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دامه زرانی کۆماری کوردستان له  چوارچێوه ی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا
ژمارە ٧٤٢

ڕۆڵ و پێگەی کۆمار 
لە پڕۆسەی »نەتەوەسازی«دا )٢(

کۆماری کوردستان الپەڕەیەک لە مێژوو 
چرایەک بۆ داهاتوو )٢(

کۆماری کورد لە مهاباد 
)٤-٥( 

نەتەوکانی دیکەی ئێران و 
کۆماری کوردستان  )٧(

ژنان و شوناسخوازیی نەتەوەیی 
لە کۆماری کوردستان ڕا تا ئێستا )١٢-١٣(

کۆماری کوردستان، ئیلهامی بنیاتنانی داهاتوو
 سەروتار

گوتاری نەتەوەیی لە 
کۆماری کوردستانەوە 

هەتا ئێستا
کەماڵ کەریمی
یـــادی  ــســاڵ،  ــەم ئ ــی  ــدان ــەن ــب ڕێ دووی 
کۆماری  دامەزرانی  ساڵەی  حەفتاوسێ 
ــتــەوە.  ــاد، دەکــرێ ــە مــەهــاب کــوردســتــان ل
دەسکەوت  پڕ  و  تەمەن  کەم  کۆمارێکی 
دامەزرانیدا  ســەردەمــی  لە  لەوانەیە  کە 
کارێکی  بـــەرەو  هەنگاونان  کــەس  کــەم 
وشیاری  هاتبێ.  بەبیردا  مەزنی  وەهــا 
لە  ــشــەوا  ــێ پ وردی  خـــوێـــنـــدنـــەوەی  و 
هەڵسەنگاندنی باروودۆخی سیاسیی ئەو 
ئەنجامدانی  بۆ  ئەو  بوێریی  و  سەردەمە 
کاری وەها گەورە و دامەزراندنی یەکەم 
کۆماری کوردی، نەتەوەی کوردی کردە 
لە  حاشاهەڵنەگر  مێژوویەکی  خـــاوەن 
دەربڕینی ئیرادەی نەتەوەیی بۆ دەرخستنی 
خواستی سەربەخۆ ژیان و دامەزراندنی 
دەوڵەتێکی نەتەوەیی. کۆمارێک کە دوای 
زیاتر لە حەوت دەیە بووەتە شانازییەکی 
نەتەوەی کورد. لەبیر نەکراو بۆ هەموو 
ــەی  ــراوانـ ــووسـ لـــێـــکـــدانـــەوە و نـ ــەو  ــ ل
الیەنی  زۆر  نــووســراون  کۆمار  لەسەر 
الوازیــی  جیهانی،  شــەڕی  وەک  ئەرێنی 
ئێران  داگیرکرانی  نــاوەنــدی،  دەسەاڵتی 
پێکهاتنی  لەسەر  کارتێکەرییان  کە  و....، 
هەلومەرجێکی وا کە ئیمکانی دامەزرانی 
بەر  خستووەتە  ڕەخــســا،  تێدا  کــۆمــاری 
بابەتانە  لــەو  زیاتر  ــەوەی  ئ بــەاڵم  بــاس. 
نووسراوە  لــەو  کەمتر  و  هەیە  گرینگی 
بوونی  دراوەتـــێ،  سەرنجی  کتێبانەدا  و 
کە  هــەمــووانــە  لــە  بەهێزتر  فاکتەرێکی 
ئــەویــش زاڵــبــوونــی بــیــری نــەتــەوەیــی و 
وەدواکەوتنی ئامانجێکی هەمیشەیی کورد 
سەربەخۆی  دەســەاڵتــی  بە  گەیشتن  بۆ 
نەتەوەیی بوو. ئەگەر چاوێک بە مێژووی 
بخشێنینەوە،  ــورددا  ک سەرهەڵدانەکانی 
هەموو  بەسەر  نەتەوەیی  بیری  بوونی 
کــوردەوە  شۆڕشەکانی  سەرکردەکانی 
ــە زەقـــی دەردەکـــــــەوێ. ئـــەوە ڕاســتــە  ب
لە  تێگەیشتن  بــە  مـــەزن  پــێــشــەوای  کــە 
ــە و  ــەو کــات ــەرجــی ســیــاســی ئـ ــووم ــەل ه
سەرەڕای ئامادەنەبوونی نەتەوەکەمان لە 
دامەزراندنی... لە  بیری  زەینییەوە  باری 
ل٢

بەبێ بەشداریی 
کورد هیچ پڕۆسەیەکی 

سیاسی و هیچ 
پڕۆژەیەک لە ئێران 

سەرناگرێ    )٢(

     قادر وریا:
ئێمە نابێ کوێرکوێرانە 
بچینە نێو هاوپەیمانەتی 

لەگەڵ هێزە ئێرانییەکان، 
کە دەچینە نێو هاوپەیمانەتی 

لەگەڵیان؛ دەبێ بە 
یەکگرتوویی بچین نەک بە 

بەرباڵوی و ناهەماهەنگی

د. خالید خەیاتی:
کۆماری کوردستان 

ئه زموونێکی به رجه سته  
بوو له  سه روه ریی سیاسی 

لە جوغڕافیایەکی دیار 
و،  دیسکۆرس و گوتاری 

سیاسیی کۆمار گوتارێکی 
ڕوونی نه ته وه یی بوو

ناسر باباخانی: 
پێشەوا وه ك كارگێڕێكی 

كاریزما، به  به ختكردنی 
گیانی خۆی توانی 

میراتێكی هه رمان بۆ 
نه ته وه ی كورد به جێ 

بێڵێ، میراتێك به  ناوی 
 )١٠-١١( )٨( )٦(كۆماری كوردستان

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

درێژەی 

گوتاری نەتەوەیی لە 
کۆماری کوردستانەوە 

هەتا ئێستا

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
 بەبۆنەی 2ی ڕێبەندان، ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان

)کۆماری کوردستان، الپەڕەیەک لە مێژوو و چرایەک بۆ داهاتوو(

هاونیشتمانییان و خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
حیزب و الیەنە سیاسییەکان لە کوردستان و ئێران!

دامەزرانی  ڕۆژی  ڕێبەندان،  2ی  مێژوویی  ڕۆژی  لە 
کۆماری کوردستان نیزیک دەبینەوە. کۆماری کوردستان 
کۆماریدا  فۆڕمی  لە  کورد  سیاسیی  کیانی  یەکەم  وەک 
هەیە،  نەتەوەکەماندا  مێژووی  لە  تایبەتیی  جێگەیەکی 
بووە  خۆیدا  کاتی  لە  کە  مێژوویەک  و  ڕووداوێک 
و  کورد  نەتەوەی  یەکبوونی  و  یەکیەتی  ڕەمزی 
نەبووەتە  نەک  کات،  تێپەڕینی  ساڵ   ٧٣ دوای  ئێستاش 
نەتەوەکەمانە. یەکیەتیی  نوێنگەی  هەروا  بگرە  بیروەری؛ 
لەسەر  کوردستانی  کۆماری  سەرەکییەی  بنچینە  ئەو 
کورد  شوناسخوازیی  و  کوردستانیبوون  دامەزرا، 
گوتارێکی  بوو،  دێموکراسی  بە  باوەڕهەبوونی  بە 
پێشکەوتنخوازانە کە لەو سەردەمدا چەند قەڵەمبازێک لە 
بوو.  خۆی  دەوروبەری  سیاسییەکانی  نیزامە  پێشەوەی 
هەم  ئێستاش  دەیە  حەوت  دوای  کە  باوەڕێک  و  بنچینە 
هەم  و،  سیاسییەکانی  هێزە  و  کورد  یەکبوونی  هەوێنی 
ئەوەیکە ئازادی و دێموکراسی و دابینکردنی مافە ئینسانی 
و نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان وەک گوتاری کۆمار؛ 
کوردستانە.  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  هەموو  هاوبەشی  داوای 
کۆماری کوردستان بزووتنەوەیەکی سەردەمیانە لە کاتی 
خۆیدا و دەسکەوتێکی نەتەوەییە بۆ ئێستا و، ئەزموونێکی 
بەنرخیشە بۆ پرسی خۆبەڕێوەبەریی کورد و؛ لە هەمانکاتدا 
کوردی. دەوڵەتداریی  بۆ  هاوبەشە  مێژوویەکی  میراتی 
و  کار  بەاڵم  ساڵێک،  لە  کەمتر  کورتخایەنی  تەمەنی 
کارنامەیەکی درەوشاوە لە خزمەتکردنی خەڵک و سیاسەت 
و ڕوانگەی کۆماری کوردستان بۆ دەسەاڵت و داهاتووی 
واڵت هیندە پڕ و پڕبایەخە کە ئێستاش بە هیوای دووبارە 
بنیاتنانەوە و وەدیهێنانەوەی کیانێکی سیاسیی لەو چەشنە 
کۆمارە   لەو  ئیداری  دەسەاڵتدارەتی  و  ئەزموونی  بین. 
ساوایەدا، بۆ هەر دەسەاڵتێکی دێموکراتیک لە سەردەمی 
ئێستاشدا، دەتوانێ جێگای لێ فێربوون بێ. ڕێزگرتن لە 
پێکەوەژیانیان  ئایینی  و  زمانی  و  نەتەوەیی،  جیاوازیی 
ئازادیی  بە  باوەڕ  یەکتر،  لە  ڕێزگرتن  بناغەی  سەر  لە 
بووژاندنەوەی کولتوور و  بە  بیروڕادەربڕین، گرینگیدان 
هونەر و ئەدەبیاتی نەتەوەیی، خوێندنی بەخۆڕایی، هاندانی 
جیبەجێکردنی  و  ناسین   بەڕەسمی  و  خوێندن   بۆ  کچان 
کورد  منداالنی  بۆ  هەر  نەک  دایک  زمانی  بە  خوێندن 
بەڵکوو بۆ کەمایەتییە زمانییەکانی دیکە، بڕەوپێدانی گیانی 
چین   و  گوند   و  شار   دانیشتوانی  نێوان  لە  وێکهەڵکردن 
کولتووری  هێزکردنی  بە  جۆراوجۆرەکان  و  توێژە  و 
پێشوازی  و  نەتەوەیی،  بەرژەوەندیی  پێناو  لە  پاڵوێکدان 
لە  کورد  نەتەوەی  دڵسۆزەکانی  ڕۆڵە  بۆ  باوەشکردنەوە 
بەشەکانی دیکە  و بوار ڕەخساندن بۆ خزمەتکردنیان بەو 
کۆمارە، گرتنەبەری ڕێگای دیالۆگ و لێکتێگەیشتن لەگەڵ 
حکومەتی میللیی ئازەربایجان  و ئازەرییەکان  و پێشنیاری 
هاوکاری و هاوپەیمانەتی بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ 
دوژمنی هاوبەش، لە ئەزموونە بە نرخەکانی ئەو دەسەاڵتە 
بە  ڕەسمیەتدان  هەڵکردن  و  بە  کۆمارە  ئەم  کوردییەن. 
ئاالی کوردستان  و داهێنانی سروودی نەتەوەیی  و چەمکی 

پێشمەرگە، کۆمەڵێک بۆشایی لە گیان  و هزری نەتەوەیی 
کردەوە.  پڕ  کورددا  ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  لە   و 
شوێنی  لە  کوردستان  کۆماری  ئەزموونەکانی  بەاڵم 
فێربوون.  لێ  هەم  و  تێڕامانن  جێی  هەم  دیکەش 
و  فرەیی  لە  ڕێزگرتن  تەبایی،  و  یەکبوون  بۆ  هەوڵدان 
دەستی  نێو  دەستنانە  و  کۆمەڵگە  جۆراوجۆرییەکانی 
وانەگەلێکن  نەتەوەیی  پڕۆسەی  سەرخستنی  بۆ  یەکتر 
بن. لەبەرچاومان  و  ڕێنیشاندەر  دەبێ  ئێستاش  کە 
بە  ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
لە دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستان  بایەخەوە  چاوی 
وایە  پێی  و  دەڕوانێ  مێژووییە  گرینگە  واقعە  ئەم  و 
و  فیکری  سنوورە  بێ  لەبەرچاوگرتنی  پێویستە  کە 
ئایینی،  جیاوازییە  بە  سەرنجدان  بێ  و  سیاسییەکان 
فەلسەفەی  دەوری  لە  جۆغرافییەکان،  و  زاراوەیی 
پێکهاتنی کۆماری کوردستان و ئامانجەکانی کۆ ببینەوە. 
لەسەر  کە  خۆیانە  ڕەوای  مافی  کوردستان  خەڵکی 
دەست.  بگرنە  خۆیان  چارەنووسی  مافی  خۆیان  خاکی 
ڕوون و ئاشکراشە کە باوەڕ بەو مافە هەموو الیەکمان 
لە  هاوپێوەندی  و  یەکگرتوویی  گیانی  دەکا  ئەرکدار 
هێز  وەک  چ  و  کۆمەڵ  تاکەکانی  وەک  چ  نێوخۆماندا 
بکەین. بەهێزتر  زیاتر  چی  هەر  سیاسییەکان،  الیەنە  و 
کۆماری ئیسالمیی ئێران، دوژمنی هاوبەش و دەسەاڵتی 
دەیەی  چوار  ماوەی  لە  ئێران  بەسەر  زاڵ  نگریسی 
ڕابردوودا لەگەڵ هەموو حاشاکردنێکی لە مافە سیاسی 
و،  ئێران  دیکەی  نەتەوەکانی  و  کورد  مەدەنییەکانی  و 
سەپاندنی شەڕ بەسەر کوردستان و هەروەها زاڵکردنی 
نەبووە  خافڵ  لەوەش  تۆقاندن؛  و  سەرکوت  کەشی 
بە  پێش  ناکۆکی  و  دووبەرەکی  تۆوی  چاندنی  بە  هەتا 
یەکڕیزی و یەکیەتیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و هێزە 
سیاسییەکانیان بگرێ. وە لە ئێستاشدا کە ئەم ڕێژیمە چ لە 
ئاستی هاوکێشە ناوچەیی و جیهانییەکان و، چ لە ئاستی 
نێوخۆییدا بەرەوڕووی تەنگژە و قەیرانی قووڵ بووەتەوە؛ 
هەنگاوەکان لە پێناو یەکڕیزی و یەکخستنی پۆتانسیەلی 
خەباتکاری و شۆڕشگێریمان دەبێ توندتر و خێراتر بن.

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

ساڵو لە گیانی پاکی پێشەوا قازی محەممەد و 
دامەزرێنەرانی کۆماری کوردستان!

سالو لە ئامانجە بەرز و ئینسانییەکانی کۆماری 
کوردستان !

سەرکەوێ خەباتی نەتەوەیی ڕەوا و پڕ شانازیی گەلی 
کورد لە ئێران!

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٧ی هەتاوی

خالید عه زیزی له  واشنگتۆن، به دووی به نێونه ته وه یی كردنی مووشه كبارانی قه اڵی دێموكرات
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  ئەندامی 
بۆ  حقووقی  پەروەندەیەکی  دروستکردنی  بۆ  کار 
دەکا. دێموکرات  قەاڵی  مووشەکبارانی  بەدواداچوونی 
له میانه ی چاوپێكه وتن و دیداره كانی كاك خالید عه زیزی، 
له   كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  ڕێبه ریی  ئه ندامی 
له   یه كێ  له   ژانویه ،  1٧ی  پێنجشه ممه   ڕۆژی  ئه مریكا، 
تینك تانكه كانی ئه م واڵته  به  ناوی واشنگتون ئینستیتووت 
هاوڕێیه تی  به   بەڕێزیان   )Washington Institute(
ئه مریكا،  له   حیزب  نوێنه ری  باڵنوور،  كامران  كاك 
ئاكادیمیكی  كه سایه تیی  و  ڕۆژنامه نووس  چه ند  له گه ڵ 
سیاسه تداڕێژی  دیدەبانی  ناوی  ژێر  له   تانك،  تینك 
برد. به ڕێوه   چڕوپڕی  دانیشتنێكی  ناوه نده ،  ئه م 
مه به ستی سه ره كیی لێدوانه كانی كاك خالید عه زیزی له م 
لەسەر  بوو  حقووقی  دۆسییه كی  سازكردنی  دانیشتنه دا، 
هێرشی مووشه كی و تیرۆریستیی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
بۆ سه ر قه اڵی حیزبی دێموكراتی كوردستان له  خەرمانای 
ئەمساڵ و )سێپتامبری ساڵی ڕابردووی زایینی( و له  هه مان 
كاتیشدا به  نێونه ته وه یی كردنی ئه م كرده وه  تیرۆریستییه .

عه زیزی به  ئاماژه كردن به  شوێن و كاتی مووشه كبارانه كه ، 
كه   كرد  تاوانبار  بەوە  ئیسالمی  كۆماریی  ڕاسته وخۆ 
له نێوبردنی  و  كوشتن  هێرشە  لەو  سه ره كیی  مه به ستی 
بووه .  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  ڕێبه ریی  ئه ندامانی 
قه اڵی  وه   ڕێك  مووشه كان  كه   ئه وه   پێی  به   گوتی  ئه و 
بااڵترین  دانیشتنی  كاتی  له   و  كه وتوون  دێموكرات 
كومیته ی  کۆبوونەوەی   واته،  حیزب  ته شكیالتی  ئاستی 
كرده یه كی  وه ك  ده بێ  ئه مه   بووه ،  حیزبدا  ناوه ندیی 
بدرێ. له قاو  و  بكرێ  سه یر  كۆمه ڵكوژی  ئاماڵ 
كاك خالید سه رنجی ئاماده بووانی بۆ ئه م خاڵه  ڕاكێشا كه  
به پێی سه رجه م ئه و به رنامه  و لێدوانانه ی به رپرسانی بااڵی 
سپای  )به تایبه تی  ئیسالمی  كۆماری  نیزامیی  و  سیاسی 

تلویزیۆنه كانی  له   پاسدارارن( 
به   دانیان  ڕاسته وخۆ  خۆیاندا، 
هێناوه   مووشه كییه كه دا  هێرشه  
به ڵگه یه كی  وه ك  ده بێ  ئه مه   و 
جینایه ته   ئه و  حاشاهه ڵنه گری 
نێونه ته وه ییه كاندا  مه حكه مه   له  
بكرێ. پێ  ئیستنادی 
حیزب  ڕێبه ریی  ئه ندامی 
كه   كرده وه   له وه   جه ختی 
كه   هه یه   ئه وه ی  دڵه ڕاوكێی 
ئه وان  لێدوانانه ی  ئه م  به پێی 
ڕابردوو  ئه زموونه كانی  و 

هه یه   ئه وه   ئه گه ری  سیگناڵه كان،  سه رجه م  خوێندنه وه ی  و 
جۆره   ئه م  ئه نجامدانی  له   بێ  به رده وام  ئیسالمی  كۆماری 
دی.  شێوازی  به   و  دیکە  تیرۆریستی  كرده ی  یان  هێرشانه،  
یه كگرتووه كانی  واڵته   سپاسی  كه   ئه وه دا  له گه ڵ  عه زیزی 
ئه مریكا و به تایبه تی هه ڵوێستی نیكی هێیلی، باڵوێزی ئه مریكا له  
ڕێكخراوی نه ته وه  یه كگرتووكانی كرد كه  ئه م هێرشه  بۆ سه ر 
قه اڵی حیزبی دێموكراتی كوردستانی مه حكووم كردبوو، به اڵم 
له  هه مان كاتیشدا گوتی كه  به  پێی جۆری په یوه ندی ئه مریكا و 
عێراق و هه رێمی كوردستان، به زاندنی سنووره كان و هێرشی 
نیزامی، لە خانەی پێشێلكردنی سه روه ری خاكی عێراق و هه رێمی 
كوردستاندا جێ دەگرێ و ده بێ ئه مریكا له سه ر هه ستتر بێ.

ئه و وه ك گله یی ئاماژه ی به مه  كرد كه  سیاسه ته كانی ئه مریكا 
به  نیسبه ت كۆماری ئیسالمییه وه  زۆر ڕوون نییه  و ئه مه  بۆته  
هۆی ئه وه ی خه ڵكی ئێران له  نێوان دڵه ڕاوكێی و هیوادا النكه  
كوردستان  له   پتانسییه له   ئه م  تایبه تی  به   گوتی  ئه و  بكه ن. 
زۆر به هێزه  و كوردستان به رده وام وه ك پێشه نگی خه بات له  
بواری خه باتی مه ده نیدا  له   ئێران ده وری سه ره كی گێڕاوه  و 
بۆچوونه . ئه م  سه لماندنی  بۆ  هه یه   به رچاو  زۆر  نموونه ی 

ئه و  حیزبه كه ی  كه   كرد  ئاماژه ی  حیزب  ڕێبه ریی  ئه ندامی 
هه رگیز واڵمی هێرشه كانی كۆماری ئیسالمی به  توندوتیژی 
نه داوه ته وه  و به ڵكوو به رده وام قوربانیی ده ستی تیرۆریسمی 
ده وڵه تی بووه ، به اڵم خه ڵكی كورد له نێوخۆی ئێران هه میشه  
به   دێموكرات  حیزبی  له   خۆیان  پشتیوانیی  ده ربڕینی  بۆ 
هێرشی  له پاش  هه ر  وێنه   بۆ  بوون،  مه یداندا  له   كرده وه  
بۆ  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  تیرۆریستیی  و  مووشه كی 
دوای  له   و،  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  قه اڵی  سه ر 
تر،  الیه نه كانی  و  كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  بانگه وازی 
بانگه وازه كه یان  به ده نگ  وێنه دا  بێ  كرده وه یه كی  له   خه ڵك 
ڕه نگدانه وه یه كی  كه   به ڕێوه چوو  مانگرتنێكی گشتی  و  هاتن 
هه بوو. نێونه ته وه ییدا  ئاستی  له   ته نانه ت  میدیایی 
سه رجه م  له   داوای  قسه كانیدا  كۆتایی  له   عه زیزی  خالید 
كاره كای  شوێنی  له   هه موویان  هه ر  كه   كرد  به شداربووان 
ئه م  به تایبه تی  و  كورد  پرسی  له   پشتگیری  خۆیان 
هیچ  كورد  به شداریی  به بێ  گوتی  ئه و  بكه ن.  دۆسییه یه  
پڕۆسه یه كی سیاسی و هیچ پڕۆژه یه ك له  ئێران سه رناگرێ.



ژماره : 3٧٤٢
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٧  _  ٢٠ی ژانوییەی ٢٠١٩

ــاوی،  ــ ــەت ــ ه ٩٧ی  ــاری  ــ ــب ــ ــران ــ ــەف ــ ب ی   1٦ ڕۆژی 
فێرگەی  ــە  ل پــێــشــمــەرگــە،  ــی  ــای ســەرەت  2٣1 دەورەی 
ســیــاســی_نــیــزامــیــی حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی کــوردســتــان 
ــە بــە. ــ ــ ــایــی دەورەک ــات. ڕێــوڕەســمــی کــۆت ــ ــایــی ه کــۆت
ــی  ڕەزمــی نمایشێکی  ــد  چــەن و  پــێــشــمــەرگــە  ڕێــــژەی 
پــێــکــرد و دواتـــر ئـــەو الوە خــوێــنــگــەرمــانــە دەســـتـــی 
حیزبی  ناوەندیی  کومیتەی  ئەندامی  شەڕەفی،  سمایل 
ــکــی پــێــشــکــەش کــرد. ــارێ ــمــوکــراتــی کــوردســتــان وت دێ
ناوبراو لە وتارەکەیدا وێڕای پیرۆزبایی و ڕێزگرتن لەو 
پۆلە پێشمەرگە و مامۆستایانی فێرگە، باسێکی کورتی لە 
سەر پێشمەرگە و خەباتی پێشمەرگانە کرد و پێشمەرگەی 
بە سێمبولی خۆڕاگری و نەبەزی ناوبرد کە دەیان ساڵە 
بۆتە قەڵغانی پاراستنی کوردستان و سەرفرازیی گەلەکەی.
لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا لە الیەن بەڕێزان 
مستەفا مەولوودی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی 
کــوردســتــان و حــەســەن قــــادرزادە ئــەنــدامــی دەفــتــەری 
لە  کۆمەڵێک  بە  درا  ڕیزلێنان  لەوحی  حیزب  سیاسیی 
سااڵنێکە  کە  حیزب  چاالکەکانی  و  دێرین  پێشمەرگە 
ــەن ــەو حــیــزبــەدا خــەبــات و فــیــداکــاری دەک لــە ڕیـــزی ئ

ڕۆژی هەینی، 28ی بەفرانبار شاندێکی کۆمیتەی حیزب 
لە دانمارک سەردانی پارڵمانی ئەم واڵتەیان کرد و لەگەڵ 
الرس ئەسالن راسموسن، پارلمانتار و بەرپرسی دۆزی 
کورد لە حیزبی سۆسیال دێمۆکڕاتی دانمارک کۆبوونەوە.
لەو کۆبوونەوەیەدا خالید ڕەواندووست، بەرپرسی کۆمیتە 
شیکردنەوەی  وێــڕای  کۆمیتە  پەیوەندییەکانی  بەشی  و 
تیشکیان  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ئێستای  هەلومەرجی 
و  کوردستان  خەڵکی  نالەباری  بارودۆخی  سەر  خستە 
پێشێلکرانی مافەکانیان بەهۆی دەزگای سەرکوتی کۆماری 
دێموکرات  ــەاڵی  ق مووشەکبارانی  لــە  بــاس  ئیسالمی. 
کۆماری  سنووربەزاندنی  و  پــاســداران  سپای  لەالیەن 
سەرەڕۆییەکانی  بۆ  سنووردانان  پێویستیی  و  ئیسالمی 
ئەم  باسەکانی  دیــکــەی  تــەوەرێــکــی  ئیسالمی  کــۆمــاری 
حیزبیان  چاوەڕوانیی  حیزب  شاندی  بوو.  کۆبوونەوەیە 
کوردستانیی  ڕۆژهــەاڵتــی  و  ئێرانی  حیزبی  تەنیا  وەک 
تەواو ئەندامی ئەنترناسیۆناڵ سۆسیالیست لە دەوڵەتان 
و سیاسەتمەدارانی واڵتانی دێموکراتیک و داکۆکیکەری 
مافی مرۆڤ بە تایبەت حیزبە سۆسیالیستەکان بە ناوبراو 
ڕاگەیاند و بەڕێز الرس بەڵێنی دا سەرنج و داوای حیزب 
بەرباس. بێنێتە  خــۆی  ســـەرووی  بەرپرسانی  گــەڵ  لە 
ــوو لە  ــب ــات ــێــک ه ــانـــدی حــیــزب پ ــی بــاســە شـ ــان شــای
پیرمە. ئامانج  و  زادە  بێستون  ڕەوانــدووســت،  خالید 

ڕۆژی چوارشەممە 1٩ی بەفرانبار کۆبوونەوەی ناوەندی 
هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە میواندارەتیی 
ــەاڵی حیزبی  ــ ــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــە ق حــیــزبــی دێ
بەڕێوەبرد. کۆبوونەوەیەکیان  کوردستان  دێموکراتی 
ــی  ــەزرانـ ــڕۆژی دامـ ــاڵـ ــە سـ ــە ل ــە ک ــەوەی ــوون ــۆب ــەو ک لـ
بابەتێکی  ــد  چــەن پــێــکــهــاتــبــوو،  هـــاوکـــاریـــدا  ــدی  ــاوەنـ نـ
ناوەند  داهــاتــووی  بەرنامەکانی  و  کــار  بە  پێوەندیدار 
قسە و ئــاڵــوگــۆڕی بــیــروڕایــان لــەســەر کــرا. هــەروەهــا 
پێوەندی  لە  ناوەند  بەڵگەنامەیکی  چەند  لەسەر  بڕیار 
لەگەڵ  هاوکاری  بۆ  ناوەند  ڕوانینی  چۆنیەتیی  لەگەڵ 
درا. ئیسالمی  کۆماری  ئۆپۆزیسیونی  دیکەی  هێزەکانی 
هەر لەو کۆبوونەوەیەدا بەشداران هەرکامیان لە گۆشە 
نیگایەکەوە باسیان لە پێویستی و زەروورەتی هاوکاریی 
ــی کردنی  ــردەی ــەش و هــەوڵــدان بــۆ بــە ک ــاوب ــاتــر ه زی
کرد. هاوکاریی  ناوەندی  پەسندکراوەکانی  و  پڕنسیپ 

دیدار لەگەڵ بەشی الیەنە کوردییەکانی
 حیزبی سۆسیال دێموکراتی دانمارک

ڕۆڵ و پێگەی کۆماری کوردستان 
لە پرۆسەی »نەتەوەسازی«دا

پرۆسەیەکی  وەک  »نەتەوەسازی«  پرسی 
یادی  لەگەڵ  ئەم ڕۆژانە و هاوکات  کۆمەاڵیەتی کە 
کۆماری  دامەزرانی  ساڵوەگەڕی  حەفتاوسێهەمین 
کوردستان لەنێو چاالکانی سیاسییدا باسی لەسەرە 
ساز  لەسەر  جیاوازی  و  جۆراوجۆر  بۆچوونی  و 
بووە، بۆ ئێمەی کورد وەک نەتەوەیەکی بێدەوڵەت کە 
هەر لەم پێوەندییەدا دەخرێینە نێو کۆمەڵێک قەزاوەت 
گەلێک  زانستییەوە،  جۆراوجۆری  پێناسەی  و 
بەداخەوە  کە  کورد  ئێمەی  بۆ  پرسە  ئەم  گرینگە. 
ماڵی  لەنێو  زۆریش  نییە،  دەوڵەتمان  لەوەیکە  جیا 
سەرنجپێدانی  نین،  یەکگرتوو  و  یەکانگیر  خۆماندا 
وتارە  ئەم  هەوڵی  سۆنگەیەوە  لەم  زەروورەتێکە. 
ئەوەیە کە قسە لە ڕۆڵ و پێگەی کۆماری کوردستان 
بکا. کوردستاندا  لە  »نەتەوەسازی«ی  پرۆسەی  لە 

***
ڕێبەندانی  2ی  لە  کوردستان  کۆماری  پێکهێنانی 
دێموکراتی  حیزبی  لەالیەن  هەتاوی  1٣2٤ی  ساڵی 
کوردستان و بە سەرۆک کۆماریی پێشەوای مەزنی 
کوردستان، قازی محەممەد، لە مێژووی جوواڵنەوەی 
گەورە  نەتەوەیی  دەسکەوتێکی  کوردستاندا  خەڵکی 
لە  کورد  ئینسانێکی  هەموو  ئێستاش  تا  کە  بوو 
شانازییە.  جێی  بۆی  بێت،  جیهانە  ئەم  کوێی  هەر 
کوردستان  کۆماری  دامەزرانی  خودی  کەوابوو 
ژیانی  لە  نەتەوەییە  و  تایبەت  ڕووداوێکی  بەتەنیا، 
کە  کورددا،  وەک  بێدەوڵەتی  ئێستا  تا  نەتەوەیەکی 
بووەتە  میللەتە  ئەم  بۆ  پێوەکردنی،  لە شانازی  جیا 
بۆ  زاتی  خۆپێناسەکردنێکی  و  بوون  لە  مانایەک 
نەتەوەیە. کە  مانایە  بەو  کورد  تاکێکی  هەموو 
کۆماری  کورددا  نەتەوەی  هاوچەرخی  مێژووی  لە 
کوردستان چ وەک دەسکەوتێکی عەینی کە بریتی بوو 
تایبەتمەندییەکی  هەموو  بە  دەسەاڵتێکی سیاسی  لە 
دامەزراوەیی و دەوڵەتی کە توانی بۆ ماوەی 11 مانگ 
نەتەوەیی  دەسکەوتی  و  شانازی  لە  پڕ  ئیرادەیەکی 
زەینی  سەمبولێکی  و  هێما  وەک  چ  بکا،  پێشکەش 
ماناکانی  لەوپەڕی  کورد  ئینسانی  ئێستاش  تا  کە 
»کوردبوون« و »نەتەوەبوون«دا بە »سەرچاوەی 
ئیلهام بۆ بنیاتنانی داهاتووی خۆی« وەک پێکهێنانی 
گرینگ  ڕووداوێکی  بە  دەزانێ،  نەتەوەیی  دەوڵەتی 
بەبێ  ڕووداوە  ئەم  دادەنرێ.  یەکالکەرەوە  و 
لێکەوتەکانی،  و  دەسکەوت  سەر  بپەڕژێنە  ئەوەی 
نەتەوەیی  هاوبەشی  هەستێکی  درووستکردنی  لە 
و  قووڵ  ڕۆڵێکی  کوردستاندا  کۆمەڵگەی  لەنێو 
کاریگەری گێڕا. ئەم هەستە هاوبەشە کە لە پرۆسەی 
بتەوی  بنەمایەکی  و  بنیات  »نەتەوەسازی«دا 
زانستییە، وایکرد کە هەموو تاکێکی کورد لە هەموو 
بە هی  بەشەکانی کوردستاندا، کۆماری کوردستان 
خۆی بزانێ و بە هەر شێوەیەک کە بۆی دەگونجێ 
کەوابوو  بێت.  بەشدار  پاراستنیدا  و  چەسپاندن  لە 
کۆماری کوردستان ئەو سەرەتا هاوبەشە مانادارە 
نەتەوەییە بوو کە کورد بە گشتی خاوەندارێتیی لێ بکا 
و ببێتە جەغزێک بۆ کۆکردنەوەی هەستێکی هاوبەش 
لەنێو پێکهاتەیەکی تایبەتدا بە ناوی نەتەوەی کورد.

 ئەسڵی »خاوەندارێتی« لە پرۆسەی »نەتەوەسازی«دا 
لەسەر بنەمای درووستبوونی هەست و ئێحساسی 
هاوبەش، زۆرترین سەرنجی خراوەتە سەر. لە ڕەوتی 
بە  ڕۆژئاوا  لە  نەتەوەکان  دەوڵەت_  درووستبوونی 
تایبەت لە دوو واڵتی ئاڵمان و فەڕانسە کە خاوەنی 
مێژوویەکی پڕ لە ڕووداو و تەنانەت کارەساتن لەم 
بنەمای  لەسەر  خاوەندارێتی  ئەسڵی  پێوەندییەدا، 
ئێحساسی هاوبەش _کە شەرت نییە هەمیشە تێکەڵ 
بە چەمک و مانای ئۆمانیستی و ئەمڕۆیی هاوتەریب 
و  بنەما  بە  بێت_  جیهانییەکان  مەنشوورە  لەگەڵ 
لەم  پرۆسەیەدا وەرگیراوە.  سەرەتای هەنگاوەکان 
پرۆسەی  لە  کوردستان  کۆماری  دامەزراندنی 
»نەتەوەسازی«دا هەم ئاوات و ئارەزوەکانی خەڵکی 
کوردستانی بە خاوەن کرد، هەم توانی ئەو ئێحساسە 
درووست  کوردستاندا  خەڵکی  لەنێو  هاوبەشە 
بزانن. دەسکەوتە  ئەم  خاوەنی  بە  خۆیان  کە  بکات 
لە ڕەوتی دەسەاڵتداریی خۆی  کۆماری کوردستان 
داهێنان و دەسکەوتی  بە کۆمەڵێک  مانگەدا  لەم 11 

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

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

***

سمایل شەڕەفی

کۆتاییهاتنی دەورەی 231ی 
سەرەتایی پێشمەرگە

کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران لە قەاڵی دێموکرات سەرەتا  ئەو  کوردستان  ,,کۆماری 

کە  بوو  نەتەوەییە  مانادارە  هاوبەشە 
بکا  لێ  خاوەندارێتیی  گشتی  بە  کورد 
کۆکردنەوەی  بۆ  جەغزێک  ببێتە  و 
پێکهاتەیەکی  لەنێو  هاوبەش  هەستێکی 
کورد،، نەتەوەی  ناوی  بە  تایبەتدا 
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ئاواتی ناسیۆنالیسمی کورد، واته  کوردستانێکی 
تا   1٩٤5 دیسامبری  ماوه ی  له   سه ربه خۆ، 
ده وڵه تێکی  چوارچێوه ی  له    ،1٩٤٦ دیسامبری 
وه دی  هات.  ئێراندا  کوردستانی  له   بچووک 
کۆماری  پێکهاتنی  و  چۆنییه تیی  دامه زران 
ئه و،  له  رووداوی  پڕ  و  کورت  مێژووی  کورد، 
یه کێک  له نه کاوی،  تێکچوونی کوتوپڕ  و  هه روه ها 
ئاشکراکانی  و  رڕوون  هه ره   به سه رهاته   له  
نێوه ڕاستدا. ڕۆژهه اڵتی  له   بیسته مه   سه ده ی 
گه لێک دیارده ی نالێکی وه ک ناکۆکی و کێشه ی 
ئیمپریالیسته کان،  ملمالنێی  عه شیره ته کان،  نێو 
به   جوامێری  و  ئازایه  تی  کۆمه اڵیه تی،  سیستمی 
کوردایه تییه کی  نێوه ڕاست  سه ده کانی  شێوه ی 
بوونی  گیروگرفت  پڕ  قه تیس کراو،  خۆدا  له  
مه سه له ی کوردمان زۆر به باشی بۆ ده رده خه ن. 
له  هه مان کاتدا ئه و ڕاستییه شمان بۆ ده ستنیشان 
یه کگرتوو  هه رگیز  خه ڵکه   ئه و  که   ده که ن 
که   واڵتدا،  پێنج  سه ر  به   ئێستاش  و  نه بووه  
کراوه . دابه ش  ئه وانن  دوژمنی  هه موویان 
سیپتامبری  له   سۆڤییه ت  و  بریتانیا  هێزه کانی 
بارگه وبنه یان  و  داگیرکرد  ئێرانیان  1٩٤1دا 
ڕه زاشا  سه ربازه کانی  پێچاوه .  ڕە زاشا  به  
و  ده رچوون  بۆی  الیه کدا  به   یه که ی  هه ر 
چه که کانیان یان فرۆشت، یان که وته  ده ست ئه و 
عه شیره تانه ی که وا سه ره ڕای هه وڵ  و تێکۆشانی 
نه ریتی  و  داب  و  سیستم  ڕه زاشا،  زۆری 
پاراستبوو. خۆی  هه روه کی  خۆیان  عه شیره تیی 

مه ڵبه نده   له   که   کورده كان  عه شیره  
شاخاوییه کانی سنووری عێراق و تورکیە ده ژیان، 
واته  له  ماکۆ له  بناری زنجیره  کێوه کانی ئارارات 
ڕێگای  سه ر  له   شیرن  قه سری  هه تا  باکوور،  له  
عه شیره تانه   له و  باشوور  له   کرماشان_به غدا، 
له  ڕووخانی  بوون که  ده رفه ته که یان قۆزته وه  و 
له   وه رگرت.  که لکیان  فره   ئێران  حکوومه تی 
سۆڤییه ت  ئه وه که   هۆی  به   باکوور  مه ڵبه ندی 
ڕه زائیه ،  شاره کانی  له   ئه رته شی  زۆری  هێزێکی 
کردبوو؛  نیشته جێ  ماکۆ،  و  خۆی  شاپور، 
خۆیان  ورمێ  گۆلی  ڕۆژئاوای  عه شیره ته کانی 
به هێز و پشت ئه ستوور به  سۆڤییەتییه کان ده زانی.
ده سه اڵتی  ئاسه واری  له نێوچوونی  دوای 
ده وڵه تی ناوه ندیی ئێران، سۆڤییه ت پێوه ندیی خۆی 
باکوور،  له   جه اللی  وه ک  عه شیره ته کانی  له گه ڵ 
له   هه رکی  شاپور،  ڕۆژاوی  کێوه کانی  له   شکاک 
پێدا.  درێژه ی  و  هێشتەوە  ›‹ڕه زائیه ›‹  ڕۆژئاوای 
به   ئیزنی  سۆڤییه ته وه   له الیه ن  عه شیره تانه   ئه و 
خۆیان  ناوچه کانی  ده سه اڵتی  ده سته وه گرتنی 
پێدرا، به  مه رجێک هێمنایه تیی مه ڵبه نده که  بپارێزن 
و ده غڵ و دانیش به  ئه رته شی سوور بگه یه نن. له  
ناوچه  ته ریک و دوورکه وتووه کانی نیزیک ڕێگای 
گرینگ  شوێنه   له   یه کێک  که   به غدا  کرماشان_ 
بردنی  و  هێنان  و  پێوه ندی  سه ره کییه کانی  و 
هاوپه یمانه   واڵته   نێوان  له   پێویست  که ره سه ی 
دابوو،  سۆڤییەت  یه کییه تیی  و  ڕۆژئاواییه کان 
ئینگلیسه وه   هێزه کانی  له الیه ن  عه شیره ته کان 
کرابوون. ده مکوت  و  بێده نگ  ته واوی  به  

ئێرانییه کان،  هه اڵتنی  و  پاشه کشه   دوای 
مه ڵبه ندێکی گه وره  و به رباڵو له  نێوان هێزه کانی 
کورده کان  که   بوو،  ئازاد  سۆڤییه تدا  و  ئینگلیس 
خۆیان.  ده سه اڵتی  ژێر  بیهێننه   ده یانتوانی 
تێدابوو.  ئاژاوه یان  ناوچه   دوو  سه ره تاوه   له  
بوو،  هه ورامان  کێوه کانی  و  مه ریوان  یه کیان 
ده سه اڵتێکی  کانی سانان  مه حموودخانی  که  
تریش  مه ڵبه نده که ی  دامه زراندبوو.  لێ  له رزۆکی 
حکوومه تێکی  حه مه ڕه شیدخان  که   بوو،  بانه  
ته نانه ت  که   پێک  هێنابوو،  له وێنده رێ 
ناوبراو  ده گرته وه .  سه قزیشی  و  سه رده شت 
خرابۆوه . دوور  عێراق  بۆ  بوو  زۆر  ماوه یه کی 
کاتی  عه شیره تانه ،  سه رۆک  ئه و  هه ردووی 
خۆی له  الیه ن ده وڵه تی ئێرانه وه  وه ک ده سه اڵتدار 
ڕه سمی  به   ناوچه که دا  له   ده وڵه ت  جێگری  و 
ناسرابوون، به اڵم پاش ماوه یه ک ئه رته شی ئێران 
ناوچه کانی گرته وه  و ئه وانیش ده رکرانه وه  بۆ عێراق.
ئه و  هه مووی   1٩٤5 ئاخروئۆخری ساڵی  هه تا 
به شه ی کوردستان که  که وتبووه  باشووری خه تی 
که وته   ته واوی  به   سه رده شت،  و  بانه   و  سه قز 
ئه و  جۆره   به و  ئێران.  ده وڵه تی  ده سه اڵتی  ژێر 
و  بۆوه   به رته سکتر  به ربه رینه ،  و  ئازاد  مه ڵبه نده  
خه ته   ئه و  نێوان  له   بچووک  ناوچه یه کی  به   بوو 
سۆڤییه تی  ئه رته شی  هێزه کانی  و  الیه ک  له  

الیه کی  تره وه . له   »ڕه زائییه «  له   نیشته جێ 
شارێکی  تاکه   ته نیا  که   ناوچه یه ک 
بوو،  تێدا  خۆی  ڕاسته قینه ی  مانای  به  
»ساوجباڵغ«  به   پیشتر  که   بوو  مه هاباد 
کیلۆمیتری  چه ند  له   که وا  ناسرابوو 
هه ڵکه وتووه . ورمێ  گۆلی  باشووری 

دامه زرانی کۆمه ڵه 
له الیه ن  که   شارێک  مه هاباد،  شاری  له 
چاره نووسی  به   هاوپه یمانه کانه وه   واڵته  
جوواڵنه وه یه کی  ئه سپێردرابوو،  خۆی 
له   بوو.  له دایک  کورد  نه ته وایه تیی   تری 
ساڵی  )ئووت(  ئاگوستی  مانگی  1٦ی 
و  ورده بورژوا  له   که س  پازده   ده    ،1٩٤٣
ژێ_  کۆمه ڵه ی  مه هاباد  ڕووناکبیره کانی 
کاف، کۆمه ڵه ی ژیانه وه ی کوردیان دامه زراند.
گرینگیی  گرتنی  به رچاو  له   مه به ستی  به  
کاری نهێنی، ڕاده ی ئه ندامانی کۆمه ڵه ی تازه  
پێکهاتوو له  100 که س به ره وژوورتر نه چوو 
ڕێک  کۆمه ڵه دا  شانه کانی  له   ئه وانیش  و 
خرابوون. کۆبوونه وه ی حه وتووانه ی کۆمه ڵه  
جێگه یه ک  له   یه کدا  به دوای  دووجار  قه ت 
نه ده گیرا. پێڕه و و پرۆگرامی کۆمه ڵه  به  ته واوی 
مه رجه کانی  له  یه کێک  و  بوو  ناسیۆناڵیستی 
ئه ندامبوون له  کۆمه ڵه دا ئه وه  بوو که  ده بوایه  
دایک و باوکی ئه ندامی داواکار، هه ردوکیان 
کورد بوایه ن . به  له به رچاوگرتنی پێوه ندی و 
تێکه اڵویی کورده کان و ئاسۆرییه کان له گه ڵ 
ئاسۆڕی  دایکیان  که   ئه وکه سانه   یه کتر، 
کۆمه ڵه . ئه ندامی  به   ببن  ده یانتوانی  بوایه ، 
کۆمه ڵه  نه ته نیا هه ر له  کوردستانی ئێران، 
له  پارچه کانی  تری کوردستانیش زۆر  بگره  
په ره سەندنه که ش  هۆی  په ره ی  سه ند.  زوو 
وه ک  کۆمه ڵه یان  کورده کان  که   بوو  ئه وه  
که   ده دی  رێکوپێک  و  نوێ  دیارده یه کی 
پارته   و  حیزب  له گه ڵ  زۆری  جیاوازییه کی 
له   هه بوو.  کوردستان  سوننه تییه کانی 
شاره کانی کوردستانی عێراق وه ک مووسڵ، 
و  ڕه واندز  سلێمانی ،  هه ولێر،  که رکوک، 
شه قاڵوه  لقی کۆمه ڵه  پێک هاتن. ته نانه ت له  
کوردستانی تورکیەش که  خه بات و تێکۆشان 
مه رگی  تاوانی  و  سزا  کوردایه تیدا  پێناو  له  
بۆ دیاری کرابوو، لقی کۆمه ڵه  دروست کرا. 
سه رۆک عه شیره ته کانی ده وروبه ری مه هاباد 
به  ناردنی نوێنه ر بۆ الی کۆمه ڵه ، ڕایانگه یاند 
له الیه ن  ده ده ن.  کۆمه ڵه   یارمه تیی  که  
که   گوترابوو  عه شیره ته کان  به   کۆمه ڵه وه  
ئێستا پێویستیمان به  ئیوه  نییه ، به اڵم له وانه یه  
بگرین. له گه ڵ  پێوه ندیتان  داهاتوودا  له  
که   بوو  ئاشکرا  و  ڕوون  شتێکی  ئه وه  
هه ردووک گه وره  هێزه کان هه ر له سه ره تاوه  

زۆریان دڵ به  مه ڵبه نده که وه  بوو و گه ره کیان بوو 
هه بێ. له سه ری  زانیارییان  و  بناسن  کۆمه ڵه   که  
ئینگلیس به  هۆی ئه وه  که  چااڵوه  نه وتییه کانی 
به ده سته وه   کوردستانی  له   هه ڵکه وتوو  که رکوک 
بوو، زۆر به  وردی و به  تێبینییه وه  سه یری ڕووداو 
و ئاڵوگۆڕه کانی کوردستانی ده کرد. هه رچه ند که  
که رکوک،  شاره کانی  له   ئینگلیس  کاربه ده ستانی 
هه ولێر، سلێمانی و ڕه واندز نیشته جێ بوون، به اڵم 
دیسانیش یاریده ده ری سیاسیی ئینگلیس له  موسڵ، 
جار به  جار سه ری له  مه هاباد ده دا. ئینگلیس بۆ 
ئه وه ی دڵی عه ره بان له  خۆی نه کا و نه یانڕه نجێنێ، 
هیچ  و  نه ده کرد  کوردی  مه سه له ی  پشتگیری 
کوردستان  به  جوواڵنه وه ی  یارمه تییه کی  چه شنه  
نه دا. به و جۆره  گوێیه کان له  ئاست ده نگی هاواری 
مانه وه . نه بیست  و  که ڕ  کورد  ناسیۆناڵیسمی 

ده ستێوه ردانی سۆڤییه ت
بێ،  سۆڤییەته وه   به   پێوه ندی  جێگایه ی  ئه و  تا 
له سه ره تاوه   واته   بوو.  دیکه   جۆرێکی  مه سه له که  
ناو  له   که   نه گه یشتبوون  به وه   سۆڤییەتییه کان 
ساڵی  ئه وان  که   هه رچه ند  بکه ن،  کار  کورداندا 
ده ره به گه کان  گه وره   بانگکردنی  به    1٩٤2
کردبوو. کاره یان  ئه و  جارێک  باکۆ  بۆ 

ئه و ساڵه دا دوای هێرشی  به هاری  له   ته نانه ت 
به ره ی ڕۆژئاوای  کورده کان بۆ سه ر گونده کانی 
ژاندارمه ی  و  ئه رته ش  سۆڤییه ت  ورمێ،  گۆلی 
که   دایمه زراندنه وه.  )هه رچه ند  و  هێناوه   ئێرانی 
سۆڤییه تدا  ئاست  له   بێده سه اڵتی  به هۆی  ئه وان 
ده ره تانی هیچ چه شنه  جموجۆڵێکیان بۆ نه مابۆوه (. 
ئێستا وا ده رده که وێ که  سۆڤییه ت له  میکانیزمی 
مه سه له که  و له  چه ند و چۆنی وه زعه که  گه یشتبێ.
1٩٤٤دا  ساڵی  له   کوردستان  و  ئازه ربایجان 
پڕببوون له  ئه فسه رانی سیاسی و کاربه ده ستانی 
له   زۆریان  زۆربه ی  که   سۆڤییه ت   دیکەی 
بوون.  سۆڤییه ت  ئازه ربایجانی  موسوڵمانه کانی 
له الیه ن  کوردستان  له   ئه وان  تێکۆشانی  و  کار 
به رێوه   ڕه زاییه وه   له   سۆڤییه ت  کۆنسولی 
هه ڵسووڕانه   و  کار  ئه و  یاریده ده ری  ده چوو. 
له   یه کێک  خۆی  که   بوو  جه عفه رئۆف  کاپیتان 
بوو.  سۆڤییه ت  دانیشتووی  150000کوردی 
و  ده کرد  ده به ر  کوردی  جلوبه رگی  جه عفه رئۆف 
زۆر به  ئازادی و تێڕادیوی به  نێو عه شیره ته کان 
ده سووڕایه وه . کوردستاندا  گونده کانی  و 
مه هاباد  له   سۆڤییەت  تێکۆشانی  و  کار 
له   که س  دوو  که   پێکرد  ده ستی  ڕۆژه وه   له و 
عه بدواڵئۆف  ناوه کانی،  به   ئه وان  کاربه ده ستانی 
کڕینی  مه به ستی  به   به ڕواڵه ت  حاجی ئۆف  و 
ئه سپ بۆ ئه رته شی سوور هاتبوونه  شار. وادیار 
هه له یان  ئه و  شانس  به   و  ڕێکه وت  به   که   بوو 
نه ته وایه تیی  جوواڵنه وه ی  له گه ڵ  و  ڕه خسا  بۆ 
به و  ڕێکه وته که   گرت.  پیوه ند ییان  کوردستان 

دووکانی  له   عه بدواڵئۆف  ڕۆژێک  بوو:  جۆره  
چاوی  ئه رمه نی  کابرایه کی  فرۆشیی  مه شڕووب 
جلوبه رگی  که   ده که وێ  کورد  پیاوێکی  به  
و  تاریف  عه بدواڵ ئۆف  ده بێ،  ده به ردا  کوردی 
نه ته وایه تیی  ج وبه رگی  که   ده کا  کابرا  ئافه رینی 
ده رکه وت  که   کورده که   کردووه .  ده به ر  خۆی 
هه ڵوێست  بوو،  کۆمه ڵه   دامه زرێنه رانی  له   یه کێک 
ده بی  خۆش  پێ  عه بدوڵاڵ ئۆفی  بۆچونه که ی  و 
ئاڵوگۆڕی  و  باس  و  قسه   به   ده که ن  ده ست  و 
و  ده کا  پرسیار  کورده که   کۆتاییدا  له   بیروڕا. 
ده ڵێ: ئه گه ر گه لی کورد حیزبێکی میللی پێک بێنن، 
زۆر  عه بدوڵاڵ  ده داتێ؟  چه کوچۆڵیان  سۆڤییه ت 
ئێوه   بۆ  ده ڵێ:  و  ده قۆزێته وه   پرسیاره که ی  زوو 
له  کێ ده ترسن؟ کورده که  وه اڵم ده داته وه  و ده ڵێ: 
ده ترسین.  خۆمان  ده ره به گه کانی  له   ته نیا  ئێمه  
به   دژ  هه ستی  هاوده ردی،  وێڕای  عه بدوڵاڵش 
ده ره به گایه تیی خۆی ده ربڕی. کورده که  عه بدوڵاڵ 
هاوڕێیانی  به   وێنده رێ  له   و  ماڵێک  ده باته وه  
ده ناسێنێ. کۆمه ڵه ی  ڕێبه رایه تیی  دیکەی 

پێوه ندیی زۆرتر له گه ڵ کاربه ده ستانی سۆڤییەت 
زمانی  که   کۆمه ڵه   ڕێبه رانی  له   یه کێک  و  گیرا 
ڕووسیی ده زانی، کرا به  ڕابیتی ئه و پێوه ندییانه . 
له  سێ  کۆمه ڵه   پڕۆگرامی  و  پێڕه و  که   هه رچه ند 
خاڵی سه ره کیدا بێالیه نی و سه ربه خۆیی کۆمه ڵه ی 
کاته   له و  دیسانیش  به الم  کردبوو،  ده ستنیشان 
سۆڤییەته وه . به ره ی  که وته   کۆمه ڵه ش  به والوه  

به شی  ڕێکخراوی   ،  voksماوه یه دا له و  هه ر 
نێونه ته وه یی پروپاگه نده ی سۆڤییەت، له  زۆربه ی 
و  کولتووری  پێوه ندیی  کۆڕی  شوێنه کان 
کۆمه اڵیه تیی نێوان سۆڤییەت و ئێرانی دامه زراند. 
ئێستا ئیدی کۆمه ڵه  گه وره  ببۆوه  و چیتر نه ده کرا 
کۆبوونه وه   وئه ودا  ئه م  ماڵی  له   نه ده گونجا  و 
له   داوایان  کۆمه له   سه رکردایه تیی  بێنن.  پێک 
ئه وتۆ  شتێکی  مه هابادیش  له   که   کرد  سۆڤییەت 
به مجۆره   بوون  هیوادار  ئه وان  بێنن.  پێک 
جێگایه کیان وه ده ست که وێ بۆ ئه وه ی بتوانن بێ 
گیروگرفت کۆبوونه وه کانی خۆیان درێژه  پێبده ن.

سۆڤییەتییه کان داواکه ی ئه وانیان به جێ گه یاند 
نه ک  به اڵم  دامه زرا،  ئه نه ستیتۆیه ک  یا  کۆڕێک  و 
سۆڤییەت،  و  ئێران  کوردستانی«  »لقی  وه ک 
پێوه ندیی  کۆڕی  وه ک  به ڵکوو  ڕاسته وخۆ 
کۆمه اڵیه تی و کولتووریی کوردستان و سۆڤییەت 
)ئه نجومه نی فه رهه نگیی کوردستان و شۆڕه وی(.

فره   و  خه ڵک  له   بوو  پڕ  هه میشه   جێگایه   ئه و 
هاتووچۆی به  سه ره وه  بوو.کورده کان به  مه به ستی 
تازه یان،  دۆستی  له   پیرۆزباییکردن  و  سپاس 
تووتنی  له   هه ڵپێچراو  جگه ره ی  به سته   ده یان 
کوردستانیان بۆ قاره مانه کانی لێنینگڕاد به  دیاری 
نارد. له  مه زنه  ئاهه نگێکدا که  له  مانگی ئاپریلی 1٩٤5 
کرد. ئاشکرا  خۆی  کۆمه ڵه   پێکهات،  شوێنه   له و 

ڕه زاییه   له   سۆڤییەت  کۆنسوولی  به رپرسی 

وه ک  ئازه ربایجان  له    voks به رپرسی  و 
خاڵی  بوون.  ئاهه نگه که   به شداری  میوان 
به   بوو  شانۆیه ک  به رنامه که   سه ره کیی 
به سه رهاتی  که   نیشتمان،  دایکی  ناوی 
له الیه ن  که   په رده   سه ر  هاتبووه   تێدا  ژنێکی 
بێحورمه تی  تورکیەوه   و  عێراق  و  ئێران 
کوڕه که ی  ده ستی  به   پاشان  و  پێده کری 
دێت. ڕزگاری  ده بێ  نه ترس  و  ئازا  زۆر  که  

ده مه   ئه و  هه تا  که   ئاهه نگه که ،  بینه رانی 
ته واوی  به   نه دیبوو،  ئه وتۆیان  شتێکی  قه ت 
وه جۆش هاتبوون و ڕق و کینه  و دوژمنایه تی 
له مێژینه یان وه النا و له  حاڵێکدا که  فرمێسکی 
سوێندیان  یه کتر،  سه رشانی  ده ڕژایه   چاویان 
ده خوارد و به ڵێنیان ده دا که  تۆڵه ی کوردستان 
قازی  ئاهه نگه دا،  ئه م  له ئاکامی  بکه نه وه . 
ده وڵه تی  داهاتووی  سه رۆکی  محه ممه د، 
ئه م  وه رگیرا.  کۆمه ڵه وه   له الیه ن  کورد 
و  دڵخۆشی  مایه ی  به   بوو  وه رگیرانه  
ئه وان  چونکه   سۆڤییەتییه کان.  ڕه زامه ندیی 
کۆمه ڵه یان  وه ک  دێموکراتیکی  ڕێکخراوه یه کی 
یه کێک  له   بوو  ده مێک  نه بوو و  به که یف  زۆر 
و  بکه ن  حیساب  له سه ری  بتوانن  ده گه ڕان 
خۆیان  بۆچوونه کانی  و  سیاسه ت  به گوێره ی 
بکه ن. ڕێبه ریی  ئه و  به  ده ست  ڕێکخراوه که  

توانای  و  هێز  سه ره تاوه   له   که   سۆڤییەت 
ڕاسته وخۆ  ده رکه وتبوو،  بۆ  عه شیره ته کانیان 
و  بوونه وه   نیزیک  عه شیره ته کان  سه رۆک  له  
نه ته وایه تیی  بزووتنه وه ی  که   لێکردن  داوایان 
له و  سێ  ته نیا  به اڵم  بکه ن.  ڕابه ری  کورد 
عه شیره تانه  شه خسییه ت و توانا و ده سه اڵتی 
پێویستیان بۆ ئه م ئه رکه  هه بوو. قه ره نی ئاغای 
»ر ئیس العشایر«، سه رۆکی به ڕێز و حورمه تی 
جێکه وتووی  سه رۆکی  و  مامه شه کان 
بوون.  له و  به شێک  خۆیان  که   فیدراسیۆنێک 
و  شکاک  سه رۆکی  شه ریفی،  ئه مه رخانی 
)باوکه  گه وره ی کوردستان(، ئه میر ئه سعه دی 
به زیپکوزاکون  کۆنسێرواتیڤی  دێبوکری، 
ناوبراو  ژاندارمه .  ئیفتیخاریی  سه رۆکی  و 
به رپرسی  به   بوو  کرا  ئێرانه وه   الیه ن  له  
سه رۆک  ئه و  ناوچه که .  هێمنایه تیی  پاراستنی 
بڕوبیانووی  هێنانه وه ی  به   عه شیره تانه  
به ئه ده بانه  داواکه ی سۆڤییەتیان ڕه د کرده وه .

که   محه ممه د،  قازی  جار  ئه و  چه شنه   به و 
و  مابۆوه   بۆ  که له پوور  وه ک  قازییه   تی  هه م 
هه میش سه رۆکی مه زهه بیی مه هاباد و ئه ندامی 
بوو،  حورمه ت  و  به ڕێز  زۆر  بنه ماڵه یه کی 
لێکرا. پشتگیری  سۆڤییەتییه کانه وه   الیه ن  له  
سه ریان  زوو  زوو  سۆڤییەت  نوێنه رانی 
ڕه نگه   ده بوون.  میوانی  و  هه ڵدهێنایه وه   لێ 
به  هێنانی زه خت و گوشارێک بۆ ئێرانییه کان 
له   ئه سعه د  ئه میر  وه النانی  مه به ستی  به  
نوێنه رایه تیی ده وڵه ت له  ناوچه  و دانانی سه یفی 
ئه و  له  جێگای  قازی محه ممه د(   )برای  قازی 
یارمه تییه ک  ژاندامه ری  سه رۆکی  به   بوو  که  
قازی  ده ڵێن  کردبێ.  ئه ویان  به   که   بێ 
تێکه اڵوی  ساڵێک  به   نیزیک  دوای  محه ممه د 
کۆمه ڵه وه ،  باره ی  له   پێویست  شاره زایی  و 
لێکردن.  ئه ندامبوونی  داوای  په یام  ناردنی  به  
به اڵم ڕێبه رایه تی کۆمه ڵه ، بڕیاریان  دا که  قازی 
به  ئه ندام وه رنه گرن، چونکه  ئه وان، یه که م له  
ده سه اڵتخوازیی  و  ته کئاژۆیی  تایبه تمه ندیی 
ئه و ترسیان هه بوو، دووهه م هه ر له سه رده می 
منداڵییه وه  ئه وان جیاوازییان له  به ینی خۆیان 
الیه کی  له   بنه ماڵه که ی  و  قازی  و  الیه ک  له  
ده سه اڵتی  قازی  بوو  له وانه   ده دی.  تره وه  
نێوه رۆک  و  بسه پێنێ  کۆمه ڵه دا  به سه ر  خۆی 
به رێ. له نێو  ئه و  دێموکراتیکی  مایه ی  و 
خۆی  پالنه که ی  له سه ر  سۆڤییه ت  چونکه  
سوور بوو، زه خت و گوشاری بۆ کۆمه ڵه ش 
قازی  که   بوون  مه جبوور  ئه وانیش  هێنا، 
چاوه ڕوانییان  خۆیان  بۆ  هه روه ک  وه رگرن. 
تاقه   که   بوو  ئه وه   هه ر  ئه نجامه که ی  ده کرد، 
خۆ  ده ست  له   حیزبێک  به ته نیایی  که سێک 
کۆمه ڵه وه ،  الیه ن  له   قازی  وه رگیرانی  بگرێ. 
که   هێنا  پێک  سۆڤییه ت  بۆ  ده رفه ته ی  ئه و 
سیاسه ت  به ره و  خێراتر  کورده کان  بتوانێ 
که   چه شنێک  به   ڕاکێشێ،  خۆی  خه تی   و 

له    ،1٩٤5 هاوینی  له   سۆڤییه ت 
هه موو  له   زیاتر  کوردستاندا 

کۆماری کورد له  مه هاباد
)1_2(

سەردانی  ئازەربایجاندا  و  کوردستان  کۆماری  دامەزرانی  کاتی  لە  کەسانە  لەو  یەک  ئەمریکا  زانیارییەکانی  بەشی  ئەفسەرێکی  ڕۆزڤێلت،  ئارچیبالد  ]ئاماژە: 
بەدواداچوونی  وردبینییەوە  بە  زۆر  ڕۆزڤێلت  کردووە.  وتووێژی  لەگەڵی  و  بینیوە  کوردستانی  سەرکۆماری  محەممەد،  قازی  پێشەوا  نیزیکەوە  لە  و  کردوون 
دەوڵەتە  و  کیان  یەکەم  ئەو  تایبەتمەندییەکانی  و  کوردستان«  »کۆماری  بە  تایبەتیی  بایەخێکی  و  کردووە  جیهانی  دووهەمی  شەڕی  دوای  ئێرانی  ڕووداوەکانی  بۆ 
بابەتی  ئەمریکاشدا  باڵوکراوەکانی  و  ئاکادمی  ناوەندە  لە  کردووە،  تەرخان  بۆ  فێربوون_ی  _حەزی  کتێبەکەی  لە  بەشێک  لەوەی  جیا  و  داوە  کورد  سیاسییەی 
 The MIDDLE“ باڵوکراوەی  لە  و  ١٣26دا  ساڵی  گەالوێژی  لە  کە  کوردستان  کۆماری  لەسەر  ڕۆزڤێڵتە  نووسینێکی  خوارەوە  بابەتەی  ئەم  نووسیون.  لەسەری 
محەممەد.[ قازی  پێشەوا  کەسایەتیی  و  کوردستان  کۆماری  پێگەی  لەسەر  بەنرخە  زانیاریی  و  خوێندنەوە  زۆر  هەڵگری  و  بووەتەوە  باڵو  دا    ”EAST JOURNAL

ئارچی ڕۆزڤێڵت
و. له  ئینگلیسییه وه : خالید عه زیزی 
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ده دیت. پشت ئه ستوور  و  به هێز  شوێنێکی  تر خۆی 
چه پ  جه ماوه ریی  به ره یه کی  وه ک  توده   حیزبی 
زۆربه ی  له   سۆڤییه ت  ده ستوپێوه ندی  و  ئامراز  و 
خۆی  ئه رکه کانی  سه رکه وتووانه   ئێران  شوێنه کانی 
هه رگیز  کوردستاندا  له   به اڵم  ده گه یاند،  به جێ 
نه یتوانی جێی خۆی بکاته وه . ئێستا ئیدی سۆڤییه ت 
له  بیری گه اڵله  و پالنی  تر دابوو، ئه و یش ئه وه  بوو 
بخاته  سه ر  ئێرانیش  باکووری ڕۆژئاوای  به ری  که  
خاکی خۆی. له  ڕاستیدا ئه وان حیزبێکی سه ربه خۆیان 
له   توده   حیزبی  جێگای  که   کرد  ساز  ئه وه   بۆ 
ده یتوانی  ئیتر  که   حیزبێک  بگرێته وه .  ئازه ربایجاندا 
بێ تووڕه کردنی حیزبی توده ، راپه ڕینیش پێک بێنێ 
و سه ربه خۆییش ڕابگه یه نێ و ته نانه ت داوای پێکه وه  
لکاندنی واڵته که ی خۆی به  سۆڤییه ته وه  بکا. له سه ر 
ئازه ربایجان  له   توده   حیزبی  سۆڤییه ت،  بڕیاری 
دێموکراتی  حیزبی  و  پێچاوه   بارگه وبنه ی 
ئازه ربایجان که  زمانی تورکی وه ک زمانی ڕه سمی 
ئازه ربایجانی  جیابوونه وه ی  داوای  و  ڕاگه یاند 
گرته وه . حیزبه ی  ئه و  جێگای  ده کرد،  ئێران  له  

کورده کانی ئازه ربایجانی ڕۆژئاوا، که  مه هابادیشی 
نه ده کرد  ئه وه یان  چاوه ڕوانیی  هه رگیز  ده گرته وه  
تێکه اڵوی حیزبێک بن که  تایبه تی بۆ ئازه ربایجان و 
ناسیۆنالیزمی تورک پێک هاتبوو. بۆ ئه وه ی ئه وانیش 
له  چوارچێوه ی پالن و گه اڵله ی سۆڤییه تدا جێگایه کیان 
پێویست  دیکه ش  حیزبێکی  دروستکردنی  ببڕێ،  پێ 
بوو. له  12ی سێپتامبردا کاپیتان نمازلوو، به رپرسی 
سۆڤییه ت له  میاندواو، داوای له  سه رۆک عه شیره ته  
به ناوبانگه کانی کورد کرد که  له گه ڵ قازی محه ممه د 
کۆنسولی  سه ردانی  مه به ستی  به   قازی  سه یفی  و 
کورده   ئه و  کاتێک  ته ورێز.  بۆ  بچن  سۆڤییه ت 
پێیان  له نه کاوڕا  ته ورێز،  گه یشتنه   سه رلێشێواوانه  
گوترا که  بچن بۆ ناوه ندی شه مه نه فه ر و له وێنده رێ 
ڕا سواری شه مه نه فه ر یان کردن و بردیانن بۆ باکۆ. 
ماوه ی سێ ڕۆژ له  خانوویه کی خۆشی نیزیک شاردا 
ئۆپێڕا،  و  شانۆ  نیشاندانی  و  گێڕان  به   و  مانه وه  
ڕێنوێنیان  چواره م  ڕۆژی  لێکردن.  میوندارییان 
سه رۆککۆماری  باقرۆف،  به   چاویان  که   کردن 
له باره ی  باقرۆف  بکه وێ.  سۆڤییه ت  ئازه ربایجانی 
گه لی کورد  به   ده رهه ق  زوڵم و زۆرداریی ڕه زاشا 
سۆڤییه ت  که   ڕایگه یاند  و  کردن  بۆ  باسی  گه لێک 
پشتگیری حیزبێکی دێموکراتی تازه پێهكاتوو ده کا که  
هه روه ها  تێبکۆشێ،  چه وساوه   خه ڵکی  ڕزگاریی  بۆ 
ئه وتۆ بکه ون. له گه ڵ حیزبێکی  له وانیش کرد  داوای 

و  توده   حیزبی  سه ر  کردبووه   هێرشی  باقرۆف 
له   بێجگه   و  بێکه ڵکه   زۆر  حیزبێکی  که   گوتبووی 
خوڵقاندنی گیروگرفت چیتری له ده ست نایه . هه روه ها 
هێرشی کردبووه  سه ر کۆمه ڵه ی ژێ_کاف و گوتبووی 
جاسووسه کانی  چاوه دێریی  له ژێر  عێراق  له   که  
له   ئامرازێکی ده سکرد  پێکهاتووه  و وه ک  ئینگلیسدا 
خزمه ت ئیمپریالیسمی بریتانیا دان. پاش ئه وه ی پێی 
باکۆیان  سه فه ره که ی  باسی  نابێ  که   ڕاگه یاندبوون 
و  کران  شه مه نه فه ر  سواری  کورده کان  بکه ن، 
گه ڕانه وه  ته ورێز و له وێنده رێش ڕا به  ئوتۆمبیله کانی 
خۆیان. واڵته که ی  هاتنه وه   سوور  ئه ڕته شی 

حیزبی دێموکراتی کوردستان
زوو  زۆر  سه فه ره   ئه و  ئاکامی  و  به رهه م 
گه ڕانه وه یان،  دوای  کورت  ماوه یه کی  ده رکه وت. 
كه سایه تییه    له   کۆبوونه وه یه کی  محه ممه د  قازی 
دامه زراندنی  و  پێکهێنا  به ناوبانگه کان  و  ناسراو 
و  ڕاگه یاند  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
که ون.  ڕه گه ڵی  کرد  الیه ک  هه موو  له   داوای 
مه به ستی  بوو،  دیار  ڕا  ناوه که ی  له   هه روه ک 
بوو. ئه مریکایی  شێوه ی  به   دێموکراسی  حیزب، 
به ده نگ  دڵگه رمییه وه   به   زۆریش  خه لکێکی 
بانگه وازه که یه وه  هاتن. له  ڕاگه یاندراوێکدا که  له الیه ن 
ئیمزا  به ناوبانگه وه   کوردی   105 و  محه ممه د  قازی 
هیواداره   ئێستا  کورد  گه لی  که   گوترابوو  کرابوو، 
له  ڕزگاری دنیا له  ده ستی فاشیزم، که ڵک وه رگرێ 
بێبه ش  ئاتالنتیک  مه نشووری  به ڵێنییه کانی  له   و 
گوترابوو  هه روه ها  ڕاگه یاندراوه که دا  له   نه بێ. 
ئینسانی  و  مافه   له   زیاتر  شتێکی  کورد  گه لی  که  
قانوونییه کانی خۆی، که  ڕه زاشا لێی زه وت کردووه  
بوو:  جۆره   به و  ئه وان  داواکانی  ده قی  ناخوازێ. 
بێ  ئازاد  ده بێ  ئیران  له   کورد  گه لی  1ــ 
هه بێ  ئۆتۆنۆمیی  ئێراندا  چوارچێوه ی  له   و 
بێ. خۆیدا  ده ست  له   ناوچه که   ده سەاڵتی  و 

و  بێ  ڕه سمی  زمانی  ده بێ  کوردی  زمانی  2ــ 
بهێندری. به کار  ئیداریدا  کاروباری  و  خوێندن  له  
٣ــ پاڕلمانی مه ڵبه ندی کوردستان ده بێ زۆر زوو به  
گوێره ی قانوونی ئه ساسی هه ڵبژێردرێ و چاودێریی 
بکا. کۆمه اڵیه تیی  و  ئیداریی  هه ڵسووڕانی  و  کار 
٤ــ هه موو کاربه ده ستانی واڵت ده بێ له  خه ڵکی 

ناوچه  بن.
و  قازانج  پاراستنی  مه به ستی  به   5ــ 
موڵکه کان  خاوه ن  و  جووتیار  به رژه وه ندیی 
بکرێ. په سند  قانوونێک  داهاتوودا،  له  

و  به هێز  بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ٦ــ 
خه ڵکی  له گه ڵ  برایه تی  و  یه کیەتیی  پته وکردنی 
هه روه ها  ده دا،  تایبه تی  هه وڵی  ئازه ربایجان ، 
و  ئه رمه نی  وه ک  خه ڵکه کانی  تر  یارمه تیی 
ده ژین. ئازه ربایجاندا  له   که   ده دا  ئاسۆڕی 
٧ــ حیزبی دێموکراتی کوردستان به  که لکوه رگرتن 
ده دا  هه وڵ   سروشتیی،  ئیمکاناتی  و  که ره سه   له  
به   په ره   و  بکا  باشتر  خه ڵک  ئابووریی  و  ئه خالق 
ئاڵوگۆڕی  هه روه ها  بدا،  بازرگانی  و  کشتوکاڵ 
بێنێ. پێک  پاکوخاوێنیدا  و  خوێندن  له   پێویست 
به   ئێران  خه ڵکی  که   هیوادارین  ئێمه   8ــ 
و  کردنه وه   ئاوه دان  پیناو  له   بتوانن  ئازادی 

تێبکۆشن. واڵته که یاندا  پێشخستنی 
ئه ده بیاتی  شێوه ی  به   که   ڕاگه یاندراوه که  
بژی  دروشمی  به   نووسرابوو،  سۆڤییه ت 
ئۆتۆنۆمی دێموکراتیکی کورد کۆتایی پێده هات.

دامه زراندنی حیزبی دێموکرات بوو به  هۆی 
ئه ندامه کانی  و  هه ڵوه شێته وه   کۆمه له   ئه وه  
هه رچه ند  حیزبه.  ئه و  ڕیزی  نێو  بچنە 
عه شیره ته کان،  سه رۆک  زۆری  زۆربه ی 
ئه فسه ره کانی  داوای  و  ته قه ال  و  پاش هه وڵ 
هه ڵده سووڕان،  له ناویاندا  که   سۆڤییه ت 
یارمه تیی  که   دا  به ڵێنییان  و  کرد  ئیمزایان 
به   دیسانیش  به اڵم  بده ن،  دێموکرات  حیزبی 
هۆی ترس له  کۆمونیزم، به رامبه ر به  حیزب 
و  به ربه ره کانی  بوون.  دڕدۆنگ  و  نیگه ران 
ده چوو  ئه وه   به ره و  عه شیره ته کان  دژایه تیی 
قۆناخێکی ئه سته م بۆ قازی بێنێته  پێش، تاکوو 
عه شیره ته که ی  و  بارزانی  مسته فای  مه ال 
کاتێکی  له   بوون،  به توانا  زۆر  که  
ئێران. کوردستانی  هاتنه   چاوه ڕواننه کراودا 
له سه رده می  ته نانه ت  بارزانییه کان 
عه شیره ته   له   یه کێک  عوسمانییه کانیشدا 
سه ربزێوه کانی کورد بوون. له  ساڵی 1٩20دا 
شێخ ئه حمه دی بارزان که  له الیه ن عه شیره تی 
وه ک  دراوسێوه   عه شیره ته کانی  و  بارزانی 
خوا ده په ره سترا، زۆر جار له  دژی ئینگلیس 
ته نانه ت  جار  زۆر  ئه وانیش  و  ڕاپه ڕیبوو 
شێخ  سه ر.  کردبوونه   هێرشیان  فڕۆکه   به  
ئه حمه د و برا بچووکه که ی، واته  مه ال مسته فا 
عێراق  خوارووی  بۆ  خرابوونه وه   دوور 
له   سلێمانی .  هێنایاننه وه   ماوه یه ک  پاش  و 
که   مسته فا  مه ال  1٩٤2 دا  مانگی جونی  11ی 
سه رۆکایه تیی  ئه رکی  براکه یه وه   له الیه ن 
بارزان. بچێته وه   و  بکا  ڕا  توانی  پێدرابوو، 

و  شۆڕش  و  مسته فا  مه ال  به سه رهاتی 
عێراق  ده وڵه تی  دژی  له   ئه و  ڕاپه ڕینه  کانی 
عێراق  ئه رته شی  تێکشکاندنی  چۆنیه تیی  و 
وه زیری  پیالنی  هه روه ها  1٩٤5دا،  ساڵی  له  
نێوخۆی عێراق بە  ڕاکێشانی عه شیره ته کانی 
هه روه ها  و  ڕۆکردنیان  بارزانی  ده گژ  و   تر 
ده بێ  بارزان،  له   بارزانی  ده رکردنی 
بکرێ. باسی  خۆیدا  جێگای  کات  و  له  
مسته فا  مه ال  که   بڵێین  ئه وه نده   پێویسته  
چه کداری   1000 له گه ڵ  ئه حمه د  شێخ  و 
بارزانی و ماڵ و منداڵیان له  11ی ئۆکتۆبری 
دیوی  هاتنه   شنۆوه   باکووری  له    1٩٤5
کورد،  پایه به رزی  کاربه ده ستی  زۆر  ئێران. 
سه ربازی  و  قوتابخانه   مامۆستای  وه ک 
ئه رته ش  ئه فسه ری   12 وێڕای  ڕاکردوو، 
پله ی  خاوه ن  ئه فسه ره کان  بوون.  له گه ڵیان 
له   که سیان  چه ند  و  بوون  نیزامی  به رزی 
له   و  دیبوو  تایبه تییان  کۆڕسی  ئینگلیس 
بوون. کاربه ده ست  ئه رته شدا  ناوه ندی 
چاوی  ئێران  بۆ  هاتن  دوای  مسته فا  مه ال 
به  هێندێک له  ئه فسه ره کانی سۆڤییه ت که وت، 
که  یه کێک له وان به رپرسی ئه رته شی سوور 
سۆڤییه ت  بوو.  ڕۆژئاوا  ئازه ربایجانی  له  
له ژێر  که   گوت  بارزانی  مسته فای  مه ال  به  
محه ممه ددا  قازی  بڕیاری  و  ده سه اڵت 
ڕاگه یاند  ناوچه شیان  خه ڵکی  به   کاربکا، 
لێقه وماو  زۆر  که   بارزانییه کان  جێگاوڕێگای 
و بێده ره تان بوون بده ن و به خێویان بکه ن.

تا ئاخری مانگی ئۆکتۆبر، هێزی چه کداری 
به   ته یار  که سی  گه یشته  ٣000  مه ال مسته فا 
چه ک و چۆڵی ئینگلیس، وه ک تفه نگی ڕه شاش 
و تۆپێک. ئه و هێزه  به هۆی له  ڕێگادابوونێکی 
به سه رهاتی گه وره  و  ده ربه ده ری و  زۆر و 
ببوون. شه که ت  و  ماندوو  به ته واوی  گران، 

ده وڵه تی گه لی کورد
ماوه ی  له   سۆڤییه ت  کاربه ده ستانی 
ساڵه دا  ئه و  دێسامبری  سه ره تای  و  نۆڤامبر 
بۆ  و  ده سووڕانه وه   عه شیره ته کاندا  له نێو 
سه ربه خۆیی  پێناو  له   خه بات  و  ڕێکخستن 
سه رۆک  له   داوایان  هه روه ها  هانیان  ده دان. 
ببنه وه .  کۆ  مه هاباد  له   ده کرد  عه شیره ته کان 
دێبوکری،  و  مه نگوڕ  و  مامه ش  له   جگه  
کردن. هاوکارییان  هه موویان  تر  ئه وانی 
له و سه روبه نده دا ئیتر پاشماوه ی هێزه کانی 
ئازه ربایجاندا  دیکەی  شوێنه کانی   له   ئێرانی 
بوون.  لێکپچڕاندا  و  له نێوچوون  حاڵی  له  
که   ئازه ربایجان  دێموکراتی  چه کداره کانی 
سۆڤییه ت  ئازه ربایجانی  خه ڵکی  زۆربه یان 
سه  ر باز  سه ر  بۆ  هێرشیان  بوون،  قه فقاز  و 
پێگه و  له  که وا  ئێرانی  ژاندارمه کانی  و 
مۆڵگه کانیاندا ملکه چ مابوونه وه  ده ست پێکرد. 
ئه رته شی  له   به شه   ئه و  سوور  ئه رته شی 
ناوه ندییه وه   ده وڵه تی  لەالیه ن  که   ئێرانی 
له   هێزه کانیان  پاشماوه ی  پشتیوانی  بۆ 
وه رێ  که وتبوون،  باکوور  به ره و  ناوچه که  
که وته   ناوچه که   هه موو  چه شنه   به و  ڕاگرت. 
ئازه ربایجان. دێموکراته کانی  به رده ستی 
له  10ی دیسامبردا، دێموکراته کان هیرشیان 
له   ئێران  ئه رته شی  پێگه گانی  سه ر  کرده  
ته واوی  گرتن.  به سه ردا  ده ستیان  و  ته ورێز 
که وته   ڕۆژهه اڵت  ئازه ربایجانی  ناوچه کانی 
پێکهاتووی  تازه   ده وڵه تی  ده سه اڵتی  ژێر 
ده ستی  به   ته ورێز  گیرانی  ئازه ربایجان. 
قازی  بۆ  باشی  ده رفه تێکی  دێموکراته کان، 
محه ممه د پێک  هێنا که  سه ربه خۆیی ناوچه ی 

ناوچه یه ک  ڕابگه یه نێ.  خۆی   ده سه اڵتی  ژێر 
بوو. سه ربه خۆ  بوو  ده مێک  له ڕاستیدا  کە  

به شداری  به   میتینگێك  دیسامبر  15ی  له  
ڕێبه رانی  سه رۆک عه شیره ته کان، مه ال مسته فا، 
تازه دامه زراو، هه روه ها سێ  حیزبی دێموکراتی 
له نێو  که   به قه دی سۆڤییه ت  ده مانچه   ئه فسه ری 
جیپێکدا بوون له  مه هاباد پێکهات. له م میتینگه دا 
شانازییه وه،   و  ئیحترام  به   محه ممه د  قازی 
ڕاگه یاند  میللیی  کوردی  ده وڵه تی  دامه زراندنی 
له  1٣  پاڕلمانی کورد  ئااڵی کوردی هه ڵکرد.  و 
ئه ندام پێکهات و له  22ی ژانوییه ی 1٩٤٦دا قازی 
محه ممه د به  سه روککۆماری، کۆماری کوردستان 
قازی،  سه یفی  حوسێن خانی  حه مه   هه ڵبژێردرا. 
بازرگان  خۆی  که   محه ممه د،  قازی  ئامۆزای 
بوو و به دوای وه رگرتنی ده ره جه ی ئیفتیخاریی 
کاپیتانی، له  ژاندارمه ریی ئێران، ناوبانگی نیزامیی 
ده رکردبوو، کرا به  وه زیری شه ڕ. سه یفی قازی، 
هه روه ها  شکاک،  ئه مه رخانی  مسته فا،  مه ال 
حه مه ره شیدخانی بانه ، که  هه ر ئه و سه روبه نده  
گه ڕابووه وه   ڕا  عێراق  له   عه شیره ته که ی  له گه ڵ 
یوونیفۆڕمی  و  وه رگرت  مارشاڵییان  پله ی 
بوو  بریتی  که   سووریان  ئه رته شی  تایبه تیی 
سه رشان  توندی  به ندی  درێژ،  چه کمه ی  له  
. ده به رکرا  نیزامی،  سوورخه تی  کاڵوی  و 
ناوچه یه کی  ته نیا  که   پێکهاتوو  تازه   ده وڵه تی 
زۆر چووکه ی وه ک شاره کانی مه هاباد، بۆکان، 
نه غه ده  و شنۆی له ده ستدا بوو، نوێنه ری خۆی بۆ 
کرانه وه ی پاڕلمانی ئازه ربایجان نارد و ته نانه ت 
به گوێره ی توانا، خۆشی پاڕلمانێکی دروست کرد.

خوارووی  بۆ  مسته فای  مه ال  هه روه ها 
هێزه کانی  په الماری  تا  کرد  به ڕێ  کوردستان 
و  زۆر  به فری  هۆی  به   که   بدا  ئیرانی 
بانه   و  سه قز  شاره کانی  له   زستان  ڕێبه ندانی 
له گه ڵ  پێوه ندییان  مابوونه وه  و  سه رده شت  و 
له  سنه ، پچڕابوو. ناوه ندی ئه رته شی نیشته جێ 

پێوه ندی له گه ڵ ته وریز و تاران
گیرانی »ڕه زاییه « به  ده ستی دێموکراته کانی 
گیروگرفتێکی  سه روبه نده دا،  له و  ئازه ربایجان 
تازه ی بۆ ده وڵه تی کورد خوڵقاند. هه رچه ند که  
ڕۆژئاوای  ده شتی  دانیشووانی  زۆری  زۆربه ی 
گۆلی ورمێ، له  »ڕه زاییه «وه  هه تا ماکۆ تورکی 
شاخاوییه کانی  ناوچه   له   به اڵم  ئازه ربایجانین، 
کورده کان  عه شیره ته   ناوچه یه دا  ئه و 
و  ده سته وه یه   به   به رزاییه کانیان  که   ده ژین 
له   زاڵن.  مه ڵبه نده که دا  ده شتاییه کانی  به سه ر 
ورمێ  گۆلی  باکووری  له   میاندواو،  ناوچه ی 
تورک. و  کورد  له   تێکه اڵوێکن  دانیشتووانی 
ئه م  له سه ر  مه هاباد،  و  ته ورێز  ده وڵه ته کانی 
بوو،  زۆریان  ناکۆکێیه کی  و  کێشه   ناوچانه  
چونکه  هه ردووال ئه م ناوچانه یان به  هی خۆیان 
زۆر  عه شیره ته کانی  و  ئه مه رخان  ده زانی. 
و  نه بوون  عه جه مه کان  دێموکراته   ده ربه ستی 
گوندانه   ئه و  سه ر  ده کرده   هێرشیان  بێپسانه وه  
که  حکوومه تی ته ورێز به  هی خۆیانیان ده زانین.
به   سۆڤییه ت  1٩٤٦دا  ئاپریلی  مانگی  له  
و  ناکۆکی  ئه و  چاره سه رکردنی  مه به ستی 
گیروگرفتانه  قازی محه ممه دی بانگهێشتی  ته ورێز 
به   ئازه ربایجان  دێموکراته کانی  کاتێکدا  له   کرد. 
داهاتووی  چه ندوچۆنیی  دیاریکردنی  مه به ستی 
ناوچه کانیان، ده یانه ویست له گه ڵ ده وڵه تی ئێران 
یه کگرتوو  به ره یه کی  پێکهاتنی  بکه ن،  وتووێژ 
و  کورد  سازکراوی  ده وڵه تی  دوو  نێوان  له  
بوو. پێویست  و  گرینگ  زۆر  شتێکی  تورکدا، 
قۆڵی،  سێ  دانیشتنه کانی  به رهه می  و  ئاکام 
دێموکراته کانی  سه رۆکی  پیشه وه ری  واته  
سۆڤییه ت،  و  محه ممه د  قازی  و  ئازه ربایجان 
ساڵی  ئاپریلی  2٣ی  له   که   ئه وه   هۆی  به   بوو 
نوێنه رانی  نێوانی  له   ڕێککه وتننامه یه ک  1٩٤٦دا 
باڵو  بکرێ.  ئیمزا  ئازه ربایجانیدا  و  کورد 
حکوومه تی  ڕێککه وتننامه یه   ئه و  بوونه وه ی 
له   کرد.  په شێو  و  فره  نیگه ران  ئێرانی 
به شه ی  له و  زۆرتر  تاران  نیگه رانیی  ڕاستیدا 
ڕێککه وتننامه که  بوو که  باسی سه ربه خۆیی ئه و 
مافی  که   ده کرد  دێموکراتانه ی  حکومه ته   دوو 
پێوه ندی  و  یه کتر  الی  له   نوێنه ر  .دیاریکردنی 
هیشتبۆوه  بۆخۆیان  یه کتر  له گه ڵ  بازرگانییان 

ده قی رێککه وتنه که  به و چه شنه  بوو:
ئه و  ژێری  که   ده وڵه تانه ی  ئه و  1ــ 
کاتی  له   کردووه   ئیمزا  رێککه وتنه یان 
ده نێرن. یه کتر  الی  بۆ  نوێنه ر  پێویستدا 

شوێنانه ی  له و  ئازه ربایجاندا،  له   2ــ 
پێویسته   دان،  که مایه تی  له   کورده کان  که وا 
ڕاپه ڕاندنی  و  بردن  به ڕێوه   له   ئه وانیش 
ده بێ  هه روه ها  هه بێ.  ده وریان  کاره کان 
ئازه رییه کانی  که مایه تییه   بۆ  مافه   ئه و 
بکرێ. دیاری  ده ژین  کوردستاندا  له   که وا 
بۆ  هاوبه ش  ئابووریی  کۆمیسیۆنێکی  ٣ــ 
ئابوورییه کانی  گیروگرفته   چاره سه رکردنی 
ئه و  ئه ندامانی  بێت،  پێک  هه ردووکال 
ناوه ندیی  ده وڵه تی  الیه ن  له   کۆمیسیۆنه  
بکرێن. دیاری  واڵت  هه ردووک 
له   هه ردووکال  چه کداری  هێزی  ٤ــ 
بده ن. یه کتر  یارمه تیی  پێویستدا  کاتی 
5ــ هه رچه شنه  وتووێژێک له گه ڵ تاران، ده بێ 
هاوبه شی  به رژه وه ندیی  و  قازانج   گوێره ی  به  
بێت. کوردستان  و  ئازه ربایجان  گه لی  دوو 
به ره وپێشبردن   بۆ  ئازه ربایجان  ده وڵه تی  ٦ــ 
کوردی  کولتووری  و  زمان  په ره پێدانی  و 

ئازه ربایجاندا  دانیشتووی  کورده کانی  له نێو 
کوردیش  ده وڵه تی  ده دا.  پێویست  هه وڵی 
ئازه رییه کانی  بۆ  شێوه یه   به و  هه ر 
ده دا. حه وڵ  کوردستان  دانیشتووی 
به  مه به ستی سه رکوتکردنی  ٧ــ هه ردووکال 
تێکدانی  پێناو  له   که وا  تاقمانه ی  و  که س  ئه و 
دۆستایه تیی  و  دێموکراتیک  برایه تیی 
کورد،  و  ئازه ری  گه النی  مێژوویی 
ده ده ن. پێویست  هه وڵی  ده گێڕن  پیالن 
ئازه ربایجان  دێموکراته کانی  ماوه یه ک  پاش 
له  گه ڵ   ڕێککه وتن  و  وتووێژ  مه به ستی  به  
ئێران،  سه رۆک وه زیری  قه وام،  ئه  حمه دی 
نێوان  له   به پێی ڕێککه وتنێک  تاران.  بۆ  چوون 
ئازه ربایجان  ته واوی  ئازه رییه کاندا  و  قه وام 
به  قسه   هه ر  ده گرته وه ،  کوردستانیشی  که  
ئێران  له   پارچه یه ک  وه ک  کاغه ز  له سه ر  و 
که   دێموکراته کان  ڕاستیدا  له   ده نا  ماوه ، 
له  حکوومه تیان  به رزه کانی  پله   هه موو 
ده برد. به ڕێوه   ئازه ربایجانیان  بوو،   ده ستدا 

کورده کان ئه و ڕێککه وتنه یان زۆر پێ ناخۆش 
بوو و لەدژی ڕاوه ستان. هه رچه ند که  سه دری 
دوایین  نوێنه ری  محه ممه د،  قازی  برای  قازی 
پاڕلمانی ئێران خۆی وه ک نوێنه ری کورده کان 
وتووێژانه شدا  ئه م  هێندێکی  له   تاران،  له  
به شدار ببوو، به اڵم دیسانیش کورده کان پێیان 
 وابوو که  زۆربه ی خاڵه  سه ره کییه کانی ویستی 
نه گیراوه . چاو  له به ر  رێککه وتنه دا  له و  ئه وان، 
ئازه ربایجان  دێموکراته کانی  له  ڕاستیدا 
قانوونییان  چوارچێوه ی  و  ڕوو  ڕه نگ  و 
حکوومه تی  مه ودای  و  ماوه   به   دابوو 
محه ممه د  قازی  ده وڵه تی  کاتێکدا  له   خۆیان، 
ئه وتۆی  قانوونیی  بناخه یه کی  چه شنه   هیچ 
که مایه تییه کی  ڕاده ی  له   کورده کان  نه بوو. 
هاتنه   ئێران،  چوارچیوه ی  له   نه ته وایه تی 
له   که مایه تییه ک  به   بوون  ئه وجار  و  خوار 
ئازه ربایجانیدا. تورکی  ده وڵه تی  چوارچێوه ی 
مه به ستی  به   محه ممه د  قازی  ئاکامدا  له  
ده ربڕینی ناره زایه تی له  دژی ئه و رێککه وتنه  بۆ 
وتووێژ له گه ڵ قه وام چوو بۆ تاران. قازی داوای 
کوردیی  ناوچه کانی  هه موو  که   کرد  قه وام  له  
گرێدراو به  ئازه ربایجان له  الیه ک و، ناوچه کانی 
و  سنه شیده گرته وه   که   کوردستان  خوارووی 
مابۆوه   ئێراندا  حکوومه تی  ده سه اڵتی  له ژێر 
یه ک. سه ر  بخرێنه وه   الیه کی  تره وه   له  

مه به ست مه ڵبه ندێکی گه وره  و به رباڵو بووه  
کرماشانی  تا  سۆڤییه ته وه   سنووری  له   که  
ئۆتۆنۆمیدا  ڕاده ی  له   ده بوایه   و  ده گرته وه  
هێزی  و  کاربه ده ستان  هه بوایه .  ده سه اڵتی 
چه کداری مه ڵبه ندی ئۆتۆنۆم ده بوا کورد بان. 
سه رۆکایه تیی  که   کرد  داوای  قازی  هه روه ها 
بێ. خۆی  خودی  خودموختاره   مه ڵبه نده   ئه و 
ئێران،  فێڵبازی  سه رۆکوه زیری  قه وام 
به   محه ممه دی  قازی  داواکانی  به ڕواڵه ت 
بتوانێ  قازی  که   کرد  قه بووڵ  مه رجێک 
سه رۆکی  جاوید،  دوکتور  ڕه زامەندیی 
به اڵم  وه ربگرێ.  ئازه ربایجان  ده وڵه تی 
تووڕه ییه کی  و  قه ڵسی  به   جاوید  دوکتور 
محه ممه دی  قازی  داواکانی  گه اڵڵه  و  زۆره وه  
نێوان  له   ناکۆکیی  چه شنه   به و  کرده وه .  ڕه ت 
ئازه ربایجان  دێموکراته کانی  و  کورده کان 
ئه ستاند. په ره ی  ڕۆژ  ده گه ڵ  ڕۆژ  و  پێکهات 
هه رچه ند ده وڵه تی ناوه ندیی ئێران له  الیه ک 
له الیه کی  تره وه   ئازه رییه کان  و  کورده کان  و 
شه ڕنه کردن  و  هێمنایه تی  ڕاگرتنی  له سه ر 
ڕێک که وتبوون، به اڵم دیسانیش تێکهه ڵچوون 
ده ستی  لێروله وێ  به رباڵوی  ته قه ی  و 
ده کرد. خۆشتر  شه ڕی  ئاگری  و  پێکردبوو 

كه   ڕایگه یاند  سۆڤییه ت  ئه وه ی  پاش 
له   پاشه کشه ی خۆی  مایدا  مانگی  له سه ره تای 
ئێران ده ست پێده کا، ئێرانییه کان ده ستیان کرد 
به  جموجۆڵی زۆرتر و ئاماده کردنی هێزه کانیان. 
لقی چواری ئه رته شی ئێران به  سه رۆکایه تیی 

ژێنڕاڵ هۆمایوونی که  فه رمانده رێکی لێوه شاوه  
کوردستانی  شه ڕی  به ره کانی  بوو،  به توانا  و 
پاش  هوومایونی  ژێنڕاڵ  بوو.  ئه ستۆوه   به  
چه ککردنی  له مه ڕ  خۆی  ئه رکی  به جێگه یاندنی 
بێبه زه ییانه ی عه شیره ته  عه ره به کان له  خوزستان، 
به ر. خرایه   کوردستانی  ڕێگای  ئه مجاره  
هۆمایوونی له  نیوه ی مانگی ئاپریلدا رێگاکانی 
کرده وه  و چه کوچۆڵ  و هێزی یارمه تیده ری بۆ 
سه قز و بانه  و سه رده شت به ڕێ کرد. له  زمانی 
سۆڤییه تییه کانه وه  ده نگۆیه کی ئه وتۆ باڵو ببۆوه  
که  گۆیا سۆڤییه ت به ڵێنی تانگ و تۆپ و چه کی 
قورسی به  کورده کان داوه . هه روه ها نیزیک به  
په روه رده کردنی  بۆ  کوردیشیان  الوی  په نجا 
له و  باکۆ.  بردووه ته   سیاسی_نیزامیی 
هه لومه رجه دا قازی محه ممه د بۆ ئه وه ی بتوانێ 
به ربه ره کانیی ئه رته شی ئێران بکا، مه جبوور بوو 
ڕوو بکاته  عه شیره ته کان. هێزه کانی کورد بریتی 
بوون له  بارزانییه کان وه ک هێزی سه ره کی، که  
کاتیشدا  له هه مان  به اڵم  شه ڕکه ربوون،  و  ئازا 
حه مه ره شیدخان  و  بوون  به رباڵو  لێکپچڕاوو 
چووکه   عه شایری  هه روه ها  پیاوه کانی،  و 
شه ڕ  ئاماده ی  هه میشه   که   کورد  چووکه ی 
له و  گشتی  به   هێزانه   ئه و  بوون.  تااڵنکردن  و 
ته پک و به رزاییانه دا سه قامگیر بوون که  به سه ر 
ده یڕوانی. هۆمایوونیدا  ژێنڕاڵ  ئه رته شه که ی 
خه ریکی  هۆمایوونی  ژێنڕاڵ  که   هاوکات 
کێشانه وه ی چه ک و چۆڵ و تێخزاندنی سه رباز 
و ڕێکخستنی هیزه کانی له  ناوچه که دا بوو، قازی 
گوشاریان  و  زه خت  سۆڤییه ت  و  محه ممه د 
عه شیره ته کانی  و  شکاک  ئه مه رخانی  بۆ 
له   که   ده هێنا  هه رکییه کان  و  ئه و  هاوپه یمانی 
یارمه تیی  بۆ  بچن  و  شۆڕببنه وه   باکووره وه  
له سه ره تاوه   ئێران.  دژی  له   شه ڕ  به ره کانی 
و  بیانووهێنانه وه   به   کرد  ده ستی  ئه مه رخان 
شوێنێکی  ترن  له   ئه سپه کانیان  که   ده یگووت 
مه یدانی شه ڕ  ڕه وانه ی  ئه سپ  به بێ  ناتوانن  و 
ببن. به اڵم سه رئه نجام له  سه ره تای مانگی مایدا 
پیاوه کانی خۆی به  نابه دڵی نارده  به ره ی شه ڕ. 
له  ماوه ی مانگی مای 1٩٤٦دا، جگه  له  هێندێک 
ده وام،  که م  و  بچووک  شه ڕی  و  تێکهه ڵچوون 
شه ڕێکی گه وره ی ئه وتۆ که  بتوانێ چاره نووسی 
کێشه که  به الیه کدا بخا نه کرا. له سه ره تای مانگ، 
له ناکاوڕا  کورده کان  سه قز،  نیزیک  له  ڕێگای 
که   ئه ڕته شی  کاروانێکی  سه ر  کرده   هێرشیان 
له  ئاکامدا 20 که سیان لێ کوشتن و نیزیک به  
٣0 که سیان لێ به دیل گرتن. له م شه ڕه دا دوو 
ڕه شاش به  ٤000 فیشه که وه  ده سکه وتیان بوو. 
ئیعتباری  وره  و  تاڕاده یه ک  سه رکه وتنه   ئه و 
ئێرانییه کانی هێنایه  خوار. دیله  کورده کان وه ک 
پێشمه رگه  له نێو هێزی کوردستاندا وه رگیران و 
ئه وانی  تریش به ڕێ  کران بۆ ته ورێز. کورده کان 
مه حمودئاوای  سه ر  بۆ  هێرشێک  له   پاشانیش 
چاوه دێری  به مه به ستی  سه قز،  شاری  نیزیک 
به رزایی  گرتنی  دوای  هه روه ها  سنه ،  ڕێگای 
که   سه لماندیان  سه قز،  ڕووکاری  ته پکه کانی  و 
وره یان به رز بووه ته وه  و پشوویان هاتووه ته وه  
پاشه کشه ی  ئێران  ئه ڕته شی  به اڵم  سه رخۆ. 
گه وره ی  بورجی  به رزاییه کاندا  له   و  پێکردن 
درووست  ده وروبه ری  بۆ  ڕوانین  و  کۆنتڕۆڵ 
کرد و له  هه ر بورجه ش ٣0 تا ٤0 سه ربازی لێ 
دانا. دوای ئه م شه ڕ و تێکهه ڵچوونانه  ئاگربه س 
ڕاگه یه ندرا و پاشانیش ئه فسه ره کانی به رپرسی 
کران)10(.  دیاری  هه ردووکال  گرتنی  پێوه ندی 
به پێی قه راری ئاگربه سه  که ، هێزی هه ردووکال 
ده بوایه  له  شوێن و جێگاکانی خۆیان بمێننه وه . 
کۆنتڕۆڵی  و  چاوه دێری  مافی  کورده کان 
و  بانه   و  سه قز  ڕێگای  نێوان  هاتووچۆی 
ده یانتوانی  هه روه ها  هه بوو،  سه رده شتیان 
ئێران  هێزه کانی  بۆ  چه کوچۆڵ  گه یشتنی  له  
شکاکه کانیش  و  هه رکی  بکه ن.  به رگریی 
گه ڕانه وه . کوردستان  باکووری  به ره و 



6
ژمارە ٧٤٢

٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٧  _  ٢٠ی ژانوییەی ٢٠١٩

گرایی )تقلیل  داشكاندنخوازی  چه مكی 
ڕووداوێكی  دابه زاندنی  واته    )Reductionism
ڕووداوێكی  به   گشت(  )وه ك  گه وره   و  گرینگ 
به   به اڵم  پێكهێنه ره كانی  پاژه   )بۆ  بچووك 
جیاجیا(. به  واتایه كی تر ڕه چاو نه كردنی هه موو 
پێداگری  ته نیا  و  لێكدانه وه یی  ڕه هه نده كانی 
له سه ر تاكه  ڕه هه ندێك به  مه به ستی دابه زاندنی 
حاڵه تێكدا،  وه ها  له   پێشهاتێك.  بایەخه كانی 
یان  سیاسی  ڕووداوێكی  شرۆڤه ی  وێنه   بۆ 
ئه م  زاتی  پێچه اڵوپێچی  سه ره ڕای  كۆمه اڵیه تی 
ڕاده یه كی  تا  ڕێداكشنیزم  ڕووداوانه ،  جۆره  
داده به زێنێ. ڕووداوه كه   ئاستی  نزم  زۆر 
و  نووسه ر  چه مكه وه   ئه م  سۆنگه ی  له  
حه ولی  بااڵده ست،  نه ته وه ی  مێژوونووسی 
سڕینه وه ی  دواجار  و  دابه زاندن  و  داشكاندن 
ده دا. كورد  نه ته وه ی  مێژووییه كانی  ڕووداوه  
یه كێ له م ڕووداوانه ی »ئێمه «، كه  »ئه وان«پێی 
دیاره   كوردستانه .  كۆماری  هه ڵده به زنه وه  
شتێكی  پێ  هه ڵبه زینه وه یه شمان  ئه م  نابێ 

سه یر بێ، چون ئه مه  به  جۆرێ به ره نگار بوونه وه یه كی 
ناسیۆنالیزمییه  به رامبه ر به  ناسیۆنالیزمێكی هێرشكارانه ی 
سیاسی  بزووتنه وه یه كی  هیچ  ڕاستیدا  له   هۆمۆژێنساز! 
ناسیۆنالیزمی  كوردستان،  كۆماری  دامه زراندنی  وه ك 
دامه زرانی  نه فسی  چون  نه تاساندووه،   داگیركه ری 
كوردایه تی  شه رمه گێالخه ی  كوردستان  كۆماری 
وه الده نێ و له به رامبه ر هۆمۆژێنسازیی نه ته وه كان وه ك 
ئه وان  چون  ده وه ستێ.  داگیركار  سه ره كیی  سیاسه تی 
ئیتنیستی  ده ڵێ:  كه   تێگه یون  هابزباوم  له   باش  زۆر 
گه لێكی  شوێن  له   خه ڵكانه ی  ئه م  ده توانێ  و  توانیوێتی 
به رباڵو و به  شێوه یه كی په راكه نده  ده ژین و حكوومه تی 
هاوبه شیان نییه ، ده كرێ "پێش_ میلله ت"یان پێ بوترێ كه  
دواجار ئه م چه مكه  ده توانێ لێكیان گرێ بدا بۆ ده سپێكی 
سه ره تای  و   )Proto-Nationalism( نه ته وه خوازی  پێش_ 
ده وڵه تخوازی. بۆیه  ڕێك له م پنته ڕا چه مكی دابه زاندن و 
داشكاندن وه گه ڕ ده كه وێ به  دژی كۆماری كوردستان.

و  كه مكردنه وه   شێوه ی  به   دابه زاندنه   ئه م 
ئه واندا  بابه ته كانی  له   سڕینه وه   و  بچووككردنه وه  
بكه ین: خااڵنه   به م  ئاماژه   ده كرێ  كه   ده رده خا  خۆ 

بچووككردنه وه ی پانتای جوغرافیایی )له بری كۆماری 
كوردستان ده ڵێن كۆماری مه هاباد(

بۆ  سه ره تایه ك  وه ك  كوردستان  كۆماری  ده كرێ 
مۆدێرنیته ی سیاسیی كوردی ڕه چاو بكرێ، واته  چه شنێ 
دۆخی تێپه ڕین له  جۆرێك ژیانی خێڵه كی به ره و  پڕۆسه یه كی 
ئاماڵ ده وڵه ت_ نه ته وه  و گوورانی ناسنامه ی نه ته وایه تی 
چه كه ره ی  سه ره تای  به ره و  واته   مۆدێرن.  فۆڕمێكی  به  
مۆدێرنیته ! سیاسی  فۆڕمی  وه ك  نه ته وه   ده وڵه ت_ 
به   په یوه ندی  ناسنامه یه   ئه م  گوورانی  ڕاستیشدا  له  
شوێنه وه  نییه ، چون له  بنه ڕه ت ڕا له  ته واوی ڕۆژهه اڵتی 
جیددی  به   جووڵه یه   ئه م  كۆماریش  له   به ر  كوردستان، 
باوه ڕێكی  وه ك  چ  و  به هێز  بزووتنه وه یه كی  وه ك  چ 
ڕۆژهه اڵت  باكووری  له   وێنه   بۆ  بووه :  له ئارادا  زه ینی 
له   سمكۆ،  ئاغای  سمایل  و  نه هری  عوبه یدیلالی  شێخ 
موكریان  له   هه مدیسان  گۆڕه مه ڕ،  خه لیل  مه ال  موكریان 
به هێز  بزووتنه وه یه كی  و  كوردستان  ئازادیی  حیزبی 
بۆ  ژێكاف  په لكێشی  ]هه رچه ند  ژێكاف  كۆمه ڵه ی  وه ك 
سه رسوڕهێنه ره [،  كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  سه رانسه ری 
یان له  باشووری ڕۆژهه اڵت داوود خانی كەلهوڕ... یان 
وه ك ئاڕچی ڕۆزڤێڵت له  وتاره كه یدا باس ده كا: له  هه ورامان 
و مه ریوان مه حموودخانی كانی سانان و له  ناوچه ی بانه  
)بێگومان ئاستی په ره گرتوویی و  حه مه ڕه شید خان و... 
كارتێكه ری و شێوازی ئه م بزووتنه وانه  به  یه كه وه  جیاوازی 
هه بووه ، مه به ستی سه ره كیم زیاتر ئاماژه یه  به  »بوون«ی 
باوه ڕ( وه ك  و  فیزیكی  فۆرمی  وه ك  بزووتنه وه كه  
و  توركیە  له   كورد  بزووتنه وه ی  كارتێكه ری  دیاره  
بكرێ.  یاد  له   هانده رانه   فاكته رێكی  وه ك  نابێ  عێراقیش 
دوانه ی  تێكشكاندنی  جۆرێ  بڵێین  ده كرێ  كه وابوو 
كوردستان  كۆماری  ده ستی  سه ر  له   شوێن_كات 
ناسنامه ی  چه مكی  زه قبوونه وه ی  هۆی  به   ده بێ  ساز 
به   نه زۆكی  حه ولی  كاتیشدا  هه مان  له   و  نه ته وایه تی 
كۆماری  و  ده بێته وه   پووچه ڵ  كۆمار  مه هابادكردنی 
پانتایه كی  له   كورد  تاكی  ئێتیكێتی  ده بێته   كوردستان 
كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   نه ك  ته نانه ت  به رفره وانتر 
به ڵكوو له  سه رتاسه ری كوردستانی گه ورهدا ! به  ته عبیری 
نه ته وه ی كورد چاوی  هه موو  قاسملوو  دوكتور  شه هید 
هیوا و تاسه  و ئاره زووی تێ بڕیبوو. دوكتور قاسملوو 
كوردستان  دێموكراتی  »حیزبی  ده ڵێ:  باره وه   له م  هه ر 
له  دروشمه كانی  له  به رنامه یه كی هه شت مادده ییدا باس 
ئه ساسییه كانی  مافه   هه موو  كه   ده كا  كورد  نه ته وه ی 

خه ڵكی كوردستانی تێدایه . به رنامه كه  داوای خودموختاری 
ئوستانی  له   بوو  به شێك  مه هاباد  كاته  شاری  ئه و  ده كا، 
ئه وه   خۆی  كوردستان  وشه ی  ڕۆژاوا.  ئازه ربایجانی 
مه هاباد  ناوچه ی  بۆ  خودموختارییه   ئه و  كه   ده گه یه نێ 
داوا ناكرێ، به ڵكوو بۆ هه موو كوردستان داوا ده كرێ...«
كه   كۆمارێك  به   ببوو  كوردستان  كۆماری  ڕاستیدا  له  
پتانسییه له ی  ئه م  گوتار،  وه ك  بێ  له گه ڵدا  ئێستاشی 
_ باوه ڕه كان  و  بیر  هه ره زۆری  زۆربه ی  هه یه  
كاته وه . كۆ  چه ترێكدا  ژێر  له   جیاوازیش_  ته نانه ت 

كۆماری كوردستان وه ك ده سكردی ده ره كی یان 
كۆمارێكی گه لی!

جه ره یانێكی  هیچ  شوێن  و  كات  زرووفی  به پێی  ڕه نگه  
سیاسی له  هیچ سه رده مێكدا به  قه ت كۆماری كوردستان 
سیاسه ته كانی  سه یری  كه   میحوه ر«نه بووبێ!  »خه ڵك 
به ڵگه كان  بنه مای  له سه ر  ده كه ی  كوردستان  كۆماری 
وه ك باڵڤۆكه كانی سه رده می كۆمار، به تایبه تی ڕۆژنامه ی 
دێموكراتی  حیزبی  ڕه سمیی  ئۆرگانی  وه ك  كوردستان 
هه م  تر  مێژوونووسانی  بۆچوونی  وه ك  كوردستان، 
ئێرانی و هه م بیانی، بیره وه ریی كاربه ده ستانی كۆمار و 
هه موو  زاره كی(  مێژووی  )وه ك  ئاسایی  ته نانه ت خه ڵكی 
كوردستان  ئێعالنی جمهووری  له   كه   ئه وه یه   نیشانده ری 
كه   خه ڵكن  ئه وه   بوونه وه ،  پاشگه ز  بڕیاری  تا  بگره   ڕا 
بێگانه كان. و  زلهێزه كان  نه ك  ده گرن  له سه ر  ته مای 
"كۆماری  ده ڵێ:  باره وه   له م  قاسملوو  دوكتور  شه هید 
كوردستان كۆمارێكی گه لی بوو، بۆ یه كه م جار له  مێژووی 
ده ست  به   جوواڵنه وه   به ڕێوه به ریی  كورددا  نه ته وه ی 
ئاغایه ك، سه رۆك عه شیره تێك یان شێخێك نه بوو. ڕاسته  
له  كۆماری كوردستاندا خاوه ن ده سه اڵت  له مانه   هێندێك 
خه ڵكی  واته   ساده   كۆمه اڵنی  كه   درا  هه وڵ  به اڵم  بوون 
كۆاڵن و بازاڕ نوێنه رانی خۆیان به  شێوه یه كی دێموكراتی 
هه ڵبژێرن و به رێوه به رانی خۆیان دیاری بكه ن. بۆ یه كه م 
كه   هاتبوو  پێك  گه لی  پانوبه رینی  جوواڵنه وه یه كی  جار 
بوو." خۆی  كۆماری  و  خۆی  ئامانجه كانی  پشتیوانی 
خه ڵك  دیپلۆماسییه كی  كۆمار  سیاسه ته كانی  بۆیه  
وه لی  عه بباس  دوكتور  ته عبیری  به   و  ته وه ره  
خه ڵكی  نێو  له   كه   بووه   گشتی«  »خواستێكی  ئه مه  
هه بووه . زۆری  یه كجار  الیه نگرێكی  ئاساییدا 
ڕه نگه  دژكرده وه كانی پێشه وا قازی كه  به توندی به رپه رچی 
یه كیەتیی سۆڤییه ت و جمهووری ئازه ربایجان و شه خسی 
بسه لمێنن.  زیاتر  بۆچوونه مان  ئه م  ده داته وه   باقرۆف 
ڕێبه ندان،  دووی  له   كوردستان  كۆماری  ڕاگه یاندنی 
بۆ  وه ك سیگناڵێك  بوو،  بوێرانه   و  خێرا  دژكرده وه یه كی 
ته نانه ت  و  له بڕیارداندا  سه ربه خۆیی  ڕاستای  له   ده ره وه  
ڕاستیدا  له   چون  كه وتن.  ته ورێز  وه پێش  هه نگاوێك 
ده سه اڵتی  ژێر  ناوچه كانی  بوو  ئه وه   مه به ستی  ته ورێز 
پوئه ن  هه ندێ  و  بلكێنێ  خۆیه وه   به   كوردستان  كۆماری 
وه ك خودموختاریی فه رهه نگی و پێنج نوێنه ر له  مه جلیس 
زیره كانه ی  ئێعالنی  به   كه   بكا  دیاری  كورده كان  بۆ 
ده بێته وه .  پووچه ڵ  پیالنه   ئه م  كوردستان،  جمهووری 
باكۆ  بۆ  دووهه می  سه فه ری  له   نه مر  پێشه وای  ته نانه ت 
كۆمار  ویستبووی  كه   دادێته وه   باقرۆف  به گژ  به توندی 
بخرێته  ژێر چاوه دێریی ته ورێزه وه . پێشه وا ده ڵێ: ئه گه ر 
ته ورێز؟  ژێرده ستی  بۆ  بین،  ژێرده سته   هه ر  بێ  قه رار 
نه مر  ده مێنینه وه !  تاراندا  ده ستی  ژێر  له   هه ر  ئه وه 
سه رده می  په روه رده ی  وه زیری  كه ریمی،  مه ناف  میرزا 
بۆی  ته ورێز  نامانه ی  ئه و  ته نانه ت  ده یگێڕاوه   كۆمار، 
ده ناردین به بێ ئه وه ی بیانكه ینه وه  ده ماننارده وه  ته ورێز!
كه :  باوه ڕه یه   ئه و  له سه ر  ئابراهامیان،  یه رواند  پرۆفسۆر 
»حیزبی دێموكراتی كوردستان گه یشتبوو ئه و ئاكامه  كه  
]هه لێك[ هاتۆته  ئاراوه  بۆ سازكردنی ده وڵه تی كوردستان، 

ئه مه ش شتێك نه بوو له  مۆسكۆ یان له  باكۆڕا هاتبێ، 
ده بێ  هه له   له م  بوو  ئه وه   ئه وان  لێكدانه وه ی  به ڵكوو 
كه لك وه رگرن بۆ ڕاگه یاندنی جمهووریی كوردستان. 
كورده كان  بوو،  سه ربه خۆییخوازانه   كارێكی  ئه مه  
بوون،  سه ربه خۆییخوازتر  ئازه رییه كان  له   زۆر 
ئه مه  چاوه ڕوانكراو  باكۆ  بۆ  ئازه رییه كان و  بۆ  بۆیه  
كه   ده كا  ئاكامه   به م  ئابراهامیان  یه رواند  نه بوو.« 
كورده كان سیاسه تداڕێژییه كی سه ربه خۆیان هه بووه .

به  گشتی جۆری په یوه ندیی یه كیەتیی سۆڤییه ت له گه ڵ 
ته ورێز به  نیسبه ت مه هاباده وه ، زۆر جیاواز بوو. له  
الیه ك ته ورێز له گه ڵ ئازه ربایجانی یه كیەتیی سۆڤییه ت 
هه ر  زمانیشه وه   و  نه ژاد  له باری  و  بوو  هاوسنوور 
یه ك بوون و له  الیه كی تریشه وه  یه كی وه ك باقرۆف، 
ئازه ربایجانی  ئازەربایجان، سه ودای  سەرۆككۆماری 
هۆكارگه لێك  ئه مانه   بوو.  له سه ردا  گه وره ی 
»گه رمای  گوته نی:  ئه تابه كی  تووره ج  كه   بوون 
زۆر  ته ورێز  له گه ڵ  سۆڤییه ت  یه كیەتیی  په یوه ندیی 
كوردستانه وه !« و  مه هاباد  نیسبه ت  به   بێ  زیاتر 
كاربه دستانی  كه   هه یه   مه نشوور  ڕسته یه كی 
گوتووه :  پیشه وه رییان  به   ئازه ربایجان  ئه منیەتیی 
ئه وه ی  واته :  گێت!«  دییه ر  سه نه  گه تیره ن،  »سه نی 
مه به ست  بڕۆ!  ده ڵێ  پێت  ئه ویش  هه ر  هێناوه ،  تۆی 
پێكهاته ی  له   سه ربه خۆیی  نه بوونی  ڕسته یه   له م 
به   ئه ده بیاته   ئه م  هه رگیز  كاتێكدا  له   فیرقه  دایه ، 
نه كرا. ده كار  كوردستانه وه   كۆماری  نیسبه ت 

كۆماری كوردستان به رهه می »جەبری 
ژئوپولیتیك«؟!

نه ته وه ی بااڵده ست ده یه وێ ڕه نگ و بۆنێكی تیۆریك 
كوردستان  كۆماری  بۆیه   و  ته حلیله كه ی  به   بدا 
بۆ  و  داده نێ  ژێئۆپۆلیتیك  جه بری  به رهه می  به  
ده كا.  خاڵ  دوو  باسی  مه به سته ش  ئه م  پێكانی 
سه رهه ڵدانی  ناوچه ی  له   ده سه اڵت  بۆشایی  یه كه م: 
زلهێزه كان  كێبه ركێی  دووهه م:  كوردستان،  كۆماری 
الی  بۆ  ده وڵه ته كان  و  نه ته وه كان  په لكێشكردنی  بۆ 
ڕاسته ؟ چه نده   لێكدانه وه یان  ئه م  بزانین  با  خۆیان. 
داشكاندنخوازی،  چه مكی  به   ئه وان  كرد  باسم  وه ك 
گرینگ  ڕووداوێكی  به هاكانی  دابه زاندنی  واته  
نه كردنی  ڕه چاو  به   كوردستان،  كۆماری  وه ك 
پێداگری  ته نیا  و  لێكدانه وه یی  ڕه هه نده كانی  هه موو 
و  بایخ  له   ده یانه وێ  ڕه هه ندێك،  تاكه   له سه ر 
كه نه وه . كه م  كوردستان  كۆماری  كارتێكه رییه كانی 
له  ڕاستیدا بابه تێكی گرینگ، كه  ئێستا بووەته  به شێك 
له  مێژوو و ده رفه ت و ده ره تانی گونجاوتر هه یه  بۆ 
لێكدانه وه ی هه مه الیه نه  و چه ندڕه هه ندی ڕووداوه كه ، 
به اڵم ئه وان هه ر به  »جەبری ژئوپولیتیك«ه وه  نووساون!
بیانییه كانیش  توێژه ره   زۆربه ی  ڕاسته   خۆ 
و...  ڕۆزڤێڵت  ئاڕچی  و  داوڵ  مه ك  دێیڤید  وه ك 
 )vacuum( به تاڵ  فه زایه كی  له   باس  ڕاسته وخۆ 
له   باس  ژێئۆپۆلیتیكه وه   ڕوانگه ی  له   واته   ده كه ن، 
بۆشاییه كی جوغرافیایی ده كه ن كه  له  دواجار ده بێته  
ئه مه ش  و  ده سه اڵت  بۆشایی  سازبوونی  هۆی 
ناوچه كه ! خۆجێیی  خه ڵكی  بۆ  هه له   ڕه خسێنه ری 
له گۆڕێدا  زلهێزه كان  كێبه ركێی  تریشه وه   الیه كی  له  
سیاسییه كه ی  مانا  به   سارد  شه ڕی  هه رچه ند  بوو، 
دژایه تی  له   جۆرێ  به اڵم  نه بوو،  خۆی،  كاتی 
ئه ویش  كه   بوو  دیار  ئاشكرا  به   به رژه وه ندییه كان 
بۆ  ده وڵه ته كان  و  نه ته وه كان  په لكێشكردنی  له   خۆی 
الی خۆیان ده رده خست. ئه م دوو هۆكاره  به  ڕواڵه ت، 
باسمان  كه   ژێئۆپۆلیتیكه ن  جه بره   ئه و  سه لمێنه ری 
كرد، ئه مه  ڕێك دیوی دیاری پرسه كه  و ساكارترین 

بوو؟ چ  واقعییه ت  به اڵم  لێكدانه وه یه ، 
پێشینه ی  كلۆجێك  هیچ  به   ئه وان 
سیاسییه كانی  بزووتنه وه   و  جوواڵنه وه  
و،  به تایبه تی  موكریان  ناوچه ی 
ناكه ن.  ڕه چاو  گشتی  به   كوردستان 
نه ته وه ی  خه باتی  به كگراوندی  واته  
كوردستان،  كۆماری  له   به ر  كورد 
كۆمه ڵه ی  بیری  دیاری  به   لێره دا 
به رامبه ر  دژكرده وه یه ك  وه ك  ژێكاف، 
بااڵده ست،  نه ته وه ی  ناسیۆنالیزمی  به  
)به رباڵوی ئه ندامه كانی كۆمه ڵه ی ژێكاف 
كوردستان  ڕۆژهه اڵتی  سه رانسه ری  له  
له   بیره ،  ئه م  كه م  ئه وه یه   سه لمێنه ری 
خۆی  فارسدا  ناسیۆنالیزمی  به رامبه  
كردبوو.( سه رنجڕاكێشه   ئاماده   و  ته یار 
كاتێ دێیڤید مه ك داوڵ ده ڵێ له  ژوئیه ی 
كورده كان  عه شیره   سه رۆك   1٩18
سه ربه خۆیی  داوای  و  ده بنه وه   كۆ 
بریتانیا  حیمایه ی  ژێر  له   خۆیان 
سه قز! له   به ریتانیا  نوێنه ری  ده ستی  ده گه یه ننه  
كوردستان  له   كرد  باسم  پێشتریش  وه ك  دیاره  
هه یه   بوونی  نه ته وه خوازی  به هێزی  پێشینه یه كی 
دوكتور  لێده كه ن.  چاوپۆشی  به ئانقه ست  ئه وان  كه  
قاسملووش له گه ڵ ئه وه دا كه  باس له  وه زعی تایبه تی 
ناوچه ی مه هاباد و ده وروبه ری ده كا وه ك بۆشایی 
كاتدا  هه مان  له   ناوچه كه ،  له   ده سه اڵت  نه بوونی  و 
ڕابردووی دوورودرێژی  به   ئاماژه ش  به  دروستی 
جوواڵنه وه ی كورد له  ده ڤه ری مه هاباد ده كا. هه روه ها 
سه رهه ڵدانه كه   سه ره كی  هۆكاری  له   باس  ئه وان 
ناكه ن، بۆ وێنه  هۆكاری سازبوونی ئه م گوتاره  چییه ؟!

سیاسه ته كانی ڕه زاشا بۆ هۆمۆژێنسازیی واڵت، كه  
له سه ر بنه مای شۆڤێنیزمی فارس و ئاماڵ مۆدێرنیزم 
ته واوی  بوو،  دامه زار  توركیە  الئیكی  ئاماڵ  و 
بوو،  نه ته وه كان  ناسنامه یی  سڕینه وه ی  حه ولی 
بوونه وه رێكی  بۆ  نه ته وه كان  كردنی  پێستی  كۆپی 
له   زه قكردنه وه   خۆ  ئێرانی،  ناوی  به   تازه خوڵقاو 
ئه وانی  و  تر  ئه وی  سه ر  به   خۆسه پاندن  ڕێگه ی 
تاكتیكی  له   دێنێ  ستراتیژییه ش  ئه م  بۆ  تردا. 
وه رده گرێ: كه لك  جۆراوجۆر  و  سه یروسه مه ره  
ئابووری،  و  فه رهه نگی  و  كۆمه اڵیه تی  هه اڵواردنی 
دابونه ریتی  نیشانه گرتنی  تر،  زمانه كانی  دژایه تی 
ژیانی  سه ر  بۆ  چه كداری  هێرشی  تر،  نه ته وه كانی 
خێاڵیه تی و عه شیره یی... و به گشتی به ره و پڕۆسه یه كی 
ئاماڵ مۆدێرنیزاسیۆنی تاكه ڕه هه ندی و ڕه ق ئامێری.

ده وری كارگێڕیی كاریزما
هه یه   تری  گرینگی  باسێكی  خاڵه ،  دوو  له م  جگه  
ڕه تكردنه وه ی  بۆ  به رپه رچدانه وه یه كه   دیسان  كه  
بۆچوونی ئه وان به  بیانووی »جەبری ژئوپولیتیك.«
كە سەیری بزووتنەوەكانی گەلی كورد دەكەی، بوونی 
كاریزمایەكی زاتی لە ڕێبەریی بزووتنەوەكاندا، زۆر 
گرینگ و كاریگه ر بووه  كه  دیسان ئه وان به ئانقه ست 
ئه م به شه ش ڕه چاو ناكه ن. بۆ ئانالیزی بزووتنەوەكانی 
زانستە  ڕوانگەی  لە  دیاردەیەك  وەك  پێشوو 
 )Agency( كارگێڕ  دەوری  دەبێ  كۆمەاڵیەتییەكانەوە 
.)Structure( پێكهاتە  تاوەكوو  بكرێ  ڕەچاو  زیاتر 

گرنگیدان  ڕوانگەی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان  بیردۆزە 
دیاردە  شرۆڤەی  بۆ  پێكهاتە  یان  كارگێڕ  بە 
هەیە،  یەكتر  لەگەڵ  جیاوازییان  كۆمەاڵیەتییەكان 
یان  كارگێڕ  دەوری  لەسەر  پێداگری  وێنە  بۆ 
گیدێنز  وەك  یان  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی  گرنگی 
پێكهاتە[  ]كارگێڕ   دەروونی:  پەیوەندی  دەڵێ 
لێوەربگیرێ. كەڵكیان  ئانالیز  بۆ  دەكرێ 
لەسەر  بزووتنەوەكان  كە  زووتردا  سەردەمانی  لە 
سەریان  كاریزمایانە  كەسایەتییە  ئەم  دەستی 
هەڵدەدا، دەوری كارگێڕ شوێندانەرتر بو بە نیسبەت 
ده وری  له   كاتێ  بۆیه   كۆمەاڵیەتییه وه .  پێكهاتەی 
پێشه وا خورد ده بینه وه ، كارتێكه ریی ئه و له  ڕه وتی 
دگه ردیسی كۆمه ڵه  ژێ.كاف بۆ حیزبی دێموكراتی 
كوردستان، ڕاوه ستانی به رامبه ر به  ده سه اڵتدارانی 
یه كێتی  كاربه ده ستانی  تا  بگره   قه وامه وه   له   ئێرانی 
سۆڤییه ت و ئازه ربایجان وه ك باقرۆف، جێگه وپێگه ی 
و...  محه ممه د  قازی  بنه ماڵه یی  و  كۆمه اڵیه تی 
كاتێ  پێشه وا  بۆ  قاسملوو  دوكتور  ته عبیری  ڕه نگه  
كاتدا  هه مان  له   و  هاوتا  بێ  ڕێبه رێكی  وه ك  ئه و 
"به تاقی ته نیا"ی ده ناسێنێ بۆمان ده ربخا كه  ئه و وه ك 
كارگێڕێكی كاریزما، به  به ختكردنی گیانی خۆی توانی 
میراتێكی هه رمان بۆ هه موو نه ته وه ی كورد له  پاش 
خۆی به جێ بێڵێ، میراتێك به  ناوی كۆماری كوردستان!

ئه وان و كۆماره كه ی ئێمه !
)پێشكه ش به  پێشمه رگه  ونه كانی كۆماری كوردستان(

ناسر باباخانی
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نەتەوەکانی دیکەی ئێران و 
کۆماری کوردستان

ئازاد مستۆفی

هەتاوی،  ساڵی١٣2٤ی  ڕێبەندانی  دووی  ئاماژە: 
تەنیا  کوردستان،  کۆماری  دامەزراندنی  ساڵڕۆژی 
خاڵێکی بەهێز و وەرچەرخانێکی مێژوویی مەزن لە 
نەبوو؛  ئێران  لە  کورد  گەلی  تێکۆشانی  و  خەبات 
بەڵکوو ئەم پێواژۆیە توانیی کاریگەرییەکی زۆر لەسەر 
ڕەوتی خەبات لە بەشەکانی تری کوردستان، هەمژی 
گەالنی چەوساوەی ئێران دابنێ. لەم ڕاپۆرتەدا هەوڵ 
دراوە لەمەڕ ئەو ڕووداوە مێژووییە لە ڕەوتی خەباتی 
دێموکراسی و مافی گەالن لە نێوان نەتەوەکانی تری 
نیشتەجێ لە جوغڕافیای ئێراندا زیاتر باس بکرێ.

حیزبی  سیاسیی  دەفتەری  ئەندامی  فازڵی،  حافز 
ڕۆژنامەی  دەگەڵ  گوتوبێژێک  لە  ئەهواز  »تضامن«ی 
و  کوردستان  کۆماری  لەسەر  »کوردستان« 
تێکۆشانی  و  هەوڵ  چۆنیەتیی  بۆسەر  کاریگەرییەکانی 
نەتەوەکانی تری ئێران، دەڵێ: ڕۆژی دامەزراندنی کۆماری 
کوردستان ڕۆژێکی دیرۆکییە بۆ سەرجەم نەتەوەکانی 
نیشتەجێی ئێران کە لەژێر زوڵم و ستەم لە ئێراندا دەژین؛ 
هەروەها ڕۆژێکی مێژوویی و وەرچەرخانێکی پڕمەزنە 
لە مێژووی هاوچەرخی گەلی کورد. ئەم ڕۆژە نەک هەر 
تەنیا بۆ کورد بەڵکوو بۆ گشت گەالنی هاودەرد دەگەڵ 
ڕۆژەدا  لەم  چونکە  مێژووییە،  و  گرینگ  کورد  گەلی 
واتە  خۆی  ئامانجی  وەدەستهێنانی  بۆ  کورد  نەتەوەی 
کە  دەستەاڵتێک  دروستکردنی  و  دەوڵەت  دامەزراندنی 
هیوا و ئارمانجی هەموو گەلێکە، هەوڵی دا و ئەمەی کردە 
بەڵگە و سەنەد و میناکێکی زیندوو کە لە مێژووی ئەم 
کوردستان  کۆماری  هەرچەندە  کرا.  تۆمار  مەزنە  گەلە 
بە هۆکاری جۆراوجۆری نێونەتەوەیی نەیتوانی زیاتر لە 
یەک ساڵ خۆ ڕابگرێ، بەاڵم ئارمان و هیوای نەتەوەی 
و  لەسەر سینگ  کۆمارە  ئەو  بەڵگەمەندبوونی  و  کورد 
دڵی تاک تاکی کوردەکان و ناوچەکە هەرماوە. کۆماری 
تۆوەکەی  کە  هەڵنەگرە  حاشا  بەڵگەیەکی  کوردستان 
هەموو  بەسەر  محه ممەد  قازی  پێشەوا  نەمر  شەهیدی 
ئاخ و نیشتمانی نەتەوەی کوردی وەرکرد و داری ئەم 
بەرهەمەش لە بەهاری چاوەڕوانیی ئەو گەلە مەزنە کە 
دەگرێ.  بەر  و  دەڕوێتەوە  دادێ  ڕۆژێک  دڵنیاییەوە  بە 
بەڵێ قازی محەممەد لە سێدارە درا بەاڵم هیوا و ئاواتی 
کوردستان،  کۆماری  ناچێ.  لەنێو  کات  هیچ  گەلە  ئەو 
ئیمارەتی  ناوچەیی  حکوومه تی  ئازەربایجان،  کۆماری 
عەڕەبستان هەر هەموویان بەڵگەی سیاسیی هاوچەرخن 
چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی  وەدەستهێنانی  بۆ  کە 
خۆیان درێژە بە خەباتی خۆیان دەدەن. کاتێ ئێمە باسی 
باسی  تەنیا  ئامانجمان  دەکەین  کوردستان  کۆماری 
کوردستان  کۆماری  بەڵکوو  نییە،  دیرۆکی  ڕووداوێکی 

هێمای  ڕاستیدا  بوونی ویست و داواکارییەکی لە 
بەحەقی  و  سەردەمدا ڕەوا  لەوێ  نەتەوەیەک 

بەداخەوە  دەیە  چەندین  پاش  داخوازییانەی  ئەو  بووە. 
ئێستاش بە ئاکام نەگەیوە، ئەگە کۆماری کوردستان مابا 
ڕەنگە چارەنووسی کوردەکانی هەموو ناوچەکە ئەمڕۆ 
بەشێوەیەکی دی دەبوو، ئاماژە بە کۆماری کوردستان و 
سەرنەکەوتنی ئاوات و ئامانجەکانی ئەو لە ڕاستیا ئاماژە 
بە هەرەج بەرەجی، زوڵم و چەوسانەوەی نەتەوەییە کە 
بۆ سەرجەم ئێمە گەالنی ئێران بەڕەوا زانراوە. هەڵبەت 
دەگەڵ  کە  نییە  داخوازییەک  ئێمە  داواکارییانەی  ئەو 
بەرژەوەندیی  و  نێونەتەوەییەکان  یاسا  چوارچێوەی 
گشتی کۆمەڵگه ی جیهانی جیاوازیی هەبێ، بەڵکوو ویستی 
ئێمە ئەمڕۆ دەباسی مافی مرۆڤ، مافی شارۆمەندی و 
دەگونجێندرێ  خۆماندا  چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی 
دۆخەی  بەو  ناچارن  دیکتاتۆرەکانیش  دەوڵەتە  و 
نێوخۆیی و نێونەتەوەیی کە هاتۆتە پێش، لە گۆشەنیگای 
بگرن. بەرچاو  لە  مافانە  ئەو  زوو  یا  درەنگ  جیاواز 
و  مرۆڤ  مافی  پاراستنی  جیهانی  کۆمەڵگه ی  ئەمڕۆ 
نەبوونی فەرق و جیاوازی لە بەرامبەر بە هەڵسوکەوت 
دەگەڵ بنیامەکان، ئازادییە بنەڕەتییەکان و مافی پاراستنی 
شوناسی نەتەوەیی، ئۆلی و زمانی بە مەرجی سەرەکیی 
تێپەڕینی  بە  کەوابوو  دەزانن.  دەوڵەتەکان  بە  داننان 
جەعفەر  و  محەممەد  قازی  نەمران  کە  ئەوەی  زەمەن 

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

»یەکیه تیی  حیزبی  بەرپرسی  بەختیار،  فەرامەرز 
بەختیاری، لورستان، کەهکیلوویە و بویرئەحمەد« 
بە ڕوانینێکی مافی مرۆڤانە باس لە کۆماری کوردستان 
لە  چاوخشاندنێک  بە  و  دەکا  کورد  گەلی  خەباتی  و 
دامەزراندنی  دەڵێ:  ئێران  ئێستای  سیاسی  دۆخی 
بە  کە  بوو  سیاسی  جووڵەیەکی  کوردستان  کۆماری 
لە  کوردەکان  نەتەوەیی  مافی  ئەستاندنی  ڕەهەندی 
ئێران دەستی پێکرد ئەمەش دەیتوانی سەرەتایەک بێ 
بۆ پێشکەوتن و پەرەئەستەندن و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی 
بۆ گەلی کورد، کەچی لەگەڵ هێرشی نیزامیی ئەرتەشی 
کوردستان  و  بۆوە  ڕووبەڕوو  ناوەندی  حکوومه تی 
هەتا  کە  ئێران  ناوەندیی  دەوڵەتی  دەستی  ژێر  کەوتە 
گەلی  تێکۆشانی  و  خەبات  هەیە.  درێژەی  ئەمڕۆش 
ئێران  کوردستانی  سەرانسەری  لە  ئەمڕۆ  کە  کورد 
خواستە  درێژەی  ڕاستیدا  لە  هەیە  درێژەی  بەردەوام 
و  یاسا  پێی  بە  ڕێک  کوردستانە،  کۆماری  ڕەواکانی 
پرەنسیپەکانی سیاسی جیهانی مۆدێڕن و پێشکەوتوو 
و پەسەندکراوەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان. 
دەگەڵ  دژایەتییەکی  هیچ  داخوازییانە  و  ویست  ئەو 
یاسای مافی مرۆڤی نییە و ئەم کۆمارە کە لە ٧0 ساڵ 
ناوین  ڕۆژهەاڵتی  پاشکەوتووی  ناوچەیەکی  لە  پێش 
پێشکەوتووانە  و  ئەمڕۆیی  مۆدێڕن  زۆر  داوە  ڕووی 
بووە، بەاڵم دەوڵەتی ئەوکات چونکە هیچ ئاشنایەتییەکی 
و  دێموکراسی  مرۆڤ،  مافی  کۆنڤاسیۆنەکانی  دەگەڵ 
ڕووی  نەبووە،  نێودەوڵەتییەکان  یاسا  و  ئازادیخوازی 
کردۆتە ڕم و نێزە و ئەو پێواژۆ مەدەنییەی بە زەبری 
زۆری و دڕندانە بە چەک و جبەخانە سەرکوتی کرد 
فەرهەنگی،  تواندنەوەی  بە  کرد  دەستی  ئەمجار  جا 
ئابووری، ئایینی و یاساغکردنی زمانی و بێبەشکردنیان 
ئەو  قیزەونی  ئاسەواری  کە  حکوومەتی  خەدەماتی  لە 
کردەوانە ئەمڕۆ لە کوردستان دەبینرێ. خەباتی گەلی 
کورد و باقی نەتەوەکانی زوڵملێکراو لە ئێران کە ئەمڕۆ 
گرینگترین  و  دەیانبینین  ئێراندا  ئۆپۆزیسیۆنی  لەنێو 
جموجووڵی  سەرەکی  باسی  و  سیاسی  وێژەمانی 
دژکردەوەیەکە  ناوچەکەیە،  و  ئێران  لە  ڕامیاری 
لە  کە  ناوەند  دەوڵەتی  نەتەوەیی  دژایەتیی  لەبەرامبەر 
مەملەکەتی »مەحسوور«ەی ئێران، بە نیسبەت گەالنی 
دێموکراسییەکی  دەخوازین  ئەگە  هەیە.  نیشتەجێ 
بزانین  دەبێ  هەبێ  ئێران  لە  سەقامگیر  و  ڕاوەستاو 
ئێران  لە  نەتەوەیی  کێشەی  چارەسەرکردنی  بەبێ  کە 
فرەنەتەوەی  واڵتی  لە  دێموکراسی.  ناگەینە  هیچکات 
ئێران، سەرجەم گەالن دەبێ مافی بەرامبەری ئینسانی 
و سیاسی_کۆمەاڵیەتیان هەبێ و خاوەن چارەنووسی 
خۆیان بن. بە پێچەوانە و دەگەڵ گۆڕینی دیکتاتۆرەکان 

لە ناوەند، گەالنی ئێران بە ماف و ویستی خۆیان ناگەن، 
کوردستان دەتوانێ بەو پێیەی کە ئەزموونی خەبات و 
تێکۆشانی سیاسی_نیزامیی ٧0 ساڵی ڕابردووی هەیە، 
بیرۆکە باشەکانی بخاتە بەردەست نەوەی شوناسخواز 
بۆ  بەستێن  و  ئێران  تری  نەتەوەکانی  ئازادیخوازی  و 
هزری  بکا،  درووست  ئێران  لە  بنەڕەتی  گۆڕانکاریی 
مافی  وەدەستهێنانی  هەروەها  شوناسخوازی  نوێی 
بە  زۆر  ئێران  سەرانسەری  لە  نەتەوەیی  پێشێلکراوی 
دەستەاڵتدارانی  دینی  ستەمی  و  دەپێوێ  ڕێ  خێرایی 
خستۆتە ژێر پرسیار، لە جیهانی سیاسیی نێونەتەوەییش، 
هەڵکەوتە و ئێلیتی سیاسیی گەالن بە بەشداری لە کۆڕ و 
دانیشتنەکانی کۆمەڵگه ی جیهانی، پرسی گەالنی ئێران و 
فرەنەتەوە بوونی ئەو واڵتەیان بۆ هەموو الیەک ڕوون 
پرسە  ئەو  سیاسەتمەدارەکانیش  ئەمڕۆ  کردۆتەوە. 
ئێران،  لە  گۆڕانکاری  کاتی  لە  دەبێ  کە  دەزانن  چاک 
و   )Diversity Cultural  ( کولتووری  جۆراوجۆری 
نەتەوەیی و پلۆرالیزمی سیاسی کە بۆخۆیان دایانهێناوە 
و بەڵێنیان پێ داوە لە ئێرانژی پشتیوانی لێ بکەن هەتا 
بگەین،  واقعی  و  ڕاستی  دێموکراسییەکی  بە  بتوانین 
کۆمەڵگه یەکی بەبێ هەاڵواردن و هەڕەشە و سەرکوت 
و  ئاسایش  دە  ئێرانییەکان  هەموو  هەتا  دابمەزرێنین 
ئەو  بکۆشن  تێ  کردن  خۆماندوو  و  هەوڵ  بە  تەناهی 
پاشکەوتووییە تێپەڕێنن و بڕوانینە دواڕۆژێکی پرشنگدار.

ڕەحیم بەندوویی، ئەندامی ڕێبەریی حیزبی »خەڵکی 
کوردستان  کۆماری  گرینگی  لەسەر  بەلووچستان« 
دەڵێ: دامەزراندنی کۆماری کوردستان لەسەر دەستی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ڕێبه ریی مەرحوومی 
هەتاوی  1٣2٤ی  ڕێبەندانی  دووی  لە  محەممەد  قازی 
تێکۆشەرانی  هیوای  و  ئەزموون  زەمەنێک  ئاکامی 
هەمووە  ئەو  دوای  کورد  خەباتکاری  بووە،  کورد 
دابەشبوونی  دوای  ناخۆشییەی  و  سەختی  و  زوڵم 
لەالیەن  هاوسێ  واڵتانی  نێوان  لە  کوردستان  خاکی 
دەوڵەتانی چەوسێنەری بریتانیا و فەڕانسە لە کێبه رکێ 
ڕێکەوتننامەی  بە  کە  عوسمانی  ئیمپڕاتووریی  دەگەڵ 
هەڵماڵی.  خه بات  له   قۆڵی  بەناوبانگە،  »سایکس-پیکۆ« 
لەالیەن  کوردستان  کۆماری  بیچمگرتنی  هۆکاری 
ڕابوونی  بۆ  ئێران،  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
شۆڕشگێڕانی ئێران و سەرکەوتنی ئینقالبی مەشرووتە 
بەپێی  کە  قاجارەکان،  و چەوساندنەوەی  زوڵم  بەسەر 
شێوازی  پەسەندکردنی  کات  ئەو  بنەڕەتی  یاسای 
لە  تمرکزگرایی(  )عدم  مۆنە«  »ال  سیاسیی  کارکردی 
ویالیەتی«  و  ئه یالەتی  »ئەنجوومەنەکانی  ناوی  ژێر 
بریتانیا  نیزامییەکانی  هێزە  بوونی  بێشک  دەگەڕێتەوە، 
و ڕووس لەالیەک و هەبوونی هێزێکی سیاسی بەناوی 
»حیزبی دێموکرات کوردستان« لە الیەکی تر کە ئامرازی 
بوو،  کورد  تێکۆشەرانی  بەرنامەڕێژی  و  سازماندان 
کوردستاندا  کۆماری  دامەزراندنی  لە  گرینگی  ڕۆڵێکی 
هەبووە. حکوومه تی پەهلەوی کە کاتی خۆی لە کۆتایی 
شەڕی جیهانیی یەکەم و بە کودتای نیزامی ئینگلیسەکان 
و بۆ تێکشکانی شۆڕشی مەشرووتە لە ئێران قوت کراوە، 
بە بەرنامە و پشتیوانیی سەرەکی ئینگلیسەکان لەشکری 
لە  بەشێک  و  محەممەد  قازی  نارد،  کوردستان  بۆ 
هاوڕێکانی لە سێدارە دران و پاش یازدە مانگ کۆماری 
نەیتوانی  کات  هیچ  بەاڵم  هەڵوەشایەوە،  کوردستان 
ڕەگ  کە  محەممەد  قازی  پێشەوا  و  دێموکرات  حیزبی 
و ڕیشەی دەنێو دڵی هەموو کوردێکی ئێران دایە لەنێو 
بەرێ. ئەوە بوو کە ئەم حیزبە جارێکی تر و لە گەرمەی 
شۆڕشی گەالنی ئێران )1٣5٧( بە سەرکردایەتیی نەمر 
دوکتور عەبدولڕەحمانی قاسملوو لە نێو خەڵکی کورد 
خودموختاری  و  ئێران  بۆ  »دێموکراسی  دروشمی  بە 
ئێستاش  و  هەڵدایەوە  سەری  کوردستان«  بۆ 
ئااڵهەڵگری خەبات بۆ وەدەستهێنان و دابینکردنی مافی 
دەسەاڵتداریی نەتەوەیی گەلی کوردە، کوردستانێک کە 
زوڵمە  و  سەرکوت  هەمووە  ئەو  دەگەڵ  کات  هەموو 
بێبەزەیانەی کۆماری ئیسالمی، بۆتە پەناگە و قەاڵیەک 
و  هیوا  هێمای  بۆتە  و  دێموکرات  خەڵکی  تەواو  بۆ 
ناوەندی خەبات بۆ نەتەوەکانی تری ژێر چەپۆکی ئێران. 

ماناس چاملی، توێژەر و نووسەری تورک کە موتاڵە 
هاوچەرخی  مێژووی  لەسەر  زۆری  و خوێندنەوەیەکی 
ئێران بە تایبەت شۆڕشەکان و دامەزراندنی هەر دووک 
لەسەر  هەبووە،  ئازەربایجان  و  کوردستان  کۆماری 
کۆماری کوردستان و پێوەندیی نیزیکی دوو گەلی تورک 
و کورد دەڵێ: بێشک یەکێ لە باسە هەرە گرینگەکان و 
خاڵه  بەهێزەکانی جوواڵنەوەی گەالنی ئێران لە مێژووی 
و  کوردستان  لە  کە  بوون  ڕووداوانە  ئەو  هاوچەرخا 
لە نێوان سااڵنی 1٩٤5 بۆ 1٩٤٦ ڕوویان  ئازەربایجان 
دا. جیا لەوەی کە هۆکاری کۆمەاڵیەتی و سیاسیی ئەو 
دوای  و،  هاوکات  پێش،  ساڵەکانی  لە  دەبێ  سەردەم 
کودتای ڕه زاخان ببینین، بەاڵم ئەوەی کە بۆ من وەک 
لە  ئازەربایجان  تورکی  سیاسی_مەدەنیی  چاالکێکی 
نەتەوەیی  حکوومه تی  دوو  دامەزراندنی  و  خوێندنەوە 
نەتەوەیی  حکوومەتی  بەناوی  ئازەربایجان  لە  یەکیان 
کوردستان  کۆماری  تریش  ئەوەی  و  ئازەربایجان 
تایبەت  بە  هەیە  زۆری  یەکجار  بایەخەکی  و  گرینگی 
دوو  نێوان  پێوەندیی  و  وێککەوتن  ئێستادا،  قۆناغی  لە 
قارەمان  گەلی  دوو  هەروەها  دامەزرێنەر  و  ڕێبەر 
بە  تورک  و  کورد  نەتەوەی  دوو  دایە.  ئازادیخواز  و 
پشتبەستن بە ڕووحی ئازادیخوازی و ویستی نەتەوەیی 
و  زوڵم  بەرەنگاربوونەوەی  ڕیزی  دە  برایانە  خۆیان 
بە  دووانە  ئەم  کە  هەرچەند  وەستان.  مێرانە  زۆری 
هۆکارگەلێک کە لەم قسانەدا جێگای نابێتەوە بە ڕواڵەت 
دراوسێیەتی،  لە  زێڕین  الپەڕەیەکی  بەاڵم  شکان،  تێک 
برایەتی و هاوکارییان بۆ ئەو دوو گەلە تۆمار کرد کە 
لە جۆری خۆی النیکەم لە ئێران ناوازە و بێهاوتا بووە.
»نەتەوەیی_ حکوومه تە  دوو  ئەو  خزمەتی  لە  جیا 

بەرامبەری_فەرهەنگی  بناغەی  سەر  لە  کە  خەڵکی«یە 
بەاڵم  داڕێژرابوو،  ئینسان  مەقامی  ڕێزگرتنی  و 
نوێگەراییەک کە لە شێوازی دیپلۆماسی و دیسکۆرس و 
وێژمانی سیاسی داهێنرابوو نەک تەنیا وەک ڕووداوێکی 
هەر  بۆ  لە  چراتۆڕێک  وەک  بەڵکوو  ساکار  مێژوویی 
کەلکوەرگرتنی  بۆ  هەڵبەت  و  ستەملێکراو  گەلی  دووک 
لە  ئێران  جوغڕافیای  لە  ژێردەستە  تری  نەتەوەکانی 
سەرچاوە  وەک  دەبێ  و  دەتوانێ  هەنووکەش  چاخی 
سەری  لە  و  بکۆڵینەوە  لێی  زیاتر  و  بگەڕێینەوە  بۆی 
بنووسین. هەروەها ئەو مۆدێل و نۆرمە پێشکەوتوو و 
دێموکراتیکانەی ڕێبەرانی ئەوده می ئه و دوو حکوومەتە 
مافی  پێوانەی  بە  گەالن  مافی  بناغەی  سەر  لە  کە 
زۆر  کولتووری  و  سیاسی  چارەنووسی  دیاریکردنی 
پێش  بەنووسراوەکردنی لە ئەرزی واقعدا خۆیا ببوو و 
ئەمەش ملوانکه یه کی زێڕینە کە بە سەر سینگی برایەتیی 
دەدرەوشێتەوە.  تورک(  و  )کورد  نەتەوەیەوه   دوو  ئەو 
خۆی  مێژوویی  بایەخی  باسی  لە  جیا  ئەزموونانە  ئەو 
بۆ پەروەردەی جیلی داهاتووی ئەم دوو گەلە بایەخێکی 
و  نەتەوەیە  دوو  ئەو  ئێستاش  هەیە،  زۆری  یەکجار 
گەالنی تری وەک عەڕەب، بەلووچ و ... لەژێر پۆستاڵی 
چەوسانەوەی ئایینی مەزهەبی و دێسپۆتیزمی ڕێژیمی 
ئیسالمی دەناڵێنن، زۆر جێی داخە گەالنی وەها کۆن و بە 
ڕابردوو بەو هەمووە شۆڕش و بەرخۆدان و خۆڕاگرییە 
مافی  سەرەتاییترین  بە  نەیانتوانیوە  ئێستاش  ڕەوایە 
ڕابردوو  ئەو  بگەن،  خۆیان  مرۆڤانەی  و  دێموکراتیکی 
نەستی  و  هەست  لە  ئێستاش  کە  بیرەوەرییانەی  و 
دیرۆکی ئەو دوو نەتەوە تێکۆشەرە، دەگەڵ ئەو هەمووە 
چەواشە و درۆ و بوختان هەڵبەستنەی النیکەم هەشتا 
ساڵی ڕابردوو، هەروا زیندوویە و قەت نامرێ. ئێستاش 
خەباتکارانی ئەو دوو ڕێبازە دێموکرات و ئازادیخوازە 
و  تێکۆشان  لە  کردەیی  شێوەی  بە  ئەزموونانە  لەم 
خەباتی خۆیان دەگەڵ جیهانی دەرەوە کەلک وەر دەگرن. 

***
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دووانە تەبا و ناتەباکانی مێژوویەکی 75ساڵە
 پوختەی ئەزموونەکان

                )بەشی یەکەم(

کورتە ئاماژەیەک؛ مێژوویەک پڕ لە 
دووانەی تەبا و ناتەبا

لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  مێژووی   
پێدەکا.  دەست  کاف«ـەوە  »ژێ-  کۆمەڵەی 
پتر  مێژووە  ئەو  ئێستا  هەتا  کاتەوە  لەو 
ئەو  شاسواری  خایاندووە.  ساڵی   ٧5 لە 
مێژووە، واتە حیزبی دێموکرات، ئااڵهەڵگری 
پرسی ڕەوای نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و خەباتە سەرەکییەکەشی، لەگەڵ 
دەسەاڵتدارانی ئێران بووە. بەاڵم ئەو حیزبە 
و  فکری  ڕێبازی  ڕووی  لە  نێوخۆیشیدا  لە 
وا  کەم  تێکۆشانەوە،  بەرنامەی  و  سیاسی 
نێوخۆیی  ملمالنێی  و  کێشە  به بێ  هەبووە 
دوو  نێوان  ملمالنێی  تایبەتی  بە  بووبێ. 
مەیلی جیاواز _من ناوم ناون مەیلە تەبا و 
ناتەباکان_ کە هەر دوو مەیل لە نێو حیزب 
لەم  هەبوون.  کوردستاندا،  کۆمەڵی  لە  و 
لەو  دەستەیەک  چەند  لە  ئاوڕێک  وتارەدا 
و،  دەدەمەوە  نێوانیان  ملمالنێی  و  مەیالنە 
دەرسێک و ئاکامێکیش کە حیزبی دێموکرات 
پێویستە  یا  گرتوون  وەری  ملمالنێیانە  لەو 
ئەوەی  بۆ  دەکەم  پێ  ئاماژە  بگرێ،  وەریان 
لە  و  تێنەکەین  پشتیان  خۆوە  لە  وا  هەر 
بن: تێکۆشانمان  ڕێگای  چرای  داهاتووشدا 

 سەربەخۆییخوازی و خودموختاریخوازی 
)یەکەم دەرکەوتنی دووانە تەبا و 

ناتەباکانی ئەم مێژوویە(
و  ناوچەیی  هەلومەرجە  ئەو  سەر  ناچمە 
و  هەست  گەشەکردنی  کە  نێودەوڵەتییە 
هەڵدانی  و  کورد  ناسیۆنالیستیی  شعووری 
بزووتنەوە نەتەوەییەکەی لێ کەوتەوە و لە 
ئاکامدا، ڕووناکبیران و پێشەنگانی نەتەوەیی 
و سیاسیی کورد لە سەرەتاوە کۆمەڵەی ژێ_
کاف، دواتر حیزبی دێموکراتی کوردستانیان 
دامەزراند  ڕێچکەدا  هەمان  درێژەی  لە 
کۆماری  و  هەڵدا  کوردستانیان  ئااڵی  و 
دەسکەوت  باسی  ڕاگەیاند.  کوردستانیان 
بۆ  ناکەم  کۆماریش  کردەوەکانی  و  کار  و 
ئەوەی بابەتەکەم بەوە درێژ نەکردبێتەوە و 
زیاتر ئەو شتانەی مەبەستمن، باسیان بکەم. 
قازی  پێشەوا  وتارەکانی  لە  هێندێک 
کۆماردا،  دامەزرانی  سەرەتای  لە  محەمەد 
لەبارەی  »کوردستان«  ڕۆژنامەی  مانشێتی 
ڕووداوی 2ی ڕێبەندان )جێژنی ئیستیقالل و 
سەربەخۆیی کوردستان(، شێعر و بابەتەکانی 
دێموکرات،  حیزبی  کاتی  ئەو  چاپەمەنیی 
کارەی  ئەو  کە  لێدەکرێ  ئەو خوێندنەوەیان 
کراوە، ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی کوردستان یا 
پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ بووە. هەڵدانی 
مەهاباد  بوونی  میللی ،  پێکهێنانی سپای  ئااڵ، 
بە ڕووگەی خەباتکارانی پارچەکانی دیکەی 
لێدوانی  و  کردەوە  کۆمەڵێک  و،  کوردستان 
بەرداشتە  ئەو  سەردەمەش،  ئەو  دیکەی 
بەهێز دەکەن. بەاڵم هەر خودی پێشەوا، لە 
لە  باس  دواتریدا،  چاپەمەنییەکانی  وتووێژە 
خودموختاری دەکا. دەچێتە تاران و هەوڵی 
ڕێکخستنەوەی پێوەندییەکانی تاران_مەهاباد 
خودموختاریی  بڕیاری  قەبوواڵندنی  و 
دەدا.  مەرکەزی  دەوڵەتی  بە  کوردستان 
هەر ئەو کات حیزبی دێموکرات و کۆماری 
و  دێموکرات  هێزە  لەگەڵ  کوردستان 
ئێران  سەردەمەی  ئەو  پێشکەوتنخوازەکانی 
لە بەرەیەک دایە. ئەمانەش بەڵگەن بۆ ئەوەی 
کوردستان  کۆماری  بۆ  دیکە  پێناسەیەکی 
بکەین و نەک وەک ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی، 
بەڵکوو وەک چارەسەری پرسی نەتەوەیی لە 
بکەین. بۆ  ئێراندا خوێندنەوەی  چوارچێوەی 
دوو  ئەم  پێکراوە،  هەست  ناتەباییە  ئەم 
کوردستان  کۆماری  جیاوازەی  ڕوخسارە 
لەنێو مێژوونووسان و سیاسییەکانی کورد دا، 
لێکدانەوەی  هەوێنی  بە  بووە  جار  زۆر 
ئەوەی  یەک.  بە  دژ  وایە  جاری  و  جیاواز 
بۆ خۆم پێی گەیشتووم ئەوەیە کە ڕێبەران 
لەوەی کە  کاتە، جگە  ئەو  و سەردەمدارانی 
لە  کوردستانیان  سەربەخۆیی  ئارەزووی 
لێکدانەوەیەکی  بە  سەرەتاوە  لە  بووە،  دڵدا 

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

لە نێو حیزبی دێموکراتیشدا، بە هێزتر دەکەن.

ناتەبا،  و  تەبا  دووانەی  دووهەم 
بوون: ناوچەیی  و  بوون  سەرانسەری 
سەرەتای  لە  هەر  دێموکرات  حیزبی 
گرفتە  ئەو  لەگەڵ  هەمیشە  دامەزرانییەوە 
بەرەوڕوو بووە کە لە الیەک بۆخۆی حیزبێکی 
ئااڵهەڵگرییەتی  کە  پرسەش  ئەو  و  ناوچەییە 
ناوچەییە،  هەر  _پرسی کوردی ڕۆژهەاڵت_ 
_ەو  بەرامبەرەکەی  و  بەردەنگەکەی  بەاڵم 
داوایە  ئەو  وەاڵمدەری  دەبێ  کە  ئادرەسەی 
واڵتێکی  سەراسەریی  دەسەاڵتی  بێ_ 
نەتەوەیی  پرسی  چارەسەربوونی  گەورەیە. 
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە چوارچێوەی 
نیزامێکی  کە  هەیە  بەوە  پێویستیی  ئێراندا 
دێموکراتیک لە ئێران لە سەر کار بێ کە مافی 
کورد قبووڵ بکا و بە ڕەسمی بناسێ و دابینی 
نیزامی  الیەن  لە  داوایە  ئەو  قبووڵی  بکا.  
ڕێگای  تاقە  یەک  هەر  ئێرانەوە،  سیاسیی 
دەوڵەتی  دەکرێ،  تایبەتدا  حاڵەتێکی  لە  نییە. 
ناوەندی زۆر الواز بێ و بزووتنەوەی کورد 
زۆر بەهێز بێ و داوا و مافەکانی ئەو گەلە، 
حاڵەتی  بەاڵم  بسەپێندرێن.  تاراندا  سەر  بە 
لە  هەم  سیستمەکە  کە  ئەوەیە  هەرەباش 
نێوەرۆکدا و هەم لە میکانیزمی هاتنە سەرکار 
و  بێ  دێموکراتیک  بەڕێوەچوونەکە یدا،  و 
وێڕای قبووڵی مافی کورد، کوردیش بە ڕادەی 
دەسەاڵتی  بەڕێوەبردنی  لە  خۆی  سەنگی 
حیزبی  بەاڵم  شەریک.  بکاتە  ناوەندیدا 
بە  تایبەت  و  نەتەوەیی  حیزبێکی  دێموکرات، 
ناوچەیەکی دیاریکراوی ئێرانە و سەرانسەری 
لە  کاریگەریی  دەتوانێ  چۆن  کەوایە  نییە. 
هەبێ؟ سەرانسەری  سەربزووتنەوەی 
دێموکرات  حیزبی  قۆناغدا  چەند  لە  کە  ئەوە 
لە  سەرانسەری  بەرەیەکی  داوە  هەوڵی 
پێشکەوتنخوازەکان  و  دێموکرات  هێزە 
خۆی  سیاسیی  مەوقعیەتی  لە  بێ،  پێک 
بوون(  )ناوچەیی  ڕۆژهەاڵت  کوردی  و 
سیستمێکی  و  گەورە  واڵتیکی  نێو  لە 
نیزیکیی  دەگرێ.  سەرچاوە  سەرانسەریدا، 
توودە  حیزبی  لەگەڵ  تەشکیالتی  و  سیاسی 
لە دەیەی ٣0ی هەتاوی، هاوپەیمانی لە گەڵ 
موجاهیدین لە دەیەی ٦0ی هەتاوی، کۆمەڵێک 
هاوکاری و هاوپەیمانەتیی سنووردار و کەم 
لەگەڵ  دواییدا  دەیەی  دوو  لەم  دیکە  ماوەی 
ساڵی  دوو  یەک  لەم  ئێرانییەکان،  ڕێکخراوە 
ئیتیالفی  دوو  نێو  بۆ  چوونی  ڕابردووشدا، 
ئێرانییەکان،  و  کورد  الیەنە  لەگەڵ  سیاسی 
دایە. ئێمە  سیاسەتی  واقیعەی  لەم  ڕیشەیان 
یەک  بەرامبه ر  واقیعە  دوو  بەو  ئاماژەکردنم 
وەستاوە, لە ڕیزی دووانە تەبا و ناتەباکانی 
مێژووی حیزبدا، بەو مانایە نییە کە لە حیزبی 
ئێمەدا، مەیلی بوون بە حیزبێکی سەرانسەری 
کە  ئەوەیە  مەبەستەکە  هەیە.  )ئێرانی( 
ناوچەیەکی  حیزبی  ئەوەی  لەگەڵ  ئێمە 

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

 سێهەم دووانەی تەبا و ناتەبا، چەپ 
بوون و نەتەوەیی بوون

یەکەم بەرنامەی حیزبی دێموکراتی کوردستان، 
کە لە 8 خاڵ پێک هاتووە و بە مانیفێستی ئەو 
حیزبە لە کاتی دامەزرانیدا دێتە ئەژمار، تەنیا 
یەک مادەی تێدایە کە نێوەرۆکێکی کۆمەاڵیەتی 
و  ژیان  بە  پێوەندیدار  )مەبەستم  هەیە 
ئەوەیە: مادەکەش  خەڵکەوەیە(.  بەڕێچوونی 
قانوونێکی  ئەساسی  سەر  لە  دەبێ   -5«

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

قادر وریا
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چەمکی کۆمەڵگه ی مەدەنی لەو جوغرافیایەی 
ئەمڕۆ بە ئێران دێتە ناسین خاوەن مێژوویەکی 
تایبەت بە خۆیەتی کە زۆرتر لە نیوەی سەدەی 
دەبێ.  خۆیا  سەفەوییەکان  چاخی  دووهەمی 
)شیعە(  ئایینی  مامۆستایانی  سەردەم  ئەو 
بۆخۆیان  مەدەنییان  کۆمەڵگه ی  جۆرێک 
خوڵقاندبوو ئەویش بە داهێنانی هەنێ ڕەوت 
دەستەاڵتی  بەرژەوەنیی  لە  ئاکامەکەشی  کە 
نیابه تی  حاکم بووە، وەک "مه رجه عی ته قلید، 
ئیمام،  بۆ  زەکات  و  خومس  زه مان،  ئیمامی 
دەستە  و  پیرۆزەکان  شوێنە  سەرپەرستیی 
ئایینییەکان بە تایبەت لە مانگی موحەڕەم و..." 
سەرەکیی  ناوەندی  وەک  بازاڕ  لەمەش  جگە 
کۆکردنەوەی  شوێنی  و  ئابووری  پشتیوانیی 
بوونەتە  دەستکردانە  کۆمەڵگه   بەو  یارمەتی 
برەودان  بۆ  مەدەنی  بەهێزی  کۆڵەکەی  دوو 
کە  هزرە  و  ڕوانین  ئەو  سیاسیی  بیری  بە 
تێیدا سەرکەوتوو بوون؛ بەاڵم ئەگە بمانهەوێ 
فاکتێکی  ئەمڕۆ  مۆدێڕنەی  پێناسە  بەو 
بەرچاوتر بێنینەوە دەبێ چاوێک لە سەردەمی 
قۆناغەدا  لەو  بکەین.  "مەشرووتە"  شۆڕشی 
لە  هەر  کۆمەڵگه   شەبەنگی  و  چین  هەموو 
وەک  وەرزێر  و  کرێکار  دەرەبەگ،  و  ئاغا 
کۆمەڵگه ی  )سووننەتی(  کالسیکی  نوێنەری 
مەدەنی هەتا توێژی هەڵبژاردە و خوێندەوار 
بازنەی  لە  )بورۆکراتیک(  بااڵدەست  و 
پێشکەوتووی ئەو ڕەوتە بە یارمەتیی بازاڕ و 
کەسەبە هەستانە سەر پێ و بە دامەزراندنی 
ئەنجومەنە نەتەوەیەکان کە ڕۆڵی کاریگەریان 
لە بەئەنجام گەیاندنی ئەو شۆڕشەدا هەبوو. 
و  کرێکاری  "اتحادیە"ی  یەکەم  دەبینین  ئێمە 
لە   1285 ساڵی  ژنان  بۆ  ئازادی  ئەنجومەنی 
هاتنی  بەاڵم  ددادەمەزرێ،  فەرمی  بە  تاران 
نیزامیی  و  سیاسی  دەستەاڵتی  و  ڕه زاشا 
ناوبراو جێگەی بەو دیاردە کۆمەاڵیەتییە لێژ 
کرد و هەموویانی لەنێو برد. دواتر لە جەریانی 
کودیتای  و  ڕه زاشا)1٣20(  شاربەدەرکردنی 
بە  1٣٣2یش  گەالوێژی  هەشتی  و  بیست 
دی  جارێکی  سیاسی  بۆشاییەکی  هەبووونی 
کۆمەڵگه ی مەدەنی کرانەوەی بەخۆیەوە بینی 
و هەمیسان کوڕەکەی ڕه زاشا، واتە حەمەڕه زا 
ئەو ڕەوتە مەدەنییانەی کە بە زەرەری خۆی و 
دەستەاڵتەکەی دەدی خنکاند. هەتا سەردەمی 
شۆڕشی گەالنی ئێران کە جیا لە هۆکارگەلی 
کۆمەڵگه ی  ئەوە  بەحەق  ئەتنیکی،  و  دەرەکی 
ڕێکخستنێکی  بە  توانی  کە  بوو  مەدەنی 
زەمینە  مەدەنییەکان  ناڕه زایەتییە  بۆ  باش 
بکا.  خۆش  پاشایەتی  ڕێژیمی  ڕووخانی  بۆ 
خۆی  زۆرتر  ئەوکات  مەدەنی  کۆمەڵگه ی 
اتحادیە"کانی  انجمن،  سندیکا،  "تشکل،  دە 
و...  خوێندکاری  بازاڕی،  سێنفی  کرێکاری، 
لە کۆمەڵگه ی مەدەنی  لقێک  بە  دەبینیەوە کە 
دادەنرێن، ئەو ڕەوتانەش هەر هەتا ڕووخانی 
ڕێژیمی شا بڕیان کرد و دواتر بە هەاڵیسانی 
شەڕ دەگەڵ عێڕاق بەتوندی لەالیان ڕێژیمی 
دەفتەرەکانیان  و  کران  سەرکوت  ئێرانەوە 
خەڵک  کە  شەڕ  دوای  هەتا  داخستن.  لێ 
شیعە  ئیسالمی  ئیدۆلۆژیستی  ڕەوشەی  لەو 
و  شۆڕشگێڕی  ورەی  نەمانی  و  تێگەیشتن 
جارێکی  وایکرد  ئینقالبی  هەستی  داڕمانی 
کۆمەڵگه ی  دەرگای  لە  خەڵک  کۆمەاڵنی  تر 
بتوانن  ڕێگایەدا  بەو  و  بدەن  مەدەنی 
حاکمییەتە  بەو  بەرامبەر  خۆیان  ناڕه زایەتیی 
دەرباز بکەن، ئەوە بوو لە سەردەمی سەرۆک 
کۆماریی ڕەفسەنجانی بە پاساوی )سازندگی( 
ڕێژیم؛  دەگەڵ  دژایەتی  کەشێکی  خوڵقانی  و 
کەوتن و  مەدەنییەکان وەجموجووڵ  ناوەندە 
لە سەردەمی دەستەاڵتی دەوڵەتی خاتەمی بە 
"چاکسازی"  و  مەدەنی  کۆمەڵگه ی  دروشمی 
و  ئۆ  جی  ئین  هیندێ  کرانەوەی  بە  ڕێ 
ڕێکخراوە مەدەنییەکان لە چوارچێوەی یاسای 
خۆیان بە هەموو کەموکووڕییەک درا. یەکەم 
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتیی ساڵی 1٣٧8 کە بە 
کۆی دانیشگا ناسرا لەو قۆناغەدا هەاڵیسا و 
بە  لە حکوومەتی ئەحمەدینژاد جارێکی دیکە 
پەڵپ و بیانووی جیاواز زۆرێک لەو ڕێکخراوە 
مەدەنی  کۆمەڵگه ی  بە  سەر  مەدەنییانەی 

دووهەم  دا.  کەمی  لە  و  گیران  و  داخران 
ڕابوونی خەڵکی ئێران بە تایبەتی لە ناوەند 
سەوز  ڕەوتی  بە  کە  بوو   1٣88 ساڵی 
ناودێر کرا. ئەمڕۆش ڕووحانی خوازیاری 
قەولی  بە  دەوڵەتی  ڕێگای  درێژەپێدانی 
چەند  بەو  بەاڵم  "ئیسالحات"ن،  خۆیان 
بەرەکییەی دەنێو خۆیاندا )دەستەاڵتدارانی 
نیزامی  دەستەاڵتی  سێ  و  هەیانە  حاکم( 
)ئیتالعاتی سیاسی، سپا، هێزی  تەناهی  و 
ئینتزامی( هەر کام بە مەیلی خۆیان بە گرتنی 
چاالکانی مەدەنی و داخستنی بارەگاکانیان 
دەیکەن و دەوڵەتیش گوێی بۆ بەردەداتەوە 
کردووە. کەڕ  و  کوێر  لێ  خۆی  و 
)بە  کوردستان  لە  مەدەنی  کۆمەڵگه ی 
کوردستان( ڕۆژهەاڵتی  لە  تەکزکردن 
و  کورد  دوورودرێژی  دیرۆکی  هۆی  بە 
کوردستان دەتوانین لە زۆر کەلێن و قوژبندا 
هاوتەریبی  لقەکانی  و  مەدەنی  کۆمەڵگه ی 
ڕوانینی  دوای  من  باوەڕی  بە  ببینینەوە، 
کۆنەکانی  چاخە  لە  پرسە  لەو  مێژوویی 
هەتا  سۆمێر  دوای  و  سۆمێر  سەردەمی 
دواتریش  و  ماد  حکوومەتی  دامەزراندنی 
کۆمەڵگەی  بۆ  میناک  باشترین  دەتوانین 
کورددا  کۆنی  ئایینەکانی  و  ئۆل  لە  سڤیل 
یارسان)یاری(  و  ئێزدی  ئۆلی  بدۆزینەوە، 
دینەکانی  ڕەسەنترین  و  کۆنترین  وەک 
بە  تایبەتی  بە  کورد  و  گشتی  بە  جیهان 
دەکرێ.  پێناسە  مەدەنی  کۆمەڵگه یەکی 
سەر  لە  لێکدانەوانە  و  پێوەر  ئەو  پێی  بە 
ئەوەی  هەر  سڤیل،  کۆمەڵگه یەکی  چەمکی 
بە دوای دامەزراندنی  ئایینە؛  ئەو دوو  کە 
نێو  لە  و  ناگەڕێن  سیاسیدا  دەستەاڵتێکی 
و  کولتووری  دامەزراوە  بەو  خۆیاندا 
بە  پەرەدان  بۆ  تەنیا  هەیانە  کە  ئایینییەی 
لە  و  دەکەن  بانگەشە  خۆیان  ئۆلی  کاری 
بواری نێوخۆیی تێکۆشانی مەدەنی دەکەن؛ 
دەکرێ بچتە خانەی کۆمەڵگه یەکی مەدەنی 
بەرژەوەندییەکانی  لە  تەنیا  جۆرێک  بە 
دەگەڕێ.  خۆی  تاکی  ڕاهێنانی  و  ئایینی 
کورمانجی  زاری  بە  کە  ڕەش"  "مەسحەفا 
نووسراوە و "جیلوە"ش بە سۆرانی؛ وەک 
دوو کتێبی پیرۆزی ئۆلی ئێزدی و نامەی 
وەک  گەورە(ش  )دیوانی  "سەرئەنجام" 
یارسانەکان  مەزنی  و  بەرز  پەرتووکی 
گەلێک بایەخ و گرینگایەتی هەیە. لەم دوو 
پیرۆزەکەی  کتێبە  و  ئێزدییەکان  کتێبەی 
ئێستاشی  هەتا  بەداخەوە  کە  یارییەکان 
دەگەڵ بێ بەئاشکرا و وەک خۆی نەکەوتۆتە 
بەردەستی خەڵکانی باوەڕمەندی جگە لەم 
ئایینانە و، ئەوەی کە لەبەر دەستیش دایە 
و  کتێبە  ئەو  زۆرتر شرۆڤە و شەنکردنی 
و  و سروود  قەول  لەو  دەزانین  ئۆالنەیە، 

کەالمانەی ئەو دوو دینە ڕەسەنەی کوردی 
سەرەکییەکانی  ئایینە  وەک  وشەش  یەک 
ئیسالم(  کریستیان،  )جوولەکە،  سامی 
باسی کوشتن و گرتن و دەستەاڵت و شەڕ 
نەکراوە و تەنیا و تەنیا باسی گەورەیی و 
بزەی خوا، نزا و پاڕانەوە، چاکە و ڕاستی، 
خۆیان  نەریتی  و  داب  و  پاک  ڕەوشتی 
کراوە. و...  ژیان  و  جیهان  ئافراندنی  و 
کووچە ئەی  یاران  غەیبن  خەزانە 
ڕووچە ئەو  پەری  بان  ئامادە  گێرد 
یاری کەالم  فەیزن  مەنبەع 
وەدیاری)کەالمی  ئاما  خاوەندکار  نەالی 
)12 ل  بۆرەکەیی  یاری، 
مانای  بە  ئێزدی)قەول  قەولەکانی  لە  یا 
ته نێ  دایە(  پیرۆز  قورئانی  لە  سووڕە 
خوڵقانی  چۆنیەتیی  و  خوا  باسی 
کراوە... پیاوەتی  و  چاکە  و  جیهان 

"لەمن جەما دبوون زربابە
دێ ژ وێ بەحرێ دەیین تەبابە

بەحرە و دوڕا میر دناڤە
پەدشێ من بە دوڕێ بوو

ب هەسناتەکێ ژێ چێ بوو
شاخا موحبەتێ ژێ بوو)قەولی زەبونی 

مەیسوور(..."

لە  یەکێ  کە  سەری"  "شەقە  قەولی  یا 
تەرخان  پیرۆزەیە،  ئایینە  ئەو  قەولەکانی 
پاراستنی  و  میوان  لە  ڕێزگرتن  بە  کراوە 
حورمەتی کەسایەتیی میوان وەک کەسێکی 
ئەوە  خۆشەویست.  و  ئازیز  و  بەڕێز  زۆر 
نیشاندەری ئەوەیە ئەو دوو ئایینە چەندە ڕێز 
لە بەها مرۆییەکان و کۆمەڵگه  دەگرن و زۆر 
بەدوورن لە جیهانی پڕکێشەی سیاسەت و 
فرت و فێڵ لەهەمان کاتدا مەتاڵ و قەڵغانێکن 
بۆ بەرگری لە شوناس و فولکلۆری کوردی. 
لە الیەکی دیکە بە درێژایی مێژووی ئیسالم 
لە  )جیا  فەقێیان  حوجرەی  کوردستان  لە 
شوێنێک  کە  ئایینی(  ڕمێنی  و  دینی  باسی 
بۆ  کەسانێک  پەروەردەکردنی  بۆ  بووە 
)ماموستای  مەالیەتی  پلەی  وەرگرتنی 
کۆمەڵگه ی  جۆرێک  ئیسالم(  ئایینیی 
تەکیە  هەروەک  دەوەشێتەوە  لێ  مەدەنی 
و  نەقشبەندی  تەریقەتی  دوو  خانەقای  و 
کۆمەڵگه ی  جۆرێک  هەر  نەک  کە  قادری 
ڕێکخراوێکی  وەک  بەڵکوو  بوونە  مەدەنی 
مێدیای  ڕۆڵی سۆسیال  مەدەنی  کۆمەڵگه ی 
گێڕاوە،  ئەمڕۆی  کۆمەاڵیەتییەکان(  )ڕایەلە 
ئامرازی  وەک  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە 
هەواڵی  و  چاالکییەکان  باڵوکردنەوەی 
مەدەنییەت  چوارچێوەی  دەکەوێتە  تایبەتی 
کە ئەو ڕۆڵە لە کەونی کوردا جیا لە حوجرە 

و تەکیە و خانەقا و دیوەخانی ئاغا و میر و 
بەگ، حەمام و سەرکانییش ئەو پشکەیان 
وەبەر دەکەوێ بۆ باڵوکردنەوەی هەواڵ و 
ئەوکاتی. کۆمەڵگه ی  ڕۆژی  زانیارییەکانی 

بە  دەکرێ  کە  زایینی  نۆزدەی  سەدەی 
بە  بکرێ  پێناسە  کورد  ڕابوونی  سەدەی 
و  شۆڕش  پەنجا  لە  زیاتر  سەرهەڵدانی 
بەرخۆدان دوای دەستەاڵتی میرنشینەکانی 
کۆمەڵگه ی  چەمکی  هێدی  هێدی  کورد 
بە وێرژێنێکی نوێ سەر هەڵدەدا  مەدەنی 
کە ئاکامەکەی دەرکردنی یەکەم ڕۆژنامەی 
تایبەت  لە قاهیرە بوو )18٩8( بە  کوردی 
باکوور  لە  یانەگەالنەی  و  کلوپ  ئەو 
مەالتییە،  دیاربەکر،  شارەکانی  لە  و 
بۆ  شوێنێک  وەک  و...  خارپۆت  ماردین، 
هەستی  بە  بڕەودان  و  مەدەنی  چاالکیی 
بە  و  دادەمەزرێن  کورد  ناسیۆنالیزمی 
شێوەیەکی سڤیلمەند پەرەیان پێ دەدرێ، 
بیستەم  سەدەی  لە  پێواژۆیانە  ئەو  دواتر 
لەونێکی مۆدێڕنتر بەخۆوە دەگرێ. دەگەڵ 
هەموو ئەو گوشار و خەفەقانەی لەالیەن 
دەستەاڵتدارانی ناوەند لە هەر چوارپارچەی 
کوردستان بووە، چینی هەڵبژاردەی کورد 
ئاشتییانە  ڕێگەی  لە  داوە  هەوڵی  بێوچان 
و مەدەنی ویست و داخوازییەکانی خۆی 
دوای  تریش  جارێکی  کە  بکاتەوە.  بەرز 
)سایکس  چەوسێنەران  پەیماننامەی  سێ 
بە  کوردستان  لۆزان(  و  سێور  پیکۆ، 
دامەزراندنی دەوڵەت_نەتەوەکان دەکەوێتە 
بەر شااڵوی ژینۆساید و ئاسێمیلەبوون و 
قڕ کردن، شۆڕشی حەقخوازیی کورد سەر 
هەڵدەداتەوە، لە جەرگەی شەڕی دووهەمی 
ڕۆژ  ژیارمەندی  کۆمەڵەی  یەکەم  جیهانی 
مه هاباد  شاری  لە  "ژێکاف")1٣21ک( 
دێموکراتی  حیزبی  کە  دادەمەزرێ 
خۆی  وجوودیی  فەلسەفەی  کوردستان 
لەو کۆمەڵەیەدا دەبینێتەوە. ئەو کەسانەی 
دۆخی  لە  ئاگاهانە  دامەزراند  ژێکافیان 
مەوجوود تێگەیبوون )چ لە بواری دەرەکی 
بووە  گەورە  تووشی شەڕێکی  کە جیهان 
کەوتۆتە  ئێرانیش  سیاسیی  دەستەاڵتی  و 
بە  نێوخۆیی،  بواری  لە  چ  و  گەمەکە  نێو 
وەها  ڕێکخراوێکی  بوونی  بە  هەستکردن 
کە بتوانێ النیکەم لە پارچەیەکی داگیرکراو 
و  ویست  مەدەنی  و  بە شێوەیه کی سڤیل 
باس  تێدا  کوردی  گەلی  داخوازییەکانی 
بکرێن.( ئەو چەند کەسایەتییە دامەزرێنەره ؛ 
جۆراوجۆرەکانی  چینە  هەڵبژاردەی 
بوون  کوردستان  کاتی  ئەو  کۆمەڵگه ی 
و  پەرەی سەند  دواتر  کە  جیاوازی  بەبێ 
لە سەر خوانی حیزبی دێموکرات، کۆماری 
1٦0ڕۆژ  دوای  و  دادەمەزرێ  کوردستان 

کۆمەڵگه ی مەدەنی
 لە کوردستان و ئێران

شاڕوخ حەسەنزادە

لە دامەزراندنی حیزبی دێموکرات، کۆماری 
مه هاباد  چوارچرای  مەیدانی  لە  کوردستان 
ڕادەگەیەنرێ. دوای دەستبەکار بوونی ئەو 
چاالکییەکانی  و  ئەرک  یەکەم  لە  کۆمارە 
وەک  ژنان  ڕێکخراوی  دامەزراندنی 
ڕێکخراوی  دواتر  و  مەده نی  ڕێکخراوێکی 
الوان دامەزرا، بڕەو بە کاری هونەری، شانۆ، 
خوێندن و... درا کە هەموو ئەمانە دەکەونە 
مەخابن  لێ  مەدەنی،  کۆمەڵگه ی  بازنەی 
 11 )دوای  کوردستان  کۆماری  نەمانی  بە 
ڕێکخراوەکانیش  هەموو  دەستەاڵت(  مانگ 
لە سێدارە دەدرێن! بە هێرشی ئەرتەش بۆ 
سەر کوردستان مەیدانی مەدەنییەت وێران 
زانیاریی کورد 1٩٧8-1٩٧1  )کۆڕی  دەبێ. 
وەک ئەکەدێمیا و ناوەندێکی ئەدەبی کە لە 
بواری زمان و وێژەی کورد لە بەغدا گەلێک 
چاالکیی کرد و خزمەتێکی زۆری بە زمان 
قۆناغەدا  لەم  کردووە،  کورد  ئەدەبیاتی  و 
کە   1٣5٧ ساڵی  هەتاکوو  بووە(.  چاالک 
ڕێژیمی  سەر  بە  ئێران  گەالنی  شۆڕشی 
بڵێم  دەتوانم  دەکەوێ  سەر  پاشایەتیدا 
ڕۆڵی  کە  ئەوتۆ  مەدەنی  بزووتنەوەیەکی 
ڕێی  پێ  و  هەبێ  ڕووداوەکان  لە  بنەڕەتی 
دیار بێ نابینرێ، بەاڵم هەر بە سەرکەوتنی 
دی  جارێکی   5٧ شۆڕشی  دوای  خەڵک 
ڕۆژهەاڵتی  لە  مەدەنییەکان  ڕێکخراوە 
کوردستان وەجموجووڵ دەکەون، بەاڵم بە 
تەمەنی  ئێران  ئیسالمیی  دەستەاڵتی  هۆی 
بۆتەوە. کورت  مەدەنییانە  ڕەوتە  ئەو 
شارەزا،  کەسانی  هەبوونی  بە  دی  ڕایەکی 
هێمن،  )ماموستا  کورد  ناوازەی  و  پسپۆڕ 
بە  ئێران  حکوومەتی  و...(  قازی  ئەحمەدی 
کارکردن  ئیزنی  خۆی؛  سیاسیی  ئامانجی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  وێژەیی  ڕێکخراوێکی  بە 
کردنەوەی  باڵو  )ناوەندی  دا  کوردستان 
فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی، گۆڤاری سروە.( 
بە  هەلەیان  ئەو  کورد  کەسایەتییانەی  ئەو 
یاسای  چوارچێوەی  لە  و  قۆزتەوە  باشی 
فەرهەنگ،  بە  زۆریان  خزمەتێکی  ئێران 
زمان، ئەدەب و ڕۆژنامەگەریی کوردی کرد. 
دواتر لە کۆتاییەکانی دەیەی شەستی کۆچی 
ئەنجوومەنە ئەدەبییەکان وەک ڕێکخراوێکی 
و  دامەزران  ئەدەبیات  حەوزەی  لە  سڤیل 
دەسپێکێک  ئەوە  کرد،  چاالکی  بە  دەستیان 
زۆری  هەرە  بەشی  لە  ئەوەیکە  بۆ  بوو 
ئەنجوومەنی  کوردستان  تری  شارەکانی 
بە چاالکیی  و دەست  دابمەزرێن  هاوشێوە 
کۆتایی  لە  بکەن،  وێژەیی  و  کولتووری 
حەفتاکان و سەرەتایی دەیەی 80ی کۆچیش 
ژینگەپارێزان،  وەک  زۆر  ڕێکخراوگەلێکی 
شاخەوانان، منداڵپارێزان، زانست و فێرکاری 
زمانی کوردی وەک ڕێکخراوگەلێکی مەدەنی 
بە ئامانجی خزمەت بە پەروەردە، ڕاهێنان، 
باڵوکردنەوە و ناساندنی هزری جیهانی و 
ڕۆشنگەریی کۆمەاڵنی خەڵک لە ڕۆژهەاڵت 
ناوەندەکانی  و  سیاسەت  لە  دوور  بە 
خۆیان  ئەرکی  سەربەخۆیانە  دەستەاڵت، 
ماوەی دوو  لە  بە گشتی  دەگەیه نن،  بەجێ 
دەستکەوتەکانی  لە  جیا  ڕابردوو  دەیەی 
توانیویه تی  مەدەنی  کۆمەڵگه ی  زانستی، 
پراگماتییانە بێتە مەیدانی بەرگری لە هەوێتی 
خۆی و بە خۆپێشاندان و مانگرتنی گشتی و 
داخستنی دووکان و بازار لە بەشی زۆری 
تێرۆری  بەهۆی  کوردستان  شارەکانی 
دوکتور قاسملوو، لەسێدارەدانی زیندانییانی 
کورد  خەڵکی  هەستی  دەربڕینی  سیاسی، 
جۆراوجۆر  شێوازی  بە  ڕۆژهەاڵت  لە 
گردبوونەوە،  مانگرتن،  خۆپێشاندان،  وەک 
خۆشی  و  شین  لە  هەڵپەڕکێ  فستیواڵ، 
دوامینیان  و  کوردستان  تری  بەشەکانی 
و  دێموکرات  قەاڵی  مووشەکبارانی  دوای 
کورد)21ی  الوی  شه ش  سێدارەدانی  لە 
لە  داوە.  نیشان  زیاتر  خۆی  خەرمانان( 
تورکیەش  لە  سیاسی  کرانەوەی  قۆناغی 
کار  ئاوەزمەندانە  توانیان  باکوور  کوردانی 
بۆ سەرخستنی کۆمەڵگه ی مەدەنی بکەن و 
ئەم چاالکییانە لە مێژووی کورددا ناوازەیە.
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٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٧  _  ٢٠ی ژانوییەی ٢٠١٩

ئەمن »محەممەد محەممەدی« ناسراو بە »محەمەد بڵواناوایی« ساڵی 
بووم.  لەدایک  لەیالخ  ناوچەی  لە  بڵواناوا  شاری  لە  هەتاوی  1٣51ی 
ئێران،  گەالنی  لەگەڵ شۆڕشی  بوو  هاوکات  دەستپێکی خوێندنی من 
باش لە بیرمە کە پۆلی دووی سەرەتایی بووم و هەموو ڕۆژێک زووتر 
لە کاتی تەواوبوونی کالسەکان لە خوێندنگە بەرەو ماڵێ هەڵدەهاتینەوە. 
دواتر  بەاڵم  نەدەزانی  بەباشی  هۆکارەکەشیم  کات  ئەو  هەرچەند 
زۆرینەیان  بەاڵم  بوون  ساواکی  مامۆستاکانمان  لە  هێندێک  کە  زانیم 
دێموکرات  بەتایبەت حیزبی  و  الیەنگەری حیزبەکان  و  نیشتمانپەروەر 
بوون و خۆفرۆشەکانیش هێشتا خۆیان ئاشکرا نەکردبوو. جا ئەوە بوو 
ئاگرتان  و  دێن  پیاوەکانی خومەینی  ئێستا  دەیانگوت  کە ساواکییەکان 
تێبەردەدەن و نیشتماندۆستەکانیش هەر کە دەرفەتێکیان وەدەست دەکەوت، 
قوتابخانەیان بەجێ دەهێشت و خوێان دەگەیاندە الی هێزی پێشمەرگە. 
ئێمەش ئەو هەلەمان بەباشی دەقۆستەوە و بەرەو ماڵ هەڵدەهاتین و بەدەم 
ڕێگاشەوە ئەوی بە زارماندا دەهات وەک دروشم و شیعار دەمانگوت. 
منداڵی و قۆناغی خوێندنی ئێمە لە ژێر کاریگەریی ئەم ڕووداوانەدا بە 
سەر چوو. شەڕی داسەپاوی حکوومەت بەسەر هێزە کوردییەکان لە 
کوردستان دەستی پێکرد و ناوچە و شار و گوندی ئێمەشی گرتەوە. 
و  بوو  کات شارەدێ  ئەو  کە  ئێمە  گوندی  خەڵکی  بۆنەیەوە  بەم  هەر 
هێزەکانی  بەرامبەر  لە  بەربەرەکانی  لە  شارۆچکەیەک،  بووەتە  ئێستا 
وەها  لە  دیارە  نواند.  خۆیان  لە  کەموێنەیان  قارەمانەتیی  ڕێژیمدا 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕێژیمی  لەگەڵ  دوژمنایەتیی  کە  ناوچەیەک 
ئەو  کردنی  بەئەمنیەتی  و  بەنیزامی  حکوومەتیش  دژکردەوەی  بکرێ، 
ناوچەیە دەبێ. لە بنەماڵەی ئێمەدا برام و تەنانەت باوکی بەتەمەنیشم 
ڕێژیم  گرتووخانەکانی  ڕەوانەی  و  دەسبەسەر  سااڵنەدا  لەو  هەر 
کە  براکەم  تەنانەت  دران.   ئەشکەنجە  شێوە  دڕندانەترین  بە  و  کران 
مامۆستای قوتابخانە بوو، بۆ هەمیشە لە کاری مامۆستایەتی وەال نرا 
و لەسەر کار دەرکرا. ئەوە بوو هەر لە تەمەنی منداڵییەوە لەگەڵ ئازار 
نەتەوەی  لە هەمبەر  ئەزیەت و هەاڵواردن و زوڵم و زۆری ڕێژیم  و 
بەرامبەر  لە  دواهەناسە  هەتا  دا  بڕیارم  پاشان  بووم.  ئاشنا  کوردەوە 
بنێم. هەنگاو  کورددا  گەلی  ڕزگاریی  پێناو  لە  و  بوەستمەوە  ستەمدا 
بە  کرد  دەستم  سەربەخۆ  شێوەی  بە  هەر  کات  ئەو 
حیزبی  دروشمی  نووسینی  و  بەیاننامە  کردنەوەی  باڵو 
کرام.     دەسبەسەر  جار  چەندین   ٧_٧٦0 ساڵەکانی  لە  و 
چاک لە بیرمە کە یەکەمین دروشم کە لە سەر ماشێنێکی حکومەتی 
دێموکرات«.  بژی  بەرزە.  ناوت  »پێشمەرگە،  بوو  ئەوە  نووسیم 
هونەری  گرووپی  ئەندامی  دەبیرستانیش  لە  تەبلیغی  کاری  لە  جیا 
و  شانۆ  بەرنامەی  بۆ  ڕێبەندان  22ی  لە  بووم،  شانۆ  دەرهێنەری  و 
ئەوەی  بیانووی  بە  خوێندنی سروودەکە  کاتی  لە  هەبوو.  سروودمان 
لێ  سروودەکەیان  درێژەی  نیوەیدا  لە  گۆڕاوە  سروودەکەمان  کە 
کردبووین، سروودی »چی  دیاری  بۆیان  ئەوەی  جیاتی  لە  پچڕاندین. 
بوو تاوانی ئەوانەی وا لە سێدارە دران«م بە کوڕەکان پێشکەش کرد 
بۆ  کێشەم  پەروەرشی  مامۆستای  لەگەڵ  هۆی  بووە  ئەوەش  هەر  و 
ببینمەوە کە دواتر بۆ  لە گرتنگەی ئیتالعات خۆم  ساز ببێ و دواجار 
بەندیخانەی »کوچکەکە« لە شاری قوروە بەڕێ کرام. ئەوە یەکەم جار 
بوو دەگیرام و بۆ ماوەی 2٤ ڕۆژ بە بێبەزەیانەترین شێوە ئەشکەنجە 
درام. ئەشکەنجەکان ئەوەندە سەخت و لە تاقەتبەدەر بوو کە تەنانەت 
دەستم دایە خۆکوژی، بەاڵم پاسەوانەکان زانییان و نەیانهێشت. بەر لە 
دەستبەسەر کرانم بڕبڕەی پشتم کێشەی هەبوو، لە کاتی ئەشکەنجەدا 
بەاڵم  بشکێ،  لەوانەیە  چون  مەدەن  شوێنەم  لەو  النیکەم  گوتن  پێم 
کە  بو  دیاریش  وا  و  دەدا  شوێنەیان  لەو  ڕێک  ئەنقەست  بە  ئەوان 
دەمنااڵند. ئازارەوە  ئەو  دەست  بە  کە  دەهات  پێی  کەیفیان  زۆریش 
مەئموورەکان  لەگەڵ  شەڕهاتن  بە  بۆنەی  بە  دیسان  ماوەیەدا  لەو 
ئەوەی  بەبێ  سەپا،  بەسەردا  زیندانم  نیوێک  و  ساڵ  سزای 
و  هاتووی  شەڕ  بە  بۆچی  کە  بپرسێ  لێم  پەروەندە  قازیی 
کێشا. مانگیم  نۆ  لە  پتر  نیوە  و  ساڵ  لەو  داوە.  ڕووی  چی 
دوای ئازادبوونم و ئەگەرچی لە ماوەیەکی کورتدا توانیمان زۆر کار 
بکەین، بەاڵم بەهۆی کەم ئەزموونی دیسانەکە گیرام. ئەمجارەیان لە 15ی 
ڕێبەندانی ٧٤ لە الیەن ئیتالعاتی شاری قوروەوە گیرام و بۆ ماوەی ٤0 ڕۆژ لە 
سلوولی تاکەکەسیدا و لە ژێر بێڕەحمانەترین ئەشکەنجەکاندا هێشتمیانەوە. 
تۆمەتی  بە  و  سنە  شاری  شۆڕشی  دادگای  لەالیەن  پاشان 
 8 و  ساڵێک  نیزام   دژی  بانگەشە  و  گشتی  بیروڕای  شێواندنی 
کرام.  سنە  شاری  ناوەندیی  بەندیخانەی  بەڕێی  و،  درام  حوکم  مانگ 
حەمەی  »شەهید  وەک  هاوڕێگەلێک  لەگەڵ  هاوڕێیەتیی  و  هاوبەندی 
نەدیمی«، »شەهید عەبدواڵی مورادی«، »حەسەن گۆران«، »عەبدواڵی 
قوبادی« و »کەریم عەلی  بە عەبە سوور«، »بیژەن  ناسراو  ساعدی 
کۆمەڵە  و  دێموکرات  حیزبی  سیاسیی  چاالکانی  لە  کە  محەمەدی« 
بوون و... بەڕاستی ورەبەخش بوو بۆ من. ئەم هاوڕێیانە تایبەتمەندیی 
حەماسەخوڵقێنییان تەنیا تایبەت بە قۆناغی زیندان نەبوو، بۆ نموونە کاک 
حەسەن گۆران بە تاوانی کردنەوەی کالسی زمانی کوردی لە زیندان 
فێرکاریی  خەریکی  زیندانیشدا  لە  کە  ئەوەی  بۆنەی  بە  بیرمە  لە  بوو. 
زمانی کوردییە، بەرپرسانی زیندان لەگەڵ خۆیان بردیان و هەتا 15 ڕۆژ 
نەهاتەوە، کە هێنایانەوە مەیتێک بوو. دواجار کە زانیمان ئەو 15 رۆژە 
بارانێکی  بەفر و  بەو زستانە  ڕایان گرتبوو و  لە سلولێکی سەرئاوەاڵ 
زۆری بەسەردا باریبوو. دەست و القی بەتەواوی بێهەست ببوو، بەاڵم 
لە دوای چەند ڕۆژێک کە حاڵی باشتر بوو بە پێکەنینەوە جامانەکەی لە 
سەری نا و گوتی کێ حازرە با بچین دەست بە کالسەکانمان بکەینەوە.

محەممەد محەممەدی

دیرۆکی خۆڕاگری
د. خالید خەیاتی:

 کۆماری کوردستان ئەستێرەیەکی گەشاوەیە
 لە ئاسمانی تاریکی سیاسەتدا

)لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان( 

لە مەکتەبی زینداندا
)1-2(

دامه زراندنی  له   ده یه   حه وت  له   زیاتر  ئاماژە: 
یه که م ده وڵه تی کوردی له  ڕۆژ  هه اڵتی کوردستان 
هێشتا  ده یه  یه   حه وت  ئه م  پاش  تێده په ڕێ. 
هه مان  هه ر  کوردستان  کۆماری  خه ونه کانی 
هه موو  له   کوردییه   کۆمه ڵگه ی  ئێستای  خه ونی 
نه ته وه یی  باسی پرسی  به شه کانی کوردستاندا. 
وه ک ئه وڕۆ ده ڵێن نه ته وه سازی یان ئینسجامی 
پڕۆسه ی  گه یشتووە؟  کوێ  به   نه ته وه یی 
به ده وڵه ت بوون له  ئاکامی ئنیسجامی نه ته وه یی 
حیزبه کانه،   ته نیا  ئه رکی  ئایا  کوردستاندا  له  
یان ده بێ هه موو کوردستان به  هه موو چین و 
پاش  ئاکامدا  له   بن؟  به شدار  تێدا  تۆیژه کانه وه  
زیاتر له  حه وت ده یه  هێشتا هه ر که سایه تیی یه که م 
ده دره وشێته وه،   کوردستان  جمهووری  ڕه ییس 
بۆچی هێشتا قازی محه ممه د سه مبولی نه ته وه یی 
پرسیارانه   ئه م  باسانه ،  ئه م  هه موو  کورده؟  
ا  وتووێژێکدا  له   کرد  باسم  که   بابه تانه ی  و 
نووسەر  خه یاتی،  خالید  دوکتور  به ڕێز  له گه ڵ 
و مامۆستای زانکۆ لە سۆئێد تاوتوێ ده که ین.

ته مه نی  له   ده یه یه   حه وت  له   زیاتر  ئه وه  
هێشتا  به اڵم  تێده په ڕێ  کوردستان  کۆماری 
کۆماری  خۆی  کاتی  که   خه ونانه ی  ئه و 
بیر  ئه م  و  دامه زرا  سه ری  له   کوردستان 
حکوومه تی  یه که م  دامه زرانی  فکرانه ی  و 
هه یبوو،  کورد  بوونی  به ده وڵه ت  و  کوردی 
ئێستاش پاش ئه و حه وت ده یه یه  خه ونه کان 
هه مان  ماون ،  خۆیاندا  جێگای  له   هه ر 
تاکی  بیری  له   ئارمان  و  ئایدیا  و  فکر 
بۆچی؟ هه یه،   وجوودی  هه ر  هێشتا  کورددا 

ئه وه  دوو ده لیلی هه یه ، دوو ده لیلی زۆر ڕوون 
بۆچی  که   ئه وه ی  ده لیلی  من،  بۆچوونی  به  
ساڵ  چه ند  و  حه فتا  دوای  له   کورد  ئێستاش 
ئەمە  کوردستان،  کۆماری  به سه رچوونی  له  
ئاسمانی  له   گه شاوە  ئه ستێره یەکی  وه کوو 
تاریکی سیاسه تدا ده بینێ،  یه که م ده لیلی ئه وه یه  
که  کۆماری کوردستان گوتارێکی زۆر ڕوونی 
نه ته وه یی هه بوو، په یامه که ی ڕوون بوو هه ر له  
سه ره تای دامه زرانی کۆمه ڵه ی ژ-ک و شێوازی 
و  ژ-ک  کۆمه ڵه ی  ئه ندامانی  سوێندخواردنی 
ئه و سه مبوالنه ی که  ئه وان وەپێشیان خست و 
شکڵی هه ڵوێست گرتنیان له  به رامبه ر کورددا و 
هه روه ها پشتبه ستنی ئه و به ڕێزانه  به  ئه زموونی 
ڕابردووی خۆیان که  ده گه ڕێته وه  سه ر شۆڕشی 
شێخ  سه ر  ده گه ڕێته وه   عوبه یدوڵاڵ،  شێخ 
سه عیدی پیران و بگره  شۆڕشی ئاڕاڕات )چیای 
هه موو  ئه وانه ش  ده رسیم،  هه تا  و  داغ(  ئاگری 
په یامی نه ته وه یی زۆر ڕوونیان هه بوو. جا بۆیه  
یه ک ده لیل ئه وه یه  که  دیسکۆرس، واته  گوتاری 
سیاسیی کۆماری کوردستان له  سه ر ئه ساس و 
پێگه یەکی نه ته وه یی بوو و زۆر ڕوون بوو. یانی 
له  بواری سیاسه تدا، له  بواری هه ڵوێستگرتن به  
شێوازی به ڕێوه بردنی کۆمه ڵگە و دامه زراوه کاندا 
له  بواری پێوه ندی له گه ڵ ئه ده بیات و شوناسی 
کوردیدا مەسه له ی ژیان کۆمه اڵیه تیدا هه مووی 
پشتبه ستوو بوو به  په ێامیکی ڕوونی نه ته وه یی 
که واته؛  یه کەم ئەوەی کە دیسکۆرسی نه ته وه یی 
بوو؛  زیندوو  و  زه ق  زۆر  کوردستان  کۆماری 
کوردستان  کۆماری  کە  ئەوە  دووه م  ده لیلی 
ده سته به ربوونی  له   کورده   ئه زموونی  یه که م 
سه روه ریی سیاسی. ئه و چه مکه  زۆر زۆر گرینگه،  
سه روه ریی سیاسی واته  کورد بۆخۆی وه کوو 
یه که یه کی سیاسی، وه کوو دیارده یه کی سیاسیی 
خاوه ن ده سته اڵتی خۆی بێ له  چوارچێوەیەکی 
کۆماره   ئه و  دیاریکراودا.  جوغڕافیایی سیاسیی 
له   بوو  به رجه سته   ئه زموونێکی  ڕاستیدا  له  
ته مه نی  که   ڕاسته   ئه وه   سیاسی،  سه روه ریی 
له   زیاتر  دوای  ئێستاش  به اڵم  بوو،  کورت 
له   خۆشت  بۆ  وه کوو  کورد  که   ساڵ  حه فتا 
زۆر  ئه زموونیک  وه کوو  کرد،  باست  سه ره تادا 
زۆر  پێشکه وتوو وه کوو نموونه یه ک باسی ده کا 
وه کوو به شێک له  میژووی پڕشنگداری ئێمه  له  
به ر ئه و دوو ده لیله ی له به ر ئه وه یه  دیسکۆرس 
ڕوونی  گوتارێکی  کۆمار،  سیاسیی  گوتاری  و 
نه ته وه یی بوو و دووهه میان بوونی سه روه ریی 
بوو  کورد  سیاسیی  حاکمیه تی  یا  سیاسی 
کوردستاندا. دیاریکراوی  جوغڕافیایه کی  له  

کیانێکی  دامه زرانی  و  بوون  به ده وڵه ت  ئه م 

بۆ  به ڵکوو  کورد  بۆ  ته نیا  نه   الیه نێکی  کوردی  
هه موو میلله تان ئه وه یه  که  خاوه ن نه ته وه یه کی 
ده کرێ  پرۆسه یه  ئه و  بێ.  یه کده ست  به قه ول 
شێوه یه کی    به   کوردستان  کۆماری  له   بڵێین  
زیاتر  دوای  ئه ی  پێکرد،  ده ستی  ئه وڕۆییتر 
گه یشتووە؟ کوێ  به   پڕۆسەکە  ده یه   حه وت  له  
له   مه به ست  کە  دیسکۆرسه وه  ڕووی  له  
دیسکۆرسی نه ته وه ییه،  ئێمه  به ره و دوا  گه ڕاوینه وه . 
به اڵم  بکه م،  له  هۆکاره کانی  باس  نامهه وێ  لێره دا 
گوتاری  دیسکۆرسی  چوارچێوه کانی  له   ئێمه  
کۆماردا نه ماین و بگره  په یامی نه ته وه یی ئێمه  له  
دوای  له   سه رهه ڵدانمان  جۆری  به   جۆر  قۆناغی 
هه ڵبه ت   بوو.  ناڕوون  ڕاده یه کیش  تا  کۆماره وه  
به   ده لیله کانی  له   یه ک  هه یه،   خۆی  ده لیلی  ئه وه  
جه مسه ری  دوو  سیستمی  زاڵبوونی  من  بۆچونی 
سه ر  له    چه پ  به تایبه ت  کارتێکه ریی  و  دنیادا  له  
ڕۆژ هه اڵتی  له   کورد  سیاسیی  بزووتنه وه ی 
هەر  دیکه ش  پارچه کانی  له   و  بوو   کوردستان 
بەو شێوە. خودی چه پ به  بۆچوونی من هێندیک 
نه ته وه ی  له الیه ن  که   چه په   ئه و  هه یه،   کێشه ی 
هێندێک  هه ڵگری  ئێمه   هاتووه   بۆ  سه رده سته وه  
درێژ کراوه ی  واته   ئیستعمارییه،  تایبه تمه ندیی 
سیستمێکی ئیستعماری نێوخۆییه  و بۆیه  ئه و چه په  
سه ر  به   شێوه کانی  و  مێتۆدۆلۆژی  له   شێوازێک 
چوارچێوه یه کی  له   سه پاند.   ئێمه دا  بزووتنه وه ی 
نه ته نیا  تایبه تدا سنوورداری ده هێشته وه  و  فکری 
خۆیدا  له   خۆی  به ڵکوو  ده هێشته وه   سنوورداری 
له نێو  بوو  گه وره   کێشه ی  کۆمه ڵێک  هه ڵگری 
ئێمه   بوو   ئه وه   حیزبیدا.  و  ڕێکخراوه یی  هه ستی 
ڕێبه رانی  بڵێین  یانی   که  مه سه له ن گۆش کراوین، 
به و  که   حیزبه کان  ئه ندامانی  یان  کورد  سیاسیی 
ئه و  له گه ڵ  له  خۆیدا  بیرکردنه وه یه  خۆی  شێوازه  
مه کانه  جوغڕافیا سیاسییه  کۆمه اڵیه تیه ی  که  کاری 
تێدا ده کرد و ده یویست کێشه ی کورد چاره سه ر 
هه ڵگری  خۆیدا  له   خۆی  ئیدولۆژییه،   به و  بکا 
هه ر  ئه مڕۆش  ئه وه   بوو.  ناکۆکی  و  دژبه ری 
به رده وامه ، یانی ئه و مێتۆدۆلوژییه دوای  زیاتر له  
بیست و چه ند ساڵ که  به  سه ر نه مانی سیستمی 
بزووتنه وه ی  ئێستاش  ده په ڕێ،  تێ  قوتبیدا  دوو 
خۆی  نه یتوانیوه   کوردستان  ڕۆژهه اڵتی  له   کورد 
به ڵکوو،  فکره که ی  له   ناڵێم  مێتۆدۆلۆژییه ،  له و 
بکا. ده رباز  مێتۆدۆلۆژییه که   له   خۆی  نه یتوانیوه  

به اڵم له گه ڵ ئه مانه  که  جه نابت باست کرد ئێستا 
به  نموونه  حیزبی دێموکراتی کوردستان وه کوو 
دامه زرێنه ری کۆماری کوردستان یا حیزبه کانی 
دیکه ش که  دواتر هاتن، به  تایبه تی که  ئێمه  باس 
له  ڕۆژهه اڵتی کوردستان ده که ین. ئایا حیزب و 
له وه ی  بکا  حاشا  که   هه بووه   سیاسی  ڕێبه ری 
ڕۆژێک  ده بێ  و  بێده وڵه ت  میلله تێکین  ئێمه   که  
ببین به  ده وڵه ت، ئه وه ی که  جه نات ده فه رمووی 
هه بووه ؟ وا  شتی  به ڕاستی  ئایا  داوه .  کزی  له  
له و حه فتا و چه ند ساڵه ی ڕابردوودا ئێمه  ناتوانین 
بڵێم  سه ره تادا  له   جارێ  بکه ین.  ئه وه   ئینکاری 
دابڕان  مێژووی  هه موو  به   دێموکراتی  حیزبی 
هه رچی  تێکه ڵبوونه وه   و  لێکنیزیکبوونه وه   و 
به   دێموکرات  دیارده ی حیزبی  نییه تی،  و  هه یه تی 
دیارده یه کی  بکه ی  سه یری  ڕوانگه یه که وه   هه ر 
کورددا  نه ته وه ی  نێو  له   یانی  مه شرووعه،  
مه شرووعییه تێکی مێژوویی هه یه،  ئه وه  زۆر زۆر 
گرینگه  ئه وه مان له  بیر بێ، به اڵم له  عه ینی حاڵدا 
دیارده یه   ئه و  که   ئه وه ی  هۆکاری  نابێته    ئه وه  
النیکه م له  شکڵی به ڕێوه بردن و له  شکڵی داڕشتنی 
سیاسیدا  گوتاری  داڕشتنی  سیاسیدا  و  پراکتیکی 
بێ،  ڕه خنه   له   دوور  سیاسیدا  تیئۆری  خێر  یا 
بێ  له گه ڵ  ئێستاشی  که   بووه   ئه وه   مه سئه له که  
له  دوای کۆماره وه  ئێمه  نه مانتوانیوه  تا ئه وڕۆش 
ده یڵێم  به ڕوونی  زۆر  تیئۆریک،  پێناسەیەکی 
پێناسه یکی تیئۆریک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ 
لێرەدا  پرسیار  بکەین.  دەستنیشان  کورد  کێشەی 
کێشەیەکی  ئێران  لە  کورد  کێشەی  ئایا  ئەوەیە 
گشتیی ئێرانییە کە پێوەندی بە پرۆسەی سیاسەت 
لەو واڵتە و پرۆسەی دێموکراتیزاسیۆن لەو واڵتە 
کە  جیاوازە،  نەتەوەیی  کێشەیەکی  خێر  یا  هەیە 
سیاسی  تیئۆری  سیاسی،  ڕێبازی  هەڵگری  دەبێ 
ئێستاشی  ئێمە  بێ؟  خۆی  سیاسیی  پراکتیکی  و 
لەگەڵ بێ نەمانتوانیوە پێناسەیەک بۆ ئەو کێشەیە 
مەسەلەی  دیکە  مەسەلەیەکی  بکەین.  دەستنیشان 
جیدی و هۆوییەتییە بۆ کورد. ئەو شوناسه  زۆر 

تا  ئێمە  حیزبەکانی  نەمانتوانیوە،  ئێمە  گرینگه   زۆر 
بە  ڕوون  پەیامێکی  کۆمارەوە  دوای  لە  ئەوڕۆش 
پێناسەی  نێو هێڵی  لە  تاکی کورد کە  بدەین،  کورد 
سەرگەردانە.  خۆیدا  بوونی  کورد  و  بوون  ئێرانی 
ئێمە نەمانتوانیوە ئەو هێڵەی بۆ ڕوون کەینەوە کە 
ئایا تاکی کورد کە پەیوەست دەبێ بە سیاسەت، کە 
دەبێتە پێشمەرگە، کە دەبێتە چاالکی سیاسی، چاالکی 
ته عامول  ده توانێ  چۆناوچۆن  و  کامه یانه   مەدەنی، 
ئه و دوو هێڵه   بکا؟ جیاوازیی  لەگەڵ هەر دووکیان 
چییه ؟ لە چ بوارێکدا ئەو دوو هێڵە دەتوانن پێکەوە 
هاوکاری بکەن لێک نیزیک بن لێک دوور نەبن ئەوانە 
هەموو کێشەی جیدیی بنه ڕه تی و تیئۆریکین که  ئێمه  
بده ینه وه . نەمانتوانیوە واڵمی  بێ   لەگەڵ  ئەوڕۆشی 
تاوەکوو  پێشووم.  پرسیاری  بۆ  دەگەڕێمەوە 
باس  دێموکرات  ڕێبەرانی حیزبی  تایبەتی  بە  ئێستا 
که   چه په کان  وه ک  دیکەش  حیزبه کانی  و  دەکەم 
ئێستا  و  هات  سه ریاندا  به   نه ته وه یی  فکری  دواتر 
کێشەی  له   باس  دێموکرات  لەگەڵ حیزبی  هاوشان 
لەوە  حاشایان  لەمانە  کام  هیچ  دەکەن.  نەتەوەیی 
نەکردووە کە ئێمە نەتەوەیەکین و دەبێ دەوڵەتمان 
ئه و  ئێراندا  چوارچێوەی  لە  کە  ئەوەی  و  هەبێ 
ئێران  بۆ  دەکەین  داوای  کە  فیدڕالییەی  سیستمە 
ئەوەیان  کات  هیچ  بەاڵم  گونجاوە،  شتێکی  ئەوە 
ڕەت نەکردووەتەوە تاکی خۆیان یان وەک جەنابت 
نەیانگوتووە  سیاسییان  چاالکی  و  ئەندام  دەڵێی 
وام  شتی  خۆم  بۆ  وه ک  ئه من  نین.  نەتەوە  ئێمە 
گوێ لێ نه بووه ، چۆنه  به ڕێزتان باس له وه  ده که ن؟

نا مەسەلە حاشاکردن نییە مەسەلە تیئۆریزەکردنە. 
بۆ  زۆرم  ڕێزێکی  خۆم  شەخسی  وەکوو  ئەمن 
کوردییه کان  حیزبه   ڕێبەرانی  و  بەرپرسان  هەموو 
هەیە کە تەمەنی خۆیان لە ڕاستیدا لە پێناو ڕزگاریی 
مەسەلەیەکی  ئەوە  کردووە  تەرخان  نیشتماندا 
جیاوازه، ئه من  ڕێزێکی زۆر زۆر گەورەم بۆ ئه وه  
چۆنە  هەڵوێستم  من  کە  دەزانن  هەمووش  و  هه یه  
دەناسن.  من  هەڵوێستی  خەڵک  ئەوەدا  بەرامبەر  لە 
بابەتەکەیه ،  تیئۆریزەکردنی  من  کێشەی  لێرەدا 
گوتاریدا  بەستێنێکی  درووستکردنی  لە  دەبێ  ئێمە 
سەرکەوتوو بین کە باسم کرد. ئەمن گوتم پەیامی 
ئێمە لە سەردەمی کۆمار ڕوون بوو نە تەنیا لەبەر 
ئەندازەیەک  تا  سیاسیمان  سەروەریی  ئەوەی 
دەستەبەر کردبوو لە ماوه یەکی کاتیی دیاریکراودا، 
ئێستا  بوو.  ڕوونتر  نەتەوەییه کەش  پەیامی  بەڵکوو 
ئێمە لە حەفتا و چەند ساڵی ڕابردوودا نەمانتوانیوە 
سەقامگیرییەکی گوتاری بۆخۆمان دەستەبەر بکەین. 
بەرپرسە  لەو  یەک  هیچ  دەڵێم  ئەمن  نەمانتوانیوە. 
ئینکاریان  پێکردووە  ئاماژەت  تۆ  کە  بەڕێزانەی 
ناکا و کۆمەڵیک شتی  ئەوە بەش  نەکردووە، بەاڵم 
تیئۆریکی  جیدی  پێناسەی  دەبێ  و  دەوێ  دیکەی 
چوارچێوەی  دەستنیشانکردنی  کۆمەڵێک  بکرێ.  بۆ 
گوتاری دەوێ، کۆمەڵێک دەستنیشانکردنی بەستێنی 
لە  ئایا  هەموومان  ئێمە  کە  لەوێ  گوتارە  ئەو 
ڕووناکبیرین،  حیزبین،  دەرەوەی  لە  داین،  حیزب 
چاالکین، بتوانین لەو بەستێنە هاوبەشە گوتارییەدا 
هاوبەشە  بەستێنە  لەو  بتوانین  و  بناسینەوە  یەکتر 
ئەو  تێپەڕاندنی  و  دەربازبوون  ڕێبازی  گوتارییەدا 
قۆناغە ئیستعمارییه ی کە ئەوڕۆ بەسەرماندا زاڵە لێی 
حاڵی بین. ئەوەی له م نێوه دایە نەبوونی ئەو گوتارە 
بۆتە  هاوبەشەیە،  تیئۆرییە  ئەو  نەبوونی  هاوبەشە، 
هۆکاری ئەوەی کە کۆمەڵێکی زۆر ئێنێرژی مەنفی 
و وزەی مەنفی درووست دەبێ کە ئێمە سەرەڕای 
کاتی  دەدەین،  قوربانی  دەکەین،  خەبات  ئەوەی 
کۆڵبەرمان  دەڕژێ،  خوێنمان  ده که ین،  ته رخان  بۆ 
داگیر  هەمووی  گوندمان  و  شار  دەکەن،  شەهید 
کراوە؛  سه ره ڕای  ئه وه ش ئێمه  ناتوانین مه عامه له ی 
ئه وه ی  به ر  له   بگۆڕین  ئێستایی  ده سکه وتی 
بۆخۆشمان ده بینه  به شێک له  به رهه مهێنه ره وه ی ئەو 
هۆکاره که ی  ئەویش  وایه   پێم  ئه من  نه رێنییه .  وزه  
ده بێ  که   نەتەوەییە،  ڕوونی  گوتاری  نەبوونی 
درووست بکرێ و تیئۆریزه  بکرێ و له  ڕه هه ندێکی 
بڕۆین. هاوبه ش  مه به ستێکی  به ره و  هاوبه شدا 

کۆڵبەرت  شەهیدبوونی  باسی  ئەوەی  لەبەر 
باسەوە  ئەو  نێو  بچمە  نامهەوێ  کرد، 
بەڕاستی  جەنابتەوە  ڕوانگەی  لە  ئایا  بەاڵم 
چ  ده توانێ  ڕۆژانە  ئابووریی  دیارده یه کی 
هه بێ؟  نه ته وه ییه وه   پرسی  به   پێوه ندییه کی 
ئەمن پێم وایە لە ڕاستیدا تیئۆرییەک کە زۆر بڕوام 

پێی هه یه  ئەڵبەتە پێش من پڕۆفیسۆر 
ئەو مەسەلەیەی  بیشکچی  ئیسماعیل 

دیمانە: مەنسوور مروەتی

بێ،  ڕزگاریت  موستەعمه راته   له و  ئەتۆ  ئه وه ی  بۆ  ئێرانییه  .  نێوخۆیی  موستەعمه ره یەکی  ئێراندا   له   ,,کورد 
پێویستت بە  ده سته به رکردنی شێوازێک له  سه روه ریی سیاسییە، واتە حاکمبوون له سه ر حه وزه کانی ژیانی خۆت 
که  پێوه ندی به  تۆوه؛  هه یه   جا له  زمانه وه  بگرە هەتا  ژینگه،  ئاو،  سامانە  سروشتییه کان،  سامانه  مرۆییەکان و 
بە گشتی  ته واوی ئه وانه ی ئاسایش و هێمنی ڕۆژانه ت دەگرێتەوە؛ ئەوانە دەبێ ئیمزاکەی به ده ستی خۆت بێ،،
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و  یه كگرتوو  پێناسه یه كی  ئێستاش  تا  كه   چه مكانه ی  له و  یه كێكه   نه ته وه  
یه كالكه ره وه ی بۆ نه كراوه ، به  شێوه یه ك كه  بیرمه ندان و كۆمه ڵناسان هه ر 
كامه یان به پێی جیهانبینیی خۆی و له  ده روازه ی باكگراوندی ئیدئۆلۆژی 
و پاشخانی مێژوویی، له  زه مه ن و جوغرافیایه كی دیاریكراودا له  سه ری 
هۆی  بۆته   ئه وه ش  هه ر  ژماردووه .  پێكهێنه ره كانیان  توخمه   و  دواون 
به   كردارییه وه .  ئه نجامدا  له   و  تیۆری  له ڕووی  چه مكه   ئه و  ناڕوونیی 
گشتیی دوو ئاراسته ی سه ره كی له  تێڕوانین سه باره ت به  نه ته وه  هه یه :
یه كه م ئه و ئاراسته  فكرییه  له  خۆ ده گرێ كه  پێی وایه  نه ته وه  ئه و كاته  
واته   بێ.  گۆڕێدا  له   ده وڵه ت  یان  سیاسی  ده سه اڵتی  كه   ده بێ  دروست 
ده وڵه ت  خاوه نی  كه   نه ته وه   ده گوترێ  مرۆیی  كۆمه ڵه یه كی  به   كاتێك 
ئاڵمانییه كان  به رامبه ر  فه ڕانسه وییه كانه   كاردانه وه ی  زیاتر  ئه وه ش  بن. 
وابوو  الیان  و  كردبوو  پێناسه   ڕه گه زی  بنه مای  سه ر  له   نه ته وه یان  كه  
عه ینی  تایبه تمه ندییه كی  كۆمه ڵه   كه   جیاوازه   نه ژادێكی  ئاڵمانی،  مرۆڤی 
ده به خشێ.  پێ  مه زنێتیان  و  ده به ستێته وه   به یه كیانه وه   ده رهه ست  و 
دایك  له   نیچه   سوپێرمه نیی  هه مان  یان  ڕه گه زپه ره ستی  لێره دایه  
ده گرێ. بیچم  نازیستی  ئاكامدا  له   و  مه زنیخوازانه   ڕۆحێكی  و  ده بێ 

ئاراسته ی دووه م وه ك باس كرا، له  الیه ن ئاڵمانییه كانه وه  هاتۆته  گۆڕێ. 
ئه وان بڕوایان به  ڕه گه زی پاك و ناپاك یان ڕه سه ن و ناڕه سه ن هه بوو. 
ناڕه سه ن  ڕه گه زی  و  ئاریایی  ڕه گه زی  له   بوو  بریتی  ڕه سه ن  ڕه گه زی 
له   سه ره نجام  كه   فكرییه   هێڵه   ئه و  نائاریایی.  ڕه گه زی  له   بوو  بریتی 
جیهانیی  شه ڕی  كاره ساتی  كرد  په یدا  عه ینیه تی  هیتلێردا  سه رده می 
دووهه می لێكه وته وه  و به  ده یان ملیۆن كه س له  پێناویدا بوونه  قوربانی. 
نه ته وه ،  پێناسه ی  له   جیاوازه   ڕوانگه   دوو  ئه و  ئه وه ی  سه ره ڕای 
ده كرێ.  به دی  دا  نێوانیان  له   هاوبه ش  خاڵی  به اڵم  دوورن  لێك  زۆر 
الیه نگرانی هه ر دوو ئاراسته  نه ته وه  به  كێشانی سنوور له  نێوان »ئه م« 
تایبه تمه ندیی  كۆمه ڵێك  له سه ر  تێفكرینیان  بنه مای  و  داده نێن  »ئه و«  و 
ئاڵمانییه كان  نه ته وایه تیی  هه رچه ند  ده نێن.  بنیات  نێوانیان  جیاوازی 
سیمایه كی  فه ڕانسه وییه كان  نه ته وایه تیی  ڕۆیشت،  ڕه گه زپه رستی  به ره و 
مرۆیانه تر و به دوور له  مه زنی خوازی وه رگرت، به اڵم به رجه سته كردنی 
بوو. نه ته وه سازی  جۆری  هه ردوو  هاوبه شی  خاڵی  جیاوازییه كان 
مۆدێالنه   له و  كام  هیچ  نرخاندنی  ده ده ینه وه   لێ  ئاوڕی  لێره دا  ئه وه ی 
نییه  و ته نیا جه خت كردنه وه یه  له  سه ر ئه و ڕاستییه ی نه ته وه  پێدراوێكی 
عه ینی نییه  كه  له  سه ر ئه رزی واقع بوونی هه بێ، به ڵكو چه مكێكی زه ینیه  
په یوه ندیی ڕاسته وخۆی له گه ڵ ویست و ئیراده ی هاوبه شی مرۆڤه كانه وه  
هه یه  كه  له  جوغڕافیایه كی دیاریكراو و به  باكگراوندێكی مێژوویی و له سه ر 
بنه مای ئیراده گه ریی تاكه كانه وه  سه ر هه ڵده دا و گه شه  ده كا و به رده وام 
خۆی به رهه م دێنێته وه  و به  تێپه ڕینی كات به ره وپێش ده چێ و شێوازی 
فه ڕانسه وی  بیرمه ندی  ڕێنان،  ئێرنێست  هه روه ك  ده گرێ.  به خۆوه   نوێ 
و  هه ست  به ره نجامی  نه ته وه   به رده وامه »،  ده نگدانێكی  »نه ته وه   ده ڵێ 
پێیه   به و  دایه .  گۆڕانكاری  له   به رده وام  كه   مرۆڤه كانه   ڕۆژانه ی  نه ستی 
نه ته وه كانه .  نه پساوه ی  پڕۆژه ی  كاتدا  له  هه مان  و  پڕۆسه   نه ته وه سازی 
كردبێ  به ڕێ  كامڵبوونی  و  گووران  قۆناغه كانی  چه نده ی  هه ر  نه ته وه  
پێكهێنه ره كانیه تی.  توخمه   داڕشتنی سه رله نوێی  به   پێویستیی  هه مدیسان 
له   نه ته وه كان  نه ریتی  و  داب  و  كولتوور  و  زمان  دیكه   واتایه كی  به  
دێ.  سه ردا  به   به رده وامیان  گۆڕانی  و  ناوه ستن  دیاریكراودا  ئاستێكی 
»نه ته وه  ده نگدانێكی به رده وامه » هه ڵگری دوو كاراكته ری گرینگی ژیانی 
دیمۆكراتیك  دوهه میان  و  نه ته وه سازی  به رده وامی  یه كه میان  نه ته وه یه ؛ 
له   ڕۆڵیان  و  نه خش  نه ته وه یه ك  تاكه كانی  هه موو  نه ته وه سازی.  بوونی 
داڕشتنه وه ی نۆڕم و به هاكانی نه ته وه  به  پێی پێداویستیه  زه مه نیه كان هه یه . 
نه ته وه یه ك،  پێگه  و ده وری زاراوه  جیاوازه كانی زمانی  لێره دا گرنگی و 
جیاوازیه كانی  گشتی  به   و  نه ته وه یه ك  كولتووری  كولتووره كانی  ورده  
نێو پێكهاته ی نه ته وه یه ك ده رده كه وێ. ئه و خوێندنه وه یه  و ئه و تێڕوانینه  
ده زانێ  ده رفه ت  به   نه ته وه دا  نێو  له   هه بوو  جیاوازیه كانی  نه ته وه ،  له  
لۆژیكی  به ریه ككه وتنی  به ره نجامی  مه ترسی.  نه ك  نه ته وه   گه شه ی  بۆ 
نه ته وه دا  به ر  به   نوێ  ڕوحی  كه   ئه وه ی  هۆی  ده بێته   جیاوازییانه ،  ئه و 
ئه و  نێوان  هاوسه نگیی  پاراستنی  بكا.  ڕزگاری  ڕاوه ستاوی  له   و  بكرێ 
تاكه كانی  كاتێك  ده كا.  كۆمه ڵگا  كردنی  دێمۆكراتیزه   یارمه تی  جیاوازیانه  
نه ته وه ، گشتێكی یه كگرتوو له  هه ناوی كۆمه ڵێك جیاوازی دا ده دۆزنه وه ، 
دێمۆكراسی  و  دێ  به رهه م  قه بووڵكردن  یه كدی  و  تۆلێرانس  كولتووری 
به بێ  نه ته وه یی  ده سه اڵتی  و  نه ته وه   بوونی  كه واته   ده بێ.  نه هادینه  
ناهێنێ  نه ته وایه تی  به  سته می  ته نیا كۆتایی  نه   ئه نجامدا  له   دێمۆكراسی، 
دیكتاتۆڕی  و  سته م  خۆماڵیانه   به رگێكی  به   و  تر  شێوازێكی  به   به ڵكوو 
به رهه م دێنێته وه . خۆ ئه گه ر بێتو نه ته وه یه ك هه موو فاكتۆڕه  عه ینیه كانی 
بێت،  تێدا  نه ته وه بوونی وه ك جوغڕافیا و زمان و كولتووری هاوبه شی 
هاوبه ش  ویستی  و  ئیراده   زه ینیی  فاكتۆری  نه توانێت  كاته ی  ئه و  تا 
ساوكه  بكا، ئه وا ناتوانێ بنه ما مرۆییه كانی ده سه اڵتدارێتی ده سته به ر بكا. 
فاكتۆڕه   سه ر  له   جه خت  له وه ی  زیاد  ڕۆژانه یه »  ده نگدانێكی  »نه ته وه  
عه ینیه كان بكاته وه ، ئاوڕ له  فاكتۆڕی زه ینیی ویست و ئیراده  و هه روه ها 
نه ته وه یی  هاوبه شی  شوناسی  سه ر  له   نه ته وه   تاكه كانی  مكوڕبوونی 
زمانی  ته نانه ت  گرینگه   هاوبه ش  خواستی  هێنده ی  لێره دا  ده داته وه . 
هاوبه ش یان كولتووری هاوبه ش گرینگ نییه ، هێنده ی ویژدانی هاوبه ش 
په یوه ندی  ئه وه ی  نییه .  گرینگ  هاوبه ش  نه ریتی  و  داب  ته نانه ت  گرینگه  
كاریگه رییه یه   ئه و  هه یه   هاوبه شه وه   كولتووری  و  زمان  و  مێژوو  به  
واته   دایده نێن.  هاوبه ش  خواستی  و  خولیا  دروستبوونی  سه ر  له   كه  
كاتێك  ته نیا  و  زه ینیه كان  ڕه گه زه   خزمه ت  ده كه ونه   عه ینیه كان  ڕه گه زه  
نه ته وه   كه   بن  گوتاریه   یه كگرتووییه   ئه و  پاڵنه ری  كه   ده بێ  سوودیان 
خه ونی  و  ویست  وه ك  چه مكانه   ئه و  بوونی  ڕێژه یی  پێویستیه تی. 
هه موو  ئه وه ی  وه ك  بێ،  ڕۆژانه   ده نگدانێكی  نه ته وه   ده كا  وا  هاوبه ش 
نه ته وه یی  له  سه ر شوناسی  بڕیار  ڕۆژێك  هه موو  نه ته وه یه ك  تاكه كانی 
نه ته وه   به  سه ر  ڕووت  ئیراده گه رییه كی  زاڵبوونی  بكه نه وه .  نوێ  خۆیان 
كه   تێگه یشتنێك  تێگه یشتنه ن،  ئه و  ده رهاویشته كانی  له   نه ته وایه تی  و 
خودیترین فاكته ره كان به  بنه ما وه رده گرێ و زیهنیه تی تاكه كان ده پێكێ.

نه ته وه  
ده نگدانێكی ڕۆژانه یه 

ڕەحمان سەلیمی

داوەتە پێش، ئەویش ئەوەیە کوردستان لە هەر ئەو 
نێوخۆیی  موستەعمەرەیەکی  وەک  واڵتەدا  چوار 
مانایە  بەو  ئەویش  دەکرێ.  پێناسە  واڵتانە  ئەو 
ژیانی  بە  پێوەندیی  کە  حەوزانەی  ئەو  تەواوی  کە 
ڕۆژانەی مرۆڤی کوردەوە هەیە، ئەو حەوزانە چین؟! 
لە ژیانی ئاساییدا خۆ لە خەیااڵت و تەخەیوالتدا نین، 
دامەزراندن،  ڕۆژانە،  ژیانی  کار،  لە  بریتین  بەڵکوو 
ژینگە  ئاو،  ئابووری،  ئەمنییەت،  پەروەردە،  زمان، 
کە  شتانەیە  ئەو  هەموو  و  مێژوویی  ئاسەواری  و 
پێوەندی بە ژیانی ڕۆژانەوە هەیە؛ ئەگەر ئەتۆ بێنی 
لێکی دەیەوە تەنانەت لە یەک دانە لەو حەوزانەشدا 
ڕاستیدا  لە  نییە.  کورد  بەدەستی  بڕیار  ئیمزای 
شێوازێک  ئیستعمارگەرا  ناوەندیی  سیستمێکی 
دەسەاڵتداری  سیستمی  یا  سیاسی  ساختاری  لە 
ڕێگای  لە  بواردا  هێندێک  لە  یا  کردووە  درووست 
لە  دەسەاڵتداری  لە  سیستمێکی  ئازەرییەکانەوە 
بۆ  خەیر  یان  دامەزراندووە  کوردییەکاندا  ناوچە 
خۆی بە شکڵی ڕاستەوخۆ و، ئەوەش پێوەندییەکی 
زۆر پێچەڵپێچی ئیستعمارییە کە دیاردەی کۆڵبەری 
لە  مەسەلەن  دەبێ  چۆن  دەنا  دەکەوێتەوە.  لێ 
بە گرووپێکی  پێوەندی  ئەو دیاردەیە  واڵتێکدا ڕێک 
کوردە؟  ئەویش  کە  بێ  دیاریکراوەوە  ئیتنیکی 
نەتەوە  و  کەمینەکان  مافی  ئێران  واڵتی  لە  دیارە 
ئەوەی  دەکرێ،  پێشێل  بەتەواوی  جۆراوجۆرەکان 
کە ڕێژیمی ئێران دیکتاتۆرە و زوڵم لە هەموو الیەک 
مەسەلەی  بەاڵم  دیکەیە  مەسەلەیەکی  ئەوە  دەکا 
کورد دەبێ بە مێتۆدۆلۆژی و تیئۆرییەکی سیاسی 
سیستمە  ئەو  بکرێ.  چارەسەر  و  تاوتوێ  گونجاو 
سیاسییەی کە حیزبە کوردییەکان کورد بۆ دواڕۆژی 
فێدڕالی،  وەک  گرتووە؛  بەرچاویان  لە  کوردستان 
کاتێکدا  لە  بێ،  سەربەخۆیی  یان  خودموختاری 
دەتوانم  ئێراندا  کوردییەکانی  ناوچە  لە  تەنانەت 
کۆاڵنەوە  بەری  لەم  ئاوەڕۆیەک  هەڵقەندنی  بڵێم 
ئیمزاکەی  و  بڕیار  ئەوڕۆ  کۆاڵن  بەری  ئەو  بۆ 
بڕوایەدام  لەو  ئەمن  بۆیە  نییە.  کوردەوە  بەدەستی 
و  وەدەستهێنان  بەڵکوو  نین،  مەرج  زۆر  وشەکان 
دەستەبەرکردنی سەروەریی سیاسی و گەڕانەوەی 
کە  ڕۆژهەاڵتە  لە  کورد  بۆ  سیاسی  دەستەاڵتی 
هەر  کورد  خەڵکی  بۆ  بێ  ڕزگارکەر  دەتوانێ 
وەکوو لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا هەبووە.

ئەوانەی کە باسی لێوە دەکەی بابەتی پێوەندیدار 
ئێستادا  لە  کە  نەتەوەسازییە  و  نەتەوە  بە 
باسەکەشی لە ڕۆژەڤ دایە. ئایا ئەوە تەنیا ئەرکی 
حیزبەکانە یان دەبێ هەموو تاک و هەموو چین و 
توێژەکانی کۆمەڵگە و خەڵک و چاالکانی سیاسی 
بەکردەوە یا وەک جەنابت بە شێوەی تیئۆری کە 
چەمکەکە شی دەکەنەوە؛ پێویستە تێیدا بەشدار بن؟
بکرێ.  درووست  هەماهەنگییەک  دەبێ  کە  ئەرکێکە 
ئەمن لە سەرەتاوە باسم کرد کە ئەگەر ئەوڕۆ خەڵک 
بەرپرسی  لە  ڕەخنە  دەگرن،  حیزبەکان  لە  ڕەخنە 
حیزبەکان دەگرن ئەوە نیشانەی ئەوە نییە کە ئەو 
حیزبانە خراپن؛ نیشانەی ئەوەیە کە ئەو حیزبانە تەنیا 
ئەبزاری بەدەستەوەی ئێمەن لەو خەباتەدا و، خەڵک 
چاوەڕوانی هەیە کە ئەو حیزبانە لە ئاستی کێشەی 
هەڵسوکەوت  چاوەڕوانییەکاندا  ئاستی  لە  کورددا 
بکەن و؛ چاالکی و پراکتیکی سیاسی بنوێنن. ئامانج 
ئەوەیە کە لە سیستمی ئیستعماری ئێراندا کەرامەتی 
تاکی کورد پێشێل کراوە. تەنیا مەسەلە داگیرکاری 
کەرامەتەکە  نییە،  خەڵک  ڕووحیی  و  واڵت  فیزیکی 
نەماوە، دەبێ بزووتنەوەی سیاسیی کورد ئامانجی 
ئەوە بێ ئەو کەرامەتە بۆ تاکی کورد بگەڕێنێتەوە، 
هەیە،  نیشتمانی  دیالۆگێکی  بە  پێویست  لێرەدا 
پێویست بە لێکتێگەیشتن هەیە، پێویست بە دانیشتن 
هەیە، بە کۆڕ و کۆمەڵ و بە کۆنفڕانس هەیە. ئەرکی 
حیزبەکان،  شانی  سەر  دەکەوێتە  لێرەدا  سەرەکی 
حیزبەکان  کە  سنوورانە  ئەو  هەموو  سەرەڕای 
ڕاستیدا  لە  هه یانبێ،  مادیدا  و  مه عنه وی  بواری  له  
دەتوانین  کە  دواترە  ده یده ن،  ئه وانن  په یامه کان 
نییه ،  ئه وان  شانی  له سه ر  تەنیا   ئه رکەکە  بڵێین 
ئه وانی  ته واوی  کرد  باست  بۆخۆشت  ئه تۆ  به ڵکوو 
ده که ن  به رپرسیاره تی  به   هه ست  شێوازێک  به   که  
ئه وانیش  کورددا  بزووتنه وه ی سیاسیی  له به رامبه ر 
بێنمه وه   نموونه   یه ک  ئه من  شانه .  له سه ر  ئه رکیان 
له  پێوه ندی له گه ڵ مووشه کبارانه ی قه اڵی دێموکرات 
که  کۆماری ئیسالمی کردی و ژماره یه کی به رچاو 
له  ڕۆڵه کانی کورد شه هید بوون. میلله تی کورد به  
گشتی به  پێشوازیی په یامی هاوبه شی حیزبه کانەوە 
لە ئاستێکی چه ند میلیۆن که سیدا مانگرتنی گشتییان 
ئێمه   بۆ  هه ڵوێستانه   نموونه   ئه و  خودی  ڕاگه یاند. 
دەبێ ببنه بنەما و  ئێمه  ده بێ شکڵێک له  به رده وامی 
پاش  ئه وه ی  نه ک  بخوڵقێنین  کاره   شێوازه   له و 
ئەوە دیسان هه ر وه ک پێشوومان لێ بێته وه.  ئێمه  
به دووی  ده که ین  ده سته به ر  شتێک  وه ختێک  ده بێ 
ئه وه دا به رده وامی هه بێ، نموونه یه کی دیکه  هه ر له  
له   ئه و کاره ساته دا هه زاران خه ڵک  له گه ڵ  پێوه ندی 
ئوڕووپا کۆبوونه وه.  بۆ وێنە شاری ستۆکهۆڵم، ئه و 
خه ڵکه  هاتبوو به  هه موو جۆرە  بیر و باوه ڕێکەوە، 
دێموکرات  حیزبی  هه موو  نه بوون،  حیزبی  هه موو 
په یامی یه کگرتووییان  نه بوون، خەڵکانێک بوون کە 
ئامادەگی خۆیان  ڕاستیدا  لە  هاتنیان  بە  و  بوو  پێ 
ده ربڕیبوو که  مادی و مه عنه وی له  خزمه ت پڕۆژه ی 
نه بوونی  هۆی  به   به اڵم  هه ین.  کورددا  سیاسیی 
په یامێکی ڕوون به  هۆی نه بوونی پڕۆژه ی ئاشکرا 
ماڵی  له   دوایه  باڵوه یان کرد و هه رکه سه  چووەوە  
بە  و  پێکەوە  که   ئه وه یە  مه به ستم  دانیشت.  خۆی 

باشانه ی  شێوازه   له و  بین  به رده وام  هاوبەشی 
دەبێتەوە. لێ  باشی  دەسکەوتی  بێگومانم  کە 

هه موو  تاران  له   مه رکه زی  ده وڵه تانی 
نه ته وه یی  بیری  نه هێڵن  که   داوه   هه وڵیان 
له   بکا،  گه شه   کوردستاندا  کۆمه ڵگه ی  له  
نه ک  و  کوردی  کۆمه ڵگه ی  ئه رکی  به رامبه ردا 
دەبێ  و  چییە  سیاسییه که ی  کۆمه ڵگه   ته نیا 
پووچەڵکردنەوەی  مەبەستی  بە  بکه ن  چ 
ئێران؟ ئیسالمیی  کۆماری  پیالنەکانی 
به ڕاستی ئه وه  پڕۆژه یه کی ئیستعماری ئێرانییه  و 
و  تێبگەین  باش  دەبێ  ئێمە  و  جیدییه   زۆر  زۆر 
ئیسالمیش  کۆماری  دوای  لە  بنێین،  بەوەدا  دان 
نێو  له   به و عه قڵییه ته ی که   ئەگەری زۆری هەیە 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دایه  له  داهاتووی ئەو واڵتەدا 
دیسان ئه م  مه سه له یه  هه ر به رده وام بێته وه ، هەر 
ئێران،  دەڵێم  زیاتر  بارەوە  لەم  ئەمن  بۆیەشە 
نەوەک کۆماری ئیسالمیی ئێران. کێشە و پرسەکە  
بکا،  چاره سه ری  نه توانێ  دێموکراسیش  له وانه یه  
نموونه یە کت بۆ دێنمه وه ؛ ئیسپانیا، خۆ قه ت ئێران 
به قه ت ئیسپانیا دێموکراتیک نابێ ؛ خه ڵکی کاتاالن 
کردووە،  واڵته یان  ئه و  به رده وامی  خزمه تێکی 
سی هه زار کەس قوربانیان داوه  له  شه ڕی دژی 
ئابووریی  سەدی  لە   ٣5-٣0 فڕانکۆدا،  فاشیزمی 
خه ڵکه   ئه و  به اڵم  ئه وانه،   شانی  له سه ر  ئیسپانیا 
سیستمی  ئاراوه،   هێنا  ڕیفراندۆمیان  پرسی  که  
دێموکراتیکی ئیسپانیا ته نانه ت مافی پێنج ده قیقه  
کاراکتێری  من  ڕای  بە  نه دا.  به وان   دیالۆگی 
سیاسیی ئێرانی هه ڵگری ئه و مه عریفه  و ئه خالقه  
خۆیدا  ناخی  له   منی  مافی  که   نییه   دێموکراتیکه  
که   نییه   ئه وه   مه عنای  به   به اڵم  کردبێ،  قبووڵ 
دووری له وانه  بکه ین. مه عنای ئه وه یه  که  دیالۆگ 
کۆمه ڵگه ی  ئیستعمارکردنی  کێشەی  به رده وامه.  
پڕۆژه یه کی  دیکه ش  ئه وانی  و  کوردستان 
به رده وامی ئێرانییه،  دوا نموونه  ئەوەیە خه ریکن  
زۆر  ئه وه   ده گۆڕن  مەهاباد  شاری  دێموگرافی 
زۆر جیدییه ، خەریکن بە شێوەی دەستێوەردانی 
ڕاستەوخۆ زمان،  په روه رده ،  شوناس،  دێموگرافی 
کۆمه اڵیه تیی  ژیانی  شێوه ی  و  شێواز  تەنانت  و 
ڕۆژانه ی کوردستان دەگۆڕن.  دەیانهەوێ ده ست 
له  هه موو هه ست و نه ستی ئه و سیستمه  وه ر بده ن، 
هاوکاری  به   پێویست  ئه وەدا  به رامبه ر  له   بۆیه  
ئارام،  فه زای  تێگه یشتن، دۆستایه تی،  لێک  زیاتر، 
دیالۆگ، ده رکی هاوبه ش و گه ڕانه وه ی کەرامه تی 
هه ست  ئه وه یدا  پێش  له   ئێمه   هه یه .  کورد  تاکی 
ده ره وه ی  کۆمه ڵگه ی  نێو  له   که   بکه ین  به وه  
کردووه   په یدا  دۆستمان  کۆمه ڵێک  خۆماندا 
کورده کانی  له   پشت  بێین  بەوە  سەبارەت  و 
له   دەبێ  گەورەیە.  هەڵەیەکی  بکه ین،  خۆمان 
هه بێ،  نێوخۆییمان  دیالۆگی  هه نگاودا  یه که م 
دۆستایه تیی نێوخۆمان مسۆگه ر بکه ین، چونکوو 
ئەوە بۆ ئێمه  ده بێته  فاکتۆری هێز و ده سه اڵت و 
هەر بەو پێیەش بەردەنگ و بەرامبەرەکانمان به  
جیدیترمان وه رده گرن و ئەمە زۆر زۆر گرینگە. 
ئه وڕۆ  ئەوەیە؛  بڵێم  دەمهەوێ  کە  دیکه   شتێکی 
پێشکه وتنێکمان  ڕووناکبیریدا  ئاستی  له   ئێمه  
ڕووناکبیری  ئه وڕۆ  نه مانبوو  جاران  که   هه یه  
هه یه،   مه عریفیی  و  فیکری  ده ستکه وتی  کورد 
ئه وانه  زۆر باشن بەو مەرجەی  بکه ونه  خزمه تی 
بزووتنه وه ی سیاسیی کورد و پڕۆژه ی سیاسیی 
نیشتمانی  دیالۆگی  لە  ڕێگای  ئه وه ش  و  کورد 
ده بێ. ده سته به ر  زیاتر  نیزیکبوونی  یه ک  له   و 

واتایەک  بە  نه ته وه یی  باسی  ڕۆژانه  ئەم 
یەکپارچەیی  ده ڵێن  وه ک  یان  نه ته وه سازی 
گوێ  بەر  زۆر  نەته وه یی  یەکگرتوویی  و 
ئێمه   که   وایه   پێیان  کەس  هێندێ  دەکەوێ، 
نه ته وه سازی  به   پێویست  چ  ئیدی  نه ته وه ین 
نه ته وه ین  ئێمە  ڕاسته   ده ڵین  هیندێک  ده کا؟ 
ئینسجامی  و  دوورین  یه ک  له   به اڵم 
زانستییەوە   باری  له   نییه .  نه ته وه ییمان 
ده سه نگێنی؟ هه ڵ  چۆن  باسە  ئەم  جه نابت 
دوو ڕوانگه ی سه ر ده ست هەیە وه کوو تیئۆریی 
نه ته وه یی، یه کەمیان ڕوانگه یه کی جه وهه رگه رایانه  
هه یه   هه ر  نه ته وه   ده ڵێ  کە   ئه ساله تگه رایانەیە  و 
بەاڵم  ناکا،  ده ستێوه ردان  به   پێویست  ئیدی  و 
ڕوانگه ی  کە  هەیە  دیکه شمان  ڕوانگه یه کی 
پێی  کە  پێده ڵێن  کۆمه اڵیه تی  ساختارسازیی 
کۆمه اڵیه تی  پڕۆسه ی  له   به رده وام  نه ته وه   وایە 

دێته وه   به رهه م  خۆیدا  سیاسیی  و  مێژوویی  و 
له   ئه من  ده گرێ.  به خۆیەوە  تازه تر  شکڵی  و 
دیاردەیەک  دووهه مم.  ڕوانگه ی  له سه ر  ڕاستیدا 
و  بێت  ئه گه ر  به اڵم  هه یه   کورد  وەک  گشتی  بە 
ئێمه  به رده وام به رهه می نه هێنین، ته نها پڕۆژه ی 
پڕۆژه ی  کولتووره ،  پڕۆژه ی  نییه،   سیاسه ت 
کۆمه ڵگەیه ، پڕۆژه ی مۆسیقایه و...  هه موو ئه وانه  
ئێمه   به رده وام  بێ،  کاردا  له   به رده وام  ده بێ 
باسم  سه ره تادا  له   وه ک  هه ر  به اڵم  بین  پێکه وه  
کردووه  به ستێنێکی گوتاری هێمن و ته ندرووستی 
ده وێ.  ته ندرووستی  تیئۆریی  به ستێنیکی  ده وێ، 
درووسته   به حسێکی  نه ته وه سازی  به حسی 
ئادرەسێکی  نه توانین  ئێمه   ئه وڕۆژه ی  تا  به اڵم 
دیسان  بدەین  مه سه له که   لە  تیئۆریک  ده قیقی 
له و بازنه   داخراوەی جاراندا به  ده وری خۆماندا 
تیئۆرییه ش  ده قیقه   ئادرەسه   ئه و  ده خولێینه وه ، 
تیئۆریکدا  سه ردێڕی  دوو  له   من  بۆچوونی  به  
که   ئه وه یه   یه کیان  ده کاته وه؛   به رجه سته   خۆی 
به   ئێراندا  له   کورد  کێشه ی  پێناسه ی  ده بێ  ئێمه  
ئه من  ئه وەش  بۆ  بکه ین،  تیئۆریک  شێوازێکی 
بۆچوونی شەخسی خۆمم هه یه ؛ به ڕای من کورد 
ئێرانییه    نێوخۆیی  موستەعمه ره یەکی  ئێراندا   له  
جێگای  هه یه   جۆربەجۆری  ڕه هه ندی  ئه وەش  و 
ئه وه یه  که  کۆنفرانس و سیمیناری له سه ر دانێی. 
دوو بۆ ئه وه ی ئەتۆ له و موستەعمه راته  ڕزگاریت 
له  شێوازێک  ده سته به رکردنی  بە   پێویستت  بێ، 
له سه ر  حاکمبوون  واتە  سیاسییە،   سه روه ریی 
تۆوه   به   پێوه ندی  که   خۆت  ژیانی  حه وزه کانی 
هه یه   جا له  زمانه وه  بگرە هەتا  ژینگه،  ئاو،  سامانە  
گشتی   بە  و  مرۆییەکان  سامانه   سروشتییه کان،  
ڕۆژانه ت  هێمنی  و  ئاسایش  ئه وانه ی  ته واوی 
خۆت  به ده ستی  ئیمزاکەی  دەبێ  کە  دەگرێتەوە؛ 
زیاتر  خاڵه   دوو  ئه و  بتوانین  ئێمه   ئه گه ر  بێ. 
ڕوون بکه ینه وه  له  سه ر ئه ساسی ئه و دوو خاڵه  
زۆرتر له  گه ڵ یه کتر دانیشین و قسه  بکه ین و له  
دیکه ش  ده م زۆر شتی  ئه و  بینه وه،   نیزیک  یه ک 
ئه وانه   ئێمه   وه کوو  تا  به اڵم  ده بێ،  درووست 
هەیە   ئه وه  ڕیسکی  دیسان  نه که ین  جێبەجێ 
و  ده که ینەوە  ته ولید  مه نفی  ئێنێرژی  ئێمه   که  
به رده وام له و بازنه  داخراوه دا دەخولێینەوە. به اڵم 
به  بۆچوونی من دیسان ئه و دوو خاڵه  یان ئه و 
دوو تیئۆرییه  له  سه ری ڕاوه سته  بکه ین، دەتوانێ  
زۆر باشتر یارمه تیدەر بێ به و پڕۆسەیه  واتە به  
ڕوونکردنه وه ی چوارچێوه کانی گوتاری نه ته وەیی.

له   باس  ئه گه ر  کوردستان  کۆماری  له   باس 
کورد  سه رکۆماری  یه که م  وەک  پێشه واکه ی 
لەگەڵدا نەبێ، باسه که مان ناتەواو دەبێ. ئێستا 
سازکردنی  به رده وامبوونی  پرسی  لە  باس  که  
و  گشتی  بە  کوردستان  کۆمەڵگەی  نه ته وەیە ، 
ڕۆژهەاڵت بە تایبەتی بۆ ئەوەی لە سەر ئەو 
ڕێچکەیە کە پێشەوا قازی محەمەد دامەزرێنەری 
گشتی  بە  و،  بکا  چ  دەبێ  بمێنێتەوە،  بووە، 
پرۆسەیەدا؟ لەم  دەبینی  چۆن  پێشەوا  ڕۆڵی 
وەری  کورد  نه مری  پێشه وای  له   کە  ده رسێک 
هەموو  لە  پێش  مرۆڤه   ئه و  ئه مەیەکه   دەگرین 
بوو  واتە مرۆڤگه را  ئۆمانیست  ئینسانێکی  شتێك 
به  ڕووحی خۆی مرۆڤی خۆش ویستووه،  کوردی 
خۆش ویستووه  ئه و ته نیا که سێک نه بووه  که  له  
پێگه ی سیاسیی خۆی مه عریفه ی کوردی به رهه م 
کوردیشی  ئیتیکی  و  ئه خالق  به ڵکوو  هێنابێ 
که   ئیتیکێک  و  ئه خالق  هێناوه ته وه.   به رهه م 
پێگه یەکی جیهانی و گەردوونی هه یه.  ئه و دیفاعی 
له  ڕاستییەک کرد که  بنه مای مافه  گه ردوونییه کان 
مه شرووعییه تی ده داتێ، دیفاعکردن له  مه سه له ی 
نییە،  نیگاتیڤ  مه سه له یەکی  له   دیفاعکردن  کورد 
مەشرووعییەتی  خاوەنی  پرسێکە  کورد،  پرسی 
مرۆڤ  مافی  بنه ماکانی  پێوه ری  به   گه ردوونییە. 
ئه و  هه ڵگری  محه ممه د  قازی  هەیە.   ڕەوایی 
تایبه تمه ندییانه  بوو ئینسانگه را بوو، مرۆڤدۆست 
پێناسەی  محه ممه د  قازی  بوو،  ئۆمانیست  بوو، 
هه موو  له   و  کردەوە  زەق  کوردی  شوناسی 
بوو.  بێوێنەش   ئه خالقێکی  هه ڵگری  گرینگتر 

وتووێژە. ئەم  بۆ  خالید  دوکتور  سپاس  زۆر 

ئێوە و خوێنەرانی »کوردستان«یش. بۆ  سپاس 
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لە دەیەی 1٣٦0ی هەتاوی و بەتایبەتی دوای کۆتاییهاتنی شەڕی ئێران 
کە  چەکدارانە  تێکۆشانی  بەردەوامیی  یا  چەکدارانە  بەرگریی  عێڕاق،  و 
ئیسالمی بەسەر گەلی کوردیدا سه پاندبوو،  چەندین ساڵ بوو کۆماری 
سەلماندی کە بەپێچەوانەی پروپاگەندەی دوژمنانی گەلی کورد، خەباتی 
قۆناغێکدا  و  کات  هەموو  لە  و  سەربەخۆیە  عامیلێکی  نەتەوەکەمان 
هەیە.  دوژمن  لەگەڵ  خەباتی  و  بەردەوامبوون   و  بەربەرەکانی  توانای 
شەڕی  ئاگربەستی  دوای  کە  دا  حەول  زۆری  دوژمن  بۆیەش  هەر 
پێشمەرگە  بەاڵم  ببڕێ،  پێشمەرگە  جووڵەی  و  توانایی  عێڕاق  و  ئێران 
بەردەوام  خۆی  چاالکیی  لە  کوردستان  سەرانسەری  لە  لێبڕاوانە  زۆر 
بوو. ساڵێک دواتر کۆماری ئیسالمی تاکتیکی دیکەی گرتە بەر، بەڵکوو 
خەباتی  و  پێشمەرگە  جموجۆڵی  بە  پێش  دیکەوە  ڕێگایەکی  لە  بتوانێ 
حیزبی دێموکراتی کوردستان بگرێ، ئەویش بەکوشتدانی کورد بەدەستی 
خۆی  بەرباڵوی  بە  زۆر  1٣٦8دا  لەساڵی  کە  سیاسەتێک  بوو.  کورد 
وەرگرت. لێ  کەلکی  کوردستان  ناوچەکانی  زۆربەی  لە  و  دەرخست 
سەرانسەری  لە  سیاسەتە  ئەو  گرتنەبه ری  بە  ئیسالمی  کۆماری 
کوردستان دەستی کرد بە سازکردنی گرووپی بەناو زەربەت بە شێوە 
و ناوی جۆراوجۆری وەک سەرباز، »سەرباز موعەلیم«، جاش سەرباز، 
بگرێ. پێشمەرگە  هێزی  جموجۆڵی  بە  پێش  بتوانێ  بەڵکوو  و...  جاش 
لە  قایمتر  ئیمانێکی  بە  دێموکراتیش  حیزبی  هێزەکانی  ساڵەدا  لەم 
دۆڵەکانی  و  شیو  و  خۆیان  ناوچەی  بەرەو  کام  هەر  پێشوو  سااڵنی 
دەبڕی.  خۆیان  مەڵبەندی  بەرەو  نشیوەکانی  و  هەوراز  کوردستان، 
سەرانسەری  لە  بەرچاو  ئاڵوگۆڕێکی  ناوچە  ڕۆژەکانی  یەکەم  لە 
کوردستان لە نێو هێزە چەکدارەکان و بەتایبەت لە پایەگاکان و گروهه کانی 
زەربەتی ڕێژیم پێک هاتبوو. بۆ نموونە پایەگایەکی 15 کەسی 12 کەسی 
پاسدار  پایەگایان  بێسیمچیی  ئەمالوئەوال  به بێ  و  دادەنا  لێ  کوردیان 
نانەوەی  ڕێژیم  هەوڵی  هەموو  و  دادەنا  کورد  غەیری  بەسیجییەکی  یا 
لە درێژەی ئەم  پێێشمەرگەدا.   نێو خەڵك و هێزی  لە  دووبەرەکی بوو 
سیاسەتەشدا و لە هاوینی 1٣٦8دا و بەتایبەتی دوای شەهیدبوونی ڕێبەری 
مەزنمان دوکتور قاسملوو لە سەرانسەری کوردستان هێرشی چەکدارانی 
ئاگری  هێزی  تا  شاهۆ  و  دااڵهۆ  لە  پێشمەرگە  هێزی  سەر  بۆ  ڕێژیم 
لەپشت  ئامانجی  پێکرد. گەيیی نوێی ئەم هێرشانە دوو  بەچڕی دەستی 
بوو. یەکەم دوای شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو بەخەیاڵی خۆیان پێیان 
وابوو ورەی پێشمەرگە ڕووخاوە و دەتوانن ئاسان زەفەریان پێ ببەن، 
دووهەم هەرچی لەو شەڕ و لێکدانەشدا کوژرابا هەر لە گه لی کورد بوو. 
لە »هەگبەی شاخ شۆڕش«ی ئەمجارەدا گۆشەیەکی چووکە لە قاره مانیی 
هێزی پێشمه رگه  له  ناوچەی سەقز لە هێزی دووی ڕێبەندان باس دەکەین.

ناوچە  ئەوەی  لەبەر  کوردستان  دووی  مەڵبەندی  پێشمەرگەکانی 
سنوورییەکان بە هێز و زۆری هەر دوو واڵت )ئێران  و عێڕاق( تەنرابوو، 
لە مانگی پووشپەڕدا بۆ ناوچەی خۆیان گەڕانەوە. سەردانی گوندەکان و 
کۆبوونەوە لەگەڵ خەڵكی ئەو ناوچەیە و خۆپاراستن لە پیالنەکانی دوژمن 
بەرنامەی کاری شەو و ڕۆژیی ئەوان بوو. تا ئەوەی دواجار دوژمن بە 
شوێنەکەیانی زانی و لە ڕۆژەکانی ٩ و10ی گەالوێژدا لە پشتی ئاواییەکانی 
مازوار، سرنجاخ و قشاڵق لە ناوچەی خوڕخوڕەی سەقز هێرشی کردنە سەر.
کرد،  دوژمن  هێرشی  بە  هەستیان  پێشمەرگە  هێزی  کاتێک 
هەموو  بەسەر  دەستیان  و  کەوتن  وەخۆ  دەمودەست  و  دەستوبرد 
و  شەڕگە  داگرت  مەیدانی  بەسەر  زاڵ  ستراتیژیکەکانی  شوێنە 
چاودێریی  ژێر  گرتە  دوژمنیان  جموجۆڵی  بەرزەفڕ  هەڵۆیەکی  وەک 
الیەکەوە  هەموو  لە  دوژمن  هێزی  نیزیکبوونەوەی  لەگەڵ  خۆیانەوە. 
ڕۆژ  دوو  ماوەی  بۆ  دوژمن  هێرشی  شااڵوی  کران.  ئاورباران 
دەبۆوە. شکان  بەرەوڕووی  هەر  جارێکیش  هەموو  و  هەبوو  درێژەی 
دەیان کەسیش  لە دوژمن کوژران و  لە 50 کەس  زیاتر  لەو شەڕەدا 
بەدیل گیران، هەروەها دەیان قەبزە چەکی چۆراوجۆر وەک دەسکەوت 
دوژمن  زەبووبانەی  شکستی  بوون.  پێشمەرگە  هێزی  بەنەسیبی 
تەورێز  ناوەکانی  بە  نیشتمان  بە جەرگی  ڕۆڵەی  دوو  گیانی  نرخەکەی 
ڕەحمانی« ناوسراو بە چنوور و پێشمەرگەیەکی دی بەناوی »ماشه ڵاڵ 
ئەو  دوای شەڕی  نەبوو.  داستان  کۆتایی  ئەمە  بەاڵم  بوو.  محەمەدی« 
پشوودان ڕوو  بۆ  گه الوێژ  واتە ڕۆژی 1٣ی  پێشمەرگەکان  دوو ڕۆژە 
الیەکی  لە  دەکەن.  سەرشیو  لەناوچەی  جەوشەن  ئاوایی  پشتی  لە 
زۆر  لە  کەوتبوو  وێ  کاریگەری  زەبری  کە  ڕێژیم  هێزی  دیکەوه  
تەنیا دوو ڕۆژ دوای  بە چەندین گرووهی زەربەتەوە  دیکە و  ناوچەی 
شەڕەکە شوێنی پێشمەرگەکانی لە پشتی ئاوایی جەوشەن دۆزییەوە و 
کاتژمێری 5ی بەیانی بە پشتیوانیی تۆپخانەیەکی قورس پەالماری دان.
جیاوازیی ئەو ڕۆژە لەگەڵ دوو ڕۆژی پێشتر لەوەدا بوو کە قارەمانانی 
دێموکرات بە هۆی ماندوویی لە ڕادەبەدەر بە شێوەیەکی نهێنی لە ژێر 
پۆلەدارێک خۆیان حەشار دابوو بۆوەی دوژمن هەستیان پێ نەکا و بتوانن 
خۆیان لە شەڕ بپارێزن. لە کاتێکدا کە تەواوی بەرزاییەکانی ئەو دەڤەرە بە 
هێزی دوژمن تەنرابوو، تێکۆشەرانی دێموکراتیش کە لە کوورەی خەباتدا 
لە کڵ  دەرهاتبوون، دەست و تفەنگ چاوەڕوانی هەل و دەرفەتی گونجاو 
پێشمەرگە  وابوو  پێی  لە  دوژمن  لەبەیانی  سەر  کاتژمێری10ی  بوون. 
لە ناوچەدا نییە، هێزەکانی لە بەرزاییەکان بۆ خوارەوە داگێڕا و، هێشتا 
دێموکرات  قارەمانەکانی  کە  نەکرابوون  چۆڵ  بەرزاییەکان  لە  زۆریەک 
بە یاد و تۆڵەی چنوور و ماشه ڵاڵ لێیان وەدەست هاتن  و لە شەڕێکی 
5 سەعاتە دا ئەو ڕۆژەش دەیان کەسی دیکەیان لێ کوشتن و دەیانیش 
کەسیشیان لێ بەدیل گرتن. بەمجۆرە تااڵوی شکستێکی لە بیرنەکراویان 
سەر  خستە  دیکەیان  زێڕینی  الپەڕەیەکی  و  کرد  دوژمندا  گه رووی  بە 
دەفتەری شانازییەکانی هێزی پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستان.
ئەوەی زۆر زیاتر ڕێژیمی تاساند و سەری لێ شێواندبوو ئەمە بوو، 
کە کوڕان و کچانی دێموکرات نەک یادی دوو هاوسەنگەرەکانیان زیندوو 
لە چەند ڕۆژی ڕابردووش  توانیان زەبرێکی گاریگەرتر  بەڵکوو  ڕاگرت 
بەسەر  نابەزن  پێشمەرگە  هێزی  سروودی  بە  و  بدەن  دوژمن  لە 
بکەن. تۆمار  لە حەماسەت  دیکە  چیرۆکێکی  بن  و  زاڵ  مەیدانی شەڕدا 

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

دادەمەزرێ،  کوردستان  کۆماری  کە  کاتێک 
دراوسێشدا  واڵتانی  لە  نە  و  ئێران  لە  نە 
بۆ نموونە ژنان مافی دەنگدانیان نەبووە، 
بگرە  زۆرەملێ،  نەک  ژنان  بۆ  خوێندن 
ئێوە  بووە؛  کەمیشدا  زۆر  ئاستێکی  لە 
کۆماری  لە  ژن  مەیدانداریی  و  ژن  پێگەی 
هەڵدەسەنگێنن؟ چۆن  کوردستاندا 

بارودۆخە  ئەو  لەگەڵ  قەرەداغی:  مەهاباد 
کۆمارە  لە  دەکەیت،  باسی  کە  سەختەشدا 
دراوە  هەوڵ  کوردستاندا  ساواکەی 
ژنان  و  هەبێت  ڕێکخراوەیی  جموجوڵێکی 
هەبێت.  هەڵسووڕانیان  و  بن  چاالک 
دێموکرات  ژنانی  ڕێکخراوی  دروستکردنی 
چاالکیی  و  تایبەت  باڵوکراوەی  هەبوونی  و 
نیشانەی  لە خۆیدا  کاتەدا خۆی  لەو  شانۆیی 
و  دیموکراتیانەیە  هۆشیارییەکی  سەرەتای 
شەهید  کوردستان،  سەرکۆماری  فیکری  لە 
قازی مەحەممەدی نەمردا هەبووە. ئەگەر چی 
کورتە  لەو  بەاڵم  بوو،  کورت  کۆمار  تەمەنی 
ژن  دەبێ  کە  نەکرا  بیر  لە  ئەوە  تەمەنەشیدا 
خۆی ڕێک بخا و پێگەی خۆی لە نێو کۆماردا 
تەمەنی  ئەگەر  بڕوایەدام  لەو  بکا.  دیاری 
هەرێمی  حکومەتی  تەمەنی  وەک  کۆمار 
کوردستان  کۆماری  بوایە،  درێژ  کوردستان 
لە  ئیسرائیل  وەکوو  نمونەیەکی  بە  دەبوو 
دیموکراتیەتدا.  و  ژن  پێگەی  بەهێزیی  ڕووی 
بەاڵم  نەبوو،  درێژ  کۆمار  تەمەنی  مەخابن 
کە  پێشەنگەی  هەنگاوە  ئەو  مێژوو  وەک 
دەمێنێ. هەر  و  تۆمارکراوە  بۆی  نای، 

کۆمار  من  بڕوای  بە  شەرەفکەندی:  گواڵڵە 
سیاسی  بواری  لە  ژنان  بەشداریی  لەڕووی 
زۆر  پلەی  فەرهەنگیدا  و  کۆمەاڵیەتی  و 
تەنیا  ئەوەش  و  هەبووە  پێشکەتووخوازانەی 
نموونەکەشی  ببیندرێ،  ناکرێ  شوعار  وەک 
باسی  کاتێک  یەکەم  گرینگە،  خاڵی  دوو 
کەمتر  دەکا  سیاسەتدا  لە  ژنان  بەشداریی 
ژنان  یەکیەتیی  کۆمار  دوای  مانگ  دوو  لە 
یەکێک  ئەوەیکە  دووهەم  دادەمەزرێنێ. 
بۆ  خەڵکە  هاندانی  کۆمار  بنەماکانی  لە 
و  قوتابخانە  بۆ  کوڕان  و  کچان  ناردنی 
رێگای  کۆمار  واتایەک  بە  خوێندن.  دەرس 
و  دەگرێ  وەبەرچاو  کچان  بۆ  خۆپێگەیاندن 
دیاریکردنی  بە  ئاماژە  کاتێک  بوارەشدا  لەو 

بریارە  لەو  سەرپێچی  ئەوانەی  بۆ  دەکا  سزا 
دەکەن، خۆی مانای ئەوەیە کە ئەم بریاڕە وەک 
و  پەروەردە  مەبەستی  بەڵکوو  نابینێ؛  شوعار 
گەشەسەندنی کۆمەڵگەیە. ئەمرۆ دوای ٧٣ ساڵ 
وێدەچی ئێمە نە تەنیا لەم بوارانەدا بەرەو پێش 
نەچووین بەڵکوو ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ بە بیانووی 
ماڵێ  بنێرنەوە  ژنان  دەدرێ  هەوڵ  جۆراجور 
بۆ  ئامرازێک  وەک  تەنیا  بیانوو  هەزار  بە  و 
بکرێ،  لێ  چاویان  ژیان  لە  پیاوان  ڕازیکردنی 
یان لە باشترین حالەتدا تەنیا وەک دایک. کۆمار 
لە  ناترسێ  کۆمەڵگە  دواکەوتوویی  بیانووی  بە 
بڕیاردان و ناڵێ ئەوە بۆ کۆمەڵگەی کوردەواری 
مافی  بە  سەبارەت  پێشەوا  لە  کاتێک  زوویە. 
دەنگدانی ژنان پرسیار دەکرێ، تەواو بە ئەرێنیی 
وەردەگرێ. جا بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییە کە 
ژنانی ئێران لە ساڵی 1٩٦ مافی دەنگدانیان پەیدا 
کرد و لە عێراق لە ساڵی 1٩80 دەردەکەوێ کە 
کۆمار چەندە بێباکانە و بە باوەڕەوە دەڕوانێتە 
مەیدانی  هاتنە  یان  بڕیاردا،  لە  ژنان  بەشداریی 
دیتنی  بۆ  بەڵگەیە  گەورەترین  ئەوەش  و  ژنان 
گۆشەنیگای کۆمار سەبارەت بە ژن و کۆمەڵگە.

کوێستان گادانی: هاتنە دەرەوەی ژن لە ماڵ و 
کۆکردنەوەی ئەوان لە ساباتی ڕێکخراوێکی تایبەت 
بە ژناندا، یەکێک لە گەورەترین دەسکەوتەکانی 
بووە   دەسکەوت  شوێندانەرترین  و  کۆمار 
کورد.  ژنانی  بزووتنەی  مێژووی  سەر  لە 
و  بەرێوبەریی  دام و دەزگای  لە  هەبوونی ژن 
بەستراوەتەوە   والتێک  هەر  بریاردانی  ناوەندی 
کۆمەڵگەی  ناو  لە  کە  ژن  پێگەی  و  جێگە  بە 
کاتی   ئەو  کوردستانی  لە  هەیە.  والتەدا  ئەم  
نێو  لە  تایبەتی  جێگەوپێگەیەکی  ژن  ئێمەدا،  
دایکێکی  ڕۆلی  لە  بێجگە  نەبووە،  کۆمەڵگەدا 
خوشکێکی  و،  بەوەفا  هاوسەرێکی  دڵسۆز، 

ڕێز،  جێگای  و  سەرسپی  ژنێکی  یان  و  خانم 
کردنی  بەڕێکخراوەیی  و  ئۆرگانیسەکردن  بۆیە 
نیسبەت  داخراو  ئاوا  هەوای  و  کەش  لە  ژنان 
نەبووە،  ئاسان  هەنگاوێکی  و  کارێک  ژنان  بە 
ئەم  جێخستنی  بۆ  نەمر  پێشەوای  بەاڵم  
پێکرد. دەستی  خۆیەوە  بنەماڵەی  لە  دەستپێکە 
پیاوانەی  روخسارێکی   کۆمار  ئەوەی  دەگەل 
دابنێن  ڕاستیە  بەم  دان   دەبێ  بەاڵم  هەبوو،  
ڕووناکی  دەرگای  کوردستان  کۆماری  کە 
کورد  ژنی  و  کردەوە  کورددا  ژنی  رووی  بە 
گۆڕانی  هەروەها  و  ژنان  یەکێتی  دامەزراندنی 
شێوەی ڕوانینی کۆمەڵگەی کوردەواری نیسبەت 
و  دوور  ڕێگایەکی  دەستپێکی  وەک  ژن  بە 
بە  خۆیان،   ڕەوای  مافی  بە  گەیشتن  بۆ  درێژ 
دەزانن   کوردستان  کۆماری  دەسکەوتی 

کوردستان  کۆماری  سەرەکیی  گوتاری 
بووەتە  کە  بووە  نەتەوەیی  شوناسخوازیی 

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

و  نەتەوەیە  یەک  کورد  قەرەداغی:  مەهاباد 
پارچە  پارچە  بۆیە  واڵتە،  یەک  کوردستان 
بەاڵم  نەگۆڕیوە،  ڕاستییە  لەو  هیچی  کردنەکەشی 
کردووە.  سەخت  زۆر  ڕاستییەی  ئەو  بەدیهێنانی 
پێشهاتێک،  کوردستاندا  بەشی  کام  هەر  لە 
هیچ  بێ  بە  بدا،  ڕوو  ڕووداوێک  کارەساتێک، 
گومانێک کاریگەریی لەسەر بەشەکانی تر دەبێ و 
ڕەنگدانەوەی لەسەر دەروونی کورد دەبێ لە هەر 
بەشێک بژی و تەنانەت گەر لە هەندەرانیش بژی. بۆ 
ئەو کاتەش بێگومان وابووە و کۆماری کوردستان 
ڕووی  کورد  هەموو  کە  بینراوە  قیبلەیەک  وەک 
تێبکا. دەبینین چۆن بارزانیی نەمر کە سەرکردەی 
باشووری  لە  کوردە  ڕزگاریخوازیی  بزوتنەوەی 
سەرکۆماری  بە  و  دەچێ  کاتەدا  لەو  کوردستان 
کوردستان دەڵێ من سەربازێکی کۆمارم و خۆی 
دەبن.  کۆماردا  خزمەتی  لە  پێشمەرگەکانی  و 
کە  سلێمانی  لە  ژنان  رێکخراوەکانی  هەروەها 
حەپسەخانی نەقیب بەڕێوەی بردوون پەیوەندییان 
و  هەبووە  کۆماردا  ژنانی  رێکخراوی  لەگەڵ 
کوردستان  دەربڕیوە.  یەکتری  بۆ  هاوخەباتییان 
ئازارێکی  جەستە  هەرکوێی  و  جەستەیە  یەک 
دەکەن. یەکتری  چاالکی  و  جوڵە  لە  کار  هەبێت، 

چاالک  کوردی  ژنانی  شەرەفکەندی:  گواڵڵە 
لە  و  کورد  مافخوازانەی  خەباتی  گۆڕەپانی  لە 
سیاسەتدا هەتا ئەوڕۆ بەشی هەرە زۆری توانای 
کردن  دەستەبەر  بۆ  کردووە  تەرخان  خۆیان 
و  نەتەوەیی  سەروەریی  خەونی  وەدیهێنانی  و 
لە بندەستی. بە واتایەک بەشێکی  ڕزگاریی کورد 
یەکسانی  بۆ  زۆر کەم و الوەکی سەرفی خەبات 
چ  و  حیزبەکان  الیەن  لە  چ  هەمووکات  کراوە. 
بە  یان،  گوتراوە  ژنەکانیشەوە  خودی  الیەن  لە 
خەباتی  دراوە  نیشان  وا  کردەوە  بە  هەنگاوی 
بندەستییە.  لە  رزگاری  بۆ  خەبات  سەرەکی 
ئامۆژگارییەکانی  نەمانیوانیوە  ئێمە  من  بڕوای  بە 
لە  جاران  زۆر  و  بگرین  چاو  لەبەر  زۆر  کۆمار 
لە  ئاڵوگۆڕ  بۆ  بین  بوێر  نەمانتوانیوە  بڕیارداندا 
پەرەسەندنی  و  سەرهەڵدان  هەڵبەت  کۆمەڵگە. 
توندئاژوویی ئیسالمی لە ناوچە و لە ژێر کارتێکەری 

بەاڵم  نەبوو،  درێژ  کوردستان  کۆماری  تەمەنی  مەخابن  قەرەداغی:  مەهاباد 
وەک مێژوو ئەو هەنگاوە پێشەنگەی کە نای، بۆی تۆمارکراوە و هەر دەمێنێ

لە  ناترسێ  کۆمەڵگە  دواکەوتوویی  بیانووی  بە  کۆمار  شەرەفکەندی:  گواڵڵە 
بڕیاردان و ناڵێ ئەوە بۆ کۆمەڵگەی کوردەواری زوویە و پێشەنگە لە ڕچەشکێنیدا

برایم چووکەڵی

هەڵمەتێکی دیی پێشمەرگە 
و شکانێکی دیی دوژمن

ژنان و شوناسخوازیی نەتەوەیی 
لە کۆمار ڕا تا ئێستا

شەونم هەمزەیی
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دەست  لە  هەاڵتن  جیهانیی  ڕێکخراوی  سااڵنەی  ڕاپۆڕتی  پێی  بە 
ئەشکەنجە  حاڵەتی  زیاترین  سریالنکا،  واڵتی  دوای  لە  ئەشکەنجە، 
دەدا. ڕوو  ئێران  ئێران   ئیسالمیی  کۆماری  بەندیخانەکانی  لە 
مانگرتن  ڕێکخەرانی  لە  یەکێک  بەخشی،  سمایل  لەمەوپێش  ماوەیەک   
پارێزگای  تەپەی  هەفت  نەیشەکەری  کڕێکارانی  ناڕەزایەتیدەربڕینی  و 
هەفتە  چوار  پاش  ناوبراو  زیندانەوە.  خرایە  و  دەستبەسەر  خووزستان 
ئەشکەنجەکرانی  لە  باسی  تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاندا  لە  کرا،  ئازاد  کە 
مەحموود  لە  داوای  قسەکانی  سەلماندنی  بۆ  تەنانەت  و  کرد  خۆی 
بێت. واڵمدەر  کە  کرد  ئیسالمی  کۆماری  ئیتالعاتی  وەزیر  عەلەوی، 
کە  ئەوەی  هۆی  بووە  بەندکراوە  کرێکارە  ئەو  سکااڵی  و  شکایەت 
ئیسالمی  کۆماری  گرتووخانەکانی  لە  ئەشکەنجە  دیارەدی  باسی 
و  ڕۆژەڤ  بابەتێکی  ببێتە  کوردستاندا  شارەکانی  لە  بەتایبەتی 
ئەشکەنجە  دیاردەی  تاوتوێکردنی  بۆ  دێموکراتیش  حیزبی  ڕاگەیاندنی 
حوسێن  لەگەڵ  وتووێژێکی  کوردستان  بەندیخانەکانی  لە  بەتایبەتی 
هێنا. پێک  سیاسی  زیندانیی  زۆر  پارێزەری  و  مافناس  نیاز،  ئەحمەدی 
ئەو پارێزەرە کوردە کە تا ئێستا ئەرکی بەرگریکردن لە پەروەندەی بەشێکی 
زۆر لە بەندییە سیاسی و مەدەنییەکانی کوردی لە ئەستۆ بووە، لە قسەکانیدا 
حکوومەتە  ئامرازی  قیزەونترین  و  بێزراوترین  بە  ئەشکەنجەی  سەرەتا 
توتالیتەرەکان لە قەڵەم دا، کە بە مەبەستی دانپێدانانی زۆرەملێ و هەروەها 
درێژەی  لە  ناوبراو  دەهێنن.  بەکاری  بەندییەکان  دەمکوت  و  سەرکوت 
وتووێژەکەیدا بە باسکردن لە سیستەمی قەزایی ئێران و شێوەی ڕەفتاری 
ناوەندە ئەمنیەتی و ئینتیزامییەکان لەو بارەوە گوتی: کۆماری ئیسالمی هەر 
لە سەرەتای پاوانکردنی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران بۆ کپ و بێدەنگکردنی 
هەرچەشنە ناڕەزایەتییەک پەنای بۆ ئەشکەنجە بردووە کە بە پێی پێوەرەکانی 
مافی مرۆڤ لە ئاستی جیهاندا هەموو شێوەکانی مەحکووم و مەنع کراوە.
کۆماری  بنەڕەتیی  یاسای  لە  ڕاستە  کە  کرد  لەوە  باسی  نیاز  ئەحمەدی 
ئەشکەنجەدانی  و  ئازار  هەرجۆرە   ڕواڵەت  بە  ئێراندا،  ئیسالمیی 
بەاڵم  لێکراوە،  ڕێگریی  بەندیخانەکان  و  گرتنگە  لە  بەندکراوان 
گوێدان  بەبێ  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  و  ئێران  قەزایی  دەزگای 
مەدەنییەکان. و  سیاسی  بەندییە  ئازاردانی  و  ئەشکەنجە  لە  بەردەوامن 
حوسێن ئەحمەدی نیاز بە ئاماژەدان بە نامەی باڵوکراوەی سمایل بەخشی، 
هەڵوێستی ئەو  کرێکارە بەندکراوەی بۆ لە قاودانی وەحشیگەریی مەئمووران 
و سەرەرۆیی دەزگای قەزایی ئێران بەرز نرخاند و ڕایگەیاند؛ ڕاستە کەس، 
دەرقەتی  مەجلیس  نوێنەرانی  تەنانەت  و  پارێزەران  ڕۆژنامەنووسان،  واتە 
سیستەمی قەزایی و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی نایەن، بەاڵم 
ئەو  دەتوانین  ئەشکەنجەدراو،  کەسانی  لە  پشتیوانیکردن  و  یەکڕیزی  بە 
بێدەنگییە بشکێنین و هەیمەنەی دەزگای قەزایی ئێران ببەینە ژێر پرسیارەوە.
ئەوەی  سەر  خستە  تیشکی  قسەکانیدا  درێژەی  لە  نیاز  ئەحمەدی 
بە  کوردستان   لە  ئەمنیەتییەکان  ناوەندە  گرتووخانەکانی  دۆخی  کە 
گوتی:  و،  ناخهەژێنترە  و  نالەبارتر  زۆر  ئێران  دیکەی  شارەکانی  نیسبەت 
ڕۆژی  و  شەو  لە  ئیتالعات  گرتووخانەکانی  لە  ئەشکەنجە  هەر  زۆرجار 
کوشتنی  نموونە  بۆ  بەندکراوان؛  گیانلەدەستدانی  هۆی  بووەتە  یەکەمدا 
ئیتالعاتی  گرتووخانەی  لە  کورد  خوێندکاری  لوتفوڵاڵهی،   ئیبراهیم 
و  قارەمانی  سارۆ  هەروەها  و  هەتاوی  8٦ی  ساڵی  لە  سنە  شاری 
ڕابردوودا. ساڵی  بەفرانباری  خۆپێشاندانەکانی  دوای  لە  زەندی  کیانووش 
ناوبراو بە ئاماژەدان بە سەرەرۆیی دەزگای قەزایی ئێران لەوبارەوە گوتی؛ 
هاوکاریی  بە  و  سیستەماتیک  بەشێوەی  ئێران  گرتنگەکانی  لە  ئەشکەنجە 
دەزگای قەزایی و ناوەندە ئەمنیەتییەکان دەکرێ و مەبەستی سەرەکییەکەش 
دیکەی  مەبەستێکی  هەروەها  بەندییەکانە.  و  مرۆڤ  کەرامەتی  شکاندنی 
ئەشکەنجە بە جۆرێک دەمکوتکردنی خەڵکە. وە چۆنکی ئەشکەنجە لە ئاستی 
جیهاندا مەحکووم کراوە، کۆماری ئیسالمی بەردەوام حاشای لێدەکا، وەک 
چۆن لە پێوەندی لەگەڵ سمایل بەخشیدا کردی، بەاڵم هاتنە  ئەمجار بە هۆی 
بەرباڵوی دنیای ڕاگەیاندن وسوسیال میدیاوە نەیتوانی سەرپۆشی لەسەر 
دابنێ و هێندێک لە بەرپرسان بۆ چەواشەکردنیش بووبێ لێی وەدەنگ هاتن. 
بۆیە ئەرکی سەرشانی پارێزەرانی کورد، ئەرکی نوێنەرانی مەجلیس، ئەرکی 
ڕۆژنامەنووس و سەرجەم چاالکان و لەهەمووی گرینگتر خۆدی بەندکراوانە کە 
بە نیسبەت ئەو دیاردە نامرۆییە واتە ئەشکەنجە لە بەندیخانەکاندا بێدەنگ نەبن.
حوسێن ئەحمەدی نیاز پێ لەسەر ئەمە دادەگرێ کە زۆرجار بەهۆی نەبوونی 
دانپێدانان دەکرێ و   بە  ناچار  بەندکراوێک  لە ڕێگەی ئەشکەنجەوە  بەڵگە،  
گرتووخانەکانی  لە  ئەشکەنجە  شێوازی  دەیان  گیانەڵاڵ،  تا  لێدانی  لە  جیا 
کۆماری ئیسالمیدا بەڕێوە دەچێ. ئەو پارێزەرە کوردە لە بەشێكی دیکەی 
لە قسەکانیدا هەبوونی ئەشکەنجە لە سیستەمی قەزایی ئێرانی بۆ ئیدۆلۆژی 
و شێوە حکوومەتی مەزهەبی لە ئێران گەڕاندەوە کە پشتیوانی و سەمپاتی 
چاو  مەزهەبی  ئەرکێکی  وەکوو  ئەشکەنجەگەران  بۆیە  هەر  هەیە.  فیقهـی  
لەو بابەتە دەکەن، بەتایبەتی لە کوردستان قوواڵیی ئەو کارەساتە بە هۆی 
ئازار  ئاوایە کە  ناوەندی زیاتر و خراپترە.  ئەمنیەتیی حکوومەتی  ڕوانگەی 
تا  بگرە  مەدەنییەوە  و  بەندیی سیاسی  )لە  کورد  ئەشکەنجەدانی خەڵکی  و 
ئێرانە. ئیسالمیی  کۆماری  پێکهاتەی  لە  بەشێک  دیکەش(  وتوێژەکانی  چین 
بەرپرسانی  ئیدیعای  خستنەوەی  وەدرۆ  وێڕای  نیاز  ئەحمەدی  حوسێن 
بە  گوتی:  گرتووخانەکاندا  لە  ئەشکەنجە  نەبوونی  لەسەر  ڕێژیم 
بۆ  بەدواداچوونەوەی  ئیجازەی  ئێستا   تا  قەزایی  دەزگای  داخەوە 
نەداوە،  ئێراندا  گرتووخانەکانی  و  بەندیخانە  لە  ئەشکەنجە  پرسی 
چەواشەکارییە. بارەوە  لەو  ڕێژیم  ئیدیعایەکی  هەرچەشنە  بۆیە 

ئەشکەنجە لە بەندیخانەکانی 

کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
عەلی لەیالخ لە  پاشگەزبوونەوە  ئێراندا  لە  ئیسالمی  کۆماری 

یەکسانی زۆر بە ڕاحەتی پاشەکشەی بە هەموو 
لە  کاتێک  کردووە.  بوارەدا  لەم  هەوڵێک  جۆرە 
کوردستان ئەمرۆ لە قەرنی 21 باسی بە شوودانی 
کورد  ژنی  کاتێک  دەکرێ،  ساڵ   1٣ ژێر  کچانی 
داعێش  الیەن  لە  سێکشوال  دیلی  و  بەردە  وەک 
ئیستیفادەی  کوردن،  لە سەرکردەکانیان  کە زۆر 
و  تێبینییەوە  بە  حیزبەکان  کاتێک  دەکرێ.  لێ 
باسی  بە خشکە  کۆمەڵگە  ترسی  لە  جاران  زۆر 
یەکسانی دەکەن، لەوە زۆرتر چاوەڕوانی ناکرێ. 
هەڵبەت نابێ حاشا لەوە بکرێ لە ژنانێکی بوێر لە 
هەر دوو مەیداندا سەنگەریان بەجێ نەهێشتووە 
گیانیان  فیداکردنی  بە  تەنانەت  ئێستاش  هەتا  و 
تێکۆشاون.  کۆمار  ئامانجەکانی  بە  گەیشتن  بۆ 
نەسرین  هەردوو  نەڕۆین،  دوور  نموونەکەشی 
دیکەش.   زۆری  و  کوردن  سۆهەیالکانی  و 

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

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

گووتارە نەتەوەییە بێبەش نەبووە. شووناسی ژنی 
هاوکات  بەالم  ڕەسەنە،  کوردی  شوناسی  کورد 
خۆی لە تێگەیشتنی چەمکە زانستییەکانی دیکەی 
گرێدراو بێبەش نەکردووە و ژنی کورد زۆر باشتر 
بایەخداری  چەمکی  توانیویەتی  کورد  پیاوانی  لە 
سێکۆالریزم   و  فێمێنیسم  ناسیۆنالیزم،  وەک 
ببەستێتەوە. یەکەوە  بە  خۆیدا  شۆناسی  لە 

هەموو چین  و  گوتاری ژن  قەرەداغی:  مەهاباد 
و توێژەکانی کۆماری کوردستان هەر گوتارێکی 
نەتەوەیی بووە و ئەمەش زۆر ئاساییە بۆ گەلێک 

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

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

من  بڕوای  بە  شەرەفکەندی:  گواڵڵە 
سەرەڕای  کوردستان  لە  فێمنیستی  خەباتی 
ئەوە  و  داوە  کزی  لە  هەوڵەکان،  هەموو 
واڵتی  زۆر  لە  ناگرێتەوە،  کوردستان  تەنیا 
نێودەوڵەتی  سیاسەتی  پێشکەوتووش 
خەریکی پاشەکشەیە لە هێندێک لە بنەماکانی 
بۆتە  بنەما  واتایەک  بە  یەکسانی.  سەرەکیی 
دەنگی  و  زۆرینە  دەنگی  وەدەستهێنانی 
زۆرینەش ژنان نین و باسی فێمینیستی نییە.
ژنانی کوردستان کە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەراست 
لە مەرکەزی ئیسالمییە تووندڕەوەکاندا دەژین 
و خەبات دەکەن لە هەمیشە کاریان سەختتر، 
بە  کەمترە.  پشتیوانیان  و  کزتر  دەنگیان 
واتایەک ئەمرۆ پێشکەوتووخوازی مۆد نییە بۆ 
کاری ژنان لە کوردستان زۆر دژوارتر بووە. 
شان  لە  چەک  و  پیشمەرگە  ژنانی  بوونی 
بیری  تەنیایی  بە  نەیتوانیوە  بەجەرگ  و 
بووەتە  ژن  پێشمەرگەی  بگۆڕی.  کۆمەڵگە 
نەبووەتە  بەاڵم  کورد،  خۆڕاگریی  سیمبولی 
یان  یەکسان  مافی  بە  باوەڕ  سیمبولی 
جۆراجۆردا. بواری  لە  یەکسان  توانای 

بزووتنەوەی  خەباتی  گادانی:  کوێستان 
بە  کوردستان  لە  نەتەوەیی  خەباتی  و  ژنان 
گشتی و لە رۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی 
لەو چەند  لێکگرێدراون، النیکەم  دوو خەباتی 
زۆر  هەڵسەنگاندنە  ئەم  دواییدا  سااڵنەی 
کوردان  خەباتی  دەرکەوتووە.  روون  و  زەق 
بەگشتی لەسەر کۆڵەکەی ڕزگاریی نەتەوەیی 
دامەزراوە و هێندێک ئیستاش لەو باوەڕەدان 
کە ئەگەر ڕزگاریی نەتەوەیی بە دەست بێنین، 
عەداڵەتی  و  یەکسانی  مافی  ئاسانی  بە  زۆر 
کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکرێ. زۆر لە ژنانی 
نێو ڕیزی شۆرشیش لە سەرەتاکانەوە زیاتر 
نەتەوایەتی  مافی  دەستەبەرکردنی  فیکری  لە 
نەخشیان هەبووبێ  ئەگەر ڕۆڵ و  دابوون و 
سەر  لە  زۆریان  کاریگەریی  بەدڵنیایەوە  کە 
وەدیهێنانی  پیناو  لە  زیاتر  هەبووە،  شۆڕش 
لێرەدا  بووە.  نەتەوەییدا  خەباتی  ئامانجەکانی 

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

هەر لە چوارچێوەی ئەم باسەدا ڕای خاتوو 
موزەیەن گونەش، چاالکی سیاسی و نوێنەری 
پارتی دێموکراتیکی گەالن )HDP( لە هەرێمی 
دوا: "کوردستان  بۆ  بەمجۆرە  کوردستان 
محەممەد  قازی  پێشەوا  ئەوەی  ڕاستیدا  لە 
لەمەڕ  تایبەت  بە  کردوویەتی  کورد  گەلی  بۆ 
و  دیرۆکییە  تشتێکی  ژنان  ماڤی  پاراستنی 
ژنیش  به   سه باره ت  ڕێزلێنانە.  گەلێ  جێگای 
ده بینین كرانه وه یه ك هه بووه  وه ك؛ خوێندن و 
هێنانە مەیدان و له و بوارانه وه  هه نگاوی باشی 
هه نگاوی  ڕۆشنگه ریشه وه   ڕووی  له   ناوه . 
و  هه لومه رج  گوێره ی  به   و  ناون  گرینگی 
تا  ناوه .  باشیان  هه نگاوی  خۆیان  سه رده می 
ڕابردووش  هه شتای سه ده ی  و  هه فتا  سااڵنی 
به   ده نگدانیان  مافی  ئوڕووپا  واڵتی  هه ندێك 
دواییانه ش  ئه م  تا  ته نانه ت  نه دابوو.  ژنان 
عه ره بستانی  نێوخۆی  له   وا  مشتومڕێكی 
سعودیه  له ئارادا بوو كه  ئاخۆ مافی ده نگدان به  
ژنان بدرێ یان نا. كاتێك دەسکەوتەکانی کۆمار 
و پێشکەوتنەکانی به م پێوه رانه  هه ڵده سه نگێنین، 
گه لێك  هه نگاوی  ئانوساته دا  له و  ده بینین 
دەسکەوتانە  ئەو  و  ناوه   پێشکەوتنخوازانەیان 
هه بووه . كورد  ژنی  بۆ  زۆریشی  بایه خێكی 

ئەگەرچی ئێستا بەشێک لە خەباتی ژنی کورد 
لە بیر و ئەندێشەی باکوورەوە و له  سه ر هیم و 
ئۆجه النەوە سه ری  به ڕێز  فه لسه فه ی  بنچینه ی 
لێرە  ژن  ڕۆڵی  بایەخی  و  گرینگی  و  هه ڵداوە 
زۆرتر هەست پێدەکرێ. خاڵی سه ره كی ئه مه یه  
كه  ژن ده ور و پێگه ی خۆی له  مێژوودا بزانێ 
و بیناسێ و له  سه ر بنه مای ناسنامه ی زایه ندیی 
خۆی، له  سه ر پێی خۆی ڕاوه ستێ و پێشبكه وێت.  
باكووری  هاوچه رخی  خه باتی  مێژووی  له  
له   زۆر  گفتوگۆیه كی  ئێستاش  تا  كوردستاندا 
وه رگرتنی  ئیلهام  و  ده كرێ  ژن  پرسی  سه ر 
كوردستانه وه   كۆماری  به   ته نیا  ژنانیش 
سنووردار ناكرێت. ڕاسته  ئێستا ئێمه  پرسی ژن 
به ڕێز ئۆجه الن  بیر و ڕامانی  بنه مای  له  سه ر 
ئه و  نایه ته   ئه مه   به اڵم  ده به ین.  به ره وپێش 
كۆماری  مێژووی  له   نكۆڵی  ئێمه   كه   واتایه ی 
به شێكی  له   ئه گه ر  یانیش  بكه ین،  كوردستان 
دیكه ی كوردستان كه سێك و خه باتێك گرینگیی 
ئێمه   به ڵكوو  بكه ین.  لێ  نكۆڵی  دابێت،  ژن  به  
ئه و بایه خ و گرینگییه  ده بینین كه  بۆ یه كه مجار 
كۆماری كوردستان به  ژنی كوردی داوه . هه ر 
و  به ره وپێشبردن  پێناو  له   كه   هه نگاوێكیش 
جێگه ی  ئه وا  نرابێت،  ژن  پرسی  سه رخستنی 
له مه دا  كوردستانیش  كۆماری  پێزانینه .  و  ڕێز 
پشكی خۆی پێ بڕاوه  و ئه مه  حاشای لێ ناكرێ.

***

موزەیەن گونەش: لە ڕاستیدا ئەوەی پێشەوا قازی محەممەد بۆ گەلی کورد کردوویەتی 
بە تایبەت لەمەڕ پاراستنی ماڤی ژنان تشتێکی دیرۆکییە و جێگای گەلێ ڕێزلێنانە

کوێستان گادانی: دەگەل ئەوەی کۆمار ڕوخسارێکی  پیاوانەی هەبوو،  بەاڵم دەبێ دان  
بەم ڕاستیە دابنێن کە کۆماری کوردستان دەرگای ڕووناکیی بە ڕووی ژنی کورددا کردەوە 
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هەر  سۆسیالیستیدا،  هزری  و  بیر  لە«مێژووی 
بە گشتی سێ  ئێستا،  هەتا  وە   -1٩ لە سەدەی 
بینراوە.)1( سۆسیالیزم  جیاوازی  شێوازی 
ئاریکاری،  بنەمای  لەسەر  شێواز  یەکەم 
لە  زەحمەتکێشان  خاوەنکاربوونی  و  هاوبەشی 
و  ڕکەبەری  و  بازار  مانەوەی  گەلەکۆمەکان، 
خۆبەرێوەبەرایەتییە. لەم حاڵەتەدا نرخەکان ئیتر 
نرخی بازاری سەرمایەداری نین و قازانجێک بۆ 
خاوەنکارەکان پێکناهێنن. ئەم شێوازە تا ڕادەیەکی 
تێورییەکانی  لەگەڵ  هەیە  هاوئاهەنگیی  زۆر 
خۆبەرێوەبەریەتیی  سۆسیالیزمی  و  پرۆدۆن، 
ڕوانگەی  لە  بەاڵنیکەم  ڕادەیەک  تا  یوگساڵوی 
بیرۆکەیەدایە.  ئەم  کاریگەری  لەژێر  تیورییەوە 
ڕەوتی بەرێوەبەریەتی لە یوگساڵوی تا ڕووخانی 
دەستەاڵت لەم واڵتەدا چەند قۆناغێکی تێپەرکرد:
خۆبەرێوەبەریی  قۆناغی  یەکەمین  »لە 
یوگساڵوی،  لە   )1٩50_1٩٦5( سۆسیالیستی 
کۆمەاڵیەتی  سنووقی  ڕیگای  لە  بەرنامەڕێژی 
بەرێوە  حیزب_دەوڵەتدا  کۆنترۆڵی  ژێر  لە   و  
کورتخایەن  بەرنامەکانی  حاڵێکدا  لە  دەچوو، 
کارخانەکان  خۆجێێ  بەرێوەبردنی  و 
بوو.  خۆبەرێوبەریەتییەوە  ڕێگەی  لە 
پاش  ئەوان  »زێدەبایی«  سەرەکی  بەشی 
مەخارجی  و  خەرج   و  مووچەکان  پێدانی 
کۆمەاڵیەتی. سندووقی  بە  دەدرا  بەرهەمهێنان 
 لە قۆناغی دووهەم واتە سااڵنی 1٩٧1_1٩٦5دا، 
مافی  زیادکردنی  و  بەرنامەدانان  دابەزینی 
ئاستی  لە  بریاردان  )ناسەنترالیزە(ی  ناکۆجێ 
لەگەڵ  هاوڕی  کرا.  پەسەند  کارخانەکاندا 
و  هاوئاهەنگی  بۆ  بانکی  سیستمی  و  بازار 
سەرمایە  تەرخانکردنی  شێوەکانی  دیاریکردنی 
هورمی  ڕێگەی  لە  بانکەکانیش  )سەرمایە دانان(، 
سوودهێنەری  پێوەرەکانی  بە پێی  کە  بانکییەوە 
سەرمایەدانانە  لەم  پشتیوانییان  بوو،  بازار 
چوونەسەرێی  هۆی  بە  بوو  ڕەوتە  ئەم  دەکرد. 
بێکاری.  و  نابەرانبەری  خۆیی،  کۆگاکراوی 
لە  بەشێک  1٩٦0دا  دەیەی  کۆتایی  لە 
خۆبەرێوەبەریی  یوگساڵوی  مارکسیستەکانی 
هەروەها  نیشتمانی،  و  خۆجێیی  ئاستی  لە 
بازار  هاوبەشیی  زاڵبوونی  نادروستبوونی 
کۆنگرەی  لە  بەاڵم  ئاراوە.  هێنا  دەوڵەتیان  و 
و  لێکدانەوە  بەجێی  خۆبەرێوەبەرایەتیدا 
دەستەاڵتدارنی  پێشنیارە،  ئەم  لەسەر  قسەکردن 
و  ڕەخنەکان  ڕەدکردنەوەی  وێرای  یوگساڵوی 
سەرکوتکردنی ڕەخنەگرەکان، دەستیان بە ڕیزێک 
چاکسازی لەسەرەوە کرد. سەرەرای ئەوەی کە 
یوگساڵوی لە دەیەکانی 1٩80 و 1٩٩0 تووشی 
رەدکردنەوەی  بە  ئەوان  بەاڵم  هات،  قەیران 
سوسیالیزمی  و  دەوڵەتی  سۆسیالیزمی 
ئامرازی  و  ڕەوت  لەسەر  پێداگری  و  بازار 
»کۆمەاڵیەتیکردن« )لەژێر کۆنترۆڵی فرە الیەنەی 
شێوازێکی  دەوڵەت،  و  بازار  کۆمەاڵیەتی( 
کردوە  تاقی  خۆبەرێوەبەریان  دێموکراتیکی 
چەپەکان.«)2( بۆ  بێت  وانەیەک  دەیتوانی  کە 
بەرنامەدارشتنە  مودێلی  دووهەم،  شێوازی   
سن سیموون  نووسراوەکانی  لە  نموونەکەی  کە 
وەکوو  کۆمۆنیست  بیرمەندەکانی  پاشان  و 
حاڵەتەدا  لەم  دەبینرێ.  ئێنگلسدا  و  مارکس 
خاوەنداریەتی  ژێر  لە  بەرهەمهێنەر  ئامرازی 
بەرهەمهێنەر  یەکەکانی  و  دایە  کۆمەاڵیەتی 
ناکەن بەرهەمەکانیان  مامەڵەی  و  سەودا  ئیتر 
ڕێکخراوەیەکی  و  نامێنی  بازارێک  حاڵەتەدا  لەم 
ناوەندی لە چەشنی بەرێوبەریی ئیداری جێگیری 
بازار دەبێ. سیستمی سۆڤییەتی ڕەنگ  و ڕووی 
لەبەشەکانی  بەخشی.  شێوازە  بەم  ڕاستیی 
دەکەین. شێوازە  ئەم  باسی  زۆرتر  دیکەدا 
لەگەڵ  دەوڵەتی  سۆسیالیزمی  سێهەم،  شێوازی 
لێرەدا  بالنکییە.  لویی  بیرۆکەکانی  بەپێی  بازار 
ئامرازی  لە  کەڵک  دەوڵەتی  دامودەزگاکانی 
قازانجی  بەرهەم  وەردەگرن،  بەرهەمهێنەر 
دیکەیە.  چەشنێکی  بە  دابەشکردنیان  و  هەیە 
بەرچاو  چەشنێکی  بە  ڕکەبەری  و  بازار 
پێڕەوی  زۆر  و  کەم  دەوڵەت  و  دەمێنێتەوە 
ڕادەیەک  تا  شێوازە  ئەم  لیبرالییەکانە.  بنەما 
لە  بەشێک  لە  گشتی،  بەشی  پێکهێنانی  بە 
وەرگیراوە. لێ  کەڵکی  ڕۆژائاواییەکان  واڵتە 
مارکسیستەکان  زۆرینەی  باوەڕی  گوێرەی  بە 
ئەم  و  مارکسیستییە  دووهەم  شێوازی  تەنیا 
لە ڕێفۆرمیزم جیا دەکاتەوە.  شێوازە کۆمۆنیزم 
»لە  ناوی  بە  نامیلکەیەک  لە  ئانی  ئاندرێ  تۆنی 
باسی  دیکە«  تا سۆسیالیزمێکی  سۆسیالیزمەوە 

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

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

بەشێکی دیکەی سەنعەت بەپێی پێداویستییەکانی 
بکا«.)٣(  تایبەتمەندییەکانیان  مەیلە  و  کۆمەڵگە 
»ئایدیۆلۆژی  لە  ئێنگلس  و  مارکس  هەروەها 
دابەشکردنی  لە  باسکردن  پاش  ئەڵمانی‹«شدا 
و  بەکارەکەی  مرۆڤ  بەسترانەوەی  و  کار 
لە  داهاتەکەی  نایەوێ  ئەگەر  مرۆڤ  کە  ئەوەی 
دەست بدات دەبێ خەریکی هەر ئەوکارە بێ کە 
بژیوی پێ بەستراوەیە، دەنووسن »... ]مرۆڤ[ 
کەس  هیچ  کە  کۆمۆنیستیدا  کۆمەڵگایەکی  لە 
خاوەنی بوارێکی تایبەتی لە چاالکی نییە، دەتوانێ 
بێ،  سەرکەوتوو  بیەوێ  کە  ڕشتەیەکدا  لەهەر 
دەکا  ڕیکوپێک  گشتیی  بەرهەمهێنانی  کۆمەڵگە 
دەرەخسێنێ  بۆ  دەرفەتەم  ئەو  چەشنە  بەم  و 
دیکە  کارێکی  سبەینێ  و  کارێک  ئەمڕۆ  کە 
پاشنیوەڕۆ  بم،  ڕاوکردن  بەیانی خەریکی  بکەم، 
ئاژەڵداری  ئێوارێش  ماسیگرتن،  خەریکی 
زەینیشم  کە  ئەوەی  لەبەر  هەروەها  بکەم، 
خەریکی  شەوێ  نانی  خواردنی  دوای  هەیە، 
ڕەخنەنووسین بم، تەواوی ئەمانەش بێ ئەوەیە 
کە ببم بە ڕاوچی، ماسیگر یا ڕەخنەنووس.«)٤(
خەیاڵی  زۆر  ڕادەیەکی  تا  بابەتە  ئەم  لێرەدایە 
لە  کرێکارێک  ئەستەمە  چۆن  بەرچاو،  دێتە 
وەزعییەتێکی چەند پیشەییدا بتوانێ بەپێی ویست 

ئەوەی  بێ  بگۆڕێ  کارەکەی  خۆی  ئیرادەی  و 
ئەم  یان  بێ،  تایبەتیش  بەکارێکی  بەستراوە  کە 
توانا یەی بێ کە هاوکات پسپۆڕی چەند بوار بێ، 
ئێنگلس  و  مارکس  کە  کارانەی  ئەم  ئەگەر  واتە 
باسی دەکەن تەنانەت بۆ ئەوڕۆی لەبەرچاوبگرین 
ئایدیۆلۆژیی  نووسینی  کاتی  لەگەڵ  بەبەراورد 
و  بووە  پسپۆڕانەتر  و  فەننیتر  گەلێک  ئەڵمانی 
ئەستەمە کەسێک کە لە الیەن بنکەیەکی گەورەی 
نێردراوە  ماسیگرتن  بۆ  ماسی  فرۆشتنەوە 
بێ.  درێژایی ڕۆژەکەدا  لە  دیکەی  کاری  توانای 
بۆ ساتێک لەبەر چاوبگرین لە بارودۆخی ئێستا 
یا داهاتوودا کەسێک بەیانی کاری پزیشکی بکا، 
پاش نیوەرۆ خەریکی بەرێوبەرایەتیی بنکەیەکی 
پیشەیی بێ، ئێوارێ بیەوێ بێژەری تەلەویزیۆن 
بێ؟ مێژوونووسین  خەریکی  شەوانەش   و 
لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەمڕۆ  جیهانی  بێگوومان 
ئێنگلس زۆر گۆڕدراوە و  سەردەمی مارکس و 
ئاڵوگۆڕە ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان 
تازە دەخاتە بەردەم  لێکدانەوەی  تازە و  ئەرکی 
بە  »ئانتی دۆرینگ«دا  لە  ئێنگلس  چەپەکان. 
چ  »تا  کە  دەکا  خاڵە  بەم  ئاماژە  درووستی 
چ  تا  و  گەنجە  جارێ  ئەمڕۆ  جیهانی  ڕادەیەک 
بە  ڕەها  بایەخێکی  ئێمە  کە  گاڵتەجارە  ڕادەیەک 
پێیە  بەم  بدەین«.  خۆمان  ئێستای  تێروانینی 
پێویستە کۆمۆنیست و سۆسیالیستەکان بە پێی 
پێداچوونەوەیەک  ئەمڕۆیی  ژیانی  ڕاستییەکانی 
بەسەر لێکدانەوەکانی پێشوو و ئەو کۆمەڵگەیەدا 
ڕەوتی  لە  و  پێکی  بێنن  دەیانەوێ  کە  بکەن 
شێوەیەکی  بە  مارکسیستی  بیری  تەواوکاریی 
بگەن. زانستی  ئاکامێکی  بە  ڕاستبینانە 
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قازی محەمەد ژ سااڵ 1٩00 زایینی ل باژێرێ مهابادێ ل ماڵباتێکی ئایینی 
ژ دایک بوو. ل سااڵ 1٩٤٦دە ژگەل چەند کەسایەتیەکی کورد و ب ئامادە 
کوردستانێ  کۆرمارا  کوردستانێ؛  دنێیە  پارچێ  کوردێن  هێندێک  بوونا 
پێک هینان و قازی محەمەد بوخوە بوو سەرۆکێ وێ کۆمارێ. بابێ قازی 
محەمەد ب ناوێ قازی عەلی کورێ میرزا قاسمێ قازییە ئۆ کەسایەتیەکی 
ناسکرییە باژێری مهاباد بووە و ل ناو خەڵکی مهاباد و دووروبەرێن جیێ 
تەقدیر و حورمەتا خەڵکی بویە. ئەو ماڵباتە مەزنە ژ بەر ئەوێ کۆ گەلێک 
موشتاقێ خاندن و خاندەوارییە بوونە، کورێ خۆە)قازی محەمەد(دانانە 
بەر خاندنێ و ژ جەم ماموستایێن عالم و مەزنێ وی وەختی دەست ب 
خاندنا زانستا ئۆلی و شەرعی و زانستا جڤاکی کرییە، ل بەر وێ هندێیە 
کو ئەوی سەرکۆماری کاری بوو وی سەردەمیدە فێری چەندین زمانێ 
گرینگە دونیایێ بە، مینانی زمانێ ئینگلیزی، فەرانسی، عەرەبی، فارسی و 
هیندک ژی ڕووسی بە. پشتی ژ دەست دانا بابێ خوه هەرچەند کو قازی 
محەمەد ل تەمەنێ گەنجی دابوو، هەر ل بەر وێ کو کەسایەتیەکی زانا 
بوو هەمژی جیێ تەقدیرا خەڵکی بوو ئۆ ل ناو خەڵکیەدە گەلێک ناسکری 
بوو ل جیێ بابێ خوە دا ببوو قازیێ باژێرێ مهابادێ. ژ بەر وێ هندێ 
چەند سااڵ)1٩٤2(ببوو بەرپرسێ دەزگای ئەوقافێ مهابادێ، قازی محەمەد 
هەر ل یەکەم ڕۆژێن دەستەالتا خوە دا ژبەر وێ هندێ کو باش ئاریشەیا 
جڤاکا وی سەردەمی بۆ میناک نەخاندەواری خەلکی ب خاسمانی ژنان 
بیر لێدەکر یەکم قوتابخانا کچان ل وی باژارێدا دانا، کو خزمەتێکی گەلێک 
مەزن و بەرچاو بوو ل وی سەردەمیدە. کەسایەتیا ناڤدارا ماڵباتا قازی 
و هەر ب خوە قازی محەمەد ببوو دەلیال وێ هندێ کو خەڵکی ناسکریە 
ناوچێ سەردانا وێ ماڵباتێ دکرن کو ئەوە ببوو باعسا ناسکرنا زێدەترا 
قازی محەمەد، دەوڵەتا ڕووس ب فەرمی دەعوەتی باکوویی دکەن ب وێ 
هیندی ژی کەسایەتیا قازی محەمەد چەندی دی زێدە دبە. هەر ل وی 
سەردمی دایە کو ڕێکخراوێکی کوردی ب ناوێ »کۆمەلەیا ژێکاف« ژ 
سەر دەستێ هێندک کەسێن ناوڤدارێ ناوچێ چێ دبە، ئەڤ ڕێکخراوە 
ئو  زانا  ناڤدار،  ناسکری،  کەسایەتیەکی  محەمەد  قازی  کو  ئەوێ  ژبەر 
خۆشناوا وێ ناوچەیێ بوو داخازا ئەندامەتییێ ژ شەخسێ قازی محەمەد 
وی  ژێر  ل  هەر  ئۆ  هەڵدبژێری  خوە  ناوی«بینایی«ب  قازی  کو  دکەن 
قازی محەمەد دبێ  ناویدا دەست ب خەباتا خوە دکە. پشتی ئەوێ کو 
ئەندامێ ئەوێ ڕێکخستنێ ژ بەر گرانیا کەسایەتیا وی دبە سەرۆکی ئەوێ 
دوویێ  جیهانیا  شەڕێ  سەردەمیدا  وی  کو  هندێ  وێ  بەر  ل  کۆمەلێ. 
تەواو ببوو و باکوور ئۆ باشوورێ ئیرانێ کەڤتبوونە بن دەستێن هێزێن 
ئاڵۆز  نیزامیا ئیرانێ گەلێک  بیانی)ئەمریکا ئۆ ڕوسیا(ڕەوشا سیاسێ ئۆ 
هێندک  ل  مەرکەزی  دەولەتا  دەستهەاڵتا  بوونا  ژبەر جێ خالی  و  ببوو 
ڕووناکبیرێن  خەڵکێن  ئۆ  دە  کوردستانێ  ژوان  یەک  ئیرانێ  ناوچەیێن 
کوردستانێ بەهەل زانین کو کورد دبێ بگەهنە حەق و حقوقێ دەست 
چوویە خوە، هەر ل سەر ئەساسا خیمێ وێ کۆمەلێ، حزبا دێموکراتا 
کوردستانێ وەکوو حیزبێکا پێشکەڤتی و ڕۆژ کو باسێ ژ خاستێ خەڵکی 
ئۆ  ڕەوشێدە  وێ  ل  دبە.  چێ  دکە،  خەلکێ  کرییە  زەوت  مافێن  کورد 
الزم بوونا حوکمێکی کوردی ئەوە دەخاست کوو حزبا دێموکرات بیر ژ 
دەوڵەتێکی کوردی بکە، هەر ژبەر وێ هندێ بوو ل یەکم کۆنگرەیا خوە ل 
سااڵ 1٩٤٦دە ب بەشداریا خەڵکێ ناوچێ ئۆ پارچەیەێن دییەن کوردستانێ 
گرێدان، ل وێ کونگرەیێ دا بریار هاتە دان کو کۆمارێکی کوردی پێک 
دگەڵ  بەرامبەر  هەتاوی   1٣2٤ ڕێبەندانا  2ی  ل  کو  بوو  ئەوە  بینن، 
1٩٤٦/1/22زایینی یەکم کۆمارا کوردی ل باژێرێ مهابادێ هاتە پێکهاتن.
لێ  ناودهینان  پێشەوا  وەکوو  کو  هێندێ  وێ  گەڵ  ل  محەمەد  قازی 
پێکهاتنا کۆمارێ  فەرمی وەکوو سەرۆک کۆمارێ وێ کۆمارێ  پاشی 
هەمی  ل  پێشەوا  کوردان.  پێشەوایێ  ب  بوو  حەق  ب  و  ناسین  هاتە 
دکە  کورد  گەلێ  یەکبوونا  باسی  زێدەتر  دە  خوە  گوتنێن  ئۆ  نویسینێ 
ئۆ وێ یەکبوونێ ب مەرجی سەرکەفتنا کورد دزانێ، قازی محەمەد ژ 
مرۆڤان  ماڤی  و  دێموکراسی  کور ب  باوەرێکی  کوو  هیندێ  ئەوێ  بەر 
قوتابخانەیا  مینانی، چێکرنا  هەبوو ب شیوەیەکێ سەردەمیانە دچۆپێش 
چەندین  چاپکرنا  هەروسا  کورد  ژنانێ  یەکێتیا  دامەزرانا  کوروکچکان، 
مینانی  ب  خوە  جینارێن  گەل  ل  هەروسا  کوردی.  گۆڤارێ  و  ڕۆژنامە 
گەلێن ئازەری)تورک(گەلێک دۆستایەتی و ئاریکاری هەبوون ئۆ هەمێشە 
هەیڤا  یازدە  پشتی  مخابن  لێ  جیاوازی.  بێ  ب  دگرت  خەلكی  ژ  ڕێز 
کو  حکومەتێکا  بوو  کوردان  هەمی  دڵخۆشیا  جیێ  کو  کوردی  دەوڵتێکا 
وی  پاشایەتیا  ڕژیما  سپایێ  1٩٤٦دە  کانونا  ل  بوو  دێموکرات  گەلێک 
سەردەمی)رزاشا( بێ ڕحمانە هێرش دکەنە سەر وێ کۆمارێ ئۆ کۆمارا 
کورد جوانەمەرگ دکەن. ل وێ ڕەوشێدە قازی محەمەد گەلێک فیداکاری 
کرێنێ  دادگاهی  هیندێک  پشتی  و  خەڵکێ  قوربانیە  دکە  خوە  و  دکە 
ڕوومەتی ڵ دەهێ خاکەلێوەیا 1٣25 ل وی جییێ کو کومار لێ چێ ببو 
دار  قازی ب  و سەدری  قازی  ناوێن سەیفی  هەڤالێ وی ب  دوو  گەل 
وەکرن ئۆ بو هەتاهاتەیێ بوونە وانە و ڕەمزی بەرخودان ژ بۆ کوردان.

گەڕانەوەیەک بۆ چەمکی سۆسیالیزم
کورتەیەک سەبارەت بە شێوازەکانی بینای سۆسیاڵیزم
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د. کامران ئەمین ئاوە

گولێک کو ژ دەشتێ 
شین ببوو

محەممەدعەلی نەعیمی
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ئێوارەی پێش ڕۆژی کریسمەس )ئەگەرچی لە ئێران 
یەکێک  شاهرودی،  مەحمود  ئایەتوڵاڵ  نییە(،  گرینگ 
لە دەسەاڵتدارە ڕاستەقینەکان کە کەمتر باسی لێوە 
لەگەڵ  سەخت  بەربەرەکانیی  ساڵێک  دوای  کراوە، 
نەناسیاویی  سەرەڕای  مرد.  شێرپەنجە  نەخۆشیی 
هاوکارە  لەگەڵ  بەراورد  لە  ئێران  دەرەوەی  لە 
مشتومڕەکانی،  جێی  و  ڕووڕاست  زۆرتر  ئایینییە 
کە  بوو  نفوزترینەکان  خاوەن  لە  شاهرودی 
دەسەاڵتی بێسنووری بە سەر ترۆپکی دەسەاڵتەوە 
لەگەڵ  پەیوەندیی  نائاسایی  بە شێوەیەکی  هەبوو و 
گشت الیەنەکان هەبوو. لەوەش گرینگتر ئەو کەسێک 
ئایەتوڵاڵ  گەورە  ڕێبەری  جێگرەوەی  وەک  کە  بوو 
نەک  ناوبراو  مردنی  دەکرا.  لێوە  باسی  خامەنەیی 
دەگۆڕێ  جێنشین  دیاریکردنی  سیاسەتی  هەر 
دەکەوێتەوە  لێ  جەمسەربەندیی  تەواوی  بە  بەڵکوو 
ئێران.  ناسەقامگیرتربوونی  هۆی  دەبێتە  و 
و  دایک  لە  عێراق  لە   1٩٤8 ساڵی  شاهروودی 
باوکێکی ئێرانی لە دایک بوو، گەڕاوەیەک )بە فارسی 
دەڵێن معاود( شتێکی نائاسایی لەنێو ئێلیتی سیاسیی 
برایانی الریجانین، کە  ناسیاوترینیان  لە  نییە،  ئێران 
دەزگای  و  یاسادانان  دەزگای  سەرۆکایەتیی  ئێستا 
مەکتەبی  لە  ئەو  بەدەستەوە.  ئێرانیان  دادوەریی 
ناودارانی ئایینی لە شارەکەی نەجەف دەرسی خوێند، 
عێراق،  دەعوەی  ئایینیی حیزبی  ڕێبەری  ناویاندا  لە 
باقر ئەلسەدر، و بە ڕێژەیەکی  ئایەتوڵاڵ موحەممەد 
کەمتر، ڕێبەری گەورەی داهاتووی ئێران ڕووحوڵاڵ 
عێراق  بەعسی  ڕێژیمی   1٩٧٤ ساڵی  لە  خومەینی. 
شاهرودی و هەندێک خەڵکی دیکەی لە چوارچێوەی 
هەڵمەتێکی بەرین دژی مەالکانی شیعە دەستبەسەر 
ئێران  داگیرکردنی  دوای  دا.  ئەشکەنجەی  و  کرد 
سەرۆکایەتیی  شاهرودی  حوسێن،  سەددام  لەالیەن 
گرتە  عێراقی  ئیسالمیی  بااڵی شۆڕشی  ئەنجومەنی 
ڕێبەری  بە  بوو  خامنەیی  کە  کاتێک  بەاڵم  دەست، 
گەورە لە 1٩8٩، بڕیاری دا کە دوای شانسی سیاسی 
لە ئێران بکەوێ و ئاسەوارە عێراقییەکانی بشارێتەوە. 
زێڕینەکانی  حەوزە  لە  پایەبەرز  کەسێکی  وەک 
علمییەی قوم، شاهرودی خاوەنی بڕوانامەی ئایینیی 
دامەزراوە  نێو  بۆ  ناوبراوی  هاتنی  کە  بوو،  بێوێنە 
سیاسییەکانی ئێرانی ئاسانتر کرد. جگە لە ساڵەکانی 
1٩٩5 تا 200٩ کە سەرۆکی دەزگای دادوەریی ئێران 
ئەندامی  مردنی  کاتی  تا   1٩٩5 لە  شاهرودی  بوو، 
کە  بەهێزی چاودێریی  ئەنجومەنی  نیگابان،  شورای 
یاساکانی  لە هاوئاهەنگبوونی  بوون  دڵنیا  بەرپرسی 
پەسەند کراو لە مەجلیس و کاندیدەکانی هەڵبژێران 
ئەو  بوو.  ئیسالمە  لەگەڵ  مەجلیس  نوێنەری  وەک 
خیبرەگانی  ئەنجومەنی  ئەندامی  شێوە  بەهەمان 
کە  مەالیان  لە  پێکهاتوو  ئەنجومەنێکی  ڕێبەری، 
جێگرەوەی ڕێبەریی گەورە دیاری دەکا، و ئەندامی 
شوڕای  نیزام،  بەرژەوەندیی  دیاریکردنی  کۆڕی 
نێوان  لە  ناکۆکیی  چارەسەریی  و  نێوبژیوانیی 
عێراق  و  ئێران  شەڕی  دوای  کە  نیزام  هێزەکانی 
دامەزرا، کە ئەرکی بڕیاردان لەکاتی ناکۆکی لە نێوان 
بوو.  ئەستۆیە  لە  چاودێریی  ئەنجومەنی  و  پارلمان 
دوای مردنی ئەکبەر هاشمی ڕەفسەنجانی، سەرۆکی 
پێشوو  لە 201٧، سەرۆک کۆماری  ئەنجومەنە  ئەو 
کە زۆر خاوەن نفوز بوو، خامنەیی شاهرودیی وەک 
شاهرودی  بۆیە  کردبوو.  دیاری  خۆی  جێگرەوەی 
بەڕاستی کەسێک بوو کە خامنەیی دەیتوانی متمانەی 
شێوەیە  بەو  گەورە  ڕێبەریی  کە  کەسێک  پێبکا، 
لە  بەوەفاکان  کارگێڕە  لە  »یەکێک  هەڵداگوت  پێی 
ئیسالمیدا.« کۆماری  دامودەزگاکانی  گرینگترین 
سەرۆکی  وەک  شاهرودییان  ئێرانییەکان  زۆربەی 
بەدناوی دەزگای دادوەریی لە نێوان ساڵەکانی 1٩٩٩ 
تا 200٩ لەبیرە، سەردەمێک کە دەورەی موحەممەد 
خاتەمی و مەحموود ئەحمەنینژادی دەگرتە خۆ کە دوو 
دەوڵەتی بە تەواوی لێکجیاواز بوون. لەو ماوەیەدا، 
قەاڵچۆکردنی  هەڵمەتی  سەرۆکایەتیی  شاهرودی 
ڕۆژنامەکان،  پارلمان،  رێفۆرمخوازەکانی  نوێنەرە 
مرۆڤی  مافی  چاالکانی  ڕۆشنبیران،  و  خویندکار 
سەرکوتی  سەرۆکایەتییەکەی،  کۆتایی  لە  و  کرد 
دژی  کە  کرد  ڕێفۆرمخوازی سەوزی  جوواڵنەوەی 
ساختەکاریی لە هەڵبژاردنێکدا بوو کە ئەحمەدینژادی 
کۆمار. سەرۆک  کردە  دووهەم  جاری  بۆ 
دەزگای  سەرۆکایەتیی  ماوەی  لە  شاهرودی 
ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  دادوەریی، 
لە  حوکمی   2000 بەڕیوەبردنی  سەرپەرشتیاری 
ساڵ.   18 ژێر  کەسی  ناویاندا  لە  بووە،  سێدارەدان 
ئاڵمان  هانۆڤەری  بۆ  شاهرودی  سەردانی  کاتی  لە 
ژانوییەی  لە  پزیشکی،  چارەسەریی  مەبەستی  بە 
2018، خۆپیشاندان دەستیان پێکرد، و کاربەدەستانی 
لە  بەاڵم  کردەوە  دادگاییکردنی  لە  بیریان  ئاڵمانی 
بەربژێری  هەڵگرت.  بیرۆکەکە  لە  دەستیان  کۆتاییدا 
سەعید  تاران،  گشتیی  دادئەستێنی  وەک  ناوبراو 
مورتەزەوی، لە الیەن زۆر کەسەوە وەک بەرپرسی 
فوتۆ_ڕۆژنامەنووسی  کوشتنی  و  القەکردن 
دەناسرێ. کازمی  زەهرا  ئێرانی_کانادایی 
لە الیەکی دیکەوە شاهرودی شانازی جێبەجێکردنی 

ناویاندا  لە  بڕابوو،  پێ  ڕێفۆرمیشی  هەندێک 
جیاکردنەوەی  چەسپاندنەوەی  دووبارە 
پێشوو  سەرۆکی  کە  دادوەر  و  دادئەستێن 
وەالنانی  وەشاندبوو،  هەڵی  یەزدی  موحەممەد 
پێشکەش  و  ئیعدام  حوکمی  وەک  بەردباران 
پارێزگاریی  بۆ  یاسایەک  پێشنیاری  کردنی 
لە  ساڵ.   18 ژێر  زیندانیانی  بۆ  زۆرتر  یاسایی 
ڕێفۆرمخوازی  ڕۆژنامەی  مردنیدا  بەرەبەری 
شەهروەند وەک »گەورە دادوەری ڕچەشکێن« 
فەرمیی  میدیای  و  شکن(،  سنت  )قاضی القضات 
دەوڵەت لەناویاندا هەواڵنێریی کۆماری ئیسالمیی 
»ئێران« ئەوی بە »پێشکەوتووخواز« ناو برد.
مەندیلی  شاهرودی، وەک خومەینی و خامنەیی 
بنەچەکەی  دەدا  نیشان  کە  بوو  لەسەر  ڕەشی 
تەنیا  ئەو  پێغەمبەر،  بۆ محەممەدی  دەگەڕێتەوە 
خاوەنی بەڵگەنامەی ئایینی بۆ بوون بە ڕێبەری 
مەزن نەبوو، تایبەتمەندییەک کە پلەیەکی بەرزی 
لە کەشوهەوای سیاسی تاران و قوم پێدەبەخشی، 
لەوە،  جگە  نەبوو.  ئەوتۆ  نەجەف  لە  ئەگەرچی 
تایبەتمەندیی بێوێنەوی ئەو کە پۆتانسیەلی بوونە 
بوون  سەرنجکێش  چەقی  پێدەبەخشی  ڕێبەریی 
لەنێو گشت الیەنەکانی خاوەن پێگەی دەسەاڵت 
بەردەوامیی  نوێنگەی  وەک  کە  بوو  ئێران  لە 
سەیر دەکرا، دوو تایبەتمەندیی گەلێک هەستیار 
بە  ئێران.  داهاتووی  سیاسی  سەقامگیریی  بۆ 
توندئاژۆکان،  لە  زۆر  و  خامنەیی  پێچەوانەی 
باشی  کەمتاکورتێک  پەیوەندیی  شاهرودی 
لە  هەنووکە  کە  فراکسیۆن،  هەرچوار  لەگەڵ 
کۆنەپارێزەکان،  هەبوو:  هەیە،  بوونیان  ئێران 
کۆنەپارێزەکان  میانڕەوە  کۆنەپارێزەنوێیەکان، 
کە  کاتێک   2011 لە  ئەوە  ڕێفۆرمخوازەکان.  و 
شاهرودی وەک سەرۆکی کۆڕی تازە دامەزراو 
بااڵی  »کۆڕی  سەیروسەمەرەی  ناوی  بە 
پەیوەندیی  ڕێکخستنی  و  ناکۆکی  چارەسەری 
کە  دەردەکەوێ،   2011 لە  هێز«  سێ  نێوان 
لە نێوان سەرۆککۆمار  جوابێک بوو بۆ ناکۆکی 
ئەحمەدینژاد و پارلمانێکی تووڕە. لە کاتێکدا کە 
ڕکەبەری  الیەن  لە  بوو،  تەواو  کۆنەپارێزێکی 
کۆنەپارێزەکانیشەوە بە نابەدڵی ڕێزی لێ دەگیرا.
بۆ  ناوبراو  وەفاداریی  شێوە،  هەمان  بە 
بە  کە  گەورە،  ڕێبەری  دەفتەری  و  خامنەیی 
بەردەوامیی  دەیتوانی  ناسراوە،  فەقێ  وەلی 
هاوسەنگ  پەیوەندیی  بەهۆی  دامودەزگاکە 
لەگەڵ ناوەندەکانی دیکەی دەسەاڵت، بە تایبەتی 
سوپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی مسۆگەر 
پێویستی  ئەو  خامنەیی،  پێچەوانەی  بە  بکا. 
بناغەکانی  بەهێزکردنی  بۆ  کە  نەبوو  بەوە 
بپاڕێتەوە. پاسداران  سوپای  لە  دەسەاڵتی 
تاقمی  لە  شیعە  مەالی  تەنیا  شاهرودی 
ئاماژەپێکراو بوو کە ئەگەری بوون بە جێگرەوەی 
ئەو  دەنگۆ  هەندێک  بەگوێرەی  تەنانەت  هەبوو، 
بەتەمای بوون بە ڕێبەری شیعەکانی عێراق بوو. 
لە 2012 دەنگۆی ئەوە باڵو بۆوە کە شاهرودی 
سەرقاڵی دروستکردنی ڕایەڵەیەکی داکۆکیکار لە 
جیرانی ڕۆژئاوا و بە تایبەت شاری نەجەف، بە 
پشتیوانیی باجی ئایینی )خومس و.( و یارمەتیی 
دارایی دەوڵەتی ئێران بووە. کاتێک کە شتەکان 
بەتەما  ناوبراو  کە  دەرکەوت  بوونەوە،  ڕوون 
سیستانی  عەلی  مەزن  ئایەتوڵاڵی  پێگەی   بوو 
دەسەاڵتی  کە  بگرێتەوە،  جێگای  یا  بکا  الواز 
یەکەمی ئایینی عێراق و شیعەی دوازدە ئیمامی 
ئەو  بۆ  باشیشی  بیانوویەکی  ئێران  بەدەستە. 
کارە هەبوو: سیستانی کە لە ئێران لەدایک بووە، 
دژی  بێدەنگی  بە  شاهرودی،  پێچەوانەی  بە 
دەسەاڵتی  لەسەر  کە  ئێرانە  سیاسی  سسیتەمی 
دامەزراوە. فەقێ،   ویالیەتی  گەورە،  ڕێبەری 
عێراقی  بنەچەکەی  هۆی  بە  شاهرودی  ئەگەر 
عەڕەبیی  زاراوەی  بە  ئاخاوتنەکەی  فارسی  و 
نە  کە  دەکرا،  سەیر  دەرەکیی  کەسێکی  وەک 
تۆخ،  عێراقییەکی  نە  و  بوو  ئێرانی  بەتەواوی 
پێشینەی ناوبراو النیکەم لەالیەن شیعەی دوازدە 

و  ئێران،  سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  ئیمامیی 
پێشوازییەکی  کە  شوێنێک  عێراق،  لە  تایبەتی  بە 
خەڵکی  سەرنجی  کرا،  فەقێ  ویالیەتی  لە  الواز 
سەددام  دەسەاڵتی  تێکڕووخانی  دوای  ڕادەکێشا. 
کۆنتڕۆڵی  لەژێر  کە  عێراق  دەوڵەتی   ،200٣ لە 
زۆرینەی شیعە دایە لە ئێران نزیک بۆتەوە، بەاڵم 
پاراستووە  خۆی  سیاسیی  سەربەخۆیی  هێشتا 
تاران. تووڕەیی  هۆی  دەبێتە  جار  هەندێک  کە 
بەردەوامیی  و  ئێران  نێوخۆیی  سەقامگیریی 
هۆی  بە  پەرەئەستێن  شێوەیەکی  بە  کە  ڕێژیم، 
واڵت  سەرانسەری  لە  لەناکاوەکان  ناڕەزایەتییە 
بووە،  ئالنگاری  تووشی  ڕابردوودا  ساڵی  لە 
بە  سیاسی  چینی  کە  ئەوەی  بە  بەستراوەتەوە 
بکەن  قبووڵ  مەزن  ڕێبەرێکی  هاوبەش  شێوەی 
لە  هاوسەنگی  و  هاوڕایی  پێکهێنانی  توانایی  کە 
هەبێ.  پێشبڕکێکارەکاندا  بەرژەوەندییە  نێوان 
لە  قبووڵکرانی  لە  شاهرودی  بێوێنەی  توانایی 
سیاسی  پێگەی  خاوەن  جیاوازەکانی  بەرە  الیەن 
پەیتا  پەیتا  کە  بوو  هۆیەک  ئێران  لە  ئایینی  و 
دەکرا.  لێوە  باسی  خامەنەی  جێگرەوەی  وەک 
ئەو هەروەها لە ڕوانگەی ئایینی و بەڕیوەبەرییدا 
لێهاتوویی هەبوو و لەناو تاقمێکی کەمی مەالی نە 
زۆر پیر وەک کەسێکی جیگای متمانەی سیاسی لە 
الیەن تاقمی خاوەن دەسەاڵتی ئێران سەیر دەکرا.
کۆنەپارێزان  درێژمەودای  کۆنتڕۆڵی  بەاڵم 
دادوەریی،  سەربازیی،  دەسەاڵتی  سەر  بە 
ڕاگەیاندنەکان و مەالکانەوە ئێستا هیچ دەرفەتێک 
ئێران،  میانڕەوەکانی  و  ڕێفۆرمخوازەکان  بە 
حەسەن  هەنووکەیی  کۆماری  سەرۆک  لەناویاندا 
پرۆسەی  لەسەر  کاریگەرییان  کە  نادا  ڕوحانی 
دیاریکردنی جێگرەوەی ]ڕیبەر[ هەبێ. لەبەر ئەو 
کاندیدای  ڕێخۆشکەری  شاهرودی  مردنی  هۆیە 
شوڕای  لەنێو  تایبەتی  بە  دەبێ،  تووندئاژۆکان 
نیزام،  بەرژەوەندی  دیاریکردنی  کۆڕی  نیگابان، 
پایەبەرزەکانی  بەرپرسە  و  خوبرەگان  مەجلیسی 
بەشی دادوەریی. بە وەالنانی سەرۆکی ٩1 ساڵە 
نیگابان و مەجلیسی  توندئاژۆی شورای  و هەرە 
خوبرەگان، ئەحمەد جەننەتی، دوو کاندیدای دیکە 
دادوەریی  هێزی  پێشووی  سەرۆکی  دەمێننەوە: 
مەجلیسی  سەرۆکی  وەک  دواییانەدا  لەو  کە 
خوبرەگان دیاری کرا، سادق الریجانی، و ئیبراهیم 
ڕەئیسی، چاودێری دامەزراوەی خاوەن دەسەاڵتی 
ئاستانی قودسی ڕەزەوی لە مەشهەد، کە لە 201٧ 
لە کێبڕکێی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارییدا بەشدار 
ببێتە  ناوبراو  کە  هەیە  ئەوەش  دەنگۆی  بوو، 
بەراورد  لە  دادوەری.  دەزگای  نوێی  سەرۆکی 
تەحەممولی  مەال  هەردوو  شاهرودی،  لەگەڵ 
و  میانڕەو  نەیارە  بە  بەرامبەر  کەمتریان  زۆر 
ڕێفۆرمخوازەکانیاندا هەیە، کە ئەوانیش وێناچێ ئەو 
بکەن.   قبووڵ  خامەنەیی  دووانە وەک جێگرەوەی 
بە نەمانی خێرای یەکەم جیلی مەالی شۆڕشگێڕی 
شاهرودی  زووی  ڕادەیەک  تا  مردنی  ئێران، 
و  جیددیترین  بوو،  تەمەن  ساڵی   ٧0 تەنیا  کە 
دااڵنەکانی  لە  کە  جێگرەوە  کاندیدی  لێهاتووترین 
چوو.  لەنێو  دەکرا،  لێوە  باسی  تاراندا  دەسەاڵتی 
دەرەوەی  سیاسەتێکی  بوو  لەوانە  ئەگەرچی 
بەاڵم کۆچکردوو  نەدابا،  پێ  بڕەو  ئاشتخوازانەی 
ئایەتوڵاڵ هاشمی شاهرودی لەوانەیە نوێنەرایەتیی 
بژاردە  باشترین  و  لێکدابڕان  کەمترین  سیاسەتی 
پایەبەرزترین  وەک  نێوخۆ  سەقامگیریی  بۆ 
تاقمە  نێوان  کێشەی  با.  ئێران  دەسەاڵتداری 
ئاسایی  شتێکی  لەوانەیە  ئێران  دەسەاڵتدارەکانی 
بێ،  ڕێژیم  الوازیی  نیشانەی  ناکا  پێویست  و  بێ 
بە  کە  دەخوازێ  مەزن  ڕێبەرێکی  ئەوە  بەاڵم 
قبووڵکراو  هەمووانەوە  لەالیەن  گشتیی  شێوەی 
الیەنە  نێوان  لە  کۆتایی  بڕیاری  بتوانێ  تا  بێ 
ناکۆکەکاندا بدا. لە واڵتێکدا کە داهاتووەکەی ڕۆژ 
لە دوای ڕۆژ لێڵتر دەنوێنێ، ڕێژیمی دەسەاڵتدار، 
لە  زیاتر  ساڵەی،   ٤0 تەمەنی  دەنێتە  پێ  کە 
هەیە. ئەوتۆ  کەسێکی  بە  پێویستی  کات  هەموو 

چه مكی تاكگه رایی )Individualism( له سه ر بنه مای ئه خالقی تاك دامه زراوه  و 
جه خت له سه ر بایەخه كانی ئه خالقی ده كا و بابه ت گه لێ وه ك سه ربه خۆیی، 
ئازادی و بڕوابه خۆ بوون، تێیدا زه ق ده بێته وه . بێگومان مه به ست له  سه ربه خۆیی 
و ئازادی له  په یوه ندی له گه ڵ سه ربه خۆیی فكری و ئازادیی ژیانی تاكه كه سی دایه !
غرووری نه ته وه یی، ئه و هه ست و ئه وینه یه  كه  تاك به  نیسبه ت واڵتی خۆی 
درێژایی  ڕه نگه   ده كا.  په یدای  یان  هه یه تی،  خه ڵك(  هه م  و  هه م خاك  )واته  
ته مه نی ناسنامه ی نه ته وه یی )longevity of national identity(ش وه ك دیمیترۆڤا 
و دیتران ده ڵێن فاكتۆرێكی سه ره كی بێ بۆ غرووری نه ته وه یی و بێگومان 
مێژووی خه باتی له مێژینه ی كوردیش پاڵپشتێكی باش بووه  بۆ ئه م غروورە! 
دیمیترۆڤا و دیتران هه روه ها ده ڵێن: غرووری نه ته وه یی تابعێكه  له  تایبه تمه ندییه  
لێكۆڵینه وه یه كی  به   پشتبه ستن  به   ده كرێ  بۆیه   تاكه كان.  جۆربه جۆره كانی 
به دیهێنانی غرووری  له   ده توانێ  تاك  كه   بگه ین  قه ناعه ته   به م  له م چه شنه ، 
هه بێ.  كاریگه ری  ده ورێكی  چه مكه   ئه م  خه ماڵندنی  هه روه ها  و  نه ته وه یی 
هه روه ها ده کرێ له  هه ناوی ڕۆژهه اڵتناسیی )شرق شناسی( ئیدوارد سه عید، 
چه مكێكی دژواز هه ڵێنجین كه  دواجار به رامبه ر به  تاكگه رایی ڕۆبێنم و له  
مرخێش مرخێشی ئه م دوو چه مكه  دژوازه دا غرووری نه ته وه یی زه ق كه مه وه .
له م  سه عید  ئیدوارد  ڕۆژهه اڵتناسیی  سه ره کی  تایبه تمه ندی  بکرێ  ڕه نگه  
و  سه رتره   ڕۆژهه اڵت  له   ئه مالوئه ال  بێ  ڕۆژئاوا  بکرێته وه :  کۆ  ڕسته یه دا 
بۆیه  ڕۆژهه اڵتناسی وه ک چه مکێک  نییه ،  ناسینی خۆی  توانایی  ڕۆژهه اڵت 
ده یه وێ یارمه تیی ڕۆژهه اڵت بدا تا خۆیان بناسن! به  واتایه کی تر ڕۆژهه اڵتناسی، 
ده ناسێنێ. ڕۆژئاواییه کان  و  ڕۆژهه اڵتییه کان  خودی  به   ڕۆژهه اڵت 
دروستره   که   خۆیدا  ڕۆژهه اڵتناسییه که ی  له   سه عید  ئیدوارد  ڕاستیدا  له  
ڕه خنه گرانه   گوتارێکی  وه ك  چون  ڕۆژهه اڵتناسییه که ی،  دژه _  بڵێین 
باس  ده کا،  ڕۆژهه اڵت  و  ڕۆژئاوا  نێوان  قووڵی  جیاوازییه کی  له   باس 
بنه مای  له سه ر  نه ک  خۆی  زه ینی  بنه مایه کی  له سه ر  ڕۆژئاوا  ده کا  له وه  
زه ینییه ی  بنه ما  ئه م  به پێی  وێنه   بۆ  ڕۆژهه اڵت،  ده ڕوانێته   واقعییه ته کان 
که   نه گۆڕ  شتێکی  وه ک  ئاڵوگۆڕه ،  به بێ  ڕۆژهه اڵت  وایه   پێی  خۆی 
و  هۆوییه تی  پێناسه یه کی  بنه مای  له سه ر  نییه   خۆیشی  تاریفی  توانایی 
بدا. به ده سته وه   خۆ  ده بێ  که   ده کا  سه یری  ده سته مۆ  دیلێکی  وه ک  بۆیه  

خۆ ئه وه  ڕاسته  ڕۆژهه اڵتناسی ده بێ وه ک زانستێک سه یر بکرێ که  له  سه ره تاوه  
وه ک گوتارێکی ده سه اڵت، خه ریکی پاساهێنانه وه  بووه  بۆ شیوه  ڕوانینه که ی 
مرۆڤی ڕۆژئاوایی به  نیسبه ت ڕۆژهه اڵته وه  و زاڵکردنی مرۆڤی ڕۆژئاوایی 
به سه ر مرۆڤی ڕۆژهه اڵتییه وه ، به اڵم به  باوه ڕی من له  هه مان کاتدا نابێ له  
که مته رخه می مرۆڤی ڕۆژهه اڵتی و ته نانه ت تا ئاستی خۆ به ده سته وه ده ری 
هیچنه گرتنه ش  به   خۆ  ئه م  به که مزانینه ش،  خۆ  ئه م  ڕاسته   خۆ  بین.  خافڵ 
هۆکاره که ی دیسان ده گه ڕێته وه  سه ر چه مکی ڕۆژهه اڵتناسی، به اڵم تاک و 
کۆمه ڵی واڵتانی ڕۆژهه اڵتیش خۆیان هۆکارێکن بۆ ئه م شێوه  ڕوانینه . دیاره  
ئه مه  له  هه موو بواره  سیاسی، کۆمه اڵیه تی و فه رهه نگییه کانیشدا ده دیترێ.
ئه گه ر سه عید له  سه ره تای کتێبه که یدا زۆر به  دروستی ئاماژه  به مه  ده کا که  
الیان  له   زنجیرئاسا  شێوه یه کی  به   به رده وام  سیستم  وه ک  ڕۆژهه اڵتناسی 
و  دووپاته   ڕۆژهه اڵتییه کان  و  خۆیان  خه ڵکی  بۆ  ڕۆژئاواوه   نووسه رانی 
چه مکی  ده تفن.  یه کتر  زاری  ده   گوته نی  کورده واری  و  ده بێته وه   چه ندپاته  
نگریس  میراتێکی  وه ک  به رده وام  ڕۆژهه اڵتیش  واڵتانی  له   به که مزانین  خۆ 
سووری  کابرایه کی  کاتێ  بۆیه    . ده بێته وه   دووپاته   کۆمه ڵ  و  تاک  بۆ 
شاگه شکه   لێده کا  مه رحه بایمان  که   و  ده خه جڵێین  ده ڕوانێ  لێمان  چاوشین 
خه اڵت  به   دنیایان  وابێ  پێمان  ناوهێنانمان  چکۆله ترین  به   ڕه نگه   و  ده بین 
پێ به خشیوین. زۆر جاران تاكی كورد كه  وه ك خۆی یان نوێنه ری تاقمێك 
یان خێر نوێنه ری حیزبێك له  میدیای غه یره كورددا ده رده كه وێ، هه رچه ند 
ڕوانینی  وه ک  ئه و  نیسبه ت  به   به رامبه ره كه ی  ڕوانینی  شێوه   که   ده زانێ 
گه وره  به  سه ر گچكه دایه  یان له  سه ره وه  بۆ خوارێ، به اڵم به وحاڵه شه وه  
وای  چی  و  ده كه ی  سه رلێشێواوییه كه ی  و  داماوی  به   هه ست  ئاشكرا  به  
و  بكا  بوونیشی  كورد  له   حاشا  بااڵده ستدا  نه ته وه ی  به رامبه ر  له   نامێنێ 
ئه گه ریش به س به  کورد ناویشی برد پێی به  گه وره ترین ده سکه وت ده بێ!
 لێره دایه  كه  تاكگه رایی ڕێك به  دژی ئه م خۆبه ده سته وه ده رییه  قوت ده بێته وه  
بۆ داكۆكی له  ناسنامه  و غرووری نه ته وه یی! ئه وه ی ئه مڕۆ به كرده وه  ده دیترێ 
به   تاكه كانی  گیروگرفته كان،  هه موو  سه ره ڕای  كورد  نه ته وه ی  كه   ئه وه یه  
غرووره وه  سینگ ده ده نه  پێش وه ك كورد، بێگومان ئه م تاكگه راییه  دواجار 
زانین! خۆبه كه م  و  خۆبه ده سته وه دان  له گه ڵ  ملمالنێیه   سه ره كی  براوه ی 

بێ:  یارمه تیده ر  مه به سته كه م  بۆ شرۆڤه ی  نموونه یه   ئه م  هێنانه وه ی  ڕه نگه  
1٩1٩ى  ساڵى  شۆڕشى  سه ربه خۆییخوازی  ڕێبه ری  زه غلوول  »سه عد   
میسر به  دژی به ریتانیا، گۆیا ده چێته  له نده ن بۆ چاوپێكه وتنی له گه ڵ جۆرجی 
كاتێ چوویه   پرۆتۆكۆل،  وه ك  ده ڵێن  پێی  له وێ  به ریتانیا.  پادشای  پێنجه م 
نیشانه ی  وه ك  و  دابونه ریته   ئه مه   بچه مێنه وه ،  خۆت  به حاڵ  كینگ  الی 
ڕێزگرتنه  له  كینگ. كه  زه غلوول ده چێێه  الی پادشا نه ك ناچه مێته وه  به ڵكوو 
ده بێ  ته واو  كۆبوونه وه كه   كه   پێش.  ده داته   سینگی  و  ده كا  ڕاستتر  پشتی 
زه غلوول.  هه ڵسوكه وتی  له   لێده كه ن  گله یی  زۆری  به ریتانی  كاربه ده ستانی 
كردم  هه رچی  به اڵم  بچه مێمه وه ،  نه ختێك  ویستم  من  ده ڵێ  واڵمدا  له  
نه متوانی و ده توت دوازده  سێزده  میلیون هاواڵتی میسری پشتم ڕاده كێشن 
نه ته وه یی!«* غرووری  پێناو  له   تاكگه رایی  واته   ئه مه   خۆیان.  الی  بۆ 

*ئه م ڕووداوه ی سه عد زه غلوولم، به سپاسه وه  له  الپه ڕه ی فه یسبووكی مامۆستا شێركۆ هه ژار گێڕاوته وه .

ڕێبەری داهاتووی ئێران مردووە
فارین پاڵیسی_ کێڤین لیم
و: کەماڵ حەسەنپوور

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

به ر له  مااڵوایی

عەلی بداغی

کۆمار و پێشەوامان
 لە ئەزموونە بۆ وانە

سروودی ئەی ڕەقیب 

وتەی دەستپێک 

پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستان

پەنێلی یەکەم 

پەنێلی دووهەم

دیمەنێک لە بەشدارانی سمینار

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران لە بەرەبەری دووی ڕێبەندان، 
ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستان سمینارێکی لە دوو پانێلدا بەڕێوەبرد.
هەولێر  شاری  لە  بەفرانبار  30ی  یەکشەممە،  ڕۆژی  کە  سمینارەدا  لەو 
و  باشوور  سیاسییەکانی  حیزبە  لە  کۆمەڵێک  نوێنەرانی  بەبەشداریی  و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بە ئامادەبوونی کۆمەڵێک کەسایەتیی سیاسی و 
میدیاکار بەڕێوەچوو، سەرەتا کورتە فیلمێک لەسەر چۆنیەتیی دامەزرانی 
کۆماری کوردستان پیشان درا. دواتر عەلی بداغی، ئەندامی ڕێبەریی حیزبی 
دێموکراتی کوردستان پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
خوێندەوە. کوردستانی  کۆماری  دامــەزرانــی  ساڵەی   73 بەبۆنەی  ئێران 
ئەندامی  ــی،  مــروەت مــەنــســوور  کــە  ســمــیــنــارەکــەدا  یــەکــەمــی  پەنێلی  لــە 
باس  دوو  ــرد،  دەبـ بــەڕێــوەی  کــوردســتــان  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی 
سیاسیی  نــاوەنــدی  ئەندامی  نـــازدار،  حوسێن  ســەرەتــا  کـــران.  پێشکێش 
ژێر  لــە  کــرد  پێشکێش  باسێکی  ئــێــران  کوردستانی  دێموکراتی  حیزبی 
کوردستاندا.« کــۆمــاری  لە  شــارۆمــەنــدی  مافی  و  »دێموکراسی  نــاوی: 
کۆماری  ڕاگەیاندنی  کە  پێکرد  دەســت  بــەوە  قسەکانی  ــازدار  ن حوسێن 
و  کـــورددا  خەباتی  مــێــژووی  لــە  گرینگە  نوختەگۆڕانێکی  کــوردســتــان 
خۆی  نیشتمانیی  ســەروەریــی  لە  بەرگریی  کۆمار  پێکهێنانی  بە  کــورد 
کورد  نــەتــەوەی  ویستی  و  ئــیــرادە  بەرهەمی  کوردستان  کــۆمــاری  کــرد. 
بــوو، ئــی هــەمــوو کــورد و بــۆ هــەمــوو کــوردســتــان بــوو، بۆیە ئێستاش 
کوردستان. بەشەکانی  هەموو  لە  کــوردە  یەکبوونی  و  یەکیەتی  ڕەمــزی 
هەموو  گوتی  باسەکەیدا  درێــژەی  لە  حدکا  سیاسیی  ناوەندی  ئەندامی 
ڕەوای  مافی  دابینکردنی  بــوو.  ئامانج  دوو  بۆ  کۆمار  بەرنامەی  و  کــار 
خەڵک.  کۆمەاڵنی  ئازادییەکانی  و  ماف  دەستەبەرکردنی  و  نەتەوایەتی 
دێموکراسی  مافی خۆیانە  کە خەڵک  وابوو  پێی  پێشەوای کورد و کۆمار 
ڕێگای  لــە  درا  هـــەوڵ  و  هــەبــێ  ڕزگــاریــیــان  و  سەربەستی  نێعمەتی  و 
تا  بکرێنەوە  وشــیــار  خەڵک  تایبەتی  دامــــەزراوەی  و  دەزگـــا  پێکهێنانی 
بپارێزن. کۆمار  دەسکەوتەکانی  هــەم  و  بناسن  خۆیان  مافەکانی  هــەم 
کۆمیتەی  ئەندامی  فەرەجی،  ــەردەاڵن  ئ پەنێلە  ئەم  دووهەمی  کۆڕگێری 
بوو  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێری  کۆمەڵەی  ناوەندیی 
بواری  لە  ســەردەم  ئەو  دۆخی  و  »هەلومەرج  ناوی  لەژێر  باسەکەی  کە 
کرد. پێشکێش  بـــوارە«دا  لــەو  ئەزموونەکان  و  دەرس  و  نێونەتەوەیی 
ئەردەاڵن فەرەجی لە سەرەتای قسەکانیدا بە ئاماژە بە گۆڕانکارییەکانی 
لــەســەر  کــارتــێــکــەریــی  و  جــیــهــانــی  ــی  ــەمـ ــەڕی دووهـ پــێــش و دوای شــ
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  ژێکاف  دامــەزرانــی  گوتی  گــەالن  چارەنووسی 
فــۆڕمــە  ــە  ل کـــورد  کــەلــکــوەرگــرتــنــی  ــۆ  ب گرینگە  و  ڕوون  ــامــاژەیــەکــی  ئ
نەتەوەییەکان. ئامانجە  دەستەبەری  بۆ  ڕێکخراوەیی  کــاری  نوێیەکانی 
ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە بە ئاماژە بە چەندوچۆنیی پشتیوانیی 
ئامانجەکانی  لــە  بــاســی  لــە جــوواڵنــەوە ڕزگــاریــخــوازیــیــەکــان،  ــی  ــ دەرەک
بریتی  کــە  ــرد  ک کــوردســتــان  کــۆمــاری  لــە  پشتیوانیکردن  لــە  سۆڤییەت 
دروستکردنی  بۆ  ناوچە  خەڵکانی  عەتفی  و  ســۆز  ڕاکێشانی  لە  ــوون  ب
سەر  فشارخستنە  نەتەوەکان،  لــەالی  خۆی  لە  ڕزگــاریــدەر  ڕوخسارێکی 
دەوڵەتی ناوەندیی ئێران بۆ وەرگرتنی ئیمتیاز و دژایەتیی بەرەی ڕۆژاوا.
کوردستان  کــۆمــاری  گوتی  باسەکەیدا  کۆتایی  لە  فــەرەجــی  ئـــەردەاڵن 
ــردوودا بوو  ــ درەوشــاوەتــریــن ڕووداوی مــێــژووی کــورد لە ســەدەی ڕاب
ــی کــۆمــاری کــوردســتــان گوتی:  و، بــە ئــامــاژە بــە هــۆکــارەکــانــی ڕووخــان
نێودەوڵەتییەکان  پشتیوانییە  دەڵێن  پێمان  کۆمار  وانەکانی  و  ئەزموون 
ــۆر بــۆ ســەرخــســتــنــی جـــوواڵنـــەوە و  ــاکــت ــەر نــیــن و بــاشــتــریــن ف تــا سـ
نێوخۆییە. یەکڕیزیی  و  تەبایی  و  یەکیەتی  دەســکــەوتــەکــان  پاراستنی 
هەیئەتی  ئەندامی  کەریمی،  کەریم  سمینارەکەدا  دووهــەمــی  پەنێلی  لە 
ئیجرایی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان باسێکی پێشکێش کرد لە ژێر 
بەڕێزیان  لەسەرە.«  ڕەخنەی  بوارێکدا  چ  لە  کوردستان  »کۆماری  ناوی 
لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە هۆکارەکانی سەرنەکەوتنی کۆماری کوردستان 
ئەوە بوو کە كۆمار هەر لەسەرەتای دامەزرانەوە هەڵگری هەندێك ناتەبایی 
ناتەبایی  وەک  هەبوو.  ــان  رووداوەكـ رەوتــی  لەسەر  كاریگەریی  كە  بوو 
دەوڵەتی  هێمای  وەك  »كۆمار«  سیاسیی  فەلسەفەی  و  مەفهوم  لەنێوان 
كوردستان.  لە  بەهێز  عەشایری  ساختاری  پێكهاتە  و  لەگەڵ  مــۆدێــرن 
نــێــوان »كــۆمــاری كــوردســتــان«  و چــوارچــێــوەی  لــە  هــەروەهــا ناتەبایی 
بــەرچــاوە. ئــێــران  پاشایەتیی  مــەشــرووتــەی  ڕێژیمی  ئەساسی  قانونی 
كۆماری  کە  کرد  لەوە  باسی  دواتــر  کۆمەڵە  ئیجرایی  هەیئەتی  ئەندامی 
بەاڵم  زلهێزەكان،  بــەرژەوەنــدی  سیاسەتی  قوربانی  بە  بوو  كوردستان 
بــزوتــنــەوەی  ــژووی  مــێ لــە  بــەنــرخ  ئەزمونێكی  وەك  ئــەمــانــە  ســــەرەڕای 
ــان  و  ــاری كــوردســت ــۆم ــان پــێــگــەی ك ــی خــەڵــكــی كــوردســت ــخــوازی ــاری ڕزگ
ئااڵ  هەڵكردنی  و  دەدرەوشێتەوە  هەمیشە  بۆ  محەممەد  قازی  كەسایەتی 
قۆناغێكی  گەیاندە  كــوردی  ڕزگاریخوازی  بزاوتی  كۆمار،  ڕاگەیاندنی  و 
ــورد دروســـت کــرد کــە دەبــێ  ــری ک نــوێ و پاشخانێكی بــۆ نـــەوەی دواتـ
بكرێ. بەهێز  پێ  كوردستانی  ڕزگــاریــخــوازی  بزوتنەوەی  بــدرێ  هــەوڵ 
دەفــتــەری  ئــەنــدامــی  بــاڵــەکــی،  عــومــەر  کــۆڕگــێــری سمینارەکە  ــن  ــی دوای

سمیناری ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 
 »کۆماری کوردستان سەرچاوەی ئیلهام بۆ بنیاتنانی داهاتوو«

سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو کە باسی لە »ڕۆڵی کۆماری 
باسی  بەڕێزیان  کرد.  نەتەوایەتی«دا  هەستی  پەرەگرتنی  لە  کوردستان 
لــەوە کــرد کــۆمــاری کــوردســتــان کــە لــە ســـەدەی بیستەمدا ڕاگــەیــەنــدرا 
ــداری بــە شــێــوەی کــۆمــاریــیــە و لــە ســەردەمــی خۆیدا  ــەاڵتـ یــەکــەم دەسـ
کورد.  نەتەوەی  یەکپارچەیی  و  یەکیەتی  نوێنگەی  و  ڕەمــز  ببێتە  توانی 
نەتەوەیی  کۆنگرەیەکی  بە  دەکــرێ  کۆمار  ڕاگەیاندنی  ڕۆژی  هــەروەهــا 
بەشدار  تێدا  کوردستانی  پارچەی  چوار  هەر  نوێنەرانی  چونکە  دابندرێ؛ 
لەنێو  کوردستان  کۆماری  ڕووخانی  هەتا  هێندێکیان  تەنانەت  و  بــوون 
هــەبــوو. چاالکییان  و  ڕۆڵ  کــۆمــاردا  نیزامیی  و  ئــیــداری  دامـــودەزگـــای 
 ئەندامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پاشان پەڕژایە 
کــردبــوون،  دیــاریــی  خــۆی  بۆ  کوردستان  کــۆمــاری  ئەرکانەی  ئــەو  ســەر 
دێموکراسی،  جێگیرکردنی  نەتەوایەتییەکان،  مافە  دەســتــەبــەری  وەک 
دیپلوماسی. بــەهــێــزکــردنــی  و  ئــابــووری  بـــووژانـــدنـــەوەی  هــیــمــاســازی، 

هەر  خواست  هیوای  باسەکەیدا  کۆتایی  لە  بەڕێزیان 
نــەتــەوەی  موڵکی  بۆتە  کــوردســتــان  ــااڵی  ئ چــۆن  وەک 
ــە کــۆمــاری  ــەوەی ک ــ ــۆ ئ ــاواش کـــار بــکــرێ ب ــ ــورد، ئ ــ ک
وسەردەمیانە  مۆدێرن  دەسەاڵتی  یەکەم  و  کوردستان 
بــووژانــدنــەوەی  بــۆ  هــەوڵ  و  نــەتــەوەیــی  موڵکی  ببێتە 
دەسکەوتەکانی کۆمار لە هەر بەشێکی کوردستاندا بدرێ.
حیزبە  نوێنەرانی  بەشداریی  لە  جیا  کە  باسە  شایانی 
ــخــراوی کــوردســتــانــیــی  ــک ــە، ڕێ ســیــاســیــیــەکــان، کــۆمــەڵ
ــیــش بـــە بـــەشـــداریـــی و  ــران ــێ حــیــزبــی کــۆمــۆنــیــســتــی ئ
ــە بـــەڕێـــوەبـــەرانـــی  پــێــشــکــێــشــکــردنــی چــەپــکــەگــوڵ بـ
ــە هــاتــنــەوە دووی ڕێــبــەنــدان،  ــان ل ــزی ــە، ڕێ ــادەک ــۆڕی ک
ــان گــرت. ــی کــۆمــاری کــوردســت ـــەزرانـ ســـاڵـــڕۆژی دام
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