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ناوهندی راگهیاندن و چاپهمهنی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پهژاک)

نهسڵی نوێی سیخۆڕهکان :سیخۆڕی راگهیاندنی

تەلەڤیزیۆنی فارسی دەنگی ئەمریكا پرۆپاگەندە
لە دژی پەژاك تا ئەو رادە دەبات كە لە
بەرنامەیەكی تەلەڤیزیۆنی بە بانگهێشت كردنی
ئەندامی شەڕی تایبەت عیرفان قانعی فەرد و
هەروەها دژبەرانی تری پەژاك ،لە هەوڵی
توندوتیژخواز و تیرۆریست نیشاندانی پەژاكدا
بوو .هەبوونی یەكالیانەی دژبەرانی پەژاك
لەو بەرنامەدا و نەبوونی وتەبێژێك لە سەر
نێوی پەژاك لەگەاڵ كامە پێوەری رۆژنامەوانی
و راگەیاندنی ئازاد دەیخوێنێتەوە؟ ئایا ئەو
هەمووە هەماهەنگییە هەمووی هەر رێكەوتە؟

ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بە یەكسان نیشاندانی پاراستنی
رەوا و شەڕی چەكداری و سازكردنی رۆخسارێكی هێرشكارانە و
توندوتیژخوازانە بۆ پاراستنی گەریالیی ،دەیانەوێ ئەم تێكۆشانە
تیرۆریزە بكەن و رەوایەتی بە سەركوتكاری و رەشەكۆژی خۆیان بدەن.

•

مۆرهی شيڕی تایبهت عیرفان قانعی فهرد ل ه گهل موحسن رهزایی ،یهکێک لهو
جهنایهتکارانهی ک ه دهستیان ل ه خوێنی الوانی کورددایه
سهرکردهی پارت ه کالسیکهکانی کورد ئامرازێک له خزمهت شهڕی تایبهت دژی بزوتنهوی نوێی له رۆژههاڵتی

«««

»»» راگهیاندهکانی دهرهوهی واڵت سهکۆیێک بۆ شهڕی
تایبهت دژی پهژاک
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پەژواك:
شەڕی تایبەتی ،سیستەمێكی پێكهاتوو
لە رێبازگەلێكی جۆربەجۆری شەڕ لە
دژی رەهەندە جیاوازەكانی بەرخۆدانی
كۆمەاڵیەتییە .ئامانجی شەڕی تایبەت،
سەپاندنی تەسلیمیەتی تەواو و چۆكدادانی
هەتاهەتایی بە كۆمەڵگایە .ئەم گەاڵڵە
دوابەدوای خۆنواندنی تێكۆشانی نوێ
كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی كوردستان بە
رێبەرایەتی پەژاك و بوژانەوەی فەرهەنگی
بەرخۆدان لە كۆمەڵگای كورددا و بێچارەیی
رژێمی كۆماری ئیسالمی لە بواری لە
خشتەبردنی ئەم تێكۆشانە ،بە رێبازە
هەمیشەییەكانی هاتۆتە ئاراوە .ئەم پیالنە
منالێكی زۆڵە كە لە ئاكامی جووتبوونی دوو
رژێمی بەتەواو دژە كورد و كۆمەڵگاكوژی،
كۆماری ئیسالمی ئێران و كۆماری توركیا
لە دایك بووە .شەڕی تایبەت كە لە
هەر كەلێنێك بۆ كەوتنە ناو كۆمەڵگا و
تێكدانی بنەما ئەخالقی و ئیرادەییەكانی
ئەو كۆمەڵگایە كەڵك وەردەگرێت،
لە راستیدا جەستەیەكی پێكهاتوو لە
توندوتیژی ،دەستدرێژی ،خوێنرێژی و
رەشەكوژی فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتییە.
هەموو شێوازەكانی كوشتاری جەستەیی،
فەرهەنگی ،كۆمەاڵیەتی و ئابووری وەكوو
پراكتیكی سەرەكی شەڕی تایبەت لە
رۆژەڤی كاری كارگێڕان و ناوەندەكانی
شەڕی تایبەتدایە .شەڕی تایبەت ،شەڕی
توكمە و هەمەالیەنەی دەوڵەت لەبەرامبەر
كۆمەڵگایە .ئەم شەڕە كە كۆماری ئیسالمی
ئێران لە ناو چوارچێوەی پروژەی
«دژەپەژاك»دا بە رێوەی دەبات ،دزێوترین
شێوازی شەڕ لە دژی كۆمەڵگای مرۆڤایەتییە
كە هیچ پێوەر و نرخێكی ئەخالقی ناگرێتە
بەر چاوان .داسەپاندنی فەرهەنگی شكست و
بێهیوایی لە كۆمەڵگا و تێكدانی بنەماكانی
نرخ و ئەخاڵقی كۆمەڵگا ئامانجی پروژەی
«“دژە پەژاك”»ن .فەرهەنگی بەرخۆدانی
مێژووی كۆمەڵگای كورد ،جەرگەی هاتنە
ئاراوەی بەرخۆدانی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی
و فەرهنگی دژبە دەستدرێژیەكانی رژێم
لە كوردستانە .ئەوەی كە رژێم لە شەڕی
تایبەت و پروژەی “دژە پەژاك” چاوەڕوانی

دەكات ،بنبڕ كردنی فەرهەنگی بەرخۆدان
و ژەهرخوارد كردنی كۆمەڵگا بە ژەهری
خەیانەت و تەسلیمیەتە .دوابەدوای
ێ كردنی شەڕی تایبەت و پروژەی
جێبەج 
“دژە پەژاك” لە ساڵی  2007بە دواوە
دیاردەگەلێكی روخێنەر وەك خەیانەت،
مرۆڤ كوژی ،بەسیج ،فەحشا و تووشكردن
بە مادەی هۆشبەر لە كۆمەڵگادا پانتاییەكی
بەرچاوی بە خۆیەوە گرتووە .هەمووی ئەم
دیاردانە ،پەیوەندی راستەوخۆی لەگەاڵ
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت و كارگێڕانی
ئەودا هەیە و لەم ناوەندانە بە شێوەیەكی
هەماهەنگ و سیستەماتیك لە كۆمەڵگای
كوردستاندا بەڕێوە دەچێت .هێماكانی
شەڕی تایبەت و خۆفرۆشانی فكری،
پاساودەری سەرەكی دەستدرێژی رژێم و
بانگەشەكارانی شكست ،پاسیڤ بوون و
تەسلیمیەت لە ناو كۆمەڵگادان .ئەوانە هەر
ئەو كەسانەن كە بێشەرمانە ،پاراستنی
رەوای گەلی كورد لە بەرامبەر سێدارە،
ئەشكەنجە ،سووكایەتی و سەركوتكاری،
وەكوو تیرۆر بەناو دەكەن و لە هەوڵی
بێتاوان نیشاندانی رژێم و ناوەندەكانی
داگیركاری سیخۆڕی ئەوان دان .ئەوانە نە
تەنیا چاالكی مافی مرۆڤ و مەدەنی نین،
بگرە فرۆشیاری خوێنی شەهیدانێك وەك
فەرزاد ،شیرین ،فەرهاد و عەلی و هەزاران
شەهیدی رێگای بەرخۆدانی كوردستانن.
ئەو ناسیۆنالیستە شئۆنیستانەی كە هەر
چەشنە دەربڕینی ئیرادە و بەرخۆدانی گەلی
كوردستان لە ژێر ناوی جوداییخوازی،
شایانی سەركوت دەزانن هاوتەریبی شەڕی
تایبەتی رژێم ،پرۆپاگەندەیەكی بەفراوانیان
لە راگەیاندنە فارسی زمانەكانی دەرەوەی
ئێران لە دژی بزووتنەوە ئازادیخوازی كورد
بەرێخستۆوە .لەالیەكی ترەوە هەندێك
كەس و پارتی كالسیك كە دژایەتی لەگەاڵ
بزووتنەوەی نوێی گەلی كورد وەكوو
تەنیا رێگای مانەوەی خۆیان دەزانن ،لە
خۆشیرین كردنی تەواو بۆ ناسیۆنالیستە
فارسەكان و لە چوارچێوەی ئەو پرۆژانەی
كە لەالیەن كۆماری ئیسالمی پێشكەش
بە حكوومەتی هەرێم كراوە ،باڵوكردنی

ئایدیۆلۆژیای پاسیڤ بوون و تیرۆریزە
كردنی بزووتنەوەی ئێمەیان وەكوو
ستراتیژی سیاسی بۆ خۆیان هەڵبژاردووە.
پارتەكانی باشووری كوردستان(یەكێتی
نیشتمانی و پارتی دیموكراتی كوردستان
ئێراق) دوابەدوای دانیشتنی سەركردەكانیان
لەگەاڵ فەرماندەكانی سوپای قودسی
كۆماری ئیسالمی ،رۆڵێكی تایبەتیان لە
شەڕی تایبەتی رژێم بە دژی گەلی كورد
وە ئەستۆ گرتووە .ئامانجی سەرەكی
پارتەكانی باشوور كوردستان ،كاریگەری
درووست كردن لەسەر پارتە كالسیكەكانی
رۆژهەاڵت و كار كردن بۆ پێكهێنانی
بەرەیەكی دژ بە پەژاك لەو پارتییانە و
هەروەها گەمارۆدانی پەژاك و هەوڵدان بۆ
گۆشەگیر كردنیەتی .رژێم بە بەكارهێنانی
هەرچی زۆرتری توندوتیژی شەڕی تایبەت
لە رێگای گرووپەكانی “دژە پەژاك” ،لە
داهاتوو جەنایەتێكی زۆرتر لە كوردستان
ئەنجام دەدات .لە بەرامبەر دەستدرێژی
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت ،تەنیا
رێگا بۆ گەلی كوردستان و بزووتنەوەی
ئازادیخوازانەمان ،بەرخۆدان و پاراستنی
رەوا دەبێت .شەڕی تایبەت ،گەل و
كۆمەڵگای ئێمەی نە لە بژارەی نێوان شەڕ
و ئاشتی بەڵكوو لە بژارەی نێوان مانەوە
و لەناو چوون و لە بژارەی نێوان پاراستن
و تەسلیمیەت هێشتۆتەوە .بە دڵنیاییەوە
ئازادیخوازانی كوردستان هیچكات چۆكدادان
و تەسلیمیەت هەڵنابژێرن؛ بەهەمان
شێوە كە فەرزاد ،شیرین ،فەرهاد و علی
هەڵیاننەبژارد .لەم ژمارەی ئالترناتیڤدا
تیشكمان خستۆوە سەر ئەو شەرە تایبەتەی
كە لە دژی بزووتنەوەی ئازادیخوازی گەلی
كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستان پەیڕەو دەكرێت
و هەروەها رەهەندەكان و وردەكارییەكان
ئەومان بە شێوازێكی دیكۆمێنتار باس
كردووە .پێشكەشكردنی ئەم زانیاریانە
هەنگاوێكە بۆ روونكردنەوەی رای گشتی و
بەرەنگاربوونەوەی ئەو شەرە قێزەونەیە كە
هەموو كۆمەڵگای كوردی كردووەتە ئامانج.
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ئەو بنبەستە كە لە بۆچوون و شێوازەكان لە سیاسەتی كالسیكی كورد دا هاتبووە ئاراوە لە سااڵنی هەفتای هەتاویدا بووە
هۆكاری سازبوونی قەیرانی جددی لە ناو پارتە سیاسییەكانی كورد .ئەم قەیرانە كە بووە هۆی پاشەكشەی پارتەكان لە
گۆڕەپانی كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی كوردستان ،بۆشایەكی هێنایە ئاراوە كە كۆماری ئیسالمی زۆرترین كەلكی لێ وەرگرت .رژێم
بە كەڵك وەرگرتن لەو بۆشایە ،بناخەكانی دەسەاڵتی خۆی پتەوتر كرد و هەوڵی ریشەداكوتانی نێو كۆمەڵگای كوردستانیدا.
كۆماری ئیسالمی كە تا ئەوكاتە جگە لە بەكرێگیراوە كالسیك(جاش)ەكان پێگەیەكی تری لە كوردستاندا
نەبوو ،ئەمجارە بێ ئەوەی كۆسپێك لەبەر رێگای خۆی ببینێ ،كەوتە جموجۆڵی داگیركردنی كۆمەڵگای
كوردستان .هەموو دیاردە روخێنەر و زیانبارەكان لەمەوبەدواوە لە نێو كۆمەڵگای كوردستاندا سەریان هەڵدا.
سیاسەتەكانی كۆماری ئیسالمی كە لە سااڵنی حەفتای هەتاوی كە بۆ بێناسنامە كردن و لەناوبردنی بنەماكانی كۆمەڵگا
پەیرەو دەكران شێوازێكی سیستەماتیكی بە خۆیەوە گرت كە تا ئەمرۆكەش بەردەوام دەكات .هەڵسەنگاندنی ئەو سیاسەتانە
بۆ روونكردنەوەی هۆكارەكان و چۆنیەتی تێكۆشانی نوێی ئازادیخوازانەی گەلی كورد ،خاوەنی گرینگییەكی تایبەتە.
 -1سیاسەتی بیۆدەسەاڵت(سەپاندنی دەسەاڵت بەرێگای بەكارهێنانی پێداویستیە ژیانێكانی كۆمەڵگا)
سیستەمی كۆماری ئیسالمی ئێران بە
شێوازێكی شۆڤێنیستانە ،بە بەردەوامی
هەوڵی ئەوەی داوە كە بە حاشاكردن لە
هەبوونی پرسی كورد و بە لەبەرچاونەگرتنی
داخوازیە سیاسی – كۆمەالیەتییەكانی گەلی
كورد ،ئەم پرسە تەنیا لە چوارچێوەی
هەژاری و نەبوونی گەشەی ئابووری
لە كوردستان پێناسە بكات .لەالیەكی
ترەوە رژێم هۆكاری سەرەكی هەژاری
لە كوردستاندا ،هەبوونی تێكۆشانی
ئازادیخوازانەی گەلی كورد و «نەبوونی
ئاسایش بۆ سەرمایەگوزاری ئابووری»
نیشان دەدات .بەاڵم راستی ئەوەیە كە هەژاری
ئابووری سیاسەتێكی سیستەماتیكی رژێم
لە دژی كۆمەڵگای كوردستانە .بە درێژایی
سااڵنی هەفتا كە سااڵنی بۆشایی تێكۆشان
لە كوردستاندا بوو ،رەوتی پەرەسەندنی
هەژاری بە شێوازێكی بەرچاو بەردەوام بوو.
هەژاری دیاردەیەكی سروشتی كۆمەڵكای
بە تەواوی
كوردستان نییە ،بەڵكوو
سیاسەتێكی سیستەماتیك و پرۆژەیەكی
دارێژراوە كە ئامانجی ئەو درووست كردنی
پێكهاتەیەكی بیۆ دەسەاڵت لە دژی گەلی
كورد و بە مەبەستی تەسلیم وەرگرتنی
گەلی كوردستانە .سیاسەتی برسی كردن

و چاو لە دەست هێشتنی كۆمەڵگایەك،
یەكێك لە دزێوترین رێبازەكانی دەسەاڵتە
كە بناخەی سیاسەتی كۆماری ئیسالمی لە
دژی گەلی كورد پێكدێنێت .رژێم دەیەوێت
بە رێبازی زاری كراوە و زكی برسی،
دزە بكاتە ناو كۆمەڵگای كوردستانەوە.
نیشاندانی تێكۆشانی ئازادیخوازانەی
كوردستان وەكوو هۆكاری هەژاری،
چەواشاكاری و خەڵەتاندنێكی گەورەیە.
كۆمەڵگای كوردستان بە بەرخۆدان
و تێكۆشانی ئازادیخوازانەی خۆی
لەسەر پێ ماوەتەوە و هەژاری ئابووری
گورزێكی دەسەاڵتە بۆ شكاندنی ئەم
بەرخۆدانە .چەندە تێكۆشان و بەرخۆدان
لە كوردستان الوازتر بێت ،سیاسەتە
داگیركارەكانی رژێم بەتایبەتی سیاسەتی
پەرەپێدانی هەژاریش بەرفراوانتر دەبێت.
لە ئاكامی ئەم سیاسەتە ،لە دوای ساڵەكانی
حەفتا جگە لە توێژێكی بچووكی كۆمەڵگا،
خەڵكی ئاسایی كوردستان رۆژ بە دوای رۆژ
هەژارتر بوون .سیاسەتە ئابوورییەكانی
حەفتاكان(پێواژۆی
لە
دەوڵەت
ئاوەدانكردنەوەی درۆیینی رەفسەنجانی)
گەندەڵی سەرسووڕهینەری كاربەدەستانی
دەوڵەت بوو كە لە ژێر ناوی بەرنامەی كەرتی

تایبەت(خسوسی سازی) جێبەجی دەكران و
ئەمە بوو بە هۆكاری زیاتر قووڵبوونەوەی
جیاوازی چینایەتی لە كۆمەڵگای ئێران .لە
ئاكامدا چینی ناوینی كۆمەڵگا تەنیا رێگای
پاراستنی شوێنگەی خۆی ،لە پەیوەست
بوون بە جەستەی ئابووری – برۆكراتیكی
رژێم دەدیت .لەالیەكی ترەوە دەوڵەت
بە كەڵك وەرگرتن لە بۆشایی سیاسی و
نەبوونی تێكۆشان ،و هەروەها بە بەربەست
كردنی هەموو رێگاكانی وەدەستهێنانی
داهات ،هاوكاری لەگەاڵ رێكخستنە
سیخۆڕییەكانی بەسیج ،سووپا و ئیتالعاتی
وەكوو تەنیا رێگای بژێوی ژیان بەسەر چینی
هەژار و بندەستی كۆمەڵگادا دادەسەپاند.
ئامانجی دەوڵەت لە سیاسەتی ژینۆسایدی
ئابووری ،خوڵقاندنی كۆمەڵگایەكە كە
تاكەكانی ئەو نانی رۆژانەی خۆیان
بە گرێدراوی تەواو بە سیسەتەم و
فرۆشتنی هەموو نرخەكان و پێوەرە
كۆمەاڵیەتیەكانی خۆی بەدەست بێنن.
هەروەها دەوڵەت لە سیاسەتی ژینوسایدی
ئابووری و هەژاری لە رادەبەدەر،
باڵوكردنەوەی
بۆ
فاكتەرێك
وەك
گەندڵی ،بێئەخالقی و لەشفرۆشی
كۆمەڵگا ئەوپەڕی كەڵك وەردەگرن.

 -2سیاسەتی بە ژن كردن(بە ژن كردن یا ژنانی كردن هاوواتای ووشەی زەعیفەكردن لە زمانی فارسیدایە كە بە خۆشحالییەوە لە زمانی كوردیدا ئەو
ووشەیە نیە و هەربۆیە ئێمەش ووشەی بە ژن كردنمان بە كار هێناوە)
دەسەاڵتی رەها لەسەر كۆمەڵگا ،ئامانجی
سیستەمێكە كە سیاسەتی بیۆدەسەاڵت
وەكوو بنەمای كردەوە و بەرنامەكانی
خۆی دادەنێت .دەسەاڵتی رەها پەیوەستە
بە پەسند كردنی كۆیلەتی رەها لەالیەن
داسەپاندنی
هەربۆیەش
كۆمەڵگاوە.

قووڵترین شێوازەكانی كۆیالیەتی بە سەر
كۆمەڵگای كوردستان لە سااڵنی دوای
حەفتا ،ئامانجی سەركی هەموو پیالنە
سیاسی و كردەوەییەكانی رژێم بووە .نرخ و
نورمەكان و ئەخالقی كۆمەالیەتی كۆمەڵگای
كوردستان كە پێكهێنەری ناسنامەی

كۆمەاڵیەتی و تاكی كۆمەڵگای كوردن،
لەمەوبەدوا بوون بە ئامانجی توندترین
هیـَرشەكان .لەیەك جیابوونەوەی
پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی بە هۆكاری روخانی
پێوان و نرخە ئەخالقیەكان ،توانای
بەرخۆدان و كاردانەوەی كۆمەڵگایان
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لەبەرامبەر هەرچەشنە مەترسییەك لە ناو
دەبات .كۆمەڵگایەك كە تێیدا كاردانەوە لە
بەرامبەر پێشێلكردنی نرخە ئەخالقییەكان
الواز بووبێت ،هەر چەشنە كۆیلەیەتی
تێیدا رەوا دەبێت و وەك چارەنووس پەسند
دەكرێت .لەناو بردنی هەستیاری ئەخالقی
رەوایەتی دان بە كۆیالیەتی لە كۆمەڵگای
كوردستان ،سیاسەتێكی سیستەماتیكە كە
لە حەفتاكان بەدواوە رژێم لە كوردستاندا
پێداگری لەسەر دەكات .ئاستی هەرە
بەرزی لە ناوبردنی هەستیاری ئەخالقی
و رەوایەتیدان بە كۆیالیەتی ،لەو
سیاسەتانەی كە رژێم لە بەرامبەری ژنان
پەیرەوەی دەكات ،بەتەواوی بەرچاوە.
كۆیالیەتی ژن ،وەكوو قووڵترین شێوازی
رەگەزگەرایی
بەرهەمی
كۆیالیەتی،
كۆمەڵگای پیاوساالرە كە رژێمی كۆماری
ئیسالمی وەك سیستەمێكی بەتەواو دژە ژن،
لە قووڵكردنەوەی لە كۆمەڵگادا رۆڵێكی
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بەرچاو دەگێرێت .بە ژن كردنی ژنان،
پەیوەندی راستەوخۆی لەگەڵ بەهێزبوون
و ریشە داكوتانی پیـَكهاتەكانی
دەسەاڵت -دەوڵەت لە كۆمەڵگادایە.
بەو رادەیە كە كۆمەڵگا لە بەرامبەر
دەسەاڵتی رەهای دەوڵەت تەسلیم بێت،
ژنان بە هەمان رادە بەرەو تەسلیمبوون
راكێش دەكرێن .ژنی بە ژن بوو لە راستی
خۆیدا سەمبۆڵێك لە كۆمەڵگای بە ژن
كراوە .ئەم وتەی هیتلەر كە دەڵێت:
«كۆمەڵگاكان ،وەكوو ژنانن» ،دروشمی
هەموو رژێمە فاشیستەكانە .بە ژن
كردنی ژنان ،دەرگاكانی كۆمەڵگا بەرووی
كۆیالیەتی دەكاتەوە و بنەمای هەموو كۆیلە
بوونێك بە ژن بوونە .ئەوەی كە لە سااڵنی
حەفتا بەدواوە دەستدرێژی سێكسی یەكێك
لە سەرەكیترین ئامرازەكانی گوشاری
هێزە ئاسایشیەكانی دەوڵەت لە كوردستان
بووە ،دەبێت لە چوارچێوەی سیاسەتی

بە ژن كردنی كۆمەڵگا بنرخێندرێت .لە
رەوتی بە ژن كردنی كۆمەڵگای كوردستان،
گەلی كورد ،بەتایبەت ژنان قوربانی
سەرەكی توندوتیژی بوون و بە ژن كردن
سەمبۆلی تیرۆری دەوڵەتی لە دژی
كۆمەڵگای كوردستانە .ئەو نموونە زۆر
و بەرچاوانەی كە بە كار هێنانی مژاری
رەگەزی لە دژی ژنان و هەموو كۆمەڵگای
كوردستان بەیان دەكەن ،نیشاندەری
پێكهێنانی ئەو سیاسەتە مەترسیدارانەیە
كە بە شێوازێكی بەردەوام بۆ كۆیلەكردنی
كۆمەڵگا بەكار دێت .لە روانگەی رژێمەوە،
دەستدرێژی سێكسی گەرەنتی تەسلیمیەت
و دەستەمۆ بوونی رەهایە .دانپێدانەكانی
سیخورەكان نیشاندەری ئەوەیە كە
زۆربەی هەرە زۆری سیخورەكان لە ژن
و لە پیاو ،كەوتوونە بەر دەستدرێژی
سێكسی هێزە ئاسایشیەكانی رژێم.

ــــ  توندوتیژی ،خۆكۆژی و لەشفرۆشی
هەرچەند كە كۆمەڵگای كالسیكی
سەختگیرە
كۆمەڵگایەكی
پیاوساالر
لەبەرامبەری ژنان ،بەاڵم ئەو كۆمەڵگا
كالسیكە بۆ قبوڵ كردنی توندوتیژی
پیاوساالرانە سنوورێكی دیاریكراوی هەیە.
كاتێك كە دەوڵەت لە رەوتی بە ژن كردنی
كۆمەڵگادا ،پەیوەندییەكانی دەسەاڵت
قووڵ دەكاتەوە ،سنوورەكانی هەڵگرتنی
توندوتیژی كۆمەڵگای كالسیك دەبەزێنێت.
توندوتیژی ،تایبەتمەندی سەرەكی كۆماری
ئیسالمییە .لە سااڵنی حەفتا بەدواوە
كە ئەم رژێمە ئیدی بەدەستی ئاواڵە
سیاسەتەكانی لە كۆمەڵگای كوردستان
بەڕێوە دەبات ،شاهیدی بەرز بوونەوەی
ئاستی توندوتیژین ،كە بە هیچ جورێك
ناتوانین ئەوە لەچوارچێوەی كۆمەڵگای
كالسیكدا بنرخێنین .لەو شوێنانەی كە
كاریگەری سیاسەتەكانی رژێم زۆرترە،
ئاستی توندوتیژی لە دژی ژنانیش
زۆرترە .ئەگەر نوانەی(نمودار) توندوتیژی
دەست نیشان بكەین دەردەكەوێت كە لەهەر
شوێنێك كە كاریگەری سیاسەتەكانی رژێم
بەرچاوترە ،ئاستی توندوتیژی لە دژی
ژنانیش بەرزترە .سیاسەتی بە ژن كردنی
كۆمەڵگا ،خۆی لە خۆیدا پێویستی بە
پەیرەو كردنی بەردەوامی توندوتیژی هەیە.
دیاردەی خۆكوشتن و ئەو رووداوانەی

كە وكوو خۆكوژی نیشان دەدرێن،
ئاكامە بەرچاوەكانی توندونیژییەكن
كە هەموو بنەماكانی ئەخالقی كۆمەڵگا
بەرەو لە ناوچوون دەبات .كۆمەڵگای بە
ژن كراو بەرەوە بنبەست راكێش دەكرێت
و تاكەكانیشی دوچاری بنبەست دەبن و
خۆیان دەكوژن .رادەی خۆكۆژی ژنان لە
كوردستاندا ،پارامێترێكە بۆ تێگەییشتن لە
رادەی بە ژن بوونی كۆمەڵگای كوردستان.
لە شوێنانەی خۆڕاگری كەمتری بووە
و دەوڵەت بە شێوازێكی راستەوخۆ
سیاسەتەكانی لەسەر گەل پەیڕەو كردووە
رێژەی خۆكوژی ژنان برزترە .بۆ نموونە،
ئەم پرسیارە ناوروژێت كە بۆچی ئیالم
بەرزترین رێژەی خۆكوژی ژنانی تێدا هەیە؟
هەروەها لەشفروشیش یەكێك لەو
دیاردانەیە كە دوابەدوای بۆشایەتی
تێكۆشان لە ساڵەكانی حەفتا لە
كوردستاندا ،لە الیەن دەوڵەتەوە
پێكهات و بە خێرایی باڵو بووەوە .ئەگەر
ئەخالق لەچوارچێوەی روانگەی نەریتی
و دۆگماتیستیدا نەبینین و بە پێچەوانە
وەكوو ویژدانی گشتی كۆمەڵگا و هێزی
(هەڵبژاردن و دەرفت)ی ئازادی كۆمەڵگا
پێناسە بكەین ،ئەو كاتە هەستیاری و
كاردانەوەی ئەخالقی كۆمەڵگا دەتوانین
وەكوو مێكانیزمێكی سروشتی بۆ پارستنی

ناسنامە و ئازادی كۆمەڵگا لێكبدەینەوە.
لە كاتی تێكۆشانی راستەوخۆی گەلی
كورد لەدژی داگیركاری رژێم ،هەستیاری
ئەخالقی و كاردانەوە كۆمەاڵیەتی
سەبارەت بە دیاردەی رووخێنەری
وەكوو لەشفرۆشی بەرچاون بوو.
لە سااڵنی حەفتا هاوكات لەگەڵ
الوازبوونی تێكۆشانی راستەوخۆ لەدژی
داگیركاری دەوڵەت ،هەستیاری ئەخالقی
و كاردانەوەی كۆمەاڵیەتیش بەرەو
الوازی چوون .لە ئاكامدا زەمینەی
پێویست بۆ ئەوەی كە دەوڵەت كۆمەڵگای
كوردستان لەبەرامبەر دیاردەی وەكوو
لەشفڕۆشی بە چۆكدا بێنێت ،هاتە ئاراوە.
باندەكانی لەشفڕۆشی كە لەم سااڵنەی
دوایی لە كوردستاندا پەرەیان سەند،
هەموویان لەگەڵ ناوەندە ئاسایشی رژێم
وەكوو  ،سووپای پاسداران ،ئیتالعات،
و بەسیج و هێزە ئینتزامیەكان لە
پەیوەندی دان .ئەم ناوەندە ئاسایشانە
بەكەڵك وەرگرتنی بەرفراوان لە هەژاری و
تێكرووخانی ئەخالقی كۆمەڵگا ،دەستیان
بە رێكخستن و پەرەپێدانی دیاردەی
لەشفرۆشی كردووە .باندەكانی لەشفرۆشی
وەك ناوەندێك بۆ تێكرووخاندنی
كۆمەلگا ،سیخوری و پەیوەست كردنی
تاكەكان بە ناوەندە ئاسایشەكان كەڵكیان
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لێ وەردەگیردرێت .تەنیا بەشێك لە ژنانی
كۆمەڵگا قوربانی دیاردەی لەشفرۆشی
نین ،بەڵكوو رژێم بە بەكار هێنانی ئەم
دیاردەیە لەدژی كۆمەڵگا ،سیاسەتی
بەژنكردن بەسەر هەموو كۆمەڵگادا
دەسەپێنێت .رژێم دیاردەی لەشفرۆشی
وەكوو دیاردەیەكی سروشتی و بەرچاو
لەناو كۆمەڵگادا لێكردووە و لە درێژەی
ئەم سااڵنەدا لە هەوڵی ئەوەدا بووە كە
هەستیاری ئەخالقی و كاردانەوەی پاراستنی
كۆمەڵگا لەناو ببات .لەالیەكی دیكەوە

دیاردەی لەشفرۆشی بە پێناسەكردنی ژن
وەك ماددە(ئۆبژە)ی سێكس بە كەساسەتی
پیاودا داگیركردنی ژنی وەكوو رووداوێكی
زۆر سروشتی راست لە قەلەم دەدات .لەم
راوانگەیەوە دیاردەی لەشفرۆشی تەنیا
رووداوێكی سێكسی نییە و داسەپاندتی
فەرهەنگی دەسەاڵت بەسەر كۆمەڵگایە.
پێناسە كردنی ژنان وەكوو ئۆبژەیەكی
سێكس ،لە ئەنجامدا پیاونێكی بەتەماحی
لێدەكەوێتەوە كە هەمیشە ئامادەی
داگیركردنی ژنان لە كۆمەڵگادا .زێهنیەتی
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«پیاوەتی=دەسەاڵت» لەناو كۆمەڵگادا ئەم
ئاكامە بەدوایدایە كە بەڕێژەی دەسەاڵت،
مافی دەسترێژی و داگیركاری هەیە.
ئەنجامی ئەویش باڵوبوونی ئەو روانگەیە
كە هەرچەشنە دەستدرێژی دەوڵەت لەسەر
كۆمەڵگا رەوایەتی هەیە .مژاری بە ژن
بوون بە واتای قبوڵكردنی هەرجۆرە
دەستدرێژی و داگیركارییە .پەرەپێدانی
لەشفرۆشی لە الیەن دەوڵەتەوە بەواتای
واتای بە ژن كردنی تاك و كۆمەڵگایە.

ـــــ بەسیج  ،جاش ،سیخوڕ
سیاسەتی بەكارهێنانی بەكرێگیراوان لە
دژی گەلی كورد ،بەردەوام لە پیالنی
هەموو حكومەتە دەسەاڵتدارەكانی ئێراندا
بووە .كۆماری ئیسالمی ئێران لە سەرەتای
دامەزراندنی رژێم و دوابەدوای شەڕفرۆشی
لە كوردستاندا ،بەكرێگیراوەكان جاشەكانی
بە شێوازێكی بەرفراوان لە دژی تێكۆشانی
ئازادیخوازانەی گەلی كورد بەكار هێنا.
ئەم سیاسەتەی رژێم ،لە سااڵنی شەستدا
و تا داگیركردنی تەواوی كوردستان،
بەردەوام بوو .لە تەواوی ئەم سااڵنەدا
ئەو بەكرێگیراوانە تاكە پایەگای رژێم
لە كوردستان بوون .لە سااڵنی حەفتا
بەدواوە ،دوابەدوای راوەستاندنی پێكدادانە
سەربازییەكان و درووست بوونی بۆشایەتی
تێكۆشان لە كوردستان ،دەوڵەت نەتەنیا
سیاسەتی بەجاش كردنی لە كوردستاندا
كەم نەكردووە ،بەڵكوو هێز و دەستڕۆیی
ئەوانی بەرفراوانتر كرد و ئەم جاشانەی
وەكوو بنكەیەك بۆ تێكشكاندنی ئیرادە
و سەركوتكردنی گەلی كورد بە كار هێنا.
ئەگەر هەتا ئەو كاتە جاشە كالسیكەكان
وەكوو ئەمرازی گوشاری رژێم رووبەڕووی
نەفرەتی گەلی كورد دەبوونەوە و لە
كۆمەڵگا دوور دەخرانەوە لە دوای سااڵنی
هەفتا رژێم بە دزە كردن ناو كۆمەڵگا
لە هەوڵی ئەوەدا بوو بە جێگیر كردنی
خیانەت لەناو كۆمەڵگای كورد و رەوایەتی
دان بە ئەو ،خیانەت وەكوو شێوازێكی
ئاسایی ژیانی گەلی كورد لێبكات.
لە هەمووی ئەم سااڵنەدا رێكخستن
الیەن
لە
سیخورەكان
كردنی
ئیتالعات ،حفازەت ئیتالعاتی سووپای
پارسداران ،بەسیج و هێزی ئینتزامی
بەشێوەیەكی بەرچاو بەردەوام بووە.

هەرچەندە دەوڵەت بە هۆی سەركووتكاری
و نادادوەری هیچكات نەیتوانیوە لەناو
كۆمەڵگای كورد دا پەسەند بكرێت ،بەاڵم بە
بەكارهێنانی سیخورەكان و كەڵك وەرگرتن
لە كەش و هەوای بێباوەڕی لە ناو گەلدا،
ورەی رێكخستن بوون و بەرهەڵستكاری لە
ئەوان زەوت كردووە و زەمینەی داگیركاری
رژێمی بەسەر كۆمەڵگای پێكهێناوە .یەكێك
لە دزێوترین و قرێژترین سیاسەتەكانی
رژێم لە كوردستاندا ،پەرەپێدان بە
بەسیجە .بەسیج كە تا سااڵنی هەفتا هیچ
نیشانێكی لە كوردستاندا نەبوو ،هاوكات
لەگەڵ بەرنامەكانی رژێم بۆ تێكشكاندنی
پێكهاتەی كۆمەڵگای كوردستان هاتە ئاراوە.
ئامانج لە بەسیج كۆمەاڵیەتی كردنی
دیاردەی خیانەتە .دەوڵەت لەبەرامبەر
فەرهەنگی بەرخۆدانی مێژوویی كۆمەڵگا،
هەوڵی ئەوەی دا كە بەسیج وەكوو فەرهەنگی
خیانەت بەسەر كۆمەڵگادا بسەپێنێت .رژێم
بە پەرەپێدانی فەرهەنگی بەسیج لە هەوڵی
لەناو بردنی هەستیاری ئەخالقی كۆمەڵگای
كوردی لەبەرامبەر دیاردەی خیانەت دایە.
تەنیا ،كۆمەڵگایەك دەتوانێت خیانەت
وەك فەرهەنگێك قبووڵ بكات كە لە هەموو
پێوانەكانی پێكهێنەری ناسنامەی خۆی
بێبەری بووبێت .بەم هۆیەشە كە بەسیج
لە راستیدا رێكخراویەكە بۆ لەناو بردنی
ناسنامە و هەموو فاكتەرەكانی پێكهێنەری
ئەو .بەسیج لەراستیدا سلوولێكی
شێرپەنجەیە لە كە ناو جەستەی كۆمەڵگادا
چێندراوە كە لە ئەگەری پەرەسەندنیدا
كۆمەڵگا هەموو فۆنكۆسیونی سروشتی
خۆی لە دەست دەدات و لە رەوتی
تەسلیم بوونی تەواودا وەكوو پارچەیەكی
پەیوەست بە دەوڵەتەوەی لێدێت .بەسیج

رەمزی تەواوی بە ژن بوونی كۆمەڵگا
خاوەنە.
دەوڵەت---
لەبەرامبەری
لە راستیدا بەسیج داسەپاندنی فەرهەنگی
لەشفرۆشی دڵخوازانە بە سەر كۆمەڵگا و
سەپاندنی لەشفرۆشی فكری ،كۆمەاڵیەتی،
سیاسیی و فەرهەنگی بە سەر مرۆڤەكانی
كۆمەڵگادایە .فەرهەنگی بەسیج بە واتای
تەسلیمبوونی كۆمەڵگا لە بەرامبەر
دەستدرێژی بەردەوامی دەوڵەتە .هەر
بۆیەش فەرهەنگی بەسیح فەرهەنگی دژی
بەرخۆدان و لەراستیدا دژە فەرهەنگە .بەسیج
كۆلەكەی سەرەكی دەوڵەت لە سیاسەتی
بە ژن كردنی كۆمەڵگایە« .كیۆمەرس
خاتری» ئەندامی بەسیج لە نموونەی ئەو
كەسانەیە كە لەالیەن سووپای پاسدارانەوە
پەروەردەی دیتووە و وەكووو سیخوڕ
ناردراوە بۆ ناو رێزەكانی «پژاك»ەوە.
بە گوێرەی دانپێدانی ئەم كەسە دوای
ئەوەی كە خۆی و هاوسەرەكەی لەالیەن
هیزەكانی سووپا دەستدرێژی سێكسییان
بە سەر كراوە ،كراونەتە ئەندامی بەسیج
و بە بەڵێنی وەرگرتنی پارە و ئەوەی كە لە
ئەگەری كوژراندا وەكوو»گیان فدای كۆماری
ئیسالمی» ناوزەد دەكرێت ،بۆ ژهرخوارد
كردن و بە شەهادەت گەیاندنی ئەندامانی
بەڕێوەبەری «پژاكّ» رەوانە دەكرێت.
گەلێك بەڵگە لە دەستدایە كە ناوەڕۆكەكەیان
دانپێنانی ئەو سیخورَانەیە كە لەالیەن
ناوەندنەكانی شەڕی تایبەت لە دژی پەژاك
بەرێكخستن كراون و بەكار هێنراون .دەوڵەت
بە راكێشكردنی تاكەكان بۆ ناو بەسیج ،لە
سیاسەتی هەژاری ئابووری لە كوردستان
بەشێوەیەكی بەرفراوان كەڵك وەردەگرێت.
زۆربەی خەڵكی گوندەكان و ئەو كەسانەی
كە بە كاری كرێكاری و كۆڵبەری لەسەر
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سنوورەكان دەكەن ،لەالیەن بەسیجەوە بۆ
هاوكاری هان دەدرن .رژێم لەالیەكەوە هەوڵی
ئەوە دەدات هەموو رێگاكانی نان دەرهێنان
بۆ ئەم توێژە بگرێت و لەالیەكی ترەوە
قبووڵكردنی «لەشفرۆشی بەسیج» وەك
تەنیا رێگای بەردەوامی ژیانیان نیشان دەدات.
كۆلبەرەكانی سەر سنوور كە نان دەرهێنان
لە رێگای كاری بەزەحمەت و پڕ لە مەترسی،
بە باشتر لە بەسیج بوون دەزانن ،لەالیەن
هیزە ئینتزامی و ئاسایشیەكانی رژێم
رووبەڕووی زەخت و گووشار دەبنەوە و
تەنانەت دەكوژرێن .ئەگەر چی هەژاری كە
خۆی بەرهەمی سیاسەتەكانی رژێمە وەك
چەكی سەرەكی بۆ پەرێپێدانی بسیج بەكار
دەهێنرێت ،بەاڵم مرۆڤ ناتوانێت هەژاری
وەكوو هۆكاری سەرەكی بەشدار بوون لە
لەشفرۆشی بەسیج بنرخێنێت .رێژەیەكی
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زۆر لەو كەسانەی كە بەشداری بەسیج
بوونە لە ئەنجامی نەبوونی فەرهەنگی
بەرخۆدانی ،الوازی ئیرادە و كەسایەتی
ــ كە ئەو الوازییە زۆرتر وەكوو گرێی
كەسایەتی و بێزاری لە كۆمەڵگادا خۆی
نیشان دەدات ــ  ،بەشداری ئەو رێكخراوە
بوونە .ئەم تاكانە نە لەبەر پێداویست
ماددی ،بەڵكوو بەهۆی قبووڵ كردنی بە ژن
بوون بەشداری ئایدیۆلۆژی رژێم بوونە.
ئەوانە هەبوونی بەرخۆدانی كۆمەاڵیەتی
 --فەرهەنكی كۆمەڵگا وەكوو مەترسیەكلەسەر خۆیان ،رژێم و ئایدیۆلۆژییەكەیان
دەبینن و لەو بوارەوە لە دوژمن زیاتر لەگەڵ
ئەخالق ،فەرهەنگ و ناسنامەی كۆمەڵگا
دژایەتی دەكەن .رژێم ،سەركەوتنی خۆی لە
سیاسەتی بە ژن كردنی كۆمەڵگا گرێدراوی
سەركەوتن لە داسەپاندنی فەرهەنگی بەسیج

لە كۆمەڵگادا دەزانێت .لەو بوارەوە پێداگری
رژێم بۆ راكێشكردنی ژنان و كچانی كورد
بۆ ناو بەسیج ،سەرنجراكێشە .كاریگەری
سیاسەتی بە ژن كردن لەسەر رەهەندە
جۆربەجۆرەكانی ژیان و ماڵباتی جاش و
بەسیجەكان یەكجار بەرفراوانە؛ بۆ وێنە
دوای ئەوەی كە حۆسەین باپیر یەكێك لە
جاشە بەناوبانگەكانی هەرێمی پیرانشار
لە شەڕێك لە دژی پەژاكدا دەكوژرێت،
فەرماندەیەكی سوپای پاسداران بەناو حاجی
هادی هەر چوار ژنی ئەو جاشە لە كاری
لەشفرۆشی و سیخوڕیدا بەكار دەهێنێت.
نموونەیەكی هەری بەرچاو لە
سیاسەتە رووخێنەرەكانی رژێم لە
رۆژهەاڵتی كوردستان ،لە قۆناخی
ئوستانداری(سەرۆكی پارێزگای) سنە لە
1372تا  ،1376مۆحەممەدرزای رەحیمی بوو.

 3ــ ژینوسایدی فەرهەنگی
فەرهەنگ ،بەرهەمی هەزاران ساڵەی
ئەزموونی بە كۆمەڵگا بوونە .لەم بوارەدا
فەرهەنگ نیشاندەری هەبوونی كۆمەڵگایەك
لە ناو جوگرافیایەكی تایبەتدایە.
فەرهەنگ ،نیشاندەری داخوازی و هەوڵدانی
كۆمەڵگا بۆ بەردەوامی ژیان و ئازاد ژیان
كردن لە جوگرافیای خۆیدایە .فەرهەنگ،
ئەو دەرفەتە بۆ كۆمەڵگا دەرەخسێنێت
هەتا خۆی بە گوێرەی هزری خۆی پێناسە
بكات و خاوەنی خۆی بێت .كۆمەڵگایەك
كە لە زمان ،وێژە ،باوەرییەكان و فاكتەرە
فەرهەنگییەكانی خۆی بێگانە بووبێت و
هزری تایبەت بە خۆی نەبێت ،نە خاوەن
خۆی دەبێت و نە لە خزمەت خۆیدا دەبێت.
ئەگەر داخوازی و پێداگری كۆمەڵگا بۆ
بەردەوامی ژیان وەكوو بەرخۆدان پێناسە
بكەین ،ئەو كاتە واتای فەرهەنگ،
بەرخۆدانە .بەرخۆدانی سیاسی هەر
كۆمەڵگایەك بەشێكی دانەبراوی فەرهەنگی
ئەو كۆمەڵگایەیە .دینامیزمی سیاسی و
دینامیزمی فەرهەنگی هەر كۆمەڵگایەك
لە پەیوەندی پتەو لەگەاڵ یەكتردا
دەتوانن بەردەوام بن .الوازی دینامیزم
و بەرخۆدانی سیاسی كۆمەڵگایەك،
فەرهەنگی ئەو كۆمەڵگایە لە بەرامبەر
تواندنەوە و سرینەوە بێپاراستن دەكات و
هەروەها الوازی فەرهەنگی كۆمەڵگایەك،
هزر ،بنەما و روحی بەرخۆدانی سیاسی
ئەو كۆمەڵگایە الواز دەكات .فەرهەنگی

بێ پاراستن بوون ،بێ پاراستن بوونی
فەرهەنگی لەگەاڵ خۆیدا دێنێت .هەر
بەو هۆیەشە كە رژێمە دەسپوتەكان،
گۆرەپانی فەرهەنگی و گۆرەپانی سیاسەتی
كۆمەڵگا هاوتەریبی یەكتر دەكەنە ئامانج.
دەوڵەتی كۆماری ئیسالمی لە هەفتاكان
بەدواوە و دوابەدوای الواز بوونی بەرخۆدانی
سیاسی كۆمەڵگای كوردستان ،الواز كردنی
فەرهەنگی كوردیان كردە بە سەرخەتی
پیالنەكانی خۆیان .دەوڵەت هەوڵ
دەدات تا بەرهەمە فەرهەنگی ،ئەدەبی و
هونەرییەكانی كوردی لە جیاتی نیشاندنی
راستەقینەی كۆمەاڵیەتی ـ سیاسی كوردستان
بكات بە كاناڵی داسەپاندنی دیاردە دژە
فەرهەنگەكانی بە سەر كۆمەڵگادا .ئەوەی
كە لە ژێر ناوی بەرهەمی فەرهەنگی كوردی
لە ناو دامودەزگاكانی رژێم دەردەكەون ،لە
راستیدا ئەمرازی رووخاندن و بێناوەرۆك
كردنی فەرهەنگی كوردین .ئەم بابەتە لە
هوونەر و ئەدەبی پڕ لە سووكایەتی،
هەروەها سینەما ،كتێبە دەرسیەكان و
راگەیاندنە دەوڵەتییەكان بەروونی دیارە.
دەزگا ئاساییشیەكانی رژێم ،دامودەزگای
فەرهەنگی كوردی گرێدروانی خۆیان
دادەمەزرێنن و لە بن چاوەدێرییەكی تەواودا
بەرنامەكانی ئەم دەزگایانە لە خزمەتی
سیاسەتە ئاساییشیەكانی رژێم بەكار
دەهێنن .هەموو بەرهەمە فەرهەنگییەكانی
رژێم لە كوردستاندا ،لە چوارچێوەی

دابرانی كۆمەڵگا لە بەرخۆدانی سیاسی ـ
كۆمەاڵیەتی خۆی و تەسلیم بوونی ئەودا
بەكار دەهێنرێت .ناوەندەكانی هونەری،
كاناڵە تلویزیۆنییەكانی هەرێمی و ئاسمانی
و هتد كە بەردەوام ئایدۆلۆژیای فەرمی
رژێم بە سەر كۆمەڵگادا دادەسەپێنن و لە
پەرەسەندنی دیاردە دژە فەرهەنگییەكان
وەكوو سیخوری و بەسیج بەكار دەهێنرێن،
لە راستیدا وەكوو چەكێكن كە رژێم بۆ
خۆكوژی داویەتە دەست مرۆڤی كوردەوە.
لەم رێكخراوانە ،هەوڵ دەدەرێت كە تاكی
كورد بە روانگەی دەوڵەتەوە فەرهەنگی
خۆی پێناسە بكات .روانگەی دەوڵەتی كە
لەسەر بنەمای عەقلییەتی سەردەست ـ
بندەست ،ناوەند ـ پەراوێز و شارستانییەت
ـ بەربەرییەت بونیاد نراوە ،بە بەردەوامی
مرۆڤی كورد ناچار دەكات تا فەرهەنگی
خۆی بچووك ،دوور لە شارستانیەت و
دواكەوتوو ببینێت .ئەم بابەتە كە لە سااڵنی
هەفتا بەدواوە زۆرتر پەرەی سەندووە،
مرۆڤی كوردی لەسەر دوڕیانێك داناوە
كە یا پێویستە بە ڕا كردنی لە فەرهەنگی
خۆی ،حاشا لە فەرهەنگی خۆی بكات و
یا ئەو مۆدیڵەی پەسەند بكات كە دەوڵەت
لە كەسایەتی كورد درووستی كردووە.
دین كە دیاردەیەكی فەرهەنگی كۆمەڵگایە
وەكوو ئامێریك و لە چوارچێوەی ئیسالمی
سیاسیدا لەالیەن كۆماری ئیسالمیەوە
بەكار دەهێنرێت .كۆماری ئیسالمی لە
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هەرێمە شیعە نشینەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان ،لە ژێرناوی هاوئایین بوون،
تواندنەوەیەكی فەرهەنگی فراوانی پێك
هێناوە و هەوڵدەدات تا بەتەواوی كۆمەڵگا
بە تەواوی بە خۆیەوە گرێبدات و لە ناو
خۆیدا بیتوێنێتەوە .دەوڵەت هەروەها لە
هەرێمی سوننەنشین و یاریسانەكاندا بە
سووكایەتی پێكردن ،ئاستەنگی نانەوە
و گۆشار و سەركوتكاری ،كۆمەڵگای
كورد تەنگەتاو دەكات .دەوڵەت بە
بەكارهێنانی كوردی شیعەكان لە هەرێمە
سوننەنشینەكان ،بەردەوام هەوڵی ئەوە
دەدات تا كوردە شیعەكان «وەك كوردی
دەوڵەت» بە گەلی كورد بناسێنێت .ئەوە
لە حاڵێكدایە كە دەوڵەت سیاسەتی هەژار
كردن و رووخاندنی كۆمەڵگا لە هەرێمە
شیعەنشینەكانی زیاتر لە هەر شوێنێكی
تر بەكار دەبات .دەوڵەت لە هەرێمە
شیعەنشینەكان بە هەناردنی مەالكانی سەر
بە رژێم ،هەوڵ دەدات تا ئایدۆلۆژیای
فەرمی دەوڵەت وەك شیعەگەری راستەقینە
بە سەر گەلی ئەم هەرێمە بسەپێنێت و
نیشان بدات كە دیندار بوون بە واتای پابەند
بوون بە كۆماری ئیسالمییە .ئەم سیاسەتە
بووەتە هۆكاری تێكدەریەكی زۆر لە ناو
كۆمەڵگادا .بۆ وێنە هەبوونی بەرفراوانی
گیرۆدەیی بە مادەی هۆشبەر و لەشفرۆشی
لە هەرێمە شیعە نشینەكانی كوردستان،
رووداوێكی رێكەوت نییە و پێوەندیدار بە
سیاسەتەكانی رژێمەوەیە .دەوڵەت لە
هەرێمە سوننەنشینەكانیش بە الواز كردن و
لە ناو بردنی دامودەزگا ئایینییە كۆنەكان،
هەوڵ دەدات تا ناوەندی ئایینی تایبەت بە
خۆی درووست بكات .بۆ نموونە دەوڵەت بە
پەراوێز كردنی كەسایەتییە ئایینییەكانی
كورد كە لە بەرامبەر سیاسەتی «دژە سونەی
رژێم» رادەوەستن ،هەوڵ دەدات تا ئەو

كەسایەتییە ئایینیانەی كە سەر بە رژێمن،
لەو هەرێمانە جێگێر بكات .رژێم هەروەها
بە پێناسەیەكی چەواشە لە دین ،هەوڵ
دەدات كە ئایین لە خزمەتی سیاسەتەكانی
خۆی لە كوردستان بەكار بێنێت .دیندار
بوون لە كوردستان بە واتای گۆشەگیری
تاك و دوور كەوتنەوە لەسیاسەت و چاو
نووقاندن لە هەموو دەستدرێژییەكانی رژێم
لە ناو كۆمەڵگادایە .هەروەها دەوڵەت
هەوڵ دەدات دین وەكوو ناوەندێك دژ بە
بەرخۆدان و تێكۆشانی سیاسی كۆمەڵگا
لێبكات .رژێم بە كەڵك وەرگرتن لە بۆشایی
سیاسی سااڵنی هەفتا هەوڵی داوە دەرفەت
بۆ ئەو رێكخستن و دامودەزگا سیاسیانە
برەخسێنێت كە ئامانجی هێرشەكانیان
گەلی
ئازادیخوازانەی
تێكۆشانی
كوردستانە .هەرچەندە سیاسەتی ئاژاوە
نانەوەی ئایینی لە كوردستاندا سیاسەتێكی
نوێ نییە و پێشینەیەكی دوور و درێژی
هەیە ،بەاڵم دەوڵەتی كۆماری ئیسالمی
بەتایبەت لە سااڵنی هەفتا بەدواوە هەوڵی
داوە تا لە جیاوازی زارەوەكان و ئایینزاكان
بۆ كێشەنانەوە و درووست كردن بێباوەری
و لێكدابڕان لە كوردستان ،ئەوپەری كەڵك
وەربگرێت .بەردەوام لە پێناسەی دەوڵەت
بۆ كۆمەڵگای كورد دوو تیپی كەسایەتی
كورد دێتە ئاراوە :كوردی خوازراو و كوردی
نەخوازراو .كوردی خوازراو یا كوردی باش
كە مرۆڤێكی ساویلكە و بێتوانا لە بواری
فكری و بەكرێگیراوی دەوڵەتە و كوردی
ناخوازراو یا خراپ كە مەترسیدار و تێكدەری
ئاسییشە و تەنیا بیر لە كوشتن دەكاتەوە.
هەموو دام و دەزگاكانی پرۆپاگەندەیی،
راگەیاندنی و فەرهەنگی رژێم كار و
خەباتیان لە پێناو پەرەپێدانی كوردی
خوازراو و باش و رەش كردن ،تیرۆریزە
كردن و لەناوبردنی كوردی نەخوازراو
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و بەرهەڵستكارە .سیستەمی فەرهەنگی
رژێم لە پرۆپاگەندە بۆ پەرەپێدانی كوردی
خوازراودا ،بێ ئیرادەیی ،تەسلیمبوون،
دووڕویی و لەشفرۆشی بەسیج ،وەكوو
دیاردەی فەرهەنگی بەسەر كۆمەڵگادا
دادەسەپێنێت .لە راستیدا هەموو میكانیزمە
فەرهەنگییەكانی دەوڵەت لە كۆمەڵگای
كوردستان لە پێناو بە ژن كردنی كەسایەتی
و كۆمەڵگای كورددا ،كار دەكەن .كسایەتی
بەژن كراو ،پێوانەكانی نرخاندنی فەرهەنگی
لە كلتووری سەردەستەوە وەر دەگرێت.
هەر بۆیەش ،ئەو تیپە لە كەسایەتی،
بەردەوام لە پرۆسەی خۆقەبوواڵندن و
توانەوەی فەرهەنگی دڵخوازانەدا جێ
دەگرێت .ناوەندەكانی پەروەردەیی رژێم
بەتایبەت لە سااڵنی هەفتا بە دواووە،
لە ناوەڕۆكەوە تووشی گۆرانێ بووە و
ئیتر رۆڵی ناوەندی زانستی نابینێت.
ئەو ناوەندانە یا رۆڵی پاسیڤ كردن و لە
خۆ بێگانە كردنی جەوانان دەبینن ،یان
وەكوو ناوەندی راكێشانی تاكەكان بۆ
رێكخراوە ئاساییشی ـ سەربازییەكان و
پەروەردە كردنی مرۆڤەكانی ئایدۆلۆژیای
فەرمی دەوڵـەت كار دەكەن .نموونەی
بەرچاوی ئەو ناوەندانە ،قۆتابخانەی
ئەو قۆتابخانانە
شبانەروزییەكانن.
كە زۆربەی قۆتابییەكانی خەڵكی الدێ و
هەژارن ،رۆڵی ناوەندی سازكردنی سیخۆڕ
و بەسیج دەبینن .دەوڵەت لە سااڵنی
هەفتا بە دواوە هەموو هەوڵدانەكانی
دەوڵەت لە ناوەنەدە پەروەردەییەكان ،بۆ
درووست كردنی تیپێك لە كەسایەتییە كە
تایبەتمەندییە سەرەكییەكانی :هەڵهاتن لە
سیاسەت و بێباوەر بە خۆی ،پڕ لە هەستی
ترس و ناهێمنایەتی ،وابستەیی و بێ
ئیستیقراری و دابڕاوی لە كۆمەڵگا ،بێت.

ــ سیاسەتی جەوان كوژی :
كۆماری ئیسالمی بە سیاسەتی لە
سێدارەدانی جەوانان ،هاتە كوردستان .ئەو
سیاسەتەی كە تا ئەمڕۆكەش بەردەوامە.
بەشداری جەوانان لە بەرخۆدانی كۆمەڵگای
كوردستان لە بەرامبەر دەستدرێژی كۆماری
ئیسالمی ئێران ،سیمبولی زیندوو بوونی
كۆمەڵگا لە سااڵنی شەستدا بوو .هەرچەندە
كە الوان قۆربانی سەرەكی سەركوتكاری
و ئیعدامەكانی سااڵنی شەست بوون،

بەاڵم هاوكات ئەو جەوانانە دڵی زیندووی
بەرخۆدانی سیاسی بوون و لە هێزی
ئەوانەوە هەموو كۆمەڵگا گیانی وەبەر
دەهات .راوەستانی تێكۆشان لە سااڵنی
هەفتادا ،نە تەنیا لە رادەی سەركوتكاری
و گۆشاری رژێم لە دژی جەوانانی كەم
نەكردەوە ،بە پێچەوانە ئەم گۆشارانە لە
نەبوونی تێكۆشان و رێكخستنێكی سیاسی ـ
كوردی ،رەهەندێكی نوێتری بەخۆوە گرت.

پاشەكشەی پارتە كالسیكەكان لە گۆڕەپانی
رۆژهەاڵتی كوردستان ،ئەم دەرفەتەی
لە جەوانان سەند تاكوو ناسنامەیەكی
سیاسی روون دەست بە تێكۆشان بكەن.
لەم بۆشاییە سیاسیە ،جەوانان تووشی
بێهیوایی بوون .بێهیوا بوونی جەوانان
كاریگەری راستەوخۆی لەسەر كۆمەڵگای
كوردستان كرد .جەوانان وزەی پتانسیل
كۆمەڵگانە و تەنیا لە ئەگەری بە
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رێكخستن بووندا وزەكەیان دەكەوێتە گەڕ
و كۆمەڵگاش بە جموجۆاڵ دەخات .پارتە
سیاسییە كوردەكان ،سەرەڕای بەشداری
بەرفراوانی الوان لەو پارتانە لە سااڵنی
شەستدا ،هیچكات نەیانتوانی ئەو هێزە
گەورەیە بە شێوازێكی راست بە رێكخستن
بكەن .كێشەی سەرەكی ئەم پارتانە لەمەڕ
جەوانانەوە ،تەنیا گرێدراوی پێكهاتەی
رێكخستنی ئەوان نەبوو ،بەڵكوو زۆرتر
لە عەقلییەتی پیرساالر و نەریتییانەی
سەردەست لەناو رێبەرایەتی سیاسی
ئەم پارتانە سەرچاوەی دەگرت .بە پێی
ئەم عەقلییەتەوە ،جەوانان تەنیا رۆڵی
ئەمرازیان لە ناو ئەم پارتانەدا هەبوو و
ئەم پارتانە هیچكات تێكۆشانی خۆیان
لەسەر بنەمای وەالنانی لەمپەرەكانی
كۆمەڵگای نەریتی لەبەردەم بەشدار بوون
و ئەكتیڤ بوونی الوان دانەمەزراند.
بزووتنەوەیەكی تێكوشەری گەل ،بە
تێپەراندنی عەقلیەتی نەریتی و پیرساالری
كۆمەڵگا لە رێگای بە رێكخستن كردن،
بەرپرسیاریەتی ئەكتیڤ كردنی بەردەوامی
وزەی جەوانانی لە ئەستۆوەیە .ئەكتیڤ
راگرتن و جەوان هێشتنەوەی كۆمەڵگا
بەرپرسیارەتی تێكۆشانی سیاسییە.
بزووتنەوە كالسیكەكانی كورد نە لە ناو
كۆمەڵگا و نە لە پێكهاتەی پارتەكانی
خۆیاندا هیچ گرینگییان بەم مژارە نەداوە.
لە كرداری ئەم پارتانە ،جەوانان هیچكات
رۆڵێكی ئەوتۆیان لە گۆڕەپانی فیكر و
پیالندارێژتنی رێكخستندا نەبووە تاكوو
بتوانن بە هیز و ئێرادەوە لە تێكۆشانەكانی
خۆیاندا نوێی كاری پێكبێنن .وێرای
گۆشاری سیاسی سااڵنی دوایی شەستەكان
كە پارتەكان سیاسییەكانی ناچاری
پاشەكشە كرد ،جەوانان زیاتر لە هەركەس
تووشی بۆشایی بوون .لە ئاكامدا زەمینە
بۆ كاریگەری سیاسەتەكانی رژێم لەسەر
كەسایەتی جەوانان ،لە سااڵنی هەفتادا
هاتە ئاراوە .جەوانان بوونەتە قوربانی
سەرەكی سیاسەتی بیۆ دەسەاڵت و باڵو
بوونەوەی دیاردەگەڵێك وەكوو بێكاری و
هەژاری لە ناو كۆمەڵگادا .رژێم هاوكات
لەگەاڵ تووش كردنی جەوانان بەداماوی
و بێچارەیی ،دەرفەتی ژیانی ماددیشی
لە ئەوان گرتووە .لەالیەكی ترەوە
دەرەنجامەكانی سیاسەتی بیۆدەسەاڵتیش،
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بەشێوەیەكی بەرفراوان لەسەر جەوانان
كاریگەری رووخێنەری داناوە .لە راستیدا
ئامانجی سەرەكی سیاسەتی بیۆدەسەاڵت،
جەوانانن .لەسەر ئەم بنەمایە ،جەوانان
سەرەكیترین توێژن كە بەرەو دیاردەگەلێكی
روخێنەر وەك بەسیج و خەیانەت
بانگەوازییان بۆ دەكرێت .لەو پەڕی داماوی
و بێچارەییە كە لە ئەنجامی بنبەستی
هەڵقۆاڵو لە سیاسەتە ئابووریەكانی
دەوڵەت لەبەر جەواناندا پێكهاتووە،
هەبوونی رێكخراویەگەلێك وەكوو بەسیج
كە رووی هەموو پیالن و بەرنامەكانی
لە جەوانانە ،جێگای سرنجە .تەسلیم
بوونی جەوانان لە بەرامبەر سیاسەتەكانی
بەسیج بە واتای لەناو چوونی هەرجۆرە
دەرفەت و ئەگەری تێكۆشان و هەوڵدانی
كرداری كۆمەڵگا لە دژی سیاسەتەكانی
دەوڵەتە .نەبوونی تێكۆشانی جەوانان
دژ بە سیاسەتەكانی رژێم ،نیشاندەری
نەبوونی ئیرادە لە كۆمەڵگا دەبێت.
هەر بۆیەش سیاسەتی بە ژن كردنی لە
سااڵنی هەفتا بەدواوە زۆر بە توندی لە
دژی جەوانان پێكهاتووە .گیرۆدە بوون بە
ماددەی هۆشبەر ،دیاردەیەكە كە لە سااڵنی
هەفتا بەدەواوە بەشێوەیەكی سیستەماتیك
لە ناو جەوانان پەری سەندووە .هەموو
باندەكانی باڵوكردنی ماددە هۆشبەرەكان لە
كوردستان ،لەگەڵ ناوەندە ئاسایشیەكانی
دەوڵەت لە پەیوەندیدان .پەرەپێدانی
گیرۆدەیی بە ماددە هۆشبەرەكان ،بەشێكی
بەرچاو لە تیرۆری كۆماری ئیسالمی لە
دژی كۆمەڵگای كوردستانە .بەرفراوانی
گیرۆدەیی بە ماددە هۆشبەرەكان بەو
ئاستە گەیشتووە كە نە تەنیا جەوانانی
شارەكان ،بەڵكوو جەوانانی گوندەكانیشی
تووش كردووە .جەوانێكی گیرۆدە و بێهێز
و بێئیرادە ،نموونەیەكە كە گشتگیر بوونی
ئەو لە كوردستاندا ستراتیژی سیاسی
دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵگای كوردە.
كۆماری ئیسالمی ئێران ،لەالیەكەوە بە
داسەپاندنی سنووری زۆر توند بۆ جەوانان
و لەالیەكی تریشەوە بە كردنەوەی كاناڵی
تایبەت لە هەندێك مژار بە تایبەت
لە مژاری سێكسدا ،هەموو سرنج و
وزەی جەوانانی لە سەر ئەو مژارە كۆ
كردۆوەتەوە .بەرتەسك كردنی پێناسەی
ئازادی بە پەیوەندی سێكسییەوە،

توانای هزراندنی سیاسی لە جەوانان
دەستێنێت .رژێم هەروەها بە پەرەپێدانی
لۆمپەنیزم لە هەڵسوكەوتی رەگەزی
وەكوو مۆدێلی هەڵسوكەوتی سەرەكی
جەوانان ،تەندروستی رەفتاری و دەرونی
ئەوان دەشێوێنێت .ئەو تیپە كەسایەتییەی
كە دەوڵەت لەناو جەواناندا دروستی
دەكات ،بە جێگای هەڵسوكەوتی مرۆڤانە
و دموكراسیانە سەبارەت بە رەگەزی
بەرامبەر ،هەرجۆرە نزیكبوونەوەیەك
وەكوو دەرفەتێك سێكسی لێكدەداتەوە.
ئەم دیاردەیە شێوازێك لە پەیوەندی
نێوان دوو رەگەز پێك دەهێنێت كە تێیدا
پەیوەندییەكانی دەسەاڵت ،و سەردەست و
بندەست بەرجەستە دەبێتەوە .ئەوە خۆی لە
خۆیدا دەبێتە هۆكاری الوازی لە تەربییەت
و پەیوەندە كۆمەاڵیەتییەكان كە توانایی
ئازادیخوازی كۆمەاڵیەتی و بەرپرسیارێتی
لە ناو جەواناندا كەم دەكاتەوە.
كۆماری ئیسالمی ئێران پیالنی هەموو
ناوەندەكانی پەروەردەیی ،فەرهەنگی و
پروپاگەندەیی خۆی بۆ كاریگەری دانان
لەسەر جەوانان ،دارێشتووە .هێرشی
هەماهەنگ كراوی ئەم ناوەندانە لەگەڵ
ناوەندە ئاسایشیەكان ،لە سااڵنی
حەفتا بەدواوە كاریگەری روخێنەری
لەسەر جەوانان هەبووە .سیاسەت
و كرداری سیستەمی پەرەوەردە لە
كوردستان ،نیشاندەری سیاسەتەكانی
رژێم لەسەر جەوانانە .ناوەندەكانی
پەروەردە لە كوردستاندا رۆڵی پایەگای
ئایدیۆلۆژی ــ سەربازی دەگێڕێن.
دەرسە ئایدیۆلۆژییەكان زۆرترین رێژەی
دەرسەكان پێكدێنن و ئەو ماموستایانەی
كە پەروەردەی ئەم دەرسانەیان بە ئەستۆ
گرتووە ،بە بەردەوامی بۆ گرێدانی جەوانان
بە رژێمەوە و راكێشی ئەوان بۆ ناوەندە
ئاسایشی و سیخوریەكان لە هەوڵدان
دان .ئەو پروپاگەندە بەرفراوانانەی كە لە
قوتابخانەكان بۆ راكێش كردنی جەوانان
بۆ بەسیج و وەزارەتی ئیتالعات پەیرەو
دەكرێت ،سەرنج راكێشە .هەروەها
ناوەندەكانی پەروەردە بوونەتە ناوەندی
بەرهەم هێنانی كوردی داخوازراو و
دوورخستنەوەی جەوانان لە كلتووری
كۆمەڵگای كوردی .ئەو تابلۆیەی كە
قوتابخانەكان لە كۆمەڵگای كورد لە
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بەرامبەر جەوانانی دادەنن ،دەبێتە هۆكاری
دوور كەوەتنەوەی ئەوان لە كۆمەڵگای
خۆیان و راكێشانیان بۆ فەرهەنگی شارە
ناوەندییەكان .لە قوتبخانەكان و ناوەندە
پەروەردەیەكان ،خۆ بچووك بینینی
فەرهەنگی بە سەر جەوانانی كورددا
دادەسەپێندرێت .دەوڵەت لە الیەكەوە
بە قووڵكردنەوەی نەریتە نالەبارەكان
و روانگەكانی پیرساالری لە كۆمەڵگادا
تەنگی بە جەوانان هەڵچنیوە و لەالیەكی
تریشەوە نكۆڵیكردن لە فەرهەنگی خۆماڵی
و وابەستەیی بە كلتووری سەردەست وەكوو

تاكە رێگای رزگاری نیشان دەدات .ئەم رەوتە
بەشێوەیەكی بەرچاوتر لەناو كچانی جەوان
دا پێشدەخرێت .ناوەندە پڕوپاگەندەیی و
ئاسایشیەكان لە هەماهەنگییەكی تەواودا،
پێناسەیەك لە ژیان بە سەر جەواناندا
دادەسەپێنن كە ئاكامی ئەو ،تاكگەرایی
زیاتر لە رادە ،ترس و پاسیڤ بوونە.
ناوەندەكانی بەسیج ،سووپا و ئیتالعات
هاوتەریب لەگەڵ توێژێكی تایبەت لە
مامۆستایان و دامودەزگای راگەیاندن،
دەزگای پرۆپاگەندەیی(سازمانی ارشاد)
رژێم و ناوەندەكانی گرێدراوی ئەو ،لە

چۆنییەتی پێكهاتنی بەرخۆدان وتێكۆشانی نوێی كۆمەڵگا
سااڵنی حەفتا ،قۆناخی دەستپێكردنی
كۆمەڵگای
لە
بەرفراوان
قەیرانی
كوردستاندا بوو .كۆمەڵگای كوردستان
لەو سااڵنە بەدواوە نە تەنیا بەرەنگاری
كێشە كۆمەاڵیەتییەكان دەبووەوە بەڵكوو
گرفتاری قەیرانگەلێكی زۆر بەرفراوان بوو
كە بەرهەمی سیاسەتە تایبەتەكانی دەوڵەت
لە كوردستان و ئەندازیاری(موهەندسی)
ئەم رژێمە لەسەر كۆمەڵگا و تاكی كورد
بوو .بۆشایی تێكۆشان كە لە ئاكامی هەست
كردن بە شكستی سیاسی پارتە كالسیكەكان
هاتە ئاراوە ،میكانیزمە پاراستنییەكانی
كۆمەڵگای الواز كرد و كۆمەڵگای لە
بەرامبەر سیاسەتەكانی رژێم بێپاراستن
هێشتەوە .كۆمەڵگای كوردستان بە هۆی
دینامیزمی تایبەت بە خۆی و ئەزموونی
مێژووی و درێژخایەنی خۆی لە بواری
بەرخۆدان و تێكۆشان لەبەرامبەر سیاسەتە
بێكاردانەوە
رژێم
رووخێنەرەكانی
نەما .چۆنكە جەوانان ئامانجی سەرەكی
سیاسەتی روخێنەر و قەیرانسازی رژێم لە
كوردستاندا بوو ،كاردانەوە و بەرخۆدانی
كۆمەڵگا لەبەرامبەر ئەو سیاسەتانە ،بەر
لە هەر كەس لەناو جەواناندا هاتە ئاراوە.
جەوانانی كورد كە دۆخی قەیرانی كۆمەڵگای
خۆیانی وەكوو بەرهەمی بۆچوون و
پراكتیكی رێبازی سیاسەتی كالسیكی كورد
دەبینی ،لە لێگەرین بە دوای بۆچوون و
ێ
شێوازەكانی تێكۆشانی نوێدا بوون كە ب 
دووپاتكردنەوەی كموكوڕییەكانی پارتە
كالسیكەكان بتوانێت قۆناخێكی نوێ لە
تێكۆشان لە ناو كۆمەڵگای كوردستاندا
دەستپێكات .پارتە كالسیكەكان لە جێگای
رەخنەدانێكی جیددی لە بەرامبەر كۆمەڵگای
كوردستان لە هەوڵی پاساو هێنانەوە بۆ

پاسیڤ بوونی سیاسیی خۆیاندا بوونوو
و ئەو پاسیڤ بوونەیان وەكوو گۆڕانێكی
ستراتیژی تێكۆشانی خۆیان و پرۆژەی
هاوتەریب بوون لەگەاڵ سەردەم ناوزەد كرد.
ئەو هەڵسووكەوتەی پارتە كالسیكەكان
زیاتر لە پاساوێك ،وەكوو هێلێكی سیاسی
لێهات كە پێویستی هەرجۆرە تێكۆشانێكی
بێواتا دەدیت .بەم شێوازە ئەم هێلی پاسیڤ
بوون لە كۆمەڵگای كوردستاندا بوو بە
«ئایدیۆلۆژی پاسیڤ بوون» كە زەمینەی
بۆ بەردەوامی سیاسەتەكانی دەوڵەت دژ
بە كۆمەڵگا خۆش دەكرد .جەوانانی كورد
بە رەدكردنەوەی ئایدیۆلۆژیای پاسیڤ
بوون لە لێگەرین بە دوای دۆزینەوەی
«ئایدیۆلۆژیایی تێكۆشان و بەرخۆدان»دا
بوون .بزووتنەوە و ئایدیۆلۆژیای ئاپۆئی
لە هزر ،سیاسەت ،رێبەرایەتی و كردەوەی
خۆی نموونەیەكی سەركەوتوو لە تێكۆشان
و بەرخۆدان بوو كە بە پێی تایبەتمەندی
كۆمەڵگا و پرسی كورد ،سەركەوتووترین
شێوازەكانی ئاراستە دەكرد .فكر و
و
ئاپۆیی بەرخۆدان
بزووتنەوەی
ئازادیخوازی لە تاك و پێكهاتەكانی
كۆمەڵگا بە جێ دەكات و میكانیزمەكانی
تێكۆشان و پارستنی كۆمەڵگا لە هەر
هەلومەرجێكدا زیندوو رادەگرێت و ئەوەش
هەر ئەو شتە بوو كە كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی
كوردستان بۆ رزگار بوون لە بارودۆخی
نالەبار و قەیراناوی پێویستی پێ هەبوو.
رەنگدانەوەی سەركەوتنی بزووتنەوەی
ئاپۆیی لە بەشەكانی دیكەی كوردستان،
رۆحێكی نوێی بە كۆمەڵگا و بە تایبەتی
جەوانانی رۆژهەاڵتی كوردستان دەبەخشی.
جەوانان ئەو ئایدیۆلۆژیا و شێوازەكانی
تیًكۆشانیان ئاپۆیی پەسەند كرد و هاتنە
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پەیوەندییەكی بەرفراوان و سیستەماتیك
بە
لەالیەكەوە
جەوانان،
لەگەڵ
هەڕەشەی بەردەوام ،هەواڵ دەدەن
ئەوان لە چاالكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
دوور رابگرن و لەو جەوانانەیان دەوێت
وەكوو «تاكی باش» سەریان لە بەر
خۆیاندا بێت و لەالیەكی تریشەوە
مەرجی هەبوونی ژیانی بێدەردەسەر
بۆ جەوانان بەشداربوون لە ناوەندە
ئاسایشی و سیخورییەكانی نیشان دەدەن.

مەیدانی خەباتەوە .دوابەدوای رفاندن و
دەستبەسەر كردنی رێبەر ئاپۆ لە ساڵی 1999
زایینی كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی كوردستان
كاردانەوەیەكی توندی لەبەرامبەر ئەو
كردەوە تیرۆریستییە و ئەو بێرێزییەی كە
لەو كردەوەدا بە كۆمەڵگای كورد كرابوو،
نیشان دا .سەرهەڵدانی سێی رەشەمە ساڵی
 ،1377بەرخۆدانی كۆمەڵگای رۆژهەاڵتی
كوردستان بۆ پارستنی هێڵی بەرخۆدان
و ئازادیخوازی لە كوردستان بوو.
سەرهەڵدانی سێی رەشەمە ،سەرهەڵدان
لەبەرامبەر هەموو سیاسەتەكانی بە ژن
كردن و راكێشكردنی خیانەت و لەشفرۆشی
كۆمەڵگای كورد و رەدكردنی راشكاوانەی
ئایدیۆلۆژیای پاسیڤ بوون ،بوو .ئەم
سەرهەڵدانانە كە یەكەمین سەرهەڵدانی
بەرفراوانی مێژووی دەسەاڵتدارێتی كۆماری
ئیسالمی ئێران بوون ،بە وەحشیانەترین
و توندوتیژترین شێوە سەركوت كران .لە
درێژەی ئەم سەركوتانە زیاتر لە  50كەس
شەهید و ژمارەیەكی زۆریش قۆڵبەست
كران .لەكاتێكدا كە رژێم باوەڕی تەواوی
بە سەركەوتنی سیاسەتەكانی خۆی
لەدژی كۆمەڵگای كوردستان هەبوو ،لە
سەرهەڵدانی سێی رەشەمەدا دەوڵەت بە
ئەوپەری سەرسوورمانەوە ،دەستپێكردنی
قۆناخێكی نوێی لە تێكۆشانی گەلی كورد
بینی .سەركوت كردنی توندی سەرهەڵدانی
سێی رەشەمە لەالیەن رژێمەوە ،ئەم
راستییەی بە بەرخۆدانی نوێی رۆژهەاڵتی
كوردستان و بەتایبەت جەوانان نیشان دا
كە ئەم بەرخۆدانە بەردەوام رووبەڕووی
تیررۆر و توندوتیژی دەوڵەت دەبێتەوە.
وەاڵمی جەوانان بۆ توندوتیژی ،تیرۆر و
سەركوتكارییەكانی رژێم ،بەشدار بوون
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لە ریزەكانی بزووتنەوەی ئاپۆیی دا
بوو .بەشداربوونی جەوان لە رێزەكانی
تێكۆشان و دەستپێكردنی قۆناخێكی نوێ
لە رۆژهەاڵتی كوردستان ترسێكی گەورەی
لە دڵی كۆماری ئیسالمیدا ساز كرد و ئەو
رژێمە بە دەستی هاوپەیمانی دێرینی خۆی
یەكێتی نیشتمانی كوردستان هێرشی بردە
سەر كەمپی هەڤااڵنی رۆژهەاڵت لە هەرێمی
قەرەداخ .لە ئەنجامی ئەو هێرشەدا 7
هەڤااڵ شەهید بوون و ژمارەیەك لە هەڤااڵن
دەستبەسەر و رادەستی كۆماری ئیسالمی
كران .جەوانان بە كەڵك وەرگرتن لە هێزی
ئایدیۆلۆژیای ئاپۆیی ،لە ساڵی  1379بە
دواوە تێكۆشانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
خۆیان لەژێر ناوی «بزاوی یەكێتی
دیموكراتیك» بە رێكخستن كرد .بزاوی
یەكێتی دیموكراتیك كە ئامانجی بەهێز
كردنی ئیرادە و بەرخۆدانی كۆمەڵگای
كورد لە بەرامبەر سیاسەتەكانی رژێمدا
بوو ،شێوازی تێكۆشانی فكری ،سیاسی و
كۆمەاڵیەتی گرتەبەر .ئەم بزاڤە كە خەباتی
خۆی لە گۆڕەپانی زێهنیەتی ،فەرهەنگی
و كۆمەاڵیەتی پێناسە دەكرد ،مەبەستی
سەر لە نوێ درووست كردنەوەی قۆناخ بە
قۆناخی بەرخۆدانی راستەوخۆی سیاسی
گەل بوو بە دوور لە هاتووهاوارەكانی
باو لە مەیدانی سیاسەتدا .خەباتی
ئەو بزاڤە بوو بە هۆی ئەوە كە الیەنە
جیاوازكانی كۆمەڵگا وەكوو خۆێندكاران،
رێكخراوە مەدەنیەكان ،ژنان و جەوانان ــ
كە لە كەش و هەوای تا ئاستێك كراوەی
دووجەمسەری
حكوومەتی
بەرهەمی
قۆناخی رفورمدا هەلی خەباتیان پەیدا
كردبووــ ببن بە خاوەنی هزر و رۆحی
بەرخۆدان و بۆ دارشتنی تێكۆشانی مەدەنی

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
هان بدرێن .بزاڤی یەكێتی دیموكراتیك كە
كۆمەڵگای مەدەنی وەك گۆڕەپانی سێهەم
پێناسە دەكرد ،لە دژی ئەو چەمكە بوو
كە رێكخراوە مەدەنیەكان كاریان ببێتە
پڕكردنەوەی كەلێنەكانی ناوبەینی دەوڵەت
و كۆمەڵگا و رۆڵی پاساوهێنانەوە بۆ
بێهەڵوێستی لە بەرامبەر سیاسەتەكانی
دەوڵەت لە كۆمەڵگادا بگێرێن .بزاڤی
یەكێتی دیموكراتیك ،گۆڕەپانی سێهەمی
وەك بەشێك لە كۆمەڵگا دەبینی و ئەركی
ئەوی سنووردار كردنی چوارچێوەی كرداری
و دەستێوەردانی دەوڵەت لە كۆمەڵگادا
دەدیت .كەواتە ئەم بزاڤە پێناسەیەكی
تێكۆشەرانەی بۆ كۆمەڵگای مەدەنی هەبوو.
بزاڤی یەكێتی دیموكراتیك ئەو روانگەیەی
ئایدیۆلۆژیای پاسیڤ بوونی رەد دەكردەوە
كە رەوایەتی كۆمەڵگای مەدەنی نە لە
تێكۆشان بۆ وەگەڕ خستنی میكانیزمەكانی
بەرخۆدان و تێكۆشانی كۆمەاڵیەتی
بەڵكوو رەوایەتی كۆمەڵگای مەدەنی لە
قانوونمەندییەكی بە پێی داخوازییەكانی
دەوڵەتدا دەدیت .ناكۆكی نێوان ئەو
دوو روانگەیە سەبارەت بە كۆمەڵگای
مەدەنی تا رۆژی ئەمروش بەردەوامە.
لە سەرەتای سااڵنی هەشتاوە ،سەرەڕای
هەبوونی كەشوهەوای تا رادەیەك
كراوەی سیاسی ،سیاسەتەكانی دەوڵەت
بە شێوەیەكی سیستەماتیك لە كۆمەڵگای
كوردستاندا بەردەوام بوون و لەسەر
ئەم بنەمایە ناوەندە ئاسایشیەكان لە
كوردستاندا هێشتاش خاوەن قسەی یەكەم
بوون .تێروانینی ئاسایشی رژێم سەبارەت
بە پرسی كورد ،هەروا بەردەوام بوو و
تەنیا بە شێوەیەكی كاتی لە توندوتیژی و
خێرایی دەستێوەرادانی هێزە ئاسایشیەكانی

كەم ببووەوە ،بەاڵم سیاسەتە دژە
كۆمەاڵیەتیەكان وەك خۆی بەردەوام بوو.
ناوەندە ئاسایشیەكانی رژێم كە تێروانینی
بزاڤی یەكێتی دیموكراتیكیان لە بەرامبەر
كۆمەڵگای مەدەنی لە دژی سیاسەتەكانی
رژێم لە كوردستاندا دەدیت ،دەستیان كرد بە
چاوەدێری كردن و كۆسپ نانەوە بۆ چاالكە
مەدەنییەكان و تەنانەت قوڵبەستكردنی
ئەندامانی بزاڤی یەكێتی دیموكراتیك و
الیەنگرانی .لە ساڵەكانی دوایی قۆناخی
ریفۆرم ،رژێم هێرشەكانی خۆی لەسەر
بزاڤی یەكێتی دیموكراتیك بەرفراوانتر
كرد ،تا رادەیەك كە ژمارەیەكی زۆر لە
ئەندامان و الیەنگرانی ئەم بزاڤە یا ناچار
بوون شێوەی تێكۆشانی شاراوە هەڵبژێرن
و یان روو لە چیاكان بكەن .چڕ بوونەوەی
گوشارەكان لەسەر ئەم بزاڤە هاوكات بوو
لەگەڵ ئامادەكاری هێزە توندرەوەكانی
رژێم بۆ هاتنە سەر كار و دەستپێكردنی
پرۆسەی یەكدست كردنی رژێم .بە بەرەو
پێش چوونی ئەم پێواژۆیە ،زمانی رژێم
جارێكیتر بوو بە زمانی وەالنانی كەسانیتر
و پێواژۆیەكی نوێ لە توندوتیژی دژ بە
گەلی كورد و هەموو گەالنی ئێران دەستی
پێكرد .لەبەرامبەر سڕینەوەیی «ئەوانیتر»
لەالیەن رژێمەوە ،بزاڤ یان دەبوایە
تەسلیمی سیاسەتی لەناو بردن و سرَینەوە
ببووایە یانیش لەبەرامبەر ئەو سیاسەتە
بەرخۆدانی بكردبایە و هەبوونی خۆی و
تێكۆشانی گەلی كوردی پاراستبایە .لە
كۆنفراسێكدا كە بزاڤی یەكێتی دیموكراتیك
لە ساڵی  2003بەڕێوەی برد ،بزاڤ لە
دوو مژاری ستراتژیكدا بڕیاری وەرگرت:

ـــ تێپەر بوون بۆ قۆناخی رێكخستنی سیاسی دیاری كراو ،ژیانەوەی تێكۆشانی راستەوخۆی سیاسی لە كوردستان
و دەستپێكردنی قۆناخی بە پارتی بوون
ــ پاراستنی بزوتنەوە و گەل لەبەرامبەر هێرشەكانی رژێم كە بە خێرایی بەرەو رەوتی ملیتاریزە بوون دەرۆیشت
بە پێی ئەم بریارانە ،لە رێكەوتی 15
خاكەلێوەی  4( 1383ئاوریلی  )2004لە
كۆنگرەیەكدا پارتی ژیانی ئازادی كوردستان
بونیاد نرا و هاوكات لەگەاڵ راگەیاندنی
چارەسەری دیموكراسیانەی كێشەی كورد و
دیموكراتیزە كردنی ئێران وەكوو ستراتیژی
تێكۆشانی پارتی ،هێڵی پاراستنی رەوایش
وەكوو یەكێك لە بنەماكانی تێكۆشان

هەلبژێردرا .لەسەر ئەم بنەمایە پێكهێنانی
هێزێكی گەریالیی بە ناوی هێزەكانی
ئازادی كوردستان « »HAKكە دواتر ناوی
گۆردرا بە هێزەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان
« ،»HRKبوو بە رۆژەڤی كاری پارتییەوە.
دوابەدوای دامەزراندنی  PJAKهێرشە
توندوتیژ و تیرۆریستیەكانی كۆماری
ئیسالمی ئێران ،رەنگێكی دیاریكراوتریان

بە خۆوە گرت .لە ساڵی  2004لە هێرشێكی
تیرۆریستی هێزەكانی رژێم ،یەكێك لە
ئەندامانی بەشی سیاسی پارتیمان بە ناوی
هەڤاڵ نەوزاد كۆمار لە هەرێمی ئاسۆسی
باشووری كوردستان شەهید بوو .لەمەو
بە دوا هێرشەكانی سەربازی ،سیاسی،
ئایدیۆلۆژیكی و پرۆپاگەندەیی لە دژی
 PJAKبە شێوەیەكی سیستەماتیك لە

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
الیەن كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە دەستی
پێكرد.لە ئاكامی هێرشەكانی سەربازی و
سیاسەتی كوشتار و تیرۆری دەوڵەت لە
دژی پژاك ،لە ماوەی  7ساڵدا  142كەس لە
ئەندامانی پارتەكەمان شەهید كراون .لەم
ماوەدا  7كەس لە ئەندامانی پارتەكەمان

بە شێوەیەكی نامرۆڤانە لە سێدارە دراون
ێ كردنی
و  10كەسی دیكە چاوەرێی جێبەج 
حوكمی لەسێدارەدانن و  314كەس لە
ئەندام و الیەنگرانی پارتەكەمان حوكمی
زیندانی درێژخایەنیان بەسەردا سەپاوە.
پەژاك لەو سااڵنەدا لەسەر بنەمای ستراتیژی
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پارستنی رەوا توانیویەتی هەبوونی خۆی
بپارێزێت و لە بەرامبەر سیاسەتەكانی رژێم
كە بە مەبەستی شكاندنی ئیرادەی گەلی
كورد ئەنجام دەدرێت ،خۆڕاگری بكات.

پیالنرێژی و جێبەج ێ كردنی پرۆژەی دژە پهژاك
بە پێشكەوتنی بزووتنەوەی ئازادیخوازی
نوێی رۆژهەاڵتی كوردستان و تێپەر
بوون بە قۆناخی بە پارتی بوون و
دامەزراندنی پەژاك ،رژێم هەستی بە
مەترسی ژیانەوەی تێكۆشان لە كۆمەڵگای
كوردستان و سەرنەكەوتنی پرۆژەكانی
دژە كۆمەاڵیەتی و دژە مرۆڤایەتی خۆی
لە كوردستاندا كرد .بەو پێیەش رژێم نە
تەنیا سیاسەتی سڕینەوە و لەناو بردنی
جەستەیی چڕكردەوە بەڵكوو هێرشی
بەرفراوانی پڕوپاگەندەیی لە دژی پەژاك
دەست پێكرد .ئەم هێرشانە كە بە مەبەستی
پێشگرتن لە كاریگەری پەژاك لەسەر
كۆمەڵگای كوردستان و هەروەها رێگڕی لە
قۆناخێكی نوێ تێكۆشانی راستەوخۆ لە
دژی داگیركاری رژێم لە كوردستاندا پێك
دەهات ،لە چوارچێوەی چەواشەكردنی
راستییەكان و كاریگەری لەسەر رای گشتی
و جەغزدار كردنی رۆخساری تێكۆشانی
ئازادیخوازانەی
نوێی
بزووتنەوەی
رۆژهەاڵتی كوردستان بوو .لەم قۆناخەدا
بەكرێگراوانی كۆماری ئیسالمی ئێران بە
باڵوكردنەوەی ئەو درۆ و دەڵەسەیەی كە
پەژاك دروستكراوی رژێم بۆ خۆیەتی،
هەوڵیاندا كە رەوایەتی تێكۆشانی پەژاك لە
ناو كۆمەڵگای كورددا بخەنە بن گومانەوە.
باشترین و بەكاریگەرترین دەرفەتێك كە
لە دەستی رژێمدا هەبوو ،بەرچاوتەنگی و
پاوانخوازی پارتە كالسیكەكانی كورد بوو.
پاوانخوازی وەك نەخۆشیەكی ریشەداكوتاو
و كۆن لە ناو سیاسەتی كالسیكی كوردیدا،
بەردەوام كێشەیەكی زۆری لە ناو تێكۆشانی
گەلی كوردستاندا بەرهەم هێناوە .قبوڵ
نەكردنی یەكتری و داسەپاندنی یاسای»یا
من یا هیچ كەسیتر» لە گۆڕەپانی
سیاسەتدا بووەتە هۆی هەوڵدانی پارت
و رێكخراوەكان بۆ سڕینەوەی یەكتر
لە گۆڕەپانی تێكۆشان و دروستبوونی

لێكدابڕانی دوابەدوای یەك لە رێزەكانی
تێكۆشاندا .پاوانخوازی لە دەسەاڵتخوازی
پارت و كەسایەتییەكان سەرچاوە
دەگرێت .ئەو پارتی و كەسایەتییانەی كە
پاڵدانەوەیان بە كورسی دەسەاڵت وەك
مەرجی ئازادی كۆمەڵگا دەزانن ،لە راستیدا
دەسەاڵت بووەتە ئامانجی سەرەكی ئەوان
و لە كردەوەدا دروشمی ئازادیخوازی تەنیا
سەرپوشێك بو دەسەاڵتخوازییەكەیانە.
مەرجی گەیشتن بە دەسەاڵت ،سڕینەوەی
ئەوانەیە كە وەكوو ركابەر بە ناو دەكرن.
هەر بۆیەش یاسای سەرەكی لە گۆڕەپانی
سیاسەتی نەریتی كورددا ،سڕینەوەی
ركابەرە .بەشێكی زۆر لەو پێكدادانانەی
كە لە ناو پارتە كالسیكەكان دێتە ئاراوە،
رێشەكەی لەناو ئەم راستییەدایە .پێكدادانی
خوێناوی و دڵتەزینەكانی نێوان دیموكرات و
كۆمەلە لە سااڵنی شەست ،نیشاندەری ئەم
راستییەیە .هەوڵسوكەوتی پاوانخوازانە و
دەسەاڵتخوازانە نە تەنیا لەنێوان پارتە
كالسیكەكاندا ،بگرە لە ناوخۆی ئەو
حیزبانەش كێشەی جددی بەرەهەم هێناوە.
لەت بوونی بە دوابەدوای یەكی حیزبەكان
كە بەداخەوە ئێستاش بەردەوامە ،ریشەی
لەو روانگەدایە .روانگەی پاوانخوازانەی
پارتە كالسیكەكانی كورد ،بە دامەزراندنی
پەژاك شەپۆڵێك لە دوژمنایەتی ئەو
حیزبانەی لە دژی پەژاك بەدواوە بوو.
پارتە كالسیكەكان بە تایبەت
حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران و
پڕوپاگەندەیەكی
كۆمەلە(موهتەدی)،
بەرفراوانیان بۆ ناشرین كردنی روخساری
پەژاك لە كۆمەڵگای كوردستاندا بە تایبەتی
لە ناو الیەنگرانی خۆیاندا دەست پێكرد ،تا
ئەو ئاستە كە دامەزراندنی پەژاكیان وەكوو
پیالنگێڕییەك لەدژی خۆیان بەناو كرد.
سەركردەكانی حیزبی دیموكراتی كوردستان
ئێران و كومەلە ،هەروەها لە راگەیاندنە

فارسیەكانی دەرەوەی واڵت و تەنانەت
بە دانیشتن لەگەڵ پارت و الیەنە ئێرانی
و رۆژئاواییەكان هەوڵدانیان لەسەر ئەوە
بووە تا تابلۆیەكی گوماناوی ،جێگای
پرسیار و مەترسیدار لە پەژاك نیشان بدەن.
( بۆ نموونە حەسەن شەرفی ووتەبێژی
حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران لە
وتووێژێك لەگەڵ رادیۆی» بی بی سی»
دا لە رێكەوتی  16ئاگوستی  2005پەژاكی
وەكوو پارتییەكی گوماناوی بە ناو كرد .لە
ماڵپەڕی بی بی سی ئاوا نووسراوە :حەسەن
شەرەفی بە دیدەی گومانەوە دەڕوانێتە
پەژاكەوە و دەڵێت پەژاك تا ئێستا بەرنامە
و ئامانجی دیاریكراوی نیە و حیزبی
دیموكرات ئەو وەكوو بەرهەڵسكاری جددی
كۆماری ئیالمی نابینێت و ئامانجەكانی
خۆی لەگەاڵ ئەو یەك نابینێت).
دوابەدوای نارەزایەتە بەرفراوانەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان دژی كوشتنی جەوانی
كورد «سەید كەمالی ئەسفرام» ناسراو بە
شوانە سەید قادر كە لە ساڵی 2005دا روویدا
«عەلیرەزا نووریزادە» لە بەرنامەیەكی
ئەمریكا()VOAدا
دەنگی
تلەڤیزیۆنی
رایگەیاند كە پەژاك پیالنگێڕی سوپای
پاسدارانە و ئەندامانی پەژاك لە سەقزدا
ئاگریان لە حوسەینەی شێعەكان بەرداوە.
ناوبراو هەروەها لە نووسراوێك لە ژێر
ناوی «ژنراڵەكان دەرووخن» دەبێژێت كە
رژێم لە ئەندامی پەژاك بۆ جاسووسی لە
دژی كوردەكانی ئێران بەهەرە وەردەگرێت.
سەرچاوەی زانیاری ووتەكانی نوریزادە
پارتە كالسیكەكانی كورد بوون .ماوەیەك
دواتر نوریزادە دوای زانینی ناڕاست بوونی
ئەم زانیاریانە ،لە بەرنامەیەكی تلوزیۆنی
و لە گفتگو لەگەاڵ هەڤال حاجی ئەحمەدی
دانی بە نادروست بوونی ئەو زانیاریە
داناو قسەكانی سەرەڕاست كردەوە.
رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران كاردانەوەی
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پاوانخوازانەی پارتە كالسیكەكانی كوردی
لە دژی پەژاك وەك هەلێك قۆستەوە و
نەتەنیا هەوڵی هاندانی هەڵسووكەوتی ئەو
حیزبانەی هەبوو ،بەڵكوو لە زۆر شوێنی
رۆژهەاڵتی كوردستان ،بەكرێگیراوانی
دەوڵەت لە ژێر ناوی الیەنگری و تەنانەت
ئەندامێتی ئەم حیزبانە ،پڕوپاگەندەیەكی
بەرفراوانیان لە دژی پەژاك وەرێخست.
ئەو جۆرە كەسانە لە الیەن یەكینەكانی
وەزارەتی ئیتالعات پەروەردەیان دەبینی و
ئەركیان ئەوە بوو كە خۆیان وەك الیەنگری
رادیكاڵی حیزب دیموكرات و كۆمەلە نیشان
بدەن و لە دژی پەژاك پڕوپاگەندە بكەن .لە
پەروەردەی وەزارەتی ئیتالعات بەو كەسانە
دەگوترا كە دوای ماوەیەك پرۆپاگەندە
لە دژی پەژاك حیزبە كوردییەكان بە
رەزامەندییەوە پەیوەندییان لەگەاڵ دەگرن و
بانگهێشتی ئەندامێتیان دەكەن .بۆ نموونە
«عەلی كەریمی» كە سیخورێكی خەڵكی
بیاشۆشی جوانڕۆ بوو كە لە ساڵی 2008
بۆ سیخوری و شەهید كردنی ئەندامانی
پەژاك ناردرابوو ،دوای دەستبەسەر
بوونی ،دانی بەوەدانا كە لەساڵی 2005
لە الیەن ئیتالعاتی كرماشانەوە بۆ
ئەوەی كە خۆی وەك ئەندامێكی حیزبی
دیموكرات بناسێنێت و لەدژی پەژاك
پڕوپاگەندە بكات ،پەروەردەی بینیوە و
ماوەیەكیش ئەم كارەی ئەنجام داوە« .روح
اللە حەیدەری» خەڵكی گوندی دەگاگای
مەریوان ،بەسیجێكی چەكدارە كە بە
شێوەیەكی لە ناكاو خۆی وەكوو الیەنگری
حیزبی دیموكرات ناساند و لەسەر ناوی
ئەم حیزبە دەستی بە پرۆپاگەندەی خراپ
لە دژی پەژاك كرد .ئەو بەكرێگیراوە
راشكاوانە و بێترس خۆی وەك دیموكراتی
دەناسێنێو و تەنانەت خاوەنی كارتی
ئەندامێتی حیزبی دیموكراتیشە .دوابەدوای
پێداگری پەژاك بۆ تێكۆشان لە رۆژهەاڵتی
كوردستان و سازبوونی پەیوەندی
گەل لەگەڵ گەریالكانی « ،»HRKئەو
پرۆپاگەندانە بە تەواوی پووچەڵ بوونەوە
و نەیانتوانی رەوایەتی و راستینەی
تێكۆشانی پەژاك لە كوردستان الواز بكەن.
گوشاری گەل لەسەر پارتە كالسیكەكان
و تەنانەت نارەزایەتی جددی ئەندامان،
پێشمەرگەكان و بەشێك لە رێوەبەری
سەركردایەتی ئەم حیزبانەی ناچار كرد

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
تا دەستبەرداری پرۆپاگەندەی «گرێدراوی
پەژاك و وابەستەیی ئەو بە دەوڵەت» ببن.
دوابەدوای پووچەڵ بوونەوەی ئەم
پرۆپاگەندانە ،هەندێك لە سەركردەكانی
حیزبە كالسیكەكان ،وەكوو «موهتەدی،
هجری و حەسەنزادە» بابەتێكی نوێیان لە
ژێر ناوی «رەسەن نەبوون و بێناسنامە
بوونی پەژاك»یان هێنا ئاراوە .ئەم مژارە
ئێستاكەش جاروبار لەالیەن هەندێك
كەسەوە لە پرۆپاگەندەی شەڕی دژبە
پەژاك بەكار دەهێنرێت« .رەسەنایەتی
حیزبی» دەستەواژەیەكی بە تەواوی
دەستكرد ،بێواتا و هەڵقواڵوی بیری هەرێم
گەرایی و نەریتیانەی ئەم كەسانەیە .باس
كردن لە دەستەواژەی رەسەنایەتی لە
مژاری سیاسەتی حیزبیدا ،پەیوەستە بە
باوەڕی بە هەبوونی دیاردەگەڵێكی ساختە
وەك «ژنێتیكی حیزبی» و «بایۆلۆژی
حیزبی» .ئەم بەرێزانە بۆ سەلماندنی ئەم
دەستەواژەیە دوو باس دەوروژێنن .یەكەم
ئەوەیە كە پەژاك پارتییەكی رۆژهەاڵتی
كوردستان نیە و دووهەمیش ئەوەی كە
پەژاك پارتێكی ئێرانی نییە(بابەتی یەكەم
لە هەڵسوكەوت لەگەڵ كوردان و بابەتی
دووهەم كاتی دانیشتن لەگەڵ هاورێ
فارسەكانیان دەخەنە رۆژەڤ) .تەنیا
بیانوویەكی كە ئەو كەسانە لە پەیوەندی
لەگەاڵ رۆژهەاڵتی نەبوونی پەژاك دەیخەنە
روو ،هەبوونی ئەندام لە بەشەكانی دیكەی
كوردستان لە ناو ریزەكانی پەژاك دایە.
بەشداری گەلی بەشەكانی دیكەی كوردستان
لە تێكۆشانی ئازادیخوازانە ،نەتەنیا
خاڵێكی نەرێنی و خراپ نییە ،بەڵكوو
دیاردەیەكی بە تەواوی دیموكراتیانە و
ئازادیخوازانەیە .ئەم مژارە بە شێوەیەكی
سروشتی لەالیەن كۆمەڵگای كوردستان
پەسند كراوە و پێشوازی لێدەكرێت.
تایبەتمەندی پرسی كورد ئەو پێویستییە
دێنێتە ئاراوە كە بەشەكانی كوردستان،
ئازادی و سەركەوتنی خۆیان پەیوەست
بە بەرزبوون و گەشبوونی تێكۆشان لە
بەشەكانی تر و یەكگرتن لەگەاڵ ئەواندا
ببینن .دەوڵەت ـــ نەتەوە سەركوتكارەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەر بنەمای نكۆڵی
كردن و لەناو بردنی هەموو گەلی كورد بونیاد
نراوە .ئەگەر بۆ ئەم بەرێزانە هاوكاری
دەوڵەتە سەركوتكەرەكانی دژە كورد لە

دژی گەلەكەمان جێگەی سەرسووڕمان نیە،
بۆچی هاوكاری و بەشداری گەلی كورد
لە بەشەكانی دیكەی كوردستان تا ئەو
رادەیە دەبێتە هۆكاری كاردانەوەی ئەوان
لەبەرامبەر پەژاكدا؟ ئەمە لە كاتێك دایە كە
گەلی كورد بە پێچەوانەی تێروانینی ئەم
كەسانە ،لە هاودڵی و هاوكاری لەگەڵ
پارچەكانی دیكەی كوردستان بەردەوام
ئامادەیی خۆی نیشان داوە .هاوكاری
و هاودڵی گەلی رۆژهەاڵت و باكووری
كوردستان لەگەڵ باشووری كوردستاندا لە
رووداوگەلێك وەك كۆمەڵكوژی هەلبچە و
ئاوارەیی گەلی باشوور لە ساڵی  ،1991لە
نموونە بەرچاوەكانی ئەو فەرهەنگە لەناو
گەلی كورد دایە .كاردانەوەی هەمەالیەنانەی
گەلی بەشەكانی كوردستان لە بەرامبەر لە
سێدارەدرانی جەوانانی تێكۆشەر بەدەست
رژێمی كۆماری ئیسالمی ،بە تایبەتی
خۆپێشاندانە بەشكۆیانەی گەلی باشوور
و باكووری كوردستان لەو بوارەوە
نموونەی بەرچاو و نوێ لە هاودڵی گەلی
كورد لە تێكۆشانی رێگای ئازادی دایە .لە
كاتێكدا هەندێك لە حیزبەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان لە ترسی حكوومەتی هەرێمی
باشووری كوردستان ناوێرن پشتیوانی
خۆیان لەو ئەندامانەیان دەرببڕن كە سزای
سێدارەیان بە سەردا سپێندراوە ،پشتیوانی
گەلی بەشەكانی تری كوردستان نیشاندەری
ناكۆكی تەواوی روانگەكانی كۆمەلگای
كورد لەگەاڵ روانگەی ئەو حیزبانەیە .لە
كاتێكدا كە پارتە كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان گیرۆدەی شەڕی دەسەاڵتن و لە
دونیای خەونەكانی خۆیاندا كوردستان
دابەش دەكەن ،گەلی كورد بە هەستیاری
تەواوەوە تێكۆشانی بەشەكانی تری
كوردستان چاوەدێری دەكات و كاریگەری
لێی وەردەگرێت .ئەو كەسانە و پارتەكانیان
سااڵنێكی درێژە لەناو ماڵی گەلی باشووری
كوردستان و لە ناو بنەماڵەی ئەواندا ژیاون
و لەالیەن گەلی باشوورەوە پشتیوانیان
لێكراوە بەاڵم ئێستاكە هاوكاری و
پشتیوانی بەشەكانی تری كوردستان وەك
نیشانەی نارەسەنایەتی بە ناو دەكەن.
لەالیەكی ترەوە هەبوونی كەسانێك لە
بەشەكانی دیكەی كوردستان لە رێزەكانی
تێكۆشانی رۆژهەاڵتی كوردستان تایبەت
بە پەژاك نەبووە و خاوەن پێشینەیە و
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لە مێژووی تێكۆشانی ئەو بەشە بەردەوام
هەبووە .بەشداربوونی كوردەكانی باكوور
و باشووری كوردستان لە كۆماری
كوردستاندا ،هەبوونی شەهیدانێك لە
بەشەكانی دیكەی كوردستان لە مێژووی
تێكۆشانی حیزبی دیموكراتدا كە ناوێك
لەوان نابردرێت(مال محمد ناسراو بە ئەبوو
تارا ئەندامی كۆمیتەی مەركەزی حیزبی
شیووعی كوردستانی ئێراق بوو كە بۆ ماوە
سێ سال لە  1358تا  1361فەرماندەی گشتی
هێزی پێشمەرگەی حیزبی دیموكرات بوو).
هەروەها شەهادەتی هەندێك لە كوردەكانی
باشووری كوردستان لەناو ریزەكانی
كۆمەلەدا لە ساڵی ( 1358بەرێز جەمیل
نەوەرٍِە لە ئەندامانی كۆنی كۆمەڵە لە
الپەرەی  64كتێبی «برای پبت در تاریخ»
باس لە شەهید بوونی پێشمەرگەیەكی
یەكێتی نیشتمانی كوردستان لەناو
ریزەكانی كۆمەلە دەكات) لە نموونەكانی
بەرچاون .ئەم پرسیارە دەبێت روبەڕووی
ئەو كەسانە بكرێتەوە كە بە پێی چ پێوەرێك
دەبێت گەلی بەشەكانی دیكەی كوردستان،
یەكتر وەك بێگانە ببینن و هاوسەنگەر
بوونیان رەسەنایەتییەكانیان دەخاتە ژێر
پرسیارەوە؟ هێرشی پارتە كالسیكەكانی
كورد بۆ پەژاك بە بیانووی بەشداری
ئەندامانی بەشەكانی دیكەی كوردستان لە
ناو ریزەكانی پەژاكدا بەواتای ئەرێ كردن
و پشتوانی لە تەواوی ئەو سیاسەتانەیە كە
لە تەواوی سەدەی بیستەمدا لە الیەن دەڵەت
ــ نەتەوە داگیركارەكان لە دژی كوردستان
بە رێوە چووە .ئەو روانگەیەی پارتە
كالسیكەكان ،واژۆ كردنی ئەو سیاسەتەیە
كە كۆمەڵگای كورد و كوردستان بە
مۆڵكی دەوڵەت ــ نەتەوە سەركوتكارەكان
دەزانێت؛ روون و ئاشكرایە كە هەڵوێستێكی
وەها بێئەخاڵقییەكی گەورە لەمەڕ
راستینەی مێژووی كۆمەڵگای كوردستانە.
ئێرانی نەبوونی پەژاك مژارێكە كە
لە دانوساندنەكانی ناوبەر هەندێك
كەسایەتی و پارتە كالسیكەكان لەگەاڵ پارتە
ئێرانیەكان بەتایبەت الیەنی ناسیۆنالیستی
فارس دێتە ئاراوە .ورۆژاندنی مژاری
وەها لەالیەن ئەو كەسانەی كە تەنیا بە
هۆی باسكردنیان لە ناسنامەی كوردی
تا ئێستاش وەكوو جوداییخواز دەناسرن
زۆر سەرنجراكێشە .ئەو بەرێزانە ئایا

مژاری ئێرانی نەبوونی پەژاك بۆ خۆ
رزگاركردن لە مۆركی جوداییخوازی
پێشدەخەن؟ لە مێژووی تێكۆشانی سیاسی
دژ بە كۆماری ئیسالمی ئێران« ،ئێرانی»
دەستەواژەیەكە كە تەنیا بە بەشی فارسی
زمانی ئۆپۆزسیۆن دەگۆترێت و پشتگیری
ماددی و سیاسی هێزەكانی رۆژئاوا لە
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی ،بەو بەشە فارسی
زمانە سنووردار ماوەتەوە .هەوڵدانی پارتە
كالسیكە كوردییەكان و پێداگری ئەوان
لەسەر ئێرانی بوونیان ،لە هەموو بارێكی
كۆمەڵناسی و سیاسی ـــ ستراتیژیك
بێبەرییە و تەنیا ترسی ئەوان لەوەیە كە
لەژێر مۆركی جودایخواز لە نەعمەتەكانی
ئێرانی بوون بێبەش بن و بۆ سەر
خوانی ئەو نەعمەتانە رێگایان پێ نەدەن.
دیاردەی یەكسانی كردنی ئێرانی بوون
لەگەاڵ فارسی بوون یەكێك لە روانگەكانی
هەڵقۆاڵو لە ناسیۆنالیزم و دەوڵەت ــ
نەتەو لە ئێران دایە .بە پێی ئەو روانگەیە
ناسنامەی پەتیی ئێرانی (هەر ئەو شتەی
كە پارتە كالسیكە كوردییەكان وەكوو
رەسەنایەتی ناوەی لێدەكەن) لەگەاڵ
ناسنامەی ئەتنیكی فارس یەكسانە.
پراكتیكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی ئەو
روانگەیە دەبێتە هۆی نائێرانی دیتنی
ناسنامەكانی دەرەوەی فارس ،پەراوێز
كردنیان و هەوڵدان بۆ كۆنترۆڵ كردنیان بە
رێگای توندوتیژی و هەروەها هەوڵدان بۆ
بەئێرانی كردنی ئەوان(تواندنەوەیان لەناو
فەرهەنگی فارسیدا) .جۆداییخوازییەك
ئەگەر هەبێت پێویستە لەو روانگە و
پراكتیكانەدا ببیندرێت .ئەو تێڕوانینە گەالنی
تری ئێرانی دەخاتە ناو پرۆسەی «پەلەقاژە
بۆ سەلماندنی ئێرانی بوون»ی ئەوانوو و
لەناو ئەوەشدا ناچاریان دەكات بە قبوڵ
كردنی فەرهەنگی سەردەستی ناوەندی،
دەسەاڵتی دەوڵەت و سەردەستی سیاسی
پارت و الیەنە ناسیۆنالیستە ئێرانیەكان.
پەلەقاژەی كەسایەتیەكان و پارتە
كالسیكە كوردەكان بۆ سەلماندنی ئێرانی
بوونیان ،ئەوانی لە رەوشی بێئیرادەیی
تەواو لە بەرامبەر ناسیۆنالیستی فارسیدا
هێشتۆتەوە .ئەوە لە كاتێكدایە كە بە
پێی روانگەی ناسیۆنالیزمی ناوەندگەرای
ئێرانی(فارسی) ،كوردەكان بە هەر
شێوەیەك هەر جودایخوازن ،چونكە
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جیاوازن .بەاڵم كوردەكان دابەش دەكەن
بە «كوردی بە شاراوە جودایخواز» و
«كوردی بە كردەوە جودایخواز» .واتا
لە روانگەی ئەوانەوە كوردی جودایخواز
و جودایخوازتر هەیە .لەیەكچوونی ئەم
روانگەیە لەگەاڵ سیاسەتەكانی رژێم لەمەڕ
سازكردنی كوردی خوازراو لە بەرامبەر
كوردی ناخوازراو سەرنجراكێشە .ئەو
كەسایەتی و پارتە كوردیانەی كە لە
هەوڵدانی سەڵماندنی خۆیان وەكوو كوردی
خوازراو ،بە بەهای جودایخواز نیشاندانی
بزووتنەوەی چاالك و نوێی گەلی كورد
دان ،لە راستیدا جگە لە گەمە و ئامرازی
هێزە ناسیۆنالیستەكان بۆ پاسیڤ بوونی
كوردستان رۆڵێكی تریان نیە .بەداخەوە
ئەم بە ئامراز بوونە بە تەواوی دڵخوازانە
و هەڵقواڵوی ئایدۆلۆژیای پاسیڤ بوونە.
پێناسەی پەژاك لە ناسنامەی ئێرانی،
پێناسەیەكی فرەرەنگی و دیمۆكراتیانەیە.
بە پێی ئەو پێناسەیە ناسنامەی ئێرانی،
كۆی هەموو ئەو ناسنامانەیە كە لەسەر
بنەمای هاوبەشی مێژوویی و كۆمەاڵیەتی
لە یەكێتییەكی خۆخواز و دیمۆكراتیانە
پێكهاتووە .لەسەر بنەمای ئەم روانگەیە،
كورد بوون هیچ دژایەتییەكی لەگەڵ
ناسنامەی ئێرانی نابێت .دیمۆكراتیزە
كردنی چەمكی ناسنامەیی و هاوواڵتی
بوون لە ئێراندا ،پەیوەستە بە تێپەركردنی
روانگە بەرتەسكەكانی ناسیۆنالیستی
ئێرانی .بەشداری ناسنامە جیاوازەكان لە
ناو ناسنامەی ئێردانیدایە كە دامەزراندنی
دیموكراسی لە ئێراندا مسۆگەر دەكات.
دیمۆكراسی بە تێكۆشان و بەشداری ئەكتیڤی
سیاسی ــ كۆمەاڵیەتی ناسنامەی گەلی
كورد و گەالنی تر پێكدێت .لەم روانگەیەوە
پرسی كورد و پرسی دیمۆكراسی لە ئێراندا،
دوو مژاری پەیوەندیدار بە یەكترە .ئەو
كەسانەی لە ژێر ناوی رەسەنایەتی،
لە
یەكەدەست(هۆمۆژن)
پێناسەیەكی
ئێرانی بوون پێشكەش دەكەن ،لەراستیدا
لە گەڵ ناوەڕۆكی دیمۆكراسی لە ناكۆكی
دان .ئەو كەسایەتێ كوردانەی كە پێناسەی
یەكدەستی ناسیۆنالیستە فارسەكانیان لە
ناسنامەی ئێرانی پەسەند كردووە ،بە رادەی
ناسیۆنالیستەكان لە چارەسەر نەبوونی
كێشەی كورد و دیمۆكراتیزە نەبوونی
ئێراندا تاوانبارن .ناسیۆنالیستەكانی
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ناوەندگەرا و دەسەاڵتخواز و ئەو كوردانەی
كە پەراوێز بوون و بە ژن بوونیان قبۆل
كردووە هەر دوو دژبە دیموكراسین .ئەو
كوردانەی كە بۆ سەلماندنی خوازراو
بوون و ئێرانی بوونی خۆیان لە
بەرامبەر ناسیۆنالیستەكاندا پەلەقاژە
دەكەن ،لە راستیدا «بەسیجییەكانی
ئێرانین».
دەرەوەی
ئۆپۆزسیۆنی
پێداگری پارتە كالسیكە كوردەكان لە
پێناو بەدناو كردنی پەژاك و بەردەوامی
پرۆپاگەندە نەرێنییەكانیان لە كاتێكدایە
كە پەژاك بە هۆی بنەما فیكرییەكانی،
خەسارناسی دەسەاڵت و بە ئامانجی
تێپەركردنی عەقڵییەتی پاوانخوازانە بۆ
بەرهەم هێنانی یەكێتی دیمۆكراتیانە لە
ریزەكانی تێكۆشانی كوردستان ،هەر
لەسەرەتای دامەزراندنیەوە بەردەوام
هەوڵی پەیوەندی گرتنی لە گەڵ پارتە
كوردەكان و بانگهێشتنیان بۆ لە یەك
نزیكبوونەوە داوە .هەوڵدانەكانی پەژاك بۆ
پێوەندی گرتن لە گەڵ پارتە كوردییەكان
و چەندین نامەیەك كە لەو بوارەدا بۆ
ئەو حیزبانە نوسراوە ،سەڵمێنەری ئەم
راستییەیە( .پەژاك دوابەدوای هەر یەك
لە كۆنگرەكانی یەكەم ،دووهەم و سێهەم
نامەی بۆ حیزبە كوردییەكان نووسیوە و
هەروەها لە قۆناخە جیاوازەكان نامەی
سەرئاواڵەی بە ئامانجی پێكهێنانی یەكێتی
ناوبەری حیزبەكان باڵو كردووەتەوە).
كۆماری ئێسالمی هاوكات لەگەڵ ئەو
پرۆپاگندە بەرباڵوانەی كە لە دژی پەژاك
بەرێوەی دەبرد و بەكەڵك وەرگرتن لە
پاوانخوازی پارتە كالسیكەكانی كورد
بەهێزتری دەكرد ،هێرشە توندوتیژەكانی
خۆی لە دژی گەلی كورد و پەژاك چڕتر كرد.
دەوڵەت كە بۆخۆی زمانە سەرەكییەكەی
توندوتیژییە ،لەو قۆناخەدا مۆركی
تیرۆریست بوونی لە پەژاك و هەروەها
بی گرێدراو نیشاندانی پەژاك بە ئەمریكا و
ئیسرائیلەوە هەوڵی رەوایەتیدان بە هێرش
و توندوتیژییەكانی خۆی دەدا .لە ساڵی
 2004و دوابەدوای هێرشی تیرۆریستی
هێزەكانی رژێم و بەشەهادەت گەیاندنی
هەڤاڵ نەوزاد كۆمار ،هێرشە سەربازییەكان
لە دژی پەژاك چ لە ناوەوە و چ لە
دەرەوەی ئێران ،ئاستێكی بەرزتری بەخۆوە
گرت .رێژەی ئۆپەراسیۆنەكان ،ژمارەی
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دەستبەسەركراون و ئاستی توندوتیژییەك
كە رژێم لە دژی پەژاك و كۆمەڵگای
كورد بەكاری بردووە ،ساڵ بە ساڵ بەرز
بوونەوەی بەرچاوی بە خۆی بینیوە.
بێئەنجام بوونی هەوڵدانە توندوتیژ و
پرۆپاگەندەییەكانی رژێم بۆ لە ناو بردنی
پەژاك ،رژێمی ناچار كرد كە بۆ بەرنگار
بوونەوەی بزووتنەوەی نوێ رۆژهەاڵتی
كوردستان ،بكەوێتە هەوڵدانی پەیدا كردنی
دوست و هاوپەیمان .ئەو مژارە هاوكات بوو
لە گەڵ زیاد بوونی گوشارە دەرەكییەكان
و تەنگەتاو بوونی رژێم لە گۆڕەپانی
ناونەتەوەیی ،بەتایبەت لە مژاری چەكی
ناوەكیدا .گونجاوترین دەوڵەت كە هەم
لە گۆرەپانی نێونەتەوەیی گوشارەكان
لە سەر ئێران كەم بكاتەوە و هەم لە
دژایەتی كورددا لە گەڵیدا لە هاوئاهەنگێكی
تەواودا بێت ،كۆماری توركیایە .كۆماری
ئیسالمی ئێران كە ئاگاداری ترسی دەوڵەتی
توركیا لە پرسی كورد بوو ،بە دەربڕینی
ئامادەیی بۆ هاوكاری تەواوی توركیا لە
سەركوتكردنی كوردەكانی ئەو واڵتە ،لەو
دەوڵەتە داخوازی هاوكاری هەمە الیەنەی
بۆ بەرنگار بوونەوە پەژاك كرد .لەمە
بەدوا ،پەژاك و پرسی كورد تەوەری
سەرەكی پێوەندییەكانی ئەم دوو دەوڵەتە
بوون .لە ساڵی  2005بە دواوە ،پەیوەندی
ئەو دوو دەوڵەتە بە ئامانجی لەناو بردنی
ئەو شتەی كە وەكوو مەترسی هاوبەش
بە ناویان دەكرد رۆژبەرۆژ بەرفراوانتر و
بەهێزتر بووە .لەم هاوكارییانەدا ،هەر دوو
دەوڵەت بۆ كوشتن ،گوشار و سەركووتی
هەرچی زۆرتری گەلی كورد ،هێز و بوێری
بەیەكتر دەدەن .ئەم چاوپێكەوتنانە
زۆربەیان لە ئازەربایەجانی رۆژئاوا و لە
شاری وانی باكووری كوردستان پێكهاتوون
و پەیمانە ئابوورییەكان بەتایبەت لەسەر
بابەتی هێڵی لوولەی گاز ،تاموچێژی ئەو
چاوپێكەوتنانە بوو .ئەو پەیوەندییانە كە
دەتوانین وەكوو «دیپلۆماسی كوشتاری»
ناوی لێبكەین ،لەساڵی 2007ی زایینی
چەندین پەیمانی بەرفراوانی سەربازی
و ئاسایشی و زانیاری لێكەوتەوە كە
لە ئەنجامی ئەو پەیمانانەدا پیالنێكی
تایبەت بۆ بەرەنگار بوونەوەی هەمە
الیەنەی بزووتنەوەی ئازادیخوازی گەلی
كورد و بە تایبەت پەژاكی لێكەوتەوە.

هاوبەشی ئایدۆلۆژی ناوبەری پارتی
ئیسالمی داد و گەشە پێدان( )AKPو رژێمی
كۆماری ئیسالمی ،لە بە هێز كردنی ئەو
پێوەندییانەدا رۆڵیكی بەرچاوی گێڕاوە.
بە لە بەرچاو گرتنی جیاوازی شێوازی
تێكۆشان ،رێكخستن كردن و پاراستنی
بزووتنەوەی نوێی رۆژهەاڵتی كوردستان
لە ئاست پارتە كالسیكەكان ،و هەروەها
بەهۆی هاوبەشی ئایدۆلۆژی ،فەلسەفی
و رێبازی تێكۆشان لە نێوان پەژاك و
بزووتنەوەی ئازادیخوازی لە باكووری
كوردستان ،كۆماری ئیسالمی بۆ بەردەوام
كردنی سیاسەتەكانی خۆی لە كوردستان،
كەڵك وەرگرتن لە ئەزموونەكانی دەوڵەتی
توركیا لەمەڕ سەكوتكردنی گەلی كورد
بە پێویست دەزانێت .لەسەر ئەو بنەمایە
گواستنەوەی ئەزموونەكانی دەوڵەتی
توركیا لەمەڕ سەركووتكاری و كوشتاری
كوردەكانی ئەو واڵتە ،خاڵی سەرەكی هەموو
چاوپێكەوتن و پەیمانە دیپلۆماتیكەكان
بووە .دەوڵەتی توركیا لەساڵی  1980و
دوابەدوای كودەتای سەربازی لەو واڵتەدا،
بۆ بنبڕكردنی الیەنە چەپەكان و تێكۆشانی
ئازادیخوازانەی گەلی كورد ،ناوەندێكی
تایبەتی كە لە ساڵی 1952ەوە ساز
كرابوو ،بۆ پیالن دارژتن و بەرێوەبردنی
هەموو میكانیزمەكانی سەربازی ،زانیاری،
كۆمەاڵیەتی ،ئابووری و فەرهەنگی
بەرفراوان و ئەكتیڤتر كرد .ئەو ناوەندە كە
بە ناوی «ناوەندی شەڕی تایبەت» (ÖZEL
 )HARP DAYİRESİبەناو دەكرا،
هەموو دەرفەتەكانی بەرخۆدانی سیاسی،
كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە ناو توركیا و
بەتایبەت لە كوردستاندا ،دەكردە ئامانجی
هێرشەكانی .دامودەزگاكانی راگەیاندن
و بەتایبەت كاناڵەكانی تەلڤیزیۆن،
رۆژنامەوانان ،باندەكانی لەشفرۆشی،
جاشە چەكدارەكان ،تیمەكانی مرۆڤ
كوشتن ،پارتە ئیسالمییەكان لە لیبەراڵەوە
هەتا حیزبوڵاڵ(حیزبول كۆنترا) ،بەهێز
كردنی فاشیزم لە ناو كۆمەڵگادا،
فەرهەنگییەكان،
دژە
هونەرمەندە
بەرنامەكانی تایبەتی پەرەپێدانی هەژاری
لە كوردستان و چۆڵ كردنی بەرفراوانی
گوندە كورد نشینەكان ،هەموویان لەم
ناوەندە مەترسیدارە پێك دێن و بەرێوە
دەبردرێن .چاالكی بەرفراوانی ئەو ناوەندە
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و هێزی یەكجار زۆری ئەو لە ماوەیەكی
كەمدا ئەو ناوەندەی كردۆتە دیاردەیەكی
مافیایی بەناوی «دەوڵەتی شاراوە»
رێكخراوەی
.)DERİN
(DEVLET
تیرۆریستی ئەرگەنەكۆن ()Ergenekon
تەنیا بەشێكی بچووكی ئەم سیستەمەیە.
ناوەندی شەڕی تایبەت لە رەهەندێكی
بەرفراواندا ،لە هەموو گۆڕەپانەكاندا ،لە
مرۆڤكوژی ،مرۆڤ رفاندن و دەستدرێژی
بگرە هەتا رۆژنامەوانی ،سیاسەت،
پرۆپاگندەی ئیسالمی سیاسی ،الیەنە
جیاجیاكانی هونەر و ئابووری ،هەوڵی
پەروەردە و بارهێنانی «كادیری شەری
تایبەت»ی داوە .كۆماری ئیسالمی بۆ
بەرەنگار بوونەوەی پەژاك و مسۆگەر
كردنی شكستی كۆمەڵگای كورد لە ئێراندا
و بنبڕ كردنی تێكۆشانی دیمۆكراتیانە
لە هەمووی ئێراندا ،پێویستی داڕشتنی
سیسەتەمێكی وەهای هەست پێكردووە و
لەسەر ئەم بنەمایە لە هەوڵی گواستنەوەی
ئەو بۆ ناو ئێراندایە .بەهێزبوونی
رۆژ لە دوای رۆژی سوپای پاسداران و

دەستێوەردانی لە هەموو گۆرەپانەكانی
سیاسی ،فەرهەنگی و كۆمەاڵیەتی و
بارهێنانی كادیر لەم زەمینانەدا ،لە
راستیدا نموونەی گواستنەوەی مۆدێلی
ناوەندی شەری تایبەتی توركیا بۆ
ئێرانە(.خاڵی سرنجراكێش ئەوەیە كە
موحەممەد عەلی جەعفەری ،دوایین
فەرماندەی گشتی سوپای پاسداران ،خۆی
پسپۆری بەرەنگاربوونەوەی هەمە الیەنەی
دیاردەیەك بە ناوی «شەڕی نەرم»
دەزانێت) .پەیوەندییەكانی نێوان ئێران
و توركیا لە بەرفراوان كردنی میلیتاریزم
لە سیستەمی دەسەاڵتی ئێران ،رۆڵێكی
بەرچاوی هەبووە .شەڕی تایبەت ،لە
راستی خۆیدا كۆمەڵێك لە میكانیزم و
رێبازەكانی دەوڵەت بۆ لە ناو بردنی
ئەگەری هەر جۆرە خۆراگری لە بەرامبەر
تەسلیمیەت لە گۆڕەپانە جیاوازەكانی
كۆمەڵگادایە .هەربۆیەش شەڕی تایبەت،
راگەیاندنی شەڕی هەمە الیەنەی رژێم
دژی هەموو پێكهاتەكانی كۆمەڵگایە.
گواستنەوەی مۆدێڵی شەری تایبەت لە
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توركیاوە بۆ ئێران ،هەموو سیاسەتە دژە
كۆمەاڵیەتییەكانی رژێم چڕتر دەكاتەوە،
هێزیان پێدەدات و رەهەندی نوێی پێوە زیاد
دەكات .شەڕی تایبەت لە كوردستاندا لە
چوارچێوەی پرۆژەیەك لە ژێر ناوی پرۆژەی
“دژە پەژاك”» كە لە چاوپێكەوتنەكانی
ئێران و توركیا لە ساڵی  2007پیالنی بۆ
دارێژراوە ،پێكدێت .ئەم پرۆژەیە كە لە
الیەن «ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوەیی
ئێران» كەوتە بەر هەڵسەنگاندن و پەسند
كرا ،هاوكات هەنگاوی یەكەمی دامەزراندنی
شەڕی تایبەت لە ئێراندایە .لە ئەگەری
سەركەوتنی ئەو پرۆژەیە لە كوردستاندا،
شەڕی تایبەت لە ئێران ،بن بڕ كردنی
هەرچەشنە بەرهەڵستكاری دیمۆكراتیانە
لە بەرنامەی خۆیدا دەگونجێنێت .ئەمە
رێكەوت نیە كە لە سااڵنی دواییدا،
یەكەمین هێرشە سەركوتكارەكان سەرەتا
لە كوردستان دەستی پێكردووە و دواتر بۆ
شوێنەكانی تری ئێران گواستراوەتەوە.

بەشەكان و كردەوەكانی پرۆژەی “دژە پەژاك”
ـــــ بەشی كوشتاری لە ناوەندی شەڕی تایبەت  دژ بە پەژاك
بەشی كوشتار لە پرۆژەی “دژە پەژاك”،
لەالیەن كۆمیتەیەك پێكهاتوو لە سووپای
پاسداران(بەسیج ،پاراستنی زانیاری
سوپای پاسداران و سوپای قودس ئامادەیی
بەردەوامیان لە هەموو كۆبوونەوەكاندا
هەیە) ،وەزارەتی ئیتیالعاتی كۆماری
ئیسالمی و تیمێك پێكهاتوو لە ئەندامانی
رێكخراوەی ئاساییشی نەتەوەی توركیا
( ،)MİTئەفسەرەكانی ئەرتەش و تیمەكانی
زانیاری ژاندارمێری ( ،)JİTEMپیالنرێژی
دەكرێت و پێكدێت .ئەم كۆمیتەیە چەندین
گرووپی چەكداری بە ناوی»“دژە پەژاك”»
بە رێكخستن كردووە و پەروەردەی كردوون.
كەسانی گونجاو بۆ ئەندامێتی ئەو گرووپانە
لە ناو ناوەندەكانی بەسیج ،سوپا و
ئیتیالعاتەوە دەستنیشان دەكرێن و دواتر
لە هێندێك ناوەندی تایبەت لەشارەكانی
كرماشان ،سنە و ورمێ پەروەردەیان
پێدەدرێت .كەسانێك كە لە ناو ئەم گرووپە
“دژە پەژاك”انەدا جێی دەگرن ،زۆرتر

لەناو تەوابین(ئەندامی حیزبە كوردییەكان
كە تەسلیمی ئێران بوونەتەوە) ،كەسانی
قاتل ،تاوانباران ،جاشە كۆنەكان و لومپەن
و سەرسەرییەكانی كۆمەڵگا دەردەكەون.
دەوڵەت بەڵێن دەدات بە تاونباران و
پیاوكوژان كە لە ئەگەری ئەندامێتی لە ناو
ئەم گرووپانەدا ،پەروەندەكەیان دادەخەن.
تیمی توركیایی ،ئەركی گواستنەوەی
ئەزموون و زانیاری لەبواری بەرەنگار
بوونەوەی گەریالی وەئەستۆ گرتووە .لەم
ناوەدا ئەندامانی ژیتەم ،شێوازی ناساندن
و لەناو بردنی ئەندام و الیەنگرانی پەژاك،
سازكردنی شەبەكەی سیخووری لەناو گەلدا
و هەروەها شێوازی ئەنجامی جەنایەت
و كردەوەی نامرۆڤانە بەناوی پەژاكەوە،
بە گرووپەكانی دژە پەژاك پەروەردە
دەدەن .ژیتەم رێكخستنێكی مەترسیدار و
تیرۆریستییە كە لە ساڵی  1987دامەزراوە
و لە سااڵنی نەوەد ،دوا بەدوای هاتنە
سەركاری تانسۆ چیلێر لە چوارچێوەی

شەڕی تایبەتدا بە شێوازێكی بەرفراوانتر
بە رێكخستن كرا .سەرەرای ئەوەی كە ئەم
رێكخستنە لە توركیادا زۆر ناسراوە ،بەاڵم
لە فەرمیەتی دەوڵەتدا بوونی نییە .زیاتر
لە  17هەزار كوشتنی بكەر نادیار و هەزاران
كەس بێسەروشوێن ،بەشێك لە جەنایەتی
ئەو رێكخستنەیە .گۆڕە بە كۆمەڵەكان لە
باكووری كوردستان بەتایبەت لە هەرێمی
«نەوااڵ قەسابان» لە شاری سێرت كە تێیدا
هەزاران كەس بە بێ دیار بوونی ناسنامەیان
بە شێوازێكی بە كۆمەڵ نێژراون ،نموونەی
بەرچاوی جەنایەتەكانی كۆماری توركیایە
بە دەستی ئەو رێكخستنە .هەروەها ژیتەم
لە داسەپاندنی گەندەلی ،لەشفرۆشی
و سیخوڕی بە سەر جەوانانی باكووری
كوردستان ،رۆڵێكی گرینگ دەگێڕێت.
باندە مافیاییەكانی قاچاخی چەك و
ماددەی هۆشبەر ،لەگەڵ ئەم رێكخراوە لە
پێوەندیدانە .بەشێك لە ئەندامانی پێشۆی
ئەم رێكخراوە ،بە راشكاوی و بە بەڵگەەوە
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دان بە جەنایەتەكانی ئەم گرووپە دادەنێن.
ئەو شتانەی كە گرووپە دژە پەژاكەكان
وەكوو ئەزموون لە ئەندامانی ژیتەم فێر
دەبن ئەمانەن :شەهید كردنی گەریالكانی
پەژاك بەشێوەی پیالنگێڕی ،تیرۆر،
كەمین ،ژەهەخوارد كردن؛ رفاندنی ئەندام
و الیەنگرانی پەژاك و شەهید كردنی
ئەوان و بەكاربردنی شێوازی ئەشكەنجە
و ئیقرار وەرگرتن؛ دامەزراندنی گرووپە
مافیاییەكان و كوشتنی كەسانی مەدەنی
بۆ ترساندن و تۆقاندنی كۆمەڵگا؛ لە خۆ
كردنی جل و بەرگی گەریال و ئەنجامدانی
كردەوەگەلێك وەكوو كوشتنی كەسانی
ئاسایی ،چەتەیی و رێگری ،دەستدرێژی
بە سەر نامووس ،لێدان و كوتانی
گەل بە مەبەستی خراپ كردنی سیمای
پەژاك و بێ باوەر كردنی گەل لە پەژاك.
ئەم گرووپانە لە ئەگەری شەهید كردنی
كادیرانی پەژاك و گەریال و رادەست
كردنی تەرمەكانیان ،بڕی چل ملوێن
تمەن پارە وەردەگرن و هەروەها لە تیمی
توركیاش خەاڵت وەردەگرن .ئەم گرووپانە
خاوەن دەسەاڵت و دەسترۆیی تەواون.
هەروەها ئەم گرووپانە لە دەرفەتی مادی،
كەرەسەیی ،كەل و پەلی سەربازی و چەكی
پێشكەوتوو كەڵك وەردەگرن كە بەشێكی
ئەو كەلوپەلە لە الیەن توركیاوە بۆیان
دابین دەكرێت .بەشی زۆر فەرماندەكانی ئەم
گرووپانە خاوەن چەكی ناتۆ و بەتایبەت
چەكی  m16و دوربینی شەون كە لە الیەن
ئەفسەرە توركەكانەوە بەوان دراوە.
یەكەمین ئەزموونی كرداری ئەم گرووپانە
لە هەرێمی مەریوان رووی دا .گرووپی “دژە
پەژاك”ی ئەم هەرێمە ،لە ژێر فەرماندەیی
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جاشێكی كۆنەكار بە ناوی «هیوا تاب»،
جەنایاتی زۆر بەرفراوانیان ئەنجامدا.
گرووپی هیوا تاب زیاتر لە  386كەسی
ئاساییان كوشتووە و جەنازەی ئەوانیان
لە سەر ناوی ئەندامی پەژاك بە دەوڵەت
فرۆشتووە .چەتەیی ،فرۆشتنی مادەی
هۆشتبەر ،دەستدرێژی ،هەرەشە و سیخوڕ
درووست كردن ،لە كارەكانی ئەم گرووپە
بوون كە بە شێوەیەكی راشكاوانە لە
مەریوان و دەورووبەری ئەنجام دراون.
دوابەدوای بە دوا چوونی پێداگرانەی
گەل لەسەر كردەوەكانی ئەم گرووپە و
كاردانەوە لە بەرامبەریاندا ،دەوڵەت
ناچار بە دەستبەسەر كردنی ئەم گرووپە
بوو .لەوە دەچێت كە شەڕی دەسەاڵت كە
لە نێوان سوپای پاسداران و ئیتیالعات
كە لە كوردستاندا لە ئارادا بوو و لە
كۆتاییدا بە سەركەوتنی سوپای پاسداران
كۆتایی پێهات ،لە ئەشكرا بوونی ئەم دار
و دەستە “دژە پەژاك”ە رۆڵی هەبووبێت.
هیوا تاب وەك زیندانیەك لە ژێر پاراستنی
هاوكارەكانی خۆی دایە و بە پێی هەندێك
سەرچاوە هێشتاش لە لێپرسینەوەكانی
گیراوە سیاسییەكان ئامادە دەبێت و
ئەركدارە .سەرەڕای ئەوەی كە رۆژانە
خەباتكارانی سیاسی و مەدەنی لە سێدارە
دەدرێن وای پێ دەچێت كە دەوڵەت لە
لەسێدارەدانی هیوا تاب و دار و دەستەكەی
هیچ پەلەیەكی نیە .گرووپەكانی “دژە
پەژاك”ی هاوشێوە ،لەهەرێمەكانی تری
كوردستان لە ژێر فەرماندەیی هاورێیانی
هیوا تاب سەربەستانە لە هەڵسووڕاندان.
بۆ نموونە گرووپی “دژە پەژاك” لە هەرێمی
مهاباد ــ بوكان لە ژێر فەرماندەیی «عەلی

یاسین پەرەست» لە جموجۆڵ دایە.
گرووپێكی تری دژە پەژاك لە هەرێمی
سەلماس بە كاری جاسوسی ،پرۆپاگەندە
دژی پەژاك و ئۆپراسیۆن لە دژی پەژاك
خەریكن كە ئەندامەكانی ئەمانەن:
ئەحمەد ،جەنگیز ئاسمانی و سەردار
كە خەڵكی هەرێمەكانی كوتولی خۆی و
سەلماسن .گرووپەكانی تری هاوشێوە لە
هەرێمەكانی جوانرۆــ روانسەر ،سەقز،
ورمێ ،خۆی و ماكۆ هەن .گرووپی دژەی
پەژاك بە هاوكاری سوپای قودس دەتوانێ
چاالكی دەروەی سنوریش ئەنجام بدات.
بۆ نموونە لەو چوارچێوەیە چەندین تیمی
تایبەت لە ناوەندێكی “دژە پەژاك” لە
شاری كرماشان پەروەرەدەیان دیتووە و
بۆ رۆیشتن بۆ ناو خاكی ئێراق و ئەنجام
دانی چاالكی تیرۆریستی دژ بە پەژاك و
ساز كردنی نارئارامی لە خاكی باشووری
كوردستان و ئێراق ،لە مانگی رێبەندانی
 1389لە پادگانێكی شاری پیرانشار
بە جێ كراون .بەشێك لە ئەندامانی
ئەو تیمانە ،كورد و عەرەبی ئێراقین.
شێوەی تەقاندنەوە لە شاری مەهاباد
لە رێكەوتی  1389-6-31و لە قەاڵدزێ
باشووری كوردستان لە  29سپتامبری 2010
نیشاندەری رۆڵی گرووپە دژە پەژاكەكان
لەو هەر دوو چاالكییە ترۆریستییەدایە.
دەوڵەت لە هەندێك هەرێم بە كەڵك
وەرگرتن لەو كەش و هەوا ترس و
ناهێمنێ كە گرووپە دژ بە پەژاكەكان
لە رێگای مرۆڤ رفاندن ،كوشتن و
دەستدرێژی بە باری دێنن ،گەل بۆ چەك
هەڵگرتن و ئەندامێتی بەسیج هان دەدات.

ـــ هەوڵدانە دژە كۆمەاڵیەتییەكانی ناوەندی شەڕی تایبەت:
رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران بە شەڕی
تایبەت و گەاڵڵەی “دژە پەژاك” ،بەرنامە
و هەوڵدانە دژە كۆمەاڵیەتیەكانی خۆی لە
كوردستان كە لە سااڵنی هەفتاوە دەستی
پێكردبوو ،بەرفراوانتر كرد .لەسەر بنەمای
سیاسەتی ئابووری شەڕی تایبەت ،رژێم
فەرمانی كوشتاری كاسبكارانی سنووری
بە هێزە سەربازی و ئینتیزامییەكانی خۆی
داوە .سازكردنی دیواری سنوور و كوشتاری
بەرفراوانی كاسبكارانی سنوور لە چەند
ساڵی دواییدا ،بەمەبەستی بڕینی بژێوی
ژیان و داسەپاندنی سیخوڕی لەسەر ئەم

كاسبكارە كوردانە دایە .بە پێی راپۆرتی
چاالكانی مافی مرۆڤ لە ساڵی 1389
لە پارێزگای سنە زیاتر لە  66كاسبكار
و كۆڵبەری كورد كوژراون 31 ،كەس
دەستبەسەر كراوە و  76كەس بریندار
بوونە .فەرماندەی قەرارگای حەمزە لە
پارێزگای ئازەربایەجانی رۆژئاوا دانی
بەوەی ناوە كە لە ساڵی  1389زیاتر لە
 70كاسبكاری كوردیان لە سنوورەكانی ئەو
پارێزگایە كوشتووە(سەرچاوە نەوەرۆز
تی وی رێكەوتی  17خاكەلێوەی .)1390
رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران ئەم كارە بە

بیانووی پێشگرتن لەو زیانانەی ئەنجام
دەدات كە هێنانی كااڵی قاچاخ لە ئابووری
واڵتی دەدات .ئەمە لە حاڵێكدایە كە كەسانی
گرێدراوی رژێم ،لە پەیوەندی لەگەاڵ هێزە
ئاسایشیەكان(نیروهای ئنتیزامی)دا لە
بارستایەكی گەورەدا كااڵی قاچاخ دەهێننە
ناو ئێرانەوە .پاراستنی زانیاری سوپای
پاسداران(حفاڤت اگالعات سپاه پاسداران)
لە چوارچێوەی بەرنامەی “دژە پەژاك”دا،
لە هەندێك لە كاسبكاران سنووری داوا
كردووە كە تەقەمەنی لە چەشنی تی ئێن
تی ،ببەنە ئەوە دیوی سنوور و لەسەر

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
رێگای هاتۆچۆی ئەندامانی پژاك دایبنێن.
رژێم هەروەها بە مەترسیدار كردنی
سنوورەكان ،لە هەموو كاسبكارانی سنوور
و هەروەها ئەو ئاژەڵدارانەی كە ناوچە
سنوورییەكان بە كار دێنن(چ باشووری
و چ رۆژهەاڵتی) داخوازی كردووە كە
لە باری سیخۆڕی و هێنانی زانیاری
هاوكاری لەگەاڵ بكەن .ئەگەرنە رێگای
كار و كاسبی لەوانە دەگرێت .ئیتالعات و
هێزە ئاسایشییەكان(نیروهای انتڤامی) بە
كاسبكاران و تەنانەت ئەو قاچاخچییانەی
كە دەستبەسەر دەكرێن یا دەوڵەت دەست
بەسەر داراییەكانیاندا دەگرێت ،پێشنیار
دەكەن كە لە ئەگەری هاوكاری ئەوان
لەگەاڵ دەوڵەت و سیخۆڕی لە دژی پەژاك،
پەروەندەكەیان دەبەستن و داراییەكەیان
پێدەدەنەوە .بۆ نموونە گەنجێك بە ناوی
مەحەمەد ئەمین سەدیق لەم بواروە وەها
دەدوێت« :كاتێك كەسێك پەروەندەیەكی
لە ئیتالعات یا دادگا و پۆلیسی ئاگاهی
هەبێت ،ئیتالعات هەوڵ دەدات تا ئەو
كەسە بە خۆیەوە گرێدراو بكات .ئەوان تا
ئەو كەسە نەكەنە بەكرێگیراو بەری نادەن.
ئەگەر نەبیت بە بەكرێگیراوی ئەوان یا
پێویستە پارەیەكی زۆر وەكوو تاوان بدات
یان ماوەیەكی درێژ لە زیندان بمێنیتەوە.
ئیتالعات بە پارە منیان بە خۆیانەوە
گرێ داو و كردمیان بە كۆیلە خۆیان.
ئەوان دەیانەویست من ناچار بە كاری
قرێژ و كوشتن بكەن .لە منیان دەویست
كە ئەندامەكانی پەژاك بكوژم .ئەوان
ێ
دەیانویست كاری خۆیان بە من جێبەج 
بكەن و لە كۆتاییدا من بكوژن .ئەوان منیان
گرت و دوو سااڵ زیندان و  20ملیۆن تمەن
تاوانیان بۆم بڕییەوە .كاتێك من پارامەوە
و ووتم كە پارەم نیە بە منیان ووت كە
كارمان بۆ بكە تا ئازادێت بكەین .ئەوان
دەیانەوێت كورد بە دەستی كورد بكوژن .جا
چ یەكی وەك من بكوژرێت یان پەژاكییەك
هەر بە قازانجی ئیتالعاتە» .كۆماری
ئیسالمی ئێران لە حاڵێكدا كە بە نەهێشتنی
دەرەفەتی كاری و بژێو لە كوردستان
كۆمەڵگا لە بواری ئابووری لە قەیراندا
رادەگرێت ،بودجەیەكی سەرسووڕهێنەر
بۆ ناوەندە ئاسایشی و سیخوڕییەكان
تەرخان دەكات و مووچەی جاش ،بەسیج
و خەیانەتكاران چەند بەرابەر دەكاتەوە.

دەوڵەت لە چوارچێوەی شەری تایبەتدا،
دەیەوێت خەیانەت وەكوو تاكە رێگای
ژیانێكی راحەت و خۆشگوزەران لێبكات.
ئەو دیاردە دژە كۆمەاڵیەتیانەی كە رژێم
لە هەفتاكانەوە هەوڵی ریشەدار كردنیانی
لە كوردستان هەیە ،لە چوارچێوەی
شەڕی تایبەت و پرۆژەی دژی پەژاك بە
خێراییەكی زۆر بەرفراوانتر دەكاتەوە.
باندە مافییاییەكانی لەشفرۆشی و مادەی
هۆشبەر ،تا ئاستێكی بەرچاو بەرفراوان
بوونەتەوە .سەرۆك و ئەندامانی ئەم
باندانە بە چەشنێكی تەواو راشكاوانە
و بەئازادی لە ناو كۆمەڵگا و بەتایبەت
لە ناو جەواناندا ئەو بێئەخالقیانە باڵو
دەكەن .ئەندامانی سەرەكی ئەم باندانە،
بەشێوەیەكی سیستەماتیك لە گەڵ
ناوەندە ئاساییشییەكانی شەڕی تایبەت
لە پێوەندی دان و راپۆرتی خۆیان بۆ
ئەوان بەڕێ دەكەن .بەرێوەبەرانی ناوەندە
ئاساییشییەكان(لە سەرۆكی زیندانەكان
بگرە هەتا فەرماندەكانی سوپا ،ئیتیالعات
و بەسیج) بە ئاشكرایی هاتۆچووی ماڵی
سەرۆكی باندەكانی قاچاخ و لەشفرۆشی
دەكەن (.گوتەی یەكێك لە ئەندامەكانی
باندی قاچاخی ماددە هۆشبەرەكان لە شاری
مەهاباد سرنجراكێشە .ئەم كەسە دەڵێت :لە
رابردوودا ،كاناڵی شاراوەمان بۆ پێوەندی
لەگەڵ هێزە ئیتیالعاتی و ئینتیزامییەكان
هەبوو و بەم بۆنەوە تا رادەیەك هەوڵمان
دەدات بە شاراوەیی كارەكانمان بەرێوە
ببەین .بەشێوەیەك كە لە ئەگەری
ئامادە بوونی هێزە ئاساییشیەكان ،لە
دەستەواژەی «هەوا هەورییە» كەڵكمان
وەردەگرت ،بەاڵم ئەمرۆ ئیتر پیـَویستیمان
بە كاری شارواو نەماوە و ئاسمان
ساوە و ئیتر هەورێك لە ئاڕا دا نییە!).
ئەندامانی شەڕی تایبەت ،چڕ و پڕ بە
دوای كەسانێكن كە زەمینەی گەندەڵی
ئەخالقییان تێدا هەیە .لەم بوارەدا ،هێزە
ئاساییشییەكان ئەو جەوان ،ژن و كچانەی
كە پەیوەندی سێكسی نارەوایان هەیە،
دەستنیشان دەكەن و بەگوشار خستنە سەر
و هەڕەشەی ریسوا كردن و لەقاو دانیان،
ئەوان لە كاری باڵو كردنەوەی بێئەخالقی
و سیخوڕی بەكار دەهێنن .لە چوارچێوەی
شەڕی تایبەت لە سنە ،مەریوان ،مەهاباد
و ورمێ ،ژنانێكی پەروەردە كراو هەن كە
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ئەركی تایبەتیان پەیوەندی گرتن لەگەڵ
ئەو ژن و كچانەیە كە پەیوەندی سێكسی
نارەوایان هەیە و ئەركی ئەوانە پەیوەندی
گرتن و بەرێكخستن كردنی ئەو كچ و
ژنانە داوێن پیسانەیە لە ناو باندەكانی
لەشفرۆشی و سیخووری دایە .ئەو ژنە
پەروەردەكراوانە كە لە هەندێك شوێنی
كوردستاندا لە ژێر ناوی پڕلە واتای
«سەرۆك پاسگا» دەناسرێن ،پێوەندی
ئاشكرایان لە گەڵ ناوەندە سیخوڕی و
ئاساییشیەكان هەیە .ئەم ژنانە كاری
خۆیان تەنانەت هەتاكوو هەرێمە گوند
نشینەكانیش بەرفراوانتر كردووە .لە
كوردستان نموونەی زۆر لەو بوارەوە هەیە.
سروە موحەمەدی یەكێك لەو سیخۆڕانەیە
كە لەالیەن ناوەندی دژە پەژاك و بە رێگای
ئەو باندە لەشفرۆشیانەوە راكێشی سیخۆڕی
و لەشفرۆشی كراوە ،باس لە رۆڵی یەكێك
لەو باندانە دەكات .ئەو دەڵێت :فاتمە
كەوتەری كە لە مەیدان ئیستیقاللی مەهاباد
ژیان دەكات سەرۆكی یەكێك لەو باندانەیە.
فاتمە لەگەاڵ براكەی كە پێشمەرگەیەكی
تەسلیمییە ئەندامی ئیتالعاتن .هەروەها
فاتمە چوار كچی بەناوی دڵسۆز ،سەبا،
كوردستان و چنوورە هەیە كە ئەوانیش
ئەندامی فەرمی ئیتالعاتن و هەمووشیان
لەكاری لەشفرۆشیدان .فاتمە و كچەكانی
لەگەاڵ ئەندامانی ناوەندە ئاسایشیەكانی
رژێم هەرجۆرە پەیوەندییەكیان هەیە.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت لە كوردستاندا
هەروەها كەسانی لۆمپەن و سەرسەری بە
رێكخستن دەكەن و لە دژی ئاسایشی كۆمەڵگا
بە كاریان دێنن .ئەم گرووپانە ،ئەركی
ناهێمن كردنی كۆمەڵگا ،چاوترسێن كردن
خەلك ،تۆقاندنی كۆمەڵگا ،تێكرووخاندنی
كەسایەتی تاكەكان ،بەزۆر پارە وەرگرتن
و جاسووسیان لە ئەستۆدایە .هێزەكانی
ئاساییشی هەندێك جار ئەم كەسانە دەكەن
بە بیانووی دەستێوەردانەكان و هەبوونی
خۆیان ،هەرچەند كە خەڵكی كوردستان
لە پێوەندی بەرفراوانی ئەوان لەگەڵ
هێزە ئاسایشییەكان ئاگادارن .هەندێك
جار هێزە ئاسایشی و ئینتیزامییەكان ئەو
كەسانە دەكەن بە قوربانی سازكردنەوەی
پرێستیژی تێكرووخاوی خۆیان لە
ناو خەڵكدا .دەوڵەت بەتایبەتی ئەو
دیاردەیەی لە چەندین شاری كوردستان بۆ
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نموونە لە شاری سەقز زۆر پەرەپێداوە.
یەكێك بە قرێژترین كردەوەكانی
هێزەكانی شەڕی تایبەت و “دژە پەژاك”،
تەڵەنانەوە و پیالنیگێڕی لە دژی
بنەماڵەی خاوەن كەسایەتی و واڵتپارێز،
بنەماڵەی شەهیدان و ئەو بنەمااڵنەیە كە
مندالەكانیان ئەندامی پارتە كوردییەكان
بە تایبەت پەژاكن .سازمانی پاراستنی
زانیاری سوپای پاسداران و وەزارەتی
ئیتالعات ،لە بەرنامەیەكی بەرفراواندا
هەوڵی راكێشكردنی ئەندامانی ئەم
بنەمااڵنە بەتایبەت جەوانانی ئەوان بۆ
ماددە هۆشبەرەكان ،لەشفرۆشی و كاری
دژە ئەخالقی و دواتریش بەكار هێنانیان
لە بواری خەیانەت و سیخوڕی دەدات.
دەوڵەت هەوڵ دەدات بە سیاسەتی بەدناوی
كردنی ئەم بنەمااڵنە ،سیمای تێكۆشانی
ئازادیخوازانەی گەلی كورد ناشرین بكات.
ئەم بەرنامە هەرچەند پێشتریش لەسەر
بنەماڵەی شەهیدان و پارتەكانی تری
ێ كراوە ،بەاڵم لەم
كوردستانیش جێبەج 
سااڵنەی دواییدا چەندین باندی تایبەت
بە دەرفەتی ماددی زۆرەوە ،راستەوخۆ
لەالیەن ناوەندی شەڕی تایبەتەوە
ئەركداری جێبەجێ كردنی ئەم كردەوانەن.
بۆ نموونە ئەندامێكی سوپای پاسداران
بە ناوی «دوكتور زاكری» بە پێكهینانی
باندێك لە هەرێمی پیرانشار ،سەردەشت
و مەهاباد لە هەوڵی ئەوەدا بوو كە
لەژێر ناوی دامەزراندنی چەندین كۆمپانی
ئابووری وەكوو كۆمپانی باڵوكردنی
گوشت ،مندااڵنی بنەماڵەی شەهیدان و
ئەندامانی پەژاك راكێش بكات و ئەوانە
لە باندە مافیایی و لەشفرۆشییەكان
بەرێكخستن بكات و بە ناوەندێكی
تایبەت لە تاران پەیوەندییان بدات.
دوای سەرنەكەوتنی ئەم پرۆژەیە ،باندی
ناوبراو هەڵوەشایەوە و دوكتور زاكری
ئێستا لە ئەورووپا ژیان دەكات .دەتوانین
ئاماژە بە مناڵی یەكێك لە بنەماڵە
واڵتپارێزەكان بەناو سرۆە موحەمەدی
بكەین .سروە موحەمەدی بە پێی
دانپێنانەكانی خۆی ،لەالیەن ئیتالعاتی
مەهابادەوە راكێشی كاری لەشفرۆشی و
باڵوكردنەوەی ماددە هۆشبەرەكان دەكرێت
و دواتریش بۆ جاسووسی دژ بە پەژاك بە
كار دەهێنرێت .ئیتالعاتی مەهاباد ئەركی
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جۆراوجۆری وەكوو تیرۆی ئەندامان و
رێوەبەری پەژاكی بەو سپاردووە .رۆڵی
باندەكانی لەشفرۆشی گرێدراوی ناوەندی
شەڕی تایبەت لە راكێشكردنی ئەو كەسە
بۆ كاری سیخوڕی بەرچاوە(.دانپێنانەكانی
ئەو بە شێوازی تۆماركراو هەیە).
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت ،بۆ ئاستەنگ
نانەوە لەبەردەم بەرەوپێش چوونی
فەرهەنگی بەرخۆدان لە كۆمەڵگادا ،هەوڵی
پێشگرتن لە كاریگەری تێكۆشانی سیاسی
لە بوارەكانی فەرهەنگی و هونەری كۆمەڵگا
دەدەن .لەم بوارەدا بەدیهێنانی پاسیڤ
بوونی فەرهەنگی ،هەوڵی كانالیزەكردنی
بەرهەمە فەرهەنگییەكان و بێناوەڕۆك
كردنیان دەدەن .كۆماری ئیسالمی ئێران
بە كەڵك وەرگرتن لەو پەیوەندیانەی
كە لەگەڵ ئەو پارتی و رێكخراوانەی
باشووری كوردستان هەیەتی ،هەروەها
بە بەكارهێنانی هێزی گوشاری سوپای
قودس لە باشوری كوردستان ،لەناوەندە
فەرهەنگی و راگەیاندنییەكانی باشووری
كوردستان ئەوپەڕی كەڵك وەردەگرێت,
( بۆ نموونە ناوەندی فەرهنگی گەالوێژ
كە لە ڤیستیوالەكانی سااڵنەی ئەودا
گەلێك لە كەسانی گرێدراوی كۆماری
ئیسالمی بەشدار دەبن) .لەم ناوەندە
فەرهەنگییانەدا ،جۆرێكی تایبەت لە
فەرهەنگ و هونەر و تەنانەت شێوازێكی
تایبەت لە ژیان ،بۆ بێكاریگەر
كردنی هونەرمەندان بە سەر ئەواندا
دادەسەپێندرێت .كەڵك وەرگرتن لە خاڵە
الوازەكانی كەسایەتی هونەرمەندەكان و
هەروەها پێشنیارە ماددییەكان ،بەشێك لە
شێوازەكانی پێكهێنانی ئەم بەرنامانەیە.
لەالیەكی ترەوە ،لەچوارچێوەی پرۆژە
فەرهەنگیەكانی شەڕی تایبەت ،رژێم بە
بەرفراوانی لە هەوڵی پەروەردە كردنی
كادیری تایبەتدایە .رژێم بە بەكارهێنانی
شێوازە تایبەتەكان ،هونەرمەندان لەسەر
دوورێیانێك دادەنێت كە پێویستە یان
بە ناوەندە فەرهەنگییەكان باشووری
كوردستانەوە پەیوەست بن و یان لە
پرۆژە هونەرییەكانی شەڕی تایبەتدا
رۆڵ ببینن .جگە لەو دوو رێیە رژێم
رێگایەك بۆ هونەرمەندان ناهێڵێتەوە.
گوشار و دەستبەسەری هونەرمەندان و
نووسەرانی كوردستان ،نیشانەی پێداگری

رژێم بۆ لەناو بردنی هونەرمەندانی
سەربەخۆ و خاوەن بیروڕای ئازادە.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بە ئاگاداری لە
هەستیاری كۆمەڵگای كوردستان سەبارەت
بە مەسەلەی ئایین ،بەرنامەیەكی
بەرفراوانیان بۆ بەكارهێنانی دین وەكوو
ئامرازێك بە مەبەستی رووبەڕوو بوونەوە
لەگەاڵ بزووتنەوەی ئازادیخوازی نوێی
كوردستان لە دەستدایە .بە هۆی ئەوەی
كە بەشێكی گەورە لە كۆمەڵگای كوردستان
پەیڕەوی ئایینی سۆننەیە و هاوبەشی
ئایینیان لەگەڵ رژێم نیە ،رژێم دەستی
كردووە بە باڵوكردنەوەی ئیسالمی سیاسی
توندرەو لە كوردستاندا .لە سااڵنی دواییدا
گرووپە ئیسالمییە توندرەوەكان ،بە پێی
بەرنامەیەكی سیستەماتیك لە كوردستان
پەرەیان پێدەدرێت .ئەم گرووپانە كە لە
پشتیوانی ماددی بەهێز بەهرەمەندن،
ئەو هێزانە وەكوو دوژمن پێناسە دەكەن
و دەیانكەنە ئامانج كە كۆماری ئیسالمی
لە دژی ئەوان شەڕی راگەیاندووە .ئەو
هێزانەی كە ئامانجی سەرەكی هێرشی
ئیسالمییە توندرەوەكانن ،بزووتنەوەی
گەلی كوردستان و پارتە سیاسەكان
بە تایبەت پەژاك و هەروەها دەوڵەتە
هاوپەیمانەكان بەتایبەت ئەمریكا لە
ئێراق و ئەفغانستانە .ئەم گرووپانە بە
كەڵك وەرگرتن لە ئیمكاناتی بەرفراوانی
ماددی ،هەوڵی راكێشان و پەرەوەردەی
جەوانانی كورد دەدەن .بۆ نموونە
هەبوونی ژمارەیەكی زۆر لە جەوانانی
هەرێمی جوانڕۆ ،سەقز و پیرانشار لە
ریزەكانی ئەم گرووپانەدا و تەنانەت لەناو
كوژراوەكانی چاالكیە خۆكوژیەكانی ئێراق،
لەچوارچێوەی ئەم پرۆژەیەدا پێكهاتووە.
لەالیەكی ترەوە ناوەندەكانی شەڕی
تایبەت ،پرۆژەیەكی تایبەتی هاوبەشیان
لەگەڵ پارتی داد و گەشەپێدانی توركیا
لە ژێر ناوی «سەرمایەی سەوز»
دامەزراندووە .ئەو پرۆژەیە هاوكات
لەگەاڵ سەرمایەگوزاریەكی سیسەتەماتیك
لە كوردستاندا ،بزووتنەوەیەكی ئیسالمی
میانەرەو ساز دەكات كە ئایدیۆلۆژیایەكەی
لەسەر بنەمای «ئۆمەت گەرایی»یە كە
دژایەتی لەگەڵ ناسنامەی نەتەوەیی
كورد دەكات و هەرچەشنە تێكۆشانی
سیاسی لە كۆمەڵگای كوردستان رەد
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دەكاتەوە .ئەم گرووپانە بە كەڵك
وەرگرتن لە قەیرانی ئابووری ،هەوڵی
دامەزراندنی جەوانانی بێكار دەدەن و
ئەوان ناچار دەكەن لەگەڵ كەسانی تری
ناو ئەم الیەنە ئیزدواج بكەن .ئەم گرووپە
هەروەها بە بەرنامەگەلێكی پروپاگەندەیی
بەردەوامی دینی لە مزگەوتەكان هەوڵدەدەن
هەستیاری جەوانان سەبارەت بە كێشە
سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان لەناو ببەن.
(ئەم پرۆژەیە لە توركیا لە ژێر ناوی
 yşîl sermayeبەرێوە دەچێت) .سەرەنج
راكێشە كە هاوبەشی سیاسی ،ئایدیۆلۆژی
و كرداری پارتی داد و گەشەپێدانی
توركیا لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ،بووەتە
هۆكاری ئەوەی كە رژێم بۆ بەهێز كردنی
ئەو پارتە لە توركیا ،سەرمایەگوزاری
بكات .بۆ نموونە :بە گوتەی رۆژنامەی

دەیلی تەلەگراف ،كۆماری ئیسالمی
ئێران  25ملیۆن دوالری بۆ یارەمەتی
دانی حیزبی داد و گەشەپێدانی توركیا لە
هەڵبژاردنەكانی  2011بەو پارتەی داوە.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت دەیانەوێت
لە مەالكانی نوێژی هەینی بۆ بەرەنگار
بوونەوەی پەژاك كەڵك وەربگرن .مژاری
خوتبەكانی نوێژی هەینی تایبەت بە هەرێمە
كوردنشینەكان بە هاوئاهەنگی ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت و «شورای سیاسەتگوزاری
ئەئیمەی جومعە» ئامادە و ئاراستەی ئیمام
جومعەكان دەكرێت .ئامانج لە ئەم پرۆژەیە
ئەوەیە كە ئیمام جومعەكان و مزگەوتەكان
ببن بە ناوەندی شەڕی تایبەت .بۆ نموونە
لەكاتی دەستبەسەر بوونی سەرۆكی
پەژاك «هەڤاڵ حاجی ئەحمەدی»لە
واڵتی ئاڵمان ،بابەتی خوتبەكانی نوێژی
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هەینی داخوازی رادەستكردنەوەی ئەو بۆ
ئێران بوو و رژێم لە هەموو خەتیبەكانی
خواستبوو كە لە خوتبەی خۆیاندا،
پەژاك وەك تیرۆریست بە ناو بكەن.
بە گوێرەی ئەو زانیاریە باوەڕپێكراوەی
كە بە دەستی رێوەبەرایەتی پەژاك
گەیشتووە ،رژێم لەچوارچێوەی پرۆژەی
“دژە پەژاك” و دژە دین نیشاندانی ئەم
پارتە ،دەیەوێت كە لەداهاتوودا بە دەستی
گرووپەكانی “دژە پەژاك” لە یەكێك لە
مزگەوتەكانی هەرێمە شیعە نیشنەكانی
كوردستان تەقینەوە بكات و هەروەها
یەكێك لە ئیمام جومعە سوننەكان تیرۆر
بكات(بە شیمانە زۆر ئەم كەسە ئیمام
جومعەی شاری پاوە مەال قادر قادری بێت).

ـــ هەوڵدانەكانی ناوەندی شەڕی تایبەت لە گۆڕەپانی راگەیاندنی و پرۆپاگەندەیی:
رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران بۆ
ئامادەكردنی رای گشتی و رەوایەتی دان
بە جەنایەتەكانی خۆی لە كوردستاندا،
راگەیاندنەكان بە شێوازێكی زۆر بەرفراوان
بە كار دەهێنێت .رژێم بە ئاگاداری
لە كاریگەری راگەیاندن لە جیهانی
ئەمرۆدا و هەروەها بە كەڵك وەرگرتن
لە ئەزموونەكانی شەڕی تایبەتی توركیا
پیالنێكی زۆر بەرفراوانی بۆ بەكار
هێنانی راگەیاندن لە دژی بزووتنەەوەی
ئازادیخوازی كوردستان لەبەردەم خۆی
داناوە .كۆماری ئیسالمی ئێران بە دوو
شێوەی راستەوخۆ و ناراستەوخۆ لە
گۆڕەپانی راگەیاندنەكاندا شەڕی تایبەت
بەڕێوە دەبات .رژێم بەشێوەیەكی
راستەوخۆ هەوڵی سانسۆر و سڕینەوەی
راگەیاندنەكانی دەرەوەی هزر و كونترۆڵی
خۆی دەدات( .بەستنی رۆژنامە ،گۆڤارە و
هەروەها باڵوكراوە خوێندكاریەكان ،فیلتەر
كردن و هەك كردنی ماڵپەر و ویبالگەكان،
قۆڵبەستكردنی رۆژنامەوانان و ویبالگ
نووسان ،دەستبەسەر كردنی و سزادانی ئەو
كەسانەی كە بەشداری تەلەڤیزیۆنەكانی
دەرەوەی واڵت دەكەن ،پارازیت خستنە سەر
تەلەڤیزیۆنەكان ،بۆ وێنە لەكوردستان
لەسەر رۆژ تی ڤی  ،نەورۆز تی ڤی ،
بی بی سی و هەندێك كانالیتر پارازیت

دەخات) .رژێم بەم شێوەیە هەواڵگێڕی و
زانیاری لەناوخۆی واڵتدا بە پاوانی خۆیدا
دەگرێت .ناوەندەكانی شەڕی تایبەت لە
پەیوەندی لەگەڵ ناوەندەكانی رێبەرایەتی
رژێم ،مژارەكانی راگەیاندن دیاری دەكەن.
لەسەر ئەم بنەمایە لەچوارچێوەی پرۆژەی
“دژە پەژاك” ،چەواشەكاری راستییەكان و
كاریگەری لەسەر رای گشتی ،سەرەكیترین
رژێمن.
راگەیاندنەكانی
رێبازەكانی
سازكردنی سیمایەكی مەعسوم لە رژێم
و ناوەندە ترسێنەر و كاربەدەستە مرۆڤ
كوژەكانی و هەروەها درووست كردنی
رۆخسارێكی توندوتیژ ،جودایخواز،
گرێدراوی بێگانە و تیرۆریستانە لە پەژاك
ئامانجی سەرەكی راگەیاندنەكانی شەڕی
تایبەتە .لە راگەیاندنە دەوڵەتیەكاندا،
باڵوكردنەوەی درۆ و دەلەسە و زانیاری
چەواشەكراو لە بارەی پەژاكدا ،بووەتە
كارێكی رۆژانە .راگەیاندنەكانی شەڕی
تایبەت هەوڵدەدەن تا بە باڵوكردنەوەی
دانپێدانانی تەسلیمییەكان و خەیانەتكاران
یان ئەو كەسانەی كە بە زۆری ئەشكەنجە
لەبەرامبەری كامێرا دایان ناون ،دیمەنی
تێكۆشانی پەژاك ناشرین بكەن .ئەم
جۆرە بەرنامانە بە تایبەت لە كاناڵە
ئاسمانیەكانی رژێمدا بۆ تیرۆریزە
كردنی پەژاك بە زمانە بیانیەكان

باڵودەبنەوە .دانپێدانانی تەسلیم بووانێك
وەك»بەختیار میرزایی» و «زەینەب
ئازەر» كە لە كەناڵی «پرێس تی ڤی دا»
باڵو بووەتەوە ،نموونەیەكی بەرچاوی ئەم
بابەتەیە .سەرنجراكێش ئەوەیە ئەم دوو
كەسە كە بە دانپێدانانی درۆزنانە بۆ خراپ
كردنی سیمای پەژاك كەوتونەتە خزمەتی
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت و هەروەها
هاوكاریەكی زۆریان لەگەڵ هێزە ئاسایشی
و ئیتالعاتیەكان كردووە ،سەریان لە كەمپی
ناوەندی حیزبی كۆمەلە(مەهتەدی) ئەویش
بە وەر گرتنی پلەی حیزبی دەركردووە.
نموونەیەكی تر كەسێكە بە ناوی «جەمال
قەزاقی» كە بە تاوانی درۆیینی ناردران
لەالیەن پەژاكەوە بۆ تەقینەوە دەستبەسەر
دەبێت ،لە پێش كامێرای «پرێس تی ڤی»
ناچار بە دانپێدانان دەكرێت .ئەم كەسە
دوابەدوای دەر كەوتنی لە زیندان ،لە
ئێران دێتە دەرەوە و لەسەر چۆنێتی ئیقرار
وەرگرتن زۆرەملی لە خۆی و كەسانی
تر ،زانیاری سەرنجراكێشی بەناوەندی
راگەیاندنی پەژاك داوە .ئەو دەڵێت كە
هەموو ئیقرارەكانیان بۆ لەسەر الپەرەیەك
نووسیبوون و لەبەرامبەری هەڵیانواسیبوو
و ئەوانیان ناچار بە خوێندنەوەی كردووە.
ئەو كەسانەی ئامادەی ئیقرار كردن لەبەر
كامێرا نەبوونە ،بە ئەشكەنجەی زۆر
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گران ناچار بە ئەو كارە كراون .پرسیار
ئەوەیە كە بۆچی كەسێكی تێكۆشەری
فەرهەنگی و مامۆستایەك وەكوو «فەرزاد
كەمانگەر» لەسێدارە دەدرێت ،بەاڵم
كەسێك كە بەگووتەی ئەوان بۆمبگوزاری
پەژاكە ،لە زیندان ئازاد دەكرێت.
لەالیەكی ترەوە ناوەندەكانی راگەیاندنی
باڵوكردنەوەی
بە
تایبەت
شەڕی
دیمەنگەلێك لە تەرمی لەت لەت كراوی
گەریال و ئەندامانی شەهیدەكانی پەژاك
بە شێوازی سی دی و تەلەفۆنی ،هەوڵی
چاوترسن كردنی گەل و دوورخستنەوەیان
لە پەژاك دەدەن(بۆ نموونە دیمەنی
هەڵسوكەوتی نامرۆڤانەی تیمەكانی “دژە
پەژاك” لەگەڵ تەرمی شەهید چاالك(ئەیوب

فەخری) لە مەریوان و هەروەها جەنازەی
پارچەكراوی شەهیدانی دااڵهۆ كە بە
ژەهرخوارد كردن شەهید كرابوون).
ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی رژێم،
خەباتی راگەیاندن و پرۆپاگەندەیی لە
دژی پەژاك و گەلی كورد ،زۆرجار لە
رێگای راگەیاندنەكانی دەرەوەی ئێران
ئەنجام دەدەن .لە چوارچێوەی هاوكاری
ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی ئێران و
توركیا ،زۆربەی رووداوەكانی گرێدراو
بە كوردستان و پەژاك بەشێوەیەكی
زۆر چەواشە كراو و سرنجراكێش لە
راگەیاندنەكانی توركیا باڵو دەبنەوە.
هەواڵی درۆیین دەبارەی پەژاك ،لە
كاناڵەكانی تلویزیۆنێ توركیە ،بەتایبەت

ئەوە كانااڵنەی كە سەر بە پارتی داد و
گەشە پێدانن ،باڵو دەبنەوە .بۆ نموونە لەم
رۆژانەی دواییدا ،تەلەڤیزیۆنەكانی توركیا
هەواڵێكی درۆیین كە گۆیا هەشەت گەریالی
پەژاك بە دەستی هێزەكانی كۆماری
ئیسالمی شەهید بوون ،بە پرۆپاگەندەیەكی
زۆرەوە باڵو كرد .لە الیەكی ترەوە رژێم
لە چەندین رێگای جیاوازەوە ،كاریگەری
لە سەر راگەیاندنە ئێرانیەكانی دەرەوەی
واڵت دادەنێت و ئەو راگەیاندنانە وەكوو
ناوەندێك بۆ شەڕی تایبەتی دژ بە پەژاك
و بزووتنەوەی گەلی كورد بەكار دێنێت.
رێگاكانی كانالیزەكردنی ئەو راگەیاندنانە
دەربارەی پەژاك و كوردستان ئەمانەن:

1ـ هەبوونی كادیرەكانی راگەیاندنی شەڕی
تایبەت لەم راگەیاندنانەدا :لە سااڵنی
دوایی ،دوابەدوای زیاد بوونی گوشارەكانی
رژێم بۆ سەر رۆژنامەوانان ،چاالكانی
خوێندكاری و مەدەنی ژمارەیەكی زۆر
لەو كەسانە بۆ واڵتانی ئەورووپایی و
ئەمریكی رایان كرد .لەو ناوەدا ،ناوەندە
زانیارییەكانی رژێم كەسانێكیان لە ژێر
ناوی رۆژنامەوان و چاالكی خوێندكاری
و مەدەنی لە ناو ئەوانەدا بەجێ كرد و
ناردوویانن بۆ دەرەوەی ئێران .ئەو كەسانە
بە ئاگاداری لە پێویستێ راگەیاندنەكانی
دەرەوەی واڵت بە پێرسۆنێل ،دەچنە ناو ئەو
راگەیاندنانە و لەسەر بەرنامەكان و كەش و
هەوای ئەم راگەیاندنانە كاریگەری دادەنێن.
2ـ بە هۆی ئەوەی كە بەرژەوەندی سیاسی
دەوڵەتەكانی خاوەنی راگەیاندنە فارسی
زمانەكانی دەرەوەی ئێران ،لەسەر بنەمای
پشتیوانی لە ناسیۆنالیسمی ئێرانی ـ
فارسی دەسووڕێتەوە و هەروەها كارگێران
و كارمەندانی ئەم راگەیاندنانە زۆرتر لە
ئەندام و الیەنگرانی گرووپە ناسیۆنالیستە
فارسەكانن ،كینێكی تایبەتیان بەرامبەر بە
تێكۆشانی كوردستان هەیە و هەرچەشنە
ئێرادە و تێكۆشانی گەلی كورد لە روانگەی
ئاسایشی و بە ترسی جواداخوازی
لێكدەدەنەوە .ئەم تێروانینە زەمینەیەكی
زۆر لەبار بۆ كۆماری ئیسالمی دەرەخسێنێت
تاكوو پرۆپاگندە لەسەر بنەمای تووند و
تیژی و جیاخوازی و تیرۆریست بوونی
پەژاك لەم راگەیاندنانە ،كە خۆیان بە

دیمۆكراسیخواز و دژی رژێم دەناسێنن،
باڵو بكاتەوە .سەرچاوەی هەواڵگێڕی ئە
راگەیاندنانە لەسەر رووداوەكانی كوردستان
هەمیشە سەرچاوە فەرمییەكان و راگەیاندنە
دەوڵەتییەكانی كۆماری ئیسالمییە .لەم
هەل و مەرجەدا ،ئەم مێدیایانە بە كردەوە
بوونەتە تریبوونی شەڕی تایبەتی رژێم.
بۆ نموونە ،تەلەڤیزیۆنی دەنگی ئەمریكا
()VOAلەبواری پرۆپاگەندەی دژی پەژاك و
تێكۆشانی ئازادیخوازانەی گەلی كورد ،زۆر
پێداگرتر و بەرفراوانتر لە راگەیاندنەكانی
دەكات.
كار
ئیسالمی
كۆماری
3ـ رێگایەكی تری كاریگەری دانان لە سەر
راگەیاندنەكانی ئێرانی دەرەوەی واڵت،
كەڵك وەرگرتن لە كاریگەری توركیا و
پێوەندی لە گەڵ دەوڵەتە رۆژئاواییەكان و
ئەمریكایە .توركیا بە سازكردنی كاریگەری
و بەكارهێنانی رێبازە جیاوازەكانی سیاسی
و دیپلۆماتیانە ،لەسەر ناوەندەكانی
پیالنرێژی ئەم تەلەڤیزیۆنانە كاریگەری
دادەنێت و ئیزۆلە كردن و تیرۆریزە
ئازادیخوازی
بزووتنەوەی
كردنی
كوردستان و بەتایبەت پەژاك ،دەخاتە
رۆژەڤی كاری ئەوانەوە .تەنانەت لە
هەندێك كاتدا ،ناوەندەكانی كوردینە
كردنی شەڕی تایبەت دوو واڵتی ئێران و
توركیا ،رۆژەڤ گەلێكی تایبەت بۆ كاری
رۆژانەی ئەو راگەیاندنانە ساز دەكەن.
4ـ پارتە كوردییەكان ،لە بابەتی بەشداری
كردنی راگەیاندنەكانی دەرەوەی ئێران لە
شەڕی پرۆپاگەندەیی رژێم دژ بە پەژاك

رۆڵ دەگێڕێن .لە الیەكەوە پارتەكانی
باشووری كوردستان ،بەتایبەت یەكێتی
نیشتمانی كوردستان بە هۆی پیـَوەندی
دۆستانەی لەگەاڵ كۆماری ئیسالمی
ئێران ،لە پەیوەندییەكانی خۆی لەگەڵ
دەوڵەتەكان ،كەسایەتی و الیەنە
سیاسییەكان ،بۆ كاریگەری دانان لەسەر
ئەم راگەیاندنانە و رێككردنیان لە گەڵ
شەڕی دەروونی و پرۆپاگەندەیی كۆماری
ئیسالمی ،بەكار دێنێت .یەكێتی نیشتمانی،
لە هاوئاهەنگییەكی تەواو لە گەڵ كۆماری
ئیسالمی ،پارتە كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان بەتایبەت كۆمەڵە و دیمۆكرات،
ناچاری رۆڵ بینین و ئەرێ كردنی هێرشە
پرۆپاگەندەییەكان لە راگەیاندنەكانی فارس
زمانی دەرەوەی ئێران دەكات .هەروەها ئەم
پارتانە ،بەتایبەت كۆمەڵەی موهتەدی
بە هۆی روانگەكانی دژایەتی موهتەدی
سەبارەت بە پەژاك ،لە پەیوەندییەكانی
لەگەڵ ئەم راگەیاندنانە و الیەنە
سیاسیەكانی ئێران ،كەڵك وەردەگرێت و
بەشێوەیەكی چاالك لە شەڕی پرۆپاگندەیی
دژ بە پەژاك لە راگەیاندنە فارسی
زمانەكانی دەرەوەی ئێران رۆڵ دەبینێت.
بەشێكی تر لە هەوڵدانی پرۆپاگەندەیی
و هێرشە مێدیاییەكانی شەڕی تایبەت دژ
بە پەژاك ،راكێش كردنی كەسانێك بۆ
سیستەمی پرۆپاگەندەیی شەڕی تایبەت
وەكوو كادێرە .رژێمی كۆماری ئیسالمی
ئێران دوابەدوای رەوتی ملیتاریزە كردنی
زۆرتر و سازكردنی دۆخی كودەتا لە

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
كوردستان و ئێران ،هەموو رێكخراوە
مەدەنی و مافی مرۆڤییەكانی البردووە یان
بە تەواوی بێكاریگەری كردوون .رژێم بۆ
رەوایەتی دان بە كردەوەكانی و تیرۆریزە
كردنی پەژاك ،هەوڵی بەكار هێنانی ناو
و واژۆی ئەم رێكخراوانە دژ بە پەژاك
دەدات .بۆ نموونە رژێم لە ناوی بەرەی
یەكگرتووی كورد كە لە دوای كۆچی دوایی
بەرێز بەهائەدینی ئەدەب جگە لە چوارچێوە
شتێكی تری لێنەماوە ،بۆ مەحكووم كردن
و تیرۆریزە كردنی چاالكییەكانی پاراستن
رەوای پەژاك بە مەبەستی ئانتی پرۆپاگەندە
و چەواشە كردن ،كەڵكی لێی وەردەگرێت.
نموونەیەكی تر ،رێكخراوی پاراستنی مافی
مرۆڤی كوردستانە كە كۆماری ئیسالمی،
دامەزرێنەری ئەم رێكخراوەیە بەریز
موحەممەد سەدیقی كەبوودوەندی بە هۆی
چاالكییەكانی مافی مرۆڤ خستۆتە زیندان
و سەرەڕای رەوشی نالەباری تەندورستی،
لە هەل و مەرجێكی زۆر دژواردا رایگرتووە.
دوا بەدوای چاالكی هێزەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان (ه.ڕ.ك) لە دژی هێزە
سەربازییەكانی كۆماری ئیسالمی ئێران لە
مەریوان كە بۆ وەاڵمدانەوەی لەسێدارەدانی
هەڤاڵ حوسەین خزری پێكهات ،ووتەبێژی
ئەم رێكخراوی مافی مرۆڤە ،ئیجالل قوامی
لەسەر داخوازی ناوەندی شەڕی تایبەتی
“دژە پەژاك” ،ئەم چاالكییەی پەژاكی
وەك چاالكییەكی تیرۆریستی ناوزەد كرد.
سەرنجراكێش ئەوەیە كە ئەو رێكخراوەیە
دوای دەستبەسەر بوونی كەبوودوەند و لە
ژێر گوشارەكانی رژێم و هەروەها هەاڵتنی
زۆربەی چاالكانی ئەو رێكخراوەیە بۆ
دەرەوەی ئێران ،ئەو رێكخراوەیە بەتەواوی
بێ كاریگەر بووە و ماوەیەكی زۆرە كە
هیچ چەشنە كاردانەوەیەكی لە بارەی
كردەوە تیرۆریستیەكانی دەوڵەتی ئێران
لە كوردستان دا لە خۆی نیشان نەداوە.
دەربارەی كاریگەری دەوڵەت لەسەر
خەباتی كۆمەڵگای مەدەنی و مافی مرۆڤی
دەتوانین باس لە بەیاننامەیەك بكەین كە
«ئەنجومەنی جیهانی پاراستنی مافی مرۆڤ
لە ئێران» لە رێكەوتی  17خاكەلێوەی 1390
لە ماڵپەڕی خۆی باڵوی كردەوە .ناوەڕۆكی
ئەو بەیانیە وەهایە :مەجید موحەممەدی
كۆمەڵناس لە نووسراوەیەك لە ژێر ناوی
«دە هەوڵدانی كۆماری ئیسالمی بۆ بەرەنگار
بوونەوەی بەرهەڵستكاران» ،پەردە لەسەر

هەوڵدانەكانی رژێم بۆ بێدەنگ كردنی
بەرهەڵستكاران هەڵدەگرێت .یەكێك لەو دە
بابەتە سازكردنی رێكخستنەكانی درۆیینی
مافی مرۆڤە .دەزگا سیخوڕییەكانی رژێم
سازكردنی ئەو رێكخستنە درۆییانە بە دوو
قۆناخ ئەنجام دەدەن :یەكەم چوونە ناو
تۆڕە كۆمەاڵیەتی و دەستخستنە ناویان و
راكێش كردنی الیەنگران و ئەندامانی ئەم
تۆڕە كۆمەاڵیەتیانە بە كەڵك وەرگرتن
لە رێبازە جیاوازەكانی وەكوو پێشكێش
كردنی پارە ،هەڕەشە كردن یا فریودانی
باوەڕی و ئایدیۆلۆژیك .دووهەم ناردنی
فورمی پرسیار بۆ ئەندامان و الیەنگرانی
فریوخواردوو .ئەو فۆرمانە لە رێگای
ئیمەیل و فەیسبووك بە شێوازێكی بەرفراوان
باڵو دەبێتەوە و ئامانج لەوە وەرگرتنی
زانیاری زۆرتر دەربارەی ئەندامانی تۆڕی
كۆمەاڵیەتی و گرووپە سەربەخۆوەكانی
مافی مرۆڤ و هەروەها پارێزوانانی مافی
كەمینە نەتەوەیی و ئایینییەكان لە دەرەوە
و لە ناوخۆی ئێراندایە .پرسیارەكانی
ئەو فۆرمانە بە ئاشكرا الیەنی سیخوڕی
و زانیاری هەیە .ئامانج لەوە وەرگرتنی
زانیاری تەواو سەبارەت بە ئێرانییەكانی
دەرەوەی ئێران و تەسەل كردنی بانكی
زانیاری دەزگا سیخوڕییەكانی رژێم
و راكێش كردن ،فریو دان و لێك باڵو
كردنی نارازیان و رەخنەگەرانی رژێمە.
خاڵی سەرنجراكێش ئەوەیە كە رژێم لە
رێگای بەكرێگیراوانی خۆی تێدەكوشێت
بە سازكردنی رێكخراوەكانی مافی مرۆڤی
سەختە ،كار و خەباتی رێكخستنە
سەربەخۆیەكانی پارێزوانی مرۆڤ و مافی
كەمینە نەتەوەیی و ئایینیەكان پووچەاڵ
بكاتەوە و بۆ ئەو كارە تێدەكۆشێت كە
الیەنگرانی خەبات لە مافەكانی مرۆڤ
و مافی گەالن و ئایینیەكان راكێشی ئەم
رێكخستنە درۆیینانە بكات و ریشەی
خەباتی سەربەخۆی دەرەوەی ئێران وشك
بكات ( .كۆتایی كورتكراوی بەیاننامەكە)
لەچوارچێوەی پرۆژەی “دژە پەژاك”،
دەزگای پاراستنی زانیاری سوپای
پاسداران و وەزەراتی ئیتالعات دوابەدوای
ئەنجامدانی گوشار و ئەشكەنجە و هەروەها
پێشنیاری پارە بە رۆژنامەوانان ،چاالكانی
خوێندكاری ،مەدەنی ،مافی مرۆڤ و ویبالگ
نووسە دەستبەسەركراوەكان ،داوا دەكات
كە بە نووسینی وتار ،نامەی سەرئاوەاڵ
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و سازكردنی هەواڵ و هەروەها كردنەوەی
ماڵپەر و ویبالگ (راگەیاندنی وابەستە)
لە دژی پەژاك و تیرۆریست نیشاندانی،
لەگەڵ رژێم هاوكاری بكەن .هێزەكانی
ئیتالعاتی رژێم لە ئەگەری هاوكاری
ئەم كەسانە ،پەروەندەكەیان دەگرن و
هاوكاری و ئیمكانی ماددیان پێدەدەن .بۆ
نموونە ،نامەی سەرئاوەاڵی كەسانێك
وەك «موختار زارعی» و «ئازاد نمەكی»
بە واژۆی ئەندامانی رێوەبەری بەرەی
یەكگرتووی كورد لە رێكەوتی  13رەشەمەی
 1389كە بۆ سەرۆكی پەژاك هەڤاڵ «حاجی
ئەحمەدی «یان نووسیبوو ،لە چوارچێوەی
ئەم بابەتە و لەسەر داخوازی ناوەندی
شەڕی تایبەت ئەنجام دراوە .بۆ سەلماندنی
ئەم مژارە دەتوانین بە گوتەكانی «جەمال
رەحمانی» چاالكی خوێندكاری و ویبالگ
نووس ئاماژە بكەین كە بە راشكاوی
دەڵێت« :ئیتالعات لەكاتی دەستبەسەر
بوون و لێپرسینەوە و ئەشكەنجە لە
ئەویان ویستووە كە بە كردنەوەی ویبالگ،
لە دژی پەژاك و لە پپَناو تیرۆریست
بەناو كردنی پەژاك ،ووتار و نوسراوە
باڵوبكاتەوە» .هەروەها دەڵێت« :هێزەكانی
ئیتالعات ئەم داخوازیانەیان لە هەموو
رۆژنامەوانان ،وێبالگ نووسان ،چاالكانی
مەدەنی و خوێندكارانی كورد كردووە .رژێم
لە سەر بنەمای ئەم پیالنە ،توانیویەتی
كەسانێك ناچاری هاوكاری و جێگە گرتن
لە شەڕی تایبەتی پرۆپاگەندەیی بكات و
وێبالگ گەلێك بە ناوەكانی سرنجراكێش،
وەكوو «دژەپەژاك ،زێددی پەژاك ،ئانتی
پەژاك» دابمەزرێنن ».جەمال رەحمانی
لە بەشێك لە نووسراوەكەی كە لە
وێبالگەكەی خۆی(jamalkurd.blogfa.
 )comباڵوی كردووەتەوە دەبێژێت« :من
جەمااڵ رەحمانی چاالكی مافی مرۆڤ و
خوێندكاری لە ساڵی  87لەگەاڵ كەسێكی تر
لە ژووری خوێندكاری لە شاری ئیسفەهان
لەالیەن هێزە ئاسایشیەكانەوە دەستبەسەر
كرام .دوای چەند رۆژ منیان بۆ ناوەندی
ئیتالعاتی سنە گوازتەوە .لە ئیتالعاتی سنە
لێپرسینەوەكان وێڕای گوشار و ئەشكەنجە
بەردەوام بوو .ئیتالعاتییەكان كە دەیانزانی
من خباتكاری مافی مرۆڤ و وێبالگنووسم
لە منیان دەویست لە بواری وێبالگنووسی
لە دژی پەژاك هاوكاریان بكەم و هەرجار
لەگەاڵ خۆڕاگری من لە بەرامبەر داخوازی
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ئەوان هەڕەشەیان دەكرد كە براكەم كە لە
زیندانی دیزل ئاوای كرماشان بوو ئیعدام
دەكەن .دوای دوو مانگ گوشار و ئەشكەنجە
لە دادگایەكی چەند خولەكی و بێهیچ
بەڵگەیەك و تەنیا بە هۆی قبۆل نەكردنی
داخوازییەكانی ئەوان بە سێ سااڵ زیندانی
شەرتی و هەشت مانگ زیندان مەحكووم
كرام .دوای ئازادی لە زیندان كاتێك كە بۆ
ناونووسی گەرامەوە زانكۆ ئەوان ناونووس
كردنی منیان رەد كردەوە و پێیان راگەیاندم
كە بە پێی فەرمانی ناوەندی ئیتالعاتی
ئیسفەهان لە زانكۆ دەركراوم .دوای چەند
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رۆژ ئیتالعاتی ئیسفەهان پەیوەندییان
لەگەاڵ گرتم و بانگهێشتی ئیتالعاتیان كردم.
كاتێك چوومە ناوەندی ئیتالعاتی ئیسفەهان
بینیم كە داخوازییەكانی ئیتالعاتی سنەیان
دووپات كردەوە و بەاڵم ئەمجار لە جیاتی
وێبالگنووسی لە منیان ویست كە لە دژی
پەژاك لەگەاڵ ماڵپەری تابناك یا بەشی
«هەشت و سی» هەواڵی كاناڵی دووهەمی
تەلەڤیزیۆنی ئێران وتووێژ بكەم و لە
جەوانان بخوازم كە بەشداری هێزەكانی
گەریال نەبن و ئەوان بەڵێن یان بە من دا
كە دوای ئەو وتووێژ دەتوانم بەردەوامی

بە خوێندنەكەم بدەم بەاڵم بە هۆی رەد
كردنەوەی من ئەوان منیان لە مافی خوێندن
كە سەرەكیترین مافی هەر مرۆڤێكە بێبەش
كرد .من هەروەها دەتوانم بێژێم كە ئەو
ماوەیەی كە لە زیندان بووم دەمبینی كە
رژێم چۆن بۆ پێكهێنانی پیالنەكانی دژی
پەژاك لە كەسانی بە ناو چاالكی مەدەنی
و مافی مرۆڤ كەڵك وەردەگرێت و ئەوانە
بۆ پرۆپاگەندەی لە دژی پەژاك هان دەدات
جا چ بە شێوازی وێبالگنووسی بێت و چ بە
شێوازی تەلەڤیزیۆنی»(.كۆتایی نامەكە)

هەوڵەكانی ناوەندی شەڕی تایبەت لە زیندان لەدژی پەژاك

رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران ،هەوڵ
دەدات هەموو ئێران بكاتە زیندانێكی
گەورە .لە راستیدا زیندانەكان نموونەی
بچووكی سیستەمێكە كە كۆماری ئیسالمی
دایبەزێنێت.
كۆمەڵگا
لە
دەیەوێ
سەركەوتنی رژێم لە سیاسەتەكانی خۆی
دژ بە زیندانەكان و تێكۆشانی زیندان ،بە
واتای سەركەوتنی ئەو لە سیاسەتەكانی
دژ بە كۆمەڵگا دەبێت .رژێم هەر هەمان
سیاسەت و شەڕە تایبەتەی كە لە دژی
كۆمەڵگا و تێكۆشانەكەی بەكاری دێنێت،
لە زیندانەكانیش بە هەمان شیوە پیادە
دەكات .ئەم رژێمە ،لە راستی خۆیدا هەموو
هیواكانی بە زیندان بەستووە .شكستی
رژێم لە زیندانەكان ،شكستی هەموو
سیاسەتەكانیەتی لە ناو كۆمەڵگادا .لە سەر
ئەم بناخەیە زیندان جەرگەی تێكۆشانی
نێوان كۆمەڵگا و رژێمە .شەڕی ئیرادە لە
بەینی تێكۆشەرانی زیندان و رژێم ،شەڕێكی
چارەنووس سازە .لە تێڕوانینی پەژاكدا،
زیندان یەكێك لە گۆڕەپانەكانی سەرەكی
تێكۆشانە .كۆماری ئیسالمی ،لە مێژووی
خۆیدا بۆ شكاندنی ئیرادەی زیندانیانی
سیاسی توانیویەتی مۆتەكەی مردن بە
سەر كۆمەڵگا زاڵ بكات .هەر چەركەیەك
لە خۆڕاگری تێكۆشەرێك لە زینداندا،
نیشانەیەك لە بەرخۆدانی كۆمەڵگا و
تەسلیم نەبوونیەتی .هەر بۆیەش هەموو
رێبازەكانی تەسلیم وەرگرتن لە ترساندن
لە مردن بگرە تا ئەشكەنجە ،دەستدرێژی،

گیرۆدە كردن بە ماددە هوشبەرەكان،
راكێش كردنی خەیانەت و بە چۆكدا
هێنان لەالیەن رژێمەوە بەسەر كۆمەڵگادا
دادەسەپێندرێت .هەروەها ئیرادەی بەهێزی
تێكۆشەران لە زینداندا ئاشكرا دەبێت.
دوابەدوای زیاد بوونی شەپۆلی گرتنەكان
لە ساڵی  1385بە دواوە ،بەرخۆدانی
گیراوە تیكۆشەرەكانی پەژاك دەستی پێكرد.
بە رێكخستنی ژیانی كۆمین لە زینداندا،
مانگرتن(نموونەی
ناڕەزایەتیەكان،
بەرجەستەی ئەو مانگرتنی  47رۆژەی
زیندانیانی پەژاك) و سەكنی بە ئیرادە لە
بەرامبەر گوشارەكانی رژێم لە زینداندا،
ئاڵووگۆڕێكی مێژوویی لە تێكۆشانی
گیراوانی سیاسی هێنا ئاراوە .رژێم بۆ
شكاندنی ئیرادەی گیراوانی پەژاكی ،لە
هەموو رێبازێكی شەڕی تایبەت كەڵكی
وەرگرتووە .تەسلیم نەبوونی هەڤااڵنی
پەژاك لە زیندانەكان ،رۆحێكی نوێی بە
تێكۆشانی سیاسی لە كۆمەڵگا بەخشی.
لە سێدارەدانی هەڤاڵ حەسەن حكمەت
دەمیر(عەگید) لە زیندانی خۆی لە ساڵی
 1386لە راستی خۆیدا نیشانەی چڕتر
بوونی شەڕی تایبەتی رژێم دژی كۆمەڵگای
كوردستان بوو .لەمەو بەدوا لە قۆناخە
جیاوازەكاندا ،لە سیدارەدانی هەڤااڵنی
پەژاك پێكهاتووە .بە پێچەوانەی چاوەڕوانی
رژێم ،ئەم لە سێدارەدانانە تێكۆشانی
گیراوانی سیاسی بەرز كردەوە .بەرخۆدانی
هەڤااڵنی زیندانی لە ژێر ئەشكەنجەكانی

رژێم و هەڵوێستی قارەمانانەی ئەوان
لە بەرامبەر سێدارە ،رۆحی خۆڕاگری
گەلی لە بەرامبەر دەستدرێژییەكانی رژێم
بەرز كردەوە و بووە هۆكاری دەربڕینی
نارەزایەتیەكی بەرفراوان لەالیەن گەلەوە.
بە بەرزبوونەوەی نارەزایەتی ناو كۆمەڵگای
كوردستان ،ناوەندەكانی شەڕی تایبەت لە
بەرامبەر ئەو رەوشە كەوتنە جموجۆڵەوە.
خاڵی سەرەكی ئەو شەڕە دەروونی و
پرۆپاگەندەیە كە ناوەندەكانی شەڕی
تایبەت لە دژی بەرخۆدانی زیندانیانی
سیاسی بەڕێوەیان دەبرد ،بریتی بوو لە
هێرش بردنە سەر فەلسەفەی بەرخۆدان و
بێهودە نیشاندانی بەرخۆدان .لە الیەكەوە
ئەشكەنجەگەران ،رێوەبەرانی زیندان،
قازیەكان هەموویان بە دوای بانگەوازی
بۆ هەڤاالنی زیندانی بۆ وازهێنان لە
بەرخۆدان ،نكۆڵی لە ناسنامەی سیاسی
خۆیان و رەدكردنەوەی تێكۆشانیاندا بوون
و لە الیەكی تریشەوە ئەندامانی شەڕی
تایبەت لە دەرەوەی زینداندا بە هێنانە
رۆژەڤی ئەم مژارە كە «زیندانیانی سیاسی
دەبێ گیانی خۆیان رزگار بكەن و نابێت
كەس باس لە ناسنامەی سیاسی ئەوان
بكات» هەوڵی باڵوكردنەوەی فەرهەنگی
تەسلیم بوون لە زیندان و كۆمەڵگایان
دەدا .ئەو ئەندامانەی شەڕی تایبەت
كە لە ژێر ناوی چاالكی مافی مرۆڤ و
جاری وایشە لە ژێر ناوی چاالكی سیاسی
دەردەكەون ،وێڕای هەوڵ دان بۆ بێهودە
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نیشاندانی بەرخۆدانی هەڤااڵنی زیندانی،
پەژاك تومەتبار بە تاوانێكی نەناسراو بە
ناوی «شەهید پەروەری» دەكەن .ئەوانە
پەژاكیان بە هۆی پارێزگاری لە زیندانیانی
سیاسی و ناسنامەی سیاسییان تاوانبار بە
«بە كوشتن دانی» ئەو زیندانیانە دەكرد.
ئەم تاوانبار كردنانە لە كاتێكدا دەهاتە
رۆژەڤ كە بانگەوازی ئەندامانی شەڕی
تایبەت لە هەڤااڵنی زیندانی بۆ «بە كوشتن
نەدانی خۆیان» شكستی هێنابوو .هەموو
هەڤااڵنی لە سێدارەدراو بە هۆی ئەوەی كە
ئامادەی قبوڵی تەسلیمیەت و حاشا كردن
لە ناسنامەی سیاسی و تێكۆشەرانەی
خۆیان نەبوون ،لە سێدارە دران .ئەم
هەڤااڵنە سیمبولی پێداگری پەژاك لە سەر
تێكۆشانە .پەژاك چۆن دەتوانێ نكۆڵی
لە ناسنامەی سیاسی ئەوان بكات؟ ئەوە
خەیانەتێك دەبێت بە ئەو هەڤااڵنە،
ناسنامەی تێكۆشانیان و ئەو گەلەی
كە خەباتیان بۆ كرد .ئەو بابەتانەی كە
ناوەندی شەڕی تایبەت لە زیندانەكان و
لە بەرامبەر زیندانیانی سیاسی پێداگری
لەسەر دەكات ،پەیوەندی و هەماهەنگی
ئەو سیاسەتانە و پێكهێنەرەكانی لە دەرەوە
و ناوەوەی زیندان دەسەلمێنێت .كارگێڕانی
شەڕی تایبەت هەواڵ دەدەن بە تاكەكەسی
كردنی مەسەلەی زیندانیانی سیاسی،
ئەوان لە بەردەوامی تێكۆشان دابڕن .ئەوان
هەوڵ دەدەن لە پرۆسەی تاكەكەسی كردنی
تێكۆشان ،زیندانیانی سیاسی هان بدەن
بە ئەوی كە تێكۆشان لە دژی رژێم وەكوو
هەڵەیەك ببینن و دانی پێدانێن .ناوەندەكان
شەڕی تایبەت بەشێوازێكی بەرفراوان هەوڵ
دەدەن ئەو بارە رەوانییە لەسەر زیندانیانی
سیاسی داسەپێنن كە «تێكۆشانی تۆ هیچ
كەڵكێكی نیە ،تۆ بە تەنیا ماوی ،كەس بیر
لە تۆ ناكاتەوە ،ئەگەر بەردەوام بی دەمری
و ئەنجامێك وەرناگریت» .سایكۆلۆژی
تەنیایی ،یەكێك لە فەلسەفەكانی
دامەزرانی زیندانە .ئەم فەلسەفەیە ،لە
ناو كۆمەڵگاشدا لە ژێر ناوی «خۆ شتێك
لە دەستی من نایەت ،تێكۆشان ئاكامێكی
نیە و كەسێك لە بیری تێكۆشاندا نیە»
خۆی دەنوێنێ .ئەم نەوای بێهیواییە
لە ناوەندەكانی شەڕی تایبەتەوە بە
شێوەیەكی سیستماتیك و بەردەوام بە گوێ
كۆمەڵگادا دەخوێنن .لە ئاكامی ئەم شەرە

دەروونیە ،دەیانەوێ زیندانی سیاسی بەو
ئاكەمە بگات كە دەبێت لە بیری رزگاركردنی
ژیانی خۆیدا بێت .لەو قۆناخەدا زیندانی
لە ئەگەری رەد كردنەوەی ئامانجەكانی
تێكۆشان و ناسنامەی سیاسی خۆی وەكوو
تێكۆشەرێكی سیاسی ،كۆتایی بە خۆی
دێنی و لە راستیدا خۆكۆژی دەكات .ئەمە،
خاڵی سەركەوتنی ئەو رژێمەیە كە هەوڵ
دەدات فەلسەفەی خۆكوشتن لە ژێر ناوی
ژیان ،لە كۆمەڵگادا باو بكات .مرۆڤێك كە
لە پرۆسەی نكۆڵی بەردەوام لە ناسنامەی
خۆیدا بێت ،ئەو مرۆڤەیە كە لە رێگای بە
ژن بووندا هەنگاو دەنێتەوە .تێكۆشەرێكی
سیاسی و ئازادیخواز ،بۆ تێكۆشان لە
دژی بە ژن كردنی كۆمەڵگا سەریهەڵداوە و
ناتوانێت هەم بە ژن بوون پەسەند بكات
و هەم خۆی وەكوو تێكۆشەر بەناو بكات.
ئەوانەی كە بانگەوازی بۆ تێكۆشەرانی
زیندانی دەكەن كە لە فیكری ژیانی خۆیاندا
بن ،لە بیریان چووەتەوە كە بۆ ئەو
تێكۆشەرانە پێناسەی ژیان ،رەدكردنەوەی
تەسلیمیەتە و ئەوان خۆ بوونی خۆیان
بە ناسنامەی بەئیرادە و كۆمەاڵیەتی
خۆیانەوە ناسیوە .فەرزاد كەمانگەر،
ژیانی لە ئازادمانەوە و خۆبوونی خۆشی
لە خوێندكارە چكۆلەكانی و ژیانی ئازادی
ئەوان دەدیت .شیرین عەلەم هوویی ،ژیانی
لە ئیرادەی ژن بوون ،خۆبوونی خۆشی
لەو كچە كوردانەدا دەدیت كە نابێت ئاگر
لە جەستەیان بەردەن ،بەڵكوو دەبێت بۆ
ئازادی خۆیان شەڕ بكەن .شیرین روو بە
ئەشكەنجەگەرەكانی دەڵێت« :دەتوانن
روحم لێبستێنن بەاڵم هەرگیز ناتوانن
شەرەفم لێبستێنن» .فەرهاد وەكیلی
لە بەرامبەر هەڕەشەی جەالدانی خۆی
دەڵێت« :مردن ئەگەر ئەژدیهایە لە دڵی
مندا مێروولەیەكی بێئازارە .مردن بۆ من
بەختەوەریەكە كە لەالیەن دۆستەوە بۆ
من هەدیە كراوە ،چوونكە بۆ گەلەكەمە».
شەهید فەرهاد بەرخۆدانەكەی بە كاتێكەوە
پەیوەند دەدات كە بە پاكی كچانی زاگرۆس
سوندی خوارد و ستایشی ئازایەتی كوڕانی
ئارارات و قەندیلی كردووە .كەسانێك كە
ناسنامەی سیاسی و تێكۆشەرانەی ئەم
شەهیدانە دەبەنە ژێر پرسیارەوە ،پێویستە
بزانن كە لەالی ئەو تێكۆشەرانە ژیان،
بەردەوامی شەرمەزاری سەردانەواندنی
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بەردەوام نەبوو ،خۆبوونیش ئەو چاو
و دەم و گیڤانە هەمیشە كراوانەی كە
هیچكات پڕ و تێر نابێت ،نەبوو .ئەوانەی
كە چەند رۆژ دەستبەسەربوونیان بۆ فڕین
بۆ دەرەوەی واڵت و ژیانێكی بێدەردەسەر
لە رۆژئاوا پێكدێنن ،بە چ جەسارەتێكەوە
داوا دەكەن سیمبولەكانی بەرخۆدانی
كۆمەڵگای كوردستان بێناسنامە بێت؟
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بەردەوام لە
هەوڵی ئەوەدان كە تێكۆشان وەك «تاوان»
نیشان بدەن و گیراوی سیاسی ناچار بكەن
كە لەبەرامبەر «ئەو تاوانەی كە ئەنجامی
داوە» داوای لێبوردن بكات .هەندێك لە
پارێزەران هەروەها پارێزەرانی مافی مرۆڤ
لە ژێر ناوی رزگاركردنی گیانی زیندانێ
سیاسییەكان هەوڵ دەدەن ئەم زیندانیانە
وەكوو كەسانێكی نەزان و فریوخواردوو
نیشان بدەن كە بێئەوەی ئاگادار بن
كەوتوونەتە ناو رێگای تێكۆشانەوە .ئەمە
سووكایەتی بە ئەو تێكۆشەرانەیە كە بە
تێگەیشتنێكی قووڵ لە ئێشەكانی كۆمەڵگا
و پەسەند كردنی تێكۆشان بۆ ئازادی گەلی
خۆی ،لە رێگای ئازادیخوازیدا هەنگاوی
ناوەتەوە .تێكۆشەرێكی ئازادیخوازی
پەژاكی ،نە تاوانبارە و نە فریوخواردوو،
بەڵكوو دەنگدانەوەی داخوازی ئازادی
گەلێكە كە رژێمێكی رووخێنەر و
دژەكۆمەڵگا ،هەموو رێگاكانی ژیانی
ئازادی لە بەر دەم داخستووە .ئەوانەی كە
كوشتار ،ئەشكەنجە ،هەژاری و بێئیرادەیی
لە سەر كۆمەڵگای كوردی دادەسەپێنن،
تاوانبارن و دەبێ داوای لێبوردن بكەن
و فریوخواردەكانیش ئەو كەسانەن كە
بە زانابوون یا نەزانی كەوتوونەتە
خزمەتی سیاسەتەكانی شەڕی تایبەتەوە.
پەژاك بە پێچەوانەی پارتە كالسیكەكان،
تێكۆشەرێكی زیندانی وەك مورەیەكی
سووتاو و لە كەڵك كەوتوو نابێنێت.
تێكۆشەرێكی زیندانی ،بە بەرخۆدانی لە
بەرامبەر هەر ئەشكەنجەیەكی جەستەیی و
دەروونی ،بەرخۆدانی كۆمەڵگا لە بەرامبەر
رژێمی داگیركەر بەرز دەكاتەوە .زیندانییەكی
سیاسی لە كەسێكی سیاسی دەرەوەی
زیندان تێكۆشەرترە .فەرهەنگی بەرخۆدانی
سیاسی زیندانیانی تێكۆشەر ،لە هەستی
بەرپرسیاریەتی ئەوان وەكوو كەسانی
شۆڕشگێر لە بەرامبەر كۆمەڵگاكەیان
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دەردەكەوێت و فەرهەنگی بەرخۆدانی
ئەوان رەنگدانەەوی فەرهەنگی بەرخۆدانی
ئایدیۆلۆژی ،كەسایەتی و پارتەكەیانە.
ناكرێت چاوەروانیمان لە كەسانی پەیڕەوی
ئایدیۆلۆژی پاسیڤ بوون بێت تاكوو
فەرهەنگی بەرخۆدان لە زیندان پەرەپێبدەن.
ئەو كەسانەی بە هۆی خاوەندارێتی پەژاك
لە ناسنامەی سیاسی هەڤاالنی پەژاك،
ئێمە تاوانبار بە «بە كوشتدانی ئەوان»
دەكەن ،ئایا واڵمێكیان بۆ ئەوە هەیە كە
لە بەرچی ئەندامی ئەو رێكخستنانەی
كە لە بەرامبەر گیرانی ئەندامەكانیان
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بێدەنگن بۆچی لە سێدارە دەدرێن؟
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت وێڕای بەردەوام
كردنی ئەشكەنجەكانی دەروونی و جەستەیی
و لە سێدارەدانی گیراوانی سیاسی ،لە
هەوڵی ئەوەدا كە بە بەرفراوانتر كردنی
سیستەمی چاوەدێری لە سەر زیندانیانی
سیاسی ،لە بەرامبەر بەرێكخستن بوون و
بەردەوام بوونی تێكۆشینی ئەوان ئاستەنگی
ساز بكەن .بۆ نموونە دەتوانین بە دانانی
كامێرا لە هەموو شوێنەكانی زیندان،
لێك جیاكردنەوەی زیندانیانی سیاسی و
گوشار خستنە سەر بنەماڵەكانیان ئاماژە

بكەین .ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی
توركیا لە رێگای كاربەدەستانی پارتی
داد و گەشە پێدان پێشنیاریان بە دەوڵەتی
ئێران كردووە كە بە دروستكردنی چەند
زیندانێكی مودڕن لە شارە ناوەندیەكانی،
نێونەتەوەیی
كۆمەڵگای
كاردانەوەی
سەباەرت بە مژاری ئەشكەنجە لە
ئێران كەم بكەنەوە و هاوكات چەندین
زیندانی شاراوە بۆ زیندانیانی سیاسی
و بەتایبەت بۆ زیندانییە سیاسییەكانی
كورد كە كاردانەوەی ناونەتەوەیی لە
بەرامبەر كێشەی ئەوان كەمترە ساز بكەن.

هەوڵدانەكانی ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بۆ مافیایی نیشاندانی(كریمینالیزە كردنی) پەژاك:
بەناوكردنی پەژاك وەك مافیا ،یەكەمین
هەنگاو بۆ ترۆریزەكردنیەتی .مافیایی
كوردییەكان
تێكۆشانە
نیشاندانی
لە شێوازە هەمیشەییەكانی رژێم لە
كوردستانە .بە گوێرەی ئەم شێوەیە،
ئامانجە ئازادیخوازەكانی بزووتنەوەی
كورد چەواشە دەكرێت و ئەو ئامانجانە
لە ناو شەپۆلێك لە ئانتی پرۆپاگەندە
كە ئاراستەی رای گشتی دەكرێت ،ون
دەبێت .بە مافیایی نیشاندانی تێكۆشانی
گەلی كورد ،هەوڵدەدرێ دیمەنێكی
توندوتیژ و دژەگەل لە تێكۆشان ئاراستە
بكەن كە بە پێی ئەو دیمەنە كەسانێك لە
دەرەوەی داخوازی گەلی كوردستان و بە
گوشار لە سەر گەل و بە كاری مافیایی،
هەوڵدەدەن گەلی كوردستان ـ كە لە دڵەوە
سیاسەتەكانی رژێمیان پەسەند كردووە
ـ لە دژی دەوڵەت هەڵگەرێننەوە .ئەم
دیمەنە ،هەروەها پێناسەی رژێم لە كوردی
خوازراو و كوردی نەخوازراو بەیان دەكات.
لە راستیدا مافیا نیشاندانی پەژاك،
سەرپۆشێكە بۆ كردەوە مافیایەكانی
رژێم لە كوردستاندا .بەم كردەوە ،رژێم
دەخوازێ زەمینەی ئەوە لە ناو رای
گشتیدا ساز بكات كە هەموو كردەوە
دژەمروڤانەكانی خۆی بخاتە پاڵی
پەژاكەوە .بەهۆی ئەوەی كە ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت ،بەتایبەت گرووپەكانی
دژەپەژاك كە لە راستیدا بۆ كاری مافیایی
لە كوردستان ساز كراون و خۆیان گرووپی
مافیایین ،مافیایی نیشاندانی پەژاك
زۆرتر دەكەوێتە رۆژەڤەوە .ئەگەر رژێم

بزووتنەوەی ئازادیخوازی گەلی كوردستان
مافیایی نیشان نەدات ،ئەو كاتە چۆن
دەتوانێت پاساوی ئەو هەموو كوشتارە،
مرۆڤ رفاندن ،قاچاخ ،لەشفرۆشی و
تووشبوون بە مادە هۆشبەرەكان بێنێتەوە؟
رژێم كە ئاگاداری هەستیاری كۆمەڵگای
كوردستان سەبارەت بە كێشە دژە
ئەخالقیەكان وەك قاچاخ ،گیرۆدە بوون
بە مادە هۆشبەرەكان و لەشفرۆشییە،
هەوڵدەدات لە الیەكەوە بە پەرەپێدان بە
ئەم شتانە لە ناو كۆمەڵگادا سیاسەتەكانی
خۆی پێك بێنێت و لە الیەكی ترەوە بە
خستنە پاڵی ئەو مژارانە بە پەژاكەوە،
لە خۆشەویستی پەژاك كەم بكاتەوە و
سیمای پەژاك ناشرین بكات .ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت ،بە پرۆگاندەی بەرفراوانی
راگەیاندنی و فەرهەنگی هەوڵی ئەوە دەدەن
كە دیمەنێكی بە تەواوەتی جەنایەتكارانە
و مافیایی لە بزووتنەوەی ئازادیخوازی
گەلی كورد ساز بكات و لەم بوارەوە
پارەیەكی زۆر خەرجی درووستكردنی فیلم
و دێكومێنتارەكانی تەلەڤیزیۆن دەكەن.
دەوڵەتی ئێران بە كەڵك وەرگرتن لە
كردەوەكانی ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی
توركیا لەم بوارەدا ،لە هەوڵی پێشخستنی
ئەم روانگەیە لە كۆمەڵگای ئێران و
كوردستانە؛ كە بزووتنەوە سیاسیەكانی
كورد لە ناوەڕۆكدا تۆڕی مافیایین(لەم
بوارەوە كارگێڕانی شەڕی تایبەت ،فیلم
و زنجیرە دراماكانی بەرهەمی توركیا
كە لە سەر بنەمای مافیایی نیشاندانی
بزوتنەوەی ئازادیخوازی كورد لە باكووری

كوردستان ئامادە كراون ،وەردەگێڕێتە
زمانی فارسی و وەكوو سی.دی لە ئێران
و كوردستان باڵوی دەكەتەوە) .لە
الیەكیترەوە ،كۆماری ئیسالمی ئێران بە
ئاگاداری لە سەر هەستیاری نێونەتەوەیی
بۆ مەسەلەی مافیا و قاچاخ ،هەوڵی
ئەوە دەدەن بە مافیایی نیشاندانی پەژاك
رێگا بۆ دژایەتی كۆمەڵگای نێونەتەوەیی
لەبەرامبەر بزووتنەوەی ئازادیخوازی
گەلی كوردستان و ترۆریزەكردنی ئەو
خۆش بكەن .ناوەندەكانی شەڕی تایبەت
هەروەها بە پرۆپاگەندەیەكی بەرباڵو كە
لەم بوارەدا بەرێی دەخەن ،ئامانجیان
رەوایەتی دان بە هێرشەكانی خۆیان لە
بەرامبەر تێكۆشانی گەلی كوردستانە.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت لە ئێران و
توركیا(بەتایبەت گرووپەكانی دژەپەژاك
و ژیتەم) لە هاوكاریەكی بەرباڵو لەگەاڵ
یەكتردا ،لە ترانزیتی فراوانی مادەی
هۆشبەر لە ئەفغانستانەوە بەروە رۆژئاوا
رۆڵی سەرەكی دەگێڕن .ئەوانە لە الیەكەوە
لە ترانزیتی مادەی هۆشبەر و قاچاقی
مرۆڤ دا ،پەیوەندیەكی پتەویان لەگەاڵ
تۆڕەكانی قاچاخی مادەی هۆشبەر و مرۆڤ
ساز دەكەن و لەو باندانە لە بوارەكانی
سیخۆری و ئۆپێراسیۆنی كەڵك وەردەگرن
و لە الیەكی تریشەوە بە تاوانباركردنی
گەلی
ئازادیخوازانەی
بزووتنەوەی
كوردستان بەتایبەت پەژاك و پەكەكە وەك
بكەری ئەم كردەوانە  ،ئەوانە مافیایی
نیشان دەدەن و تیرۆریزەیان دەكەن.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت هەروەها لە
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رێگای قاچاقی مادەی هۆشبەر و مرۆڤ،
پارەیەكی یەكجار زۆر بە دەست دەخەن
كە بەشێك لەم پارەیە بۆ كڕینی چەكی
قاچاخ و باڵوكردنی ئەم چەكانە لە ناو
گرووپەكانی گرێدراوی دەوڵەت دەكرێت
و بەم شێوازە نائارامی لە هەرێمەكانی
كوردستان پەرەی پێدەدرێت .ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت كاسبكارانی سەر سنوور كە
كەل و پەلی ئاسایی لە سنوورەكان ئاودیو
دەكەن وەكوو قاچاقچیانێكی مەترسیدار
دەناسێنن و بە بەناو كردنی ئەوان وەكوو
باندە قاچاخە گەورەكانی پەیوەندیدار
بە پەژاك ،لە هەوڵی ئەوەدان رەوایەتی
بە كوشتاری كاسبكارانی سنوور بدەن و
هەروەها یارمەتییە ماددییەكانی گەلی
كوردستان بە پەژاك وەكوو سەرچاوەی
ناڕەوا و مافیایی نیشان بدەن(رژێم لە
دانپَێدانی تەلەڤیزیۆنی تەسلیمبووەكاندا
لەوان دەخوازێت تا بە خوێندنەوەی
نووسراوی پێشتر ئامادەكراو پەژاك وەك
مافیا و پەیوەندیدار لەگەاڵ تۆڕی قاچاخ
نیشان بدەن .دانپێدانانی زەینەب ئازەر
و گۆتەكانی جەمال قەزاقی نموونەی ئەو
راستییەن .جەمااڵ قەزاقی وەها دەبێژێت:
ئیتالعات بە منی گوت كە لە بەرامبەر
كامێرا بڵێم كە حاجی ئەحمەدی منی
چارەرەش كرد .ئەوان بە منیان دەگوت كە
بڵێم تەواوی ئەو كەسانەی قاچاخ دەكەن
بە زۆر مەجبوور كراون و حاجی ئەحمەدی

ئەوانی مەجبووری ئەو كارە كردووە.
هەروەها زەینەب ئازەر لە قسەكانی خۆیدا
كاسبكارانی سنوور وەكوو قاچاخچی و
هاوپەیمانی پەژاك بە ناو كرد و گوتی
كە ئەوانە سەرچاوەی سەرەكی داهاتی
پەژاكن .ئەو قسانە بووەتە بیانووی
سەرەكی دەوڵەت بۆ كوشتنی كاسبكارانی
سنوور .سرنجراكێشە كە زەینەب ئازەر
و بەختیار میرزایی كە ئەویش لە دژی
پەژاك ئیقراری درۆی كردووە ئێستاكە
لەالی عبداللە موهتەدی دەمێننەوە) .ئەم
پرۆپاگەندەیەی رژێم بوونەتە هۆی ئەوەی
تا كۆمەڵگای نێونەتەوەیی و مافی مرۆڤ
لە سەر مژاری كوشتنی كاسبكاران بێدەنگ
بن و بەم شێوە رژێم سیاسەتی بیۆدەسەاڵت
و جاش سازی لە كوردستاندا بەرێوە ببات.
ناوەندە پرۆپاگەندەییەكانی شەڕی تایبەت
هەواڵ دەدەن بە باڵوكردنەوەی درۆ ،بە ڕای
گشتی بسەپێنن واڵتانی رۆژئاوایی پەژاك
وەكوو گرووپێكی مافیایی دەناسن .ئەم درۆ
گەورەیە بە تایبەت لە الیەن یەكێك لە
كارگێڕانی شەڕی تایبەت بە ناوی عیرفانی
قانعی فەردەوە هاتە ئاراوە .ئەو لە
وتارێكدا كە لە ماڵپەری تابناك(ماڵپەڕی
تایبەتی موحسنی رەزایی) باڵوبووە،
گوتوویەتی كە« :كە پسپۆرێكی ئاسایشی
واڵتی یۆنان(بە بێگوتنی ناو) پێ وتووە
كە پەژاك قاچاخچێتی ماددە هوشبەرەكان
دەكات .ئەو هەروەها بۆ سەلماندی قسەكانی
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خۆی لەمەڕ مافیابوونی پەژاك قسەكانی
كەسێك بە ناوی موحەممەدی مۆشتاق كە
سەرپەرشتی بەشی فارسی رادیۆی توركیا
بوو ،وەكوو بەڵگە دەهێنێتەوە( .لە
كوردیدا مەتەلێك هەیە كە دەڵێت شاهیدی
رێوی كلكیەتی ).خاڵی سەرەنج راكێش
ئەوەیە كە عەبدواڵی موهتەدی هەندێك
تۆمەتی بێبنەمای لە سەر مافیایی بوونی
پەژاك وروژاندووە كە لە یەكچوونی ئەو
قسانە لەگەاڵ پرۆپاگەندەكانی ناوەندی
شەڕی تایبەتی رژێم و ئیقرارەكانی
زەینەت ئازەر لە زەمینەی مافیا نیشاندانی
پەژاك ناتوانێت رێكەوت بێت .عەبدواڵ
موهتەدی وتووێژێكی لەگەاڵ رۆژنامەوانێك
بە ناوی «مایكل جەی توتن» ئەنجام
داوە و لە «میدل ئیست ژورنااڵ» باڵو
بووەتەوە ،پەژاك و پەكەكەی وەك مافیا
و عەشیرەگەرا بەناو كردووە .عەبدواڵ
موهتەدی هاوكات لەگەاڵ یەكخوێندنەوەی
پەژاك و پەكەكە دەبێژێت :ئەوانە لە كاری
قاچاخ ،یارمەتی قاچاخچییان دەكەن و لە
بەرامبەر ئەو پارەیان لێوەردەگرن و ئەوە
سەرچاوەیەكی گەورەی داهات بۆ ئەوانە.
ئەو قسانە لە پراكتیكدا رەوایەتی دان بە
كوشتاری ئەو كاسبكارانەی لێدەكەوێتەوە
كە موهتەدی و تەسلیم بووەكان
ئەوان وەكوو قاچاخچی مەترسیدار و
هاوپەیمانانی پەژاك بەناو دەكەن.

هەوڵدانەكانی ناوەندی شەڕی تایبەت بۆ ترۆریزەكردنی پەژاك
هێرشی یازدەی سپتامبر و راگەیاندنی
شەڕ دژی تیرۆریزم لە الیەن ویالیەتە
یەكگرتووەكانی ئامریكا ،پێواژۆیەكی
نوێی لە پەیوەندییەكان و سیاسەتی
نەبوونی
دەستپێكرد.
نێونەتەوەیی
پێناسەیەكی روونی حقوقی لە دیاردەی
تیرۆر و تیرۆریزم ،لەگەاڵ بەكارهێنانی
ئەمرازیانەی ئەم دیاردەیە لەالیەن
واڵتی ئەمریكاوە بۆ داسەپاندنی مەرجی
تایبەت لە یاسا نێونەتەوەیەكان بە
مەبەستی پێكهێنانی هەژێمۆنی جیهانی لە
پەیوەندیدایە .ئەو شێلو بوونە لە پێناسەی
ترۆریزم ،بیانویەكی داوەتە دەست هەموو
دەوڵەتەكان تا بەرهەڵسكارانی خۆیان بە
مۆركی ترۆریزم سەركوت بكەن .لەمرۆژە
هەر دەوڵەتێك لە جیهاندا ،لیستی

تیرۆری تایبەت بە خۆی هەیە و لە سەر
ئەم بنەمایەش رێكخستنی سەربازی و
پۆلیسی خۆی بەهێز دەكات .هەروەها
مژاری ترۆریزم بووەتە یەكێك لە مێژارە
سەرەكیەكانی ئااڵوگۆڕ و پەێوەندییە
دیپلوماتیەكانی ناوبەری دەوڵەتەكان و
لە بواری رێككەوتن نامەكان و ئیمتیاز دان
و گرتن لە ئاستێكی بەرفراواندا بە كار
دەهێنرێت .ئەمرۆكە رۆڵی مەسەلەی «شەڕ
لە دژی تیرۆر» لە بەهێز كردنی دەسەاڵتی
دەوڵەتەكان و ئەو كڕین و فروشتنە
نارەوایەی ناوبەری ئەوان ،بووەتە
هۆكاری زیاد بوونی ناكۆكی و تۆندوتیژی
لەناو كۆمەڵگاكان لە ئاستی جیهانیدا.
لە رێكەوتی  4فوریەی  2009وەزارەتی
خەزێنەداری دەوڵەتی ئەمریكا پەژاكی

خستە ناو لیستەی گرووپە ترۆریستەكان.
ئەم كردەوەی دەوڵەتی ئەمریكا هیچ
الیەنەكی حقوقی نەبوو ،تەنیا مژارێكی
سیاسی گرێدراو بە هاوسەنگییەكانی
دەسەاڵت لە هەرێمەكەدا بوو .ئەمریكا
لە ترۆریزە كردنی پەژاك دوو ئامانجی
سەرەكی هەبوو :یەكەم هەرچەند كە ئەمریكا
توانیبووی سەدام حۆسەین لە سەر كار ال
ببات ،بەاڵم نەیتوانی سیستەمی دڵخوازی
خۆ لە ئێراق دابمەزرێنێت .ئەمریكا لە
شەڕی خۆی دژی كۆماری ئیسالمی لە
ئێراقدا بێچارە مابوو ،گەیشتە ئەو
ئەنجامە كە دامەزراندی ئیستیقرار لە
ئێراقدا بە بێ قبوڵكردنی هێزی ئێران و
پێكهاتن لەگەاڵ ئەو لە ئێراقدا موومكن
نابێت .دانیشتنەكانی ئێران و ئەمریكا
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لە ئێراقدا لەو چوارچێوەیدا پێكدەهات.
لەم دانشتنانەدا ئەمریكا لە بەرامبەر
كەمكردنەوی كردەوە ترۆریستیەكان و
كردەوە خۆكۆژییەكان و تەقینەوەكانی
گرووپەكانی گرێدراوی ئێران لە ئێراقدا،
بەڵێنی تەنگاوكردنی بەرهەلستكارانی
كۆماری ئیسالمی بەتایبەت پەژاكی دا.
ئەگەر ترۆریزە كردنی پەژاك پێشكەشییەك
لە الیەن دەوڵەتی ئەمریكا بە مەبەستی
رازی كردنی ئێران بۆ كەمكردنەوەی
گۆشارەكانی بە دژی ئەمریكا نیە ،كە
واتە ترۆریست راگەیاندنی بزووتنەوەیەك
كە بە كردەوە لە بەرامبەر دەوڵەتێك كە
ئەمریكا خۆی ئەوی وەكوو «محوەری
شەڕ» راگەیاندووە ،دەتوانێت چ
پاساوێكی هەبێت؟ ئامانجی دووهەمی
ئەمریكا لە ترۆریست راگەیاندنی پەژاك،
تەنگەتاوكردنی پەژاك و راكێشكردنی ئەو
بۆ ژێر دەسەاڵتی خۆیەتی .تایبەتمەندی
فەلسەفی و بنەمای تێكۆشانی پەژاك لە
سەر بناخەی پێكهێنانی كۆمەڵگایەكی
دیمۆكراتیك ،ئازاد و بەئیرادەیە .ئەم
تێڕوانینە بەرهەمی تێپەڕاندنی پارادیمی
لە
دەسەاڵتخوازی
دەسەاڵتخوازییە.
تێكۆشانی رێكخستنێكی سیاسیدا ،لە
ئەنجامدا وەالنان و بە درووشم بوونی
هەموو پێوانەكانی تێكۆشان بۆ گەیەشتن
بە ئەو بەرژەوەندییانەی لێدەكەوێتەوە كە
رێگای گەیەشتن بە دەسەاڵت خۆش دەكەن.
پارادایمی دەسەاڵت دەبێتە هۆی ئەوەی
كە رێكخستنە سیاسیەكان بە جێگای ساز
كردنی فەرهەنگی تێكۆشان و پێداگری
لە سەر ئەو ،لە ژێر ناوی «واقعگەرایی
سیاسی» بكەونە ناو ئەو هاوسەنگییە
سیاسیانەی كە تێیدا هەموو شتێك جگە
لە پێوانە سەرەكییەكانی تێكۆشان بەدی
دەكرێت .لە پارادایمی دەسەاڵتدا ،وەكوو
دلۆپەكانی جیوە ،دلۆپی بچووكتر
ناچاری توانەوە لە ناو دلۆپی گەورەتر
دایە .هەر بۆیەش لە پەیوەندی ناوبەینی
پارتە سیاسیەكان لەگەاڵ دەوڵەتەكان،
هەمیشە پارتە سیاسیەكانن كە لە
پێناو بەرنامە و بەرژەوەندی سیاسی
دەوڵەتەكان دەجووڵَێننەوە .پارادایمی
دەسەاڵت ،لە پەیوەندی لەگەاڵ كۆمەڵگادا
دەسەاڵتخوازی و لە پەیوەندی لەگەاڵ هێزە
گەورەترەكاندا ،تەسلیم بوون و بە ژن بوون
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لەگەاڵ خۆی دێنێت .پارادایمی كۆمەڵگای
دیمۆكراتیك ــ ئیكۆلۆژیك و ئازادیخوازی
رەگەزی ،تێپەركردنی پارادایمی دەسەاڵت
و رەدكردنەوەی «دەسەاڵتخوازی لە سەر
كۆمەڵگا و تەسلیم بوون و بە ژن بوون
لە بەرامبەر هێزە گەورەترەكان» لەگەاڵ
خۆیدا دێنێت .پاراستنی ناسنامە و ئیرادەی
سیاسی لە پەیوەندییەكاندا ،رەنگدانەوەی
ئەم پارادایمە لە پەیوەندی و دانوسەندنی
نیوانی پەژاك و هێزەكانی ترە .قبوولً
نەكردنی ئەم مژارە لەالیەن ئەمریكا ،بۆ
ئەم هۆیە دەگەرێًتەوە كە هەتا كوو ئێستا
مۆدێلێكی تایبەت لە پەیوەندی بزووتنەوە
كوردییەكان و دەولًەتەكاندا لە ئارادا
بووە .ئەو شێوازە پەیوەندییە كە جۆرێك
لە پەیوەندی دەسەاڵتە ،هەڵقواڵوەی
تێڕوانینی زلًهێزەكان سەبارەت بە
كێشەی كورد و رۆڵی تەرخانكراو بۆ
كوردە .بە بۆچوونی دەسەاڵتە زلهێزەكان،
كوردەكان كارتی گوشار لە هاوسەنگیەكانی
رۆژهەاڵتی ناوەراستن .ئەو دەولًَەتانە
لە داسەپاندنی مەرجەكانی خۆیان لەسەر
دەوڵەتەكانی هەرێمدا لە كارتی پرسی
وەكوو ئەمرازی گوشار كەڵك وەردەگرێن
و لە كاتی رێكەوتن لەگەڵ ئەو دەوڵەتانە
زۆر بە سانایی كوردەكان دەكەن بە قوربانی
پەیمانەكانیان .رۆڵێك كە زڵهێزەكان
بۆ پرسی كورد تەرخانیان كردووە ،تا
ئێستا لەو چوارچێوەیەدا بووە و ئەم
هێزانە لە پەیوەەندیەكانی خۆیان لەگەڵ
رێكخستنەكانی كوردیدا ،پێكهێنانی ئەو
رۆڵەیان لێدەخوازن .مێژووی تێكۆشانی
كورد پڕە لە ئەنجامە تراژێدیەكان كە
بەرهەمی ئەو جۆرە پەیوەندیانەن.
زلهێزەكان نیشانیان داوە كە لە كاتی
وەدەست خستنی بەرژەوەندەكانیان و
رێكەوتن لەسەریان لەگەاڵ دەوڵەتەكانی
ناوچەكەدا ،چاوپۆشی لە كوشتاری
كوردەكان لەالیەن ئەو دەوڵەتانەوە دەكەن
و دەستی ئەو دەوڵەتانە كراوە دەهێڵن.
بۆ هەر كەسێك روون و ئاشكرایە كە نە
ئەمریكا ونە زلهێزەكانی تر ،جیا لەو
سیاسەتەی كە ئاماژەی پێكرا هیچ پیالنێكی
دیاركراویان بۆ پرسی كورد نییە .ئەمریكا
پرسی كورد لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
تەنیا لە چواچێوەی واڵتی ئێراق و لە
باشووری كوردستان دەبینێت و پێناسەی

دەكات(.هەڵبەت ئەوە بە واتای پشتیوانی
ئەمریكا لە گەلی باشووری كوردستان
نیە بەڵكوو ئەمریكا باشووری كوردستان
دەكات بە شوێنی شەڕ لە پێناو پاراستنی
بەرژەوەندییەكانی خۆی و هێزەكانی
تر) .لە چوارچێوەی سیاسەتی ئەمریكا،
كوردەكانی بەشەكانی تری كوردستان
مافی باس كردن و تێكۆشان بۆ مافی
نەتەویی ــ كلتووری ــ كۆمەاڵیەتی خۆیان
نییە .بەرتەسك كردنی پرسی كورد بۆ
ئێراق و باشووری كوردستان ،ئەنجامێكی
وەكوو دامەزراندنی دەوڵەتی ئەرمەنستان
و ژینوسایدی ئەرمەنیەكان لە سەرەتای
لێدەكەوێتەوە.
بیستەمی،
سەدەی
سیاسەتی ئەمریكا سەبارەت بە كێشەی
كورد لە ئێران ،هێشتاش لەسەر بنەمای
روانگە كۆنەكانی ئەم واڵتە سەبارەت
بە پرسی كورد بە گشتییە .لەسەر ئەم
بناخەیە بزووتنەوەیەك كە دەرەوەی
چوارچێوەی پێناسەكراو و سیاسەت و
پەیوەندیەكانی ئەو بۆ كورد هەڵسوكەوت
بكات ،وەكوو بزووتنەوەیەكی ناخوازراو
دەبینرێت .خستنی پەژاك لە ناو لیستی
تیرۆری وەزارەتی خەزانەداری ئەمریكا،
لەراستیدا ئاگاداری دان بە پەژاك بۆ
قبوڵكردنی پەیوەندی لەسەر بنەمای
دەسەاڵت لەگەاڵ دەوڵەتی ئەمریكایە.
هەر رێكخستنێكی تێكۆشەر ،مافی ئەوەی
هەیە لە پێناو سەلماندی حەقانییەتی
تێكۆشانی خۆی و بۆ مافی گەلەكەی و بۆ
وەرگرتنی پیشتیوانی كۆمەڵگای جیهانی
پەیوەندی بەرفراوانی نێونەتەوەیی ساز
بكات .پەژاكیش بۆ وەرگرتنی پشتیوانی
كۆمەڵگای جیهانی لە پێناو چارەسەری
دیموكراتیانەی پرسی كورد و بونیادنانی
دیموكراسی لە ئێراندا ،ئامادەی پێكهێنانی
پەیوەندی لەگەڵ هەموو گرووپ ،هێز
و دەوڵەتێكە .بەكارهێنانی مەسەلەی
تیرۆریزم بۆ گوشار خستنە سەر پەژاك
لەالیەن دەوڵەتی ئەمریكا و بۆ ئەوەی
پەژاك بخاتە ناو ئەو سیاسەتانەی
كە دووپات كردنەوەیان جگە لە
تراژدییەكانی رابردووی بەدواوە نابێت،
هەڵوێستێكی نارەوا و نادیموكراتیانەیە.
جێگێر كردنی پەژاك لە ناو لیستی
گرووپە ترۆریستیەكان لەالیەن وەزارەتی
خەزانەداری ئەمریكا ،لە چڕكردنەوەی
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كردەوەكانی شەڕی تایبەت لە دژی
كۆمەڵگای كوردستان رۆڵێكی بەرچاوی
هەبووە .سوپای پاسداران وەك ناوەندی
سەرەكی شەڕی تایبەت ،بە كەڵك
وەرگرتن لەو بابەتە و رەوایەتی دان
بە جنایەتەكانی خۆی لە كوردستاندا،
هەنگاوی زۆر خێراتری بۆ بەرفراوانتر
كردنی مێلیتاریزم لە كوردستان و ئێراندا
ناوەتەوە و سیاسەتی گرتن ،ئەشكەنجە و
ئیعدامی ،پەرەپێداوە و ئاستی سیاسەتە
رووخێنەرەكانی خۆی لە كوردستاندا
زۆرتر كردەوە .تیرۆریزە كردنی پەژاك
لە الیەن ئەمریكاوە ،كاریگەری لەسەر
تێكوشانی دیموكراتیك لە ئێراندا دەكات.
رژێم بە كەڵك وەرگرتن لەو كەش و
هەوایە كە سیاسەتی خۆی لە سەر ئەو
بنەمایە لە كوردستاندا بسەپێنێت ،هەر
جۆرە تێكۆشانی كرداری و بەرخۆدانی
جددی تیرۆریزە دەكات و پاسیڤ بوون
باڵو دەكاتەوە .ئەگەر ئەمریكا خوازیاری
ئااڵوگۆڕی دیموكراتیك لە ئێراندا بێت،
پێویستە سیاسەتەكانی خۆی سەبارەت بە
پرسی كورد لە بەرچاو بگرێتەوە و هەروەها
شێوازی نوێی بۆ چارەسەری دیموكراتیكی
پرسی كورد و پشتیوانی لە دیموكراسی
لە ئێران و قەبوواڵكردنی ئیرادەی
بزووتنەوەی گەلی كورد ،بگرێتە بەر.
ئەو رێبازانەی كە ناوەندەكانی شەڕی
تایبەتی كۆماری بۆ جێگیر كردنی پەژاك لە
ناو لیستی تیرۆری وەزارەتی خەزێنەداری
ئەمریكا گرتوویەتە بەر ،سیاسەتی ئەو
رژێمە لە كوردستان ،ئێران و هەرێم روون
دەكاتەوە .رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران،
لە پەیوەندییە بەرفراوانەكانی لەگەاڵ
دەوڵەتی توركیا لە بواری ترۆریزەكردنی
پەژاك لە گۆڕەپانی نێونەتەوەیی كەڵك
وەردەگرێت .كۆماری ئیسالمی ئێران كە
لە ترسی دەوڵەتی توركیا لە پرسی كورد
ئاگادارە و بەهۆی تەنگەتاویەكی كە لە
گۆڕەپانی نێونەتەوەیی و بەتایبەت دۆزی
وزەی ناوكی تووشی بووە ،یەكێتی خۆی
لەگەاڵ توركیا لەسەر بنەمای الواز كردن
و لەناو بردنی تێكۆشانی گەلی كورد ئاوا
دەكات .لەو چوارچێوەدا بۆ ساز كردنی
مێكانیزمەكانی بەرێوە بردنی كوشتاری
دووقۆڵی لە چوارچێوە شەڕی تایبەتدا
ئێمتیازگەلێكی گەورەی بە دەوڵەتی توركیا

بەخشیوە .لە هەموو ئەو پەیمانانەی كە
لە بواری وزە و بازرگانی لە نێوان ئەم
دوو دەوڵەتە تۆمار كراوە ،تەنیا توركیا
قازانجی بردووە .لەالیەكی ترەوە ئێران
بۆ سەڵماندنی پێداگری خۆی لە شەر
كردن لەگەاڵ گەلی كورددا ،بەر لە هەر
پیواژۆیەكی دیالۆگ لەگەاڵ توركیا،
یەك یا چەند زیندانی سیاسی كوردی لە
سێدارە داوە یان حوكمی سێدارەی بۆیان
بڕیوەتەوە .توركیاش لە چوارچێوەی ئەو
یەكگرتنەدا لە گۆڕەپانی نێونەتەوەیی
لە ئێران پشتیوانی دەكات و هەروەها
تێكۆشانی ئازادیخوازانەی گەلی كورد لە
ئێران ترۆریزە دەكات .شەهید فەرزاد لە
یەكێك لە نامەكانی لە ژێر ناوی»لە كێ
داوای لێبوردن بكەم» وەها دەنووسێت:
«دەر كردنی سیزای سێدارە بۆ ئێمە
بەپێی هاوپەیمانی و هاوسەنگی سیاسی
ئێرانە لەگەاڵ پارتێكی تازە بە دەسەاڵت
جیرانی
گەیشتووی(تازەموسلمان)
رۆژئاوایە كە لە كوشتاری گەالن لە 1915
هەتاكوو تائێستا ،خاوەن ئەزموونە.
حوكمی لە سێدارەدانی ئێمە پێشكەشییەكی
سیاسی ،چوكدادانێكی زەبوونانەی ئێران
بە هاوسەرە ئایدیۆلۆژییەكەیەتی كە لە
ئامانجەكانیاندا هاوبەشن و لەشێواز و
بۆچوونەكانیاندا جیاوازن ».دەوڵەتی
توركیا بە كەڵك وەرگرتن لە پەیوەندییە
تایبەتیەكانی خۆی لەگەاڵ ئەمریكادا و
هەروەها پەیوەندییەك كە لەگەاڵ لۆبی
جوولەكەكان لە ئەمریكا هەیەتی ،لە
بواری خستنی پەژاك بۆ ناو لیستی تیرۆری
دەوڵەتی ئەمریكا رۆڵی بەرچاوی گێڕاوە.
دەوڵەتی توركیا لە هەموو پەیوەندییەكانی
دەرەكی خۆیدا ،خۆی و كۆماری ئیسالمی
ئێرانی وەك قۆربانی هاوبەشی ترۆریزمی
بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی گەلی كورد،
دەناسێنێت .ئەم بابەتە ،كاردانەوەی
جیهانی لە بەرامبەر مژاری مافی گەالن
لە ئێران و مافی مرۆڤ لە كوردستان
كەم دەكاتەوە .بەو پێیە ئەم پەیوەندی
خزمەتی
دەكەوێتە
مێكانیزمانە
و
ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی كۆماری
ئیسالمی تاكوو بە خەیاڵێكی ئاسوودەوە
بەردەوامی بە سیاسەتەكانی خۆی لە
كوردستان بدات و چڕیان بكاتەوە.
باشووری كوردستانیش یەكێك لەو
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كۆماری
رژێمی
كە
گۆڕەپانانەیە
ئیسالمی ،هەندێك سیاسەتی تایبەتی بۆ
تیرۆریزەكردنی پەژاك و قەبەواڵندنی ئەو
بابەتە بە كۆمەڵگای جیهانی تێدا پێك
دێنێت .كۆماری ئیسالمی ئێران بە كەڵك
وەرگرتن لەو كاریگەرییەی كە لەناو
پارتەكانی باشووری كوردستان هەیەتی،
هەنگاوی كرداری هەڵدەهێنێتەوە .رژێم
لە سەرەتای دامەزراندنی پەژاك ەوە هەتا
ئێستاكە ،بەرەدەوام هێرشی سەربازیی و
تۆپخانەیی لەسەر باشووری كوردستان
ئەنجام داوە .ئەم هێرشانە كە بە بیانووی
هەبوونی هێزەكانی پەژاك لە ئێراقدا
ئەنجام دەدرێن ،لە راستیدا گۆشارێكی
بەردەوامە كە رژێم بۆ بەرفراوانتر كردنی
كاریگەری ،هیز و دەسەاڵتی خۆی لە ئێراق
و باشووری كوردستان ئەنجامی دەدات.
زۆر جاران هێزەكانی رژێم ،هێندێك شوێن
لە خاكی باشووری كوردستان دەكەنە
ئامانجی هێرشی زەمینی و تۆپخانەیی كە
هێزەكانی پەژاك هیچكات لەو شوێنانە
بەجێی نەبوون(.بۆ نموونە هێرش و هاتنە
ناو خاكی ئێراق لە سنوورەكانی مەندەلی و
هەلەبچە) .حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە
جێگەی شەرمەزاركردنی دەستدرێژییەكانی
كۆماری ئیسالمی ،بە تاوانبار نیشاندانی
پەژاك رەوایەتی بەم دەستدرێژیانە دەدات.
ئەمە لە حالێكدایە كە گریالكانی هێزەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان «ه.ڕ.ك» هیچكات
خاكی باشووری كوردستانیان بۆ هێرش
بردنە سەر هێزە سەربازییەكان كۆماری
ئیسالمی بەكار نەهێناوە ،تەنانەت
باشووری كوردستانیان لە هاتنی تیمەكانی
تیرۆری كۆماری ئیسالمی پاراستووە.
كۆماری ئیسالمی ،لە لێدوانەكانی
حكوومەتی هەرێمی كوردستان بۆ
تیرۆریزەكردنی پەژاك كەڵك وەردەگرێت.
هاوتەریب بوونی هێندێك كەسایەتی و
پارتی كوردی لەگەڵ سیاسەتەكانی كۆماری
ئێسالمی دژبە پەژاك و گەلی رۆژهەاڵتی
كوردستان ،وێڕای ئەوەی كە وەك
ئامێرێك لە بەرژەوەندی سیاسەتەكانی
دەرەوەی رژێم بەكار دەبردرێت ،هەروەها
دەستی ئەم رژێمە بۆ پێكهێنانی جەنایەتی
زۆرتر لە كوردستان دەكاتەوە .بۆ نموونە
دوابەدوای بە تیرۆریست ناساندنی
پەژاك لەالیەن هوشیار زێباری وەزیری
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دەرەوەی ئێراق كە لە كۆبوونەوەیەكی
رۆژنامەوانیدا لەگەاڵ «عەلی ئەكبەری
سالێحی» ئەوەی راگەیاند ،رژێم
ێ یەكێك لە كاردیرەكانی پەژاكی
دەستبەج 
بە ناو «حۆسەین خزری» لە سێدارەدا.
كۆماری ئیسالمی لەو پەیوەندییە كۆنەی
كە لەگەاڵ یەكێتی نیشتمانی كوردستان
هەیەتی بۆ بەرەنگار بوونەوەی پەژاك
كەڵك وەردەگرێت .رژێم لە جەالل تاڵەبانی
ویستوویە كە لە الیەكەوە هەموو پەیوەندییە
ناونەتەوەییەكانی خۆی بۆ تیرۆیزە كردن
و گوشەگیر كردنی پەژاك بە كار بێنێت
و لەالیەكی تریشەوە لە پەیوەندییە
تایبەتییەكانی خۆی لەگەاڵ بەرێوەبەرانی
كۆمەڵە و دیموكرات كەڵك وەرگرێت و
رۆڵی پێكهێنان و كۆردینەكردنی ئەوان بۆ
پرۆپاگەندە لە دژی پەژاك بگرێتە ئەستۆ.
بەرنامەكانی كۆماری ئیسالمی بۆ دژایەتی
كردنی پەژاك لە رێگای ناوەندەكانی شەڕی
تایبەتی رژێم لە ناو خاكی ئێران و باشووری
كوردستان ئاراستەی پارتەكانی باشووری
كوردستان و حكوومەتی هەرێم دەكرێت و
هەر لە رێگای ئەو ناوەندانەوە هاوئاهەنگی
پێویستیان لەگەاڵ ئەنجام دەدرێت.
قەرارگای رەمەزان و ناوەندە شاراوەكانی
سوپای قودس و كنسولگەرییەكانی ئێران
لە هەولێر و سلێمانی ناوەندەكانی شەڕی
تایبەت لە باشووری كوردستانن .كۆماری
ئیسالمی لە رێگای ئەو ناوەندانەوە و بە
شێوازی ناڕاستەوخۆ چونێتی رۆڵ بینینی
پارتە كالسیكەكانی باشووری كوردستان لە
بەرەنگار بوونە لەگەاڵ پەژاك و تیرۆریزە
كردنی ئەو دیاری دەكات .زانیاریەكی
زۆر لە دەستدایە كە فەرماندەكانی
شەڕی تایبەت لە ئێراقدا لە پارتییەكانی
باشوور و بە تایبەت یەكێتی نیشتمانییان
ویستووە تاكوو لە گوشار خستنی سەر
حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان(كۆمەڵە
و دیموكرات) ،ئەوان ناچاری پرۆپاگەندە
لە دژی پەژاك بكات .كۆماری ئیسالمی
ئێران كە ئەو دوایانە هێرشێكی بەرفراوانی
بۆ تیرۆریزەكردنی پەژاك دەستپێكردووە
و چەندین دیداری دوا بە دوای یەكی
لەگەاڵ كاربەدەستانی حكوومەتی هەرێم
و هەروەها یەكێتی نیشتمانی كوردستان
و پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێراق
ئەنجام داوە ،زانیارییەكان نیشان دەدەن
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كە خاڵی سەرەكی ئەم چاوپێكەوتنانە
شێوەی تیرۆریزەكردن و بەرنگاربوونەوەی
پەژاكە .لە هەاڵومەرجی هنووكەیی كە
گەلی باشووری كوردستان بۆ پێكهێنانی
چاكسازی و گۆڕانكاری دەستیان بە
دەربڕینی نارەزایەتی كردووە ،كۆماری
ئیسالمی بە كەڵك وەرگرتن لە ترسی
یەكێتی نیشتمانی و پارتی دیموكراتیكی
كوردستانی ئێراق لەو نارەزایەتیانە،
هەوڵ دەدات تا ئەو رەوشە وەكوو
دەرفەتێك بۆ «پێكهاتن لە سەر تێكۆشانی
هاوبەش لە دژی پەژاك و نارەزایەتییەكانی
باشور» بەكار بهێنێت .نەچیرڤان بارزانی
لە دیدارێكی كە لە سەرەتای ساڵی نوێی
زایینی لە ئێران هەیبوو ،رازی بوونی
پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێراقی
بۆ هێرشی ئاسمانی هێزەكانی كۆماری
ئیسالمی ئێران بۆ سەر شوێنەكانی پەژاك
دەربڕی .هەروەها جەالل تاڵەبانی و
نەچیروان بارزانی لە نەورۆزی  1390چەند
دیداریان لەگەاڵ كاربەدەستە ئاسایشیەكان
و بە تایبەتی «قاسم سلێمانی» یەكێك لە
فەرماندە پایەبەرزەكانی سوپای قودس
پێكهێنا .الیەنەكان لەو دیدارانەدا لەسەر
بابەتی تێكۆشان لە دژی بەرهەڵسكارانی
یەكتر بەڵێنی هاوكارییان داوە .دواتر
وەڤدێكی ئێرانی پێكهاتوو لە ئەندامانی
سوپای پاسداران و نوێنەرانی دەوڵەت
لە دیدارێكی كە لە كونسولخانەی ئێران
لە سلێمانیدا لەگەاڵ كاربەدەستان یەكێتی
نیشتمانی و پارتی دیموكرات پێكی دێنن،
پرۆژەیەك پێشكەش بە هەر دوو پارتی
دەكەن .ئامانجی ئەو پرۆژەیە ساز كردنی
بەرەیەك لە حیزبەكانی رۆژهەاڵت لە دژی
پەژاكە .بە پێی ئەو پرۆژەیە1 :ــ یەكێتی
نیشتمانی و پارتی دیموكرات پێویستە
لەگەاڵ كۆمەڵە و دیموكرات كۆبوونەوە
بكەن و ئەوان لە مەترسی «بەهێز بوونی
خێرای پەژاك» و ئەو بابەتەی كە پەژاك لە
ئامادەكاری راپەڕینێكی گەورەدایە و ئەگەر
هەر دوو حیزب وەخۆ نەكەون دەرفەتەكان
لە دەست دەدەن ،بیانترسێنێن و ئەوان بۆ
جموجوڵێكی خێرا لە دژی پەژاك هان بدەن.
2ــ یەكێتی نیشتمانی و پارتی دیموكرات
پێویستە لە كۆمەڵەی موهتەدی و هەر دوو
حیزبی دیموكرات بخوازن كە لە هەموو
پەیوەندییە دیپلۆماتیكە دەرەكییەكانیان

پەژاك گرێدراوی پەكەكە نیشان بدەن و وا
بنوێنن كە پەژاك رێكخستنێكە كە پەكەكە
بۆ بەرژەوەندی خۆی سازی كردووە3 .ــ
كۆمەڵە و دیموكرات پێویستە هان بدرێن
تا بە كەڵك وەرگرتنی بەرفراوان لە
راگەیاندن هێرشێكی پرۆپاگەندەیی مەزن لە
سەر بنەمای گرێدراو نیشاندانی پەژاك بە
پەكەكە وەرێبخەن4 .ــ حیزبەكانی كۆمەڵە و
دیموكراتی كوردستانی ئێران لە هەماهەنگی
لەگەاڵ پارتەكانی باشووری كوردستان و
راگەیاندندا چاالكی پەژاك وەكوو هۆكاری
زیادبوونی گوشارەكان لە كوردستان نیشان
بدەن و مەحكوومی بكەن5 .ــ حیزبەكانی
كۆمەڵە و دیموكراتی كوردستانی ئێران بە
ناردنی نامە بۆ كەسانی ناسراوی ئایینی و
رەوشەنبیران و هەروەها سەرۆك جاشەكان
لە بابەتەكانی سەرەوەدا لە مەترسی پەژاك
ئاگاداریان كەنەوە6 .ــ حیزبەكانی كۆمەڵە
و دیموكراتی كوردستانی ئێران پێویستە لە
ناو گەل لە دژی پەژاك پرۆپاگەندە بكەن.
7ــ بڕینی بانك و كوشتنی كارمەندانی
بانكەكە ،كوشتنی كەسایەتییە ناودارە
سوننەكان ،هێرش كردن بۆ ناوەندەكانی
دینی شێعەكان و تەقینەوە كردن كە
بە شێوازی دوابەدوای یەك لە الیەن
تیمەكانی دژەپەژاك ئەنجام دەدرێن
پێویستە لە پرۆپاگەندەیەكی بەرفراوانی
راگەیاندندا لەالیەن كۆمەڵە و دیموكرات
بخرێتە پااڵ پەژاكەوە و مەحكووم بكرێت.
بەشێكی زۆر لە ئەندامانی هەر دوو پارتی
لە باشووری كوردستاندا تیرۆر كراون و
هیچكات بكۆژەكانیان نەگیراون .لەالیەكی
ترەوە رژێم بە بەكارهێنانی گوشار لە
رێگای پارتیەكانی باشووری كوردستان و بە
تایبەت یەكێتی نیشتمانی كوردستان ئەوانە
ناچار بە كەمپنشینی ،نەمانی تێكۆشان
و پاسیڤ بوون كردووە .سیاسەتەكانی
حكوومەتی هەرێمی كوردستان و بەتایبەتی
یەكێتی نیشتمانی كوردستان و پارتی
دیموكراتی كوردستانی ئێراق لە پاسیڤ
كردنی پارتەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان و
هەروەها قبووڵكردنی ئەم پاسیڤ بوونە
لە الیەن پارتەكانی رۆژهەاڵت ،لەگەاڵ
پشتیوانی گەلی كوردی باشووری كوردستان
لە تێكۆشانی رۆژهەاڵت بە تەواوی لە
ناكۆكی دایە .دوابەدوای لە سێدارەدانی
شەهید حوسەین حزری ،گەلی كورد لە
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باشووری كوردستان كە لە هەبوونی
ناوەندە سیخوڕیەكانی كۆماری ئیسالمی
و دەستێوەردانی ئەوان لە كاروباری
باشووری كوردستان توڕە بوون و
هەروەها لە كوشتاری تێكۆشەرانی سیاسی
رۆژهەاڵتی كوردستان بە دەستی كۆماری

ئیسالمی نارازی بوون ،خۆپیشاندانی
گەورەیان لە شارەكانی سلێمانی و
هەولێر ساز كرد و خوازیاری دەركەوتنی
هێزە سیخوڕییەكانی كۆماری ئیسالمی
لە خاكی باشووری كوردستان بوون .لەم
نارەزایەتیانەدا ،گەلی باشووری كوردستان
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نیشانی دا كە ئەوەی كە ئاسایشی
كوردستان تێكدەدات هەبوونی هێزەكانی
پەژاك نیە بەڵكوو بوونی سیخوڕان
ترۆریستەكانی كۆماری ئیسالمییە.
و

ئەو بابەتانەی كە ناوەندەكانی شەڕی تایبەت وەكوو هۆكار بۆ ترۆریزەكردنی پژاك بە كاری دەهێنن:
ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی رژێم لە مژارگەلێكی بێبنەما و چەواشەكردنی راستیەكان بۆ ترۆریزەكردنی پژاك كەڵك
وەردەگرێت .باس كردنی بەشێك لەو چەواشەكارییانە و روونكردنەوەی راستییەكان بابەتێكی پێویستە.

1ـ یەكسان خوێندنەوەی "پەژاك" و "پەكەكە":
یەكێك لەو مژارانەی كە ناوەندەكانی شەڕی
تایبەتی رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران بۆ
ترۆریزەكردنی پەژاك لە سەری جەخت
دەكەنەوە ،یەكسان دیتنی پەژاك لەگەاڵ
پارتی كرێكارانی كوردستان پەكەكەیە .ئەم
مژارە یەكێك لە بیانووە سەرەكییەكانی
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بۆ بەستنی
پەیمانەكانی دژی كورد ،خۆ مەزلووم
نیشان دان لە كۆمەڵگای ناونەتەوەیی و
هەروها زەمینەی هاوبەشی پرۆپاگەندەی
دژی پژاكە لە ناوبەین ئێران ــ توركیا،
حیزبە كوردییەكان و ناسیۆنالیستە
فارسەكانە .ئەم گرووپە جۆربەجۆرانە
لەو پرۆپاگەندە هاوبەشانە ئامانجی
جیاوازیان هەیە .كۆماری ئیسالمی ئێران بە
یەكسانخوێندنەوەی پەژاك لەگەاڵ پەكەكە،
سیاسەتی دەرەكی نیشاندانی پژاك پەیرەو
دەكات .رژێمی كۆماری ئیسالمی هەوڵ
دەدات كە بەو پرۆپاگەندانە نیشان بدات
كە ئەو رژێمە هیچ كێشەیەكی لەگەاڵ گەلی
كورد نیە و ئەوە هێزە دەرەكیەكانن كە لە
كوردستاندا «گێرەشێوێنی و ئاژاوە» ساز
دەكەن .رژێم سیاسەتی «دەرەكی نیشاندانی
برەهەڵستكارانی» لە دژی رێكخستن و
الیەنەكانیتریش بەكار هێناوە .بەهۆی
ئەو ناسینەی گەلی كورد لە بزووتنەوە
و تێكۆشانەكانی خۆیان هەیانە ،ئەو
پرۆپاگەندانە لە كوردستان بێكاریگەرن.
ئامانجی رژێم لەم پرۆپاگەندەیە زۆرتر
كاریگەری كردن لە سەر ڕای گشتی
ئێرانە .رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران
لە یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و پەكەكە
هەوڵ دەدات لەو بابەتەی كە پەكەكە بە

هۆی بەرژەوەندی و ستراتیژی دەوڵەتە
رۆژئاواییەكان لە توركیادا ،بە تیرۆریست
ناسراوە كەڵك وەربگرێت و خۆی وەكوو
قوربانی تیرۆریزم بناسێنێت .ئەو مژارە،
دەستی ناوەندەكانی شەڕی تایبەت و
دژە پەژاك لە پێكهێنانی سیاسەتەكان و
كردەوە نامرۆڤانەكانیان كراوە دەهێڵێتەوە.
یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و پەكەكە
هەروەها هەوێنی هەموو هاوپەیمانییەكان و
هاوكاریەكانی دوو دەوڵەتی ئێران و توركیا
و ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی ئەوانە و
هەموو بەرژەوەندیەكانی رژێم بۆ وەدەست
هێنانی پشتگیری توركیا لە بەرامبەر
گوشارە نێونەتەوەیەكان ،گرێدراوی ئەم
مژارەیە .یەكسانخوێندنەوەی پەكەكە
و پەژاك ئەو دەرفەتە دەدات بە رژێم تا
بیهەوێت كە بەرخۆدان و تێكۆشانی گەلی
كورد بە گشتی تیرۆریزە بكات .ناوەندەكانی
شەڕی تایبەتی رژێم دەیانەوێ تیرۆریزم
و توندوتیژی وەك تایبەتمەندی سەرەكی
و دانەبڕاوەی كۆمەڵگای كوردستان و
بزووتنەوە تێكۆشەڕەكانی ئەو نیشان
بدەن .لەسەر ئەم بنەمایە ،ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت ئەو روانگە ئاسایشییە
برباڵوتر دەكەنەوە كە هەبوونی دەوڵەت
لە كوردستان دەبێت لە رێگای دامودەزگا
ئاسایشیەكان بێت و پرسی كورد پێویستە
لە پرۆسەی سەركوتكاری سیستەماتیكدا
بمێنێتەوە .ئەم روانگە لە ئەنجامدا ئەو
دروشمەی لێدەكەوێتەوە كە« :كوردی باش،
كوردی مردووە» .هەر بۆیەش لە رەوتی
یەكسانخوێندنەوەی پەژاك لەگەاڵ پەكەكە،
رژێم ئاسانتر كوشتاری گەلی كورد پێكدێنێت.

لە باشووری كوردستان ،یەكێتی نیشتمانی
كوردستان و پارتی دیموكراتی كوردستانی
ئێراق بە یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و
پەكەكە هاوكات لەگەاڵ رەوایەتی دان
بە هێرشەكانی رژێم لەسەر كۆمەڵگای
رۆژهەاڵتی كوردستان و بزووتنەوەكەی
لە ئێراندا ،لە هەوڵدانی ئەوەدان
رەوایەتی بدەن بە هەبوونی ناوەندەكان
و جموجوڵەكانی سیخوۆِی رژێم لە
باشووری كوردستان .باشووری كوردستان
و بەتایبەت شاری سلێمانی كە هەرێمی
یەكێتی نیشتمانیە ،بووەتە یەكێك
لە چاالكترین ناوەندە سیخوڕیەكانی
ئێران لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست .هەموو
شارەكانی باشووری كوردستان ماڵە تیمی
و سیخوڕییەكانی سوپای قودسی تێدایە.
لە ساڵی 1385دەوڵەتی ئەمریكا كە هیوای
بە بەرنگاربوونەوەی حكوومەتی هەرێمی
كوردستان لەگەاڵ ناوەندە سیخوڕیەكانی
ئێران نەمابوو ،لە ئۆپۆراسیونێكی
پاكسازی لە رێكەوتی  21بەفرانباری
1385چەندین كەسی لەو سیخورَانە
لە هەولێر دەستبەسەر كرد .ئەژمار و
كردەوەی ئەم ناوەندانە لەم چەند مانگەی
دواییدا ،زیاد بوونێكی بەرچاوی بە
خۆیەوە گرتووە .لە یەكسانخوێندنەوەی
پەژاك و پەكەكەدا دەزگای زانیاری یەكێتی
نیشتمانی ئاستی هاوكاری و زانیاری
دانی بە سوپای پاسداران و ئیتالعاتی
كۆماری ئیسالمی تا ئەو رادەیە بەرفراوان
كرد كە تەنانەت دەزگای پاراستنی پارتی
دیموكراتی كوردستان سەرەڕای پەیوەندی
لەگەل كۆماری ئیسالمی ،دووچاری ترس
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و گومان بوو .هەردوو پارتی یەكێتی
نیشتمانی و پارتی دیموكراتی كوردستانی
لە چوارچێوەی ئەو رۆڵەی كە كۆماری
ئیسالمی بۆ كۆنترۆاڵكردنی حیزبەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان بە باشووری
كوردستانی بەخشیوە و لە پرۆسەی
پاسیڤ كردنی حیزبەكانی رۆژهەاڵت ،بەو
ئەنجامە گەیشتوون كە هیچ رێكخستنێكی
رۆژهەاڵتی كوردستان نابێت خاوەن
ئیرادەی تێكۆشان بێت و لە دەرەوەی
بازنەی ئاتۆریتەی ئەوان بجوولێتەوە.
خۆ بە ئاغا دیتن دۆخێكی دەروونیە كە
پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێراق و
یەكێتی نیشتمانی لە هەڵسووكەوت لەگەاڵ
پارتەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان تووشی
هاتوون .هەبوونی پارتیەك كە خاوەنی
ئیرادە بێت و بە رەدكردنەوەی پاسیڤ بوون
لەسەر بەردەوامی تێكۆشان پێداگری بكات،
بۆ هەر دوو پارتی قبوواڵ ناكرێت .ئەم
پارتیانە لە یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و
پەكەكە دەیانەوێ پەژاك وەك رێكخستنێكی
ناسەربەخۆ و گرێدراوی پەكەكە نیشان
بدەن تا نەبێت بە مودێلێكی تێكۆشانی
سەربەخۆ لە رۆژهەاڵتی كوردستان .پارتە
كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان و
بەتایبەت كۆمەڵە و دیموكرات ،جەختێكی
زۆر لە سەر یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و
پەكەكە دەكەن .ئەو پارتانە هەوڵدەدەن بە
بێگانە نیشاندانی پەژاك و بە كەڵك وەرگرتن
پووچی»رەسەنایەتی
فەلسەفەی
لە
حیزبی» رەوایەتی تێكۆشانی پەژاك لە
رۆژهەاڵتی كوردستان بخەنە ژێر پرسیارەوە
و خۆیان وەك تاقانە خاوەنی ئەم بەشەی
كوردستان رابگەیەنن .كۆمەڵە و دیموكرات
هەوڵ دەدەن بە یەكسانخوێندنەوەی پەژاك
و پەكەكە ،پەژاك پارتیەكی وابەستە و
بێئیرادە نیشان بدەن كە تەنیا لە خزمەتی
بەرژەوەندیەكانی پەكەكە لە باكووری
كوردستاندا كار دەكات .دەتوانین بە چەند
نموونە ئاماژە بكەین :مستەفا هیجری لە
وتوێژێك لەگەاڵ گۆڤاری رێگا ئاوا دەڵێت:
«ئێمە پەژاك وەكوو پارتییەكی سەربەخۆ
نازانین و ئەو بەشێك لە پەكەكەیە و بە
ئێرادەی خۆی بڕیار نادات ».كومیسیۆنی
رێكخستنی حیزبی دیموكراتی كوردستانی
ئێران لە فەرمانێكدا كە لە رێكەوتی
30مانگی هەشتی  1387دەریكردووە ،لە

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
كادێر و الیەنگەرانی خۆی دەوێت تاكوو
لە زەمینەی یەكسانخوێندنی پەژاك و
پەكەكە لە ناو گەلی كورددا پرۆپاگەندە
بكەن .عەبدواڵ موهتەدی لە گفتگو لەگەاڵ
رۆژنامەوان «مایكێاڵ جەی توتن» دا كە لە
«میدیل ئیست ژورنال» باڵو بووەتەوە،
پەژاك وەكوو بەشێك لە پەكەكە بەناو
دەكات كە تەنیا كاتی تێپەركردنی
سنوور ناویان دەگۆڕدرێت .موهتەدی لەو
وتوێژەدا دەڵێت كە پەژاك و پەكەكە لەگەاڵ
شەیتان سەودا دەكەن و ئەوان وەكوو
ناسیۆنالیستی فاناتیك و نادیموكراتیك
دەناسێنێت كە جێگای متمانە نین .ئەو
پارتانە جاری وایە لەو مژارەدا ئەوەندە
توندڕەوی دەكەن كە نكۆڵی لە هەبوونی
پەژاك دەكەن .ئامانجی سەرەكی ئەو
پارتانە لە رۆژەڤ كردنی بابەتی گرێدراو
بوونی پەژاك بە پەكەكە نەك پێداگری لە
سەر سەربەخۆیی تێكۆشانی رۆژهەاڵتی
كوردستان بەڵكوو رەوایەتی دان بە
گرێدراوی خۆیان بە پارتەكانی باشووری
كوردستان و پاساو هێنانەوە بۆ پاسیڤ
بوونی سیاسی خۆیانە .ئەوان ئەم پەیامە
بە كۆمەڵگای كوردستان دەدەن كە پەژاكیش
فەرقێكی لەگەاڵ ئێمە نیە ،ئێمە وابەستەی
پارتیەكانی باشووری كوردستانین و پەژاك
وابەستەی پەكەكەیە .لە پرۆپاگەندەی
دیموكرات و كۆمەڵەدا دیماگۆژی و فریوێكی
گەورەی تێدایە .پێویستە لەم پارتانە
ئەو پرسیارە بكرێت كە لە روانگەی ئێوە
وابەستەگی چیە؟ ئایا قەبووڵ كردنی
هەموو مەرجەكانی پارتەكانی باشووری
كوردستان و پاسیڤ بوونی تەواو و دەست
بەردار بوونی تێكۆشان وابەستە بوونە
یا بەردەوام كردنی تێكۆشان و بەدیل دان
لەو رێگایەدا؟ ئایا ئەگەر پەژاك پارتیەكی
وابەستەیە ،قەبووڵی ئەو وابەستە بوونی
لە شارەكانی باشووری كوردستان و لە
ناو كەمپەكاندا بۆ ئەویش ئاسانتر نیە؟
گەلی كوردستان باش دەزانن كە شارەكانی
باشوور و كەمپە حزبیەكان ،شوێنێكی
گۆنجاو بۆ وابەستە بوون و ژێر كۆنترۆاڵ
بوونن ،نەك شاخەكان كە وێڕای هەموو
دژوارییەك شوێنی تێكۆشان و لێگەڕینی
ژیانی ئازادن .حیزبی دیموكرات و كۆمەڵە
وێرای یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و
پەكەكە بەردەوام باس لەو بابەتەش دەكەن

كە پەكەكە لەگەاڵ ئێران لە پەیوەندی دایە
و گوایا بیرۆی پەیوەندی لە ئۆرومیە
هەیە .ئەوان لە پێكەوە لێكاندنی ئەو دوو
رەستەیە دەخوازن مێشكەكان كانالیزە
ئەو خاڵە بكەن كە پەژاك بزووتنەوەیەك
لە ژێر كونتڕۆڵی ئێراندایە .سەرەتا
دەبێ بڵێین كە موخاتەبی هەر پرسیارێك
لە مژاری پەیوەندی رابڕدووی پەكەكە
لەگەاڵ ئێران ،پەژاك نیە .دووەم ئەوەیكە
ئەو ئەنجامەی كە لە كردەوەی سیاسی
پەكەكە لە هەمووی كوردستان دەبێنرێت،
نیشاندەری ئەوەیە كە شێوازی پەیوەندی
ئەم پارتە لەگەاڵ دەوڵەتانی تر هیچكات
نەبووەتە هۆی زیان گەیاندن بە تێكۆشانی
بەشەكانی تری كوردستان .ئەگەر شێوازی
پەیوەندی پەكەكە لەگەاڵ دەوڵەتی ئێران
لە سەر بنەمای الوازكردنی بزووتنەوەكانی
رۆژهەاڵت بوایا ،ئەو كاتە لەسەر بنەمای
بانگەشانەی ئەو حیزبانە بۆ وابەستەیی
پەژاك بە پەكەكە پێویست بوو ،پەكەكە
بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی خۆی
و بەردەوام كردنی پەیوەندی لەگەاڵ
ئێران لە بەرامبەر هەرجۆرە خەبات و
تێكۆشانی پەژاك ئاستەنگی ساز كردبایە.
لە راستیدا حیزبە كالسیكەكانی رۆژهەاڵت
بۆ خۆیان بوونەتە قوربانی پەیوەندی
پارتەكانی باشوور لەگەاڵ دەوڵەتی ئێران
و ئاكامەكەیشی پاسیڤ بوونی تەواوی
ئەوانە .ئەم پرسیارە دێتە ئاراوە كە ئەم
پارتانە تا ئێستا چەند جار سەبارەت
بە پەیوەندی پارتەكانی باشوور لەگەاڵ
كۆماری ئیسالمی و مەرجە داسەپاوەكانی
بەرهەمی ئەو پەیوەندیانە ،نارەزایەتیان
دەربڕیوە؟ تا ئەو جێگەی كە گەلی
كوردستان دەزانن ،كۆمەڵە و دیموكرات ئەو
شێوە پەیوەندیانەی پارتەكانی باشووری
و كۆماری ئیسالمی ،وەكوو زیرەكی و
پارتەكانی
سەركردایەتی
لێهاتوویی
باشوور پێناسە دەكەن .ئایا ئەو حیزبانە
لە جێگای نرخاندنی هەموو پەیوەندییەك
لە روانگەی پەیوەندی خۆیان و پارتەكانی
باشووردا ،باشتر وا نیە حیسابی ئەو هەموو
تیرۆرەی كە لە باشووری كوردستان لە
دژی ئەوان ئەنجامی گرتووە پرسیار بكەن؟
ئەو شێوە رووداوانە هەرگیز لە پەیوەندی
ناوبەری پەژاك و پەكەكە روویان نەداوە
و روو نادەن .پەژاك هەمیشە ویستوویەتی
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تاكوو شێوازی پەیوەندی لەسەر بنەمای
ئەخالق ،ئیرادەی ئازاد و پێوانەكانی
تێكۆشان بەرفراوانتر بكات و ئەوەش
نە تەنیا لە پەیوەندی لەگەاڵ پەكەكە،
بەڵكوو بۆ پەیوەندی لەگەاڵ هەموو
پارتە كوردییەكان بەرفراوانی كاتەوە.
حیزبەكانی كۆمەڵە و دیموكرات لە هەموو
پەیوەندی و چاوپێكەوتنە دەرەكییەكانیان
پەژاك
یەكسانخوێندنەوەی
لەسەر
و پەكەكە پێداگری دەكەن .ئامانجی
پێداگری ئەم پارتانە لەسەر ئەم مژارە
تیرۆریزەكردنی پەژاك و ئیزۆلەكردنی
ئەو لە كۆمەڵگای نێونەتەوەییە .ئەوان
وای بۆ دەچن كە بە تیرۆریزەكردنی پەژاك
هەموو پشتگیریە دەرەكیەكان دەكەنە ماڵی
خۆیان و چارەسەریەك بۆ قەیرانەكانی
خۆیان دەدۆزنەوە .هەرچەندە بەشێك
لە سەرچاوەی ئەم مژارە ،بەرنامەی
ناوەندەكانی شەڕی تایبەتە كە لە رێگای
باشووری كوردستانەوە بەسەر ئەواندا
دادەسەپێ ،بەاڵم بەشێكی زۆریشی لە
ئەو حیزبانە
ترسی سەركردەكانی
سەرچاوە دەگرێت كە نەكا لە داهاتووی
ئێراندا سەریان بێكاڵو بمێنێتەوە .لەسەر
ئەم بنەمایە دەتوانین بەم نموونەیە
ئاماژە بكەین :لە چاوپَكەوتنێكدا كە
قوباد تاڵەبانی لە ساڵی  2007لە نێوان
عبدوال موهتەدی و موستەفا هجری لەگەاڵ
كارمەندەكانی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا
ئامادەی كردبوو ،سەرانی هەر دوو پارتی
كۆمەڵە و دیموكرات پێداگرانە جەختیان
لەسەر یەكسان بوونی پەژاك و پەكەكە
و مەترسیدار بوونی پەژاك كردبوو.
هەروەها تاهیر مەحموودی بەرپرسیاری
دیموكراتی
حیزبی
پەیوەندییەكانی
كوردستانی ئێران ،بۆ نزیك كردنەوەی
حیزبی دیموكراتی ئێران لە بزووتنەوەی
سەوزی سێكۆالر لە مانگی ژانویەی  2011لە
شاری هەولێر لەگەاڵ كاربەدەستانی یەكێك
لە دەوڵەتەكان(بە هۆی پێوانە نەتەوەیەكان

ناوی ئەو دەوڵەتە ئاشكرا ناكەین) دیدارێكی
ئەنجام دا .هەرچەند بابەتی ئەو دیدارە
شتێكی جیاواز بوو بەاڵم نوێنەری حیزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران بەشێكی گەورە
لە قسەكانی خۆی بە مەسەلەی یەكسان
بوونی پەژاك و پەكەكە تەرخان كرد.
حیزبەكانی كۆمەڵە و دیموكرات،
یەكسانخوێندنەوی پەژاك و پەكەكە
لەسەر بنەمای ئەسڵی «تیرۆریست بوونی
پەكەكە» ئەنجام دەدەن .لە روانگەی
ئەوانەوە ئەو ئەسڵە بە شێوازێكی
سرۆشتی پێویستە پەژاكیش بگرێتەوە.
ترۆریست بە ناوكردنی پەكەكە ئەوەش
لەالیەن حیزبە كوردییەكانەوە بە واتای
ئەرێكردنی هەموو كردەوە جەنایەتكارانە
و فاشیستیەكانی دەوڵەتی توركیا لە
ماوەی  87ساڵ لە دژی گەلی كوردستانە.
النی كەم دەبێت ئەم پارتیانە لە ئاماری
جەنایەتەكانی رژێمی توركیا لە سی ساڵی
دوایی ئاگاداربن .چوارهەزار گوندی وێران
كراو ،هەزاران كوژراو و بێسەروشوێن،
گۆڕە بەكۆمەڵەكان و تواندنەوەی
فەرهەنگی ،ئایا تیرۆر ناژمێردرێن؟
لەوانەیە ئەو حیزبانە لەسەر بنەمای
ئایدیۆلۆژیای پاسیڤ بوون ،تێكۆشانی
پەكەكە بەرپرسیاری هەموو كوشتارەكانی
دەوڵەتی توركیا بزانن ،بەاڵم ئەو جۆرە
كردەوانە لە درێژایی مێژووی كۆماری
توركیا لە ئارادا بوونە .گۆڕە بەكۆمەڵەكان
دوای سەركوتەكانی درسیم و ئاگری لە
سااڵنی  1930ئایا لە ئەنجامی تێكۆشانی
پەكەكە سازبوون؟ پەكەكە تێكۆشانی گەلی
كوردستان بۆ كۆتایی هێنانی بە سیاسەتی
«كوردستان بە گۆرستان كردنە».
هاوشێوەی ئەم سیاسەتانە بە رەهەندی
جیاجیا لە هەموو بەشەكانی كوردستان
هەبوونی هەیە و گەلی كورد لە هەموو
بەشەكان لە دژی ئەم سیاسەتانە و ئەم
كردەوانە تێكۆشانی كردووە .ترۆریزەكردنی
پەكەكە یا هەر پارتیەكی تری كوردستان
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ترۆریزەكردنی هەموو تێكۆشانەكانی
بەحەقی گەلی كوردستانە .نە تەنیا پەكەكە
بەڵكوو هیچ پارتیەكی تری كوردی بە هەر
باوەڕیەك كە هەیبێ ،ترۆریست نیە .پارتە
كوردییەكان دەتوانن باوەڕی ،ئایدیۆلۆژی
و رێبازی جیاوازیان هەبێت و لەگەاڵ یەكتر
لە ركەبەرایەتی سیاسیدا بن ،بەاڵم هیچ
پارتیەك مافی ئەوەی نیە بە ترۆریزەكردنی
پارتیەكانی تر روەایەتی تێكۆشانی گەلی
كورد بخاتە ژێر پرسیارەوە .ترۆریزەكردنی
پارتە كوردیەكان ،نكۆڵی كردن لە مێژووی
بەرخۆدانی گەلی كوردستان و خەیانەتێكی
گەورە بە گەلی كوردە .هەم ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت كۆماری ئیسالمی و هەم
پارتە كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان
بەتایبەت حزبی دیموكراتی كوردستان ئێران
بۆ یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و پەكەكە
و ترۆریزەكردنی ،لە سەرچاوەگەلێكی
هاوبەش كەڵك وەردەگرن .ئەم سەرچاوە
هاوبەشە ،كەسانێكی تەسلیمین كە لەبەر
بەردەوامی ژیانی زەبوونانەی خۆیان لە
باشووری كوردستان ئامادەی باڵوكردنەوەی
هەر چەشنە درۆیەك بە دژی بزووتنەوەی
ئازادیخوازی گەلی كوردستانن .بۆ نموونە
هەم كۆماری ئیسالمی و هەم حزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران بە بەردەوامی
لە دانپێدانە درۆوەكانی عۆسمان ئۆجاالن
و كەسێك بە ناوی عۆسمان جەعفەری لە
راگەیاندنەكانی خۆیان دژبە بزووتنەوەی
ئازادیخوازی كورد كەڵك وەردەگرن.
ئەگەر قسەكانی كەسانی تەسلیم بوو كە
پەیوەندیەكی ئاشكرایان لەگەاڵ ناوەندە
سیخوڕییەكانی كۆماری ئیسالمی هەیە،
جیگەی متمانە بێت ئەوكاتە حیزبی
دیموكرات دەبێ ئەو بانگەشە و پرۆپاگندانەی
ناوەندەكانی پرۆپاگەندە و سیخوڕی
كۆماری ئیسالمی لە دژی ئەو حیزبە بەكار
دێن قەبوڵ بكات و جێگای متمانەی بزانێت.

2ـ مژاری قبوواڵكردنی ئایدیۆلۆژی رێبەر ئاپۆ لە الیەن پەژاكەوە ،بیانوویەك بۆ ترۆریزە كردنی پەژاك:
یەكێك لەو مژارانەی كە ناوەندەكانی شەڕی
تایبەت لە یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و
پەكەكە ،و ترۆریزەكردنی پەژاك كەڵكی
لێی وەردەگرن ،مژاری قبووڵكردنی رێبەر
ئاپۆ(عەبدواڵ ئۆجەالن) لە الیەن پەژاكەوە

وەك رێبەری خۆیەتی .سیاسەتەكانی
رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران لە سااڵنی
هەفتا بەدواوە لە كوردستاندا ،نابێت وەك
سیاسەتگەلێكی كاتی بۆ كۆنتڕۆڵكردنی
دۆخی كوردستان لێك بدرێتەوە .ئەو

كردەوە و سیاسەتانە جۆرێك ئەندازیاری
كۆمەاڵیەتین بۆ رووخاندن و تێكشكاندنی
ئیرادە و بەرخۆدان لە ناو كۆمەڵگا و
تاكی كورد و بە تەسلیم وەرگرتنی ئەوانە.
كاردانەوەی كۆمەڵگای كوردستان لە
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بەرامبەر ئەو سیاسەتە قەیران سازانە،
هەواڵ و تێكۆشانی زۆرتری كۆمەڵگا بۆ
زیندوو كردنی سەر لە نوێی ئیرادە و ئازادی
لە ناخی خۆیدابوو .جەوانانی رۆژهەاڵتی
كوردستان لە لێگەڕین بە دوای ئیرادە و
ئازادی ،فیكر و ئایدیۆلۆژی رێبەر ئاپۆیان
وەكوو رێگای گەیشتن بە كۆمەڵگایەكی
بەئیرادە و ئازاد هەڵبژارد .كۆمەڵگای
كوردستان لە سەرهەڵدانی سێ رەشەمەی
ساڵی  ،1377پەسەند كردنی رێبەرایەتی،
رامان و شێوازی تێكۆشانی رێبەر ئاپۆیان
راگەیاند .ئەوە خۆی لە خۆیدا بە واتای
تێپەڕ كردنی پاسیڤ بوون و سیاسەتی
كالسیكی كورد و قەبووڵی رێبازی تێكۆشانی
نوێ لە الیەن گەلی رۆژهەاڵتی كوردستانەوە
بوو .ئەنجامی ویستی كۆمەڵگای كورد بۆ
پراكتیكی كردنی رامانی رێبەر ئاپۆ و بۆ
گواستنەوەی رێبەرایەتی ئەو بۆ رۆژهەاڵتی
كوردستان ،دامەزراندنی پەژاك بوو.
كۆمەڵگای كورد بەردەوام لە نەبوونی
رێبەرێكی تەواو و جامێع ژانی كێشاوە.
راستینەی مێژوویی و كۆمەاڵیەتی كوردستان
و هەروها گرێكوێرەی پرسی كورد و رێبازە
جۆراوجۆرەكان كەلە الیەن دەوڵەتەكان
بۆ داگیركردنی كۆمەڵگای كوردستان
بەكار هاتووە ،پێویستی رێبەرایەتێكی
سەرتر لە رێبەرایەتی سیاسی و پارتی
هێناوەتە ئاراوە .رێبەرایەتی راستەقینەی
كوردستان ،پێویستە هەموو ئەو مێكانیزم
و پەیوەندییانەی دەسەاڵت روون بكاتەوە
كە بۆ كۆیلەكردنی كۆمەڵگای كوردستان
لەالیەن دەوڵەتەكانەوە بەكار دەهێنرێت.
ناسینی پێكهاتەی مێژوویی دەسەاڵت و
كاریگەری ئەو لە كۆمەڵگا و هەروەها
دامەزراندنی رێكخستن میكانیزمەكانی
خۆڕاگری و تیكۆشان لە دژی دەسەاڵت لە
كۆمەڵگادا ،ئەركی سەرەكی رێبەرایەتیە.
ئەگەر كۆیالیەتی بە قبووڵ كردنی كۆیلە
بوون لە الیەن كۆیلە بۆ خۆیەوە دەست
پێدەكات كە واتە پێكهاتەی خاوەن ــ كۆیڵە
بەر لە هەرشتێك پێكهاتەیەكی زیهنییەتی و
ئایدیۆلۆژییە .كۆمەڵگا و تاك كە باوەڕی
بە كۆیلەبوونی خۆی نەهێنابێت ،هیچكات
كۆیالیەتی پێ هەرز ناكرێت .بەشێكی هەرە
گەورەی رێبازەكانی داگیركاری و كۆیلە
كردن ،رێباز و ناوەندەكانی كۆیلەتی
زیهنییەتییە .هەر بۆیەش رێبەرایەتی
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ئازادیخواز لە كۆمەڵگای كوردستاندا،
بەر لە هەر شتێك رێبەرایەتی زیهنییەت و
ئایدیۆلۆژی ئازادیخوازە .بەشی سەرەكی
تێكۆشانی رێبەرایەتی ئایدیۆلۆژیك ،سەر
لە نوێ پێناسە كردنی چەمكەكان ،بەو
پێیە ساز كردنی روانگەی نوێی و لەسەر
ئەم بنەمایەش داڕشتنی پێكهاتەیەكی تر بۆ
تێكۆشانی كۆمەڵگایە .لە روانگەی رێبەر
ئاپۆدا كۆمەڵگای ئازاد كۆمەڵگایەكی ئەخالقی
و سیاسیە كە خۆی لە كۆتوبەندی دەوڵەت
و دەسەاڵت رزگار كردبێت .بەو پێیە ،رێبەر
ئاپۆ ئەخالق و سیاسەت لەسەر بنەمایەكی
نوێی ،وەها پێناسە دەكاتەوە« :ئەخالق،
هێزی بەردەوام بوونی كۆمەڵگا ،لەسەر
پێ هێشتن ،رێزگرتن و جێبەجێكردنی
نۆرمەكانیەتی» .رۆڵی سیاسەتیش ئەوەیە
كە لە یاسا ،ئەخالقی پێویست بۆ كۆمەڵگا
پێك بێنێ و هاوكات لەگەاڵ ئەوە ،رێگا و
رێبازەكانی دابینكردنی پێداویستییە ماددی
و زیهنییەكان بەردەوامی بخاتە بەر باس و
رێسای بۆ دابنێت .سیاسەتی كۆمەاڵیەتی،
لەسەر بنەمای ئەم راستییە ،بەردەوام
رۆژەڤ و هێزی بڕیاردان ساز دەكات و بەو
پێیەش بەردەوام زیندوو بوون و رووشنبینی
بە كۆمەڵگا دەبەخشێت .سیاسەت بە
سازكردنی توانای خۆبەرێوەبردن و
كۆمەڵگا،
كاروباری
چارەسەركردنی
سەرەكی ترین گۆڕەپانی هەبوونی ئەو
پێك دێنێت .واتای ناوەرۆكی سیاسەت،
هونەری ئازادییە .كۆمەڵگایەك كە لە
ناویدا سیاسەت لەالیەن دەوڵەتەوە پاوان
كرابێت ،كۆمەڵگایەكە كە بە لە دەستدانی
ئازادی و ئیرادەی خۆی ،هەبوونی خۆی
خستووەتە ژێر مەترسی لە ناو چوون.
كۆمەڵگایەك بۆ پاراستنی هەبوون و
ناسنامەی خۆی ،پێویستە بەردەوامی بە
ئازادی و ئیرادەی خۆی بدات و ئەمەش
تەنیا لە رێگای ئەخالق و سیاسەتەوە
مسۆگەر دەبێت .كۆمەڵگای ئەخالقی
و سیاسی ،كۆمەڵگای دیموكراتیكە.
دیموكراسی تەنیا لە هەبوونی كۆمەڵگای
ئەخالقی و سیاسی كە كۆمەڵگایەكی كراوە
و ئازادە ،دەتوانێت واتای هەبێت .لە واتای
راستیدا «سیاسەت» و «دیموكراسی»
چەمك و دەستەواژەی یەكسانن .ئەگەر
ئازادی ئەو گۆڕەپانەیە كە سیاسەت تێیدا
بەرجەستە دەبێت ،دیموكراسیش شێوەی

پێكهێنانی سیاسەت لەو گۆڕەپانەدایە.
لەسەر بنەمای روانگەی كۆمەڵگای ئەخالقی
و سیاسی ،تاكە حیزبێك ناتوانێت هەموو
وزەی ئازادیخوازی كۆمەڵگا لە خۆیدا كۆ
بكاتەوە .حیزبێكی ئازادیخواز ،ئامرازێكە
بۆ ژیانەوەی ئەخالق و سیاسەتی
كۆمەڵگا و دینامیك كردنی ئەو .پارتی
مەیدانێكی تێكۆشان بۆ كۆمەڵگای ئەخالقی
و سیاسیە ،نە ناوەندی كۆكردنەوەی
دەسەاڵت .رێبەرایەتیەك كە گەیشتن بە
كۆمەڵگایەكی ئەخالقی و سیاسی دەكاتە
بنەمای تێكۆشانی خۆی ،تەنیا رێبەری
پارتیەك نیە و رێبەری كۆمەڵگایە.
رامان و فكری ئازادیخوازی كۆمەڵگایەك،
هەڵكەوتوو لە تێگەیشتنی راستی
ئەو كۆمەڵگایە لە ناسنامەی خۆی و
هەنگاونانەوە لە رێگای خۆ ناسیندایە.
رێبەر ئاپۆ بە تێكۆشان لە رێگای ناسینی
راستی مێژوویی و كۆمەاڵیەتی كوردستان،
ناسنامەی راستیانەی ئەم كۆمەڵگایەی
روون كردووەتەوە و بووەتە رێبەری
«كوردی ئازاد» .رێبەرایەتی رێبەر ئاپۆ،
خاڵی كۆتایی پێهێنان بە چەرخەی شوومی
«سەرهەڵدان ــ شكست»ە كە بەرهەمی
بۆشایی فكری بزووتنەوەی كوردی و
دووڕووییەكانی زڵهێزەكان و دەوڵەتەكانی
هەرێمە .رۆڵ بینینی رێبەرایەتی بۆ
پێكهێنانی مرۆڤی ئازاد لەناو هەموو ئەو
سەختییانەی كە لە گرێكوێرەی پرسی
كورد و پرسەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
كە سەرچاوە لە هێزە جیهانی و دەوڵەتە
هەرێمییەكان دەگرێت ،هۆكاری سەرەكی
پیاڵنگێڕی نێودەوڵەتی لە دژی رێبەر
ئاپۆ بوو .زیندانی ئیمرالی نە زیندانێك
تەنیا بۆ كەسایەتی رێبەر ئاپۆ بەڵكوو
سیستەمێكە كە تێیدا قووڵترین گۆشەگیری،
مردن و ئەشكەنجە لەسەر ئازادیخوازاندا
دادەسەپێندرێت .ئەو پرۆمێتێئووسەی
كە ئاگری لە خواكان رفاند و پێشكەشی
مرۆڤی كرد ،زنجیركراو لە سەر چیایەكەوە
مەحكوومی مردنی هەر رۆژەیە .هەندێك
پارتی و كەسایەتی سەركۆنەی پەژاك
دەكەن كە بۆچی لە تێكۆشانی خۆی ئازادی
رێبەر ئاپۆ دەكاتە رۆژەڤ .ئەو پارتی
و كەسایەتیانە لە راستیدا خوازیاری
بەردەوامی هەموو سیاسەتەكانی نكۆڵی،
توواندنەوە و بێناسنامە كردن لە دژی
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گەلی كوردن .ئەوانەی كە بەردەوام كردنی
سیستەمی ئیمرالی لەسەر گەلی كوردستان
رەوا دەبینن ،كەسانێكن كە بە رەدكردنی
ناسنامەی كوردی ئازاد ،هەبوونی هەموو
دیاردە هەڵقواڵوەكانی دەسەاڵتیان لە
كێشەی كورددا قبوواڵ كردووە .ئایدیۆلۆژی
پاسیڤ بوون لە ئاكامی قبووڵی ئەم
پەیوەندیانە و بە ژن بوونی كۆمەڵگای كورد،
هاتووەتە ئاراوە .جێگەی سەرسوڕمان نیە
كە خاوەنانی ئەم ئایدیۆلۆژیایە ،هەبوون
و بەردەوامی سیستەمی ئیمرالی ئاسایی
دەبینن و تێكۆشان بۆ هەڵوەشاندنەوەی
ناڕەوا ببینن(بۆ نموونە دەتوانین بە
ناوەڕۆكی یەكێك لە بەخشنامەكانی
رێكخستنی حزبی دیموكراتی كوردستان
ئێران ئاماژە بكەین كە لە رێكەوتی
 1387/8/30لەالیەن لێژنەی رێكخستنی
ئەوەوە بۆ كادیرەكانی ناردراوە) .هەروەها
تێكشكاندنی پێكهاتەكان و پەیوەندیەكانی
دەسەاڵت لە پرسی كورد و پەیوەندییەكانی
كۆمەڵگای كوردستان لەگەاڵ كۆمەڵگاكانی
تری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،هاوكات
شكستی هەموو پێكهاتەكانی دەسەاڵتی لەم
هەرێمە لەگەاڵ خۆی دێنێت .هەر بۆیەشە
كە رێبەرایەتی و ئایدیۆلۆژی «كوردی
ئازاد» نە تەنیا تایبەت بە بەشێك لە
كوردستان نیە ،بگرە تەنانەت تایبەت بە
گەلی كورد نیە .كوردی ئازاد ،مرۆڤێكە
كە نە لە چوارچێوەی پەیوەندیەكانی
دەسەاڵت ،رەگەز گەرایی ،ناسیۆنالیزم و
پاوانخوازی سامان و زانست ،بەڵكوو لە
ناخی فەرهەنگ و نرخە سروشتیەكانی
كۆمەڵگا و پەیوەندییەكانی هەڵقواڵو لەو
فەرهەنگە و هاوكات لەگەاڵ تێكۆشان بۆ
پێكهێنانی كۆمەڵگایەكی دیموكراتیك و
سروشتی دەخوڵقێت و پێدەگات .كوردی
ئازاد ،لە راستی دا ناسنامەی مرۆڤی ئازاد
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستە كە ناوەندەكانی
دەسەاڵت تێیدا مرۆڤەكان لە پەیوەندییەكانی
شوان ــ مێگەل ،باوك ساالری و لەناو
دوگماتیزمدا دەنێژێت .رێبەر ئاپۆ بە هزر،
تێكۆشان و رێكخستنی خۆی ئێرادەی
راستەقینەی كۆمەڵگای لە بەرامبەر
هەموو پێكهاتە ،ناوەند و پەیوەندیەكانی
دەسەاڵت زیندوو كردەوە و كۆمەڵگایەك
كە تێیدا هەر جۆرە تەسلیمییەت ،پاسیڤ
بوون ،بە ژن بوون و بە چۆكدا هاتن

هەبێت رەد دەكاتەوە .ژیانی ئازاد ،بنەمای
هەموو هزراندن و تێكۆشانی رێبەر ئاپۆ
پێكدێنێت .ژیانی ئازاد ئەو شتەیە كە دەبێت
رێبەرایەتی كۆمەڵگایەك لە تێكۆشانی
سیاسی ــ كۆمەاڵیەتی و فەرهنگی خۆی
پێشكەشی كۆمەڵگای بكات ،نەك تەنیا
گۆڕانی پارتەكان و كەسایەتیەكانی
ناو دەسەاڵت .تێپەراندنی پارادایمی
دەسەاڵتخوازی و ئاراستەكردنی پارادایمی
كۆمەڵگای دیموكراتیك ــ ئێكۆلۆژیك و
ئازادیخوازی رەگەزی ،خەاڵتی گەورەی
رێبەر ئاپۆ بۆ تێكۆشانی گەلی كوردە.
پەژاك لە سەر بنەمای ئایدیۆلۆژی
رێبەر ئاپۆ و پارادایمی كۆمەڵگای
دیموكراتیك ــ ئێكۆلۆژیك و ئازادیخوازی
رەگەزی ،بزووتنەوەی ژیان و ناسنامەی
ئازادی گەلی رۆژهەاڵتی كوردستانە.
قبوواڵكردنی رێبەرایەتی رێبەر ئاپۆ
لەالیەن پەژاكەوە نە تەنیا نیشاندەری
وابەستەیی و بێئیرادەیی ئەم پارتە
نیە ،بەڵكوو نیشاندەری ئازادیخوازی،
ناسنامەی ئازاد و بەئیرادەبوونیەتی.
ناوەندنی شەڕی تایبەتی كۆماری
ئیسالمی ئێران لەپەیوەندی لەگەڵ
ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی توركیا ،بە
تیرۆریزە كردنی كەسایەتی رێبەر ئاپۆ
و رامانی ئەو ،لەالیەكەوە رەوایەتی
بە تیرۆریزە كردنی پەژاك و پرۆسەی
یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و پەكەكە دەدەن
و لەالیەكی تریشەوە بێرێبەر بوون لەسەر
بزووتنەوەی ئازادیخوازی گەلی كوردستان
دادەسەپێنێت .ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی
رژێم بۆ تیرۆریزە كردنی رێبەر ئاپۆ،
پرۆپاگەندەكانی توركیا وەك خۆی دووپات
و باڵوی دەكەنەوە .ئەو ناوەندانە هەروەها
بۆ خراپ كردنی سیمای رێبەر ئاپۆ لە
رای گشتیدا ،چەواشەكاری و درۆ لەبارەی
ئایدیۆلۆژی ئەودا باڵو دەكەنەوە .بۆ نموونە
رژێم بەردەوام هەوڵ دەدات كە ئایدیۆلۆژی
رێبەر ئاپۆ لەگەڵ ئیستالینسم هاوتەریب
بكات و بە بەكاربردنی دەستەواژەگەلێك
وەك چەپگەرایی توندرەو ،توندوتیژ
خوازی ،ماركسیست ـــ لێنێنیست و،...
هەوڵی چەواشە كردنی راستیەكان دەدەات.
رژێم ئەم كارە هەم لە رێگای پرۆپاگەندەی
راگەیاندنەكان و هەم لە رێگای ئەندامانی
شەڕی تایبەت ئەنحام دەدات( .نموونەی
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ئەوەش عیرفان قانعی فەردە) .ئەمە لە
حالێكدایە كە هەرچەندە بۆچوونەكانی
رێبەر ئاپۆ لە زەمینەی چەپ و سۆسیالیزم
دەركەوتوون ،بەاڵم ئەم بۆچوونانە
لە دینامیسمی فكری و تێكۆشانیدا،
بەردەوام رخنەگەری لە سۆسیالیزمی
بونیادنراو(سۆسیالیسم سۆوییەت) بووە.
لە ئاكامی ئەو دینامیزم و پێگەیەشتنەدا،
رێبەر ئاپۆ لە رێگای ناسینی مەسەلەی
دەسەاڵت و دەوڵەت لە بنەما فكریەكانی
ماركسیسم و پێشكەش كردنی كۆمەڵگای
دیموكراتیك ــ ئیكۆلۆژیك و ئازادیخوازی
رەگەزی ،بەگشتی ماركسیسمی تێپەر
كردووە(پێنج پارێزنامەكەی رێبەر ئاپۆ،
لە ژێر ناوی مانیفێست شارستانی
دیموكراتیك ،نیشانەی بەرچاوی ئەم
گۆڕانە فكری ،ئایدیۆلۆژی و پارادایمیەیە).
پارتە كالسیكەكانی كورد بەردەوام
لە رێگای چەواشەكاری راستییەكان و
باڵوكردنی زانیاری درۆیین لە بارەی رێبەر
ئاپۆدا ،هەوڵی الواز كردنی پێگەی ئەو لە
كۆمەڵگای كورد و لەم رێگایەوە الوازكردنی
بزووتنەوەی نوێی كۆمەڵگای كوردیان دا .بۆ
نموونە سەرهەڵدانی گەلی كورد لە ماكۆ لە
ساڵی  2005دا بە مەبەستی شەرمەزار كردنی
گەلەكۆمەی نێودەوڵەتی لە دژی رێبەر
ئاپۆ ،بە توندی لەالیەن هێزەكانی سوپای
پاسدارانەوە سەركوت كراو و ژمارەیەكی
زۆر بریندار و شەهید بوون .بەاڵم حیزبی
دیموكراتی كوردستانی ئێران كە توانای
قبووڵی ئەوەی نەبوو كە رۆژهەاڵتی
كوردستان رێبەر ئاپۆ وەك رێبەری خۆی
قبووڵ بكات ،ئەو سەرهەڵدانانەی وەكوو
نارەزایەتی گەلی ماكۆ بۆ كەمی نەوت و
سووتەمەنی لێكدایەوە .رێبەرانی رابردووی
كورد وێڕای رەنجێكی زۆر كە لە تێكۆشانی
گەلی كورد دایان و زۆربەشیان لەو رێگایەدا
شەهید بوون ،بەاڵم نەیانتوانی بە پێشكەش
كردنی سیستەمێكی فكری نوێ بۆ كۆمەڵگای
كورد و پێكهێنانی رێكخستنێكی دیموكراتیك
لەسەر ئەو بنەمایە ،بەردەوامی تێكۆشان
مسۆگەر بكەن .ئەوان بە هۆی تێپەر
دەسەاڵتخوازی،
زێهنییەتی
نەكردنی
نەیانتوانیوە پێش لە جێگرتنی پارتیەكەی
خۆیان لە پێكهاتەی دەسەاڵت بگرن
و نەهێڵن پەیوەندییەكانی دەسەاڵت
لەناوبەری پارتی و كۆمەڵگا دابمەزرێت.
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زێهنییەتی زااڵبوون بە سەر كۆمەڵگا و
پاوانخوازی لەو مەسەلەیەوە سەرچاوە
دەگرێت .پارادایمی كۆمەڵگای دیموكراتیك
ــ ئیكۆلۆژیك و ئازادیخوازی رەگەزی كە
لەسەر بنەمای بە ئیرادە كردنی هەموو
هێزەكانی كۆمەڵگا دامەزراوە و هەروەها
بایەخێك كە رێبەر ئاپۆ وەكوو رێبەرایەتی
گەل ،بە هێزی گەلی دەدات ،خالی
سەرەكی ناكۆكی نێوان شێوازی رێبەرایەتی
كالسیك و رێبەرایەتی دیموكراتیانەی
رێبەر ئاپۆیە .پارتە كالسیكەكان بە
مەبەستی بەردەوام كردنی سیاسەتەكانی
خۆیان لە كۆمەڵگای كورددا ،لەگەڵ ئەو
شێوازە رێبەرایەتیە دژایەتی دەكەن و
هەوڵی دەدەن سیمایەكی نا دیموكراتیانە
و ئیستالینیستی لە رێبەر ئاپۆ دروست
بكەن .لە حالێكدا ئاشكرایە كە كادیری
لێهاتوو و رێوەبەر لە رێكخستنێكی نا
دیموكراتیانە دەرناكەوێت ،هەڵسەنگاندنی
ئەوەی كە «ئایا پارتە كالسیكەكان
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توانیویانە كادێری لێهاتوو ،سەربەخۆ
و بەڕێوەبەر بار بێنن ،یان بزووتنەوەی
رێبەر ئاپۆ» ،بۆ گەلی كورد دەهێڵینەوە.
دژایەتی پارتە كالسیكەكان لەگەڵ رێبەر
ئاپۆ و شێوازی رێبەرایەتی ئەو ،هەروەها
دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی متمانە بە خۆ و
بێباوەڕی بە «دەركەوتنی رێبەرایەتییەكی
بەهێز ،خاوەن هزر و خاوەن رێكخستنی
ئازادكردنی مرۆڤ و كۆمەڵگا ،لەناو گەلی
كورد و لەو ئاو و خاكە» .ئەمرۆكە نەبوونی
متمانە بە خۆ و بە تایبەت لە دۆخی
بۆشایی رێبەرایەتی حیزبەكان كە تەنانەت
ناتوانین باس لە هەبوونی رێبەرایەتیەكی
بەرچاوە.
زۆر
بكەین،
كالسیك
پارتە كالسیكەكان هەروەها بە باڵو
كردنەوەی ئەو بۆچوونە كە بۆ تێكۆشانی
گەلی كورد ئایدیۆلۆژی پێویست نیە،
لە هەوڵی نارەوا نیشاندانی رێبەرایەتی
فكری و بە تایبەت رێبەر ئاپۆ دان.
روانگەی پێویست نەبوونی ئایدیۆلۆژی

بۆ تێكۆشان لە كوردستاندا ،ئەنجامێكی
جگە لە باڵوكردنی ئایدیۆلۆژی پاسیڤ
بوونی كۆمەڵگای لێناكەوەێتەوە .ئەو
پارتانە لە هەوڵی رەوایەتی پێدان بە
وتاری «پراگماتیزمی سیاسی»دان كە
لە پەیوەندی دەسەاڵت ناوبەری حیزبە
كوردیەكان لەگەڵ دەوڵەتەكان و هەروەها
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی ،ئەنجامێكی جگە لە
قبوڵككردنی هەموو مەرجەكانی الیەنەكانی
تر لە الیەن پارتە كوردیەكانەوە لەو»
هاوسەرێنییە سیاسیەدا» بەدوادا نیە.
هێرش لەسەر رێبەر ئاپۆ لەالیەن پارتە
كالسیكەكان بەشێك لە سیاسەتی ئەوانە
بۆ بێناسنامە نیشاندانی پەژاك لە پرۆسەی
یەكسانخوێندنەوەی پەژاك و پەكەكەدا.
ئەو سیاسەتە ،جگە لە بەهێز كردنی
كردەوەكانی ناوەندەكانی شەڕی تایبەت
لە كوردستاندا ،ئاكامێكی دیكەی نابێت.

3ــ پاراستنی رەوا و چەواشەكاریەكانی ناوەندی شەڕی تایبەت:
یەكێك لەو بابەتانە كە ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت هەوڵی دەدەن بۆ تیرۆریزە
كردنی پەژاك كەڵكی لێوەربگرن چەواشە
كردنی مژاری پاراستنی رەوا و پێناسە
كردنی لەچوارچێوەی شەڕی چەكداری و
توندوتیژیدایە .دەوڵەتە سەردەستەكانی
سەر كوردستان بەردەوام بە سیاسەتە
گەلی
خۆیان،
توندوتیژیەكانی
كوردستانیان ناچاری «پاراستن لە خۆی»
كردووە .روانگەی ئاسایشی سەبارەت
بە پرسی كورد بووەتە هۆی ئەوەی ئەم
دەوڵەتانە ،بە جودایخواز نیشاندانی
كوردەكان بەردەوام بە شێوازی سەربازی
ــ ئاسایشی لەگەڵ ئەوان هەڵسوكەوت
بكەن ،بە شێوەیەك كە لە روانگەی گەلی
كوردستاندا دەوڵەت بەردەوام یەكسان بووە
لەگەڵ میلیتاریسم ،سێدارە ،ئەشكەنجە و
سەركوتكاری .هەموو سەرهەڵدانەكانی
گەلی كوردستان ،بە دوای پێداگری دەوڵەت
لەسەر ئەو روانگەیە و هەڵسووكەوتەكانی
هاتووەتە ئاراوە .دەوڵەت ــ نەتەوەكان
بە ئاراستە كردنی پێناسەیەكی تایبەت لە
حقوق ،فەرهەنگ ،توتدوتیژی و سیاسەت
لە پرۆسەی هەموژن كردنی(یەكدەست
كردن) كۆمەڵگا و دەسەاڵتی تەواوی

دەوڵەت لەسەر ئەو ،هەر جۆرە رێبازی
پاراستنی كۆمەڵگایان ،ناحقوقی ،نارەوا،
جودایخوازانە و تیرۆریستی ناوزەد كردووە
و بە توندی هەوڵی سەركوت كردنیان
داوە .ئامانجی ئەم دەوڵەتانە پێكهێنانی
كۆمەڵگایەكی بە تەواوی بێپاراستن ،چەك
كراو ،دەستەمۆ و تەسلیم كراوە .دامودەزگا
بەرفراوانەكانی پرۆپاگەندەیی دەوڵەت بۆ
پاساودانەوەی توندوتیژی و دەستدرێژی
دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵگادا ،ئەوە
وەك مژارێكی ئاسایی و رەوا نیشان دەدەن
و لە الیەكی ترەوە هەر چەشنە خۆراگڕی
كۆمەڵگایان لەبەرامبەر ئەو دەستدرێژیانە
وەك توندوتیژی و وەحشیگەری و تیرۆر
بەناو كردووە و پێویستی بنبڕ كردنیان
هێناوەتە ئاراوە .ئامانج لە پێكهینانی
كەش و هەوایەكی پرۆپاگەندەیی وەها،
دروستكردنی زێهنیەتێكە كە بە پێی
ئەو ،كۆمەڵگایەك كە خۆی دەپارێزێت،
كۆمەڵگایەكی وەحشی ،ناشارستانیانە
و بێئاسایشە و كۆمەڵگایەكی تەسلیم
بوو و بێ پاراستن ،كۆمەڵگایەكی
هێمن و بە ئاسایش پێناسە دەكرێت.
یەكسان خوێندنەوەی ئاسایش لەگەڵ
دەسەاڵتی رەهای دەوڵەت ،وتارێكە كە

بە پێی ئەو هەبوونی سەربازی دەوڵەت
و سەركوتكارییەكانی لە كۆمەڵگایەكی
نائاسایشی و تەسلیم نەبوودا ،رەوا
دەكرێت .رژێمە جۆراوجۆرەكانی ئێران بە
بیانوی پێكهێنانی ئاسایش لە كوردستاندا،
ئەو هەرێمەیان وەكوو قەاڵیەكی سەربازی
لێكردووە .لەم ناوەدا كۆماری ئیسالمی
ئێران كە خاوەن جەوهەرێكی بەتەواوی
سەربازی و سەركوتكارە ،خاوەن
توندوتیژترین پراكتیك لە كوردستان دایە.
رژێم بە بەكارهێنانی دەستەواژەی
جۆاروجۆر وەكوو موحاریب ،دژە شۆرش،
گرێدراوی بێگانە ،جۆداییخواز ،ئاژاوەگەر
و تیرۆریست ،گەلێك ناوەندی توندوتیژی
لەكوردستان ساز كردووە و پەرەی پێداوە.
ئیتالعات ،سوپای پاسداران ،بەسیج،
جاش ،لیباس شەخسی و سیخوڕ ،كۆمەڵگای
كوردستانیان كردووەتە كۆمەڵگایەكی
بێئاسایش و نائارام .دوابەدوای هاتنە
ئاراوەی پرۆژەی “دژە پەژاك” و شەڕی
تایبەت ،هێرشە توندوتیژەكانی رژێم
لە دژی كۆمەڵگای كوردستان ،بە
شێوازێكی بەرچاو لە زیاد بووندایە .تیمە
مرۆڤكوژە “دژە پەژاك”ەكان ،نموونەی
بەرچاوی ئەم راستییەن .لەالیەكی ترەوە
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توندوتیژیەكانی رژێم تەنیا بە توندوتیژی
جەستەیی سنووردار نەماوە و ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت ،توندوتیژی و دەستدریژیان
لە هەموو رەهەندەكانی كۆمەاڵیەتی،
فەرهەنگی و سیاسیدا بە لووتكە
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گەیاندووە .ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بۆ سیاسەتەكانی دەوڵەت بۆ بێ پارستن كردنی
لە ناو بردنی میكانیزمەكانی پاراستن لەناو كۆمەڵگا لە چەند بابەتدا بهێنینە زمان:
كۆمەڵگای كوردستان و تەسلیم وەرگرتنی
ئەو ،شەرێكی بەرفراوانی پرۆپاگەندەیی
و دەروونییان بەرێ خستووە .دەتوانین

ئا)توندوتیژ و شەڕخواز نیشاندانی كۆمەڵگا و گەلی كوردستان
رژێم بە بەردەوامی هەوڵی ئەوەی داوە
كە هەبوونی شەرٍِ لە كوردستاندا
بخاتە ئەستۆی بزووتنەوە كوردییەكان.
ئەمە لە حاڵیكدایە كە بۆ هەر كەس روون
و ئاشكرایە كە كۆماری ئیسالمی هەر لە
سەرەتای هاتنە سەر كاریەوە ،داسەپاندنی
شەڕ لەكوردستاندا و سەركوتكاری،
پیالنی سەرەكی بەڕێوەبەرانی ئەم
رژێمە بووە .دەركردنی فتوای جیهاد لە
كوردستان لە الیەن خومەینی یەوە،
بێئاكاممانەوەی
ئەنجامی
لە
نە
چاوپێكەتنەكان و دەستپێكردنی شەڕ لە
كوردستاندا بوو ،بەڵكوو بەشێك لە
پیالنێكی دارێژراو بۆ ریشەداكوتانی رژێم
و سڕینەوەی بەرهەڵەستكاران بوو .رژێمی
كۆماری ئیسالمی بە هۆی تایبەتمەندی
سەركوتكارانەی خۆی ،ئەو شەڕ و
كوشتارەی لە كوردستاندا بەرێ دەخست.
رژێم سەرەڕای شەڕفرۆشێ ئاشكراكانی

خۆی لە كوردستاندا ،بەردەوام پارتە
كوردییەكانی لەم بوارەدا تاوانبار
نیشانداوە .رژێم بۆ رەوایەتی دان بە
بەردەوام كردنی سیاسەتە توندوتیژییەكانی
خۆی لە كوردستاندا ،هەوڵ دەدات تاكوو
فەرهەنگی بەرخۆدانی كۆمەڵگای كوردستان
وەكوو «تایبەتمەندی توندوتیژخوازانی
كۆمەڵگای كوردی» بەناو بكات .رژێمی
كۆماری ئیسالمی ئێران بەدروستكردنی
تابلۆیەكی شەڕخواز لە كەسایەتی مرۆڤی
كورد ،لە رای گشتیدا لە تاك و كۆمەڵگای
كورد« ،بوونەوەرێكی خوێنرێژ و سەربڕ»
دروست دەكات كە سەرەڕای هەموو باشی
و رەحمەتی دەوڵەت و كاربەدەستانی ئەو
و هەوڵدانەكانیان بۆ ئاوەدانكردنەوەی
كوردستان ،ئەو مرۆڤە خوێنمژە هێرش
دەكاتە سەر هێزەكانی رژێم و خوێنرێژی
بەڕێ دەخات .بە پێی ئەو تابلۆیە ،ئەركی
دەوڵەت سازكردنی كۆنترۆڵ و حاكمبوون

لەسەر ئەو بوونەوەرە مەترسیدارەیە.
رژێم كە بانگەشەی ئەوە دەكات كە ئەركی
بە شارستانی كردنی گەلی كوردستان
و دووركردنەوەیانی لە وەحشیگەری
وەئەستۆوەیە ،لە بەكارهێنانی توندوتیژی
لە دژی كۆمەڵگای كورد بە هەموو شێوازێك
و بە هەموو ئامرازێك دەست ناگێڕێتەوە.
ئەو بە شارستانی كردنەی كە دەوڵەت
باسی لێوە دەكات لە راستیدا هەر بە ژن
كردنی كۆمەڵگای كوردستانە .میلیتاریزم،
سازكردنی ناوەندەكان توندوتیژی لە
فەرهەنگی،
تواندنەوەی
كۆمەڵگادا،
باڵوكردنی لەشفرۆشی و ماددە هۆشبەرەكان
و داسەپاندنی بە ژن كردن ،لەو هەرێمانەش
كە هیچكات شەڕی چەكداری تێدا
رووینەداوە ،نیشانەی ئەوەیە كە بەرێوە
بردنی توندوتیژی و سازكردنی رۆخسارێكی
شەڕخواز لە گەلی كورد ،سیاسەتێكی
گشتی و سەرەكی دەوڵەت لە كوردستانە

ب)شەڕی چەكداری
سیاسەتی سەركوتكاری رژێم لە
كوردستاندا بووەتە هۆكاری هاتنە ئاراوەی
شەڕی چەكداری وەكوو ستراتیژی پارتە
سیاسییەكانی كورد .شەڕی چەكداری
لە كوردستاندا ،بەردەوام چوارچێوەی
پاراستنی هەبووە و لەبەرامبەر هێرش و
كوشتارەكانی رژێم ،رەوایەتییەكی تەواوی
هەیە .كوشتاری گەلی كورد لە سنە ،بانە،
قارنە و قەاڵتانی مەهاباد و زۆر نموونەی
تر ،نیشاندەری تەواوەتی خۆڕاگری
چەكداری پارتە سیاسەكان و گەلی
كوردستانە .جگە لە مژاری رەوایەتی،
شەڕی چەكداری وەك «هێل و ستراتیژی
تیكۆشان» جێگەی باس و رەخنەیە.
شەڕی رزگاریخوازی و چەكدارانە لە دژی
دەستدرێژی دەوڵەتە كۆلۆنیالیستەكان لە
نیوەی دووەمی سەدەی بیستەم دا ،وەكوو

ستراتیژیەك لەناو گەالن و كۆمەاڵنی
ژێردەست و چەوساوە لە رۆژەڤ دا
بووە .ئەو رەخنەیەی كە پێویستە لەو
ستراتیژیە بكرێت ئەوەیە كە پارتەكان لە
قۆناخی تێكۆشانی چەكداری ،ئامانجیان
دەبێتە سازكردنی پێكهاتەی حكومەت و
دەوڵەتی تایبەت بە خۆیان .لە پرۆسەی
شەڕی چەكداریدا ،پارتەكان بۆ خۆیان
دەبن بە ناوەندی كۆبوونەوەی دەسەاڵت
و وەكوو بەشێك لە پێكهاتەی دەسەاڵت
لە كۆمەڵگادا هەڵسوكەوت دەكەن.
لەالیەكەوە پەیوەندی پارتی و كۆمەڵگا
وەڕدەگەرێتە پەیوەندی دەسەاڵت و ئاستی
چاالكبوونی هەموو میكانیزمەكانی كۆمەڵگا
بۆ گەیشن بە ئازادی دادەبەزێت .پارتە
سیاسییەكان بە جۆرێك ئامانجیان بینینی
رۆڵی دەوڵەتە و لەو پێناوەدا زێهنیەتی

دەسەاڵت لە كۆمەڵگادا قووڵتر دەكەنەوە.
ناوەندگەرایی ،هەوڵدان بۆ یەكدەست
كردنی فەرهەنگی ،پیاوساالری ،پیرساالری
و  ،...دەبێنە بەشێكی دانەبڕاوی كاریگەری
ئەو حیزبانە لە كۆمەڵگادا .پاوانخوازی و
ركابەری دەسەاڵتخوازانە دەبێتە بەشێك
لە كلتووری ئەم پارتانە .ئەزموونەكانی
جیهانی نیشانی داوە كە سەركەوتنی ئەو
پارتانەی كە شەڕی چەكداری رزگاریخواز
بنەمای تێكۆشانیان بووە ،جگە لە دووبارە
بەرهەم هاتنی دەوڵەت ـــ نەتەو و دووپات
بوونەوەی گرفتەكان ،ئەنجامێكی تری
نەبووە .ئازادی كۆمەڵگا بە دووبارە ساز
كردنەوەی دەوڵەت و تەنیا گۆڕین لە
ئاستی تاك و گرووپەكانی دەسەاڵتدا،
مسۆگەر نابێت .تێكۆشانێك ئاكامەكەی
ئازادی كۆمەلگا دەبێت كە لە ئەنجامی
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چاالكی و خەباتی هەموو میكانیزمەكانی
دیموكراسیانەی كۆمەڵگا و رۆڵ بینینی
هەموو چین و توێژە كۆمەاڵیەتیەكان ،لە
هەمان قۆناخەكانی تێكۆشاندا سیستەمێكی
دیموكراتیانە و نامەركەزی بونیاد بنرێت.
دەرئەنجامی ئازادی كۆمەڵگا لەالیەن
كۆمەڵگا بۆ خۆیەوە ،هیچكات دەوڵەت و
میكانیزمە رووخێنەر و داگیركارەكانی سەر
لە نوێ ساز لێی نابێتەوە .لەو بوارەوە
كۆنفیدرالیزمی دیموكراتیانە ،چۆنێتی
تێكۆشان و هەروەها سیستەمی بەڕێوەبەری
دەكات.
دیاری
ئازاد،
كۆمەڵگای
پرسیار ئەوەیە كە ئەگەر شەڕی چەكداری
رزگاریدەر ،ستراتیژیەكی گونجاو بۆ ئازاد
كردنیی كۆمەڵگا نیە ،ئەوكاتە لە پرۆسەی
تێكۆشان بۆ ئازادی كۆمەڵگادا ،بزووتنەوەی
ئازادیخواز لە بەرامبەر كوشتار،
سەركووتكاری و هێرشی توندوتیژانەی
دەوڵەت ،پێویستە كامە ستراتیژی و چ
میكانیزمگەلێك بۆ پاراستن بە كار بێنێت؟
بە هۆی ئەوەی كە ئامانجی دەوڵەت لە

بەكارهێنانی توندوتیژی و سەركوتكاری بە
چوك دەرهێنان و تەسلیم وەرگرتنی(بەژن
كردنی) كۆمەڵگایە ،پاراستنی جەوهەری
كۆمەڵگا و بەشەكانی جیاوازی ئەو،
سروشتی ترین مكانیزمی كۆمەڵگا بۆ
پاراستنی ئێرادە و هەبوونی خۆیەتی.
پاراستنی رەوا ،سازكردنی زانست و
رێكخستنی پاراستنی جەوهەرییە لە
بەرامبەر توندوتیژی سەركوتكارانەی
دەوڵەتە .پاراستنی رەوا سیاسەتی
ئاسایشی كۆمەڵگای دیموكراتیك و
ستراتیژی پاراستنی كۆمەڵگا لە بەرامبەر
ناوەندێكی بە ناوی دەوڵەتە كە رەمزی
كەڵەكە بوونی توندوتیژی و دەستدرێژی
لە بەرامبەر كۆمەڵگایە .پاراستنی رەوا
لە پێناسەكانی جیهانی حقوقیش بۆ ئەو
نەتەوە ،كۆمەڵگا و تاكانەی كە لە ژێر
توندوتیژی و دەستدرێژی و مەترسی
لەناو چووندان ،وەكوو مافێكی رەوا
دەناسرێت .هەروەها پاراستنی رەوا،
رەوایەتیەكی زیاتر لە چوارچێوەی حقوقی

هەیە و زۆرتر لە «ماف»ێك ،یاسایەكی
«سروشتی»یە .لەناو سروشتدا ،هیچ
گیانلەبەرێك و ئۆرگانیزمێك نابینرێت كە
بێمكانیزم و كاردانەوەی پاراستنی لە كاتی
مەترسیدا بێت .هەتا بەدیهاتنی دەوڵەت
ـــ نەتەوەكانیش ،ئەو مافە بۆ كۆمەڵگا
و گرووپە كۆمەاڵیەتیەكان دانی پێدادەنرا.
بە هەمان رادەی مێژووی ئەرتەش،
دەستدرێژی و فەتح ،مێژووی بەرخۆدانی
كۆمەڵگاكانیش لە ئارادایە .دەوڵەت ــ
نەتەوەكان بۆ داسەپاندنی دەسەاڵتی
رەها بە سەر كۆمەڵگادا ،هەر جۆرە
كاردانەوەیەكی پاراستنی ،لە ژێر ناوی
توندوتیژی ،نائارامی و تیرۆر ،سەركوت
دەكەن .بەو هۆیەوە لەسەرەتای مێژووی
مرۆڤایەتی تاكوو ئێستا لە هیچ قۆناخێكدا
وەكوو قۆناخی دەوڵەت ــ نەتەوەكان
و بەتایبەت سەدەی بیستەم ،هەبوونی
كۆمەڵگاكان و ناسنامە و كلتووری ئەوان
لە ژێر مەترسی لەناوچووندا نەبووە.

پ) توندوتیژی و دەستدرێژی دەوڵەت لەناو
كۆمەڵگادا تەنیا لە بواری توندوتیژی
راستەوخۆی جەستەیی و سەربازی نەبووە
و لە هەموو بوارەكانی كۆمەاڵیەتی،
كلتووری ،سیاسی و ئابووری ،دەوڵەت
توندوتیژی لە دژی كۆمەڵگا بەكار هێناوە.
بەو پێیەوە پاراستنی رەوا ،پاراستنی
كۆمەڵگا لە هەموو ئەو بوارانەدایە كە
توندوتیژی و دەستدرێژی تێیدا روویداوە.
پاراستنی سەربازی ،تەنیا یەكێك لە
بوارەكانی پاراستنی رەوایە .زۆر سروشتییە
كە لە هەلومەرجێكدا كە زمانی سەرەكی
دەوڵەت لە بەرامبەر كۆمەڵگادا ،زمانی
كوشتار و سەركوتكاری سەربازی بێت،
پاراستنیش لە بواری سەربازیدا زۆرتر
لە رۆژەڤ دا دەبێت .هەبوونی پاراستنی
رەوا لە بواری سەربازیدا و پاراستنی
گەریالیی لە كوردستاندا ،ئەنجامی
روانگە ئاسایشییەكانی دەوڵەت و كردەوە
سەركووتكاریەكانی ئەوە .لەبەرامبەر
زیًَهنیەتی دەوڵەت ـــ نەتەو كە
سەرەڕای شەڕ نەكردن ،قازی محەمەدی لە
سێدارە دا و دكتور قاسملوی لە سەر مێزی
گفتگو شەهید كرد ،ستراتیژی پاراستنی
رەوا بۆ گەلی كوردستان پێویستیەكی

حاشاهەڵنەگرە .فەلسەفەی پاراستنی رەوا
لەسەر بنەمای لەناوبردنی توندوتیژی،
لە پەیوەندی نێوان كۆمەڵگا و دەوڵەت و
هەروەها لەئاستی كۆمەڵگا بۆخۆیدایە.
ستراتیژی پاراستنی رەوا ،ستراتیژیەكی
هێرش كارانە نیە و بە هۆی ئەوەی كە
دەبێتە هۆی الواز بوونی ناوەندەكان و
پەیوەندیەكانی دەسەاڵت لە كۆمەڵگا ،هیچ
كات سەرلەنوێ توندوتیژی و دەسەاڵت و
كۆبوونەوەی ئەوان لە ناوەندە تایبەتەكان
بەرهەم ناهێنێتەوە .پاراستنی رەوا،
ستراتیژی تەسلیم نەبوونی كۆمەڵگا
لەبەرامبەر دەوڵەت و هەموو قوربانیانی
دەسەاڵت لەبەرامبەر دەسەاڵتداران و
ناوەندەكانی دەسەاڵتە .بەپێی ستراتیژی
پاراستنی رەوا ،بزوتنەوەیەكی تێكۆشەر،
گەلێك ،كلتوورێك ،رەگەزێك و جیلێك
هەرچەندە بەهێز بێت هیچكات هێرشكارو
داگیركار نابێت و هەرچەندە الواز بێت
هیچكات تەسلیمبوون پەسەند ناكات.
پەژاك بەو روانگەیەوە ،ئیستراتیژی
شەڕی چەكداری رزگاریخوازی رەخنە
كردووە ،تێپەڕاندووە و ئیستراتیژی
پاراستنی رەوای وەكوو پرەنسیپی
تێكۆشانی خۆی پەسند كردووە .سەرەڕای

ئەوە ،ناوەندەكانی شەڕی تایبەتی رژێم
لە هێرشی پرۆپاگەندەیی بەرفراواندا،
هەوڵدەدەن پاراستنی رەوای پەژاك وەكوو
شەڕی چەكداری نیشان بدەن .ناوەندەكانی
شەڕی تایبەت بە یەكسان نیشاندانی
پاراستنی رەوا و شەڕی چەكداری و
سازكردنی رۆخسارێكی هێرشكارانە و
توندوتیژخوازانە بۆ پاراستنی گەریالیی،
دەیانەوێ ئەم تێكۆشانە تیرۆریزە بكەن
و رەوایەتی بە سەركوتكاری و رەشەكۆژی
خۆیان بدەن .لەالیەكی ترەوە رژێم دەیەوێ
رەنگدانەوەیەكی بەتەواوی مێلیتاریستی
لە بزووتنەوەی نوێ گەلی كورد بدات و
بیانووییەكی زیاتر بۆ میلیتاریزەكردنی
كوردستان بەدەس بێنێت .بەشێك لە كردەوە
میلیتاریستیەكانی رژێم كە بەردەوام لە دژی
پەژاك ئەنجامیان گرتووە ،ئۆپۆراسیۆنی
هێرشەكانی
سەربازی،
بەرفراوانی
دەرەوەی سنوور و تۆپباران كردنە.
رژێم لە چوارچێوەی پرۆپاگەندەیەكی
بەرفراواندا هەوڵدەدات كە هێزە سەربازی
ــ ئاسایشیەكانی خۆی وەك كەسانێكی
بێگوناح كە هێرشیان كراوەتە سەر نیشان
بدات و هێزەكانی گەریال كە لە چوارچێوەی
پاراستنی دا شەڕ دەكەن وەكوو هێرشكار،

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
ئاژاوەگێڕ و تێكدەری ئاسایش نیشان بدەن.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت هەوڵدەدەن تا
لەالیەكەوە بە پەرێپێدانی ناسیۆنالیزم لە
ناو خەڵكی ئێراندا و لەالیەكی تریشەوە بە
هاندانی رای گشتی ئێران لە دژی پەژاك و
تێكۆشانی پاراستنی رەوا لە كوردستاندا،
رەوایەتی كۆمەاڵیەتی بە كوشتارەكانی
خۆیان لە كوردستان بدەن .ئەم بابەتە
دەبێتە هۆكاری دووركەوتنەوەی كۆمەڵگای
كورد و كومەڵگاكانی تری ئێران بەتایبەت
كۆمەڵگای فارس و بە رەوایەتی پەیدا
كردنی میلیتاریزمی رژێم بۆ بەردەوامی رژێم
و سیاسەتە سركوتكارەكانی رۆاڵ دەبینێت.
بەداخەوە ،هەتا ئێستا هەوڵەكانی
دەوڵەت لەم بوارەدا سەركەوتوو بووە.
دەرەوەی
فارسەكانی
ناسیۆنالیستە
واڵتیش لە قووڵكردنەوەی ئەم بابەتەدا
رۆڵێكی بەرچاویان هەیە .هەتا ئاستێك
كە زۆر جار هەندێك لەو كەسانەی كە
بۆ داخوازییە دیموكراتیەكانی خۆیان
لە شارە ناوەندیەكان لەالیەن سوپای
پاسداران و ئیتالعات سەركوت دەكرێن،
بە هۆی كاریگەریەكانی شەڕی تایبەت و
دووچاربوون بە نەخۆشی ناسیۆنالیزم
و مانەوە لە بازنەی وتاری «پاراستنی
یەكیەتی خاكی ئێران» ،هەبوونی هێزە
سەركوتكارەكان و كردەوە توندوتیژەكانی
ئەوان لە كوردستاندا رەوا دەبینن .بە
شێوەیەك كە بەشێك لە بەرهەڵستكارانی
رژێم لەو باوەڕیەدان كە بۆ ئەوەی كە
دەرفەتی «جۆدایی خوازی» بە كوردەكان
نەدرێت ،نابێت زەخت بخرێتە سەر
رژێم و بەتایبەت پارێزڤانانی یەكیەتی
خاكی ئێران واتە «سوپای پاسداران».
ئەوە لە كاتێكدایە كە رژێم ،قۆناخی
مێلیتارزە كردنی گشتی ئێران پەیوەست بە
سەركەوتنی سیاسەتە سەركوتكارانەكانی
خۆی لە كوردستان دەزانێت .هەر وەكوو
زۆر جار پەژاك رایگەیاندووە ،لەو بوارەدا
كوردستان مایكرۆمۆدیلی هەموو ئێرانە
و سەركەوتنی رژێم لە سەركۆت كردنی
گەلی كوردستاندا ،هێرشی كودەتایی و
زۆر بەرفراوانی لە دژی دیموكراسیخوازی
لە هەمووی ئێراندا لەگەاڵ خۆی دێنێت.
لەحاڵێكدا كە گۆڕینی سنوورە سیاسیەكان
هیچكات لە بەرنامەی سیاسی پەژاكدا
نەبووە ،داسەپاندنی ناسیۆنالیزم بە سەر

عەقلییەتی خەڵك و سازكردنی پارانویای
پارچە بوونی ئێران لە كۆمەڵگادا ،بەشێك
لە خەباتی شەڕی تایبەت بۆ دووبەرەكی
سازكردنی لە نێوان گەالنی ئێران و پێش
گرتن لە بەرفراوان بوونی تێكۆشانی
و
ئێرانی
دیموكراتیكە(ئۆپۆزسیۆنی
راگەیاندنەكانی دەرەوەی واڵت گەلێك جار
هەمان رۆاڵ دەگێڕن) .رژێم لەالیەكی
تریشەوە بە یەكسان نیشاندانی پاراستنی
رەوا و شەڕی چەكداری ،لە هەوڵی ئەوەدایە
كە پەیامێكی وەها بە گەلی كوردستان بدات
كە سیاسەتی پەژاكیش بەشێك لە سیاسەتی
نەریتی كوردە و پەژاك بە بەردەوام كردنی
رێبازی حیزبەكانی تر ،دەگاتە هەمان
ئەنجامی ئەو حیزبانە .رژێم بەو شێوازە
دەیەوێ هیوای گەل بە سەركەوتنی
بزووتنەوەی نوێ كوردستان لەناو ببات و
پێش لە بەشداری ئەوان لە بزووتنەوە و
پێداگری لە تێكۆشان بگرێت .لەالیەكی
ترەوە رژێم بە یەكسان نیشاندانی پاراستنی
رەوا و شەڕی چەكداری ،رۆژەڤی تێكۆشانی
كۆمەڵگای كوردستان تەنیا بە مژاری
سەربازی بەرتەسك دەكاتەوە و بە درووست
كردنی ئەو تابلۆیە كە پەژاك بزووتنەوەیەكی
تەنیا سەبازییە ،دەیەوێ پێش لە كاریگەری
فیكری و سیاسی پەژاك لە گۆڕەپانی
كۆمەڵگا بگرێت و ئەو گۆرانكارییانەی كە
پەژاك لە پارادایم ،هزر و گۆتاری
كورددا
ئازادیخوازانەی
تێكۆشانی
هێناویەتە ئاراوە ،نەكەوێتە واری
كردارییەوە .ئامرازەكانی سەرەكی رژێم لە
راگەیاندنە
پرۆپاگەندەییدا،
شەڕی
راگەیاندنە
رژێم،
فەرەمیەكانی
نافەرمییەكان(بە تایبەت ئەو وێبالگ و
ماڵپەڕە ئینترنێتیانەیە كە بەداخوازی
سوپای پاسداران و وەزارەتی ئیتالعات
درووست كراوان) ،راگەیاندنەكانی دەرەوەی
واڵت و ئەندامانی شەڕی تایبەتن .رژێم،
هەر كاردانەوەیەكی پاراستنی گەریال لە
راگەیاندنەكانی فەرمی خۆیدا چەواشە
دەكات و بە وەگەڕ خستنی راگەیاندنە
نافەرمییەكان هێز دەداتە ئەو چاوەشەكارییە
و بە رۆژەڤ كردنی ئەو لە راگەیاندنەكانی
دەرەوەی ئێراندا ،دەیگوازێتەوە بۆ ئاستی
ناونەتەوەیی .بۆ نموونە كاناڵی دەنگی
ئەمریكا و رادیۆ فەردا ،لەحاڵێكدا كە
تەواوی قسە و هەواڵی سەرچاوە
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فەرمییەكانی دەوڵەتی ئێران وەكوو درۆ و
بێبنەما لە قەلەم دەدەن ،بەاڵم لە مژاری
زانیاری سەبارەت بە پەژاك هەواڵەكانی
سەرچاوە فەرمیەكانی دەوڵەت بە بنەما
دەگرن .ئەمە لە كاتَێكدایە كە ئەو
راگەیاندنانە هیچكات باس لە كردەوەی
سەركوتكارانەی هێزەكانی رژێم و هێرشی
ئەوان بۆ كوردستان كە دەبێتە هۆكاری
كاردانەوەی پاراستنی گەریال ،ناكەن.
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت بە كەڵك
وەرگرتن لەو ئەندامانەی خۆیان كە وەكوو
رۆژنامەوان ،چاالكی مەدەنی و چاالكی
مافی مرۆڤ بەسەر كۆمەڵگادا دەیسەپێنن،
هەوڵێكی بەرفراوان لە پێناو یەكسان
نیشاندانی پاراستنی رەوا و شەڕی چەكداری
و تیرۆریزەكردنی پەژاك دەدەن .ئەم
كەسانە نە تەنیا پەژاك و ئێستراتیژی
پاراستنی رەوا ،بەڵكوو هەرچەشنە
بەرخۆدان و خۆڕاگری خەڵكی كوردستان لە
مێژوودا ،نارەوا نیشان دەدەن .ئەوان بە
هێنانی ئەو باسە كە كاردانەوە
پاراستنییەكان ئاستەنگی لە بەردەم
پێشكەوتنی تێكۆشانی مەدەنی ساز دەكات
و تەنگ بە ناوەندە مەدەنیەكان
هەڵدەچنێت ،لە دیماگۆژی و فریوكاریەكی
گەورە هەوڵی تەسلیم كردن و بێئیرادە
كردنی كۆمەڵگای كوردستان دەدەن .پەژاك
هەمیشە الیەنگری خەبات و تێكۆشانی
مەدەنی بووە و پشتیوانی لێدەكات .لە
رەوشێكدا كە سەركوتكاری و كودەتاگەری
رژێم ،دەرفەت و دەرەتانی هەر چەشنە
تێكۆشانێكی مەدەنی لەناوبردووە و رێگای
هەناسەدانی ناوەندە سەربەخۆ و
مەدەنییەكانی گرتووە ،پاراستنی رەوا لە
راستیدا پاراستنی تێكۆشانی مەدەنی لە
بەرامبەر میلیتاریزمە .ئەو كەسە بە
كرێگیراوانە خۆیان لە دەرەنجامی
سەركوتكاری رژێم لە دژی ناوەندە
مەدەنیەكان و ئەو بۆشاییەی كە لە گیرانی
چاالكانی سەربەخۆی مەدەنی ساز بووە و
هەروەها لە ئەنجامی كادیرسازی
ناوەندەكانی شەڕی تایبەت لە گۆڕەپانی
كۆمەڵگای مەدەنی ،هاتوونەتە ئاراوە .بۆ
نموونە ئازاد نەمەكی و موختاری زارعی لە
بۆشایی دوای گیان لەدەستدانی موهەندیس
بەهائەدین ئەدەب ،سەریان هەڵدا و ئیجالل
قەوامی لە بۆشایی دوای گرتنی
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هاتە
كەبوودوەند
موحەمەدسەدیق
مەیدانەوە .رژێم بە سەركوت كردن و
پاسیڤ كردنی ناوەندەكانی مەدەنی و
دواتریش ناردنی كەسانێك لەو چەشنە بۆ
ناو ئەو ناوەندانە ،ئەوان بە تەواوی لە
پێناو بەرژەوەندیەكانی خۆیدا بەكار
دێنێت .دوابەدوای گیان لەدەستدانی
موهەندیس ئەدەب ،بەرەی یەكگرتووی
كورد لە بەرامبەر هیچ یەك لە سیاسەتەكانی
سەركوتكارانەی رژێم ،خاوەن هەڵوێست
نەبووە .كەسانێك وەكوو موختار زارعی و
ئازاد نەمەكی لە ژێر ناو و بە ئیمزای
ئەندامانی كۆمیتەی ناوەندی بەرەی
یەكگرتووی كورد ،دەستیان داوەتە
مەحكووم كردنی كاردانەوەی پاراستنی
گەریالكانی پەژاك و بە چاوپۆشی كردن لە
هەموو سیاسەتە توندوتیژییەكانی رژێم،
رەوایەتییان بە تیرۆری دەوڵەت كە
كوردستان داوە .رێكخراوەی مافی مرۆڤی
كوردستان كە پێشتر رێكخراوەیەكی چاالك
بوو ،دوابەدوای گیرانی موحەممەدسەدیق
كەبوودوەند ،پاسیڤ بوو .ئێجالل قەوامی
لە ژێر ناوی وتەبێژی ئەم رێكخراوەیە،
چاالكی پاراستنی گەریالی وەكوو تیروریزم
لە قەلەم دەدات؛ ئەمە لە حاڵێكدایە كە
رێكخراوەیەكی مافی مرۆڤ پێویستە دوای
لێكۆڵینەوەیەكی تێروتەسەل ،لە سەر
بابەتەكان بیروڕای خۆی رابگەیەنێت.
ئێجالل قەوامی ئەگەر چاالكی گەریال وەكوو
تیرۆریزم ناوزەد دەكات ،چۆن دەبێ
بەرامبەر بە كارهێنانی رێبازە ناحقووقی و
دژەمرۆڤانەكانی رژێم لە دژی پەژاك و
ژەهرخواردكردنی پێنج كەس لە ئەندامانی
پەژاك لە هەرێمی دااڵهۆ و پارچەپارچەكردنی
جەنازەی ئەوان ،هیچ كاردانەوە و
نارەزایەتیەك دەرنەبڕێت؟! ئایا ئیجالل
قەوامی كردەوەیەكی وەها ،بە بن پێ كردنی
مافی مرۆڤ نازانێت و یا ئەوەی كە ئەم
رێكخراوەیە لە مژاری پاراستنی مافی مرۆڤ
بەرەو مژاری پاراستنی سیاسەتەكانی رژێم
وەرچەرخاوە؟ ئەم كەسانە لە چوارچێوەی
تیرۆریزەكردنی پاراستنی رەوا ،هەوڵی
چەواشەكاری راستیەكانیان هەیە .بۆ
نموونە تەقینەوەی شاری مەهاباد لە
رێكەوەتی  1389/6/31كە زۆر بە ئاشكرایی
كردەوەی گرووپەكانی دژەپەژاك بوو،
لەالیەن ئەو كەسانەوە بە پێداگریەوە

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
دەخرێتە پااڵ پەژاكەوە .ئەم كەسانە لە
چوارچێوەی ئەركەكانیان لە ناوەندی
شەڕی تایبەتدا ،هەوڵی مافدار نیشاندانی
رژێم بۆ لە سێدارەدانی زیندانیانی سیاسی
دەدەن .رژێم ،گیراوانی سیاسی پەژاكی لە
ژێر ناوی تیرۆریست و هەوڵدان لە دژی
ئاسایشی نەتەوەیی لە سێدارە دەدات؛ ئەم
كەسانەش بە پێداگری لەسەر ئەو تاوانانەی
كە رژێم دەیخاتە پااڵ زیندانیانی سیاسی،
ئیعدامی ئەوان یاسایی نیشان دەدەن .بۆ
نموونە ئازاد نەمەكی باس لە تەقینەوەی
بۆمبێكی دەنگ لە مەیدانی ئازادی شاری
سنە و لەبەرچوونی مناڵی ژنێكی دووگیان
دەكات؛ ئەم تاوانە ،تاوانێكە كە وەزارەتی
ئیتالعات خستۆیەتە پااڵ حەیبەاڵ لەتیفی و
جەختی لەسەر پێویستی لە سێدارەدانی
ئەو كردووە .ئەمە لە حاڵێكدایە كە ئەو
ژنە هەبوونی نەبووە و سازكراوەی
ئیتالعاتە .بە رۆژەڤ كردنی ئەو بابەتە
لەالیەن ئازاد نەمەكی لە راگەیاندنەكاندا
بە تایبەت لە رەوشێك دا كە مەترسی لە
سێدارەدانی حەیبەاڵ لەتیفی لە ئارادایە،
واتادارە .ئەندامانی شەڕی تایبەت،
هەروەها بە مەدەنی نیشاندانی دامودەزگا
سەركوتكارەكانی رژێم ،لە هەوڵی
تیرۆریزە كردن و نارەوا نیشاندانی هەر
چەشنە كردەوەیەكی پاراستنی لە بەرامبەر
ئەو ناوەندانەدان .بۆ نموونە كوژرانی ولی
حاجی قوڵیزادە دۆزگەر(دادستان)ی دادگای
شۆڕشی شاری خۆی ،لەالیەن ئەوان و
هەروەها راگەیاندنەكانی دەرەوەی واڵت
وەك كردەوەیەكی ترۆریستی ناسێنرا.
دادگای شۆڕشی ئیسالمی ،دەزگایەكی
حقووقی ــ مەدەنی نیە ،بەڵكوو ناوەندێكی
بەتەواوی سەربازی و سەركوتكارە و
دەزگایەكە بۆ لە سێدارەدان و سەركووتی
بەرهەڵستكارانی رژێم .گەلی كوردستان و
ئێران ،هیچكات كردەوەكانی سادقی
خەڵخاڵی لە كوشتاری بەرهەڵستكارانی
رژێم و خەڵكی مەدەنی لە بیرناكەن .دادگای
شۆڕشی ئیسالمی هێشتاش یەكێك لە
گەورەترین ناوەندەكانی سەركوت و
لەسێدارەدانی بەرهەڵستكارانە .قازی و
دۆزگەرەكانی دادگاكانی شۆڕش ،لەالیەن
بەشە سەركوتكارە ئایدیۆلۆژیك ــ
ێ
سەربازیەكانەوە لە دادگاكان بەج 
دەكرێن .لە كامە دادگای ئەم جیهاندا هەتا

ئێستا ،دادوەر خۆی رۆڵی ئەشكەنجەگەری
بینیوە؟! ئەمە لە حاڵێكدایە كە زۆرجار
دۆزگەر و دادوەرەكانی دادگای شۆڕش ،بۆ
خۆیان رۆڵی ئەشكەنجەگەر و لێپرسێنەریان
گێڕاوە .وەلی حاجی قوڵیزادەش وەك
فەرماندەیەكی سوپای پاسداران بە
پێشینەیەكی زیاتر لە بیست ساڵ جەنایەت
لە كوردستان و ئازەربایەجان ،كراببو بە
دۆزگەری دادگای شۆڕش و لەوێ
بەرپرسیاری لە سێدارەدانی گەلێك كەس
بووە .بێتاوان و مەدەنی نیشان دانی
دادگای شۆڕش و جەنایەتكارانی ئەو،
سەڵمێنەری هاوكاری ئەم بەكرێگیراوانە
لەگەاڵ ناوەندەكانی شەڕی تایبەتە.
بابەتێكی تر كە ئەندامانی شەڕی تایبەت
پێداگری لەسەر دەكەن ،مەحكووم كردنی
پەژاك لە پێكدادانی لەگەاڵ هێزەكانی
ئینتیزامی رژێمە .هێزەكانی ئینتیزامی
هیچكات ئامانجی سەرەكی چاالكی
گەریالكانی پەژاك نەبوونە .بەاڵم پێویستە
بزانرێت كە هێزەكانی ئینتیزامی رۆڵێكی
مەزنیان لە سیاسەتە سەركوتكارانەكانی
رژێم لە كوردستاندا بینیوە .كوشتاری
كاسبكارانی سەرسنوور ،پەرەپێدان بە
بێئەخالقی لە كۆمەڵگای كوردستان و
بەتایبەت لە گوندەكان ،هاوكاری سوپای
پاسداران و ئیتالعات لەمەڕ بەجاشكردن و
هەروەها بەكارهاتنی پایەگاكانی هێزەكانی
ئینتیزامی بۆ سوپای پاسداران و ئیتالعات
لە پێناو هێرشكردنە سەر گەریالكانی
پەژاك ،نموونەی كردەوەكانی هێزەكانی
ئینتیزامی لە كوردستانە .لە هەمان
چوارچێوەدا هەری دوایی ئالیكاری وەزیری
ناوخۆی ئێران ،دوای درووستكردنی ئەكیپی
تایبەتی دژەپەژاك لە شاری سنە،
دەستووری بە هێزە ئینتیزامیەكانی ئەم
شارە داوە بۆ ئەوەی لە ئاستێكی بەرفراوان
هاوكاری ئەم ئەكیپە بكات .هێزی ئینتیزامی
و سوپای پاسداران بە بەكارهێنانی
سەربازانی ئاسایشی بۆ شەر لە دژی
پەژاك ئەوان بە كوشت دەدەن و دوابەدوای
ئەوە ،ئەندامانی شەڕی تایبەت(بەتایبەت
هەندێك ناوەندی بەرواڵەت مافی مرۆڤ و
مەدەنی) ئەم بابەتە وەكوو هۆكارێك بۆ
سەلماندنی تووندوتیژیخوازی و تیروریست
بوونی پەژاك بەكار دەهێنن .ئەم لە
حاڵێكدایە كە ئەگەر ئەو كەسانە خۆیان
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وەك چاالكی مەدەنی و مافی مرۆڤی كورد
دەناسێنن ،پێویستە بەجێگای مەحكووم
كردنی پەژاك ،بەكارهێنانی سەربازانی
كاتی(وەزیفە) لەالیەن رژێمەوە بۆ سیاسەتە
سەركوتكارانەكەی خۆی لە كوردستان و
بەكوشتدانی ئەو جەوانانە مەحكووم بكەن
و بانگ لە جەوانان بكەن كە لە
نافەرمانییەكی مەدەنی و دیموكراتیانەدا لە
سەربازی كردن بۆ رژێمی سەركوتكار،
خۆیان بپارێزن و لە دایك و باوكی
جەوانانی ئێرانی بخوازن نەهێڵێن رژێم
منداڵەكانیان بۆ شەڕ و سەركوت رەوانەی
بكات.
كوردستان
یەكێتی نیشتمانی و پارتی دیموكراتی
كوردستانی ئێراق لە چوارچێوەی
هاوكارییەكانیان لەگەاڵ كۆماری ئیسالمی
و بەجێگرتن لە شەری تایبەتی رژێم
لە دژی گەلی كوردستان ،دەیانەوێ
پرەنسیپی پاراستنی رەوا و كاردانەوەكانی
پاراستنی پەژاك نارەوا نیشان بدەن .ئەم
پارتانە هەمیشە لە هەوڵی ئەوەدا بوونە
بە باس كردن لەو بابەتە كە لە ئەگەری
بەردەوام كردنی تێكۆشان لە بەشەكانی
تری كوردستان بەرژەوەندییەكانی هەرێمی
كوردستان دەكەوێتە مەترسییەوە ،رای
گشتنی باشووری كوردستان لە دژی ئەم
بزووتنەوانە هان بدەن و دانوسەندن
و هاوكاری خۆیان لەگەاڵ دەوڵەتە
سەركوتكەرەكان لە دژی بزووتنەوەی
بەشەكانی كوردستان رەوا نیشان بدەن.
ئەم پرۆپاگەندەیانەی حیزبەكانی باشوور
لەمەڕ خەباتی پاراستنی رەوای پەژاك ،بە
هۆی وریایی گەلی باشووری كوردستان و
ئەو ئەزموونە تااڵنەی كە لە كردارەكانی
حكوومەتی هەرێمی كوردستان لە بەرامبەر
بزووتنەوەی بەشەكانی تری كوردستان
هەیانە ،روبەڕووی شكست بووەتەوە .ئەو
پارتانە هەوڵ دەدەن لە هێرشی تۆپخانەیی
سوپای پاسداران بۆ باشووری كوردستان،
پەژاك تاوانبار بكەن .ئەمە لەحاڵێكدایە كە
ئامانجی كۆماری ئیسالمی لەم هێرشانە،
پەیرەوكردنی سیاسەتی داگیركەرانە لە
باشووری كوردستان و ئێراقە .خاڵی
سەرنجراكێش ئەوەیە كە لە دیدارەكانی
كۆماری ئیسالمی لەگەاڵ كاربەدەستانی
حكوومەتی هەرێم ،تاوانبار كردنی پەژاك
لەم هێرشانەدا ،بە ئاشكرایی لەوان

ویستراوە .یەكێتی نیشتمانی كوردستان لە
ساڵی  2008بۆ ئەو خەڵكە ئاوارەیەی كە لە
هێرشی تۆپخانەكانی ئێران گوندەكانیان
شاروچكەی
لە
هێشتبوو،
ێ
بەج 
كوردستان
باشووری
سەنگەسەری
كۆبوونەوەیەكی سازكرد كە لە ناو ئەو
كۆبوونەوەیەدا گرۆپێكی سێ نەفەرە لە
كاربەدەستان وەزارەتی ئیتالعات داوایان لە
خەڵك كردبوو لە دژی پەژاك خۆپیشاندان
بكەن و داوا لە پەژاك بكەن خاكی باشووری
كوردستان بەجێی بهێڵن؛ بەو شێوەیە رژێمی
ئێران دەتوانێت یارمەتیەكی ماددی فراوان
بدات بەم خەڵكە .گەل لەم كۆبوونەوەیەدا
هەبوونی پەژاك لە گوندەكانی خۆیان رەد
كردبوو و ئەو هێرشانەیان داگیركارانە
بە ناو كردبوو و و پێشنیاری یارمەتی
ئابوورییەكانی ئێرانیان رەد كردبوو.
(قسەكان و هەلویستی خەڵكی بناری
قەندیل لە دژی ئێران و حكوومەتی هەرێمی
كوردستان ،وەكوو دیمەن تومار كراوە).
كاربەدەستانی پارتەكانی باشوور و
حكوومەتی هەرێمی كوردستان ،بە یەكسان
نیشاندانی پاراستنی رەوا پەژاك و شەڕی
چەكداری و دوابەدوای ئەویش بێئەنجام
بەناوكردنی شەڕی چەكداری ،بە بەردەوامی
لە پەژاك داوا دەكەن كە واز لە پاراستن لە
خۆی بێنێت و كەمپنشینی و چارەنووسی
حیزبە كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان
پەسند بكات .مەحكووم كردنی پاراستنی
رەوا لەالیەن حكوومەتی هەرێمی كوردستان
لە رەوشێكدا پێك دێت كە حیزبەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان كە لە ژێر زەختی
حكوومەتی هەرێمی كوردستان ژیانی كەمپ
نشینی یان هەلبژاردووە ،وەك نەچیرێكی
دەستوپێبەسراوی تیرۆریستەكانی كۆماری
ئیسالمی لێهاتووە و بە سەدان كەس لەوان
بەوشێوەیە تیرۆر كراون و شەهید بوونە.
حكوومەتی هەرێم كە توانای «خۆپاراستنی»
لەوان ستاندووە هەرگیز لە بەرامبەر
پاراستنی ئەو حیزبانە بەرپرسیارانە
هەڵسوكەوتیان نەكردووە و تیرۆریستەكان
هەرگیز نەگیراون و ئەوانەی كە گیران
بەرێزەوە روانەی كۆماری ئیسالمی كران.
حیزبە كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی كوردستانیش
لە یەكسان نیشاندانی پاراستنی رەوا
و شەڕی چەكداری ،رۆڵ دەبینن .ئەم
حیزبانە لەم یەكسان نیشاندانەدا،
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پاراستنی رەوای پەژاك وەكوو هۆكاری
زیادبوونی گوشارەكانی رژێم و هەروەها
بە كوشتدانی جەوانان ناو لێدەكەن.
ئەوان بە تاوانبار كردنی پەژاك لە مژاری
سەركوتەكانی دەوڵەت لە كوردستاندا،
وەها رەوایەتی بەو سەركوتكارییە دەدەن
كە وەك بڵێی بەر لە ساز بوونی پەژاك
سەركوتكاری لە كوردستان پێك نەهاتووە
و كۆماری ئیسالمی وەكوو رژێمێكی بە
تەواوی دیموكرات ،ئامادەی چارەسەری
دیموكراتیانەی كێشەكان و رەخساندنی
دەرفەتی پێویست بۆ تێكۆشانی مەدەنی
و سیاسی بووە! تاوانبار كردنی پەژاك
بە بەكوشتدانی جەوانان ،لە راستیدا
مەحكووم كردنی هەموو ئەو بزووتنەوانەیە
كە لە تێكۆشان لە دژی داگیرگەری و
دەسپوتیزم خوێنیان رژتووە .ئەگەر
وابێت ،حیسابی كوژرانی هەزاران مرۆڤێك
كە لە تێكۆشانی ئەو حیزبانەدا روویداوە
دەبێ لە كێی بخوازرێت؟! حیزبی دیموكرات
و كۆمەڵە ،ئەمرۆكە بە یەكسان نیشاندانی
پاراستنی رەوای پەژاك و شەڕی چەكداری
كالسیك ،دەیانەوێ «بێفایەدەبوونی
بەرخۆدان و تێكۆشان» بە گەلی كوردستان
بسەڵمێنن .ئەوان لە تریبونی راگەیاندنە
جیاوازەكاندا ،بە بەردەوامی بە جەخت
كردنەوە لەسەر بێئەنجام بوونی شەڕی
چەكداری ،هەنگاوە پاراستنییەكانی پەژاك
مەحكووم دەكەن .ئەمە لە حاڵێكدایە كە
پەژاك لە هەمان سەرەتاوە ،لە رێبازەكانی
ئەوان و بەتایبەت شەڕی چەكداری
ێ
كالسیك رەخنەی گرتووە .ئەوان بە ب 
پێشكەشكردنی ئاڵتەرناتیڤ ،بە مەحكووم
كردنی خۆپاراستنی گەلی كوردستان،
گەل بانگهیشتی پاسیڤ بوون دەكەن .ئەم
حیزبانە ،باس لە گرینگی خەباتی مەدەنی
لە كوردستان دەكەن .چەمكی تێكۆشانی
مەدەنی كە ئەو حیزبانە باسی لێدەكەن
بەتەواوی پێناسە نەكراو و بێناوەڕۆكە؛
چوونكو ئەوان بە مەحكووم كردنی ئەو
كەسانەی كە لە مەیدانی تێكۆشاندان ،بۆ
خۆیان هەرگیز ئامادەیی هاتنە مەیدان و
بەدیل دانیان نیە .ئەگەر ئەم حیزبانە بە
شێوەیەكی جیددی ،بە پێشكەش كردنی
بەدیل و بە لە خۆبردوویی لە رەوشی
ئێستادا بتوانن تێكۆشانی مەدەنی جیددی
دەست پێبكەن ،بێ هیچ گومانێك پشتیوانی
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بەرفراوانی پەژاكیان لە پشت دەبێت.
هەاڵتن بۆ دەرەوەی ئێران و لە دوورەوە
رێگا نیشاندان بەو گەلەی كە نایەوێت
لە ژێر ستەم و سووكایەتی ئەم رژێمە بە
چوكدا بێت ،كارێكی ئەخالقی نیە .ئامانجی
ئەم حیزبانە رەخنەدان و دەستپێكردنی
تێكۆشانێكی نوێ لە گۆڕەپانی كۆمەڵگای
كوردستان نیە ،بەڵكوو بانگهیشتی پاسیڤ
بوون و قەبووڵ كردنی تەسلیمیەتە .ئەوان
دەڵێن تێكۆشانی چەكداری راست نیە و

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
لە رەوشی ئێستاكەدا تێكۆشانی مەدەنیش
ئیمكانی نیە .بۆیە پێویستە لە پاسیڤ
بوونی تەواودا چاوەڕوانی دەرفەتێك بین
كە لە ئەنجامی دەستێوەردانی ئەمریكا
لە ئێراندا وەدەستمان بكەوێت .ئەوان
دەیانەوێ ئەم دیماگوژی و فریوكارییەی
ێ
خۆیان لە ژێر ناوی ستراتیژی نو 
دەرخواردی كۆمەڵگای كوردستان بدەن.
بەاڵم راستی ئەوەیە كە ئەم هەڵسوكەوتانە
نە لە ئەنجامی گۆڕانكاری لە ستراتیژی

تێكۆشان لە ناوخۆی حیزبەكاندا
پێكهاتووە ،بەڵكوو دەرئەنجامی پاسیڤ
بوونێكە كە لەالیەن كۆماری ئیسالمی ئێران
و حكوومەتی هەرێمی كوردستان بە سەریان
داسەپاوە .ئەو داسەپاندنە تا رادەیەك
ئاوێتەی سووكایەتییە كە ،ئەو حیزبانە
نكۆڵی لە ئەندام بوونی ئەو پێشمەرگانەیان
دەكەن كە لە ناو خاكی ئێران شەهید دەبن.

ئەیوب حەسەنزادە ناسراو بە مامۆستا گۆران كە پێشتر قازی دادگای حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران بووە ،لە نووسراویەكدا بەناوی "دەست كشاندنەوە
لە پەروەندەی تیرۆر كردنی دكتۆر قاسملو و هاوپەیمانیەكی نهێنی وەهای نووسیوە :بەڵگەی ژمارەی  55نامەی جەالل تالەبانییە كە لە ئوتی  1996بۆ
سەردار محەمەد جەعفەر سەحراروودی (لە بكوژانی قاسملو) نووسیویەتی .بۆ ئەو مەبەستە سەرلێدانی كتێبی "شەڕەی ناوخۆیی لە كوردستانی ئێراق چۆن دەستی
پێكرد و كێ بەرپرسیارە؟" لە الپەرەی  357 ،356كە بەزمانی عەرەبیە بكەن .ئەو نامەیە لە ژێر سەردێڕی (االخ العزیز سردار محمد جعفری المحترم)
نووسراوە :ئەو بەڵگەیە هەوڵدانی جالل تالەبانی بۆ سازكردنی پەیمانێكی شاراوە لە نێوان حیزبی دیموكراتی كوردستان ئێران و سەحراروودی نیشان دەدات.
ناوەرۆكی نامەكە بەم جۆرەیە:
برای خۆشەویست سەردار موحممەد جەعفەری بەرێز
سهرۆکایهتی حدکا به دنهدانی ئهمریکا ،عێڕاق و بارزانی ،سهربزێویی ینک دهکا  .بهاڵم ئێمه گوشاری دهخهینه سهر بۆ ئهوه
ناچاربێ ئهوانه قبوڵ بکا:
لهبهردا ڕاگرتنی چاالکیی نیزامیی.
-1
ه و لهههنگاوی دواترو گونجاودا.
هو کار 
ڕاگهیاندنی ئ 
-2
گرتنی کۆنگرهیهک بۆ گۆڕینی خهباتی چهکدارانه و تا ڕادهیهکیش پێیگهیشتووین.
-3
رهنگه لهو گوشاره ههموو الیهنهو تونده ،دژی ئێمه که له الیهن کوردستانییهکان و دهوڵهتهکان و ناوچهکه دژی ئێمه به
ه الیهن حیزبی کوردستانی و عێڕاقی وسوریایی،
بوختانی هاوکاریی لهگهڵ کۆماری ئیسالمیی دهکرێ ئاگادار بن .تهنانهت ل 
ه رۆژاواییهکان و حیزبه کۆمۆنیستهکان و دهوڵهته جۆراوجۆرهکان و تورکیا ئاگاداربن .ئێمه به تهنیا دژی ئهو
تهنانهت رۆژنام 
هێرشه وهحشیانهیه راوهستاین.
ئێستا پێویستیمان به سهبر و لهسهرخۆیی شۆرشگێڕانه بۆچارهسهرکردنی مهسهلهی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ههیه
و تکا دهکهین ،گرنگیی بهو دوو الیهنه بدهن.
یهکهم ،پێویسته( ئێمهو ئێوه) پاڵ به حدکاوه نهنێین که له ناوچهی ئێمهوه بچێته ریزی بارزانی و ئهمریکاو عێراق.
ه بهر ئهوه وهکو
دووههم :وهکو حیزبێکی سیاسیی خاوهن ههیبهت و ههلوێستی کوردستانی حیسابمان بۆ کردووه .ل 
دۆستهکان -دۆستی رۆژی تهنگانه ن ،تکادهکهین ،حاڵ و وهزعی ئێمه فام بکهن ،یارمهتیمان بدهن و گوشارێکی توندمان بۆ
مههێنن.
ه لهوهدایه که حیزبی دێموکرات رازی بکرێ  ،دهست بۆ چهک نهبا .دواتر
ه پێمان وایه و بهرژهوهندییهک 
لهبهر ئهوه ئێم 
بهرهبهره ،سیاسهتی خهباتی چهکدارانه بگۆڕێ و لهگهل جمهوریی ئیسالمیی وتووێژ بکا .ئهوهش کات و لهسهرخۆیی
شۆرشگێڕانهی گهرهکه .به قبوڵی ئهو ئیده و بۆچوونه ،و هاوکاری کردن بۆ قبوڵی بهشی یهکهم و گوشاری بهردهوامی
رۆژانه بۆسهریان ،له کۆتاییدا مانهوهی حیزبی دێموکرات له ناوچهکهی ئێمهدا له وهدهرنانیان بۆ ئهوان باشتره ئهگهر
تێبگهن.
هەرلەم چوارچێوەدا دەتوانین بە خالێكی
سەرنجراكێشی دیكە ئاماژە بكەین .لە
گوێرەی بەڵگەیەكی باڵوكراوە لە ژێرناوی
«كێشەی قەومی لە كوردستان ــ هۆكار،
فاكتەر ،زیانەكان و شێوازەكان» كە لە
الیەن راوێژكاری لێكۆڵینەوەكانی فەرهنگی

و كۆمەاڵیەتی سەربە ناوەندی لێكۆلینەوە
ستراتیژییەكانی «شورای لێكدانەوەی
ئیسالمی
كۆماری
بەرژەوەندیەكانی
ئێران(مجمع تشخیص مصلحت نڤام
جمهوری اسالمی ایران)»ەوە ئامادە كراوە
و تێیدا رێبازەكانی بەرەنگاربوونەوە لەگەاڵ

تێكۆشانی گەلی كورد باس كراوە؛ لەبەشی
رێبازەكان لە بەشی «ئا»دا ،بۆ بەرەنگار
بوونەوە بزووتنەوەی گەلی كورد سێ خاڵ
پێشنیار كراوە كە ناوەرۆكەكەی بەمجۆرەیە:
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پەیوەندی
كردنی
بەردەوام
)1
دۆستانەی نێوان ئێران و ئێراق و
بەتایبەت سازكردنی پەیوەندی باش
لەگەڵ رێبەرانی كوردی ئێراق لە رێگای
گرتنەبەری رێبازی درێژخایەن و كلتووری
ــ شارستانی لە چوارچێوەی بەرژەوەندییە
نەتەوەییەكانی واڵت بۆ پاسیڤ كردنی
قەوم گەراییەكانی ناوخۆی ئێران.
هەوڵدان بۆ بێچەك كردنی گرووپە
)2
ئۆپۆزسیۆنەكای كوردی كە نیشتەجێ
باكووری ئێراقێن و گواستنەوەیان بۆ
پارێزگاكانی پاشتر و بەگوێرەی دەرفەت
وەدەرنانیان لە واڵتی ئێراق لە رێگای بە
رۆژەڤ كردنیان لە دەزگای دیپلۆماسی
و كەڵك وەرگرتن لەهەموو ئامرازەكانی
بەكاریگەر و سیاسەتی هاندان لە
گۆڕەپانی بۆچوون وەرگرتن و چاوپێكەوتن
پەیوەندیدار.
لێپرسراوانی
لەگەڵ
پێویستی هاوئاهەنگی زۆرتر و
)3
گرتنەبەری رێبازی هاوبەش ناوبەری
كاربەدەستانی دوو دەوڵەتی ئێران و توركیا
لە چوارچێوەی خستنە ژێر كۆتنرۆڵی قەوم
گەرایی كوردی لە ناوچەكەدا(.كۆتایی بەڵگە)
لە كاتێكدا كە پەژاك بۆ راوەستاندی
پێكدادانەكان و چارەسەری دیموكراتیانەی
كێشەكە بە شێوازی یەك الیەنە بێچاالكی
لە چەند قۆناخی جیاوازدا راگەیاند ،هەر
ئەو حیزبە كوردیانەی كە باس لە بێئەنجام
بوونی تێكۆشانی چەكداری دەكەن ،لە
هاتوهاواری پرۆپاگەندەییدا رایانگەیاند
كە «پەكەكە لە پێكهاتن لەگەاڵ ئێراندا
پەژاكی هەڵوەشاندووەتەوە» و بەو جۆرە
هەوڵی چەواشە كردنی راستییەكانیاندا.
لەالیەكی ترەوە ئەم حیزبانە هەوڵەكانی
پەژاك بۆ چارەسەری دیموكراتیانەی پرسی
كورد و بەتایبەتی راگەیاندنی دكلراسیۆنی
حەوت مادەیی پەژاك لە رێكەوتی .10 .19
 2010یان وەكوو كارێكی بێهوودە و خەیاڵ
پەروەرانە ناو لێكرد .هەندێك لە حیزبە
كالسیكەكان لە هەوڵدان بۆ سڕینەوەی
پەژاك لە گۆڕەپانی كێبەركێ سیاسی،
نەتەنها لەبابەتی پێكدادانەكان و سیاسەتی
توندوتیژی رژێم پەژاك تاوانبار دەكەن،
بەڵكوو راستەوخۆ بۆ لەناو بردنی پەژاك
رۆڵ دەبینێن« .عەبدولالی موهتەدی»
سەرۆكی كۆمەلە ،هەفتەیەك بەر لە
هێرشی هاوبەش و بەرفراوانی تەیارەكانی
توركیا و توپخانەكانی ئێران بۆ سەر

پەژاك ،كە لە رێكەوتی یەكی گواڵن 2008
بوو بە هۆی شەهید بوونی شەش كەس لە
ئەندامانی پەژاك ،لە كۆبوونەوەیەك كە
بۆ كادیرانی حیزبی پێكیهێنابوو ،مزگێنی
ئەوەی دابوو كە «بەو زووانە بە تەواوی لە
بەاڵی پەژاك خەالسیمان دێت!» .عبدولال
موهتەدی پێویستە پەیوەندی خۆی لەگەڵ
هێرشی هاوبەشی ئێران و توركیا كە لەو
كاتەدا لە دژی پەژاك پێكهات ئاشكرا بكات.
بابەتێكی دیكە هەڵسوكەوت و روانگەی
پڕ لە ناكۆكی ئەو حیزبانە و هەندێك
لەسەر
بەوان
گرێدراو
كەسایەتی
بابەتی «پێشمەرگە»دایە .هەندێك كەس
بەناوی «رۆشنبیرانی حیزبی» لە ناو
ئەو حیزبانەدا ،بەجێی رەخنەگرتن لە
ستراتیژی شەڕی چەكداری كالسیك و
رێبازی حیزبەكان لەو بوارەدا ،بوونی
پێشمەرگە وەكوو فاكتەرێكی نەگەتیڤ لە
مێژووی تێكۆشانی كوردستان بەناو دەكەن.
ئەوە لە حاڵێكدایە كە بوونی پێشمەرگە
یەكێك لە خااڵنە باشە دەگمەنەكانی ناو
سیاسەتی كالسیكی كوردییە .پێشمەرگە لە
كاتی خۆیدا جەستەی سەرەكی بزووتنەوە
و رەمزی ئیرادە و خۆڕاگری گەلی
كوردستان بوو .پێشمەرگە ئەو جەوانە
كوردە بوو كە لەوپەری پاكی و دروستیدا
لە رێگای ئازادی گەلەكەیدا شەڕی دەكرد.
ئەو هێزە گەورەیە لە ئەنجامی سیاسەتی
هەڵە ،رێوەبەری الواز و نەبوونی
پەروەدە ،لەیەكتر بالو و پاسیڤ بوون.
ئەگەر ستراتیژی شەڕی چەكداری كالسیك
ئاكامێكی لێنەكەوتەوە ،نابێت حسابی
ئەو لە پێشمەرگە بخوازرێت ،بەڵكوو
ئەوە سەركردایەتی رەخنەهەڵنەگێری
ئەو حیزبانەیە كە پێویستە حساب
بدەن .ئەم بە رواڵەت سیاسەتمەدار و
روشنبیرانە ،لەالیەكەوە پێشمەرگە وەك
فاكتەرێكی نەگەتیڤی تێكۆشانی حیزبە
كوردییەكان دەبینن ،لەالیەكی دیكەشەوە
لە هەڵسوكەوتێكی زۆر ناكۆكدا باس لە
پیرۆز بوونی پێشمەرگە لەبەرامبەر گەریال
دەكەن .هەڵبژرادنی ناوی گەریال لەالیەن
پەژاكەوە بۆ هێزەكانی پاراستنی رەوای
خۆی ،نە لە رەدكردنەوەی پێشمەرگە،
بەڵكوو بۆ بە ئەنجام گەیاندنی تێكۆشانێكە
كە هەر پێشمەرگەیەكی پاك و واڵتپارێز
لەو رێگایەدا تێكۆشانی كردووە یان
شەهید بووە .گەریال بە ئەزموون وەرگرتن
لە خاڵە الوازەكان و كەمووكوریەكان
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لە بەشی تاكتیك ،پەروەردە ،هزر و
فەرماندەیی كە لە تێكۆشانی پێشمەرگە
هەبوو،
داگیركەرەكاندا
لەبەرامبەر
تێكۆشانی خۆی بەرەو پێش دەبات .ئەگەر
حیزبە كالسیكەكان ،لە پێشمەرگە وێڕای
هەموو پاكی و فیداكاریەكانیانەوە تەنیا
وەكوو چەكبەدەست دەڕوانن ،لە ناو
پەژاكدا هەر گەریالیەك بەو پەروەردەی كە
بینیویەتی نە تەنیا لە بابەتی پاراستنی
رەوای چەكدارانە بەڵكوو بە پێی فەلسەفەی
بەرفراوانی پاراستنی رەوا ،لە بەرامبەر
هەموو بوارەكانی كۆمەاڵیەتی ،سیاسی،
هزری لەناو كۆمەڵگادا بەرپرسیارە.
بە هۆی ئەوەی كە لە هەر هەنگاوێكی
تێكۆشانی گەریالدا فیداكاریەكی گەروە
شاراوەیە ،گەریالیەك هیچكات ئەو
فیداكاری و لەخۆبردوویانەی كە بەر لە
ئەو ئەنجامیان گرتووە بچووك نابینێت و
رێزی لێدەگرێت .هەر گلكۆی پێشمەرگەیەكی
شەهید لە چیاكانی كوردستان ،ورەی
تێكۆشان لە گەریالدا بەرزتر دەكاتەوە.
ئەمە لە كاتێكدایە كە ئەو كەسانەی كە لە
دوژمنایەتی كردن لەگەڵ گەریال ،خۆیان
وەكوو دۆستی پێشمەرگە نیشان دەدەن،
هیچ كات ئامادەی چوونە ناو سەنگەری
پێشمەرگە و بەردەوام كردنی رێگای ئەو نین.
ئەو كەسانە لە حیزبەكانی خۆیاندا هەمیشە
بە چاوێكی سووك تەماشای پێشمەرگەیان
كردووە .لەناو ئەو حیزبانەشدا پێشمەرگە
كۆنەكان و كەسانێك كە نرخی فیداكاری
و تێكۆشانی پراكتیكی دەزانن ،هیچكات
لە دژی پەژاك هەڵوێستیان نەگرتووە و
نایشی گرن .ئەو ئەلیتانەی كە خۆیان لە
چینێكی لە سەرەوەی پێشمەرگەدا داناوە،
لە پیرۆز بوونی پێشمەرگە تەنیا بە
دوای رانت خواردن و دروستكردنی ئاژاوە
و دووبەرەكایەتی لەناو شۆرشگێرانی
كوردستانن .ئایدیۆلۆژیای پاسیڤ بوون و
كەمپ نیشینی ،رۆڵی مێژوویی و پیرۆزی
پێشمەرگەی بن پێ كردووە .عەبدولال
موهتەدی لە یەكێك لە چاوپێكەوتنەكانی
خۆیدا دەڵێت« :هێزی پێشمەرگە بەر لە
هەر شتێك بۆ پاراستنی گیانی ئەندامان و
ناوەندەكان كار دەكات» .دەبێت بپرسین كە
ئایا دانی رۆڵی «گاردیان» بە پێشمەرگە
لە ناو كەمپەكاندا ،ناكۆكیەكی ئاشكرا
لەگەڵ ئەركی پێشمەرگە وەك تێكۆشەر
و پێشەنگی رێگای ئازادی گەل نییە؟
سەرنجراكێشە كە هەندێك ناسیۆنالیستە
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فارسە دژە كوردەكان كە تا دوێینێ
پێشمەرگەیان وەك یاخی و ئەشقیای
چەكدار ناوزەد دەكرد ،ئەمڕۆكە لە دژی
پەژاك باس لە پیرۆز بوونی پیشمەرگە
دەكەن! ئەو الیەنە مارژیناالنە نازانن كە
گەلی كوردستان ئەوەی تێپەڕ كردووە كە
لە ئەنجامی سیاسەتی ئەواندا شەڕی یەكتر
بكەن( .نموونەی ئەوانە گرووپی توندەرە
كە لە ژێر ناوی وتاری سیاسی نووسینیان
لە ماڵپەرەكەی خۆیاندا باڵو كردبووەوە).
ئایا بەراستی «مهدی ئیسالمیان» كە لەگەڵ
چوار هەڤاڵی ئێمە لە زیندانی ئێوین لە
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سێدارەدرا لە ئەندامانی گرووپێكی وەها
بوو؟! راگەیاندنە فەرمیەكانی رژێم،
راگەیاندنە نافەرمییەكان ،ئەندامانی شەڕی
تایبەت ،پارتەكانی باشووری كوردستان
و كۆمەلە و دیموكرات هاوكات بە یەكەوە
پاراستنی رەوای گەلی كوردستان مەحكووم
دەكەن .راگەیاندنەكانی فارسی زمانی
دەرەوەی ئێرانیش لەو بوارەدا دەستیان
بە پرۆپاگەندە كردووە .لە شێوازی هەواڵ
سازكردنی ئەم راگەیاندنانەدا تیرۆریزە
كردنی پەژاك بە ئاشكرا دەبیندرێت .لەو
ناوەدا تەلەڤیزیۆنی فارسی دەنگی ئەمریكا

پرۆپاگەندە لە دژی پەژاك تا ئەو رادە
دەبات كە لە بەرنامەیەكی تەلەڤیزیۆنی بە
بانگهێشت كردنی ئەندامی شەڕی تایبەت
عیرفان قانعی فەرد و هەروەها دژبەرانی
تری پەژاك ،لە هەوڵی توندوتیژخواز و
تیرۆریست نیشاندانی پەژاكدا بوو .هەبوونی
یەكالیانەی دژبەرانی پەژاك لەو بەرنامەدا
و نەبوونی ووتەبێژێك لە سەر نێوی
پەژاك لەگەاڵ كامە پێوەری رۆژنامەوانی و
راگەیاندنی ئازاد دەیخوێنێتەوە؟ ئایا ئەو
هەمووە هەماهەنگییە هەمووی هەر رێكەوتە؟

روانگە
سیستەمی كۆماری ئیسالمی ئێران لە
چوارچێوەی شەڕی تایبەت و پرۆژەی “دژە
پەژاك” ،شەڕێكی هەمەالیەنە و چڕوپڕی لە
دژی گەلی و كورد و بزووتنەوە نوێیەكەی
دەست پێكردووە .لەگەاڵ سوور بوونی
پەژاك لە بەرەو پێش بردنی تێكۆشان و
پێشكەوتنی ئاستی زانستی كۆمەڵگای
كوردستان سەبارەت بە تێكۆشان و
پاراستنی رەوا و دەركەوتن لە قۆناخی
پاسیڤ بوون ،رژێمیش ئاستی هێرشەكانی
خۆی بەرفراوان دەكاتەوە .كۆماری ئیسالمی
ئێران كە وایدەزانی لە سیاسەتەكانیدا
بۆ بە ژن كردن و تەسلیم وەرگرتنی
كۆمەڵگای كورد سەركەوتنی بەدەست
هێناوە ،رووبەڕووی بزووتنەوەیەك هات
كە خوێنێكی نوێی تێكۆشانی خستە ناو
جەستەی كۆمەڵگاوە .ئەو تێكۆشانە بە
كاریگەری و پەیوەندییەكی كە لە داهاتوودا
لەگەڵ تێكۆشانی دیموكراتی هەموو گەالنی
ئێران دەیبێت ،دیموكراسی پێشكەشی ئەو
واڵتە دەكات .رژێم بۆ پێشگرتن لە وەها
بزووتنەوەیەك هەرچی لە توانایدا بێت
دەیكات .ناوەندەكانی شەڕی تایبەت
دوابەدوای سەرنەكەوتنیان لە سڕینەوەی
جەستەیی پەژاكدا ،هەموو توانای خۆیان بۆ
بە تیرۆریزە كردنی پەژاك وەگەڕ خستووە.
ئامانجی رژێم لەم مژارەدا رەوایەتی دان
بە سیاسەتی كوشتار و سەركووتكاری لە
كوردستان و لەو رێگایەشەوە پەرەپێدانی
هەموو میكانیزمە رووخێنەرەكانی شەڕ
وەك گرووپە مرۆڤكوژەكانی دژە پەژاكە.
دەوڵەت لە هەموو ناوەندەكانی سەربازی

و سیخوڕی و ئۆپێراسیۆنە سەربازییەكاندا
كوردە شێعەكانی ئیالمی ،كرماشانی و
لورستانی لە پڵەكانی خوارەوەی سەربازیدا
لە دژی پەژاك بە كار دەهێنێت .بە هۆی
ئەوەی كە پەژاك پێگەیەكی تایبەتی لە ناو
كوردەكانی هەرێمە جیاوازەكانی رۆژهەاڵتی
كوردستان بەتایبەت ئیالم ،كرماشان و
لۆرستان هەیە ،ئامانجی دەوڵەت ئەوەیە
كە لە ناوبەری كوردەكانی شیعە و سوننە
دووبەرەكی بنێتەوە و سیمای پەژاك لە ناو
كوردەكانی هەرێمە جیاوازەكان خراپ بكات.
رژێم بە دانانی هەزینەیەكی زۆر و بە
بەرفراوان كردنی هاوكارییەكانی لەگەڵ
دەوڵەتی توركیا و بە كەڵك وەرگرتن لە
ئەزموون و پەروەردەكانی ئەو دەوڵەتە،
دەستی بە راكێشانی كەسانێك و پەروەردە
كردنیان لە چوارچێوەی گرووپەكانی “دژە
پەژاك” كردووە .ئەم بەرنامانە لە داهاتوودا
جەنایەت و كوشتاری گەورەی بەدوای
خۆیدا دێنێت .هاوتەریب لەگەڵ پێشخستنی
گرووپەكانی “دژە پەژاك” ،سیستەم بۆ
چاوترسێن كردنی كۆمەڵگا و هەروەها بۆ
ئەوەی باوەڕیەكی زیاتر بداتە دەوڵەتی
توركیا ،لە داهاتوودا رێژەی لە سێدارەدانی
زیندانیانی سیاسی زیاتر دەكات .رژێم
هەروەها بۆ سەركوت كردنی هەرچەشنە
سەرهەڵدانێك لە كوردستاندا ،فەرمانی
كوشتن و خوێن رشتنی بە هێزە سەربازی
و ئاسایشیەكان داوە .كاربەدەستانی
ئاسایشی بۆ سەركوت كردنی زۆرتری خەڵكی
كوردستان لە ناوەندی پارێزگاكان ،لێژنەی
هەماهەنگ كردنیان لەناوبەین سوپای

پاسداران ،هێزی ئینتزامی و وەزارەتی
ئیتالعات دروست كردووە .رژێم هەروەها
هەوڵدانەكانی لەدژی كۆمەڵگا چڕوپڕتر
و خێراتر كردووە و هەنگاوی زۆر ئاشكرا
بۆ تێكرووخانی كۆمەڵگای كوردستانی
هەڵدێنێتەوە .ناوەندەكانی شەڕی تایبەت
بۆ پێشخستنی شەڕ و سەركوتكاری
لە كوردستان ،هەوڵ دەدەن ئەرتەشی
ئێرانیش راكێشی شەڕ لە دژی پەژاك بكەن.
(فەرماندەی قەرارگای تاكتیكی لەشكەری 21
حەمزە سیدالشهدا ئازەربایجانی رۆژئاوا
لە بەرواری  26بەفرانباری  1389سپاردنی
ئەركی پاراستنی سنوورەكانی ئێرانی بە
هیزی زەمینی ئەرتەش وەكوو گرنگترین
ئامانجەكانی پرۆژەی گوڕنكاری لە»هێزی
زەمینی ئەرتەشی كۆماری ئیسالمی» بە ناو
كرد ).رژێم هەروەها بۆ زیاتر تیرۆریزە
كردنی پەژاك لە دیدارەكانی دواییدا
لەگەاڵ سەركردەكانی باشووری كوردستان
چەندین داخوازییان لە بەردەم ئەواندا
داناوە و ئەوانیان ناچار بە پێكهێنانی
كردووە .بە پێی ئەو داخوازیانە پارتەكانی
باشووری كوردستان ی.ن.ك .و پ.د.ك
لەبەشی زانیاری دان لە دژی پەژاك و
سیخوڕی سیاسی و سەبازی لە ئاستێكی
بەرفراوانتردا لەگەڵ ئێران هاوكاری
بكەن .ئەو پارتانە بە بیانوی پووچی
بەشداری پەژاك لە نارەزایەتیەكانی
باشووری كوردستان ،ئابلۆقەكەیەكی
زۆرتر دەخەنە سەر پەژاك و هەرێمی
قەندیل .جموجۆڵی هێزە سەربازییەكانی
ی.ن,ك و پ.د.ك و دامەزراندنی چەكی
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گران لە ناوچە سنوورییەكانی هەڵەبچە
و پشدەر و پێنجوێن كە لە 2011/4/27ەوە
رووی دا ،لە هەمان چوارچێوە دایە.
كۆماری ئیسالمی ئێران لەوانی ویستووە
كە حكومەتی هەرێمی كوردستان پێویستە
چاوپۆشی لە كردەوەكانی ئەو دەوڵەتە
لە خاكی ئێراق لە دژی پەژاك بكات كە
بەشێوەی هێرشی سەربازی و ئاسمانی،
تیرۆر و رفاندنی ئەندام و رێوەبەرانی
پەژاك دەبێت .ی.ن.ك و پ.د.ك بەردەوام
لەمەڕ مەترسی بەهێز بوونی پەژاك بە
گوێی حیزبەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان بە
تایبەت كۆمەلە و دیموكراتدا دەخوێنن و
لەوانیان دەوێت بۆ تیرۆریزە كردنی پەژاك
هەموو هەوڵدانێكی پێویست بكەن .ی.ن.ك
و پ.د.ك و بەتایبەت جەالل تاڵەبانی داوای
لە پارتەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان كردووە
كە بۆ پێشگرتن لە بەهێز بوونی پەژاك،
لەگەڵ یەكتر هاوپەیمانی بكەن .لە كاتێكدا
كە رژێم سیاسەتەكانی خۆی لە سەر
بنەمای تیرۆریزە كردن و گۆشەگیركردنی
پەژاك بەرێوە دەبات ،ئۆپۆزسیۆنی
ناسیۆنالیستی فارسی دەرەوەی ئێرانیش
لە هەوڵی ئەوەدان لەژێر ناوی بزووتنەوەی
سەوزی سێكۆالر خۆ بەرێكخستن بكەن و
لە ژێر ناوی رەد كردنەوەی توندوتیژی
رەوایەتی تیكۆشانی دیموكراتیك و
پاراستنی رەوای گەلی كوردستان بخەنە
بن پرسیارەوە .ئەو گرووپانە كە لە هەوڵی
ئەوەدان كە بەكارهێنانی ناوی بزووتنەوەی
سەوز ،رەوایەتیەك بەدەست بخەن،
لەراستیدا بە هۆی زێهنیەتی ناوەندگەرایی
لەگەڵ ناوەڕۆكی راستەقینەی بزووتنەوەی
سەوز لەناكۆكی دایە .هەرچەندە كە
بزووتنەوەی سەوز دوابەدوای نارەزایەتی
لە سەختەكاری لە هەڵبژاردنەكانی سەرۆك
كۆماری سەریهەڵدا ،بەاڵم داخوازی زۆر
بەرفراوانتر لە ناو هێڵی سەرەكی ئەم
بزووتنەوە لە ئارادایە .جەستەی سەرەكی و
كۆمەاڵیەتی بزووتنەوەی سەوز ،خەڵكانێكی
راپەڕیون كە داخوازییە دیموكراتیكە
كۆمەاڵیەتی ــ سیاسیەكانی بەرفراوانی
ئەوان لە چوارچێوەی داخوازییەكانی ئەو
رفۆرمیستانەی كە لە گۆڕەپانی بەربەركانی
ناوخۆیی رژێمدا سڕاونەتەوە ،ناگونجێت.
ئەم ریفۆرمخوازانە بە هۆی بەردەوام بوونی
سیاسەتی سرَینەوە و یەكدەست كردنی

لەالیەن موحافیزەكارانی دەسەاڵتخوازەوە
و هەروەها بە هۆی تەوژمی داخوازییەكانی
دیموكراتیانەی خەڵك ،هەڵوێستێكی
رادیكاالنەتریان لە رابڕدوو گرتۆتە بەر.
بەاڵم ئەو رفۆرمخوازانە بە هۆی پێشینە و
كردەوەیان لە سااڵنی شەست لە كوردستاندا،
ئێستاكەش لەالیەن گەلی كوردستانەوە بە
گومانەوە چاویان لێدەكرێت .لەكاتێكدا كە
تێكۆشانی دیموكراتیانەی گەلی كوردستان
هیچ دوودڵییەكی پشتیوانی كردنی جەستەی
سەرەكی و كۆمەاڵیەتی بزووتنەوەی سەوز
نەبووە ،هەبوونی هێمای ناسیۆنالیزم
لە زێهنیەتی كەسانی ناسراوی ئەو
بزووتنەوەیە و نەبوونی بەرنامەیەكی
روون و ئاشكرا بۆ پێكهێنانی دیموكراسیەكی
تەواو لە ئێراندا لەالیەن ئەوانەوە،
لەبەردەم لێك نزیكبوونەوەی تێكۆشانی
دیموكراتیكی گەلی كوردستان و بزووتنەوەی
سەوز ئاستەنگی دروست كردووە.
ئەم بزووتنەوەیە بە هۆی گوشارەكانی
بەردەوامی رژێم و سنووردار مانەوە لە
ناوەند و شارە گەورەكان(مترۆپول) تووشی
زیان بوو .جەستەی سەرەكی بزووتنەوە
سەرەڕای پێداگری لەسەر داخوازییە
دیموكراتیكەكانیان ،بە هۆی نەبوونی
میكانیزمی
بەردەوام،
رێكخستنێكی
پاراستنی و رێبەرایەتیەكی دیاریكراو،
بەرەو دامركان چووە .هەندێك لە
كەسایەتیی ریفۆرمخوازانی ئەو بزووتنەوە
گیران و بەشێكی زۆریشیان هەاڵتنە دەرەوەی
ئێران .بەشێكی زۆری كەسایەتییەكانی ئەو
بزووتنەوەی لە دەرەوەی ئێران ،بە هۆی
ئەو دەرفەتە ماددی ،راگەیاندنی و پشتیوانێ
سیاسی دەرەكییەی كە گرووپە ئۆپۆزسیۆنە
ناسیۆنالیستە فارسەكان پێشكەشی ئەوان
دەكەن و هەروەها بە هۆی هاوبەشی
ناسیۆنالیستەكان
لەگەاڵ
عەقڵییەتی
بەشداری ئەو گرووپە ناسیۆنالیستانە
بوونە .لە بەرامبەر ئەوەدا گرووپە
ناسیۆنالیستەكان لە ناوی بزووتنەوەی
سەوز بۆ سەرلە نوێ رێكخستن كردنەوەی
خۆیان كەڵك وەردەگرن .سەپاندنی یەك
رێبازی بەرهەڵستكاری وەك تاكەرێباز بە
هەموو گەالنی ئێران و هەروەها «خەتی
سوور» بەناوكردنی پاراستنی رەوای گەلی
كورد ،رەنگدانەوەی عەقڵییەتی ناوەندگەرا
و خواستی ئەو گرووپە ناسیۆنالیستانە بۆ
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یەكدەست كردن و تواندنەوەی گەاڵنی ترە.
ئەم تێراونینە لەراستیدا لەگەڵ ناوەڕۆكی
فڕەرەنگی تێكۆشانی جەستەی كۆمەاڵیەتی
بزووتنەوەی سەوز لەناكۆكی دایە .ئەوەی
كە جەستەی سەرەكی و كۆمەاڵیەتی
بزووتنەوەی سەوز وەك پرنسیپێكی
دیموكراتیانە قبوڵی كردووە ،بەرخۆدانە.
سەپاندنی پاسیڤ بوون بە تێكۆشانی
گەلی كورد لەبەرامبەر رژێمێك كە پێداگرە
لەسەر بەچۆك دەرهێنانی كۆمەڵگای
كورد ،دەستی رژێم لەسەركووتكردنی
بەرفراوانتر لە ئێران و كوردستان كراوەتر
دەكات .جەستەی سەرەكی و كۆمەاڵیەتی
بزووتنەوەی سەوز ،ئەو كەسانەن كە
لە گۆڕەپانی بەرخۆدانی راستەوخۆ،
لەبەرامبەر زۆرداریدا ئامادە بوون و
تەنیا بە بەكارهێنانی مافی پاراستنی رەوا
دەتوانن لە بەرامبەر سەركووتكاری رژێم
تێكۆشان بكەن ،نەك بە پاسیڤ بوون.
بەرخۆدان و پاراستنی رەوای گەلی كورد
لەبەرامبەر لە سێدارەدان و فیشەك ،دەبێتە
هۆی بە هێزبوونی بەرخۆدان و تێكۆشانی
دیموكراتیانەی گەالنی ئێران .بە ناو كردنی
پاراستنی رەوای گەلی كوردستان لەژێر
ناوی توندوتیژی و جودایخوازی ،بە واتای
داسەپاندنی تەسلیمیەت و پاسیڤ بوونە.
ئەوە هەر ئەو ئامانجەیە كە ناوەندەكانی
شەڕی تایبەتی رژێم بە هەموو توانای
خۆیانەوە هەوڵی پێكهێنانی دەدەن( .ئەوە
لەكاتێكدایە كە هەندێك لە كەسایەتێ
ناسراوەكانی بزووتنەوەی سەوز وەكوو
«ئەردەشیر ئەمیر ئەرجومەند» راوێژكاری
میرحوسێن مووسەوی ،لە كۆنفرانسێكی
راگەیاندنی لە پاریسدا ،پاراستنی رەوای
وەكوو مافێكی سروشتی پێناسە كرد كە
كەس ناتوانێت لە خەڵكی بستێنێتەوە).
ئەوەی كە كەسایەتی و گرووپە
ناسیۆنالیستە ئۆپۆزسیۆنە ئێرانیەكان
لەژێر ناوی «رێبازی مەدەنی و دوور لە
توندوتیژی» دایدەنێنە بەردەم گەلی كورد،
لە راستیدا نە ئاراستە كردنی رێبازێك
بۆ تێكۆشان بەڵكوو دڵەڕاوكەی هاوبەشی
هەموو دەسەاڵتخوازان و ترسی ئەوان
لە بەرزبوونی ئازادیخوازی و ئیرادەی
كۆمەڵگایە .هەوڵی پاسیڤ كردنی كۆمەڵگا،
تایبەتمەندی هاوبەشی هەموو ئەو كەسانەیە
كە هزر و بۆچوونەكانیان لەسەر بنەمای
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دەسەاڵتخوازییە .بانگهێشت بۆ پاسیڤ
بوون لە الیەن ئۆپۆزسیۆنی ناسیۆنالیستی
فارسەوە ،ئەوەندە لەگەڵ ئایدۆلۆژیای
پاسیڤ بوونی حیزبە كالسیكەكانی
رۆژهەاڵتی كوردستان یەكدەگرێتەوە كە
كەسانێك وەك «عبدولال موهتەدی» بۆ
جێگرتن لەناو ئەو گرووپانەدا ،نكۆڵی لە
مێژووی بەرخۆدانی گەلی كوردستان دەكات
و لەپێناو هەماهەنگی لەگەڵ ناوەندەكانی
شەڕی تایبەتدا لەو زەمینەیەی كە
فارس
ناسیۆنالیستی
ئۆپۆزسیۆنی
لەبواری پروپاگەندە و راگەیاندن بۆی

ڕهههندهکانیشهڕی قڕێژ
رەخساندووە ،ئەوپەڕی كەڵك بۆ تیرۆریزە
كردنی تێكۆشانی ئازادیخوازانەی گەلی
كوردستان وەردەگرێت .راگەیاندنە فارسی
زمانەكانی دەرەوەی واڵت كەبەشێوەیەكی
بەرفراوان و بەرچاو لە خزمەت پرۆژەی
بزووتنەوەی سەوزی سكۆالردان ،وەها
پێداگرانە لە هەوڵی الواز كردنی تێكۆشان
و بەرخۆدانی رەوای كوردستاندان كە بە
روونی وەكوو تریبوونی ئەندامانی شەڕی
تایبەتی دژە پەژاك هەڵسوكەوت دەكەن.
بۆ نموونە تەلەڤیزیۆنی دەنگی ئەمریكا
بووەتە شوێنێك بۆ كۆبوونەوەی ئەندامانی

بەشی كۆتایی:
ناوەندی شەڕی تایبەتی كۆماری ئیسالمی
ئێران بۆ تێكشكاندنی ئیرادەی ئازادیخوازی
گەلی كورد لە چوارچێوەی بەرنامەیەكی
گشتی و بەرفراوان و بە بەكارهێنانی
ئاكتەری جۆراوجۆر لە هەوڵی ئەوە دایە
كە سیمای بزووتنەوەی نوێی كوردستان
ناشرین بكات .لە تیمەكانی “دژە پەژاك”
و كردەوە دژە مرۆڤانەكەیان بگرە هەتاكوو
پرۆپاگەندەی راگەیاندنی و بەكارهێنانی
ئەندامانی شەڕی تایبەت ،لە هاوپەیمانی
لەگەاڵ پارتەكانی باشووری كوردستان
بگەرە تا بەكارهێنانی پاوانخوازی حیزبە
كالسیكەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان ،لە
پەیوەندی هرێمییەوە بگرە تا بەكارهێنانی
بەرژەوەندیخوازی زڵهێزەكان ،هەموویان
لەالیەن رژێمی كۆماری ئیسالمییەوە
بۆ لەناو بردنی بەرخۆدانی كۆمەڵگای
كوردستان بەكار دەهێنرێن .ئێستاكەش
كە هەندێك كەسایەتی و الیەنی كوردی
وەكوو «عبدولالی موهتەدی» بۆ مەحكووم
كردنی پەژاك بوون بە زمانی رژێم و
راگەیاندنەكانی دەرەوەی ئێران هاوكات
لەگەاڵ راگەیاندنەكانی رژێم هێرش دەكەنە
بزووتنەوەی ئازادیخوازی گەلی كورد
و پارتەكانی باشووری كوردستانیش
لە چاوپێكەوتنی بەردەوام لەگەڵ
كارەبەدەستانی ئیتالعاتی و ئاسایشی رژێم
لە دژی پەژاك پیالنگێڕی دەكەن ،هەنگاوی
داهاتووی پرۆژەی دژە پەژاك بەم شێوازە
دەبێت :ئەنجامدانی جەنایەتی جۆراوجۆر
و خستنە پااڵ پەژاك ،زیادكردنی لەسێدارە
دان ،گوشار و سەركووتكاری ،ئەنجامدانی
كردەوەی تیرۆریستی لە دژی رێبەرایەتی

و ئەندامانی پەژاك و هەروەها پێكهێنانی
ئۆپێراسیۆنی بەرفراوانی سەربازی لە
كوردستان .بێگومان ئەوە شەڕێكە كە
هەموو ئاكتەرەكانی بەشدار لە پرۆژەی
شەڕی تایبەتی رژێم ،بەسەر بزووتنەوەی
گەلی كورددا دەیسەپێنن .ئەنجامەكانی
زیادبوونی تیرۆر و توندوتیژی كۆماری
ئیسالمی ئێران ،زیان لە هەموو گەالنی
هەرێم و زیاتر لە هەموویان لە تێكۆشانی
دیموكراتیك لە ئێراندا دەدات .بزووتنەوەی
ئازادیخوازی گەلی كوردستان ،لە
بەردەوامی تێكۆشان لەپێناو پاراستنی
هەبوون ،ناسنامە و مافی گەلی كورد و
بەرقەراركردنی دیموكراسی لە ئێراندا،
پێداگرە و هیچكات ناهێڵێت كە سێبەری
شوومی ئایدیۆلۆژی پاسیڤ بوون،
كۆمەڵگا و تاكی كورد تووشی بە ژن بوون و
تەسلیمیەت بكات .هەڵوێستی سەربڵندانەی
قارەمانانی پەژاكی لە زیندانەكانی رژێم
و لە تێكۆشانی گەریالییدا ،مێژوویەكی
نوێ و پڕ لە شانازی بۆ گەلی كوردستان
و گەالنی ئێران دەئافرێنێت .لەسەر ئەو
بنەمایە تێكۆشان لەدژی شەڕی تایبەت،
پرۆژەی دژە پەژاك و ئامانجەكان و
ئەندامانی ئەو ،كە وەكوو میكانیسمەكانی
بەتەسلیم وەرگرتنی كۆمەڵگای كوردستان
و ئێران رۆڵ دەبینن ،ئامانجی سەرەكی
تێكۆشانی ئازادیخوازانەی پەژاك و
هەموو كۆمەڵگای كوردستان دەبێت.

دژە پەژاك و پرۆپاگەندەی ئەوان.
سەرنجراكێشە كە هەر ئەو تەلەڤیزیۆنە لە
بەرنامەیەكی كە لەگەڵ ئەندامی شەڕِی
تایبەت «عیرفان قانعی فەرد»دا ،سازیان
كردبوو ،پەژاكیان بانگهێشتی السایی
كردنەوەی كۆمەلە و هێڵی پاسیڤی عبدولال
موهتەدی دەكرد! ئەوان هەواڵ دەدەن ئەو
مۆدێلە كوردە خوازراوەی(كوردی باش)
كە لە موهتەدی دروستیان كردووە،
لە هەموو كوردستان باڵوی بكەنەوە.

نشريهي سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي
صاحب امتياز :مركز مطبوعات حزب حيات آزاد كردستانPJAK
مدير مسئول :هيات تحريريهي آلترناتيو
چاپخانهي گريال
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ل ه چیا سهرکهشهکانهوه

پەژاك «فەرهاد»« ،عەلی»« ،فەرزاد» و
«شیرین» ،پرۆژەی دژەپەژاك تێكدەشكێنین  .

حوكمی لە سێدارەدانی ئێمە پێشكەشییەكی سیاسی ،چوكدادانێكی زەبوونانەی ئێران بە هاوسەرە
ئایدیۆلۆژییەكەیەتی كە لە ئامانجەكانیاندا هاوبەشن و لەشێواز و بۆچوونەكانیاندا جیاوازن
شههید فهرزاد کهمانگهر

پخش هر شمارهي آلترناتيو ضربهاي است بر پيكرهي استبداد نظام جمهوري اسالمي
آدرس وبالگ ما

www.alternative1.tk

جهت دريافت كتب ،نشريات و مقاالت ميتوانيد به سايت

www.PJAK.org

مراجعه نماييد.

