشهویستى
ههمووان ،جێى متمانهى ههمووان و میوانى ماڵى ههمووان .سهیر ئهوه بوو ههموو کاتێک
ئاگاى له رووداوهکانى سهرانسهرى ناوچهى سهردهشت ههبوو .چونکه رایهڵکهیهکى واى
پێک هێنابوو که ههرچى ڕووى دابایه پێى دهگهیشتهوه و لێى خهبهردار دهبوو .زۆربهى
زۆریش به تاقى تهنیا به خۆى و بڕنۆیهکى درێژ و دوو قهد فیشهکدانهوه دهگهڕا.
مەال ئاوارە هەر تەنیا پێشمەرگە و خۆشەویستی خەڵكی ناوچەكە نەبوو ،بەڵكوو
وەك شاعیرێكی گەل و نیشتماندۆست ،توانی زۆڵم و زۆری دەسەاڵتی زۆردار
لە قالبی شێعردا بهۆنێتەوە و لەنێو كۆر و كۆمەالنی خەڵكدا باڵویان بكاتەوە و
خەڵکیان پێ بە ئاگا بێنێتەوە ،کە تووتنەوان یەكێك لە شێعرە ھەر بە ناوبانگەكانیەتی.
حیزبی دیموکراتی کوردستان بەداخەوە لەو سەرووبەندەدا بە سەر دوو جەمسەردا
دابەش ببوو ،یەکێک لەو جەمسەرانە کە لە باشووری کوردستان کەشوهەوای لەباری
بۆ چاالکیی سیاسی نەبوو ،دواجار بڕیاریان دا کە بگەڕێنەوە نێوخۆ و بە ئاشکرا درێژە
بە چاالکیەکانیان بدەن .ئەوان ساڵی ١٣٤٦ی هەتاوی گەڕانەوە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و
گیانیان کردەوە بەبەر ئەو ژیلەمۆ دامرکاوەی دوای کۆمار و گەرموگوڕیەکیان دایەوە
بە شۆڕش و خەباتی چەکداری و ،مەال ئاوارە یەک لە ڕێبەرانی ئەو جوواڵنەوەیە بوو.
رێژیمى پاشایهتى به گهڕانهوهی ئەو پۆلە کادر و پێشمەرگەیە ،شیو و دۆڵ و چیا
و چۆلى به جاش و ژاندارم و جاسووس و خۆفرۆش لـێ تهنین و کهوته ڕاونانیان و،
ئەوان به ناچار له زۆر جێگا تووشى تێکهڵچوونى چهکدارانه بوون .ههرچهند ئهو ڕاپهڕینه
ئاماده نهکرابوو و بهسهر تێکۆشهرانى دێموکرات و گهلى کورددا سهپابوو ،بهاڵم بهڕاستى
هەم خەڵک و هەم هێزی پێشمەرگە قارهمانهتییان نواند و حهماسهیان خوڵقاند .زۆر جار
هێزێکى ده پازده کهسیى پێشمهرگه ،لهگهڵ سهدان چهکدارى دوژمن بهرهوڕوو دهبوون
که به تۆپخانه و هێلى کۆپتێر و تازهترین ئامرازی شهڕ چەکدار کرابوو ،کهچى بوێرانه
بهرهنگاریان دهبوونهوه و ،زیانى قورسیان له هێزهکانى دوژمن دهدا و سهربهرزانه
خۆیان له گهمارۆى دوژمن رزگار دهکرد .دیاره لهو شهڕانهدا به داخهوه پۆلێک له
باشترین کادرو پێشمهرگهکانى دێموکڕاتیش گیانیان لهدهست دەدا ،که ههریهکهیان بۆ
بزووتنهوهى کورد سهرمایهیهک بوون و لهدهستچوونیان بهڕاستى خهسارێکى گهوره بوو.
ساواك و دەزگا سیخوڕییەكانی ڕێژێمی داگیرکەری پەهلەوی ،زیاتر لە  5ساڵ
هەوڵیان دەدا كە مەال ئاوارە بخەنە داوێکەوە ،بەاڵم هەوڵەكانیان بێ ئەنجام بوون،
هەتا ئەوەیکە سەرەنجام بەرپرسانی ئەو كاتی ڕێژیم ،دیسانەوە دەستی هاوكاریان
بۆ الی خۆفرۆشانی سەرشۆڕی خۆجێی كورد برد و بە پیالنێك خستیانە داو .خهڵک
زۆر جار کێشه کۆمهاڵیهتییهکانیان دهبرده الى مهال ئاواره که بۆیان چارهسهر
بکا .بۆ له داوخستنى ئاواره راست لهو ڕێگایه کهلک وەرگیرا و مەال ئاوارە و دوو
پێشمەرگەی هاورێی بۆ چارەسەرکردنی کێشەیەکی بە ئانقەست دروستکراو بانگ کرانە
بۆسەکە .لهوالشهوه هێزێکى پۆشته و پهرداخى دوژمن دێتە سەریان و بە دیل گیران.
هێزەکانی ڕێژیم دەسبەجێ مەال ئاوارەیان بە دەست و پێ بەسراوی بە هەلیکوپتەر بۆ
شاری سەردەشت و لە دادگای سەحرایی پادگانی جەڵدیان بە بڕیاری تیمسار ئۆوەیسی
سزای ئێعدامی بەسەردا سەپا.
مەال ئاوارە دوای  4مانگ ئەشكەنجەی ڕۆحی و جەستەیی تەنانەت ناوی یەك كەسیشی لە
ئەندامانی حیزب و ڕێكخستنەكانی نەدركاند و بەم شێوەیە سەلماندی كە نهێنییەكانی گەل و
نیشتمانەكەی بۆ هەتا هەتایە لەنێو دڵیدا بە پارێزراوی دەمێننەوە و ،بەم نهێنی پارێزییەش نیشانی
دا كە سڵ ناكاتەوە لە مەرگ ،ئەویش مەرگێك كە لە پێناو داوا ڕەواكانی گەل بەشخوراوەکەی بێ.
لە کۆتاییدا لە ڕۆژی 11ی مانگی گەالوێژی ساڵی 1347ی هەتاوی ،مەال ئاوارە
لەگەڵ هاوڕێکانی ،لە شاری سەردەشت بەدەم بژی کوردستانەوە ،گیانیان لە پێناو
گەل و نیشتماندا بەخت کرد و چوونە ڕیزی كاروانی نەمرانی حیزب و نیشتیمانەوە.
ڕۆحیان شاد و ڕێگایان پڕ ڕیبوار بێ.
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ماندووبوونێکی زۆر بۆ ئەزموونێکی بەنرخ

برایم چووکەڵی
پێشمەرگە چۆن پێدەگا و چۆن لە کڵ دێتە دەرێ .ئەوە ڕهوتی ڕووداوه
سەختەکان و شەڕ و بەرگرییە خوێناوییەکان لە پێناو سەرخستنی خەباتی
نەتەوەیە پێشمەرگە لەو مەیدانەدا تاقی دەکاتەوە و کەرامەت و کەسایەتیی دەداتێ.
پێشمەرگە کارەکتەری سەرەکیی گۆڕەپانی خەباتی مافخوازیی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دەیەکانی شەست و حەفتای هەتاوییە .له الیهک
ئاشی لهش هاڕین و خوێنڕشتنی دهزگای سهرکوت لە الیەکی دیکهش
هێزی بهرهنگاریی کوردە کە رێکخراوتر و به بهرنامهتر مهیدانداریی دهکا.
لە نێوەڕاستی دەیەی 1360دا هیزی پێشمـەرگەی حیزبی دیموکراتی کوردستان،
ئەزموونێکی نوێی لە دژی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی وەسەریەک نا ،ئەزموونێك
کە لەراستیدا بەرهەمی کار و چاالکیی سیاسیو نیزامیی بەرچاوی ئەم حیزبە بوو.
ئەم ئەزموونە ،ئەزموونێک بوو کە دوای وەشاندنی زەبری کاریگەر لە هێزی دوژمن،
لە هەلومەرجی ئەوکاتی خەبات و تێکۆشاندابایەخی خۆی زیاتر دەرخستبووو لە
راستیدا زەروورەتی لە مەیداندا بوون و مەیدانداریی ئەوکاتی هێزی پێشمەرگە
بوو کە ئەزموونێکی لەو چەشنەی بۆ ڕۆڵەکانی دیمۆکرات دەستەبەرکردبوو.
ناوچەی سندووسی نەغەدە ماوەیەک بوو پێشمەرگە ڕووی تێنەکردبوو ،هەر
بۆیەش هێزەکانی کۆماری ئیسالمی جۆرێک هەستیان بە دڵنیایی و غەڕرەبوون
دەکرد و ئەوە دەرفەتێکی باش بوو بۆ زەبر وەشاندنیان .بەرنامەی عەمەلیاتەکە
لەالیەن فەرماندەرانی دوو هێزی دمدم و کێلەشین داڕێژرا و تیمێکی تایبەتی
شناسایی سەردانی ناوچە و شوێنەکەی کرد و دوای هەڵسەنگاندن و تاوتوێی
هەموو الیەنەکانی عەمەلیاتەکە کات و شوێنی زەبروەشاندن لە ڕێژیم دیاری کرا.
هەمیشە کاتێک دوو هێزی پێشمەرگەی دوو ناوچە یەکیان دەگرت بزە دەکەوتە
سەر لێوی هەموو پێشمەرگەکان .ئەوان پۆل پۆل لە دەوری یەک کۆدەبوونەوە و بە
قسە و جەفەنگ و گیرانەوەی بیرەوەریی خۆش و ناخۆشی ڕۆژانی پێشمەرگایەتی،
کۆڕی باسیان هەتا دەسپێکی عەمەلیات گەرم دادێنا .پێشمەرگەکان هەستیان
کردبوو کە یەکگرتنیان دەکرێ ئامانجێک و عەمەلیاتێکی نیزامیی لە پشت بێ ،بەاڵم
ئەوە تەنیا فەرماندەرانی هێزەکە بوون کە بە ئامانج و شوێنی مەبەستیان دەزانی.
هێزەکان کەوتنە جووڵە و رۆژێک پێش عەمەلیات لە شوێنێکی نەهێنی مانەوە
و فەرماندەری عەمەلیات دیاری کرا و ئەرک و بەرپرسایەتییەکان لە سەرەوە تا
خوارێ دیاری کران و
تیمەکانی هێرش ،کەمین ،گواستنەوەی بریندار ،کۆکردنەوەی دەسکەوت ،لێدان لە
هێزی یارمەتیدەری دوژمن و  ....دەستنیشان کران.
وردەکاریی عەمەلیاتەکە لەالیەن فەرماندەران بۆ پێشمەرگەکان باس کران و پێشمەرگە
بە ورەی بەرز و هەستێکی پڕ خۆشی و شادی کەوتنە ڕێ .پێشمەرگە بە سەفەێکی دوور
و درێژ ڕێگەیان دەبری و کاتێک چاویان هەڵبڕی بینییان لە نزیک گوندی مەحمەشەش.
ئەگەرچی کاروباری عەمەلیاتە زۆر بە وردی پالنی بۆ داندرابوو ،بەاڵم فەرماندەرانی
بە زیبکوزاکوونی پێشمەرگە دەیانزانی کە دەبێ باش جارێکی دیکە چاو لە شوێنی
عەمەلیاتە بکەنەوە .کاتژمێر ٣ی بەرەبەیان تیمی شناسایی بۆ چاوخستنەوە سەر
جموجۆڵی هێزەکانی دوژمن و ئاگاداربوون لە ئەگەری هەرچەشنە گۆڕانکارییەک لە
شوێن و جووڵەی هێزەکانی ڕێژیم چوونەوە شوێنی عەمەلیاتەکە و پاش تاوتوێی
هەموو وردەکارییەکانی لێدان و کشانەوە هەر کام لە تیم و دەستەکان لە شوێنی
خۆیان دامەزران و چاوەڕوانی دەسپێکی عەمەلیات بە بڕیاری فەرماندە بوون.
لە کات و ساتی بەڕێوەچوونی ئەم عەمەلیاتەدا لە ساڵی  ،1364کۆماری ئیسالمی
زیاتر لە  300هەزار هێزی چەکداری لە کوردستاندا جێگیر کردبوو ،بە هەزاران
مۆڵگەی لە بەرزاییەکان چێ کردبوو و بۆ دژکردەوەی خێراش سەدان گرووپی
زەربەتی لە ناوچە جۆراوجۆرەکاندا پێک هێنابوو .سەرباقی ئەوە رۆژانەش لە
کاتژمێری ٨ی بەیانییەوە تا 3ی ئێوارێ ڕێگرەکانی لەسەر جادە ئەسلییەکان لە
ترسی کەمینی پێشمەرگە باڵو دەکردەوە .ئەو ڕۆژەش کاتێک دوژمن ڕێگرەکانی _
کە بە تەئمینی جادە ناوی دەبردن_ لەسەر جادە کۆ دەکردنەوە ،هەڵۆ تیژباڵەکانی
شنۆ و نەغەدە لێیان ڕاسان و وەبەر ڕێژنەی فیشەکیان دان .لە چاو تروکاندنێکدا
ماشێنی ڕێگرەکان سووتێندرا و هەموو هێزەکانی دوژمن کە لە شوێنەکە بوون
کوژران و وەک گەاڵی پاییز هەڵوەرین ،بەاڵم ئەوە کۆتایی عەمەلیاتەکە نەبوو.
مەبەستی سەرەکیی عەمەلیاتەکە لەداوخستنی هێزی یارمەتیدەری ڕێژیم
بوو کە خۆیان دەگەیاندە شوێنی ڕووداوەکە .زۆری پێنەچوو کە سێ ماشێنی
پڕ لە هێزی دوژمن بۆ ڕزگارکردنی لەداوکەوتووەکان کەوتنە ڕێ ،بەاڵم
فەرماندەرانی هێزی پێشمەرگە بۆ ئەوەش خەم و مشووری پێویستیان
خواردبوو .چەند کیلۆمیتر دوورتر لە شوێنی ڕووداوەکە و لەسەر ڕێی هاتنی
هێزەکانی ڕێژیم پێشمەرگەکان لە قەراغ جادە کەمینیان نابۆوە و چاوەڕوان
بوون .ئەوان پێیان گوترابوو کە هەتا بە تەواوی نەیەنە بازنەی بۆسەکە لێیان
وەدەست نەیەن .بۆیە دەست لەسەر پەالپیتکە و لە کاتێکدا هەناسەکانیان لە
سینگدا خواردبۆوە ،خۆیان بۆ قۆناغی دووهەمی عەمەلیات ئامادە دەکرد.
هێزی دوژمن کە هەر پێی وانەبوو لە شوێنێکی وا زەبری لێ دەدرێ ،بە پڕتاو لە
هەوڵی ئەوەدا بوون کە خۆیان بگەیەننە شەڕگە .ماشێنەکان گەیشتنە نێو ئاڵقەی کەمینی
هەڵۆکانی دێموکرات و درانە بەر دەستڕێژ .هێزی دەستەوەستانی ڕێژیم ئەوەی دەیدی
هەر ئەوە بوو کە لە عەرز و ئاسمان ئاوری لەسەر پشتی کراوەتەوە .لە ماوەیەکی زۆر
کورتدا هەر سێ ماشین لێک هەڵتەکان ،ئاگریان تێبەردرا و ئەوەی هاتبوو نەگەڕاوە.
موڵگەی مەحمەشە کە لەو عەمەلیاتە و لەو دوو بڕگەیەدا بەشیکی زۆر لەهێزەکەی بە
دەستی پێشمەرگە تێداچوبوو ،هانای بۆ سەرووی خۆی برد و داوای هێزی ئاسمانیی
کرد .پاش ماوەیەک سێ هێلیکۆپتێری سپای پاسداران گەیشتنە ئاسمانی شەڕگە ،بەاڵم
ئەوەی دەیاندی تەنیا دووکەڵی ماشینە سووتاوەکان و کەالکی هێزە کوژراوەکانیان
بوو .بۆیە تەقەی کوێرانە و بێ ئامانجیان نەیتوانی هیچ زەبرێک لە هێزی پێشمەرگە
بدا کە دوای عەمەلیاتەکە بە بەرنامە و وردبینیی تەواوەوە شوێنەکەیان جێ هێشتبوو.
بەمجۆرە هەڵۆ تیژباڵەکانی دیموکرات زەبرێکی وەها گاریگەریان لە هێزی دوژمن دا کە
تا ئێستاش لە بیر و یادەوەریی هەم خەڵکی ناوچە و هەم دوژمندا ماوەتەوە و دەشمێنێ.
ئەو عەمەلیاتە سەرکەوتووانە لە کاتو شوینێکی ئاوادا بە رێژیمی سەلماند کە
کوردستان ناتوانێ جێی تەڕاتێنی وان بێ و کورد گوتەنی « :دەبێ کوند هەر
بەرەو وێرانە بفڕێ ،هەڵۆ لە شاخە سەربەرزانە نەبڕێ».

بیری چەپ و دۆزی سەربەخۆیی کورد لە ڕۆژھەاڵتی
کوردستان()٤
حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و کێشەی نەتەوەیی

سەبارەت بە بۆچوونی کۆمۆنیستەکانی ئێرانیش
بۆ مەسەلەی نەتەوەیی پێش ڕووخانی ڕەزاشا،
دەتوانین ئاماژە بەم ڕاستییە بکەێن کە سەرەڕای
ئەوەی کە حیزبی کۆمۆنیستی ئێران یەکەمین ھێز
بوو لە مێژووی ئێراندا کە باوەڕی بە چارەسەری
مەسەلەی نەتەوەیی لە چەشنی یەکیەتیی ئازاد و
دڵخوازانەی نەتەوەکانی ئێران هەبوو تا ئاستی
جیابوونەوە ،بەاڵم ھاوکات سەربەخۆییخوازی
کوردی بە فیت و سیاسەتی ئینگلیس لە قەڵەم دەدا.
«بیانیەی فرقە کمونیست ایران _  »١٣٠١لە
بەشی «مەسەلەی میللیەت لە ئێران و خەبات بۆ
کۆماری میللی» بەم چەشنە باسی مەسەلەی کورد
بەشی

دەکا« :بەشێک لە کوردەکان لە خاکی ئێران و
دیکەیان لە واڵتی تورکیەدا دەژین و دروشمی
کۆکردنەوەی تەواوی بەشەکانی کوردستان و
یەکگرتنی کوردان لە نێو دەوڵەتێکی یەکگرتووی
کورد لە نێو کوردەکاندا بەناوبانگ و سەرنجڕاکێشە.
ک
ئەمپیریالیستەکانی ئینگلیس لەم مەسەلەیە کەڵ 
وەردەگرن و ھاوکات بۆ ھەاڵیساندنی ھەست و
دەمارگرژی نەتەوەیی لە نێو کوردان ،خەباتی
ئەوان دژی دەوڵەتی ئێران و تورکیە بەھێز دەکەن.
ئینگلیسییەکان دەیانەوێ دەوڵەتێکی کوردی لە ژێر
سەرپەرستیی ئینگلیس پێک بێنن ،ھەر کاتێک ئەم
پیالنە ڕەنگی ڕاستی بە خۆیەوە بگرێ ئەو کاتە
پێگەی ئەمپیریالیستی ئینگلیس چ لە باری نیزامی
یەوە و چ لە باری سیاسی و ئابورییەوە و بە
تایبەتی دەرکێشانی نەوتی ئێران قایمتر دەبێ.
ئاوتیس سوڵتانزادە یەکێک لە ڕێبەرانی
بەناوبانگی حیزبی کۆمونیستی ئێران لە کتێبی
«ئێرانی ئەمڕۆ»دا کە لە  ٢١ژوئیەی  ١٩٢٢لە مسکۆ
باڵوکرایەوە لە بەشی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
ئەم بیرۆکەیە دیسان ئاوا دووپات دەکاتەوە:
«جارێ چوار مانگ لە سەرکوتکردنی شۆڕشەکانی
گیالن و خوراسان تێپەرنەببوو کە حکوومەتی
تاران سەرقاڵی ئەو مەسەلەیە بوو کە چۆن کۆتایی
بە شۆڕشی کوردەکان بە سەرۆکایەتیی سمکۆ
بێنێ کە بە پشتیوانیی جیددیی ئینگلیس داوای
سەربەخۆیی کوردستانیان دەکرد ».لە ژێرنووسی
ھەر ئەو الپەرەدا بۆ شیکردنەوەی ئەم ڕستەیە
ئاماژە دەکا :ئینگلیس دەیەوێ لە ژێر سەرپەرستیی
خۆی کوردستان سەربەخۆ بکا تا لە الیەک ئێران و
تورکیە الواز بکا و لە الیەکی دیکەوە پشتبەرەیەکی
بەمتمانە بۆ قازانجی نەوتی نێوان دووچۆمان
تەرخان بکا» .لە تێزەکانی حەیدەر عەمۆغلی
لە ڕێبەرانی بزووتنەوەی کۆمۆنیستی ئێران کە
سەبارەت بە بارودۆخی کۆمەاڵیەتی _ سیاسیی
ئێران و تاکتیکی فرقەی کۆمۆنیستی عەداڵەتی ئیران
بە واژۆی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی کۆمونیستی
ئێران (عەدالەت) لە ژانویە _ مارسی  ١٩٢١دا
باڵوبۆتەوە ،باسی مەسەلەی نەتەوەیی ناکرێ.
لە بەرنامەی بەالنیکەمی حیزب لە ئێران (
لقی ئێرانی کۆمینتێرن) بە قەڵەمی حەیدەرخان
لە بەندی ٤ی کاروباری سیاسیدا باسی
«ڕاگەیاندنی کۆماری سەربەخۆی توودەیی
کراوە.
وەک یەکەیەکی دابەشنەکراو»
ئەبوالقاسمی الھووتی ،شاعیری شۆڕشگێر و
کۆمۆنیستی ئێرانیی بە ڕەچەڵەک کورد لە وتارێک
بە ناوی «کورد و کوردستان» کە لە ساڵی
 ١٩٢٣لە گۆڤاری «ڕۆژھەاڵتی نوێ» لە مۆسکۆ
باڵوبۆتەوە و الزایڤ کوردناسی ڕووس وەکوو
یەکەمین لێکدانەوەکانی مەسەلەی کورد لە ڕوانگەی
مارکسیستییەوە لە قەڵەمی داوە ،سەرەرای ئەوەی
کە زانیارییەکی بەرچاو سەبارەت بە مێژووی کورد
و کوردستان و بارودۆخی بزووتنەوەی کورد بە
خوێنەر دەدا بەاڵم ھاوکات بە ھۆی لێکدانەوەی
مەسەلەی کورد لە ڕوانگەی کۆمۆنیستێکی
ئێرانییەەوە دەیەوێ بیسەڵمێنێ کە «ژیانی
کوردەواریش بەڵگەی ڕوون و ئاشکرای ئێرانییەتی
کوردان»ە و»مێژوو و زمان و فەرھەنگی کورد
و کوردستان بە فەرھەنگ و زمان و ئەدەبیاتی
فارس گرێ دراوە» ،ھەروەھا دەور دەگێرێ
لە پێکھێنانی ئەم بیرۆکەیە کە «بیر و باوەڕی
جوواڵنەوەی کوردایەتی و دامەزراندنی کۆمەڵ و
ڕێکخراوەکانی کوردی لە الیەن ئینگلیزەوە دروست
کراون و سەرانی کورد پیاوی ئینگلیزن و زوو
بە زوو ھەڵوێستیان دەگۆڕن و ھەرجار بە ھان
و فیتی الیەک دژی دەوڵەتانی نێوچەکە رادەپەڕن.
ئەم بوچوونانەی الھووتی کە لەالیەن کوردێکەوە
نووسراون [ ]...بوونە مۆڕێک بۆ نێوچەوانی بزاڤی
نەتەوەیی کوردەوە» کە وەک سەرچاوەیەکی
متمانە پێکراو بوو بە بناخەی لێکدانەوەی
مەسەلەی کورد لە الیەن» ڕۆژھەاڵتناسانی
ی دیکەی
یەکیەتیی سۆڤێەت و پاشان لە والتان 
بەرەی بە نێو سۆسیالیستدا و بەرھەمی ھەموو
فەریکە کۆمۆنیستێکی گەاڵنی سەردەست و [.»]...
سوڵتانزادە ساڵی ١٩٢٧ی زایینی لە بابەتێک بە
ناوی» ئێران واڵتێکی فرە نەتەوەیی» جارێکی دیکە
ئاماژە بە کێشەی نەتەوەیی و بە تایبەتی عەڕەب

و کوردەکان دەکا و دەنووسێ »:لە الیەن
کارگێرەکانی ئینگلیسەوە چاالکییەکی بەرین و
بەرنامەڕێژیکراو لە نێو کورد و عەرەبەکاندا
وەرێ کەوتووە[ ]...بەشێک لە کوردەکان لە
ناوچەی ئێران و بەشێکیشیان لە تورکیە
دەژین .بیرۆکەی یەکگرتنی ئەم دوو بەشەی
کوردستان لە چوارچێوەی حکوومەتێکی
نەتەوەیی لە نێوکوردەکاندا الیەنگەرێکی
زۆری هەیە .ئەمپیریالیسمی ئینگلیس لەم
بارودۆخە کەڵکی خۆی وەردەگرێ هەتا
شوینیسمی کوردەکان گڕ بگرێ و لە خەباتی
ئەوان دژ بە دەوڵەتەکانی ئێران وتورکیە
پشتگیری بکا ،ئینگلیسییەکان دەیانەوێ
حکوومەتێکی کورد لە ژێر سەرپەرەستیی
خۆیان پێک بێنن .ئەگەر ئەم پیالنە سەرکەوێ،
کەڵکوەرگرتنیان لە چاڵە نەوتەکانی نێوان
دوو چۆمان مسۆگەرتر دەبێ .یانی دەوڵەتی
«ئازادی کوردستان» پاڵپشتێکی تەواو بۆ
ئەوان دەبێ .کاتێک دەوڵەتی ئێران لەگەڵ
ویستەکانی دەوڵەتی ئینگلیس دژایەتی نەکا،
ئینگلیس تینی ئاگری ناڕەزایەتیی نەتەوەیی
کەم دەکاتەوە ،بەاڵم هەر «شای شایەکان»
هەوڵ بدا لەبەرامبەر ئینگلیس تەگبیر و
ئیرادەیەکی سەربەخۆ پیشان بدا لە نێو
عەڕەب و کوردەکاندا نائارامی و شۆڕش
دەس پێ دەکا .بەم پێیە ئەمپیریالیستی
ئینگلیس لە مەسەلەی نەتەوەیی لە ئێران
کەڵک وەردەگرێ هەتا هەوساری دەوڵەتی
ئیستای ئێران لە دەستی خۆیدا ڕابگرێ.
حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لەگەڵ ئەرکێکی
جیددی ڕووبەروو بۆتەوە ،ئەوەش ڕفاندنی
ئەم کارتە پربایەخە لە دەستی ئینگلیسەکانە.
ئەم ویستەش کاتێک مسۆگەر دەبێ کە
حیزب شێلگیرانە ڕیگای لێنینی هەڵبژێرێ.
کۆنگرەی حیزب ئەمەی پەسەند کرد کە
حیزب سەرلەنوێ ڕیگەی چارەسەرکردنی
هاوبەشی تەواوی حیزبە کۆمۆنیستەکان واتە
مافی چارەی خۆنووسینی نەتەوەکان هەتا
ئاستی جیابوونەوەی تەواو هەلبژێرێ .حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران پێویستە تێبکۆشێ بچێتە
نێو تەواوی ئەو ڕێکخراوە نەتەوەییانەی
کرێکار و جوتیارە دیموکراتەکان لە
خۆدەگرن و ئەم کەسانە بە پێی ویستی
نەتەوەیی یان شۆرشگێرانە ڕیک بخا».
سوڵتانزادە سەرەرای داننان بەم ڕاستییە
کە کوردەکانی ئێران و عوسمانی خوازیاری
یەکگرتنەوەی کوردستانی دابەشکراون ،بە
دووپاتکردنەوەی ئەم بیرۆکە بێبنەمایە
کە شۆڕشی کوردان فیتی ئینگلیسییەکانە،
نێوەڕۆکی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی
کورد چەواشە دەکا و هەتا ئاستی کارتی
کایەی ئیمپریالیسمی ئینگلیس دژ بە دەوڵەتی
ئێران دەیهێنێتە خوارێ ،هاوکاتیش دەیەوێ
کۆمۆنیستەکان دزە بکەنە نێو ڕێکخراوە
کوردییەکان و ڕێبەریی ئەم بزووتنەوەیە
بگرنە دەست ،ئەویش لە واڵتێکدا کە عەشیرە
بنەمای پێکهاتەی ئابووری و کۆمەاڵیەتی
پێکدەهێنێ و بێجگە لە کرماشان ئەم حیزبە
لە هیچ جێگەیەکی کوردستان ،بوونی نەبوو.
ڕێبەریی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە
نێوان دوو کۆنگرەی هەوەڵ(١٩٢٢ی زایینی)
و کۆنگرەی دووهەم(١٩٢٧ی زایینی)
خوێندنەوەیەکی دروستی لە ئاڵوگۆڕە
سیاسییەکانی جیهان و بە تایبەتی سیاسەتی
ئینگلیس کە خوازیاری پێکهێنانی حکوومەتە
بە هێز و یەکگرتووەکان لە سنووری
یەکێتی سۆڤییەت بوو ،نەبوو .لە الیەکی
دیکەشەوە پاش ڕووخانی حکوومەتی قاجار
ئەم حیزبە لە هەڵسەنگاندنی ڕەزاخان و
پاشان ڕەزاشا تووشی هەڵەی سیاسی
بوو و کودەتای ڕەزاخانی دژ بە قاجار
وەکوو «ڕووخانی حکوومەتی بۆرژوازی و
سەرەتایەکی تازە لە مێژووی ئێرانی ئەمرۆ»
و سیاسەتەکانی ڕەزاخانی وەکو سیاسەتێکی
میللی پێناسە کرد .لەم قۆناخەدا بۆچوونی
حیزبی کۆمۆنیست هاوئاهەنگی لەگەڵ
سیاسەتی یەکێتی سۆڤییەت لە پێوەندیی
لەگەڵ ڕەزاخان بوو .یەکێتی سۆڤییەت لە
کۆتایی ساڵی ١٣٠١ی هەتاوی پەیتا پەیتا
پێشوازی لە بە دەسەاڵتگەیشتنی ڕەزاخان
دەکرد و پێی وابوو ڕەزاخان ڕێبەری
بزووتنەوەیەکی ڕزگاریخواز و میللییە
و دەتوانێ ببێتە هۆی کەمکردنەوەی
ئێران.
لە
ئینگلیس
دەستەاڵتی
حیزبی کۆمۆنیستی ئێران هاودەنگ
لەگەڵ هیزە پێشکەوتنخوازەکانی ئێران
هێرشی سپاسی ئێران دژ بە شێخ خەزعەل
و تێکشکاندنی ئەم سەرۆک عەشیرەیەی

د .کامران ئەمینئاوە
وەکو دۆڕانی سیاسەتی ئینگلیس پیناسە
کرد و لە گۆڤارەکانی ئەو کات وەکو
«نصیحت» بە قەسیدەی» من ڕەزا و تۆ
ڕەزا و میللەتی ئێران ڕەزا» پێشوازییان
لێکرد .سۆسیالیستەکانی مەجلیسی ئێرانیش
بە ڕێبەری سولەیمان میرزا ئەسکەندەری
هەر ئەم سیاسەتەیان گرتە بەر.
و
کۆمۆنیست
لە
بێجگە
سۆسیالیستەکان ئەم چەشنە بۆچوون
و سیاسەتە لە نووسراوەکانی دەوڵەتی
سەرکوتکەری پەھلەوی و لێکدانەوەی
کەسایەتییەکانی بەناو ڕۆشنبیری ئەو
کاتەی ئێرانیش وەکو ئەحمەد کەسرەوی و
بەھار بە جوانی دەبیندرێ .ھەمووی ئەوان
بە ڕوانگەی جیاواز بە ھۆی پاراستنی
چوارچێوەی یەکپارچەیی واڵتی ئێران بەم خاڵە
ھاوبەشە دەگەن کە بیری سەربەخۆییخوازی
پیالنی بێگانەیە یان کوردەکان ئاژاوەچی و
شەڕفرۆشن .کەسرەوی لە کتێبی مێژووی
 ١٨ساڵەی ئازەربایجان بەم چەشنە باسی
بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازی کوردەکان
دەکا« :کوردەکان ھەر کات دەرفەتێکیان بۆ
ھەڵکەوتووە دەستیان بە نافەرمانی لەگەڵ
دەوڵەت کردوە .بڕای ئەو جەعفەر ئاغایە و
محەمەد ئاغای باوکی ،کاتی خۆی زۆر جار
نافەرمانییان کردوە ،بەاڵم سمکۆ لەم زەمانەدا
سەربەخۆیی بۆ کوردستان دەویست و لە
ڕێگای ئەم ئاواتە دەستی بە خۆسازکردن کرد.
یەکێک لەو تۆوی ئاژاوەگێری و زیانکارییە
کە ئوروپاییەکان لە خۆڕھەاڵت چاندیان،
ئەوە ئاواتی سەربەخۆییە .کارگێرەکانی
ئەوان چەندین ساڵە دەگەرێن و چوونە نێو
کوردەکان ،ئەرمەنییەکان و تورکەمەنەکان
و ئاسۆرییەکان و بەختیارییەکان و ھتد
[ ]...و ئەم توویەیان لە دڵی ئەواندا چاندوە.
ھەروەھا مەلیکالشعورای بەھار سیاسەتڤان
و شاعیری بە ناوبانگی ئێرانی ،دۆستی زۆر
نزیکی حەیدەرخان کە کاتی حکوومەتی
ڕەزاشا چەند ساڵیش لە بەندیخانە بووە و
تا ڕادەیەک الیەنگری یەکیەتیی سۆڤییەت
بوو لە کتێبی «کورتە باسی مێژووی حیزب
سیاسییەکانی ئێران_ لەناوچوونی قاجار»
گرتنی قەاڵی چەھریق پەناگای سمایل
ئاغای کورد ناسراو بە سیمتقو بە پیالنی
سەرتیپ ئەمانەالال میرزای جەھانبانی وەک
یەکێک لە گرینگترین کارەکانی دەوڵەتی
ڕەزاشا لە قەڵەم دەدا و شێخ عوبەیدوڵال،
حەمزە ئاغای مەنگوڕ و سمایل ئاغای سمکۆ
وەک «ئەشڕار»[ئاژاوەچی ،شەرفڕۆش]
ناو دەبا کە لە سەردەمی کەواناراوە
کاریان ڕاپەڕین دژی دەوڵەتی ئێران بووە.
***

-1حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە کۆنگرەی یەکی
خۆی لە ١ی گەالوێژی  ٢٣(١٢٩٩ژوئنی )١٩٢٠
لە بەندەر ئەنزەلی باسی» ماڤی خودموختاریی
تەواوی نەتەوەکان لە چوارچێوەی یەکێتی ئێران»
دەکا( .بڕوانە حزب کمونیست ایران /شوروی/
گیالن ،پروفسور سپھر ذبیح ).بەاڵم لە کۆنگرەی
 ٢لە کۆتایی ساڵی ١٩٢٧دا بەم چەشنە ئاماژە بە
مەسەڵەی نەتەوەیی لە ئیران دەکا »:ئێران والتێکی
فرەنەتەوییە و پێویستە زەحمەتکێشانی ئەم واڵتە
سەرنجێکی تایبەتی بەم مەسەڵەیە بدەن ....حیزب
الیەنگڕی ئازادی کەمینەکانی نەتەوەیی تا ئاستی
جیابوونەوەیە .صفحاتی چند از جنبش کارگری
و کمونیستی ایران در دوران اول سلطنت رضا
شاە(  )١٩٣٣-١٩٢٢اردشیر آوانسیان ،سال ،١٣٥٨
الپەرەی ٣٩
http://iran-archive.com/sites/ -2
20%2-default/files/sanad/gunagun-ketab
sanad_fergheye_komonist.pdf
 -3بیانیە فرقە کمونیست ایران ( )١٣٠١ص
٦٦-٦٩
-4ایران معاصر ،آ .سلطانزدە ،مسکو  ،١٩٢٢ص
٩٧
-5حیدرخان عمواوغلی ،اسماعیل رائێن ،چاپ
سوم  ٢٥٣٥ص٣٨٦-٣٧١ :
-6کورد و کوردستان ،الھووتی ،وەرگێرانی
لە ڕووسییەوە دوکتور جەبار قادر،١٩٩٨ :
سەرچاوە:الھووتی کرماشانی شاعیری شۆرشگێری
کورد ،پاشکۆی دووھەم .الپەرەی  / ١٩٧نووسینی
ئەنوەر سوڵتانی سڵێمانی ،بنکەی ژین ٢٠٠٦
-7پێشەکی دوکتور جەبار قادر بۆ کورد
و کوردستان  -الھووتی ،سەرچاوەی سەرێ
الپەرەکانی ١٩٢-١٩٣
-8دومین کنگرە حزب کمونیست ایران،
سلطانزادە ،سناد تاریخی جنبش کارگری ،سوسیال
دمکراسی و کمونیستی ایران ،جلد چهارم ،انتسارات
مزدک ،ص  ،١١٩ترجمە از آلمانی م .شین.
 -9سەرچاوەی سەرێ ،الپەرەی ٣٨
 -10سەرچاوەی سەرێ ،الپەرەی ٣١
 -11تاریخ ھیجدە سالە آذربایجان ،بازماندە
تاریخ مشروطە ایران ،بخش چھارم ص ٨٣٠چاپ
دھم  ،١٣٧١انتشارات امیر کبیر.
 -12تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران -
انقراض قاجار ،بەرگی یەکەم ،ملک الشعرای بھار،
ص ٢٦٦-٢٦٥انتشارات امیر کبیر ،تھران ١٣٥٧
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خهرمانان و خهرمانێک دهسکهوتی ئهدهبی و هونهری
عەلی لەیالخ
مانگی خەرمانانی ئەمساڵ لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە بواری فستیڤاڵە هونەریی و
فەرهەنگییەکانەوە مانگێکی بە پیت و بەرەکەت بوو.
بەرچاوترین ڕووداوی فەرهەنگی ئەم مانگە
بەڕێوەچوونی دوازدهههمین خولی فستیڤاڵی
نێونەتەوەیی شانۆی سەرشەقامی مەریوان
بوو ،کە لە چوار رۆژ شەقامەکانی شاری
مەریوان و گوڕەپانی گەورەدێیەکانی کردە
شوێنی کۆبوونەوەی خەڵک و نواندنی شانۆ
وەکوو هونەرێکی هەر گرینگ و مێژوویی.
شانۆ بە گشتی هونەرێکی کۆنە بۆ نواندن و
باسکردنی ڕووداوەکان و لە گەڵ ئەفسانە و
چیرۆکەکان تیکەڵ بووە و بەستێنێکی لەباره
بۆ خوڵقاندنی هونەری سینەما و ئێستاشی
لەگەڵ بێ هونەرێکە لە ژانری هونەری نواندن
و لە ئاستی جیهاندا جێگە و تایبەتی خۆی هەیە.
شانۆی کوردیش ئەگەرچی تەمەنی کورتە بەاڵم
داهاتووداره و تا ئێستا جوان درهوشاوهتهوه.
تایبەتمەندیی شانۆی سەرشەقام لەوەدایە کە
پێوەندیی ڕاستەوخۆی لەگەڵ بینەر و بیسەر
دەبێ و شەقام و گەڕەک و گۆڕەپانەکان دەبنە
لۆکەیشن و بە کەمترین ئیمکانات دەبێ کاراکتەر و
دەرهێنەر ،قسەی خۆیان و مەبەستی خۆیان بگەێنن.
بەرچاوترین مەبەستی ئەو شێوازە شانۆییە
بهرجهستهکردنی پرس و بابەتەکانی رۆژە لە
دووتویی نواندندا و خۆی لە بابەتە فەلسەفی و
قووڵەکان دەبوێرێ و هەوڵدانە بۆ ڕاکێشانی
سهڕنجی خەڵک بۆ الی بابەتە ڕۆژەڤەکان.
شانۆی سەرشەقام ناچێته سهر یاسا و
ڕێساکانی شانۆ ب ه واتا گشتییهکهی و ،هەوڵ دەدا
لە کاتێکی کەمدا ،خەڵک و ڕێبوارانی سەرشەقام
بە نسیبەت ڕووداوەکانی ڕۆژ و گرفتەکان
زیاتر ئاگادار بکاتەوە و نەبوونی «گیشە» بۆ
ئەوەی خەڵک بە کڕینی بلیت چاو لە شانۆ بکەن
و بە خۆڕایی نواندن ،نیشان لە پێوەندییەکی
سۆزداریی زیاتری نێوان خەڵک و کاراکتەرەکانە.
ئەگەرچی لە ئێران شانۆی سەرشەقام و
ئیزندانی دەگەڕێتەوە بۆ دامودەزگا فەرهەنگی و
حکوومییەکان و زۆرجار لەسهر نێوەڕۆکی شانۆ
هەتا شوێنی نواندنهکهش قسهی خۆیان ههیه ،ئەم
کارەش لە درێژەی هەبوونی سانسۆرێکی بەرباڵوە
کە بەسەر پرس و بابەتە فەرهەنگی و هونەرییەکان
لە ئێران و لە کوردستان بە تایبەتی ،سەرەڕای
ئەمە بە هۆی تایبەتمەندییانەی کە لەسەر شانۆی
س کرا ،هونەرمەندان و شانۆکارانی
سەرشەقام با 
کورد هەوڵیان داوە لە کەمترین دەرفەت و مەفەڕ،
پرس و گرفتە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی
کورستان باس بکەن .بۆ نموونە ئەمساڵ نواندنی
شانۆیەک لە گەورەدێی «نێ»ی مەریوان لەسەر
دۆخی کۆڵبەران و کارەساتی کۆڵبەر کوشتن
بوو بەهۆی سەرەنجڕاکێشی خەڵک و هەروەها
ناساندنی ئەو گرفتە بە میوانانی بیانی بەتایبەتی
خەڵکی غەیرە کورد لە شارەکانی دیکەی ئێران؛
کەواتە هونەرمەندانی شانۆی سەرشەقام ،دڵسۆزانە
و دەروەستانە لە هەوڵدان ،بۆ وشیار کردنی خەڵک
سەبارەت بە کێشە وگرفتەکانی کۆمەڵگە و ،هەربۆیە
چاالکان و هونەرمەندانی مەریوانی لە دۆخی سیاسی

و روانگەی زاڵ ،باشترین و بەکاریگەرترین رێگایان خەمخۆرانی بواری فەرهەنگی و هونەری بەڕێوە چوو،
هەڵبژاردوە کە هەم خزمەتێکی بایەخدارە بە گەشەی کە هەرئێستا لە گەورەشارانی ئێران وەکوو مەشهەد
هونەر و جێخستنی هونەری شانۆ ،هەم بەستێنکە بۆ و قەزوین و یەزد بەڕیوەچوونی کونسێرت دەتوانین
دەربڕینی ئازارەکان و نواندنی ئاواتە کوردییەکان .بڵێین قەدەغە کراوە چ بگاتە فستیڤاڵێکی بەرباڵو!
تایبەتمەندیی فستیڤاڵی مووسیقای لەیالخ کە
هەربۆیە هاوکات کە خەڵک بەرانبەر بە زەنجیرە
هەیاس کاردۆ
تراژیدیای کۆڵبەرکوژی لە شارەکانی بانە و سنە و بەمەبەستی گریندان بە مووزیکی فۆڵک و ڕەسەنی
ناوچەکانی دیکەش ناڕەزایەتییان نواند ،هەر ئەو پرسە بووه ناوچەکە بەڕێوەدەچێ ،جیا لە گەشەی هونەری
هۆی هەژاندنی هەستی شانۆکارانی کورد و بەڕیوەبرنی ئاواز و میلوودی کوردیی و ناساندنی زیاتری بە بادانەوە ،خوالنەوە ،هەستانەوە و...
شانۆیەک لەو بارەوە ،وەکوو ئیعترازێکی هونەرمەندانە نەوەی نوی کە ژێر کارتێکردنی هونەری بێگانەدان،
دژ بە پرسی کۆڵبەری و دووپاتبوونەی کورڵبەرکوژی .لەم سێ ساڵە لە درێژەی کارەکانی رێزی گرتوە لە
ماندووبوونی هونەردۆستان و چاالکانی شاری فۆلکلۆربێژان و ماندووبووانی زیندووڕاگرتنی هونەری هێندێک وشە و دەستەواژە هەن هەرچەند مانای گشتی
مهریوان بۆ گەشەپێدان بە هونەری شانۆگەری لە فۆلکلۆریک کە لە ئەو پەڕی نامۆییدا دەژین و ژیاون .بەدەستەوە دەدەن و دەکرێ بۆ زۆر بوار کەڵکیان لێ
هەلومەرجێکدا کە لە سەرێی چاالکیی فەرهەنگی و هونەری
ئەوچینە هونەرمەندەی کە هەم شایی و ئاهەنگگێڕانی وەرگیرێ ،کەچی بە هۆی زیاتر گونجاوبوونیان دەگەڵ
بوارێکی تایبەتی کۆمەاڵیەتی یان سیاسی دەبنە بەشێک
لەپێناسەی ئەو بوارە .بۆ وێنە «چەقبەستن» یان
«چەقبەستوویی» هەرچەند وشەیەکی گشتییە و دەکرێ
لەزۆر بواردا کەڵکی لێ وەرگیرێ ،بەاڵم زیاتر ئاوێتەی
زرووفی سیاسی ،یان حەڕەکەتی سیاسی بووە و هەرکات
بزووتنەوە یان حیزبێکی سیاسی تووشی وەستان هات و
پالنی چوونە پێشی نەما ،دەڵێن تووشی چەقبەستوویی
بووە .کەمتر وایە خودی حیزبەکە یان بزووتنەوەکە
قبووڵی بکا کە تووشی چەقبەستوویی بووە ،بەاڵم
دەوروبەر ئەوەی دەبینن و هەستی پێ دەکەن .ئیتر ئەوەی
دۆستە دەیەوێ بەجۆرێک دەری ببڕێ الیەنی پێوەندیدار
پێی دڵتەنگ نەبێ .ئەوەی مەخالیف یان نەیاریشە دەیکاتە
پێخۆری سێ جەمەی و لە وشەی چەقبەستن کراسێکی
داوێن بڵیند دەدوورێ و بە بەری حیزبی ڕەقیبی دادەکا.
بادانەوە ،خوالنەوە ،گەڕانەوە ،هەستانەوە و  ....لەو
وشانەن کە لە ئەدەبیاتی سیاسیدا بڕەویان زۆرە و
کەڵکی جۆراوجۆریان لێ وەر دەگیرێ .هێندێک لەو
وشانە لەبەر مانای ئەرێنی و هاندەرانەیان لەزاران
خۆشن و دەگەڵ بەکارهێنانیان هەستێکی ئارامکەرەوە
سەرتاپای وجوودت دادەگرێ« .هەستانەوە» لەو
وشانەیە کە نیشان لە گوڕوتین و جووڵەیەکی یەکجار
زۆری دوای کەوتنە .ئەوەندەی دەردی کەوتن بەژانە،
بەربەست و گرفت جیاجیا هەیە ،هەروەها نامۆبوونی خەڵکیان ڕازاندۆتەوە ،هەم ڕاستەوخۆ بوونە پردێک بۆ تامی هەستانەوە سەت هێندە شیرینە .زۆر حیزب یان
هونەری شانۆ بەتایبەتی لەسەرشەقام بە کۆمەڵگە جێی گواستنەوەی ئاواز و زمان و مەقامە مووسیقاییەکان بزووتنەوەی سیاسی لەدرێژەی خەباتی خۆیاندا تووشی
ڕێزه و ئهوان توانیویانه شانۆی سەرشەقامی مەریوان لە ڕابردووی دوورەوه ،بۆ ئەمرۆ تا داهاتووش .نسکۆ و هەڵخلیسکان و بەالرێداچوون و کەوتنی بەژان
لە ئاستی نێونەتەوەییدا بکەن بە ناوێکی ناسراو.
هاوکات لە گەڵ فستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام دەبن .هێندێکجار و بۆ هێندێک حیزبی سیاسی ئەو
ڕچەشکاندنی کاری هونەری تا بەرزنرخاندن و و مووسیقا لە مەریوان و دێوالن ،لە مانگی کەوتنە دەبێتە کەوتنی یەکجاری و ئیتر هەستانەوەی نیە.
ناساندنی هونەر و کەلتوور و مووزیکی کوردیی خەرمانان چەند فستیڤاڵی دیکەش لە شار و ئەوجۆرە حیزبانە ڕەنگە خاوەن ئیرادە یان توانایەکی وا
بە خەڵک و گەالنی دیکە و هەروەها گەشهپێدان به ناوچەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بەڕێوەچوون .نەبن جووڵەی هەستانەیان هەبێ .بەاڵم هێندێک حیزبی
هونەری شانۆگەریی بهرههم و بهشیک له دهسکهوته
لە فستیڤاڵی کەلەپووری نستان تا مێهرەجانی ترێ سیاسی زوو وەخۆ دێنەوە و پێش ئەوەی بەتەواوی
مهعنهوهییهکانی ئهم فستیڤاڵەیە له دوازده ساڵی ڕەشهی گوندی گۆمان لەسەردەشت و فستیڤاڵی لەپێ بکەون هەڵ دەستنەوە .ئەو کەوتن و هەستانەوەیە
ڕابردوودا .لە الیەک دیکەش ڕاهێنانی خەڵک بۆ خەرمانان لە سەقز ،کۆی ئەمانە باس لەوە دەکەن زۆرجار دەبێتە دەرسێکی لەبیر نەکراو بۆ ئەو جۆرە
بەڕێوەبردنی کەرنەڤاڵ و کۆکردنەوەیان لە گوڕەپان و خەلکی گوند و شاری ڕۆژهەاڵت ڕۆژبەدوای حیزبانە و لەبەر ڕووناکایی ئەو دەرسانە هەوڵ دەدەن
شەقامەکان کە لەڕێگەی هونەری پڕکاریگەریی شانۆوە رۆژ زیاتر لە گەڵ فستیڤاڵ و بەشداریکردنیان تووشی گالن یان کەوتنی دیکە نەبن .هەر بەڕاستییش
و لە سەر ژانره جیاجیاکان و بەباتەکانی ڕۆژ وەکوو ئاشنا دەبن و هەرکام لەو فستیڤااڵنە
گرینگی ئەو حیزبانەی جارێک ،یان چەند جار کەوتوون و
کوڵبەرکوژی بە زمانی هونەری دهسکهوتێکی دیکهیه .یەکەمیان خزمەت کردن بە کەلتوور و کەلەپووری هەستاونەتەوە پوختەتر ،بە ئەزموونتر و بەرچاو
خاڵێکی دیکەی خولەکانی فستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی کوردییە کە بەداخەوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕوونتر لەو الیەنانەن کە هیچ بەاڵیەکیان تووش نەبوە.
مەریوان نێونەتەوەییبوونی ئەو فستیڤااڵنە و هاتنی بەهۆی ڕوانگەی سیاسی وفەرهەنگی دەسەاڵتەوە «بادانەوە»ش لەو وشانەیە کە لە ئەدەبیاتی سیاسیدا
گرووپه هونەرییەکانە لە واڵتانی جیهان که لە نزیکەوە بە خەمساردییەوە هەڵسوکەوتی لەگەڵ دەکرێ .زۆر بەکاردێ .ئەم وشەیە دەتوانێ هەم باری ئەرێنیی
بە کەلتوور و مێژوو و فەرهەنگی کورد ئاشنا دهکرێن.
دوویەم کاریگەریش دەتوانین وەکوو بیانوویەک هەبێ و هەم نەرێنی ،کەچی بارە نەرێنییەکەی زیاتر
کاراکتەرێکی شانۆی تەوساویی خەڵکی واڵتی ئیسپانیا
ڕۆژهەاڵت
خەلکی
زیاتر
جووڵەی
و
گردبوونەوە
بۆ
بەرچاوە .بادانەوە یان پەشیمانبوونەوە یان هاتنەوە سەر
هەڵسوکەوتی خەڵکی کوردی لە شاری مەریوانی ئەویش لە نێو سیستەمیک کە دەسەاڵت لە خەتی ئەسڵی لە هێندێک حاڵەتدا باشە و پێویستە پێشوازیی
بەباشترین شێوە وەسف کرد و وەکوو شایەتحاڵێک لە هەرچەشنە کۆبوونەوە ترسی هەیە و هەوڵ دەدا لێ بکرێ .بەداخەوە لەنێو سیاسەتی کوردیدا زۆرجار
ژیان و کەلتووری کوردەواری گەڕایەوە واڵتی خۆی .بە شیوازی جوراوجو کۆنترۆڵی بکا سەیر بکرێ .کەللە شەقی و کوردەنامووسی الیەنێک زیاتر بەرەو
دوای فستیڤاڵی چوار رۆژەی شانۆی سەرشەقامی
هەروەها بەرباڵوتر بەڕیوەبردنی فستیڤاڵە هونەری و هەڵدێر پاڵ پێوە دەنێن و ڕێگا نادەن باداتەوە سەر خەتی
مەریوان ،لە شاری دێوالن بۆ سێیەمین سال فستیڤاڵی کەلتووری و وەرزییەکان دەتوانێ بە ویست و خوازەکانی دروستی خۆی .ڕەنگە هەر خودی بەکارهێنانی مانای
مووسیقای لەیالخ لە شەوانی  ٢٣و ٢٤ی خەرمانان بە خەڵکی کوردستان ئاراستەیەکی تازە ببەخشێ .مەنفیی بادانەوە خۆی وا لەهێندێک حیزبی سیاسی بکا بیر
بەشداریی بەرباڵوی خەڵکی ناوچەی لەیالخ و شارو
لەبادانەوە نەکەنەوە و لەئاکامدا زیاتر بەرەو هەڵدێر پاڵ
گوندەکانی کوردستان لە پارکی شار بەڕێوەچوو ،ئەو
پێوەنێن .لەحاڵێکدا وەکی دەڵێن :زەرەر لەنیوەش بگەڕێتەوە
فستیڤاڵە مووسیقاییە لە کاتێک بە هەوڵ و تێکۆشانی
هەر قازانجە ،ئەگەر ئەو الیەنە لەکاتی خۆیدا باداتەوە
ڕەنگە بتوانێ مەسیری خەباتی خۆی بە قازانج بگۆڕێ.
سیاسەت یەک لەو بوارانەی چاالکیی مرۆڤە کە
مەجالی خۆنیشاندان و خۆگۆڕینی زۆر تێدایە .ئەوانەی لە
سیاسەتدا ڕەق و زبر و نەگۆڕن زیاتر تووشی هەڵە دەبن
و کەمتر سەرکەوتن وەدەست دێنن .هەڵبەت ئەوە بەو
ڕۆژی دواتر ،ئەفسانە مەمکەکانی هێندەیان شیر تێ مەمکەکانیی بشکێنێ ،بەاڵم دڵی بڕوایی نەدەدا ،پێی پیس بوو .مانایە نیە کە سیاسەت نابێ پڕەنسیپی هەبێ بەجۆرێک
هاتبوویەوە دەتگوت دۆدانەن .ئەفسانە ،گوشاری شیری نێو بەرە بەرە منداڵەکە هەڵوەری و تەنیا ئێسکەکانی کە هەر سەعاتەی بەجۆرێک لێی بخوڕی .نەخێر ،ئەوەش
مەمکەکانی لە ئەشکەنجەی جەالدەکانی زیاتر ئازاری دەدا .ما .ئەفسانە بەبەخت بوو ،چوونکە ئێسکی کاسە سیاسەت نیە و لەڕاستیدا بێ سیاسەتییە .مەبەست ئەوەیە
ئەفسانە لەبەر ئێشی مەمکەکانی جارێکی دیکەش ناچار بوو سەری منداڵەکەی لەگەڵ ئەوەی زمان و دەم ڕێبەریی حیزبی سیاسی دەبێ زەرفییەتی خۆگۆڕین
پەنا بۆ منداڵەکەی بەرێتەوە .کەالکی منداڵە نەقوستانەکەی ولێویشی پێوە نەمابوو هێشتاش هەر دەیتوانی دەخۆیدا شک بەرێ و هەرکات پێویست بوو کەڵکی
لەبەرپێی هەڵگرتەوە و ئەمجارەیان مەمکەکەی دیکەی خستە بەجوانی بیمژێ .بەاڵم چوونکە منداڵەکە ورگ لێ وەرگرێ .دەبینی حیزبێک لە شەڕایەتێکدا بڕیارێکی
زارییەوە .هەرکە گۆی مەمکی لە زاری منداڵە مردووەکەی و گەدەی نەمابوو شیرەکە دەڕژا سەر زەوی و هەڵەی داوە و ئەگەر ئەو بڕیارە بەڕێوە بچێ زیانی
نا ،منداڵەکە بێ وچان دەستی کردەوە بە مەمک مژین .بۆنی جۆگەلەی دەبەست و دەچووە قاناوی زیندانەوە .بەدواوە دەبێ .لێرەدا گەڕانەوە سەر خەتی پێشوو یان
منداری منداڵەکەی خەریک بوو کاسی دەکرد .هەرچی دەکرد بەڕێوەبەرانی زیندان کە بەم شتەیان زانی هاتن بادانەوە زۆر الزمە .شەهامەت لە قبووڵی هەڵە و پاشگەز
لووتی پڕ نەدەبوو .بەردەوام بۆنی کەالکەکەی تازە دەبووەوە .دوو پۆمپیان لە مەمکەکانی ئەفسانە بەست و بە دوو بوونەوە لە درێژەدان پێی ،یەک لە تایبەتمەندییەکانی
چاوە بلبۆقەکانی منداڵەکەی وەبیر ئەو جووچکە کۆترە شیالنگ شیرەکەیان بۆ دەرەوەی زیندان ڕاکێشا .حیزبێکی زیندوویە .ئەگەر دان بە هەڵەدا نەندرێ و
شینکییانەی بەر هەیوانی ماڵی خۆیانی خستەوە کەوا ئەوە چەن ـ دە ـ ساڵێکە خەڵکی ئەو واڵتە ،بە نرخی زوو خەتی خوار ڕاست نەکرێتەوە ،حیزب تووشی
زۆرجار بەرلەوەی چاویان بپشکوێ ،دەیبینین بەربوونەتەوە شیری مەڕ و مااڵت خەریکن شیری لوولەکەشیی مرۆڤ قەیرانی خەالقییەت دەبێ و هەمان چەقبەستوویی بە
و مردووون .دیارە بۆخۆی قەت بەربوونەوەی جووچکەکانی دەخۆن؛ بەواتایەکی دی ،خەریکی مژینی شیری ئەفسانەن .نسیب دەبێ کە پیشتر باسمان کرد« .خوالنەوە»ش
بە چاوی خۆی نەدیبوو ،بۆیە نەیدەزانی کە بە بەربوونەوەیان خەڵک دەڵێن« :ئەم شیرە ئەفسانەییە هێسکی وا قایم هەمان چەقبەستووییە کە حیزبێک بەردەوام بەدەوری
مردووون ،یان ئەو ساتەی کە لە هێلکە جووقاون و دایکەکەیان کردووین ،هەر لەخۆڕاوە حەزدەکەین بچینە شەڕی خۆیدا سووڕ دەخوا بێ ئەوەی هەنگاوێک بچێتە پیش.
نەیناسیونەتەوە ،فڕێی داونەتە خوارێ و کوشتوونی!؟ دوژمن ،بەاڵم بەداخەوە دوژمنێک شک نابەین!»
منداڵەکە کرم لێیدا بوو و هێشتاش هەر مەمکەکانی ئەفسانەی
دەمژی .ئەفسانە دەیتوانی برسێتی و توونێتیی خۆشی بە

ئەفسانەی سەردەم

نارس فەتحی
ئەفسانەیان گرت و هەر شەوی یەکەم
گاڵویان کرد .نۆ مانگ دواتر لە سللولە
تاکەکەسییەکەیدا منداڵەکەی بە مردوویی بوو.
دوو ڕۆژ بوو ،مەمکەکانی ئەفسانە هێندەیان شیر
تێ هاتبوو ،خەریک بوو دەتەقین؛ ناچار ئەفسانە
بەدەم پێکەنینێکی فێدارانەوە ،مەمکێکی دەرهێنا
و لە دەمی منداڵەکەی نا .هەر شیرەکە بەحاڵ
لێوی منداڵەکەی تەڕ کرد ،وە مڵچەمڵچی خست.
کاتێک ئەفسانە کەف و کوڵی فێیەکەی بڕایەوە
و وەخۆ هاتەوە ،بینیی منداڵەکەی گوێلک ئاسا
خەریکە بە خستی دەیمژێ .ئەفسانە وەک
ئەوەی ماری لە کۆشیدا دیتبێ کتووپڕ لە
جێی خۆی قیت بۆوە و منداڵەکەی فڕێ دا.

لەهەر باخەی گوڵێک

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،رۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508578190
Tashkilat.kdp92@gmail.com
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ماڵی تەنبوور لە کرماشان کرایەوە
رۆژانــــــــی ٢٠و ٢١ی خــــەرمــــانــــان لــــە ســـــەر دەس ــت ــی
هــونــەرمــەنــدی نــــاوداری کـــورد عــەلــی ئــەکــبــەر مــــورادی لە
گــونــدی ب ــان زەالنــــی داڵ ــەه ــوو مــاڵــی تــەنــبــوور ک ــرای ــەوە.
لــەو دوو رۆژەدا فستیڤاڵی دەنــگــە کونەکانی تەنبوور بە
بەشداریی ژمارەیەکی زۆری میوان و خەڵکی بەڕێوەچوو.
لەو ڕێوەڕەسمەدا کە بەشداریی سەید جەالل حەیدەری ،نوێنەری
بنەماڵەی پێشەوای یارسانەکان و گــەورە هونەرمەندانێکی
وەک شــــارام نــــازری و کــەیــهــان کــەڵــهــور بــەڕێــوەچــوو،
بەشداربووان بەرهەمە هونەرییەکانی خۆیان پێشکێش کرد.
لــــەو فــســتــیــڤــاڵــەدا ٧٠هـــونـــەرمـــەنـــدی کــــــوردی ی ــارس ــان
لـــە تـــــــاران ،کــــــەرەج و شـــارەکـــانـــی دیـــکـــەی پ ــارێ ــزگ ــای
کــرمــاشــان لــە چــوارچــێــوەی  13گــرووپــدا بــەشــدار بــوون.
ت ــەم ــوور ســازێــکــی تــایــبــەتــی ئــایــیــنــی یــارســانــە کــە زۆرت ــر
ل ــە نــاوچــەکــانــی کــرمــاشــان ل ــە ڕۆژھەاڵتـــــــی کــوردســتــان

بـــاوە و ،شــوێــنــکــەوتــوانــی ئایینی یــارســان وەک سازێکی
پ ــی ــرۆز ل ــە بــۆنــە ئــایــیــنــیــیــەکــانــدا کــەڵــکــی ل ــێ وەردەگــــــرن.

مەریوان بەپێی ئەو تایبەتمەندییە کولتوورییەی هەیەتی وەک
پێتەخت و شــاری کاڵشی جیهان تــۆمــار ک ــراوە و لهالیهن
یۆنێسکۆوه دانی پێدا نراوه و لهمە بەو الوە شاری مهریوان و
کاڵش دهچێته نێو ههموو ئهو کتێب و کاتالۆگه گهشتیارییانهی
یۆنێسک ۆ بــۆ گ ـهشــتــیــارهکــانــی جــیــهــان بـــاوی دهک ــاتـ ـهوه.
لـه کۆتایی مانگی پــوشــپـهڕی ئهمساڵ س ـهرۆکــی نــاوچـهی
ئاسیای یۆنێسکۆ لـهگـهڵ س ـهرۆکــی ئهنجومهنی جیهانیی
پیشه دهستییەکان سهردانی شــاری مهریوانیان کرد تاکوو
لێکۆڵینهو ه ل ـ ه کــاشــی کـــوردی و تــۆمــاری جیهانیی ئهم
ن ک ه دواج ــار تــۆمــاری جیهانی کرا.
بهرههم ه کوردیی ه بک ه 
پـــێـــاوی کــــاش لـــە کــۆنــتــریــن مــیــراتــەکــانــی کــولــتــووری
کــوردیــیــە و بەپێی هــەنــدێــک س ــەرچ ــاوەی مــێــژوویــی ،ئەو
پیشە دەستییە پێشینەی زیــاتــر لــە  ٧هـــەزار ساڵی هەیە.

شــەوانــی  ٢٣و ٢٤ی خــەرمــانــان لــە پــارکــی شــاری دێــوالن
سێیەمین فستیڤاڵی مووسیقای لەیالخ بە بەشداریی چەندین
گــرووپــی موسیقی کــــوردی لــە ڕۆژهـــــەاڵت و بــاشــووری
کــوردســتــان و پێشوازیی بــەربــاوی خەڵک بــەڕێــوە چــوو.
فستیڤاڵی مووسیقای لەیالخ بە گرینگیدان بە موسیقیی
کوردی لە بواری کالسیک و فۆلکلۆردا لە هەوڵی ناسناندن
و زیندوو ڕاگرتنی ئاواز و میلوودییە فۆڵکلور و ڕەسەنەکانە.
لــەبــەشــێــک لـــە کـــارەکـــانـــی ئــــەو فــســتــیــڤــاڵــەدا ڕێـــــز لە
مــانــدووبــوونــی ئ ــەو هــونــەرمــەنــدانــە گــیــرا کــە تەمەنێکیان
بــــۆ گــــەشــــەی گــــۆرانــــی کـــــــوردی تــــەرخــــان کـــــــردووە.

لە مەهاباد دوو بەرهەمی ڕەسوول کەریمی پەردەی لەسەر الدرا
لـــە شـــــاری م ــەه ــاب ــاد پــــــەردە لـــەســـەر دوو بــەرهــەمــی
نــوێــی ڕەســــــووڵ کــەریــمــی (مــامــۆســتــا ســـووتـــا) الدرا.
ئەو دوو بەرهەمە ،وەرگێڕانی حەیدەربابا ،بەرهەمی شاعیری
ئازەری مامۆستا شەهریارە و بەرهەمەکەی دیکەش وەرگێڕانی
بەرهەمی بەنرخی «مەم و زین» بۆ سەر زمانی فارسی.
رەســــــوول کــەریــمــی نـــاســـراو بـــە مــامــۆســتــا س ــووت ــاو
شــاعــیــرێــکــی ج ــوان ــن ــووس و ،وەرگــێــڕێــکــی بــەتــوانــایــە.
ناوبراو ساڵی 1326ی هەتاوی لە شاری مەهاباد لە دایک بووە و
بۆ ماوەی چەند ساڵ لە قوتابخانەکانی مەهاباد و دەورووبەری
وانەی فیزیکی گوتووتەوەو ،ئێستاش مامۆستایەکی خانەنشینە.
ڕەســــــــــــووڵ کــــەریــــمــــی یــــەکــــێــــک لــــــە ئــــەنــــدامــــانــــی
دامـــــەزرێـــــنـــــەری ئ ــەن ــج ــوم ــەن ــی ئـــەدەبـــیـــی مـــەهـــابـــادە.

دوازدەهەمین فستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقام لە مەریوان
دوازدەهەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقامی
شـــــاری مــــەریــــوان بـــە بــــەشــــداری ب ــەره ــەم ــه بــیــانــی و
نــێــوخــۆیــیــەکــان ،پــاش چـــوار ڕۆژ چــاالکــیــی بـــــەردەوام بە
ناساندنی سەرکەوتووەکانی ئەمساڵ ،کۆتایی پێ هات.
ئــەم فستیڤاڵە لە ڕۆژی ١٨ی خەرمانان دەستی پێکرد و
پــاڕکــەکــان ،گوندەکان و گۆلی زرێــبــار بوونە خانەخوێی
پیشاندانی  ١٢٠بەرهەمی بیانی و نێوخۆیی و بە گشتی
نیزیک بە  40هەزار کەس بینەری ئەم فستیڤاڵە بوون کە بە
بەشداریی نوێنەرانی  6واڵت لە شاری مەریوان بەڕێوەچوو.
لـــە رۆژی ســێــیــەم گــرووپــێــکــی شـــانـــۆی مــــەریــــوان لە
گ ــەورە دێــی نــێ ،شانۆیەکی تایبەت بــە پرسی کوڵبەری
و کــارەســاتــەکــانــی ب ــەڕێ ــوەب ــرد .ئ ــەو شــانــۆیــە کــە باسی
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لــە مەینەتییەکانی کــۆڵــبــەری کــــوردی دەکــــرد لــە الیــەن
بــیــنــەر و ئــامــادەبــووانــەوە پــێــشــوازی ب ــەرب ــاوی ل ـێکــرا.

بەدرێژایی میژووی خەباتی نەتەوەکەمان بۆ ڕزگاربوون لە ستەم و ژێردەستەیی و
ڕاماڵینینیرییەخسیریدا،دوژمنانوداگیرکەرانیکوردستانبۆبەردەوامییدەسەاڵتەکەیان
و بەچۆکداهێنانی خەباتکارانی کورد لە هیچ پیالن و فرت و فێل و دوژمنکارییەک ،تەنانەت
لە دزێوترین شێوەکانیدا ،دەستیان نەپاراستووە .تێڕۆر یەکێک لەو پیالنە دزێوانەیە کە
لەمێژ ساڵە دوژمنان ،بۆ قەاڵچۆکردنی خەباتی کورد ،هانایان بۆ بردووە و وەک چەکێکی
«چەپەڵ» بە باشی و زۆری کەڵکی لێ وەردەگرن.
بۆ سەلماندنی ئەو ڕاستییە تاڵە پێویست ناکا باس لە تێڕوری «باپیر ئاغا» و «هەمزە
ئاغا»ی مەنگوور و «سمکۆی شکاک» و زۆر ڕێبەر و کەسایەتیی دیکەی کورد بکەین کە
لەهەموو بەشەکانی کوردستاندا بە غەدر و خەیانەت تێرۆر کراون ،تەنیا ئەوە بەسە بڵێین
کە هەر لە کەمتر لە سێ دەیەی ڕابردوودا دوو سەرکردەی مەزنی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،لە ماوەی سێ سااڵندا بە دەستی ڕەشی تێرۆریستەکانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانەوە لە دەرەوەی واڵت و لە نیو دڵی واڵتانی دێموکراتی ئورووپادا تێڕۆر
و شەهید کران .ئەوە جگە لە سەدان کادر و ئەندام و پێشمەرگەی حیزبی دێموکرات و
حیزب و ڕێکخراوەکانی دیکەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە لە دەرەوەی ئێران
تێڕۆر کراون.
کۆماری ئیسالمی وەک رێژیمێکی جینایەتکار و کوردکوژ ،سەرەڕای ئەوەی خۆی بە
دەوڵەتێکی مۆدێرن و ئەمرۆیی دادەنێ ،دەستی بۆ ئەو چەکە چەپەڵە درێژ کردوە و بێ
گوێدانە یاسا و ریسا نێودەوڵەتییەکان کەڵکی لێ وەرگرتووە .ئەو ڕێژیمە رێکخراوێکی
تێرۆریستی ،وەک زۆربەی ڕێکخراوە تێرۆریستییەکانی ئێستا و ڕابردووی جیهان کە
لە ڕێگەی تێرۆرەوە تێ دەکۆشن نەیارەکانیان لەنێو بەرن ،نییە؛ تەنانەت ناکرێ کۆماری
ئیسالمی لەگەڵ رێکخراوە تێرۆڕیستییەکانی وەک ئەلقاعیدە و شێوە دەوڵەتی «داعش»یش
لە گرووپێکدا پۆلین بکەین ،چونکە ئەو دوو «جمکە» تێرۆڕیستییە ،واتە ئەلقاعیدە و
داعش ،نەیانشاردۆتەوە کە دژی هەموو یاسا و پەسندکراوەکانی کۆمەڵگای جیهانیین و
لە ڕاستیدا بە ڕاشکاوی و بە کردەوە جینایەتکارەکانیان نیشانیان داوە چین و چ دەکەن و
ئاوات و ئامانجەکانیان لە داهاتوودا چییە .بەاڵم کۆماری ئیسالمی ،دەسەاڵت و ڕێژیمێکی
تێرۆریستییە کە ئەوە بۆ چوار دەیە دەچێ سەرەڕای بوونی وەک حکوومەتێکی بە ڕواڵەت
سەردەمیانە لە نێو کۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا ،کەچی بۆ لە نێوبردنی نەیارە سیاسییەکانی
دەستی لە هیچ چەکێک ،بە چەکی چەپەڵی تێرۆریشەوە نەپاراستوە.
ڕەنگە زۆر لە دەسەاڵت و حکوومەتە سەرەڕۆ و سەرکوتکەرەکان لە جیهاندا بۆ لە
نێوبردنی نەیارە سیاسییەکانی خۆیان دەستیان بۆ تێڕۆر درێژ کردبێ  ،بەاڵم کۆماری
ئیسالمیی ئێران تەنیا دەوڵەت و دەسەاڵتێکە کە لە تەواوەتیی خۆیدا بە تاوانی تێرۆر
و کوشتنی نەیارە سیاسییەکانی خۆی دادگایی کراوە و رێبەرە هەرە پلەبەرزەکانی ،بە
خامنەیی و باقی دەمراستەکانی ئەو ڕێژیمە لە مەحکەمەیەکی نێودەوڵەتیدا مەحکووم کراوە.
بەکرێگیراوان و تێرۆریستانی ئەو رێژیمە بە تاوانی تێرۆری دوکتوور سادقی شەرەفکەندی،
سکرتێری حیزبی دێموکرات و هاورێیانی لە دادگایەکی نێو دەوڵەتی لە واڵتی ئاڵماندا
دادگایی کران و بە بەڵگە سەلمێندرا کە ڕێبەرانی ئەو ڕێژیمە بڕیاردەر و جێبەجێکەری ئەم
کردەوە تێرۆڕیستییە بوون .هەر بۆیەشە ناکرێ ئەو رێژیمە وەک رێکخراوێکی تێرۆڕیستی
پێناسە بکرێ ،بەڵکوو کۆماری ئیسالمی دەبێ لە چوارچێوەی «تێرۆریزمی دەوڵەتی«دا
ناوی ببرێ و پێشی بێ بگیردرێ و بەرهەڵستی ببنەوە.
تێرۆری دوکتوور سەعید و هاورێیانی بەتایبەت پاش تێڕۆری ڕێبەری لێوەشاوە
و زانای گەلەکەمان دوکتوور قاسملوو ،زەبرێکی کاریگەر بوو کە لە جەستەی حیزبی
دێموکرات و لە بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کەوت.
بەاڵم هەر وەک بوونی ڕێبەرانی وەک پێشەوا قازی محەممەد و قاسملوو و شەڕەفکەندی
لە ریزەکانی پێشەوەی خەباتی نەتەوەکامان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بگرە لە بەشەکانی
دیکەی کوردستانیشدا گاریگەری حاشاهەڵنەگر و تایبەتی خۆی هەبووە لە بەرەوپێشبردنی
خەبات و تێکۆشان نەتەوەی کورد؛ شەهید بوونیشیان ،سەرەڕای ئەو زەبرە قورسەی
کە لە شۆڕش و جوواڵنەوەی نەتەوەکەمانی داوە ،بێئاکام نەبووە و لەالیەک ریسوایی
و ڕووڕەشیی بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران بە خەاڵت هێناوە و ئەو ڕێژیمەی هەتاهەتایە
وەک جەمسەریی سەرەکیی تێرۆڕیسم لە کۆمەڵگای جیهانیدا ناساندووە ،لەالیەکی دیکەش
ڕوایی و حەققانییەتی داخوازییەکانی نەتەوەی کوردی وەک یەکێک لە هەرەگەورەترین
نەتەوەکانی جیهان کە لە سەرەتاییترین مافەکانی بێبەریی کراوە سەلماندووە.
چارەگە سەدەیەک لە شەهید بوونی دوکتور سەعید و هاورێیانی بە دەستی کۆماری
ئیسالمی و بە کەڵکوەرگرتن لە چەکی چەپەڵی تیڕۆر تێدەپەڕێ .لەو ماوەیەدا و لە پاش
بڕیاری دادگــای میکونوس و مەحکوومکرانی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بەو تاوانە
تێرۆریستییە ،ئەو ڕێژیمە نەک هەر ناچار بوو دەزگای تێڕۆری خۆی لە دەرەوەی واڵت و
بەتایبەت لە ئورووپادا ئەگەر بە شێوەی کاتیش بێ گاڵە بدا ،بەڵکوو لە نێوخۆی واڵتیشدا
ئەو بریارە شوێنکاری لەسەر ملمالنێی دەسەاڵت لە نێو باڵەکانی دەسەاڵت لە کۆماری
ئیسالمیدا هەبوو .پاش بریاری دادگای میکونوس لە  ٢١خاکەلێوەی ساڵی  ١٣٧٦و لە
یەکەم کاردانەوەدا لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماری دووی جۆزەردانی ئەو ساڵەدا ،باڵی
زال بەسەر دەسەاڵت ،واتە خامنەیی و دەستو پێوەندەکانی بە پێچەوانەی پێشنینییەکانیان،
تووشی شکان هاتن و زۆربەی دەنگدەران لەو هەڵبژاردنەدا دەنگیان بە کاندیدایەک دا کە
جێی پەسندی خامنەیی نەبوو ،خاتەمی کە سەرەرڕای دوو دەورە سەرکۆمار بوون ئێستا
لە کۆڕو کۆبوونەوە سیاسییەکانی ڕێژیمدا ناو هێنانیشیی قەدەغە و بڤەیە .ئەو ڕێژیمە پاش
چارەگە سەدەیەک لە شەهیدکرانی دوکتوور سەعید و هاورێیانی ،نەک هەر گۆڕانی بەسەر
سیاسەتە دژی گەلییەکانی لە نێو واڵت و کردەوە تێکدەرانە و ئاژاوەگێڕانەی لە ئاست
ڕوژهەاڵتی نێوەڕاستدا نەهاتووە ،بەڵکوو سەرەڕۆتر لە پێشوو هەڕەشەیەکە بۆ ئەمنییەتی
جیهانی و بەدوور نییە وەک چۆن لە سااڵنی ڕابردوودا کەڵکی لە چەکی چەپەڵی تێرۆر بۆ
لە نێوبردنی نەیارەکانی وەرگرتوە ،لە داهاتوودا بۆ بەڕەو پێشبردنی ئامانجەکانی خۆی هانا
بۆ زۆر چەکی «چەپەڵ»ی دیکە بەرێ.

