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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

بێرنارد کوشنێر:

ئێوە کرانە ئامانجی هێرش چونکی هێزێکی دێموکرات و پێشکەوتنخوازن
سەروتار

تێرۆر

بەڵگەی ڕوونی ناڕەوابوون
ڕەحمان سەلیمی
تێرۆریزم یهکێک ه لهو دهستهواژانهیە
ک ه تا ئێستاش پێناسهیهکی گشتگیر و
ڕوخسارێکی وێناکراوی نییه ،چ لهالیهن
بیرمهندان و چ لـ ه الیــهن دهوڵ ـهتــان و
ڕێکخراو ه نێودهوڵهتییهکانهوه .جیاوازیی
ڕوانــگــهکــان ســهب ــارهت ب ـ ه تــێــرۆریــزم
زیاتر لهوهی پهیوهندی ب ه ئاڵۆزیی ئهو
چـهمــکـهوه بــێ ،پـهیــوهنــدیــی ب ـ ه دژیــهک
بــوونــی بــهرژهوهنــدیــیــهکــانــهو ه هـهیـه.
سهرهڕای ههموو ئهو جۆراوجۆرییانهی
ل ه پێناسهی تیرۆریزمدا بوونیان هەن،
بهدهستهوهدانی کۆمهڵێک تایبهتمهندیی
هاوبهش لهو چهمکه ،کارێکی زۆر دژوار
نیی ه و دهکرێ ئهو کرداران ه پۆلێن بکرێن
ک ـ ه دهکــهونــ ه چــوارچــێــوهی کـــردهوهی
تــیــرۆریــســتــیــیـهوه ،و ل ـ ه ه ـهمــان کــاتــدا
ئامانجهکانی ئهو کردهوان ه ڕیز بکرێن.
ل ـ ه بــن ـهڕهتــدا تــیــرۆر ب ـ ه ه ـهمــوو ئـهو
کرداران ه دهگوترێ ک ه ترس و تۆقاندن و
ههڕهش ه ل ه کۆمهڵگەدا دروست دهکهن و
دهبن ه هۆی تێکدانی هاوسهنگیی دروونیی
مــرۆڤـهکــان بـ ه هــۆی نهمانی ئهمنیهت.
ئهمنیهت وهک پێداویستییهکی سهرهتایی
و سروشتیی م ــرۆڤ و کــۆمـهڵــگــە ،ل ه
ئـهولـهویــیـهتـهکــانــی ژیــان ـ ه ک ـ ه بهشێکی
بهرچاو ل ه چاالکیی ه مرۆییهکان چ وهک
تــاک و چ وهک کــۆم ـهڵ ،بــۆ پاراستنی
تهرخان دهکــرێ .ب ه دهربڕینێکی دیک ه
هیچکام ل ه بوارهکانی گهشهی مرۆیی
بهبێ بوونی ئهمنیهت واتــایــان نامێنێ.
ن ـهبــوونــی ئهمنیهت گ ـهش ـهی سیاسی،
ئ ــاب ــووری ،کــۆمـهاڵیـهتــی و فهرههنگی
ڕادهگــرێ و دهبێت ه بهربهستێکی گهور ه
ل ـ ه بـــهردهم وات ــاداری ــی ژیــانــی مــرۆیــی.
ئامانج ل ه تیرۆر تێکدانی ئهو بااڵنسهی ه
ک ه پێویست ه ل ه نێوان هیوا ب ه داهاتووی
باشتر و ههنگاونان بهرهو ئهو وێستگهی ه
بوونی ههبێ .تێکچوونی ئهو بااڵنسه،
کهشێکی لهبار بۆ تیرۆریست دهخوڵقێنێ
تا پهر ه ب ه ئیدئۆلۆژی و بنهما فکرییهکانی
خۆی بدا و ناسهقامگیریی کۆمهڵگە بکات ه
ههوێنی ڕاکێشانی مــرۆڤـهکــان ب ـهرهو
خواستهکانی خــۆی .جا ئهو خواستان ه
لهوانهیه بناژۆخوازییهکی دهمارگرژان ه
بــێ بــۆ ئــیــدئــالـهکــانــی تــیــرۆریــســت یــان
بهدیهێنانی بهرژهوهندییهکی ههستهکی
و زهویــنــی بــێ .لــێــرهدایـ ه تیرۆریست،
بڕواکانی یا بهرژهوهندییهکانی دهکات ه
سهنتهری جیهانبینیی خــۆی و ههوڵی
زاڵکردنیان دهدا بـ ه س ـهر مرۆڤهکاندا
و ل ـ ه ه ـهمــوو ئــامــرازێــک بــۆ گهیشتن
بــهو خــواســتــان ـهی ک ـهڵــک وهردهگـــــرێ.
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تێرۆر

بەڵگەی ڕوونی ناڕەوابوون
بهو پێشهکییه کورت ه به دوای چوارچێوهیهکدا دەگەڕێین ک ه
بتوانێ کردار ه تیرۆریستییهکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
لهخۆ بگرێ .بڕواداریی ئیدئۆلۆژیک و دوگم به بنهماکانی
خوێندنهوهیهکی دیاریکراو له ئایین ،لهالیهن ڕووحانیهتی
شیعه ،ئهو بانگهشهی ه بوو که خومهینی و دارودهستهکهی
ههر ل ه سهرهتای هاتنهسهرکاریانهو ه جاڕیان دهدا و تا
ئێستاش ل ه سهر ههمان ڕێچکه ههوڵی مۆبیلیزهکردنی
کۆمهڵگەی بۆ دهدهن .ههر چهند له سااڵنی سهرهتادا
ڕووبهڕووبوونهوهی خێر و شهڕ ،یان به وتهی خۆیان
کافر و موسوڵمان ،بوو ب ه دهسمایهی کۆکردنهوهی زیاترین
شوێنکهوتوو ل ه دهوری خومهینی و ب ه دهیان و سهدان
ههزار له خهڵکی ئێران ئاماد ه بوون لهو پێناوهدا تهنانهت ل ه
گیانیان بگوزهرێن ،بهاڵم ب ه تێپهڕینی کات ،بۆشبوونی ئهو
مژد ه مێتافیزیکییهی خومهینی ڕۆژ له دوای ڕۆژ ڕوونتر
بۆو ه و چیتر پهیڕهوانی دهمارگرژی خومهینی ئاماد ه
نهبوون بهو ڕوحهو ه شهڕی مان و نهمانی بۆ بکهن تا کلیلی
بهههشت بۆخۆیان مسۆگهر بکهن .چاوخشاندنێکی خێرا ب ه
دۆخی شهڕی ئێران و عێڕاق له سااڵنی سهرهتای شهڕ و
سااڵنی کۆتایی شهڕ ،بهڕوونی ئهو ڕاستییهمان بۆ دهردهخا.
چهمکی شههید به درێژایی ئهو سااڵنه گۆڕانکارییهکی قووڵی
ل ه ناخی شهڕکهرانی ئێران دژی عێڕاق بهسهردا هات.
کۆمهڵگەی ئێران ب ه هێواشی بهو قهناعهته گهیشت که شهڕ
بۆ کۆماری ئیسالمی نهک بۆ «له نێوبردنی فیتنهیه ل ه ههموو
جیهان» ،بهڵکوو بۆ پاراستن و ڕهوایی دانه ب ه دهسهاڵتێکی
ئۆلیگارشی ،که ئایینی کردۆت ه ئامرازێک بۆ وهدیهێنانی
ئامانجه دونیایی و ناڕهواکانی تاقمێکی دهسهاڵتدار.
تیرۆر یان باشتره بڵێین زهروورهتی فراوانکردنی
کردهوه تیرۆریستییهکان لهالیهن دهسهاڵتبهدهستانی
ئێرانهو ه دهرهنجامی الوازبوونی ئهو ئیدئۆلۆژییه بوو
ک ه ل ه ناخی بهشی ههرهزۆری کۆمهڵگەی ئێراندا ڕووی
دا .ئهوه ههرگیز بهو مانای ه نییه که کۆماری ئیسالمی ل ه
سهرهتای هاتنهسهرکاریهوه دهستی بۆ تیرۆر نهبردووه،
بهڵکوو مهبهست ئهوهی ه مهشرووعیهتی تیرۆر [ب ه
ئامانجی ڕاگرتنی دۆخی ئاوارت ه له پێناو پتهوکردنی
پایهکانی دهسهاڵت] زیاتر له پێشوو پاساوههڵگر بوو.
کۆماری ئیسالمی به پهنا بردن بۆ ههر دوو شێو ه تیرۆری
دهوڵهتی و نێودهوڵهتی ،له الیهک ههوڵ دهدا به لهنێوبردنی
نهیارانی خۆی ل ه دهرهوهو نێوخۆی ئێران پێش به ههر
چهشن ه بزووتنهوهیهکی ئازادیخواز بگرێ که ببێت ه مهترسی
ل ه سهر دهسهاڵتهکهیان ،له الیهکی ترهوه ب ه پشتگیری و
دنهدانی ڕێکخراو و گرووپ ه تیرۆریستییهکان ل ه واڵتانی
تر ههوڵی بهستێنسازی بۆ گهیشتن ب ه ئامانجهکانی دهدا.
پهنابردنی دهوڵهتان یان ڕێکخراوه تیرۆریستییهکان
بۆ کردهوهی تیرۆریستی ،دهرهنجامی ڕاستهوخۆی
ناڕهوابوونی ئهو ئامانجانهیه که ههوڵی بهدیهێنانیان
دهدرێ .وات ه ئهگهر بێتوو ئامانجهکان بریتی بن ل ه
بههای مرۆیی و ڕهوا ،ئهوا دهوڵهت ،ڕێکخراو یان تاک
پهنا بۆ ڕێکاری تیرۆر بۆ گهیشتن به ئامانجهکانی نادا.
کۆماری ئیسالمی ک ه ههر ل ه سهرهتاو ه دروشمی
زێدهخوازانهی پهرهدان به پهڕگیریی ئایینیی شیعه له واڵتانی
ئیسالمی دهدا ،ههروهها ههوڵی سڕینهوهی ههر چهشن ه
جیاوازییهک دهدا له نێوخۆی ئێران که بهدهر بێ ل ه پابهندیی
ب ه ئیدئۆلۆژی ویالیهتی فهقیهـ ،تیرۆری وهک ڕێگهچارهی
پاراستنی خۆی ل ه ههر چهشنه جیابیرییهک ههڵبژاردوه.
کوردستان که ههر ل ه سهرهتای هاتن ه سهرکاری ئهو
ڕێژیمهو ه سازی ناسازی! لهگهڵ ئهو شێواز ه حوکمڕانی ه لێ
دا و ههر زوو جهوههری ڕاستهقینهی ڕێژیمی ناسی ،زیاتر
له ههموو بهشهکانی دیکهی ئێران بوو ب ه ئامانجی تیرۆر و
ب ه سهدان و بگره ههزاران تێکۆشهری کورد لهو پێناوهدا
گیانیان لێ ئهستێنرا .کۆماری ئیسالمی که ئێستا دوا 
ی
تێپهڕبوونی چوار دهیه به سهر شهپۆلی تیرۆر و کوشتاری
خهڵکی کوردستان ،بۆی دهرکهوتوو ه ئیرادهی گهلی کورد
له شکان نههاتوویه و خهڵکی کوردستان سوورن ل ه سهر
خواست ه نهتهوهیی و ئینسانییهکانیان ،پێشکهوتووترین چهک
و دوایین تێکنۆلۆژی خۆی دژی حیزبی دێمۆکراتی کوردستان
وهک ڕێبهری بزووتنهوهی مافخوازانهی گهلی کورد ل ه
ڕۆژههاڵتی کوردستان ،بهکار هێنا .زهبوونیی دهسهاڵتدارانی
ئێران ل ه ئاست ڕوحی مافخوازانهی ئهو گهله ،سهرهڕای
وهبهرهێنانێکی قورس و پڕتێچوو له چل ساڵی ڕابردوودا ل ه
سهر پهروهردهی ئیدئۆلۆژیکی مندااڵنی کورد و ڕاکێشانیان
بهرهو ئامانجه ناڕهواکانی خۆی ،مووشهکبارانی قهاڵی
دێمۆکڕاتی لێ کهوتهوه .کۆماری ئیسالمی ب ه تاقیکردنهوهی
دوایین تیری خۆی دژی حیزبی دێمۆکڕات زیاتر ل ه ههمیش ه
دانی نا به شکستی پڕۆژهی درۆیینی «نهتهوهی ئێرانی»
یان «ئوممهتی موسوڵمانی ئێران» .ل ه الیهکی ترهو ه زیاتر
له پێشوو بۆ ڕای گشتی له نێوخۆ و دهرهوهی ئێران
دهرکهوت که حیزبی دێمۆکراتی کوردستان نوێنهرایهتیی
داخوازه ڕهواکانی گهلی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردستان
دهکا .هاواری خهڵکی کوردستان له ڕۆژی 21ی خهرمانان
دژی مووشهکبارانی قهاڵی دێمۆکرات و بهدهنگهوههاتنی
خهڵک بۆ پشتیوانیی له وێژمانی «به چالش کێشانی ڕێژیم
ل ه الیهن جهماوهرهوه« و سهرکهوتنی بێ وێنهی یهکدهنگی
و یهکگرتوویی خهڵک ل ه حهڕهکهتێکی مهدهنی شکۆمهنددا،
واڵمێکی شیاو بوو بۆ سهرکهوتنی وێژمانی حیزبی دێمۆکراتی
کوردستان و پهیامێکی ڕوون بوو بۆ دهسهاڵتدارانی تاران
که لێدانی قهاڵی دێمۆکڕات ،لێدانی نهبزی بزووتنهوهی
نهتهوهیهکه .ئهو کردهوه تیرۆریستییهی کۆماری ئیسالمی
ههرچهند زیانبار بوو ،بەاڵم ل ه ههمان کاتدا بوو ب ه
کاتالیزۆری پهرهسهندنی خهباتێکی فرهڕهههندی جهماوهری.

بەردەوامیی کوشتاری بەندییە سیاسییەکان
و  ٣٠ساڵەی کارەساتێک
خەرمانانی ئەمساڵ ،لە  ٣٠ساڵەی قەاڵچۆی
بەندییە سیاسییەکانی ئێراندا ،ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران ،هاوکات لەگەڵ مووشەکبارانی
قەاڵی دێموکرات ،شوێنی پلینۆمی کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبی دیموکراتی کوردستان ٦ ،بەندیی سیاسیی
کوردی لە بەندیخانەکانی خۆیدا لە سێدارە دا.
 ٦بەندیی سیاسیی کورد کە کۆماری ئیسالمی
بە ماوەی چەند ڕۆژ لە داری دان بریتی بوون
لە -١ :لوقمان مرادی - ٢،زانیار مورادی-٣ ،
ڕامین حوسێن پەناهی -٤ ،کەماڵ ئەحمەدنەژاد
 -٥ئەحمەد شەباب و  -٦ناسر عەزیزی.
 ٣٠ساڵ لەمەوبەر لە هاوینی ١٣٦٧دا ،خومەینی
کە بە تەواوی بۆی دەرکەوتبوو ،ڕێژیمەکەی توانای
درێژەدانی شەڕ لە گەڵ عێراقی نەماوە و ڕۆژبەڕۆژ
پتر تووشی شکست و پاشەکشە لە بەرەکانی شەڕدا
دەبێ ،ناچار بوو قسەکەی هەمیشەیی خۆی» شەڕ،
شەڕ ،هەتا ڕزگارکردنی کەربەال و قودس و »...

لە ڕابردووی خۆی هەڵنەگەڕێتەوە ،گوللەباران بکەن.
بەم جۆرە لە هاوین و پاییزی  ١٣٦٧بە تایبەتی
دوو مانگی گەالوێژ و خەرماناندا ،چەند هەزار (٣
تا  ٤هەزار) بەندیی سیاسیی گیانیان لێ ئەستێندرا.
هێندێک لەوان ماوەی مەحکوومییەتەکەشیان
تەواو کردبوو بەاڵم چونکە ئامادە نەبوون بڵێن لە
ڕابردووی خۆیان پەشیمانن ،یا قبووڵیان نەکردبوو
بۆ مانەوەی خۆیان ،هاوڕێ و هاوبەندیی خۆیان
ئێعدام بکەن ،لەگەڵ بەندییە سیاسییەکانی دیکە،
بە دڕندانەترین شێوە گیانیان لێ ئەستێندرا.
پێکهاتەی سیاسیی بەندییە گوللەبارانکراوکان لە
حیزب و ڕێکخراوی سیاسیی جۆراوجۆر پێک هاتبوو.
بەاڵم زۆرترین ڕێژە هی الیەنگرانی ڕێکخراوی
موجاهیدین و دواتر هی ڕێکخراوە چەپەکان بوو .بە
سەدان بەندیی سیاسیی کوردیش کە سەر بە حیزبی
دیموکرات و کۆمەڵە بوون یا لە ڕیزی ڕێکخراوە
چەپەکانی ئێراندا تێکۆشانیان هەبوو ،وەبەر ئەو

دەوێ کاتەوە و ژاری قبووڵکردنی بڕیارنامەی ٥٩٨ی
شووڕای ئەمنییەت بنۆشێ .خومەینی لە ئاکامەکانی
کۆتایی پێهێنانی شەڕ دەترسا و نیگەران بوو کە
دوای ئەو هەمووە زیانە گیانی و ماڵوێرانییە و پاش
پێداگرییەکی بێهوودە و بێ ئاکام لە سەر درێژەدانی
شەڕ ،خەڵکی ئێران بەرۆکی خۆی و ڕێژیمەکەی بگرن.
ترس لە تووڕەیی خەڵک ،وای لەو دیکتاتۆرە دڵڕەقە
کرد بۆ چاوترساندنیان پەنا بباتە بەر سەرکوت .لە
کوردستان ،دەسبەجێ هەموو قورسایی خۆی بخاتە
سەر شەڕێک کە لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاری
ڕێژیمەکەیەوە بە سەر گەلی کورد و حیزبی
دیموکرات و هیزە سیاسییەکانی دیکەیدا سەپاندبوو .لە
بەندیخانەکان ،کاری خۆی لە گەڵ بەندییە سیاسیەکان
کە هەروا لە سەر بیر و باوەڕ و هەڵوێستی خۆیان
پێداگربوون ،یەکال بکاتەوە .هاوکات شمشێری سانسۆر
و دەمکوت لەسەر سەری نووسەران ،ڕۆژنامەنووسان
و ڕووناکبیرانی واڵت ڕابگرێ بۆ ئەوەی زمان و
قەڵەمیان نەگەڕێ و قۆناغی دوای شەڕ بە زاڵکردنی
سێبەری ترس و سەرکوتی دڕندانە ،تێپەڕێنن .هێرشی
گەورەی ڕێکخراوی موجاهیدینی خەڵق لە خاکی
عێڕاقەوە بۆ سەر بنکە و پێگەکانی ئەرتەش و سوپای
پاسداران لە سنوورەکانی ڕۆژاواوە لە دوای قبووڵی
بڕیارنامەی ئاگربەس لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە،
بیانوویەکی باش بوو بۆ ئەوەی خومەینی هەرچی
زووتر و بێبەزەییانەتر ،هەیئەتێک بۆ کوشتاری
بەندییە سیاسییەکان ڕاسپێرێ و داوایان لێ بکا کە
لە ماوەیەکی هەرچی کورتتردا ئەوەی تۆبە نەکا و

کوشتارە کەوتن .الفاوی مەرگ ،بەندیخانەکانی
هەموو پارێزگەکانی ئێرانی گرتەوە .دەستەی
سەرەکیی هەیئەتی مەرگ (نەییری ،ئیشراقی و مستەفا
پوورمحەممەدی) کە لەالیەن خومەینییەوە دیاری
کرابوون ،لە هەرپاریزگایەک هەیئەتێکی پێکهاتوو
لە قازیی شەرع ،دادستانێک و نوێنەرێکی وەزارەتی
ئیتالعات لەو پارێزگەیان بۆ جێبەجێکردنی فەرمانی
مەرگ ،دیاری کردبوو .بۆ خۆشیان تەکلیفی بەندییەکانی
زیندانی ئێوین ،گەوهەردەشت و بەندیخانەکانی
دیکەی پارێزگەی ناوەندیی ئێرانیان یەکال کردەوە.
لە بارەی چەند و چۆنیی ئەو کوشتارە لە ماوەی ٣٠
ساڵی ڕابردوو دا زۆر نووسراوە و کار و چاالکیی
جۆراوجۆری دیکە بە تایبەتی لە دەرەوەی والت،
کراون .ناو و زانیاریی پێوەندیدار بە ئێعدامکراوەکان،
بیرەوەریی کەسانێک کە لەو کاتدا لە بەندیخانەدا بوون
و لە نیزیکەوە شاهیدی کارەساتەکە بوون ،بەسەرهات
و ئازار و مەینەتییەکانی بنەماڵەی قوربانییەکان ،ئەو
کاربەدەستانەی تاوانەکەیان ئەنجام دا ،ئەو شوێنانەی
تەرمی بەندییە گوللەبارانکراوەکانیان تێدا حەشاردراوە
و زۆر ڕەهەندی دیکەی ئەو کارەساتە گەورەیە ،کراون
بە هەوێنی دەیان و سەدان کتێب و فیلمی دۆکیۆمێنتی.
هەر بە هەوڵی بنەماڵەکان ،پارێزەرە ئەرکناسەکان،
چاالکانی بواری مافی مرۆڤ و ڕێکخراو و ئەنجوومەن
کەسایەتیی ئازادیخواز و دادپەروەر ،هەوڵی ناساندنی
ئەو کارەساتە وەک «تاوان لە دژی مرۆڤایەتی» لە
ئاستی نێودەوڵەتیدا دراوە .بە دڵنیاییەوە ئەگەر ئەم
هەوڵە بە نرخانە نەدرابان ،ئەم تاوانە گەورەیەی ڕێژیمی

قادر وریا
دڕندەی کۆماری ئیسالمی وەک زۆر تاوانی دیکە
دەشاردرایەوە و بە تێپەڕینی زەمان لە بیر دەچۆوە.
ڕاستییەک کە دەبێ لەم بۆنەیەدا ئاماژەی پێ
بکرێ ئەوەیە کەئێعدام و کوشتنی بەندیی سیاسی
لە کۆماری ئیسالمیدا ،تایبەت نەبووە بە ساڵی
 .١٣٦٧ئەگەر جیاوازییەک هەیە لە نێوان ئەو ساڵە و
ساڵەکانی پێشتر و دواتر ،ئەوەیە کە لەم ساڵە و بە
تایبەتی لەم دوو مانگەیدا ،ڕێژیم زۆرترین بەندیی
سیاسیی لەنێو بردوە .بەندکردنی جیابیران و ئێعدام
و کوشتنی ئەوان بە تاوانی تێکۆشانی سیاسیی دژ
بەو دەسەاڵتە کۆنەپەرست و جەهەننەمییە ،هەر
لە یەکەم ڕۆژ و مانگەکانی دوای هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی دەستی پێ کرد و هەتا ئێستاش
نەبڕاوەتەوە .کوردستان و گەلی کورد پتر لە هەموو
پێکهاتەکانی دیکەی ئێران ،بەم سزا و تاوانەی ئەو
ڕێژیمە ئاشنان .ئەم کارنامە ڕەشەی ڕێژیمی ئێران،
بە ئێعدامە بە کۆمەڵ و یەک بە دوای یەکەکانی
خەڵخاڵیی جینایەتکار لە شارەکانی کوردستان لە
هاوینی ١٣٥٨دا ،دەست پێ دەکا .کەم ساڵ هەبووە
چەندین ئازادیخوازی بەندکراوی کورد گیانیان
لێ نەستێندرێ .ئەو کارنامەیە پەڵەی هەرگیز
نەسڕاوەی وەک ئێعدامی  ٥٩الوی مەهابادیی تێ
دایە .تەنانەت لەم سااڵنەی دواییدا ،کە تێچووی
سیاسیی ئێعدامی بەندکراوی سیاسی بۆ ئەو
ڕێژیمە ،لە ئاستی نێودەوڵەتیدا لە جاران زیاترە،
مۆتەکەی ئێعدام لە سەر کوردستان و تێکۆشەرانی
بەندکراوی کورد ،دوور نەکەوتووەتەوە بە جۆرێک
کە جاری وا هەیە بە پۆل ،الوانی بەندکراوی کورد
لەدار دەدا کە ئێعدامی  ٥بەندکراوی سیاسی لە
بانەمەڕی ١٣٨٩و  ٦بەندکراوی سیاسیی دیکە لە
خەرمانانی ئەمساڵدا ،دەتوانین وەک نموونە بێنینەوە.
کوردستان ،لە ڕوانگەیەکی دیکەشەوە ،لە کارنامەی
ڕەشی کۆماری ئیسالمی بەرامبەر بە بەندکراوانی
سیاسیدا ،جێگای تایبەت بە خۆی هەیە .جگە لەوەی
لە نێوبەندکراوانی سیاسیی هەمو سااڵنی سەردەمی
دەسەاڵتدارەتیی ئەو ڕێژیمەدا ،ڕێژەیەکی بەرچاو
و دیار لە زۆربەی زیندانەکانی ئێران بەر کورد
کەوتووە ،بە تەمەنترین بەندییە سیاسییەکانی
سەردەمی کۆماری ئیسالمییش هەر کوردن.
عوسمان مستەفاپوور (٢٧ساڵ) ،محەممەد نەزەری
(٢٥ساڵ) ،والی درودی و عومەر ئیمامی (٢٢ساڵ)،
کەماڵ شەریفی ( ١٠ساڵ) ،هەر هەموویان کوردن
و هەر هەمووشیان سەر بە حیزبی دیموکراتن.
ئاشکرایە کە کوشتن و ئێعدام بەشێکی دانەبڕاون
لە چیەتیی ئەو ڕێژیمە .بەاڵم وەک لە ماوەی ٤٠
ساڵی ڕابردوودا و بە تایبەتی لە بارەی خەڵکی
کوردستانەوە شاهیدین ،خەبات لە دژی دیکتاتۆری
و لە پێناوی ئازادیدا ،بە ئێعدام و سەرکوت ،کۆتایی
پێ نایە .ئەو ڕێژیمە بەو هەمووە تاوانانەی بەرامبەر
ئازادیخوازانی ئێران بە تایبەتی و گەالنی ئەو واڵتە
بە گشتی کردوونی ،لە جیاتی دەستەبەرکردنی
داهاتوو بۆ خۆی ،ڕق و بێزاریی پتری بۆ خۆی
کڕیوە و باش دەزانێ چ قوڕێکی بۆ سەری خۆی
گرتووەتەوە .ئەو خۆپێشاندانانەی بەفرانباری ساڵی
ڕابردوو لە زیاتر لە  ١٠٠شاری ئێران بە دژی
ئەو ڕێژیمە بەڕێوە چوون ،گۆشەیەکی بچووک
بوون لەو بێزاری و تووڕەییەی لە چاوەڕوانیی
بەڕێوەبەرانی ئەو ڕێژیمە دان .ئەوان ڕۆژی خۆی
دەبێ لە دادگای گەلدا بەرامبەر ئەو تاوانانەیان،
واڵمدەر بن .وە نابێ ئەو ڕۆژە بە دوور بزانین.

سهردانی د .بێرنارد کوشنێر له قهاڵی دێموکرات

دوابهدوای موشهکبارانی پلینۆمی کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان ،دوکتور بێرنارد کوشنێر ،وهزیری پێشووی کاروباری دهرهوهی
فهڕانسه و دۆستی لهمێژینهی گهلی کورد و حیزبی دێموکڕاتی کوردستان،
بۆ دهربڕینی هاوخهمی و هاوپێوهندیی خۆی لهگهڵ حیزبی دێموکڕات و
بنهماڵهی شههیدانی ئهو موشهکبارانه ،ڕۆژی پێنجشەممە٥ ،ی ڕەزبەر
(٢٧ی سێپتامبری ٢٠١٨ی زایینی) گهیشته ناوەندی سیاسی حیزب لە قهاڵی دێموکڕات.
بێرنارد کوشنێر لە دیدار لەگەڵ ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان و بنەماڵەی
شەهیدانی ڕووداوەکەی 17ی خەرماناندا ،به گهرمی هاودهردیی خۆی و گهلی
فهڕانسهی لهگهڵ دهربڕین .ئەو ڕایگەیاند ئەم هێرشە کە ئەو کۆمەڵە شەهیدەتان بۆ
دا لهبهر ئهوه نهبووه که ئهوان خهباتێكی توندوتیژییان بهڕێوه بردبێ ،چونکه ئهوان
الیهنگری توندوتیژی نهبوون .ئهوان رێک لهبهر ئهوه کرانه ئامانج چونکه ئهوان وهک
میراتگری رێبهرانی شههیدیان خهباتێکی سیاسی و ئینسانی و شارستانییانهیان بهڕێوه
دهبرد و ههڵگری پهیامێکی دێموکڕاتیک و پێشکهوتنخوازانه بوون .دوکتور کوشنێر
دواتر باسی ڕهههندی سیاسی و نێودهوڵهتیی ئهو موشهکبارانه و بهگشتی خهباتی حیزبی دێموکڕاتی له چوارچێوهی گشتیی ملمالنێ نێودهوڵهتییهکاندا کرد و لەگەڵ
هاوڕێیانی حیزبی لهپێوهندی لهگهڵ رووداو و پێشهاتهکانی ئێران و ناوچه و ئایندهی مشت و مڕی نێودهوڵهتی لەبارەی کۆماری ئیسالمیدا ،ئاڵوگۆڕی بیروڕایان کرد.
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نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێران

عومەر باڵەکی

کۆبوونەوەی سیاسی_تەشکیالتیی
سکرتێری گشتیی حیزب لە قەاڵی دێموکرات

و ناهاوسهنگیی لهگهڵ نەزمی جیهانی

ی 17ی خهرمانانی
سهعاتی  9:45خولهکی بهیانی 
1397ی ههتاوی ،ناوهندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ل ه قوواڵیی خاکی باشووری کوردستان_
عیراق کهوت ه بهر مووشهکی دوورهاوێژی سپای
پاسدارانی کۆماری ئیسالمی ،به بیانووی ئهوهی که ل ه
بهرامبهر چاالکییهکانی هێزی پێشمهرگهی کوردستاندا
دیفاع ل ه خۆیان دهکهن و له ههمان حاڵدا تۆڵهی
کوژراوهکانیان ل ه ناوچهی مهریوان دهکهنهوه .ئهو
مووشهکباران ه بووە هۆی ئەوەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان  14کادر و پێشمەرگەی بەوەجی خۆی لە
دەست بدا و دەیان کەسیش لەو هێڕشەدا بریندار بن.
لهو ماوهیهدا گهلێک وتار و لێکدانەوە ل ه سهر ئهو
ڕووداوە جینایهتکارانهیە نووسراون و کراون ،ههر
بۆیه نامانەوێ بچینهوە سهر ئهو بابهت ه ک ه بۆچی
کۆماری ئیسالمی ئهو ڕاده له دوژمنایهتی لهگهڵ
حیزبی دێموکراتی کوردستان درێژه پێ دهدا.
ئهوی مهبهستی ئهو نووسینهی ه ئهمەی ه ک ه بزانین ل ه
ڕوانگهی یاسا و ڕێسای نێونهتهوهییەوە ئهو کردەوە
دەستدرێژیکەرانەی کۆماری ئیسالمی بۆ سهر حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە خاکی هەرێمی کوردستاندا
لە کوێدا جێ دەگرێ؟ ئەگەرچی کارنامهی کۆماری
ئیسالمی له ماوهی چوار دەیەی ڕابردوودا پڕه ل ه
بەزاندن و پێشێلکردنی قانوون ه نێودهوڵهتییهکان.
ل ه مێژ ه گوتراو ه شهڕ ،کردارێکی قێزهون ه
چونکه بێجگه لهوەی زیان و خهسارێکی زۆری
گیان و ماڵی ب ه الیهنهکانی شهڕ دهگەیەنێ ،ل ه
ههمان کاتدا دهتوانێ ئارامی و سەقامگیریی
واڵتان و ناوچ ه و جیهانیش بخاته مهترسییهوه.
سپای پاسداران ههر دوا ب ه دوای هێرش ه
مووشهکییەکەی سهر قهاڵی دێموکرات له چهندین
ڕاگهیهندراودا و تهنانهت به باڵوکردنەوەی فیلمێکی
دێکۆمێنتاری باس لهوه دهکا ک ه ئامانجی لهو
مووشهکبارانه ،بنکهی ناوهندی سیاسی و ڕێبهریی
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەویش ب ه دوو
مهبهست بووە :یهکهم :مافی بەرگریی ڕەوا و،
دووههم؛ تۆڵهکردنهوه .ئەو باس لهو ه دهکا ئهو
مووشهبارانهی قهاڵی دێموکراتی ل ه سهر ویستی
بنهماڵهی کوژراوانی بهناو سنوورپارێزهرانی
ناوچهی مهریوان بهڕێو ه بردوو ه کە هەتا ئیستاش
ڕوون نەبۆوە ئەوانە چۆن کوژران و بە پێی تەجروبە
و پێشینەی سپای پاسدارانیش کوژرانی ئەو بەناو
سنوورپارێزانە دەتوانی سیناریۆی سپا خۆی بێت ،بۆ
ئەوەی خۆی گوتەنی بیانووی هێرشێکی لەو بابەتەی
بۆ سەر حیزبی دیموکراتی کوردستان دەست کەوێ.
ئێستا بزانین قانوون ه نێودهوڵهتییهکاندا ک ه کۆماری
ئیسالمی وهک دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران یهکێک ه
ی ک ه ئهندامی ڕێکخراوی نهتهو ه
لهو دهوڵهتانە 
یهکگرتووهکان ه و بهشێکی بهرچاوی پهیماننام ه و
ی ئیمزا
ڕێکهوتننام ه و بڕیارنامهکانی ئهو ڕێکخراوهیه 
کردوو ه لەو پێوەندییەدا چۆنن و چ بەرچاوڕوونییەک
دەدەن .ب ه پێی ئوسووڵ نابێ قانوونه نێوخۆییهکانی
هیچکام ل ه ئهندامانی ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان
دژایەتیی لهگهڵ مهنشوور و جاڕنامهی گەردوونیی
مافی مرۆڤ و ڕێککهوتننامهکانی ئهو ڕێکخراوهیەی
کە تێیدا ئەندامن ههبێ و ل ه ههمان حاڵدا قانوونی
مهدهنی کۆماری ئیسالمی له ماددهی ٩دا ئەوەی
تێ دایە کە «ڕێوشوێنی ڕێکەوتننامەکان کە
بەپێی قانوونی بنەڕەتی لە نێوان دەوڵەتی ئێران و
دەوڵەتەکانی دیکە ئیمزاکراون حوکمی قانوونیان
هەیە .لە هەمان حاڵدا واڵتی ئێران کە ئێستا
کۆماری ئیسالمی نوێنەرایەتیی دەکا ،بێجگە لە
ئیمزاکردنی مەنشووری نەتەوە یەکگرتووکان لە
١٣٠٨/١/٢٧ی هەتاوی هەتا١٣٨٧/٧/٢٠نزیک بە
 ٩٠رێککەوتننامە و پەیماننامەی نێودەوڵەتیی ئیمزا
کردووە و بەڵێنیی داوە کە پابەند بێ بەو یاسا و
ڕێسایانە کە لەو پەیماننامە نێودەوڵەتییانەدا هاتووە.
ئەو پەیماننامانە بابەتی جۆراوجۆری وەک (دیفاعی
و نیزامی ،دادوەری ،وزە ،بازرگانیی قاچاغ ،مافی
مرۆڤ ،دادوەری و چارەسەری ناکۆکییەکان ،دریایی
و پاپۆڕەوانی ،پێوەندیی دیپڵۆماتیک ،فەرهەنگی ،کار،
مادە هۆشبەرەکان ،فڕۆکەوانی ،بەربەرەکانی لەگەڵ
تیرۆریزم ،بەربەرەکانی لەگەڵ گەندەڵی ...لە خۆ
دەگرێ .کەچی کاتێک نێوەرۆکی قانوونی بنەڕەتیی
کۆماری ئیسالمی لەگەڵ جەوهەری ئەو پەیماننامانە
بەراورد دەکەین دەبینین جیاوازییەکان لە نێوان عەرز
و ئاسمان دان و بێجگە لەوە لە کرداریشدا دەبینین
کە دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی تەنیا کاتیک لە
کۆڕ و کۆبوونەوەکانی دەرەوەی ئێراندا بەشدار
دەبن لە قسەدا پێبەندیی خۆیان بەو پەیماننامانە
دەردەبرن بەاڵم لە ماوەی  ٤٠ساڵی رابردوودا
نێوەرۆکی ئەو پەیماننامانە بە تایبەتی ئەوانەی

پێوەندییان بە ژیانی مرۆڤەکانەوە هەیە نەک کاریان
پێ نەکراوە بەڵکوو خستوویانەتە خانەی فەرامۆشی.
قانوونی نێونهتهوهیی وهک ههر سیستمێکی
قانوونیی دیکه پێشگیری دهکا له بهکارهێنانی هێز
لهالیهن دهوڵهتهکانهو ه بۆ چارهسهری کێشهکانی
نێوانیان .بهپێی قانوونه نێونهتهوهییهکان ڕێگری ل ه
بهکارهێنانی هێز ل ه سهردهمی ئێستادا گرینگترین
ئهرکی دهوڵهتهکانه ،بهاڵم دهبینین دهوڵهتهکان
لهگهڵ ههموو ئهو قانوونان ه که خۆیان ڕێککهوتنیان
لهسهر کردوه زۆر جاران بۆ یهکالییکردنهوهی
کێشهکانیان پهنا بۆ هێزی چهکداری دهبهن؛ جا
چ ئهو کێشهیە لهنێوان دوو دهوڵهتدا بێ یا ل ه
نێوان دهوڵهتێک و گهلێکی ماف پێشێلکراوی
وەک گەلی کورد بێ ک ه داوای مافی خۆی دهکا.
بهپێی بهندی 2ی ماددهی 4ی مهنشووری
نەتەوە یەکگرتووەکان «تهواوی ئهندامهکانی ل ه
ی نێونهتهوهیی خۆیاندا ل ه ههڕهش ه یا
پێوهندی 
کهلکوهرگرتن ل ه هێز ب ه دژی سهروهریی واڵتێک
یا سهربهخۆیی سیاسیی دهوڵهتهکانی دیک ه یا ب ه
ههر شێوهیهک لهگهڵ ئامانجهکانی ڕێکخراوی
نهتهو ه یهکگرتووهکان ناتهبا بێت ،خۆ دهپارێزن».
ئهگهر تهنیا لێرهدا ل ه سهر ئهو بهند ه ل ه مهنشووری
ڕێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان ههڵوێست ه بکهین
و کار و کردهوهکانی کۆماری ئیسالمی له ماوهی
چوار دەیەی ڕابردوودا لهگهڵ نێوهڕۆکی ئهو بهنده
ههڵسهنگێنین ،دهبینین کۆماری ئیسالمی ب ه تهواوی
پێچهوانهی نێوهرۆکی ئهو بهنده جوواڵوهتهو ه
و بهڵگهی حاشاههڵنهگر و سهرچاوهی ههموو
ناتهباییهکانیش قانوونی بنهڕهتیی ئێران ه ک ه ههناردهی
شۆڕش بۆ دهرهوهی سنوورهکانی ئێران ب ه ئهرکی
دهوڵهت و دەسەاڵت و دهزگای حاکم ه دهزانێ.
ێ کرا شهڕ کردارێکی
ههر وهک پێشتر ئیشارهی پ 
قێزهون ه و دهتوانێ هەموو ئارامی و سەقامگیرییەک
هەڵگرێ و بهپێی یاسای نێودهوڵهتی دهستپێکردنی
شهڕێکی دهستدرێژیکاران ه بۆ سهر خاک و ئاسمان
و ئاوی واڵتێکی دیکه نهک هەر تاوانی نێودهوڵهتییه،
بهڵکوو ههموو الیهن ه خراپهکانی شهڕیش ل ه خۆ دهگرێ.
ماددهی 8ی پێڕهوی دیوانی سزادانی نێودهوڵهتیدا
بهو شێوهی ه باس ل ه تاوانی دەستدرێژیی نیزامی دهکا:
تاوانی دهستدرێژیی نیزامی بریتیی ه ل ه ئامادهکردنی
گهاڵڵه بۆ هێرش و ئامادهکاری بۆ جێبهجێکردنی و
فهرمانی جێبهجێکردنی ئهو گهاڵڵهی ه لهالیهن کهس
یان کهسانێکهوه که سەروەریی سیاسی و نیزامیی
دهوڵهتیان بهدهستهوهی ه به جۆرێک ک ه جێبهجێکردنی
ئهو گهاڵڵهی ه ببێت ه هۆی پێشێلکردنی ئاشکرای
مهنشووری ڕێکخراوی نهتهو ه یهکگرتووهکان.
کرداری دهستدرێژیی نیزامی بهو شێوهی ه
پێناس ه دهکرێ ک ه دهوڵهتێک هێزی نیزامیی خۆی
بهکار بێنێ به دژی سهروهریی دهوڵهتێکی دیکه،
یا بهههر شێوهیهکی دیکه دژایهتیی ههبێ ل ه
گهڵ مهنشوری نهتهو ه یهکگرتووهکان کە ئهو
کردارانه ل ه خۆ دەگرێ :هێرش ،داگیرکردنی خاکی
واڵتێک ،وهسهرخستنی بهشێکی کهم ل ه خاکی
واڵتیك یا ههمووی خاکهک ه به کهلکوهرگرتن ل ه
هێزی نیزامی ،بۆمباران ل ه شێوازی جۆراوجۆر و
ئابلۆقهی نیزامیی ڕێگاکانی ویشکایی و دهریایی.
ئێستا ب ه خوێندنهوهیهک 
ی کورت بزانین
دهتوانێ
دێموکرات
قهاڵی
مووشهکبارانی
بەرگریی ڕەوا یا کردوەی تۆڵهئهستاندنهو ه بێ.
لهگهڵ ئهوهدا مافی بەرگریی ڕەوا له قانوون و
عورفی نێونهتهوهییدا ههی ه و بە قانوون زاتی و
سروشتی دادەنرێ ،بهاڵم ئهو مافه سروشتییه کاتێک

مانا دهدا ک ه ل ه گهڵ یاسا و ڕێسا نێودهوڵهتییهکان
دژایهتیی نهبێ .بۆ بەرگریی ڕەوا ل ه قانوونی
نێونهتهوهییدا چوارئهسڵ دهستنیشان کراوه:
 )1پێویستی  )2نیاز ب ه خێرایی )3
نهبوونی ڕێگای دیک ه بۆ بهربهرهکانی لهگهڵ
مهترسی  )4هاوسهنگی (بەرگری پێویست ه
لهگهڵ ههڕهشه و مهترسی هاوسهنگ بێ).
هەروەها بهندی  2خاڵی ب مادهی  8پێڕهوی
دیوانی سزادانی نێودهوڵهتی و بۆمبارانی
خاکی دهوڵهتێک بههۆی هێزه چهکدارهکانی
دهوڵهتێکی دیکه یا کهلکوهرگرتن ل ه ههر جۆر ه
چهکێک به هۆی دهوڵهتێک به دژی خاکی
دهوڵهتێکی دیک ه بهتاوانی دهستدرێژی دادهنی.
وەک پێشتریش باسمان کرد پاساوی سپای
پاسداران بۆ مووشەکبارانی ناوەندی سیاسیی
حیزبی دیموکرات بە قسەی خۆیان بۆ پاراستن و
بەرگری لە ئەمنییەتی خۆی بووە ،بەاڵم ڕاستیی
ڕووداوەکان پێچەوانەیە و ئەوەی لە ماوەی٤٠
ساڵی ڕابردوودا ئەمنیەتی نێوخۆیی ئێران و ناوچە
و تەنانەت جیهانیشی تێک داوە هەر سیستمی
کۆماری ئیسالمییە بە هەموو دامودەزگاکانیەوە؛
ئەگینا ئەوە چ پێویستییەک و نیازێکی خێرا بوو کە
سپای پاسداران بە بڕیاری ڕاستەوخۆی ڕێبەر لە
چەکێک بەدژی حیزبی دێموکرات کەڵک وەربگرێ
کە نیزامی جیهانی و بە تایبەت دنیای ڕۆژئاوا
لەگەڵ بوونی ئەو جۆرە چەکە بەدەست سپای
پاسدارانی ئێرانەوە کێشەیان هەیە و تەنانەت
تێکچوونی ڕێکەوتننامەی برجام بەشێکی لە
سەر دەستڕاگەیشتنی ئێران بەو جۆرە چەکانەیە.
لە الیەکی دیکەوە بە پێی یاسای نێودەوڵەتی
کۆماری ئیسالمی بۆ چارەسەری مەسەلەی
کورد جیا لە شەر و بۆمباران و مووشەکباران
ڕێگاچارەی دیکەی لە پێشدا بووە کە بەهۆی
خسڵەتی شەرئەنگێزیی خۆی قەت بەدوای ئەو
ڕێگا چارەیەدا نەڕۆیشتووە .جگە لەوە ئەو هێرشە
مووشەکەییە هیچ هاوسەنگییەکی نەبووە لەگەڵ
ئەو هۆکارەی کە سپا بە بەرگری لە خۆی دادەنێ.
تۆڵه ئهستاندنهو ه خۆی شێوازێک ه ل ه
ک ه خودی ئهو کردار ه غهیر ه
«قصاص»
قانوونییه .بهاڵم بههۆی پاڵپشتیی بهکردارێکی
ناقانوونیی دیکه ،بهڕێوهبردنی بۆته کردارێکی باو.
ئهگهر لهو ڕوانگهشهوه بڕوانین کرداری توڵ ه
ئهستاندنهو ه پێویسته لهگهڵ تاوان هاوسهنگ بێ
و ئامانجی ئهو تۆڵهکردنهوهیک بێ که پێشگیری
ل ه کرداری ناقانوونی بکا و کاتێک مهبهست
هاته دی ،دهبێ کرداری تۆڵهکردنهوه ڕابگیرێ.
ل ه قانوونی نێونهتهوهییدا بهکارهێنانی کرداری
تۆڵهئهستاندنهو ه ب ه دژی تاکهکان ،کهرهس ه
ێ نهدراو ه و
و شوێنی نیشتهجێبوون ڕێگای پ 
قەدەغەیە .لێرەدا ئەگەر ئەو پرسیارە بەرەوڕووی
خەڵکی کوردستان بکەینەوە کە هەڵسوکەوتی
حیزبەکانی کوردستان لە ڕوانگەی ئەوانەوە
ناقانوونییە یا ڕەفتاری سپای پاسداران بە دڵنیایەوە
وەاڵمەکەی ئەوە دەبێ کە ڕەفتاری سپای پاسداران
و دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی دەرحەق
بە خەلکی کوردستان ناقانوونی ،ڕێگەپێنەدراو
و دوور لە هەموو پێوانەکانی مافی مرۆڤە و
ئەگەر قەرار بێ کێشە سیاسیییەکان بە ڕێگای
تۆڵەکردنەوە و بە پێی فەرهەنگی کۆماری ئیسالمی
چارەسەر بکرێن؛ لە دواڕۆژدا دەسەاڵتدارانی ئەو
سیستمە چۆن لە تۆڵەی خەڵک دەربازیان دەبێ؟

ڕۆژی چوارشەممە ١١ی ڕەزبەر بە ئامادەبوونی بەشێکی
بەرچاو لە کادر و پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،کۆبوونەوەیەکی سیاسی_تەشکیالتی ،تایبەت
بە ڕووداوی ١٧ی خەرمانان ،بۆ بەڕێز مستەفا مەلوودی،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان پێک هات.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
کۆبوونەوەکەدا بە ئاوردانەوە لە ڕووداوی ١٧ی خەرمانان
و ،خستنەبەرباسی کۆمەڵێک خاڵی گرینگ و پێوەندیدار
بە هۆکارەکانی هێرش بۆسەر بنکەی سەرکردایەتیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و دەرەنجامەکانی؛ تیشکی
خستەسەر ئەوەی کۆماری ئیسالمی چوار دەیەیە لە هەموو
ڕێگایەکەوە هەوڵ دەدا بەربەست لەسەر ڕێی تێکۆشەرانی
دێموکرات سازبکا ،بەاڵم هەمووجارێک ئەگەر حیزبی
دێموکرات خەساری قوورسی هاوشێوەی کارەساتی
١٧ی خەرمانانیشی بەرکەوتووە ،بەخۆشییەوە ڕووسوور
و بەگوڕتر هەستاوەتەوە و ،درێژەی بە خەبات داوە.
هەڵسەنگاندنی بارودۆخی سیاسیی ئێران و کوردستان،
چۆنیەتیی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ دەستدرێژییەکانی
کۆماری ئیسالمی لە واڵتانی ناوچەدا ،هەڵسەنگاندنی
مانگرتنە بەشکۆکەی 21ی خەرمانان و پەیامەکانی و،
باس لە هیممەتی چیایی کادر و پێشمەرگە و بنەماڵەی
شەهید و بریندارانی ئەم ڕووداوە چەند تەوەرێکی دیکەی
باسەکانی سکرتێری گشتیی حیزب لەم کۆبوونەوەیە بوون.

دیداری جێگری سکرتێری گشتیی حیزب
لهگهڵ بێرنارد کوشنێر و پیتهر گاڵبریس

ڕۆژی چوارشهممه٤ ،ی رهزبهری ١٣٩٧ی ههتاوی جێگری
سکرتێری گشتیی حیزب لهگهڵ وهزیری پێشووی کاروباری
دهرهوهی فهڕانسه و پیتهر گاڵبریس باڵیۆزی پێشووی ئهمریکا
له کرۆواسی و دیپلۆماتی ناسراوی ئهمریکایی کۆبووه.
لهو دیدارهدا دوکتور ئاسۆ حەسەنزادە پرسی موشهکبارانی
ئهم دواییانهی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لهالیهن کۆماری ئیسالمییهوه و الیهنه جۆربهجۆرهکانی ئهو
هێرشه تێرۆریستییهی لهگهڵ بێرنارد کوشنێر و پیتهر گاڵبریس
هێنای ه بهر باس و زانیاری و ڕوونکردنهوهی پێویستی دایه
ناوبراوان .بەڕێزیان به ئاماژە بە کاردانهوه نێودهوڵهتییهکان
و ههڵوێستی واڵتانی ڕۆژئاوایی بهتایبهتی ئهمریکا ،سهرنجی
بهڕێزان کوشنێر و گاڵبریسی بۆ ئهو نیگهرانییه ڕاکێشا که
کاردانهوهکان هێشتا ههر له ئاستی مهحکومکردن و مشت
و مڕدان و پێویسته ههرچی زووتر کۆمهڵگای نێودهوڵهتی
یا النیکهم واڵته یهكگرتووهکانی ئهمریکا ههنگاوی بهکردهوه
بۆ سنووردانان بۆ دهستدرێژییهکانی کۆماری ئیسالمی له
کوردستانی عیراق و بۆ پێشگیری له دووبارهبوونهوهی
جینایهتی لهم چهشنه بهدژی حیزبی دێموکڕات و تێكۆشهرانی
دیکهی ڕۆژههاڵتی کوردستان له باشووری کوردستان ڕاکێشا.

بەشداریی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە کۆنفرانسی لیبرپارتیی بریتانیا

ڕۆژی دووشەممە ڕێکەوتی ٢٤ی سپتامبری ٢٠١٨ی
زایینی ،هەیئەتێکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
بەسەرپەرستیی کاک خالید عەزیزی و هاوڕێیەتیی
مەولوود سوارە ،نوێنەری حیزب لە بریتانیا بەشداریی
کۆنفرانسی سااڵنەی حیزبی کرێکارانی بریتانیای کرد.
لە یەکەم قۆناغدا بەڕێز خالید عەزیزی لە پانێلێکدا
بەشداریی کرد و لەسەر مووشەکباران و ئامانجەکانی
هێرشی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر قەاڵی دێموکرات و بە
ئامانج گرتنی پلینۆمی کومیتەی ناوەندیی حیزب قسەی
کرد .لە درێژەی کۆنفرانسەکەدا هەیئەتی حیزب چاوی
بەبەشێکی زۆر لە ئەندام پارلمان و میوانان و بەشدار
بووانی کۆنفرانسەکە کەوت و هاوکات لەگەڵ هەیئەتێکی
بەشی نێونەتەوەی حیزبی کرێکاران چاوپێکەوتنی پێکهێنا.
هەر هەمان ڕۆژ و لە دەرفەتێکی دیکەدا هەیئەتی
حیزب لەگەڵ جێرمی کۆربین ،سەرۆکی حیزبی
کرێکارانی بریتانیا و خاتوو ئیمیلی تۆرنبێری وەزیری
دەرەوە لە دەسەاڵتی سێبەر دیدار و دانیشتنیان هەبوو.
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قەڵتوبڕی زیاتر لە  60کۆڵبەر

ئێعدامی  25کەس و گرتنی  160کەس
لە کوردستان لە سێ مانگی هاویندا

لە ماوەی سێ مانگی هاوینی ئەمساڵدا (1397ی هەتاوی)
زیاتر لە  360حاڵەتی زبری پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕووی داوە کە ناوەندی مافی
مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان تۆماری کردوون.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ڕۆژی 17ی خەرماناندا
بە  7مووشەکی بالستیک هێرشی کردە سەر بنکەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و لەو پەالمارە سامناکەدا
 16تێکۆشەری سیاسیی کوردی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
شەهید بوون و زیاتر لە  40کەسیش بریندار بوون.
هەر به پێی بانکی زانیاریی ناوهندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان له سێ مانگی هاوینی ئهم ساڵدا هێزهکانی کۆماری
ئیسالمی له کوردستان النیکەم  64كۆڵبهر و کاسبکاری
کوردیان داوهته بهر ڕههێڵهی چهکهکانیان .لهو کۆمهڵکوژییهدا
 24کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بە تەقەی ڕاستەوخۆ کوژراون
و 40کهسیش بریندار بوون .هێز ه چهکدارهکانی کۆماری
ئیسالمی ههروهها وێڕای کوشتنی ژمارەیەکی زۆر واڵغی
کاسبکاران دەستیان بەسەر دهیان میلیارد تمهن تمەن باری
کاسبکاران داگرتوە که زۆربهیان ئێڵ سی دی و باری سیگار
و پارچه و کهلوپهلی دیکهی پێداویستیی خهڵک و بازاڕ بوون.
لە ماوەی ئەو سێ مانگەدا  25زیندانیی کورد ل ه زیندانهکانی ئێراندا
له سێدار ه دراون کە شهش کهس لهوان بە تاوانی ئەندامەتیی
حیزبە کوردییهکانی دژبهری کۆماری ئیسالمی لەدار دراون،
 8کهس ب ه تۆمهتی ئهندامهتی ل ه گرووپه سهلهفییهکان ئێعدام
کراون و ئهوانی دیکهش ل ه سۆنگهی تاوانه کۆمهاڵیهتییهکانهو ه
ب ه بڕیاری دهزگای قهزایی لهدار دراون .جیا لە ئێعدامی ئەو
 25بەندکراوە کوردە ،زیندانییەکی کورد بە ناوی ”سەجاد
جەماڵی فەرد“ بە هۆی پێڕانەگهیشتنی پزیشکی و دوای ئەوەی
گوازراوەتەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی دەرەوەی بەندیخانە ،گیانی
لە دەست داوە .هەروەها دوو بەندکراوی دیکەی کورد بە
ناوەکانی ”غواڵمڕەزا توبراق قەلعە“ _کە ب ه تۆمەتی قاچاخی
مەشروب دەستبەسەر کرابوو_ و ”ڕەزا مەلەک ڕەزایی“بە
هۆی پێڕانەگێشتنی پزیشکییەوە گیانیان لە دەست داوە.
تەقینەوەی مینی چێندراو لەالیەن کۆماری ئیسالمی لە وەرزی
هاوینی ئەمساڵیشدا النیکهم  19قوربانیی لێکەوتەوە که ناوهندی
مافی مرۆڤ شوناسی  9کهس لهوانی ئاشکرا کردووه .لهو 9
کهسه که ل ه ناوچهکانی سهردهشت ،مهریوان ،پاوه و مههاباد
بوونهت ه قوربانیی تهقینهوهی مین 2 ،کەسیان بەو هۆیەوە گیانیان
لە دەست داوە و  7کەسیش به سهختی بریندار و نقوستان بوون.
دهزگا ئهمنیهتییهکانی کۆماری ئیسالمیش له کوردستان ل ه
ماوهی ئهو سێ مانگهدا ئهوهندهی زاندراوە ،النیکهم 160
کهسیان به تۆمهتی چاالکیی سیاسی و هاوکاریکردنی
حیزبه کوردییهکانی دژبهری کۆماری ئیسالمی قۆڵبهست
کردوه .ژمارهیهک لهو گیراوان ه تا کاتی دادگایی کردنیان
به بارمتهی قورس ئازاد کراون و النیکهم  28کهس لهوان ه
دوای بهناو دادگایی کرانیان سزای لە  16مانگ زیندانڕا
تا  11ساڵ زیندانیان ب ه سهر دا سهپاو ه و سەرجەم
ئەو  28کەسە بە 1070مانگ زیندان مەحکووم کراون.
هەروەها چوار کەس لەو دەسبەسەرکراوانەش ،بە تۆمەتی
هاوکاریی حیزبە کوردییەکان و کوشتنی چەند مۆرەیەکی
ئیتالعاتیی ڕێژیم سزای ئیعدامیان بەسەر سەپێندراوە.
هەر لەو ماوەیەدا زیاتر لە  27کرێکاری کورد لە
کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران بوونەتە قوربانیی
ڕووداوی کار کە شوناسی  19کەس لەوان لەالی ناوەندی
مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تۆمار کراوە کە
 11کەسیان بەهۆی جۆراوجۆری وەک بەربوونەوە
ق گرتوویی و  ..گیانیان لە دەست داوە.
لە بەرزایی و بڕ 
ئاماری خۆکوژییەکانیش لە کوردستان بەهۆی پەرەسەندنی
خەمۆکی و قەیرانەکانی بێکاری و ئابووری هەروەها؛
کەمتەرخەمیی دامودەزگا دەوڵەتی و حکومییەکانەوە لە
ماوەی ئەو سێ مانگەی هاویندا دیار و بەرچاو بوو.
لە ماوەی ئەو سێ مانگەدا هەر نەبێ  48کەس لە کوردستان
خۆیان کوشتووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان شوناسی  37کەس لەوانی بە ڕوونی تۆمار کردوە.
کە بە سەرنجدان
ژمارەی
بە
قو ر با نیا نی
لە
خۆکوژی
وەرزی بەهاردا،
د ە ر د ە کە و ێ
حاڵەتەکانی
کە
لە
خۆکوژی
سە ر ە تا ی
تا
ئەمساڵەوە
ئێستا لە چاو ساڵی
نیزیک
ڕابردوو
بە دوو بەرابەر
کردوە.
زیادی
باس ه
شایانی
ئاماران ه
ئهو
تهنیا به پێی ئهو
ههواڵ و زانیارییانه ئاماد ه کراو ه که به دهستی ناوهندی
مافی مرۆڤ گهیشتوون و ناو و نیشانیان ب ه روونی ئاشکرا
کراون ،ئهگینا ب ه دڵنیاییهو ه قوربانیانی سیاسهتی توندو
تیژی و پێشێلکاریی مافی مرۆڤ له کوردستان زۆر لهو ه
زیاترن که لێر ه دا ناویان هاتو ه و ئاماژهیان پێ کراوه.
بۆ وەرگرتنی وردەکاری و خشتە و پێنوێنەکانی
بکەن:
لینکە
ئەم
سەردانی
ڕاپۆرتە
ئەم
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ئەخالقی نەتەوە ،دیالۆگی ڕووناکبیری و
بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵت
سەرەتا
بە هەمان ئەندازە کە ڕەوشی ئاڵۆز و نالەباری ئێستایی
ئێران لە ئاستی سیاسەتی نێوخۆیی ،هەرێمی و
نێونەتەوەیی وەکوو فاکتەرێکی سەرەکیی هیوابەخش،
کەوتۆتە نێۆ لێکدانەوە و حیساباتی تاکی کورد ،بە هەمان
ئەندازەش سێناریۆ چاوەڕوانکراوەکانی پەیوەندیدار
بەم ئاڵۆزێیە ئێرانییە ،زەرووتی پێداچوونەوە یان
نوێکردنەوەیەک لە ئاستی تیۆریی سیاسی و پراکتیکی
ڕێکخراوەیی کوردی لەالیان خەباتکاران و ڕووناکبیرانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەرجەستە دەکاتەوە .بە
خویندنەوەی من پانتایی مەیدانیی ڕووناکبیری کورد،
ئەمڕۆکە بەرینتر لە هەر سەردەمێک ،لە ئاکادیمیسییەن
و خوێندکاری زانکۆکان ڕا بگرە هەتا شاعیر ،نووسەر،
وەرگێڕ ،خەباتکاری سیاسی ،ژینگەپارێز ،ڕۆژنامەنووس،
هەڵسووڕاوی مافی ژن ،کارمەند ،و کاسبکاری ئاسایی
لە خۆیدا کۆ دەکاتەوە .ئەم جۆگڕافیا
ڕووناکبیرییە کە کوردستان و دیاسپۆڕای
کورد بە یەکەوە دەبەستێتەوە ،خاوەن
داینامۆ و وزەیەکی هزری و پراکتیکی
بەهێزە کە بە ڕێگای کورتە پەیام و دەقی
جۆربەجۆر تێگەیشتن و خوێندنەوەکانی
خۆی لە پراکتیکی سیاسیی کورد،
بزووتنەوەی
ڕێبەرایەتی
ئاراستەی
سیاسی کورد لە ڕۆژهەاڵت دەکا.
زەروورەتی گوتاری نەتەوەیی و
میتۆدۆلۆژیی ڕووناکبیری کوردی
ئەم خوێندنەوانەی کە لە سەرەوە ئاماژەی
پێ کرا و زیاتر لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
فۆڕمۆڵە دەکرێن - ،بەبێ لە بەرچاوگرتنی
هێندێک دەنگی ناشاز و ئاژاوەئامێز-
هەڵگڕی سێ تایبەتمەندی ڕوونن)١( :
دەڕبڕی تیگەیشتنێکی سیاسیی وردبینانەن
و بەم پێیەش گۆڕانکارییە ناوچەییەکان و
کارتێکەریی ئەم گۆڕانکارییانە لە سەر
پرۆژەی سیاسی کورد و زەروورەتی
نوێکردنەوەی تیۆری و پڕاتیکی سیاسی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەخەنە بەر
باس )٢( .هەڵگری بارێکی ئێتیکی/ئەخالقی
و ڕووناکبیری بەهێزن ،چونکە ڕاستەوخۆ
پێداگری لە سەر شەفافییەت ،لێبوردەیی،
هاوپەیمانی ،هاوڕێیەتی ،بەها و ئینتیمای
نەتەوەیی و نیشتیمانی ،یەکگرتوویی،
هاوخەباتی ،سەربەخۆیی فیکری ،توانایی
هزری و مەعریفەناسی دەکەن .لەم
پەیوەندییەدا ،دەقنووسانی کورد ،سادقانە
بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕیسکە
شاراوەکانی ڕاسیسم و نیژادپەرەستی
دوور دەخەنەوە و پێگەی حەڕەکەتێکی
مافخوازانەی گەردوونیی پێ دەبەخشن.
لەم ئاراستەیەدا خەباتکار و ڕووناکبیری
کورد لە ئاکامی حەولێکی بێ وچاندا،
گەشەیەکی بەرچاوی مەعریفی و شارەزایی بە سەر
میتۆد و چەمکەکانی تیۆریی سیاسی بۆخۆی دەستەبەر
کردووە ،دیاردەیەک کە پێگەی ئەو لە بەرامبەر
ڕووناکبیرانی نەتەوەی بااڵدەست - ،کە گەڵێک جاران
لە جیاتی ئەخالق و هزر ،سیاسەت بازی ،سەفسەتە،
گێرەشێوێنی ،شینگێڕی ئاشکرا بۆ دەستەاڵتی زاڵ،
بۆختان کردن ،یاریکردن بە وشە ،ڕاسیسمی شاراوە و
خۆ بە زلزانین ،خۆدزینەوە لە بەرپرسیارێتی  ...دەکەنە
پیشەی خۆیان – بەهێز دەکا )٣( .ئەم کورتەپەیام و
دەقانە ،هەروەها پشت ئەستوورن بە ناسینەوەی
چەشنێک لە حەقیقەتێکی جیاواز کە لە هەیبەتی
کوردی ڕۆژهەاڵتدا بەدی دەکرێ ،حەقیقەتێک کە لە
شکڵی پەیامێکی گەردوونیدا ،زەقکەرەوەی حەولێکی
بێ پسانەوە و خوێناوی نەتەوەیەکن بۆ نووسینەوەی
مێژوویەکی جیاواز کە تەنیا بە ڕێگای هەڵوەشاندنەوەی
موعادیلەی ئیستیعماری و کۆڵۆنیالیستی هەنووکەیی
ئێرانی و لە ئاکامدا دەستەبەرکردنی سەروەریی
سیاسی وەکوو مافێکی گەردوونی بۆ هەمان نەتەوە
کۆتایی دێ .لە پێناو خۆڵقاندنی ئەم حەقیقەتە ،کوردی
ڕۆژهەاڵت نموونەی وەکوو مۆبیلیزاسیۆنی نەتەوەیی
یارمەتی گەیاندن بە قوربانیانی بوومەلەرزەی ساڵی
 1396و مانگرتنی سەرانسەریی 21ی خەرمانان
پەیامی خۆی و ئاراستەی هەموو جیهان بە گشتی و
ڕێبەرایەتی بزووتنەوەی سیاسیی خۆی بە تایبەتی
دەکا .ئەم پەیامە لە هەمان کاتدا دەربڕینێکە ڕوو لە
بزووتنەوەی سیاسیی کورد ،یان بە واتەیەکی دیکە
ڕاگەیاندنی سەرەتای مێژوویەکی تازەیە لە خەباتی
سیاسیی کورد ،مێژوویەک کە –هەروەک لە سەرەوە
ئاماژەی پێکرا -زیاتر لە هەمیشە زەروورەتی
هەبوونی دیسکورسی هێژمۆنیک ،داڕژتنی تیۆری
سیاسی تایبەتمەند و دەستەبەرکردنی پڕاتیکی سیاسی
و ڕێکخراوەیی سەردەمیانە بەرجەستە دەکاتەوە.
بەردەوامی غیابی گوتاری نەتەوەیی هێژمۆنێک و الوازی
تیۆریک نە تەنیا دەتوانێت دابڕانی سیاسی و پەڕتەوازەیی
لە ئاستی پراتیکی ڕیکخراوەیی لە ناو ئێمە دا نۆڕمالیزە
بکا ،بەڵکوو لەوەش زیاتر ،لە بەرامبەر نمایشتەکانی
نەتەوەیی_ئەخالقی ڕۆژهەاڵتی کوردستان توانایی

تیگەیشتنێکی گشتگیری نابێ و لەسەر هەمان ئەساسیش
ناتوانێ بە شێوەیەکی سیستەماتیک لە وزە و توانایی
هزری ڕووناکبیریی کوردی کەڵک وەربگرێ .هەر بۆیەش
تیۆریزەکردنی ڕەوشی سیاسیی ئێستایی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان کە لە هەنگاوی یەکەمدا دەستنیشانکردنی
ڕەهەندە سەرکییەکانی خەباتی نەتەوایەتی و پڕاکتیکی
سیاسیی پەیوەندیدار بە ئەستۆوە دەگرێ ،کۆمەڵیک
ئاکامی بەرچاوی دیکەی لێ دەکەوێتەوە .پێش لە
هەموو شتێک ،ئەم هەنگاوە یارمەتیی مرۆڤی کوردی
رۆژهەاڵتی دەدا کە خۆی لە قەیرانی ناسنامە ڕزگار بکا،
قەیرانێک کە بەرهەمی ڕاستەوخۆی سەرگەردانییەکە کە
لە ئەساسدا حەڕەکەتی سیاسیی ڕۆژهەاڵت لەر سەر
دووڕێیانی بێ ئادرێسی نێوان کوردبوون و ئێرانیبوون
ئەزموونی دەکا .لە ئاکامی دەستنیشانکردنی ڕەهەندە
تیۆری و گوتارییەکانی بزووتنەوەی سیاسی لە گەڕانی

خۆی بە دوای والمی ئەم پرسیارە کە «گەلۆ کورد
بەشێک لە نەتەوەی ئێران و پڕۆسەی سەقامگیڕی
دەوڵەت_نەتەوەی ئەم واڵتەیە یان ئەوەی کە خۆی
نەتەوەیەکی جیاوازە بە چارەنووس و داهاتووی
جیاوازەوە؟» وێنەیەکی ڕوونتری دەست دەکەوێ.
تیۆریی پەیوەندی کۆڵۆنیالیستی
یەک لەم تیزانەی کە لە ماوەی ڕابردوودا لە نێو
کورتەپەیامی خەباتکاران و دەقەکانی ڕووناکبیری
کورد خۆی دەنوێنێ یان بە گوێرەی بیرمەندانی زانستی
گوتار شانتال مووف و ئێرنێستۆ الکالو ( )٢٠٠١خاڵی
ناوەندی ( )Nodal pointگوتاری ڕووناکبیریی کورد
پێک دێنێ ،چەمکی موستەعمەرە یان کۆلۆنیی نێوخۆییە.
لە ڕوانگەی فەیلەسۆفی کۆنگۆییەوە ڤاڵنتەن-ئیو موودیمبە
( )1988 Valentin-Yves Mudimbeکە لە هەمان
کاتدا ،یەک لە سەرچاوە سەرەکییەکانی شیکردنەوەی
میتتۆدۆلۆژی کۆڵۆنیالە ،مەرجەکانی موستەعمەرەبوونی
واڵت یان نەتەوەیەک بە سێ تایبەتمەندی دەبەستێتەوە:
( )١واڵتی موستەعمەرە تووشی داگیرکاریی فیزیکی و
جەستەیی دەبێ )٢( .واڵتی داگیرکراو تێکهەڵکێشی بازاری
واڵتی داگیرکەر دەکرێ ،ئەوەش لە کاتێک دایە کە واڵتی
موستەعمەرەکراو وەکوو هەڵگری ئابوورییەکی الواز و
المژ دەبێتە بەرهەمهێنەری هێزی کاری زۆر هەرزان یان
بێ بەرامبەر و بازار مەسرەفی بۆ کاالکانی نەتەوەی
سەردەست )٣( .تاکی سەر بە نەتەوەی موستەعمەرەکراو
لە پێناو گەڕان بە دوای ناسنامەی خۆیدا بەردوام لە
سەرگەردانی دایە .هەر وەک لە سەروە لە پەیوەندی
لە گەل کەیسی کورددا ئاماژەی پێکرا ،لەم دووڕێیانە
تەماوییەدا ،تاکی کۆڵۆنیزەکراو وەکوو ئۆبژەیەکی ئوقرە
لێبراو ،بەردەوام لە حەول دایە کە لە ئاستی کولتوور و
ناسنامە السایی نەتەوەی سەردەست بکاتەوە ،کە نە پێی
دەگا و نە ڕیگای پێ دەدرێ پێی بگا ئەوەش لە حاڵیک
دایە کە بۆ ئەم پێنەگەیشتنە بەردەوام لە الیان کولتووری
باالدەستەوە سەرزنشت دەکرێ و سووکایەتی پێ
دەکرێ .موودیمبە بە تایبەتمەندیی سێهەم دەڵێ»
وشیاری دووفاقی» (.)Double Consciousness

د .خالید خەیاتی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان وکوو موستەعمەرەیەکی نیوخۆیی
ئێرانی
لەژیر تیشکی تیۆریی پەیوەندی کۆڵۆنیال و لە پەیوەندی لەگەڵ
پێگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ئێراندا ،دەتوانین بپرسین ئەوە
چ شتێکی ئەم ئێرانەیە کە بەشێکی بەرچاوی بزووتنەوەی
سیاسیی کوردی لە بەرامبەر گەورەترین پرسی میژوویی
خۆیدا دوودڵ کردووە؟ ئەوە کام قۆناخە لە ڕابڕدووی
مێژوویی ئەم واڵتەیە کە کورد لە دروستکردنیدا بەشدار بووە؟
ئەوە کامە پردی پەیوەندیی کولتووری ،زمانی و سیاسییە کە
خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سەر بنەمای بەشداریی
یەکسان و مافی هاوبەش بە ناوەندی ئێران دەبەستێتەوە؟ ئەوە
بەستێنی گوتاری ئێرانی بەهاخوڵقێنە و کام خەون و ئاسۆی
پێکەوەژیانی داهاتووە کە ئەم جۆرەی بنێدێکت ئاندیرسۆن
( )2015-1936 Benedict Andersonدەڵێ ،بڕیارە ببێتە
بنەمایەک بۆ پێکهێنانی «کۆمەڵگایەکی خەیاڵی»ی
ئێرانی هاوبەش بۆ هەموو پێکهاتەکانی ئەم
واڵتە؟ با نیشانەی ئازاری مێژوویەکی سەد
ساڵە کە لە ئێراندا بە سەر کورددا سەپاوە لە
سیمای کۆلبەرێکی بە تەمەنی کورددا ببینین.
کۆڵبەری کورد وەکوو سەمبول و هیمایەکی
زەق تەعبیرێکی ڕاستەوخۆ لە بە کویلەکردن یان
موستەعمرەبوونی پانتایی کۆمەڵگەی کوردی
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەکا ،کە سەرجەم
حەوزە گشتییەکانی پەیوەندیدار بە ژیانی کورد
دەگرێتەوە .بە تێڕامانێکی وشیارانەی تێکەاڵو
بە ویژدان بۆمان دەردەکەوێ ،کە ئەمرۆ کورد
وەکوو کاراکتەر یان بکەرێکی سیاسی لە
چوارچێوەی جوگرافیای خۆیدا ،لە هیچ یەک
لە حەوزەکانی سیاسەت ،ئابووری ،زمان و
پەروەردە ،ژینگە ،کشتوکاڵ ،پیشەسازی ،ئاو،
کانزا ،نفووس و پاسپۆرت ،مێژوو ،خوێندنی
بااڵ ،دادگا و مەحکەمە ،کولتوور ،پالنسازی
شار ،ڕێگا و بان و هات و چۆ ،دێرینەناسی
و ئاسەواری مێژوویی ،دابەشکردنی ئیداری و
ناوچەیی ،هەڵبژاردن ،حەوزەی گشتی ژیانی
ژنان و منداالن ،ئاسایش و سەربازی ،چاپەمەنی
و ڕاگەیاندن ،وەرزش ... ،دا خاوەن ئیمزا و
بڕیار نییە .کورد لە ڕۆژهەالتی کوردستاندا
لە باشترین حاڵەتی خۆیدا تەنیا بوونەورێکی
فۆلکلۆریکە کە لو بەشی خسووسیدا مافی
بەکارهێنانی جلوبەرگی خۆی و دروستکردنی
خورد و خۆراکی لۆکاڵیی خۆی هەیە .کورد
لە پرۆسەی بڕیاردان لە حەوزە گشتییەکاندا
_دیسانیش لە باشترین حاڵەتی خۆیدا -لە
پاشکۆیەکی سیستەمی ئیستیعماری کە ئەرکی
بەرهەمهێنانەوەی گوتاری دەسەاڵتە هیچی
دیکە نییە .پێویست ناکا ،سەرنج بدەینە سەر
ئەوەی سااڵنە چەند الوی کورد ئیعدام دەکرێ،
چەند کۆڵبەری کورد گیانی لە بەرزاییەکانی
واڵتی خۆی لێ دەستێندرێ و چۆناوچۆن کەل
و پەلەکانیان لێ زەوت دەکەن ،بۆ ئەوەی لە ئێراندا هەست
بە قوواڵیی و بارگرانیی سیستەمی کۆڵۆنیالیزمی نیوخۆیی
بەرامبەر بە کورد بکرێ .ئۆنتۆلۆژیی کورد لە ئێراندا بەرهەمی
موعادیلەیەکی ئیستیعمارییە کە بیرمەندی مەزنی تورک،
ئیسماعیل بەشیکچی بە کۆلۆنیالزمی نیوخۆیی ناوی دەبا.
جیاوازی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی لەگەڵ کۆلۆنیالیزمی کالسیک
ئەویە کە لە کۆلۆنیالیزمی کالسیکدا خەڵکی بندەست النیکەم
لە ئاستی کولتوور و زمانەوە ئاسیمیلە نەدەکران ،دیاردەیەک
کە لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییدا بە توندی پەیڕەو دەکرێ.
کۆتایی
لە ڕۆانگەی هاننا ئارێنت (  ،)١٩٧٥-١٩٠٦فەیلەسووفی ئاڵمانی
بە ڕەچەڵەک جوو ،مافی مرۆڤ تەنیا بە ڕێگای هاوواڵتیبوون
ڕا دەبێتە حەقیقەت و واتا پەیدا دەکا .هاوواڵتیش تەنیا لە
ڕیگای دەستەبەربوونی سەروەریی سیاسییەوە دەتوانێ
تەعبیر لە هەبوونی مافەکانی خۆی بکا .دەوڵەت-نەتەوە
وەکوو بااڵترین شکڵی سەروەری سیاسی تەنیا چوارچێوەی
دەستەبەربوونی ئەم مافانەیە کە هەتا ئێستا ئەزموونی
مرۆڤایەتی دەستەبەری کردووە .ئەنجامێک کە لێرەدا دەتوانین
لە پەیوەندی لەگەڵ کوردی ڕۆژهەاڵت لە تیۆری نۆڕماتیڤی
هانا ئارێنتی وەربگرین ئەوەیە کە کورد تەنیا زەمانێک دەتوانێ
ببێتە خاوەن ماف کە ببێتە هاوواڵتی .بەاڵم لە کانتێکستی
دەوڵەت_نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کە لە بەرامبەر
نەتەوەکانی جیاوازی خۆیاندا هەتا سەر ئێسقان پشت بە
دامودەزگا و موسسەساتی کۆڵۆنیال دەبەستن و لە هەمان
کاتدا هیچ میکانیسمێکی دیمۆکراتیک بۆ دەستەبەرکردنی
ماف و پاراستنی مافی وەدەستخستوو نییە ،تەنیا ڕێگایەک
دەمێنێتەوە ،ئەویش ئەوەیە کە کورد ببێتە هاوواڵتیی خۆی.
بە واتایەکی دیکە تەنیا بە ڕیگای دەستەبەرکردنی سەروەریی
سیاسییە کە کورد دەتوانێ مافی هاوواڵتیبوون بۆ خۆی
دەستەبەر بکا .پێش مەرجی سەرەتایی ڕۆیشتن بەرەوە
سەروەریی سیاسیش قەبووڵکردنی ئەم حەقیقەتەیە کە
کورد لە ئێران ئۆبژەیەکی موستەعمرەکراوە .پەیوەندییەک
کە کورد بەردەوام لە حەولێکی خوێناوی دایە بۆ تێکدانی،
بەاڵم بە هۆی نەبوونی گوتاری هاوبەش ،تیۆریی سیاسی
گونجاو و پڕاکتیکی ڕیکخراوەیی تایبەت ،بەردەوام مەجبوور
بە دووپاتکردنەوەی مێژووی بەسەرداسەپاوی خۆیەتی.
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د .کامران ئەمینئاوە

بۆ جیهانیکردنی ئاڵوگۆڕ پێویست بە گۆڕانی
بنەڕەتیی پێکهاتەی ئابووری و کۆمەاڵیەتی
واڵتەکانە .بۆ ئەم مەبەستە بەرنامەی
هاوتەرازکردنی پێکهاتەیی لەژێر چاودێریی
بانکی جیهانی و سندووقی نێونەتەوەیی پارە
بوو بە هۆی داسەپاندنی ڕێسایەکی سەخت
و توند ،هەروەها مەندی (ڕکود) و وێرانیی
ئەو واڵتانەی کە ملیان بەم سیاسەتە دا.
سیاسەتی هاوتەرازکردنی ئابووری بوو بە
هۆی زۆرکردنی مەودای چینایەتی ،گەندەڵیی
ئابووریی و الوازکردنی بەرپرسیایەتیی سیاسی.
کورتە لێکدانەوەی کاری سەندووقی
نێونەتەوەیی پارە لە دوو دەیەی کۆتایی
سەدەی ڕابردوو پیشاندەری پانتایی
سەرنەکەوتن و بنبەستی تیۆریی بە
جیهانیبوونی ئاڵوگۆڕی ئازاد و بەرنامەی
گەشەسەندن لەسەر بنەمای هەنارەدەکردنە.
سەندووقی نێونەتەوەیی پارە لە ساڵی ١٩٨٧
لە ڕێگای قەرزدانەوە دەستی بە وەرێخستنی
بەرنامەی هاوتەرازکردنی پێکهاتەیی کرد.
سندووقی نێونەتەوەیی پارە بە ئەزموونی
ئەم سااڵنە نەیتوانی بەڵێنەکانی خۆی بە جێ
بهێنێ و ببێتە هۆی گەشەسەندنی ئەو واڵتانە
یان باشترە بگوترێ ئەو پەرەسەندنە گەلێک
نابەرامبەر بوو .بەپێی پێوەرە ئابوورییەکان،
سیاسەتی هاوتەرازکردنی ئابووری لە
واڵتانی لە حاڵی گەشەسەندندا بوو بە هۆی
هەژاری ،بەرزبوونەوەی ڕێژەی بێکاریی،
دابەزینی ئاستی گەشەسەندنی ئابووری،
چوونەسەرەوەی السەنگیی بازرگانی و
قەرزداری و بەستراوەیی بە واڵتانی بیانی.
بۆ وێنە لە ئەفریقا ڕێژەی هەژاریی لە ٢٧٠
میلیۆن لە ساڵی  ١٩٨٦گەیشتە  ٣٣٥میلیۆن
لە ساڵی  ،١٩٩٠لە ئەمریکای التین ڕێژەی
خەڵکی فەقیر لە سەدا ٤١ی ساڵی ١٩٨٠
هەتا سەدا ٦٢ی ساڵی  ١٩٩٢زیادی کرد.
لە واڵتە ئاسیاییەکان ڕێژەی ئەو کەسانەی وا
لە ژێر هێڵی هەژارییدا دەژین زیادی کردووە،
ئەم ڕێژەیە لە ئەندۆنێزی  ،٪٣٩لە مالێزی ،٪٢٧
لە فیلیپین  ،٪٥٨لە کۆرەی باشوور  ٪١٦و لە
تایلەند سەدا ٣٠یە .چوونەسەرەوەی ڕێژەی
بێکاریی و دابەزینی حەقدەست بۆتە هۆی
خراپتربوونی ئاستی هەژاری .لە ئەفریقا و
ئەمریکای التین لە نێوان سااڵنی ١٩٨٠-٩١
دا ،ئاستی دابەزینی نرخی مامناوەندی داهاتی
سااڵنەی هێزی کار بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی
 ١٩٧٠_٨٠گەلێک بەرزبۆتەوە .ڕێژەی بێکاری
لە ئارژانتین لە  ٪٥.٣لە ساڵی  ١٩٨٥گەیشتۆتە
 ٪٧.٣لە ساڵی  ١٩٨٩دا ،لە بۆلیوی لە  ٪١٨لە
ساڵی  ١٩٨٥بە  ٪١٩ی ساڵی  ،١٩٩٠لە برزیل
لە سەدا  ٪٣.٤ی ساڵی  ١٩٨٥بە  ٪٧.٣ی
ساڵی  ١٩٩٠و لە نیکاراگۆئە لە  ٪٣.٢ی ساڵی
 ١٩٨٥بە  ٪١٤ی ساڵی  ١٩٩١گەیشت و هتد...
سیاسەتی
بەرێوەبردنی
گشتی
بە
هاوتەرازکردن ،کاریگەرییەکی گەلێک نەرێنی و
تێکدەری لەسەر ڕەوتی گەشەکردنی ئابووری
لە واڵتانی لە حاڵی گەشەسەندندا بووە .لە نێوان
سااڵنی  ١٩٨٠-٩١بە بەراورد لەگەڵ سااڵنی
 ١٩٦٥-٨٠مامناوەند نرخی گەشەسەندنی
سااڵنەی بەرهەمهێنانی ناسافی نیوخۆیی
لە واڵتانی لە حاڵی گەشەسەندندا گەلێک
دابەزیوە ،تەنانەت واڵتە سەرکەوتووەکانی
ئاسیایی وەکوو کۆرەی باشوور ،تایوان،
سەنگاپوور ،هۆنگ کۆنگ ،تایلەند ،ئەندۆنێزی،
مالێزی و فیلیپین سەرەڕای ئەوەی خاوەنی
بەرزیی نرخی گەشەسەندن بوون ،تووشی
دابەزینی ڕەوتی گەشەسەندنی ئابووری
بوون ،ئەم بارودۆخە لە ئەفریقا گەلێک
دڵتەزێنترە .مامناوەند نرخی گەشەسەندنی
سااڵنەی بەرهەمهێنانی ناسافی نێوخۆیی لە
سااڵنی  ١٩٧٠-١٩٨٠دا ،لە  ٪١.٢گەیشتبووە
 ،٪٢.٤بەاڵم لە سااڵنی  ١٩٩٠-١٩٩٣هەتا
 ٪١.٣دابەزی .ئەم نرخە لە ئەمریکای التین
بێجگە لە شیلی لە کەمی دا .وەزعییەتی قەرز
و بەستراویی بە واڵتە بیانییەکانیش پاش
دەستپێکی سیاسەتی هاوتەرازیی ئابووری لە
واڵتانی لە حاڵی گەشەسەندندا گەلێک خەراپتر
بوو ،بۆ وێنە لە ماوەی سااڵنی  ١٩٨٠هەتا
 ١٩٩٣ڕێژەی قەرزەکانی ئەندۆنێزی لە ٢.٩٤
میلیاردەوە گەیشتە  ٨٩.٥٣میلیارد ،لە تایلەند
لە  ٨.٢٩ەوە بوو بە  ٤٨.٥١میلیارد و لە
هێندستان لە  ٢٠.٥٨ەوە گەیشتە  ٧٨.٩١میلیارد.
ئێرانیش یەکێک لەو واڵتانەیە کە لە دەیەی
٦٠ی هەتاویی بە هۆی هەرەسهێنانی ئۆتۆپیای
ئابووریی ئیساڵمی ،خەرج و مەخارجی
ماڵیی شەڕ لەگەڵ عێراق ،بایکۆتی ئابووریی

١٥ی ڕەزبەری ٧ _ ١٣٩٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨

نیولیبڕاڵیزم لە ئاوێنەی مێژوودا
سیاسەتی هاوتەرازکردنی ئابووری
(بەشی کۆتایی)

نێونەتەوەیی و دابەزینێکی بەرچاو لە بازاری
جیهانیی نەوت ،پاش وازهێنان لە خەیاڵی
دامەزراندنی دەسەاڵتی «مستضعفین» و
قەبووڵی بریارنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان،
کۆتایی بە شەڕ لەگەڵ عێراق هێنا .پاش شەڕ،
دەوڵەتی ئێران هەوڵی خۆی بۆ ڕاکێشانی
سەرمایە بیانییەکان دا و بە تایبەتی لە ساڵی
 ١٣٦٩هەتاوییدا پێشوازییەکی گەرم و گوڕی
لە لێژنەی سندووقی نێونەتەوەیی پارە _
بانکی جیهانی کرد کە بۆ یەکەم جار پاش
شۆڕشی ڕێبەندانی ١٣٥٧ی هەتاوی سەردانی
ئێرانیان دەکرد .ڕاپۆرتی ئەم سەردانە لە ٣٠ی
ژوئیەی  ١٩٩٠لە  IMF Surveyلە ژێر ئەم
سەردێرە باڵو کرایەوە« :کۆماری ئیساڵمی

دەستەاڵتی حکومەتی پەهلەوی لە ئێران بووە
(ڕۆژنامەی سەرمایە ٢٥ ،ی خەرمانانی ،)١٣٨٨
نەک نەبوو بە هۆی خۆشبژیوی خەڵک و
چوونەسەرەوەی ئاستی ژیانی ئەوان ،بەڵکوو
بە پێچەوانە ،هەژاریی و بەرزبوونەوەی
جیاوازیی چینەکانی ئێرانیشی زۆرتر کرد.
بە پێ ڕاپۆرتی «محەمەد موخبێر دزفولی»
«بەڕێوەبەرایەتی
بنکەی
بەرێوەبەری
فەرمانی حەزرەتی ئیمام» ڕیکەوتی ١٧ی
مانگی پووشپەڕی [« ،١٣٩٦لە ئێراندا] دوازدە
میلیۆن کەس لە ژێر هێلی ڕەهای هەژارییدا
دەژین و  ٢٥هەتا  ٣٠ملیۆن کەسیش لە ژێر
هێڵی ڕێژەیی هەژاریدا ژیان بە سەر دەبن،
ئەویش لە حاڵێکدایە کە ئێران چوارەمین

 ١٩٦٦هەتا  ٢٠١٤بەرانبەر بە  ٪٤.٢بووە،
ئەمەش لە حاڵێکدایە کە مامناوەندی گەشەی
ئابووری لەو واڵتانەی کە داهاتیان ناونجییە،
هەروەها لە واڵتانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوڕاست و باکووری ئەفریقا بە ڕیز  ٥.١و
 ٪٤.٨بووە .لە نزیکەی  ٥٠ساڵدا جیاوازیی
لە نرخی گەشەسەندن جیاوازییەکی
بەرچاوی لە ئاستی داهاتی ئێران پێکهێناوە.
دەگەڵ ئەوەش ،دوورەدیمەنی دەرچوون
لە مەندیی ئێستای ئابووری ئێران گەلێک
نادیارە» ئێستاکە  ٢.٩ملیۆن لە  ١٤ملیۆن
کرێکاری ئێرانی واتە پتر لە سەدا ٢١ی
کرێکاران ،بێکارن و  ٢.٤ملیۆنیش پێشەی
ناتەواویان هەیە .بە پێی ئاکامی لێکدانەوەکان

ئێران بە شوێن گۆڕانکاریی بنەڕەتی و
پێکهاتەییەوەیە» .لەم ڕاپۆرتەدا باس لە ویستی
دەستەاڵتدارانی ئێرانی بۆ هاوتەرازکردنی
تەواوی بوارەکانی گەورە ئابووریی ئەم
واڵتە ،پێکهێنانی هەلومەرجی پێویست بۆ بە
هێزترکردنی بەشی خۆیی و البردنی پەیتا
پەیتای کۆتوبەندەکانی ئابووری دەکرێ.
لەم پێناوەدا ،لە نێوەڕاستەکانی دەیەی
حەفتای هەتاویی کاربەدەستانی حکوومەتی
ئێران داوانامەیەکیان بە نهێنی بۆ ڕێکخراوەی
بازرگانیی جیهانی نارد (وەرگیراو لە
ڕۆژنامەی شرق  )٤.٦.٨٣و لە کۆتایی دەیەی
 ٦٠ی هەتاوییدا حکوومەتی ئێران هەوڵی دا،
بە بەرێوەبردنی سیاسەتەکانی هاوتەرازکردنی
پێکهاتەیی ،لۆژیکی بازار بەسەر کۆمەڵگەدا
زۆرتر داسەپێنێ و بە دێرهاتێکی  ١٠ساڵە
پەیوەست بە ئەو واڵتانە بێت کە ملیان بە
شەرت و مەرجەکانی سەندووقی نێونەتەوەیی
پارە و بانگی جیهانی دابوو ،ئەویش لە حاڵێکدا
کە بە پێی لێکدانەوەی فەرشاد مۆمنی لە کتێبی
«ئابووری سیاسیی گەشەسەندن لە ئێرانی
ئەمڕۆ  »١٣٩٤-قەرزی ئێران بە واڵتە بیانییەکان
نزیک بە سفر بوو» ،بەاڵم پاش بەکارهێنانی
ئەم سیاسەتە بڕی قەرز بە واڵتە بیانییەکان
لە ساڵی  ١٣٧٤بە  ٣٤میلیارد دۆاڵر و ئاستی
ئاوسان هەتا سەدا  ٤٩،٥بەرز بۆوە ،ڕێژەی
هاوردەکردنیش سنووری  ٢٢،٥میلیاردی
لەو ساڵە تێپەراند .ڕێژەی هاوردەکردن لە
ساڵی  ١٣٩٣گەیشتە  ٥٣.٥میلیارد دۆاڵر.
ئەزموونی ئەم چەند دەیەیە پیشاندەری
ناسەقامگیریی پارێزراوی پیشەیی ،دابەزینی
حەقدەستەکان و چۆنیەتیی خزمەتگوزاری
بێهداشتی لەگەڵ چووونەسەرەوەی خەرج
و مەخارجی سەرسووورهێنەر ،دابەزینی
چۆنیەتیی بارهێنان لەگەڵ خەرجێکی زۆر بۆ
بنەماڵەکان و زۆربوونی جیاوازیی چینایەتی،
هەروەها زاڵبوونی مافیای سەرمایەداریی
بۆرۆکراتیک و بازرگانیی گەورە و سپای
پاسداران و هیزە نیزامییەکان لە سەر ژیانی
ئابووریی و کۆمەاڵیەتیی ئەم واڵتە بە هۆی
سیاسەتە نیولیبڕالییەکانی ئێران و خۆییکردن
واتە شیرکەتیکردنی بەشی خزمەتگوزارییەکانی
دەوڵەتی ،ئازادکردنی نرخەکان بە بیانووی
ئامانجدارکردنی یارانەکانە .سیاسەتەکانی
نیولیبراڵی و هاوتەرازکردنی ئابووری سەرەڕای
داهاتی  ٨٠٠میلیارد دۆاڵریی فرۆشتنی نەوتی
ئێران لە درێژایی سێ دەیە ،ئەویش کاتێک
داهاتی دراوی سااڵنە لە کاتی دەسەاڵتداریی
ئەحمەدینیژاددا دو و نیو بەرانبەری داهاتی
مامناوەندی سااڵبەی دەوڵەتی خاتەمی٤.٢ ،
بەرانبەری دەورەی ڕەفسەنجانی و ٤.٨
بەرانبەری کاتی دەستەاڵتداریی میر حوسێنی
موسەوی و  ٥بەرانبەری  ٩ساڵی کۆتایی

پاشەکەوتی نەوتی جیهان واتە لە سەدا
 ٩.٣پاشەکەوتی نەوتی لەبەر دەست دایە».
کوشتن و قاچاغی ئەندامانی لەشی مندااڵنی
ئێرانی بە گشتی یەکێک لە کارەساتەکانی
هەژاریی و بێپارەیی لە ئێرانە .بە پێی راپۆرتی
ڕۆژنامەی»بەهار» ،محەمەد عەلی پورموختار
ئەندامی کۆمیسیۆنی قەزایی و حقووقی
مەجلیسی ئێران ئاماژە بە کرێدان و قاچاغی
ئەندامی لەشی مندااڵن ،و بە تایبەتیی لە نێو
بنەماڵەی گیرۆدەکانی مادەی سڕکەر دەکا .بە
پێی وتەی فاتمەی دانیشوەر ئەندامی شۆڕای
شاری تاران لە وتووێژێک لەگەڵ میدیاکان»
لە زۆربەی بوارەکاندا مندااڵن ون دەبن و
ئەندامەکانیان قاچاغ دەکرێ و پاش ماوەیەک
لەشی بێ چاو و گورچیلەیان لە بیابانەکان
دەبینرێتەوە» .ڕۆزنامەی بەهار پێداگریی
لەوە دەکا کە قاچاغی ئەندامی لەش هەر لەو
نزیکیانە لە نیوان مندااڵنی قەرا خ شارنشین
و مندااڵنی کار و ئەوانەی لە نێو زبڵدانەکان
دەگەڕێن ڕوو دەدات .ئەو مندااڵنەی کە هیچ
کەس پەرۆشی بوون و نەبوونیانی نییە.
نرخی بێکاریی لە بەهاری  ١٣٩٦دا ،بە
پێی ڕاگەیاندنی ناوەندی ئاماری ئێران
سەدا  ١٢.٦بوو و ئەم ڕێژەیە لە بەراورد
بە بەهاری ساڵی  ١٣٩٥هەتا  ٪٠.٤و
زستانی  ١٣٩٥هەتا  ٪٠.١بەرزبۆتەوە.
بە پێی ئامارەکانی بانکی ناوەندیی ئێران،
ئاستی ئابووری بنەماڵەکانی ئێرانی لە دە
ساڵی ڕابردوودا تا سەدا  ١٥دابەزیوە ،بە
پێی قسەکانی عەبدواڵرزا رەحمانی فەزلی
وەزیری ناوخۆی ئێران ،ڕێژەی بێکاران لە
بەشیک لە شارەکان ،سەدا شەستە ،هەروەها
مامناوەندی ڕادەی خواردنی گۆشت ،ماسی،
نان ،برینج و شیر لەم دە ساڵەدا لە سەدا ٣٠
هەتا  ٥٠کەمی کردوە .مەودای خەرجی نیوان
پارێزگای تاران و پارێزگاکانی دیکەی ئێران
بەاڵنیکەم دووقات زیادی کردوە ،و جیاوازی
بودجەی بنەماڵەکانی تارانی و پاریزگاکانی
دیکەی ئێران لە سەدا  ٤٥لە ساڵی ١٣٨٥ی
هەتاویدا گەیشتۆتە سەدا  ٨٧لە ساڵی ،١٣٩٥
سەرنجڕاکێش ئەوەیە وەزعی بنەماڵەکانی
پارێزگای لۆڕستان و کوردستان بە بەراورد
لەگەڵ پاریزگاکانی دیکە ،لە ئاستێکی نزمتردایە.
راپۆرتی ناوەندی توێژینەوەی مەجلیسی
شۆڕای ئیساڵمی لە ساڵی  ١٣٩٥لە کتێبێک بە
ناوی» سەرەکیترین پرسەکانی واڵت :راسەری
(ئەولەویەت) و ڕێکارەکانی مەجلیسی شۆڕای
ئیساڵمی لە خوڵی دەهەم» پیشاندەری
قەیرانێکی هەموو الیەنە لە ئێران دایە .بە
پێی ئەم ڕاپۆڕتە «گەشەسەندی ئابووری
ئێران لەبەراورد لەگەڵ واڵتانی هاوتەراز لە
ئاسۆی درێژخایەندا نزم بووە .مامناوەندی
گەشەی ئابووری ئێران لە نیوان سااڵنی

وێدەچێ لە ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوییدا ژماری
بێکاران لە ئێران بگاتە  ٥میلیۆن کەس.
بە هۆی پەرەسەندنی نەرێنی ئابووری و
نرخی سەرەوەی ئاوسان لە سااڵنی ١٣٩١
و  ١٣٩٢دا ،داهاتی سەرانەی ڕاستەقینەی
خەڵک بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ١٣٩٠
نزیکەی سەدا  ٢١دابەزیوە .لێکۆڵینەوەی
 ١٧١واڵتی جیهان پیشانی داوە کە لە ١٠
ساڵی ڕابردوودا تەنیا  ٢٦واڵت نرخی
ئاوسانی دوو ژمارەییان بووە و ئابووری
ئێران لە ڕیزی  ١٠واڵتی یەکەم دایە.
لە ساڵی ١٣٩٠ی هەتاویی ،سەدا ٧١ی
دانیشتوانی ئەم واڵتە لە ناوچە شارییەکان
ژیاون ،نیسبەتی تەاڵق بە هاوسەرگیری،
 ٢٣بووە و ئەوە لەخۆیدا دیاردەیەکی
بێوێنەی  ٥٠ساڵی ڕابردووە .بە پێی
سەرژماریی ساڵی  ١٣٩٥ڕێژەی ئەو ژنانەی
کە سەرپەرستیی بنەماڵەیان وەئەستۆ
گرتووە لەچاو ساڵی  ١٣٧٥چۆتەسەرێ
و لە یەک میلیۆن و دوو سەد هەزارەوە
گەیشتۆتە یەک میلیۆن و شەشسەت و
چل و چوار هەزار کەس .چوونەسەرەوەی
ئاماری دۆسیە قەزاییەکان( ١٥میلیۆن)،
بەرزبوونەوەی ڕادەی تەاڵق و دابەزینی
ڕێژەی هاوسەرگیری ،وێرای بوونی نزیکەی
 ١١میلیۆن کەس لە تەمەنی پێکهێنانی ژیانی
هاوبەشیدا ،دیاریکرانی  ٣١٩٥٠نەخۆشی
ئەیدز هەتا کۆتایی ساڵی [ ١٣٩٤هەڵبەت
ڕێکخراوەی بێهداشتی جیهانی باس لە
سەرەوەی  ١٠٠هەزار نەخۆشی  HIVلە
ئێراندا دەکا ،پتر لە سەدا ٤٠یان لە ڕیگای
پێوەندیی جینسییەوە تووشی ئەم نەخۆشییە
بوون] ،بەرزبوونەوەی مەیلی بەکارهێنانی
ماددەی سڕکەر و ڕەوانگۆڕ( پتر لە ٢٣٢٥٠٠٠
گیرۆدەی دایمی و بە ئیشتیا بوون) ،ئەوانە
هەموو بەشێکن لە کارەساتی سیاسەتی
هاوتەرازکردنی ئابووریی نیولیبڕاڵەکانی
ئێران .بە پێی ئاماری بنکەی خەبات لەگەل
ماددەی سڕکەر ژماری گیرۆدەکان لە ئێران
نزیکەی  ٢٣٢٥٠٠٠کەسە کە بە حیسابکردنی
مامناوەندی ڕەهەندی بنەماڵە  ٥.٣کەس
لە ئێران ،دەکرێ ئاماژە بە تووشبوونی
راستەوخۆی  ٨میلیۆن و  ١٣٧هەزار
و  ٥٠٠کەس بە ماددەی سڕکەر بکرێ.
مووچەی مانگانەی خانەنشینەکان تەنیا
لە سەتا ٤٨ی خرج و مەخارجی ژیانی
ئەوان مسۆگەر دەکات .قەرزی دەوڵەت
بە ڕێکخراوەی دابینکردنی کۆمەاڵیەتی
سەرەوەی  ١٠٠هەزار میلیاردە .لەسەدا
٨٠ی مووچە و سەربەشی خانەنشینەکان لە
سندووقەکانی سپایی و نێوخۆیی لە بودجەی
گشتیی دەوڵەت مسۆگەڕ دەکرێ و ئەمە بە
مانای نابووتبوونی ئەم دوو سندووقەیە.

لەم هەل و مەرجەدا ،بارودۆخی کوردستان
بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاکانی دیکەی ئێران
خراپتریشە ،هەژاریی و بێکاری لە کوردستان
تەنانەت بۆتە هۆی سەرهەڵدانی دیاردەی
کۆڵبەری و کوژران و برینداربوونی سەدان
کەس لە سنووری باشوور و ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە ساڵدا .کوژرانی کەسانێک کە
بۆ مسۆگەڕکردنی ژیانی بنەماڵەیان گیان
و ساڵمەتی خۆیان دەخەنە مەترسییەوە و
هێزەکانی سەرکوتکەری ئێران بێ بەزەییانە
ئەوان و ئاژەڵەکانیان وەبەر گولـلە دەدن و
دەیانکوژن .بە پێی ڕاپۆرتێک لە ماڵپەڕی
«سالمت آنالین  ٢٦ -ڕێبەندانی ١٣٩٥
«دا ،پارێزگاکانی ورمێ ،سنە وکرماشان
زۆرترین ڕێژەی کۆڵبەریان هەیە و زۆرترین
حاڵەتەکانی کوژرانی کۆڵبەرەکان لە مەریوان،
سەردەشت ،شنو ،بانە و نەوسود ڕوو
دەدا .بە وتەی عەبدولکەریم حوسێنزادە
نوێنەری خەڵکی نەغەدە و شنو لە پەرلەمانی
ئێران هەموو ساڵێک لە نیوان  ٥٠هەتا
 ١٠٠کۆڵبەر کە تەمەنیان لە نێوان  ١٠هەتا
 ٧٠ساڵە ،گیانی خۆیان لەدەست دەدەن.
بە پێی لێکدانەوەکان ڕێژەی هەژاریی
داهات لە کوردستان سەرەوەی سەدا
نەوەدە .بە وتەی ئەحمەد میدری ،جێگیری
بەشی خۆشبژیوویی و کار و خۆشبژیوی
کۆمەاڵیەتی ،هەژاریی چەند ڕەهەندی لە
پارێزگای سنە دەگاتە سەدا  .٤٥بە پێی
قسەکانی سەید مێهدی فەڕشادان نوێنەری
شارەکانی سنە ،دیواندەرە و کامیاران لە
پەرلەمانی ئێران« :بە پێی ڕاپۆڕتی ناوەندی
ئاماری ئیران نرخی بێکاری لە نێو گەنجانی
پارێزگای سنە لە یەک تاقە ساڵدا ،دوو
بەرانبەری مامناوەندی ئێران بەرزبۆتەوە
و نرخی بێکاری لە گرووپی تەمەنی -٢٤
 ١٤ساڵدا نزیکەی سەدا  ١٢لە مامناوەندی
واڵت بەرزترە» ،فەڕشادان هەروەها دەڵێ
«سەرەڕای ئەوەی ڕێژەی کارخانەکانی ئەم
پارێزگایە و گشت یەکەکانی بەرهەمهێنەری
گەورە و بچووک  ٨٢٧یەکەیە ،بەاڵم بە پێی
ئامارە نافەرمییەکان لە سەدا ٦٠ی یەکە
بەرهەمهێنەرەکانی کوردستان ناچاالک و
بە پێی ئاماری فەرمی  ٢٣٧یەکە وێستاو و
نیوە چاالکن .مامناوەندی چوونە سەرەوەی
ئاستی هەژاریی ڕەها لە پارێزگای کوردستان
لە نێوان ساالنی  ١٣٨٧ -٩٠هەتاوییدا
 ٪٦.٩و میزانی هەژاری ڕێژەیی ٪٩.٦
بووە .بە قسەی سەید شاکری ئیبراهیمی،
نوێنەری کرێکارانی پارێزگای کوردستان
حەقدەستی کرێکارانی ئەم پارێزگایە
یەک لە ٣ی هێڵی دیاریکراوی هەژارییە.
بە پێی لێکۆڵینەوەیەک لە شاری مهاباد
کە لەسەر بنەمای وەاڵمی سەرپەرستی
بنەماڵەکانی ئەم شارە لە پێوەندیی لەگەڵ
میزانی داهاتیان کراوە و دەکرێ وەکوو
پێوەرێک بۆ لێکدانەوەی ئاستی هەژاریی
لە پانتاییەکی گەورەتر لەبەر چاو بگیرێت،
بەرزترین دەستەی هەبووی داهات لە شاری
ساباڵغ لە نێوان  ٢٠٠هەتا  ٣٠٠هەزار و
پاش ئەوان دەستەی داهات لە نێوان ٣٠٠
هەتا  ٤٠٠هەزار تمەن لە مانگ دایە .بە پێی
ئەوەی کە بانکی ناوەندیی ئێران  ٤٨٠هەزار
تمەنی وەکوو هێڵی هەژاری دیاری کردوە،
لە سەدا ٩٢ی خەڵکی ساباڵغ لە ژێر هێڵی
هەژاریدا دەژین .بێکاری لە واڵتانی لە حاڵی
گەشەسەندا یەکێک لە هۆکارە سەرکییەکانی
سەرهەڵدان و پەرەگرتنی هەژارییە و
ئەمڕۆکە پتر لە سەدا ١٥ی خەڵکی ساباڵغ
بێکارن و سەرەوەی سەدا ١٥ش بێکاری
نهێنی خۆیان لە ژێر سەرپۆشی پیشەی ئازاد
و پڕ زەحمەتی کشتو کاڵدا شاردۆتەوە.
ئاستی سەرەوەی هەژاری و بێپارەیی
بۆتە هۆی سەرهەڵدانی دیاردەی فرۆشتنی
ئەندامانی لەش لە هەموو ئێران بە گشتی
و لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی.
بە پێی قسەکانی سەید عەتااللە عەبدی
سەرپەرستی پشتگری لە نەخۆشەکانی
گورچێلەی پارێزگای سنە لە وتووێژێکدا
لەگەڵ ماڵپەڕی «باران خبر» ،پارێزگای سنە
پلەی هەوەڵی لە ئێران بۆ فرۆشی گورچیلە
هەیە و هەژاریی بەرچاوی ئابووری هۆی
چوونەسەرەوەی ڕادەی فرۆشی گورچیلە
لە کوردستانە .عەبدی هەروەها دەڵێ...
درێژە ل٧
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دیرۆکی خۆڕاگری قەیرانی ئابووریی ئێران و دژکردەوەی خەڵک
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

ساڵی 1354ی ههتاوی له گونده خۆشهکهی
پهسوێی پیرانشار ل ه بنهماڵهیهکی مامناوهندی ل ه
دایک بووم .قۆناغهکانی سەرەتایی خوێندنم ههر
لهو گوند ه بڕی و دواتر ب ه هۆکاری جۆراجۆر
نهمتوانی درێژە به خوێندن بدهم .هۆگریی من ب ه
حەسەن مەحموودی
حیزبی دێموکرات دهگهڕێتهوه بۆ ساڵهکانی  67و 68
به تایبهت ئهو ساڵهی که ڕێبهری مهزنمان دوکتور
قاسملوو تێرۆر کرا .به حوکمی ئهوهی گوندهکهی ئێمهش وکوو زۆربەی
ناوچەکانی دیکهی کوردستان پێشمهرگه ڕووی تێدەکرد ،ههموو کات که چاوم
به پێشمهرگهکان دهکهوت زیاتر و زیاتر هۆگری کوردایهتی دهبووم تا ساڵی
 1372ک ه هاتمە ڕیزهکانی حیزبی دیموکرات و وهک پێشمهرگه وهرگیرام.
ساڵی 1377ههتاوی لهگهڵ دوو هاوڕێی پێشمەرگە بۆ مەئمورییەتێک چووینهو ه
نێوخۆی واڵت .دوای  35ڕۆژ گهڕان و جهوله لێدان له ناوچه و له ئاوایی کانی
بداغ ڕوومان کرده ماڵێک بۆ حهسانهوه و بێخهبهر لهوهی خاوەن ماڵ دەستی
لەگەڵ ناوەندە ئەمنیەتییەکان تێکەڵ کردووە .وابوو جاش و خۆفڕوشهکانی
هێنایه سهرمان و دوای شهڕوپێکدادنی زۆر ،بهداخێکی گرانهو ه دوو هاوڕێکهم
شههید بوون و ئەمنیش به برینداری کهوتمه بەردهستی هێزەکانی ڕێژیم .ل ه
کاتی گیرانمدا سەرەڕای برینداربوونم هەموو جۆرە ئەشکەنجەیەک درام و
دوای ئەوەی بەڕێیان کردمە نهخۆشخانهی عارفیان له ورمێ ،لەوێش ماوهی
 15ڕۆژ بە برینداری لێکۆڵینەوەم لێ دەکرا .لە نهخۆشخانه کە دەریان هێنا م
ڕهوانهی ئیتالعاتی ورمێ کرام و بۆ ماوهی چەند ڕۆژ ههرچی ئازار و
ئهشکهنج ه بوو له سهر من تاقی کرایهوه و ئێستاشی لهگهڵ بێ ئاسهواری
له سهر جەستهم دیاره .دوای ئهم ماوهیه بردیانم بۆ زیندانی ناوهندیی
ورمێ و بۆ ماوهی حەوتوویەک له بێهداریی زیندان بهستهری کراومهو ه
و دواجار بەڕێی بهندی 12ی زیندان کرام که بهندی سیاسییهکان بوو.
ئەوکات منیان ناردە ئەوێ بهندی  12وهزعێکی نالهبار و ناخۆشیان بۆ بهندییە
سیاسییەکان دروست کردبوو .کهس مافی نهبوو لهگهڵ کهس قس ه بکا و گەڕان
و پیاسەی دووکهسی و چەند کەسی قهدهغه کرابوو و ئهو کهسانهی لەوە
الیاندا با بەڕێی قهرهنتینهیان دهکران .ماوهی  6مانگ بێ ئەوەی چارەنووسم
ڕوون بێ ،لەوێ بووم و لەو ماوەیەدا بەردەوام بە کەلەپچەکراوی و بە بڕانکارد
دەیانبردمەوە دادگا له بهردهمی قازییان دادهنام .سەرباری ئەوەی زۆر بریندار
و زامار بووم ،مافی هیچ چەشنە بەرگرییەکیشم نەبوو .ئهو دادگایهی ک ه من
لێی حوکم درام دادگای ئینقالبی ورم،ێ لقی  2بوو کە لقی حاجی حهساریان
پێ دهگوت و له ماوهیهکی زۆر کورتدا سزای ئێدامم بەسەردا سەپا 6 .مانگی
خایاند تا حوکمهکهیان پێ ڕاگەیاندم .ئەم ڕۆژەم باش لە بیرە کە پاش ئەوەی
حوکمەکەیان پێ ڕاگەیاندم چوومهوه نێو هابهندییهکانم .ئەوان دههاتن و
لێیان دهپرسیم که چهند ساڵیان حوکم داوی؟ منیش زۆر ئاسایی دهمگوت:
«ئیعدام ».خەم بە ڕوخساری هەموویانەوە دیار دەکەوت و لهبهر خۆیانهو ه
دوعایهکیان دهکرد و دڵخۆشییان دهدامهوه .زۆر کەسیان بەبەرچاوی خۆم
بردە بن پەتی سێدارە کەئهنوهر جهوانرودی یەک لەوان بوو .لهو ڕۆژهو ه تا
کاتی شکانی حوکمهکهم ک ه 7ساڵی خایاند ،هەموو ڕۆژێ و پێش بانگی بهیانی
ئەمن ههڵ دهستام و جلوبهرگی خاوێنم لهبهردهکرد که ئهگهر بمبهن بۆ ئێعدام
سهرم لێ نهشێوێ و بتوانم بهوهرهیهکی بەرزەوە بهرهو پهتی سێدار ه بچم.
لێرهدا جێیخۆیهتی کهمێکیش باسی قارهمانێتیی شههید ئهنوهر بکهم .ئهو
ڕۆژهی که بردیان ئیعدامی بکهن ههر که له خهویان هەستاند ،شههید
ئهنوهر شانهیهکی بهسهریدا هێنا و کهمێکی عهتر بهخۆیدا کرد و جلێکی
جوانی لهبهر کرد و دوایهش هێندێک وهرده پووڵ که پێشتر ههڵی گرتبوو
بهسهر یهکێک له هاوبهندییهکان به نێوی یاشار فازل که به ئهسڵ عێراقی
بوو ههاڵویشت که بهداخهوه ناوبراو سیخۆڕیی بۆ ئیدارهی ئیتالعات دهکرد.
شەهید ئەنوەر دواتر له تهختهکهی هاته خوارێ و ئێمەی کە هەموو
هەستابووین ماچ کرد و قسهی بۆ کردین .ئەو لە دواساتەکانی پێش مەرگیدا بە
شانازییەوە باسی لە پێشمەرگایەتی و ئامانجە بەرزەکانی خەباتی کورد کرد.
ڕهمهزانی ساڵی  1383ههتاوی لهسهر تهختهکهم ڕاکشابووم که وهتاقی
فهرمان ناوی چهند کهسێکی خوێندهوه تا بێنه قوفلی یهک کە یهک
لهوان من بووم .لەوێ پێیان ڕاگەیاندن کە حوکمهکهت شکاوه و بۆت ه
زیندانی ههتاههتایی .نازانم بڵێم هەستێکی خۆش یان ناخۆش .وابوو
تا ساڵی  1386ههر له زیندانی ورمێ مامهوه و دواتر به زهحمهت و
ماندوو بوونێکی زۆری بنهماڵهکهم بۆ زیندانی نهغهده گواسترامەوە.
لە زیندانی نهغهده داوای کارم کرد و بردیانم بۆ نانهواخانهی زیندان .ماوهی
ساڵیک دهبوو له زیندانی نهغهده بووم .لەو ماوەیەدا و پێشتریش لە زیندانی
ورمێ دەستمان بە پێوەندی
و کاری ڕێکخستن لەگەڵ
حیزب کردبۆوە .وابوو دوای
 11ساڵ مانەوە لە زیندان
بە هەوڵ و بەدواداچوونی
زۆری بنەماڵەکەم چەند
ڕۆژێکیان مهرهخسی دامێ
و هەر ئەوەش بوو کە توانیم
لە یەکێک لەو دەرفەتانە
کەلک وەربگرم و لە زیندان
ڕا بکەم و بێمهو ه نێو ڕیزی
هاوسەنگەرانم لە حیزبی
کوردستان.
دێموکراتی
زیندان بۆ من قۆناغێک بوو لە
قۆناغەکانی پەروەردەبوون
و سووربوون لەسەر ڕەوایی
بیروباوەڕ و ئامانجەکانم.
ئامانجێکی ڕەوا کە ئێمە
هەموومان ئامادەین تا سەر
لەگەڵی بڕۆین و هەموو
شتێکی لە پێناودا بۆ دابنێین.
زیندانی ناوەندیی ورمێ

ساتیر شنۆیی

کێشەیەک کە ئەم ڕۆژانە بەرۆکی خەڵکی
ئێرانی گرتووە و بۆتە باسی هەموو دانیشتن و
کۆڕێک ،ڕەوتی هەڵچوونی بەهای دراوی بیانی
و گرانبوونی بێ وێنەی شت و مەک ،کەلوپەل
و پێداویستیی خواردن و تەوزی یا ناپێویستە.
لەم نێوەدا بەشی هەرە زۆری خەڵک تووشی
کێشە و گرفتی دابینکردنی پێداویستییەکانی
ژیان بوونە و بەشێکی بچووکی کۆمەڵگەش
نەک تەنیا هیچ گرفتێکی نییە بەڵكوو قازانج لەو
دۆخە دەکا ،جا لێرەدایە دەگوترێ «باشە ڕۆڵی
دەوڵەت دەبێ چ بێ؟» ئاخۆ ئەو دۆخە ئاڵۆزەی
کە چ لە نێوخۆ چ لە دەرەوە بە هۆی گەمارۆی
واڵتانی زڵهێزی وەک ئەمەریکا هاتۆتە ئاراوە
بۆتە هۆی دابەزینی نرخی دراوی نیشتمانی؟ یان
بە ڕوانینێکی تر کۆنترۆلی لە دەست دەرچووە و
باری واڵت لەناکاو و یەکجێ نەقوستان بووە؟
ئەو نوشست و هەرەج بەرەجەی ئەمرۆ لە ئاکام
گەمارۆکان و دۆڕانی چیرۆکی «بەرجام»-ە؟
لێبەلێ بە خوێندنەوەیەکی چڕ و ورد
ڕاستییەکان جۆرێکی تر وێنا دەبن .سرنج
بدەن کاتێ بودجەی ساڵی  ١٣٩٧بە نرخی هەر
دۆالرێک ( ٣٥٠٠تمەن) دەبەسترێ واتا خەرجی
دەوڵەت بەو نرخە ڕایی دەبێ ،کەچی دواتر
دەبینین هەر لە سەرەتاوە بەهای دۆالر ٥٠٠٠
تێ دەپەڕێنێ ،سەیر ئەوەیە هیچ دژکردەوەیەک
لە بازاردا ڕوو نادا ،لێرەدا هەنێ لە ئابووریناسان
و نوێنەرانی پەرلەمان مەچەکی دەوڵەت دەگرن.
حاجی دلیگانی ،ئەندامی کومسیۆنی بەرنامە
و بودجەی دەوڵەت لەو کەسانەیە کە دەڵێ:
هیچ ڕاپۆرتێکمان لە بانکی ناوەندی بە دەست
نەگەیوە کە پێش بە چارەسەرکردنی قەیرانی
دۆالر بگرێ ،بەڵکوو ئەمە حاڵەتێکی ڕەها و
گوێ لێئاخێنراوە تەنانەت دەکرێ وەک پالنێک
سەیر بکرێ .بەرزبوونەوەی نرخی دۆالر
ئەگەر بۆ خەڵکانێک قازانجی نەبێ بۆ دەوڵەت
قازانجی زۆرە ،چوونکە دەبێتە هۆی بەرز
بوونەوەی داهاتی دەوڵەت .لەوەها دۆخێکدا
حوکمەت لە هەر دۆالرەی  ١٥٠٠تمەن قازانج
دەکا کە دەبێتە  %٤٠قازانجی زیاتر ،جا ئێوە
وەرن بە دۆالری ١٥٠٠٠تمەنی لێکی بدەنەوە!
الهوتی ،ئەندامی کومسیۆنی بەرنامە و بودجەی
مەجلیس_یش گوتبووی ،ڕێکخراوی بەرنامە و
بودجە بەرز بوونەوەیەی بەهای دۆالری پێناخۆش
نییە ،چوونکە بەم شێوازە کەمی و دابەزینی
بودجەی پێ پڕ دەکاتەوە .هەروەها کوچەکی
نیژاد ،ئەندامی کومیسیۆنی تێکەاڵوی(تلفیق)
بودجەی  ٩٧لەم بارەوە دەڵێ :خودی دەوڵەت
لە گرانبوونی بەهای دۆالردا دەستی هەیە.
بە پێی پێشبینیەکان و بە سرنجدان بە قەوارە و
نرخی فرۆشتنی نەوتی ئێران هەر لە سەرەتای
مانگی یەکەمی ئەمساڵ مەزندە دەکرێ دەوڵەت
زیاتر لە  ٥٠میلیارد دۆالر لە داهاتەکەی لە ڕێی
فرۆشتنی نەوتەوە وەدەست هێنابی ،خاڵێکی
تر کە پێوەندیی هەیە لەگەڵ گرانبوونی دۆالر
لە سەرەتای ئەمساڵ ،باسی وەدەرکەوتنی
میلیاردەها دۆالر لە واڵتە .ڕەزا پورئیبراهیمی،
بەرپرسی کۆمیسیۆنی ئابووری مەجلیس
ڕایدەگەیەنێ کە قەوارەیەکی زۆری ئەرز لە
کۆتایی مانگەکانی ساڵی  ٩٦لە واڵت وەدەرنراوە،
ناوبراو بە هەواڵدەریی «خانە ملت» دەڵێ:
زیاتر لە  ٣٠میلیارد دۆالر لە کۆتایی ساڵی٩٦
ڕەوانەی دەرەوە کراوە هەروەها  ٢٠میلیارد
دۆالریش لە دەرەوەی تۆڕی بانکی دەپاڕێزرێ.
بە پێی ئەو قسانە بێ ،ئەگە دایبنێین بە شێوەی
مامناوەندی دۆالر لە نزمترین ئاستی خۆیدا
 ٤٦٠٠تمەن بێ ،ئاکامەکەی دەبێتە وەدەرکەوتنی
١٤٠هەزار میلیارد تمەن لەماوەی چەند مانگدا.
ئەگەر ئەم ئەژمارەی سەرەوە ڕاست بێ و
ئەوەندە پوولە لەو واڵتە قەیراناوییە وەدەرنرابێ،

نیشان لە پیالنێکی سیستماتیکی گەورەیە
بۆ بەرزکردنەوەی بەهای دۆالر ،سەیرتر
ئەوەیە چ ئەو سامانەی دەرەوەی بانکی و چ
ڕەوانەکردنی بۆ دەرەوە لە الیەن کاربەدەستان
و ئاغازادەکانەوە ڕووی داوە ،ڕایەکی تریش کە
لە ڕاستی ڕووداوەکە نزیکە هی ئاغای ڕاغفەرە
کە لە لێدوانێکدا دەڵێ :ئەم گرانبوونەی نرخی
دۆالر دەگەرێتەوە بۆ سیستەمی کاری بانکە
تایبەتەکان(خصوصی)کە بە هۆی هەڵڵووشینی
پووڵ لە گیرفانی خەڵک لەگەڵ ئێستا بە
وێدانەوەیان تووشی گرفت بوونە و ،بانکی
ناوەندی ڕاستەوخۆ لەم قەیرانەدا بەشدارە.
دەکرێ باسی الیەنی تریش بکەین بەاڵم
ئەوەیکە دەزانرێ ئەوەیە سیاسەتی چەوت و
نادرووستی دەوڵەت بۆتە هۆکاری ئەو دۆخە
و قەیرانە ،ئەگەرچی بە دڵنیاییەوە بەرنامە بۆ
داڕێژراوە و لە الیەن دەوڵەتەوە بەڕێوەدەچێ.
ئەمرۆ شاهیدین کە دراوی ئێرانیش هەروەک
ئەو بەاڵیەی بەسەر مارکی ئاڵمانی دوای
شەڕی جیهانی یەکەم هات ،دێت ،بە جۆرێک
خەڵک بۆ ئاوردووی سۆبە و خۆگەرمکردنەوە
کەڵکیان لەو هەمووە پووڵە وەردەگرت،
هەڵبەت ئێرانی ئەمرۆ وەک ئاڵمانی دۆڕاوی
گەماڕۆدراوی دوای شەڕی جیهانی نییە و
ئێستاشی دەگەڵ بێ بە شێوەیەکی بەرچاو
هەناردەی نەوت و سەرچاوەی تریشی هەیە،
کەوابوو بە هیچ شێوەیەک ئەو گرانبوونەی
دۆالر و شت و مەک سروشتی نییە .پێویستە
ئابووریناسان و شارەزایانی ئەم بوارە پتر لێی
بکۆڵنەوە و بۆمانی ڕوون بکەنەوە ،باشە بۆچی
دوای گەڕانەوەی ڕووحانی لە ڕێکخراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان و پاش ئەو هەمووە
قسە پڕوپووچ و خۆهەڵکێشان و بوختانکردنە
دەبینین بۆ پرۆپاگەندەش بێ بەرەبەرە دۆالر
چەند هەزار تمەن دادەبەزێ! بۆیە ئەمە
دەرخەری ئەو ڕاستییە-یە کە ئەم هەوراز و
نشێوەی بەهای دۆالر لە دەستی خۆیان دایە
و بەدووریش نییە جارێکی تر بۆ فریودانی
خەڵک و گەرمکردنی ئەو شانۆیە هیندێکی
تریش دایبەزێنن و تیشکێک لە هیوای قەستی
و ساختە بخەنە نێو دڵی خەڵکی کاس و وڕماو.
بەاڵم خالی گرینگ شێوەی هەڵسووکەوتی
خەڵکە لەگەڵ ئەم قەیرانە .ئەگە گەڕۆلێکی
بیانی بێخەبەر لەو دۆخەی نێوخۆی ئێران
بێت و ئەو سەف و لەدوای یەک ڕاوەستانی
دوور و درێژی خەڵک ببینێ کە چۆن بۆ
کڕینی پێداویستیی ژیانی ڕۆژانەی خۆیان
وەستاون ،ڕێک سرنجی دەچتە سەر ئەمە کە
ئەو واڵتە لەحاڵی قەیران دایە و کەل و پەلەکان
بە شێوەی کۆپین و گوێ پریشکێن دابەش
دەبێ ،جا ئەوجار کەسێک لەو غەوارەیە پەیدا
بێ و بۆی باس بکا ،کاکە وانییە و کۆپینی
چی و شتی چی؛ ئەوە هەر نرخەکان بەرز
بوونەوە و تەنانەت دەوڵەت خۆی وای
کردووە ،قەت تشتی وا باوەر ناکا .یان ببینێ
کارخانەکان مایەپوچ بوونە و کارگەی هەنێ
پێداویستی تر دەرگایان گاڵە دراوە ،ئەوجار
دڵنیا دەبێ یا ئەو واڵتە بوونەوەری سەر
ڕوو زەوی نین یا لەنێو نەتەوەیەک دایە
کە گێژی و گەوجیان لەوپەڕی خۆی دایە.
لە نێو زۆرێک لە گەالنی جیهاندا باوە ئەگە
شتێک لە بازاردا گران بوو ،خەڵک پشتی تێ دەکا
هەتا نرخەکەی دێتەوە سەر سکەی جارانی،
سەیر ئەوەیە دەگەڵ گرانبوونی شتومەک
لە ئێران خەڵک توانای کرینی زیاتر دەبێ و
هاوهەنگاو لەگەڵ پیالنەکانی ڕێژیم دەچنە
پێش ،بە جێگای نەکرین و مانگرتن ڕێک دەچن
زیاتری دەکرن و حەمبارانی لێ مژ دەکەن!
لەوەها حاڵەتێکدا چ ڕوودەدا؟ دیارە

کە زۆرترین قازانج حاکمانی واڵت دەیکەن
و زافترین زەرەریش خەڵک ،چۆن؟
کاتێ ئێمە سێبەری حوکمەتێکی زاڵم و جەردە
و دز بەسەر خۆمانەوە دەبینین کە بۆخۆی
هۆکاری سەرەکیی گرانبوون و بەدبەختیی
خەڵکە ،ئێمەش بەجێگای بایکۆت و دژکردەوە
نیشاندان زۆرتر لە جاران دەکڕین و بازاریان
بۆ گەرم دەکەین؛ کورد گوتەنی ئەویش لە ئاوی
ڵێڵ ماسی خۆی دەگرێ ،واتە خۆمان بە دەستی
خۆمان پاڵنەری ئەو دۆخەین و لەهەر حالەتێکدا
نێچیر خۆمانین .دەوڵەتیش جیا لەوەیکە
کورتهێنانی بودجەی خۆی پێ پڕ دەکاتەوە
بەشی ئاژاوە و وێرانکردن و ڕمبازێنی خۆی لە
ناوچەکەدا پەیدا دەکا؛ واتە بە دۆشینی خەڵکی
خۆی ئابووریی واڵت بەرەوپێش دەبا .جەنابی
ڕوقحانی مافی خۆیەتی لە نەتەوە یەکگرتووەکان
سینگی بێنێتە پێش و بە سانایی بڵێ گەلی ئێران
بە ئاسوودەیی ئەو گەمارۆیانە تێ دەپەڕێنن!
ئەو نیزامە وەک کەسێکە کە کەوتۆتە نێو
قۆپی و زناوێک و نوقمبوونی یەکجارەکیی،
سروشتیشە کە دەست بە هەر پنچکێک بگرێ
هەتا هەناسەیەک زیاتر بکێشێ و ماوەیەک
بمێنێتەوە ،لێ ،مەحکوومە بە نەمان .کەوابوو هەر
چین و توێژێک لەو کۆمەڵگەیە کە هاوتەریبی
ئەو سیاسەتە چەوتانە هەنگاو دەنێ ،سبەی
ڕێک لەتەک ئەو نیزامەدا بە دۆڵێدا دەڕوا!
ئەو شێوە هەڵسوکەوتەی ئەمرۆ جیا لە چینی
بااڵدەست و تەنانەت مامناوەندی گرتوویانە بەر،
لە کرینی بە ڵێشاوی پێداویستیەکان ،ئاکامەکەی
کەلێنی چینایەتی زیاتر دەکا ،شەبەنگی
دەوڵەمەندان ،دەوڵەمەندتر و مامناوەندییەکان
ڕەق ڕادەگرێ و بەشی هەرە زۆری کۆمەڵگەکە
هەژارەکانن و لە ژێر هێلی فەقیرین زیاتر و زۆرتر
نوقم دەبن و ئا لێرەیە دیرۆک بە هانامانەوە دێ.
هەرکات مەودای چینایەتی زیاتر و چەوساندنەوە
زۆرتر بووە شۆرشە کۆمەاڵیەتییەکان سەرهەڵ
دەدەن کە بەشی هەرە زۆریان خوێناوی
بوون؛ هەر وەک شۆرێ مەزدەکیان لە
سەردەمی ساسانییەکان یان ڕابوونی زەنگیان
لە سەدەی سێهەمی کۆچی لە بەسرە یا ڕەوت
و شۆڕشەکانی کرێکاری لە سەدەی نۆزدە
و بیستی زایینی لە زۆربەی واڵتانی جیهان.
هەژاری هۆکاری فەساد و گەندەڵییە ،ئەمرۆ
دەبینین گرانی و کێشە و گرفتی ئابووری
بووەتە هۆی سەرهەڵدانی زۆرترین دزی ،لەش
فرۆشی ،کوشتن و  ...لە بۆ پارووە نانێک.
ڕۆژێک لەنەکاو ئەوانەی حەمبارایان پڕ کردووە
و چاوەڕێی گرانیی زۆرترن و لە سەر مۆبڵ و
تەختەنەرمەکانی خەویان ئاسوودە ڕۆنیشتوون
و پاڵیان داوەتەوە و لە تەڕە دەخۆن و لە
ئیشکەش بۆی دەنوون و لە دەالقەی ماڵەوەیان
دەڕواننە خەڵکی سەرلێشێواو و ماڵوێران ،ئەوە
جەبرێکی مێژوویی و تەنانەت کۆمەاڵیەتییە کە
لە کاتی دابەشکردنی پشکی وەها نادادپەروەرانە
خەڵق بۆ بژێوی ژیان و تێرکردنی زگی
برسیی ماڵ و مناڵیان ددان و نەینووکیان لە
پەنجەی شێر و پلینگ تیژتر دەبێ .ئێستا ئێمە
ئەو پشێوییە لە کوردستان دەبینین ،بۆ میناک
ئەو شارانەی باغ و بێستانیان زۆرە ،خاوەن
باغچەکان بە چەکەوە پاڕێزگاری لە میوەکەی
دەکەن و شەوانەش کەمین بۆ ئەو کەسانە
دادەنێن کە دێن بۆ دزینی چەند کیلۆ سێو و
خۆخ ،یا ئاژەڵدارەکان بەردەوام بە چەند کەسەوە
پاسەوانی لە مێگەلەکانیان دەکەن(نەک لەبەر
گورگەکان ،بەڵکوو لەبەر مرۆڤە برسییەکان).
لەسەرمانە بیزانین ،نەکەین بکەوینە داوی
ئەو ڕێژیمە چەپەڵە و بە دەستی خۆمان
خەڵکی خۆمان برسی و بچەوسێنینەوە،
حەمبار کردنی ئەو پێداویستییە سەرەکییانەی
ژیانی ڕۆژانە کە بۆتە دیاردەیەکی نگریس و
قیزەون نە لە بواری ڕەوشت و ئەخالق نە لە
بواری شەرع و یاسا(هەڵبەت یاسای ڕاستین
نەک قانونی ڕێژیمی کۆنەپەرەستی ئیسالمی)
ڕەوا نییە و دژی ویژدانی کوردایەتییە.
با چاوکراوەتر و گوێ قواڵختر هەست ڕاگرین،
بە جێگای خراپترکردنی ئەو دۆخە و ڕووخان بە
سەر هەژاران ،فریوی فێڵ و تەڵەکەی ئەو نیزامە
نەخۆین و بە هاوفکری و یەکدەنگی دەگەڵ
شەبەنگی کۆمەاڵنی ڕووناکبیری خۆمان و چینی
خواروو لەو قەیرانە وەک پاژنە ئاشیلی ڕژیم کەڵک
وەرگرین نەک ئەوە بکەینە هۆی داڕمانی خۆمان.
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گڕکانی پێواژۆ کۆمەاڵیەتییەکان
شاڕوخ حەسەنزادە
گڕکانەکان یەکێ لە مەزنترین هێزەکانی سروشتن،
لە بواری فیزیایی بەسەر دەور و پشتیان دا زاڵن و
ڕۆلی سەرەکیان هەیە لە دابەشکاریی جوگرافیای ئەم
جیهانە .کاتێ کە چاالکن و ڕادەپەڕن هێزێکی زۆر
بەسام و وێرانکەرن ،کاتێکیش پاسیڤن ئاخی جیناریان
بە پیت دەکەن و دەبنە هۆی ڕمێنی باش و ژینگەیەکی
خۆش بۆ وەرزێری و ژیان .لە پۆلێنبەندی ناسینی
گڕکانەکان دوو جۆر گڕکان پێناسە دەکرێن :یەکەمیان
گڕکانی ئەکتیڤ و ئەوی دییان گڕکانی پاسیڤ.
دەگەڵ
سرووشتییە
دیاردە
ئەم
دەکرێ
چەمک()conceptی پێواژۆی کۆمەاڵیەتی پێک بگرین و
لە فەلسەفەی بوونی ئەم دوو مەفهوومە زیاتر بکۆڵینەوە.
خێراترین واڵم بۆ پێواژۆی کۆمەاڵیەتی چییە؟
بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی جۆرێک لە ڕەوشتی
کۆمەاڵیەتییە کە بەوان هۆکار ،دەستەیەکی زاڤ
لە مرۆڤەکان دژکردەوە و ناڕەزایەتیی خۆیان لە
چوارچێوەی ،کاری گشتی()collective action
ئاگاهانە و مەبەستدار لە دۆخی هەی(موجود)
دەردەبڕن .ئەم ڕابوونە دەتوانێ شەبەنگێکی
بەرباڵو لە بابەتە سەرەکییەکانی وەک ،نابەرامبەری
کۆمەاڵیەتی ،ئایینی ،تەوفیر و جیاوازی ،تەناهی ،دۆخی
ئابووری(هەژاری) ،کولتووری و ...بێ .پارادایمی
سەرەکیی ئەم پێواژۆیانە ناڕەزایەتی ئاشتییانە و
سڤیلمەندە ،هەرچەند جۆر و شێوازی دیکەش لە
نافەرمانیی مەدەنی هەر لە ڕێپێوانی پڕ لە توندوتیژی
هەتا شەڕ و ئاژاوه بوونی هەیە .دوو ئامانجی سەرەکی
لەو بزوتنەوانەدا یەکەم گۆڕان(لە بەرزترین حاڵەتدا)
و دوو چاکسازی(لە نزمترین ویستدا)خۆیا دەبن.
بەجۆرێکی تر دەتوانین بڵێین :ئەم شێوە بزوتنەوەیە
ڕایەڵەیەکە لە پێوەندییە نافەرمییەکان لە نێوان
هەندێ لە مرۆڤەکان ،ڕێکخراو و حیزبەکان.
سنوورەکانی بە هۆی هەوێتیی تایبەت دیاری دەکرێن
کە هاوپشکە لەگەڵ ئەکتەرانی دەرگیر لە کایەکە
و لە بەرەوڕووبوونەوەی سیاسی ،فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتی بە مەبەستی گۆڕانخوازی هاوبەشن.
ئەم ڕەوتە لە ئاکامی دەرکەوتنی قەڵشتێکی
کۆمەاڵیەتی ساز دەبێ ،هۆکاری ڕابوون و
هەستانەوەی خەڵک دەبێ لە ڕوانگەی مێژوویی و
جوغرافی سەیر بکرێ ،جا هەر بەو جۆراوجۆری
و شێوازە دەتوانین کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکان بەسەر
دوو لکی چاالک و ناچاالکدا دابەش بکەین ،دابڕانی
کۆمەاڵیەتی (بۆ قۆناخی چاالک) کاتێ سەرهەڵ دەدا کە
شعوور و زانیاریی سیاسی بەرز ببێتەوە لەبەرامبەردا
(ناچاالک) یا لە ڕابردوودا چاالک بووە و ئێستا خەریکە
دەخەوێ کە ئەمە لە ئاکامی نەقۆستنەوەی ڕەوتی
سەرکردایەتی ،چاالکان و رووناکبیرانی سیاسییە.
کەوابوو دەبینین بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان ڕێک
وەک گڕکانن بە هۆکارگەلی باسکراو سەرهەڵ دەدەن
و دەتەقنەوە و بەردەوام چاالکن هەتا بە ئارەزووی
خۆی دەگا یا نائەکتیڤن و جارجارە بە هۆی جیاواز
دەڕژێنە شەقام و کوڵی دڵی خۆی هەڵ دەڕێژێ،
بە جۆرێکی تر ئەگە ئاکامی کردەوەکە بۆ کۆمەڵگە
بایەخمەند بێ و شتێکی لێ هەڵبکڕێنن مەزندە دەکرێ
دووپات ببێتەوە .ئەم ڕەوتە لەالیەن پالنداڕێژەران
و هاندەرانییەوە دەبێ بە باشی خوێندنەوەی بۆ
بکرێ و پۆزیتویسمانە بەردەوام ئەزمون بکرێ و
هابێرماسانە کەرەسە و مکانیزمی بۆ دابین بکەین.
بە باوەری «نیل ئێسمێلسێر» شەش مەرج
هۆی سەرهەڵدانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانن:

درێژەی

1ــ زەمینەی پێکهێنەر :هۆکارگەلی جۆراوجۆر
بۆ پێکهاتنی کەشێکی تایبەت لەنێو کۆمەڵگە.
2ــ زەختی پێکهێنەر :دۆخێکی تایبەت کە دەبێتە هۆی
ئاڵۆزی لەنێو کۆمەڵگە (مەترسی لە داهاتوو ،گومان ،ترس و
دڵەڕاوکێ و زوڵم و)..بۆ دیاریکردنی ئامانجێکی دیاریکراو.
پەنگخواردووەکان:
باوەرە
باڵوبوونەوەی
3ــ
زۆربەی پێواژۆ کۆمەاڵیەتییەکان لەژێر کاریگەریی
ئیدۆلۆژییەکی تایبەت و دیاریکراون کە نارەزایەتییەکان
پەرە پێ دەدا و ڕێکاریان بۆ دیاری دەکا.
4ــ هۆکاری خێراکردن :ئەو هۆکارانەی دەبنە هۆی
خێراتر کردن و پەیوەست بوونی هەرچی زۆرتری
کۆمەاڵنی خەڵک کە ڕاستەوخۆ بەشداری ڕەوتەکە بن.
5ــ بوونی(ڕێکخراوێک) بۆ هاوئاهەنگی :سەرۆکایەتیکردن و
پشتیوانیکردنی بزووتنەوەکە بە کەرەسە و ئامێری جۆراوجۆر.
6ــ کارکردی کۆنترۆلی کۆمەاڵیەتی :لەدەستگرتنی
دۆخەکە(چۆنیەتیی سەرهەڵدان ،بەرەوپێشچوون و
باڵوبوونەوەی لەنێو سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگە ،بە
توندی لەژێر کاریگەریی) کارکردی کۆنترۆلکردنی کۆمەاڵیەتییە
و ،کاربەدەستان لەوەها دۆخێکدا هەلوێست نیشان دەدەن.
پرسە کۆمەاڵیەتیەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەنووکە
جگە لە کەلێنی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی خەرەندی ئابووریشی
پێوە زیاد بووە و چییای هەوێتی و شۆناس(سیاسی)
یش سەری لەنێو سەراندا دیارە و بێ باسی نیشتمان و
گەل مانای نییە .گشت ئەم کێشانەش لەگەڵ ڕێژیمە نەک
لەگەڵ گەالنی تری نیشتەجێ لەو واڵتەی بە ناو ئێرانە.
ئالێن تۆرێن گوتەنی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکانی ئەمرۆ
ڕاستەوخۆ لە سەر مافی دیاریکردنی چارەی خۆنووسین
چاالکن(( ،ئەمن پێم وایە یەکەم بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی
و مێژوویی ئێمە زاگرۆسییەکان لە سەردەمی حاکمییەتی
ماننایەکان دا ڕووی داوە کاتێک ئاخسری(-627(،)oxser
 668پ .ز) لە الیەن خەڵکی وەزاڵە هاتووی واڵتەکەیەوە بە
ڕێپێوان و مانگرتن حاکمی دەسەاڵتداریان لەسەر کار الدا)).
لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوو دوای هاتنە ئارای چەمکی
مۆدێرنی ناسیۆنالیزم بزووتنەوەی مافخوازیی کورد بە
شێوەی مەدەنیانە و سەردەم دەستیان پێ کرد(سەید ڕەزا
دەرسیمی ،شێخان عوبەیدوڵاڵ و مەحموودی حەفید ،ماڵباتی
بەدرخانیەکان  ،ژێکاف و )...لێبەلێ بە واڵمی چڕ و سەخت
بەرسڤ درانەوە(گەلی زیالن ،شاربەدەرکردن ،سێدارە
و .)...بە هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک
یەکەم دەسەاڵت کە بە شێوەی بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی
هەمەالیەنە بۆ دامەزراندنی سیستەمێکی ئیسالمی هاتە
سەرکار ،هەتا ئێستا کە داخوازییە ڕەواکانی خەڵکی ڕاپەڕیوی
ڕەوگیر کرد و بە فرت و فێڵ و درۆ لە ئامانجەکانی دوور

کەوتەوە و بووە بە حکومەتێکی دیکتاتۆر و توتالیتەر،
بەستێنی خەباتی مەدەنی و پێواژۆ کۆمەاڵیەتییەکانی
نەک هەر بەرتەسک کردەوە و بەتوندترین شێوە پێشی
پێگرتوون بەڵکوو بە یارمەتی ئۆلی سەپێنراو دەستەواژەی
‹موحارب›یشی بۆ سەرکوت و کوشتار داهێناوە .لە
کەشێکی وەها تۆقێنەر و خەفەقاندا هەر لەسەرەتاوە
جارێکی تر ئەوە کورد بوو سەلماندی خوازیاری
خەباتێکی سڤیل و کۆمەاڵیەتییە( ،کۆڕەوە مێژووییەکەی
خەڵکی مەریوان( ،)٥٨/٦/٣٠میتینگە مەزنەکەی شەهید
د.قاسملوو لە مهاباد ( ،)٥٨/٨/٢٩ڕەوتێکی ناوازەی
مەدەنییانە کە بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە کوردستان
خەڵک بە تێکرا و بازاریان بەتایبەتی تر لە ڕۆژی ٢٢ی
پووشپەر (ساڵڕۆژی تیرۆرکردنی شەهید د .قاسملوو)
سەرجەم دووکان و بازاریان دادەخست ،چیرۆکی
هوتێل تارای مهاباد ( )٩٤/٢/١٣و دواهەمینیان(هەتا
ئەمرۆ)٢١ی خەرمانانی ١٣٩٧ی هەتاوی ،بەشی هەرە
زۆری خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە سەر هێرشی
مووشەکیی سپای پاسداران بۆ سەر بارەگای ناوەندیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان (قەاڵی دێموکرات)
هاتنە سەر خەت و دووکان و بازاریان داخست.
ئەو میناکانە دەرخەری ئەوەن خەڵکی ڕۆژهەاڵت
گڕکانێکی ناچاالک نین و ماتەوزە()potentialی ئەوەیان
هەیە بە هەستپێکردن بە غەدر و زوڵمی ناجوامێرانە چ
لە نەتەوەکەیان بە مێتۆدگەلی جۆراوجۆر و حیزبەکانیان
کە هێمای شۆناس ،خۆڕاگری و نوێنەری ڕاستەقینەیانن
بۆ وەدەستهێنانی مافە زەوتکراوەکانیان بە شێوەی
مەدەنیانە ببنە پشتیوان و یارمەتیدەری بزووتنەوەکەیان.
هەرچەند شەنوکەوکردنی دەروونناسیی کۆمەڵگەی
ڕۆژهەاڵت زۆر چەتوونە ،بەاڵم النیکەم لە ماوەی
تەمەنی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران ئەوە بە هۆکاری
زۆر دەرکەوتووە کە خەڵک پتر پێشوازی لە پێواژۆ
کۆمەاڵیەتییەکان دەکا هەتا خەباتە چڕئامێرییەکانی
تر(چەکداری) ،ئەمە هەم وەاڵمدەر بووە ،هەمیش بە
کەمترین تێچوو باشترین ئاکامی لێ کەوتووەتەوە.
گرینگیدان بە خەباتی فرەڕەهەندی لەوان تەکزکردن
بە کاری ڕێکخراوە مەدەنییەکان و پشتیوانیکردنی
بە کردەوەی حیزبی دێموکراتی کوردستان هەم لە
()NGOیەکان و هەمیش لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
کەشێکی نوێی لە خەبات خوڵقاندووە هەر بۆیە
ئێمە دەبێ وەک حیزبێکی پێشڕەو و سەرتاسەری
(لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان)پێناسە و ئەدرەسی نوێ
بدەینە کۆمەاڵنی خەڵک بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان.

نیولیبڕاڵیزم لە ئاوێنەی مێژوودا

لێکدانەوەی زۆربەی فایلەکان نیشاندەری
پێداویستی سەختی ماڵیی ئەو کەسانەیە کە دەیانەوێ
گورچیلەکانیان بفرۆشن» .پەرەسەندنی بێکاری،
گرانی ،هەژاریی ،ئاستی بەرزی جیاوازیی چینایەتی
لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆتە هۆی ئاسایی
بوونی دیاردەی فرۆشتنی ئەندامی لەش و سەرهەڵدانی
بازرگانی خوێناویی فراندن وکوشتنی مندااڵن و
گەنجان لە الیەن قاچاخچیەکان و کڕین و فرۆشتنی
ئەندامی ئەوان لە بازاری ڕەشی نێوخۆیی و بیانیدا.
کۆتایی
سیستمی سەرمایەداری لە سەدەی بیستەمدا،
سێ قۆناخی مەندیی لە نێوان سااڵنی -١٩٢١
 ١٩٢٩-١٩٤٩ ،١٩٠٠و  ١٩٦٥-١٩٨٢تێ پەراندوە.
لە ڕوانگەی ئابووریی سیاسیی مارکسییەوە
بەرهەمهێنانی «زێدە سەرمایە» و ناتەبایی
«دەرخستن و ویستنی» کەلوپەل هۆی سەرەکیی
قەیرانی سیستمی سەرمایەدارییە .نیشانەکانی
ئەم قەیرانە بریتین لە دابەزینی بەهرەی سەرمایە،
بەرزبوونەوەی وزەی بەرهەمهێنانی پەنگخواردو،
کەڵەکەبوونی قەرز و زۆربوونی جیاوازیی
چینایەتی .لە دەیەی ١٩٧٠دا قەیرانی کەڵەکەبوونی
سەرمایە ،پەرەسەندنی بێکاری و ئاوسانی بێوچان

و خێرا ،کاریگەرییەکی نەرێنی لەسەر هەمووان بوو.
قەیرانی سێهەمی سەرمایەداری و ناڕەزایەتیی گشتیی
لەم بارودۆخە نالەبارە ،هەروەها بەیەکگەیشتنی
بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی کرێکاریی و شاری لە بەشێکی
بەرچاو لە جیهانی سەرمایەدارییدا ،ڕێخوشکەرێ
ڕەوتی زاڵبوونی بیرو هزری نیولیبڕاڵی وەک واڵمێکی
ئایدیۆڵۆژیک بە قەیرانی»دەوڵەتی خۆشبژیوی
کێنزی» و کۆتاییهاتن بەم سیاسەتە ئابوورییە(کێنزی)
لە زۆربەی واڵتە سەرمایەدارییەکانی جیهان بوو.
لە سەرەتای دەیەی  _١٩٨٠وە ،تاچریسم لە بریتانیا
و ڕێگانیسم لە ئەمریکا ڕێخۆشکەری ڕەوتی خۆییکردن
و پەرەسەندنی نیولیبڕالیزم لە هەموو جیهانی
سەرمایەدارییدا بوون .بە شوێن ڕووخانی یەکیەتیی
سۆڤییەت ،گشت خولی مێژووی خاوەنداریەتی
دەوڵەتی بە چەشنێکی بەرچاو پاشگەز کرایەوە .بە
شوێن ئەم پاشگەزبوونەوە ،ئەوەی کە ڕووی دا بریتیی
بوو لە دەستپێکی چەرخی سەربزێویی سەرمایەداری
و گەڕانەوە بۆ خاوەنداریەتی خۆیی شیرکەتەکان و
دووربوونەوە لە خاوەنداریەتی گشتی و دەوڵەتی،
هەروەها هەڵوەشاندنەوەی ڕێساکانی دەوڵەتی بۆ
پیشەسازیی و بەشە جۆراوجۆرە ئابوورییەکان،
ماڵیکردنی کۆمەڵگە ،و بەم هۆیە بازاریبوونی هەرچی
زۆرتری پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان ،هەروەها دابەزینی

ئاستی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری و شتومەکی
خۆڕایی ،یان «یارانەی دەوڵەتی» .نیولیبڕاڵیستەکان
خوازیاری کرانەوەی سنوورەکان بۆ سەرمایە و
کەلوپەلی سەنعەتی و ئازادیی بازاری کاری جیهانین.
مەبەستی سیاسەتەکانی نیولیبڕاڵیزم لە ئازادیی بازاری
کاری جیهانی`هەڵوەشانەوەی تەواوی ئەو یاسایانەیە
کە لە بەرژەوەندیی کرێکاران پەسەند کراون ،هەروەها
لەنێوبردنی یەکیەتیی کرێکاران و گرێبەستەکانی کۆیی
نێوان کرێکار و خاوەنکارەکان ،هەڵوەشاندنەوەی
یاسای دایمی کار و جێگیرکردنی النیکەمی حەقدەست
بۆ بەرهەمهێنەرەکان ،کە وەکوو کۆسپێک لەسەر
ڕێگای یاسای بێ عەیبی بازار پێناسە دەکرێن.
بەڕێوەبردنی سیاسەتی نیولیبڕاڵی و ڕێکارنامەکانی
سندووقی نیونەتەوەیی پارە و بانکی جیهانی لە زۆربەی
واڵتاندا بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوسانی
ئابووری ،بێکاری ،گرانی ،هەژاری ،دابەزینی ئاستی
خزمەتگوزاری لە تەواوی ئاستەکان ،پەرەگرتنی گەندەڵی
ئابووری ،و بەرزبووونەوەی ئاستی نەخوێندەواری.
بەرزبوونەوەی نابەرانبەریی سامان و سەروەت
و داهات .هەروەها بەرزبوونەوەی ئاستی جیاوازیی
چینایەتی ،ئاکامی سیاسەتی ئابووری نیولیبڕاڵییە.
***

ژنانی واڵتی من!
کچەکە دەستی بە پرچی داهێنا و ڕوومەتی
دەرکەوت ،قژە شۆڕ و خاوەکەی ،جوانییەکی تایبەتیی
پێ بەخشی بوو ،شێوەی ڕوانینی وای دەنواند
نایهەوێ لەگەڵ کەس تێکەڵ ببێ ،لێم پرسی :خەڵکی
کوێی؟ کیژۆڵەکە بە هەمان نیگای مەند و قووڵەوە کە
وای دەنواند نایهەوێ لەگەڵ کەس بدوێ ،گوتی :ئەمن
کوردم ،خەڵکی کوردستانم!
سۆفیا زاکاریان
ئەمنیش بە سەرسووڕمانەوە گوتم :ئەها دەزانم
کوێ دەڵێی! ئەو شوێنەی وا کچانی جەنگاوری هەیە و بوێر و چاونەترسن و
دیتوومە چۆن بەگژ داگیرکەردا دەچن .بەڕاستی ئەوان ئازاترین ژنانی جیهانن.
کچەکەش کە من قسەم بۆ دەکرد بە لەراندنی سەر و بریقەی
نێوچاوانی گوتی :بەڵێ منیش لە هەمان ئەو کچ و ژنانەم
درەوشایەوە.
چاوانیدا
لە
بەخۆبوون
شایی
بریسکەیی
و
ڕەنگە ئەم چەشنە وتووێژە بۆ هیچ ژنە کوردێک نامۆ نەبێ ،کە لە هەر
شوێنێک لێیان دەپرسن خەڵکی کوێن؟ هەر ئەوەندە بەسە بڵێ ژنە کوردم و
ئیدی بە ژنان و کچانی ئازا و بوێر ناویان دەهێنن .لێرەدا با منیش ئاوڕێک
بدەمەوە لە مێژووی خەباتی زانستی و نیزامیی ئەو ژنانەی کە باسیان دەکەین.
ژنانی کورد هەموو کاتێک لە مێژوودا ناونیشانی دیار و بەرچاویان
هەبووە ،لەو پێوەندییەشدا دەتوانین ئاماژ بە نموونەگەلێک بکەین.
یەکێک لەوانە شازادە ماندانا ،کچی "ستیاگ شا"ی کوردە ،کە بوو بەهۆی
دروستبوونی پێوەندیی سیلسلەی گەورەی ئیمپڕاتۆریی ماد لەگەڵ
قەومی فارس ،هەروەها لە قوناغی دیکە لە مێژوودا ،زۆهرەخاتوونی
ئەیووبی ،کچی مەلەک عادڵی ئەیووبیمان هەیە .لەبەرچاوترین کارەکانی
زۆهرەخاتوونی ئەیووبی دەتوانین ئاماژە بە بنیاتنان و دامەزراندنی
قوتابخانەی گرینگی موعادلیەی شاری دەمیشق بکەین کە دەگوترێ هەتا
کۆتایی ژیانی تێچووی ئەو قوتابخانەیە و مامۆستاکانی وە ئەستۆ گرتبوو.
هەروەها لە ژنانی سەدەی هاوچەرخ دەتوانین گەورەژنی کورد ماهـ شەرەف
بانوو ،ناسراو بە مەستوورەی ئەردەاڵن ناو ببەین ،کە یەکێکە لە ژنانی
شاعیر و قەڵەمبەدەستی کوردی سنەیی و یەکەم ژنەمێژوونووسی کوردە.
مەستوورەی ئەردەاڵن لە بنەماڵەیەکی لێهاتوو و زانا ،لەدایک دەبێ و لەژێر
کاریگەریی بنەماڵەکەی درێژە بە زانست و فێربوون دەدا و ،چ سەردەمی
خۆی و چ دواتریش بە ژنێکی سەرکەوتوو ناوبانگی دەرکردبوو .مەستوورە
ئەردەاڵن جیا لە نووسینی مێژوو ،تاقە ژنێکە لەو سەردەمەدا ،کە ڕیساڵەیەکی
فقهیی لەبارەی هەڵسوکەوتی ژنان نووسیوە و لە پانتایی ئەدەبیاتیشدا
بە دوو زمانی کوردی و فارسی ئەسپی هەستی تاو داوە .لە ژنانی دیکە
کورد کە ناوێکی ئاشنایە ،خاتوو مینا ئەسکەندەری خەڵکی شاری مەهابادە.
میناخانم لە بنەماڵەی حاجیبەگ و لە عەشیرە ڕەسەنەکانی مەهابادن کە دوای
پێکهێنانی ژیانی هاوبەش لەگەڵ پێشەوا قازی محەممەد لە هێنانە مەیدانی
ژنانی کورددا ،دەوری بەرچاوی هەبوو .ئەو خاتوونە لە سەرەتای دامەزرانی
کۆماری کوردستاندا یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی دامەزراند و،
خۆی وەکوو بەڕێوەبەر و بەرپرسی ئەم ڕێکخراوەیە ئەرکی سەرەکیی
لەسەر شان بوو .خۆ هەر لە خۆیدا دامەزراندنی ڕێکخراوەیەکی تایبەت بە
ژنان لەو سەروبەندە و لە ئێرانی ئەو کاتدا کارێکی بێوێنە و ناوازە بووە.
گرینگیی هەوڵی میناخانم لەوەدا بوو لە سەردەمێکدا کە کۆی ئێران و ،پیاوان لەژێر
فەرمان و دەسەاڵتی دیکتاتۆڕیدا بوون ،لە بستێک لەو کوردستانە ئازادکراوەدا ژنانی
کورد لە نێو سیستەمێکی دێموکراتیکدا بەرپرسایەتیی گەورەیان گرتبووە ئەستۆ.
دەتوانین بێژین میناخانم لەو ڕێگایەوە ڕووبەڕووی دەسەاڵتی دژەژن
و دژە بایەخە مرۆییەکان بۆوە و بە پاڵپشتیی هاوسەرە ئازادیخوازەکەی
و لە کوردستانی ئازاددا ژنانی هان دەدا کە لە سووچی ماڵەوە بێنە
مەیدانی تێکۆشان و لە "شیرین تەشی دەڕیسێ"ەوە ببنە ژنێکی چاوکراوە
و فێر زانست و ،بەرەو پێشکەوتن و جیهانێکی کراوەتر هەنگاو هەڵێنن.
دێینە قۆناغێکی دی لە مێژووی کورد و ئێران .دوای سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێران ،هێندەی نەخایاند کە سیستەمی سیاسیی نوێی
ئێران دژایەتیی خۆی لەگەڵ گەلی مافخوازی کورد دەرخست و ،شەڕی
بەسەر کوردستاندا سەپاند و بە هەزاران ژن و پیاوی ئازادیخوازی
کورد لەو شەڕەدا گیانیان دانا و کەوتنە زیندان و بەندیخانەوە.
پیشینە و مێژوویی خەباتی ژنانی کورد تەنیا لەو بڕگانەدا
ی
قەتیس نابن ،بەڵکوو ئەو ڕێچکەیە پڕە لە ڕێبوارانی ئازاد 
ویست و ،ژنانیش قورس و قایمتر لە جاران لەو ڕێگایە دان.
ماوەیەک لەمەوپێش ڕۆژانێکی خەماویی و تاسەبار بوو بۆ ئازادیخوازانی ڕاستەقینە،
بەتایبەتی بۆ ژنانی شۆڕشگێڕی ڕێگای ئازادی ،ژنانێک کە سەلماندیان هەم
دایكێکی مێهرەبانن ،هەم خوشکێکی دڵسۆز و هەم ئازادیخوازێکی بەورە و باوەڕن.
لە سەردەمانێکدا کە بەشێک لە ژنان ،تەنیا سەرقاڵی خۆنواندنی ڕواڵەتی
و بە تریق وپریقەوە سەرقاڵن ،هەمدیسان ئەوە شێرەژنانی کورد بوون
کە کە نیشانیان دا ،لە پێناوی سەرخستنی گەل و ڕزگاریی ژنان لە
نیری یەخسیری و کۆیالیەتی ،ڕێگایەکی دیکەیان بۆ ژیان هەڵبژاردووە.
"سۆهەیال و نەسرین" نوێترین شەهیدانی کاروانی خەباتی ژنانی کورد ،نموونەیەکی
هەرە زیندوون لە بوێری و ئازایەتی و ئاستی وشیاریی ژنانی کورد ،تا ڕادەیەک
کە کۆماری ئیسالمی لە کردەوەیەکی تیرۆریستیدا مەکۆی ئازادیخوازانی هاوبیر
لەگەڵ خاتوو سۆهەیال قادری و مامۆستا نەسرین حەدادیان کردە ئامانج.
ئەمەش تەنیا نیشانەی ترس و نیگەرانیی دوژمنانە لەهەمبەر بیری
سەردەمیانە و نوێخوازنەی ژنانی کورد بەدژی سیستەمی تاریکپەرەست و
دژە ژن و ستەمکار ،کە هەرچەشنە دەنگێکی ئازادیخوازی دەمکوت دەکا.
یادوبیرەوەریی سەرجەم ژنانی شەهید بەرز و پیرۆز و ئەستێرەی یادیان
بێگومان ئاوابوونی نییە لە خاکێکدا ،وا تینووی ئاوی زواڵڵی ئازادییە.
ژنانێک وا شان بەشانی پیاوان شاخیان کردە جێژوانی خەبات و مەتەرێزی شەڕەف.
ژنانێک وا لە پێناوی خەباتی ڕزگاریخوازانەدا هەناسەی ژیان و
هیوادارییان بە مێرد و مندااڵنی خۆیان دەبەخشێ و هەم پاڵپشتێکی چیایی
بوون بۆ فیداکاران ،هەم لەسەر النکی خۆڕاگری کۆڕپەی دواڕۆژیان
ڕادەژەنی .کەس لەوانی نەپرسی ئەرێ ئێوەش بوغزی ژنانە و خەمی
دایکانە و هەستی خوشکانە داتان دەگرێ و ئاسمان ناختان بە هەوری
خەمیکی نامۆ داناپۆشرێ؟ تەنیا لە ساباتی تەنیایی و بەدوور لەچاوی
مندااڵن و مێردەکانیان دڵۆپە فرمیسکی خەمبارییان دەڕشت ،بەاڵم لە جیا
بریسکەی خۆڕاگریی لە نێوچاوانیاندا فرمیسکی بێهیواییمان لێیان نەدی.
ئێمە ڕێز بۆ دایکانی شەهیدان دادەنێین کە لە پێش چاوانیان منداڵەکانیان لە سێدارە
دران و ،لە ناخەوە داڕمان ،بەاڵم ڕووسوورانە بە دەم ژیان پێکەنین .ئەوە پەیامی
بەرز و ،بەهێزی ژنی کوردە ،کە ئێوە دەتوانن بە جستە لە ناومان ببەن ،بەاڵم
ڕەگاژۆبوونی ڕێشەی ژیانمان لەخاک ،لە نێوچوونی بۆ نییە و شین دەبینەوە.
ئێمە مندااڵنی ئەم ئاو و خاکەین و هەتا ڕۆژێک نەسرینەکان و
سۆهەیالکان ،جوانی و جووڵەی ئەم خاکە بن ،نە بە فیشەک و نە بە
مووشەک ،واز لە ڕێگای سووری ئازادی ناهێنین و ،ڕێگای سوورخەاڵتی
خاتوو سوهەیال و مامۆستا نەسرین وانەی ئازادی و سەرکەوتنن.
ڕێگایان پڕ ڕێبوار.
***
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١٥ی ڕەزبەری ٧ _ ١٣٩٧ی ئۆکتۆبری ٢٠١٨

دامەزرانی شەمس و
کردەوە جیاوازەکانی موفتیزادە

وەک لە بەشی پێشووی ئەم زنجیرە بابەتەدا باسمان کرد ،شهمس
(شووڕای مهرکهزی سوننی) ،له ساڵی  )1981( 1360لهتاران دامهزرا.
ئامانجی ئهو دامهزراوەیە ،بهرگری له خهڵکی سوننی مهزههب له ڕێگای
ڕاوتەگبیر بوو و خۆی وهک ڕێکخراوێکی مهدهنی پێناسه دهکرد.
شهمس ل ه کۆنگرهکانیدا بهرنامەکانی خۆی ل ه  16خاڵدا پەسند کرد.
دوای شهڕی دوویهمی جیهانی و لهسهر دهسهاڵت البردنی پههلهویی
یهکهم و داگیرکردنی کاتیی ئێران لهالیهن بریتانیا و ئهمریکا ل ه
باشووری جوغرافیای ئێران و یهکیهتیی سۆڤیهتیی پێشوو له باکوور،
دوای دروستبوونی کۆماری کوردستان بهپێی بۆچوونی دوکتور ئازاد
حیکمهت ،تابڵۆیهک لهسهر ڕێگای سهرا چهقێندرابوو کە ،ل ه بۆکان بهرەو
سهقز که دەڕۆیشتی لێی نووسرابوو :بهخێر بێن بۆ کوردستان .ل ه سهقز
بهرهو بۆکان که دەهاتی لێی نووسرابوو :بهخێر بێن بۆ ئازهربایجان)1(.
ن و
جگه لهوهش بهشێکی زۆر له شارهکانی سنه و سهقز ،مهریوا 
ههورامان و بهشێک له کرماشان و دهورووبهریان ،بههۆی بوونی بیری
تهریقهت و شێخایهتی بهتایبهتی له تهوێڵه ،دووڕوو ،ههڵهبجه و ...کردەوهی
ژمارهیهک له مهالکانی سوننی و سهقامگیری 
ی دهسهاڵتی حهمهڕهزا شا
له ناوچهکهدا ،بیری نهتهوایهتی الواز و بیری مهزههبی بههێزتر دەبوو.
بۆیه کردهوهکانی کاک ئهحمهد موفتیزاده و هاوبیرانی ل ه ساڵی
 1357ههتا  ،1361له ناوچهکانی سنه ،کرماشان ،سهقز و بۆکان،
لهشێوهی خۆیدا ،جیاوازییهکی گهورهی هێنا ئــاراوه.
کۆماری
ئیسالمی لــــهدوای شکست یــا پــشــوودان و خــۆگــۆڕانــی ل ـ ه دوای
شهڕی شێوە جیهادی بهدژی خهڵکی کوردستان و داخوازییهکانی،
له ڕێگهی بۆچوون و کردهوەکانی مهکتهبی قورئان و شەمس و
هێنانی دکتور موزهفهر پهرتەوما -یهکێک له خوێندەوارانی ئهمریکا
له ڕشتهی فیزیکی ئهتۆمیدا ،-بۆ سن ه و دامهزرانی شووڕایهکی کهم
دهسهاڵته ل ـ هوشــارهدا ،و الوازکــردنــی بیری نهتهوهیی و سکۆالری
کـــوردی -بهههموو کهموکوورییهکانی ،-ل ـهو کــاتــدا هەنگاوی نا.
جێی سهرنجه ک ه بۆ بههیزکردنی ئیسالمی سیاسی و سهقامگیری
دهسهاڵتی قوم و تــاران له رۆژهـهاڵتــی کوردستان ،له ڕێگای کاک
ئەحمەد موفتیزادە و هاوبیرەکانی ،له زستانی ١٣٥٧دا ،هەیئەتێکی
دەسەاڵتدارەتیی نوێ لە تاران کە ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی ،بەهێشی ،هاشمیی
رەفسەنجانی و بەنی ســەدری تێدابوو ،لە مزگەوتی جامیعەی سنە
لەبارەی کۆماری ئیسالمی ئیسالمی قسەیان بۆ خەڵکی بەشدار لە
کۆبوونەوەکە کرد و بۆ میدیاکانی ئــەوێ دوان .دواتریش زنجیرە
کــۆبــوونــەوەیــەکــیــان پێک هێنا .لــە دیـــواری ئــەو مــزگــەوتــە لەسەر
پــەڕۆ بە گــەورەیــی نــووســراوبــوو« :تەنیا کــۆمــاری ئیسالمی)2(».
ئـــەو ئ ــاک ــارە ســـەرەتـــای دووبـــەرەکـــی ن ــان ــەوە بـــوو .چــونــکــی لە
١١ی ڕەشەممەی )١٩٧٩( ١٣٥٧دا ،مێتنگێکی مەزنی پتر لە ١٠٠
هـــەزار کــەســی لــە مــەهــابــاد -پێتەختی کــۆمــاری کــوردســتــان ،-بە
بــانــگــەوازی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان پــێــک ه ــات و ل ــەودا
ڕێگە چــارەی پرسی کــورد و گەالنی نافارسی دیکەی لە ئێرانی لە
دەسەاڵتێکی کــۆمــاریــی دێموکراتیک و نائیسالمیدا پێناسە کــرد.
ئەو کــات ،مامۆستا شێخ عێزهدین حوسێنی پتر ل ه کاک ئەحمەد
موفتیزاده له نــاوهنــدی سیاسەتی کاریگەری کوردستان و بیری
نەتەویی نزیکتر و جێی متمانهی پتری خهڵک و تهنانهت هێز ه سکوالر و
دێموکراسیخوازەکان بوو .ئهگینا خۆ ئەگەر خودموختاری _که ئهوکات
داخوازیی ڕۆژ بوو_ ،بەفەرمی ناسرابا و لە یاسای بنەڕەتیدا ،جێی گرتبا
و کاک ئەحمەد موفتیزاده و هاوبیرهکانیشی لێی بەرپرسی سەرەکی
بووایەن ،خهڵکی کورد بهگشتی ،دهفتهری مامۆستا ،حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان بهتایبهتی و الوانه بوو کۆمهڵ ه و چریکه فیداییهکان _لقی
کوردستانیش_ کە هیزە سەرەکی و کاریگەرەکانی گۆڕەپانی سیاسی
بوون ،موخالیفهتی جیدییان لهگهڵ نهدهکردبا و ئاسانکاریشیان بۆکردبا.
له ئاکامدا ،بهو کردو ه جیاوازانه و ههڵسوکهوتی دهسهاڵتبهدهستانی
ئیسالمی ،له بههێزکردنی ئیسالمی سیاسیی کورد و چاندنی تۆوی
دووبەرەکی دیکتهکراوی تاران و قوم و بهستێن دروستبوونی نائهمنی
و فشار هێنان بۆ پاشهکشهپێکردنی حیزبی دێموکرات ،مامۆستا شێ 
خ
عێزەدین ،کۆمهڵه و چریکە فیداییەکانی خەڵقی ئێران ،ڕیزبەندییە
نــاکــۆکــەکــان دروســـت ب ــوون و جــیــاوزایــیــەکــان باشتر دەرکــەوتــن.
ئــەو ڕەوتــە بــەداخــەوە ،سهرکهوتنی س ـهرهڕۆیــی ئیسالمی سیاسی
تــازه دامـــهزراوی ئێرانی ،له ڕۆژهـهاڵتــی کوردستاندا لێ کهوتهوه.
بۆ وێنهی له مههاباد بۆمب دانانهوه ،ل ه مهقەری مهفرهزهی شاهۆ ل ه
گهڕهکی باغی سیس ه بۆ پێشمهرگهکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان
_که پێش تهقینهوهی پێی زاندرا و لە کار خرا -بۆمب دانانهو ه له مهیدانی
چوارچرا ل ه ڕێبهبندانی  )1980( 1358دا ،له مێتینگی چریکه فیداییهکان،
که بهبۆنهی ڕاپهڕینی سیاکهل بهڕیوه چوو ،کە بەداخەوە کوژراو و
برینداری لێ کەوتەوە .ههروهها تهقینهوهی بۆمب ل ه دهستی ئهندامێکی
سهر ب ه گرووپی «چریکهکانی عومهری فارووق» ل ه گهرهکی ئهرمهنیان،
ک ه بوو بههۆی کــۆژران و ئاشکرا بوونی تۆڕێکی تێرۆریستی و...
پــاشــان بەشێک لــە ئیسالمییهکان ،لــە چــوارچــێــوەی بــیــری کاک
ئەحمەد موفتیزاده و هاوبیرانیدا - ،که ئاماژهیان پێکرا -به پێکهێنانی
ڕێکخراوهکانی ئیخوانولموسلیمین و جهماعهتی دهعــوت و ئیسالح
لە سەرانسەری ئێران و ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بههۆی چاالکانی
شەمس بـ ه تایبهتی کــاک ناسر سوبحانی و کــاک عهبدوڕهحمان
پیرانی ،بۆ الوازکردنی بیری نهتهوهخوازی سکۆالر و دێموکرات
هــەنــگــاویــان نـــا ،کــە بـــەداخـــەوە دووبــەرەکــیــیــەکــە بــەهــێــزتــر بــوو.

پەلەقاژەکانی کۆماری ئیسالمی
و لێکەوتەکانی

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بەرەو
قۆناخێکی نوێ لە تەمەنی خۆی دەچێ و
ڕووداوەکانی ئەو چەند مانگە چ لە ئاستی نێوخۆ
و چ لە دەرەوە ،پێمان دەڵێن ئەو ڕێژیمە زیاتر
لە هەمیشە تووشی قەیرانی هەمەالیەنە بووە و
ئەو جارە خۆدەربازکردن لێیان بۆ خامنەیی و
باڵی زاڵ بەسەر دەسەاڵتدا ،ئەگەر محاڵ نەبێ،
ئاستەمە .ئەو ڕاستییە بەو مانایە نییە کە کۆماری
ئیسالمی پێش ئەم چەند مانگە و کەڵەکەبوونی
قەیرانە نێوخۆیی و دەرەکییەکان دەریای مەند
بووە و نە بای هاتووە و نە بۆران! بەاڵم ڕەوتی
قەیرانەکان کە بەرەو قووڵبوونەوە و پەرەسەندنی
زیاتر دەچن و ڕێڕەوی سیاسەتەکانی ڕێژیم کە
لەسەر بەستێنی سااڵنی ڕابردوو دەڕوا ،لە الیەک
و لەالیەکی دیکە ناڕەزایەتییەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران و داماویی ڕێژیم لە چارەسەری هۆکارەکانی
و کێشە دەرەکییەکانی ،بەتایبەت لەو ئاست و
قەبارەیەدا ،دیاردەیەکی تازە و چارەنووسسازن
و دەکرێ ببن بە خاڵی وەرچەرخان لەو دۆخەدا
و تەنگەژەکانی بەرەو ڕووی ئێران و گەالنی و
چارەنووسی کۆماری ئیسالمی یەکالیی بکاتەوە.
شک لەوەدا نییە ئەو ڕێژیمە هەر لە سەرەتای
هاتنەسەر کاریەوە لەگەڵ زۆر قەیرانی جۆراوجۆر
بەرەوڕوو بووە کە بە زەبری هێز و گرتن و
لەسێدارەدان و سەرکوتی بێبەزەییانە ،توانیویەتی
خۆی لێ دەرباز بکا و لە ڕاستیدا دەسەاڵتەکەی
ئاوێتەی توندوتیژیی ترس و تۆقاندنە و هەتا
هاتووە بۆ لەسەر پێڕاگرتنی نیزامە گەندەڵەکەی
زیاتر دەستی بۆ کوشتوبڕ و جینایەت ڕاکێشاوە
و لەو مەیدانەدا ڕووی ڕێژیمی پاشایەتیی سپی
کردۆتەوە .لە ئاستی دەرەوەش کۆماری ئیسالمی
لەسەر هەمان ڕێڕەوی درێژخایەنی خۆی ،واتە
بەناو «ناردنە دەرەوەی شۆڕش» دەڕوا و هەوڵی
داوە بە هەموو شێوەیەک جێگە و پێگەی خۆی و
دەستە و تاقمە گوێڕایەڵەکانی لە واڵتانی ناوچەدا
بەرفراوانتر بکا .ئەو دوو سیاسەتەی ڕێژیم لە
نێوخۆ و لە دەرەوە بووەتە هۆی بێهیوایی بە
داهاتوو و لە هەمان کاتدا تووڕەیی و بێزاریی
گەالنی ستەملێکراوی ئێران و لە ئاستی دەرەوەشدا
واڵتانی ناوچەی نیگەران کردووە و ناچاری
کردوون لەبەرانبەر ئاژاوەگێڕی و مەزنیخوازی
ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆیەدا هەڵوێست بگرن و داوا
لە کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی بکەن سنوورێک بۆ
پەلهاویشتنەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دابنێن.
لە دوای ڕاپەڕینی بەرینی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران لە بەفرانباری ڕابردوو بە دژی سەرەرۆیی
و سیاسەتە دژەگەلییەکانی کۆماری ئیسالمیدا
و هەروەها پەرەسەندنی بێوێنەی قەیرانە
هەمەالیەنەکان ،بەتایبەت قەیرانی ئابووری
و درێژەی ناڕەزایەتییەکانی چین و توێژە
هەژارەکانی کۆمەڵگەی ئێران کە هەموو بەشەکانی
گرتەوە ،ڕێژیمی دەسەاڵتدار لە جیاتی گرتنەبەری
رێوشوێنی گونجاو بۆ چارەسەری قەیرانەکان و
کەمکردنەوەی ئازار و مەینەتیی چەوساوەکان،
وەک پیشەی هەمیشەیی خۆی ،دەستی دایە
سەرکوت و گرتن و ئەشکەنجەی خەڵکی ناڕازی و
بۆ چەواشەکردنی بیروڕای گشتی ،پەنجەی تاوانی
بۆ الی بە قسەی خۆیان دوژمنانی دەرەکیی
نیزام درێژ کرد و پاساویان بۆ جینایەتەکانیان
هێناوە .لەو ماوەیەدا هەڵسوکەوتی کۆماری
ئیسالمی لە ئاستی دەرەوەدا نەک هەروەک
سەرچاوەکان:
پێشوو درێژەی بەووە ،بەڵکوو دەبینین ڕێژیم
 )1بــــاوکــــراوەیــــەکــــی چـــــوار الپــــــەڕی ســــەبــــارەت بـــە کــــۆمــــاری کـــوردســـتـــان.
لە دوای هاتنەسەرکاری کۆماریخوازەکان لە
 )2یــوتــیــوب ،ســخــنــرانــی تــاریــخــی شــهــیــد کـــاک احــمــد مــفــتــی زادە ،اوایــــل انــقــاب .ئەمریکا لە حاڵەتی بەربەرەکانی هاتۆتە دەرێ و
لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا لە بەرانبەر
گوشارە نێودەوڵەتییەکان ،توانا مووشەکییەکانی

ڕەزا محەممەدئەمینی

بەچاودا داونەتەوە و لە دەرەوەی سنوورەکانی
دەست بە تاقیکردنەوەیان دەکا .نموونەی هەرە
بەرچاوی ئەو کردەوانە ،هێرشی مووشەکیی بۆ
سەر قەاڵی دێموکرات و شەهید و بریندارکردنی
دەیان خەباتگێڕی حیزبی دێموکرات و هەروەها
مووشەکبارانی ڕۆژهەاڵتی چۆمی فوڕات لە سووریە
بوون کە لە هەر دوو عەمەلیاتدا جگە لە مووشەکی
بالێستیکی دوورهاوێژی «خاڵکوت» ،لە فرۆکەی
بێفرۆکەوانیش سوودی وەرگرتووە .ئەو کردەوانەی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن
کە خامنەیی و سپای پاسداران ئامادە نین ملکەچی
ئیرادەی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و یاسا و ڕێسا
نێونەتەوەییەکان بن و بە دڵخوازی خۆیان چاوێک
بە سیاسەت و ئاکار و بۆچوونەکانیاندا بخشێننەوە.
قسەکانی ڕۆژی پێنجشەممە١٢ ،ی خەزەڵوەری
عەلی خامنەیی لە کۆبوونەوەیەکی بەریندا لە
ێ
ستادیۆمی ئازادی بۆ هەزاران بەسیجی و گو 
لەمستی خۆی بەڵگەیەکی ئاشکرایە بۆ ئەو
بۆچوونەی سەرەوە .خامنەیی لەو کۆبوونەوەیەدا
وێڕای داننان بە کەموکووڕی و کێشە ئابوورییەکان
لە نێوخۆی واڵت باسی لەوە کرد کە نیزام ڕاستە
عەیب و عاری زۆرن ،بەاڵم تووشی بنبەست
نەبووە .ڕێبەری ئەو ڕێژیمە گەندەڵە جارێکی دیکە
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دایە بەر هێرش و باسی لە
هێز و هەیمەنەی کۆماری ئیسالمی کرد و دووپاتی
کردەوە کە گەمارۆ ئابوورییەکان ناتوانن ئابووریی
ئێران بەچۆکدا بێنن! هەرچەند خامنەیی باسی لە
هەستیاریی دۆخەکە کرد و نەیشاردەوە کە ئەگەری
دانوستان ڕەت ناکاتەوە ،بەاڵم ئەو قسانە بەڵگە نین
بۆ گەرەنتی و «بیمە»کردنی تەمەنی ئەو ڕێژیمە و
هۆکار و ئەگەرەکانی داڕمانی کۆماری ئیسالمی زۆر
زیاترن لە مانەوەی لە داهاتووی نە زۆر دووردا.
لەئاستی نێوخۆدا:
ــ کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران لە ڕێژیم لە تەواویەتی
خۆیدا دابڕاون و متمانەیان پێی نەماوە و دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمی بە سەرکوت و بەندیخانە و
هێزە سەرکوتکەرەکانییەوە بەندە و گەالنی ئێران
بە هەموو نەتەوەکانییەوە ،بە ژنان و خوێندکاران
و چاالکانی مەدەنی و  ...ئەو ڕێژیمەیان ناوێ،
لێی بێزارن و دۆخەکە گەیشتۆتە ئاستی ڕاپەڕینی
جەماوەری و بەهۆی چارەسەرنەکرانی کێشە
هەمەالیەنەکان ،ئەگەری زۆر هەیە لە پاش دەوری
دووهەمی گەمارۆ ئابوورییەکانی ئەمریکا و
تەنگپێهەڵچنینی کۆماری ئیسالمی ،لە بەرەبەری
ساڵوەگەڕی سەرهەڵدانی بەفرانباری ڕابردوو،
دیسان کۆمەالنی خەڵکی ئێران بڕژێنە سەر
شەقامەکان و ڕاپەڕێنێکی بەتەوژمتر بەرۆکی
خامنەیی و دەسەاڵتدارانی ئەو ڕێژیمە بگرێتەوە.
ــ ئابووریی ئێران داتەپیوە و بەهۆی نەبوونی
ئەولەهی ئابووری کە خۆی بەشێوەی ڕاستەوخۆ
بە ئەولەهی سیاسیی و کۆمەاڵیەتییەوە
بەندە ،هەتا بەستێنی پێویست ،واتە ئەو دوو
خاڵەی سەرەوە دابین نەکرێ ،گەشە ناکا و
سەرمایەکان (نێوخۆیی و دەرەکی) ناڕژێنە
هەناوی ئابووریی ئێران و ڕەوتی هەژاری و
چوونە ژێر هێڵی هەژاری زیاتر پەرە دەگرێ.
تێبینی :بەوتەی چاالکانی کرێکاری هێزی
کڕینی کەلوپەلە سەرەتاییەکانی ژیان لە
الیەن کرێکارانەوە لە سەدا نەوەد دابەزیوە.
لەئاستی دەرەوەدا:
ــ کۆمەڵگەی جیهانی ئامادە نییە چیتر لە
ئاست سیاسەتی ئاژاوەگێڕانە و مەزنیخوازی
و دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسالمی (سپای
پاسداران) لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بێدەنگ

بێ و لە ڕاستیدا ئیرادە و کۆدەنگییەکی
بێوێنە لە دژی کردەوەکانی ڕێژیم ،بەتایبەت
لەالیەن ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دەبیندرێ
و وێدەچێ ئەم ئیرادە و کۆدەنگییە هەتا
بەچۆکداهێنانی کۆماری ئیسالمی دانەمرکێتەوە.
ــ ئەمریکا و هاوپەیمانە ناوچەییەکانی ئامادە نین لە
ئاست بەرنامە مووشەکییەکانی کۆماری ئیسالمی و
مەترسیی دەستڕاگەیشتنی ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆیە بە
چەکی ناوکی بێدەنگ بن و بێگومان لەو پێوەندییەدا
لەگەڵ ڕێژیم ڕێک ناکەون ،کەوابوو بەهەر
شێوەیەک بێت لەو پێوەندییەدا ناچار بە ملکەچی
لەبەرامبەر ئیرادەی نێودەوڵەتی دەبێ( .لێرەدا
ماوەی زەمەنی لەالیەن ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی
مەرج نییە و ،بەندە بە ماوەی خۆڕاگری ڕێژیم)
ــ وادیارە بەهۆی تێچووی زۆری ئابووری و
سیاسی ،واڵتانی ئورووپایی ئەو پێداگرییەی چەند
مانگ لەمەوبەریان بۆ پاراستنی ڕیککەوتنی ناوکی
بەرجام نەماوە .جگە لەوەش ڕیسوایی پیالنی
تەقاندنەوەی کۆبوونەوەیەکی ئۆپوزیسیۆنی ئێرانی
(کۆبوونەوەی ڕێکخراوی موجاهدینی خەڵکی
ئێران) لە فەڕانسە و گیرانی دیپلۆماتێکی ڕێژیم لەو
پیوەندییەدا و هەروەها ،داخستنی ناوەندی ئیسالمیی
«ئەلزەهرا» کە لەڕاستیدا سەر بە کۆماری ئیسالمییە
و گیرانی  ١٢کەس و دۆزینەوەی چەکوچۆڵ
لەو بنکەیە ،بێباوەڕی بە کاربەدەستانی ڕێژیمی
لێ کەوتەوە و دەکرێ بڵێین کۆماری ئیسالمی
پشتیوانیی واڵتانی ئورووپایی لەدەست داوە؛
بەتایبەت کە لەو ماوەیەدا لەالیەک مایک پۆمپێئۆ،
وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لەگەل هایکۆ ماس هاوتا
ئالمانییەکەی و بێنیامین نەتانیاهوو لەگەڵ ئانگێال
میرکێل سەرۆک وەزیرانی ئەو واڵتە دانیشتنیان
کردووە و بۆچوونەکانی ئاڵمانیان بۆ الی خۆیان
(بەدژی کۆماری ئیسالمی و «بەرجام») ڕاکێشاوە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییانە و هەروەها
ئەو قەیرانەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی تێی
کەوتووە ،ئەو نیزامە گەندەڵ و توتالیتیرە لە
تەواویەتی خۆیدا بۆ ڕزگاربوون تووشی دوو
ڕێیانێک و ناچار بە هەڵبژاردنی یەک لەو دوو
بژاردانەی خوارەوە کردووە کە ئاکامەکەی
بە ئەگەری زۆر لە کۆتاییدا هەر یەک بێ.
ــ بەردەوامبوون لە سیاسەت و کردەوەکانی تا
ئێستایان لە ئاستی نێوخۆ و دەرەوە و پەرەپێدانی
سەرکوتی کۆمەاڵنی هەژار و وەزاڵەهاتووی
خەڵکی ئێران لەالیەک و لەالیەکی دیکەش ملمالنێ
لەگەڵ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە هەموو
نرخێک ،تەنانەت هەاڵیساندنی شەڕی ناوچەیی و
دەرەنجامەکانی کە سەرەڕای توانا نیزامییەکانی
سپا و ئەرتەش لە هەموو بوارەکاندا ،بەدڵنیایییەوە
بە زەرەری ئەو ڕێژیمە تەواو دەبێ (سپای
پاسداران و مۆرە هەرە توندڕەوەکانی باڵی زاڵ
بەسەر دەسەاڵتدا باوەڕیان بەو بەربەرەکانییە هەیە
و دەیانەوێ خامنەییش هەر ئەو هەڵوێستەی هەبی).
ڕەنگە یەکێک لە لێکەوتەکانی وەها سیناریۆیەک
داڕمانی پێکهاتەی دەسەاڵت و هێزی سەرکوت
(سپا و بەسیج و  ،)...ڕاپەڕینی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران و لە کۆتاییدا نەمانی کۆماری ئیسالمی بێ.
ــ خواردنەوەی پیاڵە ژەهرەکە لەالیەن خامنەییەوە
و پاشەکشە لە سیاسەتەکانی هەتا ئێستایان لە
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ملکەچبوون لە بەرانبەر
ئیرادەی نێودەوڵەتی لە ئاستی دەرەوە و لە
پێوەندیی لەگەڵ بەرنامە مووشەکییەکان و لە
نێو دەسەاڵتیشدا وازهێنانی خامنەیی لە ڕێبەریی
نیزام و بەرتەسککردنەوەی سپای پاسداران و
ڕەوتی هەرە هاریی باڵیی زال بەسەر دەسەاڵتدا و
سەرەنجام ،هاتنە کایەی دووبارەی ڕێفۆرمخوازە
حکوومەتییەکانی وەک محەممەد خاتەمی و
ئازادکردنی ڕێبەرانی بەندکراوی جوواڵنەوەی
سەوز و  ...بەم چەشنە لەالیەک پاراستنی نیزامی
گەندەڵی کۆماری ئیسالمی و لەالیەکی دیکەش
بە خەیاڵی خۆیان دامرکاندنی ڕق و توورەیی
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و هیوادارکردنیان
بەوەی کە ئەو ڕێژیمە دەتوانێ کێشەکان
لەمەوبەدوا چارەسەر بکا( .ڕێک سیاسەتی
خاپاندن و گەوجاندنی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران).
بەدلنیاییەوە ئەو سیاسەتە فرت و فێاڵوییەی
کۆماری ئیسالمی لە حاڵەتی دووهەمدا سەرگرتنی
ئاستەمە و کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران ،بە هەموو
نەتەوەکانییەوە و بە ژنانی ئازادیخواز و بێزار لە
سیاسەتی هەاڵواردنی ڕەگەزی و چین و توێژە
چەوساوەکانی ئێران چیتر باوەڕ بەو نیزامە
گەندەڵ و دژی گەلییە ناکەن و لە ئەگەری ڕوودانی
هەر سیناریۆیەکدا واز لە ویست و داخوازەکانیان
کە بەر لە هەموویان نەمانی ڕێژیمە ناهێنن.
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ستراتێژیی نوێی دۆناڵد ترامپ
بە ئیلهام وەرگرتن لە شەڕی سارد
بازفید نیوز_ مایک جیگلیو
و لە ئینگلیزییەوە :کەماڵ حەسەنپوور
بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی تــرامــپ لــە کــاتــێــکــدا کــە هــەوڵــی
ستراتێژییەکی هێرشبەرانە دژی ئــێــران پــەرە پێدەدا
دەگەڕێتەوە بۆ مێژووی شەڕی سارد ،ستراتێژییەک کە
دەتوانێ ڕێژیم ناسەقامگیر بکا و ببێتە هۆی تێکڕمانی.
کاربەدەستانی ئێستا و ڕابردووی واڵتە یەکگرتووەکان
دەڵێن کە کەمپەینێکی نوێ کە زۆر جار بە «ئەوپەڕی
زەخـــت» بــاســی لــێــوە دەکـــرێ کــە بــە چــاولــێــکــەریــی لە
ستراتێژیی ڕۆنــالــد ڕەیــگــان ،قــارەمــانــی کــۆنــەپــارێــزی
پــێــشــوو کــە شــانــازیــی رێــخــۆشــکــەریــی لــەنــێــوچــوونــی
یەکیەتیی سۆڤیەت بۆ ئــەو دەگــێــڕنــەوە ،ئامادە کــراوە.
الیەنگرانی ئەو بۆچوونە کە بە هەمان شێوە پشتیوانی
هەڵوێستێکی هێرشبەرانە لە بەرامبەر کۆماری ئیسالمیین
دەڵێن کە سیاسەتی شەڕویستانەی ڕەیگان بەرامبەر
بــە یەکیەتیی ســۆڤــیــەت گیروگرفتەکانی کــە بــە هۆی
بەرتیلخۆریی و بەڕێوەبەرایەتیی هەڵە دروست ببوون
بەرجەستە کردنەوە و یەکیەتیی سۆڤیەتی بەرەو هەڵدێری
نەمان پاڵ پێوەنا .دەالقەیەک بەرەو ئەو شێوە بیرکردنەوە
دەستبەدەست کرانی نوسخەیەک لــەو کتێبەیە کە لە
 ١٩٩٤باڵو کرایەوە و ناوەکەی ئەمە بوو« :سەرکەوتن،
ستراتێژیی نهێنی بەرێوەبەرایەتیی ڕەیگان کە بووە هۆی
خێراکردنی هەرەسهێنانی یەکیەتی سۆڤییەت ».نووسەری
کتێبەکە پیتر شوایزەرە .ئەو لە «سەرکەوتن»دا ،باسی
هەوڵەکانی ڕەیگان و سەرۆکی سی ئای ئەی ،ویلیام کەیسی
بۆ کەڵکوەرگرتن لە گشت ئامرازی ژێر دەسەاڵتی واڵتە
یەکگرتووەکان جگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی
دەکــا بۆ فڕێدانی یەکیەتیی سۆڤییەت بۆ نێو «زبڵدانی
مێژوو» ،هەر وەک ڕەیگان لە وتارێکدا لە  ١٩٨٢لە پارلمانی
بریتانیا باسی کرد .ستراتێژییەکەی کە شوایزەر شیکاریی
بۆ دەکا ،شەڕی ئابوورییە ،کە واڵتە یەکگرتووەکان دژی
ئێران لە توێی کەمپەینێکی هێرشبەرانەی گەمارۆیان
گرتوویەتە بــەر ،دەگرێتە خۆ .چەندین بەشی کتێبەکە
باسی الیەنە نهێنییەکانی ئەو هەوڵە دەکەن ،لە پشتگیریی
لە جواڵنەوەی جیابیران لە ئورووپا تا دابینکردنی پارە و
چەکوچۆڵ بۆ موجاهیدینی ئەفغانستانی ،کە خەریکی شەڕ
دژی داگیرکاریی یەکیەتی سۆڤیەت بوون .کاربەدەستێکی
کۆشکی سپی گوتی ئــەوە «شتێکی ش ــاراوە» نییە کە
کتێبەکە هەندێک کاریگەریی لەسەر سیاسەت هەبووە.
یەکێک لــە پــەرەپــێــدەرانــی کتێبەکە مــارک دوبۆویتز،
ســەرۆکــی دامـــــەزراوەی داکــۆکــیــی لــە دێموکراسییانە،
ناوەندێکی لێکۆڵینەوە لە واشینگتۆن کە لەوانەیە زۆرترین
کاریگەریی دەرەکــیــی لەسەر بەڕێوەبەرایەتی ترامپ
لە پەیوەندی لەگەڵ سیاسەت بەرامبەر بە ئێران هەبێ.
ڕەخنەگران دەڵێن دژایەتیی چەند ساڵەی دوبۆویتز لەگەڵ
ڕێککەوتنی ئەتۆمیی بەڕێوەبەرایەتیی ئۆباما لە گەڵ
ئێران لە  ٢٠١٥بووە هۆی بڕیاری ترامپ بۆ کشانەوە
لــەو ڕێککەوتنە لــە مانگی مــای( .دوبــۆویــتــز دەڵــێ ئەو
دەیهەویست ڕێککەوتنەکە چاک بکا نەوەک هەڵیوەشێنێ).
ئەوان هەروەها ناوبراو وەک میعماری گەمارۆ تازەکانی
ئــێــران دەنــاســن .کاربەدەستێکی پێشوو کــە لەبەشی
ســیــاســەت بــەرامــبــەر بــە ئــیــران لــە بــەڕێــوەبــەرایــەتــیــی
ترامپ دەڵــێ« :ئەگەر دەتهەوێ بزانی هەنگاوی دواتر
لە سیاسەتی بەرامبەر بە ئێران چییە ،ئــەگــەری زۆر
هــەیــە لــە دوایــیــن وتـــاری م ــارک دوبــۆویــتــز یــا وتــاری
دامــەزراوەی داکۆکیی لە دێموکراسییاندا ،باس کرابێ».
دوبۆویتز دوو ساڵە بانگەشە بۆ «سەرکەوتن» دەکا و
نوسخەکانی باڵو دەکاتەوە ،کە لە کتێبفرۆشی سەر سایتی
ئامازۆن کڕیونی .دوبۆویتزی  ٥٠ساڵە دەڵێ «سەرکەوتن»
نەخشە ڕێگایە .ئەو گوتی «ئەوە کتێبێکی دڵڕفێنە .زۆر
شتی دەقــاودەقــی تــێــدان .بەشێکی زۆر لە بیرۆکەکان
دەکرێ لە دژی ڕێژیمی ئێران کەڵکیان لێ وەرگیرێ».
کەمپەینی ئەوپەڕی زەخت بەپەلە و دوای کشانەوەی
ترامپ لە ڕێککەوتنی ئەتۆمی داڕێــــژراوە .دەستپێکی
گەمارۆی نوێ هەر ئێستا دراوی ئێرانی تووشی داڕمان
کردووە ،و بەشێکی زۆر لە گەمارۆی سزادەر بۆ سەر
پیشەسازییەکانی نەوت و وزەی ئێران لە مانگی نۆڤامبر
دەست پێدەکەن .وەزیری کاروباری دەرەوە مایک پۆمپیۆ
دوای دەستبەکاربوونی لە مانگی ئاپریل سیاسەتێکی نوێ
و بەهێزی هێناوەتە وەزارەتی کاروباری دەرەوە ،بەڵێنی
گەڕاندنەوەی «متمانە» بۆ نێو وەزارەتخانە بە پشتگیریی لە
هەڵوێستێکی سەختتر لە وەزیری پێشوو بەرامبەر بە ئێران
دەکا ،لە کاتێکدا کە ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی جان
بۆلتۆن ،کە بە ئاشکرا داوای گۆڕینی ڕێژیمی ئێران دەکا،
هەمان مانگ دەستبەکار بوو .لە کاتێکدا کە خۆپیشاندانی
سەرانسەریی لە ئێران لە دێسامبرەوە دەستیان پێکردووە،
ڕێبەرانیان تووشی جیددیترین چالش لە ساڵی ٢٠٠٩
بەوالوە کردووە ،کاتێک کە دوای ئاکامی هەڵبژاردنی جێی
ناکۆکیی سەدان هەزار ئێرانیی ڕژانە سەر شەقامەکان
و بێ بەزەییانە ســەرکــوت کــران .ناڕەزایەتییەکان لە
میدیای واڵتە یەکگرتووەکان و بەهۆی ئابڕووچوونەکان
و شـــەڕی دیپلۆماتیک کــە واڵتــیــان گــرتــۆتــەوە تەنیا
کەمێک سەرنجیان دراوەتــێ ،بەاڵم کاربەدەستانی واڵتە
یەکگرتووەکان سەرنجی زۆریان پێداوە ،چونکە دەرفەتی
زۆرت ــر بــۆ بنکۆڵکردنی ڕێژیمی ئــێــران بــەدی دەکــەن.

برایان هوک ،کە لەالیەن پۆمپیۆ وەک بەڕێوەبەری
دەستەی کاری ئێران لە وەزارەتی کاروباری دەرەوە
دیــاری کرا لە سێمینارێکی دام ــەزراوەی داکۆکی لە
دێموکراسییان دوای هەڵبژێرانی لە مانگی ڕابردوودا
بە دووپاتکردنەوەی دروشمی خۆپیشاندەران گوتی:
«خەڵک ســواڵ دەکــەن ،مەالکان خودایی دەکــەن».
ئــەو ســەرچــاوانــەی کــە خــەریــکــی ب ــرەو پــێــدان بە
دێموکراسین ،کە لەوێدا دەوڵەتی واڵتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا پشتیوانی لە بەرنامەی پشتگیری لە مافەکانی
مــرۆڤ و کۆمەڵگەی مەدەنی لە واڵتانی دیکتاتۆر
دەکا ،گوتیان کە کاربەدەستانی واڵتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا حەزی خۆیان بۆ کەڵکوەرگرتن لە بەرنامەی
هێرشبەرانەتر بۆ بە چالشکێشانی ڕێژیمی ئێران نیشان
داوە .بەرپرسێکی ئاسایشی نەتەوەیی پێشوو کە کاری
بۆ پرۆژەیەک لە بارەی دەور لێدانەوەی گەمارۆکان
و بەرتیلخۆریی لە ئێران کردووە گوتی «ئامانجەکە
ئەوەیە کە زەخت بخرێتە سەر دەوڵەت و هەروەها لە
داهاتوودا لە ئەگەری ڕووخانی ڕێژیم یارمەتیدەر دەبێ.
پێموایە بە گشتی شتێکی باش بێ .بەرپرسیارکردنی
ڕێــژیــمــی ئــێــران تەنیا دەتــوانــێ شتێکی بــاش بێ»
بــــەاڵم ئـــەوەشـــی زیــــاد کــــرد« :ئـــــەوە دۆخــێــکــە
بـــە ڕاســـتـــی ئــــامــــادەی ک ــەڵ ــک لـــێ وەرگـــرتـــنـــە».
کاربەدەستانی واڵتــە یەکگرتووەکان ،لە ناویاندا
بۆڵتۆن ،بە ئاشکرا پێداگرییان لەسەر ئامانجیان،
واتە گۆڕینی ڕێژیم نەکردووە ،بەڵکو هاندانی ئێران
بــۆ گۆڕینی ڕەفــتــار کــە تەنیا بــەرنــامــەی ئەتۆمیی
نەگرێتەوە ،لەناویاندا گیراوەکانی شارۆمەندی واڵتە
یەکگرتووەکان و پشتیوانیی لە تاقمی بەکرێگیراو وەک
حیزبوڵاڵ .ئەوان دەڵێن کە ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ ئێران کە
بڕیار بدا کە ئاکامی ئەوپەڕی زەخت چی بێ .هوک لە
وتووێژێکدا گوتی «گەمارۆکان پێش بە ڕێژیم دەگرن
کە داهاتی پێویست بۆ تێرۆریزم و سەرجەم چاالکییە
ناسەقامگیرکەرەکانی ئێران دەستەبەر بکا .ئێمە ئێران
ناچار دەکەین کە لە نێوان کۆتاییهێنان بە چاالکییەکان
و ڕووبــــەڕوو بــوونــەوە لــەگــەڵ زەخــتــی ئابووریی
زۆرتر و تەریک کەوتنەوە یەکیان هەڵبژێرێ .و ئەوە
بژاردەیەکە کە تەنیا ڕێژیم دەتوانێ هەڵی بژێرێ».
لەگەڵ ئەوەشدا تەنانەت هەندێک لەو کەسانەی کە
یەرمەتییان بە داڕێژانی هەڵوێستی سەختگیرانە کرووە
نیگەرانیی خۆیان لە بارەی ئاسەوارەکانی دەربڕیوە.
کاربەدەستێکی پایەبەرزی پێشوو لە بەڕێوەبەرایەتیی
ترامپدا کە هێشتا پشتگیریی لەو هەڵوێستەدەکا و
وەک ئەوانی دیکە داوای کرد نەناسیاو بمێنێتەوە
بــۆ ئـــەوەی کــە ڕووڕاســتــانــە قسە بکا گــوتــی «تۆ
زەختێکی زۆر دەخەیە سەر ڕێژیم .کەوابوو پێموابێ
شتێکی ئــاقــانــەیــە کــە بیر لــە ئــاســەوارەکــانــی ئەو
زەختە بکەیەوە .گەورەترین موشکیلەی ئەو الیەنەی
ستراتێژییەکە ئەوەیە کە وا باشترە تۆ بزانی دوای
تێکڕمان چی دەکــەی .تۆ ناتوانی تەنیا لێگەڕێی کە
تێک بڕووخێ ،دەنا لیبییەکی دیکەی لێ دەکەوێتەوە».
کاربەدەستە پێشوویەکە گوتی ئەوانە پرسیارگەلێکن
کە بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ لە پشت شانۆوە پێیانەوە
ســەرقــاڵــە« .ئــەو کــەســانــەی کــە کــار لــەســەر پرسی
خۆرهەاڵتی ناڤین دەکــەن ساویلکە نین .ئــەوان تێ
دەگ ــەن کــە بۆشایی دەســـەاڵت چ بــەســەر ناوچەکە
دێنێ .مەبەستم ئەوەیە کە ئەوە هەرگیز باش نییە».

کاربەدەستانی هەنووکەیی و پێشوو ئیعتڕاف بەوە
دەکەن کە ترامپیش دەتوانێ ئاراستەی بە شێوەیەکی
چاوڕواننەکراو بگۆڕێ ،هەر وەک لە بەرامبەر کۆرەی
باکوور کردی ،پاش چەند مانگ هەڕەشە و گوڕەشە،
پێشوازیی لە وتووێژ لەگەڵ دیکتاتۆرەکەی کرد .چەند
سەرچاوە کە لە سەردەمی ترامپدا کاریان لەسەر
سیاسەتی ئامریکا بەرامبەر بە ئێران کردووە دەڵێن
معامەلەچییەکە (ترامپ وا خۆی پێناسە دەکــا) پێی
خۆشە بۆخۆی دەرفەتی ڕێککەوتن لە گەڵ ئێرانی گیر
کەوێ ،ڕێککەوتنێک کە ئەو شوێنانەی ئەو ڕەخنەی لە
ڕێککەوتنی کەسی پێش خۆی گرتبوو بگرێتە خۆ .ئەو
ڕۆژی چوارشەممە دەرفەتی باسکردنی مەبەستەکانی
بۆ دەڕەخسێ ،کاتێک کە لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی
گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە نیویۆرک حازر دەبێ
تا سەرۆکایەتیی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی ئاسایش
لەبارەی پەرەپێدانی ئەتۆمیی بکا .ئەنجومەنەکە بە
هــەمــان شێوە وەبــیــرهــێــنــەورەوەی ئــەو ڕاستییەیە
کــە ســــەرەڕای کــشــانــەوەی واڵت ــە یــەکــگــرتــووەکــان،
ڕێککەوتنی ئێران هێشتا لە جێی خۆیەتی .واژۆکەرە
سەرەکییەکانی دیکە ،بریتانیا ،فەڕانسە ،ئاڵمان ،و
یەکیەتیی ئورووپا لەگەڵ ڕوسیە و چین ،درێژە بە
پشتگیریی خۆیان لە ڕێککەوتنەکە دەدەن ،لە کاتێکدا
کە نەتەوە یەکگرتووەکان گوتی کە ئێران تا ئێستا
مەرجەکانی بەجێ گەیاندووە ،کە واڵتە یەکگرتووەکان
نــاچــار دەکـــا داوای هــاریــکــاریــی بــۆ چەسپاندنی
گەمارۆ تازەکانی بکا .کاربەدەستێکی پایەبەرز لە
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ گوتی تا ئێستا گەمارۆکان باش
کاریان کردووە .کاربەدەستەکە بە مەرجی نەدرکاندنی
ناوی بە گوێرەی سیاسەتی دەوڵەت گوتی « ،نۆڤامبر
دێت و دەوری دووهەمی گەمارۆکان لەوەش بەهێزتر
دەبن .ئێمە ئاڵوگۆڕی ڕەفتارمان دیتووە ،و هەر ئێستا
هاتنە خواری بەرچاوی کڕینی نەوتی ئێران دەبینین،
کە دەقــاودوق ئەو شتەیە کە دەمانهەوێ بیبینین».
ڕیچارد جانسۆن کە لەبەر کشانەوەی ترامپ لە
ڕێککەوتنی ئێران دەستی لەکار کێشایەوە ،یەکێک
لە پایەبەرزترین پسپۆڕانی ئەتۆمیی لە وەزارەتــی
کاروباروی دەرەوە بوو ،گوتی ئەو لە بەڕیوەبەرایەتی
هــەوڵــی دژ بــەیــەک دەبینێ :لــە الی ــەک ،بــۆ گۆڕینی
ڕەفتاری ئێران و هێنانە ئارای ڕێککەوتنێکی باشتر،
و لــە الیــەکــی دیــکــەوە ،کەڵکوەرگرتن لــە دەورەی
سەرۆک کۆماریی ترامپ بۆ پالندانان بۆ ڕووخاندنی
ڕێژیم .ئەو گوتی ،حاڵی حازر ،هەردووکیان دەتوانن
تێکهەڵکێش بکرێن بــۆ خستنی ئــەوپــەڕی زەخــت.
ئەو گوتی «بە بۆچوونی من ،ئەو خەڵکەی کە ئەو
سیاسەتە بەڕێوە دەبــەن باوەڕمەندی ڕاستەقینەن.
ئــەوان بەڕاستی پێیان وایــە کە دەتوانن کەمپەینێک
بۆ ئەوپەڕی زەخــت بۆ سەر ئێران دەســت پێبکەن،
کە بتوانێ ئابووری ئێران هەرەس پێبێنێ و تووشی
کەسادیی ئابووری بکەن و ئێرانییەکان بە تەواوی
بەچۆک دابێنن ،تا ئەو جێیە کە ئــەوان یا دێنە الی
ئێمە و دەپاڕێنەوە بۆ وتووێژ ،یا ئێمە دەبینە هۆی
ڕووخــانــی ڕێژیم و شتێکی دیکە بــەدوای دا دێ».
جــانــســۆن کـــە کــاتــێــک کـــە لـــە دەوڵــــــەت دابــــوو
ب ــە شــێــوەیــەکــی بـــەربـــاو هـــەم ل ــەگ ــەڵ ئ ــێ ــران و
هـــەم لــەگــەڵ کــــۆرەی ب ــاک ــوور کــــاری کـــــردووە و
درێژە ل١٠

مەال ڕەحیم شەریفپوور

عادڵ مەحموودی

ڕۆژی پــێــنــجــشــەمــمــە
پـــێـــنـــجـــی ڕەزبـــــــــــەری
ئەمساڵ مامۆستایەکی
نیشتمانپەروەری ئایینی
بـــەنـــاوی مــــەال ڕەحــیــم
شـــەریـــفـــپـــوور خــەڵــکــی
گـــونـــدی «ســیــســێــر»ی
نــــاوچــــەی ســـەردەشـــت
و دانــیــشــتــووی شــاری
مەهاباد لــە تەمەنی ٨٩
ساڵیدا بەهۆی نەخۆشی
و پیری کۆچی دوایی کرد.
بــــابــــەتــــی ســـتـــوونـــی
«لــــــە حــــــوجــــــرەوە»ی
ئـــەم ژمـــارەیـــەمـــان تـــەرخـــان کـــــردووە ب ــۆ بـــاس ل ــە ژی ــان
و خـــەبـــاتـــی ئـــــەو کــەســایــەتــیــیــە پــــایــــەبــــەرزەی کـــــورد.
مامۆستا مــەال ڕەحــیــم ساڵی ١٣٠٨ی هــەتــاوی لــە گوندی
سیسێر لە دایــک بــووە .لەبەر ئــەوەی ئــەو گوندە هەتا چل
ســاڵ دواتــریــش قوتابخانەی دەوڵــەتــیــی لــێ نــەبــووە و هەر
لــەوکــاتــەدا دێــیــەکــە نــاوەنــدێــکــی نــاســراوی زانــایــانــی ئایینی
بــووە و باوکیشی پیاوێکی دیندار بــووە لە تەمەنی منداڵیدا
ن ــراوەت ــە ب ــەر خــوێــنــدنــی ئایینی و کتێبە ســەرەتــایــیــەکــانــی
زانستە عەڕەبییەکانی هەر لە گوندەکەی خۆی خوێندوە و
دواتــر بۆ تەواوکردنی خوێندن بە ناوچە جۆراوجۆرەکانی
کوردستانی ئێران و عێڕاقدا گەڕاوە تا سەرەنجام ساڵی ١٣٣٥
دەرسەکانی تــەواو کــردوە و ئیجازەی مەالیەتیی وەرگرتوە.
لەوکاتەوە هەتا چەند ساڵ پێش وەفاتی ،مامۆستا مەال ڕەحیم
لە چەند ئاوایی ناوچەکانی سەردەشت و مەهاباد پێشنوێژ
و وتارخوێن و مامۆستای زانستە ئایینیەکان بووە و لە نێو
کۆمەڵی کوردەواریدا لە هەر کوێ بووبێ خۆشەویست و جێی
ڕێز و متمانەی هاونیشتمانان بــووە .لەو بــارەیــەوە خاوەنی
ناوبانگێکی باش بووە کە بێگومان یاد و ناوی لە دڵی هەموو
ئەوانەدا کە لە نیزیکەوە ناسیویانە بە زیندوویی دەمێنێتەوە.
بەاڵم ڕێز و نەخشی مامۆستا مەال ڕەحیم لە بوارێکی دیکەدا
زیاتر خۆی دەنواند .ئەو لە هەڕەتی الوەتیدا بوو کە کۆماری
کوردستان لە مەهاباد دامەزرا و لەبەر ئەوە کە سیسێر وەکوو
دێ ،یەکێک لە بنکە ناسراوەکانی بیری نەتەوەیی و کاری
پێشمەرگایەتی بوو زۆر زوو دەگــەڵ هەستی کوردایەتی و
خەباتی نیشتمانی و نەتەوەیی ئاشنا بوو .مامۆستا مەال ڕەحیم
هەر لەو دەوران ــەدا شانازیی ئەندامەتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی پێ بڕا و دوای ڕووخانی کۆماریش هەر کە تێکۆشانی
نهێنیی حیزبی دێموکڕات دەستی پێکردەوە دەگەڵ هاوڕێ و
هاودەورەکانی بەتایبەتی لە گوندەکەی خۆیان زۆر بەخێرایی
کەوتەوە چاالکیی حیزبی و باڵوکردنەوەی هەستی کوردایەتی.
لەگەڵ بووژانەوەی پتری حیزب کە سەرەنجامەکەی گەیشتە
جوواڵنەوەی ١٣٤٦و 1347ی کوردستانی ئێران هەوڵ و خەباتی
مامۆستا گەشەی کرد و ئەوە بوو کە دەزگــای جاسووسیی
ساواکی شا بەتەواوی هەستی بە جموجۆڵ و تێکۆشانی ئەو
کرد و ئاخرەکەی لەساڵی ١٣٤٧دا لەالیەن ساواکەوە گیرا و هەتا
ساڵی  ١٣٥١لە زیندانی جەڵدیانی ناوچەی پیرانشار و زیندانی
دەریای ورمێ بەند کرا .ڕێز و خۆشەویستیی مامۆستا لەالی
هاونیشتمانییەکانی بەڕادەیەک بوو کە لەماوەی ئەو چوار ساڵەدا
خەڵکی گوندی نەڵۆسە کە مامۆستا لەوێ مەال بوو نەیانهێشت
ماڵ و منداڵەکەی لەوێ بڕوا و بەحورمەتەوە خزمەتیان کردن.
دەستپێکردنی ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران دژی ڕێژیمی پاشایەتی
دەرفەتێک بوو بۆ تێکۆشانی مامۆستا و پاش دەستپێکردنەوەی
خەباتی ئاشکرای حیزبی دێموکڕاتی کوردستان دەسبەجێ
قۆڵی هیممەتی هەڵماڵی و بوو بە پشتیوانێکی ئەمین و قایمی
پێشمەرگە و خەباتی نیشتمانی .ساڵی  ١٣٦١کە دەفتەری
سیاسی بــڕیــاری دا بــۆ ئــیــدارەی ک ــاروب ــاری حیزبی دوو
بنکەی جــیــاوازی هــەبــێ ،بنکەیەکیان کــە دەب ــوو لــە ناوچەی
سەردەشت بێ گوندی نەڵۆسە ،شوێنی نیشتەجێی مامۆستای
بۆخۆی هەڵبژارد .باسی ناکرێ ئەو مرۆڤە دڵسۆزە چەندە
بۆ هەموو کاروبارێکی حیزب و پێشمەرگە کۆمەگ و پشت
و پشتیوان بــوو .تەنانەت تەنیا ژووری میوانداریی خۆی
کردە شوێنی مانەوەی دوو ئەندامی دەفتەری سیاسی و ئەو
خزمەت و هاوکارییەش کە خــۆی و خــانــەوادە بەڕێزەکەی
کردیان نە لە گێڕانەوە دێ و نە هەرگیز لەبیر دەچێتەوە.
کاتێکیش نــاوچــەکــە کــەوتــەوە دەس ــت هێزەکانی دەوڵ ــەت
مامۆستا بە هیچ جــۆر ئامادە نەبوو لە هاوڕێکانی داببڕێ
و وەک پێشمەرگە چەکی کــردە شــان و بۆ ماوەیەکی زۆر
چــارەنــووســی خــۆی بــە چــارەنــووســی حیزبەوە گــرێ دا ،تا
سەرەنجام لەبەر هێندێ گیروگرفتی ژیــان و لەشساغی بە
پێشنیاری حیزب چەکی دانا و چۆوە سەر ژیانی ئاسایی خۆی.
لەبەر ئەمانە و زۆر کار و خەسڵەتی ئینسانیی دیکە مامۆستا
مەال ڕەحیمی شەریفی جێگە و پێگەیەکی تایبەتیی لەالی حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان هەیە و بۆ هەمیشە لە دڵــی زۆر لە
تێکۆشەران و لە مێژووی حیزبەکەماندا بەزیندوویی دەمێنێتەوە.
ڕۆژنــامــەی «کــوردســتــان» ،ئــۆرگــانــی حیزبی دێموکڕاتی
کوردستان بە بۆنەی کۆچی دوایــی ئەو ئینسانە شەریفەوە
پڕبەدڵ سەرەخۆشی لە تەواوی ئەندامانی بنەماڵە بەڕێزەکەی
دەکــا و بــۆ ئـــەوان ساغی و ساڵمەتی و بــۆ ڕووحـــی پاکی
مامۆستای نەمر شادی و بەهەشتی بەرین بە ئاوات دەخوازێ.
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حیشمەت تەبەرزەدی:

برایم چووکەڵی

موستەنەدی ٣٦٠
و چەند قسەیەک

لە کاتێکدا ڕێبەریی حیزبی دێموکرات ڕۆژی ١٧ی خەرمانان لە
کۆبوونەوەدا بوو ،سپای پاسدارانی کۆماری ئیسالمی بە بیانووی تۆڵە
ئەستاندنەوەی کوژرانی ئەو «مەرزبانان»ەی لە مانگی پووشپەردا لە
سیناریۆیەکی زۆر گوماناویدا کوژران ،بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێموکراتی کوردستانی کردە ئامانجی پەالمارێکی مووشەکی .دەنگ و
ڕەنگی کۆماری ئیسالمی دوو حەوتوو دوای ئەم هێرشە مووشەکییە
فیلمێکی دێکۆمێنتیی باڵو کردەوە و لەودا و لە زمان «حەسەن
ڕەستگارپەناە ،بەرپرسی ناوەندی توێژینەوەکانی میللیی ئەمنیەتی جێگیر»
و« ،حوسێن دلیریان ،کارناسی کاروباری نیزامی و ئەمنیەتی» باس لە
ئامانجەکانی ئەم عەمەلیاتە لە دژی حیزبی دێموکراتی کوردستان کرا.
لەو فیلمەدا وا دەگوترا کە حیزبی دێموکرات هەر لە سەرەتاوە خەڵکی
کوردستانی لەگەڵ نەبووە و خەڵک بە هەموو جۆرێ لە پشتی دەسەاڵت
و ڕێژیمەکەیانن ،کەچی هەر ئەو کاتەی ئەوان خەریکی دروستکردنی
ئەم فیلمە بوون؛ مانگرتنە بەشکۆکەی 21ی خەرمانان بەسەریاندا
ڕابرد و بینیمان و بینییان کە خەڵک چۆن ئاوی گوێیان دادان و پێیان
گوتن کە کوردستان خاوەنی خۆی هەیە و کێ لەوان غەوارەیە...
کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەمجارەیان جارێکی دیکەش بە پیالنێکی
تێرۆریستیی دیکە ویستی پێش بە جووڵە و بزاوتی حیزبی دێموکراتی
کوردستان بگرێ ،چەکێک کە ڕێک چوار دەیەیە لە دژی بزووتنەوەی
کورد لە ئێران و حیزبی دێموکراتی کوردستاندا تاقی دەکاتەوە و
بۆ ئەو هەر ئاسنی ساردکوتان بووە .تێرۆری سەرگورد عەباسی،
ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە مەهاباد وەک
دەسپێکی تێرۆری دژبەرانی سیاسی کە تا ئێستاش درێژەی هەیە،
سەپاندنی شەڕی هەمەالیەنە بەسەر کوردستان ،قەاڵچۆکردنی شار
و گوندەکان و کۆمەڵکوژی لە دەیان ئاوایی ،لەکارکردنی جۆرەها
چەکی کۆمەڵکوژی وەک بۆمبی شیمیایی و ژاری سالیوم و دانانەوەی
بۆمب و  ...تەنیا بەشێک لە ڕەفتاری ئەم ڕێژیمە بۆ بەچۆکدا هێنانی
کوردستان وەک سەنگەری ئازادی و بەرگری و؛ حیزبی دێموکرات
وەک سوارچاکی مەیدانی خەبات لە ئێراندا بووە .سیاسەت و ڕەفتارێک
کە نەیتوانیوە گڕکانی شۆڕش و مافخوازی لە کوردستان دابمرکێنێ.
شەڕی نەرمی کۆماری ئیسالمی لە دژی کورد الیەنێکی دیکەی ئەم
شەڕە داسەپاوەیە .ڕاگرتنی کوردستان لە دواکەوتوویی ئابووری و
پەرەسەندنی کۆمەاڵیەتی ،ڕێگری لە خوێندن بە زمانی کوردی لە فێرکردن
و پەروەردەدا ،دروستکردنی قەیرانی شوناس بۆ نەوەی نوێی کورد لە
ڕێگەی نیزامی پەروەردەیی ئیدۆلۆژیک ،ڕێگەخۆشکردن بۆ خەسارە
کۆمەاڵیەتییەکان ،نانەوەی دووبەرەکی و سیاسەتی قەیرانخوڵقێنیی
بەردەوام بەمەبەستی کۆنتڕۆڵکردنی کۆمەڵگەی کوردستان بەشێک
لەو سیاسەتە بووە کە ڕێژیم بۆ زەبرلێدان لە بزووتنەوەی سیاسیی
کورد بەردەوام لەسەری ڕۆیشتووە .هەموو ئەوانەشی هاوتەریب
لەگەڵ سیاسەتی تێرۆر بردووەتە پێشێ ،چونکی بەهۆی زەبوونی و
دەستەوەستانیی کۆماری ئیسالمی لە سیاسەتی تەعامول و چارەسەری
شارستانییانەی پرس و کێشەکان ،تێرۆر چەکی هەمیشە لەسەرپێی ئەم
ڕێژیمە بۆ لێدان لە دژبەرانی بووە .تێرۆر بەهەموو توانا و لە هەموو
ڕەهەندەکاندا ،لە تێرۆری ڕێبەرانی هەرە هەڵکەوتووی ئەم حیزبە _
دوکتور قاسملوو و دوکتور شەرەفکەندی لەسەر مێزی وتووێژ_ڕا بگرە،
هەتا تێرۆری پێشمەرگە و ئەندامەکانی حیزب ،لە نێوخۆی واڵت ڕا بگرە
هەتا دەگاتە هەرێمی کوردستان و لە نێو دڵی ئورووپادا .سەیر ئەوەیە
کە هەموو ئەو تێرۆرانەی بەبەرچاوی کۆمەڵگەی جیهانی و بێ گوێدانە
پڕەنسیپ و یاسا و ڕێسا نێودەوڵەتییەکان کردووە و «میکۆنووس»ی
لێ بەدەر بێ ،بۆ ئەوانی دی کەمترین تێچووی بۆ نەداون .هێرشە
تێرۆریستییەکەی ١٧ی خەرمانانیش هەر لە درێژەی ئەم ڕەوتەدا هات.
لەو فیلمەدا حوسێن دلیریان دەڵێ هێرشەکە وەاڵمدانەوە بە
عەمەلیاتی «کوێرانەی چەکداریی» حیزبی دێموکراتی کوردستان
بووە کە دواجار و دوو مانگ لەوە پێش لەسەر سنوور
مەریوان بووە هۆی کوژرانی کۆمەڵێک هێزی سنوورپارێز.
ئەو چەواشەکارییانەی ڕێژیم الی الیەنگرە تۆخەکانیشیان بڕ ناکا ،چونکی
مێژووی خەبات و تێکۆشانی بێخەوش و پڕ شانازیی حیزبی دێموکرات لە
شەڕ و بەرگریی ڕاستەوخۆش لەگەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمیدا ڕوون
و بەرچاوە .حیزبی دێموکراتی کوردستان هیچ عەمەلیاتێکی کوێرانە!ی لە
مێژووی خۆیدا نییە و ئەوەی کردوویەتی بە شانازییەوە بەخاوەنی کردووە
و شانازییشی پێوە کردوون ،ئەوەی لە مەریوانیش ڕووی دا ،ڕوون نەبوو
کێی لە پشت بوو و ئەو سیناریۆیە تەنیا بۆ پاساوهێنانەوە و بیانووداتاشین
بۆ هێرشکردنە سەر ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە
خاکی هەرێمی کوردستاندا بووە .ڕاستە کە النێکی کوردی بەرپرسایەتیی
کوشتنی ئەو  11کەسە لە هێزەکانی سنوورپارێزی مەریوانی گرتە ئەستۆ،
بەاڵم هەم الیەنە سیاسییەکان و هەم هەموو خەڵکی کوردستان دەزانن
کە لە ژوورە فیکرییەکانی کۆماری ئیسالمیدا بە مەبەستی بەالڕێدابردنی
بیروڕای گشتی و ئاراستەپێدان بە بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم پیالن و
سیناریۆی چۆن چۆنی دادەڕێژرێ .ئەوەی لەو نێوەدا گرینگە ئەوەیە
کە خەڵکی کوردستان زۆر باش ئامانج و سیاسەت و تەنانەت تاکتیکە
نیزامییەکانی حیزبی دێموکرات دەناسن و باوەڕیان پێیەتی و لە هەر
دەرفەتێکیشدا بۆیان هاتبێتە پێش ،پشتیان گرتووە و وەباڵیان بۆ
کێشاوە؛ بۆیە دەبێ بڵێین دیسان رێژیم لەوەدا ڕەنج بەخەسار دەرچوو.
ڕێژیم ڕەنج بەخەسارە ،چونکی چوار دەیەیە هەوڵی شێواندنی مێژووی
خەبات و تێکۆشانی کورد دەدا و ئەو مێژووە هەر درەوشاوەیە ...چوار
دەیەیە بەهەموو توانای ماڵی و بەرنامەرێژیی نەرمەوە کار لەسەر منداڵ
الوانی کورد دەکا ،بەاڵم فێرگەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و
سەنگەری خەبات و تێکۆشانی ئەم حیزبە بە دژی کۆماری ئیسالمی
هەر ئاوەدانن ...چوار دەیەیە دەیەوێ قەاڵی باوەڕی خەڵک تێک
بڕووخێنێ و ڕۆژی 17ی خەرمانانیش مووشەکە بالستیکە خاڵکوتەکانی
گرتە قەاڵی دێموکرات ،بەاڵم قەاڵی باوەڕ و ئیمانی خەڵکی کوردستان
هەر لەسەر پێیە ...ئەو الیەنانەی دیکەش کە چاویان بەرایی دیتنی
هێزی بەهێزی حیزبی دێموکراتی کوردستان و ئەو قەاڵ ڕاوەستاوەی
نییە؛ ئەوانیش هەر ڕەنج بە خەسارن ،چونکی ئەو قەاڵیە لە بن نایە.

باوەڕم بە فیدرالیزمە لە جۆری جوغرافیاییەکەی
حیشمەت تەبەرزەدی لەدایکبووی ١٣٣٨ی هەتاوییە .لە
گوڵپایگانی ئیسفەهان لە دایک بووە و خوێندنی بیناسازیی
لە زانکۆی ئەمیرکەبیری تاران تەواو کردووە و چاالکی
سیاسیشی لە ناوەندەکانی خوێندکارییەوە دەست
پێکردووە و ئێستا سکرتێری گشتیی بەرەی دێموکراتیکی
ئێرانە لە تاران؛ تەبەرزەدی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ
ڕۆژنامەی «کوردستان» باس لە ڕاوبۆچوونی خۆی
لەسەر پرسە سیاسییەکانی ئێران و کوردستان دەکا.
ناوبراو لەبارەی شەپۆلی ناڕەزایەتییەکان لە نێوخۆ و
بارودۆخی ئابووریی ئێران و ئەوەی کە ئایا دەسەاڵت
توانای سەرکوت و بەربەرەکانی لەگەڵ ناڕەزایەتییەکانی
خەڵکی هەیە؟ دەڵێ« :لە کورتخایەندا دەتوانێ چونکە خەڵک
و ناڕازییان ڕیکخستنێکیان نییە و دەسەاڵتیش توانای
سەرکوتی زۆری لەبەردەستە بەاڵم چونکە دەسەاڵت
توانای دابینکردنی خواستە سەرەکییەکانی خەڵکی نییە
لە ئاکامدا توانای سەرکوتی کەم دەبێتەوە» موهەندیس
تەبەرزەدی بەسەرنجدان بەوەی کە ئایا دەسەاڵت دەتوانێ
دۆخی ئابووریی ژیانی خەڵک باش بکا؟ لە درێژەدا پتر
دەڵێ کە «حکوومت فەشەلی هێناوە .دەستێوەردان لە
ئەرکەکان زۆرە و دەوڵەتی سێبەر یان دەسەاڵتی تەواو
و ناوەندەکانی پێوەندیداری وەکوو سپای پاسدارانیش
کاریگەریی لەسەر ئاڵۆزیی و بڕیاردان و جێببەجێکردن
دائەنێن .ئاکامی چوارچێوەی نادێموکراتیک و دژەمرۆیی
کە گەندەڵی و دزییەکی بەرباڵو و دەستێوەردان لە
ناوچە و ناتەبایی ئایدۆلۆژی لەگەڵ جیهان ،هەر ئەوە
ناتوانایی مێژوویی لە دابینکردنی خواستەکانی خەڵکە.
‹مغز متفکر›ی ڕێژێم یان توانایی هەڵوێستگرتنی
تووشی گەندەڵییەک بووە کە چاکسازیی تێدا ناکرێ».
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەی کە بەڕای بەڕێزتان ئایا
هەموو ئەم بانگکردنانەی پەرلەمان و شەڕی دەسەاڵتی
کۆتلەکانی ڕێژێم لەبەر ئەوە نییە کە خامنەیی وا
بنوێنێ هەمووان بەجۆرێ لە گەندەڵییەوە گالون
و بەم پێیە ڕێگە بۆ کەسێک بکاتەوە کە کەمتر جێی
سەرنجە بۆ ئەوەی کە بەمجۆرە جێگری خۆی
دیاری بکا؟ سکرتێری گشتیی بەرەی دیموکراتیکی
ئێران بەڕاشکاوی گوتی« :من وا بیر ناکەمەوە .من
ئەم بارودۆخەی ئێستە ئاکامی لۆژیکی و مێژوویی
چوارچێوەی ویالیەتی فەقیە و حکوومەتی ئایدۆلۆژیا
و ناوەاڵمدەری ئایەتوڵاڵکانی دەسەاڵتبەدەست دەزانم».
بەڕێز تەبەرزەدی کە لە گۆڕەپانی سیاسی و میدیایی
ئێراندا بە ڕۆژنامەی «پەیامێ دانێشجو»ەوە خۆی
ناساند و بەهۆی لەقاودانی گەندەڵییەکانی دەسەاڵتەوە
جێی سەرنج بوو ،لەبارەی خۆپیشاندانەکانی ئەمدواییەی
مانگی بەفرانبار و هۆکاری نایەکگرتوویی نێوان تاران و
نەتەوەکانی تر بەوجۆرە باس دەکا« :ئەمن پێم وایە لە پلەی
یەکەمدا هۆکارەکە دەگەڕێتەوە بۆ سەرکوتی وەحشیانە.
هەرکات ناڕەزایەتییەک لە بەشێک یان سەندیکایەک یاخود
چینێکی کۆمەڵگەوە دێتەئاراوە ،بەشەکانیتر بەجۆرێک
و بۆ خۆبواردن لە دانی هەزینە بەمجۆرە قەناعەت
بەخۆیان دێنن کە گرفتی ئەوان نییە .لە پلەی دووەمدا
ئەڵتەرناتیڤێکی گشتیی ،پێکهاتەیەک لە هەموو الیەنەکان،
چین و توێژەکان ،قەوم یان نەتەوەکانی ئێران نییە هەتا
توانایی خۆڕێکخستنێکی گشتییان هەبێ .دواهۆکاریش
ئەم بێ متمانەییە بەرهەمی  ٤٠ساڵ گەندەڵیی ڕێژێمە
کە خەڵکی لەیەک دوور کردووەتەوە .دیارە دەبینین بۆ
نموونە لە بوومەلەرزەکەی کرماشان جۆرێک یەکگرتنی
نیشتمانی و مرۆیی هاتەئاراوە کە زۆری نەخایاند».
بەڕێز تەبەرزەدی کە خۆی لە کەسانی کاریگەرە بۆ
پێکهاتنی ئێتالفە سەربەخۆکانی دژی ڕێژێمی ئێرانە،
لەبارەی ڕۆڵی ئۆپۆزسیۆنی سەرانسەری ئێران
لەم ڕۆژانەدا وا هەڵی دەسەنگێنێ «ئەمن جارێ
ئۆپۆزسیۆنێکی سەرانسەری نابینم .ئۆپۆزسیۆن چەند
پارچە و بگرە چل پارچەیە .هەڵبەت هۆکارگەلێ لە

درێژەی:

دووبەرەکی نانەوە کاریگەرن .یەکەم بێمتمانەیی
گشتیی بەرامبەر یەکتر .چونکە لە درێژایی چڵ ساڵی
رابردوودا بەناوی شۆڕش ،مەزهەب و ‹ڕوحانییەت›،
هەموویانیان کردووەتە دوژمنی یەکتر .دووەم
شەیتانییەکانی ڕێژێمە بۆ خستنەوەی ناکۆکی.
سێهەم ڕۆڵی ڕووخێنەری سەڵتەنەتخوازەکانە.
ئەوان بەدوای تۆڵەسەندنەوە لە حیزبەکان و
شۆڕشگێڕانی ساڵی ١٣٥٧ن .لەم ڕووەوە بەدوای
کەڵکوەرگرتن لەم هەلومەرجەی ئێستەن .یەکێکیان
وەکوو ڕەزا پەهلەوی گەورە کردووەتەوە و لە
ژێر ناوی ئەودا هەمووکارێک دەکەن .ئەویش نە
ئیرادەی هەیە و نە تەنانەت توانای زاڵبوون بەسەر
ئەو دووبەرەکی نانەوەدا هەیە کە بەناوی خۆی و
بنەماڵەی پەهلەوییەوە دەکرێ .بەس هۆکارێکی باشە
بۆ دووبەرەکینانەوە و ڕژێمیش بەباشی کەڵک لەم
دۆخی وەردەگرێ .ئەو نە ڕایدەگەیەنێ کە ئامادەیە
لە ئەنجوومەنێکدا لەگەڵ ئۆپۆزسیۆنەکانی تردا بێ
و نە توانای ئەوەی هەیە کە خۆی وەکوو ڕێبەرێکی
کاریزما هەڵسوکەوت بکا و لەگەڵ کۆمەڵگە خۆی
ساخ بکاتەوە .وەکو ئێسقانی الی برین ماوەتەوە».
ناوبراو دەربارەی ئەوەی کە هەرکات پێویستییان
بە کوردە سنوورپارێزی بەجورئەتن بەاڵم کە
داوای مافی خۆیان کرد تەجزیەتەڵەبەن کە دیارە
ئەمە بەس قسەی دەسەاڵت نییە بەڵکوو بەشێکیش
لە ئۆپۆزسیۆن وان .بۆ هێشتا ناوەندچییەکان دەبێ
وەها ڕوانگەیەکیان بۆ مافی کورد هەبێ؟ ترسێک
لە داهاتووی ئێران هەیە ئەوەیە کە نەکا دووبارە
دوای شا و شێخ ،کوردەکان بەجۆرێکی تر سەرکوت
بکرێن .چ گەرەنتییەک هەیە کە لە داهاتووی ئێراندا
دووبارە قەتڵوعامەکان و وێرانییەکان دژی نەتەوەی
کورد نەکرێتەوە؟ ئەو دەڵێ« :هەقتان پێ ئەدەم.
ئەزموونەکانی مێژوو ئەم وتەی ئێوە پشتڕاست
دەکاتەوە .من پێموایە تەنیا کۆمارێکی سێکوالر کە
ناوەندگەرا نەبێ و دێموکراتیک دەتوانێ دابینکەری
دێموکراسیی پایەدار بۆ وەدیهاتنی مافی کوردەکان
بێ .دیارە من لەگەڵ فێدراڵیزمی قەومی یان زمانی
نیم .هەرچەند ڕەنگە بۆ بەشێکی وەکوو کوردستان
گونجاو بێ بەاڵم لە خوزستان ،ئازەربایجان ،هەندێ
بەشی لوڕستان و تەنانەت سیستان و بەلوچستانیش
گونجاو نییە و دەبێتە هۆی شەڕی قەومی .بەاڵم
ئەمن باوەڕم بە فێدراڵیزمی جوغرافیایی و
دروستبوونی دەوڵەتەکان و پەرلەمانی ناوچەیی
هەیە و پەروەردە بە زمانی دایک مافی بێئەمالوالی
قەومەکان یان نەتەوەکانی ئێران دەزانم.
ئەم جۆرە لە دابەشکردنی دەسەاڵت و دانی
سەربەخۆییەکی ‹نسبی› بە دەوڵەتەکان و پەرلەمانی
ناوچەیی ،بۆ پارێزگە یان ئەیالەتی ژێردەسەاڵتیان،
دەتوانێ دابینکەری خۆشگوزەرانیی زۆرتر و
دێموکراسی پایەدارتر بێ هەتا ناوەندچێتی بەشێوەیەک
کە لە سەردەمی ڕەزاشا هەتا ئێستە پەیڕەو دەکرێ».
باسەکە لەگەڵ بەڕێز تەبەرزەدی کە ئاگاداری
دۆسیەی کورد لە ئێرانە درێژە دەدەم و دەڵێم
لە کاتێکدا کورد لە ئێران سەلماندوویەتی کە
دێموکراسیخوازە و ئاکامی ئەم خواستە لە کۆماری
کوردستاندا دەبینین کە چۆن کوردەکان پێشڕەوی
دێموکراسی لە ناوچەکە بوون و تەنانەت کاتێ
دەڕوانینە وشیاریی نەتەوەیی کوردەکان لە سەرەتای
شۆڕشی گەالنی ئێران تاکە نەتەوەیەک بوون کە
«نا»یان بە ڕیفراندۆمی کۆماری ئیسالمی وت.
بەاڵم هەرکات دەسەاڵت لە تاران هەستی کردووە
بەهێز بووە ،دەستی داوەتە بەرتەسککردنەوەی مافی
نەتەوەی کورد لە کوردستان و هێرشی کردووەتە
سەر و قەتڵوعامی کردووە .ئایا گەشەی فکری و

ئازاد مستۆفی

کولتووری خەڵکی ئێران گەیشتووەتە ئەو ئاستەی کە ئەم
ڕووداوانە دووبارە نەبێتەوە؟ ئەو دەڵێت « :دەبێ ببینین
هەتا چ ئاستێ گەشەی سیاسی لە نێوان خۆمان ،حیزبەکان
و چاالکانی سیاسی هاتووەتە ئاراوە .ئەم گەشەیە دەبێ
لە مێکانیزمەکانی ڕێکخستن و ئەو چوارچێوەی بۆ
حکوومەتی داهاتوو پێشنیاری دەدەین ،بیبینین .واتە
چوارچێوەی سیاسیی داهاتوو دەتوانێ گەرەنتیی خواستە
دێموکراتیکەکانی هاوواڵتییانی ئێران بێ .چوارچێوەیەک
کە ناوەندگەرا نەبێ ،سیکوالر و بەتەواوی دێموکراتیک
بێ ،گەرەنتی ئەوە دەدا کە بۆ چارەسەریی کێشەکانی
قەومی یان ناوچەیی و تەنانەت نەتەوەیی و سەرانسەریی
بەزمانی چەک لەگەڵ یەکتر قسە نەکەین .دانوستان بکەین
و لەم ڕێگەوە خۆشگوزەرانی ،تەناهی و دێموکراسی بۆ
خەڵکی واڵتمان ،لەهەر قەوم و زمان و ڕەگەز و مەزهەبێ
فەراهەم بکەین .خەڵک چاوەڕوانییان لە حیزبەکانیان لە
ئاستی ناوچەیی و نەتەوەیی ئەوەیە کە ڕەفتارێکی
پێشکەوتووانەیان هەبێ .ئەمن هیوادارم خۆم وەها
لیاقەتێکم هەبێ و لەم ڕێگەدا هەوڵ بدەم .حیزبەکانی
کوردیش لەم چەند ساڵەی دواییدا سەلماندوویانە،
هەرچەند بەشێک لە خواستەکانیان ناوچەیی یان قەومییە
بەاڵم هەڵسوکەوتیان نەتەوەیی و بەرپرسیارانەیە».
لە کۆتایی ئەم دیمانەدا لە موهەندیس تەبەرزەدی،
سکرتێری گشتیی بەرەی دێموکراتیکی ئێران لە تاران
دەپرسم کە ئایا ئەو ئیمکانە هەیە کە لە نێوخۆی
ئێران ،ئێتالفێ لە حیزبەکان و ڕێکخراوەکان بۆ قۆناغی
تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی دروست بێ؟ ئەو ئەم
ئەگەرە بە «الواز» دەزانێ چونکە «سەرکوتێکی توند
لەئارادایە» و لە درێژەدا دەڵێ «زۆریش پێویست ناکا.
چونکە لە دەرەوەی سنوورەکان ئەم ئێئتالفە کەم تا
کورتێ هاتووەتە ئاراوە .ئەگەر بە جددی وەربگیردرێ
ئەگەری پڕکردنەوەی بۆشاییەکە هەیە .واتە شووڕای
دێموکراسیخوازان بتوانێ ببێتە هۆی بزووتنەوەیەکی
کۆمەاڵیەتی بەهێز لە نێوخۆ .هەرچەند هەتا ئێستەش ئەمە
نەبینراوە و دەبێ بەجددی لە هۆکارەکانی بکۆڵدرێتەوە.
بێگومان هەماهەنگی کردەوەیی بزووتنەوەکانی
کۆمەاڵیەتی کارا لە نێوخۆ ،دەکرێ و پێویستیشە».

جێی ئاماژەیە ئەم دیمانەیە پێش هێرشی سپای تیرۆریستی کۆماری
ئیسالمی ئێران بۆ قەاڵی دیموکرات کرا و پاش ئەو ڕووداوە
تیرۆریستییە بەڕێز تەبەرزەدی و حیزبەکەیان ،یەکەم حیزب بوون
کە ئەم هێرشەیان لەکاتێکدا لە نێوخۆی ئێرانن؛ مەحکووم کرد.

ستراتێژیی نوێی دۆناڵد ترامپ بە ئیلهام وەرگرتن لە شەڕی سارد

ئێستا بــەڕێــوەبــەری پــایــەبــەرزی دەستپێشخەریی
هــەڕەشــەی ئەتۆمیی ،ناوەندێکی نابازرگانیی واڵتــە
یەکگرتووەکانە ،پێی وایە کە ئێران هەڕەشەیەکی مەزنتر
بۆ ناکۆکی لەگەڵ واڵتە یەکگرتووەکانە ،سەرەڕای ئەوەی
کە کۆرەی باکوور هەر ئێستا چەکی ئەتۆمیی هەن .ئەو
گوتی «لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوەی کە من پێموایە ئەگەری
سەرهەڵدانی دوژمنکاریی لە کوێ زۆرتــرە ،من زۆرتر
نیگەرانی ئێرانم .چونکە بە هەر هۆیەک بێ سەرۆککۆمار
بــڕیــاری داوە کــە لــەگــەڵ ک ــۆرەی بــاکــوور بــاش بــێ».
ئـــەو ئـــەوەشـــی زیــــاد کــرد»:شــتــێــکــی دیــکــە ک ــە لە
بــــەراورد لــەگــەڵ کـــۆرەی بــاکــوور ون دەب ــێ ئــەوەیــە
هیچ لۆبییەکی دژی ک ــۆرەی بــاکــوور لــە واشینگتۆن
نییە .و هیچ وێکچوونێک لە دەوڵەتانی ناوچەدا نییە.
تــۆ ئیسڕائیلت نییە ،عەڕەبستانی سعودیت نییە ،تۆ
ئیماڕاتی یەکگرتووی عەڕەبیت نییە .لە پەیوەندی لەگەڵ
ئێران هێندە ئەکتەری دیکە بوونیان هەیە کە هەوڵ
دەدەن پرسەکە بــەرەو ئاراستەیەکی نەرێنی بــەرن».
س ــەرەڕای هەڕەشە و گوڕەشەکانی ترامپ ،ئــەو بە
ئاشکرا ،وەک زۆرب ــەی ئامریکاییەکان گوتویەتی کە
دەستوردانێکی پڕ تێچوونی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست
ناوێ .لەگەڵ ئەوەشدا ترامپ هێرشی مووشەکیی کردە
سەر سورییە دوای هێرشی چەکی شیمیایی لە ساڵی
ڕابــردوو و ئێریک بــروەر ،کارناسی هەواڵگریی واڵتە
یەکگرتووەکان کە بەڕێورەبەری دژە پەرەپێدانی [ئەتۆمیی]
لە شوڕای ئاسایشی نەتەوەیی بوو تا مانگی مای ،گوتی

کە بــەرز بوونەوەی گرژیی لە نێوان واشینگتۆن
و ئێران ئەگەری پەرەئەستاندن زیــادی کــردووە.
ئــەو نیگەرانی ئەوەیە کە ئاخۆ بەڕێوەبەرایەتیی
بە تەواوی بیری لەوە کردۆتەوە کە چۆن وەاڵمی
ورووژانــدنــەکــانــی ئێران وەک دەستپێکردنەوەی
ڕێژەیی هەندێک لە چاالکییە ئەتۆمییەکانی کە لە
کاتی ڕێککەوتنەکەدا وەستاندبوونی بداتەوە .ئەو
گوتی «تەنیا بــژاردەی کە ئــەوان باسیان کردووە
ئەوەیە کە «وا مەکە ،دەنا» ،کە دەکرێ وەک جۆرێک
هەڕەشەی کردەوەی سەربازیی تەعبیری بۆ بکرێ،
بــەاڵم ڕوون نییە .هەڕەشەی ناڕوونی کــردەوەی
ســەربــازیــی بــۆ پێشگرتن بــە ئــێــران کــە هەندێک
سانتریفیوژ زیاد بکەن نە باوەڕپێکراوە و نە ئاقاڵنە».
ئەو ئەوەشی زیاد کرد« :لەوانەیە هەندێک کەس
هەبن کە پێیان وابــێ کە هەڵوێستی سەختگیرانە
دەتوانێ ئێران ناچار بکا کە دەستی خۆی ئاشکرا
بکا ،بــەاڵم مــن لــەو بــڕوایــە دام کــە هــەم وێناچێ
واب ــێ و هــەم مــەتــرســیــدارە .پێموایە ئێمە دەبــێ
زۆر بــەگــومــان بین لــە هــەر کەسێک کــە ئیددیعا
دەکـــا کــە دەتــوانــێ بــە مــتــمــانــەوە پێشبینی ئــەوە
بکا کــە ئــەم شتە بــە چ ئاراستەیەک دا دەڕوا».
دوبــۆویــتــز ،ســەرۆکــی دامــــەزراوەی داکــۆکــی لە
دێــمــوکــراســیــیــەکــان ،لــەبــارەی ئــەو بــیــرۆکــەیــە کە
سیاسەتی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ لە بارەی ئێران
بەشێکی بۆ ناسەقامگیرکردن و ئەگەری ڕووخاندنی

ڕێژیم داڕێــژرابــێ گوتی «بێگومان ،ئــەوان بە فەرمیی
حاشای لێ دەکەن .من پێموایە کە بۆڵتۆن و ئەوانی دیکە
ڕاشکاوانە پێیان وایە دەکــرێ ڕێژیم تێک بشکێنن هەر
وەک چــۆن ڕەیگان یەکیەتیی سۆڤیەتی تێك شکاند».
ئەو گوتی گۆڕینی ڕێژیم دەستەواژەیەکی هەڵەیە چونکە
پەیوەندی بە شەڕی واڵتە یەکگرتووەکان لە عێراقەوە
هەیە« :لەو پەیوەندییەدا ،ئەوە بە مانای داگیرکردنی ئێران
لە الیەن هێزی مێکانیزە و داگیرکاریی واڵتە یەکگرتووەکان
بۆ ماوەیەکی درێژخایەنە .ئــەو شتە نــاقــەومــێ ».ئەو
ئەوەشی زیاد کرد کە دەستەبەرکردنی ڕێککەوتنێکی دیکە
دەتوانێ ئاکامی سیاسەتی ئیلهام وەرگرتوو لە ڕەیگان
بێ ،و هەرەسهێنانی ڕێژیمی ئیسالمیی دەتوانێ ئاکامێکی
دیکەی بێ .هەر سێناریۆیەک کە بــەدوای ڕووخانێکی
ئەوتۆدابێ ،ئەو زیــادی کــرد ،لە دۆخــی ئێستا باشترە،
شیکارییەکەی ئــەوە بوو کە تەنانەت ئەگەر ڕێژیمێکی
دوژمــن بە ڕێبەریی سپای پاسدارانی ئیسالمیی ئێران
کۆنتڕۆڵی واڵت بەدەستەوە بگرێ ،بە هۆی دووبەرەکیی
نێوخۆ و ئــەوەی کە مەالکانی ئێران ڕەوایــی پێ نادەن
الواز دەبێ .ئەو گوتی «هاوتەریبیی لەگەڵ شەڕی سارد
لێرە دایە .یەکیەتیی سۆڤیەت ڕووسیەی ئێستایە .ڕووسیە
مەترسیدارە .من نامهەوێ ئەو مەترسییە کەم بنوێنم .بەاڵم
هەڕەشەی مان و نەمان نییە وەک یەکیەتی سۆڤیەت بوو».
ئـــــەو مــوشــکــیــلــەیــەکــی لــــەگــــەڵ ئـــــەو وێــکــچــوونــە
بــــەدی دەکـــــرد .ئـــەو گــوتــی «تـــرامـــپ ڕەیـــگـــان نییە،
مــــــرۆڤ دەبــــــێ ه ــەم ــی ــش ــە ئــــــــەوەی لـــەبـــیـــر بــــێ».
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پێگەی ژن

لە خەباتی نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە تێگەیشتن
لە مێژووی خەباتی هاوچەرخی کورد لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا بەبێ تێگەیشتن لە
ڕۆڵ و پێگەی ژنان لەم خەباتە دوورودرێژەدا
تێگەیشتنێکی ناتەواوە .بۆیە کاتێک باسی
خەبات و ڕۆڵی ژنان دەکەین ئەم ڕاستییەمان
لەبەرچاوە کە ئەم دوو باسە ،لێک گرێدراون.
واتە خەبات بۆ ڕزگاریی کورد لە ژێر دەستەیی
هاوشان لەگەڵ خەبات بۆ گشتگیرکردنی بەها
دێموکراتیکەکان و یەک لەوان جێگیرکردنی
چەمکی ئازادیی ژن لە جەرگەی خەباتەکە دایە.
ئەمە بەو واتایەیە کە پرسی ئازادی و یەکسانیی
ژن یەکێک لە ئەولەوییەتە سەرەکییەکانی
خەباتی نەتەوەیی کورد بووە .بۆ زیاتر تیشک
خستنەسەر ئەم بابەتە ڕای بەڕێزان دوکتور
کوێستان گادانی ،ئەندامی پێشووی ڕێبەریی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و هەروەها
خاتوو شنۆ مێهرپەروەر ،چاالکی سیاسی
و شارەزای بواری ئافرەتان وەردەگرین.
ژنان لە کوردستانی ئێران لە کەیەوە دەستیان
پێکرد و هاتنە نێو بزاوتی سیاسی و مەدەنی
و کاری ڕێکخراوەیی؟ خاتوو شنۆ مێهرپەروەر
لەبارەی سەردەمی بەشداریی ژنان لە خەباتی

د .کوێستان گادانی
نەتەوەیی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا دەڵێ« :گەلی
کورد بە درێژایی مێژوو بە تایبەتی لە دوو
سەد ساڵی ڕابردوودا بۆ وەدەستهێنانی مافە
نەتەوایەتییەکانی خەباتی کردووە و تێ کۆشاوە.
لەو شۆڕشانەدا ڕۆڵ و پێگەی ژنان الواز بووە و
جێ پەنجەیان دیار نەبووە .بەاڵم بۆ یەکەم جار
کە ژنان توانییان لە ماڵ بێنەدەر و لە چوارچێوەی
ڕێکخراوەیەکدا خۆیان سازمان بدەن و
ویستەکانی خۆیان بێننە بەرباس ،لە سەردەمی
زێڕینی کۆماری کوردستاندا بوو .هەرچەند
چاالکییەکانیان سنووردار بوو ،بەاڵم هەنگاوێکی
گەورە بوو که هاوێشترا و ئەمە دەستپێکی
خەباتی ژنان بووە بە شێوەیەکی رێکخراو».
د.کوێستان گادانیش لەبارەی ئەوەی کە لە
حیزبی دێموکراتی کوردستاندا ژنان لە چ قۆناغ
و سەردەمێکەوە بەشداریی شۆڕشیان کرد؟
دەڵێ« :ژنان لە هەموو قۆناغەکان لەگەڵدا
بوون بەاڵم بەهۆی جێگە و پیگەی ژنان لە
کۆمەڵگەی کوردەواریدا بەشێوەی بەرچاو
و کاریگەر کە شیاوی تێکۆشانی ژنان بووە
ڕەنگدانەوەی بەشدارییان کەمتر بووە لە
پیاوەکان و بۆیان نەگونجاوە لە هەموو کات
و ساتێکدا بە بەردەوامی و بە شیوەی ئاشکرا
شانبەشانی پیاوان دیار بن .بۆیە دەتوانین بلێن
کە رەنگدانەوەی بەشداریی چاالکانەی ژنان
لە قۆناغیکەوە بۆ قۆناغێکی دیکە لە شۆرشدا
جیاوازی هەبووە؛ بەاڵم وەک بەشداریکردن
ئەگەر بەهەر هۆکارێک ڕێژەشیان کەم
بووبێ هەر لە سەرەتای دامەزراندنی حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە لەگەڵدا بوون».
لە وەاڵمی پرسیاری ڕۆڵ و پێگەی ژنان
لە خەباتی نەتەوەیی لە نێو ڕیزەکانی حیزبی
دێموکراتی کوردستاندا بەڕێزیان دەڵێ« :لە
کۆمەڵگەیەکی پیاوساالردا ،بە داب و نەریتی
تایبەتیی کوردەواری کە شوێکاری مەزهەب
و کولتووری واڵتانی داگیرکەری کوردستانی
بەتۆخی بەسەردا زاڵ بووە ،سرووشتیە
کە پیاوان دەرفەتی دامەزراندنی ڕێکخراوی
سیاسی و فەرهەنگیان زیاتر دەبێ تا ژنانی
نێو کۆمەڵگە .کاتێک کە پیاوان دارێژەر و
دامەزرێنەری ڕێکخراو و حیزبێک دەبن و هەموو
بیروڕایەک بە بۆچوونی پیاوانە دێتەسەر کاغەز
و دادەڕێژرێ ،پرسی ژنان و یەکسانیخوازی

دەکەوێتە دوای پرسی سیاسی و نەتەوەیی.
خەباتی کوردان بەگشتی لەسەر
کۆڵەکەی ڕزگاری نەتەوەیی دامەزراوە و
هیندێک ئیستاش لەو باوەڕەدان کە ئەگەر
ڕزگاریی نەتەوەیی بە دەست بێنین ،زۆر
بە ئاسانی مافی یەکسانی و عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکرێ .بۆیە ژنانی
بەشدار لە نێو ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا
لە سەرەتاکانەوە زیاتر لە فیکری
دەستەبەرکردنی مافی نەتەوایەتی دابوون
و ئەگەر ڕۆڵ و نەخشیان هەبووبێ کە
بەدڵنیایەوە کاریگەریی زۆریان لە سەر
شۆڕش هەبووە ،زیاتر لە پیناو وەدیهێنانی
ئامانجەکانی خەباتی نەتەوەییدا بووە .لێرەدا
ئەولەوییەتی یەکەم کە ڕزگاری نەتەوەیی
بووە مەجالی بە ژنانی کورد نەدەدا کە
باسی مافی یەکسانیی خۆیان بکەن ،بۆیە
تەواوی وزەی خۆیان بۆ خەباتی نەتەوەیی
تەرخان دەکرد و بگرە بەشیکیان لە نێو
حیزبدا بە ئەرک جێبەجیکردن و تێکۆشانیان
لە بوارە جیاوازەکاندا کاریان دەکرد بۆ
خەباتی نەتەوەیی و هیندێکشیان لە رێگای
ئەندامەتی لە ڕێکخراوی یەکیەتیی ژنانی
دێموکراتی کوردستان لە ژێر سیاسەتی
حیزب بەاڵم تارادەیەک دەست وبال
کراوەدا لە بەرێوبەریی ئەم ڕێکخراوەیەدا
بۆ مافی یەکسانیی خۆیان هەوڵیان داوە.
کەواتە دەتوانین بڵێن ژنانی نێو ڕیزەکانی

و پیشکەوتووە کە دانیشتووانی ئەم
کۆمەلگەیە ڕازی و خۆشحاڵ بن و لە
مافەکانیان بێبەش نەکرێن .کۆمەلگە لە
ژن و پیاو پێک دێ و پێکهێنەری ئەم
کۆمەڵگەیە دەبێ بااڵنسی ئەم یەکسانییە
بپارێزێ و هەست بە بەرپرسایەتی لە
ئاست پیشکەوتنی کۆمەڵگەکەیدا بکا.
هەر دووک ڕەگەز هەوڵی پێشخستنی
ئەم کۆمەڵگەیەیان لە سەر شانە ،کەواتە
پیش ئەوەی باسی هۆکاری بەشداریی
ژنان لە خەباتی نەتەوەییدا بکەین با
باس لە ئەرکی ژنان بۆ گەیشتن بە مافی
نەتەوەیی و مافی تاکایەتیی خۆیان بکەین.
مادام ئەمن تاکێکی ئەم کۆمەڵگەیەم
کەواتە دەبێ بە ئەرکی خۆمی بزانم و تێ
بکۆشم بۆ دەستەبەرکردنی ڕزگاری و
ئازادی و مافی خۆم لەم کۆمەڵگەیەدا .لە
ڕوانگەی منەوە یەکەم هۆکاری بەشداریی
ژنان لە خەباتی نەتەوەیی ئەرکی ئەم
ژنەیە کە دەبێ بەبێ دوودڵی ،شان بە
شانی ڕەگەزی دیکە بۆ نەهادینەکردنی
کۆمەڵگەیەکی پر لە ئاسوودەیی و
خۆشبژیوی هەوڵ بدا و مافی خۆی بۆ
خۆی وەرگرێ نەک ئەوەی چاوەڕێ
بێت کەسێکی دیکە مافی بۆ وەرگرێ.
دووهەم هۆکار دەتوانێ ئەوە بێت کە
بەشیک لە ژنان لەو بروایەدا بن کە
دوای گەیشتن بە ئامانجی نەتەوەیی،

د .کوێستان گادانی :خەباتی کورد لەسەر کۆڵەکەی ڕزگاری
نەتەوەیی دامەزراوە و هیندێک ئێستاش لەو باوەڕەدان کە دوای
ڕزگاریی نەتەوەیی زۆر بە ئاسانی مافی یەکسانی و عەداڵەتی
کۆمەاڵیەتی دەستەبەر دەکرێ .بۆیە ژنانی بەشدار لە نێو
ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتدا پتر لە فیکری دەستەبەرکردنی مافی
نەتەوایەتیدا بوون و ئەو بەشە لە خەباتەکەیان پێش خستووە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هاوتەریب
بەشداری و کاریگەریی خۆیان لەسەر
خەباتی نەتەوەیی و یەکسانی خوازی
کردوە و هەبووە بەاڵم بە فوکوسێکی
زیاتر و ڕەنگدانەوەی زیاتریان لە
ئاستی خەباتی نەتەوەیدا هەبووە .دیارە
لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەم خەباتە
زیاتر بەرەو باالنسکردنی خەباتی
یەکسانیخوازی و نەتەوەیی هەنگاوی
هەڵێناوەتەوە و ڕەنگدانەوەی خۆشی لە
نێو حیزب و لە دەرەوی حیزبدا دیارە.
دیارە ئەو ڕەنگدانەوەیە کەمە بەاڵم
نێوان خەباتی نەتەوەیی
هاوتەریبیی
و یەکسانیخوازی بێ ئاکام نەبووە و لە
درێژخایەندا وەک بنەما و ژێرخانێکی
پتەو بۆ نەهادینەکردنی کۆمەلگەیەکی
دەنرخیندرێ».
بەرز
دێموکراتێک
ئێستا پرسیار ئەوەیە کە ژنان بۆچی
ئەم ئەولەوییەتەیان بۆ خۆیان داناوە
و بۆچی ئەمەیان وەک شوناس بۆ
خۆیان هەڵبژاردووە؟ خاتوو شنۆ
مێهرپەروەر دەڵێ« :کورد لە مێژە لە
پێناو دەستەبەرکردنی مافە ڕەواکانیدا
خەبات دەکا و قوربانیی زۆریشی بۆ
داوە.ڕێ داگیرکەرەکانی کوردستانیش بە
توندترین شێوە وەاڵمی داخوازییەکانی
کوردیان داوەتەوە و مافە ئینسانی و
سروشتییەکانی کوردیان پێشێل کردووە و
وەک هاوواڵتی دەرەجە دوو و خوارتریش
سەیر کراوە ،دیارە ئەم ناعەداڵەتییانە تەنیا
ڕووی لە پیاوان نییە و ژنانیش دەگرێتەوە.
کەوابوو دەستەبەرکردنی مافە ئینسانی و
بەرحەقەکانی کورد ئەرکی تاک بەتاکی
کوردە بە ژن و پیاو .بەاڵم لێرەدا ژنان جگە لە
زەوتکرانی مافە نەتەوایەتییەکانیان لەالیەن
ڕێژیمە داگیرکەرەکانی کوردستانەوە ،لە
نێو بنەماڵە و کۆمەڵگەیشدا دەچەوسێنەوە.
کەوابوو ئەرکی ژنان زۆر قورسە.
لەالیەک خەبات بۆ مافە نەتەوایەتییەکەی
و لەالیەکی دیکەشەوە دەرباز بوون لە
ئاستەنگەکانی بەردەمی لە کۆمەلگە».
هەر لە پێوەندی لەگەڵ بەم بابەتەدا
د.کوێستان گادانی ڕای وایە «لە مێژە
بیستوومانە کە کۆمەڵگەیەک سەرکەوتوو

مافی یەکسانیشان دابین دەکرێ ،کە
چارەی مافە یەکسانییەکەی گرێدراوە بە
دەستەبەرکردنی مافە نەتەوەییەکەی ،کە
ئەم ڕوانگەیە جیاوازە لە تاک بۆ تاکێکی
دیکەی ژن .سێهەم دەتوانێ بەشداری لە
خەباتی نەتەوەیی لە سەرەتاوە تەواو بە
دڵخوازیی خۆی نەبێ و هەڵبژاردەی خۆی
نەبێ .لەوانەیە ئەو کە لە کۆمەڵگەی داخراو

زۆرتر بێ لە کاتی هەلبژاردنی ڕێبەری یان
بەشداری ژنان لە کۆنفراس و کۆنگرەکاندا
لە میکانیزمی تەبعیزی موسبەت یان هەمان
سیستمی کۆتا کەلکمان وەرگرتووە کە
دیارە هەم بە باش و هەم بە ڕوانگەیەکی
ڕەخنەگرانەوە لێک دراوەتەوە .بۆیە هەر
وەک لە سەرەوە ئاماژەی پێکراوە مەجال
بۆ ژن و پیاو وەک یەکە و ڕەنگبێ لە زۆر
شوێن و بۆنە تەنانەت مەجال بۆ دەرکەوتن
و خۆ پێگەیاندنی ژنان زیاتر بووبێ».
خاتوو شنۆ مێهرپەروریش لەو بارەوە
دەڵێ« :دوای سەرکەوتنی شۆرشی گەالنی
ئێران لە ساڵی ١٣٥٧هەتاوی قۆناخێکی نوێ
لە خەباتی ژنان دەستی پێکرد بەتایبەتی
لە کوردستان .ڕێکخراوکانی ژنان چاالک
کرانەوە و توانییان تا ڕادەیەکی باش
لەو دەرفەتە کەڵک وەربگرن .ژنان نەک
هەر لە ڕێکخراوە سینفییەکان بەڵکوو
لە ڕێکخراوە سیاسییەکانیشدا خۆیان
سازمان دا و بەشداریی چاالکانەیان لە
گەمە سیاسی ،کولتوری و  ...کردووە و
هەروەها بەشدارییان لە خەباتی چەکداریدا
بووە و شانبەشان پیاوان بەرگرییان
لە کوردستان کردووە و لەو پێناوەدا
شەهیدی زۆریان پێشکەش بە بارەگای
ئازادی کردووە و شەهید سۆیال قادری و
نەسرین حەداد تازەترینی ئەو شەهیدانەن.
ئەمجارە دێینە سەر ئەوە کە ژنان
چەندە توانیویانە کاریگەریی خۆیان
دابنێن؟ د.کوێستان گادانی ڕای وایە:
«بۆ هەڵسەنگاندنی هەر کاریگەرییەک
رێژەی
کارکردن،
شیوەی
دەبێ
کارگێرانەکە بەپێی هەلومەرجی دیاریکراو
هەڵسەنگێندرێ .ئەگەر ئێمە بێین مێژووی
 73ساڵ تەمەنی حیزبی دێموکرات چاو لێ
بکەین و کاریگەریی ژنان لە مێژوویەدا جێ
بکەینەوە ،دڵنیام هەڵسەنگاندنێکی باشمان
نەکردووە؛ یان باشترە بڵێم ناعادیالنە
ڕەنگدانەوەکانمان کاڵ کردووەتەوە.
هەموومان دەزانین کە لە دوای ٧٣
ساڵ خەبات چاوەڕوانییەکی زیاتر لە
ڕەنگدانەوەی سیاسیی حیزب بە گشتی
دەکرێ .خۆ ئەگەر هەر بەو ڕوانینەوە
هەڵسەنگاندن بۆ چاالکی و کاریگەریی
ژنان لە نێو حیزبی دێموکرات و خەباتی
نەتەوەیی بکەن بە پێی هەلومەرج و
بارودۆخی ژن لە کۆمەڵگەی کوردەواریدا
زۆر ناحەقیمان کردووە .بەپێی ڕێژەی

ئا :فەریبا ڕەشیدی
مەدەنی و بەشداریی ژنان ،بڕوانە خەباتی
یەکسانیخوازی و بەشداریی ژنان ،بڕوانە
گەشەی خۆپێگەیاندن و پلەی خوێندەواریی
ئاکادیمیکی ژنان ،بڕوانە بەشداریی ژنان
لە مەیدانی شۆڕش و ناوەندی سیاسی و
بەرێوبەریی و بریارداندا ...کۆی هەموو
ئەوانە بە ئێمە دەڵێ کە بە کردنەوەی دەرگای
خەباتی فرەڕەهەندیی حیزبی دێموکرات
بە ڕووی خەڵکی ڕۆژهەالتی کوردستاندا،
کاریگەریی و چاالکی و بەشداریی ژنان
ڕۆژ بە ڕۆژە لە گەشە و پەرەسەندنی
زیاتر دایە .نموونەی هەر زیندووش کە
ڕووداوە خوێناوییەکەی 17ی خەرمانانی
قەاڵی دێموکرات و شەهید بوونی چاردە
کادر و پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی
کوردستان کە لەودا دوو خاتوونی رێبەری
شەهیدمان بوونە سیمبولی بەرخۆدان و
لە شەقامەکانی ڕۆژهەالتی کوردستاندا
بە بەرزکردنەوەی وێنەکانیان پەیمانی
هاوخەباتی لەگەڵیان نوێ کرایەوە .دیارە
ئەم خاڵەش نابێ لە بیر بکرێ کە بەهۆی
دوور بوون لە زید ،پرش و باڵوی ژنانی
خەباتگێر و دژواریی بە ئۆرگانیزەکردنی
ژنان ،ڕەنگبێ هەڵسەنگاندنێکی ورد و
هەمەالیەنە بۆ خەباتی ژنان سەخت بێ،
بەاڵم ئەمە هیچ لە بەشداری ،تێکۆشان،
شەهیدبوون و کاریگەرییان لەسەر
خەباتی نەتەوەیی و یەکسانیخوازی کەم
ناکاتەوە هەر وەک هەمیشە تێکۆشان و
کارتێکەرییان دەبێ جێگای ڕێز و پێزانین بێ.
دوا مژار بۆ تاوتێی ئەم بابەتە دۆخی
ئێستای ژنانی کۆمەڵگە و چۆنیەتیی
بەنیسبەت
ئەوانە
لەسەرهەستبوونی
مافەکانیان .خاتوو شنۆ مێهرپەروەر لەو
بارەوە دەڵێ «لەئێستادا ڕەوشی کۆمەڵگە
و بارودۆخی ژنان زۆر گۆڕدراوە ،ژنانی
کورد زیاتر لە جاران بە مافەکانی خۆیان
ئاشنان و لە هەموو رێگایەکی مومکین

شنۆ مێهرپەروەر :دەستەبەرکردنی مافە ئینسانی و بەرحەقەکانی کورد
ئەرکی تاک بەتاکی کوردە بە ژن و پیاو .بەاڵم لێرەدا ژنان جگە لە
زەوتکرانی مافە نەتەوایەتییەکانیان لەالیەن ڕێژیمە داگیرکەرەکانی
کوردستانەوە ،لە نێو بنەماڵە و کۆمەڵگەیشدا دەچەوسێنەوە .کەوابوو
ئەرکی ژنان لەالیەک خەباتە بۆ مافە نەتەوایەتییەکەی و لەالیەکی
دیکەشەوە دەرباز بوون لە ئاستەنگەکانی بەردەمی لە کۆمەلگە.
شنۆ مێهرپەروەر
و داگیرکراو بە نۆرم و یاسا و ڕێسای
تایبەت وەزاڵەهاتووە و بۆ دەربازبوون
رێکخراو و حیزبێک بە تەنیا رێگاچارەی
خۆی دەبینێتەوە .ئەوەش کە ژنان ڕوو
لە حیزبی دێموکرات دەکەن بۆ جێگەی
بەرزی ئەم حیزبە لە خەباتی نەتەوایەتی
و گوتار و بەرنامە پێشکەتووخوازانەکەی
دەگەڕێتەوە.
حیزبە
ئەم
لێرەدا دەگەینە ئەم پرسیارە کە لەنێو
ڕێزی حیزبە سیاسییەکاندا هەتا چەندە
بواری ڕێکخستن و هەڵبژاردن بۆ
بەشداریی ژنان لە خەباتی نەتەوەییدا
ڕەخساوە؟ د.کوێستان گادانی بەمجۆرە
وەاڵم دەداتەوە «لەنێو حیزبی دێموکراتدا
جیاوازییەک بۆ ئەندامەتی و بۆ تیکۆشان
و هەڵسووڕان لەنێو ژنان و پیاواندا
نییە .ئەم هەڵبژاردنە بە ئیختیاری تاکی
کۆمەڵگەیە کە ئەم حیزبە بۆ کار و تێکۆشان
هەڵدەبژێرێ یان حیزب و رێکخراوەیەکی
دی .دیارە لە دە ساڵی ڕابردووشدا بۆ
ئەوەی رێژەی ژنان لە ناوەندی بریارداندا

بەشداری ،مەجالی بەشداری و مەیدانی
مانۆڕدان و کارکردن و هەروەها فاکتەرە
نێوخۆیی و دەرەکییەکانی نێو حیزب،
هاوکات زاڵبوونی هیندێک خاڵی الوازی
داب و نەریت و کولتوورمان کە بەداخەوە
گوێزراونەوە بۆ نێو حیزب و ڕێکخراوە
سیاسیەکانیش ،بە هەموو ئەم موشکیالتانە
ئەمن پێم وایە ژنان بێ تەئسیر نەبوون
لە خەباتی نەتەوەییدا و بگرە بە هەڵکشانی
تەمەنی حیزبی دێموکرات ژن ڕۆژ بە
ڕۆژ زیاتر بە باوەربەخۆبوون و خۆ
پێگەیاندن توانیویەتی کاریگەریی ئەرینی
لە سەر نەوەی دوای خۆی هەبێت و
ئاسۆی بەشداریی زیاتر و کاریگەری
زیاتری ژنان لەنێو حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا دیارتر لە جاران دەبیندرێ.
لە ڕوانگەی منەوە خەباتی نەتەوەیەک بە
کۆی خەباتەکەی پیناسە دەکرێ کە فرە
ڕەهەندییە و خۆی لە بوارەکانی خەباتی
چەکداری ،یەکسانیخوازی ،دیپلۆماسی و
مەدنیدا و هتد دەبینێتەوە و هیچ کام لەوان
بەتەنیا ناتوانن گشتیگر بن و لەو دۆخەدا
زیاتر هەست بە کاریگەریی بەشداریی
ژنان دەکرێ .لە ئێستادا بڕوانە خەباتی

هەوڵ دەدەن خۆیان وەک تاکێکی زیندوو
و چاالک بسەلمێنن .دیارە ئەزموونی چل
ساڵ خەباتی سیاسی و کاری ڕێکخراوەیی
ئەم دواییانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،چ
وەک کاریگەریی حیزبەکان ،ڕێکخراوە
مەدەنییەکان و هەروەها کاریگەریی
ڕاگەیاندنەکان پێگەی ژنانی بەهێزتر
کردووە .لە چەند ساڵی ڕابردوودا کە لە
کوردستان شاهیدی چەندی حەرەکەتی
بەرینی جەماوەری دژی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی بووین بە تایبەتی مانگرتنەکانی
ئەم دواییانە دەرکەوت کە ڕۆڵی ژنان ئەگەر
لە پیاوان زیاتر نەبووبێ کەمتریش نەبووە.
ئەمە نیشاندەری گەشەی پێگەی ژنانە بۆ
وەدەستهێنانی مافە زەوتکراوەکانی خۆیان
و نەتەوەکەیان» .زۆر گۆڕانکاریش لە نێو
بنەماڵە و هەناوی کۆمەڵگەدا پێک هاتووە
کە دەکرێ بڵێین بەرهەمی خەباتی ڕوو
لە گەشەی ژنان بووە .لەو گۆرانکارییە
چاوەڕوانکراوانەدا لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست و بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و ئێرانیش ڕوو دەدەن ،دڵنیام
ژنان دەبنە داینەمۆی گۆڕانکارییەکان».

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

بۆ جووتە هونەرمەندی دەروەست شۆڕش ئاهی و بەیان سوهرابی

«شۆڕش»ێک ،بووە بە فڵچە و پەڕەمووچ
و نەخشێنەری مەتەرێزی خۆڕاگریی ڕێبەڕیی
شۆرشێک« .بەیان»ێک ،بووە بە سروەی بالوێنی
بەیانان و ئێواران و شەوانی قەاڵی حەماسەی
کۆلنەدان .بووە بە هەتوانی پنجە بریندارەکانی
ڕۆزەکانی قەاڵ و ،برینپێچی نەمام و خەڵفە
زامارەکانی ئوکالیپتووس و سەرو و ئەرخەوانە
دەسنێژەکانی دوو ئازیز :سەالم و هاشم عەزیزی.
لە شاکاری دەست و پەنجە و هەستی ئاوێتە بە
گەنجی ئێوە لە سەر دیواری قەاڵی دێموکرات،
میژوویەک دەخوێنمەوە پڕی گیانبازی وشانازی،
پڕ نەوەستان ،پڕ تێکۆشان و کۆڵنەدان .لە
تابلۆکانتاندا هیوا دەبریسکێتەوە ،شەفەقی ڕووناکی
و ئازادیی سبەینێی نەتەوەکەم دەدرەوشێتەوە.
چەپک چەپک گوڵی «نەسرین» و شەبەنگ
شەبەنگ تریفەی «سوهەیال» و تەبەق تەبەق
نەجابەت و بزەی میرزا برایم و میرزا ڕەحمانتان
پێشکەش .خەندەی ساکاری هاشمی خاکی و
ساڵوی سەرتوونیانەی فەرماندە کەریم سەقزی

و ،وەفای سەرسپیانەی حەمەی حەسەنپوورتان
خەاڵت .مەڵۆیەک شلێر و بەیبوون و چنووری
سەرووی کێلێ و قەاڵتی شای چنراو بە دەستی
پڕ لە پاکی و هێمنیی عوسمانی مامۆستا
مەالمحەممەدتان ،دیاری بێ .دەسرەی سەرچۆپیی
مامە قالە« ،ڕیشە»ی هەمیشە دەم بە پێکەنین
و ،بەستەی چنراو بە ساتبەساتی  ٤٠ساڵ
پێشمەرگایەتیی مامە شێرکۆ و ،قاقا و ئارەقەی
ماندوویینەناسانە و ،بەرامەی وەنەوشە و
شەوبۆی «هاوڕێ»ی دایە مریەمتان پێشکەش.
سروودێکی پێشمەرگانە ،کۆراسێک تێکەاڵو لە
زیندوێتیی «جەماڵ»ی خۆشەویست ،باوەڕی
«پێشەوا»ی خۆنەویست ،ئەدەب و نیانیی
مەنسووری موحتەڕەم ،ورەی «فاڕوق» و
بەڵێنی «موختار» ،کادۆی ساتەکانی خوڵقاندن
و ڕەنگاندن و نەخشاندنی دیوار و حەوش
و حەساری «قەاڵ»تان بێ ،ئەو قەاڵیەی لە
بەرزی و سەربەرزیدا ،شان لە شانی هەڵگورد
و قەندیل دەدا و نەیاران چاوی دیتنیان نییە.
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«شۆڕش» و «بەیان»ە هونەرمەندەکەی
ڕۆژهەاڵتم!
خوێناوییەکەی
شۆڕشە
قەاڵی ئێوە ،قەاڵی ئێمە ،قەاڵی ئەوانەشە کە
پەتی سێدارەی بێداد و بڵێسەی ئاگری ژینگە
سووتێنان ،گیانیان دەستێنێ .ئەوانیش لە
تۆرەمەی قەاڵنشینان و چیاییە پێشمەرگەکانن،
ڕۆڵەی یەک خاک و نەتەوەن .گەردن و دڵی
ئەوان و گیانی مەمانان ،لێکتر جیا نین .با لە
سەر دیواری قەاڵی نەخشاومان بە دەستی
ئێوە ،هاواری بەندیی لە سەر ئازادی لە
داردراو و ،ژینگەپارێزی گیان هەڵکڕووزاو و،
کۆڵبەری هەژاری بە ناحەقکوژراو ،ئاوێتەی
گوڕەی کۆڵنەدانمان بێ .بە ڕەنگێکی سوور،
ئاڵ وەکوو خوێنی شەهیدەکانی هەرچی
سەنگەری بەرگری و مانە ،بنووسن :
«ئێرە قەاڵیە ،قەاڵ هێمایە ،هەتا ڕۆژهەاڵت لە
خەبات دابێ ،قەاڵی باوەڕمان قەت لە شکان نایە».
قادر وریا

سەردانی شاندێکی کۆمەڵە ،ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیست لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات
هەیئەتێکی کۆمەڵە ،ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بە
سەرپەرستیی سەید برایم عەلیزادە ،سکرتێری کۆمەڵە ڕۆژی چوارشەممە11 ،ی
ڕەزبەر سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد و لەالیەن
هەیئەتێکی ڕێبەریی حیزب بە سەرپەرستیی د .ئاسۆ حەسەنزادەوە پێشوازییان لێ کرا.
پرسی مووشەکبارانی بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکرات و کاریگەریی
لەسەر هاوکێشەکانی دیکەی پێوەندیدار بە ئەمنییەتی حیزبەکان و مانگرتنە بەشکۆکەی
21ی خەرمانانی ڕۆژهەاڵت و لێکەوتەکانی دوو تەوەری سەرەکیی باسەکانی
ئەم دیدارە بوون .دوو الیەن پێیان وابوو کۆماری ئیسالمی ئەگەرچی بەو دەستدرێژییەی بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان و بەزاندنی سنوورە
قانوونی و ئەخالقییەکان توانی زەبر لە حیزبی دێموکراتی کوردستان بدا؛ بەاڵم ئەو هێرشە نەک دەسکەوتی سیاسیی بۆ ڕێژیم نەبوو؛ بگرە زیانێکی
زۆری کرد و مانگرتنەکەی 21ی خەرمانان پیشانی دا کە کوردستان خاوەنی خۆی هەیە .لە بڕگەکانی دیکەی باسەکانی ئەم دیدارەدا باس لە
کۆمەڵە ڕێکارێک کرا کە حیزبەکانی کوردستانی ئێران بۆ بەرەنگاربوونەوەی سیاسەت و بەرنامەکانی کۆماری ئیسالمی دەبێ پێکەوە بیگرنە بەر.

سەردانی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان لە سکرتاریای حیزبی دێموکرات
هەیئەتێکی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان بە سەرپەرستیی کاک عومەر ئیلخانیزادە،
سکرتێری گشتیی کۆمەڵە و کاک ڕەزا کەعبی ،جێگری سکرتێری گشتی ڕۆژی چوارشەممە5 ،ی
ڕەزبەر سەردانی سکرتاریای حیزبی دێموکراتی کوردستانیان کرد و لەالیەن هەیئەتێکی ڕێبەریی
حیزب بە سەرپەرستیی کاک مستەفا مەولوودی ،سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان لێکرا.
لە دیداری نێوان دووالیەندا کۆمەڵە باسێکی پێوەندیدار بە پرسی کورد لە ئێران
قسەیان لەسەر کرا کە مووشەکباران کردنی بنکەی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و پەیام و لێکەوتەکانی ئەو پەالمارە تێرۆریستییە گرینگترینیان بوو.
دوو الیەنی حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە وێڕای تاوتوێی ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی ئەو پەالمارە باسیان لە کۆمەڵە ڕێکارێک کرد
کە حیزبە سیاسییەکانی کوردستانی ئێران دەبێ پێکەوە بۆ پێشگرتن بە مەترسیییە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی بیگرنە بەر.

سهردانی بهرپرسی کومیتهی بهڕێوهبهریی دهرهوهی واڵت ل ه وهزارهتی کاروباری دهرهوهی هولهند
ڕۆژی چوارشهممه4 ،ی ڕەزبەر کاک مستهفا شڵماشی ،ئهندامی دهفتهری سیاسی و بهرپرسی کومیتهی بهڕێوهبهریی دهرهوهی
حیزبی دێموکراتی کوردستان سهردانی وهزاڕهتی دهرهوهی هولهندی کرد و ل ه الیهن بەڕێز «نیک پووڵن» ،بهرپرسی بهشی ئێران
له وهزاڕهتی دهرهو ه و خاتوو «سیمۆنه فان دو پۆست» ،بهرپرسی بهشی عێڕاق ل ه وهزاڕهتی دهرهو ه ب ه گهرمی پێشوازی لێکرا.
لهو دیدارهدا کاک مستهفا شڵماشی سەرەتا باسێکی ل ه پیشێلکارییهکانی کۆماری ئیسالمیی ل ه بواری مافی مرۆڤ ،مافی ئازادی رادهربڕین و
کاری سیاسی ،یاساکانی پهیوهندیی نیونهتهوهیی و بهڕهسمی نەناسینی سهروهریی خاکی واڵتانی دهوروبهر و کارنامەی تێرۆری ئەم ڕێژیمە
و تازەترین نموونەی ،پەالمارە مووشەکییەی 17ی خەرمانان بۆ سەر ناوەندی سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی کرد .ههر لهو پهیوهندیهدا
کۆمهڵێک زانیاری و دۆکومێنتی خستە بەردەستیان و داوای کرد ئەوان لە وهزاڕهتی دهرهوهی هولهند نفوز و توانایان خۆی بهکار بێنن بۆ ئەوەی
دەستی کۆماری ئیسالمی لە دەستدرێژی و کردەوە تێرۆریستییەکانی کورت بکرێتەوە .لەو دیدارەدا نیک پووڵن هیرشی موشهکی بۆ سهر قهاڵی
ت نهبێتهوه.
دێموکڕاتی مهحکوم کرد و ڕایگهیاند ک ه بێشک ئهو مهسهلهی ه لهگهڵ ئیراندا باس دەکەن و ب ه توندی داوا دهکرێ ک ه شتی وا دووپا 

ساڵی نوێی خوێندن و وەرزێکی دی لە
بێبەشیی خوێندن بە زمانی دایکی
ســاڵــی نــوێــی خــوێــنــدن ل ــە ئ ــێ ــران دەســتــی
پــێــکــردووە ،بـــەاڵم وەک هــەمــوو ســااڵنــی دی
دیسانەکەش بێبەشیی مندااڵنی کورد لە خوێندن
بە زمانی دایکی ،کێشەی سەرەکیی کۆمەڵگەی
کوردستانە لە پڕۆسەی پەروەردە و فێرکردندا.
کێشەکە لەوەڕا دەست پێدەکا کە ئێران واڵتێکی
فرەنەتەوەیە ،بەاڵم تەنیا یەک نەتەوە بااڵدەستە عەلی بداغی
کە فارسەکانن و ،تەنیا یەک زمانیش ڕەسمییە
کە زمانی فارسەکانە .ئیدی منداڵ کە چووە قوتابخانە لەپڕ بە سەر
کۆسپیێکی گەورەدا دەکەوێ و تووشی بارودۆخێکی گەلێ ناخۆش
دەبێ .مندااڵنی کورد دەبێ کتوپڕ فێر ببن ئەوەی تا ئێستا پێیان گوتووە
«دەوری» دەبێ لەوەدوا پێی بڵێن «بوشقاب» و؛ ئەوەی تا ئێستا پێیان
گوتووە «خلیسکێن» ،ئەوە دەبێ پێی بڵێن «سورسورە» و  ...خۆ هەر
بەپێی ئامارە ڕەسمییەکانی ناوەندە حکومەتییەکان لە ساڵدا هەزاران
کەس لە ناوچە دووزمانەکان هەر بەم هۆیە واز لە خوێندن دێنن.
زانایانی بواری زمان و پەروەردە و دەروونناسی هەموو لەسەر
ئەوە کۆکن کە زمانی دایک و ،پەرورەدە بەو زمانە کاریگەریی یەکجار
زۆری لەسەر شکڵگرتنی شوناس و کەسایەتیی منداڵ هەیە .منداڵ لە
ڕێگەی زمانەوە بوونی خۆی بە ڕەچەڵەک و شوناسی باووباپیرانی
گرێ دەدا و هەر بەو زمانەی زگماک فێری بووە دەتوانێ باشترین
دەربڕینی لە هەست و سۆز و تێگەیشتنەکانی لە دەورووبەر هەبێ.
منداڵێک کە بە زمانی خۆی دەخوێنێ ساناتر فێر دەبێ و پێ دەگا،
کەم نین ئەو پسپۆڕانەی زمان کە پێیان وایە نەبوون یان کاڵبوونی
پەروەردە بە زمانی دایک و ناچارکردنی مندااڵن بە خوێندن بە زمانی
فارسی و فێربوونی زۆرەملێی ئەم زمانە لە ناوچە نافارسەکان،
بە واتای کوشتن و نەهیشتنی زمانی ئەو نەتەوانە دێ؛ ئەویش لە
کاتێکدا کە زیاتر لە نیوەی خەڵکی ئێران لە نەتەوە نافارسەکان پێک
دێن .واتایەکی دیکەش ئەمەش بینینی ئەم ڕاستییەیە کە سسیتماتێک
ڕێ لــە گەشە و پــەرەپــێــدانــی واڵت دەگــیــرێ و هــەمــوو ئــەوانــەش
ئامانجی سیاسیی شوینیستیی نەتەوەی بااڵدەستی فارسی لە پشتە.
ئەوەی کە لە ماوەی چوار دەیە دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیدا
بۆ تواندنەوە و سڕینی شوناسی کــوردان دەکــرێ و بە بەرنامە و
سیستماتیک دەچێتە پێشێ ،میراتی شوومی دەسەاڵتدارەتیی پەهلەوییە
کە لێ بڕابوو ئێرانێکی یەک نەتەوە و یەک زمان دروست بکا؛ بۆ
ئــەوەش دەبــوا بە گژی هەموو زمانەکان و پێکهاتە نەتەوەییەکانی
دیــکــەدا بچێ و ڕێــگــری لــە خوێندن بــە زمــانــی زگــمــاک؛ شاکلیلی
ئــەو شوناسە دەســکــرد و درۆیینە بــوو .وە ئەلحەق کە کۆماری
ئیسالمیش میراتگرێکی باش بۆ ئەو ڕێژیمە سەرکوتگەرە بووە .بەو
جیاوازییە کە ئەمەیان بەپیالنی نەرمتر بەرنامەکانی دەباتە پێشێ.
ئێستا بــاس لــەوە نییە کە ڕێگری لە خوێندن بە زمانی دایــک چ
زەبرێکی قورس لە پڕۆسەی پەروەردە و فێرکردنی ئەو مندااڵنە دەدا
کە دەبێ بەزۆرەملێ فێری زمانێکی دیکە ببن ،باس لەوەش نییە کە
کێشە لە نیزامی پەروەردە لە کۆماری ئیسالمیدا تەنیا بێبەشکردنی
کورد و نەتەوە نافارسەکانی دیکەی ئێران کە خوێندن و فێربوون بە
زمانی دایکی و زگماکییانە؛ چونکی پەروەردەی ئیدئۆلۆژیک لەسەر
بنەمای سڕینەوەی جیاوازی و جۆراوجۆرییەکان و بارهێنانی منداڵ
لەسەر بنەمای ملکەچی و خۆبەکوشتدان و باسکردن لە خەسارەکانی
زۆر لــەوە زیاتر هەڵدەگرێ؛ بــاس ئەوەیە کە ئاکامی چــوار دەیە
حاشاکردنی کــۆمــاری ئیسالمی لە زمانی نەتەوەکان چی بــووە؟
ڕاستە ئێستاش خوێندن بە زمانی کوردی وەک مافێکی بنەڕەتی و
سروشتی لە خەڵکی کوردستان زەوت کراوە ،بەاڵم زمانی کوردی
وەک کۆڵەکەی شوناسی نەتەوەیی کورد بەردەوام ڕوو لە گەشە و
خەمڵین و پشکووتندا بووە .ڕاستە لە نیزامی ئامووزشیدا ڕێگری لە
خوێندن و فێربوونی زمانی کوردی دەکرێ ،بەاڵم لەسایەی زەحمەت
و ماندووبوون و ئەرکوەخۆگریی چاالکانی مەدەنی و خەمخۆرانی
زم ــان ،شوێن لــەو کوردستانە نییە فێرگەی زمــانــی کــوردیــی لێ
دانەنرابێ و مانگانە فێرخوازی زیاتر وەرنــەگــرن .ڕاستە لەالیەن
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییەوە چل ساڵە هەوڵی تواندنەوەی زمانی
کوردی دەدرێ ،بەاڵم دەبینین کە پرسی خوێندن بە زمانی کوردی
بابەتێکی هەرە هەستیاری کۆمەڵگەیە و لە هەموو هەڵبژاردنەکانی نێو
حاکمییەتدا _چ سەرکۆماری و چ مەجلیس و شووڕاکاندا_ لە بەرنامە
و دروشمەکانی بەربژێرەکاندا ڕەنگ دەداتەوە؛ چونکی دەزانن خەڵک
ئەوە بە ماف و ویست و داوایەکی سەرەکیی خۆیانی دادەنێن و
ئەوانیش ئەمەیان لەبەرچاو ون نییە و هەموو کاتێ بە بانگەشە و
درووشمی بێ کــردەوە کەلکی خراپیان لەو بۆشاییە وەرگرتووە.
ئــەوەی تا ئێستا کۆماری ئیسالمیی ئێران وەدووی کەوتووە و
پێی نەگەیشتووە نەهێشتنی زمانە نافارسییەکان و تواندنەوەیان لەو
زمانەدا بووە .ئەوان بەو خوێندنەوەیە کە زمان نەک وەک پاژێک،
بەڵکوو بنەمای شوناسی نەتەوەییە و ئەوەشیان بە مەترسییەکی
گەورە بۆ ئەمنیەتی میللیی! خۆیان زانیوە ،هەوڵیان داوە ئەم زمان گەلە
لە پەنا و پەسیوان باوێن و لەو رێگەیەوە ڕێگە لە نەشونومایان بگرن.
ئەوەی کە چەندە گۆڕان لەو جۆرە بیرکردنەوەیەدا پێک هاتووە
و چەندە لە ئێستادا وەک دەگــوتــرێ قەیرانی ئابوورییە ڕێگەی
لــە پــانــدانــان بــۆ خوێندن بــە زمــانــی دایــکــی یــان خوێندنی زمانی
دایکی گرتووە هیچ لــەو ڕاستییە ناگۆڕێ کە خەڵکی کوردستان
پتر لە هەموو کاتێک لەسەر ئــەو مافە ڕەوای ــە دەڕۆن .قەیرانی
ئابووریش بیانوویەکی پڕوپووچە ،چونکی خەڵک دەپرسن چۆنە
بۆ پەرەپێدانی زمانی فارسی هەموو بوودجەیەک تەرخان دەکرێ
و لە ڕێگەی دەیــان دام ــەزراوەی فەرهەنگی و ئەمنیەتییەوە کاری
بۆ دەکــرێ ،بــەاڵم کە دەگاتە سەر زمانەکانی دی ویشکایی دێ؟

