
ئێمە و شەقام 

ژاکان سنەیی

ئاماژه
ئەم ڕستەیەی کە دێموکراسی لە سندۆقی دەنگدانەوە مسۆگەر ئەبێت، ڕستەیەکی ڕێفۆڕمخوازانی ئێرانە کە 

بەردەوام هەوڵیان داوە بەم دەستەواژەیەوە خەڵک بخاڵوێنن. ئەمەشیان وەک هەنێ هەوڵی بێ بنەمای دیکەیانە 
وەک ئەوەی کە ئێمە لە نێوان خراپ و خراپتر ڕێگەیەکمان نیە بێجگە هەڵبژاردنی خراپەکە و زۆر نموونەی 
لەم چەشنە کە هەوڵی ئەم وتارە نە دەرخستنی سیمای ڕاستەقینەی ڕێفۆڕمخوازانە و نە دەرخستنی گرنگیی 

هەڵبژاردن و سندۆقی دەنگدان، بەڵکوو هەوڵێکە بۆ بەهەند وەرگرتنی شەقام وەک شوێنێکی عەینی بۆ دەربڕینی 
ناڕەزایەتی بەرانبەر هەر جۆرە ڕژێمێکی دیکتاتۆڕ هەروەها وەسەرخستنی مەدەنییانەی ناڕەزایەتی.
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ئێمه نە لە واڵتێکی ئازاددا دەژین نە سیستەمێکی 
دێموکراتی��ک حوکمڕانیمان بەس��ەردا دەکات، 
بەڵک��وو لە دۆزەخێک بەناوی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و 
لە ئێرانێکی دۆزەخی تر دەژین، کەوایە با لەس��ەر 
ئەرزی واقیع قس��ە بکەین و هەڵوێس��تەکانمان 
لەم س��ۆنگەیەوە بێت. ئەوەی ڕاستی بێ تەنانەت 
لە واڵتە ئازاد و لیبڕالەکاندا هێش��تا شەقام ڕۆڵی 
سەرەکی ئەگێڕێ و هێشتا خەڵک وەک ئیمکانێک 
بۆ چەس��پاندنی مافە زەوتکراوەکانیان کەڵکی لێ 
وەرئەگ��رن. بۆیە ب��اس کردن لەهەر چەش��نە 
گۆڕانکاریی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و بگرە تەنانەت 
هونەریش بە بێ لەبەرچاوگرتنی شەقام بێ مانایە 
و ئەگەر له باری مەعریفی و فەلسەفییەکەش��ی 
قووڵ بینەوە ش��ەقام خۆی سووژەیە نەک ئۆبژە و 
هەموو ئێلێمان و پێکهاتەیەکی شەقام بەشێکە و 
تەنان��ەت وەک ئەندامێکی کۆمەڵگا خاوەن ئەکتە 
و نەک شوێنێکە بۆ کۆکردنەوەی هێزی جەماوەر 

بەڵکوو هاندەرە بۆ هەر چەشنە بزووتنەوەیەک.
زۆرن ئەو شەقامانەی لە یەک سەدەی ڕابروودا 
ناویان لە مێژووی بزووتنەکاندا تۆمار کراوە و بوون 
بە پێناسە و شوناسی مرۆڤی سەردەم. هەر لێرەوە 
کە گرنگە هێزی شەقام جیددی وەربگرین و نابێ 
فەرام��ۆش بکەین ئەوەی ش��ەقامی لە کۆنتڕۆڵدا 
بێ )لێرە مەبەس��تم ڕای گشتیە( لە هەر چەشنە 
دانوستان و گوشارێکا بااڵدەستە و بەرگی براوەی 

مەیدانی سیاسییە. 
مانگرتن وەک هەوڵێک بۆ ناڕەزایەتی دەربڕین 
دژ ب��ە ڕژێم��ە پاوانخواز و دیکتات��ۆرەکان، بڕێ 
جار تەنانەت لە واڵتە دێموکراتەکانیش��دا، خاوەن 
مێژوویەکی کۆنە. بەتایبەت لە س��ەدەی بیستەم 
بەمالوە ش��ێوازێکی نوێ ل��ە خەباتی مەدەنی و 
جۆرێ��ک ناڕەزایەتیی سیاس��ییە و لە زۆرێک لە 
واڵتان��دا وەک کولتوورێکی باو، دژوارترین جۆری 
ناڕەزایەتیی��ە دژ بە دەس��ەاڵتداران کە لە الیەن 
چاالکان��ی مەدەنییەوە چ بە ش��ێوەی مانگرتنی 
تاک یان بە ش��ێوەی گشتی بۆ جێبەجێ کردنی 
داخوازییەکان ئەنجام ئەدرێ. کوردیش بەردەوام 
وەک نەتەوەیەک لە هەر چوار پارچەی کوردستان 

بۆ ناڕەزایەتی دژ بە داگیرکەرانی کوردس��تان لە 
درێژەی خەباتی چەکداریی خۆیدا دەیان مانگرتنی 
سەرانسەریی ڕێکخستوە کە زۆربەیان لە مێژوودا 

تۆمار کراون.
خەباتی مەدەنییانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، 
بەتایب��ەت پ��اش شۆڕش��ی ئیس��المی، لە چاو 
ناوچەکان��ی دیکەی ئێراندا خ��اوەن مێژوویەکی 
تایبەتە. ه��ەر لەیەکەم ڕۆژەکان��ی دامەرزاندنی 
کۆماری ئیس��المیدا، کۆچی مێژووییی ش��اری 
مەریوان و پشتیوانیی شارەکانی دیکەی کوردستان 

نموونەیەکی بەرچاوە لەو هەوڵە مەدەنیانەیە.
خەڵک��ی کوردس��تان ل��ە پەن��ای خەباتی 
چەکداریی باشدا توانیان لە هێزی مەدەنی وەک 
ئێمکان و زەرفیەتێک بۆ داواکارییەکانیان کەڵک 
وەرگرن و ت��ا دەهات ئەو چاالکییانە بەردەوام لە 
قەوارە و شێوازی جۆراوجۆردا خۆی دەردەخست. 
جیاوازییەک لە نێ��وان ئەکتی مەدەنیی خەڵکی 
کوردس��تان لەگەڵ بەش��ەکانی دیکەی ئێراندا 
دەبین��درا و  هەموو مانگرتنەکانی کوردس��تان و 

ناڕەزایەتییەکان مانادار بوون.
 ئەتوانین بێژین کوردستان مەکۆی خەباتی 
مەدەنی لە ئێراندا بوە، تەنانەت بەش��داری کردن 
یان نەکردن ل��ە هەڵبژاردنەکاندا. وەک لە خولی 
چوارەمی س��ەرۆککۆماریدا، خەڵکی کوردس��تان 
لەبەر ڕقێک لە ڕەفس��ەنجانی بووی��ان، دەنگیان 
ب��ە بەرانبەرەک��ەی دا. هەڵس��ووکەوتی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەچاو شوێنەکانی دیکەی 
ئێران��دا جیاواز ب��ووە و ئەمەش ئاس��اییە و ئەو 
هەاڵواردنە ڕەگەزی و مەزهەبییە لە کوردس��تاندا 
وای ک��ردووە ک��ە داواکارییەکانیش جیاواز بن و 
بەداخەوە لە کاتە هەستیارەکاندا، شارەکانی ئێران 
هیچکات بەهانای خەڵکی کوردستانەوە نەهاتوون 
و کێشەکانی کوردس��تانیان لەدەرەوەی کێشەی 
خۆیان زانیوە و تەنانەت ڕۆشنبیرەکانیش��یان بە 
نیس��بەت زوڵمێک لە کوردس��تاندا بەرەو ڕووی 

خەڵک بۆتەوە، بێدەنگییان هەڵبژاردووە.
ئەو شۆڕشە جەماوەرییە کاتی شەهیدکردنی 
»ش��وانە قادری« ل��ە الیەن هێ��زە ئەمنییەکانی 
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کۆماری ئیس��المی یان ئەو مانگرتنە بۆ شەهید 
»فەرزاد کەمانگەر« کە سەرانس��ەری کوردستانی 
تەنیبوو لەو نموونانەن کە بەداخەوە کوردس��تان 
تەنها خ��ۆی بەڕێوەی ئەبرد، ب��ەاڵم وەک خۆی 
ئەزموونێکی سەرکەوتوو بوو لە چاالکیی مەدەنیی 
ڕۆژهەاڵت و ل��ە مێژووی بزووتنەوەی ڕۆژهەاڵتدا 
تۆم��ار ک��را. ئەگەرچ��ی بەهەمان ش��ێوەش لە 
شۆڕش��ە بەرفراوانەکەی ساڵی 88 پاش نۆیەمین 
هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریی کە ئەو ساختەکارییە 
و دەس��تبردنە ناو دەنگی دەنگ��دەران بووە هۆی 
ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێران، بەاڵم سەرەڕای ئەوەی 
سەرانسەری ئێران چاوی لە ناوچە کوردنشینەکان 
بوو کەچی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان هیچ 
پەرچەکردارێکی بەنیسبەت ئەو ڕووداوانە نیشان 
نەدا کە دواتر لێکۆڵەرانی سیاسی پێیان وابوو کە 
ئاسایییە خەڵکی کوردس��تان خۆی ناخاتە داوی 
نێ��وان دوو باڵ��ی بناژۆخ��واز و ڕێفۆرمخوازەوە و 
کێشەی کورد و کوردستان قووڵتر لەو شەڕەیەکە 
ئەو دوو باڵە سازیان کردووە و هەر دوو ال نیشانیان 
داوە کە لە کاتێکدا دەس��ەاڵتیان بەدەستەوە بووە 
وەک پرۆژەیەکی ئەمنی لە کوردستانیان ڕوانیوە. 

ئەو ناڕەزایەتییانەی ئەم دوایییەی ئێران و ئەو 
شەپۆلەی لە ڕێبەندانی ساڵی 96 لە الیەن چینە 
جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگای ئێرانی لە زۆرتر لە سەد 
ش��ار کەوتە ڕێ، بە جۆرێک ب��وو کە هەر جۆرە 
مەشروعیەتێکی لە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
س��ڕیەوە، تا ڕادەیەک کە کاربەدەستانی کۆماری 
ئیس��المی کەوتنە قەیرانی دەس��ەاڵتدارییەوە و 
زۆری نەماب��وو ئ��ەو هەواڵنە ب��ە ئەنجام بگات و 
کۆتایی بە نزیک چوار دەیە زوڵم و زۆری کۆماری 
ئیس��المی بێت. بەاڵم چی بوو و بۆچی بە ئەنجام 
نەگەیشت و ناڕەزایەتییەکان درێژەی نەبوو جێی 
تێڕامانە و دەبێ لەسەری بکۆڵینەوە. لەم ناوەشدا 
پرس ئەوەیە کە بە ئەزم��وون بۆمان دەرکەوتووە 
سەرجەم ناڕەزایەتییەکان لە ناوچە کوردنشینەان 
لەگ��ەڵ نارەزایەتییەکان ل��ە ناوچەکانی دیکەی 
ئیران��دا هاوکات نەبووە. بە پێچەوانەکەش��ی هەر 
کات ناڕەزایەتییەکی سەرانسەری لە ئێران ڕویداوە 

جمووجووڵێکی وا لە کوردستان نابیندرێ.
ئێس��تا پرس ئەوەیە کە ئایا دەتوانین بڵێین 
کە تاکی کورد بەو ئاس��تە لە وشیاری گەیشتووە 
کە چیدی نابێتە داردەس��تەی دوو باڵی سیاسی 
لە ئێران کە دواتر کێش��ەکانیان بەس��ەر کوردا 
هەر دەش��کێننەوە و ئەم شەڕە شەڕی ئەوان نیە 
و ش��ەڕی کورد شەڕی شوناس��ی نەتەوایەتییە 
لەگەڵ شوناس��ێک کە خۆی بە بااڵدەست ئەزانێ 
و نەتەوەکانی دیکە دەستەمۆ ئەکات. ئایا ئەتوانین 
بڵێین ئێس��تا کورد پاش تاقی کردنەوەی هەموو 
ڕێگاکان بەو ئەنجامە گەیشتووە کە مسۆگەرکردن 
و چەس��پاندنی مافەکانی تەنها ب��ە مافی دیاری 
کردن��ی چارەن��ووس و خۆبەڕێوەبەری جێبەجێ 

ئەبێت. 
ئێستا لە دۆخێکدا دەژین کە کورد پاش چل 
س��اڵ لە تەمەنی کۆماری ئیسالمی هیچ ڕۆڵێکی 
ل��ە بەڕێوەبردنی کار و بارەکان��دا لە  ئێران نییە. 
ئەم��ە لە کاتێکدایە کە هی��چ حیزبێکی کوردی 
ڕێگەی پ��ێ نادرێ بە ش��ێوەی فەرمی چاالکی 
و تەنانەت نوێنەرایەتیی ش��ەقامی کوردی بکات. 
ئ��ەوەی لەپەرلەمانیش بە ناوی نوێنەری کوردەوە 
هەیە سەرجەم نوێنەری ڕژێمی تارانن و گوێڕایەڵی 

دەسەاڵتی ناوەند.
  لەم حاڵەتەدا کورد دەبێ چۆن دانوس��تان 
لەگەڵ تاران بکات و چۆن لەگەڵ ئۆپۆزیس��یۆنی 
ناوەوە و دەرەوی ئێران مامەڵە بکات؟ دەبێ بە چ 
گوتارێک بکەوێتە دانوستان. ئەو هەموو ئەزموونەی 
ئەم چەن ساڵەی کۆماری ئیسالمی نیشانی داوە 
کە نە کۆماری ئیسالمی و نە ئۆپۆزسیۆنی دەرەوە 
دانیان بە مافی کورددا نەناوە. ئەمەش بەش��ێکی 
ئەگەڕێت��ەوە بۆ پەرتەوازەیی و یەکدەنگ نەبوونی 
هیزی کوردی بە هەموو حیزبەکانیەوە و هەروەها 
یەک گوتار نەبوون و سەر لێ شێواویی کۆمەڵگای 
کوردی لە ڕۆژهەاڵت��دا. ئەگەرچی باش دەزانین 
ل��ە ئەگەری یەکدەنگ بوون و یەک هەڵوێس��ت 
بوونی کۆمەڵگای کوردی، رەنگە دەس��ەاڵتداران 
دیس��ان هەر ملکەچی ویس��ت و داخوازییەکانی 
کوردس��تانییان نەبن، بەاڵم ب��ە ئەزموون بۆمان 
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دەرکەوتووە کە هەر کات حیزبەکان بەهێز بوون 
و چاالکان��ی مەدەن��ی لە ناوەوە پڕهەڵوێس��ت و 
شێلگیرانەتر هەڵس��وکەوتیان کردووە بە واتایەک 
هێزی ش��ار و شاخ بەیەک ئاراس��تە و لەوپەڕی 
تواناکانیان��دا دەرکەوتوون، دەس��ەاڵتی تاران بە 
جۆرێکی تر لە دۆزی کوردی ڕوانیوە. نموونەیەکی 
بەرچ��او کە لەم دواییان��ەدا ڕووی دا کاتێ 17ی 
خەرمانانی ساڵی 97 سێ چاالکی سیاسیی کورد 
ڕامین حوسەین پەناهی، زانیار و لوقمان مورادی لە 
سێدارە دران و هاوکات بنکەی دوو الیەنی حیزبی 
دێموکرات لە کۆیە لەالیەن س��وپای تیرۆریستی 
پاس��دارانەوە مووش��ەکباران کرا، ئ��ەم ڕەفتارە 
قیزەونانەی کۆماری ئێسالمی بووە هۆی تووڕەیی 
و ناڕەزایەتیی خەڵکی کوردستان. بەجۆرێک لەسەر 
داوا و بەیانییەی س��ەرجەم حیزبە کوردییەکانی 
ڕۆژهەاڵت، ڕۆژی 21ی خەرمانان وەک مانگرتنی 
سەرانسەری دەسنیشان کرا. سەرەڕای تۆقاندن و 
چاوترس��اندنی خەڵک و چاالکانی مەدەنیی کورد 
و پڕۆپاگەن��دەی زۆرەوە، وەک بینیمان نەوەد لە 
س��ەدی خەڵکی کوردس��تان لە مانگرتنێکی بێ 
وێنەدا کار و چاالکییەکان��ی خۆیان ڕاگرت. ئەم 
مانگرتنە بەجۆرێک دەنگدانەوەی بوو کە تەنانەت 
بەرپرس��انی کۆماری ئیس��المی و ی��ەک لەوانە 
س��ەردار ڕەجەبی، فەرماندەی س��وپای ناوچەی 
کوردس��تان لە پرێس کۆنفڕانسێکدا وەک گلەیی 
و گازندە لە خەڵکی کوردستان دانی بەو مانگرتنە 
چاوەڕوانک��راوەدا نابوو. ئەمەش دەری دەخات کە 
هێزی مەدەنیی کورد ل��ە تۆپخانەکانی کۆماری 
ئیس��المی دەنگدارترە و هێشتا خەڵک بە حیزبە 

کوردستانییەکان وەفادارن.
ئەم ب��ە دەنگەوە چوونەی حیزبەکوردییەکان 
لە الیەن خەڵکەوە بێ گومان ئەرکی حیزبەکانی 
قورستر کردووە و خەڵک چاوەڕێی پرۆژە و پالنی 
گونجاوتریان ل��ێ ئەکەن و چاالکییە فەرهەنگی، 
سیاس��ی و تەنانەت نیزامییەکان دەبێ لە ئاست 
چاوەڕوانیی خەڵکدا بێت. هیزی نیزامی نەک وەک 
ئەوەی لە ئێراندا وەک هێزێکی سەرکوتکەر هەیە، 
بەڵکوو هێزی نیزامیی کورد هێزێکە بۆ پاراستنی 

خەڵک و وەک هێزێکی ڕزگاریدەر چاولێ ئەکرێ 
و دەب��ێ ئەمەش بزانین کوردس��تان ئێس��تا و 
زۆرتر لە هەمیش��ە لە دۆخێکی نائاساییدا دەژی. 
داگیرکەران تۆختر ل��ە جاران  وەک کۆلۆنیالیزم 
و ژێردەستە چاو لە کوردستان ئەکەن بۆیە دەبێ 
ک��ورد خۆی بە هەندێ قس��ەوە نەخاڵوێنێ و لە 
پەنای پتەو کردنی هێزی مەدەنی، هێزی نیزامی 

و باڵی نیزامیی قایم تر و بەهێزتر بێت.
ناسیۆناڵیسم وەک میوەی سەردەمی مودێڕن 
هێشتا بەرەیەکی ئەتۆی بۆ کورد نەبووە و زۆربەی 
واڵتان لەم هەلە بۆ گەیش��تن ب��ە ئامانجەکانیان 
کەڵکیان وەرگرت و کورد بەو هەموو بەرەنگاری و 
بزووتنەوەیەوه تا ئێستا نەیتوانیوە دۆزی خۆی یەکال 
بکاتەوە. راستە هەندێ هۆکار و بەربەست هەیە کە 
بڕێکیان لەدەرەوی ئێرادەی نەتەوەی کورددا بووە، 
بەاڵم بڕێکیش��ی ڕووبەڕووی بزووتنەوەی کوردی 
ئەبێتەوە ک��ە ئەمەش دەبێ نوخبەی سیاس��ی 
و قەڵەم بەدەس��تانی کورد بە دەیان پەرتووک و 
وتار لەسەری بکۆڵنەوە و الیەنەکانی دەربخەن کە 
بەداخەوە لەم بوارەش��دا کورد کەمتەرخەم بووە و 
ئارشیو و کتێبخانەی کوردی بۆش و بەتاڵە. وەک 
چۆن مێژووەکەی کە ڕۆژهەاڵتناسان یان ئەویدی 
و نەیارانی بۆیان نووس��یوە، ڕەنگە چاوەڕوانی ئەوە 
بین کە هەر ئەم��ەش دیتران بۆمانی بکەن و لە 
ئەنجام��دا دیترانیش مافی خۆمان دوودەس��تی 
پێشکەش��مان بکەن. ئەوەی ڕاس��تی بێت وەک 
ئەرک لەسەر حیزبەکانە کە لە نەبوونی هەرچەشنە 
دەزگا و ڕێکخراوەیەکی کوردیدا، هەلێک بۆ قەڵەم 
بەدەس��تان بڕەخس��ێنن و ئاوڕێکی جیددی لەم 

کێشەیە بدەنەوە.
لە کوردستاندا هێشتا هیچ بنەمایەکی فیکری 
کە ناسیۆنالیسمی کوردی تێیا تیۆڕیزە بکەینەوە 
لەئارادا نییە و هەرچی هەیە تەنها هەنێ هەست 
و نەستی کرچ و کاڵە. پێویستە لەم ناسیۆناڵیسمە 
بەدەویە بەرەو ناسیۆناڵیسمێکی عەقاڵنی هەنگاو 
بنێ��ت. ڕاگرتنی هێزی ش��ار) باڵ��ی مەدەنی( و 
شاخ )باڵی نیزامی( و هاوسەنگییەک لە نێوانیاندا 
دەتوانێ بزووتنەوەی کوردی بەرەو پێشەوە ببات.


