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سخن سردبیر
بعضا وقتي كه به تحوالت خاورميانه نگاه ميكنيم ،به ياد «كمدي الهي» اثر «دانته» ميافتيم
كه در هر مرحله از سفرش يعني برزخ ،دوزخ و بهشت به ياري يكي از شخصيتها و مشاهير فلسفي
و روحاني و يا تاريخي گام در راه مينهد و با ياري آنها مسير پر مخاطره را ميپيمايد .در اين راه
از تجربيات و راهنماييهاي اين افراد كمك خواسته و هر كدام از افراد هم با بينش و آگاهي،
مسافر را به سرمنزل رهنمون ميشوند .حال چرا مسائل مربوط به خاورميانه را با اين داستان
مقايسه مينماييم .واقعيت امر اين است كه دوزخ ،برزخ و بهشت را ما با افكار و رفتار خود به
وجود ميآوريم .اگر به صورت واقعي اين راهنمايان بنگريم جداي از نام آنها ،هر شخصيت نماد
تجربهاي گرانبهاست در عالم واقع و جهاني كه در ادوار گذشته در آن زيستهايم .منظور همان
تجربياتي است كه گاها بسيار ساده و عادي به نظر ميآيند و به راحتي از كنار آنها ميگذريم.
هر تجربه و يا مجموعهي آزمون در ذهن ما به مثابهي يك راهبلد و آشنا به طريق ،عمل
مينمايند .هرچقدر كه راحتتر بتوانيم با اين شخصيتها ارتباط برقرار نماييم؛ گامهاي محكمتر
و باثباتتري را برخواهيم داشت .در حال حاضر در خاورميانه هم همينطور است و آنچه كه بيشتر
از هر چيز ديگري به كمك ما ميآيد ،تجربيات تاريخي ما هستند .يعني اينكه وقت آن رسيده كه
به حافظه تاريخي خود مراجعه كرده و به بازبيني دادههاي موجود در آن بپردازيم .الزم است كه
بايگاني اسناد و رويدادها دوباره باز شده و مرور گردد .در اين اسناد آدرس شخصيتهايي را كه به
دنبال آنها هستيم به راحتي پيدا خواهيم كرد.
براي ما خلق كورد هم در اين شرايط كه جاي جاي خاورميانه به دوزخ تبديل شده؛ حافظهي تاريخي
ياريگر خواهد بود .اگر كه با گذشتهي تاريخي خود قطع ارتباط كنيم ،در اصل راهنمايان خود را گم
كردهايم .در اين صورت دو حالت روي ميدهد؛ يا براي هميشه در برزخ خواهيم ماند و يا مجبور
خواهيم بود كه دستهايي را بگيريم كه در نهايت ما را به دوزخ خواهند كشاند .آن وقت ديگر
حال و روز ما تنها كمدي نخواهد بود ،بلكه به كمدي تراژيكي تبديل خواهد شد كه هيچ راهنمايي
نميتواند اين كالف سردرگم را بگشايد .خوشبختانه حافظهي تاريخي ما كوردها مملو از تجربيات
و آموزههاي تاريخي است .بايد در خاورميانه يك لحظه هم از حافظه تاريخي غافل نشد .بايد به
اتحادها و از همپاشيدگيها به دقت توجه كرد .همه چيز در خاورميانه مانند ذهنيتهاي تاريخي
به هم وابسته هستند و هيچ بخشي از ديگر بخشها جدا نيست.
خصوصا كه ما در همهي عرصههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و غيره تجربههاي بسياري
داريم .از عهدنامههاي مختلف گرفته تا شورشها و انقالبهاي نيمهتمام و بالهايي كه هنوز هم
دوام دارند .فكر ميكنم كه ديگر قادر به شناسايي دستها و راهنمايان خواهيم بود .در حال حاضر
كه كوردها به فاكتور تعيينكننده مبدل شدهاند و اين هم در پرتو تالشهاي مستمر و دنبالهدار
خلقمان در طول تاريخ بوده؛ ضروري ميباشد كه از بازيچه شدن جلوگيري شود .نه تنها اين حق
به هيچ جناحي داده نشود ،بلكه بايد از كساني كه جسارت اين كار را به خود ميدهند هم حساب
خواسته شود.
در اين شماره سعي بر آن داريم كه ابعاد وضعيتي را كه به عنوان ملت كورد در آن قرار داريم،
بررسي كرده و همچنين اين امر را در پيوند با كشورهاي منطقه تحليل مينماييم .نگاهي داريم
به موضوع چارهيابي مسالهي كورد كه در حال حاضر دركشور تركيه موضوع روز است و تاثير اين
روند بر جريانات خاورميانه و جهان را مورد تحليل قرار ميدهيم .نحوهي برخورد هر يك از طرفهاي
درگير در مسالهي كورد را بيان داشته و نتايج احتمالي را بازگو ميكنيم .تجربيات تاريخي را هم
مدنظرقرار خواهيم داد و از به روز رساني آنها بحث خواهيم كرد .
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از چاره يابي تا ترور؛ استراتژي انتگره
فرهاد عبداهللزادگان

براي همهي آناني كه دغدغهي استقرار
دموكراسي در يكي از حساسترين نقاط
كرهي خاكي از نقطهنظر ژئواستراتژيك
و جغرافيايي دارند و براي همهي آناني كه
روياي حياتي توام با آزادي و آرامش را
در سر ميپرورانند ،اين روزها ،روزهايي
سخت و دشوار مينمايد .همهي ما در
حال گذار از مرحلهاي بحراني و كائوتيك
در منطقهي خاورميانه هستيم .مرحلهاي
كه حتي نميتوان تخمين زد چه مدت
به درازا خواهد كشيد و از پس آن چه
خواهد شد .سرانجام سوريه ،عراق ،ايران و
تركيه به كجا ختم خواهد شد؟ به سوريه
كه مينگريم تابلوي وخيم و تاسفانگيز
منطقه هرچه بيشتر برايمان نمايان مينگردد.
گويي هزاران سال است كه صلح و
همزيستي از اين ديار رخت بربسته و تنها
رويايي از آن در اذهان به جاي مانده است.
گويي همهي رنگها ما را به فراموشي
سپردهاند و تنها هجوم سرخ خون است كه
بر ساحل حماقت ما ميكوبد و ما را تا به
آغاز خونآلود هابيل و قابيل ميبرد .و به
راستي كه «فرات خون ميگريد»!
در شرايطي كه فرزندان ناخلف
خاورميانهي پير در سوريه به جان هم
افتادهاند و هريك با نام و عنوان و تحت
پرچمي ميكشند ،فتح ميكنند ،قلع و قمع
ميكنند ،چگونه ميتوان انتظار آيندهاي
روشن را كشيد كه هريك از طرفين
سرميدهند؟ روي ديگر سكه را نيز مدافعين
دموكراسي ،آزادي و حقوق بشر ساختگي،
دروغين و بيمبناي غربي و امريكايي
تشكيل ميدهند كه در انتظار روز احضار
به سر ميبرند؛ تا بياند و وصيتنامهاي را
كه خود نوشتهاند ،بخوانند و از خان ميراث
خاورميانهاي كه تنها رهيافت را در انتحار
ديده بيشترين سهم را ببرند .واقعيت اين
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است كه نه ميتوان به وعدههاي آناني
اميدوار بود كه با نام اسالم ميجنگند و
از اسالم تنها كشتن و غارت و ريش و
عمامهاي را به ارث بردهاند؛ كه اسالمشان
نه اسالم حقيقي بلكه ضداسالم است .و
نه آناني كه با نام آزادي ،سكوالريزم و
مدرنيسم سعي در تغيير چهرهي منطقه
مطابق با منافعشان را دارند .در اينكه هر دو
طرف تنها و تنها يك هدف دارند و آن هم
دستيابي به قدرت است هيچ شكي نيست.
بسياري وضعيت كنوني خاورميانه را
به ربع اول سدهي بيستم تشبيه ميكنند.
دوراني كه جنگ بر سر هژموني و استيال
بر خاورميانه هندسه و طرحي را به ميان
آورد كه نزديك به صدسال به درازا
كشيد و اگر نگوييم يگانه دستاوردش كه
اساسيترينشان كاشتن بذر تفرقه و پاشيدن
زهر مليگرايي در منطقه بود .زهري
كه همهي خلقها را مسموم نمود و تنها
كاركردش ريختن آب به آسياب مشتي
قدرتگرا و فاشيست و مبدل ساختن منطقه
به برهوت و گورستان فرهنگها بود .و در
راس همهي اين فرهنگها فرهنگ كورد
و كوردستان قرار داشت .صد سال اخير
عموما براي همهي خلقها و خاصه براي
كوردها توام با رنجها و آالم سپري شد
و آنها را در آستانهي نسلكشي فرهنگي
قرار داد .كوردها را تا مغز استخوان تجزيه
كرد ،شخصيتشان را دچار واپاشي كرد و از
همه بدتر پيوندشان را با تاريخ گسست و
حافظهي اجتماعيشان را به ميزان بسياري
شستشو داد .تنها چيزي كه براي اين خلق
برجاي ماند ،فارس بودن ،ترك بودن و
عرب بودني مطلوب بود .سربرآوردن
جنبش آزاديخواهي خلق كورد به
پشاهنگي حزب كارگران كوردستان و
رهبري ايدئولوژيك ،استراتژيك رهبر
آپو ،پاسخي قاطعانه بود به اين انكار و امحا

چارهيابي مسالهي
كورد به مثابهي اليهي
يخين ظريف و نازكي
است كه نبايد بر روي
آن به هياهو پرداخت
و رفتاري هيجاني و
احساساتي نسبت بدان
داشت .چراكه هر
لحظه امكان شكستن آن
وجود دارد .مسالهي
كورد در طول صد
سال اخير ابعادي كامال
منطقهاي و فرامنطقهاي
به خود گرفته و از چنان
پتانسيلي برخوردار است
كه در صورت چارهيابي
ميتواند بسياري از
توازنات خاورميانه را
دستخوش تغيير و تحول
نمايد« .عكسالعمل
تسلسلي» نهفته در
مسالهي كورد ميتواند
چهرهي خاورميانه را
كامال دگرگون سازد.
اين تغيير و تحول
به مذاق بسياري ،از
نيروها و دولتهاي
ستاتوگراي منطقه گرفته
تا نيروهاي بينالمللي
خوش نخواهد آمد و
به مانند سابق بر سر راه
چارهيابي سنگاندازي
خواهند كرد.
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و ارائهي پاسخ به اين پرسش بنيادين كه
چه بايد كرد؟ اگرچه آتش مبارزه در
زاگرس در طول تاريخ و به ويژه يك
سدهي اخير هرگز به خاموشي نگراييده
بود و جريان داشت و حزب كارگران
كوردستان نيز ادامهي روند مبارزهي
تاريخي كوردها بود اما اين حزب از
همان بدو تشكل تفاوتهايي كامال
صريح و بارز با ديگر احزاب كوردستان
داشت؛ و اين تفاوتها پس از مرحلهي
تغيير و تحول پاراديگماتيك هرچه بيشتر
متمايز گشت .اوال؛ بر مبنايي ايدئولوژيك
استوار بود و توان انطباق ايدئولوژي با
شرايط كوردستان را به خوبي از خود
به نمايش نهاد .دوما؛ به هيچ وجه به
بيماري مليگرايي ابتدايي(تقليل مبارزه
به يك بخش از كوردستان) دچار نشد.
بيمارياي كه هنوز هم بسياري از احزاب
كوردي از آن رنج ميبرند .چهار دهه
مبارزه در كورهي داغ خاورميانه بدان
پيكرهاي پوالدين و ارادهاي راسخ
بخشيد و نشان داد كه وجود يك رهبري
ايدئولوژيكـ استراتژيك به چه ميزان
ميتواند در روند مبارزات تاثيرگذار
باشد .اكنون پس از نزديك به سي سال
مبارزهي مبتني بر دفاع مشروع و تغيير
چندين حكومت در تركيه ،حكومت
حزب عدالت و توسعه به قول خودش
عزمش را جزم كرده تا مسالهي كورد در
تركيه را چارهيابي نمايد .سابقهي خراب
اين حزب به ويژه در ده سال گذشته
نشان داده كه به هيچ وجه نميتوان بدان
اعتماد كرد و حتي در تحليلهاي كامال
سوبژكتيو نيز بايد محتاطانه رفتار نمود.
نبايد فراموش كرد كه اين حزب با شعار
چارهيابي مسالهي كورد به قدرت رسيد.
از گشايش در مسالهي كورد خبر داد اما
هزاران فعال سياسي كورد را بازداشت
كرد؛ مرحلهي مذاكرات اسلو را يكجانبه
و بدون هيچ گام جدياي برهم زد.
تابلويي كه از اين حزب داريم  ،منظرهاي
را به نمايش ميگذارد كه كوچكترين

اميدي را نميتوان در آن ديد .بحث از
چارهيابي مسالهي كورد در شرايطي انجام
ميگيرد كه اين حزب نيز به مانند تمامي
احزاب حاكم در طول چند دههي پيش
همهي توان خويش را به كار گرفت
تا با امنيتي كردن هر چه بيشتر مسالهي
كورد و ارائهي رهيافت نظامي ،مبارزهي
آزاديخواهي كوردها را نابود سازد اما به
مانند اسالفش شكست خورد .با توجه به
اينكه ناكامي در اين امر ميتواند پايان آن
را رقم زند ،بار ديگر مسالهي چارهيابي
را پيش كشيده است .به ياد داشته باشيم
كه در طول يك دههي اخير بحثهاي
مربوط به مسالهي كورد در تركيه تنها
زماني مطرح شدهاند كه حكومت در
تنگنا و فشار قرار گرفته باشد .نخستوزير
تركيه بحثهاي مربوط به چارهيابي مساله
را ادامهي همان روند سابق عنوان ميكند
كه پيشتر نيز وجود داشته اما علني نبوده
است .اما واقعا چه اتفاقي افتاد كه تركيه
درصدد چارهيابي مسالهي كورد برآمده
است؟
پيش از آنكه بخواهم به اين پرسش و
پرسشهايي ديگر از اين دست بپردازم
اشاره به يك مورد حايز اهميت را ضروري
ميبينم و آن اينكه چارهيابي مسالهي
كورد به مثابهي اليهي يخين ظريف و
نازكي است كه نبايد بر روي آن به هياهو
پرداخت و رفتاري هيجاني و احساساتي
نسبت بدان داشت .چراكه هر لحظه امكان
شكستن آن وجود دارد .مسالهي كورد
در طول صد سال اخير ابعادي كامال
منطقهاي و فرامنطقهاي به خود گرفته
و از چنان پتانسيلي برخوردار است كه
در صورت چارهيابي ميتواند بسياري
از توازنات خاورميانه را دستخوش تغيير
و تحول نمايد« .عكسالعمل تسلسلي»
نهفته در مسالهي كورد ميتواند چهرهي
خاورميانه را كامال دگرگون سازد .اين
تغيير و تحول به مذاق بسياري ،از نيروها
و دولتهاي ستاتوگراي منطقه گرفته
تا نيروهاي بينالمللي خوش نخواهد

آمد و به مانند سابق بر سر راه چارهيابي
سنگاندازي خواهند كرد .ترور رفيق
سارا(سكينه جانسز) ،رفيق روژبين(فيدان
دوغان) و رفيق روناهي(ليال شايل َمز) ،آن
هم دقيقا در زماني كه بحث چارهيابي
مسالهي كورد در تركيه مطرح شده،
بار ديگر نشان داد بسياري از جناحهاي
درگير در خاورميانه نميخواهند مسالهي
كورد نهتنها در تركيه بلكه در ديگر
بخشهاي كوردستان هم چارهيابي
گردد .براي ما كوردها محرز است
كه اين جنايت نميتواند بدون اطالع
سرويس اطالعاتي كشوري رخ داده باشد
كه در آن تمامي فعالين كورد به صورتي
بيوقفه تحت نظر ميباشند .و اگر يكي
از اين فعالين و مبارزين كسي با نام رفيق
سارا باشد ،اين امر كامال آشكار و صريح
ميگردد .هدف قرار دادن زني مبارز و
خستگيناپذير كه چهار دهه از حيات
خويش را صرف آزادي خلقش نموده ،
در بنيانگزاري حزب كارگران كوردستان
مشاركت نموه ،سالها در زندان آمِد
تحت وحشيانهترين شكنجهها مقاومت
نموده ،يكي از اولين و طوالنيترين
دفاعيات سياسي را در زندان نوشته،
مغرور و سربلند در قلب كوهستانهاي
زاگرس جنگيده و به قول برخي رزاي
سرخ و ژاندارك كوردها پيامش كامال
مشخص و صريح است؛ تصفيه و نابودي
جنبش آزاديخواهي خلق كورد .در يك
سو بحث از چارهيابي و در ديگر سو
نابودي و تصفيه؛ اين همان چيزي است
كه بدان «استراتژي انتگره» گفته ميشود.
روي ديگر اين ترور وحشيانه متوجه
جنبش آزاديخواهي زنان در كوردستان
بود .جنبشي كه همزمان با ظهور حزب
كارگران كوردستان شكل گرفت ،با
گذشت زمان رشد كرد و هماكنون در
قالب يك حزب مشخص زنان كه از
سازماندهي كامال خودويژه برخوردار
است ،در صحنهي سياسي و مبارزاتي
كوردستان و منطقه فعال است .نبايد
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فراموش كرد در جنبش آزاديخواهي
نوين كوردستان ،حضور زنان و مبارزهي
آنان خود انقالبي در بطن انقالب بود كه
چهرهي مبارزاتي در كوردستان را كامال
دگرگون كرد.
مدتي است است كه گفتگوها با رهبر
آپو به موضوع مدياي داخلي تركيه و
بسياري از محافل رسانهاي خارجي مبدل
شده است .عمدا كلمهي گفتگو را به
كار ميبرم .چراكه هنوز چيزي با عنوان
مذاكره در كار نيست .حتي خود تركها
از كاربرد كلمهي مذاكره امتناع ميورزند
و آن را به گفتگوهايي تقليل ميدهند كه
گويا از مدتها پيش جريان داشته و ادامه
هم خواهد داشت .مذاكرات ،از شرايط،
چارچوب و قالبهايي برخوردارند كه
در رابطه با مسالهي كورد در تركيه هنوز
بدان گذار صورت نگرفته است و احتمال
گذار بدان ضعيف مينمايد .صواي اينكه
اين بار واقعا تركها در پي چه هدفي
هستند بايستي اذعان داشت نفس اين اقدام
و علني كردن آن حكايت از نكتهي بسيار
اساسي دارد و آن اينكه اگر قرار باشد
صلحي واقعا شرافتمندانه صورت گيرد،
محور اين صلح نميتواند كسي جز رهبر
آپو باشد و بدون حضور ايشان مسالهي
كورد به هيچ وجه نميتواند چارهيابي
گردد .هركسي بايستي بداند كه شاهراه
حل مسالهي كورد از جزيرهي امرالي
ميگذرد و نه از سالن الجزيرهي قطر كه
در آن سياستمداران عراق ذاتا مسالهي
كورد را در اين كشور حل شده ميدانند،
شوراي ملي سوريه رياكارانه از احقاق
حقوق كوردها در سوريهي آينده خبر
ميدهد و از نظر حكومت ايران نيز اصال
مسالهاي با نام مسالهي كورد در ايران
وجود ندارد .بايستي اين نكته را هم افزود
كه اگر قرار باشد مسالهي كورد چارهيابي
گردد كه ناگزير از چنين چيزي است
و در روند چارهيابي اين مساله دستگاه
سياسي ايران در حاشيه باشد و خود را
به كري و كوري بزند ،قطعا بزرگترين
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بازندهي تاريخي در رابطه با كوردها
خواهد بود .شرايط و توازنات كنژكتوري
در خاورميانه چنان حالتي به خويش
گرفته كه لغزيدن كوردها به هر جانبي
ميتواند تمامي اين توازنات را باژگون
سازد .كوردها به عنوان يكي از خلقهاي
ايراني ،اشتراكات تاريخي ،اجتماعي،
فرهنگي و ذهنيتي بسياري با ديگر
خلقهاي ايران دارند اما اگر بهاي اين
اشتراكات محروميت از تمامي حقوق آنها
باشد ،در شرايط كنوني آن را برنخواهند
تابيد .به ويژه اگر مسالهي كورد در شمال
كوردستان به منزلهي موتور محركهي
تحوالت كوردي چارهيابي گردد ،ايران
فرصتهاي بسياري را از دست خواهد
داد كه جبران آنها بسيار دشوار خواهد
بود.
اما به پرسشي كه در باال مطرح كرديم
بپردازيم .واقعا چه شد كه سياستمداران
ترك ظاهرا جديتر از سابق چارهيابي
مساله را مطرح كردهاند؟ بايستي به
تحوالت كنژكتورياي نگريست كه در
سطح منطقه و بهويژ ه در سوريه جريان
دارند و از همه مهمتر نبايد نقشي را كه
به تركها در منطقه واگذار شده فراموش
كرد .همانگونه كه در باال نيز اشاره كرديم
حكومت تركيه نوعي استراتژي انتگره را
در پيش گرفته كه به نظر ميرسد همان
نسخهي قديمياي ميباشد كه اياالت
متحده در قبال اسالمگراها در افغانستان
پيچيده است .البته نميتوان جنبش
آزاديخواهي خلق كورد را به هيچ وجه
با اسالمگرايي تندرو كه هدفش همان
ي
دستيابي به دولتـ ملت و يا سياس 
كردن اسالم است ،مقايسه كرد .ذكر اين
نمونه تنها جهت درك بهتر مساله است.
در واقع اين همان سياستي كه بر محور
فشار و مذاكره استوار است و معادلهي
بردـ باخت را در اذهان تداعي ميكند.
نهايتا هدف اساسي در اين بازي تصفيه
و از ميان بردن و در صورت عدم امكان
چنين چيزي به حاشيه راندن و منفعل

ساختن جنبش آزاديخواهي خلق كورد
است.
اما اگر فرضمان بر اين باشد كه
تركيه واقعا ميخواهد مسالهي كورد را
چارهيابي نمايد كه چنين چيزي بعيد به
نظر ميرسد ،بايستي آن را نه ناشي از
نيت خيرخواهانهي تركها بلكه نتيجهي
مقاومت و ايستادگي كوردها چه در
صحنهي دفاع مشروع و چه در زندانها
دانست .ايستار رهبر آپو نيز در ذروهي
اين مقاومت قرار ميگيرد .ترس و نگراني
تركها از وقايعي كه در سوريه و بهويژه
جنوب غرب كوردستان ميگذرد ،آنها را
مجبور به نوعي بازنگري در سياستهاي
خود كرده است .در واقع طرحوارهي
اين سياستها را ميتوان در كتاب عمق
استراتژيك ()Stratejık derinlilik
احمد داوداوغلو به خوبي مشاهده كرد.
جوهرهي اين كتاب به نوعي ايجاد پيوند
اكنوني و تاريخي تركيه است و سعي
دارد با نگاهي كامال نستالوژيك عمق
استراتژيك تركيه را روزآمد نمايد .دقيقا
در اينجاست كه مسالهي كورد به مانعي
اساسي در برابر اين نوع از سياستهاي
مبتني بر روزهاي خوش عثماني
()Mühteşem Osmanlı dönemi
مبدل ميگردد .بنابراين عثماني نوين
يا بايستي همانند نسخهي اصيلش به
همپيمانياي دست زند كه در آن مناطق
خودگردان كوردي بهروز شوند كه
در اينجا منظورمان همان خودمديريتي
دموكراتيك است و يا اينكه با خيال خام
عثمانيگرايي مدرن به اعمال سياست
عقيم بپردازد.
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كوردها ،نقشي نوين در خاورميانهي نوين
گوران شاهو
انعقاد پيماننامهي «قصر شيرين»
مابين دو امپراطوري عثماني و
صفوي(١٦٣٩م) و تقسيم جغرافياي
کوردستان به دو بخش را ميتوان
نقطهي عطفي در شروع بازي با کارت
کوردها عنوان کرد .اين بازي شوم با
ورود نيروهاي استعماري کالسيک
به سرزمين خاورميانه ،بهويژه پس از
جنگ اول جهاني و انعقاد معاهدهي
«سايکسپيکو» مابين دو ابرهژمون آن
زمان يعني فرانسه و انگليس ،و تقسيم
جغرافياي کوردها به چهار بخش به فاز
نويني وارد گشته که تا بهحال نتيجهاي
جز کشتار ،آسيميالسيون و انکار از
يک طرف و از طرف ديگر مقاومت،
عصيان و خيزش نداشته است .بدون
شک اين روند باعث هدر رفتن
امکانات مادي و معنوي در مقياسهاي
بسيار گستردهاي شده که تاوان آنرا
تنها طرفهاي درگير پرداخته و
سود آنرا نيروهاي استعماري چه
کالسيک و چه نو بردهاند(همان بازي
قديمي خرگوش بدو ،تازي بگير) و
نتيجه؛ وابستگي و بازيچهشدن هرچه
بيشتر طرفين درگير به عامالن اصلي
اين بازي خونين .سوالي که در اينجا
به ذهن خطور ميكند اين است که
آيا صورتمسالهي کوردها عليرغم
آنهمه خشونت و انکار پاک گشته
است يا نه؟ جواب منفي است.
کوردها موجوديتي هستند که در
تالشند تا از طريق سازمانيافتگي به
آگاهي دست يافته و با نشان دادن
تفاوتمندي خويش ،موجوديتشان
را معنا بخشند .اين طبيعيترين حق
هر موجودي است که از اين طريق
به تعريف خود بپردازد ،باالخص در
جامعهي انساني که پيشرفتهترين نوع
تشکل اجتماعي را به وجود آورده
است .به عبارتي ساده ،کوردها

خواهان آنند که انسانبودن و در عين
حال متفاوتبودن خود را به اثبات
برسانند؛ حقي که اگر به تعريف
صحيح آن پرداخت بدون شک در
جوامع «انساني» مخالفي براي آن پيدا
نخواهد شد.
خاورميانهي کنوني به مرحلهاي
نوين پا گذاشته و تغييراتي ساختارين
را به خود ديده و خواهد ديد .درک
صحيح اين واقعيت ،يک نياز ضروري
است و عدم درک آن ،خسران در
مقياسي وسيع .هر چند کوردها پس
از جنگ جهاني اول به دليل نداشتن
رهبري توانا ،عدم سازماندهي وسيع
مردمي ،فقر آگاهي تاريخي ،عدم
درک و شناخت صحيح مسائل روز و
فاکتورهاي متعدد ديگري در استفاده
از شرايط جهاني ،بازندهي بزرگ
موازنات نوين منطقهاي بودند و نتايج
آنرا تا به امروز به شيوهاي تاسفبار
متحمل گشتهاند که نياز چنداني به
ذکر اين مصائب در اين مقال نيست،
اما آنچه خواهان بيان آنيم اين است
که شرايط تغيير کرده و کوردها با
آگاهي و خط مشي مختص به خود و
وجود جنبشي مترقي در تمامي زمينهها
به يکي از اساسيترين بازيگران
صحنه تبديل گشته و هر تغييري
در موضعگيري آنها بر توازنات
منطقهاي به صورتي جدي تاثيرگذار
خواهد بود .اين امر واقعيتي است
که بايستي آن را ديد و به صورتي
واقعبينانه و عاقالنه با آن برخورد
نمود .بجاست بگوييم که ديگر انکار
اين واقعيت بسيار مغرضانه و حتي
سادهلوحانه ميباشد ،چرا که نتايج
ميداني و عيني که به صورت روزمره
شاهد آنيم به وضوح اين حقيقت را به
ما نشان ميدهند.

مرحلهي نويني که
منطقهي خاورميانه در آن
پا نهاده ،آبستن تحوالتي
بنيادين ميباشد که در
اين ميان ايران نيز از اين
تحوالت بيبهره نخواهد
ماند .ظهور جنبشي
نوين و سازمانيافته در
شرق کوردستان با تأسي
از انديشههاي عبداهلل
اوجاالن و همچنين
شرايط کنژکتوري منطقه،
بيگمان کوردها را از
موقعيتي ممتاز در کل
منطقه برخوردار نموده
و کوردها را به يکي از
بازيگران مؤثر تبديل
نموده است.
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سوريه
با گذشت حدود دو سال از شروع
بحران سوريه و نتايج وحشتناک آن
که  ٦٠هزار کشته و رقمي بسيار بيشتر
زخمي و معلول و آسيبديده ،صدها
هزار آواره و بيخانمان و به ويرانه
تبديل شدن کشوري که در سايهي
اجراي سياستهاي «مشت آهنين»
و برقراري حالت فوقالعاده به مدت
 ٤٠سال و سرکوب هر نوع خيزش و
نارضايتي عمومي از جمله قتلعام شهر
حما در .١٩٨٠م به همراه داشته اما اين
كشور يکي از با ثباتترين کشورهاي
منطقه در دو دهه اخير بوده است .بايد
گفت که هنوز جنگ سوريه به نتيجهاي
ملموس و مشخص دست نيافته و تنها
چيزي که توسعه يافته ،خشونت محضي
است که ممکن است به تمامي منطقه
نيز سرايت کند .چرا که برنده شدن هر
يک از طرفين درگير جنگ در سوريه،
توازنات منطقه را به شدت متاثر خواهد
کرد .حفظ موقعيت اسد ،مطلوب
ايران،چين ،روسيه و نيروهاي منطقهاي
از قبيل حزباهلل لبنان و گروههاي
جهادي فلسطين بوده و سقوط بشار اسد
و قدرتيابي مخالفان بهويژه اخوانيهاي
ليبرال مطلوب ناتو ،ترکيه ،قطر ،عربستان
و برخي از نيروهاي اقليمي خواهد بود.
در اين ميان آنچه ميتواند نتيجهي اين
جنگ ويرانگر را در کوتاهزمان مشخص
کند ،عامل سومي به نام کوردها ميباشد.
حرکت اين عامل مهم ـکه تا دوسال
قبل آنچنان مورد توجه نبودـ به سوي
هر کدام از طرفين درگير ،نتايج کامال
تعيينکنندهاي به دنبال داشته و ميتواند
توازنات موجود را به کلي دستخوش
تحول نمايد .از اين رو ،تالشي فراوان
براي درگير کردن کوردها در اين
بحران عليه نظام بشار اسد انجام
ميگيرد .محاصرهي اقتصادي غرب
کوردستان از سوي حزب دموکرات
کردستان به رهبري مسعود بارزاني و به
تحريک ترکيه ،ميتواند در راستاي اين
تالشها ارزيابي گردد .در اين بخش
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از جغرافياي منطقه به پيشاهنگي حزب
اتحاد دموکراتيک( ،)PYDکوردها
داراي ايستاري مستقل بوده و از تبديل
شدن به ابزاري در دست قدرتهاي
منطقهاي احتراز ميورزند و آنچه که
مطابق منافع خود بوده را مورد توجه قرار
داده و در راستاي عمليسازي آن اقدام
مينمايد .دقيقا به همين خاطر است که
کوردها کمترين زيان را از بحران داخلي
سوريه متحمل گشتهاند و در عوض
دستاوردهاي مهمي را كسب كردهاند
که تا دو سال پيش به هيچ عنوان قابل
پيشبيني نبود .اين مساله ،نتيجهي يک
سياست حسابشده و آگاهي از شرايط
روز منطقه و در عين حال مستقل عمل
کردن ،ميباشد .هر چند هنوز تا رسيدن
به خواستهاي دموکراتيک فراز و
فرودها و موانع بيشماري قرار دارد،
اما با قاطعيت ميتوان به اين نکته اذعان
کرد که بازگشت به موقعيت قبل ديگر
ناممکن بوده و کوردها با حفظ موضع
خود و توسعهي آن ميتوانند حتي به
الگويي براي کل منطقه تبديل شوند.
عراق
مبارزات کوردها در جنوب
کوردستان(شمال عراق) جهت رسيدن
به حقوق خود ،قدمتي به درازاي عمر
تاسيس کشور عراق و حتي بيشتر دارد.
اما پس از تشکيل عراق و به قدرت
رساندن ملک فيصل تاکنون اين مبارزات
گستردهتر شده و عليرغم اينکه کوردها
به نتايجي ملموس دست يافتهاند ،ولي
اين مبارزات همچنان ادامه دارد و هر آن
احتمال تهديد آن ميرود .ايجاد نيروهاي
«دجله» و اپراسيون مناقشهبرانگيز از سوي
آن ،شاهد گويايي براي اين حقيقت بوده
که بيارتباط با همکاريهاي بارزاني
با جبههي غرب و ترکيه و در تضاد با
منافع ايران و حکومت اسد و هکذا نوري
مالکي نيست .همچنين حمايت بارزاني
از تظاهراتهاي اخير استانهاي غربي
و عمدتا سنينشين عراق در مخالفت با
نوري مالکي که از سوي ترکيه ،قطر و

بايستي ديگر به کوردها به
چشم کارتهاي فشار در
بازيهاي سياسي نگريسته نشود
و کوردها را قرباني روابط
ديپلماتيک ننمايند .بايستي اين
نکته براي همگان درك گردد
که کوردها ،خود ،ديگر از
بازيگران عرصهي سياست در
منطقه بوده و اجازه نخواهند
داد به عنوان کارت فشار
در روابط ديپلماتيک مورد
استفاده قرار گيرند .در صورت
گذار از چنين رويکردي و
قبول حقوق انساني و سياسي
نسبت به کوردها ،بيگمان
دوستي کوردها ميتواند در
خروج منطقه از کائوس کنوني
نقش بهسزائي را ايفا نمايد و
درهاي توسعه را به روي منطقه
بگشايد .در غير اينصورت
کائوس عميقتر گشته و منطقه
روي آرامش را نخواهد ديد
و نهايتا اينکه تنها بازندگان نيز
کساني هستند که بر انکار و
امحا پاي ميفشارند.

جهت موفقيت حملهاي که سيستم
سرمايهداري با ايدئولوژي ليبراليسم به
منطقهي خاورميانه تدارک ديده ،به يک
سري عوامل و فاکتورها نياز هست .يکي
از اين فاکتورها وجود و قدرتيابي عوامل
منطقهاي وابسته به آنها ميباشد .اسالم
ليبرال که حزب عدالت و توسعه()AKP
ترکيه آن را نمايندگي ميکند ،از سوي
غرب به عنوان الگوي مناسبي براي
منطقهي خاورميانه ارايه شده و توسعهي
اين الگو در تمامي منطقه اساس کار قرار
داده شده است .تحوالتي که از تونس
آغاز گشت ،اکنون در سوريه که مرکز
ثقل توازنات منطقهاي ميباشد به سبب
وجود کوردها و عدم همراهي آنها با
اين تحوالت به بن بست رسيده و مانع از
اجرايي شدن مدل ترکيه در اين کشور
گشته است .اجرايي شدن اين سياست
و برنامهها در سوريه زنگ خطر را براي
ايران نيز به صدا درخواهد آورد .اما
مسالهي کورد در ترکيه به اساسيترين
چالش ترکيه در سطح داخلي و خارجي
تبديل گشته و جديترين مانع موجود در
راه تبديل گشتن ترکيه به قدرتمندترين
کشور منطقه از سويي و ايفاي نقشي که از
سوي قدرتهاي فرامنطقهاي به او واگذار
گشته ،از سوي ديگر ميباشد .جهت
رفع اين مشکل دو راهحل پيش روست؛
اول :امحاي کامل جنبش کوردي به
شيوهي ببرهاي تاميل در سريالنکا و دوم:
رسيدن به توافق با کوردها به شيوهاي
مسالمتآميز و چارهيابي دموكراتيك
مسالهي کورد .راهحل اول تاکنون و به
هر شيوهاي تجربه گشته و شكستهايش
نيز کامال مشهود است و نيازي به توضيح
بيشتر اين مساله نيست که هماکنون
جنبش آزاديخواهي ملت کورد با تاثير
از فلسفهي رهبر آپو داراي چه موقعيتي
در منطقه گشته است .پس راهحل اول از
همان ابتدا محکوم به شکست بوده و نه
تنها دولت ترکيه بلکه همه نيروهاي منطقه
و از جمله ايران نيز به اين واقعيت پي برده
و نبايد آزموده را دوباره آزمود .پس
ناچار از آزمودن راهحل دوم ميباشد که
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بعضي از دولتهاي عربي هدايت گشته
ميتواند به موقعيت کوردها مبني بر
بيطرفي در منازعات مذهبي و فرقهاي
موجود در سطح عراق و حتي منطقه
آسيب رساند.
از سوي ديگر عدم حمايت حکومت
اقليم کوردستان و بهويژه حزب
دموکرات کوردستان( )PDKاز خيزشي
که خلق کورد در غرب کوردستان به آن
اقدام نموده و حتي دشمني با آن به کام
دولت ترکيه ،به مشروعيت اين حزب به
شدت لطمه زده و سيماي آن را در افکار
عمومي خلق کورد در تمامي مناطق به
صورت جدي خدشهدار نموده است.
اينگونه اقدامات به همبستگي خلق
کورد زيان رسانده و نتايج منفياي در
تمامي مناطق به بار خواهد آورد ،چرا
که دستاوردهاي خلق کورد در هر بخش
ميتواند الهامبخش ساير مناطق نيز باشد و
بالعکس شکست آزمون کوردها در هر
بخش ميتواند موجب دلسردي و حتي
شکست در ساير مناطق شود .آنچه که
بايد بدان توجه نمود اين مساله است که
ترکيه و يا ساير نيروهاي منطقهاي و فرا
منطقهاي نميتوانند دوست قابل اعتمادي
محسوب گشته و به تمامي به آنان وابسته
گشت ،بلکه اين جامعهي کورد است
که ميتوانند به حفظ دستاوردهاي خود
اهتمام ورزد .البته اين بدان معنا نيست
که نبايد با ديگران ارتباط برقرار کرده و
خود را محبوس کرد ،بلکه بدين معناست
که نبايد منافع ملت کورد را قرباني منافع
حزبي و شخصي و يا خانوادگي نمود.
کاري که متاسفانه هماکنون در ارتباط با
مسالهي کورد در سوريه ،از سوي جناح
بارزاني شاهد آن هستيم و بيگمان تداوم
اين سياست ،مبارزات رواي خلق کورد
را در تمامي مناطق كوردستان ضررمند
خواهد نمود .تاريخ کوردستان مملو
از درسهايي است که بايد آنها را به
خوبي فرا گرفت .يکي از اين تجربهها
که هنوز آثار آن بر جامعهي کوردستان
مشهود است ،شکست  ١٩٧٥ميباشد که
بيگمان به دليل اتکاي بيش از حد به
نيروهاي خارجي رقم خورد.

ترکيه

البته به شرط صميميت ميتواند به نتيجهي
مطلوب برسد.
به درازا کشيدن بحران سوريه از طرفي
و گسترش جنگ و عملياتهاي نظامي
نيروهاي مدافع خلق()HPGدر شمال
کوردستان و همچنين قيامهاي بيوقفهي
خلق كورد در شمال كوردستان ،مانع از
تحقق برنامههاي دولت ترکيه در منطقه
گشته است .لذا به توصيهي غرب و بهويژه
آمريکا ،دولت تركيه مجبور به در پيش
گرفتن راهحل دوم شده است که البته در
صميميت آن مسلما بايد با ديدهي شک و
ترديد نگريست .چرا که آنچه براي خلق
کورد و جنبش پوياي آن داراي اهميت
و ارزش ميباشد ،برداشتن گامهاي عملي
ملموس و دموکراتيک است ،نه وعده و
وعيد و يک مشت بحث روشنفکري .با
توجه به سابقهي تاريخي ترکها چه در
امپراطوري عثماني و چه در جمهوري
ترکيه در حيلهگري و دادن وعدههاي
توخالي ،ميزان قدرت و نفوذ دولت پنهان
موسوم به ارگنکون( شاخهي گالديوي
ناتو در تركيه) در ساختار دولت در
ترکيه و همچنين وجود عناصر فاشيست
در اليههاي اجتماعي و سياسي ترکيه ،به
نتيجه رسيدن اين مذاکرات با نگرانيهاي
جدياي روبرو شده و هر آن احتمال
فريب و به بازي گرفتن ميرود .بيگمان
چارهيابي مسالهي کورد در شمال
کوردستان که بيشترين جمعيت کوردها
را درخود جاي داده ،ميتواند پيامدهاي
مطلوب بسيار چشمگيري را در کل منطقه
به همراه آورد و به همين خاطر هم ،حل
اين مساله از سوي بسياري از نيروها و
قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي همچون
تهديدي به حساب خواهد آمد .از اين رو
به هر شيوهي ممکن سعي در اخالل در
روند حل دموكراتيك مسئلهي كورد و
به نتيجه رسيدن مذاکرات مينمايند .ترور
خائنانهي ٣تن از کادرهاي  PKKدر
پاريس که يکي از آنها در پايهگذاري
اين حزب نقش بسيار فعالي داشته،
بي ارتباط با اين مساله نيست .هر چند
دخالت نيروهاي استعماري فرامنطقهاي
و نيروهايي که همواره به دنبال تعميق

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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اختالفات مابين خلقهاي منطقه هستند
محرز ميباشد اما به دليل حساسيت بيش
از حد موضوع مذاکرات و تاثيرگزاري
آن در توازنات منطقهاي ،هر احتمالي
در مورد هويت فاعالن آن دور از ذهن
نميباشد و بجاست که قضاوت نهايي
را به زماني موکول کرد که نتيجهي
تحقيقات پليس هويت واقعي فاعالن را
برمال سازد ،و تا اين زمان دولت فرانسه
و ساختار امنيتي آن مسئول تراز اول اين
ترور ميباشند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ايران

ايران کشوري است موزائيکي که
ساختار کنوني آن متشکل از مليتهاي
مختلفي است که در مجموع ،فرهنگ
ايراني را به وجود آورده و در اين
ميان کوردها نيز يکي از عناصر اصلي
تشکيلدهندهي اين فرهنگ(آريايي)
ميباشند .از ورود به مسير تاريخ و روند
شکلگيري و نوع ارتباطات طرفين به
دليل خارجبودن از بحث خودداري
ميکنيم ،چرا که اين موضوع خود به
بحث جداگانه و مفصلي نياز دارد که فعال
و در اين جا امکان طرح آن نيست .اما
آنچه که بايد به آن پرداخت اين مساله
است که حکومتهاي ايران و گفتمان
فارسمحور و يكدستساز تا چه زماني
قصد دارند که بر واقعيتهاي موجود
سرپوش گذاشته و به جاي پرداختن به آن
و حل مساله ،به پاک کردن صورت مساله
اهتمام ورزند .آيا آنچه که در سوريه و
ساير نقاط منطقه رخ ميدهند به اندازهي
کافي آموزنده نيستند ،و يا اينکه حکومت
بيش از حد به توان نظامي و نيروهاي
سرکوبگر خود اتکا کرده و مطمئن است.
مورد سوريه در اين امر بسيار آموزنده
است .هرچند عصيانهاي متعدد معاصر
کوردي در اين بخش به داليل مختلف
سياسي ،فرهنگي و کنژکتوري سرکوب
گشته و نيروهاي فعال در اين قيامها به
حاشيه رانده شده و فضايي امنيتي و پليسي
را بر جامعه حاکم گرداندهاند ،اما در
عمل شاهد آن بودهايم که داليل کافي
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براي خيزشي نو فراهم بوده است .چرا که
موجوديت يک جامعه و فرهنگ را که
داراي ريشههاي عميقي در تاريخ است را
نميتوان به کلي از ميان برد .شواهد براي
اثبات اين گفته به اندازهي کافي موجود
هستند و تنها کافي است که با ديدي
واقعبينانه به مسائل نگريست.
مرحلهي نويني که منطقهي خاورميانه
در آن پا نهاده ،آبستن تحوالتي بنيادين
ميباشد که در اين ميان ايران نيز از اين
تحوالت بيبهره نخواهد ماند .ظهور
جنبشي نوين و سازمانيافته در شرق
کوردستان با تأسي از انديشههاي عبداهلل
اوجاالن و همچنين شرايط کنژکتوري
منطقه ،بيگمان کوردها را از موقعيتي
ممتاز در کل منطقه برخوردار نموده
و کوردها را به يکي از بازيگران مؤثر
تبديل نموده است؛ واقعيتي که دوست و
دشمن بدان معترف گشته است .درآمدن
از در دوستي با کوردها و چارهيابي
مسالهي کورد به صورت مسالمتآميز
و به رسميت شناختن حقوق ملي آنها،
توسط هر کدام از دولتهاي حاکم
بر کوردستان ميتواند دولت مزبور
را در سطح منطقهاي و فرامنطقهاي از
موقعيتي ويژه و قدرتمند برخوردار کند.
تالشهاي ترکيه در نزديکي با کوردهاي
جنوب و شروع مذاکرات با  PKKرا
ميتوان در اين راستا ارزيابي کرد .بايد
نيک دانست که قتلعامها چه ازنظر
فيزيکي و چه از نظر فرهنگي ،انکار و
سرکوب خواستهاي دموکراتيک در
حل مسائل ،ديگر جاذبهي چنداني نداشته
و نخواهند توانست به نتيجه برسند .بايد با
صراحت گفت که اگر ايران از چارهيابي
دموکراتيک مسالهي ملتها و ازجمله
مسالهي کورد سر باز زده و بر تداوم
راهحلهاي گذشته اصرار ورزد ،بدون
شک بزرگترين بازندهي تحوالت
منطقه خواهد بود و بر عکس اگر چنانچه
به راهحلهاي دموکراتيک توجه نشان
دهد نه تنها قابليت گذار از بحران را داشته
بلکه به موقعيت نيرومندتري نسبت به
گذشته دست خواهد يافت .اين ارزيابي
را نبايد به عنوان تهديد محسوب کرده

بلکه بازگوکنندهي واقعيتهاي ميداني
ميباشد .همچنين بايد دانست که سر را
زير برف کردن و زخمها را مداوا نکردن،
تنها به بحرانيتر شدن مسائل و ملتهبتر
شدن زخمها در طوالنيمدت منجر
خواهد شد.
کوردها،
بازيگران عرصهي سياست در منطقه
بدون اغراق جامعهي کورد ،هماينك
يکي از پوياترين موجوديتهاي خاورميانه
به شمار ميآيد و توانايي تاثيرگذاري بر
روند دموکراتيزهکردن کل خاورميانه را
داراست .آنچه که الزم است در مورد
کوردها نيك درك گردد اين مسئله
ميباشد که «کورد هراسي» تنها يک
ترس فوبيايي بوده که از سوي جريانهاي
وابسته به استعمار ويا متأثر از آن و تنها
جهت ترويج دشمني خلقها اشاعه داده
شدهاند .بايستي ديگر به کوردها به چشم
کارتهاي فشار در بازيهاي سياسي
نگريسته نشود و کوردها را قرباني روابط
ديپلماتيک ننمايند .بايستي اين نکته براي
همگان درك گردد که کوردها ،خود،
ديگر از بازيگران عرصهي سياست در
منطقه بوده و اجازه نخواهند داد به عنوان
کارت فشار در روابط ديپلماتيک مورد
استفاده قرار گيرند .در صورت گذار از
چنين رويکردي و قبول حقوق انساني و
سياسي نسبت به کوردها ،بيگمان دوستي
کوردها ميتواند در خروج منطقه از
کائوس کنوني نقش بهسزائي را ايفا نمايد
و درهاي توسعه را به روي منطقه بگشايد.
در غير اينصورت کائوس عميقتر گشته
و منطقه روي آرامش را نخواهد ديد و
نهايتا اينکه تنها بازندگان نيز کساني
هستند که بر انکار و امحا پاي ميفشارند.

کاری از مرکز مطالعات استراتژیک PJAK

نوشتار پیش رو بخشی است از مجله والتی آزاد(نظام خسروانی) که به فارسی برگردانده شده و در چند بخش ادامه خواهد داشت

بدون شك در مواجهه با ذهنيت
اقتدارگرا ،جوانان بيش از هر بخش ديگر
جامعه متضرر ميشوند .جامعهي ايراني
متاثر از ذهنيت خسرواني ،به جامعهاي
پيرساالر تبديل شده است؛ جوان در واقع
به صورت يك ابراز به كار برده ميشود
و نابودي و به هدر رفتن و هرز رفتن نيرو
و پتانسيل او موردي بسيار عادي و قابل
اغماض است .در اين چارچوب جوان را
محكوم به سرانجامي تراژيك كردهاند.
در افسانهي رستم و سهراب ،در شاهنامه
سهراب با فريبكاري و نيرنگ از طرف
پدرش يعني رستم به قتل ميرسد .يا
اينكه در موضوعي ديگر و در داستاني
ديگر از شاهنامه ،سياوش را داريم كه به
اميد ايجاد اصالحات و برقراري آشتي
است؛ اما متاسفانه در بازيهاي سياسي و
اقتدارگرايانه گرفتار آمده و در نهايت
تسليم مرگ ميشود .جوانان به وسيلهي
اقتدارگرايان به صورت متداوم مورد
استحالهي فكري و معنايي قرار ميگيرند
و شريانهايشان را با تزوير و ريا و دروغ
پر مينمايند .در حقيقت آنچه كه در
افسانههاي خسرواني به عنوان پيرزي
دين رسمي از آن ياد ميشود ،چيزي
جز حاكميت يافتن و تاثير مكانيزمهاي
افيوني جامعهستيز نميباشد .نمونهي
آخرين آن در همين دروهي جمهوري
اسالمي است كه تحت عنوان رسيدن به
بهشت و وعدهي زندگي بهتر در جهاني
ديگر ميليونها جوان را به كام مرگ
ميفرستد .امروزه جواناني كه از راههاي
مختلف دچار بحراني عميق ميشوند ،در
نهايت به وسيلهي همان ابزارهاي فريب
و وابستهسازي از قبيل بسيج به سيستم
ضميمه ميشوند ،به خطرناكترين ابزار
جهت تهديد جامعه درميآيند .در حال
حاضر پديدهي اعتياد ،جامعهي ايراني را
كه يكي از اجتماعات جوان در سطح
دنيا به حساب ميآيد را از توان انداخته
است .در هيچ نقطهي ديگري از جهان به
مانند سيستم خسرواني شاهد بهكارگيري
نيروي جوان عليه خود جوان نيستيم .در

اين راستا ميتوان از سيستم خسرواني
به عنوان كهنترين و پرسابفهترين سيسم
جوانستيز نام ببريم.
زنان در جامعهي ايراني به صورت
متداوم و در طول تاريخ نقش اساسي
داشتهاند .جامعهي اصيل ايراني هيچگاه
در جهت منفعل كردن و مارژينال
كردن زنان عمل نكرده است .در همهي
فرهنگهاي واقع در زاگرس و اسكيت و
هم در ميان تركها ،زنان داراي جايگاه
و منزلت بودهاند .در جامعهي فارس
هم زنان از نقش اجتماعي و فرهنگي
برخوردار و داراي نيرو و حاكميت
بودهاند .اگر اقتدار خسرواني به تمامي
نتوانسته نيروي زن را خنثي نمايد،
اما در نهايت با تغيير نقش و كاركرد
وي او را به بخشي از ابزار بازيهاي
اقتدارگرايانهي خود تبديل كرده است.
زن از راه حرمسراها و با مشاركت در
توطئههاي داخل دربار به ايفاي نقش
پرداخته است .مشكالت بر اساس منافع
مردان اقتدارخواه و يا جابجايي در
راس قدرت بوده و زن به ابزاري جهت
رسيدن به اين منافع به كار گرفته شده
است .در اصل زن برخوردار از نقشي
پشتپرده و يا ابزاري در دست نقشها و
بازيگران و بازيگردانان پسپرده بوده.
با نگاه به موضوع حرمخانه واقعيتي كه
چهره ميگشايد ايجاد ذهنيتي است كه
نتيجهي رفتار و منش زنان در اين مكان
است؛ جايي كه زن را موجودي فريبكار،
حيلهباز و توطئهگر به ما ميشناساند .اين
تابلويي است كه ثمرهي ممزوج شدن
زن با سيستم خسرواني است .حاكميت
خسرواني اقتداري مردساالرانه است
كه از راه استثمار ،به همهي جامعه
تعدي نموده است .از ديگرسو ،دين
رسمي دربار بهويژه شيعهي صفوي،
ضربات مهلكي را بر شخصيت و جايگاه
واقعي زن وارد نموده است .شيعهي
صفوي ،زن را مانند ملك شخصي
مرد و پديدهاي شيطاني نشان ميدهد
كه الزم است هميشه چوب بر سرش

استفاده از زن در
زمينهي جاسوسي
و بسيجيكردنش ،با
برنامههاي از پيش
طرحريزي شده
ادامه دارند .دولت
معتقد است كه درهم
شكستن و به تسليميت
درآوردن زن كورد،
برابر است با تسلميت
و فروپاشي جامعهي
كورد .نهادهاي دولتي،
زنان و دختراني را كه
دچار بحران هويتي،
مشكالت خانوادگي
و اجتماعي شدهاند،
در ساختار نهادهاي
جاسوسي مانند فاحشه
و در بيرون از اين
نهادها چون خبرچين
به كار ميبرند.
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باشد .سنتهايي كه شيعهي صفوي
در جامعهي ايران متداول گردانيده،
بيشتر در راستاي زنستيزي و بيارده
نمودن زن بوده است .شيعهي صفوي،
سنت حرمسرا را در ميان خانوادههاي
ايراني رواج داد .زن را مانند خادم خانه
نشان داده كه نقشش ،تبديل شدن به
ابزاري براي خدمت به غريزهي جنسي
مرد ميباشد .چنين تعريفي در تمام
كتب آييني شيعهي صفوي ،به روشني
مشاهده ميشود .از اين رو زن ايراني
در خانه بايستي براي مالكش خويش
را بيارايد و در دنياي خارج از خانه
فردي محجب و پنهان در زير چادر
باشد .بهرغم واقعيات زن و ريشهاي
كه در جامعهي قديمي و طبيعي ايران
داشته ،فشارهاي حاكميت و ذهنيت
مردساالرانهي دين رسمي و رسوم
واپسگرا ،شخصيت زن را با بحرانهايي
پيدرپي مواجه نموده است .نيروي زن
چنان در چارچوب رسوم واپسگرا،
دين دولتي و حاكميت به بنبست
ميرسد كه اگر كوچكترين فرصتي
بيايد توان باالي خويش را مينماياند.
حضور زنان در جريان مشروطيت و
باالخص در انقالب  ،57اين واقعيت
را به وضوح نشان داده است .حاكميت
پهلوي درصدد بود تحت عنوان
مدرنيسم اروپايي ،فرهنگ حرمسرا را
نه تنها در دربار و در خانواده ،بلكه در
تمامي جامعه اشاعه دهد .اگرچه زنان
تا حدودي در سيستم بروكراتيك
گرفتار آمدهاند و حتي چند نهاد
رسمي براي آنان تشكيل شد ،اما
از سوي حكومت پهلوي زن مانند
ماسكي براي مدرن نشان دادن ايران به
كار گرفته شد .زنان اينبار به خادمان
مردان جايگرفته در بروكراسي دولتي
مبدل شدند .بيشتر اين سياستها از
سوي اشرف پهلوي پياده ميشد.
همچنين توسعهي شهرنشيني ،شيوهاي
از زندگي را كه زن در آن از جايگاه
مناسبي در اقتصاد برخوردار بود از
ميان برد .اينبار زن در جامعهي شهري
همچون زن مبحوس در چهارديواري
منزل وظايفش تعريف شد .در عصري
كه آن را مدرنيسم ايران مينامند ،براي
نخستين بار نقش مرد و زن مرزبندي
12

بسيار واضحي گرفت .به همين
داليل ،برخالف ادعاهاي مطرحشده،
مدرنيسم و سيستم بروكراتيك ،زن را
از جامعه به حاشيه راند .از طرف ديگر با
تحصيل كردن برخي از زنان ،برخي از
آنها در امور سياسي و عرصهي ادبيات
مطرح گشتند« .فروغ فرخزاد» شاعر و
«اشرف دهقان» فعال چپ ،توانستند
تاحدودي با سنتهاي نادرست مبارزه
نمايند .اگرچه زنان نقشي چشمگير
در انقالب  57داشتند ،اما روي كار
آمدن حاكميت واليت فقيه ،ايران را
به زندان بزرگي براي زنان مبدل نمود.
نگرش شيعهي متشرعه در قبال زن،
به صورت رسمي در تمامي عرصهها
عملي شد و زن به مثابهي پتانسيل
تخريب و بياخالقي ،مورد هجوم قرار
گرفت .واليت فقيه با ژرفتر نمودن
معضالت جنسي در جامعهي ايران،
زمينه را براي نگرش جنسي به زن
هموار نموده و پديدههاي شومي مانند
روسپيگري و صيغه به اوج رسيده
است .تعداد بيشماري از دختران كه
در چنين بحراني به سر ميبرند با فرار
از خانه در كمين باندهاي تنفروشي
گرفتار ميآيند كه بيشترشان از سوي
نهادهاي حكومتي مديريت ميشوند.
جستجوي آزادي زنان در حال حاضر،
زنان را به مبارزهاي اجتماعي و
سياسي در مسير بورژوازي ،فردگرايي
در چارچوب آزادي جنسي و موارد
سطحي از قبيل پوشش سوق ميدهد.
فقدان مبارزهاي نيرومند در زمينهي
كسب هويت و در عرصههاي فكري
و سياسي در زندگي ،زمينه را براي
پيشبرد چنين سياستهايي فراهم
نموده است .جمهوري اسالمي ايران،
همچنين بر آنست كه شخصيتي از
زن خودي بيافريند كه در خدمت به
حاكميت و تسليميتپذير شكل گيرد.
به شيوهاي سازمانيافته بر موضوع
بسيجسازي زنان كار ميكنند .زنان
بسيج ،هم در زمينهي فكري و هم
در زمينهي اجماعي و حتي جسمي،
مبدل به زن خادم سيستم ميشوند.
در واقع بسيجسازي زنان ،يعني فاصله
انداختن ميان زن و ارزشهايي كه بر
اساس آن شكل گرفته است .پديدهي

استفاده از زن در زمينهي جاسوسي و
بسيجيكردنش ،با برنامههاي از پيش
طرحريزي شده ادامه دارند .دولت
معتقد است كه درهم شكستن و به
تسليميت درآوردن زن كورد ،برابر
است با تسلميت و فروپاشي جامعهي
كورد .نهادهاي دولتي ،زنان و دختراني
را كه دچار بحران هويتي ،مشكالت
خانوادگي و اجتماعي شدهاند ،در
ساختار نهادهاي جاسوسي مانند فاحشه
و در بيرون از اين نهادها چون خبرچين
به كار ميبرند .اين معضل در جامعهي
كوردستان روز به روز در حال فزوني
يافتن است .هنچنين نهادهاي حكومتي
جنگي را عليه جامعهي كورد و بهويژه
دختران جوان در جهت آسميالسيون
زباني به راه انداختهاند .جامعهي سنتي
كورد ،دختران جوان را در تنگنا
قرار داده و حكومت در اين شرايط،
كورد بودن را همطراز زنستيزي و
واپسگرايي نشان ميدهد و يگانه راه
رهايي از آن را نفي خود و در آغوش
گرفتن فرهنگ فرادست فارس معرفي
مينمايد .در هر مركز آموزشي زنان
در كوردستان ،چند آموزگار بيگانه
وابسته به دولت وجود دارند كه
وظيفهشان تنهاوتنها بياهميت جلوه
دادن فرهنگ كورد از ديد دختران
جوان كورد است تا به فرهنگ
فرادست گرايش پيدا كند .نهايت
اين كار به تسليميت درآوردن آنها و
يكي گشتنشان با حاكميت ميباشد.
رسانهها و نهادهاي اطالعرساني نيز در
اين زمينه به شيوهاي سازماندهيشده
كار ميكنند .با دختران انديشمند و
برخوردار از موضعگيري سياسي ،به
شدت برخورد ميشود و براي اينكه
مانع از سياسيشدن دختران كورد
شوند ،راه بر نفوذ فرهنگ غربي و
همچنين پديدهي اعتياد باز گذاشته
ميشود.

ماني آوير

در این جستار سعی خواهیم داشت،
فقدان تمرکز انديشه یا انحراف آن
را که بر سر راه جوانان در رسیدن به
آرمانهایشان مانع به و,جود ميآورد،
تشریح نمائیم .به نظر میرسد که این
مساله ،سرچشمهي همهی مشکالت
و مصیبتهايی میباشد که امروزه
دامنگیر جوانان و مقطع جوانی شده
است.
تاکنون تعاریف زیادی راجع به
تمرکز صورت گرفته است ،از جمله،
تمرکز فكري خصیصهای است که
مختص به انسان بوده یا بهتر بگویم
در انسان برجستهتر است .تعریف
دیگری میگوید که هرگونه پردازش
در مخیله را تمرکز گویند .یا اینکه
هرگونه فعالیت ذهن را که آگاهانه
صورت گیرد و تحت کنترل باشد
تمرکز نام دارد .تعریف دیگری
میگوید ،تمرکز فاکتوری است که
رفتار انسان را جهتدهی میکند .اگر
دقت نماييم به اين نتيجه خواهيم رسيد
كه هر كدام از اين تعاريف ،بخشي از
واقعيت را بيان ميدارند اما هیچکدام
در معنای واقعی کلمه کافی نبوده و
نمیتوانند در ارائهي راهکارهايي برای
رهایی از بحرانهای موجود جوانان،
به تمامی مالک قرار گيرند .راجع
به تعاریف فوقالذکر و موارد مشابه،
قلمفرساييهاي زيادي صورت گرفته
و بستر پياده نمودن آنها در جامعه را
به وجود آوردهاند .اما عیان است
که در چارهیابی بحرانها نتیجهای به
همراه نداشته و گاها همچون نقاب و
بزك بر واقعیتها پردهپوشی کرده
و نقشي گمراهكننده را ایفا نمودهاند
و این دماگوژیاي بیش نیست .البته
ناگفته نماند که اکتشافات ،اختراعات
و مجموعه خدماتی که امروزه در
اختیار جامعهی بشری میباشد نتیجهي
این تمرکز انديشه و تامل است ،اما این

موضوع از مبحث ما خارج میباشد.
محور موضوع ما مسائل اجتماعی
میباشد .بنابراین تعریف تمرکز
انديشه هم باید در این راستا باشد .لذا
تمرکز را میتوان فعالیتی نام نهاد که
زندهنمودن و زنده نگهداشتن جامعه را
به همراه دارد .يعني خردي را كه در
داخل جامعه رشد كرده و به تمركز
دست يافته است بايستي در خدمت
خود جامعهي انساني قرار گيرد و به
وسيلهاي براي نابودي و خلع سالح
جامعه تبديل نشود .این مصداق همين
موضوع است که جامعهای که خفته
باشد یا بهتر بگویم در سرنوشت و
مدیریت خویش بدون نقش باشد،
نیرو و خردش به حاشیه رانده شده
باشد ،جامعهای مرده بوده و نام بردن
از اصطالح تمرکز انديشه ،بیمعناست
و در صورت ابراز آن هم نتایجی
برعکس را به همراه دارد.
در واقع عدم تمركز انديشه و قابليت
فكري باال ،در ميان جونان و برخي از
اقشار ديگر هم ديده ميشود و حتي
در ايران و شرق كوردستان هم با آن
مواجه هستيم كه با نهادینه کردن آن
در شخصیت جوانان برآنند تا برکل
جامعه تحميلش نمایند .امروزه عقیم
تصور کردن ذهن جامعه ،تالش براي
يكدست نمودن آن و نشان دادن
رضایت كاذب در میان اقشار مردم
از راه تهديد و به حركت واداشتن
باليايي هستند که جامعه و جوانان در
آن گرفتار شدهاند .باید در اسرع وقت
ریشههای این سرطانهای اجتماعی که
به مثابهي اختاپوس جامعه را در بند
خود قرار داده است یافت و خشکاند.
شرق کردستان جامعهاي جوان
ميباشد .انجماد فکری در اين
جامعهي جوان ریشه دوانده و به
سطحی رسیده است که جوانان ،با
اصطالحاتی مثل تغیير و تحول،

بر این باوریم که هر
کدام از جوانان کورد
در شرق کردستان
از آنچنان نیرویي
برخوردارند که در
صورت آموزش و تمرکز
انديشه به پیشرفتهایي
دست مییابند که بتوانند
مسولیت بخش عمدهای
از پیشاهنگی جامعه را بر
عهده بگیرند .آن جوانانی
که به صورت ناآگاهانه،
دیروز به سیاستهای
دشمن تن داده بودند
از امروز به بعد بهعنوان
نيروي حل مشکالت
قبول مسولیت نموده و به
ناجیان خویش و جامعه
مبدل شوند.
جوانان باید در خود
احساس نیاز به تغيیرات را
درك كنند.
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نياز به تغيير و لزوم مبارزه
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مسئولیت ،عصیان ،خودسازی،
اخالق ،اعتقاد ،رادیکالبودن ،اعتماد
به نفس ،آزادی ،پیشاهنگي  ،ابتکار و
تمرکز ناآشنا بوده و بیباور گشتهاند
و اصطالحاتي همچون «نمیشود،
ما چکارهایم ،سکوت ،فردیت و
فردگرایی ،بیاعتمادي ،بیتجربگي،
اگر ،شاید ،احتمال و ای کاش» را
جایگزین آن قرار دادهاند .اینگونه
خصایص ،نتیجهی ذهنیت قدرتگرا
و پیرساالر دولت و حاكميت موجود
میباشد .سیستم والیت فقیه همیشه و
اخیرا ،بیشتر برآن بوده که این ويژگي
را همچون ویژگی جوانان و واقعیت
جامعه قلمداد کند و جوانان و جامعه را
برطبق سياستهاي خویش جهتدهی
کند .این در حالیست که چنین
ويژگيهايي با جوهره و ذات جوانان
و مقطع جوانی ناسازگار بوده اما به
علت عدم تمرکز انديشه و اهميت
ندادن به آگاهي و دانش در جوانان ،بر
آنها تحميل شده است .در اینجا اشاره
به گفتهي رهبری را ضروری میبینم:
«اگر جامعهای جوانانش را از دست
بدهد يا برعکس جوانان ،جامعهشان را
از کف بدهند نه تنها مغلوب شده و
حق حیات را ندارند بلکه به خود هم
خیانت کردهاند»
آنچه که انسان را به تكاپو واميدارد
و رفتار انسانها را جهتدهی میکند
نیاز ،يا بهتر بگویم احساس نیاز است.
مثال تا زمانیکه تشنه نباشیم جویای
آب نخواهیم بود .اما بايد توجه داشت
كه اين نوع نيازها در واقع نيازهايي در
حد غريزه هستند و منظور ما نيازهاي
بيولوژيك نيست .انسان هم نيازهايش
در اين حد باقي نخواهد ماند .اکنون
احساس نیازی به نام آزادی را در نظر
بگيريد كه به نظر ما بايد در اولويت
قرار داشته باشد .متاسفانه اين امر در
روزگار ما به اولويتهاي چندم تنزل
يافته است .اين امر از احساس نياز
آحاد جامعه به اين موضوع نمايان
است .حتي ميتوان گفت به پايينترين
سطح كاهش يافته است .به همین دلیل
تمرکز فكري در این راستا هم صورت
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نمیگیرد .این عدم احساس نیاز( كه
خود نتيجهي فعاليت مخرب نظام
است) ،جوانان را ناچار کرده که در
عملی نمودن برنامههايی فعاليت نمايند
که نتیجهی تمرکز همان سازمانهايي
است كه فعاليت آنها ،در راستاي
ايجاد اغتشاش در ذهنيت جوانان
ميباشد .در اين بخش جا دارد گفتهی
دیگری از رهبری را مورد اشاره قرار
دهيم« ،اگر کسی فاقد برنامهریزی
باشد باید به جزيی از برنامهي دیگران
تبدیل شود» .این روشی میباشد که
امروزه بخش عمدهای از جوانان در
آن قرار گرفتهاند.
هر كدام از مشکالت که امروز
در جامعه وجود دارد و يك طرف
آن جوانان ميباشند ،نشان از خلل در
سلسله مراتب نيازها دارد .جهت شروع
راهي براي رهايي از اين بحرانها و
ايجاد شخصيتي که بتواند الگوي
جونان و پيشاهنگ جامعه باشد ،بايد
از خودشناسي و آشنايي با نيازها و
شيوهي سيستماتيزه كردن تالشها
در راه رسيدن به آنها ،شروع كرده
و نخست به يك تمركز فكري و
اجماع انديشه رسيد و بعدا به مسالهي
پيشاهنگي پرداخت.
با ذکر مثالی تالش مینمائیم که
مفهوممان را بهتر برسانیم :امروزه
جوانان برآنند تا از يك طرف ،خود
را به عنوان يك شخصيت مخالف و
معترض كه خواهان گذار از قيد و
بندهاي كالسيك بوده و در راستاي
ايجاد جامعهاي جديد گام برميدارد
نشان دهند؛ از طرف ديگر هم در
تالش هستند تا خود را در جامعه
مطرح نمايند و جامعه هم آنها را قبول
نمايد .متاسفانه برداشتهای نادرستي
صورت میگیرد و در شرایط کنونی
ایران ،عواقب شومی را برای جوانان
در بر دارد که نهایتا در خدمت
نظام حاکم و ادامه روند سابق قرار
میگیرند .البته اين هم ثمرهي اختالف
فكري ميان نسلهاي پيشين و پسين
يك جامعه بوده و معموال اين حالت
هم توسط نظام ايجاد ميگردد .يعني

پا به پاي پيشرفتهايي كه در زندگي
روي ميدهد ،براي انسجام بين نسلها
هم بايد تالشي صورت گيرد .اين
اختالف بين نسلها به نفع دولت
ايران بوده و از آن نهايت استفاده را
مينمايد .خصوصا جوانان را در اين
رابطه به بهترين شيوه به كار ميگيرد.
البته الزم به ذکر است كه مشروع
نمودن اینگونه رفتارها هم امریست
غیرمنطقی و به دور از حقیقت! اگر
چه این فرهنگ امروزه همهگیر نشده
ولی در صورت اتخاذ ننمودن تدابیر
الزم زمینهای خواهد شد برای ادامه
و توسعهي هرگونه انجماد فکری و
فاصله گرفتن از حقیقت .نتیجهی این
معضل برای جوانان بهوجود آمدن
شخصیتي است كه در بحرا ِن ميان
مقبوليت و محدوديت قرار گرفته و
نه از تجربهي گذشته ميتواند استفاده
نمايد و نه به تمامي ميتواند از جامعه
بريده و پيشرفتي نوين را براي خود
و جامعهاش بهوجود آورد .یعنی در
ظاهر از زندگي کالسیک جدا شده
اما از لحاظ ذهنیتی ،پويايي وجود
نداشته و در حال درجازدن ميباشد.
از آن رو كه امكان دستيابي به ابزار
پيشرفت هم براي او مهيا نبوده ،وجود
این ويژگيها فراهمكنندهي زمینهای
است که جوانان نتوانند نیرو و استعداد
و نقاط قوت خویش را کشف نمایند.
موارد فوقالذکر و رفتارهای مشابه
آن که جوانان از خود بروز میدهند
همگی از پتانسيل اعتراضآمیزانه و
عصیانگر جوانان نسبت به وضعیت
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و غیره
نشات میگیرد ،اما در نحوهی یافتن
متد و ابزار عملی نمودن آن نواقص
فاحشی مشاهده میشود که نیاز به
ارزيابي عميق دارد .جوان ،از يك
طرف به تمامي از نحوهي برخوردهاي
حقارتآميز والدين و نظام به ستوه
آمده و از سوي ديگر هم توان و تحمل
رفتار رياكارانه و ادامهي مسيري را
ندارد كه در نهايت به از دست رفتن
دوران جواني ميانجامد .اما چون
عصیان ،بخش الینفک مقطع جوانی و
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جوانان است ضرورت سازماندهي و
تمركز فكر و انديشه را نمایان میکند.
عالوه بر مورد فوق تقلیدگرایی نيز
محصول فقدان تمرکز و انحراف آن
میباشد که در آسيمیالسیون جوانان
نقش داشته و باز هم جوانان را اسير
سیاستهای ناروای نظام حاکم
میکند .البته اين مساله حاكي از
سياستهايي بسيار ريشهاي بوده و به
نوعي در راستاي ضعيفه نمودن جوانان
ميباشد .اين امر هم زمينهسازي براي
پذيرش قدرت و حاكميت است .نظام
با اين نوع رفتار مخالفت مينمايد و در
مقابل آن به عكسالعملهايي روي
ميآورد .چون نظام حاکم بر این
امر واقف است که چنین اعتراضاتی
از ذات جوانان نشات میگیرد و در
صورت سرکوب نکردن آن برای
نظام مشکلساز خواهد بود ،در نهایت
با تاسیس مراکز و آموزش مامورانش
در آنها تحت نام پلیسهاي مختلف
و با عناوين جديد ،شروع به ايجاد
امنيت خودساخته مينمايند .شروع به
حركت در همهي اماكن كرده و از
لحاظ رفتارهاي اجتماعی ،حجاب،
اخالق و غيره شهروندان را به اصطالح
هدايت مينمايند و هرگونه تخطي را
با شدت و حدت پاسخ ميدهند .این
امر عالوه بر اینکه جوانان را نسبت به
تغييرات بياعتماد ميكند ،اعتماد به
نفس را هم از جوانان سلب میکند و
زمینه و بهانهای برای ميلیتاریزهنمودن
جامعه ،بهویژه کوردستان ميگردد .با
عبارتهایي همچون اراذل و اوباش ،
آشوبگر و اخالگر و ...جامعه را فریب
میدهند و با استفاده از بيزاري جامعه
از اين افراد به كسب مشروعيت براي
فعاليتهايشان ميپردازند .حال آشکار
گردید که سیاست جوانستیزی،
چگونه طراحی و عملی میگردد؟
فقدان تمرکز در انديشه و رفتار و
انتخاب نامطلوب شیوهی عصیان به
راحتي در خدمت نظام قرار میگیرد
و ما جوانان بسيار آسان طعمهی
سیاستهایشان ميشويم.
با در نظر گرفتن موضوعات فوق

درمییابیم که امروزه جوانان را در
وضعیتی قرار دادهاند که فقط در فکر
ارضاي نیازهای جنسی و تغذي ه باشند!
این ویژگیها بیشتر بُعد حیوانی دارد
و بیشتر از طریق هوش عاطفی بدان
رسیدگی میشود .یعنی جوانان را از
تمرکز فكري و شکوفا شدن انديشهي
تحلیلگر باز میدارد در نتیجه نیاز به
آزادی در آنها کمرنگ ميشود.
حال سوال اینجاست که چکار باید
کرد؟ راهحلهای موجود کدامند؟ از
چه طریقی نیروی عصیاني نهفته در
ذات خویش را شکوفا کرده و در
خدمت خویش قرار داده و از بالقوه
به بالفعل درآوریم و بدان جامعه عمل
بپوشانیم؟
به نظر میرسد ،بهتر اين است
وخامت فوقالذكر و موارد مشابه آن
را همچون خط قرمز نبينيم .بلکه آن
را مورد تحليل قرار داده و با ديدي
آسیبشناسانه در نظر گرفته و در
عین حال هم به عنوان موضوعی به
آن بنگريم كه احتياج به خودانتقادی
دارد و با افق فكري بازتر و شفافیت و
صمیمت بیشتری ،به وجود مشکالت و
كوتاهيها اعتراف نمائیم.
بر این باوریم که هر کدام از
جوانان کورد در شرق کردستان از
آنچنان نیروی برخوردارند که در
صورت آموزش و تمرکز انديشه
به پیشرفتهای دست مییابند که
بتوانند مسولیت بخش عمدهای از
پیشاهنگی جامعه را بر عهده بگیرند.
آن جوانانی که به صورت ناآگاهانه،
دیروز به سیاستهای دشمن تن داده
بودند از امروز به بعد بهعنوان نيروي
حل مشکالت قبول مسولیت نموده و
به ناجیان خویش و جامعه مبدل شوند.
جوانان باید در خود احساس نیاز به
تغيیرات را درك كنند .قبول نمایند که
تفکر و تمرکز موجود در ذهن آنها،
ساختهي ديگران است .همچنین باید
قبول کرد که زندگی آنها با واقعیتهای
سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و ...
جامعه کوردستان همخوانی ندارد و
عملکرد آنها در خدمت یغماگران

است .به عبارت دیگر وضعیت خویش
را به دور از هرگونه فرافكني قبول
کرده و آمادگی كامل خویش را برای
شروعی سازنده و درخور ،ابراز داشته
و عملی نماید .اینگونه تمرکز انديشه
و برداشتن گام نخست ،شاید سخت به
نظر برسد و قبول آن دشوار باشد .اما
اگر بدان بينديشيم ،خواهیم فهمید که
حسکردن نواقص و قبول نمودن آن،
جزء ويژگيهاي بزرگان و انسانهای
واال و آزادانديش میباشد و گام اول
در راه رسيدن به موفقيت ميباشد و به
معنای واقعي کلمه جسارت و فروتنی
است .بعد از این مرحله به نوعي حس
رهايي دروني به انسان دست ميدهد
و با آشكار شدن نقاط ضعف او
تواناييهايش كمكم نمایان میشود
و برای بار نخست احساس غروری
سازنده رخ مینماياند .اشاره به مثالی
در اینباره خالی از فایده نیست .اگر
جوانان درک نمایند که همچون
کورد ،فارسی صحبت نمودن لطمهای
میباشد بر پیکر فرهنگ و تاریخمان
و عمال بريدن شاهرگ حيات و نوعي
خودكشي ،بنابراين فورا از آن عمل
خودداري ميكنند و به زبان مادری
همچون مسالهاي حياتي مینگرند و
برای بار نخست حس میکنند که
متعلق به خویشند و اعتماد به نفس
عظیمی پيدا ميكنند .در نتیجه برای
تالفی نواقص گذشته شروع به فعالیت
میکند و در عین حال از همهي موارد
نامطلوب خانواده و جامعه خویش را
نجات میدهد و زندگی خویش را
در راستای تمرکز فكري و اهدافش
جهتدهی میکند و منبعی میشود
برای آزادی .اینگونه پیشرفتها راهی
میشود برای ايجاد فرهنگ فعالیت
دستهجمعی و گروهی و زمینهای
میشود برای سازماندهی جوانان و
نهادینهنمودن شخصیت انقالبي.
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كۆماری كوردستان ،دیاردەیەكی دیموكراتیك
ئازاد چلچهمه

گەالنی مزۆپۆتامیا لە بواری
بەرخۆدان و راوەستانی مێژووییدا،
هەمیشە مۆری خۆیان لە مێـژوو داوە.
ئەوە لە یەكێتی ناوبەینی مادەكان و
ئۆرارتۆكانەوە هاتووە كە لە سەردەمی
ئیمپراتوورییەتی ئاشووردا بە درێژایی
سێسەد سااڵ بەردەوام ئامانجی هێرش
بوون و توانییان خۆیان بپارێزن.
هەڵبەت خۆڕاگری لەو بەشە لە جیهاندا
فەرهەنگێكی هەمیشەییە و لە بەر
ئەوەش توانیویانە كە پێكهاتەی خۆیان
بپارێزن و لە نەمان ،بە دووری بگرن.
پێداگری لە سەر فەرهەنگ و ژیان كردن
بەو فەرهەنگە ،هەمان راوەستانە.
ئەوەی كە وەك دیاردەیەكی مێژوویی
ێ ئاوڕی لێبدەینەوە ،ئەوەیە كە
دەكر 
پاش كۆتایی هاتنی پێواژۆی زێرینی
مادەكان و ئۆرارتۆكان ،جارێكی دیكە
لەو جوغرافیایەدا شایەتی وەدیهاتنی
دووبارەی ستاتۆ نەبووین .بێگومان
ئەوەش لە بواری جیاجیادا كاریگەری
لە سەر كۆمەڵگای كوردی داناوە و
بۆتە هۆی دروست بوونی كەسایەتێكی
تایبەت بۆ مرۆڤی كورد و رەفتاری
سیاسی و كرداری تایبەتی بەخشیوە
بە گەلی كورد و هەر چەند كورد لە
جوغرافیایەكی بەرباڵودایە ،بەاڵم بە
هەمووی پێكهاتەی خۆیەوە جلی ئەو
تایبەتمەندییانەی لەبەر كردووە.
كورد تا ئێستا نە دەوڵەتی
پێكهێناوە و نە سەری بۆ هیچ
دەوڵەتێك دانەواندووە .كاتێك كە
باس لە هەبوونی دەوڵەت دەكەین،
مەبەستمان ئەوەیە كە باس لە
میرنشین و پاشا بچووكەكان ناكەین
كە ریشەیان لە قوواڵیی هەمان
راوەستانی مێژووییدا هەیە و هەر لە
بەر پاراستنی نرخەكانیان بووە كە
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ستاتۆیەكی دەمكورتیان ئاوا كردووە.
زیاتری ئەو دەسەاڵتانەش ،ریشەی
عەشیرەییان هەیە .عەشیرەتیش
شێواز یان فۆڕمێكی خۆڕاگری
كۆمەڵگای دیموكراتیكە كە پێداگرە لە
سەر بنەماكانی ئازادی و پێوانەكانی
كۆمەاڵیەتی و بە كۆمەڵگا بوون.
لە كۆنفدراسیۆنی مادەكانەوە بگرە
هەتا ئەمڕۆ ،لە شێوازی رێكخستن و
رێكخراوەییدا ،بە بەردوامی كۆمەڵگای
كوردی دووچاری ئاڵۆزی و ناتەبایی
بووە و وەك گرێیەكی نەگریسی
لێهاتووە كە ناكرێـتەوە .لەوانەیە كە
گەلێك جار شەرتومەرج ،هەلێكی پێك
ێ و سازدەربێ،
ێ كە رێكخەرب 
هێناب 
بەاڵم بە هۆی نەبوونی ژێرخانی تایبەت
سوودی لێوەرنەگیراوە.
ێ
یەكێك لەو هەلومەرجانە كە دەكر 
باسی لیوە بكەین ،كۆماری كوردستانە.
لە دووی رێبەندانی ساڵی 1324دا،
مێژووی گەلی كورد قۆناخێكی تازەی
بە خۆیەوە بینی و شایەتی رووداوێكی
تازە بوو .لەو كاتەدا بۆ جارێكی دیكە
ئیمكانی ئەوە خوڵقابوو كە ستاتۆیەكی
بەرفراوان وەدیبێ .بەاڵم بە هۆی
گەلێك مژاری وردودرشتی ناوخۆ و
دەرەكی ،رووبەڕووی بنبەست بۆوە و
مێراتەیەكی لە ئەزموون و تەجرەبە بۆ
جێهێشتین .لەوانەیە كە لە سەر كۆماری
كوردستان و چۆنێتی و چەندایەتی زۆر
نووسرابێ ،بەاڵم بەرز راگرتن و پێرۆز
راگرتنی نرخەكانمان بە قووڵبوونەوەی
زیاتر و تێڕوانینی تازە وەدی دێ.
هەروەها لەوەش ئاگادارین كە ئازادی
و بەرخۆدان و راوەستان و گەیشتن
بە ترۆپكی رزگاری ،پرۆسەیەكی
درێژخایەنە و خاوەنداری لە مێژووی
ئازادی و راپەڕین و راوەستان ،بەشێكی

ێ بەڕێوە بچێ.
خەباتە و دەب 
قۆناخێك كە كۆماری كوردستان
لەودا لە دایك بوو و تەمەنی كەمی
خۆی بەسەر برد ،كاتی كۆتایی شەڕی
دووهەمی جیهانی بوو .ئەو كاتە
قەیرانێكی(كائووس) گران و بەرباڵو،
جیهانی لە خۆگرتبوو .لە كاتی قەیران
ێ
و ئاریشەی وەهادا ،كام الیەن بتوان 
ێ
كە بە زووترین كات شكلێكی باش بگر 
ێ لە قەیران
و خۆی رێك بخا ،دەتوان 
دەركەوێ .لە كاتی قەیراندا بە هۆی
كەشوهەوای تایبەت ،ئیمكانی وەدی
هاتنی هەرچەشنە رووداوێك هەیە.
ئەوەی كە لە كاتی ئاریشەكاندا قسەی
یەكەم و كۆتایی دەكا ،رێكخستنە؛
هەڵبەت ئاگاداری لە هاوسەنگێكان
ێ و
و دروستكردنی پێوەندی بەج 
ئاوێـتەبوون یان خۆبەدوورگرتن لە كاتی
خۆیدا ،مەرجی سەرەكی دەركەوتنی
سەالمەت ،لە ناو ئاریشە و قەیرانن.
ێ لە بواری ناسینی كات
هەروەها دەب 
و وەختدا شارەزاییمان هەبێ .مەبەستم
ئەوەیە كە بزانین كە كام قەیران لە
پێش ئەوی دیكەدا تەواو دەبێ و كاتی
درێژی و كورتی و پانتایی ئاڵۆزییەكان
بزانین و بە گوێرەی ئەوانە تاكتیك و
ستراتژی خۆمان دانێین و هەنگاو بە
هەنگاو بەرەو پێش بچین.
كاتێك كە باس لە وەدی هاتنی هەر
جۆرە پێشهاتێك دەكرێ ،لە بەرامبەردا
ێ كە خۆشمان بۆ هەر جۆرە
دەب 
رووبەڕوو مانەوەیەك ،ئامادە بكەین و
تەگبیری پێویست وەرگرین .ئەگەرنا
لەناو دەچین و بێپیالنی دەمانباتە
بەر هەر درگایەك و موحتاجی هەر
كەسێكمان دەكا .كەڵك وەرگرتن لەو
چەند فاكتەرە ئەساسییە ،دەبێتە
هۆی بە خەسار نەچوونی هێز .چون

بەو تێبینیانەوە كاتێك كە چاو لە
كۆماری كوردستان دەكەین ،بە باشی
ئەوەی كە لە سەرتاوە باسمان كرد
دەردەكەوێـتە پێش چاومان .بۆ وێنە
باسمان كرد لە فەرهەنگی عەشیرەتی
و مانەوەی ئەو لە كوردستاندا بە
درێژایی هەزاران سااڵ و پتەو بوونی لە
ناو كێلگەی زەینی مرۆڤی كورددا .هەر
فەرهەنگێك كە لە شوێنێك سەقامگیر
بوو ،زەحمەت رێگە بە فەرهەنگێكی
دیكە دەدا كە مەودای ژیان ببینێـتەوە
و سەرهەڵدا .لە بەر ئەوەش بۆ
رێكخستنی كۆمەڵگا ،ناسینی تان و
پۆی ئەو كۆمەڵگایە یەكجار گرینگە،
یانی ناسینی زەمینێكی كە دەخوازین
كاری تێدا بكەین .لە سەردەمی كۆماری
كوردستانیشدا بەر لە هەر شتێك
ئەوەی كە زەربەی گەورەی لێدا و نەیهێشت كە
بەرەو پێش بچێ ،گرینگی نەدانە بە رێكخستنی
ناوخۆیی و ساكار چاو لە مەسەلە كردنە .یانی
دەبێ كە هەر دوو بواری پێكهاتەی عەشیرە لە
بەر چاو گیرابایە .بەهێز بوونی نەریتێكی ژیانی
دەتوانێ(ئەگەر كە لەبەر چاو نەگیرێ) هەمووی
پیالنەكان تێك بدا .نەتەوەپارێزی سەرتایی
و لە بەرامبەریشدا عەشیرەگەری رۆچوو بە
ناخی كۆمەڵگای كوردی لە كاتێكدا دەكەونە
رووبەڕووی یەك ،كە بەر لەوە هەموو هێزە
دەركییەكانی وەك ئینگلیس و رووسییە خاوەن
پیالنی تایبەت بوون لەو بەشەدا و خۆیان
رێكخستبوو .لە پێوەندی ناو بەینی عەشیرەكانی
مەنگور و مامش و پیران(فیدراسیۆنی بلباس)
لە تەك كۆماری كوردستان ،ئەوە دەردەكەوێ.
راستە كە بەرخۆدانی عەشیرەتەكان لە هەمبەر
دەسەاڵت و ئیستبداد قەت ئینكار ناكرێ ،بەاڵم
هەمان زەمین ،بە ئاسانی دەكەوێتە خزمەتی
داگیركەرانەوە.

لەوانەیە كە كۆماری كوردستان لەوەی كە
هەبوو ،زیاتریش راوەستانی كردبایە بەاڵم
ئەو كۆمەڵە كێشەیەی كە باسمان لێوە كرد
لە ئاكامدا هەر بەرەو نەمانی دەبرد .هەمیشە
رووخان و داڕمان ناكرێ وەك دیاردەیەكی
ناوخۆیی چاوی لێبكرێ ،چونكوو هۆكارەكان
دوو بەشن :یەكەم ،هێزی ناوخۆیی كە باسمان
لێوە كرد یانی هێزی عەشیرەیی و رێكخستن
نەكراو( هۆكاری ناوخۆیی) و دووهەم ،هێزە
دەرەكییەكان كە خۆازیاری ستاتۆ نەبوون بۆ
گەلی كورد (هۆكاری دەرەكی) ،هەڵبەت هەر
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لە كاتی قەیراندا چونێتی بەكارهێنانی
هێزیش لە ئەگەرەكانی دوایی كەم
دەكاتەوە .بەرژەوەندییەكان لە كاتی
قەیراندا زۆر زوو دەگۆڕێن و متمانە
ێ
كردن دادەبەزێتە رادەیەكی ژێر و ناب 
ێ كە نرخت بۆ دیاری
ئیزنی ئەوە بدر 
بكەن.

لە الیەكەوە ،ئەو هەموو راوەستانە لە
بەرامبەری حوكمەتی تاران هەیە بۆ پاراستنی
ژیانی عشیرەیی ،و لە الیەكی دیكەوە،
بەربەرەكانێ لە تەك كۆماری كوردستان
هەیە .لەبەر ئەوەیە كە دەبێژم هەر دوو بواری
فەرهەنگی عەشیرە دەبایە كە لە بەر چاو
گیرابا .بە روونی دەبینین كە لە سەردەمی
كۆماری كوردستان ،هەوڵدان یەكجار كەمە بۆ
رێكخستنی هێزی عشیرەتەكان بە تایبەت كە
فەرهەنگی تەریقەتیش لە ناو عشیرەتەكاندا
هەبێ .هەروەها دەبینین كە واڵتانی داگیركەر
یانێ رووس و ئینگلیس ،بە ئاسانی لە بەشی
باشوور و باكووری كوردستانی رۆژهەاڵتدا
خۆیان لە تەك نەریتی عەشیرەیی بە باشی رێك
خستووە و هەركات كە بخوازن بۆ بەرژەوەندی
خۆیان بەكاریان دەهێنن .لە الیەك هەتا
سنووری سەقز لە دەستی ئینگلیس دایە و لە
شنۆ بەرەو ژووریش لە دەستی رووسەكاندایە.
تەنێ مابەینی ئەوانە دەكەوێتە بن دەسەاڵتی
حوكمەتی كوردستانەوە كە بەداخەوە لەوێشدا
ئاڵۆزی ناوبەینی عەشیرەتان هەیە .هەڵبەت
دەستی دەرەكی تێدا دەبینین و ئاگادارین لەو
ئاڵۆزییانەی كە لە الیەن ئەو واڵتانەوە دروست
كراوە .تەنانەت لە پێشی گرتن لە پەیوەست
بوونی شارەكانی وەك ،بانە و سەقز و مەریوان
بە كۆماری كوردستانەوە ،رۆڵی سەرەكییان
هەبووە .رووسەكانیش لە بەكار هێنانی كۆماری
كوردستان بۆ بەرژەوەندییەكانی خۆیان هیچ
دەریغیان نەكردووە .بە تایبەت بۆ وەرگرتنی
و مسۆگەر كردنی گرێبەستی نەوتی ناوبەینی
خۆیان و ئێران كە بە پشتگیری قەواموسەڵتەنە
پێشیان دەخست لە هەر چەشنە بێپێوانی
سوودیان وەرگرت.

بڕوام وایە لەسەر دەسكەوتە
دیموكراتیكەكانی كۆماری
كوردستان ،دەكری زیاتر
بیر بكەینەوە و رۆژانەیان
بكەینەوە و بەوجۆرە
خاوەندارێـتیان لێبكەین .بە
تایبەت خەباتی رێكخستنی
و فەرهەنگی كۆمەڵەی(ژـ
ك) كە زۆر نزیكی خەباتێكی
نەتەویی و گشتییە و رامانێكی
پیرۆزی تێدایە و بەتایبەت
بواری فرهەنگییەكەی
خاوەن گرینگی تایبەتە.
چون گەلی كورد گەلێكە لە
ناو پەنجەكانی ژینۆسایدی
فەرهەنگیدا و هەتا ئەوڕۆش
بە فەرهەنگی خۆی راوەستانی
كردووە .بەوجۆرە دیتن و
روانین بۆ خەباتی كۆمار،
پێشی لە رانتی سیاسی
دەگرێ .ئیدی نابێتە پەلی
داری رەز بۆ داپۆشینی
جەستەی ناهەمواری
رەز .ئەگەر كە بە باشی
سەرنجی سەدەی رابردوو
بدەین ،لەوە تێدەگەین كە
خەباتی فەرهەنگی پێواژۆی
وەك كۆماری كوردستان و
كۆمەڵەی (ژـ ك) بووە كە لە
گرانترین قۆناخەكاندا كەناری
هێمنی نیشان داوین.
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وەك لە رۆژی ئەمڕۆدا نین .دەبێ كە هەوڵدان
بۆ رێكخستنیان هەبووبێ ،بەاڵم پەیڕەو نەكردنی
یاساكانی كاتی قەیران كە باسمان كردن ،دەبێتە
هۆی لەدەست چوونی هێز و بڕست.
خەبات و تێكۆشانی گەلی كورد لە كۆماری
كوردستاندا ،خەباتێكی گشتییە و هەركاتێك
خاوەنی دەرسی تازەیە .پشت بستن بە هێزی
دەرەكی كە نامانگەیەنێـتە ئەنجام یەك لەو
دەرسانەیە .ئاستی سیاسەتی داسەپێنراوی
ئەو واڵتانە بە ئاشكرایی دەبیندرێ .تەنانەت لە
هەڵبژاردنی ناوی تازە بۆ كۆمەڵەی(ژـ ك)دا ،كە
دەگۆردرێ بە حیزبی دیموكرات ،ئەوە دەبینین.
یانی دەبێ كە ئەوان ناو و ناوەڕۆك دیاری بكەن.
ئەوان بە ناوەكانیش حەساسن .كاتێك كە دوو
جەمسەری هێز لە جیهاندا بۆ كورت كردنەوەی
دەستڕۆیشتوویی یەكتری هەوڵدەدەن ،ئاسایی
دەبێ كە نەك كۆماری كوردستان ،بەڵكوو واڵتێكی
وەك ئێرانیش رووبەڕووی مەترسی ببێتەوە.
یانێ نابێ كە چاوەڕوانی لەوە زیاترمان هەبێ
لەو هێزانە ،هەڵبەت كە خێرخوازی گەلەكەمان
نین و نەبوون .لەوانەیە بوترێ كە دەبوایە هێزی
دەرەكی ئێمەیان بە فەرمی ناسیبایە و دانیان
بە هەبوونی ئێمە دانیبایە .بەاڵم هەتا ئێستا،
بەڵگەیەك دەرنەكەوتووە كە نیشانی بدا كۆماری
كوردستان بە فەرمی ناسرابێ .ئەوەی كە ئێمە
وەك گەلی كورد لە جیهاندا بە فەرمی دەداتە
ناسین و دەبێتە هۆی رێزدانین ،تەنێ یەك مژارە
ئەویش هەبوونی هێزی رێكخستنییە.
ئەگەر رێكخراو بین ،كەس ناتوانێ بكەوێـتە
ناومانەوە و بمانخەڵەتێنێ .ئەو دیاردەیە لە
كۆماری كوردستاندا بەرچاوە ،مەبەستمان پێش
نەكەوتنی بواری رێكخستنییە .لە چوارچێوەی
سیاسەتی سەقامگیری و بەرقەرار بوونی هێمنی
و ئارامی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا ،هەردوو
بەرەی جیهانی پشتگیری لە پێكهاتنی قەوارەی
نوێ سیاسی و كۆمەاڵیەتی دەكەن ،هەڵبەت
تا كاتێكی كە بەرژەوەندی قەوارەیەكی دیكە
لە هەمان ئاراستەدا نەخاتە مەترسییەوە .لەو
كاتەدا كۆماری كوردستان مەترسییەكی گەورە
بوو بۆ سەر بەشەكانی دیكە و ئەگەر مابایەتەوە،
هاوسەنگییەكانی تێك دەدا .ئینگلیسییەكان هیچ
پێیان خۆش نەبوو كە بەرەی سوسیالیسمی
بونیادنراو ،سنوورەكانی خۆی بەرفراوانتر
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بكاتەوە .ئەو كاتە لە دونیادا هیچ جوواڵنەوەیەكی
سیاسی نابینین كە بە تەواوی دابڕاو بێ لە
سیاسەتی جیهانی و مەنتەقەیی ،كۆماری
كوردستانیش بەشێكە لەو سیاسەتانە و
ێ شرۆڤەی راستەقینەی بۆ بكرێ.
دەب 
دیسان لە كۆماری كوردستان ،ئەوەی
كە شیاوی باس بێ ،مژاری رێوەبەرییە
كە بەردەوام یەكێكە لە كێشەكانی
كۆمەڵگای كورد و خەساری تایبەت
لە تەك خۆی دێنێ .باس لە فیدایی
بوون و لەخۆبوردوویی نیە ،مەبەست
بوون بە هێز و هزری رێوەبەرییە كە
هەر كەسێك بتوانێ كەڵكی لێوەرگرێ.
لە راستیدا بەردەوامی شێوازی
رێوەبەری خانەدانی و عەشیرەیی
یانیش كاریزماتیك ـ لە كاتی كۆماری
كوردستاندا ـ وەاڵمدەر نەبووە و
نەیتوانیوە كە هەمووی بەشەكانی
كۆمەڵگای كوردستان لە بن چەترێكی
رێوەبەریدا كۆ بكاتەوە .هەوڵدانیش
بۆ تێپەڕاندنی كەموكورتییەكان لەو
پێوەندییەدا هەیە .خۆدی نەمر قازی
لەو مەسەلەیە بە باشی تێگەیشتووە و
خوازیاری ئەوەیە كە بە دروست كردنی
پێكهاتەیەكی نوێ لە رێوەبەری ـ كە
ێ بە شێوەیەكی دیموكراتیك
دەكر 
بەناوی بكەین ـ چاەرسەری بۆ كێشەكە
بدۆزێتەوە .باڵم دیسان عەقلییەتی
كۆن ،ئاستەنگی دەهێنێتە رێوە.
لەوانەیە كە دانە پێشی خانەدانێك
لە كوردستاندا لە الیەن هێزەكانەوە و
ێ
نەهێشتنی ئەوەی كە رێكخستنی نو 
بە رامانی تازەی رێكخستنی سەرهەڵدا،
ێ كە بە ئاسانی لە كۆتاییدا
پیالنێك ب 
بتوانن پێكهاتەكانی كۆنی كۆمەڵگا لە
هەمبەری بەكار بهێنن.
كاتێك كە هەمووی ئەو مژارانە
رادەخەینە بەر چاو ،دەزانین كە كۆماری
كوردستان بۆچی نەیتوانی درێژە بە
رێگای پیرۆزی بدا .ئەمما هەبوونی كەم
و كووڕی لە گرینگی دەسكەوتەكە كەم
ناكاتەوە و وەك ئەزموونێك لە بواری
پێكهێنانی كۆمەڵگای دیموكراتیك،

ێ بێژم
دەبێ چاوی لێبكرێ .بۆیە دەب 
كە كۆماری كوردستان لە سەرەتادا و
بەر لە هەر شتێك ،ئەزموونێكە كە
هی هەمووی كۆمەڵگای كوردە و كەس
ناتوانێ وەك مڵكییەت نزیكی بێـتەوە.
نزیكایەتێكی بەو جۆرە گەلێك تەیمان
دەخاتە بەر ناسینی راستییەكان و
لە تاپۆوە بەرەو تابۆ بوون و نامۆ
بوونی دەبا .بە ناو كردنی كۆماری
ێ
كوردستانیش لەو نووسراوەدا بە جی 
كۆماری مەهاباد لەسەر ئەو ئامانجەیە
كە لەو قالب و چوارچێوە تەنگەی
بەرگری دەكا لە ناسینی دەریخەین.
كۆماری كوردستان هەڵبەت كە
دیاردەیەكی دیموكراتیكە .چون لە
پێكهێنانی ئەودا گرینگی دراوە بە
سیستەمێكی دیموكراتیك كە ریشەی لە
مێژووی گەلی كورددا هەیە و نموونەی
بەرخۆدانی بەو جۆرە زۆرن .ئامانجی
سەرەكی دابین كردنی ستاتۆ بۆ خەڵكە
و ستاتۆیەكی كە بە سااڵن لیێ دابڕابوو.
نەبوونی تەقلید و الساییكردنەوە،
مژارێكی بنچینەییە و نیشاندەدا كە
لەسەر داخوازی گەل و بە پێشنیاری
خەڵك سیستەم دابین دەبێ و ئەوە
رەمزێكی سەركەوتنە .ناكرێ لێرەدا
پێشكەوتنی خزمەت گوزاری لە بەینی
گەلدا نەبینین و وەك هەر دەسەاڵتێكی
ێ
دیكە چاوی لێبكرێ .ئەوەی كە دەب 
لەبەر چاو بگیرێ ،مەسەلەی گەشەی
سیستەمێكی دیموكراتیكە .یانی هەر
سیستەمێك بۆ گەشەی زیاتر و مەزن
بوون ناچارە كە خۆی بەرفراوان
و بەرباڵو بكاتەوە و نابێ قەت لە
حاڵەتی پاراستنی تەواودا بمێنێتەوە.
مانەوە لە حاڵەتی پاراستنیدا ،رێگە
بۆ هێرش هەم لە دەرەوە و هەم لە
ناوەوە دەكاتەوە .دەبوایە كە كۆماری
كوردستانیش پیالنەكانی گەشە پێدانی
یەك لە دوای یەك بخستبایەتە گەڕ و
بەو جۆرە هەمیشە هێزكانی دەرەكی
ناچار بكردایە دەرهەق بە گەلی كورد
هەنگاوی كرداری هەڵگرن .یەك لەو
پیالنانەی كە كەم ماوە و پێك نەهات

هەبوونی مەسەلەیەكی بەو جۆرە،
ئامادەیی كۆمەڵگا بۆ خۆبەڕێوەبردنێكی
دیموكراتیك نیشان دەدا و دەبینین
كە لەو سیستەمەدا مژارێكی دیكەی
بەرچاو هەیە ئەویش نەبوونی حیزب
و حیزبایەتییە .ئەگەر حیزب ببێـتە
ئامێرێك لە دەستی گەلدا بۆ سەركەوتن
و گەیشتن بە ئامانجەكانیان ،راست
ێ و جێگای ناكۆكی نابێ .بەاڵم
دەب 
ئەگەر كە حیزب بوو بە چینێكی
ژووری كۆمەڵگا و گەل بوو بە ئامێری
سیاسەتەكانی ،ئەو كاتەیە كە گەندەڵی
دەردەكەوێتە پێش و كۆمەڵگا بەرەو
هەڵدێر دەبا .بەاڵم لە دیاردەیەكی
دیموكراتیكدا قەت كێشەی بەو جۆرە
ێ و هەرچی بەرەو پێش
دەرناكەو 
ێ و
دەچێ ،ستاتۆ زیاتر مسۆگەر دەب 
رێكخراوەكان بەهێزتر دەبن.
لە كۆماری كوردستاندا ئامانجی
سەرەكی دانینی بەردەكانی بنچینەیی
ژیانی گشتییە و رێكخستن بە بنەما
وەردەگیرێ .پەرەپێدانی خەباتی وەك
پەروەردە و ئابووری ،دەستنیشان
كردنی خەباتی دەمی پێش نیشان
دەدا و یەكجار گرینگە .گەلێك
خەباتی بۆ وشیاری ئاستی نەتەویی
بەڕێوە چووە ،بەاڵم ناتەواو بووە و لە
ئاستی بەربەرەكانی لەتەك زهنییەتی
كۆندا نەبووە .بەاڵم كارەكانی كۆمار
ێ و وێژەییدا خاوەن
لە بواری ئەدەب 
گرینگی تایبەتن .كاتێك كە باس
لەوە دەكەین با چاوێك لە باشووری
رۆژئاواش بكەین كە لە ئێستادا
سیستەمێكی دیموكراتیكی تێدا بەڕێوە
ێ و هەوڵدانێكی بەرفراوان هەیە بۆ
دەچ 
سەقامگیر كردنی هێمنی و ئاسایش لەو
ێ وەك هەڵسەنگاندنێك
بەشەدا .دەكر 

ئابوورییەكی خۆماڵی ،یەكێكە لە
بنەماكانی سەربەخۆیی و تێكۆشان لە
سەر ئەو بنەمایە لە سەردەمی كۆماری
كوردستاندا دەبینین و هاوكاری
گەل بە شێوەی هەرەوەزی ـ وەك
تایبەتمندێكی كۆمەڵگای دیموكراتیك
ـ بەرچاوە .بە هەموو ئەو مژارانەوە
دەتوانین بلێین كە كۆماری كوردستان
پێكهاتەیەكی دیموكراتیكە .كە لە
ێ
راستیدا میراتەیەكی هەموومانە و ناب 
وەك موڵكی كەس بیبینین .دەبی كە
لەو مژارە تێبگەین ،خۆ بە خاوەنی
ئەو میراتەیە زانین بە شێوەیەكی
سروشتی ئەرك و بەرپرسیارێتی گران
دەخاتە سەرشانی مرۆڤ و بێگومان
ئەرك و بەرپرسیارێتی لە هەمبەر گەلی
كورد و نەمر قازی بۆ درێژە پێدان لە
سەر رێبازی و بە ئەنجام گەیاندنی
لە كاتی ئێستادا شیاوی باسە .تەنی
ناكرێ بە هی خۆ كردن و تاپۆ كردنی
میراتەیەك بگوترێ لەسەر ئەو رەوتە
بەڕێدا دەچین .ئەگەر بەو شێوەیە
رەفتار بكرێ ،وەك مژاری میرات بەش
كردنی پاش مردووی لێدێ و لە تەك
چەمكی فەلسەفی ئەو مژارە راست
نابێ .یەكەم ئەوەی كە میراتەی گەلە
و كەس ناتوانی بیكا بە موڵكی خۆی

رانتی سیاسی دەگرێ .ئیدی نابێتە
پەلی داری رەز بۆ داپۆشینی جەستەی
ناهەمواری رەز .ئەگەر كە بە باشی
سەرنجی سەدەی رابردوو بدەین،
لەوە تێدەگەین كە خەباتی فەرهەنگی
پێواژۆی وەك كۆماری كوردستان و
كۆمەڵەی (ژـ ك) بووە كە لە گرانترین
قۆناخەكاندا كەناری هێمنی نیشان
داوین .هەموو دوژمنانی گەلەكەمان
لەوە تێگەیشتوون كە تەنیا بە قرتاندنی
رەگەكانی فەرهەنگی گەل دەتوانن
راوەستانمان لەبن بێنن و پەیوەستمان
كەن بە سیستەمی جیهانییەوە.

بەاڵم لە دونیای دوارۆژدا هیچ
هەبوونێكمان نابێ ،ئەگەر تەنیا
ێ مەعنەویات بین و
پێكهاتەیەكی ب 
فەرهەنگمان وەك بەشێك لە فەرهەنگی
مرۆڤایەتی چاوی لێنەكرێ .لەبەر
ئەوەش پێداگری لە سەر فەرهەنگی
كۆمار وەك فەرهەنگێكی دیموكراتیك
پێویستییەكە.
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چوون بەرەو باشووری رۆژهەاڵتی
كوردستان یان بەشی ئەردەاڵن بوو.
هەر لە ناو شاری مەهابادیشدا،
دەبینین كە هەوڵدان بۆ دامەزراندنی
سیستەمێكی دیموكراتیكە كە رای گەل
لە سەرووی هەموویانەوە بێ.

باس لە سیستەمی پاراستنی بكرێ .و بە جۆرەیەك دەبێتە دزی لە گەل و
لە باشووری رۆژئاوا ،هێزی بەرگری بە دزی لە گەل كاری چینی دەسەاڵتدار
پیالن و بەرنامەیە و هەنگاوی مەزن لەم و پاوانخوازە و نەریتێكی راست نابێ.
بوارەدا هەڵگیراون ،بەاڵم لە كۆماری
بڕوام وایە لەسەر دەسكەوتە
كوردستاندا ئەركی پاراستن خرایە سەر دیموكراتیكەكانی كۆماری كوردستان،
هێزێك كە بۆخۆی ئاوارەیە و تەڤگەری دەكری زیاتر بیر بكەینەوە و رۆژانەیان
دەكەوێتە ناو یاساكانی سەردەمی بكەینەوە و بەوجۆرە خاوەندارێـتیان
قەیران و ئاریشە .لەو بڕوایەدام كە لێبكەین .بە تایبەت خەباتی رێكخستنی
دەكرا لە بواری بەرگریدا زیاتر لە و فەرهەنگی كۆمەڵەی(ژـ ك) كە زۆر
سەر بنەمایەكی خۆماڵی كار بكر 
ێ و نزیكی خەباتێكی نەتەویی و گشتییە
بیرۆكەیەكی بەوجۆرە ساز بكر 
ێ كە و رامانێكی پیرۆزی تێدایە و بەتایبەت
مرۆڤ دەب 
ێ لە دەسكەوتەكانی خۆی بواری فرهەنگییەكەی خاوەن گرینگی
خاوەندارێتی بكا و هێزی بەرگری تایبەتە .چون گەلی كورد گەلێكە لە
تەنیا بۆخۆیەتی و كەسی دیكە بەب 
ێ ناو پەنجەكانی ژینۆسایدی فەرهەنگیدا
بەرژەوەندی دەست ناداتە پاراستن .و هەتا ئەوڕۆش بە فەرهەنگی خۆی
بەو جۆرە دەكرا هێزێكی هەڵقواڵوی راوەستانی كردووە .بەوجۆرە دیتن و
ناخی گەل دروست ببێ.
روانین بۆ خەباتی كۆمار ،پێشی لە
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ژینوسایدی فەرهەنگی لە سەقز
گهريال كوردستاني

لەو جیهانە پان و بەرینەدا
هەبوونێك نابینی كە كاریگەری
زەمان و شوێنی(مەكان) لە سەر
نەبێ .ئەوە كەسایەت دەبێ ،رێكخراو،
كردەوە یان كۆمەڵگا بە هەمان
شێوەیە .ئەگەر هەبوونێك لەو دوو
ێ
كاریگەرییە دوور بخرێـتەوە و بخوازر 
بەو جۆرە لە سەری لێكوڵین بكرێ،
ێ
ئەوەی لە كۆتاییدا دەسكەوت دەب 
خوێندنەوەیەكی بەرئاوەژوویە و
ێ سەرئێشەی بەدوادا دەبێ .لە
تەن 
هەمان ئاراستەدا ئەگەر «مێژوو» و
«ئێستاكە» لە یەك نزیك بكەینەوە
و شوێنەكان و جێگاكان لە پااڵ یەك
دانێین ،دەبینین كە ئەو شوێنانە وەك
پلیكانێك یەكتر تەواو دەكەن و رێگای
سەركەوتن و یانیش داكەوتن بە جوانی
نیشان دەدەن .مەبەستم ئەوەیە كە
هەر پێكهاتەیەك و یان كەسایەتییەك
درێژەیەكی بەردەوام و بێبڕانەوەیە لە
پانتایی هەموو مەكانەكان و كورتی و
بڵندی چاخەكاندا .جا ئەو كاتەی كە
باس لە هەركام لەو مژارانەی سەرەوە
دەكرێ ،پێویستە كە لەسەر ئەو بنەمایە
شروڤەی بۆ بكەین تاكوو هەڵەی كەمتر
بێ .ئەوە لە مەسەلەی وەك كەسایەتدا
یەكجار گرینگە.
بە تایبەت كاتێك كە كەسایەتی
شوێنێك دەكەوێتە بەر باس ،هەست بە
رەگاژۆ كردنی كاریگەرییەكانی زەمان و
مەكان دەكەین .لە سەر ئەو بنەمایە
كورتە باسێكمان لە سەر كەسایەتی
بەشەكانی جودای رۆژهەاڵتی كوردستان
هەبووە لە ژماەركانی بەرێدا .یەكێك
لەو بەشانە شاری سەقزە كە بە بڕوای
ێ
من یەكێكە لەو شوێنانەی كە دەب 
كەسایەتی لە خۆ دووركەوتووی ئەو
شارە هەستێنینەوە سەرپێ .بێگومان
ێ
دەستێوەردانی مێژوویی و لەر 
دەرخستنی ئەو دواییانەی كۆماری
ئیسالمی ئێران هەردوو جێگای باسە.
لە راستیدا سەقز شارێكی تەمەن درێژ
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و تێپەڕیو بە قۆناخەكانی جۆاراجۆری
هەزاران ساڵەیە .خاوەن كاریگەری زۆر
ریشەدار و قووڵە هەر ئەوەش دەهێڵی
كە زۆر بە ئاسانی گۆڕینی بە سەردا
نەیا .بەاڵم بە هۆی دووركەوتنەوەی
لە میراتەی مێژوویی و كەلەپووری
كۆنی ،كەسایەتی جیاواز داوێنگیری
ئەو شارە بووە .كە دەكرێ باس لەسەر
ێ
ئەم كەسایەتییانە بكرێ و هەوڵبدر 
بۆ چارەسەركردنیان .شارێكی كە لە
سەردەمی بەر لە زایینەوە و لە كاتی
«ئیسكیتەكانەوە» وەك مەڵبەندی
شارستانییەت و ژیار ناسراوە .ئەدی بۆ
چی وەك شارێك ،ئەمڕۆ پێشكەوتن و
گەشناوە تێیدا نەزۆك بووە؟
لەو شارەدا كێشەی وەك پەڕاوێزنشینی
زۆر بەرباڵو ،بێكاری و فەرهەنگی
كرێكاری ،ئاڵۆزی ناوبەینی گەڕەكەكان،
مادە هۆشبەرەكان ،مۆدگەرایی لەڕادە
بەدەر ،دوور كەوتنەوە لە ناسنامە
و فەحشا بەرچاون .راوەستەكردن
لە سەر ئەو بابەتانە هەوڵدانێكە بۆ
چارەسەركردنیان .بەر لە هەموویان
ئاماژە دەكەم بە دووركەوتنەوە لە بواری
مێژوویی كە بنەڕەتی كێشەكان لەخۆ
دەگرێ .بۆچی باس لە دیرۆك دەكەین؟
ێ
هۆكارەكەی ئەوەیە كە چۆن دەب 
میراتەی وەك «زێویە» و «نەكەرۆز»
ێ و مرۆڤ خەفەتی ناسنامە بخوا.
هەب 
ێ «دەبوایە
وەك سەرۆك ئاپۆ دەبێژ 
كتێبی پیرۆزی مرۆڤەكان كتێبی مێژوو
ێ
بوایە ،بەداخەوە ئێستاكە مرۆڤەكان ب 
كتێبی پیرۆز ماونەتەوە».
مێژوویەكی نزیك بە حەوت
هەزار ساڵە تێركەری داهاتوویەكی
هەمیشەییە .من پێموایە كە رەگی
پێوەندی ناوبەینی نەوەی نۆی سەقز
و پشتەكانی بەرێ بە سیاسەتی ورد و
نەرمی كۆماری ئیسالمی هەڵپساوە و لە
هەموو ئامێرەكانی پێكهاتەیی ئەو شارە
بۆ دوورخستنەوەی ئەو دوو بەرەی
كۆن و نوێیە كەڵك وەرگیراوە .كاتێك

ئێمە باوڕیمان بە
سێدارە شكاندن هەیە و
باوڕیمان بەو هێزەی،
راپەڕینەكەی  2005ە و
ێ
بۆیەش لە سەرتادا دەب 
بەجێی چاوەڕوانی لە
دەرەوە پشت ببەستین بە
ئیرادەی خۆمان .هەستی
لێگەڕین بە شوێن رامانێكی
ژیانبەخش بكەینە ئامانج
و خوێندنەوەیەكی تازەمان
ێ لە مێژوومان و
هەب 
ئامێزی كراوەی كۆماری
ئیسالمی نەمانخەڵـەتێنێ.
كە فكر نەخۆش بوو زیندوو
بوونی لەش دەكەوێـتە بن
پرسیار .لەوە ئاگادار بین
كە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
و بە تایبەت كوردستان
ێ كردار و فكر بە
دەب 
یەكەوە بن و وەك سەرۆك
ێ «بە رێگادا
ئاپۆ دەبێژ 
بڕۆن و بفكرن ،بفكرن و
بەر رێدا بڕۆن»

ێ
هەر لە بەردەوامی ئەو مژارەدا دەب 
بێژم هۆكاری ئەو پۆپۆلیسمەی(عامە
پەسەند) كە لە ناو كەسایەتی ئەو
ێ ریشەی هەر لەو
شارەدا دەبینر 
باسەدایە كە گوترا .بەرچاوە كە لە
هاتوچۆی ناوبەینی دانشتوانی ئەم شارە
بۆ شوێنەكانی جودای ئێران كەسایەتی
ێ و وەك
زۆر زوو گۆڕانی بەسەردا د 
پێشكەوتن چاوی لێدەكا .كراوە بوونی
كۆمەڵگای ئەو شارە بۆ فەرهەنگی
دەرەوە مەترسیدارە .دستێوەردانی
پەرگالی(سیستەم) كۆماری ئیسالمی
لە پێوانەكانی هەڵبژاردن و هەاڵواردن
لە ناو جوانانی ئەم شارەدا ،ئەوانی
برسی مۆدگەرایی هێشتۆتەوە .رواڵەتی
ئەم شارە كوردنشینە ،بەو جۆرە زۆر
دزیو كراوە و فەرهەنگی ناشیاوی وەها
لەو شارەدا دەبینی كە وەك «قیری
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كە سەرنج دەدەین یەكەم هەنگاو بۆ
بێمیراتە هێشتنەوەی گەلێك ئەوەیە
كە نرخەكانی لێبستێنی و پاشان نرخی
دیاریكراوی پێبدەی لە شاری سەقزدا
ئەو كارە بە بەرباڵوی كراوە و بۆتە
سەبەبی سەرلێشێواییەكی زۆر گەورە.
ئەم مژارە لە تەك خۆیدا كەسایەتێكی
ێ و لە پاڵ
گالتەچی و پێوان سست دێن 
ئەویشدا ژیانێكی بێدەربەست دووچاری
مرۆڤ دەكا .تەنانەت كۆمەڵێك نرخی
كۆمەڵگاش كە گرێدراوی ئەخالقێتی،
سووك دەكا .بەردەوام باس لە ئەوە
ێ ئەوەندە لە
دەكرێ كە بۆچی دەب 
سەقزدا تاكەكەسی پێش بكەوی
و سەرەڕۆیی كەس ،لە رادەبەدەر
بێ .چونكوو بەندەكانی تان و پۆی
كۆمەڵگا رێسراوی مێژوون و كە لە
مێژوو دابڕاین ،هەموو رێسەكەمان
لێدەبێتەوە خوری و خوری نەڕێسراو
دەبێتە گاڵتەی دەم با .جێگای
ئێَش و سەرنجە و پێداچوونەوە،
چون ئاوا عەقلییەتێك كۆمەڵگا لە ناو
دەبا .همدیسان ئەو مژارە كەسایەتێكی
هەڵمساو بە ناوەڕۆكی بەتاڵەوە لە
ێ و زەمینەخۆشكەری
تەك خۆیدا دێن 
بێباوڕییە .كە بە باشی لێی دەڕوانی
بەو جۆرە كەسایەتییە بەرداشی هیچ
پێشكەوتنێك ناسووڕی و تەندووری
هیچ ماڵێك بۆنی نانی خۆماڵی
لێهەڵناستێ.

سەر كەوای سپی» دیارە.
سڕینەوەی ئەو بەستێنەی كە جوانانی
پەرەپێدەری ئەو ئاڵۆزیانە هەبوونی ئەو شارە بەرەو لەناو چوون دەبا،
رۆشەنبیرانی چاو لە تارانە .لەوانەیە هەوڵبدرێ.
كە ئاگاداری كەس بە تەواوی لە
ێ باسی لێوە
مژارێكی دیكەی كە دەب 
كۆچباری گەنجە هەڵكەوتووەكانی ئەو بكرێ ،فەرهەنگی كرێكارییە .پاش
شارە بۆ چوارگۆشەی ئێران نەبێ .ئەوەی كە لە ساڵەكانی سەرەتایی
بەاڵم زەوی دەرفەت ،وشك و بەیارە .دامەزراندنی كۆماری ئیسالمی ئێران
لە راستیدا هەم ئێران پشتی تێكردووە كۆچی خەڵكی الدێ بۆ شار زۆر
و هەم گەنجەكانی ئەو شارە .بەداخەوە بوو .شاری سەقز بوو بە شارێكی كە
لە شاری سەقز نەبوونی بیروكەیەكی پەڕاوێزنشینی بە جارێك سیمای گۆڕی
كەسایەتی سازكەر یان ئایدۆلۆژییەكی و تەنانەت كۆچ بۆ شارەكانی دیكەش
ژیانی ،بەرچاوە .بۆ باس لەوە دەكرێ؟ بەردەوام بوو .شارێكی كوێستانی و
چون بە ئاشكرایی دەیبینین كە بێژێرخانی ئابووری( كە تا ئێستاش
گەڕەك بە گەڕەك فكری جیاواز هەیە .بەردەوامە) .پەراوێزنشینییەكی كە
هەموومان دەزانین كە لە كۆندا ،دوو بە دەوری ناوەندێكی نادیارەوە
گەڕەكی «ناوقەاڵ» و «سەرپەچە» پێكهاتبوو رێگاخۆشكەری ئاڵۆزی تازە
وەك دوو خەتی دیاریكراو بوون لەو بوو لەو شارەدا .ئەرتەشێكی بێكار
شارەدا و جیاوازیان دەخستە سەر و ناشارەزا كە ئامادەیە و زەمینێكە
دانیشتوانی و دیاریان دەكردن .بەاڵم بۆ دەستێوەردان و رێوەبردن .كە لە
ئەمڕۆ هەركەس پشتی بە قەاڵیەك الیەكەوە ئاواڵەیە بۆ سیاسەتی دەرەوە
گەرمە و فكری لە پەچەیەكدا مۆڵ و لە الیەكی دیكەشەوە فەرهەنگێكی
دەدا.
تازە لە تەك خۆیدا دێنێ .ئەو
هەبوونی هەموو رەنگە و هەموو مژارە بوو بە سەبەبی بەكارهێنانی
سیمای لە الیەن رژیمی ئێران و رێكخراوە
ئایدۆلۆژییەك،
چەشنە
ئەندێشەی سەقزی هەرۆڵ كردووە و چەپەكانەوە .هەڵبەت ئێران هاندانی
رەنگ بزركاوە .بەینابەینێك دەبیستین بەرەو بەكرێگیراوی بوو و چەپەكانیش
كە جوانانی ئەو شارە لە بەر بێفكری بۆ بە كارهێنانی هەستی كاتی ئەوان
پەنا بۆ رێكخراوە دەمارگرژەكانی وەك بۆ بەرژەوەندی خۆیان .دەبێ بە باشی
سەلەفی و ئەلقاعیدە دەبەن و دەبنە لەوە تێبگەین كە ئەگەر بەشی كرێكاری
قوربانی .بێگومان فكرێكی ژیانبەخش ،كۆمەڵگا رێنموونی و دەستپێشخەری بۆ
پێویستییەكی هەنووكەییە .لەو نەكرێ چەند مەترسی جودا لە تەك
بابەتەدا هەموومان وەك بنەماڵەكان و خۆیدا دێنێ .یەكەم :رۆژانە ژیان
رۆشەنبیران و رێكخراوە مەدەنییەكان ،كردن و بەردەوام چاوەڕوان بوونە ،كە
بەرپرسیارین و دەبێ ئاوڕدانەوەیەكمان بەداخەوە ئەمڕۆ بۆتە بەشێك لە رامانی
ێ لەو رووداوانەی كە بەڕاستی كۆمەڵگای سەقز و بە بەرزبوونەوەی تا
هەب 
كارەساتن .هەڵبەت بە هۆی هەبوونی رادەی بەرەو ناوەند چوون ،بەردەوامی
ریشەیی ،رێكخستنی تەریقەتەكانی كردووە .ئێرانیش بە زۆرینە كەڵك
«قادری» و «نەقشبەندی» كە لەو مژارە وەردەگرێ .كرێكارانی
ئەو كاتە شاریان كردبۆ دوو بەش شارەكانی زەنجان و تەورێز و تاران
كەسایەتی شاریشیان هاندابوو بەرەو زۆربەیان كوردن و لە ناو ئەواندا
تەریقەتمەندی و ئەو رێكخراوانەش لەو كرێكاری سەقزی هەژماریان زۆرترە.
بنەما كەسایەتییە كەڵك وەردەگرن .بە تایبەت ئێستاكە مژاری چاوەڕیـَی
هەبوونی رادەیەكی زۆری مەزاری شێخ هێزێكی دەرەوە بوون ،لە سەر فكری
و پیاوچاك لە دەوروبەری سەقز ،گشتی گەل گرانی كردووە .دووهەم:
ریشەدار بوونی كەسایەتێكی بەو دووركەوتنەوە لە مەسەلەی زەحمەت
جۆرەمان نیشاندەدا .ئەو مژارە هەم و رەنجدانە؛ مەبەستم ئەوەیە كە
ئێران و هەم ئەو رێكخراوانە كەڵكی خەساری بێگەڕانەوەمان یەكجار زۆرە
لێوەردەگرن و دەبێ بەرپرسیارانە بۆ و رەنجەكەمان لە خۆمان ئاوارەترە و
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ێ دەیبا .ئەوەش مرۆڤ
نازانین كە ك 
پاش ماوەیەك بەرەو بێخەیالی و
كەمترخەمی و بێمشووری هاندەدا.
ئەوەی كە جێگای سەرنجە ،ئەنجامی
سیاسەتەكانی رژیمە بۆ پەرەپێدان بەو
ئاڵۆزییە .پێویست دەكات كە چینی
كرێكاری سەقز نەكەونە بەر پیالنی
ئێران و هەوڵدان هەبێ بۆ رێكخستنی
زیاتر و خاوەندارێـتی لە رەنجەكانیان
ێ
بكەن .نابێـت كە ئەو داهێنەرییە تەن 
ێ
ێ و دەب 
بۆ شارەكانی فارس و تورك ب 
ئاوڕدانەوەیەك لە شاری سەقز هەبێ.
ێ لە هەمووی ئێراندا سەقز
بۆ دەب 
بە شارێكی كرێكاری بێتە ناسین و
حیسابێكی بەو جۆرەی بۆ بكەنەوە .بە
ئاشكرایی سیاسەتی برسی هێشتنەوەی
ێ و بەو
گەل (بیوئیقتدار) بەڕیوە دەچ 
ئابوورییەكانی
شێوەیە تەنانەت بنەما
هەروەها ئەوەی كە دەبێ لە فكری
ناو مێشكیش دەخوا.
ێ چۆنێـتی
گەلی ئەو شارەدا بگۆڕدر 
لە شاری سەقز بە سیاسەتی تایبەت لێگەڕین و بەدوادا چوونە .سیاسەتی
فەرهەنگی واڵتپارێزیان الواز كردووە كۆماری ئیسالمی ئێران بە باڵوكردنەوەی
و بە فەرهەنگی سەقەتی شارنشینی مادە هۆشبەرەكان لەو شارەدا هەستی
پێكهاتەی نوێی شارەكەیان تێكداوە .تازەی لە جواناندا كوشتووە .مانشێتی
وەكی گوتم زۆرینەی سیاسەتەكانی چەند ساڵ لەمەوبەری رۆژنامەكان
كۆماری ئیسالمی ئێران لەسەر دێنمەوە بیر كە نووسیبووی «سەقزی
پەڕاوێزی شار بەڕێوە دەچێ .هەر زۆر بچووك لە مەسەلەی مەسرەفی
ناگەرێینەوە بۆ رابردوو ،قارەمانییەكانی مادە هۆشبەرەكاندا ،بەپێی رێژەی
جوانانی ئەو شارەمان لە بیرە كە دانیشتوانی تارانی مەزنی قووتدا»
چۆكیان بە دۆژمن دادەدا و هێشتاش هەڵبەت بۆ كاربەدەستانی تاران ،ئەوە
چیرۆكەكانیان گوێمان دەزرینگێنێتەوە دەسكەوتێكی گەورەیە و بۆ ئێمەش
و هەر ساڵی  2005بوو كە سەرهەڵدانیان لەناوچوونێكە .بۆیە ئەوكات مانشێـتی
پڕ بوو لە خوڕینی هێوا و شەپۆلی ئاوا گەورەی بۆ دەنووسی .هەتا
تۆڵە و چەندین شەهیدیان پێشكەشی ئێستاش هەر بەردەوامە و مانشێتی
خەباتی رزگاریخوازی گەلەكەمان كرد .مێشكی هەموو دەسەاڵتداران هەر
ئەدی ئەو شارە دڵگیرەی كوردستانی ئەوەیە .بێئاگادار نین لە مژارێكی
رۆژهەاڵت بۆ دەب 
ێ وای بەسەربێ .وەك بواری تەندروستی ،لەو شارەدا لە
هەموو سیاسەتەكانی ئێران بۆ گۆڕینی هەموو ئاستێكدا ،لە بواری وەرزشیدا
سیمای جوانانە و تێكدانی پەیكەرەی كەسانی هەڵكەوتوو و قارەمانمان زۆرە
داڕێژراوی قارەمانێتی و بەرز كردنەوەی و شاری سەقز خاوەن فەرهەنگێگی
خەتی خەیانەت .لە كەناری ئەوەدا بە جوامێرییە .بەاڵم رژیمی ئێران ،بە
تێكدانی پێكهاتەی دانیشتوانی و وەك تێكشكاندنی ئەو فەرهەنگە جوامێرییە
تەبعیدگا لێكردنی ئەو شارە هەوڵدەدا و دروستكردنی رەكەبەرایەتییەكی
هەموو جۆرە فەرهەنگێكی نەیار بخاتە نەخۆش لە ناو وەرزشی ئەم
ناو ئەو شارەوە.
شارەدا ،وەرزشی كردۆتە ئامێریك بۆ
هەروەها ئەو شارە كە خاوەن بەتاڵكردنەوەی هێزی جوانان و بەالڕێدا
سەرچاوەی ئاوی زۆر بەرفراوانە و قەت بردنی .تەنانەت ئەگەر دەبینین كە
بۆ خودی ئەو شارە بەكار نایا .بۆ وێنە وەرزش و پەروەردەی جەستەیی بەرەو
ئاوی زەڕینە بەرەو شاری تەورێز دەبەن خەتی خواری وەك ملهوری كردن و
و كەڵكی بۆ شارەكە نابێ .ئەوە لە
كاتێك دایە كە دەبوایە هەوڵدرابایە
بۆ ئاوەدان كردن و بەرهەم هێنانی
كشتوكال لەو جوغرافیایەدا .هەمدیسان
هەبوونی دوو زانكۆ و ناوەندێكی
پەروەردەی تەكنیك بۆ ئامادەكردن
هێزی كارامەیە بۆ كار لە شارەكانی
دیكەی ئێراندا و بۆ چاونووساندنی
گەل و جوانانە .هەر چۆن چەمی
زەڕینە بەرەو شارێكی ناوەند دەچێ،
چەمی هێز و رامان جوانانی سەقزیش
بەرەو شارەكانی دیكەی ئێران دەڕوا
و بەستێنێك بۆ دابەزاندن و بەكار
هێنانی ئەو هێزە نیە .ئەوەی كە
گەڕەك بە گەڕەگ خوڵ دەخواتەوە و
شەقام شەقام باڵو بۆتەوە بێكارییە كە
سەرچاوەی هەموو ئاڵۆزییەكانە.
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ێ و بەداخەوە
التی و چەقۆكێشی دەچ 
لە شاری سەقز زۆرە ،بەرهەمی ئەو
سیاسەتەی ئێرانە .ئەگەر دەستی
سیاسەتی كرمۆڵی رژیم نەبێ ،ئەدی
چۆن دەكرێ لەڕێدەرچوونی بەو جۆرە
هەبێ ،لە الیەك فەرهەنگی جوامێری و
لە الیەكی دیكەش ،دژەفەرهەنگی التی
و مادە هۆشبەرەكان .هەروەها هەژماری
لە رادەبەدەری تەالق لەو شارەدا
راستەوخۆ پێوەندی بەو مژارانەوە هەیە
و ئاستی ئەخالقی كۆمەڵگای دابەزاندۆتە
خوارێ و هەبوونی ماڵی گروپی(جێگای
كۆبوونەوەی ئەوانەی كە بە كاری
مادە هۆشبەرەكان و بێئەخالقییەوە
مژووڵن) بە ئاگاداری ئیتالعاتی ئێران،
نیشاندەری بابەتەكەیە .هەمووی ئەم
ێ وەك ژینۆسایدێكی
بابەتانە دەكر 
فەرهەنگی بەناو بكەین.
لەوانەیە بەو گوتنانە سیمایەكی
ئاڵوزكاومان لەو شارە راخستبێتە
ێ لێی
بەرچاو .بەاڵم راستییەكە ،كە ناب 
هەڵێین و بە هەموو هێزەوە رووبەڕووی
بینەوە .ناسینی خۆمان و كێشەكان
هەنگاوی یەكەمە .ئێمە باوڕیمان بە
سێدارە شكاندن هەیە و باوڕیمان
بەو هێزەی ،راپەڕینەكەی  2005ە
ێ بەجێی
و بۆیەش لە سەرتادا دەب 
چاوەڕوانی لە دەرەوە پشت ببەستین
بە ئیرادەی خۆمان .هەستی لێگەڕین
بە شوێن رامانێكی ژیانبەخش بكەینە
ئامانج و خوێندنەوەیەكی تازەمان
ێ لە مێژوومان و ئامێزی كراوەی
هەب 
كۆماری ئیسالمی نەمانخەڵـەتێنێ .كە
فكر نەخۆش بوو زیندوو بوونی لەش
دەكەوێـتە بن پرسیار .لەوە ئاگادار
بین كە لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بە
ێ كردار و فكر
تایبەت كوردستان دەب 
بە یەكەوە بن و وەك سەرۆك ئاپۆ
ێ «بە رێگادا بڕۆن و بفكرن،
دەبێژ 
بفكرن و بەر رێدا بڕۆن».

من از اينکه به مرگ محکوم شد هام ناراحت و دلگير نيستم ،زيرا بعنوان يک آزاديخواه محاکم ه
ميشوم .اگر اعدام من و همبنديهايم برای سرزمينمان مفيد خواهد بود ،ن ه يک بار هزار بار ديگر
هم خواهيم مرد ،زيرا آزادی ارزشی بيشتر از اينها را دارد.

من فقط از اين ناراحت هستم که موجب ناراحتی خانوادهام شدهام ،و اميدوارم از اينکه نتوانستم
دينم را بعنوان يک فرزند و برادر به آنها ادا کنم مرا خواهند بخشيد؛ چون خواستم که اين دين
را به ملتم ادا کنم و فرزند همه جامع ه باشم  .دولت جمهوری اسالمی ايران هم بداند ک ه ديگر
جوانان کورد ،از مرگ هراسی ندارند ،زيراکه آزاده مردن بهتر از بردگی است .ما برای رسيدن به آزادی
و تحقق خواستههايمان تا آخرين نفس مقاومت و تا آخرين قطره خونمان مبارزه خواهيم کرد،
ما جوانان کُرد ايستاده ميميريم اما خفت و خواری را هرگز نمیپذيريم.
بخشي از نامهي شهيد قهرمان حسين خضري(هيمن اورميه) به مجامع بينالمللي
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Ş.Lêyla şaylemez
از گلوي سرخِ فرياد
تا دستهاي پر از عشق و آشتي
در قحطسال فرشته و فهم
جرم ميشود واژهات
حضورت
ِ
ِ
پاكوب پير كوهستان
يادگار
قدمهايت ،اين
جرم ميشود انسان و آشتي
انسان و وطنم
كودكان خشم
فردا
وطنم
در سرزمين بردهرقصان
ِ
خواب مرگ فروخزيده
كه به
دموكراسي بَزككردهي سرد
پشت ويترينهاي فريب
هزار لهجه از دشنه و دروغ
هزار وحشت از چشمهاي انتقام

Ş.Sekîne cansız

Ş.Fîdan doğan

به خون نشسته گلوي تو
به گل مينشيند سرزمين من
كودكا ِن ِ
بغض انتقام
فردا
وطنم

facebook.com/alternative.pjak
هيوا آرگش

