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پێشەکی
ڕووداوە سیاسی و سەربازییەکانی سێ دەیەی ڕابردوو لە ناوچەی ڕۆژهەڵتی
ناوەڕاست بە گشتی و کوردستان بە تایبەتی ،ژیانی زۆربەی نەتەوەکانی ئەم
ناوچەیەی تووشی ئاڵوگۆڕێکی چاوەڕواننەکراو و جیددی کردوە .لەو نێوەدا پرسی
کورد وەک یەکێک لە سەرەکیترین کێشە چارەسەرنەکراوەکانی چوار دەوڵەتی
داگیرکەری کوردستان لە جێ خۆی ماوەتەوە و نەتەوەی کوردیش بۆ گەیشتن بە
کەیان و سەروەریی نەتەوەیی خۆی بێپسانەوە و بەردەوام خەبات دەکات.
کۆتایی سەدەی  ٢٠و دەسپێکی سەدەی  ،٢١سەردەمی ڕەنگدانەوەی کێشە و خەباتی
کورد لە ئاستی جیهانداو ،بە وتەیەکی دیکە بە جیهانیبوونی کێشەی نەتەوەیی کورد
بووە .دامەزرانی هەرێمی باشوری کوردستان لە کۆتایی سەدەی پێشوو،
بەرەنگاربوونەوەی گەلی کورد و بە تایبەتی حەماسەی کۆبانی لە بەرامبەر هێزەکانی
دەوڵەتی ئیسالمیی داعش وەک دڕەندەترین و بێڕەحمترین هێزی دواکەوتووی
ناوچەی ڕۆژهەڵتی ناوەڕاست بە پشتیوانیی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆی حکوومەتی
ئوردوغان ،هەروەها گشتپرسیی سەربەخۆیی لە باشووری کوردستان و دەنگدانی
زۆرینەی خەڵکی ئەم هەرێمە بە سەربەخۆیی و پشتیوانی بەکۆمەڵی خەڵکی
ڕۆژهەڵت و بەشەکانی دیکەی کوردستان لەم ڕێفراندۆمە لەم ساڵنەی دواییدا ،وەک
هەستێکی بە هێزی نەتەوەیی بۆ یار و نەیاری کورد گەلێک سرنجراکێش بووە و
پیشاندەری ئەم ڕاستییەیە ،تاکی کورد لە تەواوی بەشە لێکدابڕاوەکانی کوردستان،
تەنانەت لە ژێر حوکمی چەک و سەرنیزەی دوژمنیشدا ،یار ،هاوپەیمان ،هاوخەم و
هاودەردی هاونەتەوەکەیەتی و ،بە سەرکەوتنی هەر بەشێک ،هەست بە بەختەوەریی
خۆی دەکات و لە کاتی سەرکوت و نەهامەتیاندا خۆی بە پشتیوانی هاو ڕەگەز و
هاونەتەوەکانی خۆی دەزانێ.
جا با نەیاران و دوژمنانی کورد و ئەوانەی پێیان وایە کورد نەتەوە نیە یاخود کاتی
دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی تێپەر بووە ،هوشیار ببنەوە و بە چاوی خۆیان ئەم
هەستە بە توانا و مەزنەی خەڵکێک ببینن کە بە درێژایی چەندین سەدە بۆ گەیشتن بە
کەیان و سەروەری خۆیان کۆڵنەدەرانە خەبات دەکات و لە هیچ فیداکاریی و لە
خۆبووردنێک درێغی نەکردوە.
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دەبێ چاوەڕوان بین! بە پێی تەواوی ئەو فاکتانەی کە لەبەر چاون ،بێگومان سەدەی
 ٢١لە ئاستی جیهان و ناوچەدا ،پڕ لە ڕووداوی سەرسامکەر و سەرسووڕهێنەر دەبێ،
جا لەم ڕووداوانەدا چارەنووسی کورد چیی لێدێ و بە کوێ دەگات ،بەشیکی
دەگەڕێتەوە سەر ئاستی ئاگایی ،یەکیەتی و تەبایی نەتەوەیی کورد لە هەر بەشێکی
کوردستان و بە گشتی ،بەشێکیشی بەستراوەتەوە بە هاوسەنگیی هێزەکان لە ئاستی
جیهان و ئەو وڵتانەی کە کوردستان لە نێوانیاندا دابەش کراوە.
***
ئەم کۆمەڵە بابەتەی ئەم کتێبەیان لێ پێک هاتوە ،هەڵبژاردەی بەشێکی زۆر لەو
نووسراوە و وەڕگێڕانانەمن کە لە دوو دەیەی ڕابردوودا ،بە بۆنەی جۆراوجۆر لە
گۆڤار و ماڵپەرە کوردییەکانی تاراوگەدا باڵو بوونەتەوە و ئێستا پاش پێداچوونەوە و
وردە دەستکارییەکی ڕێنووسی و ڕێزمانی لە توێی ئەم کتێبەدا لەبەر دەستی
خوێنەرانی بەرێز دادەندرێت .بێگومان هەر کام لەم بابەتانە مۆڕ و نیشانی
ڕووداوەکانی ئەم ساڵنەیان پێوە دیارەو ،هەر کامیان ڕەنگدانەوەیەک لە ڕوانگەی
نووسەر لە پێوەندیی لەگەڵ کێشەی کورد بە گشتیی و مەسەلەی کورد لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان بە تایبەتی دایە .لە ڕاستیدا کەس ناتوانێ ئیددیعای ئەوە بکات
کە قسە و پێشبینییەکانی هەمیشە ڕاست دەردەچن و پێشتر نوسخەیەکی ئامادەکراوی
بۆ تەواوی کێشەکان هەیە یا لە لێکدانەوەکانیدا هەڵە ناکات .لەم ڕەوتەدا ،گرنگ
ئەوەیە ،هێڵی سەرەکیی ڕوانگەی نووسەر لە پێناو و لە خزمەتی گەیشتن بە ئامانجی
نەتەوەیی و دیاریکردنی مافی چارەی خۆنووسین و دامەزراندنی کەیان و سەروەریی
نەتەوەیی کورددا بووبێ.
لە کۆتاییدا ڕێز و سپاسی خۆم ئاراستەی بەرێز کاک عەلی بداغی دەکەم کە
زەحمەتی پێداچوونەوەی ئەم کتێبەی کێشا.
کامران ئەمین ئاوە ،دۆرتمۆند ،جۆزەردانی ٢٠٢١

کێشەی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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1

مەسەلەی کورد لە سەد ساڵی پێشوودا قەت وەکوو  ١٠ساڵی ڕابردوو لە ئاستی
جیهاندا نەهاتۆتە گۆڕێ .ئاڵوگۆڕییەکانی باشووری کوردستان و دامەزراندنی مەداری
 ٣٦دەرەجە لە دوای شەڕی کوەیت ،ڕووداوە خوێناوییەکانی باشووری کوردستان و
کێشەی دزینی ئۆجاالن و خوپیشاندانە بەرباڵوەکانی کوردەکان لە نێوخۆ و دەرەوەی
کوردستان و  ...بوونە هۆی هاتنەگۆڕی هەرچی زیاتری مەسەلەی کورد لە ئاست
بیروڕای گشتیی جیهان  ،باڵوکراوە گشتییەکان ،ڕێکخراوەکانی داکۆکی لە مافی
مرۆڤ ،کۆڕ و کۆمەڵی پێشکەوتنخواز ،دەوڵەت و پاڕلمانەکانی ئورووپا و واڵتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا.
ئێستا مەسەلەی کورد نەک وەکوو کێشەیەکی گرینگ لە حەیاتی سیاسی–
کۆمەاڵیەتیی ئەو واڵتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە ،بەڵکوو وەک
مەسەلەیەکی ناوچەیی بە دەنگدانەوەیەکی بەرباڵوی جیهانی لە ئارادایە .هاوکات
سیاسەت و هەڵوێستی واڵتانێک وەکوو واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،ئورووپا و
سۆسیال دێموکراتەکانی دەسەاڵتدار لەگەڵ مەسەلەی کورد ،بەپێی ئامانجە
ستراتێژییەکانیان بۆ بەدیهێنانی سیاسەتی خۆتێهەڵقوتاندن و دەسبەسەردا گرتنی
ناوچەکە ،کەلکوەرگرتن لە سەرچاوە مادییەکانی ناوچەی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست،
پاراستنی بەرژەوەندیی سیاسی– ئابووری و نیزامییان لە ناوچەی کەنداو ،دەستێوەردان
لە کاروباری ئەو واڵتانەی سەربەخۆ یان نافەرمانن ،الوازکردنی هەرچی زیاتری
پێگەی سیاسی و نیزامیی ڕووسیە لە ناوچە و واڵتەکانی سۆڤیەتی پێشوو ،پێوەندییە
سیاسی و بازرگانییەکان لەگەڵ تورکیە ،ئێران ،سووریە و عێراق و لە ئاکامدا

 ١ئەم بابەتە لە الیەن دۆست و هاوڕێ خۆشەویستم بەرێز د .تاهیر حیکمەت لە فارسییەوە کراوەتە
کوردی.
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الڕێکردنی جوواڵنەوەی نەتەوایەتی و دیمۆکراتیکی کورد لە ڕێگای ڕاستەقینەی
خۆی و ڕاکێشانی بۆ ژێر دەسەاڵتی خۆی ،داڕێژراوە.
ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە دانانی مەداری  ٣٦دەرەجە لە عێراق و پشتیوانی کردن
لە حکوومەت و پارلمانی کوردستان ،هەروەها نێوبژێری کردن بۆ البردنی دژایەتی و
شەڕی نیزامی لە نێوان پارتی و یەکیەتی ،خۆیان بە دۆست و پشتیوانی کورد
دەناسێنن ،هاوکات بە دوژمنانەترین شێوە لەگەڵ جوواڵنەوەی نەتەوایەتیی کورد لە
تورکیە هەڵسوکەوت دەکەن و چاویان لەوە دەنووقێنن کە ئەو کوردانە لە واڵتی
مێژوویی خوێاندا لە ئاخافتن بە زمانی زگماکی خۆیان بێبەش کراون و لەژێر
بێڕەحمانەترین فشاری سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیدان ،وەک بڵێی ڕووداوەکانی
پاش شەڕی یەکەمی جیهانی -کە بووە هۆی یەکبەربوونی ئیمپراتووریی عوسمانی و
سەرلەنوێ دابەشبوونەوەی کوردستان لە نێوان سێ دەوڵەتی تورکیە ،عێراق و سووریە
و هەڵچوونی ڕاپەڕینی کوردان لە تورکیە و عێراق– بە شێوەیەکی تر دووپات
دەبێتەوە .ئەدەمەی ئیمپێریالیزمی بریتانیا لە الیەکەوە زۆر بە توندی ڕاپەڕینی
کوردەکانی لە کوردستانی عێراق سەرکوت دەکرد و شار و گوندەکانی بۆردمان
دەکرد ،هاوکات تەفرەدەرانە پشتیوانی لە بزووتنەوەی سەربەخۆییخوازانەی
کوردستانی تورکیە دەکرد!! ئەویش هەتا ئەو جێگایە و بە مەبەستی دەستەمۆکردن و
زەختکردنە سەر ئاتاتۆرک هەتا پتر و بێنقە مل بۆ ویست و داخوازی
ئیمپێریالیستەکان ڕاکێشێ .دواتر و پاش گەیشتن بەم ئامانجەیان ،وەک نە بای هاتبێ و
نە بۆران ،لە وەعد و بەڵێنی خۆیان پاشگەز بوونەوە و چ ئاوڕیان لە کوردان و ویستە
ڕەواکانیان نەدایەوە و لە پەیمانی "سێڤر" کە خۆشیان مۆریان کردبوو پاشگەز بوونەوە
و کوردانیان بەتەنێ لەبەردەم جبەخانە و جەندەرمەی تورک هێشتەوە .کەماڵیستەکانیش
بە کەلکوەرگرتن لەم دەرفەتە بێبەزەییانە و "شەلم ،کوێرم" کەوتنە سووتاندن و
کاولکردن و داپڵۆساندن .ئەمڕۆش ئەمریکا هەر ئەو ڕۆڵە دووفاقییە دەگێڕێ کە
دوێنی بریتانیا پێوەی خەریک بوو .با نموونەیەک لەم سیاسەتە دووفاقییەی ئەمریکا
بێنینەوە :ئەمریکا لە فەرتەنەی "کوەیت"دا داوای ڕاپەڕینی لە خەڵکی کوردستانی
عێراق کرد ،بەاڵم خۆی لە نیوەی ڕێگادا گەڕایەوە و خەڵکی کورد و شیعەکانی
عێراقی لە بەرامبەر ئەرتەش ی پۆشتە و پەرداخی سەدام بەجێهێشت و ژمارەیەکی
یەکجار زۆر کەوتنە بەر لرفەی ئاگری سەدام و کۆڕەوی بە میلیۆنی خەڵکی کورد
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بەرەو ئێران و تورکیەی لێکەوتەوە .هیچ دوور نییە متمانەکردن و چاونووقاندنی
الیەنە دەسەاڵتدارەکانی کورد لە کوردستانی عێراق دەرحەق بەم سیاسەتە دووفاقییە
چارەنووسێکی گەلێک تاڵتر لە ڕابردوو بۆ جوواڵنەوەی کورد لەم پارچەیەدا بە دواوە
بێ .بێگومان ئەم سیاسەتەی ئەمریکا بە لەرزۆکییەکەشیەوە ئێستا و لە کورتماوەدا
سووکە نەخشی خۆی هەیە لە پاراستنی کورددا ،بەاڵم لە درێژخایەندا زەرەر بە
ڕەوتی یەکگرتوویی و خەباتی نەتەوەیی و دێموکراتیکی گەلی کورد دەگەیەنێ و
مەیدانی ڕەشبینی و دووبەرەکیی فراوان دەکا و داوێن بە شەڕ و نەفرەت و کێشەی
نێوخۆیی دەبەخشێ و لەم ڕێگایەشەوە جوواڵنەوەی کورد بە الڕێدا دەبا .ئێستا
کوردستانی عێراق کراوەتە دوو ناوچە و هەر ناوچەیەش لەژێر دەسەاڵتی الیەنێکدایە
و ئەمەش بۆ داهاتووی ئەم جوواڵنەوەیە گەلێک زیانبارە.
وەرنەگیرانی عەبدوڵاڵ ئۆجاالن لە الیەن ڕووسیە ،ئیتالیا و ئاڵمانی ژێر دەسەاڵتی
سۆسیال دێموکرات و سەوزەکانەوە ،هاوکاری و عەمەلیاتی هاوبەشی سیا ،مووساد و
میت بۆ دزینی ئۆجاالن ،تەبلیغاتی بەرباڵوی ب اڵوکراوەکانی ئورووپا و بەتایبەت
ئاڵمان دژبە جوواڵنەوەی کورد لە تورکیە ،دەریان خست کە ئەمریکا و واڵتانی
ئورووپایی بەگشتی و دەوڵەتانی ناوچەش بەتایبەتی وەک فاکتۆرێکی گرینگ لەم
کێبەرکێیەدا عەمەل دەکەن .هەموو نیشانەکان دەری دەخەن کە واڵتانی ئورووپاییش
تا ڕادەیەکی بەرچاو بە سیاسەتی هەلپەرستانە و قازانجویستانەی خۆیان چێوەختەی
ئەو وەزعە ئاڵۆزە دەدەن و تەنیا بە کەلکوەرگرتن لە ئاوی لێڵ بۆ قۆزتنەوەی
دەرفەت و هەلی لەبار بۆ پڕکردنی گیرفانی خۆیانن .ئاشکرایە لەم نێوانە دا ئەو
واڵتانەش کە کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە ،لە پلەی یەکەمدا خەریکی
کەلکوەرگرتن لە "هۆی کورد" لە شەڕ و کێشەی نێو دەوڵەتان و دەستێوەردان و
ژاراوی کردنی جوواڵنەوەی حەقخوازانەی گەلی کوردن .ئەمانە ئەمڕۆ پتر لە هەر
زەمەن و فێاڵویانەتر لە هەر کاتێک بۆ چەواشەکردنی ئەم بزووتنەوەیە هەموو چەک و
دەرفەتێکیان گرتۆتە بەر و پەنا بۆ هەموو سیاسەتێک دەبەن .ئەم واڵتانە هەرکام
بەڕەنگێک لەگەڵ جوواڵنەوەی کورد لە پارچە جیاوازەکاندا دەجووڵێنەوە .بەاڵم
هەموان لە یەک ئاسۆ دەنواڕن ،ئەویش خاشەبڕکردن ،لێکدابڕان و بەگژ یەکدا کردنی
جوواڵنەوە جۆراوجۆرەکانی گەلی کوردە لە پارچە جیاوازەکانی کوردستاندا.
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جێگای خۆیەتی وێڕای ئەم فاکتۆرانە ئاماژە بە دەوری خراپ و ساویلکانەی هێزە
بااڵدەستەکانی کوردیش بکەین کە هەرکام بە شێوەیەک کەلەبەرێکی فراوانیان بۆ خۆ
تێوەخزاندنی دوژمنانی کورد لەنێو ڕیزەکانی بزووتنەوەی گشتیدا خستۆتە سەر پشت.
ئەم سیاسەتەش هەر و ەک دوێنێ دەتوانێ تراژێدیی گەورەی بۆ گەلی کورد و
جوواڵنەوە گشتییەکەی بە دواوە بێ .ئەم سیاسەتەی ئەمڕۆ الیەنە کوردییەکان لە
کوردستان دەیگێڕن ،لە نێوەرۆکدا جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ هەڵسوکەوتی
"سیاسەتوانەکانی" کورد لە حەفتاکاندا نییە .ئەو هەڵسوکەوتەی کە ئاشبەتاڵ و
هەرەسی بۆ کورد بە دیاری هێنا.
ئەمڕۆ ئەم پارچەیەی کوردستان بۆتە مەیدانی تەڕاتێنی سپای ئیمامی زەمان لە الیەک
و کەماڵیستەکانی تورکیە لە الیەکی تر .لە ڕاستیدا ناوچەیەکە کە تەنیا بۆ کوردە
پەنابەرەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان نائەمنە .دەزگا ئەمنیەتییەکانی بەعسیش بە
خشکەیی بەاڵم دەستاوەاڵنە خەریکی نەخشە و پالنی خۆیانن .وە بەمجۆرە ئاسۆیەکی
گەلێک ناڕوون لەبەردەم میلیۆنها ئینسان کراوەتەوە ،کە دەکرا بە کەمێک ئاوەز و
بەرچاو ڕوونی و پشت بەستن بە خۆ و هێزی جەماوەری ،وا نەبا.
ئەو ڕاستییەش نابێ لەبیر بەرینەوە کە هاوکاریی ڕێبەری جوواڵنەوەی باشووری
کوردستان لە حەفتاکاندا لەگەڵ ڕێژیمی ئێران و واشینگتۆن ،نەک بووە هۆی
سەرکوت و تێرۆری بەشێک لە شۆڕشگێڕانی کوردستانی ئێران و تورکیە لە ناوچە
ئازادکراوەکاندا لە الیەن ڕێبەریی شۆڕشەوە ،بەڵکوو لە ئەنجامدا تێشکان و کوژران
و ئاوارەبوونی هەزاران کوردی باشووریشی بە دواوە بوو .بێگومان کەلکوەرگرتنی
بەجێ لە ناکۆکی و دژایەتیی نێوان ڕێژیمەکان ،ڕاکێشانی بیروڕای گشتی لە ئاستی
جیهانی و بەتایبەت جوواڵنەوە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکان و ڕوونکردنەوەی هەرچی
زیاتری ڕاستییەکانی جوواڵنەوەی کورد لەنێو ڕێکخراوە نێونەتەوەیی ،دەوڵەت و
پارلمانەکاندا ،زۆر بەجێ و بەکەلکە ،بەاڵم لەو پێناوەدا ،هەر چەشنە دووبەرەکی و
شەڕی براکوژی .بە گرینگ دانانی بەرژوەندیی حیزبی–بازرگانی ،بانتر لە
بەرژوەندیی گشتی–نەتەوایەتی ،بە سوودی دوژمنانی جوواڵنەوەکە تەواو دەبێ.
ئەوەی کە شایانی تێڕوانینە ،سیاسەتی حیزبە چەپ و ڕاستەکانی ئەو واڵتانەیە کە
کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە و تێڕوانینیان لەسەر مەسەلەی نەتەوایەتی و
چارەسەری لە ئاست واڵت و ناوچەکەدایە .حیزبە ڕاستەکان ئەو مەسەلەیە هەر نابینن
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و هیچ گەلێک بێجگە لە خۆیان کە خاوەنی بەرژوەندی و هۆگریی نەتەوەی تایبەت
بە خۆیان بێ ،بەڕەسمی ناناسن .حیزبە چەپەکانیش بەهۆی نەبوونی پڕۆگرامێکی
ڕوونەوە ،لێکدانەوەیەکی الواز و ناڕاستیان لە هەلومەرجی ئاڵۆزی جیهانی هەیە و
هەر چەشنە مافێکی نەتەوەیی گەالنی بندەست وەکوو مەترسییەک بۆ تەواویەتی
ئەرزی و دابڕانی خاک دەبینن .ئەوە لە کاتێکدایە کە حیزبە کۆن و بەهێزەکانی
کوردستان لە چوارچێوەی دروشمی"خودموختاری بۆ کوردستان"دا قەتیس ماونەوە و
بە شوێن خۆ نزیک کردنەوە و یەکیەتی لەگەڵ حیزبە سەرانسەرییەکاندان .تەنانەت
حیزبی کرێکارانی کوردستان (پ ک ک) چەند ساڵێکە دروشمی سەربەخۆیی
کوردستانی وەال ناوە و خوازیاری چارەی مەسەلەی نەتەوایەتی لە چوارچێوەی
تورکیە دایە .لە ڕاستیدا بڕێک هۆی عەینی و زەینی لەسەر ڕێی جوواڵنەوەی
ڕزگاریخوازیی کورددا قوت بوونەوە کە بواری تێشکان و سەرنەکەوتنی لە پێناو
دابینکردنی مافی نەتەوایەتیدا پێک هێناوە کە بەکورتی بریتین لە:
•

•
•

•

•

نەبوونی بەرەیەکی یەکگرتوو و هەمە الیەنە کە کور د لە کوردستان و
دەرەوە نوێنەری بکا و ئیرادە و ویستی زۆرینەی گەلی کوردستانی لەپشت
بێ.
نەبوونی پشتیوانێکی ڕاستەقینە لە ئاستی جیهانیدا کە داکۆکی لە دروشمی
سەربەخۆیی و گۆڕانی سنوورە نێونەتەوەییەکان لە ناوچەدا بکا.
یەکیەتی و سیاسەتی هاوبەشی چوار دەوڵەتی ئێران ،عێراق ،تورکیە و
سووریە بۆ سەرکوتکردنی جوواڵنەوەی کورد و پاراستنی تەواویەتی
ئەرزیی خۆیان.
نەبوونی بەرەیەکی یەکگرتووی حیزبە کوردییەکان لە هەموو بەشەکانی
کوردستان و بوونی جیاوازیی قووڵی فیکری–عەمەلی و تێکهەڵچوونی
پەیتاپەیتای نیزامی لە نێوان ئەواندا ،ئەویش نەک تەنیا لە چوارچێوەی
واڵتێک بەڵکوو لە ئاستی ناوچەدا (بۆ وێنە پارتی و یەکیەتی ،پارتی و پ
ک ک ،یەکیەتی و پ ک ک و )...
پێوەندیی حیزبە کوردییەکان بە یەکێک لە واڵتە دراوسێکانەوە کە
سەرکورتکەری بەشێکی دیکە لە گەلی کوردن.
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•
•

•

هەڵکەوتنی کوردستان وەکوو دوڕگەیەک لە نێوان چوار دەوڵەتی
دابەشکەردا و نەبوونی سنوورێکی ئازاد.
ڕۆحی دەسەاڵتخوازیی تاکەکەسی و حیزبی و ،هەروەها دانانی
بەرژوەندیی تاک و تاقم لەبان بەرژوەندیی گشتی ،لەنێو جوواڵنەوەی
کورددا.
بوونی پێوەندیی قووڵی کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە نێوان بۆرژوازیی تازە
پێگەیشتووی کورد و بۆرژوازیی واڵتانی دەسەاڵتدار ،هەروەها نەبوونی
پڕۆژەیەکی سەرمایەدانان لە کوردستاندا.

• تێکچوونی سنووری ڕاستەقینەی کور دستان لەنێو هەر یەک لەو واڵتانەدا،
بەهۆی سیاسەتی تواندنەوە و پێکهێنانی شەڕ و کێشەی قەومی لە نێوەوە و
کێشەی سەر سنوور لەگەڵ گەالنی تردا.
• نەچوونە پێشی دروشمی سەربەخۆیی کوردستان .بۆ وێنە پاشگەزبوونەوەی
حیزبێکی بەهێز وەکوو پ ک ک لەو دروشمە و داواکاریی مافێکی زۆر
کەمتر لە خودموختاری.
بەم پێیە مەسەلەی نەتەوایەتیی نزیکەی  ٣٠میلیۆن کورد ،ڕاستییەکی عەینیی
حاشاهەڵنەگرە کە پێویستی بە تێگەیشتن و دۆزینەوەی چارەسەرییەکی مەنتیقییە .بە
لەبەرچاو گرتنی هەلومەرجی باسکراو ،چارەسەری ڕاستەقینەی مەسەلەی نەتەوایەتیی
کورد لە هەرکام لەو واڵتانەدا دەکەوێتە ژێر کارتێکەریی بارودۆخی گشتیی ئەو
واڵتانەوە .دامەزراندنی سیستمێکی فیدرالی دێموکراتیک ،دابین بوونی دێموکراسیی
ڕاستەقینە و بەشداریی خوازیارانەی خەڵک لە بەڕێوەبردنی واڵت و مافی دابینکردنی
چارەنووس بۆ گەالنی بندەست ،یان هەوڵی دامەزراندنی یەکیەتی یاخود بازاڕێکی
هاوبەش لە ناوچەدا کە بتوانێ گیروگرفتی سنوورەکان البدا ،دەتوانن نەخشێکی
بەرچاویان لە چارەسەری مەسەلەی کورد و گەالنی دیکەی ناوچەکەدا ببێ.
بەکار هێنانی شێوەی زۆرەملی و پێکهێنانی ترس و کوشتاری ئازادیخوازان ،نەک
دەنگی مافخوازی و ئازادیخوازی بە میلیۆن مرۆڤی کورد کپ ناکا ،بەڵکوو بەتین و
گوڕتریشی دەکا و ئاوری قینی خەڵک بڵێسەدارتر دەبێ .بە وتەی جەواهیر لەعل
نەهرۆ" :کێ دەتوانێ نەتەوەیەک تەفر و توونا بکا ،کە بۆ گەیشتن بە ئازادی بەردەوام
ڕەزبەری ٢٠٠١
خەبات دەکا و ئامادەشە نرخی ئەو ئازادییە بدا؟"

کورتەباسێک لەسەر ڕەمزی سەرکەوتنی بیری سەربەخۆییخوازیی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان

٢

(گەڵڵەی مەسەلە)
ڕووداوەکانی پاش ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤیەت و بەرەی سۆسیالیستی لە ڕۆژهەڵتی
ئورووپا و سەرهەڵدانی چەندین وڵتی تازە و سەربەخۆ ،ڕووخانی دەوڵەتی بەعسی
سۆسیالیستیی عێراق و پێکهاتنی دەوڵەتی نیوەسەربەخۆی باشووری کوردستان،
پێکهاتنی دەوڵەتی دێموکراتیکی تیموور و باشووری سوودان ،ویستیی سەربەخۆیی
لە کاتالۆنیای ئیسپانیا و قەیرانی نەتەوەیی بلژیک لە ئورووپای یەکگرتوودا ،هەروەها
قەبووڵی ڕێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی سکاتلەند لەالیەن دەوڵەتی ئینگلیسەوە،
نزیکبوونەوەی پەیتا پەیتای فلستین بۆ پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ و هتد،
کۆمەڵگەی جیهانی تووشی ئاڵوگۆڕێکی گەورە و سەرنجڕاکێش کردووە .لەم
بارودۆخەدا ئەم پرسیارە دێتە پێش ،ئەرکی ئەوانەی لە خەمی پچڕاندنی تەوقی
کۆیلەتیی نەتەوەییی کورددان و تێکۆشەری ڕێگای ڕزگاری و بە دەوڵەتبوونی کورد
و سەربەخۆیی کوردستانن چییە؟ لەنێو ئەم گێژاوە نالەبارە سیاسییە دا کە بەشێک لە
ڕووناکبیران و حیزبە سیاسییەکانی کوردستان بە دوای چارەسەرکردنی مەسەلەی
کورد لە چوارچێوەی ئێران کەوتوون ،ئەرکی سەرەکیی کوردی سەربەخۆییخواز
چییە و پێویستە لەم پێناوەدا بە چ میکانیزمێکەوە بێتە نێو گۆڕەپانی خەباتی سیاسییەوە؟
ئایا دانی دروشمی سەربەخۆیی بە تەنیایی دەتوانێ ببێتە هۆی کۆکردنەوەی خەڵکی
ئاسایی ،ڕووناکبیر و خوێندەواری ڕۆژهەڵتی کوردستان بۆ وەدیهێنانی ئەم ئامانجە؟
ئەمانە پرسیارگەلێکن کە پێویستە وڵمیان بدرێتەوە .بەڵم پێش هەرشتێک پێویستە
نەتەوەخوازیی کورد لە پلەی یەکەمدا خۆی پێناسە بکا و سنووری هاوکاری و
جیاوازیی خۆی بەپێی ئامانجی کورد لەگەڵ هێزە سەرانسەری و ،هەروەها
2

ئەم بابەتە وێڕای پێداچوونەوە بەڕۆژ کراوەتەوە.
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نەتەوەکانی دیکەی جوغرافیای سیاسیی ئێران و پاشان ئەو حیزب و ڕێکخراوە و
کەسایەتییانەی ڕۆژهەڵتی کوردستان کە بەرژەوەندیی کوردی ڕۆژهەڵت لە مانەوە
لە چوارچێوەی ئێراندا دەبیننەوە ،ڕوون کاتەوە.
یەکێک لە خاڵە گرینگەکان ،ڕوونکردنەوەی ستراتێژی و ئامانجی سەرەکیی کوردە.
لە ڕۆژهەڵتی کوردستان پاش ڕووخاندنی کۆماری کوردستان لەالیەن دەوڵەتی
داگیرکەری ئێرانەوە ،حیزبی دێموکرات لەژێر کاریگەریی بیری چەپ و حیزبی
توودەی ئێران ،بەو هیوایە ،کە بوون لە ڕیزی چەپی ئێران و دامەرزاندنی سۆسیالیزم
و پاشان سۆسیالیزمی دێموکراتیک دەتوانێ کۆتایی بە کێشەی نەتەوەیی لە کوردستان
بێنێ ،دروشمی خودموختاری بۆ کوردستان و دێموکراسی بۆ ئێرانی کرد بە
دروشمی سەرەکیی خۆی .هاوکات کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێرانیش کە پاش ڕووخانی دەوڵەتی پاشایەتی لە ساڵی ١357ی هەتاوی،
بوو بە پێکهاتەیەکی سیاسی لە گۆڕەپانی سیاسیی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،لەگەڵ
ئەوەدا کە پێی لەسەر جیاوازیی ئایدۆلۆژیا و پێگەی چینایەتیی خۆی لەگەڵ حیزبی
دێموکرات دادەگرت ،بەڵم لە پرسی نەتەوایەتی و کێشەی کورددا ،هەر خاوەنی
هەمان دروشم و ستراتێژی بوو ،ئەوەش هیچ لە نێوەرۆکی مەسەلەکەی نەدەگۆڕی
کە ئامانج و ستراتێژیی هەر خودموختارییەکە بوو .بەم چەشنە ئەو دوو الیەنە هەرکام
بەپێی توانا و نفووزی خۆیان لە کۆمەڵگەی ئەودەمی کوردستان ڕۆڵێکی گرینگیان لە
گەشە و پەرەپێدان بە بیر و هزری خودموختاریخوازانە وەکوو گونجاوترین ڕێگای
چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە ئێراندا گێڕا و لەم پێناوەشدا هەزاران ڕۆڵەی کورد
گیانی لە پێناو ئەو ستراتێژییە دا بەخت کرد .ئێستاش بەشێکی بەرچاوی هێزە
کوردستانییەکان بە هێنانە پێشی فیدرالیزم لە ئێران بە شوێن دۆزینەوەی ڕێ و
شوێنێک بۆ هاوکاری لەگەڵ هێزە جۆراوجۆرەکانی ئێرانی و سەلماندنی ئەم مەسەلەیە
کەوتوون کە کورد هەرچەند نەتەوەیەکە ،بەڵم جیاییخواز نییە و بەرژەوەندیی
خۆی لە بوون لە چوارچێوەی ئێراندا دەبینێتەوە.
لەم بازنەیەدا کاری سەربەخۆییخوازی کورد کارێکی ساکار نییە و پێویستە لە چەند
بەرەدا درێژە بە خەباتی خۆی بۆ سەلماندنی ئەم بیرۆکەیە بدا:
یەکەم؛ خەبات بۆ سەلماندنی ئەم مەسەلەیە ،کە لە بارودۆخی ئەمڕۆی جیهان ،ناوچە
و کوردستاندا دیاریکردنی ستراتێژیی سەربەخۆیی و کار و تێکۆشان بۆ وەدیهێنانی
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دەوڵەت و سەروەریی سیاسی بۆ کورد ،ستراتێژییەکی دروست و ڕاستەقینەیە بۆ
چارەسەرکردنی یەکجاریی کێشەی کورد .بێگومان ئەم هەوڵ و تێکۆشانە کاتێک
لەنێو خەڵکی کوردستاندا ڕەنگ دەداتەوە و ،دەتوانێ بیروڕای ئەوان بەرەو خۆ
ڕابکێشێ کە هێزی سەربەخۆییخواز بە خوێندنەوەیەکی نوێ و دروست لە
هەلومەرجی ئەمڕۆی جیهان ،ناوچە و کوردستان و ،گەڵڵەکردنی دروشمی شیاو،
بتوانێ هێزە فکریی و مادییەکانی خۆی بۆ یەکگرتنی هەموو ئەو ئاڵقانەی خۆیان لە
چوارچێوەی ئەم گوتارەدا دەبیننەوە ،بخاتە گڕ و وێڕای کاریگەری لەسەر
بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت بتوانێ وەک هێزێکی سەرەکی و پێشکەوتنخوازی
دادپەروەر ،بیر و سەرنجی خەڵکی ئاسایی و ڕۆشنبیرانی کورد بۆ الی خۆی ڕاکێشێ
و ،ڕۆڵێکی جیددی لە گۆڕەپانی خەباتی سیاسیی ڕۆژهەڵتی کوردستاندا بگێڕێ.
لە الیەکی تریشەوە بیسەلمێنێ کە بەرژەوەندیی کوردی ڕۆژهەڵت لە موکریانەوە تا
دێهلۆڕان بە تەواوی توێژ و چین و ئایینەکانییەوە نە لە ستراتێژیی دێموکراتیزەکردنی
ئیران ،بەڵکوو لە دامەزراندنی کیانی نەتەوەیی و سەروەریی سیاسیی کورد ،هەروەها
دابینکردنی دادپەروەریی کۆمەڵیەتی و دێموکراسی لە کۆمەڵگای کوردستانە.
ئیتر لەمێژە کاتی ئەوەی گەیشتووە ،ڕێکخراوە و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان بە جێگای هەوڵ دان بۆ دیالۆگ لەگەڵ نوێنەرانی گشتخوازی ئێرانی ،لە
شاپەرستەوە هەتا ئەوانەی کاتی خۆی دەستیان لە سەرکوت و کوشتنی ڕۆلەکانی
کورددا بووە و ئێستا دوای زیزبوونیان لە حکوومەتی ئیسالمی ،هاتوونەتە ڕیزی بەناو
"ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی" بۆ ئیسالحكردنی نیزام؛ تێبکۆشن ئەم هێزە بۆ
یەکگرتوویی هێزەکانی کورد لە پێناوی پێکهێنانی سەروەری و کیانی کورد تەرخان
بکەن.
دووهەم؛ ملمالنێی فیکری-سیاسی لەگەڵ هێزی فیدارلیخوازی کورد کە بەپێی
خوێندنەوەی خۆیان لە بارودۆخی ئێستای کورد و جیهان ،هەڵسەنگاندنی هاوسەنگیی
هێز و توانای کورد لە بەراوەرد لەگەڵ هێزەکانی ناکوردی ئێران یاخود بەپێی
باوەڕیان بە دابینبوونی مافەکان و بەرژوەندیی کورد لەچوارچێوەی ئێرانێکی
فیدرالدا ،سەرەڕای بەڕەوا زانینی مافی چارەی خۆنووسینی کورد ،هێنانە گۆڕی
دروشمی سەربەخۆیی بە نادروست لە قەڵەم دەدەن و الیەنگری کۆمەڵگایەکی
فیدرالن .ئەوان لەم باوەڕەدان ،هەبوونی ئێرانێکی ئازاد و فیدرال دەتوانێ بارودۆخی

20

کورتەباسێک لەسەر ڕەمزی سەرکەوتنی بیری سەربەخۆییخوازیی

پێویست بۆ گەشەکردنی ئابووری ،فەرهەنگی و سیاسی لە کوردستان و بەشداریی
کورد لە دەسەڵتی سیاسیی ئێران پێک بێنێ.
بۆ سەربەخۆییخوازی کورد خەباتی فیکری لەگەڵ ئەم الیەنە کارێکی ساکار نییە،
ئەوە پێویستی بە کارێکی بەهێزی فیکری و در ێژخایەن هەیە تا بتوانێ بیر و هەستی
سەربەخۆییخوازی لە نێو ڕیزی ئەو هێزانەشدا بەهێز بکا و ،بەو قەناعەتەیان بگەیەنێ
کە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی بە چەپ و ڕاستییەوە لە باشترین حاڵەتدا تەنیا مافێکی
بەرتەسکی فەرهەنگی و ئیداری بۆ کورد لە چوارچێوەی ئەرزیی ئێرانی یەکگرتوودا
بەڕەوا دەبینن و ،ئەمە دەبێتە هۆی وەپاش کەوتنی ڕەوتی ئاگایی نەتەوەیی و
بەرهەڵستکاری بۆ گەیشتنی خەڵکی کورد و بەشێک لە نوخبەکانی بەم ڕاستییە ،کە
مەسەلەی کوردی ڕۆژهەڵت لە چوارچێوەی ئێراندا مسۆگەر ناکرێ .ئەزموونی
دەوڵەتی هەرێمی کوردستان و کێشەی بەردەوامی لەگەڵ بەغداد لە وڵتێک کە
کورد لەباری چەندایەتی و چۆنایەتییەوە قورسایەتییەکی بەرچاوی لە بازنەی سیاسی و
بڕیار داندا هەیە ،نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە ،کە لە وڵتی فرەنەتەوەیی ئێراندا ،کورد بە
حەشیمەتی ئێستایەوە ،ناتوانێ ڕۆڵێکی وەها بۆ دابینکردنی کیان و سەروەریی خۆی
لەم وڵتەدا بگێڕێ و بە ئاوات و ئامانجەکانی خۆی بگا.
هێرشەکانی ئەم دوایانەی هێز و کەسایەتییەکانی چەپ و ڕاستی گشتخوازی ئێرانی بە
دوو حیزبی فیدرالخوازی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،پیشاندەری شکستی ئەم چەشنە
بیرۆکەیە لەنێو کوردی ڕۆژهەڵت و نەبوونی دەرفەت ،تەنانەت بۆ گەیشتن بە
سیاسەت و زمانی هاوبەش لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی گشتخوازی ئێرانی.
لە بەرەی سێهەمدا دوو الی ڕاست و چەپ بە دوو بیری جیاوازەوە ،بەڵم ئاکامێکی
یەکسانەوە هەیە .الیەکی بریتییە لە الیەنگرانی “نەتەوەی ئێران و ئۆمەتی ئیسالمیی
ئێران” کە لە باشترین حاڵەتدا لەسەر ئەم باوەڕەن کە قەومگەلێک بە زمان و ئایینی
جیاوازەوە لە ئێران هەن و بەهۆی ڕەگ و ڕیشەی هاوبەشیان مەسەلەی نەتەوەییان
نییە و نابێ .الی دووهەم ،بەشێک لە هێزە چەپەکانی کورد و سەراسەرین کە
سەرەڕای باوەڕ بە بوونی نەتەوەی جیاواز لە ئێران و مافی دیاریکردنی چارەی
خۆنووسینی نەتەوەکان ،بەهۆی باوەڕ بە چارەسەریی مەسەلەی نەتەوەیی لە
کۆمەڵگەی سۆسیالیزمدا ،هەر چەشنە بزووتنەوەیەکی سەربەخۆییخوازانە بە دوژمنی
چینی کرێکار و شۆڕشی سۆسیالیستی دادەنێن و ،جیایی نەتەوەیی لە بیر دەبەنەوە.
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لەوە ناچێ لە داهاتوودا ئەم هێزانە لە ڕۆژهەڵتی کوردستان کاریگەرییەکی وەهایان
لەسەر بزووتنەوەی کورد هەبێ ،بەڵم وەک فیکرێک هەن و پێویستە لەبەرچاو بگیرێن.
مەسەلەیەکی دیکە کە سەربەخۆییخوازی کورد دەبێ لە ئێستاوە لەبەر چاوی بگرێ،
ناکۆکیی ئەرزی لەگەڵ نەتەوەکانی دەوروبەری و بەتایبەتی ئازەرییەکانە .لەم ڕەوتەدا
دیتنەوەی زمانی هاوبەش لەگەڵ نوێنەرە فیکری و سیاسییەکانی ئازەری و پێکهێنانی
بەرەی هاوبەش لەگەڵ ئەوان و نەتەوەکانی دیکەی ئێران دەتوانێ ڕۆڵێکی بەرچاو لە
خەباتی سەربەخۆییخوازانەی ،نەتەوە بندەستەکان و پێشگیری لە شەڕ و ناکۆکیی
ئەواندا بگێرێ .لە الیەکی دیکەوە پێویستە سەربەخۆییخوازی کورد لە هێرشکردن
بۆسەر نەتەوەکانی دیکە وەک فارس و تورک و هتد وەک نەتەوە ،خۆی بپارێزێ و؛
ڕووی نووکی هێرشی بەرەو ڕەگەزپەرستی بێ و سنووری خەبات لەدژی
ڕەگەزپەرستان و پاوانخوازان لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە تێکەڵ نەکا .هەروەها هێزی
سەربەخۆییخوازی کورد ،ئەرکێکی قورسی دیکەشی لە ئەستۆیە کە بریتییە لە
ڕوونکردنەوەی مانا و مەفهوومی چەمکی دێموکراسی و پێوەندی بە پرسی
نەتەوایەتییەوە هەیە.
ئەمڕۆ وشەی دێموكراسی وەها جیهانپەسند بووە کە تەنانەت دیکتاتۆرەکانیش
خۆیانی پێ ڕەنگ دەکەن .شۆڤینیستەکانی نەتەوە سەردەستەکان ،هەوڵ دەدەن ،پرسی
کورد کە پرسێکی نەتەوایەتی و لە پێناوی سەروەریی سیاسییە ،بخەنە نێو چوارچێوەی
دێموکراسیخوازانە .ئەوە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە دێموکراسیی ڕاستەقینە
دەتوانێ ڕێخۆشکەری خەباتێکی مەدەنی و ئاشتیخوازانەی گەالن بۆ چارەسەرکردنی
کێشەکان و یەک لەوان کێشەی نەتەوەیی بێ ،بەڵم دێموکراسی ناتوانێ ستراتێژیی
هێزێکی نەتەوەیی بێ کە کێشەی خاک و نیشتمانی هەیە.
بەم پێیە خەبات بۆ سەربەخۆیی ،پێویستیی بە تێکۆشانی چڕ و ماندوویی نەناسانە،
هەوڵ دان بۆ ئەمڕۆییکردنی ئەم دروشمە و بردنی بۆ نێو خەڵکی کوردستان لە
پێناوی کۆکردنەوەیان لە دەوری ئەم ئامانجە هەیە.
ئەمڕۆ چ لە نێو ڕۆژهەڵتی کوردستان و چ لە تاراوگەدا هێز و توانایی پێویست بۆ
بەهێزکردن و پەرەپێدانی ئەم بیرۆکەیە هەیە ،بەڵم هەر وەک لە سەرەوە ئاماژەم پێدا،
هەڵگرانی ئەم ڕەوت و گوتارە دەبێ ،لە پرژوباڵوی بێنە دەرەوە و ڕوو لە یەکگرتن
و یەکخستنی توانا فکری و سیاسییەکانی خۆیان بکەن .گەیشتن بە سەربەخۆیی
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ڕێگایەکی ساف ،ساکار و بێلەمپەر نییە و هێزە کوردستانییەکان پێویستە بە
خوێندنەوەیەکی دروست لە بارودۆخی جیهانی ،ناوچەیی و نێوخۆیی ،دروشم و
سیاسەت و تاکتیکی خۆیان بەدوور لە هەر چەشنە وۆلنتاریزمێک دیاری بکەن.
جوالی ٢٠١3

کێشەی کورد و دروشمی سەرەکی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
(گەڵڵەی مەسەلە)
کێشەی نەتەوایەتیی کورد لە کوردستان بەگشتی و لە ڕۆژهەڵتی کوردستان
بەتایبەتی ،هەروەها کۆسپەکانی ڕێگای گەیشتن بە سەروەری و کیانی کورد پێویستی
بە لێکدانەوە و کارێکی زانستی و کۆمەڵیەتی ،بەتایبەتی لەالیەن پسپۆڕانی ئەم
بوارەوە هەیە .ئەرکی ئەم بابەتە وڵمدانەوە بە تەواوی پرسیارەکانی پرسی کورد نییە،
بەڵکوو بە لەبەرچاو گرتنی بارودۆخی ئاڵۆزی کوردستان هەوڵێکە بۆ ئاڵوگۆڕی
بیروڕا و دیتنەوەی ڕیگایەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵتی
کوردستان.
قۆناغەکانی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان

ئەگەر ئێمە ئاوڕێک لە مێژوو و ڕەوتی بزووتنەوەی کورد لە سەد ساڵی ڕابردوودا
بدەینەوە ،دەبینین بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورد بەپێی هەلومەرجی کوردستان
چەند قۆناغی تێپەڕ کردووە .بۆ وێنە لە زۆربەی بەشە لێک جیاکراوەکانی کوردستان
تا کاتی کۆتایی هاتن بە شەڕی دووهەمی جیهانی ،دروشمی یەکگرتنەوەی
کوردستان دروشمی سەرەکی بووە .لە سەرەتادا سەرۆک عەشیرەکان بەهۆی
وەزعییەتی ئابووری–کۆمەڵیەتی ،سەروەر بوونی سیستمی فیۆدالی ،نەبوونی
بارودۆخی ڕەخساو ،ئاستی نزمی ڕۆشنبیری و فەرهەنگی حیزبایەتی ،ڕێبەری ئەم
بزووتنەوەیە بوون .لە ڕاستیدا هەر ئەوان بەپێی پێگەی کۆمەڵیەتییان توانایی و
دەرفەتی کۆکردنەوەی خەڵک ،پێکهێنانی هێزی چەکدار ،هەروەها پێوەندی گرتن
لەگەڵ دەوڵەتەکانی دیکەیان بۆ وەدەستهێنانی یارمەتی و پشتیوانی لە بزووتنەوەی
کورد هەبوو .ئەم قۆناغە دەکرێ وەکوو بزووتنەوەی فیۆدالی-ڕزگاریخوازیی کورد
پێناسە بکرێ .پێکهاتنی حیزبی هیوا ،کۆمەڵەی ژ–کاف (حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە ڕێبەریی پێشەوا قازی محەممەد) و هتد ،تا ڕادەیەکی زۆر بزووتنەوەی
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کوردی خستە ژێر ڕێبەرایەتیی بەشێک لە ڕووناکبیرانی ئەو کاتەی کوردستان کە
هەستێکی بەهێزی سەربەخۆییخوازی و یەکگرتنەوەی تەواوی کوردستانیان هەبوو.
سەرکوتکردن و ڕووخاندنی کۆماری کوردستان هاوکاتە لەگەڵ کۆتایی هاتنی ئەم
قۆناغە بۆ ماوەیەکی درێژخایەن .بەهێزتر بوونی دەوڵەتە داگیرکەرەکان و پەیمانی
هاوبەشیان دژبە بزووتنەوەی کورد ،پشتیوانیی دەوڵەتە زلهێزەکانی جیهان لەوان،
الوازبوونی هێز و کاریگەریی سەرۆک عەشیرەکان و گۆڕانکاریی بنەمای ئابووریی
ئەم وڵتانە ،پەرەسەندنی سیستمی سەرمایەداری ،کاریگەریی بیری چەپی سەراسەری
و هیوا بە کۆتاییهێنان بە زوڵم و زۆری نەتەوەیی لە وڵتێکی سۆسیالیستیدا ،خەباتی
کوردی ڕۆژهەڵتی کوردستانی لە سەرەتادا خستە قۆناغی خەبات بۆ مافی
شارۆمەندی ،پاشتر خودموختاری لە چوارچێوەی ئێراندا ،هەروەها هەڵبژاردنی ئامانجی
سۆسیالیزم و پاشان سۆسیالیزمی دێموکراتیک .باوەڕ بە چارەسەرکردنی ڕاستەقینەی
چەوسانەوەی چینایەتی و نەتەوەیی لە یەکیەتیی سۆڤیەت و وڵتە سۆسیالیستەکانی
ئورووپا ،خەباتی کۆمۆنیستەکان وەکوو هێزی سەرەکی–پێشکەوتنخوازی دژبە زوڵم
و زۆری چینایەتی و نەتەوەیی کاریگەرییەکی زۆری بۆ ڕاکێشانی ڕووناکبیرانی
کورد بەرەو ئەم حیزبانە بوو .حیزبە سەرەکییەکانی کوردستان لەو سەردەمەی جیهان
لە نێوان دوو بەرەی سۆسیالیستی و کاپیتالیستیدا دابەش کرابوو ،بەرەی سۆسیالیستییان
هەڵبژارد .گۆڕانکارییەکانی پاش ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤیەتی و وڵتە هاوپەیمانەکانی
لە ڕۆژهەڵتی ئورووپادا ،پێکهاتنی دەیان دەوڵەتی تازەی سەربەخۆ و ،بێباوەڕی بە
چارەسەربوونی پرسی نەتەوەکان لە چوارچێوەی ئەو وڵتانەی کە کوردستانیان
دابەشکردووە ،پێکهاتنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە بەرهەمی خەبات بۆ
سەربەخۆیی تەواو یان گەیشتن بە خودموختاری سیاسی -ئابووری لە چوارچێوەی
عێراقدا بوو؛ بوو بە هۆی وروژاندنەوەی هەستی سەربەخۆییخوازی لە نێوان بەشیک
لە ڕووناکبیرانی کورد و پێکهاتنی چەندین حیزبو ڕێکخراوەی سەربەخوییخوازی
کوردی ڕۆژهەڵت لە تاراوگە.
لە حیزبگەلێک وەکو حیزبی دێموکراتی کوردستانیش ئامانجی سۆسیالیزم و
سۆسیالیزمی دێموکراتیک جێگای خۆی بە وەدیهێنانی مافی دیارییکردنی
چارەنووسی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستانو دامەزراندنی کۆماری
کوردستان لە چوارچێوەی ئێرانێکی دێموکراتی فیدرال دا ،بەڵم لە بەرنامەی حیزبی
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دێموکراتی کوردستانی ئێراندا پێکهێنانی کۆمەڵگایەکی دێموکراتیکی سۆسیالیستی
وەکو ئامانجی دوارۆژی ئەم حیزبە هەر لە جێخۆی مایەوە .لەم سەردەمەدا بەپێی
زۆربوونی ڕێژەی حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکانی ڕۆژهەڵت داواکاری بۆ
چارەسەرکردنی پرسی کورد پانتاییەکی بەرفراوانتری لە کۆنڤدرالیسمی دێموکراتیک
کە سەرەرای قەبەبوونی دروشمەکە ،ویستێکە لە ئاستی مافی شارۆمەندی هەتا
خودموختاری -فیدرالخوازی و سەربەخۆیی لەخۆی گرتووە.
زۆرینەی حیزب و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بەهۆی هاودەنگی لەسەر
چارەسەرکردنی پرسی کورد لە چوارچێوەی ئێرانێکی فیدرال و دێموکراتیک ،دانی
دروشمی سەربەخۆیی بە دروشمێکی گونجاو نازانن .دروشمی سەرەکی چەند
حیزبێکی کوردستانی وەکو پارتی ئازادی کوردستان ،پارتی سەربەخۆیی کوردستانو
پارتی سەربەستی کوردستان کە لە تاراوگەدا پێکهاتوون ،سەربەخۆیی و بە
دەوڵەتبوونی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستانە .سەرەرای ئەوەی کە تەواوی
ئەم حیزبانە لەسەر کێشەی کوردو خەبات بۆ وەدیهێنانی مافی دیاریکردنی
چارەنووسی کورد هاودەنگنو لە ڕێگای ئازادی کوردستان گەلێک قوربانییان داوە،
بەڵم لەسەر دروشمی ستراتێژیکی خۆیان ناتەبان .حیزبەکانی فیدرالیخواز یان
سەربەخۆییخوازیش نەیانتوانیوە تا ئێستا بەرەی هاوبەش لە نێو هاوبیرانی خۆیان
پێکبێننو بە پالتفۆرمێکی نەتەوەیی هەوڵ بۆ مافی کوردی ڕۆژهەڵت بدەن.
جیابوونەوەو لێکدابڕان لە نێو حیزبە کالسیکەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بۆتە
ڕەوتێکی ئاساییو بەرژوەندی تاکەکەسی ،گرووپی ئەم حیزبانە بەرژوەندی نەتەوەیی
خستووتە پەراوێزوە .لە الیەکی دیکەوە قەیرانی فیکریو ڕێکخراوەیی ،بوونی
درێژخایەنی ئەم حیزبانە لە تاراوگە ،کەمایەسی پێوەندیی ئورگانیک لەگەڵ
کۆمەلگەی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،بێدەسەڵتی سیاسیو ڕێکخراوەییان لە باشووری
کوردستان بە بۆنەی پاراستنی بەرژوەندیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانو هتد
بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵتی خستۆتە ئاستێکی نزمەوە.
پارتە سەربەخۆییخوازەکانیش چ لە باری فیکرییەوەو چ لە ئاستی کاری عەمەلییەوە
کاردانەوەیەکی وەهایان نەبووە ،تەنیا لە چوارچێوەی دانی دروشمی سەربەخۆیی
قەتیس ماونەتەوەو هەتا ئێستا نەیانتوانیوە لێکدانەوەیەکی وەها لەسەر چۆنیەتی
ئابووری ،کۆمەڵیەتی و سیاسیی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،شێوەی جەماوەریکردنی
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ئەم دروشمەو خەبات بۆ گەیشتن بە مافی سەربەخۆیی کورد بکەن .ئەوانیش
سەرەڕای ڕەخنەی زۆر لە ناچاالکی حیزبە کالسیکەکانی کورد ،بۆخۆیان تووشی
هەر ئەو قەیرانەن کە حیزبەکانیتریان پێ تاوانبار دەکەن .لەم هەلومەرجە سیاسییەدا
بڵێی کوردو نوێنەرانی ڕەنگاوڕەنگی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە مەعاملە سیاسییەکانیان
لەگەڵ ئوپۆزیسیۆنی بە نێو فیدرالیخوازی ئێرانی یاخود تەنانەت بۆ وتووێژ لەگەڵ
حکوومەتی ئێران کە بەشێکە یان هەوڵی بۆ دەدەن ،دەنگێکی وەها بە هێز بن کە
بتوانن پرسی کوردی پێ چارەسەر بکەن؟!
.........
بە پێی بارودۆخو بنەماکانی مادیو مەعنەویی کوردستان ،دەکرێ شێوەکانی خەبات
دژ بە ستەمی نەتەوەیی بەم چەشنە دابەش بکرێن:
▪

خەبات بۆ مافی شارۆمەندی و خودموختاری فەرهەنگی.

▪

خەبات بۆ خودموختاری سیاسی ،ئابووری لەو وڵتێکی فیدرالدا.

▪

خەبات بۆ سەربەخۆیی هەر پارچەیەکی کوردستان بە جیاجیا.

▪

خەبات بۆ سەربەخۆیی و یەکگرتنەوەی هەموو بەشەکانی کوردستان.

هەڵبژاردنی هەر کام لە خاڵەکانی سەرەوە پێوەندیی هەیە بە:
✓

ڕادەو ئاستی ئاگایی نەتەوەیی کورد کە وەکو بەشێک لە ژیانو فەرهەنگی
کۆمەڵگا ،پێکهێنەری هەستو سۆزێکی تایبەتی بۆ کۆتاییهێنان بە ستەمی
نەتەوەییە.

✓ ڕادەی توانایی حیزبە کوردستانییەکان بۆ جەماوەریکردن ،کۆکردنەوەو
ڕێکخستن ی خەڵک لە دەوری دروشمەکانیان ،بە تایبەتی لە دەرەوەی بەشی
موکریان ،لە کرماشانەوە هەتا ئیالم ،مێهرانو دێهلۆران کە لەباری ئایینییەوە
شیعەن و مێژووی کاری حیزبەکوردستانییەکان لەوێ گەڵێک ئەستەم بووە.
✓ هاوسەنگی هێزی کورد لەبەرامبەر دەوڵەتی داگیرکەردا.
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✓ مسۆگەرکردنی پشتیوانی وڵتە زڵهێزەکانی جیهان لە خەباتی گەڵی کورد
بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی هەتا ئاستی جیابوونە ،پێکهێنانی
کەیانو سەروەری کورد.
لێرەدا بە پێی مەرجەکانی سەرەوە بۆ هەڵبژاردنی دروشمی ستراتێژیکو تاکتیکی هەر
حیزبێک ،ئەم پرسیارانە دێتە پێش:
•

لەنەبوونی حیزب یاخود پێکهاتەیەکی بەهێز کە کاریگەری لە هەموو
بەشەکانی کوردستاندا هەبێ ،چۆن دەکرێ کورد وڵتە لە یەک
جیاکراوەکانی یەک بخاتو کوردستانی گەورە و سەربەخۆ پێکبێنێ؟

•

کاتێک لەبەشە لەیەک دابڕاوەکانی کوردستانیش هێزەێکی وەها نیە کە
بتوانێ ئەم دروشمە بکاتە گشتیو ڕێبەری بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی
کورد بەدەستەوە بگرێ ،دانی دروشمی سەربەخۆیی تا چ ڕادەیەک لەگەڵ
ڕاستییەکانی ئەو بەشانە هاوئاهەنگی هەیە؟

•

لەم حاڵەتەدا داخوا بڵێی دروشمی یەکگرتنەوەی چوار بەشی کوردستان
گونجاوبێ؟ یاخود باشترە کوردی هەربەشێکی کوردستان هەوڵ بدا تا ئەو
بەشە ئازاد بکاتو پاشان بە پێی هەلومەرجی ناوچەو ئازادکرانی هەر
چواربەش ،کوردستانی گەورەو سەربەخۆ پێک بێنن؟

•

یاخود باشترە کوردەکانی هەر وڵت بە پێی نەبوونی هەلومەرجی پێویست
لەو وڵتانەی کە تێدادەژین ،تەنیا بۆ گەیشتن بە مافی شارۆمەندیو
خودموختاری فەرهەنگی خەبات بکەن؟ یان ئامانجو دروشمی تاکتیکیو
ستراتێژیکییان ،پێکهێنانی وڵتێکی فیدرال و دێموکراتیک بێ؟

•

بڵێی خودموختاری سیاسی ،ئابووری لە ئێرانێکی فیدرالدا وەکو قۆناغێک
نەبێتە ڕێخۆشکەری سەربەخۆیی و لەم پێناوەدا باشتر نیە فیدرالیزم ببێتە
دروشمی تاکتیکیو سەربەخۆیی دروشمی ستراتێژیک؟
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ئەگەر بیرۆکەی مافی شارۆمەندیو خودموختاری فەرهەنگی وەڵنێن ،لەوەدەچێ دوو
بۆچوونی سەرەکی لە نێوان ڕووناکبیرانی کورد ببیندرێ:
•

یەکەم .لەم سەردەمەدا دروشمی سەرەکی گەیشتن بە وڵتێکی فیدرالە،
بەڵم ئەگەر مافی کورد لەم چوارچێوەیەدا مسۆگەر نەکرێ ،ئەوە مافی
کوردە داوای جیابوونە بکات .زۆربەی حیزبو ئەو کەسانەی کە هۆگری
ئەم بیرەن ،مافی چارەنووسی کوردو تەنانەت سەربەخۆیی بە مافی کورد
دەزانن ،بەڵم ئێستا بە پێی لێکدانەوەی بارودۆخی ئەمڕۆ دانی ئەم دروشمە
بە گونجاو نازانن .بە پیێ بۆچوونێ ک ،بۆ گەیشتن بە سەربەرخۆیی پێویستە
بە پێی هەلومەرجی ئەمڕۆی کوردستانو جیهان ،السەنگی هێزی کوردو
دەوڵەتەکان ،بوونی زۆرینەی ئەم حیزبانە لە تاراوگە ،دوور بوونیان لە
کۆمەڵگای کوردستان ،نزمبوونی ئاستی ئاگایی نەتەوەییو بیری
سەربەخۆییخوازی ،نزمبوونی ئاستی گەشەسەندنی بنەمای ئابووریو
کۆمەڵیەتی – سیاسی کوردستان ،بۆ وەدیهێنانی ئەم ئاواتە دەبێ لە کاناڵی
فیدرالیزمەوە بۆی بچن .فیدرالیزم بە پێی کۆتایی هێنان بە نەخشی ناوەندو
بەهێزکردنی ڕۆڵی نەتەوەکان لە کارو باری ژیانی خۆیان ،دیاریکردنی
سنووری جوغرافیایی – مێژوویی ،پێکهێنانی ستروکتوری دەوڵەتی کوردی،
دەبێتە ڕێخۆشکەری سەربەخۆیی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان .بە پێی ئەم
باوەڕە فیدرالیزم ئەو دەرفەتە پێکدێنی کە کورد پەیتا پەیتا بە خەرجێکی
کەمتر ڕێگای خۆی بۆ گەیشتن بە ئاواتی دێرینە خۆی یانی سەربەخۆیی و
پێکهێنانی کەیانو سەروەری خۆی ببڕێ .بۆ وێنە ئەو وڵتانەی کە
بەرهەمی ڕووخانی یەکیەتی سۆڤیەتن نموونەیەک لەو حاڵەتەن .پێکهاتنی
کۆمارەکانی سۆسیالیستی لە یەکیەتی سۆڤیەت پاش شۆڕشی ئۆکتۆبر لە
ساڵی ١9١7ی زایینی بوو بە هۆی بە نەتەوەبوونو پێکهاتنی دەزگاو
سیستمی دەوڵەتی ئەو گەڵنەی ،لە کاتی تێزاردا لە ژێر زۆڵم و زۆری
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دەوڵەتی ڕووسیە دا بوون .بە ڕووخانی یەکیەتی سۆڤیەت ،ئەم کۆمارانە بە
پێی هەبوونی بنەمای پێویست بۆ وڵتێکی سەربەخۆ ،هەر کامیان وڵتی
سەربەخۆی خۆیان پێکهێنا و ڕایانگەیاند.
لێرەدا چەند پرسیار سەبارەت بەم چەشنە چارەسەرکردنەی کێشەی نەتەوەیی لە
ئێراندا دێتە پێش:
✓ بڵێی هێزە فیدرالیخوازەکانی ئێرانی دابەشکردنی سیستمی دەسەڵت بە پێی
تایبەتمەندیی جوغرافیایی

–

مێژوویی قەبووڵ بکەن؟

✓ داخوا ئەم هەموو دانیشتنو کۆبوونەوەی حیزبە کوردستانییەکان لەگەڵ
نوێنەرانی جۆراوجۆری بە ناو دێموکراتو چەپی ئێرانی تا ئێستا توانیوێتی
بیرو ڕای ئەوان بۆ چارەسەرکردنی پرسی کوردو نەتەوەکانی دیکەی ئێران
ڕابکێشێ؟
✓ بڵێی بەشوێن ئەم بیرۆکەیە چوون ،ئەویش لە حاڵێکدا بواری پێویست لە
نێو ئێرانییەکاندا بە شێوەیەکی جیددی بۆ قەبووڵی تەنانەت هەبوونی
نەتەوەکان (میللەت) لە ئێران نیە و تەواویەتخوازی ئێرانی هەر بە چاوی
جیاییخواز تەماشای کورد دەکەن ،بە فیرۆدانی کات و هێزی کورد نەبێ؟
✓ کاتێک لە بەرنامەی بەشێک لە حیزبو ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان باسی خەبات بۆ کومەڵگایەکی سۆسیالیستی یاخود سۆسیالیزمی
دێموکراتیک وەکو ئامانجی دوارۆژ ئەویش لە وڵتێکی ئایینیو جیهان
سێهەمی دەکرێ ،بۆ نابێ بە ڕاشکاوی باسی مافی کورد بۆ گەیشتن بە
سەربەخۆییو پێکهێنانی کەیانو سەروەری لە دوارۆژدا بکرێ؟ بێگومان،
بوونی مافی جیابوونەوە بە مانای جیابوونەوە نیە بەڵم زەمانەتێکە ،ئەگەر
دەوڵەتی فیدرال مافی گەڵی کوردی پێشێلکرد ،کورد مافی خۆیەتی هەتا
ڕێگای خۆی بە پێی یاسایەکی دارێژراوی پەسەندکراو لەم دەوڵەتە جیا
کاتەوە.
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•

دووهەم :سەربەخۆیی وەکو دروشمی هەم ستراتێژی و هەم تاکتیک تەنیا
ڕێگای چارەسەرکردنی کێشەی کوردە .بەپێی ئەم باوەڕە هەر چەشنە
بیرێکی فیدرالیخوازیی دەتوانێ کۆسپێ ک بێ لە سەر ڕێگای گەیشتن بۆ
پێکهێنانی کەیانی نەتەوەییو سەربەخۆیی کورد .بەپێی ئەو ئاڵوگۆرانەی کە
لە ئاستی ناوچەو جیهان لە دوو دەیەی ڕابردوودا پێكهاتووە کاتی
سەربەخۆیی و بە دەوڵەت بوونی کورد گەیشتووە و دەبێ داوای
سەربەخۆیی بکردرێ .لێرەدا ئەم پرسیارانە دێنە پێش:
✓ ئێستا پتر لە دوو دەیەیە لە وڵتی دوو نەتەوەیی عێراقدا
حکوومەتی نیوەسەربەخۆی هەرێمی کوردستان پێکهاتووە .ئەم
حکومەتە ستروکتوری دەوڵەتیو هێزی گەورەی پێشمەرگەی
هەیە ،بەڵم سەرەرای ویستی زۆرینەی خەڵک بۆچی هەتا ئێستا
داوای سەربەخۆیی نەکردوە؟
✓ لە بەراوەرد لەگەڵ ئەوان ،کاتێک کوردی ڕۆژهەڵت لە وڵتێکی
فرەنەتەوەیی دەژیو تەنانەت لە بەشێکی گەورەی ڕۆژهەڵتی
کوردستان (لە کرماشانەوە بەرەو دێهلۆران) بیرو هزری
نەتەوایەتی ،کاریگەری حیزبە کوردستانییەکان ،تەنانەت بوونیان
لەو بەشانەی کوردستان هەر زۆر ئەستەمە ،چۆن دەکرێ
ڕۆژهەڵتی کوردستان ئازادو سەربەخۆ بکرێ؟
✓ لە ڵیەک ی دیکەوە بڵێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە
سەرەڕای ئەم هەموو دەسەڵتە داوای سەربەخۆیی ناکا و خۆی
هەر بە بەشێک لە عێراقی فیدرال دەزانێ ،نموونەیەکی باش بێ بۆ
کوردی ڕۆژهەڵت بۆ هەڵگرتنی دروشمی سەربەخۆیی وەکو
هەم ستراتێژیو هەم تاکتیک و سەرۆکی هەرێم وەکو ڕەمزی
سەرکەوتنی کوردو کۆڵەکەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد
لە چوارپارچەی کوردستان پێناسە بکرێ؟
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✓ بڵێی باشتر نەبێ بە لەبەر چاوگرتنی ئەو بارودۆخەی کە باسیکرا
سەربەخۆییخوازی ڕۆژهەڵتی کوردستان فیدرالیزم وەکو
قۆناغێک بۆ گەیشتن بە سەربەخۆیی لەبەرچاو بگرێو نەکەوێتە
دژایەتی لەگەڵ ئەم بیرە؟
کۆتایی
تەواوی ئەم پرسیارانە جێگای باسو لێکدانەوەن ،دەکرێ نوێنەرانی جۆراوجۆری
کورد سەبارەت بە شێوەی گەیشتن بە مافی کورد لە فیدرالیزمەوە هەتا سەربەخۆیی
بیروڕای جیاوازیان هەبێ .بەڵم ئەساس ئەویە ،ئەوان باوەڕیان بە چارەسەریی کێشەی
نەتەوەیی کورد تەنیا بە پێکهێنانی سەروەریو کەیانی خۆی هەبێ و ،بە ڕاشکاوی
پاریزگەری مافی نەتەوەی کورد هەتا ئاستی جیابوونەوە بن .لەم قۆناغەدا کوردی
ڕۆژهەڵت پێویستە بە پێی بەرژوەندی ئەو بەشەی کوردستان بۆ گەیشتن بە مافی
ڕەوای خۆی تێبکۆشێو قۆناغ بە قۆناغ بە پێی هەلومەرجی ڕۆژهەڵتی کوردستان
ڕێگای خۆی بۆ گەیشتن بە مافی ڕەوای کورد ببڕێو سیاسەتی خۆی بە باشووری
کوردستان گرێنەدا .سیاسەتی کاربە دەستانی باشوور بۆ پاراستنی دەسەڵتی خۆیان
زۆرجار لەگەڵ بەرژوەندی پارچەکانی دیکەی کوردستانو بە تایبەتی ڕۆژهەڵتی
کوردستان ناتەبایە .ئەوە مافی کوردی باشوورە کە بە پێی بەرژوەندی خۆی سیاسەت
بکا ،بەڵم ئەم سیاسەتە کاتێک دەکرێ ناوی نەتەوەیی لەسەر دانێی کە بەرژوەندی
پارچەیەکی دیکەی کوردستان نەخاتە مەترسییەوە ،مافی ئەوانی دیکەی پێشێلنەکا،
یاریدە بە گەشەسەندنی بزاڤی کورد لە چواربەشی کوردستان بدات و نەبێتە کۆسپێک
لەسەر ڕێگای ئەوان .بە پێێ ئەو بارودۆخەی کە حکوومەتی باشووری کوردستان بە
تایبەتی لە پێوەندیی لەگەڵ وڵتانی دراوسیو دەوڵەتی ناوەندی لە بەغدای هەیە،
هەروەها بە پێی ستروکتوری حیزبەکانو بیرو سیاسەتیان ،توانایی وەدی هێنانی ئەم
ئەرکەیان نیە ،ناتوانن ڕەمزی سەرکەوتنی کوردو کۆڵەکەی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی کورد لە چوارپارچەی کوردستان بن .کوردی ڕۆژهەڵت حیزبو
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ڕێکخراوەی جۆراوجۆری خۆی هەیە و ئەگەر کۆڵەکەیەکیش بۆ ڕزگاریی ئەو
نەتەوەیە لەو بەشەی کوردستان پێویست بێ ،بێگومان هەر لە ڕۆژهەڵتی کوردستان
سەرهەڵدەدات .پێویستە حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان کە ئەمڕۆ بە پێێ
وەزعییەتی خۆیان دانیشتووی باشووری کوردستاننو پاساویان بۆ کێشانەوە لە شەڕی
چەکداریو هتد بەرژەوەندی باشووری کوردستانە ،بۆ خەڵکی لێکدەنەوە کە
سنووری بەرژوەندی ئەوان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چیدایە و هەتا
کەی ئەم ڕەوتە دەتوانێ ئاوا بچێتە پێش؟ ئەویش لەکاتێکدا برادەرانی باشوور
بەرژەوەندی ئەوانیان لەبەر چاو نیەو قەدریشیان لێناگرن!
ژانویەی ٢٠١٤

کورد و ناسیۆنالیزم و ئاواتی بەدەوڵەتبوون
دیمانە :عەلی بداغی
د.کامڕان ئەمین ئاوە :کێشەی سەرەکیی کورد نەبوونی ناسیۆنالیزمێکە کە بتوانێ
زۆرینەی خەڵکی کوردستان لە دەوری ئاڵی سەربەخۆیی کۆ بکاتەوە
“سەت ساڵ لە کۆتایی شەڕی یەکەمی جیهانی تێپەڕی .ڕووداوێک کە بووە هۆی
دروستبوونی چەندین وڵت لەسەر نەخشەی سیاسیی جیهان .ڕەوتێک کە دواتریش
لەدایکبوونی کۆم ەڵێک وڵتی دیکەی لەسەر بنەمای نەتەوەخوازی لێکەوتەوە .بەڵم
کورد سەرەڕای خەباتی بەردەوامی بە درێژایی سەدەی بیستەم و تا ئێستاش ،ئەم
ئاواتهی نەهاتووەتە دی ،بۆ؟ هۆکارەکان چین؟ ئەم بابەتەمان لەگەڵ د.کامڕان
ئەمینئاوە ،نووسەر و توێژەری مێژووی کورد و ئێران تاوتوێ کردووە”
یەکێک لە دەرەنجامەکانی شەڕی یەکەمی جیهانی ،هەڵوەشانی ئیمپڕاتوورییەکان و
بەهێزبوونی نەتەوەخوازی بوو ،ئەوەش بوو کە به دەیان وڵتی نوێ هاتنە سەر
نەخشەی سیاسیی جیهان ،بۆ عەڕەب لە ناوچەی ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست و ئەفریقا
توانییان چەند وڵتی نوێ دروست بکەن ،لە باڵکان و ئوڕووپاش چەند وڵتی نوێ
دروست بوون ،بەڵم بۆ کورد نەیتوانی لەو دەرفەتە کەلک وەرگرێ؟
تەواو بوونی شەڕی یەکەمی جیهانی و دانوستانی وڵتە زلهێزهکان هەر ئەو جۆرەی
بۆخۆشتان لە پرسیارەکەدا ئاماژەتان پێ کرد ،هەر چەند هۆی پێکهاتنی چەندین
وڵتی سەربەخۆی نوێ لە سەر نەخشەی جیهاندا بوو ،بەڵم له بۆ کورد ،نەک
ئاکامێکی باشی نەبوو ،بەڵکوو کوردستانی ژێر دەسەڵتی عوسمانی کرایە سێ کوت
و چارەنووس و کێشەی کورد ،هەروەها ڕەوتی خەباتی ئەوانی گەلێک ئاڵۆزتر کرد.
لەوە بەوال خەڵکی کورد تووشی شەڕ و خەباتێکی بێ پسانەوە لەگەڵ چوار دەوڵەت
هات کە هەر کامیان سەر بە وڵتێکی زلهێزی جیهانی بوون و وێڕای تەواوی
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ناکۆکییەکانیان لەگەڵ یەکتری ،زۆر بە هاسانی بۆ سەرکوتکردنی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانەی کورد لە بەشە داگیرکراوەکانی کوردستان یەکەیان دەگرتەوە .پێم
وایە لەبەر ئەوهی بتوانین هۆیەکانی بەدەوڵەت نەبوونی کورد لەو سەردەمەدا تا
ڕادەیەک دەستنیشان بکەین ،پێویستە بە کورتی ،ئاوڕێک لەم شەڕە و ئاکامەکانی
وەکوو گەورەترین کارەساتی سەدەی بیستهم؛ هەروەها جێگە و پێگەی کورد لە
ڕووداوەکاندا بدەینەوە.
دەستپێکی شەڕی یەکەمی جیهانی لە ئاگۆستی ساڵی  ١9١٤لە نێوان بەرەی ئوتریش
(نەمسا)_ ئاڵمان و پەیوەستبوونی دەوڵەتی عوسمانی بەوان ،لەگەڵ بەرەی ئینگلیس،
فەڕانسە و ڕووسیە کە زۆرتر بەرهەمی گەورە قەیرانێکی مێژوویی و لە پێناوی
دابەشکردنی کۆلۆنییەکان بۆ وەدەستهێنانی سوود و ئیمتیازێکی زۆرتر لە بازاڕە
جیهانییەکان بوو ،کوردستانیشی کردە گۆڕەپانی شەڕ و ملمالنێی ئەم دوو بەرەیە ،بە
تایبەتی پاش داگیرکرانی بەشێکی بەرچاو لە خاکی ئێران لە الیەن بەشدارانی شەڕەوە
لە سەرەتای نوامبری ساڵی  ،١9١٤کوردیش خوازیار و ناخوازیار تێکەڵوی ئەم
شەڕە بوو و وڵتەکەشی تووشی خەسارێکی گەورەی مادی و ئینسانی هات.
دەوڵەتی عوسمانی بەپێی ئەوەی کە سیاسەتەکانی تەباییەکی زۆری لەگەڵ
بەرژوەندیی ئاڵمان لە ناوچەی ڕۆژهەڵت هەبوو ،لەالیەکی دیکەشەوە گرووپە
دەست ڕاستییەکانی پان تورکیست و پان ئیسالمیست خوازیاری پێکهێنانی
حکوومەتێکی گەورەی تورک بوون و ،پێشیان وابوو ئاڵمانییەکان لەم ڕەوتەدا
پشتیوانییان لێ دەکەن ،لە نوامبری ساڵی  ١9١٤بە فەرمی تێکەڵوی بەرەی ئوتریش و
ئاڵمان بوو لەم شەڕەدا .سوڵتانی تورک لەبەر ئەوەی ڕەنگ و ڕووی ئایینی بە شەڕەکە
بدا و پشتیوانیی موسڵمانەکانی کورد و عەڕەبیش بەرەو خۆ ڕابکێش ی ،وێڕای فتوای
جیهاد ،ڕایگەیاند دەوڵەتەکانی ڕووسیە ،بریتانیا و فەڕانسە هەوڵی کوژاندنەوەی
ڕووناکیی ئاسمانی ئیسالم دەدەن ،بەڵم ئاڵمان ،ئوتریش و مەجارستان پشتیوانی
ئیسالمن .ئەم «جیهادە پیرۆزە» و هەوڵەکانی تۆڕی سیخۆری تورک و ئاڵمانی ،بوون بە
هۆی ورووژاندنی بەشێک لە خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان دژ بە ڕووسەکان و،
بەشداریی هاوبەشی تورک و کورد بۆ وێنە لە هێرشکردنە سەر یەکەکانی سپای
ڕووس لە ورمێ ،گرتنی ساباڵغ ،مەراغە ،تەورێز و خۆی و شارەکانی دیکە .بەڵم
پاش سەرکەوتنی ڕووسەکان لە سەرەتای ساڵی  ١9١5لە بەرەی شەڕەکانی دژ بە
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تورکەکاندا ،تەواوی ئەو بەشانە دەکەونەوە دەستی ڕووسەکان و شەڕەکە تەنانەت
ناوچەی وان ،هەمەدان ،کرماشان و زۆربەی شارەکانی کوردستانی ئێران دەتەنێتەوە.
پاش ئەم سەرکەوتنانەی کە ڕووسەکان بە تایبەتی لە کوردستاندا وەدەستی دەهێنن،
لە مارسی  ١9١5ئینگلیس و ڕووسیەی تزاری گرێبەستێک بۆ دابەشکردنی خاکی
ئێران لە نێو خۆیان واژۆ دەکەن.
بەدەر لە هەڵوێستی ڕەسمیی ئێران ،هەڵوێستی کوردەکانی ئەم وڵتە و عەشیرەتەکانی
دیکەی کوردستان لە الیەنگریی بەرەکانی شەڕدا چ بوو؟
لەم کاتەدا هەرچەند ئێران بە فەرمی خۆی بێالیەن ڕاگەیاندبوو ،بەڵم لە کردەوەدا
ڕووس و ئینگلیسییەکان لەالیەک و تورک و ئاڵمانییەکانیش لەالیەکی دیکەوە دژ بە
یەک شەڕیان دەکرد و ئێران تووشی تاڵن و وێرانی و کوشتاری هەر دوو الیەنی
شەڕ ببوو .ئێران تەنیا بە ڕواڵەت وڵتێکی سەربەخۆ بوو ،دەنا لێنین گوتەنی لەو
سەردەمەدا نۆ لە دەی ئەم وڵتە بە کۆلۆنی دەژمێردرا.
عەشیرەکانی کورد ،بە تایبەتیی ئەوانەی لەسەر یان نیزیکەی سنووری ڕووسیە و
عوسمانی بوون بە هۆی گۆڕانکاریی هێزەکانی ڕووسیە و عوسمانی ،هاوپەیمانەکانی
خۆیان دەگۆڕی .بۆ وێنە هەر وەکوو ئاماژەم پێکرد لە سەرەتای شەڕەکەدا عەشیرە
کوردەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان زۆرتر پشتیوانییان لە عوسمانی دەکرد ،بەڵم
پاشەکشەی عوسمانی و پێشڕەوی ڕووسیە لە بەرەکانی شەڕدا ،بوو بە هۆی گۆڕانی
بارودۆخی ئەم ناوچەیە و نیزیکبوونەوە و دەستپێکی پێوەندیی سەرۆک عەشیرە ،بەگ،
دەرەبەگ و شێخ و ئاغاکانی کوردستان لەگەڵ ڕووسەکان.
بەگشتی ڕووس و ئینگلیس لە ڕەوتی ئەو شەڕەدا وێڕای کەلک وەرگرتن لە
کوردەکانی ئێران و عوسمانی ،لەکردەوەدا هیچ پالن و بەرنامەیەکی ڕاستەقینەیان بۆ
دامەزراندنی دەوڵەتێکی کوردی نەبوو ،کوردیش لە باشترین حاڵەتدا بۆ ئەوان ڕۆڵی
شەڕڤانێکی باش و بە جەرگی هەبوو.
ئەدی ئەو هاوکێشە و هاوسەنگییە دوای کۆتاییهاتنی شەڕ چی لێ بەسەر هات؟
لە سەردەمی شەڕ و پاش تەواوبوونی شەڕی یەکەمی جیهانی وڵتانی ڕووسیە،
ئینگلیس و فەڕانسە بەپێی بەرژوەندیی و هاوسەنگیی هێزەکانیان لە ئاستی جیهان و
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ڕۆژهەڵتی نیزیک ،هەڵسوکەوت و مامەڵەیان لەگەڵ یەکتر و خەڵکی ئەو ناوچەیە و
یەک لەوان کوردەکان دەکرد.
بۆ وێنە لە نێوان کۆبوونەوەی ئاشتیی پاریس لە ساڵی  ١9١9هەتا واژۆکردنی
گرێبەستی لۆزان لە ساڵی  ،١9٢3بە پێی بەرژوەندی و هاوسەنگیی هێزەکان،
ئاڵوگۆڕی جۆراوجۆر لە هەڵوێستی ئەم وڵتانە سەبارەت بە گەالنی ناوچەی
ڕۆژهەڵت و یەک لەوان کورد پێک دێ و پێم وایە خراپ نییە بە کورتی ئاماژەیان
پێ بکەین.
کۆنفڕانسی ئاشتیی پاریس لە ژانویەی  ١9١9هەتا  ١9٢٠درێژەی هەبوو و دەوڵەتە
سەرکەوتووەکانی شەڕ بڕیاریان لە سەر داهاتووی پاش شەڕی یەکەمی جیهانی دەدا.
لەم هەڵوێستانەدا بە چەشنیک چواردە خاڵی «وودرۆ ویلسۆن» سەرۆک کۆماری
ئەمریکا لە بەرچاو گیرابوو .لە خاڵی ١٢ی ویلسۆندا سەرەڕای ئاماژەکردن بە
سەربەخۆیی و دەسەڵتداریی بەشە تورک نشینەکانی عوسمانی ،باس لە پێدانی
دەرفەتی پێویست بۆ ژیانێکی هێمنانە و بارودۆخی پێویست بۆ گەیشتنی نەتەوەکانی
دیکە بە سەربەخۆیی دراوە .لەم کۆنفڕانسەدا ژێنڕال شەریف پاشا کە لە ساڵی
١9٠9وە لە پاریس دەژیا ،وەکوو نوێنەری کورد و ،بۆغوس نۆبار پاشا ،نوێنەری
ئەرمەنییە تاراوگەنشینەکانی عوسمانی و ئاوتیس ئاهارۆنیان ،نۆێنەری یەکەم کۆماری
ئەرمەنستان بەشدار بوون .لەم کۆنفڕانسەدا لە بڕیارنامەی لێژنەی بریتانیا باس لە
جیابوونەوەی ئەرمەنستان ،سووریە ،بێن چۆمان ،کوردستان .فەلهستین و عەڕەبستان لە
ئیمپڕاتووریی عوسمانی کرابوو .پاش گرێبەستی ئاشتی لەگەڵ ئاڵمان لە ژوئەنی
 ،١9١9ئەمریکا خۆی لەم ڕەوتە دەکێشێتە دواوە و لە کۆنفڕانسی سان ڕێمۆ
[ئاوریل_ مای  ]١9٢٠وڵتە سەرکەوتووەکانی شەڕ ،شەرت و مەرجەکانی خۆیان بۆ
ئاشتی لەگەڵ عوسمانییەکان دەدەنە ئەستەنبووڵ .دەوڵەتی تورک لە درێژایی ئەم
ڕەوتەدا هەوڵی خۆی دەدا هەتا پانتایی ئەو ناوچانەی کە قەرار بوو لێی جیا کرێتەوە،
کەم کاتەوە و هاوکات کوردەکان تووشی چەند بەرەکی بکا .لە نێو کوردەکانی
عوسمانیدا «جەمعییەتی تهعالی کوردستان» خوازیاری چارەسەرکردنی کێشەی کورد
لە ڕێگای وەرگرتنی خودموختاری لە چوارچێوەی دەوڵەتی عوسمانی ،هەروەها
هاوپەیمانی حیزبی حوڕییەت و ئێتالف بوو .هەڵبەت لە نێو ئەم ڕێکخراوەیەشدا دوو
بەرەکی هەبوو و جەوانەکانی خوازیاری سەربەخۆیی کوردستان بوون .لە کۆنگرەی
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ئەرزڕۆمیش لە ژوئەنی  ١9١9کەسایەتییەکانی بزووتنەوەی کورد ،بڕیارنامەیەکەیان
سەبارەت بە هۆگریی خۆیان بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی تورک پەسهند کرد،
هەڵبەت هاوکات ڕایانگەیاند ئەگەر کاربەدەستانی تورک بەڕێوەبردنی وڵتی
کوردانیان پێ نەسپێرن ،دەست بە ڕاپەرین دەکەن .لە الیەکی دیکەشەوە کەماڵ
ئاتاتورک هەوڵی دەدا لە ڕێگای پان ئیسالمیستییەوە دەرەبەگە کورد و شێخەکان و
هتد بە دژی ئەرمەنییەکان هان بدا و لە شەڕی دژ بە ئەرمەن کەلکەیان لێ وەربگرێ.
لەهەر حاڵدا لە پەیمانی سێور لە ئاگوستی  ١9٢٠مافی بەشێک لە کوردان [تورکیە]
وەکوو نەتەوەیەکی سەربەخۆ بە فەرمی ناسێندرا و لە مادەی 6٤ی ئەم پەیماننامەیە
ئاماژە بە مافی جیابوونەوەی دانیشتووانی کورد لە تورکیە بەپێی سەلماندنی ئەم ویستە
لەالیەن خەڵکی کوردەوە کرا.
بەڵم لە ساڵی  ١9٢١بەپێی سووربوونی تورکەکان لەسەر نەدانی ئەم مافە ،وڵتە
سەرکەوتووەکان لە سەرەتا هەتا ئاستی مافی خودموختاری بۆ کورد پاشەکشە
دەکەن ،و بە پێی گرێبەستی لۆزان لە  ٢٤ژووییەی ساڵی  ١9٢3مافی دەسەڵتداریی
تورکەکان لەسەرتاسەری ئاناتۆلی مسۆگەر دەکرێ و مەسەلەی خودموختاری
کوردەکانیش لەبیر دەچێتەوە .ئەمە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی دروشمی پان
تورکیستەکانی کەماڵیست بۆ دروستکردنی یەك وڵت ،یەک دەوڵەت ،یەک ئایین ،یەک
نەتەوە و یەک زمان و سەرەتایەکی دیکە بۆ هەڵگیرسانەوەی کێشەی کورد لە
باکووری کوردستان ،کە هەتا ئێستاش چارەسەر نەکراوە و هەر بهردهوامه.
خاڵێکیش کە پێم وایە دەبێ ئاماژەی پێ بکرێ ،ڕۆڵی ڕووسیە پاش سەرکەوتنی
باڵشویکەکان لە ساڵی  ١9١7و نیزیکبوونەوەی مسکۆ بە تورکیە و بەستنی
پەیماننامەی دۆستی لە ساڵی  ،١9٢١هەروەها پاشەکشەکردنی فەڕانسە و ئینگلیس لە
بەشێک لە داواخوازییەکانیان بۆ دیتنەوەی زمانی هاوب ەش و سات و سەودا لەگەڵ
تورکەکان بوو .بەم پێیە ،سەرەڕای جیابوونەوەی بەشێکی زۆر لە وڵتە ناتورکەکان لە
ئیمپڕاتووریی عوسمانی ،تورکەکان توانییان دەسەڵتی خۆیان بەسەر کوردستان و
خۆرئاوای ئەرمەنستاندا مسۆگەر بکەن.
ئەدی کوردەکان بۆخۆیان لەو هاوکێشەیەدا چییان کرد ،چۆن بەو قەدەرە ڕازی
بوون؟
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نەبوونی بەرنامە و هاوئاهەنگی لە نێوان جەمعییەت و کۆمیتە کوردستانییەکان،
هەروەها لە نێوان عەشیرەکان و پێوەندییه الوازهکانی ئەم ڕێکخراوانە لەگەڵ
جەماوەری خەڵک و نەناسینی ئامانجی ڕاستەقینەی دەوڵەتەکانی ئینگلیس و فەڕانسە،
هەروەها پەیمانشکێنی ئەم دەوڵەتانە ،تەواوی هیواکانی کوردی بۆ گەیشتن بە
سەربەخۆیی کرد بە هیچ و شۆڕشەکانی کورد یەک بە دوای یەک لەالیەن سپای
تورکەوە سەرکوت کران .خەباتی دژ بە ئێمپریالیستی تورکەکان کە بە ناوی شۆڕشی
کەماڵییەکان کەوتبووە سەر زمانی بەشێک لە کەسایەتییەکانی کورد ،تا ڕادەیەک
هیوای چارەسەرکردنی کێشەی کوردی لە چوارچێوەی خودموختاری لە تورکیە و
پشتیوانی لە ئاتاتورک و سیاسەتەکانی پێک هێنابوو .سەرنجڕاکێش ئەوەیە ،تورکەکان
سەرەڕای سەرکوتی کوردەکانی خۆیان ،پشتیوانییان لە بزووتنەوەی کوردی باشوور
دەکرد .بەگشتی کۆنفڕانسی لۆزان و ئاکامەکانی وێڕای زەبرێکی حقووقی و
مێژوویی لە بزووتنەوەی کورد ،پیشاندەری ئەم ڕاستییەش بوو کە زلهێزەکانی جیهان
و تورکیە هەر کامیان بە چەشنێک کەلکەیان لە کورد بەپێی بەرژوەندیی خۆیان
وەردەگرت .پێویستە لێرە جارێکی دیکە ئاماژە بەوهش بکەین ،لە هیچ یەک لەم
دانوستانانەدا کێشەی کوردی ڕۆژهەڵت باس نەکرا ،هۆیەکەشی دەگەڕێتەوە سەر
ئەو ڕاستییە کە وڵتانی سەرکەوتوو لە شەڕدا دەیانویست وڵتی ناتورکەکانی
عوسمانی لە ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست هەتا ئەفریقا دابەش بکەن و هیچ بەرنامە و
پالنێکەیان بۆ کوردی ئێران نەبوو.
سەرنەکەوتنی بزووتنەوەکانی گەلی کورد وێڕای کاریگەریی نەرێنیی وڵتە
زلهێزەکان و لەبار نەبوونی بارودۆخی جیهانی و ناوچەیی ،هەر وەکوو لە ڕابردوشدا
ئاماژەم پێ کردووە ،تا ڕادەیەکی زۆر پێوەندی بە هۆکارە نێوخۆییەکانەوە هەیە.
کوردستان لە قۆناغی ناوبراودا سەرەڕای ئەوەی گۆڕەپانی ڕاپەڕینی گەلی کورد بە
ڕێبەریی سەرۆک عەشیرە و شێخ و هتد دژ بە حکوومەتەکانی ئێران و عوسمانی
بووە ،بە هۆی نەبوونی یەکیەتی و تەبایی نەتەوەیی ،شکڵ نەگرتنی ناسیۆنالیزمێکی
بەهێزی فیۆدالی ،پێک نەهاتنی فدراسیۆنێکی بەهێز لە میرنشینە سەربەخۆ و نیوە
سەربەخۆکان لەژێر ڕێبەرییەکی بەتوانا و کارزاندا بۆ هاوئاهەنگی و بەڕێوەبردنی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد لە تەواوی کوردستان ،قەتیس مانەوە لە
بەرژوەندیی تەسکی تاکەکەسی_ عەشیرەییدا ،شەڕی نێوخۆیی ،کوشتن و تاڵنکردنی
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یەکتری ،هەروەها فاکتەری جوغرافیایی وەکوو پانتایی بەرچاوی خاکی کوردستان
کە بەربەستێک بۆ پێوەندی لە نێوان ناوچەکانی کوردستان بووە ،نەیتوانی بە ئاکامی
دڵخوازی خۆی واتە پێکهێنانی کەیان و دەوڵەتی کوردی بگا.
کەم نین کەسانی خاوەنڕا کە پێیان وایە نەبوونی ڕێبەرێکی کاریزما لەو سەردەمدا
کوردی لەوە وەپاش دا؟
ئەمە ڕاستییەکی حاشا هەڵنەگرە ،بوونی ڕێبەرێکی کاریزما و توانا دەیتوانی
فاکتەرێکی گرینگ و پێویست بۆ پێکهێنانی یەکیەتیی نەتەوەیی ،کۆکردنەوەی
ڕێکخراوە ،عەشیرە و هۆزەکانی کورد و بەتایبەتی ناسینی دەرفەتەکان و کەلک
وەرگرتن لەوان بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی بزووتنەوەی کورد بێ .لێرەدا توانایی
ڕاکێشانی خەڵک ،تێگەیشتن لە دەرفەتەکان و سنوور و بەرتەسکییەکانی بزووتنەوە
یەکێک لە ئەرکەکانی ڕێبەرییەکی کاریزما بۆ بەڕێوەبردنی جووڵنەوەکە و پێشڕەوی
و پاشەکشەکردنی دروست و هەڵبژاردنی شێوەی خەباتە .بەڵم سەرەڕای ئەوەش،
ئەمە هەمیشە ناتوانێ فاکتەرێکی یەکالکەرەوە بێ و لەم نێوەدا زۆر فاکتەری
نێوخۆیی وەکوو هاوسەنگی هێزەکانی دژبەر ،ئاگایی نەتەوەیی و پشتیوانیی جەماوەر،
لێکدانەوەی دروستی سیاسەتی زلهێزەکانی جیهانی ،هەروەها بارودۆخی ناوچە و
جیهان و ئەوەی گۆڕانکاری لە جوغرافیای سیاسی ناوچەی ڕۆژهەڵت تا چ ڕادەیەک
لەگەڵ بەرژوەندی و بەرنامەی زلهێزەکان دێتەوە ،دەتوانێ کاریگەریی ئەرێنی یان
نەرێنی لەم ڕەوتەدا هەبێ .بە داخەوە پاش شەڕی یەکەمی جیهانی واتە لە ساڵی
 ١9١7هەتا کۆتایی کۆنفڕانسی لۆزان لە ساڵی  ،١9٢3کورد نەک یەکدەنگ نەبوو،
بەڵکوو بە هۆی ئاستی خوارەوەی پێکهاتەی ئابووری و کۆمەڵیەتی ،هەروەها
فەرهەنگی سیاسی و ئایینی خۆی تووشی ناکۆکی و چەند بەرەکیی بەرچاویش بوو،
هاوکات دەوڵەتانی سەرکەوتوو لە شەڕ بەپێی بەرژوەندیی خۆیان لەم ناوچەیە و
ملمالنێی سیاسی لەگەڵ مسکۆ کە هاوپەیمانی ئانکارا بوو ،زۆر بە ئاسانی لە
قەرارەکانی پەیمانی سێور پاشگەز بوونەوە و لە کۆتاییدا ئەم دوو دیاردەیەی دەرەکی
و نێوخۆییە ،لە دوو الوە مۆری نەرێنیی خۆیان لە دادێی ژیانی سیاسی و چارەنووسی
کورد دا و ،نەک کێشەی کورد چارەسەر نەکرا بەڵکوو بارودۆخی کوردستان بە
گشتی بەرەو خراپی و ئاڵۆزیی زۆرتریش چوو.
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لەگەڵ ئەوەشدا سەدەی بیستەم سەدەی شۆڕشە بێ ئاکامەکانی کورد بۆ
بەدەستەوەگرتنی مافی دیاریکردنی چارەنووس بوو .ئێوە پێتان وایە ئەم سەدەیە بۆ
کورد پتر دەرفەت بوو یان هەڕەشە و مەترسی؟
لە ڕەوتی خەباتدا هیچ دەرفەتێک بێ هەڕەشە نییە ،واتە ژیانی سیاسی بە چەشنێک
یەکیەتی و ملمالنێی دژبەرانە ،ئەوە نەک تەنیا یاسایەکی فەلسەفی ،بەڵکوو ڕاستییەکی
حاشا هەڵنەگرە لە ژیان و خەباتی نەتەوەکانیشدا .واتە گۆڕانکاریی لە بارودۆخی
سیاسی کۆمەڵگە کاتێک دەرفەت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لە هەلومەرجێکی
نوێدا دەخوڵقێنێ هاوکات هێزی نوێخوازیش بەرامبەری لەگەڵ هەڕەشەی دیار و
نادیاری دوژمنانێک دەکا ،کە دەیانەوێ پێشگیری لە پەرەسەندنی ئەم جوڵنەوەیە
بکەن ،جا کەلک وەرگرتن لە دەرفەتەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشە و یان لە
نێوچوونی ئەم دەرفەتە بە هۆی سەرکەوتنی پیالنەکانی دوژمن ،پێوەندیی بە
بارودۆخی لەبار یان نالەباری نێوخۆیی و دەرەکی و هاوسەنگیی هێزەکان هەیە.
سەدەی بیستهم بە هۆی ئاڵوگۆڕە سیاسییەکان ،سەدەی دەرفەت و هاوکات هەڕەشە
بۆ بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد بووە .بۆ وێنە لە ڕۆژهەڵتی کوردستان
دەتوانێن ئاماژە بە دوو ڕووداوی گرینگ واتە دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە
ساڵی  ١3٢5هەتاوی و ئازادکرانی کورتخایەنی بەشێک لە ڕۆژهەڵتی کوردستان لە
ساڵەکانی پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ٢٢ی ڕێبەندانی ١357ی
هەتاوی ،هەروەها دەسەڵتی کورد لە باشووری کوردستان پاش سەرکەوتنی
کوودەتای ٢3ی پووشپەڕی  ١337بە ڕێبەریی عەبدولکەریم قاسم هەتا ڕێکەوتننامەی
ئەلجزایر لە ڕەشەمەی ١353ی هەتاوی بکەین .لێرەدا تەنیا ئاماژە بە یەکێک لەم
ڕووداوانە دەکەم؛ داگیرکرانی ئێران لەالیەن هێزەکانی یەکیەتیی سۆڤیەت و بریتانیا لە
کۆتایی ئاگوستی  ،١9٤١بوو بە دەرفەتێک بۆ گەشەسەندنی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانەی کو رد و ئازەری لە ئێراندا ،هەروەها سەرهەڵدانی هەڕەشە و
پیالنەکانی تاران و هاوپەیمانە ڕۆژئاواییەکانی بۆ لە نێوبردنی ئەوان.
گەڕانەوەی هێزەکانی سپای سوور بۆ یەکیەتیی سۆڤیەت لە مای  ،١9٤6پاشەکشەی
پەیتا پەیتای حکوومەتی ئازەربایجان ،هێرشی سپاسی ئێران و گرتنەوەی تەورێز و
هەڵتنی ڕێبەرانی فرقەی دێموکرات بۆ باکۆ ،ناچاالکی ،دەست لەسەردەستدانان و
بێدەنگیی هێزە سەرانسەرییەکانی ئێران وەکوو حیزبی توودەی ئێران ،و لە کۆتاییدا
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خۆڕانەگری ڕێبەرانی کۆماری کوردستان ،ڕووخانی کۆماری کوردستان و
شەهیدبوونی پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانی لێ کەوتەوە .بەڵم شکان و شکست
لە ڕەوتی مێژوودا کاتییە و دەرفەتی نۆی بۆ هێزی پێشکەوتنخواز بێگومان پێک
دێتەوە.
پێت وانییە کورد بۆ خۆی وەک کێشەکانی ،وەک تایبەتمەندییەکانی ،وەک ئەوەی ئێستا
لە هەر کام لە بەشەکانی کوردستان دەیبینین ،ئێستاش نەبووەتە خاوەن ناسیۆنالیزم و
شوناسخوازییەک کە دەوڵەتی کوردیی لەسەر دابمەزرێ ،کە هەڵگری پڕۆژەی
دەوڵەت_ نەتەوە بێ؟
دەیوید مەک داوڵ لە کتێبی «مێژووی هاوچەرخی کورد» دوو بنەماڵەی سادات
نەهری (یان شەمدینان) و بەدرخانەکان وەکوو دوو بەرەی بەرچاوی ناسیۆنالیزمی
کورد لە چەشنی خودموختاری و جیاییخواز پێناسە دەکا و پێی وایە ئەم دوو
الگیرییە ئێستاش پێکهێنەری دەستەبەندییەکانی بزووتنەوەی نەتەوهیی کوردن .ئەگەر
ئاوڕێک لە خەباتی کورد لە هەر چوار بەشی کوردستان بدەینەوە ،بە چەشنێک ئەم
دوو ڕەوتە بە درێژایی ژیانی سیاسی لە دوو سەدەی ڕابردوودا وەپاڵ یەک بوون ،بەم
جیاوازییەوە ،کە ڕەوتی خودموختاری یان فێدراڵخوازی پاش ڕووخاندنی کۆماری
کوردستان هەتا ئەمڕۆ هێزی زاڵ لە بزووتنەوەی کورد بووە و لەم بەرەیەشدا بەشێک
لە هێزە کوردییەکان هەر چەند دروشمی فێدرالیزمیان هەڵگرتووە ،بەڵم لە پرۆگرامی
خۆیاندا باس لە مافی چارەنووسی گەالن هەتا سەربەخۆیی دەکەن و بڕیاری کۆتایی
بۆ گەلی کورد دادەنێن .من پێم وایە ئەگەر هێزێک مافی سەربەخۆیی بۆ کورد بە
ڕەوا بزانێ ،دەتوانێ هەر یەک لەم حاڵەتانە وەکوو قۆناغێک بۆ گەیشتن بە سەربەخۆیی
پێناسە بکا .بەڵم حاشاکردن لە مافی چارەی خۆنووسین بۆ ئەوەی کە تاوانی
جیاییخوازیمان لێ نەدەن ،بە کارێکی شیاو نازانم .بێگومان هەڵبژاردنی هەر کام لەم
ڕێبازانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد دەگەڕێتەوە سەر جیاوازیی فیکری و
شێوەی هەڵسەنگاندنی ئێمە لە هەلومەرجی ئێستا ،بەڵم ،ئەو خاڵەی پێویستە بۆ
هێزێکی کورد جێگای سەرنجدان بێ «بەرژوەندیی و ستراتێژی نەتەوەییە» .واتە
ناکرێ لە الیەکەوە حاشا لە «نەتەوە» و «مافی بە دەوڵەت بوونی کورد» بکرێ و لە
الیەکی دیکەوە باس لە هەبوونی کلیلی چارەسەرکردنی کێشەی کورد و نەتەوەکانی
دیکە لە ڕۆژهەڵتی گەورەی نێوەڕاست بکردرێ ،یان ئەو هیوایە لە دڵ و مێشکی
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جەماوەر پێک بهێندرێ کە فێدرالیزم یان خودموختاری و هەبوونی مافی شارومەندی
هێڵی ئاخرە .بە باوەڕی من ،یەکێک لە کێشە سەرهکییەکانی کورد بە پێچەوانەی
تەواوی ئەو پڕۆپاگەندە و «تاوان!»ی ناسیۆنالیست بوون کە لەالیەن دەوڵەتە
داگیرکەرەکان و بەشێکی بەرچاو لە هێزە سەرانسەرییەکان بە بیروڕای جیاوازەوە
وەپاڵی دراوە و دەدرێ ،کەمایەسیی ناسیۆنالیزمێکی ڕاستەقینەی مۆدێڕن و ئەمڕۆیی لە
نێو کورد دایە ،ناسیۆنالیزمێک کە بتوانێ زۆرینەی خەڵکی کوردستان لە دەوری
ئاڵی سەربەخۆیی کۆ بکاتەوە ،بەڵم ئەوە بەو مانایەش نییە کە ئێمە بیر و هزری
ناسیۆنالیستیمان نییە و ناتوانین هەڵگری پڕۆژەی دەوڵەتی نەتەوەیی بین .بێگومان
یەکێک لە تایبەتمەندییەکانی وڵتێکی فرە حیزبی هەبوونی بیروڕای جیاوازە و ،هەتا
کاتێک زۆرینەی ئاڵهەڵگرانی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد لەسەر «ستراتێژییەکی
نەتەوەیی» کۆک نەبن و بە یەک پالنی هاوبەش بەرەو چارەسەرکردنی کێشەی کورد
نەڕۆن چەتوونە باس لە دەرفەتێک بۆ پێکهێن انی دەوڵەتی کوردی ،تەنانەت لە بەشە
جیاجیاکانی کوردستان بکردرێ؛ بەڵم پێویستە لەم پێناوەدا کاری فیکری و تەبلیغاتی
بکردرێ و بیرەکە بۆ نێو کۆمەڵگەی کوردی ڕاگوێزرێتەوە و بکرێتە بەشێک لە
ڕەوانی خەڵک .لەبیرمان نەچێ پێکهاتنی بەشێک لە دەوڵەتە سەربەخۆکان نەک تەنیا بە
هۆی شکڵگرتنی ناسیۆنالیزمێکی بەهێز ،بەڵکوو بە پێی ئاڵوگۆڕەکانی جیهانی پاش
شەڕ ،یان شۆڕش و گۆڕانی حکوومەتی ناوەندی و هتد بووە.
ئەم ناسیۆنالیزمەی جەنابت دەیفەرمووی الی کورد کاڵ و کەمڕەنگ بووە و وەک
کەمایسییەک باست کرد چییە؟
ئێمە دەبێ خوێندنەوەی خۆمان لە ناسیۆنالیزم بێ و نەکەوینە داوی شانتاژی ئەو
ڕەگەزپەرستانەی کە بە بەدناوکردنی ناسیۆنالیزمی نەتەوەیەکی چەوساوە ،پاکانە بۆ
شوینیزمی خۆیان و نەتەوەی باڵدەست دەکەن .ناسیۆنالیزم بۆ کورد بە مانای خەبات
بۆ گەیشتن بە مافێکە کە لەالیەن داگیرکەرانی وڵتەکەی بە زۆر لێی زەوت کراوە.
پێویستە سنووری نێوان ناسیۆنالیزمی بەرچاو تەنگی نەتەوەی حاکم و ناسیۆنالیزمی
نەتەوەی ژێردەست ڕوون کرێتەوە .بە قەولی الزاریف «ناسیۆنالیزم بەشێکی گرینگ
لە ژیانی مرۆڤایەتیی ،لە قۆناغی گەشەسەندنی مێژوویی و ئەتنیکی ئەو لە سەردەمی
نوێ و ئەمڕۆی دایە» .ئاڵوگۆڕەکانی پێشکەوتنخوازانە لە کۆمەڵگەی کورد دەبێتە
هۆی سەرهەڵدان و بەهێزبوونی سیاسەت و بیر و هزری ناسیۆنالیزمی کورد و
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پەرسەندن و گەشەکردنی بیری ناسیۆنالیستی لە پێناوی گەیشتن بە مافی چارەی
خۆنووسین .بزووتن ەوی نەتەوەیی کورد لە درێژایی خەباتی خۆی لە سەدەی
ڕابردوودا لە سەر بناغەی دێموکراتیزم ،ناسیۆنالیزم ،هەروەها بیری چەپی سۆسیالیستی
و بە دوور لە هەر چەشنە هەڕەشە و بێڕێزییەک بە نەتەوە درواسێیەکان یان ئەوانەی
کە لە کوردستان ژیاون و دەژین ،بووە .بزووتنەوەی کورد جووڵنەوەیەکی
پێشکەوتنخوازانە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی کورد ،و بێ دەستدرێژی بە
خاکی نەتەوەیەکی دیکەیە .ئەوەیە نەتەوەی کورد شایانی پێکهێنانی کەیان و
دەوڵەتی خۆیەتی.
هەندێ بۆچوون هەیە دەڵێ کورد تا نەبێتە دەوڵەت نابێتە نەتەوە ،لە بەرامبەریشدا ئەو
ڕایە هەیە کە دەوڵەتە مۆدێڕن و ئەمڕۆییەکان لەسەر بنەمای نەتەوەخوازی دروست
دەبن .ئێوە ڕاتان چییە؟
وڵمی ئەم پرسیارە دەگهڕێتەوە بۆ ئەو بۆچوونانەی کە لەسەر چەمکی نەتەوە_
دەوڵەت یان دەوڵەت_ نەتەوە هەیە .هەر کام لەمانە دەتوانێ سووژەی لێکدانەوە و
باسێکی دوور و درێژ بێ .بۆ ئێمەی کورد ئەوەی گرینگە ،هەنگاو هەڵێنان بۆ
گەیشتن بە سەروەریی نەتەوەیی و دامەزراندنی دەوڵەتی کوردییە .کورد یەکێک لە
گەورەترین نەتەوەکانی جیهانە کە هەتا ئێستا مافی بەدەوڵەتبوونی لێ زەوت کراوە.
دوا نموونەش پیالنەکانی پاش گشتپرسی سەربەخۆیی باشووری کوردستان لە
سێپتامبری  ٢٠١7و هێرشی سپای عێڕاق ،حەشدی شەعبی بە ڕێبەریی و یارمەتی ماڵی
و سپایی کۆماری ئیسالمیی ئێران ،و بە هاوکاری و سازانی بەشێک لە هێزەکانی
کوردستانی ،هەروەها دژایەتیی زۆرینەی وڵتانی جیهان لەگەڵ ئەم ڕاپرسییە بوو.
بەڵم سەرەڕای ئەم دژایەتییەش ،کورد سەلماندی ئەگەر بۆی هەڵکەوێ بێگومان واز
لە مافی نەتەوەیی خۆی ناهێنێ و پشتیوانی و شادی و خۆشی کوردەکان لە
بەشەکانی دیکەی کوردستانیش پیشاندەری هەستی بەهێزی نەتەوەیی میللەتێکە کە بە
درێژایی مێژوو بۆ گەیشتن بە ئاوات و ئامانجەکانی ،خەباتێکی بێوچانی کردووە و
هیچ کاتێک ملی بۆ سەرکوتکەران و داگیرکەرانی وڵتەکەی شۆڕ نەکردۆتەوە.
ئەوەی کە ئێمە بە کام پێناسە نەتەوەین ،پێم وانییە گۆڕانکارییەک لە ئامانج و
هەڵوێستەکانی مێژوویی ئێمە پێک بێنێ .هەر وەکو بۆخۆشتان ئاگادارن ،نەتەوە لە
ڕوانگەی جۆراوجۆرە پێناسە کراوە و وێڕای پێناسەی فەڕانسەوی و ئاڵمانی یان
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پێناسەی بەرەی چەپ و ڕاست و هتد ،دەتوانێ تەنیا «هەبوونی هەستی نەتەوەیی»
پێناسەیەک بۆ نەتەوە بوون بێ .هەر وەکوو ئاگادارن پێناسەی فەڕانسەوی و
ئاڵمانییەکان لە نەتەوە جیاوازە ،هۆیەکەشی دەگەڕێتەوە سەر تایبەتمەندییەکانی شێوەی
شکڵگرتنی دەوڵەت و نەتەوە لە هەر یەک لەم وڵتانە.
ئێستا کامیان لەگەڵ دۆخی کورد دەگونجێ؟ کێشەکانی بەردەم یەکبوونی کورد
کامانەن؟
بێ لەبەرچاو گرتنی تەواوی ئەم پێناسانە و ئەوەی کە کامیان باش یان خراپە ،یان
کامیان لەگەڵ وەزعییەتی ئێمەی کورد دێتەوە ،ئێمە لە ڕەوتی یەکیەتیی نەتەوەیی
گەلێک کێشەمان چ لە ئاستی ئەو وڵتانەی کە کوردستانیان دابەش کردووە و چ لە
ئاستی کوردستان بە گشتی هەیە .ئەگەر ئاوڕێک لە وەزعییەتی هەر بەشێکی
کوردستان بدەینەوە شایهدی ناکۆکی ،ناتەبایی و پاوانخوازی و پاشقولدانی یەکتری
لە نێو هێزەکانی کوردستانین .نەبوونی بەرە یان کۆنگرەیەکی نەتەوەیی کە بتوانێ
زۆرینەی هێزەکانی کورد لە بەشە جیاجیاکانی کوردستان بە چەشنێکی ڕاستەقینە لە
دەوری یەک کۆکاتەوە یەکێک لە کەمایەسی و کێشەکانی نێو بزووتنەوەی کوردە .لە
ئاستی تەواوی کوردستانیش بێگومان ناکرێ کاتێک ئەم ئاڵۆزییانە لە بەشە
جیاجیاکانی کوردستان بەم زەقییە هەیە ،بتوانین چاوەڕەوانی ئەو بکەین ،بەرە یان
ڕێکخراوەیەک وەکوو چەترێک بۆ کۆکردنەوە و هێنانە ئارای دروشمی یەکگرتنەوەی
کوردستان پێک بێ و ڕۆڵێکی بە هێز لەم پێناوەدا بگێڕێ ،لە الیەکی دیکەشەوە
پاوانخوازیی بەشێک لە هێزەکانی کوردستان و دەستێوەردان لەکار و باری بەشەکانی
دیکەی کوردستان ،پێوەندییەکان ئاڵۆزتر دەکا و ئەم هێزانە لە یەک دوورتر دەکاتەوە.
مەسەلەیەکی دیکەش کە پێویس تە لە ئاستی کوردستان و بە تایبەتی لە باشوور و
ڕۆژهەڵت وەکوو خاڵێكی نەرێنی یان وەکوو کۆسپێک لەسەر یەکیەتیی نەتەوەیی
سەرنجی بدرێتێ ،مەترسی «ئیسالمی سیاسی» لەسەر چارەنووسی کورد و مەسەلەی
نەتەوەیی ،سێکۆالریزم ،دێموکراسی ،مافی ژنان و هتد لە کۆمەڵگەی کوردی دایە.
چارەنووسی مێژووی کورد بە چەشنێک شکڵی گرتووە کە ئەستەمە ئایین و ئیسالمی
سیاسی نەک بتوانێ ڕۆڵ بۆ یەکخستنی هێزەکان و جەماوەری کورد بگێڕێ ،بەڵکوو
بە پێچەوانە هەتا ڕادەیەکی زۆر نەخشێکی نەرێنی و جیاکەرەوەی نەتەوهیی هەیە و
دوژمنە بیانی و نێوخۆییەکان بۆ زەبرلێدان لە بزووتنەوەی کورد و یەکیەتیی نەتەوەیی
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کەلکی لێ وەردەگرن .بۆ وێنە ئێمە لە سەرەتای ساڵەکانی پاش سەرکەوتنی شۆڕشی
ڕێبەندانی  ١357شایهدی ڕۆڵی نەرێنی و دوژمنانەی مەکتەبی قورئان و الیەنگرانی
ئاغای موفتیزادە لەگەڵ بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵتی کوردستان بووین.
کێشەیەکی دیکەش لە ڕەوتی «یەکگرتوویی نەتەوەیی» مانەوەی ئاسەواری بیر ،داب
و نەریتی عەشیرەیی لە نێو کۆمەڵگەی کوردی و تەنانەت لە شێوەی حیزبایەتی دایە.
هەر چەند لە پێوەندییە ئابوورییەکاندا تەنیا کاریکاتۆرێک لە سیستمی عەشیرەیی ماوە،
بەڵم ئاسەواری فەرهەنگی و سیاسی ئەم سیستمە وەکوو باوکساالری ،زاڵبوونی
بەرژوەندیی تاکەکەسی ،بنەماڵەیی و حیزبی ،پێشێلکردنی مافی ژنان و مەسەلەی
فرەژنی ،بێ پرەنسیپی لە چاالکی سیاسی و هتد ،ڕۆڵێكی نەرێنی و مەترسیدار لە
کوردستاندا دەگێڕێ .بەم پێیە ئێمە بۆ گەیشتن بە یەکیەتیی نەتەوەیی ڕووبەڕووی
گەلێک کێشە و کۆسپین و ئەرکی ڕووناکبیری کورد و ئەو ڕێکخراوانەی خۆیان لە
بەرەی ناسیۆنالیزم ،سێکۆالریزم ،سۆسیال دێموکراسی ،چەپی مارکسی و هتد
دەبیننەوە هەنگاو هەڵێنان بۆ چارەسەرکردنی مەدەنی ئەم کێشانە و بردنە سەرەوەی
ئاگایی نەتەوەیی و پێشکەوتنخوازانەی کۆمەڵگەی کوردستانە .ئێمە بۆ گەیشتن بە
ئاواتەکانمان پێویستیمان بە یەکیەتی نەتەوەیی ،پلۆرالیزمی سیاسی ،ڕێزگرتن لە بیر و
هزری یەکتری ،خۆپارێزی لە پاوانخوازیی و دەستێوەردان لە کار و باری بەشەکانی
دیکەی کوردستان و ،ڕێز گرتن لە بڕیاری خەڵک هەیە هەتا هەنگاوی بە هێز بۆ
چوون بەرەو داهاتوو و پێکهێنانی بەستێنێکی شیاو بۆ پێکهێنانی بەرەی نەتەوەیی و
خەبات بۆ گەیشتن بە مافی چارەی خۆنووسین هەڵێنین.
بۆچوونێکیش هەیە کە دەڵێ سەردەمی ناسیۆنالیزم کۆتایی هاتووە و جێی خۆی بە
هەندێ پرەنسیپی وەک «مافی مرۆڤ» و «پێکەوە ژیان» و «هاوبەشیی وەک یەک» لە
چوارچێوەی سنوورە جوغرافیاییە سیاسییەکانی ئێستادا داوە ،ئێوە لەگەڵ ئەوە کۆکن؟
ئەگەر قەرار بێ بە وشەیەک وەڵمی ئەم پرسیارەتان بدەمەوە ،نا لهگهڵ ئهو بۆچوونه
نیم .بەڵم هۆی ئەم ناکۆکییە چییە؟ هەر وەکوو پێشتریش ئاماژەم کرد ،پێم وایە
پێناسەی هێزەکانی دژ بە ناسیۆنالیزمی کورد واتە ناسیۆنالیزمی نەتەوەیەکی چەوساوە
کە بۆ گەیشتن بە مافی نەتەوەیی و ڕەوای خۆی خەبات دەکا ،لە جێی خۆیدا نییە.
بێگومان دەبێ ئەم مەسەلەیە شی کرێتەوە ،بۆچی سەردەمی ناسیۆنالیزم بە تایبەتی بۆ
کورد کۆتایی هاتووە و پێوەری ئەم چەشنە هەڵسەنگاندن و بڕیارانە چییە؟ کام یەک
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لە ویستە نەتەوەییەکانی کورد لە نێو وڵتە داگیرکەرەکانی کوردستان ،بێجگە لە
ستاتوویەکی سەقامنەگرتوو لە باشووری کوردستان جێبەجێ کراوە ،کە بڵێن تەنیا
کێشەی «مافی مرۆڤمان» ماوە کە دەبێ چارەسەر بکرێ؟ چۆنە بۆ سکاتلەندی ،یان
کاتالۆنیایی و باسکە جیاییخوازەکانی ئیسپانیا ،هەروەها فەڕانسەوی و هۆلەندییەکانی
بلژیک و خەڵکی کوبێک لە کانادا و تەنانەت بایەری ئاڵمان ،ئەویش ڕاست لەنێو
جەرگەی ئوڕووپا و کانادای پێشکەوتوودا کە پڕەنسیپەکانی مافی شارومەندی ،مافی
مرۆڤ و پێکەوەژیان و هتد تا ڕادەیەکی زۆر بە پێی دەستوور لەبەر چاو گیراوە و
ستاتووی ئەوان بۆ بەراوەردکردن لەگەڵ حاڵ و وەزعی ئێمەی کورد نابێ ،کێشەی
نەتەوەیی بە یەکجاری چارەسەر نەکراوە و خەباتی ئەوان بۆ جیابوونەوە و پێکهێنانی
دەوڵەتێکی نەتەوەیی هەر بەردەوامە ،بەڵم بۆ ئێمەی کورد کە تەواوی مافەکانی
نەتەوەیی و شارومەندیی و هتدێکمان لێ زەوت کراوە کاتی تەواو بووە؟ پێم وایە
پێویستە ئاوڕێک لە بارودۆخ و وەزعییەتی باشووری کوردستان و پێوەندیی ئەوان
لەگەڵ بەغدا و هەڕەشە و هێرشەکانی سپای عێڕاق لە کاتی مالیکی و عیبادی بۆ
کوردستان و مانەوەی گەلێک کێشەی دەستووری و هتد ،ئەویش لە وڵتێکدا
بدەینەوە کە بە پێی یاسای بنەڕەتیی عێڕاق ،وەکوو وڵتی عەڕەب و کورد پێناسە
کراوە ،هەتا بۆمان دەرکەوێ کە کێشەی نەتەوەیی نەک الی ئێمە و نەک بەشێک
وڵتانی ئوڕووپایی هەتا گەیشتنی گەالنی ناوبراو بە کەیان و دەوڵەتی خۆیان
چارەسەر ناکرێ .هەر چۆن پێشتریش ئاماژەم کرد ،ناسیۆنالیزمی کورد،
ناسیۆنالیزمێکی پێشکەوتنخواز ،ئینسانی ،بەرحەق و بە دوور لە هەر چەشنە هەڕەشە بۆ
درواسێیەکانی کوردستان و ئەو گەالنەیە کە لە خاکی کوردستان بە هێمنی لەگەڵ
کورد دەژین .کێشەی گەلی کورد هەتا کاتێک بە مافی خۆی واتە دروستکردنی
دەوڵەتی کوردی نەگا ،بە یەکجاریی چارەسەر ناکرێ.
ئەگەرەکانی بەردەم بزووتنەوەی نەتەوایەتیی کورد بۆ بەدەوڵەتبوون چین و کامانەن،
لە حاڵێکدا هیچ حیزبێکی بەدەسەڵت و دەستڕۆیشتووی کورد لە هیچ کام لە
بەشەکانی کوردستان ئێستاش بە ڕەسمی داوای سەربەخۆیی و بە دەوڵەتبوونی
نەکردووە و بە کردەوەش کاری بۆ نەکردووە!؟
ئەگەر سەرنجێک بە خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد لە سێ دەیەی ڕابردوو بدەین،
دەبینین هیچ کاتێ ک مەسەلەی کورد سەرەڕای تەواوی کەم و کورتییەکانی هەتا ئەم
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ڕادەیە نەبۆتە کێشەیەکی نێونەتەوەیی و ئاوا گەشەی نەکردووە .سەرەڕای تەواوی ئەو
کێشانەی کە له نێو هێزەکانی کوردستانی هەیە ،سەرەڕای تەواوی ئەم هەوراز و
نشێوانە ،شکست و پاشەکشە و ناکۆکی و هتدی نێوخۆمان ،بەم باوەڕەم ئەمڕۆکە
بزووتنەوەی کورد لە ئاستێکی بەرز دایە .کێشەی نەتەوەیی کورد وەکوو چوارەمین
گەورە نەتەوەی ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست و گەورە نەتەوەی بێ دەوڵەت لە ئاستی
جیهاندا ،گەیشتۆتە قۆناغێک ،کە ئیتر ناکرێ لە بیروڕای گشتیی جیهانی و مامەڵە
نێونەتەوەییەکان و ملمالنێی هێزەکانی جیهانی و ناوچەییدا لەبەر چاو نەگیرێ.
بێگومان ناسیۆنالیزمی کورد کەم کێشە نەبووە و نیە ،بەڵم خەباتی هیچ نەتەوەیەکیش
بێ لەمپەر و بێ کێشە نەبووە .ئەمڕۆکە ئاستی ئاگایی نەتەوەیی ،ئاستی خوێندەواریی
خەڵک و ،توانایی کەلک وەرگرتن لە شێوە جۆراوجۆرەکانی خەباتی مەدەنی بە
تایبەتی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بۆ بەراورد لەگەڵ ساڵەکانی پێش کۆتاییەکانی
سەدەی بیستهم نابێ .مانگرتنی ٢١ی خەرمانان لە ڕۆژهەڵتی کوردستان لوتکەی
خەباتی مەدەنی نەک لە تەواوی کوردستان بەڵکوو لە ئاستی ئێرانیش بوو .ئێمە لەم
ساڵنەدا ئەویش لە کۆمەڵگەیەکی میلیتاریزەکراوی وهک کوردستان کە هەر چەشنە
داکۆکییەک لە مافی ڕەوای کورد بە گوللە و گرتن و ئەشکەنجە وڵم دەدرێتەوە،
شایهدی چەشنە جووڵنەوەیەکی بەهێزی خەڵکی بووین ،کە دەتوانێ وانەیەک بۆ
گەالنی دیکەی ئێران و ناوچەش بێ .پێشتریش خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان ئاستی
بەرزی هەستی نەتەوەیی خۆیان لە کاتی شەهیدکردنی نەمر شوانەی قادری لە
پووشپەڕی ١38٤ی هەتاوی ،شەهیدکردنی نەمر فەرزادی کەمانگەر و هاوڕێیانی لە
بانەمەڕی  ،١389بەسترانی دووکان و بازاڕەکانی کوردستان لە تەواوی ساڵەکانی پاش
تێرۆری نەمر دوکتور قاسملوو ،پشتیوانیی جەماوەری خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان
لە گشتپرسیی سەربەخۆیی باشووری کوردستان لە پاییزی پارەکەدا ،پشتیوانیی
بەرفراوانی خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە خۆڕاگریی کۆبانی ،بەهاناچوونی
خەڵکی پارێزگای کرماشان لە کاتی بۆمەلەرزەکەدا ،کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ
ئاوارەکانی شەنگال و هتد بووین .ئەمانە ئەستێرەگەلێکی گەش لە ئاسمانی ڕەنگینی
کوردستان و هیوادەری خەباتی کورد بۆ گەیشتن بە ئاوات و ئامانجەکانیان لە دادێ
دایە.
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ئەدی ڕاتان لەسەر دۆزی سیاسیی کورد لە بەشەکانی دیکەی کوردستان چییە؟
لەوێندەرێش ئایا چاخی نسکۆیە یان هەڕەتی هیوا؟
لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش ئەم ڕەوتە بە چەشنێکی دیکە بەردەوامە و بەرەو
پێشەوە دەچێ ،کوردەکانی باشووری کوردستان سەرەڕای تەواوی کەمایەسی و
کێشەکانیان ئەمڕۆ ستاتوویەکی حقووقیان هەیە ،و ئەم حکوومەت و پارلمانە پڕ کێشە
و ناکۆکە سەرەڕای تەواوی ئەو ڕەخنانەی کە بە حەقیش لێی دەگیرێ ،بناغەیەک بۆ
دەوڵەتێکی سەربەخۆی کورد لە داهاتوو دایە.
لە ڕۆژئاوای کوردستانیش ،کورد بۆتە فاکتەرێکی کاریگەر لە سیاسەتی ئەم وڵتە و
حەماسەی کۆبانی یەکێک لە گەورەترین ڕووداوەکانی مێژووی جیهان لە
بەربەرەکانی لەگەڵ ڕەشترین و تاوانبارترین هێزی ڕەش و پاشکەوتوو و
جینایەتکاری سەدەی  ٢١واتە داعش بوو .بەشداری بێوێنەی ژنە شەڕڤانەکانی کورد
خوڵقێنەری جوانترین شێعر و چیرۆکە حەماسییەکان و بابەتێکی سەرنجڕاکێش بۆ
تەواوی گەالنی جیهان بوو .کام گۆڤار و ڕۆژنامەیەکی بەناوبانگ و پڕخوێنەری
ڕۆژئاوایی و ئەمریکایی دەیتوانی خۆ لەم خەبات و خۆڕاگرییە بە شکۆیە بدزێتەوە و
باسی ئەم حەماسەیە نەکا؟
لە باکووری کوردستانیش سەرەڕای سیاسەت و بیروبڕوای کۆنەپەرستانەی ئهردۆغان،
گرتنی ئازادیخوازانی کورد وەکوو بەڕێز سەالحەدین دەمیرتاش و هاوڕێیانی ،حیزبی
دێموکراتیکی گەالنی تورکیە ڕۆڵێکی بەرچاو لە جووڵنەوەی مەدەنیی ئەم وڵتە
دەگێڕێ و پارتی کرێکارانی کوردستان بە تەواوی ئەو ڕەخنانەی کە دەکرێ لێی
بگیرێ ،جەمسەرێکی سیاسی لە خەباتی کوردی باکوورە .ئەمن لەسەر ئەم باوەڕەم
حوکمی مێژوو بەرەو پێشەوە دەچێ و بەشە جۆراوجۆرەکانی کوردستانیش پێ بە
پێی گۆڕانکارییەکانی جیهان و ناوچەی ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست تووشی گۆڕانکاریی
جیدی دەبن و هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێکی ژێئۆپۆلیتیکی لە ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست و
نیزیکدا گرێدراوی مەسەلەی کوردە .ئەوەی کە ئێمە تا چ رادەیەک بتوانین کەلک
لەم دەرفەتانە بگرین ،بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە تا چ ڕادەیەک
تێگەیشتنێکی دروست و ڕاستبینانەمان لە سیاسەتی نەتەوەیی و نێونەتەوەیی هەیە و
چۆن دەتوانێن بە پێی بەرژوەندیی نەتەوەیی خۆمان ،هەنگاوی بەهێز بۆ گەیشتن بە

چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە

49

ئاواتە مێژینەکەمان ،واتە مافی چارەی خۆنووسین هەتا سەربەخۆیی کوردستان
هەڵێنینەوە .لەم ڕەوتەدا بە گشتی ،بە داهاتووی کورد گەلێک گەشبینم و هیوادار.
سپاس بۆ ئەوەی بەشداری ئەم وتووێژە بوون
ئێوەش ماندوو نەبن07/12/2018 ،

بزووتنەوەی نەتەوەیی_ڕزگاریخوازانەی کورد لە ئێران
"ئەرک و دەرفەتەکان"
"مێژوو شتێک بێجگە لە چاالکیی مرۆڤ
بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی خۆی نییە!"
کارل مارکس

پێشەکی
چارەنووسی سیاسیی کورد بەهۆی دابەشکران و سەرلەنوێ دابەشکرانەوەی کوردستان لە دوو
قۆناغی مێژوویی واتە شەڕی چاڵدوران [ڕێکەوتی ٢3ی ئووتی ١5١٤ی زایینی] و کۆتایی
هاتنی شەڕی یەکەمی جیهانی و قەبووڵی پەیمانی تەواوبوونی شەڕ لەالیەن دەوڵەتی
عوسمانییەوە [ڕێکەوتی 3١ی ئۆکتۆبری ١9١8ی زایینی] ،گرێدراوە بە چارەنووسی سیاسیی
ئەو چوار وڵتەی کە خاکی کوردستانیان بە پانتایی  5٠٠هەزار کیلۆمیتری چوارگۆشە
دابەش کردووە؛ کە بەراوەرد دەکرێ لەگەڵ کۆی خاکی فەڕانسە و ئیسپانیا .لە تەواوی ئەم
ساڵنەدا کوردستان و ناوچەی ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست شایەدی شۆڕش و خەباتی بێپسانەوەی
گەلێک بووە کە بۆ ئازادی و ڕزگاریی وڵتەکەی ساتێک ملی نەداوە .بێگومان بزووتنەوەی
کورد لە هەر چوار بەشیدا بەپێی ڕادەی ئاگایی نەتەوەیی ،زاڵبوونی ڕێبەریی سەرۆک عەشیرە
یاخود حیزبێکی سیاسی ،لەباربوونی بارودۆخی نێوخۆیی ،ناوچەیی و جیهانی ،هەروەها بوون
لە بازنەی سیاسەتی نێوجیهانیدا ،قۆناغی جۆراوجۆری تێپەڕاندووە .سەرەڕای تەواوی هەوراز
و نشێو و گۆڕانگارییە جۆراوجۆرەکانی ژیانی سیاسی ،بۆ تێکۆشەرانی کورد هەمیشە و

لەهەر حاڵەتێکدا ڕزگاریی نەتەوەیی چرا و ڕێنمای خەباتی سیاسی بووە .لەم ڕەوتەدا زۆر
جار حیزب و کەسایەتییەکانی کورد بەپێی بیر و هزری جۆراوجۆر خەباتیان کردووە
و بزووتنەوەی کورد لەژێر کاریگەریی ئەوان و هاوڕێژەیی هێزەکانی دژبەر و
گۆڕانکارییە سیاسییەکان تووشی سەرکەوتنی کاتی ،پاشگەزبوون یاخود شکان بووە،
بەڵم سەرەڕای هەمووی ئەوانەش ،گەیشتن بە مافی چارەی خۆنووسین تەوەرەی
سەرەکیی خەباتی هێزە سەرەکییەکانی کوردستانی پێ ک هێناوە.
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لە ساڵەکانی پاش ڕووخاندنی کۆماری کوردستان [١9٤6زایینی] و لەسێدارە دانی
پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیانی ،لە ڕۆژهەڵتی کوردستان مەسەلەی ئێرانی یان
کوردستانی بوون ،شێوەی خەباتی سیاسی [چەکداری و ئاشتیخوازانە] ،پێوەندیی
خەباتی نەتەوەیی و چینایەتی ،هەروەها هەڵبژاردنی ڕێبازی سیاسی و دروشمی
سەرەکی ،کاریگەری لەسەر خەباتی گەلی کورد داناوە .پاش ڕووخاندنی کۆماری
کوردستان هەتا ئەم دووایانە ،دروشمی دێموکراسی بۆ ئێران و خودموختاری بۆ
کوردستان و گرێدانی چارەی کێشەی کورد بە بزووتنەوەی سەرتاسەری ،هەروەها
دەسەڵت لە تاران و هەبوونی دێموکراسی ،تەوەرەی سەرەکی بووە .ئێستاش
دروشمی فیدرالیزم یان بە وتەیەکی دیکە خودموختاری بۆ تەواوی نەتەوەکانی ئێران
بۆتە دروشمی سەرەکیی زۆرینەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان .چەند حیزب و
گرووپێکی سەربەخۆییخوازیش لە دەرەوەی ڕۆژهەالتی کوردستان پێکهاتوون کە
بەرنامە ،میکانیزم یاخود پڕۆژەیەکی ڕوونیان لە پێوەندی لەگەڵ قۆناغە
جۆراوجۆرەکانی خەبات و ڕێکخستنی خەڵکی لە دەوری دروشمی سەربەخۆیی نییە.

درێژەخایەندنی خەبات و ڕادەی ڕاستبینی سیاسی

3

همتم بدرقە راە کن! ای طاير قدس
کە دراز است رە مقصد و من نو سفرم
حافظ
بێگومان ڕەوتی خەبات و سەرکەوتنی هێزی پێشکەوتنخواز زۆرجار ماوەیەکی
زۆرتر لەوەی کە خەڵک یاخود ئازادیخوازان دەیخوازن ،دەخایەنێ ،ئەم کاتە ئەگەر
بەراوەرد لەگەڵ ماوەی تەمەن و ژیانی مرۆڤ بکرێ گەلێک دوور و درێژ دێتە
بەرچاو ،بەڵم بۆ هێزێکی سیاسیی بەرپرس کاتێک ئەم چەشنە دیاردەیە لە ڕەوتێکی
مێژوویی لەبەرچاو بگیرێ ،درێژەخایەندنی خەباتی سیاسی نە تەنیا نابێتە هۆی
خەمۆکیی سیاسی ،بەڵکوو دەبێ ببێتە هۆی بەکارهێنانی تەواوی هێز و وزەی حیزب

واقع بینی سیاسی Political realism,
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بۆ پەروەردە کردنی کادر و ئەندامەکانی ،ئامادەکاری بۆ کار و چاالکیی پێویست لە
کاتی گونجاودا ،کەلکوەرگرتن لە دەرفەتە سیاسییەکان ،بردنەسەرەوەی ئاگایی
نەتەوەیی و کۆمەڵیەتی-سیاسیی خەڵک ،ڕێکخستنی خەڵک لە نێو ڕێکخراوە
جۆراوجۆرەکانی حیزب یاخود یاریدە دان بە پێکهێنانی ڕێکخراوە کۆمەڵیەتی،
فەرهەنگی و مەدەنییەکانی نێو وڵت و ،بەم پێیە بەشداریی ئاشکرا و نهێنی لە ژیانی
سیاسیی کۆمەڵگە و هتد .لەم پێناوەدا حیزبێکی سیاسی ،پێویستە دووربینی و تاکتیک
و ستراتێژیی ڕوونی بۆ خەبات بێ و وڵمی پرسیارگەلێک بداتەوە کە پێوەندیی
ڕاستەوخۆیان لەگەڵ ژیانی سیاسیی حیزب و خەڵک لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانی
خەبات هەیە .زۆرجار دیکتاتۆرەکان بە کەلکوەرگرتن لە ئەزموونی سەدان ساڵەی
هێزە سەرکوتکەرەکان و بە یارمەتیی دوکتورین و پسپۆڕە بەکرێگیراوەکان،
بەکارهێنانی شێوە جۆراوجۆرەکانی سەرکوت ،هەروەها بێئەزموونی و هەڵەی سیاسی
و نەبوونی یەکیەتیی هێزە پێشکەوتنخوازەکان ،دەتوانن دەسەڵتی سیاسی و
حکوومەتی خۆیان بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ بپارێزن .لەم ڕەوتەدا هێز یاخود
بزووتنەوەیەکی پێشکەوتنخواز ناتوانی بە شێوەیەکی وۆلنتاریستی واتە خۆویست
حکوومەتێک بگۆڕێ یان بە ویستەکانی کاتی و درێژخایەنی خۆی بگات .بۆ هەر
گۆڕانکارییەکی جیددی لە کۆمەڵگەدا پێویست بە بارودۆخی گونجاو ،هاوڕێژەیی و
ئەزموونی هێزەکانی دژبەر ،توانایی ڕێکخستن و پێکهێنانی ڕێکخراوەی سیاسی،
فەرهەنگی ،پێشەیی و کۆمەڵیەتی و ،بەپێی پێداویستیی پێکهێنانی هێزی چەکداری،
هێرش و پاشەکشەی بەوەخت ،پێکهێنانی یەکیەتی و بەرەی هاوبەش لەگەڵ هێزە
سیاسییەکانی دژبە دەسەڵت ،پێوەندی لەگەڵ هێزە پێشکەوتنخوازەکانی جیهان و
ڕاکێشانی بیروڕای جیهانی بۆ پشتیوانی لە بزووتنەوەی دژبە حکوومەتی دیکتاتۆر،
بەکار هێنانی دیپلۆماسی بۆ گوشار هێنانی ئابووری و سیاسیی وڵتە بیانییەکان بۆ سەر
حکوومەتە دیکتاتۆرەکان و هتد هەیە.
لەم ڕەوتەدا هێزی سیاسی ،پێویستە لە تەواوی شێوەکانی خەبات بۆ لە پەراوێزخستنی
حکوومەتی سەرکوتکەر و دوورکردنەوەی خەڵک لە دەسەڵت کەلک وەربگرێ.
هەر چەشنە بڕیارێکی هەڵە و نەگونجاوی هێزە سیاسییەکان یاریدە بە دەوامی
دەسەڵت و درێژەکێشانی ماوەی ژیانی دیکتاتۆر دەدا .لە نەبوونی بارودۆخی بابەتی
(ئابژێکتیڤ) و زەینی (سوبژێکتیڤ) ،بێگومان پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی سیاسی لە
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دەسەڵت بە زەبری ویستی هێزەکانی پێشکەوتنخواز وەدی نایە ،بەڵم هێزێکی
سیاسی بەپێی خوێندنەوەی دروست لە بارودۆخی سیاسیی کۆمەڵگە ،هەڵسەنگاندنی
هێزە دژبەرەکان ،کۆکردنەوە و ڕێبەریی خەڵک لە دەوری دروشمی گونجاو و
دروست ،هەروەها بەکار بردنی تەواوی شێوەکانی خەبات دەتوانێ یاریدە بە
خێراکردنەوەی ڕەوتی گۆڕانکاری لە کۆمەڵگەدا بدا .لێرەدا پێویستە ئێمەی کوردی
ڕۆژهەڵت کە بە چەشنێک بەستراوە بە ئاڵوگۆڕەکانی سیاسی لە ئێرانین ،خوێندنەوەی
دروستمان لە بارودۆخێ نێوخۆیی ،ناوچەیی و جیهانیی بێ و بتوانین سیاسەتمان بەپێی
بەرژەوەندیی گەڵەکەمان و لە پێناوی گەیشتن بە مافی چارەی خۆنووسین داڕێژین.
کوردی ڕۆژهەڵت و کێشەی ئێرانی بوون
کوردستان وەکوو وڵتی کوردان ،وڵتێک لە باشووری ڕۆژاوای ئاسیا بە درێژایی
 3٠٠هەتا  5٠٠کیلۆمیتر لە باکوورەوە بەرەو باشوور و نزیکەی هەزار کیلۆمیتر لە
ڕۆژاواوە بەرەو ڕۆژهەڵت پێک دەهێنێ .بەهۆی نەبوونی دەوڵەتێک بە ناوی
کوردستان ،ئەم چەمکە زۆرتر مەفهوومێکی جوغرافیایی-ئەتنیکی هەیە هەتا دەوڵەتی -
سیاسی .پاش شەڕی چاڵدران پتر لە  ١6٠هەزار کیلۆمیتری چوارگۆشە لە خاکی
کوردستان کەوتۆتە نێو چوارچێوەی جوغرافیای سیاسیی ئێرانەوە و بەپێی ئەو
ئامارانەی کە لەبەردەست دان ،کورد پتر لەسەتا ١١ی دانیشتوانی ئەم وڵتە پێک
دێنێ.
ئەمڕۆکە بەشێک لە کوردەکان و بەتایبەتی کوردەکانی دەرەوەی وڵت
هەستیارییەکی تایبەتیان بە چەمکی ئێرانیبوون هەیە ،بەڵم ڕاستییەکانی ژیان و
سنوورە دەستکردەکان لە دەرەوەی بازنەی ویست و ئارەزووی ئێمە کار دەکەن.
کوردی ڕۆژهەڵت یان نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە پێچەوانەی بۆچوونی شوڤینیستە
پاوانخوازە ئێرانییەکان کە باسی یەک وڵت و یەک نەتەوە دەکەن ،تەنیا لە ڕوانگەی
حقووقی و شارۆمەندییەوە وەکوو ئێرانی پێناسە دەکرێن ،بەڵم لە ڕوانگەی
ئەتنیکییەوە ،نەتەوەیەکی جیان کە لە چوارچێوەی جوغرافیای سیاسیی ئێراندا دەژین،
بەم هۆیە ئێران وەکوو وڵتێکی فرەنەتەوەیی پێناسە دەکرێ.
لە وڵتە چەند نەتەوە ییەکانی ئورووپا بۆ وێنە سویس و بلژیک یاخود کانادا ،بۆ
فەڕانسە وی ،ئیتالیایی و ئاڵمانییەکان یاخود هۆلەندییەکانی ئەم وڵتانە -سویسی،

چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە

55

بلژیکی یاخود کانادایی بوون نە حاڵەتێکی ئەتنیکی ،بەڵکوو مافێکی حقووقی و
شارۆمەندییە کە دەتوانێ لە کاتی تێکچوونی سیستمی فیدرالی و کۆنفیدرالی یان بە
شوێن ڕێفراندۆم و جیابوونەی یەکێک لەم نەتەوانە بگۆڕدرێ .بۆ وێنە پاش ڕووخانی
یەکیەتیی سۆڤیەت لە ساڵی ١99١ی زایینی ،کۆتایی بە شارۆمەندی و ناسنامە و
پێناسەی سۆڤیەتیی نەتەوەکانی پێکهێنەری ئەم وڵتە هات .لە ئێرانیش سەرەڕای
زاڵبوونی سیستمێکی ناوەندخواز ،ئەندامی هەر نەتەوەیەک سەرەڕای هەبوونی مافی
شارۆمەندیی ئەم وڵتە ،پێناسەی ئەتنیکیی خۆی هەیە و مافی ئەو نەتەوەیە بۆ
وەدەسهێنانی ئەم مافە پەسەندکراوە جیهانییە کە لەالیەن حکوومەتی ئێرانەوە پێشێل
کراوە ،خەبات بکا و بڕیار بۆ بوون یان نەبوون لەم چوارچێوەیەدا بەپێی بەرژوەندی
و ئاستی ئاگایی نەتەوەیی خۆی بدا .سەرەڕای ئەوەش تا کاتێک کورد لەنێو ئەم
کۆیەدا بێ ،چارەنووسی بە شێوەی سیستمی دەسەڵتداری لەم وڵتەدا بەستراوەتەوە و
الیەنی شەڕ و وتووێژی لە هەر حاڵەتێکدا تارانە.
ئێستا بەپێی بوونی حکوومەتێکی تێئۆکراتیکی ئیسالمی ،پێویستە ئێمە وڵمی ئەم
پرسیارە بدەینەوە :بڵێی کێشەی کورد لە وڵتێکی فرەنەتەوەیی ،بەڵم ناوەندخواز
وەکوو ئێران [بەپێچەوانەی تورکیە ،سووریە و عێراق کە سەرەڕای بوونی ئاسۆری
یان تورکمەنەکان ،تەنیا دوو نەتەو ەی سەرەکی لەخۆ دەگرن] بێ هەبوونی
دێموکراسی و تێکچوونی سیستمی ناوەندخواز چارەسەر بکرێ؟
چارەسەری کێشە کورد لە ڕیگەی وتووێژ :وەهم یان ڕاستبینی!
درختی کە تلخش بود گوهرا
اگر چرب و شيرين دهی مرورا
همان ميوە تلخت آرد پديد
از او چرب و شيرين نخواهی مزيد
ابوشکور بلخی

لە بارودۆخی ئێستادا کە سیستمێکی تێئۆکراتیکی ئیسالمی لە ئێراندا دەسەڵتی
بەدەستەوەیە و ،بەپێی ئایدیۆلۆژی و یاسای سەرەکیی نوێنەرانی خودا کە باوەڕیان بە
بوونی نەتەوە و کێشەی نە تەوەیی لە ئێراندا نییە ،هەروەها بەپێی ئەزموونی  ٤٠ساڵ
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دەسەڵتداریی حکوومەتی ئیسالمی ،ئاسۆیەک بۆ چارەسەری کێشەی کورد یاخود
هەر نەتەوەیەکی تر لە ئێراندا نابیندرێ .هەر چەشنە هەوڵ و تێکۆشانی بەشێک لە
ڕێبەرانی کورد بۆ چارەسەری کێشەی کورد لەسەر مێزی وتووێژ نە تەنیا ئاکامێکی
ئەرێنی لێ نەکەوتۆتەوە ،بەڵکوو لە کۆتاییدا بەپێچەوانەی هەر پرەنسیپێکی سیاسی و
ئەخالقی ،کوژرانی کەسایەتییەک وەکوو نەمر د .قاسملوو و عەبدوڵاڵ قادریئازەر
لەسەر مێزی وتووێژی لێکەوتۆتەوە .ڕاستییەکانی ژیان نیشانیان داوە کە تێرۆری د.
قاسملوو نە تەنیا بە هۆی لەبەرچاو نەگرتنی باری ئەمنیەتی ،بەڵکوو بەپێی پیالنێکی
زۆر حیساب کراو و لە پێناوی بێسەرکردنی یەکێک لە حیزبە سەرەکییەکانی
ڕۆژهەڵتی کوردستان بووە .بە قەولی "نیزامی گەنجەوی" (اصل بد در خطا خطا
نکند) .بێگومان "کاتێک ،سەرەڕای بە هێزبوونی دیکتاتۆرەکان ،بزووتنەوەیەکی
خۆڕاگری تووڕەش [لە کۆمەڵگەدا] هەبێ ،لەوە دەچێ دیکتاتۆرەکان لە ڕێگەی
وتووێژ لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆن و لەژێر ماسکی مسۆگەرکردنی ئاشتی ،ئەوان بۆ
خۆبەدەستەوەدان بانگهێشت بکەن .هەرچەند بانگهێشتن بۆ وتووێژ دڵخۆشکەرەش بێتە
٤
بەرچاو ،بەڵم لەوە دەچێ لە دیوی وتووێژدا مەترسییەکی زۆر لە بۆسەدا بێ".
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران لە سەرەتای شۆڕشی ڕێبەندانی ساڵی پەنجاوحەوتی
هەتاوی ،ئەویش لە بارودۆخی ئەو کاتی ئێران و کوردستاندا و تەنیا بۆ بەهێزکردنی
هێزی نیزامیی خۆی و داڕشتنی پیالن و هێرشی تازە بۆ کوردستان نەبێ ،قەت ئاوڕی
لە مەسەلەی کورد یاخود هیچ نەتەوەیەکی دیکەی ئێران نەداوەتەوە و ،هەتا کاتێک
ئەم دەسەڵتە بەم نێوەرۆکەوە بمێنێتەوە ئەگەری چارەسەرکردنی کێشەی کورد لە
چوارچێوەی ئێراندا نییە و جموجووڵی تەسکی چەکداری و ناردنەوەی چەند
پێشمەرگەیەکیش نابێتە هۆی گوشارهێنانی جیدی بۆ سەر حکوومەتی ئیسالمیی ئێران
و ڕاکێشانی سەرنجی دیکتاتۆرەکانی ئێران بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد .لەم
پێوەندییەدا زۆر جار دەبیندرێ وتەکانی د .قاسملوو لەمەڕ شەڕی چەکداری و
مەسەلەی وتووێژکردن لەگەڵ دەسەڵتی ناوەندی لە الیەن کەسانێک کە خۆیان
وەکوو هۆگرانی "ڕێبازی قاسملوو"! پێناسە دەکەن ،بە چەشنێکی تر شرۆڤە دەکرێ و
بێپسانەوە ئەم وتەیە دووپات دەکرێتەوە کە مەبەست لە شەڕی چەکداری نە
4

از دیکتاتوری بە دمکراسی ،جین شارپ ،مترجم :جادی ،موسسە آلبرت انیشتن ،فصل دوم ،ص
2
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ڕووخاندنی حکوومەتی تاران بەڵکوو سەرنجڕاکێشانی کاربەدەستانی ئێران بۆ
چارەسەرکردنی کێشەی کوردی ئێران لەسەر مێزی وتووێژە .ئەمە لە حاڵێکدایە کە
د .قاسملوو لە الپەڕەی  ١٠و ١١ی "کورتە باسدا بەم چەشنە ئاماژە بەم مەسەلەیە
دەکا و دەبێژێ ]...[" :دەبینین کە تاکتیکی شەڕی چەکداریی ئێستامان لەگەڵ شەڕی
چەکداریی سێ مانگەدا فەرقی هەیە :ئەو کاتە ئێمە شەڕمان دەکرد بۆ ئەوەی ڕێژیم
ناچار بە وتووێژ بکەین ،بەڵم ئێستا شەڕ دەکەین بۆ ئەوەی ڕێژیم بڕووخێنین ،چونکە
لەم بڕوایەداین کە هیچکام لە داخوازەکانی خەڵکی کوردستان و گەالنی ئێران ،لە
چوارچێوەی ڕێژیمی خومەینیدا وەدی نایە .واتە دروشمی ئێستای ئێمە" :ڕووخاندنی
ڕێژیمی خومەینییە " .لەبەرچاو نەگرتنی هەر ئەم وتەیە و دانیشتنی د .قاسملوو لەگەڵ
تێرۆریستەکانی تاران ،بە نرخی گیانی بەڕێزیان تەواو بوو .لێرەدا دەکرێ ئەم پرسیارە
ئاراستەی ئەوانەی بکەین کە پێیان وایە بە شەڕی چەکداری [ئەگەر بتوانین
ناردنەوەی چەند پێشمەرگەیەک بۆ نێو وڵت بە شەڕی چەکداری ناو بەرین] ،دەتوانن
حکوومەتی دەسەڵت ناچار بە وتووێژ بکەن:
• لە بەراوەرد لەگەڵ ساڵەکانی دەیەی 6٠ی هەتاوی بەتایبەتی پاش تێرۆری
د .قاسملوو و شەرەفکەندی و تێرۆری سەدان پێشمەرگەی دێموکرات و
کۆمەڵە لە باشووری کوردستان و کوشتن و لەسێدارە دانی سەدان
ئازادیخوازی کوردی نێوخۆ ،چ شتێک گۆڕدراوە کە پێمان وابێ لەم
ئیمامزادانە ئەگەری مۆجزەیەک بۆ کێشەی کورد دەبێ؟!
•

بڵێی نێوەرۆکی حکوومەتی ئیسالمی و السەنگیی هێزە پێشکەوتنخوازەکان
و حکوومەتی ئیسالمیی ئێران وەها بۆ الی ئێمە شکابێتەوە کە بتوانین
دەسەڵتدارانی تاران ناچار بە دانیشتن لەسەر مێزی وتووێژ بۆ
چارەسەرکردنی کێشەی کورد بکەین؟

•

بڵێی بزووتنەوەی مەدەنی لە ئێران و کوردستاندا هەتا ئەو ڕادەیە پەرەی
گرتبێ کە نوێنەرانێکی ڕاستەقینەی کورد لە نێوخۆی وڵت بتوانن ڕۆڵی
"هەدەپە "–مان بۆ بگێڕن و ئێمە بە هەبوونی شاخ و شار بتوانین حکوومەتی
ئیسالمی ناچار بە پاشەکشە بکەین؟
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•

بڵێی بەبێ گۆڕانکاری لە سیستمی ناوەندخوازی دەسەڵت و یاسای
بنەڕەتیی ئێران ،وێچوونی چارەسەری کێشەی کورد و گۆڕینی سیستمی
ئیداری و سیاسی تەنیا لە چوارچێوەی ڕۆژهەڵتی کوردستاندا هەبێ؟

•

ئەگەر وێچوونی ئەم چەشنە ئاڵوگۆڕانە لە چوارچێوەی حکوومەتی
ئیسالمیی ئێراندا هەیە ،چ بەربەستێک دەبێتە هۆی مانەوەی هۆگرانی ئەم
بیرۆکەیە لە تاراوگە و نەگەڕانەوەیان بۆ ئێران و دەستپێکی کار و چاالکیی
سیاسی لە چوارچێوەی یاسای بنەڕەتیی ئێرانی ئیسالمیدا؟

جێگە و پێگەی کورد لە ڕەوتی ڕووخاندنی حکوومەتی تاراندا!
ئەوە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە ڕێژیمی تاران قەت تەنیا بە هێزی کورد کە سەتا
 ١٠هەتا ١١ی دانیشتوانی ئێرانی پێکهێناوە ،ناڕووخێ .بەڵم چارە چییە و پێگە و
جێگەی کورد لە بازنەی هێزە دژبەرەکاندا لە کام بەرەدایە؟ ئایا کورد دەبێ خۆی لە
نێوان بەرەی هێزە پێشکەوتنخوازەکانی ئێرانیدا ببینێتەوە یان چونکە کێشەی نەتەوەیی
هەیە دەتوانێ لە سیستمێکی نادێموکراتیک و پاشکەوتووی حکوومەتی ئیسالمیدا بە
ئاواتەکانی خۆی بگات؟ ئەگەر وایە ،بە کام میکانیزم و سیاسەتێک؟ ئەویش لە
حاڵەتێکدا کە حکوومەتی تاران ئامادەی پێدانی ئیزنی چاالکیی سیاسی بە هێزە
مەدەنی و سیاسییەکانی خۆشی نییە و ،هەر چەشنە دەنگێکی ئازادیخوازانە بە سێدارە،
بەندیخانە و تێرۆر وڵم دەداتەوە .پیالنی تێرۆری کاک ڕەزا کەعبی جێگری
سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان ،پیالنی سەرنەگرتووی تەقاندنەوەی
بنکەی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران لە ساڵی ،٢٠١5
کوژرانی  7کەس لە کارەساتی شەوی یەڵدا لە ٢١ی دێسامبری  ٢٠١6لەبەر قەڵی
دێموکرات ،هەروەها مووشکبارانی قەڵی دێموکرات -بنکەی دەفتەری سیاسیی
حدک -و بنکەی ڕاهێنانی حدکا و ئێعدامی ڕامین حوسێنپەناهی و لوقمان و زانیار
مورادی لە ١٧ی خەرمانانی ٢٠١٨ی زایینیدا ،نموونەی بەرچاوی نەگۆڕیی سیاسەتی
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پتر لە چوار دەیە سەرکوت و تاوانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانە و؛ پێویستە لەم
پێوەندییە دا وڵمی ئەم پرسیارانەش بدەینەوە:
•

بڵێی ئێمەی کورد کە نەمانتوانی لە ساڵەکانی سەرەتای پاش شۆڕشی
ڕێبەندانی  ،57بە هەبوونی هەزاران پێشمەرگە و پشتیوانیی جەماوەری
کورد ،نەبوونی دەسەڵتی حکوومەتی ناوەندی لە شارەکانی کوردستان،
هەروەها سەقامگیر نەبوونی دەسەڵتی تاران و هەبوونی چاالکیی سیاسیی
هێزە چەپ و دژبەرەکان لە تەواوی ئێراندا ،تەنانەت بە یەک خاڵ لە
ویستەکانمان بگەین ،بتوانین لە بارودۆخی ئێستادا بە بەشێک لە
ئامانجەکانمان بگەین؟

•

بڵێی ئەمە نەبێتە هۆی پێکهێنانی ئەو وەهمە کە بۆ وێنە بە بەشداریکردنی
خەڵک لە نمایشەکانی هەڵبژاردندا وێچوونی هێنانە بەرباس و چارەسەری
کێشەی کورد هەیە ،یاخود حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بەم ڕادەیە لە
ئەقلییەتی سیاسی گەیشتوە بەبێ لەبەر چاوگرتنی مافە سەرەتاییەکانی مرۆڤ
لە ئێراندا ،ئامادەی پێدانی تەنانەت بەشێک لە مافەکانی کورد بێ ،ئەویش
لە کاتێکدا کە هێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە دەروەی وڵت ئاوا
تووشی قەیرانی ڕێکخراوەیی و فیکریی بوون؟

•

بڵێی حکوومەتی تاران ئەوەندە الواز و بێدەسەڵت بووبێ کە بیەوێ بە
یەک-دوو دانیشتن لەگەڵ جەماعەتێکی دیاریکراو کە بە چراسەوز دان بە
حکوومەتی تاران دەیانەوێ پێشەنگی چارەسەرکردنی کێشەی کورد لەگەڵ
هێزەکانی ئەمنی ئێران بن ،مافی کورد بدا؟!

•

بڵێی ئەم چەشنە سیاسەتکردنە نەبێتە هۆی پێکهێنانی دووبەرەکیی زۆرتر لە
ماڵی کورد و دڵخۆشترکردنی حکوومەتی تاران؟

بێ گومان پێکهاتنی بارودۆخی نوێ وەکوو هێرشی هێزەکانی ئەمریکا و ناتۆ بۆ ئێران
[وەکوو عێراق] ،یان دەستپێکی شەڕی نێوخۆیی [وەکوو سووریە] یاخود کودەتای
هێزە دژبەرەکانی نێو حکوومەت کە بەرژوەندییان پێکەوە ناتەبا بێ! یان شۆڕشی
جەماوەری دەتوانێ لە داهاتوودا ببێتە هۆی سەرهەڵدانی سناریۆیەکی تازە .بەڵم
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ئێستاکە هیچ کام لەم خاڵنە چ "بالقوە" و چ "بالفعل" نین و کوردی ڕۆژهەڵت
یاخود گشت بزووتنەوەی دژبە حکوومەتی ئیسالمی ئێران لە بارودۆخێکدا نین ،کە
بەرژوەندییان تەبایی لەگەڵ بەرژوەندیی وڵتانی ڕۆژاوایی و ئەمریکا لەسەر ئێران بێ،
بەم پێیە لەوە ناچی کاتی ئەوەی گەیشتبێ بەشێک لە برادەران توورەکەی بۆ
بدوورێنن! تەنانەت لەم حاڵەتەشدا کاتێک حیسابێک لەسەر کوردی ڕۆژهەڵت
دەکرێتەوە کە یەکگرتوو و بەهێز بێ! ئەو حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییانەی کە
پێشڕەو و ئاڵهەڵگری دروشمی فیدرالیزم بۆ ئێرانن و خۆیان وەکوو بەشێک لە
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی پێناسە دەکەن ،هەروەها لەم باوەڕەدان کە بەشێک لە کێشەکانی
نەتەوەیی کوردی ڕۆژهەڵت له چوارچێوەی دەوڵەتێکی "فیدرال و دێموکراتيک"دا
چارەسەر دهکرێ ،بێگومان دەچنە نێو خانەی حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێرانی و
پێویستە هاواهەنگ لەگەڵ ئەوانەی کە باوەڕیان بە کێشەی نەتەوەیی و مافی چارەی
خۆنووسین هەیە ،بۆ ڕووخاندنی ئەم ڕێژیمە تێبکۆشن .لەم ڕەوتەدا حیزبێکی
سەربەخۆییخوازیش ناتوانێ بەبێ تێکچوونی سیستمی ئیداری–سیاسیی ناوەندخواز و
ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمی بە بەشێک لە ویستەکانی خۆی بگات .بۆ گەیشتن بە
سەربەخۆییش پێویستە بارودۆخی سیاسی ،فەرهەنگی و کۆمەڵیەتی مسۆگەر بکرێ،
هەتا خەڵکی بە ئاستێک لە ئاگایی نەتەوەیی بگەن کە بتوانن بڕیار لەسەر چارەنووسی
خۆیان بدەن .حیزب و ڕێکخراوە کوردییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،بەبێ
لەبەرچاو گرتنی دروشمی کاتی یان درێژخایەنیان ،بۆ بردنە سەرەوەی ئاگایی
نەتەوەیی و کۆکردنەوەی خەڵک و ڕێکخستنیان لەنێو پێکهاتە جۆراوجۆرە سیاسی و
مەدەنییەکاندا ،پێویستیان بە بارودۆخێکی ئازاد و دێموکرات هەیە تا کاریگەریی
ڕاستەوخۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی گەلەکەیان هەبێ .ئەم بارودۆخە بەبێ ڕووخانی
سیستمی ناوەندخواز لە ئێراندا وەدی نایە .نەیاران و دوژمنانی حکوومەتی ئیسالمی
کە خوازیاری ڕووخانی ئەم ڕێژیمە بن ،کەم نین ،بەڵم جێگە و پێگەی کوردی
ڕۆژهەالت لە ڕەوتی ڕووخاندنی حکوومەتی ناوەندخواز و تێئۆکراتیکی ئێراندا ،تەنیا
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دەتوانێ بەرەیەک لە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان بێ کە باوەڕیان بە ئێرانێکی فرەنەتەوە،
بوونی کێشەی نەتەوەیی و مافی چارەی خۆنووسین هەیە!
پرەنسیپەکانی خەبات!
راست کن لفظ و استوار بگوی
سرە کن راە و پس دلير بتاز
مسعود سعد سلمان

حیزبێکی سیاسی ،پێویستە لە درێژایی خەباتی خۆیدا ،بەپێی بارودۆخ ،دەرفەتەکانی
نێو کۆمەڵگە ،توانا و ڕادەی کاریگەریی خۆی لەنێو جەماوەری خەڵک ،بۆ وەدهێنانی
ئامانجە سەرەکییەکانی ،هەڵوێست و تاکتیکی شیاو هەڵبژێرێ و لەم ڕەوتەدا بە
بەکارهێنانی شێوە جۆراوجۆرەکانی خەباتی ئاشتیخوازانە و مەدەنی هەتا شۆڕش و
شەڕی چەکداری؛ پاشەکشە بە دوژمن بکا .ڕەوتی خەبات ،ڕێگەیەکی ساف و
بێلەمپەر نییە و هیچ حیزب و بزووتنەوەیەکیش ناتوانێ چاوەڕێی ئەوە بێ کە لە
ماوەیەکی کوورتخایەندا بە ئامانج و ئاواتەکانی بگات .لە کاتی هاتنە سەر کاری
حکوومەتی ئیسالمییەوە هەتا ئێستا هێزە کوردستانییەکان بەپێی هاوڕێژەیی هێزەکانی
خۆیان و دەسەڵتی ناوەندی لە شێوە جۆراوجۆرەکانی خەبات وەکوو بەشداری لە
هەڵبژاردنەکانی سەرەتای شۆڕشی ڕێبەندانی  ،57شەڕی چەکداری و وتووێژکردن
لەگەڵ نوێنەرانی تاران و هتد کەلکیان وەرگرتووە ،بەڵم بە هۆگەلێکی ڕوون وەکوو
نەبوونی هاودەنگی و بەرەی یەکگرتووی هێزەکانی کوردستان ،دابڕان و شەڕی
نێوخۆیی ،سەرکوتی تەواوی هێزەکانی پێشکەوتنخوازی ئێرانی و کوردستانی لە
الیەن ڕێژیمی ئیسالمییەوە و زۆر هۆکاری دیکەش ،لەم ڕەوتەدا بەداخەوە
سەرکەوتوو نە بوون و پەیتا پەیتا ناچار بە پاشەکشەی نیزامی و ڕێکخراوەیی هەتا
دانیشتنیان؛ لە باشووری کوردستان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن کراون .پاش بەجێ
هێشتنی قەندیل و نیشتەجێ بوونی دێموکرات و کۆمەڵە لە کۆیە و زڕگوێز،
پێکهاتنی هەرێمی کوردستان و نەمانی ڕێژیمی بەعس وەکوو پشتەبەرەی شەڕی دژبە
ئێران ،دابڕان و لەت لەتبوونی ئەم حیزبانە و بەهێزتر بوونی سیستمی دەسەڵت لە
ئێراندا ،هەروەها قەیرانی سیاسی و ڕێکخراوەیی ،نەبوونی بەرەیەکی کوردستانی و
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گوشارە نهێنی و ئاشکراکانی حیزبە سەرەکییەکانی باشووری کوردستان ،کێشەی
ماڵی و هتد کاریگەریی نەرێنییان لەسەر ئەم حیزبانە وەکوو نوێنەرانی فیکری و
سیاسیی بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت بووە و هەیە .ئەمڕۆکە هەبوونی هێزی
پێشمەرگە زۆرتر حاڵەتێکی هێمایی و سەمبولیکی بۆ حیزبەکان هەیە هەتا هێزێکی
کاریگەر لە ڕەوتی خەباتی دژبە حکوومەتی ئیسالمی ئێران .بێگومان لەبەرچاو
گرتنی بەرژوەندیی باشوور و نەبوونی پشتی بەرەی شەڕ ،نەبوونی ناوچەی ئازادکراو
لە ڕۆژهەڵتی کوردستان و نەبوونی پشتیوانیی جەماوەر و کەمبوونی ڕێژەی هێزی
پێشمەرگە و بەهێزبوونی هێزە سەرکوتکەرەکانی تاران ،ڕێگە بەم چەشنە خەباتە بە
چەشنی ساڵەکانی دەیەی 6٠ی هەتاوی لە بارودۆخی ئێستادا نادەن.
هەوراز و نشێوی خەبات و بەکارهێنانی شێوە جوراوجۆرەکانی خەبات لە پێوەندی
لەگەڵ وەزعی هێزی خۆیی و دوژمندایە .لە کاتی بەهێز بوونی دوژمن پێویستە هێزی
پێشکەوتنخواز بەدوور لە هەر چەشنە کێشەخوازییەک  5بە شێوەی پەیتا پەیتایی
چاالکی بکا و ،هێزەکانی خۆی بپارێزێ ،بەڵم کاتێک هێزی دوژمن الوازە ،دەبێ
کار و چاالکیی هێزی پێشکەوتنخواز بچێتە قۆناغێکی ڕادیکاڵترەوە .دیتنەوەی
هاوڕێژەیی نێوان ئەم دوو حاڵەتە و داڕشتنی سیاسەتی دروست و بەدوور لە هەڵەی
سیاسی کارێکی هاسان نییە و حیزبێکی بەرپرس دەبێ توانایی لێکدانەوە و
هەڵسەنگاندنی ڕووداوەکان ،وەزعییەتی خۆی و دوژمن ،فاکتۆرە لەبار و نالەبارە
نێوخۆییەکان ،ناوچەیی و جیهانی بێ ،هەتا بتوانێ هێزێکی زۆرتر لە دەوری خۆی
کۆ بکاتەوە و دوژمن لە پەراوێز بخا ،بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە بەرنامە و
خوێندنەوەی دروستی لە ڕوو داوەکانی نێو کۆمەڵگا هەبێ و بتوانێ متمانەی خەڵکی،
بەرەوخۆ ڕابکێشێ .کاتێک دەرفەرتی پێویست بۆ کار و چاالکیی ڕادیکاڵ نییە،
حیزب دەبێ تێبکۆشی لە نێوخۆی وڵت پەرە بە شانەکانی حیزبی بدات و لە
ڕێگەی پێکهێنان و یاخود بەشداری لە پێکهێنانی یەکیەتیی جۆراو جۆری پێشەیی و
کۆمەڵیەتی و فەرهەنگی ،بەشداری لە چاالکییەکانی نێو وڵت بکات.
مەبەست و ئامانجی خەباتی مەدەنی نە پێدانی ڕەوایی زۆرتر بە دەسەڵت بەڵکوو لە
پەراوێزخستنی هەرچی زۆرتری هێزەکانی دەستەڵت و دوورکردنەوەی خەڵک
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لەوانە .بۆ وێنە بەشداری لە ڕەوتی هەڵبژاردنەکان لە وڵتێکی سەرەڕۆ 6وەک ئێران و
هاندانی خەڵکی بۆ بەشداریی لەم چەشنە نمایشانەدا ،بەپێچەوانەی ئەوانەی کە پێیان
وایە دەبێتە هۆی چاالککردنی خەڵک و بردنەسەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی ،نەتەنیا
یاریدە بەم دوو خاڵە نادا ،بەڵکوو ئەو وەهمە پێک دێنێ کە دەکرێ لە چوارچێوەی
سیستمێکی بەستراو و کۆنەپەرستانەدا ئاڵوگۆڕی دێموکراتیک پێک بێ؟!
جین شارپ یەکێک لە دوکتورینی خەباتی مەدەنی لە کتێبی "لە دیکتاتۆرییەوە بەرەو
دێموکراسی" ئاماژە بەم ڕاستییە دەکا کە" :دەنگدان لەژێر دەسەڵتی حکوومەتە
سەرەڕۆکاندا ئامرازێکی باش بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆ ڕی بنەمایی لە پێکهاتەی سیاسی
نییە .بەشێک لە حکوومەتە دیکتاتۆرییەکان جاروبار بۆ پاراستنی ڕواڵەتی
دێموکراتیکبوونی خۆیان ،هەڵبژاردنیش بەکار دێنن (وەکوو دەنگدان لە وڵتەکانی
بلۆکی ڕۆژهەڵتی پێشوو) بەڵم ئەم دەنگدانانە ،ڕاپرسییەکی بەستراوەن کە تەنیا بۆ
پشتیوان ی لێکردنی خەڵک و هەڵبژاردنی یەکێک لە کاندیدە هەڵبژاردووەکانی
دیکتاتۆر ،بەکاردەهێندرێ .ئەگەر تەنانەت کاندیدێکی ئۆپۆزیسیۆنیش ئیزنی بەشداری
لە هەڵبژاردنی پێبدرێ و هەڵبژێردرێ (وەکوو ئەو حاڵەتەی کە لە ساڵی  ١99٠لە
برمە و لە ساڵی  ١993لە نیجێریە ڕوویدا) ،ئاکامی هەڵبژاردنەکان بە هاسانی لەالیەن
دیکتاتۆرەوە ڕەت دەکرێتەوە ،جاروباریش کاندیدی "سەرکەوتوو" هەڕەشە و
گوڕەشەی لێ دەکرێ و ،تەنانەت لەسێدارەش دەدرێ .دیکتاتۆرەکان هیچ کاتێک بە
هاسانی ئیزنی دەنگدان بە ئەوانەی کە بیانەوێ ،ئەوان لە تەختی پاشایەتی بکێشنە
7
خوارێ ،نادەن".
لە ئێرانیشدا ئێمە ئەزموونی ئەم حاڵەتانەمان هەیە ،بۆ وێنە پیالنی گیرانی د .قاسملوو
پاش دەنگهێنانەوەی لە هەڵبژاردنەکەی مەجلیسی "خبرگان" وەکوو نوێنەری خەڵکی
ورمێ و لە گەمارۆ دانی ماڵیی مووسەوی و کەرووبی پاش بزووتنەوەی سەوز .جین
شارپ زۆر بە جوانی ئاماژە بە خاڵێکی سەرنجڕاکێش دەکا ،واتە هاوکاریی خەڵک
وەکوو سەرچاوەی هێزی سیاسیی دیکتاتۆرەکان و ،دەڵی" :مەبەستە سەرەکییەکە
سادەیە ،دیکتاتۆرەکان نیازیان بە هاوکاریی ئەو خەڵکە هەیە کە حکوومەتیان

7

استبدادی Despotism,

6
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بەسەردا دەکەن ،هاوکارییەک کە بەبێ ئەو ،ناتوانن سەرچاوەی هێزی سیاسیی خۆیان
مسۆگەر بکەن و لە جێی خۆی ڕاگرن .سەرچاوەکانی هێزی سیاسی بریتین لە:
• ڕەوایی ،پێکهێنانی باوەڕی گشتی لەسەر یاسایی بوونی حکوومەت و
پێبەندیی ئاکاریی خەڵک بۆ گوێڕایەڵی لەوان.
•

سەرچاوەی ئینسانی ،ڕێژە و بایەخی کەسان و گرووپگەلێک کە فەرمانبەری
لە دەسەڵتداران دەکەن ،هاوکارییان دەکەن یاخود یاریدەی دەسەڵتداران
دەدەن و هتد".

8

لێرەدایە کە هەڵویستی حیزبێک بۆ هاندانی خەڵک بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکان
یاریدە بە مانەوەی دەسەڵتی دیکتاتۆر و ،ڕەوایی زۆرتر بەوان دەدا و زۆرجار
وەکوو خاڵێکی ڕەش لە ژیانی سیاسیی ئەم حیزبانەدا تۆمار دەکرێ .حیزبێکی
ئۆپۆزیسیۆن لە ڕەوتی تێکۆشانی سیاسیی خۆیدا ئەگەر نەرمشی لە کردەوەدا هەبێ،
بۆی نییە لە بنەماکاندا سازش بکا و ئەگەر کاتێک دەرفەت بۆ گۆڕانکاریی بنەڕەتی
نییە ،پێویستە جارێ لەو شێوانەی کە توندوتیژییان لەگەڵ نییە کەلک وەربگرێ؛ کە
نزیکەی ٢٠٠شێوەی هەتا ئێستا ناسراون .ئەم شێوانە لە سێ دەستەی سەرەکیدا
پۆلبەندی کراون :دربڕینی ناڕەزایەتی و هەڵگرساندن ،هاوکاری نەکردن و هێرش
کردن .شێوەکانی دەربڕینی ناڕەزایەتی و هەڵگرساندن زۆرتر خۆپیشاندانە
سەمبولیکەکانن وەکوو ڕێژە ڕۆیشتن ،ڕێپێوان و هتد .هاوکاری نەکردن بەسەر 3
ژێرگرووپدا دابەش دەکرێ (ئەلف) هاوکاریی کۆمەڵیەتی نەکردن( ،ب) هاوکاریی
ئابووری نەکردن وەکوو تەحریمەکان ،مانگرتنەکان (ج) و هاوکاریی سیاسی
نەکردن .هێرشی بەبێ توندوتیژی لە ڕێگەی کار و چاالکیی ڕەوانی ،فیزیکی،
کۆمەڵیەتی و ئابووری و سیاسی ]...[ ،هەروەها [پێکهێنانی] دەوڵەتە هاوتەریبەکان لە
9
دەستەی ئاخردا جێگیر دەبن.

8
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از دیکتات وری بە دمکراسی ،جین شارپ ،مترجم :جادی ،موسسەی آلبرت انیشتن ،فصل سوم،
ص٢
سەرچاوەکەی سەرێ ،بەشی  ،5الپەڕەی  ،٢بۆ زانیاریی زۆرتر بڕوانە الپەرەکانی  63هەتا 7١ی ئەم
کتێبە لە:
http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/Farsi-FDTD.pdf
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مانگرتنی سەرانسەریی ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی خەرمانانی  ١397هەتاوی لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان لەسەر بانگەوازی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران و کۆمەڵەی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و هتد ,نموونەیەکی بەنرخ و بەهێز لە
خەباتی مەدەنیی گەلی کورد و وانەیەکی گەورە بۆ گەلەکانی دیکەی ئێران و حیزبە
سەرانسەرییەکانە.
کۆتایی و ئاکامبەندی
"ڕاستیی سەردەکەوێ ،بەڵم پێویستی بە یاریدەی جیددیی ئێمە هەیە".
ژولیوس ڤۆچیک

چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەی ی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان پێوەندیی
ڕاستەوخۆی لەگەڵ سیستمی ئیداری

–

سیاسی ئیران هەیە .حکوومەتی ناوەندخواز،

نادێموکراتیک و تیوکراتیکی ئیسالمی کە باوەڕی بە بوونی نەتەوە و کێشەی
نەتەوەیی لە ئێراندا نیە ،بەربەستی سەرەکی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی لە
چوارچێوەی سیستمی ئەمڕۆی ئێراندایە .ئەرکی هێزێکی ئوپۆزیسیۆن لە خەباتی
پێشکەوتنخوازانەی خۆی بریتییە لە :دوورکردنەوەی خەڵک لە دەسەڵت ،بردنە
سەرەوی ورە و متمانە بە خۆیی خەڵک ،ڕێکخستن و سازماندانی ئەوان لە ڕێکخراوە
نهێنی و ئاشکراکانی نێو کۆمەڵگا ،بردنە سەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی و سیاسی ،لە
پەراوێزخستنی هەرچی زۆرتری حکوومەتی ناوەندی و ئاشکراکردنی جەنایەت و
تاوان و ئاکارەکانی نادێموکراتیکی ڕژێم لە نێو خۆ و دەروەی وڵت ،پێکهێنانی
لۆبی کوردی ڕۆژهەڵت لە دەرەوەی وڵت بۆ پێوەندیی دیپلۆماتیک لەگەڵ پارلمان،
دەوڵەت و راگەیەنە گشتییەکانی وڵتەکانی رۆژئاوایی و ئەمریکا ،هەوڵ بۆ پێکهێنانی
بەرەی یەکگرتووی کورد و هاوکاری لەگەڵ هێزە پێشکەوتنخوازەکانی سەر بە
نەتەوەکانی دیکە ،هەروەها ئەو ڕێکخراوە سەرتاسەریانەیە کە مافی چارەی
خۆنووسینی نەتەوکانی ئێران بە فەرمی دەناسن .پێش شەرتی تەواوی ئەمانەش ،ئەوەیە
کە حیزبە کوردستانییەکان ماڵی خۆیان ڕێکخەن و لە سەر خاڵە هاوبەشەکانیان ڕێک
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کەون .بێگومان کاتێک بەرەی کوردستانی پێک بێ ،نوێنەرانی سیاسی کوردی
ڕۆژهەڵتیش دەتوانن بە متمانە و قورساییەکی زۆرتر بکەونە نێو بازنەی کایە
سیاسییەکانی نێوخۆ و دەرەوەی وڵت.
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یەکێک لە پرسە گرینگەکانی هەر ڕێکخراوەیەکی سیاسی ،هەڵبژاردنی شێوەی
خەبات و بەکار هێنانی ئامرازی جۆراوجۆر بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیەتی .لەم
ڕەوتەدا ناکرێ هیچ چەشنە شێوازێکی خەبات بە چەشنێکی ڕەها دیاری بکرێ.
بەپێی گۆڕان کاری لە بارودۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،چەشنە ڕێبازێکی سیاسی
دەتوانێ جێی خۆی بە چەشنێکی دیکە بدا و حیزبێکی شۆڕشگێڕ پێویستە بزانێ چ
کاتێک بە شێوەیەکی ڕادیکال و چ کاتێک بە چەشنێکی مەدەنی یاخود رفۆرمیستی
چاالکی بکات .واتە شێوەی خەبات و تاکتیکەکانی دەتوانێ توشی جێگۆڕکێ ببێ،
بەاڵم ستراتژی و ئامانجی سەرەکی لە جێی خۆیدا دەمێنێ و بە پێی وەزعییەتی بابەتی
و زەینی ،حیزبێکی شۆڕشگێر تاکتیکەکانی خۆی دەستنیشان دەکا .یەکێک لە
شێوەکانی خەبات ،شەڕی چەکدارییە ،بەشێک لە حیزب و کەسایەتییەکانی کوردستان
بایەخێکی زۆر بەم چەشنە چاالکییە دەدەن و جاروبار هەر چەشنە ڕەخنەگرتنیش لە
بەکارهێنانی ناوەختی ئەم شێوازە دەکەوێتە بەڕ ڕەخنە و گازندەیەکی بێ پسانەوە و
بوختان و تاوانی ترسەنۆکی ،ڕفۆرمیست ،خۆبەدەستەوەدەر ،جاش ،خۆفرۆش ،الدەر
و  ...وەپاڵ ئەوان دەدرێ.
لە یەک دوو ساڵی ڕابر دوودا مەسەلەی دەستپێکردنەوەی شەڕی چەکداری لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان [ئەگەر ناردنەوەی پێشمەرگە بۆ بوونی لە نێو واڵت وەکو
دەستپێکی خەباتی چەکداری پێناسە بکرێ] ،دروست یان نادروست بوونی ئەم
جموجوڵە یەکێک لە بابەتەکانی باس و لێکدانەوەی حیزب و کەسایەتییەکانی
کوردستانی و ئێرانی لە تاراوگە ،هەروەها نێوخۆی واڵت بووە .پاش چەندین ساڵ
ڕاگرتنی شەڕی چەکداری ،ناردنەوەی پێشمەرگە بۆ نێو خۆی واڵت و لە کەمین
کەوتنی بەردەوام ،گیران ،و گیانبەختکردنی پێشمەرگەکان لە بۆسەکان و
بەندیخانەکانی حکوومەتی ئیسالمی ،سەرنجی زۆر کەسی بەرەو ئەم مەسەلەیە
ڕاکێشاوە .بە تایبەت ئەم پرسیارە دێتە پێش ئەم جموجواڵنە و لە دەستدانی دەیان
پێشمەرگەی فیداکار ،ئەویش کاتێک بزووتنەوەیەکی بە هێزی مەدەنی لە نێو خۆی
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واڵت لە حاڵی گەشەسەندایە ،بڵێی لە جێ خۆیدابێ و زەبر لە بزووتنەوەی کوردی
ڕۆژهەاڵت نەدات و نەبێتە هۆی میلیتاریزە کردن و سەرکوتی هێزە مەدەنی و
پێشکەوتنخوازەکانی نێو واڵت؟ یان ناردنەوەی پێشمەرگە و بوونی ئەوان لە نێو خۆی
واڵت ،سەرەڕای قوربانیدان و تەواوی کێشە و سەختیەکانی ئەم کار و چاالکییە،
دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ورەی خەڵک ،و پاڵپشتێکی بە هێز بۆ جواڵنەوەی مەدەنی
و ئاشتیخوازانەی نێو واڵت؟ ئایا دەتوانێ وەکو ماتۆڕێکی چکۆڵە ببێتە هۆی
جوواڵندنی خەڵک بۆ شۆڕش و وەڕێخستنی ماتۆری گەورەی بزووتنەوەی
جەماوەری؟
لەم بابەتەدا تێدەکۆشین تیشک بخەینە سەر ئەم باسە و تا ڕادەیەک الیەنە ئەرێنی و
نەرێنییەکانی شی کەینەوە.
***
لە دوو سەدەی ڕابردوودا نەک لە کوردستان بەڵکوو لە بەشەکانی دیکەی ئێرانیش
جموجوڵ و ڕاپەرینی چەکداری دیتراوە .بۆ وێنە :بەشداری هێزە چەکدارەکانی
ئازەربایجان بە سەرۆکایەتی سەتارخان و باقرخان لە بزووتنەوەی مەشروتە(-١٢٨٧
 ،)١٢٨٥پێکهاتنی هێزی نیزامی لە بزووتنەوەی جەنگەڵ و تەنانەت بەشداریی
چەکدارە کوردەکان بە ڕێبەریی خاڵو قوربان لەم بزووتنەیەدا( ،)١٢٩٣-١٣٠٠
پێکهاتنی هێزی فیدایی لە بزووتنەوەی ئازەربایجان بە ڕێبەریی فرقەی دێموکرات
( ،)١٣٢٤-٢٥ڕاپەرینی ئەفسەرانی خوراسان بە ڕێبەریی سەرگورد عەلی ئەکبەری
ئەسکەندانی و سەرهەنگ عەبدولرەزا ئازەر (گەالوێژی  ،)١٣٢٤بزووتنەوەی
چریکیی(موجاهید و فیدایی) لە دەیەکانی  ٤٠و ٥٠ی هەتاویی سەدەی ڕابردوو،
ڕاپەرینی ئەفسەرە شۆڕشگێرەکانی هێزی ئاسمانی لە شۆڕشی ڕێبەندانی  ١٣٥٧و
پەیوەست بوونی خەڵک بەوان ،بزووتنەوەی خەلکی عەرەب لە ئەهواز(جۆزەردانی
 ،)٥٨بزووتنەوەی خەڵکی موسڵمان لە تەورێز(ڕەشەمەی  ،)٥٨ڕاپەرینی یەکیەتیی
کۆمۆنیستەکانی ئێران لە ئامۆڵ(ڕێبەندانی  ،)١٣٦٠تێرۆرەکانی گرووپی فورقان()١٣٥٨
و بە تایبەتی موجاهیدینی خەڵک پاش ٣٠ی جۆزەردانی  ،١٣٦٠هەروەها عەمەلیاتی
"فروغ جاودان"ی موجاهیدین لە گەالوێژی  ١٣٦٧نموونەگەلێک لەم جموجوڵ و
خەباتی چەکداری لە نێو هێزەکانی دیکەی ئێرانە.
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شەڕی چەکداریی لە کوردستان بە تایبەتی بە هۆی تایبەتمەندیی جوغرافیایی ئەم
واڵتە وەکو کوێستانی بوون ،هەبوونی کێو ،جەنگەڵ ،دۆڵ ،و گەلییە باریک و پڕ
پێچاوپێچەکانی ،هەروەها کەش و هەوای وشک ،بەرگریی بەردەوامی خەڵک لە
بەرامبەر هێڕشی نەیارانی و هتد وەکو داب و نەرێتێکی کۆن و گەلێک پیرۆزی لێ
هاتووە .مێژووی کورد بە تایبەتی لە سەدەی  ٦و ٧ی زایینییەوە هەتا ئێستا پڕ لە
فیداکاری ،خۆڕاگری ،لەخۆبردوویی و پاڵەوانییەتیی ڕۆڵەکانی کورد لەبەرامبەر
دوژمنانی ئەم گەلەیە .لە چەند سەدەی ڕابردوودا چەندین ڕاپەرینی چەکداری بەڕێوە
چوون کە وەک نموونە دەکرێ ئاماژە بەوانە بکەین :راپەرینی بەدرخان لە بۆتان(١٨٣٤
ز) ،ڕاپەرینی یەزدانشێڕ(ساڵەکانی ١٨٤٤-١٨٥٥ز) ،ڕاپەرینی شێخ عوبێدولالی
نەهری(١٨٨٠ی ز) ،ڕاپەرینی سمایل ئاغای سمکۆ( ،)١٢٩٩-١٣٠٩دامەزراندنی
کۆماری کوردستان( )١٣٢٤بزووتنەوەی ساڵەکانی  ٤٦و  ١٣٤٧بە ڕێبەریی کومیتەی
شۆڕشگێری حیزبی دێموکراتی کوردستان ،خەباتی چەکداریی بە ڕێبەریی حیزبی
دێموکرات و کۆمەڵە پاش هێرشی هێزەکانی سەرکوتکەری ئێران بۆ کوردستان لە
٢٨ی گەالوێژی  ١٣٥٨و هتد.
***
بێگومان لە کۆمەڵگایەک کە ڕێژیمی سەرکوتکەر ،ڕێ بە خەباتی مەدەنی نەدات و
فەزای سیاسیی قڕو قەپ بکرێ ،بەکارهێنانی شێوەکانی توند و تیژی خەبات دەبێتە
خاوەنی جێگە وپێگەیەکی تایبەت .سەرکەوتنی هەر چەشنە شێوەیەکی خەبات،
ڕاپەرین و شۆڕشێک پێوەندیی بە زۆر فاکتەری نێوخۆیی ،ناوچەیی و جیهانی،
هەروەها بارودۆخی سیاسی نیوکۆمەڵگا ،ئاستی ئاگایی نەتەوەیی و سیاسی،
هاوسەنگی هێزەکانی دژبەر ،ئاستی بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی خەڵک و خۆڕاگریی
هێزەکانی ڕێژیمی سەرکوتکەر لە بەرامبەر بزووتنەوەی خەڵک و هتد هەیە .لە
مێژووی ئێراندا بە شێکی بەرچاو لە ڕاپەرینەکان بە هۆی نەبوونی بارودۆخی پێویستی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی ،السەنگی هێزەکانی شۆڕشگێر و سەرکوتکەر و نەبوونی
پشتیوانیی جەماوەر شکستیان هێناوە و نەیانتوانیوە گۆڕانکارییەکی سیاسی و ئەرێنی لە
کۆمەڵگادا پێک بهێنن .حەرەکەتە خۆویست و سکتاریستیەکانی ڕۆشنبیرە
ئازادیخوازەکانی ئێران سەرەڕای ئاوێتە بوونیان لە گەڵ لەخۆبردوویی و
فیدارکارییەکی زۆر ،نەیتوانیوە بزووتنەوەی ئەوان بە ئاکام بگەیەنێ ،بەاڵم هەر کات
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خەباتی چەکداریی لەسەر بەستێنی بزووتنەوەی جەماوەر شکڵیگرتبێ ،ئەگەر بە
ئامانجی خۆشی نەگەیشتبێ ،کاریگەریەکی بە هێزی لەسەر ڕەوانی کۆمەلگا داناوە.
سەرکەوتنی شۆڕشی ڕیبەندانی ٥٧ی هەتاوی بە شوێن ڕاپەرینی هومافەرەکان و
پەیوەست بوونی ئەوان بەخەڵک  ،گەیشتنی هێزە چەکدارەکانی سەتارخان و باقرخان
بۆ تاران لە کاتی مەشروتە و کاریگەریی ئەوان لە سەرکەوتنی مەشروتەخوازەکان،
پێوەندیی خۆڕاگریی و بەرگریی چەکداریی لە کوردستان لەگەڵ جەماوەری خەڵکی
کورد سەرەرای پاشەکشە و شکستی نیزامیی هێزە کوردەکان ،نموونەی بەرچاوی
هاوئاهەنگیی بزووتنەوەی جەماوەری و خەباتی چەکدارییە .بەاڵم ڕاپەرینی ئەفسەرانی
خوراسان ،بزووتنەوەی چریکی ،ڕاپەرینی یەکیەتی کۆمۆنیستەکان لە ئامۆل،
عەمەلیاتی "فروغ جاویدان" و هتد نموونەی بەرچاوی جموجوڵێکی خۆویستانە،
سەرنەکەوتوو و ناهاوئاهەنگ لەگەڵ باردوخی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگانو
ئاکامەکەیان شەهیدبوون و گیرانی دەیان شۆڕشگێری ئازادیخواز بووە کە خوازیاری
گۆڕانگاریی جیددی لە کۆمەڵگادا بوون.
بۆ گەیشتن بە ئاکامی سەرکەوتوانە و وەدیهێنانی بەرنامە و ئامانجەکانی هەر
ڕێکخراوەیەک ،پیویستە ئەم خااڵنە لەبەر چاو بگیرێن :مەبەست لە ئەنجامی ئەو کار و
چاالکییەی کە دەیکەن چیە و چ نەخشە ڕێگایەکی شیاویان بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکان هەیە؟ ئایا کادری پێویست و پەروەردەکراو ،ڕێبەرییەکی کارا و شیاو،
ئامرازی پێویست و توانایی ئەم کارەیان هەیە و هێزی شۆڕشگێر توانیویەتی
سازماندەیی پێویستی بۆ بکات؟ بە بوونی زەبر و زونگ و دەسەاڵتی ڕێژیمی
دیکتاتۆر تا چ ڕادەیەک خەڵکی بەرەو پێری ئەم چەشنە خەباتە دێن و پشتیوانیی لێ
دەکەن؟ ئایا نەخشە ڕێگاکە ،قازانج و زیانەکانی ئەو حەرەکەتەی کە قەرارە لە
ئاکامی ئەو خەباتە چەکدارییەدا وەڕی کەوێ ،هەروەها ئیمکاناتی خەبات بە باشی
هەڵسەنگێندراوە و دەرفەتەکانی پێویست بۆ پاشەکشەیەکی ڕێکو پێک و کەم خەسار
یان بێ خەسار لێکدراوەتەوە؟ لەبیرمان نەچێ "لێپرسینەوە لە خەڵکی سەرکەوتوو
ناکرێ" بەاڵم خۆ ئەوانی تووشی شکست دێن ،دەکەونە بەر ڕەخنە وگازندەی یاران
و نەیاران و بە قەوڵێک "سەرکەوتن هەزاران باوکی هەیە و شکست هەتیو و بێ
دایک و باوکە" .بێ ئەوەی بمانەوێ باسی دروست یان نادروست بوونی شەڕی
چەکداری بکەین پێویستە بە پێی ئاکامەکانی ئەم یەک دوو ساڵەی کە جموجوڵی
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چەکداری لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەستی پێکردۆتەوە ،دەستکەوتەکان و زیانەکانی
هەڵسەنگێنین و بزانین چ کاریگەریەکی لەسەر گەشەسەندنی بزووتنەوەی نەتەوەیی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بووە و هەتا چ رادەیەک لە مەبەستەکانی نزیک بۆتەوە! بەم پێی
پێویستە ،ئێمە واڵمی ئەم پرسیارانە بدەینەوە:
 .١ئایا ئەم جموجواڵنە بوونەتە هۆی پاشەکشەکردنی دوژمن و نزیککردنەوەی ئێمە
لە مەبەستەکانی خۆمان؟
 .٢لەم جموجواڵنەدا ،خەساری گیانی و کوژراوی هێزەکانی سەرکوتکەر زۆرتر بووە
یان ئی الیەنی پێشمەرگەکان؟ ئەو ئامارانەی کە لەبەر دەستن پیشانیان داوە کە بە
دەیان پێشمەرگەی کورد بە هۆی لە کەمین کەوتن و گەمارۆدران ،گیانی خۆیان
بەخت کردوە و ئەگەر تەنانەت زەبرێکی زۆریش لە دوژمن درابێ بە پێی ئەوەی کە
حکومەت هەزاران هێزی سەرکوتکەری هەیە ،دەتوانێ بە هاسانی جێگەی
کوژراوانی خۆی پڕکاتەوە ،بەاڵم بڵێی حیزبە کوردستانییەکان بەم سادەییە بتوانن جێی
ئەم گیانبەختکردوانە پڕ کەنەوە؟
 .٣ئایا چاالکیی پێشمەرگە و دەستکەوتەکانی ئەوندە بەرچاو بووە کە ببێتە هۆی
بەرزکردنەوەی ورەی خەڵک و پەیوەست بوونیان بە هێزی پێشمەرگە یان بە پێچەوانە
لە کەمین کەوتنی بەردەوام ،شەهیدبوون و گیرانی پێشمەرگەکان کاریگەریەکی
نەرێنی لە سەر ڕەوانی کۆمەڵگایەک بووە کە شایەدی شکست و زەبرخواردنی
بەردەوامی هێزێکە کە لە ڕابردوودا وەکو پاڵەوانی ڕزگارکەر پێناسە دەکرا؟
 .٤ئایا توانایی هێزی پێشمەرگە لەو ئاستە دا هەیە کە بتوانی ناوچەگەلێک ڕزگار
بکات و دەسەاڵتی ئەو بەشە بە دەستەوە بگرێ و ڕاێگرێ؟
 .٥ئایا ئەم جموجواڵنە بوونەتە هۆی بەرزکردنەوەی ئاگایی سیاسیی خەڵک و
متمانەی زۆرتر بە حیزبە کوردستانیەکان؟
 .٦ئایا کاتێک حیزبە کوردستانییەکان نەک ناوچەیەکی ئازادکراو بەڵکو پشت
جەبهەیەکی جێ متمانە و ئیمکاناتی ماڵی و لۆجەستیکیشیان نییە ،تا چ ڕادەیەک ئەم
کار و چاالکییانە دەتوانێ بە قازانجی نەک بزووتنەوە ،بەڵکوو خۆشیان تەواو بێ؟
 .٧بڵێی کاتێک ئەم هەموو دەرفەتە میدیاییە بۆ پێوەندیی گرتن لەگەڵ خەڵک لە
ڕیگای ئینترنێت ،تەلەوی زیون وهتد هەیە ،پێویست بێ تەنیا لەبەر پیشاندانی حزوری
حیزبێک ،گیانی پێشمەرگەکان بکەوێتە مەترسییەوە؟ بڵێی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

72

هەلومەرجی ئێستا و شەڕی چەکداریی؟

کە پانتاییەکەی دەگاتە  ١٦٠هەزار کیڵۆمیتری چوارگۆشە ،بوونی جارو باری
پێشمەرگە لە چەند گوندێکی کوردستان و زەبرخواردنی بەردەوام و گەیشتنی
خەبەری شکست و سەرکووتکرانیان بە جەماوەر ،ببێتە هۆی ڕاکێشانی خەڵک بۆ
گۆڕەپانی خەبات و ورووژاندنی هەستی نەتەوەیی ئەوان؟
 .٨کاتێک باردۆخی پێویست بۆ جوواڵنەوی چەکداری ئامادە نییە ،ڕێژەی پێشمەرگە،
و ئامرازی خەباتی نیزامی و تواناییەکان بۆ شەڕێکی سەرکەوتوو بە هیچ جۆر
بەرابەریی لەگەڵ ئیمکاناتی دوژمن ناکات ،و باردۆخەکە گەلێک نابەرامبەرە ،بڵێی
دەس بۆ چەک بردن نەبێتە هۆی بردنی هێزی شۆڕشگێر بۆ نێو مەیدانێک کە ڕێژیمی
دیکتاتۆر دەستی بااڵی تێدا هەیە و بە هەبوونی تەواوی دەرفەتە
سوپایی(نیزامی)یەکان ،توانای سەرکوتکردنی یەکجار بەرزترە؟ ئایا لەم حاڵەتەدا ،ئەم
جۆرە حەرەکەتە چەکدارییە نابێتە هۆی ئەوە نەک پێشمەرگەکان بەڵکوو خەڵکی
ئاساییش تووشی چەرمەسەریی و ئازار و زیانێکی زۆر بن؟ و هتد.
ئاکامگیری:
حیزبێکی بەرپرس و بە ئەزموونی سیاسی ،بە پێی هەڵسەنگاندنی بارودۆخ و
وەزعیەتی سیاسیی کۆمەڵگا ،هاوسەنگیی هێزەکانی دژبەر و چۆنیەتی بزووتنەوەی
ئازادیخوازانەی جەماوەر دەبێ توانایی کەڵک وەرگرتنی شیاو و دروستی لە تەواوی
شێوەکانی خەباتی ئاشتیخوازانە و ڕادیکال ،واتە شەڕی چەکداریی و ڕاپەرین و هتد
هەبێ و لە کاتی پێویستدا بتوانێ شێوازی دروستی خەبات وا هەڵبژێرێ کە بە
کەمترین خەسار زۆرترین زەبر لە دوژمن بدات و لە مەبەست و ئاکامەکانی خۆێ
نزیک بێتەوە .بێگومان خەباتی چەکداریی پێویستی بە بیرێکی گەلێک وردتر و
هەبوونی دەرفەتەکانی پێش و پاشی بەرەی شەڕ و بارودۆخێکی شیاو هەیەو تەنیا
کاتێک لە جێی خۆیدایە کە بتوانێ لەسەر بەستێنی شۆڕشێکی جەماوەریی و لە کاتی
پێویستدا بۆ چارەسەرکردنی یەکجاری بێتە ئاراوە .هێنانە مەیدانی هێزی پێشمەرگە لە
کاتێکدا بارودۆخی پێویست تەیار نییە و هاوسەنگیی هێزەکانی شەڕ لە قازانجی هێزی
سەرکوتکەر دایە ،چ لە باری نیزامی و چ لە باری ڕووحی و ڕەوانییەوە بە زیانی
هێزی شۆڕشگێر و خەڵک تەواو دەبێ .زەبرخواردنی بەردەوامی پێشمەرگە ،گیران و

چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە

73

شەهیدبوونیان چ لە باری ئینسانیی و چ لە باری کاریگەریی ڕەوانییەوە کۆمەڵگاو
حیزب تووشی خەسار و کارەسات دەکات.
خەڵک حەقی خۆیانە ئەم پرسیارانە ئاراستەی ئەم چەشنە ڕێکخراوانە بکەن :هۆی چیە
تەنیا پێشمەرگەیە کە بەردەوام دەکەوێتە کەمینی دوژمن و هیچ دەستکەوتێکی نیزامی
و سیاسی نەسیبی هێزی پێشمەرگە نابێ؟ ئایا باشتر نییە حیزبەکانی کوردستانی زۆرتر
بایەخ بە پەروەردەکردنی سیاسی و نیزامیی پێشمەرگە و ئامادەکردنیان بۆ ڕۆژێک
بدەن کە بارودۆخی پێویست لە کۆمەڵگا پێک دێ و ئەوان بتوانن وەکو کادرێکی
سیاسی بەشداری لە خەباتی جەماوەریدا بکەن .بڵێی باشتر نەبێ لەم بارودۆخەدا کە
خەباتی مەدەنی لە حاڵی گەشەسەندایە هێزی خۆمان بۆ کۆکردنەوە و پەرەپێدان بە
خەباتی ئاشتیخوازانەی کۆمەالیەتی ،ئابووری ،فەرهەنگی و سیاسی بخەینە گەڕ؟
مانگرتنی ٢١ی خەرمانان نموونەیەکی باش بوو لە خەباتی مەدەنی و جەماوەریی
کوردستان و نیشانەی ئەو پەڕی وشیاریی و ئاگایی سیاسی کوردی ڕۆژهەڵتە کە
دەتوانێ نموونەیەک باش نەک بۆ تەواوی ئێران بەڵکوو بۆ تەواوی بەشەکانی دیکەی
کوردستانیش بێ .حیزبێکی بە ئەزموون نابێ بە حەرەکەتێکی کاڵ و ناسەرکەوتووی
نیزامیی خۆی ،زەبر لە بزووتنەوەی لە حاڵی گەشەسەندنی خەڵک بدات و
ڕێخۆشکەری سەرکوتی هێزە پێشکەوتنخوازەکانی نێو کۆمەڵگا و میلیتاریزە کردنی
وڵت بێ .لە الیەکی دیکەشەوە تێچووی ئەم چەشنە خەباتە ڕا دیکالە ،لەدەستدانی
دەیان پێشمەرگەی ئازایە کە سەرمایەی ئەم کۆمەڵگایەن و دەتوانن لە داهاتوی
کوردستاندا ئەگەر بە باشی پەروەردە بکرێن ،نەخش و ڕۆڵێکی باش و چارەسازیان
هەبێ! بێگومان خەباتی سیاسی لە کۆمەڵگایەکی نادێموکراتیکدا هەمێشە لەگەڵ
گرتن و ئەشکەنجە و شەهیدبوونی ئازادیخوازان ڕوبەروویە ،بەڵم حیزبێکی سیاسی
پێویستە زۆر ورد و بەرپرسانە لە گەڵ گیانی ئەندامەکانی خۆی و خەڵکی ئاسایی
بجووڵێتەوە و شێوەیەک هەڵبژێرێ کە بە کەمترین خەسارەوە بە زۆرترین ئاکام بگات!
ڕەزبەری ٢٠١8

کورد لە ئەگەری ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا
هەڵوێست و ئەرکی خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان بە گشتی و حیزبە
کوردستانییەکان بە تایبەتی ،دوای ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران یەکێک لەو
پرسیارانەیە کە دەبێ لە ئێستاوە بیری لێ بکرێتەوە و وڵمی بۆ بدۆزرێتەوە.
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران وەک هەر دەسەڵتێکی سەرەڕۆ ناتوانێ هەتاهەتایە
بمێنێتەوە و زوو یان درەنگ کۆتایی بە دەسەڵتی نگریسی دێ ،بەڵم هەڵوێستی
کورد وەکوو نەتەوەیەکی زوڵملێکراو کە پاش هاتنە سەر کاری ڕێژیمی ئیسالمی،
چوار دەیەیە بەردەوام بۆ گەیشتن بە ئاواتە لەمێژینەکانی خەبات دەکا و گەلێک
قوربانیی داوە ،بەرامبەر بە دەوڵەتی داهاتوو چۆن دەبێ؟ ئایا کورد دەسبەجێ دەبێ
داوای جیابوونەوە لە ئێران و پێکهێنانی دەوڵەتێکی سەربەخۆ لە ڕۆژهەڵتی
کوردستان بکا؟ یاخود شانبەشانی هێزە سەرانسەری و ناوچەییەکانی ئێران بۆ
پێکهێنانی ئێرانێکی دێموکراتیک و فیدرال تێبکۆشێ؟
بێگومان هەڵوێست گ رتنی حیزبێکی بەئەزموون لە جیهانی سیاسەتدا لە پێوەندی
لەگەڵ بارودۆخی جیهانی ،ناوچەیی و نێوخۆیی ،بە گوێرەی هاوسەنگیی هێزە
سیاسی_سپاییەکان و ،ئاستی هوشیاریی نەتەوەیی و سیاسیی خەڵک ،ڕادەی
ڕێکخستنی جەماوەر لە ڕێکخراوە سیاسی ،کولتووری و پیشەییەکاندا ،هەروەها
ئامادەبوونی ئەوان بۆ خەباتی سیاسی لە پێناوی گەیشتن بە ئامانجەکانیاندا دەبێ.
حیزبێکی تێکۆشەر و پێشکەوتنخواز بەپێی ستراتێژیی نەتەوەیی و پەسەندکردنی
تاکتیکی شیاو بۆ گەیشتن بە ئاواتەکانی ،دەتوانێ ڕۆڵێکی گرینگ لە ڕەوتی ژیانی
سیاسیی کۆمەڵگە بگێڕێ .لەوە دەچێ هەر لە ئێستاوە نەکرێ بڕیاری یەکالکەرەوە بۆ
هەڵوێستی داهاتوو بدرێ و نوسخەی بۆ بپێچرێتەوە ،بەڵم هەموو هێزێکی سیاسی
پێویستە بۆ کاتی سەرهەڵدانی ڕووداوە لەناکاوەکانی کۆمەڵگە ،پالنی » «Aو» «Bی
هەبێ.
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لە وڵتێکی فرەئەتنیکیدا کە جارێ کێشەی نەتەوەیی چارەسەر نەکراوە ،ئەرکی
سەرەکیی حیزبێکی نەتەوەیی ،خەبات لە پێناوی گەیشتن بە کەیان ،دەوڵەت و
سەروەریی نەتەوەییە .لەم ڕەوتەدا هەبوونی ستراتێژییەکی ڕوونی نەتەوەیی ڕۆڵێکی
گرینگ لە هەڵوێست گرتن و هەڵبژاردنی شێوەی خەبات دەگێڕێ .بێگومان
حیزبێکی نەتەوەیی ناتوانێ لەمەڕ کێشەکانی نێو کۆمەڵگە وەکوو دادپەروەریی
کۆمەڵیەتی ،بێکاری ،گرانی ،زوڵم و زۆری چینایەتی و چەوسانەوەی خەڵک و هتد
بێهەڵوێست بمێنێتەوە ،بەڵم ئەرکی سەرەکیی ئەم حیزبە ،وێڕای خەبات بۆ
چارەسەرکردنی ئەم کێشانە ،ڕێکخستنی خەڵک و بردنەسەرێی ئاگایی نەتەوەیی بۆ
گەیشتن بە ئامانجی سەرەکی ،واتە سەروەریی نەتەوەیی و ڕزگارکردنی نیشتمانی
خۆی لە دەست حکوومەتی داگیرکەرە .هەر بەم جۆرە کە بۆ حیزبێکی چەپی
سۆسیالیستی یان مارکسی ،گەیشتن بە کۆمەڵگەیەکی سۆسیالیستی ئامانجی سەرەکییە،
بۆ حیزبێکی نەتەوەییش  ،ئازادکردنی نیشتمانی داگیرکراو و گەیشتن بە سەروەریی
نەتەوەیی ئامانجی سەرەکییە.
فاکتەرەکانی هەڵوێست گرتن
هەروەک پێشتریش ئاماژەی پێکرا ،ئەستەمە لە ئێستاوە بە چەشنێکی یەکالکەرەوە باس
لە هەڵوێستی پاش ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران و پێشبینیی وردی ڕەوتی
ڕووداوەکانی داهاتوو بکرێ .مێژوو بەپێی ئەزموون پڕ لە هەوراز و نشێو ،پێشڕەوی و
پاشەکشە کردنە و لەسەر هێڵێکی ڕاست ناجووڵێتەوە .بەم حاڵەش لەوە دەچێ بکرێ
بەپێی لێکدانەوەیەکی ڕاستبینانە لە بارودۆخی ئەمڕۆی ئێران و بەرزبوونەوەی ئەوپەڕی
جیاوازیی چینایەتی ،وەزعی خراپی ژیانی ئابووریی خەڵک ،پێشێلکردنی تەواوی
مافەکانی ئینسانی ،ناڕەزایەتیی چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگەی ئێران ،کێشە
لەگەڵ وڵتە زلهێزەکانی جیهان و هتد باس لە تەواو بوونی کاتە خۆشەکانی
دەسەڵتدارانی حکوومەتی سەرەڕۆ و تێئۆکراتی ئێران و بەرەو هەڵدێرچوونی ژیانی
سیاسیی ئەم ڕێژیمە بکرێ.
هەر لەم پێوەندییەدا ،پێویستە حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە ئێستاوە خۆیان بۆ
بەرەو ڕووبەروو بوونەوە لەگەڵ ڕووداوە جۆراوجۆرەکانی نێو کۆمەڵگە ئامادە بکەن
و بە لێکدانەوەی بارودۆخی ئێران ،ناوچە و جیهان ،هەروەها ئەگەرە
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جۆراوجۆرەکان ،هەوڵ بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی بەرفراون یان کۆنگرەیەکی نەتەوەیی،
داڕشتنی بەرنامە و سیاسەتێکی هاوبەش ،هەروەها ڕێکخستنی سپایەکی نەتەوەیی
بدەن .بە گشتی بۆ هەڵوێست گرتنێکی شیاو ،پێویستە ڕێکخراوەیەکی شۆڕشگێڕ
توانای هەڵسەنگاندن و لێکدانەوە و لەبەرچاو گرتنی خاڵەکانی خوارەوەی هەبێ:
بارودۆخی سیاسی_ کۆمەڵیەتی  ،هەروەها ئابووری و فەرهەنگیی ئێران بە گشتی و
کوردستان بە تایبەتی.
لێرەدا پێویستە ئاست و دۆخی بزووتنەوەی پێشکەوتنخوازانە لە ئێران ،جێگە و
پێگەی هێزی دەستەالتدار لە وڵت ،خاڵە الواز و بەهێزەکانی دەوڵەت و ملمالنێی
باڵەکانی نێو حکوومەت ،خۆڕێکخستنی چین و توێژەکانی کۆمەڵگە ،هاوسەنگیی
هێزە پێشکەوتنخواز و دواکەوتوو و کۆنەپەرستەکان لە ئاستی ئێران و کوردستان،
هەروەها ئاستی ئاگایی نەتەوەیی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد بە چەشنێکی
ڕاستەقینە لێک بدرێتەوە .لەم ڕەوتەدا یەکێک لە ئەرکەکان ،هەوڵدان بۆ پێکهێنانی
بەرەی هێزە پێشکەوتنخوازەکان لە ئاستی ئێران و کوردستان ،داڕشتنی بەرنامەیەکی
هاوبەش بۆ گەیشتن بە دێموکراسی ،ئازادی و پێکهاتنی بەستێنێکی شیاو بۆ
چارەسەرکردنی کێشەکان و ،یەک لەوان کێشەی نەتەوەیی بە شێوەیەکی مەدەنی و لە
ڕێگای دانوستان و وتووێژە.
سیاسەت و هەڵوێستی زلهێزەکان و دەوڵەتەکانی جیهان و ناوچەی ڕۆژهەڵتی
نێوەڕاست و هتد.
هەڵسەنگاندنی هەڵوێست و هەڵسوکەوتی هێزە جیهانی و ناوچەییەکان لەگەڵ
دەوڵەتی ناوەندی و هێزە خۆجێییەکان ،هەروەها ملمالنێی ئەو هێزانە پێکەوە و ناسین
و جیاکر دنەوەی دۆست لە دوژمن ،ڕادەی پشتیوانیی ڕاستەقینەی ئەو هێزانە و
بزووتنەوەی پێشکەوتنخوازی جیهانی لە بزاڤی ڕزگاریخوازانەی کورد دەتوانێ
ڕۆڵێکی بەرچاو لە هەڵوێست گرتنی هێزێکی تێکۆشەردا بگێڕێ .بۆ وێنە
لێکنەدانەوەی دروستی دەسەڵتدارانی هەرێمی کوردستان لە هەڵسوکەوت و
هەڵوێستی هێزەکانی جیهانی لە کاتی گشتپرسیی سەربەخۆیی لە ٢5ی سێپتامبری
 ،٢٠١7پشتیوانی نەکردنی زلهێزەکانی جیهانی و ناوچە لە دەنگدانی زۆرینەی خەڵکی
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باشووری کوردستان هاوکات لەگەڵ ناتەبایی نەتەوەیی لەم وڵتەدا ،زەبرێکی کارای
لە بزووتنەوەی سەربەخۆیی خوازانەی کوردستان دا و ،تەنانەت لە هێرشی هێزەکانی
سەر بە بەغدا و ئێران بۆ کەرکووک و خانەقین و هتد لە ئۆکتۆبری هەر ئەو ساڵەدا،
کورد بێ پشتیوان مایەوە و کۆنترۆڵی پتر لە سەتا 5٠ی خاکی نیشتمانەکەشی
لەدەست دا .بەم پێیە ناسینی بارودۆخی جیهانی و ناوچە و ،خوێندنەوەی دروستی
ژێئۆپۆلیتیکی جیهان بۆ گرتنی بەشێکی بەرچاو لە هەڵوێستەکانی بزووتنەوەیەکی
نەتەوەیی کاریگەرییەکی یەکالکەرەوەی هەیە.
وەزعییەت و جێگە و پێگەی حیزب و ڕێکخراوە کوردستانییەکان
یەکێک لە خاڵە گرنگەکانی هەر بزووتنەوەیەک و بە تایبەتی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوا زانەی کورد ،هاوکاریی حیزبە کوردستانییەکان و هەبوونی تەبایی
نەتەوەییە .کاتێک حیزبە کوردستانییەکان نەتوانن بە زمانێکی هاوبەش بگەن و
بەرەیەکی ڕاستەقینە و کارا دروست بکەن ،هەروەها بەرژوەندیی نەتەوەیی فیدای
بەرژوەندیی حیزبی ،عەشیرەیی و تاکەکەسی بکەن ،نەک هەر ئەگەری شەڕ و
پێکدادانی نێوخۆیی بەرز دەبێتەوە ،بەڵکوو بەستێنێکی شیاو بۆ پیالنگێڕی هێزەکانی
کۆنەپەرست و سەرکوتکەر پێکدێ و زەبرێکی گەورە لە متمانە و ورەی خەڵک
دەدرێ .شەڕی نێوخۆیی لە نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران_کۆمەڵە [ ١98٤هەتا١99١ز ،].شەڕی نێوان دوو باڵەکەی حیزبی
دێموکرات پاش کۆنگرەی هەشتەم [ ،]١993_١988شەڕەکانی پارتی و یەکیەتی
[ ،]١99٤_١997کوشتاری شیووعییەکانی عێراقی بە دەست هێزەکانی یەکیەتیی
نیشتمانی لە پشت ئاشان [١983ز] ،پێکدادانی یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان و پارتی
کرێکارانی کوردستان [ ،]١99٤هەروەها تێکهەڵچوونەکانی پارتی و پ .ک .ک
[ ]١997و هتد وەکوو ئەزموونێکی تاڵ ،بەڵم هاوکات وەک وانەیەکی گەورە بۆ
داهاتووی کوردستان دەمێنێتەوە .پێویستە هەر لە ئێستاوە هێزەکانی کوردستانی
خۆڕاهێنانی دێموکراسی و کاری هاوبەش بکەن هەتا ئەم چەشنە کارەساتانە دووپات
نەبنەوە .لەم پێوەندییەدا ،پێکهێنانی «ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران»
هەنگاوێکی باشە ،بەڵم بەس و تەواو نییە و ،پێویستیە پەرەی پێبدرێ و ببێتە
بەستێنێک بۆ پێکهێنانی کۆنگرەیەکی نەتەوەیی بۆ کوردەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان.
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ئەزموونی پتر لە دوو دەیە دەسەڵتداریی هێزەکانی هەرێمی کوردستان و نەبوونی
یەکیەتییەکی ڕاستەقینە لە پێناوی بەرژوەندیی نەتەوەییدا ،هەروەها ناتەبایی هێزە
سەرەکییەکان هەتا ئێستا زەبرێکی گەورەی لە متمانەی خەڵکی باشووری کوردستان
داوە و ،حکوومەتی بەغدا قازانجێکی زۆری لەم ناتەباییە بردووە .کارەساتی
ئۆکتۆبری ٢٠١7ی کەرکووک وێڕای پیالنی حکوومەتەکانی بەغدا و تاران ،هاوکات
بەرهەمی ناتەبایی نەتەوەیی و هاوکاریی بەشێک لە هێزەکانی یەکیەتیی نیشتمانی
کوردستان لەگەڵ دەوڵەتی بەغدا بوو.
لە ساڵنی پاش شۆڕشی ڕێبەندانی ١357ی هەتاوی ،بە هۆی دابڕان ،دەرکران و
جیابوونەوەکانی فراکسیۆن و ئەندامەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
کۆمەڵەی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران ،گەلێک حیزب و گرووپ و تاقمی جۆراوجۆری
سیاسی هاتوونەتە نێو گۆڕەپانی خەباتی سیاسییەوە .ئەمڕۆ دوو حیزبی دێموکرات و
سێ کۆمەڵە بەهۆی مێژووی خەباتیان ،بوونەتە بەشێکی ڕاستەقینە لە ئەندێشە و
بیروهزری کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵتی کوردستان .بێگومان ناکرێ نکۆڵی لە
ڕێکخراوەکانی دیکە وەک پژاک و هتد بکرێ کە لە دەرەوەی ڕۆژهەڵتی کوردستان
سەریان هەڵداوە .لەو نێوەدا ئەوەی ڕەنگ و ڕووی کوردستانی بوون بە هێزێک دەدا،
نەک هەبوونی پاشکۆی کوردستانی ،پێشمەرگە و لەبەرکردنی جلوبەرگی کوردی،
بەڵکوو سنووری چاالکی ،ستراتێژی و هەڵوێستی ئەوان لە پێوەندی لەگەڵ شێوەی
چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی و گەیشتن بە کەیان و سەروەریی کوردە .ئەوانەی
کە بە جلوب ەرگی کوردی نکۆڵی لە بەدەوڵەت بوونی کورد و نەتەوەکانی دیکە
دەکەن و پێیان وایە سەردەمی ناسیۆنالیزم کۆتایی هاتووە یاخود خۆیان لە بەرەی
بەناو «ئێرانییە سۆسیالیستەکان» یان «چەپەکانی کوردستان» دژ بە «بۆرژوا_
ناسیۆنالیستەکانی کورددا! دەبیننەوە ،لە کردەوەدا خۆیان لە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانەی کورد دوور دەخەنەوە ،و بەگوێرەی هەبوونی بیروهزری پۆلپۆتی و
پاوانخوازانە دەکەونە نێو بەرەیەک کە دەتوانێ لە داهاتوودا خوڵقێنەری کارەساتێکی
نێوخۆیی بێ .بەکارهێنانی دەستەواژەی بۆرژوا_ناسیۆنالیست بۆ ئەو ڕێکخراوە
کوردستانییانەی ئێران کە الیەنگری بیری سۆسیالیستین و بەرنامەکانیشیان لە پێوەندی
لەگەڵ دادپەروەریی کۆمەڵیەتی ،ئازادی ،دێموکراسی  ،مافی مرۆڤ و هتد دایە،
شتێک نییە بێجگە لە چەواشەکارییەکی مەبەستدار .هێزەکانی «بۆرژوا –
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ناسیۆنالیستی!؟» کورد بە پێی پانتایی چاالکیی سیاسییان لە جوغڕافیای سیاسیی
کوردستان ،وێڕای لەبەرچاو گرتنی تەواوی ئاڵوگۆڕەکانی ئێران بە گشتی ،بۆ
خۆشبژیوی ،پێكهێنانی ژیانێکی هێمنانە ،دادپەروەرانە ،بەختەوەرانە و شارستانیانە،
هەروەها چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی تێدەکۆشن.
بەپێی ڕاستییەکانی کۆمەڵگەی کوردستان ،ئەستەمە تاقمگەلێکی سەرلێشێواو لە باری
بیروهزری سیاسییەوە ،بەبێ هاوکاری و پێوەندی لەگەڵ هێزەکانی کوردستانی بتوانن
ڕۆڵێک لە داهاتووی ڕۆژهەڵتی کوردستاندا بگێڕن و بە یارمەتیی «پڕۆلتاریای کورد»
توانای الدانی «بەرەی بۆرژوا ناسیۆنالیزم»! کوردیان لە گۆڕەپانی سیاسەتدا هەبێ و
ببن بە ئاڵتێرناتیوێکی بەهێزی «چەپ»! لە کوردستان و ،پاش دامەزراندنی سۆسیالیزمی
خەیاڵییان کێشەی نەتەوەکان لە ئێران و یەک لەوان کورد چارەسەر بکەن؟
لە هەر حاڵدا ،پاش ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران و کرانەوەی فەزای سیاسی
لە ئێران و کوردستان ،جێ بۆ کار و چاالکیی حیزب و گرووپە جۆراوجۆرەکان
دەکرێتەوە .ئەو شتەی لێرە گرینگە ،هاوتەبایی هێزە کوردستانییەکان ،هەبوونی
بەرەیەکی یەکگرتوو و بەهێزی کوردستانی ،پێکهێنانی سپایەکی نەتەوەیی لە
پێشمەرگەکانی ئەم ڕێکخراوانە و لەژێر فەرمانی کومیتەیەکی هاوبەش ،نەک حیزبێکی
تایبەتییە .پێویستە ئەم هێزە سپاییە پاش پێکهاتنی حکوومەتی کورد لە هەرێمی
ڕۆژهەڵتی کوردستان بە تەواوی بکەوێتە ژێر کۆنتڕۆڵی وەزارەتی پێشمەرگە ،هەتا
ڕێگە بە ئاژاوەگێڕی و شەڕفرۆشیی هیچ حیزب و تاقمەیەک و کەلکوەرگرتن لە
هێزی چەکدار دژ بە حیزب و هێزەکانی گەورە و بچووکی سیاسی بە بیروڕای
جیاوازەوە نەدرێ و بارودۆخێکی باش و شیاو بۆ چاالکی و ملمالنێی سیاسی و
مەدەنیی تەواوی هێزەکان مسۆگ ەر بکرێ و ،بەربەستێکی قانوونی بۆ هەر چەشنە
دەستدرێژی و شەڕێکی نێوخۆیی پێک بێ .لەم حاڵەتەدا قانوون دەبێ دەستنیشانکەری
سنوور و پانتایی چاالکیی سیاسیی تەواوی ڕێکخراوە و کەسایەتییەکان بێ ،نەک
هێزی چەکداریی حیزبێکی سیاسی!
لەم پێناوەدا پێویستە هەر لە ئێستاوە خۆڕاهێنانی دێموکراسی و حاوانەوە لەگەڵ
یەکتری بکەین .لەوە دەچێ هەوڵدان بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی بەرفراوان ،کۆنگرە یان
پارلمانی کوردی ڕۆژهەڵت لە دەرەوەی وڵت بە بەشداریی تەواوی حیزب و
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کەسایەتییە سیاسی و فەرهەنگییەکانی کورد هەوڵێکی بەرپرسانە و ڕاستبینانە بۆ
گەڵڵەکردنی یەک بەرنامە و سیاسەتی هاوئاهەنگ و گشتی بێ.
لێرەدا پێویستە وێڕای پێشوازی کردن لە بەشداریی لقی کوردستانیی حیزبێکی
سەرانسەری بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی و هاوکاری لەگەڵ بەرەی
کوردستانی ،ئاماژە بە جیاوازییەکی هەستیار لە نێوان ئەوان و حیزبە کوردستانییەکان
بکەین.
خەباتی ڕێکخراوەیەکی کوردستانی هەر بەپێی نێو و نێوەرۆکی بەرنامەکەی،
ناوچەیەکی جوغڕافیایی بە ناوی ڕۆژهەڵتی کوردستانە .ئەم چەشنە حیزبانە وێڕای
خەبات بۆ هێنانە سەر کاری دەوڵەتێکی دێموکرات و پێشکەوتنخواز لە ئێران ،بەپێی
بەرژوەندیی نەتەوەیی بەرەوڕووی ڕووداوەکان ،دانوستان و وتووێژ و خەباتی سیاسی
لەگەڵ حکوومەتی ناوەندی دەچن ،بەڵم ڕێکخراوەیەکی ئێرانی وێڕای هەبوونی لقی
خۆی لە کوردستان ،کێشەی نەتەوەیی تەنیا وەکوو بەشێک لە مەسەلەکانی ئەو وڵتە
لەبەرچاو دەگرێ .زۆر جار بەپێی زاڵبوونی بیری چینایەتی یان هەر بیروهزرێکی
دیکە ،چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی لە پلەی چەندەمی بەرنامەکەیدا دادەنێ .واتە
بۆ وێنە بۆ حیزبێکی سەرانسەریی چەپ گەیشتن بە سۆسیالیزم ،لەنێو بردنی جیاوازیی
چینایەتی ،دامەزراندنی حکوومەتێکی کرێکاری و هتد ئەرکی سەرەکییە و پاشان
دەکرێ لەم چەشنە حکوومەتەدا ئاوڕێک لە کێشەی نەتەوەییش بدرێتەوە .بۆ لقی
کوردستانیی ئەم حیزبانە تەنانەت ئەگەر هەست و سۆزێکی بەهێزی نەتەوەییشیان
هەبێ ،سیاسەتیان لە کوردستان شوێنکەوتنی سیاسەتی گشتیی حیزبەکەیانە بە گشتی
و ناتوانن بەپێچەوانەی ئەو سیاسەتە گشتییە بجووڵێنەوە.
هەڵبژاردنی شێوەی خەبات و دروشمی سیاسی
پێویستە بۆ هەڵبژاردنی شێوە جۆراوجۆرەکانی خەبات و هەڵگرتنی دروشم ،چەند
فاکتەری سەرەکی وەکوو هاوسەنگی و وەزعییەتی هێزەکانی خۆیی و دوژمن ،شیاو
بوونی بارودۆخی جیهان و نێوخۆیی و ،بە تایبەتی ئامانجی سەرەکی و ئامادەبوونی
بارودۆخ بۆ گەیشتن بە خاڵی مەبەست بەدروستی لێک بدرێتەوە .لێنین گوتەنی:
«خەڵک دەبێ بتوانێ بە پێستی خۆی هەست بە ڕاست و دروست بوونی ئەو
دروشمانەی بکا» کە هاتوونەتە ئاراوە .لەبەرچاو نەگرتنی ڕاستییەکانی نێو کۆمەڵگە و
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جیهان ،هەروەها هەڵنەسەنگاندنی هاوسەنگیی هێزەکان ،دەتوانێ هۆی هەڵبژاردنی
پێشوەخت ،ناوەخت ،یان نادروستی شێوەیەکی خەبات و دروشمێک بێ ،کە شکستی
لێ دەکەوێتەوە .بەپێی ئەزموون ،پێویستە کاتێ ک دوژمن بەهێزە و هێزی
پێشکەوتنخواز الوازە ،حیزبێک یان ڕێبەرانی بزووتنەوەیەک پارێز لە جووڵنەوەیەکی
ڕادیکال بکەن و ،کاتێک هاوسەنگیی هێزەکان بەپێچەوانە بێ ،بەپێی ستراتێژی و
شیاوبوونی بارودۆخ ،تاکتیکێک هەڵبژێرن کە ئەگەری سەرکەوتن و پێگەیشتن بە
ئامانجەکان لە ئاستێکی بەرزدا بێ .سەرکەوتنی هەر خەباتێک ئاکامی هاوسەنگیی
هێزەکانی دژبەر و ئامادەبوونی ڕێکخراوەیی ،لێکدانەوە و جیاکردنەوەی بەرەی
دۆست لە دوژمن ،پێکهێنانی یەکیەتیی هێزەکانی پێشکەوتنخواز ،کۆکردنەوە و
ڕاکێشانی زۆرینەی خەڵک بۆ گۆڕەپانی خەباتی سیاسی و؛ هاوکات دوورپارێزیی لە
هەر چەشنە سێکتاریزم و ڤۆڵونتاریزمی ماڵوێرانکەرە .هێزێکی سیاسی دەبێ توانای
کەلکوەرگرتنی دروست و بەجێی لە هەر پێشهاتێکی لە ناکاو و گۆڕانکارییە
سیاسییەکان هەبێ و ،ئەمە دەگەڕێتەوە سەر ئاستی ئەزموون و خۆڕێکخستن و
ئامادەبوونی ڕێکخراوەیی ،ڕادەی نفووزی لە نێو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە،
هەروەها توانای ناسین و لێکدانەوەی ڕاستبینانەی ڕووداوەکان .لێرەدا بێگومان
ئەزموون و ئاگایی ڕێبەرایەتیی حیزب یا بزووتنەوەیەک دەتوانێ ڕۆڵ بگێڕێ و
پێشگیری لە جووڵنەوەیەکی ناوەخت بکا .پێویستە لە تەواوی قۆناغەکاندا بایەخ بە
پێوەندیی ڕاستەوخۆی ڕێبەریی حیزب یا بزووتنەوەیەک لەگەڵ خەڵک و پێکهێنانی
متمانەی ئەوان بدرێ و چین و توێژەکانی کۆمەڵگە لە ڕێکخراوە سیاسی ،کولتووری
و پیشەییەکان و هتددا ڕێک بخرێن .حیزب و ڕێکخراوەیەکی سیاسی هاوکات
لەگەڵ ئەوەدا کە خۆی بە نوێنەری بزووتنەوەیەک دەزانێ و دەبێ دەنگی ئاشکرا و
ڕوونی ویستی سەرەکیی کۆمەڵگەکەی بێ ،دەبێ خۆی لە پۆپۆلیزم بپارێزێ و نەبێتە
پاشکۆی جەماوەر و بەپێی لێکدانەوەیەکی دروست و شارەزایانە ،شێوەی خەبات
هەڵبژێرێ و لێنین گوتەنی بزانێ «لە کوێ بە شێوەیەکی شۆڕشگێڕانە هەڵسوکەوت
بکا و لە کوێ بە شێوەیەکی ڕێفۆرمیستی».
بە داخەوە نەک لە ئێران ،بەڵکوو لە زۆربەی وڵتانی ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست بەهۆی
نەبوونی سیستمێکی دێموکراتیکەوە ،ڕادەی ئەزموونی کار و چاالکیی مەدەنی و
سیاسی گەلێک نزمە .لە سەدەی ڕابردوودا چوار بەشی کوردستان بەپێی بارودۆخی
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سیاسیی ئەو وڵتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەش بووە زۆرتر تووشی شەڕ و
پێکدادان لەگەڵ حکوومەتەکانی ناوەندی بووە و دەرفەتی کاری سیاسی و مەدەنیی
بۆ هێزە پێشکەوتنخوازەکان نەڕەخساوە .تەنانەت هەرێمی کوردستانیش لە تەواوی
ئەم ساڵنەی کە پێک هاتووە بە چەشنی جۆراوجۆر لەژێر مەترسیی هەڕەشە ،پیالن و
هێرشی سپای عێراقی بە هاوکاریی ملیشیاکانی حەشدی شەعبی دروستکراوی ئێران،
هەروەها داعش بووە .لە باکووری کوردستانیش ،سەرەڕای هەبوونی دێموکراسییەکی
ناسەقامگرتوو هەزاران ئەندامی «حیزبی دێموکراتیکی گەالن» و هێزەکانی چەپ و
دێموکرات کە دەیانەوێ لە ڕێگای ئاشتیخوازانە و مەدەنی گۆڕانکاری لە سیستمی
کۆمەڵگەدا پێک بێنن ،گیراون و لە بەندیخانەکان دان.
لە ئەگەری ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیدا دەبێ ئێمەی کورد ئەوە لەبەرچاو بگرین
نیازمان بە بوونی ڕاستەوخۆ لە ڕۆژهەڵتی کوردستان و کەلکوەرگرتن لە تەواوی
شێوەکانی قانوونی و مەدەنی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد و بڕینی قۆناغ بە
قۆناغی بەربەستەکانی سەر ڕێگای جووڵنەوەی کورد هەیە .ئەمە کارێکی دژوارە و
بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر هەڵسوکەوتی دەوڵەتی تازە پێکهاتووی داهاتوو لەگەڵ
کێشەی نەتەوەیی و ئاستی ویستەکانی ئێمە.
لە ئێرانی داهاتوودا هێزێکی سیاسیی کوردستانی دەبێ ستراتێژییەکی ڕوونی نەتەوەیی
هەبێ و کێشەی کوردیش هەتا پێکهاتنی دەوڵەتێکی نەتەوەیی بەیەکجاری چارەسەر
ناکرێ .بەڵم لە نەبوونی بارودۆخی پێویست بۆ گەیشتن بەم ئاواتە لە کورتخایەندا،
چارە چییە؟ بێشک هیچ دەوڵەتێکی تەنانەت دێموکراتیکیش خوازیاری لەت لەت
بوونی ئێرانی داهاتوو نییە و ،ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی وڵت بە چەپ و ڕاستییەوە
هەڵویستی خۆیان لەم پێوەندییە دا ڕوون کردۆتەوە .پێشتریش ئاماژەی پێ کرا،
ڕێگەی گەیشتن بە سەربەخۆیی ڕێگایەکی ڕێک و ڕاست نییە و بەپێی بارودۆخ دەبێ
ئەم ڕێگایە قۆناغ بە قۆناغ ببڕدرێ .بەم پێیە سەرەڕای هەبوونی ستراتێژی بۆ
دامەزراندنی کەیان و دەوڵەتی کورد ،پێویستە ئێمە پێشوازی لە هەر چەشنە
ئاڵوگۆڕێکی سیاسی بکەین کە ببێتە هۆی دێسنترالیزەکردنی ئێران لە چەشنی فێدڕاڵ
یاخود کۆنفێدڕاڵ و ،تێبکۆشین وێڕای بردنەسەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی لە تەواوی
شێوەکانی خەباتی مەدەنی و قانوونی بۆ چەسپاندنی ئەم مافە کەلک وەربگرین.
خەڵکی کورد دەبێ بەپێی هەست و ئەزموونی خۆی بەم ئاستە لە ئاگایی نەوەتەویی
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بگات کە بەرژوەندیی خۆی لە مانەوە لە چوارچێوەی ئێران یان لە جیابوونەوە لە
جوغڕافیای سیاسیی ئێران و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کورددا ببینێ و ئەم
هەنگاوەش هاوتەبایی لەگەڵ بارودۆخی جیهانی و ناوچەیی هەبێ.
پێویستە ئێمە ئەم ڕاستیەش لەبەر چاو بگرین ،ڕۆژهەڵتی کوردستان تەنیا لە
چوارچێوەی موکریان و ئەردەڵن قەتیس نامێنێتەوە و پانتاییەک لە سنووری
ئازەربایجانەوە هەتا سنووری خوزستان لەخۆ دەگرێ ،بەم هۆیەش ،هێزە
کوردستانییەکان بۆ پێشوازیی تەواو چێن و توێژەکانی کوردستان لەم ویستە
نەتەوەییە ،پێویستییان بە زەمەن و دەرفەتی شیاو بۆ پەرەپێدان و سەقامگرتووکردنی
بیری نەتەوەیی و سەربەخۆییخوازانە لە بیر و هزری کۆمەڵگە هەیە.
پێویستە هەروەها ئاماژە بە خاڵێکی دیکەش ،واتە چۆنیەتیی ڕووخانی حکوومەتی
ئیسالمیی ئێران بکەین .ئایا ئەم حکوومەتە بەشێوەیەکی ئاشتیخوازانە و مەدەنی ،بەپێی
کوودەتایەکی نێوخۆیی ،شۆڕشی گەالنی ئێران یاخود هێرشی هێزەکانی بیانی لە
چەشنی عێراق دەڕووخێ و شەڕێکی نێوخۆیی لێ دەکەوێتەوە؟ لە هەر یەک لەم
حاڵەتانەدا دەکرێ بەپێی وەزع و بارودۆخێک کە پێک دێ ،هەروەها شێوەی
هەڵسوکەوتی وڵتانی زلهێز و ناوچە ،ویست ،هەڵوێست ،تاکتیک و شێوەی خەباتی
هێزێکی شۆڕشگێڕ بگۆڕدرێ.
بێشک ئەگەر پاش ڕووخانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران حکوومەتێک ی دێموکراتیک_
فێدڕاڵ یاخود کۆنفێدڕاڵ یان هەر چەشنە سیستمێکی ناکۆجێیی بێتە سەرکار و،
نەتەوەکان بەپێی جوغڕافیای سیاسیی وڵتەکەیان لە چوارچێوەی ئێراندا مافی
بەرامبەریان هەبێ ،هەڵسوکەوتی ڕێکخراوە سیاسییەکان لەگەڵ دەسەڵت جیاوازی
دەبێ لەگەڵ حکوومەتێکی سەرەڕۆی تازە ،تەنانەت ئەگەر بە بیری چەپ یان
هەرچەشنە بیروهزرێکی بەناو دێموکراتیکیشەوە بێ .هەبوونی دێموکراسی
ڕێخۆشکەرەی خەباتێکی ئەمڕۆیی و مەدەنییە ،بەڵم سیاسەتی سەرکوتکەرانەی
دەوڵەت دەبێتە هۆی ڕادیکاڵیزە بوونی شێوەی خەباتی هێزێکی سیاسی.
ئاکامگیری
• حکوومەتی سەرەڕۆی ئێران لە ئاستی نێوخۆیی و جیهانی ڕووبەڕووی
قەیرانێکی هەمەالیەنە بۆتەوە .سەرەڕای ئەوەی کە لە ئێستاوە ناکرێ بە
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وردی پێشبینیی تەواوی ڕووداو و پێشهات ەکانی داهاتووی ئێران بکرێ،
ئەگەری ئاڵوگۆڕێکی جیدی لەم وڵتە بە بەراورد لەگەڵ تەواوی ساڵەکانی
دەسەڵتداریی حکوومەتی ئیسالمی بەهۆی گوشاری نێوخۆیی و دەرەکی
لە هەر کاتێکی دیکە بەهێزترە .بەم پێیە ،پێویستە هێزەکانی کوردستانی لە
ئێستاوە خۆیان ئامادەی ڕووبەڕوو بوونەوە لەگە ڵ هەر چەشنە ڕووداو و
ئاڵۆگۆڕێکی سیاسیی کوتوپڕ لە ئێران بکەن .بێگومان ناکرێ کات و
شێوەی ڕووخانی ئەم حکوومەتە بە وردی دیاری بکرێ ،بەڵم ئاواتی
هێزێکی بەرپرسی سیاسی ،ئاڵوگۆڕی دەسەڵت بە کەمترین خەرج و
زۆرترین دەسکەوت بۆ هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگە ،بەبێ هێرشی
سپایی یان خۆتێهەڵقوتاندن و دەستێوەردانی وڵتێکی بیانییە .وێڕای ئەوەش
زۆر جار پێشهاتەکانی نێونەتەوەیی لە دەرەوەی ویست و ئیرادەی خەڵک و
هێزە سیاسییەکانە .بەم پێیە پێویستە ڕێکخراوە کوردستانییەکان بە هەبوونی
بەرنامە و پالنی » «Aو » «Bو هتد بەرەو پیری ڕووداوەکان بچن و
لەبەرامبەر ڕووداوە چاوەڕەواننەکراوەکاندا خافڵگیر نەبن و بەپێی دەرفەت و
شیاوبوونی بارودۆخی نێوخۆیی و جیهانی ئامادەی هەر چەشنە مانۆڕێکی
سیاسی و هەڵگرتنی دروشمی شیاو بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی و
دامەزراندنی کەیان و سەرەوەریی کورد بن.
•

•

پێکهێنانی بەرە یان کۆنگرەیەکی نەتەوەیی وەکوو نوێنەری زۆرینەی
حیزب و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،هەروەها گەڵڵەکردنی
بەرنامەیەکی هاوبەش و پێکهێنانی سپایەکی نەتەوەیی دەتوانێ ڕۆڵێکی
بەرچاو لە هەموو بوارێکی خەباتی سیاسیی ئێستا و دادێی ڕۆژهەڵتی
کوردستان چ لە ئاستی نێوخۆیی لە کوردستان وەکوو دڵخۆشی و
بەرزکردنەوەی ورە و متمانەی خەڵک ،و چ لە ئاستی ئێران لە ڕەوتی
پێکهێنانی بەرەیەکی گشتی لەگەڵ هێزەکانی پێشکەوتنخواز و وتووێژ و
دانوستان لەگەڵ دەسەڵتی داهاتووی ئێران بگێڕێ.
نوێنەرانی سیاسیی کورد بەپێی وەزعییەتی سیاسیی ئێران و جیهان،
شیاوبوونی بارودۆخی نەتەوەیی و نێونەتەوەیی و ڕادەی ئاگایی خەڵک و
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کورد لە ئەگەری ڕووخانی حکوومەتی ئیساڵمیی ئێراندا

ڕێکخستنی جەماوەر لە حیزب و یەکیەتییە سیاسی ،فەرهەنگی و
پیشەییەکاندا ،هەروەها هاوسەنگیی هێزەکانی دژبەر و هتد وێڕای هەبوونی
ستراتێژییەکی ڕوونی نەتەوەیی ،باشترە دروشمێک هەڵبژێرن کە دەرفەتی
هاتنەدیی زیاتر و ڕاستبینانەترە و خەڵکی کوردستان قۆناغ بە قۆناغ لە
ئامانجە سەرەکییەکەی نیزیکتر دەکاتەوە .لەم پێناوەدا هەبوونی دێموکراسی
لە ئێران و کوردستان ڕێخۆشکەری پێکهاتنی بەستێنێکی شیاو بۆ کار و
چاالکیی سیاسی ،مەدەنی و ئاشتیخوازانەیە .هێزێکی پێشکەوتنخوازی
کوردستانی نیازی بە کات و زەمەنی پێویست بۆ کار و چاالکییەک ی کارا
بۆ بردنەسەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی و ڕێکخستنی خەڵک لە تەواوی
کوردستان لە ماکۆوە هەتا دێهلۆڕان هەیە .لە کوردستانی ئازادکراودا
پێویستە لە جیاتی چەکداربوونی ئەندامەکانی حیزب و ڕێکخراوە
کوردستانییەکان ،سپایەکی نەتەوەیی لەژێر ڕێبەرایەتیی وەزارتی
پێشمەرگەدا پێک بێ و ،چوارچێوەی کار و چاالکیی پێشمەرگە بەپێی
یاسای وڵت بێ ،نەک ویستی حیزب و ڕێکخراوەیەکی دیاریکراو.
ئاوریلی ٢٠١٩

خەمۆکیی سیاسی
 بەبۆنەی دەهەمین گەڕی هەڵبژاردنی ''مەجلیسی شۆڕای ئیسالمیی ئێران'' -''فاکتەکان هاوئاهەنگ لەگەڵ تێئۆریی من نین،
وای بە حاڵی فاکتەکان!''.
هێگێل
حیزبێکی سیاسی بەپێی ڕادەی پێوەندیی خۆی لەگەڵ کۆمەڵگە و لێکدانەوەی لە
ئاڵوگۆڕەکانی نێو وڵت ،تاکتیکەکانی هەڵدەبژێرێ و هیوادارە سیاسەتەکانی تا
ڕادەیەکی زۆر ڕەنگدانەوەی ڕاستییەکانی کۆمەڵگەی خۆی بێ .گەیشتن بە هەر
ئامانجێک لە پێوەندی لەگەڵ لێکدانەوەی بارودۆخی بابەتی [ئابژێکتیڤ] و زەینی
[سوبژێکتیڤ]ی وڵت ،السەنگیی هێزە دەسەڵتدار و ئۆپۆزیسیۆنەکانی نێو
کۆمەڵگەدایە .گرتن یان گۆڕانی تاکتیکی حیزبێکیش هەر لەم پێوەندییەدا
جۆراوجۆرە و دەتوانێ دوورکەرەوە (دفعی) یان پەیتا پەیتایی ،تێکەڵ بە توند و تیژی
یان ئاشتیخوازانە ،هەروەها ئاشکرا یاخود نهێنی بێ .لەم ڕەوتەدا هێزێک دەتوانێ
کاریگەری لە کۆمەڵگەدا ببێ کە بەپێی هەبوونی شانە حیزبییەکان ،کادری لێهاتوو و
توانایی تەبلیغاتی سیاسی بتوانێ ئامرازی پێویست بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی خۆی
تەیار بکا .لە نەبوونی ئەم مەرجانە بێگومان وتە و بڕیارەکانی ئەم حیزبە ناتوانێ
ڕەنگدانەوەی لەنێو کۆمەڵگەدا هەبێ.
کاتێک حیزبێک باس لەوە بکات کە خەڵکی گوێ بە قسەیان نادەن و بەبێ لەبەرچاو
گرتنی ئەوان بەپێی بارودۆخێ نێو کۆمەڵگە و بەرژوەندیی خۆیان ،لە هەڵبژاردەکانی
کۆماری ئیسالمیدا بەشداری دەکەن ،ئەوە نیشاندەری ئەم ڕاستییە تاڵەیە کە
نەیانتوانیوە بە هەر هۆیەک بێ ،کاریگەرییان لەسەر خەڵکی بێ! بە لەبەرچاو گرتنی
ئەم ڕاستییە ،ئەم پرسیارە دێتە پێش" :ڕۆڵی حیزبێکی سیاسی کە قەرارە پێشەنگی
خەڵک بێ و ڕێ و شوێن بە خەڵکی نیشان بدا ،لە چیدایە؟ ئایا ئەم حیزبانە بە
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هەڵبژاردنی سیاسەتێکی پۆپۆلیستی بەدوادا چوون بۆ ڕووداوەکان بکەن؟ یان
بێهەڵویست بمێننەوە و بە ترس و دڵەڕاوەکێ لەوەی کە نەکا تووشی هەڵەیەک بن
تەنیا پاش تێپەڕبوونی ڕووداوەکان دەس بە لێکدانەوە و ئاکامبەندی بکەن؟
لە ڕاستیدا ،حیزبێک کاتێک دەتوانێ بڕیاری دروست بدا کە لە ڕەوتی دیاریکردنی
دروشمی دوور و نزیک ،پاش کۆکردنەوە و پلەبەندیی زانیاری و فاکتە پێویستەکان
بتوانێ پێوەندیی زنجیرە ڕووداوە سیاسییەکان نە بە چەشنێکی جیا لەیەک ،بەڵکوو
بەگشتی بەیەکەوە گرێ بدا و پاش لێکدانەوەی وردی ئەم فاکتانە و تەیارکردنی
تەواوی ئامرازە پێویستەکان ئەرکی خۆی بۆ دیاریکردن و وەدیهێنانی ئامانجەکانی
بخاتە گەڕ و خەڵکی بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە کۆبکاتەوە .ئەگەر لەم ڕەوتەدا
سەرکەوتنی وەدەس هێنا ،ئەوە خۆی بۆ ڕۆیشتن بۆ قۆناغێکی سەرتر ئامادە دەکا،
بەڵم کاتێک سەرکەوتوو نەبێ ،ئەمجار پاش پێداچوونەوەیەک لەسەر ڕووداوەکان و
دۆزینەوەی هەڵەکان ،تێدەکۆشێ ئەو کەمایەسییانە قەرەبوو بکاتەوە .لێرەدا گرینگ
هاواهەنگیی تێئۆریی جووڵە و تێکۆشان لەگەڵ فاکتە دیاری کراوەکانە ،نە
پێچەوانەکەی ،دەنا "هێگێل" کوتەنی "وای بە حاڵی ئەو فاکتانەی کە هاواهەنگ
لەگەڵ تێئۆرییەکانی من نەبن".
لەم دوایانە دا بە بۆنەی دەوری تازەی هەڵبژاردنی نوێنەرانی "مەجلیسی شۆڕای
ئیسالمیی ئێران" لە 7ی ڕەشەمەی ١39٤ی هەتاوی ،گەلێک بیر و باسی جۆراوجۆر
هاتۆتە ئاراوە .بەشێک ئەم چەشنە هەڵبژاردنانە بایکۆت دەکەن و بەشێکیش سەرەڕای
بە گونجاو زانینی هەڵبژاردن و کرانەوەی فەزایەک لەم پێوەندییەدا ،جارێ چاوەڕەوانی
ڕووداوەکانی ئێران لە یەک مانگ و نیوی داهاتوو دەکەن تا بەڵکوو لە ساتی ئاخردا
ئەگەر مەجالێک ما ،بتوانن بڕیارێک بدەن یا نەدەن! بە وتەیەکی دیکە ،سەرەڕای
دێموکراتیک نەبوونی هەڵبژاردن لە ئێران بەدرێژایی مێژووی نیزیک لە چوار دەیە
دەسەڵتداریی حکوومەتی ئیسالمی ،بەشداریی خەڵکی بە کارێکی گونجاو دەزانن
و  ،بەپێی ئەوەی کە خەڵکی کورد هەمیشە بە "تشخیص"ی خۆیان بەبێ لەبەرچاو
گرتنی ویستی حیزبەکان چوونە سەر سەندووقی دەنگدان و بەشدارییان کردووە،
بایکۆت کردن بە کارێکی شیاو و دروست نازانن!! لە الیەکی دیکەشەوە سەرەڕای
ئەوەی کە بۆخۆیان بە باشی دەزانن کەس وڵمی بڕیاری ئەوان ناداتەوە ،لە
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆمار و مەجلیسی ئیسالمیی ئێرانیشدا ،لە قۆناغێکدا کە ئیتر
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مەجال بۆ هەڵوێست گرتن نەمابوو ،بە دڵگەورەییەوە فەزاکەیان بۆ هەڵوێست گرتنی
خەڵکێک هێشتەوە کە بایەخێکیان بە هەڵوێستی ئەم حیزبانە نەداوە!!
ئەم شێوە بۆچوونانە تەنیا پێشاندەری دژوازییەکی حاشا هەڵنەگر و پاکانە بۆ بێئەرک
کردنی خۆیان لە ڕەوتی هەڵوێست گرتندایە .هەڵوێست گرتنی حیزبێک نە بەپێی
بەشداریی خەڵک یان بەشداری نەکردنیان ،گوێ دان بە قسەی ئەوان یان گوێ
نەدان ،بەڵکوو بەپێی ئەو بنەواشانەیە کە لە پێوەندی لەگەڵ سیستێمی دەسەڵت و
ئامانجەکانی ئەم حیزبە بنەمای سیاسەت و هەڵسوکەوتی ئەوان بەپێی پێڕەو
وپرۆگرامی پەسەندکراوی کۆنگرەکەیان پێک دەهێنێ .ئەم چەشنە بۆچوونانە
بنەمایەکی پۆپۆلیستی هەیە کە بە شایەدیی مێژوو چ لە ئاستی ئێران و چ لە ئاستی
جیهاندا هەرەسی هێناوە ،نموونەکەی پشتیوانیی جەماوەریی خەڵکی ئاڵمان و ئیتالیا لە
فاشیزم لە دەیەی ٤٠ی سەدەی ڕابردوو و خەڵکی ئێران لە حکوومەتی ئیسالمیی
پاش شۆڕشی ڕێبەندانی 57ی هەتاوی و پشتیوانی کردنی بەشێک لە هێزە چەپەکانی
ئێرانی وەکوو "حیزبی توودەی ئێران" و پاشان "سازمانی فیداییانی ئەکسەریەت" لە
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانە.
بە باوەڕی نو وسەری ئەم بابەتە ،هەڵبژاردنی دروشم و شێوەی سیاسەتی بەشێک لە
حیزبەکان نە لە تەبایی لەگەڵ ئاستی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستانە ،کە
بەدرێژایی دەسەڵتداریی حکومەتی ئیسالمی کۆڵی نەداوە و لەم دوایانەشدا چ لە
کاتی شەڕی کۆبانی و هێرشی داعش بۆ کوردستان و چ لە کاتی شەهیدکردنی نەمر
فەرزاد و هاوڕێیانی ،چ بەردەوام لە ساڵڕۆژی تێرۆری نەمر دوکتور قاسملوو ئاستی
ئاگایی نەتەوەیی خۆی نیشان داوە ،بەڵکوو بەپێی بارودۆخی نێوخۆیی و ئابووریی
حیزبەکان لە باشووری کوردستان ،نەبوونی پێگەیەکی بەهێز و کەمایەسیی کار و
چاالکیی جیددی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان ،دابڕانەکانی بێپسانەوەی نێو حیزبەکان و
دوورکەوتنەوەی بەشێکی زۆر لە کادر و ئەنەدامە لێهاتووەکانیان ،هەروەها
بێکاریگەرییان لە ڕووداوە سیاسییەکانی کوردستانە.
ئەم خاڵە نەرێنییانە بۆتە پێوەری پێناسەکردنی ئاستی بزووتنەوەی کورد لە ئێران و
هەڵسوکەوت لەگەڵ کاربەدەستانی تاران! ئەم چەشنە هەڵسوکەوت و زەوی و ئاسمان
بە یەک گرێدانە ،دەتوانێ تەنیا نیشانەی خەمۆکیی سیاسی و ناتەوانی لە هەڵبژاردنی
دروشمی شیاو و سیاسەتی دروست بێ ،کە بەداخەوە چەپ و ڕاست وەکوو بنێشتە
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خۆشەی ئەقڵیەتی سیاسی دووپات دەکرێتەوە؟ بێ گوومان ئەرکی حیزبێکی
ئوپۆزیسیۆن لە دەرەوەی وڵت پێویستە جیاوازی لەگەڵ ڕێکخراوەیەکی مەدەنی،
فەرهەنگی و سیاسی لە ئێراندا بێ و نابێ ئەرکی حیزبێکی سیاسیی کورد کە خۆی
بە بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دەزانێ و بە شوێن پێکهێنانی "کۆماری کوردستان
لە چوارچێوەی دەوڵەتی فیدرالی ئێران"دایە ،بێتە ئاستی ڕێکخراوەیەکی مەدەنی و
فەرهەنگیی نێو وڵت کە لە چوارچێوەی قانوونی ئەساسیی ئێراندا کار و چاالکی
دەکا و ،بەردەوام بە دووپاتکردنەوەی ئەم ڕاستییە کە دەوڵەتی ئێران بە کورد
ناڕووخێ پاکانە بۆ بێدەسەڵتیی خۆی بکا.
ئەگەر حیزبێ ک خۆی بە پێشڕەوی خەڵک دەزانێ و ئاڵهەڵگری دروشمی دێموکراسی
و فیدرالیزم بۆ ئێرانە ،بێگومان دەچێتە خانەی حیزبە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران و دەبێ
هاواهەنگ لەگەڵ ئەوان بۆ ڕووخاندنی ئەم حکوومەتە تێبکۆشێ ،بەڵم ئەگەر تەنیا
پێی وایە مەسەلەی کورد مەسەلەی سەرەکیی ئەوە و دەتوانێ لەگەڵ شەیتانیش بۆ
چارەسەرکردنی مەسەلەی کورد لەسەر مێزی وتووێژ دانیشێ و ،لە چوارچێوەی
کۆماری ئیسالمیدا بە ئامانجەکانی بگات ،باشترە ڕاشکاوانە لەم ڕەوتەدا هەڵوێست
بگرێ و تێبکۆشێ ببێتە حیزبێکی قانوونی لە چوارچێوەی ئێرانی ئیسالمیدا .بەڵم لە
بیرمان نەچێ ئەگەر حیزبێکی فیدرالیخوازی کورد بتوانێ لە ئێراندا کار و چاالکیی
سیاسی بکا ،ئەوە لە دوو حاڵەت بەدەر نییە ،یان نێوەرۆکی ئەم حیزبە گۆڕاوە یان
دیاردەیەک بە ناوی حکومەتی ئیسالمیی ئێران ئیتر بوونی نەماوە .لە الیەکی دیکەش
ئەزموونی پارتی و یەکیەتیمان لە کاتی دەسەڵتداریی سەددام لەبیر نەچێ ،کە بەجیا
کەوتنە معامەلە لەگەڵ دەسەڵت و چیان بەسەر یەکتر هێنا و چۆن سەددام لە ڕەوتی
سیاسەتەکانی خۆی کەلکی لەم ئاڵۆزییانە وەرگرت .لێرەدایە ئەم وتە جوانەی "خواجە
عبداللە انصاری" خۆی بەجوان ی دەنوێنێ کە دەڵێ" :آن ارزی کە میورزی ".واتە
نرخی هەر کەسێک لە کارەکەیدایە.
٢٠١6\١\١6

بنەواشەی هەڵبژاردنەکان لە حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا
بە بۆنەی دەیەمین دەورەی هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمیی ئێران
و مەجلیسی "خبرگان"

"لە شوێنێک کە ئازادیی نییە ،ئەگەر دەنگدان ببوایەتە هۆی گۆڕانی
شتێک ،بێگومان نەیاندەهێشت ئێوە دەنگ بدەن".

مارک تواین

١٠

لە وڵتێکی دێموکراتیک مافی مەدەنیی کاندیدبوون و دەنگدان لە هەڵبژاردنەکاندا،
هەروەها ئەندامی حیزب و ڕێکخراوەیەکی سیاسی ،کۆمەڵیەتی و فەرهەنگی بوون
یەکێک لە ڕەهەندەکانی سەرەکیی دێموکراسی و مافی شارۆمەندییە و بەم پێیە تاک
بەشداری لە ژیانی سیاسی و کۆمەڵیەتیی خۆی دەکا .ئەم مافانە بێجگە لە مافی
دەنگدان ،لە الیەن حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە هەر لەسەرەتای شۆڕشی ڕێبەندانی
١357ی هەتاوییەوە بەردەوام پێشێل کراوە .ڕێبەرانی حکوومەتی "والیت فقیە" لە
کاتی دەستپێکی نمایشی هەڵبژاردنەکاندا بۆ ڕەوایی دانی زۆرتر بە خۆیان بانگێشتنی
خەڵکی و تەنانەت دژبەرەکانی نیزامیش بۆ دەنگدان دەکەن .بۆ وێنە خامنەیی لە
قسەکانی خۆی بۆ خەڵکی قوم باس لە پێداویستیی بەشداریی هەمووان ،تەنانەت
ئەوانەی دەکا کە نیزام و ڕێبەریان قەبووڵ نییە .بە وتەی خامنەیی بەشداریی هەمووان
لە هەڵبژاردندا دەبێتە هۆی سەقامگیری و بەهێزبوونی نیزامی ئیسالمی ،مسۆگەرکردنی
هێمنایەتیی تەواو ،چوونە سەرەوەی جێباوەڕی و ئابڕووی نەتەوەی ئێران لە چاوی

Mark Twain) Samuel Langhorne Clemens -November 30, 1835 – April
)21, 1910
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خەڵکی جیهان و گەورەیی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە الی دوژمنانی".

١١

لێرەدا

ڕێبەری حکوومەتی ئیسالمیی ئێران تەنیا باس لە بەشداری لە دەنگ دان دەکا ،نە
ڕێ پێدان بە کاندیدبوونی دژبەرەکان .پاش ڕەتکرانەوەی سەالحییەتی زۆربەی
ڕێفۆرمیستەکان لە الیەن "شورای نگهبان"ـەوە ،خامنەیی لە 3٠ی بەفرانباری ١39٤ی
هەتاویدا بۆ پاراستن و داکۆکی لە بڕیارەکانی ئەم ڕێکخراوە نادێموکراتیکە ،لە
کۆبوونەوەی لەگەڵ بەڕێوەبەرانی هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی و مەجلیسی
"خبرگان" لەمەڕ بەشداریی دژبەرەکانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران لە هەڵبژاردنی
مانگی ڕەشەمەی ئەمساڵدا دەڵێ" :بەندە گوتم ئەو کەسانەی کە نیزامیان قەبووڵ نییە
دەنگ بدەن ،نە ئەوەی کە کەسانێک بۆ مەجلیس بنێرن کە نیزامیان قەبووڵ نییە".

١٢

جێگای سەرنجە کە زۆربەی ئەوانەی کە "سەالحییەتیان" ڕەت کراوەتەوە ،نە
دژبەرانی نیزامی ئیسالمیی ئێران ،بەڵکوو بەشێک لە نیزام یان بە وتەیەکی دیکە
ڕێفۆرمیستەکانن کە باوەڕیان بە تەواویەتی کۆماری ئیسالمی و یاسای بنەڕەتیی ئێران
هەیە .ئەوە بۆخۆی پێشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە لە نیزامێکی تێئۆکراتیکدا هەڵبژاردن
و بەشداریی خەڵکی وەکوو "میزانی مەشروعییەتی نیزامی سیاسی ،پشتیوانیی نەتەوەیی
لە ئاستی نێوخۆیی و جێباوەڕی و متمانە پێکردن لە ئاستی نێونەتەوەیی و ناوچەیی
لەبەرچاو دەگیرێ".

١3

لەم چەشنە پێکهاتەیەدا بەپێی ئەزموونی پتر لە سێ دەیە

دەسەڵتداریی ئیسالمییەکان و  3٢جار هەڵبژاردندا ،لەوە ناچێ لە کۆماری ئیسالمیدا
هەڵبژاردن ڕۆڵێکی وەها لە ژیانی سیاسیی خەڵک و دیاریکردنی چارەنووسی ئەوان
بگێڕێ .ئاڵوگۆڕی جیددی لە سیستمی سیاسیی هەر وڵتێکدا پێویستی بە مێکانیزمێک
 11همه در انتخابات شرکت کنند؛ حتی کسانیکه نظام را قبول ندارند برای حفظ و اعتبار کشور
بیایند ،تاریخ انتشار  ١٩ :دی 1٣٩4
http://www.entekhab.ir/fa/news/246849
12
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/01/160120_l2_iran_election94_kh
amenei
 1٣مبانی جغرافی ایی خاستگاە آرا مردم در هشتمین دورەی انتخابات مجلس شورای اسالمی،
دکتر زهرا پیشگاهی فرد ،سید محمد جواد شوشتری ،فصلنامەی ژئوپلیتیک  /سال چهارم،
شمارە دوم ،تابستان  ،1٣87صص 1٠٩-1٣٠
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هەیە کە بە چەشنێکی مەدەنی بتوانێ بواری بەشداریی خەڵک و نوێنەرانی ڕاستەقینەی
ئەوان بۆ بڕیاردان پێکبێنێ .کاتێک لەم حکوومەتەدا ڕیوشوێن بە هێزە خۆییەکان
نادرێ ،کە بەشێکی زۆریان لە داڕشتن و دروستکردنی بنەماکانی ئەم ڕێژیمە ڕۆڵی
سەرەکییان بووە ،چۆن دەتوانێن چاوەڕێی ڕێپێدان بە هێزە پێشکەوتنخوازەکان بە بیر
و باوەڕێکی جیاوازەوە بین؟ بەپێی وتەکانی "حوسێن مەرعەشی ئەندامی شۆڕای
بەرزی داڕشتنی سیاسەتی ڕێفۆرمیستەکان ،لە  3٠٠٠کاندیدای ئەوان بۆ دەیەمین
دەورەی هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمیی ئێراندا تەنیا  3٠کەسیان قەبووڵ
کراون و لەسەتا 99ی ئەوان لەالیەن لێژنەکانی چاودێرییەوە ڕەت کراونەتەوە ١٤".ئەوە
پێشاندەری ئەم ڕاستییە یە کە ناکرێ لە سیستمێکی نادێموکراتیکی تێئۆکراتدا
چاوەڕوانی هەڵسوکەوتێکی دێموکراتیک لە نوێنەرانی "والیت فقیە" بکردرێ.
ڕەوایی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمیی ئێران!
لە ڕێژیمی تێئۆکراتیکی ئێراندا ،بوونی "چاودێریی چاکزانی" واتە "نظارت استصوابی"
ئامرازی سەرەکیی و قانوونی بۆ پاراستنی بنەما سەرەکییەکانی حکوومەتی ئیسالمی و
"والیت فقیە" و ،پێکهاتەیەکی نادێموکراتیک و دژبە تەواوی مافەکانی مرۆڤ وەکوو
مافی مەدەنی ،سیاسی و کۆمەڵیەتییە .لە نەبوونی ئەم سێ بنەمایەدا مافی خەڵک بۆ
بەشداری لە ژیانی سیاسیی–کۆمەڵیەتییان پێشێل دەکرێ و خەڵکی ناتوانن لە
ڕێگەی بەشداری لە هەڵبژاردندا ،چەشنی حکوومەت و پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی
دەسەڵت ،یەک لەوان مەجلیسی دڵخوازی خۆیان پێک بێنن .بەپێی ئەم پێوەرە ،بوونی
بەربەستێکی نادێموکراتیک وەکوو "شورای نگهبان" بۆ ڕەتکردنەوەی ڕەوایی ئەو
پێکهاتەیە واتە مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی کە هەڵبژاردنی بۆ دەکرێ ،بەسە ،بەڵم
بێگومان بۆ هۆگران و دەسەڵتدارانی کۆماری ئیسالمی ،چاکسازیخوازەکان یان

14

مرعشی :از  ۳۰۰۰کاندیدای اصالحطلب ،تنها  ۳۰نفر تأیید شدهاند.
http://www.kaleme.com/1394/10/27/klm-235239
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ئەوانەی کە لەو بڕوایەدان کە بەپێی یاسای بنەڕەتیی ئێران دەکرێ لە چوارچێوەی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا ڕێگەیەک بۆ پاشگەزبوونەوەی هێزی دەسەڵتدار و
دێموکراتیزە کردنی ئەم ڕێژیمە بدۆزرێتەوە ،ئەم چەشنە پێکهاتەیە وەکوو سیستمێکی
قانوونی دەناسێندرێ و بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکاندا وەکوو پێوەری ڕەوایی و
کارامەیی ڕێژیمی سیاسی ،سیاسەتداڕشتن و جێ پەسەندبوونی کارگێڕانی سیاسیی
ئەو ڕێژیمە پێناسە دەکرێ .چۆنیەتیی هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەمیشە
لەسەر بنەمای خەوشدار کردنی تەواوی پێوەرە دێموکراتیکە پێویستەکان ،بۆ
هەڵبژاردنێکی ئازاد بووە و لەم ڕەوتەدا تەنیا ئەو کەسانەی کە مەترسییەکیان بۆ نیزام
نییە و دڵخواز و پەسەندکراوی "والیت فقیە"" ،شورای نگهبان" و ڕێبەریی "سپای
پاسداران" بوون و بەدرێژایی حکوومەتی نوێنەرانی خودا ،خزمەتیان بە ڕێژیمی
سەرکوت و سێدارە کردووە؛ ڕەوانەی مەجلیس کراون .ئەرکی سەرەکیی ئەم چەشنە
نوێنەرە دەسەمۆکراوانە تەنیا یاریدەدان بە پاراستنی ڕێژیم و نیزامێکە کە لە سەرەتای
پێکهاتنیەوە هەتا ئێستا نادێموکراتیک و دژبە مافی مرۆڤ بووە .بەپێی مادەی ٢5ی
"کونوانسیۆنی نێونەتەوەیی مافی مەدەنی و سیاسی" ،هەر شارۆمەندێک بەبێ لەبەرچاو
گرتنی ئەو سنوورانەی کە لە بەندی ٢دا هاتووە ،بەبێ هەر چەشنە
بەرتەسکردنەوەیەکی نابەجێ ،مافی کەلکوەرگرتنی لە دەرفەتەکان بۆ بەشداری لە
بەڕێوەبردنی کاروباری گشتی بە چەشنێکی ڕاستەوخو یاخود لە ڕێگەی هەڵبژاردنی
ئازادی نوێنەرەکان ،مافی دەنگدان و کاندیدبوون لە هەڵبژاردنی ڕاستەقینەی دەورەیی
لەسەر بنەمای مافی دەنگدانی گشتی ،بە شێوەی بەرامبەر و نهێنی هەیە.

١5

ئێران

یەکێک لەو وڵتانەیە کە ئەم کونوانسیۆنەی واژۆ کردووە ،بەڵم دەسەڵتدارەکانی
ئێران بەپێی یاسای بنەڕەتیی ئێران ،مافی مەدەنی و سیاسیی شارۆمەندەکانیان پێشێل
کردووە.
15

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ،مصوبه  2٦دسامبر /1٩٦٦
قطعنامه  A 2200قدرت اجرائی بنابر مادەی  2٣ ،4٩مارس  .1٩7٦ترجمه :ن .نوریزاده
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بەشێک لە خاڵە پێشێلکراوەکانی حکوومەتی ئیسالمی لە ڕەوتی هەڵبژاردندا بریتین لە:
•

ڕەوتی لێکدانەوەی سەالحیەتی کاندیداکان دوو قۆناغ لەخۆ دەگرێ .لە
قۆناغی یەکەمدا "شورای نگهبان" لە دەسەڵتی بێسنووری خۆی بۆ
دیاریکردنی کاندیداکان یان ڕەتکردنەوەی مافی بەربژێر بوونیان کەلک
وەردەگرێ و ،لە قۆناغی دووهەمدا خەڵکی دەبێ دەنگ بەو کەسانەی
بدەن کە نە هەڵبژاردەی خۆیان ،بەڵکوو دیاریکراوی "شورای نگهبان"ن.
پێوەرەکانی لێکدانەوەی لێهاتوویی کاندیداکان بەپێی مادەی ٢8ی یاسای
هەڵبژاردنی مەجلیسی ئێران ،کە لە ساڵی ١995ی زایینیدا پەسەند کراوە و
پاشان چەندین جار پێداچوونەوەی بەسەردا کراوەتەوە ،لە دژایەتی لەگەڵ
مادەی ٢5ی کونوانسیۆنی نێونەتەوەیی مافی مەدەنی و سیاسیدایە .بەپێی ئەم
مادەیە "کاندیداکان پێویستە باوەڕ و پێبەندیی ڕاستەقینەیان بە ئیسالم و
نیزامی پیرۆزی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەبێ" ،هەروەها دەبێ وەفاداریی
خۆیان بە "یاسای بنەڕەتی و مادەی پێشکەوتنخوازانەی ویالیەتی فەقیهـ"
ڕابگەیەنن" ١6.کاندیداکانی سەرۆک کۆماری بەپێی مادەی  ،35بەندی 6ی
مەرجەکانی هەڵبژاردن و کاندیدبوون بۆ سەرۆک کۆماری ،پێویستە
بیسەلمێنن کە باوەڕیان بە بنچینەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و مەزهەبی
فەرمیی وڵت هەیە".

١7

بەم پێیە مافی کاندیدبوونی بەشێکی بەرچاو لە

خەڵکی ئێران وەکوو سوننییەکان و پێڕەوانی ئایینەکانی دیکە یاخود
ئاتێئیستەکان و هتد کە لە چوارچێوەی مەزهەبی "شیعەی اثنی عشری"دا
ناگونجێن و باوەڕیان بە "والیت فقیە" نییە ،پێشێل دەکرێ.
•

"شورای نگهبان" بەردەوام لە تەواوی هەڵبژاردنەکاندا سەالحیەتی زۆرینەی
ژنانی بۆ کاندیدبوون لە هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی و تەواوی
ژنە کاندیدەکانی سەرۆک کۆماری بەپێی مادەی ١١5ی یاسای بنەڕەتیی

1٦
17

قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی ایران ،مادەی http://www.shora-gc.ir،28
متن كامل قانون انتخابات رياست جمهوري  ،سەرچاوەی سەرێ
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ئێران

١8

ڕەت کردۆتەوە .بۆ وێنە بەپێی بەیانییەی "کومیتەی من کاندید

دەبم" سەالحییەتی پتر لە  8٠٠٠ژن بەپێی بەندی  ١و 3ی مادەی ٢8ی
یاسای هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی بۆ کاندیدبوون لە دەیەمین
دەوری هەڵبژاردنی ئەو مەجلی سەدا ڕەت کراوەتەوە .ئەوەش لە حاڵێکدایە
کە بەپێی پێبەندیی نێونەتەوەیی کە لە الیەن دەوڵەتی ئێرانیش قەبووڵ
کراوە ،قەرار وابوو تا کۆتایی ساڵی ١39٤ی هەتاوی لەسەتا 3٠ی
کورسییەکانی مەجلیس بە ژنان بدرێ.

١9

سەرنجڕاکێش ئەوەیە ،ئەگەر لە

دەرەوەی ڕۆژهەڵتی کوردستان تاک و تووک ئیزنی کاندیدبوون بە ژنان
دراوە ،بەپێی ڕاگەیەندراوەکان سەالحیەتی تەواوی کاندیدە ژنەکانی
پارێزگای کرماشان ،سنە ،کامیاران و دیواندەرە ڕەت کراوەتەوە.

٢٠

ئەو چەند نموونەیە نیشان دەدا کە "شورای نگهبان" لە ڕێگەی "نظارت استصوابی" و
سەلیقەی باڵ ی و سیاسی ،خۆسەرانە توانایی ڕەت کردنەوەی تەواوی کاندیدەکانی
هەیە و هیچ دەزگا و سیستمێکی دەوڵەتی و مەدەنی ،توانایی بەرتەسک کردنەوەی
پانتایی دەسەڵت و بڕیار دانی ئەوانی نییە.
بایکۆت ،بەشداری یان بایکۆتی نیوەچڵ و بەشدارییەکی نائەکتیڤ.
لە ڕوانگەی بیربێژییەوە ،بایکۆت یاخود بەشداریکردن ،هەروەها ڕێگەی سێهەم
واتە"نە بایکۆتی تەواو و نە بەشدارییەکی ئەکتیڤ"!! لە پێوەندی لەگەڵ بنەواشەی
حیزبێکی ئۆپۆزیسیۆن و خوێندنەوەی لە بارودۆخی سیاسی و مەدەنیی ئێران،
السەنگیی هێزە دژبەرەکان و دەسەڵت ،پانتایی کاریگەریی ئەم ڕێکخراوەیە لەنێو
 18بەپێی ماددەی 115ی یاسای بنەڕەتیی ئێران بەربژێری سەرۆک کۆماری دەبێ یەکێک لە
""رجال"ـە ئۆلی و سیاسییەکان بێ" .رجال" وشەیەکی عەرەبی و بە مانای پیاوانە.
 1٩بیانیه در اعتراض به رد صالحیت گسترده کاندیداهای زن :بگذارید زنان توانمند در معرض
رأی و داوری مردم قرار گیرند.
http://www.women4parliament.org
 2٠رد صالحیت گسترده زنان از سوی شورای نگهبان ،سەرچاوەی سەرێ
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خەڵکی ئاسایی و وڵمدانەوەی ئەوان بە ویست و هەڵوێستی حیزبەکانە .لە نەبوونی
بارودۆخی پێویست و وڵمنەدانەوەی خەڵک بە ویستی حیزبەکان ،بایکۆتکردن یان
نەکردن ،هەروەها هەڵبژاردنی ڕێگەی سێهەم ناتوانێ کاریگەری لە فەزای دەوری
هەڵبژاردن یان لە گەشەسەندنی ئاگایی نەتەوەیی بێ ،لە الیەکی دیکەشەوە
کەلکوەرگرتن لە بارودۆخ و فەزای دەورەی هەڵبژاردن بە مانای بەشداری یان
پشتیوانی کردن و هاندانی خەڵک بە دەنگدان نییە و ناکرێ ئەم دوو چەمکە یەکسان
بگیرێ .لە بارودۆخێکی ئازاد و لە ڕێگەی پشتیوانی کردنی جەماوەریی خەڵک لە
نوێنەرانی ڕاستەقینەی خۆیان کە خەبات بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد دەکەن،
دەرفەت بۆ بەڕۆژ کردنی پرسی کورد لە کۆمەڵگەدا پێک دێ و پاشگەزبوونەوەی
دەوڵەتی ناوەندی بەستراوە بە ڕادەی هاوسەنگیی هێزە کوردەکان و دەسەڵتە .لە
نەبوونی ئەم مەرجە ،هەر چەشنە بانگەوازێک بۆ دەنگدان لە هەڵبژاردنەکانی
حکوومەتی ئیسالمی یاریدە بە مانەوە و سەقامگیریی زۆرتری دیکتاتۆری لە ئێران،
سەر لێشێواندن و بەالڕێدا بردنی بیروڕای گشتی لەسەر حکوومەتی تاران دەدا.
سیاسەتی "نە بایکۆت و نە دەنگدان"یش زۆرتر نیشاندەری بنبەستی فیکری و ناتوانیی
هۆگرانی ئەم بیرۆکە لە لێکدانەوەی ڕاستییەکانی کۆمەڵگە و بارودۆخی نێو وڵتە.
پێویستە هێزێکی سیاسی بە هەبوونی هەڵوێستێکی ڕوون ،ڕێپێشاندەری خەڵک بێ و؛
لە خەڵک و ڕووداوەکان بەجێ نەمێنێ .کۆماری ئیسالمی بەپێی ئەزموونی پتر لە سی
ساڵ حکوومەت کردن لە ئێراندا ،نیشانی داوە ئامادەی پاشگەزبوونەوە لە بنەواشەی
ئۆلی و شەرعیی خۆی نییە و بەپێی پێوەرەکانی خۆی نە تەنیا ڕێ بە دژبەرەکانی،
بەڵکوو تەنانەت ڕێ بە باڵەکانی نێوخۆیی و چاکسازی لە سیستمی دەستەڵتداری و
هتد نەداوە و نایدا ،بێگومان "بەپێی نادێموکراتیک بوونی گشت سیستمی
دەسەڵتداری و هەڵبژاردن لە ئێراندا ،کە پێشتریش تا ڕادەیەک ئاماژەی پێکرا،
ئاسۆیەک لە ڕێگای هەڵبژاردنەوە بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕێکی جیدی لە بارودۆخی
کۆماری ئیسالمی نابیندرێ .لە کاتی سەرۆک کۆماریی "خاتمی"دا کە
چاکسازیخوازەکان ڕۆڵی سەرەکییان لە وەزارەتەکان و مەجلیسی شۆڕای ئیسالمیی
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ئێراندا دەگێڕا ،هەروەها ماوەیەکیش فەزایەکی نیوە ئازادییان بۆ باڵی نێوخۆیی پێک
هێنابوو ،بەپێی سیستمی ڕێبەرایەتیی "والیت فقیە" و "شورای نگهبان" نەیانتوانی
ئاڵوگۆڕێک لە شێوەی بەڕێوەبردنی وڵت و بەرتەسککردنەوەی دەسەڵتی ڕێبەری و
"شورای نگهبان" پێک بێنن .سەرەڕای ئەوەش ،ئەوە بەو مانایە نییە کە هێزێکی
ئۆپۆزیسیۆن نابێ لە فەزایەک کە پێکدێ ،بەپێی ڕادەی دەسەڵتی خۆی کەلک
وەرنەگرێ .بۆ کەلکوەرگرتن لە فەزای دەوری هەڵبژاردن ،هێزێکی دژبەر بەپێی
توانایی دەتوانێ لە چەشنە جۆراوجۆرەکانی خەبات ،یەک لەوان بایکۆت کردن و
ڕوونکردنەوەی زۆرتری خەڵک لەسەر نێوەرۆک و ماهییەتی کۆماری ئیسالمی ،یاریدە
بە گەشەسەندنی زۆرتری ئاگایی خەڵکی ئاسایی بدات .ناردنەوەی سەندووقە
خاڵییەکان و یاخود کەمبوونەوەی ڕادەی دەنگدان دەتوانێ نیشانەی ئاستی بەرزی
ئاگایی نەتەوەیی ،هەروەها ناڕەزایەتیی خەڵک و ئامرازێکی گوشار بۆ ڕێژیم بێ.
دەنگ نەدانی خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان بە دامەزرانی "کۆما ری ئیسالمی" لە
هەڵبژاردنی  ١٠و ١١ی خاکەلێوەی ١358ی هەتاوی و یاسای کۆنەپەرستانەی
بنەڕەتیی ئێران لە  ١١و ١٢ی سەرماوەزی ١358ی هەتاوی وەکوو خاڵێکی مێژوویی
و جێگای شانازی بۆ کوردی ڕۆژهەڵت دەمێنێتەوە .دابەزینی ڕادەی بەشداریکردن
و دەنگدانی خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە هەڵبژاردنەکاندا پێشاندەری کۆڵنەدانی
نەتەوەیەکە کە سەرەڕای پتر لە سی ساڵ سیاسەتی سەرکوت و سێدارەی حکوومەتی
ئیسالمی  ،لە بەرامبەر ڕێژیمی ئێران ڕاوەستاوە و کەلکی لە هەر دەرفەتێک بۆ
دەربڕینی ناڕەزایەتیی خۆی گرتووە .بەپێی توێژینەوەیەک بە ناوی "لێکدانەوەی ڕەوتی
بەشداریکردنی شارۆمەندانی پارێزگای "کوردستان" لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی
لە ساڵەکانی "١376-8٤دا

٢١

کە لەالیەن "ئەنجومەنی ژێئۆپۆلیتیکی ئێرانەوە" باڵو

بۆتەوە ،ڕاشکاوانە باس لە دابەزینی ڕادەی دەنگدانی خەڵکی کورد لە
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هەڵبژاردنەکاندا دەکرێ .بە باوەڕی نووسەرانی ئەم لێکۆڵینەوەیە "ئاکاری سیاسیی
شارۆمەندانی ئەم پارێزگایە لە چوارچێوەی بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنی سەرۆک
کۆماریدا ،بەهۆی جیاوازیی قەومی و ئۆلیی ئەوان لەگەڵ زۆرینەی کۆمەڵگەی ئێران،
چاالکیی سیاسیی ئێلیتی قەومی لەم بوارەدا ،هەروەها کاریگەریی ئاڵوگۆڕەکانی
ناوچە لەسەر خەڵکی ئەم پارێزگایەدا ،هەمیشە جێگەی سەرنج و بایەخێکی تایبەتی
بووە .بەشداریکردنی خەڵکی پارێزگای "کوردستان" لە سێ خولی هەڵبژاردنی ئەم
دووایانەی سەرۆک کۆماریدا [واتە دەورەکانی  7تا  ]9پێشاندەری دابەزینی ئاشکرای
ڕادەی دەنگدانی خەڵک لە نێوان ئەو دوو دەورەیەدایە ،تا ئەو ڕادەیەی کە
بەشداریکردنیان لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری لە ساڵی ١376ی هەتاویدا لە سەتا
 - 79.٤ەوە ،بە سەتا  ٢٤.6لە ساڵی  ١38٤گەیشتووە"]...[ .

ڕیز

١
٢

بەشداریکردنی خەڵکی پارێزگای "کوردستان"
لە  9دەورەی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریدا
ڕێژەی ئەوانەی ڕێژەی بەشداری ڕادەی بەشداریی
هەڵبژاردنی
لە
پارێزگای گشتی
لە
سەرۆک کۆماری مەرجی
پارێزگای
دەنگدانیان بووە "کوردستان"
"کوردستان"
(لە سەتا )٪
١٢،83
59١٠٠
دەورەی یەکەم ٤6٠775
٤3،7٢
٢١٢88٤
دەورەی دووهەم ٤8693١

3
٤
5

دەورەی سێیەم
دەورەی چوارەم
دەورەی پێنجەم

٤8693١
5٤378٠
6٠7٢56

٢3598٠
٢8٠٤5١
3563٢٢

٤8،٤6
5١،57
58،68

6

دەورەی شەشەم

69٤687

38١79٠

5٤،96

7
8
9

دەورەی حەفتەم
دەورەی هەشتەم
دەورەی نۆیەم

78١٠٤8
9١٠36٤
١٠3٢3٠6

6١735١
٤86596
385776

79،٤
53،٤5
37،37
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٢٤،66
٢576٤3
لە دوو قۆناغدا ١٠3٢3٠6
ڕادەی بەشداریی خەڵکی شارەکانی پارێزگای "کوردستان" لە دەورەی نۆیەمی
٢٢
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریدا
ڕێژەی ئەوانەی گشتی دەنگەکان میزانی بەشداری
شارەکان
(لە سەتا )٪
مەرجی
دەنگدانیان بووە
16.55
13102
79186
بانە
بیجار

89265

39835

44.63

دیواندەرە

62245

12630

20.29

سەوڵوا

44531

7477

16.79

سەقز

151336

24067

15.90

سنە

286281

58064

20.28

قوروە

153278

66196

43.19

کامیاران

76363

20124

26.35

مەریوان

89821

16148

17.98

ئەو ئامارانەی کە لەالیەن ڕێکخراوە مەدەنییەکان یان کۆماری ئیسالمییەوە باڵو
بوونەتەوە ،بەپێچەوانەی ئەوانەی کە بەردەوام باسی بەشداریی خەڵک لە
هەڵبژاردنەکاندا دەکەن ،پێشاندەری ئەو ڕاستییەیە کە خەڵکی کورد لەو ساڵنەی کە
لێکۆڵینەوەی لەسەر کراوە پێشوازییەکی وەهای لە هەڵبژاردنەکاندا نەکردووە و،
تەنانەت "لە دەورەی دووهەمی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری لە ٢١ی جۆزەردانی
١37٢ی هەتاویدا" ،کوردستان" تەنیا پارێزگایەک بوو کە بە تەواوی "نا"ی بە هاشمی
ڕەفسنجانی گووتووە .بەباوەڕی نووسەرانی لێکۆڵینەوەکەی ئەنجومەنی ژێئۆپۆلیتیکی
ئێران "زی اد نەکردنی ڕادەی بەشداریی کوردەکان لە بەڕێوەبەرایەتیی سیاسی و
پێکهاتەی دەسەڵت لە وڵتدا ،هەروەها تێرۆری دوکتور قاسملوو و دوکتور
http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=133
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شەرەفکەندی سەرەڕای پێشنیارەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،پاش
تەواوبوونی شەڕی  8ساڵە لەگەڵ عێراق بە نێوبژیوانیی یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستانی عێراق بۆ چارەسەری ئاشتیخوازانەی کێش ەی کورد بوو بەهۆی پێکهاتنی
زەینییەت و تێگەیشتنێکی نەرێنیی خەڵک لە دەوڵەتی هاشمی و لە ئاکامدا خەڵکی
ئەم پارێزگایە ،بەم چەشنە لە ڕێگەی بەشداریی نەرێنی لە هەڵبژاردنەکاندا ناڕەزایەتیی
خۆیان لەسەر وەزعی ئارایی و سیاسەتەکانی دەوڵەت لە ناوچە دەربڕیوە ".لە پێوەندی
لەگەڵ ڕێژەی بەشداریی خەڵکی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی شۆڕای
ئیسالمیش بەتایبەتی لە دەورەی  7بەمالوە ،ئەم دابەزینە بە جوانی دەبیندرێ" .لە
دەورەی حەوتەم بە بەراوەرد لەگەڵ دەورەی شەشەم ڕادەی دابەزینی بەشداریکردنی
خەڵک لە پارێزگای "کوردستان" لە سەتا  7٠بە  3٢و لە "ئازەربایجانی ڕۆژئاوا" لە
سەتا  7١بە  ٤٢بووە .لە دەورەی هەشتەمدا ،لە تەواوی ئێران ،لە  ٤3میلیۆن و 8٢٤
هەزار کەس کە مەرجی بەشدارییان بووە ،تەنیا  ٢٢میلیۆن و  35٠هەزار کەس واتە
لە سەتا  5١بەشدارییان کردووە .پاش تاران ،کەمترین ڕادەی بەشداریی خەڵک لە
ئیسفەهان ،کوردستان و یەزد و قوم بیندراوە.

٢3

بەپێی لێکدانەوەکەی نووسەرانی

"ڕەوتی بەشداریکردنی شارۆمەندانی پارێزگای کوردستان ،لە هەڵبژاردنی سەرۆک
کۆماری لە ساڵەکانی "١376-8٤ی هەتاویدا دابەزینی ڕادەی بەشداریکردنی خەڵکی
کوردستان پاش دەورەی شەشەمی هەڵبژاردنی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی لە پێوەندی
لەگەڵ ئەم خاڵنەدا بووە :پووچکردنەوەی دەنگەکان لە چەندین ناوەندی هەڵبژاردن
بۆ مەجلیسی شەشەم ،ڕووداوەکانی پاش گیرانی عەبدوڵاڵ ئۆجاڵن لەم پارێزگایەدا،
کاریگەریی حیزبە دژبەرەکانی کورد لە دەرەوەی وڵت ،دڵساردی لە دەوڵەتی

2٣

بازخوانی هشت دوره انتخابات مجلس در جمهوری اسالمی ،مرتضی کاظمیان روزنامه نگار،
 23دسامبر  ٠2 - 2٠11دی 1٣٩٠
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/12/111221_l39_majlis9th_8terms.shtml
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ئیسالحات ،هەست بە سیاسەتی دووچاوەکییانە لەسەر خەڵکی ئەم پارێزگایە ،هەروەها
نەبوونی کاندیدای خۆشەویست لە دەورەی نۆیەمدا".

٢٤

ئاکامبەندی
بەپێی ئەزموونی پتر لە  3٠ساڵ حکوومەتی "نوێنەرانی خودا" لە ئێران و بارودۆخی
ئەمڕۆی ئەم وڵتە ،وێچوونی هەڵبژاردنێکی دێموکراتیک لە ئێراندا نییە .لە
چوارچێوەی کۆماری ئیسالمیدا بە هێز و کەسایەتییەکی ئازاد و دێموکرات ،تەنانەت
بە زۆرینەی هۆگرانی باوەڕمەند بە "یاسای بنەڕەتیی ئێران و چاکسازی" ئیزنی
کاندیدبو ون و بەشداری لە دەسەڵت نادرێ .لە چوارچێوەی سیستمی "شورای
نگهبان ،رهبری و سپاە پاسداران"دا هیچ ئاسۆیەک بۆ پێکهاتنی ئاڵوگۆڕێک لە یاسای
ئێراندا نابیندرێ .کەلکوەرگرتن لە فەزای هەڵبژاردن ناکرێ تەنیا لە چوارچێوەی
بەشداریکردنی خەڵکی کورد لە هەڵبژاردنەکاندا قەتیس کرێتەوە .هێزێکی
ئۆپۆزیسیۆن دەتوانێ بەپێی بنەواشەی سیاسی و توانایی خۆی ،لەو فەزایەی کە لەم
دەورەیەدا پێکدێ بۆ ڕوونکردنەوەی زۆرتری ماهییەت و نێوەرۆکی ڕێژیمی تاران و
لەنێو بردنی دڕدۆنگیی خەڵک بەو ڕێژیمە و بەرزکردنەوەی ئاستی ئاگایی نەتەوەیی و
سیاسیی خەڵک و بەتایبەتی وچەی پاش ساڵی ١357ی هەتاوی کەلک وەربگرێ .ئەو
ئامارانەی کە لە الیەن حکوومەتی ئیسالمیی ئێران و توێژینەوەی ڕێکخراوە
مەدەنییەکان یاخود زانستی ئێرانەوە باڵو بوونەتەوە پێشاندەری ئەم ڕاستییەن کە
بەگشتی لە ئێران و بەتایبەتی لە کوردستاندا ڕێژەی بەشداریکردنی خەڵک لە
هەڵبژاردنەکاندا دابەزیوە و ،خەڵکی وڵمی بانگێشتنی ڕێبەرانی حکوومەتی ئیسالمییان
نەداوەتەوە .لە چوارچێوەی حکوومەتێکی باوەڕمەند بە "امت اسالمی"دا کە
فرەنەتەوەیی بوونی ئێران ڕەت دەکرێتەوە ،ئەگەری چارەسەری پرسی کورد نییە .بۆ

 24بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری ،1٣7٦-84
دکتر مسعود غفاری ،بهروز زرین کاویانی ،فصلنامە ژئوپلیتیک /سال هفتم شمارە اول ،بهار
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کاریگەریی زۆرتر لە ڕووداوەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،پێکهێنانی متمانە بەخۆیی
خەڵک و پاشگەزکردنەوەی ڕێژیمی تاران ،پێویستە حیزب ،ڕێکخراوە و
کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بە پێکهێنانی بەرە یان هەر چەشنە هاوپەیمانی
و هاوکارییەک ،هێز و توانای خۆیان بخەنە پاڵ یەک و هاوبەش لەگەڵ نەتەوەکانی
دیکە و هێزە پێشکەوتنخوازەکانی ئێران پەرە بە خەباتی دژبە حکوومەتی ئیسالمیی
ئێران بدەن.
١9ی ڕێبەندانی ١39٤

چلو یەک گەورەتر لە پەنجاویەکە!
بەپێی ڕاگەیەندراوەکانی حکوومەتی تاران لە دوازدەیەمین دەوری هەڵبژاردنی
سەرۆک کۆماری و پێنجەمین دەوری هەڵبژاردنی شۆڕاکانی شار و دێ لە ٢٩ی
ئەیاری ئەمساڵدا ،لە یەک میلیۆن و  ١٨١هەزار و  ٨٨٣کوردستانی کە مافی
دەنگدانیان بوو ٦٩٤ ،هەزار و  ٣٧کەس واتە لەسەتا  ٥٩بەشدارییان کرد .پاش تەواو
بوون و ڕاگەیاندنی ئەم ئامارە ،بەشێک لەوانەی دژبە سیاسەتی بایکۆتی هەڵبژاردن
بوون ،بەشداریی خەڵکیان وەکوو سەرکەوتن و مایەی شانازیی بیرۆکەی خۆیان و
شکستهێنانی سیاسەتی بایکۆت پێناسە کرد .ئەم کەسانە بە زەقکردنەوەی ڕێژەی سەتا
٥٩ی بەشداریکەران لە بەرامبەر ڕێژەی لەسەتا ٤١ی ئەوانەی کە بەشدارییان
نەکردبوو بەو ئاکامە دەگەن کە سیاسەتی بایکۆتکردن هەڵەیە و پێویست بوو
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەم هەڵوێستەیان نەگرتبا!! ئەگەر ئێمە سەرنج
بدەینە چەند ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگر ،دەبینین لەباری مێژووییەوە ئەم چل و یەکە
گەلێک لە پەنجاو نۆیەکە گرینگتر و پڕبایەخترە! بۆچی؟
•

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا مەیدانی ملمالنێی حکوومەتی دەسەاڵتدار و
ئەوانەی کە بایکۆتیان کردبوو بەرامبەر نەبوو ،واتە دەسەاڵت بە هەبوونی
تەواوی دەرفەت و کەرەستەکان دەوری مەیدانگێڕیی زۆرتر لەو کەس و
حیزبانە بوو کە بەهۆی زاڵبوونی حکوومەتی دیکتاتۆریی ئێران و نەبوونی
ڕاستەوخۆیان لە نێوخۆی واڵت بانگهێشتنیان بۆ دەنگ نەدان کردبوو!

•

بەشداریی خەڵک لە کۆمەڵگەیەکی نادێموکراتیک کە نوێنەرانی ڕاستەقینەی
خەڵک ئیزنی کاندیدبوونیان نییە ،ناتوانێ وەکوو پێوەرێک بۆ ناڕەوابوون
یاخود هەڵەبوونی بڕیاری بایکۆتکردن لەقەڵەم بدرێ .پێویستە حیزبێکی
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سیاسی ،خۆی لە پۆپۆلیزم دوور بکاتەوە هەتا تووشی کارەساتی
سیاسەتەکانی حیزبی توودەی ئێران لە پێوەندی لەگەڵ دەوڵەتی پاش
شۆڕشی ٥٧ی هەتاوی نەبێتەوە .دووپاتکردنەوەی ئەم سیاسەتە بە
جلوبەرگی مۆدێرنیزم و بانگەوازی بەشداری لە سیاسەتی "کالن" تەنیا
دووپاتکردنەوەی سیاسەتێکی دۆڕاو و هەرەسهێناوە کە دەکرێ تەنیا وەوکو
کۆمێدییەکی گاڵتەجاڕانە لەبەرچاو بگیرێ.
•

هێزێکی سیاسی پێویستە پێوەرێکی دیاریکراوی بۆ هەڵسەنگاندنی
ڕووداوەکان هەبێ .ئەوانەی کە الیەنگری دەنگدان بوون پێویستە ڕوونی
بکەنەوە دەیانویست خەڵکی هان بدەن هەتا دەنگ بە کێ و بە کام بەرنامە
بدەن؟ بۆ وێنە پالتفۆرمی کام یەک لە کاندیداکانی سەرۆک کۆماری
تەنانەت لە خاڵێکیشدا بێ ،لە بەرژوەندیی کورد و ستراتێژیی "نەتەوەیی"
ئەوان بوو کە تاکتیکی دەنگ نەدان تاوان بێ و دەنگدانی خەڵک ببێتە
مایەی شانازی و بزەی سەر لێوانیان ،وەکوو بڵێی نوێنەری خوا زیار و
ڕاستەقینەی ئەوان هەڵبژاردرابێ!!

بڕیاری حیزبێکی سیاسی نە بەپێی بەشداریی خەڵک و بە شوێنکەوتوویی لە
ڕووداوەکان ،بەڵکوو بەپێی هەڵسەنگاندنی بارودۆخی کۆمەڵگە ،دەسەاڵت و ئەرکی
ڕوونکردنەوە و ئاگاکردنەوەی خەڵکە .ئەگەر پێوەری هەڵسەنگاندن ،ڕادەی
بەشدارکردنی خەڵکی لە ڕێفراندۆمەکان بێ ،دەبێ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
واتە دێموکرات و کۆمەڵە کە بەپێچەوانەی زۆرینەی حیزبەکان و خەڵکی ئێران
دەنگیان بە کۆماری ئیسالمی و یاسای بنەڕەتیی ئێران نەدا ،تاوانبار لە قەڵەم بدرێن و
هەڵوێستی ئەوان بکەوێتە ژێر ڕەخنەیەکی جیدی .هەروەها پێویستە کار و چاالکیی
ئەوانەی کە لە کاتی سەرهەڵدانی فاشیزم لە ئاڵمان و ئیتالیا بەپێچەوانەی زۆرینەی
خەڵک کە وەدوای هیتلێر و مۆسۆلینی کەوتبوون ،دژبە فاشیزم ڕاوەستان و گەلێک
قوربانییان دا وەکوو هەڵەیەکی مێژوویی لەبەرچاو بگیرێ! ئەرکی حیزبێکی سیاسی
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کەلکوەرگرتنە لەدەرفەتەکان بۆ پاشگەزکردنەوەی دەسەاڵتە نەک پاکانە و
بانگەوازکردن بۆ بەشداری لە نمایشە مەهەندیسیکراوەکەی ڕێژیمی تاران.
ژووەنی ٢٠١٧

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە نێوان فیدرالیزم
و سەربەخۆییدا

ئەم وتارە لە ڕێوڕەسمی ڕۆژی کۆمەڵە لە شاری کۆڵنی ئاڵمان پێشکەش کراوە.
پێش دەستپێکی وتەکان ڕێگام بدەن بە بۆنەی ڕۆژی دامەزراندنی کۆمەڵە ،پیرۆزبایی
خۆم ئاراستەی ئێوە ئازیزان و دڵسۆزانی مافی نەتەوەیی کورد بەگشتی ،هەروەها
تەواوی ئەو شۆڕشگێڕانە بکەم کە لەژێر ناوی کۆمەڵەدا درێژە بە خەباتی خۆیان لە
پێناوی مافی چارەی خۆنووسین ،ئازادی ،دێموکراسی و دادپەروەریی کۆمەڵیەتی،
یەکسانیی ژن و پیاو ،هەروەها ئاشتی و سۆسیالیزمدا دەدەن .هاوکات سپاسی
بەڕێوەبەرانی ئەم سمینارە دەکەم کە ئەم دەرفەتەیان ڕەخساند هەتا بتوانین لە
فەزایەکی دۆستانەدا ئاڵوگۆڕی بیروڕا بکەین.
باسەکەی من سێ تەوەر لەخۆ دەگرێتەوە:
✓ یەکەم؛ ئامانجی سەرەکیی ئێمە وەکوو کوردی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان.
✓ دووهەم؛ مەسەلەی ئێرانی بوونی کوردی ڕۆژهەاڵت و پاراستنی
تەواویەتی ئەرزی.
✓ سێیەم؛ ئەرکی ئێمە وەکوو کورد لە پێوەندی لەگەڵ
ئاڵوگۆڕەکانی دادێی ئێران و هەرچەشنە ڕاپەڕینێکی جەماوەری.
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بۆ چوونە نێو بابەتەکە بە پێویستی دەزانم لەسەرەتادا بەکورتی باس لە مێژووی
گۆڕانکاری و قۆناغەکانی بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بکرێ هەتا
بزانین لە کوێوە دەستمان پێکردووە و ئێستا لە کوێداین.
ئەگەر ئێمە ئاوڕێک لە مێژوو و ڕەوتی بزووتنەوەی کورد لە دوو سەدەی ڕابردوو
بدەینەوە ،دەبینین بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد بەپێی هەلومەرجی کوردستان و
جیهان چەند قۆناغی تێپەڕاندووە .واتە:
✓ خەبات بۆ سەربەخۆیی و یەکگرتنەوەی هەموو بەشەکانی کوردستان
✓ خەبات بۆ سەربەخۆیی پارچەیەکی کوردستان
✓ خەبات بۆ مافی شارۆمەندی و فەرهەنگی
✓ هەروەها خەبات بۆ خودموختاریی سیاسی ،ئابووری لە وڵتێکی دێموکرات
یان فیدرالدا
مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازانەی نەتەوەیی بە پێناسەی ئەمڕۆیی لە ڕۆژهەڵتی
کوردستان لەوپەڕی خۆیدا نزیکەی  ١5٠ساڵ لەخۆ دەگرێتەوە .بزووتنەوەی کورد
هەتا کۆتایی هاتن بە حکوومەتە خۆجێییەکان یان میرنشینەکانی کورد لە کۆتاییەکانی
سەدەی نۆزدە ،بزووتنەوەیەکی ڕزگاریخوازانەی فیۆدالی بووە نەک ڕزگاریخوازانەی
"نەتەوەیی" .بەگشتی تا کاتێک میرەکانی کوردستان لەسەر بنەمای سیستمی عەشیرەیی
باوکساالر-فیۆدالی دەیان حکوومەتی بەهێزی خۆجێیان بووە ،هەستیان بە ستەمی
نەتەوایەتی بە مانای ئەمڕۆیی نەکردووە.
بەاڵم پەرەسەندنی خاوەنداریی خۆیی و سیستمی شتومەک–پارەیی ،هەڵوەشاندنەوەی
پەیتا پەیتای سیستمی عەشیرەیی و فیۆدال ،یەکجێکردن و کۆکردنەوەی دەسەاڵت
لە ناوەند ،کەمکردنەوە و پاشان کۆتاییهێنان بە دەسەاڵتی تەواو یان نیوە سەربەخۆی
حکوومەتە خۆجێییەکان بوو بەهۆی سەرهەڵدانی سیاسەتی جیاوازی دانان لە
بوارەکانی ژیانی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابووری ،فەرهەنگی و شکڵ گرتنی ستەمی
نەتەوایەتی و سەرهەڵدانی بەرەنگاری و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی "نەتەوەیی" لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
هەتا سەرەتاکانی دەیەی چوارەمی سەدەی بیستەم ،سەربەخۆیی و یەکگرتنەوەی
هەموو بەشەکانی کوردستان ،دروشمی سەرەکیی بزووتنەوەی رزگاریخوازانەی کورد
بووە و سەرۆک عەشیرەکان ڕێبەری ئەم جووڵنەوەیە بوون.
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بەڵم پێکهاتنی حیزبی ئازادی (ئازادیخوازی)ی کوردستان ( ،)١938کۆمەڵەی
کاف ( )١9٤٢و پاشان حیزبی دێموکراتی کوردستان ( )١9٤5لە دەیەی چوارەمی
سەدەی بیستەمدا ،هەتا ڕادەیەکی زۆر بزووتنەوەی کوردی خستە ژێر ڕێبەرایەتیی
بەشێک لە ڕووناکبیرانی ئەو کاتەی کوردستان کە هەستێکی بەهێزی
سەربەخۆییخوازییان هەبووە.
دامەزراندنی دەوڵەتی کۆماری کوردستان سەرلووتکەی ئەم بزووتنەوەیە .بۆ یەکەمین
جار لە ڕۆژهەڵتی کوردستان ڕێبەریی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کورد کەوتۆتە
دەست ڕووناکبیری ئەو کاتە و حیزبی شیاوی خۆی بۆ خوڵقاوە .ئامانجی سەرەکیی
ئەم بزووتنەوەیە دامەزراندنی کۆمارێکی سەربەخۆ لە بەشێک لە خاک و نیشتمانی
داگیرکراوی کورد بووە.
سەرکوتکردن و ڕووخاندنی کۆماری کوردستان هاوکاتە لەگەڵ کۆتاییهاتن بە
قۆناغی سەربەخۆییخوازی لە کوردستان بۆ ماوەیەکی درێژخایەن و دەستپێکی
خەبات بۆ مافی شارۆمەندی ،ئازادی و دێموکراسی و خودموختاریی فەرهەنگی و
ئیداری ،هەروەها سۆسیالیزم لە ئێراندا.
لە نێوان ساڵەکانی ١9٤7ـەوە هەتا سەردەمی سەرکەوتنی ڕاپەڕینی ئێران لە فێوریەی
١97٩دا ،حدک تەنیا حیزبێک بوو کە خەباتی بۆ وەدەستهێنانی مافی نەتەوەیی لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان دەکرد ،ئەو حیزبە سەرەڕای ئەوەی کە بە هیوای ڕووخاندنی
ڕێژیمی پاشایەتی و سەقامگیریی دێموکراسی لە ئێران بوو ،بەڵم ئامانجە
سەرەکییەکەی بەپێی پێڕەو و پرۆگرامی ئەو حیزبە ،گەیشتن بە خودموختاری بۆ
ڕۆژهەڵتی کوردستان بووە.
پێش شۆڕشی  ،57بەشێک لە ڕووناکبیرانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بە بیری چەپی
مائۆیی لە دەوری ڕێکخراوەیەک بە ناوی "تەشکیالت" ( ١3٤8هەتاوی ١969/زایینی)
کۆبوونەوە ،کە لە دادێدا بوو بە بەستێنێک بۆ دامەزراندنی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران .سەرکەوتنی ڕاپەڕینی گەالنی ئێران و کۆتایی
دەسەڵتداریی حکوومەتی پاشایەتی ،بوو بەهۆی هاتنە دەرەوەی ڕۆژهەڵتی
کوردستان لە حاڵەتی یەک حیزبی و؛ دەستپێکی کار و چاالکیی ڕەسمی و ئاشکرای
کۆمەڵە و دووجەمسەری بوونی فەزای سیاسیی کوردستان .لە الیەک حیزبی
دێموکراتی کوردستان چارەسەری کێشەی کوردی بە دێموکراسی لە ئێرانەوە پێوەند
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دەدا ،لە الیەکی دیکەوە کۆمەڵە چارەنووسی کورد و بزووتنەوە مقاومەتییەکەی بە
خەباتی چینایەتی و بزووتنەوەی کرێکاری لە ئێرانەوە دەبەستەوە .سەرهەڵدانی
کۆمەڵەش گۆڕانکارییەکی لە دروشمی بزووتنەوەی کورد پێک نەهێنا و
خودموختاری هەر وەکوو دروشمی سەرەکیی کورد مایەوە.
لە سەرەتاکانی سەدەی ٢١ـەوە خەبات بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی فیدرال لە ئێراندا
بۆتە ئامانجی بەشێکی بەرچاو لە حیزبە کوردستانییەکان .کۆمەڵەکان [واتە کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان (٢٠٠١ی ز ).کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان (٢٠٠9ی ز ).و ڕەوتی سۆسیالیستیی کۆمەلە (فراکسیۆن٢٠١٠ -ی ز].).
هەرکام بە چەشنێک وێڕای بە ڕەسمی ناسینی مافی جیابوونەوە و پێکهێنانی دەوڵەتی
سەربەخۆ ،لە بارودۆخی ئێستادا ،فیدرالیزم بە دروشمی گونجاو لەقەڵەم دەدەن.
ئامانجی حدکا و حدکیش دابینکردنی مافی نەتەوەیی کوردی ڕۆژهەڵت لە
چوارچێوەی سیستمێکی دێموکراتیکی فیدرالی لە ئێراندایە .لە بەشی ئامانجە
گشتییەکانی بەرنامەی دێموکراتەکاندا ،بەپێچەوانەی کۆمەڵەکان ،ڕاشکاوانە باس لە
مافی جیابوونەوە و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان نەکراوە .تەنیا لە
پێشەکیی بەرنامەی حدک پەسەندکراوی کۆنگرەی  ١6بە چەشنێکی ناڕاستەوخۆ باس
لەوە دەکرێ کە "مەسەلەی نەتەوایەتیی کورد تەنیا کاتێک بە تەواوی چارەسەر

دەکرێ کە ڕەوتی سروشتیی خۆی ببڕێ و ،ویستی ئازادانەی نەتەوەی کورد بکا بە
بنچینە".

دروشمی سەرەکیی چەند حیزبێکی کوردستانی وەکوو پارتی ئازادیی کوردستان،
پارتی سەربەخۆیی کوردستان و پارتی سەربەستیی کوردستانیش کە لە تاراوگە و
دەرەوەی ڕۆژهەڵتی کوردستان پێکهاتوون ،سەربەخۆیی کورد لە ڕۆژهەڵتی
کوردستانە.
.........
هەڵبژاردنی دروشمی سەرەکی بۆ ڕێکخراوەیەکی کوردستانی دەتوانێ پێوەندی بە
چەند خاڵێکەوە هەبێ:
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 .١هەبوونی ستراتێژییەکی نەتەوەیی بۆ دامەزراندنی دەوڵەت و کیانی کورد
یاخود باوەڕ بە چارەسەری کێشەی نەتەوەیی لە چوارچێوەی دەوڵەتێکی
فیدرالدا.
 .٢ڕادە و ئاستی ئاگایی نەتەوەیی کە وەک بەشێک لە ژیان و فەرهەنگی
کۆمەڵگە ،پێکهێنەری هەست و سۆزێکی تایبەتی بۆ کۆتاییهێنان بە ستەمی
نەتەوەییە.
 .3ڕادەی توانایی حیزبە کوردستانییەکان بۆ بەجەماوەری کردن ،کۆکردنەوە و
ڕێکخستنی خەڵک لە دەوری دروشمەکانیان.
 .٤هاوسەنگیی هێزی کورد لە بەرامبەر دەوڵەتی داگیرکەردا.
 .5مسۆگەرکردنی پشتیوانیی وڵتە زلهێزەکانی جیهان لە خەباتی گەلی کورد،
بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی هەتا ئاستی جیابوونە و پێکهێنانی
کیان و سەروەریی کورد.
ئەگەر بیرۆکەی مافی شارۆمەندی و خودموختاریی فەرهەنگی وەال نێن ،لەوە دەچێ
چەند بۆچوونێک لە نێوان ڕووناکبیرانی کورد لەیەک جیا بکرێتەوە:
✓ یەکەم ؛ دامەزراندنی وڵتێکی فیدرال ،پێبەندبوون به بنەماگەلی یەكسانی و
پێكەوەژیان ،هەروەها دابینكردنی مافی نەتەوەكان لە چوارچێوەی ئێراندا
کێشەی کورد چارەسەر دەکا.
✓ دووهەم؛ لەم قۆناغەدا تەنیا سەربەخۆیی و دامەزراندنی دەوڵەتی کوردی
ڕێگای چارەسەرکردنی کێشەی کوردە .بەپێی ئەم باوەڕە هەر چەشنە
بیرێکی فیدرالخوازی دەتوانێ کۆسپێک بێ لەسەر ڕێگای گەیشتن بە
سەربەخۆیی.
✓ سێیەم؛ پێکهاتنی دەوڵەتی فیدرال یان هەر چەشنە حکوومەتێکی
دێموکراتیک لەسەر بنەمای دێموکراسی لیبڕالی ،دەکرێ وەکوو قۆناغێک لە
ڕەوتی مسۆگەرکردنی مافی چارەنووسی کورد لەبەرچاو بگیرێ.
ئەزموونی بەشێک لە وڵتە دێموکراتەکانی ڕۆژاوا و کانادا پێشانی داوە کە بوونی
دێ موکراسی بە مانای چارەسەرکردنی یەکجاریی کێشەی نەتەوەیی نییە ،کێشەی

114

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە ...

کوبێک ،کاتالۆنیا ،سکاتلەند ،هەروەها فەڕانسەوی و هۆلەندییەکانی بلژیک؛ نموونەی
بەرچاوی مانەوەی کێشەی نەتەوەیی لە وڵتێکی دێموکراتیک یان فیدرالدایە.
بەڵم هاوکات ئەستەمە وڵتێکی سەربەخۆش بە چەشنێکی خۆویست و بێبەستێنی
زەینی و بابەتی (عەینی) بێتە دی .هەر ئاڵوگۆڕێک لە جوغرافیای سیاسیی وڵتێکدا
پێویستی بە هاوسەنگیی هێز ،ئیرادەی بەهێزی نەتەوەیی ،ڕێبەرییەکی کارزان ،کارامە
و بوێر ،ئامادەکردنی زەمینەی کۆمەڵیەتی ،فەرهەنگی و ئابووری ،هەروەها
پشتیوانیی جیهانی هەیە ،دەنا بە چەشنێکی خۆویست هیچ ئاواتێکی گەورە وەدی نایە
و ئاکامێکی ناخۆش و تاڵی بە شوێنەوە دەبێ کە دەتوانێ زەبرێکی مێژوویی لە بزاڤی
کورد و ژیانی ئاسایی خەڵک بدا و ئەوان تووشی دڵساردی و پاسیڤ بوون و
بێمتمانەیی بەخۆ و حیزبە کوردستانییەکان بکا.
من لەسەر ئەو باوەڕەم کە ئێمە بۆ گەیشتن بە سەربەخۆیی ،پێویستیمان بە سەردەمی
تێپەڕین هەیە و لەم پێناوەدا دەوڵەتی فیدرال یان هەر چەشنە دەوڵەتێکی سێکوالر
یاخود دێموکراسییەکی لیبرالی ،کە فرەنەتەوەیی بوونی ئێران و کێشەی نەتەوەیی بە
ڕەسمی بناسێ ،نەک نابێتە کۆسپ ،بەڵکوو دەرفەت و بەربوارێک دەبێ بۆ پەرەسەندنی
دێموکراسی ،ئازادی ،مسۆگەرکردنی بەشێکی بەرچاو لە ویستە دێموکراتیکەکان و
بەرزکردنەوەی ئاستی ئاگایی خەڵك لە تەواوی بوارەکانی ژیان و یەک لەوان ئاگایی
نەتەوەیی.
چارەسەری کێشەی نەتەوەیی و گەیشتن بە سەربەخۆیی ،ڕێگەیەکی ساف و
بێلەمپەر نییە و لە کورتخایەندا بە حاڵەتێکی خۆویست وەدی نایە .پێویستە بۆ
گەیشتن بەم ئامانجە بارودۆخی فەرهەنگی و کۆمەڵیەتی مسۆگەر بکرێ ،تا خەڵکی
بە ئاستێک لە ئاگایی نەتەوەیی بگەن کە بتوانن بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن.
حیزب و ڕێکخراو ە کوردییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستانیش بەبێ لەبەرچاو گرتنی
دروشمی کاتی یا درێژخایەن [فیدرالی ،کۆنفیدرالی یاخود سەربەخۆیی] بۆ
بردنەسەرەوەی ئاگایی نەتەوەیی و کۆکردنەوەی خەڵک و ڕێکخستنیان لەنێو پێکهاتە
جۆراوجۆرە سیاسی و مەدەنییەکاندا ،پێویستیان بە بارودۆخێکی ئازاد و دێموکرات
هەیە تا بتوانن کاریگەرییەکی ڕاستەوخۆیان لە ژیانی ڕۆژانەی گەلەکەیان هەبێ و
ویستی سەربەخۆیی بکەنە مەلەکەی زەینی هەر نیشتمانپەروەرێکی کورد .خەڵکی
کورد دەبێ بەپێی کاریگەریی حیزبە کوردستانییەکان و ئەزموونی ژیانی سیاسی و

چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە

115

کۆمەڵیەتیی خۆیان بەم باوەڕە بگەن کە سەربەخۆیی و ،دامەزراندنی دەوڵەتی
کوردستان لە بەرژەوەندیی درێژخایەنی ئەواندایە و پێویستە وەک خەڵکی کاتالۆنیای
ئیسپانیا لە پشت ڕێبەرانی ڕاستەقینەی خۆیان بوەستن یان بەپێچەوانە وەک خەڵکی
سکاتلەند ئەو مافەیان هەبێ کە دەنگی نەرێنی بە جیابوونەوە بدەن و؛ بەرژوەندیی
خۆیان لە مانەوە لەنێو ئێراندا ببینن .واتە ئەمە خەڵکە کە لە کۆتاییدا دەبێ دەنگ بە
چارەنووسی خۆی بدا!
بێگومان نەبوونی ئازادی ،دێموکراسی و میکانیزمی قانوونی بۆ چارەسەرکردنی
ئاشتیخوازانەی کێشەی نەتەوەیی ،هەروەها درێژەپێدانی سیاسەتی سەرکوتکەرانەی
دەسەڵتی ناوەندی ،تەنیا دەبێتەوە هۆی ئاڵۆزتر بوونی بارودۆخی سیاسی و
کۆمەڵیەتیی ئەم وڵتانە و ڕادیکاڵیزەبوونی هەرچی زۆرتری بزاڤی ڕزگاریخوازانەی
کورد.
لە درێژەی قسەکاندا پێویستە بەکورتی باس لە مەسەلەی ئێرانی بوونی ،کوردی
ڕۆژهەڵتی کوردستان و پاراستنی تەواویەتی ئەرزیی ئێران بکەین.
ئەوە بۆ هەمووان ڕوونە کە پاش شەڕی چاڵدران (ئاگۆستی ١5١٤ز) پتر لە ١6٠
هەزار کیلۆمیتری چوارگۆشە لە خاکی کوردستان کەوتۆتە نێو چوارچێوەی
جوغرافیای سیاسیی ئێرانەوە .ئێرانێک کە هەتا کۆتایی دەسەڵتداریی قاجارەکان
وەکوو مەمالیکی پارێزراو (محروسە)ی ئێران پێناسە دەکرا .ئێران وڵتێکی "ملوک
الطوایفی" واتە خان خانەکی بوو ،بە وتەی ویکتۆر برار زانای فەڕانسەوی ،ئێرانی
کاتی قاجار "نە میللەت بوو و نە دەوڵەت".
پێکهێنانی ئێرانی ئەمڕۆ و لەنێو بردنی حکوومەتە خۆجێیەکان نە بە ویستی گەالنی
ئەم واڵتە ،بەڵکوو ئاکامی سەرکوت و کوشتنی بەکۆمەڵ لەالیەن ڕەزاشا و
دەسەاڵتدارانی دوای ئەوەوە بووە ،کە هەوڵیان بۆ پێکهێنانی یەک دەوڵەت و یەک
نەتەوە یاخود ئۆمەتی ئیسالمی داوە .هەر ئەمە پێشاندەری ئەوەیە کە واڵتی ئێران
لەسەر بنەمای زوڵم و زۆر و بە شێوەیەکی نادێموکراتیک پێک هاتووە .تەنیا لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە کاتی ڕەزاشا و بە ئەمری "سپهبد امیر احمدی" پتر لە ١٠
هەزار کورد کوژراون و پتر لە  ٤هەزاریش ڕەوانەی بەندیخانەکان کراون ،یان لە
کاتی كۆچی زۆرەملیی جەاللییەکانی الی ماکۆ بۆ ئیسفەهان و قەزوین لە ساڵی
١٩٣٦دا ،سەتا ٤٠ی ئەم خەڵکە لە ڕێگا تێداچوون .ئارداشس ئاوانسیان کۆمۆنیستی
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بەناوبانگی ئەرمەنی-ئێرانی ،کە لە سەردەمی ڕەزاشادا گیرابوو ،لە یادداشتەکانی
زینداندا بەم چەشنە باسی کوردەکان دەکا" :لە بەندیخانەی ناوەندی ،هەمیشە سەدان
کورد و لوڕ زیندانی بوون .لوڕەکانیان زۆرتر بە تاوانی یاغیگەری یان ڕێگری و،
کوردەکانیان زۆرتر بە تاوانی بەشداری لە بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانە و نەتەوەیی
کورد؛ دەسبەسەر دەکرد .ڕۆژێک  ٥٠٠کوردیان بۆ بەندیخانە هێنا ،ژمارەی ئەوان
ئەوەندە زۆر بوو کە تەنانەت دەرفەت بۆ ئاما دەکردنی دۆسیە (پەروەندە) و
لێپرسینەوەیان نەبوو .حوکمی گەلەکۆییان پێ دەدان ،واتە بەپێی قورسایی لەش و
بەرزیی بااڵ حوکمیان بۆ دەبڕینەوە ،بۆ ئەوانی کە بااڵبەرز بوون حوکمی هەتاهەتایی،
بۆ نێونجییەکان  ١٥ساڵ و بۆ کورتەبااڵکان هەشت ساڵ.
بەپێی ئەو ئامارانەی کە لەبەردەست دان ،گەلی کورد پتر لەسەتا ١١ی دانیشتوانی
ئێران پێک دێنێ .کوردی ڕۆژهەڵت یان نەتەوەکانی دیکەی ئێران بەپێچەوانەی
بۆچوونی شوڤینیست و تەواوخوازەکانی ئێرانی کە باسی یەک وڵت و یەک نەتەوە
دەکەن ،تەنیا لە ڕوانگەی حقووقی و شارۆمەندییەوە وەکوو ئێرانی پێناسە دەکرێن،
بەڵم لە ڕوانگەی ئەتنیکییەوە ،نەتەوەیەکی جیان کە لە چوارچێوەی جوغرافیای
سیاسیی ئێراندا دەژین ،بەم هۆیەوە ئێران وەکوو وڵتێکی فرەنەتەوەیی پێناسە دەکرێ.
لە وڵتە چەند نەتەوەییەکانی ئورووپا بۆ وێنە سویس و بلژیک یاخود کانادا ،بۆ
فەڕانسەوی ،ئیتالیایی و ئاڵمانییەکان یاخود هۆلەندییەکانی ئەم وڵتانە ،سویسی،
بلژیکی یاخود کانادایی بوون نە حاڵەتێکی ئەتنیکی ،بەڵکوو مافێکی حقووقی و
شارۆمەندییە کە دەتوانێ لە کاتی تێکچوونی سیستمی فیدرالی و کۆنفیدرالی یا
لەدوای ڕێفراندۆم و جیابوونەی یەکێک لەم نەتەوانە ،بگۆڕدرێ.
لە ئێران ،سەرەڕای زاڵبوونی سیستمێکی ناوەندخواز ،ئەندامی هەر نەتەوەیەک
سەرەڕای مافی شارۆمەندیی ئەم وڵتە ،پێناسەی ئەتنیکیی خۆی هەیە و مافی ئەو
نەتەوەیە ،بۆ وەدەسهێنانی ئەم مافە پەسەندکراوە جیهانییە کە لە الیەن حکوومەتەکانی
ئێرانەوە پێشێل کراوە ،خەبات بکا و بەپێی بەرژوەندی و ئاستی ئاگایی نەتەوەیی
خۆی بڕیار بۆ بوون یان نەبوون لەم چوارچێوەیەدا بدا .هەرچەند تا کاتێک کورد
لەنێو ئەم کۆیەدا بێ ،چارەنووسی بە شێوەی سیستمی دەسەڵتدا ری بەم وڵتەوە
بەستراوەتەوە و الیەنی شەڕ یان وتووێژ کردنی لە هەر حاڵەتێکدا تارانە ،بەڵم ئەمە
بەو مانایە نییە کە کورد یان هەر نەتەوەیەکی نافارس لە کاتی دانووستان لەگەڵ هێزە
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سەرانسەرییەکاندا ،هەر لە ئێستاوە باوەڕی خۆی بە تەواویەتی ئەرزیی ئێران چ
بەمەرج یان بێمەرج بسەلمێنێ .ناکرێ باس لە مافی جیابوونەوە بکرێ و هاوکات
سوێند بۆ پاراستنی سنوورەکانی ئێران بخورێ؛ ئەم دوو حاڵەتە پێکەوە تەباییان نییە و
لە دواڕۆژیشدا هەر ئەو کێشەیە بۆ ئێمە پێک دێنێ کە بۆ باشووری کوردستانی پێک
هێنا .ئەم مافە وەک پرەنسیپێک پێویستە لە دانووستانەکانی کورد لەگەڵ هێزەکانی
ئێرانی ڕەنگدانەوەی بێ.
لە کۆتاییدا ئەم پرسە د ێتە پێش ،ئێمەی کورد ئێستا دەبێ چی بکەین و چۆن
بەرەوپیری ئاڵوگۆڕەکانی دادێی ئێران بچین؟
لەم دووایانە دا ئێمە بۆ یەکەمین جار ،پاش نزیکەی  ٤دەیە لە دەسەاڵتداریی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران شایەدی ڕاپەڕینێکی بێوێنە لە بەشێکی بەرچاو لە
شارەکانی ئێران بووین ،کە تەنان ەت چەند شارێکی کوردستانیشی گرتەوە .ئەستەمە لە
ئێستاوە پێشبینی بکرێ چ کاتێک شۆڕشێکی دیکە سەرهەڵدەداتەوە و ،هەتا چ
ڕادەیەک پەرە دەسێنی و دەتوانێ بۆ بەشەکانی دیکەی ئێران پەل باوێژێ و ڕادیکاڵیزە
بکرێ! بەاڵم ئەوەی ڕوونە ،ئەوەیە کە درەنگ یان زوو بەپێی ئەو قەیرانە
کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابوورییانەی کە لە ئێراندا هەیە ،دەبێ چاوەڕەوانی
گۆڕانکاریی جیددی لەم واڵتەدا بین .بەپێی ئامارەکانی بانکی ناوەندیی ئێران ئاستی
ئابووریی بنەماڵە ئێرانییەکان لە دە ساڵی ڕابردوودا هەتا ڕێژەی سەتا  ١٥دابەزیوە،
بەپێی قسەکانی "عبدالرضا رحمانی فضلی" وەزیری نێوخۆ (کشور)ی ئێران ڕێژەی
بێکارەکان لە هەندێک لە شارەکاندا لە سەتا شەستە ،هەروەها ڕادەی مامناوەندیی
خواردنی گۆشت ،ماسی ،نان ،برنج و شیر لەم دە ساڵەدا لە سەتا  ٣٠هەتا  ٥٠کەمی
کردووە .مەودای تێچووی نێوان پارێزگای تاران و پارێزگاکانی دیکەی ئێران بەالنی
کەمەوە دووقات زیادی کردووە و ،جیاوازیی بودجەی بنەماڵە تارانییەکان و
پارێزگاکانی دیکەی ئێران لە سەتا  ٤٥لە ساڵی ١٣٨٥ی هەتاوی بە سەتا  ٨٧لە ساڵی
 ١٣٩٥گەیشتووە ،سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە وەزعی بنەماڵەکانی پارێزگای لوڕستان و
کوردستان بە بەراورد لەگەڵ پارێزگاکانی دیکە ،لە ئاستێکی نزمتردایە .ئەوەیە کە
بەشێکی بەرچاو لەو جەماوەرەی کە ڕژانە سەر شەقامەکان و هاواریان دەکرد" :رهبر
(خامنەای) خدایی میکند ،ملت گدایی میکند" خەڵکی زەحمەتکێش ،الوان و
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خوێندەوارانی ئەم کۆمەڵگەیەن کە هیچ داهاتوویەک بۆ خۆیان لە چوارچێوەی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا نابینن.
بەپێی وتەکانی "عباس جعفری" دادوەری تاران مامناوەندیی دەسبەسەرکراوانی
ڕابوونی ئەم دووایانە لە نێوان  ١٨هەتا  ٣٥ساڵ و زۆربەیان لە چین و توێژی
خوارەوەی کۆمەڵگە و خەڵکی کەمداهاتن .کاتێک ڕووحانی باس لەوە دەکا،
ئەوانەی کە هاتوونەتە سەرشەقامەکان نەک لەبەر کێشەی ئابووری ،بەڵکوو لەبەر
نەبوونی فەزایەکی ئازادیی سیاسییە ،ئەوە بۆخۆی پیشاندەری ئەو راستییەیە کە خەباتی
خەڵکی ئێران بەپێی ئەو دروشمانەی کە دەدرێ ،گەیشتۆتە قۆناغێکی تازەوە و
مەسەلەی گۆڕینی دەسەاڵت بۆتە کێشەی سیاسیی بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی ئێران و
لە قۆناغی متمانە بە باڵی ئیسالحخوازەکان تێپەڕیوە.
لەم حاڵەتەدا بە باوەڕی من پێویستە کورد بەگشتی لەم چەشنە شۆڕشانە پشتیوانی بکا
و ،حیزب و کەسایەتییە کوردستانییەکان بۆ هاوپشتیوانی و هاوڕیزی لەگەڵ گەالنی
مافخوازی دیکەی ئێران و لە پێش هەموویاندا ئازەربایجانییەکان تێبکۆشن و بە
پێکهێنانی بەرە یان هەر چەشنە پێکهاتەیەکی هاوبەش ،بە یەک دەنگەوە بەرەو پیری
ڕووداوەکان بڕۆن .بەداخەوە پاش ڕاپەڕینی ئەم دوواییە سەرەڕای ئەوەی کە پێنج
حیزبی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بارەگای حدک کۆبوونەوە ،بەداخەوە نەیانتوانی
بەیاننامەیەکی هاوبەش بدەنە دەرێ.
لە ڕاستیدا ئیتر جێگا بۆ پاوانخوازی و بیانوو گرتن نەماوە ،کورد ئەگەر تەبا و
یەکدەنگ نەبێ ناتوانێ لە گەمەی سیاسیی داهاتوودا سەرکەوتوو بێ و ،بە
ویستەکانی خۆی بگا .هیچ هێزێکی ناکوردیش بەهەندمان ناگرێ ئەگەر یەکدەنگ و
یەکهەڵوێست نەبین و کۆنسێپتێکی نەتەوەییمان نەبێ!
قورسایی کورد لە هەر مامڵەیەکی سیاسی چ پێش ڕووخان و چ پاش ڕووخانی
حکوومەتی ئیسالمی لە تەبایی نەتەوەیی و کۆدەنگیی حیزبەکان لەسەر خاڵە
هاوبەشەکانیانە .ئەگەرحیزبە کوردستانییەکان لە یەک بەرەدا بەشداری لە پێکهێنانی هەر
چەشنە هاوپەیمانییەکی بەرفراوانتر لە هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی دژبە حکوومەتی ئیسالمی
بکەن ،دەنگێکی بەهێزتریان لە داڕشتنی پالتفۆرم و بەرنامەیەکی دێموکراتیک بۆ
ئێرانی داهاتوو و چەسپاندنی مافی نەتەوەیی دەبێ .لەم حاڵەتەدا هیچ هێزێک ناتوانێ
لە ناتەبایی ئێمە دژبە خۆمان کەلک وەربگرێ و کارەساتەکانی باشووری کوردستان
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پاش گشتپرسیی سەربەخۆیی الی ئێمە دووپات بکرێتەوە .پێویستە پێش ڕووخانی
حکوومەتی ئیسالمی یا هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێکی دیکە هەوڵ بۆ پێکهێنانی
ئالتێرناتیڤێکی بەهێز لە الیەن هێزە پێشکەوتنخوازەکانی ئێران بۆ پێکهێنانی دەسەاڵت
لەم واڵتە بدرێ و بێگومان کورد دەتوانێ نەخشێکی بەرچاو لەم ڕەوتەدا بگێڕێ
ئەگەر نوێنەرانی سیاسیی ئەو بەرەیەکی یەکگرتوویان هەبێ.
بەپێی ئەزموونی ڕووداوەکانی ئەم یەک دوو دەیە ،زۆرجار خێراییەکی چاوەڕوان
نەکراو لە ئاڵوگۆڕە سیاسییەکاندا دەبیندرێ ،ئەگەر حیزبە کورستانییەکان لە ئێستاوە
پالتفۆرمێکی هاوبەشیان نەبێ و پێشاوپێش خۆیان بۆ ڕووداوەکانی داهاتوو ئامادە
نەکەن ،ناتوانن ئەرکی خۆیان بەجێ بێنن و دەبنە دواکەوتووی پێشهاتەکان.
ڕاستییەکانی ژیان و ویستی مێژوویی گەلی کورد ئێمە مەحکووم بە یەکگرتن و
هاودەنگ بوون دەکا! مێژوو بەباشی داوەریمان لەسەر ناکا؛ ئەگەر هاودەنگ و
یەکگرتوو نەبین.
سپاس کە گوێڕاگری قسەکانم بوون.
کۆلن٢٠ ،ی ژانویەی ٢٠١8

بنێشتهخۆشەی "ئەقڵییەتی سیاسی"
هرکە ناموخت از گذشت روزگار
نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
رودکی
ئەرکی هێزێکی پێشکەوتنخواز بۆ گەیشتن بە ویستەکانی خۆی لە ڕەوت و خهباتی
سیاسیدا ،بریتی له هەڵسەنگاندنی هێزی دژبەر لە کۆمەڵگە ،لێکدانەوەی زنجیرە
ڕووداوە سیاسییەکان لە ئاستی گشتی و پێوەندي دانی ئۆرگانیکيان بە یەکەوە،
ڕوونکردنەوەی دروشمی کورتخایەن و درێژخایەن و وهگهڕخستنی توانایی بۆ
کۆکردنەوەی تەواوی ئامرازە پێویستەکان بۆ هێنانه مهيدانی خهڵک و ڕێکخستن و
ڕێبەریکردنی بزووتنەوه و بەجێ گەیاندنی ئەم ویستانە لە کاتی شیاودایە.
بهجێبوونی دروشمەکان و هەڵبژاردنی شێوەی چاالکیی سیاسیی گونجاو ،بەپێی
هەلومەرجی نێو کۆمەڵگە و کەلکوەرگرتن لە دەرفەتەکان ،دەتوانن کاریگەرییەکی
بەرچاويان لە ڕەوتی گەشەسەندنی بزووتنەوەی ئازادیخوازانەدا ههبێ .بێگومان
ڕەوتی خەباتی سیاسی–کۆمەڵیەتی رێگایەکی ڕاست ،بێلهمپهر و هەموو کات
بەرەو پێش نییە ،تهنانهت دەتوانێ تووشی پاشەکشە ،ڕاوەستان و هەرەسهێنانیش بێ.
گەلێک فاکتۆری زەینی و بابەتیی وەک تایبەتمەندیی سیستمی کۆمەڵیەتی–ئابووری،
چۆنيهتی و چهندايهتیی چاالکیی هێزە سیاسییەکان و ڕادەی هاوسەنگی یاخود
السەنگییان لە بەراوەرد لەگەڵ هێزی دەسەڵتدار و سەرکوتکەر ،داب و نەریتی
نەتەوەیی ،ههلومهرجی نێونهتهوهيی ،فاکتۆری جوغرافیایی و هتد دەتوانن نەخشی
جوراوجۆر لەم ڕەوتەدا بگێڕن.
ژیریی هێزێکی سیاسی ،خۆی لە چۆنیەتیی لێکدانەوەی تەواوی ئەو فاکتۆرانە،
دوورەپارێزی لە هەر چە شنە "ڤۆلونتاریزم" و هەڵبژاردنی شێوەی دروست و شیاوی
خەبات ،ناسین و قۆزینەوەی دەرفەتەکان بۆ کۆکردنەوەی هەرچی زۆرتری هێزی
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خەڵک بۆ الوازکردن و تەریکخستنی هێزی دوژمن و وەدیهێنانی بەرنامەی
کورتخایەن و درێژخایەنی حیزبەکەی دەنوێنێ .لێرەدا هەڵبژاردنی شێوەی خەباتی
سیاسی (چەکداری يان مەدەنی) ،پێوەندی ڕاستەوخۆی به دەرفەتەکانی خەبات لە
کۆمەڵگەدا هەیە؛ لەو کۆمەڵگايانەی کە دەرفەتی دێموکراتیک بۆ چاالکیی سیاسیی
هێزە پێشکەوتنخوازەکان نییە ،ڕێگای خەباتی ئاسایی بەربەست کراوە و حیزب و
هێزەکان ناتوانن بە شێوەیەکی مەدەنی ،کار و چاالکیی خۆیان بهڕێوه بهرن و
تهنانهت تووشی ئازار ،گیران و لە سێدارەدان دەبن ،بەکارهێنانی شێوەگەلی ئاوێتە بە
زەبری خەبات زۆرتر ڕەنگ دەداتەوە و هێزە سیاسییەکان جار و بار تەنانەت
بەپێچەوانەی ویستی خۆیان ،بۆ بەرگری لە مافی ڕەوای خۆیان دەس بۆ چەکيش
دەبەن .واتە شێوەی هەڵسوکەوتی حکوومەت و سیستمی زاڵ کاریگەریی سەرەکی لە
شێوەی هەڵبژاردنی شێوازی خەباتی ئۆپۆزیسیۆن هەیە.
بۆ وێنە مێژووی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران پاش شۆڕشی ڕێبەندانی 57ی هەتاوی،
شتێک جگه له سەرکوتکردنی تەواوی هێزە سیاسی و مەدەنییەکانی ناچەکداریش -
تهنانهت ئهوانهی کە بەرگرییان لە "نيزام" دەکرد و دەیانویست لە چوارچێوەی
"یاسای حیزبەکان" چاالکییان ههبێ -نهبووە .گیران و سەرکوتی ئەوانەی کە کاتێک
بەشێک لە دەسەڵتیش بوون و دەیانویست و دەیانەوێ بە چەشنێکی مەدەنی ،کار و
چاالکیی خۆیان لە چوارچێوەی یاسای بنهڕهتیی ئێراندا بەرەوپێش بهرن و (پێشتر
بەشێک لە بەرەی "خودی" بوون و ئێستا بوونەتە "غیرخودی") نیشاندەری ئەم
ڕاستییەیە کە شتێک بە ناوی "ئەقڵیەتی سیاسی" لەواندا نيیه و ،هەوڵدانی بەشێک لە
بەرپرسانی سیاسیی کورد بۆ دۆزينهوهی ئهم "ئهقڵيهته" و ،لهم چوارچێوهیەدا
دۆزینەوەی ڕێگە چارەی ئاشتیخوازانە و مەدەنیی پرسی کورد لە بەرپرسانی ئهو
حکومهته -کە له دروشمدا لەسەر بنەمای "ئۆمەتی ئیسالمی" و له ڕاستیدا لهسهر
قهوميهتی فارس و ئايينی شيعه دامهزراوه -ههر لهسهر ئهم ئهساسه بێباوەڕه بە
ڕەنگاوڕەنگیی پێکهاتەی نەتەوەیی لە ئێراندا ،پتر لە گهمهی سياسی و النیکهم له
بیرۆکەیەکی هەرەسهێناو دهچێ تا "واقعبينی"ی سياسی.
بەداخەوە شێوەی ههڵوێست گرتنی بەشێک لە بەرپرسانی سیاسیی کورد لە تاراوگه،
جاروبار تا ڕادەی پاڕانەوە و الڵنهوه دادهبهزێ و پێوهندیەکی زۆری به خهباتی
سياسیی هێزێکی نهيار و خهباتکارەوە نامێنێتهوه .پێشنیارهکانی ئهم کهسانه بە
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کاربەدەستانی ئێرانی بۆ لەبەرچاو گرتنی بهشێک له ويستهکانیان ،دهرخەری ئەوەیە کە
ئهوان له مێژوو شتێک فێر نه بوون و کۆماری ئيسالميش بەباشی ناناسن .ئهوانه له
بهرنامهی سياسیی حيزبهکهياندا باسی دێموکراسی ،مافی دياريکردنی چارهنووس و
فیدرالیزم دهکهن ،له لێدوانی سياسیی ڕۆژانه و له مێدياکانياندا لهژێر پاساوی
"بايەخدان به خهباتی مهدهنی" ،خۆيان تا ئاستی تاقمێکی بچووک و بێئاسۆی مهدهنی
و (تهنانهت ناسياسی) دێننهخوارێ و ناهومێدی به ڕووخانی ئهم ڕژێمه باڵو دهکهنهوه.
لهکاتێکدا ئەم بەرپرسانە خۆیان بە ئاڵهەڵگری دروشمی فیدرالیزم لە ئێران دەزانن و،
ئەمەش لەگەڵ زاتی حکوومەتی ئیسالمی ،هیچ چەشنە تەباییەکی نییە و وهديهێنانی
ئهم داخوازه پێويستی به ڕووخانی تهواو و کهماڵی ئهم ڕژيمه له بنهڕهتدا ههيه .بە
پاساوی ئەوەی کە "ئەرکی کورد ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی نییە و تواناییشی نییە
بیڕووخێنێ" لەسەر شاشەی تهلەویزیۆنەکانياندا بانگهێشتنی بەرپرسانی حکوومەتی
ئیسالمی بۆ گەیشتن بە "ئەقڵیەتی سیاسی" بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد دەکەن!!
ئەگەر ئەوان خۆیان بە حیزبێکی پێشڕەو و ئاڵهەڵگری دروشمی دێموکراسی و
فیدرالیزم بۆ ئێران دەزانن و ،خۆیان وەکوو بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی پێناسە
دەکەن و لەم باوەڕەدان کە پرسی کورد لە ڕاستیدا تهنيا له چوارچێوەی دەوڵەتی
فیدرال و دێموکراتيکدا چارەسەر دهکرێ ،بێگومان دەچنە خانەی حیزبە
ئۆپۆزیسیۆنەکانی ئێران و دەبێ هاواهەنگ لەگەڵ ئەوان بۆ ڕووخاندنی ئەم
حکوومەتە تێبکۆشن .بەڵم ئەگەر تەنیا پێیان وایە پرسی کورد تهنيا کێشەی سەرەکیی
ئەوانە و پێوەندی بە پێکهاتنی دەوڵەتێکی فیدرال و دێموکراتیک لە ئێراندا نییە و،
دەکرێ لە چوارچێوەی حکوومەتێکی نادێموکراتیکی وهکوو کۆماری ئيسالمیدا -
حکوومهتێک کە تەواوی مافە ئاساییەکانی مرۆڤ پێشێل دەکا ،چارەسەر بکرێ و
دەتوانن لەگەڵ "شەیتان"ـیش بۆ چارەسەرک ردنی پرسی کورد لەسەر مێزی وتووێژ
دانیشن ،ئهوه ئيتر له چوارچێوهی هێزێکی نهيار و ئۆپۆزيسيۆن دێنه دهرێ.
کهچی ئهم کهسانه بەپێی ئەزموونی  3٤ساڵهی ڕابردوو دەبێ باش بزانن کە
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران نە تەنیا توانایی چارهسهری کێشەی نەتەوەیی لە ئێراندا بە
چەشنێکی دێموکراتیک نییە ،بەڵکوو ئامادەی پێدانی ڕی بۆ کار و چاالکیی هیچ
هێزێکی بێمەترسیدار و پاڵوتووی خۆیشی نییە .سەرەڕای تەواوی ئەوانەش ،ئەگەر
ئێمە باوەڕمان بە چارەسەرکردنی پرسی کورد لە ڕێگای وتووێژەوە لەگەڵ
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حکوومەتی ئەمڕۆی ئێران بێ ،دەبینین بارودۆ خ و مەرجی پێویست بۆ ئەم کارەش له
ئارادا نيیە ،که بريتين له:
یەکەم؛ له ئارادا بوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێز :بە هێزبوونی ئۆپۆزیسیۆن ببێتە هۆی لە
تەنگانە خستنی حکوومەت تا ئەو ڕادەیە کە سیستمی دەسەڵت بۆ پاراستنی
بەرژەوەندیی خۆی ئامادەی وتووێژ لەگەڵ هێزە دژبەرەکانی بێ (وەکوو
ساڵنی پاش شۆڕشی  57کە حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە هێزی سەرەکی لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان بوون و ،بە پشتیوانیی خەڵکی شار و دێ بەشێکی
زۆریان لە خاکی کوردستان ئازاد کردبوو).
دووهەم :الوازبوونی دەسەڵت؛ حکوومەت بەهۆی الوازبوونی بنەماکانی دەسەڵت،
پەرەگرتنی گوشاری نێوخۆیی و دەرەکی لەگەڵ دژبەرەکانی دەس بە
وتووێژ بکا .ڕاستييهکانی ئەمڕۆ بهڵم دەیسەلمێنن کە نە هێزە کوردستانی و
سەرتاسەرییەکان لەو ئاستەدان کە مەترسییەک بۆ حکوومەتی ئێران بن و نە
ئەم دەوڵەتە ئەوندە الواز بووە کە لە بەرژوەندیی ئەودابێ هەتا لەگەڵ ئەم
حیزب و کەسایەتییانە ،ئەویش جیاجیا ،لەسەر مێزی وتووێژ دابنیشێ.
جگه لهمهش ،ئەمڕۆ ئەوە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە هیچکام لە حیزبە
کوردستانییەکان بە تەنیایی ناتوانن خۆیان وەکوو نوێنەری سەرەکیی کوردی
ڕۆژهەڵت پێناسە بکەن .بەم پێیە هەرچەشنە دانیشتن و وتووێژی هێزێکی
کوردستانی بە تەنیایی لەگەڵ کاربەدەستانی ئێران ئاکامێکی ئەرێنی بە دواوە
نابێ .لە الیەکی تریشەوە زۆربەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بەهۆی
دابڕان و جیابوونەوەی بەشێکی زۆر لە کادر و ئەندامەکانیان تووشی قەیرانی
ڕێکخراوهيی و فیکری بوون و ،جارێ هیچ ئاسۆیەک بۆ یەکگرتنەوەی ئەوان
یاخود پێکهێنانی بەرەیەکی بەرفەراوانی کوردستانی لە نێوان ڕێکخراوەکانی
ڕۆژهەڵتی کوردستان و دانوسانیان لەسەر چەند خاڵی هاوبەشی نەتەوەیی
نابیندرێ.
لەم دۆخهدا پێشکێشانی مەسەلەگەلێك کە ببێتە هۆی هيوادارکردنی نابەجێی خەڵک بە
کاربەدەستانی حکوومەتی ئیسالمی ،وەک ڕووحانی و هتد کە بەپێی یاسای ئێرانیش
بێ ئیزنی "والیت فەقیه" مافی بڕیاردانیان نییە ،تەنیا ڕۆڵ و نەخشی حیزبە
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کوردستانییەکان لەبەر چاوی خەڵک سووک و بێڕەنگ دەکا و نیشانگەری
بێدەسەڵتی ،الوازی ،بێکاریگەری و بێئاسۆییانە.
ڕووحانی هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی هاتنە سەر کا ری بە ڕاشکاوی ڕایگەیاند "لە ئێران
قەوم و نەتەوەمان نییە ،ئەوانەی هەن تەنیا دەستە و تاقمەی فەرهەنگی-زمانین"!! بڵێی
بکرێ لەگەڵ ڕووحانییەک کە تەنانەت کورد وەکوو گەلێک پێناسە ناکا ،ڕێگای
گەیشتن بە فیدرالیزم بپێوین؟!
بێگومان هێزێکی کوردی که بهپێی بهرنامهکهی دهيههوێ کێشهی کورد له
چوارچێوهی ئێراندا چارهسهر بکا ،ناتوانێ پێوهندی به حکوومهتی ناوهندیيهوه نهبێ.
ماداميش ئهم حکوومهته سياسهتەکەی سەرکوتکردنی کور د و بزووتنهوهی کوردە؛
کورديش دهبێ ههر بهم چهشنه ئهم سياسەته له بهرامبهر ئهم حکومهتەدا بهڕێوه بهرێ.
بهتايبهتی ئهوهی که بەپێی ئەزموونی  3٤ساڵی ڕابردوو وێچوونی وەدیهاتنی هيچکام
له ئامانجهکانی ئەو هێزە سیاسییانەی کورد بەپێی بیر و باوەڕی سیاسی–ئۆلیی
کاربەدەستانی ئێران له چوارچێوهی ئهم ڕێژیمهدا نییە و ،هيچ نيوهههلێکيش بۆ
چاالکانی سياسی و مهدهنیی نێو وڵت نابیندرێ که بتوانن لهم چوارچێوانهدا و به
ئاشتی و وردهورده ئهم ئامانجانه وهدی بێنن .کهوايه ،هيچ پاساوێک بۆ ئەوانەی نییە له
ئاست بێئهرککردنی خۆیان و جارناجار تاشينی شهرعييهتی خهڵکی ،ئهرکی خۆیان
وهک ئۆپۆزيسيۆن لەبير دهچێتهوه.
ئەوانەی ئەمڕۆ بە شوێن دۆزینەوەی ڕێگای ئاشتی و وتووێژ لەگەڵ حکوومەتی
ئیسالمی دەکەون ،لەوە دەچێ مێژووی خوێناوی و خۆکوتەنی "نییەتی خراپی"
حکوومەتی تارانیان لە ڕێکخستنی وتووێژەکان لەبیر چۆتەوە یان لە پشت گوێیان
ناوە .جێگای داخە بەشێک لە بەرپرسانی هێزە کوردییەکان وانەیەکیان لەو هەموو
کارەساتە هەڵنەگرتووە و دەیانەوێ ئەزموونی بێئاکام و تاڵی ڕابردوو دووپات
بکەنەوە و لە بێئاسۆیی خۆیان ،خەڵک بەرەو ئەم چەشنە سیاسەتە هەرەسهێناوانە
ڕابکێشن و ناوی "ئەقڵیەتی سیاسی" لەسەر دانێن!!
کاتێک باس لە "نییەتی خراپی" کۆماری ئیسالمی لە وتووێژ دەکرێ ئەوە بۆخۆی بەو
مانایە کە حکوومەتی ئیسالمی بە درێژایی بوونی خۆی ،ئەگەر ملی بۆ وتووێژ
کردنیش دابێ نە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد ،بەڵکوو بۆ بەجێگەیاندنی هەر ئەو
"نییەتە خراپ و ناپاکانە" بووە و ،ڕاستییەکانی ژیان سەلماندوویانە حکوومەتی
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ئیسالمیی ئێران "بالقوە و بالفعل" توانای چارەسەر کردنی پرسی کورد و نەتەوەکانی
دیکەی ئێرانی نییە و ،ئەگەر کاتێک ئەم "ئەقڵیەتە سیاسییە " پێکهات ئەوە بەو مانایەیە
کە ئیتر پێکهاتەیەک بە ناوی حکوومەتی ئیسالمی نەماوە .جا بۆيه بنێشته خۆشەکهی
"ئهقڵيهتی سياسی" که ههر ڕۆژێ چهند جار حکوومهتی ئيسالمی ،پێ تاوانبار دهکهن
و خهڵکی پێ هيوادار دهکهن ،تهنيا له خزمهتی حکوومهتی ئيسالمیدايه و بهس.
ڕوودەکی گوتەنی:
"هر کە ناموخت از گذشت روزگار نیز ناموزد ز هیچ آموزگار"
جوالی ٢٠١٤

دروشمی ڕووخاندنی حکوومەتی تاران و ئێمەی کورد!
یەکێک لەو پرسیارانەی کە لە الیەن بەشێک لە چاالکانی کوردی ڕۆژهەڵت جاروبار
دێتە ئاراوە ،ئەوەیە کە ،بڵێی دروشمی ڕووخاندنی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران کێشە
و مەسەلەی کورد بێ؟ ئایا بە گشتیی ،هەڵدانی ئەم دروشمە دروستە و دەست و باڵی
کورد لە بواری دیپلۆماسی و وتووێژ لەگەڵ تاراندا نابەستێتەوە؟ بۆ وڵمی ئەم
پرسیارانە ،پێویستە وڵمی چەند پرسیاری دیکە بدرێتەوە؟
 .١بڵێی ئەوەی تاران هەتا ئێستا ئاوڕی لە کێشەی کورد نەداوەتەوە ،زۆرتر
هەڵەی سیاسەتی نوێنەرانی کوردی ڕۆژهەڵت بووبێ ،یا حکوومەتی
ناوەندی؟
 .٢بڵێی حکوومەتی تاران لە نزیک بە  ٤دەیە دەسەڵتداری خۆیدا ،بە
چەشنێکی ڕاستەقینە ئاوڕی لە کێشەی نەتەوەیی لە ئێران و یەک لەوان پرسی
کوردی دابێتەوە و ئێمەی کورد لەسە ر ڕووخانی تاران وەها سوور بووبین
کە پێشنیاری حکوومەتی ناوەندیمان بۆ چارەسەری کێشەی کورد لە ئێراندا
قەبووڵ نەکردبێ؟
 .3بڵێی حکوومەتی تاران بتوانێ و یاخود ئامادەی قەبووڵکردنی ئەم ڕاستییە
بێ ،لە ئێراندا بێجگە لە "ئۆممەتی ئیسالمی" پێکهاتە یاخود چەمکێک بە ناوی
"گەل" و "نەتەوە" و "کێشەی نەتەوەیی" هەیە؟
 .٤بڵێی فارس گوتەنی ئەوە لە "عدم حسن نیت"ی ئێمەی کوردە ،کە تاران
نایەوێ درگای وتووێژێکی ڕاستەقینەمان لێ بکاتەوە و کاتێک حکوومەتی
ئێران تەنیا بەمەبەستی کوشتنی ڕێبەرانی کورد وەکوو دوکتور قاسملوو،
یاخود درزخستنە نێو ڕیزی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان چرا سەوزێک
دەدا و بەشێکیان بۆ وتووێژ!! بانگهێشتن دەکا ،ئەوە لە "خێرخوازی"ی ئەوان
بۆ چارەسەری کێشەی کورد بووبێ و کوژرانی ڕێبەرانیش تەنیا بەهۆی
"لەبەرچاو نەگرتنی باری ئەمنیەتی" لەالیەن کوردەکانەوە بێ؟
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 .5بڵێی تاران ئامادەی گۆڕینی سیستمی ئیداری ،ئەویش تەنیا لە کوردستان
وەکوو بەشێک لە جوغرافیای سیاسیی ئێران بێ و ،بۆ نوێنەرانی حکوومەتی
"اللە" لە تاراندا ،چاو و برۆی کورد ڕەشتر و جوانتر لە نەتەوەکانی دیکەی
ئێران بووبێ؟ یان دێموکراسی لە ئێراندا تا ئەو ڕادەیە گەشەی کردبێ(!؟)
کە کاتێک مافی "خودموختاری و خودگەردانی"شمان پێ ڕەوا نابینن ،ئیزنی
ڕێفراندۆم بۆ سەربەخۆیی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بدەن؟
 .6بڵێی حکوومەتی تاران ،کە لە چوارچێوەی "یاسای حیزبەکاندا" ئیزنی
چاالکی بە هێزە "خۆیی"ـەکانیش بۆ نموونە چاکسازیخوازەکان و
حیزبگەلێک وەکوو "مشارکت اسالمی" نادا ،هەروەها نوێنەران و
ئەندامەکانیشیان دەخاتە بەندیخانەوە ،ڕێگە بە حیزبە سێکۆالرەکانی
کوردستان بۆ کار و چاالکی لە چوارچێوەی ئێراندا بدا؟
 .7بڵێی حیزبێکی کوردستانی کە خۆی لەنێو بەرەی سۆسیال دێموکراسی
یاخود چەپ و دێموکراتیکدا دەبینێتەوە یان خوازیاری پێکهێنانی کۆماری
کوردستان ،حکوومەتێکی فیدرالی لە ئێراندایە ،بتوانێ بەبێ قەبووڵکردنی
یاسای بنەڕەتی" ،والیت فقیە" و نیزامی تێئۆکراتیکی ئێران ،کە دژایەتی
لەگەڵ تەواوی بنەما دێموکراتیکەکان و مافی مرۆڤ لە جیهاندا هەیە ،ئیزنی
چاالکیی سیاسی بۆ تێ کۆشان و بەرگری لە مافی نەتەوەیی کورد بە
چەشنێکی فەرمی وەربگرێ؟
 .8بڵێی بەرژەوەندیی کورد و حکوومەتی ئیسالمی تەنانەت لە یەک دوو
خاڵیشدا تەبا بێ و دەوڵەتی تاران بەو ئاستە لە تێگەیشتنی سیاسی گەیشتبێ،
کە تەنانەت لەبەر مسۆگەرکردنی "ئاسایشی نیشتمانیی ئێران؟" ئامادەی
قەبووڵکردنی مافی نەتەوەی کورد بە فەرمی ،بەبێ لەبەرچاو گرتنی
نەتەوەکانی دیکەی ئێران بێ؟
 .9بڵێی بەگشتی ،لەنێو سیستمێکی کۆجێی ئیسالمی لە چەشنی ئەسناعەشەری،
واتە "متمرکز"دا دەرفەتی چارەسەریی کێشەی نەتەوەکان هەبێ؟
 .١٠بڵێی کاتێک حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە تاراوگە ئاوا تووشی
دابڕان و لێک دووربوونەوە بوون و ،ئاسۆیەک بۆ پێکهێنانی تەنانەت بەرەیەک
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بۆ کارێکی هاوبەش نییە ،کێشەی کورد ،کێشەی حکوومەتی ئیسالمیش بێ،
کە بیهەوێ ئاوڕی لێ بداتەوە؟
ئەگەر وڵمی زۆربەی پرسیارەکانی سەرەوە ئەرێ بێ ،ئەوە بەو مانایە کە ئیتر
پێکهاتەیەک بە ناوی کۆماری ئیسالمیی ئێران بەم نێوەرۆکەوە نەماوە ،ئەگەریش
وڵمەکە نا بێ ،ئەوە بەو مانایە کە بوونی حکوومەتی تاران بەربەستێکە بۆ گەیشتنی
کورد بە مافەکانی خۆی .جا ئێمە چ دروشمی ڕووخان بدەین یان نەدەین ،پێکهاتەی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بەم نێوەرۆکەوە ،پتانسیەلی چارەسەری کێشەی کوردی
نییە و بەپێی "فەلسەفەی بوونی" ،ناتوانێ خوازیاری چارەسەرکردنی کێشەی
نەتەوەکان و گۆڕانی سیستمی ناوەندخواز بۆ ناناوەندی بێ.
 ٢٤ئاوریلی ٢٠١6

حیزبە کوردستانییەکان ،کێشەی بەرە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

گرینگی بەرەی یەکگرتووی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بۆ بەرە؟
حیزبی دێموکراتی کوردستان ( ١3٢٤هەتاوی١9٤5/زایینی) تا پێش شۆڕشی ٢٢ی
ڕێبەندانی ١357ی هەتاوی لە ئێران ،تەنیا حیزبی سەرەکی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان
بوو .پاش شۆڕش و بە تایبەتی پاش پێکهاتنی کۆمەڵە بەفەرمی ( ١357هەتاوی/
١978زایینی) لەسەر بنەمای ڕێکخراوەیەک بە ناوی "تەشکیالت" ( ١3٤8هەتاوی١969/
زایینی ی) و پاشان پێکهاتنی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران ( ١36٢هەتاوی ١983 /زایینی) و
ڵیکدابڕانەکانی نێو ئەم ڕێکخراوەیە و ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە
تایبەتی لە دوو دەیەی ڕابردوودا ،هەروەها دروستبوونی چەند ڕێکخراوەی دیکە
وەکوو سازمانى خهباتى كوردستانى ئێران ( ١359هەتاوی ١98٠/زایینی) ،پارتی
ئازادیی کوردستان (٢٠٠6ی زایینی) لەسەر بنەمای ڕێکخراوەیەک بە ناوی یەکیەتیی
شۆڕشگێڕانی کوردستان ( ١99١زایینی) و هتد ،ڕۆژهەڵتی کوردستان قۆناغی
تاکەحیزبی تێپەڕ کرد و ،بوو بە کۆمەڵگەیەکی فرەحیزبی بە بیروڕای جیاوازەوە .بەم
پێیە بەبێ لەبەرچاو گرتنی پانتایی نفووز و کاریگەریی ئەم حیزبانە دەتوانین ئاماژە
بەم ڕاستییە بکەین ،کە ئەمڕۆ هیچ حیزب و ڕێکخراوەیەک بۆی نییە خۆی بە تەنیا
نوێنەری ڕاستەقینەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی ڕۆژهەڵتی کوردستان بزانێ.
بەهۆی پاشەکشەی حیزبە کوردستانییەکان لە دەیەی 6٠ی هەتاویدا لە ڕۆژهەڵتەوە
بۆ باشووری کوردستان و لێکدابڕانەکانی بێپسانەوەی دوو ڕێکخراوەی کۆمەڵە و
دێموکرات ،کۆمەڵێکی زۆر لە ئەندامانی ئەم حیزبانە پەرەوازەی وڵتانی ڕۆژئاوایی
بوون و ئیتر بەهۆی بێمتمانەیی و دڵساردی ،هۆگریی وەهایان بۆ هاوکاری لەگەڵ
ئەم ڕێکخراوانە نییە ،بەپێی بەشێک لە ئەزموونی ژیانی سیاسییان و کەمترخەمی و
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تەنانەت وڵمنەدانەوەی ئەم ڕێکخراوانە بە ویستی کۆمەڵنی خەڵک و ئەندامانی
خۆیان بۆ یەکگرتنەوە یاخود پێکهێنانی بەرەی هاوبەش هەر چەشنە داواکاری و
چاالکییەک لەم پێناوەدا بە شتێکی بێسوود دەزانن .لەم دوایانەدا سەرەڕای بە ئاکام
نەگەیشتنی هەوڵەکانی حدک و حدکا بۆ یەکگرتنەوە ،بەخۆشییەوە سێ الیەنی
"ڕەوتی سۆسیالیستیی کۆمەڵە"" ،کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان" و "کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕ هێڵی یەکگرتن" لە پرۆسەی یەکگرتنەوەدان و ئەمە بۆتە مایەی دڵخۆشیی
دڵسۆزانی بزوو تنەوەی ئازادیخوازیی کورد و ،هیوادارین لە داهاتوودا ئەم ڕەوتە
باڵەکانی دیکەی کۆمەڵەش ،هەروەها هەر دوو باڵی حیزبی دێموکراتیش بگرێتەوە.
ئەم ڕاستییە ،واتە فرە حیزبیبوونی ڕۆژهەڵتی کوردستان و بێکاریگەریی تەنیا
حیزبێک لە گۆڕەپانی خەباتی مەدەنی و سیاسیدا پێمان دەسەلمێنێ؛ کە پێکهاتنی
هەرچەشنە بەرە و نزیکبوونەوەی ئەم حیزبانە بە یەکتر لە بەرژوەندیی نزیک و
درێژخایەنی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستاندایە.

گرینگیی پێکهێنانی بەرەی یەکگرتوو لە چیدایە؟
یەکەم؛ کاتێک حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بۆ زەبرلێدان لە حیزبەکان و بزووتنەوەی
ئازادیخوازیی کوردی ڕۆژهەڵت ،لە تەواوی یارانی فەرمی و نافەرمیی خۆی لە
ئاستی جیاوازدا کەلک وەردەگرێ ،بێگومان هێزەکانی دژبەری حکوومەتی ئیسالمی
چ لە ئاستی جیهانی ،چ لە ئاستی سەرتاسەری واتە ئێران و چ لە ئاستی کوردستاندا
پێویستە هێز و توانایی خۆیان بخەنە پاڵ یەک و بە پێکهێنانی بەرە یاخود هەرچەشنە
هاوپەیمانی و هاوکارییەک ،پەرە بە خەباتی خۆیان لە تەواوی بوارەکانی دژبە
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران و هاوپەیمانەکانیان بدەن.
دووهەم؛ ڕۆ ژهەڵتی نێوەڕاست تووشی گۆڕانکاری بووە ،ڕووداوەکانی عێراق،
ئەفغانستان ،سووریە ،هە روەها بەهێزتر بوونی بزووتنەوەی مەدەنی لە تورکیە نیشان
دەدا ،کە ئێرانیش فارس گوتەنی "تافتەی جدا بافتە" نییە و درەنگ یان زوو بەهۆی
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قووڵتربو ونی قەیرانی سیاسی ،کۆمەڵیەتی و ئابووری؛ تووشی ئاڵوگۆڕی جیددی
دەبێ .بێگومان هێزەکانی کوردستانیش دەبێ بۆ ڕوبەڕوو بوون لەگەڵ هەر چەشنە
ڕووداوێکی لەناکاو و ڕەچاو نەکراو ئامادە بن تا بتوانن ڕۆلی خۆیان لە ڕەوتی
وەدیهێنانی مافی چارەی خۆنووسین بەجێ بێنن .هەر لەم ڕەوتەشدا پێکهێنانی بەرە و
تەمرینی کاری هاوبەش یاریدەدەری چاالکی و خەباتی ئەوان لە داهاتوو و تەنانەت
پێشگیری لە گڕگرتن ی جیاوازی و چەندبەرەکی یان شەڕی نێوخۆیی دەبێ.
سێهەم؛ ئەم هێزانە بە یەکبوون دەتوانن لە تەواوی بوارەکاندا هێزێکی "بالقوە و
بالفعل" بن ،واتە چ لە ڕەوتی بانگەواز و کۆکردنەوەی خەڵکی کورد بۆ دەربڕینی
ناڕەزایەتیی هێمنانەی خۆیان لە ڕۆژهەڵتی کوردستان و ،چ لە کاتی
دەستپێکردنەوەی شەڕی چەکداری یاخود وتووێژ و دانوستان لەگەڵ ئەم
حکوومەتەدا نەخشێکی گرینگ و بەهێز بگێڕن.
چوارەم؛ ئەم هێزە لە ئاستی کوردستانیشدا بە یەکبوون دەتوانێ قورساییەکی زۆرتری
هەبێ ،بۆ وێنە ڕۆڵێکی جیددیتر لە پێکهێنان و داڕشتنی بەرنامە و سیاسەتەکانی
کۆنگرەی نەتەوەیی بگێڕێ ،لە الیەکی دیکەشەوە بێگومان کاتێک کوردی
ڕۆژهەڵت بە حیزب و کەسایەتییەکانییەوە لەسەر خاڵە هاوبەشەکانیان کە کەمیش
نین ،هاودەنگ و هاوتەبا بن ،حکوومەتی هەر ێم و هێزەکانی دیکەی کوردستانیش
کاتێک بیانەوێ لەسەر حیزبەکان و بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان و
شێوەی پێوەندیی خۆیان لەگەڵ حکوومەتی ئیسالمیی ئێران هەڵوێست بگرن ،لەوە
دەچێ پێش هەر چەشنە بڕیاردانێک ،فیکرێکی زۆرتر لە سیاسەت و ئاکاری خۆیان
ڕوو بە هێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بکەنەوە.
پێنجەم؛ لە ئاستی جیهانیدا بەرەیەکی یەکگرتووی کورد دەتوانێ وەکوو کۆی هێزە
جۆراوجۆرەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان باشتر لە دەرفەتەکان بۆ کۆکردنەوەی
هاودەنگی ،وەدەسهێنانی یارمەتیی مادی و مەعنەوی دژبە حکوومەتی ئیسالمیی ئێران
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چ لە ئاستی دەوڵەت و پارلمانی ئورووپا و ئەمریکا و ،چ لە ئاستی بیروڕای گشتی،
مێدیاکان و حیزبە ڕۆژئاواییەکان کەلک وەربگرێ.
شەشەم؛ ئەم بەرەیە بێگومان کاریگەرییەکی بەهێزی لە گەشەسەندن و پەرەگرتنی
بزووتنەی جەماوەری خەڵک لە کوردستانی ڕۆژهەڵت دەبێ ،دەبێتە هۆی دڵگەرمیی
ئەوان و کەسایەتییەکانی دەرەوەی وڵت .ئێمە دەبینین هەرکات حیزبەکانی ئێمە
پێکەوە هە ڵوێستێکی هاوبەشیان گرتووە ،ئەمە لە الیەن خەڵکی کوردەوە بە دڵ و بە
گیان پێشوازی لێکراوە.
ئەمانە تەنیا کورتەیەک لە خاڵە هاندەرەکان بۆ پێکهێنانی بەرەی یەکگرتووی کوردی
ڕۆژهەڵتە .هیوادارین سەرەڕای بیروڕای جیاواز لەنێو حیزب و کەسایەتییەکانی
ڕۆژهەڵتی کوردستان  ،پێکهێنانی بەرە یان هەرچەشنە هاوپەیمانییەک ببێتە دروشمێکی
سەرەکی و هەوڵی جیددیی بۆ بدرێ .بەشێک لە دۆستان و دڵسۆزان زۆرجار باس
لەوە دەکەن کە هەوڵ و هەنگاوەکانی کەسایەتییە سەربەخۆکانی نێوخۆ و دەرەوەی
وڵت بۆ نزیککردنەوەی ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بەهۆی زاڵبوونی
بەرژوەندیی تاکەکەسی و حیزبی کارێکی بێسوودە و ئاکامێکی ئەرێنی نابێ،
بێگومان سەرەڕای دروست بوونی ڕێژەیی ئەم بیرۆکەیە ،پرسیارێک دێتە پێش،
ئەگەر ئەم حیزبانە پێکەوە تەبا بایەن بڵێی پێویست بەم چەشنە هەوڵنە بایە؟ ئێستاکە
ئەم حیزبانە پێکەوە تەبا ن ین و ئەرکی مێژوویی خۆیان بەجێ ناهێنن؛ ئایا ئەوە ئەرکی
سەرشانی کەسایەتییەکان نییە کە هاندەری ئەوان بۆ گەیشتن بە هاودەنگی و
پێداگری لەسەر ئەم ئەرکە مێژوویی و پیرۆزە بن؟!
ژووەنی ٢٠١5

بەربەستەکانی پێکهێنانی بەرە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لەمەڕ گرنگیی بەرەی یەکگرتووی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،ئەو هۆکارانەی کە بوونە
بەربەست بۆ پێکهێنانی بەرە؛ "ڕۆژهەڵت نیووز" چاوپێکەوتنێکی لەگەڵ بەڕێز د.
کامران ئەمینئاوە ئەنجام داوە کە ئەمە دەقی چاوپێکەوتنەکەیە.
د .کامران ئەمینئاوە لە ساڵی ١3٤٢ی هەتاوی بەرامبەر بە ١963ی زایینی ،لە شاری
بۆکان لە دایک بووە ،تا پلەی دوازدەی لە شارەکانی بۆکان و تەورێز خوێندووە و لە
ساڵی ١995ی زایینی (١37٤ی هەتاوی) دیپڵۆمی پزیشکی لە مینس ک پایتەختی
ڕووسیەی سپی واتە بالڕووس وەرگرتووە .ئێستاش لە ئاڵمان کاری پزیشکی دەکا و
پسپۆڕی نەخۆشییەکانی هەناوە .لە بواری پزیشکی و سیاسی–کۆمەڵیەتیدا چەندین
کتێب و بابەتی جۆراوجۆری بە کوردی و فارسی نووسیوە یاخود وەرگێڕاوەتەوە.
ڕۆژهەڵت نیووز :بەڕای بەڕێزتان پێکهێنانی بەرەی ڕۆژهەڵتی کوردستان بۆقوناغی
ئێستا تا چەندە گرنگە؟
د.کامران :لەمێژە کۆمەڵگەی ئێمە پێویستی بە پێکهێنانی بەرەیەکی یەکگرتووی
کورد هەیە ،بەڵم بە هۆگەلی جۆراوجۆر وەکوو پاوانخوازی ،سەروەریی بەرژوەندیی
تاکە کەسی و تاکە حیزبی ،قەیرانی سیاسی و ڕێکخراوەیی و لێکدابڕانی
بێپسانەوەی نێو ڕیزەکانی حیزبە ڕۆژهەڵتییەکان ،هەروەها نزمبوونی ئاستی
فەرهەنگی کاری سیاسیی هاوبەش لە چەشنی بەرە ،تا ئێستا پێکهاتەیەکی وەها لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان پێک نەهاتووە و ڕێکخراوەکان نەیانتوانیوە ،لە دەوری چەند
خاڵێک کۆببنەوە و کاری هاوبەش بکەن .سەرەڕای ئەوانەش ئەم پێداویستییە
دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە:
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•

ڕۆژهەڵتی کوردستان قۆناغی تاک حیزبی تێپەڕ کردووە و ،بەپێی بوونی
ڕێکخراوە و بیروڕای جۆراوجۆر هیچ حیزبێک بەتەنیایی ناتوانێ
کاریگەریی سەتاوسەتی بۆ وەدیهێنانی ئاوات و ئامانجەکانی کورد واتە
مافی چارەی خۆنووسین هەبێ.

•

حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بە پێکهێنانی بەرەی ئاشکرا و شاراوە لە تەواوی
توانای خۆی بۆ پەراوێز خستنی هێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،زەبر لێدان
لەوان و الوازکردنی بزووتنەوەی کورد کەلک وەردەگرێ ،کەواتە دەبێ
نوێنەرانی سیاسیی کوردی ڕۆژهەڵتیش لە تەواوی بوارەکاندا هێز و توانای
خۆیان وەپاڵ یەک بخەن ،بۆ پووچەڵ کر دنی پیالنەکانی دوژمنی هاوبەش و
بەهێزتر کردنی بزووتنەوەی کورد تێبکۆشن.

•

ئێمە پێویستیمان بە بەجیهانی کردنی کێشەی کورد و کۆکردنەوەی
هاودەنگی و پشتیوانیی بیروڕای گشتی ،پارلمانی ئورووپا و ئەمریکا و هتد
هەیە .تا کاتێک ئێمە هاودەنگ نەبین ناتوانین ڕای ئەوان بەرەو خۆمان
ڕابکێشین .لە بارودۆخی ئێستادا فاکتۆری دەرەکی ،کاریگەرییەکی زۆری
لە بەهێزکردنی بزووتنەوە نێوخۆییەکان و ،هەروەها لە پەراوێزخستنی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا هەیە.

•

پێکهێنانی بەرەی یەکگرتووی کورد تەنانەت لە ئاستی نێوخۆیی
[کوردستان] دەبێتە هۆی قورسایی و بەهێزتر کردنی کوردی ڕۆژهەڵت.
لێکدابڕان و دوورکەوتنی حیزب و کەسایەتییەکانی ئێمە بۆتە هۆی ئەوەی
کە تەنانەت دۆستانی خۆشمان لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بایەخێکی
وەها بە ئێمە نەدەن .هەڵسوکەوتی حیزبەکانی باشوور و باکوور لە کاتی
ئامادەکاریی بەرەی یەکگرتووی کورد یاخود شێوەی پێوەندیی ئەوان
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لەگەڵ حکوومەتی ئێران و لەبەرچاو نەگرتنی بەرژوەندییەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان ئاکامی ئەو وەزعەیە کە ئێمە تێیدا قەتیس ماوینەتەوە.
ڕۆژهەڵت نیووز :هەموو الیەنە ڕۆژهەڵتییەکان بەگرنگییەوە باسی بەرە دەکەن،
ئەمەش تەنیا قسە بووە و بە شێوەی عەمەلی هەنگاوی بۆ نەنراوە ،ئایا ئەمە پارادۆکس
نییە لە نێوان قسە و کردەودا؟
د.کامران :ئەوە ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە .بەداخەوە سەرەڕای ئەوەی کە جاروبار
الیەنە سیاسییەکانی ئێمە لە قسە و باسەکانی خۆیاندا ،باسی پێکهێنانی بەرە و کاری
هاوبەش دەکەن تا ئێستا کارێکی جیددییان لەم ڕەوتەدا نەکردووە .تەنانەت
ڕێکەوتنی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی شوڕشگێڕی
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران بە هۆگەلێک نەتەنیا نەیتوانیوە فاکتۆرێک بۆ کاری
هاوبەش و ڕێخۆشکەرییەک بۆ کۆکردنەوەی الیەنەکانی دیکەی کوردستانی بێ،
بەڵکوو تا ڕادەیەک گومانی لەسەر پاوانخوازیی ئەم دووالیەنە زۆرتریش کرد و لە
ئاستی هێزەکانی ئێرانیشدا کاردانەوەیەکی ئەرێنیی نەبوو.
ڕۆژهەڵت نیووز :ئایا جیابوونەوەی الیەنە سیاسییەکان بەربەستێکی سەرەکی نییە ،لە
پێکهنێنانی بەرە و پێکهێنانی دوو بەرە بۆ ڕۆژهەڵت؟
د.کامران :ئەوە یەکێک لە کۆسپەکانی پێکهاتنی بەرەیە .کاتێک حیزبە کوردستانییەکان
توو شی قەیرانی سیاسی و تەشکیالتی بن و ،توانایی چارەسەرکردنی کێشە
نێوخۆییەکانیان نەبێ ،بێگومان ناتوانن لە ئاستێکی بەرزتر بۆ کاری هاوبەش لەگەڵ
هێزەکانی دیکە هەنگاوی پێویست هەڵێنن .بەشێکی زۆر لەوان هەر بەدەوری خۆیاندا
دەخولێنەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ بەهۆی ناکۆکیی نێوخۆی ی کە بەشێکی زۆرتر لەوەی کە
هۆگەلی سیاسی–بیروباوەڕی واتە ئیدئۆلۆژیکی بێ ،هۆی کێشەی تاکەکەسی و
دەسەڵتی هەیە .باشترین کادرەکانی خۆیان لەدەس دەدەن ،جا چ بە دەرکردن بێ و
چ بەهۆی جیابوونەوەی خودی ئەم کەسانە.

140

بەربەستەکانی پێکهێنانی بەرە لە ڕۆژهەڵتی کوردستان

ڕۆژهەڵت نیووز :تاچەندە الیەنەکان گرنگی بە بەرژەوەندیی نەتەوەی کورد لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان دەدەن ،بۆ پێکهێنانی بەرە؛ یا نا ئێوە هەر پێتان وایە
بەرژەوەندیی حیزبی زاڵترە؟
د.کامران :هیچ گومانێک لەوەیدا نییە کە تەواوی ئەو هێزانە دڵسۆزی گەلەکەیانن و
لەم ڕەوتەدا ئامادەی هەرچەشنە فیداکارییەکن .بەڵم زۆرجار ،کاتێک ڕێکخراوەیەک
بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لە تاراوگە جێگیر دەبێ و پێوەندییەکی ڕاستەوخۆ و
ئۆرگانیکی لەگەڵ خەڵک و کۆمەڵگەی خۆی نابێ ،بەهۆی جۆراوجۆر تووشی
قەیرانی سیاسی–ڕێکخراوەیی نێوخۆیی دەبێ و؛ لە ئاکامدا بەرژوەندیی تاکەکەسی و
حیزبی جێگای بەرژوەندیی نەتەوەیی دەگرێتەوە .بەداخەوە ئەم نەخۆشییە لەمێژە
داوێنی بەشێک لە حیزب و کەسایەتییەکانی ئێمەی گرتۆتەوە و کۆسپێکی گەورەیە
لەسەر ڕێگای پێکهێنانی بەرە یان هەرچەشنە هاوپەیمانییەک.
ڕۆژهەڵت نیووز :ئایا دەستی دەرەکی ،کاریگەری نییە لە پێکهێنانی بەرە بۆ
ڕۆژهەڵتی کوردستان؟
د.کامران :من زۆرتر لەوەی کە دەستی دەرەکی لێرەدا وەکوو فاکتۆرێک بۆ پێکهێنان
یاخود پێکنەهێنانی بەرە لەبەرچاو بگرم [هەرچەند دەتوانێ بێکاریگەریش نەبێ]
هۆی نێوخۆیی گرینگتر دەزانم .دەنا بوون لە تاراوگە و نیازی ئابووری و پێوەندی
لەگەڵ الیەنێکی دەرەکی و لەبەرچاو گرتنی بەرژەوەندیی ئەوان دەتوانێ کاریگەریی
ئەرێنی و نەرێنیی لەم ڕەوتەدا هەبێ.
ڕۆژهەڵت نیووز :ئایا ڕێکەوتنی دووقۆڵی کۆمەڵە و دێموکرات و بەشدار نەکردنی
الیەنەکانی دیکە ،کاریگەریی نێگەتیڤی نییە لەسەر پێکهێنانی بەرەی یەکگرتوو لە
ڕۆژهەڵت؟
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د.کامران :هەروەکوو پێشتریش ئاماژەم کرد ،بەداخەوە ئەم ڕێکەوتنە نەتەنیا نەیتوانی
لە بواری سیاسی و ڕێکخراوەییدا ببێتە هۆی کارێکی جیددی لە نێوان ئەم دوو
هێزەدا ،بەڵکوو تا ڕادەیەک کاردانەوەیەکی نەرێنیشی بوو .پێشاوپێش دەمەوێ ئاماژە
بەم مەسەلەیە بکەم کە؛ ”پێکهێنانی هەر ڕێکەوتنێک لە نێوان حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان بە شتێکی باش و پیرۆز دە زانم و ،یەک لەوان ئەم ڕێکەوتنەی نێوان حیزبی
دێموکرات کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێرانە ”.بەڵم ئەم ڕ ێکەوتنە نەیتوانی ئەو ئەرکانەی کە لە پێش خۆی دانابوو بەجێ
بێنێ .ئێمە لەم ماوەیەدا بێجگە لە چەند دانیشتنێک یاخود نووسینی یەک یان دوو
بەیاننامە ،شتێکی وەهامان لەوان نەدیوە .لە الیەکی دیکەوە زۆربەی ڕێکخراوە
کوردستانییەکان بە گومانەوە سەیری ئەم ڕێکەوتنەیان کرد و پێشوازیان لێ نەکرد.
ئەمەش بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر ئەم مەسەلەیە کە “واهاتە بەرچاو” کە ئەو دوو
باڵەی کۆمەڵە و دێموکرات دەیانەوێ ڕوو بە الیەنگرەکانیان ،خۆیان وەکوو نوێنەری
سەرەکی و ڕاستەقینەی ڕۆژهەڵتی کوردستان بناسێنن و حیزبەکانی دیکە بخەنە
پەراوێزەوە .ئەمەش نەیدەتوانی لە الیەن حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەڵتەوە پێشوازی لێ
بکرێ ،هەر چەند الیەنە ئێرانییەکانیش کە وا دەهاتە بەرچاو دۆستی ئەم دوو بەشەی
کۆمەڵە و دێموکرات بن ،نە تەنیا پێشوازییان لێ نەکرد بەڵکوو بەهۆی خوو و
بیروباوەڕی پانئێرانیستییان هێرشێکی بەرباڵویان کردە سەریان و بە جیاییخوازی
تاوانباریان کردن .ئەوەش نیشاندەری ئەم ڕاستییە بوو و هەیە کە هێزە پاوانخوازە
ئێرانییەکان کە هەموو شتێک لە ڕوانگەی یەکیەتیی ئەرزیی ئێرانەوە هەڵدەسەنگێنن لە
باشترین حاڵەتدا کورد وەکوو ”مرزبان سلحشور” بۆ پاراستنی سنوورەکانی ئێران
لەبەرچاو دەگرن ،هەرچەشنە ویستێک کە لە بەرژوەندیی ئەواندا نەبێ بە
جیاییخوازی پێناسە دەکەن و ،یەکدەست و یەکدەنگ لەبەرامبەریدا ڕادەوەستن و
بەرەیەک لە ڕاستی مەشرووتەخوا ز و شاپەرستەکان هەتا چەپە شەرمەزارەکانی دوێنێ
و کۆماریخوازە ئەمڕۆییەکان و هتد دژبەوان پێک دێنن .لێرەشدا ئەم مەسەلەیە پێمان
دەسەلمێنێ کە ئێمە پێویستیمان بە پێکهێنانی بەرەیەکی بەرفراوان لە هێز و
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کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستانە ،هەتا بە یەکدەنگی و هاوپشتی بۆ گەیشتن بە
مافی خۆیان هەوڵ بدەن .ئەگەر ئێمە لە ئێستاو ە تەمرینی کاری هاوبەش نەکەین و
خۆمان بۆ ئاڵوگۆڕەکانی داهاتووی ئێران ئامادە نەکەین بێگومان ناتوانین کاریگەری
و ڕۆڵێکی باش و بەکەلکمان لە ڕەوتی چارەنووسی داهاتووی گەلەکەمان بێ و،
هەنگاوی کارا و پێویستی بۆ هەڵێنینەوە.
ڕۆژهەڵت نیووز :ئایا کۆمەڵە و دێموکرات وەک دوو هێزی سەرەکیی ڕۆژهەڵت،
بەربەستی سەرەکیی نین لە پێکهێنانی بەرە لە ڕۆژهەڵتی کوردستان؟
د.کامران :من پێم وایە دەتوانین بە چەشنێکی تر ئەم پرسیارە گەڵڵە بکەین ،بڵێی
بەبێ کۆمەڵە و دێموکراتەکان بکرێ بەرەیەک پێک بێ؟ بە باوەڕی من نا! کۆمەڵە و
دێموکراتەکان بە تەواوی باڵەکانیانەوە سەرەڕای لێکدابڕان و پێکهاتنی چەندین
حیزبی دیکە ،ئێستاش هێزی سەرەکی و مێژینەی کوردی ڕۆژهەڵت و کۆڵەکەی
هەرچەشنە بەرە و هاوپەیمانییەکن .بێ ئەوان ناکرێ باسی پێکهێنانی بەرە بکرێ ،بەڵم
نەبوونی هاودەنگیی نێو باڵەکانی کۆمەڵە و دێموکرات و ئامادە نەبوونیان بۆ کاری
هاوبەش ،کۆسپێکی سەرەکی لەسەر ئەم ڕێگایەدایە .تا کاتێک ئەم الیەنانە بەو
قەناعەتە نەگەن کە پێکەوە کاری هاوبەش بکەن ،ئێمە هیچ دەسکەوتێکمان نابێ و
پێم وانییە بەم ئاسانییە بەرەیەک پێک بێ.
ڕۆژهەڵت نیووز :چۆن دەڕواننە داهاتووی پێکهێنانی بەرەیەکی یەکگرتوو بۆ
ڕۆژهەڵتی کوردستان؟
د.کامران :زۆرجار ئیجبار مەجبوورمان دەکا کارێک بکەین کە لەوە پێش
نەمانکردووە یان پێمان خۆش نەبووە بیکەین .من پێم وایە ئەگەر لۆژیکێک لە ژیانی
سیاسیی ئێمەی کورد بێ ،ڕاستییەکانی ژیان درەنگ یان زوو ناچارمان دەکا لە
دەوری چەند خاڵی هاوبەش کۆ بینەوە و پێکهاتە یان بەرەیەک پێک بێنین .ئەو
هاوپێمانییە دەتوانێ لە ئاست چەند حیزب یاخود زۆرتر ،هەروەها بە مەبەستی
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جۆراوجۆر بێ .من ناک رێ بڵێم بە تەواوی گەشبینم بەڵم سەرەڕای ئەو کەم و
کووڕییانە کە باس کرا ڕەشبینیش نیم.
ژووەنی ٢٠١٥

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و کێشەی پێکهێنانی بەرە
لە ماوەی ڕابردوودا ژمارەیەك هەڵسووڕاوی سیاسی و مەدەنی لە بەیاننامەیەكدا
داوایان لە حیزبەكانی ڕۆژهەڵتی كوردستان كرد ،هەتا بۆ پێكهێنانی بەرەیەكی
یەكگرتوو هەوڵەكانیان بخەنە گەڕ .یەكێك لە واژۆكارانی ئەو بەیاننامەیە نووسەر و
ڕووناكبیر “د .کامران ئەمینئاوە”یە .زاگرۆس پۆست بە پێویستی زانی سەبارەت بە
پرسی پێكنەهاتنی بەرە و گرنگیی ئەم پرسە ئەم دیمانەیە لەگەڵ د .کامران ڕێک بخا.
زاگرۆس پۆست :كاریگەرییەكان لە بوون یاخود نەبوونی بەرەیەك بۆ كاری هاوبەشی
حیزبەكانی ڕۆژهەڵتی كوردستان لە بارودۆخی ئێستای كوردستان و ناوچەكە چۆن
دەبینی؟
د.کامران :بەپێی ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە بە خێراییەکی بێوێنە لە یەک دوو ساڵی
ڕابردوودا ،لە ناوچەی ڕۆژهەڵتی نێوەڕاست و بەتایبەتی پاش هێرشی داعش بۆ
باشوور و ڕۆژاوای کوردستان و ،بەرەنگاریی بێوێنەی کوردەکانی ئەو دوو بەشە و
هاوکاری و پشتیوانیی کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان لەم ڕەوتەدا کراوە،
هەروەها سەرکەوتنی ئەم دواییەی هـ.د.پ لە هەڵبژاردنی پارلمانی تورکیە ،بە جیهانی
بوونی کێشەی ک ورد و ڕەنگدانەوەی ڕەچاونەکراوی خەباتی گەلی کورد لە مێدیا و
بیروڕای گشتی ،دەوڵەتەکان و پارلمانی ئورووپا و ئەمریکا و بووژانەوە و
بەرزبوونە وەی هەستی نەتەوایەتی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان ،پێداویستیی پێکهێنانی
بەرەی یەکگرتووی هێزە سیاسی و مەدەنییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،زۆرتر لە
هەر کاتێکی دیکە وەکوو ئەرکێکی گرینگ خۆی دەنوێنێ .ئەگەر ئێمە سەیری
کاردانەوەی هێرشی داعش بۆ کوردستان و خۆپیشاندانەکان و پشتیوانیی بێوێنەی
مادی و مەعنەویی کوردەکانی نێوخۆی وڵت لە ئیالمەوە هەتا کوردەکانی
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دانیشتووی تاران ،هەروەها شەپۆلی بەردەوامی لەسێدارە دانی کوردەکان و
خۆپیشاندانی خوێناویی مانگی بانەمەڕی ئەمساڵی شاری مەهاباد و گیانبەختکردنی
ئاکام تەالج و گیرانی دەیان ڕۆڵەی ئازادیخوازی ڕۆژهەڵتی بکەین ،دەبینین هەست
و ئاگایی نەتەوەیی لە ئاستێکی فرە بەرز دایە و پێویستە بۆ بەهێزکردن و پەرەسەندنی
ئەم هەست و جووڵنەوەیە ،هێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە پێناوی بەرژەوەندیی
نەتەوەییدا هەنگاوی پێویست بۆ پێکهێنانی بەرە یاخود هەرچەشنە هاوپەیمانییەک
هەڵێنن و ،ل ەسەر خاڵە هاوبەشەکانیان کە کەمیش نین یەک کەون و هێزەکانیان بخەنە
پاڵ یەکتر .بێگومان پێکهاتنی هە رچەشنە بەرەیەکی بەرفراوان نەتەنیا کاریگەرییەکی
بەرچاوی لە ئاستی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵت دەبێ،
بەڵکوو دەتوانێ کاردانەوەی ئەرێنیشی لە گشت کوردستان و جیهان ببێ و بە
یەکدەنگی و بە هەبوونی پالتفۆرمێ کی هاوبەش سەرنجی زۆربەی وڵتانی ئورووپایی
و ئەمریکا بۆ کێشەی کورد لە ئێران ڕابکێشێ .تا کاتێک هێزەکانی ئێمە ئاوا لەیەک
دابڕاو و دوور بن و ئامادەی هاوکاری کردنی یەکتر نەبن ،نابێ چاوەڕێی ئەوەی بین
کە نەت ەنیا لە ئاستی جیهانی بەڵکوو لە چوارچێوەی هەرێمی کوردستان و،
هەڵسوکەوتی ئەوان و هێز و الیەنەکانی باشوور و باکوور کە بەپێی بەرژەوەندیی
خۆیان ،پێوەندیی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ حکوومەتی ئیسالمیی ئێران هەیە؛ بایەخێکی
شیاو و ئەوتۆ بە کێشەی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بدەن .بەداخەوە ئێمە لەم
یەک دوو ساڵەی ڕابروودا زۆرجار شاهیدی سوکایەتی کردنی بەشێک لە ڕێبەران و
مێدیای کوردی ،لە باشووری کوردستان بە حیزب و جووڵنەوەی کوردی
ڕۆژهەڵت بووین تا ئەو ڕادەیەی کە ،کاتێک لە زۆرینەی شارەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان خەڵکی کورد بە چەشنێکی جەماوەری لەسەر شەقامەکان بوون و
دەکەوتنە بەر زەبر و هێرشی هێزەکانی سەرکوتکەری حکوومەتی ئیسالمی و،
سەرەڕای تەواوی بەربەستەکانی دەسەڵتداران و سەرکوتکەرانی حکوومەتی تاران
یارمەتی بەرچاویان بۆ قوربانییەکانی شنگاڵ و کۆبانی کۆ دەکردەوە ،لە کاتێکدا
مانگ نەبو وە ئێمە شاهیدی شەپۆلی لەسێدارە دان و گرتنی ڕۆڵەکانی کورد نەبین،
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لەسەر شاشەی تەلەڤزیۆن باسیان لە نەبوونی بزووتنەوەی کورد لەو بەشەی کوردستان
دەکرد .ئەم چەشنە هەڵسوکەوتانە کاریگەرییەکی نەرێنی لەنێو بیروڕای گشتیی
باشوور و ڕۆژهەڵتی کوردستان بووە و دەبێ و ،ئەمەش بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر
ئەوەی کە ئێمە یەکگرتوو نین و زۆ رتر لەوەی کە سەرقاڵی ڕێکخستنی هێز و
توانایی خۆمان بۆ خەباتی دژبە حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بین ،سەرقاڵی
تاوانبارکردنی یەکتر و دابڕان و دوورکەوتنەوە لە یەکترین.
لێرەدا دەکرێ بەشێک لە کاریگەرییەکانی پێکهێنانی بەرەی یەکگرتووی کورد لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان بەم چەشنە گەڵڵە بکردرێ:
•

پێکهێنانی هەرچەشنە بە رەیەک دەبێتە هۆی بەهێزترکردنی هەستی
نەتەوایەتی و بەرزکر دنەوەی ئاستی خەباتی گەلی کورد لە
ڕۆ ژهەڵتی کوردستان و یاریدەدری مادی و مەعنەوی بە
بزووتنەوەی مەدەنی و سیاسیی کوردەکانی نێوخۆی وڵت دەدا.

•

پێکهێنانی بەرە دەبێتە هۆی ڕاهاتن و کارامەیی حیزب و
کەسایەتییە کانی ئێمە لە کاری هاوبەش ،خۆڕێکخستن و ئامادەکردنی
ئێمە و ەکوو هێزێکی یەکگرتوو لە بەرامبەر هەرچەشنە ئاڵوگۆڕێکی
کوتوپڕ لە ئێران ،هەبوونی هەڵوێستی هاوبەش لە بەرامبەر تاران بۆ
وەدیهێنانی مافی خۆچارەنووسی کورد و هەروەها بەرگری لە هەر
چەشنە ناکۆکی ،چەندبەرەکی و تەنانەت شەڕی نێوخۆیی کە
دەتوانن هۆی الوازکردنی بەرەی کورد و بەهێزکردنی هێزەکانی
دژبە کورد بن.

•

پێکهێنانی بەرە دەبێتە هۆی قورسایی حیزب و کەسایەتییەکانی
ڕۆژهەڵت ی

کوردستان

لە

هەرچەشنە

هاوپەیمانییەک

لەگەڵ

ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە دەرەوەی وڵت ،هەروەها لە پێوەندی لەگەڵ
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بەشەکانی دیکەی کوردستان و بەتایبەتی لە ڕەوتی پێکهێنانی
کۆنگرەی نەتەوەیی کورد و هتد.
•

پێکهێنانی بەرە پێشگیری لە سەرکەوتنی پیالنەکانی حکوومەتی
ئیسالمی بۆ دووبەرەکی خستنە نێو حیزبەکانی کوردستانی دەکا و،
کاتێک پێ ویست بە هەر چەشنە دانیشتن و دانوستانێک لەگەڵ هەر
حکوومەتێک بۆ وەدیهێنانی ویستەکانی گەلی کورد لە ئێران بێ،
کوردی ڕۆژهەڵت بە یەکدەنگی و پالتفۆرمی هاوبەش دەتوانێ
ڕۆڵێکی بەرچاو لەم ڕەوتەدا بگێڕێ.

•

لە ئاست ی جیهانیشدا بەرەی یەکگرتووی کوردی ڕۆژهەڵت بە
پێکهێنانی لۆبی یا هەر چەشنە نوێنەرایەتییەک لە دەرەوەی وڵت
دەتوانێ ڕۆڵێکی بەرچاو بۆ وەدەسهێنانی پشتیوانیی مادی و مەعنەوی
دەوڵەتەکان و بیروڕای گشتی و هتد بگێڕێ.

زاگرۆس پۆست :دروستكردنی بەرە لەنێو حیزبەكانی ڕۆژهەڵت بابەتێكی تازە نییە و
سەرەڕای هەوڵ و دروشمێكی زۆر تا ئێستا هەر لە چوارچێوەی ئەو دروشمانەدا
ماوەتەوە و بەكردار دەرنەهاتووە .هۆكارەكەی لەچیدا دەبینن؟
د.کامران :لەوەدەچێ پێکنەهاتنی بەرە دوو هۆکاری سەرەکی هەبێ:
یەکەم؛ نزمبونی فەرهەنگی کاری هاوبەش ،لەنێو هێزە کوردستانییەکان بەتایبەتی و
هێزە ئێرانییەکان بەگشتی  .ئەگەر ئێمە ئاوڕێک لە مێژووی خۆمان لە چوارچێوەی
ئێراندا بدەینەوە ،دەبینین نە تەنیا لەنێو ئێمەی کورددا ،بەڵکوو لە ئاستی ئێرانیشدا
فەرهەنگی کاری هاوبەش لەنێو هێزە سیاسییەکاندا لە ئاستێکی زۆر نزمدایە .لە
سەرەتای دەیەی ٢٠ی هەتاوی هەتا ئێستا چەند بەناو بەرەیەکی ئێرانی پێکهاتووە ،کە
زۆرتر لە ئاستی نووسینی ڕێکەوتننامە بووە یان بەهۆی هێژمۆنی الیەنێک ،قەتیس
ماوەتەوە و ڕەنگدانەوەیەکی بەهێزی لە ژیانی سیاسیی خەڵکی ئێران لە نێوخۆ و
دەرەوەی وڵت نەبووە ،بۆ وێنە دەتوانین ئاماژە بە “بەرەی یەکگرتووی حیزبە
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پێشکەوتنخوازەکانی ئێران” لە ساڵی ١3٢5ی هەتاوی لە نێوان حیزبی ئێران ،حیزبی
توودەی ئێران ،حیزبی دێموکراتی کوردستان ،فرقەی دێموکراتی ئازەربایجان ،حیزبی
سۆسیالیست و حیزبی جەنگەڵ؛ پێکهاتنی “شورای ملی مقاومت” (١36٠ی هەتاوی)
کە بەهۆی پاوانخوازیی موجاهیدین زۆرتر لەوەی کە بەرەیەک بێ ،ڕێکخراوەی
سیاسیی ئەوان لە دەرەوەی وڵ ت بۆ کار و باری دیپلۆماسی و هتدیان بووە ،هەروەها
“کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێران” (١38٤ی هەتاوی) و “سازمانی کۆماریخوازەکانی
ئێران” (١39٠ی هەتاوی) بکەین .ئەم حاڵەتە لەنێو حیزبە ڕۆژهەڵتییەکاندا لەوەش
الوازترە .بۆ وێنە ”شاندی نوێنەرایەتیی گەلی کورد” (١358ی هەتاوی) بەهۆی
ناتەبایی هێزە پێکهێنەرەکانی نەیتوانی بنەمایەک بۆ نزیککردنەوەی هێزە سیاسییەکانی
کوردستان بێ .ڕێکەوتنی “حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران”ـیش (١39١ی هەتاوی) نەتەنیا نەبوو
بە بناغەیەک بۆ نزیککردنەوەی هێزە سیاسییەکانی دیکەی کوردستان ،بەڵکوو نەیتوانی
ئەو ئەرکانەی کە بۆخۆی دیاری کردبوو بە جێی بێنێ و کار و چاالکییەکانی ،لە
چوارچێوەی نووسینی یەک دوو بەیاننامە و دانیشتن و سەردانی ئەم دوو حیزبە لە
بنکەکانی یەکتر قەتیس مایەوە.
دووهەم؛ دابڕانە بێپسانەوەکانی”کۆمەڵە و دێموکرات” لە دوو-سێ دەیەی ڕابردوو و
پێکهاتنی چەند ین ڕێکخراوە بە ناوی هاوڕیز ،دەرکردن و جیابوونەوە و بێمتمانەیی
بەشێکی زۆر لە کادر و ئەندامەکانی ئەم ڕێکخراوانە ،ڕەوتی نزیکبوونەوەی هێزە
کوردستانییەکان؛ پێکهێنان ی بەرەیان ئاڵۆزتر کردووە .کاتێک ئەم هێزانە لە نێوخۆیاندا
تووشی قەیرانی ڕێکخراوەیی و ئیدئۆلۆژی بن و بەشێکیان نەیانەوێ تەنانەت هەبوون
و ناوی یەکتر بە فەرمی پێناسە بکەن ،بێگومان بۆیان ئاسان نییە کە هەنگاوی
پێویست بۆ لەیەک نزیکبوونەوە هەڵێنن .لێرەدایە کە بەرژەوەندیی نەتەوەیی قوربانیی
بەرژەوەندی و پاوانخوازیی حیزبی یاخود تاکەکەسی دەبێ .ئەمەش کاریگەریی
نە رێنیی لەسەر ئەم ڕەوتە داناوە و دایدەنێ ،هەرچەند بەشێک لەم ڕێکخراوانە
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بەڕواڵەت باسی یەکگرتن و هتد دەکەن بەڵم لە کردەوەدا بەهۆی ناتەبایی نێوخۆیی
بەربەستێکن لە ڕەوتی پێکهاتنی بەرە یان هەر چەشنە هاوپەیمانییەک.
زاگرۆس پۆست :هاوپەیمانی دوو حیزبی ڕۆژهەڵت ،بۆ نموونە ئەمەی ئێستا لە نێوان
حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران و كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی
كوردستاندا ه ەیە ،چ كاریگەرییەكی نێگەتیڤ یاخود پۆزێتیڤی هەیە؟ ئایا رێگا
خۆشەكەرە بۆ پێكهێنانی بەرە یا لەمپەرێ كە لەبەردەم دروستكردنی بەرە یان چەترێكی
هاوبەش بۆ كاری هاوبەشی حیزبەكاندا؟
د.کامران :بەداخەوە ئەم ڕێکەوتنە نە تەنیا نەیتوانی ببێتە ڕێخۆشکەرێک بۆ پێکهێنانی
بەرەی ەکی یەکگرتوو ،بەڵکوو تا ڕادەیەکی زۆر بوو بەهۆی دڕدۆنگی و
دوورکردنەوەی زۆرتری هێزەکان لە یەکتر .ئەم ڕێکەوتنە لەالیەن زۆربەی ڕێکخراوە
کوردستانییەکان و تەنانەت دۆستانی ئێرانیی خۆشیان پێشوازی لێ نەکرا و کەوتە بەر
هێرشی پانئێرانیستەکانیش بە بیروباوەڕی جۆراوجۆرەوە ،تا ئەو ڕادەیە کە ئەوانیان بە
خەیانەت بە بەرژوەندی و تەواویەتی ئەرزیی ئێران و جیاییخوازیش تاوانبار کرد.
زۆربەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان پێیان وابوو کە ئەم دوو باڵەی کۆمەڵە و
دێموکرات دەیانەوێ ڕوو بە هێزە ئێرانییەکان ،خۆیان وەک نوێنەری سەرەکی و
ڕاستەقینەی ڕۆژهەڵتی کوردستان بناسێنن و حیزبەکانی دیکە بخەنە پەراوێزەوە.
ئەمەش نەیدەتوانی لە الیەن ئەوانەوە پێشوازی لێ بکرێ .لە الیەکی دیکەوە بەهۆی
فرەحیزبی بوونی ڕۆژهەڵتی کوردستان و ،بەتایبەتی بەهۆی هەبوونی چەندین
ڕێکخراوە بە ناوی کۆمەڵە و دێموکرات لەوە ناچێ نەتەنیا هێزە کوردستانییەکان،
بەڵکوو هێزە ئێرانییەکا ن و کۆمەڵنی خەڵکیش لەو باوەڕەدا بن کە ئەم دوو حیزبە بە
تەنیایی دەتوانن نوێنەری بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت بن .ئەم دوو ڕێکخراوەیە
سەرەڕای واژۆکردنی ئەم ڕێکەوتنامەیە تا ئێستا کارێکی جیددیی هاوبەشیان لە ئاستی
نێوخۆیی و دەرەکی نەکردوە و ،زۆرتر سەرقاڵی کێشە نێوخۆییەکان بوون .لەم
حاڵەتەدا لەوە ناچێ ئەم ڕێکەوتنە وەکوو هەنگاوێکی سەرکەوتوو پێناسە بکرێ
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یاخود توانیبێتی چەترێک بێ بۆ نزیککردنەوەی هێزەکانی دیکەی ڕۆژهەڵتی
کوردستان.
زاگرۆس پۆست :وەك ئەزموونی باشووری كوردستان دەڵێ ،دروستبوونی بەرە لەم
بەشەی كوردستان بەبێ ڕێكەوتنی پارتی و یەكیەتی ،وەك دوو حیزبی سەرەكیی
باشوور دروست نەدەبوو ،پێت وایە ئەم ئەزموونە دەبێ لە ڕۆژهەڵتی كوردستانیش
دووپات بێتەوە؟ ئەگەر وایە ئەو دوو الیەنە كێن؟
د.کامران :پێش هەموو شتێک ئێمە دەبێ ئەم ڕاستییە لەبەرچاو بگرین کە ڕۆژهەڵتی
کوردستان بە بەراوەرد لەگەڵ باشووری کوردستان لەباری ئابووری ،کۆمەڵیەتی،
فەرهەنگی و سیاسی لە ئاستێکی دیکەدایە و سیستمی خێڵەکی ،لەمێژە بە مێژوو
سپێردراوە و گۆڕەپانی ملمالنێی دوو بنەماڵە یاخود خێڵ نییە ،کە وابوو لەوە ناچێ
کە ئەزموونی باشوور بتوانێ وانەیەک بۆ ئێمە لە ڕەوتی پێکهێنانی بەرەدا بێ .لەالیەکی
دیکەوە لەم قۆناغەدا من پێم وانییە ئێمە وەکوو باشووری کوردستان دوو حیزبی
سەرەکیمان لە ڕۆژهەڵتی کوردستان ببێ .هەر وەکوو پێشتریش ئاماژەم کرد
ڕۆژهەڵتی کوردستان بۆتە کۆمەڵگەیەکی فرەحیزبی و قۆناغی یەک یان دوو حیزبی
لەمێژە تێپەڕ کردووە ،لە الیەکی دیکەش ئێمە ئەمڕۆ دوو حیزبی دێموکرات و پێنج
کۆمەڵەمان هەیە .کام یەک لە دێموکراتەکان یاخود کۆمەڵەکان دەتوانن بیسەلمێنن کە
هێزی سەرەکیی ڕۆژهەڵتی کوردستانن؟ پێوەریان بۆ سەلماندنی ئەم مەسەلەیە چییە؟
ئایا بەپێی مێژووی ڕابردوو دەکرێ ڕاستییەکانی ئەمڕۆی کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵتی
کوردستان و ئاڵوگۆڕەکانی نێو ئەم دوو حیزبە و سەرهەڵدانی حیزب و ڕێکخراوە
مەدەنی–فەرهەنگییەکانی دیکە لە نێوخۆ و دەرەوەی ڕۆژهەڵتی کوردستان پشتگوێ
بخرێ؟! بەڵم سەرەڕای ئەوەش ناکرێ ئێمە ئەو ڕاستییە لەبەرچاو نەگرین کە هیچ
بەرەیەک لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بەبێ بەشداریی دێموکرات و کۆمەڵەکان ناتوانێ
پێک بێ یاخود کاریگەری لەسەر ژیان ی سیاسیی گەلی کورد هەبێ .ئەم دوو ڕەوتە
سەرەڕای تەواوی ئاڵوگۆڕە سیاسی و ڕێکخراوەییەکانی خۆیان لە دوو دەیەی
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ڕابردوودا ،ئێستاش بەشێکی بەهێز لە بیر و ڕەوانی کۆمەڵگەی ڕۆژهەڵت پێک دێنن
و؛ کاریگەریی چارەنووسسازیان لە داهاتووی ژیانی سیاسیی کورددا دەبێ.
زاگرۆس پۆست :ڕۆڵ و ئەرکی ڕووناکبیران و هەڵسووڕە سیاسییە سەربەخۆکان لەم
پرسەدا چۆن دەبینن؟ ئایا ئەو توێژە دەتوانن ڕۆڵی ئەهرۆمی فشار بگێڕن بۆ پێکهێنانی
بەرە؟
د.کامران :زۆربەی ڕووناکبیران و هەڵسووڕە سیاسییە سەربەخۆکان ،چ لە نێوخۆی
وڵت و چ لە تاراوگەدا بە دڵسۆزی و بەرپرسایەتییەوە دەڕواننە ئەم مەسەلەیە .هەر
وەکوو بۆخۆشتان ئاگادارن لەم دواییانە دا داواکارییەک لە الیەن  8٠کەس لە
هەڵسووڕانی سەربەخۆی سیاسی–مەدەنییەوە ئاراستەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان کرا و ،بە خۆشییەوە ڕەنگدانەوەیەکی باشی لەسەر ماڵپەرەکانی بەشێک لەم
حیزبانە بوو و بە چەشنی جۆراوجۆر پێشوازی لێکرا .بەڵم ئەمە هەنگاوێکی سەرەتاییە
و پێویستە کەسایەتییە سەرب ەخۆکان ،هەوڵی خۆیان بە چەشنی جۆراوجۆر بۆ هاندانی
حیزبەکان بۆ پیکهێنانی بەرە و کاری هاوبەش بدەن .بێگومان بەهۆی ئەو خاڵنەی
کە پێشتر باس کران ئەمە کارێکی هاسان نییە ،بەڵم بەرپرسایەتی و بەرژەوەندیی
نەتەوەیی ئەو پێداویستییە دەخاتە بەردەم تەواوی حیزب و کەسایەتییە سەربەخۆکان.
ئەمڕۆ بەپێی گەشەسەندنی زانست و تێکنیک؛ هەبوونی تەلەڤزیۆنە کوردستانییەکان،
تۆڕ ی ئینتێرنێت و ماڵپەڕی جۆراوجۆر و تۆڕی فەیسبووک و هتد پێوندی گرتن
لەگەڵ یەکتر زۆر هاسانتر بۆتەوە و دەکرێ بە نووسینی بابەتی جۆراوجۆر ،گرتنی
سمینار و کۆبوونەوە و باڵوکردنیان لەسەر تۆڕی ئینتێرنێت و تەلەڤزیۆنەکان گوشار
بخرێتە سەر حیزبەکان ،بەڵم کاردانەوەی ئەم کارە دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە
حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان تا چ ڕادەیەک ڕێز لە ویستی کۆمەڵنی خەڵک و
کەسایەتییەکانی دەگرن و بایەخ بە بیروڕای ئەوان دەدەن.
جووالی ٢٠١5
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بۆچی لە پاش  37ساڵ دەسەڵتداریی کۆماری ئیسالمی ئێر ان ،پارت و الیەنە
سیاسییەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان ،هەوڵ نادەن هێز و توانای سیاسی و
نیزامیی خۆیان لە چوارچێوەی بەرەیەکی سیاسی یەکگرتوودا بەکار بێنن؟
لەمپەرەکانی ب ەردەم پێکنەهاتنی ئەو بەرە یان هاودەنگییە سیاسییە چییە؟ چۆن
دەکرێ الیەنە سیاسییەکان لە دەوری یەک پالتفۆرمی هاوبەش کۆ ببنەوە و
خەباتێکی هاوبەشی سیاسی و نیزامی لەدژی کۆماری ئیسالمی بکەن؟
ماڵپەڕی ڕۆژی کورد لە پێناو لێک نزیککردنەوەی هێز و الیەنەکان و لێک
تێگەیش تنیان لەسەر پرس و بابەتی پەیوەندیدار بە پێکهێنانی بەرەیەکی
کوردستان ئەم دۆسیەی کردۆتەوە و ڕای ئەندامانی رێبەریی حیزبەکان و
هەروەها کەسایەتییە سیاسییەکانی ڕۆژهەڵت و شرۆڤەکارانی سیاسی
وەرگرتووە.
بەڕێز دوکتور کامران ئەمین ئاوە چاودێری سیاسی وەڵمی پرسیارەکانی رۆژی
کورد دەداتەوە.
گرینگی پێکهاتنی بەرەی کوردستانی بۆ کۆردستانی ڕۆژهەڵت لە چی دایە و
زەروورەتەکانی پێکهێنانی ئەم بەرەیە چین؟
بە پێی ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە بە خێراییەکی بێوێنە لە یەک دوو ساڵی ڕابردوو لە
ناوچەی ڕۆژهەڵتی ناوەڕاست و بە تایبەتیی پاش هێرشی داعش بۆ باشور و
ڕۆژئاوای کوردستان و بەرەنگاریی بێ وێنەی کوردەکانی ئەو دوو بەشەو
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هاوکاریی و پشتیوانی کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستان لەم ڕەوتەدا
کراوە ،هەروەها سەرکەوتنی ئەم دواییەی ها .د .پ لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی
تورکییە ،بە جێهانی بوونی کێشەی کورد و ڕەنگدانەوەی ڕەچاونەکراوی
خەباتی گەڵی کورد لە میدیاو بیروڕای گشتیی ،دەوڵەتەکان و پەرلمانی
ئەورووپا و ئەمریکا و بووژانەوەو بەرزبوونەوەی هەستی نەتەوایەتیی لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان ،پێداویستیی پێکهێنانی بەرەی یەکگرتووی هێزەکانی
سیاسیی و مەدەنیی ڕۆژهەڵتی کوردستان زۆرتر لە هەر کاتێکی دیکە وەکو
ئەرکێکی گرینگ خۆێ دەنوێنێ .ئەگەر ئێمە سەیری کاردانەوەی هێرشی
داعش بۆ کوردستان و خۆپیشاندانەکان و پشتیوانی بێوێنەی مادی و مەعنەویی
کوردەکانی نیوخۆی وڵت لە ئیالمەوە هەتا کوردەکانی دانیشتووی تاران،
هەروەها شەپۆڵی بەردەوامی لەسێدارەدانی کوردەکان و خۆپیشاندانی خوێناویی
مانگی بانەمەڕی ئەمساڵی شاری مهاباد و گیانبەختکردنی تەالج و گیرانی
دەیان ڕۆڵەی ئازادیخوازی ڕۆژهەڵتیی بکەێن ،دەبینین هەستو ئاگایی
نەتەوەیی لە ئاستێکی فرە بەرزەو پێویستە بۆ بە هێزکردن و پەرەسەندنی ئەم
هەست و جوڵنەوەیە هێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە پێناوی بەرژەوەندیی
نەتەوەییدا هەنگاوی پێویست بۆ پێکهێننانی بەرە یاخود هەرچەشنە هاوپێمانییەک
هەڵێنن و لە سەر خاڵە هاوبەشەکانیان کە کەمیش نین یەک کەون و هێزەکانیان
بخەنە پاڵ یەکتر .بێگوومان پێکهاتنی هەرچەشنە بەرەیەکی بەرفراوان نەتەنیا
کاریگەرییەکی بەرچاوی لە ئاستی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی گەڵی کورد لە
ڕۆژهەڵت دەبێ ،بەڵکوو دەتوانێ کاردانەوەی ئەرێنیشی لە گشت کوردستان
و جیهان ببێ و بە یەکدەنگی و بە هەبوونی پالتفۆرمێکی هاوبەش سەرنجی
زۆربەی وڵتانی ئەورووپی و ئەمریکا بۆ کێشەی کورد لە ئێران ڕابکێشێ .تا
کاتێک هێزەکانی ئێمە ئاوا لەیەک دابڕاو و دوور بن و ئامادەی هاوکاریی
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پێکەوە نەبن ،نابێ چاوەڕێی ئەوەی بین کە نەتەنیا لە ئاستیی جیهانی بەڵکوو لە
چوارچێوەی هەرێمی کوردستان و هەڵسوکەوتی ئەوان و و هێزو الیەنەکانی
باشور و باکوور کە بە پێێ بەرژەوەندیی خۆیان پێوەندیی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ
حکومەتی ئیسالمیی ئێران هەیە بایەخێکی شیاو و ئەوتۆ بە کێشەی کورد لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان بدەن .بە داخەوە ئێمە لەم یەک دوو ساڵی ڕابروودا
زۆرجار شاهیدی سوکایەتیکردنی بەشێک لە ڕێبەرانو میدیای کوردیی لە
باشوری کوردستان بە حیز ب و جوڵنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت بووین تا ئەو
ڕادەیەی کە ،کاتێک لە زۆرینەی شارەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان خەڵکی
کورد بە چەشنێکی جەماوەریی لەسەر شەقامەکان بوون و دەکەوتنە بەر زەبر و
هێرشی هێزەکانی سەرکوتکەری حکومەتی ئیسالمیی و سەرەرای تەواوی
بەربەستەکانی دەسەڵتداران و سەرکوتکەرانی حکومەتی تاران یارمەتیی
بەرچاویان بۆ قوربانییەکانی شەنگالو کۆبانی کۆدەکردەوە ،لە کاتێکدا مانگ
نەبووە ئێمە شاهیدی شەپۆڵی لەسێدارەدان و گرتنی ڕۆڵەکانی کورد نەبین،
لەسەر شاشەی تلەویزیۆن باسیان لە نەبوونی بزووتنەوەی کورد لەو بەشەی
کوردستان دەکرد .ئەم چەشنە هەڵسوکەوتانە کاریگەرییەکی نەرێنیی لەنێو
بیروڕای گشتیی باشور و ڕۆژهەڵتی کوردستان بووە و دەبێ و ئەمەش
بەشێکی دەگەرێتەوە سەر ئەوەی کە ئێمە یەکگرتوو نین و زۆرتر لەوەی کە
سەرقاڵی ڕێکخستنی هێز و توانایی خۆمان بۆ خەباتی دژ بە حکومەتی
ئیسالمی ئێرا ن بین ،سەرقاڵی تاوانبارکردن یەکترو دابڕان و دوورکەوتنەوە
لەیەکترین.
لێرەدا دەکرێ بەشێک لە کاریگەرییەکانی پێکهێنانی بەرەی یەکگرتووی
کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بەم چەشنە گەڵڵە بکرێ:
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• پێکهێنانی هەرچەشنە بەرەیەک دەبێتە هۆی بەهێزترکردنی هەستی
نەتەوایەتی و بەرزکردنەوەی ئاستی خەباتی گەڵی کورد لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان و یاریدەدری مادی و مەعنوویی بە
بزووتنەوەی مەدەنیی و سیاسیی کوردەکانی نێوخۆی وڵت دەدا.
• پێکهێنانی بەرە دەبێتە هۆی ڕاهاتن و کارامەیی حیزب و
کەسایەتییەکانی ئێمە لە کاری هاوبەش ،خۆڕێکخستن و ئامادەکردنی
ئێ مە وەکو هێزێکی یەکگرتوو لەبەرامبەر هەرچەشنە ئاڵوگۆڕی
لەنەکاو لە ئێران ،هەبوونی هەڵوێستی هاوبەش لە بەرامبەر تاران بۆ
وەدی هێنانی مافی خۆچارەنوووسی کورد و بەرگریی لە هەر چەشنە
ناکۆکیی ،چەندبەرکیی و تەنانەت شەرێ ناوخۆیی کە دەتوانن هۆی
الوازکردنی بەرەی کورد و بە هێزکردنی هێزەکانی دژبە کورد بن.
• پێکهێنانی بەرە دەبێتە هۆی قورسایەتیی حیزب و کەسایەتییەکانی
ڕۆژهەڵتی کوردستان لەهەر چەشنە ئێتالف و هاوپەیمانییەک لەگەڵ
ئوپۆزیسیۆنی ئێرانی لە دەرەوەی وڵت ،هەروەها لە پەیوەندیی لەگەڵ
بەشەکانی دیکەی کوردستان و بە تایبەتیی لە ڕەوتی پێکهێنانی
کۆنگرەی نەتەوەیی کورد و هتد ….
• پێکهێنانی بەرە پێشگیری لە سەرکەوتنی پیاڵنەکانی حکومەتی
ئیسالم ی بۆ دووبەرەکی خستن لە نێو حیزبەکانی کوردستانی دەکات
و کاتێک پێویست بە هەر چەشنە دانیشتن و دانووستانێک لەگەڵ هەر
حکومەتێک بۆ وەدی هێنانی ویستەکانی گەڵی کورد لە ئێران بێ،
کوردی ڕۆژهەڵت بە یەکدەنگی و پالتفۆرمی هاوبەش دەتوانێ
ڕۆڵێکی بەرچاو لەم ڕەوتەدا بگێرێ.
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• لە ئاستی جیهانیشدا بەرەی یەکگرتووی کوردی ڕۆژهەڵت بە
پێکهێنانی لۆبی یا هەرچەشنە نوێنەرایەتییەک لە دەرەی وڵت دەتوانێ
ڕۆڵێکی بەرچاو بۆ وەدەسهێنانی پشتیوانی مادی و مەعنوویی
دەوڵەتەکان و بیرو رای گشتیی و هتد بگێرێ.
• و هتد
هۆکار ،بەربەست و لەمپەرەکان لە بەردەم پێکنەهاتنی بەرەی کوردسـتانی لە
کوردستانی ڕۆژهەڵت چین؟
لەوەدەچێ پێکنەهاتنی بەرە دوو هۆکاری سەرەکیی بێ:
یەکەم ،نزمبونی فەرهەنگی کاری هاوبەش لە نێو هێزەکانی کوردستانی بە
تایبەتیی و هێزەکانی ئێرانی بە گشتیی .ئەگەر ئێمە ئاوڕێک لە مێژووی خۆمان
لە چوارچێوەی ئێراندا بدەینەوە ،دەبینین نەتەنیا لەنێو ئێمەی کورددا ،بەڵکوو لە
ئاستی ئێرانیشدا فەرهەنگی کاری هاوبەشیی لەنێو هیزە سیاسییەکاندا لە
ئاستێکی زۆر نزمدایە .لە سەرەتای دەیەی ٢٠ی هەتاویی سەدەی پێشووە هەتا
ئێستا چەند بە نێو بەرەیەکی ئێرانی پێکهاتووە کە زۆرتر لە ئاستی نووسینی
ڕێکەوتننامە بووە یان بە هۆی هێژمۆنی الیەنێک ،قەتیس ماوەتەوە و
ڕەنگدانەوەیەکی بە هێزی لە ژیانی سیاسیی خەڵکی ئێران لە نێوخۆ و
دەرەوەی وڵت نەبووە ،بۆ وێنە دەتوانین ئاماژە بە “بەرەی یەکگرتووی حیزبە
پێشکەوتنخوازەکانی ئێران” لەساڵی ١3٢5ی هەتاویی لە نێوان حیزبی ئێران،
حیزبی توودەی ئێران ،حیزبی دێموکراتی کوردستان ،فرقەی دێموکراتی
ئازەربایجان ،حیزبی سوسیالیست و حیزبی جەنگەڵ; پێکهاتنی “شورای میللی
و مقاومەت” (١36٠ی هەتاویی) کە بەهۆی پاوانخوازیی موجاهیدین زۆرتر
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لەوەی کە بەرەیەک بێ ،ڕێکخراوەی سیاسیی ئەوان لە دەرەوەی وڵت بۆ
کارو باری دیپلماسی و هتد… یان بووە ،هەروەها “کۆنگرەی نەتەوەکانی
ئێران”(١38٤ی

هەتاویی)

و

“سازمانی

کۆماریخوازەکانی

ئێران”

(١39٠هە تاویی) بکەین .ئەم حاڵەتە لە نێو حیزبە ڕۆژهەڵتییەکاندا لەوەش
الوازترە .بۆ وێنە”شاندی نوێنەرایەتیی گەڵی کورد” ( ١358ی هەتاویی) بە
هۆی ناتەبایی هێزەکانی پێکهێنەری نەیتوانی بنەمایەک بۆ نزیککردنەوەی هێزە
سیاسییەکانی کوردستان بێ .ڕێکەوتنی “حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
کۆمەڵەی

شۆڕشگێری

زەحمەتکێشانی

کوردستانی

ئێران”یش(١39١ی

هەتاویی) نە تەنیا نەبوو بە بناغەیەک بۆ نزیککردنەوەی هێزەکانی دیکەی
سیاسیی کوردستان ،بەڵکوو نەیتوانی ئەو ئەرکانەی کە بۆخۆی دیاریی کردبوو
بە جێی بێنێ و کار و چاالکییەکانی لە چوارچێوەی نووسینی یەک دوو
بەیاننامە و دانیشتن و سەردانی ئەم دوو حیزبە لە بنکەکانی یەکتر قەتیس
مایەوە.
دووهەم ،دابڕانەکانی بێپسانەوەی”کۆمەڵە و دێموکرات” لە دوو سێ دەیەی
ڕابردوو و پێکهاتنی چەندین ڕێکخراوە بە ناوی هاوڕیز ،دەرکردن و
جیابوونەوە و بێمتمانەیی بەشێکی زۆر لە کادر و ئەندامەکانی ئەم ڕێکخراوانە،
ڕەوتی نزیکبوونەوەی هێزەکانی کوردستانی و پێکهێنانی بەرەیان ئاڵۆزتر
کردوە .کاتێک ئەم هێزانە لە نێوخۆیاندا تووشی قەیرانی ڕێکخراوەیی و
ئیدئۆلۆژیی بن و بەشێکەیان نەیانەوێ تەنانەت هەبوون و ناوی یەکتر بە فەرمی
پێناسە بکەن ،بێگومان بۆیان ئاسان نییە کە هەنگاوی پێویست بۆ لەیەک
نزیکبوونەوە هەڵێنن .لێرەدایە کە بەرژەوەندیی نەتەوەیی قوربانیی بەرژوەندیی و
پاوانخوازیی حیزبیی یاخود تاکەکەسیی دەبێ .ئەمەش کاریگەریی نەرێنیی
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لەسەر ئەم ڕەوتە داناوە و دایدەنێ ،هەرچەند بەشێک لەم ڕێکخراوانە بە
ڕەواڵەت باسی یەکگرتن و هتد  ..دەکەن بەڵم لە کردەوەدا بە هۆی ناتەبایی
نێوخۆێی بەربەستێکن لە ڕەوتی پێکهاتنی بەرە یان هەر چەشنە هاوپێمانییەک.
بەرەی کوردستانی بە چ مکانیزم و شێوەیەک پێک بێ کە هەموو الیەنەکان
خۆیان تێدا ببینەوە؟
پێویستە پێش هەموو شتێک الیەنە کوردوستانییەکان بەم قەناعەتە بگەن کە
پێویستە پێکەوە کاری هاوبەش بکەن ،یەکتری وەکو ڕاستییەکی هاشاهەلنەگر
قەبوڵ بکەن و ئەو مافەی کە بۆخۆیان ڕەوا دەبینن بۆ الیەنەکانی دیکەشی بە
ڕەوا بزانن .لەم ڕەوتەدا پێویستە حیزبە کوردستانییەکان لە کۆبوونەوەیەکی
هاوبەشدا خاڵە هاوبە شەکانیان ڕوون کەنەوە و بە دوور لە پاوانخوازیی و بە
قەبوولکردنی دروشمی”یەک حیزب ،یەک دەنگ” بەرەی کوردستانی پێک بێنن.
بە پێی دابڕانەکانی دێموکرات و کۆمەڵە و پێکهاتنی ڕێکخراوەی جۆڕاوجۆر
لە دەرەوەی ڕۆژهەڵتی کوردستان و دوور بوونیان لە وڵت ،پێوەرێک بۆ
هەڵسەنگاندنی ڕێژەی هۆگران و نفووزی حیزب و ڕێکخراوەکان لە
ڕۆژهەڵتی کوردستان نییە و مێژووی ڕابردووی حیزبەکان ناتوانێ پێوەرێکی
جێ متمانە بۆ ئەم کارە بێ ،کەوابوو ئەم هێزانە لە پێناوی بەرژوەندیی
نەتەوەیی کوردی ڕۆژهەڵت پێویستە بۆ گەیشتن بە مافی خۆچارەنووسینی
کورد بەرەی هاوبەش پێک بێنن.
ئهو وتووێژه مانگی ئاگۆستی  ٢٠١5ئهنجام دراوه.

ڕهخنهگرتن بۆ کام مهبهست؟
یهکێک له نیشانهکانی پێشکهوتوویی ههر وڵتێک ،ههبوونی دێموکراسی لهو
وڵتهدایه .دێموکراسی به مانای دهربڕینی ئازادانهی بیروڕا و بهشداریکردنی تاکه له
ژیانی سیاسی ،فهرههنگی و کۆمهالیهتیدا .ئهو بهشداریکردنه له ڕێگهی دیالۆگ و
گۆڕینهوهی بیروبۆچوونی ژیرانهوه سهردهگرێ .لهو ئاڵوگۆڕ و دهربڕینی
بیروبۆچوونەدا جیاوازیی جیهانبینی دهردهکهوێ .چین و توێژی جیاوازی کۆمهڵگە
خاوهنی بیروبۆچوونی جیاوازن .پلەی گهشهکردنی فکریی ئهندامانی کۆمهڵ پێوهندی
به زانیاری و ئهزموونی تاکهوه ههیه .له ئاڵوگۆڕی بیروڕادایه که ڕهخنه دێته ئاراوه.
ڕهخنه به مانای دوژمنایهتی و سووک و چرووک نیشان دانی ڕهخنه لێگیراو نییە.
ڕهخنهگرتنی بنیاتنهر نهک ههر دزێو نییە ،بهڵکوو ئاگاکردنهوهیه .ڕهخنهی بنیاتنهر
ئامرازێکه بۆ دهست نیشانکردنی ناتهبایی و دۆزینهوهی ڕێگای چارهسهر کردنیان .له
وڵتێکدا که فهرههنگی ڕهخنهگرتن باو نهبێ و مرۆڤ نهتوانێ ژیربێژانه و ڕاستهوخۆ
بیروڕای خۆی دهرببڕێ ،ناتوانێ له ڕهوتی گهشهسهندنی کۆمهڵگەدا ڕێگای خۆی
بهرهو ژیانێکی هێمنانه و ئەمڕۆیی بدۆزێتهوه.
ئەرکی ڕووناکبیر ،ڕێکخراوی سیاسی و فهرههنگیی پێشکهوتنخوازانە ،ههوڵ دانه بۆ
ناساندن و پهرهپێدانی فهرههنگ و شێوازی ڕهخنهگرتنی بنیاتنهر .بۆ وهدیهێنانی ئهم
مهبهسته ،پێویسته ئهم کهسایهتی و ڕێکخراوانه بهپێی دهستکهوتهکانی زانستیی دنیای
مۆدێڕن و ئهمڕۆیی له ئامڕازی ڕهخنه ،هەر وهکوو مارکس به دروستی وهک "چهکی
ڕهخنه" ناوی دهبا بۆ ناسین و چارهسهر کردنی ناتهباییهکان کهڵک وهرگرن .ئهو
ڕهخنهیهی که به سوود نهبێ له جهوههری خۆیدا دهتوانێ ڕووخێنهر و زیانبار بێ.
مهبهستی سهرهکیی ڕهخنه هەر وهک پێشتر باس کرا ،چارهسهر کردنی ناتهبایی و
گهیشتن به ئامانجێکی چاوهڕوانکراوه .ئهم ڕهخنهیه دهتوانێ له چوارچێوهی باس و
لێکدانهوهی دوو کهس ،ناکۆکییەکانی نێو یا نێوان ڕێکخراوهکان و یان سیاسهتهکانی
حکوومهتێکی دێموکرات یاخود دهستهڵتێک بێ که ئیزنی به کار و چاالکیی
سیاسی و کۆمهڵیهتیی ڕێکخراوه ئۆپۆزیسیۆنهکانی داوه.
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بهڵم هێرشبردن و سووکایهتیکردن ،تاوانبار کردنی بێبهڵگه و دهلیل ،تۆمهتبار
کردن و تاوان ههڵبهستن و کهڵک وهرگرتن له ههر چهشنه ئامرازێکی نهشیاو له
چوارچێوهی ڕهخنهدا جێی نابێتهوه .ڕهخنهگرتن شێوازی خۆی ههیه .ئازادیی ڕا
دەربڕین به مانای خهوشدارکردنی کهسایهتی و بهزاندنی سنووری ئهخالقی و ئهدهب
و ژیربێژی نییە .ڕهخنهیهک که بنیاتنهر نهبێ ،نهک ههر شیاوی گوتن و دهربڕین نییە،
بهڵکوو تهنیا بارودۆخێکی نهخوازراو دهخولقێنێ و پهره به لۆمپهنیزمی فیکری دهدا.
ئهم شێوه و شێوازه تهنیا دهتوانێ نیشاندهری لهرزۆک بوونی بناغهی فیکریی
ڕهخنهگرێک بێ که توانای بهشداریی له باس و لێکدانهوهیهکی ئاکادیمیکی نییە و
نهیتوانیوه یا بهپێی سروشت و کهسایەتییەکهی خۆی نهیویستوه کهڵک له
دهستکهوتهکانی ئهمڕۆی جیهانی زانست وهرگرێ.
مرۆڤی لێهاتوو له کاتی بهراوردکردن ،باس و لێکدانهوهی فیکریی ـ ژیربێژانهی
(مهنتیقی)ی خۆی و الیهنهکهی و قهبووڵکردنی ڕهخنهی بنیاتنهر دهتوانێ الیهنهکانی
ئهرێنی (پۆزیتیڤ) و نه رێنی (نیگاتیڤ)ی خۆی بناسێ و ئهگهر توانای گۆڕین و
فێربوونی بێ ،دهبێ خۆی له خۆبینی (دوگماتیزم) ڕزگار بکا و ڕێگا بۆ گهیشتن به
خاڵی هاوبهش و قازانجی هاوبهش بکاتهوه .ئهو کاتهی که ڕهخنهیهک ،پێشنیارێکی
کارسازی به شوێنهوه بێ ،دهتوانێ یاریدهری کهسایەتییەکان و ڕێکخراوهکانی
بیرجیاواز بۆ دۆزینهوهی ناتهباییهکان و گهیشتن به ڕاستی و حهقیقهتێک بێ که نه
تهنیا نهبێته هۆی دووری ،بهڵکوو هاندهری ئهوان بۆ نزیک بوونهوه و کاری هاوبهش
بۆ گهیشتن به وڵتێکی هێمن ،ئازاد و پێشکهوتوو بێ.

کورد و ناتەبایی نەتەوەیی
زۆرجار لە مێژوودا دەرفەتگەلێک بەپێی بارودوخی نێوخۆیی و جیهانی پێک دێ کە
شێوەی کەلکوەرگرتن لەو دەتوانێ چارەنووسی میللەتێک بەرەو ئاکامێکی نەرێنی
یاخود ئەرێنی بگۆڕێ.
نەتەوە ی کورد لە درێژایی مێژووی خۆیدا یەکێک لەو نەتەوانەیە لە دنیادا کە
بەداخەوە بە هۆگەلی جۆراوجۆر کە زۆر جاریش دەگەڕێتەوە سەر بارودۆخی
نێوخۆیی ،نەیتوانیوە لەم دەرفەتانە کەلک وەربگرێ .کاتێک ئاوڕێک لە «ئامانجی
کۆمەڵەی ژێ-کاف» بدەینەوە کە لە یەکەم ژمارەی «نیشتمان» لە پووشپەڕی ١3٢٢دا
باڵو بۆتەوە ،دەبینین باس لە هۆگەلێک دەکا کە ئێستاش پاش تێپەڕبوونی پتر لە
حەوت دەیە لە نێوانماندا بە چەشنێکی سەقامگرتوو ماوەتەوە و تەنیا شکڵەکەی
وێدەچێ بەپێی بارودۆخ گۆڕدرابێ.
لە «ئامانجی ئێمە» ڕوو بە «برای کورد» نووسراوە:
"کۆمەڵەی ژ.ک بە پێچەوانەی بەرهەڵست و قورت و
چەڵەمەیەکی وەکوو دوژمنایەت یی خۆبەخۆ ،دووبەرەکی
و خۆخۆری ،پووڵپەرستی و بێگانەدۆستی کە لەسەر
ڕێگای پێشکەوتن و سەرکەوتنی کورددا هەیە بە
هەموو هێز و توانای خۆی تێدەکۆشێ تا زنجیر و
چەڵەمەی دیلی و ژێردەستی لە ئەستۆی نەتەوەی کورد
داماڵێ و لەم کوردستانە لەت و کوتەی ئێستا
کوردستانێکی گەورە و ڕێکوپێک
بێنێتە بەرهەم کە هەموو ک وردێک بە سەربەستی تیا
بژیت"*.

١6٤
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کاتێک پاش ئەم هەموو ماوەیە کە بەسەر ئەم نووسراوەیەدا تێپەڕ بووە ،کە چاوێک بە
بەسەرهاتی خۆمان و هەڵسوکەوتی حیزبەکانی کوردستان دەخشێنین ،دەبینین
سەرەڕای ئەم هەموو ئاڵوگۆڕەی لە جیهان و ناوچەدا ڕووی داوە ،ئێمەی کورد بە
باش و خراپەوە هەر لەو ئاستەدا ماوینەتەوە کە «ئامانجی ئێمە» باسی دەکا و بە
داخەوە بەو ئاستە نەگەیشتووین کە وەکوو نەتەوەیەکی یەکگرتوو بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکانمان تەنانەت لەسەر چەند خاڵێکی هاوبەش ڕێککەوین .هەر دەڵێی بۆمان
گرینگ نییە کە چۆن دوژمنانمان لە دووبەرەکی و کێشە نێوخۆییەکانمان بۆ
تێکشکاندمان کەلک وەردەگرن!
ئێمەی کورد ئەوەندەی هێز و توانامان بۆ تێکشکاندن و سووکایەتیکردن بە یەکتر
دەخەینە گەڕ ،ئەوندە ئەم هێزە تەرخانی بەربەرەکانی لەگەڵ دوژمنی هاوبەش
ناکەین! تەنیا بەسە ،بۆ ساتێک ئاوڕێ ک لە بارودۆخی باشوور و ڕۆژهەڵت بدەینەوە تا
ئاگاداری قووڵیی ئەم کارەساتە بین.
لە ئێستادا تەواوی نەیاران ی کورد هەوڵی خۆیان بۆ پێشگرتن لە ڕێفراندۆمی ٢5ی
ئەیلوول ی ئەمساڵ وەگەڕخستوە ،بەڵم نە الیەنگرانی ڕێفراندۆم لە کوردستان و نە
ئەوانەی ڕەخنە لە دەستەڵتدارانی هەرێم دەگرن و ئەوان بە پاوانخواز تاوانبار دەکەن؛
لە هیچ سات و کاتێکدا بۆ سووکایەتیکردن بە یەکتر خۆ نابوێرن و لەبیریان چۆتەوە
کە لەم ئاستە هەستیارەدا کورد پێویستی بە یەکدەنگی و هاودەنگی هەیە تا بە
چەندبەرەکی و هێرشکردنە سەر یەک.
کاتێک بوو کە کورد بۆ گەیشتن بە حوکمی زاتی ،واتە خودموختاری تووشی
ژێنوساید دەبوو ،ئەنفاڵ دەکرا ،بە سەدان هەزار کەسی قوربانی دەدا و وڵتەکەی
خاپوور دەکرا ئەمەی بە شانازییەوە قەبووڵ دەکرد و بۆ گەیشتن بە مافی بەرامبەر
لەگەڵ نەتە وەی سەردەست خەباتی دەکرد ،بەڵم ئەمڕۆکە لە ترسی برسێتی و
نەگەیشتنی مووچە و تێکچوونی وەزعی ئابووری و لە حاڵێکدا دژایەتیی دەوڵەتە
دراوسێیەکان کە لە باری مێژووییەوە دژی کورد بوون و هەن و دەشمێننەوە گەیوەتە
ئەوپەڕی خۆی و هەوڵی ڕێگری یان وەدواخستنی ئەم گشتپرسییە دەدەن؛ الیەنە
کوردییەکان هەرکامیان ئامادەن بۆ پەراوێزخستن و الوازکردنی یەکتر ،تەواوی
پرەنسیپەکان بخەنە ژێرپێ .لێرەدا ئەسڵی مەسەلەکە واتە سەربەخۆیی کوردستان لە
بەرامبەر پاوانخوازیی هێزە سەرەکییەکانی کوردستان خراوتە پەراوێزەوە و کێشە
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نێوخۆییەکان زەق کراونەوە .تاوانبارکردنی یەکتر بە کوودەتاچی ،دیکتاتۆر،
مووچەوەرگ ری وڵتانی دیکە و هتد بۆتە باسی ڕۆژ و ئەوەندەی کە هەوڵ بۆ
هێرشکردنە سەریەک لەسەر شاشەی تەلەڤیزیۆنەکان دەدرێ ،بایەخ بەم بڕیارە
مێژووییەی کورد لە باشوور نادرێ.
لە نێوان ڕۆژهەڵتییەکانیش کە پتر لە سێ دە یەیە حیزبەکانیان لە دەرەوەی سنووری
ڕۆژهەڵتی کوردستان جێگیر بوون ،وەزعەکە باشتر نییە و ئەوان ئەوەندەی کە
سەرقاڵی کێشە نێوخۆییەکانن ،یەک لە سەدی توانایی خۆیان بۆ گەیشتن بە
هاودەنگییەکی جیددی تەرخان نەکردوە .هیچ کامیان یەکگرتن و پێکهێنانی
بەرەیەکی هاوبەش ڕەت ناکەنەوە و هاوکات دەیان هۆکارت بۆ سەرنەگرتنی
بەرەیەکی یەکگرتوو بۆ ڕیز دەکەن .ئەم هێزانە ئەوەندەی کە توانای دەرکردن و
دوورخستنەوەی ئەندامان و الیەنگرانی خۆیان هەیە ،یەک لە هەزار بە هۆی کێشەی
دەسەڵت و پاوانخوازیی شەخسی و قۆڵقۆڵێن و حیزبی ،توانایی ڕێککەوتنیان لەگەڵ
یەک نییە .ئەم وەزعییەتە وای لێکردووین کە تەنانەت هێزەکانی بەشەکانی دیکەی
کوردستانیش حیسابێکمان لەسەر نەکەن .نموونەکەی شێوەی هەڵسوکەوتی کۆنگرەی
نەتەوەیی کورد یان هێزەکانی باشوور لەگەڵ ئێمەی ڕۆژهەڵتییە کە پاش باکوور
گەورەترین بەشی کوردستانی دابەشکراو پێکدێنین .لە ڕاستیدا چارە چییە؟ بڵێی بەم
فیکر و بۆچوونانەی کە لە نێو ئێمەدا هەن ،شایانی ئەوە بین کە ناوی نەتەوە لەسەر
خۆمان دابنێین؟ بڵێی کاتی ئەوە نەگەیشتبێ کە خەسارناسیی بیر و بۆچوونی خۆمان
بکەین و پێکەوە و بە دوور لە پاوانخوازی و خۆبەزلزانین و بە لەبەرچاو گرتنی
بەرژەوەندیی نەتەوەیی هێز و توانامان بۆ گەیشتن بە مافەکانمان وەپاڵ یەک نەخەین؟

جووالی ٢٠١7

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و بیر و فەرهەنگی خێڵەکی!
ت ا سەرەتاکانی دەیەی چواری سەدەی ڕابردوو حیزبایەتی ڕۆڵێکی وەهای لە ژیانی
سیاسیی نەتەوەی کورد بە گشتی و کوردی ڕۆژهەڵتی کوردستان بە تایبەتی نەبوو.
سەرەڕای ئەوەی کە پێکهاتنی حیزبی ئازادیی کوردستان ،کۆمەڵەی ژ.ک و پاشان
حیزبی دێموکراتی کوردستان لە درێژایی  7ساڵدا ( )١9٤5/١938سەرەتای کاری
حیزبایەتی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان و تا ڕادەیەک کۆتاییهاتن بە ڕۆڵی تاکەکەس
یان سەرۆکخێڵ لە بزووتنەوەی کورد بوو ،بەڵم ئێستاش شوێنەوار و نەخشی
فەرهەنگی سەرۆکخێڵ ،ئاغا و شێخەکان لەنێو بەشێکی زۆر لە حیزب و ڕێکخراوه
بهناو سهردهمییانهدا دهبیندرێ .حیزبی دێموکراتی کوردستان هەتا شۆڕشی گەالنی
ئێران لە ٢٢ی ڕێبەندانی ١357ی هەتاوی تەنیا ئاڵهەڵگری شۆڕشی کورد لە ئێران
بوو .پاش سەرکەوتنی ئەم شۆڕشە چەندین حیزب ،یەک لەوان کۆمەڵە لە ڕۆژهەڵتی
کوردستان هاتنە گۆڕەپانی خەباتی سیاسییەوە .لە ماوەی ئەم سێ

–

چوار دەیەدا

حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە بە هۆی قەیرانی فیکری و ڕێکخراوەیی تووشی
زەنجیرەیەک لێکدابڕان و ئینشعاب بوون و لەم سەردەمەدا چەندین حیزبی دێموکرات
و کۆمەڵە بەرهەمی ئەم قەیرانەن .لەپەنای ئەم ڕێکخراوانەدا چەند حیزب و گرووپی
سەربەخ ۆییخوازیش لە تاراوگە پێک هاتن کە ئەوانیش هەر لەو ماوە کەمەدا بە
چەشنێک تووشی قەیرانی حیزبە کال سیکەکان بوون .هۆی زۆربەی ئینشعابەکان زۆرتر
کێشەی کورسی و دەسەڵت بووە تا جیاوازیی بیروباوەڕ .بۆ وێنە ئەگەر یەک دوو
ئینشعاب وەکوو جیابوونەوەی "الیەنگرانی کۆنگرەی چوار" لە حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران یان دەرکردن و جیابوونەوەی بەشێک لە کادرەکانی ئەم حیزبە
بەهۆی پەسەندنەکردنی کورتەباسی نەمر دوکتور قاسملوو یان جیابوونەوەی
کوردەکانی الیەنگری مەنسووری حیکمەت لە "حیزبی کۆمۆنیستی ئێران – کۆمەڵە"

١68

حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستانو بیرو فەرهەنگی خێڵەکی

لەسەر بنەمایەکی فیکری  -بەرنامەیی بووبێ؟ بەپێچەوانە چ لە حدکا و چ لە کۆمەڵە
هۆی زۆربەی جیابوونەوە یان دەرکردنەکان بەتایبەتی لەم دواییانەدا بەهۆی
بەرژوەندیی تاکەکەس-گرووپ ،نەبوونی فەرهەنگ و میکانیزمی دێموکراسی لەم
حیزبانە و هەوڵ بۆ وەدەسهێنانی کورسی ڕێبەری بووە .شێوەی هەڵسوکەوت لەگەڵ
الیهنی تر لەم حیزبانە و میکانیزمی چارەسەرکر دنی جیاوازیی نێوڕێکخراوەیی لە
چەشنی یان لەگەڵمی یان وەدەرکەوە یان دەردەکەم؛ پاشماوەی فەرهەنگی خێڵەکییە.
هەروەها دیاردەی سەرۆکبوون لە بەشێک لە حیزبە کوردستانییەکان ڕەنگدانەوەی هەر
ئەو بیرۆکە خێڵەکییەیە ،کە بەتایبەتی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بەپێی گۆڕانگاری لە
ئاستی کۆمەڵیەتی-ئابووری و سیاسی-فەرهەنگی لەمێژە باوی نەماوە .لە باشووری
کوردستان دیاردەی سە رۆک پێوەندیی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ڕۆڵی کاریزماتیکی
سەرۆکعەشیرەکانی بارزانی بووە ،لەوە دەچێ بەپێی چوونەسەرەوەی بەرەبەرەی
ئاستی ئاگایی سیاسی-فەرهەنگی و ئاڵوگۆڕی ئابووری-کۆمەڵیەتی لەو بەشەی
کوردستانیش ،مەسعوود بارزانی ئاخرین کەسایەتیی بەهێزی کاریزما بێ کە جارێ
دەتوانێ لە گۆڕەپانی سیاسیی باشووری کوردستاندا نەخش بگێڕێ .الساکردنەوەی
ئەم چەشنە سیاسەتکردنە کە لە باشووری کوردستان باوە ،تەبایی لەگەڵ ئاستی
ئاگایی سیاسی و فەرهەنگیی خەڵک لە ڕۆژهەڵتی کوردستان نییە و بەشوێن ئەم
بیرۆکەیە کەوتن بە مانای هەڵبژاردنی ڕێگای "ناکجاآباد"ە .لە بەشێکی دیکە لە حیزبە
کوردستانییەکان سکرتێری حیزب بە چەشنێک نەخشی سەرۆکعەشیرە دەگێڕێ ،لە
زۆربەی کارەکاندا خودموختارە و بەپێی دەسەڵتی خۆی بە چەشنێکی تاکەکەسی،
ناوچەگەرایی دەکا و بە کۆکردنەوەی کۆمەڵیک هاوفیکری فەرمانبەر ڕۆڵ دەگێڕێ.
هەر ئەم ئاکارە دەبێتە هۆی دڵساردبوونەوەی بەشێکی زۆر لە کادرەکان ،جیابوونەوە
یان دەرکردنیان بەهۆی دەربڕین ی بیری جیاواز .لەم حیزبانەدا مافی ئەندام وەکوو
تاکەکەس مانا و مەفهوومی نییە ،هەموو دەبێ فەرمانبەر بن و تەنیا تاقمەیەک نوخبە و
جیاواز کە کاروباری سەرەکیی ڕێکخراوە و بەشی ماڵییان لە دەسدایە دەبێ
فەرمانڕەوایی بکەن .لە سانترالیزمی بەناو دێموکراتیکی ئەم حیزبانەدا تەنیا
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سانترالیزمەکە نەخش دەگێڕێ و هەر چەشنە بیرێکی جیاواز یان بوونی فراکسیۆن و
پێشن یاری بەرنامەیەکی دیکە وەکوو گوناه و تاوانێکی گەورە پێناسە دەکرێ.
پەروەندە دروستکردن ،پیالن داڕشتن و دەرکردنی ئەندامانی دێرینە بە بیانووی
ویستی کومیتەیەکی حیزبی؟! بە کارێکی ئەساسنامەیی لە قەڵەم دەدرێ .لەمەڕ
حیزبەکانی دیکەش ،بەرەوخۆکێشانی بەشێک لە کادر و ئەندامانی حیزب و
ڕێکخراوەیەکی تر بۆ ئەوان جێگای شانازییە و بە دەهۆڵ و زوڕنا پێشوازی لێ
دەکەن و شایی بۆ دەگرن ،بەڵم هاوکات هەرچەشنە جیابوونەوە لە خۆیان بە
خیانەت لەقەڵەم دەدەن و تاوانی الدەر وەپاڵی ناڕازییەکان دەدەن .ئهوانه تەواوی
هێزی خۆیان بۆ خراپکردنی هاورێیانی پێشوویان کە بە درێژایی چەند دەیە پێکەوە
لەژێر ئاڵی حیزبێکدا خەباتیان کردوە بەکار دەبەن و لە بەکارهێنانی هیچ چەشنە
ئامرازێک بۆ سووککردنی یەکتر ناپرینگێنەوە .لە هەموو خۆشتر کاتێک لەسەر شاشەی
تەلەڤزیۆن هونەرنەمایی دەکەن ،دەبن بە مامۆستای دێموکراسی و وانەی
دێموکراتبوون و خۆڕێکخستن لەگەڵ زانست و فەرهەنگی سیاسیی هاوچەرخ فێری
خەڵک دەکەن ،بەڵم لە کاروباری نێو ڕێکخراوەیی خۆیاندا بە پێچەوانەی وتە
زێڕینەکانیان ،بە شێوەی ماکیاوێلی بۆ مانەوە لەسەر دەسەڵت لەئەنجامی هیچ
کارێکی ناڕەوا پارێز ناکەن .تراژێدیی پێکەنینی لەوەدایە کاتێک ئەم حیزبانە
دەستەڵتیان تەنانەت لە بستێک زەوی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان نییە ،شەڕیان لەسەر
میراتێكی نادیارە کە جارێ وەدەستیان نەکەوتووە .بڵێی بکرێ ئەم چەشنە سیاسەتە
وەکوو سیاسەتێکی مۆدێڕن و ئەمڕۆیی لەقەڵەم بدرێ؟ یان باشتر بڵێین سەرەڕای
دەستپێکی سەدەی٢١ی زایینی ،شێوەی کاروباری زۆرینەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان لەم سەردەمەدا وەبیرهێنەری هەڵسوکەوتی سەرۆک خێڵەکانی سەدەی
نۆزدەیە.
ڕێبەندانی ٢٠١٤

حیزبە سێکۆالرەکانی کوردستان و ئایینەکان!
هەر کۆمەڵگەیەک بەپێی بوونی بیروڕا و ئایینی جۆراوجۆر بە چەشنێک دەکەوێتە ژێر
کاری گەری ئەو فەرهەنگ و نەریتەی کە دیاریی ئەم باوەڕمەندییانەیە .بهههر ڕادهیهک
ئهم ئۆلی و ئایینانە دوور لە توندوتیژی و لەژێر کاریگەریی دەستکەوتە مادی و
مەعنەوییەکانی هاوچەرخ بن هەر بەو نیسبەتە ژیانی مرۆڤ ئەمڕۆییتر و جێگا بۆ
توندوتیژی کەمتر دەبێ .کوردستان نە تەنیا جێگای بوون و ژیانی کوردە
موسوڵمانەکانی سوننی ،شیعە ،علیاللهی -یارسانی ،بەهایی و یههوودییە ،بەڵکوو
شوێنی ژیانی ئاسووری و ئەرمەنییەکانیشە .هەر یەک لەم گرووپانە بێگومان جێژن و
داب ونەریتی تایبەت بە خۆیان هەیە کە پێویستە ڕێزیان لێبگیرێ و ئیزن بە هیچ
چەشنە توند و تیژییەک لەگەڵ ئەوان نەدرێ .لە چەند دەیەی ڕابردوودا بەپێی
سەرهەڵدانی گرووپە دەمارگرژە ئیسالمییەکان و یارمەتیی ماڵی و مەعنەویی
عەڕەبستانی سعوودی و ئێران ،بە چەشنێک ئیسالمی سیاسی بە ڕەنگ و ڕوویەکی
ڕادیکاڵەوە بۆتە هۆی کارەساتی گەورە و بچووک لە کوردستاندا .لەم ڕەوتەدا بەهۆی
جۆراوجۆر حیزبە کوردستانییەکان یان بایەخێکی وەهایان بەم هێزانە نەداوە یاخود بە
چەشنێک بێدەنگییان گرتۆتە بەر .لە الیەکی دیکەوە ئەم حیزبانە کە خۆیان بە
سێکۆالریش دەزانن بە چەشنێک خۆیان تێکەڵوی مهسهله ئایینییەکان کردوە کە
لەگەڵ چوارچێوەی بیروبەرنامەی حیزبەکانیشیان نایەتەوە .بۆ وێنە بەپێی ئەوەی کە
زۆرینەی دانیشت ووانی کوردستان موسوڵمانن ،بە ناردنی پەیامی پیرۆزبایی بەبۆنەی
جێژنی قوربان و ڕەمەزان و هتد بە چەشنێکی یەکالیانە تەنیا جێژنی موسوڵمانەکان
زەق دەکەنەوە و تەنانەت بەرنامەی ڕادیۆ و تەلەڤزیۆنیان بە خوێندنهوهی قورئان
دەست پێدەکا .جاروباریش ئاشەکە ئەوەند سوێرە کە سەرۆک کۆماری عێراق بە

١7٢

حیزبە سێکۆالرەکانی کوردستانو ئایینەکان

پێشینەی چەپەوە بە بۆنەی جێژنی قوربان پەیامی پیرۆزبایی بۆ تەواوی حیزبە
کوردستانییەکان و یەک لەوان حیزبی شیووعی کوردستان!!!! دەنێرێ .٢5لێرەدا ئەم
پرسیارە دێتە پێش ،بڵێی ئەرکی حیزبێکی سێکۆالر بێ کە خۆی تێکەڵوی کێشەی
ئایینی بکا و پاساوەکەی ڕێزگرتن لە کوردی موسوڵمان بێ؟ ئەگەر تەنانەت ئەمە بە
کارێکی باشیش لەقەڵەم بدرێ ،ئەی بۆچی بۆ ئایینەکانی دیکە ئهو ڕێزه داناندرێ؟
ئەگەر قەرار وابێ بەبۆنەی ئەم جێژنانە پیرۆزبایی لە تەواوی دین و ئایینەکان بکرێ
یان لە مانگی موحەڕەمدا یادی حوسێن و  7٢کوژراوەکەی دەشتی کەربەال زیندوو
بکرێتەوە ،لێرەدا تەکلیفی یەزید و مەعاویە یاخود عایشە کە بۆ بەشێکی زۆر لە
کوردە سوننییەکان جێی ڕێزن؛ چییە؟ بڵێی ئەمانە نەبێتە هۆی تێکەڵوبوونی حیزبە
کوردستانییەکان لە کاروبارێک کە پێوەندی بە کاری ئەوانەوە نییە و ئەگەر زەرەری
نەبێ قازانجێکی تێدا نابێ؟ ئەرکی حیزبێکی سێکوالر یاخود چەپ نە تەنیا
خۆدوورکردنەوە لە کاروباری ئایینییە ،بەڵکوو یاریدەدان بە ڕەوتی پەرەسەندنی
زانست و ڕۆشنبیری لە کۆمەڵگە ،هەروەها جیاکردنەوەی ئایین و شەریعەت لە
سیاسهتە .حیزبێک کە لە بەرنامەکەیدا باس لە کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو و سێکوڵر
دەکا ،بۆچی دەبێ وەکوو حیزبێکی ئایینی لەگەڵ جێژنە ئایینییەکان یاخود کارەساتە
مەزهەبییەکان هەڵسوکەوت بکا .ئەم حیزبانە باشترە ئەم کارانە بۆ عولەمای ئایینی،
مزگەوت ،کلیسا ،جەمخانە و کەنیسەکان دانێن و الپەڕەی گۆڤارەکانیان بە بابەتی
زانستی ،کۆمەڵیەتی – ئابووری و بەکەلک پڕ کەنەوە نە پیرۆزبایی و سەرەخۆشی.
ڕێبەندانی ٢٠١٤

https://www.kurdsat.tv/hewal.php?id=5574&cor=kurdistani
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لهتبوونی حیزبی دێموکرات و شانتاژه سیاسییەکان!
به داخهوه یهکێک له پاشماوهی فهرههنگی ڕێکخراوه و کهسایهتییه سیاسییهکانی
وڵتی ئێمه له ههڵسه نگاندن ،پۆلیمیکی سیاسیی و ڕوبهروبوونهوه لهگهڵ هێزهکانی تر
پهنابردن به شانتاژی سیاسی و سوکایهتی کردن به کهسایهتییه ناهاوفیکرهکانە .لە
ڕاستیدا کاتی ئهوه گهیشتووه که الیهنگرانی ئهم بیر و بۆچوونانه بهم قهناعهته بگهن
که له سهدهی  ٢١و به تایبهت به دوای ئهو ههمووه ئاڵوگۆڕهی که له دنیای زانست
و سیاسهتدا پێکهاتووه ئهم جۆره شێوازه باوی نهماوه و ناتوانێ بیر و ههستی
رۆشنبیران بهرهوخۆ ڕاکێشێ و به پێچهوانه ،بایەخی نوسراوهکانیان کهم و الواز
دهکاتهوه.
به دوای جیابوونهوهی بهشی کهمینهی [ڕێبهریی]حیزبی دێموکراتی کوردستان،
یهکێک لهم شانتاژانه که له الیهن بهشێک له کهسایهتییهکانی ڕۆژههڵت له دژایهتی
لهگهڵ ئهم بهشه به کار دههێندرێ پشتیوانی چهند کهسایهتیی ڕۆژهەڵتی کوردستانه
که بۆ ماوهیهکی کورت ئهندام و تێکۆشهری حیزبی توودهی ئیران ،ڕێکخراوی
فیداییانی خهڵک (ئهکسهرییهت) یا پێڕهوانی کۆنگرهی چواربوون و وهک زۆربهی
ئهندامانی کوردی ئهو ڕێکخراوانه ساڵههایه ماڵواییان لهگهڵ ئهم ڕێکخراوانه کردووه
و ڕێبازی نهتهوهییان ههڵبژاردووه و بهتایبهت له ماوهی نیزیک به  ١5ساڵی ڕابردوودا
به کردهوه نیشانیان داوه که تا چ ڕادهیهک ههست و ئاکاری ڕاستهقینهیان ههیه و ،له
باری کاری فیکری و ڕۆشنبیریشهوه به نووسین و باڵوکردنهوەی بیر و ڕای خۆیان
له تهواوی بوارهکانی زانستی ،سیاسی ،کولتووری و کۆمهڵیهتیدا کارتێکهرییهکی
باشیان بووه و تا ئهو ڕادهیه که له توانایاندا بووه خزمهتیان به فهرههنگ و زانستی
پێشکهوتووخوازانهی کورد کردووه و ئهرکی نهتهوایهتیی خۆیان بێ ئیدهعا بهجێ
هێناوه .بهڵم به داخهوه ئهو کاتهی که بهشێک له نووسهران قافیه بۆ ڕازاندنهوهی
نووسراوهکانیان کهم دێنن ،بۆ بهرحهق نیشاندانی بیروڕای خۆیان و سووکایهتی
کردن و بێبایەخ نیشان دانی الیهنی تر ،پهنا بۆ به ئاڵکردنی کراسی عوسمان و
پشتیوانی دهربڕینی ئهم کهسایهتییانه دهبهن .بێگومان ههمووی ئهو کهسانهی که ئهمڕۆ
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به تایبهت له دهرهوهی وڵت کاری رۆشنبیری و سیاسی دهکهن چاک دهزانن که ههر
مرۆڤێک ماف و ئازادیی فیکری بۆ دهربڕینی بیروڕای خۆی و ههڵبژاردنی ڕێبازی
سیاسی ههیه و ،له جیهانی سیاسهتیشدا حوکم نییە که چاالکێکی سیاسی وهک
مارهکراوی ڕێکخراوه یا ئایدیۆلۆژییهک بمێنێتهوه .بیروڕا و بهرنامهی سیاسیی ههر
ڕێکخراوهیهک تا کاتێک جێی ڕێز و پشتیوانییە که وهدیهێنهری بهرژهوهندیی نهتهوه و
پێشبردنی سیاسهتێکی دروست بۆ بهئهنجام گهیاندنی ویست و ئارهزووهکانی نهتهوهی
خۆی بێ .کاتێک ههر ڕێکخراوێک لهم ڕێبازه الدا ،یا به هۆی ناکۆکیی تهشکیالتی
و سووربوون لهسهر شێوهی کۆنی سانترالیزمی دێموکراتیک له کاری سیاسیی نێو
وڵت ،وهدوا بکهوێ و نهتوانێ ئهرکی مێژوویی خۆی بهجێ بێنێ و ڕێگاش بۆ
الیهنی موخالیفی نێوخۆ بۆ دهربڕینی بیروڕایان نهدا ،ئەگەریی جیابوونهوه و لهتبوونی
دهچێته سهر .بۆ ههڵسهنگاندنی ههر ڕووداوێکی واش ،باشتر ئهوهیه له پلهی یهکهمدا
هۆکارە سهرهکییەکانی که دهگهڕێتهوه سهر گرفت و ناکۆکییهکانی نێو تهشکیالت
لهبهرچاو بگیرێ و؛ پشتیوانیی ڕێکخراو یا کهسایهتییهکانی ناهاوفیکر نهبێته هۆی
هێرش هێنانی سیاسی بۆ سهر باڵی موخالیف.
له ڕابردوودا له نێوان زۆربهی حیزبه چەپهکاندا له وتهی "بڵێ دۆستت کێیه تا بڵێم تۆ
کێی" بۆ ههڵسهنگاندنی هێز و حکوومهتهکان کهلک وهردهگیرا .بۆ وێنه له ئێراندا بۆ
بێبایەخ نیشان دانی تهواوی ئهو حیزب و کهسایهتییانهی دژ بە کۆماری ئیسالمی
چاالکییان دهکرد ،پشت به پشتیوانیی بەرەی سۆسیالیستی و هێزه پێشکهوتنخوازە
جیهانییەکان و دژایهتیی ئهمریکا و شاپهرستهکان دهبهسترا .بهڵم ئایا دژایهتیی ئهمریکا
یا پشتیوانیی سۆڤیەت سوورهت مهسهلهکهی گۆڕی؟
له بیرمان نهچێ شههید دوکتور قاسملوو که بوو به هۆی جیاکردنهوهی تهشکیالت و
ڕێبازی حیزبی دێموکراتی کوردستان له حیزبی تووده ،کادری لهمێژینهی حیزبی
توودهی ئێران بوو و کهس ناتوانێ بایەخی کارهکانی لهنێو حیزبی دێموکرات و
سیاسهتی ئیراندا لهبهر توودەییبوونی ناوبراو کهم کاتهوه و ،سیاسهتهکانی دوای هاتنه
نێو حیزبی دێموکراتی تهنانهت ئهگهر پڕ له ههڵهش بووبێ به حیسابی چاالکیی پتر له
 ٢٠ساڵ له ڕیزهکانی حیزبی توودهی ئێران و الیهنگری له بیروڕای سۆسیالیستی و
بەرەی سۆڤیەتی دانێ و بیخاته ژێر پهالمار و هێرشی سیاسی.
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ئەمڕۆ بۆشایی سیاسی له ڕۆژههڵت و قهیرانی سیاسی-تهشکیالتیی هێزه سیاسیهکانی
ئهم بهشهی کوردستان له دهرهوهی وڵت ،یهکێک له هۆیهکانی الوازبوونی
بزووتنهوهی کوردی ڕۆژههڵته و ئهم ئهرکه مهزنه دهخاته سهر شانی ڕۆشنبیرانی ئهم
ڕێکخراوانه و ههروهها کهسایهتییهکانی سهربهخۆ تا بۆ هاتنه دهر لهم قهیرانه و بۆ به
هێزترکردنی بزووتنەوی کورد ،له تهواوی بوارهکاندا تێبکۆشن و له ههر بهرنامه و
ئاکارێک که وهدیهێنهری بهرژوهندیی نهتهوهی کورد بێ ،پشتیوانی بکهن .بێگومان
لهم بوارهدا شانازی بۆ ڕێکخراوێکه که به گهڵڵه کردن و پێشنیاری بهرنامهیهکی
ڕێکوپێک و پێشکهوتووخوازانه و مۆ دێڕن بتوانێ بیروڕای گشتی و سهرنجی
ڕۆشنبیرانی کورد بهرهوخۆ ڕاکێشێ و بهجێی دوورکردنهوه و هاندانی چاالکوانە
سیاسییهکانی کورد بهرهو پاسیڤ بوون ،وزهی ڕاکێشانی ئهم هێزانهی به ههر
بیروباوهڕێکی جیاوازهوه هەبێ.
ساڵی ٢٠٠7

پرسی یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان و چەند تێبینییەک!
لە چەند ساڵی ڕابردوودا چەندین جار بەشە جیاجیاکانی کۆمەڵە ،هەروەها دوو بەشی
دێموکرات هەوڵی جۆراوجۆریان بۆ دانیشتن ،پێکهاتنەوە و دروستکردنەوەی
حیزبێکی هاوبەش داوە .نەبوونی متمانە بە یەکتر بەپێی ڕووداوەکانی پێش دابڕان و
کێشە نێوخۆییەکانیان ،پاوانخوازی و بەرژوەندیی تاکەکەسی و گرووپی ،کۆسپێکی
جیددی لەسەر ئەم ڕێگایە بووە .لەم دواییانەدا کەمتر باس لە یەکگرتنەوەی
کۆمەڵەکان ،بەڵکوو زۆرتر باس لە نزیکبوونەوەی زۆرتری دوو باڵەکەی دێموکرات
دەکرێ .ئەندامەکانی ئەم دوو باڵەی دێموکراتیش کە چاوەڕەوانی یەکگرتنەوەن،
لەسەر تۆڕەمیدیاییەکان بە هە ر خەبەرێکی نوێ خۆشحاڵی خۆیان لە ڕەوتی
نز یکبوونەوەی دێموکراتەکان دەردەبڕن .بە داخەوە وادێتە بەرچاو کە تەواوی
دانیشتنەکان و هتد تا ڕادەیەکی زۆر بە دوور لە چاوی جەماوەری حیزبی ڕوو
دەدات و ئەوە ڕێبەرەکانن ک ە پێکەوە دادەنیشن و بڕیاری کۆتایی بە باش یان خراپ
دەدەن و ئەندامەکان هیچ نەخشێکیان لەم ڕەوتەدا نییە؟! ئەگەر وابێ ،ئەمە بۆخۆی لە
نێوەرۆکدا کارەساتە!
ئەگەر قەرار وابێ کە دوو باڵی حیزبێک ،کە بە هەر هۆیەک ،چ ڕێکخراوەیی و چ
بەپێی جیاوازیی بیر و باوەڕ لەیەک جیا بوونەتەوە و ئێستا وەکوو دوو حیزبی
سەربەخۆ کار و چاالکی دەکەن ،یەک بگرنەوە ،پێویستە لەسەرەتادا خەسارناسییەک
بکرێ و لەم ڕەوتەدا تەواوی کادر و ئەندامەکان بەشدار بن و بڕیاردەر تەنیا ڕێبەریی
حیزبەکە نەبێ .دەبێ ڕوون بکرێتەوە کە هۆی دابڕانەکە چی بوو ،هەڵەکە لە کوێدا
بووە؟ کام یەک لە هۆیەکانی دابڕان پاش پتر لە دە ساڵ کاری سەربەخۆی ئەم دوو
حیزبە ،بە دوو فەرهەنگ و دوو هەڵوێست و سیاسەتی جیاوازەوە چارەسەر کراوە؟
کاتی خۆی ڕێبەریی حدک بۆ جیابوونەوە گەلێک خاڵی جۆراوجۆری ڕیز کردبوو،
ئێستا کام یەک لەم خااڵنە لە حیزبی بەرامبەردا حەل بووە کە ڕێخۆشکەری
یەکگرتنەوەیەکی ئو سوولی بێ و پێش بە جیابوونەوەی نوێ لە داه اتوویەکی نزیکدا
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بگرێتەوە؟ بۆ ئەوەی کە ئەوان بتوانن لە حیزبێکی یەکگرتوودا بە چەشنێکی هەوااڵنە
کاری هاوبەش بکەن کام میکانیزم لە هەر دوو الوە پەسەند دەکرێ؟ بڵێی حیزبی
یەکگرتوو ڕێگا بە هەبوونی فراکسیۆن و ئاراستەکردنی بەرنامە و پالنی جیاواز و
گۆڕانکاری لە ڕێبەر ی ،بەبێ دابڕانی نوێ بدا؟ ئایا باشتر وا نەدەبوو بە دروستکردنی
بۆلتێنێک بیروڕای کادر و ئەندامەکان و جەماعەتی ڕێبەری بخرێتە بەردەست و بە
چەشنێکی دێموکراتانە بەدەنەی حیزبیش بەشداریی ئەم ڕەوتە بکا؟ بڵێی باشتر نەبێ
لە سەرەتادا ئەم دوو حیزبە بە کار و هەڵوێستی هاو بەش و دەربڕینی بەیاننامە و هتد
دەست پێبکەن ،کومیتەی هاوبە ش لە بوارە جۆراوجۆرەکان پێک بێنن ،هەوڵ بدەن
بەرنامە و پێڕەوی هاوبەش ئامادە بکەن و لە داهاتوودا پاش ماوەیەک کاری دوو
قۆڵی ،وەکوو دوو حیزبی برا بەرەو پێکهێنانی کۆنگرەیەکی هاوبەش بڕۆن؟
ئاگۆستی ٢٠١٧

چەند سەرنجێک بۆ سەر

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە یادی  ٧٢ساڵەی دامەزرانیدا!

لەمەڕ شێوەی دامەزران و مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردستان لە الیەن نووسەران
و لێکۆلەرا نی کورد و بیانی گەلێک کتێب و بابەت نووسراوە و ،تیشک خراوەتە سەر
گۆشە جۆراوجۆرەکانی ژیانی سیاسیی ئەم حیزبە بەتایبەتی و بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازیی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بەگشتی.
لێرەدا بە کورتی چەند خاڵی مێژوویی و سەرەکیی ئەم حیزبە گەڵڵە دەکرێ.
•

حیزبی دێموکراتی کوردستان لە ٢5ی گەالوێژی ١3٢٤ی هەتاوی لەسەر
قەوارە و بنەمای کۆمەڵەی ژێکاف پێک هات و ،بووە درێژدەری خەباتی
ئەم ڕێکخراوەیە بە چەشنێکی ئاشکرا بەڵم بە پاشگەزبوونەوەی کاتی لە
چەند خاڵێ ک هەتا ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان .بەپێی ئەوەی کە پێشەوا
قازی محەمەد وەکوو کەسایەتییە کی ئایینی لە کاتی ئەندام بوونی لە
کۆمەڵەی ژێکاف وەکوو تەواوی ئەندامەکانی ئەم ڕێکخراوە نهێنییە
سوێندی خواردبوو کە بێجگە لە کۆمەڵەی ژێکاف نەبێتە ئەندامی هیچ
ڕێکخراوەیەکی دیکە و وەفادار بە ڕێگا و خەباتی ئەم حیزبە بمێنێتەوە،
ئەستەمە بیر لەوەی بکرێتەوە ئامادە بووبێ بە پێچەوانەی سوێندەکەی
ڕەفتاری کردبێ .لە الیەکی دیکەشەوە ٢5ی گەالوێژ ڕۆژی دامەزرانی
کۆمەڵەی ژێکافیشە و ئەمە لەوە ناچێ بە هەڵکەوت بووبێ .بەم پێیە دەکرێ
ژیانی سیاسیی حیزبی دێموکرات نەک  7٢بەڵکوو  75ساڵ لەقەڵەم بدرێ.
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•

حیزبی دێموکراتی کور دستان دامەزرێنەری یەکەمین کۆماری کوردستانە.
کۆماری کو ردستان بە ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستان ئەو
شانازییەی بە کوردەکانی بەشەکانی دیکەی کوردستانیش بەخشی هەتا لە
پێکهێنانی یەکەمین دەستەڵتی کوردستاندا بەشدار بن.

•

لە تایبەتمەندییەکانی ڕێبەریی ئەم حیزبە ،توانایی ئەوان بۆ کەلکوەرگرتن
لە هەوەڵین دەرفەت ،بەبێ فەوتاندنی کات بۆ ڕاگەیاندنی کۆماری
کوردستانە ،ئەویش لە کاتێکدا کە ئەم فەرمانە هاوئاهەنگی لەگەڵ
هەڵوێست و ویستی یەکیەتیی سۆڤیەت و وڵتە ڕۆژئاواییەکان ،هەروەها
دەوڵەتی ئێران و فرقەی دێموکراتی ئازەربایجان نەبووە .ئەمە نیشاندەری
ئەم ڕاستییەیە کە بۆ پێشەوا و ڕێبەرانی حیزب سەربەخۆیی ئامانجی
سەرەکی بوو ە و؛ بە پشتبەستن بە خەڵک لە هەوەڵین دەرفەتدا کۆماری
کوردستانیان ڕاگەیاندووە.

•

دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان بوو بە بەستێنێک بۆ پێکهاتنی
حیزبگەلی هاوچەشن لە بە شەکانی دیکەی کوردستانی دابەشکراودا .بەم
پێیە دەکرێ حی زبی دێموکرات لە ڕۆژهەڵتی کوردستان وەکوو کۆڵەکەی
بیروهزری خەباتێکی هاوچەشن بۆ بەشەکانی دیکەی کوردستانیش
لەبەرچاو بگیرێ.

•

ستراتێژیی حیزبی دێموکرات وەکوو درێژەدەری کۆمەڵەی ژێکاف بەپێی
بارودۆخ و هاوسەنگی و السەنگی هێزەکانی ژوورەکی و دەرەکی و
کۆمەڵگەی جیهانی دووجەمسەری ،لە سەربەخۆییەوە ،هەتا خودموختاری و
فیدرالیزمی لە خۆ گرتووە .بەڵم سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە لە هەر
حاڵەتێکدا بۆ دەستەڵتدارانی تاران وەکوو جیاییخواز ناسراوە و بە چەشنی
جیاواز سەرکوتی فیزیکی و فی کری و تەبلیغاتی کراوە .کورد بەگشتی بۆ
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دەستەڵتدارانی ئێرانی و تەنانەت ئۆپۆزیسیۆنی باوەڕمەند بە یەکیەتیی
ئەرزیی ئێران وەک جیاییخواز چاوی لێ کراوە و هەر واش چاوی لێ
دەکرێ .بە باوەڕی من لەمێ ژە کاتی ئەوەی هاتوە دروشمی سەرەکیی
حیزبە کوردستانییەکان و یەک لەوان حدک مافی چارەنووسی کورد بە
شێوەی پێکهێنانی کۆماری سەربەخۆی کوردستان بێ ،نەک دێموکراسی بۆ
ئێران یان کۆماری کوردستان لە ئێرانی فیدڕاڵدا .دەکرێ خودموختاری و
فیدرالیزم تەنیا وەکوو قۆناغێک بۆ گەیشتن بەم ئاواتە لەبەرچاو بگیرێ نەک
وەکوو ئامانجی سەرەکی .لەم حاڵەتە دا دەکرێ و دەبێ هەوڵ بدرێ
سەربەخۆیی نەتەوەیی وەکوو دیاردەیەکی بەرچاو بخرێتە نێو مێشک و
ڕەوانی تاکی کوردەوە و هەتا ڕۆڵەی کورد بۆ پێکهێنانی کیانێکی
نەتەوەیی تێبکۆشێ.
•

گرێدانی خەباتی نەتەوەیی لەگەڵ بیری سۆسیالیستی و دادپەروەرانە یەکێک
لە تایبەتمەندییەکانی حیزب ی دێموکراتە کە لە پرۆگرامەکانیشیدا ڕەنگی
داوەتەوە .حی زب لەژێر کاریگەریی باڵی چەپ و کاتێک کە پێی وابوو
یەکیەتیی سۆڤیەت و بلۆکی ڕۆژهەڵتی ئورووپا لە جیهانی دوو
جەمسەری ،دەتوانن یاریدەدەری حیزب و بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت
بن بە شوێن ڕاکێشانی ڕای ئەوان بوو .ڕووداوەکانی پاش شۆڕشی
ڕێبەندانی  57لە ئێران و ئاوڕنەدانەوەی ئەم وڵتانە لە کێشەی نەتەوەیی لە
کو ردستان بوو بە هۆی پێداچوونەوەی حیزب بەم بیرۆکەیە و دیتنەوەی
دۆست لە نێوان سۆسیال-دێموکراتەکان و لە کۆتاییدا بوون بە ئەندامی
سوسیال ئەنترناسیۆنالیستەکان .سەرەڕای ئەوەی کە حدک حیزبێکی خاوەن
ئارمان و ئیدەی سۆسیالیستی بووە ،هەمیشە باری نەتەوەییەکەی زاڵتر بووە.
حیزبی دێموکرات وەکوو حیزبێکی جەماوەری توانیویەتی بەشێکی زۆر لە
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ڕۆشنبیران و نیشتمانپەروەرانی کورد بە بیری جیاوازەوە لە دەوری خۆی
کۆکاتەوە.
•

ژیانی سیاسیی ئەم حیزبە پڕە لە هەوراز و نشێو و کارەساتی جۆراوجۆار،
چوار کەسی یەکەمی ئەم حیزبە لە الیەن نەیاران و دوژمنانی کوردەوە
کوژراون ،شتێک کە لەنێو حیزبەکانی دیکەی کوردستانی کەمتر بیندراوە،
قازی محەمەد پێشەوای ئەم حیزبە بە دەس کاربەدەستانی حکوومەتی
پەهلەوی ،ئەحمەد تۆفیق پاش پتر لە  ١٠ساڵ بەڕێوەبردنی ئەم حیزبە و
کاتێک ئیتر وەکوو سکرتێری حیزب نەمابوو لە الیەن بەعسییەکانەوە و،
پاشان نەمر دوکتور قاسملوو و شەڕەفکەندی لە ڤیەن و بەرلین بە دەستی
تێرۆریستەکانی حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانەوە شەهید کران .حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە ڕێگای گەیشتن بە ویست و ئاواتەکانی گەلی
کورد لە ڕۆژهەڵتی کور دستان گەلێک قوربانی داوە و باشترین ڕۆڵەکانی
خۆی پێشکەشی خەباتی ڕزگاریخوازانەی کوردی کردووە.

•

بەداخەوە لە درێژایی خەباتی سیاسیی ئەم حیزبەدا وەکوو زۆرینەی
حیزبەکانی دیکە دابڕان و جیابوونەوە بەهۆی جۆڕاوجۆر کەم نەبووە.
دوایین لێکدابڕان ،دابەشبوونی ئەو حیزبە بە سەر حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئێران و حی زبی دێموکراتی کوردستانی لێ کەوتەوە .لێرەدا
جێگای ئەوەی نییە باس لەوەی بکرێ پێکهاتنی حدک تا چ ڕادەیەک
وڵمدەری پێداویستییەکانی بزووتنەوەی کورد لە  ١٠ساڵی ڕابردوودا بوو،
شتێک کە بێگومان پێویستە بەوردی باسی لێبکرێ ،بەڵم ئێستا پاش ماوەی
 ١٠ساڵ ،جێی خۆشحاڵییە کە پێوەندییەکانی هەر دوو ال تا ڕادەیەکی زۆر
ئاسایی کراوەتەوە و باس لە یەکگرتنەوەش دەکرێ.
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لە کۆتاییدا بە بۆنەی 7٢ـەمین ساڵی لە دایکبوونی حیزبی دێموکرات ،پیرۆزبایی ئەم
یادە لە تێکۆشەران ،ئەندامان و الیەنگران و دۆستانی دێموکرات دەکەم .هیوام وایە
هاوکاریی نێوان دێموکراتەکان و هێز و ڕێکخراوە سیاسییەکانی دیکەی ڕۆژهەڵتی
کوردستان ،ببێتە هۆی بووژانەوە و بەرەوپێشچوونی زیاتری بزووتنەوەی نەتەوەیی و
ئازادیخوازی لەو بەشەی کوردستاندا.
سێپتامبری ٢٠١7

حیزبی دێموکراتی کوردستان دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان
بە بۆنەی  75مین ساڵی دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان

س ـەدەی ٢٠ی زایینــی ســەدەی ملمالنــێ و کێشــەی تونــدی سیاســی لە ئاســتی
جیهان ،لەنێو چوونی ئیمپراتورییەکان ،تێکچوونی سنوورە فەرمییەکانی جیهـانی
و ســەرهەڵدانی دەوڵەتە نەتەوەییەکــانە .هەرچەنــد شــەڕی یەکەم و دووهەمــی
جیهــانی هــۆی ســەرهەڵدان و دامەزرانــی ژمــارەیەکی زۆر لە دەوڵەتەکــانی
ئەمڕۆیی بوو ،بەڵم سەرەڕای جێ باسبوونی کێشەی کورد لە ئاستی جیهانـدا،
مخــابن بــۆ کــورد ئاکــامێکی ئەرێنــی واتە بە دەوڵەتبــوونی بەدوادا نەبــوو.
ســەرەڕای ئەوەش ،ڕووداوەکــانی کۆتــایی شــەڕی دووهەمــی جیهــانی ئاســتی
بـــزووتنەوەی کـــوردی گەیانـــدە قۆنـــاخێکی بەرزتـــر و ،دامەزرانـــی حیـــزبە
کوردستانییەکان ڕەنگ و شکڵێکی نوێ و ئەوڕۆیـی بە خەبـاتی گەلـی کـورد
دا .لە ڕۆژهەڵتی کوردستان دامەزرانـی کـۆمەڵەی ژیـانەوەی کـورد و حیزبـی
دێموکراتی کوردستان ڕۆڵێکی بەرچاوی لە گەشەسەندنی بیـری نەتەوایەتـی لە
نێو جەماوەی خەڵک و کۆکردنەوەی ئەوان بۆ خەبـاتێکی ئەمڕۆیـانە لە پێنـاوی
گەیشتن بە مافی نەتەوەیی گێڕا .دامەزراندنی یەکەمـین کۆمـاری کوردسـتان لە
٢ی ڕێبەندانی ١3٢٤ی هەتاویی لەژێر ڕێبەریی حیزبـی دێمـوکراتی کوردسـتان
یەکێــک لە هەرە دەســکەوتە پیرۆزەکــانی ئەم خەبــاتە و جێگــای شــانازییەکی
مێژوویی بۆ گەلی کورد بە گشتیی و ،حیزبی پێشەوا بە تایبەتییە.
ڕاگەیانـدنی کۆمــاری ســەربەخۆی کوردســتان ســەرەڕای ڕووخانــدنی لە الیەن
هێزەکانی سـەرکوتکەری تـاران ئـاواتی مێـژینەی کـوردی هێنـایە دی و ،هەتـا
هەتایە ئەم ڕووداوە مێژووییە وەکو ئەستێرەیەکی گەش لە ئاسمانی کوردستاندا
دەدرۆشێتەوە .دەربڕینی ئاوات و هیواکانی کورد واتە سـەربەخۆیی کوردسـتان
لە کــاتی دامەزرانــی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان زۆر بەجــوانی لە شــێعری
"بژی دێموکرات"ی شاعیری نەمری کورد "هێمن"دا ڕەنگ دەداتەوە:
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مزگێنیم دەی ە دەگەی بە ئاوات
کوردە لە سایەی حیزبی دێموکرات
حیزبی د ێموکرات تۆ دەدا نەجات
پیادەی ئەو ،شاهی دوژمن دەکا مات
بژی دێموکرات بژی دێموکرات
(ڕەشەمەی )١3٢٤
ئەم خۆشییە لە ڕێبەندانی هەر ئەو ساڵەدا بە ڕاگەیاندنی کۆماری کوردسـتان لە
شێعری "ڕۆژی خۆشی"ـی هێمن بەوپەڕی خۆی دەگات:
ڕۆژی جێژن و خۆشییە ،تێپەر بوو ڕۆژی دەرد و خەم
هات شنەی ڕەحمەت بە جارێک ڕایڕفاند و بردی تەم
دێ لە هەر الیک قاقای پێکەنینی کیژ و کوڕ
دێ لە هەر سووچێکی نەغمەی ساز و تار و زیل و بەم
گەرچی ز ستانە بەفر دایپۆشی ئەوڕۆ گشت وڵت
خاکی پاک ی ئێمە خەمڵێوە وەکوو باخی ئیرەم
جێژن ی ئیستقاللی کوردستانە ،ڕۆژی شادییە
جێژنە پیرۆزە لە الوی هاووڵتیی خۆم دەکەم
(ڕێبەندانی )١3٢٤
نەمر سەید کامیل ئیمامی (ئـاوات)یش هەسـتی خـۆی لە پەسـنی پێشـەوا قـازی
محەممەد ،یەکەم سەرۆک کۆماری کوردستان وەکوو نزیـک کەرەوەی ڕێـگەی
دووری کورد بەم چەشنە دەردەبڕێ:
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هاته دهر ئهوڕۆ له میحنهت میللهتی مه غدووری کورد
گهینه ئاوات و مهرامی خۆ ههموو ڕه نجووری کورد
بێکهس و بێ دهر بوو ئهمما تۆ گهیشتی ،بوویه کهس
هه ر بژی بۆ الگریی مه  ،ئهی ڕهئیس جمهو وری کورد
زۆر له مێژ بوو کورد دهڕۆیشتن ،نهگهینه ئارهزوو
تۆ نزیکت کردهوه بۆ ئێمه ڕێگهی دووری کورد
ئاوه دان و گوڵستان و بێ خهزانت کردهوه
بهو چلهی زستان و ڕێبهندانه خوار و ژووری کورد
(ڕێبەندانی )١3٢٤
ســـەبارەت ب ە شـــێوەی دامەزرانـــی حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان لە الیەن
نووسەران و لێکۆڵەرانی کورد و بیانی بە دۆست و دوژمنییەوە گەلێک کتێب و
بابەت نووسراوە و ،تیشک خراوەتە سەر گۆشە جۆراوجۆرەکانی ژیانی سیاسیی
ئەم حیــزبە بەتــایبەتی و بــزووتنەوەی ڕزگــاریخوازیی کــورد لە ڕۆژهەڵتــی
کور دستان بەگشتی .دوژمنان و نەیارانی کورد دامەزرانی کـۆمەڵەی ژێکـاف و
بە تایبەتی حیزبی دێمۆکرات وەکو بەرهەمی سیاسەتەکانی یەکیەتیی سـۆڤییەت
و هاتنی هێزی سـپای سـوور بـۆ بـاکووری ڕۆژئـاوای ئێـران لە قەڵەم دەدەن و
بەستێنی مێژوویی خەباتی گەلی کورد کەم ڕەنگ دەکەنەوە یاخود چاوپۆشـی
و حاشای لێ دەکەن .بێگومان هاتنی سپای یەکیەتیی سۆڤییەت و ئینگلـیس بـۆ
ئێران و ڕووخان و دەرکردنی ڕەزاشـا بـوو بە هـۆی کـرانەوەی فەزای سیاسـی
نەک تەنیا بۆ کـورد ،بەڵکـوو بـۆ تەواوی خەڵکـی ئێـران و سـەرهەڵدانی دەیـان
گــرووپ و حیزبــی سیاســی بە ڕاســت و چەپــیەوە .لەو ســەردەمە ئــاڵۆزەدا
ئــازادیخوازانی خەڵکــی کــوردیش توانیــان لەم دەرفەتە کەڵــک وەرگــرن و
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لەسەرەتادا کۆمەڵەی ژێکاف و پاشان لەسەر قەوارەی ئەو ،حیزبی دێمـوکراتی
کوردستان پێک بێنن.
هاتنی هیزەکانی هاوپەیمـان لە خەرمانـانی ١3٢٠ی هەتـاویی (ئاگوسـتی )١9٤١
بۆ ئێران ،تەسلیم بوونی سپای ئێران لە شەڕێکی سێ ڕۆژە و هەڵتنی ئەفسەر و
سەربازەکان و هەڵوەشانەوەی ئەم پێکهاتە سەرکووتکەرە لە پانتایی خـاکی ئەم
وڵتەدا ،دەست لەکار کێشانی ڕەزاشا لە ٢5ی خەرمانان و دوورخستنەوەی بـۆ
دوڕگەی مــوریس و پاشــان ژوهانســبورگ ،بــوو بە هــۆی تێکشــکانی فەزای
سەرەرۆیی پاشایەتی ،سەرهەڵدانی قەیرانی سیاسی و نیزامی ،بێدەسەڵتیی تـاران
و گۆڕانکارییەکی بەرچاو لە چنمانی هێزەکانی سیاسی لە ئێراندا .لە مـاوەیەکی
کورتدا بەشـێکی بەرچـاو لە هێـز و کەسـایەتییە سیاسـییەکانی ئێـران هـاتنە نێـو
گۆڕەپ ـانی سیاســەتی ئەم وڵتە و دەســیان بە کــار و چــاالکیی سیاســی کــرد.
پێکهــاتنی حیــزب ،ســندیکا ،ئــازادی ڕۆژنامەنووســی و هتــد ،بــوو بە هــۆی
بەشداریی تەواوی چـین و توێژەکـان لە ڕەوتـی ژیـانی سیاسـی و کـۆمەڵیەتی
ئێراندا.
دەرچــوون و نەبــوونی ســپای ئێــران لە ئازەربایجــان ،کوردســتان و خوزســتان
بەستێنی شیاوی بۆ کار و چاالکی هێزە نەتەوەییەکان و سـەرهەڵدانەوەی بیـری
سەربەخۆیخوازیی لەم بەشانەدا ساز کرد .لە ڕۆژهەڵتـی کوردسـتان کـۆمەڵەی
ژیـــــانەوەی کـــــورد( )١لە ٢3ی ئەیـــــاری ســـــاڵی  ١3٢٢بە بیروهـــــزری
ســەربەخویخوازیی و چەپ لە الیەن ڕۆشــنبیرانی ئەو کــاتەی کوردســتان کە
زۆربەیان مەهابادی بوون پێک هات و "لە هاوینی ١9٤٤دا پانتایی چاالکیی ئەم
ڕێکخــراوە نەهێنیــیە لە مــاکۆوە هەتــا کرماشــانی لەخــۆ گــرت"( )٢و تــوانی
خەڵکێکی زۆر لە ئازادیخوازانی کورد بەرەو خۆی ڕابکێشێ و ببێتە هۆی پەرە
و گەشەســـەندنی بیروهـــزری ناسیۆنالیســـتی و دادپەروەرانە لەنێـــو جەمـــاوەری
خەڵکی کورد .لە سـاڵنی پـاش ڕووخـانی حکـوومەتی ڕەزاشـا کوردسـتان لە
کردەوەدا لەژێر کۆنترۆلی کوردی ڕۆژهەڵت بوو .خاتوون ئەن لەمبتۆن کە لە
الیەن بــاڵوێزی ئینگلــیس لە ســاڵی  ١9٤٤ســەفەری ب ـۆ کوردســتان کردبــوو لە
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ڕاپۆرتەکەی خۆیدا باسی بوونی کـوردە چەکـدارەکان و نەبـوونی ژانـدارمە و
پۆلیسی ئێران لە شار و گونـدەکانی نێـوان تەورێـز و مەهابـاد و تـین و گـوڕی
سەربەخۆیخوازیی و هەستی بە هێزی نەتەوەیی کوردەکان دەکا )3(.بە بـاوەڕی
سێر ڕ .بوڵالرد ،باڵوێزی بریتانیا لە تاران ،قازی محەممەد ،ناوهندی بـزووتنەوەی
سەربەخۆیی لە کوردستان" بووە)٤(.
لە ٢5ی گەالوێــژی ١3٢٤دا حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان لەســەر قەوارە و
بنەمای کۆمەڵەی ژێکـاف و پاشـگەزبوونەوەی کـاتیی لە چەنـد خاڵێـک وەکـو
سەربەخۆیی و یەکگرتنەوەی تەواوی کوردستان بەپێـی ئـاڵوگۆڕی بـارودۆخی
سیاســی ئەو کــاتە پێــک هــات و ،تــوانی بیــروڕای بەشــێکی زۆر لە خەڵکــی
کوردســتان بە ئاغــاوات ،ســەرۆک عەشــیرە ،وردەبــۆرژوازی و هتــد -یەوە بە
تـایبەت لە موکریـان بەرەوخــۆ ڕابکێشـی .حیزبــی دێمـوکراتی کوردســتان دوو
مانـگ و چەنــد ڕۆژێــک پــاش دامەزرانــی حکــوومەتی ئازەربایجـان ســەرەڕای
هاودەنگ نەبوونی فـرقەی دێمـوکراتی ئازەربایجـان و یەکیەتیـی سـۆڤیەت کە
دەیانویســت کوردســتان وەکــوو بەشــێک لە حکــوومەتی ئازەربایجــان بە مــافی
نەتەوەیەکی کەمینە بـێ ،بەپێـی هەبـوونی سـتراتێژیی نەتەوەیـی و هەڵـومەرجی
ڕەخساو وەکوو :کەلک وەرگـرتن لە دژبەریـی حکـومەتە زلهێزەکـانی جیهـانی
واتە یەکیەتیــی ســۆڤییەتی و جیهــانی ڕۆژئــاوا ،الواز بــوون و ناســەقامگیریی
حکوومەتی ناوەندی و سپای ئێران ،بە هێزبوونی بەرەی چەپ و ئـازادیخواز لە
گشــت ئێــران ،دامەزرانــی حکــوومەتی میللیــی ئازەربایجــان لە  ٢١ســەرماوەز،
کـــۆکردنەوەی بەشـــێکی بەرچـــاو لە ئاغـــا و عەشــیرەکان ،و پشتبەســـتن بە
پشتیوانیی خەڵکی کوردستان ئەم بوێرییە مێژووییەی بوو لە هەوەڵین دەرفەت و
بــێ فەوتانــدنی کــات ،لە دووی ڕێبەنــدانی ١3٢٤ی هەتاویــدا لە چــوارچرای
مەهاباد بە بەشـداربوونی خەڵکێکـی بەرچـاو ،دامەزرانـی کۆمـاری کوردسـتانی
ڕاگەیەنـێ .ئەمە بۆخـۆی سـەلمێنەری هەبــوونی هەسـت و سـتراتێژی نەتەوەیــی
هەروەها بوێری ڕێبەریی ئەم حیزبە لە ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی لە کاتی شیاو و
لە پێناوی بە دەوڵەتبوونی کوردستانە.
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لە بەشــێک لە بەڵــگە و نووســراوەکانی ڕابــرت ڕۆســۆ ،جێگیــری کونســوولی
ئەمریکــا لە تەورێــز و لێکۆڵینەکــانی تــورەج ئەتــابکی و پڕۆفســۆر جەمیــل
حەسەنلی و هتد ئاماژە بە شێوەی هەڵسوکەوت و بیـروڕای نـوێنەرانی سیاسـیی
سۆڤییەت و فرقەی دێموکراتی ئازەربایجان لەگەڵ دێموکراتەکـانی کوردسـتان
کراوە .بۆ وێنە:
✓ ڕابرت ڕۆسۆ لە ڕاپۆرتێکدا بەم چەشنە باسی چـاوپێکەوتنێکی لەگەڵ
میر جەعفەر پیشەوەری ،سەرۆک وەزیرانی ئازەربایجان و بیـروڕای ئەو
ســەبارەت بە قــازی محەمــمەد وکوردســتان دەکــا" ..." :لەهەر حاڵ ـدا
پیشـەوەری لەو چـاوپێکەوتنەی ئەم دوایەدا گـوتی ،بە ڕای ئەو قــازی
'پیــاوێکی باشــە' ،دەربــارەی مەســەلەی 'کوردەکــانی ئازەربایجــان'یش
ڕاوێژی لەگەڵ کردوە .سەرەڕای ئەوەش بە مەرجـی 'نەهێنـی مـانەوە'
ئەم خاڵەشــی پــێ زیــاد کــرد ،جــارێ پێــیوانییە کوردەکــان توانــایی
بەرێوەبردنی کارو باری خۆیان هەبێ و ،دەیەوێ بە جێگای مەجلیسی
میللی تەنیا ئەنجومەنێکی میللی لەژێر چاوەدێریی حکـوومەتی تەورێـز
و ،پێنج کورسی لە مەجلیسی ئازەربایجانیـان پـێ بـدا ".لە ڕاپـۆرتێکی
دیکەش ڕۆسۆ دەنووسێ" :بە هۆی ئیدیعای حوکمڕەوایی کوردەکـان
بـۆ تەواوی نــاوچە ســنوورییەکان لە مەهابـادوە هەتــا مــاکۆ ،هەروەهــا
میاندواو ،ورمـێ و خـۆی ،نـاکۆکی لە نێـوان کـورد و ئازەربایجـانییە
خودموختاریخوازەکـــان پەرەی گرتـــوە .ئازەبایجانییەکـــان دەیـــانەوێ
خودموختاریی کوردەکـان لە ژێـر فەرمـانی حکـوومەتی تەورێـز و لە
چوارچێوەی ناوچەی مەهابادا قەتیس بمێنێتەوە)5(".
✓ تورەج ئەتابکی لە کتێبی"ئازەربایجان لە ئێرانی هاوچەرخدا" سەبارەت
بە هەڵسوکەوتی دێموکراتەکانی ئازەربایجان لەگەڵ شاندێکی حیزبـی
دێموکراتی کوردستان لە تەورێز ئاوا باس دەکا" :هەوەڵین هەنگاوێک
کە کوردە دێموکراتەکان بۆ دەربڕینی 'برایەتی'یان لەگەڵ دێمـوکراتە
ئازەربایجانییە هاوبیرەکانیان هەڵگرت ناردنی شاندێک بـۆ بەشـداری لە
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جێژنـــی 'تێکەڵبـــوونی' حیزبـــی تـــودە لەگەڵ فـــرقەی دێمـــوکراتی
ئازەربایجان بوو کە لە سێ سـێپتامبری ١٢(١9٤5ی خەرمانـانی )١3٢٤
لە تەورێز بەرێوە دەچوو .هەر لەو ڕۆژەدا شاندێکی دیکەشیان بە جیـا
بۆ بەشداری لە کردنەوەی فەرمیی مەجلیسی میللی ئازەربایجـان نـارد،
شــاندی کــورد بە نــارەحەتییەوە تێگەیشــت لەگەڵ ئەوان نەک وەکــوو
شاندی ئەیالەتێکی دۆست و دراوسێ بەڵکوو وەکو نوێنەرانی بەشـێک
لە ئازەربایجان هەڵسوکەوت دەکـرێ .دێموکراتەکـانی کوردسـتان کە
لەم کــارەی دێموکراتەکــانی ئازەربایجــان نــاڕازی بــوون ،دەســتبەجێ
پاش گەڕانەوەی شاندی کورد بۆ مەهاباد بەرەیەکی نـوێ و بەهێزیـان
بۆ دامەزراندنی حکوومەتی خودموختـاری کوردسـتان وەڕێ خسـت.
بەم چەشنە ،لە ٢٢ی ژانویەی ٢(١9٤6ی ڕێبەندانی ١3٢٤ی هەتـاویی)
بنـاغەی حکـوومەتی خودموختــاری کوردسـتان بە چەشـنێکی فەرمــی
دارێشترا)6(.
✓ بەپێی لێکۆڵینەوەکانی پرۆفسۆر جەمیل حەسەنلی نووسـەر و تـوێژەری
ئازەربایجان لە کتێبی "ئازەربایجانی ئێران ،دەسـتپێکی شـەڕی سـارد"،
ڕێبەرانــی فــرقەی دێم ـوکرات لە ١6ی ژان ـویەی ســاڵی  ١9٤6واتە ٤
ڕۆژ پــێش ڕاگەیانــدنی کۆمــاری کوردســتان لە بابەتێــک بە نــاوی
"ویستەکانی خەڵکی ئازەربایجان" لە  ١٢خاڵـدا ویسـتە سـەرەکییەکانی
کــۆنگرەی میللیــی ئازەربایجانیــان گەڵڵە کردبــوو .لە ســەرەتای ئەم
بابەتەدا هۆیەکانی گـۆڕانی بیروبـاوەڕی ئەوان لە خودموختـارییەوە بـۆ
سەربەخۆیی ئازەربایجـانی ئێـران و دامەزرانـی وڵتێکـی سـەربەخۆ بە
نــاوی کۆمــاری دێمــوکراتیکی ئازەربایجــان ش ـرۆڤە کــراوە .لە خــاڵی
١٢ی ئەم بەڵگەنامەیەدا باس لە لکاندنی بەشی ژێر دەسـەڵتی حیزبـی
دێمـوکراتی کورسـتان بە نـاوی کوردسـتانی بـاکوور بەم کۆمـارە بەم
چەشـــنە گەڵڵە کـــراوە" :ئەم نەخشـــەیە [ســـنوورەکانی ئەم دەوڵەتە]
کوردســـتانی بـــاکووریش لەخـــۆ دەگـــرێ .ســـنوورەکەی لە کـــاتی

١9٢

حیزبی دێموکراتی کوردستان دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان

چارەســەرکردنی مەســەلەی کوردســتانی بــاکوور دیــاریی دەکــرێ".
حەسەنلی هەروەهـا ئامـاژە دەکـا :لە سـەرەتادا بـاقرۆڤ و پیشـەوەری
دژی خودموختاریی کوردستان بوون و پێیـانوابوو کوردەکـان دەبـێ
لە چوارچێـــوەی ئازەربایجانـــدا خودموختـــار بـــن .بەڵم دامەزرانـــی
کۆماری کوردستان لەنێـو ئێرانـدا بەشـێک لە نەخشـە سـتراتیژییەکانیان
لەم وڵتە بـــوو .بـ ـاقرۆڤ هەوڵـــی دەدا بە چەشـــنێک ئەم مەســـەلەیە
کۆنترۆل بکا .لە  ٢9ژانویە لە تەورێزەوە ئیبراهیمۆڤ و حەسـەنۆڤ لە
نامەیەکدا بۆ باقرۆڤ دەنووسن :هاوکاریی نێوان کورد و ئازەرییەکان
گەلێک ئاڵۆز بووە  ...زۆربەی سەرانی کورد باسی ئازادیی کوردەکان
و پێکهێنـــانی کوردســـتانی گەورە دەکەن .لە ڕاســـتیدا ئەم کەســـانە
الیەنگری سیستمی فئێودالیسم و درێژەپێـدانی ئەون .پـاش ئەم نـامەیە،
بە فەرمــانی بــاقرۆڤ "ناس ـر داداشــۆڤ" ،ئەنــدامی پێشــووی وەزارتــی
نێوخـــۆ [کشـــور] لەژێـــر عینـــوانی نـــوێنەری بازرگـــانی و "مەلیـــک
ئەسالنۆڤ" بە ناوی سەرپەرەستی نەخۆشخانەی سـۆڤییەت دەنێـردرێنە
مەهاباد تا بارودۆخەکە کۆنترۆل بکەن)7(.
ڕاگەیاندنی حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و کۆماری کوردستان بـوو بە هـۆی
تێکچوونی چنمانی سپایی و سیاسیی وڵتانی داگیرکەری ئێـران و؛ کوردسـتان
و ئازەربایجان بوون بە خاڵی دەستپێکی شەڕی سارد .بەڵم یەکیەتیی سـۆڤییەت
ســـەرەڕای پشـــتیوانی قـــورس و قـــایمی خـــۆی لە ئازەربایجـــان بەردەوام بە
دڕدۆنگــیەوە ســەیری حیزبــی دیمــوکرات و کۆمـاری کوردســتانی دەکــرد کە
زۆربەی ڕێبەرانی نەک کۆمۆنیست بەڵکـوو کەسـایەتیی ئـایینی ،ئاغـا و سـەرۆک
عەشـیرە واتە "دەرەبەگ و نــوێنەرانی چینـی چەوســێنەری کـۆمەڵگە" بــوون و،
ســەرۆک کۆمــارەکەی ســەرەڕای ئەوەی الیەنگــر و دۆســتی ئەوان بــوو ،بەڵم
هاوکات سیاسەتێکی ڕاستبینانەی لە هەڵسوکەوت لەگەڵ حکوومەتەکانی تـاران
و تەورێـــز ،هەروەهـــا ئەمریکـــا و ســـۆڤییەت بەرێـــوە دەبـــرد و دەیویســـت
هاوسەنگییەکی ڕاستبینانە لە بەرژوەندیی خەڵکی کورد لەگەڵ ئەم الیەنانە پێک
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بهێنــێ و لەم پێوەنــدییەدا نەک دژایەتییەکــی تونــدوتیژی لەگەڵ دەوڵەتەکــانی
ڕۆژئاوا نەدەکـرد بەڵکـوو بە پێـی ڕاپۆرتەکـانی جێگیـری کونسـوولی ئەمریکـا
خوازیاری هاوکاریی ئەوان بۆ دابینکردنـی دێموکراسـی ڕۆژئـاوایی و گـۆڕینی
چەشنی دەسەڵت لە ئێران بوو.
لە یەکێک لە ڕاپۆرتەکانی دوهێر ،جێگـری کونسـوولی ئەمریکـا بـۆ وەزارەتـی
کاروبــاری دەرەوەی ئەمریکــا ،ڕێکەوتــی ٢6ی ئــاوریلی 6(١9٤6ی ئەیــاری
 )١3٢5باسی دیداری لەگەڵ قازی محەممەد و پێشوازیی پێشەوا لە بەکارهێنانی
نفووز و دەسەڵتی ئەمریکا بۆ گۆڕینی ئێران بۆ دێموکراسـییەکی ڕاسـتەقینە و،
پێشوازیی کوردەکان لە خۆتێهەڵقورتانی ئەمریکا لەم ڕەوتەدا کراوە .دوهێر لە
ڕاپۆرتێکی دیکەش لە پازدەی ژانـویە ،واتە ١5ی بەفرانبـاری ١3٢5ی هەتـاوی
دیســان ئامــاژە بە ئەم مەســەلەیە دەکــا و دەنووســێ :کوردەکــان لە هــۆگریی
ئەمریکاییەکــان لە کاروبــاری خۆیــان پێشــوازی دەکەن .ئەوپەڕی دڵخــوازیی
کوردەکان دێموکراسی لە چەشنی ئەمریکییە .دوهێـر هەروەهـا لە ڕاپۆرتێـک لە
١١ی ئۆکتــۆبری  ١9٤6کە بــۆ جــۆرج وی ئــالێن ،بــاڵوێزی ئەمریکــا لە تــارانی
ناردوە ،لە پێوەندی لەگەڵ بەشکبوونی بەرپرسانی سۆڤییەت لە قازی محەمـمەد
دەنووسێ :بەرپرسانی سۆڤییەت ئێستاکە بە هەڵسوکەوتی قازی محەممەد لەگەڵ
بەرپرسانی ئەمریکـی زۆر گومانـاوین و تەواوی ڕاپۆرتەکـان بـاس لەوە دەکەن
کە سۆڤییەتەکان لە پشتگیریی خۆیان لە قازی پاشگەز بـوونەتەوە و ڕوویـان لە
زێرۆبەگ کردوە)8(.
پێشەوا لە بازنەی ملمالنێی وڵتە زلهێزەکاندا سەرەڕای ئەوەی کە زۆرتـر بەرەو
ســۆڤییەت دەشــکاوە ،بەڵم بەهــۆی ڕاســتبینیی سیاســی و قەتــیس نەبــوونی لە
چوارچێــوەیەکی تەســکی ئایــدۆلۆژیک ،هەوڵــی دەدا لە هەر دەرفەتێــک بــۆ
چارەســـەرکردنی مەســـەلەی کـــورد لە ڕێگـــای پێوەنـــدیی لەگەڵ هێزەکـــانی
ڕۆژئاواش کە کاریگەریی بەرچاویان لە تەواوی ڕەوتی سیاسیی دەوڵەتی ئێران
هەبوو ،کەلک وەربگرێ .تەنانەت ئەم حـاڵەتە لە شـێوەی هەڵسـوکەوتی لەگەڵ
دەوڵەتــی تــارانیش خــۆی دەنوانــد و سیاســەتەکانی لە پێوەنــدیەکی ڕاســتەوخۆ
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لەگەڵ هاوسەنگی هێزەکان لە ئاست ئێران و جیهاندا بـوو .بە گشـت دەتـوانین
بڵێن قازی محەمـمەد وەکـو ڕێـبەری حیزبـی دامەزرێـنەری یەکەمـین کۆمـاری
کوردســتان کەســایەتیەکی ڕاســتبین و پراگماتیســت بــوو .ئــێمە ئەم چەشــنە
هەڵســوکەوتە لە گەڵ حکــوومەتی تــاران لە ســێ قۆناخــدا بەپێــی بابەتەکــانی
ڕۆژنامەی کوردستان بە جووانی دەبینین:
✓ لە ٢5ی گەالوێژەوە هەتا ٢ی ڕێبەندانی ١3٢٤ی هەتاوی
✓ لە ٢ی ڕێبەندانی  ١3٢٤وە هەتا 3١ی بانەمەڕی ١3٢5ی هەتاوی
✓ لە 3١ی بانەمەڕەوە هەتا هێرشی سپای ئێران لە  ٢١سەرماوەزی ١3٢5
هەتاوی بۆ ئازەربایجان و کوردستان
لە قۆناخی یەکەمدا ڕێبەریی کورد سەرەڕای ئەوەی نزیک بە پتر لە چوار سـاڵ
دەسەڵتی ناوچەکەی بە دەست بـوو ،بەپێـی هەڵسـەنگاندنی هاوسـەنگیی هێـزە
جیهانی و نێوخۆییەکان ،هەروەها دڕدۆنگی لە پشتیوانیی سەتاوسەتی یەکیەتیـی
سۆڤییە ت یاخود وڵتانی ڕۆژئاوا لە سەربەخۆیی کورد ،،لە یەکەمین کۆنگرەی
حیزبی دێموکراتی کوردستان (ئۆکتۆبری  ١9٤5مەهابـاد ،خەزەلـوەری )١3٢٤
هەروەها لە یەکەمین پرۆگرامـی حیـزب لە دێسـامبری (سـەرماوەز) ئەو سـاڵەدا
باســـی پارێزگـــاری لە مافەکـــانی کـــورد بـــۆ بەڕێـــوەبردنی کارەکـــان ،واتە
خودموختاریی نێوخـۆیی لە چوارچیـوەی دەوڵەتـی ئێـران دەکـا .پێشـەوا قـازی
محەممەد هەروەها لە "گفتوگۆ" لەگەڵ "خاوەنانی چەنـد ڕۆژنـامەی تـاران" کە
لە ژمارەکــانی یەک و دووی کوردســتان لە  ٢٠و ٢٢ی بەفرانبــاری  ١3٢٤واتە
کەمتر لە دوو حەوتـوو پـێش ڕاگەیانـدنی کۆمـاری کوردسـتان چـاپ و بـاڵو
بۆتەوە باس لە جێبەجێ کردنی یاسـای بنەڕەتـی ئێـران و خودموختـاری لەژێـر
بەیداغی ئێرانی کردوە.
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پێشەوا لە وڵمی ئەم پرسیارە:
لە تاران دەڵێن کوردان ب ە ڕەهبەریی جەنابـت جـوێ بـوون ەوە و ئیسـتقاللی
کوردستانیان دەوێ؛ ئایا ڕاستە؟
ئاوا وڵم دەداتەوە:
* خــهیر ڕاســت نیــیە؛ لەبەر ئەوەی ئــێمە لە دەوڵەتــی ئێــران ئیجــرای ق ـانوونی
ئهساسیمان دەوێ و دەمانەوێ بە خودموختاری لەژێر بەیداغی ئێرانـدا بـژین و،
خودموختاریشمان وەگیر کەوتوە.
هەر لەم وتووێژەدا لە وڵمی پرسیاری "مەرامی فیرقەی دێمـوکراتی کوردسـتان
چییه؟" پێشەوا دهڵێ:
* میللهتی کـورد لە ئێرانـدا لە هەڵسـووڕاندن و پێکهێنـانی کاروبـاری جێگـهی
خود ئازاد بێ و لە سنووری دەوڵەتی ئێراندا بژی.
بەڵم ،پاشان بەپێی شیاوبوونی بارودۆخ و ،بە تـایبەتی ڕاگەیانـدنی حکـوومەتی
ئازەربایجــان لە ٢١ی ســەرماوەزی  ١3٢٤و پشــتیوانیی یەکیەتیــی ســۆڤییەت لەم
حکــوومەتە ،ڕێبەریــی حیزبــی دێمــوکراتی کوردســتان لە دووی ڕێبەنــدان بە
پــێچەوانەی ویســـتی فـ ـرقە و ســـۆڤییەت دامەزرانـــدنی کۆمـــاری کوردســـتان
ڕادەگەیەنـێ .لەم پێوەنــدییەدا پێشــەوا قـازی مــحەمەد لە "نطــق"ی خــۆی کە لە
ژمارەی  ،١٠ڕێکەوتی ١5ی ڕێبەندانی  ١3٢٤و ژمارەی  ١١لە ١7ی ڕێبەنـدانی
 ١3٢٤لە "کوردستان" وەکوو باڵوکەرەوەی بیـری ئەم حیـزبە لەژێـر سـەردێڕی
"جێژنی سەربەخۆیی و ئیستقاللی کوردستان" باڵو بـۆتەوە ،وێـڕای ئامـاژەکردن
بە مێــژووی کوردســتان و کۆبــوونەوەی کــوردان لە ژێــر عینــوانی "حیزبــی
دێموکراتی کوردسـتان" باسـی وەدەسـتهێنانی "ئ یسـتقالل و ئـازادیی کـورد"
بەهۆی پێکهاتنی کۆماری کوردستان دەکا و دەڵێ:
"[ ]...میللهتی کورد هەزاران سهد و بەرهەڵستی سـهخت و سـهههندی

لە ڕێدا بوو دەسـتەودایرەی دیکتـاتۆری بێوچـان کارشـکێنیی ئێمەیـان
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دەکـرد و لە هـیچ نامـهردییەک ڕانەدەوەسـتان ،ئیختالفـاتی عهشـایر بـۆ
داخڵیش ئیشکالێکی گەورە بوو بـۆ ئـێمە ،ئـهمما ئەوانە هیچکامێکیـان
نەیانتوانی پێش بە ئـێمە بگـرن ،بە دڵێکـی بەهێـز پایەداریمـان کـرد و
ئیـدامەمان بـه فهعالییـهتی خۆمـان دا تـا ئیسـتقالل و ئـازادیی نەتەوەی
کوردمان بهدهست هێنا"...

پێشەوا قازی محەمەد نیزیکەی دوو مانگ پاش چوونە دەرەوهی سـپای سـوور
لە ئێران و گۆڕانی بارودۆخی نێوخـۆیی و دەرەکـی بەپێـی وەزعییەتـی تـازەی
سیاســیی ئێــران لە "نطــق" یخــۆی لە ڕۆژی  3١بــانەمەڕی ١3٢5ی هەتــاوی لە
بەرامــبەر تەواوی ســەران و ســەرکردە و ژێنڕاڵەکــانی کۆمــار ،کە لە ژمــارەی
5٠ی کوردستان بە کـوردی و لە ژمـارەی  5١بە فارسـی بـاڵو بـۆتەوە وێـڕای
باســـێکی دوورودرێـــژ لە پێوەنـــدی لەگەڵ زوڵـــم و زۆری پەهلەوییەکـــان و
ســەرەڕای ئەوەی کە "ئامــاژە بە ســەربەخۆیی تــام و تەمــامی" کــورد دەکــا،
هاوکات ئاماژە بەمەش دەکا ئەگەر ئـازادی لە سەرانسـەری وڵتـدا دابـین بـێ،
هیچ بەربەستێک بۆ ژیانێکی برایـانە لە چوارچێـوەی ئێرانـدا نـابینێ و لە ئەسـڵدا
ئەگەر سەرنجی قسەکانی بدەین بەپێی ئەو نموونـانەی کە دێهێنێـتەوە دەتـوانین
باس لەوه بکەین ،پێشەوا قازی محەممەد وەکـو یهکـهم کەسـایەتی سیاسـیی لە
مێژووی کوردستاندا بـاس لە چارەسـەرکردنی کێشـەی کـورد لە چوارچێـوەی
وڵتێکی فیدرال و کۆنفدرال بێ هێنانی ئەم چەمکانە بەڵم نموونەکـانی دەکـا.
پێشەوا لە بەشێک لە "نطق"ی خۆی ئاوا دەبێژێ:

 ...ئەگەر بێتوو ئازادی لە ئێراندا بەرقەرار بـێ چ مانعێـک هەیە ئەوەی
لە ئێرانێــدا دەژیــن تێکــڕا دەســتی برایەتــی بــدەن بە یەکتــری .بــزانن
شــۆڕهوی چــل پەنجــا میللــهتن عهداڵــهت کــردوونیە بــرا ،ئــهمریکا
چلوچەنــد جمهــووری ،ســویس دوو_ ســێیهکن [وهک] یەک ڕووح و
گیان پێکەوە دەژین...
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لە بەهاری  ،١3٢5بە تایبەتی پاش ڕێکەوتنەکانی سۆڤییەت و ڕۆژئاوا و چـوونە
دەرەوەی سپای سوور لە ئێران گۆڕانکاری بەسەر سیاسەتی دەرەوەی یەکیەتیی
ســۆڤییەت لە پێوەنــدی لەگەڵ تــاران دێ و گوشــاری ڕێبەریــی ســۆڤییەت بە
تــایبەتی لەســەر فــرقەی دێمــوکراتی ئازەربایجــان بــۆ پاشەکشــە و ڕێکەوتنیــان
لەگەڵ دەوڵەتی "قوام" توندتر دەبێ.
ڕێکەوتی 5ی پووشەڕ بە بانگهێشتنی "قـوام السـلطنە" ،پێشـەوا قـازی مـحەمەد
لەگەڵ محەمەد حوسێنخانی سەیفی قازی وەزیری شەڕی کۆماری کوردسـتان
و شاندێک لە وەزیرانی حکوومەتی میللی ئازەربایجان بۆ تاران دەچێ و ماوەی
نزیک بە  ٢5ڕۆژ لەوێ دەمێنێـتەوە .لەم سـەفەرەدا پێشـەوا بەپێـی وتووێژەکـانی
لەگەڵ ڕۆژنامەکــانی "رهبــر" و "ایــران مــا" لەگەڵ "قــوام"" ،مظفــر فیــروز" و
سەرلەشکەر "ارفع" دیدار و وتووێژی بووە .لە قسـەکانی پێشـەوا تاا ڕادەیەکای
زۆر هیااوایەکی تااایبەتی بە "قااوام الساال نە" بااۆ ڕێکەوتاان و چارەسااەرکردنی
کێشەکانی نێاوان تااران و کوردساتان دەبینادرێ .وتاووێژەکەی پێشاەوا لەگەڵ
ڕۆژنامەی"رهبر" لە الیەن نەمر مامۆستا حەسەن قزڵجای کاراوەتە کاوردی و لە
ژمارەی ٦٩ی کوردستاندا بالو بۆتەوە.
پێشااەوا لە وتااووێژ لەگەڵ ڕۆژنااامەی "رهباار" دەربااارەی چاااوپێکەوتنی لەگەڵ
"مظفر فیروز" و "قوام السل نە" دەڵێ:

"دەگەڵ جهنابی سەرۆک وهزیار ،مالقااتم کاردوە ،نەزهری ئاغاای ساەرۆک
وهزیرم تێکەڵ بە حوسنی زهن و چاک نییهتی دیاوە ...مان ئـاتییەیەکی زۆر
چاک تێبینی دەکەم و هیوادارم دەوڵەتی مهرکاهزی بتاوانێ دێموکراسای بە
هەموو ئێرانادا بااڵو بکااتەوە" .هەروەهاا لە واڵمای پرسایارێک دەرباارەی
پێوەناادییە "معنوی"یەکااانی باازووتنەوەی کوردسااتان و ئازەربایجااان ئاماااژە
دەکا ":هەردووک المان بۆ ئامانجیک کە ئازادی و ساەربەخۆیی حەقیقای و
()٩
بەڕاستیی ئێرانە کاردەکەین".

تـــاران وێـــرای ڕواڵەتکـــاریی بـــۆ چارەســـەرکردنی کێشـــەی ئازەربایجـــان و
کوردستان ،پەیتا پەیتـا لەبـاری سیاسـی و نیـزامییەوە خـۆی بەهێزتـر و ئامـادەی
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هێرشێکی گەورە بۆ ئەم دوو ناوچەیەی دەکرد .لە کردەوەدا ئەم چـاوپێکەوتن
و وتووێژان ە نەیدەتوانی ئاکامێکی ئەرێنی بەشوێنەوە بـێ و "قـوام"یش کەسـێک
نەبــوو بەڵێنەکــانی خــۆی بەج ـێ بهێنــێ .لەم ڕەوتەدا شکســتهێنانی سیاســەتی
ڕۆژهەڵتــی نێوەڕاســتی ســۆڤییەت لە بەرامــبەر ئەمریکـا و بریتانیــا و دانوســتانی
لەگەڵ دهوڵــهتی "قــوام" بــۆ پاراســتنی بەرژوەنــدییەکانی مۆســکۆ لە ئێرانــدا،
پاشــگەزبوونەوەی حکــوومەتی ئازەربایجــان لەژێــر گوشــاری مۆســکۆ و خــۆ
هەڵوەشاندنەوەی ئەم حکوومەتە پاش دانوسـتانی یەک الیەنەی لەگەڵ دەوڵەتـی
"قوام" بهبێ ئەوەی کە ڕێبەری کۆماری کوردستان ئاگـادار کـرابێتەوە ،بـوو بە
هـــۆی شـــکانەوەی هاوســـەنگیی سیاســـی و نیزامیـــی هێزەکـــان بە قـــازانجی
دەوڵەتەکـــانی ڕۆژئـــاوایی و ئێـــران و بـــێ پشـــتیوان مـــانەوەی بـــزووتنەوەی
ڕزگــــاریخوازیی کــــورد و ئــــازەری لە ئاســــتی ژوور و دەرەوەی ئێرانــــدا.
حکوومەتی تاران پاش بێالیەن کردنی مۆسکۆ و بەرەوخـۆ ڕاکێشـانی بیـروڕای
جیهانی تەنانەت لە ئاست شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانـدا،
هەروەها پشتیوانیی ئەمریکا و وڵتە ڕۆژئاواییەکان ،لە  ٢١سـەرماوەزی ١3٢5ی
هەتاویی واتە سـاڵڕۆژی دامەزرانـی حکـوومەتی میللـی ئازەربایجـان هێرشـێکی
بەرفراوانی لە تەواوی بەرەکانەوە کردە سەر ئازەربایجان و کوردستان.
مخابن پاشەکشـەی حکـوومەتی میللـی ئازەربایجـان و بەشـوێن ئەودا کۆمـاری
کوردستان ،خۆبەدەستەوەدان و بەرەنگارنەبوونەوەیان لە بەرامـبەر سـپای ئێـران،
هەروەها نەبوونی هیچ چەشنە پشتیوانییەکی سیاسی و نیزامی لە الیەن سۆڤییەت
و هێ ـزە پیشــکەوتنخوازەکانی ئێــران ،کۆمەڵک ـوژیی خەڵکــی ئازەربایجــان و لە
ســـێدارەدانی ڕێبەرانـــی بـــزووتنەوەی کـــورد و گـــرتن و دوورکـــردنەوەی
ئازادیخوازانی کوردستانی بە شوێنەوە بوو.
کۆتایی
بێگومــان بیرویــادی کۆمــاری کوردســتان وەکــوو خــاڵێکی وەرچەرخــان و
شانازییەکی گەورە لە مێژووی کورد و کوردستان دەمێنێـتەوە .ڕێبەریـی کـورد
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لە سەردەمێکی گەلێک ئاڵۆزی جیهانی و ناوچەییدا توانی بـۆ هەوەڵـین کەرەت
لە مێــژووی خۆیــدا شــێوەی دەســەڵتداری ئەزمــوون بکــات و ئەم شــانازییە بە
کوردی بەشەکانی دیکەی کوردسـتانیش ببەخشـی هەتـا لە ڕەوتـی بە دەوڵەت
بوونی کورددا بەشداری ڕاستەوخۆیان هەبێ .حکوومەتی کوردستان سـەرەڕای
ئەوەی کە بە پێچەوانەی ئازەربایجان لەبـاری ئاسـتی گەشەسـەندنی ئـابووری و
کــۆمەڵیەتیی ،هەروەهــا ئیمکانــاتی مــاددی و پشــتیوانی تەســکی یەکیەتــی
سۆڤییەت گەڵێک الوازتر بوو ،بەڵم وێـرای ئەوەش تـوانی هەنگـاوی مێژوویـی
بۆ بەرەوپێشبردنی فەرهەنگی کۆمەڵگە و جێبەجێکردنی پێداویستییەکانی خەڵک
بگرێتە بەر .گۆڕانی سیستمی پەروەردە و خوێندن و نووسین بە زمانی کـوردی
و بەشــداری کــوڕ و کچــی تەمەن  6هەتــا  ١٤لە قوتابخانەکــان ،دامەزرانــی
مەدرەسەی شەوانە بۆ گەورەساڵن ،چاپ و باڵوکردنەوەی گۆڤـار ،ڕۆژنـامە و
کتێب بە زمانی کوردی ،دامەزرانی یەکەمین تئاتری کوردی ،بەشـداریی ژنـان
بۆ یەکەمجار لە کارە کۆمەڵیەتییەکـان ،ڕێکخسـتنی هێـزی پێشـمەرگە [سـپای
میللی] بۆ بەرگری لە کۆماری کوردستان ،ناردنی الوانی کورد بۆ خوێنـدن لە
ئاســتی بــاڵ بــۆ ب ـاکۆ ،مــامەلەی ڕاســتەوخۆی بازرگــانی و فرۆشــی توتــوتن لە
ڕێگای درووست کردنی "شرکت ترقی" بە یەکیەتیی سۆڤییەت و هتد لە کارە
بەنرخەکانی حکوومەتی ساوای کـورد لەم مـاوە کـورتەدایە .هەرچەنـد بە پێـی
پیالنی دوژمنانی ژوورەکی و دەرەکی و پشتیوانی نەکردنی یەکیەتیی سـۆڤیەت
کۆمــــاری کوردســــتان ڕووخێنــــدرا و ڕۆڵە بە ئەمەگەکــــانی بــــزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی کورد تووشی لە سێ دارەدان ،زیندان و هەڵتـن و هتـد بـوون،
بەڵم ئەزموونێکی بە نرخیـان لە خـۆ بە جـێ هێشـت ،لە هەمووشـیان گرینکتـر
ئەوە ڕاستییەیە کە کێشەی نەتەوەیی کورد بێ سەربەخۆیی و پێکهێنانی کیان و
دەوڵەتـــی کـــورد چارەســـەر نـــاکرێ و ڕێبەریـــی بـــزووتنەوەی نەتەوەیـــی و
ڕزگــاریخوازی کــورد دەبــێ ســتراتێژی نەتەوەیــی ،توانــایی هەڵســەنگاندنی
بارودۆخ ،ڕێکخستنی خەڵک لە دەوری دروشمی شیاو ،پەرەپێدان بە ئاگـایی و
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هەستی نەتەوەیـی و لە کـاتی شـیاودا بـوێری هەڵگرتنـی هەنگـاوی پێویسـت و
ڕاستبینانەی بۆ وەدی هێنانی ئامانجەکانی بێ.
***
 )١لە ڕۆژی ٢3ی ئەیاری ساڵی ١3٢٢ی هەتاویی لە مەغارەکێو "قەڵی سـارم"
لە نزیکــی شــاری مەهابــاد یەکەم کــۆنگرەی کــۆمەڵە بە بەشــداری  ٢5کەس
بەرێوە چوو و دامەرانی ئەم حیزبە ڕاگەیەندرا.
 )٢ئۆلگا ئیوانۆونـا ژیگالینـا ،بـزووتنەوەی نەتەوەیـی کوردەکـانی ئێـران(-١937
)١9١8دەزگای زانست ،مۆسکۆ  ،١988بە ڕووسی
 Fo371/401173/13978 )3نوســــخەی یادداشــــتێکی خــــانم ئەن .ک .س.
لەمبتــۆن .ئاتاشــە (ڕاســپێراوی) چــاپەمەنیی باڵوێزخــانەی بریتانیــا لە تــاران ١3ی
ســـێپتامبری  ،١9٤٤پێوەنـــدیی کـــورد لەگەڵ ڕووس .ســـەرچاوە :ڕۆژهەڵتـــی
کوردستان لە بەڵگەنامەکانی وەزارەتی دەرەوەی بریتانیادا (وەرگێڕاوی کـوردی
١3٠بەڵگەنامە) الپەڕەی  ،67ئەنوەر سوڵتانی بنکەی ژین ٢٠٠5
 )٤سێر ڕ.بولالرد" ،لە تارانەوە بۆ وەزارەتی دەرەوە٢9 ،ی سـێپتامبری  ١9٤٤لـه
پێوهنــدی بــه کوردســتانهوه دەنووســێ" کــوردی ن ـاوچەی ڕووس لە ئێــران ،بە
ئاشکرا چەکیان هەڵگرتووە و لە سەربەخۆیی دەدوێن ]...[.له مهڕ مەهابادیشهوه
ڕاستە و وا دیـارە قـازی محەمـمەد ،ناوهنـدی بـزووتنەوەی سـەربەخۆیی بـێ لە
کوردستان" سەرچاوەی سەرێ الپەرەی 7١
 )5کردها و فـرقە دمکـرات آرربایجـان ،گزارشهـایی کنسـولگری امریکـا در
تبریز دی  -١3٢3اسفند ،١3٢5صص 39-٤١و  9٤مترجم کاوە بیات ،تهران
 )6تورج اتابکی ،آرربایجان در ایران معاصر ،ص  ،١6١تـرجمە محمـد کـریم
اشراق ،انتشارات توس ،تهران ١376
 )7جمیــل حســنلی ،آرربایجــان ایــران ،آغــاز جنــگ ســرد ،صــص ،٢6١-٢6٤
ترجمە منصور صفوتی ،١387 ،تهران ،چاپ و صحافی :کتاب شمس
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 )8کردها و فـرقە دمکـرات آرربایجـان ،گزارشهـایی کنسـولگری امریکـا در
تبریز دی  -١3٢3اسفند  ،١3٢5مترجم کاوە بیات ،تهران ،صـص  5٤،53و 78
و 9٤
 )9کوردستان ،ژمارەی  ،69ساڵی یەکەم3٠ ،ی پووشپەڕی ١3٢5
***
سەرچاوەکان
بە کوردی:
 .١ڕۆژنــامەی کوردســتان مەهاب ـاد  ١3٢٤-١3٢5هەتــاویی ،ئامـادەکردنی ڕەفیــق
ساڵح و سدیق ساڵح ،بنکەی ژین٢٠٠7 ،
 .٢ڕۆژهەڵتـــی کوردســـتان لە بەڵگەنامەکـ ـانی وەزارەتـــی دەرەوەی بریتانیـــادا
(وەرگێڕاوی کوردی ١3٠بەڵگەنامە) ئەنوەر سوڵتانی بنکەی ژین ٢٠٠5
 .3کامران ئەمین ئاوە ،بیری چەپ و دۆزی سەربەخویی کـورد لە ڕۆژهەڵتـی
کوردستان٢٠١7 ،
http://www.kurdistanukurd.com/files/birawarichapp.pdf
بە فارسی:
 .١یرواند آبراهامیان ،ایران در بین دو انقالب ،تـرجمە احمـد گـل محمـدی و
محمد ابراهیم فتاحی ،نشر نی ،تهران ١39٤
 .٢کردها و فـرقە دمکـرات آرربایجـان ،گزارشهـایی کنسـولگری امریکـا در
تبریز دی  -١3٢3اسفند  ،١3٢5مترجم کاوە بیات ،تهران،
 .3تورج اتابکی ،آرربایجان در ایـران محاصـر ،تـرجمە محمـد کـریم اشـراق،
انتشارات توس ،تهران ١376
 .٤پروفسور جمیل حسنلی ،آرربایجان اێران ،آغاز جنـگ سـرد ،صـص -٢6٤
 ،٢6١ترجمە منصور صفوتی ،١387 ،تهران ،چاپ و صحافی :کتاب شمس
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حیزبی دێموکراتی کوردستان دامەزرێنەری یەکەم کۆماری کوردستان

 .5علی گالویژ ،يادی از جنبش دوم بهمن ،نشريه سياسی تئوريك "دنيـا" ،دی
ماه  ، ١356شماره  ،١٠سال چهارم
 .6کامران امین آوە ،چپ سنتی و جنبش ملی کرد در ایران ،نشر ڕوشـنگری،
آلمان ١395
بە ڕووسی:
 .١میکائیل سـیمۆنۆیچ الزاریـف ،کوردسـتان و کێشـەی کـورد(،)١9٢3-١9٤5
مۆسکۆ ،دەزگای وێژەی ڕۆژهەڵت ٢٠٠5
 .٢ئۆلگا ئیوانۆونـا ژیگالینـا ،بـزووتنەوەی نەتەوەیـی کوردەکـانی ئێـران(-١937
)١9١8دەزگای زانست ،مۆسکۆ ١988
***
گەالوێژی ٢٠٢٠

من و ڕۆژنامەی "کوردستان"

به خۆشییەوە ژمارەی ڕۆژنامەی "کوردستان" زمانحاڵی حیزبی دێموکراتی
کوردستان گەیشتۆتە  .8٠٠هەڵسەنگاندن و نووسینی میژوو و بهسەرهاتی
ڕۆژنامەی "کوردستان" لەسەرەتاوە تا ئێستا کارێکی ساکار نەبووە و پێویستی
به کارێکی پسپۆڕانه لە الیەن کۆمەڵێک زانای ئەم بوارەوە بووە .وێرای ئەوەش
لە نەبوونی ئارشیوێکی دەوڵەمەند توێژینەوەی زانستیی ئەم تەوەرە و
شیکردنەوەی خاڵه به هێز و الوازەکانی پتر له  7دەیە کار و چاالکی
"کوردستان" ،کارێکی هاسان نیه.
وێرای چاپ و باڵوبوونەوەی کۆی "کوردستان"ی سەردەمی کۆماری
کوردستان ( ١3٢٤-١3٢5هەتاوی) لە الیەن بنکەی ژین لە ساڵی  ٢٠٠7و،
چاپخانەی دەزگای ئاراس لە ساڵی  ،٢٠١١بە داخەوە ئارشیوێک لە
"کوردستان" – ەکانی چاپی باکۆ ،ئی ئورووپا و باشوری کوردستان پێش
شۆڕشی ڕێبەندانی 57ی هەتاوی لەبەردەستدا نییه و دابڕانەکانی نێو حیزب و
باڵوبوونەوەی "کوردستان" وەکو ئۆڕگانی چەندین باڵی دێموکراتیش کاری
لێکۆڵینەوەکه هەتا ڕادەیەک ئاڵۆزتر دەکات.
لێرەدا ناچمه نێو قووڵیی بەسەرهات و چارەنووسی "کوردستان" و
نووسەرەکانی که بەهۆی زەحمەت و چاالکی ئەوان چرای ژیانی ڕۆژنامەی
"کوردستان" پتر لە  7دەیە ڕۆشن ڕاگیراوە ،تەنیا پێم خۆشه به کورتی ئاوڕێک
له ئەزمونی هاوکاری خۆم بە درێژایی نزیک به  ١٢ساڵ لەگەڵ ڕۆژنامەی
"کوردستان" و هاندەری من بەرەو ئەو کارە بدەمەوە.

من و "ڕۆژنامەی کوردستان"

٢٠٤

هەرچەند پێش دابڕانەکەی ساڵی  ٢٠٠6یەک دوو وەرگێڕدراوێ خۆم سەبارەت
به مێژووی کوردستان له "کوردستان مێدیا" دا باڵوکردبۆوە ،بەڵم هاوکاری
جیددی من لەگەڵ حدک دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  .٢٠٠9من بابەتێکی مامۆستای
نەمر حەسەن قزڵجی -م به ناوی "هەستکردن قەدەغەیە" وەرگێڕایە سەر زمانی
فارسی و لەگەڵ پێشەکییەکی کورت سەبارەت به ژیان و بەسەرهاتی مامۆستادا
ناردم بۆ رۆژنامەی" کوردستان" .ئەو بابەتە له ژمارەی 5٠8ی "کوردستان"
ڕێکەوتی  ٢٠ئاوریلی  ٢٠٠9چاپ و باڵو بۆوە .ئیتر لەو ساڵەوە تا ئێستا کەم و
زۆر بەڵم بەردەوام هاوکاریی "کوردستان"م کردوە .هاندەری من بۆ ئەم
هاوکارییە وەکو دۆستی حیزب ،پێوەندی به دوو خاڵی سەرەکییەوە هەیە:
 یەکەم .زۆر جار ناوەڕۆکی بابەتەکانی من لە بواری سیاسەت ،مێژوو،تەنانەت ستراتێژی خەباتی نەتەوەیی کوردی ڕۆژهەڵتی کوردستان
تەبایی لەگەڵ سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان نەبووە،
سەرەڕای ئەوەش ،بێ شرۆڤه و کەم و زیاد کردنێک له "کوردستان"
دا باڵو بوونەتەوە .من ئەو چەشنه هەڵسوکەوته بەرز دەنرخێنم و
هیوادارم بەرپرسانی ئەو ڕۆژنامەیە درێژە بهم سیاسەتە بدەن هەتا
"کوردستان" بتوانێ شوێنی ڕەنگدانەوەی بیرو هزری جیاواز و
ڕەنگاورەنگ بێ .ڕێزگرتن و ڕێپێدان به باڵوبوونەوەی بیرو ڕای
جیاواز یاریدەدەری گەشەسەندی بیر دێموکراسیخوازی و تەمرینی
دێموکراسی له حیزب و کۆمەڵگا دەبێت.
-

دووهەم .لەو ماوەیەدا سەرنووسەرانی ڕۆژنامەی "کوردستان"یش به
چەشنێک هاندەرم بوون بەرەو هاوکاری کردن لەگەڵ"کوردستان".
بەڕێزان کاک قادر وریا ،خاتوو کوێستانی فتووحی و کاک عەلی
بداغی به هەڵسوکەوتی خۆیان توانییویانه ڕۆڵی ئەرێنییان لە ڕاکێشانی
کەسانی ناحیزبی بۆ هاوکاری لەگەڵ"کوردستان" بێ .کاک قادر وریا
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نەک هەر وەک چاالکێکی حیزبی ،بەڵکوو وەک بیرمەند و نووسەرێکی
به توانا و تەنانەت وەک دۆستێکی خۆشەویست ڕۆڵێکی باشی لەم
پێوەندیەدا گێراوە .بەم حاڵەش سەرەتای کاری جیددی من لەگەڵ
"کوردستان" دەگەرێتەوە بۆ سەردەمێک کە خاتوو کوێستان فتووحی
بەرپرسی "کوردستان" بوو .کوێستان له کاری ڕۆژنامەوانیدا کەسێکی
جیددی ،بەرپرس ،گەلێک هەستیار و ووردبینە ،تەنانەت بۆخۆشی
قەڵەمێکی تیژ و به هێز ،به هەستێکی قووڵی ژنانەوە هەیە .بۆ من
گەلێک جێ خۆشحاڵی بوو که ژنێکی ئاوا "قائم به رات" بەرپرسی
ئۆرگانی ناوەندی حیزبی دێموکراته و هەموو کات و ساتی خۆی له
خزمەتی حیزب و نەتەوەکەی دادەنێ .پێداگری لەسەر بیرو بۆچوونی
سکوالر و دێموکراسیخوازانه ،بەرگری لە ماڤی ژنان و سووربوون
له به شداری ژنان له کار و چاالکی سیاسی و کۆمەڵیەتی له
کۆمەڵگایەکی "پیاوساالر"دا  -که حیزبەکانی ڕۆژهەڵتیش به
چەشنیک دەگرێتەوە ،له خاڵه سەرنجراکێشەکانی کەسایەتی کوێستان
بۆ هاوکاری کردن لەگەڵ ئەو وەکو بەرپرسی ئەم ڕۆژنامەیە بوو.
لەو کاتەوەش کاک عەلی بداغی بۆتە بەرپرسی ڕۆژنامەی
"کوردستان"

من

شایەدی

چاالکی

و

ماندوویینەناسی

و

بەرپرسیاتییەکی زۆری ئەو بۆ پێوەندی گرتن لەگەڵ کەسایەتییە
ناحیزبیەکان و درێژەپێدان به باڵوکردنەوەی بیری جیاواز و ڕاکێشانی
سەرنجی خهڵکی دیکەم .بێگومان ئامادە و چاپکردنی ئورگانی
ناوەندی حیزب ،ئەویش هەر دوو حەوتوو جارێک ،کارێکی هاسان
نییە و پێویستی به ئەرک و هەڵسوورانێکی بەرپرسانه و بەردەوام هەیە،
کارێک کە تەنانەت زۆربەی حیزبه سەرتاسەرییەکانی ئێران بە گەلێک
ئیدعاوە بۆیان جێ به جێ نابێ.

٢٠6

من و "ڕۆژنامەی کوردستان"

به داخەوە چەندین دەیەیە ڕۆژنامەی"کوردستان" لە دەرەوەی سنوورەکانی
ڕۆژهەڵتی کوردستان چاپ و باڵو دەبێتەوە .هیوادارم لە داهاتوویەکی نزیکدا
ئێمه شایەدی کۆتایی هاتن به ژیان و دەسەڵتی حکوومەتی ئیسالمی ئێران و
چاپ و باڵوبوونەوەی "کوردستان"ی حیزبی دێموکراتی یەکگرتوو له
ڕۆژهەڵتی کوردستانی ئازادکراو بین.
جۆزەردانی  ،٢٠٢١دۆرتمۆند ،ئاڵمان

پێکهێنانی شۆڕای دێموکراسیخوازانی ئێران لە پێناوی چیدا؟
"دەرفەت یان پێشێلکردنی مافی نەتەوەیی؟"
ڕۆژی ٢٧ی خەزەڵوەری ١٣٩٦ی هەتاوی بەرامبەر بە ١٨ی نوامبری ٢٠١٧ی زایینی
لە شاری کۆڵنی ئاڵمان بە میوانداریی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی ئێران ،هەروەها چەند حیزبی نەتەوەیی و سەرانسەری
وەکوو بەرەی دێموکراتیکی ئێران دەستپێکی کاری "شۆڕای دێموکراسیخوازانی
ئێران" وەکوو مزگێنی پێکهاتنی ئەلترناتیڤێکی بەهێز لەبەرامبەر حکوومەتی ئیسالمیی
ئێران لە  ٨خاڵدا ڕاگەیەنرا .بێگومان ئەلترناتیڤ بوون دەگەرێتەوە سەر قورسایی و
نفووزی جەماوەریی ئەو ڕێکخراوانە لە گۆڕەپانی خەباتی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی نێو
واڵتیان ،نەک ڕیزکردنی دروشم و ناوی حیزبەکان .بە درێژایی چەند دەیەی ڕابردوو،
چەندین بەرەی وەک شۆڕای میللی و بەرگریی ئێران بە سەرۆکایەتیی ڕێکخراوی
موجاهیدینی ئێران (کە تەنانەت سەرۆک کۆمار و کابینەی تێدا دیاری کراوە)،
کۆماریخوازان و کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدڕاڵ پێ ک هاتوون.
هەر کام لەوانە ئیدیعای ئەلترناتیڤ بوونیان بووە و هەیە! بەاڵم حکوومەتی ئیسالمی
هەر لە جێی خۆیەتی و چاالکیی ئەم ڕێکخراوانەش نەک سەرنجی خەڵکی ئێران،
بەڵکوو هێزە پڕشوباڵوەکانی دەرەوی واڵتیشی بەرەوخۆ ڕانەکێشاوە ،تەنانەت
نەیانتوانیوە هیچ چەشنە ڕێکخستن و جوواڵنەوەیەکی بەهێز لە نێوخۆی واڵت وەڕێ
بخەن .بەم پێیە بڵێی شۆڕای دێموکراسیخوازانی ئێران بتوانێ قەرەبووی سەرکەوتوو
نەبوونی بەرەکانی پێشتر بکاتەوە و ببێتە ئەلترناتیڤێکی جێمتمانە بۆ تەواوی خەڵکی
ئێران؟ ئەویش لە حاڵێکدا کە زۆرینەی دامەزرێنەرانی ئەم شۆڕایە هاوکات ئەندام و
دامەزرێنەری کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدڕاڵیشن!
بڵێی ئەم ڕێکخراوانەی کە ئەم شۆڕایەیان پێک هێناوە بتوانن ئیدیعای نوێنەرایەتیی
نەک تەواوی ئێران بەڵکوو بەشی ئەتنیکیی خۆیشیان بکەن؟ بۆ وێنە ئایا حیزبی
دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشان دەتوانن خۆیان وەکوو
تەنیا نوێنەر و ئااڵهەڵ گری خەباتی نەتەوەیی گەلی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێناسە

٢٠8

پێکهاتنی شۆڕای دێموکراسیخوازانی ئێران لە پێناوی چیدا؟

بکەن ،ئەویش لە کاتێکدا قەوارەی کۆمەڵگەی کوردستان لە بەراورد لەگەڵ
سەرەتای شۆڕشی ٥٧ی هەتاویی ئێران ،گەلێک گۆڕاوە و بۆتە کۆمەڵگەیەکی
فرەحیزبی و تەنانەت چوار کۆمەڵە و دوو حیزبی دێموکراتیش بەهۆی دابڕانی
ئەندام ەکانیانەوە پێک هاتوون؟ بێگومان هیچ حیزب و ڕێکخراوەیەکی کوردستانی و
سەرانسەری بە تەنیایی ناتوانێ ئەم ئیدیعایە بکات و ئەگەریش بیکا بە دوور لە
ڕاستییە و ،تەنیا پڕۆپاگەندەیەکی بێکەلک و بێسوود و سەمەرە دەبێ.
بەاڵم لە پێوەندی لەگەڵ بڕیارنامەی شۆڕای دێموکراسیخوازەکانی ئێران دەکرێ
ئاماژە بکرێ بە خاڵی  ٦و ٧ی بڕیارنامەکە کە لە هیچ حاڵەتێکدا تەبایی لەگەڵ
بەرژەوەندیی درێژخایەن و پرەنسیپی خەباتی هێز ێکی نەتەوەیی ،بە تایبەتی کورددا
نییە.
لە خاڵی  ٦لە پێوەندی لەگەڵ زمانی فارسیدا هاتووە:
"کەلکوەرگرتن لە زمانی فارسی وەکوو زمانی سەرانسەری و پێوەندی لە

نێوان تەواوی زمانە جۆراوجۆرەکانی واڵت وێرای بەفەرمی ناسینی زمانی
میللییەتەکان لە ئاستی واڵت و ناوچەکانیدا".

هەڵبژاردنی زمانی فارسی وەکوو زمانی فەرمی یان سەرانسەری لە واڵتێک بەناوی
ئێران نەک بە ویست و هەڵبژاردنێکی ئازاد لە ال یەن نەتەوەکانی ئێران بەڵکوو بە هۆی
داسەپاندنی ئیرادەی شوینیستە ئێرانییەکان لە پێناوی دامەزراندنی "یەک واڵت ،یەک
نەتەوە و یەک زمان" بووە ،ئەمەش دژایەتی لەگەڵ تەواوی پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤدا
هەیە .بەم پێیە پێویست نەبوو لە بڕیارنامەیەکی وەهادا کە زۆربەی ئەندام و
دامەزرێنەرانی لە نەتەوەکانی نافارسن هەر لە ئێستاوە و بەبێ گشتپرسی و بیروڕای
خەڵک لە کۆمەڵگەیەکی ئازاد و فیدڕاڵدا زمانێکی فەرمی دیاری بکەن! پێویست بوو
نوێنەرانی حدک النیکەم پێبەند بە پەسەندکراوی کۆنگرەی ١٦ی خۆیان لە پێوەندی
لەگەڵ زمانی ڕەسمی لە فەسڵی چوارەم ،خاڵی دووی مادەی دەهەم بوایەن کە دەڵێ:
"ئەو زمان یا زمانە ڕەسمییانەی بۆ نامەنووسین و پێوەندییە ئیدارییەکانی

نێوان هەرێمەکان و دەوڵەتی فیدڕاڵ بەکار دەبرێن و هەروەها سیاسەتی
زمانی لە ئاستی دەوڵەتی فیدڕاڵدا بە ڕێککەوتنی گشتیی پێکهاتەکانی نێو
فێدراسیۆن بڕیاری لەسەر دەدرێ".
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لە خراپترین حاڵەتیشدا دەکرا ئەم بڕیارە دابنێن بۆ سەردەمی پاش ڕووخانی
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران .بێگومان دەکرێ لە دادێدا لە ئەزموونی واڵتە فرە
نەتەوەییە فیدڕاڵەکان کەلک وەربگیرێ ،بۆ وێنە خەڵکی هەر ئەیالەتێکی فیدڕاڵ
بێجگە لە زمانی زگماکی خۆیان فێری یەکێک لە زمانەکانی دیکەی ئێران بن،
هەروەها کەسێک کە بۆ کار و ژیان بۆ ناوچەیەکی دیکەی ئێران دەچێ فێری زمانی
فەرمیی ئەو واڵتە بێ و هتد  !...نابێ لە بیربچێتەوە کە گەشەکردنی زمانی فارسی بە
حیسابی وەپاشخستن و لەنێو بردنی زمان و فەرهەنگی گەالنی نافار س لە ئێران بەڕێوە
چووە .بەدرێژایی دەستەاڵتداری پەهلەوی و مەالکانی ئێران ،نووسەر و شاعیرانی
نافارس بە ئیجبار فێری زمانی فارسی بوون و زۆرتر خزمەتیان بە زمانی نەتەوەی
چەوسێنەر و داگیرکەر کردووە هەتا زمان و فەرهەنگی نەتەوەی خۆیان .منداڵی
کورد لە ڕۆژی هەوەڵی مە درەسەوە مەجبوور بە فێربوونی زمانی بێگانە بووە و ئەمە
لەباری ڕەوانییەوە کاریگەرییەکی نەرێنی لە ژیانی منداڵی و سەردەمی دواتریدا بووە
و هەیە .بێهۆ نییە کە زۆرینەی خەڵکانی نافارس توانای نووسین و خوێندنیان بە
زمانی زگماک نییە و نەیانتوانیوە بە زمانی خۆیان بخوێنن و پەرە بە گەشەکردنی
زمانەکەیان بدەن.
لە خاڵی ٧دا هاتووە:

"باوەڕ بە پاراستنی تەواوییەتی ئەرزی و یەکپارچەیی واڵتی ئێران و
پێبەندبوون بە بنچینەی بەرامبەری و پێکەوەژیانی ئاشتییانەی میللییەتەکان و
گرووپە ئەتنیکییەکانی ئێران".

ئەم خاڵە دژایەتی لەگەڵ بنەواشە (پرەنسیپ)ی مافی چارەنووسی گەالن هەتا ئاستی
جیایی و پێکەوەژیانی دڵخوازانەی نەتەوەکان لە چوارچێوەی واڵتێکدا هەیە .چ
پێویست دەکا ئێ مەی کورد کە بڕوامان بە مافی چارەی خۆنووسین و پێکهێنانی
کۆماری کوردستان هەتا مافی جیابوونەوە هەیە ،بۆ دڵخۆشیی هێزە سەرانسەرییەکان
لە ئێستاوە پێبەندیی خۆمان بە پاراستنی سنوورەکانی ئێران بسەلمێنین و بەڵێنی مانەوە
وەک "مرزداران غیور و دلیر"ی ئێران بدەین؟!
هەتا کەی بەشێک لە حیزبە کوردییەکان بۆ کار و هاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوە
ناکوردەکان دەبێ پرەنسیپی گش تیی خەبات و تەنانەت خاڵەکانی بەرنامەی
پەسەندکراوی کۆنگرەکانی خۆشیان پێشێل بکەن؟ بۆ نابێ هەر لە ئێستاوە لەسەر
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مافەکانی خۆمان سوور بین و بەپێی جاڕنامەی مافی مرۆڤ ڕاشکاوانە باس لە مافی
چارەی خۆنووسین هەتا ئاستی جیایی بکەین؟ بێگومان هەبوونی ئەم مافە بەو مانایە
نییە کە ئێستا کورد دەیەوێ جیا بێتەوە ،بەاڵم پێویستە ئەم خاڵە گرنگە وەکوو مافێکی
ئینسانی و نەتەوەیی لە هەموو ڕێکەوتنێک لەگەڵ هێزە سەرانسەرییەکان بەڕەسمییەت
بناسێنرێ  .حیزبێکی کوردستانی پێویستە لە ڕوانگەی بەرگری لە مافی نەتەوەییەوە
بچێتە بازنەی مامەڵە لەگەڵ هێزەکانی دیکەوە ،دەنا چ جیاوازییەک لە نێوان حیزبێکی
کوردستانی و سەرانسەریدا هەیە!
بێجگە لە سەرانسەری ناساندنی زمانی فارسی و پێبەندی بە تەواوییەتی ئەرزیی ئێران،
خاڵەکانی بڕیارنامەی شۆڕای دێموکراسیخوازانی ئێران لە بەراورد لەگەڵ ویستی
بەشێکی بەرچاو لە حیزبە سەرانسەرییەکان یاخود کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێران ،فیدڕاڵ
شتێکی وەها تازە و سەرنجڕاکێشی تێدا نییە و هەر وەکوو پێشتر ئاماژەی پێکرا ،بە
پێچەوانەی بەرنامەی خودی ئەم حیزبانەشە! بۆ وێنە لە بەرنامەی پەسەندکراوی حدک
لە کۆنگرەی شازدەدا باس لە "وەدیهێنانی مافی دیاریکردنی چارەنووسی نەتەوەی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە چوارچێوەی
ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدڕاڵ و یەکیەتیی داخوازانە و دادپەروەرانەی نێوان
نەتەوەکانی ئێران" دەکرێ نەک باوەڕ بە پاراستنی یەکیەتی و یەکپارچەیی خاکی
ئێران (بڕوانە خاڵی ١تا  ،٣مادەی یەکەم :ئامانج و پرەنسیپە بنەڕەتییەکان).
مافی دیاریکردنی چارەنووس و یەکیەتیی داخوازانە بەمانای ڕێژەیی بوونی
سنوورەکانی ئێرانە و ئەم مافە بە کورد دەدا ئەگەر پێویست بێ بەپێی ڕاگەیەنراوی
مافی مرۆف و ڕای خەڵکی خۆی ،جیا بێتەوە و واڵت و دەوڵەتی سەربەخۆی
کوردستان پێک بێنێ.
هەروەها ،لە فەسڵى دووهەمی ئامانج و ستراتێژیی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕانی کوردستان
لە بزووتنەوەى کوردستان ،پەسەندکراوى کۆنگرەى نۆهەمى کۆمەڵە ،پووشپەڕ –
گەالوێژى  ، ١38٠مادەی شەشدا هاتووە:

"[ ]...ئێمە بەپێى جیهانبینى و بەرنامەى سۆسیالیستیى خۆمان ،مافى هەموو
میللەتانى دانیشتووى ئێران بۆ دیاریکردنى چارەنووسى خۆیان ،یانى
ئازادىی ئەو نەتەوانە لە جیابوونەوە و پێکهێنانى دەوڵەتى سەربەخۆدا
بەڕەسمى دەناسین .لە هەمان کاتدا ئێمە خوازیارى یەکگرتنى ئازادانە و
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برایانەى نەتەوەکانى دانیشتووى ئێران لە پێکهاتەیەکى سیاسیى
فیدراتیڤداین و لە سەر ئەو بڕوایەین کە ئەم یەکگرتنە بە قازانجى
دێموکراسى و بە قازانجى جەماوەرى زەحمەتکێشە".

ئەم بۆچوونەی کۆمەڵە تەبایی لەگەڵ دەقی واژۆکراو لە شۆڕای دێموکراسیخوازانی
ئێراندا نییە .نوێنەرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران بە و اژۆکردنی ئەم بڕیارنامەیە نەک هەر دەسکەوتێکی وەهایان بۆ
گەلی کورد لە ڕێککەوتنیان لەگەڵ هێزەکانی بێناو و نیشانی سەرانسەری و ناوچەیی
دەستەبەر نەکردووە بەڵکوو بەرنامەی پەسەندکراوی کۆنگرەکانی خۆیشیان پێشێل
کردووە.
لە کۆتاییدا ،پێو یستە باس لە خاڵی دووهەمیش بکرێ کە جەخت لە "تێپەڕینی
ئاشتیخوازانە لە کۆماری ئیسالمی بەپێی خەباتی دێموکراتیکی شارستانییانە" لە ئێران
دەکا .بێگومان هیچ حیزب و نەتەوەیەک پێی ناخۆش نییە بتوانێ بە شێوەیەکی
ئاشتیخوازانە دەسەاڵت بگۆڕێ .کەمتر دەسەاڵتدارێکیش هەیە کە بە خۆشی و
ڕەزامەندیی خۆی حکوومەت ڕادەستی ئۆپۆزیسیۆن بکا .هێزێکی سیاسی سەرەڕای
ئەوەی کە هەوڵی خۆی دەدا لە تەواوی شێوەکانی شارستانییانە بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکانی کەل ک وەربگرێ ،هاوکات خۆیشی ئامادە دەکا لە ڕۆژی پێویستدا لە
شێوەکانی دیکەی خەبات وەکوو شەڕی چەکدارانە کەلک وەربگرێ .حیزبێکی
سی اسی بەپێی بارودۆخ و گۆڕانکاری و السەنگیی هێز ،شێوەی خەباتی خۆی
هەڵدەبژێرێ و خۆی لە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا قەتیس ناهێڵێتەوە .لە ڕاستیدا
ئەگەر ڕێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان و کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی ئێران
باوەڕیان بە خاڵی دووهەمی ئەم بڕیارنامەیە هەیە ،جێی خۆیەتی تێبکۆشن هەرچی
زووتر خۆیان لە چوارچێوەی حیزبێکی سیاسی–نیزامی دەرباز بکەن و ببنە هێزێکی
سیاسی– مەدەنی!
بریا حیزبە کوردستانییەکانمان ،کە ئاوا لە بەرامبەر ڕێکخراوەکانی سەرانسەری و
هتدی ناکورددا پاشەکشە لە بەرنامەکانی پەسەندکراوی کۆنگرەکانیان دەکەن،
بیانتوانیایە بەدوور لە پاوانخوازی و بەرژەوەندیی تاکەکەسی و  ،...لەسەر چەند
خاڵێکیش پێکەوە ڕیکەوتبان و سەرەتا بە پێکهێنانی بەرەیەکی کوردستانی بەرەو
پیری هاوکاری و دانوستان لەگەڵ هێزەکانی سەرانسەری و ناکورد ڕۆیشتبان.
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کورد دەڵێ" :تا ماڵ گەرەكی بێ بۆ مزگەوت حەرامە".
٢٣ی نوامبری ٢٠١٧

تێرۆری شهوی یهڵدا!
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بەدرێژایی مێژووی دەسەڵتداریی خۆی لە ئێران
نیشانی داوە کە بۆ لەنێو بردنی هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی خۆی لە هیچ کارێکی
نائینسانی کۆتایی ناکا و لە تەواوی ئامرازەکان و یەک لەوان تێرۆر کەلک وەردەگرێ.
هەر لە سەرەتای شۆڕشی 57ـەوه یەکێک لە هەوەڵین کارەکانی حکوومەتی
تازەپێکهاتووی ئێران ،سەرلەنوێ ڕێکخستنەوەی ساواک لە جلوبەرگی تازەی ساواما،
هەروەها پێکهێنانی هێزی تێرۆر لە دەرەوەی وڵت و بەتایبەتی کەلکوەرگرتن لە
تێرۆریستە نائێرانییەکان بووە .لەم ڕەوتەدا ئێران توانی زۆر بەباشی بەتایبەتی لە
عەڕەبەکانی لوبنان و فلستین کەلک وەربگرێ .بەڵم لە باشووری کوردستانیش بەپێی
پێگە و نفووزی خۆی لەوانەی کەلک وەرگرتووە ،کە لە جلوبەرگی کوردایەتیدا
خزمەت بە نەیارانی نەتەوەکەی خۆیان دەکەن .تێرۆری سەدان کادر و پێشمەرگەی
حیزبی دێموکرات و کۆمەڵە لە کوردستانی ئازادکراو نموونەیەکی بەرچاو لەم
هەوڵنهی حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانە .تا ئەم دواییانە و هەتا پیالنی سەرنەکەوتووی
تێرۆری تێکۆشەری کورد کاک ڕەزا کەعبی و پووچەڵبوونەوەی تەقاندنەوەی
بارەگای کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران ،حیزبە
کوردستانییەکانی ڕۆژهەڵت بە چەشنێک ئەرخەیان بوون کە بەتایبەتی پاش دادگای
میکۆنووس و تاوانبار ناساندنی حکوومەتی ئێران ،بەڕێوەچوونی کاری تێرۆریستیی
ئێران وەکوو جاران لە کاردا نییە و ،ئاوا دێتە بەرچاو کە تا ڕادەیەکیش لە ڕوانگەی
ئەمنیەتییەوە کەمتر خەمییان کردبێ .کەم نەبوون ئەوانەی کە کۆمەڵکوژیی
موجاهیدینی خەڵکیان لە الیبێرتی وەکوو زەنگێکی مەترسیدار بۆ حیزبەکانی
ڕۆژهەڵتی کوردستان پێناسە کرد ،بەڵم بەشێک پێیان وابوو باشووری کوردستان
جیاوازی لەگەڵ بەشی عەڕەبنشین هەیە و ڕادەی ئەم مەترسییە لە ئاستێکی نزمدایە.
لە الیەکی دیکەشەوە مێژووی دەستەڵتداریی مەالکانی ئێران نیشانی داوە ئەگەر
کاربەدەستانی ئێران بە هۆی جۆراوجۆ ر پاشەکشەیەکی کاتیشیان لە سیاسەتی تێرۆری
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ڕۆشنبیران و ئازادیخوازانی ئێرانی و بەتایبەتی کورد کردبێ ،قەت لە جەوهەری
سیاسەتی ت ێرۆر و گرتن و لە بەندیخانە خستن و هتد پاشگەز نەبوونەتەوە و تەنیا
بەپێی گۆڕانکارییەکانی ناوچە و جیهان شێوەی سیاسەتی سەرکوتکەرانەی خۆیان
گۆڕیوە .لەم دواییانەدا ڕەوتی ناردنەوەی بەشێک لە پێشمەرگەکان بۆ ڕۆژهەڵتی
کوردستان و پرۆپاگەندەی میدیایی و هتد ،بۆ حکوومەتی ئیسالمی ئەمرێکی
نه خوازراو بووە و هەڕەشە و گوڕەشەی فەرماندەکانی سپای پاسداران و میدیاکانی
ئێرانی لێ کەوتەوە .ئەمە پیشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە حکوومەتی ئیسالمی ترسی لە
هێزەکانی کوردی ڕۆژهەڵت هەیە کە لە باشووری کوردستان جێگیر بوون .لێرەدا
پێویستە حیزبێکی کوردستانی کە باس لە زیندووکردنەوەی خەباتی چەکداری دەکا
یان بە ڕاشکاوی دان بە ناردنی پێشمەرگە بۆ ڕۆژهەڵتی کوردستاندا دەنێ ،شێوەی
کار و چاالکیی حیزبەکەی لە دەرەوەی ئێران ،هاوئاهەنگ لەگەڵ سیاسەتەکەی بکا
و تێبکۆشێ بە سەرلەنوێ خۆڕێکخستنەوەی ڕێکخراوەکانی لە نێوخۆ و دەرەوەی
ڕۆژهەڵتی کوردستان تا ئەو ڕادەیەی کە دەکرێ هێزەکانی خۆی لەژێر مەترسیی
کارەساتی وەکوو شەوی یەڵدا بکێشێتە دەرێ .ئەم ڕووداوە و پیالنی تێرۆری کاک
ڕەزا کەعبی و بۆمبڕێژکردنی بارەگای کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی
کوردستانی ئێران ،کارەساتی شەوی یەڵدا و شەهیدبوونی پێشمەرگەکانی حدک و
دوو کارمەندی ئاسایش ،گرتن و کوشتنی خەباتکارانی مەدەنی لە ڕۆژهەڵتی
کوردستان و هتد تەنیا نیشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە بوونی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران
کۆسپێکی گەورە بۆ گەیشتنی کوردی ڕۆژهەڵت بە ئامانجە نەتەوەییەکانیهتی و بەبێ
ڕووخ انی حکوومەتی تێئۆکراتیکی تاران و دابینبوونی حکوومەتێکی سێکۆالر و
باوەڕمەند بە مافی نەتەوکان لە ئێراندا ،هیچ ئاسۆیەک بۆ گەیشتن بە وڵتێکی ئازاد و
دێموکراتیک نابیندرێ .لەم ڕەوتەدا پێویستە حیزبەکان و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵت
بەدوور لە پاوانخوازی ،بەرەیەکی هاوبەش دژبە حکوومەتی ئیسالمیی ئێران پێک بێنن
تا بتوانن ئەرکی مێژوویی خۆیان باشتر بەجێ بێنن.
بەرز بێ یادی شەهیدانی شەوی یەڵدا و تەواوی تێکۆشەرانی ڕێگەی ئازادیی
نیشتمان.
 ٢7دسامبری ٢٠١6

مێژوویی ،کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی

یادگاری شیرین
بایەخی مەدرەسە و خوێندەواری لە کۆماری کوردستاندا
بەبۆنەی ٢ی ڕێبەندان
و ساڵڕۆژی دامەزراندنی کۆماری کوردستان

بەدرێژایی مێژووی کورد ،ڕووناکبیرانی ئەم نەتەوەیە لە دەس چەند دوژمنی نێوخۆیی
یەک لەوان نەخوێندەواری و پاشکەوتن لە ڕەوتی گەشەسەندنی عیلم و فەننی
هاوچەرخ و کاریگەریی نەرێنیی ئەم کەمایەسییە لەسەر چارەنووسی تاڵی میللەتی
کورد ناڵندوویانە .شاعیران و ئەدیبانی کورد لە نووسراوەکان و لە کاتی دەربڕینی
هەستی خۆیان لەمەڕ چارەنووسی ئەم میللەتە زۆر جار باسی کەمایەسییەکانی
کۆمەڵگەی کوردەوارییان کردووە .بۆ وێنە یەکێک لە ئاواتەکانی مەزنی حاجی
قادری کۆیی شاعیری پایەبەرزی کورد لە نیوەی دووهەمی سەدەی نۆزدەدا گەیشتن
بە کوردستانێک بوو کە لەوێدا زانست و هونەر پەرە بگرێ و دادپەروەری و
یەکسانی زاڵ بێ .بۆ شاعیر بنەبڕکردنی نەخوێندەواری لە پەنای تەواوکردنی
دوژمنایەتی و چەندبەرەکی ی نێوان عەشیرەتەکان ،یەکگرتوویی نێوان تەواوی قەوم و
عەشیرەتەکان و ڕۆشنگەری و خەباتی چەکداری ،یەکێک لە مەرجەکانی گەیشتنی
کورد بەم ئاواتە بەرزە بووە .شاعیر لەژێر کاریگەری دەستکەوتەکانی ئورووپادا
بانگەوازی نەتەوەی کوردی بەم چەشنە بۆ فێربوونی فەن و زانست کردبوو:
»تۆ وەرە فەننێ فێر بە چیتە لەوە
گاورە ،هیندووە و یاخود جووە
ئەهلی جەننەت نە شوان و گاوانە
ساحیبی فەن و عیلم و عیرفانە«

٢١8

یادگاری شیرین

کاتێک کۆمەڵەی ژ.ک پێک دێ ،لە هەوەڵین ژمارەی نیشتمان لە پووشپەڕی ١3٢٢ی
هەتاوی لەژێر بابەتێک بەناوی "آمانجی ایمە" باسی «بەرهەڵست و چەڵەمەیەکی
وەکوو دوژمنایەتیی خۆبەخۆ ،دووبەرەکی و خۆخۆری ،پووڵپەرستی و بیگانەدۆستی»
لەسەر ڕێگای بزووتنەوەی کورد دەکا و ئاماژە بەوەی دەکا کە «تەنیا ڕێگایەکی
کورد ئەبێ بەرە و سەربەستی پێیا بڕوا شەقامی شارستانییەتە» .هەر لەو ژمارەیەدا لە
شێعرێکی م.م هووشەنگ ئەندامی ژمارە ١6ی کۆمەڵەدا هاتووە:
»ملتی دیچیە ئەگەر کردی تەرەقی علتی؟
بوچی تینافکری؟ کورد آخرئەتوش ملتی؟
شد نفاق تو سبب گر تاکنون در رلتی
بیوەتەن وەک جولەکەی دایم هەتیو و سەر هەژار
اتحادو گەرببی جا الزمە علم و سەواد
چونکە بی علم و هونەر ناکا تەرەقی هیچکار
هیچ کەس ناژی لەویدا بە بی علمو هونەر
ملتی عالم کە دەگرن عالەمیک نیە بی ئەثەر
گەر نەبی علم و هونەر ،حەیوانن ئەبنائی بەشەر
مایلی دەشتو دەرو سەحراو و کیو و کیوسار«
هێمن شاعیری پایەبەرز و میللیی کوردیش لە ساڵی ١3٢٤ی هەتاوی لە »یادگاری
شیرین»دا بە گلەییەوە ڕوو بە کچی کورد دەڵێ:
»الدە چارشێوی ڕەشت با دەرکەوێ کوڵمەی گەشت
چون لە قەڕنی بیستەما زۆر عەیبە ئەو ڕوو گرتنە
کیژی خەڵکی بۆمی ئاتۆمی دروست کرد و ئەتۆش
هەر دەزانی ناوی «ئەستێوڵک» و « دەرخۆنە» و «پنە»
فێری زانست و هونەر بوو ئەو لە سایەی خوێندنی
تۆش تەشیمان بۆ دەڕێسی ،یادگاری شیرنە
ئەو بە ئاسمانا فڕێ ،دنیا گەڕا ،چووە بن بەحر
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دەک نەمێنم کاری ئێوەش هەر لە ژوور دانیشتنە«
بێگومان کاتێک لە کۆتایی سەدەی  ١9و دەستپێکی سەدەی ٢٠ی زایینیدا،
کۆمەڵگەی پاشکەوتووی ڕۆژهەڵتی کوردستان لەژێر زوڵم و زۆری دهوڵەتێکی
داگیرکەردا بوو کە بۆخۆشی یەکێک لە وڵتە پاشکەوتەکانی ئەو کاتی جیهان بوو،
کورد چۆن دەیتوانی بەبێ هەبوونی کەیان و سەروەریی خۆی بە ئاستێک بگا کە
تەنانەت دەرفەتێک لە وڵتەکەیدا پێک بێ کە منداڵی کورد ڕێگای قوتابخانە بگرێتە
بەر و فێری زمانی زگماک و فەنن و زانست ی هاوچەرخ بێ .ئەویش کاتێک بە قەولی
هێمن لە «دواڕۆژی ڕووناک»دا:
»لە مێژ بوو هەققی کورد دەخورا بە فیڕۆ
لە مێژ بوو کورد بوو دەیکرد شین و ڕۆڕۆ
لە مەیدانی شەقێنی دوژمنیدا
سەری سەردای کوردی بوو وەکوو گۆ
....
کوڕی کوردی لە خوێنی خۆی دەگەوزێ
کچی کوردی سەری کربوو وە ئەژنۆ
ئەوەی سووکایەتی بوو کردی پێمان
نەدەکرا کەس بڵێ بۆ وا دەکەی تۆ؟«
ئاواتی ژیانێکی ئازاد و سەربەخۆ هەرچەند بۆ ماوەیەکی کورتی یازدە مانگەش بوو
بۆ هەوەڵین جار لە مێژووی کورد بە پێکهاتنی حیزبی دێموکراتی کوردستان بە
ڕێبەرایەتیی پێشەوا قازی محەممەد و ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان وەدی هات و
منداڵی کوردیش توانی بەپێی دەستوور بۆ مەدرەسە بچێ و فێری زمانی زگماک و
زانست و فەنی هاوچەرخ بێ .هەر لە ژمارەی یەکی کوردستان باڵوکەرەوەی بیری
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕێکەوتی لە ڕێکەوتی ٢٠ی بەفرانباری ١3٢٤دا لە

یادگاری شیرین

٢٢٠

ئاگادارییەک کە لە الپەڕەی ٤دا چاپ کرا ،ناردنی کچ و کوڕی ساباڵغی کرا بە
یاسا .لەم ئاگادارییەدا ڕاگەیهندرابوو:
بە تەواوی ئەهالی خۆشەویستی (ساباڵغ) ڕادەگەیەندرێ

–

لەسەر ئەمری پێشەوای

موعەززەم و قەراری (حیزبی دێموکراتی) کوردستان لەوەی بەوالوە پێویستە بۆ
پەرە پێدان و ڕە واجی زمانی کوردی خوێندن لە مەدرەسەکاندا بە کوردییە لەو
(تاریخەوە) تا دە  – ١٠ڕۆژی دیکە هەر کەسێک کوڕ و کچی هەبێ کە
عومری ئیقتزای خوێندن بکا دەبێ بینێرێتە مەدرەسە ئەڵبەتە هەر کەس لەو ئەمرە
ڕوو وەرگێڕی بە توندترین موجازات تەنبێ دەکری( .کومیتەی مەرکەزیی
حیزبی دێموکراتی کوردوستان معاونی حیزب تەهازادە(.
هەر لەو ژمارەیەدا باسی کۆبوونەوەی هەیئەتی فەرهەنگیی کوردستان و قەرار بۆ
کۆکردنەوە و دابەشکردنی ئەو منداڵنە لە نێو میللەت و ناردنیان بۆ مەکتەبی گەالوێژ
دەکرێ کە بەهۆی بێکەسییەوە ناچار بە سواڵکردنن .ڕەنگدانەوەی ئەم دەستوورە لە
هەوەڵین ژمارەی کوردستاندا نیشان دەدا کە ڕێبەرایەتیی کورد تا چ ڕادەیەک هەستی
بەم کەمایەسییە لە کۆمەڵگەی کوردستان کرد و دڵسۆزانە هەوڵی بۆ کۆکردنەوەی
منداڵە هەژارەکان و ناردنیان بۆ مەدرەسە دا ،دەرفەتێک کە بە درێژایی سەڵتەنەتی
ڕهزاخان و قاجارەکان بۆ منداڵی کورد نەڕەخسابوو .پێشەوا قازی محەممەد لە بەشێک
لە وتەکانی خۆی کە بەبۆنەی "جێژنی سەربەخۆیی و ئیستقاللی کوردستان" لە
ژمارەی ١١ی کوردستان ڕێکەوتی ١7ی ڕێبەندانی ١3٢٤دا باڵو بۆتەوە زۆر بەوردی
زوڵم و زۆری حکوومەتەکانی تاران لە بواری زمان و فەرهەنگی نەتەوە نافارسەکان
شی ئەکات و بەم چەشنە باسی دەسکەوتەکانی کۆماری کوردستان لەو ماوە
کورتەی باش دامەزرانی دەکا:
"زمانی زگماکمان کە لەگەڵ شیری دایک تێکەڵی خوێن و گۆشتی ئێمە بووە
لە زەمانی دیکتاتۆریدا سەخت قەدەغە کرابوو .زمانی فارسی بەزۆر تەحمیلی
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ئێمە و منداڵەکانمان دەکرا و ئەوە پتر سەبەبی پاشکەوتنی کورد بوو .لە
مەدارسدا ڕەسمیەتمان پێدا و خوێندن و تەحسیلمان بە سەبک و تەرتیبی دنیا
خستە سەر باری کوردی -چەند مەدرەسەی کچان و کوڕانمان کردەوە
مەدرەسەی شەوانەمان دایر کرد و ،کتێب بەزمانی کوردی تەرجومە کران.
چە ند سەد کوڕ و کچ و پیاوی گەورە لە مەدارسی شەوانە و ڕۆژانە بەزمانی
کوردی دەخوێنن .لە جیاتی ئەوەی شەش-حەوت ساڵ خەریکی خوێندن و
فێربوونی فارسی بن لە مانگێک و دوو مانگدا دەبنە خوێندەوار و هەموو شتێک
دەخوێننەوە و دەنووسن .بۆ ناساندنی لیاقەتی مللی و وەدەرخستنی حەیاتی
ئەدەبی و فەرهەنگی کورد و بۆ ڕاگەیاندنی هاواری خۆمان بە گوێی دنیای
بەشەریەت و عەداڵەت ،موحتاجی وەسیلەی چاپ و باڵو کردنەوە بووین،
چاپخانەی زۆر چاک تەئسیس کرا و دامەزرا لە شاری خۆماندا بە زمانی خۆمان
بە چاپخانەی خۆمان؛ گۆڤار و ڕۆژنامە دەدەچێ و بیر و فکر و داخوازی ئێمە
لە دنیادا باڵو دەکاتەوە".
هەروەها لە ژمارەی ٢5ی کوردستان ڕێکەوتی ٢6ی ڕەشەمەی ١3٢٤دا بەپێی
دەستووری پێشەوا بەهۆی پێداویستییە کی زۆر ،باسی کۆکردنەوەی کتێبەکانی
"قەرائەتخانەی عیسازادە و فەرهەنگ و سازکردنی "کتێبخانەیەکی مللی و عوموومی"
لە شاری مەهاباد دەکردرێ .لە ڕاستیدا کەمتر ژمارەیەکی کوردستان هەیە کە تێدا بە
چەشنێک باسی بایەخی زمانی کوردی و فەن و زانستی هاوچەرخ نەکرابێ.
بە دامەزرانی کۆماری کوردستان بە ڕێبەریی پێشەوای نەمر قازی محەممەد دەرفەتێک
بۆ ڕۆڵەی کورد پێکهات تا لەم ماوە کورتەدا دەیان تێکۆشەر ،شاعیر ،نووسەر و
ئەدیبی گەورە وەکوو حەسەن قزڵجی ،هێمن ،هەژار ،ئاوات ،حەقیقی ،نووری،
سەدیق ئەنجیری ،عەزیز یۆسفی ،غەنی بلووریان ،قاسملوو ،گەالوێژ و هتدی لێ
هەڵکەوێ و ببێتە ئەستێرەیەکی گەش بۆ مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد لە
هەر چوار بەشی کوردستاندا .دووی ڕێبەندان و دامەزرانی کۆماری کوردستان ڕووح

٢٢٢

یادگاری شیرین

و لەشی برینداری نەتەوەی کوردی ساڕێژ کرد و هیوای دواڕۆژێکی ڕووناکی خستە
دڵی هەر کوردێکەوە .هێمن لەو پەڕی جوانیدا باسی دواڕۆژی کوڕ و کچی کورد
بەهۆی دامەزرانی سەروەری و کەیانی کورد لە "یادگاری شیرین"دا دەکا و دەڵێ:
»کوڕی کورد! هاتەوە دیسان هەلی تۆ
مەوێستە ،خۆت مەگنخێنە ،مەترسە
[]...
بڕۆ پێش بێوچان ،لێ بخوڕە ،باژۆ
نەما داخ و پەژارە و ماتەم و خەم
زەمانی هەڵپەڕین و بەزمە ئیمڕۆ
لە شایی ئێمەدا نابینی ئێستا
کچێکی دڵ بە خەم ،الوێکی بێدۆ«

ژانویەی ٢٠١٤

ئهفسانهی دهوری یهکیەتیی سۆڤیەت بۆ پێکهێنانی کۆمهڵهی ژ.ک
چهواشهکردنی ڕاستییهکانی بزووتنەوهی ڕزگاریخوازیی کورد ،سووکایهتی کردن به
سهرۆک و قارهمانانی ڕێگای رزگاری ،تێرۆری کهسایهتییه سیاسییەکانی کورد له
الیهن نهیار و دوژمنانی کوردهوه کهم نهبووه ٤٠ .ساڵ سهرکوتی فیزیکی گهلی
کورد له ڕۆژههڵتی کوردستان لهالیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانهوه ،جیا له
بێزراوکردنی ڕێژیم لهبهر چاوی کورد سوودێکی بۆ دهسهڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
نهبووه .پهنابردنی کۆماری ئیسالمی بۆ ههر فێڵ و فهرتهنهیهک دژبه کورد
چاوهڕوانکراوه .شهڕی فیزیکی دژبه تاکهکانی کۆمهڵ بهبێ شهڕی ڕهوانی گشتی بۆ
شکاندنی ئیرادهی پتهوی خهڵک بێئاکامه .لهو ڕووهوه دوژمن لهههموو
شێوهکارییەکی نهشیاو وهکوو وهگهڕخستنی کهسانی ساختهچی بۆ خهوشخستنه سهر
کهسایهتییە نهتهوهییەکانی کورد کهلک وهردهگرێ .ئهو سیاسهته تایبهت به کۆماری
ئیسالمی نییە و بهرلهو ڕێژیمه ،له سیستمی گۆڕکراوی پاشایهتی و هاوکووفهکانی له
تورکیە و عێراق و سووریەش ئهو سیاسهته بهڕێوه چووه .لهمێژه دهزگای ئیتالعاتیی
ئێران ،به پشت بهستن به سهنەد و بهڵگهکانی ساواک ،ساواما و هتد دهیهوێ
مێژوویهکی تازه بۆ کورد بنووسێ .بۆ ئهوهش له کهسانی ناوزڕاوی وەک عیرفانی
قانیعیفەرد و هتد لە ههموو دەرفەتێک بۆ به دناوکردنی کورد کەلک وهردهگرێ.
پهروهردهکردن و ناردنی کهسانێکی نادروست و چهواشهکار بۆ مووزهی مێژوو که
ههژگهڵی مێژوونووسیی بێالیهنی وێدهخهن ،ناتوانێ سیمای قارهمانانی مێژوویی کورد
خهوشدار بکا .بێگومان لهم بهربهرهکانییه نابهرامبهرەدا که دهسهڵت خاوهنی
ئیمکاناتێکی ماددیی فهراوانه ،نووسینی ئهم چهشنه کتێب و بابهتانه کارێکی دژوار
نییه و نهبووه ،بهڵم ههروهک شۆڕشی گهالنی ئێران لهساڵی ١357ی ههتاوی ڕێژیمی
کۆنهپهرستی پاشایهتی و تێئۆریسییهنهکانی وهک یادێک بۆ مێژوو هێشتهوه ،بێگومان له
داهاتوویهکی نیزیکدا ئاکامی ئهم ڕێژیمه و سهرکوتکهرانی فیزیکی و فیکریی ئهوان
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باشتر له حەمهڕەزا شا و دهوروبهرهکهی نابێ و تهنیا بێئابڕووییەکی مێژووییان بۆ
دهمێنێتهوه.
بۆ نووسینی مێژوو و تهنانهت ههر ڕووداوێکی تاریخی ،نووسهر پێویستی به
کهلکوهرگرتن له تهواوی سهنەد و بهڵگهکانی هێزه بهشهدارهکانی بزووتنەوەکه و
تهنانهت سهرکوتکهران ههیه .بهڵم شێوهی کهلکوهرگرتن ،بهکارهێنان ،لێکدانهوه و
ههڵسهنگاندنی زانستیی ڕووداوهکان لەالیەن نووسهرهوه و دهرهێنانی ڕاستییەکانی
مێژوو له نێوان ئهم ههمووه فاکت و بهڵگه بهرباڵوانهدا ئەوە دەسهلمێنێ که نووسهر تا
چ ڕادهیهک له کاری خۆی سهرکهوتوو بووه و توانیویەتی ڕاستییەکانی مێژوو بخاته
بهرچاوی خوێنهر .ئهو کاتهی که نووسهر تهنیا له چاوی دهسهڵتهوه و به
کهلکوهرگرتن له ڕاپۆرتی سیخوڕهکانی ڕێژیم و پشتبهستن بهو بهڵگه خەیاڵییانهی
که بۆخۆی نهبێ کهس ئاگاداری نییه ،یا له هیچ جێیهک سهرچاوه و نیشانییەکانی ئهم
بهڵگانه دیاری نهکراون ،مێژوو دهنووسێ یا پێی دهنووسن ،تهنیا بهرههمێکی بێکهلک
باڵو دهکاتهوه که خۆینهر به جوانی له نێوان وشه به وشهی ڕستهکانیدا ،جێ پێی
ڕێکخراوهکانی ئیتالعاتی سهرکوتکهری ڕێژیمی کۆنهپهرستی ئێران دهبینێ.
نووسهری ئهم دێڕانه تێدهکۆشێ بهیارمهتی وهرگرتن لهو بهڵگانهی که لهبهر دهستن
بهکورتی باسی ڕۆڵی یەکیەتیی سۆڤیەت له پێکهێنان و چاالکیی کۆمهڵهی ژ.ک له
ڕۆژههڵتی کوردستان بکا که لهالیەن مێژوونووسانی بهناو سهربهخۆ و بێالیەنی!
کۆماری ئیسالمیی ئێران چهواشه کراوه.
ئهفسانهی دهوری یەکیەتیی سۆڤیەت
لهکاتی پێکهاتنی کۆمهڵهی ژ.ک تا ئهمڕو بیر و بۆچوونی یاران و نهیارانی کورد
سهبارهت بهم ڕووداوه مهزنه له مێژووی بزووتنهوهی ڕزگاریخوازیی کورددا یهکسان
نهبووه و ههرکام له ڕوانگهی تایبهت بهخۆیان بهرهو شیکردنهوهی ئهم مهسهلهیه
چوون .چهواشهکهرانی سهربه دهسهڵت بۆ سهربه بێگانه نواندنی ئهم ڕێکخراوهیه
باسی پێکهاتنی کۆمهڵه به فەرمانی ڕاستهوخۆ یاخود لهژێر چاودێریی سۆڤیەت دهکهن
و بهم چهشنه دهیانهوێ بیسهلمێنن که ئهم چهشنه ڕێکخراوانه دهستسازی بێگانهن و
بێگومان پێکهاتنی بزووتنەوهکانی سهربه ئەوانیش ،نه بەهۆی ئاگایی نهتهوهیی و
پێویستیی مێژوویی گهلی کورد بە ڕزگاریی وڵتهکهی لهژێر چهپۆکهی حکوومهته
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سهرکوتکهر و داگیرکهرهکان ،بهڵکوو بهپێی کهلکوهرگرتنی دوژمنانی ئێرانه بۆ
ئاژاوهگێڕی لهم وڵته و تێکدانی تهواوییهتی وڵتی ئێران .بهڵم ئهگهر سەیری ئهو
بهڵگانهی که ئێستا لهبهر دهستدان بکەین ،دهبینین که یەکیەتیی سۆڤیەت نه تهنیا
ڕۆڵێکی له پێکهێنانی کۆمهڵهی ژ.کافدا نهبووه ،بهڵکوو پاش چوونی نۆێنهرانی
کۆمهڵه بۆ الی نۆێنهرانی یهکیەتیی سۆڤیەتی له تهورێز ئهوان له پێکهاتن ،ویست و
چاالکیی ئهم هێزه له ڕۆژههالتی کوردستان ئاگادار بوونەتەوە .بۆ وێنه له ڕاپۆڕتی
حهسهنۆڤ سهرکونسوولی یەکیەتیی سۆڤیەت له تهورێزدا هاتووه" :زهبیحی وتهکانی
ئیلخانیزادهی دووپات کردهوه و وتی ئهم ڕێکخراوهیه نزیکهی دوو ساڵه پێک
٢6
هاتووه و ناوی پارتی ژ.ک به واتای پارتی ژیانهوهی کوردستانه".
ههروهها له یادداشتهکانی هاشمۆڤ سهرکونسوولی یەکیەتیی سۆڤیەت له ورمێ له
یهکی ژانویهی ١9٤5دا لەمەڕ نهبوونی پێوهندی دهگهڵ کۆمهڵهی ژ.ک هاتووه" :من به
چاوی خۆم ههستم کردووه به بوونی پارتی (ژ.ک) و زۆربهی خهڵک پارتی (ژ.ک) به
(کۆمهڵه) ناو دهبهن .زۆربهی کوردهکان و پیاوه بهناوبانگهکانیان الیەنگریی سۆڤیهت
دهکهن و بههیوان لهخهباتیاندا بۆ سهربهخۆیی لهسۆڤیهت یارمهتی وهربگرن .کومیتهی
کوردیی (ژ.ک) خهڵک دڵنیا دهکات که له ئیش و کارهکانی خۆیدا پهیوهندی دهکا
٢7
بە یهکیهتیی سۆڤیهتەوە .بهڵم لهنێوان ئێمه و (ژ.ک)دا هیچ پهیوهندییهک نییه [".]...
له الیهکی تریشەوە تهواوی فاکت و بهڵگهکان دەیسهلمێنێن که یەکیەتیی سۆڤیەت
نه تهنیا پشتیوانی له کۆمهڵهی ژ.ک نهکرد بهڵکوو "بهرپرسانی سۆڤیهت له ئێران،
کوردهکانیان له ئهندام بوونی کۆمهڵهی ژ.ک دهپرینگاندهوه ،تێدهکۆشان چاالکیی ئهم
٢8
ڕێکخراوهیه بهرتهسک کهنهوه".
مۆلۆتۆڤ وهزیری کاروباری دهرهوهی وڵتی سۆڤیەت له گهرماوگهرمی شهڕی
دووههمی جیهانیدا ڕق و بێزاریی خۆی و دهوڵهتهکهی له کورد دهردهبڕی و

2٦

٢7

٢8

بهڵگهنامهی ژمارهف  /٠9٤ئو  /3٠د /65پ  3٤8ل  ١٤9له ئارشیوی وهزارتی دهرهوهی
ڕووسیهی فێدراتیڤ ،ڕابوون ژماره ٢٢ـ  ،١997الپهڕهی 53
ڕووداوهکانی ڕۆژههڵتی کوردستان له چهند بهڵگهنامهیهکی شۆڕهویدا ( ١9٤5ـ  ،)١9٤7الپهڕهی
 ،١٤د .ئهفراسیاو ههورامی
تاریخ کردستان ،مؤلفان :الزاریف ،محوی ،حسرتیان ،ژیگالینا .واسیلیهواـ مترجمان :منصور
صدقی ،کامران امین آوه ،ص  ،٢٢5انتشارات فروغ ،آلمان ،چاپ اول فروردین
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"ڕێبهرایهتیی بزووتنهوهی کوردی به دهرهبهگ "ناو دەبا" ٢9ئهمهش له حاڵێکدا بوو
که بهپێچهوانهی بۆچوونی سۆڤیەت ،نه تهنیا ڕێبهریی کۆمهڵه و بزووتنەوهی
ڕزگاریخوازیی کورد له ڕۆژههڵتی کوردستان به دهستی دهرهبهگ و کۆنهپهرستان
نهبوو ،بهڵکوو ڕووناکبیرانی ئهو کاتی کوردستان وهک عهبدولڕهحمان زهبیحی،
حوسێن فرووههر (زێڕینگهران) ،عهزیز زهندی ،مهحهمهد نانەوازاده و هتد که بیر و
باوهڕێکی پێشکهوتووخوازانهیان هەبوو ،ڕۆڵی سههرهکییان له پێکهێنانی کۆمهڵەدا
گێڕا و توانییان زۆربهی ئازادیخوازان و ڕۆشنبیرانی کورد وهک حهسهن قزڵجی،
هێمن ،ههژار ،حهقیقی و هتد له ساباڵغەوە هەتا کرماشان و له سلێمانییەوه هەتا
ههولێر بهرەو خۆیان ڕابکێشن و بۆ پێکهێنانی کوردستانێکی ئازاد و سهربهخۆ
تێبکۆشن .ئهم ویسته بهرحهقهی کورد بۆ پێکهێنانی کەیانی خۆی دهگهڵ
ژێئۆپۆلیتیکی زلهێزانی جیهان و بهتایبهتی یەکیەتیی سۆڤیەت نهیدهخۆیندەوه .بۆ وێنه
مۆڵۆتۆڤ لهنامهی 3١ی ئاگۆستی ١9٤9دا بۆ سیمیرنۆڤ باڵوێزی سۆڤیەت له ئێران
بهڕاشکاوی "به حیساب هێنانی ڕێبهرانی کورد وهک الیەنگر و وهفادارترین و
بهمتمانهترین پاڵپشتی سۆڤیهت له ئازهربایجان" وهک ئیدەعایهکی ساویلکانه (لهالیەن
نوێنهرانی سۆڤیەت له ئێران ـ نووسهر) لهقهڵهم دهدا و ڕادهگهیهنێ" :ههڵهی
نوێنهرهکانمان دهرخهری ئهوهیه که ئهوان هێشتا له پێوهندییه کۆمهڵیهتی و
نهتهوهییەکانی ئێران تێناگهن ،ئهوان لهخۆیان ڕوون نهکردۆتەوه که خهباتی
کوردهکانی ئێران بۆ خودموختاری و سهربهخۆیی بهپێی نێوهرۆکی
کۆمهڵیهتییهکهی ،دیفاعێکی کۆنهپهرستانهیه له فێئۆدال-عهشیرهی جیاییخوازی
کورد دژبه سیاسهتی سانترالیزم له ئێران" 3٠له بهشێکی تری نامهکه دا پاش هێرش
هێنانێکی دووباره بۆ سهر "سهرۆکه کۆنهپهرست و خۆفرۆشەکانی کورد" ڕادهگهیهنێ
"[ ]...له کاره سیاسییهکانمان له باکووری ئێراندا دهبێ لهسهر ئازهربایجانییەکان
حیساب بکهین ،بهتایبهت لهنێوان ئهواندا دهتوانرێ کهسانی باوهڕپێکراو و الیەنگری
ئێمه له جیاتی کوردان بدۆزرێتهوه .لهپێناو ئهو مهبهسته دهبێ به لێبڕاوی له پشتیوانی

2٩
3٠

سهرچاوهی سهرێ الپهڕهی ٢٢7
چهند" بهڵگهنامهی سۆڤیهت" لهسهر مهسهلهی کورد ،وهرگێڕان له ڕووسییهوه :ئهفراسیاو حهلیمی،
گۆڤاری گزینگ ـ ژماره ،بههاری ـ  ،)١996( ١375سوێد
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کردنی کوردان دوورهپهرێزی بکرێ و هیچ چهشنه کۆسپێک له ئاست دهسهڵتدارانی
3١
ئێران لەپێناو ڕاگرتنی هێمنایهتیدا پێک نههێنرێ".
له زۆربهی ئهم بهڵگانهدا کاربهدهستانی سۆڤیەت ههمیشه له ڕۆژهەڵتی کوردستان
وهک بهشێک له ئازهربایجانی ئێران و سهرۆکهکانی کورد وهک کۆنهپهرست و
خۆفرۆش ناو دهبەن و نهتهنیا هیچ یارمهتییەک بهم ڕێکخراهویه ناکهن بەڵکوو
کۆسپێکن لەسهر ڕێگای پهرهسەندن و کار و چاالکیی ئهم حیزبه .تۆ بڵێی یەکیەتیی
سۆڤیەت بهم بۆچوونهوه ڕۆڵێکی له پێکهێنانی کۆمهڵهی ژ.ک و ڕێکخستنی
بزووتنەوهی ڕزگاریخوازیی کوردی ڕۆژههڵتی کوردستانی بووبێ؟
ژانویەی ٢٠١٤

٣1

سهرچاوهی سهرێ

کورتەباسێک لەسەر کەموکورتییەکانی وەرگێڕانی پەرتووکی مێژووی
کوردستان
 -وشیار عهبدوڵاڵ سهنگاوی له عهڕهبییهوه کردوویهتی به کوردی -

لە ساڵی  ١999زایینیدا کتێبی «مێژووی کوردستان» کە لەالیەن کوردناسە
بەناوبانگەکانی سۆڤیەتی پێشوو وەکوو الزاریف ،ژیگالینا ،حەسرەتیان ،ڤاسیلییهڤا و
مەحۆی نووسرابوو لە مسکۆ لە چاپ درا.
ئەم کتێبە یەکێک لەو کتێبە دەگمەنانەیە
کە بەشێوەیەکی زانستی لەالیەن کەسانێکی
پسپۆڕەوە نووسراوە کە بەشی هەرە زۆری
کات و ژیانیان تەرخانی لێکۆڵینەوە لەسەر
کێشەی کورد کردبوو .لەم کتێبەدا بۆ
ئهوهڵین جار بە چەشنێکی زانستی باسی مێژووی کورد نە لەالیەن گەشتیار یاخود
ڕۆژنامەنووسێکهوه ،بەڵکوو لەالیەن پسپۆڕانی پرسی کوردهوه دەکرێ و مەودایەکی
بەرچاو لە سەدەی حەوتەوە هەتا کۆتایی سەدەی بیستی زایینی لەخۆ دەگرێ.
نەبوونی ئەم کتێبە بە کوردی دەیتوانی و دەتوانێ وەکوو کەمایەسییەک بۆ کتێبخانەی
کوردی پێناسە بکرێ .ئەم کتێبە سەرچاوەیەکی گرینگه نە تەنیا بۆ کەسانێک کە
خولیای ئاگاداربوون لە مێژووی کوردن ،بەڵکوو بۆ کۆمەڵناس ،مێژووناس و ئەو
لێکۆڵەرانەی کە کار لە سەر کێشەی کورد و کوردستان دەکەن .هیوام ئەوە بوو
ڕۆژێک ئەم کتێبە لە کوردستانی ئازادکراودا بکرێتە کوردی و بە دەستی خوێنەری
کورد بگات .لە هاوینی ساڵی ٢٠١3ی زایینیدا لە سەفەرێک بۆ باشووری کوردستان
بە خۆشحاڵییەوە چاوم بە چاپی پێنجەمی وهرگێڕاوی کتێبی «مێژووی کوردستان»
کەوت کە ڕێزدار وشیار عەبدوڵاڵ سەنگاوی لە عەڕەبییەوە وهریگێڕابۆوه سهر زمانی
کوردی  ،بەداخەوە خۆشحاڵبوونی من زۆری نەخایاند و بە خوێندنهوهی کتێبەکە
چاوم بە دەریایەک هەڵەی ڕێنووسی ،ڕێزمانی و نێوەرۆکی کەوت .بەداخەوە من

٢3٠

کورتەباسێک لەسەر کەموکورتییەکانی وەرگێڕانی پەڕتووکی مێژووی کوردستان

شارەزای زمانی عەڕەبی نیم تا لێکی بدەمەوە تا چ ڕادەیەک وهرگێڕدراوه
کوردییهکهی ئەم کتێبە تەبایی لەگەڵ وهرگێڕدراوه عەڕەبییهکهیدا که لەالیەن د.
عەبدی حاجییەوە هەیە کە لەالیەن دەزگای سپیرێزەوە لە ساڵنی (٢٠٠6چاپی یەکەم)
و ( ٢٠١١چاپی دووهەم) باڵو بۆتەوە ،بەڵم وەکوو یەکێک لە وەرگێڕهکانی ئەم
کتێبە لە ڕووسییەوە بۆ فارسی بەبێ ئەوەی کە بمەوێ لە بایەخ و زەحمەتی بەڕێز
سەنگاوی کەم بکەمەوە ،دهمهوێ ئاماژە بە بەشێک لە خاڵه الوازەکانی ئەم کتێبە
بکەم.
به ههڵه نووسینی ناوهکان
یەکەم شتێک کە لە سەرەتاوە دەکەوێتە بەرچاو ،بە هەڵە نووسینی ناوی کەسایەتی،
شار و گوندەکان و هتدە کە بەپێی تایبەتمەندیی زمانی عەڕەبی و نەبوونی پیتەکانی
«پ»« ،چ»« ،ژ» و هەروەها «گ» نووسراوە .لە الیەکی دیکەوە لەوه دەچێ وەرگێڕی
بەرێز شارەزای ناوی ڕاستیی بەشێک لە کەسایەتییەکان ،شار و بنەماڵەکان و هتد
نەبووبێ .بەشێکیشی دەکرێ وەکوو هەڵەی ڕێنووسی لەبەرچاو بگیرێ .بەپێی ئەوەی
کە چاپی ئەم کتێبە بە چاپی پێنجهم گەیشتووە ،بێگومان وەرگێڕی بەڕێز دهرفهتی
ههبووه کە النیکەم بە پێداچوونەوەیەک هەڵەکانی ڕاست بکاتەوە .ئەو جۆرەی کە
دیارە وهرگێڕی ئەم کتێبە مێتۆدێکی ڕوونی بۆ نووسینی ناوهکان نەبووە ،جاروبار لە
الپهڕهیەکدا ناوێک بە دوو جۆر نووسراوە ،بۆ وێنە ناوی نەمر شاکرۆ خدۆیویچ
مەحۆی بە هەڵە (شاکرمەحوی و شاکرو محوی) نووسیوە (بڕوانە الپهڕهی ،)٤٠
یاخود ناوی شاری شاپوور بە  3جۆری وەک (سابور ،شابور و شاهپور) نووسراوە -
(بڕوانە الپهڕهکانی  66 ،6٤و  .)596یان حەلوان وەکوو (حلوان و حەلوان) هاتووە -
(بڕوانە الپهڕهی  .)5٤بەشێک لە ناوەکان بە شێوازی عەڕەبی یان فارسی نووسراون،
تەنانەت ئەگەر بە کوردیش نووسرابن هەر بە هەڵە نووسراون .ئەگەر وهرگێڕ
بیویستبایە ناوهکان هەر وەکوو لە زمانی سەرەکیی ئەو وڵتانەی کە کوردستانیان
دابەش کردووە ،بنووسێ ،زۆر جێگهی رهخنه نهدهبوو ،بەڵم شێوەی نووسینی
ناوهکان تێکەڵ و پێکەڵە و هەروەکوو ئاماژەم پێکرد ،وهرگێڕ زۆر لەسەر ئەم ناوانە
ورد نەبۆتەوە ،تەنانەت ناوی نووسەرانی ئەم کتێبەشی بێجگە لە نەمر الزاریف بە هەڵە
نووسیوە ،ناوی نەمر «ئۆڵگا ئیوانۆونا ژیگالینا» بە سێ جۆری (اولغا میغالینا (الپهڕهی
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 )٢یان اولفا جیغالینا و جیغالیا) (الپهڕهی  )٤٠هێناوە .لە زۆر جێگادا ناوهکان
هەروەکوو ئاماژەم کرد بەپێی تایبەتمەندیی زمانی عەڕەبی و نەبوونی ئەو پیتانەی کە
لە سەرێ ئاماژەم پێدان نووسراون ،ئەوەش لە حاڵێکدایە کە لە زمانی کوردیدا پیتی
پێویستمان بۆ دەربڕینی ئەم وشانە هەیە ،بۆ نموونە بە جێگای پۆلیبی ،مارکۆپۆلۆ،
واشنگتۆن ،نووسراوە (بۆلینی ،مارکوبولو ،واشنتۆن) ،بڕوانە (الپهڕهکانی 5٠ ،3٤و
 .)57٤لە زۆر جێگای تریشدا ناوی شارەکان ،بنەماڵە و هتد دروست نەنووسراون ،بۆ
وێنە بەجێگای فاس و دارابگرد کە لە شارەکانی پارێزگای فارس بوون ،نووسراوە
(داربجرد و فارس) ،بڕوانە (الپهڕهی  .)6٢لە خشتەی خوارێ ئاماژە بە بەشێکی کەم
لەم هەڵنە دەکەین .بەداخەوە ژمارهی ئەم ناوانەی کە بەهەڵە نووسراون لە ڕادەبەدەر
زۆرە و لێرە ناکرێ باسی دانە بە دانەیان بکەین.
ڕاست

الپەڕە

هەڵە

١و ٤٠

اولغا میغالینا ،اولفا جیغالینا ،ئۆڵگا ژیگالینا
جیغالیا

١

حسرتیان

حەسرەتیان

١

شاکرو محوی

شاکرۆ مەحۆی

١

فاسیلیفا

ڤاسیلییەڤا

امین سانوفتیش مصطفایف

ئەمین ئاسانۆویچ مستەفایف

لۆلۆییەکان ،کاشیەکان

لولو یان لولوبییەکان ،کاسییەکان

3١

پارسەکان،
فارسەکان ،مادەکان،
سەرمات ،ساورماتییەکان ،ئاریاییەکان

سکیفەکان،

33

میدیەکان،
سەکیف،
ئاریەکان

3٤

بۆلیبی ،سترایون ،بۆلینی پۆلیبی ،سترابۆن ،پلینیی گەورە ،تاسیت،
گەورە ،تاتسیت ،زەینفۆن ،گزنڤۆن ،ئاناباسیس
اناباسیس

٤٠

پترسبۆرغ

پترسبورگ یان سەن پترزبورگ

٤١

ئیمبراتۆریەتی

ئیمپراتۆری ،ئیمپراتۆریەتی

٤١

لینیگراد

لێنینگراد
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٤9

رشیدالدین فچل اللە همدانی بە فارسی رشیدالدین فضلاللە همدانی

5٠

مارکوبولوی

مارکۆپۆڵۆی

5٤

حلوان ،حەلوان

حەلوان

5١

ابن االپیر

ابن اثیر

5٤

قومسین

قەرەمسین (کرماشان)

5٤

آ.ب .بولدیان

ئا .پ ،پۆالدیان (بەفارسی :آ .پ.
پوالدیان)

56

میسۆبۆتامیا

میزوپۆتامیا،

58

اوشنۆ

شنۆ ،ئوشنۆوییە

6٢

داربجرد

دارابگەرد

فارس

فاس

63

دلێم

دیڵم

6٤

سابور

شاپوور

67

خەرمینیەکان

خوڕەمدینەکان ،خوڕەمییەکان ،خوڕەمیان

75

سورهاب بن بدر

بە فارسی سرخاب بن بدر

83

ئۆزۆن

ئوزون (وشەیەکی تورکی بە مانای درێژ)

86

ئۆرستقراتیەکان

ئاریستۆکراتەکان

5٢3

عبدولرەحمان قاسملۆ

عەبدولڕەحمان قاسملوو

57٤

واشنتۆن

واشنگتۆن

6٠١

سایکس بیکۆ

سایکس-پیکۆ

هەروەکوو ئاماژەم پێ کرد ئەمانەی سەرەوە تەنیا بەشێکی زۆر کەم لە هەڵەکانی نێو
ئەم کتێبەن کە دەتوانێ بەشێکی بگەڕێتەوە بۆ تەرجومەی عەڕەبیی کتێبەکە و
ناشارەزایی وهرگێڕە عەڕەب و کوردهکەی ئەم کتێبە و تا ڕادەیەکی زۆریش
کەمترخەمیی ئەو بەڕێزە بۆ دۆزینهوەی ناو و چەمکەکان بە زمانی کوردی .ئەمڕۆ
تەنانەت لە سێبەری تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا دەکرێ بە کەمێک خۆماندووکردن
بەشێکی زۆری ئەم ناوانە بدۆزرێنەوە.
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خاڵبهندی
خاڵێکی دیکە دەگەڕێتەوە سەر دانانی نهشیاوی خاڵ ،کۆما یان دەستپێکردنی ڕستە بە
وشەی پێوەندییەوە وەکوو «کە» یان «و» ،هەروەها داڕشتنی ڕستە نە بەپێی
تایبەتمەندییەکانی زمانی کوردی ،بەڵکوو بەپێی زمانی عەڕەبی .بێگومان بۆ ئەوەی
کە کاری وه رگێڕ جێگای متمانە بێ پێویستە شارەزای تایبەتمەندییەکانی زمانی بیانی
و زمانی خۆی بێ .وهرگێڕانی بابەتێک نابێ وشە بە وشە بێ ،بەڵکوو دهبێ بەپێی
پێوەندیی ئەو ڕستانەشهوه بێ کە زۆر جار لە پاراگرافێکدا لەیەک دوور
کەوتوونەتەوە ،بەڵم پێوهند ییان بە یەکەوە هەیە .لێرەدا پێویستە بەبێ ئەوەی کە مانا و
مەفهوومی ڕستە و پاراگرافەکە تێکبدرێ پەیامی نووسەر بە خوێنەر بگهیهندرێ.
زۆرجار بۆ وهرگێڕانی پاراگرافێک لە زمانی ڕووسییەوە بە کوردی یان فارسی
پێویستە جێگای ڕستەکان بەپێی پهیوهندییان لەگەڵ یەکتر بگۆڕدرێ و چوارچێوەی
پێکهاتەکە بە چەشنێکی دیکە دابڕێژرێتەوە کە تەبایی لەگەڵ ڕێزمانی زمانی کوردیدا
ههبێ و مانای ڕستەکە بەجوانی بگوازرێتەوە ،دەنا ڕستەکان کە زۆرجار بەپێی خاڵ و
کۆما لە یەک جیا دەبنەوە ،حاڵەتێکی پچڕ پچڕ و بێمانا بە خۆوه دەگرن ،دەبنە هۆی
سەرلەشێوانی خوێنەر و پێویستە بابەتەکە چەندین جار بخوێندرێتەوە تا ڕوون بێتەوە
کە لەم ڕستەیەدا باسی چی کراوە .ئەم چەشنە پاراگرافانە لەم کتێبەدا لە ڕادە بەدەر
زۆرن .بەپێی ئەوەی کە کتێبەکە  6٠8الپهڕه لەخۆ دەگرێ ئێمە لێرەدا بۆ ئەوەی
خوێنەر ماندوو نەکەین تە نیا ئاماژە بە دوو سێ نموونە دەکەین .ئەگەر قەرار وابێ
تەواوی ڕستەکان لێکبدەینەوە ئەوە بە قەولی فارسەکان دەبێتە "مثنوی هفتاد من".
لە الپهڕهی  ١٢لەژێر دێڕی «وتەی دانەرەکان»دا ئاوا هاتووە:
ئەم کتێبە باس لە مێژووی کوردستان و ن یشتمانی مێژووی دەکات .دەبێ مەبەست
«مێژوویی» بێ [لەوە بەوالوە تێبینییەکانی نووسەری ئەم دێڕانە لە کڕۆشەدا دێ]،
ئەوانەی کە بە یەکێک لە هەرە نەتەوە کۆنەکانی ئاسیای ڕۆژئاوا هەژمار دەکرێن کە
نیشتمان و شوێنی نیشتەجێبوونیان نەگۆڕ بووە ،ئەم توێژینەوە و لێکۆڵینەوەیه [ئەم دوو
وشەیە هەر یەک مانایە کەیان هەیە و پێویست بە نووسینی هەر دووکیان ناکا ،لە کتێبە
ڕووسییەکەدا نە باس لە لێکۆڵینەوە ،بەڵکوو لە «چوارچێوەی ڕووداوە مێژووییەکان»
دەکرێ] لە سەردەمی هێرشەکانی سپای عەڕەبەوە دەست پێدەکات ،لەو کاتەوە کە
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پێکهاتەی گەلی کورد بە شێوەیەکی کۆتایی پێکهات[ ،مەبەست کام شێوەیە ،بۆ
خوێنەر ڕوون نییە باس لە چ شێوەیەک دەکرێ] و ،تا ئەو سەردەمەی ئێمە[ ،شێوەی
دەستپێکی پاش ئەم فاریزه و کامایە ڕوونی ناکاتەوە کە « تا ئەو سەردەمەی ئێمە»
پێوهندی بە ڕستەی پێشووەوە هەیە یان بەو ڕستەیەی کە پاشان دێ] ،دەبێت ئەم
ڕاستیە بزانین کە کورد بەشداری کردوە لە زۆربەی ئەو ڕووداوە گەورانەی کە لەم
ناوچەیەدا ڕوویانداوە و پشک و بەشی بەرچاویان هەیە لە شارستانیەتی ناوخۆیی و
جیهانیدا ،گەلی کورد کە ژمارەیان دەگاتە ( )3٠ملێۆن کەس ،بەردەوام لە خەبات و
تێکۆشاندایە بە هەمو و هێز و توانایەکی لە پێناو بەدەستهێنانی مافە ڕەواکانی و مافی
چارەی خۆ نووسین .هەروەها کێشەی کورد یەکێکە لە زیندووترین کێشە و پرسە
نێودەوڵەتییە هاوچەرخەکان ،بۆیە بەردەوام ئەو بزاڤە رزگاریخوازانەی کە لە مێژووی
کورد دا سەریانهەڵداوە بە گشتی جێگای بایەخی نووسەر و دانەرەکانی ئهم کتێبهن.
با بزانین لە دەقی ڕووسییەکەدا ئەم پاراگرافە چۆن نووسراوە:
لەم کتێبەدا بۆ ئەوەڵین جار لێکۆڵینەوە لەسەر مێژووی کوردستان -نیشتمانی مێژوویی
و شوێنی بێبڕانەوەی نیشتەجێبوونی یەکێک لە کۆنترین نەتەوەکانی ئاسیای ڕۆژئاوا
یانی کوردەکان دەکرێ .-چوارچێوەی ڕووداوەکانی مێژووی ئەوان [کوردەکان] لە
کاتی سەرکەوتنی عەڕەبەکانەوە ،یانی ئەو کاتەی کە قەومی کورد بە یەکجاری
شکڵی گرت دەست پێدەکات و هەتا ئێستا بهردهوامه .کوردەکان یەکێک لە
بەشدارانی هەمیشەیی بەالنی کەمەوە تەواوی ڕووداوە سەرەکییهکانی ئەم ناوچەیەن و
ڕۆڵێکی بەرچاویا ن لە پێکهاتنی شارستانییەتی جیهان و ئەم ناوچەیەدا بووە .ئێستاش
گەلێکی  3٠میلیۆنی کورد پێداگری لهسهر بەدەستهێنانی مافی ڕەوای خۆی ،یانی
مافی چارەنووسی خۆی دهکا و کێشەی کورد بۆتە یەکێک لە پرسە نێونەتەوەییهکانی
سەردەمی ئێمە .بزاڤ و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی گەلی کورد کە وەکوو
هێڵێکی سوور لە سەرتاسەری مێژووی ئەم گەلەدا درێژەی بووە ،بۆتە جێگای
سەرنجی سەرەکیی نووسەرانی ئەم کتێبە .لە جێیەکی دیکەدا هاتووە« :ئەم
(مۆنۆغرافیانە) [مەبەست مۆنۆگرافی یان "نامیلکە"یە] کە دانراوە لە سەر بناغەی
سەرچاوە سەرەتاییەکان و ئەو سەرچاوانەی کە تا ئێستا نەخوێندراونهتەوە و
توێژینەوەی بۆ نەکراوە[ ،لە ڕووسییەکهدا باس لەو سەرچاوانە دەکا کە جارێ کاریان
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لەسەر نەکراوە] هەروەها ئەو کارە باڵوکراوانەی توێژەرهکان و کوردناسەکان
(کۆردۆلۆژین) بەکار هێنراوە لەم کتێبەدا[ .لە کتێبەکەدا باسی نووسراوەکانی دیکەی
نووسەرانی ئەم کتێبە و کوردناسەکانی دیکە دەکرێ » ].لێرەدا تەرجومەی ئەم
بەشەش دەخەینە بەر چاوی خوێنەر:
نووسینی ڕووداوە مێژووییەکانی ئەم نووسراوەیە [کتێبەکه] بەپێی سەرچاوە
سەرەتاییەکان یان ئەو سەرچاوەگەلەیە کە هەتا ئێستا لێکۆڵینەوەیان لەسەر نەکراوە،
هەروەها نووسراوە چاپکراوەکانی نووسەرانی ئەم کتێبە و کوردناسەکانی تر.
لە الپهڕهی  ١8دا لەژێر سەردێڕی «دەروازەیەک» ئاوا نووسراوە:
گەلی کورد ،یەکێکە لەو گەلە دەگمەنانەی چ لە ئاسیای ڕۆژئاوا بێت یان جیهان بە
گشتی کە هەر لە کۆنەوە تا ئەم ڕۆژگارەی ئێستامان توانیوێتی بە شێوەیەکی گشتی
پارێزگاری لە روخساری ڕەگەزی خۆی بکات .ئەگەر سەرەتا لەو تێبینیە
سەرەتاییانەوە دەست پێبکەین کە لە سەر کورد و پێشینە نزیکەکانیان(االسالف
االقربین) هاتووە ،کە زانستیش دانی پێداناوە .دەبینین [ڕستەکەی پێشوو بە «ئەگەر»
کە حاڵەتێ کی شەرتییە دەست پێدەکا ،بەڵم بە دانانی نوختەکە پاش «پێداناوە» خوێنەر
بۆی ڕوون نابێ کە «زانستیش» دانی بە چی داناوە؟! پاش نوختەکە بەپێی هاتنی
وشەی «دەبینین» دروستر بوو بە جێگای نوختە کۆما دابندرێ تا ئەو دوو ڕستەیە بە
یەکەوە پهیوهند بدرێن ،نەک لە یەک جیا ب کرێنەوە] مێژووی ژیانیان دەگەرێتەوە بۆ
( )٢5٠٠ساڵ ،و [لێرەدا «و» دوو بەشی ڕستەکە بە یەکەوە پێوەند دەدا و پێویست بە
کۆمای پێش ئەو ناکات] .پێکهاتەی گەلی کورد وەک ڕەگەز دەگەرێتەوە بۆ نزیکەی
( )١5٠٠ساڵ لهوهپێش ،کە [لێرەدا دەستپێکی ڕستەکه بە «کە» دەست پێدەکا کە
وشەیەکە بۆ پێوهنددانی دوو ڕستە کە یەکتری تەواو دەکەن ،بەم حیسابە پێویست بە
دانانی نوختەی پێش ئەو ناکا] ،ئەمەش ناکرێت بە هیچ گەلێک لە گەلەکانی ئوروپای
هاوچەرخ یا بەشێکی زۆر لە گەڵنی ئاسیا و ئەفریقاش بڵێین ،هەروەها ئەوەشی
دەخەمە سەر [لە ڕستە ڕووسییەکەیدا باسی «بێجگە لەوە» دەکرێ نە ئەوەشی دەخەمە
سەر] کە ئەم پێکهاتە سەرەتایەی گەلی کوردی و ئەوی بە دوایدا هات [ چ بە
دوایدا هات؟؟] لە یەکگرتنی گەلێکی ڕەسەنی نەتەوەیی لە سەر ئەو خاک و نیشتمانە
ڕوویدا کە ئێستا ناسراوە بە کوردستانی هاوچەرخ .بەم شێوەیە دەتوانین کورد وەک
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گەلێکی ڕەسەنی ناوچەی ڕۆژهەڵتی ناوەڕاست(کە نموونەی ئەوانی تێدا کەمە)
ههژمار بکهین ،ئەمەش نیشانە و هێمای یەکەم و سەرەکییە بۆ مێژووی کورد.
لێرەدا وەرگێڕاوی ئەم بەشەش دەخەینە بەر چاوی خوێنەر:
پێشەکی
کوردەکان یەکێک لە گهله دەگمەنەکانی نە تەنیا ئاسیای ڕۆژئاوا ،بەڵکوو تەواوی
جیهانن کە پێناسەی نەتەوەیی خۆیان لە سەردەمی کۆنەوە هەتا ئێستا پاراستووە.
ئەگەر ئەو لێکۆڵینەوە زانستییانە کە ب ۆ هەوەڵین جار ئاماژەیان بە کورد و پێشینە
نیزیکەکانیان کردووه وەکوو بناغەیهک لەبەرچاو بگرین ،مێژووهکهیان نزیک بە ٢5٠٠
ساڵ مهزهنده دەکرێ .نیزیک بە  ١5٠٠ساڵ لەمەپێش قەومی کورد وەکوو ئەتنیکێک
پێکهات .ئەم پێشینەیە نە تەنیا لەنێوان گەلەکانی ئەمڕۆی ئورووپا ،بەڵکوو لە نێوان
زۆربەی گهلهکانی ئاسیا و ئەفریقاشدا نابیندرێ .بێجگە لەوەش پێکهاتەی سەرەتایی
گەلی کورد و گۆڕانی بە قەومێک (ئیتۆژنێژ  -ڕەوتی پێکهاتنی قەومێک) هەر لەو
شوێنەیدا ڕووی دا کە کوردستانی ئەمڕۆ لەوێدایە .بەم پێیە دەکرێ کوردەکان بە
حەق وەکوو خۆجێییترین نەتەوەی خۆرهەڵتی نیزیک پێناسە بکرێن( .لەم ناوچەیەدا
نەتەوەگەلێک بەم تایبەتمەندییانە وە زۆر کەمن ).ئەمە ئەوەڵین تایبەتمەندیی سەرەکیی
مێژووی کوردە.
له بارهی توودهوه
لە الپهڕهکانی  397-398ئاوا هاتووە:
لە مەهاباد لە ساڵی  ١9٤٢یەکەم شانەی حزبی گەلی ئێرانی [دروستەکەی ئێران -ـە
و «ی»ـێی کۆتاییەکەی زیادییە ،لە الیەکی دیکەوە «ناوی ئەو حیزبە «توودە»یە و
ناوی «تایبهته» ،باشتر دەبوو هەر وەکوو خۆی بنووسرێ] دامەزرا (شیوعی) [لە
کتێبەکەدا نووسراوە حیزبی کۆمۆنیست] ،کە پارتێکی بچووک بوو [لە کتێبەکەدا
باسی بچووک یان گەورە بوونی ئەم حیزبە ناکا ،بەڵکوو باسی کەمبوونی ئەندامەکانی
لە کوردستان دەکا ،دەنا لەو کاتەدا حیزبی توودەی ئێران یەکێک لە گەورەترین
حیزبەکانی ئێران بوو کە بەشێکی زۆری لە کرێکاران ،جووتیاران و ڕووناکبیرانی
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ئێرانی لە دەوری خۆی کۆ کردبۆوە] ،کوردەکان زۆرتر هاوسۆزیان لەگەڵ
(کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد) دابوو ،بەردەوام لە بانگەشە و دروشمەکانیدا لە دژی
سیاسەتەکانی دەسەڵتدارانی ئێ ران لە بەرامبەر کورد رادەوەستانەوە[ .ڕستەکە زۆر
ئاڵۆز و ناڕوون تەرجومە کراوەتەوە ،لە کتێبەکەدا باس لە الیەنگریی کوردەکان لە
کۆمەڵەی ژ.کاف دەکا کە لە بەیاننامە و پەیامەکانی خۆیدا دژایەتی لەگەڵ
سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئێران بەرامبە ر بە کوردەکان دەکرد ،لێرەدا وشەی
«ڕادەوەستانەوە زۆرتر دەگەڕێتەوە سەر کوردەکان نە کۆمەڵەی ژیانەوەی کورد و
مانای ڕستەکە بە گشتی دەگۆڕێ] .لە ساڵی  ١9٤٤ئەم پارتە بە ناوی کوردەکانی
ئێرانەوە داوای دەست لە کار کێشانەوەی حکومەتەکەی محەمەد سەعید موراغەی
کرد [دەبێ مەبەست محەممەد ساعید مەراغەیی بێ ] ،و مافی دەرهێنانی نەوت لە
باکوری ئێران بدرێت بە یەکیەتی سۆڤیەت ،لەگەڵ ئەمەشدا هزر و بۆچوونەکانی
«کۆمەڵە» پشتگیری هەموو کوردەکانی بەگش تی بەدەستهێنا ،لە ئەنجامدا بەشێک لە
نوخبە خێڵەکییەکانی کورد لە دژی کۆمەڵە راوەستان[ ،لێرەدا ڕوون نییە بۆچی لە
کاتێکدا هەم وو کوردەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان الیەنگری کۆمەڵە بوون «لە
ئەنجامدا» بۆ بەشێک لە نوخبە ئەویش خێڵەکییەکان دژ بەو ڕادەوستن؟ پاش کۆتایی
ئەم پاراگرافە نیشان دەدەین کە تا چ ڕادەیەک مانای ڕستەکان بە هەڵە تەرجومە
کراوەتەوە] هەروەها چەندین پەیوەندی دروست کرد لەگەڵ تۆری بەرفراوانی
بەکرێگیراوی بێگانە کە لە کوردستانی ئێراندا کاریان دەکرد ،هەروەها دژی هاتنە
ناوەوەی سوپای ئێران بوون بۆ ناو شار و گوندەکان کە لە ئامادەباشیدا بوو بۆ
پێشەوایەتی کردنی هێزەکانی بەرگریکەر[ .ڕوون نییە کێ پێوهندی لەگەڵ تۆڕی
بەرفراوانی بەکرێگیراو ی بێگانە گرت یاخود دژ بە هاتنەوەی سپای ئێران بوو،
کۆمەڵە یاخود نوخبە خێڵەکییەکان؟] ئەمانەش بوونە هۆی دروست بوونی
بارودۆخێکی شڵەژاو و ناجێگیر لە کوردستانی ئێراندا.
با بزانین لە کتێبی «مێژووی کوردستان»دا چۆن باسی ئەم ڕووداوە کراوە:
لە ساڵی ١9٤٢ی زایینیدا شانە سەرەتاییەکانی حیزبی توودەی ئێران (حیزبی
کۆمۆنیست) کە ژمارهی ئەندامەکانیشی کەمبوون لە مەهابادیشدا پێکهات .کوردەکان
زۆرتر الیەنگرییان لە حیزبی «ژیانەوەی کوردستان» دەکرد کە لە ڕاگەیەنراو و
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پەیامەکانی خۆیدا دژبەری سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئێران لەبارەی کوردەکانەوە بوو.
ئەم حیزبە (ژیانەوەی کوردستان) لە ساڵی ١9٤٤ی زایینیدا لەالیەن کوردەکانی
ئێرانەوە داوای دەست لەکار کێشانهوهی حکوومەتی محەممەد ساعید مەراغەیی و
پێدانی مافی تایبەت به یەکیەتیی سۆڤیەت بۆ دهرهێنانی نەوتی باکووری ئێرانی
دەکرد .سەرەڕای ئەوەش بیروباوەڕه ڕاگەیەندراوەکانی «ژ-کاف» لە الیەن تەواوی
کوردەکانەوە پشتگیری نەکرا .بەشێک لە سەرۆکخێڵەکان کە دژی ژ-کاف بوون
پێوهندییان لەگەڵ بەشێکی زۆر لە کارگێڕانی چاالکی بیانی لە کوردستانی ئێران
ههبوو ،لە پاڵ دژایەتی کردن لەگەڵ هاتنی سپای ئێران بۆ نێو شار و گوندەکانی
[کوردستان] ئامادە بوون ڕێبەریی بەرگری وەئەستۆی خۆیان بگرن .تەواوی ئەم
شتانە بوونە هۆی ناسەقامگیریی بارودۆخی کوردستانی ئێران.
بارودۆخی ههرێم
ئەمڕۆ لە باشووری کوردستان بەهۆی ڕووخانی حکوومەتی بەعسی عێراقەوە،
پێکهاتنی دەوڵەتی هەرێمی کوردستان و دەزگا جۆراوجۆرەکانی چاپی کتێب ،ئەم
دەرفەتە بۆ کوردیش هاتۆته پێش کە پاش ئەم هەمووه چەرمەسەری و کوێرەوەرییە
بتوانێ لەسەر تەواوی بوارەکاندا یەک لەوان زمان و مێژووی خۆی بکۆڵێتەوە هەتا
وهچەی ئەمڕۆی کورد شارەزای مێژووی خوێناویی گەلەکەی بێ و بزانێ ئەم
دەرفەتەی کە ئەمڕۆ لە کوردستانی ئازادکراودا ڕهخساوه ئاکامی چەندین سەدە
خەبات ،ئەنفال و شەهیدبوونی هەزاران ڕۆڵەی ئەم خاک و نیشتمانەیە .ئەوەی کە
چاپی کتێبی «مێژووی کوردستان» کە لەالیەن ڕێزدار وشیار عەبدوڵاڵ سەنگاوییەوە
کراوەتە کوردی بە پێنج جار گهیشتووە ،نیشاندەری ئەو ڕاستییهیه کە ڕۆڵەی کورد
خولیای ئاشنا بوون لەگەڵ مێژووی خۆیەتی ،بەڵم بێگومان شێوەی ڕاگەیاندنی
پەیامی نووسەری بیانی بە خوێنەری کورد پێویستی بە پاراوبوونی زمانەکە و
وەرگێڕانی دروستی نێوەرۆکی کتێبەکە هەیە ،دەنا وهرگێڕ ناتوانێ ئەرکی خۆی
بەجێ بێنێ و ،دەبێتە سەر چاوەی ڕاگەیاندنێکی ناڕاست .بەداخەوە کورد بەهۆی
دابەشبوونی وڵتەکەی و نەبوونی دەوڵەتی خۆی تا ئێستا بەدرێژایی مێژوو لەژێر
چەپۆکەی دەوڵەتە داگیرکەرەکاندا بووە و سەرەڕای خەبات و خۆڕاگری هەتا
ڕادەیەکی زۆر زمانەکەشی کەوتۆتە ژێر کاریگەریی نەتەوەی زاڵ ،ئێمە ئەم حاڵەتە
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لە شێوازی نووسینی بەشێکی زۆر لە نووسەران و وهرگێڕهکانی کوردستان بەتایبەتی
لە باشووری کوردستان دەبینین .هەروەکوو گەورە شاعیری کورد بەڕێز عەبدوڵاڵ
پەشێو لە هەولێر ئاماژەی پێ کرد «ئەمڕۆ ئەو کارەی کە دوژمن تا ئێستا نەیتوانیبوو
بیکا ،کورد بە دەستی خۆی دە یکا و زمانەکەی بە دەستی خۆی لەنێو دەبا» .ئەرکی
ڕووناکبیری کورد پاراستنی زمانی کوردی و هەوڵدان بۆ دەوڵەمەندکردنی لە تەواوی
بوارەکانی زانست ،فەرهەنگ و ئەدەبیاتدایە .ئەرکی نووسەر یاخود وهرگێڕ گەیاندنی
پەیامی خۆی یان نووسەری بابەتێک بە دروستی چ لەباری مانا و مەفهوومەوە چ
لەباری دروست نووسینی ڕستەکەیە ،تەنانەت لێرەدا بەرپرسیارییەتیی وهرگێڕ زۆرتر لە
نووسەریشە .ئەرکی وهرگێڕ گەیاندنی پەیامی نووسەر بەخوێنەرە؛ بەو چەشنەیە کە لە
بابەتەکەدا هاتووە ،بۆ ئەم مەبەستەش پێویستە وهرگێڕ بۆ خۆی لەبابەتەکە چاک تێبگا
تا بتوانێ چاکیش تەرجومەی بکاتەوە.
ژووەنی ٢٠١٤

کورتەیەک بۆ ناساندنی فیلمی"استاد"
ژیان و بەسەرهاتی شاعیری شۆرشگێری کورد الهووتی کرماشانی

فیلمی"استاد" واتە "مامۆستا" لە ساڵی  ١988لە الیەن تاجیک فیلم بە ڕژسیۆری
دەوڵەت خودانەزەرۆڤەوە بە زمانی ڕووسی باڵو بۆتەوە کە هاوکات
سناریۆکەشی نووسیوە .ئەوانەی خوارەوە بە
یارمەتی دەقی ئەو سیناریۆیە نووسراون و
هەندێک زانیاری زیاتریشیان ئاوێتە کراوە:
لە سەرەتای فیلمەکەدا باس لە سەردەمی ژیانی
الهووتی دەکرێ .الهووتی لە کۆتایی سەدەی
نۆزدە[ساڵی  ]١887لە کرماشان لە بنەماڵەیەکی
هەژار لە دایک بوو .باوکی لەبەر هۆگری و
خۆشەویستی ئەبولقاسمی فیردەوسی شاعیری
ئێرانی ،ناوی ئەبولقاسمی لەسەر داناوە.
جارێکیان لە کاتی منداڵیدا دەچێتە مەدرەسە ،مامۆستا لە الهووتی دەدات و
باوکی بە زانینی ئەم کارە ئیتر الهووتی بۆ ئەو مەدرەسەیە نانێرێ .لە جەوانیدا
الهووتی لە ژێر کاریگەریی بیر و نووسراوەکانی میرزا مولکم خان بوو .لە
بزووتنەوەی مەشروتەی ئێران ( )١9٠6و گرتنی تاراندا بەشدار بووە .بۆ هەوەڵ
کەرەت لە کاتی بوونی سپای تزار لە کرماشان لە ساڵی  ١9١6لە ڕێگای
ئەفسەرێکی بۆلشویک بە ناوی 'کالنیسۆڤ'ەوە لەگەڵ نێوی لێنین ئاشنا دەبێ.
لە  ١9١7دا لە کرماشان ڕۆژنامەی "بیستون"ی چاپ و باڵو کردۆتەوە .لە
ساڵی  ١9١8چووەتە تورکیا و لەوێ لەگەڵ حسن مقدم ڕۆژنامەی "پارس"ی
چاپ و باڵوکردۆتەوە و پاشان گەڕاوەتەوە ئێران .لە ساڵی  ١9٢١کاتی
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سەرهەڵدانی شۆڕشی ناسراو بە جەنگەڵ لە گیالن بووە و لە تەورێز بەشداری
بزووتنەوەی شێخ محەمەدی خیابانی کردووە ،ئینجا هەر خۆی بە یارمەتی
ژاندارمەکانی ژێردەستی خۆی لە شارەکەدا حکوومەتی سووری دامەزراندووە
و پاش شکستی حکوومەتەکەی ،کۆچی بۆ سۆڤییەت کردوە.
لە سەر سنووری ئازەربایجان لە گەڵ هاورێکانی چەک دەکری و بۆ نەخجەوان
و پاشان باکۆی دەنێرن .لەوێ بە هۆی دەسەڵتداریی مساواتچییەکان دەیگرن
و لە بەندیخانەی دەخەن و گەلێک شکنجە و ئازاری دەدەن .بە هاتنی سپای
کیرۆڤ یەکێک لە فرماندەکانی سپای سوور و ئەندامی ڕێبەری حیزبی
کۆمۆنیستی یەکیەتی سۆڤییەت بۆ باکۆ ئازاد دەکرێ .الهووتی لەسەرەتا
دەچێتە مۆسکۆ و پاشان شاری دوشنبە پایتەختی تاجیکستان .هەوەڵ کتێبی
الهووتی لە ساڵی  ١9٢3لە مۆسکۆ چاپ کراوە .لە ساڵی  ١9٢٤ساڵی مەرگی
لێنین دەبێتە ئەندامی حیزبی کۆمۆنیستی یەکیەتی سۆڤییەت .لە تاجیکستان
ڕۆڵێکی گەورە لە گەشەپێدانی فەرهەنگ و ئەدەبیاتی تاجیکی و
پەروەردەکردنی گەنجانی ئەو وڵتە دەگێرێ .ئەو هەوڵێن دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی کتێب و ڕۆژنامە بۆ دوشنبە دێنێ ،خەڵکی تاجیک لەگەڵ
شکسپیر و نووسەرە بە ناوبانگەکانی جیهان ئاشنا دەکات ،هەوەڵین ڕۆژنامە
واتە "بیداری تاجیک" باڵو دەکاتەوە .لە دامەزرێنەرانی یەکەمین ئۆپێرا-بالێتی
تاجیکستانە .یەکەم سروودی میللی تاجیکستانی نووسیوە .لە کاتێکدا
"صدرالدین عینی" نووسەری بەناوبانگی تاجیک بە بیانووی ئەوەی کتێبەکانی
شا پەرەستانە و ناسیۆنالیستین ،ئیزنی باڵوکردنەوەی نووسراوەکانی پێ نادرێ،
ئەو کتێبەکەی بۆ چاپ دەکات .لە ساڵی  ١937کە عینی دەگرن و کتێبەکانی
دەسوتێنن ،بوێرانە دەچێتە الی یەکەم سکرتێری حیزبی کۆمۆنیستی تاجیکستان
عوسمان یۆسوفۆڤ و داوای ئازاد بوونی ئەوی لێ دەکات .ئەمە بۆ کەسێک
کە بۆخۆی پەنابەری ئەو وڵتە بووە کارێکی گەلێک مەترسیدار بەڵم بوێرانە
بووە .عەینی لە نامەیەکدا بۆ الهووتی دەنووسێ ،ئەگەر شتێکم بەسەر هات
دەزانم تۆ تەنیا کەسێکی دەتوانی فریای منداڵەکانم بکەوی.
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الهوتی لە بەشدارانی سەرەکی یەکەمین کۆنگرەی نوسەرانی یەکیەتی
سۆڤییەت لە ساڵی  ١933بووە و لە فیلمەکەدا لە تەنیشت ماکسیم گۆرگی
دانیشتووە ،لە ساڵی  ١935بەشداری لە کۆنگرەی "بەرگری لە ئەدەبیات" لە
پاریس کردوە و وتاری خوێندۆتەوە .چەندین جار میداڵیای جۆراوجۆر و
یەکێک لەوان میداڵیای لێنینی وەرگرتووە .لە ساڵی  ١9٤6پاش دامەزرانی
حکوومەتی ئازەربایجان و کوردستان هیوای گەڕانەوە بۆ وڵت تێدا زیندوو
دەبێتەوە و بە وتەی کوڕەکەی "دڵێر" ،بەردەوام هەوای "مامیرویم ما میرویم
بە کرماشان" ١دەڵێتەوە ،بەڵم شکستی ئەم بزووتنەوانە کاریگەرییەکی ناخۆشی
لەسەر دەبێ .منداڵی بە گشتی زۆر خۆش ویستووە و ماڵەکەی جێی
هاتوچووی کاڵخۆزنیکەکان بووە و پێوەندییەکی گەلێک خۆشی لەگەڵ
خەڵکی زەحمەتکێش هەبووە .لە ڕۆژنامەی پراودا و گۆڤارەکانی دیکەی
سۆڤییەتدا زۆرجار بابەت لە سەر گەورەیی کەسایەتیی ئەو لە گەشەسەندنی
فەرهەنگ و ئەدەبیاتی تاجیک نووسراوە.
لەم فیلمەدا کوڕەکانی ،گیو و دڵێر ،کچەکەی لەیال و خێزانەکەی خاتوو
سیسیلیا الهووتی ،شاعران و نووسەرانی ئێرانی وەکو خاتوو ژالەی اصفهانی،
نێرسیس نێرسیسیان ،ڕەحیم خۆشیم ،شەریف حوسێنزادە ،میر سەعید میرشاکار،
دیمتری لیاشکۆیچ ،ئاندرێ ستانسینسکی و  ...باسی بیرەوەری و کەسایەتی
الهووتی دەکەن.
لە کۆتاییەکانی دەیەی ٤٠ی زایینیدا کەسانێک لە کاربەدەستانی حیزبی
کۆمۆنیستی تاجیکستا ن نارەحەتی دەکەن و ئەو بە بنەماڵەکەیەوە دەچێتە
مۆسکۆ  .کاتێک لە ساڵی  ١9٤7لە کۆنگرەی ٢ی نووسەرانی تاجیک بەشداری
دەکات سەرەڕای ئەوەی دەنگۆی  6٠ساڵە بوونی باڵو دەبێتەوە کەس
پیرۆزبایی لێ ناکات و گوڵی ناداتێ .لە ڕاستیدا ڕێبەرانی ئەو کاتەی
تاجیکستان دژایەتی و نارەحەتیان کردوە .لە ساڵی  ١95٤لە دووهەمین
کۆنگرەی نووسەرانی یەکیەتی سۆڤییەت لە مۆسکۆ بەشداری دەکات .بە هۆی
ئەو خۆشەویستییەی کە بە ستالینی بوو ،کۆنگرەی ٢٠ی حزبی کومۆنیستی
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یەکیەتی سۆڤییەتی و زانینی هەواڵی ئەو کارەساتانەی کە لە کاتی ئەودا ڕووی
داوە شوێنێکی ز ۆر ناخۆشی لەسەر دادەنێ .کاتێک خرۆشۆڤ سەردانی
شۆلۆخۆڤ نووسەری کتێبی"دۆنی هێمن" دەکات لێ دەپرسن خرۆشۆڤ
بۆالی تۆ نەهاتووە؟ ،دەڵی نا ،ئەگەر بێ بۆ الم دەبێ چی بڵێم ،ئێمە نووسەر و
شاعیرەکان بووین کە ئەو سیمایەمان [مەبەست سیمای باشە]لە ستالین بۆ
خەڵکی درووست کرد و لەم کارەدا هەمووومان شەریکین .لە زستانی ١957
لە نەخۆشخانەیەک لە مۆسکۆ کۆچی دوایی دەکات ،پەرستارەکان باسی
ئەوەیان کردوە لە ئاخر خولەکەکانی ژیانی بە زمانی زگماکی قسەی کردوە و
کەس لێی حاڵی نەبووە دەیەوێ باسی چی بکات ،کوڕ و خێزانی باس لەوە
دەکەن کە بە فارسی یان تاجیکی دەبێ قسەی کردبێ .ڕێورەسمی  ١٠٠ساڵە
بوونی الهووتی لە ساڵی  ١987بە چەشنێکی شکۆدار لە تاجیکستان بەرێوە
چوو .لە خولەکانی  53و  57هەروەها ئاخرین خولەکی ئەم فیلمەدا گۆرانی و
شێعر بە دەنگی الهووتی باڵو دەبێتەوە.
ئەم فیلمە مێژووییە ،گەلێک زانیاریی سەبارەت بە کەسایەتی و شیعر و ژیانی
الهووتی لە کرماشان ،تاران ،تەورێز ،باکۆ ،مۆسکۆ و دوشنبە بە بینەر دەدات
کە لەگەڵ ڕووداوە ڕاستەقینەکانی مێژووییدا یەک دەگرنەوە .هیوادارم بکرێت
فیلمەکە دوبلە بکرێتەوە یان ژێرنووسی کوردیی لەسەر دابنرێت و لەسەر
تەلەفیزیۆنێکی کوردی لە باشووری کوردستان پیشان بدرێت .الهووتی
ڕۆڵەیەکی گەلی کوردە کە لە یەکیەتی سۆڤییەتیدا گەیشتۆتە پلەی بەرزی
وەک جێگری یەکیەتی نووسەرانی سۆڤییەتی.
یادی بەرز و بەڕێز بێت!
لینکی فیلم:
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og

 .١دەڕۆینەوە ،دەڕۆینەوە بۆ کرماشان

زمانی زگماک هێڵی سوورە ،بۆ گاڵتەپێکردن نابێت!

لە وڵتگەلی نادێ موکراتیک وەک ئێران نەتەوەی سەردەست و دەسەڵتدار ،بە
پێی تێزی "یەک دەوڵەت و یەک نەتەوە" یاخود بەناوی "ئومەتی ئیسالمی" و بە
بەکارهێنانی شێوازی جۆراوجۆر هەوڵی تواندنەوەی نەتەوەکانی دیکە دەدات.
ئەم چەشنه دەسەڵتدارە بێجگە لە بەکارهێنانی زەبر و زۆری فیزیکی و کوشتن
و بڕین و لەبەندیخانە خستنی ئازادیخوازانی نەتەوەی ژێردەست ،بەگەمراندن،
چەواشەو بێ بەها کردنی بایەخە مەعنەوییەکانی ئەوان ،تێدەکۆشێت بە
شێوەیەکی ئارام بەڵم بەردەوام ،مێژوو ،کولتور و زمانی ئەو خەڵکانە بکاته
ئامانج و خەڵکەکە لەباری مەعنەوییەوە بێ ناوەڕۆک و کلۆر و ،لە کۆتاییدا
ئاسیمیلە بکات.
حکوومەتەکان بە هۆی دەسەڵتی ماددی و مەعنەوییەک کە هەیانە ،لە هەموو
ئامرازێکی خۆیان وەکو فێرگە ،ڕادیۆ و تەلەویزیۆن ،فیلم و شانۆ و بە گشتی
لە تەواوی بوا رەکانی میدیایی و ڕاهێنان بۆ بەرێوەبردنی سیاسەتی فەرهەنگی
خۆیان کەڵک وەردەگرن .بە هاسانی میژوو و ڕاستییەکانی چەواشە دەکەن،
قارەمانە نەتەوەییەکان دەکرێن بە چەتە ،خائین و سیخۆڕی بێگانە و؛
سەرکوتکەر ،خۆفرۆش و شا و پاشا و مەڵکان دەکەنە سێمبولی ئازادی،
مرۆف دۆ ستی و نیشتمانپەروەری .لە ئێرانی سەردەمی ڕەزاشا و محەمەد
ڕەزاشای کوڕیدا ،کە قاتڵی هەزاران ئازاردیخوازی کورد و لۆر و ئازەری و
بە گشتی پێشکەوتنخوازنی ئێرانی بوون ،دەکران بە باوک و دڵسۆزی گەل،
بەڵم قازی محەمەد ،پیشەوەری ،سلێمان موعینی ،سمایل شەریفزادە ،ڕوزبە،
جەزەنی و ڕەزاییەکان وەک نوکەری بێگانە و نیشتمانفرۆش پێناسە دەکران .ئەم
سیاسەتە پاش شۆڕشی ساڵی ١357ی هەتاوی لە ئێران لە الیەن حکوومەتی
ئیسالمییەوە بە چەشنی دیکە بەڵم هەر لەهەمان سۆنگەوە درێژەی پێدرا.
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ساڵنێکی زۆرە کە بەرگری و قەدەغە و دانانی ئاستەنگ لەبەر نووسین بە
زمانی زگماکی گەلە نافارسەکان و ڕێگری کردن لە خوێندن و نووسین بە
زمانی دایکی لە فێرگەکان یەکێکی دیکە لە شێوەکانی ئا سیمیلە کردن و
زەبرلێدان لە کولتور و زمانی نەتەوەکانی نافارسە .ڕۆڵەی کورد و ئازەری و
عەڕەب و بەلووچ و هتد هەر لەمنداڵییەوە ناچار کراون بە زمانی فارسی
بیربکەنەوە ،بخوێنن و بنووسن و جوانترین هەستەکانیان بە زمانی فارسی
دەرببڕن.
لەم سۆنگەیەوە نووسەر ،وەرگێر و شاعیرە نافارسەکان وەکو ئەحمەد محموود،
عەلی محەمەد ئەفغانی ،محەمەد قازی ،محەمەد عەلی دەرویشیان ،برایم
یوونسی ،سەید محەمدحوسێن بێهجەت تەورێزی (شهریار) ،سەمەد بێهرەنگی،
غوالمحوسین ساعیدی ،مەنسوور یاقووت ی و هتد لە مێژووی سەد ساڵی
ڕابردوودا زیاترین خزمەتیان بە گەشەسەندنی زمان و کولتوری فارسی کردوە.
مخابن ئەوان بە هۆی نەبوونی دەرەتان و ئیزنی نووسین بە زمانی دایکییەوە
نەیانتوانی ئەو خزمەتەی پێویست بوو بە زمان و فەرهەنگی خۆیان بکەن .ئەمە
شتێکی ئاشکرایە کە بەشێک لە ئاهنگساز و گۆڕانی بێژە بە ناوبانگەکانی کورد
وەک کەیهان کەڵهۆر ،شەهرام نازەری ،عەندەلیبی و کامکارەکانیش خزمەتێکی
زۆریان بە ڕەوتی گەشەسەندنی مۆسیقای فارسی کردوە ،هەرچەند هەتا ڕادەی
ڕێ پێدراو بەڵم نەک لە ئاستی گۆڕانی فارسیدا ،خزمەتیان بە موسیقیای
کوردیش کردبێ.
بەڵم سیاسەتی بێ بایەخکردنی زمان و وێژەی نافارسەکان تەنیا لە بواری
قەدەغەکردن یان ڕێگری و ئاستەنگ دانان لەسەر ڕێگای بەکار هێنانی زمانی
زگماکی و ڕوو کردنە زمانی فارسی و خوێندن و نووسین بە زمانی حکوومی
نییە ،بەڵکوو بواری ئیزندان بە چەشنێکی ئامانجدار بە زمانی نافارسەکان بە
تایبەتی کوردی و تورکی و لوڕی لەسەر شاشەی تەلەویزیۆن و شانۆ و
سینەماش لەخ ۆدەگرێ .کاتێک سەیری بەشێک لە بەرنامەکان وەک کێبەرکێی
بەناو "هوش برتر" و کێبەرکێی " ٢١سئوالی" و بەرنامەی هاوشێوە دەکرێت کە
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لەژێر ناوی "طنز" یان کورتەفیلمی کوردی لە سنە و کرماشان و ئازەربایجان و
لوڕستان و هتد بە زمانی گاڵتەجاڕی کوردی یان لوڕی و تورکی تێکەڵو
لەگەڵ فارسی ئامادە دەکرێ ،دەبینین کە ئاکتەرەکان وەکو ئەوەی خەڵکی
ئەم ناوچانە نەبن و هیچ نا سیاوییەکیان لەگەڵ زمانی فارسیدا نەبێت ،به تێکەڵ
و پێکەڵکردنی فارسی و کوردی یان بە لەهجەیەکی کوردیی سەیر و سەمەرە
قسە دەکەن و وەڵمی پرسیارەکان دەدەنەوە .ئەو بەرنامانە بە ئامانجی پێکەنینی
بینەری فارس و ناکورد ئامادە دەکرێن و بەدەسی خۆیان و بە پێی سیاسەتی
نا دیاری نەیاران ،گاڵتە و سووکایەتی بە زمان و ئاستی تێگەیشتوویی
خەڵکەکەی خۆیان دەکەن .لە زنجیرە بەرنامەکانی "هوش برتر"دا ،سیمایەکی
نەزان و گەوج بە بەشدارە کوردەکان و لە ڕاستیدا بە گشت کۆمەڵگای
کوردی دەدرێ.
لە الیەکی دیکەشەوە ،بەردەوام لە سەر یووتیووب ،ئینستاگرام و تلیگرام و
واتساپ گەلێک بەرنامەی کورت دەس بە دەس باڵودەبێتەوە کە ئاشکرا
سووکایەتی کردنە بە فولکلۆر و وێژەی نەتەوە نافارسەکان .بۆ وێنە ،کاتێک
لەسەر سکۆی شانۆی شارێکی ئازەربایجانی ئێران "سکینە دای قیزی نای نای"
ئازەرییەکان بە فارسی تەرجومە دەکرێ و قاقای پێکەنین ساڵۆنەکە پڕدەکات،
کەس نییە بپرسێت گۆرانی فولکلۆر چۆن بەوشێوەیە تەرجومە دەکرێت و بە
گشتیی چ پێویستیەک لەوەدایە کە هونەرمەندانی نەتەویەک بۆ خۆشی فارس
زمانەک ان ،گاڵتە بە خۆیان و فەرهەنگەکەیان بکەن؟ ئەگەر ئەمڕۆ کەسێک
بیەوێ گۆرانی "شەمامە خاڵ خاڵ" و زۆر گۆرانی حەسەن زیرک و هتد
وەربگێڕێتە سەر هەر زمانێکی دیکە ،بێ گومان شتێکی سەیرو سەمەری لێ
دەردێ ،بەڵم ئەم گۆرانییانه بەشێکن لە مێژووی ئەدەب و فەرهەنگی
فولکلۆریی ک وردی و خەڵکیش چێژ لە بیستنیان دەبەن و تەرجومە کردنیان بە
زمانێکی دیکه نەک پێویست ناکات بەڵ کوو بە تەواویەتی خزمەت بەوانە دەکا
کە دەیانەوێ پیشان بدەن ئەم چەشنە زمانانە تەنیا بۆ دەڕبڕینی گۆرانی و شێعرە
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و ،لە ئاستێکی وەها نزمدان کە تەنیا بۆ گاڵتە پێکردن و پێکەنین دەبن و
لەئەنجامدا توانای بەرانبەری کردنیان لەگەڵ زمانی "حافظ" و "سعدی" نییە!
دوژمن بۆ بچووک و بێ بەها کردنی هەر شتێکی پیرۆزی نەتەوەکانی دیکە
کەڵک لەهەموو چەشنە ئامرازێک و یەک لەوان ئاسیمیلەکردنی فەرهەنگی
وەردەگرێ ،هەتا ئەو ڕادەیەی بۆ بەشێک لە کورد و ئازەری و  ...کارەکە
دەگاتە ئەو شوێنەی کە قسەکردنی بێ لەهجە بە فارسی دەبێتە شانازییەک و
تێدە کۆشری تەنانەت لە بەشێک لە بنەماڵەکان و بە تایبەتی ئەوانەدا کە لە
دەرە وەی کوردستان دەژین ،لەگەڵ مندالەکان تەنیا بە زمانی فارسی قسە
بکرێ ،بۆ ئەوەی نەکا لە دەرەوەی ماڵێ و لە فێرگە و شەقامەکان گاڵتەیان پێ
بکرێ و لەم سۆنگەیەوە زەبرێکی زۆر دەدرێت لە متمانە بەخۆیی ئەم منداڵنە
و ڕووخانی پردی پێوەندییان لەگەڵ گشت بنەماڵە و نەتەوە و نیشتمان.
کارەسات لە هەوڵی دوژمن بۆ پێشبردنێ ئەرک و بەرنامەکانی خۆیدا نییە،
کارەسات لە هاوڕێیی کردنی بەشێک لە ڕۆڵەکانی کورد بە چەشنێکی
خوازیار و ناخوازیار لەگەڵ ئەم هێڵ و سیاسەتەیە ،کە بێ ئەوەی بیری لێ
بکرێتەوە دەبنە ئامرازی دوژمن بۆ لەناو بردنی ڕێز و کەرامەت و کەسایەتی
خۆ ونەتەوەکەیان و ،بە قەولی کرماشانییەکان وامان لێ دەکەن "ودس خومان
ئاگر نینە غژ خومان" یان " وەکو مریشک بۆخۆمان خۆڵ بەسەر خۆماندا
بکەین".
بێگومان دوژمن و نەیارانی کورد و گەالنی دیکەی ئێران بۆ گەیشتن بە
ئامانجە ناپیرۆزەکانیان و سڕکردن و تواندنەوەی ئەوان ،لەهەر چەشنە ئامرازێک
و یک لەوان سرینەوەی زمان و ئەدەبی نافارس یاخود بە گەمراندنیان کەڵک
وەردگرن ،بەڵم ئەوە ئەرکی ڕووناکبیرانی ئەم نەتەوانە و بە تایبەتی کوردە
کە بەالنی ک ەم ڕێخۆشکەر و باڵوکەرەوەی ئەم فیلم و کلیپ دزێوانە نەبن و
ڕێ بە پەرەسەندنی ئەم کارە قیزەنانە لە نێوخەڵکدا نەدەن.
ڕۆڵەکانی گەلی کورد دەبێ بەرانبەر بەو سووکایەتییانە بوەستن و بە دەنگی
بەرز ناڕەزایی خۆیان بەرانبەر بەو سووکایەتییە ئاشکرایە دەرببڕن .هەروەها
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کۆمە ڵنی خەڵک پێویستە بەرگر بن لە باڵوکردنەوەی ئەو کلیپە قیزەوەنانەی وا
تێیدا سووکایەتی بە هۆش و لێهاتوویی خەڵک و زمانی نەتەوایەتییان دەکرێت.
ئەوانە بۆ پێکەنین نین بەڵکو و کورد دەبێ بە دیتنیان بگری و تووڕەیی خۆی
بەسەر ئامادەکاران و ئەکتەرەکانیاندا ببارێنێت کە بوونەتە کەرەسەی
بەڕێوەچوونی سیاسەتێکی دژە نەتەوەیی نامرۆڤانە.
ئۆکتۆبری ٢٠٢٠

ژنکوژی ،شەڕەف و نامووس و یاسا لە باشووری کوردستان
(بە بۆنەی 8ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژنان)
شێوەی هەڵسوکەوتی خەڵک و ئەرزشە ئەخالقییەکانی هەر وڵتێک پێوەندی لەگەڵ
ئاستی گەشەسەندنی فەرهەنگی کۆمەڵگە ،سەروەریی یاسا و پاراستنی مافی مرۆڤ
بەپێی پرەنسیپە گشتییەکانی جیهانی هەیە .له کۆمهڵگەیهک کە قانوون لەوێ سەروەر
بێ و هەر کردارێک که له الیهن قانوونهوه مهنع نهکرابێ و تاوانێکی بۆ دیاری
نهکرابێ ،تاوان نییە .ههرچهندیش له الیهن ئۆلی و شهریعهتهوه ،حهرام یان مەباح
لەقەڵەم درابێ .فەرهەنگ بۆخۆی ئاکامی دوایین دەستکەوتەکانی مادی و مەعنەویی
هەر وڵتێکە .بەپێی ئەم پێناسەیە
مەسەلەی بۆچوونی خەڵک لەگەڵ
چەمکی شەڕەف و نامووس،
خۆشەویستی و ئەوین و دڵداریی
گەنجانی وڵت و بەتایبەت کچەکان
لە چوارچێوەی فەرهەنگ و داب و
نەریتی کۆمەڵگە ڕەنگ دەداتەوە .لە وڵتێکی پێشکەوتوودا هەرچەشنە توندوتیژییەک
دژبە ژنان و منداڵن بەپێی یاسا سزا دەدرێ و میکانیزمی پێویست بۆ بەرگری لە
گیانی ئەو ژنانەی کە دەسترێژییان لێکراوە یاخود گیانیان لە مەترسی کوشتن یاخود
هەر چەشنە دەسترێژی و ئازاری جەستەیی و ڕووحیدایە ،لەبەرچاو گیراوە .ئەم
کەسانە نە تەنیا لەالیەن سیستمی دادوەری و پۆلیسی وڵت بەڵکوو لەالیەن ڕێکخراوە
جۆراوجۆرەکانی مەدەنیش پشتیوانی دەکرێن .بەڵم لە وڵتێکدا کە داب و نەریتی
کۆن و وەدواکەوتوو ئاخرین قسە دەکا و یاسا بەهۆی باڵدەست نەبوونی لە
کۆمەڵگەدا لەبەرامبەر توندوتیژی لەدژی ژنان بێدەنگی پێشە دەکا و بەشێکی بەرچاو
لە عالمە ئایینییەکان لە مزگەوت و هتد لە ورووژاندنی پیاوان بۆ ئەنجامی توندوتیژی
دژی ژنان دەورێکی سەرەکی دەگێڕن ،گیانی ژنان بەهۆی پاراستنی شەڕەفی بنەماڵە
زۆرتر لەژێر مەترسی کوشتندایە و ڕادەی کوشتنی ژنان و کچان بە پاساوی شەڕەف
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ڕۆژ بە رۆژ ڕوو لە زیادبوون دەکا .زۆرجار بەشێک لە دیاردە نەرێنییەکان بە تێپەڕینی
کات دەبنە فەرهەنگی زاڵی نێو کۆمەڵگە و وەکوو دیاردەیەکی ئاسایی لەبەرچاو
دەگیرێن ،یەک لەوان کوشتنی کچ و ژن لەو وڵتانەیە کە فەرهەنگی خێڵەکی-ئایینی
و پیاوساالر هێشتا باوە و ڕەخنەی لە پێست و گۆشت و خوێنی بەشێکی زۆر لە
ئەندامەکانی کۆمەڵگە کردووە .لەم وڵتانەدا پشتیوانیی شەریعەت و قانوونی دادوەری
و دەستەڵت یاخود بێدەنگی ئەوا ن سەبارەت بەم چەشنە جەنایەتانە بەئاشکرا
دەبیندرێ .ڕەنگدانەوەی بەشێکی زۆر لەم جەنایەتانە لە دەزگای ڕاگەیاندنی گشتی و
گۆڤاری حیزبە سێکۆالرەکانیش زۆرتر لە چوارچێوەی باڵوکردنەوەی خەبەر و
جاروبار دەڕبرینی دڵسۆزییەکی بەتاڵ لە نێوەرۆک و ڕاستیدایە تا لێکدانەوە و
خەسارناسیی ئەم دیاردەیە یاخود پێدانی پێشنیارێکی دروست بۆ لەنێو بردن یان
پێشگیریکردن لە سەرهەڵدانی ئەم ئاکارە نائینسانییانە!؟
لە باشووری کوردستان کە پتر لە  ٢دەیەیە حکوومەتی نیوەسەربەخۆی کورد
پێکهاتووە ،ڕۆژ نییە کە خەبەری دیتنەوەی تەرمی ژنێک یاخود کچو کورێکی الو
بەهۆی پاراستنی شەڕەف و نامووسی بنەماڵە باڵو نەبێتەوە .بەپێی ئەو ئامارانەی کە
لەالیەن سایتی وەزارەتی نێوخۆی کوردستان 3٢و بەڕێوەبەرایەتیی توندوتیژی دژی
ژنان و هتد باڵو بوونەتەوە؛ ڕادەی سکاڵکان و توندوتیژی و ژنکوشتن بە بۆنەی
پاراستنی شەرەف و نامووس لەالیەن ئەندامەکانی بنەماڵە ساڵ بە ساڵ زیاد دەکا و لە
ماوەی چوار ساڵی ڕابردوودا ڕێژەی توندوتیژیی جەستەیی-سێکسی ،کوشتن،
خۆکوشتن و ئەشکەنجەی ژنان بەهۆی کێشەی نامووسی و خۆشەویستی لە پانتایی
هەرێمی کوردستاندا پتر لە پێنج هەزار حاڵەتە .ئەمانە تەنیا بەشێ ک لەو ئامارانەن کە
لەسەر تۆڕی ئینتێرنێت باڵو بوونەتەوە ،دەنا ڕەهەندی کارەساتەکە زۆر لەمە زۆرترە
کە باسی دەکرێ .بەڕاستی چۆن دەکرێ لە وڵتێکی ئاوا لە چەشنی باشووری
کوردستان خەبات لەگەڵ ئەم چەشنە هەڵسوکەوتانە لە کۆمەڵگەدا بکردرێ؟ ئێستا کە
کورد لەم بەشەی کوردستاندا حکوومەت و یاسای خۆی هەیە ،بۆ بە چەشنێکی
جیدی بەربەرەکانی بۆ پێشگیریی لەم کارەساتانە ناکردرێ و بەشی سەرەکیی
بکوژانی ناموسپەرست بەڕاحەتی و بەبێ هەر چەشنە سزایەک دەرباز دەبن؟ بۆچی لە
دەزگای باڵوکردنەوەکانی گشتیدا ڕەخنەیەکی جیدی لە یاسا و بێدەنگی و بێعەمەلیی
http://bgta-krg.org/ku/index.php
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حکوومەت و پارلمان و پۆلیس و دەزگای دادوەری ناکردرێ و بایەخێک بە
خەسارناسیی فەرهەنگیی کۆمەڵگە نادرێ؟ بەڕاستی چۆن دەکرێ لە وڵتێک کە بیر و
فەرهەنگی عەشیرەیی و ئیسالمی یەکێک لە هۆیە سەرەکییەکان و خولقێنەری ئەم
چەشنە جەنایەتانەیە ،پێشگیری لەم چەشنە کارەساتانە بکردرێ؟
بەباوەڕی من لێرەدا چەند خاڵی گرینگ دەبێ لەبەرچاو بگیرێ ،یەکەم فەرهەنگی
کۆمەڵگەیە کە گۆڕینی خاڵە نەرینییەکانی پێویستی بە کارێکی درێژخایەن لە الیەن
دەوڵەت ،سیستمی پەروەردە و دەزگای ڕاگەیاندنی گشتی و پسپۆڕانی کۆمەڵناس
هەیە .دووهەم پەسەندکردنی قانوونێکی ئەمڕۆیی و ئینسانی دژبە هەر چەشنە
توندوتیژی ،دەستدرێژی ،ژنکوژی ،هەروەها جیاکردنەوەی قانوونی شەریعەت و
سزای ئیسالمی لە قانوونی دادوەری بەپێی مافی مرۆڤە .هەر وەک پێشتر کوترا خاڵی
یەکەم نیازی بە کاتێکی زۆ ر هەیە و ئەوەش دەگەڕێتەوە سەر شێوەی بارهێنانی
وچەی نوێ لە مەدرەسەکان ،هەروەها پەرەپێدانی زانست و فەرهەنگی ئەمڕۆیی لە
کۆمەڵگەدا .بۆ وەدیهێنانی ئەم ئامانجە دەبێ سیستمی پەروەدە لەژێر کاریگەریی ئایین
و شەریعەت و داب و نەریتی کۆن و فەرهەنگی خێڵەکی بێتە دەرێ .لەم ڕەوتەدا
بێگومان دەزگای باڵوکردنەوەی گشتی و بەتایبەتی تەلەڤزیۆن دەتوانێ ڕۆلێکی
گەورەی بێ و بە پیشان دانی ڕێپۆرتاژ و بەرنامەی بەکەلک دەورێکی باش لە
بارهێنان و پەرەسەندنی بیری نوێ و ئەمڕۆیی بگێڕێ.
خاڵی دووهەم یانی پەسەندکردن و جێبەجێکردنی یاسا بەپێی مافی مرۆڤ لە
کوردستانە کە پێویستی بە هەنگاوی خێرا هەیە .ئەرکی ڕووناکبیران ،حیزبە سێکۆالرە
پێشکەوتووخوازەکان ،ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکانی بەرگری لە مافی مرۆڤ و بە
تایبەتی ژنان و منداڵنە کە لە هەر چەشنە شێوە و ڕێگایەکی مەدەنی بۆ گوشار هێنان
بە دەوڵەت و پارلمانی کوردستان بۆ جیاکردنەوەی قانوونی شەریعەت لە سیستمی
پەروەردە و دادوەری و سزادانی سەختی ئەوانەی بکردرێ کە دەستدرێژیی جەستەیی
و دەروونی دەکەنە سەر ژنان و کچان و منداڵن و ،بە بیانووی پاراستنی شەڕەف و
نامووس ئاوا بێبەزەیانە گیانیان لێ دەستێنن .بۆ ئەوەی وڵتێکی پێشکەوتوومان هەبێ،
پێویستە ژن وەک ئەندامێک بە مافی بەرامبەرەوە نە تەنیا لە ژیانی ماڵێدا بەڵكوو لە
ڕەوتی گەشەسەندنی تەواوی بوارەکانی کۆمەڵگەدا نەخش بگێڕێ ،ئەمە پێداویستی بە
پێکهێنانی وڵتێک هەیە کە قانوونێکی سێکۆالر و ئەمڕۆیی بەپێی مافی مرۆڤ لەوێدا
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سەروەر بێ و رێگا بە توندوتیژی و سووکایەتیکردن بە هیچ تاکێکی کۆمەڵگە نەدا
و ،ژنان بتوانن بە ئازادی و بەدو ور لە هێرشی جەستەیی و دەروونی کەلک لە ژیانی
خۆیان وەرگرن .بەجێ هێنانی ئەم ئەرکە کارێکی هاسان نییە بەڵم کارێکی پێویست
و ئینسانییە .خەڵکی کورد بەبێ الدانی ئەم داب و نەریتە وەداوکەوتووە ناتوانێ
ڕێگای خۆی بۆ گەیشتن بە ژیانێکی مۆدێڕن و ئەمڕۆیی ببڕێ .ئەم ڕاستییە پێویستە
وەکوو دیاردەیەکی ئەمڕۆیی لە کۆمەڵگەی ئێمەدا جێ بکەوێ کە ژن نە کەرەستەی
جینسییە و نە کڵفەتی ماڵە ،ژن نە ناوەندی گوناهە و نە هۆی بێکەرامەت کردنی
بنەماڵە ،بەڵکوو ژن سەرچاوەی ژیان ،هێمنی و خۆشەویستییە .ژن هەر ئەو دایکەیە
کە ئێمەی لە باوەشی خۆیدا گەورە کردووە و ڕێگای ژیانی پێ نیشان داوین و بە
تەواوی هەستی خۆی گیان و ساڵمەتیی ئێمەی پاراستووە .ژن سەرچاوەی جوانترین
هەستی ئینسانییە کە لە ژیانی ڕۆژانەی ئێمەدا لە دڵسۆزی و خۆشەویستیی دایک و
خوشک و ئەوینی هاوسەر و هەست و نازی کچەکانماندا ڕەنگ دەداتەوە.
مارسی ٢٠١٤

مرۆڤ لە بهرزهخی وته و کردهوهدا
"مرۆڤ بوونەوەرێکە کە جیهانی
خۆی و بوونی خۆی دەخولقێنێ".

مارکس -دەستنووسە ئابوری و فەڵسەفییەکان

زۆر جار بۆ هەڵسەنگاندنی کەسایەتییەکان بایەخ بە وتەکانیان دەدرێ هەتا ئاکاریان.
ئەو ئاکارانە تەنیا ناگەڕێنەوە بۆ سەر بۆچوون و هەڵوێستی کەسەکان لەسەر
ڕووداوێکی نێو کۆمەڵگە یان کێشەیەکی سیاسی ،بەڵکوو بەشێکی زۆری دەگەرێتەوە
سەر شێوازی ژیانی ئاسایی و هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بنەماڵە و دۆست و کەسەکانیان.
هەروەکوو لە نێو کورداندا زۆر باوە کە دەڵێن" :قسە هەزارە و یەکی بە کارە".
دەڵێن پاش شۆڕشی ئۆکتۆبری ١9١7ی زایینی و بە دەسەڵت گەیشتنی
بۆلشویکەکان لە ڕووسیە دا زۆرجار بەبۆنەی ڕێوڕەسمی 8ی مارس ،ڕۆژی جیهانیی
ژن ،کەسێکیان بۆ باسکردن لەسەر مافەکانی ژنان و ڕێزگرتن لەوان بۆ نێو کۆڕ و
کۆبوونەوەکان دەنارد.
ڕۆژێک وتەبێژێکی بەناوبانگیان بۆ کارخانەیەک نارد تا لەسەر کەرامەتی ژن و بنەماڵە
قسەیان بۆ بکا ،ماوەیەک تێپەڕبوو ،هەموو چاوەڕوان بوون ،دیتیان متەقی لێوە نایە و
ئامادەی قسەکردن نییە .ناوبراو خۆی خافاڵند و بە بیانوویەک وەدەر کەوت و ئیتر
نەچووەوە .لێیان کۆڵیەوە ،دیتیان لە ڕیزی ئەوەڵی کۆبوونەوەکەدا هاوژینەکەی
دانیشتووە .دەرکەوت کابرا بۆخۆی چاکی دەزانی کە ئاکاری خۆی و قسەکانی یەک
ناگرنەوە و ژنەکەی دەتوانێ لەوێ بە درۆی بخاتەوە ،لەو ڕووەوە وازی لە قسەکردن
هێنا و بۆی دەرچوو.
لە نێوان ئەوانەی کە خۆیان بە کەسایەتییەکی سیاسییەوە پێناسە دەکەن و جاروبار
الپەڕەیەکی زۆر بۆ بەرگری لە مافی مرۆڤ و گەلی کورد ڕەش دەکەنەوە ،کەم
نین ئەوانەی کە لە ژیانی ئاسایی خۆیان لە هیچ چەشنە ئاکارێکی نەشیاو وەکوو
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توندوتیژی و قسەی پیس و تۆمەتبارکردنی ئەم و ئەو کۆتایی ناکەن ،بەڵم
تێدەکۆشن لە بەرامبەر کەسانی نامۆ یان ئەوانەی کە شارەزاییان لەسەر نییە ،خۆیان
وەکوو ئینسانێکی باش ،باوکێکی مێهرەبان ،هاوسەرێکی دڵسۆز و خۆشەویست،
هاورێیەکی جێگای متمانە و مرۆڤێکی ئەمڕۆیی و مۆدێڕن نیشان بدەن؛ بەڵم بەپێی
کاراکتێر ،فەرهەنگ و کەسایەتیی دووالیانەیان لەهەوەڵین کاتدا ڕووی ڕاستەقینەی
خۆیان نیشان دەدەن و بۆ دەوروبەرەکانیان دەردەکەوێ کە ئەمانە گورگێکن لە
کەوڵی مەڕدا.
بەشێک لەم کەسانە تەنانەت سەرەڕای بەسەربردنی ژیانێکی درێژخایەن لە وڵتە
ئورووپاییەکان و دوورکەوتنەوەیان لە کۆمەڵگەی پیاوساالر– ئایینیی خۆیانیش ،بەپێی
بەرژوەندیی جنسیی وەکوو "پیاو" و "گەورە"ی ماڵ ،پارێزەری هەر ئەو داب و
نەریتی خێڵەکی-ئۆلییە وەدواکەوتووەی کۆمەڵگەیەکن کە بەپێی بارودۆخی سیاسی و
فەرهەنگیی ئەوێ ،هەروەها نەبوونی دەرفەت بۆ ژیانێکی ئازاد و ئینسانی بە ناچار
بەجێیان هێشتووە.
ئەم چەشنە کەسانە لەژێر کاریگەریی فەرهەنگیی تاک و کۆمەڵیەتیی کۆمەڵگەی
بەجێهێشتووی خۆیان نایانهەوێ کەلک لە بەشە ئەرێنییەکانی فەرهەنگی ڕۆژئاوا
وەرگرن ،لەنێو بنەماڵەی خۆیان و بەتایبەتی لە پێوەندی لەگەڵ هاوسەر و منداڵەکانیان
وەکوو خاوەن مڵک هەڵسوکەوت دەکەن.
سەرنجڕاکێش ئەوەیە کە بەشێک لەوانە کە بەهەڵکەوت یان ئاگادارانە ماوەیەک
الیەنگر یان ئەندامی ڕێکخراوەیەکی سیاسیش بوون یان هەن ،جاروبار وانەی
ڕێزگرتن لە مافی مرۆڤ بە خەڵکی دیکە دەدەن و دەیانەوێ کاریگەریشیان لەسەر
ژیان و داهاتووی گەلەکەیان هەبێ و هیوای باش و ئینسانی بەم و ئەو دەدەن،
کەچی بۆخۆیان بەشێک لە سناریۆی وەداوکەوتووی فیکر و پەروەردەی پیاوساالر–
ئایینین و ،هیچ وانەیەکیان لە ئاڵوگۆڕەکانی دنیای ئەمڕۆ وەرنەگرتووە و پێیان وایە
دەتوانن لە و ڵتێکدا کە یاسا لەوێ سەروەرە بە شێوەیەکی خێڵەکی هەڵسوکەوت
بکەن.
ئەو قسەیە دوور لە ڕاستی نییە کە دەگوترێ "لە ماوەیەکی کەمدا دەکرێ شۆڕشێک
سەر کەوێ و ،دەوڵەت و سیستمێکی سیاسی بگۆڕدرێ ،یاخود لەچەندین دەیەدا
باری ئابووریش ئاڵوگۆڕێکی گەورەی بەسەردا بێ ،بەڵم بۆ گۆڕینی بیر و هزر و
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فەرهەنگ و هەڵسوکەوتی بنەڕەتیی نێو کۆمەڵگە جاروبار پێویستی بە ماوەیەکی
درێژخایەن و تەنانەت چەند سەدە هەیە".
بێگومان تەنیا نووسین و دەربڕینی وتەی زێڕین و جوان نیشانی ئەمڕۆیی بوونی
ئینسان نییە ،بەڵکوو هاوئاهەنگیی نێوان قسە و کردەوە و ڕێزگرتن لە کەرامەت و
گەورەیی ئینسان کە لە بنەماڵەی هەر کەسێکەوە دەست پێدەکا ،پێوەری کەسایەتی و
ئەخالقی هەر مرۆڤێکی دادپەروەر و ئازادیخوازە .پێویستە ئینسانی بەرپرس بۆ
ڕۆڵگێرانی ئەرێنی لە ژیانی سیاسی ،فەرهەنگی و کۆمەڵیەتیدا لە پەروەردەکردنی
خۆیەوە دەس پێبکا و بەر لە هەموو شتێک خۆی لە کاریگەریی داب و نەریتی کۆن
و دواکەوتوو ڕزگار بکا و پاشان وانەی بەڕێوەبردنی ژیانی هاوچەرخ ،مرۆڤانە،
پێشکەوتوو و بەختەوەرانە بە ئەم و ئەو بڵێتەوە.
سێپتامبری ٢٠١٤

کورتە باسێک لەسەر:
دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە "حکوومەتی بەڕاست ئیسالمیی
ئێراندا"
یەکێک لە دروشمە سەرەکییەکانی گەالنی ئێران لە شۆڕشی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٥٧ی
هەتاویدا گەیشتن بە دادپەروەریی ئابووری و کۆمەاڵیەتی ،هەروەها لەنێوبردنی هەر
چەشنە جیاوازییەکی چینایەتی بوو .لە پەنای دروشمە ئازادیخوازییەکاندا،
دروشمی"زەوی بدەن بە جووتیار ،کارخانە بۆ کرێکار" جێی تایبەتیی خۆی هەبوو.
گەالنی نافارسیش بێجگە لە ویستی چینایەتییان ،بە هیوای گەیشتن بە مافی ڕەوای
نەتەوایەتیی خۆیان لە چوارچێوەی تەسکی"خودموختاری"دا پێشوازی و بەشدارییان
لەم بزووتنەوەیەدا کرد .ئەو کەسانەش کە بە هەڵکەوتێکی مێژوویی و لەبەر نەبوونی
ئاڵتێرناتیڤ و بەرەیەکی چەپ و نەتەوەیی توانیان لەژێر ئااڵی سەوزی ئیسالمدا
بزووتنەوەی تەواوی گەالنی ئێران بخەنە ژێر ڕکێفی خۆیان ،بەڵێنی هێنانی پارەی
بۆشکەی نەوتیان بۆ بەر درگای مااڵن و هەروەها گەیشتنی تەواوی جەماعەتی بێماڵ
و حاڵیان لە ماوەیەکی کورتی  ٦مانگەدا بە ماڵ و ئاوەدانی دەدا.
بە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ڕێبەندان و هاتنەسەرکاری "ئیمام خومەینی" و
دەوروبەرەکەی ،زۆری نەخایاند داخوازەکانی خەڵک بە گرتن ،بڕین و کوشتن واڵم
درایەوە و ویستی نەتەوەیی گەلی کوردیش بە تان گ و تۆپ پێشوازی لێکرا .خەڵکی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش لە خۆپێشاندانەکاندا هاواریان دەکرد" :جێژنانەی بازرگان
تۆپ و گوللەیە بۆ کوردان ".ڕێبەریی "شۆڕش"یش کە بە گوتنی"هیچێکی" مەزن و
مێژوویی لە سەفەری  ١٥ساڵەی گەڕابۆوە ،لە پەیامی نەورۆزیی خۆیدا لە واڵمی ئەو
کەسانەی داوای"نان ،ماڵ و ئازادی" و بەجێهێنانی بەڵێنەکانی کاتی شۆڕشیان دەکرد،
فەرمووی" :ئێمە شۆڕشمان نەکردووە شووتی هەرزان بێ ،هەر مەڵێن شۆڕش چی بە
ئێمە داوە ،ئێوە چیتان بە شۆڕش داوە؟" وەک بڵێی ئاغا و نۆکەرەکانی بەبێ ئەوەی
خوێن لە لووتی کەسێک ڕژابێ ،بە هیممەتی دە ستی غەیبی ئیمامی زەمان تەشریفیان
هاتۆتەوە ئێران و ئەوە خوێنی بە هەزار مرۆڤی بێگوناه ،ئازادیخواز و بەگیان هاتوو لە

٢6٠

دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە"حکوومەتی بە ڕاست ئیسالمیی ئێراند"

زۆر و زوڵمی تاج و تەختی پاشایەتی نەبوو؛ کە تەواوی شەقام و کۆاڵنەکانی پێ
سوور کرابوو.
بەداخەوە شۆڕشی مەزنی ڕێبەندانی ١٣٥٧ی هەتاوی نەک ،باری ئابووری و
کۆمەاڵیەتیی خەڵکی باشتر نەکرد ،بەڵکوو بەرهەمێکی بەناو ئازادی و دێموکراسیشی
نەبوو و بەهۆی یاساکانی سەدەی نێوەڕاستی ڕێژیمی تازە ،خەڵکی ئێران زۆربەی ئەو
دەسکەوتانەی کە بەرهەمی دەیان ساڵ خەبات و بزووتنەوەی چینی کرێکار و
جووتیار و ڕۆشنبیران و ژنان لە سەر دەمی حکوومەتی پاشایەتیدا بوو ،لەدەستیان دا و
دەسکەوتیان هەژاری ،کوێرەوەری ،شەڕ و گرانی ،هەروەها بێکاری ،برسییەتی و هتد
بوو.
ئەمڕۆ بەپێی لێکۆڵینەوەکانی دوکتور عاشووری کۆمەڵناسی ئێرانی پتر لە ٪٦٠ی
خەڵکی ئێران لەژێر هێڵی هەژاریدا دەژین [کاربەدەستانی حکوومەتی ئیسالمی باسی
 ٪ ٣٠دەکەن] .بە وتەی ئەبولقاسمی وەحدەتی ئەندامی لێژنەی بەرێوەبەریی
ڕێکخراوەی "ئاوەدانکاری و چاکسازی"٣٣ی شاریی ئێران لە هەر  ٥ئێرانی یەکیان
پەراوێزنشینە ،کە ئەوە بۆخۆی نیشاندەری هەژاری و بەرزبوونەوەی ئاستی جیاوازیی
چینایەتیی نێو کۆمەڵگەیە .بەپێ ی ئاگادارییەکی دیکە ،شەوانە تەنیا لە شاری تاران پتر
لە  ٢٠هەزار کەس لە شەقام و کۆاڵنەکاندا دەخەون و هیچ سەرپەنایەکیان نییە.
باوکێک لەبەر نەداری و هەژاری گورچیلەی منداڵەکەی و باوکێکی دیکە کچە ١٣
ساڵەکەی خۆی دەفرۆشێ .لە خەڵکی  ٧٠میلیۆنیی ئێران تەنیا نۆزدە میلیۆن و نیو لەم
جەماوەرە کاریان هەبوو و لەم ژمارەیەش چوار و نیو میلیۆنیان ئێستا تووشی بێکاری
بوون (بە وتەی فەریبورز ڕەییسدانا مامۆستای زانستگا ،لە ماوەی  ٦ساڵدا ژمارەی
بێکاران لە یەک میلیۆن و چوارسەد و پەنجا هەزار کەس بە چوار میلیۆن و نیو
گەیشتووە) .ڕێژەی ژنانی لەشفرۆشیش لە ئێران بەپێی وتەی دوکتور موعتەمەدی
سەرۆکی گشتیی بنکەی زیان پێگەیشتووانی کۆمەاڵیەتیی سازمانی بێهزیستی ،تەمەنی
مامناوەندی لەشفرۆشتن لە ئێراندا گەیشتۆتە  ١٦ساڵ .بەپێی ئاماری کاربەدەستانی
حکوومەتی ئیسالمی ،ئەمڕۆ یەک میلیۆن و  ٧٠سەد هەزار ژن (واتە  ٪٦ژنانی ئێران)
ڕۆژگاریان لە شەقامەکاندا دەبەنە سەر و ،بەپێی ڕاگەیاندنی ڕۆژنامەی "انتخاب" لە
کۆتایی مانگی نوامبری ٢٠٠٢ی زایینیدا "لەم  ٦مانگەی دواییدا سەدان جێی ڕابواردن
 ٣٣عمران و بهسازی
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ئاشکرا کراون و  ٢٥هەزار کەس لەم پێوەندییەدا گیراون" .بەپێی ئامارەکانی فەرمیی
ئێران٪ ٧٠ ،ی ئەم ژنانە لەبەر هەژاری ،بێکەسی و باری خراپ و دڵتەزێنی ئابوورییان
پەنا بەم کارە دەبەن .سااڵنە پتر لە  ١٦٨منداڵی ساوا لەنێو زبڵدانەکانی تاراندا
دەبیندرێتەوە .هەر حەوتوو  ٣٥کچ لە ماڵەکانیان دەرباز دەبن و ناگەڕێنەوە .ڕۆژانە
دەستدرێژیی جینسی لە کچێک دەکرێ ،تەنانەت لەشفرۆشتن لەنێو الوان و کچە
خوێندکارەکانیش  ٪٣٦٥چۆتە سەر و تەنیا لە چوار مانگی هەوەڵی ساڵی ١٣٧٩ی
هەتاویدا  ٣٣٨٦کەس بە تاوانی"ناتەبایی لەگەڵ داوێنپاکیی گشتی" ٣٤ڕێیان کەوتۆتە
بەندیخانە.
زۆربوونی ژنانی لەشفرۆش سەرچاوەی چوونەسەرەوەی نەخۆشییە جۆراوجۆرەکانی
جینسی و عفوونییە .بەپێی ئامارێک  ٪٥٠ئەم ژنانە تووشی نەخۆشیی جینسی وەکوو
سووزەنەک ،هالۆق (بای بوور)  ٣٥و ئیدز بوون .بەپێی ئامارێکی فەرمی ڕێژەی
نەخۆشانی ئیدز لە ئێران بە  ٢٠هەزار کەس گەیشتووە٪٢٤ .ی ئەم کەسانە لە ڕێی
پێوەندیی جینسی و  ٥٧هەتا ٪٦٩یان بەهۆی پێوەندی بە مادەی سڕکەرەوە تووشی
ئەم نەخۆشییە بوون .ئاماری مامناوەندیی ئەم ڕێژەیە لە جیهاندا  ١٢لەسەدە .بەپێی
وتەی دوکتور "یگانە" سەرۆکی ڕێکخراوەی ئیدز و نەخۆشییە جینسییەکانی سەر بە
وەزارەتی تەندروستی ،لە شاری بیرجەند " ٢٠هەزار کەس لە دانیشتووانی  ٦٠هەزار
کەسی یەکێک لە شارەکانی سەر سنووری ئێران ئالوودە بە نەخۆشیگەلی جینسی
بوون".
هەژاری و نەداری یەکێک لە هۆیە سەرەکییەکانی چوونەسەرەوەی ڕێژەی
جیابوونەوەی ژن و مێرد و هاتنەخوارەوەی ڕادەی زماوەند لە ئێراندایە .جیابوونەوە
هەتا  ٪٢٥و زماوەند تەنیا  ٪٢چۆتە سەر و تەمەنی مامناوەندیی زەماوەند بە  ٢٦ساڵ
گەیشتووە.
نەبوونی داهاتوویەکی بەرچاو ،مەترسیی کۆمەاڵیەتی و ئابووری ،سترێسی ڕۆژانە لە
نێوان خوێندکارانی زانستگاکاندا بۆتە هۆی چوونە سەرەوی ڕادەی خۆکوشتن و
کۆچکردنی پسپۆڕان و زانایان .بەپێی وتەی دوکتور مرادی جێگری سەرۆکی
لێکۆڵینەوەی زانستگای ئامادەکردنی مامۆستا ،لە ساڵی ٧٩-٨٠ی هەتاوی لەنێو
٣4
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دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە"حکوومەتی بە ڕاست ئیسالمیی ئێراند"

کۆمەڵی  ٤٥٠هەزار کەسی خوێندکاردا ٢٠٠ ،جار هەوڵی خۆکۆشتن دیتراوە کە
سەرەنجامی  ٢٠جاریان مردن بووە.
 ٦٠لەسەدی ئەوانەی زانستگای "زانست و سەنعەتیی شەریف" و پەیمانگاکانی
پێوەندیدار بەم زانستگ ایەیان تەواو کردووە کۆچیان بۆ یەکێک لە واڵتانی ئورووپایی
یان ئەمریکا کردووە .کۆچکردن بۆ واڵتانی ئورووپایی لەم سااڵنەدا زۆرتر باری
ئابووری بووە .بەپێی لێکۆڵینەوەی حوسێن الجەوەردی کۆمەڵناسی ئێرانی ،لە ساڵی
١٩٩٧ز.دا پەنابەرانی ئێرانی لە ڕیزی ئەو  ١٠واڵتەی پێکهێنەری زۆرینەی پەنابەرانی
نیشتەجێ لە واڵتێک وەک بریتانیا بوون ،نەدەبیندران ،بەاڵم لە ساڵی ٢٠٠٠دا،
ئێرانییەکان پلەی یەکەمیان لەنێو پەنابەرەکانی ئەم واڵتە گرتۆتەوە.
چوونەسەرەوەی قەیرانی کۆمەاڵیەتی ،خەمۆکی ،بێکاری و هتد بۆتە هۆی
چوونەسەرەوەی ژماری گیرۆدە و تووشبووەکان .ئەمڕۆ پتر لە  ٣میلیۆن و  ٧٠٠هەزار
کەس گیرۆدەن و  ٧میلیۆن و  ٤٠٠هەزار کەس لە ئێران دەرمانی سڕکەر و
هێدیکەرەوە بەکار دێنن .لە ساڵی ١٣٨٠ی هەتاوی پتر لە  ٤٠٠هەزار کەس بەهۆی
پێوەندی لەگەڵ مادەی سڕکەر ڕێیان کەوتۆتە بەندیخانە و ئێستا  ٩٧هەزار کەس لەم
پێوەندییەدا لە بەندیخانەدان کە  ٧٨٠کەسیان منداڵ و الوی ژێر  ١٨ساڵن .ئەم ڕێژەیە
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرتر دەبێ .فەرمانداری پیرانشار ڕایگەیاند
کە ڕێژەی گیرۆدەکانی ئەم شارە لە  ٥ساڵی ڕابردوودا لە  ٣کەس بە  ٣٠٠کەس
گەیشتووە و بەپێی وتەی فەرەیدوون ئەحمەدی جێگری کاروباری فەرهەنگی و
پێشگیریی سازمانی بێهزیستیی پارێزگای ئیالم تەمەنی مامناوەندیی گیرۆدەیی لەم
پارێزگایەدا لە  ٦٠ساڵەوە گەیشتۆتە  ١٦ساڵ .لە واڵتێک کە نرخی مادەی سڕکەر
هەرزانتر لە شووشە شیرێکە ،لە ڕاستیدا دەبێ هەر وەک سەرۆکی بنکەی خەبات
لەگەڵ مادەی سڕکەر ئەم پرسیارەی ئاراستەی ئاغای خاتەمی سەرۆک کۆماری
"چاکسازیخواز"ی ئێران کرد ،لێی بپرسن بۆ لەنێوبردنی هۆگەلی دەروونی ،ئابووری
و کۆمەاڵیەتی پەنا هێنانی الوانی ئێرانی بە مادەی سڕکەر چ هەنگاوێکیان
هەڵێناوەتەوە؟
بەداخەوە باری ژیانی مندااڵنی ئێرانی بەتایبەتی دڵتەزێن و سەرسووڕ هێنەرە .ئەمڕۆ
نیزیکەی  ٢٠٠هەزار مناڵ و الوی ئەم واڵتە ئاوارەی کووچە و کۆاڵنەکانن .تەنیا لە
شاری تاران پتر لە  ٢٥هەزار منداڵ ئاوارەن و ڕۆژانە  ٢٠هەتا  ٢٥کەسیان لێ زیاد
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دەبێ .لێکۆڵینەوەکان پیشانیان داوە زۆربەی ئەم مندااڵنە خەڵکی پارێزگاکانی
خوراسان ،کرماشان ،کوردستان و لوڕستانن .ئەم مندااڵنە پاروویەک ی باشن بۆ باندە
مافیاییەکانی ئێران کە بە دزین و کوشتنی ئەوان ،ئەندامەکانی لەشیان لە تورکیە و
ئەفغانستان دەفرۆشن و هیچ کەس و ڕێکخراوەیەکیش نییە کە بە هانا و هاواری
ئەوانەوە بێ .بەپێی لێکۆڵینەوەکانی دوکتور فاتمەی قاسمزادە ئەندامی کۆمەڵەی
الیەنگری لە مندااڵن٪٢٧ ،ی ئەم مندااڵنە گیرۆدەن٪٤١ ،یان خەریکی ئاڵوێرچی
کردنی مادەی سڕکەرن٪٥٠ ،یان خەریکی دزین٪٥٠ ،ی ئەم مندااڵنە دەستدرێژیی
جینسییان لێ کراوە٪٨٤ ،یان کەمخوێنن ،بااڵی٪٨٠یان کورت ماوەتەوە ،کێشی
٪٨٦یان کەمتر لە ڕادەی ئاساییە٪٦١ ،یان تووشی نەخۆشیی هەناسە و  ٦٦لەسەدیان
نەخۆشیی دڵ و ڕەگەکانیان هەیە٪٥٦ .ی ئەوان شارەزای خوێندن و نووسین نین،
هەروەها ٪٣٢ی ئەم مندااڵنە لەباری زەینییەوە وەدواکەوتوون٪٨٠ .ی ئەم مندااڵنە
سەرپەرستیان هەیە و  ٢٠لە سەدیان بێسەرپەرستن.
هەرچەند بەپێی یاسای کار لە ئێران کارکردنی منااڵنی ژێر  ١٥ساڵ یاساغە ،بەاڵم
بەپێی ئاماری ساڵی ١٣٧٥ی هەتاویی  ٦٠٠هەزار مناڵی نێوان  ١٠هەتا  ١٤ساڵە
خەریکی کارکردنن .زۆربەی کرێکارانی کارگەکانی قاڵیچنین مندااڵنی ژێر ١٤
ساڵن.
لە ناوچەیەک وەکوو سیستان و بەلووچستان ٪٩٠ی مندااڵنی قوتابخانەکان (لە ٥٥
هەزار قوتابی) بەهۆی هەژاری و نەداری لە گەرمای  ٣٧-٤٢پلە و لە سەرمای
ژێروەی  ٨-١٢پلەدا بە پێخواسی و بە جلوبەرگی کۆن و دڕاو دەچنە قوتابخانە .لە
ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵتیش بەپیی وتەی سیرووس سادقی سەرۆکی ڕێکخراوەی
ڕاهێنان و بارهێنان ٣٦ی ئەم پارێزگایە٪٧٣ ،ی کچان و ٪٢٣ی کوڕان لە پلەی
خوێندنی"ناوەندی"دا دەست لە دەرس خوێندن دەکێشنەوە ٢٦٥ ،قوتابخانەی ئەم
پارێزگایە مەترسیی ڕووخانیان لەسەرە و نرخی نەخوێندەوارییش  ٪٣١بەرز بۆتەوە،
لەم ڕێژەیەش ٪٦٥.٥یان ژنانن .هەروەها بەپێی وتەی بەرپرسی سازمانی نوێژەنکردنەوە
و گەشەکردنی پیشەسازیی ئێران٪٩٠،٣٧ی کرێکارانی بەشی سەنعەت کەم خوێندەوار
یان نەخوێندەوارن.
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چوونە سەرەوەی نرخی خواردەمەنی و بێدەسەاڵتی و نەداریی خەڵک بۆ کڕینی میوە،
سەوزی و گۆشت و هتد بۆتە هۆی نەخۆشیی ٪١٥ی منااڵن .کێشی ٪١٠.٩ی مندااڵن
لە خوارێیە و  ٤.٩لەسەدیان کز و الوازن .ئەم ئامارە لە گوندەکاندا  ٢قات لە
شارەکان بەرزترە .بەپێی ڕاگەیاندنی دوکتور ڕوبابە شێخولئیسالم سەرۆکی بنکەی
"لەشساغی و خۆڕاک"ی وەزارەتی تەندروستی  ٨٠٠هەزار مناڵی ئێرانی بەهۆی
نەبوونی خواردەمەنی تووشی کورتەبااڵیی بوون ،تەنانەت لە پارێزگای سیستان و
بەلووچستاندا ٪٣٨ی مندااڵن لەم پێوەندییەدا کورتەبااڵن ٧٤٠ ،هەزار منداڵی ئێرانیش
کێشی لەشیان لە خوارێیە .هەروەها بەپێی وتەی غواڵمحوسێن زەمانئابادی بەرپرسی
بارهێنانی لەشی کوڕانی ڕێکخراوی ڕاهێنان و بارهێنانی تاران بەپێی ئامارێک ،لە
یەکێک لە قوتابخانەکانی "ناوەندی"ی تاران لە  ١٥٠قوتابی تەنیا  ٩کەس بە تەواوەتی
لەشیان ساغە و لە قوتابخانەی شارستانەکانی تاران ئەم ڕەقەمە لە هەر  ٦٠٠کەس ٢
کەس بووە .بەپێی ڕاگەیاندنی پوورمەحیئابادی کارناسی خۆراک ٪٤٠ی خەڵکی
ئێران تووشی دیاردەی کەمخواردن بوون .خواردنی گۆشت لە  ٪٣٥بە ٪٢١
گەیشتووە ،بەاڵم ڕادەی خواردنی ئارد و دانەوێڵە چۆتە سەر .ئەمەش پێشاندری
هەژاریی نێو کۆمەڵگەیە .ڕادەی چوونە سەرەوەی نرخی خواردەمەنی لە کۆمەڵی
شاری لە  ١٢ساڵی ڕابردوودا  ٪١٣٠بووە و خەرجی کەلوپەلی دیکە لە  ٪٥٥بە ٪٧١
گەیشتووە .کاتێک بەپێی ئاماری بانکی ناوەندیی ئێران نرخی ئاوسانی ئابووری لە چاو
ساڵی ٨٠ی هەتاوی لە ٪١١.٤ەوە بە  ٪١٦.٨گەیشتووە ،زۆر ڕوونە دەبێ چاوەڕوانی
کارەساتی گەورەتریش بین.
ئەمڕۆ هەژاری ،نەداری ،بێکاری و بێعەداڵەتی ،لەشفرۆشیی ژنان ،ئاوارەبوون و
بێکەسیی مندااڵن ،پەنابردن بۆ مادەی سڕکەر ،زۆربوونی ئاستی جیاوازیی چینایەتی،
خۆکوشتن و کوشتنی کەسانی دیکە ،هەروەها مەترسیی کۆمەاڵیەتی ،سترێس و
شێوانی باری دەروونیی خەڵک وەک دەسکەوت و بەرهەمەکانی حکوومەتی ئیسالمی
ژیانی  ٧٠میلیۆن کەسی خستۆتە مەترسییەوە .ئەمڕۆ شێوانی دەروونی و سترێس لەنێو
جەماعەتی هەژار و بەکار هێنانی مادەی سڕکەڕ بۆتە هۆی نەخۆشیی ڕاوەستانی دڵ
وەکوو دیاردەیەکی دەگمەن و بێوێنەی جیهانی لە الوانی تەمەن ژێر  ٢٠ساڵدا.
ڕادەی مامناوەندیی نەخۆشییەکانی دڵ و دەمار لە ئێراندا  ٢٠ساڵ لەگەڵ واڵتانی
ئورووپایی و ئەمریکا جیاوازی هەیە .بەپێی وتەی دوکتور هۆرمۆز مەهمەنش

چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە

265

پسپۆڕی نەخۆشییەکانی دڵ و دەمار لە ئێران ،ئەو نەخۆشانەی بەهۆی بەسترانی
دەمارەکانی دڵ لە ئێران نەشتەرگەری دەکرێن ،تەمەنیان لە  ٢٥ساڵییەوە دەس پێدەکا
و ئەوپەڕی تەمەنیان  ٦٠-٦٥ساڵە ،بەاڵم لە ئورووپا و ئەمریکا ئەوانەی تووشی ئەم
نەخۆشییانە دەبن تەمەنیان پتر لە  ٦٠ساڵە .هەروەها بەپێی وتەی دوکتور یاسەمی
سەرۆکی ئیدارەی بێهداشتی وەزارەتی تەندروستی و دەرمان و ڕاهێنانی بێهزیستی
٪٢٠ی کۆمەڵی  ٧٠میلیۆنیی ئێران واتە  ١٤میلیۆن کەس تووشی تێکچوونی حاڵەتی
دەروونی و ڕەوانی بوون.
تاوانکار ی بەهۆی بێکاری ،گرانی ،هەژاریی فەرهەنگی و بۆ دابینکردنی خەرجی
ژیان بە نیسبەتی ساڵی ١٣٨٠ی هەتاوی ،هەتا  ٪٦٣چۆتە سەرێ و بەپێی وتەی
سەرۆکی هێزی دادوەری ٦ ،میلیۆن و  ٢٠٠هەزار دۆسیەی تاوانکاری چاوەڕوانی
پێڕاگەیشتنن .بەم حاڵەش ئەگەر حکوومەتی ئیسالمیی ئێران توانایی باشترکردنی
ژیانی خەڵکی نەبووە ،بەاڵم بە زیادکردنی یارمەتی بۆ خەرجی کفن و دفنی
بیمەکراوەکان لە  ٨٠هەزار تمەنەوە بۆ  ١٠٠هەزار تمەن لەو شارانەی دانیشتووانیان
زۆرتر لە  ٥٠٠هەزار کەسە و لە  ٥٠هەزار تمەن بۆ  ٧٥هەزار تمەن لە شارەکانی
دیکە ،بە النیکەم هەلومەرجی مردنی خەڵکی پتر بۆ ڕەخساندوون.
ئاخۆ بڵێی بەهۆی ئەو بارودۆخەی حکوومەتی ئیسالمی لە ئێراندا پێکی هێناوە ،کاتی
ئەوە نەهاتبێ "ئیمامی زەمان" سەرهەڵدا!!!
ڕێبەندانی ٢٠٠٤

مادەی سڕکەر و قەیرانی ئینسانی لە ئێران

لە ماوەی دەسەاڵتی حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا یەکێک لەو خاڵنەی کە بۆتە هۆی
قەیرانێکی ئینسانی و مەدەنی ،پەرەگرتن و باڵوکردنەوەی هەرچی زۆرتری مادەی
سڕکەر لە ئێران بەگشتی و لە کوردستان
بەتایبەتییە .بەپێی تەواوی ئەو ئامارانەی کە
کاربەدەستان یان توێژەرانی ئەمڕۆی ئێران
داویانە زۆربوونی ڕێژەی تووشبووانی
مادەی

سڕکەر

و

هاتنەخوارەوەی

مامناوەندیی تەمەنی ئەم کەسانە گەلێک
بەرچاوە .ئەمڕۆ بەشێکی گەورە لە الوانی کۆمەڵگەی ئێران گیرۆدەی چەشنە
جۆراوجۆرەکانی مادەی سڕکەرن و تەنانەت لە حاڵێکدا ڕەوتی ساڵنەی زۆربوونی
حەشیمەت لە ئێران لە سەتا  ٢/6بەراورد کراوە .ئەم ڕەوتە لە پێوەندی لەگەڵ
پەرەگرتنی ڕەوتی ئالوودە بوون بە مادە سڕکەرەکان لە ساڵدا بە سەتا هەشت
گەیشتووە .بەهۆی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران کە کاتێک خۆی وەکوو
ئاڵهەڵگری خەباتی دژبە مادەی سڕکەر پێناسە دەکرد ،ئەمڕۆ کۆمەڵگەی ئێران
یەکێک لە هەرە نەخۆشترین کۆمەڵگەکانی جیهانە و الوانی ئەم وڵتە قوربانیی
سەرەکیی ئەم قەیرانە کۆمەڵیەتییەن کە ڕاستەوخۆ پێوەندی بە سیاسەتەکانی ئەم
حکوومەتەوە هەیە؛ کە لە الیەکەوە باس لە پێکهێنانی کۆمەڵگەیەکی پاک و سالم
دەکا و لە الیەکی دیکەوە ڕاستەوخۆ و نا ڕاستەوخۆ بۆخۆی هۆی پەرەگرتنی ڕەوتی
ئالوودەبوونی ڕۆڵەکانی ئەم وڵتەیە .قەیرانی ئابووری و کۆمەڵیەتی بەهۆی سیاسەتە
سەرنەکوتووەکانی کۆماری ئیسالمی لە تەواوی بوارەکاندا ،هەروەها باڵوکردنەوە یان
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ئیزن دان بە باڵوکردنەوەی مادەی سڕکەر لە الیەن بەشێکی بەرچاو لە کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمییەوە ،بەت ایبەتیی لە کوردستاندا بۆتە هۆی سەرهەڵدانی ڕەوتێکی
مەترسیدار کە هێز و توانای بەشێکی زۆر لە الوان و ئەو کەسانەی کە دەتوانن
بەهۆی قەیرانی کۆمەڵیەتی ،ئابووری و ئیدئۆلۆژیک ببن بە هێزێکی بەرچاوی
دژبەری کۆماری ئیسالمی ،بەرەو نابوودی دەبا .لەم کاتەدا بێگومان ئاشکرا کردنی
ئەم چەشنە سیاسەتە گەندەڵنەی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ڕێگای میدیا
کوردییەکانەوە دەتوانێ لە ڕەوتی خاوکردنەوەی سیاسەتی باڵوکەردنەوەی مادەی
سڕکەر دەور بگێڕێ .کۆماری ئیسالمی لە الیەک ڕۆڵەکانی کورد گیرۆدەی مادەی
سڕکەر دەکا و لە الیەکی دیکەوە بە بیانووی خەباتی دژی مادەی سڕکەر و
پەروەندە دروست کردن ڕەوانەی بەندیخانەیان دەکا و تەنانەت لە سێدارەیان دەدا.
سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی وەکوو شیری زولفەقارە و قوربانییەکانی گەنجانی
کۆمەڵگەی ئێمەن.
ژووەنی ٢٠١٤

کوردی ڕۆژهەاڵت و هەرێمی کوردستان

تامو چێژی زیندانی کوردان!
نیزیک بە  ٢حەوتوویە  7کوردی چاالکی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە هەولێر پێتەختی
باشووری کوردستان لە بەندیخانە کراون تا تام و چێژی عەداڵەتی حکوومەتێک
بچێژن کە ئاڵهەڵگری کۆنگرەی نەتەوەیی بۆ چارەسەرکردنی ئاشتیخوازانەی
مەسەلەی کورد لە چوار بەش ی کوردستانی دابەشکراودایە .ئەوەی کە تا چ ڕادەیەک
ئەم دروشمە لە دنیای واقێعدا دروستە و مەسەلەی کورد دەکرێ لە ڕێگای ئاشتی
لەگەڵ دەوڵەتگەلێک چارەسەر بکرێ کە وڵمیان تەنیا گوللە ،بەندیخانە و لە سێدارە
دانی ڕۆڵەکانی کوردە ،بۆخۆی جێگای پرسیارە .بەتایبەتی بە لەبەرچاو گرتنی ئەم
ڕاستییە کە حکوومەتی باشوور و حکوومەتی خودموختاری ڕۆژئاوا بۆخۆیان ئاکامی
شەڕ و خەباتێکی درێژخایەن و گۆڕانکاری لە سیاسەتی ئەمریکا و ئورووپا لە
ناوچەی نێوەڕاستدان ،نە ئەقڵیەتی ئاشتیخوازانەی سەدام و بەشار ئەسەد .ئاڵوگۆڕەکانی
ئەم دواییانەی باکووری کوردستانیش نە تەنیا بەرهەمی ئاشتیخوازبوونی تورکەکان،
بەڵکوو بە ڕادەیەکی زۆر بەرهەمی ڕژانی خوێنی هەزاران هەزار ڕۆڵەی کورد،
پەرەگرتنی بزووتنەوەی جەماوەریی گەلی کورد لەو بەشەی کوردستان و گوشاری
وڵتانی ئورووپاییە.
لەمێژە هەوڵی ئاشتیخوازانەی کاربەدەستان ی هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە وڵتانی
دراوسێ و پاراستنی بەرژەوەندیی ئەو بەشەی کوردستان بە نرخی بەرتەسککردنی
چاالکیی حیزب و ڕێکخراوی پارچەکانی دیکەی کوردستان و گرتن و بەندکردنی
کوردە بێتاوانەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان تەواو دەبێ .گرتنی  7کەس لە
کوردەکانی ڕۆژهەڵت ،هەڕەشە و گوڕەشەی فەرمیی کاربەدەستانی هەرێم بۆ
سزادانی تاوانبارانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بەپێی یاسا؟؟ کە لە میدیای کوردستاندا
باڵو بوونەتەوە ،دەکرێ لەم چوارچێوەیەدا لەبەرچاو بگیرێ .هەمووش بۆ ئەوەی نەکا
برادەرانی ئێرانی گومانێکیان بۆ دروست بێ لەسەر ئاشتیخوازیی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان و دڵیان بشکێ!
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ئەگەر بەپێی یاساش بوایە دەبوو تا ئێستا مەسەلەی ئەو  7کەسە چارەسەر کرابایە و
ئەوان لەوە زیاتر لە بەندیخانەی کورداندا نەمابایەن .ئەگەر یاسایەک هەیە ،ئەو یاسایە
نابێ خۆی تەنیا لە گرتن و سزادانی بێماوە و نادیا ردا ببینێتەوە ،بەڵکوو پێویستە
لەماوەی  ٢٤کاتژمێردا حاڵ و وەزعی تۆمەتبارکراوەکان ڕوون کرێتەوە تا ئەوانیش
بزانن لەسەر بنەمای کام تۆمەت گیراون و سزایان چییە .ئایا تەنیا بە هۆی ئەوەی کە
ئەم کەسانە ئیزنی پێکهێنانی خۆپیشاندانەکەیان لە ئەستۆ بووە دەکرێ بەم چەشنە
بگیرێن و ڕادەستی زیندان بکرێن؟! ئەویش لە حاڵێكدا کە هیچ دەورێکیان لە
بەردباران کردنی جاسووسخانەی ئێران لە هەولێر نەبووە! ئەمە سووکایەتیکردن نە
تەنیا بە کوردی ڕۆژهەڵت بەڵکوو بە یاسای سەر الپەڕەکانی باشووری
کوردستانیشە.
بەداخەوە لەالیەن حیزبەکانی ڕۆژهەڵتیشەوە بایەخێکی وەها بەم کارە نەدراوە ،تەنیا
بەڕێز قادر وریا لە ژمارەی  6٢٠ی ڕۆژنەمەی ''کوردستان''دا لە ستوونی
نووسراوەکانی "مستەفا شێخە" یەکێک لە بەندکراوەکان ،بابەتێکی جوانی لەسەر ئەم
کەسایەتییە نووسیوە ،بەڵم ئایا هەر ئەوەندە بەسە؟! بێگومان نا .پێویست بوو لە الیەن
کومیتەی ناوەندیی ئەو حیزبانەی کە ئەندامەکانیان زیندانی کراون بە فەرمی دژبەم
کارە هەڵوێست بگیرێ و داوای ئازادیی ئەوان بکرێ .ئەگەر ڕێبەریی حیزبێک لە
وڵتێکی بەناو ئازاددا وەکوو کوردستان بەرگریی لە مافی ئەندامانی خۆی نەکا چۆن
دەتوانێ دەم لە بەرگری کردن لە مافی خەڵکی ئاسایی بدا .هەر بەو قانوونەی کە
ئەندامی حیزبێک بۆ بەڕێوەبردنی بەرنامە حیزبییەکەی تێدەکۆشێ و تەنانەت گیانیشی
لەسەر دادەنێ ،هەر بەو قانوونەش پێویستە ڕێبەرایەتی و کاربە دەستانی ئەم حیزبانە
پشتیوانی لە مافی ئەندامەکانیان لە کوردستانی ئازادکراویشدا بکەن و مافی ئەوان
نەبێتە قوربانیی مەسڵەحەتی بوونیان لە باشووری کوردستان.
نوامبری ٢٠١3

"دار هۆرەی لەخۆی نەبێ ،ناقەڵشێ!"

ئەم ڕۆژانە هاتنی شاندی تێرۆریستەکانی کۆماری ئیسالمیی ئیران بۆ باشووری
کوردستان و پێشوازیی برایانە و گەرمی کاربەدەستانی هەرێم و نوێنەرانی حیزبە
سەرەکییەکانی کورد بۆتە هۆی ناڕەزایەتیدەربڕینی کوردەکانی ڕۆژهەڵتی
کوردستان .بەتایبەتی بوونی بکوژی نەمر دوکتور قاسملوو لەنێو ئەم شاندەدا وەکوو
سوکایەتی کردن نەتەنیا بە کوردەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان بەڵکوو بە پێچەوانە،
زۆرتر وەکوو بێڕێزی بە کوردەکانی باشوور و ئەقڵییەتی سیاسیی نەتەوەی کورد
پێناسە دەکرێ .لەوەدەچێ بۆ کەس نەبێ کە ڕەخنە لە برادەرانی کاربەدەستی باشوور
بۆ پێوەندیی سیاسی

و دیپلۆماسییان لەگەڵ ئێران بگرێ ،بەڵم جێگای ڕەخنە

لەوەدا یە کە بۆچی دەبێ کاتێک ئەم بەڕێزانە ئاوا شارەزای ڕووداوە تاڵەکانی خوشک
و برایانی خۆیان لە ڕۆژهەڵتی ژێر دەسەڵتی حکوومەتی نگریسی ئیسالمیدان ئاوا بە
بەژن و باڵی کۆماری ئیسالمی بێن ،بۆچی ئیزن بە هاتنی کەسێک وەکوو
سەحراڕوودی بدەن کە دەستی لە کوشتنی یەکێک لە ڕێبەرانی گەورەی کورد بووە
و وەکوو بکوژی دوکتور قاسملوو پێناسە کراوە؟ بێگومان مێژوو ئەمانە وەکوو
خاڵێكی ڕەش لە دەفتەری هەرێمی کوردستاندا تۆمار دەکا .سەرەڕای ئەمەش من
قامک لەسەر خاڵێکی دیکەش دادەنێم ،ئەگەر حیزبەکان و نوێنەرانی بزووتنەوەی
کوردی ڕۆژهەڵت ئاوا خۆیان بە کۆیە و زڕگۆیزەکان و  ...نەبەستبایەتەوە و پانتایی
کار و چاالکیی خەباتیان ،کوردستانی ڕۆژهەڵت بوایە ،ئەگەر سەرچاوەی ژین و
مانەوەیان نە هەولێر و سلێمانی و نە پارتی و یەکیەتی بەڵکوو چیاکانی کوردستان و
پشتیوانیی گەلی کورد لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بوایە ،ئەگەر بە جێگای لە یەک
دابڕان و چەند بەرەکیی حیزب و کەسایەتییەکانی کوردستان ،لەسەر چەند خاڵ بە
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تەوافوق گەیشتبان و بەرەیەکی خەباتیان پێک هێنابایە ،ئەگەر کەسایەتیگەلێک وەکوو
کاک خالید عەزیزی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان – ئێران
شانازیی بە دانیشتن لەگەڵ نوێنەرانی ئەمنیەتیی ئێران و هیوای گەڕانەوە بە بارودۆخی
پەیامی خومەینی نەکردبا و لە میدیاکانی کوردی و ئێرانی بە بزەی سەر لێوانەوە
کاری خۆی بۆ دانیشتنی لەگەڵ نوێنەرانی حکوومەتی خوێنڕێژی ئیسالمی بەرز
نەنرخاندبا ،بڵێی ئاوایان پێکردبایەن؟ کورد گوتەنی" دار هۆڕەی لەخۆی نەبێ،
ناقەڵشێ".
 ٢٦دسامبری ٢٠١٤

میدیای باشووری کوردستان و سووکایەتی کردنیان بە کوردی
ڕۆژهەاڵت!؟
یەکێک لە دەستکەوتەکانی شۆڕشی پیشەیی–زانستیی کۆتایی سەدەی بیست و
سەرەتای سەدەی بیست و یەکەم گەشەکردنی تێکنیک لە تەواوی بوارەکان و یەک
لەوان بوونی ئینتێرنێت ،موبایل و وایبێر ،فەیسبووک و زاتلیت و تەلەڤزیۆنی گشتییە.
ئەگەر تا یەک دوو دەیە لەوە پێش پێوەندی گرتن لەگەڵ خەڵکی نێوخۆی کوردستان
تەنیا لە ڕێگای ناردنی پێشمەرگە و ڕۆژنامە و بەیاننامە بوو ،ئەمڕۆ لە چەند چرکەدا
لە ڕێگای ئینتێرنێت و یاخود ئەو هەموو تەلەڤزیۆنەی کە بەتایبەتی حیزبەکانی
ڕۆژهەڵتیش هەیانە دەکرێ پەیامی پێویست بە خەڵکی ڕابگەیەندرێ.
لە باشووری کوردستانیش بەپێی پێکهاتنی دەستەڵتی کورد دەیان تەلەڤزیۆنی فەرمی
و نافەرمی خەریکی کار و چاالکین و تەلەڤزیۆنەکانی زاگرۆس و کوردستان و
بەتایبەتی ڕووداو بەرنامەی  ٢٤سەعاتەیان هەیە و ڕووداو تەنانەت ڕۆژانە بەرنامەیەکی
نیوسەعاتەی بە ناوی ڕۆژهەڵت هەیە و جار و بار وتووێژ لەگەڵ بەشێک لە
بەرپرسان و چاالکوانانی حیزبە ڕۆژهەڵتییەکانیش دەکا کە زۆرینەیان ساڵنێکی زۆرە
دانیشتوو یاخود میوانی باشوورن و ،برایانی باشوور هەرچەند ڕۆژ جارێک وەکوو
میواندارێک کە لە بوونی میوانی نەخوازراو ماندوو ببێ بە چەشنێکی زۆر ناشیاو و
ناحەز وەبیریان دێننەوە "میوان بوونیش حەد و ئەندازەی هەیە و ئیتر قەرار نییە ئاوا
بێتامی کەن و باشترە کەم کەم ڕێگای ماڵیان بگرنە بەر و لەوە زۆرتر نەبنە هۆی
کێشە بۆ ئەوان لەگەڵ برایانی لەمێژینەی ئێرانییان" کە بە  7٠کەسەوە تەنانەت
هەولێریان لە مەترسی گیرانی لە الیەن داعشەوە ڕزگار کرد.
لەو نێوانەدا "ڕووداو " دەورێکی گەلێك خراپ دەگێڕێ و بە ڕۆژی ڕوون
سووکایەتی بە ڕۆژهەڵتیان دەکا .ماوەیەک تا پێش شەهید بوونی نەمر هەژار حوسێنی
و شەڕی نیوان پێشمەرگەکانی ڕۆژهەڵت و پاسدار و جاشەکانی سەر بە کۆماری
ئیسالمی ،پرسی "ئەوە بۆ لێرە دانیشتوون و بە جێگای بەشداری لە شەڕ دژی داعش

٢76

میدیای باشووری کوردستان و سووکایەتی کردنیان بە کوردی ڕۆژهەڵت

و پارێزگاریی خاکی کوردستان و لەبەرچاو گرتنی بەرژوەندیی باشوور ئایا باشتر نییە
بچنەوە ڕۆژهەڵت و ئەو هێزەتان لەوێ بەکار بگرن؟" بنێشتەخۆشەی بەرنامەکەیان
بوو و زۆر جار شێوەی پرسیار کردنیان وەبیرهێنەرەوەی بازجوویی دەزگا ئەمنییەکانی
ئێران بوو ،بەڵم ئێستا بە بارێکی دیکەدا کەوتن و پرسیاری سەرەکییان ئەوەیە "بۆ
پێشمەرگە دەنێرنەوە و بە شەڕی دژی ئێران بەرژوەندیی ئەوان دەخەنە مەترسییەوە و
باشتر نییە بچن لە کۆبانی دژی داعش شەڕ بکەن؟"
لە هەر حاڵدا کوردی ڕۆژهەڵت بەهەر بارێکدا بسووڕێ هەر خەتابارە و تەنیا
بەرهەمی ئەم بەرنامەیە بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵتی کوردستان الواز و بێکەلک نیشان دانی
حیزبەکان و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵتە  .خاڵێکی دیکەش کە برایانی باشوور و
بەرنامەگێڕانی ڕووداو لە بیریان چۆتەوە یان نایانەوێ وەبیری بێننەوە و هەر باسی ئەوە
دەکەن کە بۆچی کوردی ڕۆژهەڵت لە باشوور دانیشتوون و ناچنەوە خاکی
کوردستانی خۆیان و توانایی ڕووخانی دەوڵەتی تارانیان نییە ،ئەوەیە ،ئەگەر لە دەیەی
 9٠ی سەدەی ڕابردوودا بارودۆخی نێونەتەوەیی و دژایەتیی ئەمریکا و ئورووپا لەگەڵ
عێراق نەبوایە و مەداری  36دەرجە دروست نەکرابایە و برایانی ئەمریکایی سەدامیان
بۆ نەڕووخاندبایە ،ئێستاش کوردی باشوور دەبوو قاچێکی لە ئێران و قاچەکەی
دیکەی لە سووریە بوایە .بەڵم کورد گوتەنی ڕووی دونیا ڕەش بێ ،زەمەن لەگەڵ
دۆڕاو و بێدەستەڵتەکاندا نییە و هەر تازەپێگەیشتوویەک ئەو ئیزنە بە خۆی دەدا ئاوا
گاڵتە بە حیزب و کەسایەتییەکانی ڕۆژهەڵت بکا ،ئەویش لە حاڵێکدا کە
سەرۆکەکانیان باش دەزانن لە مێژووی  6٠ -5٠ساڵی ڕابردوودا کاتێک کوردی
ڕۆژهەڵت بۆخۆی لەژێر گوشاری حکوومەتە داگیرکەرەکانی ئێران بوو چ
خزمەتێکیان بە کوردی باشوور کردووە و ئێستاش لەم بارودۆخەدا پشتیوانیی خۆیان
بە کردەوە چ لە نێو خۆی وڵت و چ لە هەندەران بەجێ هێناوە.
ئۆکتۆبری ٢٠١٤
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بەپێی ڕاگەیاندنی دەوڵەتی هەرێم و پشتیوانیی زۆرینەی حیزبەکانی باشووری
کوردستان٢5 ،ی سێپتامبری  ٢٠١7وەکوو ڕۆژی گشتپرسی بۆ سەربەخۆیی
کوردستان دیاری کراوە .بێگومان لە باشوور و دەرەوەی کوردستان ئەم ڕەوتە یار و
نەیاری خۆی هەیە و بە چەشنی جیاواز ڕەنگدانەوە و کاردانەوەی بووە.
هەر وەک چاوەڕوانیش دەکرا ،ئێران و تورکیە ،بەپێی بەرژوەوندیی خۆیان و
بەتایبەتی بە هۆی مەترسیی کاردانەوەی سە ربەخۆیی باشووری کوردستان لەنێو
کوردەکانی باکوور و ڕۆژهەڵتی کوردستان ،لە بەرامبەر ئەم بریارە ڕاوەستاون و
هەوڵی خۆیان بۆ پێشگرتن لەم هەنگاوە مێژووییە دەدەن.
دەوڵەتی ناوەندیی عێراقیش کە نایهەوێ ئەم وڵتە دوو لەت بکرێ ،دژایەتیی خۆی
لەگەڵ ئەم ڕەوتە ڕاگەیاندووە .بەپێی دیپلۆماسی و یاسای نێونەتەوەیی ،دەوڵەتەکان
بۆیان نییە پێش لە ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی ،پشتیوانیی خۆیان لەم چەشنە هەڵوێستانە
ڕابگەیەنن.
پێش پێکهاتنی دەوڵەتی هەرێمی کوردستان ،دەوڵەتە دراوسێەکانی کوردستان ،دژی
پێکهاتنی هەرێم بوون ،بەڵم ڕاستییەکانی ژیان و گۆڕانی بارودۆخی عێراق و ناوچە،
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ئەوانی ناچار کرد کە دان بەم ڕاستییەدا بنێن و تەنانەت هەوڵ بدەن پێوەندیی
بازرگانی و سیاسی لەگەڵ ئەم ناوچەیە بگرن .لەالیەکی دیکەوە ،دەوڵەتی هەرێمی
کوردستان پتر لە  ٢٠ساڵە هەیە و تەنیا ماوە قۆناغە فەرمییەکەی بۆ گۆڕانی
ستاتووسی خۆی ببڕێ و ببێتە وڵتێکی نوێ و بچێتە نێو بنەماڵەی دەوڵەتەکانی
جیهانەوە .لە ڕاستیشدا دەوڵەتی عێراق لەمێژە زۆرتر لەسەر الپەڕەکانی یاسای
بنەڕەتیی ئەم وڵتەدایە هەتا لەسەر عەرزی واقیع .ساڵگارێکە کە بەشی عەڕەبی (بە
سووننە و شیعەوە) و هەرێمی کوردستان وەکوو دوو دەوڵەتی جیا دەجووڵێنەوە و
پەتی پێوەندییان گەلێک لەرزۆکتر لەوەیە کە بیری لێدەکرێتەوە.
لە باشووری کوردستان ،بێجگە لە ڕەوتی گۆڕان و هێزێکی ئیسالمی ،دژایەتییەکی
بەهێز لەبەرامبەر گشتپرسی نەکراوە.
لەالیەن خەڵک و زۆرینەی حیزبەکانی باشووری کوردستان ،پێشوازی لە ئیدەی
گشتپرسی کراوە و دەکرێ ئەم بزاڤە وەکوو ویستێكی مێژوویی لەبەرچاو بگیرێ،
تەنانەت ئەگەر ئەم ڕەوتە بەهەر هۆیەک سەرنەکەوێ ،نەفسی کارەکە بۆ مێژووی
کو رد گەلێک پڕبایەخە .ئەم کارە دۆزی ڕزگاریخوازانەی کورد هەنگاوێک بەرەو
پێشتر دەبا .پاش چەندین دەیە ،ئەمڕۆ کورد لە بەشێک لە وڵتە دابەشکراوەکەی بە
جێگای خودموخت اری ،خودگەردانی ،حوکمی زاتی و هتد ،باس لە سەربەخۆیی
دەکا و توانیویەتی بیروڕای جیهانیی بۆ ئەم پرسە ڕابکێشێ و ئەو فیکرەی بباتە نێو
ڕەوانی کۆمەڵگەی کوردییەوە .ئەم ڕەوتە لە دواڕۆژدا کاردانەوەیەکی مێژوویی
لەسەر بەشەکانی دیکەی کوردستانیش دەبێ.
ئەمڕۆ پرسی کورد و سەربەخۆیی ،بۆتە پرسێکی نێونەتەوەیی و بەشێکە لە هەواڵی
ڕۆژانەی بیروڕای گشتیی جیهان .بەخۆشییەوە زۆربەی حیزبە کوردستانییەکانیش
وەکوو ئەرکێکی نەتەوەیی پشتگیریی لەم ئیدەیە دەکەن ،تەنانەت بەڕێز جەمیل بایك،
هاوسەرۆكی “كۆما جڤاكێن كوردستان” ڕادەگەیێنێ کە “گشتپرسیی باشووری
کوردستان مافێكی ڕهوای دێموكراسییە و نابێ هیچ کەسێک دژایەتیی بکا”.
لە پێوەندی لەگەڵ بارودۆخی ئەمڕۆی باشوور کە بەرەو گشتپرسیی سەربەخۆیی
دەڕوا ،بەردەوام ئەم پرسیارە دێتە گۆڕێ :بڵێی کێشە سیاسی و ئابوورییەکانی
باشووری کوردستان کە بەردەوام لەال یەن دژبەرانی گشتپرسییەوە پێداگری لەسەر
دەکرێ ،کۆسپێک بۆ گشتپرسی بێ و کوردی باشوور و حیزبە سەرەکییەکانی لەم
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قۆناغە مێژووییە دا هەتا چارەسەرکردنی تەواوی کێشە نێوخۆییەکان واز لە پێکهێنانی
دەوڵەت و کەیانی کورد بێنن؟
یاخود سەربەخۆیی دەکرێ وەکوو قۆناغێکی تازە پێناسە بکرێ کە ئەرکەکانی
بزووتنەوەی کورد دەخاتە ئاستێکی بەرزتر و کاتێک کورد سنوور ،دەوڵەتی فەرمی و
کەیانی خۆی بە پێناسەیەکی جیهانی و نێونەتەوەییەوە هەبێ ،بەپێی ملمالنێی حیزب و
چینەکانی نێو کۆمەڵگە دەتوانێ بەرەو چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوخۆیی بڕوا و
بەپێی یاسا و هاوسەنگیی هێزەکان ،دەستەڵت تووشی گۆڕانکاری بکا؟
لەم ڕەوتەدا ،بێگومان ئەوەی بڕیاری کۆتایی دەدا  ،کوردی باشوورە و ئەگەر پرسی
سەربەخۆیی بەپێی بیروباوەڕی ئەوانەی کە بە هۆگەلێک لەگەڵ پرسی گشتپرسی نین
تەنیا ویستی یەک یا چەند حیزبی پاوانخواز بۆ چەواشەکاری ،ڕاگرتنی دەسەڵت و
بێ پێوەندی بە ویستی کوردی باشوور بێ ،بێگومان دەبێ چاوەڕەوانی ئەوە بین کە
کوردی باشوور لەم گشتپرسییەدا بەشداری نەکا یان دەنگ بە سەربەخۆیی نەدا و
خوازیاری مانەوەی لە چوارچێوەی عێراقدا بێ.
بەداخەوە کورد لە مێژووی خۆیدا زۆرجار بە هۆی کێشە نێوخۆییەکان ،دەرفەتی
باشی لەدەست داوە ،ئەگەر ئێمە وانەمان لە هەڵەکانی پێشوومان نەگرتبێ ،ئەوە مافی
وەچەکانی داهاتوومانە کە بێبەزەییانە دادوەریی نەرێنیمان لەسەر بکەن .لەم پێوەندییە دا
پێویستە ئێمەی ڕۆژهەڵتی لەم هەلومەرجە ئاڵۆزە مێژووییە دا بیر لەسەر چەند خاڵێک
بکەینەوە:
. ١کێشە نێوخۆییەکانی باشووری کوردستان وەکوو کێشەی ئەم بەشە لەبەرچاو
بگرین و ئەم ڕاستییە قەبووڵ کەین کە ئەو مافی خەڵکی باشوورە هەتا بەپێی
بەرژوەندیی خۆی لەگەڵ دەسەڵت و حیزبەکانی خۆی هەڵسوکەوت بکا و بڕیار بۆ
چارەنووسی خۆی بدا.
. ٢لەهەر حاڵەتێکدا نەکەوینە نێو شەڕ و ملمالنێی هێزە سیاسییەکانی دیکەی
کوردستان .باشتر ئەوەیە سەرەڕای مافی ڕادەربڕین و هەبوونی هەڵوێست لەمەڕ
تەواوی ڕووداوەکانی کوردستان و جیهان ،هێز و وزەی خۆمان لەسەر دیتنەوەی
نەخشە ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەییمان لە ڕۆژهەڵت ی کوردستان کۆ
بکەینەوە و فارس گوتەنی لە پێوەندی لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان نەبینە
“کاسەی گرمتر از آش” و “دایە مهربانتر از مادر” .کوردستانی باشوور سەربەخۆ بێ
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یان نا ،ئێمە وەکوو کوردی ڕۆژهەڵت پێویستە سیاسەتی خۆمان نەبەستینەوە بە
ڕەوش و بارودۆخی ئەم بەشەی کوردستان و بەپێی هەڵسەنگاندن و بەرژوەندیی
خۆمان بەرەو پیری خەبات بۆ مسۆگەرکردنی مافی نەتەوەییمان لە ڕۆژهەڵتی
کوردستان هەنگاو بنێین.
. 3ڕەخنەگرتن لە سیاسەتەکانی دەسەڵتی کوردستان لە پێوەندی لەگەڵ پێشێلکردنی
مافی مرۆڤ ،دێموکراسی ،بارودۆخی کوردەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە
چوارچێوەی هەرێم ،هەروەها شێوەی هەڵسوکەوتیان لەگەڵ ئێران ،بەتایبەتی ئەگەر لە
دژایەتی لەگەڵ بەرژوەندیی نەتەوەیی و بە زیانی ئێمە بێ و هتد ،مافی بێ ئەمالوالی
ئێمەیە ،بەڵم ڕەخنەگرتنێک کە هاو ڕێ لەگەڵ ڕێز و پێشنیار بێ ،نەک بێڕێزی و
ڕقهەڵگرتنێکی کوێر.
حوزهیران ٢٠١7 ,٢3

موجاهیدین و

ئاکامی هێرشی دهوڵهتی عێراق بۆ بنکهی ئهشرهف
بهپێی ڕاگهیاندنی ڕێکخراوی موجاهیدینی گهلی ئێران له ڕۆژی سێشهممه 6ی
گهالوێژی ٢8( ١388ی جووالی  ،)٢٠٠9هێزهکانی پۆلیسی عێراق هێرشیان هێنا سهر
بنکهی ئهشرهف و لهم ڕووداوه دا پتر له  3٠٠کهس بریندار و  5کهسیش کوژراون.
ههرچهند ئهم ڕێکخراوهیه بههۆی نیزیک بوونی به دهوڵهتی سهدام ،بهشداری له
سهرکوتی بزووتنەوهی باشووری کوردستان ،شێوهی خهباتی ههڵهی له نێوخۆی ئێران
و دژایهتی لهگهڵ بهشێکی زۆر له هێزه کوردستانی و سهرانسەرییەکان بۆته هۆی
زیان و خهسارهتێکی زۆر نه تهنیا بۆ بزووتنەوی پێشکهوتنخوازی ئێران بهڵکوو بۆ
ئهندامانی ئهم ڕێکخراوهیهش ،ئهم چهشنه وێکهوتنه له الیهن دهوڵهتی عێراق لهگهڵ
مهسهلهی پتر له  3٠٠٠کهس که پهنابهری ئهم وڵتهن و هیچ هیوایهکەیان بۆ
وهدهست هێنانی پهنابهری له وڵتێکی سێههم نییە ،کارێکی نادێموکراتیکه و تهنیا بۆ
دڵخۆشکردنی ههرچی زۆرتری دهوڵهتی ئهحمهدینیژا ده که له قهیرانی سیاسیی
ئهمڕۆی ئێراندا مهترسی له بوونی هێزهکانی ئهم ڕێکخراوهیه له  8٠کیلۆمیتریی
سهرسنووری ئێران ههیه .پێشنیاری دهوڵهتی عێراق بۆ گهڕانهوهی موجاهیدین بۆ ئێران
ئهویش لهم بارودۆخه دا به مانای بۆ سهلالخخانه ناردنی ئهم کهسانهیه که نیزیک به
 3٠ساڵه بههۆی خهباتی چهکدارانهوه لهگهڵ حکوومهتی ئیسالمیی ئێران له
ههندهرانن ،پێشنیاری چوونی موجاهیدین بۆ وڵتێکی تریش بەبێ یارمهتیی دهوڵهتی
عێراق ،ڕێکخراوهی نهتهوه یهکگرتووهکان و دهوڵهتانی ئورووپایی و ئهمریکا
ئیمکانی وهدیهاتنی نییە .دهوڵهتی ئەمڕۆی عێراق که بهشێکی زۆر له ئهندامانی ،کاتی
خۆی پهنابهری ئێران بوون و تهنانهت بهشێک لهوان به یارمهتیی ئێران بوون به
کهسایهتیی سیاسی و ڕابردوویهکی پاک و خاوێنتریان له موجاهیدین نییە ،ئەمڕۆ
کهوتوونهته بازنهی مهعامەلهیهکی سیاسی لهگهڵ ئێران که دهتوانێ له داهاتوویەکی
نیزیکدا داوێنی هێزهکانی تری پهنابهر له عێراق و کوردستانیش بگرێتهوه .ههر وهک
له ماوهی پتر له ده ساڵی ڕابردوودا بۆته هۆی تهسک بوونی سنووری کار و
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چاالکیی سیاسیی هێزه کوردییهکانی پهنابهری ڕۆژههڵت له باشووری کوردستان و
دهتوانێ بهو چارهنووسه بگا که ئەمڕۆ بۆ موجاهیدین پێک هاتووه .بێدهنگیی لەسەر
ئەم کاره ناڕهوا و نائێنسانییه خهتایهکی گهورهی سیاسییه که دووکهڵهکهی دهتوانێ
له داهاتوودا به چاوی کوردهکانی پهنابهری رۆژههڵتیش له باشووری کوردستاندا
بچێ .با وهک شێعرهکهی بێرتۆلت برێشتمان لێ بهسهر نەیه که وتی:
"کهسێک نهمابوو"
ههوهڵ بۆ گرتنی کۆمۆنیستهکان هاتن
من هیچم نهکوت
لهبهر ئهوهی من کۆمۆنیست نهبووم
دوایی بۆ گرتنی کرێکار و ئهندامانی سهندیکا هاتن
من هیچم نهکوت
لهبهر ئهوهی من ئهندامی سهندیکا نهبووم
پاشان بۆ گرتنی کاتۆلیکهکان هاتن
من دیسان هیچم نهکوت
لهبهر ئهوهی من پرۆتستان بووم
سهرئهنجام بۆ گرتنی من هاتن
ئیتر کهسێک بۆ قسه کردن نهمابوو.
"له وهیشوومهی فاشیسته نازییهکاندا"

جووالی ٢٠٠٩

"ئاش بە نۆرەیە"
وانەی مووشەکبارانی موجاهیدین لە لیبێرتی
بۆ کوردەکانی ڕۆژهەڵت لە باشووری کوردستان

وا دەگێڕنەوە ،یەکێک لە ڕۆژان “ئیزڕائیل” بۆ گیانکێشانی کەسێک دێ ،هاتنی
ئیزڕائیل دەبێتە هۆی پەشۆکانی ئەم کەسە و ئاراستە کردنی پرسیارێک ،کە کاکی برا
بۆ ئاوا بێخەبەر ،ناوەخت و کوتوپڕ بۆ گیانکێشانم هاتووی و پێشتر بە چەشنێک
ئاگادارت نەکردمەوە کە کاتی مردنم نیزیکە ،تا بەالنیکەم بە بەشێک لە کارەکانم
ڕابگەم؟ ئیزڕائیل لە وڵمیدا دەبێژێ :مەگەر چەند حەوتوو لەوەپێش چەند شەقام
ئەوبە رتر لە ماڵی تۆ ،گیانی فاڵن کەسی ئاشناتم نەگرت ،دەڵێ وایە ،دیسان دەڵێ
مەگەر حەوتووی ڕابردوو ڕووحی فاڵن کەسم چەند کووچە ئەوبەرتر لە ماڵی تۆ
دەرنەکێشا ،مەگەر … و …  ،ئەویش دیسان وڵم دەداتەوە و دەڵێ بەرێوەڵاڵ وایە!
لە کۆتاییدا ئیزڕائیل دەڵێ کاکی برا ئەوە ئێستاش نۆرەی تۆ هاتووە ،من پێش هاتنم
ئەو هەموو شتەم نیشا ن دای بەڵکوو تۆ بە خۆتدا بێیەوە و پێش مردن بە بەشێک لە
کارەکانت ڕابگەی ،بەڵم تۆ وەرت نەگرت و بێخەیاڵ دانیشتی !!! ئەوە ئێستاش
هاتوومەتە خزمەتت و ئیتر کاتت بەسەر چووە!!
بەداخەوە ئێستاش ئەمە بۆتە نەقڵی ئەمڕۆی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان کە
بەتایبەتیی لە دوو دەیەی ڕابردوودا شایەدی کارەساتی گەورە وەکوو تێرۆر و
کوشتنی بەشێک لە ڕێبەران و سەدان کادر و پێشمەرگەی لێهاتوو و فیداکاریان لە
بەشی ئازادکراوی باشووری کوردستان و دەرەوەی کوردستان واتە لە ئورووپا
لەالیەن کۆماری سێدارەوە بوون ،لەم ساڵنەدا چەندین جار شایەدی کوشتار و
گوللەبارانی ئەندامە چەککراوەکانی موجاهیدین و ئێستاش مووشەکبارانیان لە
ئۆردووگای لیبێرتی لە بەشی عەڕەبیی عێراق بووین ،لەم دوایانەشدا شایەدی پیالنی
تێرۆری کاک ڕەزا کەعبی ،تەقاندنەوەی کەمپەکەی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی
زەحمتکێشانی کوردستان و تێرۆری سێ پێشمەرگەی پارتی ئازادیی کوردستان لە
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ئاش بە نۆرەیە

بەرەی شەڕی دژی داعشدا بووین ،بڵێی ئەم نیشانانە بۆ ئەوەی کاتی کوردەکانی
ڕۆژهەڵت لە باشووری کوردستان گەیشتووە ،بەس نەبێ؟ بڵێی دەرفەت و
دەستەڵتی کۆماری سێدارە لە باشووری کوردستان بەتایبەتیی لە بەشێ یەکیەتی و
گۆڕاندا کەمتر لە بەغدا بێ؟ ئێستا کەوایە ئایا کاتی ئەوە نەگێشتووە قۆڵبە دەست
چاوەڕێی سەرهەڵدانی کارەساتێکی ئاوا وەکوو موجاهیدین نەمێنینەوە و ڕێگا
چارەیەک بۆ هاتنە دەر لەم قەیرانە بدۆزینەوە؟ بەڕاستی کاتی ئەوە نەهاتووە
پێداچوونەوەیەکی جیددی بە شێوەی حیزبایەتی و چارەسەرییەک بۆ ژیانی ئەندامەکان
و ئەو بنەماڵنە بکرێ کە ئاوا بێئاسۆ و بێئاوات لەو کەمپانەدا ژیان دەبەنە سەر؟
لەوەدەچێ گوتنی ئەم شتانە بە باوەڕی کەسانێک ئاسان بێ ،وایە ،بەڵم ئەوانەی کە
ئەرکی ڕێبەریی حیزبێک و ژیان و داهاتووی ئەندامەکانیان وەئەستۆ گرتووە لەم
بابەتەوە بەرپرسن و دەبێ پێش قەومانی کارەساتەکە ڕێگاچارەیەک بدۆزنەوە ،دەنا
پاش قەومانی کارەساتەکە شین و گریان چ فایدە!!؟؟
 3٠تشرینی یهكهم ٢٠١5

ئابڕووبهرەی ئابڕووچوو!
" ژیر ئهگهر ناکهسان بیڕەنجێنن
دڵی خۆی ئازار نهدا تێ نهگلێ
بهردی بێ قهدر گهر دهفری تهڵ بشکێنێ
قیمهتی بهرد ناچێته سهر ،زێڕ داناشکێ "
سهعدی
وهرگێڕ بۆ کوردی :حهسهن ئهییوبزاده.

مارکس دهڵێ :مێژوو دوو جار دووپات دهبێتهوه .ههوهڵ جار تراژیکه و دووههم جار
گاڵتهیه .له ماوهی سی ساڵ حکوومهتی ئیسالمیدا تۆبه پێکردنی کهسایهتییه
سیاسییهکان ،ئۆپۆزیسیۆنی دژبه کۆماری ئیسالمی و نیشان دانیان لهسهر شاشهی
تلهڤیزیۆن کارتێکهریی خۆی لهنێو خهڵکی ئێراندا نهماوه .ئهو کاتهی که کۆماری
ئیسالمی نامهی سهعادهتی یهکێک له ئهندامانی ڕێبهرایهتیی "سازمانی موجاهیدینی
خهڵکی ئێران"ی له ڕۆژنامهکان باڵو کردهوه و ڕۆمای زۆریەک له کهسایهتی و
ئهندامانی هێزه چهپهکان له پەیکارهوه تا حیزبی تووده له دهنگ و ڕهنگی کۆماری
ئیسالمی نیشان دران ،بۆ بهشێک له هێزهکانی دهرهوه و بۆ نێوخۆی ڕێژیم ئهو کاره
وهکوو تێکشکانی دوژمنانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران و بهرحهق بوونی حکومهتی
ئیسالمی دههاته بهرچاو .تهنانهت بهڕێوهبهرانی بزووتنەوهی ئازادیی ئێران (نهضت
آزادی ایران) و کهسایهتی و هێزهکانی نێوخۆیی ئێران یا پێشوازییان لهم خۆتاوانبار
کردنانه کرد یا بێدهنگیان گرته پێش .بهڵم ئهو کاته که ڕێفۆرمخوازهکان خرانه ژێر
گوشار ،ههلومهرجهکه گۆڕا .تهنانهت دوکتور بازهرگان یهکهم سهرۆک وهزیرانی
کۆماری ئیسالمیی دوای سهرکهوتنی شۆڕشی ڕێبهندانی ساڵی  57گوتی …« :من

ئابڕوو بهره و ئابروو چوواو

باوهڕم بهو قسانه ههیه كه پێش كهوتنه نێو بهندیخانه دهیكهم ،ئهگهر كهوتهمه
بهندیخانه و لهوێ شتێكی ترم كوت ،جیدی مهگرن و باوهڕی پێ مهكهن .»...
ئێستاش دوای ههڵبژاردنی سهرۆک کۆماری لە ئێران و سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی و
بزووتنەوهی جهماوهریی گهڵنی ئێران ،دیسان به شێوهیهکی نهشیاو و ناقانوونی
بهندکراهوهکان ناچاردهکهن خۆیان لهقاودهن و درۆ بۆ خۆیان ههڵبهستن تا ئهو
جێگایهی بە وتەی مووسهوی "ددانی ئهشکهنجهگهر به ئێسکی ئهشکهنجهکراو
گهیشتووه ".محهممه د عهلی عهموویی له ئهندامانی پێشووی دهفتهری سیاسیی حیزبی
توودهی ئێران که پتر له  35ساڵ له بهندیخانهکانی شا و خومهینیدا زیندانیی بووه،
چهند ساڵ لهمهو پێش ئاماژه بهم مهسهلهیه کرد که کاری ساواما له کۆماری
ئیسالمیی ئێراندا به پێچهوانهی ساواک ،تهنیا داتهکاندنی زانیاریی بهندکراو نییە ،بەڵکوو
ئهوان ناچار دهکهن ئهو شتانه بڵێن که ئهشکەنجهگهر دهیهوێ .شکاندنی کهسایهتی و
حورمهتی ئینسانی ئازاد تهنیا نیشاندهری نائینسانی بوونی ڕهفتاری ئهو حکوومهتهیه
که کەرامەتی ئینسان پێشێل دهکا .بیر و نهزهری ههر کهس کاتێک ئهرزشی ههیه که
بەئازادی ڕاگهیهندرێ .ئهو نمایشانهی که ئەمڕۆ له ئێراندا ،ئهویش دژبهو کهسانهی
که پێکهێنهر و دڵسۆزانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بوون دووپات دهکرێتهوه ،تهنیا
نیشان دهری قووڵتر بوونی ناکۆکییهکانی نێوان کاربهدهستانی کۆماری ئیسالمی و
گهالنی ئێرانه .وهرگرتنی ئێعتڕاف له ههر کهسێک به تایبهت له ژێر ئهشکەنجه و
ئازاردا نهک له کهسایهتیی بهندکراو کهم ناکاتهوه ،بەڵکوو دهبێته هۆی پێکهاتنی
نهنگ و نفرینی مێژوویی له ئهشکنجهکار و ئهو حکوومهت و کارگێڕانەی که
دهیانهوێ به زۆر بەسهر خهڵکدا زاڵ بن .مێژوو نیشانی داوه که ئهو جۆره
حکوومهتانه دهوام ناهێنن.

وەرگێڕانەکان

زمانی کوردی ،گرووپی ئێرانی لە نێوان بنەماڵەی زمانەکانی هیند و
ئورووپاییدا
ڕۆژنامەی فەڕانسەویی [ Le Français Dans Le Mondeلە ساڵی ٢٠٠8ی
زایینیدا] سیایی گرینگترین زمانەکانی جیهانی باڵو کردۆتەوە و زمانی کوردی لە
نێوان پتر لە هەزار زمانی جیهاندا لە ڕیزی 3١دا جێگیر بووە.
گرینگی زمانەکان بەپێی ئەم پێوەرانە بووە:
-

ڕێژەی خەڵکێ ک ،کە ئەم زمانە ،زمانی زگماکی ئەوانە،

-

ڕێژەی وڵتەکان ،جێگایەک کە زمان کاربەریی دەوڵەتی هەیە.

-

ڕێژەی حەشیمەتی وڵتێک کە بەم زمانە قسە دەکەن.

-

ڕادەی بەکارهێنانی زمان لە تۆڕی ئینتێرنێتدا

-

ڕێژەی بەرهەمی بیانی کە بەم زمانە وەرگێڕدراونەتەوە.

-

ڕێژەی تۆمارکردنی فیلم ،مۆسیقا و باڵوکردنەوەی کتێب بەم زمانە و هتد
...

گرینکترین  ١٠زمانی هەوەڵی جیهان بریتیین لە:
 .١ئینگلیسی
 .٢فەڕانسەوی
 .3سپانیایی
 .٤ئاڵمانی

٢9٢

زمانی کوردی ،گروپی ئێرانی لە نێوان بنەماڵەی زمانەکانی هیند و ئورووپاییدا

 .5ژاپۆنی
 .6فالمانی ()Flemish
 .7عەڕەبی
 .8سویدی
 .9ئیتالیایی
 .١٠دانمارکی
زمانی تورکی  6پلە سەرتر لە زمانی کوردی واتە لە ڕیزی ٢5دا جێگیر بووە ،بەڵم
زمانی فارسی بە پێچەوانە ،بە  5خاڵ کەمتر ،لە نێوان گرووپی ئێرانیی بنەماڵەی
زمانەکانی هیند و ئوروپاییدا بە ڕادەیەکی نزمتر دابەزیوە و بەم پێیە زمانی کوردی
جێگەیەک ی گەلێک گرینکتری [لە بەراوەرد لەگەڵ زمانی فارسی .و] هەیە.
ژووەنی ٢٠١6
وەرگێڕان لە ڕووسییەوە

میدالیای سپایی ناودێر کراو بە "میدالیای کوردستان"

میدالیای برۆنزی "کوردستان"( لە ئارشیوەکانی مووزەخانەی مێژوویی و دەوڵەتیی
مۆسکۆ پاڕێزراوە)

لەتیف مەممەد
لە ساڵی  ١8٤٢زایینی ڕاپەڕینێکیتری[کوردان] لە باکووری کوردستان بە ڕێبەریی
ئەمیر بەدرخان ،ئەمیری بۆتان دژ بە کۆتو بەندی عوسمانییەکان سەری هەڵدا.
سەرهەڵداوەکان بۆ ماوەی چوار ساڵ خەباتێکی سەرکەوتووانەیان دژ بە [تورکە]
چەوسێنەرەکان بەڕێوە برد .سپای تورکیا لە باشترین و لێوەشاوەترین یەکە
شەرڤانەکانی سەر بە ناوچەکانی خارپوت ،ئورڤا ،ئامێد(دیاربەکر) ،ئەرزروم ،بەغدا و
مووسڵ بە ڕێبەریی مارشال حافیزپاشا پێک هاتبوو .هێزە دژبەرەکان هاوسەنگ نەبوون
و ،لە ئاکامدا لە ٢7ی جوالی  ١8٤7بە ڕووخانی ئاخرین قەڵی کوردە خۆ
ڕاگرەکان – قەڵی ئیروح )  ، (Eruhڕاپەڕینەکە سەرکوت کرا و کۆتایی پێهات.
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میدالیای سپایی ناودێرکرا بە"میدالیای کوردستان"

سوڵتانی عوسمانی عەبدول مەجیدی یەکەم بۆ گرینگی پێدانێکی تایبەتی بەم
سەرکەوتنە و پیشاندانی ئەوەی دیسان پادشای "وڵتە" سەرلەنوێ داگیرکراوەکەیە،
فەرمانی لێدانی میدالیای سەرکەوتنی لەژێر ناوی"کوردستان"ی دەرکرد و پاشان
پێشکەشی تەواوی ئەو کەسانەی سپای تورکیای کرد کە لە سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی
کورد بەشدار بوون.
سێ چەشنە میدالیای بە ناوی"کوردستان" بە ڕیز لە زێڕ ،زێو و برۆنز دارێژرا :وێرای
وێناکردنی شکڵی کێوەکانی کوردستان لەسەر میدالیاکان ،وشەی"کوردستان" و
ڕێکەوتی[ساڵی] " "١٢63بە پێی مێژووی هیجریی موسڵمانەکان لەسەرەوەی کێوەکان
دا نووسرا .لە پشتی میدالیاکە مۆری ئیمپراتووریی عەبدول مەجید دەبیندرێ.
ئەستووریی میدالیاکە  ٢9میلیمیترە.
ئەم میدالیایە پیشاندەری گرینگیدانی ستراتێژیکی عوسمانییەکان بە کوردستانە.
گوتەیەکی مستەفا کەماڵ پاشا(ئاتاتورک) دامەزرێنەری کۆماری تورکیای هاوچەرخ
هەیە کە دەبێژێ ":ئەوەی خاوەنی کوردستان بێ ،خاوەنی ڕۆژئاوای باشووری
ئاسیاشە".
سەرچاوە:
»http://kurdist.ru/ Воинская медаль «Курдистан

شەڕی ناگۆرنی قەرەباغ [قەرەباغی کوێستانی]هیچ شانسێک بۆ
بووژاندنەوەی دادگەریی مێژوویی بە دەست کوردەوە ناهێڵیت!
نووسەر :ستانسیالڤ میخایلۆویچ ئیوانۆڤ

38

ئەو کوردانەی سۆڤییەت که لە کۆتایی ساڵەکانی دەیەی 3٠ی سەدەی ڕابردوو بە
زۆر لە ناگۆرنی قەرەباغەوە بۆ وڵتان ی ئاسیای ناوەڕاست (کازاخستان ،ئوزبەکستان،
قرقیزیا) دوورخرابوونەوە[ ،بەردەوام] خوازیاری دادگەریی بوون و بۆ ماوەیەکی دور
ودرێژ هیوای گەڕانەوە بۆ زێدی مێژووییان لەدەست نەدا.
ئەوەی ئاشکرا و ڕوونە ،کوردەکان بە چەشنێکی فەرمی وەکو یەکێک لە گەلە
ڕەسەنەکانی ڕووسیا پێناسە کرابوون و چەندیین سەدە لە باشووری قەفقاز ژیابوون.
هەرێمی کوردستان که ناوەندی بەرێوبەرایەتییەکەی شاروچکەی آبدالیار (دواتر
کرایە الچین) بوو ،لە ساڵی  ١9٢3زایینی لە چوارچێوەی کۆماری ئازەربایجانی
یەکیەتی سۆڤییەتی سۆسیالیستی و لە سەر سنووری کۆماری ئەرمەنستانی یەکیەتی
سۆڤییەتی سۆسیالیستی پێکهێندرا.
ئەم ناوچەیە بە شێوەیەکی بەرباڵو وەک"کوردستانی سوور" بەناوبانگ بوو و ،ڕۆڵی لە
بەرزبوونەوەی بزووتنەوەی نەتەوەیی – ڕزگاریخوازی کورد له تورکیا و ئێران،
ناوچەکانی ژێردەسەڵتی فەرانسە(سوریا) و بریتانیای گەورە(عێراق) هەبوو .یەکێک لە
هۆیەکانی درووستکردنی کوردستانی خودموختار لەم ناوچەیە ،هەوڵی حکوومەتی
سۆڤییەتی بۆ کەمکردنەوەی ئاستی توندوتیژی له بەرەنگاربوونەوەی ئەرزیی
ئەرمەنستان – ئازە ربایجان ،لە ڕێگای پێدانی چەند ناوچەی کێشە لەسەر بە
الیەنی"سێهەم" و درووستکردنی "ناوچەی ناوبڕە" لە نیوان ئەرمەنستان و هەرێمی
خودموختاری ناگۆرنی ق ەرەباغی ئازەربایجان بوو .ناوی کوردستان ئیتر لە ساڵی
 ١9٢١وە ،واته دوو ساڵ پێش دامەزراندنی فەرمی هەرێمی کوردستان بەکاردەبرا.
۳8

نووسەری وتار ناودێری زانستی مێژووە لە ڕووسیا،
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کوردە موسڵمانەکان بە گشتیی بە چەشنێکی چڕ لە هەرێمی کوردستان دەژیان،
هوسی حوسێنعەلی ئوغلی حاجیڤ یەکەم سەرۆکی کومیتەی بەرێوەبەریی هەرێمی
کوردستان بوو .ئەو هەرێمە ناوچەکانی(دایرەی) قەرەقشالق ،کەڵبەجار ،قۆتورلو،
قوباتلی ،کورد – حاجی و مورادخانلی لە خۆی دەگرت .ڕێژەی دانیشتووانی ئەو
هەرێمە  5١،٢هەزار کەس بوو و ،کوردەکان  37،٤7٠کەس( ،)%73،١تورکەکان
 ١3،5٢٠کەس( )%٢6،3و ئەرمەنییەکان  ٢56کەس( )%٠.5لەم دانیشتووانەیان پێک
دەهێنا .لە تەواوی ناوچەکان بێجگه لە تورک زمانەکانی قوباتلی ،کورد زۆرینەی
دانیشتووانی پێک دەهێنا .بە پێی زانیارییەکانی ساڵی  ، ١9٢5هەرێمی کوردستان بریتی
بوو لە  6ناوچە و  33٠ئاوایی که له نێو  63شوورای دێدا یەکیان گرتبوو.
پێکهاتەی کۆمەڵیەتی ئەم خەڵکه بە ڕادەیەکی زۆر خەسڵەتی عەشیرەیی خۆیانی
پاراستبوو ،شێوەی ژیانی بەشێک لە کوردەکان لە چەشنی نیوەکۆچەریی بوو ،بەشێکی
زۆریش لە ئەشکەوت و خێوەتەکاندا دەژیان.
به هۆی دروستکرانی فێرگە و خوێندن بە زمانی کوردی ،هەروەها فێرگە پیشەیی
ناونجییەکان له الیەن حکوومەتی سۆڤییەتەوە ،دەیان کورد دەرفەتی خوێندن لە
زانستگاکانی یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستیان وەدەست هێنا ،ڕۆژنامه و
گۆڤار بە زمانی کوردی چاپ و باڵوکرایەوە و ڕادیۆی خۆجیی دەستی بەکار کرد.
لەو سەردەمەدا لەو کۆمارانهی سۆڤییەت وەک ئازەربایجان ،ئەرمەنستان ،گورجستان و
تورکمەنستان کە خەڵکی کوردی تێدا دەژیا ،ناوەندەکانی کولتوری کوردی و فێرگه
و فێرکاریی بە زاراوەکانی زمانی کوردی سازکرا .ئەو بارودۆخ و ڕەوشەی دەرفەتی
گەشەسەندنی به کورد وەکو گرووپێکی ئەتنیکی لە ساڵە سەرەتاییەکانی حکوومەتی
سۆڤییەت دابوو ،لە ساڵنی دەیەی ١93٠دا گۆڕا .کاربەدەستانی کۆمارەکان دەستیان
بە سیاسەتی تواندنەوەی ئیجباریی گەلە کەمینەکان کرد .لە کۆماری ئازەربایجانی
یەکیەتی سۆڤییەتی سۆسیالیستیدا ڕێبازی بە تورک کردنی کوردان دەستی پێکرد .لەو
کاتە بەدواوە کۆتایی ناوی بنەماڵەتی خێزانێکی زۆری کورد پاشگری" ئوغلی"،
"ئیڤ"" ،ئۆڤ"" ،یان" " ،شویلی"" ،دزی" و لەم چەشنەی بەخۆیەوە گرت .هەر بە
هەمان شێوە  ،مانەوەی هەرێمی کوردستانیش ئیتر زۆری نەخایاند و بە پێی بڕیاری
شەشەمین کۆنگرەی سەراسەری شووراکانی ئازەربایجان لە  8ئاوریلی  ١9٢9ئەم
هەرێمه هەڵوەشێندرا .وێرای ئەوەش کوردستانی خودموختار لە یەکیەتی کۆمارەکانی
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سۆڤییەتی سۆسیالیستی لە ساڵنی  ١9٢3-١9٢9چووە نێو مێژووی بزووتنەوەی
نەتەوەیی کورد و بڕگەیەکی گرینگی یادەوەری مێژوویی کوردی پێکهێنا.
لە ساڵنی  ١93٠-٤٠کوردەکانی سۆڤییەت هاوچارەنووسی زۆربەی گەلە
سەرکوتکراوەکانی تر بوون .بەشێکی زۆریان که بە گشتی موسلمان بوون لە شوێنی
ژیانی هەمیشەییان بۆ ناوچەگەلێک له کازاخستان ،ئوزبەکستان و قرقیزیا دوور خرانەوە
کە بۆ ژین شوێنێکی گونجاو نەبوون .تەنیا دانیشتووانی کوردی ئیزیدی لە
ئەرمەنستان و گو رجستان ،هەروەها کۆمەڵگای کوردەکانی تورکەمەنستان لە شوێنی
خۆیان مانەوە.
کاربەدەستانی سۆڤییەت ئەگەری هەڵوێستی الیەنگری کردن لە تورکیا و ئێرانیان لە
کاتی سەرهەڵدانی شەڕێکی نوێ یان تێکهەڵچوونی چەکداری لە الی
باشووری[سۆڤییەت] یان وەکو بیانوو بۆ دوورخستنەوەی کوردان بۆ قەفقاز دەهێناوە.
ستالینیستەکان مێژوویان باش نەدەزانی ،کاتی شەڕی ڕووس و تورکەکان،
تابوورەکانی کورد لە ژێر ڕێبەرایەتی ژنراڵی کورد عەلی ئەشرەف ئاغای شەمسەدین
و پاڵەوانییەکی بێوێنەیان لە خەبات لەگەڵ تورکەکان پیشان دابوو .کوردە
گیانبەدەربردووەکان وێرای دوورکردنەوەی بە زۆر و سەرکوت کرانیان لە سەردەمی
یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی ،ئازایانه دژ بە داگیرکەرانی هیتلێریی لە
ساڵنی شەڕ ی گەورەی نیشتمانی بەشداریان کرد و ،سێ لەوان عینوانی بەرزی
قارەمانی یەکیەتی سۆڤییەتیان پێ بەخشراو و هەزاران کەس لەوان بە پێدانی پلە و
مێدالیا خەڵت کران.
باوەڕیی پێدانەوە بەو کوردە ئازار پێگەیشتوو و بێتاوانانهی کە پاش مردنی ستالین
لە ساڵەکانی دەیەی 5٠ی سەدەی ڕابردوو دەستی پێکرد ،بە داخەوە نەبوو بە هۆی
بووژاندنەوەی دادگەرییەکی مێژوویی  .کاربەدەستانی کۆماری سۆڤییەتی ئیزنی
گەڕانەوە بە ماڵ و زێدیان بە زۆرینەی کوردەکان نەدا .هەتا ئێستاش کۆمەڵگای
کوردە دوورخراوەکان لە کازاخستان ،ئوزبەکستان و قرقیزیا دەژین و ،تەنیا کوردە
ئیزیدییەکان توانیویانە لە ئەرمەنستان و گورجستان بمێننەوە .پتر لە سەد هەزار کوردی
باوەڕپێدراوە هاتنە ڕووسیا و بوون بە شارومەندی تەواو مافی فدراسیۆنی ڕووسیا.
کاربەدەستەکانی ئازەربایجانی سۆڤییەتی بە چەشنی جۆراوجۆر دژایەتیان لەگەڵ
گەڕانەوەی کوردەکان بۆ الچین و ناوچەکانی نزیک بە ناگۆرنی قەرباغ کرد و ،پاش
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هەڵوەشانی یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی ،ناسیۆنالیزم بوو بە بەشێک له
سیاسەتی حکوومەتیی دەوڵەتی نوێی ئازەربایجان .کوردەکانی ئازەربایجان لەو
سەردەمەدا ئیتر بە ڕاستی ئاسیمیلە ببوون و باکو ڕێی نەدا کوردە دەرکراوەکانی
پێشووی کوردستانی سوور بگەڕەنەوە بۆ ناگۆرنی قەرباغ.
کاربەدەستانی کۆماری خؤ بە ناگۆرنی قەرەباغ(ئارساخ) ناسێنراو و حکوومەتی
ئەرمەنستانیش سەبارەت بە کوردە باوەڕپێدراوەکانی الچین هەتا رادەیەکی زۆر هەر
ئەو هەڵوێستەیان هەبوو .ئەوان پێیان وایە ،کوردەکان بە هۆی باوەڕی ئیسالمییان لە
کێشەکانی نێوان ئەرمەنستان و ئازەربایجان ئەگەری ئەوەیان هەیە ببن بە ستوونی
پێنجەم.
هەوڵی تاز ەی حکوومەتی ئازەربایجان بۆ گەڕاندنەوەی کۆنترۆڵی خۆی لە ناگۆرنی
قەرەباغ هیچ هیوایەک بۆ کوردە میراتبەرەکانی کوردستانی سوور ناهێڵێت بۆ
گەڕانەوەیان بۆ الی گۆڕی پێشینیان و زێدی خۆیان .لە بارودۆخی خراپتربوونی
ڕەوشی ناوچە و خۆتێوەردانی تورکیا لەم کێشەیەدا شانسی کوردەکانی الچین بۆ
بووژاندنەوەی دادگەرییەکی مێژوویی دەگاته سیفر.
سەرچاوە:
Иванов Станислав Михайлович ،Война за Нагорный
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