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درێژە لە الپەڕەی ٢

بە  خەڵک  ١٣٥٧دا  ڕێبەندانی  لــە 
پاشان  و  بۆ شا«  دروشمی »مردن 
خـــۆڕاگـــری و پــێــداگــریــیــان لــەســەر 
ــمــی پــاشــایــەتــی  ــژی ڕووخـــانـــدنـــی ڕێ
خست.  ســەر  مــەزنــیــان  شۆڕشێکی 
ــان وابـــــوو بە  ــی ــێ ــێـــران پ ــکــی ئـ خــەڵ
تێپەڕین لە نیزامی پاشایەتی دەتوانن 
باشتر  داهــاتــوویــەکــی  و  هــەلــومــەرج 
پاش  ســاڵ   ٤٣ بکەن.  چێ  بۆخۆیان 
ئەم ڕووداوە و وردبوونەوە لە چوار 
دەیە کارنامەی کۆماری ئیسالمی ئەم 
کە  ــێ  ــن دەورووژێ گشتییە  پرسیارە 
ئاخۆ خەڵک هەڵەیان کرد؟ هەمدیسان 
ڕێبەرانی ڕێژیمی تازەدامەزراو چۆن 
و  بەسەر خەڵک و شۆڕش  توانییان 
واڵتدا زاڵ ببن و هەتا ئێستاش وەک 
مۆتەکە لەسەر شانی خەڵک وەمێنن؟

بە  ئیسالمی  شــۆڕشــی  ڕێــبــەرانــی 
وادە و بەڵێنی بەدرۆ توانییان جڵەوی 
ناڕەزایەتییەکانی پێش شۆڕش بگرنە 
پاش سەرکەوتنی شۆڕش  و  دەست 
ڕێژیمی  ــە  ل کــە  ئــەزمــوونــێــک  ــە  ب و 
پــێــشــوو وەریــــان گــرتــبــوو، هـــەر لە 
قەڵتوبڕی  کەوتنە  یەکەم ساتەکانەوە 
لە  ڕۆژ  ســێ  هێشتا  نــەیــارەکــانــیــان. 
تێ نەپەڕیبوو  شــۆڕش  سەرکەوتنی 
چـــوار  ــدان(  ــەنـ ــبـ ڕێـ ٢٥ی  )شـــــەوی 
ئەفسەری پایەبەرزی ڕێژیمی پێشوو 
دادگایەکی  لە  و  ڕۆژە  ئەو  هەر  کە 
چەند خولەکیدا مەحاکەمە و بە بڕیاری 
بەسەردا  ئێعدامیان  سزای  خەڵخاڵی 
قوتابخانەی  سەربانی  لە  سەپابوو، 
ئەوکاتی  مانەوەی  »ڕیفاهـ«، شوێنی 
ئاگاداریی  بە  و  خومەینی  ئایەتوڵال 
ئەو گوللەباران کران. ئەمە سەرەتای 
دەرکەوتنی ڕوخساری ڕێژیم بوو، و 

ئێعدامی شۆڕشگێڕانەی! دژبەران ...

  سەروتار

چارەنووسی بەرجام هەرچی بێ 
خەباتی مافخوازانەی خەڵک دژی ڕێژیم لە جاران بەگوڕتر دەبێ

لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
خستە  تیشکی  سیاسی-تەشکیالتیدا  کۆبوونەوەیەکی 
بزووتنەوەی  ــەردەم  ب مەترسییەکانی  و  دەرفــەت  سەر 
سیاسیی کورد لە ئێران. بەڕێزیان یەکڕیزی و یەکگرتنی 
کوردی  سیاسیی  خەباتی  مەیدانی  سەرەکییەکانی  هێزە 
بە زامنی دەستەبەری مافە نەتەوایەتییەکان و دەسکەوتی 

پتر بۆ بزووتنەوەی کورد زانی.
کاک خالید عەزیزی لەو کۆبوونەوەیەدا بە بایەخەوە 
ئاوڕی لە جموجۆڵە سیاسی و مەدەنی و جەماوەرییەکانی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان دایەوە و پرسی شوناس خوازیی 
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانی بە فەلسەفەی وجوودی 
قــازی  پێشەوا  دێــمــوکــرات،  حیزبی  فکریی  میراتی  و 

محەممەد و کۆماری کوردستان گرێ دایەوە.
ــە هــاوکــێــشــە سیاسی  ــمــوکــرات ل پــێــگــەی حــیــزبــی دێ
پشتگیریی  و  کـــورد  ــەوەی  ــن ــزووت ب مــەدەنــیــیــەکــانــی  و 

هەمەالیەنەی خەڵک لە حیزبی دێموکرات لە هەموو بەستێنەکان 
تەوەرێکی دیکەی باسە سیاسییەکەی کاک خالید عەزیزی بوو. 
بەڕێزیان لەو بەشە لە قسەکانیدا تیشکی خستە سەر ئەوەی کە 
کۆماری ئیسالمی لە هەموو ماوەی تەمەنیدا حیزبی دێموکرات 
حیزبی  بەاڵم  گرتوە،  بەئامانج  حیزبەی  ئەم  سیاسەتەکانی  و 
دێموکرات پشت قایم بە خەڵکی کوردستان لە مەیداندا ماوەتەوە 
و خاوەندارەتیی لە پرسی شوناسخوازیی کورد لە ئێران کردوە.

سەربەخۆیی بۆ حیزبی دێموکرات
 هەم ئەخالقە، هەم پڕەنسیپ

ڕاوەستاو لەسەر دوندی مێژوو
)د. قاسملوو و سەربەخۆیی خوازی(

پرسی زمان و ناسنامەپارێزی
 لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

داڕمانی ئەخالقیی کۆمەڵگە
 لەژێر سێبەری کۆماری ئیسالمیدا

تاوان و جینایەت
 لە سایەی شەرع و قانوون دا

34689

سەردەمی شۆڕش 
نەبڕاوەتەوە

خالید عەزیزی: بەردەوام بەئامانج گیراوین، بەاڵم لە مەیداندا ماوینەتەوە

 عەلی بداغی 

کە  دەنگییەکە  فایلە  باڵوبوونەوەی  دوای  سپا  فەرماندەرانی  بۆ  خامنەیی  پاکانەی 
تازە.  نە  و  هۆیە  بێ  نە  هەڵدایەوە،  پاسداران  مافیای سپای  گەندەڵییەکانی  لە  پەردەی 
ڕێبەندانی ساڵی ٩١ دوای ئەوەی فایلی دەنگیی بەرتیلخۆریی سادق الریجانی لە بابەت 
زەنجانی باڵو بۆوە، خامنەیی گوتی باڵوبوونەوەی ئەو فایلە »پێچەوانەی ڕێوشوێنەکانی 

ئەخالق، شەرع و قانوون«ـە.
ڕۆژی ٧ی پووشپەڕی ١٣٩٧ کاتێک کۆمەڵێک خەڵک کردنەوەی پەروەندەی گەندەڵیی 
ئەکبەر تەبەری، بەرپرسی دەفتەری سادق الریجانی یان بە نوختەگۆڕانێک بۆ پێڕاگەیشتن 
بە گەندەڵییەکانی سادق الریجانی لێک دەدایەوە، لەپڕ خامنەیی دەرکەوت و بە قسەیەک 
هەم  و  قەزایی  دەزگــای  نێو  لە  هەم  الریجانی  کرد: »ســادق  هەمووان  بە  پاشەکشەی 
لێ  تۆڵەی  ئێستا  ناکا  پێویست  و  بــووە  گەندەڵی  دژی  شــەڕی  دەسپێکی  لەمالوئەوال 
بکرێتەوە.« ئێستاش کە فایلی دەنگیی جەعفەری، فەرماندەی پێشووی سپای پاسداران 
لەسەر گەندەڵییەکانی قالیباف، شارەداری ئەوکاتی تاران و سەرۆکی ئێستای مەجلیسی 
دانــاوە؛  دروستییەکەی  و  ڕاستی  بە  دانــی  پاسدارانیش  سپای  و،  بۆتەوە  باڵو  ڕێژیم 
بە »بوختان  لەقاودانەکانی  بۆتەوە و  بەرهەڵستی هەمووان  بە ڕووگرژییەوە  خامنەیی 
هەموو  دەڵێ  خامنەیی  داناوە.  بەدخوازانی  »فڵتەفڵت«ی  و  »ناوزڕاندن«  هەڵبەستن«، 
ئەو کارانە بۆ شکاندنی کەرامەتی قاسم سولەیمانی و لێدان لە جێگە و پێگەی مەجلیس 
و سپای پاسدارانە! زۆر ڕوونە، لە هەر واڵتێکی دی با، خامنەیی وەک کەسی یەکەمی 
دەسەاڵت کە ئاگاداری هەموو ئەو تاوان و گەندەڵییانە کە دەستوپێوەندییەکانی دەیکەن، 

دەبوا دادگایی کرابا و سزای کردەوەکانی خۆی وەرگرتبا.

بڕیارنامەیەک  پەسندکردنی  بە  ڕێبەندان  پێنجشەممە، ٢٨ی  ئورووپا ڕۆژی  پاڕلمانی 
کۆماری ئیسالمیی ئێرانی سەبارەت بە بەردەوامیی ئێعدامەکان لەو واڵتە مەحکووم کرد. 

ئەو بڕیارنامەیە بە ٦١٧ دەنگی بەڵێ و تەنیا ٨ دەنگی دژ پەسند کرا.
لەو بڕیارنامەیەدا پێداگری لەسەر ئەوە کراوە پاش هاتنەسەرکاری دەوڵەتی ئیبراهیم 
ئێران زیادیان  لە  ئێعدامەکان  لە گەالوێژی پارەکەوە ئەژماری  )قازیی مەرگ(  ڕەئیسی 
کردوە. هەروەها تیشک خراوەتە سەر ئەوە کە سیاسەتی بەردەوامیی ئێعدامەکان پتر لە 
جاران کەمایەتییە نەتەوەیی و ئایینییەکانی بەئامانج گرتوەبە جۆرێک کە لە ٢٧١ کەس کە 
لە ساڵی ڕابردووی زایینیدا ئێعدام کراون ٥٠ کەسیان کورد و ٤٥ کەسیان بەلووچ بوون. 
و  حەقیقی  کەسایەتیی   ٨٩ ناوی  ئێستا  تا  ئەگەرچی  ڕایگەیاندوە  ئورووپا  پاڕلمانی 
لەو  مافی مرۆڤ  پێشێلکردنی  بە  ئیسالمی سەبارەت  کۆماری  ناوەندی حکوومەتیی   ٤
بۆ  گوشارەکان  بەاڵم  کراون،  تۆمار  ئورووپادا  یەکیەتیی  گەمارۆکانی  لیستی  لە  واڵتە 
تایبەتی  ڕاپۆرتێری  ڕەحمان،  جاوید  ببن.  زیاتر  دەبێ  ئێران  ئیسالمیی  ڕێژیمی  سەر 
مافی مرۆڤی سەر بە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیش لە نوێترین ڕاپۆرتی خۆیدا، 
ڕێژیمی ئێرانی سەبارەت بە هەڵکشانی ئاماری لەسێدارەدان، دانپێدانانی زۆرەملێ بەهۆی 
ئەشکەنجەوە، پێشێلکردنی یاساکان و توندوتیژی و سەرکوتی ناڕەزایەتییە مەدەنییەکان 
مەحکووم کرد و داوای لە کۆمەڵگەی جیهانیی کرد کە بەرپرسانی ڕێژیمی ئێران لەهەمبەر 
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئێران ناچار بە واڵمدانەوە بکەن. ناوبراو بە ئاماژە بە 
کوشتنی زیاتر لە ٢٠٠ کەس لە خەڵکانی سەرسنوور بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی 

ڕێژیم گوتی: ئەم کوشتارە زیاتر خەڵکی بەلووچ و کۆڵبەرە کوردەکان دەگرێتەوە.

بڕیارنامەی پاڕلمانی ئورووپا لەدژی ئێرانپاکانەی خامنەیی بۆ گەندەڵکارانی سپا
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 درێژەی سەروتار 

 ... لە ماوەی ٤٣ ساڵی ڕابردوودا بەردەوام درێژەی بووە. خومەینی کە 
بناغەی ڕێژیمەکەی  بوو،  ــەروەری  دادپ بنی زاری  قسەی سەری زار و 
کەس  بۆوەی  دانا،  توندوتیژی  و  زەبروزەنگ  و  کوشتن  تێرۆر،  لەسەر 
نەوێرێ دەنگ هەڵبڕێ و لەوانەشە دادپەروەری لە ڕوانگەی ئەو زاتەوە 

هەر ئەمە بووبێ! 
ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی کە لە سەرەتای شۆڕشدا جاڕیان دەدا هەم 
ئەم دنیا هەم ئەو دنیای خەڵکیان بۆ گرینگە و، جەننەت و کەرامەتیان بۆ 
بەدیاری دێنن، ئەم دنیایان لە خەڵکی واڵت کردە دۆزەخ و بۆ ئەو دنیای 
دیکەش کەرامەتیان پێ نەهێشتن. کاتێکیش هەژاری و بێ ئەنوایی خەڵکی 
هێنایەوە سەر شەقام، تێیان خوڕین کە کوا شۆڕشی ئێمە بۆ نان بووە؟ 
ئامانجی شۆڕش بردنەسەرێی هەڵکردنی ئااڵی ئیسالم و بەرزکردنەوەی 
بایەخە  بــواری  لە  بــەڕاســت  هــەر  ــەاڵم  ب بــووە!  مەعنەوییات  و  ئەخالق 
کراوە؟  چی  مەعنەوییاتیشەوە  و  ئەخالق  بە  گەشەپێدان  ئیسالمییەکان، 
تۆمەز نازانن ٤٣ ساڵ دەسەاڵتی ڕێژیمە ئیسالمییەکەیان چەندەی خەڵک 
لە بایەخە ئایینییەکان دوور خستۆتەوە؟ ئاخۆ عەداڵەتی ئیسالمی ئەوەیە 
کە خامنەیی بە هێزە چەکدارەکانی دەڵێ "ئاتەش بە ئیختیار" بن و ئەگەر 
خەڵک بۆ ناڕەزایەتی هاتنە سەر شەقام جینایەت گەلی وەک خەزەڵوەری 
و  کرێکار  ناچین،  بەڕێ  گوتیان  مامۆستایان  ئەگەر  یان  بخوڵقێنن؟   ٩٨
خانەنشین کراوان هاواریان هەڵبڕی شەرمەزاری ژن و منداڵی برسییانن 
و داوای مافەکانی خۆیان کرد، لێیان دەن، چاویان دەرێنن، بیانکوژن و 
تەنانەت گۆڕبزریان کەن؟ ئەخالقی و بایەخە کۆمەاڵیەتییەکانیش کە ڕوونە 
چارەنووسیان بەکوێ گەیشتوە. هەر بە داننانی خۆیان هەڵکشانی ئاماری 
تاوانە کۆمەاڵیەتییەکان و بوونی بیست و پێنج میلیۆن پەروەندەی شەڕ و 
ناکۆکی و تاوانکاری لە دەزگای قەزایی پێوەرێکی باش بۆ هەڵسەنگاندنی 

ئەم ئیدیعایەشە!
کۆماری ئیسالمی لە چوار دەیەی ڕابردوودا واڵتی لە هەموو ڕوویەکەوە، چ 
سیاسی، ئابووری و کۆمەاڵیەتی بەرەو هەڵدێر بردوە. لە ڕووی ئابوورییەوە 
و  بەرنامە  ڕێکخراوی  وەک  ئیسالمی،  کۆماری  پالندانانی  ناوەندەکانی 
بودجە وریایی ئەوەی داوە کە بێتوو گەمارۆکان لەسەر ئێران هەڵنەگیرێن، 
ئابووریی ئیفلیجی ئێران لە ساڵی ١٤٠٣دا بەتەواوی هەرەس دێنێ، هاوکات 
لە ئەگەری هەڵگیرانی سزاکانیشدا بێتوو فۆنداسیۆنی ئیدارەکردنی واڵت 
هەروا لەجێی خۆی بێ و نەخشەڕێی ئابووری-سیاسیی واڵت سەرلەبەری 
دانەڕێژرێتەوە، دوو ساڵ دواتر )١٤٠٥( هەرەس دێنێ. بەاڵم ئاخۆ خەڵک 
بە  ئەوەش پشت  بۆ وەاڵمی  دەدەن؟  بە حکوومەت  دەرفەتەش  ئەوەندە 
کە  بوو  لەوەپێش  ماوەیەک  دەبەستین.  حکوومەتی  ڕەسمیی  بەڵگەیەکی 
بەڵگەیەکی زۆر نەهێنی لە کۆبوونەوەی "پێشگیری لە قەیرانی ئەمنییەتیی 
بژێویی بەردەوام" باڵو بۆوە و لەودا دان بەوە داندرابوو کە سەرهەڵدانی 
سەرانسەریی خەڵکی ئێران زۆر نیزیکە و ناڕەزایەتییە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە یەک ساڵی ڕابردوودا سێ هێندەی پێشوو زیادیان کردوە. لەو بەڵگەیە 
و  کرایەوە  باڵو  عەلیـ"ـیەوە  "عەداڵەتی  سایبێریی  گرووپی  لەالیەن  کە 
ڕۆژی  کە"قەرارگای ساروڵاڵ"  دەکا  کۆبوونەوەیەک  ئاکامگیریی  لە  باس 
کە  دانــاوە  بەوە  دانیان  ڕێژیم  بەرپرسانی  پێکی هێناوە،  خەزەڵوەر  ٣٠ی 
ناڕەزایەتییە  و  نەماوە  دەســەاڵت  بە  متمانەیان  دیکە  چی  ئێران  خەڵکی 
کۆمەاڵیەتییەکان لە ئێران ڕوو لە هەڵکشانە. هەر لەو سۆنگەیەشەوە ڕێژیم 

تەنیا و تەنیا پشتی بە هێزی سەرکوت بەستوە.
هەرەسهێنانی  و  داڕمــان  لێواری  لە  واڵت  ئابووریی  ئەگەر  خۆ  بــەاڵم   
یەکجارییە، شۆڕش لە بواری سیاسی و کۆمەاڵیەتیشەوە هیچ دەسکەوتێکی 
لە  خەڵک  نە  گەیشتوون،  نەتەوایەتییەکانیان  مافە  بە  گەالن  نە  نەبووە، 
ئاستی گشتیدا مافە مەدەنی و کۆمەاڵیەتییەکانیان دەستەبەر بوون، بگرە 
لە هەندێک بواری وەک مافی ژناندا دەتوانین بڵێین کە خۆزگەی زۆر لە 

چاالکانی ئەو بەستێنە گەڕانەوە بۆ ئەیامی پێش شۆڕشیشە.
بەاڵم جێگەوپێگەی ئێران لە کۆمەڵگەی جیهانیدا. سیاسەتی دەرەوەی ئێران 
لە چوار دەیەی ڕابردوودا کارەساتی بۆ ئەو خەڵکی ئەم واڵتە خوڵقاندوە. 
بانگەشەی "ناردنەدەرەوەی شۆڕش" لەالیەن ڕێبەرانی ڕێژیمەوە کە هەر 
و  گیانی  زیانە  و  کاولکاری  بە هەموو  لە سەرەتادا شەڕێکی ٨ ساڵەی 
ئابوورییەکانی بەسەر خەڵکی ئێراندا سەپاند. دواتر وێژمانی "میحوەری 
مقاومەت" پشتیوانیی رێژیم لە دیکتاتۆرەکانی ناوچە وەک بەشار ئەسەد 
ڕێژیمە  لەگەڵ  هاوپەیمانی  و  چین  و  ڕووســیــە  بۆ  ســەرشــۆڕکــردن  و 
هات  بــەدوودا  التینی  ئەمریکای  و  ئەفریقا  نادێموکراتیکەکانی  و  فەشەل 
کە هەمووی بە زیانی خەڵکی ئێران شکاوەتەوە. دیارە هەر لەجێدا ئەم 
سیاسەتەی ڕێژیم دووفاقەشە، چونکی کۆماری ئیسالمی بە بێ هەڵویستیی 
لەالیەن  چێچێن  ئیسالمیستەکانی  سەرکوتی  لە  بێدەنگەکردن  و  خۆی 
ڕووسیە و، سەرکوتی پالنمەندی موسوڵمانەکانی ئۆییغۆر لەالیەن چینەوە 
سەلماندوویەتی کە لەپێناو ڕاگرتنی دڵی ئەم دوو واڵتە کە مانەوەی خۆی 
لە پشتیوانیی ئەواندا دەبینێ، ئامادە بووە پشت لە بنەماییترین سیاسەتی 
خۆی کە پاڵپشتی لە جوواڵنەوە ئیسالمییەکان لە هەموو دنیایە بکا. لەم 
بەرژەوەندیی  نەیویستوە  بەڵکوو  نەیتوانیوە،  نەک  ڕێژیم  گۆڕەپانەشدا 
بپارێزێ و ڕێز و حورمەتی کۆمەڵگەی جیهانی بۆ واڵت  ئێران  خەڵکی 

دەستەبەر بکا.
چل و سێ ساڵ دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی جیا لە جینایەت و کارەساتی 
مرۆیی و قەیرانی ئابووری کۆمەڵگەشی لە ناخەوە هەڵتەکاندوە، بەجۆرێک 
مادە  بە  ئیعتیاد  توندوتیژی،  کۆمەاڵیەتییەکان،  تاوانە  ئیدی  ئێستا  کە 
دیاردە  و  گۆڕخەوی  پەراوێزنشینی،  ئەخالقی،  گەندەڵیی  سڕکەرەکان، 
ناباوە هیترەکان بۆتە شتێکی ئاسایی. هەژاری، بێکاری، بەرگژە سیاسی 
و ئابوورییەکان، سەرکوتی ئازادییە مەدەنییەکان و نەبوونی ئاسۆیەکی 
و  خەمۆکی  تووشی  ــی  واڵت خەڵکی  زۆری  سەتی  داهــاتــوو  بۆ  ڕوون 

نەخۆشییە دەروونییەکان کردوە.
دواجار ئەوەی شۆڕشی ٥٧ بەسەر خەڵکی واڵتی هێنا، تەنیا بە شۆڕشێکی 
دی و ڕووخاندنی ئەم ڕێژیمە قەرەبوو دەکرێتەوە. قۆناغە جۆراوجۆرەکانی 
ئەم شۆڕش و ڕاپەڕینەش هەتا دێ کامڵتر دەبن. پێش هەموو شتێک خەڵک 
ئەستاندۆتەوە  ڕێژیم  کاربەدەستانی  و  ڕێبەران  لە  متمانەیەکیان  هەموو 
و تەواوەتیی شەرعییەتی نیزامی سیاسییش لەالیەن زۆرینەی خەڵکەوە 
بردراوەتە ژێر پرسیارەوە؛ هەروەها بەرهەڵست بوونەوەی خەڵک سەرەڕای 
هەتا  رێژیم  داپڵۆسینی  دەزگای  بی بەزەییانەی  سەرکوتی  و  توندوتیژی 
نموونە  )بۆ  ناڕەزایەتییانە  ئەم  بەرباڵوی  لەگەڵ  زیاتر دەبێ. ڕاستە  دێ 
بەفرانباری ٩٦ و خەزەڵوەری ٩٨( ئەم ڕێژیمە هێشتا لەسەر پێیە، بەاڵم 
ئەزموونی کەڵەکەبووی ناڕەزایەتییەکان دواجار هەرەس هێنانی یەکجاریی 
ڕێژیمی بەدوودا دێ؛ ئەگەر خەڵک لە پشتی خۆیان ئاڵتەرناتیڤێکی دڵنیا و 

جێ متمانە شک ببەن!

خالید عەزیزی: ڕۆڵ و قورسایی کورد سەردەمی شۆڕش نەبڕاوەتەوە
لە ئێرانی داهاتوو لە گرەوی یەکگرتووییمان دایە

حیزبدا  ئەندامانی  بەرینی  کۆبوونەوەیەکی  لە 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 
بە ئاوڕدانەوە لە کارنامەی ٤٣ ساڵەی دەسەاڵتی 
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران و بەردەوامبوونی 
خەباتی خەڵکی کوردستان لە پێناو دەستەبەرکردنی 
پەیام  به  ئاماژەدان  به  نەتەوایەتییەکانیان و،  مافە 
دێموکرات  حیزبی  ئاشتیخوازانەکانی  سیاسەتە  و 
پێشمەرگەی  هێزی  قارەمانانەی  بەرەنگاریی  و 
و  هــێــرش  بــە سیاسەتی  ــبــەر  بــەران کــوردســتــان 
توێژەکانی  و  چین  نێوان  یەکگرتوویی  سەرکوت، 
کــۆمــەڵــگــەی کــوردســتــان و دێــمــوکــراتــەکــانــی بە 
زامنی سەنگ و قورسایی کورد لە هاوکێشەکانی 

داهاتووی ئێران زانی.
ڕێبەندان  ٢٢ی  هەینی،  ڕۆژی  دوانـــیـــوەڕۆی 
ئەندامانی  بۆ  تەشکیالتی  بەرینی  کۆبوونەوەیەکی 
حکومەتی  پایتەختی  هەولێری  شــاری  لە  حیزب، 
لەم  بەڕێوەچوو.  کوردستان  باشووری  هەرێمی 
کۆبوونەوەیەدا کە بە ڕاگرتنی ساتێک بێدەنگی بۆ 
رێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی شەهیدانی کورد و 
کوردستان دەستی پێ کرد، بەڕێز خالید عەزیزی، 
کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گشتیی  سکرتێری 

قسەی بۆ بەشداران کرد.
بە  قسەکانی  ســەرەتــای  عــەزیــزی  خالید  کــاک 
کارنامەی  و   ١٣٥٧ شۆڕشی  لە  ئــاوڕدانــەوەیــەک 
پــڕ لــە ســەرکــوت و قــەیــرانــی ڕێــژیــمــی کــۆمــاری 
ئــێــران دەســـت پــێ کـــرد. بــاســکــردن لە  ئیسالمی 
بۆ  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  ڕوانگەکانی 
بــە دامــەزراوەیــی کــردنــی  بــەڕێــوەبــەریــی واڵت و 
گەڕانەوە  کوردستان،  لە  بەڕێوەبەریی  ئیدارەی 
بۆ دەنگی خەڵک و وەدەستهێنانی زۆربەی زۆری 
دەنگەکانی خەڵکی کوردستان لە الیەن بەربژێرانی 
ئاشتیخوازانەی  پــەیــامــی  و  دێــمــوکــرات  حیزبی 
ــازە  حــیــزبــی دێــمــوکــرات، مــاهــیــیــەتــی ڕێــژیــمــی ت
ئەساسی  لەسەر  تــاران  لە  بەدەسەاڵت گەیشتوو 
بەرەنگاریی  حاشالێکردن،  و  سەرکوت  و  هێرش 
ڕێژیم  بە  بەرانبەر  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
کوردستان،  پێشمەرگەی  هێزی  قارەمانێتیی  و، 
تەوەری یەکەم بەشی باسەکانی بەڕێز سکرتێری 

گشتیی حیزبی دێموکرات بوون.
پەڕژایە  قسەکانیدا  درێــژەی  لە  عەزیزی  بەڕێز 
سەر دۆخی خەبات لە ئێستای ئێران و کوردستاندا 
قەیرانی  لە  پڕ  هەلومەرجی  بە  ئــامــاژەدان  بە  و 
کۆماری ئیسالمی ئێران و بێ توانایی ئەم ڕێژیمە 
لە چارەسەرکردنیان و لەدەستدانی مەشرووعیەت، 
تێکۆشانی  و  خەبات  بــەردەوامــبــوونــی  لە  باسی 
دەستەبەرکردنی  پێناو  لــە  کــوردســتــان  خەڵکی 
مافە نەتەوایەتییەکانیان کرد و، وێڕای بە نموونە 
هــێــنــانــەوەی خــەبــاتــی شــونــاســخــوازانــەی خەڵک 
بــزووتــنــەوەی  ــان  دا،  جـــۆراوجـــۆرەکـ بەستێنە  لــە 
ــنــدوو و  مــافــخــوازانــەی خەڵکی کــوردســتــانــی، زی

هیوابەخش ناودێر کرد.
ســکــرتــێــری گــشــتــیــی حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات لە 
باسکردن  بە  و  قسەکانیدا  لە  بەشە  ئەم  درێــژەی 
لە  قورسایی کورد  ئێران و ڕۆڵ و  داهاتووی  لە 
هاوکێشە سیاسییەکاندا، گوتی؛ لە ئێرانی داهاتوودا 
نادیدە  دێموکرات  حیزبی  و  کورد  ناتوانێ  کەس 

بگرێ. درووست کردنەوەی ئێرانی داهاتوو بە بەبێ 
 بەشداریی کورد و حیزبی دێموکرات بە دڵخوازی 
هیچ الیەک نابێت، بۆیە لەم سۆنگەیەوە لە سەرمانە 

بیر لە بەهێزکردنی خۆمان بکەینەوە.
بە  وێڕای  پێوەندییەدا  لەم  عەزیزی  خالید  کاک 
واڵت  نێوخۆی  لە  خەڵک  خەباتی  زانینی  گرینگ 
سیاسیی  بزووتنەوەی  سەرەکیی  مەیدانی  بە  کە 
کوردستان دێتە ئەژمار و، هەروەها ئاماژەدان بە 
ڕۆڵی حیزبی دێموکرات لە هاوکێشە سیاسییەکانی 
بەهێزکردنی  لەسەر  جەختی  الیەک  لە  داهاتوودا؛ 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  شوناسخوازانەی  جموجۆڵی 
پێداگریی  دیکەوە  الیەکی  لە  و  کــرد  کوردستان 
دێموکراتەکان  یەکگرتنەوەی  زەروورەتی  لە سەر 
ئەو  گوتی:  پێوەندییەدا  لــەم  بەڕێزیان  کـــردەوە. 
ــە نــێــو شــارو  ــڕۆ ل ــەم ــات و تــێــکــۆشــانــەی ئ خــەب
ماهییەتێکی  ئــارادایــە،  لە  کوردستان  ناوچەکانی 
ــاوەری و شــونــاســخــوازانــەی هــەیــە و جێی  جــەم
پێویستە  و  هــەمــوومــانــە  ئیفتخاری  و  ــازی  شــان
بەهێزی بکەین و بەتەواوەتی پشتیوانیی لێ بکەین. 
ئێران  داهاتووی  لە  بیر  کە  سۆنگەیەوە  لەم  هەر 
دێموکرات  و ڕۆڵی خۆمان وەک کورد و حیزبی 
دەکەینەوە، زەروورەتێک زیاتر لە هەمیشە هەستی 
پێ دەکرێ کە ئەویش یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان 
یەکگرتووی  دێموکراتێکی  درووست کردنەوەی  و 

بەهێزە.
گشتیی  سکرتێری  عەزیزی،  خالید  کاک  بەڕێز 
لە بەشێکی دیکەی  حیزبی دێموکراتی کوردستان 
لە  حیزب  ئەندامانی  کۆبوونەوەی  لە  قسەکانیدا 
لــەگــەڵ کتێبەکەی  پــێــوەنــدی  لــە  شــاری هــەولــێــر، 
پارتی  سەرۆکی  بارزانی،  مەسعوود  کاک  بەڕێز 
دێموکراتی کوردستان دا چەند وتەیەکی پێشکەش 

کرد. 
پێوەندیی  بە  ئــامــاژەدان  بە  بەڕێزیان  سەرەتا 
نێوان بزووتنەوەی کورد لە دوو بەشی باشوور و 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە گشتیی و هاوپێوەندیی 
نێوان حیزبی دێموکراتی کوردستان و بارزانییەکان 
کە بۆ سەردەمی کۆماری کوردستان دەگەڕێتەوە، 

نێوان حیزبی  پێوەندییەکانی  لە ڕەوتی  کورتەیەک 
دێموکرات و پارتی دێموکراتی کە قۆناغی جیاوازی 
خالید  کــاک  بــەربــاس.  هێنایە  بینیەوە،  بەخۆیەوە 
عەزیزی لە پێوەندی لە گەڵ ئەو بەشە لە کتێبەکەی 
بە  تایبەتە  کە  بــارزانــی دا  مەسعوود  کــاک  بەڕێز 
پارتی  و  دێموکرات  حیزبی  نێوان  پێوەندییەکانی 
سروشتیی  مافی  الیەنێک  هەر  گوتی؛  دێموکرات، 
ــردووی خۆی  ــ خــۆیــەتــی کــە چــۆن مــێــژوو و ڕابـ
دەنووسێتەوە و تۆماری دەکا؛ لە ڕابردوودا بەشی 
نووسراوەتەوە  حیزب  هەردوو  ڕابردووی  زۆری 
نێوان  پێوەندییەکانی  ــراوە.  کـ ســەر  لــە  باسی  و 
حیزبی دێموکرات و پارتی لە گەڵ ئەوەیکە هەوراز 
لەم  تایبەت  بە  و  قۆناغ   لە زۆر  تێدایە،  نشێوی  و 
چەند دەیەی دواییدا لە سەر ئەساسی دۆستایەتی 
و هاوکاری بووە. بە گشتیی هاوپێوەندیی سیاسی 
لە  بــەشــە  دوو  ــەم  ئ نــێــوان خەڵکی  نــەتــەوەیــی  و 
کوردستان کە مێژوویەکی پڕ هاوسۆزی، فیداکاری 
و هاوکاریی هەیە، بۆ حیزبی ئێمە جێی شانازییە 
و دڵنیاین کە هاوپێوەندیی نێوان خەڵکی ڕۆژهەاڵت 
تــا دێ قــوڵ و بەرین  ــاشــووری کــوردســتــان  ب و 
بەشێک  لە  مەسعوود  کــاک  کە  ئێستا  دەبێتەوە. 
دیکە  بە جۆرێکی  پێوەندییانەی  ئەم  کتێبەکەیدا  لە 
نووسیوەتەوە، ئێمە وەک دوو الیەنی دێموکرات لە 
ڕاگەیاندراوێکدا هەڵوێستی خۆمان باس کردوە و 
پەیامی سەرەکیمان ئەوەیە کە بڵێین کە دۆستایەتی 
پارتی  و  دێــمــوکــرات  حیزبی  نــێــوان  پێوەندیی  و 
و  کوردستانییەکان  حیزبه  بەگشتی  و  دێموکرات 
هەرێمی کوردستان بۆ هەموو قۆناغێک زەروورییە 
وسەرکەوتنی هەرێمی کوردستان بە سەرکەوتنی 
خــۆمــان دەزانــیــن و لــە هــەمــان کــاتــدا، ئێمە وەک 
دەزانین  مافی خۆمانی  بە  دێموکرات  تێکۆشەرانی 
دیفاع لە مێژووی حیزبەکەمان و کەسایەتییەکانمان 

بکەین.
تەشکیالتییە  سیاسی  کۆبوونەوە  ئەم  دوابەشی 
بــۆ وەرگــرتــنــی ڕا و ســەرنــج و وەاڵمـــدانـــەوە بە 

پرسیاری بەشداران تەرخان کرابوو.

پۆلێکی دی لە الوانی نیشتمان هاتنە ڕیزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە

نیشتمان  کــوڕانــی  و  کچان  لــە  دیکە  پۆلێکی 
ــەروەردە لــە ڕیــزی  ــ پــاش تــەواوکــردنــی خولی پ
کوردستاندا  دێموکراتی  حیزبی  رێکخراوەکانی 

ڕێک خران.
١٨ی  دووشەممە،  ڕۆژی  کە  ڕێوڕەسمێکدا  لە 
پێشمەرگەی  پێگەیاندنی  فێرگەی  لە  ڕێبەندان 
٢٤٥ی  دەورەی  کۆتایی  چــوو،  بــەڕێــوە  حیزب 
سەرەتایی پێشمەرگە ڕاگەیەندرا. لەو ڕێوڕەسمەدا 
ــیــب" و  کــە بــە ســــروودی نــەتــەوەیــیــی "ئـــەی ڕەق
خولەکێک بێدەنگی بۆ ڕێزگرتن لە یادی شەهیدانی 
ــووان  ــەشــدارب ــرد، ب ــێ کـ ــی پ ــان دەســت کــوردســت

ڕێزەکانی  بە  پەیوەستبوون  نیشتمانیی  سوێندی 
شۆڕشیان خوارد.

لە بڕگەیەکی دیکەی ئەو ڕێوڕەسمەدا حەسەن 
خۆشکەالم، کادری لەمێژینەی حیزبی دێموکرات 
لە  بەشێک  لە  بەڕێزیان  کرد.  پێشکێش  وتارێکی 
حیزبی  کە  ئەوە  سەر  خستە  تیشکی  قسەکانیدا 
دێموکرات لە ماوەی ٧٦ ساڵی تەمەنیدا شانازیی 
ڕێژیمی  دوو  ــەر  ــب ــەران ب ــە  ک هـــەبـــووە  ــەوەی  ــ ئ
کۆنەپەرەستیی پاشایەتی و کۆماری ئیسالمیدا بۆ 
گەیشتن بە ویست و داخوازییە ڕەواکانی خەڵکی 
جیاوازەکاندا  و  دژوار  قۆناغە  لــە  کــوردســتــان 

خەبات بکا و لە سەنگەری بەرگری لە کەرامەتی 
کورددا ماوەتەوە.

خوێندنەوەی پەیامێک لەالیەن ئەوین قادرزادە، 
یەک لە بەشدارانی دەورە، پێشکیش کردنی چەند 
ســروود و گــۆرانــی و دابــەش کــردنــی خــەاڵت بە 
چەند  دەورە  ســەرکــەوتــوویــەکــی  کــەســە  ســەر 
دەورەی  کۆتایی  ڕێوڕەسمی  دیکەی  بڕگەیەکی 
حیزبی  پێشمەرگەی  پێگەیاندنی  فێرگەی  ٢٤٥ی 

دێموکراتی کوردستان بوون.

***
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هاونیشتمانانی بەڕێز!
ئۆگرانی پرسی کورد و کوردستان!

بەدوای باڵوبوونەوەی کتێبی "بارزانی و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی 
کورد" بەتایبەت فایلی دەنگیی ٦٠ الپەڕیی ئەو کتێبە کە زیاتر پێوەندیی بە 
ڕووداوەکانی دەیەی ٦٠ی هەتاوی و بوونی برایانی پارتی لە رۆژهەاڵتی 
هەیە،  کوردستانەوە  بەشەی  لــەو  کــورد  جــواڵنــەوەی  و  کوردستان 
دژکردەوەیەکی بەرچاوی لە بیروڕای گشتی و الیەنە کوردپەروەرەکانەوە 

بەدوای خۆیدا هێنا.
و  مێژوو  شێواندنی  کە  ڕوو  بخەینە  ڕاستییە  ئەو  پێویستە  سەرەتا 
بەالڕێدابردنی ڕاستیی ڕووداوەکانی ئەو سەردەمە لەهەر الیەکەوە بێ 
نەک یارمەتی بە مێژوویی واقعیی ڕووداوەکان ناکا بەڵکوو بە کارێکی 

ناتەبا لەگەڵ ڕاستیی ڕووداوەکان و زیان گەیاندن بە مێژوو دادەنرێ.
لە هەمان کاتدا سەرهەڵدانی هەر ئاڵۆزییەک یا جیاوازی لە بۆچووندا 
بە قسەی سووک و زمانی زبر لەسەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان چارەسەر 
ناکرێ و لەگەڵ نەریتی لەمێژینەی حیزبی دێموکراتیش ناگونجێ. جیا لەوە 
پێوەندییەکانی پارتی دێموکراتی کوردستان و حیزبی دێموکرات لە بڕگە 
جۆراجۆرەکاندا هەوراز و نشێوی بەخۆیەوە بینیوە و لەهەر بڕگەیەکی 
زەمانیشدا هەرالیەک قسەی خۆی لەسەر کردووە و وەرددانــەوەی لە 
ئێستادا لەگەڵ ئەم الپەڕە نوێیەی کە لە ٣٠ ساڵی ڕابردوودا لە پێوەندیی 

دۆستانەی دوو الیەندا هەڵدراوەتەوە ناتەبایە.
کەشوهەوای  لە  خۆی  کاتی  لە  کە  بابەتانەی  و  باس  لەم  باسکردن 
نادۆستایەتییەکاندا گوتراون و باڵوکردنەوەی بە شێوەیەکی تایبەتی و 
ڕەنگە ئامانجدار، بێجگە لە بریندارکردنەوەی هەستی ڕۆڵەکانی نەتەوی 
ناکەوێتەوە  لێ  دیکەی  بەرهەمێکی  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کــورد 
بەتایبەت کە خوێندنەوەکانی بەڕێزیان لەسەر ڕووداوەکان خوێندنەویەکی 
یەک الیەنە و هەموو تاوانەکانی خستۆتە ئەستۆی حیزبی دێموکرات و 
پارتی بێ تاوان و بێ هەڵە نیشان داوە کە النیکەم ئەم چەشنە قەزاوەتە 
واقعییەتی  مێژوویی  و  بێالیەنی  لە  دووركــەوتــنــەوە  ــە  ڕادەی ئەو  تا  و 

ڕووداوەکان لە بەڕێزیان چاوەڕوان نەدەکرا.
بەتایبەت ئەوەی پێوەندیی بە سەربەخۆیی سیاسیی حیزبی دێموکراتی 
ئێستاش  و  بووە  پایەدانەری  قاسملوو  دوکتور  کە  هەیە  کوردستانەوە 
دڕێژەی هەیە بە سەنەد و مەدرەک و شاهیدیی ڕۆڵەکانی نەتەوەی کورد 
لەهەر دوو بەشی باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان سەلمێندراوە و لە 

بەرچاوی بیروڕای گشتی و کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستانە.
حیزبی دێموکرات لە ماوەی ٧٦ ساڵ تەمەنی پڕ لە هەوراز و نشێوی لە 
گۆڕەپانی خەبات بۆ وەدەستهێنانی مافەکانی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
هیچ  دەڵێین  شانازییەوە  بە  بەاڵم  نەبووە  بێ کەموکووڕی  کوردستان 
کەس و الیەنێک ناتوانێ خاڵێکی الواز لە مێژووی ئەو حیزبە بە تایبەتی 
کــراوە،  دابــەش  بەسەردا  کوردستانیان  دەوڵەتانەی  بەو  پێوەندی  لە 
دەستنیشان بکا کە زیانی بە جوواڵنەوەی کورد لە یەکێک لە پارچەکانی 
کوردستان گەیاندبێ، لێرەدا جێی خۆیەتی ئەو بابەتەش وەبیر بێنینەوە 
کە حیزبی دێموکرات لەو ماوە زەمەنییەدا بە هۆی باردۆخی نەخوازراو 
و داسەپاوی سیاسی، بنکە و بارەگاکانی لە باشووری کوردستان بووە 
بە هیچ جۆر دەستی لە کاروباری نێوخۆیی ئەو پارچە لە کوردستان 
وەرنەداوە و هەموو کات بە بەرپرسایەتیی نەتەوەیی خۆی لە بەرابەر 
هەبووە،  نەتەوایەتییەکانەوە  پرسە  بە  پێوەندییان  کە  ڕووداوانــەی  ئەو 
بۆ  بــووە  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  هــانــدەری خەڵکی  و  ــەوە  جــوواڵوەت

بەهاناوەچوون یا پشتگیری کردنی باشووری کوردستان.
ئاشتیخوازی و باوەڕمەند بوونی حیزبی دێموکرات بە چارەسەریی 
ناکرێ  نەک  کە  ئەوەندە ڕوونە  ئێراندا  لە  ئاشتییانەی مەسەلەی کورد 
بە  بەڵکوو  بکرێ،  پێشێلکەر  ماف  ڕێژیمێکی  بۆ  پاکانە  پێوەندییەدا  لەو 

ڕادەیەک بووە کە تۆمەتی سازشکاری وەپاڵ دراوە.
تاڵەکانی  ڕووداوە  وەرددانـــەوەی  و  لێکۆڵێنەوە  باشترە  کۆتاییدا  لە 
ڕابردوو بە مێژوونووسانی بێ الیەن و واقیع بین بسپێرین و پێ لەسەر 
دابگرینەوە.  الیــەن  دوو  کــوردخــوازانــەی  و  دۆستانە  پێوەندییەکانی 
حیزبی  دڵسۆزانی  و  دۆستان  لە  چاوەڕوانمان  بارودۆخەدا  لەو  ئێستا 
دێموکرات ئەوەیە کە لەو هەلومەرجە هەستیارەدا بە وشیاری و هەست 
بە بەرپرسایەتییەوە لەو بابەتە بڕوانن و هەڵسەنگاندنەکان جۆرێک بن 
کە لە بەرژەوەندیی گشتیی نەتەوەیی و لە قازانجی تەبایی نێوان هێزە 

سیاسییەکاندا بشکێتەوە.

حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسیی

٢١ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

ڕاگەیەندراوی حیزبی دێموکراتی 
کوردستان لەبارەی کتێبی "بارزانی و 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد"ەوە

سەربەخۆیی سیاسی بۆ حیزبی دێموکرات
 هەم ئەخالقە، هەم پڕەنسیپ

شەهید د. قاسملوو:
ــەت واز لە  ــی قـ ــەت ــای "ئــێــمــە بـــە خـــاتـــری دۆســت
سەربەخۆیی و قازانجی میللەتەکەمان ناهێنین. بەاڵم 
لەبەر خاتری سەربەخۆیی و قازانجی میللەتەکەمان 
دەهێنین.  دۆستایەتی  لە  واز  بوو،  پێویست  ئەگەر 
کـــەوابـــوو مــێــعــیــاری بــۆ ئێمە قــازانــجــی حــیــزب و 
ئەساسی  مێعیاری  سەربەخۆییمانە.  و  کورد  گەلی 
بەاڵم  دەکەین  دۆستایەتی  بڕیاردانە.  سەربەخۆیی 
لە گەڵ پاراستنی سەربەخۆیی. ئەگەر پێویست بوو 
بەاڵم  دەکەین،  سەربەخۆیی  فیدای  دۆستایەتی یەکە 

هەرگیز سەربەخۆیی فیدای دۆستایەتی ناکەین."
***

بــزووتــنــەوەکــانــی  ــانـــی  خــاڵــە الوازەکـ لــە  یەکێک 
بووە  فکرییانە  و  سیاسی  بەستراوەیی  کوردستان 
ئەم  کە  شوێنەدانەرەکانەوە  هێزە  و  دەوڵــەتــان  بە 
خەسڵەت و تایبەتمەندییە ئەگەر لە الیەک پێوەندیی 
بە فکر و ئایدیای سیاسی یان مەزهەبییەوە هەبێ، 
جوغرافیاییە  جەبرێکی  بــەرهــەمــی  زۆری  بەشی 
بەسەر  دووهــەمــدا  جیهانیی  شــەڕی  ئاکامی  لە  کە 
دامــەزرانــی  بە  سەپێندراوە.  کـــوردان دا  نیشتمانی 
حیزبی دێموکراتی کوردستان و دەسپێکی قۆناغێکی 
نوێ و مودێرن، ئەسڵ و مێعیارێک لە بزووتنەوەی 
کوردستاندا خۆی دەردەخا کە تا ڕادەیەک بزووتنەوە 
لەم خەسڵەتە زیانبەخشە دوور دەخاتەوە کە ئەویش 
پێوەندییەدا  لەم  بڕیاردانە.  و  سیاسی  سەربەخۆیی 
دەیان  مێژوویی  لە  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی 
نەتەنیا  هـــەوراز و نشێوی خــۆیــدا،  لــە  پــڕ  ســاڵــەی 
لە  بەڵکوو  کارنامەیە،  بێ گەرترین  و  پاک  خاوەنی 
بەهێزکردن و ئەرزش و بایەخ بەخشین بەم مێعیارە 
ــنــەوەی کــوردســتــانــدا، ڕۆڵـــی داهــێــنــەر و  لــە بــزووت

بەهێزکەری پێ بڕاوە.
دێموکراتی  خاڵیی حیزبی  مەرامنامەی هەشت  لە 
لەبڕاننەهاتوویی  هێزی  بە  پشتبەستن  کورستان دا 
گەل و لەبەرچاوگرتنی قازانج و بەرژەوەندییەکانی 
و  ویست  بەئەساس گرتنی  و  کوردستان  خەڵکی 
داخوازییە نەتەوایەتییەکانی گەلی کوردستان، بناغە 
و بنچینەی سەربەخۆیی سیاسیی بزووتنەوەی نوێی 
هەروەها  و  حیزبە  ئەم  ڕێبەرایەتیی  بە  کوردستان 
کەوابوو  دادەڕێـــژرێ.  دۆستایەتییەکان  سنووری 
لە  دێموکراتدا  حیزبی  لە  موبارزاتییە  ئەرزشە  ئەم 
ڕابردووی  لە  بە خوێندنەوە  ئێستا  تا  دامەزرانیەوە 
بۆ  قازانجەکانی  و  کــوردســتــان  بــزووتــنــەوەکــانــی 
داهاتووی خەباتی نەتەوەی کورد، ئەسڵێکی نەگۆڕ و 
چەسپاوە. بەاڵم لە کەس شاراوە نییە کە کاریگەریی 
و  زانــا  ڕێــبــەری  ئەندێشەکانی  بیرو  و  کەسایەتی 
هەڵکەوتووی کورد، دوکتور قاسملوو لە تەتەڵەکردن 
حیزبی  باوەڕەکانی  لە  ئەسڵە  ئەم  بەهێزکردنی  و 

دێموکراتدا، بەرچاوه. 
ــاوەڕە و  ــ ــە ب شــەهــیــد قــاســمــلــوو ئـــەم مــێــعــیــارە ل
بە  دەبەستێتەوە  دێموکراتدا  حیزبی  سیاسەتەکانی 
دوو ئەسڵ و مێعیاری هەرە ئەساسی لە باوەڕەکانی 

مستەفا  عیزەدین  دوکتور  ڕۆشنبیریی  ناوەندی 
ڕەسووڵ لە شاری سلێمانی سمینارێکی لەژێر ناوی 
"وەرگێڕان و گرفتەکانی وەرگێڕان لە کوردستان"دا 

بەڕێوەبرد.
٢١ی  پێنجشەممە،  ڕۆژی  کــە  ســمــیــنــارەدا  ــەو  ل
دەیــان  بەشداریی  بە  و  پانێل دا  دوو  لە  ڕێبەندان 
نووسەر، ڕووناکبیر و ئاکادیمیسیەنی کورد بەڕێوە 
باسێکی  لە  حــەســەن زادە  عەبدوڵاڵ  مامۆستا  چــوو، 
دەوڵەمەنددا تیشکی خستەسەر بایەخی وەرگێڕان لە 
مێژووی وێژەی کوردیدا، تایبەتمەندییەکانی وەرگێڕ 
پرسی  بە  پێوەندیدار  ئارێشانەی  و  کۆسپ  ئەو  و 

وەرگێڕان لە کوردستان دان.
سمینارەکە بە قسەکانی دوکتور ڕەئوف عوسمان، 
عیزەدین  د.  ڕۆشنبیریی  ــدی  ــاون ن ــەری  ــوەب ــەڕێ ب
مستەفا ڕەسووڵ دەستی پێ کرد و دواتر فیلمێکی 
لە  وەرگــێــڕان  ــی  "دۆخـ نـــاوی  لــەژێــر  دۆکیۆمێنتی 

کوردستان"دا پێشان درا.
و  نــووســەر  حـــەســـەن زادە،  عــەبــدوڵــال  مامۆستا 
نــاســراوی  کـــورد و سیمای  نــــاوداری  وەرگــێــری 
یەکەمی  پەنێلی  لە  کورد  نەتەوایەتیی  بزووتنەوەی 

دیکەی حیزب و وەک بەها و ئەرزشێکی سیاسی- 
بە  ئەسڵە  ــەم  ل الدان  و  دەکـــا  پێناسە  نــەتــەوەیــی 
لەبەر   " خەتایەکی گەورە دەزانێ. کاتێک کە دەڵێ؛ 
میللەتەکەمان،  قازانجی  و  سەربەخۆیی  خــاتــری 
دەهێنین"  دۆستایەتی  لە  واز  بوو  پێویست  ئەگەر 
لە  "قازانج"  و  "سەربەخۆیی"  ئەسڵی  دوو  هەر  و،  
پەنا یەک دادەنێ، دەقیقەن دەیهەوێ بایەخ و بەهای 
دەربخا  بزووتنەوە دا  و  حیزب  لە  سەربەخۆبوون 
بۆیە دەیبەستێتەوە بە قازانجی میللەتەکەی و پێکەوە 

پێناسەیان دەکا.
بۆ  میللەت و ویست و داخــوازتــەوەری  قازانجی 
کاکڵی  و  ناوەزێڵ  و  پڕینسیپە  دێموکرات  حیزبی 
پڕینسیپی  کۆمەڵێک  لــە  حیزبە  ئــەم  بــاوەڕەکــانــی 
پــاراســتــن و زیندوو  کــە  هــاتــوون  پێک  نــەتــەوەیــی 
شتێکەوەیە.  هــەمــوو  ســـەرووی  لــە  هێشتنەوەیان 
و  تێچوو  بەبێ  پڕینسیپە  ئەم  پاراستنی  بێگومان 
پێوەندییەدا  لەم  دێموکرات  حیزبی  و  نابێ  هەزینە 
پاراستنی  لەپێناو  کە  ڕایگەیاندووە  بەڕوونی  زۆر 
بــاوەڕی  بــڕیــارەکــانــیــدا،  و  سیاسی  سەربەخۆیی 
نییە.  نەرمی نواندنێک  و  ســـازش  جـــۆرە  هیچ  بــە 
بوو  پێویست  "ئەگەر  دەڵێ:  قاسملوو  شەهید  بۆیە 
بــەاڵم  دەکــەیــن،  سەربەخۆیی  فــیــدای  دۆستایەتی  
ناکەین".  دۆستایەتی  فیدای  سەربەخۆیی  هەرگیز 
ئــەوەیــە کــە؛ قازانجی  ئــەم ڕستەیە  ــی  ــای ڕوون وات
میللەتەکەمان به هیچ شتێک ناگۆڕینەوە و ئامادەین 
لەپێناویدا تێچوو هەزینەش بدەین تەنانەت ئەگەر لە 

دەستدانی دۆستەکانیشمان بێت.

لێرەدا ئەخالق وەک ئەسڵ و مێعیارێکی دیکە بۆ 
زیاتر  دێموکرات  حیزبی  کوردستان  بزووتنەوەی 
ئەخالق تەوەر،  دەکا. خەباتی  پەیدا  مانا  لە هەمیشە 
سیاسەتی تێکەڵ بە ئەخالق، پاراستنی ئەخالقیانەی 
پابەندبوونێکی  خەڵک،  و  خاک  بەرژەوەندییەکانی 
کۆتاییدا  لە  و  موبارزە  ئەرزشەکانی  بە  ئەخالقی 
لە  ئەخالقمەدارانە  بارگرانییەکی  تەحەموولکردنی 
هەموو  گشتییەکاندا؛  بەرژەوەندییە  پاراستنی  پێناو 
مێعیاری  بۆ  دێموکراتن  حیزبی  پێناسەی  ئەمانە 

سەربەخۆیی سیاسی.
کەسایەتی  ــە  ل ڕوانــیــنــە  ئـــەم  ــکــەی  دی بەشێکی 
دەگرێ  سەرچاوە  کــوردەوە  ئینسانی  به  بەخشین 
ــەکــەی بە  ــە حــیــزب و گــەل ــەر ب ــب ــەران ــە خـــۆی ب ک

نـــاوی "هــونــەری  لــەژێــر  ــەم ســمــیــنــارەدا باسێكی  ئ
وەرگێڕان لە کوردستان"دا پێشکێش کرد. بەڕێزیان 
ئەوە  سەر  خستە  تیشکی  باسەکەیدا  سەرەتای  لە 
مەبەستە  کــۆبــوونــەوەیــەدا  لــەو  ئــەوەی  ڕاستە  کە 
وەرگێڕانی  واتــە  تایبەتییەکەی،  مانا  بە  وەرگێڕان 
بابەتێکە لە زمانێکەوە بۆ زمانێک و بە دیاریکراوی 
ــە؛ بـــەاڵم وەرگـــێـــڕان  ــی ــوردی ــی ک ــان ــۆ زم لـــێـــرەدا ب
بوارەکانی  لە  زۆر  و  هەیە  بەرینتری  مەودایەکی 

ژیان لە پێوەندییەکاندا دەگرێتەوە.
بەڕێز مامۆستا حەسەن زادە لەو بەشە لە قسەکانیدا 
بە  چ  وەرگێڕان  لەگەڵ سوودەکانی  پێوەندی  لە  و 
مانا گشتییەکەی و چ بە مانا تایبەتییەکەیدا کۆمەڵە 
باسی  ســەر  هاتە  ــر  دوات و  هێنایەوە  نموونەیەکی 

مەرجە سەرەکییەکانی وەرگێڕانێکی سەرکەوتوو. 
سەر  ئاستەنگەکانی  و  کوردستان  لە  وەرگێڕان 
تەوەرێکی  چۆنییەوە  و  چەندی  ڕووی  لە  ڕێگای 
بــوو.  حـــەســـەن زادە  مامۆستا  بــاســەکــەی  دیــکــەی 
ــاری چــەنــدیــیــەوە  ــە بـ ــوو کــە ل ــ مــامــۆســتــا ڕای واب
وەرگێڕانی کوردی کۆسپێکی لە پێش نیە و لە پاش 
ڕاپەڕینەوە پێشکەوتنی زۆر گەورەی بەخۆوە دیتوە. 

بەرپرسیار بزانێ و بە بڕیار و سیاسەتە هەڵەکانی 
میللەتەکەی تووشی بارگرانی و شەرمەزاری نەکات. 
وەئەستۆگرتنی  لە  بەسوود  و  درووســت  بڕیاری 
کەس  ئــەو  ــرێ.  دەگ ســەرچــاوە  بەرپرسیارێتییەوە 
بە  بەرانبەر  خۆیان  کە  ڕێکخراوانەی  و  حیزب  و 
بڕیارەکەیان  ئاکامی  و  میللەتەکەیان  چارەنووسی 
بە بەرپرسیار نازانن، نە دەتوانن سەربەخۆبوونیان 
هەڵبژێرن،  درووســت  بڕیاری  دەتوانن  و  بپارێزن 
بۆیە لە پێناو دەسکەوتێکی چووکەڵەی کورت خایەندا 
و  چاو  ئەخالقییەکان،  بەها  پشتکردنە  به  ئامادەن؛ 
گوێیان لە حاست بەرژەوەندیی نەتەوەکەیان کوێر 
تەسلێمی  بە هێزی دوژمــن،  دەبــێ و پشت  و کەڕ 
داواکارییەنی دەبن و بە لەدەستدانی سەربەخۆییان 
لە کۆتاییدا  لە ڕۆڵەکانی گەل دەوەشێنن و  دەست 

تووشی شەرمەزاری و خیانەت دەبن.
حیزبی دێموکرات بە وەپێشدانی بەرژەوەندییەکانی 
هەوڵی  ــەگــۆڕ،  ن پڕینسیپێکی  وەک  ــەوەکــەی  ــەت ن
بپارێزێ.  بڕیاردانی  و  سیاسی  سەربەخۆیی  داوە 
هەرچەند لەم پێناوەدا تووشی خەسار و هەزینەی 
زۆر و کورتخایەن بووە، بەاڵم وەک سەلمێندراوە، 
کوردستاندا،  خەڵکی  تاکێکی  هەموو  وێــژدانــی  لە 
ــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ  ــوورە. ل ــ ــ ســـەربـــەرز و ڕووس
جۆراوجۆرەکان  سیاسییە  الیەنە  و  هێز  دەوڵەتان، 
خەڵکی  ــیــەکــانــی  بــەرژەوەنــدی ڕەچــــاوی  هەمیشە 
نەتەنیا تووشی  پێناوەدا  لەم  کوردستانی کردوە و 
کەوتنە ژێر نفوز و کاریگەریی هیچ الیەنێک نەبووە، 
بەڵکو لە پێناو باوەڕ و بڕیارەکانیدا زۆر جار وازی 

پێوەندی  لە  بەتایبەت  هێناوە.  دۆستایەتییەکانی  لە 
بەسەردا  کوردستانیان  کە  واڵتــانــەی  ئــەو  لەگەڵ 
دابەش کراوە، حیزبی دێموکرات لە پێوەندی و بڕیار 
بەرژەوەندیی  و  قازانج  ئەساس  سیاسەتەکانیدا  و 
ــەوەی کـــورد لــە هــەرکــام لــە پــەشــەکــان و  ــن ــزووت ب
پاراستنی سەربەخۆیی بڕیاردانی بووە. پێوەندیی و 
بڕیارەکانی حیزب بە ئێعترافی هەموو الیەک و بە پێی 
پێوەندییەکانی  بە  پێوەندیدار  بەڵگەنامەکانی  و  فایل 
–بەتایبەت  دەورووبـــەر  دەوڵەتانی  گەڵ  لە  حیزب 
نەتەنیا  ئێستا–  تا  کــۆنــەوە  لە  عێراق  دەوڵــەتــانــی 
تێدا  نەتەوەییەکانی  پڕینسیپە  لە  الدان  زەڕڕەیــەک 
بەدی ناکرێ، بەڵکوو جێی شانازی و سەربەرزییە.

وەک  زۆرە،  گیروگرفتمان  چۆنییەوە  لەباری  بەاڵم 
وەڕگێڕان  بوونی  یەکگرتوو،  ڕێنووسی  نەبوونی 
ــان،  ــی لــە زم ــەشــارەزای ــرەوە بــۆ خــولــیــا، ن ــەه لــە ب
بایەخ نەدان  زمان،  بەرتەسک کردنەوە  وشەداتاشین، 
و  دیکە  زمانەکانی  بۆ  کوردییەوە  لە  وەرگێڕان  بە 
کاری  بەسەر  چــاودێــری  بۆ  دەزگــایــەک  نەبوونی 
باڵو  کاڵ وکرچ  شتی  نــەدا  ڕێگا  بــۆوەی  وەرگێڕان 

بێتەوە.
خستە  تیشکی  باسەکەیدا  دوابەشی  لە  مامۆستا 
سەر ئەوە کە دەسەاڵتی سیاسی نەک هەر بەرامبەر 
و  زمان  هەمبەر  لە  بەگشتی  بەڵکوو  وەرگێڕان،  بە 

چارەنووسی زمانی نەتەوەیی خەمساردە.
باسێک  سمینارەکەشدا  ــی  ــەم دووه پانێلی  لــە 
"کاریگەریی  ناونیشانی  ئازاد بەرزەنجی بە  لەالیەن 

زمانە بیانییەکان لەسەر وەرگێڕان" پێشکێش کرا.
سمینارەکە  کــاری  دوابــەشــی  کە  باسە  شایانی 
دەربــڕیــنــی  و  ســەرنــج  بــۆ  پانێلەکە  دوو  ــەر  ه لــە 

ڕاوبۆچوونی بەشداران تەرخان کرابوو.

***

سمایل شەرەفی

مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەن زادە: دەسەاڵتی سیاسی نەک هەر بەرامبەر بە وەرگێڕان
 بەڵکوو بەگشتی لە هەمبەر زمان و چارەنووسی زمانی نەتەوەیی خەمساردە
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ڕاوەستاو لەسەر دوندی مێژوو
)چەمکی سەربەخۆیی خوازی لە ئەندیشەکانی شەهید دوکتور قاسملوودا(

ئاماژە:
گشتی  خوێندنەوەیەکی  وتـــارە  ئــەم 
هەندێ  لە  ئــاوڕدانــەوە  بۆ  بەپەلەیە  و 
قاسملوو  ــور  ــت دوک شەهید  دەقــەکــانــی 
مافی  دیاریکردنی  پرسی  بە  ســەبــارەت 
ڕەهەندە  لە  یەکێ  وەک  چــارەنــووس، 
دەڤەری  لە  قاسملوو  دوکتور  فکرییەکانی 
و  حەز  وەک  مافە  ئەم  واتە  سیاسەتدا. 
دوورەدەست  ئارەزوویەکی  وەک  خولیا، 
کورددا  سیاسیی  سەرکردەیەکی  زەینی  لە 
پۆلیتیک  ڕێــئــال  چەمکی  لــەگــەڵ  چــۆن 
شێوەیەکی  بە  سیاسی  واقیع بینیی  واتە 

هاوتەریب بوونیان هەبووە.
"پێکەوەلکاندنی  تێرمی  چۆن  هەروەها 
دەستەواژەیەکی  بە  دەکا  جوغرافیایی" 
نەتەوەیی"  "یەکیەتیی  ناوی  بە  کلیدی 
یەکگرتنەوەی  ســەرلــەنــوێ  ئـــەوەی  بــۆ 
نەتەوەیەکی پارچەپارچەکراو وەک مافێکی 

سروشتی پێناسە بکا.
لەم وتارەدا ئاوڕ دراوەتەوە سەر ڕۆڵی 
کارگێڕێک  وەک  قاسملوو  دوکتور  شەهید 
پرسی  بۆ  شوێندانەرییەکەی  ئاستی  کە 
چ  چارەنووس"تا  کردنی  دیــاری  "مافی 
ڕادەیەک بووە چ وەک بیردۆزێکی سیاسی، 
چ وەک ستراتیژیستێکی سیاسی و چ وەک 

ڕووناکبیرێکی ئۆرگانیک.
***

سەردەمی  لەدایکبووی  پرسێک  هەموو 
ــەی  دووان پێوەری  بە  دەبــێ  واتــە  خۆیەتی، 
ئانالیز  و  شرۆڤە  پرسەکە  شوێن   – کــات 
سەربەخۆیی  نەغمەی  ئەمڕۆ  ئەگەر  بکرێ. 
لە  و،  گــوێ  بــەر  دێتە  کــوردی  شەقامی  لە 
تابۆیە  ئەم  و  عەین  بەرەو  هاتووە  زەینەوە 
شۆڕشی  ســەرەتــای  لــە  نییە،  بڤە  تــر  چیی 
هێزێکی  هیچ  گوتاری  لە  و  ئێراندا  گەالنی 
تەنانەت  نەبوو.  بوونی  پرسە  ئەم  سیاسیدا 
پارچەی  چوار  لەهەر  بێ  لەگەڵدا  ئێستاشی 
نــادیــتــرێ.  دیــســکــۆرس  ــان وەک  کــوردســت
و  فاکت  بە  بکرێ  ئەگەر  گرینگە  زۆر  بۆیە 
مافی  دیاریکردنی  پرسی  بتوانین  بەڵگەوە 
قاسملوودا  دوکتور  زەینی  لە  چــارەنــووس 
ئەم خاڵە  لەسەر  پێداگری  کەین.  شەن وکەو 
بۆ  بەڕێز  کە خوێنەری  دەزانــم  پێویست  بە 
ساڵ  پەنجا  بە  نیزیک  زەمەنیی  ماوەیەکی 
کــەش وهــەوای  لە  و  بگەڕێنمەوە  دواوە  بۆ 
دوکتور  بۆچوونەکانی  سەیری  کاتدا  ئــەو 
زەینی  ئاوانگاردی  مەبەستم  بکا.  قاسملوو 
شەهید دوکتور قاسملوویە هەم بە نیسبەت 
پرسی دیاریکردنی مافی چارەنووس، هەم بە 

نیسبەت کۆمەڵگای ئەوان سەردەمان.
***

لە ماوەی سەركردایەتیی شەهید دوكتور 
قاسملوو وەك سكرتێری حیزبی دێموكرات، 
و  ئورووپا  لە  ناسراوی  كەسایەتیی  بەهۆی 
سیاسەتمەداران  لەگەڵ  ناسیاویی  هەروەها 
كورد  پرسی  جیهان،  ڕۆژنامەنووسانی  و 
جۆرێ  بە  ڕۆژەڤ،  بە  ببوو  ــەاڵت  ڕۆژه لە 
ــگــەكــانــی دنــیــا  ــان ــاوب ــەن كـــە مــیــدیــا هــــەرە ب
ئێرانیان  كوردستانی  هەواڵەكانی  بــەردەوام 
گــاردیــیــەن  نــمــوونــە:  دەگـــواســـتـــەوە، وەك 
)بریتانیا(، لۆمۆند )فەڕانسە(، دێیلی تێلیگراف 
ئیكۆنۆمیست  )بلژیك(،  لوسوار  )بریتانیا(، 
)بریتانیا(، هیراڵد تریبیۆن )ئەمریكا(، سەندەی 
تایمز )بریتانیا(، زوددۆیچە )ئاڵمان(، نیوزویك 
)ئەمریكا(، فاینانشاڵ تایمز )بریتانیا(، فیگارۆ 
)فەڕانسە(، فرانكفۆرتر ئاڵگماینێ )ئاڵمان( و... 
لە ڕۆژنامە  یەكێك  لە  تەنانەت ساڵی ١٩٧٤ 
خۆی  قەڵەمی  بە  ئەمریكادا  پڕتیراژەكانی 
باڵو  كوردستان  كۆماری  لەسەر  بابەتێك 
فیگارۆ  ــامــەی  ڕۆژن نموونە  بــۆ  ــەوە.  ــات دەك
لە  فەڕانسە  ڕۆژنــامــەی  پڕتیراژترین  وەك 
كاتی لە لووتكەدابوونی شۆڕشی ڕۆژهەاڵتی 
ئاوا   ١٩٧٩/٨/٢٠ بـــەرواری  لە  كوردستان 
دەنووسێ: "ئەگەرچی كوردستان وەك واڵت 
بەاڵم  نییە،  بوونی  نەخشەیەك  هیچ  لەسەر 
و  كیلۆمەتری چوارگۆشە خاك  هەزار   ٥٠٠
لە  و  هەیە  میلیۆن حەشیمەتی   ٢٠ لە  زیاتر 
كوردستان  هەركات  هــاوچــەرخ دا  مێژووی 
ڕادەپەڕێ، پێنج واڵت دەلەرزێن..." فیگارۆ لە 
بەسەر  كورد  "نەتەوەی  دەنووسێ:  درێژەدا 
عێراق، سووریە  ئێران،  توركیە،  پێنج واڵتی 
كە  كــراوە  دابــەش  سۆڤییەت دا  یەكیەتیی  و 
شۆڕشدا  لە  بـــەردەوام  مێژوو  بــەدرێــژایــی 

ئــەرمــەنــیــیــەكــان  وەك  هــەمــیــشــە  و  ــوون  ــ ب
سەركوت كراون."

ئەمە واتە لە سەردەمی نەبوونی سۆشیال 
ــۆڕی  ــەبــوونــی ت ــە ســـەردەمـــی ن ــادا، ل ــدی ــی م
ستراتیژیستێک  تەنیا  ئینتێرنێت  بەرباڵوی 
دەتوانێ سەرنجی میدیای زەبەالحی سەردەم 
سەرنجڕاکێش  و  ڕابکێشێ  کورد  پرسی  بۆ 
لەت وکوتکراو  واڵتێکی  لە  باس  کە  ئەوەیە 

بکرێ کە لەسەر نەخشە بوونیان نییە!
***

ــەی  ــاســان ــن ــێ ــەم ئــــەو پ ــ ــەرج ئـــەگـــەر ســ
ــراون بــخــەیــنــە تــای  ــ بـــۆ ڕوونـــاکـــبـــیـــران كـ
تەرازوویەكەوە، دەكرێ دوو خاڵی سەرەكی 
و هاوبەشیان تێدا بەدی بكەین كە بریتین لە: 
داهێنان و شوێندانەری. ڕێك ئەم دوو خاڵەی 
ئێستا لەسەر گۆڕەپانی سیاسی، كۆمەاڵیەتی 
ناكرێن.  بــەدی  كــوردســتــان  فەرهەنگیی  و 
دیارە داهێنانی فكری لە فەزایەكی تاكەكەسی 
و ئیزۆلەدا سازدەبێ، بەاڵم شوێندانەری لە 
فەزایەكی گشتی و پەرەگیردا دواجار دێتەدی، 
ئەم  سەیری  پڕۆسەیەك  وەك  ئەگەر  واتــە 
تاكەوە  لە  بڵێین كە  چەمكە بكرێ، دەتوانین 
لەم  بەدەر  دەبەستێ.  ڕێچكە  كۆمەڵ  بەرەو 
پرۆسەیەكی  دەبــێــتــە  ڕۆشــنــبــیــری  ــە،  ــ ڕەوت
دوکتور  شوێندانەری  نــاتــەواو!  و  سەقەت 
کۆمەڵگەی  لەسەر  خۆی  دوای  لە  قاسملوو 
کورد،  تاکی  و  دێموکرات  حیزبی  کــوردی، 
ئێستا  ئــەوەی  هەر  حاشاهەڵنەگرە.  شتێکی 
سەرلەنوێی  خــوێــنــدنــەوەی  خەریکی  ئێمە 
چارەنووسین  مافی  کردنی  دیــاری  چەمکی 
لە ڕوانگەی شەهید دوکتور قاسملووە، واتە 
دوای  نەوەکانی  لەسەر  ئــەو  شوێندانەری 

خۆی.  
***

کە  گرینگە  ــکــی  ڕووداوێ پیرۆز   پەیمانی 
ئەمیربەدرخان،  کارزانیی  و  سەرپەشتی  بە 
بۆتان،  میرنشینەکانی  لەنێوان  بۆتان  میری 
سەعرەد،  خێزان،  مــووش،  حەککاری،  وان، 
قارس و... واژۆ دەکرێ و تەنانەت پەلهاوێژی 
دەکا بۆ میرنشینی ئەڕدەاڵن. واتە بەجۆرێ 
ژێر  کوردستانی  و  دەسکردەکان  سنوورە 
دەسەاڵتی عوسمانی دەبڕێ و دەچێ بەرەو 
کوردستانی ژێر دەسەاڵتی سەفەوی. بڕینی 
لە ڕاستیدا پالنێکە  ئەم سنوورە دەسکردانە 
بۆ داهاتوو بە مەبەستی سازکردنی واڵتێکی 

سەربەخۆ.
بۆیە لێکۆڵەرە بیانییەکانیش ئەم حکوومەتە 

بەم دەستەواژەیە پێناسە دەکەن:
کە   Semi-Independent Emirate
نیوەسەربەخۆ  حکوومەتێکی  لــە  گـــوزارە 
ئـــەمـــڕۆیـــی وەک  ــری  ــی ــەعــب ت ــە  بـ ــا و  ــ دەکـ
ئەو  ئەمە  سەلمێندرابوو.  دیفاکتۆ  بوونێکی 
کورد  سەرکردەی  کە  ئارەزوویەیە  و  حەز 
عەوداڵێتی، بەاڵم لەسەر ئەرزی واقیع میری 
دەکەوێتە  عوسمانی  سوڵتانی  لەگەڵ  کورد 
هاوسەنگی  کردنی  ڕەچــاو  هەمان  گفتوگۆ، 

هێز لە ڕێئال پۆلیتیکی ئەمڕۆدا.
یان لە سەردەمی کۆماری کوردستان، کە 
بە  دەکــەی،  کوردستان  ڕۆژنامەی  سەیری 
"ئیستقالل" دەبێتە مۆتیڤی  ڕاشکاوی وشەی 
سەربەخۆیی،  واتــە  "ئیستقالل"  ــە.  ــام ڕۆژن
و  وشــەی سەربەخۆیی  هـــەردوو  قــەزائــەن 

جێژنی  مانشێت:  دەبنە  بەیەکەوە  ئیستقالل 
سەربەخۆیی و ئیستقاللی کوردستان. تەنانەت 
ــەوە ســەرنــج ڕاکــێــشــتــر ئـــەوەیـــە، پــێــشــەوای  لـ
مەنشووری  بــە  ئــامــاژە  قسەکانیدا  لــە  نەمر 
دیاریکردنی  بۆ  مەنشوورێک  دەکا،  ئاتاڵنتیک 
ژێردەستەکانی  نــەتــەوە  چــارەنــووســی  مافی 
پێشەوای  تۆ  ــەم!  دووه جیهانی  شــەڕی  پاش 
پەیمانی  لە  بــاس  ئەوکات  و  بی  نەتەوەیەک 
ئاتاڵنتیک بکەی کە لەوێدا ئاماژە بەوە کراوە 
دەبێ مافی چارەنووسی گەالن ڕەچاو بکرێ، بە 
باوەڕی من نیشان لەوەیە کە لە زەینی پێشەوا 
سەربەخۆیی  بــیــرۆکــەی  مــحــەمــمــەددا  قـــازی 
ــەو وێــنــەیــەی کە  ــان ئ ــووە. ی ــەب بــەتــەواوی ه
خەریتەی کوردستانی گەورە، لە پشت سەری 
)وێنەکە  هەڵواسراوە  محەممەد  قازی  پێشەوا 
زۆر  و  ئەوانە  گرتوویەتی(  ڕۆزڤێڵت  ئاڕچی 
زەینی  لــە  کــە  دەسەلمێنن  ئــەوە  تــر،  هێمای 
تۆخی  بــە  ســەربــەخــۆیــی  چەمکی  پــێــشــەودا 
سەر  دەگەڕێمە  لێرەدا  دیسان  بەاڵم  هەبووە. 
ژئۆپۆلیتیکی  و چەمکێکی  هێز  ناوهاوسەنگیی 
لەڕووی  با  دانوستاندن  سیاسەتی  دواجار  و 

ناچاریشەوە بووبێ!
هەیە  تر  هاوشێوەی  نموونەی  زۆر  دیــارە 
هێنا  بۆیە  نموونانەم  ئەم  بەاڵم  باسکردن،  بۆ 
گۆڕێ کە بڵێم بەردەوام ئەم حەز و خولیایە 
بەاڵم  هەبووە.  کورددا  سەرکردەی  زەینی  لە 
سەرکردە  بەربەستی  دواجــار  پۆلیتیک  ڕێئال 
بووە بۆ ئەوەی نەتوانێ ئەم خەونە بێنێتەدی. 
بەهەر  حاڵ من پێم وایە هیچ کەس وەک شەهید 
هەم  پرسە  ئەم  نەیتوانیوە  قاسملوو  دوکتور 
ــگــەی تــیــۆریــکــەوە هــەم لــە ڕوانــگــەی  لــە ڕوان
پشت  بە  من  و  بکا  شەن وکەو  پراکتیکییەوە 
بەستن بە دەقەکانی خۆی وەک نووسراوەکان 

و قسەکانی، ئەوە دەسەلمێنم.
***

با ئاوڕێک بدەینەوە سەر فاکتەکان:
کەلێنی  لـــە  قــاســمــلــوو  ــور  ــتـ دوکـ شــەهــیــد 
بە  ســەبــارەت  لێنین  بــۆچــوونــەکــانــی  ــێــوان  ن
ــووســی گـــەالن و  دیــاریــکــردنــی مــافــی چــارەن
دێموکراتدا،  سۆسیال  لۆکزامبۆرگی  ڕۆزا 
سەلماندنی  بەڵگەی  وەک  لێنین  قسەکانی 
بەر  دەخــاتــە  چــارەنــووس  دیاریکردنی  مافی 
ئێرانی  کــیــش ومــات کــردنــی چــەپــی  ــۆ  ب بـــاس 
لۆکزامبۆرگ  ڕۆزا  چون  پرسە.  ئەم  لەسەر 
لەسەر ئەو باوەڕە بوو کە مافی دیاریکردنی 
چارەنووسی گەالن، بزووتنەوەی نێونەتەوەیی 
ئەم  لێنین  کەچی  دەکــا،  الواز  سۆسیالیستی 
سۆسیالیستی  بۆچوونێکی  بە  نەک  بۆچوونە 
ئینتێرناسیۆنالیستیش  تەنانەت وەک  و  دانانێ 
)وەک ڕۆزا دەڵێ( پێناسەی ناکا، بەڵکوو دەڵێ 
و  مافە  ئــەم  بۆیە  و  شۆڤێنیزمە  ڕێــک  ئەمە 
دواجار سازدانی دەوڵەتی سەربەخۆی گەالنی 

ژێردەستە دەبێ ڕێزی لێ بگیرێ!

لە  واز  قاسملوو  ــور  ــت دوک شەهید  کــاتــێ 
مێتافیزیکی کۆمۆنیزم دێنێ، ئیتر لەبری کێشەی 
دەبێتە  کە  نەتەوەییە  پرسی  ئــەوە  چینایەتی 
ــەوەی  ــوون زەق ب بۆیە  قاسملوو.  دڵــەڕاوکــێــی 
کێشەکانی قاسملوو لەگەڵ حیزبی توودە دەبێ 
لەم ڕەهەندەوە سەیر بکرێن. تەنانەت شەهید 
دوکتور قاسملوو بۆخۆی دەڵێ ئەوان من بە 
ناسیۆنالیست و الدەر دەزانن وەک نەمر کەریم 
ئیتر  لە بیرەوەرییەکانیدا باس دەکا.  حیسامی 

ئێحسانی  وەک  یەکی  ئــەوەی  دەگاتە  کار 
تەبری وەک لووتکەی چەپی ئێرانی بڵێ بۆ 

قاسملوو کوردی پێ ئێرانی نییە!
قاسملوو  دوکتور  دەنگیدا  گرتەیەکی  لە 
دەڵێ: "ئێمە داوای مافی دانانی ]دیاریکردنی[ 
چارەنووس دەکەین، "حق تعیین سرنوشت"، 
دیارە ئێمە ڕوونمان کردۆتەوە کە بۆ ئێمە 
مافی دانانی چارەنووس دەتوانێ چ شکڵی 
سەربەخۆیی و ئیستقاللی هەبێ، چ شکڵی 
خودموختاری  شکڵی  چ  هەبێ  فێدراتیوی 

هەبێ."
یان لە شوێنێکی تر باس لەوە دەکا لەگەڵ 
کاتی وتوێژەکاندا  لە  فرووهەر  داریووشی 
مشتومڕمان هەبوو لەسەر وشەی قەوم و 
میللەت! قاسملوو دەڵێ قەوم هیچ مانایەکی 
ایــرانــی"!  "اقـــوام  دەیانگوت  ئــەوان  و  نییە 
لە  بـــەاڵم  میللەت،  واتـــە  قـــەوم  ــەت  ــەڕواڵ ب
چەمکێکی  وەک  قــەوم  و  نییە  وا  ڕاستیدا 
ئێرانیان  نــەژادی  ئــەوانــەی  واتــە  نەژادییە 
لە  کورد  زیرەکانە  لێرەدا  قاسملوو  هەیە، 

ئێران دادەبڕێ.
و  ئیستقالل  لە  بــاس  کە  ئــەوەدا  لەگەڵ 
خولیایە  لەو  باس  کە  دەکــا،  سەربەخۆیی 
دەکا کە لە زەینی ئەم سەرکردەیەدا هەیە، 
ئاماژە  ڕێئال پۆلیتیک  بنەمای  لەسەر  بەاڵم 
ئێمە  ــێــک  ــەت کــە هیچ دەوڵ ــا  دەکـ بـــەوەش 
بەڕەسمی ناناسێ کە پشتیوانی لەوە بکا کە 
کورد حەقی سەربەخۆیی و ئیستقاللی هەیە 
قەززافی  سەرهەنگ  لە  باس  خشکە  بە  و 
کە  درکاندوویەتی  جارێک  چەند  کە  دەکــا 

کورد مافی خۆیانە سەربەخۆ بن.
لـــە کــتــێــبــی کـــوردســـتـــان و کـــــورد دا 
ــی مــافــی دیـــاری  ــەرکــردن ــەب ــێ: "دەســت ــ دەڵ
واتــای  بە  عــێــراق،  لە  چــارەنــووس  کردنی 
نییە،  عێراق  کوردستانی  جیابوونەوەی 

بەڵکوو بە مانای یەکگرتنەوەی کوردستانی 
عێراقە لەگەڵ کوردستانی ئێران و تورکیا..."
سەیر کە، قاسملوو باس لە سەربەخۆیی 
مافی  لــە  ــاس  ب بەڵکوو  نــاکــا،  پــارچــەیــەک 
ــەنــوێ یــەکــگــرتــنــەوەی پــارچــەکــانــی  ســەرل

نەتەوەیەکی لەت وکوت کراو دەکا!
ــوو هەموو  ــش وەکـ ــوردی ــێ: "ک ــان دەڵـ ی
ــکــە، مــافــی دیــاریــکــردنــی  نــەتــەوەیــەکــی دی
دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  تا  چارەنووسی 
نەتەوەی  بۆ  مافە  ئەو  و  هەیە  سەربەخۆ 
یەکخستنەوەی  مــافــی  ــای  ــان م ــە  ب کـــورد 
ڕێک  قاسملوو  لــێــرەدا  نیشتمانەکەیەتی." 
وەک بیردۆزێکی سیاسی خویا دەبێ، وەک 
باسی  تەنیا  ئــەو  کــرد  پێ  ئــامــاژەم  پێشتر 
سەربەخۆیی پارچەیەک ناکا، بەڵکوو باسی 
یەکگرتنەوەی هەموو پارچەکان و دەوڵەتی 

سەربەخۆی کوردی دەکا.
ــێ: "پێکەوە  ــەو شــوێــنــەی کــە دەڵـ ــان ل ی
مافی  نییە،  جودابوونەوە  مافی  یەکگرتن 
یەکگرتنەوە و جودابوونەوە لە میللەتەکانی 
یەکگرتنەوە  حــەقــی  ــع دا  ــی واق لــە  دیــکــەیــە، 
زیاترە.  جــودابــوونــەوە  حەقی  لە  تەنانەت 
ــە، چونکە  ــەی ــەمــان ه ــاف ــەو م ئـ ــوو  ــەوابـ کـ
ــە واقــیــعــدا  ــان، ل ــوردســت دابـــەش بـــوونـــی ک
و سروشتی  دەســکــردە  دابــەش بــوونــێــکــی 

نییە."
وەک  قاسملوو  دوکتور  لێرەدا  دیسان 
ئامادە  تاکی کورد  زەینی  دەیەوێ  بیردۆز 

کورد،  جوغرافیایی  لکاندنی  پێکەوە  بۆ  بکا 
باس  ئێمە  لێرەدا  بــێ.  مەحاڵێش  هەرچەند 
دەکەین  لەوە  باس  ناکەین  واقیع  ئەمری  لە 
تاکی  سەرنجی  دەیــەوێ  سەرکردەیەک  کە 
کورد ڕابکێشێ بۆ ئەوەی کە بڵێ کوردستان 

واڵتێکە کە دابەش کراوە.
ڕەنگە ناوی کتێبەکەی خۆیشی "کوردستان 
و کورد" لەبری کورد و کوردستان، باشتر 
بتوانێ ئامانجەکەی ئێمە لەم باسەدا بپێکێ. 

ــەوەی بــبــی بە  ــ ــۆ ئ ــن ب ــێ ــشــوورە دەڵ مــەن
ساز  ئیتالیا  پێش دا  لە  نــەتــەوە،   – دەوڵــەت 
دوکتور  بۆیەش  هەر  ئیتالیایی،  دواتــر  بکە 
واتە  دەدا،  مــرۆڤ  وەپێش  خــاک  قاسملوو 

کوردستان و کورد.
ئەم چەمکە  تر،  زۆر شوێنی  لە  قاسملوو 
ــە پــێــکــەوەلــکــانــدنــی جــوغــرافــیــایــی وەک  واتـ
بەاڵم  ــا،  دەک پێناسە  نــەتــەوەیــی"  "یەکیەتیی 
هەلومەرجی گونجاو و بارودۆخی سیاسی، 
شیاویشی  کاتی  و  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی 
ئێران  لەگەڵ  بۆیە  دەربــڕیــوە.  تێزە  ئەم  بۆ 
و چەمکی ئێرانی بووندا ڕەنگە هەندێ جار 
و  بێ  دژوازی  چەشنێ  تووشی  بــەردەنــگ 
سیاسەت کردن  ســەر  دەگــەڕێــتــەوە  ئەمەش 
لەسەر ئەرزی واقیع نەک دروشم و خەیاڵ!

کورتەباسدا  نامیلکەی  لە  هــەر  تەنانەت 
مەبەستێتی  سۆسیالیزمەی  بەو  سەبارەت 
خافڵ  واڵت  بەرهەستی  و  عەینی  دۆخی  لە 
دەمانەوێ سۆسیالیزمێک  ئێمە  دەڵێ  نییە و 
تایبەتی  لەگەڵ هەلومەرجی  کە  دابمەزرێنین 
واڵتــەکــان ڕێــک بــکــەوێ، واتــە لێرەش القی 
و  ڕێئال پۆلیتیکە  عــەرزی  لەسەر  تێزەکان 
وەک خۆی دەڵێ سیاسەت بە ڕەش و سپی 

نابینێ و بە هونەری مومکینی ناوزەد دەکا!
پێناوی  لــە  خــەبــات  ســاڵ   ٤٠" کتێبی  لــە 
ئازادی" دا، سەبارەت بە کۆماری کوردستان 
ئێران بوو بە جێی هیوا  دەڵێ: "کوردستانی 
بەشەکانی  ئازدیخوازانی  هەموو  ئومێدی  و 
ئەوە  لەسەر  پێداگری  کوردستان."  دیکەی 
ئەوە  لەسەر  قاسملوو  دوکتور  هەوڵی  کە 
خول دەخوا کە بەشەکانی دیکەش، لە زەینی 
زۆر  بــێ،  کــورد  تاکی  کە  خــۆی  بەردەنگی 

سەرنج ڕاکێشە.

لــە درێــــژەدا دیــســان ئــەم بــۆچــوونــەمــان 
ــەرانـــی ڕێـــکـــخـــراوە  ــنـ ــوێـ دەســەلــمــێــنــێ: "نـ
زۆر  شەخسییەتی  هــەروەهــا  کوردییەکان، 
بەرزی کورد لە کوردستانی تورکیە، سووریە 
دەهاتنە  سەردان  بۆ  پەیتاپەیتا  عێراقەوە،  و 
مەهاباد. شاری مەهاباد ببوو بە جێگای هیوا 
و قیبلەی ئازدیخوازانی کورد. هەموو کورێکی 
نیشتمانپەروەر و پێشکەوتوو بەدڵەوە ئاواتی 
کوردستان  کۆماری  ئەزموونی  بــوو،  ئــەوە 
دەیانزانی  چونکە  ســەرکــەوێ.  مەهاباد  لە 
ڕووناکایی مەهاباد ئاسمانی تاریکی هەموو 
ڕوون  دواڕۆژدا  لە  کوردستان،  پارچەکانی 

دەکاتەوە."
تورکیە دا،  کوردەکانی  نوێنەری  واڵمی  لە 
کــوردســتــان  ــاری  ــۆم ک پێکهاتنی  پـــاش  کــە 
هــاتــبــووە مــەهــابــاد، پــێــشــەوا قـــازی لەسەر 
لە  ئێرە  "ڕووناکایی  نووسیبوی:  پارچەیەک 

دواڕۆژدا بۆ ئێوەش تیشک دەداتەوە."
ئاماژە  بەشەدا،  ئەم  کۆتایی  لە  هەروەها 
بە هاتنی بارزانییەکان دەکا و دەڵێ: "هاتنی 
شێوەیەیان  بــەم  تێکەڵبوونی  بارزانییەکان 
لەگەڵ کۆماری کوردستان ئەم ڕاستییەی پتر 
دەرخست کە کۆماری کوردستان سیمبولی 
هەموو  یەکگرتنی  تــەنــانــەت  و  هــاوکــاری 
ــوو." دوکــتــور قاسملوو  بـ ــەوەی کـــورد  ــەت ن
ســازبــوونــی کــۆمــاری کــوردســتــان ئــەوەنــدە 
دەزانــێ  نەتەوەیی  مەزنی  دەسکەوتێکی  بە 
بۆ  کوردییە  دەسەاڵتە  ئەم  کارتێکەری  کە 
سەر پارچەکانی تر بە شتێکی  حاشاهەڵنەگر 
یەکگرتنی  جۆرێ  ئەمە  وایە  پێی  و  دادەنــێ 
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دۆخی وتووێژەکان لەمەڕ بەرنامەی ناوکیی ئێران

ناوکیی  ڕێککەوتنی  زیــنــدووکــردنــەوەی 
٢٠١۵ دەگەڵ ئێران دەرکەوتوە لەوە دژوارتر 
بێ کە زۆر لە الیەنگرانی چاوەڕوان بوون و 
نەیارانی لێی دەترسان. وتووێژەکانی نێوان 
بەرجام  ڕێککەوتنی  لەنێو  الیەنانەی  ئــەو 
فەڕانسە،  ئورووپا،  یەکیەتیی  )چین،  مانەوە 
ئاڵمان، ئێران، ڕووسیە و بریتانیا( و واڵتە 
ڕایگەیاند  مای ٢٠١٨  لە  کە  یەکگرتووەکان 
 ٢٠٢١ ئاپریلی  لە  جێ دەهێڵێ،  ڕێککەوتنەکە 
نەیانتوانی  الیــەنــەکــان  ــرد.  ک پــێ  دەستیان 
لە  ئێران،  سەرکۆماریی  هەڵبژاردنی  پێش 
مانگی جوون، بگەنە ڕێککەوتن و لە مانگی 
نۆڤەمبەردا دەوڵەتی توندئاژۆی کۆنەپارێزی 
هەڵوێستێکی  ڕەئیسی،  ئیبراهیم  سەرکۆمار 
کاتەوە  لەو  )ئەگەرچی  گرت  بەرزەفڕانەی 

ویستی خۆگونجاندنی نیشان داوە(.
لەو ماوەیەدا بەرنامەی ناوکیی ئێران بە 
بەشێک  کە  بــووە  خێراتر  بەرچاو  شیوەی 
باڵوکردنەوە  بە  پێشگرتن  سوودەکانی  لە 
بە  نــاوکــی[  چەکی  گەشەپێدانی  ]تــوانــایــی 
بووە.  خەوشدار  زیندووکراوە،  بەرجامێکی 
لە کاتێکدا کە هێشتا ئەگەری ڕێککەوتن هەیە، 
بەاڵم زۆر وێدەچی سێناریۆی ئەمساڵ لەبەر 
لە  وتووێژەکان  وەستانی  یان  بێ بەرهەمی 
پــەلــوپــۆ بــکــەوێ و دەگـــەڵ ڕەچــاوکــردنــی 
ئێران،  الیــەن  لە  بێ ڕێککەوتن  ستراتێژیی 
بۆ  ڕێگا  یەکگرتووەکان،  واڵتە  و  ئیسڕائیل 

قووڵبوونەوەی گرژییەکان بکرێتەوە.

ڕێککەوتن یان ڕێک نەکەوتن؟
 ،٢٠٢١ جـــوونـــی  و  ــل  ــری ــاپ ئ نـــێـــوان  لـــە 
بەڕێوە  جــار  شــەش  ڤییەن  وتــووێــژەکــانــی 
ئێران و ئەمریکا  چــوون و بۆ گــەڕانــەوەی 
هەبوو.  پێشوەچوونی  ــەرجــام،   ب نێو  بــۆ 
ئێران  و  ئەمریکا  ــران،  ــێ ئ داوای  لــەســەر 
واڵتــانــی  نێوبژیوانی  بــە  و  نــاڕاســتــەوخــۆ 
کاتێکدا  لە  دەکــرد.  وتووێژیان  ئورووپایی، 
کە ئەو گفتوگۆ ناڕاستەوخۆیانە بۆتە هۆی 
لێک حاڵێبوون،  بەهەڵە  و  کەوتن  وەدرەنگی 
دیداری  لە  خۆبواردن  لە  بەردەوامە  تاران 
ئەگەرچی  واشینگتۆن.  دەگــەڵ  ڕاستەوخۆ 
ئێران  سەرکۆماریی  هەڵبژاردنی  لەکاتی 
نەکەوتن،  ڕێک  الیەنەکان  جوون  مانگی  لە 
هێندێک دیپلۆمات لە گەیشتن بە ڕێککەوتنێک 

ناهومێد نەبوون.
ئێران  ــژاردن،  ــب ــەڵ ه دوای  مــانــگ  چــەنــد 
بەرنامە  وتووێژ،  مێزی  سەر  نەگەڕایەوە 
چاودێریی  و  کــرد  گــەشــەی  ناوکییەکەی 
ڕەئیسی  نــەمــا.  کاریگەریی  نێونەتەوەیی 
ســنــووردار  گەلێک  کێبەرکییەکی  لــە  ــە،  ک
لە  کە  دەنــگــدەران  کەمی  بەشدارییەکی  بە 
دەڵــێ  هــەڵــبــژێــردرا،  ــوو  ب بێوێنە  ــژوودا  ــێ م
بەرجامە.  نێو  بۆ  گەڕانەوە  ئێران  ئامانجی 
نایهەوێ  گوتوویەتی  هەروەها  ئەو  بــەاڵم 
بە  ئێران  ئابووریی  و  سیاسی  داهــاتــووی 
ڕێککەوتنێک دەگەڵ واشینگتۆن ببەستێتەوە 
ڕێککەوتنەکە، عەلی  دیاری  و ڕەخنەگرێکی 
ــی وەفـــدی  بــاقــێــری کــانــیــی، وەک ســەرۆک

دانوستانکار لە ڤییەن دیاری کردووە.
لە  ــان  ــژەکـ ــووێـ وتـ ــی  حــەوتــەم دەوری 
کرد.  پێ  دەستیان  نۆڤەمبەر  کۆتاییەکانی 
وەفدی ئێرانی، تاقمێک داواکاریی بەرزەفڕانەی 
و  ناوکییەکەیان  بــەرنــامــە  بــە  پــێــوەنــدیــدار 
کردن  پێشکێش  ئابلۆقەکانی  سووک کردنی 
کە پاشەکشە لە پێشوەچوونەکانی بەهاری 
پێشوو بوو. سیاسەتوانانی خۆراوایی پێیان 
لە  و  نین  جیددی  پێشنیارەکان  کە  وابــوو 
 ،٢٠٢٢ جــانــیــواری  و   ٢٠٢١ دێسەمبەری 
کەم  پێشوەچوونێکی  گوتیان  دیپلۆماتەکان 
بەرەو تێکهەڵکێش کردنی داواکانی ئێران لەو 
لەسەری  جــوون  مانگی  لە  نووسراوەیەی 

ڕێک کەوتبوون هاتۆتە ئاراوە.
دەرەوەی  لە  مــاون،  خــااڵنــەی  لــەو  زۆر 
داوای  ئــێــران  بــەرجــامــن.  چـــوارچـــێـــوەی 

ســووک کــرانــی  کــە  ــردوە  ــ ک مێکانیزمێکی 
داوای  و  بکرێ  مــەزەنــدە  پێ  ئابلۆقەکانی 
گارانتی لە سەرکۆماری ئەمریکا جۆ بایدن 
یان جێگرەوەکەی کردوە کە لە ڕێککەوتنەکە 
البردنی  داوای  هەروەها  ئەو  نەکشێنەوە. 
ــی  ــ ــەردەم ســــەرجــــەم ئـــابـــلـــۆقـــەکـــانـــی ســ
سەرکۆماریی پێشوو دۆناڵد ترامپی کردوە 
و دەیهەوێ لە داهاتووشدا هیچ ئابلۆقەیەکی 
نـــوێ زیـــاد نــەکــرێ. دانــوســتــانــکــارەکــانــی 
ئەمریکایی جیبەجێ کردنی زۆر لەو داوایانە 
لە ڕوانگەی یاسایی یان کردەیی بە مومکین 

نازانن.
مـشتومڕێکی بەرباڵو لە ئارادایە کە ئاخۆ 
یان  ڕێککەوتنە  لە  حــەزی  بەڕاستی  ئێران 
بەرنامە  گەشەپێدانی  بۆ  دەکڕێ  کات  تەنیا 
گوتوویانە  لێکدەرەوە  هێندێک  ناوکییەکەی. 
کە  گەیشتبا  ئاکامە  بــەو  ئــێــران  بێتوو  کــە 
ــژەی بە  ــ ــاکــرێ، ڕەنــگــبــێ درێ ڕێــکــکــەوتــن ن
ــدا نـــەدابـــا. لە  ــان ــژەک ــووێ ــە وت بـــەشـــداری ل
ڕەئیسی  لێدوانەکانی  ئــەوانــەوە،  ڕوانگەی 
ــە پــشــتــڕاســت دەکـــەنـــەوە.  ــووچــوون ئـــەو ب
توندئاژۆیەکە،  دەوڵەتە  دەڵێن  دیکە  ئەوانی 
و  نــەگــۆڕە  ئایدیۆلۆژیکەوە  ــگــەی  ڕوان لــە 
ئەو  ئەمریکا  چونکە  بکا،  سازش  نایهەوێ 
جێ هێشتووە.  بەرجامی  کــە  ــووە  ب الیــەنــە 

ڕەنگبێ بەو شێوەیە بێ کە تاران خوازیاری 
گەلێک  مەرجی  بە  تەنیا  بــەاڵم  ڕێککەوتنە 
لەوەی  باشتر  مەرجی  واتە  دیاریکراوەوە، 
لــە ٢٠١۵ لــەســەری ســاغ بــوونــەوە. تــاران 
ــان ســوود  ــژەکـ ــووێـ لــە درێــــــژەدان بــە وتـ
پێشوەچوونی  ئەگەر  تەنانەت  وەردەگــرێ، 
ڕاستەقینەشیان نەبێ، چونکە ئەوان زەختی 
و  دەکەنەوە  کەم  نێوخۆیی  و  نێونەتەوەیی 
قەڵخانێکن دژی هێرشی سەربازیی لەالیەن 
ئیسڕائیل و ئەمریکاوە. لەگەڵ ئەوەشدا ئێران 
شکستی  نیگەرانی  کە  کــردۆتــەوە  ڕوونــی 
بــودجــەی  ڕەئــیــســی  نییە؛  دانــوســتــانــەکــان 
مانەوەی  گریمانەی  بە  داهاتی ٢٣-٢٠٢٢ی 
ئابلۆقەکان داڕشتوە. ئەگەری ئەوەش هەیە 
کە ڕێبەری، لە نێویاندا ڕێبەری گەورە عەلی 
باشترین  لەسەر  بڕیاری  هێشتا  خامنەیی، 

هەڵوێست نەدابێ.

نیگەرانییە ناوکییەکان
بۆ دەوڵەتانی خۆراوایی، ڕەوتی هێواشی 
بەرنامەی  چونکە  گیروگرفتە،  وتووێژەکان 
کــردوە.  گەشەی  بەخێرایی  ئێران  ناوکیی 
بێتوو  گوتوویانە  ئەمریکایی  کاربەدەستانی 
درێژەیان  خێراییە  بەو  گەشەکردنانە  ئەو 
هــەبــێ، ســـوودەکـــانـــی بــاڵونــەکــردنــەوەی 
]توانایی گەشەپێدانی چەکی ناوکی[ بەرجام 
بکەونە   ٢٠٢٢ یەکەمی  وەرزی  لە  ڕەنگبێ 

ژێر پرسیار.
سنووردانانەکانی  ملکەچی  چیدیکە  ئێران 
بەرجام بۆ بەرنامەی پیتاندنی ئۆرانیۆمەکەی 
پێویست  کاتی  ئەو،  دەرچوونی  کاتی  نییە. 
پێتێندراو  فرە  ئۆرانیۆمی  بەرهەمهێنانی  بۆ 
لە  ــی،  ــاوک ن بۆمبێکی  ــی  ــردن دروســت ک بــۆ 
بۆ  بەرجامدا  کاتی  لە  زیــاتــر،  یــان  ساڵێک 
ئــەگــەری  و،  دابـــەزیـــوە  مانگێک  نــزیــکــەی 

کاتی  بۆ  گەڕانەوە  بۆ  ڕێککەوتن  گەیشتنە 
ئەگەرچی  بۆتەوە.  کەم  پێشوو  دەرچوونی 
پێوانەی یەک ساڵ لە ڕوانگەی تەکنیکییەوە 
شتێکی گۆترەیە، النی کەم لە واشینگتۆن لە 
بۆ  گرینگ  پێوەرێکی  سیاسییەوە  ڕوانگەی 

بەراوردکردنی ڕێککەوتنی داهاتوویە.
پرسی  بۆ سێ  خۆراوایی  کاربەدەستانی 
ــان خــســتــۆتــە ســەر  ــی نــێــونــەتــەوەیــی زەخــت
تاران: ١( مەترسیی دەرچوونی دەستبەجێ 
گەشەکردنی  پێشکەوتوویی  ئاستی   )٢
ــی  ــاوااڵی ــاوکــی و ٣( دەســت ئ ن ــامــەی  بــەرن
پرسی  لــە  نێونەتەوەییەکان.  پشکنینە  بــۆ 
گوتەی  بە  ئێران،  دەرچوونی  کاتی  یەکەم، 
هەڵە"  "سنووری  ئەمریکا   کاربەدەستێکی 
مانایەیە  بــەو  ــەوە  ئ ــە.  ـ  ٢٠٢١ کۆتایی  لــە 
خێرای  گۆڕانی  توانایی  لەوانەیە  ئێران  کە 
بەشی  بتوانێ  و  هەبێ  سانتریفیوژەکانی 
بۆمبێک ئۆرانیۆمی بەکەڵک، پێش دیتنەوەی 
لە الیەن پشکێنەرانی نێونەتەوەیی، دروست 
بکا. بەگوێرەی نوێترین ڕاپۆرتی پشکێنەران 
وزەی  نێونەتەوەیی  ئاژانسی  لەالیەن  کە 
باڵو   ٢٠٢١ نۆڤەمبەری  ٦ی  لــە   ، نــاوکــی 
بۆوە، ئێران نزیکەی ١٦٨،٣ کیلۆ ئۆرانیۆمی 
پلەی  بە  پیتێندراو   )UF6( هێکسافلۆریدی 
٪٢٠ هی ئیزۆتۆپی  U-235ی هەیە. زیاتر 

لــە ســێ مانگی پێش  لــە ٪٢۵ ئــەو ڕێــژەیــە 
باڵوبوونەوەی ڕاپۆرتەکە بەرهەم هێنرابوو. 
هەروەها  ئێران  ڕاپۆرت،  هەمان  بەگوێرەی 
٢٦،٢ کیلۆ UF6 ی پێتێندراو بە پلەی ٪٦٠ 

ی هەیە.
بـــەو خــێــرایــیــەی بــەرهــەمــهــێــنــان، ئــێــران 
دەتـــوانـــێ ســنــووری دەســتــڕاگــەیــشــتــن بە 
پینتێندراو  UF6ی  ــەرچــاو   ب ڕێــژەیــەکــی 
کیلۆ(   ٢٤٠-۵٠ )نــزیــکــەی   ٢٠٪ پــلــەی  بــە 
باڵ  دوای  ببەزێنێ.   ٢٠٢٢ ی  سەرەتای  لە 
نێونەتەوەیی  ئاژانسی  ڕاپۆرتی  بوونەوەی 
دەستی  ئێران  نۆڤەمبەر،  لە  ناوکی  وزەی 
بە   ٢٠٪ پــلــەی  بــە   U-235 پیتاندنی  بــە 
 IR-6 سانتریفیوژی  لــە  کــەڵــک وەرگــرتــن 
بەتوندی  پیتاندنی  بنکەیەکی  ــۆردۆ،  فـ لــە 
سنووری  ئێران  بێتوو  کــردوە.  قایمکراو، 
دەرچوون ببەزێنێ و ئۆرانیۆمی پێویست بۆ 
بۆمبێک بپیتێنێ، بەگوێرەی هێندێک بەراورد، 
ساڵی  دوو  یان  یەک  بە  پێویستی  ڕەنگبێ 
بۆمبی  هەڵگری  ئامێرێکی  لە  تا  بێ  دیکە 
پیتاندن  قۆناخی  کاتێک  ــەاڵم  ب ــات.  ک قایم 
تەواو بێ، توانایی واڵتان بۆ ئاشکراکردنی 
بە  ئورانیۆم  لە  چەک دروست کردن  هەوڵی 
شێوەیەکی بەرچاو الواز دەبێ، چونکە ئەو 
نێونەتەوەییدا  چاودێریی  ژێر  لە  چاالکییە 

نییە.
وەدەست هێنانی  ئێران خەریکی  دووهەم، 
و  نــوێ  بناخەیەکی  کــە  ئــەوتــۆیــە  تــوانــایــی 
ناوکییەکەی  بــەرنــامــە  بــۆ  پێشکەوتووتر 
ــات.  لــە ٢٠٢١، ئــێــران بۆ  ــ دەســتــەبــەر دەک
یەکەم جار ئۆرانیۆمی U-235 ی پێتێندراو 
بە پلەی ٪٦٠ی بەرهەم هێنا و تاقیکاریی بە 
 IR- نێویاندا لە  پێشکەوتوو،  سانتریفیوژی 
6 ی دەست پێ کرد. لە کاتێکدا ئۆرانیۆمی 
پیتێندراوی کەڵەکەکراوی ئێران دەتوانێ لە 

ببردرێن و سانتریفیوژەکانی  لەنێو  تیۆریدا 
زانیاریی  سڕینەوەی  هەڵوەشێندرێن،  لێک 
ــاتـــووی زانـــا ئــێــرانــیــیــەکــان لە  وەدەســـت هـ
ڕێگای ئەو توێژینەوە، مومکین نییە. ئێران، 
لێهاتوویی لە بواری نوێشدا گەشە پێ داوە، 
لە نێویاندا لە بەرهەمهێنانی کانزای ئۆرانیۆم، 
کە ڕاستەخۆ پێوەندی بە گەشەپێدانی چەکی 

ناوکیەوە هەیە.
ناوەنەتەوەیی  چاودێریی  ئێران  سێهەم، 
سنووردار  ناوکییەوەیەوە  بەرنامە  بەسەر 
کــــــردووە، لـــە نـــاویـــانـــدا بـــە وەســتــانــدنــی 
ئاژانسی  زیادکردنی چاودێریی  پرۆتۆکۆلی 
فێبریواری  لە  ناوکی  وزەی  نێونەتەوەیی 
جـــاڕزکـــردنـــی  و  پــێــشــگــرتــن  و،    ٢٠٢١
پرس  تەنگەتاوترین  بــەاڵم،  پشکێنەرەکان. 
دروست کردنی  بنکەی  بە  دەستڕاگەیشتن 
کە  کــەرەجــە،  لــە  سانتریفیوژان  پــارچــەی 
 ٢٠٢١ کۆتایی  لە  ڕووسیە،  زەختی  دوای 
هێرشێکی  دوای  ــێــران  )ئ کـــرا.  چــارەســەر 
لە  کامێراکانی  مانگی جوون،  لە  سابۆتاژی 
زەختی  لەبەرانبەر  و  البــردبــوون  بنەکەکە 
تەنانەت  ئەوان،  دانانەوەی  بۆ  نێونەتەوەیی 
بەرهەمهێنانی  دەســت پــێــکــردنــەوەی  دوای 

پارچەی سانتریفیوژ، خۆی ڕاگرتبوو.(

پالنی Bی واشینگتۆن
و  ئیسڕائیل  ئێران،   ،٢٠٢١ درەنگانێکی 
بناخەی  داڕشتنی  بە  دەستیان  ئەمریکا  
ئەگەری  لە  ــوێ   ن سیاسیی  هەڵوێستێکی 
شکستی وتووێژەکان کرد. لەو سێناریۆیەدا، 
و  سیاسی  زەخــتــی  واشینگتۆن  ڕەنــگــبــێ 
ــاتــر بکا بۆ  ــێــران زی ئــابــووری بــۆ ســەر ئ
ڕێککەوتنێکی  بێنێ  پێ  قەناعەتی  ئــەوەی 
ناوکیی بەتەواوی نوێ کە هێشتا ڕوون نییە 
زەخت"  "ئــەوپــەڕی  کەمپەینی  بکا.  پەسەند 
گرەوەکانی  تا  کرد  پێ  دەستی  ترامپ  کە 
ئێران بە شیوەیەکی بەرچاو بەرز بکاتەوە، 
بۆ  کــەم  زۆر  ئامانجێکی  کــە  کـــردوە  وای 
خستنە نێو لیستەی ئابلۆقە مابن. لەجیاتان 
بکاتە  جەخت  ڕەنگبێ  یەکگرتووەکان  واڵتە 
سەر جێبەجێ کردنی سزا دژی ئەو تاک و 
پێشێل  ئەمریکا  ئابلۆقەکانی  کە  ناوەندانە 

دەکەن.
ــان و  ــم ــە، ئــاڵ ــەڕانـــسـ ــاریـــی فـ ــاوکـ ــە هـ بـ
بیهەوێ  هەروەها  ئەمریکا  ڕەنگبێ  بریتانیا، 
بڕیاری  بەگوێرەی  پیتکە"  "پەلە  مێکانیزمی 
نــەتــەوە  ئــاســایــشــی  ئــەنــجــومــەنــی  ٢٢٣١ی 
مــاوەی  لــە  کــە  بسەپێنێ،  یــەکــگــرتــووەکــان 
ئابلۆقەکانی  سەپاندنەوەی  دوای  ڕۆژ   ٣٠
ــەتـــەوە یـــەگـــرتـــووەکـــان، ئـــێـــران هــەمــان  نـ
نەتەوە  ئاسایشی  ئەنجومەنی  ئابلۆقەی 
یەکگرتووەکانی بە سەردا دەسەپێندرێ کە 
بوون.  ــارادا  ئ لە  بەرجام  ڕێککەوتنی  پێش 
لەوە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ئابلۆقەکانی 
کەمترن کە لە الیەن ئەمریکاوە سەپێندراون، 
بەاڵم ئەو پەیامە سیاسییە کە بەرجام مردوە 
سزای  جەغزی  نــاو  ــەوە  گــەڕاوەت ئێران  و 
تاران  بۆ  نێونەتەوەیی،  کۆمەڵگەی  سیاسی 

زەبرێکی گورچوبڕ دەبێ.
چین مەزنترین کڕیاری نەوتی ئێرانە، بۆیە 

پیشەسازیی  سەر  بۆ  ئەمریکا  ئابلۆقەکانی 
بە  لە ٢٠٢١  ئە  پێشێل دەکــا.  تــاران  نەوتی 
هــەزار   ٨٠٠ ڕۆژانـــە  مامناوەندی  شێوەی 
شلەمەنیی  گــازی  و  خــاو  نــەوتــی  بەرمیل 
ئێرانی کڕیوە. کاریگەرترین ئامراز بۆ زەخت  
قەناعەت  کــە  ئــەوەیــە  تـــاران  ســەر  خستنە 
ئێران  نەوتی  کڕینی  کە  بێنی  بەیژینگ  بە 
دۆخی  چین  وێدەچی  بــەاڵم  بکاتەوە.  کــەم 
هەنووکەیی بەدڵ بێ و زۆرترین هەڵوێستی 
ناوکییەکان  وتووێژە  لە  ئێرانی  دڵخوازی 
ئابلۆقەکانی  بایدن  بەڕیوەبەرایەتیی  گرتوە. 
چینییەکانی  ــە  ــەن الی ــەســەر  ب ســەپــێــنــدراو 
و  نەسەپاندوە  ئاڵووێرانەوە  لەو  تێوەگالو 
ڕوون نییە ئاخۆ بێتوو وتووێژەکان شکست 
بێنن ئەو کارە بکا یان نا. واڵتە یەکگرتووەکان 
هەروەها ئاشکرای کردوە کە زەختی سەر 
دەکا  زیــاد  عەڕەبی  یەکگرتووی  ئیماڕاتی 
چونکە بەشێک لەو نەوتەی بۆ چین دەچێ 
)ئیماڕات  دەبــێ.  تێپەڕ  ئــەودا  ئاوەکانی  بە 
کااڵی  مامەڵەی  مەزنی  هاوبەشی  هەروەها 

غەیری نەوتی و کاروباری بانکیی ئێرانە.(
لە کۆتاییدا، ڕەنگبێ واڵتە یەکگرتووەکان 
بۆ  سەربازییەکان  بــژارە  باسی  بەئاشکرا 
ناوکیی  چەکی  بەرهەمهێنانی  بە  پێشگرتن 
لە الیەن ئێران بکا، هەم بۆ ئەوە کە ئێران 
هاوپەیمانان  هــەروەهــا  و  بکا  چاوترسێن 
بکاتەوە.  دڵنیا  ئەمریکا  هاوبەشەکانی  و 
لە  پێنتاگۆن  ڕاپـــۆرت  هێندێک  بەگوێرەی 
دەگەل  هاوبەشی  پالنی  دێسەمبەر  مانگی 
ــر  زۆرت هــەنــگــاوی  و  ــوە  داڕشــت ئیسڕائیل 
چاوڕوان دەکرێن، وەک ڕاهێنانی سەربازیی 

زیاتر دەگەڵ واڵتانی ناوچە.

پالنەکانی ئیسڕائیل
بــێــتــوو وتــووێــژەکــان تــووشــی شکست 
ــل ڕەنـــگـــبـــێ بـــیـــهـــەوێ بە  ــی ــســڕائ ــی بــــن، ئ
قووڵ کردنەوەی گرژییەکان و چڕکردنەوەی 
سایبەری  هێرشی  و  تێکدەرانەکانی  هەوڵە 
دژی ئەو واڵتە، دەوڵەتی ئێران ناسەقامگیر 
بکا. ئەگەرچی هێرشی ئاسمانی بۆ سەر بنکە 
بەاڵم  بدا،  ڕوو  وێناچی  ئێران  ناوکییەکانی 

ئەگەری ئەو ڕووداوە نابێ ڕەت بکرێتەوە.
جوونی  لە  کە  ئیسڕائیل،  نوێی  دەوڵەتی 
ــی  ــەکـ ڕادەیـ تـــا  کــــار،  هــاتــە ســـەر   ٢٠٢١
هــێــرشــبــەرانــەی  ڕوانـــگـــەی  هــــاوڕای  زۆر 
ســــەرۆک وەزیــــرانــــی پــێــشــوو، بــنــیــامــیــن 
ناتانیاهوو، دژی ئێران و دژایەتیی بەرجامە. 
بەاڵم سەرۆک وەزیرانی نوێ، نەفتالی بێنێت، 
مشتومڕی  خــوازیــاری  ناتانیاهو  لە  کەمتر 
ئاشکرا دەگەڵ ئەمریکا لەو بارەوەیە. هۆی 
ڕوانگەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ڕادەیەک  تا  ئەوە 
یائیر الپید، وەزیری کاروباری  ئاشتییانەی 
بێنێت  هاوپەیمانی  گرینگترین  و  دەرەوە 
بایدن  بەڕێوەبەرایەتیی  کە  ڕاستییە  ئەو  و 
لە  جــیــاوازە  هەڵوێستە  ئــەو  نوێیە.  هێشتا 
ساڵی داهاتوودا و لە ئەگەری چڕبوونەوەی 
گرژییەکانی دەگەڵ ئێران تووشی تاقیکاری 

دەبێتەوە.
ــێـــزە ســـەربـــازیـــیـــەکـــانـــی ئــیــســڕائــیــل  هـ
هێرشێک  ئامادەکاریی  بۆ  ڕاهێنانەکانیان 
بۆ سەر بنکە ناوکییەکانی ئێران دەست پێ 
کردۆتەوە و دەوڵەت ١،۵ میلیارد دۆاڵری بۆ 
ئەوتۆ  هێرشێکی  بۆ  ئامادەیی  باشترکردنی 
بڕیارە  ئــەو  ڕاگەیاندنی  کـــردوە.  تــەرخــان 
لەگەڵ  بێ،  هێز  ئاشکراکردنی  بۆ  وێدەچی 
لەو  پالنی هێرش  ئەوەشدا دەیسەلمێنن کە 
دەکـــرا،  جێبەجێ  ڕێککەوتنەکە  ســااڵنــەی 
چــەنــدە الواز بـــوون. بــەگــوێــرەی ڕاپـــۆرت، 
سەرۆکی هەواڵگریی سەربازی لە جانیواری 
٢٠٢٢ بە کابینەی گوتوە کە هێرش بۆ سەر 
کاریگەرییەکی  ئــێــران  ناوکیی  بــەرنــامــەی 
ناڕوونی دەبێ و ڕێککەوتنێکی سیاسی زۆر 
سوودترە.  بە  ڕێکنەکەوتن  سێناریۆی  لە 
هــاوڕا  موساد  ڕاپـــۆرت  بەگوێرەی  ــەاڵم  )ب
ئەوتوو  ڕووداوێــکــی   ،١٢-٢٠١٠ لە  نییە.( 
قەوما. کاتێک ڕێبەرانی هێزە سەربازییەکان 
ــی  ــۆچــوون ب ــل  ــی ــســڕائ ــی ئ و هـــەواڵـــگـــریـــی 
شێوەی  لەمەڕ  ناتانیاهو  دەگەڵ  جیاوازیان 
بۆ  هێرشێک  ئاسەوارەکانی  و  بەڕێوەبردن 
ئیسڕائیل  کۆتاییدا،  لە  هەبوو.  ئێران  سەر 
هێرشێکی  بۆ  ڕاهێنان  و  هەڕەشە  ئەوساڵ 

و: کەماڵ حەسەن پوور

ئەنێستیتۆی نێونەتەوەیی لێکۆڵینەوەی ستراتێژیک

 درێژە بۆ الپەڕەی ١٠ 
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پرسی زمان و ناسنامەپارێزی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
لە پێش کۆماری کوردستانەوە تا ئێستا

ئاماژە: پرسی زمان یەک لە پرسە هەستیار 
ڕۆژهەاڵتی  کۆمەڵگەی  زیندووەکانی  هەرە  و 
کوردستانە، بەتایبەت کە ئەم بابەتە گرێدراوی 
دەســەاڵتــی  تاک زمانیی  سیاسەتی  پرسی 
پاشایەتیی  ڕێژیمی  دوو  لە  کە  ناوەندییە 
پڕۆسەی  لە  ئیسالمی  کۆماری  و  پەهلەوی 
دەوڵەت-نەتەوەدا ڕەچاو کراوە. "کوردستان" 
بەبۆنەی ٢ی ڕەشەممە، ڕۆژی جیهانیی زمانی 
وریا،  قــادر  کاک  لەگەڵ  وتووێژێکی  دایــک 
کۆیە  زانکۆی  لە  کــوردی  زمانی  مامۆستای 
پێک هێناوە و کۆمەڵە بابەتێکی پێوەندیدار بەو 
مژارەی لەگەڵ بەڕێزیان هێناوەتە بەر باس. 
ئەم وتووێژە بە شێوەی زارەکی کراوە و دوایە 

دابەزێندراوە.

کاک قادر! بە سەرنجدان بەوەی  کە حکوومەتی 
یەکەمەوە  پەهلەویی  سەردەمی  لە  ناوەندی 
و  یەکدەست کردن  بۆ  نوێی  ئێرانی  ــڕۆژەی  پ
خستبووە  نەتەوەکان  سەرجەم  تواندنەوەی 
بواری جێبەجێ کردنەوە، کۆمەڵگەی کوردستان 
لە سەرەتادا چۆن بەرهەڵستی ئەم سیاسەتە 

داسەپاوەی تاران بۆوە؟ 
لە ڕەشــەمــەی ١٢٩٩ ڕەزاشــا هاتە ســەر کار 
کە  البرانی  کار  لەسەر  تا  و  کرد  کــوودەتــای  و 
دەبێتە ١٣٢٠، لە ماوەی ئەم زیاتر لە ٢٠ ساڵەدا، 
هەلومەرجی کوردستان و دۆخێک کە کورد تێیدا 
دەژیا لە ئێران ناخۆشترین هەلومەرج بوو، چونکە 
ڕەزاشا دەیویست هەرچەشنە بەرهەڵستێک هەیە 
تێکی بشکێنێ. بۆیە لەگەڵ بزووتنەوەی سمکۆی 
شکاک و لەگەڵ هێندێک بزووتنەوە و بەرگری کە 
لە ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستاندا هەبوو، بۆ 
وێنە لە خوارووی کوردستان وەک بزووتنەوەی 
مەحموودخانی  یا  سانان  کانی  مەحموودخانی 
سەردەشت  لە  هــەروەهــا  سوڵتان،  جافر  ــی،  دزڵ
مەال خەلیل، جۆرێک بەرگریی هەبوو کە بەشێکی 
لە بەرانبەر ئەو زۆردارییەی کە  ڕاوەستان بوو 
دەیانویست جلوبەرگ بە خەڵک بگۆڕن، بە زۆری 
ڕەزاشــا  و  بسەپێنن  بەسەردا  فارسییان  زمانی 
و  بستێنێتەوە  عەشایرەکان  لە  چەک  دەیویست 
بڵێین  یــان  چەکدارانە  بەرگرییەکی  هەرچەشنە 
هەم  بۆیە  نەهێڵێ.  چــەکــدارانــە  بەرهەڵستێکی 
بەرگریی چەکدارانە بەرانبەر بە ڕەزاشا و هێزە 
ــەوڵ و بەرگریی  چــەکــدارەکــانــی هــەبــوو هــەم ه

شوناسخوازانە هەبوو. 
چەندین  مــاوەی  بۆ  شکاک  سمکۆی  دەزانــیــن 
دەوڵەتی  بە  بەرانبەر  هەبوو  بەربەرەکانێی  ساڵ 
ــەوراز و نشێو  ــ ــەوەی ه ــ ئ ــەگــەڵ  ل نـــاوەنـــدی و 
بزووتنەوەکەیدا-  بەردەوامی  مــاوەی  لە  هەبوو 
تەنانەت  و  پاشەکشە  شکست،  ــن،  ســەرکــەوت
مــاوەیــەک خــۆئــەمــن کــردنــەوە هــەبــووە و دواتــر 
حــەرەکــەتــانــەی  ــەو  ل یەکێک  تــێــهــەڵــچــووەتــەوە- 
نەتەوایەتییەکانی  مافە  داوای  کە  بووە  کــوردی 
کردوە. جاری وایە باسی لە خودموختاری کردوە، 
ئەوەشدا  لەگەڵ  کــردوە،  سەربەخۆیی  لە  باسی 
ئاماژەپێکردنە،  جێگای  کە  هەواڵنەی  لەو  یەکێک 
چەند  کولتوورییەوە  بــاری  لە   ١٩١٣ ساڵی  لە 
"خۆی"،  شاری  لە  وێنە  بۆ  کە  دەبینین  هەوڵێک 
کە  بەدرخان  عەبدولڕەزاق  هاوکاریی  بە  سمکۆ 
قوتابخانەی  هــەبــوو،  جیهاندانی"ی  "کــۆمــەڵــەی 
بوو  یەکەم جار  ئەمە  کە  ــد  دامــەزران کوردییان 
دەکــرایــەوە.  ناوچەیە  لــەم  کــوردی  قوتابخانەی 
هەروەها خودی سمکۆ ڕۆژنامەیەکی دەرکرد بە 
زیاتر  ژمــارەی  بەداخەوە سێ  کە  "کــورد"  ناوی 
دیــارە ئەو هەواڵنە هــەن، بەاڵم  لێ دەرنــەچــوو. 
ــەک بوو کە زۆربــەی ئەو  زەبــروزەنــگ بە ڕادەی
مافەکانی  داوای  کــورددا  ناو  لە  کەسایەتییانەی 
بەربەرەکانییان  جۆریک  بە  دەکـــرد،  کــوردیــان 
هەبوو بەرانبەر بە دەوڵەتی ناوەندی، کەوتبوونە 
وەزعییەتێکی  لە  و  خرابوونەوە  دوور  زیندان، 
ئاوادا دەژیان. بەاڵم لەگەڵ ئەوەی کە ئەمجۆرە 
چەند  ئەو  بڵێم  دەکــرێ  هەبوو  بەربەرەکانێیانە 
سەردەمی  بوو  کار  لەسەر  ڕەزاشــا  کە  ساڵەی 
خەفەقان بــوو، ســەردەمــی زەبــروزەنــگ بــوو و 
سەردەمی ئەوپەڕی ناخۆشی و تاڵی  بۆ کورد 

بوو. 

کۆماری  دامەزرانی  بڵێین  دەکــرێ  واتا  کە 
شوناسخوازانە  پەرچەکردارێکی  کوردستان 
سیستماتیکی  سیاسەتی  بە  بەرامبەر  بــووە 
مۆدێلەی  ئەو  کــورد،  نەتەوەی  تواندنەوەی 

ئایدیۆلۆژی  وەک  ناکرێ  دەوڵەت-نەتەوە 
و  بکەین  پێناسە  سیاسەت  لە  فۆرمێک  یان 
فەرهەنگ دایە.  و  کولتوور  لە  ڕیشەی  زیاتر 
ئەدەبی  و  زمان  بە  پەرەپێدان  و  ڕەسمیەتدان 
و  کــۆمــار  بنچینەی  بــە  ــوو  ب چــۆن  ــوردی  کـ

دەوڵەت-نەتەوە؟
کوردستان  کۆماری  پێکهاتنی  بڵێین  کە  ئەوە 
زەبروزەنگ  بەو  بەرانبەر  بوو  پەرچەکردارێک 
لەنێوبردنی  و  تواندنەوە  هەوڵی  و  سەرکوت  و 
شوناسی کوردی، ڕاستە. چونکە لە ئامانجەکانی 
کە  ئامانجەی  هەشت  ئــەو  دێــمــوکــرات،  حیزبی 
گەاڵڵەی  دامەزرانیدا  کاتی  لە  دێموکرات  حیزبی 
بۆ  دەیهەوێ  کورد  کە  تێدایە  ئەوەی  کردبوون، 
دەیهەوێ  ــەرێ،  ب بەڕێوە  خــۆی  ناوچەی  خــۆی 
چارەنووسی خۆی لە کوردستانی ئێران بە دەست 
دووهــەم  یانی  دیکە  مەسەلەیەکی  و  بێت  خۆی 
دامــەزرانــیــدا  لــە  دێــمــوکــرات  حیزبی  کــە  ئامانج 
ئاماژەی پێ دەکا و کۆماری کوردستانیش ئەمەی 
خۆیدا  سیاسەتەکانی  لە  و  خۆیدا  کاروباری  لە 
ڕایی کرد، ئەوە بوو کە زمانی کوردی بە ڕەسمی 
زمانی  ببێتە  خوێندن،  زمــانــی  ببێتە  بناسرێ، 
کورد  تاکی  و  کوردستان  ناوچەکانی  لە  ئیداری 
و خەڵکی کورد هەست بە ئازادی بکا و مافەکانی 
دابین بێ. بە گشتی ئەوە تەواو ڕاستە کە کۆماری 
کوردستان داواکاری مافە نەتەوایەتییەکانی گەلی 
پڕ  ڕابــردووە کە  ئەم  بوو و دەیهەویست  کورد 
بووە لە سەرکوت و سڕینەوە، کۆتایی پێ بێ و  
هەلومەرجێکی نوێ بۆ کورد بێنێتە کایەوە کە بۆ 

خۆی بەسەر چارەنووسی خۆیدا زاڵ بێ.
 بەاڵم چۆن بوو زمان ئەم گرینگییەی پێدرا لە 
کۆماری کوردستاندا؟ زمان فاکتەرێکی گرینگە لە 
ناساندنی نەتەوەیەک و جیاکردنەوەی نەتەوەیەک 
لە نەتەوەیەکی دیکە. بەتایبەتی ئەو نەتەوانەی کە 
لە ئێران و لەو ناوچانە بەیەکەوە دەژین. چونکە 
لە ڕووی  ئێمە  نەتەوەکانی دەوروبــەری  ئێمە و 
ئایینەوە جیاوازییەکی ئایینی گەورەمان نییە. ئەو 
نەتەوانە بە زۆری ئایینی ئیسالمیان هەیە، لە ڕووی 
ڕەنگی پێست و شێوازی دەموچاو زۆر جیاواز 
نین، لە ڕاستیدا ئەوە زمانە کە ئێمە لە یەکتر جیا 
دەکاتەوە و ئەگەر کوردیش توانیویەتی هەست بە 
بوونی خۆی بکا و خۆی وەک نەتەوەیەک ببینێ، 
هی ئەوەیە کە زمانەکەی خۆی پاراستووە. ئەگەر 
کوردیش زمانەکەی نەپاراستبایە و وەکوو زۆر 
نەتەوەی دیکە کە تواونەوە و زمانی نەتەوەیەکی 
دیکەیان وەرگرتوە و ئێستا خۆیان بە نەتەوەیەکی 
دیکە دەزانن، ئێمەش ئاوامان لێ دەهات. بۆیە بە 
دەتوانێ  کە  زمان  گرنگەی  الیەنە  لەو  ئاگاداری 
ناسنامەی نەتەوەیەک بێ و جیای بکاتەوە لەوانی 
درا  بایەخ  زۆر  کوردستاندا  کۆماری  لە  دیکە، 
ماوەی  لە  ئەوەندە  چونکە  پاشانیش  زمــان.  بە 
ــادا هــەوڵ درابـــوو ئەم  دەســەاڵتــدارەتــیــی ڕەزاشـ
زۆر  بە  خەڵک  ئەوەندە  بکرێ،  سەرکوت  زمانە 

ناچار کرابوو بە زمانی فارسی قسە بکا، ئەوەندە 
ئەم جۆرە  و  کوردی  گۆرانیی  و  کوردی  کتێبی 
شتانە قەدەغە کرابوو، ئەمانە زمانەکەیان لەالی 
کە  شتێک  یانی  کردبوو.  خۆشەویستتر  خەڵک 
لێت  شێوەیەک  هەموو  بە  دەدا  هــەوڵ  ــن  دوژم
بستێنێتەوە، وای کردبوو کە الی خەڵک بایەخێکی 
تامەزرۆییەوە  بە  زۆر  بۆیە  بکا.  پەیدا  زیاتر 
بە  بایەخدان  و  زمانەکەیان  خزمەتکردنی  بەرەو 

زمانەکەیان چوونە پێشێ. 

چ  ســەردەم  ئەو  باڵوکراوەکانی  و  ڕۆژنامە 
بوون و لەالیەن چ کەسانێکەوە ئێدارە دەکران؟ 
گەشەکانی  ڕووە  ــە  ل یــەکــێــک  بڵێم  ــرێ  ــ دەک
چاپەمەنیی  بە  گرینگید ان  کوردستان  کۆماری 
ــامــە و گۆڤاری  بــاڵوکــردنــەوەی ڕۆژن ــوردی،  کـ
ــان، لە  ــەکــەم جــار کــوردســت ــۆ ی ــوو. ب ــوردی بـ ــ ک
پێتەختی کۆمار کە مەهاباد بووە دەبێتە خاوەنی 
چاپخانەیە  لــەو  دوایـــە  کــوردســتــان،  چاپخانەی 
ڕۆژنامەی  دەکــرێ،  چاپ  "کوردستان"  گۆڤاری 
"کوردستان" کە ١١٣ ژمارەی لە ماوەی تەمەنی 
کۆماردا لێ باڵو بۆوە )ئەگەرچی دەکوترێ ١١٤ـ 
ژمارەی لێ باڵو بووەتەوە بەاڵم ئاخرین ژمارەی 
ئەرتەش  کە  مەرکەزی  دەوڵەتی  هێرشی  لەبەر 
هاتووەتەوە و دەستی بەسەر مەهاباددا گرتووە، 
کەوتووەتە دەستیان و باڵو نەبووەتەوە(. بێجگە 
لە ڕۆژنامەی "کوردستان" و گۆڤاری "کوردستان"، 
هی  کە  دەردەچـــوو  بۆکان  لە  "هــەاڵڵــە"  گۆڤاری 
ڕێکخراوی بۆکان بووە و ئەویش گۆڤاری گشتی 
بۆتەوە.  بــاڵو  تێدا  سیاسیی  و  ئەدەبی  شتی  و 
یەکیەتیی  گۆڤاری  نیشتمان"  "هــاواری  هەروەها 
ــووە.  ــ ــدا دەرچـ ــەردەمـ لـــەو سـ ــە  بـــووە ک الوان 
لە  ئەمە  دەرچــووە.  مندااڵن"  "گڕوگاڵی  گۆڤاری 
مانگەی   ١١ تەمەنی  بۆ  یانی  کەمدا  ماوەیەکی 
و  گۆڤار  ئەوەندە  توانیویەتی  کە  زۆرە  کۆمار 
ڕۆژنامە باڵو بکاتەوە. وەک ئێستاش نەبووە بڵێی 
باڵوکردنەوە  و  چاپ  ئیمکاناتی  تایپ،  ئیمکاناتی 
زۆر  ئەوانە  وەختی  ئــەو  ــووە،  ب ئاسان  ئەوندە 
تێیدا  کێ  کە  ئەوە  بابەت  لە  بوون.  زەحمەت  بە 
هەن: سەید  ناو  کۆمەڵێک  دیــارە  بــووە،  بەشدار 
محەممەد حەمیدی یەکێک لەو کەسانەیە کە ڕۆڵی 
لە بەرپرسایەتیی چاپخانە و ڕۆژنامەی  هەبووە 
ئەنجیری ئازەر  سەدیقی  زیندەیاد  "کوردستان"دا، 
ــاواری  "ه لە  تایبەتی  بە  کە  بــووە  کەسانە  لــەو 
نیشتمان"دا نووسیویەتی و سەرپەرستیی کردوە. 
کەسانێکی وەکوو هێمن و هەژار کە ئەو وەختی 
جەوان بوون، بە شێعر بەشدار بوون. زۆر کەسی 
گڵۆاڵنی  عەتری  نموونە محەممەد  بۆ  هەن  دیکە 
کە دواتر بووە شاعیرێکی ناودار و لەم سااڵنەی 
کۆمار  لە سەردەمی  کرد،  دوایی  کۆچی  دواییدا 
و لە چاپەمەنیی ئەو کاتدا شتی باڵو کردۆتەوە. 

هاونیشتمانیانی خۆشەویست!
گەالنی ئازادیخوازی ئێران!

بە سەر شۆڕشی  تــەواو  ساڵی  و سێ  چل  ئەمساڵ  ڕێبەندانی  ٢٢ی 
و  هیوا  بــە  کــە  شۆڕشێک  ــەڕێ،  ــێ دەپ ت ئێراندا  گــەالنــی  سەرانسەریی 
تێچوویەکی زۆر بە سەر ڕێژیمی پاشایەتیدا سەرکەوت، بەاڵم بەداخەوە 
بەسەردا  دەستی  دەست وپێوەندەکانیەوە  و  لەالیەن خومەینی  زوو  هەر 

گیرا و بەالڕێدا برا.
خومەینی و تازە بەدەسەاڵت  گەیشتووەکانی ئێران لە سەرەتاوە وێڕای 
نکۆڵی لە بوونی نەتەوەکانی دیکەی ئێران و مافەکانیان هەر زوو پشتیان 
لەو قەول و بەڵێنانە سەبارەت بەو ئازادییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییانە کرد 
کە بە خەڵکی ئێرانیان دابوو و دەستبەجێ دەستیان کرد بە گرتن و کوشتن 
پاش  دیکە.  سیاسییەکانی  الیەنە  و  حیزب  و  جیابیران  ڕاوەدوونــانــی  و 
ماوەیەکی کورت لە ١٢ی خاکەلێوەی ١٣٥٨ی هەتاویدا ڕێفراندۆمێکیان 
بەڕێوە برد کە لە ڕاستیدا بێ ماناترین ڕێفراندۆمی مێژوویە، لەودا خەڵک 
جگە لە کۆماری ئیسالمی هیچ بژاردەیەکی دیکەیان لە بەردەستدا نەبوو، 
و دەبوو بیانوتایە؛ کۆماری ئیسالمی ئەرێ یا نە. لە ڕاستیدا ئاکامی ئەو 
ڕێفراندۆمە بوو بە هۆی داسەپاندنی ڕێژیمێکی پاوانخواز و توندڕەو کە 
ئاکامەکەی وێرانبوونی ئێران و لەبەینچوونی هەموو بایەخە مرۆییەکان 
و لە کۆتاییدا ئەوەی کە ئێستا دەیبینین، واڵتێکی داڕووخاوە لە هەموو 
ئێران  لە خەڵکی  ئابووری کە بڕستی  ڕوویەکی سیاسی، کۆمەاڵیەتی و 
بڕیوە. ئێستا دوای چل و سێ ساڵ لەو شۆڕشە خوێناوییە کە تێچووەکەی 
خەڵکی ئێران دایان، دەسکەوتەکەی بووە بە گرانی و هەژاری و نەداری و 
قات و قڕی و دەیان و سەدان کێشەی کۆمەاڵیەتی و لە کۆتاییشدا داخرانی 
هەر چەشنە فەزایەکی سیاسی. بیری تەسکی ئیدئۆلۆژیکی دەسەاڵتدارانی 
ڕێژیم وای لە ئێران کردوە کە بەپێی ستانداردەکانی جیهانی خەڵكی ئێران 
لە ڕیزی بێ هیواترین خەڵکی جیهان دان. دەستێوەردانی ڕێژیم لە ناوچەکە 
و بەتایبەتی واڵتانی دەوروبەر کە سەرچاوەکەی لە بیری ناردنەدەرەوەی 
شۆڕش لەالیەن خومەینییەوە بوو، وای کردوە کە ڕۆژانە سەدان کەس 
عێراق،  واڵتانی  لە  ئیسالمییەوە  کۆماری  ئاژاوەگێڕییەکانی  ئاکامی  لە 
بە  سااڵنە  و  مانگانە  هەروەها  بچن.  لەبەین  یەمەن  و  لوبنان  سووریە، 
میلیۆنان دۆالر لە داهاتی واڵت لە الیەن ڕێژیمەوە بۆ گرووپە توندڕەو 
و تیرۆریستەکانی جیهان بەڕێ دەکرێ. ئەوە لە حاڵێکدایە کە بۆ وێنە لە 
کاتی باڵوبوونەوەی ویروسی کرۆناوە بە دەیان هەزار کەس لە خەڵکی 
ئێران گیانیان لە دەست داوە و ئەوەی کە بە الی کۆماری ئیسالمییەوە 
گرینگ نەبوو گیانی خەڵک بوو، بە جۆرێک کە خامنەیی ڕێبەری ڕێژیم 
هاوردنی هەرچەشنە واکسێنێکی لە واڵتانی ڕۆژئاواییەوە بۆ ئێران قەدەغە 
ڕاگەیاند. لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا کە خەڵکی وەزاڵەهاتوو هەر 
جارە و بە بیانوویەک ناڕەزایەتییان دەبڕیوە بە توندترین شێوە سەرکوت 
کراون و لە دوایین نموونەشدا خۆپیشاندانەکانی ٩٨ بوو کە بەپێی ئامارە 
دزەپێکراوەکانی خودی ڕێژیم زیاتر لە ١٥٠٠ کەس لە ماوەی سێ ڕۆژدا 
ناوە  بەو  سیمبۆلیکی  دادگاییەکی  ئێستا  هەر  کە  ڕووداوێــک  ــوژران.  ک
بڕیاریدا زۆربەی هەرە زۆری  دوایین  لە  کە  هێناوە  پێک  بۆ  لەندەن  لە 
بەرپرسانی سەرووی ڕێژیم لە خامنەییەوە بگرە تا کەسانی خوارتر بە 

تاوانباری دژە مرۆیی ناساندووە و کاری لە سەر دەکرێ.
لە کوردستان دەکرێ بڵێین جینایەتەکانی ڕێژیم هەر لە سەرەتاوە چەند 
قات بووە، تا ئەو جێگایەی کە چل و دوو ساڵە کار بە فتوا بەدناوەکەی 
خومەینی سەبارەت بە هێرش بۆ سەر کوردستان دەکرێ و چل و دوو 
ساڵە بە کردەوە کوردستان بووەتە پادگانێکی ئەمنیەتی و ڕۆژ نییە کە 
الیەن  لە  تاوانی سیاسی  بە  کەسانێک  کوردستان  هەموو شارەکانی  لە 
هێزە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیمەوە دەسبەسەر و ڕەوانەی زیندانەکان نەکرێن. 
تێرۆری ڕێبەران و تێکۆشەرانی سیاسیی کورد چەند قاتی شوێنەکانی 
دیکەی ئێرانە و  قەیرانە ئابوورییەکانیش هەروەتر. بەاڵم خەڵکی کوردستان 
هەر لە سەرەتاوە بە بایکۆتی ڕێفراندۆمە بێ ماناکە، کوردستانی کردووەتە 
سەرکوت  و  پیالن  هەموو  ســەرەڕای  ئێستاش  هەتا  و  پتەو  قەاڵیەکی 
کۆماری  جینایەتەکانی  و  بەکۆمەڵ  کوشتنی  و  تێرۆر  و  ڕەشبگیری  و 
ئیسالمی، سەری لە بەرانبەر ئەو ڕێژیمە نەچەماندووە و لە خەباتی خۆی 

بۆ وەدەست هێنانی مافەکانی بەردەوام بووە و هەیە. 
لە  زیاتر  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی  و سێ ساڵ  دوای چل  و  ئێستا 
نێوخۆیی تووشی  ئاستی  لە  نێودەوڵەتی و چ  ئاستی  لە  هەموو کات چ 
زیاتر  ڕۆژ  دوای  لە  ڕۆژ  واڵت  قەیرانەکانی  و  بووە  سیاسی  شکستی 
قووڵتر دەبنەوە. لەم ڕووەوە خەڵکی ئێران ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ زیاتر ماهییەتی 
ناڕەزایەتییەکان  و  خۆپیشاندان  و  دەرکەوتوە  بۆ  ڕێژیمیان  دژەمرۆیی 
دەرخەری ئەو ڕاستییەن. لەو نێوەدا ئەوەی کە زیاتر لە باقی شوێنەکانی 
ئیسالمی درێژە  بەدژی کۆماری  ماوەتەوە و خەباتی  مەیداندا  لە  ئێران 
پێداوە خەڵکی کوردستان و حیزبە تێکۆشەرکانی بوون. ئەوان سەرەڕای 
هیچکات  ســاڵــەدا،  سێ  و  چل  لــەو  تاقەتپڕووکێن  سەختییەکی  هەموو 
بەجێ  خەباتیان  مەیدانی  و  داببڕێ  خۆیانی  خەڵکی  لە  نەیتوانی  ڕێژیم 
نەهێشت. ئێستاش دوای ئەو هەموو ساڵە بە هەنگاوی قایمترەوە درێژە 
بە خەباتی خۆیان دەدەن و هەوڵەکان بۆ یەکگرتوویی زیاتری حیزبەکان 
و یەکگرتوویی نێوان خەڵک و حیزبەکان هیوای دواڕۆژێکی ڕوون و هیوا 

بەخش بە کۆمەڵگە دەدا. 

خەڵکی خۆشەویستی کوردستان! 
حیزبەکانی پێکهێنەری ناوەندی هاوکاری بەڵێنتان لە گەڵ نوێ دەکەنەوە 
کە بەگوڕتر و قورس و قایمتر لە جاران لە خەباتی خۆیان بەردەوام بن 
و بەو هیوایە کە ئێوەی تێکۆشەر و بەهەڵوێستیش هەروا لە خەبات و 

پشتگیری حیزبەکان بەردەوام بن.
بەهیوای گەیشتن بە مافەکانی نەتەوەکەمان و نەمانی دەسەاڵتی ڕەشی 

کۆماری ئیسالمی لە کوردستان و ئێران.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
٢١ی ڕێبەندانی ١٤٠٠ی هەتاوی

ناوەندی هاوکاری: ڕێژیم قەت 
نەیتوانی کەلێن بخاتە نێوان 

خەڵکی کوردستان و حیزبەکانیەوە
دیمانە: ڕێباز مەردانی
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ــردوودا فایلێکی   لە مــاوەی چند ڕۆژی ڕاب
دەنگی لە الیەن "ڕادیو فەردا"وە باڵو بۆوە کە 
فەرماندەی  جەعفەری،  محەممەدعەلی  لــەودا 
پێشووی سپای پاسداران و سادقی زولقەدرنیا 
لە ساڵی ٩٧ باس لە گەندەڵی هەزاران میلیاردی 
ئەوکاتی  شـــارەداری  و  پــاســداران  نێو سپای 
ئێستا  قالیباف دەکەن کە  تاران محەممەدباقر 
سەرۆکی مەجلیسی شوڕای ئیسالمیی ڕێژیمە. 

هەر لەو فایلە دەنگییەدا ناوی قاسم سوولەیمانی و هێزەکانی قودسی 
بە  کە  دەکرێ  لەوە  باس  یەکەم جار  بۆ  و  هاتوە  پاسداران  سپای 
فەرمانی خامنەیی، ڕێبەری نیزام دەبێ لە سەدا نەوەدی داهاتی سپای 
پاسداران بۆ هێزەکانی قوسی سپا وەک باسکی نیزامیی دەرەوەی 

کۆماری ئیسالمی تەرخان بکرێ. 
 شک لەوەدا نییە و نەبووە کە سپای پاسداران گەورەترین مافیای 
ئابووریی ئێرانە و سەردارانی سپاە وەک قالیباف و سولەیمانی و 
ئاخوند حوسێن تائیب و دەیان کەس لە مۆرە درشتەکانی ئەو مافیایە 
هەزاران میلیارد تمەن لە سەروەت و سامانی خەڵکی ئێرانیان دزیوە 
و بەفیرۆ داوە، بەاڵم گرینگیی ئەو فایلە دەنگییە لەوەدایە کە ئەمجارە 
کە  نییە  ڕێژیم  ــەری  دژب ڕۆژنامەیەکی  و  ڕێکخراو  و  کەس  ئــەوە 
الپەڕەکانی گەندەڵی ئەویش لەو قەبارە مەزنەدا هەڵدەداتەوە، بەڵکوو، 
گەندەڵیی  لە  باس  کە  پاسدارانە  سپای  پێشووی  فەرماندەی  ئەوە 
هێزەکانی  و  خامنەیی  باوەڕپێکراوی  و  مجلیس  ئێستای  سەرۆکی 
تەعاونی  بونیادی  و  تاران  و شارەداریی  پاسداران  قودسی سپای 
سپاە دەکا و هیچ کام لە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی نەیانتوانی 
ڕۆژنامەی  تەنانەت  بکەن؛  دەنگییە  فایلە  ئەو  ڕاستبوونی  لە  حاشا 
بە  ناسراو  شەریعەتمەداری،  حوسێن  سەرنووسەری  بە  کەیهان 
لەو  نکۆڵی  هەر  نەک  خامنەییە  زمانحاڵی  کە  بازجوو"ش  "حوسێن 
فایلە نەکرد، بەڵکوو زۆر ڕووهەڵمااڵوانە، پاساوی بۆ هێناوە و بە 

کارێکی شیاوی داناوە. 
 ئەو فایلە دەنگییە لە بوارێکی دیکەشەوە گرینگیی هەیە و نیشان 
ئەو دزی  هەموو  لە  ئاگای  دەســەاڵت  ڕێبەری  دەدا خامنەیی وەک 
دەکا،  لێ  چاوپۆشییان  هەر  نەک  لەڕاستیدا  و  هەیە  گەندەڵییانە  و 
بەڵکوو ڕێخۆشکەرە بۆ ئەو دیاردەیە. خامنەیی دەسەاڵتی خۆی و 
نیزامی کۆماری ئیسالمیی بەالوە زۆر گرینگترە لە دیاردەی گەندەڵی 
و بۆ پاراستنی ئەو دەسەاڵتە دەستی سپای پاسدارانی بۆ گەندەڵی 
و بەفیڕۆدانی سەروەت و سامانی خەلکی ئێران ئاوەاڵ کردوە، هەر 
کۆماری  نیزامی  هەموو  گەندەڵی  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون  بۆیەش 

ئیسالمیی تەنیوە و شاردنەوەی مەحاڵە. 
هێزی  و  چەک  لە  کەڵک وەرگرتن  بە  پاسداران  سپای  لەڕاستیدا 
زەبــەالح  ئابوورییەکی  ئیتالعاتیەکان،  و  ئەمنیی  دەزگــا  سەرکوت، 
کە لەهەژمار نایە و هەروەها دەنگ و ڕەنگی کۆماری ئیسالمی و 
ڕۆژنامە و گۆڤارەکان، دەستی بەسەر دەسەاڵت داگرتوە و دەکرێ 
و  شاردنەوە  بۆ  ڕووکەشێکە  ئیسالمیدا  کۆماری  لە  دەوڵەت  بڵێین 
ڕووتووش کردنی سیمای دزێوی دەسەاڵتی مافیای سپای پاسداران 
و لەسەرووی هەمووشیانەوە خامنەیی. بە واتایەکی دیکە کۆماری 
سپای  و  خامنەیی  ــە  دراوەتـ دەســەاڵتــانــەی  ئــەو  بەهۆی  ئیسالمی 
و  نییە  نــۆرمــاڵ  و  ئەمڕویی  دەسەاڵتێکی  و  دەوڵـــەت  ــاســداران،  پ
ئێراندا  گەالنی  چارەنووسی  و  ئێران  بەسەر  دەستی  کە  مافیایەکە 
گرتوە؛ دەسەاڵتێک کە لەپێناو پاراستن و پەرەپێدانی سیاسەتە دژی 
ئێران گەیاندوە،  بە  میلیارد دۆاڵر زیانی  میلیارد  خەڵکیەکانی خۆی 
نەوت و گازی ئێرانی کە تەنیا داهاتی بەرچاوی ڕێژیمە و لەراستیدا 
دابینکردنی  بۆ  و  بەناچاری  بێ  ئێراندا  گەالنی  خزمەت  لە  دەبــێ 
لە  جگە  ئێستاش  و  دەکــا  فــرۆش  هــەرزان  سیاسەتەکانی  تێچووی 
چارەڕەشی و بەشمەینەتی هیچی بۆ گەالنی ئێران بەدیاری نەهێناوە 
و سەروەت و سامانی خەڵکی ئێران بە بەرچاوی خەڵکی و بەئاشکرا 
دەدزێ. دەسەاڵتێک کە هیزەکانی قودسی سپای پاسداران و دەستە 
و تاقمە تێرۆڕیستی و ئاژاوەگێرەکانی ناوچەی پێ لە سفرەی بەتاڵی 
دژایەتی کردنی  بۆ  ئامادەیە  و  گرینگترە  ئێران  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
ئامانجەکانی لەسەر حیسابی خەڵکی  دونیای دەرەوە و پەرەپێدانی 
کە کۆمەاڵنی خەڵکی  لە حالێک دایە  ئەوە  بدا.  زیاتر  تێچووی  ئێران 
ئێران زیاتر لە هەمیشە لەگەڵ هەژاری و برسیەتی و دەیان دەرد و 
گرفتی دیکە بەرەوڕوون و کۆمەڵگەی ئێران تووشی دەیان قەیران و 

نەخۆشی کۆمەاڵیەتی بووە.
 کۆماری ئیسالمی وەک نیزامێکی دیکتاتۆڕی و دواکەوتوو، تەنیا 
خەریکی دزی و بەفیڕۆدانی سەروەت و سامانی گەالنی ئێران نییە، 
تەنانەت  بەتوندی هەرچەشنە گلەیی و گازەندەیەک و  بەڵکوو زۆر 
و  پــاســداران  سپای  بەینەدا  لــەو  و  ــا  دەک ســەرکــوت  ڕخنەیەکیش 
ئێرانی  ناپرینگێنەوە؛  جینایەتیک  هیچ  لە  سەرکوتکەرەکانی  ئۆرگانە 
بۆ  ــەورە  گ زیندانێکی  بــووەتــە  ئیسالمی  کــۆمــاری  دەســەاڵتــی  ژێــر 
بەو  تەنیا  نابەرپرسە  و  سەرکوتکەر  ڕێژیمە  ئەو  و  ئێران  گەالنی 
درێژە  و  ڕاوەستاوە  لەسەرپێ  سەرکوت  هێزی  لە  کەلکوەرگرتن 
ناڕەزایەتیی  و  مانگرتنەکان  دەدا؛  خوی  مەوجوودیەتی  و  مان  بە 
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بە هەموو چین و توێژەکانیەوە سەلمێنەری 
پێگە  ئیسالمی، هیچ جێگە و  نیشان دەدا کۆماری  ئەو ڕاستیەیە و 
بەوحاڵەش خامنەیی و  نییە.  لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکیدا  و ڕەواییەکی 
مافیای سپای پاسداران بە لەبەرچاوگرتنی قەیرانە هەمەالیەنەکان لە 
نێوخۆی واڵت کە کۆمەڵگەی گەیاندۆتە ئاستی تەقینەوە و هەروەها 
لە  هاودەنگییەک  هوی  بۆتە  کە  دەرەوە  ئاستی  لە  قەیران خوڵقاندن 
نێوان واڵتانی ناوچە دژ بەو دەسەاڵتە سەرەڕۆیەدا، ناتوانن خۆیان 
دەرباز کەن و دۆخەکە بە قازانجی گەالنی ئێران و واڵتانی ناوچەکە 
دەشکێتەوە و ئاخوندەکان و لە سەرووی هەموویانەوە، خامنەیی و 
لە ئاست ویست و داخوازەکانی نێوخۆ و  مافیای سپای پاسداران 

دەرەوە ناچار بە پاشەکشێ دەکرێن.

مافیایەک 
بە ناوی سپای پاسداران

زۆر شاعیر و نووسەر هەن کە دوایە زۆربەیان 
لە  کــوردی،  ئەدەبی  پڕشنگداری  ناوی  بە  بوون 
لە  و  کردبوو  پێ  دەستیان  کۆماردا  سەردەمی 
هاتنە  کــۆمــارەوە  سەردەمی  چاپەمەنیی  ڕێگای 
یادێک  با  دەکەین  کەسانە  لەو  باس  کە  مەیدان. 
لە زیندەیاد محەممەد شاپەسەندی بکەمەوە کە لە 

کارگێڕانی چاپخانەی کوردستان بووە.

تێبینییان  کەس  هەندێ  ڕەنگە  قادر!  کاک 
لە  ــوردی  ک زمانی  ڕێنووسی  لەسەر  هەبێ 
کۆماری  سەردەمی  گۆڤارەکانی  و  ڕۆژنامە 
کوردستان و بڵێن کە وشەی فارسی یان هەڵەی 
ســەردەمــدا  ئــەو  نووسینەکانی  لە  ئیمالیی 
زمان،  شارەزایەکی  وەک  جەنابت  دەبینرێ. 
ئەمە بۆچی دەگەڕێنیەوە و قسەت بۆ ئەو تیپە 

لە ڕەخنەگرانی زمان چییە؟
سەیر  واقعبینانە  زۆر  ئەگەر  من  بــڕوای  بە 
بکەین، دەبینین ئەم ڕخنانە زۆر لە جێی خۆیاندا 
نین. وەختێک کە کۆماری کوردستان پێک هات و 
دەستی کرد بە باڵوکردنەوەی نووسینی کوردی، 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان نووسین بە کوردی هەر 
سابقەی نەبوو، یانی مەجال بە کورد نەدرابوو کە 
بە زمانەکەی خۆی بنووسێ. چاپەمەنیی کوردی 
پاشان  ــوو.  ب ــازە  ت ئەزموونێکی  ئەمە  و  نەبوو 
ئەووەختی تەنیا لە باشووری کوردستان نزیکەی 
٢٠ ساڵێک بوو کە کورد ئەو ئیجازەیەی هەبوو 
کــوردی  نــرابــوو،  کـــورددا  بە  دان  بە جۆرێک  و 
قوتابخانەی  و  خــوێــنــدن  کـــوردی  و  نــووســیــن 
کوردی هەبوو. وەک ئێستاش نەبوو کە پێوەندیی 
و  ئەنتەرنێت  و  سەتەالیت  ڕێگای  لە  فەرهەنگی 
ئــەو  جــۆرە پێوەندییە، زۆر و هاسان  ڕادیــۆ و 
بێ. هەرچەند لە باشووری کوردستانەوە گۆڤاری 
"گەالوێژ" و هێندێک باڵوکراوەی دیکە دەگەیشت، 
بە  و  کــەم  ژمارەیەکی  دەســت  دەگەیشتە  بــەاڵم 
قاچاغی دەهات و بە سەرنجدان بەو واقعییەتانە 
بە بڕوای من ڕێنووسی کوردیی ئەو کات ئەگەر 
کەموکوڕییشی تێدا بووە یا وشەی فارسیی تێدا 
بووە؛ ئەمانە زۆر لە جێی خۆیان نین. یانی لە هەر 
جێگەیەک کە تازە دەست دەکرێ بە حەرەکەتێکی 
ئاوا گەورە، ئەو کەموکوڕییانە دەبن. پاشان ئەوە 
کە بگوترێ وشەی فارسیی تێدابوو، بە بروای من 
هیچ زمانێک نییە وشەی زمانێکی دیکەی تێدا نەبێ 
و وشەی بیگانەی تێدا نەبێ، ئەوە بە کێشە نازانم. 
بەتایبەتیش زۆر وشە هەن کە کەسانێک بەهەڵە 
نیین  فارسی  زمانی  نا هی  فارسیین.  وایە  پێیان 
بەڵكوو دەکرێ بڵێین وشەی کوردین و چوونەتە 
ــوردی و زمانی  کـ فــارســی. زمــانــی  نێو زمــانــی 
فارسی لە یەک بنەماڵەن. دەکرێ لە چەند پشت 
ئەوالتر کە یەک زمان بوون یا یەک دایکەزمانیان 
زمانی  نێو  هاتوونە  لەوێوە  وشانە  ئەو  هەبووە، 
لە  هەیە  وا  وشــەی  بۆیە  فارسییش.  و  کــوردی 
کوردیدا ماوە و لە فارسیدا نییە و بە پێچەوانەوە. 
بە  نەبوون  هێشتا  دووانــە  ئەم  ڕۆژگارێک  بەاڵم 
دوو زمانی سەربەخۆ، ئەم وشانەیان هەبووە. من 
ئەوە بە کێشە نازانم و لە ڕووی ڕێنووسیشەوە 
زمانی  وەک  کــوردی  زمانی  بەهەرحاڵ  چونکە 
ئەلفوبێیەی  بەو  عەرەبی  زمانی  وەک  و  فارسی 
ئارامی، زمانی کوردیش بەوە  کە پێی دەگوترێ 
نــووســراوە. تــازە زمانی کــوردی لە مــاوەی ٧٥ 
لە ڕووی ڕێنووسەوە  ڕابــردوودا  یا ١٠٠ ساڵی 
گۆڕان  زۆر  توانیویەتی  ئەلفوبێوە  ڕووی  لە  یا 
بەسەر خۆیدا بێنێ کە دەکرێ بڵێم ئەو ئەلفوبێیە 
و ئەو ڕێنووسە کە ئێستا کورد پێی دەنووسێ، 
کەم وکوڕیی زۆریان تێدا نەماوە، توانیویانە لەگەڵ 
زمانەکەدا خۆیان بگونجێنن. واتە دەتوانین بڵێین 
ڕێنووس و ئەلفوبێیەکی سەرکەوتوومان هەیە کە 

دەتوانن وەاڵمدەری نیازی زمانەکەمان بن. 

هۆکارەکانی  لە  یەکێک  گەشەکردن  واتا  کە 
زیندوویی زمانی نەتەوەکانە و زمانی کوردی 
لە ڕەوتی مێژوودا ئاڵوگۆڕ و گەشەی بەخۆیەوە 
زیندووبوونی  بۆ  دەرفەتە  ئەمەش  و  بینیوە 
دی  پرسێکی  لــێــرەدا  ــەاڵم  ب کـــوردی،  زمانی 
یەکگرتوویە،  زمانی  ئەویش  ــاراوە،  ئ دێتە 
و  زاراوە  کوردی  زمانی  کە  هەلومەرجێکدا  لە 
فرەییە  ئەم  دەبنەوە،  لێ  جیاوازی  بنەزاری 
چۆن دەرفەت دەدا بە یەکدەستی و یەکگرتوویی 

زمان؟
بڕێک  کە  دەبنەوە  لێ  لکی  زۆر  پرسیارە  ئەم 
لە  باس  کە  لەپێشدا  دەوێ.  ڕاوەستانیان  لەسەر 
کورد  هەرکات  دەکەین،  کوردی  زمانی  گەشەی 
لە هەر شوێنێک دەسەاڵتی بەدەست خۆی بووە، 
کـــردوە. چونکە  ــوردی زۆر گــەشــەی  کـ زمــانــی 
توانیویەتی چاپەمەنی هەبێ، ڕادیۆ و کتێبی هەبێ، 
و  قانوون  زمانی  ببێتە  دەســەاڵت،  زمانی  ببێتە 
بەڕێوەبەری و ئەمانە یارمەتییان کردووە بە گەشە 
کردنی زمانی کوردی، کۆماری کوردستانیش بە 
زمانی  گەشەکردنی  هۆی  بە  بوو  خۆی  نۆبەی 
ــوردی، بــە جــۆرێــک کــە زمــانــی کـــوردی ببێتە  کـ
ئەو  بەاڵم  ئیداری.  و  بازرگانی  و  فەرمی  زمانی 
بەشەی دیکە کە دەڵێن زمانی کوردی لە ماوەی 

یەک سەدەی ڕابردوودا گەشەی کردووە، بەاڵم 
زاراوە  بوونی  یەکگرتوو،  زمانی  بوونی  کێشەی 
و بن زاراوەی جۆراوجۆری هەیە، لە پێشدا ئێمە 
کە  لێبکەین  چاو  شانسێک  وەکــوو  ئەمانە  دەبی 
زمانی کوردی دیالێکت و بن زاری جۆراوجۆری 
زمانی  سامانی  هەموویان  ئەمانە  چونکە  هــەن، 
بە  یەکگرتووش  زمانی  مەسەلەی  بۆ  کوردین. 
هەیە.  یەکگرتوومان  زمــانــی  ئێمە  مــن  ــڕوای  بـ
هەیە.  یەکگرتووشمان  ئەدەبیی  زمانی  تەنانەت 
ئەوەی کە ڕەنگە ئێستا وەکوو کێشەیەک سەیری 
بکرێ زمانی ستانداردە کە باش جێگیر نەبووە؛ 
لە کۆماری  یەکگرتوومان  ئەدەبیی  ئەگینا زمانی 
کوردستانیشەوە   کۆماری  پێش  و  کوردستان 
هەیە، واتە ئەو زمانەی لە ڕۆژهەاڵت و باشووری 
تێ  لێی  نییە  کەس  دەنووسرێ،  پێی  کوردستان 
لــێ دەکــرێ،  قسەی  سااڵنێکە  کــە  ئـــەوەی  نــەگــا. 
پێویستیی بوونی زمانی ستانداردە. ئەو زمانەیە 
بدرێ.  بۆ  هەوڵی  دەرفەتێکدا  هەر  لە  دەبــێ  کە 
ئێمە ئێستا لە باشووری کوردستان دەسەاڵتێکی 
کوردیمان هەیە، دەسەاڵت دەتوانێ لەم بارەیەوە 
هەنگاو بنێ، بەاڵم هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێم 
لەو پێوەندییەدا نەگەیشتووەتە ئەنجامێکی دڵخواز. 

ئازادیی  پرسی  ئێران  ڕێژیمی  جــاروبــار 
لە  کــوردی  زمانی  بە  نووسین  و  خوێندن 
کە  لەکرداردا  بەاڵم  دەورووژێنێ،  مێدیاکانیدا 
بابەتی زمان گەیشتە سنووری شوناسخوازی و 
داواکردنی مافی نەتەوەیی، ئەوە هێڵی سوورە 
وەکوو  دێ،  ــەدوودا  ب توندی  دژکـــردەوەی  و 
محەممەدی  زارا  خاتوو  دیتمان  دواییانە  ئەو 
گوتنەوەی  لەسەر  کوردی   زمانی  مامۆستای 
پرسی  کرا،  بەندیخانە  ڕاپێچی  کوردی  وانەی 
لەسەر  مۆتەکە  بۆتە  بۆچی  کــوردی  زمانی 

تاران؟
لە  باسی  ئیسالمی  کــۆمــاری  وانییە  پێم  مــن 
ئازادیی خوێندن بە زمانی کوردی کردوە. ئەسڵێک 
هەیە لە قانوونی ئەساسیدا کە ئەو ئەسلەشیان تا 
لەسەر  جاروبار  بەاڵم  نەکردوە،  جێبەجێ  ئێستا 
باسی  کە  ئەسلێک  دەدەن؛  مانۆڕ  ئەسلەیە  ئەو 
لەنێو  دەکا.  زمانەکانیان  و  ئێران  "قومیت"ەکانی 
جار  زۆر  کەسانێک  ژێردەستەکانیشدا  نەتەوە 
ئەساسی  قانوونی  ئەسڵەی  بەو  پشت بەستن  بە 
ویستەکانی خۆیان دەردەبڕن و داوای خوێندن بە 
زمانی دایک دەکەن. دیارە ئێستا دەسەاڵتدارانی 
ناڵێ  ئەسڵە  ئەو  نەچێ!  تێک  لێتان  دەڵێن  واڵت 
خــوێــنــدن بــەو زمــانــانــە ئــــازادە، بــەڵــكــوو دەڵــێ 
خوێندنی ئەدەبیاتی ئەو زمانانە لە تەنیشت زمانی 
و  دەوڵــەت  ڕاستیدا  لە  یانی  ــازادە.  ئ فارسییەوە 
دەسەاڵت ئەرکێکیان وەئەستۆی خۆیان نەگرتوە. 
حکوومەت لەو چوارچێوەیەشدا هێشتا هەنگاوێکی 
لە  تایبەتی  بــە  بـــەاڵم خــەڵــک  ــاوە.  ــەن ن ــەوتــۆی  ئ
کوردستان هەوڵیان داوە کە زمانەکەی خۆیان فێر 
بن و بیپارێزن. هەستیاریی دەوڵەتی ناوەندییش 
بابەتە ئەوەیەکە خەڵک دەیانەوێ  سەبارەت بەو 
ئەم زمانەیان ببێتە زمانی خوێندن. مامۆستایانیک 
یان کەسانێکی چاالک لە مەیدان دان و دەڵێن زمانی 
ئێمە ناسنامەی ئێمەیە و بە هەستێکی نەتەوەییەوە 
داوای ئەم مافە دەکەن، کاربەدەستانی ڕێژیمیش 
زیاتر  داوایــە  ئــەم  لەسەر  هەستیارییان  دێ  تا 
ئاماژەت  دەکــەن.  داواکەیان  سەرکوتی  و  دەبێ 
بەداخەوە  کە  کرد  محەممەدی  زارا  مامۆستا  بە 
کە  ئەوەیە  تاوانی  تەنیا  بەندیخانەیە،  لە  ئێستا 
زمانی  بە  خوێندن  کە  بــووە  پێداگر  و  شێلگیر 
کوردی هەبێ و خەڵکی هان داوە بۆ بەرگری لە 
زمانەکەیان و پەرەپێدانی زمانەکەیان و، تەسلیمی 
نەبووە.  ئەمنیەتی  کاربەدەستانی  هەڕەشەکانی 
کەسێک بە شێوەی زۆر ئاشتیخوازانەش داوای 
تەسلیم  و  کردبێ  نــەتــەوەکــەی  ڕەواکــانــی  مافە 
ــدا دەچــێ.  نــەبــووبــێ، دەوڵـــەت زیــاتــر لێی بــە ڕق
خاتوو زارا محەممەدی یا موژگان کاوسی دوو 
نموونە لەو جۆرە کەسانەن. موژگان کاوسییش 
لەسەر هەوڵدان بۆ پاراستنی زمانی کوردی گیرا 
و چووە زیندان و،  دەسەاڵت لێیان بە ڕقدا چووە. 

دەگوترێ  کە  هەیە  مەسەلەیەک  قادر!  کاک 
دواجار  و  پێناسەیە  نەتەوەکاندا  لەنێو  زمان 
ڕێگەی  لە  تەنها  و  تەنها  مرۆڤەکان  چەکە، 
بە  ــن  دەب و  دەناسرێنەوە  زمانەکەیانەوە 
نەتەوە، ئایا ئێستا کورد ئەو چەکە بەهێزەی 
هەیە کە مان و مەوجودیەتی خۆی پێ بپارێزێ؟ 

یا مەترسیی لەنێوچوونی لەسەرە؟
بە خۆشییەوە زمانی کوردی لەگەڵ ئەوەی زۆر 
مەترسیی  دراوە  سەرکوتی  و  سڕینەوە  هەوڵی 
باشووری  لە  چونکە  نییە.  لەسەر  لەنێوچوونی 
زمان  هەیە،  کــوردی  دەسەاڵتی  کە  کوردستان 
لە  هەیە،  قانوونیی  و  ڕەسمی  پێگەی  و  جێگە 
بۆ  خەڵک  خۆشەویستیی  هۆی  بە  ڕۆژهەاڵتیش 
زمان و ناسنامەی خۆیان و بەرگری لێکردنیان، 
لەوێش مەترسیی لەنێوچوونی لەسەر نییە، بەاڵم 
مەترسیی دیکەی بەرەوڕوو بووەتەوە. ئەوەی کە 
پرسیتان زمان چەکی ئێمەیە، بەڵێ بە دڵنیاییەوە. 

شتێک کە ئێمە لە نەتەوەکانی دیکە جیا دەکاتەوە 
کاری  توانیومانە  کورد  وەک  ئێمە  زمانەکەمانە. 
ــووســی بــە زمــانــەکــەمــان بــکــەیــن، لە  ــامــەن ڕۆژن
باشووری کوردستان، کاروباری حکوومەتیی پێ 
بەڕێوە دەچێ، لە قوتابخانە و خوێندنگەکاندا لە 
ئاستەکانی سەرەتایی، ناوەندی و بەرزدا خوێندن 
بەو زمانە هەیە. زمانی کوردی لە بواری میدیایی، 
یاسایی، زانستی، بازرگانی وهتددا بەکار هێنراوە 
تەنیا  زمانە  ئەو  سەلماندووە.  خۆی  توانایی  و 
بەڵێ  دەوێ.  زیاتری  خزمەتکردنی  و  پاراستن 
دەبێ  و  ئێمەیە  چەکی  زمانەکەمان  وایە،  ڕاست 
بە  کە  خزمەتەش  بــەو  بکەین.  خزمەتی  زیاتر 
زمانەکەمانی دەکەین، دەتوانین مانەوەی خۆمان 
وەک نەتەوەیەک لە داهاتوودا دەستەبەر بکەین. 

وەکوو دوا پرسیار چۆن دەکرێ زمانەکەمان 
باشتر بپارێزین؟

ــەرەوڕووی هــەر  ــ ــ ئـــەم پــرســیــارە دەتـــوانـــێ ب
بەو  بکەی،  کوردستانی  بەشێکی  هەر  لە  تاکێک 
بێ،  کوردستان  بەشی  کام  هی  تاکەکە  کە  پێیە 
واڵمی جیاوازت پێ دەداتەوە، چونکە ئەرکەکانی 
ئاست  لە  بەشێکی کوردستان  هەر  دانیشتووانی 
و  ــارودۆخــی سیاسی  ب بەپێی  ــوردی،  کـ زمــانــی 
نەتەوەیی بەشەکەی خۆیان جیاوازە. بۆ نموونە 
لە هەرێمی کوردستان دەسەاڵتی کوردی هەیە، 
دەسەاڵتێکی  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  ــەاڵم  ب
باسی  چونکە  خۆشە  پێم  ئەمن  نییە.  کـــوردی 
زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکەین، 
لەو ڕوانگەیەوە واڵمی ئەم پرسیارە بدەمەوە و 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کەسێک  وەکــوو  بڵێم 

چۆن دەتوانین زمانەکەی خۆمان بپارێزین؟
لە  کــورد  تاکێکی  هەموو  شتێک  هەمو  پێش   
زمانەکەی  بە  بدا  هەوڵ  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
خۆی بخوێنێتەوە و بنووسێ و زمانەکەی خۆی 
نــادرێ،  پێ  ڕێگەی  قوتابخانە  لە  ئەگەر  بزانێ. 
فێری  قوتابخانەش  پــەراوێــزی  لە  بتوانێ  دەبــێ 
زمانەکەی خۆی بێ. ئەگەر شاعیرە، وەرگێڕە یا 
نووسەرە دەبێ بە زمانەکەی خۆی و وەربگێڕێ. 
ئەگەر لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان دەنووسێ با بە 
نییە  ئێستاش زەحمەت  بنووسێ.  زمانی کوردی 
و  هەن  کۆمەاڵیەتییەکان  تــۆڕە  پێشوو،  وەکــوو 
بە  نووسین  و  خوێندنەوە  فێربوونی  ڕیگاکانی 

زمانی کوردی ئاسانتر بووە.
 ئەرکێکی دیکە بۆ پاراستنی زمان لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان ئەوەیە کە بنەماڵەکان هەوڵ بدەن لە 
ماڵەوە بە زمانی کوردی قسە بکەن و منداڵەکانیان 
بدەن.  خۆیان  زمانی  بە  گرینگی  کە  بــدەن  هان 
هەیە  کوردستان  ڕۆژهــەاڵتــی  لە  کە  دیکە  شتی 
ئەوەیە کە بە خۆشییەوە بزووتنەوەیەکی گەورە 
خۆی  کاتی  کــوردی.  زمانی  پاراستنی  بۆ  هەیە 
"ســروە"  گۆڤاری  دا  ڕێگەی  ئیسالمی  کۆماری 
دەبێتە  گــۆڤــارە  ئــەم  ــوو  واب پێی  و  بێتەوە  بــاڵو 
یا خۆی  پێداهەڵکوتنی حکوومەت  تریبوونێک بۆ 
فولکلۆری.  و  ئەدەبی  بابەتی  بۆ  دەکــا  تەرخان 
بەاڵم ئەو کەسانەی لە گۆڤارەکەدا کاریان دەکرد 
و  فێرکردن  بۆ  قۆستەوە  دەرفەتەیان  ئەم  هاتن 
ڕێگەدرا  کە  ــە  دوای ــوردی.  ک زمانی  پەرەپێدانی 
ئەنجومەنە ئەدەبییەکان لە شارەکانی کوردستان 
تایبەتی  بە  خەڵک  کە  هۆیەوە  بــەو  هاتن،  پێک 
نووسەران، ئەدیبان و الوەکان هۆگر و دڵسۆزی 
ئەنجومەنانەیان  ئەم  بــوون،  خۆیان  زمانەکەی 
پەرەپێدانی  و  فێربوون  بــۆ   شوێنێک  بــە  کــرد 
زمــان و ئــەدەبــی  کــوردی. ئــەم بزوتنەوەیە بە 
بــەردەوام بووە و چووەتە ئەو  خۆشییەوە هەر 
و  کــۆر  خۆبەخشانە  خەڵکانێک  کــە  قــۆنــاغــەوە 
کۆبوونەوە بۆ فێرکردنی زمانی کوردی پێکدێنن، 
تێیدا بەشدار دەبن کە  کچ و کوڕی ئەم واڵتــە  
ئەمە پێشوازییە جێگای شانازییە. بۆیە پێویستە 
هەوڵ بدرێ ئەم بزووتنەوەیە درێژە پەیدا بکا و 
بەرە  نموونە  بۆ  بەر.  بگرێتە  دیکەش  ڕەهەندی 
بەرە توێژینەوەی زانستی لەسەر زمانی کوردی 
و ئەدەب و مێژووی کورد، لە نێو نووسەران و 
ڕۆژهەاڵت  پارێزگەکانی  هەموو  لە  ڕووناکبیران 
بەڵگە  تۆماری  و  کۆکردنەوە  هــەڵــداوە.  ســەری 
لەو  دیکە  بەشێکی  مێژووییەکانیش  ئاسەوارە  و 
گرینگترە،  لەوانە  کە  دیکە  ئەرکێکی  خزمەتەیە. 
دەکەن  لەوێ خزمەت  کە  کەسانەی  ئەو  ئەوەیە 
و بەرەوڕووی تۆڵەستاندنەوەی ڕێژیم دەبنەوە، 
ئەوەی  بۆ  بکا؛  لێ  پشتیوانییان  خەڵک  پێویستە 
ئەگەر بە ناحەق سزا دران، خەڵک بە دەنگیانەوە 
بێن و لە پشتیان ڕاوەستن و ڕێژیم نەتوانێ بە 
لە ڕاستیدا  هاسانی سەرکوت و دەمکوتیان بکا. 
باشترین کار بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە 
ڕێژیم دەیهەوێ خۆیان و ناسنامەی نەتەوەییان 
لە  بــەرگــری  بەتوندی  زۆر  ئــەوەیــە  بتوێنێتەوە 

مانەوەی ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان بکەن. 

زۆر سپاس کاک قادر بۆ ئەم دەرفەتەی بە 
ئێمەت دا.

سپاس بۆ ئێوەش.

ڕەزا محەممەدئەمینی
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زۆر سەختە  لە توانای قەڵەمدا بێ بە وشەیەک، 
ڕستەیەک، پاراگرافێک   و تەنانەت چەند الپەڕەش 
شەهید  لە  باس  بۆ  بدەین.  لێک  شەهید  پەسنی 
مێژووی  هەموو  بە  دەبــێ  جوامێریی  پەسنی  و 
نەتەوەی  ــەوەی  ئ لەبەر  بچینەوە،  کوردستاندا 
کورد باش دەزانــێ کە لە دوای گەورەیی ناوی 
پیرۆزی کوردستان کە هەموو خەڵکی بەئەمەگ  
و نیشتمان پەرەست دڵیان بۆ خۆشەویستیی ئەو 
لێ دەدا و هەموو سەرەکان بۆ ئەو نەوی دەبن؛ ناو  و یادی شەهیدان 
پیرۆزترین و گەورەترین بەرهەمی شۆڕشی کوردستانن کە سۆز و 
دەجووڵێنن.  کورددا  تاکێکی  هەر  دەروونــی  لە  هەستی خۆشەویستی 
ڕوونە بۆ، چونکی ژیان  و فیداکاریی هەر شەهیدێکی ئەم ئاو و خاک  و 
نیشتمانە بەڵگەی نەمریی نەتەوەیە، لەبەر ئەوەی کە شەهید لووتکەی 
فیداکاری و خۆبەخشینە، بااڵی شەهید بە قەت بااڵی کوردستانە و، هیچ 

هێزێک نییە هاوتەریب وهاوتای ناوی شەهید بێ. 
ئەمجارەیان بۆ یادکردنەوەی شەهیدێکی دیکەی ئەو ئاو و خاکە ڕوو 
لە هەورامان دەکەین، پیاوێکی بەرزەبااڵ کە سەختی و  دژواریی خەبات، 
زیاتر هانی  دا بۆ وەئەستۆگرتنی ئەرک و تێکۆشان لەپێناو سەرخستنی 
خەبات و جوواڵنەوەی حەقخوازانەی گەلەکەی. ئەو کەسەی هیچ کات 
ماندوویی نەناسی و تا دوادڵۆپی خوێنی سەنگەری بەرگری لە ماف 
لە  نەکرد. "شەهید عیزەت ئەحمەدی" کە  و کەرامەتی گەلەکەی چۆڵ 

هەگبەی شاخ و شۆڕشی ئەم ژمارەیەی ڕۆژنامەدا یادی دەکەینەوە.
شەهید عیزەت ئەحمەدی ساڵی ١٣٢٠ی هەتاوی لە ئاوایی کۆمەدەرە 
بێ دەرەتانی  کــردەوە.  ڕوون  دنیای  بە  چاوی  هەورامان  ناوچەی  لە 
ڕێگای چوونە قۆتابخانەی لێ بەست و ژیانی  پڕ له  ئازار  و به ش مه ینه تی 
توێژه كانی   نێوان چین  و  نابه رابه ریی     و كه ند وكۆسپه كانی  ڕۆژگار  و 
كۆمه ڵه كه ی  له و ناوچه یه دا، بوونه  هۆی  ئه وه  كه  هه ر له  ته مه نی  الوه تیدا 
هه ست به  بنده ستی   و كۆیله تی  بكا . بەاڵم دەستەوەستان نەمێنێ و بۆ 
به ربه ره كانی  له گه ڵ  ئه و نیزامه   و خۆ ڕزگاركردن له و ژیانه  داسه پێنراوه  
به دوای  ڕێگای  چاره سه ردا بگه ڕێ   و ئه وینداری  ڕێبازی پێشمه رگایه تی  

بێ.
بۆ  ئــیــران  گــه النــی  شــۆڕشــی  سه رکه وتنی  دوای  عــیــزەت  شه هید 
وه دیهێنانی ئامانجه کانی گه لی کورد ده ستی دایه  چه ک  و بێ سێ ودوو 
لێ کردن هاته  نێو ڕیزی پێشمەر گه کانی حیزبی دیموکراتی کورستان، 
هەتا ڕێگای پێشه وا درێژه  پێ بدا و بەش بە توانای خۆی بۆ ئامانجه  
له   بــیــروبــاوه ڕەوە  به   ناوبراو  تێ بکۆشێ.  کــورد  گه لی  له مێژینه کانی 
شه ڕی ٣ مانگەدا  وه ک شاهۆی سه رکه ش به رانبه ر به  هێرشی دوژمنان 
ڕاوه ستا. ئەو له  بەرەکانی شەڕدا وره ی ده دا به  هاوسه نگه رانی و هانی 
ده دان هه تا قورس و قایم تر له  به رانبه ر هێرشی د وژمنانی کوردستاندا، 
بوه ستن.  ده کــه ن  کورد  گه لی  مەوجوودییەتی  و  ماڵ  له   هه ڕه شه   که  
ده خسته   پێشمه رگایه تی  ژیانی  له   ئه زموونی  زیاتر  به  ڕۆژ  ڕۆژ  ئه و 
سه ر یه ک، به  چه شنیک که  به  هۆی کارامه یی و به هۆی دڵسۆزی و 
قایمی بووە وێردی سەر زمانی هێزەکانی پێشمەرگە و  بیروباوه ڕی 

خه ڵکی ناوچە.
بە دەست پێکردنی هێرش و پەالماری ڕێژێمی کۆماری ئیسالمی بۆ 
پان و بەرین بوونەوەی مەیدانی خەبات، عیزەت  سەر کوردستان و 
ئەرکەکانی  بەڕێوەبردنی  لە  و  شان  سەر  کەوتە  قورستری  ئەرکی 
حیزبی لە ناوچەی هەوراماندا لیاقەت و کارلێهاتوویی زۆری لە خۆی 

نیشان دا. 
بوو.  بێ وینە  نیزامیدا  کاری  لە  و،  دڵپاک  کەسێکی  عیزەت  شەهید 
هەم وەک فەرماندە، هەم وەک پێشمـەرگە، هەمیشە ورەبەخش بوو بۆ 
هاوسەنگەرانی  و، لە سەخترین هەلومەرجدا بێ هیوایی پێوە دیار نەبوو. 
زۆر جاریش لەکاری تەشکیالتیدا خۆی ماندوو دەکرد و هەموو هەوڵی 
ئەوە بوو کە خەڵکی پتر لە دەوری ئااڵی حیزبەکەی کۆ بکاتەوە. هەر 
پێگەیشتوو  کادرێکی سیاسیی  و،  ئازا  پێشمەرگەیەکی  کە  کاتەدا  لەو 
و  سیاسەت  بردنەپێشی  لە  بــوو.  لێوەشاوەش  فەرماندەیەکی  بــوو، 
ڕێبازی حیزبدا شارەزا بوو و بەهۆی ئەو تایبەتمەندییە بەرزانەوە کە 
هەیبوو، جیگای خۆی لەنێو کادر و پێشمەرگەدا کردبۆوە. ئەو پێگەیەکی 
کۆمەاڵیەتیی بەهیزی لەنێو خەڵکدا هەبوو و زۆر جار خەڵکی ناوچە 
بۆ چارەسەری کێشە کۆمەاڵیەتییەکانیشیان ڕوویان لە شەهید عیزەت  

دەکرد.
دوایین ڕۆژەکانی ساڵی ١٣٦٦ بوو. دوژمنی کۆنەپەرەستی ئیسالمی 
ڕۆژی ٢٤ی ڕەشەممە هێرشی بۆ ناوچەی هەورامان و هەڵەبجە دەست 
پێ کرد. بەاڵم پێشمه رگه کانی ژیر فه رمانده یی شەهید عیزەت کە له و 
کاتژمێر ١٢ی شەو  لە  پێ گرتن. شەڕ  پێشیان  ده ورووبـــه ره   بــوون، 
دەستی پێ  کرد. شەهید عیزەت هەروەک هەمیشە له  سه نگه ری پێشه وه  
دامەزرابوو و هاوسه نگه رانی ڕێنوینی ده کرد؛ به  جۆرێک کە به هۆی 
فه رمانده یی ڕێکوپێکی ئەو، دوژمن ناچار به  پاشه کشه  بەرەو پایەگای 

شێخان و دووئاو و دەورووبەری شاری نەوسود بوون.
دیکە  جارێکی  شکستەکەیان  قــەرەبــووی  بۆ  دووژمـــن  هێزەکانی 
پشتیوانیی  بە  و  هێنایەوە  هێرشیان  مەڕەخێل  و  دووئــاو  جــادەی  لە 
هێزێکی زۆری دیکە لە تراشە و کونەکەڵ لە بەرەی ناڵەپانەوە و بە 
پشتیوانیی چەکی قورس پەالماری سەنگەرەکانی پێشمەرگەیان دا. لەو 
ئەحمەدی  عیزت  شەهید  فەرماندەیی  بە  پێشمەرگەکان  شەڕگەیەشدا 
خستن،  لێ  کەالکیان  چەندین  و  دادا  دوژمــن  بە  چۆکیان  سەرلەنوێ 
بەاڵم له  دواساتەکانی شه ڕه که  دا و پاش شەرێکی دەستەویەخە؛ عیزەت 
ئەحمەدی بە نارنجەک به توندی بریندار بوو. به داخه وه  فەرماندە عیزەت 
پاش چەند سەعات به ربه ره کانی له گه ڵ مه رگ، چاوەکانی بۆ هەمیشە 
له سه ر یه ک دانا و مااڵوایی له  هاوسه نگه ران و گەل و نیشتمانی کرد.   

برایم چووکەڵی

٤٣ ساڵ لەوەپێش گەالنی وەزاڵەهاتووی ئێران بە 
ئامانجی پێکهێنانی کۆمەڵگەیەکی ئازاد و دێموکراتیک 
کۆتاییان بە دەسەاڵتدارەتیی ڕێژیمی پاشایەتی هێنا، 
بەاڵم چێژی ئەو سەرکەوتنە زۆر کورت خایەن بوو، 
بە  دارودەستەکەی  و  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  چونکە 
دانی وەعدە و بەڵێنی کۆمەڵگەیەک کە لەودا ئەخالق 
و پاراستنی کەسایەتیی تاک تاکی کۆمەڵگەی تێدا 
واڵتێک  ئابوورییەوە  بــواری  لە  و  دەبێ  پارێزراو 
بونیاد دەنرێ کە لە سەردەمی ئیستادا لەسەر پێی 
لە واڵت  بێکاری  و  هــەژاری  و  ڕادەوەستی  خۆی 
بنەبڕ دەبێ و ئەوەش تەنیا لە ڕێگای بە دەسەاڵت 
گەیشتن و پێکهێنانی حکوومەتێک کە لەسەر بنەما 
فەقی  ڕەهــای  ویالیەتی  و  ئیسالم  قانوونەکانی  و 
دامەزرابێ،  ئیمامی  دوازدە  شیعەی  مەزهەبی  لە 
دێتە دی. بەو شێوەیە دوای ڕووخانی حکوومەتی 
ناوی  بە  و  سێبەر  لەژێر  ئایەتوڵاڵکان  پاشایەتی، 
گرت.  بــەدەســتــەوە  حکومەتیان  مــەزهــەب  و  دیــن 
بوون  زۆر  لەمەوبەر  ٤٣ســاڵ  واتــا  ئەوکات  هەر 
دەسەاڵتی  کە  بوون  بــاوەڕە  ئەو  لەسەر  ئەوانەی 
دینی لە بواری ئابوورییەوە ناتوانێ موعجیزە بکا 
وکۆمەڵگەیەکی پێشکەوتووی ئابووری بونیاد بنێ، 
بەاڵم لە هەمان کاتدا باوەڕیان وابوو کە النی کەم 
ئەخالقیی  داڕمانی  بە  پێش  ئیسالمی  حکوومەتی 
گەالنی  زەمــان  تێپەربوونی  بە  ــرێ.  دەگ کۆمەڵگە 
ئێران بەباشی بۆیان دەرکەوت کە دەسەاڵتدارانی 
جێگای  بە  خۆیان  دینییەکانی  بــاوەڕە  بەپێی  دینی 
ئــابــووری  و  ئەخالقی  گەندەڵیی  لــەگــەڵ  ــەوەی  ئـ
بــەربــەرەکــانــی بکەن خــۆیــان بــوونــە ســەرچــاوەی 
پەرەگرتنی گەندەڵی لە هەموو بوارەکانی ژیاندا و 
بۆ  و  دنیان  وماڵی  سامان  کۆکردنەوەی  خەریکی 
بە  پێویستیان  خۆیان  دەسەاڵتداریەتیی  مانەوەی 

کۆمەڵگەیەکی شێواو هەیە.
ژنێک  سەربڕینی  هەواڵی  ڕۆژێکە  چەند  ماوەی 
لە  پارێزگایەکە  نــاوەنــدی  کــە  ئــەحــواز  لــە شــاری 
باشووری ئێران، لەالیەن کۆنەمێردەکەی و گێڕانی 
ئــەو ژنــە بە شەقامەکانی شــار و  ــڕاوی  ب ســەری 
بۆتە  بەرچاوی خەڵکەوە  بە  و  بە ڕۆژی ڕووناک 
ئەو  بیسەر  و  بینەر  کاتێک  هەواڵەکان.  ــی  ڕۆژەڤ
دەیبینن،  و  دەبیسن  ڕاگەیەندنەکانەوە  لە  هەواڵە 
دەمێنێ،  سووڕ  سەریان  و  دادەچڵەکێن  حەتمەن 
کە ئەو کۆمەڵگەیە دەبێ چەندە لە بواری ئەخالقی 
بە  ژنــان  کوشتنی  کە  بێ  داڕمــاو  کۆمەاڵیەتییەوە 
ببێتە  نامووس  لە  پارێزگاری  بێ مانای  بیانووی 
کۆمەڵگەیە  ئــەو  ئــەوجــار  و  کۆمەڵگە  کولتووری 
ئیزن بدا سەری بڕاوی ژنان بە دەستی بکوژەوە 
و  شەقام  بە  شەڕ  سەرکەوتووی  قارەمانی  وەک 

کۆاڵنەکانی شاردا بگێڕدرێ. 
قیزەونە  کردەوە  لەو  قانوونییەوە  بواری  لە  کە 
تیدایە:  تاوانکاری  سەرەکی  توخمی  دوو  دەروانی 
یەکەم؛ بکوژ بێ ئەوەی ڕوو لە ناوەندە دادوەرییەکان 
بکا بۆ وەدەست خستنی مافی خۆی )ئەگەر مافێکی 
هەبێ( بۆخۆی ڕاستەوخۆ بە پاساوی پارێزگاری 
لە نامووسی خۆی و بنەماڵە، ئەو تاوانەی ئەنجام 
داوە. دووهەم تاوان ئەوەیە کە سەری بڕاوی ژنە 
کوژراوەکەی بە دەستەوە گرتوە و بە نێو خەڵکدا 
دەیگێڕێ کە ئەو کردەوەیە پێشێلکردنی حورمەت 
و کەرامەتی ئەخالقیی کۆمەڵگەیە و ڕوح و ڕەوانی 
لە  تــاوان  کــردوە کە هەر دوو  بریندار  کۆمەڵگەی 
واڵتانی پێشکەوتوو و خاوەن قانوون کە کەرامەتی 
مرۆڤەکانی تێدا پارێزراوە هەڵگری سزای قورسن. 

ــۆڕی  ک ــدان  ــەن ــب ڕێ ٢٥ی  ــە  ــم دووشــەم ڕۆژی 
شاڕوخ  نووسراوەی  بەرهەمی  دوو  پەردەالدانی 
"کــریــڤــۆ"، کۆمەڵگەی  نــاوەکــانــی  بــە  حــەســەن زادە 
مەدەنی لە کوردستان ]ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک 
نموونە[ و وەڕگێڕانی دیالۆگی نێوان دوو بیرمەندی 
کاڕێل  و  مارکووزە  "هێربێرت  جیهانیی  ناسراوی 
کتێبخانەی  لە  شــۆڕش"  یان  "چاکسازی  پووپێر" 
گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەڕێوە چوو.
لە بڕگەی یەکەمی کۆڕەکەدا کاک کەماڵ کەریمی، 
ئەندامی دەفتەری سیاسی باسێکی لەسەر ئەو دوو 
پێوەندییەدا  لــەو  بەڕێزیان  کــرد.  پێشکەش  کتێبە 
ــەســەر کــۆمــەڵــگــەی مــەدەنــی  ــی: بــاســکــردن ل گــوت
زانستە  بەستێنی  ــی  جــۆراوجــۆرەکــان چەمکە  و 
مرۆییەکان، کارێکی گرنگ و پێویستە بەتایبەت بۆ 
کورد  سیاسیی  بزووتنەوەی  و  حیزب  وەک  ئێمە 
بەم  برەودان  ناسین و  لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
هزری  بناخەی  چونکە  پێویستن  باسانە  و  بابەت 

ئێمەی پێک هێناوە. 
ــادەدا شــاروخ  ــۆڕی ئــەم ک لــە بڕگەیەکی دیــکــەی 
حـــەســـەن زادە، تــوێــژەر و وەڕگـــێـــری ئـــەو دوو 

بەاڵم ئەو جۆرە کردەوە دوور لە ئەخالقی دینی و 
ئینسانی لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی 
شتێکی نۆی نییە و یەکەم جار نییە کە ژنان تووشی 
بەدەستی  و  ــن  دەب ناخ هەژێنە  چــارەنــووســە  ئــەو 
ــن و ئــەوەش  ــاب... دەکــوژرێ هــاوســەر و بــرا و بـ
لە  قانوونانەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  سەرچاوەکەی 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  باوەڕەکانی  چوارچێوەی 
ئیسالمییەوە داڕێژراون و لە دەزگای دادی ئێران 

کاریان پێ دەکرێ. 
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی ئەو 
٤٣ ساڵەی تەمەنی ئەو نیزامەدا نەک نەیانتوانیوە 
لە نێوخۆی ئێران و دەرەوەی ئێران سەقامگیریی 
سیاسی بۆ خۆیان دەستبەر بکەن بەڵکوو ڕۆژ بە 
نامرۆڤانەیەکانیان  قانوون و کردەوە  بەهۆی  ڕۆژ 
دەرحەق بە گەالنی ئێران و نەبوونی بەرنامەیەکی 
ئابووریی  پێوانەکانی  لەگەڵ  هاوسەنگ  ئابووریی 
هــەنــاردەکــردنــی  لــەســەر  ــوون  ســوورب و  جیهانی 
سنوورەکانی  دەرەوەی  بــۆ  ئیسالمی  شــۆرشــی 
ئێران، تووشی دابران لە کۆمەڵگەی ئێران و جیهان 
بوون. بۆ نموونە لە نێوخۆی ئێران کاتێک ماوەی 
کۆمەڵگەی  ــەوەی  ئ بۆ  دینی  حکومەتی  ساڵە   ٤٣
ئێران، قانوونەکانی ئەو نیزامە کە باس لە نەزمی 
ئیسالمی دەکا، بەڕێوەبەرن، بە دەیان دامودەزگای 
جــۆراوجــۆر  نـــاوی  لــەژێــر  ئینتزامی  و  پۆلیسی 
جۆراوجۆرەکانی  شــارە  شەقامەکانی  هــەنــاردەی 
ئــێــران کـــردوە کــە چــاوەدێــریــی شــێــوەی پۆشینی 
و  بکەن  جوانکارییان  ڕادەی  و  ژنــان  جلوبەرگی 
ئیزن نەدەن تاڵە مووی سەریان بە دەرەوە بێ، لە 
هەمان کاتدا دەزگا پۆلیسی و ئینتیزامییەکان وریا 
لە  گوێ  ئێرانی  الوی  و  گەنج  کە  بن  چاوەدێر  و 
و....  ڕانەگرن  شاد  و  خۆش  مۆسیقای  و  ئاهەنگ 
کە ئەو جۆرە هەڵسوکەوتەی مەئموورینی دەوڵەتی 
ژنان،  کــرداری  و  ڕەفتار  بە  دەرحــەق  تایبەتی  بە 
دەدا  مــاف  ڕاستەوخۆ  جــۆرەکــان  لە  جۆرێک  بە 
و  بەندە  دایکیان  و  خوشک  و  ژن  کە  پیاوان  بە 
دەتوانن  بیانهەوێ  جۆرێک  وهەر  ئەوانن  بەردەی 
واتایەکی  بە  بکەن.  لەگەڵ  ڕەفتاریان  بەو شێوەیە 
کۆماری  دەسەاڵتدارانی  کە  بڵێین  دەتوانین  دیکە 
ئیسالمی بۆ مانەوەی خۆیان و درێژبوونی تەمەنی 
لە  جۆرێک  بە  ئێرانیان  کۆمەڵگەی  دەســەاڵتــیــان 
ئەخالقی کۆمەاڵیەتی داماڵیوە کە هەموو کەس بە 
چەشنێک  بە  خۆی دایە،  بەرژەوەندییەکانی  دوای 
تێداچوونی  هۆکاری  ببێتە  بەرژەوەندییەک  ئەگەر 
تەنانەت گیان و ماڵی کەسی دیکەش زۆر جێگای 
تێڕامان نەبێ و کەسی بەرژەوەندیخواز لەژێر هەر 
سڵ  نامرۆڤانە  کردەوەیەکی  هیچ  لە  بێ  ناوێکدا 
دەستی  لە  جۆراجۆریش  پاساوی  بە  و  نەکاتەوە 
بۆی  ســزادان  و  قانوونی  لێپرسینەوەی  و  دادگــا 

دەرباز دەبێ. 
گەندەڵکاری  هــۆی  بە  کۆمەڵگەیەک  لە  کاتێک 
و  ئابووری  قەیرانی  بەڕێوەبەرانی  بێ توانایی  و 
زەمەنی  ماوەیەکی  بۆ  و  هەڵدەدا  سەر  سیاسیی 
دەکیشێ،  دڕێــژە  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  وەک 
لە  دەبــێ  کاریگەرییان  ڕاستەوخۆ  قەیرانانە  ئەو 
بــاوەڕە  تــەنــانــەت  و  کۆمەاڵیەتی  ئەخالقی  ســەر 
دینیەکان و ئەوە دەبێتە هۆی هاتنەخوارێی باوەڕ 
واتە  کۆمەڵگەدا  لەنێو  کۆمەاڵیەتی  ئیعتمادی  و 
ئیعتمادیان  و  باوەڕ  کۆمەڵگە  تاکەکانی  و  بنەماڵە 
ئەوە  کۆمەڵگەیەک  هــەر  بۆ  کە  نامێنێ  یەکتر  بە 
دیاردەیەکی مەترسیدارە بۆ شێواوی و لێک ترازانی 

لەسەر  کورتی  باسێکی  بەرهەمە 
ــان کرد  ــووســراوەک نــێــوەڕۆکــی ن
ــەســەر "کــریــڤــۆ" )کــۆمــەڵــگــای  و ل
ــی:  ــان( گــوت ـــتـ ــوردس مـــەدەنـــی کـ
هەوڵم داوە لەو کارەمدا بەالیەنی 
فەلسەفەی مێژوویی و فەلسەفەی 
شیکاری دەستی پێ بکەم و الیەنە 
کە  چەمکە  ئەو  جۆراوجۆرەکانی 
فەیلسووفانی  و  بیرمەند  لەالیەن 
باسیان  سیاسییەوە  فەلسەفەی 
کراوە بێنمە بەرباس و پێم وابووە 
مەدەنی  کۆمەڵگەی  هــەنــاوی  لــە 
هەڵێنجین،  تـــەوەر  ســێ  دەکـــرێ 

ڕێکخراوەکانی  کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان،  ــنــەوە  بــزووت
کۆمەاڵیەتییەکان.  ڕایــەڵــە  و  مــەدەنــی  کۆمەڵگەی 
و  "چاکسازی  وەڕگێڕانی  باسی  لەسەر  نــاوبــراو 
شۆڕش"یش ئاماژەی بەوەدا کە، ئەو دوو چەمکە 
و  بیرمەند  دوو  نێوان  دیالۆگی  بەرهەمی  لێرەدا 
تەنانەی  و  جیاواز  قوتابخانەی  دوو  فەیلەسووفی 
نوێنەری  وەک  مــارکــووزە  هێربێرت  دژبــەیــەکــن، 

بە  شتێک  هیچ  لەوکاتەدا  چونکە  کۆمەڵگەیە.  ئەو 
ساڵمەت دەرناچێ و پارێزراو نابێ و لەو حاڵەتەدا 
مرۆڤایەتی هەرەس دێنێ و لە الیەنی جۆراوجۆرەوە 
کارەسات ڕوو لەو کۆمەڵگەیە دەکا وەک هەڵکشانی 
ئاماری توندوتیژی، شەڕ و پێک هەڵپرژان، گەندەڵیی 
ئەخالقی،  گەندەلیی  خەڵک،  فریودانی  و  ئابووری 

تێکچوونی بنەماڵە و... . 
لەژێر  ژنان  کوشتنی  کرا  باس  پێشتر  هــەروەک 
پــاســاوی پــارێــزگــاری لــە نــامــووس لــە کۆمەڵگەی 
هاتووە  لێ  کۆمەاڵیەتی  دیاردەیەکی  وەک  ئێران 
تۆڕە  ئێران و  ڕاگەیەنە گشتییەکانی  لە  کە ڕۆژانە 
کۆمەاڵیەتییەکان ئاگاداریان دەبێنەوە و بە داخەوە 
نــامــرۆڤــایــەتــی و دوور لە  ــردەوە  ــ ــەو ک ئ ڕێـــژەی 
ئەخالقی ئینسانییە ڕۆژ بە ڕۆژ ڕوو لە هەڵکشانە، 
ــەاڵم قــانــوونــە بــەرکــارەکــانــی نــیــزامــی کــۆمــاری  بـ
ئیسالمی نەک نەیانتوانیوە بەرگری لەو جۆرە تاوانە 
و  قانوون  بەڵکوو خودی  بکەن  ژنان  بە  دەرحــەق 
تاوانبارن،  دادوەری  دەزگای  و  قانوون بەڕێوەبەر 
یارمەتیی  قانوونەکانن  خــودی  نێوەرۆکی  چونکە 
ئەویان داوە کە لە سەردەمی ئێستادا کە سەردەمی 
کە  کۆنە  کولتوورە  ئــەو  تێکنۆلۆژیایە  و  زانست 
ئاوا  پێی خۆش بوو  ئەوەی هەیە چۆن  پیاو مافی 
دەتوانێ  تەنانەت  و  بکا  ژن  لەگەڵ  هەڵسوکەوت 

گیانیشی لێ بستێنی. 
سزادانی  قانوونی  ئامارەکان  و  تەجروبە  بەپێی 
لە  ئێعدام(  و  گرتن  )قــســاس،  ئیسالمی  کــۆمــاری 
لە  نەیانتوانیوە  نەک  ڕابــردوودا  ٤٣ ساڵی  مــاوەی 
هۆکار  خۆیان  بەڵکوو  بکەنەوە  کەم  تاوان  ڕێژەی 
بوون بۆ پەرەگرتنی تاوان و تاوانکاری. کاتێک لە 
لە  دادەنــێ  جیاوازی  ئیسالمیدا  سزادانی  قانوونی 
نیشانەی  تاوان  پیاو، هەربۆیە  و  نێوان سزای ژن 
ئەوەیە کە گرفت لە قانوون دایە و ئەوە قانوون دانەر 
ئاواڵە  پیاویان  دەستی  قانوونن  جێبەجێکاری  و 
ــردوە کە بێ ترس وخــۆف لە ســزا بــەو جــۆرەی  ک
پێیان خۆشە هەڵسوکەوت لەگەڵ ژن بکەن. ماددەی 
٢٠٩ لە قانوونی سزادانی ئیسالمی دەڵێ: "هەرکاتێک 
پیاوێکی موسوڵمان ژنێکی موسوڵمانی بەئانقەست 
دەبێ  ــەاڵم  ب دەبــێ،  "قــســاس"  بە  محکووم  کوشت 
خوینگری ژنە کوژراوەکە پێش لە قساسی بکوژەکە 
نێوەی خوێنباییەکە بدەن بە ئەو پیاوە." واتە نێوەی 
٢٢٠ی  ــاددەی  مـ لــە  و  بکوژ  بــە  بــدرێ  خوێنبایی 
قانوونی مجازاتی ئیسالمیدا هاتووە کە باب و باپیر 
لە بابەوە بە هۆی )قتل عمد( کوشتنی بەئانقەستی 
و  ژن  کــوژراو  ئەگەر  و  ناکرین  قساس  منداڵیان 
یا  )باب  بکوژە  لەسەر  مابن  بەجێ  لەپاش  منداڵی 

باپیر(ە  خوێنبایی بدا بە منداڵەکانی.
ســزادانــی  قــانــوونــی  لــە  نموونە  دوو  ئــەو  تەنیا 
ئیسالمی بە ڕوونی بۆمان دەردەخەن کە پێکهاتەی 
و  ســەرەکــی  هــۆکــاری  ئیسالمی  کــۆمــاری  نیزامی 
بەتایبەتی  ئەخالقی کۆمەڵگە،  داڕمانی  لە  بنەڕەتییە 

پێشێلکردنی مافی ژنان.     

پووپێریش  کارێڵ  و  "نیومارکسیستی"  قوتابخانەی 
هەرکامیان  کە  لیبرالیستی  بیری  نوێنەری  وەک 
ڕۆژئــاوایــان  کۆمەڵگای  خــۆیــانــەوە  ــگــەی  ڕوان لــە 
هــەڵــســەنــگــانــدوە. لــە پــاشــکــۆی وەڕگــێــڕانــەکــەشــدا 
بزووتنەوەی  لەسەر  شیکاری  ڕەخنەیی  وتارێکی 
سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان نووسیوە 
بزووتنەوە  جۆراوجۆرەکانی  ڕەهەندە  لە  باس  کە 

کورد لە ڕۆژهەاڵت دەکا.

داڕمانی ئەخالقیی کۆمەڵگە لەژێر سێبەری کۆماری ئیسالمیدا

پۆرترەیەک
لە ئەوینی چیایی

شەهید عیزەت ئەحمەدی

عومەر باڵەکی

پەردەالدان لەسەر دوو کتێبی پێشمەرگەیەکی حیزبی دێموکراتی کوردستان
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تاوانی غەزەل و سەربڕینەکەی
)سوخەنڕانیی دارسمە دەر ڕاستایێ ئەهدافێ 
ئینقالب و فەرمایشاتێ ڕەهبەری با مێحوەری 

موجازاتی قاتڵی خانمێکی ئەهەوازی(

زیددی ئینقالبی وابەستە بە ئیستکباری جیهانی هەمیشە دەرکەمینە 
تا بوانێ بەهانه یەک بە مەنزووری دوشمەنی با ئینقالب و نەهاد های 
موقەدەسێ ما سەرێ هەم بەند بکا. گروهەک ها و عەناسوری وابەسته 
به ئیستکبار و هەمچونین وابەستگانێ ئەوان دەر داخلی کشوەر بە 

تەوری موداوم تۆوتئەچینی عەلیهێ نیزامن. 
هەدەف  مــەوردی  بە  ڕەهبەری،  و  موقدەس  نیزامی  دوشمەنانی 

قەراردانی ئیسالم از بهانه های موختەلف ئیستفاده دەکەن. 
پیشێ پا  زۆر  بهانه های  لە  حەتا  و  دەرکەمینە  هەمیشە  دوشمەن 
ئوفتاده عەلیهێ ما ئیستفادە دەکات. ئەخیرەن دوشمنانێ قسەم خورده ی 
ئێسالم و ئێنقالب بە بەهانەهای واهی بە موقدەساتێ ما حەملە دەکەن. 
ئەو بانوەی دەر ڕوزهای اخیر موتەئسفانه بەر ئەسەرێ ئێختالفاتێ 
بە  نامووسی  مەسائیلی  دەلیلی  بە  کشور  جنووبی  لە  خانوادەگی 
شوومی  تەبیلغاتی  دەستاویزی  بە  کــوژرا،  خۆی  ئەولیای  دەستی 

زیددی ئینقالب و موعانیدانی جەمهووریی ئیسالمی تەبدیل بووە. 
بلەندگوهایێ  نەوعەی  بــەو  ئێبتدا  ئــەز  قەزیەکە  من  نــەزەری  بە 
تەبلیغاتیی زیددی ئینقالب مونتشری دەکەن موهم نەبوو. هەر چەند 
بە تەلەف بوونی ئەو زعیفەیەی کە بە قوربانیی ئیختالفاتی خانەوادگی 
تەبدیل بوو زۆر موتەئەسفم، ئەمما در ئەساس ئەسلی قەزیەکە بە 
ئینحراف بردراوە و دەبێ خاهەران و بەرادەرنی موخلیسی ویالیەت 
و ڕەهبەری و تەرەفدارانی حقووقی بانوانی موسولمان لە قەزیەکە 
دەرکی واقعیان هەبێ. بە هەمین خاتر ئیتالع ڕەسانیی سەدا و سیما 
هەرچەند  تەحسینە.  قابلی  ڕاستا  ئین  در  کیشوەر  ڕوزنامەهای  و 
لە چونین  ئۆممەتی هەمیشە دەر سەحەنەیان  ئینقالبیی  ڕەسانەهای 
موردهایی ئاگاه کردوە، ئەلحەق دەبوایە بیش ئەزئین مەوزووعەکەیان 

بۆ موخاتەبینیان تەشریح کردبا. 
ئەسلی  شەرح کردنی  کــرد،  موحتەرەمم  حــوزاری  عــەرزی  وەک 
ئیستکبار  خەبەریی  مەنابعی  بەدستی  و  شەرع  بەرخالفی  قەزیەکە 
لە  ئەخیرەن  خانمەی  ئــەو  ئینقالبە.  زیــددی  و  ئیسالم  مەعاندی  و 
ئەهواز بەدەست مەحارمی خۆی کوژرا، دەر ئەساس خۆی موجریمە. 
موتەعال  خـــوداوەنـــدی  لــە  موسوڵمان  وەک  الزمـــە  دەرحــالــی کــێ 
و  یادبردن  لە  ئەمما  بکەین،  درخواست  بۆ  بەخششی  و  مەغفەرەت 
پەنهان کردنی حەقایقیش ئێقدامێکی غەیری ئینسانی و غەیری دینییە. 
ئێرانی و ئیسالمی دەر  درحالیکە دوشمنانی فەرهەنگ و تەمەدونی 
شەبکەی  و  ماهواره یی  کانالهایێ  تەریقی  ئەز  و  شەبانەروز  تولێ 
ئینقالبن،  و  ئیسالم  بە  زەدەن  زەربــە  مەشغوڵی  ئینترنێت  کەسیفی 
تەشریحی چنین ئیتفاقاتێک بۆ نەسلی جەوان، نەسلێک کە دەورانی 

 تاغوتیان نەدیتوە، زۆر الزمە. 
از  یەعنی پس  بلوغ  دەر سنینێ  بانوویەک  بەم جۆرەیە  قەزییەکە 
سنینی نۆ سالەگی لەگەڵ خزمێکی خۆی ئیزدواجی کردوە و حاصلی 
ئەم ئیزدواجە شەرعیە منداڵێکی جوانە. موتەئەسفانە ئەو خانمە تەحتی 
تەئسیرێ شەبەکەهای فاسدێ ئیجتماعی دەر ئینترنێت ئەغفال کراوە 
و ئەز ڕاهێ غیرێ قانوونی بە هەدەفی ڕۆیشتن بۆ کشورهای غەربی 
چووەتە تورکیە. بەعد ئەز ئین ئەبەوی خۆی بۆ تورکیە موهاجرەتی 
و  ئــێــران  بگەڕێتەوە  کـــردوە  ڕازی  خانمه ی  ئــەو  ــەوێ  ل و  کـــردوە 
داویەتەوە دەست هەمسەرەکەی کە بە ڕەزایەتی بابی خۆی ئیزدواجی 
دەگەڵ کردوە و بەعد ئەز ئان سەفەری غەیری قانوونی خارج ئەز 
کشور و حەریمی موقەدەسی خانەواده بە عەسەبانیەتی هەمسەری 
موحتەرەمی تەبدیل بووە و  ناچار بە ئیقدام بە قەتڵی کردوە. دەر 
و  تەعسوبات  ئەز  دور  بە  و  خودەمانی  دیــدی  بە  الزمــە  میان  ئین 
زیددی  و  ئەجانب  شوومی  تەبلیغاتی  از  تەئسیرپەزیری  ئەز  دوور 
ئینقالبی ئەز خودا بیخەبەر ئەم موزووعە موردی بەررەسی قەرار 
بگیرێ. ئاشکرایە ئەم خانمە دەرحالی کە ئەز نەزەری قانونی ١٧ساڵ 
سنی تەواو کردوە و منداڵی هەبوو، وەک خانمی بالغ و حەتا وەک 
مادەر حیساب بکرێ، بە خاهانی خۆی بە دونبالی بەرهەم زەدەنی 
سەرپەرستی  عینوانی  بە  هاوسەریشی  و  بووە  خانەوادە  ئەساسی 
تامولئیخییاری خانوادە و بە نەفعی ئیجتماع و دەر ڕاستای حیفزی 

مەوازینی ئیجتماعی و ئەخالقی ئیقدام بە قەتڵی کردوە. 
هەرچەند لێرەدا نەزەری مەراجعی موحتەرم زۆر موهیممە، ئەمما 
بە نەزری بەندە جوداکردنەوەی سەری مەقتوول لە بەدەنی کارێکی 

مەوردی پەسەند نییە. 
موعزەم  مەراجعێ  هــەرچــەنــدە  ــدادە  ــ ڕووی لــەم  نەتیجەگیری  بــۆ 
ــردوە، ئــەمــا دیگر  ــەکـ ــان نـ ــەزەریـ ــبــرازی نـ ــی ــح ئ ــەوری ســەری ــ ــە ت ب
موتەفاوتیان  نـــەزەری  دوو  ئینقالبی  و  داخلی  ســاحــەب نــەزەرانــی 
ڕاستای  دەر  قاتڵ  وایە  پێیان  ساحەب نەزەران  ئەز  بەخشی  هەیە. 
دیگەر  بەرخی  و  کــردوە  باشی  کارێکی  موتەخەلیفان  تەنبێ کردنی 
ئیکتفای  قەتڵەکە  بە  تەنیا  قاتڵ  دەبوایە  دەڵێن  نــەزەران  ساحب  ئەز 
کردبا و ئیقدام بە سەربڕین و نمایشی سەری بڕدراوی مەقتوولەی 
ئەخیر  ئەو ساحیب نەزارانەی  و  نەبووە  باش  ئیقدامێکی  موتەخلیف، 
زیددی  باعیسی خۆشحاڵکردنی  قاتل  ئیقدامی  کە  کردوە  ئیشارەیان 
ئینقالبە و بەهانەی بە دەستی ڕەسانەهایێ موعاند دا کە حەتتا ناوی 
الزمە  دەلیلە  بەم  هەر  موونا.  بە  کردوە  غەزەلەوە  لە  مەقتوولەیان 
دادگای عادلی ئینقالبی بە تۆمەتی چونین ئیقدامێک موجازاتی کافی 

بۆ قاتڵ دەرنەزەر بگرێ. 

تاوان و جینایەت لە سایەی شەرع و قانوون دا 

ڕاوەستاو لەسەر دوندی مێژوو

گەڵ  لە  ناشبێ  و  ناکرێ  مرۆڤەکان  دڕەندەیی 
ئاژەڵە دڕندەکان بەراورد بکەین، لێرەدا ئێمە هیچ 
لەو  کەڵک  بەناچار  و  نابینین  وشەیەکی جێگرەوە 
وشەیە وەردەگرین. دڕەندەیی مرۆڤەکان، تەنیا بە 
و  نابەسترێتەوە  و...  کردن  ئەشکەنجە  و  کوشتن 
پێناسە و خوێندنەوەیەکی گشتگیر لە پێنەگەیشتن 

و دواکەوتوویی مرۆڤەکانە. 
لە  ــەکــان  مــرۆڤ ــدە  هـــەر چــەن بڵێین  ــرێ  ــ   دەک
ساڵمەتیی دەروونی و پێگەیشتوویی کەسایەتی و 
زەرەریــان  و  ئازار  ڕێژەی  بن،  بەهرەمەند  هزری 
ــەوە و  ــت ــێ ــرۆڤ و ســروشــت کــەمــتــر دەب دژی مـ
پێچەوانەکەشی ڕاستە. کردەوەکانی ئێمە بەرهەمی 
خۆبەزلزانی  ڕێــژەی  و  بەگشتی  ئێمەیە،  ڕوانینی 
کەسایەتیی  نواندنی  بۆ  تێکۆشان  و  مرۆڤەکان 
دڕندانە،  ڕەفتارێکی  شێوە  دەبێتە  ئاکامی  خویان، 
چۆن  بابەتێک  لەگەڵ  لەپێوەندی  ئێمە  ئەوەیکە 
لە  خۆمان  و  دەکەین  لێکۆڵینەوە  دەکەینەوە،  بیر 
شێوە  لە  هەڵدەسەنگێنین،  جـــودادا  ڕوانگەیەکی 

کرداری ئێمەدا کاریگەرە و خۆدەنوێنێ.
  خۆنواندن ڕێشەی لە ئیگەریسم )چێژ بردن لە 
خۆ( دایە و بە مەبەستی ڕاکێشانی سەرنجی خەڵکی 
دەلەسە،  و  درۆ  ئاوێتەی  دەتــوانــێ  و  دەدا  ڕوو 
سووک کردنی خەڵکی و خۆبەزلزانی و... زۆر خوو 
و خدەی مرۆیی دیکە بێ کە مەبەستی داڕووشاندن 
خۆ  بەخۆداهەڵگوتن،  ناخی دایە.  لە  تێکدەرانە  و 
لە  نیشاندانی خۆت،  باشتر  بۆ  نواندن و هەوڵدان 
ســەرەڕای  حال  بەهەر  و  دڕەندەییە  نموودەکانی 
ئەوەی کام لەو دیاردانە زیانی زۆرتر بە کۆمەڵگە 
پرسیار  نابێتەوە.  بابەتەدا جێی  لەو  کە  دەگەیەنی 
ئەوەیە هۆکاری ئێمە بۆ خۆنواندن چییە؟ ڕیشەی 
بە  ئێمە  دەگــەڕێــتــەوە؟  چی  بۆ  ئێمە  خۆنواندنی 
بۆ  تێکۆشان  و  بوون  ئامرازی  لە  کەڵک وەرگرتن 
بە  خەڵکی  سەرنجی  ڕاکێشانی  و  هەڵکێشان  خۆ 
هەموو نرخێک، لە چی دەگەڕێین؟ ئێستا پرسیاری 
ڕێچکەی  لــە  کــە  کەسێکە  هــەر  بــوونــی  بــنــەڕەتــی 

زانینەوە هەنگاو دەنێتەوە.
ــەدوای  ــ ل ئــێــمــە  ــە  ــاشــکــرای ئ و  ڕوون  ــەوەی  ــ ئـ
کۆکردنەوەی جێگە و پێگە و سەروەت و سامانین 
بۆ ئەوەی ڕێز و حورمەتی زیاترمان لە کۆمەڵگەدا 
ڕێـــژەی هێز و  بــە  پێوەندیی  کــە  ڕێــزێــک  هــەبــێ، 
و  لەهەڵکشان  پێیەش  بەو  و  هەیە  نازناو  و  پێگە 
ئەوەیە  بنەڕەتی تر  پرسیاری  ئێستا  داکشان دایە. 
کە بۆ تاکەکانی کۆمەڵ زۆر بەڕژدی و تەماحەوە 
عەوداڵی ڕێزلێگرتنن و بۆچی ڕێزلێنانی گشتی بەبێ 
نازناوە کۆمەاڵیەتییەکان ڕەنگە لە هیچ جێگەیەکی 
زۆربـــەی  لــە  بــەوحــاڵــەش  نەبینین؟  زەوی  گــۆی 
ڕێزلێنان  دیــاردەی  جیهان  پێشکەوتووی  واڵتانی 
لێکۆڵینەوەی تایبەتی بۆ کراوە و تێکۆشاون زۆر 
کار و پیشەی کۆمەاڵیەتی کە لە ڕوانگەی زۆرینەی 
خەڵکی سووک و بەئەرزیش بێ، بایەخی تایبەتی 

دەدرێتێ.
قووڵی  پێوەندیی  کــۆمــەاڵیــەتــی،  تــاوانــکــاری    

هەمووی نەتەوەی کورد بووە.
دوکــتــور  ١٣٦٧دا،  ســاڵــی  هاوینی  کۆتایی  لــە 
قاسملوو سەفەرێک بۆ ئورووپا دەکا کە نیزیکەی 
ئیسپانیا  لە  سەفەرەدا  لەو  دەخایەنێ،  مانگ  سێ 
لەگەڵ  هاودەردی  ئەنیستیتۆی  بانگهێشتی  لەسەر 
کۆنفڕانسێک  ئەفریقا،  و  التین  ئەمریکای  گەالنی 
شوێنەواری  و  عێراق  و  ئێران  ئاگربەسی  لەسەر 
ئەم تەقەوەستانە، لەسەر جوواڵنەوەی گەلی کورد 
وتارێک پێشکەش دەکا، کە ئاماژە بە دوو خااڵن 

دەکەم:
بێتەوە  دووپــات  مێژوو  ئەگەر  "ئێستا  یەکەم: 
بەسەردا  کوردستانیان  کە  دەوڵــەتــانــەی  ئــەو  و 
تێکشکاندنی  بۆ  دیکەش  جارێکی  کــراوە،  دابــەش 
پێکەوە  کـــورد،  گــەلــی  نیشتمانی  جـــوواڵنـــەوەی 
ڕێک کەون )هەرچەند ئیمکانی شتێکی ئەوتۆ کەمە(، 
کوردەکان دەبێ چ بکەن؟ لە هەلومەرجێکی ئەوتۆدا، 
بۆ کوردەکان تەنیا یەک ڕێگا دەمێنێتەوە، ئەویش 
بریتییە لەوە کە یەک بگرن و بە هەموو هێزیانەوە 
ئەمجارە  دەبێ  بەئاشکرا  بکەن.  خۆیان  لە  دیفاع 
لە  ئاشبەتاڵ و خۆبەدەستەوەدان  باسی  کە  بڵێین 
گۆڕێدا نییە. بەربەرەکانی و خۆڕاگری گەلی کورد 

بۆ  کە  ویستێک  هەیە،  پڕەنسیپەوە  و  ڕێز  لەگەڵ 
دەستەبەرکردنی تەنانەت دزێوترین کردەوەکانیش 
بەرهەمی  نامووسییەکان  قەتڵە  دەدرێ،  ئەنجام 
ــوون و  ــ ــزب ــ ــێ ڕێ ــ ــی ئـــەنـــجـــامـــدەران لـــە ب ــرسـ تـ
دەبینین  ئێمە  کۆمەڵگەدایە.  لــە  ســەرشــۆڕبــوون 
جار ناجاریک هەواڵی دڵتەزێنی کوژرانی ژنێک لە 
کۆمەڵدا باڵو دەبێتەوە و دەبێتە هۆی ئازاردانی بیر 
و هزری گشتی و ویژدانی کۆمەڵگە دەهەژێنێ. لەو 
واڵتانەی کە داب و نەریتەکان ئاوێتەی پیرۆزییەکان 
بوون، ژن بۆ ئاستی ئامراز دادەبەزێ؛ لە ڕوانگەی 
زاوزێ  بۆ  ئامرازێک  ئەو کەمەڵگەیانەدا ژن وەک 
بۆخۆی  ئــەوەی  بەبێ  دەکــرێ،  سەیر  ماڵداری  و 
هەمیشە  ــوژران  کـ ڕاستیدا  لــە  و  بــێ  ڕازی  پێی  
قەتڵەکانی  سەریەتی.  لەسەر  هەڕەشەیەک  وەک 
وەک  دەدرێـــن  ئەنجام  نامووسەوە  نێوی  بە  کە 
بەربەرەکانیی نێرینەیە لە وشەکان و تێکۆشانێکە 
لەو  زۆرتـــر  و  ــز  ڕێ و  کەسایەتی  پاراستنی  بــۆ 
شوێنانە ڕوو دەدەن کە یاسای عەشایری و داب و 
نەریتی کۆن بەسەریاندا زاڵن و پێکهاتەی نەریتی، 
ڕوانینی پیاوساالرانە، ڕاونینی ئامرازی بۆ ژنان و 
دیفاع لە دژە بایەخە بێ ماناکان ئەنجام و ئاکامی 
و  شــەرم  پەڵەی  دواکــەوتــوویــانــەن.  ڕوانینە  ئــەو 
کۆمەاڵیەتی،  سەرشۆڕیی  و  بێ ڕیزی  شوورەیی، 
و  قەتلەنامووسییەکانن  هۆکارەکانی  سەرەکیترین 
ڕاکردن لە ناو و ناتۆڕەیەکن کە لەڕاستیدا هیچ نین 

جگە لە چەند دەستەواژە و واتایەک! 
ــە ژێــرنــووســەکــانــی خــەڵــکــی لە  ــەگــەر چـــاو ل ئ
جگە  بکەین،  قەتلەنامووسییەکان  لەگەڵ  پێوەندی 
لە  زۆرێـــک  هیوابەخشن،  کــە  بــۆچــوونــانــەی  ــەو  ل
بۆ  ســزا  توڕەکۆمەاڵیەتییەکان  بەکارهێنەرانی 
ژنان بەڕەوا دەبینن و کەڵک لە وشەی "خەیانەت" 
ژیانی  تەنانەت  گرێبەستێک،  هــەر  ــرن؟!  ــ وەردەگ
ــەکــان مەیلی  ــەن ــەالی ل ــەگــەر یــەکــێــک   هـــاوبـــەش، ئ
ڕەت کراوەیە  ئەخالقییەوە  لەباری  نەبێ،  لەسەر 
چووکترین  بــێ،  زۆرەمــلــی  بە  کە  گرێبەستێک  و 
وەک  کەسێک  دەکا  وا  چی  بەاڵم  نییە.  بایەخێکی 
کۆمەڵگەی  لە  خیانەت  چەمکی  بناسرێ؟  خائین 
جیاواز مانای جیاوازی هەیە و شیکردنەوەکان و 

کاردانەوە کردەوییەکانیشی جیاوازن.
هـــەڵـــگـــری  ــی،  ــ ــەت ــ ــای ــ ــرۆڤ ــ م کـــۆمـــەڵـــگـــەی    
و  داب  هــەر  پاراستنی  بۆ  و  پەرستن سازکردنە 
نەریتیک باری پەرستنی )تقدس( پێوە هەڵدەبەستی؛ 
هە دابێک لەنێو کۆمەڵی مرۆڤەکان لە سەرتاوە تا 
مێژوو  درێژایی  بە  و  دەروەستییەکە  تەنیا  ئێستا 

لە شار و الدێدا هەر درێژەی دەبێ و لە تەواوی 
شێوەکانی خەباتیش دەبێ کەلک وەرگیرێ."

هەموو  لە  کورد  مەسەلەی  "پێویستە  دووهــەم: 
الیەنەکانییەوە بخرێتە بەرچاو. مەسەلەی ٢٠ تا ٢٥ 
میلیۆن ژن و پیاو بێتە گۆڕێ کە نەتەوەیەک پێک 
دێنێ و مافی بە دەستەوەگرتنی چارەنووسی خۆیان 
کوردستانیان  کە  واڵتانە  ئەو  کە  ئاشکرایە  هەیە. 
بەسەردا دابەش کردوە خاوەنی ڕێژیمی سیاسی 
لێک  جیاوازن." بەم شێوەیە دەست پێ دەکا و دواتر 

باسی تورکیە و عێراق دەکا.

دوا وتە
ــوو بــە کەلک  ــەکــی خــێــرا ب ــەوەی ــاوڕدان  ئــەمــە ئ
وەک  بەردەست،  کاڵەکانی  ماتریاڵە  لە  وەرگرتن 
دەقی کتێب و نووسراوە و گرتەی ڤیدیۆیی و فایلە 
پرسی  بۆ  قاسملوو  دوکتور  شەهید  دەنگییەکانی 
دیـــاری کــردنــی مافی چــارەنــووس. دیـــارە فاکت 
هەر  ڕەنگە  بەاڵم  زیاترن،  لەوە  زۆر  بەڵگەکان  و 
بگونجێ.  ڕۆژنامەدا  وتارێکی  تاقەتی  لە  ئەوەندە 
لە سەرانسەری ئەم وتارەدا من کەلکم لە وشەی 
"سەرکردە" وەرگرتووە و مەبەستم زیاتر سکرتێری 

تێچووی  تابۆ شکێنەکان  بۆتەوە.  لێ  شین  تابۆی 
کۆمەاڵیەتی،  پــەراوێــزخــرانــی  لــەگــەڵ  دەدەن،  بــۆ 
خوێن ڕژان و کوژران و...بــەرەوڕوو دەبن. دیارە 
و  ــرێ  ــەســت دەب ــک  ــێ ســەردەم گرێبەستێک  هـــەر 
سەردەمێکیش هەڵدەوەشێندرێتەوە، بەاڵم هێندێک 
لە گرێبەستەکان ڕواڵەتێکی ڕێسایی و ژێرخانێکی 
لە  کــە کەسێکی  بــەشــێــوەیــەک  هــەیــە،  پــێــرۆزیــان 
کە  تاوانبارێک  وەک  دەدرێ  سزا  بنێ  ژێرپێیان 
زۆر  کردبێ.  پیرۆزییەکان  لە  یەکێک  بە  بێڕێزیی 
و  داب  تۆڵەی  ــەوەش  ئ و  دەڕژێ  خوین  ــاران  ج

نەریتە پیرۆزەکانە لە تاوانباران.
  پیرۆزکردنی هەر داب و گرێبەستێک و ڕوانینی 
ڕێککەوتن،  کاتی  لە  پێوەندییەکان  بۆ  ئــامــرازی 
هەڵوەشاندنەوەیە  تێچووی  زیادکردنی  بۆ  تەنیا 
پیرۆزکردنە  ئەو  درێژەکێشەوەی  خەیانەتیش  و 
مانادارەیە. کۆمەڵگەیەک کە ئاوێتەی داب و نەریتە 
پیرۆزییەکان  دیاردەکان،  و  واتا  بە  بێ،  کۆنەکان 
دەپارێزی و بە جنێو و بوختان و بێڕێزی کردن 
و  ــراون  ک تاوانبار  و  داوە  ــان  الی کەسانەی  بــەو 
و  نــامــووس  وەک  وشەکانی  لــە  کــەڵــک وەرگــرتــن 
نەریتی  و  داب  پــاراســتــنــی  بــەتــەمــای  ــەڕەف،  شــ
بن.  ئەخالقیش  بــە  دژ  هــەرچــەنــد  جــێــکــەوتــوون، 
قەتڵی  وەک  کــە  جینایەتێک  هــەر  بڵێین  دەکـــرێ 
ــێ دەنــــدرێ و دەیــنــاســیــن و  نــامــووســی نــێــوی ل
لێی   کۆمەڵگە  تاکەکانی  تــەواوی  دەدرێ،  ئەنجام 
بەرپرسیارن و دەستیان تێیدا هەیە، قامکی تاوان 
کەشێکی  لە  گشتییەکە  ویژدانی  لە  ڕووی  لێرەدا 
و  جنێو  بە  کۆمەڵگەیە  ئــەو  تاکەکانی  تـــووڕەدا، 
دەبنە هوکاری  قسەی سووک و شەرمەزارکردن 
خولقاندنی جینایەت. جنێودەر ئەو توخمە لە ناخی 
پیاویش  و  ئامرازێکە  ژن  کە  دەچێنی  کۆمەڵگەدا 

خاوەنەکەیەتی. 
بۆ  بانگەوازێکە  ناولێنانێک،  نــامــووس  هــەر    
هەر  کەوابوو  نەریتەکان،  لە  الدان  لە  پێشگیری 
ــەو چــوارچــێــوەیــەدا  ــاردە و کــردەوەیــەک کــە ل دیـ
نەگۆڕەکان  پیروزە  خانەی  دەچێتە  بخوێندرێتەوە 
و لە ئاکامدا جینایەت و توندوتیژی لێ دەکەوێتەوە. 
دیاردەیەک  لەگەڵ  بەربەرەکانی  بۆ  وایــە  جــاری 
پێویستە سەرنج بدرێتە نێولێهینانە ڕەوابەخشەکان 
بێنینە  پیرۆزییەکان  کاکڵەی  لە  دیــاردانــە  ئــەو  و 
ڕەنگە  ئــەوە  بیانگۆڕین،  یان  ببرێن  لەنێو  دەرێ، 

شاراوەترین هەنگاوەکان بن.

***

حیزبێک بووە کە لە بازنەیەکی سنوورداردا وەک 
بکەین، بەاڵم کە ورد  بۆ  پێناسەی  حیزب دەکرێ 
بیروبۆچوونەکانی  و  ئەندیشە  ناو  بۆ  دەبییەوە 
نەتەوەیەک  "ڕێبەر"ی  سیمای  قاسملوو،  دوکتور 

دەبینی کە لە زەمانی خۆی لە پێشتر بوو.
ــدی  ــاڵ ــب ــەو چــەنــد ڕســـتـــەیـــەی گــاری ــ ــە ئ ــگـ ڕەنـ
ڕوو  ئتیالیا  سەربەخۆیی  شەڕەکانی  فەرماندەی 
لە هاوسەنگەرانی کە دەڵێ: ئەو ڕێبەرەی بەدووی 
سەربەخۆیی نەتەوە و واڵتەکەیەوە بێ جگە لە چەک 
و جلوبەرگەکەی هیچی تری نییە، ئەوەی ئیدیعای 
لە کۆشک و  سەربەخۆیی و ڕيێەری هەیە خۆی 
و ساباتێکیان  کەپر  و خەڵکەکەی  دانانیشێ  تەالر 
نەبێ... ئەم قسانە ئەگەر بگوازینەوە بۆ ئەمڕۆ بە 
پێوەرەکانی خەباتی سیاسی ئەم سەردەمە، ڕەنگە 
ڕێبەرێکی  میراتی  گرینگ ترین  لێکدەینەوە  ئــاوای 
سیاسی ىیروبۆچوونەکانێتی و لە هەمان کاتیش دا 
میراتە  لەسەر  لێکدانەوە  و  بیرکردنەوە  هۆکاری 
فکرییەکەیەتی، تایبەتمەندییەک کە جگە لە قاسملوو 

الی کەم بۆ من هیچ کەسی تر نەیبووە. 

***

شەهریار تەهماسبی

 درێژەی الپەڕەی ٤ 
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پاژنەی ئاشیلی دوو جەمسەری و تەڕاتێنی کۆماری ئیسالمی

دۆخی وتووێژەکان لەمەڕ بەرنامەی ناوکیی ئێران

لەقاودرانی  بەسەر  دەیــە  دوو  لە  زیاتر 
ئێران  ڕێژیمی  ئەتومیی  نهێنیی  بەرنامەی 
تێ دەپەڕێ، بەرنامەیەک کە ڕێژیم لە سەرەتادا 
بەنهێنی و بەئامانجی وەدەست هێنانی چەکی 
ئەتومییە  چاالکییە  کرد.  پێ  دەستی  ناوکی 
لە  ئێران  شاراوە و وێرانکارەکانی ڕێژیمی 
هەر  نێودەوڵەتییەکانی  ڕێکخراوە  کۆتاییدا 
ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی  لە 
ــەوە  ــەت تــاکــوو ئــەنــجــومــەنــی ئــاســایــشــی ن
و  کرد  خەریک  بەخۆیەوە  یەکگرتووەکانی 
ڕێژیمی  لەگەڵ  دانوستان  قۆناغێکی  بردیە 
ــژەدا بــەهــۆی پێبەند  ــ ئــێــران. بـــەاڵم لــە درێ
ئیسالمی  ڕێژیمی  کارشکێنیی  و  نــەبــوون 
چەند  ئەمنییەت  شوڕای  ڕێککەوتنەکاندا  لە 
کرد.  پەسند  ئێران  لــەدژی  بڕیارنامەیەکی 
نیوەچڵ  ڕێکەوتنە  و  وتــووێــژ  ســـەرەڕای 
و  حوکام  شــوڕای  نێوان  ناتەواوەکانی  و 
شوڕای ئەمنییەت لەگەڵ کۆماری ئیسالمی، 
لە  هەر  نەک  ئێستا  تا  ئێران  ڕێژێمی  بەاڵم 
ئەتۆمی  بۆمبی  بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵەکانی 
هەوڵی  بەڵکوو  نــەکــێــشــاوەتــەوە،  دەســتــی 
داوە بە دەوردانــەوەی گەمارۆکان پەرە بە 
ڕەهەندێکی تری  بدا.  ناوکییەکانی  چاالکییە 
سەربزێوی و کێشە جدییەکانی ئێران لەگەڵ 
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پەرەسەندنی توانای 

مووشەکیی ڕێژێمە.
کــێــشــەی  واتــــــە  ــە،  ــ ــەت ــ ــاب ــ ب دوو  ئـــــەم 
پەرەسەندنی  لەگەڵ  ئەتۆمی  قەیرانخوڵقێنی 
مەودادرێژ،  بالستیکی  مووشەکیی  توانای 
بەرچاو  دەخاتە  دەرئەنجامانە  ئەو  هاوکات 
کە ئامانجی کۆماری ئیسالمی بەپێچەوانەی 
ئەتۆمی  وزەی  دەستخستنی  لە  ئیدیعاکانی 
ئەگەر  چونکە  نییە،  ئاشتییانە  مەبەستی  بۆ 
بە  پێویستیەکی  چ  بــوایــە،  ــەوە  ئ مەبەست 
مووشەک هەبوو؟ ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە 
بالستیکی  مــووشــەکــی  بەرهەم هێنانی  کــە 
ناوکییە  بۆمبی  هەڵگرتنی  بۆ  دوورمـــەودا 
لەسەر  مشتومڕی  ناکا  پێویست  چی تر  و 
بە  ناوکی  چەکی  نێوان  پێوەندیی  و  بکرێ 
مووشەکی بالستیک وەک گرێدراویی نێوان 
چەک و گوللە وایە. هەربۆیەشە کاردانەوە 
واڵتانی  بــەرەنــگــارخــوازانــەی  سیاسەتی  و 
ڕۆژئاوا و بە تایبەتی ئەمریکا بۆ لە هەمبەر 
ئێران  ڕێــژیــمــی  ئەتومییەکانی  چاالکییە 
ئاسایی و لەجێی خۆی دایە. چونکە ڕەهەندە 
ئایدیۆلۆژیکییەکانی فەرمانڕەواکانی ڕێژیمی 
ــان  ــی ــان ئــیــســالمــی و دروشــــم و کــردەوەک
لــە یــەکــیــەتــیــی ســۆڤــیــەتــی پــێــشــوو زیــاتــر 
تێدایە.  ئینتەرناسیۆنالیستی"  "بــان  بابەتی 
هەر  ڕەتکردنەوەی  و  جیهان  داگیرکردنی 
بیرکردنەوەی  بنەمای  لەسەر  سیستمێک 
دەســەاڵتــدارانــی ڕێــژیــم و دروســتــکــردنــی 
و  مــقــاومــەت-  -بـــەرەی  ــوێ  ن سیستمێکی 
دنیا  ئێستای  ڕیزبەندییەی  ئەم  تێکشکانی 

ئاسمانی دەکا. بە شێوەی هاوتەریب، بێتوو 
وێدەچێ  بــن،  ناسەرکەوتوو  وتووێژەکان 
و  ئیسڕائیل  ساڵەی  ــان  دەی جەنگی  شێوە 
ئێران بە سابۆتاژ و ئۆپەراسیۆنی سایبەری 

چڕتر بێتەوە.
ئیسڕائیل توانایی هێرش بۆ سەر بنکەی 
ــە چـــڕی پـــارێـــزگـــاری کـــراوی ئـــێـــران، لە  ب
ناوکیی  ــای  زان کاتێک   ،٢٠٢٠ نۆڤەمبەری 
 ٢٠٢١ لە  و  کوشت  فەخریزادەی  موحسین 
کاتێک هێرشی کردە سەر بنکەکانی پیتاندن 

لە نەتەنز و کەرج نیشان داوە.

تاران باوەش بۆ "مقاومەت" دەکاتەوە     
بەرانبەر  ڕەئیسی  دەوڵــەتــی  هەڵوێستی 
لەسەر  جەخت کردنەوە  ئابووری  پالنی  بە 
ناسراوە  مقاومەتی"  "ئابووریی  بە  ئــەوەی 
ــێــران جــەخــت لەسەر  ــدا ئ ــەوی بـــووە، کــە ل
بەرهەم هێینانی نێوخۆیی، بازرگانیی غەیری 
نەوتی دەگەڵ دراوسێکان و کەمترکردنەوەی 
دەکــاتــەوە.  هــاوردەکــردن  بە  بەستراوەیی 
لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بۆچوونە، کە خامنەیی 

دەبێ بە شێوەیەکی سروشتی ببێتە مایەی 
نیگەرانیی واڵتانی تر!

جگە لە دوو دەیە دانوستانە ناوکییەکان، 
سووربوونی  لە  ئێران  دیکەی  کێشەکانی 
مافی  پێشێلکارییەکانی  لــە  ڕێــژیــمــە  ئــەو 
کاروباری  لە  دەستێوەردانەکانی  و  مرۆڤ 
ــە و هــەوڵــە  ــاوچــەک نــێــوخــۆیــی واڵتـــانـــی ن
باقی  و  ناوچە  لە  ڕێژیم  تیرۆریستییەکانی 
بـــەردەوام  پــچــڕاوی  بەبێ  جیهان  واڵتــانــی 
بوون. کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆی واڵت 
هــەر  و  ــدوە  ــان ســەپ خنکێنەری  دۆخــێــکــی 
خۆپیشاندانێکی بەتوندی سەرکوت کردوە و 
دەبینین  خۆپیشاندانەکان  لە  سەرنجدان  بە 
ئێران  سەرانی  توندوتیژییەکانی  کــردەوە 
نەک  ماوەیە  لەم  هاوواڵتیان  بە  بەرامبەر 
هەر کەم نەبۆەتەوە بەڵکوو ، دەسەاڵتدارانی 
ئەمڕۆ  ــەوەدان  ئـ لەهەوڵی  ئــێــران  ڕێژیمی 
جیهان هەرچەندە بەرەو پێشەوە بڕوا ئەوان 
ئەوە بە گرێدانی ئەو ناڕەزایەتییانە بە فیتی 
واڵتانی دەرەوە توندتر لە جاران بەرهەڵستی 
بوونەتەوە. ڕێبەرانی ئێران سوورن لەسەر 
ــەوەی چــەنــدی دنــیــا بــەرەوپــێــش دەچــێ،  ئـ
لە  ئــێــران  کۆمەڵگەی  پتر  ئــەوەنــدە  ئـــەوان 
ڕابگرن و شــیــرازەی واڵت  دواکــەوتــوویــدا 

لەبەریەک بڕەوێننەوە.
لـــە بــری  ــەی ڕابـــــــردوودا  ــ لـــە دوو دەیـ
ــابــووری  ئ گــەشــەی  و  واڵت  پێشخستنی 
ئەتۆمی  بۆمبی  بەدەست هێنانی  بیرۆکەی 
ــەرەو داڕمـــان  بـ ــردوە واڵت زیــاتــر  کـ وای 
پتر  بـــێ ئـــەنـــوایـــی  و  هـــــــەژاری  و  ــچــێ  ب
سیستەمی  بگرێ.  ئێران  خەڵکی  بــەرۆکــی 
فەقیهـ"  "ویالیەتی  بە  بەستراوە  داخـــراوی 
و  هەژمۆنیخوازی  هەوڵی  کات  هەموو  کە 

ستراتێژییەکی  ڕەنگبێ  دەدا،  پێ  بــرەوی 
ــوو نــەبــێ، النــی کــەم  ئــابــووریــی ســەرکــەوت
ــێ لــەجــیــات  ــب ــگ لـــە کــــورت مــــاوەدا و، ڕەن
ئابوورییەکان،  گیروگرفتە  چارەسەرکردنی 
ــەت  دەوڵـ زۆرتــــر.  ئــارێــشــەی  هـــۆی  ببێتە 
ڕاستەقینەی  کــەمــکــردنــەوەی  پێشنیاری 
مووچەی  نێویاندا  لە  کــردوە،  تێچووەکانی 
ــەاڵم تــەنــانــەت  ــ کــارمــەنــدانــی دەوڵــــــەت، ب
کەمکردنەوە  بەڵێنییەی  ئەو  جێبەجێ کردنی 
و هــاوکــات کــۆنــتــڕۆڵ کــردنــی هــەاڵوســانــی 
واڵت  بێتوو  مەزنە.  ئالنگارییەکی  نرخەکان 
بودجە  ــەرچــاوی  ب کەم هێنانی  بــە  ــژە  درێـ
بدات، پێویستی بە قەرزکردنی ناڕاستەوخۆ 
ئــەوەش دروست  دەبــێ،  ناوەندی  بانکی  لە 
ناڕەزایەتی  نوسخەی هەاڵوسانی زۆرتر و 

کۆمەاڵیەتییە.
ــی نــاوکــیــی ئــێــران  ــدان ــێ ــەرەپ وێـــدەچـــێ پ
بکا.  زیاتر  نێونەتەوەییەکان  هۆشدارییە 
بڕیار  دەتــوانــێ  ئێران  شەڕانیی  دەوڵــەتــی 
بکەوێ،  پرسە  ئەو  وەدوای  لێبڕاوانەتر  بدا 
یــان  بپیتێنێ   ٩٠٪ ــەی  ــل پ تـــا  ئـــۆرانـــیـــۆم 

ئایدیۆلۆژیاکەی داوە، تووشی  فراوانکردنی 
شێرپەنجەیەکی کوشندە بووە کە باجەکەی 
و  ماوەیەدا  لەم  بیدەن.  دەبێ خەڵکی واڵت 
لە ملمالنێی ئایدۆلۆژیی بەرزەفڕانەی نێوان 
بەرپرسانی رێژیم و دەستکەوتنی ئامرازێک 
هەمان  کە  بیرۆکەکانیان  باڵوکردنەوەی  بۆ 
چەکی ناوکی بێ، هەندێک لە واڵتانی عەرەبی 
دوای چەندین دەیە ناکۆکی لەگەڵ ئیسرائیل، 
پەیماننامەیەک  نێو  چــوونــە  کۆتاییدا  لــە 
بەم  و  ئیبراهیم  پەیمانی  ــرێ  دەوت پێی  کە 
عەرەب  نزیکبوونەوەی  لە  گــۆڕان  ئاستەی 
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و ئاشتییان لەگەڵ 
ســەرکــردەکــانــی  ــی  ڕق پێدەچێ  ئیسرائیل، 
ڕێژیمی ئێران لە ڕۆژئاوا سنووری هەموو 

ڕق و کینەیەکی تێپەڕاندبێ.
ئەلفوبێی  بـــە  ــورت  ــ ک ئــاشــنــابــوونــێــکــی 
بەهێز  گریمانە  ئەو  سیاسەت-دەوڵەتداری 
لە  ئیسالمی  ڕێژیمی  بەرپرسانی  کە  دەکــا 
کاتی پالنی دیاریکراودا وەک بەکرێگیراوان 

و ڕاسپاردراوەکان هەڵسوکەوت دەکەن! 
ــەردەم  بـ بنبەستەکانی  گــۆشــە  دەکـــرێ 
ئەمنییەتیەشەوە  ڕوانگە  لــەم  ڕێژیمە  ئــەم 
بخرێتە بەر باس، ڕەهەندێکی  دیکە نزیکیی 
لەڕادەبەدەر لەگەڵ ڕووسیە و چینە،  تا ئەو 
ڕادەیەی کە ڕێژیم بۆ پاراستن و مانەوەی 
خۆی ناچاربوو ڕێککەوتنی بە سەدان جار 
گوڵستان سەرشۆڕانەتر  و  تورکمانچای  لە 
واژۆ بکا و ئێستاش ڕۆژ بە ڕۆژ گۆڕەپانی 
سیاسیی ئەم ڕێژیمە و هەروەها سەرچاوە 
داراییەکانی سنووردارتر دەبن و دانوستانە 
ناوکیەکان خۆیان ئەم ڕاستییە دەردەخەن. 
ئێران  الیەنگری  وەکــوو  گفتوگۆیانەدا  لەم 
تەنیا دانوستان لەگەڵ ئێران مەبەستی چین 

دەستڕاگەیشتنی پشکێنەرە نێونەتەوەییەکان 
ــان بنێ،  ــ ــ ســـنـــووردارتـــر بــکــا یـــان وەدەری
ســووری  هێڵی  بــەزانــدنــی  هەنگاوانە  ــەو  ئ
ئیسڕائیلن. تاران هەروەها دەتوانێ بڕیار بدا 
ئۆرانیۆمی  کۆی  بجووڵێتەوە،  وشیارانەتر 
پیتێندراوی ٪٢٠ و ٪٦٠ زیاتر بکا، پەرە بە 
کەڵک وەرگرتن لە سانتریفیوژی پێشکەوتوو 
کانزای  بەرهەمهێنانی  لەسەر  تاقیکاریی  و 
ئەو  ئــەوتــۆ  هەڵوێستێکی  بـــدا.  ئــۆرانــیــۆم 
بۆ  بیانوو  تاکە  نابێتە  کە  هەیە  باشییەی 
یەکگرتووی  پــەرچــەکــرداری  ــی  ــدن ورووژان
نیگەرانییە  بــێ،  هەرچۆنێک  نێونەتەوەیی. 
نێونەتەوەییەکان لەمەڕ ئەوە کە ئاخۆ دەکرێ 
بــێ کــەڵــک وەرگــرتــن لــە هێزی ســەربــازی، 
کەڵەکە  بوەستێندرێ  ئێران  ناوکیی  ڕێبازی 
یان  ئەمریکا  کــە  بکا  وا  ڕەنگبێ  و  ــێ  دەب
الیەن  لە  ســوور  هێڵی  بەزاندنی  ئیسڕائیل 

ئێرانەوە ڕاگەیێنێ.
ــدەچــێ وەاڵمـــی  ــران وێ ــێ ــە کــۆتــایــیــدا، ئ ل
بە  سایبەری  سابۆتاژی  ئۆپەراسیۆنەکانی 
ئەنجامدەرانی  نــاڕاســتــەوخــۆ،  هەڵمەتێکی 

هاوکێشەی سیاسی  بەڵکو  نییە  و ڕووسیە 
نزیکبوونەوەی  لە  بەڕوونی  ناوچەییش  و 
ڕووسیە  کێشەی  دەبینرێ.  واڵت  هــەردوو 
ئەمریکا  کــە  ئــۆکــرایــن  ــەســەر  ل ملمالنێیە 
بــەشــێــوەیــەک لــەشــێــوەکــان دەســتــێــوەردان 
وەک  چینیش  و  دەکــــات  کـــاروبـــاری  لــە 
بە  پێویستی  کــە  ئــابــووری  زەبــەالحــێــکــی 
هــەوڵ  هەیە  زیــاتــر  ئــابــووریــی  پەیوەندیی 
دەدا گرژییەکان لەگەڵ ڕۆژئاوا و بەتایبەتی 
ئەمریکا کەم  بکاتەوە و ئەو دووانە لە ڕێگەی 
کارتی ئێرانەوە سوود و قازانجەکانی خۆیان 

دەبەنە پێشەوە. 
تایبەتی  بە  وزە،  کێشەی  ڕەهەندێکی تر 
پێشتر وەکوو  گواستنەوەی گازە. ڕووسیە 
تاقانەیەک گازی هەناردەی ئورووپا کردووە 
گاز  گواستنەوەی  لە  ئێرانیش  مەبەستی  و 
بەم  و  تورکیەوە،  ڕێگەی  لە  ئــورووپــا  بۆ 
کـــارەش ئــێــران تــەحــەدایــەکــی گـــەورەی لە 
پالنەکانی  هەرچەندە  کـــردوووە،  ڕووسیە 
ــاز بــۆ واڵتــانــی  ئــێــران بــۆ گــواســتــنــەوەی گ
وەک هێند و پاکستان بەهۆی ناکۆکییەکانی 
ئــێــران لــەگــەڵ کــۆمــەڵــگــەی نــێــودەوڵــەتــی 
ئاستێکی  نەگەیشتۆتە  ئەتۆم  وزەی  لەسەر 
سەرنجڕاکێش و هەروەها چین وای داناوە 
کــە گـــازی خــۆی لــە الیـــەن ڕووســیــە و لە 
لە  کە  سیبری"  "هێزی  بەناوی  پڕۆژەیەک 
ساڵی ٢٠١٩ـەوە دەستی پێ کردوە قەرەبوو 
واڵت  دوو  بەشداریی  بەمجۆرە  بکاتەوە. 
بەرفراوان  شێوەیەکی  بە  وەبەرهێناندا  لە 
ڕەهەندێکی ئێستراتژیک بەخۆیەوە دەگرێ. 
لێی  ئێران  دەســەاڵتــدارانــی  ــەوەی  ئ کەواتە 
دەخەن  پشتگوێی  بەئەنقەست  یان  بێ ئاگان 
پەیوەندی یەکالیەنەی ئێرانە لەگەڵ ئەو دوو 

بکا  تێچوو  تــووشــی  ئۆپەراسیۆنانە  ــەو  ئ
ــەو ســااڵنــەی دوایــیــدا  )ئــەگــەرچــی ئــێــران ل
هەوڵی داوە بە شێوەیەکی بەرچاو تۆڵە لە 
وێدەچێ  کە  کاتێکدا  لە  بکاتەوە(.  ئیسڕائیل 
نیگاکان ئاراستەی ئیسڕائیل بکرێن، هێرشی 
ئەمریکا  ئاراستەی  دەتوانێ  تۆڵەئەستێنەوە 
و هێزە سەربازییەکانی لە ناوچە بکرێنەوە 
مەترسیی  ــەوەی  ــردن ــەرزک ب هــۆی  ببنە  و 
لێکدانەوەی هەڵە یان کێشەیەکی بەرباڵوتر. 
هەروەها عەڕەبستانی سعودی یان ئیماڕات 
بکەونە ژێر هێرش، ئەگەرچی لەوانەیە ئێران 
باشتر  لــەوێ  پێوەندییەکانی  دەیهەوێ  کە 
بــەرەو  کێشەکە  بــەریــنــکــردنــەوەی  لــە  بکا، 
خەلیج بەگومان بێ )ئەگەرچی هاوپەیمانانی 
بۆ  بــەردەوام  هەڕەشەیەکی  ئێران  یەمەنیی 

سەر ژێرخانەکانی سعودین(.

دوورەدیمەن
پێوەندیدار  مەترسییەکانی  و  پێچەڵپێچی 
بە پالنی سێناریۆی نەگەیشتن بە ڕێککەوتن 
بــۆ دەوڵــەتــانــی خــۆراوایــی، ئــەگــەر نەڵێێن 

لە  هەم  حاڵەتێکدا سوود  هەر  لە  کە  واڵتە 
و  دانوستان  لە  هــەم  وەردەگـــرێ  سزاکان 
بڵێین  دەتوانین  شێوەیە  بەم  ناکۆکییەکان، 
هەردوو الیەنی ڕۆژئاوا و ڕووسیە و چین 
دوو  ئاشیلێکی  پاشە  بــە  گفتوگۆکاندا  لــە 

جەمسەریەوە بەشدار دەبن. 
میکانیزمی  لەبەرچاوگرتنی  بە  دواجــار 
بەهۆی  و  بــەرجــام  ڕێککەوتنی  لــە  ماشە 
پێشێلکاریی دووبارەی بەندەکانی ڕێککەوتنی 
لە  ڕۆژئــاوا  الیەنی  بێ هیوابوونی  و  ناوکی 
ڕەنگە  ئیسالمی،  ڕێژیمی  کات کوشتنەکانی 
ــران بــگــەڕێــتــەوە بۆ  ــێ ــی ئ ــاوک دۆســیــەی ن
ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان، 
لەالیەکی  دیکەشەوە سیاسەتی بەڕێوەبردنی 
تــەوافــوق  بــنــەمــای  لــەســەر  سپی  کۆشکی 
دژ  نێودەوڵەتی  گشتی  ڕای  ئاراستەی  و 
درەنگ  یان  زوو  ئەمە  لەوانەیە  ئێرانە.  بە 
قازانجی ڕێژیمی  بەاڵم دەرەنجام  بدا،  ڕوو 
کۆدەنگییەکی  دروستکردنی  و  نییە  تێدا 
سەپاندنی  و  ئێران  دژایەتیکردنی  بۆ  وەها 
بژاردە  ئەو  تەنانەت   - بەرفراوانتر  سزای 
 - دەکــا  باسی  جار  چەند  کە  سەربازییەی 

چاوەڕوان دەکرێ. 
لەهەر الیــەکــەوە دەڕوانــیــنــە دۆخــی ئەم 
هیچ  و  کــراوە  ئاچمەز  کە  دەبینین  ڕژێمە 
ــژەدان بــە ژیانی  ــ ــیــیــەک بــۆ درێـ چــاوەڕوان
ئەم  بــۆ  داهــاتــوویــەک  ئــاســۆی  و  سیاسی 
ئەگەر  تەنانەت  ناکرێ،  چــاوڕوان  سیستمە 
و  ڕێژیمە  ئــەم  نــێــوان  لــە  ڕێککەوتنێکیش 
ــوون  ــازب دەرب بــکــرێ،  جیهانی  کۆمەڵگەی 
ئەم  بۆ  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  قەیرانی  لە 
شێوە بەڕێوەبەرییەی ڕێژیم زۆر زەحمەتە، 
بــە لــەبــەرچــاوگــرتــنــی ژێــرخــانــی ئــابــووری 
ژێرزەمینیەکان  سەرچاوە  هەموو  و  ئێران 
بەتایبەتی کەرتی نەوت و گاز کە بە تەواوی 
نۆژەنکردنەوە  و  هەڵتەکاون  یــەک  لەبەر 
بە  پــێــویــســتــی  بــــەڕۆژکــــردنــــەوەیــــان  و 
ناتوانرێ  و  هەیە  یەکجار زۆر  تێچوویەکی 
و  مقاومەت  ئابووری  ڕێگەی سیاسەتی  لە 
بــەردەوامــی  و  خەڵک  ســەر  گوشارخستنە 
فەسادی ئیداریی-ماڵی لە ئێران ئەم کێشە و 
تەزمینی  و  بکرێنەوە  قەرەبوو  کەمایسییانە 
مانەوەی ڕژێم لە ڕێگەی بەردەوامی لە سەر 
ئەم ڕێچکە و ڕەوشتە، گریو لەسەر ئەسپی 

تۆپیوە و هیچ گەرەنتییەکی بۆ ناکرێ.

ــەوەی  ــردن ــدووک ــن زی گرینگیی  ــران،  ــێ ئ ــۆ  ب
نەخشە  هێشتا  ــدوە.  ــان ــم ســەل ــەرجــامــی  ب
لە  و  دەست دایە  لەبەر  سیاسی  ڕێگایەکی 
حەوتوو و مانگەکانی داهاتوودا جموجۆڵی 
ئاماژەی  نەکرێ.  بۆ  نابێ حیسابی  بەرچاو 
لە  تێکەاڵوێک  پێشوەچوون  بۆ  سەرەکیی 
هێواش کردنەوەی بەرنامەی ناوکیی ئێران و 
خۆ گونجاندنێکی زۆرتر بۆ ئەو داوایانن کە 
سازشی  ڕەنگبێ  ئەوە  بەرجامن.  لەوپەڕی 
زیاتر لە الیەن واشینگتۆن بۆ قەناعەت هێنان 
بە ئێران بێ کە بەڕاستی سوودی ئابووری 
بەستراونەوە.  ڕێککەوتنەوە  بە  و  دەگا،  پێ 
تەنانەت ئەگەر وتووێژەکانی ڤییەن شکست 
بهێنن و ئێران، ئیسڕائیل و ئەمریکا دەست 
لە  خۆیان  'B'ی  پالنی  کردنی  جێبەجێ  بە 
بە  دیپڵۆماسی  ڕەنگبێ  هێشتا  بکەن،   ٢٠٢٢
شیوەی وتووێژی فەرمی و نافەرمی بەرەو 
گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی بچووکتر و کاتی 
ئاستی  یان  ناوکیی  میچی  دیاریکردنی  بۆ 

گرژیی ناوچەیی، درێژەیان هەبێ.

شۆڕش شاباز
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 د. جەعفەر شێخولئیسالمی: 
زمان هەم دەتوانێ نەتەوەیەک پارچە پارچە بکا و هەم دەتوانێ بیکاتە یەک پارچە

بــوون، هەست،  کە  ئــەوەی  بەپێی  ئاماژە: 
تێگەیشتنی  و  پێگەیشتن  تێفکرین،  هـــزر، 
بە زمانەوە گرێ دراوە و زمانی  مرۆڤەکان 
لەسەر  یەکجار زۆری  دایکیش کاریگەییەکی 
ڕەوتی پێشکەوتووی مرۆڤەکان هەیە، زمانی 
پــێــوەری ســەرەکــیــی ڕەوڕەوەی  بــە  دایــکــی 
تاکەکانی  فەرهەنگی  و  کەسایەتی  گەشەی 
و  شوناس  بە  زمــان  هــەروەهــا  و  کۆمەڵگە 
ناسنامەی نەتەوەیی دادەنرێ. بەبۆنەی ٢١ی 
فێورییە، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک، لەسەر 
بەتایبەت  و  دایکی  زمانی  و  بەگشتی  زمان 
"کوردستان"،  دایــک،  زمانی  گرنگیی  و  ڕۆڵ 
جەعغەر  د.  ـــ.  پ بــەڕێــز  لــەگــەڵ  وتووێژێکی 
و  یاریدەدەر  پڕۆفێسۆری  شێخولئیسالمی، 
زمانی  لێکۆڵینەوەی  و  زمانناسی  مامۆستای 
هەروەها  و  کــانــادا  لە  "کارلتن"  زانــکــۆی  لە 
زمانناس و لێکۆڵەری زمانەوانی، پێک هێناوە.

با  شێخولئیسالمی،  پرۆفیسۆر  بەرێز 
سەرەتا بەو پرسیارەوە دەست پێ بکەین؛ 
لە کاتێکدا گەلێک دیاردەی سەرکوتکردنی 
ئاخێوەرانی  کۆمەڵکوژیی  و  زمانەکان 
و  هەبووە  جیهاندا  لە  جیاوازەکان  زمانە 
هەیە،  درێژەی  ڕەوتانە  ئەو  هەنووکەش 
بۆچی ڕۆژی کوژرانی کۆمەڵێک خوێندکاری 
زمانی  جیهانیی  ڕۆژی  وەکوو  بێنگالدشی 

دایک دیاری کراوە؟ 
زمانیی  کۆمەڵگەی  جــوواڵنــەوەی  لە  بــەر 
بەنگالی )بەنگال بە زمانی خۆیان( لە پاکستان، 
کە  نایە  پێ شک  دیکەمان  نەتەوەیەکی  ئێمە 
ــەکــەی زمــان  ــن ــەڕی پــاڵــنــەری ســەرەکــیــی ڕاپ
و  زمانییەکەشیدا  جــوواڵنــەوە  لە  و  بووبێ 
بە  دەستڕاگەیشتن  مافی  وەدەستهێنانی  بۆ 
زمانەکەی خۆیان لە پاکستان ئاوا سەرکەوتوو 
١٩٥٢ی  فێڤرییەی  ٢١ی  ڕۆژی  ــێ.   ــووب ب
زایینی بەرانبەر بە ٢ی ڕەشەممەی ١٣٣٠ی 
خۆپێشاندانێکی  بەنگالی  کۆمەڵگەی  هەتاوی، 
لێ کردن  تەقەی  پۆلیس  کرد.  گەورەیان چێ 
و چەند خوێندکاری زانکۆی "داکا" کوژران و 
زۆریش بریندار بوون.  ئەم هەوڵە و ئەوانی 
مانگی  لە  و  نەچوون  بەفیڕۆ  ئەمەش  دوای 
بە  بوو  بەنگالی  زمانی  زایینی،  ١٩٥٤ی  ٥ی 
یەکێک لە زمانە فەرمییەکانی پاکستان و، لە 
واڵتی  فەرمیی  زمانی  زایینیشەوە  ١٩٧١ی 

سەربەخۆی بەنگالدێشە.
بە  بەنگالدیشییەک  زایینی،  ١٩٩٩ی  ساڵی 
دەژیا،  کەنەدا  لە  کە  "ڕەفیقولئیسالم"،  ناوی 
کــرد  یونسکۆ  کــۆنــفــرانــســی  ــە  ب پێشنیاری 
جیهانیی  ڕۆژی  بە  ڕۆژە  ئــەو  کە  ئــەوە  بۆ 
ڕێکخراوی  و  بکرێ  نــاودێــر  دایــک  زمــانــی 
نەتەوە یەکگرتووەکان سالی ٢٠٠٢ی زایینی، 
کاتەوە  ــەو  ل کــرد.  پەسند  پێشنیارەی  ــەم  ئ
ساڵێک  هــەمــوو  بۆنەیە  ئــەم  ئێستە،  تــاکــوو 
ئەمە  دەکرێتەوە.  یادی  فێڤرییە  ٢١ی  ڕۆژی 
بەتایبەت دەرفەتێک دەڕەخسێنێت بۆ ئاخێوان 
کە  بەکەمینەکراوەکان  زمــانــە  چاالکانی  و 
خۆشەویستییان بۆ زمانی خۆیان دەرببڕن و 
داواکانیان بۆ خوێندن بە زمانی دایکی چڕتر 
لێکۆڵەر  بۆ  دەرفەتێکە  هــەروەهــا،  بکەنەوە. 
نیشان  و  بڵێم  کە  من  وەکــوو  ئاکادیمیی  و 
ــدەم: چــەنــدزمــانــەبــوون و جــۆراوجــۆریــی  بـ
و  ســروشــتــی  ــەکــی  ــاردەی دی نەتەنیا  زمــانــی 
مرۆیین، بەڵکوو لەسەرمان پێویستە، لەسەر 
پێویستە،  دەسەاڵتدارانیش  و  حکومەتەکان 
ــە زمــانــیــیــە وەکـــوو  ــی ــە ئـــەم جــۆراوجــۆری ک

دەسمایەیەکی مرۆڤایەتی بپارێزن.

زمانی  و  دایک  زمانی  نێوان  جیاوازیی 
نەتەوەیی چییە؟

فێری  منداڵ  یەکەم زمانە کە  دایک  زمانی 
دەبێ. بۆیە پێی دەڵێن "زمانی دایک"، چونکە 
یــەکــەم زمــانــی لە  مــنــداڵ  زۆربـــەی کاتەکان 
دایکی فێر دەبێ، هەرچەند هەموو کاتیش ئاوا 
نییە.  بۆ وێنە، ئەگەر دایکەکە و منداڵەکە لە 
زمانیی  کۆمەڵگەی  لە  جیاواز  کۆمەڵگەیەکی 
لەوانەیە  هەلومەرجەدا  لەو  بژین،  دایکەکەدا 
کۆمەڵگەیەی  ئەو  و  باوکی  زمانی  منداڵەکە 
زمانی  وەکــوو  دەژی  تێیدا  بنەماڵەکەی  کە 
بگرە  لــەبــەرچــاو  )نــمــوونــە:  ببێ  فێر  یــەکــەم 
ژنێکی تورکی ئازەری کە هاوژینی کوردێکی 
پیرانشارییە و لەو شارە دەژی(. هۆی تریش 

لە  یەکەمی  زمانی  منداڵ  نەدا  ڕێگا  کە  هەیە 
دایکی فێر بێ. بۆ نموونە، زۆر دایکی فیلیپینی 
بۆ ماوەیەکی ئەوتۆ لەگەڵ منداڵەکانیان نابن 
و خۆیان دەچن لە واڵتێکی دیکە کار دەکەن، 
منداڵەکان لەالی باوکیان یان ماڵی بابەگەورە 
گەورەتر  منداڵێکی  الی  یــان  ــەگــەورە  دای و 

هەڵدەدەن و بااڵ دەکەن.
نەتەوەییش  زمانی  ــرێ  دەک دایــک  زمانی 
بۆ  نییە.  ــاوا  ئ کــەس  هەموو  بۆ  بــەاڵم  بێت، 
زمانی  بــەکــەمــیــنــەکــراو  خەڵکانی  ــەی  ــ زۆرب
کە  واڵتــەی  ئەو  نەتەوایەتی  زمانی  و  دایــک 
شتێکی  دایکی  زمانی  جیاوازە.  دەژیــن  تێیدا 
یەکەمجار  بۆ  کە  زمانەی  ئەو  سروشتییە؛ 
منداڵێک فێری دەبێت، ئەمەش زۆربەی کاتان 
زمانی دایکە، بەاڵم زمانی نەتەوایەتی لەالیەن 
دەوڵەت یان خەڵکەوە دیار و ناودێر دەکرێ. 
لە هەندێک واڵتدا زمانی نەتەوایەتی و زمانی 
فەرمی یەکێکن، بەاڵم لە هەندێک شوێنی دیکە 
ئاوا نییە. جاری وایە لە واڵتێک زمانێک یان 
چەند زمان وەکوو زمانی نەتەوایەتی دیاری 
خەڵکێکی  لەالیەن  کە  ئــەوە  لەبەر  دەکــرێــن، 
زۆرەوە قسەیان پێ دەکرێ یان لە ڕابردوودا 
سیمبۆلیکیان  بایەخی  و  کــراوە  پێ  قسەیان 
زمــانــی حکوومەت،  فــەرمــی،  زمــانــی  هــەیــە. 

پەروەردە و میدیایە.  

دایــک  زمــانــی  لــەســەر  گرنگە  بــۆچــی 
لە  دایکی  زمانی  ڕۆڵی  و  بکرێ  پێداگری 

زمانی نەتەوەییدا چییە؟
 -١ گرینگە:   هــۆوە  زۆر  بە  دایــک  زمانی 
ــاری و  ــی شـــێـــوەی بــیــرکــردنــەوە و هــەســت
ــە زمــانــی دایــکــدا  ســـۆزداریـــی مــرۆڤــەکــان ل
زمانی  ئەمەش  لەبەر  هــەر   -٢ دەگـــوورێ. 
هزر  بەخۆداهاتنی  و  قەوارەگرتن  لە  دایــک 
دەورێــکــی  منداڵدا  هۆشەکییەکانی  تــوانــا  و 
سەرەکی دەگێڕێ. ٣- زمانی دایک لکێنەرێکی 
بنەماڵەییە، منداڵ بە دایک و باوک و دایەگەورە 
و بابەگەورە بەیەکەوە گرێ دەدا. واتە ئەڵقەی 
سەرەکیی نێو زنجیرەی نەوە و بەرەکانە. ٤ـ 
النکی کولتوورە، کولتووری ئیتنیکی و هەرە 
نیزیک لە مرۆڤەکان کە بە شێوەیەکی ئاسایی 
تێیدا گەورە دەبن لە زمانی دایکدا دەگوورێ 
و شکڵ دەگرێ. ٥ـ زمانی دایک بۆ فێربوونی 
زمانی دیکە گرینگە، واتە ئەو کەسانەی زمانی 
دەبــن  فێر  ئاسایی  و  بــاش  خــۆیــان  دایکیی 
فێر  بەباشی  دیکەش  زمانی  چەند  دەتوانن 
بن، تەنانەت باشتر لەو کەسانەی کە زمانی 
نابن. ٦ـ زمانی  فێر  بە باشی  دایکیی خۆیان 
کە  واتایە  بەم  مرۆییە،  سەرمایەیەکی  دایک 
هەر زمانێک لەم دنیایەدا دیاردەیەکی یەکجار 
ئاڵۆزە و شاکارێکی هزری و مێشکیی مرۆڤە. 
ئەم پێکهاتەیە بە هەزاران ساڵ گەیشتووەتە 
تێگەیشتن  تێی دایە.  ئێستا  کە  شوێنەی  ئەم 
دەتوانێ  زمانە  ئەو  کارکردنی  میکانیزمی  لە 
لە  ــر  زۆرت تێگەیشتنی  بۆ  بێ  پەنجەرەیەک 
مێشکی مرۆڤ لەالیەک و تێگەیشتنی قەوارە 

کۆمەاڵیەتییەکان لە الیەکی تر. 
نەتەوەیی  زمانی  و  دایــک  زمانی  دەکــرێ 
ئــاواش نەبێت.  یەک شت بن، بــەاڵم دەکــرێ 
و  تــایــبــەت  زمانێکی  پــێــوەنــدیــی  لــەڕاســتــیــدا 
و  پێویست  پێوەندییەکی  وەکوو  نەتەوەیەک 
ئێستا  ئینگلیسی  نموونە  بۆ  نییە،  پێداویستی 
ــەت- دەوڵ و  نەتەوە  یــەک  لە  ــر  زۆرت زمانی 
ــەت هەیە کە  ــەوە-دەوڵ ــەت ن ــان  ی نــەتــەوەیــە، 
بە  لەڕاستیدا،  هەیە،   زمانی  یەک  لە  زۆرتر 
شێوەیەکی سروشتی، من زمان لە پێوەندی 
پێوەندییەکەی  دەبینم.   ئیتنیسیتەدا  لەگەڵ 
سازکراوە  و  دەستکرد  نەتەوە  لەگەڵ  زمان 
)بەرساختێکی کۆمەاڵیەتییە(. بۆیە، نەتەوەیەک 
دەتوانێ زۆرتر لە یەک زمانی هەبێ چونکە 
دەتوانێ زۆرتر لە یەک ئیتنیسیتە پێکی بێنێ.  
بۆ نموونە ئەگەر ئێمە کورد بە یەک نەتەوە 
نەتەوەیە  ئــەم  کە  بڵێین  دەتوانین  دابنێین، 
ئیتنیستیە و قەومی جیاوازی تێدایە، هەرکام 
لەم گرووپە ئیتنیکییانەش دەتوانێ زمان یان 
شێوەزار/شێوەزمانی تایبەت بە خۆی هەبێ 

و، هەر ئاواشە.

هۆکارەکانی  و  دەپارێزرێ  چۆن  زمان 
زیندوومانەوە یان لەنێوچوونی زمانەکان 

چین؟

پێوەندیی  ــارە  پــرســی ئـــەم  بــەشــی  دوو   
ئەگەر  واتــە،  هەیە.  پێکەوە  ڕاستەوخۆیان 
هۆیەکانی فەوتانی زمان بزانین، دەبێت بۆمان 
هەڵبگرین  هەنگاوگەلێک  چ  کــە  ــەوێ  ــ دەرک
هۆیەکانی  نــەفــەوتــێ.  زمــانــێــک  ئـــەوەی  بــۆ 
دەتوانن  زمــان  فەوتانی  هەروەها  و  گــۆڕان 
نێوخۆی  ئاڵوگۆڕی  )واتــە،  بن  ناوەکی  هەم 
زمانەکە( و هەم دەرەکی بن )ئاڵوگۆڕ لە مەڕ 
پەروەردەیی  ئابووری،  کۆمەاڵیەتی،  الیەنی 
هەر  لە  زمانەکە(.  ئاخێوەرانی  سیاسیی  و 
دەچێ  لەنێو  ئەوکاتە  زمانێک  حاڵەتدا،  دوو 
ئەوەیە  یان  جا  نامێنێ،  قسەکەری  ئیتر  کە 
دەکرێن  دەمــرن/قــەاڵچــۆ  قسەکەرەکانی  کە 
لــە کــەنــەدا و  بــۆ نموونە  ــراوە،  )کــە ئەمە کـ
ئەمریکا دژی خەڵکانی خۆجێیی(، یان ئەوەتا 
خۆیان  زمانەکەی  لە  زمانێک  قسەکەرانی 
بێبەش دەکــرێــن، یــان ئــەوەنــدە گــرێ وگــۆڵ 
ــە ســەر ڕێــگــەی کــەڵــک وەرگــرتــن لە  دەخــەن
و  دەهێنن  لــێ  وازی  ئیتر  کــە  زمــانــەکــەیــان 
دەچنە سەر زمانێکی دیکە.  نموونەی هەرە 
کوردستان،  باکووری  لە  ئەمەش  بەرچاوی 
هەندێک  دیــتــراوە.  ئیرلەند  ــان  ی سکاتلەند 
خەڵکێک  ئــەوەی  هۆی  دەبنە  کە  هۆیانە  لەم 
زمانەکەی وەالبنێ و زمانێکی دیکە وەربگرێ 
زمانێک،  قەدەغەکردنی  بن:  ئەمانە  دەتوانن 
مەڵبەندی  و  خــاک  لە  خەڵکێک  هەڵکەندنی 
لەمێژینەی حاوانەوەیان، داسەپاندنی زمانێکی 
بۆ  ڕەسمی  یان  فەرمی  زمانی  وەکوو  دیکە 
دۆزینەوەی کار، زانیاری وەرگرتن، کاروباری 
حکومیی و بەڕێوەبردن و، پەروەردە/فێرگە. 
مرۆڤەکان دەزانن چی بە قازانجیانە و چی بە 
بااڵدەست  بینییان کە زمانی  زیانیانە. کاتێک 
بەڵگەنامەی  تێدایە،  پریستیژی  تێدایە،  نانی 
خوێندنی بااڵی تێدایە، بەاڵم زمانەکەی خۆی 
بە پێچەوانەوە شەرمەزاری تێدایە و لە فێرگە 
بەکەڵک نایە، لە دادگاکان بەکار نایە، لە زانکۆ 
بەکار نایە و لەوانەیە ڕاگرتنەکەی زیندان و 
ئیتر چارەی  سووکایەتی کردنی بەدواوە بێ، 
لە  و  دەنــێ  وەال  خۆی  زمانەکەی  و  نامێنێ 
زمانە بااڵدەستەکەدا دەتوێتەوە. هیچ خەڵکێکی 
ئازاد خۆبەخشانە و بەدڵی خۆی زمانی خۆی 
وەال نانێ.  لە سەردەمێکدا کە خوێندەواری 
بە شێوەیەکی خێرا باڵو دەبێتەوە و خەڵک بە 
پەروەردە  دەکەنە شارەکان،  ڕوو  بەرباڵوی 
ــک دەتــوانــێ  دای لــە زمــانــی  بــە زمانێک جگە 
زمانە  ســەر  بۆ  بێت  مەترسی  گــەورەتــریــن 
پــەرورەدە  ئەگەر  واتە،  بەکەمینەکراوەکان.  
بە زمانی دایک نەبێت، دەتوانێت گەورەترین 

مەترسی بێت بۆ سەر زمانی دایک. 

چ پێوەندییەک لەنێوان زمان و شوناسی 
دوو چەمکە چۆن  ئەم  و  نەتەوەییدا هەیە 

پێکەوە گرێ دەدرێن؟
هەموو ناسنامەیەک و بەتایبەت ناسنامەی 
نەتەوەیی، سازکراوێکی کۆمەاڵیەتییە و هەر 
بەم پێیەش سازکراوێکی زمانی و گوتارییە. 
ــە دەبــیــســتــیــن و  ــە زمـــان و گــوتــاردایــە ک ل
دەخوێنیینەوە ئێمە کێین، ئەوان کێین و، بەو 
پێیەش، نەتەوە چییە.  بەاڵم، ئەو دوو چەمکە 
چەندە بەیەکەوە گرێ دراون ماوەتەوە سەر 
نــەتــەوەی  و  زمــان  تایبەتمەندیی  و  ژینگە 
چڕ  پێوەندییەکی  ئاڵمانییەکان  بۆ  جیاواز.  
و  نــەتــەوەیــیــیــان  ناسنامەی  لــەنــێــوان  هــەیــە 
نییە. بۆ  زمانەکەیان، بەاڵم بۆ ئەوانی تر وا 
ئاڵمانی  ڕەنگە  ژنێڤ  لە  نموونە سویسییەک 
ــێ،  دەزان بە سویسی  خــۆی  کەچی  نــەزانــێ، 
ڕەنگە  زووریـــخ  لــە  سویسییەک  هــەروەهــا 
بزانێ،  ئاڵمانی  هــەر  و  نەزانێ  فەرەنسەیی 
بە  خۆی  ژنێڤییەکە  ڕادەی  بە  ئەویش  بەاڵم 
ئــاوایــە.  کــانــاداش  لــە  ئەمە  بــزانــێ.  سویسی 
خۆسەری  )پــارێــزگــای  کوبەکی  هاوواڵتیی 
ئینگلیسی  فەرانسەیی زمانەکان( وا هەیە کە 
ــازانــێ، بــەاڵم خــۆی بــە کــانــادایــی دەزانـــێ.  ن
رۆڵی  هاوبەش  زمانێکئی  کە  شوێنانە  لــەو 
ڕابــرووی  نابینێت،  خەڵکێک  پێکەوەگرێدانی 
هاوبەش، دامودەزگای فەرهەنگی، سەربازی 
خولیای  و  حەز  و  هاوبەش  پەروەردەیی  و 
لە  داوە.   گرێ  بەیەکەوە  خەڵکیان  هاوبەش 
ــەوە، بــۆ کـــورد زمانی  ــۆن ســەردەمــانــێــکــی ک
چونکە  بــووە،  کوردبوون  سیمبۆلی  کــوردی 
"ئــەوانــی  لــە  ــوردان بــەو سیبمۆلە خــۆیــان  کـ

دیکە" جیا کردووەتەوە. پێوەندیی نێوان زمان 
پێوەندیی  هەتا  چڕوپڕترە  زۆر  ئیتنیسیتە  و 
چێکراوێکی  ئەمەیان  نەتەوە.  و  زمان  نێوان 
نەتەوەیەک  هەر  و  گوتارییە  و  کۆمەاڵیەتی 
پێکهاتەیە چێ  ئەو  بەپێی هەلومەرجی خۆی 
ــات.  دەکــرێ نــەتــەوەیــەک چەند زمانی  دەکـ
هەبێت؛ بەاڵم، ئیتنیسیتەیەک یەک زمانی هەیە. 

هۆکاری ئەوەی کە زمان و ناسیۆنالیزم 
دەکرێن  ئەژمار  دانەبڕاو  گراوەی  دوو  بە 

چییە؟
ئەمەش هەمیشە وا نییە.  لە ناو تێئۆرییە 
ڕۆمانتیکەکانی  ناسیۆنالیزمدا  زاڵــەکــانــی 
ئاڵمانی پێوەندیی ڕاستەوخۆیان لەنێوان زمان 
بیرەوان  هەندێک  دەبینی.  ناسیۆنالیزمدا  و 
"ناسیۆنالیزمی  دەڵێن:  ئەمە  بە  بیرمەند  و 
"ناسیۆنالیزمی زمانی" بۆ ئەوە  یان  ئینتیکی" 
کە جیای بکەنەوە لەو ناسیۆنالیزمەی دیکەی 
سەرەکیی  ئامانجی  کە  ڕۆشنگەی  دەورەی 
واتە،  بوو،  نەتەوەیی  دەوڵەتی  دامەزراندنی 
نموونە  بۆ  سیڤیک/مەدەنی".   "ناسیۆنالیزمی 
"ئەرنست ڕێنانـ"ـی فەرانسەیی ئەوکات گوتی: 
ئەوە زمان نییە کە خەڵکی فەرانسە دەکا بە 
نەتەوە، بەڵکوو مێژووی هاوبەش و خەونی 
ــەم بۆچوونە  ئ ــر  هــاوبــەشــە. هــەڵــبــەت، دواتـ
ــێ گـــیـــراوە، گـــوتـــراوە کــە ئەمە  ڕەخــنــەی ل
ئەوانی  لە  فەرانسەیی زمانەکان  بوو  فێڵێک 
ئێمە  ناسیۆنالیزمی  گوتیان:  کــرد،  دیکەیان 
نەبەستراوەتەوە بە زمان و بەم جۆرە زمانی 
فەرانسەیی، کە ئەوکات تەنیا زمانی نزیک بە 
٤٠ لە سەدی خەڵکی واڵت بوو، بەسەر ئەوانی 
دیکەدا سەپێندرا، واتە جەیکۆبیەکان فێڵیان لە 
بریتانەکان، باسکەکان و بەکەمینەکراوەکانی 
دیکە کرد.  بە بیانووی ئەوە کە زمان گرینگ 
ئەوانی  بەسەر  نەتەنیا  خۆیان  زمانی  نیە 
دیکەدا سەپاند بەڵکوو کارێکی ئەوتۆیان کرد 
زمانی  دیکە  ئەوانی  بەرچاوی  ڕادەیەکی  کە 
دایکی خۆیان لە بیر بچێتەوە. ناسیۆنالیستی 
ــش کــەم تــاکــورت هــەر  ــیــرانــی—فــارســی ی ئ
بە  کــردوە و دەیکا،  ئەم سیاسەتەی ڕەچــاو 
هەندێک جیاوازییەوە.  بۆ نموونە دەڵێ: زمانی 
فارسی هی هیچ "قەومـ"ـێک نییە، لەبەر ئەوە 
هەموو دەبێت لە خزمەتیدا بن؛ بەاڵم کوردی 
ئەگەر  بۆیە  دیاری کراوە،  "قەومـ"ـێکی  زمانی 
ببێتە زمانی ڕەسمی، ئێران هەڵدەوەشێتەوە. 
ئایدیۆلۆژاوی  گریمانەیەکی  لێرە  ئاشکرایە 
بناغەی ئەم تێزەیە کە دەڵێ: فارس قەوم نییە. 
قەومەکان  لە  یەکێک  فــارس  نییە.  وا  کەچی 
و  بووە  ناوچەیە  ئەو  نەتەوایەتییەکانی  یان 
کە  دەبینی  بینی،  ئەمەت  کە  هەیە.  ئێستاش 
تێزەکەی ناسیۆنالیستە فارسەکان دەڕووخێ 
نامێنێ  ڕەوایەتییەکی  هیچ  فارسی  زمانی  و 
بکا  ئاغایەتی  دیکە  زمانەکانی  لــەســەر  کــە 
بۆمان  کەواتە،  بزانێ.  زۆرتــر  بە  خۆی  یان 
ــەوێ هــەمــوو ئــەو زمــانــانــەی کــە لە  ــ دەردەک
ئێران قسەیان پێ دەکرێ و ئاخێوانیان داوای 
بەو  کە  خۆیانە  مافی  دەکــەن،  زمانیی  مافی 
بۆ  دەرەتــانــەیــان  ئــەو  هەموو  و  بگەن  مافە 
بەخۆدا  زۆرتر  بدا  یارمەتییان  کە  بڕەخسێ 

بێن و ببنە زمانی زانست و هەموو بوارەکانی 
دیکەی ژیان.

 
پێوەندیی نێوان زمان و دەسەاڵت چییە 
لەسەر  کاریگەرییان  ڕادەیەک  چ  تاکوو  و 

یەکتر هەیە؟
بەداخەوە شوێن بۆ وەاڵمێکی تێروتەسەل 
نییە. بە کورتی؛ لێرەدا دەتوانم ئاماژە بە پێنج 
نێوان  پێوەندیی  بدەین  نیشان  کە  بکەم  خاڵ 
ــەاڵت چییە و تــا چ ڕادەیـــەک  ــان و دەسـ زم
ڕەنگە  زمان  ١ـ  یەکترە:  لەسەر  کاریگەرییان 
خۆی لە خۆیدا دەسەاڵتی نەبێ، بەڵکوو ئەو 
کاتە دەسەاڵت پەیدا دەکا کە مرۆڤەکان کەڵکی 
لێ وەردەگرن.  لەم حاڵەتەدا زمان دەسەاڵت 
 -٢ ــا.  وەدەردەخـ مرۆڤەکان  ئایدیۆلۆژیی  و 
زمانێک چۆن دەنوێنێ و چ دەورێک دەگێڕێ، 
دەتوانێ دەسەاڵتی ئەو زمانە ئاشکرا بکا،  بۆ 
نموونە زمانی ئینگلیسی خۆی لە خۆیدا هەر 
وەکوو هەموو زمانێکی دیکەیە، هیچ شتێکی 
بەاڵم  نییە،  کەم  و  زیاد  دیکە  زمانەکانی  لە 
بە حوکمی ئەو پێگەیەی کە ئێستە لە دنیادا 
پەیدا  خۆی  بۆ  زۆری  دەسەاڵتێکی  هەیەتی، 
٣ـ  بااڵدەستییە.  و  هێز  سیمبۆلی  و  کــردوە 
زمان خاوەن دەسەاڵتە بەو واتایە کە دەتوانێ 
دەسەاڵت بەهێزتر بکا، بۆ نموونە درێژە بە 
بە  درێــژەدان  بە  بدا  ڕەگەزپەرستی  تەمەنی 
زمان و چەمکگەلی ڕەگەزپەرستانە. بۆ وێنە، 
بنووسن  کــورد  و  فــارس  نــووســەری  هەتا 
"سرخپوست" یان "سوورپێست" ئەوە خەڵکانی 
هــەڵــداوێــرن  ســـووک  چاوێکی  بــە  خۆجێیی 
هەندێک  دووی  دەرەجــە  شارۆمەندی  بە  و 
واڵتیان )وەکوو ئەمریکا( دادەنێن. ئەم فارس 
نەکەن  بکەن و چ حەز  کــوردانــە، چ حەز  و 
گوتاری ڕەگەزپەرستانەی سپیەکانی ئەمریکا 
جنێوێکی  "سوورپێست"  دەهێننەوە.  بەرهەم 
پیسە لە ڕوانگەی خەڵکانی خۆجێیەوە، بۆیە 
ئەمریکا،  یەکەمی  خەڵکانی  بڵێین:  دەبــێــت 
خەڵکانی  یان  ئەمریکا،  یەکەمی  نەتەوەگەلی 
)یان  ئەمریکا  ڕەسەنی  خەڵکانی  و  خۆجێیی 
کەنەدا، یان ئوسترالیا(. ٤- زمان هەم دەتوانێ 
نەتەوەیەک پارچە پارچە بکا و هەم دەتوانێ 
بیکاتە یەکپارچە. ٥- زمان دەتوانێ پێوەندیی 
مرۆڤەکان تێک بدا، باشتری بکا و کارتێکەریی 
لەسەر هەست و سۆزی خەڵک دابنێ. کورد 
دێتە  کون  لە  مار  قسەی خۆش  بە  گوتەنی: 
دەر. یان نێلسۆن مەندێال گوتوویەتی: "ئەگەر 
کەسێک بدوێنی بە زمانێک کە تێی دەگا، ڕێت 
دەکەوێتە نێو مێشکی،  بەاڵم ئەگەر بە زمانی 

خۆی بیدوێنی، ڕێت دەکەوێتە نێو دڵی".

ئەم  بۆ  کاتتان  کە  ــەوەی  ئ بۆ  سپاس 
دیمانەیە دانا.

ــەم دەرفــەتــەتــان  سپاس بــۆ ئــێــوەش کــە ئ
و  گرنگ  مژارێکی  لەسەر  تاکوو  ڕەخساند 

هەستیار پێکەوە بدوێین.

***

دیمانە: کاروان مێراوی
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به ر له  مااڵوایی
ڕۆژانی پاش شەڕی سێ مانگە لە ڕۆمانی »هەتا سبەی مااڵوا«ی برایم  یونسی دا

»بۆکان لە مێژوودا« و »شیکردنەوەی دیوانی سەید کامیل ئیمامی )ئاوات(«

ــەوە  ــارە هــیــچ نـــەگـــۆڕاوە. ئ ــ ــاران دی ــ ت
تەمرین،  بــۆ  وا  ــەر  ه حیزبوڵاڵییەكانن 
تێكەوە  ــرۆشــان  ــەف ــام ڕۆژن كــۆشــكــەڵــەی 
دەپێچن و تااڵنیان دەكەن. كۆمیتەییەكانن 
مااڵن  لە  كە  ڕێ ونــكــەرەوە  كاغەزێكی  بە 
دەیدۆزنەو، پارەیەكی زۆریش دەدۆزنەوە 
و ئەگەر پێیان گوتبێن كاڵو بێنن، سەریش 
زیانێكیان  دەبەنەوە. موجاهیدین جاروبار 
بەر دەكەوێ و زیانێك لەبەرانبەر دەدەن. 
بــەرز،  هەنگاوی  بــە  وا  هــەر  چریكەكان 
چینی  حیزبی  دەبڕن.  دابەشبوون  ڕەوتی 
پەیمانكارێكی  وەكـــوو  ئێستاش  كرێكار 
ــن نرخی  ــەوە وەشــوێ ــان ــە داشــك ــاش، ب بـ
گشتیی كارەكەی دەكەوێ. ئێستا بەتەمایە 
بە یارمەتیی چەند دەستەوتاقمێك كە لەنێو 
حیزبی دێموكراتی كوردستاندا هەیەتی، ئەو 
ڕۆژنامەكەی  هەڵوەشێنێتەوە.  لێك  حیزبە 
بە كوردییش چاپ دەكا. لە ڕۆژنامەكەیدا 
ــێ، كە  ــەن ــڕی درشــت ڕادەگــەی بــە ســەردێ
ــەی،  ــراوەك ــك ــێ ــاوەڕپ ــیــە ب ــیــاری بــەپــێــی زان
چاوی  مەهاباد  لە  زاهیدی  ئەردەشیری 
قاسملوو  دكــتــۆر  و  عــێــزەدیــن  شێخ  بــە 
لە  ورد،  زۆر  پیتی  بە  هەڵبەت  كەوتووە. 
بنەوەی هەواڵەكە دەنووسێ كە »سوپای 
متمانەپێكراوەكەی  پاسداران«سەرچاوە 
بووە. ئینجا دروشمێكی نوێی هەڵگرتوە و 
و  نووسیویەتی  گەورەكانی  الفیتە  لەسەر 
داویەتی بە دەست كچە هەوادارەكانی و لە 
چوارڕێیەكاندا بەرزی كردوونەوە: »چەكی 
قــورس بــدەن بە سوپای پــاســداران.« كە 

دیتمان پێیان دان.
ناوە  ئەو  تێكهەڵچوون،  ماوەیەك  پاش 
ئاهێكیان  گەنجەكان  بـــووەتـــەوە.  ــارام  ئـ
بــەبــەردا دێــتــەوە. بـــەاڵم حــیــزب لەسەر 
هەستە و چاوەڕێی تۆفانێكە، لە ڕوانگەی 
ئـــەوەوە، پرسی شــەڕ و درێــژەدانــەكــەی، 
هێزە،  كۆكردنەویە  و  پاشكەوت  پرسی 
ئینجا  مــرۆیــی چ چــەك وچــۆل،  هــێــزی  چ 
ــی بــەجــێــیــە لـــەو هــێــزە،  ــن ــرت ــك وەرگ ــەڵ ك
ئەو  پاراستنی  و  هێزە  ئــەو  ڕێكخستنی 

هێزەیە.

سوڵتانی  ئەنوەر  نوێی  بەرهەمی  دوو 
بــە نــاوەکــانــی »بــۆکــان لــە مــێــژوودا« و 
کامیل  سەیید  ــی  ــوان دی »شــیــکــردنــەوەی 
ئیمامی )ئاوات(« لە دوو مانگی ڕابردوودا 

چاپ و باڵو بوونەوە.
»بۆکان لە مێژوودا« بەرهەمی پتر لە ٨ 
ساڵ کار و لێکۆڵینەوەی مامۆستا ئەنوەری 
بنکەی  بەرگییە   ٣ کتێبە  ئــەم  سوڵتانییه. 
ڕۆشنگەری لە ئاڵمان لە دێسامبری ٢٠٢١ 
لە ١٧٠٠  و  کردۆتەوە  بــاڵوی  و  دا چاپ 
الیەنە  به  بابەتی سەبارەت   ٤٨١ الپەرەدا 
جۆراوجۆرەکانی ژیانی سیاسی، مێژوویی 
کــوردســتــان و  ئــەو شـــارەی  و هونەریی 
ســەردەمــی  لــە  دەوروبــــەری  ناوچەکانی 
کۆنی ماننا و مادەوە تا ئەمڕۆ گرتۆتەخۆ. 
پێشتر نەمران برایم ئەفخەمی و ڕەحمان 
کتێبی  دوو  نووسینی  بــه  مــحــەمــەدیــان 
»مێژووی فەرهەنگ و ئەدەبی موکریان-
بوکان« و »بۆکان لە سەدەی بیستەمدا«، 
ئاوڕیان لە مێژووی شارەکە داوەتەوە و، 
هەنگاوێکی  ئەنوەر  کاک  کتێبی  پێیە،  بەم 
ــە پــێــنــاو ڕوونــکــردنــەوەی  ــێ ل دیــکــە دەبـ
مــێــژووی کــۆن و هــاوچــەرخــی نــاوچــەی 

بۆکان بەگشتی. 
بە  سەرچاوەیەکی  دەتوانێ  کتێبە  ئەم 
نرخی یارمەتیدەر بێت بۆیان، بەتایبەت کە 
هەموو بەشێکی پشت ئەستوورە به بەڵگەی 
دەوری  ڕاســتــیــدا  لــە  و  حاشاهەڵنه گرە 
مێژووی  بچووکی  ئەنسیکلۆپێدیایەکی 
لە  نووسەر  دەبینێت.  موکریان  و  بۆکان 

سەرتای کتێبەکەیدا نووسیویە: 
لەسەر  چەقیان  وتــارانــە  ئــەم  »ڕاســتــە 

ــری كــــۆن، لـــە قــەاڵفــەتــێــكــی نــوێــدا  ــی ب
كردوە.  داگیر  خەڵكی  ڕۆحی  و  هاتۆتەوە 
بە هۆی الوانەوە بەسەر بەتەمەنەكانیشدا 
ــردووی دووریـــان وەها  زاڵ بــووە و ڕابـ
هیچ  خەبات،  لە  جگە  كە  دەنوێنێتەوە،  بۆ 
ڕێیەكی دیكە لەبەردەم خۆیاندا شك نابەن. 
بوونەتەوە.  لەدایك  تازە  بەتەمەنەكانیش 
لە  بزەیەك  جــاران،  بەپێچەوانەی  ئێستا 
ڕوخساری هەمووان، ژن و پیاو و گەنج 
و پیر و پیرێژن خۆ دەنوێنێ و دیارە ئەو 
ڕوانگە  و  هیوا  و  نوێ  هەستێكی  شتانە، 
دوێنێ  ئی  لەچاو  نوێیان  تێگەیشتنێكی  و 

لەگەڵ خۆ هێناوە.
ــە  ــی ــی ــەمــەن چــاپ دەردی  ــە  ــ ب ئـــــــەدی، 
پێشەنگەكان، كوردستان باش ڕاوەستاوە و 
خۆی ڕاگرتوە، بەاڵم وشەی خودموختاری 
تەنانەت لە  بێزاركەرە.  هەر وا قێزەون و 
گوێی هێندێ توێژی ڕووناكبیر و دەستەی 
وەفــدی  ســەرۆكــی  پێشكەوتنخوازیشدا. 
نیازپاكی بە نوێنەرایەتیی حوكمەت باوەڕی 
ــە ئــەو دەســـتـــەواژەیـــە، واڵت بــەرەو  وایـ
ــان ســەریــان  ــوردەك ــا. ك دابــەشــبــوون دەبـ
بۆچی؟  چی؟  دابەشبوونی  مــاوە.  ســووڕ 
بچنە كوێ؟ بچنە توركیە؟ عێراق؟ بۆچی 
دابەشی بكا؟ ئاخر قەول وابوو هاونەژاد 
بین، هاوخوێن بین. خاڵی هاوبەشی زمانی 
ئەوانە  ئــەی  بــێ.  پێكەوە  نەتەوەییمان  و 
هەموو قسە بوون؟ جا ئێستا بچینە كوێ؟ 
دەدا،  وریایی  توركیە  دەرەوەی  وەزیــری 
حوكمەتی  نەخواستە  خــوای  ئــەگــەر  كــە 
خودموختاری  و  بكا  وا  هــەڵــەی  ــاران  تـ
توركیە  كوردەكانی  ئەوا  بدا،  كــوردان  بە 
تۆزە  ئەو  بەو حەشامەتەوە كە هەیانە و 
بەسەر  نــاوەنــدی  حوكمەتی  دەســەاڵتــەی 
)هەڵبەت  هەیە  توركیەیدا  كوردستانی 
نییە،  توركیە  دەوڵــەتــی  قسەی  ئــەوەیــان 
باسی  و  دەیڵێن  دەرەوە  چاپەمەنییەكانی 
لە  لــەوێ  كە  دەكــەن  تێكهەڵچوونانە  ئــەو 
حوكمەتدا  هێزەكانی  و  ڕاپەڕیوان  نێوان 
هەن(، بەڵێ، ئەگەر خودموختارییان بداتێ، 
گرفتارییەكی گەورە تووشی توركیە دەبێ 

بۆکان و ناوچەکەی بەستووە، بەاڵم جگە 
تایبەت  سەرچاوەی  هەندێک  پشکنینی  لە 
ئەو  بەشیکی  کەمتر  ــان،  ــۆک ب ــاوی  نـ بــە 
تەنیا  کە  هەیە  وتــارە  چەند  و  چوارسەد 
بۆکانی گرتبێتەوە و لە پەیوەندی مێژووی 
و  کتێب  ئــەو  نەبێت.  کوردستاندا  گشتی 
وتارانەی وا لێرەدا ناسێنراون، سەرچاوەی 
مێژوویی و ئەدەبی هەموو خاکەکەمانن و 
ئامانجە خوێندوومنەتەوە  منیش هەر بەو 
و لێرەدا ناساندوومن. نووسینی مێژووی 
گرنگی  لقێکی  ــی،  ی خــۆجــێ  و  نــاوچــەیــی 
لەو  هــەر  ئــورۆپــایــە.  لــە  مێژوونووسیی 
لەندەنەی من ئێستا لێی دەژیم، بە دەیان 
تەرخانی  خۆیان  تەمەنی  کە  هەن  کەس 
لێکۆڵینەوە لە مێژووی گەڕەکێکی تایبەتی 
قوژبنە  ئەو  لە سەر  و  کــردووە  شارەکە 
نووسیوە.  کتێبیان  چەند  شــار  تایبەتەی 
ئەوە لە هەموو ئورۆپا و ڕۆژئــاوادا باوە 
و سەرجەم کاری ئەو کەسانەشە کە بۆتە 

مێژووی گشتیی واڵتەکانیان.
ناو  لە  بریتین  کتێبەکە  بەشێکی  چەند 
دێــریــن،  مــێــژووی  بــۆکــان،  ناسنامەی  و 
بەڵگەنامەی سەبارەت بە بۆکان، ڕووداوە 
هونەر،  و  چاند  نــاوچــە،  مێژووییەکانی 
کتێب و وتاری زۆر سەبارەت بە بۆکان، 
کتێبی  ــی،  ــۆکــان ب کــەســایــەتــیــی  هــەنــدێــک 
پەیوەندیدارەکان  کەسایەتییە  بیرەوەریی 
هەندێک  ناساندنی  بۆکانەوە،  ناوچەی  بە 
کار  پێشڕەوانی  ناوچە،  گیانبەختکردووی 
ناوەندەکانی  گرنگترین  لەبۆکان،  وکاسبی 
بۆکانی قەدیم و بیرەوەرییەکانی نووسەر 
لە زیندان و سااڵنی دەربەدەریی خۆی.  

و لە داهاتوودا لەوانەیە ئێرانیش تووشی 
بەرپرسانی  ئینجا  بكاتەوە.  چەرمەسەری 
دیموكراتی  حیزبی  بە  پەیوەندی  توركیە 
كوردستانەوە دەكەن، كە بۆچی دەستتان 
دەیەوێ  دانــاوە، خومەینی  دەست  لەسەر 
وەكوو شا ئیسماعیلی سەفەوی، بە زەبری 
سەرەنێزە شیعەكەری بەسەر كوردستاندا 
مــەزەبــیــن،  ســونــنــی  كــە  ئێمە  بسەپێنێ، 
ئەوەی  بۆ  بدەینێ  چەكوچۆلتان  ئامادەین 
بەرەنگاری ببنەوە. حیزبی دیموكرات گوێ 
ناداتە ئەو پێشنیارە. چەندین سەدە بەسەر 
نە  ڕابـــردووە.  شائیسماعیلدا  ســەردەمــی 
سەفەوییە  پاشایەتیی  دەتوانێ  خومەینی 
بە  دەتــوانــێ  توركیەش  نــە  و  بژێنێتەوە 
ئــالــی عــوســمــان ببێتە  دابـــی پــاشــاكــانــی 
هیچ  عــێــراق  سوننەت.  ئەهلی  پێشەوای 
بۆخۆی  وایە  باوەڕی  نانوێنێ،  كاردانەوە 
ئینجا  داوە.  بە كوردستان  خودموختاریی 

لەگەڵ ئێران لە حاڵەتی نیوەشەڕدایە.
ــەواژەی  ــ ــتـ ــ وەفــــــدی نـــیـــازپـــاكـــی دەسـ
ــەری پــێــشــنــیــار دەكـــــا. لە  ــوەبـ ــەڕێـ ــۆبـ خـ
هێندێ  جــیــاوازن.  بیروڕاكان  كوردستان 
نییە  بــاوەڕیــان وایــە دەســتــەواژە گرینگ 
بێ،  خودموختاری  جا  گرینگە،  نێوەڕۆك 
بــاوەڕیــان  یــان خــۆبــەڕێــوەبــەری. هێندێ 
ئیمام  دەردی  بــە  خــودمــوخــتــاری  ــە  وایـ
كــەم. جارێكیان  نە  و  زیــاد  نە وشــەیــەك 
وشــەی  لــەبــری  قسەكانیدا  لــە  پــارێــزگــار 
دیاریكردنی  مافی  وشەی  خودموختاری، 
چارەنووسی بەكار هێنا. وای بەگژدا هاتن 

هەر مەپرسە. گوتیان عەجەماوییە.
وەزیری دەرەوە لە ڕوانگەیەكی دیكەوە 
ڕاپۆرتێكی  بوو:  هــاوڕا  تاقمە  ئەو  لەگەڵ 
یاسایی  فــەرمــانــگــەی  ــە  ل بـــــوارەوە  لـــەو 
ڕاپۆرتی  كردبوو.  داوا  دەرەوە  وەزارەتی 
گۆرین گوتبووی نەكەن ئەو قسەیە بخەنە 
مێشكی خەڵكەوە، چونكە مافی دیاریكردنی 
لە  سەربەخۆییە.  ــای  وات بە  چــارەنــووس 
ئێران  مەترسیدارترە.  خودموختارییەكە 

هەڵدەوەشێتەوە.
ــوو و دەهـــاتـــەوە.  ــد هـــەر وا دەچــ وەفـ

ــووســەر بــه نــووســیــن و وەرگــێــڕانــی  ن
دەیان کتێب و سەدان بابەتی پێوەندیدار به 
کورد و کوردستان، خزمەتێکی بەرچاوی 
ئاگایی  و  بیر  گەشەسەندنی  ڕەوتــی  به 

نەتەوەیی گەلەکەمان کردوە.«
کامیل  سەیید  دیوانی  »شیکردنەوەی 
دیکەی  دبەرهەمەکەی  )ئــاوات(«  ئیمامی 
بنکەی  کــە  سوڵتانییە  ئــەنــوەر  مامۆستا 
ڕۆشنگەری لە ئاڵمانیلە ٢ بەرگ و ١١٠٠ 
الپەڕەدا چاپی کردوە. کتێبەکە شیکردنەوە، 
ــاکـــردنـــەوەی  ــز نــووســیــن و واتـ ــەراوێـ پـ
پــارچــە   ٢٩٣ نــێــو  ــی  ــارەت ــب عــی و  وش  
عاشقی  شاعیری  شــا،  »کامیل  شیعری 
کوڕەشێخی وەرزێری خاوەن مڵکی مەالی 
شۆڕشگێڕی  تەنزنووسی  عیلمی  دوازدە 
بۆچوونی  بــەگــوێــرەی  ــەروەرە!«  ــوردپـ کـ
کەسایەتیی  سیفەتانە  »ئـــەو  ــووســەر،  ن
ــاســی-  ــەی ئــــەدەبــــی- ســی ــەنـ ــەالیـ ــەمـ هـ
ئیمانداری  کەسێکی  کۆمەاڵیەتی  ئایینی- 
مۆخی  تــا  کــە  پێک هێناوە  موسوڵمانیان 
کۆمەڵەی  هەڵسووڕاوی  کــوردە،  ئێسقان 
کومیتەی  فــەخــریــی  ئــەنــدامــی  و  ژێــکــاف 
ناوەندیی حیزبی دیموکراتی کوردستان و 
نایب سەدری کومیتەی حزبی دیموکراتی 
کــوردســتــان لــە شــاری بــۆکــان بـــووە، بە 
شان و شکۆی ›ئااڵی پیرۆز‹ ی کۆماری 
زیندانی  لــە  هــەڵــگــوتــووە،  کــوردســتــانــیــدا 
ــوە، جێگەی  ــەوت داگــیــرکــەرانــی خــاکــدا خ
گوند  و  شــار  خەڵکی  کــۆمــەاڵنــی  ڕێـــزی 
بە  بووە، دۆست و هاوڕێکانی سوێندیان 
سەری خواردووە، سەری چووبێت نوێژی 
مزگەوتی  و  زەنبیل  خانەقای  لە  نەچووە، 

چەمڕان لە بنەوە مشەخۆرەكانی ئینقالبی 
قــەڵــەوتــر دەكـــرد و چەكی بــە دەرەبـــەگ 
بۆ  ــان  زۆری گەنجان،  و  دەدا  ئــاغــاوات  و 
زەروو و كرمەكانی شۆڕش دێنا و دەریان 
ــبــووە نــاوەنــدی ئەو  دەپـــەڕانـــدن. قــوم ب
بنەڕەتی  قانوونی  ڕاكردووانە.  مشەخۆرە 
مافێكیان  هیچ  نــووســراوە.  »دەســتــوور« 
ــرت. تــەنــانــەت  ــەگ ــەبــەرچــاو ن ــورد ل بــۆ كـ
پلەیەكی  و  پۆست  هیچ  بە  گەیشتن  مافی 
مەجلیس  ــبــژاردنــی  هــەڵ حــكــوومــەتــیــیــش. 
كوردستان  نوێنەرانی  نەیانهێشت  كــرا، 
هەڵبژێردرا،  سەركۆمار  مەجلیس.  بچنە 
ــان بـــەشـــدار بــێ.  ــوردســت نــەیــانــهــێــشــت ك
حوكمەت نەخشەی دەكێشا و دایدەڕشت. 
سەربازگە لە گەمارۆ درابوون و هێندێ لە 
سەربازگەكان لە نێوەڕاستی شاری بوون 
بە  ئــەوەش  و  بدرێتێ  بژیویان  دەبــوو  و 
كۆپتەر جێبەجێ نەدەكرا. چونكە زۆرفڕینی 
لەوانە  و  دەكرد  دروست  گومانی  تەیارە 
ــەوەی لــێ بــكــەوێــتــەوە. بەو  ــاردانـ ــوو كـ ب
تاقیكردنەوە،  بۆ  هەر  حوكمەت  مەبەستە 
پێشوو  جــاویــدانــی  گـــاڕدی  ـ  تابوورێكی 
و  كرد  بــەڕێ  بانە  بۆ  لە سەردەشتەوە  ـ 
بەكامیۆنەكانیاندا  چەك وچۆلی  كۆمەڵێك 
ــات و بــەبــێ هیچ  ــابــوور ه بـــەڕێ كـــرد. ت
تێكهەڵچوون و ڕووداوێك گەیشتە زەرواو. 
ئەودەم ئاگربەس بوو، گەیشتە دەم چۆمی 
لە سۆنگەی  پێشمەرگە كە  زەرواو. چەند 
ــەدا مــەلــەیــان  ــەك ــۆم ــە چ ــەســەوە ل ــرب ــاگ ئ
دەكرد، هاتنە دەرێ و لە الی چەكەكانیان 
فەرماندەی  ســەیــركــردن.  بــۆ  ــان  ڕاوەســت
تابوور كە پێی وابوو هیچ پێشمەرگەیەك 
لەو دەوروبەرانە نییە و هێزەكان باڵوەیان 
كردووە و دەرفەتێكە، هاوپەیوەندیی خۆی 
لەگەڵ ئیسالم پتەوتر بكا، فەرمانی تەقەی 
و  كوشت  پێشمەرگەیەیان  چەند  ئەو  دا. 
تەرمەكانیان لە پێشی كامیۆنەكانیان بەست 
و وەڕێ كەوتن. كە هەواڵەكە گەیشتە بانە، 
شار  ببۆوە.  نزیك  بانە  چۆمی  لە  تابوور 
بوو بە هەرا. ژنان ماڵەوماڵ ڕایان كرد و 
بە سەر و قژی ئاڵۆزەوە هەرایان دەكرد: 

تەهلیلەی  و  عیبادەت  خۆیدا  گوندەکەی 
عاشقانەشی  شــیــعــری  ــەاڵم  بـ ــردووە،  ــ کـ
مڵک و گوند و ڕەعیەت  گوتووە، خاوەن 
بووە، بەاڵم داوای مافی پاڵە و سەپانیشی 
کردووە، تەنزنووس و شیعر-خۆش بووە، 
توخمی درامایی لە شێعرەکانیدا بەهێزە و 
وێنەی سروشتی کوردستانی وا وەستایانە 
بە وشە کێشاوەتەوە کە لە نیگارکێشێکی 

سەرکەوتوو کەم ناهێنێ«. 
پڕناوەڕۆکدا،  سەرتایەکی  لە  سوڵتانی 
ــوارە جــۆراوجــۆرەکــانــی ژیــان و پێگەی  ب
عیرفانی  ئایینی،  کۆمەاڵیەتی،  وێــژەیــی، 
و  ــەوە  ــکــردۆت ڕوون شاعیری  سیاسی  و 
شێعرەکان،  وردی  لــێــکــدانــەوەی  وێـــرای 
شــوێــن پێی شــاعــیــرانــی کـــورد و فــارس 
شیعرەکانی  پەیوەندی  و  ــاوات  ئ لەسەر 

پێشمەرگە  ئیدی  كوشتین.«  »الوەكانیان 
لە شار داگەڕان و لە قەراغ باغی سوڵتان، 
و  ــە  ــردەك پ دەم  و  ــیــات  دوخــان تەنیشت 
قەاڵی میری، كە پێشتر سەربازگە بوو و 
ــوو قــەول بوو  لە زەمانی شــادا تێك دراب
بیكەنە پارك و نەكرا، تا ئەوەی حوكمەتی 
ئیسالمی سەرلەنوێ كردییەوە سەربازگە، 
لەوێ بۆیان دامەزران. تابوور لە چۆمەكە 
پــەڕیــبــۆوە، كــە لـــەمـــالوەالوە دایــانــە بەر 
بە  مااڵنەوە  پەنجەرەی  لە  ژنان  دەسڕێژ. 
سەتڵ نەوتیان بەسەر كامیۆنەكاندا كرد و 
ئاگریان دان. گوردانەكە چیی لە نەمایەوە. 
سەد و پەنجا كەسێك بریندار و ئەوی دی 
كوژران و سووتان.... ئەمجارەش وەكوو 
غەدرلێكراویی  هـــاواری  جارێك  هەموو 
هەمیشە  پێچەوانەی  بە  بەاڵم  هەستا،  لێ 
ڕادیـــۆكـــان نــەیــانــگــوت و ڕۆژنــامــەكــانــی 
ــی  ــازان ــووســی، ســەرب ــن ــان ــەی حــوكــمــەت ن
پێشوازیی  بە  چــۆن  ئیسالم،  دژەكــوفــری 
شـــەهـــادەتـــەوە چـــوون و چـــۆن كــافــران 
ــرد و  ــار ك ــاروم و دژەشــۆڕشــەكــانــیــان ت
لەناویان بردن و، حوسێنی نەجەف ئابادیی 
ئەسڵ پاش كۆڵێك پێداهەڵگوتن بە الیەنە 
دەربڕینی  و  شەهیدبوون  گرینگەكانی 
كەف وكوڵی  و  ســۆز  و  ئاشقانە  هەستی 
دایكی  بــە  وەسییەتنامەكەیدا  لــە  خــۆی 
گوڵزارە  ئــەو  بنێرێتە  براكەشی  نەگوت 
بــۆ ئـــەوەی ڕێــگــەی گەیشتن بــە خــودا و 
كوفری  نەمانی  و  ئیسالم  حوكمڕانیی 
جیهانی تەخت و هەموار بێ و وەبیریشی 
نەهێناوە كە بەهیچ شێوەیەك خەم نەخوا. 
گەشەوە  ڕوویــەكــی  بە  ئــەو  چونكە  هیچ. 
تااڵوی شەهیدبوونی هەڵقوڕاندووە و ئەی 
چەندە  كە  دەیزانی  ئازیز  دایكی  خۆزگە 
ئینجا  شەربەتە.  ئەو  بوو  فێنك  و  خۆش 
ــەســمــەری  ســەروســەكــتــی ژنــێــكــی ڕەش ئ
دەرنەكەوت  تەلەفزیۆنەوە  لە  زرتەزلیش 
لە  و  داوە  »دووی«  ئێستا  تا  بڵێ،  هەتا 
بدا.  دیكەش  دووی  حــازرە  ئیمامدا  ڕێــی 
كە  بوو،  كوڕانەی  ئەو  مەبەستی  هەڵبەت 

هەر قەت نەیبووە.

سیاسییەکانی   - مێژوویی  ڕووداوە  بە 
کوردستان و ئێرانەوە هەڵگرتووە، تەنزی 
و  دەرخستوە  شیعرەکانی  نێو  شــاراوەی 
پەند و مەتەڵی کۆنی کوردیی نێو شیعرە 

ڕەنگاوڕەنگەکانی شاعیری ناساندوە.
ــەر لـــه ســـەرەتـــای کــتــێــبــەکــەدا  ــووسـ نـ
لە  تایبەت  بە  کورد  »باری  نووسیویەتی 
سەرجەم  و  کەوتووە  فەرهەنگیدا،  بواری 
دوژمنی  چــوار  لەالیەن  کولتوورەکەمان 
توانەوەدایە؛  مەترسیی  لە  بەینەتەوە  بێ 
ئەگەر هەرکەس بە گوێرەی توانای خۆی، 
قۆڵی هیممەت بۆ پاراستن و مانەوەی ئەو 
فەرهەنگە لەمێژینەیە هەڵنەماڵێ، ئەستەمە 
بارمان بگاتە مەقسەدی دوور« و ئاواتی 
خواستوە کە »گەلەکەمان لەو داهاتووەدا 

ڕۆژی ڕووناکتر لە ئێستا ببینێ.«

و: ڕەسووڵ سوڵتانی
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