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سپاس و پێزانین
ئهم کتێبه ئاکامی ماندووبوونی چهندین کهسه که له ڕێگای جۆربهجۆرهوه به دڵسۆزییهوه
یارمهتی نووسهریان داوه .بۆ پێشبردنی باسهکانی ئهم کتێبه ،نزیک دوو ساڵ لهمهوپێش
پرسیارنامهیهکم بۆ ژومارهیهک نارد که خۆیان بهشداربووانی بیرهوهرییهکان و باسهکانێکن که
لهم کتێبهدا بهسهر دهکرێنهوه .چهند کهس له ڕوانگای خۆیانهوه ههم جوابی پرسیارهکانیان
دایهوه و ههم پێشنووسی کتێبهکهیان خوێندهوه .لێرهدا سپاسی حهمهی فاڕووقی ،مینه حیسامی
و عهبدۆاڵی شهریفی (ههجیجی) دهکهم که له ڕێگای نامه و تهلهفوون لهگهڵم گفتوگۆیان کرد.
ئهگهرچی بیرهوهرییهکان و باسهکان لهم کتێبهدا له ئاکامی خوێندنهوه و باس له گهڵ کهسانی
زۆردا بهرههم هاتوه ،بهاڵم تهنها ڕهنگدانهوهی بۆچوونی نووسهره و لهوانهیه ئهو کهسانه له زۆر
جێگادا ڕا و بۆچوونی جیاوازیان ههبێت .لێرهدا سپاسیان دهکهم ئهگهرچی له ههموو جێگایهکی
ئهم کتێبه به قسهیانم نهکردوه .پێکهێنانی گفتوگۆ و باسی ڕهخنهگرانه ئامانجێکی بهرههمی
بهمجۆرهیه .بۆ وێنه ئاکامی چهندین سهعات باسی سیاسیی و مێژوویی نووسهر و کاک عهبدواڵی
شهریفی ،بوو به تێگهیشتنی زۆرتر له یهکتر و ڕاگۆڕینه و له ههمان کاتدا ڕهتکردنهوهی هێندێک
له بۆچوونهکانی یهکتر له کهشوههوایهکی زۆر دۆستانهدا .ئهمه النیکهم منی هاندا بۆ خوێندنهوهی
زۆرتر ،نهک ئیسرارکردن له سهر ئهو شتهی خۆم پێم باش بوه .لێرهدا سپاسی جهمال بۆزۆرگپوور
و مینه حیسامی دهکهم که ههروهها له نووسینی بیرهوهرییهک یارمهتیدهر بوون .سپاسی شهمێ
ئاریانزاد دهکهم بۆ ئهوهی هاندهرێكی لهمێژینهی نووسهره و لهم کتێبهشدا یارمهتی نووسهری
داوه بۆ ڕوونکردنهوهی ڕووداوێک و پهیوهندی گرتن له گهڵ ژومارهیهک له بهشداربوانی
ڕووداوهکان .سپاسی پێشوازی و یارمهتییهکانی ئهوانیش دهکهم .سپاسی تایبهتی ڕهحیم ئهمینی
و ڕهشاد موستهفا سوڵتانی دهکهم که چهندین ڕۆژ به نووسراوهکهوه خهریک بوون و له باری
ڕێنووسی کوردییهوه سهرنجی نووسهریان بۆ ههڵهکان ڕاکێشا .ڕهحیم ئهمینی ههروهوها جارێکی
دیکه به سهر نووسراوهکهدا چووهوه و تێبینییهکانی یهکجار گرینگ بوون .دووباره سپاسی
دهکهم.
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ههموو ئهو کهسایهتییانه که خاوهن پیشینهیهکی درێژخایهن له چاالکی سیاسیین و
ژومارهیهکیان بهرپرسایهتی کهسانی وهک نووسهریشیان بهئهستۆ بوه ،وهک کادری ڕێکخراوی
کۆمهڵه دهوری گهورهیان گێڕاوه ،هاندهرێکی گهورهی نووسهر بوون بۆ شوێنگرتنی بیرهوهرییهکان
و باسکردنی ڕووداوهکان .له زۆر جێگادا ئهگهر بیرهوهرییهکان به وردی باس نهکراون یا تهنها
ناوی ژومارهیهک له کهسهکان هاتوه ،هۆی ئهوهیه که نووسهر لهوێ نهبوه و نهیویستوه
بیرهوهوریی کهسانی دیکه باس بکات و بیکاته هی خۆی .بهداخهوه لهمهش زیاتر نهمدهتوانی
بهتهمای جوابی پرسیارنامه و یا بیرهوهرییهکان بمێنمهوه.
بۆ دیزاین و ئامادهکردنی ئهم کتیبه بۆ چاپ ،سپاسی عهتا ناسر سهقزی دهکهم که
کاتێکی زۆری له گهڵ ئهم کتێبه بردوهته سهر و وهک ههمیشه به دڵسۆزییهوه یارمهتیدهر بوه.
یارمهتییهکان و ماندووبوونهکهی زۆر جێگای پێزانینه.
سهرهڕای ههموو ئهو یارمهتییانه ،ههر ههڵهیهک و کهموکووڕییهک تهنها له ئهستۆی منه
و نهک هیچ کهسی دیکه.
مهعروف کهعبی
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پێشهکی

ئهڤین و قین له الیهک شوێنی بیرهوهرییهكانی دەشتی دارێ ( )١٣٩٢دهگرێت و له الیهكی
دیکهشهوه خوێندنهوهیهکی ڕەخنهگرانه ڕهچاو دهکات .دهشتی دارێ گێڕانهوهی بااڵ کردنی الوێک
له جهرگهی ئاڵوگۆڕه کۆمهاڵیهتی و سیاسییهکان لە خۆ دەگرێت و ههروهها گێڕانهوهی
بهسهرهاتهکانی بنەماڵەی باوک و دایکی نووسەر و ئەو دژوارییانەیه که لە درێژەی دەسەاڵتی
کۆماری ئیسالمیی ڕووبەڕوویان بوونهوە .ئەو کتێبە کە بە یارمەتی ڕاستەوخۆی نزیک بە سی
کەس بەرهەم هات ،هەروەها چەند بیرەوەرییەک لە ڕووداوەکانی ژیان و خەباتی پێشمەرگەی
کۆمەڵەی دەگرتە خۆ .ناوەرۆکی دەشتی دارێ بریتییه له هێماکردنی کاریگەری ئاڵوگۆڕە
کۆمەاڵیەتیی و سیاسییەکانی ساڵەکانی پێش و پاش ڕاپەڕینی گەالنی ئێران لە ساڵی
 ١٩٧٩/١٣٥٧له شارێکی وهک سهقز ،خۆ کەوتنی هێزە کۆمەاڵیەتییەکان ،هاتنە مەیدانی هێزی
سیاسیی نوێ له ژێر کاریگهریی بیروباوەڕی نوێ و بە گشتی نهسڵێکی نوێ لە ئاکامی ئەو
ئاڵوگۆڕانەدا .لەوێدا جهخت کراوهته سهر دەور و ڕۆڵی مرۆڤهکان .ئەوەیکە چۆن بڕیارەکانیان
بە چارەنووسیانەوە گرێ دەخوا و چۆن کردەوەکانیان له ژێر قورسایی ڕابردوو مێژوو درووست
دەکات .دەشتی دارێ لەسەر ئەو ڕاستییە جەختی دەکرد کە ئینسانەکان بایەخییان هەیە .هەر
بەوجۆرەی کە کردەوەکانیان ،ڕەنجکێشان و ماندووبوونیان لەسەر ڕەوتی ڕووداوەکانی ئەو کات
کاریگەری داناوە و ئێستاش کاریگەری هەیە.
سەرەڕای ئەمە ،بە دەرچوونی ئەو کتێبە هەست بە بۆشاییەک کرا و ئەویش جێگای ڕووداوەکانی
پێش و پاش کۆتایی هاتنی شەڕی ئێران و ئێراق و کاریگەری ئهو ڕووداوانه لە سەر چارەنووسی
پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بوو .باسنهکردنی ئهو ڕووداوانه له دەشتی دارێدا له کەمتەرخەمی و له
بیرکردن سهرچاوهی نهدهگرت .ئەو سەردەمە جیاوازییەکی لەگەڵ سەردەمی پێشووی خۆی پێک
دههێنا و ڕووداوەکانی تا ڕادەیەکی زۆر بێوێنە و چارەنووسسازتر بوون .لەالیەکی دیکەوە
خوێندنەوە و زهحمهتی زۆرتر بۆ تێگەیشتن و نووسین پێویست بوو .بۆیە ئهڤین و قین هەوڵ
دەدات پڕ کردنەوەی ئەو بۆشاییە بکاتە ئامانجی خۆی.
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لە کۆتایی دەیەی شەستی هەتاویی (هەشتای زایینی) زیاتر لە دە ساڵ لە ئەزموونێک
تێدەپەڕی .ئەو کەسانە و ئەو بڕیارانەی وا پێشتر درابوون ،تاقیکردنەوەیەکیان پشت سەر نابوو.
گەلێک ڕووداوی نوێ بەرۆکی پێگرتبووین .شەڕی ئێران و ئێراق دەگەیشتە کۆتایی و دواهاتنی
ئەو شەڕە مەترسیی بۆ چارەنووسی پێشمەرگەکان دهخولقاند .کۆماری ئیسالمیی بەدوای
سااڵنێکی دوورودرێژی شەڕ لە کوردستان و تەرخانکردنی هێزێکی سەرسووڕهێنەری ئینسانیی و
ماددیی ،ئیتر جێگایەک نەمابوو داگیری نەکردبێت؛ بەدەگمەن دێهاتێک دهبینرا پایەگایەکی
ئەرتەش و سپای پاسدارنی لێ جێگیر نەکرابووبێت .بە زستاندا ئیتر مانەوە و جەولەی پێشمهرگه
لە ناوچەکانی کوردستان مەجالی نەمابوو .بەاڵم بە کۆتاییهاتنی زستان و هەر لە بەهارەوە
هێزەکانی پێشمەرگە بە بڕیاری ناوەندیی سنوورەکانیان تێدەپەڕاند .ئەو سنووربەزاندنانە پڕ لە
مهترسیی بوون .شەوانە لە نێوان بەرەکانی شەڕی هێزەکانی ئێران و ئێراق تێپەڕ دەبووین.
داییمە چەمێک دەهاتە سهر ڕێگامان .هەورە تریشقە و لێزمهباران زەوی و دار و دەوەنی تەڕ
دەکرد .ڕێگابڕینی شەوانە ئەستەم و کە ڕۆژ دەبوەوه خۆمان لە دۆڵێک حەشار دەدا .ئاور
کردنەوە له بهر باران ههم زهحمهت و ههم له نێوان بهرهکانی شهڕ باسی سهر و گیان له
دهستدان بوو .تا الی ئێوارە و بۆ ڕێپێوانێکی دیکە بە جلوبەرگی تەڕ دەماینەوە .له چهند
ڕووداوی سهر سنوور وهک کارهساتی دزڵی دهیان پێێشمهرگهی کۆمهڵه گیانیان بهخت کرد و
یان بهدیل گیران که زۆربهی ههره زۆریان دواجار تیرباران کران.
کارەساتی هەڵەبجە (ڕەشەمەی  )١٣٦٦و بۆمبارانی کیمایی دۆڵی بۆتێ (گواڵنی  )١٣٦٧ئەو
ڕووداوانەی دیکە بوون کە مەودای هەڵسووڕان و ژیانی پێشمهرگهی کۆمهڵهی یەکجار بەرتەسک
کردبوەوه .کهچی هاوینی بەدوای ئەو ڕووداوانە و به پێچهوانهی تێگهیشتنێکی باوی ئێستا ،بوه
شاهیدی چاالکییهکی بێوێنهی دیکهی پێشمهرگهکان له جهرگهی ناوچه داگیرکراوهکاندا.
وەکو ئاڵوگۆڕێکی دیکە لە هەمان کاتدا کە ژومارهی پێشمەرگەکان رووی له کەمیی نابوو،
هێزی پێشمهرگه و بهگشتی بافتی ڕێکخراوی کۆمهڵه لەباری کەیفییەتیشەوە ئاڵوگۆڕێکی
بهرچاوی تاقی دهکردهوه .هاوکات ڕووداوێکی سیاسیی  -تێکهڵ به تووندووتیژیی لهفزیی و
ههڕهشه  -که به باسەکانی «چەپ و ڕاست» پێناسه دهکرێت ،بوو بە خاڵێکی وەرچەرخان کە
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له جێگای خۆیدا کاریگهرییهكی قوڵی له سهر چارهنووسی ئهو هێزه به جێ هێشت .بۆیە لهم
خوێندنهوهدا شایانی ئاماژه پێکردنن .ئهو ڕوداوه ههر وهک به ناوهکهیدا دهردهکهوێت به
دوولهتکردنی هێزێک پێناسه دهکرا .قین هەڵگرتن لە یەک و یەکتر و تۆمەتبار کردن بوو بە باو.
«جێگای ئێوە لە حیزبی دیمۆکراتدایە»! بهشێک له یادداشتێک بوو هاوڕێیەکی نزیکم لە گەرمەی
باسەکاندا لە نامەیەکدا و بهدوای «ساڵوێکی گەرم و شۆڕشگێڕانە» بۆی نووسیم .بەدوای کۆتایی
هاتنی باسەکەش ئهو ههڕهشه له بهستێنی سهرکهوتنی الیهنێک له باسهکان ،ئهمجاره له
کۆبوونهکان به گڕوتینێکی زۆرترهوه ڕووبهڕووی – ئهو جۆرهی الیهنی ڕاست ناونرا بوو --
«باندی سیاه و مهغز بۆگهنیو» (دارودهستهی ڕهش و مێشک بۆگهن) دهکرایهوه.
زۆر جار دەبیسین دەڵێن «ئەو کاتە وا بوو» .بەالم شوبهاندنی کهسهکان به بۆچوون و ڕای
جیاواز به هیزێکی دیاریکراو و «غهیره» دیاردهیهکی جێکهوتوو و بهردهوامه که لهو نموونهدا
بهرچاو دهکهوێت و ڕیشهکهی لهو باسانه بۆ دواوهتر دهگهڕێتهوه .بۆ وێنه هۆی لێکگرێدانی
نووسینێک و بۆچوونێک به حیزبێکی وهک حیزبی دیمۆکرات ئهوه بوو که ناوبرا لە ئەدەبیاتی
ئەو کاتەدا لە الیەن کۆمەڵەوە بە هێزێکی ناسیۆنالیست دەناسرا .له خوێندنهوهی کۆمهڵهدا
ڕەگەزپەرەستیی و دژایهتیکردنی شۆڕش و دیمۆکراسیی پێناسەکانی ناسیۆنالیسم واته
نهتهوهگهرێتیی پێک دەهێنا .بۆیه به پێی ئهو مانایه ئهو حیزبه دهبوه خاوهن ئهو پێناسانه.
کهوابوو بۆ کەسێک کە ساڵەها لە بەرامبەر وەها پێناسەگەلێک وەستاوە ،ناساندنی بە هێزێک
که گوایا ئهو خااڵنه لهودا کۆ ببوونهوه ،کاریگهری نهفسیی تاڵی لێدهکهوتهوه .ڕێبەری یەکەمی
حیزبی کۆمۆنیست لە بهڵگهنامهیهکدا لەو ڕۆژانەدا سەرکەوتنی «چەپەکان» بە سەر بەرەی
«ڕاست» بە دەسکەوتێکی مێژوویی ناوبرد کە بە بڕوای ئەو «سهدان کادری ڕیکخراوێکی
کۆمۆنیستیی به ههر ئهنگیزهیهکهوه بۆ یهکهم جار له مێژووی چهپ له واڵتانی جیهانی سێههم
و تهنانهت لهوانهیه له ههموو مێژووی بزوتنهوهی وکوو ئهوترێ کۆمۆنیستیی بهدوای بۆلشویزم،
بێزاری خۆیان له ناسیۆنالیزم درکاندوه».
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بهمجۆره ،ههروهک بهکارهێنانی ئهفسانه

مێژووییهکانی وهک ڕۆستهم و سۆهراب بۆ دیاریکردنی ناسنامهی هاوچهرخ ،ئاستی کهسهکانی
' 1نامه سرگشاده به رفقای چپ در تشکیالت کردستان' ،در درباره فعالیت حزب در کردستان (اسنادی از مباحثات درونی
حزب کمونیست ایران) (انتشارات کانون کمونیسم کارگری ،اوت  ،)،١٩٩٠ص.٩٠ .

5

ئهمڕۆ و گرینگیی ئهرکهکانیان به بهراوهرد له گهڵ قارهمانهکانی ڕابردوو (لێرهدا بۆلشویکهکان)
پێناسه دهکرانهوه.
ڕووداوەکان تێپەڕ دەبن .کەسەکان دەگۆڕدرێن .بەاڵم بۆچۆن و بیروباوەڕ سەرسەختن .که
وشک ئهبن وهک سیمان خۆیان سهخت ئهکهن .ئهبنه داب و نهریت .تووشەیەکی نەبینراون.
گۆپاڵێک لە پەنا دەستت دانراوە .بۆیە بە ئاسانی ناگۆڕدرێن .بۆ گۆڕێن و جێگیرکردنیان بە
پشت بهستن به بایهخێکی نوێوه دەبێ بە گژیاندا بچیت .دەنا لە ڕووداوێکی دیکەدا ئەو گۆپااڵنه
بهکار دهبرێنهوه.
گێڕانەوەکانی ئهم کتێبه لە هاتنی ئەو سەردەم و هەلومەرجە دژوارەی پێش و پاش
کۆتاییهاتنی شەڕی نێوان ئێران و ئێراق دەسپێدەکات .ههروهها ئەو ئاڵوگۆڕانەی وا بەسەر هێزی
پێشمەرگەدا هاتبوون دەداتە بەر باس .لە ناو هەموو ئەمانەدا لەخۆبردوویی و فیداکاریی ژنان و
پیاوانی پێشمەرگەی کۆمەڵە ڕاستییەکی حاشاههڵنهگره .ئهمه ناوهرۆکی ئهم کتێبه پێک
دههێنێت .بۆیه له شانازیکردن به ڕێکخراو و ڕێبهرییهکی دیاریکراو خۆی ئهپارێزێت و دهیههوێت
ئهو رێکخراوهش وهک ڕۆڵگێڕێک له پڕۆسهیهکی مێژووییدا ببینێت .گێڕانهوهکان له ناو ئهو
نهسڵهدا «ڕاست و چهپ»ێکی هاکهزایی ڕهچاو ناکات .ئهگهرچی هێزێکی چهپ و یهكسانیخواز
پێناسهی ههموویان پێک دههێنێت .ئەو کەسانە لە جەرگەی وەها هەلومەرجێکی دژواردا و
بهرتهسکبوونی پێداویستییهکان ژیانێکی یەکجار دژواریان بردەسەر .سەردەمی مێژوویی ئەو کات
لە باری پەیوەندییەوە بە بێسیم و ڕادیۆ و چەند کاناڵێکی تلویزیۆنی دەوڵەتان پێناسە دەکرا.
جیاوازی ئەو سەردەمە و ئیستا بهێنە بەرچاوی خۆت! گەیاندی هەواڵێک و نامەیەک بۆ دەورووبەر،
چ بگا بە واڵتانی دەرەوە ،لە زەحمەت خستنی چەند کەس و ماوەیەکی زۆری دهویست .دەنگ
و ڕەنگ بە جێگایەک نەدەگەیشت ،چ بگا بەوەی بە پێچەوانەی ئێستا وێنه و پەیامەکانت بێ
ئەوەی کەسێک لە زەحمەت بخەیت و زەمانێکی ئەوتۆی بوێت ،تەنها بە هەڵبڕین و تەکاندانی
قامکێکت له سهر تهختهکلیلی بهردهمت دەتوانی بۆ ئەوپەر دونیای بنێریت .پهیوهندییهکانی
ئهمڕۆ به حهزی مرۆڤهکانهوه گرێی خواردوه نهک به ئاستی تهکنۆلۆژیی .بۆیە لە ناو جیاوازیی
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ئەو کات و ئیستادا گەلێک الیهنی ڕووداوهکان دەفەوتێن .زیندوو کردنەوەیان و ناسینیان
یارمەتییەکە بە تێگەیشتنمان لە ڕووداوەکانی ئەو کات.
بەسەرکردنەوەی مێژوو لە هەمان کاتدا ملمالنێی ڕەوایەتەکانە وەک ڕەوایەتی «شکستی
نیزامیی پێشمهرگه و ملمالنێی ناسیۆنالیزم و کۆمۆنیزم ،و ههروهها ههزیمهتی پێشمهرگه» و
ڕەوایەتی «بەرتەسک بوونەوەی مەودای چاالکیی و بڕیاری هەڵەی بڕیاردهران» .گێڕانەوەکانی
ئەڤین و قین به باری ڕەوایەتی دووهەم ئەشکێتەوە .ئهگهرچی ڕمانی سۆڤیهت و کاریگهرییهکانی
ئهو ڕووداوه ئاستێکی جیهانی و بهرباڵویان ههبوو ،بهاڵم ههر ڕووداوێکی وهها گهوره
پهیوهندییهکهی به ڕووادوێکی چکۆلهتر که ئیدیعا دهکرێ لهوهوه سهرچاوهی گرتوه ،دهبێ
بسهلمێت .بۆچوونی کۆمۆنیزمی کرێکاریی ،ئهگهرچی لهوانهیه ئاماژهی به گهلێک خاڵی بهجێش
کردبێت ،نهیتوانی ئهو پهیوهندییه بسهلمێنێت و شییکردنهوهکانی له ئاستی ڕیتۆریک واته جۆرێک
له بهیان قهتیس ماوه که چینایهتییه و ڕووداوه وردترهکان به شێوهیهکی دهستکرد به ڕووداوێکی
گهورهتر و جیهانییهوه گرێ دهدات .کهوابوو ،گێڕانهوه و پێداچوونهوهی ڕووداوهکان و
بهسهرهاتهکان لهم کتێبهدا زۆرتر ههڵهکان دهخاته سەر شانی بڕیاری ههڵهی سیاسیی،
دووبهرهکایهتی و نهبوونی بهرنامهیهک بۆ داهاتووی ئهو هێزه که کۆی هەموویان بوو بە هۆی
کۆچی پێشمهرگهکانی کۆمهڵه بۆ تورکیا و لهوێوه بۆ ئورووپا ،و نهک «سهرکهوتنی نیزامیی»
کۆماری ئیسالمیی .گوتاری «شکست و سهرکهوتن» و «ههزیمهت» الوازییهكان و بڕیارهکانی
ڕێبهریی دادهپۆشێت .بۆیه داییمه «قهزا و قهدهر» و ههلومهرج نییه که چارهنووس دیاری
دهکات .بڕیاری مرۆڤهکانیش به ههمان ڕاده دهوری خۆی دهگێڕێت.
ئهم کتێبه له دڕێژەدا بە ناو باسەکانی «ڕاست و چەپ»دا تێپەڕ دهبێت .نەک بۆ سەلماندنی
بەرحەق بوونی الیەنێک یان کەسێک .کورته بهسهرکردنهوهیهکی ڕخنهگرانه بۆ ئهوه نییه کەسێکی
دیاریکراو بخرێته ژێر ڕەخنە و پرسیار .ئهم بهسهرکردنهوه له پۆلێمیک دووری دهكات .واته
الیهنێک له بهرامبهر خۆی دانانێت تا له ناوی بهرێت و تهفروتونای بکات .ئەگەرچی لەوانەیە
هەموو ئەو کەسانەی لەو باسانەدا بەشدار بوون تهفسیر یا تێبینیی جیاوازیان ههبێت.
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سەرکەوتنی الیەنێک لە باسەکانی چهپ و ڕاست و ڕووداوی ڕاپەڕینی کوردستانی باشوور
هاوکات بوون .لەو ڕاپەڕینەشدا ئەزموونێکی دیکە تاقی کرایهوه .له کاتی هێرشی ڕژیمی بەعس
که ئهو کۆڕەوە گهوره و مێژووییهی بهدوای خۆیدا هێنا ،ژمارەیەک لە پیشمەرگەکانی کۆمهڵه
بێپرس لە بەرپرسان بەرەو کەرکووک چوون و لە بەرامبەر ستوونەکەی عزەت دووری یەکێک لە
فەرماندەکانی سەددام کە بۆ گرتنەوەی سلێمانی دەهات ،ڕاوهستان .ههروهها لە کۆڕەوەکەدا
ژمارەیەکی دیکه لە پێشمەرگەکانی کۆمهڵه خەڵکیان لە چەم و دۆڵ و بهرزاییهکانی دهورووبهری
زەڕگوێز کۆ دهکردهوه و پاش میوانداریی بهرهو عهربهت و سهیسادق بهڕێیان دهکردن .جێگای
سهرنجه که کهسانێک لهو خهڵکه کهلوپهلی ماڵ و تهنانهت کوڕی خۆیشیان به کۆمهڵه سپارد.
له درێژهی ئهو یارمهتییانهدا ههروهها چەندین بار کهلوپهلی ژیان و خواردن بە لۆرییەکان بۆ
الی شاری ڕانیە ڕەوانە کرا .دوای ئەهوەن بوونەوەی وەزعەکە چەند جار ڕوویداوە که دووکانداری
سلێمانی وەک سپاس کردنێک پووڵیان لە پێشمەرگەی کۆمەڵە وەرنەدەگرت .ئەوەی پێشمەرگەی
کۆمەڵە و چهند ئهندامێکی ناوهندیی ئەو چەند ڕۆژە کردیان ،زەرفییەتی بااڵ و خۆنەویستیی
نیشان دەدا .ئهویش لهکاتێکدا کۆمهڵه بهڵێنی به ڕژیمی ئێراق دابوو خۆی له کاروباری ئهو واڵته
ههڵنهقورتێنێت.
لەم گێڕانەوەدا ئەوەی بەدی دەکرێت مرۆڤێکە ئەزموون تاقی دەکاتەوە؛ چۆنیەتی
هەڵسوکەوتی ئەو مرۆڤه لە گەڵ ڕووداوەکان و تێگەیشتن و هەڵوێست گرتنی ئەوە؛ له ههمان
کاتدا ئهفسیرێکه ئهو مرۆڤه دهیخاته بهردهم خوێنهر .ئهمه بۆ ئهوانهی وا پێکهوه بووین مەرج
نییە تاقی کردنەوەی هەموومان بێت .ئەگەرچی ئەزموونەکانمان زۆر لە یەک ئەچن .مەرج نییە
تێگەیشتنەکانیشمان یەک جور بێت .ئەگەرچی ئاماژە بە بەستێنێکی هاوبەش ئەکرێت .لێرهدا
بۆچوونی ڕهخنهگرانه بهو مانا وهرگیراوه که بتوانرێت خوێندنهوهیهکی چاالکانهی ئهو ڕابردووه
شوێن بگرێت .نهک یا پیرۆزی بکات و یا بهتهواوی ڕهشی بکات .ههروهها نهک لهبهر ئهوهی
بیههوێت نیشانی بدات که ڕووداوێک و یا ههڵوێستێک «باش» یا «خراپ» بوه و لهمه گرینگتر
نهک لهبهر ئهوهی «حهقیقهت» یا «ڕاستیی» بدۆزێتهوه.
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تا ئهو جێگای به مێژوونووسین دهگهڕێتهوه ،ئهم کتێبه به شوێن دۆزینهوهی «حهقیقهت»وه
نییه ،بهڵکوو ئهو دهوران و نهسڵه ئهداته بهر باس که له سهردهم و ههلومهرجێکی دیاریکراودا
دهوریان گێڕاوه و ئاکامی کارهکانیان بوهته دیاردهگهلێکی فیکریی و یا نیهادیی .بهمجۆره ئهو
ڕابردووه له الیهک نابێته «دهورانی تهاڵیی» یا به ئاڵتوون نهخشێنراو که دهبێ خهمی بۆ بخۆین
و له الیهکی دیکهشهوه بهتهواوی ڕهش ناکرێتهوه .تا ئهو جێگای به زمانیش دهگهڕێتهوه ،ئهم
نووسراوهیه باوهڕی به ههبوونی «زمانی پاراو» نییه ،بهالم ههوڵ ئهدادت ستانداردی زمانی
کوردیی بپاریزێت .ئهگهرچی قورسایی زاراوهیهک به سهر دهقدا لهوانهیه بهدی بکرێت .دیاردهی
پاراوبوونی زمان و زۆر دیاردهی دیکه ،دیاردهیهکی هاوچهرخه واته مۆدێڕنه که ناسنامهی
نهتهوایهتیی له سهر مێژوو ،کولتوور و سنوورێک دامهزراند که بهتهواوهتی جیاواز له یهکتر
پێناسه ئهکران.
ئاماژه به چهند کهس له بهرپرسانی ئهو کاتی کۆمهڵه و حیزبی کۆمۆنیستی ئێران به ڕیزهوه
باس دهکرێت و ناوبردنی ئهندامێکی ڕێبهرایهتیی تەنها له بهر جێگا و قورساییهکه که ئهو کهسه
له لێکدانهوهی نووسهردا دهبێته خاوهنی .هەوڵدراوە ڕەوشتێکی کۆمەڵناسانە و نەک ڕەوانناسانە
ڕهچاو بکرێت .لهم نووسراوهیهدا ههروهها ئاماژه به ناوی کهسانێک کراوه که له ئورگانهکان و
له مهترسیدارترین ههلومهرجدا فیداکاریان کردوه و تهنها بۆ رێزگرتنیاین ناویان هاتوه و ههم
لهبهر ئهوهی باسکردنی ڕابردوو باسکردنێکی نوخبهییانه نهبێت .ئهگهر ناوی کهسێک نههاتوه
داوای لێبوردن دهکهم و ئهگهر کهسێک له بهر بۆچوونی جیاواز پێی باش نهبوه ناوی بهێنرێت،
ئهوه لهویش که مهجالم نهبوه ئیجازهی لێ وهرگرم ،داوای لێبوردن دهکهم .بهم کهموکوڕییانهوه
هێشتا پێم باش بوو ناوی ئهوانه بهێنم که له سهردهمێکی یهکجار دژوار و بێبهری له کهرهسهکانی
پهیوهندیی ئهمڕۆیی ،ژیانیان بۆ باوهڕیک خستوهته مهترسییهوه.
لێرەدا جێگای وەبیرهێنانەوەیە که ماناگهلیک که به وشهکانی کۆمهڵه ،حیزبی کۆمۆنیستی
ئێران و کۆمۆنیزمی کرێکاریی دهدرێن ،بۆ پێش ساڵهکانی  ١٩٩٠/١٣٧٠دهگونجێن و مهبهست
ڕێکخراوهیهکی دیاریکراوی ئێستا نییه و ئامانج ئهوه نییه شکۆ و پێگهیان دابهزێنێت .ئیتر ئهوه
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بۆ خوێنهر بهجێدێڵم شوێن پێی ئهو بۆچوون و کردهوانه که لهم خوێندنهوهیهدا ڕهخنهی له
سهر دهکهوێت ،له کوێ و چۆن له ئێستادا دهستنیشان دهکات.
م .ک.
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ڕووداوە جەرگبڕەکان و ملمالنێ فیکرییەکان

هێمایهكی گشتیی
ئەو ڕۆژەم لە بیرە لە دۆڵی بۆتێ بووین .ڕۆژهکانی ئاخری مانگی خهزهڵوهری  .١٣٦٨نازانم
چۆن و لە چ ڕێگایەکەوە ئاگاداریان کردم کە دایکم ڕۆژی ٢١ی ئهو مانگه کۆچی دوایی کردوە.
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بۆتێ لە دۆڵی پڵنگان و نزیک شاری ڕانیە هەڵکەوتوە .ماوەی زیاتر لە ساڵێک بوو لەوێ
مابووینەوە .ساڵی پێشووتر  ٢٤پێشمەرگەی کۆمەڵە له ئاکامی بۆمبارانی کیمیایی بۆتێ له الیهن
ڕژیمی بەعسهوه گیانیان بەخت کرد .ماوەیەکی کەم دوای ئەوە وا بڕیاردرا هەموو پیشمەرگەکانی
ناوچەی سەقز بۆ ئەوێ بەڕێ بکەن ،ئەگەرچی ڕۆژێک دوای ڕووداوەکە دهستهیهک بۆ ئەوە بەڕێ
کرا بوون .بەوجۆرە بوو گەیشتینە بۆتێ .لە سەرووی دۆڵەکەی بۆتێ و لە ژمارەیەک ماڵ و
ژووری دیکە کە پیشتر درووست کرا بوون ،جێگیر کراین.
ئەو ئێوارەیە و بەدوای بیستنی هەواڵی کۆچی دایکم لە سەر بانی مەقەڕ وەستا بووم و بیرم
لە دایکم دەکردەوە .خۆم بە خەیاڵ سپارد .ئاخر جار ساڵیك پێش ئەوە بوو که دایکم لە گواڵن
له دۆڵی پلنگان چاو پێکەوتبوو .دوو جاری ئاخری چاوپێکەوتنمان لە نەورۆزی  ١٩٨٦/١٣٦٥و
یەک دوو ساڵ دوای ئەوە لە مالومە روویدا .سدیق منداڵی نۆههمی دایکم مانگێک پێش ئهو
نەورۆزه لە شەڕی شەمسە که گوندێکه له نێوان سهقز و دیواندهره ،گیانی بەخت کرد .بهوجۆره
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١٢ی نوامبر ١٩٨٩
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دایکم بوه خاوهن سێ گیانبهختکردوو .بۆیە ئەوە یەکەم جار بوو بە دوای ئهو ڕووداوه چاوم بە
دایکم دەکەوت .چەند ڕۆژ پێش ئەو دیدارە ژمارەیەک لە پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز بۆ
دیدارکردنەوە لە گەڵ بنەماڵەکانمان لە هێزەکان جیا بووینەوە .تاهیر حسەینی و من بە مەبەستی
ماڵی خزمێکی ئەو لە گوندی قەرەول دەبوایە ڕێگای ئەوێمان بگرتایێتە بەر .بۆیە لە نزیک
مەوالناوا و بەدوای ئەوەی لە گەڵ هاوڕێکانی دیکە ڕۆژێکمان بۆ یەکگرتنەوە لە گوندەکانی بارام
و ڕەنگەڕێژان دیاری کرد ،لەوان جیا بووینەوە .ئێمە لە ڕێگای مەوالناوا و دەرەقوڵە لە دۆڵی
خوڕخوڕە تێپەڕ بووین و بۆ شهو خۆمان گهیانده شیخەڵە و له ماڵی مامه عهلی ماینهوه.
ئێوارەی ڕۆژی دواتر و بهدوای پەڕینەوە لە جادهی سهقز-سنه به پهنای سوننەتە و لە ڕێگای
پشت ماڵەکانی ئینچکەوه خۆمان گەیاندە قەرەول .بۆ سبەی بەیانی دایکم لە گەڵ کاک
حهمەشهریفی خزممان هاتن بۆ ئەوێ .کە چاومان پێک کەوت دایکم دەستی بە گریان کرد و
باوەشی پێدا کردم .ئەگەرچی تەنها مانگێک لە گیانبەختکردنی سدیق تێدەپەڕی بەاڵم گریانەکەی
تەنها چەند ساتێکی خایاند و بەدوای ئەوە ئەگەرچی کەم قسەی دەکرد بەاڵم دەم بە پێکەنین
خۆی ڕاگرت .مهجال کهم و تهنها ئهو شهوهمان بۆ ههڵکهوتبوو له یهکتر تێر بین.
کاک حهمهشهریف ڕووی تێکردم و وتێ« :پەیامێکی باوکتم هێناوە .داوا دەکا النیکەم تۆ
بگەڕێیتەوە» .منیش کە تەمەنم تازه لە  ١٨الی دەدا لە سەر چۆک دانیشتم و خۆم بە
بیروباوەڕەکانمەوە تۆزێک نواند .کاک حهمه شهریف قسهی پێ بڕێم و وتی« :باشە ،نایتەوە
نایتەوە .باوکت قهسهمی دام پێت بڵێم .بەاڵم باشە تۆ ئەم قسانە لە کوێ فێر بوویت»؟
ئەوەیکە لەو دیدارەدا لە دایکم لە یادم ماوە ئەوەیە کە تەنانەت یەکجاریش داوای گەڕانەوە و
وازهێنان لە پێشمەرگایەتی لێ نەکردم .ئاسایی دهبوو ئهویش بۆ پاراستنی من داواکاریی
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بهوجۆرهی ڕووبهڕووم بکردایێتهوه .دوای ساڵهها بهخێو کردنی ده منداڵ له ناکاو زهمانه وای
کرد کوڕ و کچەکانی له ژیانێکی پڕ مهترسییدا خۆیان ببیننهوه و زوڵم و زۆریش دوو کچی
ههڵلووشێ و خۆیشی به زیندانێکی ئاسنین دهوری بگیرێت .ئێعدامی شەهال و نەسرین لە
خەرمانانی  ١٩٨٠/١٣٥٩کۆستێکی گەورە بۆ دایک و باوکم بوو.
بەدوای دیداری قەرەول چەند ساڵی برد کە لە مالومە چاومان پێککەوتەوە .چهندین جاری
دیکهش هاتبوو بۆ کوردستانی باشوور و سلێمانی و له یهکێک له سهفهرهکاندا کەسێک وەک
کچی خۆی لە سەر سنوور دەرباز دهکات .کە گەڕابوەوە پاسدارەکان لە سەر چارەنووسی ئەو
کچە لێپرسینەوەیان لێکردبوو و خستیانە زیندان .دوای که ئازاد بوو ،ههرکه مهجالی هێنا بۆ
چاوپێکهوتنمان خۆی گهیانده گواڵن .لهوێ بۆی گێڕاینهوه کە بۆ ماوەی چل ڕۆژ لە زیندان و لە
ژوورێکی تەکسلولی ڕایان گرتبوو .دواجار کە ناتوانن هیچی پێ بسەلمێنن بە ناچار ئازاد
دەکرێت .گێڕانهوهکانی سهرنجڕاکێش بوون .یەکێک لە پێشمەرگەکان پرسیاری کرد ئایا ئهو ماوە
لە زیندان چۆن تاقهتی هێناوه؟ دایکم وەاڵمی دایەوە کە تەنها بێتاقەتی ڕادیۆ کۆمەڵە بووە.
ڕادیۆ کۆمهڵه ڕێگای پهیوهندی ئهو وەک دایکی سێ گیانبهختکردوو و ئێمه بوو .ئەگەرچی ئەم
قسانەم لێ نەبیستوە له ههمان کاتدا وا دهردهکهوت ههتا ئههات خۆی زۆرتر تێکهڵی ئهو ڕهوته
دهزانی و بۆ تێکۆشانی ئێمه بایهخی زۆری دادهنا .بیروباوەڕی ئهو ڕەوتهی وەرگرتبوو.
بیروباوهڕێک که له ڕێکخراوهکانی دیکهشدا وهک چریکه فیداییهکان که کۆرێکی دیکهی واته
ڕهوف ئهندامێکی له مێژووینهی بوو ،ڕهنگی دهدایهوه .ئەو کۆست و کۆسپ و ئازارانە ورەی
ڕابێعەیان دانەدەبەزاند .کاتێ لە گواڵن گەڕایەوە ئهمجاره ژمارەیەکی زۆر نامیلکەی چاپکراوی
کۆمەڵەی لەگەڵ خۆی بۆ ئێران بردەوە.
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دایکم له تهمهنی  ٦٥ساڵییدا کۆچی دوایی کرد .وهک کچی مهال عهالئهدین ههجیج
کهسایهتییهکی ناسراوی ناوچهی ههجیج ،ببوه خاوهنی کهسایهتییهكی له دڵ نزیک .بهخێو
کردنی ده منداڵ ئهویش له سهردهمی پههلهویدا که ژنان وهک بهڕێوهبهری ئهرکی ماڵ و منداڵ
خاوهن ئامرازهکانی پێویست و خزمهتگوزارییه کۆمهاڵیهتییهکان نهبوون ،له سهر درێژهی تهمهنی
کاریگهریی ڕاستهوخۆیان ههبوو .له چهند ساڵ پێش ڕاپهڕینی ١٣٥٧ی ئێرانیشدا بۆ چاوپێکهوتنی
کوڕی گهورهی واته حهمهی کهعبی زیندانی ساواک بۆ ماوهی دوو ساڵ بوو به ڕێگای ئهو .ڕیگای
بهردهم زیندانهکان له سهردهمی کۆماری ئیسالمیدا درێژهی کیشا و له ئهنجامدا کۆماری ئیسالمیی
دوو کچی تیرباران کرد .سهواد بهرامبهر نییه له گهڵ وشیاریی و بێسهوادیش بهرامبهر نییه له
گهڵ ناوشیاریی .ڕابێعه ئهگهرچی سهوادی خوێندنی نهبوو ،بهاڵم وهک نهسڵی سهردهمی خۆی
خاوهن تێگهیشتوویی دیاریکراوی خۆی بوو .بۆ نموونه ههڵبژاردنی ناوی دیاکۆ بۆ یهکێک له
نهوهکانی وشیارییهکی مێژوویی دامهزراو له سهر بناغهی ئوستوورهکانی دهگهیاند .ڕابێعه ئاوێنەی
بااڵنوێنی نەسڵێکی دیاریکراوی ژنانی سهردهمی خۆی بوو.

وێنه و مهزاری ڕابێعه جاڕۆڵالهی له سنه
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دەنگە دەنگێک خەیاڵی پچڕاندم .بەاڵم یەک دوو کەس لە کارگێڕانی ڕادیۆ کۆمەڵە بوون کە
پێکەوە قسەیان دەکرد .شوێنی باڵوکردنهوهی بهرنامهکانی ڕادیۆ لە الی شانمانەوە هەڵدەکەوت.
لە نێو قەدی شاخێکی بۆتێ کەرەسەی ڕادیۆ جێگیر کرابوو .بەرنامەکان لە ئوردوگای سۆران کە
نیو ساعەتێک له لهگهل بۆتێ نێوانی بوو ،لە الیەن کەسانی وەک سدیق کەمانگەر ،فاتێح
شێخۆلیسالمی ،ناسر حیسامی ،مۆزەفەر مۆحەمەدی و چهند کهسانێکی دیکهوه ئامادە دەکران
و دواجار نەوارەکانی هەڵگری بەرنامەی ئەو ڕۆژه بۆ باڵوکردنەوە ڕهوانهی بۆتی ئهکران .تەنانەت
لە کاتی بۆمبارانی کیمیایی ئەو دۆڵە پشوویهک نهدهکهوته نێو باڵوکردنهوهی بەرنامهی ڕادیۆکان.
هۆی ئهوه فیداکاریی و کۆی ههوڵی کهسانی چهند ئۆرگان بوو« .بهخشی فهنیی» و تأسیسات
واته بهشی کارزانیی و بیناسازیی له نزیک ئێستگهی ڕادیۆکان و له ناو مهترسیی هێرشی
فرۆکهكانی کۆماری ئیسالمیی و ڕژیمی بهعس ،له دابین کردنی جێگای ئهمن بۆ ئێستگهکه دهوری
زۆریان دەگێڕا .کهسانێکی زۆر وهک مهنووچێهر مهحموودیان (مورتزا) ،تەییوب ئاریا ،سیاوەش
فارس ،حهمهی فاڕووقی ،کهریم نهقهده ،فهرشاد سوڵتانی ،ڕهحمان سهعیدی ،عهباس کهریمی،
جهالل کێاڵنه ،کۆبرا جهمشیدی ،زههرا غهمیانی ،پهروین پیشیاریی ،شههال زهندپوور ،مهمهد
تاران ،جهالل حوججهت ،فهرهح نهبهوی ،توبا کهمانگهر ،ئهسعهد سهلیمی ،یهدی مهنووچێهری،
فهریده ڕهزایی ،سیامهک بههاری ،ئهمیر فارس ،ناسێح مهردووخ ،پهرویز مهردووخ ،فهرهنگیس
شههابی و زۆهره ڕهزایی ئهو ئۆرگانانهیان ههڵدهسووڕان 1.مورتزا ،ناسێح ،فهرهنگیس و زۆهره

 1ههر وهک له پێشهکیدا هاتوه ناوبردنی ئهم کهسانه بۆ ڕێزگرتن له کهسایهتی و ئهرکهکانیانه .ئهگهر ناوی کهسێک نههاتوه له ڕووی
کهمتهرخهمی نووسهرهوه ڕوویداوه.
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له بۆمبارانی کیمایی بۆتێ گیانیان بهخت کرد .له بۆتێ ههروهها ئۆرگانی «تهسلیحات» واته
ئهنباری چهک و تهقهمهنی که ئهرکێکی ههم پێویست و ههم پڕ له مهترسیی بوو ،له الیهن
کهسی وهک کهیان فهرزاد سهرپهرستی دهکرا .گوردانهکانی پێشمهرگهش ئهرکی پاراستنی
گشتییان له سهر شان بوو .پیشمهرگه له سهر شاخهکان به چهکی دژی تهیاره دادهمهزران و
هاتوچووهکانیان له ژێر چاوهدێریدا بوو.
ناوهکان ئاماژه به ڕووداو و سهردهمێک دهكهن و خاوهنی بهشێک له چۆنیهتی ڕووداوه
مێژووییهکانن :هەم ئەوانەی وا ناویان هاتوە و لە ژیاندان و هەم ناوهکانی سهر گڵکۆکان.
چاوخشاندنێک به سهر ئهو ناوانهی له سهر گڵگۆی ئهو کهسانه که له گۆڕستانی بۆتێ ئهسپهرده
کراون ،ئاستی ههلومهرجی ناسکی ئهو سهردهمه و ڕادهی فیداکارییهكان دهردهخات.

بهشێک له گۆڕستانی بۆتێ ،وێنه :ئالبۆمی نووسهر

لە قەرەولەوە تا بۆتێ
لە شوێنی دیداری دایکم لە قەرەول لەو نەورۆزەدا ههتا مالومە و دواجار تا گواڵن و بۆتێ چەندین
ساڵی پڕ لە ڕووداوی سەرنجڕاکێش لە خۆ دەگرێت .لێرهدا دهمههوێت تا ڕادهیهک بهسهریاندا
بچمهوه .که بهپهنای ئهو ڕووداوانهدا تێپهڕ دهبم بۆ دواوهتریش دهچم .بەدوای مالومە ئوردوگای
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ناوەندیی و فێرگەی پێشمەرگایەتی و ڕادیۆکان بەرەو زەڕگوێز له نزیک سلێمانی و بهرهو دۆڵی
چنارە و بەرزنجە لە نزیک عەربەت و بۆ دۆڵی پڵنگان لە نزیک ڕانیە گوێزرانهوه.
هاوینی ساڵی  ١٩٨٧/١٣٦٦لە ناوچە داگیرکراوەکاندا هاوێنێکی یەکجار دژوار و پڕ لە
ڕووداومان تاقی کردەوە .ئهو ساڵه ،ساڵێکی پڕ ملمالنێ بۆ پێشمهرگهکانی ههموو ناوچهکانی
دیکهش بوو .ناوچهکانی کوردستان بهتهواوی داگیر کرابوون و ئیتر هاتوچوو تهنها له شهو و به
تاریکیی مهجالی پهیدا دهکرد .سنوورهکان له مهریوانهوه بۆ خانێ جێگای شهڕی ئێران و ئێراق
بوون بۆیه ڕێگاکانی پهڕینهوه له سهرسنوور ئیتر خهریک بوون بهتهواوهتی دادهخران.
لهو ساڵهدا یهکێک له ناخۆشترین کارهساتهکان ڕوویدا .کاروانێک له پێشمهرگهکان که به
مهبهستی چوونهوه بۆ ناوچه له سنوور تێپهڕ دهبوون ،له دزڵی ڕۆژیان لێ دهبێتهوه .له بهر
بێخهویی ،ماندوویی ،توونیهتیی و برسیهتیی ژومارهیهکی زۆریان هانای ڕۆیشتنیان نامێنێت .لهو
کاتهدا کهسێک که وهک پێشـمهرگهی تازه له گهڵیان بوه ،خۆی ئهگهیێنێته پایهگای پاسدارهکان
و شوێنی مانهوهی پێشمهرگهکان ئاشکرا دهکات .ئهو پێشمهرگانهی وا له ژێر کاریگهری
برسیهتیی و ماندوویهتیی له هۆش چبوون ،دهستگیر دهکرێن .ژومارهیهکی دیکه له پێشمهرگهکان
که له جێگایهک له سهروی دۆڵهکه جێگیر ببون ،مهجالی دهستکردنهوه و خۆ دهبارزکردنیان بۆ
دهڕهخسێت.
چوونهوه بۆ ناوچهکان ههوڵێک بوو له پێناو درێژهپێدان به چاالکیی چهکدارانه له ناوچه
داگیرکراوهکان .بهاڵم ئێستا که بۆی دهڕوانین ڕووداوهکانی ئهو ساڵه و پێداگرتن له سهر پهڕانهوه
له سنوورهکان بەو شێوە هەروەها دابهزینی ئاستی ژیریی ناوهندیی کۆمهڵه دهردهخست .پێشتر
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ڕووداوی گوردانی ورمێ و گیانبهختکردنی  ٢٢هاوڕێی ژن و پیاوی پێشمهرگه 1له ساڵی ١٣٦٤دا
ڕوویدا که له زستان و زۆرتر له بهر نیشاندادنی هێزی خۆ بۆ ناوچهیهک بهڕێکران که لەوێ
حیزبی دیمۆکرات خاوهن پێگه و ئامادهیی گهلێک زۆرتر بوو .ڕووداوی گوردانی شوان دوو ساڵ
دواتر له ههڵهبجه لووتکهی ئهو ناژیرییه بوو.
لە وەرزی پاییز ژومارهیهک له پێشمهرگهکانی ناوچهی سهقز له شلێرهوه گەڕاینەوە بۆ چنارە
له نزیک عهربهت و بەهاتنەوەی دهستهکانی دیکە لە جێگایەک بە ناوی باساک لە داوێنی شاخی
کوڕەکاژاو زستانمان بردە سەر .لە مانگی ڕەشەمەدا بوو لە باساکەوە بۆ بەرزنجە گوازتمانەوە و
لە خوێندنگایهکدا جێگیر بووین .لێرەدا بوو کە لە هەواڵێکی جهرگبڕ واته لەگەمارۆکەوتنی
پێشمەرگەکانی گوردانی شوان لە هەڵەبجە ،ئاگادار کراین.
ئەو ڕووداوانەی که لەو مانگە بەدواوە ئاوقەومان بوونەوە ،ڕووداوگەلێکی لەناکاو و جەرگبڕ
بوون .دوو مانگ بهدوای گیانبەختکردنی  ٧٥پێشمهرگهی گوردانی شوان لە هەڵەبجە ،دۆڵی
بۆتێ له الیهن فڕۆکهكانی ڕژیمی بهعسهوه بۆمبارانی کیمیایی کرا و له ئاکامدا  ٢٤پێشمهرگهی
کۆمهڵه گیانیان بهخت کرد .ڕژیمی بەعس هیچکات هۆی ئەو کردەوەی نەخستە ڕوو .بەاڵم
بەوجۆرەی لە ڕێزەکانی تەشکیالتدا باڵوبوەوە ،گوایا ئەو کردەوە لە تۆڕەبوونی ئەو ڕژیمەوە
دەهات کە کاردانەوەیەک بوو بەرامبەر تەبلیغاتی بەشی دەرەوەی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە
دژی شەڕی ئێران و ئێراق بەگشتیی و ڕژیم بەعس بەتایبەتیی.
لە جۆزهردانی  ١٣٦٧شەڕی درێژخایەنی ئێران و ئێراق بە «خواردنەوەی جامی ژههر» لە
الیەن خۆمەینییەوە کۆتایی هات .تەواو بوونی ئەو شەرە مەترسییەکی گەورەی دەخستە سەر
1

بڕوانه :ا-عجم ،جنگ و فاجعه مرگور http://solgunaz.com/Socialism/Mergever/Gordani%2022.htm
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چارەنووسی هێزەکانی کۆمەڵە لە کوردستانی باشوور و بۆیە سەرنجی ڕێبەرایەتی کۆمەڵە له
کوردستان و ڕێبهرایهتی حیزبی کۆمۆنیست که زۆربهی ئهندامانی ئیتر دانیشتوانی ئورووپا بوون،
بۆ الی خۆی ڕادەکێشا .سەرەڕای ئەو مەترسییە ،ئاسایی بوو چاوەڕوانیی ئەوە لە هێزی
پێشمەرگە بکرێت کە لە بەرامبەر ئەو ڕووداوانەدا خۆڕاگر بێت .ئەگەرچی هەڵەبجە و بۆتێ
ڕووداوگەلێکی گەورە بوون بەاڵم کۆمەڵە بە گشتیی و هێزی پێشمەرگە بهتایبهتیی ههڵقواڵوی
دهیان ڕووداوی خوێناویی و سهردهمێکی دژوار بوون و خۆڕاگریی ئاسایی دهینواند .له ڕاستیدا
خۆڕاگریی ببوه ڕووتین و پێداویستیی ههلومهرجێکی سیاسی و چهکدارانه .ئهو رووداوانه به
گیانبهختکردنی سهدان کهس تێپهڕ کرابوون .سەدان کەسیش جێگای ئەوانیان دەگرتەوە.
ئهو گۆڕانکارییه له بافتی ڕێکخراوی کۆمهڵهدا کاردانهوهیهکی گرینگیی لێکهوتهوه.
بەراوەردێکی پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز لەو ساتانه و لە ڕابردوو ڕادەیەکی زۆری گۆڕانی
کەسەکان و بافتی ئەو ناوچەی دەردەخست .مرۆڤ لەو ڕۆژانەشدا زەحمەت نەبوو پێکهاتنی ئەو
جیاوازییە لە بافت و کەسایەتییەکاندا بەدی بکات .بەاڵم لە گێڕانەوەکاندا بۆچی ئاماژە بە گۆڕانی
ئەو بافتە گرینگیی پهیدا دهکات؟
گۆڕانی بنەڕەتی بافتێك کە له سهرهتاوه بنچینهکانی ئەو هێزەی پێکدههێنا ،ئاستی
کاریگەریی مهنفی ڕووداوه جهرگبڕهکان و ملمالنێ فیکرییهكانی بە ڕادەیەکی زۆر دەبردە
سەرەوە .لێکۆڵینهوه له سهر بافت پهیوهندییهکی ڕاستهوخۆی به ڕهوایهتهکانی پێکهاتنی
کۆمهڵهوه ههیه .ڕهوایهتێکی نوخبهییانه کۆمهڵه وهک دهستکردی چهند کهسی «دامهزرێنهر»
پێناسه ئهکات .بهاڵم هۆکارێکی یهکجار گرینگی دیکه بۆ پێکهێنان و بهرینکردنهوهی ئهوهی به
کۆمهڵه ناوبانگی دهرکرد ،ئهو تۆڕه سیاسییانهیه که له سهردهمی پههلهوییدا ،له ئاکامی
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خوێندنی هاوچهرخ و بهستێنێکی ناوچهیی و جیهانیی ،وهک نهسڵێکی نوێی هاتنه ناو ڕاپهڕینی
ئیرانهوه 1.دوو بهڵگه گرینگیی ئهو نهسڵه دهسهلمێنێت .یهکهم ،نهێنیبوونی دهستهی
«دامهزرێنهر» له سهردهمی شادا سهرهڕای پهیوهندییهکی زۆری ئهو گرووپه به کهسانی دیکهوه،
و ئهو ڕاستییهی که ئهندامهکانی زۆرتر له دێهاته دوورهکان و نهک له جهرگهری شارهکان خۆیان
جێگیر دهکرد .دووههم ،له جهرگهی ئابووریی و ژێربینایهکی الواز و نهبوونی کهرهسهکانی
پهیوهندیی لهو سهردهمهدا ،دهستهیهکی چهند کهسه نهیاندهتوانی بێ ههبوونی وهها تۆڕێکی
بهرین له ههڵسووڕاوان که دواتر له کۆمهڵهدا خۆیان دییهوه ،ڕێکخراوێکی بهرین له ههموو
شارهکانی کوردستان پێک بهێنن .ههروهک له جێگاکانی دیکه باس کراوه ،ئهو دهستهیه له
کۆبوونهوهی یهکهمیاندا له ڕاپهڕینی ئیران تا سنووری جیابوونهوه و له یهکترازان ڕۆیشت.

2

کهوابوو ڕێکخراوی کۆمهڵهی  ١٩٧٩/١٣٥٨ئاکامی تێکهڵبوونی ئهندامانی یهكهمی گروپێکی
بهرتهسک له سهردهمی پههلهویی و تۆڕگهلێکی بهرین له ههڵسووڕاوان و ڕووناکبیرانی کوردستانی
هێما ئهكرد .بۆیه بهم مانایه دهکرێ کۆمهڵه ههروهها وهک بزووتنهوهیهكیش پێناسه بکرێت.
واته بێ ههبوونی رێکخراوێک به سنووری دیاریکراو ،ناوهندیی ههڵبژێردراو ،گۆوار و بهرنامهی
سیاسیی ،ئهوه ئهو تۆڕه سیاسییانه بوون که به پهیڕهوکردنی ئامانجگهلێکی هاوبهش له
شارهکانی کوردستان چاالکییان دهکرد .الیهنێکی دیکه که تیشک دهخاته سهر تێگهیشتنی
مێژوویی له کۆمهڵه ،بهشداری ژنانه له گۆڕهپانی سیاسیی و دواتر له ڕێکخراوی کۆمهڵهدا .ئهو
نهسڵهی وا له سهرترهوه ئاماژهی پێ کرا ،نهسڵێک له ژنان وهک ئاکامی خوێندنی هاوچهرخ و

 1بۆ وێنه بڕوانه بیرهوهرییهکانی وهحید عابدی :بازنگری کومهله در مسیر تاریخ (انتشارات روند سوسیالیستی کومهله.)١٣٩١ ،
 2بۆ وێنه بڕوانه بههمهن سهعیدی ،وتووێژ له گهڵ ئیبراهیم عهلیزاده ،ل،٩٦ .
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گۆڕانکارییه کۆمهاڵیهتییهکان له ئێراندا دهگرێته خۆ .به پێچهوانهی ڕهوایهتێکی نوخبهییانه ،له
ئاکامی هێزی کۆمهاڵیهتی ژنان که کۆمهڵهیان وهک ڕێکخراوێکی هاپشتی مافی خۆیان پێناسه
ئهکرد ،ئامانج و سیاسهتهکانی کۆمهڵه لهو بوارهدا ڕوونتر بوونهوه و بوو به یهکێک له جیاوازییه
سهرهکییهکانی ئهو ڕێکخراوه له گهڵ ڕێکخراوهکانی دیکه.
ژێر پرسیارخستنی ڕهوایهتی نوخبهییانهی پێکهاتنی کۆمهڵه بێگومان دابهزینی دهور و
کاریگهریی کهسانێک نییه که توخمی یهکهمی ئهو ڕێکخراوهیان پێک هێنا .دهوری ئهوان و
بهتایبهت فواد مستهفا سوڵتانی له زۆر جێگا به وردی باسکراوه.

1

لە درێژە و دژواربوونەوەی دۆخی بزوتنەوەی خهڵکی کورد بهدوای ڕاپهڕین ،ئەو بافتەی کە
قەوارەی بە کۆمەڵە و بەتایبەت هێزی پێشمەرگە دەبەخشی ،گۆڕانی زۆری بەخۆیەوە بینی.
درێژخایەنبوونی پیشمهرگایهتیی ،ماندوو بوونی جیسمیی و ڕۆحیی ،نەبوونی سەرچاوەیەکی
بەهێز بۆ بوژاندنەوەی جسم و فیکر و گەلێک فاکتۆری دیکە فشارگهلێکی هەمیشەیی بوون کە
بە دوای دە ساڵ وردە وردە ئاسهواری خۆیان دەردەخست .زهبری نیزامی و بهتایبهت ملمالنێ
فیکرییەکان ئێستا کە تێیان دەڕوانین ،زەبرگەلێکی چارەنووسساز و بێوێنە بۆ بڕیاردرانی
سیاسی ڕێکخراوی کۆمەڵە لە ئاو دەرچوون.
بۆ هێزی پیشمەرگەی کۆمەڵە ئەو جۆرە زەبرە نیزامییانە ئەگەرچی لە باری گەورەیی و بە
ڕهچاوکردنی هەلومەرجەکە بێوێنە بوون ،بەاڵم ڕووداوگەلێک نەبوون نەتوانێ خۆی لە ژێر ڕاست
بکاتەوە .لە هاوینی  ١٣٦٧و بەدوای ڕووداوەکانی هەڵەبجە و بۆتێدا چەندین پایەگای گەورەی

 1بۆ وێنه بڕوانه م .و ر .و ح .مستهفا سولتانی ،فوئاد کێ بوو
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هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی بە ڕۆژی ڕووناک لە ناوچەکانی کوردستان (بۆ وێنه سماقڵوو و
سەردەرە لە سەرشیوی سەقز) له الیهن پێشمهرگهکانی گوردانهکانی  ٢٦سهقز و کاوهی دیواندهره
دەستیان بەسەردا گیرا .ئەمانە و زۆرێک چاالکیی دیکە لە ناوچە داگیرکراوەکان ئاماژەی بە
ورەیەکی بەرز ئەکرد .لەو هەلومەرجە ناسکەدا هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە بە گشتیی خاڵی
بەهێزی ڕێکخراوی کۆمەڵەی پێکدەهێنا .حیزبی کۆمۆنیستیش بێ ههبوونی ئهو دووانه و ههروهها
ههلومهرجی سهرکوتی پۆلیسیی له ئێران مهودایهکی بهرتهسکی بۆ دهمایهوه.
ئاسایی بوو دەبیری یەکەمی کۆمەڵە لە کۆنگرەی شەشەمدا بەدرووستی ئەو هێزە وەک
«بارێک شووشە» پێناسە بکات .هێزی پێشمهرگه بە ڕادەی گەورەیی ،گرینگی و خوێناویی
بوونی چاالکییەکەی لە بەرامبەر ئۆرگان و بەشێکی کۆمەڵە وەک کۆمیتەی دەرەوەی واڵت،
بارێکی زۆری نەدەخستە سەر سەرچاوە ماڵییەکانی کۆمەڵە .هۆیەکی دەگەڕاوە بۆ خۆڕاگریی و
چاوەڕوانیی کەمی هێزی پێشمهرگه .لە ساڵی  ١٩٨٨/١٣٦٧بەوالوە مانگانەیەکی پێنج دیناری
بۆ هەر پێـشمەرگەیەک دیاریکرا .مانەوە لە شار و شارۆچکەکانی کوردستانی باشوور ئەو
پێویستییەی پێکهێنابوو .پێشمەرگەیەک بە ناوی مامەند کە خاراوی ئەو پڕوسە دوورودرێژەی
خەبات بوو ،ڕەخنەی گرت کە «خۆ ئێمە بەکرێگیراو نین» .بۆ چەند سهعات ژمارەیەکی زۆر
کەوتنە شییکردنەوە کە وەرگرتنی ئەو یارمەتییە نابێ خراپ لێکبدرێتەوە .پێنج دینار چەندە
بایەخی بوو؟ ئەوەی من هەموو جارێک بە چەند پیاڵە تووی گوڵەبەڕۆژە و تۆزێک شیرینیی
کۆتایی دەهات .بەالم ئەوەی مامەند پێداگری له سهر ئەکرد ،بنەما پێکهێنەرەکانی ئەو هێزە
بوو .ئەو بنەما لەگەڵ جلوبەرگ و جووتێک پێالو ،ئهویش زستانه و زستان و نانی سەر سفرەی
هەژاران و خەڵک دەهاتەوە .لەگەڵ پووڵ نەدەهاتەوە.
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لە درێژەی گۆڕانی بافت و قەوارەی هێزەکەمان ،بەهاری ساڵی  ١٩٨٧/١٣٦٦کە
پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز بەرەو ناوچە داگیرکراوەکان گەڕاینەوە ،ژمارەمان نەدەگەیشتە
پەنجا کەس .لە کاتێکدا پێنج ساڵ پێش ئەوە چەندین پەلی سەد کەسی هێزی پیشمەرگەی
ناوچەی سەقزی پێکدەهێنا .ئەو کەمکردنە تەنها لە باری کەمییەوە نەبوو .بافتی ڕێکخراوی
کۆمەڵە لەو ناوچەیە بەدوای پەرەسەندنی پێشمەرگایەتیی لە ساڵی  ١٩٨٠/١٣٥٩بەمالوە لە
کوڕان و کچانێک پێکدەهات کە خاوەن چەند پێناسەی دیاریکراو بوون :کەسانێک بوون کە
ڕاپەڕینی ئێران و ڕووداوەکانی دواتریان تاقی کردبوەوە؛ خوێندەوار و بەهەمان ڕادە گرینگ
خاوهن ئاستێکی دیاریکراو له وشیاری سیاسیی بوون؛ زۆریان ناسراو و خاوهن پلەیەکی بەرزی
کۆمەاڵیەتیی لە شار و الدێکان بوون .بە گشتی تەیفێکی ڕووناکبیر و هەڵسووڕاوی کۆمەاڵیەتیی
و سیاسییان پێکدههێنا .لە درێژەدا ژمارەیەکی بەرچاو لەو کەسانە گیانیان بەخت کرد 1و
ژمارەیەکی بەهەمان ڕادە بەرچاو ڕێکخراوی کۆمەلەیان لە بەر هۆگەلێکی جوراوجۆر بەجێهێشت.
ژومارهیهکیش له بهر گرفت و ماندوو بوونی جیسمیی و یان بهوجۆرهی ڕێک خرا بوون له
ئوردووگاکان دهمانهوه .بەاڵم لە هەمان کاتدا ژمارەیەکی دیکە لە ناوەوەی ڕێکخراوی کۆمەڵە لە
کردەوەدا خرانە پەڕاوێزەوە ،یان لە ئوردووگاکان وێڵ بوون و بە کارگەلێکی ڕۆژانەوە خەریک
کرابوون.
لە بەرانبەر ئەمەدا ئەو هێزەی وا به تایبهت له نێوان ساڵەکانی  ١٣٦٣تا )١٩٨٤-٨٩( ١٣٦٨
ئەو بۆشاییەی پڕ دەکردەوە نەیدەتوانی لە باری ئەزموون ،تەمەن و پێگەی کۆمەاڵیەتییەوە

 1بڕوانه لیستی گیانبهختکردوان له ماڵپهڕی کۆمهڵه-ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران:
http://www.yadihawrean.com
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النیکەم بەتەواوەتی خاوەن ئەو پێناسانە بێت .بۆیە گۆڕانی بافت لە ساڵەکانی دواتردا ئاکامی
ئەو پڕۆسە بوو کە نەمان و ڕۆیشتنی ژمارەیەکی بەرچاو لە پێشمەرگە و کادرە تواناکان یەکێک
لە پێناسە گرینگەکانی پێکدەهێنا.
له ئاکامدا و به نزیک بوونهوه به کۆتایی دهیهی شهستی ههتاویی (ههشتای زایینی) هێزی
پێشمەرگەی کۆمەڵە لە هێزێک کە ههمهڕهنگیی ،جۆراوجۆری فیکریی و چهند ڕهههندیی
پێناسهکانی پێک دههێنا و کەسانی ڕووناکبیر و خهڵکیی بهرچاوی له خۆ دهگرت ،دهگۆڕدرا بە
هێزێک کە هەرچی زۆرتر پێویستی بە تێگەیشتوویی سیاسی و کاری ڕووناکبیری ههبوو بەاڵم
بێ ئەوەی خۆی بەتەواوی هەستی پێ بکات .ئهو بۆشاییە تەنها یان زۆرتر بە گۆوار و نووسراوە
تەشکیالتییەکان و کتێبە دەستچنەکان پڕ دەکرایەوە .مەبەست ئەوە نییە کە بۆت نەبوو کتێبی
دیکە بخوێنیتەوە یان کتێبی دیکە دەست نەدەکەوت .بەڵکوو مەبەست ئەوەیە کە جۆرێکی یەک
ڕهههندیی (یەک بۆعدیی) ببوە عادەت و وای دەکرد کە تەنها دەست بۆ کتێبگەلێکی دیاریکراو
درێژ بکەیتەوە .وهها ههڵسووکهوتێک ئاکامی زاڵبوونی گوتارێکی دیاریکراوه .گۆوارەکانیش زۆرتر
پێداگرتن بوون له سهر بیروباوەڕ .بۆیه کۆبهندی زۆربهی وتارهکان وهک یهك ئهچوون« :به
دڵنیاییهوه سهرمایهداری دهڕووخێ و سوسیالیزم جێگای دهگرێتهوه» .ئهو ڕهوته دابهزینی
ئاستی ڕهخنه و بووچوونی ڕهخنهگرانهی بهدواوه هات که له دووبهرهکایهتی و باسهکانی دواتر
وهک «چهپ و ڕاست» خۆی بهتهواوهتی دهرخست.
له ههمان کاتدا ههلومهرجێکی دیکه پێک هاتبوو :دوورکهوتنه له کۆمهلگای شار و دێ و
دواجار پهرهستاندنی ژیانی ئوردوگایی له ئاکامی داگیرکردنی کوردستان .ئەم بەستێنە لە ڕادیکاڵ
بوونهوهی درووشمهکانی کۆمهڵهش ڕهنگی دهدایهوه .گۆڕانی درووشمهکان بۆ وێنه له «کۆماری
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دیمۆکراتیکی شۆڕشگێڕانه بۆ ئێران» بۆ «ئازادی ،بهرابهری ،حکومهتی کرێکاریی» دوور
کهوتنهوه له ملمالنێیهکی گهرم و گوڕ له گهڵ کۆمهڵگا و خهباتی سیاسیی دهدرکان ،نهک
ئیلزامهن دووردیتن و وشیاری سیاسیی یان «پێشکهوتنی» فیکریی.
ئهوه له سروود و شێعر و هونهریشدا ڕهنگی دهدایهوه .سروودهکانی کاک فواد ،ڕێی خهباتمان،
من پێشمهرگهی کوردستانم ،کاک شوان و ...ههتا دههات له بیرهکان دهسڕانهوه (کهسایهتیی
وهک کاک فواد و شوان ئیتر بهجێگای خۆیان) و ئهو سروودانهی وا ڕهنگدانهوهی درووشمهکان
بوون ،زۆرتر جێگای خۆیان دهکردهوه .ئهوهش ملمالنێیهکی نوێی له نێوان ههلومهرجی
تێکهڵبوون به خهڵک و ههلومهرجی شاخ و ئوردوگای پیشان دهدا .سروودهکانی مەرزیە ،نهجمه،
ناسر ،کالێ و عهبو لهگز ههوڵیان دهدا پێناسهکانی پێشوو ڕابگرن (سروودی ئارام ،ئاگره
سووره ،من ئهو دیلهم) ،ئهگهر چی گۆڕانی بهستێن له شێعرهکانی ئهوانیش ڕهنگی دهدایهوه.
بۆ وێنە ئاگره سووره هۆنراوەی نەکەرۆز ،کورته شێعرێکی بههێز و ورهپێدهر که له ههمان کاتدا
له یهک دوو ڕستهدا چهرمهسهرییهکانی خهڵکی کوردیش به هێما دهکێشێت:
کاتێک ساوای باوک کوژراو
فرمێسک ئەڕژێنە بە تاسە
من بەهێزتر لەو ئەسرینەم
بەقینترم لەو هەناسە....

لەوانەیە هەڵە نەبین بڵێین کە شێعری ئاگرە سوورە له بهر ئهوهی بێبەری بوو لە ئاماژهی
ڕاستهوخۆ به وشهگهلێک که «ناسیۆنالیستیی» ئەژمێردران ،له لیستی باڵوکراوهکانی ڕادیۆکان
نهدهسڕانهوه ،بهاڵم قورسایی فیکریی دهخرا سهر .بۆ وێنه له وهرگێڕاوی فارسیی ئهو شێعره
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که له ئێستگهی حیزبی کۆمۆنیستی ئێرانهوه باڵو دهبوهوه «ئاگره سوورهکهی کوردستان»
دهبێته «آتش سرخ کردستان انقالبی» .کۆمهڵه بزووتنهوهی خهڵكی کوردی به بزووتنهوهی
شۆڕشگێرانهی خهڵکی کورد ناو دهبرد زۆرتر له بهر ئهوهی جیاوازی خۆی له گهڵ گوتاری حیزبی
دیمۆکرات له کۆمهڵگادا دیاری بکات.
وەک نموونەیەکی دیکە بۆ گۆڕینی بەستێنەکان ،شێعری وهکوو دوو پهیکهره هۆنراوەی ڕێبوار
ئیتر نهدهخولقان .دوو پەیکەرە هێماکردنی ڕووبەڕووبوونەوەی دایکێکی زەحمەتکێش و تەرمی
ڕۆڵەکەی (نەجمە عەبدی) کە لە شەڕی دەشتی دارێ دا گیانی بەخت کردوە و پاسدارەکان
تەرمەکەی بەدوای ماشێنێکەوە ڕادەکێشن و بۆ شار دەبەنەوە:
 ...پێشمەرگەیەکی کرێکارە
دوژمن هێندەی لێ ترساوە
بۆ چاوترسێنی خەڵکی شار
تەرمی لە سەر ڕیگا داناوە
کەچی بوەتە شمڵی هەستان
دژ بە زوڵم و زۆر ڕاوەستان....

ئەو هۆنراوەیە کە هێماکردنی بەستێنەکەی پێشووە ،ئەسقەزا لە نیگایەکی چینایەتییەوە
دەوترێ و ڕەنگدانەوەی جیهانبینییەکی سوسیالیستانەیە .سەرەڕای ئەو نیگایە و ئەو چەمکانە،
ئەوە دەبێ ڕادیکاڵبوونەوەی درووشم و بۆچوونەکان بێت کە وای دەکرد ئیتر بەرهەمی بەوجۆرە
که له باری کهیفیی و جوانناسییهوه کهم وێنه بوو ،نەخولقێت .شێعرهكانی ملوانکهی شین (ئا
وێنهی ئازادیی )...که پێناسهی سهردهمی دوای ڕاپهڕینی ئێران له کوردستان و کتێبچهی
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گیرفانی ههموو کهس و سهر تاقی ههموو ماڵێک بوو ،به دهگمهن ناوبانگ و شێعرهکانی
دهگوێزایهوه بۆ نهسڵی دواتر و بۆیە ورده ورده له یادهکان ئهسڕانهوه .ئهوهنده له دوورکهوتنهوه

له کۆمهڵگاکان تێنهپهڕیبوو که واته واتهی پێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیست شێعری مانیفێستی
کۆمۆنیست دهخولقێنێت!
وهک نموونهیهکی دیکه پهرهستاندنی ناو و پێگهی شێرکۆ بێکهس له کوردستان به گشتیی
و له ڕیزی کۆمهڵهدا به تایبهتیی له الیهک ههم له بهر بهستێنی سیاسیی و پۆختهبوونی زۆرتری
شێعرهکانی ئهو و ههم له بهر بۆشاییهک بوو که شێعر و ئهدهبیاتی شێرکۆ بێکهس پڕی

دهكردهوه .شێعرهکانی ئهو له الیهن کهسهکانهوه به جۆری جیاواز وهردهگیران .شێعری بهیان
نموونهیهكه 1.بهیان ژنه پێشمهرگهیهکی کۆمهڵهیه له شهڕی درێژخایەنی کۆمهڵه و دیمۆکرات
(ڕێبەندانی  -١٣٦٣ڕەزبەر  )١٣٦٩گیانی بهخت دهکات .ئهو بهشانهی شێعری بهیان که باسی
پلهی نایهكسانی ژن له کۆمهڵگادا دهکات (ئهگهرچی له ژێر کاریگهری بۆچوونێکی پیاوانه
پێناسهی پیاوانه به بهیان و ههوڵی ژنان بۆ بهشداری له شۆڕشدا ئهبهخشێت) له ڕادیۆوه
دهخوێنرانهوه:
 ...له ئێستهوه ئیتر بهیان ئهو کچهیه
تاریکیی ماڵ،
شهوی درێژی کۆیلهتی،
وهکوو پرچی زیاد و تهمهڵ
ههمووی ئهبڕێ

1

دیوانی شێرکۆ بێکهس ،-١-شێعری بهیان ،ستۆکهۆڵم ١٩٩٠
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...له ئێستهوه ئیتر بهیان
ئهو بیره شاربهدهر ئهکا
که ژن ئهبێ
ههر له سهر جێ و ههر له ماڵدا
بژی و بمرێ
...له ئێستهوه بهیان ئهو کچهیه
چهک بهدهست و شهڕواڵێکی لهپێ دایه و
پێشمهرگهیه.

بهاڵم ئهو بهشهی که ڕهخنهی له شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات دهگرت وهالدهنران و له ڕادیۆوه
نهدهخوێنرانهوه:
ههزار ساڵه و ههتا ئهمڕۆ
تهورهکان ههر کوردستانم ئهبڕنهوه
...کهچی منی لهته برین...
بهسهر جهستهی ئازارهکهی ترما ئهڕۆم
 ...گهر دوو زامی لهشی باخێک
دهس له ملی ئازارهكانی یهك نهكهن
چۆن برینی گوڵی باخچهی
دنیای دوورتر ساڕێژ ئهكهن؟

ئهدهبیاتی ڕادیۆ ڕهخنهیهک بهرامبهر به سفهتی چهک ههڵگرتن و شهڵوار له پێ کردن
ناکاتهوه که سفهتگهڵێکی پیاوانهن و له شێعری بێ وێنهی بهیان بۆ دیاریکردنی پلهی ژن له
خهبات هاتوه .واته ئهو کاته پێگهی ژن له خهبات ئهسهلمێت که ببنه خاوهن سفتهتی پیاوانه.
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ڕهنگدانهوهی ئهو بۆچوونه ههمهگیره له سهر شێرکۆ بێکهسیش لهو شێعرهدا دهردهکهوێت .ئهو
بهشهی وا ڕادیۆی ناوبراو نایخوێنێتهوه ،ئهسقهزا لە الیەک ڕهخنهیهكی سیاسیتر و سوودمهندتر
پێشکهش ئهکات .له بهر ئهوهی باس له گرفتهکانی کۆمهڵگایهکی دواتر دهکات که چهک و
توندوتیژیی دهتوانێت لهمپهرێکی گهوره بێت بۆ باشبژیی کۆمهاڵیهتیی تاکهکان و بۆ سهقامگیر
بوونی دیمۆکراسیی .لە الیەکی دیکەوە ئەو بەشە هەمیسان لەگەڵ ورەی کۆمەڵە دەهاتەوە کە
قەت نەیدەویست دەسپێکەری شەڕ بێت.
له نیوهی ساڵهکانی دهیهی شهستی ههتاویی (ههشتای زاینیی) ئهو تینوویهتییه که له
ئهنجامی الواز بوونی پێگهی (یان کهمتهرخهمی له ئاست) ئهدهبیات و شێعری کوردیی پێکهاتبوو،
به شێعرهکان و ئهدهبیاتی شێرکۆ بێکهس و له نێویاندا کورته شێعرهکانی «ئاوێنه بچکۆلهکان»
دهشکا:
ناونیشان
نه ناوی شار ،نه گهڕهک و نه شهقام و
نه ژومارهی تهلهفون و نه سنووقی پۆستهم ههیه!
کهچی نامهی سهوزی ئهوین
نزیک و دوور
ههموو ڕۆژێک بهڕێوهیه.
چونکه شێعرم پۆستهچی خۆشهویستی و
ئهدرهسیشم دڵی دیاری
پێشمهرگهیه !
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سهرهڕای ئهمه دهبێ بسهلمێت که به گهشهی بۆچوونهکان و تێگهیشتنی نوێ له بابهتهکان
ئهو سهرچاوانه که ئاماژهیان پێکرا ،جێگای ڕهخنهیان له خۆیان دههێشتهوه .له ڕاستیدا ئهو
سهردهمه به ملمالنێیهکی ئهدهبی و هونهریش پێناسه دهکرێت و زۆر کهس به گرینگییدان به
ئهدهبیات و ههوڵدان بۆ چاالکترکردن (و یا له ڕاستیدا بهرگریی له الوازبوونی ئهدهبیات) ،له
دژوارترین ههرلومهرجی سیاسیی و پێشمهرگانهدا و بێ یارمهتییهکی ئهوتۆ ،له خۆیان مایهیان
دانا و بهرههمهکانیان به ههر ڕهخنهیهکی ئهدهبیی و سیاسیی که لێیان بکرێت ،وهک مۆمگهلێک
له تاریکیی و خهفهقانی ئهو سااڵنهدا دهگهشانهوه .یهکێک لهو نموونانه گۆواری پێشهنگ بوو
که وهک دیارییهکی شیرین و بهرههمی ههوڵهکانی ژومارهیهک له چاالکانی سیاسیی ،نووسهران
و شاعیران وهک مهنسوور سدقی ،ناسر حیسامی و فهرهیدوون نازری به زمانهکانی کوردیی و
فارسیی به مهبهستی گهشهی ئهدهبیاتی کرێکاریی چاپ و باڵو دهکرایهوه .بابهتێکی
سهرنجڕاکێشی دیکه له پهیوهندی له گهڵ پێشهنگ و بهوجۆرهی بهرههمهێنهرانی باسیان کردوه
بهاڵم وهک زانیارییهکی گشتیی لێ نههاتوه ،ئهوهیه که بهرپرسان له پێشدا ئاماده نهبوون
یارمهتی ئهو گۆواره بکهن .بهاڵم له ئاکامی ههوڵی ئهو کهسانه بۆ چاپی پێشهنگ ،به ناچار
پێنسهد بهرگی ژومارهی یهکهمیان بۆ چاپ کردن و دواجاریش که پێشوازی بهرچاوی خهڵکیان
لهو بهرههمه بینی ،تا ئاخر یارمهتیان دان .بهوجۆرهی له بیرهوهری کهسانی بهرپرسی ئهو
گووارهدا دهردهکهوێت ،وادیاره پێشهنگیش جۆره بێمهیلییهکی له الیهن تهشکیالتهوه بهرامبهر
خۆی تاقی کردوهتهوه .ئهگهرچی له ڕوانگای ئهمڕۆوه لهوانهیه بابهتهکانی پێشهنگ بهرتهسک و
الواز بێنه پێشچاو که له ژێر کاریگهریی بۆچوونێک که ئهدهبیاتی له جۆرێک له «ئهدهبیاتی
کرێکاریی» قهتیس ئهکرد ،بهاڵم ناوبانگی دهرکرد و تهنانهت له تارانهوه داوای دهکرا.
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لهو ملمالنێ و زهوقه ئهدهبییهدا که له ئارادا بوو ،له ناوچهی سهقز بۆ وێنه به خوێندنهوهی
پێشهکی تاریک و ڕوون (که دهست به دهست له نێوماندا دهگهڕا) هاوکات چێژێکی تایبهتمان
له مێژوو و ئهدهبیاتی کوردیی دهگرت .بهالم له ههمان کاتدا لهوانه بوو گهلێک شێعری هێمنیش
له بهر هاتنی بۆچوونی نوێ بدرێته بهر ڕهخنه .بۆیه الوازبوونی پێگهی ئهو جۆره ئهدهبیاته له
کۆمهڵهدا تهنها له کهمتهرخهمیی و یان عهمدێکی سیاسییهوه سهرچاوهی نهدهگرت .له ناخی
ههلومهرجی سیاسی ئهو کاته ،له جهرگهی ژیانی پێشمهرگایهتیی و چهندین مهیل و بۆچوونی
جۆراوجۆردا ،مهیلێکیش ورده ورده زهق دهبوهوه که له ژێر ناوی «ڕادیکاڵ بوون و بۆچوونی
کۆمۆنیستیی» دژایهتیی ئهو جۆره ئهدهبیاتهی دهکرد .لووتکهی ئهو مهیله له باسهکانی «چهپ»
و «ڕاست»دا خۆی دهرخست .گاڵتهکردن به جامانه و جل و موزیکی کوردیی له الیهن
ژومارهیهکهوه و له بهر «چهپ»بوون ببوه باو .ڕۆژێکیان که له ئوردووگای سۆران له دۆڵی
پڵنگان به سواری ماشێنێکی کۆمهڵه بۆ سلێمانی ئهچووین ،ڕانندهکه الیهكی بۆ منی «ڕاست»
کردهوه و به تهوسهوه ئیجازهی گرت که بتوانێت نهواری گۆرانی «گوگوش» گۆرانیوێژی فارس
دابنێت .ئهو ئیجازه وهرگرتنه له گریمانهیهکهوه سهرچاوهی ئهگرت که ئهشێ من تهنها حهزم له
گۆرانی کوردیی بێت و بهومانایهش دژ به گۆرانی فارسیی بم! ههروهها له پهناوه ئاماژه به
دواکهوتوویی من و پێشکهوتوویی ئهو کهسهی ئهکرد که حهزی له گۆرانی و ئهدهبیاتی فارسیی
بوایه .کهچی ئهو جۆره ههڵسوکهوته تهنها نیشانهیهک له زاڵبوونی گوتارێکی دیاریکراو له ئاکامی
سهروهری کوڵتووریی بهشێک له کۆمهڵگا بوو ،نهک «ڕادیکاڵ بوونهوهی درووشمهکان».
الوازیی ئەو بافتە بۆ ئاستێکی بهرینتر له کوردستانیش دهگونجێت .کۆمهڵه ههروهها له
ئاستێکی بهرینتر له کوردستان ژومارهیهکی بهرچاو له ههڵسووڕاوانی سیاسیی بۆ الی خۆی
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ڕادهکێشا بهجۆرێک که ڕهوتی پێکهاتن و قهوارهگرتنی ڕێکخراو و بزووتنهوهی کۆمهڵه به
کوردستان بهرتهسک نهدهبوهوه .ئهمهش ئاکامی ئهو گۆڕانکارییه کۆمهاڵیهتیی و فیکرییانه بوون
که له ئاستێکی بهرینتر ،تهنانهت ناوچهیی و جیهانی ،له ئارادا بوون .لە بەرانبەر کەمکردنی
کادرە خەڵکیی و کۆنەکان و له ئاکامی هێرشی ڕژیم بۆ سهر ڕێکخراوه چهپهکان له ئێران،
کەسانێکی دیکه بهاڵم نهک بهو کهیفییهت و پێشینهوه جێگایانی دهگرتهوه .ئایا له ڕوانگای
ئێستاوه ئهمه بهرتهسکبوونی هێزی ڕاکێشهری حیزبی کۆمۆنیست ناگهیێنێت؟ بافتی پێشووی
کۆمەڵە بێ لهبهرچاوگرتنی کەسانی فارس و تورک زمان ناتهواوه .ژومارهی ئهو کهسانه
بهسهرههڵدانی پێشمهرگایهتیی وهک تهنها ڕێگای بهرهنگاریی بهدوای داسهپانی خهفهقان و
سهرکوتی پۆلیسیی ،لهو مهیدانهشدا ڕهنگی دهدایهوه .ژومارهی ئهو ناوانهی وا خاوهن پاشناوی
تاران ،عهجهم ،فارس یا تورک بوون ،ئاماژهیان بهوه ئهکرد .کۆمهڵه پڕ بوو له عهجهم و تورک
و فارس و بێبهری له سنووری میللهت و ئااڵ (تهنانهت پهرچهمی سوور) .ژومارهیهکی بهرچاو
وهک مستهفا جههاندیده ،هوشهنگ ،نهوزهر مهلیکپوور و دهیان کهسی دیکه له ڕیزی
پێشمەرگایهتیدا گیانیان بهختکرد و ژومارهیهکی بهرچاوتر ژیانیان لە پێناو شیوهکانی خەباتدا
دانا .ژومارهیهکی زۆری دیکهش وهک بیژهن چێهرازی ،سماییل یهگانهدووست ،جاسم خهڕڕات
(ئهندامی ڕێکخراوی ناوهندیی له تاران) ،عهبدولئهمیر خهڕڕات ،جهلیل جهلیلی ،دوکتر یهزدیان،
تقی (خهڵکی قهزوین) و ئهکبهر (خهڵکی زهنجان) له گهڵ ژومارهیهکی دیکه له هاوڕێکانیان
تیرباران کران.

1

 1بۆ یادنامهی جاسم و عبداالمیر خراط بڕوانه سایتی هاوڕێیان:
http://www.yadihawrean.com/index.php/component/search/?searchword=%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%
D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7&searchphrase=all&Itemid=598
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چۆنییەتی بافتی ڕێکخراوەیەک بێ گومان پەیوەندی بە بایەخەکان و هۆکارهکانی دەرەوەی
خۆی وهک ئاڵوگۆڕ و ههلومهرجی سیاسیی و لێرهدا ههروهها پهیوهندی به میلیتاریزهکردنی
کۆمهڵگاوه هەیە .کەسانی نەسڵی سەردەمی ڕاپەڕێنی ئێران لە شاری سەقز تۆڕێکی سیاسییان
هێما ئەکرد :یهحیا خاتونی ،حەمەی کەعبی ،حهمه حسێن کهریمی ،ئهمیر ئهعزهمی ،ئهنوهر
ماجیدی ،یەحیا قادری ،شەهریار شەهالیی ،عەتا قورئانی ،ڕەوف قورئانی ،ئەحمەد عەبدی،
موحەمەد خەلیلی و نهسڵێکی الوتر وهک عەلی خاکی ،زاهید بەرازندە ،موحەمەد عوسمانی،
ئەنوەر ئادەمی ،عهلی باباییان ،موحسێن رهشیدی ،عهباس خاتونی ،بهها عهزیزیان ،سدیق
کەعبی ،یەحیا ئیرەجی ،یهحیا قادری و ...بەشێکن لەو کەسانەی وا ڕێکخراوی کۆمەڵە لە شاری
سەقزیان قەوارە پێ دا .له ڕاستیدا لیستی ناوهکان یهکجار درێژتره و تهنها (له بهر هۆی
ئاسایشیی) ئاماژه به یادزیندوانی کراوه ،ژومارهیهک کهسایهتی سیاسیی و بهتهمنتر ،مامۆستا،
زیندانی سیاسیی سهردهمی پاشایهتیی ،کهسایهتی خهڵکیی و ڕووناکبیرو ...بهرچاو دهکهون.
کهوابوو ،له دهستدانی ژومارهیهکی یهکجار بهرچاو لهو کهسانه ناکرێت کاریگهریی له سهر
بافت و قهوارهی کۆمهڵه بهجێ نههێشتبێت .کارهساتی ورمێ ،ههڵهبجه و بۆتێ ئاماژه به له
دهستدانی ژومارهیهکی بهرچاو له کادر و کهسانی بهپێشینه ئهکات .ئهمه و ژومارهیهکی دیکهش
که لە درێژەی ڕووداوەکاندا ورده ورده جێگا و کاریگهرییان دهگۆڕدرێت ،دەبنە بەڵگەیەک بۆ
الوازبوونی بافتی کۆمهڵه .بۆ نموونهیهکی دیکه لە ناوچەی سەقز مەحمود کەیوان ساڵی ١٣٥٨
تا  )١٩٨١-١٩٧٩( ١٣٦١لەگەڵ مەحمود کەیوان ساڵی  ١٩٩٠/١٣٧٠بەراوەرد بکەن .ئەوەی
یەکەم پێناسەی ڕێکخراو و هێزێکی خەڵکییە .ئەوەی دووهەم پەڕاوێزخراوە .مهبهست ئهوه نییه
غهدرێک فاش بکرێت .مەبەست ئەوەیە دوورکهوتنهوه له کۆمهڵگا و درێژخایهنبوونی بارودۆخی
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چهکداریی و دابهزینی ئاستی ژیریی ڕێبهرایهتیی که له ڕادیکاڵبوونهوهی درووشمهکان ،گۆڕانی
ئهدهبیی و بڕیاره نیزامییهکاندا دهردهکهوهن ،ئاکامی بهوجۆرهی لێ دهکهوێتهوه .الوازبوونی
بافتی ئەو هێزە پەیوەندیی نەک تەنها بە هەلومەرجێکی دژوارەوە هەیە لە هەمان کاتدا پەیوەندی
بە کاڵبوونهوهی بایەخەکانی پێشووش هەیە .خوێنەری ئاشنا بەم باسانە به دڵنیاییهوه له شار
و ناوچهکهی خۆی دهتوانیت ئهو بافته به ئاماژه به گهلێک ناوی دیاریکراو دهس نیشان بکات.
کهوابوو ،کۆمەڵە تەنها وەک ڕێکخراوەیەک و ناوەندییەکی دیاریکراو پێناسە ناکرێت .کۆمەڵە
هەروەها کۆی تۆڕە سیاسییەکانی شکڵگرتووی هەڵسووڕاوی سەردەمی پاشایەتیی و سەردەمی
ڕاپەڕینی ئێرانە .بۆ وێنە لە ژیاننامەیەکدا وتنی ئەوەی «عەتا قورئانی لە فاڵن ساڵدا پهیوهندی
به کۆمەڵەوه گرتوە» ئاماژە بە ڕێکخراوێکی قهوارهگرتوو و ئامادەیه .کەچی کەسانی وەک ئەون
کە لە ههر شارێک و سەردەمێکی دیاریکراودا قەوارە ئەدەن بە کۆمەڵە و لە ئەنجامدا ئەیکەن بە
ڕێکخراوەیەک.
ههروهک له سهرترهوه ئاماژهی پێ کرا ،بهشداری بهرچاوی ژنان لهو کۆمهڵهدا که له سهرهوه
پێناسه کرا ،ڕهوایهتی نوخبهییانهی «کۆمهڵه (واته ناوهندیی) یهکهم ڕێکخراوه بوو که ژنانی
ڕێک خست »...دهباته ژێر پرسیار .ئهوه ژنانی وشیار وهک هێزێکی کۆمهاڵیهتیی و ئاکامی
خوێندنی هاوچهرخ بوون که خۆی بهسهر رێکخراوێکی الیهنگریی مافی ژنان داسهپاند .کهسێکی
وهک بهیان (که له دیوانی بێکهسدا جێگای خۆی دهکاتهوه) تهنها به ههبوونی ژنانی خوێندهوار
و وشیار  -ئاکامی ڕاپهڕین و گۆڕانکارییه کۆمهاڵیهتییهکانی ئێران پێش ئهو ڕاپهڕینه  -بوونی
ههیه .ئیتر کاریگهریی نهسڵی ژنانی کوردستان له ئێران له سهر شێعر و ئهدهبیات بهجێگای
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خۆی .له ساڵهکانی یهکهمی پیشمهرگایهتییدا ژنان به ڕووسهرییهوه له وێنهکاندا دهبینرێن .ئهوه
فشار و چاالکیی ژنانه که کۆمهڵهی له باری کێشهی ژن له کۆمهڵگا جهسوورتر کرد .بهاڵم له
بهرامبهردا کۆمهڵه قهت نهیتوانی خاوهن ئهندامێکی ژنی ناوهندیی بێت .ئهمانه ههمووی
پیاوانهبوونی ڕێکخراوهکه و «ناوهندیی» دهگهیاند.

گوردانی ٢٦ی سەقز
بەرتەسک بوونەوەی گوردانی  ٢٦بە سێ دەستە لە ساڵی  ١٩٨٨/١٣٦٦ئاکامی ڕاستەوخۆی
گۆڕانی ئەو بافتە و ههلومهرجی دژواری چهکداریی بوو کە لە سەرەوە و زۆر بە کورتی باسی
کرا .دوو دەستە کرابوە پەل و من کرابوومە بەرپرسی سیاسیی .ئەگەرچی ئەو بەرپرسایەتییە
وەک بەرپرسانی دیکەی ئەو گوردانە ئاکامی چەندین ساڵ پیشمەرگایەتیی و به ههوڵی خۆم
چنگم خستبوو ،بەاڵم ئەو ڕاستییەی دانەدەپۆشی کە بافتێکی الو و کەم ئەزموونتر جێگای
کهسانی پێشتری خۆی گرتبوەوە.
ئەو ڕاستییە بۆ بەرپرسایەتی نیزامیی و کۆمیتە ناوچەکان و ناوەندییش بێگومان هەر بەو
جۆرە بوو .کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە نەیتوانی بوو ئەو کادرە خەڵکییانە کە لە شارەکانی
خۆیان وەک ڕێبەرانێکی خەڵکی چاویان لێدەکرا لە خۆدا جێگا بکاتەوە .نموونەی وەک سدیق
کەمانگەر لە ناوەندیی کۆمەڵەدا ڕووداوێکی تایبهت بوو نهک ڕووتین .ئەگەرچی ژمارەی کادر و
ڕێبەرانی خەڵکیی لە جەستەی ڕێکخراوەکەدا بەرچاو بوو .سهرهڕای سهلماندنی دهور و جێگایان،
زۆربەری ئەندامانی کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە ئاکامی «تەقسیم کار»ێکی زۆر پێشتر لە نێوان
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ئەو کەسانە بوون کە لە سەردەمی شاوە وەک «ڕێکخراو»ێک لە دەور یەکتر کۆ ببوونەوە.
بەوجۆرە ببوونە «ناوەندیی» ،ئەگینا ئاکامی پراتیکێکی دیاریکراو نەبوون .نموونەیەک بۆ ئەوه
دانانی «فەرماندەی گشتی کۆمەڵه» بوو .لە ساڵەکانی  ٦٠ ،٥٩ ،١٣٥٨هەتا کاتی سەرهەڵدانی
شەڕی کۆمەڵە و دیمۆکرات له ناوچەکانی وەک سنە ،مەریوان ،سەقز و ...چاالکی نیزامیان
بەسەربەخۆیی لە فەرماندەی «گشتی» بەڕێوە ئەبرد« .ناوەندیی» بە تێپەڕبوونی زەمان گۆڕدرا
بە وشەیەک چەندین مانای هەبوو« .ناوەندیی» لە بەرپرسایەتییەوە بوو بە پێناسە .پلەیەک کە
هاتنەخوارەوە لێی لهوانهبوو وهک قەباحەتێکی گەورە چاوی لێبکرێت .له درێژهدا بوو به ئیمتیاز:
بۆ کهڵک وهرگرتن له ئامرازهکان و ههلهکان له پلهی یهکهمدا دادهنران .گەیشتن بەو پلەش
بەهەمان شێوە زەحمەت بووه.
ههڵدانهوهی باس و ڕووداوهکان بێگومان ژێرپرسیار خستنی کهسایهتی تاکهکان و ڕادهی
گیانبازی و فیداکارییان نییه .له مێژووی دوای ڕاپهڕینی گهالنی ئێرانهوه زۆر بڕیاری گونجا و
ئازایانه له ناوهندییهوه سهرچاوهی دهگرت .بەدوای بۆمبارانی کیمایی بۆتێ دەستەیەک بۆ
پارێزگاری لە ناوەندی بەڕێکراین .پێشـمەرگەیەک گلەیی کرد کە بەمجۆرە دەوام ناهێنین و بۆچی
ناوەندیی کارێک ناکات؟ کاک فاروق ئەندامێکی ناوەندیی بەسەرەخۆییەوە باسی ئەوەی کرد کە
مانەوە و خۆڕاگریمان لێرە لە ڕێگاکانی دیکە (گوازتنەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە) بەقازانجترە.
ڕۆژی دوای بۆمبارانی بۆتێ و لە بەیانییەکی زوودا ئێمەی پێشمەرگەکانی سەقز جێگیر لە
گواڵن دەم بە پێکەنین و بە ورەیەکی بەرزەوە لە مەیدانێک کە بۆ وەرزش درووستمان کردبوو،
وەستابووین .لەو کاتەدا سێ کەس لە ئەندامانی ناوەندیی گەیشتنە المان .بە مەبەستی وتووێژ
لەگەڵ بەرپرسانی بەعس لەسەر ئەو ڕووداوە ،لەوێوە تێپەڕ دەبوون .بۆنی ژەهرەکەی دوێنێ
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هەواڵی هەلومەرجێکی ناسکی پێدەگەیاندین .دیتنی ئێمە بەو وەزعە بزەی خستە سەر لێویان.
ئێمەش لە هەلسوکەوتی ئەوان ورەمان گرت .گومانێکمان نەبوو کە هیچ دۆخێکی دژوار نییە
نەتوانین پێکەوە ڕووبەڕووی ببینەوە.
گۆڕانی بافتی کۆمەڵە ڕەنگدانەوەی پڕوسەیەکی سیاسیی و چەکداریی بوو ئەو ڕێکخراوە لە
دە ساڵی ڕابردوویدا تاقیی کردبوەوە .پێموابێت گۆڕێنی ناوەکان بۆ وێنە لە هێزەوە بۆ «گوردان»
و پارێزگاری بۆ «واحد ئامادە» ،گرینگییدان بە فارسیی کردنی ناوەکان لەو پڕۆسەدا ئهوهی
دەگەیاند .نەک چوونە سەرەوەی ئاستی تێگەیشتوویی فیکریی و سیاسیی.
بەمجۆرە هەموو ناوچەکان گۆڕانکاریی کەمیی و کەیفییان تاقی کردبوەوە ،لە هێندێک ناوچە
زۆرتر ،لە هێندێکی دیکە کەمتر .هەر کەس کە لەو هەلومەرجەدا پیشمەرگایەتی کردوە ،دەتوانێت
گەلێک نموونە بهێنێتەوە .ئهمانه خوێندنهوهی نووسهره له ناخی ژیانی پێشمهرگایهتیی له
ناوچهی سهقز .لە هەلومەرجێکی بەوجۆرە بوو کە گەلێک ڕووداوی چهکداریی و باسێکی جەستە
لەتکەر و ڕووخێنهر ڕووبەڕوومان کرایەوە کە ئاکامەکەی پەشۆکاویی سیاسیی و گەلێک بڕیاری
هەڵە و یان بێ بڕیاریی بەرپرسانی سەرترەوە بوو.

37

کهسانێکی وهک بیژهن چێهرازی له دهرهوهی کۆمهڵگای کوردهواریی بافتی ڕێکخراوی کۆمهڵهیان پێک دههێنا و ههروهها
بهڵگهیهک بوون بۆ چاالکییهکانی کۆمهڵه له ئاستێکی بهرینتر له کوردستان که دواجار بهرتهسک کرایهوه.
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ئهو ڕووداوانهی هێزمان لێ وهردهگرت
پهلی شههید عومهر دوای داگیرکردنی ئاالن له مانگی ڕهزبهری  ١٩٨٣/١٣٦٢خۆی گهیانده
ناوچهی دهورووپشتی گەاڵڵه و شینکاوێ لە کوردستانی باشوور 1.کۆماری ئیسالمیی بۆ
داگیرکردنهوهی ئاالن له هێزێکی زۆر و فڕۆکهی جەنگیی کهڵکی وهرگرت .ئاالن ناوچهیهکی پان
و بهرینه له سهرسنوور ههڵدهکهوێ .به باری درێژاییدا له بێتووش تێپهڕ دهبێت و دهگاته
قهاڵدزێ .بهباری پاناییدا لهگهڵ ماوت چهمێکی بهین دەکەوێت و لهوێدا سنوورێکی دهستکرد
ئاالنی ئهمدیو لهگهڵ ئهودیو له یهک جیا دهکاتهوه.
«ئهمدیو و ئهودیو» نهك دیاردهیهکی سرووشتیی بهڵکوو بهرههمی مێژوو ،دهسهاڵت و دواتر
دهولهت-نهتهوهی نوێ بوو .پێش دیاریکردنی سنووره دهستکرده سیاسییەکان بهدوای شهڕی
یهکهمی جیهانی ( )١٩١٤ – ١٩١٨و پێکهێنانی واڵتی ئێراق به یهک خستنی سێ والیهتی بهسره،
بهغدا و موسڵ که پێشتر موڵکی ئیمپراتوری عوسمانی بوون ،هاتوچووی خهڵک و پەیوهندی
بازرگانیی له نێوان کۆمهلگا کوردییەکان و خهڵکانی هاوسێ ئاسایی بوه .هاتووچۆ و نیشتهجێ
بوون بهرهوڕووی لهمپهرێکی «یاسایی» نهدهبوهوه .هاتنی سنوور ئهو جۆره بازرگانییه دهکاته
«قاچاخبهری» بۆ ئهوهی نایاسایی بکرێن و له قانوونی دهوڵهت-نهتهوهی نوێی ئێران ،ئێراق،
تورکیا و سوریا جێگایان نهبێتهوه .ئهوه بۆ زمانیش ههر بهوجۆره بوو .شاعیران و خوێندهوارانی
ئهو سهردهمه به چهندین زمانی کوردیی ،عهرهبیی ،فارسیی و تورکیی قسهیان دهکرد و شێعریان
دهوت؛ حکومهتهکانیش لهو زمانانه کهڵکیان وهردهگرت .سنووره سیاسییهکان زمانهکانی
1

بڕوانه کتێبی دهشتی دارێ ،بیرهوهری «کونهبهفر» ،ل٩٢.

39

سیاسیی کرد .زمانی جیاواز ،سنووری چهسپاو و دواتر مێژووی جیاواز کۆڵهکهکانی نهتهوهی
نوێیان پێکهێنا .کوردیی له ئێران و تورکیا قهدهغه کرا .له ئێراق زمانی کوردیی بۆ پێکهێنانی
هاوسهنگی سوننه بهرامبهر شێعه ئازاد کرا .خهڵکهکانیش به «زۆرینه» و «کهمینه» دابهش
کران .ئهمانه ههمووی لهبهر ئهوهی لهگهڵ قهوارهی دهوڵهت-نهتهوهی نوێ یان دهوڵهتی
«مۆدێڕن» بگونجێن .کهچی دهبوایه پێچهوانهکهی بکرایهته مهالک و دهوڵهتی نوێ لهگهڵ
چۆنییهتی کۆمهڵگاکان و پێداویستییهکانی ئهوان خۆی ڕێکبخستایه و بوایێته ههوێنی گهشه و
باشبژیی کۆمهاڵیهتیی.
کهوابوو جوگرافیای ئاالن قوربانییهكی ئهو پڕۆسه سیاسییه بوو .ئاالن خاوهنی دێهاتگهلێکی
بهناوبانگ وهک بێژوێ ،دهرمان ،گروێس و بێتووشه .بهدوای داگیرکردنی ئاالن له پاییزی
 ١٩٨٣/١٣٦٢ناوهندیی هێزه سیاسییهکان به ڕادیۆ و ئورگانەکانییانەوە بهرەو کوردستانی باشوور
پاشهکشێیان کرد.
ئهو شهوه و بهدوای ده ڕۆژ شهڕ له بێتووش دهرکهوتین و که له چهمهکه پهڕاینهوه له چهند
شوێن جێگامان خۆش کرد و ئینجا به بهرد دهورووبەرمان ههڵچنی و سیسی و چلچل بهدهور
یهکهوه دادەنیشتین .خواردنێکی بەوجۆره دهس نهدهکهوت .قسه وا باڵو بوهوە کە چهند ڕۆژێک
ماندوویی دهحهسێنینهوه و دواجار بهرهو ناوچهی سهقز دهگهڕێینهوه .یهک دوو ڕۆژی نهبرد بۆ
ڕۆیشتن خۆمان ئاماده کرد .لهو چهند ڕۆژهدا یهک دوو کۆبوونهوهیهک بهڕێوه چوو و ئهندامانی
ناوهندیی هاتن و وتاریان پێشکهش کرد.
پێشتر باسی ئیبراهیم عهلیزاده کرابوو که له ناو کۆمهڵهدا به سهید ئیبراهیم بانگ دهكرا.
تامهزرۆی دیتنی بووم .له دوورهوه نیشانیان دام .ئهو زانیارییانهی که لهسهر کهسگهلێکی
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بهوجۆره له هاوڕێیانی دهوروپشتمان وهرمان دهگرت ،زۆرتر کاریزامیی بوون .سهید برایم ئهوهنده
نهبوو کرابوه سکرێتێری یهکهمی کۆمهڵه .حیزبی کۆمۆنیست مانگێک پێش شهری ئاالن له
گوندی مێشکهپه پێکهاتبوو و عهبدواڵ مۆهتهدی وهک سکرتێری حیزب دیاری کرابوو .لهبهر ئهو
ئاڵوگۆڕانه سەید ئیبراهیم جێگای ئهو دهگرێتهوە .ئهو سهردهمه کۆمهڵه خاوهنی کادر و
کهسایهتی دیکهش بوه .دیاره ئهو جۆره ههڵبژاردنانه له بڕیار و بۆچوونێکی سیاسییهوه ئهشێ
سهرچاوهی گرتبێت؛ ههر بهوجۆرهی که بۆچوونێک حیزبی کۆمۆنیستی ئێران پێکدههێنێت.
دواجار که نێوان کۆمهڵه و حیزبی دیمۆکرات کهوته گرژیی ،حیزبی دیمۆکرات بۆ چکۆله
کردنهوە و بیبایهخ کردنی ئهو ڕووداوه به تانهوه ئهو حیزبهی به حیزبی کۆمۆنیستی مێشکهپه
ناو دهبرد .زۆر جار وتراوە و سەلماوە جێگای پێکهاتنی حیزبێک و ناوی حیزبهكه گرینگ نییه.
گرینگ ئهوه بوو به چ مهبهستێک پێک دههێنرێت ،پێکهێنهرانی کێن و کام هێزی کۆمهاڵیهتیش
بوونهکهی پێویست دهکات .کە له ئاالنهوه بهرهو ناوچه ڕۆیشتینهوه ،بۆ ناوچهی پیرانشار بهڕێ
کراین ،له بیرمە بەرپرسی سیاسیی پهلهکهمان زۆر جار باسی سهید ئیبراهیمی بۆ دهکردین.
جارێک گێڕایهوه و وتی به ههرتک دهستی چهپ و ڕاستی و پێکهوه و بۆ دوو شوێنی جیاواز
هاوکات نامه دهنووسێت! پێمان خۆش بوو جارێکی دیکهش پێیبگهینهوه.
الی نیوهڕۆ بوو بۆ کۆبوونهوه بانگیان کردین .له جێگا خۆشکراوهکهمان کۆ بووینهوه .من
له دواترهوه دانیشتبووم .له خوارترهوه کابرایهکی چاویلکه لهچاو و ڕەشتاڵهی الواز بە زمانی
فارسیی دهستی به قسه کرد .باسهکهی گرینگی پێکهاتنی حیزبی کۆمۆنیستی دهگرتهوه .من وا
تێگهیشتم که ئهو کهسه به مهنسوور حیکمهت بانگ دهکرا بهاڵم لهوانهیه خهسرهو داوهر بووبیت.
له ئاخردا وتی «...ئێمه هیچمان نییه .دهبێ یهکه یهکه دهروازهی ماڵی کرێکارهکان بکوتین».
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بۆ ڕۆژی دوایی بهرهو ناوهوهی کوردستانی ڕۆژههاڵت ڕێکهوتین .ڕیزهکهمان به پهنای
چۆمهکهی سهرسنوور بهرهو جێگایهک له نێوان ماوهت و چۆمان ملی ڕێگای گرت .دوو پەلی
ناوچهی سهقز بووین و ژومارهیهکی دیکه له پێشمهرگهکانی ناوچهی سنه که هاوڕێیەتیان
دەکردین .هیچ جۆره خواردنێکمان ال دهسنهدهکهوت .ئهو ساته نهماندهزانی دهبێ سێ ڕۆژ و
سێ شهو بێ نان و ئاو به ڕێگادا بڕۆین .پێشمهرگه دوو دوو به ڕێگا دهڕۆیشتین .لهگهل
پێشمەرگەیەکی بەئەزموونتر بە ناوی ڕهوف کهوتینە یهک .کاک ڕهوف له کاتی ڕۆیشتن و له
بهر خۆیهوه چهند جار وتی« :دهبێ بڕۆین یهکه یهکه له دهرگای ماڵی کرێکاران بدهین .ئهم
حیزبه هیچی نییه .»...چهند جاریش دووپاتی کردهوه «قسهکانی بههێز بوون» .لهو سات و
وهختانهدا ،له ههلومەرجێکی بهدوای شهڕێکی درێژخایهن ،گهڕانهوه بۆ ناوچه داگیرکراوهکان،
نهبوونی پێداویستیی تهدارۆکاتیی و ڕهنگه له ههمووی گرینگتر خۆکوتانی گورزی دوژمن لە
دیواری ورهی ئهو مرۆڤانه ،پێکهاتنی وهها حیزبێک دڵخۆشییهکی گهوره بوو کە وەک بههێز
کردنی خهبات و لێکگرێدانی تێکۆشان و هێزهکان به پانتایی ئێران چاوی لێ دەکرا.
الی نیوهڕۆ له ژێر چهند تۆقه دارێک وچانمان گرت .ژومارهیهک له پێشمهرگهکان چهند
نارنجەکێکیان خسته نێو چۆمهکه و لە ئاکامی تەقینەوەیاندا ماسییەکی زۆر کوژران و گیران .له
بیرم نهماوه چۆن بوو چهند کهسی دیکه عهدڵێک برنجیان دۆزییەوە .دیار بوو ئاوارەی شهڕەکەی
ئاالن لەوێوە تێپهڕ ببوون .پێشمەرگەکان چاوه چاویان کرد بۆ زهرفێک .له خوارترهوه تهنهکه،
یان پووتێکی ئاو دۆزرایهوه .برنج و ئاوی چهم له پووتەکەدا تێکهڵ کران .بە لهته دارێکیش
برنجهکهیان دهشێواند .که برنج وهک سایلهی لێهات ،له سهر ئاور دایانگرت .ماسییەکەش بێ
رۆن و بێ خوێ تامێکی یهکجار ناخۆشی له الی من بۆ ههتا ههتایە به جێهیشت .خۆمان تێر
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کرد .پێش ئهوهی ڕێکهوین پهرویز شافێعی (که دواجار گیانی بهخت کرد) و هاوڕێیهکی دیکه
به ناوی موعتهسهم خۆیان گهیاندبوه پاسگای بهعسییهکان له خوار ماوهتهوه .ڕێگاکهمان وا بوو
ناچار بووین بهالی پاسگاکهدا تێپهڕ بین .بۆ ئهوه ئیجازه پێویست بوو .پاسگاش ئهوان بۆ
ماوهت بهرێ دهکا .له گهڕانهوهدا توانیبوویان چهند کارتۆنێک کۆنسێڕوی گۆشتی گا لهگهڵ
خۆیان بهێننهوه.
له چهمهکه پهڕابووینهوه و ملی ڕێگایهکمان بهرهو سهر شاخهکهی بهرامبەر پاسگاکه گرتهبەر
کە تاریک داهات .ههر دوو کەس و کۆنسێروێکمان بهر کهوت .له هیچ باشتر بوو .کزه بایهکی
سارد ئاوری پێکردینهوه .کهچی ئهوهندهی پێنهچوو بهعسییەکانی ناو پاسگاکه به چهکی قورس
دایانگرتین .بهههر جۆرێک بوو دهرباز بووین .ڕۆژی دوایی تا ئێواره ڕێگامان بڕی .ئهگهرچی
چهند ڕهزه ترێ و داری میوه هاتنه سهر ڕیگامان ،ڕێگا به ناو باغه میوه سووتاوەکاندا بۆ
پێشهوه ئهچوو .تۆپبارانی شهڕی ئێران و ئێراق ههموو ئهو ناوهی سووتاندبوو .له «دهوڵهتی
نوێ»دا تهنانهت ڕهزه ترێ و دار گوێزی کوردستان حهرام کرابوون.
«دهوڵهتی نوێ» ڕوخسارێکی شاراوه و پێچهوانهی ههیه .ئهگهر تیشکی زۆرتر بخریته
سهری ،ڕاستییهکی زۆرمان بۆ دهردهکهوێت .که زۆرێک لهوهی یاساییە دهبێته قاچاخ .ئهوهی
قاچاخه دهبێته یاسا .دهسهاڵتی سیاسیی هاوچهرخ به ههر تاکێکی خۆی ههروهها چاویلکهیهکی
بهخشی تا له پشت شووشه ڵێڵهکانیهوه ڕاستییهکان ببینێت .دهسهاڵتی سیاسیی که ههست به
ترس بکات ئهنفال هیچ ،بۆڵدزێرهکانی ڕیز دهبهستن؛ چێوپاساری ماڵی گوندهکان دهردهکێشن؛
گیاجاڕ و دهشتی گهنم ،دهخڵ و دانیش دهسووتێنن؛ و وهک شێرکۆ بێکهس ئهڵێت ههڵقرچانی
باڵنده بێگوندهکان به دیاریی دههێنێن.
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بەدەم ڕێگاوە له ناو باغ و ڕهزه ترێکان چنگمان دهخسته ناو گهاڵ ڕژاوهکان بهڵكوو خواردنێک
بدۆزینهوه .دار گوێزمان بهخهسار نهدا .ههموومان پشکنی .بهاڵم جیا له گوێزی کڕمۆڵی پاییزیی
هیچ دەست نهدهکهوت .ئهحمهد گۆڵبههاری (کە دواجار له شهڕی گاوهشهله گیانی بهختکرد)
بهرپرسی تهدارۆکاتی پهلی شههید عومهر فەیزی بوو 1.جار به جار کە دههات و به الماندا تێپهڕ
دهبوو ،له گهڵ حامید ڕهزایی (کە دواجار لە باغڵوجه گیانی بەختکرد) به پچه و ئیشاره
داوامان لێ دهکرد ئهگهر خواردنێکی الیه النیکهم بهشی ئێمه بدات .ئەویش به پێکهنینهوە
وەاڵمی ئەداینەوە کە ئهگهر خواردن ههبێت ههموومان پێکهوه کهڵکی لێ وهردهگرین.
کاک تالیب بەرپرسی پهلهکهمان زۆر باوهڕی به ئهحمهد بوو .ئهحمهد له کاری تهداروکاتدا
ڕێکوپێکی زۆری له خۆ دهنواند .ئهوه و گهلێک خوو و ڕهوشتی دیکه سهرنجی کاک تالیبی بۆ
الی خۆی ڕادهکێشا .لهو ههلومەرجه ناسکهدا که پووڵ و پێداویستیمان زۆر کهم و دهبوا کهسێک
به پرۆشی دابین کردنی جلوبهرگ ،پێاڵو و گهلێک پێداویستیی دیکه بوایە ،له ئهحمهد باشتر
شک نهدهبرا که بهرگری له ههڵهخهرجیی بگرتایه .ئێمه دهمانزانی دواجار زهحمهته قسه نهرم
و نیانهکانمان ئهحمهد ڕازی بکات له پهناوه چاوێکی لێمان بێت ،بۆیە به شۆخییهوه داوامان
دهکرد کاک تالیب کهسێکی دیکه دیاری بکات .ئهویش جوابی نهدهداینهوە:
 نه .ئهزانم بۆ وا ئێژن .کهسێک دائهنێم قهران به قهران ههمو شتێک حهساو بکات!الی ئێواره بوو .وچانمان گرت .ئهحمهد هاته الی حامید و من دانیشت .بزهیهکی کرد و قوتوه
مرەبایەکی چکۆلهی له گیرفان دهرهێنا .بۆی کردینهوە .ئهوه تهنها خواردنێک بوو که ئهحمهد
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ئاشکرایه وشهی شههید بارێکی ئایینی ههیه .ئهو سهردهمه و ئێستاش لهم وشهیه کهڵک وهەردهگیرێت بهاڵم بێ ئهوهی باری
ئایینییهكهی مهبهست بێت .ئێستا النیکهم له نووسیندا «گیانبهختکردوو» زۆرتر بهکار براوه .ئهو سهردهمه دهسته و هێزهکان بهوجۆره
ناو لێدهنران.
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توانیبووی له گهڵ خۆی ههڵیبگرێت .تا ڕۆژی دووههمیش ئاشکرای نهکرد .به سکی برسی
خۆمان گهیانده ڕۆژی سێههم .ههتا دوا نیوهڕۆ به ڕێگادا ڕۆیشتین .دهورووبهری سهعات چوار
و پێنج بوو گوندێکمان له بهرامبەرمانهوه لێ دهرکهوت .بەرپرسانی هێزهکه بڕیاریاندا ڕهوف
و چهند پێشمهرگهیهک له پێشهوه بنێرن و داوا بکهن خهڵکهکه یارمهتی بکهن ههڵوا و نان
ساز بکهن .قهراریش دهرچوو که دهچینه نێو دێ ،له بهر مزگهوت ههر پێشمهرگه و بابۆڵهیهک
نان و ههڵوای پێبدرێت و ئینجا بێوهستان ڕێگاکهمان درێژه پێبدهین.
ئهو گونده یهکهمین گوندی ناوچهی بانه و له ده ماڵێک پێکدههات .ئهو کابرای که کاک
ڕهوف ئهو داواکارییەی لێ دهکات ،دهڵێت« :بێقهزا بن .ئهو پهله پهلهتان له چییه؟ دوای
سێ ڕۆژ ڕێگا بڕین ،نانی وشکی چیی و ههڵوای چیی»؟ ئهوان له پێشدا دهباته ماڵهوه و
دواتر ههموو ماڵهکانی گوند ئاگادار دهکات .خهڵک چهندین حهیوانیان سهر بڕی و پاڵوێکی
زۆرهوه ئاماده کرا .تهنوور بۆ نان کردن داخرا .دیسان وهک بێکهس دهڵێت «بوو به جێژنی
ههژاران و تفهنگی بێ فیشهکدانمان له سهر یهک الق کهوتنه ههڵپهڕین» .ئهوه شۆخییهکی
ناومان بوو دهمان وت کۆمهڵه داییمه پهلهیهتی .بهرپرسانیش داییمه بڕیاریان دهدا
«مهوەستن ،جهماعهت دهبێ بڕۆین» .پێشمهرگهیهکی کۆمهڵه وتویهتی «باش بوو ڕۆژمان
لێ دهبوهوه .دهنا دهبوا ههر بڕۆیشتایهتین» .پێێشمهرگهیهکی دیکه داییمه دهیکوت «کاتێک
شهڕیش ڕوو دهدات مهسئولهکان پهیتا پهیتا دهڵێن جهماعهت ڕاوهستن .نازانم پاسدار که له
بهرامبهرمه بۆ دهبێ ڕاوهستم»؟
ئێمهش بهدوای تیمهکهی کاک ڕهوفدا گهیشتینه ناو دێ .دهستهکهی ئێمه زیاتر له ده کهسێک
بووین چووینه ماڵێک .ئهوهندهی نهبرد سفرهیان ڕاخست .برنج و خۆرشتێکی زۆر .نان له سهر
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یهک قهاڵ کرابوو .له چاوترووکانێکدا دیسی پاڵو و قاپی خۆرشت خاڵی دهکران .قهاڵی نانهکهش
نهما .برنجی تر .خۆرشتی تر .نانی زۆرتر .خێزانی ماڵهکه له دهالقهی ئاشپهزخانهکهوه به
سهرسووڕماوییهوه سهیریان دهکردین .ئهو شهوه و دوای چهندین شهو و ڕۆژ بۆ یهکهمجار به
تێریی سهرمان ناوه .پێش ئهو ڕۆژانه و له شهڕهکهی ئااڵنهوه له ڕاستیدا چهندین حهوتوو بوو
له ههلومهرجێکی زۆر خراپدا بووین .دهمهو بهیانی بۆ نیگابانی بهخهبهریان هێنام .له پهنا
دیوارێک و ههستیار ڕاوهستام .تاریک بوو .ورده ورده ڕۆژ هات و ڕووناکیی خۆی باڵو دەکردەوە.
له بهردهممدا دار گوێزێکی گهوره خۆی باڵو کردبوهوه .ئیتر دهورووبهری خۆم دهبینی .له ناکاو
له بهر پام گوێزێکی زلم بهدی کرد .ههڵم گرت .دڵم نههات بیشکێنم .دڵنیا بووم کرمۆڵ نییه.
ههڵم گرت بۆ دواجار.
ئهو ڕێپێوانه چهند سهد کهسییه ههلومهرجهدا بهسهرهاتێکی یهکجار سهرنجڕاکێش و یهکێک
له بیرهوهرییه بهنرخهکانی پێشمهرگایهتییه .تهنانهت منداڵی ناو سکی یهکێک له هاوڕێیانی
پێشمهرگهی ژن هاوڕێیهتی کردین.
له ههلومهرجێکی وههادا بڕیاری سیاسی وهک پێکهێنانی حیزبێکی گهورهتر بڕیارگهلێک بوون
بۆ پێشهوه پاڵیان پێوه دهناین .بیری قسهکانی هاوڕێی چاویلکه له چاو کهوتمهوه .حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران به ئاگاداری له نهبوونی هێزێکی کۆمهاڵیهتی بۆ پێکهێنانی ،به پشت بهستن
به کادرگهلێکی بهوجۆره پێک دههات .بهالم بیرۆکهی پێکهێنانی حیزبێکی وهها بۆ ئاڵوگۆڕه
فیکرییهکانی یهک یان دوو دهیهی پێش ڕاپهڕینی ئێران واته زاڵبوونی «بیروباوهڕهکانی جیهانی
سێههم» دهگهڕایهوه .وهها «پێداویستییهک» وای دهکرد پێکهێنانی حیزبێکی بهوجۆره سهرهڕای
بۆشاییهکی کۆمهاڵیهتیی جهختی له سهر بکرێت و ئاکامهکهی زۆر تاووتوێ نهکرێت .گرینگیی
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تێگهیشتن لهو ئاڵوگۆڕه جیهانیی و ناوچهییانه لهوهدایه که دیاردهیهک وهک حیزیبی کۆمۆنیست
له پڕوسه سیاسییهکانی واڵتانی جۆراوجۆر به ئاکامی وهها ئاڵوگۆڕێکی فیکریی بناسین و نهک
وهک «پێداویستییهکی مێژوویی» (ڕهسالهت و زهروورهتی تاریخیی) که دهبێ پێک بهێنرێت.
کۆبوونهوهکهی پێش سهفهرهکهمان سهرنجی ئێمهی بۆ کاردی ڕهوتێک ڕاکیشا که
بێ خۆویستیی و ئازایانه ئهیههوێت بۆ ناو کرێکاران بچێت و هێزیان لێ وهربگرێت .دواتر کهسانی
بهوجۆره له بهر گهلێک توانایی له نووسین و باسهکاندا (نامههوێت بڵێم تئوریک) سهرنجییان
ڕادهکێشا و ورده ورده ناوبانگیان دهردهکرد .وهکوو خهسرهو داوهر و مهنسوور حیکمهت که
ناوهکانیان خوازراو بوون .گوایه مهنسور حیکمهت ناوی ڕاستی خۆی (ژوبین رازانی) قەت ئاشکرا
نەکردوه و تەنانەت کەسانی یەکەمی کۆمەڵە قەت بهو بابهتهیان نهزانیوه .ئهگهرچی بۆ وێنه
ئهوه بۆ زۆر کهس شاراوه نهبوه که ئهو و خۆسرهو داور (شاهین رازانی) بران .له نیوەی
ساڵەکانی دەیەی نەوەدی زایینی ڕۆژنامه نیمروز لە لەندەن وتارێکی لەسەریان باڵو کردهوه کە
ئەو زانیارییانەی تێدا بوو .ئهو وتاره زۆر کەسی شۆکە کرد .ئامانج و ڕادەی درووستی ئەو
زانیارییانە هەرچی بووبێت ،ژوبین خەڵکی شاری تاران بوە و باوکی بهرپرسێکی پایهبهرزی
دهوڵهتیی و دایکی دواجار دهبێته وهكیل .ههر وهک خۆی دهیگێڕێتهوه 1له شیراز له زانکۆ
دهرسی خوێندوه و له گهڵ بۆچوونی مارکسیستیی ئاشنا دهبێت و دواجار بۆ ئینگلیز دهچێت.
وهک خۆی دهڵێت:

 1بڕوانه وتووێژ له گهڵ ڕادیۆ ئهنترناسیۆنال نهورۆزی :٢٠٠١/١٣٨٠
http://www.m-hekmat.com/fa/3630fa.html
یان باڵوکراوهی ئهنترناسیۆنال ژماره .٦٤

47

من مارکسيسم را بروايت بيژن جزنى ،يا مشى چريکى و احسان طبری و اينها ياد نگرفتم.
من چه آن دوره و چه به مراتب بيشتر از آن ،وقتى رفتم انگلستان ،درس بخوانم ،و
ديگر آزادانه و راحت به همه ادبيات مارکسيستى دسترسى داشتم ،مارکس را از
خودش خواندم.

طريق

1

له زانکۆی شیرازیش وهک خۆی دهڵێت تێکهڵ به گروپه سیاسییهکان نهبوه و زۆرتر خۆی و
دیتنهکانی خۆی بوه ئهوی بهرهو مارکسیسم هانداوه .له ئاکامدا ئهو بیروباوهڕهی گهلێک
ڕزگاربهخش هاتوهته پێش چاو و بۆیه دڵی پێ سپاردوه .وهک خۆی دهڵێت له تهمهنی ده
ساڵییهوه دهیزانی خودا نییه و خورافاتی له ڕاستی جودا کردوهتهوه .گرفت لێرهدا ئهوهیه که
ئهو مهیله به خۆ تهریک خستنهوه له خهڵکانی دیکه که خۆیان به مارکسیست زانیوه له ساحێبی
ئهو دێڕانه دهبینرێت .دهنا کهس نهیتوانیوه به تهنها و بێ کهڵک وهرگرتن له کهسانی دیکه
بگاته جۆرێکی دیاریکراو له بیرکردنهوهی سیاسیی و فهلسهفیی و کۆمهاڵیهتیی .بیژهن جهزهنی
و ئێحسان تهبهری له خانهیهک جێگایان نابێتهوه .ئهوانه دوو دیاردهی مێژوویی یهکجار جیاوازن.
بابهتێکی گرینگی تر ئهوهیه که نووسراوهکانی مارکس به زمانی ئاڵمانییه نهک ئینگلیزیی.
ئهگهرچی وهرگێراوی ئینگلیزیی لهوانهیه متمانهی زۆرتری له وهرگێراوی عهرهبیی و فارسیی پێ
بکرێت (که له سهردهمی شادا کهسی بهوجۆره کهڵكی لێوهرگرتوه) ،بهاڵم سهداسهد متمانه بۆ
خۆی ناخولقێنێت و دهکرێ گومان بخرێته سهری .وێنهی زهق و بهرچاو باڵوکردنهوهی
گروندریسهی مارکس بهدوای نزیک به سهد ساڵ به زمانی ئینگیزییه که گهلێک له باسهکانی
پێشووی مارکسیستیی که به زمانی ئینگلیزیش وهرگێڕابوونهوه ،دهخاته ژێر پرسیار.
1
2

ههمان سهرچاوه
بڕوانه ئێریک هابزبام :چۆن دونیا بگۆڕین :بهسهرکردنهوهیهکی مارکس و مارکسیسم ()2011
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مهنسوور حیکمهت لهو وتووێژهدا باسی دایه گهورهی دهکا که له سهر شۆڕشی ئێراق و
ڕووخاندنی عهبدولکهریم قاسم قسهی بۆ کردوه .له تهمنێکی کهمدا ئهو جۆره قسانه به دڵنیاییهوه
کاریگهری زۆر له سهر مرۆڤ به جێ دههێڵن .بهالم ئاماژه بهوه ناکات که له سەردەمی شا
لەبەر خوێندنەوەی کتێبێک دەبرێتە ساواک (پولیسی نەهێنی شا) .لەوێ هۆشدارێک وەردەگرێت.
دواجار لە بەر پلهی ئیداریی و کۆمهاڵیهتی ماڵی باوکی ،مهنسوور حیکمهت ئێران بۆ بریتانیا به
مهبهستی خوێندن جێ دههێڵێت .خۆی دواجار دهڵێت لهبهر ئهوهی ئازارێک به بنهماڵهکهی
نهگات ناوێکی سیاسیی ههڵبژاردوه « :نازناو هی ئهوانهیه ڕۆمان دهنووسن .ناوی سیاسی من
مهنسووری حیکمهته«!
ناوگۆڕین ههر هۆیهكی ههبێت ناو گۆڕانه و گرفتێک لهوهدا نییه .گرفت ئهو کاته پێکدێت
که بۆ ئهوانهی له بارودۆخێکی ناسکدا بهرپرسایهتی وهردهگرن نهک ناو بهڵکوو گهلێک پێشینه
له تهم و مژدا بمێنێتهوه .ئهگهرچی له کاتیی ملمالنێی و جیاوازیی فیکریی له ڕێکخراوێکدا،
یهکتر به بێ بهڵگه تۆمهتبار کردن دهبێته باو ،بهاڵم مهنسوور حیکمهت له هێشتنهوهی پێشینهی
خۆی له تهم و مژدا ههم بهرپرسیاره و ههم ڕهخنهی له سهر دهکهوێت.
مهنسوور حیکمهت به دوای خوێندن لە زانکۆکانی ئینگلیز و وهرگرتنێکی زۆرتری بۆچوونی
مارکسیستیی ،له ڕاپەڕێنی گەالنی ئێران لە ساڵی ١٩٧٩ی زایینی لەگەڵ ژمارەیەک کهسانیتر
گروپێک لە ژێر ناوی اتحاد مبارزان کمونیست-سهند (یەکیەتی تێکۆشەرانی کۆمۆنیست-سەهەند)
پێکدەهێنن .ئەو گرووپە خاوەنی کەسانی وریا و چاالکانی سیاسی بوە .سهههند و کۆمهڵه دهبنه
خاوهن چهند خاڵی هاوبهش وهک وهستانهوه له بهرامبهر کۆماری ئسیالمیی ،دژایهتیی له گهڵ
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شهڕی ئێران و ئێراق و پشتیوانی سهههند له بزووتنهوهی کوردستان .زۆرێک له ڕێکخراوه
چهپهکانی ئێران لهو کاتهدا خۆمهینی وهک «دژی ئیمپریالیزم» پێناسه و پشتیوانی لێ دهکهن.
بهالم ههر دوو ڕێکخراوهکه بهرههمی ئاڵوگۆڕهکانی فیکریی (زاڵبوونی مارکسیزم) و کۆمهاڵیتی
(خوێندنی هاوچهرخ) بوون که کۆمهڵگای ئێران بهدوای «ڕاپهڕینی سپی» شادا تاقی کردبوهوه.
کۆمەڵە لە سەردەمی دوای ڕاپەڕینی ئێران بۆ زۆرێک لە چەپەکانی ئێران وەک ڕێکخراوی دووهەم
چاوی لێدەکرا و لهڕاستیدا ڕێکخراوێکی کورد-ئێرانی بوو واته ههم خاوهن تایبهتمهندییهک بوو و
ههم ئەندام و چاالکیی سیاسیی ئهو له کوردستاندا قهتیس نهدهمایهوه .بە پێکهاتنی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران گۆڕهپانی تێکۆشانی کۆمهڵه له باری جۆگرافییهوه ههر چی زۆرتر به
کوردستان بهرتهسک کرایهوه .مهنسوور حیکمهت ئەو ئیدیعا به پێچهوانهی ویستی خۆی بهمجۆره
دەسەلمێنێت:
قبل از انقالب  ٥٧کومه له سازمانى در چهارچوب چپ راديکال ايران بطور کلى است و قطب بندىهاى درونى
اين چپ و اوضاع بینالمللى کمونیسم زمان خود را منعکس میکند .به اعتقاد من ،تا اين مقطع جامعه کردستان
و ويژگىهاى آن هنوز خصلت ويژه کردستانى به کومهله نبخشیده است .کومهله سازمانى سیاسى کار و
معتقد به کار توده اى است و به اين اعتبار يک پاى صفبنديهاى درونى کل چپ ايران در قبال مشى چريکى
است .تحت تاثیر مائوئیسم است و به اين عنوان گوشه اى از کل قطب بندى کمونیسم زمان خود در سطح
جهانى است .علیرغم اينکه فعالین اصلى آن در کانونهاى سیاسى در کردستان بار آمدهاند و لذا بیش از
ساير بخش هاى چپ ايران نسبت به معضالت جامعه کردستان و ستم ملى حساس و مطلعند ،افق ويژه
کردستانى اى را جلوى خود نمیگذارند و سازماندهى خاص کردستانى را دنبال نمیکنند .فعالین و رهبران اين
جريان در زندانها ،مانند ساير زندانیان چپ ،عناصر و کادرهاى جنبش کمونیستى ايران بطور کلى شناخته
میشوند.

1

کۆمهڵه به پێچهوانهی سهههند ،ئهو ڕێکخراوە کۆمەاڵیەتییە بوو کە دەکرا وهک بهشێکی
گرینگی حیزبێکی کۆمۆنیستی چاوی لێبکرێت .پێکهێنانی حیزبێکی بەوجۆرە ئامانجێکی سەرەکی

 1منصور حکمت ،در باره فعالیت حزب ،ص.١٨ .
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چەپەکانی ئێرانی پێکدەهێنا .ههر وهک پێشتر ئاماژهی پێکرا ،ئەو پێویستییە لە بۆچوونێکەوە
سەرچاوەی دەگرت کە خۆی دهسکهوتی ئهو ئاڵوگۆڕانه بوو که جیهان تاقی دهکردهوه :چین،
ڕووسیا ،شۆڕشەکانی دەیەی شەستی زایینی لە ئوروپا و فەرانسە ،کوبا ،ڤیەتنام ،و شۆڕشەکانی
دژی داگیرکهریی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،ئافریقا و ئامریکای باشوور .کۆمۆنیستەکان پێیان
وابوو کە پێکهێنای حیزبێک بۆ ڕێبەری چینی کرێکار لە تێکۆشان لە دژی نیزامی سەرمایەداری
و بێ چاوەڕوانیی یارمەتی لە بورژوازی «ملی و مترقی» ئەرکێکی هەنووکەییە و زۆریش دواخراوە.
مەیلێکی دیکە لە نێو چەپەکانی دونیا و ناوچەدا ،یهکدهنگی لەگەڵ هێزی دیمۆکراتیک و بورژوازیی
بۆ پێکهێنانی ڕژیمێکی دیمۆکراتیک بوو .ئهو حیزبه که له کوردستان پێکهات ،له درێژهی ژیانیدا
ورده ورده له کهرهسهیهک بۆ خهبات گۆڕدرا به ئامانج و باوهڕ و پێناسه .ڕهخنه و دووریگرتن
له وهها کهرهسهیهک ههروهها وهک ژێر پێنانی پێناسهکان و بنهماکان چاوی لێ دهکرا.
کەشوهەوای پولیسیی و نیزامی نوێی کۆماری ئیسالمی و بارودۆخی لهباری کوردستان،
مهجالی پێکهێنانی وەها حیزبێکی دهڕهخساند .بۆیە لە پڕۆسەیەکدا ئەو دوو ڕێکخراوەیە بە یەک
گەیشتن و لە سەر بنەمای تیۆری کادرەکان (به واتهیهکی دیکه به زانیاریی له ئاماده نهبوونی
هێزی کۆمهاڵیهتی بۆ پێکهێنانی حیزب) لە ساڵی ١٣٦٢ی هەتاوی لە گوندی مێشکەپە لە ناوچەی
ئاالنی سەردەشت حیزبی کۆمۆنیستیان پێکهێنا .کۆمەڵەش وهک بەشی کوردستانی حیزبی
کۆمۆنیستی ئێران پێناسه کرایهوه.
***
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له درێژهی سهفهرهکهمان بهدوای کۆتایی هاتنی شهڕی ئاالن خۆمان گهیانده ناوچهی گهورکی
سهقز و له سارده کوێستان وچانمان گرت .بۆ ڕۆژی دوایی ئاگاداریان کردین که پهلهکهی ئێمه
دهبێ بهرهو ناوچهی خانێ (پیرانشار) بڕوات و خۆی بگهیێنێته پێشـمهرگهکانی ئهوێ .له ڕێگای
سیسێرهوه و به پهنای رهبهتدا له جادهی مههاباد-سهردهشت پهڕاینهوه و خۆمان گهیانده ئهو
ناوچهیه .لهو کاتهدا تێکههڵچوونێک له نێوان کۆمهڵه و دیمۆکرات له ناوچهی مههاباد مهترسی
شهڕی هێنابوه ئهو ناوچهیهش .بۆیه به ئاماده بوونی زۆرهوه بۆ گوندهکان دهچووین .خهڵکی
ئهو ناوچه زۆرتر به ڕێبازی حیزبی دیمۆکرات ئاشنا بوون و ئهوهنده لوتیان به کۆمهڵهدا نهدههێنا.
ههتا بهرهو دێهاتهکانی نزیک خانێ نزیک دهبووینهوه نهداریی و نهبوونی هیج پێویستییهکی
بێهداشتی و خوێندن و فێر کردن سهرهنجیان ڕادهکێشاین .ئهو بهشه یهكێک له بێبهشترین
ناوچهکانی کوردهواریی پێکدههێنا.
لهبهر ئهوهی بۆ بههێز کردنی پێشـمهرگهکانی خانێ له کاتی نێوانگرژیی کۆمهڵه و دیمۆکرات
بۆ ئهو ناوچه بهڕێ کرابووین کارمان ئهوه بوو به دێهاتهکاندا بگهڕێین و ئهرکێکی دیکهمان
لهسهر شان نهبوو .بارودۆخی ناوچهکه و نامۆ بوونی خهڵکهکه بێتاقهتی دهکردین .مزگهوتی
گوندێکمان کرده مهقهڕ و ئهرکی کۆ کردنهوهی ماڵیات له ساحێب جهڵهب کهوته ئهستۆمان.
لهو جهولهدا چهند کهس له پێشـمهرگهکان ویستیان (بهوجۆرهی دهوترا) چهک دابنێن.
ڕووداوهکانی ساڵی  ١٣٦٢و شهرهکهی ئاالن ،ڕێپێوانهکان و ههرچی دژوارتر بوونهوهی
پێشمهرگایهتی و لهوانهیه گهلێک هۆی تاکه کهسیش پاڵیان به کهسهکانهوه دهنا .ڕهخنهکانی
یهکێک له هاوڕێکانمان که پێشتر له بهشێ نهێنی شاری سهقز چاالکی ههبوو ،بهرپرسی سیاسی
پهلهکهمانی تووڕه دهکرد .بۆیه گهلێک جار بهرپرسی سیاسی لهبهر قسه ڕهقهکانی ،خۆی له
ناومان تهریک دهخستهوه .یهكێکی دیکه له پێشمهرگه کۆنهکان به ناوی ناسر که برینداری
شهڕهکانی ساڵهکانی پێشتر بوو ،له بهر ئهوهی که نهیاندهکرده بهرپرسی تیمێک و ئهوهی
بهغهدرێک بهرامبهر خۆی دهزانی ،بڕیاری دابوو ڕوو بکاته یهکێتی نیشتمانی کوردستان.
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هاوکات له یهکێک لهو گوندانهی وا تهنانهت خاوهنی حهوز و مستهراح نهبوون مابووینهوه.
خهڵک بۆ نوێژ و عیبادهت له ژوورێکی زۆر چکۆله کهڵکیان وهردهگرت که چهند گڵیمێک و خامی
سپی تێیدا داخرابوو .ئهرتهشێکی گهورهی کێچ کێشکی ئهو ناوه بوون .لهو شوێنهدا کۆبوونهوه
بۆ به قهباحهت شوبهاندنی بڕیارهکهی ناسر رێکخرا .یهکێک له بهرپرسان پهیوهستبوون به
یهکێتی نیشتمانی به پهیوهستبوون به بورژوازیی ناو برد« :کاک ناسر شیفتهی زهرق و برقی
بورژوازی بوە» .لهو ههلومهرجهدا و لهو ناوچه بێبهشکراوانهدا دهبێ چ زهرق و برقێک بهرچاوی
ناسر کهوتبێت ،ڕازێک بوو قهت نهمانتوانی کهشفی بکهین .کۆمهڵه ئهو کات ههموو هێزێکی
دیکهی به ورده بورژوازیی و بورژوازیی ناو لێ دهبرد .پهیوهندییه نوێکانی لهگهڵ هێزهکانی
دیکهی ئێرانی ئهو جۆره مهیلهی بههێزتر دهکرد .دهگێرنهوه دهڵێن ڕۆژێک زۆڵهیخا خانم که تازه
له دوورخراوهییهکهی سهقز گهڕابوهوه و له سهردانی کاک کهریمی پێشـمهرگهی کوڕی بوه،
پرسیار دهکات:
«له گهڵ ئێراق چۆنن»؟
کهریم« :شهڕمانه»
«لهگهڵ ئامریکا»؟
«شهڕمانه»
«له گهڵ »...؟
«شهڕمانه»
...
له کۆتاییدا دهڵێت «دایکت بمرێ کهریم گیان ،حیزبێکی ههڵبژاردوه له گهڵ ههمو دونیا
شهڕیهتی».
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بهاڵم ئهو ڕووداوه ئهزموونێکی بۆ فێر بوون له خۆ دهگرت که تهنانهت بهدهستهێنانی
بهرپرسایهتی تیمێکی شهش تا ده کهسه تێپهڕ کردنی ڕۆژانی دژوار و گهلێک ئهزموونی پێویست
دهکرد .ناسر تهنها لهبهر کهمبوونی پهلهکهمان نهیدهتوانی ئهو پله بهدهست بهێنێت .بوونی ئهو
داییمه سهرچاوهی هێز و ورهمان بوو.

به گهڕانهوهمان بۆ ناوچهی سهقز له یهکهمین ڕۆژهکانی وهرزی زستاندا مهجالی حهسانهوهیهکی
یهك دوو مانگهمان بۆ ڕهخسا .ساڵی  ١٣٦٢چهندین ڕووداو و شهڕی گهورهی وهک گڵۆالن،

گهورک و ئاالنی له خۆ دهگرت که لهگهڵ ڕووداوهکانی ساڵی  ١٣٦٣له کتێبی دهشتی دارێ
بهسهر کراونهتهوه .ههر کام لهوانه پڕن له ڕووداوی سهرنجڕاکێش ،له هاوڕێیهتیی ،له ژیانی
دژواری پێشمهرگانه و ههروهها بااڵ کردنی تێگهیشتوویی سیاسیی .هاتنی شهڕی ناوخۆیی له
زستانی ١٣٦٣دا و ڕووداوهکانی بههاری  ١٣٦٤و هاوین و زستانی ئهو ساڵه (که ئهمانهش لهو
کتێبهدا هاتوون) بۆ نووسهریش هاوکات بوو لهگهڵ پێگهیشتن و تێگهیشتنی زۆرتر له ژیان و
خهبات .بڵێسهکانی ئهو ئاگره سهرهڕای دژواری ههلومهرجی سیاسی و چهکدارانه له کوردستان،
له ساڵهکانی دواتر ههموو کوردستانی دهگرتهوه .گیانبهختکردنی ژومارهیهکی بهرچاو له هاوڕێیان
و ههروهها کاریگهری شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات بوه هۆی واز هێنانی ژومارهیهكی زۆری دیکهی
پێشمهرگه؛ هاتنی ژومارهیهکی زۆر بۆ ڕیزی پێشمهرگایهتی له ئاکامی دامرکانی ئهو شهڕه له
ساڵهکانی دوایی و دهنگدانهوهی چاالکی هێزی پێشمهرگهی کۆمهڵه لهو ههلومهرجه دژواردهدا،
پێناسهکانی دیکهی ئهو سهردهمهیان پێکدههێنا .لهو سهردهمهدا که تهنانهت ههڵگرتنی
الپهڕهیهک کاغهز تاوانی ئێعدامی بهدواوه بوو چ بگا بهوهیکه مرۆڤ وهک پێشمهرگهیهک بهدیل
گیرا بێت ،ئهوه ورهی بهرزی ژنان و پیاوانی پێشمهرگهی کۆمهڵه بوو که بێ هیچ چاوهڕوانییهک
ناو و ڕێبازی ئهو ڕێکخراوهیان دهپاراست.
شهوێکی یهکجار سارد و پڕ بهفری زستانی  ١٩٨٥/١٣٦٣بوو .له بڵندترین لوتکهی شاخێکی
سهر گوندهکانی بهرده ڕهشه و دوو پلووره بهرهو دۆڵهکه بۆ خوارهو دادهگهڕاین .پهنجهی پا و
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دهستمان تهزیبوون .لهو الترهوه هاوڕێ مههین به دانیشتنانهوه بۆ خوارهوه خۆی کێش دهکرد.
یارمهتی کهسی وهرنهدهگرت .دواجار زانیم نهخۆشینی مانگانه هێزی لێ بڕیبوو .هاتینه خوارهوه
له ڕووبارێک پهڕاینهوه .ڕهحمان له ناو ئاوی سارد و سههۆاڵویی وهستابوو یهکه یهکه کهسهکانی
دهپهڕاندهوه .چهند ڕۆژ پێش ئهوه له سهعات چواری نیوهشهودا له چۆمی نێوان قهرهول و
قۆزڵوو پهڕاینهوه .لهگهڵ شههبازی کچه پێشمهرگه ،ئاو تا بنه قاقامان هات .لهو بهر لهسهر
بهفر و سههۆڵ دانیشتم .هێزی ڕۆیشتن و جواڵن نهمابوو .عهتا شوان ههر جۆرێك بوو گهیاندمیه
پهنای تهنوورێکی داخراوی ماڵێکی قۆزڵوو .الم وایه لێرهدایه که پهیوهندی بیروباوهڕ و بڕیاری
سیاسی دهردهکهون .وهک پێکهێنانی حیزبهکان و پهیوهندی کردهوه ،ژیان و گیانبازیی مرۆڤهکان.
***
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درێژهی چاالکیی پێشمهرگه
١٣٦٥-١٣٧١

لە وەرزی بەهاری ساڵی  ١٩٨٧/١٣٦٦ئاخرین ڕۆژەکانی ئەرکی ڕێکخراوەییم لە ڤێرگەی
پێشمەرگایەتی کۆمەڵە لە دۆڵی چنارە و باساک دەبردە سەر .هاوینی ساڵی پێشتر بە بڕیاری
کۆمیتەی ناوچەی سەقز نەیانبردمەوە بۆ چاالکیی لە ناوچە داگیرکراوەکان .بڕیارێکی کۆمهڵه
ههناردنهوهی ئهندامانی بنهماڵهیهك که خاوهن چهند گیانبهختکردوو بوون ،قهدهغه دهكرد.
ئهگهرچی زۆرێک لهو کهسانه که له بنهماڵهیهکی بهوجۆرهوه دههاتن جاری وابوه گوێڕایهڵی
بڕیاری بهوجۆره نهدهبوون ،بهاڵم ئهو بڕیاره ههم درهنگ دهرچوو ههم له بهڕێوهبردنیشیدا
ناشێلگیریی خۆی دهنواند.
له ئاکامی ئهو بڕیارهدا لە فێرگەی پێشـمەرگایەتی ڕێکخرام .لە سەرەتادا کرامە بەرپرسی
دەستەیەک .ڕەحمان قادری و پەروین دارایی بەرپرسانی دیکەی پەل و دەستەیان پێکدەهێنا.
پێکەوە لە کەشوهەوایەکی زۆر خۆش و دۆستانەدا ئەرکەکانمان بە ئەنجام دەگەیاند .یەکەم جار
بوو لەگەڵ کاک ڕەحمان لە نزیکەوە کارێکی هاوبەشمان دەکرد .پەروین خەڵکی شاری سەقز و
لە زومرەی ئەوکچانه بوو کە لە جەرگەی ڕاپەڕینی ئێران و لە ڕووداوەکانی دوای ئەوە ڕۆڵێکی
بەرچاویان گێڕا .پەروین و زۆرێک لەو ژنانە بەدوای ماوەیەکی زۆر کاری نهێنی لە شارەکان و
لەبەر مەترسی زیندان و ئەشکەنجە و ئێعدام ،هاتبوونە ڕیزی پێشمەرگایەتییەوە .پەروین ژنێکی
لەدڵ نزیک و سەمیمی بوو .لەبەر ئەو ناسیاوییە و لەبەر ئەوە بەتەمەنتریش بوو ،وەک خۆشکێکی
گەورەش دڵسۆزی خۆی بەرامبەرم دهنواند .یهکێکی دیکه له هاوڕێکان به ناوی مێهری وهک
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بهرپرسی دهستهیهک لهوێ ڕێکخرا بوو .پەیوهندییهکی قووڵی سیاسی له نێوان ئهو و مندا
پێکهاتبوو .له ڕووداوهکانی یهک دوو ساڵی ڕابردوودا ههم هاودهسته بووین و ههم وهک بهرپرسانی
یهک دهسته پێکهوه گهلێک ئهزموونمان تاقی کردبوهوه .به تهمهنتر له من و مرۆڤێکی له دڵ
نزیک و له باری سیاسیشهوه زۆر تێگهیشتوو بوو و له بهر ئهوه و ئهو چاالکییهی که له خۆی
دهینواند متمانهیهكی زۆری هاوڕێکانی دهوروپشتی بۆ الی خۆی ڕادهكێشا .ئهو کاتهیش که له
فێرگه مابوهوه و ههرچهند که به زوویی دهبوه دایک ،کهچی له بهڕیوهبردنی ئهرکهکان و
کۆبوونهوهکان چاالکییهکی زۆری له خۆ دهنواند .مرۆڤێکی ڕهوشت بهرز بوو بۆیه کهسهکان زۆری
لێ فێر دهبوون.
لە کۆتایی پائیزی ڕابردوو لە دۆڵی مالومەوە گوازتمانەوە بۆ دۆڵی چنارە لە نزیک بەرزنجە و
عەربەت .هۆی ئەو جێگۆڕکەیە ،دژوار بوونەوەی بارودۆخی چهکدارانه و نزیک کەوتنەوەی
هێزەکانی ئێران لەو ناوچەیە بوو .چەند ڕۆژ پێش ئەوەی مالومە جێهێڵین ،ئەو پەلە چەکدار
کران .ئەو ساڵە ژمارەیەکی یەکجار زۆر ڕوویان لە پێشمەرگایەتی کردبوو .ساڵی  ١٣٦٦سێ
ساڵ لە شەڕی درێژخایهنی دیمۆکرات و کۆمهڵه تێدەپەڕی .بەاڵم ژمارەی ئەو شەڕانە ڕوو لە
کزی دەڕۆیشت .کۆمەڵە باسی لە ئاگربەسی یەک الیەنە دەکرد بهاڵم حیزبی دیمۆکرات وەاڵمێکی
بەوە نەدەدایەوە.
کهشوههوایهکی نه شهڕ نه ئاشتیی ورده ورده خۆی زاڵ دهکرد .حیزبی دیمۆکرات ئاخر جار
له دۆڵی نهرمهاڵس هێزێکی زۆری بۆ سهر کۆمهڵه نارد .له شهڕێکی گهورهدا کۆمهڵه ئهو هێرشه
بهرپهرچ دهداتهوه .ههر وهک له بیرهوهرییه بهنرخهکانی حاتم مهنبهری پێشمهرگهی ئهوکاتی
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حیزبی دیمۆکرات دهردهکهوێت ،ئهوه ههوڵێک بوه بۆ یهکال کردنهوهی شهڕی کۆمهڵه و حیزب.
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له ههمان کاتدا ههر وهک ئهو دهیگێڕێتهوه ههوڵی بهجێی ژومارهیهك له ئهندامانی حیزب بوهته
هۆی بهرگری له ڕوودانی شهڕێ زۆرتر .کۆمهڵهش ئیتر ههوڵ دهدات ئهو شهڕه پهڕاوێز بخات.
ئهگهرچی چهند ساڵ دواتر ئهمه وای کرد له دو سێ جێگا چهند پێێشمهرگهیهکی کۆمهڵه بهدوای
ئاگربهسهکدا له داو بکهون و گیان بهخت بکهن.
چاالکییەکانی هێزی پێشمەرگە لە دژی کۆماری ئیسالمیی ڕوو لە گەشە بوو و گرتنی پایەگاکان
و بنکەکانی هێزەکانی ڕژیم لە جەرگەی ناوچە داگیرکراوەکان بێگومان هۆیەکی دیکەی زیاد
بوونی ژمارەی داخوازانی هاتن بۆ پێشمەرگایەتی بوو .ئەو ژمارە تازەیە لە چوار پەلدا ڕێکخران.
پەروین و منیش هەر کامەمان کراینە بەرپرسی پەلێک .پەلەکەی ئێمە بە نەکەرۆز ناوی دەرکرد.
دوو هاوڕێی دیکه به ناوی عهبو جگهریی و شەهال حەیدەری بەرپرسانی دیکەی ئەو پەلە بوون.
دیسان لە کەشوهەوایەکی خۆش و لە ناو ژمارەیەک ئینسانی بە ئهزموون و به باوهڕ ماوەیەکی
پڕ لە بیرەوەرییمان لە ڤێرگەی پێشمەرگایەتی بردە سەر.
ژمارەی کچان هەروەها لەو پەلەدا بەرچاو بوو .بەیان ،سۆیبە ،غەریبە ،ڕۆزوان ،زەهرا،
شەهین .سێ کەسی یەکەمیان لە ژێر کاریگەری جەولەی پێشمەرگە لە گوندەکانی ناوچەی
دیواندەرە و سەقز ڕوویان کردبوە پێشمەرگایەتی .پێش هاتنە دەرەوەمان لە مالومە لە الیەن
بەرپرسانی سەرترەوە داوام لێکرا هەوڵ بدەم سۆیبە بە قەناعەت بگەیێنم بگەڕێتەوە بۆ شار .وا
دەردەکەوت تەندرووستیی باش نییە .له ڕاستیدا تۆزێکیش گومان بوو بڵێی لهباری بیروباوهڕدا
چۆن بێت؟ بەاڵم لە هەڵەدا بووین .کەلوپەلەکانمان لە بارکێشێک بار دەکرد .سۆیبە کە ئاگادار
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بڕوانه بیرهوهرییه بهنرخهکانی حاتم مهنبهری که ئهو کات پێشمهرگهی حیزبی دێمۆکراتی کۆردستانی ئێران بوه

58

بوو داوای گەڕانەوەی بۆ ئێران لێدەکەن ،خۆی گەیاندبوە سەر بارکێشهکه ،نەدەهاتە خوارەوە.
لە خوارەوە ڕووم تێکرد و داوام کرد بێته خوارهوه .ئەمجارە دەنگی بەرز کردەوە و وتی:
«ئەگەر عەبدوال مۆهتەدی دەڕواتەوە ،ئەوە منیش دەڕۆمەوە».
خۆم گەیاندە کاک شەمێ ئاریانژاد کە بەرپرسێکی ڤێرگە بوو و وتم« :بۆ تەندرووستی
جەستەی نازانم .بەاڵم بیروباوەڕەکەی تەواوە» .بڕیار درا وازی لێبهێنین .سێ کچەکەی دیکە لە
ژێر کاریگەری چاالکییەکانی کۆمەڵە لە دیواندەرە و سنە و دوای ماوەیەک کاری نهێنی هاتبوون
بۆ پێشمەرگایەتیی .بهداخهوه ڕۆزوان لە ڕیزی گوردانی شوان و لە هەڵەبجە گیانی بەختکرد و
شەهین دوای چەند ساڵ لە دەرەوەی واڵت کۆتایی بە ژیانی خۆی هێنا .ئەم سێ کچە لە بەر
خوێندەوارییان یارمەتیدەرێکی گەورەی کچانی دیکە بوون .ئەو یارمەتییانە هەروەها ڕێنوێنی
پزیشکی دەگرتەبەر.
من لەوە کەم تەمەنتر و کەم ئەزموونتر بووم کە بتوانم بێ یارمەتی کچانی بەوجۆرە فێرکردن
و بارهێنانی کچانی دیکە بە ئەنجام بگەیێنم .کچانێک کە ژیانێکی بێبەری لە خزمەتگوزارییە
کۆمەاڵیەتییەکانیان بردبوە سەر .زانیارییەکانم لە سەر ئەو جۆرە بابەتانە لە چەند ساڵی ڕابردوودا
گەشەی کردبوو .لە ساڵی  ١٩٨٥/١٣٦٤ڕەسووڵ حامیدی وهک بەرپرسی سیاسی پەلهكهمان
ڕەخنەی لە هەڵسوکەوتم لەگەڵ ژن و مێردێکی پێشمەرگە گرت .دوای ماوەیەکی زۆر کە لە
گوندێک دەماینەوە ،دەبوا ئەوەم بزانیایە کە ئهوان ژوورێکیان بۆ پێکەوە بوون پێویستە .بەاڵم
من هەر دووکیانم بۆ حەرەسی نیوەشەو دیاری کردبوو .جارێکیش بێ ئەوەی خۆم بزانم دوو ژن
و مێردم بۆ یەک ماڵ دابەش کرد .کهوتبوونه تهعاروف له گهڵ یهکتردا .له ئاکامدا ژن و
مێردێکیان بهتووڕهییهوه ماڵهکه بهجێ دههێڵن و دهچنه دهرهوه .ئهو زانیارییهی که کچەکانیش
59

هەر مانگە و جارێک لە بەر ڕگل بوونیان پێویستیان بە پشوودانێکی چەند ڕۆژە هەیە ،و زۆر
زانیاریی دیکه لە جەرگەی ئەو ژیانەدا فێر بووم.
پرسی ئەخالق وهک هێزێکی مەعنویی فشارێکی زۆری دەخستە سەر هەڵسوکەوتمان .زیاد
بوونی کچانی پێشمەرگە ،پێشنیاری هاوسەرگیریی پەرە پێدهدا .له ئاکامی بڕیارێکی کۆمەڵەدا
پێشنیار بۆ هاوسەرگیری لە کچانێک کە هێشتا لە ڤێرگەکەدان قدەغە کرا .له جواب به داوایهكی
من یەکێک لە بەرپرسانی ڤێرگە که ئهو بڕیارهی ڕهچاو نهكردبوو ،تەوبیخ کرا .بەاڵم
خۆشەویستیی ئەوان بەهێزتر بوو و دهزانم دڵئێشانی ئهوانیشم بهرکهوت .بهاڵم وادیاره ئهو
کردهوهی من ،ڕهنگدانهوهی تێگهیشتن و ئهزموونی من لهو بابهتانه و سهرچاوهکانی زانیاریی و
تێگهیشتنم له چوارچێوهی ڕێکخراوهیهكی دیاریکراو بوو.
تێگهیشتنی زۆرتر له بابهتی پهیوهندی ژن و پیاو ،ههڵسوکهوتێکی باشتری بهرامبهر ئهو
بابهتانه بهدواوه بوو .هاوڕێیەکی دیکە کە لە گەڵ کچە پێشمەرگەیەک سەرنجی یەکتریان بۆ الی
خۆیان ڕاکێشا بوو ،دەهاتنە خێوەتەکی ئێمە و لەوێ لەسەر داهاتوویان قسەوباسیان دەکرد.
پێم وابێت دڵداریشیان دهکرد .لە کۆبوونەوەی مانگانەی پەلی نەکەرۆزدا هەموو جارێک ڕەخنەم
لێ دەگیرا کە لەگەڵ کچەکان قسە ناکەم .ئهمجاره ئهگهر ناچار به قسه کردن له گهڵ یهکێکیان
دهبووم ،له پێش چاوی هەمووان بوو.
ئهگهر پاساوێک بۆ ئهو ڕەوشتەم بهێنمهوه دهبێ بڵێم ئهوه لە ئەزموونێکی تاڵەوە سەرچاوەی
دەگرت .ساڵی  ١٣٦٢تەنها ساڵێک لە دەستپێکردنی پێشمەرگایەتیم تێدهپهری و ژمارەی کچانی
پیشمەرگەش ڕووی له زیادبوون بوو .پێشمەرگە ڕەسم وابوو دوو دوو بۆ ڕۆیشتن ڕیز ببەستن.
ئهو هاوینه زۆر جار لەگەڵ یهكێک له کچه پێشمهرگهکان بە ڕێگادا دەڕۆیشتین .قسەکانمان
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زۆرتر بابەتی سیاسی بوون .ئهو کچێک بوو لە بنەماڵەیەکی ناسراو .شەوق و مەیلی سیاسیی لە
گەڵ هەوڵدان بۆ بەشداری چاالکانە لە ئەرکی پیشمەرگانەدا زۆر لهودا بەرچاو بوو.
ئەو نێوان خۆشییە وای کرد کە بەرپرسی سیاسیی بۆ ماوەی حەوتوویەک بۆ ئەو «دڵداری»
کردنە کۆبوونەوەمان بۆ دابنێت .ئێمه ههموومان بێ ئهوهی ههستی پێ بکهین خاوهن ئهو
چاویلکهیهین که ههڵسووکهوتی کوڕ و کچێک به وردی دهخاته ژێر چاوهدێرییهوه .ئەو
هەڵسوکەوتە کاریگەرییهکی وهها گهورهی لە مندا به جێهێشت کە هیچ کات ئیتر نەمتوانی لەگەڵ
جنسی بەرامبەر و هاوتەمەنی خۆم پەیوەندییەکی ئاسایی پێک بهێنم .کاتێکیش دوای چەند ساڵ
خۆشەویستیی کچێکم لە دۆڵی مالومە بۆ الی خۆم ڕاکێشا ،لەو ماوەیەدا نەمزانی چۆن لەگەڵ
دڵدارێک (ئەمجارە بەڕاس) هەڵسوکەوت بکەم .زۆر ئێوارە بەالی یەکەوە دادەنیشتین و
بەزەحمەت وشەیەکم دەدرکاند .کاتێک ژیانی هاوبەشم لەگەڵ کەسێکی دیکە پێکهێنا ،دیسان
کاریگەری فشاری ئەخالقی (کە لە سەرەوە باس کرا) و ئەو ڕەوشتانە بوو کە ژیانی منی دیاری
دەکرد .باسکردن له ڕۆڵی ژنان ،فشاری ئهخالقی ،کاریگهرییهکانی ئۆردوگانشینی و هتد،...
بابهتگهلێکن هیوادارم کهسێک به تایبهت له الیهن هاوڕێیانی ژنهوه ،لهسهری بڕوات و بیرهوهریی
و لێکۆڵینهوه بخاته بهردهس ههموومان.
***
گەیشتنمان بۆ دۆڵی چنارە له گهڵ دەستپێکردنی وەرزی سەرما و باران هاوکات بوو .بە یارمەتی
ژومارهی زۆری پێشمەرگە تازەکان چەندین شوێن وەک ماڵ درووست کرا .ئەو جۆرە مااڵنە هەتا
بااڵی مرۆڤێک بە بلووک بەرز دەکرانەوە و سەرەکەی بە تەنەکەی شیروانیی دادەپۆشرا .هەر
ماڵێک بە دوو ژوور و لە هەر ژوورێک دەستەیەک جێگیر دەکران .کچەکانیش شوێنی خۆیانیان
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پێدرا .خولی فێرکردن سێ مانگی خایاند .ژمارەیەکی بەرچاویان دواجار لە چاالکییەکانی
ناوچەکانی کوردستان ڕۆڵی گەورەیان بینی .بهداخێکی زۆرهوه ژمارەیەکیان وەک ڕزوان
ئەحمەدزادە ،ماشااڵ مێهرپەنا ،جەمال عەلیزادە ،مەنسوور پاکسرشت ،هۆمایون حێلمی ،سماییل
مستهفانژاد له ڕووداوهکانی دواتردا گیانیان بەخت کرد .چەکدارکرانی ئەو پەلە پێشمەرگه و
هاتنی وەرزی بەهار هاو کات بوون.
چەند ڕۆژ دوای چەکداربوونی پەلی نەکەرۆز ئاگادار کرام کە پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز
بەرەو ناوچە دەگەڕێنەوە .بێ ئهوهی کهسێک ئاگادار بکهم خۆم گهیانده شوێنی مانهوهیان.
لەبەر بڕیارەکەی کۆمەڵە بۆ نەناردنەوەی کەسانێک کە ئهندامی بنەماڵەی شەهیدن ،دەمزانی
ئیجازەی ئەوەم پێنادرێت .به هاتنی ماشینێک لە سلێمانییەوە ،منیش خۆم پێچایەوە.
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چناره ،وێنەی  :١بۆنەی چەکدارکردنی پەلی نەکەرۆز .شانی چەپ ،گیانبەختکردوو مەسعود ئەمیننژاد به کاڵوێکی
سوورهوه له کاتی بهرزکردنهوهی چهکهکهی ،ڕێکەوتی  ١٠ڕەشەمە  ١( ١٣٦٥مارس .)١٩٨٧
وێنەی  :٢هەر ئەو ساڵە لە گهڵ چهند کهس له پێشمهرگهکانی ڤێرگه له بەردەم ئەو ماڵە نیوە تەنەکە و نیوە
بلووکهکان لە چنارە .ئەو مااڵنە بە دەس تازە پێشمەرگەکان زۆر جار لە ژێر باران و لە سەرمای زستان درووست
کران .بە دوو ژوور دابەش دەکران و دواجار که هەر دەستەیەک ١٥ -تا  ٢٠کەس -لە ژوورێک جێگیر دەبوون .هەر
دەستەیەک بۆ خۆی بەرپرسیێکی خۆی دیاریی دەکرد .ئهو دهسته لە جێگای خۆی نانی دەخوارد .نانی نیوەڕۆ لە
ئاشپەزخانەی ئۆردووگا تەیار دەکرا .هەر ڕۆژە النیکەم دوو کەس بۆ ئاشپەزی دیاریی دەکران .زۆربەی جارەکان
برنجەکە دەبوو بە سایلە لە بەر نابەڵدیی ئاشپەزهکه .هەموو بەیانییەک کۆبوونەوەی سیاسیی بە سروودی «ئاگرە
سوورە» دەستی پێدەکرد :..ئالبۆمی نووسەر.
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ماوهیهک بوو هاوڕێیهکی کۆنترم له ڤێڕگه ڕێکخرا بوو و منیش تهنها ئهوم له بڕیارهکهم
ئاگادار کرد .ماڵئاواییم لەو کرد و بەوجۆرە خۆم گەیاندە سلێمانی .لەوێوە چووم بۆ الی
پێشمهرگهکانی ناوچەی سەقز که هەر وەک لە پیشدا باسم کرد تەنها هێزێکی پەنجا کەسییان
بەرەو ڕۆیشتنەوە ئامادە دەکرد .ئەو هێزە لە پەلێک (دوو دەستە) و دەستەیەکی دیکه
پێکدەهات .لەبەر کەم بوونی کەسانی بەئەزموونتر و بەرپرسی دەستەکان ،کۆمیتەی ناوچە بە
هاتنەوەی من شاد بوو .بۆ بەیانی ئەو ڕۆژە بەرەو سەرسنوور بەڕێکراین .له ساڵی ١٣٦٥وه و
له بهر داخرانی ههرچی زۆرتری سنوورهکان ،چوونهوه بۆ ناوچه دژوارتر و پڕمهترسییتر له جاران
ببوهوه .لهو جێگانهش که مهجالی پهڕینهوه دهڕهخسا ،کاروانی پیشـمهرگه ناچار دهبوو به ڕۆژ
له جێگایهك له نێوان بهرهکانی شهڕی ئێران و ئێراق خۆی حهشار بدات تا شهو بهسهردا
دههات ..بۆ وێنه ههر وهک یهکێک له بهشداربوان و فهرماندهکانی ئهو گوردانه دهیگێڕێتهوه:
«به پێی سیاسهتی نیزامی کۆمهڵه و له بههاری  ١٣٦٥پێشمهرگهکانی گوردانی ٣١ی بۆکان و گوردانی کاوه
که (ئهگهر ههڵه نهبم) سهرجهم نزیکهی  ١٥٠کهس دهبووین ،خۆمان ئامادهی چوونهوه بۆ ناوچه کرد.
پهڕانهوه له سنوورهکان به هۆی شهڕی ئێران و ئێراق و ژومارهی زۆری پایهگاکانی کۆماری ئیسالمیی له
سهرسنوورهکان ،کارێکی ئاسان نهبوو .گیرانی ئهو ڕێگانهی وا بۆ ئێمه ناسراو بوون ،وایان دهکرد که ئێمه
ملی ئهو ڕێگانه بگرین که ههم نهناسراو و ههم به جهرگهی پایهگاکاندا تێپهڕ دهبوون .ڕێگا دڕیژ و ماوه کهم
بوو .له کۆتایی وهرزێکی وهک بههار که شهوگار زۆر کورت بوون ،دهبوا بهخێرایی ڕێگایهکی وامان ببڕیایه و
خۆمان بگهیاندایهته ئهوبهر سنوورهکان .لهم ڕێپێوانهدا له ژومارهیهک له پێشمهرگهکانی ڕزگاریی که ئاشنای
ئهو ناوه بوون و ئامادهی ڕێنوێنی ئێمهش بوون ،کهڵکمان وهرگرت.
«ئهو خواردنانهی که ههر پێشمهرگهیهک پێی بوو ،تهنها بهشی دوو یا سێ ڕۆژی دهکرد .ئهمه و کهلوپهلی
تهداروکاتیی و پزیشکیی و ههروهها چهندین بێسیمیی قورسی کێنڤوود ،ههموو ئهمانه ڕێپێوانی ئێمهی هێواشتر
دهکردهوه .له بیرم دێت که له بهر درێژخایهن بوونی ڕێگاکه ،ڕۆژی یهکهم خۆمان گهیانده پێنجوێن .ئهو
شاره ،وێرانکراوی دهستی ڕژیمی بهعس بوو و کهسێکی تێدا نهدهژیا .به درێژایی ئهو ڕۆژه خۆمان له بنه
دیوار و مزگهوتی نیوهڕووخاودا حهشار دا .دهبێ ئهوهش بڵێم که پێنجوێن له پایهگاکانی ئێرانیشهوه دیار بوو
و بۆیه جار به جار دهدرایه بهر تۆپباران .دهتوانم بڵێم ئهو جێگا له نێوان هێزی ئێران و ئێراقدا بوو.
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«لهگهڵ هاتنی تاریکیی خۆمان بۆ ڕۆیشتن ئاماده کرد .ئهو شهوه دهبوا تا ڕۆژ دهکاتهوه ههموو ڕێگاکهمان
بڕیبێت .ههموو پێشمهرگهکان سهبارهت به چۆنییهتی ڕێگا و مهترسییهکانی ئاگادار کرابوونهوه .بهوجۆره بوو
که بهرهو ناوچهیهکی بهتهواوی به پایهگا و هیزهکانی کۆماری ئیسالمیی تهنراو ،وهڕێکهوتین .سهرهڕای دژوار
بوونی ڕێگاکه ،بهاڵم تاریکیی شهو و ڕێکوپێکیی و وشیاربوون یارمهتیدهرمان بوون تا ڕێگاکه بێ هیچ
پشوودانێک ببڕین و تا ڕادهیهکی زۆر ڕێگابڕینمان ڕووبهڕووی کۆسپێکی گهوره نهبێتهوه .بهاڵم بۆ ئهوهی
خۆمان له پایهگاکان بپارێزین گهلێک ڕێگای پڕ نشێو و ههوراز و پڕ له بهردمان بڕی .چهند جاریش مهجبوور
بووین له گۆمی درووست بووی بارانی وهرزی بههار بدهین یا لهو خهندهقانهوه تێپهڕین که دهستکردی هێزهکانی
کۆماری ئیسالمیی بوون .ئهمانه تێکڕا گرفت و کۆسپی زۆریان بۆ پێک ئههێناین .لهبیرمه یهکێک له هاوڕێیانی
ژن تایهک له پێاڵوهکانی له چاڵهقوڕێک لێ بهجێما و بهناچار باقی ڕێگاکهی به تایهک کهوشهوه بڕی ئهگهرچی
له ماوهیهکی کهمدا تهنها توانیمان به چهند جووت پووزهوانه القی بێپێاڵوی بۆ بپێچین.
«بهلهدهکانمان دوای چهند سهعات ڕێپێوان ڕێگایان ون کرد .ئهمه له کاتێکدا بوو که ئێمه دهمانویست پێش
ڕوونبوونهوهی ههوا لهو ناوه تێپهڕ بووبێتین .تۆزێکیش نیگهران بووم که مهبادا ئهو بهڵهدانه به ئهنقهست
ڕێگایان ون کردبێت و بهتهما بن ئێمه له ناو ئهو ههموو پایهگایهدا بهێڵنهوه .ئاسۆی دهمهوبهیانی دهرکهوت
و ئیتر دڵنیا بووین که ڕۆژمان لێ دهبێتهوه .فهرماندهی هێزهکهمان بهمجۆره بڕیاری وهستانی دهرکرد و
پێشمهرگهکانی بهرهو تهپۆڵکهیهکهی داپۆشراو له دار ڕێنوێنی کرد .پێشمهرگان بهدرێژایی تهپۆڵکهکهوه و له
چهندین دهستهدا دامهزران.
«که ههوا ڕوونی کردهوه ،خۆمان له جهرگهی هێزهکان و پایهگاکانی کۆماری ئیسالمییدا بینییهوه .ئێمه
دهنگهدهنگی پاسدارهکانمان دهبیست که له پایهگاکاندا دهگهڕان و بۆ هێنانی ئاو دههاتنه شوێنک له نزیکی
ئێمه .ماشینهکانی هێزهکانی ڕژیمیش دهستیان به هاتوچۆ کرد ،بهاڵم غافڵ لهوهی که هێزێکی پێشمهرگه له
نزیک ئهوان خۆی حهشار داوه .لهبهر جێگاکهمان و بۆ ئهوهی ئاشکرا نهبین قسهکردن و تهنانهت قۆزین و
ههرجۆره جموجووڵێکمان له خۆمان بڕی .زۆو بۆمان ئاشکرا بوو که بهڵهدهکان له بهر خهندهق و چاڵهکان
ڕێگایان لێ ون بوه .که ڕۆژ بهرهو ئاوا بوون دهچوو ئێمهش ههرچی زۆرتر دڵنیا دهبووین که تووشی شهڕێکی
نهخوازراو نابین ،ئهگهرچی پێشمهرگهکان به جهسارهتهوه ئامادهی ڕووبهڕووبوونهوه له گهڵ ههر جۆره
ڕوواوێکدا بوون.
«له الیهکی دیکهوه هێزهکانی ڕژیم بهتهمای بوونی ئێمه له جێگایهکی بهوجۆره نهبوون و بۆیه سهرجهم ئهو
ڕۆژهمان بێ گرفتێکی ئهوتۆ بردهسهر .له گهڵ تاریکیی ئیوارهدا ملی ڕێگامان گرته بهر و له نزیک گوندی
سهعاوا و له دهورووبهر سهعاتی یازدهی شهودا له گهڵ ژومارهیهک له هێزهکانی دوژمن تووشی تێکههڵچوون
هاتین .ئهوان ههاڵتن و ئێمهش له کوێرهڕێگایهکهوه درێژهمان به ڕێپێوانی درێژخایهنی خۆمان دا و سهرهنجام
گهیشتینه مێرگهدرێژ له نزیک مهریوان که مهبهستی ڕێپێوانهکهی ئێمه بوو .دوای ڕۆژێک پشوودان بهڵهدهکان
له ئێمه جیا بوونهوه و ههروهها گوردانهکانی کاوه و ٣١ی بۆکان ههر کامهمان بهرهو ناوچهکانی خۆمان
ڕۆیشتن».
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له گهڕانهوهی ئهو بههارهی گوردانی ٢٦ی سهقز بهدوای ڕۆیشتنهوهم بۆ الیان له ڤێرگهی
پێشمهرگایهتییهوه ،ژمارەیەک پێشمەرگەی ناوچەی سنە بە بەرپرسایەتی تۆفێق ئەلیاسی
(حەمەالو) هاوسەفەرمان بوون .لە ئێوارەدا بارانێکی توند دەستی بە بارین کرد .تاریک داهات.
لە چۆمەکەی سەرسنوور بەرەو کەنەسوورەی بانە دەپەڕاینەوە .باران و پەڕینەوە لە چۆمەکە
هەموومانی خوساند .خۆمان گەیاندە دارستانێکی چروپڕ لە نێوان بەرەکانی شەڕی ئێران و
ئێراق .نەماندەتوانی ئاگر بکەینەوە .دووکەڵ جێگاکەی ئاشکرا دەکردین .تۆفێق حهمهالو له بهر
لێزانین و بهئهزموون بوونی ئاگرێکی بە دووکەڵێکی یەکجار کەم کردەوە.
ڕێپێوان له ژێر ڕههێڵهی باران بۆ شەوێکی دیکە درێژەی کێشا .بۆ بەیانی ئەو ڕۆژە گەیشتینە
کانییەک لە پشت گوندی کەندەسوورەی بانە .خۆرەتاو بوو .لە دوای نیوەڕۆدا دەنگە دەنگێک
لە سەر شاخی الی شانی ڕاستمان سەرنجی بۆ ئەوێ ڕاکێشاین .ژمارەیەک چەکدارمان بە جلی
کوردییەوە بەدی کرد .لێمان ئاشکرا بوو کە ئەو کەسانە (بەو جۆرەی دەناسرا) «جاش» بوون.
لەگەڵ دەستەیەک بە بەرپرسایەتیی گیانبهختکردوو خالید سڵێمانکەندی بەرەو سەر هەڵکشاین.
«جاش»ەکان ئاگاداری هاتنمان نەبوون .کەوتینە الی سەروویانەوە .کە هێرشیان کرایە سەر
بەرەو خوار هەاڵتن و یهکێکیان بەجێما .چەند کەسمان گەیشتینە پشت تۆقە بەردێک .ڕەحیم
کە یەکێک لە تازە پیشمەرگەکانی پەلی نەکەرۆزی دهورهی فێربوونی پێشمەرگایەتی بوو،
ئارپیجی پێدرابوو .هاتە پێشەوە .خۆی ئامادەکرد بەدوای بەکرێگیراوەکان کە ههڵدههاتن،
ئارپیجی بخات .لە پەنای من ڕاوەستا .منیش لە سەر عەرزەکە دانیشتم و گوێم گرتبوو و هەر
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ساتە بەتەمای تەقاندنی ئارپیجی بووم .کهچی هەستم بە قورساییەک لە سەر شان و پشتم
کرد .کە ئاوڕم دایەوە ،ڕەحیم بەسەر شانی مندا شل ببوەوە .گوللەیک نێو چاوانی پێکا بوو .لە
پشت سەریەوە سپییاییەک کە تەنها دیتوانی مێشکی ئەو بێت ،هاتبوە دەرەوە .ئێمە پێنج شەش
کەسێک دەبووین .دڵنیا بووین کە ڕەحیم گیانی تێدا نهماوه .چەکوڕەختەکەیمان لێکردەوە و
تەرمەکەیمان بە بەرد داپۆشی.
پاش ئهو تهقه هێزەکانی ڕژیم خۆیان بۆ هێرش تەیار دەکرد .لە پشتەوەش فەرماندەی ئێمە
داوای دەکرد بەرەو سەر شاخەکەی پشتمان هەڵکشێین .بۆیە نەمانتوانی ڕەحیم لەگەڵ خۆمان
بەرین .الی ئێواره و بەکۆتایی هاتنی شەڕ بەرەو شلێر چووین .لە ڕۆژەکانی دواتر و به دوای
ناردنی ههواڵی شهڕهکه بۆ ڕادیۆ کۆمهڵه ،ئهو ڕادیۆیه هەواڵی گیانبەختکردنی ڕەحیمی باڵو
کردهوه .بهاڵم یهک دوو ڕۆژ دواتر کابرایهک هات بۆ المان و ئاگاداری کردین کە بریندارەکەمان
لە خستەخانەدایە .بهرپرسی گشتیی ناوچهی سهقز به سهرسوڕماوییهوه ڕووی تێکرد و وتی:
«برینداری چی؟»
ڕەحیم بەخۆشییەوە لە ژیاندا مابوو بەاڵم کەوتبوە کۆما .لەسەر بەجێهێشتنی و ئەوەیکە
پێمان وابوە گیانی بهخت کردوه لە الیەن کۆمیتەی ناوچەوە لێپرسینهوهمان لێکرا.
پزشکیارهکهمان هاوڕێ کەریم بە شیی کردنەوەیەک فریامان کەوت .بە ڕای ئەو شتێکی ئاسایی
بوو کەسێک بچێته کۆما و کەسانی دەورووبەری پێیان وابێت ئەو کەسە گیانی تێدا نهماوه.
چەند ڕۆژ دوای ئەوە بەداخەوە ئاگادار کراین کە ڕەحیم لە خستەخانە سەرئەنجام گیانی لەدەست
داوە .لەالی ئێمە ئاسایی بوو کە کەسێک بەو برینەوە نەمێنێت .ڕوومان کردە کۆمیتەی ناوچە
و کوتمان «فەرموون ،دیتان؟» کەچی دیسان ئەوەندەی نەبرد هەواڵیان هێنا کە ڕەحیم ماوە و
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لە زینداندایە .لە کەشوهەوای شهڕدا ئیتر هەواڵێکمان لە رەحیم پێ نەگەیشت .دە ساڵ دوای
ئەوە ئاگادار کرام کە ڕەحیم لە بەندیخانەی دوخانیات لە سەقز بۆ ماوەی چەند ساڵ زیندانی
کراوە .دوای چهند ساڵ زیندانی ئازاد دهکرێت بهاڵم الیەک لە جەستەی ڕهحیم لەبەر ئەو
بریندارییە سڕ بوه.
بەدوای ئەو ڕووداوە خۆمان گەیاندە کێوهکانی نەکەرۆز .له ڕۆژی ٢٨ی گواڵن هێزێکی گەورەی
ڕژیم بەرەو ئەو ناوە هێرشیان کرد .شەڕ لە کاتژمێر چواری بەیانییەوە تا تاریک داهاتنی هەوا
لە سهعات هەشت و نۆی ئێوارەدا بەردەوام بوو .ماندوویەتییمان ئیتر لە تاقەت بەدەر بوو .لەو
ڕووداوەدا سماییل مستهفانژاد گیانی بەختکرد .لە کاتێکدا لە ژێر ئاگری تۆپ و خۆمپارەدا لە
شاخێکەوە بەرەو شاخێکی دیکە جێگامان دەگۆڕیی ،گەیشتمە الی سماییل .لە منەوە وا دیار
بوو پاڵی بە بەردێکەوە ناوە و پشوو دەدات .کەچی خومپارەیەک لە بەردەمی تەقابوەوە.
دیمەنێکی دڵتەزێن بوو .بە بەرد سەر و دەورووبەری تەرمەکەیمان داپۆشی .هێزیکی ڕژیم
بەدواماندا دەهاتن .دەستەیەک بۆ ئەوان دانیشتن .باقی هێزەکە دەبوایە بەرەو کێوێکی
بەرامبەرمان بڕۆین .بەاڵم چوونەخوارەوە بە دۆڵێکی قووڵ و هەڵکشان بهرهو لووتکه بە داوێنی
ئەو کێوەدا زۆر زهحمهت بوو .ماندوویەتییەکی یەکجار زۆر لەشی داگرتبووین .بە زەحمەت بە
ڕێدا دەڕۆیشتین .هیچ جۆرە نان یان ئاوێکمان پێ نەمابوو.
ئەو کێوەی لە دەورووبەری کاتژمێر چواری دوانیوەڕۆ خۆمان گەیاندە سەری ،لە ژێر
پایەگایەکی ڕژیم لە سەر کەلیخان و لهودیو گوندی بنهخوێوه هەڵکهوتبوو .هاتنە خوارەوەی
هێزێکی ڕژیم لەوێوە بەدی کرا .بڕیاردرا چەند کەس بەرەو قوتەیەکی بەرزتر بەسەرمانەوە بچن.
ماندوویەتییهكی له ڕادهبهدهر مەجالی نەدا هەموو کەس خۆیان ئامادەی ئەو کارە بکهن .زاهید
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ڕهحمانی و ڕەسووڵ ئاخرخوب و چەند کەسێکی دیکە ئامادە بوون .زاهید تازە پێشمەرگەیەکی
ژێر هەژدە ساڵ بوو .لەگەڵ ئامادە بوونی بۆ ڕۆیشتن هەموومان الیەکمان بۆ کردەوە .هێرشی
خۆمپارە و تۆپ دەستی پێکردوه .دوای سهعات پێنج بە بڕیاری فەرماندەی هێزەکەمان ئەوێمان
بەجێهێشت و بۆ ناو دارستانێک لە دۆڵەکەی خوارمانەوە داگەڕاین .هێزەکانی ڕژیم ئێمەیان لێ
ون بوو .وردە وردە تاریک داهات و بەوجۆرە شەڕی ئەو ڕۆژە کۆتاییی هات .بەرەو جێگایەکی
دیکە لە نەکەرۆز ملی ڕێگامان گرت .لە پشوودانێکدا خەوم لێکەوت .کە خەبەرم بوەوە کەسێکم
لە دەورووبەرمدا بەدی نەکرد .بەجێمابووم .بە ناو دۆڵ و دڕک و داڵدا بۆ کوێرە ڕێگایەک دەگەڕام
کەبەرەو سەر هەڵکشێت .دوو سەعاتێکی خایاند .دڕکێکی زۆر بە دەست و قاچمدا چوون.
سەرهنجام کەسەکانم لە سەر ئاسۆ بەدی کرد .گەیشتمە الیان و ماندوونەبوونیم کرد لە کەسی
ئاخریان .ماندوویەتی مەجالی ئەوەی نەدابوو لە ون بوونی من ئاگادار بن.
ڕهسووڵ دواتر و له ڕووداوێکدا له ناو شاری سهقز له ڕۆژی  ١٣پووشپهڕی ئهو ساڵه دهکهوێته
گهماڕۆی پاسدارهكان و دوای دهستکردنهوهیهکی ئازایانه به ئاخرین فیشهک کۆتایی به ژیانی
خۆی دههێنێت .منداڵی بنهماڵهیهكی زهحمهتکێش بوو که ههر سێ کوڕهكهیان ساڵهها
پێشمهرگایهتیان کرد .حهسهن ئاخرخووب به الوێکی ئازا و خاوهن کهسایهتییهكی شیرین و
هاوڕێیانه و جێ متمانه دهناسرا .دوای چهند ساڵ به مهبهستی یارمهتی به دایکی بۆ سهقز
دهگهڕێتهوه .دوای ماوهیهک زیندانی دهكرێت و دوو ڕێگا دهخرێته بهردهمی :هاوکاریی یان
تیرباران؟ حهسهن له ڕۆژی ٢٧ی خهرمانانی  ١٣٦٧له گهڵ ژومارهیهکی دیکه له پێشـمهرگه
بهدیل گیراوهکان بهکۆمهڵ تیرباران کران .ههروهها زاهد شهفێعی و خالید سڵێمانکهندی
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(تازهکوچكی) که پێشتر به القی بریندارهوه بهدیل دهگیرێن و پاشان القیان دهبڕنهوه ،دهکهونه
بهر تیربارانه بهكۆمهڵهکان.

له چهپهوه :زاهد شهفێعی ،ئێسمایل مستهفانژاد ،خالید تازهکوچکی ،حهسهن ئاخرخووب ،ڕهسووڵ ئاخرخووب

پێشمهرگایهتی له بهراوهرد له گهڵ سااڵنی پێشوو گۆڕانی زۆری به سهردا هاتبوو .مهجالی جهوله
له ناوچهکان و مانهوه له دێهاتهکان به ڕۆژ ئیتر نهمابوو .به دهگمهن گوندێک مابوو پایهگایهكی
هێزهکانی ڕژیمی بهسهریهوه قوت نهبووبێتهوه .بۆ گهیاندنی پێداویستی لۆجێستیکیش
بۆڵدێزێرهکانی سپای پاسداران جادهیان به زۆر دێهات و تهپۆڵکه و کێوهکان گهیاند .ههر به
هۆی چهکدارییهوه بوو گوندهکان بهرقیان بۆ ڕاکێشرا .چوونهسهرهوهی ئاستی خواستی خهلکیش
وای دهکرد بۆ کهڵک وەرگرتننی زۆرتر لهو پیداویستییانه ههوڵ بدهن .بهمجۆره ئهوه بارودۆخی
شهڕانه و بهرنامهی ڕژیم بۆ بهڕهنگاری له خهباتی پێشـمهرگانه و نهک بهرنامهیهکی چاکسازیی
بوو ،که وای کرد ورده ورده گوندهکانی کوردستان ببنه خاوهن بهرق و ڕێگای زۆرتر.
لهو ههلومهرجهدا به ڕۆژ له جێگایهک له دهرهوهی گوندهکان دهماینهوه .جێگای بهوجۆره به
«مخفیگاه» ناوی دهرکرد .به هاتنی ئێواره خۆمان بۆ سهردانی دێیهک و یان ڕێپێوانێک بۆ
ناوچهیهکی دیکه ئاماده دهکرد .دێهاتهکانی سهڕ ڕێگامان له باری خۆراکییهوه پێشمهرگهی
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دهبوژانهوه .بهاڵم نهبوونی خواردن و پێداویستییهکان ڕاستییهک بوو که جهوله و مانهوهی له
ناوچه داگیرکراوهکان زهحمهت دهکرد .ههڕهشهی هێرشی هێزهکانی ڕژیمیش مهترسییهكی
ههمیشهیی بوو .سهرهڕای بارودۆخی بهوجۆره که فیداکاریی و لهخۆبردوویی له ڕادهبهدهری
دهویست ،جهوله و چاالکییهکانی پێشمهرگهی کۆمهڵه گرفتێکی گهورهی بۆ ڕژیم پێکدههێنا.
هاوینی ساڵی  ١٣٦٦خاوهنی پێناسهکانی ههلومەرجێکی بهوجۆره بوو.
دهستهیهك له پێشـمهرگهکان که به واحیدی شار بانگ دهرکان به بهرپرسایهتی فهریدون
فاروقی و کامیل عهدنانی (که له ڕووداوهکانی دواییدا گیانیان بهخت کرد) ،بۆ چاالکیی له
دهورووبهری شاری سهقز بهڕێ کران و ماوهیهکی زۆر له دهورووبهر و ناو شاری سهقز چاالکییهکان
کرد.
هێزهکانی سهقز و دیواندهره له پشت ئاواییهکانی بست و شاقهاڵ مابوونهوه .هێزێکی هاوبهش
له شهوێکدا دهستی بهسهر مهقهڕهکانی ڕژیم لهو دوو گوندهدا گرت .پێشمهرگهکان بێ ئهوهی
که خۆیان زیانێکیان لێبکهوت ،به هێنانی ژومارهیهک دیلی شهڕ گهڕانهوه .کۆماری ئیسالمیی به
کۆ کردنهوهی هێزێکی یهکجار زۆر بۆ ئهو ناوه هێرشی کرد .دوای ماوهیهک ئێمه خۆمان گهیانده
شلێر و له جێگایهک به ناوی کانیبهرخ ماینهوه .لهوێدا بوو که پێشمهرگهکانی سهقز و بانه بۆ
گرتنی مهقهڕهکانی رژیم له ههنگهژاڵ له ناوچهی بانه بهرهو ئهوێ ڕۆیشتن .له شهوی دیاریکراودا
و له ماوهیهکی کورتدا دوو مهقهڕی هیزهکانی ڕژیم گیران .ئهو چاالکییه دهنگدانهوهیهکی زۆری
ههبوو .ئهو جۆره چاالکییانه له ههلومهرجێکی بهوجۆرهدا و بێپێداویستیی پێویست تهنها به
ماندوونهناسیی و بیروباوهڕی پێشمهرگه دهکرا :وهک حهمهی شێخی (وزمان) ،خالد تازهکوچکی
(سڵێمانکهندی) ،زاهید شهفێعی ،ڕهسووڵ ئاخرخوب ،عوسمان مورادی ،سامان خزری و حسهین
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نهجهفی (که ههموویان دواجار گیانیان بهخت کرد) و ههروهها عهبدول ،شیرین ،کاوه ،خالید،
ڕهوف ،عهبوو ،حسێن ،مهجید ...که بهخۆشییهوه له ژیاندان بهاڵم بهشدارانی سهردهمێکی
گرینگ له مێژووی نهسڵێکن.
بهرهو شلێر گهڕاینهوه .ههواڵی ئهو چاالکییه رۆژی داوتر له ڕادیۆ کۆمهڵهوه باڵو کراوه .ئهو
ڕۆژه ڕادیۆ ههروهها ههواڵی گرتنی چهندین پایهگای هێزهکانی کۆماری ئیسالمیی به ڕۆژی ڕووناک
له ناوچهی سنهی بالو کردهوه .ڕۆژێکی خۆشمان له ناو کانیبهرخی ڕووتهڵهدا به ئێواره گهیاند.
دوای ماوهیهکی کورت ژومارهیهکمان له کانیبهرخهوه بهرهو سهقز چووین .له جهوشهن تێپهر
بووین و ڕۆژی ٧ی گهالوێژ له پشت ماڵهکانی گوندی سێف وچانمان گرت .دوانیوهڕۆ بوو ههورێکی
ڕهش هاته سهرمان و به بارانێکی خهس ههموومانی خووساند .ئهو ساڵه ژومارهیهک پێشمهرگهی
تازهمان پێ زیاد ببوون .له بهر دژواربوونی ههلومهرجی پێشمهرگایهتیی چهند کهسیان لێمان
جیا بوونهوه و ڕۆیشتن .ژومارهیهکی دیکهیان وهک سامان خزری له بهر پێشینهی سیاسییان له
شارهکان ڕۆڵێکی زۆریان له چاالکییهکانی ئهو ساڵهدا گێڕا .ئهو ڕۆژهی پشت سێف و بهدوای
تاقی کردنهوهی چهندین مانگی دژوار و پڕ ڕووداو و لهو ساتهی وا له ژێر گهاڵی دارهکان خۆمان
له باران ئهپاراست ،سامان باسێکی گهرمی له سهر گهلێک بابهت ڕێخستبوو .ئێواره بهرهو
سهڵتهکهڵتوو ڕێگامان گرتهبهر .له تاریکیی شهودا و له نزیک دوو پایهگای دوژمن له گهڵ
کهسهکانی یهکهمی ڕیزێکی پیشمهرگهی دیمۆکرات سهرمان بهیهکدا چهقی .له دهستکردنهوه و
کورته تهقهیهکدا سامان و فهرهیدوون و خالید سڵێمانکهندی بریندار بوون .بهداخهوه .سامان
گیانی بهخت کرد و عهلیڕهزای پزشکیار و مهجید بهرهو دواوه بردیان .ئێمهش دوای ئهوهی
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توانیمان فهریدهون بهرهو دواوه بهرین ،بۆ خالید گهڕاینهوه .خالید به توندی بریندار ببوو .کاتێک
خۆمان گهیانده پشت سێف ئیتر ڕۆژمان لێ ببوهوه.
سامان له سێف به خاک سپێردرا .خالیدمان له سهر دارهمهیت ههڵگرت و له ئێوارهدا بهرهو
ئهو بهر جادهی سهقز-مهریوان پهڕاینهوه و ڕۆژی ٩ی گهالوێژ خۆمان گهیانده جێگایهک له نێوان
ڕهنگهڕێژان و سهردهره .بهداخهوه بێ ئهوهی ئاگادار بین پێشمهرگهیهک به ناوی بههرام خۆی
گهیانده پایهگای ڕژیم له ڕهنگهڕێژان .له ناکاو له ههمو الیهکهوه ئاگری گولله بهسهرماندا دهستی
به بارین کرد .گهمارۆ درابووین .حسهین نهجهفی گیانی بهخت کرد .خالید سڵێمانکهندی دیسان
بریندار بوهوه .زاهد شفێعی برینی قورس ههڵگرت .به دهستکردنهوهی پێشمهرگهکان پاسدارهکان
ههاڵتن و به هاتنی هێزی یارمهتیدهر بۆ پاسدارهکان له سهقزهوه ،ههتا ئێواره شهڕ له سهر
کێوی دهروازه بهردهوام بوو .چهند کهس له پێشمهرگهکان خالید و زاهید له دوو جێگا حهشار
دهدهن .دواجار به هاتنی پاسدارهکان بۆ ئهو جێگا خالید دهدۆزنهوه .زاهیدیش دوای چهند ڕۆژ
دهدۆزنهوه .دواجار ههر دووکیان له کاتێکدا ههرکامه و قاچێکیان له ئاکامی برینی قورس
بڕابووهوه ،تیرباران کران.
لهو ڕۆژانهدا بهدێعهی هاوسهری خالید که لهگهڵ تیمێک بۆ جێگایهکی دیکه ناردرابوون .دوای
چهند ڕۆژ بۆ المان گهڕانهوه .ساتگهلێکی دڵتهزێن بوون .سهرهنجام ئهو ههواڵه دڵتهزێنهمان به
ئاگاداری گهیاند .کهسانێک نهک تهنها هاوڕێ بهڵکوو هاوسهریشیان له دهست ئهدا .فهرهیدوون
فاروقی ،ڕهسووڵ حامیدی ،زاهید بهرازنده ،حهسهن سهرتهكهلتوو ،سهالح ڕهجهبی ،خالید
سڵێمانکهندی که ههر کامهیان له ڕووداوگهلێکی جیاوازدا و به برینداری بهدیل گیرابوون و
دواجار تیرباران کران ،هاوسهرهکانیان داغدار کران .ڕژیم له ڕێگای ناردنی پهیام و نامه بۆ
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هاوسهرهکانیان له ههوڵدا بوو ورهی ئهو ژنه پێشمهرگانه دابهزێنێت و بۆ ئازادکردنی
هاوسهرهکانیان داوای خۆ بهدهستدانهوهی لێ ئهکردن .کهچی پێشینه و جێگای ئهو تێکۆشهرانه
ئهو پیالن و بهڵێنه درۆینانهی پووچهڵ دهکردهوه.
***
له پاییزی ئهو ساڵهدا پێشمهرگهکانی ناوچهکانی سهقز و دیواندهره و بانه له ڕێگای سهیرانبهند
و کهنهسووره له سنوور پهڕاینهوه و خۆمان گهیانده ئوردوگاکان له کوردستانی باشوور .ئهو
کاروانه ژومارهیهكی زۆر خوازیاری پێشمهرگایهتیی له خۆ دهگرت که له ناوچهی سنهوه
گهیشبوونه المان .کهسێکی بهتهمهن که ههموو گیانی خۆی به خاڵ کوتا بوو ،منی به ناو بانگ
کرد .بهالمهوه زۆر سهیر هاته پێش چاو .ئهو کهسه دهبێ کێ بێت؟ عهبهی جاهێد .ناوێکی
نائاشنا و کهسێکی خهڵکی سنه و گیرۆدهی مادده سڕ کهرهکان (مواد مخدر) که هاتبوو بۆ
پێشمهرگایهتیی .بیری خستمهوه که شهش ساڵ پێش ئهوه بهدوای تیرۆری پاسدارێک له سهقز
له زیندانی سپاه هاوبهند بووین .منیش بیرم هاتهوه .بهاڵم ئهوهیکه ناوی منی بهتهواوی له بیر
بوو جێگای سهر سووڕمان بوو .به دیتنی من داوای کرد له ڕێگا ڕۆیشتن بهدوای مندا بێت.
پرسیاری دووریی ڕێگای کرد .ورده ورده ماندوویهتی به سهریدا زاڵ ئهبوو .تاهیر پارسانیان که
گیرفانهکانی خۆی داییمه له کڵۆ قهند پڕ دهکرد ،ههر کات به الی ئهودا تێپهڕ دهبوو چهند کڵۆ
قهنی فریا ئهخست .بهدوای مانهوه له بهرهی شهری ئێران و ئێراق و مهترسی شهڕ ،بۆ شهوی
دوایی خۆمان گهیانده کوردستانی باشوور .عهبهی جاهێد دوای ماوهیهک له پێشمهرگایهتیی
وازی هێنا و له شاری ڕانیه نیشتهجێ بوو .بهاڵم بهداخهوه دوای ماوهیهک لهو شاره چهند کهس
پهالماری دهدهن و بهو جۆره گیانی له دهست دهدات.
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ئهو ساڵه ژومارهیهكی بهرچاو لهو کهسانه که به «مۆعتاد» بانگ دهکران و گیرۆدهی مهوادی
مۆخهدر بوون ڕوویان له پێشمهرگایهتی کۆمهڵه کرد .مهنسور پاکسرێشت ،ماشااله مێهرپهنا و
هۆمایون حێلمی تهنها چهند ناوێکن که دواجاریش له شهڕدا گیانیان بهخت کرد .له کاتی مانهوهم
له فێرگهی پێشمهرگایهتی له چناره بوومه ناسراوی ماشاله مێهرپهنا .ئهو پیاوێکی پهروهردهی
ژیانێکی دژوار و خوازیاری پیشمهرگایهتیی و منیش کهسێک بووم که تهنها چهند ساڵ پێشتر
ببوومه پێشمهرگه .ئهو خاراوێکی ڕهنج و کار و منیش الوێکی پێگهیشتووی ژیانی پێشمهرگانه
بووم .من بووم گوێم ئهدا به دهردهدڵی ئهوهوه :ههبوونی تهنها خۆشکێک و ژیان له جهرگهی
کاری سهخت و دژواردا .له ناکاو ماده سڕکهرهکان وهک چهتهی ڕۆح و وره و دهروون ،له
گهردهنهیهکی ژیان بهرۆکی پێ ئهگرن .دهست دهکهن به ڕووت کردنهوهی و ئینجا مێشکی به
بارمته دهگرن .لهو شهوهزهنگهی ساڵهکانی ١٣٦٥-٦دا گزنگی ڕووناکیی ڕێگا و بیروباوهڕی
باشترین ژنان و پیاوانی سنه که بهشێکیان گیانیان بهخت کردوه و زۆریشیان بهخۆشییهوه
ئێستا له ژیاندان ،له دهالقهی ژیانییهوه بۆ دهروونی شۆڕ دهبنهوه و بهوجۆره مێشکی ئازاد
ئهکهن.
سهیر نهبوو دواجار له بۆشایی بهدیلێکی چاالکی بهوجۆره زۆرێک له الوانی کوردهواریی تووشی
ئهو ژیانه نهکبهته ببنهوه .ماشااله له ڕیزی گوردانی شوان له ههڵهبجه گیانی بهخت کرد و
تهرمهکهی له گۆرستانی شیخ ئهحمهد له سلێمانی ئهسپهرده کراوه.

ماشااله مێهرپهنا ()١٣٣٣-١٣٦٦
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فرمێسک و خوێن
شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات

کۆتایی ساڵی  ١٩٨٤/١٣٦٣بهرامبهر بوو له گهڵ توند بوونهوهی نێوانناخۆشی کۆمهڵه و
دیمۆکرات وهک دوو ڕێکخراوی گهوره له کوردستان که خاوهنی هێزێکی یهکجار زۆری پێشـمهرگه
بوون .پێش ئهوهی به ناو چهند بیرهوهرییهک تێپهڕ بم ،بۆ خوێنهر به پێویست دهزانم به کورتی
ئاماژه به چهند الیهنێک له پێشزهمینهکانی پێکهاتن و تووندبوونهوهی ئهو نێوانناخۆشییه بکهم.
کوردستان له سهردهمی ڕاپهڕێنی ئێران و به تایبهت له ساڵی  ١٣٥٨بهمالوه به ناو
پڕوسهیهکی گهشهی سیاسیی و کولتووریی تێپهڕ ببوو و گهلێک ڕووداوی سیاسیی و چهکدارانه
وهک شهڕی مهریوان و کۆچێ خهڵک بۆ دهرهوهی ئهو شاره ،ڕێپێوانی مێژوویی شارهکانی دیکه
بۆ مهریوان ،شهڕی نهورۆزی سنه ،شهڕی سێ ڕۆژهی سهقز بهدوای ڕاگهیاندنی فهرمانی جیهاد
له الیهن خۆمهینییهوه ،بهناو دادگاکانی خهڵخاڵی و ئێعدامه بهکۆمهڵهکان و دوورخستنهوهکان،
پێکهێنانی شۆرا ،جهمعیهتی دیفاع له ئازادیی ،دامهزراندنی بنکهکان ،ههیئهتی نوێنهرایهتی گهلی
کورد ،یهكیهتی جوتیاران و کرێکاران و ژنان و کۆبوونهوه جهماوهرییهكان نموونهیهک له خاڵهکانی
ئهو پڕۆسهیان هێما ئهكرد .سهردانی به کۆمهڵی خهڵک و به تایبهت ڕووناکبیران و خوێندکارانی
زانکۆکان له شارهکانی دیکهی ئێرانهوه بۆ کوردستان و دیتنی ئهو ئهزموونه بێ وێنهیه ههروهها
جیاوازییهکی زۆری له باری کهشوههوای سیاسیی له نێوان کوردستان و کۆمهڵگاکانی دیکهی ناو
ئێرانی پیشان ئهدا.
حیزبهکانی ههڵسووڕاو له کوردستان وهک کۆمهڵه ،دیمۆکرات ،فیدایی ،پهیکار و...بهشێک له
دهورگێڕانی ئهو پڕوسهیان پێک دههێنا .کۆمهڵه و دیمۆکرات تا ڕادهیهكی زۆر به دوو ڕێگای
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جیاوازدا دهڕۆیشتن .له پڕۆسهی گهشهی سیاسیی (بهشدارکردنی خهڵك له سیاسهت) و گهشهی
کولتووریی (ناساندنی ئهدهبیاتێکی تایبهت و چاالکییه کۆمهاڵیهتییهكان) کۆمهڵه ئهگهرچی
هێزێکی نوێ بوو بهاڵم دهورێکی بهرچاوی دهگێرا .کۆمهڵه هێزی خۆی له پیاوان و ژنانێک
وهردهگرت که له سهردهمی شادا بهدهور یهكهوه تۆڕگهلێکی سیاسییان پێک هێنابوو و دواجار
به ئاشکرابوونی ڕێکخراوی کۆمهڵه ،ئهو ڕێکخراوهیان ههم بهرین و ههم بههێز کرد .سهرچاوهیهكی
دیکهی هێزی سیاسیی کۆمهڵه دهوری سهرهکی فوئاد موستهفا سوڵتانی له ڕووداوهکانی
کوردستان و دواجار گیانبهختکردنی ئهو بوو.
حیزبی دیمۆکرات ڕهوتێکی درێژه پێدهدا که له پێشترهوه به میرات پێیگهیشتبوو .دروشمی
«دیمۆکراسی بۆ ئێران و خودمۆختاری بۆ کوردستان» له زۆر جێگادا خۆپارێزیی بهسهر
سیاسهتهکانی ئهو حیزبهدا دادهسهپاند .چوارچێوه و زمانی ئهو حیزبه بۆ شارگهلێکی وهك سنه
و سهقز که ئاڵوگۆڕی کۆمهاڵیهتیی بهرچاویان تێدا ڕوویدا بوو ،خۆی نهدهگونجاند و بۆیه هێزی
سهرهکی و الیهنگرانی خۆی له شارهکان و ناوچهکانی باکووری کوردستان وهردهگرت.
جیاوازیی ئهو دوو هێزه تهنها له بواری کردارییدا نهمایهوه .له باری جیهانبینییهوه کۆمهڵه
ههتا دههات بهیانێکی مارکسیستیی (تایبهت به سهردهمی خۆی) ڕادهگهیاند و له گوتاریشدا
جیاوازییهكی زۆری له گهڵ حیزبی ناوبراو پێکدههێنا .ئهگهرچی به خوێندنهوهی ئهمڕۆ ئهو جۆره
گوتاره نه له گهڵ کرداری ئهو ڕێکخراوه که الیهنگری چینی ژێردهستی دهکرد ،سهدا له سهد
یهکی دهگرتهوه و نه له خوێندنهوهیهکی تێر و تهسهل و شیاویی مارکسیسم له ئێراندا سهرچاوهی
دهگرت که له بهستێنی شهڕی سارد ،سهربهخۆیی واڵتانی مۆستهعمهره ،چین ،کوبا ،شۆڕشهکانی
فهڕانسه ،ڤیهتنام ،شیلیی ،ئاڵوگۆڕهکانی «جیهانی سێههم» ،حیزبی توده و سهردهمی دوای
کۆتایهاتن به حکوومهتی مۆسهدێق ،چهمکی ئیمپریالیزم و نوێسازیی پههلهوی و هتد چهندین
جوری دیاریکراوی لهو گوتاره خولقاندبوو.
کهسانێک که دواجار ڕێبهرایهتی کۆمهڵهیان پێکدههێنا بهرهو ئهو جۆره گوتاره ملیان نا که
پێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیستیی پێویست دهکرد .به پێی ئهو بیرکردنهوه دهبوو به پشت بهستن
به سهربهخۆیی چینی کرێکار و نهك به یارمهتی «بورژوازیی دیمۆکراتخواز» له پێناو گهشهی
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سهرمایهداریی له واڵتانێکی «دواکهوتوو» دهبێ شۆڕشی جهماوهریی سوسیالیستیی واته
کۆمهاڵیهتیی به سهرکهوتن بگهیێنێت.
بۆ نموونهیهکی مێژوویی بۆ وهها حیزبێک و وهها شۆڕشێک ئاماژه به حیزبی بۆلشویک و
ڕاپهڕینی ئۆکتۆبر دهكرا .کاک فوئاد له ساڵهکانی یهكهمی  ١٩٧٠/١٣٥٠دهڵێت« :ڕۆژی
سهرههڵدانی خۆرهتاوی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران ڕۆژی توانهوهی بهفری ستهم و .»...ههشت
ساڵ دواتر ههمان کاک فۆئاد پێکهێنانی حیزبی کۆمۆنیستی کوردستانیش به لهمپهر نازانێت و
له کۆبوونهوهیهکدا که قسهکانی له سهر نهوار ماوه ئاماژه به نادرووست بوونی پێکهێنانی
یهكیهتییهک له گهڵ ڕێکخراوهکانی دیکهی چهپ له ئێران دهکا ئهگهر ئهو جۆره ڕێکخراوانه
پێگهی کۆمهاڵیهتییان نهبێ .گوتارێک که دواجار خۆی زاڵ کرد ،زۆرتر له سهر بنهمای قسهکانی
یهکهمی کاک فوئاد بوو که کرچ و کاڵ بوون و خۆیشی چهند ساڵ دواتر تێبینییهکی قووڵتری
پێشکهش كرد که لهوانهیه ههڵه نهبین بڵێین به کرداری کۆمهڵه نزیکتر ههست پێ ئهكرێت.
کاڵبوونی ئهو بۆچوونهی پێشتر کاردانهوهیهک بوو به ئاڵوگۆڕهکانی سهردهم و گوتارێکی
دیاریکراوی مارکسیستیی بۆ پێکهێنانی حیزبێکی کۆمۆنیست .بۆچوونی دواتر کاریگهریی
ههلومهرجێکی نوێی سهردهمی ڕاپهڕینی ئێرانی هێما ئهکرد که پهیوهندییهکی نزیکتری به
ڕاستییهکانی کۆمهڵگا و ڕووداوه سیاسییهکانهوه ههبوو.
ههڵسهندگاندنی پهیوهندی ئهو گوتاره که ههرچی زۆرتر بهسهر بهیان و ئهدهبیاتی کۆمهڵهدا
خۆی زاڵ دهکرد له گهڵ شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات به دڵنیاییهوه کارێکی ئاسان نییه و گهلێک
نموونه بۆ سهلماندن پێویست دهكات .سهرهڕای ئهمه ،بۆ لێکۆڵینهوه له سهر پێشزهمینهکانی
سیاسیی سهرههڵدانی ئهو شهڕه و دهست پێشخستنی چهکداریی دیمۆکرات له زۆربهی نموونهکاندا
و النیکهم له ههورامان ،خوێندنهوهیهکی بهوجۆره جێگای خۆی دهدۆزێتهوه.
تا ئهو جێگای به کۆمهڵه دهگهڕێتهوه لهو گوتارهدا جێگایهکی شیاو بۆ ههوڵدان بۆ پێکهێنانی
کهشوههوایهکی سیاسیتر و پڕ له هاوکاریی له گهڵ دیمۆکرات (یا هێزهكانی بهشدار له کۆمهڵگا)
بهدی نهدهکرا .حیزبی دیمۆکراتیش لهبهر پێناسه کردنی خۆی به حیزبی یهکهم و سهروهر له
کوردستان وهها دهینواند داییمه ئامادهی دهست وهشاندنه .ئهو نواندنه له گهلێک ههڕهشه و
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گوڕهشهوه سهڕهچاوهی دهگرت و دواجار نموونهگهلێکی وهك بهدیلگرتنی پێشمهرگهکانی
کۆمهڵهی یهكسانیی ( )١٣۵۸و کوشتنی کهسێکیان ،بهدوای ئهوه کوشتنی سێ پێشمهرگهی
ڕێکخراوی پهیکار له ئهنجامی هێرش بۆ سهر مهقهڕهکهیان له شاری بۆکان ( ،(١٣۵٩و
دهسگیرکردنی پێشمهرگهی چهند الیهنێکی دیکه لهو نموونانه بوون ئهو ههستهی بهرامبهر حیزبی
دیمۆکرات بههێز ڕادهگرت.
به پشت بهستن به تێبینییهكی بهمجۆره وا ههست پێدهکرێت پێکدادانی چهکداریی له نێوان
ئهو دوو هێزه له ئاستێکی بهرینتردا و به تایبهت له کهشوههوای ئهو سهردهمهدا یهکجار
چاوهڕواننهكراو نهبوه .ئهمه بهو مانا نییه نهدهكرا بهری پێبگیرێت .بهڵکوو جهخت له سهر ئهو
ڕاستییهیه که ههڵسهنگاندن و به ههند وهرگرتنی پێشزهمینهكانی سیاسیی و چۆنییهتی
پهیوهندییه سیاسییهکانی نێوان حیزبهکان جێگایهکی گرینگی ههیه بۆ ههڵسهنگاندنی (له
داهاتوویشدا بهرگرتن له) دهست بردن بۆ چهک و توندوتیژیی له ملمالنێی سیاسیدا.
له جهرگهی کهشوههوایهکی بهوجۆرهدا بوو که بیرهوهرییهكانی ئێمهش پێک دههاتن.
مرۆڤهکان له بههاردا باڵغ دهبن
له نیوهی مانگی بههاری ساڵی  ١٩٨٤/١٣٦٣ژومارهیهک له پێشمهرگهکانی ناوچهی سهقز له
دهستهیهک له ژێر ناوی «واحدی شار» ڕێکخراین و له ئاکامدا له گهورکهوه بهرهو دهورووبهری

شاری سهقز بهڕێ کراین .کورتهیهک له بیرهوهرییهکانی ئهو دهستهیه له کتێبی دهشتی دارێ
هاتوه .ژومارهمان داییمه کهمتر له ده کهسێک پێک دههات و بۆ پهیوهندی له گهڵ خهڵك و بۆ
چاالکی نیزامیی بۆ دهورووبهری شار بهڕێ کرابووین .ئهگهرچی بۆ ئێمه وهک ئهندامانی ئهو
دهستهیه داییمه ڕوون نهبوو که بۆچی دهبێ بهدهور شاردا بخولێینهوه.
ڕۆژهکانی ئاخری مانگی خهزهڵوهر له گوندی ئاڵکهڵوو و له جادهی سهقز-سنه پهڕاینهوه و
دواجار له دایهسڵێمانهوه بهرهو قهاڵچوغه ڕۆیشتین .قهاڵچوغه دهکهوێته نێوان جادهی سهقز-
سنه و سهقز-مهریوان .له ڕێگای ماشێنهوه و به دایهسڵێماندا دهگاته جادهی سنه و باریکه
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ڕێگایهکیش له پشت مااڵنهوه بۆ سهر کێوێکی بهرزی پشت مااڵن ئهکشێت و دواجار بۆ سهر
جادهی سهقز-مهریوان خۆی شۆڕ ئهکاتهوه .له سهر ئهو جادهیه و لهو سهردهمهدا و به سهر
مااڵنی گوندی کهچهڵمیان پایهگایهکی هێزهکانی ڕژیم قوت ببوهوه.
له هاویندا واحدی شار له نێوان ئهو پایهگایه و پایهگایهکی دیکهی ههڵکهوتوو له پهنای
گوندی خوردهلووکیی بۆسهیهکی نایهوه و له ئاکامدا فهرماندهی گۆرۆهانی جێگیر له گوندی
حهسهنسهالران که چهند کیلۆمیترێک له کهچهڵمیان دوورتر بوو ،بهدیل گیرا.
که به باریکه ڕێگهکهدا گهڕاینهوه بۆ قهاڵچوغه ،ئهو پاسداره کردیه ههرا که «مرا به عراق
آوردهاید؟» واته «منتان بۆ ئێراق هێناوه»؟ پاسدارێکی بهوهفا به ڕژیمی ئیسالمیی له ئێران و
دواجاریش دهرکهوت که بهسهر تۆڕێکی سیخۆریشدا چاوهدێریی دهکات .ئهو پاسداره له بهر
بااڵیهکی درێژ و گورجوگۆڵییهكهی هێندێک دڵهخورپێی بۆ کهسی وهک من که بااڵم بهزۆر
دهگهیشته نێوقهدی ئهو پێکدههێنا .پاسدارێکی بهئیمان و به باوهڕ به ڕژیم بوو که پهیتا پهیتا
ئێمهی به بهعسیی و بێدین ناو دهبرد و داییمهش پێداگریی له سهر ئهوه ئهکرد که دوای
بۆسهکه هاتوینهته ئێراق .کهچی زۆر دوورکهوتبێتینهوه له قهاڵچوغه ،تا گوندهکانی دهرهوهزانی
سهروو و کهمهرهسیاو ڕۆیشتبووین .له ڕێپێوانی شهوانهدا پاسدارهکه داییمه به ئاسماندا و
دهورووبهریدا دهیڕوانی و یا کاتێک به سواریی تراکتۆر و ترێلییهک ڕێگامان دهبڕی ،پاسدارهکه
له سهر چیچکان دادهنیشت و ههمیسان سهری بهرهو ئاسمانی ساماڵ بهرز دهکردهوه و دیار بوو
ههوڵ ئهدا به ئهستێرهکاندا بهوجۆرهی ئهوترا ڕێگای ئاسمانیی بدۆزێتهوه .کهچی تهنها ده
کیلۆمێترێک له سهقز دوور بووین و به ئاسانییش دهکرا چراکانی سهقز که خۆی له ئاسمان
ئهکوتا بهدی بکهین .تا المان مایهوه هیچی پێ نهکرا و دواجار بۆ ناوهندیی بهڕێ کرا.
قهاڵچوغه گوندێکی خۆش و خۆماڵییانه بوو .ههر کات که ڕێگامان ئهکهوته ئهوێ ،ههستێکی
خۆشمان وهردهگرت .یهکێک له دانیشتوانی بهتهمنی قهاڵچوغه به ناوی مامه عهواڵ ،منی به
عهبدولباسیت بانگ دهکرد چونکوو الی وابوو له قورئانوێژه بهناوبانگهکه ئهچم .داییمه ماڵیان
گهرم و خواردنی خۆشیان بۆ ئاماده ئهکردین .قهاڵچوغه له ڕیزی کۆمهڵهدا خاوهنی چهند ژنه
پێشمهرگهش بوو که ههر کامهیان له جهرگهی پێشمهرگایهتیی چهند جار بریندار بوون .ڕۆژی
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دوای ئهو شهوهی ئهو ژنانه له گهڵ دهستهیهک پێشـمهرگه قهاڵچوغهیان بهجێهێشتبوو ،ئێمه له
دهمهوبهیانییهکهیدا گهیشتبووینه قهاڵچوغه .ئاگاداری ئهو ڕووداوه نهبووین .له نزیک نیوهڕۆدا
به دهنگه دهنگی ژومارهیهك له پیاوانی ئاوایی له مااڵن دهرکهوتین و خۆمان گهیانده دهنگه
دهنگهكه .چهند کهس له پێشمهرگهکان و هاوڕێی بهرپرسی سیاسی واحیدهکهمان پهرویز شافعی
(که دواجار گیانی بهخت کرد) کهوتبوونه قسهوباسێکی گهرم له گهڵ چهند پیاوی ئاوایی که له
ڕۆیشتنی کچهکان ئاگادار ببوون و داوایان دهکرد بۆ هێنانهوهی ئهوان یارمهتی بکرێن .پهرویز
که مرۆڤێکی جێکهوتوو و بهتهمهنتر له پێشمهرگهکانی دیکه بوو ،له الیێکهوه بۆی باس دهکردن
ئاگاداری ئهو ڕووداوه نییه و له الیهکی دیکهوه داوای دهکرد ڕێز له بڕیاری ئهو کچانهی وا بۆ
پێشمهرگایهتیی ڕۆیشتوون ،بگیرێت.
کاک ڕهحمان باوکی یهکێک له کچهکان به پهرۆشی چارهنووسی بهدێعهی کچییهوه بوو .ئهوه
کاردانهوهیهكی ئاسایی دایک و باوکهكانه کاتێک منداڵهکانیان بهرهو چارهنووسێکی نادیاردا
دهڕۆن .بهاڵم به دوای دوو ساڵ ئهزموونی پێشمهرگایهتیی ژنان ،ڕوو تێکردنی ژنانی گوندهكان
بۆ ڕیزی پێشمهرگایهتی کۆمهڵه ڕۆژ به دوای ڕۆژ زیادی دهكرد .شارهکان داگیرکرابوونهوه.
پێشمهرگه به پانتایی کوردستان له جهولهدا بوو و ڕۆیشتنی ژنانی پێشـمهرگه و بیروباوهڕی
نوێ بۆ دێهاتهکان کاریگهرییهکی گهورهی له سهر ژنان دادهنا .له کۆمهڵگایهکدا که ژنان له ژێر
چاوهدێری یاساکانی نووسراو و نهنووسراو ،پیاو و تهنانهت ژنانی دیکهدان و به پێی ئهو یاسا
و نهریتانه بڕیاری سهربهخۆیان ناشێ لێ بوهشێتهوه ،ئاسایی بوو کردهوهی ژنانی بهوجۆره
کاردانهوهی ههبێت .پیاوهکان چهند جار دهنگیان بهرز کردهوه و له چهند جێگا دهمهقڕێ زۆرتر
بوو .دواجاریش باڵوهیان کرد.
چهند مانگ دواتر له ڕۆژی ٢٦ی خهزهڵوهر هاتبووینهوه قهاڵچوغه و له ماڵێک خۆمان بۆ
گوێ گرتن له بهرنامهکانی ڕادیۆ کۆمهڵه ئاماده ئهكرد .یهكهم ههواڵ باسی تێکههڵچوونێک له
نێوان کۆمهڵه و دیمۆکرات له ههورامان و گیانبهختکردنی ده پێشمهرگهی کۆمهڵهی له ئاکامی
ئهو شهڕهدا ئهکرد .بهوجۆرهی ههواڵهکه دهیگهیاند ئهو ده پێشمهرگه ههموویان پێشتر بهدیل
دهگیرێن و دواجار ئێعدام دهکرێن .ههواڵێکی دڵتهزێن بوو .ههواڵهکه و چۆنیهتی گێڕانهوهی له
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ڕادیۆوه قینێکی زۆری له مندا بهرامبهر ئهو حیزبه پێک هێنا .تێکهڵێک له فرمێسک و خوێن
بهرچاویان تاریک کردم.
بێمتمانهیی له نێوان ئهو دوو ڕێکخراوه و پێشمهرگهکانیان خاوهنی پێشینهیهكی چهند ساڵه
بوو .پێشتریش چهندین تێکههڵچوون ڕوویان دابوو ،ئهگهرچی کاتیی بوون و زوو کۆتاییان پێ
دههات .بهاڵم «تێکههڵچوونی» سیاسیی و دهمهقڕی ،مۆڕه کردن و تانه و تهشهر له یهكتردان،
ههر کات دوو هێزی پێشمهرگهی کۆمهڵه و دیمۆکرات له جێگایهک پێک دهگهیشتن ،ببوه ئهمرێکی
ئاسایی .له تهبلیغی سیاسهتهکان و باوهڕهکانی کۆمهڵهدا بابهتی حیزبی دیمۆکرات یهكێک له
سهرهکیترین بابهتهکانی پێک دههێنا :بۆچوونی ئهو حیزبه سهبارهت به پرسی ژنان و بابهتی
دین ،بهرنامهی ئهو حیزبه بۆ خودمۆختاری و کۆمهڵگای داهاتووی کوردستان و ئێران ،ئهوهیکه
گۆڕینی بنهڕهتی کۆمهڵگای مهبهست نییه ،هێزێکی بورژواییه (سهر به چینی سهرمایهدار)،
ناسیۆنالیسته و زۆر شتی دیکه .گهلێک له باسهکان کهم تا کورتێک له جێگای خۆیان بوون و
لهوه زیاتر دهربڕینی بیروباوهڕ دهبوا وهک ئهمرێکی ئازاد و ئاسایی چاوی لێ بکرایهت و درووست
بوون یا نهبوونی ڕهخنه و باسێک دهبوا له کهشوههوایهکی شیاودا دهربکهوتایهت .کهشوههوایهك
که بووژێنهر و نهك هاندهری دامرکانی ئهدهبیات و ڕهخنه بێت .حیزبی دیمۆکراتیش دهیتوانی
لهو مهودا بۆ ڕهخنه له کۆمهڵه کهڵک وهربگرێت.
بهاڵم له جهرگهی بێمتمانیی و پالر له یهك گرتن و ژستێکی شهڕئهنگیزیدا ،ڕهخنهی سیاسیی
دهتوانێت بهخێرایی جێگای خۆی به شهڕ و تێکههڵچوون بدات .حیزبی دیمۆکرات داییمه گلهیی
له کۆمهڵه دهکرد که ئهو ڕاستییه له پێش چاو ناگرێت که «پێشـمهرگهی دیمۆکرات نائاگاهن»
و ئهو ڕهخنه و تهبلیغاتانهی کۆمهڵه ئهیانهروژێنێت و بۆیه وایان لێ دهکات دهست بۆ چهک
بهرن! ئهوه بۆ ئهندامانی ئهو کاتی ئهو حیزبه به جێ دههێڵم که ئاماژه به ئاستی «ئاگاهیی»
خۆیان بکهن ،بهاڵم ئهو ئیدیعای ڕێبهرایهتی حیزبی دیمۆکرات بۆ نائاگاهبوونی پێشمهرگهکانی
خۆی له پهناوه (تلویحأ) دهیسهلماند که پێشمهرگهی دیمۆکرات دهسپێشخهری شهڕه .بهالم
ههوڵی ڕێبهرانی دیمۆکرات بۆ خستنه ئهستۆی هۆی ئهو ڕووداوانه له سهر شانی پێشمهرگهکانی
دیمۆکرات ناشێ مۆنسیفانه بێت .النیکهم بهوجۆرهی له بیرهوهرییهکانی پێشمهرگهکانی
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دیمۆکراتدا دهردهکهوێت ،له گهلێک جێگا و لهوانه له ئاست ههڵسوکهوت له گهڵ دیاردهی
پێشمهرگهی ژن له کۆمهڵهدا ،ئهندامان و پێشمهرگهی دیاریکراوی دیمۆکرات بوه که ئاگاهیی
زۆرتر و ههڵوێستێکی گهلێک شیاوتری له بڕیارهکانی چهند ئهندامێکی دیاریکراوی ڕێبهری حیزبی
دیمۆکرات ڕهچاو کردوه.

1

پێویستیی ئاستی تهبلیغاتی کۆمهڵه و بهردهوامییهكهی ههر چۆن لێک بدرێتهوه ،وا دیاره
به نۆبهی خۆی دوو حیزب و دیاردهی یهكجار جیاواز له یهکتر له ههموو بوارێکدا نیشان دهدات
و له خولقاندنی کهشوههوای نادۆستانهدا دهوری خۆی دهگێڕا .له دونیای دهرهوهدا پهرهستاندی
کۆمهڵه به گشتیی و باڵوبوونهوهی هێزهکهی بۆ ناوچهکانی ژێر دهسهاڵتی حیزبی دیمۆکرات به
تایبهت له ههورامان (بێ هیچ بایهخدانانێک بۆ ئهو حیزبه لهو ناوچهیه) بابهتێک بوو حیزبی
دیمۆکرات وهک مهترسییهک بۆ خۆی چاوی لێ دهکرد .له بهستێنێکی گهورهتردا که هێزێکی
وهک کۆماری ئیسالمیی دهوریی دهگێڕا و داییمه به ههڵکردنی چرای وتووێژ له بیری پێکهێنانی
دووبهرهکایهتیی بوو ،ئهو کهشوههوا نادۆستانهیه ئاسایی بوو مهترسی شهڕی چهکداریشی لێ
بکهوێتهوه .له الیهكی دیکهوه هاوپهیمانیی له گهڵ هێزه سیاسییهکانی دیکه (حیزبی دیمۆکرات
له گهڵ شورای ملی مقاومت و کۆمهڵه له پێکهێنانی حیزبی کۆمۆنیست) بێگومان له سهر
چۆنیهتی ڕوانین و ههڵوێستهكان کاریگهری خۆیان بوه .ئهگهرچی شورای ملی مقاومت و حیزبی
کۆمۆنیست له بهر مێژووی پێکهاتن و پێکهێنهرهکانی دوو دیاردهی یهکجار جیاواز بوون .ئهم
الیهنه له گۆوارهکان و له تهبلیغاتی ئهو سهردهمهدا دهکرێ بهدی بکرێت.
ئهمانه ئهو بابهتانه بوون که لهو کاته و له قهاڵچوغه (و لهو تهمهنهدا) ،فرمێسک و خوێن
نهیاندههێشت بیانبینم.
دوای باڵوبوونهوهی ههواڵهکه ،کۆمیتهی ناوچهی سهقز (کۆمیتهی بهرپرسی کۆمهڵه له
ناوچهی سهقز) پهیامێکی بۆ ناردین که دهبێ خێرا خۆمان بگهیێنینه باقی هێزهکان .کۆتاییهاتن
به سهردهمی واحدی شار ههواڵێکی ناخۆش بوو بهاڵم کهشوههوایهکی نوێی شهڕانه که ورده
ورده خۆی باڵو دهکردهوه ئیتر مهودای چاالکیی دهستهیهكی چکۆلهی یهكجار بهرتهسک
 1بڕوانه بیرهوهرییهکانی حاتهم مهنبهری ،ماڵپهڕێ ههڵوێست.
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دهکردهوه .له ئاکامدا خۆمان گهیانده باقی پێشمهرگهکانی گوردانی ٢٦ی سهقز و دواجار له
ناوچهکانی گهورک ،سهرشیو ،خورخوڕه و فهیزواڵبێگی دهستمان دایه جهولهی سیاسیی و
ههروهها له قاودانی پهالمارهکهی حیزبی دیمۆکرات له ههورامان .کۆمهڵه داوای سزادانی عامیالنی
ئهو کارهساتهی له دیمۆکرات دهکرد .له مانگی سهرماوهزهوه تا ڕۆژهکانی یهكهمی مانگی ڕێبهندان
به دێهاتهکاندا جهولهمان دهکرد و له کۆبوونهوهی گشتیی له مزگهوتهکان داوامان له خهڵک
دهکرد تۆمارێک که داوای سزادانی عامیالنی شهڕهکهی دهكرد ،ئیمزا بکهن .لهو ماوه دوو
مانگییهدا گهلێک تۆماری بهوجۆرهمان کۆ کردهوه .حیزبی دیمۆکرات نهیدهویست به ئاشکرا ئهو
کاره بکات و له ژێر زهختی یهكێتی نیشتمانیی که ببوه ناوبژیکهر ،سزادانهکهیشی به
دوورخستنهوهی بهرپرسانی دیمۆکرات له ههورامان بهرتهسک دهكردهوه .وتووێژ و ناوبژیکهریی
ئاکامێکی لێ نهکهوتهوه.
ههر لهو ماوهدا چهندین جار ڕووبهڕووی پیشمهرگهکانی دیمۆکرات له ناوچهی سهقز بووینهوه.
نێوان ساردتر و مۆره زیاتر ببوهوه .ڕۆژێکیان له گوندی ڕهنگهڕێژان له نزیک جادهی سهقز-
مهریوان مابووینهوه .لکێکی حیزبی دیمۆکرات هاتن بۆ ئهوێ .له پهلهکهی ئێمه پێشمهرگهیهکی
تازه و الو بوو که به دیتنی برا گهورهکهی له لکهکهی حیزب ،وازی له ئێمه هێنا و چوو بۆ الی
ئهوان .فهرماندهی هێزهکهی ئێمه داوای له بهرپرسی ئهو لکهی حیزب کرد له بهر ئهوهی ئهو
کهسه بێ ئیجازه و سهربهخۆ بۆ الیان چوه و کهلوپهلهکانی نهداوهتهوه دهبێ بگهڕێنێتهوه .ئێمه
ههموومان خێرا سهر بانهکانمان گرت و بهسهر ئهو لکهدا خۆمان زاڵ کرد .چهند کاتژمێرێک
پێشتر دهمهقڕێیهكیش له نێوان کهژالی پێشمهرگهی کۆمهڵه و چهند پێشمهرگهی دیمۆکرات له
دوکانی ئاوایی ڕووی دابوو .کهژال ڕهخنه له کردهوهی ئهو حیزبه له ههورامان دهگرت .کهچی
پێشـمهرگهکانی دیمۆکرات له جوابدا دهڵێن« :ئهوه شیرینیخۆران بوو» .کهژاڵیش دێته
دهرهوهی دووکانهکه و چهکهکهی له شان دادهگرێت و دهڵێت « :ئهگهر پیاون وهرن با
زهماوهندهکهی لێره بگرین» .ئهوانیش ڕێگای خۆیان دهگرن و دهڕۆنهوه الی جهماعهتهکهیان.
کهشوههوایهکی شهڕانه بهمجۆره پێک هاتبوو.
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فهرماندهی لکهکهی دیمۆکرات جوابی داواکارییهکهی نهدهدایهوه و قسهکان درێژهیان دهکێشا.
ئهو و بهرپرسهکهی ئێمه له بهر مزگهوت و له بهر چاوی خهڵک خهریکی قسه کردن بوون و جار
به جاریش دهنگیان بهرز دهکردهوه .ئێمه سهر بانهکانمان گرتبوو ،ئهوانیش ههموویان له دهور
فهرماندهکهیان به ناوی کاک عومهر کۆ ببوونهوه .دواجار گێڕایانهوه که گوایه هاوکات به ناوهندیی
کۆمهڵه پهیام دهنێردرێت که ههلێک ههڵکهوتوه ئهگهر ئهیانههوێت لێره تۆڵه بکرێتهوه .ناوهندیی
کۆمهڵه ڕازی نابێت.
له ئاکامدا فهرماندهی هێزهکهی ئێمه چوو بۆ شوێنی قسهوباسهکه و بێ پرس به بهرپرسی
دیمۆکرات ،ئهو کوڕهی لهگهڵ خۆ هێنایهوه بۆ مزگهوت .لکهکهی حیزب که خۆیان له بارودۆخێکی
بهوجۆره دییهوه بهرهو گوندی سهردهره ملی ڕێگایان گرته بهر که له پشت ڕهنگهڕێژان
ههڵدهکهوت و نیو کاتژمێرێک دوور بوو .بهوجۆره دهمهقڕێکهی ئهو ڕۆژه کۆتایی هات .ئهو
کوڕهش ئهو رۆژه یان ڕۆژی دوایی بۆ الی براکهی بهڕێ کرا.
ورده ورده ڕۆژی چارهنووسسازی ٦ی ڕێبهندان نزیک دهبووهوه .وتووێژهکان ئاکامێکیان لێ
نهدهکهوتهوه .زستان هات و بهرف ههموو جێگایهکی داگرتبوو .له ڕێبهنداندا به یهك گرتنمان
له گهڵ پێشمهرگهکانی ناوچهی دیواندهره هێزێکی گهورهترمان پێک هێنا بوو .ئێوارهی ڕۆژی
٥ی ڕێبهندان فهرماندهی گوردانهکهمان ئاگاداری کردین که سهر له بهیانی ڕۆژی دواتر تۆڵه له
دیمۆکرات دهکرێتهوه.
ههستی ئهو ڕۆژانه زۆرتر ههستی تۆڵه ستاندنهوه بوو تا وتووێژ و سازان .گهلێک ڕووداو و
کهشوههوای تایبهتیی داییمه ههستی تۆڵه زیندوو ڕادهگرێت و ئهو باوهڕه بههێز دهکات که مرۆڤ
بۆی ئاسان نییه له خوێنێک به «ئاسان»ی تێپهڕ بێت .چوونکوو باس باسی کهسێکی نزیک
بهو ،یان مۆڵکێکی ئهوه .له ههمان کاتدا گهلێک نهریتی گوتاریی و کرداریی ههن که مهیلی
سازان و بهخشین کرچ و کاڵ ئهکهن و دهست بردن بهۆ ئهوانه به «خوێڕیی بوون» بهراوهرد
ئهکهن .ئهو نهریته مرۆڤی شۆڕشگێر وا لێ ئهکات هیچکات خوێنه ڕژاوهکانی له بیر نهكات .له
بیرمه تهنانهت ئهو ڕۆژهی زهماوهندم کرد به پێی «یاسا»یهکی نهنووسراو له گهڵ هاوسهری
نوێم له الی وێنهی ژومارهیهک گیانبهختکردوو عهکسمان گرت .ئهوه باو بوو .بۆچی؟ نازانم.
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بهاڵم ئهو نهریته و یاسا داییمه ئهو خوێنه ڕژاوهمان بیر ئههێنێتهوه تا ئێمهش له ههر بۆنهیهکدا
وهک زهماوهندیش جهختی له سهر بکهینهوه!
ئهو شهوه که ئاگاداری تۆڵه کردنهوه ،کراین ههستێکی خۆشمان بوو .دهمارگرژیی و الساریی
بهرپرسانی دیمۆکرات کردهوهیهکی نهشیاوبوو و «تۆڵه» نهكردنهوهی کۆمهڵه وهک خاڵێکی الواز
لێکدهدرایهوه .ڕهوتی ڕووداوه سیاسییهکانی ڕابردوو و کهشوههوای شهڕئهنگیزی نێوان ئهو دوو
حیزبه سهیر نهبوو له ڕۆژێکی وهک ٦ی ڕێبهنداندا بتهقێتهوه و شهڕێکی درێژخایهن و
سهرتاسهریی لێ بکهوێتهوه.
له ساڵهکانی دواییدا و له کهشوههوایهکی باشتر و بهدوای تاقی کردنهوهی گهلێک ئهزموون
و ههروهها چوونهسهرهوهی ئاستی وشیاری سیاسیی ،له گهڵ گهلێک هاوڕێ باسی ئهوهمان
دهکرد که بریا جهوله سیاسییهکه و تۆمار کۆکردنهوهکانی نێوان ٢٥ی خهزهڵوهر و ٦ی ڕێبهندان
درێژخایهنتر ئهبوون .بریا به جێگای دوو مانگ دوو ساڵی بخایاندایهت.
له ئاوایی دهرهویانی شێخ له بهشی خوڕخوڕه بووین که خۆسرهو ڕهشیدیان له مزگهوتی
ئاواییدا ههواڵی هێرشی پێشمهرگهکانی کۆمهڵهی له ڕۆژی ٦ی ڕێبهندان بۆ سهر بنکهکانی حیزبی
دیمۆکراتی له ههورامان پێ ڕاگهیاندین .خۆسرهو ڕهشیدیان له ئاکامی کۆکردنهوه یا بهوجۆرهی
دهوترا «تمرکز»ی هێزهکانی دیواندهره و سهقز وهک فهرماندهی گشتیی دیاریی کرابوو .ئهو
بهدوای ههواڵهکه و له کۆبوونهوهیهکدا لیستێکی درێژ که بریتی بوو له ناوی ئهو پێشمهرگهکانی
کۆمهڵه که لهو ڕووداوهدا گیانیان بهخت کردبوو ،خوێندهوه .ژومارهکهیان زۆر بوو و بۆیه ئهو
ههواڵه تا ڕادهیهك سهرسووڕهێنهر بوو .هێرشی یهكهم زۆر له ناکاو و سهرکهوتوانه دهبێت
کهچی دواجار بههۆی کهمتهرخهمی بهرپرسان و دابین نهكردنی پێداویستی ڕێگای گهڕانهوهیان
بهرهو کوردستانی باشوور ،نزیک به بیست پێشمهرگهی کۆمهڵه ههروهها له بهر ماندوو بوون
گیانیان بهخت دهکهن .
له ناوی گیانبهختکردواندا ناوی ژیال عهندهلیبی سهرهنجی ڕاکێشام و دایچڵهکاندم .ژیال
بهرههمی هاوسهرگیریی ئافاق خانمی دایکییهتی که دواجار له گهڵ خاڵۆ عهلیم ژیانی هاوبهش
پێک دههێنێت .ئهو ناسراوییهش له ڕێگای کاک حهمهشهریفی دهرهقووڵه که ناسراوی ماڵی
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دایکم بوه ،پێک هاتوه .بهرههمی هاوسهرگیری ئافاق خانم دوو کچ بوون به ناوهکانی فهرانهک
و شیرین .فهراسهت و سهعید بهرههمی ژیانی هاوسهرگیری یهكهمی خاڵۆ عهلی بوون ،که خۆی
پێش لهدایکبوونی من کۆچی دوایی دهکات .شوێنی ژیانیانی ئهوان ماڵێکی چکۆله بوو .سهعید
له ڕێگای وێنهگریی و گهلێک کاری دیکهوه بۆ دابین کردنی ژیانی بنهماڵه له ههوڵدا بوو.
فهراسهت کچێکی جوان ،زیرهک و سهرنجڕاکێش بوو که دواجار له گهڵ ڕهحمان شهعبانی که
وهکیلێکی خهڵکی بانه و چاالکێکی سیاسییش ئهبێت ،هاوسهرگیریی دهکات .بهرههمی ژیانی
فهراسهت و ڕهحمان حهوت منداڵ دهبێت .کاتێک ڕهحمان وهک کادرێکی حیزبی دیمۆکرات ژیانی
پێشمهرگایهتیی ههڵبژارد ،فهراستهت و منداڵهكان شان به شانی ئهو به دیهات و دواتر له سهر
سنوور و ئوردووگاکانی حیزبی دیمۆکرات هاوڕێیهتی دهكهن .ئهوان داییمه له ههلومهرجێکی
یهکجار دژواردا بهسهریان دهبرد و دواجار له شاری سلێمانی نیشتهجێ دهبن و لهوێ منداڵهکان
خوێندن دهست پێدهکهن .ڕهحمان له بهر پێشینهی سیاسیی له الیهن بهکرێگیراوانی کۆماری
ئیسالمیی له شاری سلێمانی دهکهوێته بهر دهستڕێژ و گیانی بهخت دهكات.
ئافاق خانم بهدوای گرتنهوهی شاری سهقز ئیتر ئهوێ به جێ دههێڵێت و له گهڵ کچهکانی
ڕوو ئهکاته تاران .لهوێ ههواڵی گیانبهختکردنی ژیال دهبیستێت و ههتا نووسینی ئهم دێڕانه
بهتهمای سهردانی مهزاری نادیاری کچهکهی ماوهتهوه .ژیال له دایکبووی شاری سنه و
ههڵسووڕاوێکی سیاسیی و خاوهن ئهزموونی ئهو شاره بوو .چهند ساڵ بوو وهک پێشمهرگهی
گوردانی شاهۆ له ناوچهکانی کرمانشا و سنه چاالکیی دهکرد .مرۆڤێکی دڵسۆز و له دڵ نزیک
بوو .ژیال له گهڵ عهبدواڵ شهریفی ناسراو به عهبه ههجیجی کادری کۆمهڵه له ههورامان که له
باری پهیوهندی بنهماڵهییهوه دهبوه بن ئامۆزای دایکم ،هاوسهرگیری کرد .بۆ بنهماڵهكانی ژیال
و ماڵی ئێمه گیانبهختکردنی ژیال ڕووداوێکی گهلێک دڵتهزێن بوو .دوای تێپهڕبوونی زیاتر له
بیست ساڵ بهسهر ئهو ڕووداوهدا ،ئاگادار بووم که ژیال له کاتی گیانبهختکردنیدا به منداڵێکی
چوار مانگ حامیله بوو! له کاتێکدا که هاوڕێکانی له گهمارۆ دهکهون ،ژیال تهقهمهنیان بۆ دهبات
و له ئاکامدا له گهڵ ژومارهیهک له هاوڕێکانی گیانیان بهخت دهکهن.
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بهاڵم ئهو کۆسته و ئهو ڕووداوه سهرهتای تێکههڵچوونێکی سامناک به پانتایی ههموو
کوردستان بوو که داوێنی گهلێک بنهماڵهی دهگرتهوه .بهۆجۆرهی دهیگێڕنهوه ،بهدوای شهڕی
گهورهی نهرمهاڵس له دۆڵی شلێر که به ناوبانگترین شهڕه و نزیک چل پێشـمهرگهی کۆمهڵه و
دیمۆکرات گیانیان له دهست داوه ،دایکی دوو گیانبهختکردوو که بۆ دیتنی کوڕی سێههمی ڕووی
له نهرمهاڵس کردوه ،له ڕێگادا و له پیاوێک که ههوساری هێسترێکی بهدهستهوهیه و له سهر
هێسترهکه تهرمی کوڕی سێههمی ههمان ژنی بهسهرهوهیه ،پرسیاری ڕێگا دهکات .چ ڕووبهڕوو
بوونهوهیهک دهتوانێت له ڕووبهڕوو بوونهوهی لهناکاوی دایکێک و تهرمی منداڵهکهی سامناک تر
بێت؟
بهاڵم گێڕانهوهی بهسهرهاتی ڕابردوو بۆ دۆزینهوهی «بریا»کان و «ئهی کاشک»هكان و
ههروهها بۆ خهفهت خواردن و دهربيڕینی «پهشیمانیی» نییه .دهست نیشان کردنی هۆی
گێڕانهوهی مێژوو داییم بابهتێک بوه بۆ مشت و مڕی بیرمهندان له ڕابردوودا .بیرمهندێک الی وا
بوه که خۆخهریک کردن به گێڕانهوهی «سهده ڕهشهكان» شیاوی مێشکی زانا نییه ،بهاڵم ویکۆ
(مێژووناسی ئیتالیایی له سهدهی ههژده) الی وابووه نووسینی مێژوو بۆ تێگهیشتن له ڕابردوو
و له مڕۆڤهكان و کردهوهکانیان ئهسقهزا پێویسته .لهوانهیه ئهو تێگهیشتنه بتوانێت بهسهر
ههموو ئهو خهفهتانه خۆی زاڵ بکات و مرۆڤ له بهرامبهر ڕووداوهکانی ئهمڕۆدا خاوهن هێز و
تێگهیشتنی زۆرتر بکات.
بهوجۆرهی له لیستی گیانبهختکردواندا هاتوه زیاتر له سێسهد پێشمهرگهی کۆمهڵه له شهڕی
نێوان کۆمهڵه و دیمۆکراتدا گیانیان بهخت کردوه .ژومارهیهک تهنانهت به برینداریی و دوای
بهدیل گرتنیان له کهشوههوایهکی شهڕانهدا تیرباران کراون .دهیان کهسیش بریندار و
ژومارهیهكیان ئهندامێکی لهشیان له دهست داوه .ئهو لیسته ههروهها ژومارهیهکی بهرچاو له
ژنانی پێشـمهرگهی کۆمهڵه له خۆ دهگرێت.
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ژیال عهندهلیبی

بهدوای باغڵووجهدا
ئاگری شهڕ له گهڵ دیمۆکرات به هاتنی بههاری  ١٩٨٥/١٣٦٤و توانهوهی بهفر بڵێسهی دهسهند
و ژومارهی تێکههڵچوونهكان زیادی کرد .به ههمان ڕادهش ئاستی زیانی گیانیی ههتا دههات
بهرزتر دهبووهوه .ڕووداوهکانی ئهو بههاره و شهڕی باغڵوجه له کتێبی دهشتی دارێ تا ڕادهیهكی
زۆر باس کراون .له دوو مانگدا و له سهرجهم سی شهڕدا ههر دوو ڕۆژ و جارێک ڕووبهڕووی
هێزهکانی کۆماری ئیسالمیی و یا پێشـمهرگهکانی دیمۆکرات دهبووینهوه .جیا له چوونهسهرهوهی
ئاستی زیانه گیانییهكان ههروهها ماندوو بوون و شهکهتییهکی یهكجار زۆر و بێوێنه مهیدانێکی
دیکهی شهڕ بۆ مێشك و تاقهتی ئێمه بوون .شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات پێکهێنهری ئهو مهیدانه
نوێ بوو .له ئاکامدا ژومارهیهکی زۆر وازیان له پێشمهرگایهتیی هێنا .ئاستی توان و لێهاتوویی
و له خۆبردوهکانی ئهو کهسانه بهدوای ڕۆیشتنیان بۆشاییهكی گهورهی پێک دههێنا.
لهو ڕۆژانهدا سێ ساڵ له هاتنم بۆ پێشـمهرگایهتیی و دوو ساڵ له ڕێکخرانم له پهله
پێشمهرگهدا تێپهڕ دهبوو .پێم نابوه ههفده ساڵییم .له جهرگهی ڕووداوهکانی ئهو بههاره پڕ
ڕووداوهدا ههم له باری جهستهیی و ههم له بواری فیکرییهوه باڵغ بوونی خۆم ههست پێ دهكرد.
زهربهی ڕۆحیی و بریندار بوونی دهروون له ئاکامی گیانبهختکردنی هاوڕێیهکی نزیک الیهنێکی
دیکهی ئاکامی ڕووداوهکانی پێک دههێنا .برینی دهروونیی بهدوای ڕووداوێک و زۆر دواجار خۆی
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ئهنوێنێت .باغڵوجه .باغڵوجه .لوتکهی ورده شهڕهکانی نێوان دوو هیزی سیاسیی له ناوچهی
مۆکریان .برێنێکی ساڕێژنهکراو.
بهاڵم ههموو ئهو تێکههڵچوونه چکۆله و گهورانه ههر دووالیهنی له سهر درێژهدانی شهڕهکه
سوورتر ئهکرد .ئهو شهڕانه بهکردهوهدهرهێنانی ئهو بۆچوونانه بوون وا بنهمای سیاسیی ئهو
شهڕهی پێک دههێنا .دیمۆکرات داوای دهکرد کۆمهڵه ئهو به شۆڕشگێر بزانێت .بهاڵم مهبهستی
سهرهکیی لێرهدا ئهوه بوو سهروهربوونی خۆی له میدانی سیاسیی ونیزامیی له کوردستاندا
داسهپێنێت .له بهرامبهردا کۆمهڵه ئیدیعای دهكرد داکۆکی له ئازدای دهربڕینی بیروباوهڕ و
چاالکی سیاسیی دهکات .ئهگهرچی ئهوه خاڵێک بوو حیزبی دیمۆکرات له کردهوهدا سنوورهکانی
دهبهزاند ،بهاڵم له بهر ههر هۆیهک بوو ڕهوایهتی شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات وهك «شهڕی
بورژوازی و پڕۆلیتاریا» واته شهڕی نوێنهرانی دوو چینی بهوجۆره له کۆمهڵگای کوردستان ورده
ورده به سهر تێگهیشتن و بۆچوونی کۆمهڵهدا خۆی زاڵ دهکرد .ئهو باسه له نێو ناوهندییهکانی
ئهو کاتی کۆمهڵه ههر چی بوو بێت ،له کردهوهدا ئهو ڕهوایهته ههڵه بوو که له ناخی شهڕهکان
و له ژیانی پێشـمهرگهکانهدا ڕهنگی دهدایهوه.
گوردانی ٢٦ی سهقز له درێژهی ئهو ساڵهدا له گهڵ گوردانهكانی ٣١ی بۆکان و ٢٤ی مههاباد
یهکیان گرتهوه .ئێوارهی ڕۆژێکی یهكجار ساردی ئهو زستانه له گوندی قزڵگومبهد به مهبهستی
دانانی کهمینێک له سهر چۆمهكهی بهردهم ئاوایی دهروێشان دهرکهوتین .بهفر یهكجار زۆر و به
نزیک بوونهوهمان له چۆمهكهش سهرمایهكی له تاقهت بهدهر خۆی به دهموچاوماندا دهکوتا.
دهروێشان تهنها نیو سهعاتێک له قزڵگومبهدهوه دوور بوو .ئهو ڕۆژه پهیام هاتبوو که ژومارهیهك
له پێشـمهرگهکانی دیمۆکرات لهو چۆمه دهپهڕنهوه .لهداو خستنی هێزێک له ناوهڕاستی چۆمێک،
ههڵێکه قهت نابێ له کیس بچێت .به گهیشتنمان بۆ ئهوێ له قهراخ چۆمهكه باڵوهمان کرد.
دهستهیهکی دیکه له نێوان دهروێشان و کۆکه دامهزران .کاک مینهی فهرماندهی گشتیی له سهر
شاخێکی بهرزی پشت دهروێشان له ڕێگای بێسیمهوه چاوهدێری دۆخهکهی ئهکرد.
جل و پێاڵوی پێشمهرگه بۆ ههرچی بوایه بۆ پێشـمهرگایهتیی نهدهبوو .کهواوپانتۆڵی ناسک
زۆربهی جاران جل و بهرگی پێشمهرگهی پێک دههێنا .نهبوونی جلی ژێر ،تهنانهت زۆر جار بێ
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شۆرت و ژێرکراسیی دهماینهوه .ئهو ئێوارهیه عهرزی دهور چۆمهکه تهڕ و سههۆاڵویی بوو و
ههروهها له به جلی ناسکی بهرمان نهماندهتوانی له سهر عهرزهکه دابنیشین .له سهعاتی حهوتی
ئێوارهوه لهوێ دامهزرابووین .سهعات بهرهو نیوهشهو خۆی نزیک ئهكردهوه کهچی ههواڵێک له
هاتنی کهسێک نهبوو .له نیوهشهودا دهنگی تهراکتۆرێک زۆر له خوارترهوه سهرنجی ڕاکێشاین.
بهرپرسانی دهسته و پهلهکان داوایان له فهرماندهی گشتیی کرد که واز له کهمین بهێنین .وادیار
بوو ئهو هێزهی ئێمه چاوهڕوانی بووین له خوارترهوه پهڕاوهتهوه .ئهزموونێکی ڕێپێوان له کاتی
شهڕدا ئهوهیه که ئهگهر مهترسی بۆسهیهك ههبێ ،له سهر ئهو چۆمهیه دهکهوێته سهر ڕێگا.
کاک مینه مرۆڤێکی شیرین بهاڵم یهکجار قایم و ههر بڕیارێکی تا ئاخر دهبرده سهر .جێگاکهی
خۆی زۆر خراپتر و ساردتر له ههموو کهسێکی دیکه بوو .بڕیار بوو تا کاتژمێر سێی سهر له
بهیانی له کهمیندا بمێنینهوه .تاقهتی گشتمان بهسهر چبوو .چهند کهسمان له سهر خۆ چوون.
کاک مینه دڵی نهرم بوو و تهنها پانزه دهقیقه زووتر له کاتی خۆی بڕێاڕی دا بۆ قزڵگومبهد
بگهڕێینهوه.
لهدوای بۆسهکه بۆ حهسانهوه خۆمان گهیانده قزڵگومبهد .ئاگادار کراین ئالهتی تهناسولی
یهكێک له پێشمهرگهکان لهو ڕووداوهدا سهرما بردوویهتیی .دهمهقڕێی بهرپرسی گشتیی هێزی
موکریان و یهكێک له فهرماندهکان سهرنجی ڕاکێشاین .بهرپرسی گشتیی پهیتا پهیتا بیری
فهرماندهکهی دهخستهوه که «ئهوه شهڕی بورژوازی و پڕۆلیتاریا»یه و دهبێ تاقهتمان ههبێت.
فهرماندهی نیزامیش باسی ئهوهی ئهکرد که پێشمهرگه گۆشت و خوێنه و له بهرامبهر ئهو
سهرمادا تاقهت ناگرێت .بهرپرسی گشتی دیسان دووپاتی دهکاتهوه که «شهڕی بورژوازی و
پڕۆلیتاریا»یه و ...فهرماندهی نیزامیش له جوابدا دهڵێت« :کاکه ،ئالهتی تهناسولی گۆشته
گۆشت .بورژوازی و پڕۆلیتاریا ناناسێت» .تا ماوهیهکی زۆر بهو ڕووداوه پێدهکهنین.
چهند نموونهی دیکهی بهوجۆرهش ڕووی داوه .تیمێک له پێشـمهرگهکان به نهێنی له گوندێکی
ناوچهی بۆکان دهمێننهوه .الیهنگرێکی کۆمهڵه که ئاگای له هاتنی پێشـمهرگهکانه و پهیوهندی
ههیه له گهڵیان ،ئاگاداریان دهکات که تیمێکی پێشمهرگهی دیمۆکرات له ماڵی سۆفی..
ماونهتهوه .بڕیار دهدرێت که تهنها ئاگاداری جموجوڵهکهیان بن تا ئێواره بزانن چی ئهقهومێت.
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الیهنگرهکهی کۆمهڵه ئهو تیمهی دیمۆکرات دهخاته ژێر چاوهدێریی .ههر سهعات و جارێکیش
یادداشتێک له سهر دهرگای ئهو ماڵهی پێشمهرگهکانی کۆمهڵهی لێ مابوونهوه ،فڕێ ئهداته ناو
حهوشهی ماڵهکه .یادداشت نووسراوهیهکی کورت بوو له سهر کاغهزێکی گڕمۆڵهيکراو،
جموجوڵهكانی دیمۆکراتی به زمانی فارسیی و له ڕستهیهکدا تێدا نووسی بوو« :

بورژوازی کورد

هنوز در خانه صوفی ...است»؛ دوای سهعاتێک کاغهزێکی گڕمۆڵهکراوی دیکه دههات و له سهری
نووسراو بوو «بورژوازی کورد به توالت رفته است»؛ و سهعاتێکی دیکه و یادداشتێکی دیکه
«بورژوازی کورد.»...
چاالکیی تهبلیغیی زۆرتر ببوو و شێواز وا بوو ههر جاره و بهرپرسێکی دهستهیهک یان پهڵێک
بۆ خهڵک قسه بکات تا فێری قسه کردنیش بن .چهند ئهزموونی بهوجۆرهم ههیه ههرچی بیرم
دهکهونهوه جهجاڵهتی دهکێشم .له ڕۆژێکی زستاندا له گوندێکی چکۆلهی ناوچهی فهیزواڵبێگی
بووین که له بیست ماڵێک پێک دههات .ناوهکهم لهبیر نهماوه .پیاوانی ئاوایی له مزگهوت کۆ
کرانهوه .منیش له تهمهنێکی کهمدا دهستم کرد به قسهکردن بۆ ژومارهیهك پیاوی ڕیش سپیی.
باسهکانم له سهر شهڕ فرۆشتنهکهی دیمۆکرات بوو و بهدڵنیاییهوه ئهو حیزبهم به بورژوازییهوه
گرێ دهدا .ترێق بوونهوهکهی ئێستام کهمتر له بهر ههڵوێستهکان و ناوهرۆکی قسهکانمه و زۆرتر
له بهر جیاوازی تهمهن له نێوان ئهوان و مندایه .ساڵێک پێش ئهوه له بهرامبهر پیاوێکی
بهتهمهنی دیکه له گوندێکی گهورک باسی «اثناعشری» بوونی ئیسالمهكهی خومهینیم دهکرد.
پێشتر ئهوهم بیستبوو .به دڵنیاییهوه ماناکهی و پێگه و کاریگهری ئهو دیاردهیه له مێژووی
ئیسالمدا (و بۆچی ئهو سفهته خومهینی خراپتر دهکات!) نههاتبوونه کتێبخانهی مێشکی الوێکی
وهك من.
داخرانی سیاسیی ئێران و گهشهی دیکتاتۆریی و داگیرکردنی ناوچهکان به زیانی کتێب و
نووسراوه و گهشهی ئهدهبیی و له ئاکامدا به زیانی سهرچاوهکانی فیکریی تاکهکان و کۆمهڵگا
دهشکایهوه .لهو سهردهمهدا ڕادیۆی کۆمهڵه و ڕادیۆی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران یهكهمین
سهرچاوهکانی فیکریی ئێمهیان پێک دههێنا .گۆوارهکانی پێشڕو و کۆمۆنیست به زمانی فارسیی
دوو سهرچاوهی دیکه بوون که گهلێک باسی سیاسیتر و «تیۆریک»تریان له خۆ دهگرت .وتارێکی
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گۆواری پێشڕهو له ژێر سهردێڕی «سێ گۆشهی دهسهاڵت» کۆمهڵه و دیمۆکرات وهك نوێنهرانی
دوو چینی کۆمهڵگا پێناسه دهکرد و گۆشهی سێههمیش دهداته کۆماری ئیسالمیی .دهسهاڵت و
سهروهری له بزووتنهوهی کوردستان بێ گومان بناغهیهکی سهرهکی دیکهی شهڕی سیاسیی و
نیزامیی کۆمهڵه و دیمۆکراتیان پێک دههێنا .له کهشوههوای شهڕئهنگیزیی و تهنانهت له ملمالنێی
کولتووریشدا ،پێناسهکردنی خۆ له سهر جیاوازیی له گهڵ ئهوی دیکه مسۆگهر ئهبێت .واته ئهوی
دیکه (غیریت) دهبێ داتاشرێت تا ڕاست و ڕهوا بوونی خۆت بسهلمێنیت .کۆمهڵهش له ڕوانگای
دیمۆکراتهوه دهبووه پۆلپۆتیی و ئهو ئامانج و بیروباوهڕانهی وا پشتگیری له یهکسانیی و کرێکار
و زهحمهتکێشی کوردستانی دهکرد و ههوڵی دهدا فشاری دین له سهر زهینی مرۆڤهکان کهم
بکاتهوه ،به ئامانج و کردهوهگهلێکی مهترسیداری ئهخهماڵند .ههر بهوجۆرهی شهڕی دیمۆکرات
و کۆمهڵه نهیدهتوانی کێشهی چینایهتی کۆمهڵ به بارێکدا بخات ،بردنهسهرهوهی پێگهی ژن له
سیاسهت و کۆمهڵگا (که تهنانهت ئێستا له ڕێکخراو و ناوهندیی حیزبی دیمۆکراتیشدا
ڕهنگدانهوهی ههیه) ناکرێت له بیرۆکهی جهنایهتکارێک وهک پۆلپۆت سهرچاوهی گرتبێت .ئیستا
تهنانهت ههوڵێکیش بۆ پێکهێنانی ڕهوایهتێک ههیه که دهیههوێ له کۆماری کوردستان بهمالوه
دهوری حیزبی دیمۆکراتیش له گهشهی بزووتنهوهی ژنان نیشان بدات .بهدڵنیاییهوه گهلێک ژن
له کۆمهڵگای کوردستان له ڕاپهڕینی ئێران بهمالوه خۆیان به الیهنگری دیمۆکرات زانیوه و ئهو
حیزبه ههروهها خاوهن کهسایهتیی چهپ بوه که بایهخیان به یهکسانی ژن و پیاو داوه .سهرهڕای
ئهمه ،لهو مێژووهدا دهوری ئهو حیزبه زۆر لهوه بهرتهسکتره که بتوانرێت دهورێکی ئهوتۆی بۆ
بردنه سهرهوهی دهور و پێگهی ژن له سیاسهتدا بۆ بسهلمێت.
پێشمهرگه و فهرماندهکانمان گهلێک جار ژیرانهتر له گهڵ ئهو شتانهی له سهرهوه و له ژێر
کاریگهری بۆچوونهکاندا دههاتن ،ههڵسوکهوتیان دهکرد .داوایهکی ناڕهوا بۆ زهربه لێدان له الیهنی
بهرامبهر له ههر کوێ و ههر جۆرێک له ئارادا بوو .ئهو داواکارییانه زۆرجار بێ له پێش چاو
گرتنی کهشوههوای سرووشتیی ناوچهکه و ئامادهیی و ئاستی ماندووبوونی هێزهکان ڕووبهڕووی
فهرماندهکان دهبوونهوه .له زستانی یهکجار سارد و پڕ بهفری  ١٣٦٣زیاتر له سهد کهس له
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بایهر و بۆردهمه که ههر کامهیان تهنها ده ماڵ دهبن مابووینهوه .بایهر و بۆردهمه دوو گوندی
سهرشیو و نزیک دۆڵی شلێرن و ئاخرین دێهاتهکانی کوردستانی ڕۆژههاڵت پێک دههێنن .دهست
کورت بوون ،بێبهش له داهاتی شیاو ،جاده ،مهدرهسه ،دوکتۆر ،دهرمان و زۆر پێداویستی تر،
ئهو دوو گوندهی ئهخسته ڕیزی زۆربهی دێهاته پشتگۆخراوهکانی کوردهواریی .دهورووبهری ئهو
دوو گونده به کێوه بهرزهکانی نێوان شلێر و سهرشیو گیراون .له بهر بهفری زۆر زیاتر له
حهفتهیهک بوو لهوێ مابووینهوه .لهو ساتهدا ناوهندیی له پهیامێکدا داوای دهکرد بهیانی زوو و
له جێگایهکی دوورتر لهوالوه کهمێنێک بۆ دیمۆکرات دابنرێت .ئهو جاره و چهند جاری دیکهش
داواگهلێکی بهوجۆره پشت گوێ خران.
جارێک پێشمهرگهکانی بۆکان و مههاباد له ئاوایی حهشیاباد مابوونهوه .شاخێکی یهکجار
بهرز ئهو گونده له گهڵ کۆکه جیا دهکاتهوه .بهرپرسی ناوچهی مههاباد داوا دهکا پهلێک به
فهرماندههی کاک مستهفا بۆ کهمینی شهو له سهر ئهو شاخه جێگیر بێت .ئهندامانی دیکهی
کۆمیتهی ناوچه له بهر سهرما و بهفری زۆر داوا دهکهن ئهو بڕیاره سهر نهگرێت .باسێک له
نێوان بهرپرسان دهست پێدهکات و دوای نزیک به سهعاتێک بهرپرسی گشتیی ڕهزایهت ئهدات
ئه پهله به فهرماندهیی مستهفا بگهڕێنهوه ئاوایی .دهورووبهری نیوه شهوه و خێرا به بێسیم داوا
له کاک مستهفا دهکرێت له شاخهکه بێنه خوارهوه .ئهویش به پێکهنینهوه دهڵێت« :ئێمه له
ئێوارهوه له مزگهوت خهوتوین».
***
جهولهکان و تێکههڵچوونهكان ههربهوجۆرهی که له بیرهوهری «شهست ڕۆژ و سی شهڕ» له
کتێبی دهشتی دارێ دا باس کراون درێژهیان کیشا .هێزهکان له مانگی جۆزهرداندا بۆ
حهسانهوهیهکی کورت بۆ مالومه له کوردستانی باشوور ڕۆیشتین .بۆ تێپهڕاندنی دهورهی چاک
بوونهوهم به دوای نهخۆشیی گهرمهیاوی ماڵت چهند مانگی دیکه لهوێ مامهوه و نهمتوانی له
گهڵ گوردانی  ٢٦بهرهو ناوچه بڕۆمهوه .مالوومه جێگای مانهوهی ناوهندیی کۆمهڵه و
ئورگانگهلێک وهک ڕادیۆ و بیمارستان بوو .له ماوهی مانهوهم دهورهی «مهدرهسهی حیزبیی
ئۆکتۆبر» بهڕێوه چوو .مهدرهسهی ناوبراو ژومارهیهک کادر و ئهندامی کۆمهڵهی کۆ دهکردهو و
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دهرسی مارکسیستیی تێدا دهوترایهوه که بریتی بوو له فهلسهفه ،سیاسهت و ڕهخنهی ئابووریی
سیاسیی و بابهتی دیکه .زۆرتر له بهر ناردنهوهی زۆربهی پێشمهرگهکانی ناوچهی سهقز کهسێکی
وا نهمابوو له الیهن سهقزهوه بۆ مهدرهسه بچێت ههر بۆیه منیان نارد .کامیل عهدنانی که
دهستی له شهڕی ئاڵکهڵوو برینی ههڵگرتبوو و ههروهها شههباز نادری که ژنه پێشمهرگهیهکی
خاوهن پێشینهی سیاسیی بوو ،بۆ مهدرسهی حیزبی بانگ کرابوون .له بهشداربوان به دڵنیاییهوه
کهسی وهها ههبوو که دهیانتوانی خۆ له باسگهلێکی بهوجۆره بدهن بهاڵم هێندێکیش به نهبوونی
خوێندنهوهیهکی شیاو و بنهمایی نهیاندهتوانیی بابهتێکی وهک فهلسهفه به باشی تێبگهن .ئاستی
پهیوهندی ئهو باسانه به ژیانی ئێمه و چۆنیهتی باسهکان به جێگای خۆی .له بهر ئهو بۆ زۆرێک
خوێندنهوه و گوێ گرتن به نهواری قسهکان سهرسهری بهڕێوه دهچوون و نهیاندهتوانی پێگه و
جێگهی باسگهلێکی وهها به جۆرێکی قووڵتر دهرک بکهن .بهداخهوه ئهوهیکه نهدهبینرا باسی
سیاسیی سهردهم و پهیوهندیدارتر به چاالکی حیزبی ئێمهوه بوو .بۆیه باسێکی سیاسیی که
پهیوهندی زۆرتری به ههلومهرجهکهوه ههبوو له بابهتێکی وهک «کاال» (فهسڵی یهکهمی کتێبی
کاپیتال) زۆرتر دهیتوانی له سهر ههڵسووڕاوی سیاسیی و ژیانی پێشمهرگایهتیی کاریگهریی
ههبێت.
کاک مینهش که پێشتر ناوی برا ئهو جاره له مهدرهسهی حیزبی بهشدار بوو .ههموو ڕۆژێک
بهرۆکم دهگرت و کاتی گهڕانهوهمان بۆ ناوچهم لێ دهپرسی .کاک مینهش بیری دهخستمهوه که
له مهدرهسهی حیزبیم و دهبێ سهرنج بدهمه بابهتهکان .ڕۆژی دواتر دیسان بهرۆکم دهگرتهوه.
مهدرهسهی ئۆکتۆبر سهرهنجام کۆتایی هات .له الیهن بهرپرسانی دهورهکه و بۆ ئاگاداربوون له
ڕا و بۆچوونمان سهبارهت به باسهکانی ئهو مهدرهسهیه ،سێ کهس سێ کهس بۆ چادر واته
خێوهتێک بانگیان دهکردین .کاتێک له گهڵ دوو کهس له هاوڕێکانم نۆبهمان هات بۆ ئهو
خێوهتهچوون که دوو کهس له ئهندامانی ناوهندی بۆ قسهوباس له گهڵمان ئاماده بوون .ئهوان
پرسیاریان لێ دهکردین چۆن مهدرهسهکهمان تێپهڕاندوه و چی فێر بووین .یهكێکمان ههیهجان
گرتی و به ههستێکی بهرز و به دهنگێکی لهرزانهوه وهاڵمی دایهوه «زۆر باش بوو...ئهڵێی ئێستا
له دایک بووم .»...نۆبهی من هات .به شهرمێکی زۆرهوه وتم مهدرهسه زۆرتر بیری ئاواڵه
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کردووم .نهفهری سێههم فهرماندهی یهكێک له هیزهکانی کۆمهڵه بوو که به زاراوهی تایبهت به
خۆی زۆرێک قسهی کرد و چهندین جار وشهگهلێکی قورسی فهلسهفی هێنا و بردی .به بزهی
سهر لێوی دوو ناوهندییهکه دیار بوو لهوهیکه مهدرهسهکه بهوجۆره «سهرکهوتوانه» بهڕیوه
چوه ،گهلێک شادن .
سهرهنجام له ڕۆژهکانی یهكهمی مانگی پائیزی  ١٩٨٥/١٣٦٤له ڕێگای سوورکێوهوه و به
چهندین باری هێسترهوه بهرهو ناوچه گهڕاینهوه .ژومارهیهک له پێشمهرگهکانی ناوچهی سنه و
دیواندهره وهک تۆفێق ئهلیاسیی ناسراو به حهمهالو و خۆسرهو ڕهشیدیان هاوڕێی ئهو سهفهر
بوون .شلێر هاته سهر ڕێگامان و لهوێ له جێگایهک بۆ پشوودانی شهو المان دا .شلێری چۆڵ
له مرۆڤ پڕ بوو له کۆتهدار .ئاگرێکی گهورهمان کردهوه .شهو هات و ههموومان بهدهور ئاگرهوه
دانیشتبووین .یهكێک له پێشمهرگهکانی ناوچهی دیواندهره به ناوی شۆڕش له ناکاو ههستا و
کاک خۆسرهوی ئاگادار کرد که له سهر تهپۆڵکهکهی بهرامبهرمانهوه کهسی بهدی کردوه.
دهستهیهک بۆ سهر بهڕێ کراین .که گهیشتینه سهر هیچمان بهدی نهکرد و هاتینه خوارهوه.
دیسان بهدهور ئاگرهکه دانیشتینهوه .کاک خۆسرهو ڕووی کرده شۆڕش و وتی «به دوو دهلیل
تۆ ناتوانی کهسیک له سهر ئهو تهپۆڵکهیه بهدی بکهیت .یهكهم ئهوهیکه شهوقی ئاگرهكه له ناو
چاوت دهدات و تۆ ناتوانی تهپۆڵکهی بهرامبهرت ببینیت .دووههم ،ئهگهر کهسێک نیزامیکار
بێت و بزانێت هێزیک لهم دیو له الی ئاگرێک دانیشتوه ،ههرگیز له سهر ئاسۆ خۆی دهرناخات».
شۆڕشیش له وهاڵمدا و به زاراوهی خۆی وتی «گاز (شایهد) ئهو کهسانه سیاسیکار بن».
واته سیاسییکار ڕهنگه له سهر ئاسۆ خۆی دهربخات.
له ئاکامی ئهو سهفهرهدا و له گوندی میگ خۆمان گهیانده پێشمهرگهکانی ناوچهی سهقز.
ئهمجاره له گهڵ پێشمهرگهکانی ناوچهی دیواندهره هیزێکی گهورهترمان پێک دههێنا و بهرهو
خۆڕخوڕه چووین .له ڕۆژی ١٨ی مانگی سهرماوهزدا له گوندی ماسیهر دیسان بهرهوڕووی
دیمۆکرات بووینهوه .ههتا ئێواره شهڕ بهردهوام بوو و له ئاکامدا ئهوان ئهوێیان بهجێهێشت و
ئێمه ئهو شهوه لهوێ ماینهوه .لهو شهڕهدا سماییل شێخی گیانی بهخت کرد و ههر لهو گونده
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به خاک ئهسپهرده کرا .سماییل لهو پێشمهرگانهیه که ناوی کهم هاتوه و یان قهت باسی
نهکراوه .پێشمهرگهیهکی چهندین ساڵه و خهڵکی سهقز بوو .کهسێکی له دڵ نزیک و لێهاتوو له
ههموو بارێکهوه بهجۆرێک که بهڕاستی ههموومان زۆر بۆی بهداخ بووین .لهو جۆره پێشمهرگانه
که ناویان ونه و کهم باس دهکرێن بێ گومان زۆره .زۆرجار له نیوهی نووسینی بیرهوهرییهکدا
دیسان دڵهڕاوكێ و دوودڵیی بۆ درێژهپێدان به نووسین زاڵ دهبێت .گهیشتن به ناوی کهسێکی
بهوجۆره له جهرگهی بیرهوهرییهکاندا بایهخی ههوڵهکانت دهباته سهر و ههمیسان وره و ئیرادهی
گێڕانهوه و خوێندنهوهی ڕهخنهگرانهی ڕووداوهکان بههێزتر دهبێتهوه.

دامرکانی شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات
له ساڵی  ١٩٨٧/١٣٦٦بهوالوه و بهدوای داگیرکردنی ههرچی زۆرتری ناوچهکانی کوردستان له
الیهن هێزهکانی کۆماری ئیسالمییهوه ،ئاستی شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکراتیش ڕووی له کهمی کرد.
تێکههڵچوون لێره و لهوێ ڕوویان دهدا بهاڵم ههر دوو ال زۆرتر له جاران خۆیان لهو شهڕه
ئهپاراست .کۆمهڵه ئاگربهسی یهک الیهنهی ڕاگهیاند .حیزبی دیمۆکراتیش ههتا جیابوونهوهی
باڵی شۆڕشگێر وهاڵمێکی نهدایهوه و تهنها ئهو باڵه بوو که ئاگربهسی ڕاگهیاند .ئهو الیهنهی که
له ژێر سکرێتێریهتی گشتیی دوکتۆر قاسملوودا بوو هیچ کات بهیانێکی ڕهسمیی بۆ کۆتایی بهو
شهڕه ڕانهگهیاندوه ،بهاڵم له کردهوهدا ئهو شهڕهیان وهستاند .ئهگهرچی له ساڵهکانی  ١٣٦٧و
 ١٣٦٨چهند جار له غافڵ بوونی پێشمهرگهکانی کۆمهڵه کهڵکیان وهرگرت که له ئاکامدا
ژومارهیهک گیانیان بهخت کرد .بۆ وێنه له ڕووداوێکدا له مانگی خهرمانانی  ١٣٦٨شههین
ساعدی و نهوزهر مهلیکپوور ناسراو به سادق گیانیان بهخت کرد .شههین ژنه پێشمهرگهیهکی
خهڵکی کامیاران و الوێکی زۆر جێ متمانه و لێهاتوو و ئهندامی کۆمهڵه بوو .سادق خهڵکی
ئههواز و پێنج ساڵ پێشتر و بهدوای ساڵێک خزمهتی سهربازیی و له گهڵ چهند سهربازی دیکهی
له پایهگاکهیان له ناوچهی بانه خۆیان دهرباز ئهکهن و به کۆمهڵه پهیوهست دهبن.
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ئاگری شهرێکی سهرتاسهری که پێنج ساڵ لهوه بهر کهسی وهك ژیالی کرده قوربانی ،له
ساڵی  ١٩٨٩/١٣٦٨و بهدوای مهرگی سادق و شههین بهرهو دامرکان ملی ئهنا .داگیرکردنی
کوردستان و تیرۆری دوکتۆر قاسملوو و ڕووداوهکانی کوردستانی باشوور بهدوای شهڕی خهلیجدا،
ههلومهرجێکی نوێیان پێک هێنا که له کردهوهدا و به بهرتهسکبوونهوهی مهودای چاالکی نیزامیی
له کوردستانی ڕۆژههاڵت ،ئاگری شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکراتی کوژاندهوه.
کۆتایی هاتنی ئهو شهڕه له کردهوهدا و له دهروونی ژومارهیهکی یهكجار زۆر له ئهندامان و
پێشمهرگهکانی ئهو دوو هێزه ڕووی داوه .له ئاستی ڕهسمیی ئهگهرچی ئاگربهس ڕاگهیێندراوه
بهاڵم ههم ناتهواوه و ههم نههاتوهته ئاستی ڕهخنهیهکی شیاو له هۆکارهکانی سهرههڵدانی ئهو
شهڕه .باس و ڕهخنهی شیاو له بۆچوونهكانی دیکه بهدهگمهن بهدی دهکرێت و بوهته قوربانی
پهیوهندیی «دیپلۆماتیک» .کهچی قسهیهک و تاوانبارکردنی الیهنێک خێرا دهبێته سهرچاوهی
دهیان وتاری پڕ له ههڕهشه و گوڕهشه و سهدان کۆمێنتی بێبایهخی فهیس بووک.
چهندین لهمپهری سهرهکیی ههیه که ئهیههوێت ڕهخنهی شیاو بکاته مهحکووم کردنی الیهنێک
و بێ تاوان کردنی الیهنێکی دیکه .کاردانهوهی چهکدارانهی دیمۆکرات له بهرامبهر پهرهستاندنی
کۆمهڵه له جێگایهک وهک ههورامان ناکاته بێ تاوان کردنی کۆمهڵه که بێ گومان دهیتوانی به
خوێندنهوهیهکی باشتر و به پشت بهستن به بۆچوونی شیاوتر (تا بۆچوونی چینایهتیی و
تهنانهت گرفتی دهسهاڵت) بهرامبهر حیزبی دیمۆکرات ببێتهوه .ههروهك ئێبراهیم عهلیزاده دهبیری
یهكهمی کۆمهڵه دهڵیت« :به بڕوای من شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات ،شهڕ له سهر دهسهاڵت
نهبوو...شهڕێکی چینایهتیش نهبوو .له ناوهرۆکی واقیعی خۆیدا شهڕێک بوو له سهر دیمۆکراسی
و دابین بوونی ئازادی بێ مهرجی ههڵسووڕانی کۆمۆنیستی له کوردستان.»...
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ئهمه وادیاره زۆرتر خوێندنهوهیهکه له ڕوانگای ئێستاوه بۆ ڕابردوو .ئهگهرچی ئهم جۆره
خوێندنهوانه دهتوانێت و دهبێ درێژه بخایهنێت تا باشتر له ڕابردوو تێبگهین ،بهاڵم ڕهوایهتی
چینایهتیی و دهسهاڵت بناغهی ڕوانینی کۆمهڵهی پێک دههێنا.
زۆر شت ههن (وهکوو بیرهوهرییهكان) که دهتوانن ببنه بهڵگه و پێمان بڵێن که کۆمهڵه لهو
سهردهمهدا دیمۆکراتی به ئهوی دیکهی خۆی دهزانی و ههوڵی نهدهدا لهو بایهخانهی ئهو حیزبه
خۆی پێ وهفادار ئهکرد ،تێبگات .بۆ نموونه ٢ی ڕێبهندان و کۆماری کوردستان ئهو ڕۆژ و
ڕووداوه مێژووییهیه که بهدوای ڕاپهڕینی ئێڕاندا و الیهن کۆمهلهوه النیکهم کهمتر له دیمۆکرات
رێزی لێ نهدهگیرا .سروودی ٢ی ڕێبهندان به دهنگی نهجمهی غواڵمی خوێنراوه که هۆنهرمهندێکی
ئهندامی کۆمهڵه بوو .له ٢ی ڕێبهندانی  ١٩٨٠/١٣٥٨له شاری سهقز ڕێکخراوی چریکه فیداییهکان
و کۆمهڵه پێشڕهوی ڕێزگرتن و یادکردن لهو ڕۆژه بوون .یادکرنهوهی دووی ڕێبهندان له شاری
بۆکان له زستانی ١٣٥٩دا ههمیسان نموونهیهکی دیکهیه که شکۆمهندانه و به بهشداری مامۆستا
شێخ عێزهدینین حوسهینی بهڕێوهچوو .کۆمهڵهی ئهو کات له پشت چاویلکهکانی ئهمڕۆوه وهك
بزووتنهوهیهک و به دڵنیاییهوه نهک وهك حیزبێکی داخراو به بهرنامه ،کۆنگره و سیستهمی له
سهر تا خواری حیزبایهتیی دهردهکهوێت .بۆیه گهڵێک بایهخ و بۆچوونی مێژوویی لهودا دهیانتوانی
کۆ ببنهوه و له گهڵ بایهخپێدانهکانی تر (وهکوو ڕۆژی یهکی ئهیار) نهکهونه دژایهتییهوه .له
درێژهدا بۆنهی ٢ی ڕێبهندان و ئهزموونی کۆماری کۆردستان له کۆمهڵهدا که بهره بهره جێگای
خۆی له ساڵی ١٩٨٣/١٣٦٢وه ئهدا به حیزبێکی «لنینیی» و سانترالیزمی دیمۆکراتیک،
دهسڕایهوه و وهک خاڵێکی الواز له مێژووی کوردستان پێناسه دهكرا .بهرنامهی کۆمهڵه بۆ
خودموختاری کوردستان لهو ساڵهدا جهخت دهکات له سهر ههڵهکان و الوازییهکانی ئهو کۆماره
و له ژێر فشاری خوێندنهوهیهكی «چینایهتیی» ئهو ئهزموونه له مێژووی خۆیدا دهسڕێتهوه و
بهڵێنی خودموختارییهكی زۆر شیاوتر لهوهی مههاباد دهدات.
کهوابوو ،ئهو ڕهوایهت و ئاخافتنه (ڕیتۆریک) که کۆمهڵه بهشێوهی ڕهسمیی خۆی دهكرده
خاوهنی ،ههرچی زۆرتر به نۆبهی خۆی خاڵه هاوبهشهکانی کوێر ئهكرد و مهیدانێکی دیکهی نهك
زۆر بهجێ بۆ ملمالنێ پێک دههێنا .داگیرکردنی ناوچهکان له الیهن ڕژیم و دوورکهوتنهوهی
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ههرچی زۆرتر له کۆمهڵگای کوردهواریی ئهو جۆره ئاخافتنه «چێنایهتییه»ی بههێزتر دهکرد که
له زۆر جێگا بێ ناوهرۆک بوو .بۆ وێنه مهراسمی چهند سهد کهسی ڕۆژی یهكی ئهیار له شاری
سنه له ساڵی  ١٩٩٠/١٣٦٩که بێ گومان لهو بارودۆخهدا بوێرانه بوو که وشیاری و چاالکیی
ههڵسووڕاوانی بزووتنهوهی کرێکاری نیشان دهدا ،له الیهن ڕادیۆ کۆمهڵهوه یهكجار گهورهتر
لهوهی که ڕوویدابوو باس کرا .ئهو ههواڵه بهوجۆره به نۆبهی خۆی هۆکارێک بوو بۆ
دهستگیرکردنی چهند کهس له بهڕێوهبهرانی ئهو ڕێوڕهسمه و دواجار یهكێکیان به ناوی جهماڵ
چراغ وهیسی ئێعدام کرا.
نهسازان و ددان پێدانهنانی ڕێبهڕی حیزبی دیمۆکرات و دوکتۆر قاسملو به هێزێکی نوێ له
کۆمهڵگای کوردهواریی کاریگهری گهورهی له سهر خۆشکردنی ملمالنێ و کهشوههوای ئاڵۆزی
نێوان کۆمهڵه و دیمۆکراتدا دادهنا .هۆیهكانی ئهو نهسازانه دهکرێ بگهڕێتهوه بۆ بۆچوون و
لێکدانهوهکانی ئهو حیزبه بهرامبهر به دواڕۆژی بزووتنهوهی کوردستان و دواڕۆژی شهڕ له گهڵ
کۆماری ئیسالمیی؛ خۆ به حیزبی یهکهم زانین و ڕهنگه ترس له داهاتوی کۆمهڵه له کوردستان.
لێرهدا بۆ بهرگرتن به درێژخایهنبوونی ئهم باسه و کۆکردنهوهی ئهوهی تا ئیستا باسکراوه،
دهتوانین بیسهڵمێنین که هۆیهكانی دهستپێکردنی ئهو شهڕه یهك و دوان نین .دۆزینهوهیان و
دهست نیشان کردنیان له ناخی پهرهستاندنی ڕهخنه و خوێندنهوهکان مسۆگهر ئهبێت که بێ
گۆمان دهبێ پشت به بیرهوهریی و به هێما کێشانی ژیانی تاکهکان و کردهوهکانیان لهو
سهردهمهدا ببهستێت.
عهبدواڵ مۆهتهدی الی وایه «ڕهنگبێ خۆش نهبێ کوالندنهوهی ئهو برینانهو ههڵدانهوهی مێژوی
ئهو وهختی خۆش نهبێ 1.»...بهپێچهوانه ،بهسهر کردنهوهی بیرهوهرییهكانی ئهو ڕووداوانه
ئهگهرچی خۆش نین بهاڵم نهك له خزمهت «کوالنهوهی برین» بهڵکوو له پێناو خوێندنهوهیهکی
باشتری ئهو ڕووداوانهیه .بڕیارهکان ئاکامی ئینسانییان لێ دهکهوێته .ملمالنێی هێزه کۆنهكانی
کۆمهڵگای کوردستان له گهڵ هێزه نوێکانی ئهمڕۆ و داهاتوو چۆن ئهبێت؟ چ بهستێن و

1

بههمهن سهعیدی ،پێنج ساڵ له گهڵ عهبدوڵاڵی موهتهدی (چاپی پویا ،)٢٠١٠ ،ل١٠٧ .
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چوارچێوهیهک پێویسته که بهرگری له ڕوودانی شهڕی چهکداریی و شهڕی تۆمهت بگرێت و
دهوری ئهو کهسانه وا خاوهن ئهزموونی شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات چی ئهبێت؟
ملمالنێکان و جیاوازییهکان کۆتاییان پێ نایهت .ئهوهی گرینگه پاراستن و بهردهوامبوونی
وشیاری سیاسیی تاکهکان و کۆمهڵگای کوردستانه که دهبێته پارێزهری کهشوههوای ئازاد و
بهدوور له شهڕی چهکداریی .بیرهوهرییهکان و ئاماژه به زیانه نهفسیی ،جهستهیی و مادییهکان
دهتوانن ببنه تووشهیهكی له بن نههاتوو بۆ خزمهت به وشیاری سیاسیی .ئهمه دهسکهوتی
بیرهوهرییهكانی شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکراته.
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ئهو پێشمهرگانهی تیرباران کران

گەلێک لە الپەڕەکانی مێژووی ئێمە ڕووداوی تیرباران بهکۆمهڵ و بێڕهحمانهی پێشمهرگه بهدیل
گیراوهکان له زیندانهكانی کۆماری ئیسالمیی و لە مەیدانەکانی شەڕ له خۆ ئهگرێت.
له خهرمانانی  ١٩٨٨/١٣٦٧له زیندانی سنه و سهقز ژومارهیهكی بهرچاو له پێشمهرگه بهدیل
گیراوهکانی کۆمهڵه بهکۆمهڵ تیرباران کران :غواڵم حهق بهیان ،کهیوان مههاجر ،جهمشید
خزدووزی له نێو شاری سنه و له کاتی بهڕێوهبردنی ئهرکی ڕێکخراوهیی بهدیل گیرابوون؛ شههال
کوالقوچی ،هوشهنگ زهندی (قادر) ،جهماڵ ڕهزایی ،مۆختار ئهوێههنگ ،سهباح باوهرێز ،فهرهاد
حاجی میرزایی ،عهتیه شهریفی ،عهلی مورادی ،جهمال ئهسکهندهریان ،جهبار سهید مۆرادی،
جهمیل ئهحمهدی (ئارام) ،شههریار حهیدهری ،حێکمهت ئێسماعیلی ،کهماڵ سهید مۆرادی،
زهمانه قادری ،کهماڵ نهزهری مۆقهددهم ،حهبیب فاتحی ،کهماڵ ئهلیاسی و ناسر هادی ئهو
پیشمهرگانهی گوردانی شوان بوون که له ڕهشهمهی  ١٣٦٦له نزیک ههڵهبجه و به برینداریی و
له کاتێکدا کهوتبوونه ژێر کاریگهریی توندی گازی کیمیابارانهکهی ئهو شاره و بهدوای شهڕێکی
دهستهویهخه لهگهڵ هێزێکی زۆری کۆماری ئیسالمیی بهدیل گیران و دواجار له زیندانی سنه
تیرباران کران.
له زیندانی شاری سهقز سهالح ڕهجهبی ،حهسهن حهسهنپوور (سهڵتهکهڵتوو) ،سهالح
فهیزی ،عهلی ههبهکی ،عهلی خاتونی ،ڕهسووڵ حامیدی ،فهرهیدوون فاڕووقی ،زاهید بهرازنده،
خالید سڵێمانکهندی ،عوسمان مورادی ،حهمهی شێخی (وزمان) ،زاهید شهفێعی که پێشتر و
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ههر کامهیان له جێگایهک بهدیل گیرابوون و ههروهها حهسهن ئاخرخووب و کهریم خۆشقشاڵق
که له بهر گرفتی بنهماڵه بۆ شار گڕابوونهوه و هاوکاریی ڕژیمیان قبووڵ نهکردبوو ،گوللهباران
کران .ڕاوهستاویی ههر کام لهمانه خۆیان داستانێکی دیکهن که له الیهن هاوبهندییهکانیانهوه
دهگێڕدرێنهوه .هاوکات ژومارهیهک له زیندانیانی سیاسیش تیرباران کران .زۆرێک لهو
پیشـمهرگانه به برینداریی بهدیل گیرابوون .تهنانهت خالید سڵێمانکهندی و زاهید شهفێعی بهدوای
ئهوهی پێشتر له شهڕدا بریندار ببوون ههر یهک و القێکیان له زینداندا بڕابوهوه .ژومارهی ئهو
پێشمهرگه بهدیلگیراوانهی که به خۆشییهوه ئێعدام نهکران ،بهداخهوه زۆر زۆر کهمه و به پێی
زانیاریی من تهنها له دو یان سێ کهس زیاتر نهبوون .ئهوان بهاڵم چهندین ساڵ له زیندانهکان
مانهوه و بهدوای ئازادیشدا له ههلومهرجێکی نالهباری کۆمهاڵیهتی و ڕۆحیدا درێژهیان به ژیانیان
داوه.
سیاسهتی نامرۆڤانهی ڕژیم بهو نموونانهی سهرهوه نهدهبهسترایهوه .پێشتریش ژومارهیهكی
زۆری تر بهو چارهنووسه دوچار ببوون .له ساڵی  ١٣٥٩و له شاری سنه مهحموود کهریمی و
عهبدواڵ فهتحی بهدوای بهدیل گرتنیان ئێعدام دهکرێن .جهلیل جهاللی و نهجمه شێخجگهری له
شاری سهقز و له ساڵی  ١٣٦٢و ١٣٦٣دا تیرباران کران .جهلیل له کاتێکدا که نۆخاعی پێکرابوو
و نهجمه که به هۆی پێکانی سهریهوه له کۆما دهبێت ،بهدیلی دهگیرێن .بهاڵم چهند حهفته
بهدوای بهدیلگرتنیان تیرباران دهکرێن .باوک و دایکی جهلیل واته عهبدواڵ جهاللی و ساحێبه
جهاللی (گهردیگالن) بهدوای بیستنی ئێعدامکردنی جهلیلدا و ههردووکیان بهدوای یهکتردا دڵیان
ڕادهوهستێ و مااڵوایی له ژیان دهكهن .ئهوه نموونهیهكه له کاردانهوهی ڕووداوی ئێعدام له سهر
بنهماڵهکانیان.
عوسمان فهرهجیان و جهلیل یوسفزاده بهدوای ئهوهی له ڕۆژی ١٣ی خهرمانانی  ١٣٦٢له
نزیک گوندی کۆندهاڵن به برینداری بهدیل دهگیرێن ،ههر لهو نزیکانه به شێوهیهکی دڕندانه
کۆتایی به ژیانیان دههێنرێت .پاسدارهکان چهند ئهندامی لهشی ئهو دوو کهسه و لهوانه ئهندامی
تەناسولییان دهبڕنهوه و تهرمهکانیان له جێگایهك فڕی دهدهن .تهرمهکانیان دواتر له الیهن
خهڵک و پێشمهرگهوه له گوندی شێخ چۆپان ئهسپهرده دهکرێن .ڕهوف خالیدی و حهمهومین
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سههامی له ڕۆژی ١٢ی پووشپهڕی  ١٣٦٣له نزیک گوندی کانیزێڕینه بهدیل دهگیرێن و ههر ئهو
ڕۆژه تیرباران دهکرێن .پهرویز شافعی له ڕۆژی ٢٨ی سهرماوهزی  ١٣٦٣و دوای ئهوهی بێ چهک
بهدیل دهگیرێت ،ههر ئهو ڕۆژه تیرباران دهکرێت .مستهفا قادری و سهلیم سابرنیا له نزیک ورمێ
و لە کاتێکدا بەرەوە دەرەوەی واڵت دەڕۆیشتن ،بهدیل دهگیرێن و له ساڵی  ١٣٧٥و سهرهڕای
ئهوهی چهند ڕێکخراوێکی جیهانیی داوای ئازادیان دهکات ،له زیندانی ورمێ تیرباران دهکرێن .له
ساڵی ١٣٧١دا تۆفێق ئهلیاسی (حهمهالو) و ڕهحمان ئهلیاسی به برینداری بهدیل گیران و بهدوای
ئهشکهنجه تیرباران کران .له حاڵێکدا که القێکی تۆفێق ئەلیاسی لە ئەنجامی برینداربوونیدا،
بڕابوهوه.
ژومارهیهکی بهرچاویش له پێشمهرگهی هێزهکانی دیکه و به تایبهت حیزبی دیمۆکرات تیرباران
کراون.
ئهو پێشمهرگانه تهنها له بهر بهشدارییان له چاالکی چهکدارانه و موقاومهت بهرامبهر به
داگیرکردنی کوردستان تیرباران دهکران .لهو سهردهمه و لهو ڕۆژانهدا که ههر دهنگێکی
ئازادیخوازانه له ئێران سزای دڕندانهترین ئهشکهنجه و ئێعدامی خۆسهرانهی بهسهردا دهسهپا،
سزای ئهو کهسانهی وا بوێرانه له ڕیزی پێشمهرگایهتی هێزه سیاسییهکان بهرانبهر به یهکێک له
جهنایهتکارترین دهوڵهتانی مێژوو ڕادهوهستان ،بهدهیان قات زیاتریش بوو .بهرامبهر بهمانه هیچ
یاسایهکی نێودهوڵهتی سهبارهت به دیلهکانی شهڕ بهکار نهدههێنرا و ئهوانه سهرهڕای برینداریی
و لەدەستدانی ئەندامێکی لهشیان ،دهکهوتنه بهر دڕندانهترین ئهشكهنجهی جیسمیی و نهفسیی
و دواجاریش تیرباران کردن.
له بهرامبهر ئهمهدا هێزی پێشـمهرگهی کۆمهڵه ههتا دههات زۆرتر سیاسهتێکی ژیرانه و
مرۆڤانهی بهرامبهر به دیلهکانی شهڕ دهگرته بهر .سهدان کهس له پاسدار و سهرباز و
بهڕێوهبهرانی ڕژیم بهدیل دهگیران که ئهزموونی ئهشكهنجه و ههڵسوکهوتی نامرۆڤانهیان ههرگیز
نهبینی .نموونهی پانسمان کردن و دواجار ئازاد کردنی ده برینداری شهڕی جهوشهن و میوانداریی
له نۆ سهربازی دیکهی دیلی ئهو شهڕه بۆ چهند حهفته پێش ئازاد بوونیان ،تهنها نموونهیهکه
له دهیان ڕووداوی بهوجۆره .ئهو نۆ کهسه تۆزێکی دیکه المان بماێتنهوه لهوانهبوو له دێهاتهکان
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بچینه خوازبێنی ژنیش بۆیان .بۆیه سهرهڕای هێندێ کهموکووڕیی له بواری ههڵسوکهوتدا له
گهڵ دیلی شهڕ ،هێزی پێشـمهرگهی کۆمهڵه بۆ ههڵسوکهوتی مرۆڤانه له سهرووی ههموو
هێزهکانی دیکهوه ڕادهوهستا.
نموونەیهکی دیکه له دڕندەیی هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی ،تیربارانکردنی چوار پێشمهرگهی
برینداره که له شەڕی کەنۆاڵن له ناوچەی خوڕخوڕهی سهقز و لە ڕۆژی ٢٩ی گواڵنی ١٣٦٣دا
بهدیل گیرابوون .ههروهک هاوڕێیانیان دهیگێڕنهوه ،ئهو چوار كهسه که بریتی بوون له خۆسرهو
یاڕۆڵالهی ،مهستووره ناسری (نهساره) ،ئهحمهد شهکیبا (سیروان) و موحهمهد حێجازی ناسراو
به دۆکتۆر کاوه پێشتر و بهدوای برینداربوونیان له شوێنێک حهشار دهدرێن .بهاڵم دواجار له
الیهن هێزهکانی ڕژیمهوه دهدۆزرێنهوه و بهدوای ئهشکهنجه و ئازارێکی زۆر و له کاتێکدا که
ڕاوهستاویی ئهوان دهبینن ،له نێو ئاوایی به بهرچاو خهڵکهوه گوللهباران دهکرێن .چهند ڕۆژ بوو
هێزێکی پێشمهرگهکانی کۆمهڵه سهر به ناوچهکانی سنه ،کامیاران و مهریوان بهدوای چهندین
شهڕ و ڕێپێوانێکی درێژخایهن گهیشتبوونه کهنۆاڵن .لهو ڕۆژهدا له الیهن ژومارهیهکی یهکجار
زۆری هێزهکانی کۆماری ئیسالمییهوه گهمارۆ دهدرێن .له ئاکامدا شهڕێکی سهخت و خوێنایی و
درێژخایهن ڕوو دهدات .جیا لهو چوار کهسه ،ههشت پیشمهرگهی دیکه گیانیان بهخت دهکهن.

1

شهڕی کهنۆاڵن یهکێک له بهناوبانگترین و خوێناویترین شهڕهکانه که لهو سهردهمهدا ڕوویداوه.
پیشمهرگهکان ناتوانن ههموو بریندارهکان له گهڵ خۆیان بهرن و بهوجۆره ئهو چوار برینداره له
جێگایهک له دهرهوهی ئاوایی حهشار دهدهن.
ئهو ڕووداوه له گهڵ ڕووداوی گرتنی پایهگای هێزهکانی ڕژیم له ئاوایی جهوشهن له نزیک
شاری سهقز بهراوهرد بکهن .له جهوشهن نۆزده کهس له چهکدارهکانی ڕژیم که ههژدهیان بریندار
ببوون ،بهدیل گیران .ده کهس لهوانه بهدوای ئهوهی له الیهن تیمی پزیشکیی پێشمهرگهکانهوه
دهرمان کران ،له مزگهوتی ئاوایی جێگیر کران و درانه دهست خهڵک و بهوجۆره ئازاد کران .نۆ

 1ئهو ههشت کهسه بریتی بوون له عهتا ئهمانی ،حهمهی خاتری (شاهین) ،هادی فهلالحی ،ساڵح تهنهایی (نهجهفئاوا) ،ئهیوب نهبهوی ،ئیسماعیل
قوبادی (حاجی) ،ئهیوب قوبادی (ئهمین بێساران) ،و ناسر کهریمی که دوای چهند ڕۆژ گیانی بهخت دهکات.
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دیلهکهی دیکه تا دوو حهفته له گهڵ پێشمهرگهکان بوون و دواجار ئازاد کران .ئهوه بۆ خوێنهر
بهجێ دههێڵم که هۆی جیاوازی له ههڵوێستدا له کوێ بدۆزێتهوه.
بیرهوهرییهکانی پێشمهرگهکانی کۆمهڵه لە الیەک پڕن له گێڕانهوهی ههڵسووکهوتی هەتا
ئەهات ئینسانیتری پێشمهرگهکان له گهڵ دیلهکانی شهڕ و لە الیەکی دیکەشەوە پڕن لە دڕندەیی
هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی .له شهڕی ناوخۆییدا کهڵکێکی زۆر لهو سیاسهتە ئینسانییە گیرا.
ڕهچاوکردنی سیاسهتێکی ئینسانیی نهك ئاکامی عهقڵ و جیاوازییهکی جهوههریی پێشمهرگهی
کۆمهڵه ،بهڵكوو ئاکامی پڕۆسهیهکی چهند ساڵه و ملمالنێ و وهستانهوه له بهرامبهر توندووتیژی
له حاست دیلهکانی شهڕ و بردنه سهرهوهی ئاستی وشیاری سیاسیی بوو .کۆمهڵهش ئهندامی
کۆمهڵگایهک بوو بێبهش له ئهزموونی ئهو شتهی که به دیمۆکراسیی دهناسرێت .به درێژایی
دهیان ساڵ گۆڕهپانی سیاسی کۆمهڵگایهک وهک ئێران دیکتاتۆریی ،زیندان ،ئهشکهنجه ،ههژاریی،
توندوتیژیی و دیاردهگهلێکی لهو جۆره له خۆ دهگرێت .بۆیه له شهڕ و خهباتێک که ههرچهنده
بهرحهق خۆی بنوێنێت ،توندوتیژیی وهک «پێویستیی» و تۆڵه به ئهمرێکی «شۆڕشگێڕانه»
بهحهساب دێت.
سهرهڕای ئهمه ،ههمان کۆمهڵگا و فاکتۆرگهلێکی دیکهش وای دهکرد ڕێکخراوێکی بهوجۆره
خۆی بکاته خاوهن ههڵسوکهوتێکی مڕۆڤانه .کۆمهڵگای بهشهر مهجالی گهشهی وهها
ههڵسووکهوتێکی مرۆڤانه دهخولقێنێت .هۆکاری ئینسانی واته ئهو کهسانهی پێداگریی له سهر
بۆچوون و باوهڕێک دهکهن و دهبنه کهرهسهی گۆڕان فاکتۆرێکی گرینگه بۆ ههر کۆمهڵگایهك.
بێ ههبوونی ژنانی چاالک ،دۆخی ژن ههرچهنده پیاوی باشنییهتیش ژومارهیان زۆر بێت ،گۆڕانی
بنهڕهتیی بهخۆیهوه نابینێت .جیاوازی پێگهی ژن له ئێڕان و ئهفغانستان نموونهویهکه.
بیروباوهڕی چهپ و بانگهواز بۆ کۆمهڵگایهکی یهکسان له باری کۆمهاڵیهتییهوه (سۆسیالیستیی)،
ئیدیعای خاوهنداریهتی باشترین و پیشکهوترین بۆچوونه زانستییهكانی بهشهر ،له قاو دانی
ههژاریی و هاوار بۆ یهکسانی ژن و پیاو و گهڵێک بابهتی بهمجۆره له گهڵ توندوتیژیی و
ئهشكهنجه و تۆڵهکردنهوه نهدههاتهوه.
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هاوینی  ١٩٨٣/١٣٦٢لە گوندی ئاغوەتمان مابووینەوە .چەند دیلی شەڕ لە دیوێکی مەقەڕ
خرابوون .جار نا جار دەنگی زریکە و گریان لە دیوهکهوه دهبیسترا .بەرپرسێکی بنکەکە بۆ
پشوودان و له کاتێکدا که تووڵێکی بهدهستهوه بوو ،دەهاتە بەر دەرگاکە و عارەقی نێو چاوانی
دەسڕی و دیسان دەچوە ژوورەوە .دیسان دەنگی گریان و زریکە .یهكێک له کچه پێشمهرگهکان
به ناوی یادزیندوو مەهتاب پهناه و چەند کەسی دیکەمان وامان کرد بەرپرسی پەلەکەمان کۆتایی
بە کردەوەی ئەو کەسە بهێنێت .لەو ساڵەدا بوو کۆمەڵە له گۆواری ناوخۆیی مهشعهل بڕیاری
ڕەوشتی درووست لەگەڵ دیلی شەڕی باڵو کردەوە .ئهو بڕیاره ئهنجامی پڕۆسهیهک بوو بۆ
جێخستنی ههڵسوکهوتی ئینسانیی لهگهڵ دیلی شهڕ .بهاڵم ئەو بڕیارە هاوکات بوه دهسپێکی
پڕۆسهیهكی دیکه بۆ جێخستنی ئهو ڕهوشته .ههر ئهو هاوینه له ئاوایی حاشیاباد کۆبوونهوهیهک
به بهشداری دوو پهلی ناوچهی سهقز بهڕێوه چوو .عهلی خاکی (که چهند مانگ دواتر له شهڕی
ئاالن گیانی بهختکرد) وهک بهرپرسی سیاسی پهلێک باسی ئهوهی دهکرد که هیچ جۆره
ههلسوکهوتێکی توند له گهڵ دیلی شهڕ ڕهوا نییه .باسێکی بهوجۆره تێگهیشتن و باوهڕی
کهسێکی بهوجۆرهی دهگهیاند .ژومارهیهک به تێگهیشتنێکی جیاوازهوه به پێچهوانه دهدوان.
الیان وا بوو ئوتوو کێشان به سهر پشتی مرۆڤ ئهشکهنجهیه بهاڵم وهشانی زللهیهک و تێههڵدانێک
له خانهی ئهشکهنجهدا جێی نابێتهوه .بهاڵم ئهشکهنجه تێبینیی و ئاوارته ههڵناگرێت.
بیروبۆچوونی کهسانی وهک عهلی خاکی بوو که له ئاکامدا ورده ورده خۆی جێ دهخست .ئهگهر
چی به بڕوای من و له ئاکامی ههلومهرجی چهکدارانه و دژواردا توندوتیژیی له ڕهوشت و کردهوهدا
بهرچاو دهکهوێت .ههم له بهرامبهر هێزهکانی کۆماری ئیسالمیی و ههم له شهڕی ناوخۆیشدا.
بڕیار لهسهرهوه ههموو کات به تهواوهتی بهڕێوه ناچێت.
بۆیه له ئهنجامی پڕۆسهیهكدا ،بۆچوون و ههڵسووکهوتێکی شیاوتر و ئینسانییتر له گهڵ
دیلهكانی شهڕ جێکهوت .ئهو جۆره ههڵسووکهوته ناشیاوانه و تهنانهت چهمکی «ئێعدامی
شۆڕشگێڕانه» ئهمڕۆ ئیتر باوی نهماوه .هیچکات له مێژووی بهشهر خواستی سڕینهوهی ئێعدام
به قهدهر ئهمڕۆ نهیتوانیوه خۆی بهرحهق نیشان بدات
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له کاتی ڕوودانی شهڕی کۆمهڵه و دیمۆکرات بۆ وێنه له ڕووداوی ٢٥ی گهاڵڕێزانی ١٣٦٣و
کارهساتی ورمێ یهكساڵ دواتر و چهند ڕووداوێکی دیکهدا ژومارهیهكی دیکه له کچان و کوڕانی
پێشمهرگهی کۆمهڵه بهدوای بهدیل گرتنیان ئێعدام کران .ئهگهرچی شهڕ سهرچاوهی سهرههڵدانی
وهها ههڵسووکهوتگهلێکه ،بهاڵم له ههمان کاتدا به ڕادهیهکی گرینگ بۆچوونی فیکریی هێزهکان
له کردهوهدا ڕهنگ دهداتهوه و جیاوازیی له نێوانیان پێک دههێنێت .لهو سهردهمهدا النیکهم دوو
جار بوومهته شاهیدی ڕهخنهی ژومارهیهک له پێشمهرگهکانی کۆمهڵه له پێشێل کردنی
ههڵسووکهوتی مرۆڤانه .به پێی ئه ڕهخنهیه کاتێک له دوو ڕووداوی دهرهویان و قوڵقوڵه
ژومارهیهک پێشمهرگهی دیمۆکرات له گهمارۆ کهوتبوون ،دهکرا مهجالی زۆرتریان پێ بدرایه بۆ
ئهوهی تهسلیم بن و خێرا نهکهونه بهر هێرش .بۆچوونی ههڵسوکهوتی ئینسانیی له گهڵ دیلی
شهڕ فشارێکی پێویست و بهجێ بوو که پێشـمهرگهی کۆمهڵه داییمه ههستی پێ دهکرد ،بابهتێک
بوه داییم بیری لێدهکردهوه و قسهی له سهر دهکرد.
ئهوه بۆ کهسێک که خاوهنی ئهزموون له حیزبی دیمۆکراتدا بوه بهجێدههێڵم تا سیاسهتی
ههڵسوکهوت له گهڵ دیلهکانی شهڕ به گشتی له الیهن ئهو حیزبهوه تاوتوێ بکات .ئهوهی لێرهدا
گرینگه زهق بکرێتهوه ئهوهیه که له ههلومهرجی شهڕدا ،دیکتهکردنی سیاسهت دهبێته سهرچاوهی
سهرههڵدانی توندوتیژیی بهرامبهر به الیهنی بهرامبهر .له بیرهوهری پیشـمهرگهیهکی دیمۆکراتدا
هاتوه که کاتێک پێشمهرگهکانی ئهو حیزبه دهچنه جێگایهک که پێشتر پێشمهرگهی کۆمهڵهی
لێ بوه و چاویان به «نهوار بێهداشتی» دهکهوێت که له الیهن ژنه پێشـمهرگهكانهوه بهکار
هاتوه ،له الیهن بهرپرسێکیانهوه ئهوه وهک بهڵگهیهک بۆ داڕمانی ئهخالقیی و فهساد له ڕیزی
پێشمهرگهکانی کۆمهڵهدا ناو لێ دهبرێت .بهاڵم هاوکات کهسانێکی تر له پێشمهرگهکانی دیمۆکرات
بهرههڵستی دهدهنهوه.
له شهڕدا و له توندوتیژییدا ئازادی تاک و کۆمهڵگا گهشه ناکات .ئاستی ئهخالق و وشیاریی
دادهبهزێت .ئهوێ النکهی قین و کوژاندنهوهی خۆشهویستیی و الوازبوونی تامهزرۆیی بۆ
گۆڕانکاریی و پهرهپێدهری خهمۆکیی و دڵساردیی و ناهۆمێدییه .بهدوای دهستپێکردنی شهڕی
درێژخایهنی کۆمهڵه و دیمۆکرات ورده ورده ئهو جیگای پاسدار له زهینی مندا ههیبوو جێگای
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خۆی به پێشمهرگهی دیمۆکرات دهدا .ئهوه ئهزموونی تاکهکهسیی منه له ههلومهرجی ناخۆشی
شهڕ له نێوان ئهو دوو هێزهدا.
ههڵسووکهوت له گهڵ هاوکارانی کوردزمانی ڕژیم داییمه یهکسان بهڕێوه نهدهچوو .هاوکار و
بهکرێگیراوی خۆیی له بۆچوونی خهڵکی ژیردهستدا قین و تووڕهییهکی زۆرتر له داگیرکهری
بێگانه بۆ خۆی درووست دهکات .یهكهمجار و بهدوای ساڵێک له ژیانی پێشـمهرگایهتیم به سهر
شهڕێکی گهورهدا کهوتم .ڕۆژی ٢٥ی جۆزهردانی  ١٣٦٢له گوندی گڵۆاڵنی خواروو .من وهک
دهستیاری هاوڕێی پزشکیار شههال عەدنانی ڕێک خرابووم .بۆیه له نزیکهوه ئاگام له شهڕهکه
نهبوو .دوو گرووپی زهربهتی پاسدارهکان له تورجان که ناوهندی هیزهکانی ڕژیم بوو ،له بهیانی
زوودا هێرشیان کرده سهر گڵۆاڵن .له نیوهڕودا هێرشهکه تێک شکا و ئهوانهی له پشتهوه بووین
خۆمان گهیانده نێو ئاوایی .ئهوه یهکهم جار بوو که کهالکی ژومارهیهكی بهرچاوی «جاش»
سهرنجی ڕادهکێشام .ژومارهیهكیشیان بهدیل گیرا بوون .دواجار و له ساڵهكانی دواییدا داییمه
شاهیدی ئهوه بووم که چۆن پاسدارهکان دهستهی «جاشهکان»یان دهخسته پێش خۆیانهوه و
بۆ پێشهوه هاتن.
ئهگهرچی ژومارهیهکی زۆر له بهکرێگیراوانی کوردزمان بهدوای بهدیل گرتنیان ئازاد کراون،
بهاڵم ژومارهیهكیش که تۆمهتی قورسیان له سهر بوو بهوجۆرهی دهوترا «ئێعدامی شۆڕشگێڕانه»
کراون .ههڵوێستی بهرامبهر بهکرێگیراوی هاوزمان زۆرجار جیاوازیی ههبوو له گهڵ ههڵوێست
بهرامبهر به دیلی سهرباز و پاسدار .ههلسوکهوت بهرامبهر پاسدار ههتا ئههات ئینسانیتر خۆی
ئهنواند .له ساڵهکانی دواتریشدا که هێزهكانی ڕژیم بهکۆمهڵ بهدیل دهگیران بێ ئهوهی
ههڵسوکهوتێکی نائینسانیی بهرامبهریان بکرێت ،ئازاد دهکران .بهاڵم بهرامبهر به هاوکاری
کوردزمان داییمه وا نهبوه .پێشمهرگهیهك له شوێنێک به ناوی وهرهنانیی له خهودا له الیهن
ساحێبماڵ که هاوکاری ڕژیم بوو ،دهکوژرێت .دهکرێ گومان له سهر ڕاستیی چۆنیهتی ڕوودانی
ئهو ڕووداوه بکرێت .بهاڵم له بهر ئهوهی ئهو ڕووداوه لهو ماڵه ڕوویدا و دواتر هێزێکی ڕژیم گوایا
له الیهن ساحێب ماڵهوه بۆ ئهوێ بانگ کراون ،قامکی تۆمهت بهرهو ساحێب ماڵ درێژ دهبێتهوه.
ئهو کهسه دواجار له الیهن پێشمهرگهوه گیرا .له جهرگهی ناوچه داگیرکراوهکان ،بێبهری له
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مهودایهکی زۆرتر و بهرینتر و ههروهها به لهبهر چاو گرتنی ههلومهرجێکی شهڕانهدا ،سزای
سهرهکیی بۆ ئهو جۆره تاوانه داییمه فشارێکه دهیههوێ خۆی داسهپێنیت و لهو نموونهشدا
دایسەپاند.
جارێکیان له ئوردووگای مالومه بوومه شاهیدی «دادگای شۆڕشگێڕانه» .تۆمهتبارێک که
بهرپرسێکی پێشووی ڕێکخراوی کۆمهڵه له یهكێک له شارهکان بوو ،له زینداندا دهبێته هاوکار و
بهوجۆرهی دهوترا ژومارهیهک له الیهنگرانی به ڕژیم ناساندبوو .ئاکامی ئهو هاوکارییه دۆخێکی
خراپی بۆ ژومارهیهک له زیندانییهکان پێک هێنابوو .دادگا له بهرچاوی خهڵک و پێشمهرگهیهکی
زۆر بهڕێوه دهچوو .سێ کهسی قازیی و دادوهر و کهسێکی دیکه تۆمهتباریان خستبوه ژێر
پرسیار .پێموابێت دواجار سزای ئێعدامی بۆ دهبڕننهوه .له ئاکامدا تۆمهتبار له زیندان ههڵدێت
و له کاتی ههاڵتندا دهکهوێته بهر دهسڕێژ و گیانی له دهست دهدات .تۆمهتبارێکی بهوجۆره به
دڵنییاییهوه کردهودهکانی جێگای لێ پرسینهوهیه و ههر مرۆڤێک له بهرامبهر کردهوهکانیدا
بهرپرسه .بهاڵم له ناو ئهوجۆره نموونانهدا ئهوهی که زهق دهبێتهوه نهک پاساو کردن و بیانوو
هێنانهوه ،بهڵکوو لێکۆڵینهوه ،تێگهێشتن و ڕهخنه لهو بارودۆخ و بیروباوهڕهیه که ئهو
ههڵسووکهوتانه پێک دێنن.
له هاوینی ساڵی  ١٣٦٣له کاتێکدا فهرماندهیهکی گهورهی هێزێکی ڕژیم له ناوچهی سهقز
بهدیل گیرا بوو ،ئامادهیی خۆم بۆ سزا دانی ئهو کهسه به فهرماندهکهمان ڕاگهیاند .بیرهوهریی
ئێعدامی دوو خۆشکم پێکهوه و له شهوێکدا ،بیرهوهرییهکی هێشتا تازه بوو .بۆیه تۆڵه مێشکی
داگرتبووم .ئهی بۆچی هاتبووم بۆ پێشمهرگایهتیی؟ بهخۆشییهوه فهرماندهکهمان لهوه ژیرتر و
وریاتر بوو جوابی داواکاریی بهوجۆرهی من بداتهوه .بۆ ئهوه سپاسی دهکهم .ساڵێک دواتر وهک
بهرپرسی دهستهیهك ههموو ڕۆژێک له گهڵ پێشمهرگهیهک به ناوی عهبووی س .دهکهوتمه
باسێکی گهرموگوڕ که سیاسهتی ههڵسوکهوتی ئینسانیی و دژه ئێعدام درووست و بهجێیه.
عهبووش ههموو جارێک سهرسووڕمانی خۆی بهرامبهر بهو ههڵوێسته دهردهبڕی« :یانی چی؟
چۆن؟ ئاخر ئهوان به مهیلی خۆیان ئهكوژن و ئهبڕن؟ ئهی ئێمه ههروا هیچ نهڵێین و.»...
تهنانهت یهک دوو کهس له پێشمهرگهکانمان ڕاسپاردبوو ئاگایان له ههڵسوکهوتی عهبوو بێت.
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چهند ڕۆژ دوای ئهوه سدیقی برام گیانی بهخت کرد .کهچی دیسان ئهوه قسهکانی من بوو به
سهر بۆچوونی الیهنگری له توندوتیژی بهرامبه دیلی شهڕ خۆی زاڵ دهکرد .تێگهیشتن له بابهتێک
و جێخستنی بۆچوونێک له پڕۆسهیهکی دیاریکراو و به پشت بهستن به ئهزموون و پێداگریی
کهسهکانێک وهك عهلی خاکی بهدی دههات.
***
ئهو پێشمهرگانهی تیرباران کران و یان بهدوای بهدیل گرتنیان ژیانێکی دژواریان بهسهردا
داسهپاوه ،ههموویان پێکهوه هاوکات له بهرامبهر جوخهیهکی دیکهشدا ڕاوهستان :جوخهی عهیب
بوونی بهدیلگیران و چهککردن .له ههمان کاتدا تارمایی «پهشیمانیی» و «تهوابییهت» به
دهوریاندا ئهکهوته خول خواردن .ئهوه ئهزموونی ههموو بهندکراوێکی بهندیخانهی دیکتاتۆرییه.
بهدیلگیران دهسپێکهری کۆتایی ژیان و چاالکیی سیاسیی بهدیلگیراوه .زۆربهی ئهوانهی وا
ئێعدامیش ناکرێن ،گهڕانهوهیهک بۆ ژیانی پێشووی بهدی ناکهن .بهدیلگرتن چارهنوس دهگۆڕێت.
له الیهكی دیکهوه ئازار و فشاری فیکریی و نهفسیی له سهر بهدیلگیراو تا کاتی تیرباران کردنی
ئهزموونێکی ههره تاڵ و نامرۆڤانهیه .بۆ شکاندنی وره و کهسایهتیی بهدیلگیراو زۆر جار کۆماری
ئیسالمیی ئهوانی دهبرده بهر تلویزیۆن و یا له شوێنه گشتییهکان به خهڵک نیشان دهدران.
ئهبێ ئهو هاوڕێیانه چهند جار «ترێق» بوبێتنهوه ،سهریان داخستێبێت و کهسایهتییان بریندار
کرابێت؟ خۆت بخه جێگای ئهوان! نووسینی ئهمانه بۆ ئهوهیه تا ئهم الیهنهی ئهشکهنجهش بۆ
پێشمهرگه بهدیلگیراوهکان بسهلمێت .شکۆی مرۆڤ له بیروباوهڕ پڕ بایهختره .بیروباوهڕ و
بۆچوون و فهلسهفهکان دهگۆڕدرێن .کهرامهت و شکۆی مرۆڤ له جێگای خۆیهتی .ئهسقهزا
ئهوهی شهڕی له سهره گۆڕانی باوهڕهکان و ئهو ڕژیمانهیه دهیانههوێت مرۆڤ و کۆمهڵگا له
جۆرێکی تایبهت به حهزی خۆیان قهتیس بکهن.
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زاهد بهرازهنده

کریم محمدنیا
(خۆش قشاڵق)

عهلی ههبهکی
()١٣٤٦-١٣٦٧

حەسەن حەسەنپوور
()١٣٤٢-١٣٦٧

سهالح ڕهجهبی
()١٣٤٠-١٣٦٧

غواڵم حهق بهیان
()١٣٢٤-١٣٦٧

هوشنگ زهندی
()١٣٣٢-١٣٦٧

شههال کوالقوچی
()١٣٤٠-١٣٦٧

عهلی مورادی
()١٣٤٣-١٣٦٧

عهلی خاتونی

حهمهوئهمین مههاجر

موختار نوریزاد
(ئهوێههنگ)

زهمانه قادری
()١٣٤٧-١٣٦٧

شههریار حهیدهری

سهباح باوهرێز

عهتیه شهریفی
()١٣٤٦-١٣٦٧

جهماڵ ڕهزایی (باوهرێز)
()١٣٤٢-١٣٦٧

جهمال ئهسکهندهریان
()١٣٣٦-١٣٦٧

جهمیل ئهحمهدی
(باینچۆ)
()١٣٤٧-١٣٦٧

حێکمهت ئیسماعیلی

عهلی ناسری
(١٣٤٤-١٣٦٧

حهسهن ئاخرخوب
()١٣٤٦-١٣٦٧

جهبار سهید مورادی
()١٣٤٨-١٣٦٧

جهمشید خزدوزی
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فهرهیدون فاروقی

ڕهسوول حامیدی

ناسر هادی
()١٣٤٥-١٣٦٧

فهرهاد حاجی میرزایی

جهمال نهزهری موقهدهم
()١٣٤١-١٣٦٧

جمیل احمدی (ئارام)
()١٣٤٧-١٣٦٧

زاهد شهفیعی
)١٣٤٧-١٣٦٨

عوسمان مورادی
()١٣٤٧-١٣٦٨

رهحمان ئهلیاسی

توفیق الیاسی

کهماڵ ئهلیاسی

حبیباله فاتحی

نهجمه شێخجگهری
()١٣٣٤-١٣٦٥

جهلیل جهاللی

مستهفا قادری
()١٣٤٢-١٣٧٥

سهلیم سابرنیا

عوسمان فهرهجیان
()١٣٤٤-١٣٦٢

جهلیل یوسفزاده
()١٣٤٤-١٣٦٢

عهبدواڵ فهتحی

مهحمود کریمی

حهومهومین سههامی
()١٣٤٣-١٣٦٣

ڕهوف خالیدی

حهمهومین شێخی
(وزمان ) ١٣٥٠-١٣٦٩

پهرویز شافعی
()١٣٣٣-١٣٦٤

خوسرهو یاڕۆلالهی
()١٣٣١-١٣٦٣

مستوره ناسری

ئهحمهد شهکیبا
()١٣٣٩-١٣٦٣
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موحهمهد حێجازی
(ئهردهکان-شیراز )١٣٤٠-١٣٦٣

هەڵەبجە و دۆڵی بۆتێ
چەند ڕۆژێک بوو بۆ بەرزنجە گوازتبومانەوە و لە جێگای مهدرهسهیهکی ئەو گوندە جێگامان
گرتبوو .بەرزنجە لە ڕێگای قیرەتاوەوە دەگەیشتە عەربەت و جادەی سلێمانی بۆ هەڵەبجە .هێزی
ناوچەی سنەش لە جێگایەک بە ناوی چنارە لە هاوسێیەتی باساک له داوێنی کوڕەکاژاودا
جێگایان گرتبوو و هێزێکیان به بڕیاری ناوهندیی و به مەبەستی کاروباری ڕێکخراوەیی بۆ بیارە
لە نزیک هەڵەبجە و سنووری ئێران بهڕێ کردبوو.
ئێوارە بوو .جەعفەر ئەمینزادە هاتە المان و هەواڵی ئەوەی پێگەیاندین کە گوردانی شوان لە
هەڵەبجە لە هەلومەرجێکی خراپ کەوتوە .کات گەیشتە الی نیوە شەو .هەواڵێک هەر نەبوو .ئەو
شەوە هەتا ڕۆژی کردەوە لە مەقەڕدا دەهاتین و دەچووین .ڕۆژی دواتر هەتا دوانیوەڕۆ هەر
هەواڵێک نەبوو .لەو کاتەدا ژمارەیەک پێشمەرگەی گوردانی شاهۆ بە سواریی بارکهشێک لە
چنارەوە هاتن و داوایان کرد هەر کەس لە گەمی (قایەق) دەزانێت بۆ دەرباز کردنی گوردانی
شوان لە گەڵیان بڕوات .ڕەحمان نەجات و من بە تهنیشک یەکەوە وەستابووین .وتمان ئێمە
شارەزاین .بەوجۆرە لەگەڵیان ڕۆیشتین .لە هاوینی ساڵی ١٣٦٣دا کە پێکەوە لە واحدی شاردا
چاالکییمان دەکرد ،چەندین جار بە گەمی لە ئاڵکەڵوەوە بۆ لەگزی که دوو گوندی ناوچهی
فهیزواڵبهیگین ،پەڕابووینەوە .ئهگهرچی لە خۆمان ڕادەبینی بەاڵم زۆرتر لە بەر بهپهرۆشبوونمان
بۆ گوردانی شوان بوو کە لە گەڵیان ڕۆیشتین.
گەیشتینە دەورووبەری عەربەت .چەندین ماشێن و لۆری دیکەی پڕ لە پێشمەرگەی ناوچەی
سنە لە پەنای جادەکە وەستابوون .فەرماندەی ناوچەی سنە که به کاک حهیبهاڵ بانگ دهكرا،
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لە ڕێگای بێسیمهوه لە گەڵ شۆکێ کە فەرماندەی گوردانی شوان بوو و هاتبوه سهر هێڵهکه،
لە قسەکردندا بوو .پێموابێت قسەوباسەکەیان پانزە یان بیست دەقیقەیەکی خایاند .شۆکێ لە
سەر هێڵەکە نەما .لهو قسهوباسهدا شۆکێ باسی هاتنی ژمارەیەکی زۆر لە هێزی پاسدار و
سهربازی ئێران و تێکهەڵچوونی له گهڵ ئهو هێزه کردبوو .ئهو تەنانەت ناوی چەند کەس لە
پێشمەرگەکان کە لهو ساتهدا بە گوللە دهپێکرێن ،دهبات.
ماشێنهکانی ئێمه ڕێکەوتن .تاریک داهات کە گەیشتینە قەراخ چۆمی سیروان .لەوبەر چۆمەکە
و بەرەو هەلەبجە هەست بە دووکەڵ و تەم و مژ دەکرا .سارد بوو .بێدەنگیەکی تەواو خۆی
بەسەردا زاڵ کردین .لە نیوەشەودا و بێ هیچ زانیارییەک لە گوردانی شوان بەرەوە چنارە و
بەرزنجە گەڕاینەوە .هیچ کات لە ژیاندا بە قەت ئەو ساتانە هەستم بە بێدەسەاڵتی نەکردوە.
قورسایی خەمێکی گهوره هەتا دەهات له سهر مێشکمان زیادی دەکرد .دهبێ چی ڕویدابێت؟
ئایا توانیویانه دهرباز بن؟ بیرم لە کاردانەوەی ئەو ڕووداوە لە سەر هاوڕێکانی ناوچەی سنە
دەکردەوە.
ناوچەی سنە لە چنارە لە ڕۆژانی دواتردا لە خهم و پرسەیەکی کەم وێنەدا بوو .لە ڕاستیدا
ماتەمین و پرسە هەموو ناوچەکانی دیکەسی داگرتبوو .چنارە لە نزیک ئێمە هەڵدەکەوت ،لە
ماوەی پێشوودا زوو زوو سەردانی هاوڕێیانی ناسراوم دەکرد .له گهڵ ئەرسەالن سەعادەتمەند که
لهم ڕووداوهدا هاوڕێیهتی گوردانی شوانی دهكرد ،ساڵی پێشوو لە فێرگەی سیاسی و نیزامی
کۆمەڵە پێکەوە کارمان کردبوو ،داییم بە بزەوە بەرەو ڕووم دەهات .فێرگەی پێشمەرگایەتی
بەکەسی دیکەیشی ناساندم و به تایبهت بهدوای له دهستدانی چهند هاوڕێی سهردهمی منداڵیم،
ههستم به دۆزینهوهی هاوڕێیهکی نوێ دهکرد .ههتا دههات له گهڵ ئهو کهسه زۆرتر به یهکتر
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خوومان دهگرت .کاتێک هاوسهرگیری کرد ،لهگهڵ هاوسهرهکهیشی ههر بهو جۆره پهیوهندییهكی
قووڵ و پتهومان بوو .گهلێک جار که میوانی ئهوان دهبووم و بۆ خهوی شهو له چادرهكهیان
دهمامهوه ،له الی خۆیان جێگایان بۆ ڕادهخستم .هەموو ئەو ڕوداوە نیزامییانە و ئەو هەلومەرجە
دژاوره نەیانتوانی بەینمان تێک بدهن .کەچی دواتر ئەو هاوڕێیەتییە بەرگەی باسێکی سیاسیی
نەگرت و شتێکی لێڵونادیار ئهوان و منیله دوو جهمسهری جیاوازدا جێگیر کرد.
ئێبراهیم عهلیزاده وهک دهبیری یهكهمی کۆمهڵه و چەند کەس لە ئەندامانی ناوەندی هاتن بۆ
چنارە .ڕوخساری غهمناکی پێشمهرگهکانی ناوچهی سنه دیمهنێکه قهت نهمتوانیوه فهرامۆشی
بکهم .دهبیری یهكهمی کۆمهڵه له کۆبوونهوهیهکی گشتیدا باسی ئەوەی کرد کە «...کاری
گەورەترمان بەدەستەوەیە...کۆنگرە بەڕێگاوەیە »...و هەوڵیدا ورەیەکی بەرز نیشان بدات و
ئهرکهکانی داهاتوو بیربخاتهوه .ورده ورده دڵینیاتر دهبووین که کهسێک لهو هێزه ناگهڕێتهوه.
ئەوەندەی نەبرد کە ئەو ناوەمان بەجێهێشت .هەر ناوچەیەک بەرەو جێگایەکی دیکە بەڕێ
کراین .پێشمهرگهکانی ناوچەی سەقز بەرەو ڕانیە و لهوێوه بۆ دۆڵی پڵنگان و بۆتێ ڕۆیشتین و
لە تهنیشت گوندێک بە ناوی گواڵن باروبنەمان خست .چەند تەپۆڵکەیەکی نزم ئەمالو ئەوالی
گواڵنی گرتبوو .جیگاکهی ئێمه پاڵی بە کێوێکی بەرزتر و ڕیزە شاخێکهوه دابوو کە لە شاخی
کارۆخەوە بەرەو خوار دەکشا .جادەیەک کە ئێمە پێیدا هاتبوووین ،لە ڕانیە و دۆڵی پڵنگانهوه
دەهات ،بەردەم گواڵندا تێپەڕ دەبوو و دواجار بەرەو دێیەکی دیکە به ناوی بهردهههنگه لە بەردەم
شاخی کارۆخ دەڕۆیشت .بوردمانی کیمیایی و دیکتاتۆریی بهعس ئهگهرچی ئهو گوندانهی له
خهڵک چۆڵ کردبوو ،بهاڵم نەیتوانیبوو ناو و نیشانی ئەو گوندانە بسڕێتەوە .بیست و دوو ساڵ
دوای ئەوه کاتێک بۆ دیداری گوڕستانی پێشمەرگە گیانبەختکردوەکانی کیمیابارانی دۆڵی بۆتێ
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بۆ ئەو ناوە چووم ،دیمەنێکی شادیهێنەر و ورەپێدەرم دیت .ماشێنەکەمان بە پەنای دەستە
دەستە مندااڵنی کچ و کوڕدا تێپەڕ دەبوو .پشتیان لە ژێر باری کۆڵەپشتیی پڕ لە کتێبی
مهدرهسهکهیان تۆزێک کۆم ببووە .ئەوە نموونەیەکی چکۆلە لە دەسکەوتی خەباتی نهسڵێکی لە
دژی سەددامی ژەهراویی پیشان دەدا .دێهاتەکان ئاوەدان و دار و درەخت و باغەکانیش بە
بایەکی فێنک دەشەکانەوە.
گواڵن بەوجۆرە لە بەرزاییەک و لە نیوان ئەو تەپۆڵکە و جادەکەی خواریەوە مەودایەکی نەک
زۆری بۆ مانەوەمان دەڕەخساند .هەتا الی ئێوارە چەندین خێوەتمان لێدا و بەوجۆرە جێگامان
خۆش کرد .دار بییەکی بەتەمەن تۆزێک لە سەرووی جادەکە هەڵکەوتبوو .ئێمەش کردمانە
جێگای «مەقەڕ» و دەورووبەریمان بە تەلیسی خۆڵ هەڵچنی .ماوەیەکی نەبرد کە ناوەندیی و
ئورگانەکانی وەک ڕادیۆ بۆ ئەو ناوە گوازرانەوە .ئەوان لە سەر جادەی ڕانیە بۆ بۆتێ لە چەندین
جێگا کە بە بههار و سۆران ناوی دەرکرد دامەزران و دۆڵی بۆتێ کە لە ئاخری ئەو جادە
هەڵکەوتبوو ،پێشمەرگەکانی ناوچەی مەهاباد و بەشی فەننی ڕادیۆکان و هەروەها ئێستگەی
باڵوکردنەوەی بەرنامەکانی ڕادیۆ کۆمەڵەی لێ دامهزرا.
نزیک دوو مانگێک لە هاتنمان تێدهپهڕی کە کۆنگرەی شەشەمی کۆمەڵە لە بۆتێ بەڕێوە
چوو .دەستەیەک لە گوردانی ٢٦ی سەقز بۆ پارێزگاری لە کۆنگرە بۆ بۆتێ بەڕێکراین و لەوێ
لە گەڵ دەستەیەکی گوردانی ٢٤ی مەهاباد به بهرپرسایهتی سەید مستەفا قادری ئهرکی
پارێزگارییمان پێکهوه بهڕێوه برد .له گهڵ مستهفا حەوت ساڵ پێشتر لە ڕۆژەکانی یەکەمی
پێشمەرگایەتیدا لە وەتەمیش و دۆڵی ئاجیکەندی ناوچەی بۆکان بە یەک ئاشنا بووین .مستهفا
دواجار بهدیل گیرا و له زیندانی ورمێ تیرباران کرا .ئێمە بە تەواوبوونی کۆنگرە بەرەو گواڵن
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گەڕاینەوە .ڕۆژی دواتر لە زەمینێک کە بۆ کایەی فوتبال خۆشمان کردبوو و له گهڵ
پێشمەرگەکانی ناوچەی سەقز و ژمارەیەکی دیکە کە لە دەورووبەرەوە هاتبوون بۆ المان ،پێکەوە
خەریکی کایە و سەیری فوتبال بووین .لە ناکاو دەنگی چەندین فڕۆکەی سەربازیی سەری بەرەو
ئاسمان بەرز کردینەوە .چەند گرمەیەک لە الی بۆتێوە هات و دووکەڵێکی سپی بەرەو ئاسمان
هەڵکشا .ڕیزە کێوێکی نه زۆر بەرز و درێژ لە نێوان گواڵن و بۆتێدا هەڵکهوتبوو و ئێمە دەمانتوانی
ئەگەر بەرەو جادەکە بوەستین ،ئاسمانی بۆتێ ببینین .ئەو دووکەڵە سپییە ئەو ژەهرە بوو کە
هەناسەی  ٢٤کەسی وەستان که بریتیی بوون لە هاوڕێیانی گوردانی ٢٤ی مەهاباد و ئەندامانی
بەشی ڕادیۆ .دهیان کهسی دیکهش تووشی تهنگی ههناسه بوون که به پهله به یارمهتی خهڵکی
دهوهرهکه بهرهو ڕانیه و سولێمانی بهڕێ کران..
خۆگرتنەوە و تەکبیرکردن چەند ڕۆژێکی خایاند .له ماوهی دوو مانگدا زیاتر له سهد
پێشـمهرگهی کۆمهڵه له ههڵهبجه و بۆتێ گیانیان بهخت کرد .ژومارهیهكی دیکه لهو پیشمهرگانهی
که له ههڵهبجه و شوێنهکانی دیکه بهدیل گیرابوون ،له مانگی خهرماناندا تیرباران کران .مانگێک
پێش بۆمبارانی کیمیایی و لە ئاکامی بۆمبارانی بۆتێ لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە له مانگی
خاکهلێوهدا بێهزاد فدەوی ،ئهمیر فهرشگهر ،عهزیز ئهسکهندهری (خهنجەر) و ڕهحیم تلوعیفهڕ
گیانیان بەخت دهکهن .له بۆمبارانێکی دیکهی بۆتێدا حسێن سۆههیلی گیانی بهخت کرد .گوردانی
٢٤ی مەهاباد بۆ گواڵن و بهردهههنگهڵه گوێزرانهوه و ئێمەی گوردانی ٢٦ی سەقز جێگای
ئەوانمان لە بۆتێ گرتەوە .ئەگەرچی لە بەر ژەهراوییبوونی ئەو دۆڵە ماوەیەکی برد تا بەتەواوی
هێزی دیکە لەوێ دامەزران ،بەاڵم دەنگی ڕادیۆکانی کۆمەڵە واته دهنگی شۆڕشی ئێران و دەنگی
118

حیزبی کۆمۆنیستی ئێران بۆ چەند ساتیش لە باڵوکردنەوە نەوەستان .ئهمه تهنها و تهنها به
لهخۆبردوویی ژومارهیهکی تێکۆشهر مسۆگهر دهبوو که له جێگایهکی دیکه لهم کتێبهدا ناوی
ژومارهیهکیان هاتوه .به گیانبەختکردنی ئەو بیست و چوار کەسە گۆڕستانێکی گەورە لە بەردەم
بۆتێ پێک هات که تهرمی ئهو هاوڕێیانهی وا له بۆمبارانهکاندا گیانیان بهخت کرد ،لهوێ نێژراون.
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وێنهی سەرەوە :گۆشەیەک لە مەزاری پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە بەردەم دەروازەی بۆتێ که له وێنهی ناوهڕاستدا
دیاره .وێنهوهی خوارهوه :پێشمەرگەی ناوچەی سەقز ،لە چەپەوە :عەبدواڵ ،پەروانە ،خالید ،عەبدواڵ ،مەعروف ،عەبوو،
بەدێعە .ماوەیەک بەدوای ڕووداوی بۆمبارانی کیمایی و لە کاتی پارێزگاری لە دەروازەی بۆتێ(.ساڵی  .)١٣٦٨ئالبۆمی
نووسەر.
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باسەکانی «چەپ» و «ڕاست» و بۆسهی کۆمۆنیسمی کرێکاریی
بهدوای ئهو ڕووداوانهدا کەشوهەوایەکی تایبەت باسێکی تایبهتی ئاوقهو کردین :تەواو بوونی
شەڕی ئێران و ئێراق و ئەگەری بەرتەسکبوونهوهی چاالکییەکانی کۆمەڵە و ترس لە پێکگەیشتنی
ئەو دوو دەوڵەتە ،کارەساتی هەڵەبجە و بۆتێ و تا ئەو جێگاش بە تیۆری و بنەما فیکرییەکانی
ئەو حیزبە و کۆمەڵە دەگەڕایەوە ،داڕمانی سۆڤییەت و دهستپێکردنی کشانەوەی ئەندیشەی
کۆمۆنیستیی لە جیهاندا.
ئەو باس و ملمالنێ فیکرییهیی که به باسهکانی چهپ و ڕاست دهناسرێن ،له ئاکامی
جیاوازییهک ڕوویدا که له بۆچوونی ناوهندیی کۆمهڵه و ناوهندیی حیزبی کۆمۆنیست و بهتایبهت
ڕهوتێک که دواجار به «فراکسیۆنی کومۆنیزمی کرێکاری» خۆی ناساند ،سهبارهت بهو
ههلومهرجه پێک هاتبوو .الیەنگرانی کۆمیتهی ڕێبهریی (کاف ڕێ) بە «ڕاست» و الینگرانی
مەنسوور حیکمەتیش (داهێنهری بیرۆکهی کۆمۆنیزمی کرێکاری) بە «چەپ» ناوبانگیان دەرکرد.
ئهو ناوانه دابهشکردنێکی دهستکرد بوو و له ڕاستییهکانهوه سهرچاوهی نهدهگرت .چەپ لە
دونیای دەرەوەدا تێکۆشان له پێناو یهكسانی ئینسانەکان و پارێزگاری له مافی کرێکاران و
زەحمەتکێشانی نوێنهرایهتی ئهكرد .لە هەمان کاتدا «ڕاست» به ناسیۆنالیزم و ڕەگەزپەرەستیی،
دژ بە مافی ژنان و کرێکاران پێناسه دهکرا.
باسهکان له دهور «کۆمۆنیزمی کرێکاریی» وهک چهمکێکی نوێ دهخوالیهوه .کۆمۆنیزمی
کرێکاریی بهوجۆرهی داهێنهرهکهی واته مهنسوور حیکمهت مانای دهکرد ،بریتی بوو له بۆچوون
و کردەوەیەک بۆ «لێک گرێدانی بزووتنەوەی کۆمۆنیستیی و بزووتنەوەی کرێکاریی لە دونیادا».
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ئهگهرچی ئهو دوو وشه بهشێک له باوهڕ و پێناسهکانی ئێمه بوون بهاڵم لێک گرێدانی ئهو دوو
بهشه ئهرکێکی قورس و زهحمهت بوو تا پێشمهرگهی کۆمهڵه بتوانێت به ئهنجامی بگهیێنێت.
باسی «کمونیسم کارگری» پیش و پاش کۆتایی هاتنی شهڕی ئێران و ئێراق ،نه باسێکی
ڕوو له گهشه بوو و نهک پێشینهیهکی چڕوپڕی سیاسیی و نهزهریی ههبوو .حیزبی کۆمۆنیست
کۆتاییهاتنی شهڕی ئێران و ئێراقی به ڕووخانی کۆماری ئیسالمییهوه گرێ دهدا 1.کاتێک شهڕ
کۆتایی هات و ڕژیمیش نهڕووخا ،ئاسۆی چاالکیی و مانهوهی هێزهکان گهلێک پرسیاریان بۆ
جوابدانهوه خسته بهر پێی بڕیاردهران.
بۆیه پێش تهواو بوونی شهڕ چاوخشاندنێک به سهر چهندین نامه و بهڵگه له ساڵهکانی ١٣٦٥
تا  )١٩٨٦- ٨٨( ١٣٦٧زۆرتر باس له زاڵ بوونی بارودۆخێکی خراپی ڕۆحیی به سهر ئهندامانی
دهفتهری سیاسیی و ناوهندیی حیزبی کۆمۆنیست دهکهن و هێمایهک له تێکۆشانێکی تیۆریک و
فیکری النیکهم له ئاستێکی شیاودا دهرناخهن .له نامهیهک به ڕێکهوتی ٢٩ی جۆزهردانی ١٣٦٥
مهنسور حیکمهت گلهیی له دامرکانی اشتها واته نهوس و مهیل بۆ کار دهکات:
«..

.در مورد اشتها به کار در د.س [دفتر سیاسی] اين مشاهده تو کامال درست بود .ما در يک جلسه با

آن رفقايى از ک.م [کمیته مرکزی] که میتوانستیم جمع و جور کنیم يک طرح ضربتى (و بنظر من انقالبى)
خلقیات
براى خروج از اين اوضاع ارائه کرديم و فورا دست بکار عملى کردن آن شديم ...در مورد اعالن جنگ به ُ
عقب مانده ،راستش فکر میکنم يک حزب سیاسى اگر آئینه و انعکاسى از طبقه مربوطهاش نباشد (که در
مورد ما چنین است) قطعا بازتاب سیماى رهبرى خودش است» (تهکید زیاد کراوه).

2

بهاڵم تهنانهت دو ساڵ دوای ئهوه و پێش کۆنگرهی سێههمی حیزبی کۆمۆنیست له نامهیهکی
دیکهدا دیسان دهڵێت:

 1بڕوانه «تبلیغات در مورد جنگ» http://hekmat.public-archive.net/index.html :١٩٨٧
 http://hekmat.public-archive.net/ 2بڕوانه فایلی نامه به کورش مدرسی "خلقیات عقبمانده در حزب" له ژێر ساڵی .١٩٨٦
سهردانی ماڵپهڕ ٧ :سێپتامبێر .٢٠١٣
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«بنظر میرسد به نحوى هر کسى منتظر کنگره است تا بعد از آن فکر چارهاى اساسى بکنند .در مورد خود
کنگره ايده خاصى وجود ندارد .رفقا میخواهند گزارش سیاسى حزب و رو به بیرونى بدهند ،اما فیل که سهل
است ،هیچ موشى هم در اين کنگره هوا نخواهد شد».

1

ئهوه بۆ خوێنهر بهجێ دێڵم جوابی ئهم پرسیاره بداتهوه که چۆنه دهفتهری سیاسیی حیزبێک
له سێ ساڵدا ئیشتیهای ناچێته سهر کارهکان و بۆ کۆنگرهی سێههمی خاوهنی «ایده خاص»
نییه؟ کهچی له ناکاو باسێکی زۆر تیۆریک دێته کایهوه؟ بهراوهردێکی ئهوه و چاالکییهکانی
هێزی پیشمهرگه ههر لهو چهند ساڵهدا دهبێ چ پهیامێکمان پێ بگهیێنێت؟
کهوابوو باسی کۆمۆنیزمی کرێکاریی بهدوای کۆتایی هاتنی شهڕی ئێران و عێراق و له
ههلومهرجێکی دژوارتر له جاران که کۆمهڵه خۆی تێدا دیبوهوه ،جێگای خۆی دهکردهوه .باسێکی
«گرینگ»ی بهوجۆره ناشێ له ساڵهها خوێندنهوه و تێکۆشانی چڕوپڕی تیۆریک و عهمهلی
ڕێبهرایهتییهکهوه سهرچاوهی گرتبێت که داییمه گرفتی «اشتها» بهرگری له چاالک بوونی
دهکات .داهاتووی نالهبار و پرژوباڵوبوونهوهی ئهو بۆچوونه له ساڵهکانی دواییدا الواز بوونی ئهو
پێگه فیکریی و عهمهلییانهش دهردهخات .کهوابوو ،ههتا ههست به ههلومهرجێکی دژوارتر دهکرا
ئهو باسه وهك خوێندنهوهیهکی ئهو ههلومهرجه و ڕێگا چارهیهك جێگای خۆی زۆرتر دهکردهوه.
بۆیه ئهو باسه پەیوهندییهکی چڕوپڕی به کۆتایی هاتنی شهڕێ ئێران و ئێراق و چارهنووسی
ئوردوگاکانی کۆمهڵه و ڕێبهڕایهتییهوه بوو .سهرهڕای سهلماندنی ڕهخنه له بۆچوون و کرداری
کۆمهڵه تا ئهو کات« ،کۆمۆنیزمی کرێکاریی» له ئاکامدا بوو به نهفی دیاردهی کۆمهڵه و له
ههمان کاتدا دهسپێکهری دهور و جۆرێکی دیکه له سیاسهت.

 http://hekmat.public-archive.net/ 1بڕوانه فایلی نامه به کورش مدرسی "اگر دست من بود "...له ژێر ساڵی  .١٩٨٨سهردانی
ماڵپهڕ ٧ :سێپتامبێر .٢٠١٣
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به پێی بهڵگهکانیش (که ئهمجۆرهیان له ئارشیوی ناوبراودا دهست ناکهوێت) ڕێبهرایهتی
کۆمهڵه به ناردنی یارمهتی بهرچاوی مانگانه بۆ کادرهکانی دهرهوهی واڵت تا ڕادهیهک مهودایهکی
باشی بۆ چاالکیی نهزهری ئهوان دهخولقاند .لە نامەیەکی مەنسووری حیکمەت بۆ کۆمیتەی
ناوەندی کۆمەڵە ناوبرا داوا دەکات بڕی مانگانەی بهشی دهرهوی واڵتی حیزبی کۆمۆنیست (که
زۆربهیان له واڵتی سۆئید دهژیان) که له الیهن کۆمیتهی ناوهندی کۆمهڵهوه دیاری دهكرا و بهڕێ
دهكرا ،لە حەوتەوە بکرێتە هەشت هەزار دۆالر 1.پێوانەی درووست بوونی بڕیاری ناردنی وەها
یارمەتییەکی گەورە ئاستی هەڵسووڕان و چاالکی سیاسیی ،تەبلیغیی و تەنانەت تیۆریی و
نەزەرییە .کهچی لە هەموو ئەو بوارانەدا ڕێکخراوی دەرەوەی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیست
ئاستێکی نزمیان لە خۆ نواند .بۆ سەلماندنی ئەوە ،ئەوەندە بەسە بیری خۆمانی بینینەوە کە
کۆمهڵه (چ بگا به حیزبی کۆمۆنیست) لە دەرەوەی واڵت هەرگیز لە ئاستێکی بەریندا نەناسرا.
ئهزموونه سیاسییهکان نیشانیان داوه نهک خۆڕانان به ئینسیجامێکی خهیاڵیی بهڵکوو کردنی
باسی سیاسی به بهشێک له ژیانی ههر ڕێکخراوهیهک ئاکامێکی باشتری بهدواوهیه و یهكگرتوویی
و تێگهێشتنی قوڵتر دهخولقێنێت .نهبوونی ڕوانگهیهکی بهوجۆره و پێشینهیهکی شیاو له باسی
سیاسیی« ،کۆمۆنیزمی کرێکاریی» کرده بۆسهیهک لە پڕڕا هەموومان تێیکەوتین.
هاو کات لهگهڵ بارودۆخی تهواو بوونی شهڕ ،دوو هۆکاری دیکه به قازانجی گهشهی باسی
«کۆمۆنیزمی کرێکاریی» دهشکانهوه .یهکهم ،ئهزموون نیشانی داوه به تهریک کهوتنهوه و دوور
کهوتنهوه له خهڵک ،سیاسهت و ڕهوشتی حیزبهكان ڕادیکاڵتر دهبنهوه ،ههر وهک له نموونهی
دروشم و ئهدهبیاتی کۆمهڵهدا پێشتر ئاماژهی پێ کرا .دووههم هۆکاریش له ئارا بوونی گۆڕانی
1

به نۆبهی خۆم دوو جار ئهو نامهم دیوه و خوێندوهتهوه .ههوڵهکانم بۆ دهسخستنی کۆپییهك هێشتا ئهنجامێکی نهبوه
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بافتێکه که ئهویش پێشتر ئاماژهی پێکرا .شیفته بوون به چهندین نووسراوه که بۆ ناوهرۆکیان
تاقی نهکرابوونهوه و له جیاتی ڕێخستنی باس و تێگهیشتن خۆیان دادهسهپاند ،له تهیفێکی نوێ
و کهم ئهزموون و ههروهها له هێزێکی دوورکهوتوو له کۆمهلگاکهی دهوهشایهوه.
بۆیه لهوانهیه ههڵه نهبین بڵێین که گهشه و داسهپانی باسێکی بهوجۆره به بوونی بارودۆخێکی
ههستیاری وهک کۆتایی هاتنی ئهو شهڕه ،زهبره نیزامییهکان و الواز بوونی کهیفییهتی ڕیزهکانی
کۆمهڵه (ئهمه ناوهندییش دهگرێتهوه) گرێی دهخوارد .ئهمه گومانی لهسهره که له ههلومهرجێکی
دیکهدا گهشهی بهخۆیهوه بدیایه .جوابدانهوه بهم پرسیارهش بۆ خوێنهر بهجێ دێڵم که گهشهی
باسێک که ئیدیعای ناوهرۆک و ڕهسهنایهتی بکات و به سهر گهلێک بیرمهندی دیکهدا باز بدات
و ڕهچهڵهکی خۆی له مارکسدا بدۆزێتهوه ،له ساڵهها «کم اشتها»یی و له بارودۆخێکی وهک
کۆتایی هاتنی شهڕی ئێران و عێراق و ئهویش له چهندین ئوردوگای پێشمهرگه و نهک له چهندین
کۆمهلگای شاریدا ،ئایا دهشێ و دهگونجێ؟
دوو ڕاگهیاندنی دهفتهری سیاسی حێزبی کۆمۆنیست و ناوهندنیی کۆمهڵه ههستیاربوونی
دۆخهکه و جیاوازی له بۆچوونیان دهردهخست .باسهکانی مهنسور حیکمهت له چهند فایلی
دهنگدا بۆچوونهکانی ئهو دهردهخهن که به فهرزی ئهوهیکه ئێراق داوا دهکات بۆ ئوردوگاکانی
ئێراقی له ناوهوهی شارهکانی ئێراق بگۆزینهوه ،ئهم نهخشه پێشنیار دهکات:
یهکهم ،ئاماده کردنی هێزێکی چهند سهد کهسی بۆ ناوهوهی ئێران .دووههم ،ڕاگرتنی هێزێکی
زهخیره [له کوردستانی ئێراق] .سێههم ،ناردنی پاشماوهی هێزی تهشکیالت و پرسینێلهکهی به
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بێچهک بۆ شارهکان یا ئوردوگاکانی ئێراقیی ،وهک پهیوهندی ڕێبهری و ناوهوه .چوارهم ،ناردنی
ئۆرگانی سیاسی کۆمهڵه (ناوهندی و گۆوار و بالوکراوهکان) بۆ ئوروپا.

1

ههر وهک له کۆبوونهوه بۆ نووسینی بڕیارنامه سهبارهت به کۆتایی شهڕدا دهوترێت بهدوای
زیاتر له مانگێک له کۆتایی هاتنی ئهو شهڕه ،ڕووداوێک له ئێران ڕوو نادات .فهرزهکانی «له
یهک دابڕانی ئهرتهش و سهرههڵدانی ناڕهزایهتی گشتیی و »...نابنه ڕاستیی و کۆماری
ئیسالمیش له جێگای خۆیهتی و بۆیه ئاگربهس به قازانجی ئهو ڕژیمه شکاوهتهوه 2.بهپهڕۆش
بوونی مهنسوور حیکمهت بۆ چارهنووسی کۆمهڵه له ئێراق تا ئهو جێگا بهجێ بوو که داوای
بیرکردنهوه و خۆ ئامادهکردنی دهکرد له بهرامبهر ئهگهری فشاری ڕژیمی بهعس بۆ تهسلیم
بوونهوه .ئهوهی له خاڵهکانی سهرهوهدا بهرچاوتره و ناوهڕۆکی ئهو باسه پێکدههێنێت ،جێگیر
کردنی ناوهندییه له دهرهوهی واڵت .له ئهنجامیشدا تهنها ئهو نهخشهیه بهتهواوهتی جێبهجێ
کرا .ناوهندیی کۆمهڵه که داییمه به باسکردنی ناردنی ئهندام و پێشمهرگه بۆ دهرهوهی واڵت
ههڵدهبهزییهوه ،بۆ ئهندامهکانی خۆی ئهو کاردانهوهی پیشان نهئهدا .ئهگهرچی ژومارهیهکی
ههڵبژێرداراو و کهمی دوای ئهو باسهی سهرهوه بۆ دهرهوهی واڵت بهرێ کرد.
دوو باسی دیکه دهمایهوه .ناردنی ژومارهیهک بۆ ناوهوهی ئێران یا بۆ قهراخ سنوورهکان له
الیهک و ناردنی بنهماڵه و ژومارهیهکی دیکه (ئهگهر دهوڵهتی بهعس داوای بکردایه) بۆ شارهکان
و ئوردوگاکان له شاره عهرهب نشینهکانی وهکوو حلله و ڕۆمادییه.
 1بڕوانه «بحث پیرامون اوضاع کردستان و قطعنامه پلنوم دوازدهم در مورد تشکیالت کردستان حزب در خاک عراق ،جلسه وسیع کمیته
اجرایي [ ٢٩اوت  ،»]١٩٨٨فایلی دهنگ له ژیڕ ساڵی ( ١٩٨٨سهردانی ماڵپهڕ :)١٩/٠٩/٢٠١٣
http://hekmat.public-archive.net/
 2ههمان سهرچاوه« :بحث پیرامون اوضاع سیاسى ايران و تصويب قطعنامه در جلسه وسیع کمیته اجرايى
حزب کمونیست ايران  ٢٨اوت .»١٩٨٨
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سهرهڕای ئهمانه ،ههناردنی کهسهکان بۆ دهرهوهی واڵت به خێر و نییهتی کهسهوه گرێ
نهدرابوو .له دێڕهکانی سهرهوه باسی باڵونهبوونهوهی باسهکان کرا .نموونهیهکی زهق ههر ئهو
پلێنۆمهیه که له سهرهوه ئاماژهی پێکرا .ئهو نیگهرانیانه له چۆنییهتی ههڵسووڕانمان و
چارهنووسی هێزهکان له الیهن زۆر کهسی دیکه له بهرپرسانی ناوچهکان درکاون .له ناوچهی
سنه و تهنانهت پێش کارهساتی گوردانی شوان له ههڵهبجه باسی گهرم و گوڕ له ئارادا بوه.
بهو جۆرهی بهرپرسێک دهیگێڕێتهوه ،تهنانهت مهنسور حیکمهت پێش ئهو باسهی سهرهوه له
بهرپرسانی ناوچهی سنه گلهیی دهکات که «آقایان تئوریسین شدهاند».
ئهم جۆره پرسانه ملمالنهیهک له نێوان ناوهندییهكانی کۆمهڵه و حکادا پێکدههێنێت.
درێژهکێشانهکهی دهبێته باسی چهپ و ڕاست که ئیتر له سهر چارهنووسی هێزهکان و تهکبیر
بۆ دواڕۆژ بهرتهسک نابێتهوه ،بهڵکوو دهبێته ملمالنێیهکی ئایدیۆلۆژیک و بێ ئهنجام .نموونهی
زهق و بێئهنجام و ناپێویستیی ئهو باسانه ئهوهیه پێشنیارهکانی ناوبراو له پلێنۆمهکهدا ورده
ورده دهخرێنه بواری جێبهجێ کردن .وا دیاره باسهکان تهنها ئاکامی تهقینهوهی جیاوازیی له
نێوان بۆچوونهکانی دوو کۆمیتهی ناوهندییدا بوو که خوارهوهی تهشکیالت دهبوا تاوانهکهی به
دووبهرهکایهتیی و دژایهتیی یهکتر بداتهوه .تا ئهو جێگای به ههناردنی کهس بۆ دهرهوهی واڵت
دهگهرایهوه ،به زوویی دهرکهوت بارودۆخه بهو جۆره نییه تا له دونیای واقیعدا مهجالی جێبهجێ
کردن و ناردنی به کۆمهڵ بۆ دهرهوه بڕهخسێنێت .گهڕانهوه بۆ پێش باسهکانیش نهدهکرا.
کهسهکان ئیتر ئهوانهی پێش باسهکان نهبوون و گۆڕدرابوون .ژومارهیهکی زۆر به ناوی ڕاست
مهحکووم و ورده ورده دهکهوتنه پهڕاوێزهوه .ژومارهیهکی زۆر چاویان له ناوهندهکانی ئوروپا
بڕیبوو که له گوتاری کۆمۆنیزمی کرێکاریدا و لهو ملمالنێ چینایهتییهی ئهو بیره مانای دهکردهوه،
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و وهک شوێنی کرێکارانی جیهان ،ببوه خاڵی ناوهند .گۆڕهپانهکانی دیکهی چاالکیی و
جۆگرافیاکهیان ههر بهدهور ئهو خاڵه دهخوالنهوه.
له ئاکامی ئهو پڕۆسهدا کۆمهڵه بهرهو ئهوه دهڕۆیی تا هێزی پێشـمهرگهی له کیس بچێت.
نمونهی زهق جێگیر بوونی زۆربهی ههره زۆری پێشمهرگهکان دوای باسهکان له ئوردوگای ژماره
دوو و سهرپێچیی له بهڕیوهبردنی بڕیارهكانی ستادی نوێ و «چهپی» ڕێبهڕایهتی بوو.
کۆچی خهڵکی شارهکانی کوردستان بهدوای هێرشی ڕژیمی بهعس که به کۆڕهوهکه ناسراوه،
دهروازهیهکی بهرهو تورکیا کردهوه .ئاکامی ئهو بارودوخه سیاسییه و ڕووداوهکانی پێشووتر
بوونه دهستپێکهری کۆچی پیشمهرگهکان بۆ تورکیا .وا دیاره ،و لێرهدا دهکرێ بۆچوونهکان
جیاواز بن ،که به بوونی ئهزموونێکی بهپێچهوانهی ئهوهی که ڕوویدا و به بوونی بڕیاری سیاسیی
و شیاوتری ناوهندنییهکان چوون بۆ دهرهوه بهو جۆره ڕووی نهدهدا .کهوابوو ،به پێچهوانهی
ڕهوایهتی «هزیمت» ،ئهوه ئهو باروودۆخه و دهوری جێ ڕهخنهی ناوهندییهکان بوو که
سهرچاوهی ڕۆیشتن بۆ تورکیا و دهرهوهی واڵتی پێک هێنا.
کهوا بوو ،باسی کۆمۆنیزمی کرێکاری زۆرتر سەرپۆشێک بوو بۆ پەشۆکاویی سیاسیی
ڕێبهراتییهک و ههروهها ڕێگایەکی تیۆریک بۆ جوابدانهوه به ههلومهرجێکی نوێ .بۆ نموونه،
بانگەواز بۆ «کردنەوەی دەرگاکانی کۆمەڵە بهڕووی سەدان هەزار کرێکار»دا ههوڵێک بۆ گەڕان
بەدوای بەدیلێک بۆ ئەو هەلومەرجە بوو .ئەو پەشۆکاوییە لە هەڵسووکەوتی النیکەم ژمارەیەک
لە ئەندامانی هەر دوو ناوەندییەکە دەبینرا .ناسر جاوید (بەرپرسی ڕادیۆ حیزبی کۆمۆنیست)
وتبوی «تا زیر پوتین سربازهای بعث لە نشدیم ،بزار در ریم (یا فرار کنیم)» .لەم ساڵەدا (-٧
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 ١٣٦٨بەرامبەر بە  )١٩٨٨-٩زۆربەری ئەندامانی ناوەندییەکانی کۆمەڵەش خاوەنی پاسپۆرتی
والتێکی خارجی بوون .کهس و کاری ئهو کهسانهش لهوه قازانجیان دهبرت .ژمارەیەکی دیکە لە
کادرەکانی کۆمەڵە کە هاوسەرەکانیان بە هۆی نەخۆشی بۆ دەرەوە ناردرا بوون ،توانیان ڤیزا
بەدەستیان بگات و بڕۆن .لە دۆڵی بۆتێ و بەدوای باسەکان ،بە چاوێکی فرمێسکاوی ژمارەیەک
لە بەرپرسانی سیاسیی و نیزامیمان بەڕێ کرد .کەسانێکی زۆرتر لە جاران وەک پێشمەرگە و
ئەندام زەختیان بۆ ناوەندی کۆمەڵە دەهێنا بۆ دەرەوە بەڕێیان بکەن.
خاڵێکی گرنگی «پالتفۆڕمی چهپ» ئێعزام واته ناردن بۆ دهرهوهی واڵت بوو .ئهم گریمانه
به سهر باسهکاندا سێبهری دهخست که له کاتێکدا مهنسور حیکمهت داواکاری ناردنی ئهندامانی
زۆرتر بۆ دهرهوهی واڵته ،ناوهندنی کۆمهڵه بهرگری له ڕێخستن و پێش چوونی ڕهوتێکی بهوجۆره
دهکات .بۆیه بهدوای باسهکان «هیئت اعزام» پێک هات .بهاڵم به زوویی و له بهر دوور له
ڕاستیی بوونی خهیاڵی بهو جۆره ،هیئت اعزام بوو به مایهی پێکهنینی پێشمهرگهکان .بۆ
کهسانێکیش ئهمه یهکجار خهو و خهیاڵ نهبوو .ڕۆژێکیان له ئوردوگای زهڕگوێز و به دیواری
دهبیرخانهوه لیستی ئێعزامیان داکوتا .کهسێک به هۆی «دوری از خانواده» (دووری له بنهماڵه)
له پلهی یهکهم دانرابوو .بهاڵم به پێچهوانهی زانیاریی گشتی پێشمهرگهکان ،ئهو هۆیه بۆ ئهو
کهسه بههیچ جۆرێک نهدهگونجا .زۆرتر پێگهی نوێی سیاسیی ئهو کهسه بوو ئهوی لهو پله
دادهنا .ئاشکرایه که له ههلومهرجێکی دیکهدا و له ژێر ڕێبهرییهکی دیکهدا که دواڕۆژی باشتر
دهبینی ،ئهو پێشمهرگانهی که چاوێکیان له شهڕ له گهڵ کۆماری ئیسالمیی و «بورژوازی کورد»
له دهست دابوو ،له پلهی یهکهم دادهنران.
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ئەو هەلومەرجە بەدوای هێرشی دووبارهی ڕژیمی بهعس بۆ داگیرکردنهوهی شارەکانی
کوردستانی باشوور کە لە ئاکامی ڕاپهڕێنی ١٩٩٠ی کوردستان لە دژی بەعس ئازاد کرا بوون،
بەرەو خراپتر ڕۆیشت .مەودای هەڵسووڕانی کۆمەڵە بەرتەسکتر کرایەوە .لە نیوان پەشۆکاویی
سیاسیی ڕێبەریی و بێدەرەتانی ستادی ڕێبەری تازەدانراو «بۆ پێشبردنی پالتفۆرمی چەپ»،
پێشمەرگەکانی کۆمەڵە (که زۆربهیان به «ڕاست» پێناسه کرابوون) لە ژێر باران و لە تاریکە
شەودا ،لە کۆڕەوەکەدا ،خەڵکیان لە ناو دۆڵ و چۆمەکانی دەورووبەری زهڕگوێز دەگرتەوه و
دوای میوانداری و حهسانهوهیان بهرهو عهربهت بهڕێیان دهکردن؛ دەستەیەک له پێشمهرگهکان
ئاخرین کەس لە خەڵکی سلێمانی بوون ئەو شارەیان ڕێک لە ژێر کۆپتێری بەعسییەکان
بەجێهیشت؛ دهبیر ئهوهڵی کۆمهڵه کە لە بەر «ڕاست» بوونەکەی ،لچی لێهەڵقورتێندرابوو،
بڕیاری دا دوو بارکێش پڕ لە کەلوپەل و خێوەت بەرەو ڕانیەش بەڕێ بکرێ بۆ یارمهتی ئهو
خهڵکهی که له ترس بهعس ماڵ و حاڵی خۆیان جێ هێشتبوو.
کاتێک ستوونهکهی بهعس له کهرکووک بوو و نهگهیشتبوه سلێمانی ،ژمارەیەکی زۆر لە
پێشمەرگان (که له ههمان ئوردوگای دوو دهمانهوه) بێ پرس بە کەسێک بەرەو کەرکووک چون
و لە بەرامبەر سپاکەی عێزەت دووریدا ڕاوەستان و شەڕیان کرد .ئیرەج ئازەرین یهكێکی دیکه
له ئهندامانی ناوهندیی حیزبی کۆمۆنیست ڕاپەڕینی کوردستانی باشووری وەک شەڕی چەکداری
ئەفغانەکان بە هیچ دەگرت (گوڤاری کارگر امروز) .بهرحهق بوونی بهرهنگاری خهڵكی
ئهفغانیستان بهرامبهر ئهرتهشی داگیرکهر و جهنایهتکاری سۆڤیهت بهجێگای خۆی.
لەوانەیە کۆمەڵە و پێشمەرگەی کۆمهڵه به درێژایی بزووتنەوەی کوردستان گەلێک ڕخنەیان
لەسەر بکەوێت .بەاڵم لە کاتی وادا دەبێ بۆ مرۆڤێک ههڵکهوتێکی گرینگ بێت که پێشمەرگەی
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کۆمەڵەیه و نەک ئەندامی موجاهدین .موجاهدینێك که بە چەکی بەعس و لە ڕیزی پیشهوهی
هێزی بەعسدا لە گرتنەوەی کوردستان بەشدارییان کرد .ئهو پێگه مێژووییه دەبێتە هێز بۆ
نووسینی ئەم دێڕانە .بە پیچەوانەی ئەمڕۆ کە نووسینی الپەڕەیەک لە سەر تۆڕی ئینتێرنێت و
کۆمێنتێک لە فەیسبووک له کهمترین ماوهدا زۆرێک دههوروژێنێت ،لەناو ئەو دونیا ژەهراوییە و
بەدوای ئەو هەموو کارەساتەدا ،ڕاوهستاویی و خۆڕاگریی پیشمەرگەی کۆمەڵە بوو نەیهێشت
ڕێکخراوەکەش خشت لەسەر خشتی بترازێت .کهچی له بهر بهرتهسکبوونی ئامرازی پهیوهندیی
و ههواڵنێریی دهنگی خۆی بهجێگایهک نهدهگهیشت .مروری زهمانیش ئهو سهردهمه له بیرهکان
دهسڕێتهوه .بۆیه لێرهدا باس له سهر مێژووی ڕێکخراوێکی نامۆ و بیگیان نییه .باسی
ههڵسوکهوت و چارهنووسی سهدان مرۆڤی گیاندار و خاوهن ههسته.
پێناسەکانی پێشـمەرگە و ئەندامەکانی کۆمەڵە ناوچەیی نەبوون .پێشمەرگەی کۆمەڵە خاوەنی
پیناسەی هاوبەش بوو لە هەر کوێ و له ههر ناوچەیەک چاالکیی بکردایە .بنەمای فیکریی
کۆمەڵە بریتی بوو له پارێزگاری لە بەرژەوەندی کرێکاران و زەحمەتکێشان و گەیاندنیان بە
دونیایەکی بێستەم و چەوساندنەوە .سوسیالسیم و کۆمۆنیسم دوو چهمکی سهرهکیی له
بیروباوهڕی ڕێکخراوی کۆمهڵهی پێک دههێنا .ئهوه ڕاستییهکه که لێکدانهوه و ماناکردنی
جۆراوجۆر لهو چهمکانه داییم له ئارادایه .پاساو هێنانهوه له گهڵ شییکردنهوه له پێناو وشیاریی
مێژوویی دوو شتی جیاوازن .لێرهدا پاساو هێنانهوه لە ئارادا نییە .بەالم دەبێ ئەو چهمکانه لە
هەلومەرجی خۆیاندا باس بکرێن تا لە پەیوەندی و کاریگەریان لە سەر ڕێکخراوی کۆمەڵە و
بڕیارەکانی ئهو ڕێکخراوهیه باشتر تێبگەین.
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کهوابوو وا دیاره گهلێک له کادر و ئەندامانێک کە لە بەرەی دژی کاف ڕێ یان بەرەی
«چەپ» ڕاوەستان ،بنەما و پشتوانەیەکی بەهێزیان لە مەنسوری حیکمەت دۆزییەوە کە بتوانن
شوێنی ڕخنە بهرحهقهکانیان لە ناوەندیی کۆمەڵە بگرن .ئەوە لە ناوچەی سنە و دیواندەرە بە
ئاشک را دیار بوو .ناوەندیی کۆمەڵە النیکەم جارێک هەڵبژاردن بۆ کۆمیتەی ناوچەی سنەی
هەڵوەشاندەوە لە بەر ئەوەی کەسی نزیک بە خۆی هەڵنەبژێردار بوو .دەست خستنە ناو
هەڵبژاردنەکانی دیکەش دیار بوو .لە ناوچەی سەقز و له دەوروبەری  ١٩٨٨و ئهو کاتهی که له
گواڵن مابووینهوه ،کاتێک ههڵبژاردنی جێگری دووهەمی کۆمیتەی ناوچەی سەقز له ههموو
دهورێکی ههڵبژاردندا بێ ئاکام دهمایهوه ،ئەندامێکی کۆمیتەی ناوچە بە خواستی ئەندامێکی
کۆمیتەی ناوەندیی داوای وهستانی هەڵبژاردنەکەی کرد .هات و ڕووی تێکردین و کاتێک ئاماژهی
به ئهندامێکی ناوهندیی کرد ،وتی «جهماعهت! کاک...زۆر لێمان تۆڕهیە».
دێمۆکراسی ئاکامی پڕۆسەیەکی دورودرێژی خەبات و ژیانی مەدەنییە .لە کەشوهەوای جەنگ
و چەکدارییدا و لە شاخ و دۆڵەکان دێمۆکراسی گەشە ناکات .تیۆری مارکسیستییش ناتوانێت
بەهانایەوە بێت .لهو سهردهمهدا گەلێک لە کادرە کۆنەکان لە پەڕاوێز خرابوون .ناوەندیی کۆمەڵە
هاتبوە سەر ئەو قەناعەتە کەسانێک بکاتە بەرپرسی ناوچەکان و مەڵبەندەکان کە بۆچوونەکانیان
لە گەڵ خۆی نزیک بێت« :من ئەو کەسە دادەنێم کە لەگەڵی ڕاحەتترم»! وەک گوتاری زاڵی
لێهاتبوو .لە کۆنگرەی سێهەمی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران لە دەرەوەی واڵت ،ڕێگا درا فهڕڕۆخ
کاوه ،کاردرێکی لهمێژینهی کۆمهڵه له سنه قسە بکات .بەاڵم باسەکانی ئەو لە کەشوهەوایەکی
ئیدۆلۆژیکدا گەشەی نەدەکرد .لەبیرمە کاتێک سەدیق کەمانگەر لەو کۆبوونەوە هاتەوە و له
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کۆبوونهوهیهکدا باسهکانی ئهو کۆنگرهی دهگیڕایهوه ،بەشداربوان زۆرتر تامەزرۆی بیستنی ئەوە
بوون چۆن باسەکانی ئهو کهسه بەرپەرچ دراوەتەوە.
لە بۆتێ بووین که باڵو بوەوە فهڕڕۆخ کاوه و هاوڕێیانی باسگەلێکی «سەیر» دەکەن .لە
گەڵ هاوڕێیهکم پیاسەمان دەکرد و سەرسووڕماوی خۆمان لە بوونی وەها باسێکی «سهیر» له
الیهن کهسی بهوجۆره نیشان دەدا .ئهمه و گهلێک نموونەی دیکه خاوبوونی سیاسیی بافتی
ڕێکخراوی کۆمەڵە لەو سەردەمەدا دهردهخات کە بەهاتنی باسگەلێکی وەها گرینگ ،زۆرتر لەبەر
ئەم و ئەو و پڕۆپاگاندا ،نەک لە ئاکامی خوێندنەوە و تێگهیشتن ،هەر کامە کهوتنه بەرەیەکی
«ڕاست و چەپ» کە هاکەزایی بوون .چەند ساڵ پێش ئهو ڕووداوانه بەرپرسێكی کۆمەڵە
ڕەخنەی گرت کە کۆمەڵە دەیهەوێت سوسیالیسم لە دۆڵی مالومە دابمەزرێنێت .له الیهن ئهندامانی
ناوهندییهکانهوه بە توندی قسەکانی بهرپهرچ درایهوه .لەمەدا و لەجێخستنی ئەو داب و نهریتهدا
مەنسوری حیکمەتیش دهوری ههبوو و بهرپرسایهتی دهکهوێته سهر شان .کهچی کاتێک قسەکانی
خۆی درانە بەر ڕەخنە ،گلەیی دهکات کە لەبەر ئینسیجام ناهێڵن باسی نەزەری گەشە بکات:
«کنگره ششم به سرعت تحت الشعاع منفعت "حفظ انسجام و يکپارچگى تشکیالت" قرار گرفت .لبه نقد
به گذشته و به آنچه بايد از آن گسست ،کند شد .فشار از روى گرايشات عقب مانده و غیر کارگرى در حزب
برداشته شد و هويت تشکیالتى و عرق سازمانى بعنوان ابزارى براى حفظ انسجام تشکیالت برجسته شد».

1

«ئینسێجام» بۆ کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیست لە یەکگرتوویی نەزەری و تیۆریکدا دەبینرا.
ئەمه ئەگەرچی بە ڕواڵەت هۆکارێکی بەهێزه ،بەاڵم له ڕاستیدا مەترسیدار و الوازە .کۆمەڵە
بەشی خۆی خاوەنی پێکهاته و بنهمایهكی تا ئهو ڕاده بەهێز بوو کە ڕای جۆربهجۆر و هەوڵدان

 1حکمت ،فعالیت حزب ،ص.٢٨ .
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بۆ بردنە سەرەوەی ئاستی وشیاریی مێژوویی و سیاسیی و نەزەریی بکاتە ڕەوشتی یەکەمی
خۆی .ئهو پێکهاته له دهروونی کۆمهڵگا قهوارهی گرت و ئاکامی پهیوهندی له گهڵ ئهو کۆمهڵگایه
بوو .کهچی دوورکهوتنهوه له کۆمهڵگا و بهرتهسک بوونهوهی مهودای چاالکیی ئهو پیکهاته الواز
دهکات .بۆیه لە بۆشایی نەبوونی ئهزموونی ڕەخنە و باسی چڕوپڕدا ،هاتنی «کۆمۆنیزمی
کرێکاریی» دوولەت بوونی لێکەوتەوە .ئەڤین جیگای دا بە قین.

***
بهوجۆره بوو که له جیاتی باڵوکردنهوهی باسی پلێنۆمهكان و بهشداری پێکردنی ئهندامان،

بە هاتنی کتێبچەیەک لە دەرەوەی واڵت لە ژێر ناوی کمونيسم کارگرى و فعاليت حزب در
کردستان 1لە مانگی گەالوێژی ( ١٣٦٨مرداد  )١٣٦٨و نووسینی مەنسوور حیکمەت ،کۆمەڵە
دوو لەت کرا .کتێبچەکە بە ناوی «جزوەی  ٥٧صفحەای» (کتێبچە  ٥٧الپەڕەییەکە) ناوبانگی
دەرکرد .بهاڵم ناوهندنیی کۆمهڵه خوێندنهوهیهکی دیکهی له کۆتاییهاتنی شهڕی ئێران و ئێراق
دهکرد و ئهمانه له بڕیارنامهکانی دهرچووی پلێنۆمهکاندا دهردهکهوێت .پێش ئەوەی ئهو کتێبچه
باڵو بێتەوە ،ناوەندیی بەپەشۆکاویی و خێرا بەرپرسانی ناوچەکانی بۆ کۆبوونەوەیەک بانگهێشت
کرد .کاف ڕێ لەو کۆبوونەوەیەدا باسەکانی ئەو کتێبچەیە بەشێوەیەکی زۆر توند ئهداته بهر
ڕەخنە .بەو هیوایەی لە گەڕانەوەیاندا بۆچوونی کاف ڕێ پەرە پێبدەن ،بەرپرسانی ناوچەکان

 1بڕوانه  ،http://hekmat.public-archive.netله ژێر ساڵی  .1989سهردانی ماڵپهڕ  .16/05/2015ههر وهک لهو ماڵپهڕدا هاتوه «اين
مجموعه همچنین در جلد هفتم مجموعه آثار منصور حکمت صفحات  ٩تا  ١٠٥بچاپ رسیده است».
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بەرەو ناوچەکانی خۆیان گەڕانەوە .بەاڵم ئەوەیکە ڕوویدا چاوەڕوان نەکراو و ناشیرین بوو .هێزی
پێشمەرگە بە دوو بەرەی «چەپ» و «ڕاست» دابەش کرا.
ئەو پەشۆکاوییە بە دەموچاو و لە قسەکانی بەرپرسێکی ناوچەی سەقزوه دیار بوو...« :کاکە
مەنسوور گیان گەرەکیە موبارەزەی نیزامی ڕەدۆ بکەین( »...کاک مەنسوور [حیکمەت]
دەیهەوێت تێکۆشانی چەکداریی وەال بنێین) .نوکتەگەلێکی بەمجۆرە وردە وردە پەرەیان سەند:
«ئێمەی پێ خولەپیزایە...دەڵێ پێشمەرگەی کۆمەڵە عاشقی کرێکاران نییە ...دەیهەوێت وەک
ساڵی  ٧٥ئاشبەتاڵ بکرێت...چۆن دەکرێ لە ڕادیۆ کۆمەڵەوە بوترێت کە ئێمە لە هەڵەدا
بووین؟...هەموو ئەم سااڵنە خزمەتی ناسیۆنالیزمان کردوە؟ .»...بۆیه زۆرتر به پێی ئهو جۆره
قسانه و نهک خوێندنهوهی کتێبچهکه بوو که له بهرامبهر نووسراوهکه ههڵوێست دهگیرا .بۆ
نووسینی ئەم کتێبە جارێکی دیکە به سهر ئەو باسانەدا چوومهوه .بە ڕوانین و تێگەیشتنی
ئەوڕۆ و بە پشت بەستن بە ئەزموونێکی دوور و درێژ و زۆر بەسەرهات بەدوای زۆرتر له بیست
ساڵ ،زۆر زەحمەت نییە ئەوە ببینرێت کە باسەکانی ئەو کتێبچەیە شڵەژانێکە بۆ ئەوەی جوابی
پرسیارە گرینگەکانی ئەو سەردەمە بداتەوە .کۆتایی هاتنی شهڕی ئێران و ئێراق مهترسییهکی
گهورهیه بۆ سهر چارهنووسی ئهو ڕێکخراوهیه .بهاڵم ئهو ڕهخنه و ئهرکانهی مەنسوری حیکمەت
یهک له دوای یهک ڕیزی دهکرد ،دهبوا زۆرتر ئاڕاستهی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران (بە پانتایی
ئێران) بکرایهن .بهالم داواکهی خۆی بهرامبهر ناوەندیی کۆمەڵە دهکردهوه:
«کومه له در يک قدمى انقالب عظیمى که میتواند در تاريخ سیاسى کردستان بوجود بیاورد ،در يک قدمى
مهم ترين خدمتى که میتواند به سوسیالیسم کارگرى در کردستان بکند ،توقف کرده است».

یا
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« محدود نگرى ديگرى که در میان ما هست اينست که گويا بحث دورنماى فعالیت ما در کردستان و آينده
فعالیت کومه له با ختم جنگ ايران و عراق شروع میشود و گويا نقطه حرکت ما در اين بحث "شرايط ناشى از
ختم جنگ" است».

و پێشنیار دهکات:
« براى اينکه از فکر "اوضاع پس از ختم جنگ" بیرون بیائید و زمینه هاى بنیادى فعالیت کمونیستى در
کردستان را ببینید ،بیائید براى يک لحظه کال کومه له را ،با همه معضالت عملى امروزى اش ،از تصوير خودمان
بیرون بگذاري م و جامعه کردستان را آنطور که اکنون هست مبنا بگیريم،يعنى ماحصل تاريخ دهساله اخیر را.
حال فرض کنید که شما ده نفر کمونیست هستید که میخواهید کارتان را در کردستان شروع کنید .میخواهید
حزب درست کنید ،کارگران را سازمان بدهید ،تشکیالت مخفى و توده اى حزبى و کارگرى درست کنید،
اتحاديه و شورا بسازيد ،به جنبش اعتراضى و به قیام و مبارزه قهرآمیز علیه حمهورى اسالمى دامن بزنید.
چه ارزيابى اى از وضعیت میداديد و چه دورنمائى براى خود میگذاشتید .من ترديد ندارم که هرکس در اين
موقعیت قرار بگیرد خواهد گفت اوضاع بشدت براى کار مناسب است .در ظرف چند سال میتوان يک سازمان
عظیم کمونیستى کامال متکى بر کارگران ايجاد کرد .رژيم را میتوان بسرعت در يک منگنه جدى سیاسى قرار
داد ،ايجاد تشکل هاى توده اى کارگرى کامال میسر است ،نارضايتى چنان عمیق و تجربه اعتراضى توده
زحمتکشان چنان غنى است که زمینه ه اى يک جنبش اعتراضى قدرتمند وجود دارد .آيا کسى که از خارج
اردوگاههاى ما به کردستان امروز نگاه میکند به نتیجه متفاوتى میرسد؟ آيا نفس ختم جنگ ايران و عراق (که
براى بخش علنى ما محدوديت ايجاد کرده است) از نقطه نظر مبارزه کارگرى و کمونیستى در شهرهاى
کردستان يک واقعه کامال مثبت نبوده است؟ پس چرا وقتى کومهله را وارد تصوير میکنیم سواالت ،مشغله
ها ،دورنماها ،ارزيابى ها وظايف و بیم ها و امید ها همه بیکباره دگرگون میشوند .از تنگنا صحبت میشود،
دست و بال ما از همان ده بیست کمونیست فرضى بسته تر جلوه میکند ،و چنان اوضاع حساسى جلوى
چشم تصوير میشود که گويا ديگر نه کمونیسم و مبارزه پیگیر و مداوم براى سازماندهى کارگران و اعتراض
طبقاتى ،بلکه روش و منش ملوانان و ناخداهاى کشتى هاى طوفان زده بايد الگوى حرکت رفقاى ما قرار
بگیرد؟»

(تهئکید زیاد کراوە).

مهنسوور حیکمهت ههروهها لە ڕستەی ئاخردا دەردەکەوێت گلەیی لهوه دهکات کە ڕهوش و
کردهوهی کهشتیوانی کهشتییه تۆفانلێدراوهکان کراوهته بنهما .کهوابوو:
« بنظر من تنها آن بخشى از رهبرى کومهله بايد در اردوگاههاى مستقر در خاک عراق باقى بماند که
مستقیما وظیفه فرماندهى و آموزش نیروى نظامى ،سرپرستى فرستنده راديوئى و اداره ارگانهاى تخحصصى
محدود مستقر در محل به آن سپرده شده است .رهبرى سیاسى کومهله ،مانند هرسازمان سیاسى جدى
در اپوزيسیون ايرانى ،اگر نمیتواند بطور زير زمینى و يا در مناطق پايگاهى در خاک ايران مستقر شود ،بايد به
پايتخت هاى س یاسى اروپا منتقل شود .صحبت برسر رفاه و شرايط بهتر زيستى براى فعالیت رهبرى نیست.
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صحبت حتى صرفا بر سر امنیت و ادامه کارى هم نیست .اين يک تصمیم سیاسى است.محل استقرار يک
رهبرى حزبى معناى سیاسى مهمى دارد».

تێگهیشتن لهو ڕاستییه زهحمهت نییه که باسکردن له ڕێکخراوه کرێکارییهکان دهبێ پانتایی
ههموو ئێران بگرێتهوه نهک تهنها کۆمهڵگای کوردستان .ئێران واڵتێکه خاوهنی ئهزمونێکی زۆر
له بورای پێکهێنانی ئهو جۆره ڕێکخراوانه که بۆ سهردهمی حیزبی توده و دواجاریش کرێکارانی
نهوت دهگهڕێتهوه .زهمان چی ناتوانێت بکات؟ الیهنگری باسێکی بهوجۆره کۆمهڵهی ئهو کات
تهواو و کهمال به کمونیست دهزانێت بهاڵم بێ ئهوهیکه تهنانهت لهو ماوهشدا ڕێکخراوێکی
کرێکاریی پێکهاتبێت!
ئەو کەسانەی بەرامبەر ئەو جۆرە باسانە وەستانەوە و بە «ڕاست» ناوزەد کران ،تەنها لەبەر
ئەوە نەبوو کە وەک «ناخدای کشتی» (کەشتیوان) دەیانویست لە گەڵ کەشتییەکان نوقم بن
و ئیتر دواڕۆژێکیان بەدی نەدەکرد .هۆکهی ئهوه بوو که ئەو باسانە لەگەڵ ڕاستییەکان
نەدەهاتەوە .بەسەرهاتەکان و ڕووداوەکانی دواجاریش ئەوەیان سەلماند .ئهمه بهو مانا نییه که
ڕهخنه نهدهکهوته سهر ڕێبهری کۆمهڵه .بهپێچهوانە .وا دهردهکهوت ئهو ڕێبهرییە پالنێکی جگه
له ڕاگرتنی ئینسیجامی ڕێکخراوهکهی ڕهچاو نهدهکرد .بهاڵم ئهو جۆره ڕهخنانه بۆ پێشتر
ڕووبهڕووی حیزبی کۆمۆنیست نەکراونهتەوە ئهگهر گرفتهکه کۆتایی هاتنی شهڕی ئێران و ئێراق
و بهههڵه دهرچوونی خوێندنهوهکان نهبێت؟

137

حیزبێک کە چاالکییەکەی دهبوا پانتایی ئێران بگرێتهوه کەچی الی کەسی یەکەمەکەی ئەو
حیزبە زۆر ئاسایی بوو بەدوای شەش ساڵ لە پێکهێنانی بڵێت« :حزب ما در مقياس سراسرى
هنوز آن اتوريته سياسى عمومى را بدست نياورده است.»...

1

کەچی کۆمەڵە (ئەگەرچی لە هەلومەرجێکی دیکەدا) له ماوهی ساڵێک بهدوای ڕاپهڕێنی ئێران
وەک هێزێکی ناسراو و بهرچاوی لێهات و له سەر زەینی ههموو تاکێک له کوردستان وەک
ڕوانینێکی نوێ بە جیهان شوێنهواری دانا و تهنانهت سهرنجی ڕێکخراوه ئێرانییهکانیشی بۆ الی
خۆی ڕاکیشا .ئەو «مقیاس سراسری»یە ئێرانێکه بە پێچەوانەی کوردستان خاوەنی ئەزموونی
ڕێکخراوە کرێکارییەکانی سەردەم و دوای شەڕی دووهەمی جیهانی و هەروەها خاوەنی
ئەزموونەکانی کرێکارانی نەوت بوو .کەسی شۆڕشگێڕ ،ههڵسووڕاوی کۆمۆنیست و کرێکاریی به
لێشاو دەست ئهکهوت .کەچی دیسان گوایە ئەوە کۆمەڵە و کوردستان بوو کە لە هێنانی کرێکاران
بۆ ناو ڕێکخراوەکە و پێکهێنانی ڕێکخراوە و یەکیەتییە کرێکارییەکان سڵی دەکرد:
« اما اگر اين ذهنیت محدود و اين بخود مشغولى "صنفى" بر ما مسلط شود ،که متاسفانه بنظر میرسد
دارد میشود ،آنگاه قشر وسیع کارگرانى که هم اکنون کومه له را رهبر خود میشناسند (و متاسفانه اساسا
در يک رابطه عشق يکطرفه با کومهله قرار دارند) در مورد ايندوره از حیات کومهله خواهند گفت که کومهلهايها
در سال هاى  ،١٣٦٧-٦٨وقتى با ختم جنگ ايران و عراق اوضاع مقرها و ارگانها و آينده آنها به دست اندازهائى
افتاد ،خودشان را نگاه کردند و رفیق بغل دستى شان را ،سعى کردند نسبت بهم متعهد باشند و فکرى بحال
اوضاع خودشان بکنند .به ما کارى نداشتند و افق مبارزه عظیمى که در مقابل ماست و با هر اول ماه مه يکبار
میکوشیم نشانشان بدهیم را از ياد بردند».

2

تەنها بە لێکدانەوەی هەلومەرجی کوردستان لە ساڵەکانی دەیەی ١٣٦٠ی هەتاوییدایە دەتوانین
بزانین بۆچی گوایا کۆمەڵەیەک کە ئەو نفوزە جەماوەرییەی بوە نەیتوانیوە لە ڕێبەری
مانگرتنەکاندا دهوری ههبێت؟ بەاڵم کام مانگرتن؟ کام بزووتنەوەی کرێکاری وا بەهێز کە دەکرێ
1
2

کمونیسم کارگری و فعالیت حزب در کردستان

ههمان سهرچاوه

138

بەوجورە لەسەری بدوێین و ئەرکی خەیاڵی بۆ دابنێین؟ ڕازی الینهگریی کرێکاری ناڕازیی له
کۆمەڵە له چیدا بوو؟ ئەی بۆ لە ئێراندا هەلومەرج لەبار نییە؟ ئەی بۆ ڕەخنهگهلێکی بهوجۆره
لهو کتێبچهدا ئاوقهو حیزبی کۆمۆنیست ناکرێت؟
کهوابوو ئهسقهزا بنەمای باسهکانی چهپ و ڕاست ڕێک هەلومەرجی سەردەمی کۆتاییهاتنی
شەڕی ئێران و ئێراق و شکاندنەوەی تاوانەکانی کار نەکردن لە نێو کڕێکارانی ئێران بەسەر
کۆمەڵهدا پیشان ئهدات .ئهوهیکه لهو سهردهمهدا ڕێکخراوی کۆمهڵهی پێناسه دهکرد ،چ شتێک
بووه جگه له هێزی پێشمهرگه؟ بهمجۆره بوو که ئهو ههل و مهرجه پەشۆکاویی سیاسیی جێگیر
دووربینی و تیژبینیی دهکرد.
بە پێی ئەزموونە مێژووییەکان ،شارە گەورەکانی ئێران و بنەمای ئابوورییەکی سەنعەتیی لهو
واڵته داییمه هەلومەرجی لەباری بۆ گەشەپێدانی بزووتنەوەی کرێکاریی و ڕێکخراوە کرێکارییەکان
ڕهخساندوه .بەاڵم دیسان خەتابارکردنی چاالکانی کرێکاریی لە ئیران بۆ کەمووکۆڕییەکان و
بۆشاییەکان ،بێ لە بەر چاو گرتنی هەلومەرجی سیاسی واڵتی ئێران لەو سەردەمەدا له ساڵهکانی
١٣٦٠دا (و لە هەر سەردەمێکدا) ،کورتبینیی مێژوویی و سیاسیی دەگەیێنێت .زۆربهی هێزی
ڕێکخراوی کۆمەڵە لە بەر هۆگەلێکی سیاسیی و نێزامییەوە بەدوای ڕاپەڕینی ١٩٧٩/١٣٥٧ی
ئێران (بۆ وێنە داگیرکردنی نیزامی کوردستان لە الیەن کۆماری ئیسالمیی) لە بەشی ئاشکرای
پێشمەرگایەتییدا خۆی دهردهخات .پێشمەرگایەتی شێوەیەکی بەرەنگاریی(فرم مقاومت) بوو کە
بە هۆی سەرکوتی سیاسیی و داگیرکردنی نیزامیی لە سەرووی شێوەکانی دیکە (وەک شێوەی
مەدەنی) جێگای گرت .هێزی پێشمەرگە نەک تەنها بەرەیەکی گەورەی لە بەربەرەکانێ لە دژی
داگیرکەریی و نیزامی پۆلیسیی پێکدەهێنا و حەیاتی سیاسی مومکین دەکرد ،لە الیەکی دیکەوە
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وهک ڕووپۆشێک گهڵێک کەموکوڕیی و الوازیی ڕێبەری کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیستی دادەپۆشی.
داواکردنی پاراستنی ژیانی پێشمەرگە و بەخەم بوون بۆ دواڕۆژیان له ڕۆژهکانی ههستیاری دوای
کۆتاییهاتنی شهڕێ ئێران و ئێراق ،بەرامبەر نەبوو لەگەڵ کەمتەرخەمی بۆ چارەنووسی
بزووتنەوەی کرێکاریی و کرێکاران لە کوردستان.
چۆن خۆمان له نێو باسهکاندا بینییهوه
تهقینهوهی باسهکان و ڕیز بهستنهکان هاوکات بوون .کهسێک که له بهرهی کۆمیتهی ڕێبهری
جێگای دهگرت ئهوانه بوون وا متمانهی تهواویان بهو ڕێبهرییه ههبوو و وای بۆ دهچوون که
ههوڵێک بۆ دهستههڵگرتن له شهڕی چهکداریی له ئارادایه .ئهو کهسانهش وا له بهرهی «کمونیسم
کارگری» خۆیان دهدییهوه (به تیگهیشتنی من) چهند جۆر بوون :یهکهم ،ئهندامانێکی کۆنتر
که ببونه خاوهنی ڕهخنه له ناوهندیی کۆمهڵه و له زۆر کاتدا ئاڵوزی له نێوانیاندا ڕووی دابوو.
بۆ وێنه ههڵبژاردنهکانی ناوچهی سنه و یان پهڕاوێز خستنی ژومارهیهک له ئهندامانی کۆن له
ئوردوگاکان .پێشتریش فهڕۆخ کاوه باسێکی ههڵخڕاندبوو که به توندی له الیهن کۆمیتهی
ناوهندیی کۆمهڵه و حیزبهوه له کۆنگرهی سێههمدا بهرپهرچ درایهوه .ئهو کاتهش ئهو گریمانهیه
بههێز بوو که باسگهلێکی بهوجۆره ئینسجام ،واته یهکڕیزیی کۆمهڵه الواز دهکات .بۆ نموونه
ڕۆژێک له دۆڵی بۆتی له گهڵ هاوڕێم عهتا ڕاوهستا بووین و قسهمان دهکرد .ئێمه له سهر ئهو
باوهڕه بووین که دهبێ کهسی بهوجۆره بهتوندی ڕهخنهی لێبگیرێت .ئهو بۆچوونهی ئێمه تهنیا
خاوبوون و ناتێگهیشتیوویی دهگهیاند .دایمه له کهشوههوایهکی «شۆڕشگێڕانه» و جهنگیدا که
گوایا شتێک ،باوهڕێک ،هێزێک ،ڕێکخراوهیهک له مهترسی کهوتوە ،باسێگهلێکی وا دههاتنه
ئاراوه .کهسێک که له وهها کهشوههوایهکدا بژیت چۆن چاوهڕوانیی ههڵوێستی شیاوی لێدهکرێت؟
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دووههم ،ئیدیعای بهرهی «چهپ» بۆ داکۆکیی کردن له کرێكار و كۆمۆنیزم ،سهرنجی زۆرێک
پێشمهرگه و ئهندامی نوێی بۆ الی خۆی ڕادهکێشا .ئهو ناوانه پێناسهکانی هێزێکی پێکدههێنا.
ئهوه ئهزموونێکی مێژووییه که کاتێک کهشوههوای خۆی پێک بێت ،هاوڕێی دوێنی له پێناو
«پاراستنی» ئهو باوهڕانهدا ئهمڕۆ وهک دوژمن دێته پێش چاو .له ئاخردا ،هۆکارێکی دیکه که
تۆی له الیهنێک دادهنا ئهو ناوچه و کهسانه بوون که ساڵهها له گهڵیان ژیا بوویت .لێرهدایه
کاریگهری کهسانی دهوروبهر له سهر خۆت ههست پێدهکهیت و جێگای پهیوهندی تاکهکان
دهردهکهوێت.
بهاڵم هۆکاری ئهو ههڵوێستگرتنه له دونیای واقیعدا له ههلومهرجێکی تایبهتیی واته
تهواوبوونی شهڕی ئێران و ئێراق و پرسیاری چۆنیهتی دواڕۆژی کۆمهڵه و هێزی پێشـمهرگه
سهرچاوهی دهگرت .ههروهک یهكێک له ئهندامان دهیگێڕێتهوه:
چهند ڕۆژی خایاند تا ڕێبهری کۆمهڵه له بهرامبهر ئهو دۆخه ههڵوێست بگرێت و دواجاریش
درێژهکێشانی ئهو دۆخه ناڕوونیی سهبارهت به دواڕۆژ بوه هۆی پهرهستاندنی ناهۆمێدی و
دوودڵیی ...زۆر کهس به پێی توانای خۆی تیۆری دهدییهوه که دهبێ چ بکرێت .لهو نێوهدا
مهنسوور حێکمهتیش تیۆری خۆی دییهوه که ناهۆمێدی و داهاتووی ناڕۆشنی تێدا به ڕوونی
دیار بوو .ئهوهیکه تهشکیالتی کۆمهڵه سهرکهوتوو نهبوه و ناسیۆنالیسم پێشی به بهدیهێنانی
تیۆرییهکانی کۆمۆنیزمی کارگهری گرتووه و کوردایهتی کوێر کرێکارانی ئێران نابینێ .بهعزێک
شتی نائینسانیی حهتتا له نهزهراتهکهیدا دهبینرا وهک ناردنهوهی بریندارهکان که ناتوانن
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لهو ڕۆژانهدا له گهڵ پێشمهرگهکانی ناوچهی دیواندهر و بانه له دۆڵی بۆتێ دهماینهوه.
بهخێرایی ئاگری باسێکی گهرم و توند بڵێسهی دهسهند .ورده ورده یهک دواندن و قسهخۆشیی
ڕوو له کزی ڕۆیشت و یهکتر بۆغزاندن و مۆڕه کردن جێگایانی گرتهوه .پێشمهرگهکانی ناوچهی
سهقز جگه له یهک یان دوو کهس له بهرهی ک .ڕ .وهستابووین .گهرموگوڕیی باسهکان له
ناوچهکانی دیکه ئاگری دووبهرهکایهتیی ئێمهی له بۆتێ خۆشتر دهکرد .له بهر ئهوهی لهگهڵ
ناوچهی دیواندهره و بانه دهژیاین و ئهوان زۆربهیان له بهرهی «چهپ»دا جیگایان دهگرت،
باسهکانمان و مۆڕهکردنمان بهرامبهر یهکتر دهبوهوه .بهاڵم ههلومهرجهکه ههتا دههات به
ئاقارێکی خراپدا دهڕۆیشت .ئێوارهیهک ههواڵمان پێگهێشت که له کۆبوونهوهیهکدا چهند
بهرپرسێکی کۆمیتهی ناوچهی بانه پیالنیان داڕشتوه تا دهست به سهر ڕادیۆ کۆمهڵهدا بگرن.
ئهوه هێشتا بهتهواوی ڕوون نییه که ئهو بهرپرسانه له کوێوه بڕیاریان پێ درابوو ئهو کاره بکهن.
جێگای باڵوکردنهوهی بهرنامهکانی ڕادیۆ له ناوقهد شاخێک له بۆتێ ههڵدهکهوت .ئهگهرچی
ئامانجی گرتنی ڕادیۆ ناڕوون بوو ،بهاڵم ئهوهی ئێمهی هروژاند ئهو واتهواته بوو که لهو ڕێگاوه
به خهڵک ڕادهگهیێنن که کۆمهڵه له سااڵنی ڕابردوودا داییمه خزمهتی ناسیۆنالیزمی کردوه.
«کارهساتی  »٧٥واته بڕیاری وهستانی شۆڕش له الیهن مهال مستهفا بارزانییهوه ،ناوهرۆکی
ڕهوایهتێکی بههێزی مێژوویی بوو .تارمایی کارهساتێکی لهو چهشنه و ئاکامهکانی ،بهحهق یان
ناحهق ،مێشکی ئازار دهداین.
لهو کهشوههوا جهنگییهدا شتی وا چاوهڕوان دهکرا .بۆیه کهسێکی نزیک بهوانمان بانگ کرد
و (به تێگهیشتنی خۆمان) ههڕهشهمان کرد که ناهێڵین له ڕادیۆوه وهک ساڵی « ٧٥ئاشبهتاڵ»
ڕابگهیێنرێت و به ههمو جۆرێک پارێزگاری له ڕادیۆ دهکهین .له بهر ههر هۆیهک ،وا دیار بوو له
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بڕیارهکهیان پاشگهز ببوونهوه .سهرگرتنی بڕیارێکی بهوجۆره و ڕاوهستان له بهرامبهریدا ئاخۆ
چ ئاکامێکی لێ دهکهوتهوه؟
باسهکان به توندوتیژییهوه بهردهوام بوون تا کارهساتێکی ناخۆش له بۆتێ روویدا .ئێوارهیهک
له مهقهڕ دانیشتبووین و ههراههرایهک بهرز بوهوه .پێشمهرگهیهک که به کهمال کانینیاز بانگ
دهکرا به شپرزی و تووڕهییهوه هاته مهقهر .دهرکهوت له گهڵ ئاشپهزی ئهو شهوه تووشی
دهمهقڕێ ببوو .لهو ساتانهدا و له ههلومهرجی ناسکدا ههر شتێکی چکۆله دهیتوانی چهخماخهی
ههڵگرسانی ئاگرێک بێت .یهکێک له پێشـمهرگهکان داوای لێ کرد ئههوهن بێتهوه .بهاڵم دیسان
به تووڕهییهوه چوه دهرهوه .ئێمهش بهدوایدا .له پهنای حهوزێکی چکۆلهی پهنای مهقهڕ تۆزێک
دانیشتین .قسهکانی کهماڵ پهشۆکاویی زۆری پێوه دیار بوو .کهماڵ له گهڵ دوو پێشمهرگهی
دیکه هاودیو بوو .داوامان له یهکێک لهوان کرد که کهماڵ بۆ ژوورهکهیان بهرێت و ئاگاداری
لێبکات .نیوهشهو بوو به ههراههرایهک وهخهبهر هاتین« :کوشتیان کوشتیان .کهماڵیان کوشت».
خێرا هاتینه دهرهوه .ههموو شڵهژابوون .کهماڵ بریندار ببوو .دوای ماوهیهک چهند دوکتۆر و
پزشکیار له ئوردوگای سۆرانهوه هاتن و بهداخهوه برینی کهماڵ لهوه قووڵتر بوو ئهوان بتوانن
کارێک بکهن و له ژێر دهستیاندا کۆچی دوایی کرد .له ساتێکدا کهماڵ ههلێک دهست دهخات و
به چهکهکهی خۆی کۆتایی به ژیانی خۆی دێنێت.
بهاڵم ئهم ڕووداوه به بارێکی خراپ به سهرماندا شکایهوه« .کوشتیان ،کوشتیان»
کاردانهوهیهک بوو بهرامبهر به ڕووداوێکی بهوجۆره و ههتا دوای تهواوبوونی باسهکانیش کاریگهری
ئهو ڕووداوه له سهرمان قورسایی دهکرد.
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ڕۆژی دواتر باسهکان له ژێر سێبهری ڕووداوی خۆکوژیی کهماڵ بهڕێوه چوو .ئهو تۆزه
متمانهش که مابوو ورده ورده له ناوچوون .ئهڤین جێگای خۆی ئهدا به قین .نازانم چهند ڕۆژ
دوای ئهوه بوو که بڕیار درا له سێلفسێرویس (جێگای نان خواردن) کۆبوونهوهیهک له یادی
کهماڵدا بگیرێت .پهلێک به فهرماندههی ڕهوفی بانه و بۆ ڕێزگرتن له یادی گیانبهختکردوویهک
به چهکهوه له سهر بان و دهورووبهر دامهزران تا شکۆیهک به کۆبوونهوهکه بدهن .له ژوورهوه
ههمومان بێ چهک دانیشتبووین .کهسێک ژیاننامهی کهماڵی پێشکهش کرد .بهدوای ئهو یهكێک
له بهرپرسانی کۆمیتهی ناوچهی بانه له وتارێکی به تین و تهوژمدا «عهواملی بورژوازیی» به
سهبهبی کوشتنهکهی کهماڵ ناو برد .ئهو وتاره ههستیاره ئاکامی کهشهوههوایهک بوو که ههموو
بهرپرسایهتییهک دهخرا سهر شانی بهرهی «راست» .به دڵنیاییهوه ئهو کهسه که ئهندامێکی
لهمێژیینه و جێ متمانه بوو ،له کهشوههوایهکی دیکهدا بهوجۆره ههڵوێستی نهدهگرت .لهو کاتهدا
ژومارهیهك له پێشمهرگهکانی ناوچهی بانه و دیواندهره به چهکهوه هاتنه ژوورهوه .به دیتنی
ئهو دیمهنه چوومه دهرهوه .ههر ساته بهتهمای سهرههڵدانی توندوتیژیی و چهککێشان له یهکتر
بووین .دۆخهکه به چهخماخهیهکهوه بهند بوو .ئهو پێشمهرگانه که به چهکهوه هاتنه ژوورهوه
بیانویان دههێنا که گوایه ئهو پهلهی ئهرکی پارێزگاری ئهو بۆنهیهی به ئهستۆ گرتبوو ،به
ئهنقهست سهر بان و دهورووبهریان گرتوه .چهکدارکردن و دامهزراندنی ئهو پهله چهنده بڕیارێکی
درووست له الیهن بهرپرسانی ناوچهوه بوو ،خۆی جێگای پرسیاره .بهاڵم ئهو پهله ههم خاوهنی
فهرماندهیهكی جێ متمانه و ههم بریتی بوون له الیهنگرانی الیهنهکانی باسهکه و نهدهبوو مهترسی
کارهساتێکی لێ بکرایه.
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له درێژهی ئهو ڕووداوههدا ،ژومارهیهکمان هاتینه مهیدانی واڵیباڵی پهنای مهقهڕ .چهند کهس
له پێشـمهرگه الوهکانی دیواندهره دهوری کاک ڕهحمان بهرپرسی ناوچهی سهقز و مهڵبهندی
موکریانیان گرتبوو و ههڕهشه و قسه سووکهکانیان بهرامبهر ئهو کۆتایی پێ نهدههات .ماوهیهک
بوو ژومارهیهك کرێکاری ڕانیهیی بۆ درووست کردنی خانوو بۆ بۆتێ هێنرابوون .ئهوان له
سهرترهوه وهستابوون و سهیری ئهو شانۆ ناحهزهیان دهکرد .کاک ڕهحمان به سهرهخۆیی ههوڵی
دهدا ئهو پێشمهرگه تووڕانه ئهههوهن بکاتهوه .بهههر جۆرێک بوو چهند کهسێک له ئێمهش
خۆمان گهیانده چهکهکانمان .دهمهقڕێکان لهوه زیاتری نهخایاند .بهاڵم باسهکان درێژهیان کێشا
و دووبهرهکایهتی نێوانمان ههتا دههات قووڵتر و قووڵتر دهبوونهوه.
له ئۆردوگاکانی ناوچهکانی دیکهش باسهکان بهههمان شێوه و ههتا دههات له نێوان
کهشوههوایهکی دوژمنانهدا پهرهی دهسهند .واته واته و له قاو دان ههر کهسێکی له جێگای
خۆی ههڵدهبهزاندهوه .ڕۆژێکیان له ئۆردوگای سنه قاو باڵو دهبێتهوه که گوایا مستهفا ئارپیجی
و مهعرووف له سهر شاخهکهی بۆتێ ئااڵی کوردستانیان ههڵداوه .ژومارهیهک تهنانهت سواری
دوو الندکرۆزێر دهبن که بێنه سهرمان له بۆتێ! بهخۆشییهوه بهجۆرێک له بڕیارهکهیان پاشگهزت
دهبنهوه .بۆ مستهفا نازانم ،بهاڵم لهو سهردهمهدا زهحمهت بوو کهسێک ئهندامی کۆمهڵه بێت و
ڕهنگ و ڕووی ئااڵیهک به ناوی ئااڵی کوردستانی بینیبێت ،چ بگا بهوهی کهسی وهک من له سهر
شاخێکیش ههڵی بدا .کهوابوو سهبهبێک نهدهمایهوه بۆ سهر شاخ بچین .پێکهێنانی دوبهرهکایهتی
هاکهزایی له دۆڵهکان و ئۆردوگاکان تهنها ئهو جۆره ههڵسوکهوتانهی لێ دهکهوتهوه.
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ئاکامێکی ناشیرینتری ئهو باسانه خولقاندنی دووبهرهکایهتیی له نێوان هاوسهرهکاندا بوو.
ههروهک یهکێک له ئهندامان دهیگێڕێتهوه خۆی و هاوسهرهکهی له دوو بهرهی جیاوازدا خۆیان
دیبوهوه .پیاوهکه له «ڕاست» و ژنهكه له «چهپ»:
شک و دوو دڵیی ههبوو که داهاتووی ژیانمان دهبێ به چی؟ ئهو پرسیاره له الیهن چهند
هاوڕێی دیکهیشهوه [که هاوسهر و هاوبهشی ژیان بوون و ههر یهكه و له بهرهیهک
کهوتبوون] ههبوو[ .ئهوانهی له بهرهی چهپ دهبن] پێکهوه نامهیهک دهنووسن بۆ
مهنسوری حیکمهت که نهزهری ئهو چییه؟ ئهو باسانه شک و دوودڵیی زۆری خسته نێو
زۆر بنهماڵه و داهاتووی زۆرکهسی ڕهش کرد.

سهبهبی ئهو دۆخه خراپه کهسانی بهرپرسی باسهکان له ههر دوو بهرهکه بوون .دوای
کشانهوهی ئهوانهی که ئێمه پشتمان پێ بهستبوون« ،چهپ» سهرکهوتنی بهدهست هێنا،
ئهمجاره له جیاتی خوێندنهوهیهکی شیاو له باسهکان باسی ئهوه دهکرا که «فاتحان را بازخواست
نیست» واته سهرکهوتووهکان لێپرسینهوهیان لێ ناکرێت.
له ڕۆژهكانی یهكهمی سهرکهوتنی «چهپ»دا پێشـمهرگهکانی ناوچهی سهقز له بۆتێ کهوتینه
دوودڵییهک .ئهمجار ژومارهیهک لهو کهسانه وا به خێرایی باسهکانی چهپیان وهرگرت و «ههڵه»ی
خۆیان سهلماند و بوون به چپ ،بهرۆکیان پێدهگرتین و پهیتا پهیتاش دووپاتیان دهکردهوه
«کاکه قبووڵی بکهن» .که پرسیارمان بهرامبهر شێوه و شێوازی باسهکان و ههڵسوکهوتهکان
دهكرد ،زۆر به دڵنیاییهوه دهیانکوت «کاکه گیان ،فاتحان را بازخواست نیست».
زۆر سااڵن دوای ئهو ڕۆژانه تێگهیشتم که ئهو قسه ئهگهرچی پێشینهیهکی ههبوه بهاڵم النیکهم
بۆ کۆمهڵه سهرچاوهیهکی دیاریکراوی ههبوو .حیزبی کۆمۆنیست دهستی دابوه لێکۆڵینهوه له
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سهر ئهزموونی شۆرهوی واته سۆڤیهت و باسهكان له گۆواری «بسوی سوسیالیزم» باڵو
دهکرانهوه .له بهر ئهوهیکه ئهو لێکۆڵینهوانه سهرسهری و نهک قووڵ بوون ،ئی.ههیچ.کار 1و
بیرۆکهکانی ناو بهرههمهکهی له ژێر ناوی «مێژووی ڕووسیای سۆڤیهت» به زۆریی کاکڵهی
باسهکانی گۆوارهکهی پێکدههێنا .تیۆرییهكانی ئێ.ههیچ.کار له کردهوهدا ئامرازهكان و شێوهکان
(بهگشتییکردنی کشتوکاڵ که بوه هۆی کۆژرانی ملیۆنها کهس لهبهر سهرما و قات و قڕیی؛
گوالکهکان واته کهمپهکانی کاری زۆرهملیی و )...وهک پێداویستیی بۆ گهیشتن به واڵتێکی
سهنعهتی و هاوچهرخ پاساو دهکات .پاساو کردنی ئامراز و شێوه بۆ گهیشتن به مهبهست! که
دیاره خۆی بیرۆکهیهكی کۆنتره له بهرههمهکهی کار .مێژووناسێک دهپرسێت ئهگهر ئاڵـمانی
نازیی سهرکهوتنی بهدهست بهێنایهت ئایا هۆلۆکۆست پاساو دهکرا؟ و جواب دهداتهوه:
بهدڵنیاییهوه نا .به پێچهوانه کهوابوو« ،فاتحان را بازخواست هست» واته سهرکهوتووهکان
دهبێ لێپرسینهوهیان لێ بکرێت.
هاوشێوهبوونی بۆچوونهکانی کار و لێکۆڵینهوهکانی گۆواری «بسوی سوسیالیزم» سهبارهت
به سۆڤیهت (دیاره نهک به سهلماندنی شێوهکانی وهک ئوردووگای زۆرهملێی) لهوهدا خۆی
دهدییهوه که هاتنی ئێستالین و ئهو ئاقاره که ئهو واڵته بهدوای شۆڕشی ئۆکتۆبر تێیپهڕاند
«اجتنابناپذیر» واته پارێزههڵنهگر پێناسه دهكرا .باسهکان له ناو ئێمهی پێشمهرگهدا ڕهنگی
دهدایهوه« :کاکه گیان ،هاتنی ئێستالین اجتنابناپذیر بوو .ئهگهر لنینیش بمایه ههر
اجنتابناپذیر بوو ،ئهی چۆن کاکه گیان» .ئهوهی لێرهدا له پێش چاو نهدهگیرا ،دهوری تاک
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له پێکهێنانی مێژوو و بهرپرسایهتیی له حاست کردهوهکان و بڕیارهکاندا بوون که دهکهوته سهر
شانی.
«اجتنابناپذیر» گهلێک جار جێگای «نازانم» دهگرێتهوه و فریای مرۆڤ دهکهوێت .له
جواب به پرسیارێک وهکوو بۆ فاڵنه ڕووداوی مێژوویی ئاکامهكهی بوو بهوهی وا بینیمان ،لهباتی
ههڵخڕاندنی توێژینهوه و خوێندنهوه و گهشه پێدان به ڕووناکبیریی ،دهكرێ له وهاڵمدا به هاسانی
بوترێت :لهبهر ئهوه «اجنتابناپذیر» بوو .حیزبی کۆمۆنیست و گۆواری بسوی سوسیالیزمیش
«اجتنابناپذیر» بوون! ئهی چۆن کاکه گیان.

پلێنۆمی  :١٦بهردبارانی ئیدیۆلۆژیک
ئهوهندهی نهبرد و بهدوای پێنج شهش مانگ له دهستپێکردنی باسهکان ،ئهندامانی ناوهندیی
کۆمهڵه بۆ پلێنۆمی شازدهههمی حیزب له دهرهوهی واڵت بانگهێشت کران .ئێـمهی الیهنگرانی
وهک ئهوترا کاف ڕێ (ک.ر) دڵنیا بووین که له باسهکاندا سهر دهکهوین .بهاڵم ئهوهیکه ڕوویدا
چاوهڕوان نهکراو و به پێچهوانه بوو .قاو باڵو بوهوه که ئهندامانی کۆمیتهی ناوهندی کۆمهڵه له
باسهکاندا ڕهخنهیان له خۆیان گرتوه و جگه له دهبیری یهكهمی کۆمهڵه ئهوانی دیکه وازیان له
پۆستهکانیان هێناوه .خهمێکی قورس به سهر دڵماندا زاڵ بوو .کهشوههوای توندوتیژ ڕوو به
ئههوهنیهکی خهمۆکیهێنهر دهڕۆیی.
له ژوورهکهی ئێمهدا چهند کهس به دهوری یهک کۆ بووینهوه و گوێمان به نهواری باسهکانی
ئهو پلێنۆمهدا دهدا 1.دووکهڵی سیگار مژێکی توندی به دهور سهرمانهوه پێک هێنا بوو .ئهوهیکه
1

دهقی نواری قسهوباسهکانی ئهو پلێنۆمه بۆی ههیه بۆ ڕای گشتیی شیاوی دهستپێگهیشتن بێت.
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له گوێدان به نهوارهکان دههاته پێشچاو کۆبوونهوهیهکی تێکهڵ به قسهی توند کردن بهرامبهر
ئهندامانی ناوهندیی و دهست له کار کێشانهوهیان له ژێر بارانی وهبیرخستنهوهی بیروباوهڕ و
بنهما فیکرییهکاندا بوو« .ههڵهی سیاسیمان کردوه» باشترین قسه له ناو کۆمهڵێک قسهی
سووک بوو که ئهو کهسانه له پلێنۆمهکهدا بهرامبهر خۆیان کردیان و له ڕێگای ئهو چهمکهوه
بوو ئهو کهسانه «ههڵه»ی خۆیان دهسهلماند و کردهوه و بۆچوونهکانیان له ماوهی باسهکاندا
ڕوون دهکردهوه .بهمجۆره ئێمهش بهوه خۆمان به قهناعهت دهگهیاند« :بهڵێ ،مهبهستمان ئهوه
نهبوو ،بهاڵم ههڵهی سیاسیمان کردوه»!
خۆشباوهڕێ ئێمه یان کهسێکی وهك من زۆری نهخایاند .ڕووداوهکانی دواتر دهریان دهخست
که الیهنگر بوونی «ڕاست» تاوانێک نییه به ئاسانی بشۆردرێتهوه .له پێشدا داوایان لێکردین
استعفا بدهین یانی واز له بهرپرسایهتیهکان بهێنین .ئێمهش ئهوهمان کرد .دواتر له زۆرێک له
دانیشتنهکان و کۆبوونهوهکان وهک کۆبوونهوهی ههڵبژاردنی بهرپرسی سیاسیی گوردان باس له
تێکشکاندنی «بلووکی ڕاست» له ناوچهی سهقز دهکرا.
ناوچهی سهقز لهبهر یهكدهنگیی به «بلوکی ڕاست» ناوی زڕا بوو .بۆ جێبهجێکردنی ئهو
کاره واته تێکشکاندنی بلووکی ڕاست ،ژومارهیهك له پێشمهرگهکانی ناوچهی سهقز بۆ الی
پێشمهرگهکانی ناوچهی مههاباد بهڕێ کران و ژومارهیهك له «چهپی» ساباڵغیان هێنا بۆ سهقز!
گیانبهختکردوو سهلیم سابرنیا وهک بهرپرسی نیزامی مهڵبهند دیاریکرا .داوایان کرد دوو کهسی
دیکه له سهقز یانی ڕهحمانی هاوڕێم و من بۆ «واحد ئاماده» یانی پارێزگاری له ناوهندیی بهرێ
بکرێین .بۆ الی فهرماندهی مهڵبهند چووم و ئاگادارم کرد که ئهوه به تهبعید واته دوورخستنهوه
دهزانم .له سێلف سێرویس جهماعهتێک که پێشتر الیهنگری کاف ڕێ بوون ،ڕهحمان و منیان
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خسته گهمارۆی قسهکانیان و له نافهرمانی من ڕخنهیان دهگرت« :ئێمه کۆمۆنیستین ،و ئێمه
دهبێ ههموو بڕیارێک به گیان بهرینه سهر و ئێمه .»...له ئاکامدا و نهک له بهر ئهو قسانه بۆ
شوێنی واحیدی ئاماده له ئوردوگای ناوهندیی له سۆران چووین .پێش ئهوهی بچم بۆ ئهوێ و
گهلێک بهسهرهاتی ناخۆش لهبهڕ «ڕاست» بوونم تاقی بکهمهوه ،دهبێ باسی ڕووداوێکی دیکه
بکهم که کاریگهرییهكی خراپی لهسهرم بهجێهێشت.
یهك دوو ڕۆژ بوو باسهکان کۆتاییان پێهاتبوو .نامهیهکم له هاوڕێیهکی نزیکم له ناوچهی سنه
پێگهیشت .له نامهکهیدا بهدوای ساڵوێکی شۆڕشگێڕانه نووسیبووی« :ئێوه بهرپرسی کوشتنی
کهماڵن و جێگاتان له حیزبی دیمۆکراتدایه» و به «درودهای انقالبی» کۆتایی به نامهکهی هێنا.
له خهمێکی قورسدا نوقم بووم .تۆمهتی کوشتن جواب دهدرایهوه بهاڵم وهرگرتنی «تۆمهتی»
شوبهاندن به حیزبێک که تا ئهو کاته وەک غهیره پێناسه دهکرا و جهمسهری بهرامبهر باشییهکانی
حیزبی تۆی دهگهیاند ،گهلێک زهحمهت بوو .له جوابدا ههوڵمدا شیی بکهمهوه که له ههڵهدایه
و ئهوهیکه ڕهخنهی دهتوانم لێبگرم ههمان «ههڵهی سیاسی»یه .ئهوهندهی نهبرد بۆ دیدارێک
سهردانی ئوردوگای زهڕگوێزمان کرد .بهپێچهوانهی جارانهوه جگه له دوو کهس ،هیچ کهس
خولکی نهکردین .خۆم گهیانده ماڵی ئهو هاوڕێ و هاوسهرهکهی که له دێڕهکانی پێشوودا باسم
کردن .پێم وانهبوو هاوڕێیهتی ئێمه تا ئهو ڕاده الواز بوه .خۆی به نهوهدڵییهوه بهخێر هاتنی
کردین .هاوسهرهکهشی هاتهوه و دوای ساڵوێک چوه ژوورێکی دیکه .نیو سهعاتێکی خایاند و
هاوسهری هاوڕێکهم ههر نههاته دهرهوه .پرسیارم کرد بۆ نایێته المان .نهخۆشه؟ له واڵمدا ئهو
هاوڕێیه وتی:
 نا ،خهریکه کتێبی کاپیتال دهخوێنیتهوه.150

ئێمهش خێرا زهڕگوێزمان بهجێهێشت.
دوای تهواو بوونی باسهکان بۆ لێکۆڵینهوه له کارهساتی گیانبهختکردنی کهماڵ کۆمیسیۆن یا
شاندێک هاته بۆتێ .له گهڵ پێشمهرگهکانی ناوچهی سهقز و بانه به جیا کۆبوونهوهیان کرد.
قسهکانیان له سهر نهوار تۆمار دهکرد .ئێمهش به توندی بهرامبهریان قسهمان کرد.
ئهو دهستهیهی وا به «واحد آماده» دهناسرا و هێزی پارێزگاریی پێکدههێنا ،زۆربهی ههره
زۆری له الیهنگرانی «چهپ» و یان ڕهخنه لهخۆگرتوهکان پێکدههات .جگه لهوانهی وا پێشتر
دهمناسین تهنها لهگهڵ چهند کهسێک ناسراویم پهیدا کرد.
مۆڕه و باسی توند درێژهی ههبوو .هاوڕێیهک ههموو بهیانییهک له جیاتی «بهیانیت باش»
دهیکوت« :کهی تهکلیف خۆت تهک ئهم حزبه ڕۆشن ئهکهیتهو»؟ بۆ ئهوهی متمانهی هاوڕیکان
بهالی خۆم ڕابکێشین به شێوهی خۆبهخشییانه له پێشکهشکردنی باسهکان له کۆبوونهوهکاندا
بهشداریم کرد .باسێکم له باڵوکراوهی «بسوی سوسیالیسم» دهرکێشا و پێشکهشم کرد .ئهو
جۆره ههواڵنه بهاڵم بهپێچهوانه کاردانهوهی خراپی لێ دهکهوتهوه و هێندێک دهیانکوت «تا
دوێنی ڕاست بوه ئێستا باسی چی دهکات»؟ سهرهڕای ئهمانه و وهک ئهزموونێکی یهکجار خۆشی
ژیانم ههر لهوێ له گهڵ مرۆڤێکی شیرین به ناوی عیماد مهکتوبی ناسیاویم پهیدا کرد که بوه
یهکێک له نزیکترین و باشترین هاوڕێیانم و پێناسهکانی «چهپ» و «ڕاست» نهیانتوانی
لهمپهڕیک له نێوانمان پێک بهێنن .له جهرگهی ژههرباران ،قوربانیدان و قسهی خهمۆکییهێنهر
و دووبهرهکایهتییهکاندا ،ههموو جارێک کهسێک یان وتهیهک دیسان الیهنی جوانی ژیان و
تێکۆشانی پێ نیشان دهداینهوه.
151

یهکێکی دیکه له نهریته ناشیرینهكان هێنان یان هاتنی چهند بهرپرسێکی ناوچهکان و
ئهندامانی ناوهندی بۆ کۆبوونهوه گشتییهکان بوو تا بهوجۆره ڕهخنه له خۆیان بگرن .ئهو کهسانه
به دڵ و نییهتێکی پاکهوه ههوڵیان دهدا وهفاداری خۆیان به ڕێباز و بیروباوهڕی مارکسیستیی
و کۆمۆنیستیی دهربخهن .واته بۆچوونهکانی مهنسوری حیکمهت بسهلمێنن .پرسیارهکان و تهوس
و توانجهکان بهرچاوتر بوون و به ڕهچاوکردنی شێوازی پلێنۆمی شازدهههم ،ئهو کۆبوونهوانه
ئهبوونه شانۆی بهردبارانێکی ئایدیۆلۆژیک له ژێر سێبهری «گفت و شنود» واته «پرسیار و
وهاڵم» .النیکهم بهدوای ساڵها فیداکاریی دهبێ ئاسایی بێت که ڕێبازێکی بهوجۆره پێویستی به
سوێند خواردن و نوێژ کردن نییه .کهسانێکی زۆر لهو ڕێگاوه له باری نهفسییهوه تووشی ئێش
و ئازار هاتن و به ناحهق له بارودۆخی بهو جۆرهدا دانران .یهکێک لهو کهسانه که دواجار
چاالکێکی حیزبی نوێی کۆمۆنیسمی کرێکاری لێ دهرهات ،چهند ساڵ دواتر و بهدوای
جیابوونهوهیهک لهو حیزبهشدا« ،ڕاست» بوونهکهی ئهو سهردهمهی له الیهن هاوڕێیهکی و له
وتارێکی ئینتێرنێتدا بیر دهخرێتهوه.
ڕهخنه ئامرازێکی سوودمهنده .بهاڵم ڕهخنه بێ ههبوونی شییکردنهوه و خوێندنهوهی
ڕووداوهکانی ڕابردوو ناسنامه بۆ تاکهکان پێک دههێنێت .پێکهێنانی ناسنامه بۆ تاکهکان و گروپه
کۆمهاڵیهتییهکان بهرههمێکی سیاسهت و دهسهاڵت له کۆمهڵگای ئهمڕۆیه :ڕهش ،سپی ،پهنابهر،
خهڵکی ڕۆژههاڵت ،ژن ،کۆچکهر ،سهر ڕهش ،هاوجینسباز .له کۆمهڵگای ئێمهش :ئاشبهتاڵ،
الدهر ،تهسلیمی ،تهواب .له کۆمهڵگا و له جهرگهی خهبات بۆ باشبژیی کۆمهاڵیهتیی و دابین
کردنی دادپهروهرییه که چهمکهکانی «ڕاست» و «چهپ» مانا پهیدا دهکهن نهک له ئوردوگا و
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دۆڵهکان .پلێنۆمی شازده وهک بهردبارانێکی ئایدیۆلۆژیک تهنها به پیکهێنانی ناسنامه بۆ
ئینسانهکان پێناسه دهکرێت.
ههر لهو ڕۆژانهدا بوو که قاو باڵوبووهوه که بهرپرسێکی کۆمهڵه تۆماری نوسیوه و داوا
دهکات ئهگهر الیهنگرانی پێشووی ڕاست ئیمزای نهكهن دهبێ له کۆمهڵه دهربکرێن .کۆبوونهوهی
ئهندامان له واحیدی ئاماده ساز کرا .ئێمه چهند کهس بووین که ئهو داواکارییه ئێمهیشی
دهگرتهوه .بهرپرسی کۆبوونهوهکه ڕاستهوخۆ ڕووی تێدهکردین و داوای دهکرد دهبێ ئهو تۆماره
ئێمزای بکهین .ئێمهش ههرکامه و به بیانوویهک خۆمان نهدهدا بهدهستهوه .بهاڵم ئهوه
ههڵوێستێکی شیاو نهدههاته پێش چاو .نووسهری تۆمارهكه کۆبوونهوهیهکی ڕێخست و ماوهی
پانزه ڕۆژی بۆ ئیمزا کردنهکان دیاری کردبوو .نادرووستی کۆبوونهوهکه و ئهو تۆماره ئهوهنده
زهق بوو تهنانهت ئهو کهسه له الیهن ناوهندییهوه تهوبیخ کرا.

له جهرگهری ئهو ڕووداوانه وا له سهرهوه باسی کرا ،ورده ورده ههستم به گۆڕانێکی فیکریی
لهخۆمدا دهکرد .بهالمهوه ئاسایی بوو وهک مرۆڤێک که تا ئهو کاته وهك باوهڕمهندی بنهما
فیکرییهکانی کۆمهڵه و ڕهوتێکی چهپ له کۆمهڵگا (نهک له دۆڵهکانی بۆتێ و سۆران) خۆم
پێناسه دهکرد ،ههر بهو جۆره سهیرم بکرێت .بهاڵم ئهوه خهیالێکی خاو دههاته پێش چاو .خۆ
ههلواسین به کۆمۆنیسمی کرێکاریی به جێگایهک نهدهگهیشت و ئهو چهمکه ورده ورده بهالمهوه
نامۆتر دهبوو.
«پالتفرمی چهپ دهبێ به دهست چهپ بهڕێوه بچێت» بوه گوتارێک و «ستادی ڕێبهریی»
که زۆربهیان تهنانهت ئهزمونی چهکدارانهی فهرماندهی دهستهیهکیان نهبوو ،بۆ بهڕێوهبردنی
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کۆمهڵه دیاری کران .گهڵێک فهرماندهی کۆمهڵه خرانه پهڕاوێزهوه .له سمیناری نیزامیی بۆ باس
له سهر جهولهی ئهو ساڵه ،بهرپرسان «له بیریان دهچێت» کاک ڕهوف فهرماندهی هێزهکانی
سهقز ،دیواندهره و بۆکان بۆ کۆبوونهوهکه بانگ بکهن« .چهپ» دهستی له خهڵكی دیکه
داشۆردبوو.
به درێژه کێشانی ئهو ڕهوته و له ژێر «پالتفۆرمی چهپ»دا بارودۆخهکه خراپتر دهبوو و
ناڕهزایهتی زۆرتری لێدهکهوتهوه .له ناوچهی دیواندهره و به تێگهیشتنی من به هۆی کهمتهرخهمی
بهرپرسانی کۆمهڵه و بهدوای کۆتاییهاتنی باسهکان ،ژومارهیهک پێشمهرگه و بهرپرسانی هێزهکه
بۆ چهند ڕۆژ مانیان له خواردن گرت .له بهر ئهوهی له باسهکاندا ئهوان پێشتر له الیهنی چهپ
بوون و بهرامبهر یهکتر وهستابووینهوه  ،هیچکات بۆ الیان نهچووم و بهداخهوه ئهو کهشوههوا
وای له منیش کرد چارهنووسی ئهوان بهالمهوه بایهخێکی نهبێت .تهنها به شۆخییهوه دهمانکوت
«کۆمۆنیسمی کرێکاریی وادیاره کهس بۆ دهرهوهی واڵت نانێرێت».
له ههمان کاتدا که هێشتا له بۆتێ بووین ژومارهیهک له بهرپرسانی ناوچهکه مااڵواییان
لێکردین و بۆ دهرهوهی واڵت بهرێ کران .چهند کهسێکیان له ڕێگای هاوسهرهکانیانهوه که به
هۆی نهخۆشی یان ههر هۆیهکی دیکه پێشتر بۆ دهرهوه چبوون ،ههلی ڕۆیشتنیان دهسکهوت.
ژومارهیهکی دیکه به بڕیاری ناوهندیی بهڕێکران .بهاڵم بهدهگمهن کهسانی بریندار و کهمئهندام
له ناویاندا بهدی دهکرا.
ڕۆیشتنی چهند کهسێکی بهرپرس و فهرمانده له بۆتێ ،له ناو بهدرهقهی ههموو پێشمهرگهکانی
ناوچهکانی سهقز و دیواندهره و بانه دیمهنێکه له بیرم ناچێتهوه .ئهو فهرمانده که ئیتر بۆ
سمینارهکان بانگهێشت نهدهکرا ،له بهر لێهاتووییهکانی جێگاکهی خاڵی دهمایهوه .ژومارهیهکی
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زۆر بۆ مااڵوایی ڕیزیان بهستبوو .ئهمانه و کهمتهرخهمییهکانی دیکه و درێژهکێشانی ئهو «بێ
ئاسۆییه» وا کۆڵهکهیهکی باسهکهی «چهپ»ی پێکدههێنا ،تهنانهت متمانهی هاوڕێیانی ئهو
بهرهی بهرامبهر به باسهکان ههتا دههات الوازتر دهکرد .بهڵگهیهک بۆ ئهوه ڕۆیشتن و کۆچ
کردنی زۆربهری پێشمهرگهی کۆمهڵهیه بۆ ئۆردوگای ( ٢یان انتشارات) و گوێڕایهڵ نهبوون به
فهرمانهکانی «ستاد رهبری» که بۆ جێبهجێکردنی «پالتفۆڕمی چهپ» دامهزرابوو.
لهو سهروبهندهدایه که ڕاپهڕینی کوردستانی باشوور ڕووی دا .له ههلێک که به ڕۆیشتنی
هێزهکانی بهعس بۆ بهرهی شهڕی کوهیت بۆ خهڵک ڕهخسا ،خهڵكی شارهکانی کوردستان
ڕاپهڕین .ئهو کاته له سلێمانی و له بهشی تهدارۆکات کارم دهکرد .ماوهیهک بوو ئیتر له واحیدی
ئاماده نهمابووم و له سلێمانی ڕێکخرام .پێش ئهوهی ئهو واحیده جێ هێڵم ڕووداوێکی دیکهی
قیزهون بهرامبهرم بوهوه .بۆ وچانێک و مانهوه له گهڵ هاوسهرم که له ناوهندنی پزیشکیی کاری
دهکرد ،له زهڕگوێز مابوومهوه .له ناوکاو بهرپرسی واحیدهکهمان هات و داوای لێکردم ئهگهرچی
له پشوداندام بهاڵم پێشمهرگهیهكی دیکه بۆ بردنی چهند کهس بۆ بهغدا هاوڕێیهتی بکهم .له
بهردهم بارهگای پزیشکیی ئاماده بوودم .دوو نهخۆشم له بیره .یهکێکیان هاوسهری دۆکتۆرێکمان
بوو که له بهر مهترسی فهلهجبوون دهبوا بهخێرایی و به شێوهی ئۆڕژانس بۆ دهرهوهی واڵت
بهڕێ بکرێت .گهیشتینه سلێمانی .لهوێ بڕیاردرا بۆ مهقهڕ نهچین و له کهبابییهک خواردن دابین
بکهین و ئینجا ملی ڕێگا بگرین .بۆ هێنانی کهبابهکان بۆ ناوهوهی دووکانهکه چووم .که هاتمه
دهرهوه ،ئهوهی وا دیم بهالمهوه وهک خهون و خهیاڵ هاته پێش چاو .نهخۆشی «فهلهج» ئیتر
ڕانهکشابوو .دانیشبوو و قاقا پێدهکهنی .دهستم لهرزا و بۆغز و کینه گهرووی پڕ کردم .نازانم
لهبهر ئهوه بوو یا چی ،هاوڕێی دۆکتۆر و هاوسهری ئهو کهسه من و پێشمهرگهکهی دیکهی
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ئاگادار کرد که ئیتر پێویست ناکات بۆ بهغدا هاوڕێیهتیان بکهین .بۆ جاری دووههم ڕووم کرده
ئهو هاوڕێیه که وهک بهرپرس دیاریی کرابوو و بیرم خستهوه که بهرپرسایهتی ئهو کاروانه بهو
دراوە .بهاڵم دوکتۆر ئهوی به قهناعهت گهیاند .له ئهنجامدا ئێمهیان له مهقهڕ دابهزاند .منیش
له جیاتی شوێن گرتنی ماوهی پشوودانهکهم یهکسهر بۆ ئۆردوگای سۆران و الی دهستهی
پارێزگاریی له دۆڵی پڵنگان نزیک ڕانییه گهڕامهوه .بهرپرسهكهمان به دیتنی من دهمی واق ما.
دۆڵی ڕانیه له کوێ و بهغدا له کوێ؟ منیش وهزعهکهم بۆ گێڕایهوه .واحیدی ئاماده له باری
نهفسییهوه سهردهمێکی ناخۆش بوو .موزهفهر بهرپرسی ئهو واحیده بهاڵم داییمه به دڵسۆزییهوه
له گهل ئێمه ههلسوکهوتی دهكرد.
له ههلومهرجێکی وادا پهشۆکاویی ئاساییه و لێرهدا مهبهست ئهوه نییه مرۆڤهکان بخرێنه ژێر
پرسیار .پێشتر و له بۆتێ و بهدوای کۆتاییهاتنی باسهکان ،پێشمهرگهیهک وێنهی چ .گوارای له
دیوار داگرت و وێنهی مادۆنای گۆرانیبێژی له جیاتی ههڵواسی .کهسێک به تهنها و ڕووداوێک
له پهڕاوێز ههموو بنهمایهک ناهێننه ژێر پرسیار ئهگهرچی ههر کام به نۆبهی خۆیان ڕهنگدانهوهی
وهرگرتنی «پێشکهوتوویی» و پێگهدان به دهرهوهی واڵت وهک «ناوهندی خهباتی چینایهتی»
دهگهیاند .لهو کاتهدا ئهوه هاوڕێیهکی کهمئهندام و یان ئهندامانی بنهماڵهیهكی
چهندگیانبهختکردوو بوون که ورهیهیان پێدهبهخشین .کهسی واش بوو پاسپۆرتێکی بۆ دههات
به هاوڕێیهکی دیکهی دهبهخشی و بهو کاره پهیامێکی دهگهیاند.
ڕاپهڕینی سلێمانی دوای چهند ڕۆژ و به گرتنی ئهمنه سوورهکه به سهرکهوتن گهیشت .بۆ
سهیرکردنی ئهمنه سوورهکه چووین بۆ ئهوێ .دایکێک له سهر کهالکی «جاشێک» که کاتی
خۆی کوڕهکهی ئێعدام کردبوو ،ڕاوهستا بوو و ئهوهی که تا ئهو کات له دڵیدا ههڵی گرتبوو،
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لهوێ و بهسهر ئهو کهالکهدا ههڵی ڕشت .له پهنای دیوارێک تهرمی منداڵێکی کهم تهمهنیش
بهدی دهكرا که سهرنجی خهڵکی ڕاکێشا .یهكێک وتی «مهیکهن عهرهبه» .بهاڵم چهند کهس
خۆیان گهیانده الی تهرمی ئهو منداڵه و بردیانه شوێنێکی باشتر و کهوتنه ههوڵی ئهوهی بتوانن
زانیاریی لهسهر کۆبکهنهوه و بزانن کوڕی کێیه.
ئهوهندهی نهبرد له بهر سازانی ئامریکا و ڕژیمی بهعس ،عیزهت دووری به سپاکهیهوه بهرهو
کوردستان هێرشی هێنایهوه .به گهیشتنی سپاکه بۆ کهرکووک له ناکاو خۆیان ئهكهن به
خهستهخانهدا و له چهند ساتدا دهیکهنه کوشتارگا .ئهمجاره به سهر تانکهکانیانهوه مۆجاهدینیش
بهدی دهکران .به گرتنهوهی کهرکووک ژومارهیهک لهو پێشمهرگانهی وا له ئۆردوگای  ٢جێگیر
ببون ،بێ پرس به کۆمهڵه بهرهو کهرکووک چوون و له گهڵ پێشمهرگهکانی تر و خهڵک
ڕووبهڕووی سپاکهی بهعس بوونهوه .هێرشهکه بهرهو سلێمانییه هات ههر بۆیه هێزه سیاسییهکانی
کورد بڕیاریان دا سلێمانی چۆڵ بکرێت .ڕۆژی پێش گهیشتنی ستوونهکهی عیزهت دووری
بنهماڵهی پیـشمهرگهکان که له شار دهژیان کۆ کرانهوه و بۆ زهڕگوێز بهڕێ کران .بیری خاله
فهراسهت و منداڵهکانی کهوتمهوه .فهراسهت برازای دایکم بوو و له بهر کاک ڕهحمانی هاوسهری
که کادرێکی کۆنی حیزبی دیموکرات بوو ،ساڵهها به حهوت منداڵی وردهوه له شاخ و
پێشـمهرگایهتیدا دهژیا .ماوهیهك بوو کاک ڕهحمان بڕیاری دابوو له سلێمانی بژیت و پهیوهندی
ڕاستهوخۆی به حیزبهوه نهمابوو .له ڕێگای کار و کاسبیدا له الیهن بهعسهوه دهستگیر دهکرێت
و ئهو ڕۆژانه له زیندان بهسهری دهبرد .بۆیه به ههاڵتن خۆم گهیانده ئهوێ .بهاڵم ههموویان له
ترسا ماڵیان بهجێهێشتبوو و بهرهو ئێران چبوون .له ڕێگا و له کۆڕهوهکهدا باران و برسیهتییهکی
زۆریان بهسهردا دێت بهجۆرێک که سۆمای کچیان مهترسییهکی گهوره رووبهڕووی ژیانی
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دهبێتهوه .بهههرجۆرێک دهبی خۆیان دهگهێیننه شاری بانه و لهوێ له الیهن سپای پاسدارانهوه
لێپرسینهوهیان لێدهکرێت.
گهڕامهوه مهقهڕ .نزیک ده کهسێک مابووینهوه .شار ههتا دههات له خهڵک چۆڵ دهکرا.
دهمهوبهیانی بڕیاریاندا ئێمهش بهرهو زهڕگوێز بڕۆین .که گهیشتینه قهراخ شار و سهرجادهی
عهربهت ،دوو کۆپتێر بهسهرمانهوه خولیان دهخوارد .خهڵکێکی زۆر هێشتا بهدی دهکران.
بهخۆشییهوه کۆپتێرهکان تهقهیان له خهڵک نهکرد .بهاڵم نێوزڕاویی بهعس پاڵی به ههموو
کهسهوه دهنا .له ترس ئاگر ڕوو له ئاو کرابوو .باران به لێشاو دهباری و وهستانی نهبوو .شهو
پهردهی ڕهشی باڵو کردهوه .زۆرێک بنهماڵه و خهڵک له ناو قوڕوچڵپاودا مابوونهوه و نهیاندهزانی
بۆ کوێ بچن .ژومارهیهکی بهرچاو له نزیک زهڕگوێز له الیهن کۆمهڵه و له دهواجینهکان جێگیر
کران و له ئوردوگای کۆمهڵهوه خواردن و هێندێ پێداویستیی دیکهیان بۆ دهچوو .له شهوی
یهكهمهوه ژومارهیهک له پێشمهرگهکان بۆ هێنانی خهڵک له دۆڵ و چهمهکهی بهردهم زهڕگوێز
دهرکهوتن و توانیان خهڵکێکی زۆر دهرباز بکهن .ڕۆژی دوایی هاواڵتییهکی سلێمانی به دوو
مریشکهوه هات و داوای دهکرد ئهوانه به کاک مهحمودی پێشمهرگه بگهیێنین که دوێنێ شهو
یارمهتی کردبوو سهیارهکهی له قوڕ دهرکێشابوو .سپاسهکهی وهرگیرا بهاڵم مریشکهکان گل
نهدرانهوه .پێش هاتنی ستوونهكهی بهعس ،ناوهندیی کۆمهڵهش چهند لۆری پڕ له خێوهت و
خواردن و جل و بهرگ بهرهو ڕانیه بهرێ دهکات .بهوجۆره خهڵکێکی زۆری ئاواره و ئهو
پێشمهرگانهی لهوێ بوون لهو پێداویستییانه کهڵکیان وهرگرت.
دوای گرتنهوهی سلێمانی دۆخهکه ههتا دههات ئههوهن دهبوهوه .پێشمهرگهیهک دهیگێڕاوه
له دوکانێکی سلێمانی کاتێک ساحێب دوکان ئاگادار بوو ئهمانه پێشمهرگهی کۆمهڵهن ،له بهر
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ئهوهی له کۆڕهوهکهدا یارمهتی درابوو پووڵیان لێ ناستێنێ .قاو داکهوت لهوانهیه بهعس داوای
ژومارهیهک بکات که له کاتی ڕاپهڕین چاالکی سیاسییان له سلێمانی و کهرکووک ههبوه .بهم
بیانوه چهند کهسێک که الی خۆیان بایهخیان به چاالکیی کرێکاریی دابوو ،خۆیان له ئوردوگا
قاچاق کرد .بهاڵم ئهوهی وا دهبوو ههستی به مهترسیی بکردایه ،ئهوانه بوون که به بڕیاری
خۆیان بهشداری شهڕ له گهڵ ستوونهکهی عیزهت دوورییان کردبوو.
گهیاندنی یارمهتی به خهڵک و بێالیهن نهبوون و تهنانهت بهرگری له کوردستان له بهرامبهر
ستوونهکهی عیزهت دووری کاریگهرییهکی زۆری له سهر خهڵک بهجێهێشت .تهنانهت ژومارهیهك
له پێشمهرگهکانی یهکێتی و پارتی و بریندارهکانیان له زهرگوێز یارمهتی دران و لهو ناوچه دوور
خرانهوه .ئهمانه ئهگهرچی نهک له ڕووی بهرنامهیهكی دیاریکراو بهڵکوو له بنهما فیکرییهکان و
خۆپێناسهکردنی پێشمهرگهی کۆمهڵه به هێزێکی خهڵکیی و بۆ خزمهت به خهڵک سهرچاوهی
دهگرت .نهک ئهو تیۆرییانهی وا کاردانهوهی سهردهمێک و له نهبوونی مهیل و ئارهزوو («کم
اشتهایی») ههڵدهقواڵن.
ڕهنگه بۆ پێشمهرگهیهکی کۆمهڵه وهک من ههڵبژاردنی الیهنێک له باسێکدا زۆرتر له ناوشیاریی
و نهك له وشیارییهوه سهرچاوهی گرتبێت .بهاڵم بۆ خوێنهری ئهزموونهکانی ئهو نهسڵه
بهگهشتیی ،جێگای وهبیرهێنانهوهیه که لهو ساته ئهستهمانهدا جیاوازیی ههڵوێستی پێشمهرگهی
کۆمهڵه له گهڵ موجاهیدی سهر تانکهکانی ڕژیمی بهعس ئهمرێکی بهههڵکهوت نهبوو .به تایبهتی
بۆ ئهوانهی وا خۆیان بهو نهسڵهوه پێناسه دهکهن ،ئهوه داواکارییهکی ناشیاو نییه که له ژێر
فشاری ڕهخنه و ئهزموون بنهماکانی ڕهوتی کۆمهڵه و ئهزموونهکانی بهسهر بکهنهوه؛ تهپ و تۆز
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و مژهکان ڕابماڵن و بهمجۆره ههمیسان به ورهیهکی ڕهخنهگرانهوه ڕۆڵ و جێگای خۆیان له
ئاڵوگۆڕی واڵتهکهیان دهست نیشان بکهنهوه.
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میراتی «چەپ و ڕاست»

کهشتییهکی شکاو یان ههڵوێستێکی نهشیاو؟
له ڕۆژێکی ساڵهکانی نیوهی دهیهی  ١٩٢٠بزووتنهوهی فاشیسم به ڕێبهری موسولینی ههتا دههات
دهالقهکانی ئازادیی یهک له دوای یهک دادهخست .هاوکات له کۆمهڵگای ئیتالیادا حیزبی
کۆمۆنیستی ئهو واڵته وهک بزووتنهوه و هێزێکی سیاسیی کارا دهناسرا .ئانتۆنیۆ گرامشی له بهر
لێهاتوویی له بواری کرداریی و فیکرییدا و ههم وهک سکرێتری نوێی ئهو حیزبه و ههم چاالکێکی
خاوهن دهوری بهرچاو جێگایهکی تایبهتی له سیاسهت و ئاڵوگۆڕهکانی ئهو واڵتهدا جێگای
تایبهتی پهیدا کرد .ئهو حیزبه لهو سهردهمهدا توانی پەیوهندییهکی قووڵ لهگهڵ کرێکارانی
سهنعهتیی له ئیتالیا و جووتیاران له باشووری ئهو واڵتهدا پێک بهێنێت .له ساڵی ١٩١٧دا
ژومارهی کرێکارانی سهنعهتیی به نیو ملیۆن کهس دهگهیشت .ئهو حیزبه وهک ههڵقواڵوی
خهباتێکی دیاریکراو و هێزێکی کۆمهاڵیهتیی دیار دهبینرا و ههروهها ههڵقواڵوی پێشینهیهكی
دوور و درێژ بوو که بۆ حیزبی سوسیالیستی ئیتالیا دهگهڕایهوه .ناوهکهی باسی له هێزێکی نوێ
له سیاسهتی سهدهی بیستهم و حیزبهكهش وهک کهرهسهیهک بۆ بهدیهێنانی گهلێک ئامانجی
دیاریکراو چاوی لێدهکرا .بۆیه نه ناوهکه و نه ڕێکخراوهکه له خۆیانادا دوو دیاردهی پیرۆز نهبوون
و ئهو حیزبه بهو پەیوهندییه قووڵ و چارهنوسسازه لهگهڵ کرێکاران و زهحمهتکێشان پێناسه و
قهزاوهتی له سهر دهکرا.
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له کاتێکدا گرتن و زیندانی کردنی ئانتۆنیۆ گرامشی له ئهمڕۆ و سبهیدا بوو ،هاورێکانی پهیتا
پهیتا داوایان لێدهکرد که ئهو دهبێ واڵت بهجێ بهێڵێت .ئهمه له نامهکانی دوو هاوڕیی گرامشیدا
دهبینرێت .کامیال ڕاوێرا له بهشێکی نامهکهیدا بۆ تۆگیالتی دهنووسێت:
ئانتۆنیو...وای بۆ دهچێت که ههنگاوێکی بهو جۆره [چوونهدهرهوه له ئیتالیا] دهبێ تهنها کاتێک ههڵبگیرێت
که کرێکاران بۆ خۆیان ببینن که ئهو کاره به تهواوی بهرحهقه و یهکجار پێویسته؛ ئهو پێی وایه ڕێبهران

دهبێ له ئیتالیا بمێننهوه تا ئهو کاتهی که ئیتر بهتهواوی ئهو ههلهیان بۆ نامێنێتهوه.

1

گرامشی دهستگیر دهکرێت و بۆ ماوهی ده ساڵ له زیندانهکانی فاشیسمدا بهند دهکرێت.
قازیی له کاتی دادگاکهیدا دهڵێت« :دهبێ مێشکی گرامشی بۆ ماوهی بیست ساڵ له کار بخرێت».
بۆیه قازیی بیست ساڵ زیندانی بۆ دهبڕێتهوه.
گرامشی پشتی کووڕ بوو .له منداڵییهوه لهگهڵ نهخۆشیی له ملمالنێدا بوو و لهبهر ئهوه
تهندرووستی ههتا دههات ڕوو له خراپی دهڕویشت و بهوجۆره دوای ده ساڵ له زینداندا کۆچی
دوایی دهکات .بهاڵم ئهوهی له باری مێژووییهوه بۆ بیرمهندانی ئهو ڕێبازه و خۆدی ئهو گرینگە
ئهوهیه که لهو ماوهدا گرامشی به نووسینهکان و فیکرهکانی توانی وهک تیۆریسیهنێکی سیاسیی
خۆی بسهلمێنێت .تیۆرییهکانی ئهو له سهر هێژموونی (سهروهری کولتووریی) و له سهر پێگهی
سیاسهت له کۆمهڵگای بهشهر و بۆ گهیشتن به کۆمهڵگایهك که بایهخهکانی کۆمهاڵیهتیی تێیدا
سهروهره بێت و له ئهدهبیاتی کوردیشدا به سوسیالیستیی ،واته ههمان کۆمهاڵیهتیی ناسراوه،

1

گرامشی ،دهفتهرچهکانی زیندان (انگلیسی)  ،ل:١١٧ .
Quintin Hoare and Geoferry Nowell (eds), Selection from the Priosn Notebooks of Antonio Grmasci (London,
Lawrence and Wishart, 1971).
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نهک تهنها له الیهن بیرمندان و لێزانانی بیروباوهڕی مارکسیستیی له دونیادا بهڵکوو له بوارهکانی
خوێندن و توێژینهوه وهک ڕۆڵێکی دیار و گرینگ له الیهن ئهوهوه جهختی له سهر کراوه و
سهلماوه.

1

کهوابوو ئهو جۆره کهسانه به خزمهتهکانیان به ڕوانگهیهک و به دهورگێڕانیان له ئاڵوگۆڕهکاندا
دهناسرێنهوه .گهلێک مرۆڤی دیکه ههبوون که له تهندرووستی تهواو و له ههلومهرجێکی یهکجار
باشتردا ژیاون بهاڵم سهرهڕای ئیدیعای زۆر لهو پلهدا بهالم له بوارێکی فیکریی وهک ئهو دهورێکیان
نهگێڕاوه .ژومارهی زۆری نووسراوهی کهسێک له خۆیدا خزمهت به پێشچوونی فیکرێک نییه.
بهاڵم ئایا جێگای جۆگرافیی ئهو جۆره کهسانه هۆکارێکی گرینگه؟ ئایا پێداگیرییهکهی گرامشی
له سهر مانهوه له ئیتالیا درووست بوو؟ ئایا کهشتیوان دهبێ لهگهڵ کهشتییهکهی نوقم بێت؟
گرامشی بهم جۆره واڵم دهداتهوه:
یاسایەک دەڵێ کەشتیوان دەبێ ئاخر کەس بێت که کەشتییە شکاوهکهی لە کاتی
نوقم بوودندا جێ بهێڵێت؛ تەنها ئەو کاتە دەبێ بڕوات کە هەموو کەسی دیکەی
ڕزگار کردبێت .ژمارەیەک تەنانەت لەسەر ئەو بڕوان کەشتیوان دهبێ لە کاتی وادا
لەگەڵ کەشتییە شکاوەکەی بڕواتە خوارەوە .ئەو جۆرە بیرکردنەوانە وا نییە لە
گەڵ عەقڵ نێنەوە .بەدڵنییاییەوه جاری واش هەیە سەبەبێک نییە بۆچی کەشتیوان
یەکم کەس نەبێت خۆی ڕزگار بکات .بەاڵم ئەگەر بۆ یاسایەک ئەمو جۆرە جارانە
[یهکهم کهس بوونی کهشتیوان بۆ دهربازکردنی خۆی] بکرێتە بنەما ئیتر چ
زەمانەتێک هەیە که کەشتیوان هەموو هەوڵی خۆی دابێت بۆ )١( :بەرگری لە
شکانی کەشتییەکە؛ ( )٢بە النیکەم گەیاندنی خەساری گیانیی و مادیی (خەساری
ماڵیی کە نوێنەرایەتی خەساری گیانیی لە داهاتوودا دەکات) کاتێک شکان
ڕوودەدات؟

1

بۆ وێنه بڕوانه کتێبی «چۆن دونیا بگۆڕین» نووسراوهی هابزبام ،بهشی دوازدهههم.
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تەنها یاسای «تەواو»

[مطلق]

کە دهڵێت لە کاتی شکانی کەشتیدا کەشتیوان

دهبێ ئاخر کەس بێت خۆی ڕزگار بکات و یان لەگەڵیدا نوقم بێت ،دەتوانێت ئەو
زەمانەتە دابین بکات .بێ ئەوە ژیانی هاوبەش مسۆگهر نابێت؛ لەبەر ئەوەی هیچ
کەس ئامادە نابێت ئەو بەرپرسایەتییه بخاتە سەر شان و یا درێژە بەو چاالکییه
بدات کە بە سپاردنی گیانی خۆیان بە دەستی کەسانی دیکە گرێی خواردبێت.

1

له ههر باسێکدا یهک دوو خاڵ کاکڵهی قسهکان پێکدههێنن .له «راست و چهپ»دا کهشتیوان
و کهشتییهکی شکاو .بهاڵم پێش ئهوه نموونهیهکی دیکهش دهتوانێت تیشک بخاته سهر
تێگهیشتن لهم بابهته.
پێویست ناکات مرۆڤ خوی به باوهڕمهندێکی مارکس بزانێت تا سهرنجی ئهوه بدات چلۆن
هۆکارهکانی جیگا و ههلومهرج له ژیانی ئهو بیرمهندهشدا ڕهنگی داوهتهوه .له نیوهی دهیهی
١٨٥٠دا چاالکیی فیکریی ئهو بریتییه له داڕژانی «بنهماکانی ڕهخنهی ئابووری سیاسیی» که
دواتر له ژێر ناوی گروندریسه دوای نزیک سهد ساڵ که دۆزرابوونهوه ،چاپ کران .ئهو بهرههمه
پێشهکییهک بوو بۆ «کاپیتال» که کاری ههره گرنگی ئهوه له لێکۆڵینهوه له نیزامی ئابووریی
کاپیتالیستیی یان سهرمایهداریی .گرینگیی گروندریسه لهوهدا دەبینرێت که گهلێک باسی به
پیچهوانه خستهوه که به ناوی مارکسهوه تا ئهو کات باس دهکرا؛ مهبهستهکانی له سهر گهلێک
بابهت ڕوونتر بوونهوه و بۆیه ئهو بهرههمه جێگایهکی یهکجار تایبهتی له ڕهوتی گهشهی
بۆچوونهکانی ئهودا دهگێڕێت.
مارکس وهک پهنابهرێک له لهندهن و لهو ڕۆژانه وا خهریکی لێکۆڵینهو له سهر ئهو بابهتانه
بوو ،یهکجار بێ پووڵ بوه و ههموو ڕۆژێک ساحێب ماڵ بۆ کرێ خانوو دههاته بهر ماڵیان .خۆی
1

گرامشی ،دهفتهرچهکانی زیندان( ،انگلیسی) ،ل.١١٧ .
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دواجار نووسیبووی «هیچ کهس تا ئێستا [وهک من] کاتێک گیرفانهکانی بهتهواوی خاڵییه
سهبارهت به پووڵ بابهتی نهنووسیوه» .لهو ڕۆژانهدا له بهر ئهوهی کۆت و پێالوهکانی له
دووکانی «پۆن شاپ» 1له گرهو دانابوو ،تهنانهت بۆ دوو سێ ڕۆژ نهیدهتوانی بچێته دهرهوه.
وتار نووسین بۆ ڕۆژنامهیهکی نیۆیۆرک ،قهرانێک بۆ دێڕێکی پێدهگهیاند .تهنیا به یارمهتییهكانی
چهند هاوڕێیهكی و لهوانه ئێنگێڵس که به بیانوی شتی دیکه پارهی له کارخانهی باوکی گل
دهدایهوه ،ژیانی خۆی و بنهماڵهکهی دابین دهکرد .گهلێک له نووسینهکانی مارکس له
ههلومهرجێکی بهو جۆرهدا بهرههم هاتوون.
پرسیار و مهبهست ئهوه نییه بهرپرسانی ڕێکخراوهیهک دهبێ جلهکانیان له گرهودا دانێن،
پشتیان وهک گرامشی کووڕ بێت و له زیندان بکهون ،له بهر نهخۆشی بمرن و یان وهک مارکس
منداڵهکانیان له برسا بمرێنن .پرسیار ئهوهیه هۆکارهکانی جێگا و ههلومهرج و مهیدانی
بیرکردنهوه و ههروهها ڕۆڵگێڕانی کهسانێک که بهرپرسایهتییان ههیه چۆن دهبێ لێکبدرێنهوه؟

بێمتمانه بوون به ناوهندییهکان و بهرپرسان میراتێکی سهرهکی «چهپ و ڕاست» پێکدههێنیت.
«گیانبازیی» ئیتر وهک پێناسهی ڕێبهرێک چاوی لێنهدهکرا .جێگیرکردنی درێژخایهنی ڕێبهریی
به بیانووی «کاری چروپڕی تیۆریک» (که پێش له تهواو بوونی شهڕی ئێران و ئێراق دهستی
پێکردبوو) کاردانهوهیهکی نێگاتیڤی له سهر چاالکیی ئهو هێزه بهجێ ئههێشت .ئهو جێگیر بوونه
(ئهویش له جێگایهک که پڕ بوه له ئاسایش و مهجالی توێژینهوه ،هیچ کات و تا ئێستا
بهرههمێکی نهزهریی و بوارێکی شیاوی له باری عهمهلییهوه لێنهکهوتوهتهوه.
Pawn Shop
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1

له درێژهدا دهتوانین لهو باسانهدا چهندین الیهنی پۆزهتیڤ و نێگاتیڤ دیاری بکهین :شکانی
ئهندامهتی «ناوهندی» وهک پێناسه و له ههمان کاتدا وریا بوونه و تێفکرین و بوونه خاوهن
ههڵوێست الیهنه باشهکان پێک دههێنن .لهمهدا بهتایبهت ئهوانهی به چهپ دهناسران ڕۆڵی
زۆریان گێڕا ،ئهگهرچی له درێژهدا خۆ باوهڕمهند کردن به بیرۆکهیهكی بهرتهسک تا ڕادهیهکی
زۆر جێگای ئهو ورهی گرتهوه .نهپهشۆکاویی و وهستانهوه له بهرامبهر ئهو بههیچ گرتنهی مێژوو
و بزوتنهوهی کوردستان و دهوری کۆمهڵه لهو بزووتنهوهدا الیهنێکی باشی دیکه بوو که ئهو
کهسانهی به ڕاست دهناسران ڕۆڵی سهرهکیان بۆی گێڕا .له درێژماوهدا لهو دوو بهره الیهنێکی
سێههم بهرههم هات :کهسایهتییهكی نوێ و بۆچوونێکی نوێ که دابڕان و جیابوونهوهکان سێبهری
بهسهردا کێشاوه.
له جیاتی وردبوونهوه له باسهکان دهمههوێت پڕۆسهیهک زهق بکهمهوه که بهدوای ئهو باسانهدا
دهستیان پێ کرد و ئاماژه به چهند الیهنێک بکهم که وهک پێناسهکانی ئهو پڕۆسهیه ورده ورده
له ماوهی زیاتر له بیست ساڵ خۆیان دهرخست .دیاره هۆکاری ڕووداوهکان یانی ئاڵوگۆڕی
سیاسیی ،ژیانی دوورخراوهیی ،بهرتهسک بوونهوهی مهودای چاالکیی و دواجار خۆدهرخستنی
مهودایهکی دیکه بهدوای پێکهاتنی حکوومهتی ههرێم کاریگهری خۆیان بوه.
الیهنێک که لهو پڕۆسهیهدا ورده ورده خۆی دهردهخست ناسیاسی کردنی ئهو هێزه و پهڕاوازه
پێکردنیهتی .مهبهست ئهوه نییه ژومارهی ئهو کهسانهی له ڕێکخراوه جۆربهجۆرهکانی ههڵقواڵوی
ئهو جیابوونهوهدا بهرچاو نین (بهاڵم ژومارهی ئهوانهی نین بهرچاوترن) و یا به تهنهایی و له
ژیانی خۆیاندا گرینگی به بایهخهکانی پیشوو نادهن .مهبهست دابڕانی سیاسیی له گهڵ جۆگرافیا
و کێشه سیاسییهکانیهتی که ئهو کهسانه لهوێ و بهوانهوه پێناسه دهکران .له ماوهی زیاتر له
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بیست ساڵدا ئهوهی قورسایی دهکات باسی پێناسهیی و ئایدیۆلۆژیکییه (کێ ئهمهیه و کێ ئهمه
نییه ،تۆ لهگهڵ کێیت؟ تۆ چیت؟) نهک مشتومڕی سیاسییه .ههڵسهنگاندنی مرۆڤهکان و
کردارهکانیان به خهتکێشی پێناسه و ئایدیۆلۆژیا ،بهزاندنی سنوورهکانی شكۆی مرۆڤهکانی
بهدواوه دێت .توندوتیژی لهفزیی و جهستهیی (تۆمهتبارکردنهکان له وتارهکان ،ههڕهشه و لێکدان
له کاتی دابڕان) بوونه یهكێک له پێناسهکانی ئهو پڕۆسهیه.
بهاڵم له ناو ئهو نهسڵهدا ژومارهی ئهوانهی تێکهاڵوی ناوهندهکانی ئاکادمیکیی له ئۆرووپا،
کانادا و ئۆستڕالیا بوون یان وانه دهڵێنهوه به قهد ژومارهی قامکهکانی دهسته .هاندانهکانی
ئهوکات مرۆڤهکانی به ئاقارێکی دیکهدا برد .بۆ وێنه گرینگیدان به پهیوهندی له گهڵ چینی
کرێکاری ئورووپا له ڕاستیدا ژماریهکی زۆری گیرۆدهی کارگهلێکی دیکه بۆ بژیوی ژیان کرد که
ئهوانی له کۆمهڵگا دوورخستوهتهوه .له زۆر جێگاش له بهر ئهوهی مرۆڤێک الی وایه «ههموو
شتێک دهزانێت چوونکو فاڵن پێناسهی ههیه و ئهندامی فاڵن ڕهوت بوه» خوێندنی کتێبیش به
پێویست نازانێت .تهنانهت گۆوارهکان له شاره گهورهکانی ئوروپا و ئامریکا که ڕاستهوخۆ
پەیوهندییان بهو جۆره پێناسه و باوهڕانهوه ههیه ناناسرێن .ئهوجۆره ڕوانینه له ئاکامی گهشهی
تێکنۆلۆژیی ،وتارنووسینی ئینێرنێتیی (که کاردانهوهیهکه له بێسهوادیی مۆدێڕن واته هاوچهرخ)
نهک توێژهرانێک که بۆ الپهڕهیهک دهبێ چهند کتێبی بخوێننهوه ،زیاد کرد .ناسیاسی کردن بهو
مانا.
له درێژهدا ئاسایی کردنهوهی لهتبوون ،دابڕانهکان و به ناهاوڕێ کردنی ڕهفیقی دوێنێ به
دژبهری ئهمڕۆ پهره دهستێنێت .له باسهکانی «چهپ و ڕاست» ههتا جیابوونهوهکانی دواتر
توندووتیژیی لهفزیی و بهپێویستکردنی ڕهخنه له خۆ له پیش چاو سهدان کهس گهیشته
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توندووتیژی جهستهیش لهو شوێن و ههلومهرجانهی که وا له ژیر سایهی چهکدا مهجالی وهها
توندوتیژییهک دهڕهخسا.
له درێژهی ئهو پڕۆسهدا کهرهسهکان دهبنه ڕێسا و باوهڕ .له ماوهی بیست ساڵی ڕابردوودا
کهرهسهی وهک حیزب زۆرتر وهک پێناسهی لێ هاتوه ،کهچی ئهو پێناسه سهرسهختانهن که
مرۆڤهکانی وهک کهرهسه بهدهستهوه گرتوه .ههر بۆیه باس له دیاردهیهکی وهک حیزبی
کۆمۆنیست زۆرتر ملمالنێی ئایدیۆلۆژیک و پێناسهیی ،نهک سیاسیی لێدهکهوێتهوه.
میراتێکی دیکهی باسهکانی پێشوو چهقین و هێشتنهوهی هێزێکی زۆر له باری نهفسییهوه له
ڕابردوودایه .ئاکامی ههنگاوێک بۆ تێگهیشتن له ڕابردوو له پێناو وشک کردنی زهلکاوهکانیدا،
بێگومان بوژاندنهوه و گهشهیهکی سیاسیی بهرچاوتره و کهرامهت و شکۆی مرۆڤهکان بنهمای
ئهو ههنگاوانه پێک دههێنێت.
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کۆتایی :ههنگاوێک بهرهو تێگهیشتن له ڕابردوو

ئهرکی ئێستا ڕاگرتنی ڕابردوو نییه ،بهڵکوو وهدیهێنانی هۆمێدهکانی ڕابردووه.

ئادۆڕنۆ و هۆرخایمهر ،دیالهکتیکی ڕۆشهنگهریی

ڕوانین بۆ ڕابردوو ئهو پرسیاره پێکدههێنێت که ڕاستییهکان کامانهن؟ کێ ڕاست دهکا و کێ به
ههڵه (به ئهنقهست یا نهدانسته) ڕووداوهکان باس دهکات؟ ئایا دهتوانین ڕاستیی و حهقیقهت
بدۆزینهوه؟ ئایا دهتوانین له گێڕانهوهدا بیالیهن بین؟ مێژوو بۆ چ مهبهستێک بهکار دههێنین؟
ئایا بۆ ئهزموون؟ ئایا بۆ داڕژانی بهرنامه بۆ داهاتوو؟ ڕوانین بۆ داهاتووش پرسیاری دۆزینهوهی
چاره و ڕیگا دهخولقێنێت .ئایا مێژوو خاوهن قانوون و یاسای خۆیهتی و هیچ ڕووداوێک
بهههڵکهوت نییه؟ کهوابوو ،مێژوو و مێژوونوسین چین و کێشهکانیان کامانهن؟
له جوابدانهوه بهو پرسیارانهی سهرهوه و تهنانهت ئهوانهی وا له دهوری ڕاستیی و الیهنگر و
بێالیهن بوون دهخولێنهوه ،مرۆڤ خۆی له بهرامبهر گهلێک کێشهدا دهبینێتهوه .مێژوونوسێکی
جددی که سهردهمی ئاڵمانی نازی دهداته بهر باس ،ئایا دهتوانێت بهرامبهر هیتلێر و
سیاسهتهکانی حیزبی نازیی بێالیهن بمێنێتهوه؟ ئایا گێڕانهوهیکی ساکار له کردهوهی
ڕهگهزپهرستانهی فهرانسه له ئهلجهزایهر کهفایهت دهکات؟ چ بێالیهنییهک له گێڕانهوهی
چهوساندنهوهی خهڵکانی دانیشتووی کۆنگۆ بۆ سهرچاوه سرووشتییهكان و کوژرانی ملیۆنها
ڕهشپێست له ژێر دهستی بێلژیک له کۆتای سهدهی نۆزدهههمدا؟ ئایا مێژوونوسێک که باسی
سهردهمی هێرشی کۆماری ئیسالمیی بۆ کوردستان بکات ،دهتوانێت بیالیهنی خۆی بهرامبهر
خومهینی رابگرێت؟ ئهی ئهنفال و سهدام؟ ئهی کردهوهکانی دهوڵهتی تورکیه له دژی گهالنی
ئهرمهنی و کورد؟ به دڵنیاییهوه جواب نهرێیه .ئهمه بۆ باس کردنی ژیانی جوتیاران (له بهرامبهر
ئاغاکان) ،ژیانی مندااڵنی کهمتهمهنی کورد له کورهخانهکان و کارخانهکان له جهرگهی نهبووونی
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یاسای کار له بهرامبهر سهرمایهداران ،ژیانی ژنان و پێگهی ئهوان له کۆمهڵگا (له بهرامبهر
یاساکانی نوسراو و نهنوسراودا واته دابونهریت) ،دیاردهکانی ئێعدام ،زیندان ،ئهشکهنجه،
ههژاریی ،شهڕ و دهیان شتی دیکه ههر بهو جۆرهیه .تهنانهت له باس کردنی سرووشتیشدا
بێالیهنیی مسۆگهر نابێت .الیهنگربوون نابێته ئازاد بوون له گێڕانهوهدا بێ پشتبهستن به بهڵگه
و بێ کهڵک وهرگرتن له کارهکانی کهسانی دیکه له ههمان بواردا .نابێته لهبهرچاو ونکردنی
ڕۆڵگێڕێکی مێژوویی و زهق کردنهوهی ڕۆڵگێڕێکی دیکه.
له الیهکی دیکهوه ئایا مێژوو خاوهن یاسا و قانونی خۆیهتی؟ واته ڕووداوهکان به ههڵکهوت
ڕوو نادهن؟ خاوهن قانونبوونی مێژوو ،تێگهیشتنێکی زاڵی کۆمهڵه بوو وهک ڕێکخراوێکی
مارکسیستیی .مهنسوور حیکمهت ئهو تێگهیشتنه بهمجۆره به ڕوونی باس دهکات:
تبیین مارکس از تاریخ ،و در واقع هر کس که معتقد به عینی بودن تاریخ است ،این است که عینیت
تاریخ در قانونمندی حرکت آن است .تاریخ یک سلسله وقایع و رویدادهای تصادفی نیست که صرفأ
بر مبنای اراده انسانهای هر دوره رخ داده باشد .تاریخ یک قانونمندی بینادی دارد که بر مبنای آن
1
حرکت میکند.

بهاڵم له بهرامبهر تێگهیشتنێکی ههڵهی بهوجۆرههدا دهتوانین پرسیار بکهین که ئایا ڕاپهڕێنی
ئێران وهک ڕووداوێکی مێژوویی ئاکامی یاسا و قانونێکی دیاریکراوی مێژوویی بوو؟ یا گهلێک
هۆکار پێکهوه بوونه ڕوودانی ئهو ڕاپهڕینه که له ناویاندا ههڵکهوتیش دهوری بوه؟ ئایا هاتنه
سهرکاری هیتلێر ئاکامی قانونێکی مێژوویی ،لهم نموونهدا «ناکۆکییهکانی سیستهمی
کاپیتالیستیی» ،بوو یان بڕیاری نوخبهکانی ئاڵمان بۆ دیاریکردنی ناوبرا وهک سهرۆکی ئهعزهم
دهوری سهرهکیی ههبوه؟« 2قانونمندی تاریخ» تێگهیشتنێکی ههڵهیه که تهنها بهو مانایه که
مێژوو ڕهوتێکه بهرهو ئامانجێکی دیاریکراو دهروات و ههر تهکانێکی له سهر قانونێكێ مێژوویی
دانراوه.

 1حکمت ،فعالیت حزب ،ص.٦ .
 2بۆ مێژووی کۆماری وایمار و دامهزراندی دهسهاڵتی نازییهکان ،بۆ وێنه بڕواننه بهرههمهکانی ئیان کێڕشۆ و ئێوانس:
Richard J. Evans, The Coming of the Third Reich; Ian Kershaw, The Natzi Dicatorship.
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ئایا دهتوانین ههموو شتێک و ڕاستییهکی ڕابردوو بهوجۆرهی ڕویداوه باسی بکهین؟ به
دڵنیاییهوه نا .بهالم مێژووگهرێتیی

historicism

واته ئهو بۆچوونهی که الی وایه کاتێک مێژوو

دهنووسینهوه دهبێ خۆمان له جێگای مرۆڤهکانی ئهو سهردهمه دابنێین ،نابێ خۆی بکاته
کۆسپێک له بهردهم نووسینهوهی ڕابردوو .بهکورتیی ،ئهو تێگهیشتنه ساکاره که باس له بێالیهن
بوون و دۆزینهوهی «حهقیقهت» وهک ئهرکی مێژوونووس و ئامانجی مێژوو دهکات ،دهبێ ئهو
کێشانهی وا بهرامبهر وهها تێگهیشتنێک دهبنهوه له بهرچاو بگرێت.
له باسکردنی مێژوودا گهلێک الیهن گرینگیی ههیه .یهکێک لهوانه جێگای تهفسیر و
خوێندنهوهی ڕابردوه .واته ئێمه چۆن رابڕدووی خۆمان دهخوێنینهوه؟ ئایا مهبهست گرینگیی
ڕووداوهکانه ،یان تهنها باسکردنیان و گێڕانهوهیانه وهکوو داستان؟ بۆ وێنه ئاڵمانی نازیی دهبێ
چۆن تهفسیر بکرێ و بخوێنرێتهوه؟ لهو خوێندنهوهدایه که مێژوونووسان گهلێک تهفسیری جیاواز
بهرههم دێنن .ئهو جیاوازییانه له خوێندنهوهدا ئاکامی ئهو بۆچوونانهیه که له سهر ڕوانینی
مێژوونووس بۆ ڕابردوو قورسایی دهکهن .بۆ وێنه له کاتی هاتنه سهرکاری نازییهکان بۆچوونێک
که هۆکاری ئابووریی دهکرده پێوانهی ڕووداوه مێژووییهکان ،ئهو ڕژیمهی به دوا پلهی نیزامی
کاپیتالیستی بهراوهرد دهکرد .ئێستا ئهو بۆچوونه که باوی نهماوه ،ڕژیمی نازی وهک ئاکامی
پیالنی سهرمایهداران پێناسه دهکات .بۆچوونێکی دیکهش گهلێک هۆکاری ئابووریی ،سیاسیی و
کۆمهاڵیهتیی له جهرگهی پڕوسهیهکی مێژووییدا زهق دهکاتهوه .توێژینهوه مێژووییهکان ههتا
هاتون به باری خوێندنهوهی دووههمدا شکاونهتهوه 1.بۆچی؟ لهبهر ئهوهی له الیهک بهڵگهکان
و ڕووداوهکان ئاماژه به گهلێک هۆکاری جۆربهجۆر دهکهن و له الیهکی دیکهوه بهرههمهاتنی
گهلێک لێکۆڵینهوه و کتێب لهو بارهوه بوو که بواری مێژووی ئاڵمانی نازیی دهوڵهمهند کردهوه.
ئهمه جێگای تهفسیر و خوێندنهوهی ڕابردوو.
بهههمان ڕاده گرینگ ،خاڵی دهسپێکهر (مێتۆدۆلۆژی) له خوێندنهوهی مێژووییدایه .بۆ وێنه
ئهگهر توێژهرێک «ڕۆژههاڵت» وهک حهقیقهتێک چاو لێ بکات که «دواکهوتوو» ماوهتهوه،
«ژنانی ڕۆژههاڵتیی» پێناسه ئهکات و ئهوانه ئهبینێت که «ڕۆژێک تهشتێک نان دهکهن و ده
1

بۆ وێنه بروانه بهرههمهکانی ڕیچارد ئیوانس و ئییان کۆرشاو.
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منداڵیان ههیه» .کهوابوو ،خاڵی دهسپێکهری وهها خوێندنهوهیهک وشکهبیر ،واته دۆگمهکانی
مهکتهبی ڕۆژههاڵتناسییه که جیاوازییهکی سیستهماتیک له نێوان «ڕۆژههاڵت» و «ڕۆژئاوا»دا
دهسهلمێنێت .کهوابوو ،تیۆریی و مێتودۆلۆژییهکان دهبن به بهشێک له زانیاریی توێژهر .ئهمهش
گرینگیی مێتۆدۆلۆژی و تیۆری.
لێرهدا دهگهینه ئامانجی خوێندنهوهی مێژوویی و کاریگهرییهکهی له سهر ئێستا .له ناو ئهو
ئامانج و کاریگهرییانهدا که خوێندنهوهیهکی وهها دهتوانیت ببێته خاوهنی ،لێرهدا وشیاری
مێژوویی زهق دهکهمهوه.

1

خوێندنهوهیهک دهتوانێت ڕابردوو وهک زهلکاوێک لێبکات.

خوێندنهوهیهکی دیکه دهتوانێت مێژوو و ڕووداوهکانی بکاته سهرچاوه ،نهك بۆ پیرۆز کردنی
قسهکان و ههڵسوکهوتی ئهمڕۆ (حیزبێک ،دهوڵهتێک ،کهسایهتییهك ،ئایدیۆلۆژییهك) ،بهڵکوو
له پێناو بردنه سهرهوهی وشیاری مێژوویی .کهوا بوو خوێندهوهی ڕابردوو دهبێ وهستانهوهیهک
بێت له بهرامبهر داگیرکردنی مێژوو له پێناو سهلماندنی شهرعییهتی ئێستا :ئێستای خۆم،
بیروباوهڕهکهم ،حیزبهکهم ،خهڵکهکهم ،ڕێبهرهکهم ،دهوڵهتهکهم .نهک خۆی بکاته ڕکهبهرێک بۆ
دیاریکردنی ناسنامهی مردوهکان و ئامرازێک بۆ درووستکردنی هاکهزایی «ئهوان»ێک بۆ
سهلماندنی سهروهری «خۆمان» .تهقویم ،زمان ،بۆنهکان وهک نهورۆز و قارهمانهکان
(سهالحهددین ئهیووبی و کاوهی ئاسنگهر و  )...نموونهکانی وهها ڕکهبهرکێیهک پێک دههێنن.
لێرهدا نموونهی مێژوونوسینی نهتهوهیی دهتوانێت تیشکی زۆرتر بخاته سهر ئامانجهکان و
کاریگهرییهکانی مێژوونوسین:
یهکێک له گرینگترین ڕکهبهرکێکان له ئێرانی ئهمڕۆدا بریتییه له ملمالنێ له سهر چهمکهکانی
«قهوم» و «میللهت» .لهو ملمالنێدا ڕهوایهتی نهتهوایهتی کوردیی بۆ ئهوهی خۆی سزاواری
دهوڵهت بزانێت ناچاره میللهتبوونی خۆی به ڕهت کردنهوهی ههرچهشنه بهقهوم ناساندنی خۆی
بسهلمێنێت .له بهرامبهردا ،ڕهوایهتی نهتهوایهتی ئێرانی زهوت کردنی ماڤی کولتووریی و سیاسیی
له ڕێگای نکۆڵی له میللهتبوونی ئهو خهڵکهوه پێش ئهبات .کهچی ههردوو تێگهیشتنهکه له سهر
بناغهی تێگهیشتنێکی دیاریکراو له چهمکهکانی «میللهت» و «قهوم» وهک «حهقیقهت»
بۆ باسی وشیاریی مێژوویی بڕوانه جان تۆش ،گهڕان به دوای مێژوودا (ئینگلیزیی) (.)٢٠٠٦
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دامهزراوه و «میللهت» وهک دیاردهیهکی کۆنی مێژوو پێناسه ئهکات که گوایه پێشینهی بۆ
ههزاران ساڵ لهمهوبهر دهگهڕێتهوه .کهوابوو ،بهفهرزگرتنی ئهو چهمکانهیه که ئهو ملمالنێ
دهخولقێنێت .ئایا ئهمه ههمان تێگهیشتن نیه که له بهستێنی سهرههڵدانی بۆچوونی نهتهوایهتیی
و توندڕهوی دینیی دهیهی ڕابردوودا ،وای کردوه «بهمیللهت ناسینی کورد» بکاته بهشێک له
بهرنامهی سیاسیی ژومارهیهک له هێزه چهپهکانی کوردستان و مهرجی یهکیهتیی ئهوان له گهڵ
هیزهکانی دیکه له ئیران؟
له سهدهی نۆزدهههم بهمالوه مێژوونووسینی نهتهوایهتیی له واڵتانی «ڕۆژههاڵت» و له ئاکامی
هاتنی بیروباوهڕی نوێی ئورووپایی پهره دهستێنێت و میللهت مانایهکی نوێی پێ دهدرێت .له
درێژهدا« ،نهتهوهکان» دهست دهکهن به ڕکهبهرکێ له بواری مێژوودا و ههر کامهیان مێژوویهکی
بهتهواوی جیاواز و زۆر کۆنتر له خهڵکانی دیکه و له سهر بناغهی تیۆرییهکانی ڕهگهز و ئهفسانهی
ڕهگهزی ئاریا دهنووسنهوه و به هاتنی دهوڵهت-نهتهوه ئهیکهنه بهشێک له خوێندن و بارهێنانی
گشتیی 1.کهوابوو ،نووسینهوهی «ڕابردوو» دهبێته ههوڵێک بۆ بهموڵکدهرهێنانی مێژوو بۆ
«خۆ» و به مهبهستی سهلماندنی مهشرووعییهتی «ئێستا» و سهروهری «خۆ» به سهر «ئهوی
دیکهدا» .بۆ وێنه بڕواننه مێژووی کورد و کوردستان نووسینی ئایهتواڵ مهردووخی کوردستانی
(

١٩٧٠

 )١٨٨٠-و مێژوویهکی ئێرانی کۆن نووسراوهی حهسهن پیرنیا( .)١٨٧٢- ١٩٣٥خاڵی هاوبهش و

دهسپێکهری ههردووکیان بریتییه له مێژوونوسینی نهتهوایهتیی له سهر بناغهی چهمکهکانی
هاوچهرخ و تیۆرییهکانی رهگهز و زمان .مێژوونوسینی پیرنیا بوو به بهشێک له فێرکردن و
بارهێنانی ئێرانی هاوچهرخ .مێژوونووسینی مهردووخ هێشتا ئهو مهجالهی بهدهست نههێناوه
ئهگهرچی له سهر تێگهیشتنی مێژوویی کوردهکان قورسایی دهکات .مهردووخ و پیرنیا پێکهوه
ناوبژیوانانی تێۆرییهکانی نهتهوه ،ڕهگهز و دیارده فیکرییهکانی سهردهمی دوای ڕۆشهنگهریی له
الیهک و تێگهیشتنی مێژوویی ئهمڕۆ له الیهکی دیکهن.
له سهدهی نۆزدهدا و لهو بزووتنهوه که به ناسیۆنالیزم واته نهتهوهگهرێتی ناسراوه و
مهبهستهکهی پێکهێنانی دهوڵهت-نهتهوه بوه ،زمان و مێژوونووسین وهک دوو پێکهێنهری
1

بۆ شیکرنهوهیهکی بهنرخی ئهو پڕۆسهیه بڕوانه ئهفشین مهراشی ،بهنهتهوه کردنی ئێران.
Afshin Marashi, Nationalizing Iran: Culture, Power, and the State (U.S.: University of Washington Press, 2008).
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ئایدیۆلۆژیکیی بۆ پێکهێنانی ناسنامهیهکی هاوچهرخ (هویت مدرن) خۆیان دهردهخهن .ناسنامهی
هاوچهرخ ناسنامهیهکی جیاوازیخوازه .واته پێویستی به مێژووی جیاواز ،زمانی جیاواز ،کولتووری
جیاواز و له درێژهدا به سنووری جیاواز ههیه .ههر «میللهتێک» ههتا توانیویهتی له مێژوو بۆ
سهلماندنی خۆی کهڵکی وهرگرتوه و گرینگی به کتێبی مێژوویی بۆ سهلماندنی سهروهری نهتهوهی
خۆی له خوێندنگاکان داوه .ههر بهوجۆرهی ههوڵ بۆ سهلماندنی «ڕهسهنایهتی» زمان دراوه و
پڕۆسهی پێکهێنانی دهوڵهتی نوێ ههروهها بریتی بوه له پێکهێنانی ئاکادمی یا فهرههنگستان.
له پهیوهندی لهگهڵ ئهم باسهدا ،ناسیۆنالیزمی سکوالر له کۆتایی سهدهی نۆزدههم بهمالوه و
به پشت بهستن به جیاکردنهوهی سهردهمی پێش ئیسالم و دوای ئیسالم (له ئاکامی
مێژوونوسینی ئیسالمیی) ،ههوڵ ئهدات ناسنامهیهکی مۆدێرن و سکوالر له سهر بناغهی «عیلم»
و به هێرش بۆ سهر دین بهرههم بهێنێت .له بهرهی ماتریال ههموو الیهنگران و ڕهخنهگرانی دین
پێکهوه خوازیاری کهڵک وهرگرتن له کهرهسهکانی ئورووپان بۆ گهشهکردن ،بهاڵم له بواری
مهعنهویدایه که ملمالنێکان له سهر ناسنامه قووڵ دهبێتهوه.
چهمکهکانی «داتهپین» و «شارستانییهت» واته

انحطاط

و تمدن ناوهرۆکی وهها

مێژوونوسینێک پێک دهێنێن .بۆ وێنه زۆر جار دووپات دهبێتهوه که «ئێران که پێشتر
شارستانییهتێکی وهها بههێز و پێشکهوتوو بوه ،دواجار به هاتنی عهرهبهکان تووشی داڕمان و
داتهپین ئهبێت .»...ئایا ههیه «میللهتێک» که بهوجۆره باسی ڕابردووی خۆی نهکردبێت؟ ئهو
چهمکانه ههرهوهها ڕێ نیشاندهری فهلسهفهکانی دیکهی وهک مارکسیزم بوون که «چین» وهک
بزوێنهری مێژوویهکی ڕوو له گهشه له جێگای «نهتهوه» دادهنێن« .گهشه» ههم له دین و ههم
له فهلسهفه عیلمانییهکاندا بهرهو «منزڵگهی ڕزگاریی» ئهڕوا و لهوێ کۆتایی دێت .ئهو تێبینییانه
له سهر پێناسهکردنی میژوو وهک «گهشه» (پیشرفت) واته ڕهوتێکی «ڕوو له پێش» تا دهگاته
مهنزڵی دیاریکراوی «ڕزگاریی» ،دهبێ ههروهها ڕووناکی خستبێته سهر ئهو پرسیارانهی وا له
دهور «داهاتوو» پێک دێن.
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وهک یهکێک له کۆسپهکان له بهرامبهر وشیاری مێژووییدا بیری کۆمهاڵیهتی (حافظه اجتماعی)
قوت بوهتهوه .کۆڵهکهکانی ئهو بیره بریتین له داب و نهریت (داییمه وا بوه) ،گهشه (مێژوو
ڕهوتێکه بهرهو پێش) و نۆستالژی (خهم خواردن بۆ ئهو کاتانهی نایێنهوه) .داب و نهریت یانی
ههر شتێک که بوهته عادهت (که بیروباوهڕیش دهگرێتهوه) بهر به ڕهخنه و گۆڕان دهگرێت و
ئهمانه له ژێر ناوی کفر ،الدان و پاشهکشێ مهحکوم دهکات .بهپێچهوانه ،زۆرێک له دابونهریتهکان
نوێن بهاڵم وهک کۆن ههست پێدهکرێن و دهناسرێن 1.گهشه ههروهک له سهرهوه باس کرا،
بنهمای ئهفسانهی «ڕۆژاوا»یه و گۆڕانکارییهکانی ڕابردوو ههمووی بهباش دهزانێت .نۆستالێژی
ڕوانینێکی ڕهش بینانهیه که پێی وایه مێژوو له کیس چوه.
ملمالنێ بۆ داگیرکردنی مێژوو وهک کۆسپێکی دیکه له بهرامبهر گهشهپێدان به وشیاریی
مێژوویی ،دهبێته کێبڕکێی کولتووریی و پێکدادانی ڕهوایهتهکان بهمهبهستی دیاریکردنی
بایهخهکان ،سنوورهکانی «ئێمه» و حیزب و بیروباوهڕ 2.ههر وهک ڕهوایهته میللییهکانی کوردیی
و ئێرانیی .وشیاریی مێژویی دهبێته یهکهم قوربانی وهها ملمالنهیهک .ڕکهبڕکێی کولتووریی ههوڵ
دهدات سهرچاوهیهکی دیکه و بههێزتر له جێگای سهرچاوهی میژوویی دیاری بکات :ناسنامه،
ئایدیۆلۆژیا ،ڕهسهنایهتیی ،ڕهسهنایهتی بیروباوهڕ و کهسهکان (کێ مارکسیسته و کێ نییه ،کێ
کورده و کێ کورد نییه) و شتی دیکه دهبنه ئهو سهرچاوانه .قارهمان و «لیدهر» بهرههمهکانی
وهها سهرچاوهگهلێکن.
له ژێر تیشکی وهها باسێک ،بۆ مرۆڤهکانی دهیهی شهستی ههتاویی (ههشتای زایینی) لهم
بهشهی کوردهوارییدا ،مهبهستی ئهم باسانه جهختکردنه له سهر خوێندنهوهیهکی ڕهخنهگرانه،
نهک پێرۆزکردنی ڕابردوو .بهاڵم ئهمه له ههمان کاتدا ،ههر وهک ئادۆڕنۆ و هۆرخایمهر له
ئێپیگرافهکهی سهرهوه باسی دهکهن ،ههوڵێکه بۆ ڕاگرتنی ئهو هۆمێدانه که پێناسهکانی
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نهسڵێکی دیاری ئهکرد .ئهو هۆمیدانه ئهو ڕهوایهتانه نین که حیزبی جیاواز بۆ سهلماندنی
شهرعییهتی ئێستا کهڵکی لێ وهربگرێت .بهڵکوو ئهو مرۆڤایهتییهیه که مرۆڤهکانی ئهو سهردهمه
به تێگهیشتنی خۆیان پێناسهیان دهکرد.
له ژێر ڕووناکیی تێگهیشنێکی بهوجۆره ،ئهم کتێبه ههنگاوێکه بۆ تێگهیشتن له ڕابردوو و
نهک دۆزینهوهی «حهقیقهت» .ئامانجێکی ئهم نووسراوهیه ههروهها هاندانی خوێندنهوهی
جۆراوجۆره له ڕووداوگهلێک که پهیوهندی نهک تهنها به بهشداربوانی ،بهڵکوو ههروهها بهو نهسڵ
و سهردهمهوه ههیه که ئهو رووداوانه له سهریان کاریگهریی داناوه و ئێستاش کاریگهریی ههیه.
خاڵی دهسپێکهری مێژوونووسینی کۆن ئهو باوهڕه بوو که «مرۆڤهکان مێژووی خۆیان پێک
دههێنن» .بهاڵم به بڕوای مارکس ئهو مێژووه «له ناخی ئهو ههلومهرجهدا که ڕابردوو پێکی
هێناوه و بۆ ئێستا گوێزراوهته» پێک دێت .بۆیه ،ههر وهک ئهو بیرمهنده ئهڵێ ،ڕابردوو «وهکوو
کێوێک له سهر مێشکی مرۆڤ قورسایی دهکات».
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