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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

 کۆماری کوردستان به ئیرادهی کورد دامـهزرا،بهاڵم له ئاکامی ههرهوهزی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆی
غهیری کورددا ڕووخا.
 کۆماری کوردستان داهێنهر و چهسپێنهری کۆمهڵێکههنگاو و هێمای نهتهوهیی وهک بهفهرمیکردنی زمانی
کوردی و سرود و ئااڵ و پێشمهرگهیه که ئهمڕۆ بوون به هێما و نیشانی هاوبهشی ههموو نهتهوهی کورد.
 ئهزموون و سامانی ڕهمزیی کۆماری کوردستان تهنیا بایهخی مێژوویی نییه ،بهڵکوو بۆ ئهمڕۆ و ئایندهیبزوتنهوهی کوردیش بهتایبهتی له ڕۆژههاڵتی کوردستان ههوێنبهخش و ڕێنیشاندهره.
* کۆماری کوردستان ڕهمز و دهسکهوتی ههموو نهتهوهی کورده ،بهاڵم شانازیی دامهزراندنی کۆمار لهپێشدا بۆ
حیزبی دێموکرات دهگهڕێتهوه.
دەقی بەیاننامەکە لە الپەڕەی 2دا داندراوە

 ٧٥ساڵەی کۆماری کوردستان

میراتێکی زیندوو ،مێژوویەکی بەردەوام
سەروتار

«کوردستان»

زمانی ماف و چەکی
شوناسی یەک نەتەوە
عەلی بداغی
ک ــوردس ــت ــان” ب ــە ب ــاوب ــوون ــەوەی
ژمـــــارەی نــوێــی خـــۆی مــۆمــی ٧٥
ساڵەی تەمەنی کــوژانــدەوە٢٠ .ی
بەف رانباری ساڵی ١٣٢٤ـی هەتاوی،
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان،
ئ ــۆڕگ ــان ــی زمــانــحــاڵــی خــــۆی بە
نــاوی “ک ــوردس ــت ــان” ب ــاو ک ــردەوە،
ڕۆژن ــام ــەی ــەک ک ــە پ ــاش ماوەیەکی
کەم شانازیی ئەوەی پێ ب ڕا ببێتە
زم ــان ــح ــاڵ ــی ک ــۆم ــارە ب ــەش ــک ــۆک ــەی
کوردانیش ٧٥ .ساڵ لە دەرچوونی
یەکەم ژمارەی کوردستان و یەکەم
ک ــۆم ــاری کـــــوردان تــێــدەپــەڕی و،
پــاش ئــەو س ــێ چ ــارەگ ــە س ــەدەی ــە،
“کوردستان” هەر بەپێوە و بەڕێوەیە
و ،کــــوردانــــی ڕۆژهـــەاڵتـــیـــش بۆ
چ ێکردنی کۆمارێکی دی ،هەروا لە
سەنگەری خەبات و تێکۆشاندان.
“کوردستان” لە ماوەی تەمەنی ٧٥
ساڵەیدا گەلێک قۆناغی مێژوویی
بڕیوە و هەر بەپێی ئەو قۆناغانەش،
مێژووەکەی بەسەر چەند دەورەی
دەرچــــــــوون دابــــــەش دەبــــــێ ،کە
“کوردستان”ی ئەم دەورەی ــە کە بە
دەورەی سێهەم دەناسرێ و لەگەڵ
ب ــن ــی ــاتن ــان ــەوە و ڕێکخستنەوەی
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان
پاش قۆناغێکی چەندساڵەی ڕکوود
دەست پێ دەکا ،لە مانگی داهاتوو
(ڕێبەندان)ـدا نیوسەدە تێکۆشان
و وەشانی بەردەوامی خۆی تەواو
دەکا.
پێشەوا قازی محەممەد لە نوتقە
مێژووییەکەی ٢ی ڕێبەنداندا بە
بایەخەوە باس لە گرینگیی بڕیاری
دەرکردنی ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

دوور و نزیک دەگەڵ
ڕۆژنامەی «کوردستان»

تۆڵەیەک کە لە خەڵک دەکرێتەوە
کۆماری کوردستان ،ههوێنبهخش و ڕێنیشاندهر
بەرەوپیلی ٢ی ڕێبەندان ٧٥ ،ساڵەی دامــەزرانــی کۆماری کوردستان لەسەر
دەستی پێشەوا قازی محەممەد دەچێن .پێشەوا قازی محەممەد ،ڕێبەری حیزبی
دێموکرات و سەرۆککۆماری کوردستان کە نوێنەرایەتیی بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی
ئاشتیخوازانەی مەدەنی دەکــرد ،هەموو هەوڵی ئەوە بوو کە بە پێداگری لە سەر
مافەکانی خەڵکی کوردستان ،شێوازێکی نوێ لە پێکەوە هەڵکردن بگرێتە بەر .بەاڵم
بەداخەوە ئەقڵییەتی ناوەندگەرای دەسەاڵتی سیاسی لە تاران کە لە سەر ئەساسی
حاشاکردن لە پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی واڵتی ئێران بنیات نــراوە ،واڵمی پەیامی
پێکەوەژیانی ئاشتیخوازانەی کۆماری کوردستان و پێشەوا قازی محەممەدیان بە
هێرش بۆ سەر کوردستان و ڕووخاندنی کۆماری کورستان و لەسێدارەدانی پێشەوا
قازی و هاوڕییانی دایەوە.
ئێستاش دوای  ٧٥ساڵ تێپەڕین بە سەر کۆماری کوردستاندا کاتێک ئاوڕ لە
ڕووداوەکانی ئەم سێ چارەگە سەدەیە لە بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان و سیاست
و هەڵوێستەکانی دەسەاڵتی سیاسیی لە تاران دەدەینەوە ،بەداخەوە کێشەکان هەر
لەجێی خۆیانن .ڕەچاوکردنی سیاسەتی حاشا و سڕینەوە ،سەرکوت ،زەوتکردنی
ماف و ئازادییەکان ،زاڵبوونی ڕوانگەی ئەمنیەتی و تێرۆریزمی دەوڵەتیی ڕێژیمی
ئێران بەرانبەر بە بزووتنەوەی مافخوزانەی خەڵکی کوردستان هەروا بەردەوامە.
ئەوە لە حاڵێکدایە کە حیزبی دێموکراتی کوردستان ،دامەزرێنەری کۆماری کورستان
لە دوای ڕووخانی کۆمار و لە سێدارەدانی پێشەوا و سەرکۆمارەکەیەوە ،تا ئێستاش
باوەڕمەند بە چارەسەری ئاشتییانە پرسی کورد و دەستەبەری مافە نەتەوایەتی و
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ئەدەبییاتی کۆمار

سیاسییەکانی گەلی کورد لە ئێرانە.
دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  ١٣٥٧و سەپاندنی شەڕ بە
سەر کوردستان لەالیەن دەوڵەتی ناوەندییەوە،حیزبی دێموکراتی کوردستان وەک
میراتگری بــاوەڕ و ئامانجە بــەرز و ئاشتیخوازانەکانی کۆماری کوردستان ،بە
باوەڕێکی قورس و قایمتر بە مافە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان ،پێداگری لە
سەر چارەسەری ئاشتیخوازانەی پرسی کوردی لە گەڵ دەوڵەتی ناوەندیدا کرد.
بەاڵم دیسانەکەش کاربەدەستانی تاران بەجێی ئەوەی ئەم ئەقڵییەت و تێڕوانینەی
حیزبی دێموکرات بکەنە دەرفەتێک و بۆ چارەسەریی کێشەکان ،لە نیازپاکیی ئەم
حیزبە و رێبەرەکەی کەڵکی خراپیان وەرگــرت و بە ناردنی کۆمەڵێک دێپلۆمات
تێرۆریست لە ٢٢ی پووشپەڕی ١٣٦٨ی هەتاویدا سکرتێری گشتیی حیزب ،دوکتور
عەبدولڕەحمان قاسملوو و هاوڕێیانیان لە سەر مێزی وتوێژ لە وییەنی پێتەختی واڵتی
ئوتریش تێرۆر کرد.
درێژەدان بە سیاسەتی سەرکوتی سیستماتیکی گەلەکەمان ،تێرۆری ڕێبەران و
ســەدان کەس لە کــادر و پێشمەرگەکانمان ،گرتن و ئەشکەنجە و لە سێدارەدانی
چاالکانی نێوخۆی نیشتمانەکەمان و بە گشتی سیاسەتی فرەچەشنی دژیگەلیی
بەرانبەر بە بزووتنەوەی مافخوازانەی خەڵکی کوردستان کە کارنامەی ڕەش و پڕ لە
شەرم و شوورەیی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە ،بۆ ساتێکیش نەیتوانیوە حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە باوەڕی بە ئاشتیخوازانەبوونی خەبات و پێداگری لەسەر
هەولدان بۆ دستەبەری مافەکانی گەلی کورد لە ئیران پاشگەز بکاتەوە.
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درێژەی سەروتار

«کوردستان»؛ زمانی ماف و
چەکی شوناسی یەک نەتەوە
 ...ڕۆژنامەی «کوردستان» و باڵوکراوەکانی دیکە لەالیەن حیزبی
دێموکراتەوە دەکــا و دەفــەرمــوێ« :بۆ ناساندنی لیاقەتی میللی و،
وەدەرخستنی حەیاتی ئەدەبی و فەرهەنگیی کورد و بۆ ڕاگەیاندنی
هــاواری خۆمان بە گوێی دنیای بەشەرییەت و عەداڵەت موحتاجی
وەسیلەی چاپ و باڵو کردنەوە بووین ،چاپخانەی زۆر چاک تەئسیس
کرا و دامەزرا ،لە شاری خۆمان گۆڤار و ڕۆژنامە دەردەچێ و بیر
و فکر و داخوازیی ئێمە لە دنیادا باڵو دەکاتەوە ».پێشەوای نەمر
دواتریش ئەرکی گرینگی زمانحاڵی کۆمار و ڕاگەیاندنی بڕیار و
پەسندکراوەکانی حیزبی دێموکرات و کۆماری کوردستان هەر بە
«کوردستان» دەسپێرێ.
«کوردستان» هەر لە بەردی بناغەوە چەند ئەرک و ئامانجێکی بۆ
خۆی دەستنیشان کرد ،وەک بردنەسەرێی ئاستی وشیاریی کۆمەڵ،
خزمەت بە زمــان و ئەدەبی کــوردی ،بەگژداچوونەوەی سیاسەتی
دوژمنانی نەتەوەی کورد و بەرگری لە هەوێتیی ئەم نەتەوەیە و...
 .بەڕێوەبەرانی «کوردستان» چ ئەو کاتەی ڕۆژنامە –بۆ ماوەیەکی
کەمی چەند ساڵە -لە نێوخۆی واڵت دەرچ ــووە ،یــان هەموو ئەو
دەیانساڵەی لە تەبعیددا بەردوام بووە ،ئەو سەنگەرەیان بەر نەداوە
و «کــوردســتــان» بە بــەردەوامــی تریبوونی زمانی مافویستی و
چەکی شوناسخوازیی کورد بووە .بەرجەستەکردنی بایەخمەندیی
شۆڕشگێڕی و خەباتکاری ،مافی دیاریکردنی چــارەنــووس ،پرسە
کۆمەاڵیەتییەکانی کۆمەڵگە ،ژینگە ،مافی مرۆڤ و مافە مەدەنی و
سیاسییەکان ،بایەخدان بە پرسی ژن ،بیروڕای ئازاد ،نالێکییەکانی
کۆمەڵ ،لەقاودانی کاروکردەوە و سیاسەتەکانی حکوومەتی ناوەندی
و زۆر مژار و تەوەری دی ،بە ڕەچاو كردنی زمانی خاوێنی مێدیایی
و بنەما ئەخالقییەكانی ڕۆژنامەنووسی؛ بەشی جەوهەریی ڕەسالەت
و ئامانجی «کوردستان» پێک دێنن.
چارەنووسی «کوردستان» لە هەموو ماوەی تەمەنیدا بەشێک بووە
لە چارەنووسی حیزبی دێموکراتی کوردستان کە زمانحاڵی ئەم حیزبە
بووە .کاتێک ئەم حیزبە لە نێوخۆی واڵت حوکمی بەدەستە و کۆمار
بەڕێوە دەبا« ،کوردستان» بە ئیمکاناتی حکوومەت و بە ڕێکوپێکی
و بە تایبەتمەندیی ڕۆژنامەیەک کە وەاڵمدەری حەوجێیەکانی کۆمەڵە
باڵو دەبێتەوە .کاتێکیش حیزبەکەی لە مەتەرێزی شەڕی چەکداری
و بەرگری لە مانی گەلەکەیدایە ،دەبێتە چەک و دەنگی پێشمەرگە.
کە حیزبەکەی تێکۆشانی ئاشکرای بووە ،بە ئاشکرا دەرچووە و باڵو
بۆتەوە ،ئەگەریش حیزب لە خەباتی سەختی پارتیزانیدا بووبێ ،لە
ن گاشەبەردەکانەوە گەیوەتەوە شار و دەستی
چیا و ئەشکەوت و ب 
خوێنەرانی .بێتوو چاالکی و تێکۆشانی حیزبی دێموکرات لەکزیی
دابێ ،ئەم الوازییە لە ڕۆژنامەشدا ڕەنگی داوەتەوە و هەرکاتێکیش
هەلومەرج لە بەرژەوەندیی حیزبدا چووبێتە پێش ،ئەوا «کوردستان»
سوودی لە بارودۆخەکە وەرگرتووە و گەشەونەشەی پێوە دیارە.
«کــوردســتــان» لــە کاتی داســەپــانــی سیاسەتی سانسۆڕی دوو
حکوومەتی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی و پیالنە نەرمەکانی ئەم دوو
ڕێژیمە بۆ دروستکردنی قەیرانی شوناس و تواندنەوەی نەتەوەی
کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان لە نــەتــەوەی بــااڵدەس ـتدا ،قەاڵی
خۆڕاگری پارێزگاری لە هەوێتی و شوناس و زمانی کوردی بووە.
خزمەتەکانی «کوردستان» بە پرسی زمانی کوردی و ڕەسەنایەتیی
ئەم کۆڵەکە گرینگە لە هەیکەلی کوردایەتی ئەوەندە گرینگ و بەرچاو
بــووە کــە نوخبە و کەسایەتییەکانی کــورد لــە بەشەکانی دیکەی
کوردستانیش وێڕای داننان بە فێربوون لە «کوردستان» ،بایەخێکی
زۆری بۆ دادەنێن.
نــووســەران و کــارگــێــڕانــی «کــوردســتــان» دەرچــــووی زانــکــۆی
ڕاگەیاندن نین و وانــەی ڕۆژنامەنووسییان لە هیچ پەیمانگەیەک
نەخوێندووە .ئەوان پێشمەرگەی میدیاکار و کادری دەزگای تەبلیغیی
حیزبەکەیانن و بە بڕینی قۆناغی جۆراوجۆر ،ئەزموون و توێشووی
بڕینی ئــەم ڕێبازەیان لە هەگبەی خــۆیــاندا جێ کــردۆتــەوە .بەاڵم
لەگەڵ ئــەوەشدا چونکی هەڵگری ڕەسالەتی خەباتی نەتەوەیی و
ئامانجی ڕزگاریخوازانە و شوناسویستیی خەڵک و حیزبەکەیانن ،بە
ڕووسووری و سەربەرزییەوە لەو سەنگەرەدا بەردەوامن .ڕەنگبێ
نهێنیی خۆشەویستیی «کوردستان» لەنێو دڵی خەڵکی کوردستان
و خوێنەرانیدا هەر بۆ ئەو تایبەتمەندییە بگەڕێتەوە کە ڕۆژنامە
خۆشەویستەکەیان سەرەڕای کەندولەند و کۆسپ و تەگەرەی یەکجار
زۆری سەر ڕێی خەبات و تێکۆشانی نەتەوەیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،بەاڵم کۆڵی نەداوە و بەچۆکدا نەهاتووە.
«کوردستان» سەرەڕای مێژووی شکۆمەند و پڕ هەوراز و نشێوی
و ،ســەرەڕای ئــەوەش کە کۆنترین و بەئەزموونترین باڵوکراوەی
سیاسیی بەردەوام لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە ،بەاڵم بێبەری لە ڕەخنە
و کەموکوڕییش نەبووە و نییە .بەتایبەت لە ئێستادا کە سێ چارەگە
سەدە تەمەن وەک ڕابردوویەک بەجێ دیڵێ و ،دەبێ چاوی لە داهاتوو
بێ .تایبەتتر ئەوە کە هەم لە دنیای ڕاگەیاندنی نوێ و ئامرازەکانی
نوێ و مۆدیڕنی مێدیاییدا دەبێ ستاتوی خۆی بپارێزێ و بەڕۆژ
ی
بێت و جێ نەمێنێ؛ هەم لە مەیدانی ئەسڵیی خەبات و تێکۆشانی خۆ 
لەگەڵ دەزگای تەبلیغیی دژمنەکەی – کۆماری ئیسالمی بەو هەموو
ئیمکانات و دەستڕۆیشتووییەی هەیەتی -پێویستە سوارچاک بێ و
ڕۆڵی خۆی بگێڕێ.
لەگەڵ کوژانەوەی مۆمی  ٧٥ساڵەی «کوردستان»دا ،ساڵو دەنێرین
بۆ دامەزرێنەرانی «کوردستان»ەکەمان و هەموو شەهیدانی قەڵەم
لە سەنگەری ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکرات و هەموو ئەو پێشمەرگە
خاوەنخامانەی تەمەنیان بەدیار «کوردستان»ەوە بەڕێ کرد ،بەاڵم
لە پشتی و لەگەڵی مانەوە.
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کۆماری کوردستان به ئیرادهی کورد دامهزرا ،بهاڵم له ئاکامی
ههرهوهزی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆی غهیری کورددا ڕووخا
(بهیاننامهی دهفتهری سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،بهبۆنهی حهفتا و پێنج ساڵهی
دامهزرانی کۆماری کوردستان)
خهڵکی تێکۆشهری کوردستان!
دۆســتــان و هــۆگــرانــی خـهبــاتــی کـــورد له
ڕۆژههاڵتی کوردستان!
ئهندامان و الیهنگرانی حیزبی دێموکرات!
بـهبــۆنـهی ٢ی ڕێــب ـهنــدان ،حهفتا و پێنجهمین
ســاڵــوهگ ـهڕی دامــهزرانــی کــۆمــاری کــوردســتــان،
لهالیهن کۆمیتهی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان ـهوه پــیــرۆزبــایــی ئــهو یـــاده مـــهزن و
بهشکۆیه له کۆمهاڵنی خهڵکی کوردستان ،بنهماڵهی
ســـهربـــهرزی ش ـههــیــدان ،زیــنــدانــیــانــی سیاسی،
پێشمهرگه گیان لهسهر دهستهکان ،چاالکانی نێوخۆ،
کــادر و ئهندامانی حیزبی دێموکرات و ههموو
ئـهو نیشتمانپهروهرانه دهكـهیــن که به درێژایی
سێ چارهگه سهده به ههر شێوازێک تێکۆشاون
کاروانی ئامانجهكانی کۆماری کوردستان لهسهر
ڕێــگــای خــۆی بــــهردهوام بــێ .ه ـهروههــا ســاوی
ئهمهگ و وهفا دهنێرین بۆ گیانی پاکی شههیدانی
ڕێبازی کۆماری کوردستان ،بهتایبهتی سهرۆک و
دامهزرێنهری کۆمار ،پێشهوا قازی محهممهد ،که
به ژیری و فیداکاریی خۆی دیارترین و جوانترین
جووڵهی سیاسیی مێژووی نوێی کوردی تۆمار
کرد.
دامهزرانی کۆماری کوردستان ڕووداوێک نییه
که وهک ه ـهر ڕووداوێــکــی دیکه ڕووی دابــێ و
تێپهڕیبێ ،بهڵکوو وهك ههموو ئهو دهمهساتانهی
بۆ چارهنووسی گهالن بنیاتنهرن ،هاتووه بۆ ئهوهی
له مێژوودا بژی و میراتێکی ڕهمزی و زهینیی زۆر
ئهوالتر و فراوانتر له کات و شوێنی خۆی بهجێ
هێشتووه .لهگهڵ ئهوه که بزووتنهوهی نهتهوایهتیی
کورد ڕابردوویهکی چهند سهدهیی ههیه و گهلی
کورد پاش ڕووخانی کۆماری کوردستانیش زۆر
شــۆڕش و ڕاپهڕینی دیکهی لهپێناو ڕزگــاری و
دروستکردنی قهوارهیهکی ئازاد بۆخۆی وهڕێ
خستووه ،بهاڵم کۆماری کوردستان ئهو ڕووداوهی
مێژووی کورده که زیاتر له ههر ڕووداوێکی دیکه
ههموو کورد لهسهر بایهخ و شوێندانهرییه سیاسی
و ناسنامهییهکهی کۆکه و ک ــوردی ه ـهر چــوار
پارچهی کوردستان بهبێجیاوازی و مشتومڕ به
هی خۆی دهزانێ.
ئهگهر کۆماری کوردستان ئهو جێگه و پێگه
گــریــنــگ و تایبهتییهی لــه نــاســنــامـهی سیاسی
و یــــادهوهریــــی ب ـهکــۆم ـهڵــی نـــهتـــهوهی کــــورددا
ههیه ،ئهمه تهنیا لهبهر ئ ـهوه نییه که کۆماری
کوردستان یهکهمین و لهڕاستیدا تهنیا ئهزموونی
سیاسیی کــورده که لــهودا گهلی کــورد مهرامی
ســهروهریــخــوازانــهی خــۆی بــهڕوونــی جێبهجێ
کردووه و کوردی پارچهی دیکهش له دامهزراندن
و پاراستنیدا بهشدار بــوون ،بهڵکوو ههروهها
لهبهر ئهوهیه که کۆماری کوردستان داهێنهر و
چهسپێنهری کۆمهڵێک ههنگاو و هێمای نهتهوهیی
وهک بهفهرمیکردنی زمانی کوردی و سرود و ئااڵ
و پێشمهرگهیه که ئهمڕۆ بوون به هێما و نیشانی
هاوبهشی ههموو نهتهوهی کورد .لهالیهکی دیکهوه،
کۆماری کوردستان وهک نوختهی ههره دیاری
چڕبوونهوهی پۆتانسیهل و بهریهککهوتنهکانی
پــێــوهنــدیــدار بــه پرسی ک ــورد ،زۆر ســروشــت و
تایبهتمهندیی به ناسیۆنالیزمی کورد بهخشیوه و
لهژێڕ ڕێبهرایهتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و کهسایهتیی بـهرز و لهخۆبوردووی پێشهوای
نـهمــردا ،کولتوورێکی سیاسی و نموونهیهک له
ئیرادهی نهتهوهیی بۆ نهوهکانی دواتری گهلهکهمان
بهجێ هێشتووه که بۆ ههموو کورد سهرچاوهی
ئیلهام و مایهی ستایشه.
لهسهر ئــهزمــوون و دهسکهوتهکانی کۆماری
کــوردســتــان زۆر گــوتــراوه و فــره نــووســراوه.
ڕێبهرانی حیزبی دێموکرات و ل ه سهروویانهوه
پێشهوای نهمر بهباشی ئــاگــاداری چارهنووسی
شۆڕشهکانی کــورد لـه ڕابــــردوودا و ڕیسک و
له ژینگهی
دهرهنجامهکانی سهرکێشیی کــوردان 
تهنراو به دهسهاڵته دڕنده و سهرهڕۆکاندا بوون.
ئــهوان ه ـهروههــا دهیــانــزانــی کـهرهســتـهی زهینی
و عهینیی ب ـهردهســت بــۆ سهرخستنی پــرۆژهی
سـهروهریــخــوازانـهی کــورد لـهو کــات و شوێنهدا
زۆر ســـنـــوورداره .بــهاڵم بــه ئیمان بــه ڕهوای ــی
مافی کــورد بۆ بهدهستهوه گرتنی چارهنووسی
خۆی و به ئاگاداربوون لهو دهرفهته نێوخۆیی
و نێونهتهوهییه که لهودهمهدا بۆ کورد له ئێراندا
پێک هاتبوو ،باوهڕبهخۆیانه دهستبهکاربوون و

کۆماری کوردستانیان به تهشریفاتێك که شیاوی
سهربهخۆیی گهالنه ،ڕاگهیاند.
ڕێ ــبــهران ــی حــیــزبــی دێ ــم ــوک ــرات و کــۆمــاری
کــوردســتــان هـ ـهر لـ ـهو کــاتــهدا لـ ـهو ک ــارهی ــاندا
پڕاگماتیستانه مامهڵهیان لهگهڵ واقیعییهتهکانی
نێوخۆی کۆمهڵگەی کوردستان و هاوکێشهکانی
دهرهوهی خۆیان له ئێران و دنیای دهرهوهداکرد.
لهالیهک ئارهزوو و ئیرادهی سهربهخۆییخوازی له
گوتار و فهزای گشتیی کۆماری کوردستاندا زهق
و ئاشکرا بوو ،بهاڵم ڕێبهرانی کۆمار دهیانزانی که
ئهگهر پێویست بێ ،دهبێ حازر بن بۆ وهدیهێنانی
شتێک تێبکۆشن که لهو کاتهدا بۆ کورد مومکینه.
لهالیهکی دیکهوه ،سروشتی پێشکهوتنخوازانهی
کۆمار به جوانی به مهرام و ههنگاوهکانییهوه دیار
بــوو ،ب ـهاڵم بههۆی پێویستییهكانی سهقامگیری
و پاراستنی کۆمار ،دهبوایه ڕهچــاوی ژێرخانی
نهریتیی کۆمهڵگەی کوردهواری لهو کاتهدا بکرێ
و ڕۆئیای یهکسانیی چینایهتی بۆ ئهو قۆناغه زۆر
ڕادیکاڵ نهبێ.
بهدهر لهمه بهاڵم ،کارهکانی کۆماری کوردستان
هـــهر ل ــه دامـــهزرانـــیـــهوه ت ــا کــهوتــنــی ،هـــهم له
بهرنامهڕێژی و ههم له جێبهجێکردندا ،ئیدهئالیست
و بهرزهفڕانه بوو .کۆماری کوردستان لهگهڵ ئهوه
که پێش ههموو شتێک به مانای خۆسهلماندنی
سیاسیی کورد بهڕووی دهرهوهیدا بوو ،بهشی
زۆری هێز و وزهی بۆ کارکردن لهسهر خۆی
و بهستێنی نێوخۆی تهرخان کرابوو و ئهوهندهی
ســیــاسـهتــی دهکــــرد ،ئـــهوهنـــدهش کـــاری لـهسـهر
فـهرهـهنــگ و فـهرهـهنـگســازی دهكـــرد .کۆماری
کوردستان یهکهمین ئهزموونی مۆدێرنی کورد بوو
که لهودا بنهمای وهفاداریی سیاسی ،فهلسهفهی
هــاوواڵتــیــبــوون ب ــوو ،و هــاوکــات ل ـهگ ـهڵ دانــانــی
بنیاتهکانی دهس ـهاڵتــی نـهتـهوهیــی ،پـهرهپــێــدهری
بههاکانی کــوردایـهتــیــی پــاک و شارستانهتی و
لێبوردهیی و وهخۆگرتنی فرهچهشنییهكانی نێو
کۆمهڵگە و یهکانگیریی خهڵک و بژاردهی سیاسی
بوو.
ئهگهر لهباری زهینییهوه کارنامهی کۆماری
کوردستان زۆر دهسکهوت و خاڵی بههێزی تێدان
که حهفتا و پێنج ســاڵ دواتــر وهك مێژوویهکی
بهردهوام و میراتێکی زیندوو ههروا دهدرهوشێنهوه،
لهباری عهینییهوه کۆمهڵێک خاڵی الوازیشی تێدان
که ههر کامهیان به جۆرێک ڕێخۆشکهر بوون بۆ
ئهوهی دواجار کۆمار بهرگهی ملهوڕیی دهسهاڵتی
ناوهندی و ساتوسهودای نێونهتهوهیی نهگرێ.
ئهگهر زۆر لهو کهمایهسییانه وهک کهمیی کات و
نهبوونی ئهزموونی پێویست و الوازیی ژێرخانی
دهوڵــهتس ــازی و حوکمڕانیی کــۆمــار گرینگیی
خــۆیــان هـهیــه ،هێندێکی تــر وهک ســنــوورداریــی
جــوغــرافــیــایــی ،ن ـهبــوونــی قــوواڵیــی ســتــراتــژیــک،
قورسایی پرس و چارهنووسی ‘‘حکوومەتی میللیی
ئازهربایجان’’ لهسهر کۆماری کوردستان ،الوازی
و دهوامنههێنانی سهرنج و پشتیوانیی دهرهکــی،
و نهبوونی هێزێکی تهیار و مونسهجمی میللی
که بتوانێ کۆمار له بهرامبهر هێرش و ئاکامی
ڕێککهوتنه شوومهکاندا بپارێزێ ،یهكالکهرهوهتر
بوون .لهڕاستیدا کۆماری کوردستان به ئیرادهی
کـــورد دامـــــهزرا ،بـــهاڵم لــه ئــاکــامــی هــــهرهوهزی
ڕاســت ـهوخــۆ و نــاڕاســت ـهوخــۆی غ ـهیــری ک ــورددا
ڕووخا.
ئــــهزمــــوون و ســامــانــی ڕهمـــزیـــی ک ــۆم ــاری
کوردستان تهنیا بایهخی مێژوویی نییه ،بهڵکوو بۆ
ئهمڕۆ و ئایندهی بزوتنهوهی کوردیش بهتایبهتی

لــه ڕۆژهـــهاڵتـــی کــوردســتــان ه ـهوێ ـنب ـهخــش و
ڕێنیشاندهره .له سهردهمێکدا که گهلی کورد
له ڕێگای گهیشتن به ماف و ئاواتهكانیدا ههروا
ڕووبهڕووی دژمنکاریی دهرهکی و ئالهنگاره کۆن
و نوێیهکانی دهروونی خۆیهتی ،پرسیاری ئهسڵی
بهاڵم ئهوهیه که ئایا دهبێ چی بکرێ بۆ ئهوهی
ئهزموونێكی لهم چهشنه جارێکی دیک ه دووپات
بێتهوه ،و ئهگهر ههمدیسان وهها دهرفهتێک بۆ
کوردی ڕۆژههاڵت ڕهخسایهوه ،ئهو گهله چهنده
توانا و ئامادهیی ئ ـهوهی ههیه ئهو دهرفهته له
کیس خــۆی ن ـهدا و قـهوارهیـهکــی ئــازاد بۆخۆی
ئاوهدان بکاتهوه که وهک کۆماره تاقانهکهی کورد
ناکام نهبێ؟
وههــا توانا و ئامادهییهک تهنیا کاتێک دابین
دهبێ که هێزه سیاسییهكانی ڕۆژههاڵت له گوتار
و ڕوانــگـهی سیاسی و له کــردهوه و ههنگاوی
تێکۆشانیاندا ئ ـهوهنــده یـهكــگــرتــووانــه خهبات
بەمهیدانی و بـ ـهڕۆژ بــکـهنـهوه کــه ڕۆژه ـهاڵتــی
کــوردســتــان ل ـهس ـهر نـهخــشـهی ب ـهرژهوهنــدیــیــه
سیاسییهکان له ئێران و ناوچهدا ببێته فاکتهرێک
ک ــه دهســـهاڵتـــی نـــاوهنـــدی و دن ــی ــای دهرهوه
چیدیکه نهتوانن پشتگوێی بــخـهن .بــۆ ئ ـهوهش
فرهچهشنییهکانی نێو کۆمهڵگەی سیاسی و
مهدهنیی ڕۆژههاڵت لهجیاتی ئهوهی ببنه مایهی
درز و دابهشبوون ،دهبــێ بکرێنه سهرچاوهی
هێزێکی هـهراو و فرهڕهههند بۆ جێگیرکردن و
پاراستنی دهسـهاڵتــێــكــی ن ـهت ـهوهیــی کــه لهسهر
بــن ـهمــای پــشــتــیــوانــی و وهخــۆگــرتــنــی ه ـهمــوو
جۆراوجۆرییهکانی نێو کۆمهڵگەی کوردستان و
کۆنتڕۆڵی خاک و سهرچاوهکانی و لۆبیگهریی
ژیــرانــهی سیاسی و حــقــووقــی و دیپڵۆماسی
ڕاوهستابێ.
کۆماری کوردستان ڕهمز و دهسکهوتی ههموو
نـهتـهوهی کــورده ،ب ـهاڵم شانازیی دامهزراندنی
کۆمار لهپێشدا بۆ حیزبی دێموکرات دهگهڕێتهوه.
ه ـهربــۆی ـهش چــاوهڕوانــیــی خهڵکی کوردستان
بــۆ ههڵگرتن و بهجێگهیاندنی پهیامی کۆمار
له ڕۆژه ـهاڵتــی کوردستان پێش ههموو الیهك
لــه حــیــزبــی دێــمــوکــراتــه .ســێ چــارهگــه س ـهد ه
پــاش دام ـهزرانــی کــۆمــاری کــوردســتــان ،حیزبی
دێموکراتی کوردستان بهدروستی ههست به
بهرپرسایهتیی قورس و پیرۆزی سهر شانی لهو
پێوهندییهدا دهکا ،بهتایبهت له ههلومهرجی ئێستادا
که سهرهڕای بهردهوامیی کۆسپ و ئاستهنگهکان،
دۆخی قهیراناویی زاڵ بهسهر کۆمهڵگەی ئێران و
بێزراوی له ههر کات زیاتری کۆماری ئیسالمی
و دوورهدیـــمـــهنـــی کێشه هـهڵــپـهســێــراوهکــانــی
ئ ـهو ڕێژیمه لهگهڵ کۆمهڵگەی نێونهتهوهیی،
ههروا بهڵێنی دهرفـهت و ئاڵوگۆڕی لهسهر ئهو
ههلومهرجه بار کردووه.
به هیوای ڕوون به وهدیهاتنی ئامانجهکانی
ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان ،حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستان جارێکی دیکه لهگهڵ خهڵکی کوردستان
و ڕوحی پاکی شههیدان پهیمان نوێ دهکاتهوه که
تا سهرکهوتن شێلگیرانه لهسهر ئهم ڕێگایه دهڕوا
و بهرپرسیارانه ئهمانهتداری میرات و ڕیسالهتی
کۆماری کوردستان و پێشهوای شههیدی دهبێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دهفتهری سیاسی
٣٠ی بەفرانباری ١٣٩٩ی ههتاوی
(١٩ی ژانویهی ٢٠٢١ی زایینی)
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مستەفا مەولوودی:

کۆماری ئیسالمی بە بەرپرسیاری

خەڵکی کوردستان بە بڕوابەخۆبوونەوە بۆ

گیانی دەسبەسەرکراوان دەزانین

دامەزراندنەوەی کۆماری کوردستان تێدەکۆشن

دیمانە :مەنسوور مروەتی

ئێ رانیش ت ــوان ــا و تەحەممولی ئـــەوەی نییە
بەرگەی ئەو هەموو فشار و بەشمەینەتییانە
بگرێ .بۆیە پێ موایە ملمالنێی نەب ڕاوەی نێوان
حکوومەت و خەڵکی ئێ ران دواجار بە قازانجی
خەڵک دەشکێتەوە.

دوای  ٧٥س ــاڵ حیزبی دێموک رات ه ــەر بۆ ئ ــەو ئامانجانە تێدەکۆشێ کە
ئامانجی کۆماری کوردستان بوون و خەڵکی کوردستان بە بڕوابەخۆبوون و
هیوای دامەزراندنەوەی کۆمارێکی دیکەی کوردستانە کە لە بەرامبەر دوژمنی
مافەکانیان ڕاوستاون .ڕاستە لەو پێوەندییەدا زیان و خەساری گیانی و ماڵیی
زۆریان وێ کەوتووە ،بەاڵم ئااڵی خەباتی کوردستان و کۆماری کوردستانیان هەر
بەرز ڕاگرتووە.
ل ــە بـــەرەبـــەری ٢ی ڕێــبــەنــدان ٧٥ ،س ــاڵ ــەی
دامەزرانی کۆماری کوردستاندا“ ،کوردستان”
دیمانەیەکی لەگەڵ ک ــاک مستەفا م ــەول ــوودی،
جێگری سکرتێری گشتیی حیزب پێ کهێناوە.
لەو دیمانەیەدا پرسی گۆڕانکارییە سیاسییەکان
لە ئێ ران و ناوچە ،خەڵک و دەس ــەاڵت لە ئێ ران
و پرسی خەبات و هاوخەباتیی ک ــورد و هێزە
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تەوەری
سەرەکیی ئەم دیمانەیە بوون:
کاک مستەفا لە دەربیجەی گۆڕان کارییەکان
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستەوە دەست پێ دەکەین.
بارودۆخەکە چۆنە؟ لە ئێران ،نێوان خەڵک و
حاکمییەت چۆن دەبینن؟
ن ــاوچ ــەی ڕۆژه ــەاڵت ــی ن ــێ ــوەڕاس ــت بــــەردەوام
ل ــە ئاڵوگۆڕ و گ ــۆڕان ــک ــاریدای ــە .ل ــەب ــەر ئ ــەوەی
پرسە جۆراوجۆر چارەسەرنەک راوەکانی ناوچە
دەخــــوازێ گ ــۆڕان ــک ــاری ــی بــــەردەوام ڕوو ب ــدەن،
چونکی زۆر لە دەوڵەتانی زاڵ لە ناوچە بەتایبەت
لە ئێ ران ،دەوڵەتی دێموک راتیک و خەڵکی نین.
بۆیەش خەڵک هەوڵ دەدا نیزامێک بێتە سەر
کار کە دێموک راتیک و خەڵکی بێ ،وەاڵمدەر بێ.
خەڵک هەوڵ دەدا ژیان و گوزەرانی خۆشتر بێ،
بەاڵم لە ئێ ران حکوومەتی کۆماری ئیسالمی بە
زەب ــروزەن ــگ بەرهەڵستی خەڵک و مافەکانیان
بۆتەوە.
خەڵکی هەر واڵتێک خۆشەویستیی بۆ خاک
و واڵتەکەی هەیە و پێی خۆشە نیشتمانەکەی
ئـــاوەدان ب ــێ ،پێوەندیی دروســـت ،بنیاتنەر و
سەقامگیری لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێ.
ب ــەاڵم لەوەشدا دەبینین کە کۆماری ئیسالمی
ئاسوودەیی لە خەڵک هەڵگرتووە و ئێ ران بە هۆی
سیاسەتە چەوتەکانی کۆماری ئیسالمییەوە وەک
“عونسوری نامەتلوب” لە هاوکێشە سیاسییە
جیهانییەکاندا سەیر دەکرێ .بۆیە خەڵکی واڵت
ئاڵوگۆڕی دەوێ و بۆ دابینکردنی دێموک راسی
و مافە سیاسی و مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکانی
لە تێکۆشانی ب ــەردەوامدای ــە .لە الیەکی دیکەوە
سیاسەتەکانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی مەترسیی
ب ــۆ ســەر زۆر واڵت ــی ن ــاوچ ــە دروســـت ک ــردوە،
لەم ڕووەوە گۆڕانکارییەکان لە ئێ ران و ناوچە
شوێنی ڕاستەوخۆ لەسەر یەکتر دادەنێن.

ئیسالم ی و هەروەها بارودۆخ ی خەڵک چۆن
هەڵدەسەن گێن ی؟
گــەمــارۆکــان ــی ئ ــەم ــری ــک ــا لــەســەر ک ــۆم ــاری
ئیسالمی سروشتییە کاریگەریی خۆی لەسەر
بڕیارەکانی ڕێژیم هەبووە .ئەم گەمارۆیانە تا
ڕادەیەک دەستی کۆماری ئیسالمیی لە پڕۆژە
ئەمنیەتییەکانی و تەڕاتێن و دەس ــت ــێ ــوەردان
لە کاروباری واڵتانی ناوچە کورت کردۆتەوە،
بەاڵم هاوکات شێوەی مودیرییەتی گەمارۆکان
لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە کە ئام رازەکانی
کۆنتڕۆڵی خەڵکی بەدەستەوەیە ،وایکردووە کە
دووکەڵی گەمارۆکان پتر بچێتە چاوی خەڵکی
واڵتەوە .ئێمە بینیمان لە دۆخی گەمارۆکانی شدا
ب ــەش ــی زۆری ب ــودج ــە و ئیمکاناتی واڵت
ه ــەر بۆ دامـــەزراوە ئەمنیەتی و س ــەرب ــازی و
حکوومەتییەکان ب ــوو .ب ــە دەربڕینێکی دی
ڕاستە ئ ــەو گ ــوش ــارەی گەمارۆکانی ئەمریکا
ک ــاری ــگ ــەری ــی ل ــەس ــەر سیاسەتەکانی ڕێژیم
لە ناوچە و ئابووریی واڵت و ئاست و بڕی
داهاتی ڕێژیم هەبووە ،بەاڵم حکوومەتی ئێ ران
جۆرێک ج ــوواڵوەت ــەوە کە زیانەکە زۆرتــر بە
س ــەر خ ــەڵ ـکدا بشکێتەوە .هەڵبەت ه ــەر ئەو
بارودۆخەش کەلێنی نێوان خەڵک و حاکمییەتی
زیاتر ک ــردووە و وەک دەبینین شەپۆلی نوێی
ناڕەزایەتییەکان لە ئێ ران بــەدژی دەوڵ ــەت و
دەسەاڵت دەستی پێ کردووەتەوە.

ئەوەی کە جەنابت دەفەرمووی دەخوازێ
حیزبە کوردییەکان زیاتر یەکگرتوو بن و
پێکەوە هەماهەن گی زیاتریان هەبێ؟
ب ێگومان حیزبی سیاسی کاریگەریی زۆری
لەسەر بردنە پێشی بزووتنەوەی جۆراوجۆری
کۆمەاڵیەتیی و سیاسی لەهەر واڵتێ کدا هەیە.
بۆیە ،یەکەم ئێمە بایەخ بە تێکۆشانی حیزبی لە
پرۆسەی سیاسیی کوردستاندا دەدەین و المان
وایە کە حیزبەکان لە کوردستان دەسکەوتی
گرینگیان بۆ ب ــزووت ــن ــەوەی ک ــورد دەستەبەر
کردووە.
دووی ــەم ،ئێستا وا نییە بڵێی لە کوردستان
ی ــەک حیزبی سیاسی بە تاقی تەنیا بتوانێ
هەموو یان زۆربەی هەرە زۆری خەڵک لەگەڵ
خۆی بخا .بۆیە کارەکە دەبێ کاری هاوبەش،
بەگرووپ و بەیەکەوە بێ .بزووتنەوەی کورد
لەو پێوەندییەدا ئەزموونی خۆش و ناخۆشی
هەیە کە ئەو ئەزموونە ناخۆشانە دەبێ ببێتە

ڕاستە ئەو گوشارەی گەمارۆکان ی ئەمریکا کاریگەریی لەسەر
سیاسەتەکان ی ڕێژیم لە ناوچە و ئابووریی واڵت و ئاست و بڕی داهاتی
ڕێژیم هەبووە ،بەاڵم حکوومەتی ئێران جۆرێک جوواڵوەتەوە کە زیانەکە
زۆرتر بە سەر خەڵ کدا بشکێتەوە .هەڵبەت هەر ئەو بارودۆخەش کەلێن ی
نێوان خەڵک و حاکمییەتی زیاتر کردووە
ک ــێ بــراوەیــە؟ ئ ــای ــا ک ــۆم ــاری ئیسالم ی
پ ــاش ــەک ــش ــە دەکــــا؟ خ ــەڵ ــک بــەســەر ئ ــەو
بارودۆخەدا زاڵ دەبن؟
خەڵکی ئی ران خەڵکێکی زیندووە ،خەڵکێکی
چ ــاالک و م ــافوی ــس ــت ــە ،خەڵکێکە ل ــە وەختی
خۆیدا گەورەترین شۆڕشی کردووە ،بۆیە ئەم
خەڵکە فەرهەنگ و پاشخانێکی دەوڵەمەندی
لە خەبات و م ــاف ــخ ــوازیدا هەیە .بۆیە ئەمن

ئێستا وا نییە بڵێی لە کوردستان یەک حیزبی سیاس ی بە تاق ی
تەنیا بتوانێ هەموو یان زۆربەی هەرە زۆری خەڵک لەگەڵ خۆی بخا.
بۆیە کارەکە دەبێ کاری هاوبەش ،بەگرووپ و بەیەکەوە بێ .بزووتنەوەی
کورد لەو پێوەندییەدا ئەزموون ی خۆش و ناخۆش ی هەیە کە ئەو ئەزموونە
ناخۆشانە دەبێ ببێتە دەرس و دووپات نەبێتەوە.
کــاک مستەفا ل ــە ڕۆژەکـــان ـــی کۆتایی
دەســەاڵت ــی تــڕامــپدا دەبینین سیاسەتی
ئەوپەڕی زەخت و سەپاندن ی گەمارۆی نوی
بە دژی ئێران درێ ــژەی هەیە .شوێ ندانان ی
ئەم گەمارۆیانە لەسەر بڕیارەکان ی کۆماری

خ ــەڵ ــک ــی کــوردســتــان لــە کــوێــی ئ ــەم
ملمالنێیەدان؟
ئێمە پێمانوایە پێوەندیی خەڵکی ئێ ران و
ک ــوردس ــت ــان ب ــەی ــەک ــەوە گــــرێدراوە .بۆیە هەر
گۆڕانکارییەکی سیاسیش لە ئێ راندا ڕوو بدا،
کاریگەریی لەسەر خەڵکی کوردستانیش هەیە.
سرووشتییە ئەگەر خەڵکی ئێ ران مەسەلەی
دێموک راسییان بۆ گرینگە ،مافی هاوواڵتییان
بە الوە باسە ،پرسی هاوبەشی لە حکوومەتی
دێموک راتیک و ئازادیان بۆ گرینگە ،بایەخ بە
دەسەاڵتی نەتەوەیی و خۆبەڕێوەبەری دەدەن،
دەبـــێ ک ــوردس ــت ــان ببینن ک ــە ل ــە چ ــل ساڵی
ڕابردوودا بۆ ئەو ئامانجانە لە خەباتدا بووە.
خ ــەب ــات و تێکۆشان ل ــە ک ــوردس ــت ــان ل ــە پێناو
ئازادی و دەستەبەری مافە سیاسی ،نەتەوەیی،
مەدەنی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان نهادینە
ب ــووە و ه ــەم ــوو ئــەوانــەی ئــاگــاداری ڕەوشــی
سیاسیی ئێ رانن ،دەزانن کە پرسی سیاسی لە
کوردستان زۆر لەپێشە .خەڵکی کوردستان
سیاسیترە ،ح ــی ــزب و ڕێ ــک ــخ ـراوی سیاسیی
بەڕابردوو و ئامادە لە مەیدانی هەیە.
بۆیە لەم بارەیەشەوە الم وایە ئەو ئامادەییە
لە خەڵکی کوردستاندا هەیە کە لە ئەگەری
ه ــەر گ ــۆڕان ــک ــاری ــی ــەکدا بتوانێ دەور و ڕۆڵ ــی
سەرەکیی خۆی بگێڕێ و خاوەنداری لە پرس و
مافە ڕەواکانی بکا.

پێ موایە داهاتووی ئێ ران بۆ ئازادیی خەڵک و
دابی نبوونی دێموک راسییە .کات بۆ ئەوە دیاری
ناکەین ،بەاڵم ئەو دەسەاڵتە سیاسییە ناتوانێ
هەتا سەر بەو ئەقڵییەتە و بە خەیاڵی ئاسوودە
بەسەر خەڵکی ئێ راندا حکوومەت بکا .خەڵکی

دەرس و دووپات نەبێتەوە .ئەزموونی باش و
بەنرخیشمان هەیە لە بەیەکەوە کار کردن کە
دەبێ زیاتر پەرەیان پێ بدەین بۆوەی ناوەندێکی
سیاسیی قەرار و بڕیار لە کوردستاندا دروست
ببێ .لە ئێستادا ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستان بۆ ئەو مەبەستە دەتوانێ چەترێکی
ب ــاش ب ــێ ،بـــەاڵم ن ــاوەن ــدی ه ــاوک ــاری ب ــۆوەی
وەاڵم ــدەری ئەرکەکانی داهاتوو و چاوەڕوانیی
گشتییەکە بێ ،دەبێ زۆرتر کار بکا و پڕۆژەی
مەیدانیی پتری هەبن.
کە باس لە هاوپێوەندیی حیزبەکان لە
کوردستان ی ئێران دەک ــرێ چاوەکان زیاتر
دەچنە سەر حیزبی دێموکرات کە بەداخەوە
ئێستا دوو بەشە .ئایا بەمجۆرە دەکرێ لەو
ئامانجانە نیزیک ببینەوە؟
ئەوەی کە خەڵکی خەڵکی کوردستان بەگشتی
چاویان بەسەر حیزبی دێموک راتەوە هەیە ،یان
چاوەڕوانییان لە حیزبی دێموک رات هەیە ،تەواو
درێژە بۆ الپەڕەی 6

ڕاگەیاندنی هاوبەشی ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە هەمەبەر ئەو ڕەشبگیرییەی ئەم دواییانەی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان!
کۆڕ و کۆمەڵەی داکۆکیکار لە مافەکانی مرۆڤ!
لەماوەی ڕۆژانی هەینی هەتا چوارشەممە (١٩ی بەفرانبار هەتا
٢٤ی بەفرانباری  )١٣٩٩بە پێی زانیاری و بەدواداچوونی ناوەندی
مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان هێزە ئیتالعاتییەکانی سپای
پــاســداران و ئیدارەی ئیتالعاتی سیاسیی وەزارەت ــی ئیتالعات بە
هۆکاری ناڕوون النیکەم  ٢٨کەس لە چاالکانی مەدەنیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانیان دەسبەسەر و بۆ شوێنی نادیار گواستۆتەوە.
بــە ســەرنــجــدان ب ــەو هـــەوااڵنـــەی بــۆ ئێمە ه ــات ــوون و دوای
بەدواداچوونی ورد ،بۆمان دەرکەوتووە کە لە بەشی هەرەزۆری
دەستبەسەرکردنەکاندا ،هێزە ئیتالعاتییەکان بە شێوازێکی پڕ
توندوتیژی و بێڕێزی و سووکایەتی و هەروەها بەبێ نیشان دانی
ڕێپێدانی قەزایی ئەو هاونیشتمانییانە قۆڵبەست کردووە و دەستیان
بەسەر بەشێکی زۆر لە کەرەسەی کەسییان (موبایل ،لەبتاب ،کتێب
و )...داگرتووە .لەو  ٢٨کەس دەسبەسەرکراوە  ٣کەسیان ژنن و
هیچ زانیارییەک لە شوێنی ڕاگرتنیان لەبەر دەست نییە و تەنانەت لە
هەرچەشنە مافێکی شارۆمەندی و حقووقی بێبەش کراون.
ئێمە وەک ناوەندی مافی مــرۆڤ بۆ ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان و
ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،ئەوجۆرە
هــەڵــســوکــەوت و بــەکــۆمــەڵ دەســتــبــەســەرکــردنــە بــە کــردەوەیــەکــی
مەترسیدار بۆسەر تەناهی و ئاسایشی خەڵک دەزانین و لە ڕەوشی
ئەو هاونیشتمانیانە نیگەرانین .هەربۆیە داوا لە هەموو حیزب و الیەنە
سیاسیی و کۆڕ و دامەزراوەی مافی مرۆڤی دەکەین زیاتر بایەخ و
گرنگی بەم پێشێلکارییە ئاشکرایە بدەن و بە نیشاندانی هەڵوێست و
گوشار بۆسەر ڕێژیم هەوڵ بدرێ مافی بنەڕەتی و ئینسانیی ئەو
خەڵکە بپارێزرێ.
ئێمە لەهەر ئەگەرێکی مەترسیدار بۆسەر گیانی ئەو گیراوانە
حکومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە بەرپرسیار دەزانین.
ئاماری سەرجەم ئەو دەسبەسەرکراوانەی چەند ڕۆژی ڕابردوو کە
لەالیەن هێزە ئیتالعاتییەکانەوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەسبەسەر
کراون بە جیاکاری شارەکان بۆ ڕای گشتی:
مهاباد:
-١دەریا تاڵەبانی -٢فەرزاد سامانی  -٣شەپۆل خزری  -٤سۆران
حوسێن زادە  -٥ســاالر ڕەهــوی ٦ئیمان عەبدی -٧ئەفشین مام
ئەحمەدی  -٨سیروان نووری -٩حوسێن عەبدی
مەریوان:
 -١زانــیــار موعتەمیدی  -٢ک ــاروان مینویی  -٣دانــا سەمەدی
-٤ســیــروان کەریم زادە -٥جــەبــار پیروتی -٦عــادڵ پ ــەروازە -٧
سوهەیب بادرووج
سەواڵوا(سنە)-١:سەڵمان ئەدوایی  -٢سیامەک ئەدوایی -٣ئەکرەم
ئەدوایی
ڕەبەت-١:بەهمەن یوسف زادە -٢فەریدوون موساپوور -٣فەرهاد
مووساپوور
نەغەدە:
-١ع ــەب ــدوواڵ حــاجــی ئــەحــمــەدی -٢پــەیــمــان حــاجــی ئەحمەدی
-٣گەالوێژ عەبدووڵالهی
بۆکان:
-١حوسێن گەردشی -٢عەزیمە ناسری
سنە :ئارام یوسفی
ئــەو کەسانەش دوای بانگ کــران و لێپرسینەوە بــۆ ئــیــدارەی
ئیتالعات بە شێوەی کاتی ئازاد کراون -١ :ئارام مرادیان (سنە) -٢
کامیل نووری (سنە)  -٣ئەمیر ڕەزایی(مەریوان)  -٤کارۆ عەلیداد
(مەریوان)
ئەنجومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
٢٥ی بەفرانباری ١٣٩٩
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ئەلقاعیدە لە ئیران
مایک پەمپێئۆ لە دوا ڕۆژەکــانــی دەسەاڵتی
خــۆی وەک وەزیــــری دەرەوەی ئامریکا لە
پ باسی پێوەندییەکانی
ئــیــدارەی دۆنــاڵــد ترام 
نــێــوان کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران و گرووپی
تــێــرۆریــســتــی ئــەلــقــاعــیــدە ورووژانـــــــــدووە و
ڕایگەیاندووە ڕێکخراوی ئەلقاعیدە پایەگایەکی
ئامانج زیبایی
نوێ و پارێزراوی بۆ خۆی دۆزیوەتەوە و ئێران
کە گەورەترین پاڵپشتی گرووپە تێرۆریستیەکانە،
ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستییەشی داڵدە داوە .هەڵبەت وەزارەتی دەرەوەی
ئێران لە زمانی محەممەد جەواد زەریف ،وەزیری دەرەوە و سەعید
خەتیبزادە وتەبێژی وەزارەتـــەوە وەک عادەتی هەمیشەیی خۆیان
حاشایان لەم بابەتە کردووە و کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان لەو جۆرە
پێوەندییانە و پاڵپشتیکردنی ڕێکخراوە تێرۆریستییەکان بێبەری
کردووە .ئەمە لە کاتێکدایە کە ماوەیەک لەمەو پێش کەسی دووهەمی
ئەلقاعیدە ،عەبدوڵاڵ ئەحمەد عەبدوڵاڵ ،ناسراو بە ئەبوو محەممەد
لە تــاران کــوژرا و ڕێکخراوی ئەلقاعیدەش ئەم هەواڵەی پشتڕاست
کردۆتەوە.
لەم سااڵنەدا لێرە و لــەوێ زۆر بابەت و زانیاری لەسەر مژاری
ن لە الیەن
داڵدەدانی ئەندامانی پلەبەرزی ڕێکخراوی ئەلقاعیدە لە ئێرا 
کەسایەتی و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانەوە باڵو کراوەتەوە .زەلمای
خەلیلزاد ،باڵیۆزی پێشووی ئامریکا لە نــەتــەوە یەکگرتووەکان و
عێراق و ئەفغانستان تا ئێستا چەند جار باسی لە هاریکاریی سپای
پاسداران بەتایبەت لقی سپای قودس لە تالیبان و ئەلقاعیدە کردووە و
ڕێژیمی ئێرانی بە گرتنەبەری سیاسەتی دووڕووانە لە هەمبەر خەڵکی
ئەفغانستاندا تۆمەتبار کردووە .پرسیار ئەمەیە کە کۆماری ئیسالمی
بۆ چ مەبەستێک پاڵپشتیی ڕێکخراوی تیرۆریستیی ئەلقاعیدە دەکا؟
ڕوون و ئاشکرایە کە بەهێزترین خاڵی هاوبەشی نێوان دوو هێزی بە
ڕەواڵەت دژبەری یەک لە ڕووی ئایدۆلۆژیی ئایینیەوە ،بوونی دوژمنێکی
هاوبەشە بە ناوی ئامریکا .ئێران زیاتر لە  ٤٠ساڵە دوژمنایەتیی ئامریکای
کردۆتە سیاسەت و ستراتێژیی درێژخایەنی خۆی و بۆ پەرەپێدان بەم
سیاسەتە دەستی لە هیچ شتێک نەپاراستووە .لە پێشێلکردنی پڕەنسیپ
و کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەییەکانەوە بگرە ،هەتا دەگاتە دروستکردنی
گرووپ و ملیشیای توندڕۆ بۆ شەڕی نیابەتی دژی بەرژەوەندییەکانی
ئەمریکا .لە ئێستاشدا کە بەهۆی گەمارۆکانەوە سەرچاوە داراییەکانی
لە کەمیی داوە ،چ بــژاردەیــەک باشتر لە ئەلقاعیدە کە بتوانێ ئەم
بۆشاییەی بۆ پڕ بکاتەوە .بەتایبەت کە ئەلقاعیدە لەڕووی داراییەوە
یەکێک لە دەوڵەمەندترین گرووپە تیرۆریستەکانە و تێچوویەک ناخاتە
سەر کۆماری ئیسالمی .بۆ ڕێبەرانی پایەبەرزی ئەلقاعیدەش گرینگ
دابینبوونی شوێنیک بۆ خۆحەشاردان ،حاوانەوە و پاراستنی گیانیانە.
کۆماری ئیسالمیی ئێرانیش ئەو جێومەکانەیان دەداتێ تا لە ئێرانڕا
کە شوێنێکی گونجاو بۆ سەردان و دەستڕاگەیشتن بە ئەفغانستان،
پاکستان ،ئازەربایجان ،عێراق ،سووریە ،لوبنان ،یەمەن و تەنانەت
عەرەبستانە؛ عەمەلیاتە تێرۆریستییەکانی خۆیان فەرماندەیی بکەن.
ئێران بەوە هاوکات مەیدانی چاالکییەکانی ئەلقاعیدە و داعشی بردۆتە
دەرەوەی سنوورەکانی خــۆی و ئــەم گرووپانەی بە شێوەیەک لە
شێوەکان قەرزداری خۆی کردووە و لە ڕێککەوتنە نێودەوڵەتیەکانیشدا
وەک کارتێکی بەهێز لە بەرژەوەندیی خۆی بەکاریان دێنێ.
لە ئێستاشدا کە عێراق سیاسەتەکانی زیاتر بــەرەو ئاراستەی
واشینگتۆن و ڕۆژئاوایە و بە ڕێژەیەکی بەرچاو کێشەی داعشی لەکۆڵ
بۆتەوە و ،ڕۆژ بە ڕۆژ لە کۆماری ئیسالمیی ئێران دوورتر دەکەوێتەوە،
چ شتێک باشتر و بەردەستتر لە تیرۆریستەکانی ئەلقاعیدە بۆ نانەوەی
بشێوی و ئاڵۆزی لەم واڵتەدا؟ بەمجۆرە بە چاالککردنەوەی ئەلقاعیدە
لە جوغرافیای عێراقدا کۆماری ئیسالمیی ئێران بە یەک بەرد دوو کێل
دەشکێنێ .یەکەم هێزەکانی حەشدی شەعبی کە بە هۆی گوێڕایەڵی بۆ
ڕێبەریی ئێران جێگەوپێگەی جارانیان نەماوە و بەرەو الوازی دەچن،
چاالک دەبنەوە و بە ناوی بەرگری لە خەڵکی عێراق جارێکیتر هەڵێک
دەڕەخسێنن بۆ گەیشتنیان بە دەســەاڵت .دووهەمیش ئەوەیە کە بە
چاالککردنەوی ئەلقاعیدە لە عێراق ئوتوریتە و کارامەیی حکوومەتی
کازمی دەبەنە ژێر پرسیار.
پرسیارێکیتر لەم پێوەندییەدا دێتە ئاراوە ئەوەیە بۆ لەو کاتەدا ئامریکا
ئەو بابەتە دەوروژێنێ و بۆ مەگەر تا ئێستا بەوەی نەزانیوە؟ وەزیری
دەرەوەی ئامریکا نایشارێتەوە کە دەمێکە بەرپرسانی ئەلقاعیدەیان لە
ئێران لەژێر چاوەدێری گرتووە .کووژرانی ئەبوو محەممەد ئەلمیسری
و کچەکەی -کە هاوژینی هەمزە کوری بێنالدەن بوو -لە گەرەکی
پــاســدارانــی تــاران و ،هــەروەهــا ئــەو دێکیومێنت و بەڵگانەی داوی
کووژرانی ئۆسامە بێنالدەن لە پاکستان و ئەو دێکیۆمێنتانەی لە لیبی
دەستی ئامریکا کەوتوون؛ بەڵگەی ڕوونن بۆ هەبوونی ئەم پێوەندییەی
ئەلقاعیدە و کۆماری ئیسالمی کە رێژیم حاشای لێدەکا .جگە لەم
بەڵگانە ئامریکا باس لە خۆحەشاردانی سێ سەرکردەی پلەبەرزی ئەم
ڕێکخراوەیە بە ناوەکانی عەبدولڕەحمان ئەلمەغریبی ،سەیفولعەدل و
یاسین سووری لە ئێراندا دەکا و بۆ وەرگرتنی زانیاری لە سەریان ٢٧
ملیۆن دۆالری پاداشت دیاری کردووە.
بۆیە ئامریکا زۆر باش دەزانێ کە لە ئێران چ ڕادەبرێ و بە لەقاودانی
ئەم بابەتە دەیــەوێ بە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بڵێتەوە کە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕێژیمێکی سەرەڕۆیە و مەترسیی زۆر جیدییە
بۆ سەر ئاسایشی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ئەم مەترسییەش ڕوو
لە هەڵکشانە .هەروەها پیداگری لەسەر دروستبوونی سیاسەتەکانی
ئیدارەی دۆناڵد ترامپە کە ڕێکەوتننامەی بەرجام نەیتوانیوە پێش بە
سەرەڕۆییەکانی ئەم واڵتە بگرێ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پێویستە
بیر لە داڕشتنی ڕێککەوتننامەیەکی دی بۆ دانانی پەرژینێکی قایم لە
دەوری ئەم واڵتــە بکەن و هاوکات گــەڕانــەوەی ئیدارەی بایدێن بۆ
بەرجام دژوارتــر ببێت .بۆ ئەمەش بەڵگەی پێویستیان لەبەردەستە.
ئێران لەم ماوەیەدا بە پەرەپێدان بە بەرنامەی مووشەکی و بردنە
سەرێی پیتاندنی ئۆرانیۆم بۆ خەستیی سەروو  ٪٢٠و سەرکوتکردنی
ناڕازییەکانی لە نێوخۆی واڵت و تێرۆرکردن و ڕفاندنی دژبەرانی
خۆی لە دەرەوەی سنوورەکانی سەلماندوویەتی کە ڕێککەوتن لە گەڵی
ئەمنییەت و ئاسایش لە ناوچە و جیهانیش هەڵدەگرێ.

دوور و نزیک دەگەڵ ڕۆژنامەی «کوردستان»
(بە بۆنەی حەفتاوپێنجەمین ساڵی دەرچوونیەوە)
عەبدوڵاڵ حەسەنزادە
٢٠ی ئەم مانگە (بەف رانباری ١٣٩٩ی هەتاوی)
 ٧٥س ــاڵ ب ــەس ــەر دەرچ ــوون ــی ی ــەک ــەم ژمــارەی
«ک ــوردس ــت ــان» ئ ــۆرگ ــان ــی حیزبی دێموک ڕاتی
کوردستاندا تێدەپەڕێ .ئەگەرچی ماوەیەکی
زۆرە هاوکارییەکی کەمم دەگەڵ «کوردستان»
هەیە ،پێم خەسار بوو لەم بۆنەیەدا ئاوڕێک
وەس ــەر ئۆگری و پێوەندیم بەو ڕۆژنامەیەوە
نەدەمەوە.
دەزانین هەرچەند لەالی زۆرکەس یەکەمین
دەورەی کوردستان وەک زمانحاڵی کۆماری
کوردستان ناس راوە ،ئەم ڕۆژنامەیە دوازدە ڕۆژ
پێش دامەزرانی کۆمار وەک ئۆرگانی حیزبی
دێموک ڕاتی کوردستان دەستی بە وەشان کردووە
چ وەختیش ب ــەڕەس ــم ــی ن ــاوی ئۆرگانی
و هی 
ک ــۆم ــاری کوردستانی لەسەر دانــەنــراوە .لەو
سەردەمەدا ئەمن منداڵێکی حەوت ساڵە بووم
و تەنانەت ناوی «کوردستان»یشم بەر گوێ
نەکەوتووە .بەاڵم زۆر دواتر بۆم دەرکەوت خۆم
و هاوتەمەنەکانم زۆر لەو شێع رانەمان لەبەر
بووە کە لەو ڕۆژنامەیەدا چاپ ک راون .بەڕاستی
دەگەڵ ئەوەی ڕەنگە کەمتر لە مانا و پەیامی
س ــروودەک ــان ــی س ــەردەم ــی کۆمار تێگەیشتبم،
بەاڵم ئێستا بەئاواتم هێندەی ئەو سەردەمەم
سروودە نەتەوەیی و نیشتمانییەکانی ئەودەم
لەبەر بان.
“ک ــوردس ــت ــان” دوای ڕووخ ــان ــی کۆمار چەند
دەورەی کورتماوە و درێژماوەی لێ دەرچوون
کە دووربەدوور و تاکوتەرا نەبێ لێیان ئاگادار
نەبووم و بەپێویستیش نازانم لەم دەرفەتەدا
لێیان بدوێم ،چونکە هەر بەم قەڵەمە الن یکەم
دووجار لە ژمارەکانی پێشووی “کوردستان”دا
ب ــاس ــی ــان کــــراوە .ئــــەوەی ج ــێ ــی ب ــاس ــی م ــن ــە و
ب ــی ــرەوەری و -ب ــب ــوورن -کاریگەریم دەگەڵی
ه ــەی ــە ،دوا دەورەی ڕۆژن ــام ــەک ــەم ــان ــە ک ــە لە
ڕێبەندانی ساڵی ١٩٤٩وە دەستی پ ێکردوە و
تا ئێستا ب ــەردەوام ــە ،بەجۆرێکی دیکە بڵێین
مانگی ڕێبەندانی دادێ پەنجایەمین ساڵی
باڵوبوونەوەیەتی.
تازە وەسەریەک کەوتبووینەوە و کەمێک لە
ئ ــازاری پەرشوباڵوی حەسابووینەوە .چونکە
م ــاوەی ــەک ب ــوو لەبیر چ ــووب ــووی ــن ــەوە ،دەب ــوو
کار بکەین بۆ ئ ــەوەی لەنێو کۆڕوکۆبوونەوە
سیاسییەکاندا جێیەک پەیدا بکەین .یەکێک
لە باشترین ڕێگاکان بۆ گەیشتن بەو ئامانجە
دەرکردنی ڕۆژنامە بوو کە هەم پێویستیی بە
چاالکی و پێوەندیگرتن هەبوو ،هەم بیروڕا و
بۆچوونە سیاسییەکانمانی دەگەیاندە دۆستان.
لە “ل ــەف ــاف”دا دەڵێم هێندێ کۆسپ و تەگەرە
هاتنە سەر ڕێگامان ،بەاڵم دوکتۆر قاسملوو
گوتی نرخەکەی هەرچی بێ ،دەب ــێ بیدەین و
ڕۆژنامەی ئۆرگان دەربکەین .وا بوو دەرمانکرد
و “ب ێئارەق”یش دەرچووین.
دەستەی نووسەران پێنج ئەندامی دەفتەری
سیاسی بوون :د .قاسملوو ،کەریمی حیسامی،
هێمنی شاعیر ،حەمەدەمینی سی ڕاجی و من.
ه ــەرچ ــەن ــد ک ــەمت ــاک ــورت ــێ ــک دەس ــت ــی نووسینم
هەبوو بەاڵم نە قەتم ڕۆژنامەنووسی دیبوو ،نە
تەنانەت ڕۆژنامەخوێنییش .بۆیە هەموو گیانم
نیگەرانی بوو .دانیشتین بۆ هەرکەس وتارێک
دیاری ک را کە بینووسێ .دیارە بابەتێکیش بۆ
من دان ـراب ــوو کە “تڵپاتێ تــەڕ”م ل ێنەدەزانی.
پ ــەن ــام ب ــۆ دوک ــت ــۆر بــرد ڕێنوێنیم ب ــک ــا ،زۆر
بێڕەحمانە گوتی وتاری خۆتە و بۆخۆت دەبێ
بینووسی .زۆر ناڕەحەت بووم بەاڵم چار نەبوو،
چووم شتێکم ئامادە کرد و ڕۆژی دواتر بۆم
بردەوە .دوای دووسێ سەعات کە وێ یدامەوە،
دیتم ئەوەندەی دەسکاری کردووە کردوویەتە
“جگر و دل زلیخا” .بەناچار چ ــووم ــەوە الی،
گوتم ئێستا ک ــە ئ ــەوەی نووسیومە بەکەلک
نایە پێم بڵێ چبنووسم .بێڕەحمانەتر لە جاری
پێشوو گوتی بۆ من نەبوویە ئەندامی دەفتەری
سیاسی ،بڕۆ کاری خۆت بۆخۆت بکە .کفری
دنیام کرد و لە دڵی خۆمدا هەزار قسەم پ ێگوت
کە نایەوێ هیچ فێر بم .بۆ جاری دووەم کە
پاکنووسم کـــردەوە یـــەکدوو نووکەقەڵەمی
ت ێسرەواند و گوتی بینێرە بۆ چاپ.
بۆ ژمارە ٢ی ڕۆژنامەش داستانەکە دووپاتە
ب ــۆوە ،دی ــس ــان لەمن پ ــەن ــاب ــردن و ل ــە دوکتۆر
پاڵپێوەنان .لە ژم ــارە ٢ڕا ئەمن سەرپەرستی
کاروباری چاپخانە ب ــووم .ئاخر ڕۆژ بوو کە
چوومە چاپخانە ،جێی ستوونێک یان بە مۆدی

ئێستا بڵێین جێی  ٢٥٠-٢٠٠وشەیەک کەمیمان
ه ــەب ــوو .شــەوێ بابەتێکی ک ــورت ــم ن ــووس ــی و
بەیانی بردم بۆ دوکتۆر ،گوتم بەپەلە بۆم چاک
بکە چونکە دەب ــێ بیبەمە چاپخانە لەسەری
مەحتەلن .س ــەرم سوڕما ،کە خوێندیەوە بێ
دەسکاری وێ یدامەوە گوتی باشە .لێرەدا بوو
کە تێگەیشتم ئەو بێڕەحمییەی بۆ ئەوە بووە
کە پشت بەخۆم ببەستم و فێر بم .ئەمە بۆمن
بووە دەرسێک و هیوادارم بۆ هەموو قەڵەمێکی
تازەش ببێتە ئەزموونێک.
لە “کوردستان” کاری جۆراوجۆرم کردووە:
وت ــارن ــووس ــی ــن ،وەرگــێــڕان -پ ــت ــر ل ــە ف ــارس ــی و
عەرەبی بۆ کوردی و جارجاریش لە کوردییەوە
بۆ فارسی ،-هەڵەبڕی ،کاری چاپخانە ،تایپ
و پۆل یکۆپی ،بەرپرسایەتیی ئەدەبی و زمانی
و چەند دەورەش سەرنووسەری .پێم خۆشە
لێرەشدا ه ــەر بۆ ئەزموونوەرگرتنی الوەک ــان
وەبیر بێنمەوە کە د .قاسملوو دەگەڵ هەموو
کارەکانی چاوی بەسەر “کوردستان” و بەگشتی
ڕاگەیاندنەوە هەبوو .زۆرجار کۆی دەکردینەوە
و ل ــەس ــەر ڕێوشوێنی نووسینی سیاسی و
ئەزموونی خۆی قسەی بۆ دەک ــردی ــن .بەهەق
ئامۆژگارییەکانی بەسوود ب ــوون بەتایبەتی
کە دەهاتە سەر باسی پڕەنسیپ و ئەخالقی
سیاسی ،زۆری پ ێدادەگرت کە واقیعبین بین
و “بە خەیاڵ نەبین بە ماڵ” ،زمان و قەڵەممان
خاوێن بن و بە جنێو و قسەی دزێ ــو پایەی
باوەڕەکانمان نەهێنینە خ ــوار .دەگ ــەڵ ئ ــەوەی
ڕووخاندنی ڕێژیم -پاشایەتی یان ئیسالمی-
دروشمی حیزب ب ــوو ،هەموو ج ــارێ دەیگوت
م ــەش ـیڕووخ ــێ ــن ــن ی ــان ــی ڕووخ ــان ــدن مەکەنە
بنێشتە خۆشەی سەر زاران.

بیرەوەریم دەگەڵ “کوردستان” زۆرە و ئەگەر
بمەوێ زۆری بگێڕمەوە “مثنوی هفتاد من
کاغذ شود” بۆیە واز لەوە دێنم و هەوڵ دەدەم
بەکورتی و بێ دەمارگرژی «کوردستان» -بە
ه ــەم ــووی ــەوە -هەڵسەنگێنم .هێندێک دەڵێن
وش ــەی ڕۆژنامە بە مانای نامەی ڕۆژە ،یانی
باڵوک راوەیەکە ڕۆژانە دەردەچێ و دەنگوباس و
بابەتی ڕۆژ باس دەکا .ئەگەر بەو مانایە چاو
ل ێبکەین“ ،کوردستان”ی ئێمە پاش دەوران ــی
کۆمار هیچ وەخت “ڕۆژنامە” نەبووە ،چونکە
جگە ل ــەوەی ڕۆژانــە دەرن ــەچ ــووە ،بە دەگمەن
نەبێ بابەت و باسوخواسی ڕۆژیشی تێدا باڵو
نەبۆتەوە .هەشن دەڵێن ڕۆژنامە بەرامبەری
شەونامەیە ،وات ــە بە باڵوک راوەیەک دەگوترێ
کە بە ئاشک را و بە ڕەسمی باڵو دەبێتەوە و
خوێنەران ب ێترس لە گی ران و ڕاوەدوون ــان ــی
پۆلیس و دەزگ ــا ئەمنیەتییەکان دەی ــک ــڕن و
دەیخوێننەوە و ل ــەالی خۆیان ڕای ــدەگ ــرن .بەم
مانایەش بیگرین “ک ــوردس ــت ــان”ەک ــەم ــان پاش
ڕووخــان ــی ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان تەنیا چەند
مانگێکی دوای ه ــات ــن ــەس ــەرک ــاری ک ــۆم ــاری
ئیسالمی بە ئاشک را باڵو بۆتەوە و بە ئازادی
گەیشتۆتە دەستی خوێنەرانی .ئەگینا ئێستاشی
ل ــەگ ــەڵ ب ــێ ل ــە نێوخۆی واڵت ب ــە نهێنی باڵو
دەبێتەوە و لەڕاستیدا شەونامەیە.
س ـ ــەرب ـ ــاری ئ ــەم ــان ــەش “کـــوردســـتـــان” کە
چــــارەنــــووســــی بـــە چــــارەنــــووســــی ح ــی ــزب ــی
دێموک ڕاتەوە گرێ دراوە ،هەر ماوەیە لە جێیەک
و هەر جارە بە قەبارەیەک دەرچووە و نەک هەر
ڕۆژانە بەڵکوو حەوتووانەش دەرنەچووە .ئێستا

دەوری  ٣٠ساڵە “کوردستان” بە ڕێکوپێکی
مانگی دوو ژم ــارەی لێ دەردەچ ــێ ،ئەگەر بەو
حیسابەش بێ دەب ــووای ــە ل ــەو پەنجا ساڵەدا
 ١٢٠٠ژمارە دەربکا .کەچی بەداخەوە ئێستا کە
مانگێکمان بۆ پەنجایەمین ساڵی دەرچوونی
ئەم دەورەیە ماوە تازە ژمارە 790ی دەردەچێ کە
ئەمە ناکامییەکی گەورەی پێوە دیارە .بەاڵم بە
هەمووی ئەمانەوە “کوردستان” ڕۆژنامەیەکی
سەنگین و س ــەرب ــەرز و بەئیعتیبارە و بۆیە
دەبێ شانازیی پێوە بکەین .جا بزانین بۆ؟
پێش هەموو شتێک چونکە زمانحاڵی حیزبی
دێ ــم ــوک ـڕات ــی ک ــوردس ــت ــان ــە ک ــە ب ــەڕاب ــردووت ــری ــن
ڕێ ــک ــخ ـراوی چ ــاالک ــی ه ــەم ــوو ک ــوردس ــت ــان ــە و
پتر ل ــە س ــێ چ ــارەک ــەس ــەدەی ــە ج ێمتمانە و
نوێنگەی ویست و ئامانجەکانی کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستانی ئێ رانە .خەڵکی خۆرهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان ل ــە ک ــۆن ــەوە ئامانجە سیاسی و
نەتەوایەتییەکانی خۆیان لە بەرنامەی ئەم
ح ــی ــزب ــەدا دی ــت ــۆت ــەوە و ه ــەرب ــۆی ــەش ل ــە پشتی
ڕاوەستاون و هەموو پێداویستییەکانی مانەوە
و پێشەوەچوونیان بۆ دابین کردووە.
“کــوردســتــان” هەمیشە ڕۆژن ــام ــەی ــەک ــی بە
پڕەنسیپ و واقیعبین بووە ،هی چکات تووشی
هەڵچوون و لەخۆدەرچوون نەبووە و هەوڵی
ن ــەداوە کوردستانیان و بەگشتی خوێنەرانی
بە دروشمی بریقەدار و ب ێنێوەرۆک و ئومێدی
ب ێبناخە سەرگەرم بکا و هەڵیانخەڵەتێنێ.
حەفتاوپێنج س ــاڵ و ه ــەر ئ ــەم دەورەیـــەی
پەنجا ساڵە هەڵگری پەیامی حیزبی دێموک رات
و خەڵکی کوردستانی ئێ رانە ،هەرگیز لە شاڕێی
خەباتی ڕەوای نەتەوەی ک ــورد الی ن ــەداوە ،لە
سەختترین هەلومەرجی تێکۆشانی حیزبی

دێموک ڕاتی کوردستاندا و بە هەر شێوازێک
بۆی گونجابێ پەیامی پیرۆزی ئەم حیزبەی
گەیاندۆتە کۆمەاڵنی خەڵک و پێوەندیی پیرۆزی
حیزب و گەلی پاراستووە و بەهێزی کردووە.
لە زورب ــەی حاڵەتەکاندا زمانێکی پــاراو و
ڕەسەنی کوردیی بەکار هێناوە کە بە شاهیدیی
بەشێک لە گەورەترین ئەدیبان و ڕووناکبی رانی
خاوەننەزەری کورد شیاوی ئەوە بووە ڕەچاو
بکرێ و ئەزموونی ل ێوەربگیرێ.
ئەو شانازییەشی هەیە کە زۆر لە شەهیدە
مەزنەکانی بزووتنەوەی کوردی ئێ ران و حیزبی
دێموک ڕاتی کوردستان و ه ــەروەه ــا ن ــاوداران ــی
نەمری دێموک رات تا دواهەناسەکانی ژیانیان
ه ــاوک ــار و پشتیوانی بــوون .ل ــەوان ــە ه ــەر وەک
نموونە سێ ڕێبەری شەهید قازی و قاسملوو
و ش ــەرەف ــک ــەن ــدی ،ح ــەس ــەن ق ــزڵ ــج ــی ،کەریمی
ح ــی ــس ــام ــی ،ح ــەم ــەدەم ــی ــن ــی ســیــڕاجــی ،هێمن
شاعیری ن ــاوداری ک ــورد ،عەبدوڵاڵی شەریفی،
جەالل می راوەیی ،تەها عەتیقی ،فەتاح کاویان،
عوسمانی ڕەحیمی ،سەید سەالم عەزیزی و ...
حەفتاوپێنج ساڵەی دەرچوونی “کوردستان”
دەک ــەم ــە دەرف ــەت ــێ ــک ب ــۆ ئـــــەوەی گ ــەرم ــت ــری ــن
پیرۆزباییم پێشکەشی هەموو خەڵکی کوردستان
ب ــک ــەم و بەتایبەتی ســاو و دەســتخــۆش و
ماندوونەبوونیم عەرزی نووسەران و ئیشکەرانی
چاالک و ماندووی ینەناسی “کوردستان” بکەم کە
بە لێوەشاوەیی پەیامی پیرۆزی ڕۆژنامەکەمانیان
پاراستووە و دەپ ــارێ ــزن و لەجیاتی مەمانانی
“خانەنشین” و لەکارکەوتووش ئەو ئەرکە پیرۆزە
بەجێ دەگەیەنن.
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کۆماری کوردستان

ئەمنییەتی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

ئەزموونێک بۆ بەردەوامی نەک دابڕان

ڕێبوار قازی

ب هشێك ل ه بیرم هندان ل هس هر ئ هو بڕوای هن بۆ
درێ ــژهدان ب ه دۆخ ــی ئێستا ،پێویست ه ب ه گشتی
داب ڕانێك ل ه ڕابردوو ل ه پێشدا مسۆگ هر بكرێ ،ئینجا
ب هردی بناخ هی كۆم هڵگەی هكی نوێ دابم هزرێ كه
مرۆڤێكی نوێی تێدا ب هره هم بێ .مرۆڤێك ك ه پێی
ل هس هر ع هرزی ئێستا گیر بێ و فڕی ب ه ڕابردووه
ن همێنێ .تاقمێكیش ب ــڕوای ــان ب ه لێ كگرێدراوی
ه هی ه و ئێستا ل ـ ه ڕاب ـ ــردوو نات هكێنن .ب هڵكوو
هێندێ جومگ هی ڕابردوو ب ه ئێستاوه دهلكێنن و
ل هس هر بن همای ئ هو می رات هی ل هوه پێش پێیان ب ڕاوه
كۆم هڵگەی هكی نوێ ب ه شوناسێكی مێژوویی هوه
دادهم هزرێنن .واتە ئەزموونێک لە داب ڕان دەدوێ
و پێی لەسەر دادەگرێ و ئەزموونێک بەردەوامیی
دەکاتە ڕێگای و بەسەریدا هەنگاو دەنێ.
ئــهوهی ك ه ك ــام ی ـهك ل ـهو ئاراستان ه دروستە
و كامیان ب ـ ه ڕێ ــی ه ـهڵ ـهدا ڕۆی ــش ــت ــوون ،ب هپێی
پاشخانی بیری خوێن هر و باب هتی ب هرباسی ئەو
بەردەنگەی خەریکی شیکارییە ،قس ه و بۆچوونی
ج ــودا هــهڵدهگــرێ و ئاكامێكی دی ــار و تاقان ه
ناتوانین بۆ باس هك ه دهست هبژێر ك هین.
ه هندێ كۆم هڵگە پێویست ه ل ه ڕابردووی خۆیان
دابماڵدرێن و كۆی نیشان هكانی پێشوو ل ه كاتی
ئێستایان ب ــس ــڕن ـهوه .چــون ئــهو كۆم هڵگەیان ه
پێویستیان ب ه پاكبوون هوه ل ە ڕابردووی هك ه هی ه
ك ه بۆ مرۆڤی ئێستا ن ه ت هنیا ل هبار و بەب ههره
و ب هره هم نییه ،ب هڵكوو زیانبار و م هترسیداره.
بۆ وێن ه ئ ـهوهی پاش حــوزووری بیری نازیسم
ل ه ئاڵمان ڕووی دا ،پ هرهسەندنی بیرێك بوو ك ه
دهوڵ هت و دهس هاڵتی ب ه دهست هوه گرت و ب هشێكی
م ــێ ــژووی ئ ـهو واڵتــهی پێك هێنا .ب ـهاڵم ئاڵمانی
دوای ش هڕی عال همگیری دووهم ،پێوێست بوو ل هو
ڕابردووه پڕ ل ه خوێن و قین و كوشتاره خۆی الدا
و حاشاش ل ه بیرێك بكا ك ه سڕین هوهی خ هڵك
و ئایینی دیك هی ل ه ب هرنام هدا بوو .ت هنان هت وای
لێ هات ئەو سیستەمە نوێیەی لەوێ هاتە سەر
تەختی بەڕێوەبەرایەتیی سیاسی و کۆمەاڵیەتی،
خولیای گ هڕان هوه بۆ دۆخێكی واش ب ه تاوان بزانێ
بۆوهی مرۆڤی نوێ و شوناسێكی نوێ ل ه ئاڵمان
ب ه دونیا بناسێنێ .ئ هوه داب ڕانێك ه ك ه پێویسته و
زهروورهت هك هشی حاشا ه هڵن هگره.
بۆ ب هشی دووهمــی باس هكه پێویستە بیر لە
سیمایەکی دی ــک ــەی سیاسەت ب ــک ــەی ــن ــەوە .وات ــە
ن ئ ـهی ك ــام ڕاب ــردووی ـ ه
پێویستە لە پێشدا بڵێی 
که دهك ــرێ درێ ــژه و دهوام ــەی ه هندێك ل ه بیر و
پێكهات هكانیشی ل ه ئێستادا ببینین هوه و ئامێزیان
بۆ بك هین هوه.
بۆوەی باسی سەرەکی سەردێڕی نووسینەکە
بــــورووژێ ئ ــەو بابەتە ب ــە ئ ــەزم ــوون ــی ک ــۆم ــاری
کوردستانەوە دەبەستینەوە .چ ــون ه ــەم لەگەڵ
ئ ــەزم ــوون ــی پێشتر ب ــاسک ـراو ه ــاوک ــات ب ــوون و
هەم دوو ئاکام و داه ــات ــووی جودایان هەیە کە
لەگەڵ باسی دوو ئاراستە باسک راوەکەی پێشوو
ی ــەک دەگ ــرن ــەوە .ه ـهر ل ه س ـهردهم ــی پ ــاش ش هڕی
عالەمگیری دووەم و ل ه پارچ هی هك ل ه ڕۆژه هاڵتی
كوردستان ،زهمین ه بۆ سازبوونی و پێكهاتنی
پێكهات هی هكی سیاسی و كولتووری ڕهخسا ك ه
ت ــا ئێستا زۆری ب ــاس كـــراوه و ك همتر ل هس هر
جیاوازبوون هك هی ل هنگ هر گی راوه.
ه هر ئ هو س ـهردهم ك هشی گشتیی ڕۆژه هاڵتی
ناوین ل ه باری دهس هاڵتدارێتیی هوه ك هشێك ه ك ه
خ هڵكی ئاسایی و ج ـهم ــاوهری ش هقام ك همترین
ڕۆڵ ــی ــان تێیدا ه هی ه .پێكهات هكان زیاتر می راتی
شایان هی پێشوون .دامودهزگاكانی ب هڕێوهب هریی
كۆم هاڵیەتیش یا نین ،یا ل هب هرانب هر دهزگای پان و
ب هرینی چ هكداریدا ل هرزۆك و ك هم هێزن.
ل ـ ه دۆخێكی وادا ،ل ـ ه ڕۆژهــهاڵت ــی كوردستان
كۆماری كوردستان دادهم هزرێ ك ه ل ه كۆمارهكانی
غ هیره ڕۆژئاوای یدا ،تا ئێستاش پڕش هنگدارترین
كارنام هی ل ه بواری پێ کهێنانی ڕێکخ راوەی نوێ،
ك ــاری م هدهنی و ماف ه بنچین هیی هكانی مرۆڤ هوه
ه هی ه.
كۆماری كوردستان ئ هگ هرچی ل هژێر ترس و
گوشاری دهوڵ هت-ن هت هوهی فارسدا بوو ،دهوڵ هت
ن هت هوهی هك ك ه ب هشێك ل ه بیری گ هڕان هوه بۆ شكۆی
ئیمپ ڕاتووریی هكانی ك هواناری ئێ رانی بوو ،ب هاڵم ب ه
شێوهی هكی خێ را و دروست بناخ ه دروست هكانی
دهوڵ هتێكی نوێیان دام هزراند ك ه تێیدا مرۆڤ و
كۆم هڵگە ب هشێكی گرینگ و بن همایین و ت هنان هت
س هرۆك كۆمارهك هی ل هو ڕێی ه و ل هب هر پاراستنی
ئ هو كۆم هلگەی هی پشتیان گرتبوو ،گیانی خۆی
ب هخت كرد.
ئ ـهو یاداشت ه ك ــورت ـ ه ت هنیا دهت ــوان ــێ هێندێك
خاڵ وهبیر بێنێت هوه و شرۆڤ ه و شیكردن هوهیان
م هجالی هـــهراوی دهوێ .ئـــەوەی ل ــێ ــرەدا باسی
دەکرێ دوو بەشن .بەشێک ئەو دیاردانەن کە ئەو

ک ــات نەبوون و بەشێکیش دەستنیشانکردنی
هێندێک لەو دیاردانەن کە بوون .باسی هەر دوو
دەستە و ڕاڤە و شیکاریی تەسەلی پێویستە و
دەبوو تا ئێستا بە وردی لەسەری نووس رابا .لە
پێ شدا ئاماژە بە هەندێک لەو دیاردانە دەکەین
کە نەبوون .ئ ــەوەش سەرچاوەکانی پێوەندیدار
بە کۆماری کوردستان پێمان دەڵێن .لە تەمەنی
کورتی کۆماری کوردستاندا ئ هو دیاردان ه -ك ه
ئێستاش دوای ح هفتا و پێنج ساڵ ،پ هڵ هی س هر
ڕوخساری زۆر ی هك ل ه واڵت ه ب هناو كۆماریی هكانی
ناوچ هن -ن هبوون :دیاردهی ب هندك راوی سیاسی،
ئێعدام ،ب هرب هستی بیروڕا ،سانسۆڕ ،سڕین هوهی
جودابی ران ،تاك دهنگی ڕهسان هیی ،خستنە ژێر
گوشاری پەیڕەوانی ئایننەکانی دیکە و...
ئ ـهو دی ــاردان ـهش ب ه پان هوه كاریان بۆ ك ـراوه:
کەڵ کوەرگرتن لە هەموو زەرفییەتەکانی ئینسانیی
ئەوکاتی ئ ــەو بەشە لە ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستان
ک ــە دەن ــگ ــی ک ــۆم ــاری پ ــێ ڕاگ ــەی ــش ــت ــووە -کــە لە
کۆتایی ئ ــەو ی ــادداش ــت ــەدا زی ــات ــری قسە لەسەر
دەک ــەی ــن -ڕاگ هیاندنی ئـــازاد ،پــــهروهرده ل هس هر
بن همای واڵتپارێزی و مرۆڤدۆستی ،پێشك هوتنی
دۆخی ژنان ،گرینگیدان ب ه گ هش هی بیری منداڵ
و مێرمنداڵ و دهركــردنــی گ ــۆڤ ــاری تایب هت بۆ
مندااڵن ،گرینگیدان ب ه دۆخی الوان و ح هول بۆ
ب هڕێكخ راوهیی كردنی چاالكیی هكانیان ،ه هڵگرتنی
دروشمی دوور ل ه توندوتیژی و ت هنان هت دوور ل ه
ڕهنگی ئایینیی و ڕهگ هزی و ح هول بۆ سازكردنی
ك هشێكی دێموك ڕات بۆ خ هڵكی دی تا تۆ بتوانی
ب ه ماف هكانت بگ هی.

توانایان دەرفەتیان بۆ نەڕەخساوە و لە ئاکامی
ئەو ب ێنەزمییەدا ،سیستەم تووشی ناکارامەیی و
داب ڕان و لێ کهەڵوەشانەوە دێ .ئەوەی لە کۆماری
ک ــوردس ــت ــان ــی حەفتا و پێنج س ــاڵ ل ــەم ــەوب ــەردا
ک راوە ،بیرێکی بەڕێوەبەریی کەم وێنە بووە ،کە
هەموو هێزەکانی تێدا دیت راون .ئەرکیان خ راوەتە
ســەرشــان و ب ــە ه ــەن ــد وەرگـــیـــراون .ل ــە الیەکی
دیکەوە ئەندامانی ئەو پێکهاتەیەش بۆ کارکردنی
سیستەم بە شێوەیەکی کارا و تەکووز بەو ئەرک
و بەرپرسیارێتییە نەتەنیا ڕازی بوون ،بەڵکوو
لە خوێندنەوەی بەرهەمی هەر کام لەو بەشانەدا،
ئ ــەو ڕاستییە دەردەکـــەوێ کە بێ هیچ گرفتێک
چاالکانە ئەرکێکی کە بۆی ڕاسپێردراون بە باشی
و لەوپەڕی لێوەشاوەی یدا ڕایان پەڕاندووە.
ن ــم ــوون ــەی بــەرچــاوی ئــەو ب ــاب ــەت ــە ل ــە بەشی
کولتووریی کۆماری مەهاباددا بەرچاو دەکەوێ.
سەرکۆمار بە باشی خوێندنەوەی بۆ کاریگەرێتی
کــــاری کــولــتــووری هـــەبـــووە .وەگــــەڕ خستنی
ڕۆژن ــام ــەی کوردستان و گۆڤاری کوردستان و
هەاڵڵە و گڕوگاڵی مندااڵن و ...هەموو نیشانەی
ئەو تێگەیشتنە دروستەن و هەڵبەت بەشی هەرە
زۆری می راتی کۆماریش لەو دەالقەیەوە بە ئێمە
گەیشتووە.
پ ــێ ــش ــەوا ،هێمن و هـــەژار وەک دوو ت ــوان ــا و
وزەی ئەو ڕەوتە دەناسێ و دەناسێنێ .قزڵجی و
زەبیحیش دەبینێ و بە هەندیان وەردەگرێ .دەیان
کەسی دی ــش ه ــەر چاالکانە ئ ــەو ڕەوتــە بەڕێوە
دەب ــەن و بە هەمووان می راتێک بە جێ دێڵن کە
تا ئێستاش نموونەی سەرکەوتووی ڕۆژنامەوانی

لەسەر دوو بابەتیان وردە لەنگەرێک دەگرم.
بابەتی یەکەمیان دروشمی ئەو بزووتنەوەیەیە.
ئ ــەگ ــەر ه ــەر ل ــەو کــاتــەوە ت ــا ئێستا بــــەردەوام
ل ــەس ــەر کــۆمــاری ک ــوردس ــت ــان و ب ــزووت ــن ــەوەی
ڕزگ ــاری ــخ ــوازی کـــورد ل ــە الیـــەن ن ــەی ــاران ــی ــی ــەوە
دەگ ــوت ــرێ ب ــزووت ــن ــەوەی ــەک ــی ڕەگ ــەزپ ــەرس ــت ــان ــەی
نەتەوەپەرستانە ب ــووە .ک ــەی ئ ــەو دروشمە خ را
بەر باس و شی ک راوە کە یەکێک لە بنچینەکانی
کـــۆمـــاری ک ــوردس ــت ــان بـــــووە .دروشــمــێــک کە
ئــەوی دی و ئ ــازادی ــی ئــەوی دی ،ب ــە زەمانەتی
دەس ــت ــەب ــەر بــوونــی ،م ــاف ــەک ــان ــی خــۆی دەزانـــێ.
ئەویش لە سەردەمێ کدا کە بیری ڕاسیستی و
فاشیستی لە زۆر واڵت لە ب ــرەودا ب ــوو .هەر لە
ن ــاوەن ــدی دەس ــەاڵت ــی ئ ــێ ـراندا ،دەســەاڵت لە سەر
بنەمای بیری کەوناراخوازی و بیر و گەڕانەوە بۆ
ئیمپ ڕاتورییەتیە مێژینەکان دامەزرابوو و لە الیەن
پان-ە جوداکانی ئێ رانییەوە کاری بۆ دەک را .ئەو
دروشمە ئیستاش نە تەنیا لە بەرانبەر ئەویترێک
کە سیمایەکی ڕووش ــاو و دزێ ــوت بۆ ساز دەکا
کارامەیە و بنەمای ئیستداللیان ل ــەرزۆک دەکا،
بەڵکوو وەک الیەنێک لە شوناسی م ــودێ ــڕن و
ئازادیخوازنەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد،
ل ــە ئاستی ه ــەراوت ــردا ب ــۆ زەقک ــردن ــەوە و باس
ل ێکردن دەبێ.
خاڵی دووەمیش پێوەندی بە باسی کەڵ کوەرگرتن
لە هەموو زەرفیەتە ئینسانییەکانی ئەو سەردەمی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوە هەیە .ئەو خاڵە هێندە
گرینگە ک ــە دەت ــوان ــێ وەک زەرفییەتێک تاکوو
ئێستاش لە ژیانی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستاندا ڕەچاو کرێ و بە دڵنیاییەوە ڕەچاو
کردنی پێش بە لەتبوون و لێک تەوەلالبوونی
هەموو ئەو هێزانە دەگرێ کە بیروڕا و بۆچوونی
جودایان تێدا هەیە و هەروەها هێندەش لە باری
ئینسانییەوە دەوڵەمەندن کە هێزیان لە بواری
جودا و بە زانست و توانای جوداوە لە خۆدا کۆ
کــردووەتــەوە .ئەگەر ئانۆمی لە سیستەمدا ،لە
شێوەی دژای ــەت ــی لەگەڵ تەکووزیی پێکهاتەی
سیاسی ڕوو دەدا ،یەکەم هۆکار دەگەڕێتەوە سەر
ئەو بابەتەی هێزەکان لە شوێنی خۆیان و بەپێی

کوردی و لە هەمان کاتدا سەرمەشقێکی لەباری
کاری هاوبەشی ڕۆشنبیریشە.
ب ـهو پێی ه دهتوانین بڵێین دهوام ــهی ح هفتا و
پێنج س ــاڵ ـهی بیرێكی بنچین هیی وا ،دهت ــوان ــێ
زۆر دهرس ــی بۆ می راتگ رانی کۆمار لە ئێستادا
پێ بێ و سەرنجی توێژەرانیش بۆ ئ هو باب هت ه
ڕابكێشی کە چۆن ه نزیك ه هشت دهی ه ل هم هوب هر،
ل ه ڕۆژه هاڵتی كوردستان پێكهات هی هك دام ـهزرا
و دروشمەکەی لە پێ شدا ل هس هر دێموك ڕاسی
بۆ ه همووان دام هزراند جا دواتر بە باسی مافی
خۆی بیری لە چارەنووسێکی هاوبەش بۆ هەموو
مرۆڤەکانی ئەو چوارچێوە جوغ ڕافیاییە کردەوە.
هەر ئەوەشە کە تا ئێستاش ئەو دەرفەتەی بە
نەیارانی نــەداوە بتوانن بە شێوەیەکی نەرێنی
لەسەر بیر و هەڵوێستەکانی کۆمار مانۆڕ بدەن
و زیاتر بە قسە و باسی ساختە و ناڕاستەوە
خ ــۆی ــان س ــەرق ــاڵ کــــردووە بـــۆوەی ب ــەردەن ــگ ــی ــان
بە هەڵە بــەرن .ب ـهاڵم ئێستا درێــژهد هرانــی ئ هو
ڕێ ــب ــازه ،ك همتر ل ـهو می رات ه ك هڵك وهردهگـــرن و
ن هیانكردووهت ه س هرمای هی هك ك ه خۆیانی پێوه
بناسێنن و وهك ب هشێك ل ه شوناسی خۆیان
باسی بك هن .ل هوهش گرینگتر س هركۆماری ئ هو
ڕێبازه چۆنی توانی هاوس هنگیی هك ل ه نێوان هێزه
ه هڵك هوت ه ڕووناكبیر و دیندار و دهرهب هگ هكاندا
ساز بكا ك ه قورسایی ب ه الی ڕۆشنبیری و بیری
ت ــازهدا بشكێت هوه و ی هكی هتیی هك س ــاز بكا ك ه
ه همووان ل ه ی ــازد ه مان گدا وا وزهكانیان وهگ هڕ
خ هن ،ك ه زۆر نموون هی هاوشێوهی ب ه چ هند دهیه
بۆیان ن هلواوه و ن هك راوه .چۆن ل هو یازد ه مانگ هدا
هێزی چ هكدار كاری خۆی ڕاپ هڕاند و دهستی ل ه
سیاس هت وهرن ــهدا و پیاوان و ژنانی سیاسەت
ن هچوون دهستكاری پالن ه كولتووریی هكان بكەن.
ئ ـهو بیره ی هكی هت یساز و ی هكگرتووی ه ب ــوو ل ه
“هیچ” سامانێكی ساز كرد ،ك ه پاش ح هفتا و پێنج
ساڵیش ه هر دهكرێ ب ه دهنگی دلێر ب هرگری ل ه
دهسك هوت هكانی بك هی و بێ بیرکردنەوە لە داب ڕان
و لە دەوام ــەی ئەو ڕێگایەدا ،ڕێبوارێک بی بیر
لە دەوڵەمەندتر کردنی سامانێک بکەیەوە کە هی
هەمووانە.

و شوێنپێی کۆماری ئیسالمی
ئـــێـــران یــەکــێــک لـــە واڵتـــانـــی س ــەرەک ــی
لــە ڕۆژهـــەاڵتـــی نــێــوەڕاســتــە و لــە بـــواری
ستراتیژیکی ،ســەرچــاوە سروشتییەکان،
پانتایی ،ژئۆپۆلۆتیک و ...جێگە و پێگەی
تایبەتیی هەیە ،هەر بەم هۆیانە بوو کە ساڵی
 ١٣٤٨هەتاوی لە الیەن نیکسۆن سەرکۆماری
دیاکۆ دانا
ئەوکاتی ئەمریکاوە وێڕای عەڕەبستان وەک
ژاندارمی ناوچە دیــاری کرا .پاش شۆڕشی
ئێران لە ســاڵ  ١٣٥٧و هاتنە ســەر کــاری کۆماری ئیسالمی و
دروستبوونی گرژی لە نێوان ڕێژیمی ئێران و ئەمریکا و هەروەها
ئاڵۆزیی پێوەندییەکان لەگەڵ واڵتانی ناوچە لە سۆنگەی سیاسەتی
“هەناردە کردنی شــۆڕش” بۆ دەرەوە و دروستبوونی شەڕی
هەشت ساڵەی ئێران و عێراق؛ ملمالنێ و بشێوییەکان لە ناوچە
پەرەی سەند.
پاش چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی لە ئێستادا بە بوونی
میلیشیا جۆراوجۆرەکانی سەر بە ڕێژیمی ئێران و دەستێوەردانی
ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی کــۆمــاری ئیسالمی لە کــاروبــاری
نێوخۆیی واڵتانی ناوچەدا کە پاڵنەری برەودانی شیعەگەریی لە
پشتە؛ ئەوەندەی دیکەش ئاڵۆزی و بشێوی ناوچەی تەنیوە.
دروستکردنی ئەو واقعە لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەیان
میلیارد دۆالری تێچووە تا ئەو ڕادەیەی کە کاربەدەستانی ڕێژیم
حاشای لێ ناکەن .ماوەیەک لەوە پێش بوو “محەممەد ڕەزا نەقدی”،
یەکێک لە فەرماندە بااڵکانی سوپای پاسداران دانی بەوە دانا کە لە
سێ ساڵی ڕابــردوودا  ١٧میلیارد دۆالریان خەرجی میلیشیاکانی
سەر بە خۆیان لە ناوچە کردووە .ئیدیعای ئەوەش دەکەن کە ئێران
توانیویەتی دەستی بە “قوواڵیی ستراتیژی”ی ناوچە ڕابگا .ڕێژیم
ئیدیعا دەکا هۆکاری ئەمنییەت و سەقامگیرییە لە ناوچەدا ،بەاڵم
نە واڵتانی ناوچە ،نە واڵتانی زلهێزی و خاوەنبڕیار لە هاوکێشە
جیهانییەکان ڕای پێچەوانەیان هەیە.
سیاسەت و ڕەفتاری کۆماری ئیسالمی و ئامانجی بنەڕەتیی
لە دەستێوەردانەکانی لە ناوچەدا دروستکردن و بەهێزکردنی
هیاللی شیعی و سەپاندنی هێژمۆنیی خۆی بەسەر ناوچەدایە ،واتە
ژاندارمێکی دی و بۆ مەبەستێکی دی .سیاسەتێک کە ناڕەزایەتی
و کــاردانــەوەی زۆری لە واڵتانی ناوچەدا لێ کەوتۆتەوە و ئەو
دژکردەوانە بە سیاسەتی شەڕەنگێزیی کۆماری ئیسالمی لە لوبنانەوە
هەتا عێڕاق و یەمەنەوە دیار و بەرچاوە .وەک بینیمان لە ڕەوتی
ناڕەزایەتییەکانی ساڵ ڕابردوو لە عێراقدا خەڵک بە سووتاندنی
وێنەی خامنەیی و هێنانەخوارێی ئااڵی کۆماری ئیسالمی ئەوپەڕی
بێزاریی خۆیان لە ڕێژیم و سیاسەتەکانی دەربڕی.
واڵتانی ناوچە بۆ بەرپەرچدانەوەی کۆماری ئیسالمی وێڕای
کێبرکێی کڕینی چەکوچۆڵ کەوتوونەتە دروست کردنی “پشتێندی
ئەمنییەتی” بە دژی ڕێژیم و بینیمان لە ساڵی ڕابردوودا دوو واڵتی
عەڕەبیی ناوچە -ئیماڕات و بەحرین -پێوەندیی خۆیان لەگەڵ
ئیسرائیل ئاسایی کــردەوە .هەر ئەو هەوڵە بوو بەهۆی ئەوە کە
کۆماری ئیسالمی ترسی لە دڵ بنیشێ و تەنانەت کــاردانــەوەی
توندیشی هەبێ .ڕێککەوتن و ئاساییکردنەوەی پێوەندییەک کە
لە ڕوانگەی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمییەوە بە خەیانەتێکی
گەورە بە ئیسالم لە قەڵەم درا! بەاڵم خیانەتی گەورە ئەوەیە کە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە خەڵکی هەژاری خۆی ڕەوا دەبینێ
و بەشی هەرە زۆری سامان و داهاتی واڵت بۆ پڕۆژە ئیدۆلۆژیک
و سەربازییەکانی خەرج دەکات ،ئەوە بوو کە لە ناڕەزایەتییەکانی
چەند ساڵی ڕابردوودا خەڵک بەئاشکرا بە بەرزکردنەوەی دروشمی
توند ،ناڕەزایەتی و تووڕەیی خۆیان لە دەستتێوەردانەکانی ڕێژیم
لە ناوچە و بەفیڕودانی سامان و دارایی خەڵکی واڵت بۆ مەرامە
سیاسییەکانی ڕێژیم دەربڕی .بەاڵم سەرباقی ئەوە وێناچێ ڕێژیم
بیەوێ واز لەو سیاسەتەی بێنێ .وەک چۆن بینیمان مەجلیسی
ڕێژیم لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا گەاڵڵەیەکیان پەسند کرد و وێڕای
بڕیاردان لەسەر بەرزکردنەوەی بودجەی سپای قودس –وەک باڵی
نیزامیی ڕێژیم بۆ سیاسەتی ناوچەیی -دەوڵەتیان ئەرکدار کردووە
تا ساڵی  ١٤٢٠هەتاوی پالنەکانی بۆ لەنێوبردنی ئیسرائیل جێبەجێ
بکا .ئەمە جیا لە وەهم و خەیاڵ دەربڕی بەردەوامی و پێداگریی
ڕێژیمە لەسەر سیاسەتەکانی “هەناردەی شۆڕش” و چێ کردنی
“هیاللی شیعی”.
ئەم سیاسەتەی کۆماری ئیسالمی کێشە و ئارێشەی زۆری هەم
بۆ خەڵكی واڵت و هەم بۆ واڵتانی ناوچە و هەم بۆ بەرژەوەندیی
واڵتانی زلهێز دروست کردووە ،سیاسەتێک کە نە سەرکەوتنی تێدا
وەدەســت هێناوە و نە ئامادەشە وازی لێ بێنێ .سیاسەتێک کە
گرێدراوی بــاوەڕی ڕێژیمێکە و تەنیا بە تێچوون و نەمانی ئەم
ڕێژیمەیە دەکرێ خەڵکی ئێران و ناوچە لە زیان و مەترسییەکانی
پارێزراو بن.
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درێژەی وتووێژی جێگری
سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان
بەجێیە .چونکە ئەو حیزبە مێژووییەکی پڕشنگداری لە پێ کهێنانی
حکوومەت و ئیدارەکردنی واڵتدا هەیە .خەباتێکی فرەڕەهەندی
بۆ دەستەبەری ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان بەڕێوە
بردووە ،خوێنی لەبەر ڕۆیشتووە ،بەرگریی قارەمانانەی لە خەڵک
و دەسکەوتی خەباتی نەتەوەی کورد لە ئێ ران کردووە و هەموو
ئام رازێکی بۆ دەستەبەری مافەکانی کورد لە ئێ ران دەکار کردووە.
یانی دەکرێ بڵێین مێژووی حیزبی دێموک راتی کوردستان ئاوێنەی
بااڵنوێنی مێژووی خەڵکی کوردستانە لە کوردستانی ئێ ران لە
ماوەی ئەو حەفتاو پێنج ساڵەدا.
بۆیە ئەو چاوەڕوانییەی خەڵکی کوردستان لە حیزبی دێموک راتی
کوردستان بە ڕەوا دەبینم و هیوادارم هەر دوو بەشی حیزبی
دێموک رات بە لەبەرچاوگرتنی ئەو مێژووە و ئەو چاوەڕوانییەی
کە خەڵک لێیان هەیە و ئەو کاریگەرییەی کە بەیەکەوە دەتوانن
لەسەر تەواوی پرسەکانی گەلی کورد هەیانبێ ،زووتر ڕیزەکانی
خۆیان یەک بخەنەوە.
کاک مستەفا هەڵسەن گاندن ی گشتیی بەڕێزتان لە دۆخ ی
بزووتنەوەی ک ــورد و پرس ی مافەکان ی ک ــورد لە ئێران لە
بەستێن ی گۆڕان کارییەکان ی ئێستا چییە؟
واقعییەت ئەمەیە کە پرسی سیاسیی ئێمە لە ئێ رانە .یانی
پێوەندیی دەوڵەتی ،پێوەندیی کیشوەری ،پێوەندیی قانوونی و
پێوەندیی کولتووری و فەرهەنگی و مێژوویی و ...خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لەگەڵ ئێ رانە .کەوابوو حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەب ــێ ه ــەوڵ ب ــدەن لەگەڵ خەڵکی ئێ ران و جۆراوجۆرییەکانی
ئەم واڵتە ،لەگەڵ خەڵکی سیاسی ئێ ران و لەگەڵ ئەو کەسانەی
دڵیان بۆ ئێ رانێکی دێموک راتیک لێ دەدا لەسەر خەت بێ و کار
بکا ،تەفاهومێک دروست بکا کە لە داهاتووی دروس تکردنەوەی
ئێ رانێکی دێموک راتدا لە بەرژەوەندیی هەم خەڵکی کوردستان و
هەم خەڵکانی ئێ راندا بێ.
دووهــەم ،حیزبی دێموک راتی کوردستان ئەگەر بڵێین یەکێک
ل ــە حیزبە هــەرە دی ــارەک ــان ــی ڕۆژه ــەاڵت ــی ک ــوردس ــت ــان ــە ،بــەاڵم بە
تاقی تەنیا ناتوانێ ئەو بزووتنەوە بەرباڵوە بەو هەموو ئەرک و
بەرپرسایەتییە لە حەوزەکانی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،نێونەتەوەیی،
ئەرکەکانی هێزی پێشمەرگە ڕێبەری بکا .بۆیە حیزبی دێموک رات
و هێزەکانی دیکەی کوردستان دەبی هەوڵ بدەن لە پالتفۆرمێکی
هاوبەشدا ئادرەسێکی ڕوون بۆ بزووتنەوەی کورد دروست بکەن
و هەل و دەرفەتەکان لە گۆڕانکارییەکانی ئێ راندا بقۆزنەوە .نەمر
دوکتۆر قاسملوو زۆر جار دەیفەرموو“ :دەرفەت گرینگە ،جاری
وای ــە نەتەوەیەک ئەگەر دروســت لە دەرفەتێک کەڵک وەرگــرێ،
سەد ساڵ دەتوانێ بچێتە پێشێ و بەپێچەوانە ئەگەر دروست
کەڵکی لێ وەرنەگرێ سەد ساڵ دەچێتەوە دوایە” .کەڵ کوەرگرتن
لە دەرفەتیش بە پڕۆژە و بە بەرنامە دەبێ .لە هەمووی گرینگتر
بەپێی ئەزموونێک کە گەلی کورد لە هەموو بەشەکانی کوردستان
هەیەتی ،لە الوازی ــی دەسەاڵتی ن ــاوەن ــدیدا بۆشایی دەس ــەاڵت لە
کوردستاندا پەیدا دەبێ و بۆ پڕ کردنەوەی ئەو بۆشاییە دیسانەکە
حیزبەکان دەبێ پڕۆژە و بەرنامەیان هەبێ .ئەو ئەرکە قورسە و
لەسەر شانی هەموومانە ،بەاڵم خۆ ئەمە هەر بە قسە ناکرێ.
کاری دەوێ ،هەوڵێ دەوێ ،سازان و لێک تێگەیشتنی دەوێ و لە
ئاخردا ساغبوونەوە لەسەر پڕۆژەیەکی دەوێ کە هەموومان پابەند
بین بە جێبەجێ کردنی.
لە یادی  ٧٥ساڵەی کۆماری کوردستاندا ،خەڵ کی کوردستان ی
ئ ــێ ــران ک ــە خ ــاوەن ــی ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان و ڕاب ــڕدووی ــەک ــی
ڕابردووییەک ی پڕشەن گداری ئاوان ،چی بکەن کۆمارێکی دیکەی
کوردستان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دابمەزرێننەوە؟
ڕەنگە ئەمە هەم بۆ حیزبی دێموک راتی کوردستان کە یەکەم
کۆماری کوردستانی دام ــەزران ــدووە و بۆ خەڵکی کوردستانیش
ناخۆش بێ کە پاش  ٧٥ساڵ لە دامەزرانی کۆمار ،ئێستاش حیزبی
دێموک رات و خەڵکی کورد لە کوردستانی ڕۆژه ــەاڵت بە ئامانجە
سیاسی و نەتەوەییەکانی خۆیان نەگەیشتوون .بەاڵم ئەوە هیچ لە
قەدری تێکۆشەرانی دێموک رات و خەڵکی کوردستان کەم ناکاتەوە و
دوای ئەو ماوەیە و لە هەموو ئەو زەمەنەدا حیزبی دێموک رات هەر بۆ
ئەو ئامانجانە تێدەکۆشێ کە ئامانجی کۆماری کوردستان بوون.
کۆماری کوردستانیش بەرچاوی ڕوون کردووین کە بە وشیارییە
بەرەو ئەو ئامانجە بڕۆین .خەڵکی کوردستان بە بڕوابەخۆبوون
و هیوای دام ــەزران ــدن ــەوەی کۆمارێکی دیکەی کوردستانە کە لە
بەرامبەر دوژمنی مافەکانیان ڕاوستاون .لەو پێوەندییەدا زیان و
خەساری گیانی و ماڵیی زۆریان وێ کەوتووە ،بەاڵم ئااڵی خەباتی
کوردستان و کۆماری کوردستانیان هەر ب ــەرز ڕاگ ــرت ــووە .بۆیە
لەو بارەیەوە گەرمترین پیڕۆزباییان پێ دەڵێم و ئەوەش دەڵێم
ئەوەی ئەمن لە کوڕان و کچانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تێدەگەم،
دڵنیام خەڵکی کوردستان لە تێکۆشان ناوەستێ هەتا ئامانجەکانی
ی دێنێ.
کۆماری کوردستان وەد 
بەو هیوایە و سپاس بۆ بەشداریت لەو دیمانەیەدا
ئێوەش ماندوو نەبن
***

کچان و ژنان بۆ نێو ڕیزەکانی شۆڕش لەژێری
نووس راوە:

ئەدەبییاتی کۆمار
ه ــەن و ک ــەم ن ــی ــن ئ ــەو نــەتــەوانــەی ب ــەرل ــە
گ ــەی ــش ــت ــن ب ــە س ــەرب ــەس ــت ــی ،ج ــی ــا ل ــە ه ــێ ــزی
چـــــەک ،نـــووکـــی پ ــێ ــن ــووس ــی ن ــوخ ــب ــەک ــان ــی ــان
خوڵقێنەری کیانی سەربەخۆ بووە لەنێو دڵ
و زەی ــن ــی م ــرۆڤ ــەک ــاندا .ئ ــۆم ــی ــرۆس ،شاعیر و
چیرۆکنووسی یۆنانی دەبوایە لە سەدەی نۆی
پێش زاییندا ئیلیاد و ئۆدیسە بنووسێ بۆوەی
نەتەوەیەکی یەکدەست لە زەینی یونانییەکاندا
بخوڵقێنێ و ه ــەس ــت ــی نـــەتـــەوەپـــەروەری لە
ناخیاندا بورووژێنێ .مۆنتسکیۆی بیرمەندی
ف ــەڕان ــس ــەوی پ ــێ ــوی ــس ــت بـــوو لــە ســەردەمــی
ڕۆشنگەریی پێش شۆڕشی ف ــەڕان ــس ــەدا بێتە
م ــەی ــدان و ه ــاواری دیمۆک راس یخوازی بکا و
دژی حکوومەتە زۆردارەکــــان بوەستێتەوە و
مەشرووتەکردنی دەس ــەاڵت ــی پاشاکان بکاتە
پێشنیاز .ژانــ ژاک ڕۆسۆ ئەرکی سەرشانی بووە
چەشنی فەیلەسوف و نووسەر لە فەڕانسەی
ســـەدەی هــــەژدەدا ه ــەن ــگ ــاو بنێتە پ ــێ ــش ــەوە و
ئ ــەن ــدێ ــش ــەک ــان ــی خ ــۆی ل ــە بــــواری س ــی ــاس ــی و
ئەدەبییەوە کە توندتر لە خواستەکانی ڕۆسۆ
بوونە بێنێتە نێو کۆمەاڵنی خەڵک و ڕێگا بۆ
شۆڕشی فەڕانسە خۆش بکا .ئەو پێ یوابوو:
“دەستبەرداربوونی م ــرۆڤ لە ئ ــازادی ،وات ــای
ژێرپێنانی خ ــوو و خ ــدەی ئینسانی و مافی
مرۆییە” .دوات ــر دیتمان ڕەوت ــی پێشڤەچوونی
ئاڵوگۆڕە فکرییەکان لە کۆمەڵگەی فەڕانسەدا
چۆن ناپلیۆنی ئامادە کرد لە سەرەتای سەدەی
نــۆزدەدا سپای فەڕانسە دژی ئورووپییەکان
دەڕێخا و سەروەرییەک بۆ فەڕانسەوییەکان
بگەڕێنێتەوە .ئاخر ناسیۆنالیزمی مۆدێڕن لە
واڵتی ئەودا لەدایکببوو و ئەویش لەسەری بوو
هەوڵی دەوڵ ــەت نەتەوەیەکی خاوەن سنووری
دیاریک راو و سەقامگیر بدا .ئەو ناپلیۆنە کێ
ب ــوو جیا ل ــە س ــەرب ــازێ ــک ک ــە دوای ــی ــن سااڵنی
خوێندنی لەژێر دەستی زانا و فەیلەسوفێکی
وەکــوو پێر سیمۆن الپــاسدا تــەواو کردبوو.

ئەدەبیات لە ئورووپا تا کۆتاییەکانی سەدەی
هەژدە پتر خاوەن سەبک و شێوازی ڕۆمانتیک
و خەیاڵی بووە و بە واتایەک نووسین تەنیا بۆ
خاتری نووسین کەڵکیل ێوەرگی راوە .لە سەدەی
نۆزدەدا ئەو ئەدەبیاتە ڕوخسار دەگۆڕێ و لە
قالبی ئیدیالیستی و خەیاڵی خۆی دێتەدەر
و ڕێبازێکی ڕێئاڵی و واقیعگەرایانە دەگرێتە
ب ــەر .ق ــەڵ ــەم دەک ــەوێ ــت ــە خ ــزم ــەت نووسینێکی
ئامانجدار و ئەوجار جەوهەری ئازادیخوازی و
سەربەستیی دەڕژێتە سەر الپەڕەکانی کتێب.
هەناوی وت ــار و شێعر و پەخشان و چیرۆک
لەجیات ئەوەی بە بابەتی ئەفسانەیی و دڵدارانە
پڕ بکرێتەوە ،دەبێتە کانگایەک بۆ هەس تکردن
بە ئ ــازار و چەوسانەوەی م ــرۆڤ .دۆزینەوەی
چارەسەر بە مەبەستی دیاریکردنی چارەنووس
و گرتنەبەری ڕێ ــگ ــای ڕاپ ــەڕی ــن و چۆنیەتیی
خۆڕاگرییش دەبێتە ئامانج.
لە سەدەی بیس تدا کە ئەو هەستە بەهێزە
ڕێئالییە دەگ ــات ــە لووتکە و زۆربـــەی گەالنی
چ ــەوس ــاوە خ ــۆی ــان ڕزگـــار دەکـــەن ،بەتایبەت
گەالنی باڵکانی ژێردەستی عوسمانییەکان،
کوردیش لە نیزیکەوە بە ڕەوتی ئەو ئاڵوگۆڕانە
دەزانێ و وەخ ۆ دەکەوێ .هەر لەبەر ئەو گۆڕان
و گەشە ئەدەبییە دەبینین بەر لە دامەزرانی

ئ ــەو زان ــای ــەی کـــەموزۆر وەک ــوو ڕۆســۆ بیری
دەکردەوە ،هەڵبەت نەختێ نەرمتر و مۆدێڕنتر و
سازگار لەگەڵ کەشی سەردەم .سەدەی نۆزدە
وەکـــوو ســەردەمــی گ ــەش ــەی فکریی دەوڵ ــەت
نەتەوە ناس راوە .چونکە لەو فەترە زەمەنیەدا،
“جێفرسۆن” و “بین” ناسیۆنالیزمی ئامریکا
بنیات دەنێن و لە ئینگلیس “جێرێمی بنتام”
و “گالوستۆن” دەبنە پێ شقەرەوڵی ئەو ڕەوتە
فکرییە .لە ئیتالیا “گاریباڵدی” و “مازینی”
گــەورە تێئۆریسیەنەکانی ئ ــەو قوتابخانەیە
لەنێو خ ــەڵ ـکدا دەن ــاس ــرێ ــن .ویکتۆر هۆگۆی
شاعیر و ن ــووس ــەری فەڕانسەوی ئ ــااڵی دژی
ناعەداڵەتییەکان بەرز دەکاتەوە و بە نووسینی
ڕۆمانی “ب ێئەنواکان” شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی-
ئ ــەدەب ــی س ــاز دەکــا و ل ــەوالت ــری ف ــەڕان ــس ــەش،
بیسمارکی ئاڵمانی وەخۆ دەکەوێ ،هەڵبەت بە
ئامانجی وەسەر یەکخستنەوەی ئاڵمانییەکان.
ئەویش سەرەتا خۆی بە تێئۆرییەکانی ئینقالبی
فەڕانسە تەیاردەکا و پاشان دەیانکا بە هەوێنی
ڕاپەڕینێک بۆ بنیاتنانی نیشتمانێکی بەهێزی
یەکپارچە بە یارمەتیی وەسەریەک خستنەوەی
هەرێمە ئاڵمانییەکان .شەڕەکانی یەکگرتنەوەی
ئیتالیا ،ی ــەک ــگ ــرت ــن ــەوەی ئ ــاڵ ــم ــان ،ش ــەڕەک ــان ــی
باڵکان بۆ سەربەخۆیی واڵتانی هەڵکەوتوو لەو
دەڤەرە و شەڕی یەکەمی جیهانی لە ڕاست یدا
هەموویان بۆ ئەو مەبەستە ب ــوون .کوردیش
بە نۆرەی خۆی لە سەردەمێ کدا هەستی بەو
زەروورەتە کردووە کە ناس راوە بە “کوردایەتی”
و کەسایەتیی خۆیشی هەبووە دەنگ هەڵبڕێ.

کۆمار لە خۆرهەاڵتی کوردستان ،ڕووناکبی ران
ک ــورد چــۆن چ ــاوی واقعبینییان گەشتر لە
پێشوو ڕاستییەکان دەبینێ و وەسفی ئازار و
مەینەتیی گەلەک ەیان دەکەن.
ئ ــەگ ــەر ب ــە ئ ــی ــن ــس ــاف ــەوە ب ــدوێ ــی ــن ،نوخبەی
کورد لە کاروانی نووسین وەپ ــاش نەکەوتووە
و ک ــێ ــش ــەی ســەرنــەکــەوتــنــی ه ــەوڵ ــەک ــان لە
ب ێهەڵوێستیی ئــــەوان نــەبــووە و دەبـــێ لە
گۆشەنیگایەک یترەوە س ــەی ــری شکستەکان
بکرێ .لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان تا دەرفەتێک
ڕەخساوە ،لەجێوە کەڵکی ل ێوەرگی راوە .بۆ وێنە،
ساڵی  ١٩١٣واتە بەرلە شەڕی یەکەمی جیهانی،
ڕۆژنامەی کوردی لە شاری خۆیە بە هیممەتی
عەبدولڕەزاق بەدرخان دەرچ ــووە .ساڵی ١٩٢٢
واتــە ن ــۆ س ــاڵ دوای بــەدرخــان ،ڕۆژن ــام ــەیت ــر
بەناوی “ک ــورد” وەک زمانحاڵی سمای لئاغای
سمکۆ بە هەوڵ و تێکۆشانی مەال موحەممەدی
تورجانی ل ــە چاپخانەی “غ ــی ــرەت” ل ــە ش ــاری
ورمێ چاپ و باڵو بووەتەوە .بەداخەوە ،دوای
شۆڕشی سمکۆ لە ڕۆژهـــەاڵت بێدەنگییەکی
ێ خ ــۆش دەکا
بیست ساڵە ل ــەو مەڵبەندە ج 
و ئەگەر نووسینێکیش لەئارادا بێ ،ئەوە پتر
ه ــی ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان ــە ،چ ــون ــک ــە ئ ــەوێ
وەخۆ کەوتبوو .دوای ئەو ماوەیە و ڕاست لە
وەختێ کدا کە تەنیا یەکدوو ساڵ بەسەر شەڕی
دووهەمی جیهان یدا تێپەڕیوە ،ڕووناکبی رانی
کورد لە خۆرهەاڵتی کوردستان دیسان دێنەوە
م ــەی ــدان و هێزی نووسینیان وەبــەر دێتەوە.
ساڵی  ١٩٤٣یەکەم گۆڤار بە ناوی “نیشتمان”

“کوانێ لە گیتیا وەکــوو ئەو دوو کچە
کوڕێک
بۆ نیشتمان لە داری سیاسەت نیشانە بێ

ڕوم و عەرەب و عەجەم تەمامی
ھەمیا ژ مە را دکر غوالمی
تەکمیل دکر مە دین و دەولەت
تحصیل دکر مە عیلم و حیکمەت”

30ی بەفرانباری 19 _ 1399ی ژانوییەی 2021
دەپێکێ ،چونکە ئەو شێعرە دەبێتە سروودی
نیشتمانیی کۆماری کوردستان:

“ئەی ڕەقیب ھەر ماوە قەومی کورد زمان
نایشکێنێ دانەری تۆپی زەمان

کەس نەڵێ کورد مردووە ،کورد زیندووە
زیندووە قەت نانەوێ ئااڵکەمان”

ئەو دوو نەمامە بوون بە فیدای نیشتمان ی
کورد
کۆمەڵەی “ژێ ــک ــاف” جێی خ ــۆی بە “حیزبی
ئەی خۆزگە بەو ک ــوڕەی وەک ــوو ئەو دوو
دیمۆک راتی ک ــوردس ــت ــان” دەس ــپ ــێ ــرێ .پێشەوا
کچانە بێ”

ئ ــەح ــم ــەدی خ ــان ــی ســـەدەی حــەڤــدەی زایینی
ب ــە ئاشک را ل ــە “مــەم و زیـــن”دا ک ــە ڕۆمانێکی
دڵدارانەیە ،هاوار دەکا:

		
“گەر دێ ھەبوا مە ئیتیفاقەک
ڤێگرا بکرا مە ئینقیادەک

ژماره790 :

عەلی فەتحی

چ ــاپ و ب ــاو دەک ــەن ــەوە .جیاوازییەکی مەزن
لەو جووڵە ئەدەبییەی ئەوجارەدا هەست پێ
دەکرێ .ڕۆژنامەکە دەبێتە زمانحاڵی کۆمەڵەی
ژێ ــک ــاف و ئ ــەوەش پێمان دەڵــێ ک ــە نوخبە و
ڕووناکبیری کورد هەست بە پێویس تبوونی
ی چـــاالک دەکـــا کە
ڕێ ــک ــخ ـراوێ ــک ــی نیشتمانی 
ل ــەودا بە بــاوەڕەوە بتوانێ ه ــەوڵ بۆ ڕزگاریی
نــەتــەوەکــەی بـــدا .ئــــەوەی ل ــەو دەس ــت ــپ ــێ ــک ــەدا
سەرن جڕاکێشە ،ڕەچاوکردنی سەبکێکی ئەدەبی
ڕێئالیستی هاندەرە“ .ئەدەبی بەرگری“ پتر و
ێ خۆشدەکا و گەشە دەستێنێ .هەڵبەت
پتر ج 
ئەو شێوازە ئەدەبییە لە زۆر شوێنی دیکەش
بەرلە کوردستان تاقی ک رابۆوە و دەستکەوتی
باشی ل ێکەوتبۆوە .تورکە نوێخوازەکان خۆیان
دژی سیستەمی پاشایەتیی عوسمانی ئەو
ڕێ ــب ــازەی ــان گ ــرت ــەب ــەر .یونانییەکان ب ــە هەمان
شێوە جوواڵنەوە و ئەگەر سەیری ئەدەبییاتی
ئ ــەو ســەردەمــیــان ب ــک ــەی ــن ،ت ــەن ــی ــا وێ ــژەگ ــەل ــی
چەشنی “ئازادی”“ ،مافی چارەنووس”“ ،داڕمانی
فێئۆدالیزم”“ ،کۆتایی کۆیلەتی و ژێردەستەیی”
و زۆر وێژەیتری لەو بابەتە دەبینین .دیارە با
ئەوەش فەرامۆش نەکەین کە ئێمە باس لە دوای
 ١٩١٧دەکەین و سیستەمی تێزاری لە ڕووسیە
ڕووخ ــاوە و شۆڕشی ئۆکتۆبر سەرکەوتووە و
شنەبای ئ ــازادی دەهەموو کەلێن و قوژبنێک
گــــــەڕاوە .وەک ی ــان ــی ــس ڕیـــچـــۆس ،ش ــاع ــی ــری
یونانی کە ئەو سەردەمە پارتیزان بووە و لە
بەرەکانی ڕزگاریخوازیی یوناندا تێکۆشاوە ،لە
قەسیدەیەکدا سەبارەت بە بای ئازادی دەڵێ:

“گوێ بگرن ل هو بای ه،
ل ه دارستان هوههەڵ ی کردووە
س هردهمێک ه لهشارهکان ی ئایندەتیژڕۆیە
بای هک ی فره ب هشکۆی ه
هیواب هخشە ،س هرهڕۆی ه
ئاخ ....چ هنده زهنتۆڵ ه ئ هو بای ه!”
ئ هو بایە ه هموو دیوارهکان دهڕوخێنێ
ب ــن ــاخ ـهی دیــــواری ن ــێ ــوان دڵ و گیان ی
مرۆڤەکان دهردێنێ و
شوورهی ب هرزی نێوان من و تۆش دهڕمێنێ.
ئێستا خ هریک ه،
پ هنج هرهی خۆر و ڕووناک ی
ب ه ڕووی جیهانا وهس هرپشت بنێ،
بۆی ه
گوێ بگرن ل هگڤ هی ئ هو بای ه
چوونک ه ه هڵ ی کــردووه و ناوێستێ تا
دەگاتە
س هرسنوورهکان ی ه همووی ئ هو دنیای ه”.

ئ ــەگ ــەر وەک دەستپێکی جووڵەیەکی ک ــارا
ل ــەم ــەر خوڵقاندنی ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕ ل ــە هەڵوێستە
سیاسییەکاندا ،سەیری گۆڤاری “نیشتمان”
بکەین ،دەبینین کە کاریگەریی زۆری لەسەر
ڕەوتی گۆڕانکارییەکان داناوە ،لە هەمان کاتدا
شۆڕشێکی ئەدەبیشی دەس ــت پ ــێ کـــردووە.
لەوێدا هەستی شۆڕش و ڕاپەڕین و بەرگری
لە زم ــان هێمن ،هێدی ،سەید کامیل ئیمامی،
خاڵە مین ،حەقیقی ،وردی ،مەال مارف کۆکەیی،
عەتریی گڵۆاڵنی ،ف ــان ــی ،محەممەد مەجدی،
موفتی ،زی ــوەر ،گیوی موکریانی ،قانع ،هەژار
و سەیفولقوزات و ژمارەیەک خاتوونی خامە
ڕەنگین و تەنانەت منااڵنی کەم تەمەنیشەوە
بەیاندەکرێ .ئەوە هەڵوێستی مناڵێکی چواردە
پازدە سااڵنەیە کە لە “نیشتمان”ی ژمارە دوودا
دەڵێ:

“تاکەی ئەی الوەکان ی کوردستان
وا بە دیلی ببین لە ژێر دەستان

ئێمە هەروا بنووین لە گوێی گادا
میللەتی دی هەموو لە خەو هەستان”
تەنانەت هەستی یەکسان یخوازی ئەوەندە
بــــەرز دەب ــێ ــت ــەوە ک ــە ج ــێ ــی خ ـ ــۆی دەدا بە
شایستەساالری .لە ژمارەکانی  ٧و  ٨و ٩ی
ئ ــەو گ ــۆڤ ــارەدا چ ــاوم ــان بە وێنەی دوو کیژی
پێشمەرگە دەکەوێ کە بەدڵنیاییەوە بۆ هاندانی

“نیشتمان” چ ــاوی ب ــەس ــەر هەڵسوکەوتی
ئاغا و شێخەکانیشەوە ب ــووە و خێروبێریان
هەڵدەسەنگێنێ:

“قازانجی شێخەکانمان”
ھـــــەتا شێخی لە کــوردستان بمێنێ
ئـومێدی زیندەگـــانیت پــێ نـــەمێنێ

کۆمەڵەی ژ.ک چاو دەگێڕێ و هەموو چین
و توێژەکان دەبینێ .لە “نیشتمان”ی زمانحاڵی
خ ــۆی ــدا ب ــە گ ــوت ــەی ــەک ــی ح ــاج ــی ق ـ ــادری کۆیی
ئامۆژگاریی الوەکان دەکا:

“تەنبەڵ ی کاری حیز و بێ خێرە
دەست ی ماندو لەسەر زگ ی تێرە”

ئ ــەو “نیشتمانە” ه ــەر ب ــەوەن ــدە ناوەستێ و
ئ ــەگ ــەر بــاس ل ــە ساحێب ق ــەڵ ــەم و زان ــای ــەک ــی
ڕۆژه ــەاڵت ــی بکا ،دیسان ب ــاش ــووری نیشتمان
دەک ــات ــە س ــوێ ــگ ــە و لــــەوێ ک ــەس ــای ــەت ــی ــی ــەک ــی
ئ ــەدەب ــی ب ــۆ هەڵسەنگاندن ه ــەڵ ــدەب ــژێ ــرێ .لە
وەسفی “حەسەن سەیفولقوزاتی” پیرەپیاوی
نیشتمانپەروەری م ــوک ــوری ــاندا دەڵــێ ،ئەگەر
ن ــاوی پیرەمێردی سولەیمانیەتان بیستووە،
پیرەمێردی ساباڵغیش بناسن ،چونکە ئەو
پیرەمێردەی ئێمەش وەها دەدوێ:

“کوردینە تابەکەی ئێمە لە کێوان میسال ی
دێو
بێین و بچین و بۆمە نەبێ قەت خودان و
خێو

دیتم نووسراوە لە پەلکێکی وی
بە خەتی خوێنیین نێوی (خۆشەوی)”
بۆ مەرگی فەرماندەی شەهید “موحەممەد
نانەوازادە”ش ب ێخەم دانانیشێ و شینگێڕی بۆ
دەکا:

“گەردوون ئاگرت بکەوێتە ماڵ
گڕ گڕ بسووتێ بێتە کۆی زوخاڵ
بڕژێ بەسەرتا کۆست ی ب ێوادە
هەر وەکوو مەرگ ی نانەوازادە”

قازی محەممەد دەبێتە سواری دەست بەجڵەو
و وەک ــوو سەرکۆماری کوردستان جێی خۆی
لەنێو دڵ ــی ه ــەژاران ــی کوردستاندا دەک ــات ــەوە.
وەخـــتـــێـــک وەکـــــــوو خ ــوێ ــن ــەرێ ــک الپـــــەڕە
ئااڵ هەڵدەدرێ و پەسندی شار و الدێی دەبێ
و سوێندی پ ـێدەخ ــورێ .حکوومەتی ک ــوردی نووس راوەکانی سەردەمی کۆماری کوردستان
دادەمەزرێ و خاوەن دامودەزگای ئیداری خۆی ه ــەڵ ــدەدەی ــن ــەوە و دوای  ٧٥ســاڵ لێیان ورد
دەبێ و زمانی ک ــوردی ڕەسمییەتی پ ـێدەدرێ دەبینەوە ،تووشی دیاردەیەکی نامۆش دەبین.
و میللەت چاوی هومێدی تێدەبڕێ .قوتابیان ئــەو ســــەردەم نوخبەکانی شــار چاالکترین
ســــروودی “ئ ــەی ڕەق ــی ــب” دەک ــەن ــە جوانترین نەخشیان گێ ڕاوە بۆ گەشەی “کوردایەتی” لە
مۆسیقای بەرگری و پێشمەرگە خۆی بۆ فیدا ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئەدەبییاتی بەرگری
دەکا .بەڕاست کام نووسەر و ئەدیب دەتوانی لە دەگاتە لووتکە .مەخابن ،وەختێک نیزیک بە
هەمبەر ئەو گشتە جوانی و پیرۆزییە خۆڕاگرێ  ٤٠ساڵ تێپەڕدەبێ و ئەزموونی ساڵەکانی -٤٦
٤٧ی هەتاویش دێتە سەر ئەو خەرمانە ئەدەبی
و زمانی شێعر و پەخشانی وەگۆ نەیە!
ه ــەر هەموو ه ــۆگ ـران بۆ پێشەوای ک ــوردان و کردەییە ،ڕاپەڕینێک بەمەبەستی ڕووخانی
دەنووسن و “قانع”یش لە هەڵبەستی “پێشەوای ڕژێ ــم ــی پ ــاش ــای ــەت ــی ئ ــێ ـران دەســـتپ ــێ دەک ــا،
بەشێک لە نوخبەی کوردی ڕۆژهەاڵت ئامادەیە
زانای کورد”دا ڕوحی وەبەر دەنێ:
“سەد شوکر وا من نەمردم تا کە دیم ئااڵی خزمەتی ه ــەرچ ــی هێز و ڕێ ــک ــخ ـراوی ئێ رانی
کورد
هەیە بکا ،بــەاڵم ه ــەوڵ ــدان ب ــۆ ئارمانجەکانی
ک ــەوت ــە ب ــەرچ ــاوم ب ــە بـــەرزی ســـوڕەت و کۆماری جوانەمەرگ بە ئەرکی خۆی نازانێ .خۆ
سیمای کورد
دیتمان گەنجی کورد لە شارەکان چۆن وێ ڕای
باقی ئێ رانییەکان هەوڵی بۆ ڕووخانی نیزامی
باز بوو ،دوورابوو دیدەی نەرگس ی شەهالی پاشایەتی دا ،بەاڵم بەداخەوە دوای سەرکەوتنی
کورد
شۆڕشی س ــەرت ــاس ــەری ئێ ران ئ ــەو گەنجە یا
مــژدە بێ ئەمڕۆ کە ب ــەرب ــوو چــاوی پڕ هەروا لەگەڵ هێزە ئێ رانییەکە مایەوە یا وازی
بینایی کورد
لە خەبات هێنا و شۆڕشی چەکداریی بۆ الوانی
الدێ ج ێهێشت .هەڵبەت حاشای لێ ناکرێ
هەر بژی ئ ــااڵی ک ــورد و پێشەوای زانای ک ــە ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان وەکـــوو سیستەمی
کورد”
حوکم ڕانی ،کاریزمابوونی کەسایەتیی پێشەوا
و بەتایبەت پابەندبوونی بە باوەڕەکانی تا کاتی

هـــەر میللەتێ لــە الوە ح ــەق ــی خ ــۆی
بەدەستەوە
کوردێک ئەگەر سەر هەڵێنێ دەڵێن بۆتە
سەر بزێو
ئازادی ،سەربەخۆیی و میریی و گەورەیی
داوا دەکەین بە زار و زمان و ددان و لێو”
لە ب ــەردەوام ــی ــی ئ ــەو ڕەوتـــەدا ڕۆژنامەکانی
“هاواری کورد” ،گۆڤاری” کوردستان”“ ،هەاڵڵە”،
“ئـــــاوات”“ ،هــــاواری نیشتمان” و ڕۆژنــامــەی
“کوردستان” باڵو دەبنەوە .بابەت و نێوەرۆکی
هــــەر هـــەمـــووی ئــــەو گ ــۆڤ ــاران ــە لــەڕاســتــای
“ک ــوردای ــەت ــی”دا ن ــووس ـراون و لە چوارچێوەی
“ئــەدەبــی بـــەرگـــری”دا درەوشــــاونــــەوە .زۆرتــر
چ ــەوس ــان ــەوە ،بــێدەوڵــەتــی و ژێ ــردەس ــت ــەی ــی
نـــەتـــەوەی کــــورد لـــەوانـــدا زەقکـــــراوەتـــــەوە و
بەردەوامیش ڕێگاچارە پێشنیازک راوە و ڕاپەڕین
ی داوەت ــەوە .لە بەشی هەرە
و خۆڕاگری ڕەنگ 
زۆری وتار و شێعر و نووس راوەکاندا ،گرینگی
تایبەت بە هێما و ڕەم ــزە نەتەوەییەکان دراوە
و ئااڵ و پێشەوا و پێشمەرگە پیرۆز ک راون و
دامودەزگ ــای حکوومی و ئیدارییەکان ڕێزیان
ل ێگی راوە و سوێند بە خاک و خوێنی شەهید
دەخــــورێ و زەوی و ئ ــاس ــم ــان ــی نیشتمانی
کوردان ڕۆحی خۆشەویستییان پ ێدەبەخشرێ.
ئەدەبییاتێکی پ ــڕ ل ــە ڕێ ــز و ح ــوڕم ــەت جێی
خ ــۆی دەکــاتــەوە ،ه ــان ــدەرە ب ــۆ خۆبەخ تکردن
لــە پ ــێ ــن ــاو ن ــی ــش ــت ــم ــاندا و بــوێــری لــە ب ــەرەی
بەرخۆدان دەکاتە ئەخالق و لە هەمان کاتدا
ڕێزگرتن لە نەتەوەکانی دیکە دەبێتە ئ ــەرک.
مەبەستی ت ــەواوی ن ــووس ــەران ئ ــەوە ب ــووە کە
چەند پێویستییەک بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی
نەتەوەیی بۆ کوردی ب ێکیان حەوجەیە :وەکوو
سەرکردەیەکی کاریزماتیکی بە وەرە و لێزان
و خۆشەویستی خەڵک ،سپایەکی نیشتمانی
بەئەخالق ،زمانێکی یەکگرتوو و دەوڵەتێکی
بــــەدەر لــە گ ــەنــدەڵ ــی و ئــااڵیــەک ــی پــیــرۆز و
سروودێکی پڕواتا و خاکێک کە شایانی ئەوە
بێ ڕۆڵەکانی نیشتمان لەپێناویدا گیانی خۆی
بۆ بەخت کەن .بەردەوامیش دەگوترێ شەڕ بۆ
میللەتێکی خۆسەپێنی بێگانە مایەی نەفرەتە و
خزمەتی بێگانە دژی واڵتی خۆت خەیانەت .ئەوە
نییە خاڵەمینی شاعیر بە دوو بەیتە شێعر
لەجێوە بۆچوونی خۆی بە ئاشک را دەردەبڕێ:

“دوو کەسن دەردی ئێمە دەرمان کەن
پیاوی زۆرزان و سواری دەس بە جڵەو”

یونس ڕەئوفی شاعیریش ناس راو بە “دڵدار”
کە ساڵی  ١٩٤٠لە زیندان بووە شێعری “ئەی
ڕەقیب”ی هۆنیوەتەوە و ئەویش مەبەستی خۆی

بەدڵنیاییەوە “هەژار”یش جیهان تێدەگەیەنێ
و ه ــەس ــت ــی خــــۆی بـــۆ ڕەئـــیـــس ج ــەم ــه ــوری
خۆشەویست دەردەبڕێ:

“هەموو تێگەیوەکان زۆر باش دەزانن
کە کورد ئازاتری خەڵکی جیهانن

ڕەئیس جەمهوری مەحبوب و عەزیزمان
جەنابی پێشەوای بەرز و بەڕێزمان
بە ڕوحم و عەقڵ و عەدل و نوکتەزان ی
نییە بۆ ئەو لەسەر ئەم هەردە سان ی”
خاتوونە نیشتمانپەروەرەکانیش شانبەشانی
پیاوە ئەدیبەکان س ــۆزی خۆیان دەردەبــڕن و
وەک چ ــۆن “س ــەدی ــق ــەی غ ــەرق ــی” ل ــە س ــەق ــزەوە
دەڵێ:

“ئــەی وەتـــەن قوربان ی ت ــۆ ب ــێ رووح ــی
شیرینی ئەمن
خاک ی تۆ جێگەی ئومێد و باعس ی ژینی
ئەمن”

لە “کوردستان”ی ژمارە ٢٨یشدا خاتوونێک بە
ناوی “خانمێ” شانازی بە دەستکەوتەکان دەکا:

“ل ــە ترۆپکی کێوی بەخت و ئیقباڵ ی
کوردەواری
ئەستێرەیەک ی پڕ شۆق داوێتێ وا دیاری”

ڕووداوەکـــانـــی ڕۆژانـــە کاریگەریی خۆیان
لەسەر هەست و س ــۆزی خەڵک بە گشتی و
نووسەران بەتایبەتی دان ــاوە .وەختێک “خەلیل
خ ــۆش ــەوی” پێشمەرگەی ق ــارەم ــان ــی ب ــارزان ــی
شەهید دەب ــێ“ ،هێمن” ماتەم دایدەگرێ و بە
پارچە ه ــۆن ـراوەی ــەک لە دەف ــت ــەری شەهیدانی
کۆماردا ناوی تۆماردەکا:

“گوڵ چ گوڵ هەموو تێر ئاو و بژوێن
گوڵ چ گوڵ هەمووی وەکوو پت ی خوێن

لە س ــێ ــدارەدران ــی ،خۆشەویستیی پێشمەرگە،
پیرۆزیی ئااڵ و جێگرتنی سروودی نیشتمانیی
“ئەی ڕەقیب” هەرچەند کۆمەڵە دەستکەوتێکی
نەتەوەیی ئەو س ــەردەم بوونە ،بە خۆشییەوە
ت ــا ئ ــەم ــڕۆش جێی پەسند و ڕێــزی زۆربــەی
کوردانن“ .ئەدەبیاتی بەرگری” ئەو سەردەمە
بووە بنەمایەکی فکریی و مەکتەبێک کە زۆر
ئەدیبی وەکوو “سوارەی ئیلخان یزادە”“ ،مارف
ئاغایی” و ه یدیکەی پ ێگەیاند .س ــوارە خۆی
دەدوێ:

“بیرەوەریی دووی ڕێبەندان
دەمخاتە سەر بەستە و بەندان
ڕێبەندان ی ڕێنوێنە
لە داگیرکەر سەرشێوێنە”

بەدڵنیاییەوە “مارف”یش بێبەش نییە ،بۆیە لە
شێعری “کۆچ”دا خۆی لە خاک دەبەستێتەوە و
پیرۆزایەتی پێدەبەخشێ:

“خاک
توانای کۆچی نییە.
ئەوەیە ڕازی مانەوەی هەمیشەیی من
لەم واڵتەدا”

کـــۆتـــا قـــســـەم ئــــەوەیــــە کــــە ب ــی ــس ــم ــارک ــی
ئاڵمانی و ق ــازی م ــح ــەم ــم ــەدی ک ــورد ئەگەر
هەردووکیان خاوەن یەک ڕێبازی فکری بوون
و نیشتمانپەروەرییان وەک ئامانج ڕەچ ــاو
کــردووە ،ئیتر بوونەتە پێشرەو و پێشەوا بۆ
گەشەی ئەدەبیاتێک کە مەبەستی ڕزگاریی
دوایین تاکی مرۆڤ لە ژێردەستەییە .لەخۆڕا
نەبوو هەژار دەیگوت:

“ سەد بەهار بە نۆکەری ئەو زستانە بێ”.
***

بزنە مەرەز وە زمان هات و
شوان دەبێ وشیار بن
دارســمــە ،یانی بۆخۆم ئــەو باڵندە خنجیالنەیەی بە نووسینی ئەم
چەند دێــڕە لەخزمەتتان دام ،بەشێکی زۆری شــار و شارۆچکە و
گوند و گوندۆچکەی ئەم کوردستانە پان و بەرینە گــەڕاوم .ئەمەش
وای لێکردووم ئەگەر زاراوە و بــنزاراوەی شوێنە جودا جوداکانی
کوردستانیش نەزانم ،دەزانم زۆرن ئەو وشە و دەستەواژانەی لە الیەکی
کوردستان مانایەکیان هەیە و لە شوێنیکی دیکەی ئەم واڵتە ڕەنگە مانای
دژ و تەنانەت ناشرینیشیان هەبێت .جا بۆیە لە سەرەتادا دوو وشە یان
دەستەواژەی بەشێک لە ئەم ڕستەیەی سەرەوەتان بۆ شی دەکەمەوە.
ڕەنگە ئەم شیکردنەوەیە بۆ بەشێک لە خوێنەران شتێکی دووبارە بێ،
بەاڵم واباشە ڕەزای قورس و خوێنی تاڵم ماندوویان نەکا.
بزن بریتییە لە حەیوانێکی ڕەشانگی لە مانگا نەویتری لە مەڕ سەرقیتتر
و شاخدار و بێ دونگ و کلێنجە ڕووت .بۆ ئەوەی ئەم ڕستەیەی دوایی
یانی ڕێک ئەو ڕستەیەی پێش تەواوکردنی ئەم ڕستەیەی بەردەستم
لێیبوومەوە سەرتان لێ نەشێوێنێ ،ناچارم ئەویشتان بۆ شی بکەمەوە.
ڕەشانگ :لێرەدا مەبەست لە حەیوانی ڕەشە کە دەکاتە پێچەوانەی
ڕەنگی مەڕ و مەبەست بزنە.
شاخدار :ئەم وشەیە لە کولتووری کوردیدا بۆ هەندێک پیاویش بەکار
دێ کە خەریکی هەندێک کاری هین و وانێکن.
دونگ :ئەو تۆپەڵە بەز و خورییەیە کە لە دواوە عەیبەی مەڕ دادەپۆشێ
و بە داخــەوە بــزن نییەتی .هەندێجار بە کەسانی بێدەستکەوتیش
دەگوترێ “ئەدی کوا دونگت” .بەاڵم لە دەرەوەی ئەم نووسینە بە سرتە
قسەیەکی خۆمانەش بکەین کە دونگ بە کەبابەوە زۆر بەتامە.
کلێنجە :بریتیە لە ئەو دوو کونەی دواوەی بزن و مەڕ .هی مەر دونگ
دایپۆشیون و ئەوانی بزن بە دەرەوەن.
دوای لێکدانەوەی ئەم وشانە ،با خۆێنەران بە کەیفی خۆیان ئەو
ڕستانەی سەرەوە لێکبدەنەوە.
بــەاڵم مانای وشــەی “مـــەرەز” .ئــەم وشەیە بە مانای “نــاتــەواو” و
“شێت”یش دێ ،بەاڵم لەگەڵ بزن ،دەستەواژەی “بزنە مەرز” دروست
دەکــا و ماناکەی ئەو بزنەیە مــووی لەشی لەگەڵ مــووی بزنی دیکە
جودایە بۆ ڕستن و چنین دەبێ و “کر”ی لێدروست دەکرێ و دەیکەن
بە ڕانک و چۆغە.
لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ،لە بەرنامەیەکی کەناڵی دووی تەلەفزیۆنی
کۆماری ئیسالمیدا میوانداری لە دوکتۆرێکی کورد کرا .میوانە کورده
ڕانک و چۆغەیەکی مەرز و پەستەکێکی بەرگنی کردبووە بەر و لەگەڵ
کابرایەکی زلی کەم تووک لە الیەن پێشکەشکاری بەرنامەوە بەخێر
هێنران .بە شێوازی دستپێکردنی پێشکەشکاری بەرنامەکەوە دیاربوو
دەیهەوێ دوو میوانەکە بەگژ یەکتردا بکا .دیارە ئەم کەناڵە و کەناڵەکانی
دیکەی تەلەفزیۆنی کۆماری ئیسالمی لەم کارەیاندا خاوەن ئەزموونن.
نەک هەر دوو میوانی بەرنامە بەگژ یەکدا دەکــەن ،جاری وایە چینە
جوداکانی کۆمەڵگە و نەتەوە جوداکان و هەندێک شتی دیکەش بەگژ
یەکتردا دەکەن .بەاڵم بەرنامەی ئەمجارە لەگەڵ هەموو جارانی دیکە
جودا بوو .جارانی پێشوو بێڕییزیان بە ئازەریان دەکرد .یان ماوەیەک
لەمەوبەر لە سەر تەلەفزیۆن بە منداڵێکیان گوت چۆنە باوکت شۆفیر
تاکسیە و الی هاوڕێکانت ئاشکرای دەکەی .دەتگوت شۆفیر تاکسی دز
و جەردەیە و نابێ منداڵەکەی الی هاوپۆالنی ناوی بهێنێ.
بۆ ئەوەی باش لە نەخشەی دەرهێنەر و پێشکەشکاری بەرنامەکەی
شەبەکەی دووی تەلەفزیۆنی سەر بە مەقامی موعەزەمی ڕەهبەریی
کۆماری ئیسالمی تێبگەن ،الی خۆتان جارێکی دیکە بە مانای فرەڕەهەندی،
بزن ،مەرەز ،شوان ،کلێنجە ،دونگ ،خوری و بەرگندا بچنەوە ،ئەمجار
لە قوواڵیی کێشەکە دەگەن .پێموابێ وشەی “بەرگن”م شی نەکردەوە.
بەرگن بە خوریی کاوڕی یەکساڵە دەگوترێ“ .کاوڕ” بێچووە مەڕی
تەمەن یەکساڵە .خوریەکەی ناوی بەرگنە .بەرگن لە خوریی مەڕی
گەورە نەرمترە و بۆ ڕستن و چنین نابێ و ئەگەر بپەستێورێ باش
یەکتر دەگرێت .سااڵنی ڕابردوو لباد و کەپەنک یان فەرەنجیی شوانان و
پەستەک و کاڵویشیان لێ دروست دەکرد.
دوای ئ ــەوەی پێشکەشکاری بــەرنــامــەی گۆرینی شەبەکەی دوو
بە میوانەکان دەڵێ بەخێر بێن ،ئــەوەی سەری ڕووتــاوەتــەوە و جلی
ڕۆژئاواییەکانی کردووەتە بەر ،ڕانک و چۆغەڵ و پەستەکی کابرای
کورد پێش چاوانی تاریک دەکا و پێی دەڵی ئەم جلە شوانانەیە چییە
کردووتە بەر؟ ئەویش بۆ ئەوەی بیری لەسەر مەرەزی بزن و بەرگنی
کاوڕ البدا ،دەڵێ لەمێژە ئێمە ئەم جالنەمان هەیە ،باب و باپیرانیشمان
کە کوڕانی کاوە بوون ،لە سەردمی زوحاکی شان بە مار ئەم جالنەیان
دەکــردە بــەر .ئەو دیــارە لەالیەک دەیهەوێ دڵی بەرانبەرەکەی وەک
بزنە مەرەزێکی ڕووتاوە نەهێشێ و وەک هەموو شوانێکی ئاقڵ و زانا
بەسەر ئەم بزن و مەڕانەی بەردەمیشیدا ،ڕاستەوخۆ واڵمی ڕاهێنەری
سەرەکیی تەلەفزیۆن و مەڕ و بزنەکان بداتەوە.
شوانە باش دەزانێ ڕاهێنەری ڕانەمەڕەکە بەئەنقەست ئەم دووانەی
خستووەتە بەردەستی .ئەوە نییە بە فارسی قسەی دەکرد؟ چۆن نازانێ
“تفرقه بیانداز و حکومت کن” یانی چی؟
بەاڵم واباشە خوێنەران بزانن دارسمەش ئەوەندە گێلۆکە نییە بەم
نووسینەوە خۆی بخافڵێنێ و دەزانێ دوو ڕۆژی دیکە حەفتاوپێنجەمین
ساڵیادی دامەزراندنی کۆماری دێموکراتی کوردستانە و ڕاهێنەری
ئەم بزن و مەڕانەش کە خاوەنی سەرەکیی تەلەفزیۆن و ڕانەمەڕێکی
ی خۆشە خەڵکی کوردستان هەستیان بورووژێ و بە قسەی
گەورەیە ،پێ 
بزنێک هەڵبچن و وەک پێویستە یادی ڕۆژی پیرۆزی دوو ڕێبەندان
نەکەنەوە .جا واباشە شوانان لەنێو باعەباع و کارەکاری بزن و مەڕاندا
سەریان لێ نەشێوێ و بیسەلمێنن ئەوان لە خێلی بزن و مەڕان نین.
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کۆماری کوردستان و
بنیاتنانی کەسایەتیی مرۆڤی هاوچەرخی کورد
دوای ئەوەی لە ئاکامی شەڕی جیهانیی
ی ــەک ــەمدا ( )١٩١٤ -١٩١٨ک ــوردس ــت ــان بە
سەر چوار واڵتدا داب ــەش ک را و دەوڵەت
– نەتەوەکانی ت ــورک ،فــارس و ع ــەرەب
لە سەر ئەساس و ئەقڵیەتی سڕینەوەی
“ئەوانی تر” دام ــەزران و بزووتنەوەکانی
کورد بۆ مافی دیاریکردنی چارەنووس
یەک لە دوای یەک تێ کشکێندران ،مرۆڤی
کــورد ب ــۆ م ــاوەی ــەک ت ــووش ــی ج ــۆرێ ــک لە
قەی رانی شوناس دەبێ .بە واتایەکی دیکە،
ک ــورد چیدیکە ئی رادەی خۆ بەبااڵگرتنی
دەورووبەری نامێنێ و لە “مەلیکایەتی” و
“ئاغابوون”ەوە دادەبەزێ بۆ گۆشەگیری،
دەس ـتب ــەردان ــەوە و سەهۆڵبەندانێک لە
ئ ــی ـرادە کە تا گەیشتن بە ب ــووژان ــەوە و
ژیــانــەوەی ،زەمەنێکی م ــێ ــژووی ــی پ ــڕ لە
ب ێهیوایی و کارەسات دەبڕێ.
ئ ــەگ ــەر شــــەڕی ج ــی ــه ــان ــی ــی ی ــەک ــەم و
ئاکامەکانی بۆ ک ــورد و نیشتمانەکەی
تێکشکان و دابــەشــبــوون و ق ــەی ـران ــی
شوناسی ب ــەدواوە ب ــوو ،لە هەڵومەرجی
شەڕی جیهانیی دووهەمدا چەخماخەیەک
لە بووژانەوە ڕوو لە “بەختی نووستوو”ی
دەک ــا و کۆمەڵێک الوی خـــاوەن بیر و
ه ــەڵ ــوێ ــس ــت بــە دامـــەزرانـــی “ک ــۆم ــەڵ ــەی
ژی ــان ــەوەی کــــورد” ،قــۆڵ ل ــە س ــڕی ــن ــەوەی
زەمــــەنــــێــــک لــــە قــــەیــــرانــــی شــونــاســی
میللەتەکەیان هەڵدەماڵن.
پێشەوای مەزن ،قازی محەممەد کە بە
چاوی خۆی تەواوی ڕووداوەکانی ئەم سێ
دەیە پڕ لە نەهامەتی و ئەنگۆستەچاوە
و ،کارتێکەرییەکانی لەسەر کۆمەڵگەی
کوردستان و ئینسانی ک ــوردی دیتبوو،
هیچ گومان ل ــەوەدا نییە کە هەست بە
پێویستیی ه ــەل ــێ ــن ــان ــەوەی هەنگاوێکی
مێژوویی دەکــا .پەیوەس تبوونی قازی
محەممەد بە کۆمەڵەی ژێکاف دەستپێکی
ئ ــەم هەنگاوەیە کە لە باوەڕمەندبوونی
بە وەسەریەکخستنی تواناکان و کار و
بڕیاری بەکۆمەڵ سەرچاوە دەگرێ .قازی
محەممەد ک ــە هــەر زۆر زوو دەت ــوان ــێ
م ــت ــم ــان ــەی هــاوڕێــیــان ــی و خ ــەڵ ــک ــەک ــەی
وەدەس ــت بهێنێ ،بە ک ــردەوە و لە ڕێگای
ب ــەڕێ ــوەب ــردن ــی کــاروبــاری ج ــۆراوج ــۆری
ڕۆژانــــــەی شــــاری م ــه ــاب ــادەوە ،ب ــی ــر لە
بنیاتنانی کارێکی گەورەتر دەکاتەوە .لە
هەنگاوەکانی دوات ــریدا و بە خوێندنەوە
و تێگەیشتن لە هەلومەرجی سیاسی و
زەرفییەتەکانی دەورووبــەری ،دامەزرانی
ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی ک ــوردس ــت ــان (٢٥ی
گەالوێژی ١٣٢٤ی هەتاوی) وەک واڵمدانەوە
بە هەموو ئەو گۆڕانکاری و چاوەڕوانی
و خەونە نەتەوەیانە ،دەکاتە بڕیارێکی
م ــێ ــژووی ــی و لــەم س ــۆن ــگ ــەی ــەوە هەنگاو
بە هەنگاو لە بەئەنجامگەیاندنی کارە
گەورەکە نزیک دەبێتەوە.
ب ــە دامــــەزران و ڕاگ ــەی ــان ــدن ــی ک ــۆم ــاری
ک ــوردس ــت ــان (٢ی ڕێ ــب ــەن ــدان ــی ١٣٢٤ی
ه ــەت ــاوی) کـــورد دوای دەیــــان س ــاڵ لە
گۆشەگیری و ب ـێه ــی ــواب ــوون و تالنەوە
ل ــە نێو ق ــەی ـران ــی ب ـێش ــون ــاس ـیدا ،خۆی

سمایل شەرەفی

کۆماری کوردستان و دەسکەوتە بنیاتنەرەکان ی ،ئینسان ی کورد لە بناغەوە درووست دەکاتەوە؛
داوی قەیران ی شوناس ی لێ دادەماڵ ی و کەسایەتییەک تەژی لە سەروەریی لێ بنیات دەنێ
دەدۆزێــتــەوە و هەستانەوەیەکی م ــەزن
ئــەزمــوون دەکـــا .ئــەم ه ــەس ــت ــان ــەوەی ــە لە
بەشێک ل ــە نوتقی پ ــێ ــش ــەوادا بەمجۆرە
بەرجەستە دەبێ “ :پیاوانی بەبیر و هۆش
و بەشەڕەف کە زۆر لەمێژ بوو خوێنی
دڵیان دەخواردەوە بۆ زەلیلیی ئەو میللەتە
دووکەڵ لە دەروونیان دەهاتە دەرێ ،زۆر
زوو تەشخیسیان دا کە وەختی ک ــارە و
ل ــەو فورستە دەب ــێ ب ــەه ــرە وەرگ ــی ــرێ و
ئەوە تەواو ئەو ڕۆژەیە کە پشتاوپشتمان
چـــاوەڕوانـــی بــــوون .ی ــەک ج ــار خ ــێ ـرا و
ب ـێوچ ــان و ڕاوەس ــت ــان دەستیان بە کار
کرد و حیزبی دێموک راتی کوردستانیان
تەشکیل دا و ب ــە دەس ــت ــوب ــرد خەریکی
ک ــاروب ــاری میللی بــوون و ب ــە چاوێکی
ورد و بەدیقەت ئیحتیاج و پێداویستیی
کوردیان تەشخیس دا و بەدیی کرد ”...ئەم
بەدیکردنەش کۆماری کوردستان بوو.
ک ــۆم ــاری کــوردســتــان و دەس ــک ــەوت ــە
بنیاتنەرەکانی ،ئینسانی کورد لە بناغەوە
درووســـــت دەکــــاتــــەوە؛ داوی ق ــەی ـران ــی
شوناسی لێ دادەماڵی و کەسایەتییەک
تەژی لە سەروەریی لێ بنیات دەنێ .هەر
خ ــودی ڕاگەیاندنی ک ــۆم ــاری کوردستان
وەک دی ــاردەی ــەک ــی سیاسی-کۆمەاڵیەتی
ک ــە تەعبیرێک ل ــە دەســــەاڵت ،ئ ــی ـرادە و
سەروەری بە دەستەوە دەدا ،کاریگەریی
ڕاستەوخۆ و قووڵی لە سەر ئینسانی کورد
دانا کە ،ئەو ب ــاوەڕەی تێدا درووس ــت بێ
کە “ئەویش” دەتوانێ و بۆی هەیە بتوانێ
وەک توانیویەتی ،لە وەه ــا ڕووداوێـــکدا
خۆی وێنا بکا .کەوابوو “باوەڕبەخۆبوون”
لە بنیاتنانی کەسایەتیی ئینسانی کورددا
 -ک ــە ب ــەداخ ــەوە ت ــا ئێستایشی ل ــە ەڵ

بێت کەمایەسیی پێوە دی ــارە – شەرتی
ئەساسی و ئامیانی سەرەکییە.
بــــڕیــــار و کــــردەوەکــــانــــی کـــۆمـــاری
کوردستان کە زۆری ــان وەک دەسکەوتی
نەتەوەیی پێناسە دەکرێن ،لە بنیاتنانی
کەسایەتیی ئینسانی هاوچەرخی کورددا،
ڕۆڵ و کاریگەریی ریشەییان هەبووە
و هەیە .لێرەدا بە نموونە باس لە سێ
دەس ــک ــەوت ــی هـــەرە مـــەزن و ئەساسیی
کــۆمــاری کــوردســتــان و ک ــاری ــگ ــەری ــی ــان
لـــەســـەر درووســــتکــــردنــــی ئ ــی ــن ــس ــان ــی
ه ــاوچ ــەرخ ــی کــورد دەک ــەی ــن“ .هەڵکردنی
ئ ــااڵی ک ــوردس ــت ــان”“ ،دامـــەزرانـــی سپای
مللیی کوردستان” و “دان ــان ــی س ــروودی
نەتەویی” وەک سێ دەسکەوتی بنەڕەتیی
کۆماری کوردستان هەرکام بە جۆرێک
توانیویانە ت ــا ئێستاش ک ــە  ٧٥ساڵیان
ب ــەس ــەردا ت ــێ ــدەپ ــەڕێ ،کاریگەریی ه ــەرە
ئەساسییان لە سەر کەسایەتیی ئینسانی
کورد هەبێت.
کۆماری کوردستان وەک ڕووداوێ ــک ــی
م ــێ ــژووی ــی ب ــزووت ــن ــەوەی ن ــەت ــەوای ــەت ــی ــی
خەڵکی کوردستان ،ئەگەر خاوەنی ئەم
دەسکەوتانە نەبوایە ،ب ێگومان هەر وەک
نموونەی هاوشێوەی خۆی لە ئازەربایجان
دەریخست ،نەیدەتوانێ ببێتە ئەو یادەوەرە
مێژوویی و دانەب ڕاوە لە هەست و نەستی
ئینسانی کورددا .کەوابوو هۆکاری ئەوەی
دوای  ٧٥ساڵ و دڵنیاین بۆ هەتاهەتایە
الی ئینسانی ک ــورد ،کۆماری کوردستان
جێگە و پێگەی خ ــۆی هەیە و دەمێنێ،
پرۆژەکانی کۆمارە.
هەڵکردنی ئااڵ لە کۆماری کوردستاندا
یــەکــێــک لـــە ڕووداوە جــــەوهــــەری و
ک ــاری ــگ ــەرەک ــان ــە .ئــااڵ تەعبیر ل ــە بوونی

ن ــی ــش ــت ــم ــان و نــەتــەوەیــەکــی زی ــن ــدووی
جیاواز لە دەورووبەری خۆی دەکا .بۆیە
هەڵکردنی ئ ــااڵ ل ــە زەمەنێکی تایبەتدا
ب ــۆ میللەتی ک ــورد – ک ــە ل ــەژێ ــر ئــااڵ و
هێمای دژ و دوژمنەکان یدا لە لێوارەکانی
“ن ــەم ــان” نزیک ب ــب ــووی ــەوە – مەزنترین
ڕووداوی ژیانی ئینسانیی هاوچەرخی
ک ــورد ب ــوو ،و ت ــا ئێستاش ئــەم مانایە
لەجێی خۆیدایە .کۆماری کوردستان بە
هەڵکردنی ئااڵ ،مان و بوونی نەتەوەیەکی
ڕاگەیاند کە نەتەوەکانی دەورووبـــەری
لەسەر دابەشکردنی نیشتمانەکەی ئەو
و تێکشکاندنی و هەوڵدان بۆ سڕینەوەی،
واڵت و دەسەاڵت و سەروەریی نەتەوەیی
خ ــۆی ــان ــی ــان ب ــن ــی ــات ن ــاب ــوو .ئێستا ئ ــەم
میللەتە دوای دەیان ساڵ کڕ و ک پبوون،
هەستاوەتەوە و بە هەڵکردنی ئااڵ ،هاواری
مانەوە و بوونی خۆی دەکا .لێرەدا “بوون”
بۆ ئینسانی کورد کە بە درێژایی مێژوو
لە “نەبوون” دا م ــاوەت ــەوە ،لە هەڵکردنی
ئااڵی نیشتمانەکەیدا ڕەنگ دەداتــەوە و
شەخسییەتی لێ وەردەگ ــرێ .ئااڵ دەبێتە
بەشێک لەو شوناسەی کە لێی ون ک رابوو.
ئااڵ و زۆرێک لە دەسکەوتە مەزنەکانی
دیکەی ک ــۆم ــاری کوردستان کە ڕۆژان ــە
لە بەڕێوەبەرایەتیی کۆماردا دەبیندران،
پێویستییان ب ــە پ ــارێ ــزگ ــاری لێکردن و
“پ ــاراس ــت ــن” بــوو .ل ــێ ــرەدا “پ ــاراس ــت ــن” ئەو
مەفهوومە  -لە ژیانی ئینسانی ک ــورددا
لێڵ و نامۆیە بوو کە دەبێتە بەشێکن و کورد
لە جەستەی کۆماری کوردستا 
فێر دەبێ کە چۆن پارێزگاری لە “بوون”ی
خۆی و دەسکەوتەکانی بکا .دامەزرانی
سپای میللی کوردستان کە دواتر ناوی
هێزی پێشمەرگەی کوردستانی لێ ن را،

گرینگی ،بایەخ و پێگەی “پاراستن”ی لە
ئینسانی کورددا نەهادینە کرد .پێشمەرگە
کـــە بـــەرپـــرســـی پ ــاراس ــت ــن ــی ک ــۆم ــاری
کوردستان و دەسکەوتەکانی بوو ،بوو بە
هێمایەکی نەتەوەیی و لە باوەڕی هەموو
ئینسانێکی کــورددا – تا ئێستایشی لە
گەڵ بێت – بەبێ بوونی ئەم هێزە ناکرێ
قسە لە پاراستنی مان و مەوجوودیەتی
کورد بکرێ .بۆیە پێشمەرگە کە ئەرکی
پاراستنی دەسکەوتەکانی لەسەر شانە،
لە وجوودی ئینسانی کورددا هەس تکردن
بە بوونی بەرژەوەندییەکی گەورەتر لە
قازانجە شەخسییەکانی خۆی درووست
دەکــا ک ــە پێی دەگ ــوت ــرێ “ب ــەرژەوەن ــدی ــی
گشتی (ن ــەت ــەوەی ــی)” .لــەم سۆنگەیەوە
ئینسانی کورد جیا لە خۆی و هەوڵدان
بۆ خ ــودی “خــۆی” ،خۆیەکی گ ــەورەت ــر و
گشتیتر بە ناوی “بەرژەوەندیی نەتەوە”
دروست دەبێ کە بەشێک لە گرین گبوونی
ل ــە وجــــوودی پ ــێ ــش ــم ــەرگ ـەدا دەب ــی ــن ــێ کە
هەوڵی پاراستنی دەدا.
ڕاگ ــەی ــان ــدن و دەرخستنی هەموو ئەم
دەسکەوتانەی کە کەسایەتیی ئینسانی
کوردی لە سەر بنیات ن رابوو ،بۆ کۆماری
کوردستان پێویستییەکەی حاشا هەڵنەگر
بوو .بۆیە دانانی س ــروودی نەتەوایەتیی
“ئەی ڕەقیب” وەک پێویستییەک ،یەکێک
ل ــە دەس ــک ــەوت ــە مێژووییەکانی کۆماری
کوردستانە .ئێستاش دوای  ٧٥ساڵ ئەم
ســـروودە ب ــۆ ئینسانی کــورد هاوارێکی
هــاوبــەشــە کــە ت ــەع ــب ــی ــر لــە خــواســت و
ن ــاخ ــی ه ــەم ــوو ئینسانێکی ک ــورد دەک ــا.
“ئ ــەی ڕەق ــی ــب” ،ئ ــەو هـــاوار و ب ــان ــگ ــەوازە
بــاوەڕبــەخــۆبــوونــەیــە کــە لــە مینبەری
ک ــۆم ــاری ک ــوردس ــت ــان ــەوە وەک می راتێک
لــە؛ ل ــەس ــەرپ ـێب ــوون ،ب ــە ئ ــاوڕدان ــەوە لە
ڕابـــردووی “خوێناوی”ـی خ ــۆی ،ڕوو بە
“ڕەقیب” هاواری مانەوە و بەردەوامبوون
لە مانەوە دەکات .ئەم هاوارە لە ئی رادەیەکی
نەتەوەیی و مێژووییەوە سەرچاوە دەگرێ
کە پاشخانەکەی کۆماری کوردستانە و
سنگ بە سینگ و نەوە بە نەوە ،ڕژاوەتە
هەناوی هەموو ئینسانێکی کوردەوە و بە
هەمان نەفەس هاوار دەکا:

“ئەی ڕەقیب هەر ماوە قەومی کورد
زمان”.
لــــەم ڕووەوە کـــۆمـــاری کــوردســتــان
ل ــە م ــێ ــژووی سیاسیی کـــورد و ڕەوتــی
ژی ــان ــی کۆمەاڵیەتیی ئینسانی کـــورددا،
وێستگەیەکە پڕ لە مەعریفە ،ت ــەژی لە
دەس ــک ــەوت و پ ڕاوپڕ لە شوناسخوازیی
نـــەتـــەوەیـــی کـــە ک ــەس ــای ــەت ــی ــی م ــرۆڤ ــی
هاوچەرخی کوردیان لەسەر بنیات ن راوە.

سوێندی پێشەوا قازی محەممەد
سوێندی پێشەوا قازی محەممەد لە ڕۆژی ڕاگەیاندنی
کۆماری کوردستاندا (٢ی ڕێبەندانی  _١٣٢٤مەهاباد)
“ئەمن بە خودا ،بە کەالم ی عەزیم ی خودا ،بە شەڕافەتی میللیی کورد،
بە ئااڵی موقەدەس ی کوردستان سوێند دەخۆم کە تا ئاخر هەناسەی گیانم
و ڕژاندن ی ئاخرین قەترەی خوێنم ،بە گیان و بە ماڵ لە ڕێی ڕاگرتن ی
سەربەخۆیی و بەرزکردنەوەی ئااڵی کوردستاندا ،ت ێبکۆشم و نیسبەت بە
جمهوریی کوردستان و یەکیەتیی گەل ی کورد و ئازەربایجان ی موتیع و
وەفادار بێنم’’.
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دووی ڕێــبــەنــدانــی ئـــەوســـاڵ هــاوکــاتــە
لــەگــەڵ ٧٥ســاڵــەی ڕاگــەیــانــدنــی دامــەزرانــی
کۆماری کوردستان لە شــاری مەهاباد ،بە
ئامادەبوونی ٢٠هەزار کەس لە چینوتوێژە
جۆراوجۆرەکانی سەرانسەری کورستان.
لەبارەی چۆنیەتیی ڕاگەیاندنی کۆمار لەسەر
دەستی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
ڕێبەریی پێشەوا قازی محەممەد هەتا ئیستا
گەلێک وتــار و بــابــەت نــوســراون کــە باس
لــە ساتەوەختەکانی ئــەو ڕۆژە مێژووییە
دەکــەن کە خەڵکی بەشداری ڕێوڕەسمەکە
بە چ شــەوق و خۆشییەکەوە پێشوازییان
لــە ڕاگــەیــانــدنــی کــۆمــاری کــوردســتــان وەک
حکومەتێکی ک ــوردی کــە ئــاواتــی چەندەها
ساڵەی نەتەوەی کورد بوو ،کــردووە .بەاڵم
ئــەوجــارە لە یــادی ســاڵــڕۆژی دامەزراندنی
کۆماری کوردستاندا لە زمــان ڕاپۆرتێکی
ڕۆژنامەی “کوردستان” ،زمانحاڵی حیزبی
دێموکراتەوە هەوڵ دەدەین بۆ جارێکی دیکە
و دوای تێپەربوونی ٧٥ساڵ ،کەشی ئەو ڕۆژە
و هەستی بەشدارانی ڕێورەسمەکە زیندوو
بکەینەوە و بیخەینە بەرچاوی خوێنەرانی
ڕۆژنامەی “کوردستان”.
٧٥ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژنامەکانی ژمارەی
١٠و١١ی “کوردستان” بە ڕێکەوتی ١٥و١٧ی
ڕێبەندانی ١٣٢٤ی هــەتــاوی ڕاپــۆرتــێــک بە
قــەڵــەمــی ســەیــد محەممەد حــەمــیــدی لەژێر
سەردێڕی جێژنی سەربەخۆیی و ئیستقاللی
ک ــوردس ــت ــان ی ــا درەوش ــی ــن ــی ئــەســتــێــرەی
خۆشبەختی کــوردان کە باس لە چۆنیەتیی
بەڕێوەچوونی میتینگی بەربەرینی خەڵکی
کوردستان دەکــا ،بــاو بــۆتــەوە .دەقــی ئەو
ڕاپۆرتە بەمجۆرەیە:
“ڕۆژی ٢٨ی مانگی بەفرانباری ١٣٢٤ی
هەتاوی هەیئەت مودیرەی هەموو لکەکانی
حیزبی دێموکراتی کوردستان و نوێنەرانی
قەبائیل وعەشائیر و ت ــەواوی تەبەقات لە
مالیک و غیرەمالیک هەر یەک لە چەند سەد
فرسەنگ ڕێگاوە بۆ کانوونی ئیحساساتی
میللی و قیبلەی ئــارەزوو و ڕووناکیدەری
ئەفکاری هەمووانی خۆیان (شــاری پڕ لە
ئیفتیخاراتی میللیی مەهاباد) وەکوو بولبول
بۆ الی گوڵ ،وەکوو پەپوولە بۆ دەوری چرا
هاتن و کۆبوونەوە.
لەم ویشکەسەرمای چلەی زستان بە نێو
بەفر و ڕنــووی زۆردا چەند هــەزار برایانی
ئێمە بێ ئیختیار تەنیا بە حوکمی وێــژدان
وەکــوو عاشق بۆ الی مەعشووق یا چاکتر
بڵێم وەک ــوو ئاسن بــۆ الی ئاسنڕفێن بە
توندی لینگیان دا و هاتن و هەستی سەرما و
مەینەت وماندوویەتیی ڕێگایان نەکرد ،هەموو
بە ڕووخۆشی و پێکەنین دەگەڵ چەپڵەڕێزانی
بێوچان ،لەکاتیکدا کە وەکوو رعد دەنگی
هوڕا کیشانیان بۆ ئاسمان بەرز دەبووە.
بۆچی؟
چونکە عەشق :عەشقی نیشتمان ،عەشقی
ئــازادی و سەربەخۆیی ،عەشقی پێشەوای
خۆشەویست و ڕەهــبــەری بــزۆرگــواریــان،
ئەوانی وەڕێ خستبوو .چونکە فریشتەی
ئیقباڵ و پەریی ســەعــادەت و خۆشبەختی
لە ال ســەروی فــەزای گیان فێنککەرەوەی
مەهاباد ئــەوانــی بە دەنگی دڵ الوێــنــەوە و
گیانپەروەری خۆی بۆ بەشداربوون لە دیتنی
ئەستێرەی خۆشبەختی و فەیز وەرگرتن لە
مواهبی هەرە گەورەی عالمی سەرەوە بانگ
کردبوو.
داڵن هەموو پێکەوە و لە یەک سەرچاوەوە
پڕ لە میهر و وەفا بوون .گیانیان هەموو لەگەڵ
یەک و لە یەک سەرچاوەوە (منشا) شین و
سەوز ببوون .حیزبی دێموکراتی کوردستان
ئەو داڵنەی پێکەوە ڕاگرتبوو و هەستی میللی
ئەو گیانانەی بە یەکەوە بەستبوو.
ئەمانە هەمووی لە کێڕا بوون؟
هەموو لە هێزی دەستی بەیزا و ئیعجازی
وێنە مسیحایی بێوێنەی کورد و تاقە کوڕی
بە شەهامەتی کوردستان مامۆستا و ڕێبەری
مــەزنــی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان،
جەنابی قــازی محەممەد ،کە دەگــەڵ جد و
جەهدی خەلەل ناپەزیر و ب ــاوەڕی ڕاسخ
و شوجاعت و مەتانەتی بێئەژمار ڕێگای
ڕێنمایی قەومی خۆی وەپێش گرت و تەواوی
خەتەراتی زۆر سامناک و بەرهەڵستی زلی
مڵۆزمان و دوژمنانی بە نەبوو دانا و بەبێ
شک و تەردید و خەیااڵت هەوەڵ بە البردنی
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٢ی ڕێبەندان لە ئاوێنەی مێژوودا
ئامادەکردن بۆ سەرلەنوێ
باڵوکردنەوە :عومەر باڵەکی

هەموو بەرهەڵستەکان خەریک بوو ،پاشان بە
فەراهەمکردنی زەمینە و ئیجاد و ئیستمدادی
کۆمەڵ لە ڕێــی دانــانــی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ئیقدامی فەرموو.
ئــەی کوردستانی مــەزن ،ئــەی دایکی نۆ
میلیۆن کوڕانی ڕەشیدی کــورد ،ســەرت لە
دۆشکی بێماری و دیلی هەڵینە و نیقابی
سپیی بەفر لە ڕووی خۆت هەڵگرە و بۆ کفن
بە کورەکانتی واگوزار بکە ،ئەوەتا ئەرشەدی
کوڕەکانی تۆ ئێعجازی کرد و پەلوپۆی فێڵ و
تەڵەکەی خرابکارانی لەبەریەک دەرێنا و ژیان
و خۆشبەختی بەیەکجاریی بۆ کوڕەکانتی
سازوقائیم کرد.
ئــەی نیشتیمانی مــاد و ئەشکانیان ،ئەی
النــکــەی س ــەالح ــەددی ــن و نــــوورەددیــــن و
دیــســەم مەزگێنیت لــێ بــێ ئاخر میکرۆبی
ئەنواعی نەخۆشییان لەم خاکە ماڵدراوە و
کوڕانی تۆ وەک دانەی بەرمووری گەوهەر
ه ــۆن ــدراون ــەوە و لــە حــــزووری پــێــشــەوای
بزۆرگواری خۆیاندا بە سان دەڕۆن و بە
دەنگی بەرز دەڵێن بژی کورد و کوردستان و
دڵی گاڵوی دوژمنان وەلەرزین دێنن.
ئەی جیگای باب و باپیرمان شاد و خوڕەم
بێ کە زستان بە تازە بەهار و بەفر و ڕنوو
بە گوڵستان گۆڕدراوە ،ئەوەتا ڕۆژی دووی
ڕێبەندان سەعاتی هەشتی بەیانی خۆشترین
و ڕووناکترین ڕۆژی مێژووی شەش هەزار
ساڵەی تۆ گەیشتووە ،لە سێ ڕێــی قازی
هێزی بەهێزی دێــمــوکــرات بــە ســازوبــەرگ
و ئەسلەحەوە لە الیــەک و قوتابییانی کچ
وکور لە الیەکی دیکە و بیست هەزار نەفەر
لە تەواوی تەبەقاتی نەتەوەی بەرزی کورد
هــەریــەک لەجێی خــۆی بە تەرتیب ڕیزیان
بەستووە و ئااڵی سێ ڕەنگی کوردستان لە
هەموو الیەکی میتینگەکەوە و لە ڕاســت و
چەپی جێگای تایبەتی پێشوای گەورە کە لە
قەلبی میتینگدا قەراری گرتووە ،دەلەرێتەوە .
ئامادەبووان هەموویان چاویان بریوەتە ڕێی
پێشەوا .ئاسمانی مەهاباد ڕووی خۆی ساف
و ڕووناک کردووە و ڕووپەردەی هەوری لە
ڕووی هەاڵیساوی خۆی هەڵگرتووە و هەموو
چاوەڕوانی موکبی موبارەکی پێشەوان .بەڵی
چاوەنۆڕن و دەبێ چاوەنۆڕیش بن چونکە
عەشق و عەالقە ،خۆشویستن ،ئیحساسات،
میللیەت ،هۆمێدی سەربەستی لە ڕەگ و
شاڕەگی ئەودا دەگەرێ و نوختەی یەکیەتی
و ئیتسالی هەمووان وجــوودی مەسعودی
ڕەهبەری گەورەیە.
لەوکاتەدا بزۆکی پێشەوای خۆشەویست
لەنێو سەالمی نیزامی و چەپڵەڕێزان و هوڕا و
ئیحساسات و شەوق و شەعفی فەوقولعادەی
کۆمەڵدا وەدەرکــەوت و پێشەوای بەرز لە
کاتێکدا ئەندامانی کۆمیتەی مــەرکــەزی لە
پشت سەریەوە دەهاتن و ئااڵی سێ ڕەنگی
کوردستان لە ڕاســت و چەپی تریبوون لە
ئیهتزازدا بوو و ئەستۆی بەرزی بۆ ئاسمان
هەڵێنابوو ،نزولی ئیجاللی فەرموو.
مــەتــابــەقــی بــەرنــامــەیــەک کــە لــە پێشدا
سازکرابوو بە تــەواوی حــوززار ڕۆژباشی
فەرموو و پاشان لە تریبوون هاتە خوارێ و
بە پێش تەواوی گوردان و گروهان و دەستەی
ســەربــازان و پێشمەرگەکانی کوردستاندا
هات و هەمووی تەماشا کردن و بە هەمووان
ڕۆژ باشی فەرمو .لەوکاتەدا بە دەستوری

معاوینی فەرماندەی هەموو هێز لە الیەن
ســەربــازان و پێشمەرگەکان و تۆپخانەی
کوردستان دە دەقیقە بێوچان بە ئیفتخاری
سەربەستیی کوردستان و ناساندنی ڕئیس
جمهوری کوردستان شلێنگ کرا.
پاشان لە کاتیکدا کە دەنگی هوڕا دەچوو
بــۆ ئاسمان و لــە قەلبی میتینگدا موزیک
و ســــرودی میللیی کــوردســتــان لــــێدەدرا
و دەخ ــوێ ــن ــدرای ــەوە ،بـــرای خــۆشــەویــســت
غەنی خــوســرەوی ،شـــارەداری مەهاباد بە
پێی دەستوور هاتە پێشەوە و بە تەرتیبی
ژێرەوە میتینگی ئیفتتاح کرد و گوتی :ئەمن
غەنی خوسرەوی ،شــارەداری مەهاباد ئەو
موفەقییەتە گەورەیەی کە میللەتی کورد لە
پاش هەزاران قوربانیدان ئەوڕۆ لە نەتیجەی
فەعالییەت و کارزانی و میللەتپەروەریی
فـــەوقـــولـــعـــادەی پ ــێ ــش ــەوای م ــوع ــەزەم ــی
کوردستان جەنابی قازی محەممەد نەسیبی
بــووە ،پیرۆزی و مبارەکبادی بە مەقامی
گــەورەی مــەزن و میللەتی ڕەشیدی کورد
عەرز دەکەم و میتینگ و جەلەسەی ئەوڕۆ
بە ناوی شاری مەهاباد ئیفتتاح دەکەم و بە
دڵێکی خاوین و پاکەوە دەڵێم بژی پێشەوای
موعەزەمی کوردستان.
نوتقی جــەنــابــی پــێــشــەوا و رەئیس
جمهوری بەرزی کوردستان:
کــوردســتــان موقعییەتێکی مەخسووسی
هەیە کە بێپسانەوە و بێ ئــەوەی نەتەوە
و میللەتێک کە لە نێویاندا فاسڵ و لێکیان
بپچڕێتەوە ،کورد بەسەر یەکەوە و پێکەوە
سکونەتیان تێدا هەیە و دارای مالکییەتی
میللین دەوێدا .بــەســەرهــات و سەوابقی
تاریخییان یەکە و عموومەن تێیدا شەریکن.
خـــاوەنـــی ئـــــاداب و عـــــادەت و ڕســوومــی
میللەتێکی وان کە هیچ جــۆرە ســەدەمــە و
حوادیسێک نەیتوانیوە سستییەک لە بناغەی
میللەتی ئەواندا پەیدا بکا.
کورد لە قەدیمڕا هەزاران پادشا و حوکمدار
و تەشکیالتیان بووە .هەر لەم کوردستانی
ئازادەی ئیستادا بنەماڵەی ئۆمەرای موکری
کە سەرسلسلەی ئــەوان ئەمیر سەیفەددین
بووە تا ( ١٠٢٠کۆچی) بە ئیستقاللی ،یەک
لە دوای یەک ئەمیر سەیفەددین ،سارمبەگ،
شێخ حــەیــدر ،ئەمیر بــەگ ،ئەمیر پاشا ،تا
دەگاتە قوبادخان ،بە دەسەاڵت و قودرەتەوە
حکومەتیان کردووە.
میللەتی ڕەشــیــد و بەغیرەتی ک ــورد لە
ه ــەم ــوو دەور و زەم ــان ــێـ ـکدا هــەرکــەس
خەیاڵی ئیستیالی نیشتیمانی ئەوانی بووبێ،
بەرەنگاری بوون و بەربەرەکانییان کردووە
و لە هیچ فیداکارییەک دەستیان دانەنواندووە.
لــە پــاش لــە دەس ـتچــوونــی ســەلــەتــەنــەت و
حــوکــمــداریــشــیــان بــۆ وەگــیــر خــســتــنــەوەی
ئیستقالل و ئــازادی بە میلیۆن قوربانییان
داوە ،لەبەر ئەوەی کە هەمیشە لە موبارزە
و ملەدا بوون ،هیچ جۆرە ئەزیەت و ئازارێک
نەماوە نەیچێژن و نەیبینن.
لــەگــەڵ ئ ــەوەش هــەمــوو کــوێــرەوەری و
کوشتن و بڕینێکیان تــەحــمــوول ک ــردووە
و قــەت لە ئامانج و ئـــارەزوی خۆیان شل
نــەبــوونــەوە و لەرێی وەدەستخستنەوەی
ئازادیدا وچانیان نەداوە .بە دڵێکی فراوان و
هێز و عەزمێکی هیندە سابیتەوە تێکۆشاوەن

تا ئیستا هێزێکی وا بەهێز نەبووە بتوانی
تێکڕا خەفەیان بکا ،میرە کوێرەیان کوشتووە،
بابانییەکان سەریان هەڵداوە .بابانیان بێدەنگ
کــــردووە ،ئــــەردەاڵن هــاتــوون .ئــەوانــیــان لە
ئـــەرزی داوە بیتلیسی بـــەرز بــوونــەوە و
هەزاری وەک ئەوان.
لەو دواییانەدا لە پاش شەڕی بەینەولمللیی
پێشوو کە دیکتاتۆری ئێران و تورکیە هاتنە
ســەر کــار ،زمــان و ع ــادەت و مــەزهــەب و
ئیحساساتی میللیی کوردیان بە جارێک الواز
و کز و کەنەفت کرد .لە هیچ وەحشییەت و
دڕندەییەک ڕانەوێستان ،خوێندن و نووسینی
کوردی مەمنووع و پۆشینی لیباسمان قەدەغە
بــوو .نەیاندەهیشت لە هیچ جــۆرە مزایا و
حقوقێکی بەشەرییەت بەشمان ببێ ،ڕێگای
فێربوونی عیلم و سەنعەتیان لێ بڕیبووینەوە.
هەر ڕۆژی بە بەهانەیەک و هەر دەمێ بە
تەشقەڵەیەک دەســتــە دەســتــە و پــۆل پۆل
کوردی هەژار و بەدبەختیان حەبس و تەبعید
دەکرد و دەیانکوشتن و لەبەینیان دەبردن،
حاسڵ و دەستڕەنجی ئەو میللەتە بێچارەیان
دەبــرد بۆ خۆیان و ئەوانیشیان برسی و
تینوو و ڕووت و قووت دەهێشتەوە.
تا لە شەهریوەری ١٣٢٠دا فریشتەی ئازادی
دەزگای دیکتاتۆری و فاشیستیی ڕەزاخانی
تێکشکاند .کورد سەری لەو هەموو فشار و
ئەزیەتە کەمێ فارغ بوو و فەوری ئیحساسی
کرد کە چۆن دەبێ لە فورسەت ئیستفادە بکا،
و ڕێگای سەاڵح و وەدەستخستنی ئازادیی
ئەو میللەتە چییە و چی بکا؟ پیاوانی بەبیر
و هــۆش و بــەشــەڕەف کە زۆر لەمێژ بوو
خوێنی دڵیان دەخ ــواردەوە بۆ زەلیلیی ئەو
میللەتە دووکەڵ لە دەروونیان دەهاتە دەرێ،
زۆر زوو تەشخیسیان دا کە وەختی کارە
و لــەو فورستە دەبــێ بــەهــرە وەرگــیــرێ و
ئــەوە تــەواو ئەو ڕۆژەیــە کە پشتاوپشتمان
چاوەڕوانی بوون .یەک جار خێرا و بێوچان
و ڕاوەستان دەستیان بە کار کرد و حیزبی
دێموکراتی کوردستانیان تەشکیل دا و بە
دەستوبرد خەریکی کاروباری میللی بوون
و بە چاوێکی ورد و بەدیقەت ئیحتیاج و
پێداویستیی کوردیان تەشخیس دا و بەدیی
کرد.
لــە پێش هــەمــوو شــتــێـکدا ئیختالفات و
دووبەرەکانیی عشائیری کە بە دەسیسە و
حیلەبازیی ئیستعمارچی و دیکتاتۆران بۆ
ئیستسمار و خـــواردن و کروساندنەوەی
ئەو میللەتە بە قەولی خۆیان (تفرقە بیانداز
و حکومت کــن) لــە بەینی خستبوون و تا
ئەندازەیەک ئەو ئاورە بڵیسەی ئەستاندبوو،
برای دایکوبابی لە یەک ترازاندبوو ،یەکیەتی
لــە گــۆڕێ هەڵگیرا و ،نــاوی عــەشــیــرەت و
تەوایف و هەرچی کە ئەسبابی ئەو نفاق و
پەرش و باڵوییە بوو فڕێ درا و عموومەن
لەژێر عینوانی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
کۆبوونەوە و یەک دڵ و یەک زمــان تێکڕا
بەرەو ئامانجی ئازادی کەوتنە ڕێ.
زمانی زگماکمان کە لەگەڵ شیری دایک
تێکەڵی خوین و گۆشتی ئێمە بووە لە زەمانی
دیکتاتۆریدا سەخت قەدەخە کرابوو ،زمانی
فارسی بە زۆر تەحمیلی ئێمە و منداڵەکانمان
دەکرا و ئەوە پتر سەبەبی پاشکەوتنی کورد
بوو ،زمانی کوردی لە مەدارس ڕەسمییەتمان
پێدا و خوێندن و تەحسیالتمان بە سەبک و

تەرتیبی دنیا خستە سەرباری کوردی ،چەند
مــەدرەســەی کچان و کوڕانمان کــردەوە و
مەدرەسەی شەوانەمان دائیر کرد و کتێب
بە زمانی کوردی تەرجەمە کران ،چەند سەد
کــوڕ و کــچ و پــیــاوی گ ــەورە لــە مــەدارســی
شەوانە و ڕۆژانە بە زمانی کوردی دەخوێنن.
لەجیاتی ئەوەی شەش حەوت ساڵ خەریکی
خوێندن و فێربوونی زمانی فارسی بن ،لە
مانگێک دووم ــانــگدا دەبــنــە خــوێــنــدەوار و
هەموو شتێک دەخوێننەوە و دەنووسن .بۆ
ناساندنی لیاقەتی میللی و ،وەدەرخستنی
حەیاتی ئەدەبی و فەرهەنگەی کــورد و بۆ
ڕاگەیاندنی هاواری خۆمان بە گوێی دنیای
بەشەرییەت و عەداڵەت موحتاجی وەسیلەی
چاپ و باڵو کردنەوە بووین ،چاپخانەی زۆر
چــاک تەئسیس کــرا و دامــــەزرا ،لــە شــاری
خۆمان گۆڤار و ڕۆژنامە دەردەچێ و بیر و
فکر و داخوازیی ئێمە لە دنیادا باڵو دەکاتەوە.
حاسل و بەروبومی ئێمە کە میقدارێکی
زۆروزەوەنــد و بەقیمەت بوو بە فیڕۆیی لە
دەستیان دەر دەهێناین و دەستی ئیستعمار
ســەدێــکــی لــە پێش ئێمە و بــــازاری دنــیــادا
دروس ــت کــردبــوو ،ڕێگاحەلمان دیــیــەوە و
تیجارەت و ئیقتسادی کوردستان زۆر باش
تەئمین کرا.
لــە زەم ــان ــی دیــکــتــاتــۆریدا کــە هــەمــوو
عــەوارزێــکــیــان لــێ دەستاندین کــەم و زۆر
وەسیلەی لەشساغی و معالیجە نە حکیم،
نــە دەرمــــان ،نــە نەخۆشخانە بــۆیــان ساز
نەدەکردین ،ئێمە بۆخۆمان نەخۆشخانەی
زوربـــــاش ب ــەم زووانـــــە دائــیــر دەک ــەی ــن و
لەشساغیی واڵتمان تەئمین دەبــێ .هێزێکی
میللیمان تەشکیل داوە کە بە شوجاعەتێکی
تەواو حازرە دیفاع لە نیشتمان بکا.
دی ــارە موەفەقییەتی ئێمە ســەراســەر لە
عەینی مەرامی دێموکراسی و لە ئەنجامی
فەعالییەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و بە پشتیوانیی عالەمی دێموکراتە .لەبەر
ئەوە بەدڵ و بەناو دەڵیین :بژی موئسسینی
دێموکرات.
میللەتی کورد هەزاران سەد و بەربەستی
سەخت و سەهەندی لەڕێدا بوو ،دەستە و
دائیرەی دیکتاتۆری بێوەچان کارشکێنیی
ئــێــمــەیــان دەکــــرد و لــە هــیــچ نــامــەردیــیــەک
ڕانەدەوستان ،ئیختالفاتی عشائیر بۆ داخڵیش
ئیشکالێکی گەورە بوو بۆ ئێمە ،ئەمما ئەوانە
هیچ کامیان نەیانتوانی پێش بە ئێمە بگرن و
بە دڵێکی بەهێز پایەداریمان کرد و ئیدامەمان
بــە فەعالییەتی خــۆمــان دا تــا ئیستقالل و
ئازادیی نەتەوەی کوردمان بەدەست هێنا.
دیــارە بەقایای ئەو خەتەراتەش کە ماوە چ
لە داخــڵدا و چ لە خــاریـجدا میللەتی کورد
موبارزەی خۆی لەگەڵیان ئیدامە پێ دەدا و
بە پشتیوانیی خــودا موزەفەر و مەنسوور
دەبێ.
ئــەوڕۆ کە نمایندەگانی تــەواوی نواحی و
نوقاتی کوردستان بێ ڕەعایەتی تەبەقات
ئەعم لە ئاغا و ڕەعییەت و گەورە و چووک
کۆبوونەوە و یەک دڵ و یەک زمان هاواری
دێموکراسی دەکــەن و بەڕێی دێموکراتدا
دەرۆن ،قودەرت و قووەتی دێموکرات نیشان
دەدا”.
***
پاش تەواوبوونی نوتقی پێشەوا ،جەنابی
لە تریبون هاتە خــوارێ .عەبدول کەرباسی
(عبدول ئەوکەسەیە کە ڕۆژی هەڵکردنی
ئ ــااڵی کــوردســتــان گایەکی بــە ســەد تمەن
کڕیبوو ،لەبەرابەر ئااڵدا کردی بە قوربانی) کە
بە ئەسلەحەوە لە پشت تریبون ڕاوەستابوو،
شانی دانواند کە جەنابی پێشەوا پێ لەسەر
شانی دانی و بێتە خواری ،بەاڵم لەبەر خووی
تەوازوع کە لە ڕەوشتی مومتازی پێشەوای
بەرزە ،قەبوولی نەفەرموو و بۆ خۆی هاتە
خوارێ .لەوکاتەدا تەواوی عشائیر و خەڵکی
شاری هوروژمیان هێنا و هەموو دەستیان
ماچ کرد و بەیعەتیان دەگەڵ کرد ،بە جۆرێک
خەڵک دەورەیــان گرتبوو کە ماوەی ساتێک
نەدەبیندرا کە جەنابی پێشەوا لەکوێیە و
ماوەی سێ ڕۆژ مەراسمی بەیعەت بێوچان
دەوامی بوو”.
***
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ئەسعەد موقەدەسی
شکۆی پێشمەرگە و
مەرگ بە سەربەرزی
ئهگهر ب ه وردی الپهڕهکانی مێژووی دهیان ساڵ ه
و بێپسانهوهی خهباتی ئاشکرا و نههێنیی حیزبی
دێموکراتی کوردستان ههڵدهینهوه و ،به ڕابردووی
پڕله شانازی ڕۆڵ ه تێکۆشهرهکانیدا بچینهوه ،ب ه
ڕوونی بۆمان دهردهکهوێ ک ه تێکۆشهر ه ئهرکناس
و ئــەرکوهخــۆگــر و نیازپاکهکانی ئــهو نـهتـهو ه
خۆڕاگره ،بۆ گهیشتن به ئامانجی بهرزی شههیدان،
برایم چووکەڵی
چۆن دهستیان لهژیانی ئاسایی خۆیان ههڵگرتوو ه
و ،تهنانهت ل ه گیانی خۆشیان مایهیان داناوه.
ئهوانهی ئهو ڕێگا پیرۆزهیان گرتۆتهبهر و لهو ڕێگا پیرۆزهشدا ب ه
ت و هیوا،
ه ـهزاران ڕۆڵـهی کۆڵنهدهر و ماندوونهناس و دڵ پڕ له ئــاوا 
به خوێنی گهشیی خۆیان مێژووی خهباتیان نووسیوهتهوه و سهری
ن و جێگای ههمیشهییان له نێو دڵی
بهرزیان کردۆته پردهبازی سهرکهوت 
ئازادیخوازاندا بۆخۆیان تهرخان کردووه .ل ه «هەگبەی شاخ و شۆڕش»ی
ی پێشمهرگهی تێکۆشهر و ئازا و ڕۆڵهیەکی
ئەمجارەی «کوردستان»دا یاد 
دڵپاک دەکەینەوە ک ه بۆ نهتهوهکهی ژیا و ل ه پێناوی وهدیهێنانی ئامانجی
بهرزی شههیداندا خۆی فیدا کرد ،ئەویش شههید «ئهسعهد موقهدهسی»یە.
شههید ئهسعهد موقهدهسی ساڵی 1345ی ههتاوی ل ه بنهماڵهیهکی
ه ـهژار لە ئاوایی «بــۆڕی ـهری» ناوچهی ژاوهرۆی مهریوان چــاوی بۆ
ژیان کردەوە ،.هێشتا ئهسعهد منداڵ بوو که ب ه هۆی گیروگرفتی ژیان،
بنهماڵهکهی ئاوایی» بۆڕیهر» بهجێ دێڵنو ل ه شاری تاران دەگیرسێنەوە.
سهرهڕای کهموکوڕیی باری ژیان ل ه تهمهنی  7ساڵی دەنێردرێتە قوتابخان ه
کە بهداخهو ه به هۆی دهستەنگیی بنهماڵهکهی تەنیا تا پۆڵی دووههمی
ناوهندی خوێندی .ئەسعەد بەدوای ئەوەدا مااڵوایی له قوتابخان ه کرد و
ملی به ر کاروکاسبی نا و ،وهک شاگرد میکانیک شانبهشانی باوکی بۆ
پهیداکردنی بژێوی ماڵهوه زهحمهتیکێشا.
ئەسعەد لهنێو الوانــی هاوتهمهنیدا خۆشهویست بــوو .خاوەنی زۆر
خەسڵەت و تایبهتمهندی باشی مرۆیی بوو ،ههر ئهو تایبهتمهندییانهش
ی ئهو تێیدا بهشدار دهبوو ،ببن ه دهرهتانێك
وایانكرد ،ئهو كۆڕو كۆبوونهوانە 
ی
ی لێبڕاوانه و ب ه ئاگاهییهو ه بۆ ئامانج ه ڕهواكان 
بۆ ئهوهی ب ه شێوهیهك 
نهتهوهكهی تێبکۆشی و هاوكاتیش ئهو دۆخه پڕ له ستهمهش وێنا بكا ك ه
نهتهوهكهی تێیدا دهژی.
ئەسعەد لە ساڵی 1363دا به ئیجباری گیرا و ل ه سهربازخانهکانی
مهریوان خزمهتی زۆرهملیێ بهسهردا سهپا ،بهاڵم بههۆی ئهو ناسینەی
لە کۆماری ئیسالمیی ئێران و سیاسەتەکانی ئــەم ڕێژیمە کوردکوژە
هەیبووی ،نهیتوانی لهوه زیاتر چاولێکهری جینایهتهکانی ڕێژیم بێ و
ل ه مانگی گهالوێژی ئهوساڵهدا له سهربازی ڕایکرد و خوی ب ه یهکێک
له ڕێکخراوهکانی ئوپۆزیسیونی کورد ناساند .ئهسعهد موقهدهسی پاش
چەند ساڵ تێکۆشانی سیاسی ساڵی 1367ی ههتاوی ڕیزی تێکۆشهرانی
دێموکراتی ههڵبژارد و ئهرکی خزمهت به نهتهو ه زوڵملێکراوهکهی ل ه ڕیزی
پێشمهرگهکانی حیزبدا دهست پێ کرد.
شەهید ئەسعەد لهگهڵ ئهوهدا کە پێشمهرگهیهکی ئازا ،چاونهترس و
زهبروهشێن بوو ،بڕوایهکی قوڵیشی ب ه تهشکیالت و کاری ڕێکخستنی
خەڵک و جەماوەر هەبوو .ئەو بههۆی لێهاتوویی و کارزانی بهرپرسایهتیی
جۆراوجۆری گرتە ئهستۆ و ل ه زۆر بواردا تێکۆشا و ،له ماوهی ژیانی
پێشمهرگایهتیی خۆیدا ل ه زۆر شەڕ و عهمهلیاتدا بهشداریی کرد .ساڵی
ک سهرپهل دیــاری کرا و
 ١٣٦٩شەهید ئەسعەد به هۆی ئازایهتی وە 
پاشان وهک جێگری لک درێــژەی بە تێکۆشانی پێشمەرگانەی دا و لهو
بەرپرسایەتییەشدا سهربهرز و ڕووسوور هاتهدهر.
شهڕ ه بهناوبانگهکانی كوڕه میانه ،پشتی تفڵێ ،شەڕەكانی ناوچەی
ژاوەرۆ ،تەنگی ســەر ،ســەروونــزارە ،شەڕەکانی مەریوان و بێڵەواری
كامیاران ،شەڕی كۆڕەی مریەم ،میروەیسی ،بێساران و بنچڵەی شاهۆ،
نمونەیەکی بچووکن لە حماسەخوڵقێنییەکانی شەهید ئەسعەدی موقەدەسی
و ئازایەتیی کەموێنەی.
شەهید ئەسعەد بــڕوایـهکــی قــووڵــی بـ ه ڕێــبــازهک ـهی ه ـهبــوو ،ههموو
ئاواتهکانی ل ه سهرکهوتنی خهبات و بهئاوات گهیشتنی نهتهوهکهیدا کۆ
ی
ی ئازا و ههڵسووڕ بوو ،بۆ ههر مهئمووریهتێك 
کردبۆوه .ئهسعهد كوڕێك 
ی
ێ سێو دوو لـێكردن به ئهنجام 
حیزبی ك ه پێیان دهسپارد سهر لەپێنا و ب 
ی ههڵسووڕو تێگهیشتوو بوو .بۆ ڕوونكردنهوهی خهڵك
دهگهیاند .كوڕێك 
ی
ی بۆ دهكردنو سیاسهتهكان 
ل ه ههر دهرفهتێك كهڵكی وهردهگرتو قسه 
ی دهكردنهوه .ههر بۆیهش ڕهوانهی دهورهی سیاسی کرا و
ی بۆ ش 
حیزب 
وهک کادرێکی بهتوانا ههڵسوورانی ههبوو.
ی
ی كــردهوه 
ت و ئاكار جــوان بــوو .بههۆ 
ئهسعهد الوێكی ب ه ههس 
ی
ی جێ 
ن و دڵــســۆزی و لـهخــۆبــوردوویـ 
ی جــوا 
شۆڕشگێڕانه و ئهخالق 

كردبۆوه و

ی مهریوان
ی ناوچه 
ی هاوسهنگهرانی و خهڵك 
خۆی لهنێو دڵ 
ی ئهو تایبهتمهندییانهو ه دواتر لهالیهن
ڵ خۆشیان دهویست .بههۆ 
پڕ بهد 
ی كرا.
ی کرماشان دیار 
حیزبهوه به فهرماندهری دهستهی کوماندۆی هێز 
ی
ی ئهم پلهیه ،پتر كار 
شەهید ئەسعەد بۆ ئـهوهی نیشان بدا ك ه شیاو 
ت
ی ماندوو دهكرد .ههست ب ه مهسئولییه 
دهكرد و زیاتر ل ه ئهنداز ه خۆ 
ی
ی ئاخوند 
ن و ههوڵدان بۆ خهبات دژی ڕێژیم 
و تێكۆشان بۆ فێربوو 
ی ئهسعهد
ی ئهسعهدی موقهدهسی بوو .ئامانج 
تایبهتمهندی ههره بهرچاو 
ی دهیگوت تهنیا
ی هاوڕێكان 
ی نهتهوهكهی بوو ،بۆی ه زۆرجار لهال 
ڕزگاری 
ی خۆم ببینم ،بهاڵم بهداخهو ه
ی گهلهكهم بهچاو 
ئاواتم ئهوهی ه ك ه ڕزگاری 
ی شۆڕ ه الوی كورد بێنێت ه
ی ئازادیو مرۆڤایهتی نهیانهێشت ئاوات 
دوژمنان 
دیو به نامرادی سهری نایهوه.
شەهید ئەسعود موقەدەسی ڕۆژی ٢٨ی پووشپەڕی ساڵی  ١٣٧٥ل ه
شهڕێکی قورس لەگەڵ هێزێکی زۆروزەوەندی کۆماری ئیسالمی و پاش
بهرهنگارییەکی ئازایان ه له چیای شاهۆ ،لهگهڵ هاوسهنگهرێکی دیکەی ب ه
ناوی نادر وهزیری شههید بوون و بۆ ههتاههتای ه ناو و یادی له دڵی خهڵک
و هاوڕێیانیدا بە نەمری مایەوە.
 ڕوحی شاد و ڕێگای پڕ ڕێبوار بێ.

کۆماری کوردستان و
شۆڕەسوارانی هەورامان
کۆماری کوردستان بە هۆکار و هەلومەرجی
تایبەتی ئەوسەردەم لە ناوچەیەکی دیاریکراو
و کاتێکی دیــاریــکــراودا دامــــەزرا و نــاوچــەی
ژێــر دەســەاڵتــی کــۆمــار ســنــووردار ب ــوو ،هەر
ئــەو بــارودۆخــە تایبەتییەش وایکـــــردووە کە
بــەرژەوەنــدیــخــوازان و نەیارانی گەلی کــورد و
کــۆمــارەکــەمــان ،تێکۆشاون و تـێدەکــۆشــن بە
کۆماری «مەهاباد» و خێڵەکی و پەنگخواردوو
لە سنوورێکی بەرتەسکدا پێناسەی بکەن ،بەاڵم
ئەزموون و دەسکەوتە مێژووییە لە ڕاستیدا بۆ
دڵسۆزان و نیشتمانپەروەرانی گەلی کورد نەک
هەر لە ناوچە جیاجیاکانی خوارووی کوردستانی
ڕۆژهـــەاڵت ،وەک سنە ،هــەورامــان ،کرماشان،
ئیالم و لوڕستان ،بەڵکو لەهەر چــوار پارچەی
کوردستان هەمیشە وەک هەتاوێکی پرشنگدار
چاوی لێکراوە و دەکرێ .وەک چۆن خۆرەتاو بۆ
ناردنی پرشنگەکانی پێویست ناکا خۆی لەوێ بێ،
هەتا تین و ڕووناکیی باڵو بکاتەوە؛ کۆماریش
ئەگەرچی وەک جوگرافیا ،خوارووی کوردستانی
نەتەنییەوە ،بەاڵم بێگومان پڕشنگەکانی هەموو
ناوچەکانی کوردستانی گرتەوە.
نــوێــنــەرانــی چین و تــوێــژە جیاجیاکانی ئەو
ناوچانە کە لە دەرەوەی جوگرافیای ئەو کۆمارە
بوون ،یان لە ڕێوڕەسمی دامەزراندنی کۆماری
کوردستاندا بەشدار بوون و ،گەیشتنە خزمەتی
پێشەوای نەمر و ئــەو شانازییەیان بە نسیب
بــوو ،یــان ئەگەر ئــەو هەلەیان بۆ نەڕەخسابێ
هەتا لەو جەژنە نەتەوییەدا بەشدار بن ،بەاڵم بە
ناردنی نامە یان پەیامبەریک ،پەیامی هاوکاری
و پشتیوانیی خۆیان لە کۆمار و پێشەواکەی
ڕاگەیاند.

ئینگلیسییەکان -پۆشتە و یەکجار مەزنی هەبووە
و لەهەر ناوچە ،یان تەنانەت پارچەیەکیتری
کوردستان حەوجێیەک هەبا و پێویستییان بە
هــاوکــاری بووبا ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی ناوچە
یان زاراوە ،بە ئەرکی سەرشانی خۆیی زانیوە
کــە بــە هــانــایــانــەوە بچێ و ڕۆیــشــتــوویــشــە ،بۆ
نموونە ڕزگارکردنی شاری سلێمانی لە چەنگ
ئینگلیزەکان بە هێز و فەرماندەیی مەحموودسان
لــە م ــێ ــژوودا کــەموێــنــەیــە و جــێــگــای شــانــازی.
مەحموودسانی دزڵی کە فەرمانڕەواییەکەی
لە ناوچەی هەورامان و مەریوان بوو ،هاوچاخی
س ــەردەم ــی دامـــەزرانـــی کــۆمــاری کــوردســتــان
بـــــووە ،ســــــەرەڕای ئـــــەوەی ک ــە جــوگــرافــیــای
فەرمانڕەواییەکەی لە کۆماری کوردستان بەپێی
سەردەم زۆر دوور بووە و بە هۆکاری ئەوەی
کە لە گەڵ ئینگلیز و دەسەاڵتی ناوەندی لە شەڕدا
بووە و بەردەوامیش بە دوایەوە بوون هەتا بە
جۆرێک لە ناوی ببن ،نەیتوانیوە لە دامەزراندنی
کۆماری کوردستاندا بەشدار بێت ،بەاڵم یەک لەو
ڕێبەرانەی کورد بوو کە لە دەرەوەی سنووری
جــوگــرافــیــای کــۆمــاری کــوردســتــان ،بــە گەرمی
پێشوازی و پشتیوانیی لە کۆماری کوردستان
کرد و ئــااڵی ئەو کۆمارەی لە ناوچەکانی ژێر
دەسەاڵتی خۆیدا هەڵکرد و بە فەرمیی ناسی.
ن
شێخەکانی ڕێبازی نەقشبەندیش لە هەوراما 
و بە تایبەت لە گوندی بیارەدا ،کە ئەو سەردەم
ناوەندێکی یەکجار گــەورەی زانستی نەک تەنیا
لــە هــەورامــان ،بەڵکوو لــە هــەر چــوار پارچەی
کوردستان بووە و شێخ عەالئەددینی نەقشبەندی
سەرپەرەشتیی ک ــردووە ،ئــەو توێژە بــوون کە
بە فەرمی پشتیوانیتان لە کۆماری کوردستان

یــەکــێــک لــــەو نـــاوچـــانـــەی کـــە بـــە شــێــوەی
جــۆراوجــۆر بەشداریی لە ڕاگەیاندنی کۆماردا
کرد و ئامادەیی و پشتیوانی خۆیی لە کۆماری
کوردستان دەرب ــڕی ،ناوچەی هــەورامــان بوو.
ناوچەی هــەورامــان لە هیچ ســەردەمــێـکدا بەو
ئاسانییە ملکەچ و باوەشکراوە نەبووە بۆ هیچ
هێژموونییەکی ڕامــیــاری ،یــان بیروباوەڕێکی
ئــایــیــنــی ،کــە م ــێ ــژووش دانـ ــی بـــەو هەڵوێست
ژیربیرانەیەی خەڵکی هەورامان داناوە ،بە تایبەت
لە وەرگرتنی ئایینەکاندا- ،بــۆ نموونە ئایینی
ئیسالم دوای دەیان ساڵ شەڕ و بەربەرەکانێ
ئەوجا توانیی لە ناوچە جیاوازەکانی هەوراماندا
جــێ بــکــەوێ ،ئــەویــش تەنیا لــەبــەر ئـــەوەی کە
تووشی شەڕ و ماڵوێرانی نەبن -بەاڵم لە بابەتە
نەتەوەییەکاندا یان پێشەنگ بوون یان زۆر بە
گەرمی بە هانایانەوە چوون و ڕەگەڵ کەوتوون.
کەسایەتییەکی ناودار و ڕێبەریکی شۆڕشگێڕی
ناوچەی هەورامان کە لە مێژووی شۆڕشەکانی
گــەلــی کــــورددا بــەنــاوبــانــگــە «مــەحــمــوودســانــی
دزڵی«یە .مەحموودسان ئەو ڕێبەرە شۆڕشگێڕە
بووە کە بــاوەڕی قووڵی بە سەربەخۆیی گەلی
کورد و کوردستان بووە و هەڵوێستی نەتەوەیی
زۆری بووە و چەندین بەرگریی قارەمانانەیشی لە
بەرانبەر دوژمنانی گەلی کورددا تۆمار کردووە.
مەحموودسان لە ناوچەکانی هەورامان و مەریوان
دەسەاڵتێکی دادپەروەر و ،هێزێکی -بە دانپێدانانی

و پێشەوای نەمر کــرد .ئ ــەوان لــە م ــاوەی ئەو
تەمەنە کورتە پڕ لە دەسکەوتەی کۆماردا چەند
جار پەیامبەرەکانیان بۆ هاوکاری و پیشتیوانی
لە کۆمار ناردووەتە شاری مەهاباد و تەنانەت
یەکێک لە پەیکەکانیان لە ڕێگادا دەگیرێ .ئەو
پەیامبەرە کە لەسەروبەندی کۆتاییەکانی تەمەنی
کۆماردا بە نامەیەکی شێخ عەالئەددینەوە کە بۆ
پێشەوای ناردووە دەگیرێ ،دەسبەجێ دەیکوژن.
شێخەکانی ڕێــبــازی نــەقــشــبــەنــدی ه ــەر تەنیا
وەکــــوو هـــاوســـۆزی پــشــتــیــوانــیــیــان لــە کــۆمــار
نـــــەکـــــردووە ،بــەڵــکــوو ح ــاج ــی بــابــەشــێــخ کە
ســەرۆکوەزیــرانــی کــۆمــاری کــوردســتــان بــوو،
دەبـ ــوو بــە خــۆشــکــەزای شــێــخ حیسامەددینی
نەقشبەندی .شێخ حیسامەددین یەکێک بووە
لە ڕێــبــەرە ئایینیەکانی ڕێــبــازی نەقشبەندی و
کەسایەتییەکی نـــاودارە کە هەتا ئەمڕۆکەیش
بە هــەزران دەروێــشــی لە ناوچە جیاوازەکانی
کــوردســتــاندا هــەن و ســەردانــی گڵکۆی ئەو
شێخە لە گوندی (باخەکۆن)ی هەورامان دەکەن.
یەکێک لــەو هــۆکــارانــەیــش کــە دوای کــۆمــاری
کوردستان حاجی بابەشێخ کە سەرۆکوەزیرانی
ئەو کۆمارە بوو و بەپێی پلە و پایە لە هەموو
وەزیــرەکــان پلەبەرزتر بــووە ،توانی لە مردن
ڕزگ ــاری بێت تەنیا ئــەوە بــوو کە بە هــەزاران
دەروێشی حیسامەددینی پشتیوانییان لێدەکرد.
دیارە لەو سەردەمەدا هەستی ئایینی زۆر بەهێزتر

عادڵ مەحموودی

بووە لە هەستی نەتەوەیی و ،هەر لەبەر ئەوەش
بوو کە دەسەاڵتی ناوەندی نەیدەوێرا دەست بۆ
بابەتی ئایینی ببا ،چوونکە ترسی لە شۆڕشێکی
ئایینی هەبوو.
شێخەکانی هەورامان هەر تەنیا پشتیوانییان
لــە کــۆمــاری کــوردســتــان نــەکــردبــوو ،بەڵکوو
پشتیوانییەکی یەکجار زۆریان لە دەسەاڵتەکەی
مــەحــمــوود پــاشــا ل ــە ســلــێــمــانــیــش کـــردبـــوو و
ڕابــردوویــەکــی زێــڕیــنــیــان لــە پشتیوانیکردنی
دەســەاڵتــە کــوردســتــانــیــیــەکــان تــۆمــار کــردبــوو.
هەر ئەو خزمایەتیی و پێوەندییە دێرینەی شێخەکانی
هەورامان لەگەڵ کۆمار و پێشەوا و کابینەکەی
وایکردبوو کە لە دوای کۆماری کوردستانیش،
عەبدوڵاڵ ئیسحاقی ،کەسی یەکەمی حیزب لەو
کاتدا سەرەتا بڕیار دەدەن کە کۆنگرەی دووهەمی
حیزبی دیــمــوکــرات لــە نــاوچــە شاخاوییەکانی
هەورامان لە هەوارگەی (کراویەدۆڵە) کە هاوینە
هەوارێکی شێخ حیسامەددینی نەقشبەندی بووە،
بــگــرن .هەرچەند ئــەو کۆنگرەیە لــەوێ نەگیرا،
بەاڵم ئەگەر پێوەندییەکی پتەو لە نێواندا نەبووبێ
هیچکات بیریان لە وەها قەرارێک نەدەکردەوە.
لە بەشێکیتری هەورامان کە هەورامانی لهۆن
و شاری پاوە و هاوسنووری ناوچەی جافایەتییە،
ک
بە هاوئاهەنگیی سانەکانی هەورامان و سەرۆ 
هــۆزەکــانــی جــوانــڕۆ و ســەالســی بــاوەجــانــی ،بۆ
پشتیوانیکردن لە کۆمار و دەسەاڵتی کوردی
نزیکەی سێسەد ســواری چەکدار بــەرەو شاری
مهاباد دەڕۆن و لە جێژنی دووی ڕێبەنداندا
بـــەشـــداری دەکــــــەن .ل ــەوان ــەی ــە هــیــچــکــام لــەو
سوارچاکانە نامەی بانگهێشتیان لە کۆمارەوە بۆ
نەچووبێ ،بەڵکوو ئەوە تەنیا نیشانەی هاوکاری
و پشتیوانیدەربڕینی سانەکانی هــەورامــان و
دەوروبـــــەری ب ــوو ،کــە ئــەو ســوارانــەی پۆشتە
و پ ــەرداخ کــردبــوو و بــەرەو کۆمارێک وەڕێــی
خــســتــبــوون کــە هــەمــوو نــاوچــەکــانــی ت ــری ئــەو
کوردستانە بە هی خۆیان دەزان ــی و پەیمانی
هاوکاری و پشتیوانییان لەگەڵ دەبەست.
لە سەروبەندی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا،
هەر لە پێوەندی لەگەڵ کۆماری کوردستان و
پشتیوانی و هاوکارییەکانی ناوچەی هەورامان،
بە وتەی ڕیشسپیانی ئەو ناوچەیە لە سەردەمی
دامەزرانی کۆمار لە زۆربەی گوندەکانی ناوچەی
هــەورامــان لە مزگەوتەکاندا دۆعــای دەورەیــان
کردووە و وەکوو جەژنێک پیرۆزباییان لە یەکتری
کردووە و لە مەکۆی گوندەکاندا هەتا ماوەیەکی
زۆریــش جێگەی باس و شیکاریی خــاوەن ڕا و
سەرشناس و ڕووناکبیرانی ئەودەم بووە.
ئــــەو کـــورتـــە بـــاســـەی لـــێـــرەدا کـــــرا ،تــەنــیــا
تیشکۆڵەیەک بوو لەسەر هەندێک لەو هاوکاری
و پشتیوانییانەی ناوچەی هەورامان لە سەردەمی
دامــەزرانــدنــی کــۆمــاری کــوردســتــاندا وەکــوو
ئــەرکــێــکــی نــەتــەوەیــی ئ ــەو نــاوچــەیــە ،ئــەگــەرنــا
بەڵگەنەویستە کــە نــاوچــەی هــەورامــان هەموو
کاتێک مافویست ،سەربەخۆییخواز و شۆڕشگێڕ
بــوون .ڕووداوەکــانــی مێژووی هاوچەرخ پێمان
دەڵێن ناوچەی هــەورامــان و هەورامییەکان بە
درێژایی مێژوو النیکەم لە سەردەمی فەرماڕەوایی
ئەردەاڵنییەکان لە خەبات و گیانبازیدا لەسەر
هەست و گەرموگوڕ بــووە کە دەتوانین وەک
نموونە ئاماژە بە فەرماندەیەکی وەک ئەڵماخانی
کەنۆڵەیی بکەین کە لە زۆربەی شەڕەکاندا وەک
فەرماندەیەکی لێهاتوو ناوبانگی بووە و ،دواجار
لە شەرێکی دژی عوسمانیەکاندا لە کەرکووک بە
هۆی زۆریی هێزی عوسمانی تێک دەشکێ .ئەم
ڕەوتە لە بەدرێژایی مێژوو بەردەوام بووە و لە
ئێستاشدا خەڵکی ئەو ناوچەیە ،لە هەموو مەیدان
و جۆرەکانی خەباتدا بەشدارن و شانبەشانی
ناوچەکانیتری کوردستان لە سەنگەری خەبات و
تێکۆشاندا و ماندوویینەناسانە تێدەکۆشن.
***

ژماره790 :

11

30ی بەفرانباری 19 _ 1399ی ژانوییەی 2021

کۆماری کوردستان و وانەکانی

شاهــۆ مەتین

مێژووی بزاڤی ناسیۆنالیزمی کوردستان لە
هەموو قۆناغەکاندا ،مێژوویەکە کە تاکی کورد بە
دوای پاراستن و گەشەی شوناس و بەدیهێنانی
ستاتۆسێک و گەیاندنی بە ئاستێکە کە ڕۆح و
هــزری ئــەم تاکە ئیتر لــە شــەڕ بــۆ پــاراســتــن و
گەشەی خــۆی بەرامبەر ئەقلییەت و کارکردی
نــەتــەوەی ســەردەســت ڕزگــاری بووبێ و خۆی
لــە پــارادایــمــی هاوشانی نەتەوەکانی تــر کــە لە
سیستم و پێکهاتەی نێودەوڵەتیدا جێگەی شیاوی
نەتەوەییان هەیە ببینیتەوە .لوتکەی ئەم ڕەوتە لە
«کۆماری کوردستان»دا بەدی دەکرێ.
ڕاگەیاندنی کۆمار
سااڵنی پێش و دوای شەڕی دووهەمی جیهانی
یەکێک لە شڵەژاوترین قۆناغە مێژووییەکانی
هاوچەرخی ئێرانە کە لە الیەک بە هۆی ناکارامەیی
بەڕپرسانی حکومەت و لە الیەکی تر بە هۆی
گرینگی ژێوپۆلێتیکی ئێران ،ئەم واڵتە لەالیەن دوو
زلهێزی جیهانی ،ەبریتانیا و سۆڤییەتەوە داگیر
دەکرێ.
لەم قۆناغە مێژووییەدا کە گەلی کورد یەکەمین
حیزبی مۆدێرنی سیاسیی خۆی (حیزبی دێموکراتی
کوردستان)ی دامەزراندووە و پاشخانێکی بەهێزی
لە هەست و لۆژیکی نیشتمانپەروەری هەیە،
هەلومەرجەکە دەقــۆزێــتــەوە و لەژێر ڕۆشنایی
بیروبۆچوونە حەکیمانەکانی حەزڕەتی پێشەوا
قــازی و لــەســەر ئەساسی جیهانبینیی حیزبی
دێموکراتی کوردستاندا ،وەاڵمی ئەم زەروورەتە
مێژووییە دەداتـــەوە لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەنداندا
کۆماری دێموکراتیکی کوردستان دادەمەزرێنێ.
نــادر ئینتسار پێیوایە گرینگترین هۆکار بۆ
بڕیاری دامەزراندنی کۆماری کوردستان بریتین
لە :دۆخی چینایەتی ،بەستێنی کولتووری ،وشیاریی
نەتەوەیی لە کوردستان و لە شرۆڤەکەیدا ڕۆڵی
چینی مامناوەندی ناڕازی لە دۆخی ئارایی بەرز
دەنرخێنی.
بەڵگەنامه و دێکۆمێنتەکان دەڕی دەخــەن کە
لەگەڵ هەموو ئەوانەدا پێگەی کاریزماتیکی پێشەوا
قازیش ڕۆڵی هەرە بنیاتنەرانە و یەکالکەرەوەی لە
دامەزرانی کۆماری کوردستاندا بووە.
پێشەوا لە نوتقی ڕاگەیاندنی کۆماردا تیشک
دەخاتە سەر ئەوە بابەتە کە گەلی کورد گەلێکی
تەنیایە ،نیشتیمانەی داگیر و بەش بەش کراوە و
لە سەرەتاییترین مافی خۆی کە مافی دیاریکردنی
چــارەنــووســە بــێــبــەشــە .ئ ــەم بــەشــە کــورتــە لە
فەرمایشتەکانی پێشەوای نەمر دەرخــەری ئەم
ڕاســتــیــەیــە کــە خــوێــنــدنــەوەی هـــزری و ئ ــاوات
و خــۆزگــەی پــێــشــەوا ق ــازی و هــەمــوو خەلکی
مافویستی کوردستان بریتیە لە «مافی چارەی
خۆنووسین» کە ئەو مافە لە هەوێتی خۆماڵی
و هەبوونی دەوڵەتی نەتەوەیی کــوردیدا خـۆی
دەبینێتەوە.
الی پــێــشــەوای نــەمــر و هــەمــوو ئــەوانــەی لە
ڕووی ئاگامەندییان بــە قەناعەتی چێکردنی
دەوڵەتی نەتەوەیی بە تایبەتمەندیی خاوەنێتیی
سیستم و دامــــەزراوەی کــوردانــە گەیشتبوون،
چــوار پــاڵــنــەری ســەرەکــی دەوریــــان هــەبــوو کە
دەرەنجامی سیاسەتی حکوومەتە ناوەندییەکان
بــوون )١ :تەنیا بــوون )٢ ،داگیرکراو بــوون)٣ ،
بەش بەش کرانی خاک و خەڵک )٤ ،بێبەشی لە
سەرەتایترین ماف «مافی چارەی خۆنووسین».
بەڕێوەبەران کۆمار باوەڕیان وابوو بە بنیاتنانی
دەســەاڵتــی کــوردی ئــەو چــوار دیــاردەیــە نامێنن
و بە پێی ویست و بەڕژەوەندیی نەتەوەکەمان
چ ــارەس ــەر دەبــــن .بــۆیــە کــۆمــاری کــوردســتــان
لەبەر ڕووناکایی ئەم هەڵسەنگاندنەدا بە دووی
یەکگرتوویی نــەتــەوەیــی لــە هــەمــوو بەشەکانی
کــوردســتــان( ،بــەشــدارکــردنــی بــارزانــیــیــەکــان لە
کۆماری کوردستان) ،هاوپەیمانێتیی هاوسەنگ
لــەســەر ئەساسی بــەرژەوەنــدیــی نــەتــەوەیــی لە
نێوخۆ (حکوومەتی میللیی ئازەربایجان) و دەرەوە
(بەتایبەت سۆڤییەت) ،ڕزگارکردنی نیشتیمان لە
دەستی داگیرکەرانی کوردستان و دامەزراندن
و یەکگرتنی خــاک و خــەڵــک لــەســەر ئەساسی
«کــوردســتــان ـیبــوون « و گــەڕانــدنــەوەی مافی
چــارەی خۆنووسین لە چواڕچێوەی حکومەتی
کوردستاندا بوو.

ی و دێموکراتیکبوونی کۆمار
خەڵک 
ک ــۆم ــاری کــوردســتــان لــە هــەلــومــەرجــێ ـکدا
ڕاگەیەندرا ،کە جیهان لە دوا ساتەوەختەکانی
شەری جیهانیی دووهــەمدا بوو .زۆر لە گەالنی
تو
جیهان بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەس 
پەنجەیان لەگەڵ سیستمە دیکتاتۆرەکان (لە فۆرمی
ئایینی و پاشایەتیدا) نەرم دەکرد و دەنگی خەڵک
و مافی سیاسی و یاساییەکانی گەالن پێوەری
ڕەوایـــی سیستم و ساختارە حکوومەتییەکان
ن ــەب ــوو .بـــەاڵم لــە ک ــۆم ــاری کــوردســتــان و لە
هەرێمی کوردانی خاوەنی چاند و ژیــاردا زۆر
پێش واڵتــە پێشکەتووەکان «خەڵکیبوون» و
«دێموکراتیکبوون»ی حکومەت ،دوو بناغە و
بنەڕەتی کۆماری کوردستان بوون.
ئەم دوو تایبەتمەندییە جۆرێک لە حکوومەتە کە
بەرپرسانی حکوومەت بە پێی میرات هەڵنابژێردرێ
و بەرپرسانی واڵت بــە دەنــگــی ڕاســتــەوخــۆ یا
ناڕاستەوخۆی خەڵک هەڵدەبژێردرێن و قۆناغی
دەسەاڵتداڕێتی لە ڕووی کاتەوە سنووردارە و
پێداگری لەسەر چەمکی «خەڵکیبوون» لە سەر
نەبوونی پێگە و دەسەاڵتی هەتاهەتایی بۆ کەسی
یەکەمی و کابینەی حکومەتییە و لەسەر بناغەی
خــەڵ ـکســاالری ،گــەل مــافــی دەســـەاڵت بــە سەر
چارەنووسی خۆیدا هەیە .بەو واتایە ئەوە خەڵکە
کە لە سیستمی سیاسیی کۆماری کوردستاندا
بە بنەڕەت و پێوەری دەسەاڵتدارێتی دەبینرێ
و متمانە و دەنگی خەڵک ،ژێرخان و سەرخانی
کۆماری کوردانە.

«دێــمــوکــراتــیــکبــوون» بــنــاغــەی دووهــەمــی
کۆماری کوردستانە و کۆمار بۆ ئەوەی لە ڕەوتی
دێموکراتیکبوون ال نــەدا ،یاساسەروەریی لە
بەرنامەی کۆماردا جێگیر و پەسند کرد بۆوەی
حکوومەت وەاڵمدەری خەڵک بێت و دەسەاڵتێکی
سنوورداری هەبێ .هاوکات بۆ نەهادینەکردنی
ئەم دێموکراتیکبوونە دامەزراوە مەدەنییەکان بۆ
پاراستنی هزر و کاری کۆمار درووست دەبن کە
بە جۆرێک ڕۆڵی کومەڵگەی مەدەنییان دەگێڕا و
خەڵک دڵخواز و سەربەخۆیانە بۆ بەدواداچوونی
مافەکانیان چاویان بەسەر دەسەاڵتەوە هەبوو.
بــەمــجــۆرە پــاراســتــن و بــەجـێگــەیــانــدنــی مافی
هاوواڵتی و یاساسەروەری وەک مافی بنەڕەتیی
خەڵک و بەدێموکراتیککردنی کۆمار ،سەرووتر
لە هەر دەسەاڵتێک بوون و خەڵک بە هەر ئایین،
ئایینزا ،ئیدۆڵۆژیی تایبەت ،ڕەگــەز و نەتەوەوە
مافی هاوبەش و هاوچەشنیان لەنێو کۆماردا
هەبوو.
دەوڵەت وەک واڵمێک بۆ پرسەکان
گــەلــی کــــورد هـــاوکـــات ل ــەگ ــەڵ ئــــــەوەدا کە
نەتەوەیەکی زیــنــدوو ،خــاوەن هەوێتی و زمان
و شارستانییەت ب ــووە؛ بــەاڵم چۆنکی خــاوەن
دەسەاڵت و کیانی سیاسیی کوردانە نەبووە ،بە
بــەردەوامــی لەژێر مەترسیی ئاسیمیالسیۆن و
داگیرکاریی نەتەوە سەردەستەکان (فارس ،تورک
و عەرەب) و زلهێزانی جیهانیدا بووە کە بە هۆی
میدیا ،ئابووری و تێکنۆلۆژی و بە میکانیزمی
فەرهەنگی و ســەربــازی هــەوڵــی تواندنەوەیان
داوە .بۆیە دروستکردنی دەوڵەت و دەسەاڵتێکی
خۆجێیی کوردانە کە ئەقلییەت و پالنەکانی لەسەر
بــنــەڕەتــی بــەڕەوپــێــشــبــردن و پــاراســتــی چاند و
ژیاری نەتەوەیی لە هەموو سێکتەرەکاندا بێ و،
بوون و ماهییەتی نەتەوەیی و نیشتیمانیی کورد
بپارێزێ؛ لە الی تاکی کــورد بەگشتی و ئێلیتی
کۆمەڵگە بەتایبەت ببووە زەڕوورەتێکی مێژوویی
و هەنووکەیی.

باڵوکراوەی نوێ:

پیری دێموکرات

ئەم پێویستییە لە ئێستاشدا ژیانەکی هەستی
پی دەکــرێ و ،الی کۆمەڵی کــوردی ئێستا ئەوە
بۆتە جیهانبینی ،کە بوونی دەوڵەت و دەسەاڵتی
کوردی لە پڕۆسەی ئاسیمیالسیۆن و داگیرکاریی
دەوڵەت-نەتەوەی سەردەست دەتپارێزێ .
ڕووخانی کۆمار
وەک چۆن لە ڕاگەیاندن و دامەزرانی کۆماری
کوردستاندا الیەنی نێوخۆیی و دەرەکی دەوری
ئەساسیان لە بنیاتنانی کۆماردا بینی ،لە تێکچوون
و نسکۆی کۆماریشدا هەر دوو الیەن تەواوکەری
یەکتری بوون.
بە هۆی پێکهاتەی نەریتگەرایەنە و کۆمەاڵیەتی
و ئابووریی کۆماری کوردستان -ڕۆڵی ئاغاوەت
و سەرۆک عەشیرەت لە دابینکردنی هیزی مرۆیی
و ...بۆ کۆمار -ئیدارە و بەڕێوەبەریی کۆماری
لــە دەســتــی ئــاغــاوەت و چینی مــامــنــاوەنــدی و
ڕووناکبیری کۆمەڵگەدا بوو .کاتێک بیرۆکە و پالنە
بنەڕەتییەکان بۆ ڕێفۆرمی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی
و ئابووریی کوردستان گەاڵڵە دەکــران ،زۆر لە
دەربەگ و خانەکان هەستیان بە مەترسی لەدەست
دانی هێزی ئابووری (زەویوزار ،وەرگرتنی باج
وخەراج لە خەڵک) و نیزامی (هێزی سەربازی و
مرۆیی) و هەروەها پێگەی کۆمەاڵیەتییان دەکرد.
بنەما عیلمانییەکانی کۆماریش وەک یەکسانیی
ڕەگــەزی ،سێکۆالریزم و بنەماکانی مافی مرۆڤ
نیگەرانیی بۆ جومگە ئایینییە دەسەاڵتخوازەکانی
کۆمەڵ دروست کردبوو.

لە دەرەوەی دەســەاڵتــی کۆماریشدا بڕیاری
یەکیەتیی سۆڤییەتیش بۆ کشاندنەوەی هێزەکانی
لە باکووری ئێران شوێنی خراپی لەسەر ستاتووی
کۆمار دانــا .کاربەدەستانی یەکیەتیی سۆڤییەت
لــەســەر ئــەو ئەساسە کــە کــۆمــاری کوردستان،
کــۆمــارێــکــی نــەتــەوەیــی ب ــوو و بــەهــۆی ئ ــەوەی
هێژمۆنییەکی زۆری بــەســەر کــاربــەدەســتــان و
سیاسەتەکانی کۆماری کوردستان نەبوو ،و کۆمار
دوور لە حەز و ئاواتی سۆڤییەت کە دەیانویست
کۆمارێکی سۆسیالیستی بێ؛ پشتی کۆماریان چۆڵ
کرد .بریتانیا و ئەمریکاش بەهۆی سیاسەتی دوو
جەمسەری جیهانی کە بەرژەوەندییەکانی خۆیان
پتر لە بەدەسەاڵتیی حکوومەتی ناوەندیدا دەدی
و هیچ پشتیوانییەکیان لە کۆماری کوردستان
نەکرد؛ بەوەش کۆماری کوردستان دوای یازدە
مانگ تەمەنی پڕشکۆ ،بە پیالنگێری نێوخۆیی و
نێودەوڵەتی تێکچوو.
دەرەنجام:
پاش  ٧٥ساڵ لە دامەزرانی کۆماری کوردستان،
بەها و ئامانجەکانی کۆمار ئێستاش نیشاندەری
ڕێــی خەباتی نەتەوەیی لە هــەر چــوار پارچەی
کوردستانن و لە هــزر و ئایدیالی هــەر تاکێکی
کورددا ،کۆماری کوردستان بۆتە ئەندێشە و ڕێباز
لە هەست و نەستی کــوردان و تا بەدیهێنان و
دامەزراندنەوەی کۆماری دێموکراتیکی کوردستان
خەبات و تێکۆشانی بێوچان بـــەردەوام دەبــێ.
بێگومان هەتا پرسی نەتەوەکان لە ڕۆژهەاڵتی
نێوەڕاست چارەسەر نەبێ ،نە ئەو ناوچەیە ئارامی
بە خۆیەوە دەبینێ و لە واڵتانی زلهێز دەتوانن
بەرژەوەندیی درێژماوەی خۆیان لە بوونی ڕێژیمە
ناوەندگەرا و دیکتاتۆرەکاندا ببینن .بۆیە ئاسۆی
ڕزگــاری و ئــازادی لەسەر ئەساسی جیهانبینیی
کۆماری کوردستان بۆ گەلی کورد ،ئاسۆیەکی
ڕوونە.

«پیری دێموکرات» تازەترین باڵوکراوەی کۆمیسیۆنی چاپەمەنیی
حیزبی دێموکراتی کوردستان چاپ و باڵو بۆوە.
کتێبی «پیری دێموکرات» کە بۆ ڕێزگرتن لە تەمەنێک خەبات و تێکۆشانی
سیاسی و نەتەوەیی نەمر جەلیل گادانی ئامادە کراوە ،لە بەرەبەری ٢ی
ڕێبەندان ،جێژنی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا چاپ و
باڵو کرایەوە ،بۆنەیەک و قۆناغێکی مێژوویی لە ژیانی سیاسیی کورد کە
نەمر کاک جەلیل گادانی لە بیروەری و گێڕانەوەکانیدا دەڵێ کەسایەتیی
سیاسیی ئەو لە کۆماردا گووراوە و شکڵی گرتووە.
نەمر جەلیل گادانی ،خەباتکاری دێرینی کورد و یەک لە سیما هەرە
دیارەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕۆژی ١٦ی گەالوێژی ،١٣٩٩
دوای زیاتر لە حەوت دەیە خەباتی بێوچان و بەردەوام لە بەرەبەری
یوبیلی ئەڵماسی ،یــادی  ٧٥ســاڵــەی دامــەزرانــی حیزبی دێموکراتی
کوردستاندا کۆچی دوایی کرد.
وەک لە پێشەکیی کتێبی «پیری دێموکرات«یشدا هاتووە ،کۆچی
دوایی ئەم کەسایەتییە تێکۆشەرەی کورد و حیزبی دێموکرات شەپۆلێکی
بەرباڵوی هاوخەمیی لە هەموو بەشەکانی کوردستان بــەدوای خۆیدا
هێنا ،بەاڵم بەداخەوە لە بەر بارودۆخی تایبەتی و نەخوازراوی کۆرۆنا
نەکرا ڕێوڕەسمێکی شیاوی کەسێتیی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی کاک جەلیل،
بۆ مااڵوایی و سپاردەکردنی بە خاکی نیشتمان بەرێوە بچێ .هەروەها
هەتا ئێستاش هەر لەبەر ئەو بارودۆخە نەکراوە کۆڕیادێکی شایان بۆ
ڕێزگرتن لە تەمەنێک خەباتی سادقانە و دڵسۆزانەی مامە جەلیل بەڕێوە
بچێ .بۆیە حیزبی دێموکراتی کوردستان بە ئەرکی خۆی دەزانــێ لە
داهاتوودا و لە هەلومەرجێکی گونجاودا ئەرکی سەرشانی خۆی لەو
پێوەندییەدا بەجێ بگەیەنێ .چاپ و باڵوکردنەوەی ئەم کتێبەش هەوڵێکی
دەستپێکە لەو پێناوەدا.
ئــەم کتێبە لە چەند بــەش پێک هــاتــووە .لە بەشی یــەکــەمدا کۆمەڵە
وتارێک بە قەڵەمی کۆمەڵە کەسایەتییەکی سیاسی ،ڕووناکبیری و
ئاکادیمیی کــورد لەسەر ڕەهەندە جۆراوجۆرەکانی ژیانی سیاسی و
تایبەتمەندییە کەسییەکانی کاک جەلیل گادانی لەخۆ دەگــرێ .بەشێکی
دیــکــەی کتێبەکەش بــۆ کۆمەڵێک دڵــنــووس و دەقــی ئــەدەبــی تەرخان
کراوە کە لێژنەی ئامادەکردنی ئەم کتێبە لەو سەدان بەرهەمە هەڵیان
ب ــژاردوون کە کاتی کۆچی دوایــی کــاک جەلیل بۆ بەشی ڕاگەیاندنی
حیزبی دێموکراتی کوردستان نێردرابوون .لە بەشەکانی دیکەی کتێبەکەدا
بەشێک لەو شەپۆلی هاوخەمی و پەیامی پرسە و سەرەخۆشیی حیزب
و الیەنە سیاسییەکانی چوارپارچەی کوردستان ،کەسایەتییە سیاسی،
کۆمەاڵیەتی ،ڕووناکبیری و ئاکادیمییەکانی کوردستان بەبۆنەی کۆچی
دوایی کاک جەلیل گادانی جێ کراوەتەوە .دوابەشی کتێبەکەش بۆ کورتە
ئەڵبۆمێکی وێنە تەرخان کراوە کە ژیانی سیاسیی کاک جەلیل لە قۆناغە
جۆراوجۆرەکانی تەمەن و پێگەی سیاسیی بەڕێزیان وێنا دەکەن.
هەیئەتی ئامادەکردنی کتێبی پیری دێموکرات ڕایگەیاندووە چاپی ئەم
کتێبە هەوڵێکی بچووکە بۆ ڕێزگرتن لە تەمەنێک خەباتی سیاسیی پڕ
بەرهەمی نەمر کاک جەلیل گادانی.

پەیامی ناوەندی هاوكاری بە بۆنەی
ڕەشبگیریی كۆماری ئیسالمی لە كوردستان
هاونیشتمانییانی خۆشەویست!
خەڵكی نیشتمانپەروەری كوردستان!
كۆڕ و كۆمەڵە مرۆڤدۆستەكان!
جارێكی دیكە شەپۆلی گرتن و ڕاوەدوونانی هاوواڵتیانی كورد لەالیەن
ێ كــردووە و بەپێی ئامارەكان لەماوەی
هێزەكانی ڕێژیمەوە دەستی پ 
كەمتر لە حەوتوویەکدا ژمارەیەك هاوواڵتی كورد لە شارەكانی مەهاباد،
بۆكان ،رەبەت ،نەغەدە ،مەریوان ،سەواڵوا ،سنە و كەرەج لەالیەن هێزە
ئەمنییەكانی كۆماری ئیسالمییەوە دەستگیر كراون.
كۆماری ئیسالمی كە بەهۆی سیاسەتە چەوت و دژە ئینسانییەكانی
بارودۆخێكی سەختی ئــابــووری بۆ خەڵكی ئێرانی دروســت كــردووە
لــەم ســەردەمــی پــەتــای كــۆرۆنــاش سـ ــەرەڕای پــەرەســەنــدنــی بێكاری،
هەژاریی لەرادەبەدەر و داڕمانی هەموو بەهای ئینسانییەكان ،لە ترسی
سەرهەڵدانەوەی ناڕەزایی بەرینی جەماوەریی جارێكی دیكە لەكوردستان
ڕەشبگیریی و ڕاوەدونانی هەڵسوڕاوانی مەدەنی و ژینگەپارێزی دەست
پێ كردوە كە پێیوایە بە پەیڕەوكردنی ئەم سیاسەتە دەتوانێ خەڵكی
كوردستان چاوترسێن بكات.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران ،داوا لە ناوەندە
نێونەتەوەییەكان و ڕێكخراوەكانی مافی مرۆڤ دەكا كە بۆ ئازادكردنی
بێ قەیدوشەرتی گیراوەكان گوشارەكانیان بۆ سەر كۆماری ئیسالمی چڕ
بكەنەوە .هەروەها داوا لە كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان دەكەین پشتیوانی
زیندانییانو بنەماڵەكانیان بنو بەهەموو شێوازێكی بەردەست ناڕەزایی
خۆیان بەرامبەر بە گرتنی چاالكوانانی مەدەنی دەرببڕن.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران
27ی بەفرانباری 1399

ژمارە 790

12

30ی بەفرانباری 19 _ 1399ی ژانوییەی 2021

کوژران و برینداربوونی  ١٩٠کۆڵبەرو

ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان

سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئیستا

ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا

دەسبەسەرکرانی  ٥٠٦کەس لە

(لەسێدارەدانی ئاشکرا ،بە مەبەستی بێهەست کردنی کۆمەڵگە)
“دەب ــێ پیالنگێڕەکان ڕۆژی هەینی ل ــە پێش
چ ــاوی ج ــەم ــاوەر ل ــەس ــێ ــدارە ب ــدرێ ــن ،ب ــۆ ئ ــەوەی
کاریگەریی باشتری هەبێ”.
حەسەن ڕووحانی (سەرکۆماری ئێ ران) ،ساڵی
١٣٥٩

(ڕاپۆرتی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە کوردستان
لە بەفرانباری ئەمساڵدا)
لە ماوەی مانگی بەفرانباری ئەمساڵدا زیاتر لە  ١٢٠حاڵەتی زبری
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕووی داوە کە
ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان تۆماری کردوون.
ب ه پێی بانکی زانیاریی چاونیوز ،ئۆڕگانی ناوهندی مافی مرۆڤ
بــۆ ڕۆژه ــەاڵت ــی کــوردســتــان لــەم مــانــگــەدا النــیــکــەم  ١٦کــۆڵــبــەر و
کاسبکاری کــورد بە تەقەی ڕاستەوخۆ ،یان بەربوونەوە لە شاخ
بەهۆی ڕاوهدوونانی هێز ه چهکدارهکانی کۆماری ئیسالمی کوژراون
و بریندار بــوون .لەو  ١٦کاسبکارە  ٩کەسیان بریندار بوون و ٧
کۆڵبەریش گیانیان لە دەست داوە کە  ٥کەسیان لە ناوچەی ورمێ
کەوتوونەتە ژێر ڕنوو.
کوژران و برینداربوونی  ١٦کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە مانگی
بەفرانباری ئەمساڵ لە حالێکدایە کە لە سێ مانگی پاییزدا  ٤٨کۆڵبەر
و لە وەرزی هاوینیشدا  ٦٨کۆڵبەر و لە سێ مانگی بەهاریشدا ٥٨
کۆڵبەر و کاسبکار لە پێناو پــارووە نانێکدا کوژرابوون و بریندار
بــوون .بــەوەش ژمــارەی ئەو کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا
ئێستا کوژراون و بریندار بوون گەیشتۆتە  ١٩٠کەس .لەو  ١٩٠کەسە
 ٧٤کەسیان کوژراون و  ١١٦کەسیش بریندار بوون.
لە مانگی بەفرانباری ئەم ساڵدا النیکەم  ٤زیندانیی کورد ئێعدام
کراون .دەزگای قەزایی ڕێژیم ڕایگەیاندوە کە ئەو چوار بەندییە بە
تاوانی کوشتنی بەئانقەست لەدار دراون .دەزگای دادی ڕێژیم لە ٩
مانگی سەرەتای ئەمسالیشدا النیکەم  ٤٠بەندکراوی کوردی ئێعدام
کردبوو ،بەوەش ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە لە
زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیدا ئێعدام کراون گەیوەتە  ٤٤کەس کە ٤
کەس لەوان زیندانیی سیاسی بوون.
لە پێوەندی لەگەڵ گرتن و بەندکراندا ،لە ماوەی مانگی بەفرانبار
النیکەم  ٦٥کەس بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی دژی کۆماری ئیسالمی
و ئەندامەتی یان هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری
ئیسالمی گیراون .لە وەرزی بەهاری ئەمساڵیشدا النیکەم  106کەس،
ن  ١٩٢کەس و لە سێ مانگی پاییزیشدا  ١٤٣کەس بە
لە وەرزی هاوی 
تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی لەدژی ڕێژیم گیرابوون و بەوەش ژمارەی
ئەم کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا گیراون ،گەیشتە ٥٠٦
کەس .لەو  ٥٠٦کەسەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا کۆتایی بەفرانبار
دەسبەسەر کــراون ،النیکەم  ١٥٣کەس لــەوان دادگایی و حوکمی
زیندانیان بەسەردا سەپاوە و ژمارەیەکی زۆرتر لەوەندەش هێشتا لە
گرتنگەکانی ئیتالعاتدا دەسبەسەرن و چارەنووسیان ناڕوونە.
هەر لەو مانگەدا زیندانییەک بە ناوی ئەکبەر مستەفا لە زیندانی
ناوەندیی شاری ورمێ بە هۆی تووشبوون بە ڤایرۆسی کرۆنا گیانی
لەدەست دا .هەروەها زیندانییەکی دی بە ناوی بەهمەن عوقابی ،تەمەن
 ٣٥ساڵ ،خەڵکی گوندی “چەقاجەنگا”ی سەر بە شابادی کرماشان کە
بە هۆی لێدان و ئەشكەنجەی هێزەکانی ئاگاهیی کرماشانەوە چووبووە
کۆماوە ،لە نەخۆشخانەی خومەینیی ئەو شارە گیانی لەدەست دا.
خۆکوژی لە مانگی بەفرانباریشدا هەر وەکوو ڕابردوو دیاردەی
تڕاژیدیکی کوردستان بوو .لە مانگی بەفرانباری ئەمساڵدا النیکەم زیاتر
لە  ٢٠کەس خۆیان کوشتووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان شوناسی  ١١کەس لەوانی ئاشکرا کردووە .لە  ٩مانگی
سەرەتای ئەمساڵیدا ئەوەندەی ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تۆماری کردبوو ،لەو سەدان کەسەی لە کوردستان بە
هۆکاری هەوڵی خۆکوشتنیان دابــوو ١١٨ ،کەسیان هەوڵەکانیان
سەرکەوتوو بوون و بەوەش ژمــارەی ئەم کەسانەی لە سەرەتای
ئەمساڵەوە تا ئێستا خۆیان کوشتووە و ناو و نیشانیان تۆمار کراوە،
گەیشتە  ١٢٩کەس.
جێی باسە ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مــرۆڤ بۆ
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە کوردستانی
ئێران بــاوی کــردۆتــەوە تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە دەگرێتەوە
کە هــەواڵ و زانیارییەکان بە ئاشکرا بەمیدیایی کــراون و لە الیەن
سەرچاوە باوەڕپێکراوەکانەوە ئاماژەیان دراوەتێ ،ئەگینا ئەو ناوەندە
پێی وایە کە ئاماری ورد و درووستی پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە
کوردستان بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر زیاتر لەو ئامارەیە
کە دهخرێته بهرچاو.
***

لــەســێــدارەدان ل ــە شوێنە گشتییەکان و بە
بــەرچــاوی خ ــەڵ ــک ــەوە ،شێوازێکی زۆر ک ــۆن ــە و
مێژووەکەی یەکسانە بە مێژووی مرۆڤایەتییەوە.
هەرچەندە لە زۆربەی واڵتانی جیهان ئیتر باوی
نەماوە ،بەاڵم لە ئێ ران تا ئێستاش هەر باوە و کەڵکی
لێ وەردەگ ــی ــرێ .دوای هاتنەسەرکاری کۆماری
ئیسالمی ،ئەو شێوازە لە جێبەج ێکردنی سزای
لەسێدارەدان ،لە الیەن دەسەاڵتدارانی حکوومەتەوە
گرنگییەکی زۆری پێ درا و بەرپرسانی حکوومی
یەک لە دوای یەک هەوڵیان دەدا بە هێنانەوەی
پاساوی ئایینی ،ئەو بەندک راوانەی بە سزای لە
سێدارەدان حوکم دراون ،لە شوێنە گشتییەکان
و ب ــە ب ــەرچ ــاوی خ ــەڵ ــک ــەوە س ــزاک ــەی ــان ل ــەس ــەر
جێبەجێ ب ــک ــرێ .ل ــە ب ــەش ــی پ ــێ ــش ــوودا ،باسی
س ــزای لەسێدارەدانمان ک ــرد ،لەو بەشەدا باسی
لەسێدارەدان لە شوێنە گشتییەکان دەکەین.
لەسێدارەدان لە شوێنە گشتییەکان دیمەنێکی
پ ڕاوپڕ لە توندوتیژییە ،ڕێوڕەسمی کوشتنی کەس
ی ــان کەسانێکە لە الی ــەن حکوومەتەوە .جگە لە
کردەوەی لەسێدارەدانەکە ،لە الیەک ،ئەو خەڵکەی
بۆ بینینی دیمەنی کوشتنی کەسێک کۆ دەبنەوە
و لە الیەک یتر ،باڵوکردنەوەی دیمەنەکە و ڕیکالم
کردن بۆ ڕووداوەک ــە لە الیەن حکوومەتەوە ،دوو
بابەتن کە چاالکانی مافەکانی م ــرۆڤ دژایەتی
دەک ــەن .دی ــارە هەر بە تەنیا سزای لەسێدارەدان
نییە کە بە بەرچاوی خەڵکەوە جێبەجێ دەکرێ،
بەڵکوو کۆمەڵێک سزای دیکەش هەن کە بە هەمان
شێوەن ،وەکوو :بڕینەوەی دەستی ئەو کەسانەی
تۆمەتبارن بە دزی ،چاو کوێرکردن ،قامچی لێدان
و کۆمەڵێک سزای دیکە .بۆ دەسەاڵتدارانی ئێ ران،
ئەو شێوەیە لە سزادان و باڵوکردنەوەی وێنەکانی،
ڕێگەیەکن بۆ کەمکردنەوەی تاوان ،بەاڵم چاالکانی
م ــاف ــەک ــان ــی مـــرۆڤ پ ــێ ــی ــانوای ــە ک ــە ،پێشاندانی
توندوتیژی نەک هەر نابێتە هۆی کەمکردنەوەی
تــــاوان ،ب ــەڵ ــک ــوو ب ــە پ ــێ ــچ ــەوان ــەوە دەب ــێ ــت ــە ه ــۆی
بەرهەمهێنانەوەی تاوان .ئەو چاالکانە پێیانوایە،
حکوومەتی ئێ ران بە مەبەستی ب ێهەس تکردنی
کۆمەڵگە بەرامبەر بە لەسێدارەدانی بەندک راوان،
هەندێک لەو بەندک راوانە بە بەرچاوی خەڵکەوە
لە سێدارە دەدا.

ب ــەپ ــێ ــی ئ ــام ــارە ڕەس ــم ــی ــی ــەک ــان ژمـــــارەی ئ ــەو
کەسانەی ل ــە چ ــاوەڕوان ــی ــی ئـــەوەدان ل ــە سێدارە
بـــدرێـــن ،ن ــزی ــک ــەی  ٤٥٠٠ک ــەس ــە ،بــــەاڵم تەنیا
ژم ــارەی ــەک ــی ک ــەم ل ــەوان ــە لە شوێنە گشتییەکان
لە سێدارە دەدرێ ــن .ئەگەر دەسەاڵتدارانی ئێ ران
جەخت ل ــەوە دەک ــەن ــەوە کە س ــزای لەسێدارەدان،
چ ــارەس ــەرە یان دەرمانێکی کۆمەاڵیەتییە ،بەاڵم
چاالکانی سیاس ی و مافەکانی مرۆڤ ،لەسەر ئەو
بڕوایەن کە حکوومەت دەیهەوێ لەو ڕێگایەوە،
ک ــار ل ــەس ــەر ب ــی ـروه ــزری خ ــەڵ ــک ب ــک ـا و س ــزای
لەسێدارەدان لە هزری خەڵ کدا کەمڕەنگ بکاتەوە،
بۆ ئ ــەوەی خەڵک هیچ چەشنە دژکردەوەیەکیان
ل ــە ب ــەرام ــب ــەر ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی هاواڵتییان نەبێ.
غواڵمحوسێن موحسێنی ئێژەیی ،جێگری یەکەمی
سەرۆکی دەسەاڵتی دادوەریی کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران دەلێ لەسێدارەدان لە شوێنە گشتییەکان
هەموو ســـزادراوان ناگرێتەوە ،بەڵکوو :یەکەم،
ی و ڕاوێ ــژ لەگەڵ ئەنجومەنی
دەب ــێ بە ه ــاوک ــار 
ئەمنیی پارێزگا بێ .دووهەم ،بۆ ئەو تاوانانەیە کە
هەستی خەڵکیان بریندار کردووە ،چونکە لەالیەن
خەڵکەوە داوا دەکرێ کە ئەو تاوانبارانە لە پێش

چاوی خەڵک سزا بدرێن ،بۆ ئ ــەوەی کەسان یتر
دەرس ــی لێ وەرگ ــرن .لە هەر ح ــاڵدا ،ڕێوڕەسمی
لەسێدارەدان زۆربەی جار کاتژمێر ٥ی بەیانی لە
شوێنێکی گشتی کە دادوەری دۆسیەکە دیاریی
دەکا ،بەڕێوە دەچێ .ئەو شوێنە ،لەوانەیە ناوەندی
شار بێ یان یاریگەیەکی تۆپی پێ ،یان نێوەڕاستی
شەقامێک .لەو ڕێوڕەسمەدا هەموو کەس دەتوانێ
ب ــەش ــدار ب ــێ ،هیچ سنوورێک ب ــۆ ت ــەم ــەن نییە،
هەموو کەس دەتوانێ وێنە و فیلم لە ڕووداوەکە
هەڵگرێتەوە و لە مێدیاو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
باڵوی بکاتەوە.
بەپێی یاسای ئێ ران ،چونە نێو یاریگەکان و
سەیرکردنی تۆپی پێ بۆ ژنان قەدەغەیە ،بەاڵم بۆ
سەیرکردنی دیمەنی لەسێدارەدان ڕێگەی پێ دراوە.
لەگەڵ ئەوەشدا کە گوشارێکی زۆر لەسەر ئێ ران بۆ
ڕاوەستاندنی لەسێدارەدان لە شوێنە گشتییەکان
هەیە ،بەاڵم دەسەاڵتدارانی ئێ ران بەردەوام پاساوی
ج ــۆراوج ــۆر بۆ ئ ــەو ک ــارە دەهێننەوە .بە قسەی
بەرپرسانی دەسەاڵتی دادوەریی ئێ ران ،ئەو شێوە
لەسێدارەدانە سێ ئەنجامی هەیە )١ :ئەمنییەت،
س وەرگرتنی
 )٢کــەمکــردنــەوەی تـــاوان )٣ ،دەر 
کەسان یت ر .بەاڵم لە الیەک ،هیچ لێکۆڵینەوەیک تا
ئێستا دەری نەخستووە کە لەسێدارەدان لە شوێنە
گشتییەکان بووبێتە هۆی کەمبوونەوەی تاوان لە
کۆمەڵگەدا ،کەچی پێچەوانەکەی سەلمێندراوە،
واتە تاوان زیاتر دەبێ .لە الیەک یتر ،ساڵی ،١٣٩٦
غواڵمحوسێن موحسێنی ئێژەیی دانی بەوە دانا کە
ی و تاوان لە ئێ ران بە بەراورد لەگەڵ
بڕی توندوتیژ 
سااڵنی پێشوو زۆر زیاتر بووە.
بــــە گــــوتــــەی مــیــشــێــل فــــوکــــۆ“ ،دەســـــــەاڵت
ب ــەره ــەمه ــێ ــن ــەرە؛ واق ــی ــع ب ــەره ــەم دێ ــن ــێ؛ ب ــوار بۆ
ئ ــام ـرازەک ــان و بۆنە بۆ هەقیقەت دەڕەخسێنێ.
هەم تاک و هەم تێگەیشتنی ت ــاک ،لە ئەنجامی
ئەو بەرهەمهێنانە دروس ــت دەب ــن” .دەسەاڵتێکی
دیسیپلینی ک ــە ل ـ ــەودا ،دەســەاڵتــی سیاسی بە
شێوەی ڕێکخ راو ،زۆر دەخاتە سەر تاکەکان ،بۆ
ئەوەی گۆڕانکاری لە ڕەفتاریاندا دروست بک ا و
لە بواری هزریو دەروونییەوە ،بەرگێکی دیکەیان
بکاتە بەرو لە ئەنجامدا خەڵکێکی بەدیسیپلینیان
لێ بەرهەم بێنێ .لە ئێ ران ،بەر لە لەسێدارەدانی
کەسێک لە شوێنی گشتی ،ڕاگەیەنە دەوڵەتییەکان
بارودۆخەکە و ڕای گشتی ئامادە دەکەن ،ئەوەش
بە بەرجەستە کردنەوەی هەندێک تاوان کە لەنێو
کۆمەڵگە و بەتایبەت لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
باسی زۆری لەسەر دەکــرێ .حکوومەت هەوڵ
دەدا بەو شێوەیە وێنەیەکی ئەرێنی لە دەزگای

دادوەری و یاساکانی خۆی پێشانی خەڵک بدا.
شوێن ،ڕێکەوت و کاتی بەڕێوەچوونی ڕێوڕەسمی
لەسێدارەدان لە الیەن ڕاگەیەنە حکوومییەکانەوە
بـــاو دەک ــرێ ــت ــەوە .ئـــەو ک ــەس ــان ــەی بــەشــداری
ڕێوڕەسمەکە دەبن و سەیری دیمەنی مردن دەکەن،
لەوانەیە زۆربەیان خوازیاری لەسێدارەدان بەو
شێوەیە نەبن ،بەاڵم بەمێدیایی کردنی تاوانباران
ل ــە الی ــەن ح ــک ــووم ــەت ــەوە ،وا ل ــە هەندێک خەڵک
دەکا کە سەرنجیان بۆ بینینی ئەو تاوانبارانەی
بەمێدیایی ک راون ڕابکێشرێ .بە گوتەی چاالکانی
بواری مافەکانی مرۆڤ ،لەسێدارەدان لە شوێنە
گشتییەکان وای کردووە کە سزای لەسێدارەدان لە
هزری خەڵ کدا لە گرنگی بکەوێو ئەوەش بووەتە
ه ــۆی ئــەوەی ک ــە ،خەڵک ن ــەک ه ــەر لە بەرامبەر
لەسێدارەدانی تاوانباران ،تەنانەت لە بەرامبەر
لەسێدارەدانی بەندک راوە سیاسییەکانیش هیچ
هەڵوێست و دژک ــردەوەی ــەک ــی ئ ــەوت ــۆ ل ــە خۆیان
نیشان ن ــەدەن ،ئــەوەش دەستی حکوومەتی بۆ
لەسێدارەدانی چاالکانی سیاسی ئاوەاڵ کردووە.
چــاالکــانــی س ــی ــاس ــی پ ــێ ــی ــانوای ــە کــە ئامانجی
حکوومەتیش هەر ئەوەیە کە کۆمەڵگە ب ێهەست

دیالن هەردی

بکا ،چونکە دیمەنەکانی لەسێدارەدان ،چ بە بینینی
ڕاستەوخۆ ،چ بە وێنە ،دەبنە هۆی ئەوەی تاکەکان
خووی پێوە بگرن و لە ڕادەی هەستیارییان کەم
بێتەوە .ک ــەواب ــوو توندوتیژی گرنگییەکەی کەم
دەبێتەوە و وەکوو هەر کردەیەکی ڕۆژانە ئاسایی
دەبێو وردە وردە کۆمەڵگە خۆی لەگەڵ ڕادێنێ.
بابەتێکی گرنگی دیکە کە شایانی باس ە
و مەبەستی حکوومەتی ل ــە پشتە ،بەشداریی
مندااڵنە لە ڕێوڕەسمی لەسێدارەدان و پڕوپاگەندا
بۆ س ــزای لەسێدارەدان لە کتێبی م ــن ــدااڵندا ،کە
کاریگەری و ئەنجامی خ راپی لە سەر نەوەکانی
داهاتوو هەیە .مندااڵن کە لە ژینگەیەکی وەها
پڕ لە توندوتیژیو ناسازگاردا پــەروەردە دەبن،
هاوکات لەگەڵ ب ــەرزب ــوون ــەوەی تەمەنیان ،خوو
بە توندوتیژی و تۆقاندن دەگرن ،ئەوەش دەبێتە
ه ــۆی ب ــەرزب ــوون ــەوەی ت ــون ــدوت ــی ــژی ــی زی ــات ــر لە
کۆمەڵگەدا .دیارە ئامانجی حکوومەت لە ڕێگەدان
بە مندااڵن بۆ بینینی ڕاستەوخۆی لەسێدارەدان،
ئ ــەوەی ــە ک ــە ه ــەر ل ــە منداڵییەوە ل ــەگ ــەڵ دیمەنی
لەسێدارەدان ڕابێن و بنەمای هزریو دەروونییان
لەسەر ئاسای یبوونی کوشتن بنیات بنرێ و لە
داهاتوودا کەسانی ب ێهەس تو بێ هەڵوێستیان
لێ بەرهەم بێ .بەشداریی مندااڵن لە ڕێوڕەسمی
سەیرکردنی ل ــەس ــێ ــدارەدان ،هەبوونی ژمارەیەک
وێنە و حەکایەتی لەسێدارەدان لەنێو کتێبەکانی
تایبەت ب ــە م ــن ــدااڵن ،ئەنجامی نەرێنیی زۆری
بە دوای خۆیدا هێناوە .یەکێک لەو ئەنجامانە،
دروس تکردنەوەی دیمەنی لەسێدارەدانە لە الیەن
مندااڵنەوە کە وەکوو یاری ئەنجام دەدرێو زۆر
جار دەبێتە هۆی گیان لەدەست دانیان.
بەپێی ئ ــام ــاری دەزگــــای دادوەریــــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ،ئــەو دەزگــایــە ل ــە س ــاڵ ــی ١٣٩٦دا ،بە
 ١٦میلیۆن و  ٢١٢هــەزار دۆس ــی ــەی توندوتیژی
ڕاگەیشتووە .بەبێ لەبەرچاو گرتنی ڕەهەندە
نەرێنییەکەی ئــەو ژمــارەیــە ،ب ــەرپ ــرس ــان ــی ئەو
دەزگایە پێ ڕاگەیشتن بەو ژمارە زۆرە لە دۆسیە،
بە سەرکەوتنی سیستەمی دادوەریـــی کۆماری
ئیسالمی دەزانن.
لە کۆتای یدا ،ئەگەر ماوەی دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران بەسەر دوو ســەردەمدا دابەش
بکەین ،ب ــەر ل ــە ١٣٦٨و پ ــاش ئ ــەو ساڵە(ساڵی
ک ــۆت ــای ـیه ــات ــن ــی شـــەڕی ئــێــران-عــێــراق ،م ــردن ــی
خومەین ی و پێداچوونەوە بە یاسای بنەڕەتیی
ئ ــێ ـران) دەبیندرێ ک ــە ،مەبەستەکان و شێوەی
لــەســێــدارەدان و قوربانییەکانی پێش ١٣٦٨و
دوای ئـــەم س ــاڵ ــە جــیــاوازیــیــان لــەگــەڵ یەکتر
ه ــەی ــە :ب ــەر ل ــە  ،١٣٦٨ڕێـــژەی بینەری دیمەنی
لەسێدارەدان سنووردار بو و و خەڵکانێکی کەم
بەشدارییان پێ دەک ـرا ،قوربانییەکان زۆربەیان
چاالکە سیاسییەکان بوون ،بکوژەکان کەسانی
نیزامی بــوون ،کوشتنەکەش زۆرتــر بەشێوەی
گوللەبارانکردن بوو و تەنیا چەند وێنەگرێکی
ڕاگەیەنە دەوڵەتییەکان ڕێگەیان پێ دەدرا وێنە
بگرن .لە دوای ١٣٦٨ا ـــەوە ،بەشداریی خەڵک
ب ێسنوورە و ڕێگە بە هەموو ک ــەس و هەموو
تەمەنێک دەدرێ بەشداری بکەن ،تەنیا بەشێک لە
تاوانباران لە شوێنە گشتییەکان لە سێدارە دەدرێن،
بکوژەکان کەسانی تایبەتن و ڕاهێن راون بۆ ئەو
کارە ،قوربانییەکان بە پەتێکەوە هەڵدەواسرێن،
وێنە و فیل مگرتن بۆ هەموو ک ــەس ڕێگەی پێ
دراوە و کاتی لەسێدارەدانەکەش زۆربــەی جار
بەیانیانە .لە یەکەم ساڵەکانی دوای ش ــۆڕش،
ئامانجی سەرەکیی لەسێدارەدان و باڵوکردنەوەی
ل ــە ڕاگ ــەی ــەن ــەک ــان ،تۆقاندنی خ ــەڵ ــک ب ــوو ،ب ــەاڵم
دوای  ،١٣٦٨ئامانجی سەرەکیی ل ــەس ــێ ــدارەدان
لە شوێنە گشتییەکان ،ب ێهەستکردنی خەڵک و
ئاسای یکردنەوەی س ــزای لەسێدارەدانە ،ئەوەش
ب ــە مەبەستی ڕاهێنانی خەڵک ب ــۆ ئ ــەوەی هیچ
هەڵوێستیکو دژکردەوەیەک لە کاتێ لەسێدارەدانی
سیاسییەکان لە خۆیان نیشان نەدەن .لە ئەنجامە
نەرێنییەکانی ئەو سیاسەتەش ،ئاسای یبوونەوەو
بەرزبوونەوەی ڕێژەی توندوتیژییە لە کۆمەڵگەدا.
ژمـــــارەی دۆس ــی ــەک ــان ــی ت ــون ــدوت ــی ــژی و ڕێـــژەی
لەسێدارەدان لە ئێ ران ،سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن.
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لە بەرەبەری گواستنەوەی دەسەاڵت بۆ بایدن ،ئیسرائیل
و عەڕەبە هاوپەیمانەکانی دژی ئێران هاوهەڵوێستن
ئورشەلیم پۆست – الهاڤ هارکۆڤ

و :کەماڵ حەسەنپوور

ئیس ڕائیل و دەوڵەتە عەڕەبە هاوهەڵوێستەکانی،
پێش ڕێوڕەسمی بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت لە
الیەن سەرۆککۆماری هەڵبژێردراو ،جۆ بایدن ،لە
حەوتووی داهاتوودا ،پەیامێکیان باڵو کردۆتەوە:
گوشارەکانی سەر ئێ ران کەم مەکەنەوە!
بە گوتەی کاربەدەستێکی ئاگاداری ئەو پرسە
لە ڕۆژی پێنج شەممە ،لەو پەیوەندییەدا واڵتانی
هاوهەڵوێستی ئیس ڕائیل تەنیا هاوپەیمانانی ئەو
واڵتە لە کەنداو ،ئیماڕاتی یەکگرتووی عەڕەب و
بەحرەین نین ،بەڵکو میسر و ئۆردۆنیشن.
کاربەدەستەکە گوتی“ ،پەیامی ئێمە بۆ بایدن
ئەوەیە کە ئێمە هیوادارین ناوب راو پێش هەر
هەڵسوکەوتێک لەگەڵ ئێ ران ،بیر لە هەڵوێستی
هــاوپــەیــمــانــان ل ــە خ ــۆره ــەاڵت ــی نــێــوەڕاســت
بکاتەوە .زۆر لە واڵتانی عەڕەب لەو ڕوانگەوە
هاوهەڵوێستی ئیس ڕائیلن”.
بایدن گوتوویەتی بەتەمایە واڵتە یەکگرتووەکان
بگەڕێنێتەوە بۆ ڕێککەوتنی ناوکیی  ٢٠١٥لەگەڵ
ئێ ران و زلهێزەکانی دنیایە ،ئەگەر ئێ ران دەست
بە ڕێزگرتن لە ڕێککەوتنەکە بکاتەوە .ئامانجی
ڕێککەوتنی بەرجام سنووردارکردنی پیتاندنی
ئورانیۆم لە الیەن ئێ رانەوە بوو ،بە شێوەیەک
کە ماوەی گەشەپێدانی چەکی ئەتۆمی لە الیەن
ئێ رانەوە درێژ بکاتەوە .لە هەمان کاتدا ،وردە
وردە ئابلۆقە نێونەتەوەییەکان دژی ئێ ران کەم
بکاتەوە ،بە شێویەک کە تا  ٢٠٣٠هیچکامیان
نەمێنن.
ک ــارب ــەدەس ــت ــەک ــە ئــــەوەی ڕەت کـــــردەوە کە
گوایە ئیس ڕائیل خوازیاری گۆڕینی بەرجام بە
شێوەیەکە کە بەرنامەی مووشەکیی بالیستیکی
کۆماری ئیسالمیی و کردەوە بەدخوازانەکەی لە
ناوچە و ئەوالتر بگرێتە خۆ.
ک ــارب ــەدەس ــت ــەک ــە گ ــوت ــی“ ،ئ ــێ ــم ــە خــوازیــاری
دەســـتـــکـــاریکـــردنـــی بــــەرجــــام نـــیـــن .واڵتـــە
یەکگرتووەکان نابێ بگەڕێتەوە بۆ نێو بەرجام.
ئەگەر ئەو کارە بکا تووشی هەڵەیەکی مێژوویی
دەبێ”.

بدا و بگەڕێتەوە سەر ڕێچکەی بەرهەمهێنانی
چەکی ناوکی ”.بەرزکردنەوەی ئاستی پیتاندن
دوای بڕیارێکی پارلمانی ئێ ران دەستی پێ کرد.
ئەو گوتی“ ،ڕێککەوتنی ئێ ران تواناییەکانی ئەو
واڵتەی بۆ دروس تکردنی بۆمبی ناوکی لەنێو
نەبرد .پیتاندنی  ٢٠٪دەیسەلمێنێ کە بەرجام
کاریگەر نەبووە”.
جگە لەوە ،سەرڕێژکردنی پارە بەرەو ئێ ران،
دوای ڕێککەوتنی  ،٢٠١٥بە گوتەی کاربەدەستەکە،
“پ ــارەی بەهێزترکردنی دەستدرێژییەکان لە
ناوچەی ،دایە دەستی ڕێژیم”.
کاربەدەستەکە گوتی ،واڵتانی سەرانسەری
دنیای عەڕەب ه ــاوڕای ئەو هەڵوێستە بەهێزە
ب ــەران ــب ــەر ب ــە ئ ــێ ـران ــن ،ک ــە بۆتە ه ــۆی نزیکتر
بوونەوەی ئ ــەوان لە ئیس ڕائیل ،و ئاماژەی بە
وتەیەکی سەرۆکوەزی ران بنیامین نەتانیاهوو
لەوبارەوە کرد .ئەو گوتی“ ،ئەوان زۆر ڕێز لەو
بۆچوونانە دەگرن”.

ئ ــی ــس ـڕائ ــی ــل ت ــا س ــاڵ ــی  ٢٠٤١کـــــراوە .ئــــەردان
نووسیبووی“ ،ئــەوە شتێکی نهێنی نییە کە
ئێ ران بۆتە مەزنترین باڵوکەرەوەی تێکنەلۆژیی
مووشەکی بالیستیکی و مووشەکی دیکە بۆ
لوبنان ،یەمەن ،سووریە و غ ــەززە ،ئێ ران ئەو
تواناییانە دەداتە دەستی الیەنی غەیری دەوڵەتی
و تێرۆریست و ناوچەکە ناسەقامگیر دەکا”.
باڵوێز ئـــەردان ب ــە ڕادیـــۆ ‘کـــان’ی گ ــوت کە
هێشتا چاوی بە تیمی بایدن نەکەوتووە ،چونکە
سەرۆککۆماری هەڵبژێردرا و یاریدەدەرەکانی
ئەو سیاسەتە ڕەچاو دەکەن کە پێش بەدەستەوە
گرتنی دەسەاڵت لە حەوتووی داهاتوودا ،چاویان
بە هیچ کاربەدەستێکی واڵتانی بیانی نەکەوێ.
ک ــارب ــەدەس ــت ــەک ــەی ئ ــورش ــەل ــی ــم پشت ڕاستی
کردەوە کە “تا ئێستا هیچ گفتوگۆیەکی فەرمی”،
لە نێوان دەوڵەتی ئیس ڕائیل و تیمی گواستنەوەی
دەسەاڵت بۆ بایدن لە ئارادا نییە.
ئ ــەردان گوتی“ ،لە دۆخ ــی ئێستادا ،سەرۆک

ئەگەرچی بایدن گوتوویەتی هەوڵ دەدا واڵتە
یەکگرتووەکان بگەڕێنێتەوە بۆ نێو ڕێککەوتنی
ئـــێـــران ،بــاڵــوێــزی [ئ ــی ــس ـڕائ ــی ــل] ل ــە نــەتــەوە
یەکگرتووەکان ،کە قەرارە تا چەند حەوتوویەکی
دیکە ببێتە باڵوێز لە واشینگتۆن ،ئاماژەی
بەوە کردووە کە سەرۆککۆماری هەڵبژێردراو
و بیرۆکەکانی [لەو بارەوە] “ژمارەیەک مەرجی
دی ــاری کــــردوون ”،و واڵتــە یەکگرتووەکان و

کــۆمــاری نــوێ هێشتا کــۆبــوونــەوەی لەگەڵ
دەوڵــەتــانــی دی ــک ــە نـــەکـــردووە .م ــن خەریکی
ئ ــام ــادەک ــردن ــی ڕێ ــک ــاری دی ــک ــەم .م ــن چــاوم بە
ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامانی کونگرە کەوتووە،
لە نێویاندا هی دێموک ڕاتەکان ،تا بتوانم دۆخەکە
هەڵسەنگێنم .لە پرسە سەرەکییەکاندا ،هیچ
گومانێکم نییە کە ئێمە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی
نوێ بۆچوونی هاوبەشمان هەیە”.
لەنێو بۆچوونە هاوبەشەکاندا پشتیوانیی
بایدن لە ڕێککەوتنی ئیب راهیم و ئاواتی پەیوەست
بوونی ژمارەیەکی زۆرتر لە دەوڵەتانی عەڕەب
و موسڵمان بە ڕەوت ــی دامەزراندنی پێوەندیی
سیاسی لەگەڵ ئیس ڕائیلە .ئەردان گوتی“ ،ئێمە
دڵنیاین کە دەزانین چۆن لەگەڵ [بایدن] کار
بکەین و ئ ــەوە لە ڕێگای ڕوانین لە بایەخ و
بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی نێوان ئیس ڕائیل و
واڵتە یەکگرتووەکانەوەیە”.
بە هەمان شێوە ڕۆژی پێنج شەممە وەزیری
وزە ،یوڤال شتاینیتز بەشداریی لە کونف رانسێکی
ڤ ــی ــدی ــۆی ـیدا ک ــرد کــە ه ــاوش ــان ــە م ــەراک ــەش ــی،
سوودانی ،بەحرەینی و ئیماڕاتی ،کە لە چەند
مانگی ڕابــــردوودا پەیوەندییەکانیان لەگەڵ

باڵیوزی ئیسڕائیل لە نەتەوە یەکگرتوەکان :باشترین ڕێگا بۆ
پێشگرتن بە هەڕەشە ئەتۆمییەکەی ئێران شتێکە کە بەڕێوەبەرایەتیی بایدن
و ئیسڕائیل لە “وتووێژە داخراوەکان”دا باس ی دەکەن نەوەک لە مێدیاکان
نزیکەی دوو حەوتوو لەوە پێش ،کاربەدەستێکی
پلەبەرز لە نووسینگەی سەرۆک وەزی ران گوتی
“ئیس ڕائیل هیچ گومانی ل ــەوەدا نییە کە نابێ
هیچ گەڕانەوەیەک بۆ نێو ڕێککەوتنێکی خ راپ
هەبێ ”.لێدوانەکە لە جوابی وتارێکی ئەی ئێف
پی لەژێر سەردێڕی“ :ئێس رائێل دژی هەوڵەکانی
ئاڵمان بۆ بەرباڵوترکردنی ڕێککەوتنی ئەتۆمی
بە سنووردانانی زۆرتر نییە”.
بەڕێوەبەرایەتیی ت رامپ لە  ٢٠١٨ڕێککەوتنی
بەرجامی ج ێهێشت و ل ــەو ک ــات ــەوە ڕێکاری
ئ ــاب ــل ــۆق ــەی “ئ ــەوپ ــەڕی زەخــتــی” گ ــرت ــۆت ــە ب ــەر.
کاربەدەستە ئیس ڕائیلییەکە گوتی ،هەڵوێستی
ئورشەلیم ئەوەیە کە زەختی سەر تاران دەبێ
بەردەوام بێ.
ئەو گوتی“ ،مێژوو سەلماندوویەتی کە ئێ ران
تەنیا کاتێک پاشەکشەی کردووە ئەوکاتە بووە
کە ل ەژێر زەخ ـتدا ب ــووە .سووککردنی زەخت
و دەس ـته ــەڵ ــگ ــرت ــن لــەو ئ ــام ـ ـرازە ،هەڵەیەکی
م ــێ ــژووی ــی ــە ”.ک ــارب ــەدەس ــت ــەک ــە هــەروەهــا دژی
هەڵوێستی یەکیەتیی ئورووپا وێستایەوە کە
دەڵ ــێ پێشێلکارییەکانی ئێ ران لە م ــاوەی دوو
ساڵ و نیوی ڕابردوودا ،وەک بڕیاری حەوتووی
ڕابردوو کە ئەو واڵتە ئاستی پیتاندنی ئورانیۆمی
بۆ  ٢٠٪ب ــەرز دەک ــات ــەوە ،ئاشک رای دەک ــەن کە
هاتنەدەرێی واڵتە یەکگرتووەکان لە ڕێککەوتن
لە گەڵ ئێ ران مەترسیدار بووە و دەبێ ئەمریکا
بگەڕێتەوە.
سەرچاوەکە گوتی“ ،ئ ــەوە پاشگوێخستنی
ڕاستییەکی گرینگە کە بەرجام هێندێک توانایی
بۆ ئێ ران هێشتنەوە کە بتوانێ بڕیاری سیاسی

ئیس ڕائیل لە پەیوەندی لەگەڵ پێشگرتن بە
دەس تڕاگەیشتنی ئێ ران بە چەکی ئەتۆمی ،یەک
ئامانجیان هەیە.
باڵوێز لە وتووێژێک لەگەڵ ڕادیــۆ ‘کــان’دا
گوتی ،باشترین ڕێگا بۆ پێشگرتن بە هەڕەشە
ئەتۆمییەکەی ئێ ران شتێکە کە بەڕێوەبەرایەتیی
بایدن و ئیس ڕائیل لە “وتووێژە داخ راوەکاندا
باسی دەکەن نەوەک لە مێدیاکان”.

ئ ــەردان :چاوم بە ژمارەیەک ی زۆر لە ئەندامان ی کونگرە کەوتووە،
لە نێویاندا دێموکڕاتەکان تا بتوانم دۆخەکە هەڵسەنگێنم .لە پرسە
سەرەکییەکاندا ،هیچ گومانێکم نییە کە ئێمە لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتیی نوێ
بۆچوون ی هاوبەشمان هەیە
ئــــــەردان ،لــە ن ــام ــەی ــەکدا لــە ڕۆژی پێنج
شەممە ،داوای لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە
یەکگرتووەکان کرد کە دەستبەجێ ئابلۆقەی
چـــەکوچـــۆڵ و مـــووشـــەک ب ــەس ــەر ئ ــێ ـران ــدا
بسەپێنێتەوە .ئابلۆقە کۆنەکەی چەکوچۆڵ لە
الیەن نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دژی ڕێژیمی
مەالیان ،کە یەکێک لە مەرجەکانی بەرجام بوو،
لە ئۆکتۆبری ڕابردوودا کۆتایی پێ هات.
نامەکە ئاماژەی بە “چاالکییە تاوانکارەکانی
ئێ ران  ...لە نێویاندا گواستنەوەی چەکوچۆڵ
بۆ ڕێکخ راوە تێرۆریستییەکان ،پێشێلکاریی
سیستەماتیکی ڕێککەوتنی ئەتۆمی و داوای
پەیتا پەیتای لەناو بردنی ئیس ڕائیلی” کردبوو.
ئەردان بە هەمان شێوە باسی بڕیارێکی پارلمانی
ئێ رانی ک ــردب ــوو ک ــە ل ــەودا داوای لەنێوبردنی

ئیس ڕائیل ئاسایی کردۆتەوە ،و هەروەها میسر
و واڵتە یەکگرتووەکان تێیدا بەشدار بوون .ئەو
لەو کۆنف رانسەدا کە بە “خاڵی وەرچەرخانێکی
مێژوویی” ناوی برد و وەک نموونەی “کەڵەکە
کردنی وزە بۆ بەرەوپێش بردنی هاوکاریی و
وتووێژ لەگەڵ واڵتە عەڕەبییەکان” باسی کرد
گوتی“ ،هیچ گومانێک لەوەدا نییە کە ئاخفتنگەی
گازی خۆرهەاڵتی مەدیتەرانە کە دوو ساڵ و
نیو لەوەپێش لە میسر ،لەگەڵ وەزی ــری وزەی
ئ ــەو واڵت ــە تاریق ئەلمولـال ،دەستبەکار بوو،
ئێستا ڕێبازی هاوکاریی زۆرتری لەمەڕ وزەی
نوێبۆوە ،توێژینەوە ،گەشەپێدان و پێکەوە
بەستنەوەی هێڵی کارەبایی لە داهاتوویەکی
نزیکدا ،گرتۆتە بەر”.

هێلیا
ئەو ژنە سەرکێشەی دەدوێ
ب .سانا

لەنێو کەلوپەلەکانی نێو کارتۆنێکدا چاوی بە بەستەیەک نامەی پێچراو
کــەوت .ئەو کەلوپەالنە هی دایکی بــوون کە ساڵی  ٢٠٠٢کۆچی دوایی
کردبوو .ڕێبێکا ،کچە تاقانەکەی “پیتر ویس” و “هێلیا هێنشێن” ،وەختێک
چاوی بەو نامانە کەوت سەری سوڕما .پیتر کاتی خۆی ئەو نامانەی بۆ
هێلیا نووسیبوو ،هەڵبەت وەختێک کە بەدڵ عاشقی بووە و هێشتا لە یەکتر
جیا نەبوونەتەوە .ڕێبێکای کچیان ،هەموویانی خوێندەوە .سۆزی عەشقیان
لێدەباری و ڕوخسارێکی جیاوازیان لە پیتری باوکی ئەو پیشان دەدا.
پیتر ویس ،نووسەر و هونەرمەند و ڕێژیسۆر بوو .ناوبراو لەگەڵ خاتوو
هێلیا هێنشێن کە ئەویش نووسەرێکی بەتوانا بــووە ،ژیانی هاوسەری
پێکهێناوە و مەخابن تەنیا چــوار ســاڵ پێکەوە ژی ــاون و دوات ــر جیا
بوونەتەوە .بەهرەی ئەو خۆشەویستی و پێکەوە بوونە ،کچی تاقانەکەیانە
بەناوی ڕێبێکا ویس.
پێوەندی ژن و مێردایەتیی ئەو جووتە هەرچەند زۆر جێگای تاریف
نەبووە ،بەاڵم کچەکەیان دواتر نووسیویەتی کە بەختەوەرترین مناڵ بووە،
چونکە باشترین دایک و باوکی هەبووە .دیارە بەپێی ئەزموون ،لە جیهانی
پێشکەوتوودا منااڵن لەبەر ئــەوەی هەمیشە هــەوڵ دەدەن ئەرێنی بی ر
بکەنەوە ،ئەگەر خاوەن نەسازاوترین دایک و باوکیش بن ،هێشتا پێیانوایە
چاکترین دایک و باوکیان لەو جیهانەدا هەیە .مناڵەکان هەڵسوکەوتی پڕ لە
دڵسۆزیی دایک و باوک سەبارەت بە خۆیان وەکوو شتێکی جیا لە ڕەفتاری
تایبەتیی نێوان خۆیان دادەنێن .لەهەر حاڵدا ،ڕێبێکا پێیوابووە ئەو دوو
کەسایەتییە توانیویانە زۆر شت بە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی ببەخشن .ئەو
خۆی تەنیا لەوە ناڕاحەت بووە کە بەدرەنگ نامەکانی دۆزیوەتەوە ،ئەویش
ڕاست دوای مەرگی باوکی بووە و نەیتوانیوە لەو بارەوە واڵم بۆ زۆر
پرسیار وەرگرێتەوە .هەربۆیە دواتر کتێبێکی لەسەر نامەکان نووسی بە
ناوی“ :لەمەر دیتنت ،چەندە کوێر بووم”.
دایکی ڕێبێکا واتە هێلیا هێنشێن ،ژنێکی تا بڵێی بەتوانا و دەستڕەنگین
و هونەرمەند و نەققاش و نووسەرێکی بەوەج بووە .هێلیا ٢٣ی فێوریەی
 ١٩١٧لەدایک بوو و  ٨٥ساڵ ژیا و ئاگوستی  ٢٠٠٢کۆچی دوایی کرد.
لەنێوان ساڵەکانی  ١٩٤٠بۆ  ١٩٤٥نیگارکێشیی لە کۆلێژی هونەرە جوانەکان
خوێندووە و ســەرەڕای کــاری هونەری زۆر ،خــاوەن کۆڵێک بەرهەمی
نووسراویشە .ئــەو خاتوونە نزیک بە دوازدە کتێبی جێهێشتووە کە
ناسراوترینیان بریتین لە“ :ڕێگای بەرەو ڕاپەڕین”“ ،سااڵنی ژیان لەگەڵ
پیتر و ژن”“ ،هونەرمەند” و “هەمیشە یاغی”.
هێلیا هێنشێن زۆرتر وەکوو نووسەرێک کاری کردووە کە هاوکات بە
زمانی تێکست و نەققاشی دواوە و کتێبەکانی بە شێوازی “تێکست -نیگار”
نووسیوە .بەرهەمەکانی زۆر شوێنیان ڕازانــدووەتــەوە ،بۆ وێنە موزەی
کالسیک و مــوزەی مۆدێڕنی ستۆکهۆڵم و وێستگەی مێترۆی گەڕەکی
تێنستا.
من خۆم ،زۆر جار لە وێستگەی مێترۆی گەڕەکی تێنستا چاوم بە کارە
هونەرییەکانی هێلیا هێنشێن کەوتووە ،بێئەوەی نــاوی هونەرمەندەکە
بزانم پەیامێکم لەو شاکارانە وەرگرتووە ،پەیامی پێکەوە ژیانی مرۆڤەکان
بــەدوور لە ڕەنــگ و ڕەگــەز ،پەیامێکی بەهێز سەبارەت بە دۆستایەتیی
ئینسانە موهاجیرەکانی نیشتەجێ لە واڵتی سوید .جوانترین کۆپلە شێعری
ناوبراویش کە لەو دواییەدا خوێندمەوە ،پڕ بوو لە هاوار بۆ ئازادی و مافی
ئینسان .ئەوەی پتر سرنجی ڕاکێشام شێعرێک بوو بەناوی “ :بدوێ”  .هێلیا
لەو شێعرەدا خۆی وەها دەدوێ:
“بدوێ”
بدوێ !
تۆ هێشتا خاوەن لێوەکانی خۆتی.
قسە بکە!
لەگەڵ دراوسێیەکانت لە بەرهەیوانی ماڵەوە
لەگەڵ ڕێبوارانی سەر شەقام
لەگەڵ خەڵکی وێستگەی قەتار
هەتا لێوەکانت نەدووراون.
لەگەڵ ئەو کەسانەی گوێێ بیستنیان هەیە قسە بکە
ئەوان هاواری تۆ دەبیستن.
لەسەر ڕوخساری کاغەز وشەکان بنەخشێنە.
لەسەر دیوار و لەسەر پالنکاردەکان
وشەکان لەگەڵ خۆت بەرە بۆ نێو شار
لەسەر سەرتیان ڕاگرە
با هەموو کەس بیانبینێ.
بالڤۆک باڵوبکەوە
سەبارەت بە ئازادی ،تێکۆشان و نرخی بەرزی مرۆڤایەتی.
بالڤۆک باڵوبکەوە
سەبارەت پشتیوانی و یەکگرتوویی
سەبارەت بە ئاشتی.
لێگەڕێ وشەکان،
چەشنی پەڕەسلێرکەکان باڵبگرن و بفڕن
بەرەو سەرزەوینی دوور لە مەوتەنت.
لێگەڕێ با ئەستێرەکان چاوساغی شەوانی تاریکت بن.
قسەی دڵت لەگەڵ نەوای ئەو باڵندانە
ئەوانەی گەاڵی سەوزیان بە دەنووکەوەیە سازگارکە
ئەوسا بۆ خوشک و براکانمان
بۆ هەموو زیندانیەکانی جیهانی بەڕێکە.
قسەبکە!
بۆ ئەو کەسانەی بێدەنگیان ڕەچاونەکردووە.
بدوێ!
تۆ کە هێشتا خاوەن لێوەکانی خۆتی.
ئاخر ،وشە دەتوانێ خۆر بێ
وشە دەتوانێ چەشنی ڕووباری بەخوڕ بێ
وشە دەتوانێ درگای داخراو وااڵبکا و
پردگەلێک بۆ پەڕینەوە بنیاتبنێ
هەڵبەت ئەگەر،
بە قەیاسی پێویست خۆمان بە چەکی وشە تەیارکردبێ.
دەبدوێ دەی ! قسە بکە !
ئێمە قەرزداری ئەو کەسانەین وەدەنگهاتن
دەبێ بدوێین
چونکە ئەوان تا ئەو کاتەی زمانیان هەبوو قسەی خۆیانکرد
دەی تۆش دەنگ هەڵبڕە و بدوێ!
.....

ژمارە 790

14

30ی بەفرانباری 19 _ 1399ی ژانوییەی 2021

سامانی نەتەوەیی
هەوێتی و نەخۆشیی وەنداڵیزم
“وەنــــــــــداڵ”( )Vandalنـــاوی ق ــەوم ــێ ــک لە
ڕەگــــەزی “ج ــێ ــرم ــەن-س ــاو” ب ــوون ک ــە لە
س ــەدەی ٥ی زای ــی ــن ل ــە ئ ــورووپ ــا دەژی ــان،
ئــــەوان ه ــێ ــرش ــی ــان کــردبــا ه ــەر شوێنیک
هەرچی دەستیان کەوتبا وێ رانیان دەکرد
و دەی ــان ــش ــێ ــوان ــد ،بەتایبەت دژی هەموو
شوێنەوار و زانست و هونەر و کەسایەتییە
جێ ڕێزەکان بوون .ئەگەرچی ئەو قەومە
س ــەدان ساڵە تۆوی نەماوە بەاڵم زاراوەی
“وەندالیزم” وەک دیاردەیەکی دزێو هاتۆتە
نێو وێژمانی کۆمەاڵیەتیی هەموو جیهان.
دەروونــنــاســەکــان پ ــێ ــی ــانوای ــە وەن ــداڵ ــی ــزم
دژکردەوەیەکی مەبەستدار ،دوژمنکارانە و
هەڵوێستێکی قین لەداڵنەیە لە بەرامبەر
دۆڕان و شکان و ئەو گوشارانەی کە کەس
یــان ک ــەس ــەک ــان (ح ــک ــوم ــەت) ل ــە ب ــەرام ــب ــەر
ئەوەی بۆخۆیان بە دژبەر پێناسەی دەکەن.
ک ــەس ــێ ــک ک ــە ل ــەس ــەر ش ــوێ ــن ــەوارێ ــک ــی
م ــێ ــژووی ــی نــــاوی خــــۆی و ڕێ ــک ــەوت ــێ ــک
دەنووسێ ،یان لە سۆشیال میدیا هێرش
دەکاتە سەر کەسایەتییەکان و بە نەشیاوی
ناویان دەبا و هێمای سامانە نەتەوەییەکان
بریندار دەکا ،یان وێنە و کۆتەڵ و گۆڕیان
دەش ــی ــوێ ــن ــێ و ب ـێڕێ ــزی ــی ــان پ ــێ دەکـــا بە
دڵنیاییەوە نەخۆشە ،ئەگەرچی ڕەنگبێ لەو
نەخۆشییەدا سووچباریش نەبێ .چوونکە
دەرەت ــان ــی کۆمەڵگە و دۆخ ــی گشتی هیچ
کات ئەو ئیزنەی پێ ن ــەداوە کە ئەوکەسە
کوڵی دڵی خۆی هەڵڕێژێ ،خۆی بنوێنێ و
پێشان بدا ،هەربۆیە هێرش دەکاتە سەر
ئەو شوێنەوارانە و بە بەهای شێواندنی
ئ ــاس ــەوارێ ــک ــی ک ــول ــت ــووری یــان مێژوویی
ب ێڕێزی بە کەسایەتییەکی خۆی دەکا و
بەم جۆرە خۆی دەردەخا.
لە هەموو الیەنەکانی ئ ــەو دی ــاردەی ــەدا،
“وەندالیزمی کولتووری” لەالیەن حکومەتی
ئیسالمیی ئێ رانەوە زیاتر کاری پێ دەکرێ،
هەڵبەت ل ــەم م ــۆدێ ــل ــەدا تەنیا شێواندنی
ئاسەواری مێژوویی و کاری لەم چەشنە
ن ــی ــی ــە بــەڵــکــوو لــەخــۆنــامــۆیــی بــــوون و
خ ــۆشخ ــزم ــەت ـیک ــردن ب ــە دوژمـــن ب ــە دژی
نەتەوە و شوناسی گەل دەکەوێتە خانەی
وەنداڵیزمی کولتووری .هێرشبردنە سەر
ئێلێمان و هێما نەتەوەییەکان ،ب ێڕێزی بە
کەسایەتییە سیاسی ،ئەدەبی ،مێژوویی،
زمانی و ....بە ڕوان ــگ ــەی کۆمەڵناسییەوە
ج ــۆرێ ــک ن ــەخ ــۆش ــی ــی ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی ــی ــە کە
حکوومەتەکان بەستێنیان بۆ خۆش دەکەن
و پەرەیان پێ دەدەن.
دۆخ و ژینگەی سیاسی-کۆمەاڵیەتیی تاک
لە شەقڵ گرتنی کەسایەتیی وەنداڵیزمەکان
ڕۆڵێکی کاریگەری هەیە کە ڕەگ ــی لەنێو
سیستەمی حکومەت و بنەماڵەدا هەیە.
وەنــداڵــیــزم ب ــە زۆری ل ــەو ح ــک ــووم ــەت و
بنەمااڵنە وەک دی ــاردەی ــەک ــی ــان ل ــێ دێ و
هەڵدەتۆقن کە بەرپرسە یەکەمەکان (لە
بنەماڵەدا دای ـکوب ــاوک و لە حکوومەتدا
س ــەرۆک ــی واڵت) سەرلێشێواو ،نادڵنیا بۆ
بایەخە کۆمەاڵیەتییەکان و بە ڕوانگەیەکی
دوور لە فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی پەروەردە
دەبن و بەردەوام هەست بە کڵۆڵی ،داماوی،
ترس و پیالن دەکەن ،بە شێوەیەکی پڕ لە
توندوتیژی لە بەرامبەر دیت ران دەوەستن
و ب ــە هـــەوڵـــدان ب ــۆ ئــــــاژاوە و ف ــی ــت ــن ــە و
خۆڕانان گێرەشێوێنی دەکەن .لەم بەینەدا
حکومەتەکان زۆرتر لە جۆری وەنداڵیزمی
کولتووریی ڕێ کخ راو کەڵک وەردەگرن .لە
سیستەمی سیاسیی ئێ ران نموونەی هەرە
بەرچاوی ئەم دیاردەیە لەهەمبەر پرسی
ک ــورد لە هێرش بۆ سەر زم ــان ،کولتوور،
مێژوو ،جوغ رافیا و کەسایەتییەکان کەڵک
وەرگی راوە.
وەک چــــۆن دەب ــی ــن ــی ــن لـــە ســـەردەمـــی
دەس ــەاڵت ــداری ــی پ ــەه ــل ــەویدا ب ــە قەڵەمی
کەسانی وەک ڕەشید یاسەمی و لەسەردەی
ڕێژیمی ئیسالمیی شدا شەفیعی کەدکەنی
زمانی کوردی وەک دەستەخوشک و زاراوەی
“گ ـ ــەڕەک” (محلی) ن ــاو دێنن و هەوێتیی
کورد بە مێژووی پڕ لە قۆپی و تەزویری
و چەواشەک راوی خۆیان دەبەستنەوە .یان
کاتێک هونەرمەندی ڕەسەنی ک ــورد ،نەمر
حەسەن زیرەک دەگەڵ گۆرانیبێژۆکەیەکی

تابڵۆ وێنەی “مەولەویی کورد” لە سەقز کە لە بەر دەرک ی
پارک ی مەولەویی ئەو شارە بە بەرد شکێندرا
س ــەب ــک ــی پــاپــی تـــارانـــی پ ــێ ــک دەگـــــرن و
کێبڕکێی لەسەر دادەن ــێ ــن! یان کەسانێک
فێر دەکەن کە بەردەنووسی کانی ئەژدیها
(عەینەڕۆم) و ستێلی ماوانێ (تەڕگەوەڕ) و...
بشێوێنن یان ب ێڕێزی بە زمان ،کولتوور
و جلوبەرگی کــوردی بکەن ،ئێستاش لە
نوێترین کردەوەی نەشیاویان گۆڕی نەمر
محەممەدی ماملێ بە سپ رای ڕەش دەکەن
و وێنەی تابڵۆی مەولەوی کورد لە سەقز
دەشکێنن و لەسەر دەن گوڕەنگی میللی!
س ــووک ــای ــەت ــی ب ــە ف ــەرەن ــج ــی و جلوبەرگی
کوردی دەکەن.
ئێمیل دوورکیم یەکەم بیرمەند بوو کە
چەمکی”ئانۆمی”( )Anomieو ئاکارچەوتیی
لە کۆمەڵگەدا هێنایە سەر زاران کە دواتر
کەسانی وەک “مێرتێن” پ ــەرەی ــان پ ــێ دا.
ناوب راو بەشێوەیەکی گشتی باس لە پرسە
بێ یاساییەکانی نێو کۆمەڵگە و یەکێک
لـــەوان وەن ــداڵ ــی ــزم دەکـــا .دورک ــی ــم ئانۆمی
و کــــردەوەی ب ــێ ــس ــەرەوب ــەرەی بەشێک لە
کۆمەڵگە کە فێر دەکرێن لە دوو ئاستی
“ت ــاک” و “کۆمەاڵیەتی”دا پێناسە دەک ــا .لە
ئاستی تاک ،جۆرێک ئاڵۆزی و ناتەکووزیی
ت ــاک ــی ک ــە ب ــۆ پــووچــی ،دۆڕان و شکانی
م ــرۆڤ دەگ ــەڕێ ــت ــەوە وەک هۆکار لەقەڵەم
دەدا و لە ئانۆمیی ئاستی کۆمەڵگەشدا
نێشاندەری جۆرێک شپڕێوی ،شێواوی
لە نیزامی بەکۆمەڵ دەن ــاس ــێ کە لەوێدا
هەستی تاک بە سەرنجدان بە سیستەمی
کۆمەاڵیەتی هەڵدەسەنگێندرێ .بۆیە ئەو
جۆرە هەڵسوکەوتانە ئاکامی ڕاستەخۆی
پ ــەروەردەی دام ــەزراوە حکومەتییەکانن کە
بە هۆکاری ئابووری کۆمەاڵیەتی و لەالیەکی
دیکەشەوە لەخۆنامۆیی و نائاگایی بەشێک
لە بنەماڵەکان بەسەر کۆمەڵگەدا سەپاوە.
کاتێک بــاس ل ــە “ئ ــێ ــم ــە” و “کۆمەڵگە”
دەکرێ پرسی “هەوێتی” (شوناس ،پێناسە)
دێتە گۆڕ .سنووری نێوان “ئێمە” و “دیت ران”
بە هێڵی هەوێتی خۆیا دەبێ .توێژینەوەی
شوناسی نەتەوەیی یەکێک لەو مژارانەیە
کە گرنگیی دیرۆکی و کۆمەڵناسانەی هەیە.
گرنگی دی ــرۆک ــی ب ــەو ئ ــاق ــارەدای ــە ک ــە ،ئەم
دیاردەیە لەئاکام تێپەڕینی زەم ــەن لەنێو
کۆمەڵگەدا شەقڵی گرتووە و لە یاریی نێوان
ڕووداوەکــــان و ئاڵۆگۆڕە مێژووییەکاندا
گــــووراوە .ه ــەر شوناسێک ک ــە ئ ــەم ــڕۆ لە
کۆمەڵگە و لەنێوان گروپە کۆمەاڵیەتییەکاندا
وێنا دەبێ لە ڕەوتە مێژووییەکانی سەردەمە
ج ــۆراوج ــۆرەک ــان وەرگــیــراوە .ل ــە ڕوان ــگ ــەی
کۆمەڵناسییەوە شوناسی نەتەوەیی بۆیە
ب ــای ــەخ و گرنگایەتیی ه ــەی ــە ک ــە یەکێک
لە هۆکارە ه ــەرە بەرچاوەکانی بایەخدان
ب ــە سامانە نەتەوایەتییەکان ،یەکیەتیی

کۆمەڵگە و ی ــەک ــگ ــرت ــووی ــی ن ــەت ــەوەی ــی لە
ه ــەر کۆمەڵگەیەک پێناسە دەک ــرێ .هەر
نەتەوەیەک بەو ڕادەیە لە شوناسێکی پتەو
و ڕاوەستاوتر گەیشتبن بەو ڕادەیە یەکیەتی
و کۆڵەکەکانی یەکگرتوویی و هاوپەیمانی
کۆمەاڵیەتییان سەرکەوتووتر دەبێ.

سەرەکی لە گرفت و کێشەی ئەم بابەتانە
بۆ الیەنی هەوێتی دەگ ــەڕێ ــت ــەوە“ .هویت”
وشەیەکی عارەبییە ،ئەم وشەیە لە “هو”
بەمانای “ئەو” کە جێناوی نادیاری تاکی
نێرینەیە وەرگی راوە .هەوێتی پرۆسەیەکی
واڵمـــدەری ئاگاهانەی هەموو تاکێکە بە
کۆمەڵێک پرسیار لەهەمەبەر ڕاب ــردووی
خود (کیم ئەز؟ لەکوێڕا هاتووم؟ سەربە
چ تایفە ،قەوم و نەتەوەیەکم؟ سەرچاوە و
ڕەسەنایەتیم بۆ کەی دەگەڕێتەوە؟ لە ژیار
وشارستانییەتی جیهان یدا چ دەورێ ــک ــم
هەیە؟)...
کەسانێک ک ــە خ ــۆی ــان ناناسن ن ــازان ــن
کێن ،ب ــاوەڕی ــان ب ــە خ ــۆی ــان نییە و بایەخ
بۆ بەهاکانی نەتەوەیی دانانێن ،تووشی
“ق ــەی ـران ــی ه ــەوێ ــت ــی” دەبـــن .ئــەو کەسانە
چوونکە لە خۆیان نامۆن ناتوانن بڕیارێک
ب ــدەن ،ئ ــەوان لە ترس و دڵەکوتەدا دەژین.
زۆرێک لەو کەسانە ئەگە دەرمان نەکرێن
بــــەرەو خ ــەم ــۆک ــی و وەن ــداڵ ــی ــزم ــێ ــک ــی ت ــۆخ
ه ــەڵ ــدەدێ ــرێ ــن .ئ ــەو جــۆرە م ــرۆڤ ــان ــە ورەی
داڕووخــاو و کەسایەتییەکەی لەرزۆکیان
هەیە ،هەستی پشت بەخۆبەستنیان نییە
و هێزی لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنیان
نامێنێ و ل ــەو ک ــەش ــەدای ــە ک ــە دامــــەزراوە
هــەلــپــەرەســتــەکــانــی ح ــک ــوم ــەت ــی بــــەرەو
ئاراستەی تێکدان و وێ ـران ک ــردن لەسەر
ب ــن ــاخ ــەی ف ــرۆش ــت ــن ــی ئــــاوەز و جەستەی
خۆیان ،کەڵکی نابەجێیان لێ وەردەگرن.
فەرهەنگ (کولتوور) هۆکاری سەرەکی بۆ
چ ێکردنی شوناسی تاکی و کۆمەاڵیەتیی
کۆمەڵگە و بە سەرینچاوەی ڕێوشوێنی
گونجاو و سامانە مادی و مەعنوییەکانی
یەک نەتەوە لە ڕەوت ــی گەشەی مێژوویی
دێتە ئەژمار .دوژمن بە ناسین و کارکردی

گڵکۆی نەمر محەممەد ماملێ کە ڕۆژی ١٩ی بەفرانبار لە
گردی شاعیران و هونەرمەندان ی مەهاباد شێوێندرا
درێژبوونەوەی داگیرکاریی کوردستان
و س ــی ــاس ــەت ــە جــۆراوجــۆرەکــانــی ڕێژیمە
دیکتاتۆرەکان بەتایبەت لە ئێ رانی ئیسالمی
بەرەو ڕووی چاند و وێژە و زمانی کوردان
ل ــە ڕۆژه ــەاڵت ــی ک ــوردس ــت ــان ب ــە یەکێک لە
باسە سەرەکییەکانی بەستێنی ئابووری،
سیاسی و فەرهەنگی دێتە ئەژمار و پشکی

فەرهەنگ و بە کەڵ کوەرگرتن لە کەرەسەی
جۆراوجۆر و نوێی پێوەندییەکان هەروەها
ب ــە ت ــوێ ــژی ــن ــەوە و ناسینی کۆمەڵناسیی
کۆمەڵگە بە ڕوانینی ئایدۆلۆژی ،بۆ بریندار
کردنی هەستی پاقژ و ڕاوەستاویان لە ڕەگ
و ڕەچەڵەکی ئەو گەلە دەدا.
هەوێتی نەتەوەیی یەکێک لە جۆرەکانی

شاڕوخ حەسەنزادە

ناسینی ش ــون ــاس ــە .ش ــون ــاس ــی ن ــەت ــەوەی ــی
چۆنیەتیی واڵمــدانــەوەی ن ــەت ــەوەی ــەک بەو
پ ــرس ــی ــاران ــەی دەوروپـــشـــتـــی ،ڕابــــــردوو،
چ ــەن ــدای ــەت ــی ،زەمـــەن ،ئاخێزی س ــەرەک ــی،
بــــواری ژیـــار و ش ــارس ــت ــان ــی ــی ــەت ،پێگەی
سیاسی ،ئابووری ،کولتووری و مێژووی
خۆیەتی .بەجۆرێکی دیکە گشتگیرترین
هەوێتیی کۆمەڵ الی خەڵک ،بە شوناسی
نــەتــەوەیــی پ ــێ ــن ــاس ــە دەکــــرێ و ج ــۆرێ ــک
هەستی دەرۆستی و پێبەندی ،هاودڵی بە
کۆمەڵەی گشتی (نەتەوەیی)ییە و بەشێک
لە شوناسی تاکە.
ئەگە شوناسی ن ــەت ــەوەی ــی ب ــە جۆرێک
ناسیونالیزم دابنێین ،پێناسەکەی دەبێتە
ئەوە کە ،هەبوونی هەستێکی هاوبەش یان
ویژدان و وشیاریی بەکۆمەڵ لەنێو بەشێک
لە مرۆڤەکان کە یەکەیەکی سیاسی یان
نەتەوە پێک دەهێنن .ئەمە ویژدانی بەکۆمەڵە
کە لەناخی تاکەکانی نێو کۆمەڵگە و لەنێوان
ئەوان و ڕابردووەکان پێوەندی و هاوبەشی
درووست دەکا و پێوەندی و ئامانجەکانیان
لە یەکتر نزیک دەکاتەوە .خاوەنڕایانی وەک
“مۆنتێسکیۆ” و “کۆنت” چەمکگەلی وەک
“هێزی سەروو”“ ،یەکیەتی و یەکگرتوویی”،
“هەستی سۆزداری” و “خاڵی هاوبەش” بۆ
م ــان ــای هەوێتی ن ــەت ــەوەی ــی ب ــەک ــار هێناوە
بەجۆرێک کە مۆنتێسکیۆ بە ئاماژەدان بە
“ڕوح ــی گشتی” پێ یوایە کە سیستەمێکی
کۆمەاڵیەتی قەت ناتوانێ پایەداربێ هەتا
ئ ــەوک ــات ــەی هەستی ســـۆزدارانـــەی لەنێو
کۆمەاڵنی خەڵ کدا پەنگ نەداتەوە.
هەوێتیی نەتەوەیی الیەنی جۆربەجۆری
وەک کۆمەاڵیەتی ،مێژوویی ،جوغ رافیایی،
سیاسی ،ئ ــۆل ــی ،ک ــول ــت ــووری ی ــان می راتی
ک ــول ــت ــووری و زم ــان ــی و وێ ــژەی ــی ه ــەی ــە و
ل ــە ڕاس ــت ـیدا ئەمانە الی ــەن ــی پێوەندیدەر
و بیچ مگرتنی شوناسی نەتەوەیی و بە
شەق ڵگرتنی هاوبەشییەکانی یەک نەتەوە
دادەنرێ.
لێرەدا دوو خاڵی ،نەخۆشیی وەنداڵیزم و
هەوێتی (شوناس-نەتەوەیی) زیاتر باسیان
ک ـراوە و مەبەست لێیان ئەوەیە کە ،ئەگە
تاکێکی کۆمەڵگەی ک ــوردی لە ڕۆژه ــەاڵت
خۆی بناسێ (خ ــاوەن شوناسی نەتەوەیی
بێ) بەهیچ شێوەیەک تووشی نەخۆشیی
وەنداڵیزم نابێ و هیچکات هێرش ناکاتە
ســـەر بــەهــا نــەتــەوەیــیــەکــان و س ــام ــان ــە
پڕبایەخەکانی کەسایەتی و شوێنەوارەکان.
خ ــاڵ ــی دووهــــەم ک ــە دەکــــرێ سەرنجی
زیاتری بدرێتە ،سیاسەتە ج ــۆراوج ــۆر و
پ ــڕ ل ــە فرتوفێڵەکانی ڕێ ــژی ــم ــی ک ــۆم ــاری
ئیسالمییە کە لەماوەی ئەو چەند دەیەدا
چەندین جار لەو مۆدێلە و بۆ مەبەستی
جۆراوجۆر کەڵکیان وەرگرتووە .ئەمجارەیان
کاتێک ناوەندە ئیتالعاتییەکان بەتەما بوون
کۆمەڵێکی دی چاالکانی مەدەنیی کورد
ڕەشبگیر بکەن و ترسی ئەوەیان هەبوو
کە لەوانەیە خەڵک یان کۆمەڵگەی مەدەنی
هەڵوێستی هەبێ هەربۆیە بەو دوو کارە
(ڕەش کــردنــی گـــۆڕی نــەمــران م ــام ــل ــێ و
ش ــک ــان ــدن ــی شــووشــەی وێ ــن ــەی م ــەول ــەوی
شاعیر) ویستی فکری کۆمەڵگەی چاالکی
مەدەنی و ڕاگەیاندنەکان بەالڕێدا بەری و
وزەی نووستوویان بە خاوێ نکردنەوەی
ئەو دوو شێواندنکارییە بسووتێنێ ،لەو
کارەشیدا سەرکەوت*.
* (هەتا ئێستا ٣٠ی بەف رانبار  ٦٥کەس
لەالیەن هێزەکانی ئیتالعات لە چەند شاری
ڕۆژهــەاڵت دەسبەسەر ک ـران ،بێ ئەوەیکە
هیچ کەس بتوانێ هەڵوێستێکی هەبێ).
***
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کۆماری کوردستان و بایەخدانی بە پەروەردە

گەالوێژ پەیڕەوان

دامــــەزرانــــی ک ــۆم ــاری کــوردســتــان لە
هەلومەرجی ئــەوســای ئــێــران و نــاوچــە و
جیهاندا لە گەڵ ئەوەی بڕیارێکی مێژوویی
بـــوو کــە ل ــەالی ــەن ڕێــبــەرایــەتــیــی حیزبی
دێموکراتی کوردستان و لەسەر دەستی
پێشەوا ق ــازی محەممەد درا ،لــە هەمان
کــاتــیـشدا ڕووداوێ ــک ــی یەکجار گـــەورە و
دەسکەوتێکێی بەنرخ بوو بۆ گەلی کورد
لە چــوار پارچەی کوردستان بە گشتی و
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی.
کۆماری کوردستان کە خەون و ئاواتی لە
مێژینەی کورد بوو ،لە الیەک ببووە جێگای
ئۆميد و مایەی شانازی بۆ گەلی کورد و
لە الیەکی دیکەشەوە دوژمنانی کــورد و
کــوردســتــان ،چــاویــان پێی هــەڵ نــەدەهــات.
هەر بۆیەش لە هەموو الیەکەوە خەریکی
پیالنگێڕی بوون دژی و هەر ئەوەش وایکرد
کە نەیارانی ئەو کۆمارە نەتەوەییەی کورد
هــەوڵــی لەنێوبردنی بــدەن کــە بــە داخــەوە
هەوڵەکەیان سەری گرت و توانییان کۆماری
کوردستان جوانەمەرگ بکەن.
ئەگەرچی تەمەنی کۆماری کوردستان لە
ڕووی زەمانەوە تەنیا  ١١مانگ بوو ،بەاڵم
کــار و ک ــردەوە و دەسکەوتەکانی کۆمار
ئەوەندە گەورە و بەنرخ بوون کە بەراورد
ناکرێن لەگەڵ ئەو ماوە کەمەی حوکمڕانیی
کۆماردا.
لـــە ســــەردەمــــی دەســــەاڵتــــی کـــۆمـــاردا
بـــارودۆخـــی ژیــانــی ســیــاســی ،ئــابــووری،
کۆمەاڵیەتی ،فەرهەنگی و ئەمنییەتی خەڵک
بــە ڕادەیـــەکـــی یــەکــجــار زۆر ئــاڵــوگــۆڕی
بەسەردا هاتبوو کە ببووە جێگای دڵخۆشی
و ئومێد بۆ خەڵکی کوردستان لە الیەک
و لە لەیەکی دیکەشەوە سەرنجی گەالنی
دیکەی بۆ الی خۆی ڕاکێشابوو.
کاربەدەستانی کۆمار لەو ماوە کەمەی
بــەڕێــوەبــردنــی حــکــومــەتدا گەلێک کــاری
بەنرخیان ئەنجام دا و کۆمەڵێک دەسکەوت
بەدەست هاتن کە تاکو ئێستاش گەلی کورد
شانازییان پێوە دەکات .خۆ ئەگەر بمانەوێ
بە وردی باس لەو کار و دەسکەوتانە بکەین
کە لە سەردەمی کۆماردا دەستەبەر کراون،
ئــەوە هەرکامە بە نــۆرەی خــۆی باسێکی
تایبەتی و چڕوپڕی دەوێت .بەاڵم دەتوانیین
بە کورتی و پوختی ئاوڕێکیان لێدەینەوە و
تیشکیان بخەینە سەر.
بەشێک لە دەسکەوتەکانی کۆمار بریتی
بوون لە:
١ـ بەڕەسمی کردنی زمانی کــوردی لە
ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی کۆماردا.
٢ـ پــێ ـکهــێــنــانــی هــێــزی پــێــشــمــەرگــەی
ک ــوردس ــت ــان ،ک ــە هــێــزێــکــی ڕێــکــوپــێــک و
بەپرێنسیبی نیزامی بوو.
٣ـ ناردنی قوتابی بۆ باکو و تەورێز بۆ
دريژەدان بە خوێندن.
٤ـ دامەزراندنی ڕێکخراوەکانی ژنــان و
الوان و هاندانی ئەو دوو توێژەی کۆمەڵگە،
بۆ بەشداریی زیاتریان لە بەڕێوەبردنی
کاروباری نێو کۆمەڵگە.
٥ـ گرنگیدان بــە بــارودۆخــی ئــابــووری
و دامــەزرانــدنــی پــەیــوەنــدیــی ئــابــووری و
بــازرگــانــی لــەگــەڵ دەرەوە بــە مەبەستی
گەشەپێدانی ئابووریی کوردستان.
٦ـ دامــەزرانــدنــی چاپخانە و دەرکــردنــی
کۆمەڵێک ڕۆژنــامــە و گــۆڤــار و کتێب و
کردنەوەی کتێبخانە بە زمانی کــوردی لە
مەهاباد.
٧ـ دانــانــی قــانــوون بــۆ گۆڕینی هێندێک
دیــــاردە و نــەریــتــی دواک ــەوت ــووان ــەی نێو
کۆمەڵگە
٨ـ دام ــەزران ــدن ــی ڕادیـ ــو و سینەما بە
مەبەستی زیاتر وشیارکردنەوەی کۆمەڵگە.

ئــەوانــەی ڕیــز کــران تەنیا بەشێکی کەم
لەو کار و دەسکەوتانە بوون کە کۆمار لە
ماوەی کەمتر لە ساڵێکدا کردنی و ئەوەی
نووسینی ئەم دێڕانە مەبەستیەتی تیسک
خستنە سەر پرسی پەروەردەیە لە کۆماری
کوردستاندا.
ئەگەر بمانەوێ باس لە پرسی پەروەردە و
گرینگیدان بە زمانی کوردی لەو سەردەمدا
بکەین ،پێویستە کەمێک بگەڕێینەوە بۆ
پێش دامەزراندنی کۆمار ،واتە سەردەمی
کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد(ژ.کاف) ،چونکە
ئەو گرنگییەی کە لە سەردەمی کۆماردا بە
زمانی کوردی و پــەروەردە دراوە ،لەسەر
پاشخانی کۆمەڵەی ژێکاف بووە کە پێشتر
لــە ٢٥ی گــەالوێــژی ١٣٢١ی هــەتــاوی و
لەالیەن ژمــارەیــەک ڕووناکبیری ئەوکاتی
کورد لە شاری مەهاباد دامەزرابوو.
لـــــە گـــــــەڵ ئـــــــەوەی
کۆمەڵەی ژێکاف وەک
ح ــی ــزب ــێ ــک ــی ســیــاســی
نـــەتـــەوەیـــی بـــە نهێنی
کاری دەکــرد ،بــەاڵم لە
چــاالکــی ڕوونــاکــبــیــری
و ف ــەره ــەن ــگ ــی خــافــڵ
نەبووە .بەشێک لە کار و
کارنامەی ژێکاف ئەمانە
بوون:
 دامـــەزرێـــنـــەرانـــیکــۆمــەڵــە بــە هــەســت بە
بەرپرسایەتی لە بەرانبەر
زم ــان ــی کـــــوردی و بە
پێی ئــەو هەلومەرجەی
تــێــیــدا بــــوون ،هــەوڵــیــان
داوە بــەگــوێــرەی توانا
و ئیمکانی خۆیان پۆلی
فێرکردنی زمانی کوردی
بکەنەوە و خەڵک هان
بــــــدەن فـــێـــری زم ــان ــی
کوردی بن.
گـــۆڤـــاری نیشتمانیــەکــێــک ب ــوو ل ــەو کــارە
گرینە فەرهەنگییە بوو کە کۆمەڵەی ژێکاف
کـــردی .هــاوکــات ئــەو گــۆڤــارە زمانحاڵی
ژێکاف بۆ باڵوکردنەوەی بیر و باوڕەکانی
ئــەم رێکخراوەیە بــوو .گــۆڤــاری نیشتمان
کە  ٩ژمــارەی لێ دەرچــوو ،هەلێکی باشی
ڕەخساند بۆ ئەو نووسەر و شاعیرانەی
کە بە هۆی قەدەغەبوونی زمانی کوردی
تا ئەوکات نەیان توانیبوو بەرهەمەکانیان
بە زمانی کــوردی باڵو بکەنەوە .لەهەمان
کاتیشدا دەرفەتێکی باش بوو بۆ پەروەردە
و دەرخستنی شاعیر و نووسەری نوێ.
ـ چاپکردنی ڕۆژمــێــری کــوردی یەکێکی
دیــکــە لــە کــارەکــانــی کــۆمــەڵــەی ژیــانــەوەی
کــورد بــوو کە بۆ مــاوەی دوو ســاڵ و لە
سااڵنی  ١٣٢٢و ١٣٢٣دا چاپ دەکــران و
باڵو دەبوونەوە.
ئــەو ڕۆژمــێــرانــە بــە شێعری نەتەوەیی
و ئایینی ڕازێــنــدراونــەتــەوە و هەندێک لە
بیرەوەرییە گرنگەکانیشی تێدا نووسراون
وەک:
٢٥ /١ی گەالوێژ ،دامەزرانی ژ.ک
٣٠ /٢ی پــووشــپــەڕ ،ساڵی دەرچــوونــی

گۆڤاری نیشتمان.
١٦ /٣ی ڕەش ــەم ــم ــە ،ڕۆژی بــنــیــادی
چاپخانەی ژ.ک.
ـ دیــاریــی کۆمەڵەی ژ.ک یەکێکی دیکە
لــەو هــەواڵنــە فەرهەنگییانە بــوو .ژێکاف
ساڵی  ١٣٢٢چەند کۆمەڵە شێعرێکی لە
نامیلکەیەکدا بەو ناوە باڵو کردەوە.
لــە ڕاســتــیــدا ئــەو چــەنــد هــەنــگــاوەی کە
بەرپرسانی کۆمەڵە لەو سەردەمەدا ناویانە،
سەرەتایەکی باش بــووە بۆ گرینگیدان بە
زمان و ئەدەبی کوردی و هاندانێکیش بووە
بۆ نووسەر و شاعیرانی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان .هەر ئەو سەرەتایەش بووەتە
بنەمایەک بــۆ ئــەو هــەنــگــاوە گـــەورەی کە
لە سەردەمی کۆماردا و بۆ پەرەپێدان و
خوێندنی زمانی کوردی هەڵێنرا.

ه ــەڵ ــب ــەت پــێــش پــێــکــهــاتــنــی ک ــۆم ــاری
ک ــوردس ــت ــان ــی ــش ،حــیــزبــی دێــمــوکــڕاتــی
کــوردســتــان لــە بــەرنــامــەی خـــۆیدا کــە لە
هەشت بەند پێکهاتبوو ،گرنگیی تایبەتیی
بە زمانی کوردی دابوو .لە بەندی ٢ی ئەو
بەرنامەیەدا هاتووە( :نەتەوەی کورد مافی
خوێندنی زمــانــی زگماکی خــۆی هەبێ و
تەواوی کاروباری ئیدارەکان بە هۆی زمانی
کوردییەوە بەڕێوە بچێ).
هەروەک هەموومان دەزانین و مێژووش
شاهیدە ،کۆماری کوردستان لەگەڵ هەموو
ئەو کار و دەسکەوتانەی کە لەو ماوە کەمەدا
ئەنجامی داون ،زۆر هەنگاوی گــەورەی
بۆ خزمەت و پەرەپێدانی زمانی کــوردی
هەڵێناوەتەوە کە پێویستە بە بایەخەوە لێی
بڕوانرێ.
هەر لەگەڵ دامەزران و پێکهێنانی کۆماری
کــوردســتــاندا ،ڕێــبــەران و کاربەدەستانی
حکومەتی کوردستان گرینگیان بە خوێندن
و پەرەپێدانی زمانی کــوردی داوە و لەم
پــەیــوەنــدیــیــەدا کۆمەڵێک کــاریــان کــردوە
و چەندین بــڕیــاریــان دەرکــــردوە ،کــە لە

خوارەوە ئاماژەیان پێ دەدەین:
 -١بەڕەسمی کردنی زمانی کــوردی لە
ئیدارە و شوێنە ڕەسمییەکان ،چونکە پێشتر
زمانی کوردی لەو شوێنانە قەدەغە بووە.
 -٢بەڕەسمی کردنی زمانی کــوردی لە
قوتابخانەکانی ژێــر دەســەاڵتــی کــۆمــاردا،
بەمجۆرە بــۆ یــەکــەم جــار مندااڵنی کــورد
توانییان لــە قوتابخانە بــە زمــانــی خۆیان
بخوێنن و بنووسن .هەر لەم پەیوەندییەشدا
وانەکان بە زمانی کوردی ئامادە کراون و
دراون بە خوێندکاران.
ێ و خۆڕاییکردنی خوێندن
 -٣بە زۆرەمل 
بۆ مندااڵن (کچ و کــوڕ) ،واتــە زۆرخستنە
ســەر دایــک و بــاوکــەکــان تــا منداڵەکانیان
بنێرنە بەر خوێندن.
 -٤کۆکردنەوەی مندااڵنی بێسەرپەرست
و دابـــەشـــکـــردنـــیـــان بــــەســــەر بــنــەمــاڵــە
دەوڵ ــەم ــەن ــدەک ــان و
ناردنە بەر خوێندنیان
لەگەڵ منداڵی خۆیان.
 -٥یـــــەک فــــۆڕم
کــردنــی جــلــوبــەرگــی
خــــوێــــنــــدکــــاران لــە
قــوتــابــخــانــە ،تــاکــوو
م ــن ــدااڵن هــەســت بە
جیاوازی نەکەن و بۆ
هاندانی زیاتریان و
بەردەوام بوونیان لە
خوێندن.
 -٦گــــۆڕیــــنــــی
نــاوی قوتابخانەکان
ل ــە فــارســیــیــەوە بۆ
کـــــــوردی ،نــمــوونــە:
گـــــۆڕیـــــنـــــی نــــــاوی
مەکتەبی پەهلەوی بە
کرمانجی کوردستان
و نــــــــــاوی چـــەنـــد
قوتابخانەی دیکەش
گۆڕان بە «گەالوێژ»
« ،ک ــوردس ــت ــان» و
«پێشەوا» و هەندێک
قوتابخانەی نــوێ لە شارەکانی مەهاباد،
بۆکان و شنۆ کرانەوە و قوتابخانەیەکی
تایبەت بە کچانیش هەر لە شنۆ کرایەوە.
 -٧نوسینی ناوی قوتابخانە و دووکان و
گشت ئەو شوێنانەی تابلۆیان لەسەر بوو
بە کوردی و ،گۆڕینی ناوە فارسییەکانیان
بۆ سەر زمانی کوردی.
 -٨ک ــردن ــەوەی پــۆلــی تایبەتی بــۆ ئەو
کەسانەی نــەخــوێــنــدەوار بــوون و هاندان
و پــاڵــپــشــت ـیکــردنــیــان بـــۆ چـــوونـــە ئــەو
کەالسانە و لــەو پێوەندییەدا دابینکردنی
پێداویستییەکانیان.
 -٩ژنــان گرنگی زۆریـــان پــێ دراوە و
لەگەڵ ئەوەی ڕێکخراوی تایبەت بە خۆیان
هــەبــووە ،لە بــواری خوێندنیشەوە گرنگی
زیاتریان پێ دراوە و هان دراون بۆ خوێندن
و پۆلی تایبەتی نەخوێندەوارییان بۆ دانراوە.
 -١٠هێنان و دامــەزرانــدنــی چاپخانە لە
شارەکانی مەهاباد و بۆکان هەوڵێکی دیکە
بــوو بــۆ خــزمــەت بــە زمــان و کەلەپووری
کوردی.
 -١١دەرکردن و چاپی کتێب و گۆڤار و

ڕۆژنامە ،بە زمانی کوردی ،کە هەر یەکە و
بە نۆرەی خۆی خزمەتی بە گەشەی زمان
و ئەدەبی کورد کردووە.
 -١٢دانـــان و ک ــردن ــەوەی کتێبخانەی
نیشتمانی.
 -١٢پــــــەروەردەی مــامــۆســتــا و هاتنی
مامۆستای زمانی کــوردی لە باشوورەوە
بۆ مەهاباد ،کە خزمەتی زۆریان بە زمانی
کوردی کرد.
 -١٣وەرگــرتــنــی بــۆرســەی خوێندن بۆ
الوان و ناردنیان بۆ دەرەوەی واڵت بە
مەبەستی درێژەدانی خوێندن و خوێندنی
ئەفسەری.
 -١٤هــــەر لـــە ســــەردەمــــی ک ــۆم ــاری
کوردستان بڕیار درا زمانی حوکمڕانی،
زمانی شەرع و قانوون ،زمانی بازرگانی،
زمانی پێشمەرگایەتی بکرێتە زمانی کوردی
و دەبێت کاری پێ بکرێ.
هەر زوو بیر لەوەکرایەوە کە وشەیەکی
گونجاو بۆ چەکداری کورد بدۆزرێتەوە و
بکرێتە جێگرەوەی زاراوەی بێگانە و وشەی
«پێشمەرگە» وەک هێزی چەکداری کۆمار
کوردستان ،بەڕەسمی هاتە نیو ئەدەبیاتی
سیاسیی و نیزامیی کورد لە کوردستان.
 -١٥خوتبەی مزگەوت کرا بە کــوردی،
پێشتر خوتبەی مــزگــەوتــەکــان بــە زمانی
عــەرەبــی بـــوون ،بـــەاڵم لــە الیـــەن حیزبی
دێموکڕاتی کوردستانەوە بڕیار درا خوتبەی
نوێژی هەینی بە کوردی بێت.
 -١٦یەکێکی دیکە لە کــارە گرنگەکانی
«هەیئەتی فەرهەنگی» ماوەنەدانی شێواندنی
زمانی کوردی بوو ،بە ناوی داهێنانی وشەی
تازە و دروستکراوەوە.
ئەنجام:
بەڕێوبەرانی کۆماری کوردستان هەر
لە سەرەتاوە دەرکیان بەو مافخوراوی و
غەدرە کردووە ،کە لە الیەن ڕێژیمی حاکم
بە سەر ئێراندا لە کورد و مندااڵنی کوردی
دەکرد و باش دەیانزانی کە بە بەرنامە و
نەخشەیەکی زیرەکانە هەوڵی سڕینەوەی
زمان و فەرهەنگی نەتەوەی کوردیان داوە
و ویستوویانە ڕۆڵەکانی لە دواکەوتووی
و نــەزانـیدا بمێننەوە .بە لەبەرچاوگرتنی
ڕاستییە کە زمانی هیچ نەتەوەیەک بەبێ
هەبوونی دەسەاڵتی سیاسی ناتوانێ وەکو
پێویست لە بوارەکانی سیاسی ،قانوونی،
ئــابــوری و دیپلۆماسی ...هتد ،گەشە بکا
و دەوڵــەمــەنــد بێت؛ کــۆمــاری کوردستان
دەســەاڵتــی خــۆی لــە خــزمــەت پەرەپێدانی
زمانی کوردی دانا.
ل ــەگ ــەڵ ئـــــەوەی ڕێ ــب ــەران ــی ک ــۆم ــار و
حیزبی دێموکڕات ،بەو پەڕی دڵسۆزی و
خەمخۆرییەوە لە فکری مندااڵنی کورد و
خوێندنیان بە زمانی دایکی لە خوێندنگەکاندا
بوون ،خودی شەخسی پێشەوا بۆ خۆیشی
وەک سەرۆکێکی خەمخۆر و بەمشوور بۆ
دواڕۆژی گەل و واڵتەکەی بایەخی زۆری
بە پەروەردە و بارهێنانی مندااڵنی کورد بە
شێوەیەکی سەردەمیانە داوە.
پێشەوا لــە وتـــاری ٢ی ڕێــبــەنــداندا بە
شانازییەوە باس لەو کارانە دەکا کە لەو
ماوە کەمەدا ئەنجام دراون:
«چەند مــەدرەســەی کچان و کوڕانمان
کردەوە ،مەدرەسەی شەوانەمان دایر کرد و
کتێب بە زمانی کوردی تەرجەمە کران ...کوڕ
و کچ و پیاوی گەورە لە مەداریسی شەوانە
و ڕۆژانە بە زمانی کوردی دەخوێنن و لە
جیاتی ئەوەی شەش حەوت ساڵ خەریکی
خوێندن و فێر بوونی فارسی بن لە مانگێک
و دوو مانگدا دەبنە خوێندەوار و هەموو
شتێک دەخوێننەوە و دەنوسن».
پــێــشــەوا قـــازی مــحــەمــەد زۆر هــەوڵــی
داوە گــەلــی کـــورد لــە گرینگیی خوێندن
و خــوێــنــدەوار بــوون ئــاگــادار بکاتەوە تا
ڕۆڵەکانی نەتەوەکەی بە دنیای پێشکەوتوو
و زانستی ســەردەم ئاشنا بن و لە گەالنی
پێشکەوتوو دوا نەکەون.
پــێــشــەوا دواجــــار لــە وەسیەتنامەکەیدا
دەفــەرمــوێ« :ب ــڕۆن بخوێنن و بــە دوای
زانستدا بگەڕێن».
***

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

خەاڵتی ٢٠٢١ی مەڵبەندی ماملێ بە «دڵشاد سەعید» درا
خەاڵتی «مەڵبەندی هونەریی ماملێ« بۆ ساڵی  ٢٠٢١بە
هونەرمەندی نــاوداری کورد «دڵشاد سەعید» درا .مەڵبەندی
هونەریی ماملێ م ــاوەی  ١٢ساڵە چــاالکــە و ســااڵنــە خەاڵتی
تایبەتیی خۆی پێشکەش بەو هونەرمەندانە دەکا کە خزمەتی
هونەری کوردی دەکەن.
مەڵبەندی هونەریی ماملێ کە تا ئێستا خەاڵتی تایبەتیی خۆی
پێشکێش بە هونەرمەندان قالە مەڕە ،ئەندێریاس ئیسرائیل خەمۆ
(باکووری) ،عەباس کەمەندی ،عەزیز شارووخ ،ناسر ڕەزازی،
مامۆستا زۆزان ،تیپی مۆسیقای سلێمانی ،مەزهەر خالەقی،
خەلیل خەمگین ،حوسێن سەفامەنێش و محەممەد ڕەزا دارابی
کــردووە ،بۆ خەاڵتی ئەمساڵی خۆی هونەرمەندی موزیسیەن
دڵشاد سەعیدی دەستنیشان کردووە.
مەڵبەندی هونەریی ماملێ لەبارەی هۆکاری هەڵبژاردنی دڵشاد
سەعید بۆ ئەو خەاڵتە ڕایگەیاندووە :لێهاتوویی و خزمەتەکانی
دڵشاد سەعید بە موزیکی کوردی و هاوکات بە موزیکی جیهانی
یەکجار زۆرن و لە قۆناغێکی مێژوویی موزیکی ھاوچــەرخ لە
باشووری کوردستاندا و بەتایبەت (ناوچەی) بادینان ،مامۆستا
دڵشاد سەعید بووەتە داینامۆ و بنیاتنەری گروپی ئۆرکێسترایی.
ھونەری ئەو ،بووەتە پردێکی نێوان موزیکی کوردی و موزیکی
جیهانی ،بە چەشنێک کە نووسینەکان و لێکۆڵینەوەکانی لەبارەی
موزیکی کوردی لە هەندێک لە زانکۆکانی جیهانی وەک سەرچاوە
بەکار دەھێــنــرێ و بۆ ئــەو فێرکارانەی کە لەبەشی موزیکی
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ه مااڵوایی
بهر ل 

بیری پێشەوا و
ئەحمەد ڕەحمانی

من تا مردن لەگەڵ ئێوە دەبم ،دەمەوێ ئەوەشتان پێ بڵێم ئەگەر لە
پێناو کورددا نەمرم ،یانی ھیچم نەکردووە.
ڕۆژهەاڵتی کار دەکەن ،وەک وانە دەگوترێنەوە یان دەبێتە
سەرچاوەیەکی گرنگ بۆ وەدەستهێنانی بڕوانامە ئاکادیمی.
هونەرمەند دڵشاد محەممەد سەعید ساڵی  ١٩٥٨لە شاری
دھۆک لەدایک بووە و خوێندنی هونەریی لە پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی بەغدا تەواو کردوە .ساڵی  ١٩٨٨لە زانکۆی وێلز لە
بریتانیا ماستەری لە مۆسیقادا وەرگرتووە و لە ساڵی ٢٠١٨
دا بڕوانامەی دوکتوڕای ()PHDی لە زانکۆی (Universitat
 )Mozarteum Salzburgوەدەست هێناوە.
هونەرمەند دڵشاد سەعید ئێستا لە ئۆترش دەژی و لەوێ
مامۆستای مۆسیقایە.

گرووپی هەڵپەڕکێی دیالن لە ئەنجومەنی
فەرهەنگی و هونەریی ئورووپا وەرگیرا

لە «کانیەڕەش»ی بۆکان
ناوەندی فەرهەنگی و فێرکاریی «بەیان» خولێکی نوێی
خوێندنی زمانی کوردیی لە ئاوایی «کانیە ڕەش»ی سەر بە
شاری بۆکان بۆ خوازیاران و الیەنگرانی فێربوونی زمانی
کوردی کــردەوە .لەو خولەدا کۆمەڵێکی بەرچاو لە کچان و
کوڕانی ئەو گوندە بە تامەزرۆییەوە بەشداربوون.
ناوەندی فەرهەنگیی «بەیان» یەک لەو ناوەندە چاالکانەیە
کە لە زۆر شــار و نــاوچــەی کوردستان لقی کــردۆتــەوە و
مامۆستایان لەو خوالنەدا خۆبەخشانە و بەبێ بەرامبەر وانەی
زمانی کوردی دەڵێنەوە و بۆ پاراستنی زمانی نەتەوەکەیان
تێدەکۆشن.
هەوڵ و خزمەتی ئەو ناوەندانە لە حاڵێکدایە کە بەردەوام
لــەالیــەن نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانەوە گوشار دەخرێتە سەر
چاالکانی مەدەنی و ئەدەبی و وانەبێژانی کورد ،وەک چۆن
لە ماوەی  ١٠ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە  ٢٨کەس لەوان بە
تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی دژی ڕێژیم دەسبەسەر کراون.

میداڵی زێڕی پێشبڕکێ نێوخۆیی و جیهانییەکان لە ملی قوتابییانی کورددا
گــرووپــی هــەڵــپــەڕکــێــی «دیــــان»ی
ورمـــــێ ب ــەڕەس ــم ــی وەک ئــەنــدامــی
ئەنجومەنی فەرهەنگی و هونەریی
ئورووپا وەرگیرا.
گرووپی هەڵپەرکێی دیالنی ورمێ
مــاوەی چــوار ساڵە چاالکییەکانی لە
بواری هەڵپەڕکێدا دەست پێ کردووە
و تــا ئێستا توانیویەتی لــە زۆربــەی
فێستیڤاڵەکان لــە نێوخۆ و دەرەوی
ت بەشدار بێ و سەرکەوتنی گرینگ
واڵ 
وەدەست بێنێ.
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هێزی کۆمار

خولێکی نوێی فێربوونی زمانی کوردی

گرووپی هەڵپەڕکێی «دی ــان»ی ورمــێ بەڕەسمی وەک
ئەندامی ئەنجومەنی فەرهەنگی و هونەریی ئورووپا وەرگیرا.
گــرووپــی هەڵپەرکێی دیــانــی ورمــێ م ــاوەی چــوار ساڵە
چاالکییەکانی لە بــواری هەڵپەڕکێدا دەســت پێ کــردووە و
تا ئێستا توانیویەتی لە زۆربــەی فێستیڤاڵەکان لە نێوخۆ و
ت بەشدار بێ و سەرکەوتنی گرینگ وەدەست
دەرەوی واڵ 
بێنێ.
گــرووپــی هەڵپەڕکێی دیــان لــەو مــاوەیــەدا لە فێسیتڤاڵە
فولکلۆرییەکانی نێوخۆیی لە شارەکانی بانە ،مەهاباد ،ورمێ،
سەڵماس و ڕەشت بەشداریی کــردووە و لە هاوینی ساڵی
٩٨ی هەتاویدا وەک یەکەمین گرووپی هونەری پاریزگای
ورمێ ،لە تاران هەلبژێردرا.
ئەم گرووپە هونەرییە جگە لە هەڵپەڕکێ لە بوارەکانی شانۆ
و ناساندنی فولکلۆری ناوچە و شوێنەوارە دێرینەکان و
ناوچە گەشتیارییەکانی کوردستانیشدا چاالکە.

KURDISTAN

گرووپی هەڵپەڕکێی دیالن لەو ماوەیەدا
لە فێسیتڤاڵە فولکلۆرییەکانی نێوخۆیی
لــە شــارەکــانــی بــانــە ،مــەهــابــاد ،ورمــێ،
سەڵماس و ڕەشت بەشداریی کردووە
و لە هاوینی ساڵی ٩٨ی هەتاویدا وەک
یەکەمین گرووپی هونەری پاریزگای
ورمێ ،لە تاران هەلبژێردرا.
ئـــەم گـــرووپـــە هــونــەریــیــە جــگــە لە
هــەڵــپــەڕکــێ ل ــە ب ــوارەک ــان ــی شــانــۆ و
ناساندنی فولکلۆری ناوچە و شوێنەوارە
دێرینەکان و ناوچە گەشتیارییەکانی

کوردستانیشدا چاالکە.
هەر لە درێژەی سەرکەوتنی الوانی کورد
لە کێبرکێ زانستی و وەرزشــیــیــەکــاندا،
«شنیان مورادیان›› ،کچە کوردی تازەالوی
خەڵکی دیـــوانـــدەرە خەاڵتێکی جیهانیی
بردەوە .شنیان لە کێبڕکێیەکانی هانمادانگی
ئورووپا کە بە بەشداریی وەرزشکارانی
 ٣٣واڵت لە واڵتــی بلژیک و بە شێوەی
ئانالین بەڕێوە چوو ،بە وەدەستهێنانی
 ٢میداڵی زێڕ ،پلەی قارەمانیی لە گرووپی
تەمەنیی ژێر  ١٤سااڵندا تۆمار کرد.

پێشەوا قازی محەممەد

 ٧٥ساڵ لەمەوبەر یەکەم نۆبەرە کۆماری کوردستان لە شاری مەھاباد
دادەمەزرێ .ئەگەر ئاوڕێک لە ھەلومەرجی جیهانی و ناوچەیی ئەو سەردەم
بدەینەوە دامەزرانی وەھا کۆمارێک  ٧٥ساڵ لەمەوبەر کە ئێران بەگشتی و
کوردستان بە تایبەتی ببوو بە ناوەندی کێبەرکێی ھێزە دەسەاڵتدارەکانی
دنیای ئەو سەردەم ،ھێندە ئاسان نییە .بەتایبەت لە ناوچەیەکدا کە گەلەکەی
دابەش کرابێ بە سەر چوار پارچەدا و دەسەاڵتدارە جیهانیەکانی ئەوکات
چاوی تەماحیان تێ بڕیبێ .بۆیە بۆ ئەو ســەردەم دامەزرانی کۆمارێک
بە ناوی کۆماری کوردستان پێویستیی بە بیرمەندێک بووە کە لە ھەموو
بوارێکەوە لێکدانەوەی ورد و تایبەتی بۆ ئەو کارە مەزنە کردبێ.
بوونی پێشەوا قازی محەممەد لەو سەردەمدا کە کەسایەتییەکی سیاسی،
خۆشناو ،خۆش بەیان ،جێی متمانە و لە ھەمــان کــاتدا ئەدەبدۆست و
ھونەردۆست ،دێموکراتێکی نیشتیمانپەروەر و بڕوامەند بە گیانی تەبایی و
یەکگرتوویی ئەو بیرمەندە بوو کە ئەو ئەرکە قورسەی خستە سەر شانی
خۆی.
ژیانی الویەتی و گەشەکردنی بیری نەتەوایەتی و ئاوێتەبوونی بیری زانستی
ھەروەھا زاڵ بوون بە سەر چەند زمانێکی گرینگی ئینگلیزی ،فەڕانسەوی،
عەڕەبی ،فارسی و تا ڕادەیەکیش ڕووسی لە تەنیشت تایبەتمەندییە سیاسی
و خەسڵەتە درەوشاوە مرۆییەکانی کەسایەتییەکی تەواو کاریزماتیکی بە
پێشەوا بەخشیبوو .پێشەوا قازی محەممەد دوای کۆچی دوایی باوکی دەبێتە
قازیی شار و بەرپرسایەتیی ئەوقافی ئەوکاتی شاری مەھاباد وەئەستۆ
دەگرێ و تێکەاڵوی لەگەڵ ئیدارەی فەرھەنگ ئەو ھەلەی بۆ دەڕەخسێنێ کە
یەکەم قوتابخانەی کچان لەو شارەدا دابمەزرێنێ ،هەروەها هەنگاوی گرینگ
و کارساز بۆ چارەسەری ناکۆکیی عەشیرەتەکان لەگەڵ یەکتری هەڵگرێ.
پێشەوا قازی محەممەد بە چوونی بۆ نێو ڕێکخراوی سیاسیی کۆمەڵەی
ژیانەوەی کــورد (ژ ک) و وەرگرتنی بەرپرسایەتی زیاتر هیوای خستە
دڵی خەڵکی مەهابادەوە .سەفەری پێشەوا بۆ یەکیەتیی سۆڤییەت و پاشان
دامەزراندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕەوڕەوی ژیانی سیاسیی قازی
محەممەدی گــۆڕی .ئەو بڕیاری کارە هەرە مەزنەکەی دابــوو .ئەوە بوو
کە لە ڕۆژی ٢ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٢٤دا دامــەزرانــی یەکەم «کۆماری
کوردستان»ی بە بەشداریی نێردەی کوردانی پارچەکانی تری کوردستان و
نوێنەرانی ھەموو چین و توێژەکانی کوردستان ڕاگەیاند.
دوای دامەزرانی کۆمار ،خەڵکی کوردستان نازناوی پێشەوایان بە قازی
محەممەد بەخشی .ئەگەرچی هەموو تەمەنی کۆمارەکەی کوردستان تەنیا
 ١١مانگ بوو ،بەاڵم پاش  ٧٥ساڵ قازی محەممەد هەروا پێشەوای هەموو
کوردان و ئامانج و بڕواکانی زیندوون و ئامانج و خەونی هەموو کوردانن.
پێشەوا هەر لەو ماوە کورتەدا قوتابییەکانی فێری بەردەوامیی خەبات و
کۆڵنەدان کردبوو ،بۆیە ئەگەرچی مامۆستای ئەم شۆڕشە سەری بردە بن
دار ،بەاڵم ئەو نەمامەی پێشەوا چاندبووی لە هەموو کوردستاندا ڕەگاژۆی
کرد و بوو بە دارێکی پڕبەری نیشتمانداگر.
دوای نسکۆی کۆمار و شەهیدبوونی پێشەوا ،زۆر زوو مەتەرێزی خەبات
ئــاوەدان کرایەوە و ڕێبوارانی ڕێبازی پێشەوا گیان لەسەردەست هاتنە
مەیدان هەتا ئەم ئااڵیە بە شەکاوەیی ڕابگرن .ڕووپەڕەکانی دواتری ئەم
بزووتنەوەیە کە بە بیری پێشەوا و ئەزموونەکانی کۆمار گۆش کرابوو،
کەندولەند و تاڵی و سوێریی زۆری دی .گەرمێن و کوێستانی زۆر کرا،
قۆناغی جۆراوجۆری بڕی و کۆستی گەورەی وەک ڕووداوەکانی ٤٦-٤٧ی
لە پشت سەری بەجێ هێشت و سەرلەنوێ بووژایەوە و هەستایەوە.
ئەمڕۆ پــاش  ٧٥ســاڵ ،پێشەوای ک ــوردان لە بیروباوەڕ و خەیاڵگەی
کورداندا هەروا زیندوویە ،لە چیرۆک و بەستەی مندااڵندا ناوی پیرۆزی
دێ و دەنیشێتە سەر داڵن ،وێنەی پێشەوایە دیوارەکانی قەاڵی خۆڕاگریی
دێموکرات دەڕازێنێتەوە و بیری کۆمارە دەڕژێــتــە هەناوی حەماسەی
پێشمەرگە و سەنگەری بەرگریی پێ دەڕازێتەوە .پاش حەوت دەیە ئێستای
بیرە مەزنەکەی پێشەوایە بۆتە کۆڵەکەی پتەوی ڕاگرتنی ئەم خەباتە ڕەوایە
و بەرهەڵستی نەیارانی ئەم گەلەیە.
پاش حەوت دەیە کورد پێشەوای خۆی هەر ماوە و ئێستاکەش دەبینین
کە ڕاسپاردەکانی لە الیەن ڕێبوارانی کۆمار و ڕۆڵە بە ئەمەگەکانی ڕێبازی
پێشەواوە جێبەجێ دەکرێن .سەرقافڵەکانی دیکەی ئەم کاروانە ،شەهیدان
دوکتۆر قاسملوو و دوکتۆر شەڕەفکەندی وانەکانی ئەم خەباتەیان هەرمان
کردووە .بۆیەشە ئاوەدانی مەتەرێزی خەباتی حیزبی دێموکراتی کوردستان
و ئامانجە بەرز و پیرۆزەکانی پێشەوا قازی محەممەد و کۆماری کوردستان،
لە ئاسۆی ڕوونی بەردەوامی سەرکەوتنی خەباتدا دەبینرێن.
***

