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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

خالید عەزیزی:

بۆ چارەسەری پرسی کورد متمانە بە کۆماری ئیسالمی ناکرێ
سەروتار

البردنی سزای
چەککڕین چ خێرێکی
بۆ خەڵکی ئێران تێدایە؟
کەماڵ کەریمی

مـــاوەیـــەکـــە و بـــە دوای هــێــرشــی
ڤــیــرووســی ک ــورۆن ــا بــۆســەر جیهان
کــە کێبەرکێ سیاسییەکانی خستبوە
ژێ ــر کــاریــگــەریــی مــەتــرســیــیــەکــانــی و
شــەڕ و ملمالنێکانی تا ڕادەی ــەک کەم
کــــردبــــووەوە ،دەمــەتــەقــێــی کــۆمــاری
ئیسالمی و دەوڵەتی ئەمریکا دەستی
پێکردوەتەوە .پێنج ساڵ لەمەوبەر و
دوای چەند ساڵ مشتوومڕ و وتووێژی
نێوان واڵتانی  ، ١+٥شۆڕای ئەمنیەتی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بە
تێکڕای دەنــگــی هــەر  ١٥ئەندامەکەی
ڕێککەوتنی نێوان ئەو واڵتانەی کە بە
بەرجام ناوی دەرکرد پەسەند کرد .ئەم
ڕێککەوتنە داوای لە ئێران دەکرد کە بۆ
هەڵگرتنی تەحریمەکانی سەریان دەبێ
نێوەرۆکی ئەو ڕێککەوتننامە بە تەواوی
جێبەجێ بــکــا .یــەکــێــک لــە خاڵەکانی
بڕیارنامەکەی شۆڕای ئەمنیەت ئەوەیە
کــە ئــێــران هیچ چاالکییەک لــە بــواری
ســەنــعــەتــی دروســتــکــردنــی چـــەک بە
تایبەت ئەو جــۆرە چەکانە کە بتوانێ
کاڵوەی هەستەیی هەڵبگرێ ناکا کە بە
پێچەوانەی نێوەرۆکی ڕێککەوتنەکە بێ.
لەگەڵ ئــەوەش لە یەکێک لە خاڵەکانی
ئەو بڕیارنامەدا هاتوە کە ئێران هەتا ٥
ساڵ مافی کڕین و فرۆشتنی چەکی نەبێ
کە ئــەم بەشە لە بڕیارەکەی شــۆڕای
ئەمنیەت پاییزی داهــاتــوو کۆتایی پێ
دێ .دیارە ئەمە تەحریمەکانی یەکیەتیی
ئــورووپــا بۆ چــەک فرۆشتن بە ئێران
ناگرێتەوە کە  ٣ساڵی دیکە کۆتاییان پێ
دێ .لەم پێوەندییەدا دەوڵەتی ئەمریکا
سەرەڕای دژکردەوەی واڵتانی دیکەی
شـــۆڕای ئەمنیەت لــە هــەوڵدایــە ئەو
ماوە لە سزاکەی ئێران درێژ بکاتەوە.
هەرچەند هەتا ئێستا هەر وەک کاتی
بڕیاری ئەمریکا بۆ چوونەدەر لە کۆڕی
 ١+٥بە تەنیا بوو ،دیسان تاک الیەنە بە
دوای ئەو مەسەلەوەیە.
دوو ساڵ لەمەوبەر و دوای هەوڵێکی
زۆری دیــپــلــۆمــاســی بــۆ ڕازیــکــردنــی
ش ــەری ــک ــە جــیــهــانــی و بـــە تــایــبــەت
ئورووپاییەکانی بۆ پێداچوونەوە بە
ڕێککەوتنی بەرجام و سەرنەکەوتنی
لەو ڕێگەدا ،دەوڵەتی ئەمریکا بڕیاری
کشانەوەی لە ڕێککەوتنەکەدا و تاک
الیەنە ســزای قورسی بەسەر ئێراندا
سەپاند .لەم دەورە...
درێژە لە الپەڕەی ٢

بۆچی سزاکانی سەر
کۆماری ئیسالمی پێویستە هەبن؟
ئەمریکا قۆڵی هەڵماڵیوە سزاکانی پێوەندیدار بە چەکوچۆلە بەسەر ئێراندا
درێژ بکاتەوە ،لەوالش کۆماری ئیسالمی خۆی بە ئاو و ئاوردا دەکا ئەم
قۆرتە تێپەڕێنێ و بۆ ئەمەش پشتی بە پشتیوانیی ڕووسیە و چین بەستوە
هەتا لە شوڕای ئەمنیەتدا فریای کەون.
تاقیکردنەوەی مووشەکیی ئەم دواییانەی ئێران ئەویش بۆ ئامانجی
ســەربــازی وێدەچێ کەمێک ئەرکی سەرشانی ئەمریکای بۆ ڕاکێشانی
سەرنجی واڵتانی ئورووپایی بۆ الی ئەم بابەتە سووک کردبێ ،ڕێژیمێک کە

نیشانی دا لە قوواڵیی قەیرانی کۆرۆنادا قەیرانە ئابووری و کۆمەاڵیەتی و
ژیان و ساڵمەتیی خەڵکی بەالوە گرینگ نییە و بۆ ئەو ،مەبەستە ئیدۆلۆژی،
نیزامی و ئەمنیەتییەکانی پێش هەموو شتێکن.
سزاکانی سەر کۆماری ئیسالمی پێویستە هەبن ،چونکی کۆماری ئیسالمی
هەڕەشەی جیدی بۆ سەر ئاشتی و سەقامگیریی لە ناوچە جیهانە و ئەم
ڕێژیمە هەر چەکێکی بەدەستەوە بێ بۆ مەبەستە شەڕەنگێزەکانی خۆی
بەکاری دێنی

ڕێژیم نەک خەڵک ،بەڵکوو تەنیا مانەوەی خۆی بۆ گرینگە

کۆرۆنا بیانوویەک بۆ سەرکوتی ئازادیی چاپەمەنی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دیمانەیەکدا لەگەڵ تۆڕی
میدیایی “ایران انترناشناڵ”دا ڕایگەیاند کورد متمانەی بە کۆماری ئیسالمی نییە و
باوەڕی کۆماری ئیسالمی بۆ چارەسەری پرسی کورد هەتا ئێستاش جێی پرسیارە.
کاک خالید عەزیزی لەو دیمانەیەدا تیشکی خستە سەر ئەوە کە پرسی کورد لە
ئێران لە چوار دەیەی تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا بە چارەسەرنەکراوی ماوەتەوە و
سیاسەتی سەرکوتگەرانەی ڕێژیم و بەئەمنیەتیکردنی کوردستان نە یارمەتیی بە
کۆماری ئیسالمی کردوە و نە کوردی لە ویست و داواکانی پاشگەز کردووەتەوە .لە
هەموو ئەو ماوەیەدا خەباتی کورد لە نێوخۆی واڵت و لە رێگەی تێکۆشانی سیاسی
و نیزامی و دیپلۆماسیی حیزبە سیاسییەکانی کوردستانەوە درێژەی بووە .بۆیە
چ کۆماری ئیسالمی بمێنێ ،یان ڕێژیمێکی سیاسیی دی جێی بگرێتەوە ئەو پرسە
(پوختەی ئەم دیمانەیە لە الپەڕەی ٤دا داندراوە).
لەجێی خۆیەتی.

لە ڕۆژی جیهانیی ئازادیی چاپەمەنیدا ڕاگەیەندرا کە کۆماری ئیسالمیی ئێران هەر
وەکوو سااڵنی پێشوو دژمنی ئازادیی دەستڕاگەیشتن بە زانیارییەکانە .ڕێکخراوی
“لێبوردنی نێونەتەوەیی”ش لە ڕاگەیەندراوێکدا دەڵێ کۆماری ئیسالمیی ئێران و چەند
واڵتێکی دیکتاتۆری دیکە لە چەکی کۆرۆنا بۆ سەرکوتی ئازادییەکان لە بواری میدیا و
سووڕی زانیاری کەلک وەردەگرن.
کانوونی نووسەرانی ئێرانیش بە ئاماژە بە “بارودۆخی کارەساتباری ئازادیی بەیان” لە
ئێران و “لەکیسچوونی ڕۆڵ و جێگەی چاپەمەنی وەک میدیای شوێندانەر” ڕایگەیاندوە
نەبوونی میدیای ئازاد و سەپاندنی سانسۆڕ بەسەر ڕاگەیەنەکان لە ئێران وایکردوە دزی،
تااڵنوبڕۆی کاربەدەستان ،گەندەڵی و الدانە کۆمەاڵیەتییەکان لە کۆمەڵگەدا زیاد ببن.
هاوکات هەر ئەو هۆکارانە ڕێ لە دابینبوونی ماف و بژیوی نووسەران و میدیاکاران
دەگرن و بارودۆخێکی سەخت و دژواری بۆ خوڵقاندوون.
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کرێکار و مافەکانی لە ئێران
لە دەیەی پێنجەمی کۆماری ئیسالمییدا

چینی ک ــرێ ــک ــار ل ــە ئ ــێ ـران ڕۆڵـــی زۆر
بنەڕەتییان لە هێنانە سەرکاری کۆماری
ئیسالمیی ئێ راندا هەبوو.
خومەینی توانیبووی بە دروشمگەلی
وەک “ئ ــاو و بــڕق و ه ــات ــوچ ــۆ دەکەینە
خۆڕایی” و “هەموو کەس دەکەینە خاوەنی
خ ــان ــووی خ ــۆی” سەرنجی کرێکاران بۆ
الی خ ــۆی ڕابکێشێ .بەتایبەت کە زۆر
پ ــێ ــش س ــەرک ــەوت ــن ــی شـــۆڕش ل ــە ڕێ ــگ ــەی
ک ــاس ــێ ــت ــەک ــان ــی ــەوە ح ــەدی ــس و ئ ــای ــەت ــی
جۆراوجۆری لەسەر پێگەی شایانی ڕێزی
کرێکاران دەهێنایەوە کە گوایە چەند ئیمام
و ڕاب ــەرێ ــک ــی ئاینیی شیعەکان کرێکار
بوون و شۆڕش هەمووی لە بەرژەوەندیی
داهــاتــووی ک ــرێ ــک ــاران دەبـــێ .ب ــەم ج ــۆرە
کرێکارەکان بە مانگرتنە سەرتاسەری و
بەردەوامەکانیان خومەینییان لە نۆفێل
لۆشاتۆی پاریسەوە هێنایەوە ئێ ران و
گەیاندیانە ترۆپکی دەسەاڵت ،دەسەاڵتێک
کە “شا”ی پێشووش نەیبوو.
چینی کرێکار زۆر پێش سەرکەوتنی
شۆڕش و لە شارە گەورەکاندا ڕێکخ راوەی
کرێکاریی تایبەتیان دامەزراندبوو .ئەوان
بەپێی هەلومەرجی ئ ــەو ک ــات داواک ــان ــی
خ ــۆی ــان ف ــۆرم ــوول ــە ک ــردب ــوو و ڕێبەرانی
ش ــۆڕش ــی ــش وادەی ج ــێ ــب ــەج ــێ ــب ــوون ــی
ه ــەم ــوو ئـــەوانـــەیـــان پـــێـــدابـــوون ،وەک
چاکسازی لە قانوونی ک ــار ،نەهێشتنی
هـــەاڵواردنـــی ڕەگـــــەزی ،جێبەج ێبوونی
کۆنڤانسیۆنەکانی پێوەندیدار بە مافی
کرێکاران ،مافی پێکهێنانی سەندیکای
س ــەرب ــەخ ــۆی ک ــرێ ــک ــاری ،ک ــەم ــک ــردن ــەوەی
سەعاتی کاری حەوتووانە ،زیادکردنی مز
و حەقدەست و پاداشتی سااڵنەیان.
کرێکاران دوای سەرکەوتنی شۆڕشی
گـــەالنـــی ئـــێـــران زۆر زوو مــــزی ئــەو
پاڵپشتییەیان وەرگـــرت .ه ــەر ل ــە یەکەم
بەهاری تەمەنی کۆماری ئیسالمی و لە
خۆپیشاندانەکانی ڕۆژی ١ـی مەی بوو
کە ڕێکخ راوە کرێکارییەکان کەوتنە بەر
شااڵوی سەرکوت .زۆر زوو “خانە کارگر”
کە لەالیەن کۆمەڵێک سەندیکا و شۆڕای
کرێکارییەوە دروست ک رابوو ،کەوتە بەر
پەالماری “حیزبوڵاڵیی”ـەکان و بەبیانووی
ئــەوەی “دژەشـــۆڕش” دەستیان بەسەردا
گرتوە ،دەستی بەسەردا گی را! بەم جۆرە
هەتا ئێستاش شەڕ و ملبەملەی کۆمەڵگەی
ک ــرێ ــک ــاری ک ــە داخــــوازی مافەکانیانن و
کۆماری ئیسالمی کە حاشایان لێدەکا،
درێژەی هەیە.
لە هەموو ماوەی ئەو چوار دەیەدا چینی
کرێکار چەوساوەتەوە و هەژارتر بووە،
قانوونەکانی پشتیوانی لە مافەکانی یەک
لە دوای یەک کاڵتر بوونەوە ،توانای کڕینی
لە کەمیی داوە و سفرەی ماڵێی بچووک
بۆتەوە ،مەترسیی دەرک ران و بێکاربوونی
لەسەر ب ــووە و لە سەرەتاییترین مافی
درێژەی سەروتار

...ل ــە سزاکانی ئەمریکادا کۆماری
ئیسالمی ل ــە زۆرت ــری ــن داهاتەکانی
ب ــە تــایــبــەت ل ــە بـــــواری ف ــرۆش ــت ــن ــی
نـــەوتـــدا بـــێبـــەش کـــــرا .ت ــەح ــری ــم ــی
بانکەکان و ڕاگرتنی مامەڵەی پووڵی،
ســزادانــی کۆمپانیا بازرگانییەکان
و خـــاوەن سەرمایەکانی بەست راوە
بە ڕێژیم و دواج ــار بە تێرۆریست
ناساندنی سپای پاسداران کۆڵەکەی
دەس ــەاڵت ــی سەرکوتکەرانەی نێوخۆ
و دەستدرێژیکەرانەی لە دەرەوەی
واڵت ،بەشێک لە هەوڵەکانی دەوڵەتی
ت رامپ بوون بۆ زیاتر فشار خستنە
س ــەر ڕێژیمی ک ــۆم ــاری ئیسالمی و
ئــەو جـــۆرەی دەی ــڵ ــێ ــن ب ــە مەبەستی
گــۆڕانــی سیاسەتەکانی ڕێ ــژی ــم بو
پێڕەوی کردنی یاسا نێودەوڵەتییەکان
و پاراستنی ئەمنیەت و ئاشتی لە
جیهاندا .هەوڵدانێک کە هەتا ئێستا
واڵم ــدەر نەبووە و کۆماری ئیسالمی
بە پشت بەستن بە برسی ڕاگرتنی
خەڵکی ئێ ران و خزمەتکردنی دەوڵەت

خۆی کە پێکهێنانی ڕێکخ راوی کرێکاری
بــــووە بــێبــەش بــــووە و؛ هـــەر چەشنە
ناڕەزایەتی و داخوازییەکی کرێکارانیش
ئ ــەن ــگ ــی ش ــێ ــوان ــدن ــی ب ــی ــروڕای گشتی و
چاالکی لەدژی ئەمنیەتی واڵتی ل ێدراوە و
هێزەکانی دژی شۆڕشیان بەگژدا ک راوە و
چاالکانی کرێکاری لەو سۆنگەیەوە سزای
قورسی زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
ڕۆژی جیهانیی ک ــرێ ــک ــاران ئەمساڵ
لە سێبەری قورسی قەی رانێک بەناوی
“ک ــۆرۆن ــا”دا گەیشتێ ،قەی رانێک لە دڵی
قەی رانی ئابووریی تێ کتەپیوی ئێ راندا کە
بەهۆی سزا ئابوورییەکانەوە پێشتریش
نــووزەی ل ێب ڕابوو ،قەی رانێک کە بەپێی
پێشبینی و بـــــەراوردە س ــەرەت ــای ــی ــەک ــان
خەساری بێکاربوونی شەش هەتا حەوت
میلیۆن کرێکاری لە ئێ راندا ل ێدەکەوێتەوە.
ڕۆژی “یەکی مەی”ـی ئەمساڵ لە حاڵێکدا
تێپەڕی کە لە ئاوسانی ئابووریی سەروو
سەتا ٤٠ی ئێستادا مزی کرێکاران تەنیا
سەتا  ١٥زیادی کردوە ،حەقدەستێک کە
جیا لە لێدانی زۆر خەرجیی پێویست ،بەو
حاڵەش بەشی یەک لەسێی مانگێکیان
ناکا .ناڕەزایەتییەکانیش بەداخەوە هەتا
ئێستا دادی نــــەداون ،ب ــەاڵم ئ ــەوان ــی لە
داخ ــوازی ــی مافەکانیان شێلگیر کــردوە؛
وەک چ ــۆن لە ساڵی ڕابـــردوودا الن یکەم
 ٣٥٧ک ــۆب ــوون ــەوە و مانگرتنی کرێکاری
ڕوویان داوە .خۆ ئەگەرچی زۆربەی ئەو
خۆپیشاندان و مانگرتنانە یان سەرکوت
ک راون یان بە دانی وادە و بەڵێن باڵوەیان
پ ـێک ـراوە ،ب ــەاڵم ئاسۆی ڕوون ــی خەباتی
مافخوازیی کرێکارانی ڕوونتر کردوە.
چــــوار دەیــــە س ــی ــاس ــەت ــی نــاکــارامــەی
ئـــــابـــــووری کــــە ســـێـــبـــەری قـــورســـی
لێکەوتەکانی سیاسەتی دەرەوەی ئێ ران
لەسەر بووە ،ئابووریی ڕانتی ،سپاردنی
کارخانە و کۆمپانیاکان بە کەرتی تایبەت
_ب ــەاڵم بە شێوەی سەقەت و مانەوەیان
لە پاوانی دەوڵەتییەکاندا_ وایک ــردوە لە
الیەک قەی رانی بێکاری ببێتە سەرەکیترین
ک ــێ ــش ــەی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ئــێــران و ل ــەوالش
س ــەرم ــای ــەی ئــابــووری و کۆمەاڵیەتیی
ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەش ســـووک و بـــەالش ب ــەت ــااڵن
ببرێن .سندووقی نێونەتەوەیی دراویش
ڕایگەیاندوە کە هەڵدانی ئابووریی ئێ ران
_س ــەرەڕای دروشمە بەباق و بریقەکانی
سااڵنەی خامنەیی_ بۆ سێهەم ساڵی یەک
لە دوای یەک خوار سیفر و لە هەڵدێ رانی
ب ــەردەوامدای ــە .ڕاگی رانی هەناردەی نەوت
و دابەزینی سەرسووڕهێنی نرخی نەوت
ئەویش بۆ ئابووریی بەست راوەی ئێ ران بە
نەوت چەند فاکتەری دیکەن کە هیندەی
دیکە لەسەر ئابووریی سیس و نابووتی
واڵت کاریگەریی ڕاستەوخۆیان هەیە و
ئ ــەوە کرێکارانن کە لە ڕی ــزی پێشەوەی
زیاندیتووانی ئەو بارودۆخەن.

بەاڵم کێشەکانی کۆمەڵگەی کرێکاری
نە یەک و دوون و نە هەر ئەوانەن .جیا
لە مەسەلەی کەمیی مز و مووچە ،بەدەر
لە گ رانی و لەکەمیدانی توانای کڕینیان
و ،لـــــەوالی ک ــێ ــش ــەی ن ــی ــش ــت ــەج ـێب ــوون؛
ئەوە گرێبەستەکانی کارە کە وایک ــردوە
ک ــرێ ــک ــاران کەمترین ئەمنیەتی ڕاگ ــرت ــن
و م ــان ــەوەی ــان لەسەر کارەکانیانە .زۆر
ل ــە خ ــاوەن ــک ــارەک ــان کرێکارەکانیان یان
بە گرێبەستی کاتی و ی ــان تەنانەت بە
گرێبەستی سپی دادەم ــەزرێ ــن ــن .بەوەش
ئەم کرێکارانە کە بەشی زۆری کۆمەڵگەی
کرێکاریی ئێ ران پێکدێنن هیچ قانوونێکی
دامــەزران و ئ ــەوەی پێی دەڵێن “مەزایای
ک ــرێ ــک ــاری” ن ــای ــان ــگ ــرێ ــت ــەوە .ه ــەروەه ــا
هەلومەرجی کار و چەندی و چۆنیی مز و
حەقدەستەکانیان هەمووی بەس راوەتەوە
ب ــە وی ــس ــت و سەلیقەی خ ــاوەن ــک ــار .خۆ
بێتوو لەسەر کاریش دەربکرێن چونکی
گرێبەستێکی ڕەسمییان لە نێواندا نییە،
بیمەی بێکارییان نادرێتێ؛ ی ــان ئەگەر
ت ــووش ــی ڕووداوی ک ــار ب ــن و خاوەنکار
نەیەوێ تێچووی دەرمان و پەککەوتنیان
بدا و زیانەکەیان بۆ قەرەبوو بکاتەوە،
ن ــات ــوان ــن ش ــک ــای ــەت ب ــک ــەن و پێوشوێنی
مافەکانیان کەون.
هەاڵواردنی ڕەگەزی کێشەیەکی دیکەی
کۆمەڵگەی کرێکاریی ئێ رانە .خاوەنکارەکان
زۆرب ــەی ــان ب ــۆ دامــــەزران پ ــی ــاوان وەپێش
دەدەن و لە کاتی کەمکردنەوەی هێزی
کاریشیان ئەوە ژنانن کە وەپێش دەدرێن.
ژن ــان و بەتایبەتی ژنانی سەرپەرستی
خێزان _کە بەداخەوە لە سۆنگەی قەی رانە
کۆمەاڵیەتییەکانی ڕۆژ بە ڕۆژ ئەژماریان
زی ــات ــر دەبـــێ_ ن ــەک دەرف ــەت ــی وەکی ــەک
بۆ خۆدیتنەوەیان لە ب ــازاڕی ک ــاردا نییە،
بەڵکوو لە ئەگەری دامەزرانیشدا ناچار بە
ماوەی کاری زیاتر و مزی کەمتر دەکرێن.
خۆ ئەگەر ئاوڕێکیش لە کوردستان
بدەینەوە ،بەسەر هەندێ دیاردەی دیکەشدا
دەکەوین .جیا لە هاوبەشیی مەینەتی و
ب ێمافیی چینی کرێکار لە هەموو ئێ ران،
بەاڵم چوار دەیە سیاسەتی پەرەنەسەندنی
ئابووری و بەئەمنیەت یکردنی کوردستان
دۆخــێــکــی جـــیـــاوازتـــری ب ــۆ کــرێــکــاران
ل ــە ک ــوردس ــت ــان خ ــوڵ ــق ــان ــدوە .ئـــەوەش لە
حــاڵــێــکدایــە هـــەر چــــوار پ ــارێ ــزگ ــاک ــەی
ک ــوردس ــت ــان ل ــەس ــەر ســنــووری واڵت ــان ــی
عێ راق و هەرێمی کوردستان ،تورکیە و
ئازەربایجان هەڵکەوتوون ،بەاڵم بەهۆی
ڕوانینی ئەمنیەتیی کوردستان نەک راوە بە
ناوچەی ئازادی ئابووری و ئەو دەرفەتە
گرینگەی لێ ئەستێندراوەتەوە .هاوکات لە
ساڵدا چەند جار بە هۆی داخستنی ئەو
کەمە دەروازە سنوورییەش کە بە شێوەی
س ــن ــووردار ڕێ ــی بۆ کۆڵبەریی قانوونی
ئ ــاوەاڵ ک ــردوە ،ئەم دەرفەتەش لە خەڵکی

هەژاری ئەم ناوچەیە دەستێنن و پەرە بە
بێکاریی زیاتر لەو ناوچانە دەدەن.
هـــەروەهـــا لــە کــوردســتــان ســــەرەڕای
بێکاریی زۆر ســەرووتــر ل ــە نێونجیی
بێکاریی واڵت ،بەاڵم بە هۆی کەمیی کارگە
و کارخانەکان حەشیمەتی کرێکارانی
ڕەسمیی خ ــاوەن گرێبەست زۆر کەمن.
زۆرینەی حەشیمەتی کرێکار لە ئێ ران
لە یەکە بچووکەکانی دەرەوەی بازنەی
قانوونەکانی کار و کەرتی بیناسازییدا
سەرقاڵن ،یان بە پیشە ساختە (ک ــاذب)
ـەکانی وەک دەستگێڕییەوە خەریکن ،یان
لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستاندا
ڕوویــــان ل ــە ک ــۆڵ ــب ــەری کــــردوە .کێشەی
سەرەکیی ئ ــەو کرێکارانەش ئ ــەوەی ــە کە
ژم ــارەی ــەک ــی یەکجار ک ــەم ل ــەوان بیمەی
دابینکردنی کۆمەاڵیەتییان هەیە و لە
ئــەگــەری ب ــێ ــک ــارب ــوون یــان ت ــووش ــب ــوون
بە ڕووداوی ک ــاردا لە هەموو مافێکیان
ب ێبەشن.
بەاڵم سەرباری هەموو ئەو بەشمەینەتی
و نەهامەتییانە چینی کرێکار کۆڵیان
نــــەداوە و ب ــەش ــی س ــەرەک ــی ــی هەیکەلی
بزووتنەوەی ناڕەزایەتی لە ئێ ران پێ کدێنن.
ناڕەزایەتییە کرێکارییەکان کە پێشتر
ل ــە ی ــەک ــە بچووکەکانی بەرهەمهێناندا

عەلی بداغی

ڕووی ــان دەدا ،ئێستا کارگە و کارخانە
زەبەالحەکانیشی گرتۆتەوە و تەنانەت
هاوپشتیی یەکتریش دەک ــەن و؛ ئەوەش
کە نیشانی وش ــی ــاری و پێگەیشتوویی
چینی کــرێــکــارە ،ڕوخ ــس ــارێ ــک ــی تـــەواو
سیاسی و مافخوازانە بە ناڕەزایەتییەکان
دەدەن .ب ێگومان هاوبەشیی بزووتنەوەی
کرێکاری لە بزووتنەوە سەرانسەرییەکاندا
و فــازی نوێی ن ــاڕەزای ــەت ــی ــی کۆمەڵگەی
کرێکاری لە قۆناغی پاشکۆرۆنادا کۆماری
ئیسالمیی بەرەوڕووی بارودۆخێکی زۆر
دژوار دەکا.
کاکڵی باسەکە ئەوەیە سەرەڕای ئەوەی
بەرپرسانی حکوومەتی و کاربەدەستانی
دەوڵەتییش ،دان بە شپرزەیی بارودۆخی
ک ــرێ ــک ــاران و پ ــەرەس ــەن ــدن ــی هــــەژاری و
بێکاری لە واڵتدا دەنێن ،بەاڵم ئی رادەیەک بۆ
ئاوڕدانەوە لە مافی کرێکاران و الکردنەوە
لە دۆخی نالەباری ئەوان لەگۆڕێدا نییە.
نە باسێک لە بووژانەوەی ئابووریی واڵت
و هەلی ک ــاری هەیە و نە بردنەسەرێی
مز و حەقدەستی کرێکاران کە هەمیشە
لەژێر هێڵی ه ــەژاری ــی ــەوە بــووە .ئەمەش
واتای بەردەوامیی ناڕەزایەتیی کرێکاران
و ب ــەش ــداری ــی زی ــات ــری ــان ل ــە ب ــزووت ــن ــەوە
ئێعت رازییەکانی سەرانسەریدایە.

البردنی سزای چەککڕین چ خێرێکی بۆ خەڵکی ئێران تێدایە؟
و گرووپە تێرۆریستییەکانی ناوچە و
باج دان بە هێندێک لە گ ــەورە واڵت ــان ،لە
ملدان بەم داواکارییانە خۆی بواردوە .ئەم
جارەشیان کە دەوڵەتی ئەمریکا کەوتوەتە
خۆ و بۆ درێژکردنەوەی ماوەی سزای کڕین
و فرۆشتنی چەک لەالیەن ئێ رانەوە هەوڵ
دەدا ،کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی
وەک ئ ــەوەی هیچ کێشەیەکی دیکەیان
نەبێ و خەڵکی لێقەوماوی ئێ ران تەنیا
چاویان لەوە بێ کە داخۆ بۆ هەڕاجکردنی
بەشێکی دیکە لە سەرمایەی واڵتەکەیان
لە کوێ چەکی تازە بۆ بەهێز نیشاندانی
دەس ــەاڵت ــی ڕێ ــژی ــم دەکـــڕن ،کەوتوونەتە
خ ــۆ و ه ــات ــوه ــاواری ــان ســاز کــــردوە .لەم
پێوەندییەدا دوای ئەوەی پۆمپێئۆ وەزیری
دەرەوەی ئەمریکا ڕای ــگ ــەی ــان ــد ک ــە هەر
کارێکمان لەدەست بێ دەیکەین بۆ ئەوەی
تەحریمەکانی س ــەر کڕین و فرۆشتنی
چ ــەک ل ــەالی ــەن ئ ــێ ـران ــەوە ل ــە جێی خۆیدا
بمێنێ و درێ ــژب ــک ــرێ ــت ــەوە و یەکێک لە
ڕێگەکانی گەڕانەوە بۆ ڕێکخ راوی نەتەوە
یەکگرتووەکانە ،عەلی ڕەبیعی وتەبێژی

دەوڵەتی ڕۆحانی هاتە سەر خەت و وەک
هەمیشە دەستی کرد بە هەڕەشەکردن کە
ئەگەر ئەم کارە بکرێ کۆماری ئیسالمی
بەرپەرچدانەوەی توندی دەبێ.
لە کەس شاراوە نییە کە لە هەموو ئەو
سااڵنەدا کە کۆماری ئیسالمی بە هۆی
سیاسەتی شەڕفرۆشانەیەوە و لە ڕێگەی
دەستوەردان لە کاروباری واڵتانی ناوچە
و بە تایبەت لە ڕێگەی دروستکردن و
پڕچەککردنی گرووپە تێرۆریستییەکان
ل ــە واڵت ــان ــی دوور و نزیک ب ــۆ هەڕەشە
لـــە ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــەک ــان ــی ئ ــەم ــری ــک ــا و
هاوپەیمانەکانی و ب ــەف ــی ــڕۆدان ــی دەی ــان
میلیارد دۆالر لە سەرمایەی واڵتی ئێ ران بۆ
وەڕێخستنی ئاژاوە و نائەمنی لە ناوچە و
تەنانەت بە هۆی کردەوە تێرۆریستییەکانی
لە واڵتانی دووری جیهانیشدا ،نە تەنیا
هیچ دەسکەوتێکی نەبووە بەڵکوو ئەم
ڕێژیمە و سیاسەتەکانی ڕۆژ ل ــە ڕۆژ
زیاتر ماڵوێ رانیی بۆ خەڵکی ئێ ران بە
دوای خۆیدا هێناوە .ئێ رانێک کە ئێستا
ل ــەب ــەر چ ــارەس ــەری ه ــێ ــرش ــی کــورۆنــادا

دامــــاوە و ڕێ ــژی ــم ب ــە هــۆی ن ــاک ــارام ــەی ــی
لە بەرنامەڕێژیی ڕووب ــەڕوو بوونەوەی
قەی رانەکان و وەرشکستەبوونی دارایی و
ئابووری و بێخەمەییان لە لەنێو چوونی
بە کۆمەڵی خەڵک ،دەستەوەستان ماوە،
داخــۆ دەبــێ خەمی ئ ــەوەی ب ــێ ل ــە کوێ
چ ــەک دەکـــڕێ؟ کاتێک ل ــە واڵت ــدا ڕێ ــژەی
ه ــەاڵوس ــان بــــــەردەوام بـــەرز دەب ــێ ــت ــەوە،
داه ــات ــی خەڵک ڕوو لە کزییە و ڕێ ــژەی
بێکاری بە چەند میلیۆن دەچێتە سەرێ
بەبێ ئەوەی هیچ پالن و بەرنامەیەک بۆ
چارەسەری لە بەردەستدا بێ ،الچوونی
م ــەن ــع ــی ک ــڕی ــن ــی چــــەک چ خ ــێ ــرێ ــک بە
خەڵکی ئێ ران دەگەیەنێ کە بەرپرسانی
ڕێژیم ئ ــەوەن ــدە بە پ ــەرۆش ــەوەن ب ــۆی و
هەڕەشەی هەڵوێستی مەترسیدار دەکەن.
ئەمە ه ــەم ــان سیاسەتە ک ــە ل ــە تــەواوی
سااڵنی دەسەاڵتدارییدا لەالیەن کۆماری
ئیسالمییەوە ،بە مەبەستی چەواشەکاری
و گەورەکردنەوەی کێشە دەرەکییەکان و
لەبیر بردنەوەی قەی رانە نێوخۆییەکان پێڕەو
ک ـراوە .بەاڵم بە دڵنیاییەوە ئێ رانی ئێستا

و خەڵکە چاوک راوەکەی وەک سااڵنی
ڕابــــردوو ف ــری ــوی ئ ــەم ه ــات ــوه ــاوارەی ــان
ناخۆن و بە چاوبەست راوەیی وەدوای
هەڵاڵسازکردنی ڕێ ــب ــەران ــی ڕێژیمێک
ن ــاک ــەون کە هەموو م ــاڵ و ژیانی بە
تااڵن ب ــردوون .خەڵک دەزان ــن کە نابێ
متمانە بە ڕێبەرانێک بکەن کە جگە
لە پاراستنی دەسەاڵت و بەرژەوەندییە
ت ــاک ــەک ــەس ــی و مافیاییەکانیان بیر
ل ــە هیچ شتێکی دی ــک ــە ن ــاک ــەن ــەوە کە
پێوەندیی بە ژیان و داهاتووی خەڵک و
واڵتەکەیانەوە بێ .خەڵک ئێستا بیر لە
داهاتوویەک دەکەنەوە کە بە دوور لە
درۆ و ساختەکاریی ڕێبەران ،واڵتێکی
ئ ــاوەدان و ژیانێکی شەرافەتمەندانە و
ئینسانیی تێدا بنیاد بنێنەوە و ئەوەش
دەزانن کە ئەم ئاواتە تەنیا بە گۆڕانێک
وەدی دێ کــە دەســتــی هــەمــوو ئ ــەو
تاوانبار و درۆزنانە لە دەسەاڵتداری
کورت بکاتەوە.
***
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حیزبی دێموکراتی کوردستان لەسەر پشتیوانیی خۆی لە بزووتنەوەی خوێندکاری
لە کوردستان و خەباتی خوێندکارانی کورد لە زانکۆکانی ئێران ،بەردەوامە
(پەیامی دەفتەری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی ١٢ی بانەمەر ،ڕۆژی خویندکاری کورد)

هاوڕێیانی بەڕێز لە بەڕێوەبەریی یەکیەتیی
نەتەوەیی خوێندکارانی کورد!
ب ــەب ــۆن ــەی ه ــات ــن ــی ١٢ی ب ــان ــەم ــەڕ ،ڕۆژی
خوێندکاری ک ــورد بەگەرمی پیرۆزبایی لە
ئ ــێ ــوە ،ل ــە ئ ــەن ــدام ــان ــی ڕێ ــک ــخ ـراوەک ــەت ــان و لە
سەرجەم خوێندکارانی کورد دەکەین.
١٢ی بـــانـــەمـــەڕ ،ڕۆژی ش ــەه ــی ــدب ــوون ــی
ڕوونــاکــبــیــری ش ــۆڕش ــگ ــێ ــڕ و ســـەرکـــردەی
مەیدانیی دێوک رات کاک سمایلی شەریفزادەیە.
نــاودێــرکــرانــی ڕۆژی ش ــەه ــی ــد بــوونــی ئ ــەو
تێکۆشەرە شوێندانەرە بە ڕۆژی خوێندکاری
کورد ،هەڵگری کۆمەڵێک واتایە کە ناکرێ لەم
بۆنەیەدا لە سەریان نەوەستین.
سمایل ش ــەری ــف ــزادە ،نموونەیەکی بەرز
لەو خوێندکارانەی ک ــورد بوو کە خوێندنی
زان ــک ــۆ و چ ــاالک ــی ــی س ــی ــاس ــی ــی س ــەردەم ــی
خوێندکارییان نەک هەر لە خەباتی نەتەوەیی
و خولیا و ئامانجەکانی خەڵکی کوردستان
جیا نەکردەوە ،بەڵکوو پێناسەیەکی نوێ و
شوناسێکی نەتەوەییان بە خوێندکاری کورد
و تێکۆشانی سیاسی و سینفیی خوێندکاری
کورد لە زانکۆکانی ئێ ران دا .ئەوان سەنگەری
زانکۆیان بۆ لە قاودانی سەرکوتی نەتەوەیی
لــە کــوردســتــان و ڕاک ــێ ــش ــان ــی پشتیوانیی

خوێندکارانی ئێ ران بۆ الی خەباتی ڕەوای
گ ــەل ــەک ــەی ــان ب ــەک ــار هێنا ،خەباتێک کە
حیزبی دیموک راتی کوردستان ڕێبەریی
دەکرد و ڕێبەران ،تێکۆشەران و ئەندامانی
خ ــۆی لــە پ ــێ ــن ــاوی ــدا دەکـــــردە ق ــورب ــان ــی.
شەریفزادە و و ژمارەیەک لە تێکۆشەرانی
خوێندەوار و ئاگای ئەو سەردەمە ،کاتێک
لە بەر مەترسیی گی ران لە الیەن ساواک،
ه ــەر وەه ــا پێویستیی ڕێبەریی حیزبی
دیموک راتی کوردستان بە بوونی ئەوان لە
ڕیزەکانی خۆیاندا ،سەنگەری تێکۆشانیان
لە زانکۆ و نێوخۆی ئێ ران بۆ چیاکانی
کــوردســتــان و ن ــێ ــو ت ــێ ــک ــۆش ــەران ــی ئ ــەم
حیزبە گواستەوە ،شوێنێکی بەنرخیان
لە سەر ژیانی سیاسی و شۆڕشگێڕیی
حیزبەکەیان دان ــا .ئەو کاریگەرییە هەم
لە دەوڵەمەندکردنی ئەدەبیاتی حیزبی و
کولتووری حیزبایەتی و بەرەوژووربردنی
ئاگایی و وشیاریی شۆڕشگێڕیی ڕیزەکانی
حیزب ل ــەو قۆناغەدا خ ــۆی دەبینیتەوە،
هەم لە هەوڵدان بۆ گەڕاندنەوەی شوناسی
دێ ــم ــوک ـرات و س ــەرب ــەخ ــۆی ــی سیاسی و
بــایــەخــدان بــە ت ــێ ــک ــۆش ــان لــە ن ــێ ــوخ ــۆی
ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا.
شەهید سمایل شەریفزادە کە لە ناوە
هەمیشە درەوەشاوەکانی مێژووی حیزبی
دی ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان بەتایبەتی لە
دەی ــەی چلی هەتاویدایە ،لە سەنگەری

زانکۆوە هاتبوو و بە بەخشینی گیانی لە
ڕەوتی خەباتی چەکداریی سااڵنی٤٧-٤٦دا،
ڕچ ــەی ــەک ــی ن ــەت ــەوەی ــی و شۆڕشگێ ڕانەی
ب ــۆ ن ــەوەک ــان ــی دوای خ ــۆی ــان ل ــە نێو الوان
و خوێندکارانی خەباتگێڕی ڕۆژه ــەاڵت ــی
ک ــوردس ــت ــان ڕەنگڕێژ کــرد .ب ــە سەرنجدان
بەم ڕاستییانەیە کە ،بەسەرمەش قکردنی
سمایل شەریفزادە بۆ خوێندکاری کورد و
 ،ناودێرکردنی ڕۆژی شەهیدبوونەکەی بە
ڕۆژی خوێندکاری کورد لە جێی خۆیدایە
و جێگەی ڕێز لێگرتنە.
خ ــوێ ــن ــدک ــاران ــی کــــــوردی ڕۆژهــــەاڵتــــی
ک ـــوردس ــــتــــان لــــە ســــــــەردەم و قــۆنــاغــی
ئێستاشدا ،بەشێکی چاالک لە بزووتنەوەی
ئ ــازادی ــخ ــوازی ــی ن ــەت ــەوەک ــەی ــان ــن .ئـــەوان لە
ن ــێ ــوخ ــۆی ئ ــێ ـران ســـــەرەڕای زەب ــروزەن ــگ ــی
دامـــودەزگـــا س ــەرک ــوت ــک ــەرەک ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمیی ئێ ران لە نێو زانکۆکان ،لە تێکۆشان
و چاالکی غافڵ نین .جێگەی خۆشحاڵییە
کە خوێندکارانی کورد لە ئێ ران هەتا هاتوە
پتر لە سەر دان ــی شوناسی نەتەوەیی بە
بزووتنەوەی خوێندکاریی خۆیان و بەرگری
لە ویست و داخ ــوازە نەتەوەییەکان پێداگر
ب ــوون .دی ــارە ئ ــەم ڕاستییە و پشتیوانیی
خوێندکارانی ک ــوردی زانکۆکانی ئێ ران لە
ئامانجە ڕزگاریخوازانەکانی بزووتنەوەی
س ــی ــاس ــی و ل ــە م ــێ ــژی ــن ــەی ک ــوردس ــت ــان،
هەستیاریی ڕێژیم بە تێکۆشانی ئەوان و،

هەر بەو ڕادەیەش تێچووی چاالکیی ئەوانی
قورستر کردوە ،بە جۆرێک کە خوێندکارانی
کورد لە شەهیددان و لەژێر ئەشکەنجەدا
گیانبەختکردن و دەرک ران لە زانکۆ و چوونە
زی ــنــدان ل ــە ئاستی ئ ــێ ـران ــدا ،ب ــە داخـــەوە
پشکێکی زۆریان بەرکەوتوە.
لە ڕۆژی خوێندکاری ک ــورددا ،هەروەها
بە ڕێزەوە ئاوڕ لە خەباتی ئەو خوێندکارانە
دەدەینەوە کە دوای بەجێهێشتنی ناچاریی
زان ــک ــۆک ــان ــی ئ ــێ ـران ل ــە ڕێـــزە ئاشک راکانی
حیزب و لە ڕێکخ راوەکانی سەر بە حیزبی
دێموک راتی کوردستاندا ،تێکۆشانی خۆیان
ل ــە پێناوی ئـــازادی ،دێموک راسی و مافی
نەتەوەییدا ،درێژە پێداوە ،و ژمارەیەکیان لەم
ڕیگەیەدا شەهید بوون.
مایەی خۆشحاڵییە کە ڕێژەیەکی بەرچاو
لە الوانــی کــوردی ڕۆژهـــەاڵت ،ه ــەر ئیستا
لە زانکۆکانی واڵتانی جۆراوجۆری جیهان
خەریکی خوێندن و خۆپێگەیاندنن .هیوای
ئێمە ئ ــەوەی ــە ه ــەر ک ــام لـــەوان ب ــە ئیلهام
وەرگرتن لە سیما خوێندکاری و زانستییە
کــوردەکــانــی س ــەردەم ــەک ــان ــی پ ــێ ــش ــوو بە
تایبەتی ڕێبەرانی شەهیدمان د .قاسملوو
و د .ش ــەرەف ــک ــەن ــدی ل ــە زان ــک ــۆ و ژینگەی
خ ــوێ ــن ــدک ــاری ــی خــۆیــان ،ب ــب ــن ب ــە دەنـــگ و
نوێنەر و ڕاسپاردەی نەتەوە بندەستەکەی
خۆیان و سەرنج و پشتیوانیی کەسایەتییە
ئەکادیمییەکان و خوێندکارانی جیهان بۆ

الی پرسی ڕەوای ئەو نەتەوەیە بە تایبەتی
لە ئێ ران ڕابکێشن.
خــوێــنــدکــارانــی وریــــا و خ ــەب ــات ــگ ــێ ــڕی
کوردستان!
ه ــاوڕێ ــی ــان ــی بــەڕێــز لــە ب ــەڕێ ــوەب ــەری ــی
یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد!
لەم ڕۆژەدا ،بە ڕێز و پێزانینەوە ئاوڕ لە
خەبات و قوربانیدانی خوێندکارانی کورد
ل ــە دژی س ــەرەڕۆی ــی و داگ ــی ــرک ــاری و لە
پێناوی ڕزگاریی نەتەوەکەماندا دەدەینەوە.
ب ــەڵ ــێ ــن دووپــــات دەکــەیــنــەوە کــە حیزبی
دیموک راتی کوردستان لەسەر پشتیوانیی
خ ــۆی لــە ب ــزووت ــن ــەوەی خ ــوێ ــن ــدک ــاری لە
کوردستان و خەباتی خوێندکارانی کورد
لە زانکۆکانی ئێ ران ،ب ــەردەوام دەمێنێتەوە.
ه ــی ــواداری ــش ــی ــن ی ــەک ــی ــەت ــی ــی نــەتــەوەیــی
خوێندکارانی کورد لە ئەرکەکانی خۆیدا بە
تایبەتی لە بەرینکردنەوەی پێوەندیی نێوان
خوێندکاری کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و بزووتنەوەی نەتەوەیی و شۆڕشگێ ڕانەی
ئەو بەشەی کوردستان ،سەرکەوتوو بێ.
لەم ڕێگایەشدا بەگوێرەی توانامان ئامادەی
هەموو جۆرە هاوکاری و پشتیوانییەکین.
حیزبی دیموکرات ی کوردستان
دەفتەری سیاس ی
١٢ی بانەمەڕی ١٣٩٩

بزووتنەوەی چەکدارانەی  ٤٧-٤٦وەک سەرمایەیەکی مەعنەویی بەهێز ،کاری کردە
سەر گرێدانەوە و پێکەوەلکانی دوو قۆناغی شکۆداری مێژووی حیزبی دێموکرات،
واتە سەردەمی کۆماری کوردستان و سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران
(ڕاگهیهندراوی یهكیهتیی نهتهوهیی خوێندكارانی كورد ب ه بۆنهی ڕۆژی خوێندكاری كورد)
ل ه ڕهوتی خهباتی گهالندا كۆمهڵێك ڕووداوی
چارهنووسساز و كهسایهتیی شوێندانهر ل ه
ساتهوهختێكی مێژووییدا سهرههڵدهدهن ك ه ن ه
تهنیا له بیرهوهریی گشتیی گهالندا ب ه زیندوویی
دهمێننهوه ،بهڵكو دهبن ه نوخت ه وهرچهرخانێك
له بزووتنهوهی ئازادیخواز و ڕزگاریخوازی
گـهلـهكـهیــان .شوێن_كاتی سـهرهـهڵــدانــی ئهو
ڕووداوانــــ ه و دهرك ـهوتــنــی ئ ـهو كهسایهتیان ه
پهیوهندیی ڕاستهوخۆی لهگهڵ پێویستییهكی
مێژوویی بۆ گوورانی كۆمهاڵیهتی و نهتهوهیی
ههیه ،ب ه جۆرێك ك ه ساڕێژكهرهوهی كهلێنێكە
کە بەرەنجامی گهشهنهسهندویی و وهستان ه
لەو شوێن_کاتەدا.
دهیــهی 40ی هـهتــاوی له ڕۆژه ـهاڵت ـهوه تا
ڕۆژئاوای جیهان ،دهیهی وشیاری و گهشهی
ڕوحـــی بــهرهنــگــاری و مــافــخــوازیــی گ ـهالن ـه،
دهیهی سهرههڵدانی بزووتنهو ه كۆمهاڵیهتی و
نهتهوهییهكانه ،دهیـهی تۆماركردنی ئاڵوگۆڕ ه
چــارهنــووســســازهكــانــی ســهدهی بیستهمه .لە
دەرەنــجــامــی ئــەو وشیارییەی گــەالنــدا دەیــان
ڕاپەڕین و شۆڕشی ئیلهامگرتوو لە ئەندێشەی
چەپ سەریان هەڵدا و ژمارەیەک دەوڵەتی نوێ
بە نەخشەی جوغرافیی جیهانەوە زیاد بوون.
شەپۆلەکانی ئــەو گــۆڕانــکــاریــیــە گــەورەیــە
گەیشتە ئێرانی دراوسێی یەکیەتیی سۆڤیەت
و تــەنــانــەت خ ــۆی لــە ڕاپــەڕیــنــی چــەکــداریــدا
دیتەوە .سەرەتای ئەو ڕاپەڕینە چەکدارییە لە
جوغڕافیای ژێــر دەســەاڵتــی حــەمــەڕەزاشــادا،
لە چیا و گوندەکانی ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
چەخماخەی لێدرا و خەونی ئێرانی ئــارام و
سەقامگیری لە الی دەسەاڵتی پاشایەتی بەتاڵ
کردەوە ،سەرهەڵدانێک کە عەوداڵی وەدیهێنانی
ئامانجەکانی کۆماری کوردستان بوو.
لــە بــەهــاری ١٣٤٦ی هــەتــاوی بەشێک لە
ڕێــبــەران و کــادر و پێشمەرگەکانی حیزبی
دیــمــۆکــڕاتــی ک ــوردس ــت ــان ک ــە پاشخانێکی
مەعریفیی نەتەوەیی و چەپیان هەبوو ،بڕیاریان
دا بگەڕێنەوە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان و بە
گژ سیاسەتە داپڵۆسێنەر و داگیرکارییەکانی
دەوڵەتی حاکم بە سەر ئێراندا بێنەوە.
بزووتنەوەی چەکدارانەی سااڵنی  ٤٧-٤٦لە
گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە شایانی وەرددانەوە
و دەرس لێوەرگرتنە و هاوکات بۆشایی ڕکوود
و سستیی خەباتی چەندین ســاڵــەی حیزبی
دێمۆکڕاتی کوردستانی بە جۆرێک پڕ کردەوە

کە وەک سەرمایەیەکی مەعنەوەیی بەهێز،
کاری کردە سەر گرێدانەوە و پێکەوەلکانی
دوو قــۆنــاغــی ش ــک ــۆداری مــێــژووی ئــەو
حیزبە ،واتە سەردەمی کۆماری کوردستان
و سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران.
سەرەتای دەیەی ٤٠ی هەتاوی لە ئێراندا
هــاوکــاتــە لــەگــەڵ کــرانــەوەیــەکــی ڕێــژەیــی
فەزای سیاسی لە ئێراندا ،کە لە ئەنجامی
بزووتنەوەی خۆماڵی کردنی پیشەسازیی
نەوتی ئێران و هەروەها لە ژێر فشاری
دەوڵــەتــی ئەوکاتی ئەمریکادا ڕووی دا.
لـــەو قــۆنــاغــەدایــە جــووڵــەیــەکــی گــەرمــی
خوێندکاری لە ئێراندا ســەر هــەڵــدەدا کە
چەمکەکانی ئ ــازادی و عەداڵەتخوازی و
سەربەخۆیی وەک بزوێنەری سەرەکیی
ئەو بزووتنەوەیە ،خوێندکاران لە دەوری
یەکدی کۆ دەکاتەوە.
لەو سەروبەندە و لە ساڵی  ١٣٤٠دایە
کە خوێندکارانی کــوردی نێو زانکۆکانی
گەورەشارەکانی ئێران و بەتایبەت زانکۆی
تــاران ،یەکیەتیی خوێندکارانی کوردیان
دامــەزرانــد .لە گەرمەی هەژموونی چەپ
و دژە ئیمپریالیستیی ئەوکاتی ئێراندا و
دابەشبوونی بــەرەی چــەپ بە ســەر دوو
جــەمــســەری ســۆڤــیــەت و چــیــنــدا ،کەشی
ســیــاســیــی زانـــکـــۆش بــــەتــــەواوی لــەژێــر
کارتێکەریی ئەو ڕوداوانــەدا بوو .ئەوە لە
کاتێکدایە بۆ خوێندکارانی کــورد ،پرسی
نــەتــەوەیــی و ویــســتــی ڕزگــاریــخــوازیــی
نەتەوەیی شاکلیلی چارەسەری لە پێشینەی
کێشەکانی کــۆمــەڵــگــەی پــەڕاوێــزخــراوی
کــــوردســــتــــان بـــــــوون .کـــــاک ســمــایــلــی
شەریفزادە و هاوڕێیانی بە تێگەیشتنێکی
قــووڵ و مەعریفی لە ستەمی نەتەوەیی
و ئــاوێــتــەکــردنــی ئـــەرزشـــە ســیــاســی و
کۆمەاڵیەتییەکانی بزووتنەوەی چەپ وەک
گوتاری زاڵ بە سەر نەتەوە ژێردەستەکان
لە سەراسەری جیهاندا ،زانکۆیان جێهێشت
و پەڕیوەی باشووری کوردستان بوون
تا لەگەڵ تێکۆشەرانی حیزبی دیمۆکڕاتی
کوردستان جوواڵنەوەیەک وەڕێ بخەن و
مێژووی خەباتی نەتەوەکەیان دەوڵەمەند و
پڕشانازی بکەن.
جــــوواڵنــــەوەی خــوێــنــدکــاریــی ســااڵنــی
ســەرەتــای دەیــەی  ٤٠هەرچەند لەوانەیە

تـــــــەواوی ئــێــلــێــمــانــەکــانــی بـــزووتـــنـــەوەی
خوێندکاری تێدا بــەدی نەکرێ ،بــەاڵم هیچ
ل ــەو ڕاســتــیــیــە نــاگــۆڕێ کــە خــوێــنــدکــارانــی
کــورد لــەو ســەردەمــەدا بڕوایەکی پتەویان
بــە پێگەی زانــکــۆ لــە ئــاڵــوگــۆڕە سیاسی و
کۆمەاڵیەتییەکاندا هــەبــوو و لــەو پێناوەدا
بەکردەوە هەنگاویان بۆ نا .پەیوەست بوونی
کاراکتێرەکانی ئەو حەڕەکەتە خوێندکارییە
بە ڕیزەکانی حیزبی دیمۆکڕاتی کوردستان
بە سەرەتای پەیوەندیی فکری و تەشکیالتیی
ئەو حیزبە بە زانکۆ دادەنرێ.
ئــــولــــگــــووســــازی لـــــە ک ــەس ــای ــەت ــی ــی ــە
خــوێــنــدکــاریــیــەکــانــی ئـــەو ســـەردەمـــەو بە
تایبەت ناوزەد کردنی ڕۆژی ١٢ی بانەمەڕ
واتــە ڕۆژی شەهید بــوونــی کــاک سمایلی
شەریفزادە بە “ڕۆژی خوێندکاری کورد” لە
الیەن خوێندکارانی دیمۆکڕات ،ئاماژەیەکە بە
کارتێکەریی ئەو قۆناغە مێژووییە لە سەر
خوێندکارانی کورد لە ئێستادا.
خوێندکارانی کورد لە زانکۆکانی ئێران و
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە هەر کرانەوەیەکی
ڕێژەییدا کە لە بیاڤی گشتی و بە تایبەت لە
فــەزای زانکۆکاندا ڕوو دەدا ،بە پاراستنی
کاراکتێری خوێندکاری و لــە کۆنتێکستی
خــەبــاتــی ن ــەت ــەوەی ــی ــدا چــــاالک دەبـــنـــەوە.
سەرەڕای ئەوەی لە ساڵە کۆتاییەکانی بەر لە
شۆڕشی گەالنی ئێراندا ،ڕێژەیەکی بەرچاو
خــوێــنــدکــاری ک ــورد لــە زانــکــۆکــانــی ئێراندا
حوزووریان نەبوو ،لە هەمان کاتدا شاهیدی
سەرهەڵدانی بزووتنەوەیەکی ڕووناکبیری
نەتەوەیی هەڵقواڵو لە زانکۆکان بووین کە
توانی شوێنپەنجەی بە ڕووداکــانــەوە دیار
بێ و تەنانەت لە ڕەوتــی سەرکەوتنی ئەو
شۆڕشەدا دەورێکی گرینگ بگێڕێ.
خوێندکارانی کــورد لە نیوەی دووەمــی
دەیــــەی  ٧٠و س ــەرەت ــای دەیــــەی  ٨٠کە
بــزووتــنــەوەی خوێندکاریی ســەراســەریــی
ئێران دەرفەتی هاتنەوە مەیدانی بۆ ڕەخسا،
بە شێوەیەکی ڕێکخراوتر و بە ئەزموونتر،
داخوازییە سینفی و زیاتر نەتەوەییەکانی
خۆیان لە گۆڤار و باڵوکراوە و سێمینار و
چاالکیی جۆراوجۆری دیکەدا چڕ کــردەوە.
دەک ــرێ ئــەو قۆناغە بــە شەپۆلی سێهەمی
بزووتنەوەی خوێندکاریی کوردی لە قەڵەم
بدرێ.

کاری هونەری :شۆڕشی ئاهی
هەر چەندە سیاسەتی ڕێبەرانی کۆماری
ئیسالمی لە چوار دەیەی ڕابردوودا ،هەر لە
داخستنی زانکۆکان بۆ زیاتر لە دوو ساڵ و
دوورخستنەوەی خوێندکاران و مامۆستایانی
جیابیر ،ئیدئۆلۆژیزە کردنی نێوەرۆکی زانستە
مرۆییەکان ،پەرەپێدانی ناهاوسەنگیی زانکۆ
لە ڕووی چەندایەتییەوە و هــەروەهــا زاڵ
کردنی کەشی ئەمنیەتی بەسەر زانکۆکاندا و
زۆر هۆکاری تریش ،بەکردەوە بزووتنەوەی
خوێندکاریان تا ڕادەیەک سڕ کردوە ،بەاڵم
بەرەوپێش چوونی بیری نەتەوەخوازی و
بەنێونەتەوەیی بوونی پرسی کورد لە هەموو
بەشەکانی کوردستان ،لە نێو خوێندکارانی
کـــورددا ڕەنــگــدانــەوەی بەرهەستی هەیەو
ل ــە ئــێــســتــادا ڕێـــــژەی پــەیــوەســت بــوونــی
خوێندکاران بە ڕیزەکانی حیزبی دێمۆکڕات
بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردوە .دوای
تێپەڕبوونی  ٥٢ساڵ بە سەر شەهیدبوونی
کــاک سمایلی شــەریــفــزادە ،خوێندکارانی

کــورد پەیوەست دەبــن بە حیزبەکەی کاک
سمایلەوە ،تا وەدیهێنەری ئامانجە نەتەوەیی
و دادخوازییەکانی بزووتنەوەی پڕشکۆی
سااڵنی  ٤٧-٤٦بن.
یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد
لە ڕۆژی خوێندکاری کــورددا کە هاوکاتە
لەگەڵ ساڵیادی شەهید بوونی خوێندکاری
ســــەرکــــردەی دێ ــم ــۆک ــڕات کـ ــاک سمایلی
شەریفزادە ،پێداگری لە سەر بەردەوامیی
ڕوحـــــی نــــەســــرەوتــــووی خــوێــنــدکــارانــی
کــورد دەکــاتــەوەو بــزووتــنــەوەی پێشڕەوی
خوێندکاری کوردی بە بزوێنەری سەرەکیی
کۆمەڵگای کــوردی بۆ بەرەنگاربوونەوەی
داگیرکاری دەزانێ.
یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد
١٢ی بانەمەڕی ١٣٩٩ی هەتاوی
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خالید عەزیزی:

بۆ چارەسەری پرسی کورد متمانە
بە کۆماری ئیسالمی ناکرێ

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
(کۆمارێکی ئیسالمی)
()٣_٢٢
خەڵکی ئێران و هەروەها ڕای گشتیی جیهانی.
قۆناغی دووهەمی پڕۆژەی خومەینی ،گواستنەوە
و پەسندکردنی بیرۆکەی کۆمارێکی ئیسالمی بوو
ک و الیەنە دیــارەکــانــەوە .قۆناغی
لە الیــەن خەڵ 
سێهەمی پڕۆژەکەش ،پێداچوونەوە و گۆڕانکاری
لە ڕەشنووسەکەدا بوو ،بە مەبەستی جێگۆڕکێی
سیفەتی سێکۆالری دەستوور بە ئایین ،کە لەالیەن
کــۆڕی شارەزایانی دەســتــوورەوە ئەنجام دەدرا
(مەجلیسی خوبرەگانی یاسای بنەڕەتی گرووپێکی
 ٤٠کەسی بــوون کە زۆرینەیان شوێنکەوتووی
خومەینی بوون) .لە ئەنجامدا ،بیرۆکەی ویالیەتی
فەقیهـ کە لەالیەن خومەینییەوە داڕێژرابوویەوە
و پــەرەی پێدرابوو ،دەبێتە پڕەنسیپی بنەڕەتیی
نــوســخــەی نــوێــی دەســـتـــوور ،پــڕەنــســیــپــێــک کە
خومەینی دەباتە سەرووی هەموو دەسەاڵتەکان 
ی
دیکە و دەیکا بە گەورەترین ڕێبەری ئایینی شیعە
یــان وەلــی فەقیهـ .هــەر لە یەکەم کاتژمێرەکانی
پێداچوونەوەی ڕەشنووسی دەستوور ،خومەینی
نامەیەک ئاراستەی کۆڕی شارەزایانی دەستوور
دەکا:

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە دیمانەیەکدا
لەگەڵ تۆڕی میدیایی “ایــران انترناشناڵ”دا ڕایگەیاند “کورد
متمانەی بە کۆماری ئیسالمی نییە و باوەڕی کۆماری ئیسالمی
بۆ چارەسەری پرسی کورد هەتا ئێستاش جێی پرسیارە”.
کاک خالید عەزیزی لەو دیمانەیەدا تیشکی خستە سەر ئەوە کە
پرسی کورد لە ئێران لە چوار دەیەی تەمەنی کۆماری ئیسالمیدا
بە چارەسەرنەکراوی ماوەتەوە و سیاسەتی سەرکوتگەرانەی
ڕێژیم و بەئەمنیەتیکردنی کوردستان نە یارمەتیی بە کۆماری
ئیسالمی کــردوە و نە کــوردی لە ویست و داواکانی پاشگەز
[ “ ]...زانایانی ئایینی بەشداری کۆڕی
کردووەتەوە .لە هەموو ئەو ماوەیەدا خەباتی کورد لە نێوخۆی
شــارەزایــانــی دەســتــوور ،ئەگەر پێیانوایە
واڵت و لە رێگەی تێکۆشانی سیاسی و نیزامی و دیپلۆماسیی
مادەیەکی دەستوور دژی ئیسالمە ،دەبێ بەئاشکرا
حیزبە سیاسییەکانی کوردستانەوە درێــژەی بــووە .بۆیە چ
ڕایبگەیەنن ،نابێ ترسیان لە مشتومڕی
ڕۆژنامە و نووسەرە بەڕۆژئاوابووەکان هەبێ،
کۆماری ئیسالمی بمێنێ ،یان ڕێژیمێکی سیاسیی دیکە جێی
کە خۆیانوەکوو دۆڕاو دەبینن” []...
بگرێتەوە ئەو پرسە لەجێی خۆیەتی .پرسی کورد نە لە ئێران بۆ
خومەینی ،شاری قوم ٢٩ ،ی ئووتی ١٩٧٩
حاشاکردن دەبێ ،نە لە ئاستی ناوچەدا کە ئێستا لە ڕەهەندێکی
دەســــتــــەواژەی “ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ــران” بۆ
زۆر گەورەتری سیاسی و ئابووری و ئەمنیەتیدا لەئارادایە.
نوسخەی نوێی دەستوور لە دێسامبری ١٩٨٠دا
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە بەشێکی کۆمارێک بە کار دەبرێ کە بە یاسا و رێساکانی ئایینی
ئیسالم و لە نێویشیدا مەزهەبی شیعەی دوازدە ئیمامی پەسند کــرا ،کــە ل ــەودا ڕێژیمی سیاسیی ئێران
دیکەی ئەم دیمانەیەدا بە ئاماژە ڕاگیرانی دانیشتنەکانی نێوان چوارچێوەدار کرابێ .لەو کۆمارەدا سەروەری بۆ خەڵک وەکــوو کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران ناسێندراوە،
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران و شاندی نییە ،بەڵکوو بۆ خودایە .نوێنەرایەتیی خوداش لە سەر ڕێژیمێکی سیاسی لەسەر بنەمای یەکتاپەرستی
کۆماری ئیسالمی کە بەنێوبژیوانیی ڕێکخراوی نۆروێژیی زەوێ دەدرێ بە وەلی فەقیهـ .لە وتووێژێکدا لەگەڵ (تاکخودایی) ،دەسەاڵتی خودا ،سەروەریی خودا
“نۆرێڤ” دەکران ،باسی لەوە کرد کە کۆماری ئیسالمیی دوای رۆژنامەی فاینەنشڵ تایمز ،مانگێک بەر لە سەرکەوتنی و پەیڕەوی لە خودا( .)١بە گوێرەی ئەو دەستوورە
ڕاپەڕینەکەی مانگی خەزەڵوەر و کوژرانی قاسم سولەیمانی و شۆڕش ،خومەینی بەو شێوە کۆماری ئیسالمی پێناسە نوێیە ،لە کۆماری ئیسالمیدا ،دەسەاڵتی سیاس 
ی
و دەسەاڵتی ئایینی تێکهەڵکێش کراون و ڕێبەری
دوابەدوای بەردانەوەی فڕۆکە ئۆکڕاینییە کەوتە مەوقعییەتێکی دەکا:
ئایینی وەکــوو نوێنەری دەسەاڵتی خودا لەسەر
تایبەتەوە کە ئاکامەی بێوەاڵم هێشتنەوەی داواکانی ناوەندی
فاینەنشڵ تایمز“ :دونیای ڕۆژئــاوا زانیاریی زەوی دیاری کراوە .یاسا و ڕێساکانی کۆمار بە
هاوکاری بۆ بەردەوامیی دانیشتنەکان بوو .لەالیەکی دیکە لە تــەواوی لەسەر حکوومەتی ئیسالمی نییە .هێڵە یاسا و ڕێساکانی مەزهەبی شیعە چوارچێوەدار
ئێستادا لەنێو حاکمییەتی کۆماری ئیسالمیدا لەسەر چۆنیەتیی گشتییەکانی سیاسەتی حکوومەتی ئیسالمیمان بۆ ک ــراون .بۆ دامــەزرانــدنــی خــەالفــەت لە ئیسالمی
چارەسەری پرسی کورد ناکۆکیی بۆچوون هەیە.
سیاسیی نــەریــتــیــدا ،ســێ س ــەرچ ــاوە بــە بنەما
ڕوون بکەنەوە”
خومەینی“ :حکوومەتی ئیسالمی حکوومەتێکە دەگیرێن :قورئان و پێغەمبەر و شەریعەت ،بەاڵم
کاک خالید عەزیزی چارەسەری پرسی کورد لە ئێران لە
ڕێگەی دانوستانی بە ویست و پڕەنسیپێکی گشتیی هەموو کە لەسەر بنەمای یاساکانی ئیسالم دادەمــەزرێ .خومەینی مۆدێلێکی نوێی تایبەتی لە ئیسالمی
هێزە سیاسییەکانی کوردستانی ئێران زانــی و پێی لەسەر [ ]...پێی دەڵێین کۆماری ئیسالمی .کۆمار شێوی سیاسی تیۆریزە کرد ،ئیسالمێکی سیاسی لەسەر
ئەوە داگرت کە حیزبی دێموکراتی کوردستان قەتی شەڕ پێش حکوومەتەکەیە و ئیسالمیش واتــە ،نێوەرۆکی بنەمای ویالیەتی فەقیهـ .پڕەنسیپێک کە ڕێگە دەدا
فەقیهێکی شیعە دەوڵەتێک بە تەنیا بەڕێوە ببا .
ی و خودایین”.
دانووستان نەخستوە و ئەوە کۆماری ئیسالمی بوو کە شەڕی سیستەمەکە یاسای ئاسمان 
ن
(وتووێژی فاینەنشڵ تایمز لەگەڵ خومەینی ،خومەینی و شوێنکەوتووەکانی نەک تەنیا خۆیا 
بەسەر کوردستاندا سەپاند و کورد لە ئێران قەت هێرشبەر
و بیرۆکەکانیان بە سەر دەستوورو دامــەزراوە
پاریس٨ ،ی ژانویەی )١٩٧٩
و دەستپێشخەری گرژی و ئاڵۆزی نەبووە و ،لە هەموو ئەو
دەوڵەتییەکاندا سەپاند ،بەڵکوو تــەواوی دژبە ر
		
ماوەیەدا تەنیا بەرگرییان لە خۆیان کردوە.
دام ــەزران ــدن ــی کــۆمــارێــک لــە س ــەر بــنــەمــای یاسا و نەیاری بیرۆکەکانی خۆیانیشیان لەنێو برد.
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە درێژەی و ڕێــســاکــانــی ئایینی ئــیــســام ،ه ــەر لــە ســەرەتــاوە فاکتەرەکانی سەرکەوتنی خومەینی لە سەپاندنی
ئەم وتووێژەدا گوتی چاالکی و جموجۆڵی پێشمەرگەکانی ئێمە بەرەوڕووی کێشە بوویەوە ،چونکە هەر لە رێکخستنی ئایدۆلۆژیاکەی و دامەزراندنی دەوڵەتێکی مەزهەبی
لە نێوخۆی کوردستان بەمانای ڕاگەیاندنی شەڕ لەدژی کۆماری رێفراندۆم و لە مــاوەی نووسینەوەی دەستوورەوە ،ج ــۆراوج ــۆرن :یــەکــەم ،ڕکــابــەرەکــانــی خومەینی
ب و الیەن و ژمارەیەک لە کەسایەتییە بەسەر گرووپی جیاوازدا دابەش ببوون ،کەچی
ئیسالمی نییە ،بــەاڵم بە مافی خۆمانی دەزانــیــن بەرگری لە هەندێک لە حیز 
ئایینییەکان لە دژی پــڕۆژەی خومەینی وەستانەوە ،الیەنگرەکانی خومەینی لە دەوری یەک ئایدۆلۆژیا
خۆمان بکەین؛ ئەگەرچی لە ئێستادا یارمەتیدانی خەڵک لە پەتای
چونکە پێیانوابوو کە ئیسالم و سێکۆالریزم لەگەڵ کــۆ بــبــوونــەوە و گرووپێکی کۆنکرێتیان پێک
کۆرۆنا و ئەوەی کە چۆن خەڵک بە کەمترین زیان ئەم قەیرانە یەکتر سازگار نین .دژبەرانی پــڕۆژەی خومەینی لە هێنابوو .دووهەم ،خومەینی بەهۆی گوتارەکانیەوە
تێپەڕێنن لە پێشەوەی هەموو کارەکانمانە .لەبەر ئەوەی کە دوو جەمسەر پێکهاتبوون :یەکەمیان ،ئەو حیزب و لە بەرژەوەندیی جەماوەر و بەتایبەتی چینی هەژار،
کۆماری ئیسالمیی ئێران خەڵکی ئێران و بەتایبەت کوردستانی الیەن و کەسایەتییانە بوون کە هەر لە سەرتاوە دژی ببوو بە کەسایەتییەکی کاریزماتیک .سێهەم،
بۆ گرینگ نییە ،وەک دەبینین لە کاتێکدا کە قەیرانی کۆرۆنا دامەزراندنی کۆمارێکی ئیسالمی بوون .دووهەمیان ،هەبوونی تۆڕێکی ئایینی کە لە نێو کۆمەڵگەدا
بووەتە قەیرانێکی جیهانی ،بەاڵم ڕێژیم هــەروا لە بیر پڕۆژە هەندێک گ ــرووپ و کەسایەتی ئایینی بــوون کــە بە ڕیــشــەی میژوویی و نەریتی هــەبــوو .چ ــوارەم،
ن و عێراق وایکرد کە ئێرانییەکان لە
ن و دەسەاڵت شەڕی ئێرا 
ئەمنیەتییەکانی خۆیدایە و هەر لەو ماوەیەدا لە کوردستان شێوەیەکی نەریتی دژی تێکەڵ کردنی ئایی 
بوون و پێیان وابوو کە کەسانی ئایینی نابێ دەسەاڵتی دەوری بەرپرس و ڕێبەرانی ئێران کۆ ببنەوە،
گەڕێکی نوێ لە ئێعدامەکان دەستیان پێ کردووەتەوە.
کەسانی نــەتــەوەیـ 
ی بــۆ پاراستنی یەکپارچەیی
سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە وتووێژێکی سیاسی بگرنە دەست.
یــەکــەم ڕەشــنــووســی دەس ــت ــوور لــە الیــەن خاکی ئێران لە دژی هێرشی دەوڵەتێکی عەڕەبی
دیکە لەگەڵ “دەنــگــی کــوردیــی ئەمریکا” تیشکی خستەسەر کــەســێــکــەوە بــە نــــاوی حــەســەن حــەبــیــبــی لــە کاتی و مەزهەبییەکانیش بۆ پاراستنی مەزهەبەکەیان لە
ئەوەی کە بزووتنەوەی سیاسی و مەدەنیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی مانەوەی خومەینی لە پاریس کــاری لەسەر کــرا .بە بەرامبەر هێرشی دەولەتێکی سوننی.
کوردستان لە سااڵنی ڕابردوودا قۆناغی گەشەی باشی کردوە گوتەی هــاونــووســەرانــی ڕەشنووسەکە ،تێکەڵەیەک
جێگیرکردنی دەستووری بنەڕەتیی کۆماری
و ئاکامی دڵخۆشکەری لێکەوتۆتەوە .کاک خالید عەزیزی پێی لــە دەســـتـــووری فــەڕانــســە و دەســـتـــووری ڕێژیمی
لەسەر ئەوە داگرت کە حیزبە سیاسییەکانی کوردستانیش لە پێشووی ئێران بوو .لەو ڕەشنووسەدا کە نووسینێکی ئیسالمی
دەستووری بنەڕەتیی ئێران لە ساڵی ١٩٧٩دا
چەند ساڵی ڕابـــردوودا فۆڕمێکی باشیان لە هاوهەڵوێستی ،زیــاتــر ســێــکــۆالر بـــوو ،بــاســی پڕەنسیپی ویالیەتی
فەقیهـ نەکراوە و لە جیاتی وەلی فەقیهـ ،سەرکۆمار پەسند کرا و لە ساڵی ١٩٨٩دا گۆڕانکاری تێدا کرا.
هــاوکــاری و کــاری هــاوبــەش پیشان داوە ،بــەاڵم ئــەم حیزبە
بەرپرسی یەکەمی واڵتــە و دەسەاڵتی جێبەجێکردن کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دوو جۆرە دامەزراوە
سیاسییانە ،واتە ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی لە سەرکۆمار و سەرۆکوەزیران پێکهاتوە .کەسانی پێک هاتوە :یەکەمیان ،دامەزراوە هەڵبژێردراوەکانن
ئێران دەبێ لە بواری دیپلۆماسی و لە ئاستی نێودەوڵەتیدا دەبێ ئایینی تەنیا لــە رێــگــەی پــاڕلــمــانــەوە بــۆ هەندێک لە وەکـــوو پــاڕلــمــان و ســەرکــۆمــار کــە ئیلهامی لە
یەکگرتووتر پالن و بەرنامەی بۆ بەڕۆژەڤکردنی پرسی کورد دامودەزگا دەوڵەتییەکان دەستنیشان دەکرێن .پۆستە کۆماری پێنجەمی فەڕانسە وەرگرتوە .دووهەمیان،
هەتاهەتایییەکانی شوڕای نیگابان دراوە بە شارەزایانی دامەزراوە مەزهەبیو ناهەڵبژێردراوەکانن کە زاڵن
هەبێ.
ســکــرتــێــری گشتیی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لە ئایینی .هیچ پۆستێک لە دەسەاڵتی دادوەری بۆ کەسانی بە سەر دام ــەزراوە هەڵبژێردراوەکاندا .ڕەوایــی
وتووێژێکی دیکەیدا لەگەڵ “تەلەڤیزیۆنی ئازادی” بۆ تێپەڕین لە ئایینی دیاری نەکراوە .بەپێی ئەو ڕەشنووسە ،ڕێژیمی دام ــەزراوە مەزهەبییەکان گرێدراوی پڕەنسیپی
کۆماری ئیسالمی دەبێ کار بۆ ئەوە بکەین حیزبە سیاسییەکانی سیاسیی ئێران ڕێژیمێکی پارڵمانی و خەڵکییە کە لەودا ویالیەتی فەقیه ە و لە ماوی دەرنەکەوتنی ئیمام
دەسەاڵتی ئایینی لەژێر کۆنتڕۆڵی دەسەاڵتی خەڵکی مەهدی وەکــوو نوێنەری خــودا لە ســەر زەوی،
کوردستان و الیەنە غەیرەکوردەکان لە ئاستی ئێراندا بەرەیەکی
دایە و ڕەهەندی ئایینی تەنیا ڕەهەندێکی سیمبۆلیکە وەلی فەقیهـ وەکوو جێگرەوەی مەهدی ،دەوڵەتی
گشتیگیری کارا دروست بکەین و لەسەر نەخشەڕێگای ئێرانی لە بواری یاساداناندا .باڵوکردنەوەی ئەو ڕەشنووسەی ئیسالمی بــەڕێــوە دەبـــــا( .)٢وەلـــی فــەقــیــهـــ بۆ
دوای کۆماری ئیسالمی ساغ بینەوە.
دەستوور ،قۆناغی یەکەم لە پالن و سێناریۆی خومەینی بەڕێوەبردنی ئەو پۆستە ،پێویستە پلەی مەرجەعی
و هاوڕێکانی بوو بە مەبەستی وەدەستهێنانی پشتیوانیی

هەبێ (مــەرجــەع لە ئایینی شیعەدا کەسێکە کە

دیالن هەردی

شوێنکەوتووی هــەنو دەتــوانــێ شیکردنەوەو
واتاکردنەوەی تایبەت بە خۆی لە نووسینەکانی
ئیسالم هەبێ) .نوسخەی کۆتایی دەستوور لە
ڕێــگــەی ڕێفراندۆمێک لــە ٢و ٣ی دێسامبەری
١٩٧٩دا بە دەنگی زیاتر لە  ٩٩لە سەدی خەڵکی
ئێران پەسند کرا .لە پێشەکیی دەستووردا ،هەم
دەستوور و هەم شۆڕشو هەم خەڵکی ئێران بە
ئیسالمی ئەژمار کراون .مەزهەبی شیعەی دوازدە
ئیمامی،وەکوو ئایینی فەرمیی واڵت دیاری کراوە
و کەمینە ئایینیەکانی دیکە و مەزهەب و لکەکانی
دیکەی ئیسالم و تەنانەت لکەکانی دیکەی شیعەش
وەال نــــراون .بــە گــوتــەی خــومــەیــنــی ،مــەرجــەع
ڕۆڵــی پێغەمبەری ئیسالمو جێنشینەکەی عەلی
دەگێڕێ( .)٣بەپێی دەستوور ،دین دەبێتە بنەمای
هەموو شتێک ،یاسا ،ماف ،دادوەری ،چوارچێوەی
کۆمەڵگە ،ڕەفتاری تاکەکانو بنەمای دامەزرواوە
دەوڵەتییەکان.
جــیــاکــردنــەوەی دەس ــەاڵت ــەک ــان لــە کــۆمــاری
ئیسالمیدا ناڕوونە ،لە بەر ئەوەی خاڵی دژ بەیەک
لەنێوان ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـو دەستووری
بنەڕەتیدا هەن .خومەینی لە کتێبەکەیدا بە ناوی
ویــایــەتــی فەقیهـ کــە لــە ســاڵــی ١٩٧١دا بــاوی
کــردۆتــەوە ،دەســتــوور ،کۆمار و جیاکردنەوەی
دەسەاڵتەکان ڕەت دەکاتەوە ،چونکە پێیوایە ئەو
چەمکانە هی دەوڵەتێکی سێکۆالر و نامەزهەبین
کە لەسەر بنەمای یاسا زەوینییەکان دامــەزراو ە
و لەالیەن مرۆڤەکانەوە داهێنراوە ،لە کاتێکدا،
لە دەوڵەتێکی ئیسالمیدا ،یاسا ئاسمانییەکان
چــوارچــێــوەی دامــــەزراوە دەوڵەتییەکان دیــاری
دەکــەن .پڕەنسیپی جیا کردنەوەی دەسەاڵتەکان
لە دەستووری ئێراندا دژایەتی لەگەڵ پڕەنسیپی
ویــایــەتــی فەقیهـدا هــەیــە ،چونکە وەلــی فەقیهـ
لە بەرامبەر هیچکام لە دەسەاڵتەکانی دیکەدا
بــەرپــرســیــار نییە و ڕەوایــیــەکــی ئاسمانی پێ
بەخشراوە .کاراکتەری تێکهەڵکێش کردنی کۆمار 
ی
و ئیسالمی لە دەســتــووری بنەڕەتیی کۆماری
ئیسالمیدا بەرهەمی ڕوانــگــەی کردەگەرێت 
ی و
پراگماتیکی خومەینییە ،چونکە ئــەو دەیــزانــی
کە ئێرانییەکان ڕێژیمی پاشایەتییان بۆ ئەوە
نەڕووخاندوە کە ڕێژیمێکی دیکەی وەکــوو ئەو
لەژێر دەســەاڵتــی کەسێک جێی بگرێتەوە .هەر
بەو مەبەستەشە کە دەستووری ئێران ڕەهەندی
کۆماریش لە خۆ دەگــرێ کە لە دوو دەسەاڵتی
جــێــبــەجـێکــردن و یــاســادانــان پــێـکهــاتــوە و بە
دەسەاڵتی خەڵکی ناسراون.
بەپێی دەســتــووری بنەڕەتیی ئەوکاتی
ئ ــێ ــران ،ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی سیستەمێکە کە
لـــەودا دەســەاڵتــی جێبەجێکردن دەسەاڵتێکی
دوو ســــەرە ،کــە پــێـکهــاتــوە لــە ســەرکــۆمــا ر و
سەرۆکوەزیران .سەرکۆمار لە الیەن خەڵکەوە
هەڵدەبژێردرێ و ســەرۆکــوەزیــران دەستنیشان
دەکــا .دەستنیشان کردن و البردنی وەزیرەکان
لە الیــەن سەرۆکوەزیرانەوە ،دەبــێ رەزامەندی
سەرکۆماریشی لەگەڵ بــێ( .)٤لەگەڵ ئەوەشدا
کــە بــەپــێــێ دەس ــت ــوور ،ســەرکــۆمــار دەســەاڵتــی
زۆری پێدارون ،بەاڵم لە کردەوەدا دەسەاڵتەکانی
بەردەوام پێشێل دەکران ،چونکە سەرۆکوەزیران،
هەندێک لە وەزیرەکان و بەشێک لە دامــەزراوە
دەوڵــەتــیــیــەکــان لــە ژێــر کــۆنــتــڕۆڵــی ســەرکــۆمــار
چــووبــوونــە دەرەو ە و خومەینی و دامـــەزراوە
هەڵنەبژێردراوەکان ڕاستەوخۆ دەستێوەردانیان
تیدا دەکــردن .زۆرێــک لە وەزیــر و بەرپرسەکان
بــەســەر کابینەدا دەســەپــێــنــدران و سەرکۆمار
دەســەاڵتــی لــەکــار الدانــیــانــی نــەبــوو .لــە الیــەک
کێشەی نێوان سەرکۆمارو سەرۆکوەزیران ،لە
الیەکی دیکە ،کێشەی نێوان پارڵمان و شوڕای
نیگابان بە کردەوە دەستووری بنەڕەتی خستبووە
پــەڕاوێــزەوە و سیستەمی سیاسیی گەیاندبووە
بنبەست .ئەوە وایکرد کە دەستووری بنەڕەتی لە
ساڵی ١٩٨٩دا گۆڕانکاری تێدا بکرێ.
***
بننووس:
 )١دەســتــووری بنەڕەتی کــۆمــاری ئیسالمی ئێران،
٣ی دیسامبەری  ،١٩٧٩فەسڵی یەکەم ،مــادەی دووهــەم،
پێداچوونەوە لە ٢٨ی جوالی .١٩٨٩
 )٢بە پێی نەریتی ئایینی شیعە ،ئیمام مەهدی دوازدەهەمین
ئیمامی شیعەکان ،دوای لەدایکبوونی دیار نەماوە و ڕۆژێک
دەگەڕێتەوە بۆ ئــەوەی بە سەر جیهاندا حکوومەت بکا.
هەر بۆیە ،هیچ کەس ڕەوایی ئەوەی پێ نــەدراوە بەر لە
دەرکەوتنەوەی مەهدی جێگای ئەو بگرێتەوە .هەندێک لە
کەسایەتییە ئایینیەکانی شیعە (مراجع) لە سەر ئەو بنەمای
دژایەتی خومەینیو پڕەنسیپی ویالیەتی فەقیهـ دەکەن.
 )٣بەپێی ئایینی شیعە ،ئیمام عەلی ئامۆزای پێغەمبەری
ئیسالم ،یەکەم جێنشینی پێغەمبەرە ،بەاڵم بە پێی ئایینی
سوونە ،ئیمام عەلی چوارەمین خەلیفەی ئیسالمە .ئەو
بابەتە هۆکاری زۆرێک شەڕەکانی نێوان شیعەو سوننی
بووە.
 )٤مادەی ١٢٤ی دەستووری بنەڕەتیی ١٩٧٩ی ئێران.
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ئێعدام ،سووڕی بەردەوامی

هەردی سەلیمی

“مافی ژیان لە سەرەوەی هەموو شتێکە .مافی
ژیــان الیەنی سەرەکیی مافەکانی مــرۆڤــە .هیچ
پێوەندییەک لەنێوان سزای ئێعدام و کەمبوونەوەی
ڕێژەی ڕوودانی جەنایەتدا نییە*.
ئــێــران یــەک لــەو واڵتــانــەیــە کــە بەپێی ئامارە
فەرمی و نێودەوڵەتییەکان لە ڕیزی ســەرەوەی
ئەو دەسەاڵتانەیە لە جیهاندا کە زیاترین سزای
ئێعدامی تێدا دەدرێ و جێبەجێ دەکرێ .لە ئێراندا
ئێعدام یاساییە و ،هەندێک لــەو جورمانەی کە
ســزای ئێعدامیشیان بــەســەردا دەســەپــێ و لەم
واڵتەدا دەچێتە بواری جێبەجێ کردنەوە بریتین
لە :جورمە سیاسییەکان ،کوشتنی بەئەنقەست،
دەســتــدرێــژی ،دەســتــدرێــژیــی سێکسی بۆسەر
مــنــدااڵن ،جــورمــە سێکسییەکان لــەوانــە زیــنــا و
لــەوات (لە ڕوانگەی دەســەاڵتــەوە) ،شەڕ لەدژی
خوا ،هەڵگەڕانەوە لە دین و کڕین و فرۆشی مادە
سڕکەرەکان و  ...بۆیە لەم باسەشدا لە وشەی
ئێعدام کەلک وەردەگیرێ چون شێوەکانی لە نێو
بردن زۆرن و تەنیا لەسێدارەدان نییە.
لەم دواییانەدا و سەرەڕای ئەوەی کە ئێرانیش
یەکێک لــەو واڵتــانــەیــە تــووشــی بــاوبــوونــەوەی
بــەربــاوی نەخۆشیی کرۆنا بــووە و ،هــەر بەم
بۆنەیەشەوە بە چەندین جار دەسەاڵتی ئەم واڵتە
لە الیەن چاالکانی مەدەنی و هەروەها ڕێکخراوە
مەدەنییە نێونەتەوەییەکان بەرەوڕووی داواکاریی
بــەردانــی زیندانییان بــۆ پاراستنی ساڵمەتییان
بووەتەوە ،بەاڵم نەک لەم بارەوە واڵمدەر نەبووە
بەڵکوو هەر لەم ماوەیەدا پتر لە چل کەسی ئێعدام
کردوە .دەبێ ئەمەشی لێ زیاد بکرێ کە هەندێک
لە ئێعدامەکان لە مانگی ڕەمــەزانــدا کە مانگێکی
حەرامە بەڕێوە چوون.
ئــەوەش بڵێین هەر لەم ماوەیەدا دوو منداڵ-
تاوانبار لەسێدارە دراون کە لە کاتی تووشبوونی
تاوانەکەیان و دەرچوونی بڕیاری دادگا تەمەنیان
خــوار هــەژدە ساڵ بــووە ،ئەمە لە کاتێکدایە کە
ئێران لە ساڵی ٧٢ەوە کۆنڤانسیۆنی مافی مندااڵنی
ئیمزا کردوە.
مەبەستی ئــەم بابەتە نەک
هــێــنــانــەوەی ئ ــام ــار بــەڵــکــوو
شیکارییەک بۆ ئــەم جــۆرە لە
سزایەیە –لێرەدا هەوڵ دراوە
زیاتر باس لە تاوانی کوشتن
بــکــرێ -کــە توندترین جــۆری
سزادانە و کەسی تاوانبار یا
بێتاوان ژیانی لێ دەستێندرێ.
ئ ــێ ــع ــدام ــی ــش وەک هـــەر
دیاردەیەک الیەنگر و دژبەری
تایبەت بە خۆی هەیە ،کۆنترین
الیەنگرانی ســزای ئێعدام بە
پشبەستن ب ــەم دێـــڕە کــە لە
کتێبی “پـــیـــرۆز”دا هــاتــوە –
گیان لەبری گیان ،چاو لەبری
چـــاو و ددان ــی ــش ه ــەروەت ــر-
بەڕێوەچوونەکەیان پێ باش
بــووە و مــاون ئــەو کەسانەی
وا هەر لەسەر ئەم ڕێبازەشن.
ئـــەمـــەش نــــەک خــەڵــکــانــێــکــی
ئاسایی بەڵکوو فیلسووفێکی وەک “کانت”ـیش
لــەســەر ئـــەم بـــــاوەڕە بــــوو .بــەڵــگــەهــێــنــانــەوەی
دیکەی الیەنگران ئــەوەیــە کە پێیانوایە ئێعدام
دەسکەوتێکی پێشگیرانەی گشتیی لێدەکەوێتەوە
کە ئەم ڕوانگەیە نوێترە ،چونکوو لە ڕابــردوودا
ئەم باوەڕە نەبووە کە هەر تاوانێک بیرۆکەیەکی
تاوانبارانەی لە پشتە و دەبێ کۆنترۆڵ بکرێ .لە
قۆناغی دواتردا لەسەر ئەو باوەڕەن کە کۆمەڵگە
پێویستی بە ئاسایشێکی سەقامگیر هەیە و ئەمەش
تەنیا لە ڕێگەی بەردەوامیی ئێعدامەوە دەستەبەر
دەکرێ و؛ دوایین بەڵگەهێنانەوەی ئەم کەسانەش
ئەوەیە کە تێچووی ماڵیی ئێعدام کەمترە.
بــەڵــگــەی ی ــەک ــەم ڕوان ــگ ــەی ــەک ــی س ــەردەم ــی
بەردینەکانە و جێگەیەکی لە سیستمی یاسایی
مۆدێرندا نییە ،لەوێدا تەنیا ڕووداوەک ــە پێوەرە
نەوەک دۆخی ڕوودانی ئەو ڕووداوە و ،ئەمەش
هەڵوێستێکی تۆڵەستێنانەیە و جیاوازییەکی
ئەوتۆی لەگەڵ شێوازی تۆڵەکردنەوەی مرۆڤە
سەرەتاییەکاندا نییە .بە تایبەتی نابێ ئەم خاڵە
گرینگە لە بەرچاو نەگرین کە لە حاڵەتی کوشتندا
دۆخێکی زۆر تایبەت لە ئارادایە و بە دڵنیاییەوە
مەرجی پێویست لە هەندێک حاڵەتدا دەروونێکی
بێبەزەیی نییە و ڕەنگە هەر کەسێک لە دۆخێکی
وادا کــە مێشکی لــەکــار بــکــەوێ و لــە بــاری
دەروونییەوە شتێکی دەرەکــی هانی بدا تووشی
هەمان دژکردەوە بێتەوە .ئەوەش بڵێین کە باس
لە کوشتن دەکرێ ،لێرەدا تەنیا کوژراو بۆی هەیە
تۆڵە بکاتەوە و ئەویش مردوە ،لە ڕاستییدا کەسانی
دی بەدوای دادپەروەرییەوە نین و دەکرێ بڵێین
گرێ دەروونییەکانیان بەو تۆڵەیە دەکەنەوە.
بۆ ئەوەی کە دەڵێن دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی

تاوان و توندوتیژی

الدانە کۆمەاڵیەتییەکانیش نموونەی دژبەمە زۆرە
و لە ڕاستییدا دەتوانین بڵێین ڕێک بە پێچەوانەیە،
بەرچاوترین شایەدی ئەم ئیدعایە دۆخی نالەباری
کۆمەڵگەی ئێران و ڕێــژەی بــەرزی زیندانییانی
تاوانە کۆمەاڵیەتییەکانی ئەم واڵتەیە .بە دەردی
ڤیکتۆر هۆگۆ نووسەری فەڕانسەیی :ئایا پێتان وایە
لە ئێعدامدا پەندێک هەیە؟ بۆچی؟ لەبەر ئەو شتەی
فێرمان دەکا؟ مەگەر بەم پەندە چی فێری خەڵک
دەکــرێ؟ ئــەوەی کە نابێ بکوژن؟ ئەم وانەیە بە
کوشتن فێری خەڵک دەکەن؟
بە درێژایی ئەم سااڵنە کە لە ئێران بە چەندین
جار باندی تاوانبارانی کۆمەاڵیەتی گیراون و پاشان
ئێعدام ک ــراون ،هیچ کــام لــەم هــەواڵنــە نەبووەتە
هۆی ئەوەی دەسکەوتێکی بەرهەست ببیندرێ و
ئەمنیەت و ئاسایشی کۆمەڵگەی لێ بەرهەم بێ
و ،ڕێک بە پێچەوانەشەوە درێــژەی ئەم هەواڵنە
خۆی نیشاندەری ئەوەیە کە ئەم جۆرە کەسانە لە
کۆمەڵگەدا زاون و زیادیان کــردوە ،دەنا هەر لە
یەکەم تاقمی ئێعدام کراوەوە بنەبڕ دەبوون .ناکرێ
ئاماژەش بەوە نەکەین کە زۆربەی ئەم تاوانانە لە
الیەن مندااڵنی هەژاری کۆمەڵگەوە ڕوو دەدا و بە
جۆرێک دەتوانین بڵێین تۆڵەیەکی گشتییە و بێجگە
لەمەش کەسانی پەراوێزخراو بە ئێعدامی هەندێک
کەس دەیانهەوێ بکەونە کانوونی سەرنجەکانەوە
و لەو پەراوێزییە هەرچەندە بە تێچووی گیانیشیان
بێ بێنە دەرەوە و بچنە نێو دەقی سەرنجەکانەوە.
بۆ واڵمی ئەو مەنتقە کە تێچووی کەمی ماڵیی
ئێعدام دەکاتە پێوەر دەتوانین بڵێین ڕوانگەیەکی
نائەخالقییە و ڕەنگە وەک ئــەوە وابــێ کە پیر و
بەسااڵچووانی کۆمەڵگەیەک پاکتاو بکرێن بەو
هۆیەی کە توانای هیچ بەرهەمهێنانێکیان نییە و
لــە کــەلــک کــەوتــوون .دەن ــا سیستمی دەســەاڵتــی
واڵمدەر و بەرپرس لە بەرامبەر گیانی دانیشتووانی
واڵتـــەکـــەی ،خ ــۆی بــە ئ ــەرک ــدار دەزانــــێ ئــەگــەر
تاوانباریشی تێدا بێ .بۆ کۆتایی هێنان بەم بەشەی
بابەتەکە توێژینەوەیەکی زانستی لە خوارەوە دێنمە
بەر باس:

لە ئاکامی توێژینەوەیەکی زانستیی ورد کە لە
ساڵی  ٢٠١٢لە ()American Economic Reviewدا
باڵو بــۆوە ،دەرخــەری ئەم ڕاستییەیە کە سزای
ئێعدام نەیتوانیوە تاوان کەم بکاتەوە .لەم ڕاپرسی
و توێژینەوەیە کە لەگەڵ شارەزایانی کۆمەڵگەی
تاوانناسییدا بەڕێوە چووە نیشان دەدا تەنیا ٪٥ی
ئەم کەسانە پێیان وا بووە سزای ئێعدام دەبێتە
هــۆی کەمبوونەوەی ڕێــژەی کوشتن و ٪٨٨ی
ئەوان ڕێک بە پێچەوانەوە بیریان کردوەتەوە .هەر
لەم توێژینەوەیەدا زۆربەی شارەزایان لەسەر ئەم
بڕوایە بــوون کە باس و مشتومڕ لەسەر سزای
ئێعدام ،وشیاریی یاسادانەران و جێبەجێکەرانی
یاسا لە گرتنەبەری ڕێکاری کاریگەر کە دەبێتە هۆی
دابەزینی تاوان بە خۆوە سەرقاڵ دەکا و لە ئەسڵی
بابەتەکە الدەدەن .ڕێــکــاری وەک بەرنامەگەلی
پشتیوانی لە مندااڵن لە تەمەنی کەمدا ،قوتابخانە
و فێرگەکان ،فێرکاریی پیشەیی ،داهێنانی وەک
“دەرمانی توندوتیژی” ( )Cure Violenceلەدژی
توندوتیژیی باندە تاوانکارییەکان و بەرنامەی وەک
“بوونە پیاو” ( )Becoming a Manبۆ ئەو الو و
نۆالوانەی وا لەژێر مەترسیی و هەڕەشەدان.
لێرە بە کورتی ئاماژە بە هەندێک کاریگەریی
نــەرێــنــیــی ئــێــعــدام ل ــەس ــەر الی ــەن ــی دەروونـــیـــی
کەسوکاری ئەو کەسە دەکەین کە ئێعدام کراوە.
ئێعدامی کەسێک کە تاوانێکی کردوە بە تایبەتی لە
زۆربەی حاڵەتەکاندا نائیرادی دەکرێن و هیچ کام
لە ئەندامانی بنەماڵە دەستیان تێدا نەبووە ،بەاڵم
سێبەری ڕەشــی کاریگەریی ئــەم کوشتنە هەتا
هەتایە بەسەر ئەو بنەماڵەیەدا زاڵە .خۆ ئەگەریش
کوشتنێک یان چەند دانە کوشتن بەئەنقەست و بە
ئامانجێکی لەپێشدا دیاریکراو کرابێ ئەوە دیسان

ئێعدام نــاتــوانــێ چــارەســەر بــێ بــۆ ئــەو کەسە
چونکوو لــە ڕاستییدا کەسی وا پێویستی بە
نەخۆشخانەیە زیاتر هەتا زیندان و سزای ئێعدام.
ئێعدام بە گشتی و ئێعدامێک کە لە بەرچاوی
جەماوەری خەڵکدا دەکرێ ،کارتێکەریی خراپی
لەسەر تاک بە تاکی کۆمەڵگە دەبێ ،یەکێک لەم
کاریگەرییە نەرێنییانە چاندنی تووی ڕق و قین
و توندوتیژییە ئەمە بە تایبەت لەسەر بنەماڵەی
ئێعدامکراو زۆر ڕاستە .زۆربەی ئەندامانی ئەو
بنەماڵەیە لە دوای ئەوە ناچنەوە سەر ڕەوتی
ئاسایی ژیــان و بیرۆکەی تۆڵە –چ دەروونــی
چ کــرداری -لە مێشکیاندا دروســت دەبــێ .لەم
پــێــوەنــدیــیــەدا مندااڵنێک کــە ب ــاوک یــا دایکیان
ئێعدام دەکرێ زۆرترین زەبری دەروونییان لێ
دەکەوێ و ڕەنگە بە دڵنیاییەوە بتوانین بڵێین هیچ
کاتیش قەرەبوو نابێتەوە؛ لەوانە دەتوانین ئاماژە
بە کەمیی باوەڕبەخۆیی ،هەستی شەرم لە خۆ
و ئەوانیدی ،درۆکردن لە بارەی دۆخی ئارایی،
نەتوانینی ڕوونــکــردنــەوە لەسەر ئــەو دۆخــەی
تێیدان ،تووڕەیی ،بێمەیل بوون بە خواردن ،پەنا
بردنە بەر سیگار و خواردنەوە ئەلکولییەکان و
هەندێک جار مادە سڕکەرەکانیش ،نەمانی هۆگری
بە کایە و خوێندن ،بێخەوی و نەمانی هۆش و ...
بکەین و هەروەها لە ڕووی ئاکاریشەوە لەگەڵ
هەندێک کێشەی وەک؛ جنێودان (بە خۆ و بە
کەسانی تر) ،تووڕەیی لە کرداردا ،شەڕ کردن،
گۆشەنشینی و  ...بەرەوڕوو دەبنەوە.
ئەمە بەشێکی کــورت بــوو لــەو کاریگەرییە
خراپانە کە دەتوانێ زۆر زیاتر و فرەڕەهەندتریش
بــێ و ک ــار بــکــاتــە س ــەر زۆربــــەی بــوارەکــانــی
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،کولتووری و هیی تری
ئەو کەسانە.
لــــەم ب ــەش ــەش ــدا کـــورتـــەیـــەک لـــە ڕۆم ــان ــی
“گێلۆکە”** لە نووسینی داستایێڤسکی کە لەسەر
حاڵەتی دەروونیی کەسی ئێعدامییە دێنمەوە بۆ
ئەوەی قورسایی ئەم جەنایەتە زیاتر دەربکەوێ
وەک لە هاوڕێیەکم بیست کە چووبوو تەرمی“شـــایـــان س ــەع ــی ــدپ ــوور”ی
دیــبــوو دەیـــگـــوت“ :هــەمــوو
لێوی هەڵدڕابوو و خوێناوی
بوو ،ئەوەندە لە ترسی گیانی
لێوی خــۆی گــەســتــبــوو: -”.
“کاتێک کەسێک بە ئەشکەنجە
دەکــــوژن ،ڕەنـــج و ئـــازاری
برینەکان جەستەییە و ،ئەم
ئــازارە جەستەییە مرۆڤ لە
ئازاری دەروونی بێئاگا دەکا،
بە جۆرێک کە هەتا دەمرێ
تەنیا ئازارێک کەوا دەیچێژێ
هەر لەو برینانەیە .لە کاتێکدا
دەردی ســەر بــاری هەموو
دەردەک ــان ،ئەو ئــازارەی وا
کــەس بــەرگــەی نــاگــرێ هیی
برین نییە بەڵکوو لەوەدایە کە
تۆ دەزانی و بە دڵنیاییشەوە
دەزانــی کە کاتژمێرێکی تر،
لە دوای دە خولەکی تر ،لە
دوای نیو خولەکی تر ،لە دوای هەر ئێستا ،هەر
لەم ساتەدا گیانت لە لەشت دەردەچــێ و ئیتر
مــرۆڤ نی و هیچ ئەمال و ئەوالیەکیشی نییە؛
گەورەترین دەرد ئەوەیە بەبێ ئەمالوئەوالیە.
سزای ئێعدام بە تاوانی مرۆڤکوژی ،بە سەدان
قات ترسێنەرتر لە خودی مرۆڤکوژییە .کوژرانی
بە بڕیاری دادگا ئەوەندە ترسێنەرە کەوا هەر
لەگەڵ کوژران بەدەستی تاوانبارێکەوە بەراورد
ناکرێ”.
لە کۆتاییدا بڵێم لە دوای ئێعدامی “شایان
ســەعــیــدپــوور” و “مەجید ئیسماعیلزادە” کە
منداڵ-تاوانبار بوون و هەندێک لە ئێعدامەکانی
دیکەی ئەم دواییانەش کە زۆربەیان بە تاوانی
کوشتنی بەئەنقەست ب ــوو ،لــەبــەر ئ ــەوە ئەم
بابەتە بەم ئاراستەدا چوو .دەنا نابێ ئەوە لە
بیر بکەین کــە کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران لە
ئێعدامی دژبــەرانــی سیاسیی خۆیدا دەستێکی
بااڵی هەیە و بە تەنیا بە تاوانە کۆمەاڵیەتییەکان
دانەکەوتوە و ،کوردستان لەم بارەیەوە هەر لە
ســەردەمــی حاکم شەرعیی خەڵخاڵییەوە هەتا
ئێستا تێچوویەکی زۆر گرانی داوە و تەنیا بە
پێی ئامارەکانی حیزبەکانی دێموکرات و کۆمەڵە
 ٢٣٠٠ئــەنــدام و پێشمەرگەی ئــەم حیزبانە بە
تۆمەتی “ئەمنیەتی” –پرسی کوردستان پرسێکی
سیاسیی نییە بە الی حکوومەتەوە و بەردەوام
بە چاوێکی ئەمنیەتی سەیری کوردستان و پرسە
نەتەوەییەکەی کراوە -لەدار دراون.
***
* شکیب قرطباوی؛ وەزیری دادی پێشووی لوبنان
** بەرامبەر بە وشەی “ابله” لە فارسییدا

پێشەوا قازی

گاندی و ماندێلالی کورد
شاهۆ مەتین
لــە مــێــژووی هــەمــوو نــەتــەوەکــان ،هــەن ئــەو مــرۆڤــانــەی بەهۆی
تایبەتمەندیی کەسایەتی و هەڵوێست و بــڕیــاریــان لــە بەرامبەر
چارەنووسی گەلەکەیان دەبنە هێما و شوناسی نەتەوەیان و شانازیی
مرۆڤایەتی.
گاندی بە هۆی گرتنەبەری سیاسەتی بەدوور لە توندوتیژی دژی
کلۆنیالیزم توانی بەرپەرچی داگیرکاریی بریتانیا بداتەوە و ئێستا
بووەتە بیرۆکە و مێتۆدی خەباتێکی سەردەمیانە و بەم بۆنەیەوە
جێگەی ڕێــزی خەڵکانی دنیایە و بەتایبەتی الی هێندییەکان کە
ڕزگارکەریان بووە ،زۆر خۆشەویستە.
لە ئافریقای باشووریش ،ماندێلال بە هۆی سیاسەتی دژە ئاپارتایدی
سپیپێستەکان و خەباتێکی لە پێشدا چەکداری و دواتــر مەدەنی،
شکستی بەم سیاسەتە ڕاسیستییە هێنا و ئافریقای باشووری بەرەو
دێموکراسی برد و بە هۆی خەباتی بێوچانی سەرۆک ماندێلال بۆ
ئاشتی و پێکەوەژیان ،هەم گەلەکەی لە پاکتاوکردن ڕزگار کرد و
هەمیش ئەم جۆرە خەباتە کرا بە پێناسەیەک لە خۆڕاگری بۆ هەموو
گەالنی مافویست و ئازادیخواز.
لە مێژووی کوردانیش گەلێک زۆرن ئەو مرۆڤانەی بەهۆی گرتنە
بەری سیاسەتی ئوسوولی و گیان بەختکردنیان هەردەم بە زیندوویی
ماونەتەوە و ئاکار و ڕەوشتیان بۆتە قوتابخانەیەک بۆ ڕزگاری و
ئازادی .پێشەوا قازی محەممەد یەکێک لەو ڕێبەرە کاریزماتیکانەی
ڕۆژهەاڵتی ناڤینە کە بە هۆی هەڵوێست و بڕیارەکانی لە بەرامبەر
چارەنووسی گەلەکەی اڵی هەموو ئەو مرۆڤانەی بە جۆرێک ناسیویانە
بە زیندوویی و گەورەیی دەمێنێتەوە.
پاش ئەوەی پەیوەست بوو بە کۆمەڵەی ژێکافەوە بە هۆی ئەوەی
خاوەنی کەسایەتییەکی پێگەیشتوو و تێگەیشتوو و کاریزما بوو ،هەر
زوو توانی کاریگەریی خۆی لەسەر هەموو ئەندامانی کۆمەڵەی ژێکاف
دابنێ و لە ماوەیەکی کورتدا ببێتە بەرپرسی یەکەمی ئەو ڕێکخراوەیە.
پاشان بە تێگەیشتوویی لە سیاسەتی ئەو کاتی ڕێژیمی پاشایەتی و
سیاسەتی جیهانی و هاتنی دوو زلهێزی وەک سۆڤیەت و بریتانیا بۆ
ئێران و ،نەمانی دەسەاڵتی پاشایەتی لە زۆریەک لە ناوچەکانی ئێران
و کوردستان بڕیاری بۆ ئاشکراکردن و بەرفراوانکردنی کۆمەڵەی
ژێکاف و دامەزراندنی یەکەم حیزبی مودێڕنی سیاسی بە مانیفێستێکی
کوردستانی و خاوەن بەرپرسیارەتی و شوناسی نەتەوەیی دا.
هەر بۆیە لە ٢٥ی گەالوێژی ١٣٢٤ی هەتاویدا حیزبی دێموکراتی
کوردستانی وەک حیزبێکی نەتەوەیی و خەباتکار بۆ شوناسخوازی
ڕاگەیاند و ،توانی هەموو چین و توێژەکانی جڤاکی کوردستان لە
هەموو ئایین و ئایینزاکان و زاراوە جیاوازەکان لە هەموو جوغرافیای
کوردستان تێدا بەشدار بکات و ،بە مەبەستی پڕکردنەوەی بۆشایی
سیاسیی کورد بڕیاری ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کۆماری کوردستانی لە
٢ی ڕێبەنداندا .بەم شێوەیە یەکەم دەوڵەتی کوردی لەسەر دەستی
پێشەوا قازی لە شاری مەهاباد وەدی دێ.
بە هەڵوێست و کرداری پێداگرانەی لەسەر پرسی کورد کاریگەریی
لەسەر کەسایەتییە سیاسی و سەربازییەکانی ڕووس ،بریتانیا و
ئێرانیەکان داناوە .هاوکاتیش بە پێگە کۆمەاڵیەتی و سیاسییە گرینگ
و شوێندانەرەکەی لە ئاستی کوردستاندا هەیبووە توانای ڕاکێشانی
سەرنجی دۆست و دوژمنانی کوردی بۆ سەر دۆزی نەتەوەکەمان
هەبووە و ،توانیویەتی سیاسەت و بڕیاریان بۆ ئەو الیەنە ڕاکێشێ کە
مەبەستی بووە.
بۆیە پێشەوا گەر لە ڕووی کەسایەتییەوە خاوەنی ئەم تایبەتمەندییە
بەرچاوانە بووە و توانیویەتی شوێندانەر بێ لەسەر تاکی کورد و
کەسایەتییە بیانییەکان ،لە ڕووی سیاسییشەوە سەرەڕای دامەزراندنی
حیزبی دێموکرات و ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان ،شێوازێک لە
ئایدییا و خەباتی سیاسی و مەدەنیی ناتوندوتیژانە لە پێشەوا قازیدا
هەیە کە لە گاندی و ماندێلالشدا بەرچاو دەکەوت.
پێشەوا قازییش بەو خۆشەویستییەی بۆ هاونیشتمانییانی هەیبوو،
سەرەڕای ئەوەی کە خاوەن دەوڵەت و چەکوچۆڵ و هێزی مرۆیی
گیان لەسەر دەستیش بــوو ،بــەاڵم بە باشی ناخی دەسەاڵتدارانی
پاشایەتیی دەنــاســی کە بێبەزەیین بەرامبەر بە خەڵکی کــورد و
دەوڵەتی دێموکراتیکی کوردستان و خودی کەسایەتیی پێشەواش،
دیسان بە تێگەیشتنی لەم ئەسڵە “کە لە سیاسەتدا دیپلۆماسی براوەی
یەکەم و کۆتایی شەڕ و ئاشتییە” ،دەچێتە تاران و وتووێژ لەگەڵ
سەرانی ڕێژیم لەسەر مافی گەلی کورد دەکا و بە هەموو پێوەرەکان
بە قەناعەتیان دەگەیەنێ کە ئەم دەوڵەتە دێموکراتیکەی کوردستان
و ئەقڵیەتی بەڕێوەبەرییەکەی ،مەترسی و هەڕەشە بۆ سەر ڕێژیم
نییە .بەاڵم سوێندخۆرانی دیکتاتۆریی پاشایەتی کە سیاسەتی یەک
دەوڵەت ،یەک نەتەوە و یەک زمان و خاکیان پەیڕەو دەکرد ،لە ژێرەوە
دوژمنایەتیی خۆیان لە دڵدا ڕاگرت و دواتریش ئەم ڕقەیان ڕشت.
دروستە حەزرەتی پێشەوا بە جەستە لە نێوماندا نەماوە بەاڵم
بە دڵنیاییەوە بیر و ئەندێشەکانی زیندووە و دامەزراندنی دەوڵەتی
دێموکراتیکی کوردستان وەک ستراتێژیی دواڕۆژی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،زیندووکردنەوەی کۆمارەکەی پێشەوا قازییە.
لــە بەستێنی نێوخۆییشدا بــە گرتنە بــەری خەباتی مــەدەنــی و
ناتوندوتیژانە بە ئیلهام وەرگرتن لە پێشەوا قازی لە الیەن ڕێکخراوە
مەدەنییەکانی کۆمەڵگەی کوردستان ،ڕێبازی پڕهیوا و ئاشتیخوازانەی
پێشەوا بۆتە سەمبولی بەرخۆدانی ڕێکخراوە مەدەنییەکان و ڕێبازی
پــڕســەروەریــی پێشەوا قــازی بــە شــێــوەی سیاسی و مــەدەنــی بۆ
دامەزراندنی کۆماری دێموکراتیکی کوردستان وەک چرای هیوای هەر
تاکێکی وریا و تێگەیشتووی کورد درێژە پێدەدەن.
لە کۆتاییدا باش وایە فەرموودەکەی پێشەوا قازی لە کاتی دادگایی
کردنی دووبارە بکرێتەوە:
“باش بزانن هەر دڵۆپە خوێنێکی من هەزاران قازی محەممەدی لێ
دروست دەبێ“ .
ئێستاش هەموو ڕۆڵەکانی کوردستان ،تێکڕا دەڵێین“ :ئێمە پێشەوا
قازیین بۆ ڕزگاری و ئازادی” و تاکوو لەسەر گۆڕی پیرۆزی پێشەوا
قازی و هەموو شەهیدان گوڵە شلێرە نەڕوێنین ،دەست لە خەبات و
ڕێبازی پێشەوا هەڵناگرین.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

باوەڕ بە گەیشتن
چەکی دەستی

زیندانیی سیاسی
()٢_٢

ئاوڕێک لە جوواڵنەوەی ٤٧_٤٦
لە سەرەتاوە هەتا کۆتایی
دیمانە :عیسمەت نستانی

سەالح خزرپوور

زیندان شوێنێکی داخ راوە و زیندانی بۆ هەموو شتێک سنووردارە ،بەاڵم
زیندانیی سیاسی هیچ هەل ودەرفەتێک لەکیس خۆی نادا و زیندانیش
دەکاتە سەنگەری خۆڕاگری و خۆپێگەیاندن .ئەمنیش پش تبەستوو بە
جێگە و پێگەی حیزبەکەم و بیروباوەڕی پیرۆزم کە لەسەری گی رابووم،
هەوڵم دا هەموو کاتەکانم بە خوێندنەوە و وەرزش پڕ بکەمەوە.
دوای شەش مانگ مانەوە لە زیندانی ورمێ پێوەندیمان لەگەڵ حیزب
دروست بۆوە و نامەیەکی کاک کەمال کەریمی لە ڕێگای هاوڕێیانی
تەشکیالتی نهێنی بە دەستمان گەیشت .نامەیەکی کورت بەاڵم بە
نێوەرۆک کە تێیدا هاتبوو ئەو ڕووداوە ناخۆشانە کۆتایی ژیان نییە،
بەڵکوو دەکرێ سەرەتایەک بێ بۆ ژیانەوە و دەس تپێکردنەوەیەکی دی.
هەر ئەو نامەیە ورەی زۆری داینێ و وایکردکە زۆر زوو خۆمان لەگەڵ
وەزعی زیندان بگونجێنین و ئەرکەکانمان جێبەجێ بکەین.
پێم باشە لێرەدا باسی دوو دیاردە بکەم کە بە ئاگاداریی وردی
بەرپرسانی زیندان و ئیتالعات دەستی جێبەجێ دەبوون .یەکەم
باڵوکردنەوەی مادەی هوشبەر و دووهەم بە جاسوسکردنی کەسەکان
لەسەر هاوبەندییەکانیان .لە کەس شاراوە نییە کە لە زیندانەکانی کۆماری
ئیسالمیدا مادەی هوشبەر قوولە دەکا و بازرگانی بە مادە هۆشبەرەکان
بۆتە سەرچاوەیەکی گرینگی داهات و هەموو بەرپرسانی زیندان لەو
گەندەڵییە گالون .زۆر کەس هەبوون بە ساغی و لەبەر کێشەیەکی
بچووک هاتوونەتە زیندان و بە مۆعتادی چونەتە دەر .ئەو پیالنانە بۆ
بەندییە سیاسییەکان بەرباڵوتر بوو ،و هەوڵی زۆریان دەدا کە زیندانییە
سیاسییەکان موعتاد بکەن هەتا لەو ڕێگەیەوە ئی رادەیان تێک بشکێنن
و بەسەریاندا زاڵ ببن؛ بەاڵم ئەمە هەوڵێکی نەزۆک بوو و ب راوەی ئەم
کێبرکێیە لە زۆربەی زۆری حاڵەتەکاندا هەر زیندانییانی سیاسی بوون.
هەروەها بەرپرسانی زیندان و ناوەندە ئەمنیەتییەکان کە دەیانویست
ئاگایان لە هەموو هەست و نەستی زیندانییانی سیاسی بێت ،بۆ ئەو
مەبەستە کاریان لە سەر هێندێک کەسی نەفەس نزم دەکرد و پێیانوابوو
دەتوانن لەو ڕێگایەوە کۆنتڕولی بەندییە سیاسییەکان بکەن و کێشە و
ناکۆکییان لە نێواندا دروست بکەن کەو لەو هەوڵەشدا سەرکەوتنێکی
ئەوتۆیان نەبوو.
ئەمن لەو ماوەیە شاهیدی ئێعدامی چەند کەس لە هاوڕیێانم بووم.
شەهیدان خالید شوقی ،هەمزە قادری ،ئەنوەر جەوانمەردی کە بەڕاستی
نموونە و ئولگووی خۆڕاگری بوون .ئەوان بە پێکەنینەوە بەرەو پێلی
پەتی سێدارە هەنگاویان نا بۆوەی نەکا دووژمن هەست بە سەرکەوتنی
خۆی بکا .شەهید خالید شوقی پێش ئێعدامک رانی دڵخۆشیی ئێمەی
دەداوە و ورەی پێدەداین .ئەو بە پێکەنینەوە دەیگوت کوڕینە نەچن بۆم
ناراحەت بن ،خۆ ئەگەر حەفتا جار ئێعدامم بکەن ناتوانن توڵەی خۆیان
بکەنەوە (ئاماژەی بەو حەفتا عەمەلیاتە بوو کە فەرماندەیی کردبوون و
لەسەریان نووسیبوو) .یان شەهید ئەنوەر جەوانمەردی کە بە هەاڵویشتنی
نۆقل و شیرینی ماڵئاوایی لە هاو بەندییەکانی کرد و گوتی لەو ڕێگایەی
گرتوومەتە بەر پەشیمان نیم و تاهەتایە بە ڕێگایەکی پیرۆزی دەزانم.
باسی کاک محەمەد شاروێ رانی وەک نموونەیەکی دیکەی ئەم
خۆڕاگرییەش دەکەم کە بە خۆشییەوە ئێستا لە ژیاندایە .کاک محەممەد
بەبرینداری دەگیرێ و بەهۆی پێ ڕانەگەیشتن و پشتگوێخستنی
برینەکانی بە داخەوە القی دەبڕنەوە .جارێکیان دوای ئەو هەموو جارانەی
کەوتبووە بەر تیغی جەراحی لە زیندانی مهابادڕا بە مەبەستی چارەسەر
هێنابوویانە زیندانی ورمێ .ئەو ڕوژەی القیان نەشتەرگەری کرد زۆر
سارد بوو .هەر دوای عەمەلکردنی بە وەزعێکی زور نالەبار و بەبێ حاڵی
فرێیان دابووە پشت قفڵ .بەهەر شێوەیەک بوو هێنامانەوە بەند .کاک
محەمەد ئازاریکی زوری هەبوو ،و نەک چارەسەر نەک رابوو ،بەڵکوو
وەزعی القی خەراپتر ببوو .هاوار و ناڵەی کاک محەمەد ئەو بەندەی
داگرتبوو و بە ناچاری بردیان بۆ بێهداریی زیندان و من بۆ ماوەی
چەند ڕۆژ لە خزمەتیدا بووم .نازانم چییان بەسەر هێنابوو کە خواردن و
خەوتن و پشودانی کاک محەمەد ببوو بە هاوار و ناڵە و کەسیش جوابی
نەدەداینەوە .ناکرێ و ناتوانرێ ئەم ڕۆژانە و ئەم دیمەنانە بێنییە سەر
کاغەز و ئەم هەموو ئازار و مەینەتییە بە وشە بنووسیتەوە.
دوای سێ ساڵ و نیو لە زیندانی ورم ێڕا بۆ زیندانی ڕەجایی شاری
کەرەج دوورخ راینەوە و بۆ ماوەی چەندین مانگ لە کاک ئیدریسی
هاورێم جیا ک راینەوە .بارودۆخی ئەو زیندانە زۆر سەخت بوو .بە کیلۆ
مادەی هۆشبەر دەهاتە زیندان و ئێمەش تێکەاڵو بە زیندانیی موعتاد و
تەزریقی ک رابووین ،بەاڵم دەبوا بەرگەمان گرتبا و بەچۆکدا نەهاتباین.
وەبیر قسەکانی بازجوو و قازیی پەروەندەکەم کەوتبوومەوە کە دەیانگوت
دەتشکێنین ،بۆیە بڕیارم دابوو هیچ شتێک نەتوانێ زەفەرم پێ بەرێ و
بەمجۆرە توانیمان ئەم قۆناغە سەختەش بە ڕووسووری ببڕین.
ئاخرین یادەوەریم لەو زیندانە ئەوە بوو کە ئێمە لەمێژ بوو لە
هەوڵی وەرگرتنی مەرەخەسیدا بووین و بنەماڵەکانمان بەرەوام بە دوای
ڕێگایەکەوە بوون کە بۆ ڕۆژێکێش بێ لە زیندان بێینەدەر کە بەخوشییەوە
تێیدا سەرکەوتن و توانییان بۆ ماوەیەک مەرەخەسیمان بۆ وەرگرن.
دوای هاتنەوەم بۆ مالێ بۆ ماوەی دە ڕۆژێک لەگەڵ بنەماڵەکەم بووم
و دوای هەماهەنگی لەگەڵ حیزب بڕیارمان دا بگەڕێینەوە بۆ ڕیزی
پێشمەرگایەتی .بەمجۆرە ڕۆژی ١٤ی ڕێبەندان گەیشتینەوە بنکەکان
حیزب و دەستمان بە کاری حیزنی کردەوە و هیوادارم بتوانین تا
وەدیهاتنی ئاواتی شەهیدەکانمان لەم ڕێگا پیرۆزەدا بەردەوام بین.

مێژووی زارەک ی واتە گێڕانەوەی شایەتحاڵەکان ی ڕووداوە مێژووییەکان و پەردەالدان لەسەر هەموو ئەو گومان
و ناڕوونییانەی لەسەر چۆنیەتیی ڕوودان ی ڕووداوەکان هەن ،دەورێکی گرینگی هەیە لە پڕکردنەوەی بۆشاییەکان ی
مێژوونووس ی .جوواڵنەوەی ساڵەکان ی  ٤٧-٤٦وەک وێستگەیەک ی گرینگ لە مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازیی گەل ی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بە تایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستان ،سەرەڕای ئەوەی ماوەیەک ی زۆری لە ڕووی
مێژووییەوە بەسەردا تێنەپەڕیوە ،بەاڵم نە تەنیا الیەنە جۆراوجۆرەکان ی بە تەواوی نەخراونەتە ڕوو ،بەڵ کوو
جیاوازیی بۆچوون لە مەڕ چۆنیەتیی سەرهەڵدان و ئامانجەکان ی ئەو جوواڵنەوەیە و هەروەها چارەنووس ی ڕێبەران ی
لەنێو مێژوونووس و بیرەوەرینووساندا دەبینرێ.
ئەحمەد نستان ی یەک لەو کادرە تێکۆشەرانەی حیزبە بەشداری ئەم جوواڵنەوەیە بووە و بەشێکی زۆر لە
ڕووداوەکان ی ئەو قۆناغەی بە چاوی خۆی بینیوە یان لە نزیکەوە ئاگاداریان بووە .کاتێک ڕووداوەکانت بۆ
دەگێڕێتەوە دەتباتەوە ئەو سااڵنە و جەولەیەکت پێدەکا تا باشتر بتوان ی لە دۆخ ی ئەوکات تێبگەی .نستان ی دەڵ ێ
ساڵ ی  ٤٦ئەو بەشە لە حیزبی دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرستیی کاک فایەق بڕیارمان دا لە سەر پێی خۆمان
بوەستین و هەر چەشنە بەستراوەییەک ڕەت بکەینەوە.
ساڵ ی چەند بوویە ئەندام ی حیزبی
دێموکراتی کوردستان؟ باس ی سەرەتای
بوونە پێشمەرگایەتیتمان بۆ بکە؟
ساڵی ١٣٤٢ی هەتاوی لە گوندی نستان
لە ڕێگەی کاک سولەیمانی موعینی (فایەق)
ب ــووم ــە ئ ــەن ــدام ــی ح ــی ــزب و ل ــە شانەیەکی
 ٥کەسیدا سازمان درام کە پێکهاتبوو لە
باپیر ئاغای خزری ،حەمەسووری مستەفا،
حاجی خدری مەحموود ،مامەاڵ شێخەپوور
و من.
ساڵێک دواتر و لە مانگی خاکەلێوەی ١٣٤٣
خۆم گەیاندە گوندی سونێ ی باشووری
کوردستان و بە ڕەسمی بوومە پێشمەرگە.
لەو سەردەمەدا کە جەنابت هاتیە نێو
ڕیزەکان ی حیزب ،پێکهاتەی ڕێبەریی
حیزب چۆن بوو؟
کۆمەڵێک ل ــە ئ ــەن ــدام ــان ــی ح ــی ــزب ک ــە لە
ساڵەکانی  ٣٧و ٣٨دا ئ ــاوارەی باشووری
ک ــوردس ــت ــان ب ــب ــوون ،پێکهاتەیەکیان پێک
هێنابوو ،و ب ــە نــاوی حیزبی دێموک راتی
کوردستان چاالکییان دەک ــرد .لەنێو ئەو
پێکهاتەیەدا ئەحمەد تۆفیق وەک مەسئوولی
یەکەم و سولەیمان موعینی وەک جێگری
کاریان دەک ــرد کە هەڵبەت هەڵبژێردراوی
کۆنگرە ی ــان کۆنف ڕانس ن ــەب ــوون ،ب ــەاڵم بە
گشتی لە الیەن ئەندامانی حیزبەوە قەبووڵ
ک رابوون.
سااڵن ی بەر لە دەسپێکردن ی جوواڵنەوەی
 ، ٤٧-٤٦هاتوچۆ بۆ ڕۆژهەاڵت ی کوردستان
چۆن بوو؟ ئایا جەنابت لەو سااڵنەدا
گەڕاویەتەوە ڕۆژهەاڵت؟
ل ــەو س ــااڵن ــەدا پێشمەرگەکانی حیزب
ب ــەردەوام دەچ ــوون ــەوە ناوچە .من چەندین
جــار ل ــەگ ــەڵ ک ــەری ــم نستانی ،مینەشەم،
عەبدول نستانی و ئەحمەد ئاغای سیسێر
چوومەتەوە ناوچەکانی کوردستان .ئێمە لە
بەهاری  ١٣٤٤کاتێک لەگەڵ دەستەیەک لە
پێشمەرگەکانی حیزب بە سەرپەرستیی کاک
فایەق لە نێوخۆ بووین ،دەوڵەتی پاشایەتیی
ئ ــێ ـران فشار ب ــۆ سەرکردایەتیی شۆڕشی
ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان دێ ــن ــێ ک ــە چیدی
هاوکاریی حیزبی دێموک راتی کوردستان
ن ــەک ــا .ب ــۆ ئ ــەو مەبەستە داوا ل ــە ئەحمەد
تۆفیق ک رابوو سەردانی بارەگای بارزانی
بکا .لەوێ بە ئەحمەد تۆفیق دەگوترێ کە
ڕێژێمی پاشایەتی داوای تەحوی لدانەوەیانی
کردوە بەاڵم سەرکردایەتیی شۆڕش قەبووڵی
ن ــەک ــردوە .ه ــەروەه ــا پێی ڕاگەیەن رابوو کە
دەبـــێ حیزبی دێ ــم ــوک ـرات چاالکییەکانی
ڕابگرێ و بنکە و بارەگاکانی کۆ بکاتەوە
و خۆیان لە پارتی دێموک راتدا ئیدغام بکەن،
داواش ک ـراب ــوو ئ ــەو پێشمەرگانەی ک ــە لە
نێوخۆی ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستانن بەپەلە
ب ــگ ــەڕێ ــن ــەوە ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان .ئێمە
ماوەی دوو مانگ دەبوو لە ناوچە بووین .لە
گوندی پانەسەری مەنگوڕایەتی بووین کە
کاک فایەق پێی گوتین کاک مەال حەسەنی
ڕەستگار لە عێ ڕاقەوە هاتووە و پەیامێکی
پێیە .کاک مەال حەسەن باسی مەسەلەی
ئەحمەد تۆفیق و گواستنەوەی بۆ ب ــارزان
و داوای سەرکردایەتیی شۆڕشی باشووری
کرد بۆ گەڕانەوەمان بۆ باشوور .بەناچاری

گەڕاینەوە و کەوتینە دۆخێکی زۆر خ راپەوە،
بنکەی سونێ مان گواستەوە بۆ سەنگەسەر.
ئەوە ئاخیر سەفەرمان بوو بۆ ڕۆژهەاڵت پێش
دەسپێکی شۆڕشی .٤٧-٤٦
شۆڕش ی  ٤٧_٤٦چۆن ی دەست پێکرد؟
دوای ئ ــەوەی ئەحمەد تۆفیق دوور خ رایەوە
بۆ بارزان ،کاک فایەق بوو بە کەسی یەکەمی
حیزبی دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان .ک ــاک فایەق
سەردانی مەکتەبی سیاسیی پارتی دێموک راتی
ک ــوردس ــت ــان ــی ک ــرد ک ــە م ــن ،ک ــەری ــم نستانی،
عەبدوڵاڵ موعینی ،ساڵح الجانی و ب رایم فات
وەک پێشمەرگە هاوڕێیەتیمان کرد .مەکتەبی
سیاسی دوو پێشنیاریان بە کاک فایەق کردبوو؛
ی ــان دەب ــێ ئیدغام بن لەگەڵ پێشمەرگەکانی
پارتی یان بڕۆن بۆ بێتواتێ و لەوێ دانیشن
و هاتوچۆی کوردستانی ئێ ران مەکەن .کاک
فایەق پێیان دەڵ ــێ دەگ ــەڕێ ــم ــەوە سەنگەسەر،
لەگەڵ هاوڕێیان کۆبوونەوە دەگرم و ئاگادارتان
دەکـــەمـــەوە .گــەڕایــنــەوە س ــەن ــگ ــەس ــەر و ک ــاک
فایەق کۆبوونەوەی بۆ گرتین و بابەتەکەی بە
پێشمەرگەکان ڕاگەیاند و گوتی“ :سێ ڕێگامان
لەبەر دەمــە؛ ی ــان ببینە پێشمەرگەی پارتی،
یان دانیشین و ژیانی خۆمان بکەین یان وەک
پێشمەرگەی حیزبی دێموک راتی کوردستان
بمێنینەوە و بچینە بێتواتێ .من خۆم بە دۆستی
پارتی دەزان ــم ،بەاڵم نابمە پێشمەرگەی پارتی
و دەچمە بێتواتێ .هەر کەس دەیهەوێ وەک
پێشمەرگەی حیزب بمێنێتەوە با لەگەڵ من بێتە
بێتواتێ”.
پێشمەرگەکان داب ــەش ب ــوون؛ هەندێکیان
بڕیاریاندا ببنە پێشمەرگەی پارتی ،هیندێک
گوتیان کار و کاسبی دەکەین و بەشێکیش کە
زۆرینە ب ــوون بڕیاریان دا وەک پێشمەرگەی
حیزبی دێموک رات بمێننەوە.
ڕۆژی دوات ــر من ،عەبدوڵاڵ موعینی ،کەریم
نستانی و ب رایمی فاتمێ لەگەڵ ک ــاک فایەق
چووینە سەرکەپکان بۆ ماڵی هەباس ئاغای
مامەند ئ ــاغ ــا ،ک ــە زۆر ب ــە گ ــەرم ــی پێشوازی
ل ێکردین .پاشان هەباس ئاغا دوو پێشمەرگەی
لەگەڵ خستین بۆ الی عەلی شەعبان .کە چووینە
بێتواتێ ،کاک عەلی شەعبان گوتی“ :لەوانەیە
ماوەیەکی دیکە دەوڵەتی عێ ڕاق هێرش بکاتە
سەر بێتواتە و بیگرێتەوە ،بۆیە لە دۆڵەڕەقێ
شوێنتان بۆ دیاری دەکەین ”.لە گوندی بەردانگێ
لە دۆڵەڕەقێ جێگیر بووین .وەزعی ماڵیمان زۆر
خ راپ بوو ،هەر چەندە هەباس ئاغاش یارمەتیی
دەکردین .ماوەی ساڵێک دەبوو لەوێ بووین،
لە ڕەشەممەی ١٣٤٥ی هەتاوی من و کەریم
نستانی ئیجازەمان وەرگــرت بچین سەردانی
مینەشەم بکەین کە ماڵەکەی لە گوندی هێرۆی
باشووری کوردستان بوو .کە چووینە الی خاڵە
مینە ،گوتی“ :با سەرێکی الی سیسێر و نستان
بدەینەوە ،جەولەیەک دەکەین و دەگەڕێینەوە”.
بەو جۆرە بوو ئێمە چووینەوە ڕۆژهەاڵت.
دوای ڕۆی ــش ــت ــن ــەوەی ئێمە ،عەلی شەعبان
نامەیەک بۆ کاک فایەق دەنێرێ و ئاگاداری
دەکاتەوە بە زووترین کات سەردانی بارەگای
بارزانی بکا .کاک فایەق لەگەڵ مەال قادر الچینی
و عەبدوڵاڵی موعینی کە ئەندامی چاوەدێریی
بەرز ب ــوون ،کۆ دەبێتەوە و پاش لێکدانەوەی
بارودۆخەکە ساغ دەبنەوە کە کاک فایەق نەچێتە
بارەگای بارزانی .بەو شێوەیە دەبێ خۆیان کۆ
دەکەنەوە و بە کێوەڕەشدا سەر دەکەون و بە

دەشتی سەنگەسەردا دێنە گۆڕەشێری سەر
سنووری عێ ڕاق و ئێ ران .ئەوکات ئێمە لەگەڵ
مینەشەم و کەریم نستانی لە گوندی سیسێر
بووین ،خەبەریان پێداین کاک فایەق لەگەڵ
 ٥٠پێشمەرگە لە ناوچەی خاڵەبادە .دوایە لە
ماڵی حەمەدی وەستا لە دۆڵەتوو یەکترمان
گرتەوە.
کاک فایەق بە مەشوەرەت لەگەڵ مینەشەم
و م ــەال قــادر الچینی و عەبدوڵاڵ موعینی
بڕیاریان دا جەولەیەکی ناوچەی بۆکان و
مەهاباد و پی رانشار بکەین بۆ پەیوەندی
ن ــوێ ــک ــردن ــەوە ل ــەگ ــەڵ کۆمیتە و شانەکانی
ح ــی ــزب ــی .ج ــەول ــەک ــە دوو مانگی خ ــای ــان ــد و
ل ــەالی ــەن خەڵکەوە پێشوازییەکی گەرممان
لێک را .دوای جەولەکە گ ــەڕای ــن ــەوە ناوچەی
ئاڵوەتان و ئالیمەران و س ــەری گۆمێ .لە
گ ــون ــدی ئەحمەد ب ــری ــو ب ــوی ــن ،ک ــاک فایەق
پێی ڕاگەیاندین کە هیندێک لە ب ـرادەران لە
عێ ڕاق گەڕاونەتەوە ،کە بریتی بوون لە مەال
حەسەن ڕەستگار ،مەال ئاوارە ،مەال ڕەسووڵ
پیشنەماز ،حەمەدەمینی سی ڕاجی ،سمایل
شەریفزادە و سەید ڕەسوڵی ورچــان .ئەو
ب رادەرانە لە الیەن سەرکردایەتیی شۆڕشی
باشوورەوە نێردرابوون تا داوا لە کاک فایەق
بکەن بگەڕێتەوە دۆڵ ــەڕەق ــێ لە باشووری
کوردستان .دوای ئەوەی فایەق ئەو داوایەی
ڕەت کـــــردەوە ،م ــام ــۆس ــت ــا ئـــــاوارە ،سمایل
شەریفزادە ،حەمەدەمینی سی ڕاجی و مەال
ڕەسووڵی پیشنەماز بڕیاریان دا لەگەڵمان
بمێننەوە .دەتوانین بڵێین ئ ــەوە سەرەتای
دەسپێکردنی جوواڵنەوەی  ٤٧-٤٦بوو.
دوای ئەوەی بڕیارتان دا لە ڕۆژهەاڵت
ب ــم ــێ ــن ــن ــەوەو نــەگــەڕێــنــەوە بــاشــوور،
کارەکانتان چۆن ڕێکخست بۆ بەردەوام
بوون لەو حەڕەکەتە؟
لە گەالوێژی  ١٣٤٦لە گوندی کۆڵەسەی
خوارێی ناوچەی سەردەشت کۆبوونەوەیەک
گی را و بەو شێوەیە تەقسیمی کار ک را:
کــاک ف ــای ــەق وەک س ــەرپ ــەرس ــت ــی گشتی
دیاری ک را ،مامۆستا مەال ئاوارە بۆ ناوچەی
ئاالن و سوێسنایەتیی سەردەشت ڕاسپێردرا
کە مەال ڕەحیمی لۆمانی و هەڵمەت هاوکاری
بوون( .دواتر هەڵمەت خۆی تەحویل دایەوە).
حــەمــەدەمــیــن س ــی ـڕاج ــی وەک ب ــەرپ ــرس ــی
پەیوەندییەکان ئەرکی بۆ دیاری ک را ،کە زیاتر
الی مامۆستا ئاوارە دەمایەوە .مینەشەم بۆ
ناوچەی گەورکایەتیی سەردەشت دیاری ک را
کە من و کەریم نستانی هاوکاری بووین.
م ــەال ق ــادری الچینی ب ــۆ شنۆ و پی رانشار
ڕاس ــپ ــێ ــردران و ساڵح الجانی وەک هاوکار
لەگەڵیان بوو .عەبدوڵاڵ موعینی بۆ ناوچەی
مەهاباد و بۆکان دیاری ک را و سەید فەتاح
ن ــی ــزام ــی و ک ــەری ــم ڕەشـــاش هاوڕێیەتیان
دەکرد .سمایلی شەریفزادە لە ناوچەی بانە
ئەرکی بۆ دیاری ک را کە هەر یەک لە میرزا
محەممەد شاتمانی و عەلی عەواڵکولی وەک
هاوکاری دیاری ک ران.
دوای ئەوەی کارەکان بەو شێوەیە دابەش
ک ران ،هەرکام لە هاوڕێیان بەرەو ناوچەکان
وەڕێ کەوتن .ئێمە لەگەڵ کاک فایەق و کاک
سمایل شەریفزادە چووینە ناوچەی بانە بۆ
درێژە لە الپەڕەی ٧

ژماره٧٧٣ :
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ناساندنی کاک سمایل بە خەڵک و ئەندامانی
حیزب .دوای  ٢٠ڕۆژ مانەوە لە ناوچەی بانە،
لەگەڵ کاک فایەق و خاڵە مینەشەم و کەریم
نستانی و ژمارەیەک لە هاوڕێیانی دیکە گەڕاینەوە
ناوچەی گەورکایەتی و سیسێر و نستان.
کۆتاییەکانی پاییزی ١٣٤٦ی هەتاوی هەموو
تیمەکان لە گوندی پاشبەرد کۆ بووینەوە .لەو
کۆبوونەوەیەدا بڕیار درا کاک فایەق سەفەری
عێ ڕاق بکا و دوای گەڕانەوەی کاک فایەق کۆنف ڕانس
بگرین و ڕێبەرایەتییەک هەڵبژیرین ب ــۆوەی
سەرپەرستیی جوواڵنەوەکە بکا .تا گەڕانەوەی
کاک فایەق ،مامۆستا ئاوارە وەک سەرپەرستی
گشتی دیاری ک را .لەو کۆبوونەوەیەدا چەندین
پێشنیار سەبارەت بە سەفەرەکەی کاک فایەق
ک را کە بریتی بوون لە:
_ ه ــەوڵ بدا پەیوەندی بە پارتی دێموک راتی
ک ــوردس ــت ــان بکاو چــاوی ب ــە س ــەرۆک ب ــارزان ــی
بکەوێ.
_ هەوڵ بدا لە ڕێگای حیزبی شیوعی عێ ڕاقەوە
پەیوەندی بە حیزبی توودەوە بگرێ.
_ هـــەوڵ ب ــدا لــە ڕێــگــای ع ــەب ــدول ــڕەح ــم ــان ــی
زەبیحیەوە چ ــاوی بە ب رایم ئەحمەد و جەالل
تاڵەبانی بکەوێ.
ک ــاک ف ــای ــەق ب ــەرەو ب ــاش ــوور وەڕێ کــەوت و
تیمەکان گ ــەڕان ــەوە ناوچەکانی خ ــۆی ــان .خاڵە
مینەشەم پێشنیاری کــرد تیمەکەی ئێمە و
تیمەکەی کاک عەبدوڵاڵ موعینی ئەو زستانە بە
یەکەوە بین.

پێم خۆشە باس ی کاک سمایل شەریفزادە
بکەی کە لە زان کۆوە هاتبوو و لە ڕێبەرە
دیارەکان ی ئەو جوواڵنەوەیە بوو؟
کاک سمایل کوڕێکی بەتوانا و لێهاتوو بوو،
لەنێو خەڵکدا زۆر خۆشەویست بوو بەتایبەت
لە ناوچەی بانە .لە ماوەیەکی کورتدا توانیبووی
تەشکیالتێکی م ــون ــەززەم دروس ــت بکا .خەڵکی
ناوچەی بانە هاوکاریی باشیان دەکرد .ئەوکات
سوپای دانش لە گوندەکان هەبوون کە فارس و
تورک بوون و لە مەدرەسەکان مامۆستا بوون،
خەڵک لێیان بەگومان بوون کە پەیوەندیان لەگەڵ
ســاواک هەبێ ،ب ــەاڵم ک ــاک سمایل زۆربەیانی
بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو .ب ــەداخ ــەوە دوژمنانی
ک ــورد و کوردستان چ ــاوی ــان ب ــەرای ــی نفووز و
خۆشەویستیی ک ــاک سمایلیان نــەدەدا و زۆر
ناجوامێ رانە شەهیدیان کرد.
ئەو کاتەی کاک سمایل شەهید بوو ئێوە
لەکوێ بوون و چۆن ئاگادار بوون؟
ئێمە دە ڕۆژێـــک ب ــوو ب ــە مەئموورییەتێک
چووبووینە ناوچەی بانە و الی ک ــاک سمایل
و تیمەکەی مابووینەوە .ئەو ئێوارەیەی کە بە
نیازی گەڕانەوە بۆ ناوچەی گەورکایەتی بووین،
سەعات چ ــواری دوان ــی ــوەڕۆ دەنگی دوو تەقەی
تفەنگ هات .گوتیان کوێخا شەریف بوو .خاڵە
مینەشەم بە کاک سمایلی گوت بانگی بکە بزانە
بۆ تەقەی کردوە .کوێخا شەریف بە کاک سمایلی
گوت تفەنگەکەم تاقی کردۆتەوە ،لە دەرزییەکەی
ن ــی ــگ ــەران بـــووم .کوێخا ش ــەری ــف ب ــە دوو قەد
فیشەکدان و بڕنوویەک لە کوردستانی عێ ڕاق
گەڕابۆوە و داوای کردبوو ببێتە پێشمەرگە .لە
کاتی گەڕانەوەمان بۆ ناوچەی سیسێر و نستان،
خاڵە مینەشەم و ک ــاک عەبدوڵاڵ موعینی بە
کاک سمایلیان گوت کوێخا شەریف وەرمەگرە
وەک پێشمەرگە .کاک سمایل گوتی بۆ ناوچەی
سەرشیوی سەقز بەکەڵکە .دوای ماوەیەک لە
گەڕانەوەمان ،هەواڵمان پێ گەیشت کاک سمایل
و هاوڕێیانی لە دارێنەی بانە شەهید بوون .هەر
زوو دوو کەسمان نارد بۆ دارێنە .کاتێ گەڕانەوە
ب ــەو شێوەیە باسی ڕووداوەک ــەی ــان ک ــرد؛ کاک
سمایل و هاوڕێیانی شەو لە ماڵێک دەمێننەوە،
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کوێخا ش ــەری ــف س ــەع ــات ٢ی ش ــەو نیگەهبان
ب ــووە ،تفەنگێکی لە باسکی کاک سمایل داوە
و هەاڵتوە بۆ گوندی سیاومە و خۆی تەحویلی
پ ــاس ــگ ــای ژانـــدارمـــەری داوەتـــــەوە و گ ــوت ــووی ــە
سمایلی ش ــەری ــف ــزادەم کوشتوە .بەیانییەکەی
ژان ــدارم ــە دەوروبــــەری گ ــون ــدی دارێ ــن ــە دەگــرن،
ب ــەداخ ــەوە ئەوانیش لە نێوان پەڕشە و دارێنە
دەب ــن کە ژاندارمەکان پێوشوێنیان هەڵدەگرن
و شەهیدیان دەکەن .ئەو پێشمەرگانەش لەگەڵ
کاک سمایل شەهید بوون :عەلی عەبدوڵاڵکۆلی،
میرزا محەممەدی شاتمانی (محەممەدی ئەستێ
مەنگوڕ) و حوسێنی ڕەحمان ڕابی مەنیجەاڵنی.
بەو پێیەی جەنابت بەشداری هەموو ئەو
ماوەیە بووی کە جوواڵنەوەکە بەردەوام بوو،
زانیاریی تــەواوت لە س ــەر ک ــات و شوێن ی
شەهیدبوون ی شەهیدان ی ئ ــەو جوواڵنەوە
هەیە .تکایە باس ی ئەو بابەتەمان بۆ بکە؟
ئیزنم پێ بدە لە پێشدا سەری ڕێز و نەوازش
بــۆ هــەمــوو ش ــەه ــی ــدان ــی کـــورد و ک ــوردس ــت ــان
دانەوێنم بە تایبەت شەهیدانی ئەو جوواڵنەوەیە.
ک ــاک سولەیمانی موعینی کە سەرپەرستی
یەکەمی ئەو جوواڵنەوەیە بوو ،هەموو دەزانین
کە بەسەرهاتی شەهیدبوونەکەی چۆن بووە.
سەرکردایەتیی شۆڕش لە باشوور شەهیدیان
ک ــرد و ئ ــەوە ڕووداوێ ــک ــی زۆر ناخۆش ب ــوو لە
مێژووی پێوەندیی بزووتنەوەی کورد لە نێوان
بەشەکانی کوردستان.

ح ــەس ــەن خ ــات ــوون و ح ــاج ــی خ ــاڵ ــەم ــەڕی لە
چیای گوێزەکوێری نستان شەهید ک ران .سەید
فەتاح نیزامی و عەلیە کەڵە لە چیای حاجی
کیمی ناوچەی بۆکان ،م ـراد شیرێژ و ئەحمەد
عەلی عەجەم لە هەوارەکانی خەرپاپی لە بەری
مێرگانی پی رانشار ،مەال مەحموودی زەنگەنە و
محەممەدە چووکەڵە لە گوندی بەیرەمی ناوچەی
م ــەه ــاب ــاد ،هــەروەهــا هــــەروەک ئــامــاژەم پێکرد
سمایلی شەریفزادە ،میرزا محەممەدی شاتمانی،
عەلی عەواڵ گوڵی و حوسێنی ڕەحمان ڕابی لە
نێوان دارینە و پەڕشە لە ناوچەی بانە شەهید
بوون .محەممەدی ڕەسووڵ مەڕە لە سەرشیوی
ناوچەی سوێسنایەتیی س ــەردەش ــت ،مامۆستا
ئاوارە و ڕەحمانی وەتمان چاوشین و مەال کەچە
ب ــەه ــۆی پیالنێکی س ــازم ــان ــی ئەمن ل ــە گوندی
دیوااڵنی ناوچەی سوێسنایەتی ی سەردەشت
بەدیل گی ران و دواتر ئێعدام ک ران .ساڵح الجانی،
حەمەدەمین شیرێژ ،سولەیمانی کەقەشان،
عەبدوڵاڵی بایزە قنجە و حەمەسووری دۆڵەتوو
لە ب ــاش ــوورەوە تەحویلی دەوڵ ــەت ــی پاشایەتی
درانەوە و لە شاری ورمێ ئیعدام ک ران.
ه ــەروەه ــا ب ــە پێویستی دەزانــــم نـــاوی ئ ــەو
شەهیدانەش بێنم کە لە سااڵنی پێش جوواڵنەوەی
 ٤٧-٤٦هەر یەکە و بە پیالنێک شەهید بوون؛
باپیر شکاک ،مەال سمایل ،ڕەزا ،فیرووز و ناجی
لە ن ــاوچ ــەی ب ــاک ــووری ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستان
شەهید کـــران .م ــەال ڕەحیمی م ــەری ــج ــەاڵن ــی لە
نــاوچــەی ن ــاودەش ــت ــی ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان
بێسەروشوێن ک را ،خەلیل شەوباش لە ناوچەی
قەسرێ (باشووری کوردستان) بێسەروشوێن
ک را.
مینەشەم و کاک عەبدوڵاڵی موعین ی کە
لە کادرە دیارەکان ی ئەو جوواڵنەوەیە بوون،
لە جەولەیەکدا کە لە ناوچەکان ی مەهاباد
و بۆکان کردیان لەگەڵ پێشمەرگەیەک ی دیکە
شەهید کــران .جەنابیشت ب ــەش ــداری ئەو
جەولەیە ب ــووی ،دەک ــرێ باس ی چۆنیەتیی
شەهیدبوونیان بکەی؟
مانگی گەالوێژی ١٣٤٧ی هەتاوی ب ــوو ،دوو
ڕۆژ بوو لە هاوینەهەواری مەیدان چۆغە بووین.
کاک سەالحی موهتەدی و چەند کەسێکی دیکە

لە مەهاباد و بۆکان نامەیەکیان ناردبوو و
باسی ئەوەیان کردبوو کە لەگەڵ جەمعێک
دەیانهەوێ بێنە نێو جوواڵنەوەکەوە .باسیان
لـــەوەش ک ــردب ــوو ک ــە پێمان خ ــۆش ــە چ ــاوم ــان
پێتان ب ــک ــەوێ و هیندێک ڕاو بۆچوونمان
هەیە لەگەڵتانی ب ــاس بکەین .پێشنیاریان
ک ــردب ــوو چاوپێکەوتنەکە لە گوندی زەمبیل
یان کوێستانی حاجی کیمی بۆکان بێ .دوای
حەوتوویەک ئێمە بەرەو ناوچەی بۆکان وەڕێ
کەوتین و چووینە کوێستانی حاجی کیمی.
لە ڕۆژی دووەمی مانەوەماندا کاک سەالحی
موهتەدی و ئەو هاوڕێیانەی قەرار بوو بێن،
ه ــات ــن ــە کوێستانی ح ــاج ــی کیمی و ل ــەگ ــەڵ
مینەشەم و عەبدوڵاڵی موعینی کۆبوونەوە.
ئێمە ئ ــەوان ــم ــان ن ــەدی ــت .ب ــڕی ــار درابـــوو ئێمە
بگەڕێینەوە بۆ کوێستانەکانی گەورکایەتی
و ئەوانیش بچنەوە ب رادەرەکانیان ببینن و
خۆیان ئامادە بکەن و بێنە کوێستانەکانی
گەورکایەتی و پەیوەست بن بە ئێمەوە .دوای
گ ــەڕان ــەوەی ــان ،ئێمە بــەرەو قالوێ ی سەرێ
وەڕێ کەوتین .سەعات دووی شەو گەیشتینە
قالوێ و دوای نان و چا خواردن ،من و عەزیز
ئەحمەد و جەماعەتێکی حەوت هەشت کەسی
ب ــەرەو شوێنێک ل ــە ن ــێ ــوان بـــاراوێ و قالوێ
وەڕێ کەوتین .چووینە م ــەزرای ــەک لە خوار
مووچەیەک کە پێیان دەگ ــوت مووچەی کەوا
زەرد .خ ــاوەن م ــەزراک ــە ل ــەوێ ب ــوون ،شوێنی
ح ــەس ــان ــەوەی خۆیان بۆ چ ــۆل ک ــردی ــن .دوای
ئێمە مینەشەم و کاک عەبدوڵاڵش گەیشتنە
الم ــان .خاڵە مینە گوتی“ :ئەحمەد! ئێوە هەر
ل ــێ ــرە وەمێنن و ئێمەش دەچینە م ــووچ ــەی
سەرووتر واتە مووچەی کەوازەرد .ئێستا ئێمە
نیگەهبان دادەنێین تا نیوەڕۆیە و دوانیوەڕۆش
ئێوە نیگەهبان داب ــن ــێ ــن ”.مینەشەم و کاک
عەبدوڵاڵ دوو نەفەریان بۆ نیگەهبانی ناردبووە
بەرزاییەکانی نێوان باراوێ و قالوێ .تاوهەاڵتی
بەیانی بوو تەقەی دەسڕێژی تفەنگ هات .کە
هاتینە دەر ،دیتمان نیروویەکی زۆری جاش
و ژاندارم و ئەڕتەشی لە باراوێ ڕا هاتبوون و
ئەو بەرزاییانەیان گرتبوون کە نیگەهبانەکانی
ل ـێب ــوون .ب ــەداخ ــەوە نیگەهبانەکان خەویان
لێکەوتبوو ،ب ــە تەقەکە وەخ ــەب ــەر هاتبوون
و ب ــەرەو الی ئێمە هاتنە خ ــوارێ .بەشێک لە
هێزەکە بەرەو مووچەی کەوازەرد ڕۆیشتبوون.
کاک عەبدوڵاڵ و خاڵە مینەشەم بە ئومێدی
ئ ــەوەی نیگەهبانیان هەیە بێ خەیاڵ بوون.
هێزەکان دەوری مەزراکەیان گرت .کاتێک کاک
عەبدوڵاڵ و خاڵە مینە دێنە دەرێ ،دەکەونە
بــەر دەســڕێــژی گ ــول ــڵ ــە .ح ــاج ــی خ ــاڵ ــەم ــەر و
حوسێن خ ــات ــوون و ڕەح ــی ــم ک ــەپ ــەک ــەن ــدی و
حەسەن خوڕخوڕەیی لە جاش و ژاندارمەکان
ڕادەپەڕن و تەقەیان لێدەکەن و پاشەکشەیان
پێدەکەن بۆ دیوی باراوێ .کاتێک ئێمە هاتینە
دەرێ ،دیتمان گولڵە وە زەویەکانی ئەوبەری
ئێمە دەک ــەوت ــن .ش ــوێ ــن ــەک ــەم ــان قـــووڵ ب ــوو
بەاڵم بەرزاییەکی بە تەنیشتەوە بوو .بەرەو
بەرزاییەکە سەرکەوتین ،بەرزاییەکە قایم
بوو و بە سەر هێزەکەدا زاڵ بووین .تەقەمان
لێکردن و پاشەکشەمان پێکردن بەرەو دیوی
ب ــاراوێ ــدا .ب ــەاڵم هەر بە ماوەیەکی کەم دواتر
هێزێکی کۆمەکی گـــەورەی زەمینی لەگەڵ
کۆپتەر بە فریای جاش و ژاندارمەکان هاتن.
شەڕ تا تاریکایی شەو بەردەوام بوو .بەداخەوە
ئەوکات هیچ کەرەسەیەکی پەیوەندی نەبوو،
بۆیە ئەو دوو تیمە ئاگاداری یەکتر نەبووین.
تاریکانی ئێوارێ ئێمە شۆڕ بووینەوە بە دیوی
یاڕاڵی و کوران ێدا و هاتینە گوندی کووران.
ئێمە پێمانوابوو هەموویان شەهید بوون.
دوو کەسمان نارد بۆ قالوێ .کاتێک دەچنە
ئەوێ ،لە ڕێگا تووشی حوسێن خاتوون و حاجی
خاڵەمەڕ و ڕەحیم کەپەکەندی (کە بە سووکی
بریندار ببوو) ب ــب ــوون .کە هاتنەوە گوتیان
کاک عەبدوڵاڵ موعینی شەهید بووە و خاڵە
مینەشەم بریندار بووە و ئەویش دواتر شەهید
ب ــووە .هەروەها حەسەن خوڕخوڕەیی بەدیل
گی رابوو .نەیانتوانیبوو تەرمی شەهیدەکان
لەگەڵ خۆیان بێنن و ب ــەداخ ــەوە تەرمەکان
کەوتبوونە دەستی ژاندارمەکان .شەهید بوونی
خاڵە مینەشەم و ک ــاک عەبدوڵاڵی موعینی
کە هەر دووکیان سەرپەرستی ئەو دوو تیمە
ب ــوون ،زەبرێکی ق ــورس و گ ــەورە ب ــوو .دواتر
حەسەن خوڕخوڕەیی ئێعدام ک را و تێکەڵ بە
کاروانی شەهیدان بوو.
دیارە گوێ گرتن لە قسەکان ی جەنابت
مرۆڤ تینووتر دەکا و پرسیاری زیاترت ل ێ
بکا ،بەاڵم بەداخەوە دەرفەتەکە لەوە زیاتر
ئیزنمان پێ نادا .سپاس بۆ بەشداریتان
لەو دیمانەیەدا.
س ــپ ــاس ب ــۆ ئ ــێ ــوەش ب ــۆ ڕەخ ــس ــان ــدن ــی ئەو
دەرف ــەت ــە .ه ــی ــوادارم ئ ــەو قۆناغە لە مێژووی
حیزبی دێمۆک ڕات کاری زیاتری لە سەر بکرێ.

دەمامک بە
دەممەوە گیر نابێ
هەتا ئێستا نازانم کۆرۆنا من دەگرێتەوە یان نامگرێتەوە .ئەوەی
من لە زمان زمانناسانی ئەم سەردەمەوە بیستوومە ،خودی کۆرۆنا
کێشەی لەسەرە و ڕەنگە هەر لە بنەڕەتڕا کۆرۆنا نەبووبێت و پێشتر
ناوێکی دیکەی وەک “کیژۆنا” و “کچێنا”ی لەسەر بووبێ .هەرچەند
“موتەئەخرین” دەڵێن کۆڕۆنایە کە ڕاستە ،بەاڵم دەبێ “ۆ”ی یەکەمی
بکرێت بە”و” جا ئەوکات دەربڕینی دروستتر دەبێت .هەندێک لە
زانایانی ئەم بوارەش بەتایبەت زانایانی زمانزانیی بواری ڕاگەیاندن
و سۆشیاڵ میدیا لەسەر ئەم بڕوایەن “کۆڕۆنا”“ ،کڕۆنا” و “کوڕۆنا”
هیچکامیان هیچ لە کێشەکە نــاگــۆڕن و هــەر لە بــنــەڕەتڕا چلۆن
“خوێندنەوەی بۆ دەکرێ” لەجیات “دەخوێندرێتەوە” و “پێداچوونەوەی
بۆ دەکەین” لە جیات “پێیدا دەچینەوە” ،کێشە ناخوڵقێنن ،ئەواش
هەرکام لەجۆرەکانی “کۆڕۆنا”“ ،کڕۆنا” و “کوڕۆنا” بقۆزییەوە هیچ
تۆفیرێک چێناکا .ئەوانەی لەسەر وشەی “کوڕۆنا” کۆکن ،دەڵێن ئەم
وشەیە لە دوو پاژی “کوڕۆ” واتە “هۆیکوڕە” بەمانای بانگکردن
بــۆ کــوڕ و پاشگری “نــا” پێکهاتووە .دەگــێــڕنــەوە ،لــە ســەردەمــی
کۆندا پەتایەک هاتووەتە ئەم کوردستانە و پیاوێک چووەتەوە ماڵێ
الی هاوسەرەکەی باسی زیانەکانی پەتاکەی کــردووە و ژنەش بە
سەرسوڕمانەوە گوتوویەتی“ :کوڕۆنا؟”
من لەگەڵ ڕاستی و ناڕاستیی ئەم بۆچوونانە کە کوڕۆنا مەبەست
لە “کوڕە نا”یە یان وەک دەڵێن بە زمانی بیگانان جوققەی شایە ،هیچ
کێشەم نییە .کێشەی من ئەمەیە دەمامکم بۆ نابەسترێ .گۆرانییەکی
فۆلکۆر دەڵــێ“ :خــەتــای من نییە کــاری خــودایــە /لەیال دەوڵەمەند
مەجنوون گــەدایــە” ،منیش دەڵێم“ :خەتای من نیە کــاری خودایە/
دەمامک هەڵناگرێ ،دەنووکم وایە”.
من بەشی زۆری کارەکانی ڕۆژانەم بە دەنووک جێبەجێ دەکەم .بە
دەنووک ئاو دەخۆمەوە .بە دەنووک خواردن دەخۆم ،بە دەنووک شت
هەڵدەگرم ،بە دەنووک دار دەکۆڵم ،بە دەنووک جوچکەکانم هەڵگێڕ
و وەرگێڕ دەکەم و ...بە کورتی دەنووکم لە جیات دوو دەستیش کار
دەکا .کەوابوو دەمامکی چی؟
دەبــێ “کــوڕۆنــا”کــەی کــوردیــش زۆر لە “کــۆرۆنــاکــە”ی چینی و
کۆرییەکان دروستتر بــێ .چونکە ئ ــەوان ماویەکی کــورتــە نــاوی
کۆرۆنایان بۆ ڤیرووس داناوە و پێشتر ئۆتۆمبێلێک و دوای ئەویش
جۆرێک ئاوەجۆیان ناونابوو کۆرۆنا .ئێستا ڕەنگە یەکێک ئاوەجۆی
کۆڕۆنا بخواتەوە ،ســواری ئۆتۆمبێلی کۆرۆنا بێت و ڤیرووسی
کۆرۆناش لەنێو سییەکانیدا بێت .ئەوکاتەیە دەڵێن لە کۆڕۆنادا گیری
خواردوە .بەاڵم کۆڕۆناکەی خۆمان لەجیاتی دەرد بێتەرمانە .بەتایبەت
بۆ پیاوان دەرمانە .چونکە ئەگەر پیاوێکی کورد ئاوەجۆی کۆڕۆنا
بخواتەوە و ژنێک پێیبێژێ کوڕۆنا! ڕەنگە بەم فەرمانی پارێزکردنەی
ژنەکە پێکەکە یان شوشە ئاوەجۆکە دابنێتە زەوی هەڵینەدات .یان
ئەگەر پیاوێک بە سواری ئۆتۆمبێلی کۆرۆنا خێرا بڕوا دیسان بە
فەرمانی “کوڕۆنا”ی ژنێک ڕەنگە پێی شل بکا و خێرایی ئۆتۆمبێلەکە
کەم بکاتەوە .بەاڵم کێشە لێرەدایە ئەگەر ژن ئەم کارانەی سەرەوە
بکا و پێی بگوترێ کوڕۆنا ،خۆ بە هیچ شێویەک ڕاناوەستێ .ڕەنگە
پێیوابێت هــەر دەبــێ پیاوان ئــەم فەرمانە جێبەجێ بکەن .من کە
بێدەمامکم ،تــەواوی ئەو بیردۆزانە پووچەڵ دەکەمەوە کە دەڵێن
زمانی کوردی نێر و مێ لەبەر چاو ناگرێ و بە یەک چاو دەیانبینێ.
بۆیە دەڵێم ئەگەر ژنێک تووشی کێشەی کۆرۆنا جا چ ڤیرووس ،چ
ئۆتۆمبێل و چ ئاوەجۆکەی بێت ،وشەی کوڕۆنا فریای ناکەوێ و
پێویستە وشەی “کچێنا”ی بۆ دابتاشرێ .دیارە لە نێوان کچێنا
و ژنێناش جیاوازییەک هەیە .ئەم جیاوازییەش تەنیا بە ڕوانینی
فیمین 
ینیستانـــــەوە کێشە دروســت دەکــا .ئــەوان پێیانوایە
جوداکردنەوەی ژن و کچ لەگەڵ ڕێبازی فیمینیزم یەک ناگرێتەوە.
ئەگەر داوا لە ڕۆژنامەنووسانی کوردیش بکەین چارەسەرێک بۆ ئەم
گرفتە بدۆزنەوە ،ئەوە بە “مێینەنا” و “نێرینەنا” گرفتەکە چارەسەر
دەکەن.
ئاکامی ئەم لێکدانەوەیە دەمانگەیەنێتە ئەو ئەنجامە کە “کۆرۆنا” لە
زمانی کوردیدا بە سەر دوو وشەی “مێینەنا” و “نێرینەنا”دا دابەش
دەبێ .ئەگەر پرسیاری بێهێزبوونی ڤیرووسەکەش لە نێو کورداندا لە
پسپۆڕانی بوارەکە بکەن ،ڕەنگە واڵمیان ئەمە بێت ،چونکە ڤیرووسی
کۆرۆنا لە الیــەن ڕۆژنامەنوسانی ئــەم ســەردەمــەوە بەسەر دوو
پارچەی “مێینەنا” و “نێرینەنا”دا دابەش دەکرێ ،توانای کاریگەریی
لەسەر کۆئەندامی هەناسە دادەبزێ و لەئاکامدا دەچێته نێو سیپەلکی
کوردان ،بەاڵم بەهۆی پارچەبوونەکەی هێزە کوشندەیەکەی لەدەست
دەدا .ئەمەیە گرینگیی زمــان کە هێزی ڤایرۆسی کــۆرۆنــاش خاو
دەکاتەوە.
دوای ئ ــەوە زمــانــزانــان گــوتــیــان ئــەگــەر وش ــەی “مــرۆنــا” وەک
کورتکراوەی “مرۆڤنا” بۆ ئەم بابەتە دەکار بکەین ،کێشەی نێوان
ژنان و پیاوانیش چارەسەر دەبێت .بەاڵم بۆ ئەوەی ڤیرۆسەکە بە
بێهێزی و پارچە کراوی بمێنێتەوە ،شیکارانی نەخۆشییەکان ئەم
بۆچوونەیان پووشبەسەر کرد و بێدەنگەیان لێکرد.
کاریگەریی دەمامکیش لە کۆنەوە هەستی پێکراوە .بەاڵم داخی
داخانم من لەبەر دەنووکم دەمامکم بۆ نابەسترێ .باشە هەر پرسیار
لە تۆ دەکــەم ،کاتێک بەم دەنووکە تیژەم نێوقەدی یەختە بییەکان
دەسمم ،چۆن ئەم دەمامکە پەڕۆیە بە لووتمەوە بپارێزم؟
پێش “کوڕۆنا”“ ،کۆڕۆنا”“ ،کیژۆنا”“ ،کچێنا”“ ،مێینەنا”“ ،نێرینەنا”
و “مرۆڤنا” ،هەوڵمدا دەمامک ببەستم .بەاڵم ئەم دەنووکە ڕەقەم کە
زمانێکی بچووک و ناسک و باریک و تیژی لەخۆیدا پاراستەوە ،ئیزنی
نەداوە “دەمامک” بە دەممەوە بوەستێ.

ژمارە ٧٧٣

8

١٥ی بانەمەڕی ٤ _ 1399ی مەی 2020

ئیسالمی سیاسی و سەرهەڵدانی ئەم ڕەوتە
(ئیسالمی سیاسی ،دێموکراسی و ناسیۆنالیزم)
()٢_٢

لوقمان مۆئمینی
قوتابخانەی فکریی شیعە
مەرجەعییەتی شیعە زیاتر لە سەدەیەک
ڕۆڵ و کاریگەریی زۆری لەسەر سیاسەت
لــە ئــێــرانــدا هــەبــووە ،ئــەم دەســتــێــوەردان و
کاریگەرییە بە سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی
ئێران لە ساڵی  ١٣٥٧و پاشان دەسبەسەردا
گرتن و پاوانکردنی ئــەو شۆڕشە لە الیەن
ڕەوتی ئایینییەوە بەو پەڕی خۆی گەیشت ،هەر
لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشەوە بڕیاری
کۆتایی هەموو سیاسەت و بەرنامەکان کەوتە
دەست مەرجەعە ئایینییەکان و لە سەرووی
هەموویانەوە خومەینی وەک وەلی فەقیهـ.
لە دوای باڵوبوونەوەی ئایینی ئیسالم و
دەستپێکی دەسەاڵتداریی خولهفای ڕاشیدین
دواتــر ئومەوی و عەباسییەکان لەو واڵتهی
که دواتر به ئێران ناسرا ،بۆ ماوەی سەدان
ساڵ ئێران بە پەرتەوازەیی مایەوە و لە الیەن
ئەو دەسەاڵتانەوە بەڕێوە دهچوو ،ههتا دواتر
له سەردەمی سەفەوییەکان ،توانیان ئهم واڵت ه
بکەنە قــەوارەیــەکــی یەکگرتووی سەربەخۆ
و خـــاوەن مەزهەبێکی جــیــاواز لــە واڵتــانــی
دیکەی ئیسالمی .مەزهەبی شیعە کە ههتا
ئەوکات وەک ڕەوتی ،بەرهەڵستکار ،بندەست
و پەراوێزخراو مابۆوه ،بە پشت بەستن بە
پاشخانی کولتووری و مێژوویی شەرعیەتی
مـــێـــژووی ئــیــســام ب ــە بــــەرگ و بــــاوەڕی
سیاسییەوە ئــامــادەکــراو ،دەرک ــەوت .هــەر لە
سەرەتاوە شا “ئیسماعیلی سەفەوی” ()١٥٠١
بناغەی ڕوانینێکی نوێی لە سیاسەت و ئایین
داڕشت و تاکوو ساڵی ١٧٧٣ـی زایینی توانیان
حوکمی ئێرانی پێبکەن.
ب ــەم جـــۆرە ه ـهتــا ئێستاشی دهگــــهڵ بێ
لــە ئــێــران ،بــــەردەوام شیعەگەرایی هەوێنی
سیاسەت بــووە ،بە درێــژایــی فەرمانڕەوایی
دەوڵەتەکانی سەفەوی ،ئەفشاری و قاجارەکان
ڕۆڵی گەورەی لە سیاسەتدا گێڕاوە وبەردەوام
کـهســایـهتــیــی ئایینی کــاریــگــەریــیــان لــەسـهر
سیاسەتی ئێران هەبووە .بەاڵم دەکرێ بڵێین
لە ســەردەمــی پەهلەوی بۆ مــاوەی چەندین
دهی ه دەسەاڵتی ئایینی کەم بووەوە و کەوتنە
ژێــر فشار و توندوتیژی ،چونکە ڕەزاشــای
پەهلەوی لە دامەزرانی دەوڵەتی نوێی ئێراندا
پرۆسەی مۆدێرنیتە و ڕۆژئاواگەریی هێنایە
گۆڕ ،ڕەزاشا هەوڵی دەدا ئێران بگەڕێنێتەوە
بۆ فەرهەنگ و شارستانیەتی پێش لە ئیسالم.
دوای لەسەرکار الدانــی ڕەزاش ــا و هاتنە
ســەرکــاری کــوڕەکــەی (مــحــەمــمــەدڕەزاشــا)،
مەرجەعیەتی شیعە و پیاوانی ئایینی وەک
هێزێکی بەرهەڵستکاری چاالک جارێکی دیکە
هاتنەوە مــەیــدان ،لــە م ــاوەی دەســەاڵتــداریــی
حهمهڕەزاشادا مەرجەع و کهسایهتیی ئایینی
چەندین جار بەرهەڵست و دژایەتیی بەرنامە و
پرۆژە سیاسییەکانی کردەوە ،حکوومەتی شا
لە سەرەتای دەیەی شەستی زایینی پرۆژەی
ڕیــفــۆرم و ئیسالحاتی ئــەرزیــی ڕاگــەیــانــد،
ئایینییهکان بــە تــونــدی دژی ئــەو پــرۆژەیــە
وەستانەوە.
دوات ــر ه ـهر ئهمانه لــە کێشە و ملمالنێی
نێوان ڕێژیمی شا و چەپەکان کەلکی تەواویان
وەرگرت و توانیان چاالکییە ئێعترازییەکانیان
لە سەرتاسەری ئێراندا بڕەو پێ بدەن ،لە نێو
ئەوانەدا شوێنکەوتووانی خومەینی و کاشانی
ناوبانگی زۆریان دەرکرد.
بە گشتی لەو ســەردەمــەدا چهند هۆکاری
وهک شۆڕشی سپی ،نیزیکی ئێران لە ڕۆژئاوا
بە تایبەتی ئەمریکا ،جیایی دین لە دەوڵــەت،
بوو بە خاڵی سەرەکیی ناکۆکیی نێوان ڕێژیم
و مهزههبییهکان .هەروەها ل ه قۆناغی دواتر
دژی سیستمی تــەکحــیــزبــی (ڕەســتــاخــیــز)،
دوورخستنەوەی خومهینی ،نزیکی له واڵتانی
ڕۆژئاوایی ،برسیەتی و هەژاری وەستانەوە.
بە شێوەیەکی گشتی مەرجەعیەت و پیاوانی
ئایینی بە درێژایی قۆناغبەندییە مێژووییەکان
لە هــەردوو قۆناغی سااڵنی  ،١٩٦٥–١٩٦٣و
 ١٩٧٩ –١٩٧٧چەندین ڕێکخراوی نهێنییان
دامەزراند.
هــەروەهــا بــە دروشــمــە ئیسالمییەکانیان

بــەدژی شا توانیان بهشی زۆری گەالنی ئێران
بێننە ڕیــزی خــۆیــانــەوە ،بــەم جــۆرە ئایینییهکان
بوونە باسکی بەهێزی سەرکەوتنی شــۆڕش و
سواری شەپۆلی ناڕەزایەتییەکان بوون و لە ساڵی
 ١٩٧٩زەمینەی دەوڵەتی ئیسالمییان ڕەخساند.
دیــارە لە جیهانبینیی ئیسالمی شیعەدا بێجگە
لە حەوزەی ئایینیی قوم و نەجەف ،لە سعوودیە،
ئەفغانستان ،لــوبــنــان و زۆر شوێنی دیکەش
هــەن بــەاڵم ئــەوەی زۆر گرینگن دوو حــەوزەی
قوم و نەجەفن ،بە تایبەتی حــەوزەی نەجەف لە
دنیای ئیسالمدا ناسراوتر و ناودارترە ،تەنانەت
کەسایەتیی ه ئاینییە کاریگەرەکانی جیهانی شیعە
کە دواتر ڕۆڵی کاریگەرییان لە حەوزەی ئایینیی
قــومــدا هــەبــوو دەرچـــــووی حــــەوزەی نەجەفن
(حەکیم ،خۆیی ،خومەینی ،شــاروودی ،سیستانی
و )...جگە لەوە بوونی مەزارگەی یازدە ئیمامەکانی
شیعە لەوێ بە مەزاری ئیمام عەلیشەوە ،هەروەها
بوونی گۆڕستانە گەورەکەی “وادی سەالم” کە
گەورەترین گۆڕستانی دنیایە ،هۆکاری سهرهکیی
ناوداریی حهوزهی نهجهفه.
له الیهکی دیکه ،لە ڕووی سیاسییەوە چەند
هۆکاری مێژوویی و ئەمڕۆیی هەیە بۆ ئەوەی
حەوزەی ئایینیی قوم ئەمڕۆ لە ڕووی سیاسییەوە
دیارتر و کاریگەرتر دەربکەوێ.
 .١لە ڕووی سیاسی ،مێژوویی ،دامــەزرانــی
دەوڵ ــەت ــی ســەفــەوی و بــە ڕەســمــی ناساندنی
مــەزهــەبــی شیعە و هــەوڵــدان بــۆ گواستنەوەی
ناوهندی زانستیی شیعە بــەرەو ئێران ههروهها
ڕاکێشانی زانایان و ڕۆحانییە شیعەکان بەرەو
ئێران لە الیــەک و ،لە الیەکی دیکەوە ب ه گشتی
دەوڵەتی عوسمانی لە هەوڵی سنووردارکردنی
کاریگەریی شیعەدا بوو کە لە نیزیک سنوورەکانی
دەوڵەتێکی شیعە مەزهەب دامەزرابوو ،بە تایبەتی
سنووردارکردنی چاالکییەکانی حەوزەی ئایینیی
نەجەف کە لەژێر فەرمانڕەوایی عوسمانییدا بوو.
دەوڵــەتــی عوسمانی تــوانــی چاالکییە فکری،
ڕۆشنبیرییەکان و ڕێــوەڕەســمــە ئایینییەکانی
شیعە بــەرتــەســک بــکــاتــەوە و ڕێگرییان لێبکا،
ئەو هەڵوێستەی دەوڵەتی عوسمانی بووە هۆی
کۆچی گــەورە پیاوانی شیعە لە نەجەف بــەرەو
ئێران بە تایبەتی عەبدولکەریم حائیریی یەزدی کە
دامەزرێنەری حەوزەی زانستیی قومە (.)١٩٢١
 .٢ســەرکــەوتــنــی شــۆڕشــی گــەالنــی ئــێــران و
دامەزرانی دەوڵەتی ئیسالمیی (ویالیەتی موتڵهقی
فەقیهـ) بــە ڕێبەریی خومەینی ،خاڵی بەهێز و
یەکالکەرەوە بوو ،بەتایبەتی کە ئەوکاتە حەوزەی
نەجەف و پیاوانی ئایینیی شیعە لە عێراق ببوونە
نێچیری بەعسییەکان.
لە ڕاستییدا ئــەم هۆکارانە بوونە هــۆی ئەوە
کە حــەوزەی قوم وەک چەقی ناوەندی زانستی
شیعەگەری و ناوەندێکی سیاسیی دیار ل ه دنیای
ئیسالمی شیعەدا چاوی لێبکرێ.
بۆچوونێکی دیکەی گرینگ لە نێو مەرجەعیەتی
شیعە یان قوتابخانەی فکریی ئیسالمی شیعەگەرییدا
هەیە کە لەبەر درێژبوونەوەی باسەک ه خۆمانی
لێدەبوێرین ،ئەویش قوتابخانەی “حوججەتییە” و
قوتابخانەی “حەققانییە”یە ،یەکەمیان باوەڕی بە
دهرکهوتنی ئیمامی زەمــان (ئیمامی دوازدەهــەم)
ـی شیعەکان هەیە و پێیان وای ه جگه ل ه ئیمامی
مههدی کهس بۆی نییه “وهلی موسلمین” بێ و،
دووهەمیانیش ب ــاوەڕی بە دهرکـهوتــنــی ئیمامی
مەهدی ههیه بهاڵم پێیان وای ه ههتا دهرکهوتنی
ئیمام مههدی دهتوانن “وهلی موسلمین”ـی جیهان
بن.
ئیسالمی سیاسی ،دێموکراسی و ناسیۆنالیزم
ئیسالمی سیاسی و دێموکراسی
دێــمــوکــراســی وهک سیستمێک ،ســەرتــاپــای
بــوارەکــانــی ژیـــان ل ـهخــۆ دهگــــرێ وەک الیــەنــی
سیاسی ،ئابووری ،کۆمهاڵیهتی ،کولتووری و ...ک ه
لهودا ههموو مرۆڤێک بە سەرکردە و گەلەوە لە
بەرامبەر بەهاکانی دێموکراسییدا یەکسان بن.
لە هەمووی گرینگتر یەکسانبوونی بیر و باوهڕ ه
جیاوازهکان لە بەرامبەر یەکتردا ،واتــە دەست
هەڵگرتن لە بۆچوونێکی تهواو ڕهها (عەقیدەیەک)
کــە ئ ــەم خــاڵــەیــان بــۆ ئ ــەو بــاســەی ئێمە زۆر
گرینگە ،چونکە گرفتی دنیای ئیسالم و بە گشتی
ئیسالمییەکان زۆرتر لەو خاڵەدایە ،دێموکراسی و
سنووری دەسەاڵتەکانی تەنها ڕێزگرتنە لە خەڵک
و ئازادییەکانی بە هەموو بیروباوهڕ ه جۆراوجۆر
و جیاوازەکانی ،فکری ،سیاسی ،ئایینی و هتد.
ئەمڕۆ بەشێکی زۆر لە ئیسالمییەکان ئیدعای
ب ــڕوا هــەبــوون بــە دێــمــوکــراســی دەکـــەن و زۆر
جاریش دێموکراسی وەک پێوەرێک بۆ ڕەوایی
دان بە کاروچاالکی و پرۆژە جۆراوجۆرەکانیان
بەکار دەبەن.

بە گشتی دەتوانین ئاماژە بە سێ هۆکاری
ســەرەکــی بکەین کــە ئایین نــاتــوانــێ بنەمای
دەسەاڵتێکی خاوەن دێموکراسی و دێموکراتیک
بێ کە تێیدا مافەکانی مرۆڤ و کۆمەڵگەیەکی
یەکسان لە هەموو بوارەکاندا بێنێتە دی ،هەر
بۆیە تا ئێستا نموونەی حکوومەتێکی دێموکراتیک
لە دەسەاڵتی ئاییندا لە هیچ شوێنێکی جیهاندا
نابینین.
 .١ئایین بەرپرس نییە لــەوەی دێموکراسی
پیادە بکا ،هیچ ئایینییەک لە مێژووی مرۆڤایەتییدا
نابینییەوە کە خۆی ئەرکدار کردبێ کۆمەڵگەیەکی
دێموکراتیک دامەزرێنێ یان هەوڵی هێنانەدیی
دەسەاڵتێکی خاوەن دێموکراسی بدا.
ئایین بە گشتی بە تایبەتی ئایینی ئیسالم
هیچ پێوەندییەکیان بە چهمکی دێموکراسییەوە
نییە ،پاساوی ئیسالمییەکان بۆ ئەوەی نیشان
بــدەن دێموکراسییان قەبووڵە بوونی هەندێک
ئەنجومەنی ڕاوێژکاری (شۆڕا)یی لە سەردەمی
ح ــەزرەت ــی مــحــەمــمــەد وەک نــمــوونــەیــەک لە
کــۆمــەڵــگــەی خـــاوەن دێــمــوکــراســی و جۆرێک
پــارلــمــانــی دێــنــنــەوە( ،شــــۆڕا) بــە جــێــگــرەوەی
دێموکراسی دەزانــن دیانهەوێ بەم نمونەیە و
بەکاربردنی لە ژیانی سیاسی و ڕێکخراوهییاندا
وا نیشان بــدەن کــە بــڕوایــان بــە دێموکراسی
هەیە و شۆڕا دێموکراسیی ئەوانە و هەڵقواڵوی
ئیسالمە ،پێویستە لە کۆمەڵگەی ئیسالمییدا لە
جیاتی دێموکراسی کە چهمکێکی ڕۆژئاواییە
جێگیر بێ.
“دوکتور محەممەد عەبدول موتەلیب لهۆنی”،
“لەسەر شۆڕا و بەراوردی لەگەڵ دێموکراسی
دەڵــێ“ :شــۆڕا لەو ســەردەمــەدا تایبەت بوو بە
هەندێک کەسی تایبەت کە دەسنیشان دەکران
بۆ شوێنێک و بە شێوەیەکی ئازاد و سەربەخۆ
هەڵنەدەبژێردران ،بەاڵم دێموکراسی بە مانای
ئەوەیە کە هاوواڵتییان مافی دەنگدان ،هەڵبژاردن،
لــەســەرکــار البــردنــی دەســەاڵتــدارانــی واڵتــیــان
هەیە” .کەوابوو شــۆڕا دوورونــزیــک پێوەندیی
بە دێموکراسییەوە نییە بەڵکوو بیرۆکەیەکی
ئایینی ب ــووە لــە ســەدەکــانــی ڕابــــردوو بەکار
هێندراوە بۆ دەسنیشان کردن ،نەک هەڵبژاردن،
خودی دەسنیشان کردنەکەش دیاریکراو بووە
و هەموو کەس بۆی نەبووە دەسنیشان بکرێ
بۆ ،هەروەها هەمووکەسێکیش مافی دەنگدانی
نەبووە بۆ دیاریکردنی ئەو کەسە بۆ شوێنی
مــەبــەســت .ب ــەاڵم دێــمــوکــراســی بەپێچەوانەی
شۆڕا بە پێناسەی کالسیک و سەرەتاییەکەی لە
خەڵکەوە بۆ خەڵکە و لە پێناوی خەڵکە ،واتە
زادەی ملمالنێ و پێشکەوتنەکانی ڕهوتی ژیانی
مرۆڤایەتییە ،داهێنانێکی نوێیە و فەلسەفەی
ڕۆشنگەریی لەگەڵ خۆیدا هێناوه.
کــــەوابــــوو دەتـــوانـــیـــن بــڵــێــیــن ئــایــیــن ـهکــان،
دێــمــوکــراســیــیــان بــەخــۆیــانــەوە نــەبــیــنــیــوە و
ئاشنایەتییان لەگەڵی نییە ،ئیسالمییەکانیش ئەو
حەقیقەتە باش دەزانن کە شۆڕا و دێموکراسی
لەگەڵ یەکتر بــەراورد ناکرێن بەاڵم بۆ ئەوەی
دێموکراسی ڕەت کەنەوە پەنا دەبەنە بەر شۆڕا.
 .٢ئایین لەسەر بنەمای ئیمان و بۆچوونە،
بەاڵم دێموکراسی لەسەر بنەمای ڕێککەوتن و
قەراردادی کۆمەاڵیەتی دانراوە،
لە ئاییندا پێوەندییەکان ئهستوونین ،مرۆڤ
خــۆی بــەرامــبــەر شتێکی س ــەرەوەت ــری خۆی
بە بــەرپــرس دەزانـــێ ،بــەاڵم لە دێموکراسییدا
پێوەندییەکان ئاسۆیین واتە کەسێک ،کەسێکی
دیکە لە تەنیشت خۆی دەبینێتەوە ،بۆیە پانتایی
دێموکراسی لە پانتایی ئایین زۆرتر و بەرباڵوتر
وفرە الیەنتریشە.
 .٣لە ئاییندا هەموو ئیماندارانی ئەو ئایینە
وەک یەک جۆر بە هاوواڵتی دەناسرێن و ئایین

پێناسەیەکی تایبەتی خۆی بە هەمووان داوە،
بەاڵم لە دێموکراسییدا هەر هاوواڵتییهک بەبێ
جیاوازی لە جۆری ئایین هاوواڵتین و مافی
خۆیان هەیە ،لێرەدا دەبینین ئایین گرینگی
بە جــۆری ئایینەکە دەدا ،هیچ باس لە مافی
هــاوواڵتـیبــوون ناکا ئــەوانــەی لە ئایینی بااڵ
دەست نەبن ،بێبەش دەبن و سەرکوتیان لە
سەرە ،بەاڵم لە دێموکراسییدا هەموو یەکسانن
دوور لە هەموو ئەو هەاڵواردنانەی بە هۆی
ئایینەوە بەرامبەر مرۆڤەکان دەکرێ.
ئیسالمی سیاسی و ناسیۆنالیزم
ناسیۆنالیزم وەک ئیستالحێکی سیاسی-
مێژوویی دەکرێ دوو مانا ،یان دوو نێوەرۆکی
لێک جیاواز و ناکۆکی هەبێ کە دەبێ بە کردار
و ئامانجەکانی لێک جیا بکرێتەوە.
نــاســیــۆنــالــیــزم دەکــــرێ هــاوتــای ئــــازادی،
یەکسانی ،حەقخوازی بێ ئەویش لەو کاتانەدا
دەبێ کە نەتەوەیەکی ژێردەست لەدژی ستەم و
داگیرکردن و لە پێناوی ئازادییدا خەبات دەکا.
بە دیوەکەی دیکەیدا ناسیۆنالیزم دەکرێ مانای
شۆڤینیزم و ستەم و ڕەگەزپەرستی ههبێ،
کاتێک نەتەوەیەکی بااڵدەست یان داگیرکەر
بۆ درێژەدان بە داگیرکردن ،یان چەوسانەوەی
کەمایەتیی نەتەوەیی ،یان پەالماری نەتەوەی
دراوسێ بەکاری بێنێ.
بــە کــورتــی نــاســیــۆنــالــیــزم وەک “وشـــە”
وشەیەکی بێالیەنە دەبــێ هــەر دیاردەیەکی
نــاســیــۆنــالــیــســتــی بــە نـــێـــوەرۆک و ئامانجە
سیاسییەکانیەوە پێناسە بکرێ ،کە دەکــرێ
ناسیۆنالیزمێکی ڕزگارکەر یان ناسیۆنالیزمێکی
پاوانخواز و پەالماردەر ،یان پێشکەوتنخۆاز،
یان کۆنەپەرست بێ.
بــۆیــە مــەحــکــووم ک ــردن و ڕەتــکــردنــەوەی
گشتیی ناسیۆنالیزم لــەالیــەن (کۆمونیست
و ئیسالمییەکان) بێجگە لــە بــەرژەوەنــدیــی
ئایدیۆلۆژی و ئامانجی سیاسیی ئــەوان هیچ
بنەمایەکی دیکەی نییە ،کۆمۆنیستەکان لەدژی
جیابوونەوە و سەربەخۆیی نەتەوە بندەست
و ستەم لــێــکــراوەکــان و بنیاتنانی دەوڵــەتــی
ســەربــەخــۆی خــۆیــانــن ئــــەوەش لــە پێناوی
ئیدئۆلۆژیی خۆیاندا ،کە پێکهێنانی دەوڵەتێکی
(ئینترناسیۆنالیستی) پرۆلیتاریاییە.
ئــیــســامــی ســیــاســی ،ئیخوانولموسلمین
وەک دایکی هەموو ئــەو ڕەوتــە ئیسالمییانە
و بناغەداڕێژەر و ئااڵهەڵگری یەکئومەتی
(االمــةالــواحــدە) کــە بنەمای ئایدیۆلۆژییەکی
فکریی دینییە ،ئیسالم بە دینێکی جیهانی و
یەکسانیخواز ناو دەبا کە نەتەوە و ڕەچەڵەک
تێیدا گرینگ نییە ،بە واتایەکی دیکە ئیسالم وەک
دینێکی نێونەتەوەیی و ڕەتکەرەوەی نەتەوە
و تەنانەت قەوم و ڕەچەڵەکی غەیرەعەرەب
پێناسە دەکا.
ئ ــەو بــەهــا ئیسالمییانەی کــە ئــامــاژە بە
نێونەتەوەیی بوونی ئیسالم دەکەن بە واتای
جیهانیبوونی بایەخە عەرەبییەکانە و بە
مەبەستی ڕەتکردنەوە و ژێردەستیی نەتەوەی
غـهیــرەعــەرەب و بااڵدەستیی عــەرەبــەکــان و
گەشەپێدانی کولتووری عــەرەبــی لە الیــەک،
بنەمای دروشمە دژی نەتەوەییەکانی ئیسالم
بە ئامانجی الوازکردنی هەستی ناسیۆنالیستیی
نەتەوە غەیرەعەرەبەکان و هێژمۆنیی نەتەوەی
عەرەب بەسەر ئەواندا داڕێژراون.
لــە ڕاســتــیــیــدا ڕەتـــکـــردنـــەوەی ن ــەت ــەوە و
ڕەچـــەڵـــەک لــە ڕوانـــگـــەی ئــیــســامــیــیــەوە بە
واتای ڕەتکردنەوەی خۆڕاگریی نەتەوەیی لە
بەرامبەر هێرشی نەتەوەی عەرەبدا بووە.
بەگشتی ئامانجی ئیسالمی سیاسی چ لە

چوارچێوەی سەلەفیزم ،ئیسالمیزم ،یەک ئامانجیان
هەیە ئەویش بریتییە لە زیندووکردنەوەی شکۆ
و دەســەاڵت و بااڵدەستیی عەرەبەکان بەسەر
نەتەوەکانی دیکە.
عەرەبەکان بۆ خۆیان لە ناسیۆنالیزم کەلکیان
وەرگـــرتـــوە ،هــەر کــام واڵتــێــکــی ســەربــەخــۆیــان
دامەزراندوە .کە باس دێتە سەر پرس و دۆزی
نــەتــەوە چــەوســاوە و پــرشــوبــاوەکــان یەکسەر
دژکردەوەیان دەبێ و بەرهەڵستی دەبنەوە.
ناسیۆنالیزم لە کوردستاندا تایبەتمەندیی خۆی
هەیە ،وەک کاردانەوەیەک لە بەرامبەر هەڕەشە
و پــەالمــاری ناسیۆنالیزمی دراوسێکانیدا وەک
فارس ،تورک ،عەرەب دەرکەوتوە و نێوەرۆکی
ڕزگــاریخــوازانــەی هەیە بە درێــژایــی مێژووی
خەباتی ڕزگاریخوازیی کوردستان دژی واڵتانی
داگیرکەری کوردستان.
ئـــەوان نــەک هــەر گــەلــی کــوردیــان هــان داوە
بۆ بەرجەستەکردنی ڕێکخراو و بزووتنەوەی
ئیسالمی سیاسی ،بەڵکوو بۆ خۆیان داهێنەر و
دامەزرێنەری ئەو گرووپ و ڕێکخراوانە بوون،
بە پــارە و چەکی ئــەوان شــەڕی گەلی کوردیان
پێکراوە.
شــۆڤــێــنــیــزمــی عـــــەرەب ،فــــارس و تــــورک بە
قۆستنەوەی سۆز و باوەڕی ئایینیی گەلی کورد
ئەم گرووپ و ڕێکخراوانەیان بە ئامانجی لێدان
و الوازکردنی هەستی نەتەوەیی کورد دروست
کردوە.
ئیسالمی ســیــاســی لــە کــوردســتــان تــووشــی
پــارادۆکــس ب ــووه ،لــە الیــەک بانگەشە بــۆ مافە
ڕەواکــانــی ک ــورد دەک ــا لــە ئامانجیشدا کــار بۆ
بەدەستهێنانی ئامانجەکانی شۆڤینیستیی عەرەب
دەکا ،لە ڕاستییدا ئیسالمی سیاسی لە کوردستان
تەنیا کۆپییەکی ئیسالمی سیاسیی عەرەبی نییە،
بەڵکوو درێــژە پێدەری ستراتێژی و بەرنامەی
سیاسیی ئ ــەوان ــە ،بــۆیــە دەبــیــنــیــن بــە درێــژایــی
خەباتی نەتەوایەتیی کــورد ئەم ڕەوتــە چ بەشە
عەرەبییەکەی بێ یان کۆپییەکوردییەکان هیچ کات
لە بــەرەی ڕزگاریخوازیی کوردستاندا نەبوون
و هیچ هەست و پاڵپشتییهکیان بۆ بزووتنەوی
ڕزگاریی نەتەوەیەتی کوردستان نەبووە.
ئەنجام
 .١بــە شێوەیەکی گشتی ئیسالمی سیاسی
بزووتنەوەیەکی سیاسی ،فەرهەنگییە کە دژایەتیی
بــهڕواڵــهت سیاسی ،ئــابــووری ،کــۆمــەاڵیــەتــی و
فەرهەنگییەکانی مۆدێرنیتە دەکا ،بەاڵم لە هەمان
کاتدا لە ئامرازە مۆدێرنەکان بۆ باڵوکردنەوەی
بیروبۆچوونەکانیان و لەنێو بردنی ڕکابەرەکانیان
کەلک وەردەگرن.
 .٢ئیسالمی سیاسی ب ــڕوای بــە هیچ کــام لە
بنەماکانی دێموکراسی نییە ،چونکە دیهەوێ
یاساکانی شەریعەت لە کۆمەڵگەدا پیادە بکات ئەو
یاسایانەش لەگەڵ بنەماکانی دێموکراسییدا یەک
ناگرنەوە.
 .٣ئیسالمی سیاسی بـــڕوای بــە مەسەلەی
نەتەوایەتی نییە بە بیانووی ئــەوەی هەموومان
مــوســوڵــمــانــیــن ه ــەوڵ ــی الوازکــــردنــــی هەستی
نەتەوایەتی دەدات.
 .٤ئیسالمی سیاسی بـــاوەڕی بــە یەکسانیی
ژن و پیاو نییە و هەڵوێستیان لەسەر ئافرەتان
ب ــە شــێــوەیــەکــی گــشــتــی ســەرکــوتــکــەرانــەیــە و
لەمپەرن لە بــەردەم فراوانبوونی ئــازادی و مافە
تاکەکەسییەکانی ئافرەتاندا.
 .٥ئیسالمی سیاسی بــۆ ئاسایش و هێمنی
باوەڕێکی دیکتاتۆرانەی هەیە ،هەر ناڕەزایەتییەکی
کۆمەڵگە بەدژی حکوومەتی ئیسالمی بە دژایەتی
لەگەڵ خودا لە قەڵەم دەدەن و سەرکوتی دەکا.
***
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پاراستنی گوشارەکان و

و :کەماڵ حەسەنپوور

پەرەپێدانی لەدژی ئێران
(دوای هەڕەشە سەربازییە نوێیەکان بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ بەڵێن دەدا کە زەختی سەر ئێران بپارێزی و پەرەی پێ بدا)

بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ دوای پەرەسەندنی
هەڕەشەی سەربازی ،لەوانە ناردنی مانگێکی
دەســتــکــردی سیخوڕی لــەالیــەن ت ــاران لە
حەوتووی ڕابردوودا ،خەریکی کار لەسەر
هەوڵی نوێ بۆ “چەسپاندن و پەرەپێدانی”
هەڵمەتی ئەوپەڕی زەخت لەسەر ئێرانە.
کاربەدەستێکی بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ بە
واشینگتۆن فری بیکنی ڕاگەیاند کە کۆشکی
سپی درێژە بە زیاترکردنی زەختی ئابووری
بۆ سەر ئێران دەدا تا کاتێک کە بێتە سەر
مێزی “وتووێژی هەمەالیەنە” ،داوایەک کە
تاران لە دوای هاتنە سەر کاری سەرۆک
کۆمار ترامپ ڕەتی کردۆتەوە.
کاربەدەستان بیر لە تاقمێک بژاردە ،وەک
ئابلۆقە لەسەر پشتیوانیی ئێران لە ڕێکخراوە
تــێــرۆریــســتــیــیــەکــانــی نــاوچــە لــە نــێــویــانــدا
حیزبوڵاڵ ،کە لە شوێنە قەیراناوییەکانی
عێراق ،یەمەن ،سووریە و لوبنان چاالکن
و ت ــاران چەکۆچۆڵیان بــۆ دابــیــن دەکــا و
ڕێبەرییان دەکــا ،دەکــەنــەوە .ئێستا هەوڵی
دیکە لە ئارادان وەک لە ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان ،شوێنێک کە بەڕێوەبەرایەتیی
تــرامــپ بناغەی درێــژکــردنــەوەی ئابلۆقە
لەسەر کڕینی کەلوپەلی سەربازی لەالیەن
ئێران لە واڵتــانــی وەک ڕووســیــە و چین،
دادەڕێژی.
کاربەدەستێکی پایەبەرزی بەڕێوەبەرایەتی
بە فری بیکنی گــوت“ ،ســەرۆک کۆمار بە
ئاشکرا گوتویەتی کە واڵتە یەکگرتووەکان
ئــەوپــەڕی زەخــت دەچەسپێنێ و پــەرەی
پــێ دەدا تــا تــێــچــوو بــخــاتــە س ــەر ئــاکــارە
بەدخوازانەکانی ئێران بۆ ئەوەی کە ڕێژیم
دەست بە وتووێژی هەمەالیەنە بکا”.
زەختی زیاتر بۆ ســەر ئێران کەمتر لە
حەوتوویەک دوای ناردنی سەرکەوتووانەی
مــانــگــێــکــی دەســـتـــکـــرد لــــەالیــــەن ســپــای
پـــاســـدارانـــەوە ،بــۆ یــەکــەم جـــار دێ کە
هەنگاوێکی بەرچاو لە بەرنامەی مووشەکی
بالیستیکی ئــێــرانــە ،کــە بــەشــێــکــی دوای
هەڵگیرانی ئابلۆقەی کەلوپەلی سەربازی

لــە الیـــەن نــەتــەوە یــەکــگــرتــووەکــانــەوە،
ڕێگەپێدراو دەبێ .ئێران بە هەمان شێوە
لەو دواییانەدا چاالکییە شەڕانییەکانی لە
کەنداوی فارس زیاتر کردوە و هەڕەشەی
کردوە کەهێرش دەکاتە سەر  ٤٠٠پێگەی
سەربازیی ئەمریکا لە سەرانسەری دنیا.
چەند مانگە ،بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ
بەدزی لە نەتەوە یەکگرتووەکان خەریکە
ت ــا ئــابــلــۆقــەی کــەلــوپــەلــی ســەربــازیــی
هەنووکەیی لەسەر ئێران درێژ بکاتەوە
کە لە کۆتایی ئەمساڵدا کۆتایی دێ .ئەو
هەوڵەکانی لە چەند حــەوتــووی دواییدا
چڕ کــردۆتــەوە و دەیهەوێ قەناعەت بە
واڵتانی ئەندام بێنێ کە دەستڕاگەیشتنی
ئێران بە چەکوچۆڵی پێشکەوتوو دەبێتە
هۆی چوونەسەری بەرچاوی هەڕەشەی
تــێــرۆریــزم و بــاوبــوونــەوەی زانیاریی
بەرهەمهێنانی چەکوچۆڵی ڕێگەپێنەدراو.
ئەگەر واڵتە یەکگرتووەکان هیچ کارێک
نــەکــا ،ئابلۆقەکە کۆتایی پێدێ و ڕێگە
بە ئێران دەدرێ کە بە شێوەی یاسایی
کەلوپەلی سەربازیی پێشکەوتوو بکڕێ.
ئەگەر واڵتــە یەکگرتووەکان نەتوانێ
قــەنــاعــەت بــە ئــەنــدامــانــی ئــەنــجــومــەنــی
ئاسایشی نــەتــەوە یەکگرتووەکان وەک
ڕووسیە و چین بێنێ کە ئابلۆقەکە درێژ
بکەنەوە ،وێــدەچــێ کەلک لــەوەی کە بە
سیاسەتی “پەلەپیتکە” ناسراوە وەرگرێ،
کە دەبێتە هۆی سەپاندنەوەی ئابلۆقەی
چــڕی ئــابــووری کــە دوای ڕێککەوتنی
ئەتۆمیی  ٢٠١٥هەڵگیران .هەموو ئەو
دەوڵەتانەی کە ڕێککەوتنەکەیان واژۆ کرد
دەتوانن کەلک لە سیاسەتی “پەلەپیتکە”
وەرگــرن ،بە گوێرەی لێدوانێکی یاسایی
نێوخۆیی لە الیەن وەزارەتــی کاروباری
دەرەوە کە لە سەرەتای ئەمساڵ لەالیەن
وەزیری کاروباری دەرەوە مایک پۆمپێئۆ
بۆ فری بیکن پشتڕاست کرایەوە.
لە کاتێکدا کە پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا
لە ئێران باڵو بۆتەوە ،دەوڵەتەکەی درێژە

نیشتمان یا شوێنی نیشتەجێبوون و
خاک و وەت ــەن ئەو شوێنە پیرۆزەیە کە
ژیان و مان و نەمانی خەڵک پێوەی بەندە
و دانیشتووانی ئەو دەڤەرە ئەرکی پاراستن
و دیفاع و پێ ڕاگەیشتنی لە ئەستۆ دەگرن.
نیشتمانی کوردان سەدان ساڵە لەژێر
هەڕەشەی دژمنان و داگیرکەراندایە و بە
هەر شێوەیەک کە بۆیان لوابێ هروژمیان
ب ــۆ هێناوە و چــاوی تەماحیان لەسەر
هەڵنەبڕیوە .دانیشتووانی نیشتمانی
کوردانیش بۆ پاراستنی ئەو خاکە پیرۆزە
و بۆ م ــان ــەوەی خۆیان و بۆ ئــەوەی کە
خاکیان داگیر نەکرێ ،لە هەموو سات
و کاتێکدا بەرەنگاری لەشکر و قشوونی
دژم ــن بوونەتەوە و لە پێناو پاراستنی
خاکدا گیانبازییان کردوە و خوێنیان داوە.
لەگەڵ ئەوەی کە کوردانی ئەم نیشتمانە
هێرشیان ن ــەک ــردۆت ــە س ــەر هیچ گ ــەل و
خاکی هیچ هاوسێ و هاوسنوورێک ،بەاڵم
تەماحی هاوسێکان ،سیاسەتی دەوڵەتان،
خاکی پڕ پیت و ب ــەرەک ــەت و سروشتی
ئەم واڵتە نەیهێشتوە هیچ کاتێک کورد و
نیشتمانەکەی ئارامی بەخۆیەوە ببینێ.
ل ــە ڕێ ــگ ــەی پاراستنی خ ــاک ــدا خەڵکی
کــورد قوربانیی زۆری داوە و خوێنی
زۆری لەبەر ڕۆیشتوە بەاڵم نەیهێشتوە
ن ــاو و ن ــاس ــن ــام ــەی نیشتمانی کـــوردان
لەسەر هیچ ک ــام لە دژمنەکانی تاپۆ و
تۆمار بکرێ .لەگەڵ ئەوەی کە بێ پرسی
خــۆی و ب ــێ ڕەزام ــەن ــدی و ڕاپ ــرس ــی لە
خەڵکەکەی خاکەکەی دابەش ک راوە ،بەاڵم
کورد نەک هەر دانی بەو دابەشکاری و
پێشیلکارییەدا نەهێناوە ،بەڵکوو هەمیشە
لە مەیدان داب ــووە بۆ ئ ــەوەی ناسنامەی
کورد نەسڕێتەوە و خاک و سەربەخۆیی
واڵتەکەی وەدەست بێنێتەوە.
ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستان ئ ــەو بەشە لە
خاکی کوردانە کە سەدان ساڵە کەوتۆتە
بەر هێرشی داگیرکەران و کوردیش لەو
ناوچەیە و لەو پارچەیە لە هیچ فیداکاری
و گیانبازییەک درێغی نەکردوە .شۆڕشی
کــورد ل ــەو بەشە بەشێوەی ج ــۆراوج ــۆر
هەر ب ــەردەوام لەسەرپێ و بەپێوە بووە.
ئەو ژن و پیاوانەی کە دەستیان چەکی

گرتوە بوونەتە قەڵغانی پاراستنی خاک
و خەڵکەکەیان و ب ــوون ــە پێشەنگ و
پێشمەرگە و پێناسەی گەلێکی زیندوو
و خاوەن کەوشەن و کەرامەت و خوێنی
سووریان بەڵگەیە بۆ بست بە بستی
ئ ــەم خاکە و ئ ــەم ک ــاروان ــەش س ــەدە لە
دوای سەدە و نەوە لە دوای نەوە هەر
بەردەوام و بەرەو لووتکەی سەربەخۆیی
بەڕێوە بووە.
ئەگەر چ ــەک بەدەستانی ئ ــەم گەلە
ل ــەب ــەرگ ــی پــیــرۆزی پێشمەرگایەتیدا
توانیویانە ڕەسالەتی مێژوویی خۆیان
ب ــەج ــێ ب ــگ ــەی ــەن ــن ،ل ــە الی ــەک ــی دی ــک ــەوە
کۆمەاڵنی بەرینی خەڵک پشتیوانیان
بــــوون و هـــەر ک ــەس ــە و هـــەر ت ــوێ ــژە
بەجۆرێک لە ج ــۆرەک ــان لە پاراستنی
خ ــاک ــی کـــوردانـــدا ه ــاوک ــار و پ ــش ــت و
پشتیوان و خاوەن هیممەت و هەڵوێست
بوون.
هــــاوکــــاری و هــــاوســــۆزی خ ــەڵ ــک ــی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگەڵ خۆیان و
کوردانی بەشەکانی دیکە و دژبەرانی
دەسەاڵتی زاڵ بەسەر ئێ ڕاندا مێژوویەکی
دوور و درێژی هەیە و هەر لەسەرەتا
و دەسپێکی ژیــان ل ــەس ــەر ئ ــەم خاکە
کورد وەک ئەرکێکی ئینسانی ،ئەخالقی
و نیشتمانی بە فریا و هانای یەکەوە
چـــوون و دەرگــــای دڵ و ماڵەکانیان
بەسەر خەڵکی دیکەشدا ئاواڵە بووە و
لە کاتی شەڕ و دەربەدەری و کارەسات
و ئاوارەییشدا بۆ یەکتر بوونەتە پشت
و پەنا.
ئ ــەو هەست و ش ــع ــوورە نیشتمانی
و ن ــەت ــەوەی ــی ــە تــا دێ لــە ڕۆژهــەاڵتــی
کوردستان گەشە دەکا و لەم سااڵنەی
دواییدا کە دەتوانین ڕاشکاوانە ئاماژە بە
حیزبی دێموک ڕاتی کوردستان بکەین
کە پێشەنگی ئەو خەباتە مەدنیە بووە،
ه ــەر بــــەردەوام و لەگەشەسەندندایە.
دەســـپـــێـــکـــی کـــــــاری دڵـــــســـــۆزان ل ــە
ئەنجوومەنە مــەدەنــی ،ف ــەره ــەن ــگ ــی و
ژینگەپارێزییەکاندا بناخەیەک بوو بۆ
هاوپێوەندییەکی بەرینتریی ڕووح ــی
و دەسپێکی شێوەیەکی نوێ لەخەبات

بە خەرجکردنی پاشەکەوتی دراوی ئەو واڵتە
بۆ ئۆپەراسیۆنە تێرۆریستییەکانی لە دەرەوەی
واڵت و گەشە پێدانی بەرنامە ئەتۆمییەکەی
دەدا ،لە نێویاندا پیتاندنی ئۆرانیۆم کە بەشی
سەرەکیی بۆمبی ئەتۆمە ،لە جیاتی ئەوەی کە
بیدا بە یارمەتیی پزشکی بۆ هاوواڵتیانی.
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ پێداگرە کە هیچ
ئابلۆقەیەکی نوێ بۆ ئەوە نییە کە زەرەر بە
خەڵکی ئێران بگەیەنێ ،بە تایبەتی لە کاتی
پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا ،کە بەتوندی ئێرانی
گرتۆتەوە .بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ درێژە بە
ڕیزپەر دەدا کە ڕێگە بە تاران دەدا تا دەرمان
و پێداویستییە مرۆییەکان هاوردە بکا.
کــاربــەدەســتــێــک ب ــە فـ ــری بــیــکــنــی گ ــوت:
“ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان کاریگەریی
ل ــەس ــەر یــارمــەتــیــی مــرۆڤــدۆســتــانــە ،وەک
خواردەمەنی ،دەرمان و کەلوپەلی پزشکی نییە.
سەرۆک کۆمار پشتیوانی لە گەلی چەوساوەی
ئێران دەکا ،بۆیە واڵتە یەکگرتووەکان کاناڵێکی
مرۆڤدۆستانەی لە ڕێگەی سویسەوە کردۆتەوە
تا یارمەتیی مرۆڤدۆستانە شەفاف بێ”.
کاربەدەستەکە گوتی“ :بەاڵم ڕێژیمی ئێران
درێ ــژە بــە خــۆبــواردن لــە قبووڵی یارمەتیی
پێوەندیدار بە پەتای ڤایرۆسی کۆرۆنا لەالیەن
واڵتە یەکگرتووەکانەوە دەدا”.
کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتیی پێشووی
ئۆباما و هاوپەیمانانیان لە میدیاکان درێژە
بە پێداگری لەسەر سووک کردنی ئابلۆقەکان
دەدەن و بــە درۆ بانگەشە دەک ــەن کــە ئەو
ئابلۆقانە پێش بە دەستڕاگەیشتنی ئێران بە
یارمەتیی مرۆڤدۆستانە دەگــرێ .لە واڵمــدا،
تاقمێک پێکهاتوو لە  ٥٠کاربەدەستی پلەبەرزی
پێشووی واڵتە یەکگرتووەکان لەم دواییانەدا
داوایەکیان ئاراستەی کۆشکی سپی کرد تا
درێژە بە هەڵمەتی ئەوپەڕی زەخت بدا.
نامەکە ،بە دەستپێشخەریی دامـــەزراوەی
داکــۆکــی لــە دێــمــوکــراســیــیــەکــان ،ناوەندێکی
تــوێــژیــنــەوە ک ــە پــێــوەنــدیــی نــزیــکــی لــەگــەڵ
بەڕێوەبەرایەتیی تــرامــپ هــەیــە ،ڕاشكاوانە
گــوتــیــان“ :ئێستا کــاتــی دوو هێندە کردنی

هەڵمەتی ئەوپەڕێ زەختە تا مەالکان ناچار
بکرێن کە پارەکەیان سەرفی خەڵکی ئێران
بــکــەن ،ن ــەوەک ســەرفــی خولیای ئەتۆمی،
ئیمپەریالیزم و سەرکوتی نێوخۆیی”.
ئەو تاقمە لە کاربەدەستانی پێشووی واڵتە
یەکگرتووەکان ،لەوانە سیناتۆر ،باڵوێز و
کاربەدەستانی ئاسایشی نەتەوەیی پێشوو،
“دژایــەتــیــی توندی خۆیان لەگەڵ سووک
کردنی ئابلۆقەکانی سەر کۆماری ئیسالمیی
ئێران ڕاگــەیــانــد ،تا ئــەو کاتەی کە ڕێژیم
دەست لە پشتیوانیی تێرۆریزم هەڵدەگرێ،
بــەرنــامــەی ئــەتــۆمــی و مــوشــەکــیــیــەکــەی
هەڵدەوەشێنێ ،هەموو بارمتە ئەمریکاییەکان
ئازاد دەکا ،هێزەکانی لە واڵتانی خۆرهەاڵتی
ناڤین دەکشێنێتەوە و کۆتایی بە سەرکوتی
بێبەزەییانەی خەڵکی ئێران دێنێ”.
مارک دوبۆویتز ،سەرۆکی دامــەزراوەی
داکۆکی لە دێموکراسییەکان بە فری بیکنی
گـــوت“ :ک ــە ئێستا کــاتــی ســـووک کــردنــی
ئابلۆقەکانی سەر ئێران نییە ،بە تایبەتی بە
لە بەرچاو گرتنی زیاتر بوونی هەڕەشە
سەربازییەکان و جاڕز کردنەکانی پاپۆڕە
ئەمریکاییەکان لە ناوچەی کەنداوی فارس”.
دوبۆویتز گوتی“ :ڕێژیمی ئێران دەبێ

پێشی پێ بگیرێ کە ڕێگەی نەخۆشان بۆ
گەیشتن بە چەکی ئەتۆمی و مووشەکی
بالیستیک نەگرێتە بەر و چاالکییە دنەدەرانە
و مەترسیدارەکانی پــەرە پێ نــەدا .ئێستا
کاتی ئەوە نییە کە پەتی ژیان لە توێی چەند
میلیارد دۆالر بە سووک کردنی ئابلۆقەکان
بدەینە دەســی ڕێــژیــم ،هـــەروەک هەندێک
لە واڵتــانــی ئــورووپــایــی و کاربەدەستانی
بەڕێوەبەرایەتیی پێشووی ئۆباما پێشنیار
دەکــەن .بەڵکوو کاتی ئەوەیە کە هەڵمەتی
ئــەوپــەڕی زەخ ــت دووقــــات بــکــەیــن ،وەک
بــە سیاسەتی پەلەپیتکە لــە الی ــەن واڵتــە
یــەکــگــرتــووەکــانــەوە و بــە گــەڕانــدنــەوەی
ئــابــلــۆقــەکــانــی ن ــەت ــەوە یــەکــگــرتــووەکــان،
پێش ئــەوەی کە تــاران کەلک لە دەرفەتە
پــێــوەنــدیــدارەکــان بــە بــەرجــام بــۆ کڕینی
چەکوچۆڵی پێشکەوتوو و پــەرە پێدانی
بەرنامەی ئەتۆمیی وەرگرێ.
***
* واشینگتۆن فری بیکن – ئادام کرێدۆ

نیشتمان و ڕۆڵەی بەمشووری
کەریم فەرخەپوور

لەنێوخۆی واڵت .هــەر چ ــەن ــد ئــەو کات
هێندێک کــەس و الی ــەن گ ــاڵ ــت ــەی ــان بەم
شێوە خەباتە دەه ــات و خەباتیان تەنیا
لە ل ــوول ــەی کاڵشینکۆفەکانەوە دەدی ــت،
بەاڵم کاریگەریی ئەو شێوە خەباتە وایکرد
کە ئەوانیشی ب ــەدوای خۆیدا ڕاکێش کرد
و هێنانیە سەر ئەو ب ــاوەڕە کە هەر کام
لە شێوەکانی خەبات لە دەور و زەمانی
خ ــۆی ــدا پێویست و کاریگەریی خۆیان
لەسەر کۆمەڵگە هەیە و ناکرێ هەموو
هێز و پۆتانسێلی خەبات لە یەک شوێن
و لەیەک ڕەهەنددا کۆبکەینەوە .لەو کاتەدا
ک ــە پێشمەرگەکانی حیزبی دێموک ڕاتی
ک ــوردس ــت ــان لەنێوخۆی واڵت چاالکیان
دەکـــــرد و “هـــەمـــزە ســاردکــەیــی”ـــەکــان
نیشتمانیان ب ــەخ ــوێ ــن دەڕەن ــگ ــان ــد ،لە
هەمانکاتدا ڕێبەرایەتی ئەم حیزبە شکڵ
و شێوەیەکی دیکەی بە خەباتی مەدنی دا
و بوو پێشەنگی ئەم کاروانەش کە ئێستا
ب ــەره ــەم و کاریگەرییەکانی بۆ هەموو
الیەک ڕوونە.
هـــــەردهـــــەژێـــــنـــــەکـــــەی کــــرمــــاشــــان
هاوپێوەندییەکی بەربەرینی نەتەوەیی بوو
کە باشوور و باکوور و ناوندی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانی زیاتر لەیەک نزیک کردەوە و
دەتوانین بڵێین کە ڕووحی نەتەوەیی لەنێو
کورداندا زیاتر گەشەپێدا و لە هەمانکاتدا
دڵ ــی داگ ــی ــرک ــەران ــی ک ــوردس ــت ــان ــی هێنایە
ل ــەرزە .دژمنان کە دەمێک بوو لەهەوڵی
دروستکردنی دیوارێکدا بوون کە لەسەر
بناغەی مەزهەب و زاراوە هەڵیانچنیبوو،
بەاڵم شعوور و هەستی نەتەوەیی کورد
بە حەڕەکەتێک وەک هەردهەژێنەکە تەخت
و ت ــاج و قــەاڵی ئ ــەوان ــی ه ــەژان ــد و ک ــورد
گوتەنی” ڕیسەکەیان لێ بۆوە خوری”.
ئ ـ ــەو ه ــاوپ ــێ ــوەن ــدی ــی ــە ن ــەت ــەوەی ــی و

نیشتمانییە لە کاتی هێرشیی مووشەکیی
کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ئـــێـــران لـــە ١٧ی
خ ــەرم ــان ــان ــی ١٣٩٧ی ه ــەت ــاوی ــی ــدا بۆسەر
پلینۆمی ک ــۆم ــی ــت ــەی ن ــاوەن ــدی ــی حیزبی
دێ ــم ــوک ـڕات ــی ک ــوردس ــت ــان زی ــات ــر خ ــۆی
ن ــوان ــد و م ــان ــگ ــرت ــن ــی٢١ی خەرمانانیش
پەیامێکی بەهێز ب ــوو بۆ یەکگرتوویی
ک ــوردان ،بۆ هاوپێوەندیی نێوان حیزبە
کوردستانییەکان و خەڵک لە ڕۆژه ــەاڵت
و سیخورمەیەک بۆ نەیاران و زەبرێکی
بەهێز بوو بۆ پالن و پیالن و خەون و
خەیاڵەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئ ــێ ـران ل ــە ک ــوردس ــت ــان و لەنێو خەڵکی
کورددا.
بوومەلەرزەکەی قوتوور و سەرهەڵدانی
ڤایرۆسی کۆڕۆنا بۆ جارێکی تر ئینتیمای
نەتەوەیی لەنێو کورداندا به خەڵکی جیهان
نیشاندا .لە کاتێکدا کە سەرانی ڕێژیم
خەریکی تەنز و توانج و پالر بوون لەسەر
ک ــۆڕۆن ــا ،خەمخۆرانی نیشتمانی ک ــورد
لەبیری هەڵچنینی دیوارێکدا ب ــوون بۆ
پێشگیری لە تەشەنەسەندن و هاتنی بۆ
کوردستان ،لەو کاتەدا کە کاربەدەستانی
ڕێژیم بۆ خاتری بەرژەوەندییەکانیان
خەریکی ش ــاردن ــەوەی ئ ــەو دێ ــوەزم ــەی ــەدا
ب ــوون ،دڵ ــس ــۆزان و نیشتمانپەروەرانی
کورد لەسەر بڵیندگۆکان و لە شەقام و
کۆاڵنەکان داوایان لە خەڵک دەکرد کە لە
ماڵەکانیان نەیەنەدەر بۆ ئەوەی گیانیان
پارێزراو بێ.
ئــــەوەی ل ــەم ک ــات ــە ه ــەس ــت ــی ــارەدا جێی
بایەخ و سەرنجە ،ئەوەیە کە کوردستان
بوو بە گۆڕەپانی هاوکاری و هاوخەمی
لەگەڵ ه ــەژاران ،نەخۆشخانەکان بوونە
ســەنــگــەری فــیــداکــاری س ــپ ــی پ ــۆش ــان ــی
ن ــی ــش ــت ــم ــان ،دوکـــتـــۆر و پـــەرەســـتـــار و

کارمەندەکانی نەخۆشخانەکان مایەیان
ل ــەخ ــۆی ــان دانـــا ،ت ــەرک ــی مــاڵ و مناڵیان
ک ــرد ،گیانی خۆیان خستە مەترسییەوە
بۆ ئەوەی مەرگی هاونیشتامانییەکانیان
نەبینن و ل ــەو ڕێ ــگ ــەی ــەدا دەیــــان سپی
پۆشی ماندوونەناس گیانیان لەدەست
دا .ل ــە ماڵە دەوڵ ــەم ــەن ــدان دڵ ــس ــۆزان بە
پووڵ ،لە ناوەندە مەدەنییەکان بە قەڵەم
و ژینگە پارێزان بە دژەگەنکردنی کۆاڵن و
شەقامەکان ،الوەکان بە ڕاگرتنی هاتووچۆ
و هەموویان یەک دەن ــگ ه ــاواری ــان کرد
“ئەی نیشتمان تۆم هەر لەبیرە”.
لەوکاتەدا کە بێکار و هەژارەکان ترسی
زگی برسی مناڵەکان خەوی زڕاندبوون،
دەوڵەمەندەکان بەوپەڕی سەخاوەتەوە بە
هانایانەوە چوون و نەیانهێشت خەوی
مناڵەکانیان تێکچێ و بەزگی برسییەوە
ڕۆژ بکەنەوە.
ه ــەر ل ــەم ک ــات ــەدا کە ک ــۆڕۆن ــا خەریکی
داگ ــی ــرک ــردن ــی ج ــی ــه ــان بــــوو ،ک ــوردان ــی
نیشتمانپەروەر و ئازادیخوازانی تاراوگەش
بە خەمی نیشتمانەوە بوون و لە ڕێگەی
ج ــۆراوج ــۆرەوە ئ ــەوەی لە دەستیان هات
ک ــردی ــان .لەڕیگەی هاوکارییەکانیانەوە
بەفریای ه ــەژار و ن ــەدار و بێکارەکانەوە
چ ــوون و ئەرکی ئەخالقی و ئینسانی و
نیشتمانیی خۆیان بەجێگەیاند.
ئـــــەم هـــــاوکـــــاری و هـــــــــــاودەردی و
ب ــەی ــەک ــەوەب ــوون و هـــەرەوەزە کوردانەیە
بوونەتە مایەی خۆشحاڵی کوردستانیان
و ئەم ڕێچکەیەش ڕۆژ ل ــەدوای ڕۆژە پڕ
ڕێبوارتر و ئاوەدانترە و تادێ دەنگدانەوە
و ڕەنگدانەوەی ئەو حەڕەکەتە مەدەنی و
نەتەوەیی و نیشتمانییە زیاتر گەشە دەکا
و پەرە دەسێنێ.
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زیندانیان کردە
مەتەرێزی
خۆڕاگری

شەهیدان ئــەو تێکۆشەرە خەباتگێڕانەن کە
هەموو وجوودی خۆیان لە پێناو خزمەت بە گەل
و نیشتمانەکەیاندا تەرخان کرد و دواتــر هەر
لەو ڕێگا و ڕێبازەشدا گیانیان فیدا کرد؛ کەواتە
شەهیدان لە هەمووان گەورەتر و بەخشەندەترن.
ی
ی و ئەخالقی 
بۆیە ئەرکی نیشتمانی و ئینسان 
ئێمەیە هەمیشە یادیان بکەینوڕێزیان بگرینو
برایم چووکەڵی داستانی خەباتو مەرگی سەربەرزانەیان بکەینە
توێشووی ڕێگای خەبات و تێکۆشانی سیاسییمان.
چونکە ئەگەر ئەو خوێنانە نەبوایەن ،ئەگەر خۆڕاگری و بەربەرەکانیی
ئەوان نەبوایە ،ئەگەر ڕۆڵەکانی نەتەوەکەمان لە هەموو شوێنێکی ئەم
کوردستانە و تەنانەت دەرەوەی کوردستانیش خوێنیان لێ نەڕژابایە،
ئەمڕۆ بەر پێی تێکۆشەرانی کورد ڕووناکیی بە خۆیەوە نەدەدی.
مانگی گەالوێژی ساڵی ١٣٦٤ی هەتاوی ،دەستەیەک لە پێشمەرگەکانی
حیزبی دێموکرات بە مەبەستی بەڕێوەبردنی کاری حیزبی چوونە نێو
شاری سنە .پێشمەرگەکان بە شێوەی نهێنی خەریکی جێبەجێکردنی
ئەرکە دیاریکراوەکانیان بوون .شەوی ٢٥ـی گەالوێژ لە ئاکامی خەیانەتی
خۆفرۆشێک دوو کەس لە پێشمەرگەکان بە ناوەکانی ڕۆستەم قەوامی،
ناسراو بە ڕۆستەمە سوور و؛ سەید فازڵ ئیبراهیمی لە نێو شاردا
کەوتنە داوی هێزی ڕێژیمو بەدیل گیران .ئەو دوو تێکۆشەرەی حیزب
ڕەوانــەی چاڵەڕەشەکانی ڕێژیمی ڕەشپەرستان کران و خرانە ژێر
توندترین ئەشکەنجەو ئازار .بەاڵم ڕۆڵەکانی دێموکرات کە لەمەکتەبی
حیزبی دێموکراتدا پەروەردە کرابوون ،ئازایان ە و قارەمانانە دیفاعیان
لە بیروباوەڕی خۆیانو ئامانجەکانی حیزبو داخوازەکانی گەل کرد
و دوژمن نەیتوانی بەسەر ورەو کێوی ئیمان و بڕوایاندا سەرکەوێ.
خەبات و بوون

ئەو دوو قارەمانە زیندانیان کردە مەیدانێکی دیکەی
بە سیمبولی خۆڕاگری .پاش سێ ساڵ و نیو دوژمنانی ئــازادی کە
زانییان ناتوانن لێوی ئەمینداری ئەوان بە زیانی گەل و حیزب هەڵپچڕن
و ئەشکەنجەو ئازار کار لە بیروباوەڕیان ناکا ،جەالدانی کۆنەپەرستی
زەبوونانە ڕۆژی ١٥ی خەرمانانی ساڵی  ١٣٦٧ئەو دوو تێکۆشەرەی
ن ئێعدام کرد.
دێموکرات؛ ڕۆستەم قەوامی و سەید فازڵی ئیبراهیمییا 
شەهید ڕۆستەم قــەوامــی ،لە ساڵی ١٣٤١ـــی هەتاوی لە داوێنی
بنەماڵەیەکی زەحمەتکێش لە شاری سنە لەدایک بوو ٤ .سااڵنە بوو کە
دایکی خۆشەویستی بەهۆی نەخۆشیی شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد.
ی و بەشمەینەتی
بەم جۆرە هەر لە منداڵییەوە لەگەڵ هەناسە سارد 
ئاشنا بوو .هەژاری و دەسکورتیی بوون بە هۆی ئەوە کە ڕۆستەم
لە شارێکی وەک سنە نەتوانێ بچێتە قوتابخانە ،ئەویش وەک سەدان
الوی دیکەی ئەم کوردستانە ،ببوو بە قوربانیی ستەمی نەتەوایەتی.
ن و ئارەقە ڕشتنو بە شاگرد
ئەو لە  ٨ساڵییدا شانی دایە بەر کار کرد 
قاوەچیەتیی ژیانی شەرافەتمەندانەی خۆی هەڵدەسووڕان د و یارمەتیی
بنەماڵەکەشی دەکرد ،دواتر بۆ کارکردن ڕووی لە شاری تاران کرد،
زۆری نەکێشا کە گەڕایەوە شاری سنە.
ئەو ژیانە دنیایەک ڕقو قینی شۆڕشگێڕانەی لەنێو دڵی ڕۆستەمدا
کۆ کردبۆوە .بۆیە کاتێک ڕاپەڕینی پڕشکۆی گەالنی ئێران بەدژی
ڕێژیمی پاشایەتی دەستی پێکرد ،ڕۆستەمیش شانبەشانی خەڵک
بەشداریی ئەو ڕاپەڕینە بوو.
شەهید ڕۆستەم قەوامی پاش سەرکەوتنی شۆڕش ،ئاگایانە ڕێبازی
حیزبی دێموکراتی هەڵبژارد و سەرەنجام ئەو الوە قارەمانەی شاری
سنە لە نەورۆژی ساڵی  ١٣٥٩بوو بە پێشمەرگە و ،پێشمەرگانە ژیا
و پێشمەرگانە خەباتی کرد و پێشمەرگانەش سەری دانا و تەواوی
تەمەنی خۆی بۆ خزمەت بە ئامانجەکانی گەلی کورد تەرخان کرد.
ناوبراو بڕوای قووڵی بە ئازادیی نەتەوەکەی بوو .وشیارانە بەرنامە
و ڕێبازی حیزبی دێموکراتی هەڵبژارد و خەباتی بۆ دەکرد ،بەتەواوی،
هەستی بە ژێرچەپۆکەییو بێبەشیی گەلەکەی کردبوو ،بۆیە ئازایانە
بۆ ئازادی و بەختەوەریی گەلەکەی تێدەکۆشا و بە هەموو شێوازێک
بەرگری مافی نەتەوەکەی ،هەر بۆیەش خەڵك زۆریان خۆش دەویست
و ڕێزیان دەگرت.
ی و لێهاتوویی ،زۆر زوو وەک فەرماندەری
سەبارەت بە لێوەشاوەی 
پەلێک لە پێشمەرگەکانی هێزی شەریفزادە دیاری کرا .لە عەمەلیاتە
گەورەکانی ناوچەکانی ژاوەرۆ ،چەمشار ،لەیالخ ،ساڕاڵی دیوەاندەرە
ت و جوامێر
و حوسێناوادا بەشداریی چاالکانەی هەبوو ،ئازا و بەهیمە 
بوو .لە پێناو بەڕێوەبردنی ئەرکەکانیدا لە هیچ فیداکارییەک درێغی
نەدەکرد.
شەهید ڕۆستەم لە مەیدانی کاری نیزامیو جموجۆڵو عەمەلیاتی
ت
پارتیزانییدا گــەاڵڵــەداڕێــژێــکــی بــەتــوانــا بــوو .گوێڕایەڵی سیاسە 
و بڕیارەکانی حیزب بــوو .بەنەز م و دیسیپلین بــوو .لە شەڕەکاندا
فەرماندەرێکی ئازا و کارامە بوو ،لە جەولە و کاروبارەکانی دیکەی
پێشمەرگانەدا ورەو هیوا و هومێدی بە هاوسەنگەرانی دەدا و جێگای
متمانەیان بوو.
ئەو تایبەتمەندییانە شەهید ڕۆستەمیان وەک سیمایەکی بەوەج
لە ڕیزەکانی هێزی شــەریــفــزادەدا ناساند ،بۆیەش دواتــر لە الیەن
تەشکیالتی حیزبەوە وەک فەرماندەری لک ئەرکی پێ سپێردرا و
تا کاتی شەهید بوونی ئەو ئەرکەی بە ڕووسوورییەوە بەڕێوە برد.
هەروەک لە پێشدا باس کرا لە کاتی بەڕێوەبردنی ئەرکە حیزبییەکانیدا
لە نێو شاری سنەدا گیرا و پاش شکنجە و ئازارێکی زۆر لە نێوەڕاستی
مانگی خەرمانانی ١٣٦٧ـی هەتاوی لەگەڵ هاوڕێیەکی بە ناوی سەید
فازڵ ئیبراهیمی لەسێدارە درا و بە بەخشینی گیانی خۆی بە دوژمنی
سەلماند کە خەبات بۆ ئازادی و ڕزگاری ،لە سێدارە بەرزترن.
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تێکنۆلۆژیی مووشەک
لە دەست دەسەاڵتێکی سەرەڕۆدا
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی کۆماری ئیسالمی
ئەوەیە کە مانەوەی لە دروستکردنی قەیران
بۆ تێپەڕین لە قەیرانێکی دیکەدا دەبینێتەوە.
مێژووی چوار دەیە دەسەاڵتدارەتیی کۆماری
ئیسالمی هــەمــووی قەیرانخوڵقێنی بــووە بۆ
سەرپۆشکردنی قەیرانە نێوخۆییەکانی خۆی.
لە ئێستاشدا کە کۆرۆنا خەمی گەوەری هەموو
واڵتــانــە و حکوومەتەکان بــەو پــەڕی هێز و
توانای خۆیان لە هەوڵی زاڵبوون بەسەر ئەم
پەتایەدان ،کۆماری ئیسالمی ئێران بــەدووی
قەیرانخوڵقێنییەکی دی لەو قەیرانەدایە بۆوەی
بتوانێ ئەم کاتە ناسک و هەستیارانەش بێوەی
تێپەڕێنێ.
تاقیکردنەوەی مووشەکێکی نوێ بۆ هەڵدانی
سەتەالیتێک بۆ مەبەستی نیزامی ئەو بابەتەیە
کە کۆماری ئیسالمیی بــەرەو چەند ئەگەر و
گریمانەیەکی دی کردۆتەوە.
ڕۆژەکــانــی ســەرەتــای مانگی بانەمەڕ بوو
کــە کــۆمــاری ئیسالمی ڕایــگــەیــانــد لــە ڕێگەی
مووشەکێکی نوێ _کە تەکنولۆژیی بەکارهێنانی
وێــدەچــێ هــەر هەمان تکنۆلۆژی بەکارهاتوو
لــە مــووشــکــی بالیستیکی دووره ــاوێ ــژ بێت_
ماهوارەی نووری بە سەرکەوتوویی لە بۆشایی
ئاسماندا جێگیر کردوە.
ئــەم هــەوڵــەی ســپــای پــاســدارانــی کــۆمــاری
ئیسالمی ئــەویــش لــەو ب ــارودۆخ ــەی ئێستادا
کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە.
یەکەم کاردانەوەکان لە الیەن ئامریکا بوو کە
ئەم کارەی بە پێشێلکردنی بریارنامەی 2231ـی
ڕێــکــخــراوی نــەتــەوە یەککگرتووەکان زانــی و
خوازیاری ئەوە بوو کە ئەم بابەتە ببرێتە شوڕای
ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتووەکان .دوابــەدوای
ئامریکا وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان و فەڕانسەش
هەر بە هەمان شێوە ئەم کردەوەیەی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانیان مەحکووم کرد .ئەوان وێڕای
ئاماژە بــەوەی هەوڵەکانی ئێران پێشێلکردنی
ئاشكرای بڕیارنامەی شوڕای ئەمنیەتە ،هەڵدانی
سەتەالیت بۆ کاروباری نیزماییان بە هۆکارێک
بۆ ناسەقامگیری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ناوبرد
و ڕایانگەیاند کە هەڵوێستی ئەم واڵتانە لە مەڕ
چاالکیەی مووشەکییەکانی کۆماری ئیسالمی
ئێران ئاڵوگۆڕی بە سەردا نەهاتوە.
هــەڵــوێــســتــی بــریــتــانــیــاش وەک ئەندامێکی
هەمیشەیی شوڕای ئەمنیەت زۆر توند بوو ،بەاڵم
بەپێچەوانە ڕووسیە بە چاوێکی دیکەوە سەیری
ئەم ڕووداوەی کرد .ڕووسیە ناردنی ماهوارە
بــە مــووشــەکــی بالستیکی دوورهـــاوێـــژی پێ
سەرەڕۆیی ئێران و پێشێلکردنی بڕیارنامەکان
نەبوو .ماریا زاخـــارووا ،وتەبێژی وەزارەتــی
دەرەوەی ڕووسیە پشتی ئێرانی گرت و ڕایگەیاند
کە ئامریکا خۆی پێشێلکەری بڕیارنامەی گۆرینە
و بە هاتنەدەرێی تەکالیەنەی خۆی لە بەرجام
ئەم بریارنامەیەی پێشێل کردوە.
جیا لە بابەتی کاتی هەڵدانی ئەم سەتەالیتە
و هــەڵــوێــســتــی واڵت ــان ــی شــوێــنــدانــەر لــەســەر
بڕیارە نێودەوڵەتییەکان ،الیەنێکی دیکەی ئەم
بابەتە ئــەوە بــوو کــە بەرپرسانی پلەبەرزی
سپای پاسداران بەڕەسمی ڕایانگەیاند کە ئەم
ماهوارەیە بۆ مەبەستی سەربازی نێردراوەتە
بۆشایی ئاسمان .تەنانەت ئەمیر حاجیزادە لەم
پێوەندییەدا پێی لەوەش نا کە سپای پاسداران
بە شێوەیەکی نهێنی لەم بوارەدا کاری کردوە و
ماوەی چوار ساڵە شاراوە و بەشێنەیی کاریان
لە سەر کردوە ،کە هەر ئەمە خۆی داننانە بەوەی
لــەو کــاتــەوە بــریــارنــامــەی  2231یــان پێشێل
کردوە .جگە لەم بابەتانەش شوێنی هەڵدانەکە
و بــەکــارهــێــنــانــی مــووشــەکــی (قــاصــد)یــش بۆ
ڕاوەستان دەبێ .شوێنی هەڵدانی ئەم مووشەکە
لە کەویری ناوەندیی ئێران بــووە ،شوێنێکی
تــەواو نهێنی کە لە ڕووی جوغرافیاییەوە بە
ژینگەی یوزپەڵنگی ئێرانی دەناسرێ کە لە چەند
ساڵی ڕابــردوودا چەند ژینگەپارێز لەسۆنگەی
ڕەخنەگرتنیان لە قڕکردنی ئەم یوزانە لەالیەن
ناوەندی ئەمنیەتییەکانەوە گیراون .ئەو کەسانە
تۆمەتی سیخوڕی بۆ واڵتانی بیانییان دراوەتە
پاڵ چەند کەس لەوان لە سێدارەش دراون.
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەمیشە بەگومانەوە
ســەیــری چاالکییە مووشەکییەکانی ئێرانی
کردوە و بە مەترسیدار بۆ سەر سەقامگیریی
نــاوچــەی زانــیــون .ئــەم گــومــان و هــەســت بە
مەترسیکردنەی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کراوە

و لە کاتی ئێستاشدا ئەم گومان و مەترسیانە
بە لەبەرچاوگرتنی ڕۆڵی تێکدەرانەی ئێران لە
هاوکێشەکانی ناوچە چەند قات زیاترە.
لەو بــارودۆخــەدا کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
خەریکی بەرنگاربوونەوەی
پــەتــای کــۆرۆنــایــە و چەند واڵتێکیش داوای
کــەمــکــردنــەوەی گــەمــارۆکــانــی س ــەر ڕێژیمی
ئێرانیان لــە ئەمریکا کـــردوە و ڕێژیمیش بۆ
وەرگرتنی یارمەتیی دارایی دەستی بۆ سندووقی
نێودەوڵەتیی دراو درێــژ کــردوە ،ئەم بڕیارەی
ســپــای پـــاســـداران کــاریــگــەریــی لــەســەر چەند
بڕیارێکی دیکە لەسەر ڕێژیم دەبــێ .ڕێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی بــەو کــارەی سەلماندی کە
دەسەاڵتێکی جێی متمانە نییە و نەک ساغی و
ساڵمەتیی خەڵکی واڵت؛ بەڵکوو تەنیا ئامانجە
نیزامی و ئەمنیەتییەکانی خۆی بەالوە گرینگە.
هەڵدانی ماهوارەی نــوور لە گۆشەنیگایەکی
تریشەوە جێگەی تێروانینە!

ئامانج زیبایی

هــاوســەنــگــیــی هــێــز لـــە نـــاوچـــەکـــەدا و بۆ
کۆنترۆلکردنی بــارودۆخــەکــە پێویستی بە
شەڕێک لە جــۆری تیۆریی گەمەی ناسفری
هەبێ لە ناوچەکەدا و سەرەڕۆییەکانی سپای
پــاســدارانــیــش خەریکی پــەرەپــێــدانــن بــۆ ئەم
گەمەیە .نابێ لە یادمان بچێتەوە کە ڕێبەری
کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دوای کوژرانی
قاسم سولیمانی باسی لە یەکەم لێدوانیدا باسی
لەوە کرد کە دەبێ ئێران بــەرەو بەهێزبوون
هــەنــگــاو بــنــێــتــەوە .ه ــەر ل ــەم پــێــوەنــدیــەشــدا
حــکــوومــەتــی واشــیــنــتــۆن دەســتــەوەســتــان
نەوستاوە و خەریکە لە ناوچەکەدا ئامادەکاری
پێویست بــۆ ئەگەرەکانی بـــەردەم دەک ــا .بۆ
نموونە دانانی قەڵغانی مووشەکیی پاتریۆت
( )MAM104لە عێراق و خەلیج و هێنانی
فرۆکەی ( )B52و چەند ڕێکارێکی دی کە لەم
ماوەیەدا گرتوویەتە بەر.
ئامریکا لە قۆناغی سەختی کۆرۆناشدا بە

لەو بارودۆخەدا کە کۆمەڵ گەی نێودەوڵەتی خەریکی بەرنگاربوونەوەی
پەتای کۆرۆنایە و چەند واڵتێکیش داوای کەمکردنەوەی گەمارۆکان ی
سەر ڕێژیم ی ئێرانیان لە ئەمریکا کردوە و ڕێژیمیش بۆ وەرگرتن ی
یارمەتیی دارایی دەست ی بۆ سندووق ی نێودەوڵەتیی دراو درێژ کردوە،
ئەم بڕیارەی سپای پاسداران کاریگەریی لەسەر چەند بڕیارێکی دیکە
لەسەر ڕێژیم دەبێ .ڕێژیم ی کۆماری ئیسالم ی بەو کارەی سەلماندی
کە دەسەاڵتێکی جێی متمانە نییە و نەک ساغ ی و ساڵمەتیی خەڵ کی
واڵت؛ بەڵ کوو تەنیا ئامانجە نیزام ی و ئەمنیەتییەکان ی خۆی بەالوە
گرینگە
لەماوەی ڕابردوودا بەلەمەکانی سەر بە هێزی
دەریایی سپای پاسداران زۆر جار بە شێوەیەکی
مەترسیدار و سەرەڕۆیانە لە پاپۆرەکانی ئامریکا
نیزیک دەبوونەوە و ڕەفتاری دنەدەرانەیان لە
خۆیان نیشان دەدا .دواجــار سەرۆککۆماری
ئامریکا بریاری بە هێزەکانی خۆی لە خەلیج
دا کــە لــە ئــەگــەری دووبـــارەبـــوونـــەوەی ئــەم
ســەرەرۆیــیــانــەی هێزەکانی ســپــای پــاســداران
وەاڵمیان بدرێتەوە و لێیان دەن.
هەموو ئــەم ڕووداوانـــە لە کاتێکدا بــوون کە
نرخی نــەوت بە شێوەیەکی سەرسووڕهێنەر
دابـــەزیـــوە کــە هــۆکــارەکــەی دەگــەڕێــتــەوە بۆ
باڵوبوونەوەی پەتای کرۆنا و نەبوونی کریار.
هەر ئەم تویتەی ترامپ بۆ واڵمدانەوەی ئەرتەشی
ئامریکا بە بەلەمەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران
نرخی نەوتی سەتا  ٢٠بــردە ســەرێ کە دیارە
هۆکارەکەی دیکەی تاقیکردنەوەی مووشەکیی
سپای پاسداران بوو.
لە زانستی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکاندا چەمک
و بنەمایەک هەیە بە ناوی تیۆریی گەمە (Game
 )methodو ئــەم میتۆدەش لە دوو تــەوەردا
پۆلێن دەکرێن:
گەمەی سفری :لە ئەگەری شەڕ و پێکدادانی
سەربازی لە نێوان دوو یان زیاتر لە دوو الیەن،
ئــەگــەر الیــەنــەکــان هــەوڵ بــدەن بــۆ ئ ــەوەی کە
واڵتێک تەواو تێک بشکێنن و سیستەمی سیاسیی
ئەم واڵتە بگۆڕن.
گــەمــەی نــاســفــری :واتــا لــە ئــەگــەری شــەڕ و
پێکدادانی سەربازی لە نێوان الیەنەکان ڕوو بدا،
بەاڵم بۆ لەنێوبردنی ئەم واڵتە نەبێت و تەنیا بۆ
الواز کردنی ئەم الیەنە بێت.
بــۆیــە وا وێــدەچــێ کــە ئامریکا بــۆ ڕاگرتنی

پێداگری لەسەر هێشتنەوەی سزاکانی سەر
ئێران و هەروەها ڕێگری لە پێدانی وام لەالیەن
سندووقی نێونەتەوەیی دراوەوە بە ڕێژیم،
نیشانی دا کە بە هیچ شێوەیەک ناهێڵێ کۆماری
ئیسالمیی ئێران درێــژە بە سەرەڕۆییەکانی
خۆی بدا .هاوکات داوای لە هاوپەیمانەکانی
خۆیشی کــردوە کە هەڵوێستی هاوچەشنیان
هــەبــێ .ویــایــەتــە یــەکــگــرتــووەکــانــی ئەمریکا
بەوەندەش نەوەستاوە و ڕایگەیاندوە کە ئەم
پــەروەنــدەیــە دەبــاتــە کــۆبــوونــەوەی شــووڕای
ئەمنیەتی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕایگەیاندوە
کــە ئامریکا چ بــە درێــژکــردنــەوەی گــەمــارۆ
خستنەسەر کرین و فرۆشتنی چەک و چۆڵە
بە ئێران_ کە قەرارە لە سەرەتای خەزەڵوەردا
مــاوەی ئێستای بەسەر بچێ_ یــان خــود بە
چاالککردنی مکانیزمی ماشە وەاڵمی پێویستی
خۆی دەبــێ .لە ئێستادا ئامریکا ڕەشنووسی
بڕیارنامەی خۆی ئامادە کــردوە بۆ شوڕای
ئەمنیەت و وا بڕیارە کە لە مانگی داهاتوودا
کە واڵتی ئێستۆنی بەرێوەبەری ئەم خولەی
شوڕای ئەمنیەتی دەکەوێتە ئەستۆ و ئەندامی
ناتۆ و هاوپەیمانێکی نێزیکی ئامریکاشە،
بیهێنێتە بەر باس.
ئامریکا لــەم پێوەندییەدا ئەرکێکی قورس
و گرانیشی کەوتۆتە ئەستۆ کە هاوڕاکردنی
ڕووسیە و چینە لەگەڵ خۆی.
قسەی کۆتایی نوێنەران و دیپلۆماتەکانی
ئامریکا ڕوو بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەوەیە
کــە کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران گــەورەتــریــن
واڵتی پشتیوان لە تێرۆریسمی نێودەوڵەتییە و
کەمترخەمی لەم بارەیەوە هاوسەنگیی هێز لە
جیهاندا تووشی مەترسی و لەنێوچوون دەبا.

ژماره٧٧٣ :
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واوێژێكی متمانهپێكراو
ناسر باباخانی

گەورەیی و شکۆی مرۆڤانە

ئاماژه:
“كــاریــگ ـهری بیری چ ـهپ لـهسـهر بــزاڤــی سیاسی
ڕۆژههاڵتی كوردستان [حیزبی دێموكراتی كوردستان
وهك نموونە ( ،])١٣٧٠_١٣٢٤ئهمه ناونیشانی تێزی
دوكتورای كاك سمایلی بازیاره ك ه ئهم ڕۆژانه بهسهری
كردمهو ه و بۆی ناردبووم .بۆ نووسینی ئهم چهند
دێڕه جگه له دهقی تێزهكه ،بیروبۆچوونهكانی كاك
سمایل ل ه دهرهوهی دهقی تێزهكهش یارمهتیدهرم بوون.
با ئهو ڕاستییهش بدركێنم كه ئهم یادداشت ه تهنیا و
تهنیا دێتهی خانه سپاس و پێزانینهوه ،چون دڵنیام
كارهكهی كاك سمایل ههڵدهگرێ زۆر زیاتری لهسهر
بدوێی و ئهم ه بهس بۆ ناساندنی ئهم توێژینهو ه ب ه
پێزهیە.
***
ڕهنگ ه هیچ لقێك ل ه دهڤهری زانست ه مرۆییهكاندا وهك
مێژوو لێڵ و تهماوی نهبێ ،دهڤهرێكی پڕ ل ه گرێپووچك ه و
ئاڵۆز و ههندێ جار پڕ له مهترسی ،بهتایبهتی كاتێ مێژوو
لهسهر دهستی نهتهوهی بااڵدهست و براوهكانی گۆڕهپانی
ش ـهڕ دهنــووســرێــتـهوه ،ئ ــادار بـهسـهر پـــاداری نـهتـهوهی
بندهستهوه ناهێڵێ.
ل ـ ه الی ـهكــی تــریــش ـهوه لـهنــێــوخــۆشــیــدا بــهرژهوهنــدیــی
تاكهكهسی و گرێوگوڵه دهروونــیــی ـهكــان ،زۆر جــاران
مێژووهكهی ب ه الڕێدا بردووه و بۆته هۆی سهرلێشێواوی،
بهتایبهتی ل ه مێژووی هاوچهرخدا كهم نین نموونهی لهم
چهشنه.
دیـــاره زۆربـــهی ئــهو بـهرهـهمــانـهی ل ـهس ـهر مــێــژووی
هاوچهرخی كورد تۆمار كراون و دێن ه خانهی بیرهوهری،
تووشی ئهم پهتایه بوون و پێویستیان ب ه خهسارناسی
جیددی ههیه .ئهم بیرهوهرییانه ل ه لقی مێژووی زارهكی
()Oral Historyدا جێدهگرن و بۆ ئهوهی بكرێ متمانهیان
پێبكهی ،دهبێ لهگهڵ دهقهكانی هاوشێوهی خۆیان پێكیان
بگری و تۆزی برا گهورهییان لێ بتكهێنی و دواجــار ب ه
كهلكوهرگرتن له بهڵگه و دێكیوومێنتهكان پشتڕاستیان
كهیهوه.
خهسارێكی تــر ،نهبوونی شرۆڤه و ئانالیزه لهسهر
بنهمایهكی زانستی ،چون ل ه ڕاستیدا ب ه ههموو پێوهرێك
مــێــژوو دێــتـ ه خــان ـهی زانــســت ـهوه ك ـ ه ك ــورد كهمتر لهم
گۆشهنیگایهو ه بۆ مێژووی ڕوانیوه .مێژوو وهك زانست
بریتیی ه له ناسین و شرۆڤهی سهردهمی تاریك و ڕابردووی
مرۆڤهكان لهسهر بنهمای تیشك و ڕووناكایی ئێستا ،ب ه
كهلكوهرگرتن ل ه شێواز و مێتۆدی گونجاو و شیاو.
بێگومان نهبوونی دهسهاڵتێكی سیاسی و كیانێكی
سهربهخۆ یهكێ ل ه هۆكار ه سهرهكییهكانی فهوتاندن و
شێواندن و بهالڕێدا بردنی مێژووی كورد بووه ،بۆیه ههر
چهشنه حهولێك بۆ ساغكردنهوه و شرۆڤهی ئهم مێژوو ه
بێنازه دهبێ ب ه ههند وهرگیرێ .كه وا بوو ئهوه زۆر گرینگ ه
كاتێ شرۆڤهكارێك به ڕهچــاوكــردنــی ئـهم خهسارانهی
باسم كرد ،حهول دهدا لهسهر بنهمایهكی زانستی مێژووی
هاوچهرخ شرۆڤه بكا ،بهتایبهتی كه بۆخۆشی ل ه پێكهاتهی
ئـهم قۆناغ ه مێژووییهدا بــوو ه چ وهك بیرمهند و چ ب ه
شێوهی پراکتیك له مهیدانی خهباتی نهتهوهیهكی بندهستدا.
مێژووی حیزبی دێموكرات ل ه سهرهتای دامهزرانهو ه
وهك حیزب دێموكراتی كوردستان و دواتر وهك حیزب
دێموكراتی كوردستانی ئێران ،ڕاستگۆیانه ل ه الیهن دوكتور
سمایلی بازیارهوه دهگێڕدرێتهوه .گرینگی ئهم ڕیوایهت ه
لهوهدایه كه گێڕانهوهك ه تهنیا ل ه چوارچێوه و قابی حیزبی
دێموكراتدا نامێنێتهو ه و پهلكێشی دهكــا بۆ دهرهوهی
ئ ـهم چوارچێوهی ه تــا دواجـــار بتوانێ ڕهوت ــی پێكهاتنی
ئاڵوگۆڕهگان نیشان بدا و پێداگری لهسهر ئهوه بكا ك ه
بهشێك لهم ئاڵۆگۆڕانه كه ههندێ جار ڕادیكالیزمێكی
بهحهقیشی پێو ه دیاره ،بهرههمی گوشاره دهرهكییهكان و
زهخت ه نێوخۆییهكانه .ل ه ڕاستیدا ئهم دژكردهوهی ه  -بۆ وێن ه
ل ه دوای كۆنگرهی چواری حیزب  -بهرههمی گوشارهكانی
كۆماری ئیسالمی ،حیزبی تووده ،ههندێ جهرهیانی چهپی
كوردی و غهیرهكوردی و ههروهها ڕهوت ه نێوخۆییهكهی
سهر ب ه حیزبی توودهی نێو كۆنگر ه بوو .ئیتر ئهم ه حیزبی
دێموكراتی كوردستانی سهردهمی كۆماری كوردستان
نیی ه ك ه خۆی تاقانهی مهیدانی خهبات بێ ،بهڵكوو حیزب،
ل ه پاش شۆڕشی گهالنی ئێران دهبــێ بهرههڵستی زۆر
الیهنان بێ .بۆیه ل ه ڕهوتی گێڕانهوهكهدا بازیار ههر لهنگهر
لهسهر دژایهتییهكانی نێوخۆ ناگرێ و سهرجهم ساحهكان
ل ه كوردستانهو ه بگر ه تا ئێران و تهنانهت ڕووداوهكان و
كارتێكهرییهكانی جیهانیش دهخوێنێتهوه.
واوێژی مێژووی حیزبی دێموكراتی كوردستان ،نهوهك
كادرێكی بااڵی حیزب ،بهڵكوو وهك چاوهدێرێكی دهرهكی
و بێالیهن ك ه ههندێ جار تێبینییهكانی له قهرائهتی فهرمی
سهركردایهتی حیزبهكهشی الدهدا ،له حیزبی ئــازادی
كوردستان و كۆمهڵهێ ژێكافهو ه دهست پێدهكا تا دهگات ه
كۆماری كوردستان و حیزبی دێموكراتی كوردستان ،بێ
ئێران و ب ه ئێرانهوه!
ب ـهاڵم ئهم ه هـهر گێڕانهوهیهكی ساكار نییه ،بهڵكوو
چهمكه تیۆریكهكان ب ـهردهوام ل ه نێو دێڕهكانی مێژوودا
دێن و دهچن ،وات ه ئهگهرچی لێكۆڵینهوهك ه پشت ئهستوور ه
به زیاتر ل ه چوارسهد سهرچاوهی ههمهجۆر وهك كتێب،
ڕۆژنامه ،گۆڤار ،ماڵپهڕ ،یادداشت ،بیرهوهری ،چاوپێكهوتن،
میدیا ،ئاڕشیو و ...بهاڵم توێژهر ب ه ئانالیز و لێكدانهوهكانی

()٦

یەکێکی تــر لــە بنەما و بەڵگەمەندیی مافەکانی
مرۆڤ گەورەیی زاتی مرۆڤە و هەربۆیەش لە زۆر
بەڵگەی مافەکانی مرۆڤدا پێداگری لەسەر گەورەیی
مرۆڤانە کراوە .ڕێز گرتن بە مانای بەرز نرخاندنە
و کەڕامەتیش بە مانای ســەربــەرزی و ڕێ ــزداری،
جێگەوپێگەی ب ــەرز و شــەرافــەت کــە بــەهــۆی ئەو
ڕوانگەیە هەر ئینسانێک لێی بێبەش نابێ و لەهەر
حاڵەتێکدا ناتوانی لێی بستێنیەوە .کەوابوو هەر جۆرە شاڕۆخ حەسەنزادە
کــردەوەیــەک کــە گــەورەیــی مــرۆڤ خــەوشــدار بکات
ڕەوشتێکی ناجوامێرانەیە و دەبێ خۆی لێ بوێری .ئەوەی کە لە بەڵگەکانی
مافی مرۆڤدا هاتوە لە راستیدا حقوق و ڕێساگەلێکن کە بە مەبەستی پارێزگاری
لە گەورەیی و شکۆی مرۆڤ ڕۆنڕاوە ،وەک میناک کۆیلە بوون ،ئەشکەنجە،
هەاڵواردن و دووچاوەکی بەپێچەوانەی شکۆ و گەورەیی ئینسانی تاکە.
جا ئێستا ئەو پرسیارە دێتە پێش کە بۆچی و بە چ هۆکارێک مرۆڤ خاوەن
وەها گەورەیی و شەرەفێکە؟ دەکرێ ئەم پرسیارە النیکەم بە دوو ڕوانگە
بەرسڤ بدرێتەوە:
لەڕووی فەلسەفی و بە جۆرێکی دیکە فەلسەفەی حقووق و لە ڕوانگەی
ئۆلی (دینی)یشەوە.

كاریگهریی بیری چهپ لهسهر بزاڤی سیاسی ڕۆژههاڵتی كوردستان [حیزبی دێموكراتی
كوردستان وهك نموونە (])١٣٧٠_١٣٢٤
خۆی ل ه “تاریخ نقلی” و گێڕانهو ه تێدهپهڕێ
و بهرهو تاریخی زانستی و شرۆڤهیی ههنگاو
دهنێ .بۆ وێن ه به تهسهلی لهسهر جیاوازییهكانی
“سۆسیالیزمی دێــمــوكــراتــیــك” و “سۆسیال
دێــمــوكــراســی” و هـ ـهروهه ــا “سۆسیالیزمی
مــهوجــوود” لهنگهر دهگ ــرێ و دهوهســتــێ بۆ
ئهوهی لێزانی و چازانیی سكرتێرهكهی نیشانی
خوێنهری وردبین بدا.
بازیار زیرهكانه باس ل ه دوو هێڵی هاوتهریبی
نێو حیزب دهكا ،دوو هێڵ كه ههر ل ه زهمانی
حیزبی ئازادی كوردستان و كۆمهڵهێ ژێكافهو ه
تــا دهگ ــاتـ ـه ك ــۆم ــاری كــوردســتــان و حزبی
دێموكراتی كوردستان ،بهجۆرێ وهك دهق و
پهراوێز بوونیان ههیه :هێڵی چهپ ئاژۆ و هێڵی
پهلكێشی ڕاست .خاڵی سهرنجڕاكێش ئهوهی ه ك ه
زۆربهی ڕووداوهكــان ل ه تێك ههڵهنگوتنی ئهم
دوو هێڵهدا خویا دهبن.
مێتۆدی سهرهكی لێكۆڵینهوهكه ناڕاستهوخۆ
لــهســهر م ــێ ــژووی زارهكـــــی دامـــــــهزراوه ،ل ه
بیرهوهرییهوه بگره تا شرۆڤه ،له خۆجێییهو ه
بگره تا بیانی ،ل ه ن ـهخــوێــنــدهوارهوه بگره تا
مامۆستای زانكۆ .ههروهها ڕاستهوخۆ پشت
دهبهستێ به سهرچاوه مێژووییهكان ،بهاڵم ك ه
فاكتیان لێ دێنێتهو ه و قس ه و بۆچوونیان باس
دهكا ،ههر یهكهوڕێ قسه و شرۆڤهی خۆشی
دهخاته پاڵ قسهی ئهوان ،تا دهقی تێزهكه ببێ
به دهقێكی بهرههمهێنهران ه و ئۆرجیناڵ.
لهم نێوهشدا ئهوهی وهك هونهری نووسینی
توێژهر خۆی دهردهخا پێكهوهلكاویی فاكتهكانه،
چون ههست به سهكته و گرێ ناكهی و ههست
ناكهی ك ه یهكیەتیی بابهتهكه تووشی پچڕان و
دابڕان بووبێ.
شابهیتی غهزهلی ئـهم گێڕانهوهی ه دوكتور
قاسملوویه .چهق و ناوهندی ئهم تێزه دوكتور
قــاســمــلــووی ـه .ب ــازی ــار بــــــهردهوام لــ ه حـهولــی
ئهوهدای ه ك ه پێداگری شههید دوكتور قاسملوو
ل ـهس ـهر پــاراســتــنــی س ـهرب ـهخــۆیــی حــیــزب بۆ
خوێنهرهكهی بــاس بكا ،دهڵێی ههستی بهم ه
كردو ه كه ل ه نهبوونی ئهم سهربهخۆییه ،حیزب
تووشی چ خهسارێكی مهزن دهبێ .پێمخۆش ه
سووكهلهنگهرێك لهسهر ئهم چهمكه و گرینگی
ئهم چهمك ه بگرم:
شەهید دوکتور قاسملوو ساڵی  ١٣٥٠بەر لە
کۆنفرانسی سێیەمی حیزب ،بە گەڕاندنەوەی
چەمکی سەربەخۆیی بۆ نێو حیزبی دێموکرات
و سەربەخۆیی لە بڕیارداندا بناغە تیۆری و
فیکرییەکانی ئەم حیزبەی سەرلەنوێ داڕشتەوە،
ئەمە لــە هــەمــان کــاتــدا کــە پرستیژی حیزبی
دێموکراتی لەنێو ئێران و لە خودی کوردستاندا
ب ــردە س ــەر ،شۆکێکی بەهێزی ڕەوانـــی بوو
بــۆ ئــەو کــەس و الیــانــانــەی دڵــیــان بــۆ حیزبی
توودەی ئێران لێیدەدا یان تهنانهت دڵبەستەی
پارتی بوون .ئێستا حیزبی دێموکرات ،حیزبی
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانی ئێرانە و تەنیا هێز
و پاڵپشتی حیزب ،خودی گەلە.
ئەمە سەرەتای بنیاتنانەوەی فۆنداسیۆنێکی

بەهێز و مەنتقی بوو بۆ حیزبێک کە دەیەوێ
خۆی لەنێو بازنەی خەڵکەکەیدا ببینێتەوە و
بێ منەت لە هێز و الیەنە سیاسییەکانی تر
(بە مانا سەربەخۆیی سیاسییەکەی) بەرنامە
و پڕۆگرامی خۆی بەڕێوەببا و دواجار بە
هۆی شۆڕشی گەالنی ئێران و سازبوونی
بۆشایی دەسەاڵتی سیاسی لە ڕۆژههاڵتی
کوردستان ،ببێتە گەورەترین حیزبی هەر
چوار پارچەی کوردستان.
ئەمە قۆناغی قاسملوو بوو ،ئەم قۆناغە
لە پاش شــۆڕش لە ساڵی  ١٣٥٨تا ١٣٦٨
درێــــــژەی دەبـــــێ و ســـــــەرەڕای هــەمــوو
کێشە ناوخۆییەکانی نــاو حیزب ،چەمکی
سەربەخۆیی وەها لەناو پێکهاتەی حیزب
و کۆمەاڵنی هەراوی خەڵکدا پراکتیزە ببوو
کە نەیدەهێشت پەراوێز بە دژی دەق قوت
بێتەوە.
ڕهن ــگـ ـه یــهكــێ ت ــر لـ ـه تــایــبـهتــمـهنــدیــیـ ه
سهرهكییهكانی ئهم تێز ه ئهوه بێ كه بازیار
ل ه مرخێش مرخێشهكانی نێو حیزبدا ،زیاتر
سهرنجی داوهتـهوه بیروبۆچوونهكان نهك
ناوی خاوهن بیروباوهڕهكان و ،نهك كێش ه
تاكهكهسییهكان! ئهمهش ڕێك تایبهتمهندی
توێژینهوهیهكی زانستی و ئاكادیمیكه .ك ه
ئهگهر ئهوهشی كردبا زۆر شتێكی ئاسایی
بوو چون باسی مێژووی ه و مێژووش بهبێ
كارگێڕ مانا نادا!
دوكــتــور بــازیــار بــۆخــۆی دهڵــێ مــن ئهو
تــێــزهم بــهر لـــهوهی بــۆ زانــكــۆ نووسیبێ
بۆ حیزبی دێموكرات نووسیوه ،بۆیه ب ه
بـــاوهڕی مــن دهبــێ كــادر و پێشمهرگ ه و
ئهندام و الیهنگرانی حیزبی دێموكرات ،ئهم
ئهمهگناسی و وهفاداریی ه به خوێندنهوهی
لێكۆڵینهوهكه بقۆزنهوه.
ههرچهند ئــاواتــی ئــهوهم دهخــواســت ك ه
ئهم توێژینهوهیه سنووری ساڵی ١٣٧٠یشی
بـهزانــدبــا و گهیشتبا س ـهردهمــی ئێستا و
بهتایبهتی ئهم ڕوانینه كڕۆنۆلۆژیكه ،دۆخی
بیری چهپ و پێگهكهی لهسهر وهچهی نوێی
ڕۆژههاڵتی كوردستان و حیزبی دێموكرات
شهونوكهو كردبا ،بهاڵم كه دۆخی حیزبهكان
دهبینم ،ڕهنگه منیش وهباڵی بۆ بكێشم ك ه
بڵێم ههر لهم ساڵهدا بمێنهوه.
***

پهراوێز:
 .١بێ هیچ شك و گومانێك ئهم تێز ه بۆ ئهوهی ل ه
زانكۆ تۆزی فهرامۆشی لهسهر نهنیشێ ،دهبێ بخرێت ه
دووتوێیی كتێبهوه.
 .٢واوێژ پێشنیاری مامۆستا سهالحی ئاشتی بوو
بۆ ڕاوی ،بهاڵم بۆخۆم گێڕهوهشم بهال پهسند بوو .بۆ
وێن ه قسهگێڕهو ه یان چیرۆکگێڕەوە=”ڕاوی داستان”
ل ه زمانی كوردیدا ههیه.
 .٣ئهگهر هات و بڕیاری به كتێبكردنی تێزهك ه
درا ،سهرجهم پهراوێزهكان دهبــێ ببن ب ه پاشكۆی
ههر بهشێك ،چون سهرنجی خوێنهر لهسهر بابهتی
سهرهكی الدهبهن.

لە ڕوانگەی فەلسەفییەوە
ڕوونــکــاری و پاکانەی مافەکانی مــرۆڤ بەپێی بنەماکانی مەزنایەتیی
ئینسانی و تایبەتمەندییەکانی سەرەکی بە دوو شێواز پۆلێنبەندی دەکرێن کە
لەدرێژەدا باسی دەکەین.
ڕوانگەی ئاکاری «کانت» لەهەمبەر مرۆڤ :مانۆیێل کانت فەیلەسووفی
ئەڵمانی ڕوانــگــەی ئــاکــاری خــۆی لەهەمبەر مــرۆڤ لــەســەر ســێ کۆڵەکە
دامەزراندوە کە ئاکامی هەرسێک لەو ئەستوونانە ڕێزدانان بە ئینسان و
مافەکانیەتی:
کۆڵەکەی یەکەم ،سەربەست بوونی مرۆڤە؛ واتە مرۆڤ توانایی هەاڵوێژن
و بڕیاردانی ئاوەزمەندانەی هەیە .مرۆڤ دەتوانێ تەنیا لەسەر بنچینەی
ئــاوەزی کردەیی بێخەوش بڕیار بدا؛ یانی تەنیا و تەنیا ئــاوەزی کردەیی
مرۆڤ بەبێ ئەوەیکە بکەوێتە ژێر کاریگەریی ویستی سەرچاوەگرتوو لە
هەڵسەنگاندنی قازانج و زەرەر ،حوکم بدا و ئەمر بکا ،ئەم «سەربەخۆیی و
سەربەستییە» بە شێوەیەکی کورت «سەربەستی ئاوەزی کردەیی بێخەوش
واتە توانایی و دەسەاڵت» ئەو شتەیە کە کانی بە بایەخەوە باسی دەکا .ئەم
بنواشە و پڕەنسیپە بە ڕوانگەی کانت مەرجی ڕواڵەتی هەرجۆرە ئەرکێکی
ئاکارییە .یانی هەندێک بڕیارات و دەستوور دەتوانن ئاکاری بن .بە بۆچوونی
کانت هەر حوکمێک کە ئەم مەرجە ڕووکەشییەی پەسند بکا دەبێتە حوکمێکی
ئاکاری (حکم اخالقی) ،کەوابوو بە باوەری ئەو فەیلەسووفە مەزنە فەرمانی
ئاوەزی کردەیی بێخەوش ،حوکمێکی ئاکارییە و بایەخی ئەخالقیشی هەیە.
کۆڵەکەی دووهەم ،گەورەیی مرۆڤە کە لە سەربەست بوون و ئاوەزمەندی
ئەو سەرچاوە دەگرێ ،یانی چوونکوو بنیام بوونەوەرێکی هەڵبژێرە(انتخابگر)
و سەربەستە کەواتە کەڕامەتی هەیە .بە بۆچوونی «کانت» دەبێ مرۆڤایەتی
لەنێو کەسیی خۆتدا بە پیرۆز بزانی و مرۆڤ بەهۆی هەبوونی سەربەستی
(سەربەخۆیی خواست) و ئاوەزمەندی ،کەرەسە و شت نییە.
کۆڵەکەی سێهەم ،مرۆڤ بۆخۆی ئامانج و مەبەستە نەک کەرەستە و
ئــامــراز ،ئاکاری کانتی لەسەر ئــەم بنەمایە دامـــەزراوە کە لەتەک هەموو
مرۆڤەکان وەک یــەک و بەرامبەر و بــەوپــەڕی خود(غایت بــالــذات)دەبــێ
هەڵسووکەوت بکرێ نــەک بە مینانی کــەرەســە و تشت .لە ڕاستیدا لەم
بنواشەیە ،بە ڕوانینی کانت حوکمی ئــاوەزی بێخەوشە و لە ئاکاما بەپێی
بنەمای یەکەم حوکمێکی ئەخالقییە .هەروەها بەپشتبەستن بە بنەماکانی
هەوەڵ و دووهەمیش دەتوانین بەو ئاکامە بگەین کە نابێ لەتەک مرۆڤ وەک
شت یان کەرەستەیەک هەڵسووکەوت بکرێ ،کەوابوو ئینسان کەرەسە نییە
بەڵکوو کەسێکە .ئەم ڕاستییە بۆ هێزی هەڵبژاردن و ویستی ئەو دەگەڕێتەوە
کەوابوو کەڵک وەرگرتن ئامرازی لە مرۆڤ ئەوە وەک کەرەسەیەکی لێدەکا
نەک کەسێک ،ئەوەش سەلماوە کە هیچ ئینسانێک پێی خۆش نییە وەک ئامراز
و کەرەسەیەک یاری دەگەڵ بکرێ.
جا ئێستا با بزانین بە هاوکاری و یارمەتی ئەم سێ کۆڵەکەیە چەندە
دەتوانین ئالیکاری مافەکامی مرۆڤ بین؟ لە واڵمدا دەبێ بڵێین ،بەپێێ بنەمای
یەکەم ،مرۆڤ خاوەن سەربەخۆیی خواست و ئیرادەیە ،سەربەخۆیی خواست
هەمان دەسەاڵتی تــەواوی تاکە بەسەر هەڵبژاردنی کامڵ و ڕێکی بایەخە
ئاکارییەکان و ئەمەش تەنیا لە چوارچێوەی دەوڵەتی بێالیەن یان النیکەمی
بەئاکام ()minimalبگا و لە ڕاستیدا بەپێی ئەو نیزامە تاک دەبێ لە بەرامبەر
هەرجۆرە دەستدرێژی کردنە سەری پارێزراو بێ .بناخەی بەگەورە زانینی
مرۆڤ فەرمانمان پێ دەکا کە هەر مرۆڤێک بەبێ لەبەرچاو گرتنی ئەوەیکە
کێیە و لە چ ئاستێک دایە ،بەبێ مەرج بایەخی بۆ دابنێین نەک بەمەبەستی
کەڵک لێ وەرگرتنی وەک کەرەسەیەک؛ چوونکە سەرجەم مرۆڤەکان لەخودی
خۆیاندا دوایین ڕادەن و دەتوانن کاروباری خۆیان سەروبەر بکەن ،کەوابوو
هەرهەموویان لە گەورەییدا بەرامبەرن و وەک ئامانجێک سەیر دەکرێن نەک
وەک کەرەسەیەک .بە بۆچوونی کانت دەبێ وەها بجووڵێیەوە کە مرۆڤایەتی
چ لە کەسی خۆت و چ لە کەسێکی تر بەردەوام وەک خودتەکووز و ئامانج
ببینی و هیچ کاتێکیش وەک ئامراز و کەرەستەیەک بەکاری مەهێنە .بەم
خوێندنەوەیە ،ڕێزدانان بۆ خواست و داوکارییەکانی تاک کە بوونەوەرێکی
ئامانجدار و سەربەخۆیە نەک ئامرازێکی و ئیتر هیچ ،ئەمە سەرچاوەی
زۆرێــک لە مافەکانە ،چوونکە بەو ڕوانینە هەموو کەسێک سەربەست و
سەربەخۆیە و بۆخۆی بڕیار دەدا چ بکا؛ یان چ نەکات و ئەمەش دەبێتە
تایبەتمەندیی ئینسانی و کەسایەتیی خۆیەتی و دەبێ ڕێز بۆ ئەو هەڵوێست و
بڕیاراتەی باوەڕی خۆی دابنێین ،هەروەها لە زۆربەی جاران ئەگە خواست
و بڕیاراتی خۆمان لە سەرووی ڕوانین و بڕیاراتی ئەو دابنێین ،لە ڕاستیدا
ئەوە وەک کەرەسەیەک چاو لەو کەسە دەکەین نەک مرۆڤێکی سەربەست و
ئازاد ،سەپاندن و بە ئەستۆ داهێنان یان بێبایەخ چاولێکردن 
ی ڕا و بۆچوون
و بڕیاراتی کەسێک ،زەوت کردنی ئەو ئازادی و سەربەستییەی تاکە .بەپێی
ئەو بۆچوون و بەڵگانەیە کە ماف و ئازادییەکانی سەرەکی لە جۆری مافی
مەدەنی و سیاسی شەقڵ دەگرن.

درێژەی هەیە

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@gmail.com

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.org
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com
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سمیناری «ڕوانینێک بۆ بزووتنەوەی خوێندکاریی کوردستان»
یەکیەتیی نەتەوەیی خوێندکارانی کورد ،ڕۆژی دووشەممە ٨ـی بانەمەڕی
 ١٣٩٩لە پێوەندی لەگەڵ هەڵسەنگاندنی خەباتی چەکدارانەی ساڵەکانی
 ٤٧_٤٦و ،ڕەوتی خەباتی خوێندکاران لەو کاتەوە هەتا ئێستا سێمینارێکی
بەڕێوە برد.
لە سەرەتای ئەم سێمینارەدا ڕەحمان سەلیمی ،سکرتێری گشتیی یەکیەتیی
خوێندکارانی کــورد کورتەیەکی لەسەر مــێــژووی خەباتی چەکدارانەی
ساڵەکانی  ٤٧_٤٦هێنایە بەر باس و درێژەی باس و بابەتەکەی بە دوکتور
سمایل بازیار ،دوکتوڕای مێژوو و لە کادرە دێرینەکانی حیزب سپارد.
دوکتور بازیار سەرەتا باسێکی لەسەر پێناسەکانی ئەم بزووتنەوە خستە
ڕوو و ،پاشان باسی لە یەکەمین پێوەندیی نێوان حیزبی دێموکرات و
بزووتنەوە خوێندکارییەکان کرد.
بە وتەی دوکتور بازیار ئەم پێوەندییە لە ساڵی ١٣٤٢پێک هاتوە .هەروەها
دەیەی شەستی زایینیی بە سەردەمی زێڕینی خەباتی خوێندکاری و ڕەوتە
شۆڕشگێڕی و چەکدارییەکان لە قەڵەم دا.
لە درێژەی باسەکەدا ئەم پرسەش هاتە ئاراوە کە ئایا ئەم بزووتنەوەیە
تەنیا حەرەکەتێکی کۆمۆنیستی بوو یان غەیری ئەوە؟
دوکــتــور سمایل بــازیــار بە ئــامــاژەدان بە فاکتە مێژووییەکان وەکــوو
ئەو نامانەی کە لە نێوان ئەندامانی ئەم بزووتنەوەیەدا ئاڵوگۆڕ کراون،
پێوەندیی لەگەڵ حیزبەکانی دیکە لەوانە حیزبی تــوودە و هــەروەهــا بە
ئاماژە بە کتێبی بیرەوەرییەکانی “کــوورش الشایی” بە ناوی “ڕوانینێکی
دەروون ــی بۆ بزووتنەوەی چــەپ” ،بە ڕاشــکــاوی واڵمــی ئــەم پرسیارەی
دایــەوە کە بزووتنەوەی چەکدارانەی ساڵەکانی  ٤٧_٤٦بزووتنەوەیەک
بووە لەژێر کاریگەریی بیرۆکەی چەپی مائۆئیستی ،بەاڵم ڕەگەی بەرچاوی
ناسیۆنالیزمی تێدا بەرجەستە بــووە ،چونکە نە تەنیا پێوەست نەبوو بە
بزووتنەوە کۆمۆنیستی و مائۆئیستییەکانی تری ئەو کاتی ئێران ،بەڵکوو
بە شێوەی بزووتنەوەی میللی-نیشتمانی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەری
هەڵدا و هەتا ئێستاش بەردەوامە.

دوکتور بازیار لە بەشێکی دیکەی وتەکانی لەمەڕ بەردەوامیی
ئــەم بــزووتــنــەوەیــە گــوتــی :دەک ــرێ ئاکامی خەباتی کــاک سمایل
شەریفزادە و هاوڕێکانی لە دوای شەهید بوونیان ببیندرێ ،چونکە
ئەم بزووتنەوەیە کۆتایی پێ نەهات و لە دوای ئەو زۆر یەک لە
خوێندکارانی کورد حیزب و ڕێکخراوی شۆڕشگێڕانەیان دامەزراند و
هەتا ئێستاش لە خەباتیان بەردەوامن.
دوکتور بازیار جیاوازیی لە نێوان شکستی نیزامی و سیاسی دانا
و گوتی :دەکرێ شکستی نیزامی بەسەر بزووتنەوەیکدا بێ ،بەاڵم
هاوکات دەسکەوتی سیاسی بەدوای خۆیدا بێنێ .دوکتور بازیار پێی
وابوو ئەم بزووتنەوەیەش توانیویەتی دەسکەوتی سیاسیی هەبێ و
هۆکارەکەشی لــەوەدا دەبینێ کە خوێندکارانی کورد بە پەیوەست
بوونیان بە ڕیزەکانی پێشمەرگەی حیزبە سیاسییەکان ئەم ڕێگەیان
درێژە پێداوە.
لە بڕگەی کۆتایی سێمینارەکەدا دوکتور بازیار واڵمی پرسیاری
بەشدارانی کۆبوونەوەکەی دایــەوە کە هــەمــووان لە دەرچــووانــی
زانستگەکان بوون کە دواتر پێوەست ببوون بە ڕیزەکانی پێشمەرگەوە.

کردەوە تێرۆریستییەکەی عفرین مەحکووم دەکەین

دەقی ڕاگەیەندراوەکە:
ڕوانگەی سووریە بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاندوە کە تەقینەوەکەی
ڕۆژی سێشەممە٢٨ ،ی ئاوریل لەنێو شــاری عفرین بووەتە هۆی
کوژرانی  ٥٣کەس و برینداربوونی زیاتر لە  ١٧٦کەسی دی.
وەک لە وردەکاریی ئەم ڕووداوە دەردەکەوێ تەقینەوەکە کە بەهۆی
تانکەرێکی بۆمبڕێژکراوەوە بووە ،بووەتە هۆی ئاگرکەوتنەوەیەکی
گەورە و بەشی زۆری کوژراوان و بریندارانی ئەم کردەوە تێرۆریستییە
سووتاون و؛ بەهۆی سەختیی برینی زۆر لە برینداران وێدەچێ ژمارەی
کوژراوانی ئەم ڕووداوە سامناکە بەرەو سەرتر بچێ.

ئــەم کـــردەوە تێرۆریستییە خەڵکی مــەدەنــیــی ش ــاری عفرینی
کردووەتە ئامانج ،خەڵکێکی سڤیل لە ناوچەیەکی شەڕلێدراو کە
دوای داگیرکردنی شارەکەیان لەالیەن حکوومەتی تورکیەوە ئامادە
نەبوون زێد و نیشتمان و شوێنی ژیانی خۆیان چۆڵ بکەن .لە
سەرەداوەکانی ئەم ڕووداوەش دەردەکەوێ کە مەبەستی سەرەکیی
گرووپ و الیەنە تێرۆریستییەکان لەو تەقینەوەیە هەڕەشە بۆ سەر
دانیشتووانی عفرین بــووە بــۆوەی ئەو کــوردانــەی هەتا ئێستاش
سەرەڕای هەموو گوشارەکان خۆڕاگرییان کردوە ،دەست لە ژیان و
ماڵ و حاڵی خۆیان هەڵبگرن و ئەو ناوچەیە چۆڵ بکەن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران ئەم کردەوە
تێرۆریستییەی ســەر شــاری عفرین بەتوندی مەحکووم دەکــا و
وێڕای دەربڕینی هاوخەمی لەگەڵ خوشک و براکانمان لە ڕۆژاوای
کوردستان ،هاوکات داوا لە کۆڕ و کۆمەڵە نێونەتەوەییەکان و واڵتانی
بەشدار لە هاوپەیمانیی دژ بە تێرۆر دەکا کە بە هەستیارییەوە لەو
بابەتە بڕوانن و پێش بەم دەستدرێژییانە و ڕوودانــی کارەساتی
ئینسانیی لەم چەشنە بگرن.
بێگومان نه ماف و ئازادییهکانی گهلی کورد له سووریه و نه
پێوهره ئینسانی و شارستانی و نێونهتهوهییهکان ڕێگە دەدەن
خەڵکی ڕۆژاوای کوردستان کە ڕۆڵی سەرەکی و بنەڕەتییان لە
تێکشکاندنی ڕێکخراوی تێرۆریستیی داعش لە سورییە بووە ،ببنە
قوربانیی توندوتیژی و تێرۆر و کارەساتی لەمجۆرە .بۆیە وێڕای
مەحکوومکردنەوەی ئەو کــردەوە تێرۆریستییە داوا لە واڵتــان و
الیەنە نێونەتەوەییەکان و واڵتانی بەشدار لە هاوپەیمانیی دژ بە
تێرۆر دەکەین لەو پێوەندییەدا هەنگاوی جیدی و بەرپرسانە بنێن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١٠ی بانەمەڕی ١٣٩٩

بەهۆی بۆردومانی سپای تورکیەوە دوو الوی خەڵکی شنۆ گیانیان لەدەستدا
دوو الوی خەڵکی شــاری شنۆ کــە بــۆ کــۆکــردنــەوەی گیای بەهاری
چووبوونە کوێستانەکانی ناوچە ،بەهۆی بۆردومانی فڕۆکە شەڕکەرەکانی
سپای تورکیەوە گیانیان لەدەستدا و چەند کەسێکیش برینداربوون.
ئەم دوو الوە کە ڕۆژی سێشەممە٩ ،ی بانەمەڕ بەهۆی بوردومانی
فڕۆکە شەڕکەرەکانی تورکیە گیانیان لەدەست دا“ ،فاخیر تــازەوارد” ،و
“ڕەشید پیرۆتی”یان ناو بووە .تەرمی ئەم دوو هاوواڵتییە چوار ڕۆژ دوای
ڕووداوە و گەڕان و پشکنینێکی زۆر دۆزرایەوە و لە شاری شنۆ بەخاک
سپێردران.
جێی باسە کۆماری ئیسالمی ئێران کە هیچکات بایەخی بۆ گیان و
ژیانی کورد دانەناوە و بۆ خۆیشی لە ساڵدا دەیــان کەس لە کۆڵبەران
و کاسبکارانی کورد دەکــوژێ ،وەک چــاوەڕوان دەکرا هیچ هەڵوێستێکی
بەرانبەر کوژرانی ئەو دوو الوە کوردە نەگرتە بەر و هیچ ناڕەزایەتییەکی
سەبارەت بە سنووربەزاندن و دەستدرێژییەکەی سوپای تورکیە دەرنەبڕی.

بهرلهمااڵوایی
«فەتاح کاویان»
خۆری درەوشاوەی زێد و نیشتمان

ناوەندی هاوکاری:

ناوەندی هاوکاریی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا
تەقینەوەکەی نێو شاری عفرین لە ڕۆژاوای کوردستانی کە دەیان
کوژرا و برینداری لێ کەوتەوە ،مەحکووم کرد.
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سروشتی دۆڵــی جافایەتی خەمڵیوە لەبەر
گــوڵ و شکۆفەی دار بــادامــەکــان ،سروشت
جوانترین بەرگی ئااڵ و وااڵی پۆشیوە ،خوڕەی
ئــاوی نێو خڕەکە ڕۆژەڕێــیــەک دەڕوا .لەنێو
گۆڕستانەکەی تەنیشت میوانخانە و نانەواخانە
سمۆرە کلکزەردەکان تا گڵکۆفکی داربەڕوەکان
تێھەڵدەبن و دادەگەڕێنەوە خوار.
ئەحمەد ڕەحمانی
_ ئای ئازاد خۆزگە دەرقۆچەکانیەکەمان پێ
بوایە بۆ سمۆرە دەیانتوانی ئاوا بە کەیفی خۆیان
ڕمبازێنمان بە پێشدا بکەن.
_ کوڕە ئەحمەد ئەوڕۆ لێیان بگەڕێ  ،سبەینێ کە لە مەدرەسە
تــەواو بووین دێین لەبن دارەکــان خۆیان لێ مات دەدەیــن بزانین
دووسێ بێچوە سمۆرەی چووکە ناگرین ،ئەوانمان زووتر بۆ کەوی
دەبن.
_ دەی باشە وا دەکەین ،منداڵەکانی دیکە وا ڕۆیشتن ،با ئێمەش
بڕۆین و لە دەرسی ئینگلیسی دوا نەکەوین ،ئەدی نازانی ئەمڕۆ دەبێ
بچینە الی کاک فەتاح کاویان.
زمناکۆ ،شێرکۆ ،دیاکۆ ،ژیان  ،ھۆ کوڕینە ،کچینە ڕاوەستن وا
ئێمەش ئەوە ھاتین ،بە دواتانەوەیین .ھەناسەبڕێ ببووین ،خۆمان
گەیاندنێ .بە تەنیشت ساڵۆنی غەزاخۆڕیی گشتیی «گــەورەدێ«دا
تێپەڕین .بۆنی خواردنێکی خۆش دەھات .ئەوکات دایە ئامین  ،دایکی
سۆھەیالی شەھید [سۆهەیال قــادری] لەوێ وەک دایکێکی دڵسۆز
بەوپەڕی سەداقەتەوە کاری دەکرد و خواردنی ئەو ھەموو کادر و
پێشمەرگەیەی دروست دەکرد .ئەو ماندوویینەناسانە وەک دایکی
ھەموومان گەورەترین خزمەتی دەکرد و بەڕاستیش ئەو خواردنانەی
کە دروستی دەکردن تاریف هەڵناگرن لە تام خۆشیدا.
ھەر بەدەم ڕێگاوە تووشی شەھید جەلیل مامایی بووین .دووسێ
شۆخی و جەفەنگیشمان لەگەڵ ئەویش لێدا .گەیشتینە الی ئینتیشارات.
خانووەکەی کاک فەتاح کاویانیش ھەر لە نزیک ئەوێ ھەڵکەوتبوو.
ھەوا خۆش بوو ،پێاڵوەکانمان نەبردنە ژووڕێ و ھەر لە دەرێ لە
سەر سەکۆیەکە داماننان ،لە دەرگامان دا .کاک فەتاح وەک ھەمیشە
کە دەچووین بۆالی بۆ دەرســی ئێنگلیسی ،بە ڕوویەکی خۆشەوە
دەرگای لێ کردینەوە ،ھەر کە دەرگای کردەوە بۆنی خۆشی تووتنی
پیپەکەیمان بۆ ھات ،بەڕاستی بۆنێکی خۆشی لێ دەھات .ھەر چەندە
ھیچمان لەو تەمەنەدا نەبووین کە تخوونی سیگار کێشان بکەوین
بەاڵم خوا ھەڵناگرێ بۆنی خۆشی تووتنە پیپەکە ھەودای خەیاڵی
ڕادەکێشاین.
بە ڕیز دانیشتین .کاک فەتاح ئەخالقی ئاوابوو ھەمیشە پێش ئەوەی
دەرسەکەی دەست پێبکا یەک دوو شتێ خۆشی بۆ دەگێڕاینەوە بۆ
ئەوەی سەرنجمان زیاتر بۆ الی خۆی ڕابکێشێ .ئێمەش جاری وا
بوو لەبن خۆمانەوە دەستمان دەکرد بە حیلکە حیلک و پێکەنین .بەاڵم
بەڕاستی کاک فەتاح لە وانە وتنەوەدا کەس نەیدەتوانی خۆی لە قەرەی
بدا .تەواو بەسەر زمانی ئینگلیسیدا زاڵ بوو .ھەر چەند خوا ھەڵناگرێ
کاک قاسم قاڕەمانی خۆشەویستیش کە سەردەمێک مامۆستامان بوو
لەوانەکانی ئەویشدا وەکو وانەکانی کاک فەتاح کەڵک و سوودمان لە
زمانی ئینگلیسی ئەویش وەردەگرت  ،بەاڵم کاک قاسم کەمێک توندە
تەبیات بوو ،بە پێچەوانەی کاک فەتاح کە ھەمیشە خەندەی لە سەر
لێوان بوو .لە خۆشەویستی کاک فەتاح دەرسی ئینگلیستشمان خۆش
دەویست و زوو فێری دەبووین ھێندە مێھرەبان و خۆش خوڵق و
لە قسەکردندا ھێندە خۆش مەشرەف بوو کە ھەمیشە پێمان خۆش
بوو بچینە الی و زمانی ئینگلیسی فێر بین .
دوو حــەوتــوو پێش ئێستا ســاڵــڕۆژی کۆچی دوایــی نەمر کاک
فەتاح کاویان بوو .تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان پڕ بوونەتەوە لە وێنەی
ئەم زاتە پاکە و منیش خۆم پێ وەخۆ نەگیرا .بە یادی کاک فەتاح
کاویان ،کۆڵەکە و پشت و پەنای جوواڵنەوە و حیزبەکەمان ،بڕبڕەی
پشتی خەباتێکی چەندین دەیە ،ڕێبەرێکی کارێزما و ھەڵکەوتووی
جوواڵنەوەیەکی ڕەوا ،خۆشەویست و لەبەرداڵن ،خۆش مەشرەف،
ڕێبەڕێک بەتەواو مانا ڕێبەر و سەرکردە تاوم دایە قەلەم و گەڕانەوە
بۆ هەرێمی بیرەوەرییەکانی نێو شۆڕش .بەاڵم توانیومە تەنیا دڵۆپێک
لە زەریــای گــەورەیــی ئــەم مرۆڤە پیرۆزە هەڵێنجم و وەک کوڕە
پێشمەرگەیەک ساتێک لە بیرەوەریی نێو شۆڕشم نووسیبێتەوە .
ڕوحتان شاد مامۆستا و ڕێبەرم.
ئەمەگ و وەفــای کــوڕە پێشمەرگەیەکی نێو شــۆڕش بۆ هەموو
ئەوانەی کە ھاوڕێبازی باوکی پێشمەرگەم بوون و بۆ تەنیا ساتێکیش
جلوبەرگی پیرۆزی پێشمەرگەیان پۆشـــیوە .

