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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،سەردانی کۆنسوڵخانەی کۆماری فیدڕاڵی
ئاڵمانی لە هەرێمی کوردستان کرد.
خالید عەزیزی ،سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
ک ــوردس ــت ــان ڕۆژی ســێــشــەمــمــە١٠ ،ی ڕەشــەمــە
ســەردانــی کۆنسوڵخانەی گشتیی کۆماری فیدڕاڵی
ئاڵمانی لە ھەرێمی کوردستانی کرد و لەالیەن بەڕێز
سەرکۆنسووڵی گشتییەوە پێشوازیی گەرمی لێ کرا.
کــاک خالید عــزیــزی لــەو دیـــدارەی لــەگــەڵ ستافی
کۆنسولخانەی ئاڵمان لە هەولێر باسێکی تێروتەسەلی
لەسەر بارودۆخی ناوچەکە بە گشتی و ڕۆژھەاڵتــی
کــوردســتــان بــە تایبەتی پێشکەش کــرد و جەختی
لەسەر بەردەوامیی پێوەندییەکانی دوو الیەن کردەوە.

سەرکۆنسووڵی کۆماری فیدڕاڵی ئاڵمانیش خۆشحاڵیی خۆی
لەو دیدارە دەربڕی و باسی پێوەندییەکانی حیزبی دێموکراتی
کوردستان و کۆماری فیدڕاڵی ئاڵمانی کرد و جەختی لەوە
کردەوە کەئەم پێوەندییە دوو الیەنەیە بەردەوام دەبێ.

کۆمیتەی ناوەندی:

یەکگریی حیزبەکان و بەهێزکردنی بزووتنەوە مەدەنییەکان بەردی بناغەی نەمانی ڕێژیمن
سەروتار

شەڕی ئۆکراین
کەماڵ کەریمی

هەشت ساڵ لەمەوبەر دوای سەرکەوتنی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکی
ئۆکراین بەرامبەر دەســەاڵتــدارانــی ئەوکاتەی واڵت ،کە ئاکامەکەی
وەالنانی ویکتۆر یانۆکۆویچ ،سەرۆکی ئەوکاتەی ئۆکراین و الیەنگری
سیاسەتەکانی ڕووسیە بوو ،شەڕی ناڕاستەوخۆی ڕووسیە و ئۆکراین
سەری هەڵدا .سەرەتا ڕووسیە بە داگیرکردنی دووڕگەی کرێمە و دواتر
بە پشتیوانی لە سەرهەڵدانی ڕووسزمانەکانی ناوچەی دوونتسک و
لۆهانسک لە ڕۆژهــەاڵتــی ئۆکراین کە زۆریــنــەی دانیشتووانی ئەو
ناوچانەن و داوای سەربەخۆییان دەکرد و بەهانەیەک بوو بۆ ڕووسیە
بۆ ئەم هێرشانە ،دەستی پێ کرد .ساڵێک دواتر و بەپێی ڕێککەوتنی
ئەو دوو واڵتە و بە چاوەدێری واڵتانی ئورووپا لە شاری مینسک ئەم
شەڕە ڕاوەستا و بڕیار درا خودموختاریی تەواو بەو دوو ناوچە لە
ئوکراین بدرێ و هێزەکانی ڕووسیە بکشێنە دواوە.
هەرچەند داگیرکردنی کریمە و لکاندنی بە ڕووســیــەوە کارێکی
ناپەسەند بوو و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لــەدژی وەستایەوە ،بەاڵم
دەکــرێ پرسی داواکاریی زۆرینەی خەڵکی ناوچەکانی دۆنتێسک و
لۆهانسک کە داوایــان لەسەر دیاریکردنی مافی چارەنووسی خۆیان
هەیە بەجیا سەیر بکەین و ئەگەر دەوڵەتی ئوکراین ئامادە بووە کە
خودموختاری تەواو لە ئیدارەی ناوچەکانیان بداتە دەستی ئەو خەڵکە،
دەبێ ئەوە وەک هەنگاوێکی بەرەوپێش بۆ چارەسەری ...
درێژە لە الپەڕەی ٢

یازدەهەمین کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆتایی بە کارەکانی هێنا
پــاش بــاس و ئاڵوگۆڕی بــیــروڕا ،وێــڕای
پێداگری لەسەر زەروورەتی یەکگرتنەوەی
دێموکراتەکان و پەسەندکردنی هەڵوێست
و سیاسەتەکانی حیزب لە پێوەندی لەگەڵ
ئەم پرسە و کاری هەیئەتەکان ،دەفتەری
ســیــاســی و هــەیــئــەتــەکــانــی پــێــوەنــدیــدار
بــەم پــرســەی بــۆ درێـــــژەدان بــە ڕەوتــی
دانیشتنەکان ڕاسپارد.
لە دوایین بەشی کارەکانی کۆبوونەوەدا،
کۆمیتەی نــاوەنــدی ،دەفــتــەری سیاسی،
ئـــۆرگـــان و کــۆمــیــســیــۆنــەکــانــی حیزبی
ڕاس ــپ ــارد کــە بــۆ ســاڵــی نــوێــی هــەتــاوی
( )١٤٠١پڕۆژەی کار و تێکۆشانی خۆیان
لە بەشە جۆراوجۆرەکانی حیزبدا ئامادە
بکەن و بە پێکهێنانی هەماهەنگی هەوڵ بۆ
جێبەجێکردنیان بدەن.

ڕۆژی هەینی١٣ ،ی ڕەشەممەی ١٤٠٠ی
ه ــەت ــاوی ،یــازدەهــەمــیــن کــۆبــوونــەوەی
کــۆمــیــتــەی نـ ــاوەنـ ــدی ،هــەڵــبــژێــردراوی
کۆنگرەی حەڤدەهەمی حیزب پێکهاتوو
لە ئەندامانی ئەسڵی و جێگرانی کۆمیتەی
ناوەندی ،ڕاوێژکارانی کۆمیتەی ناوەندی
و بەرپرسانی ناوەندەکانی کوردستان
بەڕێوە چوو.
لە دەسپێکی کــۆبــوونــەوەی کۆمیتەی
ناوەندیی حیزبی دێموکراتی کوردستاندا
دوای ڕاگــرتــنــی ســاتــێــک بــێــدەنــگــی بۆ
ڕێزگرتن لە یاد و بیرەوەریی شەهیدانی
کوردستان ،ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسیی
حیزب لە الیەن سکرتێری گشتیی حیزبی
دێموکرات ،بەڕێز کاک خالید عەزیزییەوە
پیشکەش کرا.
لــە ڕاپـــۆرتـــەکـــەدا بــە ســەرنــجــدان بە
پرسە ڕۆژەڤەکان لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
بەتایبەت شەڕی نێوان دوو واڵتی ڕووسیە
و ئــۆکــرایــن و تــا ڕادەیـــــەک کــەمــڕەنــگ

بوونەوەی باسی بەرجام لە سەر ئاستی
میدیا و کــۆبــوونــەوەی واڵتــانــدا ،قسە لە
سوود و زیانە کورت و درێژخایەنەکانی
ئ ــەم گــۆڕانــکــاریــیــانــە بــۆ س ــەر ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران و بزووتنەوەی
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک دژ بەم نیزامە کرا.
کاک خالید عەزیزی لەم پێوەندییەدا تیشکی
خستە سەر ئەوە کە ڕێککەوتنی ئەتومی
پرسە بنەڕەتییەکانی کۆماری ئیسالمی
وەک قەیرانخوڵقێنییەکانی ڕێژیم لە ناوچە
و سەرکوتی خەڵک و ئۆپۆزیسیۆن لە
نێوخۆدا چارەسەر ناکا .بۆیە کۆمەڵگەی
جیهانی باشتر وایە دەنگی خەڵکی ئێران
ببیستێ و ئــاوڕ لە خەبات و تێکۆشانی
ئەوان بۆ ئازادی و دێموکراسی بداتەوە.
لە بەشێکی دیکە ڕاپۆرتەکەدا کە تەرخان
کرابوو بۆ باس لە بــەرەی دژ بە ڕێژیم
و ڕۆڵــی ئۆپۆزیسیۆن ،جەخت لەسەر
یــەکــڕیــزی و یەکگرتوویی نــێــوان هێزە
سیاسییە ئێرانی و کوردستانییەکان کرایەوە

و هەر لەم پێوەندییەدا چاوەڕوانییەکان لە
حیزبی دێموکراتی کوردستان و ڕۆڵی
ئــەم حیزبە لــە بــزووتــنــەوەی سیاسیی
ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــاندا ئــامــاژەی پێ
کــرا .بەڕێز عــەزیــزی ،سکرتێری گشتیی
حیزب لەم بەشە لە لێکدانەوەی دەفتەری
سیاسیدا بەهێزڕاگرتنی حیزبی دێموکرات
و گــریــنــگــیــدانــی زیـــاتـــر بـــە خـــەبـــات و
تێکۆشان لە نێوخۆی واڵت و پشتیوانی
لە جموجۆڵی مافخوازانەی چین و توێژە
جۆراوجۆرەکانی خەڵکی بە ئەرکی هەموو
ئەندامان و تێکۆشەرانی ئەم حیزبە زانی.
لە درێژەی ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسیی
حــیــزبــدا ب ــۆ کـــۆبـــوونـــەوەی کــۆمــیــتــەی
نــاوەنــدیــی حــیــزب بــاس و تــەوەرەکــانــی
دیکەی وەک ڕۆڵ و دەستێوەردانەکانی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران لــە دەوڵــەتــی
عێراق ،هەوڵدان بۆ چۆنیەتیی پاراستنی
حــیــزب و تــێــکــۆشــەرانــی لــە پیالنەکانی
کــــۆمــــاری ئــیــســامــی ،پــتــەوتــرکــردنــی

پێوەندی و هاوخەباتیی نێوان حیزبەکانی
کــوردســتــان و ئۆپۆزیسیۆنی ئــێــران و
قورساییبەخشین بە خەبات لە نێوخۆی
واڵت ،هاتنە بەر باس.
لە درێــژەی کۆبوونەوەکەدا ئەندامانی
بەشدار وێڕای خستنەڕووی بۆچوون و
تێبینییەکانیان ڕاپۆرتی دەفتەری سیاسی
بۆ کۆمیتەی ناوەندییان پەسەند کرد.
لە بەشێکی دیکەی دەستووری کاری
کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبدا،
پــرســی یــەکــگــرتــنــەوەی دێــمــوکــراتــەکــان
خرایەوە بەرباس .لەم پێوەندییەدا هەردوو
بەرپرسەکانی هەیئەتی حیزبی دێموکراتی
ک ــوردس ــت ــان ب ــۆ پــرســی یــەکــگــرتــنــەوە
و نــوێــنــەرایــەتــیــی حــیــزب لــە هەیئەتی
داڕشتنەوەی بەرنامە و پێڕەوی نێوخۆ،
لەسەر ڕەوتی چۆنیەتیی بەرەوپێشچوونی
دیالۆگی نێوان هەیئەتەکان ڕاپۆرتی خۆیان
پێشکەش بــە کــۆبــوونــەوەی کۆمیتەی
ناوەندی کرد .کۆمیتەی ناوەندیی حیزب
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درێژەی سەروتار

شەڕی ئۆکراین
 ...کێشەی ئەو ناوچانە سەیر بکرێ کە بەبێ شەڕ و دەستێوەردان
ێ بهاتبایە .هەرچەند ڕووداوەکانی دواتر و بەتایبەت هێرشی
کۆتایی پ 
بەرباڵوی ڕووسیە بۆ سەر واڵتی ئۆکراین دەری دەخا کە کێشەکان
لەوە بەرینترن و ویست و سیاسەتی ڕووسیە جیاوازە لە پشگیریی
داوای دانیشتووانی ڕووسزمانی ئەو ناوچانە .بەاڵم بێگومان ئەوەی
کە لە هەر واڵتێک نەتەوە جیاوازەکان بتوانن بڕیار لەسەر چارەنووسی
خۆیان بدەن داوایەکی ڕەوایە و ئەگەر ڕووسیەش مەبەستیەتی ئەم
سیاسەتە بگرێتە پێش ،چاوەڕوان دەکرێ کە لە هەموو ئەو واڵتانەی
کە کاریگەریی سیاسیی لەسەریان هەیە پشتگیری ئەم داوایە بۆ هەموو
نەتەوە بندەستەکان بکا و یارمەتیدەر بێ بۆ چارەسەری ئەو پرسانە.
دوای هەشت ساڵ لە دەستپێکردنی ئەم کێشەیە لەنێوان ئەو دوو
واڵتەدا و ،دوای سێ مانگ لە کۆکردنەوەی هێزێکی زۆر و زەوەندی
ســەربــازی لــە دەوری سنوورەکانی ئــۆکــرایــن ،ســەرەنــجــام ڕۆژی
پێنجشەممە٥ ،ی ڕەشەمە بە دەستووری ڤالدیمیر پووتین ،سەرۆکی
ڕووسیە هێرشێکی بەرباڵوی چاوەڕواننەکراو ،لە ئاسمان و زەوییەوە
کرایە سەر ئەو واڵتە و زۆربــەی شارەکان و ناوەندە سەربازی و
ئابوورییەکانی کەوتنە بەر پەالماری بۆمب و مووشەکی جۆراوجۆری
ڕووسی .ئەو هێرشەی ڕووسیە وێرانییەکی زۆری لە ئۆکراین بەدوای
خۆیدا هێناوە و سەدان کەسی سەربازی و مەدەنی لەو شارانەدا بوونە
قوربانی کە لە نێویاندا ژن و منداڵی بێدیفاعی زۆری تێدا دەبیندرێ.
ڕووسیە هۆکاری هێرشەکەی بۆ داخوازیی ئۆکڕاین بۆ وەرگیرانی
لە یەکیەتیی ئورووپا و هەوڵەکان بۆ پەرەگرتنی زیاتری هاوپەیمانیی
نیزامیی ناتۆ گەڕاندۆتەوە ،بابەتێک کە زۆرتر وەک پاراستنی ئەمنییەتی
نەتەوەیی ڕووسیە سەرنجی دەدرێــتــێ .ئەمە بێگومان دەکــرێ بۆ
ئەو واڵتە گرینگیی هەبێ و نیگەرانی بوونی هێزەکانی ناتۆ لە قەراغ
سنوورەکانی بێ .بەاڵم داگیرکردنی کریمە لە ساڵی  ١٣٩٣و هەوڵدان
بۆ جیاکردنەوەی دوو ناوچەی دیکە لە ڕۆژهەاڵتی ئۆکراین هەر وەک
پووتین لە ٢ی ڕەشەمەی ئەمساڵدا سەربەخۆیی ئەوانی ڕایگەیاند،
مەبەستەکانی دیکەیان ئاشکرا دەکا کە ئەویش النیکەم کونتڕۆڵکردنی
واڵت و دەوڵەتی ئوکراینە؛ بە جۆرێک کە ئەگەر بە ڕووسیەشەوە
نەلکێندرێ لە چوارچێوەی سیاسەتەکانی مۆسکۆ دەرنەچن .سیاسەتێک
کە پێشتر دەوڵــەتــی پووتین هەوڵی داوە لە چەند واڵتێکی دیکەی
دەوروبەری خۆی جێبەجێی بکا .هەربۆیە مەسەلەی بە ئەندامبوونی
ئوکراین لە ناتۆدا کە هەتا دەستپێکی شەڕیش داوای ئەوەی نەکردوە،
دەتوانێ وەک بیانوویەک چاوی لێ بکرێ.
ئێستا دوای  ١٥ڕۆژ شـــەڕ دەردەکـــــــەوێ کــە بــەربــەرەکــانــێــی
نیشتمانپەروەرانی ئۆکراین کــاری ڕووســیــەی قورستر کــردوە و
لەالیەک ئەگەر پێشبینیی دەستپێکردنی هێرشێکی وەها گەورە حاسان
نەبوو ،بێگومان لەوالشەوە ڕووسیە چاوەڕوانی خۆڕاگرییەکی لەو
چەشنەی نەکردبێ کە ئەرتەشی ئۆکراین و خەڵکی خۆبەخشی ئەو
واڵتە بە سەرۆکایەتیی ڤالدیمیر زیلنسکی ڕێکیان خستوە .هەرچۆنێک
بێ جارێ ئەم شەڕە درێژەی هەیە و بەهانەکانی سەرۆکی ڕووسیەش
لەجێی خــۆی م ــاون .شەڕێک کە ئاکامەکەی وەک دەستپێکەکەی
چاوەڕواننەکراوە.
هەرچەند دەکــرێ ئەمە وەک شەڕێکی ناوچەیی چــاو لێ بکرێ و
چاوەڕوانی ئــەوەی لێ بکرێ لە ئاکامی دانووستان و ڕێککەوتنێک
کۆتایی پێ بێ یا خود ببێتە شەڕێکی درێژماوە لــەدژی هێزەکانی
ڕووسیە لەنێو خاکی ئوکرایندا .لەم نێوەدا دروستبوونی پشتگیرییەکی
بەرینی جیهانی لەدژی ئەم شەڕە لەنێو خەڵکی واڵتانی جۆراوجۆر و بە
تایبەت لەنێو ڕووسییەشدا وای کرد لە بڕیارنامەی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکانیش لەدژی ڕووسیەدا نوێنەری  ١٤١واڵت دەنگی ئەرێنی
پێ بدەن و تەنیا  ٥واڵت لە دژی بوەستن .بەتایبەت کە لەنێو واڵتانی
بەهێزی جیهاندا هیچ الیەنێک لــەدژی ئەو بڕیارنامەیە دەنگی نەدا.
بەرلەوەش هەڵوێستی واڵتانی ڕۆژاوا بە سزادانی قورسی ڕووسیە
لە ڕێگەی پچڕانی پێوەندییە بانکی و بازرگانییەکانیان کە بێگومان
هەر لە ئێستاوە بە دابەزینی کتوپڕی بایەخی ڕووبڵ کاریگەریی خۆی
دەرخستوە و لە داهاتووشدا ئەگەر هەروا بڕوا زیانی زیاتر بەو واڵتە
دەگەیەنێ ،و ناردنی چەکی پێشکەوتوو بۆ بەربەرەکایی ئوکراینییەکان،
بەبێ دەخالەتی ڕاستەوخۆ هەم بارگرانیی بۆ ڕووسیە دروست کردوە
و هەم ڕۆحی خۆڕاگریی لەنێو ئوکراینییەکاندا بەهێز کردوە.
دیارە ناکرێ بە حاسانی لە کاریگەرییەکانی ئەم شەڕە لە سەر داهاتووی
جیهانیش تێپەڕین .شەڕێک کە ئەگەر بە سەرکەوتنی ڕووسیە بەهێزەوە
کۆتایی پێ بێ بێگومان هەڵوێستی دیفاعیی توندتری ڕۆژاوا بەدوای
خۆیدا دێنێ و جیهان بــەرەو ئاڵۆزییەکی زیاتر دەچــێ و کێبەرکێ
جیهانییەکان لەنێوان دوو بەرەی ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵتدا گەورەتر دەکا.
جیهانێک کە لەودا واڵتە الوازەکــان لە بەرامبەر ئیرادەی سیاسی و
ئابووری هەرکام لەم دوو بەرەدا بێدەسەاڵتتر دەبن و چارەنووسی
نەتەوە بندەستەکانیش زیاتر دەکەوێتە گرەوی ساتوسەودای سیاسیی
ئەو واڵتانە.
لەم نێوەدا کۆماری ئیسالمیی ئێران کە لە سیاسەتکردندا هەمیشە
دەکەوێتە داوی چاووڕاوەکانیەوە و سەرخۆش لەوەی ڕووسیەی بەناو
هاوپەیمانی بە هێزێکی زەبەالحەوە سەرکەوتنی گەورە بەدەست دێنێ،
لەالیەن سەرۆککۆمارەکەیەوە بەهەڵپە پەیامێکی تەلیفۆنی وەهای دا
بە سەرۆکی ڕووسیە وەک ئــەوەی پیرۆزبایی سەرکەوتنی لێ بکا.
سەرۆک و ڕێبەر بە تاوانبار ناساندنی ناتۆ بۆ سازکردنی ئەم شەڕە،
ڕاستەوخۆ خۆیان هاویشتە بەرەی ڕووسیە و پێیان وابوو بەمجۆرە
لە بەربەرەکانی لەگەڵ ئەمریکادا پێگەیەکی تازە بەدەست دێنن .بەاڵم
دواتر کە هەڵوێستی خەڵک و واڵتانی جیهانیان بیست و بەربەرەکانێی
ئوکراینییەکانیان دی ،نەیانتوانی لە کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتووەکاندا
دەنگی نا بە بڕیارنامەکە -کە بۆ مەحکووم کردنی هێرشی ڕووسیە
نووسرابو-و بدەن و هەوڵیان دا بەمجۆرە کەمێ حەیای خۆیان بکڕنەوە.
لە بەرامبەر ڕێژیمدا خەڵکی ئێران هەڵوێستێکی دیکەیان نیشان دا و بە
کۆبوونەوە لەبەر سەفارەتی ئوکراین لە تاران لەدژی شەڕ دروشمیان
دا .ئەم خەڵکە لێرەشدا نیشانیان دا کە لەگەڵ سیاسەتەکانی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیدا نین و دژی هەر چەشنە شەڕێکن کە دیکتاتۆرەکانی
واڵت دڵی پێ خۆش بکەن.

خالید عەزیزی :زمان فاکتەری سەرەکیی شوناس و
ناسنامەی نەتەوەیی هەر گەلێکە

پەیامی سکرتێری گشتیی حیزب بەبۆنەی ٢ی ڕەشەمە (ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک)
بەبۆنەی هاتنی ٢ی ڕەشــەمــە ،ڕۆژی جیهانیی
زمانی دایک پیرۆزبایی بە هەموو خەڵکی کوردستان
دەڵێم و ســاوی تایبەتیش دەنــێــرم بۆ ئــەو ڕۆڵە
دەروەســت و چاالکە مەدەنییانەی کوردستان کە
لە سۆنگەی زمــانپــارێــزی و بایەخدان بە پرسی
زمان ،وەک توخمی سەرەکیی نەتەوە و شوناسی
نەتەوەییمان تێچوویەکی زۆر دەدەن و تەنانەت
خراونەتە بەندیخانەوە.
زمان بە یەکێک لە فاکتەرە گرینگەکانی شوناس
و ناسنامەی نەتەوەیی هەر نەتەوەیەک دادەنــرێ.
بۆیەشە کە حکوومەتە دیکتاتۆر و نادێموکراتیکەکانی
پاشایەتیی پەهلەوی و کۆماری ئیسالمی لە ئێران
بە درێــژایــی تەمەنیان ،بە گرتنەبەری سیاسەتی
تاکزمانی و پەراوێزخستنی زمانی نەتەوەکانی دیکە
هەوڵی تواندنەوەی ئەو زمانە لە زمانی نەتەوەی
سەردەست و لەو ڕێگەیەوە الوازکــردنــی خەباتی
هۆوییەتخوازیی کــورد و نــەتــەوە نافارسەکانی
دیکەیان داوە.
نــەتــەوەی ک ــورد لــە کــوردســتــانــی ئــێــران لەگەڵ
دامــەزرانــی حیزبی دێموکراتی کــوردســتــان و لە

ســەردەمــی کــۆمــاری کــوردســتــانــەوە هــەتــا ئێستا
پاراستن و بەرگری لە زمانەکەی بە ئەرکێکی گرینگ
و بە سەنگەرێکی داکۆکی لە مافەکانی داناوە .حیزبی
دێموکراتی کوردستان لە هەموو قۆناغەکانی خەباتی
خۆیدا گرینگیی تایبەتی بە زمانی کــوردی داوە و
لە ســەرەتــاوە و هــەر لە مەرامنامەی دامــەزرانــی
حیزبی دێموکرات لە ساڵی ١٣٢٤دا یەکێک لە بنچینە
سەرەکییەکان بووە .بایەخدان بە زمانی کوردی لە
مێژووی  ٧٦ساڵەی حیزبی دێموکراتدا بە بەرنامە
و پەسندکراوەکانی حیزبی دیــمــوکــراتــەوە دیــارە
و ،لە گەاڵڵەی داخــواز و ڕێککەوتنەکانی حیزبی
دێموکرات لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکانیشدا ،هەموو
کاتێک خوێندن و پەروەردە بە زمانی کوردی یەک
لە بنەما بنەڕەتییەکان بووە .هاوکات لە هەر قۆناغ
و بڕگەیەکی مێژووییشدا کە حیزبی دێموکرات
دەسەاڵتی بەڕێوەبەریی چەند ناوچەیەکی واڵتی
بــووە ،بۆ نموونە سەردەمی کۆماری کوردستان
و سااڵنی یەکەمی پاش شۆڕشی  ،١٣٥٧بە هەموو
توانا و ئیمکاناتی خــۆیــەوە خزمەتی خەماڵندنی
زمــانــی کــوردیــی کــــردوە .بــەو واتــایــە کــە زمانی

کوردیی کردوە بە زمانی خوێندن و پێوەندیگرتن
و بەڕێوەبردنی کاروباری واڵت و ،بەشێکی زۆری
کات و بەرنامەکانی حیزبی دێموکرات بۆ پەرەپێدان
و خزمەتی زمانی کوردی بووە.
ئێستا بەخۆشییەوە لەسۆنگەی خەباتی فرەڕەهەند
و جــوواڵنــەوەی شوناسخوازیی کــورد لە ئێراندا
زمانی کوردی بایەخی پتری وەرگرتوە و دڵسۆزانی
کورد لە هەموو شوێنێکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بە کــردنــەوەی فێرگەی زمانی کــوردی و چــاپ و
باڵوکردنەوەی بەرهەمەکانیان بە زمانی کوردی
خزمەتی زمانەکەمان دەکــەن .حیزبی دێموکراتی
کوردستان بەبۆنەی هاتنەوەی ٢ی ڕەشەمە ،ڕۆژی
جیهانیی زمانی دایــک جارێکی دیکەش پێداگری
لەسەر داوا ڕەواکانی خەڵکی کورد بەتایبەتی "مافی
خوێندن و نووسین بە زمانی کوردی" دەکا و خۆی
بە پشتیوانی چاالکان و دڵسۆزانی ئەو بوارە دەزانێ.

خالید عەزیزی

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان

١ی ڕەشەممەی ١٤٠٠

ناوەندی هاوکاری:

زمان ناسنامەی نەتەوەیی و هەوێنی شوناسخوازییە
(پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک)
خەڵکی تێکۆشەری کوردستان!
ڕێکخراو و ئەنجومەنە فەرهەنگی و ئەدەبییەکان!
مامۆستایان و فێزخوازانی زمانی دایک!
ئەمساڵیش لە کاتێکدا چاالکییەکانی پێوەندار بە
زمانی دایک لە گوند و شارەکانی کوردستان بەڕێوە
دەچێ کە سەرەڕای ئەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
وەکــوو پێشوو لە سیاسەتی ئینکار و حاشاکردن
و پێشێلکردنی مافی ڕەوای خوێندن و نووسین بە
زمانی دایــک! بــەردەوامــە ،هەڕەشەکردن و لەمپەڕ
سازکردن لەسەر ڕێی چاالکانی ئەو بوارەدا وەکوو
خۆی ماوەتەوە .بەاڵم ئــەوەی کە جێگای هومێدە،
گەشەی ڕۆژبــەڕۆژی زمان و وێــژەی کوردییە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و نائومێدبوونی داڕێژەڕانی
سیاسەتی داگیرکاریی و تــوانــدنــەوەی فەرهەنگ
و شوناسی نــەتــەوەی کـــوردە .بایەخێکی دیکەی
ئەو پرسە لــەوەدایــە کە چەندین ساڵە کوردستان
بۆتە پێشەنگی بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ سیاسەتی
تــاکزمــانــی و زاڵــکــردنــی فــەرهــەنــگــی بــااڵدەســت
بەسەر نەتەوەکانی دیکەی نێو جوغرافیای ئێراندا،
کە بێگومان لە ڕێگای زمانەوە هەوڵی بۆ دەدرێ.
هەربۆیە ئەم پێشەنگایەتییەش بۆ چاالکانی مەدەنی
و بەرێوەبەرانی فێرگەکانی ڕێنووسی زمانی دایک
بێتێچوو نەبووە.
ک ــۆم ــاری ئــیــســامــی لــە مــــاوەی چـــوار دەیـــەی
ڕابــردوودا تەنانەت بەپێچەوانەی یاسای بنەڕەتیی
خۆیشی ج ــوواڵوەت ــەوە و ،ئــەو ڕێــژیــمــەش وەک
میراتگرێکی بــەوەجــی ڕێــژیــمــی پــاشــایــەتــی هــەر
سیاسەتی یــەکــدەسـتکــردنــی زمــان و فەرهەنگی
بااڵدەستی پێڕەو کــردوە و ئێستاشی لەگەڵ بێ
بە شەڕ و پالنی نەرمەوە سوورە لەسەر پاکتاوی
فەرهەنگی و کولتووریی نەتەوەکانی بندەست لە
ئــێــران .کوردستانیش کە ڕچەشكین و پێشەنگی
تێکۆشان و خــەبــات بـــەدژی کــۆمــاری ئیسالمی
بووە ،لەم سەنگەرەشدا بۆتە نموونەیەکی شیاو بۆ
ڕاوەستان بەدژی ئاسمیالسیۆن و یەکدەستکردنی
نەتەوەکان لەالیەن دەسەاڵتەوە.
٢ی ڕەشەمەی ئەمساڵ زیاتر لە چل رۆژ بەسەر
دەسبەسەرکرانی یەکێک لە مامۆستایانی فێرگەکانی
زمانی کوردی ،خاتوو "زارا محەممەدی" تێدەپەڕێ
کە بەپێی بڕیاری ناوەندە ئەمنییەتییەکان و دەزگای
دادی ڕێــژیــم ســزای پێنج ســاڵ زیندانی تەنیا لە
سۆنگەی سووربوونی لەسەر داواکــردنــی مافێکی
ئینسانی و دێموکراتیک بەسەردا سەپاوە .ئەم سزایە
زیاتر هەڵقواڵوی تووڕەیی ناوەندە ئەمنییەتییەکانە
هەتا پێڕەوکردنی یاسا و پڕنسیبە فەرهەنگییەکان.
چونکە چەندین ساڵە "فێرگەکانی زمــانــی دایــک"
خۆڕسکانە و ژیرانە خەریکی پەرەپێدان بە خوێندن
و نووسین بەزمانی دایــک-ن و ،هەتا دێ زمان
وەک کۆڵەکە و ئەستۆندەکی هەوێتی و بوونی
نەتەوەیی بایەخی پتری دەدرێتێ و بێگومان ئەمەش
بە قازانجی سیاسەتی تاکزمانی و پاوانخوازانەی

ڕێژیمدا نییە .چونکە بــە چاوخشاندنێک بەسەر
مێژووی دەوڵەتەکانی دەسەاڵتدار لە ئێران ،بۆمان
دەردەکـــەوێ کە ئــەوان زیاتر لە ڕێگای زمانەوە
پەرەیان بە هێژمۆنی و زێدەخوازی و خۆسەپاندنی
خۆیان داوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بە وەبیرهێنانەوەی گوشاری سەرڕێی مامۆستایان
و چاالکانی بــواری زمــای دایــک ،هــاوکــات لەگەڵ
پاڵپشتیکردن لەو تێکۆشەرانە ،داوا لە کوڕوکۆمەڵە
مرۆڤدۆستەکان و بەتایبەت ڕێکخراوی یۆنسکوی
سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان دەکا ،داکوکی لە مافە
فەرهەنگییەکانی گەالنی نێو جوغرافیای ئێراندا بکەن
و ،هاوکات لەگەڵ مەحکومکردنی سیاسەتی حاشا
و بەرەنگاربوونەوەی ڕێژیمی کوماری ئیسالمیی
ئێران لە زمان و شوناسی نەتەوەکانی "غەیرە فارس"
 ،گوشار بخەنە سەر ئەو ڕێژیمە مافپێشێلکەرە بۆ
ئازادکردنی چاالکڤانانی ئەو بوارە.
هــەمــووان دەزانـــن کــە لــە ئێستادا هــەوڵــدان بۆ
جێخستنی زمانی دایک ،لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بــۆتــە نــەریــتــێــکــی فــیــکــری و فــەرهــەنــگــی و تەنیا
نەبەستراوەتەوە بە ڕۆژێکی تایبەت یان چینێکی
دیاریکراو لە کۆمەڵگەدا .بەسەرنجدان بە باسی
نێو توڕە کۆمەاڵیەتییەکان و باڵوبوونەوەی وێنە و
هەواڵی ناوەندەکانی فێرکاریی زمانی دایک ،ڕوون و
ئاشکرایە کە ئەگەر حکوومەت و دەسەاڵت لەو بارەوە
خەمساردە و سیاسەتی دژبەرانەیان گرتووەتەبەر،
بەخۆشییەوە لەالی خەڵکی نیشتمانپەروەر و ،هەموو
چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی زیندووی کوردستان،
پرسی زمــانــی دایــک بۆتە پرسێکی گرینگ و بە
گەرمییەوە پێشوازیی لێ دەکرێ.
لە کەس شاراوە نییە کە بۆچی کۆماری ئیسالمی
پرسی زمانی ،کە لە بنەڕدا پرسێکی فەرهەنگی و
کولتوورییە کردۆە بابەتێکی ئەمنییەتی و سیاسی.
هۆکاری ئەمە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە ئەو ڕێژیمە
ماهییەتی خۆی و بوونی خۆی لە دەستەمۆکردنی
گەالن و بەکۆیلەکردنی ئەواندا دەبینێ کە بەهێزترین
ڕێــگــاش بــۆ درێــژپــێــدان بــە پــیــان و سیاسەتی
خۆزاڵکردن ،لە ڕوانگەی ئەوانەوە ڕێگریکردنە لە
گەشەی زمان و شوناسی نەتەوەکانی دیکە .لەم
پێوەندیەش نەتەوەی کورد کە خاوەنی باگراوندی
خەباتێکی بەردرێژ و سیاسییانەیە بەدژی کۆماری
ئیسالمیی ئــێــران ،زیــاتــریــن تێکۆشانی ب ــەدژی
دەسەاڵتی خۆسەپێنەر هەبووە .لە ئێستادا سەرەڕای
هــەمــوو بەربەستەکان و هــەڕەشــە و تۆقاندن و
سەرکوت و دەمکوتکردنەکان جێگەی دڵخۆشییە
کە لە ئەمرۆکەی کوردستانی بندەستی ئێراندا،
نەتەنیا پرسی زمانی دایک -کە ڕۆچنەیەکە بەرەو
پانتایی شوناسخوازی -پرسێکی نامۆ نییە؛ بەڵکوو
بە هــەوڵ و هیممەتی بێوچانی هەمووالیەک بۆتە
ویست و خوازێکی جەماوەری و خالێ هاوبەشی
هەموو ڕێکخراوەکان و سەنگەرەکانی شار و شاخی

لەیەک نیزیکتر کردۆتەوە.
نــاوەنــدی هــاوکــاریــی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران وێــڕای ڕێزگرتن لە سەرجەم چاالکییەکانی
پــێــوەنــدیــدار بــە "زمــانــی دایـــک" لــە کــوردســتــان و
دەرەروەی کوردستان ،وەکــوو هەمیشە پاڵپشتیی
خــۆی لە داوا ڕەواکــانــی خەڵکی کــورد بەتایبەتی
"مافی خوێندن و نووسین بە زمانی دایک" دووپات
دەکاتەوە و ڕوو بە خەڵکی تێکۆشەری کوردستان
بەتایبەتی مامۆستایانی دەروەست و بەڕێوەبەرانی
خۆبەخش و فێرخوازانی بەرزەئاواتی فێرگەکانی
زمانی کــوردی ،لە گوند و شارەکانی کوردستان
ڕادەگەینێ :کە ئەگەر لە ئێستادا زۆرینەی خەڵکی
ئــێــران بەتایبەتیتر خەڵکی کــوردســتــان بــڕوایــان
هــێــنــاوە کــە کــۆمــاری ئیسالمی وەاڵمـــــدەری هیچ
کام لە داخــوازە ڕەواکــانــی گەالنی نێوجوغرافیای
ئێراندا نییە و لە ئاستی جیهاندا بە حکومەتێکی
سەرەڕۆ و دیکتاتۆر دەناسرێ؛ بەشێکی زۆری ئەم
ڕیسوابوونەی ڕێژیمی تۆتالیتەری کۆماری ئیسالمی
بەرهەمی ئازایەتیی ئێوە و کۆڵنەدان و هاوخەباتی
گەلی کوردە بە دژی دەسەاڵتدارانی تاران .چاالکی
و سەنگەرچۆڵنەکردنی ئێوە لە پێناو پەرەپێدان بە
زمان و شوناسی نەتەوەیی
ش هــەمــوو شــتــێــک "نــا"وتــنــێــکــی ژی ــران ــە و
پــێ ـ 
سەردەمیانەیە بە ڕیژیمی ئــازادیکــوژی کۆماری
ئیسالمیی ئێران و ،بنیاتنانی داهاتوویەکی گەش و
گەشاوەیە بۆ نەوەکانی دواڕۆژ.
ئێوە داژداری فەرهەنگ و کولتووری گەلێکی
چەوساوەن و بە تێکۆشانی خۆتان شکستتان بە
پیالنگێڕییەکانی دەسەاڵتێک هێناوە کە بێجگە لە
هەڕەشە و زیندان و ڕاودوونانی ڕۆڵەکانی نیشتمان
و شەرمەزارییەکی نێونەتەوەیی هیچی دیکەی بۆ
نەماوەتەوە.
هەربۆیە بــوونــی نــەتــەوەکــەمــان لــە ئێستا و لە
داهاتووشدا ،بەئەرکوەخۆگرتن و هاتنە مەیدانی
بەرفراوانی هەموو الیەک بەستراوەتەوە .کە خۆیان
بە دڵسۆز و خەمخۆری زمان و شوناسی نەتەوەیی
دەزانــن و لەم یــادە جیهانییەدا واتــە ٢ی ڕەشەمە،
ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک وێڕای بەرزنرخاندنی
چاالکییەکانتان ،داوا لە هەموو خەڵکی کوردستان،
بەتایبەتی مامۆستایان و خوێندکاران و الوان و
مێرمندااڵن دەکــەیــن خــۆیــان بــە پاڵپشتی بەندییە
فەرهەنگی و سیاسییەکانی ک ــورد بــزانــن و ،بە
هەناسەگەرمییەوە درێژە بە خەباتی فەرهەنگی و
سیاسییانەی خۆیان بدەن.
پــیــرۆز بــێ ڕۆژی جیهانیی زمــانــی دایـــک و،
ســــەرکــــەوێ خــەبــاتــی ڕەوای گ ــەل ــەک ــەم ــان بۆ
دەستەبەرکردنی کیانێکی سیاسی و فەرهەنگی لە
کوردستانێکی ئازادا.
ناوندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
١ی ڕەشەممەی ١٤٠٠ی هەتاوی
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بۆچی ڤالدمیر پووتین

تەگبیر یان تەقدیر
"کوردستان"
بەشێک لە بیرمەندانی بەستێنی مرۆڤناسی
لەسەر ئەو بــاوەڕەن کە هۆز و عەشیرەتەکان
قۆناغێکن لە گەشەی کۆمەڵگە لە نێوان دەستە
و کۆمەڵگەیەکی مەزنتر و ،ئەم یەکەیەی جڤاکی
بــەردەوام لە حاڵی گەشە و گۆڕانکاریدا بوون.
بەشێکی تــر پــێــیــان وایـــە ئـــەوە هــۆزەکــانــن کە
دوابەدوای ئەو بەشەی دیکە لە کۆمەڵگە گەشەیان
کردوە و دەبێ لە بواری پێوەندییان بە دەستە و
کۆمەڵگەی بەرباڵوتر هەڵسەنگێندرێن و پێناسەیان
بۆ بکرێ.
هــۆز و عەشیرە وەک قۆناغێک بــۆ گەشەی
وەدیهاتنی کۆمەڵگەیەکی نوێ بە تایبەتمەندییەکانی
خ ــۆی پێناسە دەکــــرێ کــە لــە ئــاکــامــدا ب ــەرەو
گوورانی دەسەاڵت بە مانایەکی نوێ وێنا دەبن.
لــەم نــێــوەدا ،عەشیرە وەک جۆرێک کۆمەڵگەی
کەمتر گەشەسەندووی سیاسی-کۆمەاڵیەتی بۆ
دامەزراندنی دەســەاڵت باسی کــراوە .بەجۆرێک،
دامـــەزراوەی حکوومەتی پێشکەوتوو بە مانای
نەمانی عەشیرە و هۆزەکانە .زاراوەی هۆز و
قەبیلە و عەشیرە کەرەسەگەلێکی بــاش بوون
بۆ دەوڵــەت-نــەتــەوەکــانــی وەک ئــێــران ،تورکیە،
عێراق و سووریە ،هەتا بەوانەوە خۆیان پێناسە
بکەن .ڕووناکبیرانی [نەتەوەی] حاکم بــەردەوام
بزووتنەوە مافخوازی و ڕەواکانی کوردیان بە
شکڵی هۆز و عەشیرە پێناسە کردوە کە غەریزی
دژی یاسا و پرەنسیپەکانی پێکهێنان و دامەزراوەی
حکوومەتن! و هەر ئەو دەسەاڵتدارانەش بەپێی
بەرژەوەندیی خۆیان پشتیوانی لەو هۆزانە دەکەن
(کە بە گەشەنەسەندوو و دژە یاسا دەیانناسێنن).
یان دەنا تێکیان شکاندوون و لە کێشەی نێوانیان
کەڵکیان وەرگرتوە و وەک کەرەسەیەک بە قازانجی
خۆیان بۆ الوازکــردنــی هەستی ناسیۆنالیستی،
ئاژاوە و گێرەشێوێنی و دووبەرەکی لەنێوان ئەوان
و بزووتنەوە سیاسییەکان بەکاریان هێناون.
لــە مــێــژووی بــزاڤــی ڕزگــاریــخــوازیــی کــورد لە
ســەدەکــانــی نـــۆزدە و بیستەم و دواتــــردا لەو
چوار واڵتە وەک یەک و بە شێوەی جۆراوجۆر
کەڵکی خراپیان لە پرسی عەشیرە کــوردەکــان
وەرگرتوە و کۆمەڵگەی کوردی بەردەوام تووشی
دووپاتەبوونەوەی ڕووداوە تاڵە مێژووییەکان
بــووە کــە ن ــەوەی ئــەمــڕۆ بــە خیانەت پێناسەی
دەکــا و ئارەقەی شــەرم تک تک لە تەوێڵی ئەو
توێژەرانە دێتە خوار کە دێڕەکانی دیرۆکی گەل
دەنووسنەوە .چ لە سەردەمی شا و چ لە ڕێژیمی
ئێستادا بە شێوەیەکی سیستماتیک هەوڵ دراوە ئەم
ماتەوزەیە بەدژی بزووتنەوەی ڕەوای نەتەوەیی
کەڵکی ل ـێوەرگــیــرێ ،بــەجــۆرێــک لــە ســەردەمــی
کــۆمــاری ئیسالمییدا بــە ئــەزمــوونوەرگــرتــن لە
نیزامی پاشایەتی هەر لە سەرەتاوە هەوڵی ئەوە
درا جۆرێک هۆزتەوەری ڕێک بخەن ،دەسەاڵت
بــە شــێــوازی جــۆراوجــۆری وەک گواستنەوەی
حەشیمەتی هەتا پێدانی هەڤیازیی ئابووری هەوڵی
ئەوەی دا عەشیرەتەکان لە بەرامبەر بزووتنەوەی
ناسیۆنالیستی ق ــوت بــکــاتــەوە و چــەکــداریــان
بــکــا .دەســــەاڵت هــەوڵــی دا بــۆ بــووژانــدنــەوەی
سیستەمی عەشیرەیی "چاکسازیی ئەرزی"ـی شا
هەڵوەشێنێتەوە کە ئەمە بووە هۆی دووبەرەکی
لەنێوان خاوەن زەوییەکانی پێشوو و جووتیاراندا.
ئەو هۆزانە لە ناوچە و شوێنیی دانیشتنی خۆیاندا
چەکدار کران ،بنکەیان بۆ دامــەزرا و دەسەاڵتی
ێ درا و بە پڕوپاگەندەیەکی
بەڕێوەبەرییشیان پ 
زۆر تەنانەت لەالیەن خومەینییەوە چ بە درووشم
و چ بە کــردەوە عەشیرەتەکان وەک پشتیوان و
قــەاڵی قایمی "شــۆڕش" پێناسە کــران و چەندین
دامـــــەزراوەی تایبەت بــە عەشیرە و هــۆزەکــان
دامـــــەزران .دواتــریــش لــە ڕەوتـــی تــەمــەنــی ئەو
ڕێژیمەدا بەشێک لەو هۆز و عەشیرەتانەی پشتیان
بە نیزام سپاردبوو جگە لەوەیکە لە چوارچێوەی
سپای پاسداراندا ڕێکخران و کرانە چاوساغ و
بەشێکیشیان لە ئیدارە و دامــەزراوەکــانــی دیکە
ێ درا و لە شار و ناوچەکانی خۆیان
کاریان پ 
سووکە دەسەاڵتێکیان پێ درا هەتا ئەو پەیامەش
بــە کۆمەڵگە بــدەن کــە ئــەوانــەی دەگ ــەڵ ئێمەن،
دادەمەزرێن ،چەکیان دەدرێتێ ،پشتیوانییان لێ
دەکرێ و ئەمانە بەرزترن هەتا ئێوە کە بەدوای
مافی ڕەوای گەلەکەتان دەکەون!
لە سەردەمی تێکنۆلۆژی ،چاخی پێوەندییەکان و
جیهانژینێکی شووشەییدا هەتا هاتوە ئەو جۆرە
کۆمەڵگەیانە بــەرەو نەمان دەچن و بە بــرەودان
بە زانست و جۆری پێوەندییەکان و ئاوێتەبوونی
خەڵک دەگەڵ یەکتر سنووری نێوان ئەو چینانەی
کۆمەڵگە لەچاو پێشوو کاڵتر بۆتەوە و خەریکە

لە ئێستاوە لەو شەڕەدا شکاوە؟

لە زۆربــەی ئەم واڵتانەی کە ئەم دیاردەیەیان
تێدا هەیە ڕەوشی خۆی دەگۆڕێ و خۆی دەگەڵ
پرەنسیپەکانی جیهانی ســـەردەم ڕێــک دەخــا.
هەڵبەت ڕێژیمە دیکتاتۆرەکان بە پالنی جۆراوجۆر
دژی ئەو گۆڕانکارییەن و بەشێوازی جۆربەجۆر
هەرنەبێ هەوڵی ئاژاوە و تەنانەت هەڵگیرساندنی
شــەڕ لەنێوانیاندا دەدەن بۆ زیــنــدووڕاگــرتــن و
بااڵنسی هێز بە قازانجی خۆیان.
لەبەر جوغرافیای تایبەت و مێژوویی بوونی ئەو
مەڵبەندە لە بواری ژیار و شارستانییەتی کۆنەوە،
کوردستان بە گشتی لەم یەکە و دامەزراوەیەی
کۆمەڵگە نــەک بێبەش نەبووە بەڵکوو پشکێکی
زۆری وەبــەرکــەوتــوە .بــەاڵم ئــەوەی مەبەستی
ئێمەیە بــەدوای گرتنەدەستی جڵەوی شۆڕشی
گەالنی ئێران لەالیەن ئاخوندەکانەوە بــەردەوام
خەتی خــوار لەبن ســەری گــای پــیــردا بــووە و،
لەو جۆغرافیایەی بە موکریان پێناسە دەکرێ
بە هۆکاری مێژوویی (دامەزرانی یەکەم حیزبی
مۆدێرن و ئەمڕۆیی "حیزبی دێموکراتی کوردستان"
و دامەزرانی کۆماری کوردستان و تێکەڵبوونی
ڕاستەوخۆی خەڵک بە بزووتنەوەکان) یەکێک لە
ناوچەکانی نفووزی حیزبی دێموکرات بووە کە
بە شێوەی نەریتی زیاترین پێگەی کۆمەاڵیەتیی
تێدا هەبووە.

لێکتێنەگەیشتنی تاکەکان و ڕەخساندنی دەرفەت
لەو ڕەوشــە ئاڵۆز و قەیراناوییەی کوردستاندا
کە ڕێژیمی تازە بەدەستەاڵتگەیشتوو هێرشی
دێنا و سەرکردایەتیی کــورد لەوکاتە ناسکەدا
سەرقاڵی وتووێژ بــوون بۆ ئەوەیکە ڕێگایەکی
ئاشتییانە بۆ چارەسەری پرسی کورد ببیننەوە،
بەکرەشۆفارەکان لە گڕژییەکی بچووک کەڵکیان
وەرگرت و هەوڵیان دا بەشێک لەوان لە بەرامبەر
بزووتنەوەی ڕەوای کورددا ڕابگرن کە مەخابن
لەو هەوڵەیان هەتا ڕادەیەکی باش سەرکەوتوو
بوون .بۆ ئەم مەبەستە الیەنە پێوەندیدارەکانی
دەسەاڵت بەتەواو مانا پشتی ئەو بەشە لە ئاغا
مەنگوڕەکانیان گرت و مەودایەکی نەخوازراویان
خستە نــێــوان خــەڵــک و ئـــەوان .ئــەگــەرچــی لەو
شەبەنگەی کۆمەڵگەش چەندین کەس لە باشترین
فەرماندەران و قارەمانانی حیماسەخولقێن ،سەر
بــە ئاغا مەنگوڕەکان بــوون (نــەمــر قادرئاغای
چوارگا ،شەهید حەمزە بێهنام و ،)...بەاڵم بەشێکی
دیکەشیان فریوی ناحەزانیان خوارد و بە قینێکی
پەنگخواردوو و بە بیرێکی چــەوت هەوڵیان دا
لە بەرامبەر کۆمەڵگەی کوردستان ڕابوەستن.
ئەمە باشترین دەرف ــەت بــوو کە ڕێژیم کەڵکی
ل ـێوەربــگــرێ و هــەوڵ بــدا ئــەو درزە بچووکە
مەزنتر بکاتەوە و بە هەموو جــۆرە نەخشە و

ئەم ناوچەیە لە بواری پێکهاتەی عەشیرەییشەوە
چەندین هۆز و عەشیرەی جیاواز و ناسراوی تێدا
ژیاون کە لە زۆربەی کاتەکاندا پەنا و پشتیوانی
بزووتنەوەی کوردی بوون و یەکێک لەو عەشیرە
نــاســراوانــەی کــوردســتــان و ئــەم جوغرافیایە،
عەشیرەتی مەنگوڕە کە مێژوویەکی کەون و پڕ لە
بەسەرهات و جوامێرییان هەیە .هەندێک ڕووداوی
مێژوویی هەن کە نەکهەر مەنگوڕەکان بەڵکوو
نەتەوەی کورد لەم بەشەی کوردستان بەگشتی
ناتوانێ هیچ کات لەبیریان بکا ،ئەویش کارەساتی
قەتڵوعامی باپیرئاغای مەنگوڕ و سەدان سواری
ڕەشــیــد و ئــازا لــە دەڤـــەری مــەراغــە بــە دەستی
ئەحمەدئاغای موقەدەم ،حاکمی مەراغە لە ساڵی
١٧٨٣ی زایینییە (١١٦٢ی هەتاوی)( ،باپیر ئاغا کە
گیانی لەدەست داوە هەر کــوڕەی ژن و مناڵی
خۆی هەبووە کە دواتــر جگە لە بــەرەی خدری
ئەوانەی دیکە بە ناوی دایکیان ناسراون (تایفەی
زێڕنێ ،شەمێ ،مرۆتێ ،زێنێ ،ئامانێ) کە ئێستا
ئاغا مەنگوڕەکانی دەڤەری مەهاباد ،پیرانشار و
هەندێکیش لە دەڤ ــەری ســەردەشــت لــەم شەش
بەرەیەن و ئەمانەش جیاوازییان هەیە دەگەڵ ئەو
بەشەی دیکە لە عەشیرەی ئاسایی مەنگوڕ (دیارە
بەشێکی زۆریش لە دیوی باشووری کوردستان
نیشتەجێن) .یان بەشداریی مێرانەی حەمزەئاغای
مەنگوڕ ،کوڕی باپیرئاغا وەک پیاوێکی شۆڕشگێڕ،
ئـ ــازا ،چــاونــەتــرس و گــەلــدۆســت لــە ڕاپــەڕیــنــی
ڕزگاریخوازانەی شێخ عوبەیدوڵالی نەهریدا.
یان کەسایەتیی مەزنی وەک سوارەئاغا (،)١٨٧٩
کاکەڵاڵغا ( )١٨٩٢باپیرئاغا کــوڕی هەمزەئاغا
( )١٩١٧و ...دەیان و سەدان ڕۆڵە کە گیانی خۆیان
لەپێناو پیاوەتی و کورد و کوردستاندا بەخت
کردوە.
لــە بــزووتــنــەوە چەکدارییەکەی ســااڵنــی -٤٦
٤٧یشدا ماڵی ئاغا مەنگوڕەکان شوێنی داڵدەدان
و حــاوانــەوەی کــادر و پێشمەرگەکانی شۆڕش
بوون و لە سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێرانیشدا
هەمدیسان ســەرجــەم حێلی مەنگوڕ (بــە ئاغا
و ڕەعیەتەوە) شانبەشانی کۆمەڵگەی کــوردی
بـــەدژی ڕێــژیــمــی پــاشــایــەتــی ڕابــــوون و بەشی
زۆریـــان تەڤڵی شــۆڕشــی مــافــخــوازانــەی کــورد
لــە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان بــە سەرکردایەتیی
حیزبی دێموکرات بــوون .بەاڵم بەهۆی هەندێک

پیالنێک و تەنانەت ڕشتنی خوێنی الوان ڕق و
بوغز و هەستی تۆڵەی پتر تاو بدا.
دوای  ٤٣ساڵ لە دەسەاڵتی شومی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دوای ئەو هەمووە زوڵم
و ناحەقی و گرتن و کوشتنەی خەڵکی کورد
لەالیەک و وەرددانەوەی ڕابردوویەکی نەخوازراو
و پیالنمەند هەنووکە بەشی هــەرەزۆری الوانی
سەربەم بەشەی ئاغا مەنگوڕەکان بە ئاگاهی
و بیرێکی کـــراوەوە دەڕوانــنــە ڕابــــردووی ئەو
پێوەندییانە و جیا لەوەی کە بەباشی هەستیان بە
پیالنە مەترسیدارەکانی ڕێژیم کردوە ،چاوکراوەتر
دەڕواننە پرسی کورد و نەک هەر لەو گەڕەکانەی
حکوومەت بە مەبەستی هەاڵواردنیان لە کۆمەڵگەی
کوردی بۆی دابین کردوون نەماونەوە ،بەڵکوو
گــەڕاونــەوە نێو خەڵک و بــازار و گەڕەکەکانی
دیکەی شار و بەوپەڕی ڕاستگۆییەوە تێکەڵ بە
خەڵک بوونەتەوە و تەنانەت ژن و ژنخوازییان
دەگــەڵ خەڵک پێکهێناوە کە ئەمە نیشانەیەکی
باشە بۆ بەگژداهاتنەوەی پیالنەکانی دوژمن.
ئەو بەشە کەمەش کە هەتا ئێستاش پاڵیان وە
ڕێژیم داوە و کــردەوەی نەشیاو بــەدژی خەڵک
و بزووتنەوەی سیاسی کــورد ئەنجام دەدەن،
ئەوانەن کە لە داوی فریوبازیی ڕێژیمدا ماون و
هەروا چەکی دوژمنیان لە شاندایە و گەلی خۆیان
دەبوغزێنن و ب ــەرەوڕووی دەبنەوە و بە فیتی
بەرپرسانی سپا ئازار و ئەزییەتی خەڵک دەدەن
هەتا ئــەو دۆخــە ئاسایی نەبێتەوە و بــەردەوام
هەستی تۆڵە و تۆڵەی بەرامبەر لە نێوان خەڵک و
ئەواندا بمێنێتەوە (ئاژاوە بنێوە و حکوومەت بکە).
ئێمە هیوادارین ئەو بەشە بچووکەش هەوڵ بدەن
بۆ قەرەبووکردنەوەی هەڵەکانیان ڕیزی خۆیان لە
ڕیزی دەسەاڵتی حاکم جیا بکەنەوە و کارێک بکەن
کە لە بارەگای گەل و نیشتمان ڕووســوور بێنە
دەر و هەنگاوەکانیان بۆ نزیکبوونەوە لە خەڵک
توندتر باوێژن هەتا لە دواڕۆژی ئازادیدا بتوانن
خۆیان لە ڕیزەکانی گەدا ببیننەوە و بەتایبەتی
پەیوەندیی مێژوویی لەگەڵ حیزبی دێموکڕات
زیندوو بکەنەوە .با لە کەشێکی لێبووردەیی و
پێکەوەژیانێکی ئاشتییانەدا بەرەو ئاوات و ئامانجە
بەرزەکانی شەهیدان تێبکۆشین و هەموو وزە و
تواناکانمان پێکەوە بۆ تێکشکاندنی نادادپەروەری
و ستاندنەوەی مافی خوراومان کۆ بکەینەوە.

یووڤاڵ نووح هەراری
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە :سولێمان دڵسۆز
حەوتوویەک کەمتر لە دەستپێکی شــەڕەکــە ،تا دێ ئەگەری ئەوە
بەهێزتر دەبێ کە ڤالدیمیر پووتین لە ئێستاوە بەرەو شکستێکی مێژوویی
ملی ناوە .پووتین ئەگەر لە گشت پەالمارەکانیشیدا سەر بکەوێ هێشتا
دۆڕاوی شەڕەکەیە .خەونی زیندووکردنەوەی ئیمپراتۆریی ڕووسیە
هەمیشە لە سەر ئەو درۆیە هەڵچندراوە کە ئۆکڕاینییەکان نەتەوەیەکی
ڕاستەقینە نین ،کە ئۆکڕاینییەکان گەلێکی ڕاستەقینە نین و دانیشتووانی
کییەڤ و خــارکــۆف و لیڤیڤ خــوازیــاری حکومەتی مۆسکۆن .ئەمە
درۆیەکی گەورەیە .ئۆکڕاینییەکان نەتەوەیەکی خاوەن هــەزاران ساڵ
مێژوون .ئەو کاتەی کییەڤ باژێڕێکی مەزن بوو ،مۆسکۆ گوندیش نەبوو.
بەاڵم ملهوڕەکەی ڕووسیە ئەوەندەی ئەو درۆیە دووپات کردۆتەوە لەوە
دەچێ خۆی بڕوای پێ کردبێ.
ئەو کاتەی پووتین پالنی ئەو جەنگەی دادەڕشــت دەکــرێ حیسابی
بۆ هێندێک واقیع کردبێ .ئەو دەیزانی لە ڕووی سەربازییەوە ئۆکڕاین
دەرەقەتی نایە .دەیزانی ناتۆ لەشکری خۆی بۆ بە هاناوەچوونی ئۆکڕاین
نانێرێ .دەیزانی چاولەدەستیی ئورووپا بۆ نەوت و گازی ڕووسیە دەبێتە
هۆی ئەوە واڵتێکی وەک ئاڵمان بۆ سەپاندنی سزای قورسی ئابووری
دڵ لە دڵ بدا .لە سەر بنەمای ئەو ڕاستییە ناسراوانەدا ،پالنی پووتین
ئەوە بوو بە توندی و خێرایی دەست بە سەر ئۆکڕایندا بگرێ ،سەری
حکوومەتەکەی ژێ بکا ،حکوومەتێکی سەر بە ڕووسیە لە کییەڤ دابنێ
و دوایی و لە سزای ئابووریی واڵتانی ڕۆژئاوایی قوتار بێ.
بەاڵم پووتین حیسابی ڕاستییەکی گەورەی نەکردبوو .ئەو دەرسەی
ئەمریکییەکان لــە عــێــراق و سۆڤیەتییەکان لــە ئەفغانستان دادران،
داگیرکردنی واڵتێک زۆر لە ڕاگرتنی ئاسانترە .پووتین دەیزانی کە
هێزی ئەوەی هەیە ئۆکڕاین داگیر بکا ،بەاڵم داخوا خەڵکی ئۆکڕاین بە
ڕێژیمێکی داردەستی مۆسکۆ ڕازی دەبن؟ پووتین قوماری لە سەر ئەو
پێڕازیبوونەی ئەوان کرد .پووتین هەرکات کەسێکی دەست کەوتبێ
گوێی بۆ شل بکا قەوانە شڕەکەی بۆ لێداوەتەوە کە :ئۆکڕاینییەکان
نەتەوە نین .جگە لەوە ،ساڵی  ٢٠١٤خەڵک لە کرایمە بەرانبەر هێرشی
ڕووسان بەرگرییەکی ئەوتۆیان نەکرد ،لە  ٢٠٢٢دا چ شتێک گۆڕاوە؟
ڕۆژ بە ڕۆژ ئاشکراتر دەبــێ کە پووتین ئەو قومارەی دۆڕانــدوە.
ئۆکڕاینییەکان بە دڵ و گیان بەرەنگاری دوژمن بوونەتەوە ،سۆز و
سەرنجی سەرانسەری دنیایان بردۆتەوە و شەڕەکەش دەبەنەوە .دیارە
ڕۆژی ڕەش لەبەرن .ڕووسەکان لەوانەیە سەرانسەری ئۆکڕاین داگیر
بکەن .بەاڵم بۆ سەرکەوتن لە شەڕەکەدا ڕووسیە دەبێ بتوانێ ئۆکڕاین
ڕابگرێ و ئەمەش کاتێک دەکرێ کە خەڵکی ئۆکڕاین ئەو ئیزنەی پێ
بــدەن .تا دێ نیشانەکانی ڕوونەدانی ئەمە زیاتر دەردەک ــەون .لەگەڵ
هــەر تانکێکی ڕووســان کە تێکدەشکێندرێ و لەگەڵ کــوژرانــی هەر
سەربازێکی ڕووســی ورەی ئۆکڕاینییەکان بەرزتر دەبێتەوە .لەگەڵ
کوژرانی هەر ئۆکڕاینییەکیش ڕقی ئۆکراینییەکان لە داگیرکەران قووڵتر
دەبێ .ڕق ناشیرینترین هەستی مرۆڤە .بەاڵم بۆ نەتەوەی زوڵملێکراو،
ڕق گەنجینەیەکی شــاردراوەیــە .ئــەو گەنجینەیە کە لە قوواڵیی دڵی
خەڵکدا حەشار دەدرێ دەتوانێ ڕۆحی بەرخۆدان لە دەروونــی چەند
بەرەدا زیندوو ڕابگرێ .بۆ بنیادنانەوەی ئیمپراتۆریی ڕووسیە ،پووتین
پێویستیی بە سەرکەوتنێکی بێ خوێنڕشتن هەبوو کە بۆ ئەوەش دەبوایە
بەبێ دروستکردنی هەستی ڕق ئۆکڕاین داگیر بکا .تا ئۆکڕاینییەکان
خوێنی زۆرتریان لێ بڕژێ ،هاتنە دیی خەونەکەی پووتین مەحاڵتر دەبێ.
تاپۆی مەرگی ئیمپراتۆریی ڕووسیە بە ناوی پووتینەوە دەنووسرێ نەک
بە ناوی میخایل گۆرباچۆڤ.
نەتەوەکان دواجار لە سەر بنەمای چیرۆک و بەسەرهاتان دروست
دەبن .ڕۆژ بە ڕۆژ بەسەرهاتی زیاتر دەگێڕدرێنەوە کە ئۆکڕاینییەکان
نەک لە ڕۆژانی ڕەشی بەرودوادا بەڵکوو بۆ نەوە و نەتیژەی خۆشیانی
دەگێڕنەوە :سەرۆکێک کە ڕەتی کردەوە پایتەختی واڵتەکەی جێ بهێڵێ
و بە ئەمریکای گوت چەک و تەقەمەنیمان دەوێ نەک ئامرازێک بۆ
ڕاکردن؛ ئەو سەربازانەی "دووڕگەی مار" کە لە ڕووسەکانیان ڕاخوڕی:
"ملی خۆتان بشکێنن و بڕۆن"؛ ئەو خەڵکە بێ چەکەی خۆیان هاویشتە
پێش دەبابەی ڕووســان تا بیانوەستێنن .نەتەوە لە سەر بنەمای ئەو
بەسەرهاتانە دروست دەبن .لە درێژماوەدا ئەو بەسەرهاتانە لە تانک و
دەبابان زیاتر بە هانای نەتەوەوە دێن .ملهوڕەکەی مۆسکۆ خۆ دەبوایە
ئەو شتانە بزانێ .خۆی بە منداڵی زۆر جار گوێی بە بەسەرهاتی دڕندەیی
نازییەکان و خۆڕاگریی ئازایانەی ڕووسان زرینگاوەتەوە.
بەسەرهاتی ئۆکڕاینییەکان نەک هەر ئیرادەی ئۆکڕاینییەکان بەڵکو هی
سەرجەم خەڵکی دنیا بەهێز دەکا .ئەوان ورە وەبەر حکوومەتەکەکانی
یەکیەتیی ئــورووپــا ،حکوومەتی ئەمریکا و تــەنــانــەت هاوواڵتیانی
ستەملێکراوی ڕووسیە دەنێن .ئەگەر ئۆکڕاینییەکان لە خۆ ڕاببینن
بە داری دەستی بەر بە تانکی ڕووســان بگرن ،حکوومەتی ئاڵمانیش
لەخۆی ڕادەبینێ هێندێک مووشەکی تانکشکێنیان بداتێ ،حکوومەتی
ئەمریکا لە خۆی ڕادەبینێ دەستی ڕووسیە لە "سویفت" کورت بکاتەوە،
هاوواڵتییانی ڕووسیەش لە خۆیان ڕادەبینن بەدژی ئەو شەڕە بێمانایە
بڕژێنە سەر شەقام.
دەکــرێ هەموومان ورەمــان بێتە بەر هەر کام لە ئاست خۆمانەوە
کارێک بکەین .یارمەتی کۆ بکەینەوە ،باوەش بۆ ئاوارەکان بکەینەوە ،بە
شێوەی سەرهێل پشتی ئۆکراینییەکان بگرین .شەڕی ئۆکڕاین داهاتووی
سەرانسەری دنیا دیاری دەکا .ئەگەر سەرەڕۆیی و دەستدرێژی بۆی
بچێتە سەر ،هەر هەموومان باجە تاڵەکەی دەدەین .سەیرکردن و هیچ
نەکردن دەردێک دەرمان ناکا .کاتی ئەوەیە دارێک بخەینە سەر بەردێک.
بەداخەوە ،ڕەنگە ئەو شەڕە درێژخایەن بێ .ڕەنگە شێوە و بیچمی
خــۆی بــگــۆڕێ ،بــەاڵم دوور نییە چەندین ســاڵ بخایەنێ .گرینگترین
بــڕیــار لــەو بـــارەوە پێشتر دراوە .ڕووداوەک ــان ــی ئــەو چەند ڕۆژەی
دوایــی بە هەموو دنیای نیشان دا کە ئۆکڕاین واڵتێکی ڕاستەقینەیە،
کە ئۆکڕاینییەکان گەلێکی ڕاستەقینەن .ئەوەشی دەرخست کە بە هیچ
شێوەیەک نایانەوێ بچنە ژێر نیری ئیمپراتۆریی ڕووسەوە .بەاڵم هێشتا
پرسیارە سەرەکییەکە لەو گۆڕەی ماوەتەوە کە ئاخۆ چەندەی پێ دەچێ
تا ئەو پەیامە دیواری ئەستووری کرێملین ببڕێ.
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سیاسەتی زمانی لە حیزبی دێموکراتدا
()١-٢

ئاماژە :ئەم باسە لە سمینارێک بەبۆنەی
ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک پێشکێش کراوە
***

پێشەکی:
حیزبی دێموکرات لە گرنگیدان بە پرسی
زمــان لــە ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــاندا ڕۆڵێكی
گەورەی هەبووە .بەرزڕاگرتنی پێگەی زمانی
کــوردی و پاراستنی ئــەو زمانە و هەروەها
هەوڵدان بۆ ئەوەی گرنگیدان بە زمانی کوردی
ببێتە کولتوورێک لە کۆمەڵی ئێمەدا ،یەکێک
لە ئامانجەکانی ئەو حیزبە لە ڕۆژی یەکەمی
دامەزرانیەوە هەتا ئێستا بووە .دەتوانین بڵێن
ئــەم حیزبە هــەر لە دامــەزرانــیــەوە تا ئەمڕۆ
خاوەنی سیاسەتی زمانی بووە.
کە باسی سیاسەتی زمان دەکرێ ،سیاسەتی
زمان بە کۆی ئەو باوەڕ و بۆچوون و ڕوانگانە
دەگــوتــرێ کــە دەوڵــەتــێــک ،حیزبێک ،الیەنێک
تەنانەت بنەماڵەیەک ،دەیکەنە بنەمای هەڵوێست
و کردەوە و ڕفتاری خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ
زمان و کۆمەڵگەدا .بەم پێیە حیزبی دێموکراتی
کوردستانیش خاوەنی سیاسەتی زمان بووە
و هەیە .ئەگەرچی ڕەنگە دەقێکی پەسندکراوی
تایبەت لە ژێــرنــاوی" سیاسەتی زمــان" لەنێو
حیزبدا نەبێ ،یــان حیزب بۆخۆی پێناسەی
ئەو سیاسەتەی نەکردبێ و نەیگوتبێ ئەوەیە
"سیاسەتی زمان"ـیم ،بەاڵم ئێمە کە لە بواری
جــۆراوجــۆردا سەیر دەکەین دەبینین حیزبی
دێموکرات لە سەرەتای دامەزرانیەوە خاوەنی
سیاسەتی زمانی بووە و ،بە ئیلهاموەرگرتن
لەو سیاسەتەی کە هەیبووە بەرنامەی کار و
کــردەوەی خۆی لە بواری زماندا داڕشتوە و
بەڕێوەی بردوە.
بۆ ئەوەی بتوانین سیاسەتی زمانی حیزبی
دێموکرات باش هەڵسەنگێنین ،دەبــێ سەرنج
بــدەیــنــە ئــەو بــوارانــە کــە حیزبی دێــمــوکــرات
مەجالی ئەوەی هەبووە تێیاندا باس لە زمان بکا
و هەنگاو لە پێوەندی لەگەڵ زماندا هەڵێنێتەوە.
یەکەم بــوار ،بەرنامە و پەسندکراوەکانی
حیزبە تا بزانین لەواندا چۆن سەیری زمان
دەکــا .دوویــەم بــوار ،ئەو ڕێککەوتننامانە یان
گەاڵڵەی ئەو داخوازیانەن کە حیزبی دێموکرات
بــەڕەوڕووی دەوڵەتی مەرکەزی و هەروەها
ب ــەرەوڕووی الیەنە ئێرانییەکانی -ئەو کاتی
ویستوویەتی لەگەڵیان هەوپەیمانی دروست
بــکــا -کـــردوونـــەوە .بــوارێــکــی دیــکــە ،ک ــار و
تێکۆشانی ڕۆژانەی حیزب بۆ وێنە پێوەندیی
نێوان ئۆرگانەکان ،ڕاگەیاندن ،پەروەردە و هتد
دەگرێتەوە کە دەری دەخا حیزب چۆن لەگەڵ
زمانی کوردی هەڵسوکەوتی کردوە .لەو بوار
و مەیدانەشدا دەردەک ــەوێ کە لە ژیانی ئەو
حیزبەدا ،مەسەلەی زمان چ جێگایەکی هەیە.
یەکێک لــە بــوارەکــانــی دیــکــە ،هەڵوێست و
چونیەتیی تەعامولی حیزب لەگەڵ ئەو کەسە
دڵسۆزانەی نێوخۆی کوردستانە کە لە پێوەندی
لەگەڵ زمانی کــوردیــدا کــار و ئــەرک دەگرنە
ئــەســتــۆی خــۆیــان و ،خــزمــەتــی زمــانــەکــەیــان
دەکەن .لە هەمووی ئەو بوارانەش بەرچاوتر
ئەو کاتانەیە کە حیزبی دێموکرات دەسەاڵتی
بەدەست بووە و زمانی کوردیی لە سیستەمی
پــەروەردە و خوێندندا بەکار هێناوە .من ئەم
پێنج بــوارەم لە نــەزەر دایە کە باسیان بکەم،
ڕەنگە هێندێکیان تێروتەسەلتر باس بکەم بەاڵم
هێندێکیان بەکورتی.
زمـــانـــی کــــــوردی لـــە بـــەرنـــامـــە و
پەسندکراوەکانی حیزبی دێموکراتدا
یەکەم بوار ،کە ڕەنگدانەوەی گرنگیدانی حیزب
بە زمانی کوردیی تێدا دەبینین ،پەسندکراوەکانی
حیزبی دێموکراتن .با بزانین لەواندا ئەم پرسە
چــۆن ڕەنگی داوەتـ ــەوە؟ سروشتییە حیزبی
دێــمــوکــرات کــە حیزبێکی نــەتــەوەیــیــە ،گەلی
کــورد لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان ،بە بەشێک
لــە نــەتــەوەی کــورد دەزانـــێ؛ نــەتــەوەیــەک کە
خاکەکەی بەسەر چەند واڵتێکدا ،دابەش کراوە
و جگە لــەوی خاکەکەی داگــیــرکــراوە ،هەوڵ
دراوە مێژووەکەشی بشێوێندرێ و چەواشە
بــکــرێ .ســـەرەڕای داگــیــرکــرانــی خاکەکەی و
چــەواشــەکــرانــی مــێــژووەکــەی ،ه ــەوڵ دراوە
زمــانــەکــەشــی لــێ بــســتــێــنــدرێــتــەوە .ئـــەوەش
نەک هەر لە بەشێکی کوردستان بەڵکوو لە
هەموو بەشەکانی کوردستان ،هەر یەک لەو
دەوڵــەتــانــەی کــوردیــان لەژێر دەســتــدا بــووە،
هەوڵی سەرکوت و سڕێنەوەی ئەو زمانەیان
داوە ،دیــارە لە هــەر واڵتــەی بە جــۆرێــک .لە
ئێران و لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەو هەوڵە
بەو شێوەیە بووە کە خوێندن بەو زمانەیان لە
کورد قەدەغە کردوە ،بە ڕەسمییان نەناسیوە

و هەوڵیان داوە وەکــوو زاراوەیــەکــی زمانی
فارسی پێناسەی بکەن و سامانی ئەو زمانە
کە وشەکانیەتی ،دەستەواژەکانیەتی ،دەستی
بەسەر دابگرن و بیکەن بە بەشێک لە سامانی
زمانیی نــەتــەوەی حاکم .ئــەو کەسانەش کە
ویستوویانە خزمەتی ئــەو زمــانــە بــکــەن بە
شــێــوەی جــۆراوجــۆر کێشەیان بــۆ دروســت
کــردوون .تەنانەت هەتا ئێستاش دەبینین لە
سەر دانانی ناوی کــوردی لەسەر مندااڵن یا
لەسەر شوێنی کار و دووکان و بازار ،ڕێگری
و کــۆســپ هــەیــە و کــەســەکــان لــەگــەڵ کێشە
بەروڕوو دەبن .واتە هەر لە ڕێژیمی شایەتیدا
ئەو سیاسەتە بەڕێوە نەچووە ،لە سەردەمی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییشدا ئەو سیاسەتە
هەر دریژەی هەیە .دیارە حیزبێک بەو ناسین
و تێگەیشتنەی لەسەر نەتەوەبوونی کورد
هەیەتی و ،بەو مەترسییانەی لەسەر ڕێگای
ئەو نەتەوەیە بەدیی کردوون ،سروشتییە کە
گرینگی بە زمان بدا.

لە یەکەم بەیاننامەی حیزبی دێموکراتدا
کە بەیاننامەی دامەزرانی حیزبە و لە  ٨خاڵ
پێک هاتووە ،یەکێک لە خاڵەکان ،تایبەت بە
زمانە .لە خاڵی دوویەمی ئەو بەیاننامەیەدا
هاتووە "گەلی کورد دەبێ مافی خوێندن بە
زمانی زکماکی هەبێ و تەواوی کاروباری
ئیدارەکانی بە هــۆی زمانی کوردییەوە
بەڕێوە بچێ ".بەم جۆرە لە یەکەم بەیاننامەی
حیزبدا باسی زمانی کوردی بە زەقی هاتووە.
پاشان لە مەرامنامەی حیزبی دێموکرات کە
پەسندکراوی یەکەم کۆنگرەیەتی ،دوو خاڵ
پێوەندییان بە زمــانــەوەیــە ،خاڵی سێزدەیەم
دەڵــێ" :بەمەبەستی پەرەپێدانی زانست و
شارستانییەت لەنێو خەڵکی کوردستاندا،
خوێندنی قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی
دەکرێتە ئیجباری و لە هەموو قۆناغەکاندا
دەبێ بە زمانی کوردی دەرس بخوێندرێ".
لــە خــاڵــی ٢٢شـــدا دەڵـــێ" :مــافــی کەمە
نەتەوەییەکان وەکوو ئاشووری ،ئەرمەنی
کە لە کوردستاندا دەژین دەبێ بەتەواوی
دابین بکرێ ".یانی دەبینین لــە دوو خاڵدا
باسی زمان هەیە و ئەوەش بەڕاستی جێگای
هەڵوێستە لەسەرکردنە کە حیزبی دێـموکرات
لەو سەردەمیشدا ،مافی زمانی تەنیا بۆ کورد
ناوێ و ،بۆ کەمە نەتەوەکانی کوردستانیشی
دەوێن.
ئــەوە خاڵێکی زۆر گرینگە ئەو وەختی کە
حــیــزبــی دێــمــوکــرات و دوای ئ ــەو کــۆمــاری
کوردستان دامەزران هێشتا بیاننامەی جیهانیی
مافی مرۆف پەسند نەکرابوو .بەاڵم تێگەیشتنی
ئەم حیزبە بەجۆرە بووە کە کەمە نەتەوەکانی
دیکەش دەبینێ و دان بە مافەکانیاندا دەنێ.
تەنانەت لە سەردەمی کۆماری کوردستاندا
ئیمکانی خوێندن بۆ جوولەکەکان بە زمانی
خۆیان لە مەهاباد پێک دێنێ .لە خاڵەکانی
 ١٣و ٢٢ی مەڕامنامەی پەسندکراوی یەکەم
کۆنگرەی ئەو حیزبەدا هاتووە:
" _١٣بە مەبەستی پەرەپێدانی زانست و
شارستانییەت لەنێو خەڵکی کوردستاندا،
خوێندنی قۆناغەکانی سەرەتایی و ناوەندی
دەکرێتە ئیجباری و لە هەموو قۆناغەکاندا
ئەبێ بە زمانی کوردی دەرس بخوێندرێ.
 _٢٢دەبێ مافی کەمە نەتەوەییەکانی کە لە
کوردستاندا دەژین ،وەکوو ئازەربایجانی،
ئەرمەنی و ئــاســووری ،بــەتــەوای دابین
بکرێ".

بــە داخــــەوە پــرۆگــرام و پــێــڕەوی نێوخۆی
پەسندکراوی کۆنگرەی دووهەم لە دەستدا نیە
تا بزانین پرسی مافە زمانییەکان لەوێدا چۆن
هاتووە .بەاڵم کە دێینە سەر پەسندکراوەکانی
کۆنگرەی سێیەم ،زۆر بە دیاریکراوی باسی
زمــان لەوێدا ،بەرجەستە دەبێتەوە و لە چەند
خاڵدا ئاماژەی پێ دەکرێ .من لێرەدا ئاماژە بەو
خااڵنە دەکەم چونکە کاریگەریی درێژخایەنیان
لەسەر بەرنامە و پەسندکراوەکانی داهاتووی
حیزب دەبێ.
لــە ب ـهرنــام ـ ه و پ ــێ ــڕهوی نــێــوخــۆی حیزبی
دێموکراتی کوردستان (ئــێــران) ،پەسندکراوی
کۆنگرەی سێهەم لە بەشی "ئامانجەکانی گشتی،
هەڵسووڕاندنی کاروباری دەوڵەتی"دا هاتووە:
" )١١زمــانــی کــــوردی زمــانــی ڕهسمیی
حکوومهتی میللیی خودموختاری کوردستانه.
له ههموو قۆناغهکانی خوێندندا فێربوون ب ه
زمانی کوردیی ه و ل ه ئیدارهکانی دهوڵهتیشدا
ئــهو زمــانـ ه بهڕهسمی بـهکــار دههێندرێ.

دوای پەیامی ٢٦ی خەزەڵوەری ١٣٥٨ی
خــومــەیــنــی ڕوو لــە خــەڵــکــی کــوردســتــان،
قۆناغێک لە وتووێژ و دانوستان لەنێوان هێزە
سیاسییەکانی کوردستان و دەوڵەتی ئێران
دەستی پێ کرد و "دەستەی نوێنەرایەتیی
گەلی کــورد" پێک هــات .حیزبی دێموکرات،
ئەندامی ئەو هەیئەتە و د.قاسملوو وتەبێژی
هەیئەتەکە بوو .لە ٤ی سەرماوەز ،دەستەی
نوێنەرایەتی بەیاننامەیەکی لە  ٨خاڵدا باڵو
کردەوە .ئەو  ٨خاڵە داوا سەرەکییەکانی گەلی
کورد بوون و دەستەی نوێنەرایەتی داوای
لە خەڵک کرد بۆ پشتیوانی لەو داخوازانە،
خۆپێشاندان وەڕێ بــخــەن .لــە خــاڵــی ٤دا
هاتووە:
"زمانی کوردی ،زمانی رەسمیی خوێندن
و نامەنووسینی ئیدارە و دامەزراوەکانی
کــوردســتــان دەبـــێ .لــە دوای پۆلی ٤ی
ســەرەتــایــیــەوە ،زمــانــی فارسییش لە
تەنیشت زمانی کوردی لە قوتابخانەکان

زمانی فارسی ههروهک ل ه ناوچهکانی تری
ئێران ل ه حکوومهتی میللیی خودموختاری
کوردستانیش زمانێکی ڕهسمیی دهوڵهتیی ه
و ل ه قوتابخانهکان پــاش ساڵی چــواری
سهرهتایی ،مندااڵنی کوردستان وێرای زمانی
کوردی دهیخوێنن.
 )١٢کهمایهتییهکانی نـهتـهوایـهتــیــی
دانیشتووی کوردستان دهگهڵ کوردهکان مافیان
وهک یهکه .مافی فهرههنگییان دابین دهکرێ و
منداڵهکانیان ل ه قوتابخانه سهرهتاییهکاندا
ب ه زمانی زگماکی خۆیان دهخوێنن و مافی
باڵوکردنهوهی ڕۆژنام ه و کتێب ب ه زمانی
خۆیان دهبێ".
لــەژێــر ســەربــاســێــک بــە نـــاوی "ســیــاســەتــی
فەرهەنگی و لەشساغی"یشدا هاتووە:
" )٢٨پهرهپێدانی زمان و ئهدهبی کوردی،
پشتیوانی ل ه نووسهران و زانایانی کورد
ڕێــبــازی دایــیــمــی سیاسهتی فهرههنگیی
حکوومهتی میللیی خودموختاری کوردستان
دهبێ".
ئاماژە بەو خاالنەی پەسندکراوی گۆنگرەی
سێیە م بۆیە پێویست بوو تا وەبیر بێنمەوە لێرە
بەدواوە جەوهەری ئەو خااڵنە بە بەردەوامی لە
بەرنامەی حیزبدا هاتوونەوە .یانی ئەو کاتانەی
لــەتــبــوون و دابــڕانــیــش لــە ڕیــزەکــانــی حیزبی
دێــمــوکــراتــدا ڕوویـ ــان داوە و ،دوو الی ــەن بە
ناوی حیزب دێموکرات تێکۆشانیان هەبووە ،لە
بەرنامەکانیاندا جەوهەری ئەو خااڵنە دەپارێزن.

دەخوێندرێ و ،زمانی رەسمیی ئیداری
لە سەرانسەری ئێران و کوردستانە(".لە
ڕووی دەقی فارسییەوە وەرمگێڕاوە)
هەم لە گەاڵلە  ٢٦مادەییەکەدا ،هەم لە
گەاڵڵە  ٦مادەییەکەدا بە زەقی باسی پرسی
زمــان و مافە زمانییەکان هــەن و گوتراوە
زمانی کوردی لە ناوچەی خودموختار ،زمانی
ڕەسمی دەبێ ،زمانی خوێندن دەبێ ،زمانی
ئیداریش دەبێ بۆ پێوەندیی نێوان ئیدارات لە
کوردستان .هەروەها شتێکی دیکە کە دەبێ
باسی بکەم ئەوەیە هەمیشە حیزبی دێموکرات
ئەو الیەنەی لەبەرچاو بووە کە خوازیاری
چارەسەری پرسی کورد لە نێو ئێراندایە و
لە بەڵگەنامەکانیدا ،وەاڵمی بۆ ئەو پرسیارە
هەبووە کە زمانمان بۆ پێوەندیگرتن لەگەڵ
بەشەکانی دیکەی ئێران و دەوڵەتی مەرکەزی
چی دەبــێ .بۆیە بە بــەردەوامــی لــەو گەاڵڵە
و پالتفۆرمانەدا باسی ئــەوە کــراوە کە لە
تەنیشت زمانی کوردی (هێندێک جار گوتراوە
لە پۆلی چواری سەرەتاییەوە) ،زمانی فارسی
دەخوێندرێ .ئاماژە بەوەش کراوە کە فارسی
زمانی پێوەندیمان لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی
و لەگەڵ بەشەکانی دیکەی ئێران دەبێ.
هەروەها لەگەڵ الیەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
ئێرانیش لە هێندێک قۆناغ و سەردەمدا حیزبی
دێموکرات ،ڕێککەوتن و هاوپەیمانی هەبووە.
بۆ وێنە لەگەڵ شــوڕای بەرگریی نیشتمانی
(شـــورای ملی مقاومت) کــە لــە ڕێکخراوی
موجاهیدین و چەند شەخسیەت و ڕێکخراوی
دیکە پێکهاتبوو .لەوێشدا پێداگریی حیزبی
دێــمــوکــرات لــەســەر مــافــە نەتەوەیییەکانی
گەلی ک ــورد ،بەتایبەتی مافە زمانییەکان،
بــووە هۆی ئــەوە کە لە خــەزەڵــوەری ساڵی
" ،١٣٦٢گەاڵڵەی شوڕای بەرگریی نیشتمانی
بۆ خودموختاری" پەسند کــرا .لە ڕاستیدا
ئەوەی لە بەرنامەی حیزبدا ،لە بارەی مافە
زمانییەکان هاتبوو ،لە چوارچێوەی گەاڵڵەی
شورا بۆ خودموختارییشدا پەسند دەکرێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و
حیزبی دێموکراتی کوردستان ،هەر ئێستا
لە ژمارەیەک یەکگرتن و هاوپەیمانیدان بۆ
نموونە "کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدڕاڵ"،
"شوڕای دێموکراسیخوازەکان" و پێشتریش
"اتــحــاد عمل ب ــرای دمــکــراســی" (یەکیەتیی
کـــردەوە بــۆ دێــمــوکــراســی) .لــە هــەمــوو ئەو
ڕێککەوتنانە و هی پێشووتردا پرسی زمان
ئــامــاژەی پــێ کـــراوە و مــافــە زمانییەکان-

مافە زمانییەکان لە گەاڵڵەی دانوستان و
ڕێککەوتن لە گەڵ الیەنە ئێرانییەکان
دێمە ســەر بـــواری دووهــــەم .لــەو گــەاڵڵــە و
پالتفۆرمانەی دراون بــە دەوڵــەتــی مــەرکــەزی
یا هێز و الیەنە ئێرانییەکان ،ئەوەندەی حیزبی
دێموکرات تەڕەف بووە لەگەڵیان ،باسی زمان
هەمیشە هەر هەبووە.
ساڵی  ،١٣٥٨-١٣٥٧چەند گەاڵلەی داخوازەکانی
خەڵکی کوردستان لەالیەن نوێنەرانی سیاسیی
خەڵکی کوردستان ،حیزبی دێموکرات و دەستەی
نوێنەرایەتیی گەلی کورد ،خرانە بەر سەرنجی
کــاربــەدەســتــانــی تـــاران (گــەاڵڵــەی  ٨مــاددەیــی
ڕەشـــەمـــەی  ،١٣٥٧گ ــەاڵل ــەی  ٢٦م ــاددەی ــی/
سەرماوەزی ،١٣٥٨گەاڵڵەی  ٦ماددەیی /زستانی
 .)١٣٥٨لە گەاڵڵە  ٨ماددەییەکەدا باسی مافە
نەتەوایەتییەکان بە شێوەی گشتی هاتوە و بە
دیاریکراوی خاڵێک یا ماددەیەک لە سەر زمانی
کوردی نەهاتوە.

قادر وریا

ئەوانەی کە مەبەستی حیزبی دێموکرات بوون
و لە بەرنامەکەیدا هاتوون  -دانیان پێدانراوە،
قبووڵ کراون و بەڕەسمی ناسراون.
زمانی کوردی لە ئەدەبیات و تێکۆشانی
ڕۆژانەی دامەزراوەکانی حیزبی دێموکراتدا
دەتــــوانــــم بــڵــێــم زۆربــــــەی هـــــەرە زۆری
بەڵگەنامەکانی حیزب لە سەرەتاوە تا ئێستا بە
کوردی ئامادە کراون و ،دوایە کراون بە زمانی
دیکە .ئەمە ڕەنگە بۆ هێندێک کــەس شتێکی
ئاسایی بێ و بڵێ جا حیزبێکی کوردستانی
هــەر دەبــێ بە زمانی کــوردی بەڵگەنامەکانی
ئامادە بکا .بــەاڵم لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
و بەشەکانی دیــکــەی کوردستانیش حیزبی
کوردستانی هەبوون کە زمانی کــوردی ئەو
جێگە و پێگەیەی الی ئەوان نەبووە و ،کوردی
زمانی سەرەکیی ئەدەبیات و بەڵگەنامەکانیان
نەبووە ،ئەدەبیاتیان بە زمانی دیکە بووە ،دوایە
کردوویانن بە کوردی .بەاڵم حیزبی دێموکرات،
هەمیشە زمانە سەرەکییەکەی ،زمانی کوردی
بـــووە؛ بەیاننامەکانی ،بــەرنــامــە و پــێــڕەوی
نێوخۆی ،ڕۆژنامەکەی ،گۆڤارەکانی ،ڕادیۆکەی
و هەرچی هەیەتی ،بابەت و بەرنامەکانیان بە
پلەی یەکەم بە کوردی ئامادە کراون و دوایە
کردوونی بە فارسی.
پێوەندیی ئۆرگان و دامەزراوەکانی حیزب،
هەر بە زمانی کــوردی بــووە ،ڕێبەری لەگەڵ
نــاوەنــدەکــان ،کۆمیتە شارستانەکان ،لەگەڵ
مەڵبەندەکان ،لــەگــەڵ هێزەکانی پێشمەرگە،
لە گــەڵ ڕێکخراوە حیزبییەکان و ئەندامانی
شانە و بەگشتی هەر پێوەندییەک لە نێوخۆی
حیزبدا هەیە ،بە زمانی کــوردی بــووە .کالس
و دەورەکانمان هێندێک حاڵەتی تایبەتی لێ
دەرچــێ-بــۆ نموونە دوکــتــوری فەڕانسەوی
هاتوون کالسی دەرمانییان بۆ پێک هێناوین،
ئـــــەوان چــونــکــە ک ــوردی ــی ــان نـــەزانـــیـــوە ،بە
فەڕانسەیی قسەیان ک ــردوە وکــادرەکــانــمــان
ناچار بووین بۆیان وەرگێڕنەوە سەر زمانی
کوردی .بە گشتی هەموو جۆرە پەروردەیەکی
حیزب بە زمانی کوردی بووە .تەنانەت ئەگەر
پێشمەرگەی نــەخــوێــنــدەوارمــان هــەبــووە بە
زمانی کوردی خوێندەوار کراوە .پێشمەرگەی
خوێندەوارمان هــەبــووە ،لە ئێران بە زمانی
فارسی فێرە خوێندەواری بووە ،بەاڵم حیزب
فێری خوێندنەوە و نووسینی کوردیی کردوە.
خوێندنەوە و نووسینی کــوردی بەشێکی
هەمیشەیی بـــووە لــە کــاس و دەورەکــانــی
حیزب بەتایبەتی ئــەو دەورە سەرەتاییانەی
بــۆ پێشمەرگە پــێـکهــاتــوون .ک ــوردی زمانی
سەرەکیی ڕاگەیانەکانی حیزب بــووە .دیارە
قۆناغی وا بووە حیزبی دێموکرات بۆ وێنە بە
زمانی تورکییش بەرنامەی لە ڕادیۆکەی باڵو
کردووەتەوە .هەر لە جێدا لە ڕاگەیاندنی حیزبی
دێموکراتدا زمانی فارسی هەمیشە بایەخی پێ
دراوە ،چونکە الیەنی ئێرانی ،چ دەوڵەت و چ
ئۆپۆزیسیۆن ،بــەردەنــگــی ئێمە ب ــوون ،بۆیە
هەمیشە هەوڵمان داوە ،سیاسەت و بەرنامە و
ئەدەبیاتمان بە فارسی باڵو بێتەوە .بەاڵم زمانە
سەرەکییەکە لە چاپەمەنیمان ،لە ڕادیــۆ و لە
تەلەڤیزیۆن زمانی کوردی بووە.
جــێــی خــۆیــەتــی ئــامــاژە بـ ــەوەش بــکــەم کە
حیزبی دێموکرات سەرەڕای سنوورداربوونی
ئیمکاناتی دارایــی و چاپ و باڵو کردنەوە و
لە گەڵ ئەوەی بــەردەوام لە خەباتی نهێنی و
دوورەواڵتیدا بووە ،دەزگای چاپەمەنیی حیزب
هەوڵی داوە بە کوردی کتێب ،گۆڤار و نامیلکە
چاپ بکا .نەک هەر نامیلکە و گۆڤاری حیزبی،
بەڵکوو کتێبی ئەدەبی و میژوویی و هتد .حیزبی
دێموکرات ،سەردەمانێک -لە نیوەی یەکەمی
دەیــەی حەفتای زایینی -لەژێر ناوی "بنکەی
پێشەوا" دا ،کۆمەڵێک کتێبی چاپ کردوون و
ئەو کات باڵو بوونەتەوە .وەکوو "کوردستان
و کـــورد"" ،تــاریــک و ڕوون"" ،کــاروانــێــک لە
شەهیدانی کوردستانی ئێران"" ،پێکەنینی گەدا".
لەڕاستیدا چاپی ئەو کتێبانە بەو مەبەستە بووە
خەڵک شێعری کــوردی ،ئەدەبیاتی کــوردی و
چیرۆکی کوردی ببینێ و بیخوێنێتەوە و ،لەم
ڕێگایەوە خزمەتی بە زمانی کوردیی کردبێ.
***
کۆتایی بەشی یەکەم
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چەمکی پارێزگاری "سیانەت" لە ڕوانگەی ڕێژیمەوە
(شیکارییەکی پڕۆژە یاسای مەجلیسی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لەپێوەندی لەگەڵ "پارێزگاری لە مافی بەکاربەران لە دنیای مەجازی"دا)

ئەییوب شەهابیڕاد

کــۆمــیــســیــۆنــی هــاوبــەشــی "ســیــانــەت"ی
مەجلیس لە دوای مشتومڕ و ئاڵنگارییەکی
زۆر ،رۆژی سێشەمە ١٠ی ڕەشــەمــمــە
بە  ١٨دەنگی بەڵێ لە بەرامبەر دەنگێکی
دژ پـــڕۆژە یــاســای "پــارێــزگــاری لــە مافی
بەکاربەران لە دنیای مەجازی" ناسراو بە
"پارێزگاری لە ئینتەرنێت"ی پەسند کرد.
لە دوای پەسندکردنی ئەم پــڕۆژە یاسایە
لــەالیــەن "ش ــوڕای نیگابانەوە" ،دەسەاڵتی
جێبەجێکردنی دەدرێ بە کۆمیسیۆنێک
بە نــاوی "کۆمیسیۆنی بــەرزی ڕێکخستنی
یاساکانی ئینتەرنێت" کە لە  ٢٠ئەندام پێک
هاتوە و نوێنەرانی هێندێک لە ناوەندەکانی
وەک :نــاوەنــدی میللیی ف ــەزای مــەجــازی،
وەزارەتی پێوەندییەکان ،وەزارەتی ئیتالعات،
سپای پاسداران ،هێزی ئینتیزامی و ...تێدایە.
پڕۆژە یاسای "سیانەت" چییە و کارکرد
و بــەربــەســتــەکــانــی لــەپــێــوەنــدی لــەگــەڵ
ئینتەرنێت و فەزای مەجازی لە ئێراندا چین؟
لێرەدا ئاماژە بە چەند خاڵی سەرەکی لە
ئامانجەکانی ئەم پڕۆژەیە دەکەین:
 لــە کاتی خۆنەگونجاندنی شیرکەتەبــیــانــیــەکــانــی بـــــواری ئــیــنــتــەرنــیــت لــەگــەڵ
بڕگەکانی ئــەم پ ــڕۆژە یاسایە ،داخستنی
هەرجۆرە خزمەتگوزارییەکی بیانی لەبواری
ئینتەرنێتدا.
 -داخستن و ڕێــگــری لــە بەکارهێنانی

سێرڤیسەکانی وەک :گووگل ،ئینستاگرام،
لینکدن ،واتــس ئــاپ ،گــووگــل پــلــەی ،پلەی
ستۆر ،ئەپ ستۆر و هتد.
 نــاچــارکــردنــی خــەڵــک بــە مەبەستیکـــەڵـــکوەرگـــرتـــن لـــە پ ــەی ــامگ ــەی ــەن ــەرە
نێوخۆییەکان.
 لــە پــاش وەرگــرتــنــی تایبەتمەندی وپێناسەی بەکاربەران ،ئەوکات پشتگیریی
کەڵکوەرگرتن لە ئینتەرنێتیان پێ دەدرێ.
 کــۆنــتــرۆڵــی تــــەواو بــەســەر هــەمــووشیرکەتە نێوخۆییەکانی چــاالک لە بواری
خزمەتگوزاریی ئینتەرنێت.
ئینتەرنێت لــە ئیستادا بــۆتــە بەستێنی
دروستبوونی جیهانێکی هاوتەریب لەگەڵ
دونیای حەقیقی (بەاڵم بە کارکرد و توانایی
زۆر زیاتر لە دونیای حەقیقی)یەوە .بۆیە
زۆربەی واڵتانی جیهان بە هەموو شێوەکی
مومکین بە دانانی ڕێوشوێن و یاسای تایبەت
بە ڕێکخستن و بەڕێوەبەریی ئینتەرنێت
توانیویانە کەڵک لە دەرفەتەکانی ئەم جیهانە
نوێیە وەربگرن .بەاڵم جیاوازیی سەرەکی
مــودیــریــیــەتــی واڵتــانــی ئــــازاد و واڵتــانــی
دواکــەوتــووی وەک ئێران لە مەبەست و
ئامانجی یاساکانی تایبەت بەم بوارەدایە،
کە لە چوارچێوەی پارێزگاری لە خەڵک یان
پارێزگاری لە دەسەاڵتدا پێناسە دەکرێن.
بۆ شیکردنەوەی زیــاتــری نــێــوەرۆک و
ئامانجەکانی ئەم پڕۆژە یاسایە ئاماژەیەک
بــە واڵمــی چەند پرسیاری ســەرەکــی لەم
پیوەندییەدا دەکەین .بە لەبەرچاو گرتنی ئەم
خاڵە کە زۆرێک لە بەرپرسان و نوێنەرانی
مەجلیس لە دژی ئەم پــڕۆژە یاسایەن ،بە
ڕاستی کێ لە پشت پەسندکردنی یاسایەکی

لـــەم جـــۆرەیـــە؟ ئــایــا ئــامــانــجــەکــان تەنیا
ئەمنیەتی و کۆنترۆڵکردنی کۆمەڵگەن؟
هــەروەک "ئەحمەدحوسێن فەالحی" یەکێک
لە ئەندامانی ئەو کۆمیسیۆنە تایبەتە گوتی:
"نامانەوێ شاهیدی دووبارەبوونەوەی ٩٨
و ئابانێکی تر بین".
پــڕۆژەی "سیانەت" بە پێداگری لەسەر
شــێــوازێــکــی تــایــبــەت لــە دەســەاڵتــدارەتــی،
ڕاستەوخۆ پشتگیری لە ڕەوتێکی سیاسیی
تایبەت کــە خــۆی لــە "بەیتی خامنەیی"دا
دەبینێتەوە ،دەکــا .ئەمە لە کاتێکدایە کە
نــاڕەزایــەتــی گشتیی کۆمەڵگە و هەروەها
بەشێکی زۆر لە بەرپرسانی ڕێژیم لەپێوەندی
لەگەڵ پەسندکردنی لە ئــارادایــە .گرینگتر
لـــەوەش بــە دەســتــێــوەردان لــە پێکهاتەی
خزمەتگوزارییەکانی ئینتەرنێت بەشوێن
دابــەشکــردنــی دووبـــارەی سەرچاوەکانی
ئابوورین.
پــڕۆژەی "سیانەت" سالی  ١٣٩٧لەالیەن
چــەنــد نــاوەنــدی بــەنــاو فەرهەنگیی وەک:
"کانون اندیشه جــوان ،پژوهشکده فرهنگ
و هــنــر اس ــام ــی ،پــژوهــشــگــاه فــرهــنــگ و
اندیشه اسالمی ،مرکز مطالعات راهبردی
ژرف ــا ،موسسه پــژوهــش و تبیین گفتمان
انقالب اسالمی" بە سەپەرستیی کەسانی
وەک" :کۆمەیل خۆجەستە (خزمی نزیکی
خامنەیی و بــەڕێــوەبــەری گشتیی بەشێک
لەم ناوەندانە) ،محەممەد قومی بەرپرسی
(ســازمــان تبلیغات اســامــی) و مەسعوود
ف ــەی ــی ــازی (بــــەڕیــــوەبــــەری بــەشــێــک لــەم
نــاوەنــدانــە)" ئــامــادە ک ــراوە .ئــەم ناوەندانە
ڕاستەوخۆ ســەر بە "بەیتی خامنەیین" و
سااڵنە بودجەیەکی زۆر لە داهاتی گشتیی

واڵت وەردەگرن .بۆ نموونە بودجەی ساڵی
١٤٠٠ی ناوەندی "پژوهشکده فرهنگ و هنر
اسالمی" جیا لە داهاتی پڕۆژەکانیان ،بڕی ٢٩
میلیارد و  ٣٥٣میلیۆن تمەن بوە( ،بوودجەی
ناوەندی لێکۆڵینەوە بۆ نەخۆشیی شێرپەنجە
لە زانکۆی تــاران لە هەمان س ـادا تەنیا ٥
میلیارد تمەن بوە).
ئەگەرچی ئامانجی (ئەمنیەتی-سیاسی)
یەکێک لــە ڕەهــەنــدە سەرەکییەکانی ئەم
پــڕۆژەیــەیــە ،ب ــەاڵم نــێــوەرۆکــی "سیانەت"
تــا ڕادەیــەکــی بــەرچــاو گرینگی بــە الیەنی
ئابووری دەدا .واتە کۆنترۆڵکردنی هەموو
خزمەتگوزارییە سەرەکییەکانی دونیای
مەجازی و بەڕێوەبردنی ژیانی مەجازی
خــەڵــکــی ئــێــران ب ــەو شــێــوەیــە کــە خــۆیــان
دەیانەوێ.
ئــەم پــڕۆژەیــە بــە بــەرتــەسـککــردنــەوە و
سنووردارکردنی ئەپڵیکەیشێنە بیانییەکان،
دەیــەوێ هەموو چاالکییە ئابوورییەکانی
خەڵک وەک( :کاروباری بازرگانی و بانکی)
لە ڕێگەی ئەپڵیکەیشێنە نێوخۆییەکانەوە بێ.
هەڵگرتنی شوێنپێی یەکێک لەم ئەپڵیکەیشێنە
نێوخۆییانە بــە ن ــاوی "رۆبــیــکــا" ســەر لە
"بەیتی خامنەیی" دەردێنێ" .ڕۆبیکا" جیا لە
هەموو چاالکیە جۆراوجۆرەکانی (لە بواری
ئینتەرنێت ،بازرگانی و بانکی) ،خاوەنەکەی
شیرکەتی "توسکا"یە کە هەموو ڕێکالمە
بازرگانیەکانی "ســەدا و سیمای" ڕێژیم لە
دەســەاڵتــی ئــەم شیرکەتەدایە .یەکێک لە
پشکدارە سەرەکیەکانی شیرکەتی "توسکا"
نــاوەنــدی "ستاد اجرایی فرمان امــام"ە کە
ڕاستەوخۆ لەژێر چاوەدێری خامنەییدایە.
تێکنۆلۆژیی پێوەندییەکان لەسەر بەستێنی

ئینتەرنێت ،خاوەنی کۆمەڵێک تایبەتمەندیی
گرینگە کە کەڵکوەرگرتن لە هەموو بوار
و تــوانــاکــانــی ئ ــەم دەســکــەوتــە مــۆدێــڕنــە،
بۆتە بابەتێکی حاشاهەڵنەگر بــۆ هەموو
کۆمەڵگەکان .تەنانەت بەشێکی بەرچاو لە
مافیای دەســەاڵت لەم پێوەندییەدا خاوەنی
بەرژەوەندییەکی زۆری ئابوورین .هۆکاری
سەرەکی دژایەتی بەشێکی بەرچاو لە ناوەند
و بەرپرسانی ڕێژیم لەگەڵ ئەم پڕۆژە یاسایە
دەگەڕێتەوە بۆ بەریەککەوتنی بەرژەوەندی
و تەریککەوتنەوەیانە لە دەســەاڵت .نەک
خەمی خەڵک.
چەمکی پــارێــزگــاری لــە پانتایی بیری
ڕێــژیــمــدا ،تەنیا بریتی بــوە لــە پاراستنی
خۆی .هەربۆیە سەپاندنی بابەتی "سیانەت"،
سەلمێنەری ئەم خەمە گەورەیەیانە .بەاڵم
دەردی گرانیان لەم پێوەندییەدا بەتایبەت
ئەمەیە کە هێڵی سیاسیی بەیتی خامنەیی بە
بیر و زانستێکی وەهمی و بێماناوە دەیەوێ
شەڕ لەگەڵ پانتایی زانست و تێکنۆلۆژیی
جیهانیی بکا.
پڕۆژە یاسای "سیانەت" تەنیا شێوازێکی
نوێیە بۆ بەتااڵنبردنی سەرمایەی واڵت و
کۆنترۆڵ کردنی زیاتری فــەزای مەجازی.
بــــەاڵم ت ــا ئــیــســتــاشــی لــەگــەڵــدا بـــێ ،یــەک
پــڕۆژەشــیــان (بەتایبەت لــەبــواری فەننی-
تــێــکــنــۆلــۆژیــک) ســـــەرەڕای بــەهــەدەردانــی
سەرمایەکی مــاددیــی خیاڵی بــۆ زاڵــبــوون
بەسەر ئینتەرنێتی نێوخۆیی و ڕەوتی ڕوو
لە گەشەی زانیاری و ئاگایی لە نێو فەزای
ی و پێشوازی بەرفراوانی کۆمەڵگەدا،
مەجاز 
سەرکەوتوو نەبووە.

ئوکراین و گرینگیی خۆڕاگری
ئەنستیتۆی ناونەتەوەیی لێکۆڵینەوەی ستراتێژیک -جان ڕاین
گریمانەی ئاراستەی کێشەی ئوکراین
ڕەنگبێ بە قەد زانیاریی ئەوەی کە تا ئێستا
ڕووی داوە گرینگ نەبێ .بەکورتی ،ئەو
هەڵمەتەی واڵتــە یەکگرتووەکان ،بریتانیا
و ئەوانی دیکە دەمێک بــوو هۆشدارییان
لــەبــارەیــەوە دەدا ،وەک پێشبینی دەکــرا،
بــەڕێــوە چــووە .ئــەوە ئاراستەی زان ــراوە.
وەستاندن و پێچەوانەکردنەوەی ئاراستەکە،
لە ئابلۆقە زیاتر دەخوازێ .بۆ ئەو مەبەستە
خۆڕاگریی ئوکراینیان یەکالکەرەوە دەبێ.
چاونەترس و لەسەر ڕێچکە
تا ئێستا ،پوتین ئاشکرای کــردوە کە نە
گوێ دەداتە چاوترسێنکردن و نە لۆژیکی
ستراتێژیک کە زۆر کەس هیوادار بوون
جێبەجێکردنی پێش بە دەستدرێژییەکی
وەها ئاشکرا بگرێ .بەاڵم لەوە گرینگتر ،ئەو
هەنگاوەکەی دژی ئوکراینی لە چوارچێوەی
چیرۆکی ترسناکی "گێڕانەوەی ناتۆ"دا بەڕێوە
بردوە .ئەو بە شێوەیەکی دەستدرێژیکارانە،
وەک یـــەکـــەم هـــەنـــگـــاوی ســتــراتــێــژیــی
بــەربــەریـنکــردنــەوە و دروس ـتکــردنــەوەی
دەســەاڵتــداریــی یەکیەتیی سۆڤیەت ،دژی
واڵتــە دراوسێیەکانی جــوواڵوەتــەوە .ئەوە
گــرەوەکــە لــە چــارەنــووســی سەربەخۆیی
ئوکراین بەوالوە بەرز دەکاتەوە.
پوتین هۆی بڕوابەخۆبوونی هەیە .ئەو
چەند دەی ــەی بــۆ بــەڕۆژکــردنــەوەی هێزە
سەربازییەکانی ڕووسیە تەرخان کردوە،
بــۆ ئــەو هەڵمەتە شکڵ و شــێــوەی نوێی
بـــەوان داوە ،پــاشــان سیستەمەکانی ،بە
کەڵکوەرگرتن لە مــرۆڤ و کەرەستە لە
شـــەڕی ســـووریـــەدا ،دەســتــکــاری و تاقی
کــردوونــەوە .بێجگە لــەوە ،ئەو لە ئوکراین
بــەرەوڕووی واڵتێک دەبێتەوە کە تواناییە
ســەربــازیــیــەکــانــی گــەلــێــک ل ــە ه ــی خــۆی
الوازتـــــرن و تــا ڕادەیـــەکـــی زۆر لــەســەر
کــەرەســتــەی ئاشنای ڕوســی دامــــەزراون.
لــەوەش گرینگتر ،ناوبراو لەالیەن واڵتانی
خۆراواییەوە پێی ڕاگەیەندراوە کە ئەوان

لەنێو ئوکراین هێزی سەربازیی دانابەزێنن.
ئــەو بــــەردەوام وەبــیــری هــێــنــراوەتــەوە کە
خــۆراوا ،بە هۆی سیاسییەوە ،ناچار دەبێ
لە ئابلۆقە وەک ئامرازی بەرپەرچدانەوە
کــەڵــک وەرگــــرێ .دوای نــائــومــێــدبــوون لە
هەوڵەکان بۆ تێکەاڵوکردن و لە نێوەوە
کاریگەری لەسەر دانان ،لە  ٢٠٠٨بەوالوە،
ئابلۆقە و تەریکخستنەوە هیچ بایەخێکی
لە لێکدانەوەی ستراتێژیکی پوتیندا نییە.
لە کاتێکدا کە ئــەو لە هەڵبژاردنی چەکدا
ئــــازادە ،دژبــەرەکــانــی ،بێجگە لــە یەکیان
ئــەو ئازادییەی نییە ،ئەویش لە ڕوانگەی
ناوبراوەوە نەتەنیا مەترسیی نییە بەڵکوو
توانای چاوترسێنکردنیشی نییە.
بەاڵم پوتین ڕیسک و خاڵی الوازی هەن
مەزنترین ڕیسکی پوتین ئەوەیە کە ئەو
لێکدانەوەی هــەڵــەی بــۆ توانایی ئوکراین
لــە زەرەر گــەیــانــدن بــە کــەلــوپــەلــی هێزە
سەربازییەکانی لە ڕێگای خۆڕاگری هەبوو.
لە ژووری زایەڵەی کۆمەڵگای ئاسایشیی
ڕووسیە ،وێدەچی ئەو پێی ڕاگەیەندرابێ
کە ستراتێژیی هێرش ،چارەسەرکردن و
پاشەکشە ،وەک لــە گورجستان بەڕێوە
چوو ،دەتوانێ لە ئوکراینیش جێبەجێ بکرێ.
لــەو پــانــەدا ،ئوکراین بە داگیرکارییەکی
تاسێنەر و کــورت بۆ هێنانە ســەر کاری
ڕێژیمێکی دەستەمۆ ،دەتوانێ تێک بشکێ و
بەچۆک دابێ و پێویست ناکا داگیر بکرێ.
خۆڕاگرییەک کە بتوانێ هێزەکانی ڕووسیە
بــریــنــدار بــکــا ،گەلێک بــۆ پوتین زەرەری
دەب ــێ و نــاچــاری دەک ــا خــۆی بگونجێنێ.
ئەو دەتوانێ پێش ڕوودانــی سێناریۆیەکی
ئەوتۆ پاشەکشە بە هێزەکانی بکا ،بەاڵم
خۆراگرییەکی خێرا و کاریگەر ناچاری دەکا
هێز لە واڵتەکە بۆ پارێزگاریی لە ڕێژیمێکی
دەســتــەمــۆ بــەجـێ بهێڵێ .ئــەو هــێــزانــە بە
نۆرەی خۆیان دەبن بە ئامانج .خۆڕاگریی
درێژخایەن ئەوان پەلکێشی کێشەی زۆر،
وەک شەڕی سووکی ناڕێکوپێکی شەقام بە

و .کەماڵ حەسەنپوور

شەقام دەکا ،کە پوتین زۆری پێخۆش دەبێ
خۆی لێ ببوێرێ .بااڵدەستیی سەربازیی
ناوبراو کەڵکێکی ئەوتۆی نابێ ،مەگەر ئامادە
بێ پەلکێشی گرۆزنییەکی [پێتەختی چیچێن.
و ].دیکە بکرێ .تێچووی مرۆڤی یەکێک لەو
شتانەن کە پوتین بە دژواری بتوانێ لە
ماڵەوە هەڵسوکەتیان لەگەڵدا بکات.
دووهەم مەترسی ئەوەیە کە هاوپەیمانییەک
دژی ڕوسیە پێک بێ کە مەزنترین زەخت
دەخاتە سەری .ئەو هاوپەیمانییە لە دەوری
یەکیەتییەکی پێشووتر نەبینراو لە نێوان
دوو ڕێکخراوی سەرەکیی فرەالیەنە ،ناتۆ
و یەکیەتیی ئورووپا ،و پشتیوانیی واڵتانی
بێ یان کەمبایەخی ستراتێژیک بۆ ڕووسیە،
دروست دەبێ .چین دەورێکی گرینگی دەبێ.
پوتین زەخــت دەخاتە ســەر شی جینپینگ
کە ئەگەر هاوکار نابێ ،بێالیەن بمێنێتەوە.
لە کاتێکدا کە ڕەنگبێ ناوبراو ببێتە هۆی
بێدەنگیی "شــی" ،دەگــەڵ گەشەی کێشەکە،
بــە لــەبــەر چــاو گرتنی ئــاکــاری پوتین لە
ئوکراین ،وێــدەچــێ ئــەوە کارێکی هاسان
نەبێ .پێشترییەتیەکانی "شــی" لە شوێنی
دیکەن .ئــەو کارێکی ئەتۆ ناکا کە زەرەر
بە ئامادەکارییەکان بۆ بیستەمین کۆنگرەی
حیزبی کۆمۆنیست ،کە لەو ساڵدا دەگیرێ
و بەتەمایە بۆ جاری سێهەم وەک سەرۆک
هەڵبژێردرێتەوە ،بگەیەنێ .هاوکاریی نزیکتر
دەگــەڵ ڕێبەری تەریک کــەوتــووی ڕوسیا
دەبێتە هــۆی مەترسی ناپێویست .ئەرکی
دیپلۆماتیک ئەوەیە کە هەر نیگەرانییەکی
چینی بە زەخت لە الی خۆرهەاڵتەوە وەاڵم
بدرێتەوە .ئەوە دەرچەیەکی گەلێک مەزنە
کە پوتین حیسابی بە ئاوااڵیی مانەوەی بۆ
دەکا.
مــەتــرســیــی ســێــهــەم بــۆ پــوتــیــن ئــەوەیــە
کــە نــاوبــراو پێشدەستییەکەی لــە هەموو
الیەنەکانی هێرشەکە لەکیس بدا .تا ئێستا
ئــەو توانیویەتی پێشدەستیی سەربازیی
بپارێزێ و زەختەکە بــەگــوێــرەی نەخشە
ڕێگای کاتیی خۆی بەرز بکاتەوە .ئەو هێشتا

پەشۆکان ،ترس یان تێچووی کەرەستەیی
نــەدیــتــوە .نیشانەی پێش ئــاســەوارەکــانــی
گــریــمــانــەیــان بــۆ دەکـــــرا ،کــە قــــەرار بــوو
ببنە هــۆی چــاوتــرســێ ـنکــردن ،لــە جیاتان
لەالیەن ناوبراوەوە وا لێکدراونەوە کە ئەو
ئــازادە کاتێک ئیرادە بکا ،هەنگاوی دواتر
هەڵینێتەوە .ئەو هەروەها دڵنیا کراوەتەوە
کە ئاسەوارەکان دەکرێ مامەڵەیان دەگەڵدا
بــکــرێ .ڕەنگبێ ڕیــزپــەڕێــک لــەو پــرســەدا،
کەڵکی بەهێزی واشینگتۆن و هاوپەیمانانی
لە زانیاریی هەواڵگری بێ کە النیکەم لە
دەروەی ڕووسیە دەستی بااڵیان هەبوو
و مۆسکۆیان نــاچــار بــە پاشەکشە کــرد.
وانــەکــە دەتــوانــێ ئــەوە بێ کە هەنگاوێکی
لەناکاو ،بەهێز و نەزانراو دژی ناوبراو لە
شوێنی دیکە و هی ئەوتۆ کە بۆی نامۆ بێ،
ئەو دەخاتە دۆخی ناخۆش و نەناسراوی
لەکیسچوونی دەستپێشخەری .ئەو ناچار
دەبــێ خــۆی بگونجێنێ ،لێهاتووییەک کە
نــە بــۆخــۆی و نــە هــێــزە سەربازییەکانی
لێی شــارەزا نین و ئــەوە دەبێتە هــۆی لێ
ئەستاندنەوەی ئەو تەوژمە ستراتێژیکییەی
ئێستا کەڵکی لێ وەردەگرێ.
بـــەاڵم لــە داه ــات ــووی نــزیــکــدا ،وێــدەچــێ
ئــەو تــەوژمــە هەنووکەییە بــۆ هەنگاونان
بـــــــەرەو ق ــونـــاخـــەک ــان ــی دیــــکــــەی پــانــە
ســیــاســیــیــەکــەی ،واتـــە بــەدەســتــەوەگــرتــنــی
دەسەاڵت و سنووردارکردنی جوغرافیایی
دەســــتــــدرێــــژیــــیــــەکــــەی ،بـــــەس بـــــێ .نــە
بــەرهــەڵــســتــکــارانــی نــێــونــەتــەوەیــی و نە
خۆڕاگریی ئوکراینی ئێستا هێندە خێرا نین
کە بتوانن تەوژمەکە بوەستێنن.
گرینگیی بــەرگــریــی چــەکــدارانــە و
ئالنگارییەکان
بەاڵم لە کاتێکدا کە ڕەنگبێ ئوکراینییەکان
بــە هــێــزی ســەربــازیــی ڕووســیــە تاسابن،
ئــەوە ئــەو کێبڕکێیە نییە کــە بــڕیــاردەری
کێشەکەیە .ئ ــەوە ئــەگــەری نــاچــارکــردنــی
ڕووسیە بە دانی تێچووی کەرەستەیی دیار

بۆ بەرفراوانکردنەوەی ڕووبەری کێشەکە
بە خۆڕاگرییەکی کاریگەری سەربازییە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئــەو ڕاستییە کە ناتۆ
خــۆ لــە پــیــادەکــردنــی هــێــزی ســەربــازی لە
ئوکراین دەبــوێــرێ ،تەنیا خۆڕاگرییەکی
کاریگەری ئوکراینییە کە بتوانێ ئەو کارە
بــکــا .پشتگیریکردن و توانامەندکردنی
خۆڕاگری یەکالکەرەوە دەبێ ،بەاڵم ئەوە بە
هاسانیی خاسبێژیی پشتگیری و هاوپشتی
نییە کە ڕێبەرانی خ ــۆراوا باسی دەکــەن.
گەیاندنی کەرەستە ویستی سیاسی دەخاتە
ژێر تاقیکاری ،پارامیتری یاسایی و توانایی
پسپۆڕانە بۆ شەڕ بە دەستی الیەنی سێهەم
پێویستە .ئەوە تاقیکارییەکە کە هاوپەیمانییە
بەربەرینەکەی دژی ئەسەد ،پێکهاتوو لە
ئەندامانی ناتۆ ،لە سووریە شکستی هێنا.
لەنێو وانــەکــانــی وەرگــیــراو لــە ســووریــە،
گرینگیی ژیــنــەکــی گــەیــانــدنــی سیستەمی
چەکۆچۆڵ و هەوڵی بــەردەوام و لێبڕاوانە
لە درێژمەودایە .ئەوە هەوڵ و سەرمایەی
ســیــاســی بــۆ دروســتکــردنــی چــوارچــێــوە
سیاسی و یاساییەکانی پێویست دەخوازێ.
ئەوە بە زەرەری هاوپەیمانانی ئوکراین دەبێ
کە بەڵێنی پشتگیریی ئەوتۆ بدەن کە نەتوانن
جێبەجێیان بکەن ،یان جێبەجێی بکەن ،بەاڵم
نەتوانن بەردەوام بن .هاوپەیمانییەکەی ژێر
ڕێبەریی واڵتە یەکگرتووەکان ،لە سووریە و
کوردستان پشتیان لە هاوبەشەکانیان کرد.
ئــەو هاوپەیمانییە ئێستا دەرفــەتــی ئــەوەی
هەیە کە ڕەوایی نێونەتەوەیی وەک هاوبەش
لە جەنگە ناڕێکوپێکەکاندا وەدەست بێنێتەوە.
لــە ئــوکــرایــن شتی زۆرتـــر لــە ســووریــە
لــەگــرەو دان .بێتوو خــۆڕاگــریــی ئوکراین
ســەرکــەوتــوو بــێ ،دەتــوانــێ هــیــوای پوتین
بــۆ ســەرکــەوتــن لــە هــەنــگــاوی یــەکــەم بۆ
گەڕاندنەوەی دەستڕۆیشتوویی بەرباڵوی
یەکیەتیی سۆڤیەت ،بکاتە دوایین قوماری
دیکتاتۆرێکی تــاوانــکــار .وەبەرهێنان لەو
سەرکەوتنەدا بەنرخە.
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قادر وریا :حیزبی دێموکرات

پەیامێکی زیندوو

خزمەتکردن بە زمانی کوردی هەیە

(خوێندنەوەیەک بۆ وتاری شەهید دوکتور قاسملوو

پاشخانێکی دەوڵەمەندی لە

کۆمیسیۆنی پ ــەروەردەی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژی
یەکشەممە ١ی ڕەشەممە ،بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک،
سمینارێکی بۆ بەڕێز قادر وریا مامۆستای زانکۆ و زمانناس ،لەژێر
ناوی "سیاسەتی زمانی لە حیزبی دێموکراتی کوردستاندا" پێک هێنا.
لــەو سمینارەدا کــاک قــادر وریــا باسێکی تێروتەسەلی لەسەر
زمانی کــوردی و ڕەنگدانەوەی گرینگیی زمانی کــوردی لە بەرنامە
و داخوازیی سیاسیی حیزبی دێموکرات لە کۆمارەوە تا ئێستا کرد.
بەڕێزیان لە باسی گرینگیدانی حیزبی دێموکرات بە مەسەلەی زمان و
خوێندن بە زمانی کوردی لەو کاتانەدا کە حیزبی دێموکرات دەسەاڵتی
بەڕێوەبردنی ناوچە ئازادکراوەکانی هەبوو ،بە ئاماژە کارنامەی حیزب
لەو پێوەندییەدا لە دەیەی  ،٦٠گوتی" :حیزبی دیموکرات بۆ پێڕاگەیشتن
بە پرسی خوێندن و پـــەروەردە و فێرکردن لە ناوچە ئــازادەکــان،
ســەرەتــای ساڵی ١٣٦٠ی هەتاوی "کــۆڕی پـــەروەردە و فێرکردنی
سەرانسەریی کوردستان"ی پێک هێنا و بە هەستی مەسئوولییەت
بەرامبەر پاشەڕۆژی مندااڵنی کوردستان بۆ کردنەوەی قوتابخانەکان
دەستبەکار بوو و سەدان قوتابخانەی بۆ ئەو مەبەستە کردەوە.
کاک قادر وریا بە جەختکردنەوە لەسەر بایەخ پێدانی بەردەوامی
حیزبی دێموکرات بە پرسی زمان لە هەموو قۆناغەکانی خەباتی ئەم
حیزبەدا گوتی :حیزبی دێموکرات بەو هۆیەوە کە زمانی کوردی
بە یەکێک لە فاکتەرە گرنگەکانی ناسنامەی نەتەوەیی ئەو نەتەوەیە
دەزانــێ ،لە هەموو قۆناغەکانی تێکۆشانی خۆیدا گرنگیی بە زمانی
کوردی داوە.
ناوبراو لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا گوتی" :سەرەڕای ئەوەیکە لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران هەوڵی سڕینەوە و الوازکردنی زمانی
کوردییان لە ڕێگای بە ڕەسمی نەناسین و قەدەغەکردنی خوێندن
بەو زمانە و هەروەها ناوبردنی زمانی کوردی وەک لەهجەیەک لە
زمانی فارسی یا بە سووک چاولێکردن و سەیرکردنی وەک زمانێکی
کەمپێز و دەستەوەستان لە گەیاندنی نیاز و پێداویستییە زانستییەکان،
دیسانیش دڵسۆزان و خەمخۆرانی نەتەوەکەمان لە فێرکردن و زیندوو
ڕاگرتنی ئەو زمانە درێغیان نەکردووە و وەک دەبینین کەسانی وەک
زارا محەممەدی مامۆستای زمانی کوردی هەر لەپێناوی داکۆکیکردن
لە زمانی کوردی خراوەتە بەندیخانەوە.
لە بەشی کۆتایی سمینارەکەدا کۆمەڵێک لە بەشداران ڕا و سەرنجی
خۆیان لەسەر باسەکان کاک قادر دەربڕی.

لە میتینگی ڕاگەیاندنی خەباتی ئاشکرای حیزبی دێموکرات)
دوای تێپەڕینی زیــاتــر لــە ســێ دەیــە بەسەر
ڕاگەیاندنی کــۆمــارە مەزنەکەی کوردستان لە
مەهاباد لەالیەن حیزبی دێموکراتی کوردستان
(٢ی ڕێبەندانی ١٣٢٤ی هەتاوی) بە ڕابەرایەتیی
ســەرۆککــۆمــاری شەهید ،قــازی محەممەد ،بۆ
جارێکی دیکە و هەر لە شاری مەهاباد ،حیزبی
دێموکرات دەسپێکی قۆناغێکی دی لە شانازی،
حەماسە و غرووری خەڵکی کوردستانی ڕاگەیاند.
ئــەم جــارەیــان جێگرەوە و درێـــژەدەری ڕێگا و
ڕێــبــازی پێشەوای حیزبی دێــمــوکــرات ،دوکتور
عەبدولڕەحمان قاسملوو لــە کۆبوونەوەیەکی
جەماوەڕیی پتر لە سەدهەزار کەسی ،پێکهاتوو لە
خەڵکی سەرجەم شار و ناوچەکانی کوردستان لە
ئیستادیۆمی وەرزشیی شاری مەهاباددا باسی لە
قۆناغێکی نوێی بزووتنەوەی نەتەوایەتیی خەڵکی
کوردستان بە ڕێبەرایەتیی حیزبەکەی کرد.
ڕۆژی ١١ی ڕەشەمەی ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی
کە تیایدا خەباتی ئاشکرای حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان دوای ســێ دەیــە تێکۆشانی نهێنی
ڕاگەیاندرا ،بۆ خەڵکی کوردستان بە گشتی و بە
تایبەت بۆ حیزبی دێموکرات و شاری مەهاباد،
وەبیرهێنەرەوەی مەزنترین ڕووداوی مێژوویی و
پڕشانازیترین دەسکەوتی نەتەوەیی بزووتنەوەی
نەتەوایەتیی خەڵکی کوردستان بوو .لەم میتینگە
جەماوەرییەدا ،شەهید دوکتور قاسملوو وێڕای
وەبــیــرهــێــنــانــەوەی ئــامــانــج و داواکــاریــیــەکــانــی
خەڵکی کوردستان و شیکردنەوەی سیاسەت و
بۆچوونەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستان،
پێشەوا ئــاســا لــەســەر نەخشە ڕێــگــای خەباتی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان و بەرنامەی
حیزبەکە لەم پێناوەدا قسەی بۆ خەڵک کرد.

ڕێژیمێکی ڕاستەقینەی خەڵکی" ،دەستەبەرکردنی
مافە نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان" دەکا.
شەهید دوکــتــور قاسملوو لە وتــارەکــەیــدا بە
خستنە ڕووی پــیــان و ئیدیعا جــۆراوجــۆر و
بێبنەماکانی دوژمنانی خەڵکی کوردستان کە بە
سمایل شەرەفی
مەبەستی دۆزینەوەی بیانوو بۆ سەرکوتکردنی
تــۆمــەتــی جــــۆراوجــــۆری دەدەنـــــە پــــاڵ ،بــەبــێ
سڵکردنەوە لە هەر جۆرە تۆمەتبارکردنێکی دیکەی لە زیانەکانی ڕۆحی عەشیرەگەری ،دووبەرەکی
خۆی و حیزبەکەی ،مافی دیاریکردنی چارەنووس و خۆفەرزکردنی الیەک بەسەر الیەکی دیکە لە
بۆ میللەتەکەی بە ڕەوا و بەرحەق دەزانــێ .لەم تاریخی نەتەوەکەیدا ،دەیهەوێ بە هێنانەئارای
بارەوە ڕوو بە دەسەاڵتدارانی تازە لە تاران دەڵێ هــێــنــدێــک چــەمــک و ڕێـــکـــاری مـــودێـــڕن وەک
کە؛ "دەبێ هێزی چەکداری ژاندارمێری ،ئەرتەش دێموکراسی و ڕێزگرتن لە دەنگ و ئیرادەی گەل،
و پــادگــانــەکــان لــە شــارەکــان دوور بخرێنەوە بزووتنەوەی سیاسیی کوردستان و کۆمەڵگەی
و دەبـــێ کــوردســتــان لــە حــاڵــەتــی نــاوچــەیــەکــی کوردستان قەڵەمبازێک بۆ پێشەوە بدەن و خۆ لە
میلیتاریزە بێتە دەر و بەڕێوەبردنی کاروباری دووبەرەکی و ناتەبایی دوور ڕابگرن.
نێوخۆیی کوردستان دەبــێ بە دەستی خودی
دوکتور قاسملوو بە شارەزاییەک کە لەسەر
خەڵکی کوردستانەوە بێت" .بەم شێوەیە تەرحی جــیــاوازی و فرەیی لە کۆمەڵگەی کوردستان،
خودموختاربوونی کوردستان و باوەڕ به هێز و ڕەوت و جەریانە سیاسییەکان و جۆری پێکهاتەی
توانایی خەڵکی کوردستان لە خۆبەڕێوەبەری و کوردستان هەیبوو ،وێڕای بەڕەسمی ناسینی ئەم
ڕەتکردنەوەی هەرچەشنە خۆسەپاندنێک بە سەر جۆراوجۆریانە ،هەوڵ دەدا چەشنێک لە پێکەوە
کوردستاندا ڕادەگەیەنێ.
ژیــان و پێکەوەیی کۆمەاڵیەتی لەنێو خەڵک و
حیزبی دێموکراتی کوردستان کە وەک لە ناو کۆمەڵگەی کــوردســتــانــدا بنیات بــنــێ .بــۆیــە بێ
و نێوەرۆکی ڕا دیــارە پێڕەوی لە بیروباوەڕی پێچوپەنا دەڵێ" :هەرچەشنە تێرۆری فکری دەبێ
دێموکراتیک دەکــا و پێیوایە لــە چوارچێوەی لەنێو بچێ و نابێ هیچ کەس لەبەر بیروبۆچوونی
نیزامێکی دێموکراتیکی سیاسیدایە کــە مافە جــیــاواز بخرێتە ژێــر فــشــار .لــەســەر دۆســتــان
نەتەوایەتییەکانی خەڵکی کوردستان دەستەبەر و ئــەنــدامــان و دڵــســۆزانــی حیزبی دێموکراتی
دەبێ .بۆیە لەم میتینگەشدا دامەزرانی حکومەتێکی کوردستانە کە بیروڕا و داخوازەکانی حیزب کە
گەلی و دێموکراتیک بە زامنی دەستەبەربوونی نێو کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستاندا بە شێوەیەکی
مافە نەتەوایەتییەکانی نەتەوەی کورد دەزانێ و دێموکراتی باڵو بکەنەوە و پشتیوانیی ئەوان بۆ
پێیوایە بەبێ لەبەرچاوگرتنی کەسایەتیی نەتەوەی الی حیزب ڕابکێشن".
ک ــورد و دابینبوونی مــافــەکــانــی ،دەسەاڵتێکی
***

د .سمایل بازیار :دیاسپۆرا جۆرێک
لە ناسیۆنالیزمە لە ڕێگەی دوورەوە

ڕۆژی شەممە٧ ،ی ڕەشەمە لە شاری "تورکوو"ی واڵتی فینالند،
بە بەشداریی ژمارەیەکی بەرچاو لە کوردستانیانی دانیشتووی واڵتی
فینالند ،کۆڕێک بۆ بەرێز د .سمایل بازیار ،تێکۆشەری بەئەزموونی
ڕیزەکانی حیزبی دێموکرات و مامۆستای زانکۆ لەژێر ناوی "کورد و
دیاسپۆرا" بەڕێوە چوو.
لەو کۆرەدا د .بازیار باسەکەی بەسەر دوو تەوەری دیاسپۆرا و
شوناسدا دابەش کرد و تیشکی خستە سەر ئەوە کە دیاسپۆرا جۆرێکە
لە ناسیۆنالیزمە لە ڕێگەی دوورەوە و سەرچاوەی زۆرێک لە خەبات
و شۆڕشە کاریگەرەکان بووە ،لەنێو کوردیشدا ڕێبەرێکی وەکوو د.
قاسملوو لە ئورووپا ،واتە لە دیاسپۆرادا بیری خەباتی تیۆریزە کردوە
و دواتر لە نیشتماندا بەکردەوە جێبەجێی کرد.
لە بەشی دووهەمی باسەکەیاندا د.سمایل بازیار پتر قسەی لەسەر
بابەتی شوناس و ناسنامە کــرد کە چ دەور و کاریگەرییەکی لە
ژیانی تاک و گرووپی جۆراوجۆردا هەیە و گوتی :بۆ ئێمەی کورد
لە دیاسپۆرا ،شوناس و ناسنامە یەکێک لە گرفتە سەرەکەییەکانە،
چونکە لەکاتی خۆناساندن و قسەکردن لە پێناس و هۆویەتی خۆت
لەگەڵ تورک و عەرەب و فارس بەرەوڕوو دەبی .بەڕێزیان لە کۆتایی
باسەکەیدا بە ئاماژە بە هەندێک نموونەی  ٣٠تا ٤٠ساڵی ڕابردوو
لەسەر گەشەی شوناسخوازی لە کوردستان ،باسی لەوە کرد کە
ئێستا لە هەموو کات زیاتر نەتەوەی کــورد لە دەرفەتەکان کەڵک
وەردەگرێ و خەباتی شوناسخوازیی خۆی دەباتە پێشەوە.

دوکتور قاسملوو لە قسەکانیدا بە وەبیرهێنانەوەی
چەند بڕگەیەک لــە مــێــژووی پــڕ لــە شــانــازی و
فیداکاریی حیزبی دێموکرات و تێکۆشەرانی و
هەروەها بە ناوهێنانی ژمارەیەک لە شەهیدانی
حیزب و نــەتــەوە ،وەبیر خەڵک دەهێنێتەوە کە
حیزبی دێموکرات کە پێکهێنەری یەکەم دەسەاڵتی
کوردی لە مێژووی نوێی کوردستاندایە ،خاوەنی
چ پاشخانێکی دەوڵەمەند لە دامەزراوەی سیاسی
وەک کــۆمــاری کــوردســتــان ،دەسکەوتەکانی و
گەلدۆستی و فیداکاریی ڕێبەرانی وەک پێشەوا
قازی محەممەد ،شەهیدانی دیکە سەردەمی کۆمار
و شەهیدانی دواتری ساڵەکانی  ٤٧ – ٤٦و هی
دیکەیە.
وەک یەکێک لە پێناسە و تایبەتمەندییەکانی
حیزبی دێموکرات ،پشتبەستن به ئیرادەی خەڵکی
کوردستان یەکەم تــەوەری وتــاری سکرتێری
حیزب ،دوکتور قاسملووویە .ئەو لە قسەکانیدا
لــەخــۆڕادیــتــووانــە ڕوو بــە دەیـــان هـــەزار کەس
لــە بــەشــدارانــی میتینگ ،لــەگــەڵ نــوێــکــردنــەوەی
پەیمانی وەفاداری بە ماف و ئازادییەکانی خەڵک،
ڕادەگەیەنێ کە وەک هەمیشە حیزبەکەی پشتی
بە "هێزی لەبڕاننەهاتووی نەتەوەکەی" بەستوە
و خــۆی بــەرانــبــەر بــە چــارەنــووســی خــەڵــک بە
بەرپرسیار و واڵمدەر دەزانێ.
حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی کــوردســتــان لــە یــەکــەم
ڕۆژی دەستپێکردنی خەباتی ئاشکرای خۆیدا
زۆر ڕاشــکــاوانــە ڕوو لــه دەســەاڵتــدارانــی تــازە
بە دەسەاڵتگەیشتوو لە تــاران دەکا و دژایەتیی
خـــۆی ل ــەگ ــەڵ هـــەر چــەشــنــە دیــکــتــاتــۆریــیــەک
ڕادەگــەیــەنــێ و دەڵ ــێ؛ "نــابــی ئیزن بــدەیــن هیچ
جــۆرە ئیستیبدادێکی دیکە زیندوو بێتەوە" .لەم
پێوەندییەدا بۆ ئەوەی پێش بە هاتنەسەر کاری
هەر جۆرە دیکتاتۆرییەک بگیردرێ ،پێداگری لە
سەر "ئازادییە دێموکراتییەکان"" ،دامەزراندنی

دێموکراتیکی ڕاستەقینە لە تاران نایەتە سەر کار.
بۆیە دەبێ کورد لە دەسەاڵتی سیاسی لە تاران
بەشدار بێ و نوێنەرانی لە نووسینەوەی یاسا و
بڕیارەکاندا بەشدار بن و ڕۆڵ بگێڕن.
پێویستیی یەکیەتی و یەکگرتوویی نێوان خەڵک
و هێزە سیاسییەکان لە کوردستان یەکێک لەو
ئەرکانەیە کە دوکتور قاسملوو لە وتارەکەیدا
بــەڕوونــی دەستنیشانی دەکــا .خۆڕێکخستن و
ڕێزگرتن لە بیروبۆچوونی جیاواز ،تەنیا زامنی
ئەم یەکیەتیی و یەکگرتووییە دەبێ .تەنیا لە ڕێگای
یەکگرتووییەوەیە کە دەتوانرێ پێش بە نفووزی
دوژمــن و دووبــەرەکــی بگیردرێ .لە وتارەکەی
دوکتور قاسملوودا هاتووە کە؛ "نابێ ڕێگا بدەین
هیچ چین و توێژێکی نیشتمانی دژی چین و
توێژێکی دیکەی نیشتمانیی دیکە ،عەشیرەتێک دژی
عەشیرەتێکی دیکە هان بدرێ .نابێ ڕێگا بدەین
دەستە و حیزبێکی سیاسیی پێشکەوتوو ،هێزی
خۆی بۆ کوتانی دەستە و حیزبێکی پێشکەوتووی
دیکە تەرخان بکا .با فێری دێموکراسی بین و
تەمرینی دێموکراسی بکەین .کوردستان پاوانی
هیچ حیزب و دەستەیەکی سیاسیی تایبەتی نیە.
با هەموومان بەرنامە و بیروڕای خۆمان بخەینە
بەرچاوی خەڵک و خەڵکیش ئازادانە ڕێوشوێنی
خۆی هەڵبژێرێ".
دوکتور قاسملوو لە پێگەی سکرتێری حیزبی
دێموکرات و وەک کەسێکی شارەزا بە مێژووی
پڕ لە شکست و نسکۆی شۆڕشەکانی کورد ،لەم
بەشە لە وتارەکەیدا -لەگەڵ ئەوەیکە حیزبەکەی
تەنیا حیزبی بەهێز و خــاوەن نفووزی بەرینی
جەماوەرییە -دیسان گەڕانەوە و پابەندبوون
بــە ئ ــی ــرادەی نــەتــەوەکــەی و دەنــگــی خــەڵــک و
دێموکراسی لەپێناو یەکیەتی و یەکگرتوویی
خەڵک و هێزە سیاسییەکاندا بە پێویست و زامنی
سەرکەوتنەکان دەزانــێ .ئەو بە دەرسوەرگرتن

ئێستا کە دوای  ٤٣ساڵ لە نێوەڕۆکی دەقی ئەو
پەیامەی کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات
کە لە الیەن دوکتور قاسملوووەوە بۆ ڕاگەیاندنیخەباتی ئاشکرای حیزب نووسراوە و لە میتینگی
حیزبی دێموکرات لە شاری مهاباد خوێندرایەوە-
دەڕوانین ،دەکرێ وەک نەخشە ڕێگایەک بۆ ئێستا
و دواڕۆژی خەباتەکەمان کەڵکی لێ وەربگرین.
بەداخەوە تا ئێستاش دیار نییە کە ئێرانی داهاتوو
چ جۆر نیزام و دەسەاڵتێکی سیاسی دەگرێتە خۆی
و چۆن لە پرسی کورد و مافە نەتەوایەتییەکانی
خەڵکی کوردستان دەڕوانێ .ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی
و کورد نەخشە ڕێگا و ڕوانگەیەکی یەکانگیری
هاوبەشیان بۆ جۆری ئیدارەی ئێرانی داهاتوو
نییە و کوردیش لەنێو خۆیدا ئــەو جــۆرەی کە
پێویست و زەرووریــیــە یەکڕیز ،یەکگر و یەک
گوتار نییە و کۆمەڵگەی کوردستانیش لەگەڵ
ئەوەیکە لە چاو سااڵنی سەرەتای شۆڕشی ١٣٥٧
زۆر جیاوازە و پێشکەوتووە ،بەاڵم دیسانیش لە
ئاست چاوەڕوانییەکاندا ڕێکخراو و تۆکمە و
بێناتەبایی نییە.
بۆیە ئەگەر لە سیلەی نێوەرۆکی پەیامی ١١ی
ڕەشەممەی ١٣٥٧ی هەتاویی میتینگی مهاباد
و دۆخــی سیاسی-کۆمەاڵیەتیی ئێستای ئێران
و کوردستان و هەروەها ناڕوونیی داهاتووی
بەڕێوەبەریی واڵت ــەوە بڕوانین ،جێی خۆیەتی
ئەم پەیامە لە چەند خاڵدا بە زیندوو و قابیلی
کەڵکلێوەرگرتن بزانین:
 هــەر دەســــەاڵت و نیزامێکی سیاسی کەلــە داهـــاتـــوودا لــە تـــاران بێتە ســەرکــار ،بەبێ
بەڕەسمیناسینی پرسی نەتەوایەتیی کــورد و
نەتەوەکانی دیکەی ئێران ،ناتوانێ دێموکراتیک و
ڕاستەقینە بێت.
 ئــەگــەر ب ــزووت ــن ــەوەی سیاسیی کـــورد وکــۆمــەڵــگــەی ک ــوردس ــت ــان ب ــە ه ــەم ــوو چــیــن و
توێژەکانیەوە بە ئیرادەیەکی یەکگرتووخوازانەوە
نەتوانن خۆیان لە چوارچێوەی بەرژەوەندی گشتی
و نەتەوەییدا ڕێک بخەن ،لە ڕەوتی گۆڕانکارییە
سیاسییەکاندا ڕەنــج بەخەسار و بێدەسکەوت
دەبن.
 تەمرینی دێموکراسی و یەکتر قبووڵکردنو خۆ فەرزنەکردن بە سەر یەکتریدا و ڕێزگرتن
لە جۆراوجۆرییەکانی کوردستان ،ئەو پێشمەرج
و زەمانەتانەن کە داهاتووی نەتەوە و نیشتمان
لە ناتەبایی و پەرتەوازی دەپارێزێ و لە غەیری
ئەوەدا نەیاران و ناحەزانی کورد و کوردستان
کــار لەسەر تێکدانی شــیــرازەی خــاک و خەڵکی
کوردستان دەکەن و هیچ دوور نییە ئەزموونی
شەڕی خۆبەخۆمان تێدا دووپات بکەنەوە.
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حکوومەتی دژەژنی کۆماری ئیسالمی و
ئاسۆی خەباتی ژنان

ئەرسەالن خودکام
فەریبا ڕەشیدی

لە مێژووی چل و سێ ساڵەی حکومەتی ئیسالمی
لە ئێران بەتایبەت لەم سااڵنەی دواییدا شاھیدی
ئ ــەوە بــوویــن کــە ژن ــان تــا ڕادەیــــەک حــزوورێــکــی
سەربەخۆیانەیان لە خەباتی گشتیدا ھەبووە .بەرلەوە
لە شۆرشی مەشرووتەوە تا شۆرشی ئیسالمیی
ساڵی  ١٣٥٧ژنان لە خەباتی کۆمەاڵیەتیدا حزووری
کاریگەریان هەبووە بەاڵم تا پێش ھاتنە سەرکاری
کۆماری ئیسالمی بە چەشنێک شوێنکەوتەی دروشمە
گشتییەکان بوون و تایبەتمەندیی سەربەخۆیانەیان
نەبووە .کەچی لە ڕەشەممەی ١٣٥٧ی هەتاویدا لە
یەکەمین ٨ی مارسی دوای ھاتنەسەرکاری کۆماری
ئیسالمی لە ئێراندا ،ژنــان بە ناڕەزایەتیدەربڕین
بەرانبەر بە حیجابی زۆرە ملێ ،بزووتنەوەیەکی
سەربەخۆیان لە پانتاییەکی جەماوەریدا وەڕێخست.
بــە درێــژایــی ئــەو  ٤٣ساڵە ژنــانــی ئــێــران لەژێر
کاریگەریی سێ ڕەوتدا بە چەشنێک لە تێگەیشتنی
ڕەگەزی گەیشتوون؛
ھۆکـــاری یــەکــەم ،خ ــودی حاکمییەتی کــۆمــاری
ئیسالمی کە دژەژنبوون لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی
ئەو حکوومەتەیە ،بۆتە ھۆی ئەوەی کە تێگەیشتنی
ڕەگەزی لەنێو ژناندا پەرە بستێنێ.
ھۆکـــاری دووهــــەم ،ئــەزمــوونــی خەباتی گشتی
و خــــودی شــۆڕشــە کــە ژنــــان وەک بــەشــێــک لە
بــزووتــنــەوەی گشتی تێیدا بــەشــدار بـــوون .ئەو
ئەزموونە بەو دەرەنجامەی گەیاندن کە پێویستە
داخوازیگەلێکی تایبەت نەتەنیا لە بەرانبەر حکومەتدا
بەڵکوو لە بەرانبەر ڕەوتە سیاسییەکانی دیکەشدا
بەرز بکەنەوە و لە چەشنێک لە سەربەخۆییخوازی
و گوتارێکی ژنانە بدوێن.
ھۆکاری سێیەم ،ڕەوتی بەجیهانیبوونە کە لە ڕێی
ڕاگەیاندنەکان ،ھاتوچۆ و کۆچی بژاردەی سیاسیی
ئەحزابی ئۆپۆزیسیۆنەوە بۆتە ھۆی ئەوەی کە ژنانی
کوردستان و ئێران ئاگاداری دوایین دەسکەوت و
پێشکەوتنەکانی ژنان لە جیهاندا بن.
کۆی ئەو سێ ھۆکــارە ئاستی تێگەیشتنی ژنانی
لە کۆمەڵگەدا بە ڕادەیەکی بەرچاو بەرز کردۆتەوە
و ئ ــەم بــابــەتــە کــاریــگــەریــیــەکــی بــەریــنــی بــەســەر
ئاڵوگۆڕەکاندا چ لە سەردەمی چاکسازی و چ لە
بزووتنەوەی سەوزدا دانا.
لە سەردەمی ئیسالحاتدا ،الوان و بەتایبەت ژنان
دەورێــکــی سەرەکییان لە بە دەس ــەاڵت گەیشتنی
خاتەمی و پاشەکشەی بناژۆخوازەکاندا ھەبــوو.
کەچی دواتر دەرکەوت کە بەرەی چاکسازییش وەک
ھێزی ڕەشایی کەڵکیان لە ژنان وەرگرتوە .تەنانەت
بۆ بەشێکیان باسکردن لە داخوازییەکانی ژنان ھێڵی
سوور بوو و حەزیان بە بەرجەستەکردنی دروشم
و بۆڵدکردنی مافەکانی ژنان نەدەکرد.
ئەم دۆخە بەشێکی زۆر لە ژنانی تا ڕادەیەک لە
ئیسالحتەڵەبەکان نائومێد کرد ،بە چەشنێک کە ئەو
کۆمەڵە لە سیاسەتمەدارانیش بە دروشمی «لەپێشدا
چاکسازی و پاشان مافی ژنان» مافەکانی ئەوانیان
پشتگوێ خست .ئــەوەش وای کرد کە لە کۆتاییدا
چاالکییەکانی ژن ــان زیــاتــر بــە الی بــزووتــنــەوەی
مەدەنی و نافەرمانیی مەدەنیدا بشکێتەوە .کەمپەینی
یــەک میلیۆن ئیمزا و بــزاڤــی دژی ب ــەردەب ــاران

ئا :دیاکۆ دانا

(سنگسار) ،ئێعدام و مافی مندااڵن لەو چاالکییانە
بوون کە ژنان دەورێکی بەرچاویان تێیدا ھەبوو.
پێکهێنانی ئەو جۆرە چاالکییانە دەرخەری ڕوانگەی
کردەیی ژنان بەرەو بەستێنی کۆمەڵگەی مەدەنی و
سەربەخۆبوونیان لە پرۆژە سیاسییەکان بووە.
یەکسانیی ژن و پیاو لەگرەوی جیایی دین لە
سیاست دایە
بۆ خەماڵندنی ھۆکارەکانی دژەژنبوونی کۆماری
ئیسالمی پێویستە ئەوە لەبەرچاو بگرین کە بەدرێژایی
مێژوو چ لە ئیران و چ لە کۆمەڵگەی نێونەتەوەییدا،
ئایین بەھۆی پێکهاتە باوکساالرانەکەیەوە ھەمیشە
تایبەتمەندییەکی دژەژنی هەبووە و لەسەر بنەمای
ھەاڵواردن بەدژی ژنان دامەزراوە.
جیایی دیــن لــە دەوڵــــەت ،وات ــە یەکسانبوونی
مرۆڤ لە بەرانبەر یاسادا و پێویستە دەوڵەتان لە
بەرانبەر مرۆڤدا بەگشتی بەبێ لەبەرچاو گرتنی
بەسراوەیی ڕەگەزی ،نەتەوەیی یا ئایینی ڕەفتارێکی
ھاوچەشنیان ھەبێ.
لە ھەلومەرجی ئێستادا پێویستە کە بزووتنەوەی
ژنان نەتەنیا بە دروشمی نەمانی ھەاڵواردن بەدژی
ژنان ،بەڵکوو بە دروشمی نەمانی ھەموو یاساکانی
ھەاڵواردن و دژە ژنی یاسای گشتی (وەک نەمانی
حیجابی ئیسالمی) و لە بنەڕەتدا گۆڕینی یاسای
گشتیی واڵت بێتە مەیدان.
ھەموو بیرۆکە دواکەوتووەکانی ئەو ڕێژیمە لە
دژی ژنان لە یاسای حاکمییەتدا ھەیە .دژەژنبوون
لە ھەمــوو کەلێن و کەلەبەری یاساکانی کۆماری
ئیسالمیدا بەرچاو دەکەوێ.
یاسای مەدەنیی ڕێژیم ژن وەک بەردەی پیاو
پێناسە دەکا
بەگوێرەی مادەی  ١٢١٠تەمەنی بلووغ بۆ کچان ٩
ساڵی مانگی و بۆ کوڕان  ١٥ساڵە .ھەروەھا مادەی
 ١٠٤١بە ڕەزامەندیی وەلی (سەرپەرست) ڕێگەی بە
شووکردنی کچانی ژێر  ١٣ساڵ داوە.
مادەی  ١١١٧دەڵێ :ئەگەر کار یا پیشەی ژنێک
دژایەتیی لەگەڵ بەرژەوەندیی خێزانیدا ھەبــوو یا
کەرامەتی ژن یا پیاوەکەی پێشێل کرد ،پیاو دەتوانێ
پێش بە ژنەکەی بگرێ .هەروەها مادەی  ١١١٤ژن
ئەرکدار دەکا کە لە ماڵێکدا کە پیاوەکەی بۆی دیاری
دەکا بژی.
ســــەرەڕای ئــەوەیــکــە بــەگــوێــرەی مـــادەی ١١٣٠
ژمــــارە  ٤ژن دەت ــوان ــێ داوای جــیــابــوونــەوە لە
مێردەکەی بکا ،کە لێی دەدا بەاڵم لە کــرداردا ھیچ
بەدواداچوونێکی یاسایی بۆ ناکرێ .حکومەت بە
پاساوی «ڕەچــاوکــردنــی ھێڵە ئیسالمییەکان» بە

سانایی چاوی لە بەرانبەر چەند یاسایەکی بەرگری
لە ژن داخستوە.
بەگوێرەی مــادەی  ٨٦٠جیا لە بــاوک و باپیر
کەس بۆی نییە سەرپەرست بۆ ھەتیو دیاری بکا.
(واتــە دایــک ئەو مافەی نییە) .بە گوێرەی مادەی
٩٠٧ی یاسای مەدەنی لە پەیوەندی لەگەڵ میرات و
بەشەماڵدا ،کوڕ دووھێندەی کچی وەبەر دەکەوێ.
بە گوێرەی مادەی  ١٠٦٠ئەگەر ژنێکی ئێرانی بیەوێ
لەگەڵ کەسێکی بیانیدا ژیانی هاوبەش پێک بێنێ،
تەنانەت ئەگەر بەربەستێکی یاساییش لە ئارادا نەبێ،
کەچی پێویستە لە الیەن حکومەتەوە ڕێگەپێدراو بێ
و ئیزنی بدرێتی.
بــەگــوێــرەی مـــادەی ١١٦٩ی یــاســای مــەدەنــی،
لــە ئــەگــەری جــیــابــوونــەوەی ژن و مــێــرددا ،مافی
سەرپەرستیی کوڕی گەورەتر لە  ٢سال و کچی
گەورەتر لە  ٧ساڵ بە باوک دەدرێ .هەر بەگوێرەی
یاسای حکوومەتی ،شایەتیدانی ژنێک لە دادگــای
یاساییدا بە نیوەی شایەتیدانی پیاوێک دەخەمڵێندرێ.
مــادەی ٣٠١ی یاسای سزا ،ڕاشکاوانە ڕێگە بە
کوشتنی ژن و کچ لە الیەن باوک و باوانەوە دەدا و
بەگوێرەی مادەی  ٥٥٠دییە (خوێنایی)ـی ژن نیوەی
دییەی پیاوە .بەم پێیە ھەرکــات ژنێکی موسوڵمان
بەئەنقەست بکوژرێ ،ئەگەر بکوژەکە موسوڵمان بێ،
پێویستە بنەماڵەی کوژراوەکە بەر لە بەڕێوەچوونی
حوکمی ئێعدام (قصاص)ی بکوژ نیوەی دییەیەکی
تــەواوی پێ بدەن .ھەروەھا ئەگەر ژنێک منداڵێکی
کوڕی لە زگدا بێ و بکوژرێ ،دییەی منداڵەکە دوو
ھێندەی دایکەکەیەتی.
بەگوێرەی یاساکانی ڕێژیمی ئاخوندی ،ژنان
بۆیان نییە ببن بە سەرۆک کۆمار و دادوەر .یاسای
گشتیی واڵتی ئێتران ،سەرۆکایەتیی کۆمار تەنیا بە
مافی پیاوانی ئایینی و سیاسی دەزانێ.
ئەمانە چەند نموونەیەک لــە یــاســای مەدەنیی
ئێران بوون کە پێمان دەڵێن هەتا بناغەی یاساکان
پشت بە دەقە ئایینییەکان ببەستن ،گۆڕانکارییەک
لە دۆخی یاسایی ژنان و لە بەرژەوەندیی ئەوان
و بزاوتی یەکسانیخوازیدا پێک نایە .ھەر بۆیەش
ژنان نابێ بێدەنگ بن و کۆڵ بدەن و خەباتی ژنان
تا دەستەبەربوونی ئازادی و دێموکراسی دەبێ ھەر
درێژەی هەبێ.
دژەژنبــــــوون دیــاردەیــەکــی کــۆمــەاڵیــەتــیــیــە کە
تێیدا ژن وەبــەر ھەاڵواردن و نەفرەت دەکــەوێ و
متمانەی پێ ناکرێ .ھەر ئەوەشە کە مافی دادوەریی
لە دادگاکاندا لە ژنان ئەستاندۆتەوە .لە ڕوانگەی
مافناسان و کارناسانی دژبەر ،یاساکانی کۆماری
ئیسالمی بە یەکێک لە توندئاژۆترین یاساکان لە
ھەمبەر ژنان لە ئاستی جیهانیدا دادەنرێ.

ڕەسووڵ سوڵتانی :نەتەوە تەنیا لە دەفری زماندا دەمێنێتەوە
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک سمینارێکی
پێکهێنا .لەو سمینارەدا کە ڕۆژی دووشەممە٢ ،ی
ڕەشەمە لە یەکێک لە بنکەکانی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان بــەڕێــوە چـــوو ،ڕەســــووڵ سوڵتانی،
نووسەر و وەرگێر و شارەزا لە زمان باسێکی لەژێر
ناوی "ڕەنگدانەوەی هزر لە زماندا" پێشکێش کرد.
کۆڕگێر لە سەرەتای باسەکەیدا لەسەر گرینگیی
زمان بە گشتی دوا و لە پێوەندی لەگەڵ ڕەنگدانەوەی
بابەتی هزر لە زماندا تیشکی خستە سەر ئەوە کە
زمــان هــەم خوڵقێنەری گوتار و هــەم خوڵقینەری
هەڵوێست ،هــاوکــات بۆ نموونە هێنانەوە لەسەر
کاریگەریی زمان لەسەر هزر باسی لە دەکارکردنی
بیری ڕۆژئاوایی کرد و بۆ کاریگەریی هزر لەسەر
زمــان ئــامــاژەی بە سۆسیالیزمی دێموکراتیک لە
نووسینی د .قاسملووی نەمر کرد.

زمــــان وەك سیستەمی
گشتی و الوەكـــی و زمــان
دەستنیشانكەری بەهاكان
دوو تـــــەوەری ســەرەکــیــی
باسەکەی ڕەسووڵ سوڵتانی
بوون و بەڕێزیان لە کۆتایی
باسەکەیدا ئەو ئاکامگیرییەی
ک ــرد کــە ن ــەت ــەوە تــەنــیــا لە
دەفری زماندا دەمێنێتەوە و
گەشە دەكا و پێ دەگا.
بـــــــەشـــــــی کـــــۆتـــــایـــــی
ســمــیــنــارەکــەش بـــۆ ڕا و
ســـــەرنـــــج و پـــرســـیـــاری
بەشداران تەرخان کرابوو.

ئەرسالن خودکام (سۆهرابی) تەمەن  ٤٨ساڵ خەڵکی شاری مەهاباد،
یەک لە زیندانییانی سیاسیی کــوردە کە بە تۆمەتی هاوکاریکردنی
حیزبی دێموکراتی کوردستان حوکمی زیندانی هەتاهەتایی بە سەردا
سەپاوە.
ئەرسەالن خودکام کە پێشتر پێشمەرگەی حیزبی دێـموکرات بووە،
ساڵی  ١٣٧٠خۆی ڕادەستی کۆماری ئیسالمی کــردۆتــەوە و دواتر
بۆتە ئەندامی سپای پاسداران و ساڵی  ١٣٩٧کاتێک بۆ مەئمووریتێک
دەنێردرێتە شاری شنۆ؛ لەالیەن حیفازەت ئیتالعاتی ئەو شارەوە بە
تۆمەتی سیخوڕی و هاوکاریکردن لەگەڵ حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەستبەسەر کرا.
ئەرسەالن خودکام هەمان ڕۆژ پاش دەسبەسەرکرانی و دوای ٥
ساعەت ئەشکەنجەی توند دەبردرێتە یەکێک لە گرتنگەکانی حیفازەت
ئیتالعاتی شاری ورمێ و بە توندترین شێوە دەدرێتەوە بەر ئازا و
ئەشکنجەی ڕوحــی و جەستەیی .بەجۆرێک کە لە مــاوەی  ٣٦ڕۆژ
ئەشکەنجەدا  ٤٠کیلۆ لە کێشی دادەبەزێ .لە هاوینی هەمان ساڵدا لەالیەن
لقی  ٣٢ی دادســەرای نیزامیی ورمێ بەتۆمەتی سیخوڕی بۆ حیزبی
دێموکرات کوردستان دادگایی دەکــرێ و حوکمی ئێعدامی بەسەردا
دەسەپێ .پاشان لە بەهاری ساڵی  ١٤٠٠هەتاویدا بەپێی ماددەی ٢٠ی
کۆمیسیۆنی عەفو و لێبوردنی حکوومەتی ،حوکمەکەی یەک پلە داشکا
و بۆ زیندانی هەتاهەتایی کەم کرایەوە .ئەو ئێستا لە زیندانی ورمێدا
بەند کراوە.
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ زیاتر گوشار خستنە
سەر ئەرسەالن خودکام ،هەر لەو ساڵەدا کە ناوبراو دەستبەسەر کرا
( ،)١٣٩٧هاوسەرەکەشی (نەشمیل قۆیتاسی) دەستبەسەر دەکــەن و
لە مانگی سەرەماوەزی ئەو ساڵەدا و لە دادگاییکردنێکی ناعاداڵنەدا
بەتۆمەتی "تێکدانی ئەمنییەتی میللی" مەحاکەمەی دەکەن و بە بڕیاری
دادسەرای نیزامیی ورمێ سزای ساڵێک زیندانی بە سەردا دەسەپێنن.
ئەرسالن خودکام لە چاوپێکەوتن لەگەڵ بنەماڵەکەی لە زیندانی ورمێ
باس لەوە دەکا ،کە کاتێک لەژێر ئەشکنجەدا بووە ،ئامادە نەبووە دان
بەو تۆمەتانە دابنێ کە دراوەتە پاڵی .پاش دە ڕۆژ ئەشکەنجە بە بیستنی
دەنگی گریانی هاوسەرەکەی لەژێر ئەشکەنجەدا ،بۆ ڕزگارکردنی گیانی
هاوسەرەکەی بەناچار ئامادە بووە هەموو ئەو تۆمەتانە پشتڕاست
بکاتەوە و لەم سۆنگەیەشەوە دەمودەست بە تۆمەتی سیخوڕی بۆ
حیزبی دێموکرات ســزای ئێعدامی بەسەر دا بەسەپێنن .بەپێی ئەو
پــەروەنــدەیــەی حیفازەت ئیتالعاتی سپای پــاســداران بــۆ ئــەرســەالن
خودکامی دروست کردوە ٥٤ ،حاڵەت سیخوڕی بۆ حیزبی دێموکراتی
کوردستان بە سەر ناوبراودا هاتوە .بەاڵم ئەو لە چاوپێکەوتنێکی دیکە
لەگەڵ بنەماڵەکەیدا پێی لەسەر ئەوە داگرتوە کە تەنیا لە چوار الپەڕەدا
دانانی بە کۆمەڵێک چاالکی داناوە و ئەو  ٥٤حاڵەتە شتێکە کە لەالیەن
ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە دروست کراوە .ئەرسەالن گوتویەتی کە لە
کاتی لێپرسینەوە و ئەشکەنجەدا بــەردەوام پێیان گوتووە کە تاوانی
تۆ دژایەتیکردن لەگەڵ خودایە (محاربە) و بەم هۆیەشەوە لە سێدارە
دەدرێی.
بنەماڵەی ئەرسەالن لە چــوار ساڵی ڕابـــردوودا هەوڵیان داوە کە
لە ڕێگای گرتنی پارێزەری تایبەتەوە لە کاتی دادگاییکردنی لەسەر
حوکمێکی ن ــاڕەوا کە بەسەریدا ســەپــاوە هەوڵێکی بۆ بــدەن ،بەاڵم
دادگــای نیزامی ئیزنی بە بنەماڵەی نابراو نــەداوە و تا ئێستا جیا لە
بریگرتەی داسەپاو هیچ پارێزەرێکی دیکەی نەبووە .هەروەها بەپێی
قسەکانی خۆی لەگەڵ بنەماڵەکەی لە کاتی دادگاییکردنیدا پاریزەرە
تەسخیرییەکەی هیچ داکۆکییەکی لەو نەکردوە .بنەماڵەی ئەرسالن پاش
هەوڵ تێکۆشانی زۆر توانیویانە لە رێگەی یەکێک لە خزمەکانی ئیبراهیم
ڕەییسی ،سەرۆکی ئەوکاتی دەزگای دادی ڕێژیم داوای خۆیان لەمەڕ
پێداچوونەوەی بە حوکمی کوڕەکەیان بە گوێی ناوبراو بگەیەنن ،بەاڵم
ڕەییسی لە وەاڵمدا گوتویەتی کە تاوانی ئەو سیاسی و ئەمنیەتییە و
داواکەیانی بێ واڵم هێشتۆتەوە.
ئەرسەالن خودکام سەرماوەزی ساڵی  ١٣٩٩هەتاوی جارێکی دیکە
بۆخۆی لە نامەیەکدا بۆ ئیبڕاهیم ڕەییسی ،سەرۆکی ئەوکاتی دەزگای
قەزایی سکااڵ بەرز دەکاتەوە .ئەو لەو نامەیەدا ئاماژە بەوە دەکا کە
حوکمەکەی کە ســزای داسەپاوی ئێعدامە و لەالیەن دیوانی بەرزی
واڵتیشەوە پشتڕاست کراوەتەوە ،نەک لەالیەن دادگا و بە لەبەرچاوگرتنی
پەروەندەکەی ،بەڵکوو لەسەر پێداگریی حیفازەتی ئیتالعاتی سپا بووە.
هەروەها لە بەشێکی دیکە لەو نامەیەدا لەسەر ئەوە پێ دادەگرێتەوە
کە ئەو تۆمەتانەی دراونە پاڵ ئەو بێبنەمان و حیفازەتی ئیتالعات بۆ
هیندێک مەبەست بۆی هەڵبەستوە.
دوای پشتڕاستکردنەوەی حوکمی ئێعدامی ئەرسەالن خودکام و
پێداگریی سپای پاسداران لەسەر جێبەجیکردنی ئەم حوکمە ،ڕێکخراوی
لێبوردنی نێونەتەوەیی لە ڕاگەیەندراوێکدا داوای لە دەزگــای دادی
کۆماری ئیسالمی کرد کە ئەم بڕیارە ڕابگیرێ و سزای لەسێدارەدانی
ناوبراو هەڵوەشێتەوە .لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتبوو کە دادگاییکردنی
ئەرسەالن بەشێوەیەکی نادادپەروەرانە بەڕێوە چووە و لە ماوەی 30
خولەکدا بێ ئەوەی دەرەتای بەرگری کردن لە خۆی بدرێتێ ،بە تۆمەتی
سیخوڕی سزای ئێعدامی بەسەردا سەپێنراوە.
لە تازەترین هــەواڵــدا ئــەرســەالن خۆدکام ڕۆژی سێشەممە ١٢ی
ڕێبەندانی مانگی پێشوو بەهۆی ڕەخنەگرتن لە بەرپرسانی زیندانی
ورمــێ لە هەمبەر بێڕێزی کــردن بە بنەماڵەی زندانیانی سیاسی و
هێشتنەوەیان لە چاوەروانی بە مەبەستی چاوپێکەوتن لەگەڵ ڕوڵەکانیان،
بەڕێی زیندانی ئینفڕادی کرا.
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شەڕی ئوکراین و

هەڵدەکەم ئااڵی
گڕێک لەو شارەدا

...

حەمەی ئاسنگەرانی
بــوون یا نــەبــوون! ئــەوە کەڵکەڵەی مرۆڤە کە
بــەدرێــژایــی مــێــژوو بــیــرو زەیــنــی بــۆ الی خۆی
ڕاکێشاوە .بــەاڵم هەموو پیرۆزییەکانی ژیــان و
مــرۆڤ بە تەنیا هەر ئەوەندەیە و لەم چەمک و
واتایەدا خۆی دەبینێتەوە؟ لە ڕاستیدا ئەوەی بەالی
مرۆڤە مەزنەکان و ئینسانە هەڵکەوتووەکانەوە
زۆر زیاتر لە چەمکی بوون یا نەبوون گرینگیی
برایم چووکەڵی پەیدا کردوە ،کەیفییەت و بایەخە بەرزەکانی ژیان
و ئینسانییەتە کە خود واتایەکی سەد چەندان و
پیرۆزی بەم چەمکە بەخشیوە .الی مرۆڤە سەربەرز و ئازادەکان ئەوەی
گرینگە چۆن بــوون و چۆن ژیانە کە ڕەهەندێکی وااڵتــر بە ئینسان و
ئینسانییەت دەبەخشێ ،کە واتە گرینگ چۆن بوونە ،ئەو ڕەهەندە بەرزی
کە لەهەر دەورەیەکدا تەنیا لە سیمای ژمارەیەکی کەم مرۆڤەکاندا خۆ
دەنوێنێ.
بە چاوخشاندن بە سەر کارنامەی قارەمانانی هێزی بێستوون بۆمان
دەردەکەوێ کە ئەو هێزە زۆر سیمای ناسراوی تیدا بووە کە بە خوێنی
خۆیان داری ئازادییان ئاو داوە و ئاالی خەباتیان هەمیشە شکاوە ڕاگرتوە،
قارەمانانی وەک شاپوور فیروزی ،ساالر ئیبراهیمی ،محەممەدکەریم
نەدیمی ،ئەحلە میسریو مینبەری و سەدان شەهیدی دیکە کە بە خوێنی
خۆیان مێژوویەکی پر سەروەرییان لە خەبات و خۆڕاگری و کۆڵنەدان
بۆ نەتەوەکەیان نەخشاندوە .ئەمجارەیان لە "هەگبەی شاخ و شۆڕش"دا
الپەڕەکانی ژیانی قارەمانێکی دیکەی گەلەکەمان ،محەممەد محەممەدی
ناسراو بە حەمە ئاسنگەرانی لە هێزی بێستوون هەڵدەدەینەوە و یاد و
ناوی بەرز ڕادەگرین:
شەهید محەممەد محەممەدی ناسراو بە (حەمە ئاسنگەرانی) ساڵی
١٣٣٦ی هەتاوی لە ئاوایی ئاسنگەرانی لە بنەماڵەیەکی زەحمەتکیش چاوی
بە دنیای ڕوون کردەوە .بەرەبەرە کە گەورە بوو ،کتێبی بەدەستەوە گرت
و ڕووی لە قوتابخانە کرد .پۆلەکانی سەرەتایی لە گوندەکەی خۆیان تەواو
کرد ،بەاڵم بەداخەوە وەک زۆربەی مندااڵنی ئەو سەردەمەی کوردستان
نەیتوانی لەوە زیاتر درێژە بە خوێندن بدا و وێڕای بنەماڵەکەی ڕووی
لە کاری وەرزێری کرد .محەممەد دواتر بۆ دەستەبەری ژیانێکی باشتر
ڕووی لە شارەکانی ئەهواز و ئابادان کرد و تا ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی
لە شارەکانی دەرەوەی کوردستان بە کرێکاریی ژیانی بەرێ دەکرد.
پــاش هاتنەسەرکاری ڕێژیـمی ئاخوندی و دەســت بەسەر داگرتنی
دەســکــەوتــەکــانــی شــۆڕشــی گــەالنــی ئــیــران و هێرشی ڕێــژیــم بــۆ سەر
کوردستان ،محەممەد خۆی بە بنکەی حیزبی ناساند و یەکێک لەو الوانە
بوو بە هەموو تواناوە شانی دایە بەر ڕاپەڕاندنی ئەرکە حیزبییەکان .کاتێک
کە هێزەکانی کۆماری ئیسالمی هێرشیان کردە سەر شاری کامیاران،
حەمە ئاسنگەرانی لەو کەسانە بوو کە بۆ دیفاع لە شاری کامیاران لە
ڕیزی تیکۆشەرانی دێموکراتدا سازمان درا و وەک پێشمەرگەیەکی ئازا
بەرگریی لە شارەکەی کرد.
دوای دەست بەسەر داگیرانی شاری کامیاران وێرای هاوسەنگەرانی
چیاو دۆڵو شاخەکانی کوردستانی لە دوژمن کردە دۆزەخو لە چەندی
شــەری قارەمانانەدا وەک شــەڕی "مــاویــان"" ،پشتە"" ،ئــەلــەک"" ،مــاراو"،
"کوڕەدەرە"" ،تەختی زەنگی" و ...وێرای هاوسەنگەرانی دەرسیکی باشیان
بە هێزی کۆنەپەرەستی دا ،و حەمە بەکردەوە نیشانی دا کە بەڕاستی
ڕۆڵەیەکی لێهاتوو و فیداکارە بوێرە .ئەو لە هاوینی  ١٣٦٠لە شەڕی
قارەمانانەی نێوان گوندەکانی کوڕەدەرە و تەختی زەنگیدا بریندار بوو،
بەاڵم پاش سارێژبوونەوەی برینەکەی دەمودەست بە ورەیەکی بەرزترەوە
گەڕاوە سەنگەر و ئازایانە بەگژ دوژمندا چۆوە.
حەمە ئاسنگەرانی بە هۆی لێزانی و هەڵسووڕانی بێوچان بوو بە
ک و
ئەندامی کومیتەی کامیاران .نــاوبــراو س ــەرەڕای ئــەوە لەنێو خەڵ 
هاوسەنگەرانیدا کادرێکی یەکجار خۆشەویست بوو ،بەاڵم خۆی لەوان
جیا نەدەکردەوە و هەمیشە وەک پیشمەرگەیەکی قارەمان لە ڕیزەکانی
پێشەوەی شەڕەکاندا بەشداریی دەکــرد .ئازایەتی ،فیداکاری ،بوێری و
خۆشەویستی لەنێو هاوسەنگەرانیدا لەو تایبەتمەندییانە بوون کە بوونە
نو
هۆی ئەوەی لە ساڵی ١٣٦١ی هەتاویدا لە الیەن کومیتەی کرماشا 
هێزی بێستوونەوە وەک فەرماندەری لکی شەهید نادر دیــاری بکرێ.
شەهید محەممەد ئاسنگەرانی لەو ماوەیەدا وەک فەرماندەیەکی بەتوانا
و شیاوی ئەو ئەرکە بوو کە پێی ئەسپێردرا بوو .لەگەڵ هاوسەنگەرانی
بە توازوع ،ڕووخۆش و زۆر دۆستانە کارەکانی بەڕێوە دەبرد ،هەر لەم
کاتەدا ئەوەندی لەگەڵ پیشمەرگەکان لەسەرەخۆ بوو لەبەرامبەر دوژمندا
توند و هەڵمەتبەر بوو.
شەوی ١٦ی جۆزەردان ساڵی ١٣٦١ی هەتاوی پیشمەرگەکانی هیزی
بێستوون و زرێباری مەریوان لە سەعاتی ١١ی شەو هێرشیان کردە
سەر پایەگای دوژمن لە گوندی "وێزیەر" .شەڕێکی گەرم لەنێوان هێزی
پێشمەرگە لــەالیــەک وهێزی دوژمــن لەالیەکی دیکە دەستی پێ کرد.
ئەگەرچی ئەژماری هێزەکانی ڕێژیم و هێزی پێشمەرگە و چەندیوچۆنیی
چەکوچۆڵەی نێوانیان ناهاوسەنگ بوو ،بەاڵم ئەوە هێزەکانی هەڵمەتبەری
پێشمەرگە بوون کە بە ئیمان و باوەڕ بە ڕەوایی خەباتەکەیان زەبرێکی
کاریگەریان لە دوژمن وەشاند .بەاڵم بەداخەوە لە گەرمەی شەڕدا گوللەی
دوژمن سینگی ڕۆڵەی قارەمانی گەلەکەمان حەمەی ئاسنگەرانی دڕی و
خوێنی پاکی تێکەڵ بە خاک و خۆڵی پاکی دایکی نیشتمان بوو.

وەکو هەڵۆی بەرزە فڕی
بازووت پڕە لە هانای پاک
من دڵنیام ئەو خوێنەی تۆ
وەک بارانە بۆ ئاو و خاک

ئەی شەهیدی ڕێی کوردستان
قارەمانی خاک و وواڵت
تۆ هەاڵڵەی دەشت و دەری
وا خۆر هەڵدێ لەسەر گۆنات

یادی بەخێر و ناوی هەمیشە بەرز و هەرمان.

داهاتووی کەرتی وزەی هەرێمی کوردستان

لــە ڕۆژانـــــی ڕابـــــــردوودا ،ڕووس ــی ــە شــەڕێــکــی
ناهاوسەنگی -کە بۆخۆی بە "ئۆپەراسیۆنی تایبەت"
نـــاوی دەبــــات -لــــەدژی ئــۆکــرایــن ڕاگــەیــانــدوە و
هێرشێکی بەرفراوانی لە چەند قۆڵەوە بۆ سەر ئەو
واڵتە دەست پێ کردوە کە تا ئێستا جیا لە تێچووە
ئینسانییەکەی ،بووەتە هۆی وێرانی و ئاوارەبوونی
خەڵکانێکی زۆر .لەجێدا پێویستە بڵێین کە ملمالنێی
نێوان ڕووسیە و ئوکراین مێژوویەکی کۆنی هەیە
و لێکۆڵینەوە لە هــۆکــاری هێرشەکانی ڕووسیە،
دەکــرێ ببێتە ت ــەوەری چەندین گــوتــاری زانستی
و ئەرکی ئەم نووسینە نییە .هەربۆیە ،لێرە هەوڵ
دەدرێ تەنیا بەکورتی باس لە دەرهاویشتەکانی ئەو
هێرشانە لە بواری وزە (بەتایبەتی گازی سروشتی)
و ئاماژەکانی بۆ کەرتی وزەی هەرێمی کوردستان
بکرێ.
یــەکــێــک لــە خــێــراتــریــن دەرهــاویــشــتــەکــانــی ئــەو
هێرشانە ،کاردانەوەی بازاری وزە و بەرزبوونەوەی
خێرای نرخی نەوت و گازی سروشتی لە بازارە
جیهانییەکاندا بــووە .گەیشتنی نرخی بۆشکەیەک
نەوت بۆ زیاتر لە  ١٠٥دۆالر -بەرزترین ئاست لە
 ٢٠١٤بەمالوە -بەرزبوونەوەی ٪٣٠ی نرخی گازی
سروشتی ،خەریکن شەپۆلەکانی شۆکێکی نوێ لە
بازاری وزەدا لەگەڵ خۆیاندا دێنن .ئەوە لەکاتێکدایە
کە ئورووپا  ٪٤٠گازی خۆی لە ڕووسیەوە هاوردە
دەک ــا و هــەر ج ــۆرە ش ــۆک ،یــان وەستانێک لەو
هەناردەکردنەدا ،کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر
پیشەسازی و ژیانی ڕۆژانــەی هاوواڵتیان دەبێت.
خاڵی هــەرە گرنگ لێرەدا ،ئەوەیە کە ئەو واڵتەی
کە بۆتە هۆی هاتنەئارای ئەو ڕەوشە ،دووهەمین
گەورە دابینکەری گاز و سێیەمین دابینکەری نەوتی
جیهان ،واتە ڕووسیەیە.

 ٢٠تریلیۆن میتری سێ جا گــازی سروشتی بۆ
عــێــراق ،تــورکــیــە ،یــان ئــورووپــای دەبـــێ .شایانی
باسە کە یەکێک لە کێشەکانی دەستپێڕاگەیشتن
بــە ســـەرچـــاوەی ســەقــامــگــیــری وزە بــۆ واڵتــانــی
پیشەسازی ئــەوەیــە کە زۆرب ــەی سەرچاوەکانی
وزە لــە جیهاندا لــە واڵتــانــێــکــدا هــەڵــکــەوتــوون کە
دێموکراسی بۆیان شتێکی نامۆیە و دەوڵەتەکانیان
هەڵگری گوتارێکی پێداچوونەوەخوازانە و جارجار
هێرشبەرانەن لە ئاستی سیاسەتێکی دەرەکــی دا.
ئ ــەوەش واتــە بــــەردەوام ئــەگــەری بەچەککردنی
وزە لەالیەن ئەو واڵتانەوە لەدژی کڕیاران بوونی
هەیە .لەبەر ئەوە ،چەمکی تەناهیی دابینکردنی وزە
و دۆزینەوەی سەرچاوەیەکی بێ کێشەی وزە بۆ
واڵتە ڕۆژاواییەکان و واڵتانی پیشەسازی خاوەن
گرنگییەکی زۆرە .نموونەیەکی هــەرە بەرچاوی
بــەچــەککــردنــی وزە لــە سیاسەتی نــێــودەڵــەتــیــدا،
هەڕەشەی چەند ڕۆژ لەمەوبەری سیاسەتمەداری
ڕووس ،دیمیتری مێدڤێدێفە لە ڕۆژاواییەکان ،کاتێک
کە دەڵێ" :بەم زووانە ئەوان (ڕۆژاواییەکان) دەبێ
بۆ کڕینی هــەزار میتری سێ جا گاز دوو هەزار
یۆرۆ دابنێن".
هەر لەو بارەوە ،دەرکەوتنی هەرێمی کوردستان
وەک دابینکەرێکی گــازی سروشتی کە هاوکات
پێوەندییەکی بــاشــی دیپلۆماتیکی لــەگــەڵ دنیای
دەرەوەدا هەیە و تەنانەت وەک فاکتەری سەقامگیری
لە ناوچەکەدا دەناسێنرێ ،دەتوانێ کۆمەڵێک دەرفەتی
نوێ بـــەرەوڕووی هەرێمی کوردستاندا بکاتەوە.
بەتایبەت لـــەدوای ش ــەڕی دژی تــیــرۆر ،دەکــرێ
پێویستی واڵتانی ڕۆژاوایــی بە وزەی کوردستان
ببێتە هۆی لەیەکگرێدانی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان
و چێبوونی پێکەوەبەستراوەیی لەنێوان کوردستان
و واڵتانی ڕۆژاواییدا .میناک ،هەناردەکردنی گازی
سروشتیی کــوردســتــان بــۆ تــورکــیــە یــان ژی لە
ڕێگەی ئەو واڵتــەوە بۆ ئورووپا دەتوانێ بەشێک
لە سیناریۆکانی داهاتوو بێت .ئەوەش لەجێی خۆی
تورکیە ،کە ئێستا پێویستیی گازی خۆی لە ئێران،

جێگای ئــامــاژەیــە کــە ب ــەرزب ــوون ــەوەی بەهای
سووتەمەنی لــە واڵتــانــی ڕۆژاوایــــی لــە ئەنجامی
هــێــرشــەکــانــی ڕووســـیـــە ب ــۆ ســــەر ئ ــوک ــرای ــن و
هەڵگیرسانی شەڕ ،گوزارشت لە هەستیاریی کەرتی
وزە لە هاوکێشەکاندا و کاریگەری گۆڕانکارییەکانی
پەیوەندیدار بە واڵتانی بەرهەمهێنەری نــەوت و
گازی سروشتی لە پەیوەندییە نێونەتەوەییەکاندا
دەک ــا ،واتــە هــەر جــۆرە ئاڵوگۆڕێکی سیاسی لە
یەکێک لە واڵتانی بەرهەمهێنەری وزە کاریگەریی
ڕاستەوخۆی لەسەر بازاری جیهانی وزە و واڵتانی
بــەکــارهــێــنــەری وزە دەبـــێ .بەمشێوەیە واڵتــانــی
بەرهەمهێنەر دەبنە خاوەن هێزێکی یەکالکەرەوە لە
پەیوەندییە نێونەتەوەییەکەندا کە دەتوانن لەڕێگەی
هەڕەشەی ڕاگرتنی هەناردەکردنی وزەوە ،بەئاسانی
کاریگەری لەسەر سیاسەتی واڵتانی دیکە دابنێن و
ئەوان ملکەچی سیاسەتەکانی خۆیان بکەن.
یەکێک لــەو ئــەکــتــەرە نوێیانەی کــە دەک ــرێ لە
داهاتوویەکی نزیکدا زۆرتــری لەبارەوە ببیستین،
هــەرێــمــی بــاشــووری کــوردســتــانــە ،کــە لــە ڕووی
یــەدەکــی گـــــازەوە٪٣ ،ی ســەرچــاوەکــانــی گــازی
سروشتیی جیهانی لەخۆ گرتوە .بەپێی ئەنجامی
لێکۆڵینەوەیەکی وەزارەتی وزەی ئەمریکا ،هەرێمی
کوردستان دەتوانێ تا ساڵی  ٢٠٢٦ببێتە یەکێک
لە بەرهەمهێنەرە سەرەکییەکانی گازی سروشتی
لــە نــاوچــەکــەدا کــە جیا لــە دابینکردنی کــارەبــای
نێوخۆیی ،دەتوانێ ببێتە ڕکابەرێکی گرنگی گازی
سروشتیی واڵتانێکی وەکــوو ڕووســیــە ،ئێران و
ئازەربایجان .هەرە بەپێی ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە،
تا ساڵی  ،٢٠٢٦کوردستان ســەرەڕای دابینکردنی
پێداویستییە نێوخۆییەکان ،توانای هەناردەکردنی

ڕووسیە و ئازەربایجان-ەوە دابین دەکا ،یەکێکە لەو
واڵتانە کە دەمێکە مرخی خۆی لە گازی سروشتیی
هەرێم خۆش کردوە .دەگوترێ لە دوایین سەردانی
سەرۆکی هەرێمی کوردستان ،نێچیروان بارزانی
بۆ تورکیە ،بابەتی گــازی سروشتیی کوردستان
یەکێک لە ئەجێندا سەرەکییەکانی سەردانەکە بووە.
هەروەها دوابەدوای ئەو سەردانە ،سەرۆکوەزیرانی
حــکــوومــەتــی هــەرێــمــی ک ــوردس ــت ــان ،مــەســروور
بارزانی بە سەردانێک گەیشتە قەتەر ،کە یەکێکە
لە بەرهەمهێنەرە سەرەکییەکانی گازی سروشتیی
جیهان و ئەگەری زۆرە کە ئەو سەردانەش هەر لەو
چوارچێوەیەدا بووبێ.
کۆتایی مانگی ژانوییە ،ئێران ،یەکێک لە  ٣واڵتی
دابــیــنــکــەری گ ــازی تــورکــیــە ،بــۆ مـــاوەی  ١٠ڕۆژ
هەناردەکردنی گازی بۆ ئەو واڵتە ڕاگرت .ئەوەش
بوو بە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی سووتەمەنی و
بڕینی  ٪٤٠گازی پێویست بۆ کەرتی پیشەسازی و
داخستنی چەندین کارگا و کارخانە بۆ ماوەی چەند
ڕۆژێک لە تورکیە .لە الیەکی دیکەوە ،لەدوای هێرشی
ڕووســیــە بۆ ســەر ئوکراین و خستنی گەمارۆی
ئــابــووری بــۆ ســەر ڕووســیــە لــەالیــەن ئەمریکا و
یەکیەتیی ئورووپا ،هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی جێگرەوە
بۆ گازی ڕووسیە لە داهاتوودا لە بازارەکاندا زیادی
کـــردوە و بــۆ ئــەو مەبەستەش داوا لــە قــەتــەر و
عەرەبستان دەکرێ کە ئاستی بەرهەمی نەوت و
گازی ڕۆژانەیان زیاد بکەن کە هەڵبەت ئەوانیش
پێشوەختە زۆربەیان فرۆشتوە .لە ئاستی ناوچەییدا،
ڕاگرتنی هەناردەکردنی گازی ئێران بۆ تورکیە ،و
هەرزانبوونی بەهای گازی سروشتیی کوردستان
لەالیەکی دی ،بۆتە پاڵنەری تورکیە بۆ بیرکردنەوە

"کەواتە ،شەڕ کردەیەکی توندوتیژانەیە کە
دوژمن ناچار بە جێبەجێکردنی ئیرادەی ئێمە
دەکا".
(کارل فۆن کالوزویتس)

نەوید قادری

لە گازی کوردستان وەک جێگرەوەیەک بۆ گازی
سروشتیی ئێران لە داهــاتــوودا .هەڵبەت تورکیە
تەنیا واڵتێک نییە کە پێویستی بە گازی سروشتیی
کــوردســتــان هــەیــە ،بەڵکوو عێراقیش ،س ــەرەڕای
ئەوەیکە گاز لە ئێرانەوە هاوردە دەکا ،هەمدیسان
پێویستی بە گازی سروشتیی زیاتر هەیە .بۆ ئەو
مەبەستەش ،هەرێمی کوردستان دەتوانێ یەکێک لە
بژاردە سەرەکییەکان بێ.
هــەر لــەو پێوەندییە ئـــەوەش جێی بایەخە کە
رێککەوتنی بیست و پێنج ســاڵــەی گــازی نێوان
ئێران و تورکیە لە ساڵی ٢٠٢٦دا کۆتایی پێ دێ.
ئاماژەکان دەری دەخەن کە تورکیە چاوی بڕیوەتە
گازی سروشتیی کوردستان وەک جێگرەوەیەک بۆ
گازی ئێران .ئەگەر هەرێمی کوردستان لە داهاتوودا
بتوانێ ســەرەڕای ئەو بڕەی کە بۆ بەرهەمهێنانی
کارەبا و پێداویستی نێوخۆیی و ئەو بەشەش کە
ڕەنگە ڕەوان ــەی بــازارەکــانــی عێراقی بکا ،ڕۆژانــە
 ١٠تریلیۆن میتری سێ جا گاز هەناردە بکا ،ئەوە
ئەو ڕێژەیە دەبێتە نزیکەی ٪٢٠ی ئاستی وزەی
بەکارهاتوو لە واڵتێکی وەکوو تورکیە .هەر ئەوەشە
کە بۆتە مایەی نیگەرانی و تەنگاوبوونی ئێران و
وای کردووە کە ئێران ،کە ناتوانێ تورکیە ناچار بکا
کە ڕێککەوتنێکی نوێی لەگەڵ واژۆ بکا ،کار لەسەر
سیاسەتی تر دەکا تاکوو نەهێڵێت کوردستان ببێتە
ڕکابەرێک بۆ ئێران و گــازی کوردستان جێگای
گازی ئێران لە بازارەکاندا نەگرێتەوە.
بــۆ ئــەم مەبەستەش ،ئــێــران ،لــەپــاش ڕووخــانــی
ڕێژێمی بەعسەوە ،لە نفوزی خۆی لەنێو شیعەکانی
ئێراق کەڵکی وەگرتوە تاکوو بە هەر جۆرێک بێ
کــەرتــی وزەی هــەرێــمــی کــوردســتــان بخاتە ژێر
کۆنترۆلێ دەوڵەتی عێراقەوە و بەمشێوەیەش ڕێگە
لــە سەربەخۆیی ئــابــووریــی هەرێمی کوردستان
بــگــرێ .گەمارۆخستنە ســەر کــوردســتــان ،بڕینی
بەشە بــودجــەی کــوردســتــان ،تۆمارکردنی سکااڵ
لەسەر کڕیارانی وزەی کوردستان،هێرشی میلیشیا
شیعەکان بۆ سەر کەرکووک و ناوچەکانی تر و
هتد ...هەموو ئەو هەواڵنە لە چوارچێوەی سیاسەتی
دژبەرانەی ئێران بە نیسبەت هەرێمی کوردستاندا
جــێ دەگـــرێ .نوێترینی ئــەو هــەواڵنــەش ،بڕیاری
دادگــای فیدرالیی عێراق پەیوەست بە "بەنایاسایی
ناساندنی" دەرهێنان و فرۆشتنی وزەی کوردستان
بوو .لەڕاستیدا ،بڕیاری دادگای فیدرالی ،نموونەی
هــەرە بــەرچــاوەی "حــوکـمکــردن بە یاسا"یە ،نەک
"حوکمی یاسا" .جێگای ئاماژەیە ،یاسا لە واڵتانێکی
داڕماوی وەکوو عێراق ،زۆرتر ڕۆڵێکی فۆرماڵیتەی
هەیە و هەروەک شارەزایەک دەڵێ ،یاسا نەک بۆ
جێبەجێکردن ،بەڵکوو بۆ جێبەجێنەکردنە .نموونەی
ئــەمــەش ،پشتگوێخستنی بــەردەوامــی داخوازییە
دەستوورییەکانی هەرێمی کورستان و خەڵکی
عێراق ،و لەجیاتان ،وەاڵمدانەوەی ئەو داخوازییانە
بە زمانی زەبر و چەکە.
لەڕاستیدا ،کێشەی ئێران و گرووپەکانی سەر
بە ئێران لە عێراق ،نەک سەربەخۆیی ئابووریی
هــەرێــمــی کــوردســتــان لــەڕێــگــەی بەرهەمهێنانی
وزە و هــەنــاردەکــردنــیــیــەوە ،بــەڵــکــوو "بــوونــی"
ستاتوویەکە بە نــاوی هەرێمی کوردستان .واتە،
داخوازی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستە نەوتییەکانی
هــەرێــم ،ســەرەتــای قۆناخێکە کــە ئامانجەکەی،
هــەڵــوەشــانــدنــەوەی سیستێمی فیدرالی لــە عێراق
و پاشان دابەزاندنی ستاتووی هەرێم بۆ ئاستی
پارێزگا یا چەند پارێزگایەکی عێراقە .نەخشەی
ئــەو سیاسەتەش نــەک لە عێراق ،بەڵکوو لەالیەن
دراوســێــکــانــی عــێــراقــەوە داڕێـــــژراوە کــە هەرێمی
کــوردســتــان وەک هــەڕەشــەیــەک بــۆ دەســەاڵتــی
خۆیان دەبینن و هەوڵی هەڵوەشاندنەوەی دەدەن.
هەڵبەت ،ئاشکرابوونی ئەنجامی هەڵبژاردنەکان لە
عێراق ،کە دەری خست کە گرووپەکانی سەر بە
ئێران دۆڕاوی سەرەکین ،و دانووستاندنی نێوان
ڕەوتــی ســەدر ،پارتی دێموکراتی کــوردســتــان ،و
ســوونــەکــان بــۆ پێکهێنانی حکومەتی داهــاتــوو و
کورتکردنەوەی باسکەکانی ئێران لە عێراق ،دەتوانێ
وەاڵمێکی گونجاو بێت بۆ دەستێوردانەکانی ئێران
لــە کــاروبــاری ئــێــراق و ئەگەرچی بــە شێوەیەکی
کورتخایەن ،شکست بە سیاسەتی دژایەتیکردنی
هەرێمی کوردستان بهێنێ.
***
N.ghaderi888@gmail.com
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خێروبێری سازان لەگەڵ ئێران بۆ کێ دەبێ؟

ڕەزا محەممەدئەمینی

لــەچــەنــد ڕۆژی ڕابـــــردوودا گــەڕێــکــی دیکەی
دانووستانەکانی زیــنــدووکــردنــەوەی ڕێککەوتنی
بەرجام دەستی پێ کــردەوە .هەرچەند الیەنەکان
دەڵێن پێشکەوتن و تێگەیشتنێک لە وتووێژەکاندا
لە ئارادایە ،بەاڵم خاڵی ناکۆک هێشتا هەرماون و
ڕەنگە بۆ بە ئاکامگەیشتنی ژیاندنەوەی بەرجام
الیەنەکان ،بەتایبەت کۆماری ئیسالمی نەرمیی زیاتر
بنوێنن؛ ئەوە لە حالێکدایە کە ئەمریکا ڕازی بووە
بەشێک لە گەمارۆکانی ســەر کۆماری ئیسالمی
بە مەرجێک واز لە سەرکێشییە ناوکێەکانی بێنی
البەرێ ،و داراییە بلۆکەکراوەکانی ئازاد بکا.
پێشنیارەکانی ڕۆژئــاوا بە کۆماری ئیسالمی بۆ
مــانــەوەی ئــەم ڕێژیمە گرینگن ،چونکی کۆماری
ئیسالمی لە ئیستادا لەگەڵ گەورەترین قەیرانی
ئــابــووریــی ب ــەرەوڕووی ــە و ئــابــووریــی ئــەم واڵتــە
داڕووخ ــاوە و ڕێژیم پێویستی ژیانەکیی بە پارە
بلۆکەکراوەکان و سەرچاوەی داهاتی نەوت هەیە؛
هەربۆیەشە کە دەبینین لە ڕەوتی دانووستانەکانی
ڤــیــیــەندا بــــەردەوام لــە پاشەکشێدایە و ناچارە
بەرەبەرە واز لە مەرجەکانی بێنێ .دیارە شک لەوەدا
نییە کە ڕەوتــی وتــووێــژەکــان هــەر لە ســەرەتــاوە
لەژێر چاوەدیری خامنەییدا بووە و لەڕاستیدا ئەوە
ڕێبەری نیزامە کە تەنگەتاو بووە خەریکە قومقوم
جامە ژەهرەکە دەخواتەوە.
بەاڵم لێرەدا پرسیار ئەوەیە زیندووکردنەوەی
ڕێککەوتنی بــەرجــام و هەڵگرتنی گــەمــارۆکــان چ
کاریگەرییەکی لەسەر رێژیمی کۆماری ئیسالمی
و ئــابــووریــی ئــێــران و کــۆمــەاڵنــی خەڵکی دەبــێ؟
بەلەبەرچاوگرتنی ئاستەنگەکانی دیــکــەی وەک
مۆرنەکردنی پەیمانی نێونەتەوەیی" ئێفئەیتیئێف"
کە دوو بڕگە و خاڵی گرینگی وەک بەربەرەکانی
لەگەل سپیکردنەوەی پارە و بەرگری لە دابینکردنی
ماڵی و دارایی دەستەو تاقمە تێرۆڕستییەکانی تێدایە
و هەروەها خۆبواردن لە ملدان بە کۆنڤانسیۆنی
"پالێرمۆ" کە ئەویش باس لە دەروەس ـتبــوون بە
بەربەرەکانی لەگەڵ تاوانی ڕێکخراوەیی نێونەتەوەیی
دەکا و  ...ئایا کۆماری ئیسالمی دەتوانێ بەرۆکی
خۆی لەهەموو کاریگەرییەکانی گەمارۆکان داڕنێ و
بەهاسانی دەستی بە دەیان میلیارد دۆاڵر ڕابگا کە لە
بانکەکانی دەرەوە دەستیان بەسەر داگیراوە؟ ئەوانە
و چەند ئاستەنگێکی دیکە وەک بەرنامە مووشەکییە
دوورهاوێژەکان ،سیاسەتی ئاژاوەنانەوە لە واڵتانی
ناوچە و یارمەتیدانی دەستەوتاقمە تێرۆریستییەکان
و ه ــەروەه ــا لــە نــێــوخــۆی واڵت ــی ــش ،ســەرکــوتــی
ئازادیخوازان و نەیارانی و لەژێرپێنانی زەقی مافی
مرۆڤ ،لەداهاتوودا و پاش کۆتاییهاتنی کێشەی
نــاوکــی و زیــنــدووکــردنــەوەی بــەرجــام ،دەتــوانــن
کاریگەریی زۆریان هەبی لەسەر داهاتووی ڕێژیم
و بەگشتی هەڵوێست و هەڵسووکەوتی ئەمریکا و

واڵتانی ڕۆژاوایی و هەوپەیمانەکانیان لە ئاست ئەو
ڕێژیمە سەرەڕۆیە لە ناوچەدا.
فاکتەرێکی دیکەش ئیسرائیلە کە وەک خۆیان
بەئاشکرا دەڵــێــن دەســتــەوئــەژنــو دانانیشێ و بۆ
پــووچــەڵکــرددنــەوەی مەترسییەکانی کــۆمــاری
ئیسالمی لەسەر خۆی ،دەست بۆ هەموو چەک و
کردەوەیەک دەبا و هەروەک بەدەیان جار گوتویانە
و بەکردەوە نیشانیان داوە بۆ پاراستنی خۆیان
سنوور ناناسن.
بــا لــە ڕوانــگــەیــەکــی دیــکــەشــەوە بــۆ وەاڵمــی
پرسیارەکە بچین! وای دابنێن ڕێککەوتنی بەرجام
زیندوو کراوتەوە و ئەمریکا گەمارۆ ئابوورییەکانی
لەسەر ئێران هەڵگرتوە و پــارە بلۆککراوەکان
بۆ ڕیژیم گەڕاونەتەوە و هەناردەکردنی نەوتیش
گەیشتۆتەوە ئاستی نــۆرمــاڵ ،ئــەو ئاستەنگانەی
ســەرەوەش وەک ئێفئەیتیئێف و کۆنڤانسیۆنی
پالێرمۆش لــەبــەردەم کــۆمــاری ئیسالمیدا نین،
ئەوکات ئابووری ئێران و دۆخی ژیانی کۆمەالنی
خەڵکی ئێران چۆن دەبێ و کۆماری ئیسالمی چ لەو
داهاتە زۆر و زەوەندەی دەکا کە دەستی دەکەوێ؟
ئــابــووریــی ئێرانی پــێ دەگەشێنێتەوە و کێشەی
بێکاری و برسیەتی و گرانی چارەسەر دەکا ،یان
قەیرانەکان بەردەوام دەبن و دۆخی ژیانی خەڵکی
ئیران ،بەتایبەت کریکاران ،مامۆستایان و بەگشتی
چەوساوەکان هەر وەک خۆی دەمێنێتەوە؟
لە ڕاستیدا البردنی گەماڕۆکان لە کورتخایەندا
دەت ــوان ــێ تـــەزوویـــەک بــخــاتــە لــەشــی ئــابــووریــی
ئێرانەوە ،بایەخی دراوی نیشتمانی بچێتە سەرتر
و ئەمەش کاریگەری هەبێ لەسەر داشکانی نرخی
پێداویستییەکان ،بەاڵم دارمانی ئابووریی ئێران کە
بەرهەمی زیاتر لە چل ساڵ دەسەاڵتی گەندەڵی
ئــاخــونــدەکــانــە ،هــەروەهــا بــەفــیــڕۆدانــی س ــەروەت
و سامانی گــەالنــی ئــێــران ،هـــەژاری و برسیەتی
و دامـــاوی زیــاتــر لــە نــیــوەی خەڵکی ،کـــردەوە و
سیاسەتە چەوت و دژی گەڵییەکانی ئاخوندەکان
لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت ،پێمان دەڵێن نابێ
بــە زی ــن ــدووک ــردن ــەوەی ڕێــکــکــەوتــنــی بــەرجــام و
وەالنانی گەمارۆکان زۆر گەشبین بین و پێمان
وابێ لە داهاتوودا ئێرانی ژێردەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی بـــەرەو پێشکەوتن و گــەشــەســەنــدن و
کۆتایی قەیرانەکان دەڕوا و کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێران دەحەسێنەوە .داهاتی کۆماری ئیسالمی لە
ڕابردوودا و لەپێش گەمارۆکان چەند قاتی داهاتی
ئێستای ب ــوو ،ب ــەاڵم دۆخ ــی ئــابــووریــی ئــێــران و
کۆمەاڵنی خەڵکی زۆر لەوەیکە هەیە باشتر نەبوو.
تەنیا لە سەردەمی هەشت ساڵەی سەرۆککۆماری
ئەحمەدینەژاددا داهاتی ڕێژیم  ٨٠٠میلیارد دۆاڵر
ب ــووە لــە هــەنــاردەکــردنــی نـــەوت ،بــاســی داهــاتــی
میلیاردی کەرتەکانی دیکەی ئابووریی ئەو واڵتەش
ناکەین کە بۆ دەسەاڵت گەڕاوەتەوە ،بەاڵم کریکاران
و مامۆستایان و بەگشتی نیوەی خەڵکی ئێران لە
دۆخێکی نالەبار و قەیراناویدا دەژیان و دیاردەکانی
وەکوو بێکاری و هەژاری و زۆربەی ئەو قەیرانانەی
کە ئێستا کۆمەڵگەی ئێرانی لەخۆیەوە تەنییوە ،زەق
و بەرچاو بوون.
ڕاستە گەڕانەوەی گەمارۆکان کاریگەری نەرێنی

لەسەر دۆخی ژیان و گوزەرانی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئــێــران هــەبــووە و قەیرانەکان قووڵتر و رێــژەی
هـــەژاری و برسیەتی لەهەڵکشاندا ب ــووە ،بــەاڵم
جیاوازیی ژیان و گوزەرانی خەلکی لەو کاتدا لەگەڵ
دوای گەڕانەوەی گەمارۆکان لەئاست قەبارەی ئەو
پــارە زۆرە نەبوو کە رێژیم دەستی کــەوت و بۆ
مەرامە سیاسی و نیزامییەکانیان بەفیرۆیان دا ،بە
یــەک دوو ڕۆژی دیکە ڕۆژی ٨ی مــارس دێــتــەوە٨ .ی مارسی
واتایەکی دیکە ئەو سەرمایانەی دەوڵەتی ڕوحانی ئەمساڵ دەکەوێتە ١٧ی ڕەشەمەی خۆمان .پێموابێ ئەم چوارشەمەیە
پاش مورکردنی بەرجام دەستی کەوتن ،لەخزمەت نا چوارشەمەی ئەوالتر چوارشەممە سوورییە .ئەمجارە ڕووی قسەم
ئابووریی ئێران و کۆمەاڵنی خەڵکی ئەو واڵتەدا خەج دەگەڵ ئەو کیژۆڵە و گەورەکچ و سەرەژنانەیە بەخۆیان دەنازن و
نەکران و ئەوە لەڕاستیدا مافیای سپای پاسداران و شایی بەخۆن و دەستیان لەم دنیا خۆشە بەرنەداوە .منیش وەک ئێوە
بنیاتە زل و زەبەاڵحەکانی سەربە خامنەیی بوون دنیام پێ خۆشە .ههتا ئەوێ ڕۆژێ دەنێو گۆڕیچەی قەبریدا درێژم
کە لێی سوودمەند بوون .لە پێوەندی لەگەڵ سیاست دەکەن و خۆڵەبانی چاوانم دەکەن ،واز لەو دنیا خۆشە ناهێنم .جا
و کردەوەکانی رێژیم و بەفیڕۆدانی ســەروەت و ئەگەر دنیا خۆش نەبایە ئەو خەڵکە بۆ ئەوەندە خۆی بۆ ماندوو دەکرد
سامانی گشتی دەتوانین ئاماژە بە دەیان نموونە
و ئەم هەموو فرت و فێڵەی دەکرد.
بکەین کە لە ماوەی زیاتر لە چل ساڵی ڕابردوو،
چەند ساڵێکە لەکاتەوە ئەم ڕۆژنامە و ڕادیۆ و تەلفزیۆن و شتانە
بەتایبەت دوای مردنی خومەینی و بەدەستەوەگرتنی
جڵەوی دەســەاڵت لەالیەن خامنەییەوە دیتراون و لە جاری جاران بەهێزتر بوونە و ئەم ئینترنێت مینترنێتە گەیشتووەتە
ڕوویان داوە و لێرەدا ئاماژەیەکی کورت بە چەند سەر هۆبە و هەوار و کانی و دەراوانیش ،شتی وا کەوتوونەتە سەر
زار و زمانان چەند ساڵ لەمەوبەر نەمانبیستبوون٨ .ی ماریس هەر
نموونە دەکەین:
خامنەیی لەسەر حسێبی گیرفانی خەڵکی هەژار لەم دواییانەدا کەوتە سەر زار و زمانی پیاوان و ژنانی ئێمە.
دارسمەی خۆتان لە سەروبندەی ١٧ی ڕەشەمە و  ٨مارس بەبۆنەی
و بەشمەینەتی ئــێــران لــە ساڵی  ١٣٨٧نــاوەنــدی
"جامیعەتول مستەفا"ی دامــەزرانــد کــە ئێستا لە ئەم جەژنە خۆشە پیرۆزبایی لە هەمووتان دەکا .هەروا بێتەوە ،شتێکی
زیاتر لە  ٦٠واڵتــی جیهان لقی هەیە و خەریکی دیکەش بڵێم باشە ،ئەویش ئەمەیە بەشێک لە پیاوان ٨ی مارس و
بەشێعەکردنی خەڵکن .بە وتەی عەلیڕەزا ئێعرافی ،ژن و منیان بە فشە گــرتــووە و دەڵێن هەموو شتێک بۆ پیاوانە.
سەرۆکی پێشوی جامیعەتول مستەفا ،ئەو ناوەندە بەاڵم قسەی خۆمان بێت و لەنێو خۆمان دەرنەچێ ،ئەوانیش درۆ
هەتا ساڵی  ١٣٩٧پەنجا میلیۆن کەسی کردۆتە دەکەن .لە خەڵوەتی ژیانیاندا ناوێرن به قاقا پێبکەنن ،بەاڵم بە نەرمی
شــیــعــە .بــەپــێــی ئــامــارە نــافــەرمــیــیــەکــان تێچووی بەرانبەر بە درۆی خۆیان گڕ دەبنەوە و دەڵێن "ئەوانەی پێیانوایە
بەرنامە ناوکییەکانی کۆماری ئیسالمی لەسەرەتای ژن ژیانە ،ئەشەدووبیال ڕاست دەڵێن ،خوا پێمان ڕەوا ببینێ ،هەر
دەسپێکی هەتا ئێستا نیزیکەی دوو تریلیۆن دۆاڵر پیاوێک سێ چوار ژنی هەبێت باشە ".ئەو پیاوانە بە بیستنی ناوی
بووە ،بەرنامەیەک کە جگە لە برسیکردنی کۆمەاڵنی ژنی ڕووهەڵمااڵوی وەک پێشمەرگەی کوردستان و شەڕڤان و شتی
خەڵکی ئێران و بەفیڕۆدانی سەروەت و سامانیان وا تێکدەچن و هەرلە بنەڕەتڕا کەیفیان بەو ژنانە نایەت خۆیان دە
هیچیلێشین نەبۆتەوە و ئێستا خامنەیی و ڕێژیمە کاروباری پیاوان هەڵبقورتێنن .بەاڵم ئەو ژنانەی بە قسە و ڕێنوێنیی
دژی گەلییەکەی ناچارن لەژێر گوشاری گەمارۆ ئەوان خۆیان لە کاروباری پیاوان وەردەدن ،ئەوانیان پێ باشە.
ئابوورییەکان و بۆ زیندووکردنەوەی بەرجام وازی
پێم خۆشە ئەو چەند قسەی دواییم بۆ نێو پیاوان دزە نەکا و لە
لێ بێنن ،یانی ئەو پارەیە کە دەیتوانی لەخزمەت مەجیلسی ژنانە درنەچێ .هێندیک پیاو هەن پێیان وایە ژن و پیاو
خەڵکی بەشمەینەتی ئێران و بووژانەوەی ئابووری
بەرانبەرن ،بەاڵم لەنێو ئەم هەموو خەڵکە دووڕوویــە ناسینەوەیان
داتەپیوی واڵتدا بێ ،بوو بە تۆز و چوو دەهەناوی
زۆر زەحمەتە .خۆ ناوێرم لەنێو ژنانیش باسی هەموو شتێک بکەم.
برسییەکانەوە.
تێچووی دەیان میلیاردی پشتیوانی لە دیکتاتۆڕە هی وایان تێدایە زاربەهاوارە و خێرا بە نێو خەڵکدا باڵوی دەکاتەوە.
خ ــویــنڕێ ــژەک ــەی ســـووریـــە ،ب ــەش ــار ئ ــەس ــەد و زۆربەی پیاوانی ئێمە لەبەرانبەر ژناندا دەستەوەستانن .مەبەستم هەر
هەزینەکردنی سامانی خەڵکی ئێران بو کوشتاری پیاوانی کورد نییە ،ئەم قسەیەم هەموو پیاوانی ڕۆژهەاڵتی نێوەراست
خەڵکی ئەو واڵتە بەاڵلێدراوە ،تێچووی هێزەکانی و بەشێک لەو واڵتانانەش دەگرێتەوە کە خۆیان بە پێشکەوتوو دەزانن.
قــودســی ســپــای پـــاســـداران و هــێــزە ئــەفــغــان و ئەم جۆرە پیاوانە کاتێک بە یەکتری ناوەستن ،ژنان بە گژ بەرانبەریاندا
پاکستانییەکان و هەروەها دەستە و تاقمە ئاژاوەگێر دەکەن.
هەتا ئێستا ئەگەر دەیانگوت "سیاسەت قووڵە" ،پێکەنینم دەهاتێ،
و تێرۆریستییەکانی وەک حەماس ،حیزبواڵی لوبنان
و جهادی ئیسالمی و هەروەها تێچووی شەڕی بــەاڵم ئێستێ دەترسم ئێمەشی تێ بکەوین .هێندیک جاریش ژنی
نیابەتی لە یەمەن و یارمەتییە لەهەژمارنەهاتوەکەیان وا هــەڵــدەکــەون پــاڵ بە پــیــاوانــەوە دەنێن و لە قــوواڵیــی سیاسەتدا
بۆ حووسیەکان ،نموونەگەڵێکن لە سیاسەت و دەیان"خنکێن"ن.
کردەوەکانی ئاخوندەکان و بەفیڕۆدانی سەروەت
لــەم چەند ڕۆژەی دوایــیــدا خانمێکی جوولەکە بە ناوی"کاترین
و سامانی گەالنی ئێران .بۆیە دەکرێ بە دلنیاییەوە شەکدەم" ئاشکرای کرد چەند ساڵێکە خۆی لە پەڕۆپال و مەقنەعە و
بڵیین زیــنــدووکــردنــەوەی بــەرجــام و هەڵگرتنی چارشێوەوە وەرپێچاوە و هەتا بن لووتی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی
گەمارۆکان زۆرتر خێروبێری بۆ مافیای دەسەاڵت لێی نزیک بووەتەوە و باوەشی گەرمی پێشانی ئەندامانی بنەماڵە و
و دەستەوتاقمە ئاژاوەگێر و تێرۆریستەکان لە دەست و پێوەندیی دەم بەلیکاوی "نیزامی موقەدەس"داوە و ئەوانیش
ناوچەدا هەیە هەتا کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران.
به چەشنێک دەمــیــان بــۆی بــەش کــردووەتــە ،هەرچی دەنێو دڵ و
دەروونیان دابووە بۆیان هەڵڕشتووە.
کاترین خانم پــاش ئــەوەی بە ســەرۆپــۆش و بااڵپۆشی پەسندی
کۆماری ئاخوندانەوە لە خۆباندان و وتار نووسین و پێهداهەڵدان
بە بەژن و بااڵی نیزامی موقدەسدا دەستی لە "ئەنیسە خەزعەلی"
و "شەهێنی مــەاڵوێــردی" و "مەعسوومە ئینتکار"یش ئەستاندووە،
ئاوێکی ساردی بە بەژن و بااڵی ئاخوند و ماخوندی هەڵسووڕێنەری
کۆماری ئیسالمی داکردوە .لە ڕۆژنامە و گۆڤاری دوور لە دەسەاڵتی
ئێران قژی بەالدا کردووە و سنگی ڕەپێش خستووە و خۆی لەسەر
پیاوە فسۆسەکانی کۆماری ئیسالمی هەڵسووراندووە .ئەو دوای ئەو
پەندەی بەسەری هێناون ،پەنجەیان لێ بەرز دەکاتەوە و بە گەمژەییان
پێدەکەنێ.
ئێستا دەستوپێوەندیی خامنەیی دەزانن کاترین لە جیات ئەوەی
خوێرییەتیەکانیان لەهەڵاڵ بدات ،لە ژێرەو دەیانقورینجێتو هەتا ڕۆژی
مردن هەڵیاندەلەرزێنێ و چۆنی بیهەوێ هەڵیاندەپەڕێنێ.
پیش ئاشکرابوونی بەسەرهاتی ئەم کاترین خانمە ،خۆ لەبیرتانە کە
میرزا حەمەعەلی نەجەفی ،شارەداری پیشووی شاری تارانیش" ،میترا
استاد"ی هاوسەر خۆی دابووە بەر ڕێژنەی فیشەک و کوشتبووی.
دواتر گوتیان ئەو لەجیاتی ژنی خۆی تەنیا "پەڕەسێلکە"یەکی کوشتووە.
پەرسێلکە باڵندەیەکی جوان و ناسکۆڵەیە .هەرکەس بۆ بگیرێ و
بکەویتە بە دەستی ،دەست بەسەر تووکی نەرمی دادێنتی ،دەنووکی
مەحکوومکردنی کیمیابارانی هەڵەبجە لەالیەن ماچ دەکا و دەیخاتە باوەشی و خوراکی پەسندی خۆی بۆ دەدۆزیتەوە
ســـــەدام حــوســێــن ل ــە ســەردەمــێــکــدا ک ــە حیزبی و دەیخاتە نێو قەفەسی زێڕینەوە .ئەمە هەموو بەجێگەی خۆی ،بەاڵم
دێموکرات و حکومەتی عێراق پێوەندییان هەبوە ،ئەو ناز و کرێشمەیەی ئەم جۆرە پەڕەسێلکانە دەیکەن ،کوا بەمن
لەالیەن کۆڕگێڕەوە وەک نمونەی دیاری هەڵوێستی و بە تۆ دەکــرێ؟ پەڕەسێکە وا لە خۆی دەکــا مەیدانی باڵەفڕکە و
پاراستنی سەربەخۆییی سیاسیی حیزبی دێموکرات قوندە قوندە کردن و چینەکردنی بکاتە شەڕگەی پیاوانی چاوچنۆک
ئاماژەی پێ کرا کە لە قۆناغی جــۆراوجــۆردا ئەو و بێدەسەاڵت.
حیزبە دۆستایەتی و بەرژەوەندییەکانی خۆی فیدای
هەندێک جاریش پیاوان چاویان بە شــەوارە کەوتوە و هەڵۆ و
سەربەخۆییی سیاسی کردوە.
پەڕەسێلکەیان لێ تێک چووە و خۆیان بوونتە کۆترە باریکەی بەر
لەالیەن
سەرنجێک
چەند
لە کۆتایی سمینارەکەدا،
چەنگی ئەم جۆرە هەڵۆیانە.
کۆرگێڕانەوە
لەالیەن
کە
گۆڕێ
بەشداربووان هاتنە
هەشتی مارس لە "پەڕکووری چەنگ بەخوێن" پیرۆز بێت.
واڵم درانەوە.

سمیناری "لە ڕابردوویەکی پڕ لە سەروەری بەرەو داهاتوویەکی گەش"
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕۆژی سێشەممە ١٠ی ڕەشــەمــە  ،سمینارێکی
بەبۆنەی ساڵرۆژی ڕاگەیاندنی خەباتی ئاشکرای
حیزبی دێموکرات لە سێ بەشدا بەڕێوە برد.
بــەشــی یــەکــەمــی سمینار تــەرخــان کــرابــوو بە
"مێژوونووسیی ئاکادێمی و چەند سەرنجێک" کە
لەالیەن پڕۆفیسۆری یاریدەدەر د .هوشمەند شێخانی
پێشکەش ک ــرا .دکــتــور هوشمەند بــە سەرنجدان
بە مێتۆدەکانی مێژوونووسیی ئاکادێمی ،باسی
لە ئەرکی مێژوونووس و هــەروەهــا دەورگێڕانی
ســەرچــاوەکــان و بەڵگەنامەکان لــە تۆکمەکردنی
نووسینەوەی مێژوودا کرد و بە نمونەهێنانەوە لە
حیزبی دێموکراتی کوردستان ئاماژەی بەوە دا کە
لە قۆناغی جۆراوجۆردا هەوڵ دراوە مێژووی ئەو
حیزبە چەواشە بکرێ ،بەاڵم ئەرشیڤی مێژوویی ئەم
حیزبە و تەنانەت ئەرشیڤی نەیارانی ئەو حیزبەش،
هاوکار بووە لەوەیکە دەستکاریکردنی مێژووی
ئەم حیزبە کارێکی ئاستەم بیت.
بەشی دووهەمی سمینارەکە تەرخان کرابوو بە
"پێگەی جەماوەری حیزبی دێموکرات" کە لەالیەن
مــەنــســوور مــروەتــی جێگری کۆمیتەی ناوەندیی
حیزبەوە پێشکەش کــرا .بەڕێزیان بە ئــامــاژە بە
ڕووداوە گرنگ و جەماوەرییەکانی مێژووی ئەو
حیزبە ،بەتایبەت میتینگی ١١ی ڕەشەمەی ساڵی
 ١٣٥٧و هەڵبژاردنەکانی مەجلیسی خیبرەگان و
مەجلیسی شــۆرای میللی لەکاتی هاتنەسەرکاری

کــۆمــاری ئیسالمی و هــەروەهــا مانگرتنی گشتیی
خەڵکی کوردستان دوای مووشەکبارانی قەاڵی
دێــمــوکــرات ،باسێکی تێروتەسەلی ســەبــارەت بە
پێگەی جەماوەری ئەو حیزبە هێنایە ئاراوە.
لە بەشی کۆتایی سمینارەکەدا پێشەوا عەلیپوور،
ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکرات
بابەتێکی لــەژێــر ن ــاوی "هەڵوێستەکانی حیزبی
دێــمــوکــرات لــە هاوکێشەی نــێــوان دۆستایەتی و
سەربەخۆییدا" پێشکەش کــرد .مەحکوومکردنی
هێرشی خوێندکارانی پــەیــڕەوی خەتی خومەینی
بۆسەر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران و هەروەها

هەڵۆ لە پەڕەسێلکە
بەرزتر دەفڕێ
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کۆمەڵگە لە ڕێڕەوی بوون بە نەتەوەدا
هــــەر کــۆمــەڵــگــەیــەک لـــە ڕێــــــڕەوی بە
نــەتــەوەبــوونــدا پێویستی بــە چەند مەرجی
ســەرەکــی هــەیــە ،ئــەویــش خاونێتیی زمــان،
مێژوو ،کولتوور و جوغرافیای دیاریکراوی
تایبەت بە خۆی .لەپەنا ئەو خااڵنە کە مەرج
و بناغەی بەنەتەوەبوونی هــەر کۆمەڵێکە
و جــیــا ل ــەو خــاڵــە هــاوبــەشــانــە ،ویــســت و
خــواســتــی بــەکــۆمــەڵــیــش لــە هــەڵــبــژاردن و
بەشداریکردن لەو ڕێڕەوەدا ئەوەندە گرینگ
و پێویستە .لــەو نموونە و ئەزموونانە لە
مــێــژوودا زۆرن کە کۆمەڵگەیەک لەوپەڕی
مــەزنــی و پــێــشــکــەوتــوویــیــدا بـــووە و وەک
کۆمەڵگەیەکی ئارمانجی یــادی لێ دەکــرێ
و کەڵک لە ڕەوشــت و بۆچوون و پــان و
دەسکەوتەکانیان وەردەگیرێ ،بەاڵم چونکی
ڕای گشتی و ویست و خواستی بەکۆمەڵیان
دوور ب ــوە لــە بــەنــەتــەوەبــوون ،لــە دوای
ماوەیەک تەنیا ناو و ئاسەواریان ماوەتەوە
و خولیای ژیانی بەردەوامی کۆمەڵگە تەنیا
لە کتێبە مێژووییەکان و سەرچاوە دیارەکانی
شارەستانییەتدا ڕەنــگــی داوەتــــەوە و لەو
سەردەمەدا سەرچاوەی ژیانی کۆمەڵگەیان
کوێر بۆتەوە.
دەکرێ کۆمەڵگەیەک لە بواری زمانییەوە،
چــۆنــیــەتــیــی بــەرەوپــێــشــچــوون و نــەریــتــی
هــەڵــســوکــەوتــەوە لــەنــێــو نــاخــی چینەکانی
خۆیدا هاوئاهەنگ بێ و گەشەی ئابووری،
شارستانییەتێکی سەردەمیانە و مەدەنییەتێکی
چاالک بەخۆیەوە ببینێ؛ چەمکەکانی ئازادی
جێگیر بکا و چینی ڕەخنەگری ڕووناکبیر لە
پێگەی خۆیدا بێ ،بــەاڵم نەبێتە نەتەوە یان
نەتەوەسازیی بۆ نــەکــرێ .ئــەوە ڕاستە کە
میللەتسازی پێویستیی بە چەند کۆڵەکەی
دیار و جێکەوتوو هەیە ،بەاڵم تەنیا بوونیان
نابێتە هۆکاری چوونە نێو ئەو پرۆسەیە یان
کەوتنە سەر ئەو ڕێچکەیە.
بــۆ بـــوون بــە میللەت جگە لــەو مەرجە
هــاوبــەشــانــە ،پێویستە کــە چینەکانی ئەو
کۆمەڵگەیە بــە بیرێکی بــەکــۆمــەڵ ،لەسەر
ویست و خواستی خۆیان و هەستکردن بە
زەروورەتـــی چوونە نێو ئــەو پرۆسەیە ،بە
وردی لەسەر بایەخەکانی کۆمەڵگە شیکاری
بکا و بــە لــێــکــدانــەوەی جــیــاوازی ئایینی و
کــولــتــووری و پوتانسییەلە جــۆراوجــۆرە
کۆمەاڵیەتییەکانی تایبەت بە چینە جیاوازەکانی
کۆمەڵگە ،بەها و بایەخی نوێ بخوڵقێنێ بە
شێوەیەک کە لەباتی یەکدەستکردنی بەها
و بایەخە چینایەتییەکان ،چینە جــیــاواز و
جۆراوجۆرەکان بەها نوێیەکان لە سەرووی
بایەخەکانی خۆیان بزانن و ژیان لە ئاستێکی
بــەرفــراوانــتــر لــە ئاستی ئێستایاندا ببینن.
هەربۆیە باسی بناغەیی بە نەتەوەبوونی
کۆمەڵگە یان بەمیللەتکردنی کۆمەڵگەیەک
کە هەموو خاڵە زەروور و پێویستییەکانی
هــەیــە؛ داڕشتنێکی گــونــجــاو و واڵمـــدەری
دەوێ کــە ســـەرووی هــەمــوو زەرفــیــیــەت و
ویستە مەوجوودەکانیەتی .بــاس لــەو بەها
و بایەخانەیە کە بێئەوەی بەها و بایەخە
ئاراییەکان ڕەت کــاتــەوە ،هەموویان وەک

زانیار حوسێنی

خــۆی ببینێ ،قــبــووڵــیــان بکا و دانــیــان پێ
دابنێ و لەو سۆنگەیەوە هزری نەتەوایەتی
بەو شێوەیە تاریف بکرێ و دابەزێندرێ کە
هەیکەلەی کۆمەڵگە بە ویست و خواستی
خۆی ،بە خۆڕێکخستن و هەڵبژاردنی بایەخ
و بەها نوێیەکان و لەبەرانبەر بەها و نرخە
مەوجوودەکان ،بە هەڵبژاردەی خۆی بچێتە
ڕێڕەوی ئەو پرۆسەیەوە.
بۆیە ئەو پرسیارە گرینگە کە چ هۆکار و
پرەنسیپێک دەبنە هۆکاری پێکهاتنی میللەتێکی
واحید و ئەو پێکهاتەیە سەردەکەوێ و چۆن
بەردەوام دەبێ؟
ئـــــــەوەی کــــە لــــە ئــــاکــــام و پـــرۆســـەی
میللەتسازیدا گرینگە و بنەماکەی پێکدەهێنن
یەک لەوان یەکگرتوویی و پێکەوە حاوانەوەی
نەتەوەییە؛ بەو مانایە کە چینە جۆراوجۆر
و جــیــاوازەکــانــی ئــەو کۆمەڵگەیە پێناسە
نەتەوەییەکان ســەرووی پێناسەی قەومی،
عەشیرەیی و ناوچەیی دابنێن؛ واتە لە الی
تاکەکانی ئــەو چینانە ،ئــەو پێناسە و بەها
نوێیانە پیرۆزتر و بەبایەختر بن تا بەها و
پێناسە نەریتی و کۆن و ناوچەییەکان .لەو
مەرجەدا الچوون و نەمانی پێکهاتە کۆنەکان
ئــامــانــج نــیــیــە ،بــەڵــکــوو نــەمــانــی ئ ــەو جــۆرە
بیروبۆچوونانەیە؛ دیتراوە کە کۆمەڵگەیەک لە
البردنی ئەو جۆرە پێکهاتانەدا سەرکەوتوو
بــووە بــەاڵم لە هەمان کاتدا مــانــەوەی ئەو
جــۆرە بیرکردنەوە و هەڵسوکەوتانە تەنیا
لە بــاری ڕواڵەتییەوە پێکهاتەکانی گۆڕیوە
و بنەمای تێگەیشتن و هەڵبژاردەکان هەر
بە لەهێڵەکدانی ڕوانگە کۆن و قەومییەکەیە.
متمانەی گشتی خاڵیکیتری ئەو بابەتەیە کە
کاتێک دەکرێ ئەو ڕێگەیە تا کۆتایی پێکهاتەی
میللی ســەرکــەوتــوو بــێ کــە متمانەیەکی
گشتی و قووڵ بەردەنگی ئەو پرۆسەیە بێ.
ئاشتەوایی بەردەوام کە بۆ لێکتێگەیشتن و
نیزیکبوونەوە و پێشگرتن بە کێشە و دۆخی

نالەباری چینایەتی کە دەبنە هۆی کەند و
کۆسپ لــەبــەردەم ئــەو پــرۆســەیــە .گەشەی
هاوسەنگ و بەردەوام لەو کۆمەڵگەیەدا دەبێتە
هۆی سەقامگیری و جێگیرتر بوونی دۆخ و
ئەو ڕێڕەوە .ڕەوایی نەتەوەیی و فرەڕەگەزی
کە بەبێ ڕەوایــی و نەبوونی ڕێپێدراوی لە
الیەن خەڵک و چینەکانی کۆمەڵگەی بەردەنگ؛
پشتیوانیی کۆمەڵگە لــەو ڕێـــڕەوە بناغەی
تێپەڕاندنی قۆناغەکانە لە قۆناغە جیاواز و
زنجیرەییەکانی بە میللەت بوون.
مۆدێلی میللەتسازی لە سێ بەش پێک
دێ:
یــەکــەم ،پــێــویــسـتبــوونــی مــیــلــلــەتســازی
(پــێــنــاســەی نــەتــەوەیــی) لــەبــەر ئــــەوەی کە
ڕەوتی میللەتسازی لە کۆمەڵگەدا بەباشی و
سەرکەوتووانە بچێتە پێشێ ،خەڵک و پێناسە
کۆنە قەومییەکان و ڕەگــەزی و ئایینییەکان
تێپەڕ بکا و بە هەست و بیرێکی گشتی و
بەکۆمەڵ بگەن .تێپەڕاندنی پێناسە کۆن و
سونەتییەکان زۆر هاسان و ســادە نییە و
پێویستی بە پێکهاتنی وشیاری و ئاگاهییەکی
بەکۆمەڵ هەیە .لە کۆمەڵگە پێشکەوتووەکاندا
میللەتسازی لــە پێش دەوڵــەتســازیــیــە .لە
ڕاستیدا ئەوان بەپێی ئەزموونە مێژووییەکانی
خۆیان بە وشیارییەکی بەکۆمەڵ گەیشتوون
و زەروورەتــی هەوئاهەنگیی بەکۆمەڵیان لە
قالب و چوارچێوەی یــەک نــەتــەوەدا دەرک
کــردوە و لە دوای ئــەوە هەوڵیان داوە کە
دەوڵــەت بە چەمکێکی ئەوڕۆیی و مۆدیڕن
ساز بکەن.
دووهــەم ،ستراتیژیی بــەردەوامــی ڕەوتی
میللەتسازی کە بۆ پتەوکردنی میللەتسازی،
دەبــێ هۆکارەکانی بنەڕەتی ئەو مەسەلەیە
دەرک بکەین .چونکە ئەزموونە مێژووییەکان
ئـــەوە دەخ ــات ــە بــەرچــاومــان کــە نــەبــوونــی
ئــەو هۆکارانە دەبنە هــۆی لێکترازانی ئەو

بابەتانەی کە کراونەتە کۆمەاڵیەتی لە ڕێرەوی
مــیــلــلــەتســازیــدا و شــێــوەی ئــەو پرۆسەیە
تووشی کەند و کۆسپ دەکا.
هــۆکــارەکــانــی بــنــەڕەتــیــی مــیــلــلــەتســازی
چەمکەکانی عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی کارامەیی
دەســــەاڵتــــە .نـ ــەبـ ــوون یــــان الوازبــــوونــــی
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی کە بە مانای نەبوونی
دابــەشکــردنــی دادپــــەروەرانــــەی دەس ــەاڵت
و ســـەروەت و سامانە کۆمەاڵیەتییەکانە
کە خــۆی دەبێتە هــۆی نــاڕازیبــوونــی چینە
جــیــاوازەکــانــی کــۆمــەڵــگــە .مــســۆگــەرکــردنــی
عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی سازبوونی
هەستی بەیەکەوە بوون و یەکدەنگی لە بابەت
کۆمەڵە بابەتەکانی کۆمەڵگە و بەستێن بۆ
پتەوکردنی ئــەو ڕەوتــە پێکدێنێ و هێزی
پێ دەبەخشێ .کاتێک کە چینەکانی کۆمەڵگە
لە نابەرابەرییە کۆمەاڵیەتییەکان دەناڵێنێ و
دەرفەتەکان و ســەروەتــە کۆمەاڵیەتییەکان
بــە شێوەیەکی نــاعــاداڵنــە دابـــەش دەک ــرێ،
ئێحساس و زەروورەتـــــی یەکگرتوویی و
لێکنیزیکبوونەوە پێک نایە و لە ئاکامدا
ئــەو ڕەوتـــە بــەتــەواوی قۆناغەکانی تێپەڕ
ناکا .نابەرابەرییە کۆمەاڵیەتییەکان هۆکاری
بەرهەستی دەرەکییە کە دەتوانێ ببێتە هۆی
زیــادبــوونــی دژوازەکـ ــان و لێکترازانەکانی
نێو کۆمەڵگە .بێجگە لــەوانــە لــە ڕوانــگــەی
دەروونــنــاســیــیــەوە ،ئــەو نــابــەرابــەریــیــانــە بە
بەشێک لــە چینەکانی کۆمەڵگە دەخرێنە
پەراوێز و هەست بە بەشخوراوی دەکــەن.
هــەربــۆیــە بــۆ دەســتــەبــەرکــردنــی عــەداڵــەتــی
کۆمەاڵیەتی یەکێک لە هۆکارە بنەڕەتییەکانی
پتەوکردنی ئەو ڕەوتەیە .کارامەیی دەسەاڵت
کە بۆ سازبوونی میللەت یان بەردەوامیی ئەو
ڕەوتــە لە بــەردەم کەند و کۆسپ و دیاردە
کــۆن و نوێیەکانی کۆمەڵگە پێویستە .ئەو
کارامەییە بە سڕینەوە و لە پەراوێزهاویشتنی
ڕاستییەکان و پوتانسییەلەکان نایەنە دی و

تەنیا بە ڕێزگرتن لە بەها و بایەخە کۆنەکان
و هەروەها داهێنانی بایەخە نوێیەکانە کە لە
الیەن هەموو چینەکانەوە جێگەی ڕێز بێ.
سێیەم شــت ،پــێــوەنــدیــی میللەتسازییە
لەگەڵ دەوڵــەتســازی .میللەتەکان پێک دێن
بۆ ئەوەی دەوڵەت دامەزرێنن و دەوڵەتەکان
پێک دێن بۆ ئەوەی تەواوکەری میللەت بن،
یارمەتی بەرەوپێشچوونی میللەت لە قۆناغە
جیاوازەکاندا بکەن و پالن و بەرنامەی بۆ
دابڕێژن و هەوڵی پاراستنی دەسکەوتەکان
و هەروەها گەشەکردنی ئەو پرۆسەیە بدەن.
لە ڕاستیدا میللەتسازی بەبێ دەوڵەتسازی
پرۆسەیەکی ناتەواوە ،لە بنەڕەتدا بە میللەت
بوون بۆ ئەوەیە کە بەڕێوەبەرایەتییەک بۆ
ئاگاداری و پاراستنی ئەو پرۆسە تێپەڕکراوە
هەبێ .چونکە لە ڕاستیدا میللەت ڕوحی زیندوو
و بەبایەخی کۆمەڵگەیە کە ئەرکی چاوەدێری
و پاراستنی بەشە جۆراوجۆر و پێویستەکانی
کۆمەڵگە دەخاتە بەشی بەدەسەاڵتی خۆی بە
ناوی دەوڵەت .بۆیە لەو سەردەمەدا دەوڵەتان
یەکێک لە ئەرکە سەرەکییە گرینگەکانیان
چـــاوەدێـــری و بــەڕێــوەبــەری و داڕشــتــنــی
پالن و بەرنامەیە بۆ میللەت و وشیاری لە
هەڵنەوەشانەوە و لێکنەترازانی بایەخ و بەها
نەتەوەییەکانە.
بــۆیــە نـــەتـــەوە و مــیــلــلــەتــی بـــێدەوڵـــەت
پێکهاتەیەکی ســەقــەت و الواز دەبـــێ .لەو
سەردەمەدا کە جیهان لە هەموو بوارەکانەدا
بەرەو پێشکەوتنە و ئاڵوگۆڕی ئامار و داتا
زانستی و کولتوورییەکان ڕۆژبەڕۆژ زیاتر و
خێراتر دەبن ،پێویست و زەروورە کە میللەت
بۆ ڕاگرتن و پێشکەوتنی خــۆی لە هەموو
ڕەهەندەکانی ژیانەوە پێکهاتەی دەسەاڵتداری
و حاکمییەتی هەبێ .هەر بۆیە لەبەردەم پرسی
کورد و ڕوانگەی بزاڤی ئازادیخوازانەی کورد
لە هەمبەر ئەو بابەت و مەسەلەیە ،هەر لە
دامەزراندنی حیزبی دێموکرات و کۆماری
کــوردســتــانــدا ،تێکۆشەرانی ک ــورد ،هەموو
داواکارییەکانی گەلی کوردیان لەسەر بناغەی
بەمیللەتبوونی کورد و بەشداری کورد لە
پرس و دەسەاڵتی سیاسی واڵت بووە .ئەوە
واقع بینی و وردبینی تێکۆشەرانی کوردە کە
هەموو هەوڵێک دەدەن کە کورد بتوانێ لە
ژێر دەسەاڵتی خۆیدا نێوماڵی خۆی ڕێک بخا
و بتوانێ قۆناغەکانی بەمیللەتبوون تێپەڕ
بکا .وەک باس کرا یەک لەو قۆناغە گرینگانە
بەدەوڵەتبوونە کە میللەت دەتوانێ لە سێبەری
دەسەاڵتداری خۆی کەڵک وەربگرێ و ئەو
ڕێ ــڕەوە لە بــوارەکــانــی گرینگ و پێویستدا
باشتر و پتەوتر بەڕێوە بەرێ و لە هەمانکاتدا
بە مەشروعییەتی نەتەوایەتیی دەسکەوتەکانی
ئـــەو ڕێــگــەیــە لــە پــەنــا پــێــشــکــەوتــنــەکــان و
گەشەکردندا بپارێزێ.

زمانیی دایک مێژوو و شوناسی نەتەوەییمانە
(بەیاننامەی هاوبەشی پێنج ڕێکخراوی مەدەنی مافی مرۆڤی بۆ ڕیز گرتن لە ڕۆژی جیهانی زمانیی دایک)
زمانی دایک تەنیا زمانێکە کە مرۆڤەکان
شوناسی کۆمەاڵیەتی و دەرونناسیی خۆیانی
لێ وەردەگرن ،ئەو زمانە زمانێکە کە ئەوان بە
نیشتمان و نەتەوە گرێ دەداتەوە .ئەگەرچی
جۆراوجۆری زمانی ڕەوشێکی سرووشتییە
ب ــەاڵم بــاســی ه ــەرە گرینگ لــێــرەدا ئــەوەیــە
کــە ،بەپێی پــەســنــدکــراوەکــانــی ڕێــکــخــراوی
نەتەوە یەکگرتووەکان دەبــێ ڕێــز لە مافی
بەفەرمیبوونی زمانی دایک بگرین چوونکە
مناڵەکان بۆ فێربوون و پ ــەروەردە باشتر
دەتوانن پێوەندی دەگەڵ زمانی دایکەوە بگرن
و ئەو زانیارییانەش هەتا کۆتایی تەمەنیان
دەگەڵیان دەمێنێتەوە.
لــــە کـــۆنـــڤـــانـــســـیـــۆن و پــەیــمــانــنــامــە
نێودەوڵەتییەکاندا لە زۆر شوێن باسی ئەو
مافە ڕەوایــە کــراوە ،بۆ وێنە لە جاڕنامەی
جیهانی زمانی دایک"یونسکۆ"دا هاتووە:
 -١سەرجەم قوتابیانی قوتابخانەکانی دەبێ

خوێندنی فەرمی خۆیان بە زمانی دایکی بی.
 -٢سەرجەم واڵتان ئەرکدار دەکرێن کە بۆ
بەرهەم هێنان و پەروەردە بە زمانی دایکی
هەمووجۆرە کەرەستەیەک دابین بکەن.
 -٣بۆ خوێندن بە زمانی دایکی دەبێ بە
ڕادەی پێویست ماموستا پــەروەردە بکرێن،
چوونکە خوێندن بە زمانی دایکی هێمای
دادپەروەری کۆمەاڵیەتییە.
قــەدەخــە کــردنــی زمــانــی نــەتــەوەکــان و
ســووکــایــەتــی پــێــکــردن و پــێــنــاســەیــان بە
"زاراوەی گــەڕەک" و داسەپاندنی زمانێکی
دیکە بەسەر نەتەوەی کورد و باقی گەالنی
نیشتەجێی ئــێــران لــە کاتێکدایە کــە بەشی
زۆری ئاخێوەرانی ئەو جوگرافیایەی بە ئێران
دەێتەناسین مافی زمانیان لێ ستەندراوە و
ناچار کراون بە زمانێکی تر بخوێنن.
دەستەاڵتدارەکانی یەک سەدەی ڕابردوو
بە پاساوی پاراستنی ئەمنییەتی نەتەوەیی

و یەک دەســت کردنی گــەالن لە سیستەمی
دەوڵـــەت نــەتــەوە ،بــــەردەوام هــەوڵــی بنەبڕ
کـــردن ،خــۆســەپــانــدن و بێبەش ک ــردن لە
پەرەسەندنی زمانەکان و کولتوری گەالنییان
داوە و بــەردەوام زمانی فارسی وەک تاکە
زمانی فەرمی پەروەردە ئیزنی بەکارهێنانی
پــێــدراوە و زمانگەلی تر قــەدەغــە کــراون و
تەنانەت ئــەو چاالکانەی هەوڵی فێرکردنی
زمانی دایک دەدەن دەگیرێن و بەند دەکرێن
کە دەتوانین ئاماژە بە ماموستایانی زمانی
کوردی "زارا محەممەدی ،موژگان کاڤوسی،
کەیوان مینوویی" و  ...بکەین.
دامەزراوەکانی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان وێڕای رێزگرتن لە رۆژی جیهانی
زمانی دایــکــی ،خــوازیــاری جێبەجێ کردنی
بڕگە یاساییەکانی زمانین بۆ ڕەخساندنی
هەلومەرجێکی لەبار و یەکسانی پەروەردە بە
زمانی دایک کە دەبێ وەک دەرفەتێک سەیر

بکرێ نەک مەترسی ،هاوکات پــەروەردەی
مــنــدااڵنــی ک ــورد بــە زمــانــی دووهــــەم وەک
درێژەی سیاسەتی تواندنەوە و لەناوبردنی
کلتوور و ناسنامەی گەلی کورد دەزانن کە لە
الیەن ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئێرانەوە بە
شێوەیەکی سیستماتیک بەڕێوەدەچێت.
ئــێــمــە ن ــاوەن ــدەک ــان ــی مــافــی م ــرۆڤ ــی لە
ڕۆژهــەاڵتــی کــوردســتــان ،داوا لە سەرجەم
کــۆڕ و کۆمەڵە زمانی ،کولتووری و مافی
مرۆڤییەکانی ناوچەکە و جیهان دەکەین بە
هــانــای مامۆستایانی دەستبەسەر کــراوی
زمانی دایکییەوە بێن و النیکەمی پشتیوانیان
لە چوارچێوەی ناساندنی ئەو مامۆستایانە
وەک کەسایەتی جێی ڕێز و شایەنی خەاڵتە
جیهانییەکان کە لە بەرامبەر بەرگری لە زمان
و پـــەروەردەی منداڵدان بە زمانی دایکیان
لەالیەن ناوەندە ئەمنییەتییەکان گیراون و بێ
ڕێزیان پێکراوە ،بناسێنن.

هەروەها وێڕای مەحکووم کردنی هەوڵی
سیستماتیکی ڕێژیم بۆ سەرکوتی زمانی،
داوا لە گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
دەکەین ،هەوڵی چڕتر بدەن بۆ بەدی هێنانی
ئەم مافە سەرەکی و سروشتییەی خۆیان و
ڕێز لەو ماموستایانە بگرن کە هانی منااڵن
دەدەن بۆ فێر بوونی بە زمانی کوردی.
بە سپاسەوە.
نــاوەنــدی مافی مــرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان "چاونیوز" ،کۆمەڵەی مافی
مرۆڤی کوردستان ،ڕێکخراوی مافی مرۆڤی
"هەنگاو" ،ڕێکخراوی مافی مرۆڤی "هانا"،
ڕێکخراوی جیهانی کورد.
٢ی ڕەشەممەی ١٤٠٠ی هەتاوی
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سەردەمی بەسەرچوونی سیاسەتی کۆلۆنیالیستیی زمان
"گوێتە" شاعیر و لێکۆڵەری ئاڵمان ی بۆ ڕاڤەی دەڵ ێ" :کەسێک کە تەنیا یەک زمان بزانێ لە ڕاستیدا ئەو زمانەش باش نازانێ".
"کۆلییە جۆرج" لە سۆنگەی لێکۆڵینەوەکان ی چەندین ساڵەی لەسەر فێربوون ی زمان دەری خستوە کە هەموو ئەو فاکتۆرانەی کە
بۆ فێربوون ی دوو زمان پێویستن بەستراونەتەوە بەوەی کە :تا چ ڕادەیەک لە زمان ی دایک کەڵک وەردەگیرێ ،واتە توێژینەوەکان ئەوە
دەسەلمێنن کە شارەزایی و پسپۆری لەسەر زمان ی دایک کاریگەریی هەیە لەمەڕ باش تێگەیشتن ی کەس ی شارەزای دوو زمانە لەسەر
بنچینەیەک ی زانست ی و ناسین ی زانست ی زمان
شاهۆ مەتین
زمان وەک یەکێک لە سیماکانی هەبوونی
فەرهەنگێکی جــیــاواز هێندێک جــار وەک
یەکێک لــە ئــەدگــارەکــان لــە فەرهەنگێکی
دیاریکراودا دەردەکەوێ ،و هێندێک جاریش
دەبێتە شێوەی سەرەکیی فەرهەنگێک .زمانی
دایک ئەو زمانەیە لەگەڵیدا لەدایک دەبین و
بەو زمانە پەیوەندییەکانمان لەگەڵ جیهانی
دەورووبـــەر دەگۆڕینەوە .دیــاردەکــان لەو
زمانەدا پێناسە دەکرێن و زایەڵەی دەنگە
زمانییەکان لــەگــەڵ دۆخــی دەروونــنــاســی
ئــاخــێــوەر ،وەه ــا تێکەڵکێش دەبــێــت وەک
بڵێی ئەو زمانە بە ڕوحی خاوەنزمانەوە
نووسراوە.
پرۆسەی تێگەیشتن بە زمانی دایــک لە
ڕاڤــە و شــڕۆڤــەدا ئاسانتر و ڕوونــتــرە ،و
دەنگەکانی نــاســراوتــر و باشتر دەتــوانــن
هەڵگری ژینگەی سرووشتی بن ،بەاڵم لەگەڵ
ئەوەشدا ڕاڤەکردنی زمانی دایک بە شتێک
لــە دەرەوەی زمــانــی دایــک مەترسیدارە،
چونکە چەمکی زمان یەکێک لە سەرەکیترین
کۆڵەکەکانی شوناسی هەر نەتەوەیەکە و
زۆر جار لە دامەزراندنی دەوڵەت نەتەوەدا
ڕۆڵ دەبینێ و زمــان دەبێتە ئەو فاکتەرە
گرینگە کە توانیویەتی یا دەتوانێ واڵتێک
لەسەر بنەمای دەوڵەت-نەتەوە بیچم بدا .بۆ
میناک :واڵت گەلێکی وەک بریتانیا ،ڕووسیە،
ئاڵمان ،تورکیە و ...هتد[لە دواڕۆژیــشــدا
کوردستان] دەقــاودەق ناو و پێناسەکەیان
گرێدراوی نەتەوەکەیانە.
زمــانــی کـــوردی یەکێک لــە گرینگترین
تــایــبــەتــمــەنــدیــیــەکــانــی ف ــرەچ ــەش ــن ــی و
ڕەنگاوڕەنگ بوونەکەیەتی و بگرە یەکێک لە
گەورەترین هۆکارەکانی مانەوەی مێژوویی
نەتەوەکەمانە ،هەروەها لە بووژاندنەوە و
ڕێکخستنەوەی جڤاکەکەماند دەورت بنەرەتی
دەگێڕێ .لە سەردەمی هاوچەرخیش زمان
لە گرینگترین و کاریگەرترین فاکتەرەکان بۆ
مانەوەمان دێتە ئەژمار .هەرچەند لە دۆخی
ئێستادا دیاردەی زمان وەک پارادۆکسێکی
دووالیەنەی لێ هاتووە کە هەم دەتوانێ لە
پڕۆسەی یەکگرتوویماندا ئەرێنییانە ڕۆڵ
بگێڕێ و هەمیش لە ئەگەری هــەر جۆرە
خوێندنەوەیەکی تاک ڕەهەندی و چاوچنۆکانە
لــێــکــەوتــەی خـــراپ و قــەرەبــوونــەکــراوەی
لــێ بکەوێتەوە و زیــان بــە پڕۆسەکەمان
بگەیەنی .چونکی تاکی هەر کۆمەڵگەیەک
سەرەتا لە ڕێگای زمانەوە دەچێتە ناخی
بیر و هەستی نــەتــەوەکــەی ،بۆیە بە هەر
ڕێژەیەک هاوسۆزی و هاوبەشی لەنێوان
زمان و وێژمانی نەتەوەیەک ڕیشەدارتر و
بەهێزتر بێ ،باشتر و زیاتر دەتوانرێ ڕێگە
بە ڕووی نەیاراندا ببەستێ و سیاسەتی
ئاسیمیالسیۆن و پیالنگێڕییەکانی نەتەوەی
سەردەست مایەپووچ بکاتەوە .بۆیە ئەرکە
زمان لە هەموو شوێنێک گرینگی تایبەتیی
خۆی پێ بدرێ و ئەو گرینگیپێدانە تەنیا
بــە هــۆی ئــەوە نییە کــە زمــان ئامرازێکی
پەیوەندی و تێکەاڵو بوون لەگەڵ کۆمەڵە،

بەڵکوو ئەرکی گەشەپێدان و تێگەیشتنی
زانستییانەی زمان ،بە سیستمی پەروەردە
دەسپێردرێ تاکوو شوناس و مەعریفە بە
تاک ببەخشێ.
زمــان هەڵگری کەسایەتی و شوناسی
مــنــداڵــە ،مــنــداڵ بــە هــۆی زمــانــی دایکیەوە
دەتوانێ دەورووبــەری خۆی بناسێ و تێی
بگا و تێگەیشتنی خۆشی هــەر لە ڕێگای
زمــانــی دایــکــیــەوە بــاس و تــاوتــوێ دەکــا.
لە ڕاستیدا زمانی دایــک هەڵگری زانستە
کۆمەاڵیەتییەکانە و تەنیا لە ڕێگای زمانی
دایــکــیــەوە مــنــداڵ دەتــوانــێ لــەم زانستانە
بەشدار بێ و کەڵکیان لێوەرگرێ و ڕەفتار
و شــێــوی قــســەکــردنــی جێگای پەسەندی
کۆمەڵ فێر ببێ .کەواتە پێویستە گرینگیی
تایبەت بە زمانی دایک بدرێ ،و هەموو دایک
و باوکێک دەبــێ وەک ئەرکێکی ئەخالقی
سەبارەت بە نەوەی داهاتوو لەپێناو ئەور
ئەرکەدا و جێبەجێکردنیدا تێبکۆشن.
ئــەگــەر لــە ڕوانــگــەی دەروونــنــاســیــیــەوە
بــڕوانــیــنــە بــابــەتــەکــە ،دەزان ــی ــن پــڕۆســەی
فێربوونی زمانی دایک لە قوتابخانەکان بە
زمانی جیاواز لە زمانی دایــک پــەروەردە
دەکــرێــن و خــوێــنــدن بــە زمــان ـیتــر زیــاتــر
گرینگی پێ دەدرێ تا زمانی دایک ،لەگەڵ
ئــەوەشــدا خــوێــنــدن و نــووســیــن بــۆ مناڵ
تەکنیکێکی تازەیە ،خۆ سەرقاڵکردن بە زمان
و فێربوونی زمانێکی جیاواز لە زمانی دایک
بە شێوەیەکی زانستی بێگومان پێویستی بە
هەوڵ و گوڕوتینێکی زۆرتر هەیە .بۆ ئەو
مندااڵنەی هەر لە سەرەتاوە ناچار دەکرێن
بە زمانێکی جیاواز لە زمانی دایک بخوێنن
گیروگرفتێکی دیکەش زیاد دەبی ،واتە منداڵ
لەگەڵ دوو کێشەی سەرەکی ڕووبــەڕوو
دەبێتەوە؛ جونکی لە یەک کاتدا هەم دەبێ
زمانێکی تــازە فێر بــێ ،و هــەم تەکنیکێکی

نوێی نووسین و خوێندنەوە و هەروەها
تــــەواوی وانــەکــانــی دیــکــەش بــە زمانێکی
جــیــاواز لە زمانی دایــک فێر بــێ! ئــەوە لە
حاڵێکدایە کە مندااڵن لەو تەمەنەدا هێشتا
زۆر پێنەگەیشتوون ،و وێــڕای ئــەوە کە
گیروگرفت و ئاڵۆزی زۆر دێتە سەر ڕێگەی،
کۆمەڵێک خاڵی جەوهەری دەبنە بەربەست
لە خوێندن و چاالکیی منداڵ.
ڕاستە دیاردەی دوو زمانی یا فرە زمانی
لــە دنــیــای ئــەمــڕۆدا شتێکی ب ــاوە و بۆتە
ڕاستییەکی کۆمەاڵیەتی و کەمتر واڵت هەیە
کە یەک زمان بێ و ئەمە حاشای لێ ناکرێ.
بەاڵم لە ئامانجەکانی پەروەردە و بارهێنانی
دوو یا چەند زمانیی مندااڵندا ئەو بابەتە
نەتەنیا وەک خاڵێکی الواز چاوی لێ ناکرێ
بەڵکوو دەرکەوتوە کە دوو یان چەند زمانی
کاریگەری زۆر و باش لەسەر تێگەیشتن و
گەشەکردنی فێربوون و هەروەها فێربوونی
زمانی دایکییش دادەنــێ .واتە ئەگەر منداڵ
هەر لە قۆناغی سەرەتاییەوە دوو زمان فێر
ببێ ،تێگەیشتنێکی قووڵتری لەسەر زمان
دەبێ و بەمجۆرە دەتوانێ ڕادەی تێگەیشتنی
لــەســەر زم ــان بــەرێــتــە ســەر و زمــانــەکــان
پێکەوە هەڵسەنگێنێ" .گــوێــتــە" شاعیر و
لێکۆڵەری ئاڵمانی بۆ ڕاڤــەی زیاتری ئەم
بۆچوونە دەڵێ" :کەسێک کە تەنیا یەک زمان
بزانێ لە ڕاستیدا ئەو زمانەش باش نازانێ".
"کـــۆلـــیـــیـــە جـــــــــۆرج" لـــــە ســـۆنـــگـــەی
لێکۆڵینەوەکانی چەندین ســاڵــەی لەسەر
فێربوونی زمان دەری خستوە کە هەموو
ئەو فاکتۆرانەی کە بۆ فێربوونی دوو زمان
پێویستن بەستراونەتەوە بــەوەی کە :تا چ
ڕادەیەک لە زمانی دایک کەڵک وەردەگیرێ،
واتــە توێژینەوەکان ئــەوە دەسەلمێنن کە
شارەزایی و پسپۆری لەسەر زمانی دایک
کاریگەریی هەیە لەمەڕ بــاش تێگەیشتنی

کــەســی شــــــارەزای دوو زم ــان ــە لــەســەر
بنچینەیەکی زانستی و ناسینی زانستی زمان.
دەرەنــجــامــی لێکۆڵینەوەکانی زمانناسانی
وەک" :ڕێباین" و "سکوتناب" دەریانخست
کە دەســتــەواژە و توانایی زمــانــەوانــی کە
لە ڕێگای زمانی دایکییەوە دروست دەبێ
و سەقامگیر بــوونــە ،دەت ــوان ــن کەڵکیان
لێ وەرگــیــرێ بۆ زمانی دیکە و یارمەتی
دەدات بۆ زانیاری لەسەر زمان و ،توانایی
لێکدانەوەیی بەرز دەکاتەوە" .ڕێباین" لەسەر
ئەم هزرەیە کە دەڵێ تێگەیشتن لە چیرۆک
یا هەر بابەتێکی تر بە زمانی دایک دەرفەتی
گێڕانەوەی چیرۆک یان بابەتەکانی تر بە
زمانی دووهەم ئاسانتر دەکات.
بە لەبەرچاو گرتنی ئەم فاکتەر و هۆکارانە
کە ئاماژەیان پێ درا ،پێویستە لە هەموو
شوێنێک شانسی بەرانبەر بۆ هەموو منااڵن
بە بێ لەبەرچاوگرتنی ڕەگەز و ئیتنیکیان
بڕەخسێندرێ و کەسایەتی بــە ب ــوون و
ماهییەتیان ببەخشرێ .چونکی ئەو منداڵەی
نەتوانێ بە زمانی دایکی بخوێنی و پەروەردە
ببێ ،لە هزر و ناخیدا تووشی شەڕەنگێزی
لەگەڵ سیستم و نیزامی سیاسیی واڵتیش
دەبــێ .لە هـــەزارەی سێهەم و سەردەمی
جیهانگیریدا کــە سوشیاڵ مێدیا و تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان دۆخــی یونیوێرساڵیان
بە جیهان بەخشیوە ،بەپێی زانیارییەکانی
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان لە ١٩٣
واڵتی سەربەخۆدا ،ژمارەی ئەو زمانانەی
قسەیان پێ دەکــرێ دەگاتە  ۵تا  ۶هەزار،
ئەوە لە حاڵێکدایە کە زۆربەی ئەو واڵتانە
خــۆیــان بــە واڵتــێــکــی یــەک زمــانــە پێناسە
دەکەن .ئەو ڕاستییە بەرەو ئەو ئاقارە دەڕوا
کە بیر لە کێشەی لەنێوچوونی مەسەلەی
زمانی نەتەوەیی بکرێتەوە و ڕێگە بدرێ
خێوار و دامەزراوەی کولتووری وەک خۆی

بمێنێتەوە و نەتەوەکان لەنێو نەچن.
دواجار پێویستە بەکورتی و بە ڕیزکردن
ئاماژە بە سوودەکانی خوێندن بە زمانی
دایک کە زمانی یەکەمی هەر مرۆڤێکە بکەین:
 -١گــوشــار و پاڵەپستۆ لــەســەر منداڵ
زۆر کەمتر دەبێ ئەگەر لێهاتووییەکان و
زانیارییەکانی قوتابخانە و زانکۆ بە زمانی
دایکی فێر بووبن.
 -٢خوێندەواربوون بە زمانی دایک بەر لە
زمانی دیکە دەبێتە هۆی ئەوە کە لە بواری
پێگەیشتوویی و تێگەیشتوویی زەینی منداڵ
باشتر پــەروەردە ببێت ،ئەمەش پەیوەندیی
ڕاســتــەوخــۆی هەیە لــەگــەڵ ئــەوە کــە تــا چ
ڕادەیەک منداڵ حەزی لە فێربوون و چوونە
فێرگە هەیە.
 -٣ئ ــەو کــەســانــەی کــە مــەیــدانــیــان بۆ
دەڕەخسێ کە لە بواری فکری و هزرییەوە
پێش بکەون شانسی زۆرتــریــان هەیە کە
لــە دنــیــای دەرەوە ســەرکــەوتــووتــر بــن ،و
کاری باشتریان دەست بکەوێ و لەڕووی
کــۆمــەاڵیــەتــی و ئــابــووریــیــەوە ژیانێکی
باشتریان دەبێ.
 -٤کاتێک منداڵ لە باری فکری و زەینی
لە خۆی ڕازییە ،متمانەی بە خۆیشی زۆرتر
دەبێ و شانازی بە خۆی و لێهاتووییەکەی
دەکا و ،ئەمانەش کاریگەریی ڕاستەوخۆیان
لەسەر کەسایەتی و ناسنامەی منداڵ و
داهاتووی دەبێ.
 ۵ئـــەو مــنــدااڵنــەی کــە لــە زانــکــۆ بەزمــانــی زگــمــاکــی دەخــوێــنــن و فــێــر دەبــن
بەئاسانی هەمان لێهاتوویی ڕەخنەگرتن،
گ ــوت ــارن ــووس ــی ــن ،پــرســیــارکــــــــردن و...
دەگوازنەوە بۆ زمانی دووهەم و ناچار نیین
دووبارە فێریان ببنەوە.
 -٦لــە واڵتــێــکــی چــەنــد زمــانــە و چەند
ئیتنیکەدا ،خوێندن بە چەند زمانی دەتوانێ
ببێتە هــۆی باشتر پێکەوەژیان و ئاشتی
لەنێو کۆمەڵگەدا.
 -٧زمـــــان بــەشــێــکــی ج ــی ــان ــەک ــراوەی
کولتووری و فەرهەنگیی خەڵکێکە ،جا ئەو
خەڵکە دەسەاڵتدار بێ یا بێدەسەاڵت ،بۆیە
مافی ئینسانی خۆیانە پێی پەروەردە بن.
 -٨زمان ئەو زنجیرەیەیە کە نەوەکانی
ئەمڕۆ و داهــاتــوو لێک گــرێ دەدا ،ئەگەر
ڕێــگــەی لــێ بگیرت ،ئــەو لێکگرێدراوییە
نامێنی .
ئەم قازانجەی خوێندن بە زمانی زگماکی
کە ڕیــز کــران لە سۆنگەی ئیحساسییەوە
نییە و دوایین ڕاپۆرتی یونیسێف لە واڵتانی
ئەفریقایی کە پێشتر زۆربــەیــان بە هۆی
سیاسەتی کۆلۆنیالیستی بریتانیا /ئینگلیزی
داگیر کرابوون و زمانی خۆیان وەال نابوو،
ئەم خاڵە ئەرێنیانە وەکوو ئاکامی خوێندن بە
زمانی دایک بە تایبەت لە ئاستی سەرەتایی
و ناوەندیدا پشتڕاست دەکەنەوە.

سەردانی هەیئەتێکی ئەنجومەنی نیشتمانیی کورد (ئەنەکەسە) لە حیزبی دێموکراتی کوردستان
هەیئەتێکی ئەنجومەنی نیشتمانیی کورد
(ئەنەکەسە) بە سەرۆکایەتیی کاوە ئەزیزی
ڕۆژی یەکشەممە ٨ی ڕەشەمە سەردانی
دەف ــت ــەری سیاسیی حــیــزبــی دێــمــوکــراتــی
کوردستانی کرد و لەالیەن هەیئەتێکی حیزبی
دێموکراتی کوردستانەوە بە سەرپەرەستیی
خالید عــەزیــزی سکرتێری گشتیی حیزب
پێشوازییان لێکرا.
لە سەرەتای باسەکانی ئەو دیدارەدا بەڕێز
کاوە ئەزیزی دۆخی ڕۆژاوای کوردستان
و سیاسەتی دەوڵەتانی زلهێز و واڵتانی
دەوروبــــــەری لــەســەر دەوڵــــەت و واڵتــی

سووریە بە گشتی و ڕۆژاوای کوردستان
بە تایبەت هێنایە بەرباس .ناوبراو هەروەها
باسی پێوەندییەکانی نێوان ئەنەکەسە و
پەیەدە و گفتوگۆ و لێکتێگەیشتنی دووالیەن
و بەردەوامیی پێوەندییەکانی ئەو دوو الیەنە
کرد و لە درێژەی باسەکەیدا هەلومەرجی
ئێستای سووریە و ئۆپۆزیسیۆنی دەوڵەتی
بەشار ئەسەد و کۆبوونەوەکان و داهاتووی
سووریە و دەستێوەردانەکانی دەوڵەتانی
ناوچەکەی هێنایە بەرباس و ڕا و بۆچوونی
ئەنەکەسەی لەو پێوەندییەدا شی کردەوە.
دواتـــر بــەڕێــز خالید عــەزیــزی باسێکی

گشتی لەسەر کێشەی کورد لە ناوچەکە و
ڕاو و بۆچوونی دەوڵەتی ئەمریکا و واڵتانی
دیکەی هێنایە بەرباس .هەر لەو پێوەندییەدا
پــرش و بــاوی و ناکۆکیی الیەنەکانی بە
یەکێک لە کۆسپەکانی بەردەم چارەسەری
کێشەی کورد لە ڕۆژاوای کوردستان ناو
برد .بەڕێز عەزیزی ئەم هەلومەرجەی واڵتی
سووریەی بە دەرفەت زانی بۆ ئەوەی الیەنە
کوردییەکان بە یەکڕیزی و یەکگرتوویی لە
پشتیوانیی نێودەوڵەتی بە قازانجی کورد
و چارەسەری مەسەلەی کورد لە ڕۆژاوا
کەلک وەربگرن.

سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان لە درێــژەی باسەکەیدا دۆخی
سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و خەباتی
مەدەنیی خەڵک لەنێوخۆی واڵت و پێوەندیی
نێوان حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی
بۆ هەیئەتی میوان شی کــردەوە .هەوڵدان
بۆ یەکڕیزی و دەستوەرنەدانی حیزبەکان
لە بەشەکانی دیکەی کوردستان بەشێکی
دیــکــەی بــاســەکــەی بــەڕێــز عــەزیــزی بــوو.
بەڕێزیان پێیوابوو کە هەرکام لە حیزبەکان
پێویستە خەبات و تێکۆشانیان لە بەشەکانی
خۆیاندا بێ و نەبنە هۆی گرژی و ئاڵۆزی

بۆ بەشەکانی دیکەی کوردستان.
ل ــە درێــــــژەی بــاســەکــانــدا بــەشــدارانــی
کۆبوونەوەکە ڕا و بۆچوونی خۆیان لەسەر
بابەتە پێوەندیدارەکان هێنایە بەر باس و لە
کۆتاییدا هەردوو الیەن پێداگرییان لەسەر
بــەردەوامــیــی پێوەندییەکانی دووالیـــەن و
هــاوکــاری و دیـــدار و چاوپێکەوتنەکان
کردەوە.
***

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312

www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958
polarization: Vertical -27500 FEc : 7/8
Radiodk59@gmail.com

سەردانی ڕێکخراوی کوردستانیی حیزبی کۆمونیستی ئێران -کۆمەڵە

لە حیزبی دێموکراتی کوردستان
ڕۆژی ١٠ی ڕەشەمە هەیئەتێکی ڕێکخراوی کوردستانیی
حیزبی کۆمونیستی ئێران –کۆمەڵە بە سەرپەرەستیی
جەماڵ بزۆرگپوور سەردانی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێــمــوکــراتــی کــوردســتــانــی کــرد و لــەالیــەن هەیئەتێکی
حیزبی دێموکراتی کوردستان بە سەرپەرەستیی مستەفا
مەولوودی ،جێگری سکرتێری گشتیی حیزبەوە پێشوازییان
لێکرا.
هەیئەتی کۆمەڵە سەرەتا باسیان لە تازەترین کۆنگرەی
کۆمەڵە ،واتــە کۆنگرەی ١٨و ئاڵوگۆڕ و سیاسەتیان
لەهەمبەر دۆخی ئێستای جیهان و ئێران و کوردستان کرد.
هەروەها باسیان لە هێندێک پێشهات و بابەتی نێوخۆیی
کرد و ئاماژەیان بەو ئاڵوگۆڕانە کرد کە لە کۆنگرە و
دوای کۆنگرە هاتوونەتە پێش و ڕاوبۆچوونی خۆیان
لــەم پێوەندییەدا هێنایە بــەربــاس .دواتــر بەڕێز مستەفا
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مەولوودی باسێکی لەسەر دۆخی حیزب و ڕێکخراوە ئێرانی و
کوردستانییەکان کرد و ئاماژەی بە کۆمەڵێک بابەتی ڕابردوو و
هەستیاری ئێستای نێوان حیزب و الیەنە کوردستانییەکان کرد.
جێگری سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات پێی لەسەر ئەوە
داگرت کە حیزبە سیاسییەکان پێویستە پتر بایەخ بە ویست و
داواکاریی خەڵک بدەن و بۆ بەڕۆژەڤکردنی کێشەی کورد لە
ئاستی ئێرانی و کۆمەڵگەی جیهانیدا تێبکۆشن.

خولەکانی فێرکاریی زمان لە شنۆ ،بۆکان و پیرانشار بەردەوامن
دوو خولی فێرکاریی زمانی کوردی لە گوندەکای «شنۆزەنگ»ی
پیرانشار و «سەراو»ی بۆکان کۆتاییان پێهات.
خولی فێرکاریی زمانی کــوردی لە گوندی ‹›شنۆزەنگ›› لە
ڕێکەوتی  ٥ڕێبەندانەوە دەستی پێ کردبوو ،و دوای تاقیکردنەوە
و دەرچوون بڕوانامەی زمانی کوردی پێشکەش بە بەشداربووانی
ئەو خولە کرا.
ڕۆژی دووشەممە٢ ،ی ڕەشەمەش خولێکی فێرکاریی زمانی
کــوردی لە گوندی «س ــەراو»ی شــاری بۆکان لەالیەن فێرگەی
هونەریی «ئــەدەب» سەرکەوتووانە کۆتایی پێهات .لەو خولە
فیرکارییەدا بەشێکی زۆر لە الوان (کچ و کوڕ) مندااڵن و تەنانەت
کەسانی زۆر بەتەمەنی گوند بۆ فیربوون و گەشەسەندنی زمانی
کــوردی لەو خولەدا بەشداریی کــردوە .لە ڕێوڕەسمی کۆتایی
دەورەکــەدا دانیشتووانی گوندی «ســەراو» بەوپەڕی هەست و
سۆزەوە و بە پۆشینی جلی کوردی بەشدارییان کرد.
ڕۆژی دووشەممە ٢ی ڕەشەمەش ،کۆڕێکی ڕێزگرتن لە ڕۆژی
جیهانیی زمانی دایکی بە بەشداریی زیاتر لە  ٧٠کەس لە فێرخوازان
و هۆگرانی زمانی دایکی لەالیەن فێرگەی زمانی کوردیی ناوەندی
«زانستپەروەری بۆ ژیان» لە ساڵۆنی فێرگەی زمانی کوردی لە
شنۆ بەڕێوە چوو.
لــەو ڕێــوڕەســمــەدا چەند مامۆستا و چــاالکــی ب ــواری زمانی
کوردی لەسەر چەمکەکانی «ئەرکی زمان و پــەروەردەی منداڵ،
شوناسخوازانە و جیهانیبوونی زمانی دایکی» وتــاریــان دا و
کۆمەڵێک شێعر و گۆرانیی پەیوەندیدار بە گرینگیی زمانی دایکی
پێشکەش کران.

چاپ و باڵوبوونەوەی «سەمفۆنیای نیشتمان» و «سروەی بەیانی»
کتێبی «سەمفۆنیای نیشتمان» لــە نووسینی «موحسێن
جەڵدیانی» و «سروەی بەیانی» بەرهەمی «سەالح نیساری» لە
شارەکانی شنۆ و بۆکان چاپ و باڵو بوونەوە.
نــووســەر لــەو کتێبەدا بیرەوەریی سەرکەوتنی گرووپێکی
ســـروودی ش ــاری شنۆ بــە شــێــوەی ڕۆمـــان دەگــێــڕێــتــەوە کە
ویستوویانە مۆسیقای کوردی بە جلوبەرگی کوردی لە ئاستی
ئێراندا نیشان بــدەن .لەو کتێبەدا باس لەو کێشە و لەمپەڕانە
کــراوە کە دەسەاڵتی ناوەندی دەیخاتە سەر ڕێگای ئۆگرانی
مۆسیقا و ڕێگە نادا خۆیان پێ بگەیەنن .موحسێن جەڵدیانی،
بۆ ماوەی چەندین ساڵ مامۆستای قوتابخانە بووە و خاوەنی
چەندین کتێب لە بواری مێژوو و چیرۆکە.
«سروەی بەیانی» تازەترین بەرهەمی سەالح نیساری شاعیر
و نووسەری كورد خەڵكی شاری بۆكانیش هەم لە ئورووپا و
هەم لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان چاپ كراوە و کەتۆتتە بەردەستی
خوێنەران .سەالح نیساری خاوەنی پتر لە  ٢٠بەرهەمی نووسینە

لە ئێستاوە بەرەوپیلی نەورۆز و بەهار

لە بواری مندااڵن ،چیرۆك و ڕۆماندا؛ هەروەها چەندین
بەرهەمی هەیە کە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی
و خاوەنی دەیان وتار و لێكۆڵینەوەی ئەدەبییە کە لە
گۆڤارە ئەدەبییەکانی باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا
چاپ و باڵو بوونەتەوە.

ڕۆژی پێنجشەممە٥ ،ی ڕەشــەمــە ڕێــوڕەســمــی نـــەورۆز لــە گوندی
«چەشمییەر» سەر بە شاری مەریوان بە بەشداریی خەڵکێکی بەرچاو لە
گوندە بەڕێوە چووە .ئەو ڕێوڕەسمە سەرەڕای ئەوەیکە سپای پاسداران
هەڕەشەی لە خەڵک کردبوو کە نابێ ئەو بەڕێوە بچێ ،بەاڵم خەڵکی ئەو
گوندە ڕێوڕەسمەکەیان بەڕێوە بردوە.
هــەروەهــا لە شــاری بۆکان بە هەوڵی چەند مامۆستای دڵــســۆز ،بۆ
پێشوازی لە نەورۆز کتێبی کوردی بۆ مندااڵن چاپ و باڵو کراوەتەوە .ئەو
کتێبانە کە شێعری چەندین شاعیری کوردیان لەخۆ گرتوە ،وەکوو دیاریی
نەورۆزانە لە زۆربەی شارەکانی کوردستان باڵو دەکرێتەوە و بێبەرامبەر
و بەخۆڕایی پێشکەشی مندااڵنی کورد دەکرێ.

شەڕەکان قەت لە مێژوودا براوەی هەمیشەیی و بڕاوەیان
نەبووە .ئەگەرچی شەڕانشۆیی لە ڕواڵەتدا سەرکەوتنی
الیەکی لێ دەکەوێتەوە ،بەاڵم ئاکام و بەرەنجامەکانی
ئەو سەرکەوتنە دەتوانێ خەسار و زیانێکی هەمەجۆرەی
بەدواوە بێت .بەختیار عەلی ،نووسەری کورد لە ڕۆمانی
‹›دواهەمین هەناری دونیا››دا دەڵێ« :شەڕ ئازارەکانی
دنیا گەورەتر دەکا .شەڕ ئەگەر دژی هەموو خراپەکانیش
بابەک ناسری
بێت ،دواجار بەجۆرێکیتر زەوی پڕ دەکاتەوە لە ئازار.
شەڕ ئەگەر ئەوپەڕی دادپەروەرییش بێت ،هەمیشە زەوی لێوانلێو دەکاتەوە لە
خەم».
دەستدرێژی کردنە سەر واڵتــی ئۆکراین لەالیەن ڕووســیــەوە لە ئێستادا
نموونەی ئاشکرای کاولکارییەکی گەورەیە لەنێو دڵی ئورووپادا .ئەو ئورووپایەی
کە لە پاش وێرانکارییەکانی شەڕی دووهەمی جیهانی بە بنیاتنانی دامەزراوە
و ڕێکخراوە ئاشتیخوازەکان بۆ جیهان ببووە سیمبولی دۆستایەتی و تەبایی،
هەروەها ببووە پەناگای ئاوارەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست .ئەوەیکە ئاژاوە و
نەبوونی ئەمنییەت لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دیرۆکێکی دوور و درێژی هەیە و
ئەوەش کە دونیای سەرمایەداری بۆ دابینکردنی سەرچاوەی وزە و داهاتەکان
خۆی دزەی کردوتە هەموو کون و قوژبنێکی جیهانەوە حاشای لێ ناکرێ.
لە پاش شەڕی ساردەوە گۆڕانی جیهان بۆ دەسەاڵتی زیاتر لە دوو جەمسەری
دەق و الپەڕەیەکی زۆرتــر و جیاوازتری لە بــواری دیپلۆماسی و پێوەندییە
سیاسییەکانەوە بۆ واڵتان کردەوە .لەم نێوەدا واڵتی سۆڤییەت بەو هەڵوەشان
و دابەشبوونەی لە دێسامبەری ١٩٩١دا بەسەر جوغرافیای واڵتەکەیدا هات،
سەربەخۆیی کۆمارەکانی نێو ئەو یەکیەتییەی بەدوای خۆیدا هێنا و ئۆکراین
یەکێک لەم کۆمارانە بوو کە جارێکیتر سەربەخۆیی خۆی بەدەست هێنایەوە.
کارەساتەکەی چرنۆبیل ( ٢٦ئاوریلی  )١٩٨٦لە خاکی ئەم واڵتە دەسەاڵتدارەکانی
جیهانی بەو قەناعەتە گەیاند کە فۆنداسیۆنی ناوەندە ئەتۆمییەکان دەبێ لە
پڕۆتۆکۆلێکی ئەمن و دڵنیاکەرەوەدا ڕێک بخرێنەوە و وێکڕا بڕیاریان لەسەر
پاکتاوکردنی ئەو بنکە ئەتومییە دا .لە داوی ڕووخانی یەکیەتیی سۆڤییەت
دەوڵەتی ئۆکراین بەگوێرەی ڕێکەوتننامەی نێودەوڵەتی چەکوچۆڵ و بنکە
ئەتۆمییەکانی ئۆکڕاین ڕادەستی ڕووسیە کرانەوە و لەجێاتی ئەوە گەرەنتیی
بەرگری و داکۆکی لە پاراستنی یەکپارچەیی نیشتمانیی ئەو واڵتەیان پێ درا.
لە ساڵی  ١٩٩٩ئەوکاتەی ویالدیمر پووتین بوو بە سەرۆک کۆماری ڕووسیە،
ڕەنگە هیچ کارناسێک نەیتوانیبێ پێشبینیی ئەوە بکا کە ئەم پیاوە لە چەند
قۆناغی جیاوازدا بە دەسەاڵتی شاردراوە و کاریزماتیکی خۆی بتوانێ سێبەری
دەسەاڵتەکەی وا بەسەر رووسیەدا بکێشێ.
بە درێژایی چەند دەیەی ڕابردوو ئورووپا ئینتمایەکی نەرمی بۆ ئەندامەتیی
ئۆکڕاین لە یەکیەتیی ئورووپادا دەربڕیوە ،ئەمەش بەبەردەوامی بووەتە هۆی
نیگەرانیی لە ڕادەبەدەری پووتین لە هەمبەر پێشڕەویی یەکیەتیی ئورووپا و
گرێبەستی نیزامی ناتۆ.
ئەم ملمالنێ و کێشەوبەرەیە بەردەوام بوو هەتا ئەوەیکە قەیرانی ‹›کرێمە›› هاتە
پێش .ئەم شێوە دوڕگە لە باشووری ئۆکراین هەڵکەوتبوو ،هەربۆیە ڕاگەیاندنی
خودموختاری و پاشان لکانی بە ڕووسیەوە واڵتە ڕۆژئاواییەکانی بەو قەناعەتە
گەیاند کە خەونەکانی ڕووسیە لەوە بەوالوەترە .لە پاش لکانی کرێمە بە موسکۆ
کە هیچ بەدڵی ئۆکڕاین نەبوو و دوای لە چەک داماڵینی ئەم واڵتە ،یەکیەتیی
ئورووپا ئەم واڵتەی بە بەردەوامی لە نۆرەی ئەندامەتییدا چاوەڕوان هێشتبۆوە،
بەاڵم ڕێبەرانی ئۆکراین زۆرتر لە جاران ددانەکرۆژەی پوتینیان گوێ لێ دەبوو.
پوتین ئێستا بە هێرشبردنە سەر ئەم واڵتە مەترسییەکی گەورەی خوڵقاندوە و
پێدەچێ بەرەوڕووی هەڵەیەکی بەراوردکاریش بووبێتەوە.
خەڵکی ئۆکراین بە یەکیەتیی نیشتمانپەروەرانەی خۆیان کە بەرهەمی
لێهاتوویی والدیمیر زیلنسکی ،ســەرۆک کۆمارەکەیانە ،ئێستا بەپێچەوانەی
پێشبینییەکان بەرگرییەکی بیوێنە و بەرباڵویان لە هەمبەر هێرشی نیزامیی
ڕووســەکــان پێشان داوە .کۆمەڵگەی نیونەتەوەیی هاوکات لە دژکــردەوەی
خۆیدا سیما و روومایەکی دزیۆ و داگیرکەرانەی لە پوتین دەرخستوە و پاش
حەوتوویەک لەم دەستدرێژییە پاڵپشتی و هاوسۆزیی خەڵکی جیهان بۆ ئۆکراین
قورسایی قەپانەکەی بۆالی ئۆکرایندا شکاندۆتەوە .هەروەها خۆڕاگریی گەل
هاوسەنگییەکانی دەسەاڵتیشی لە شــەڕدا تێکداوە و پێداگریی زیلنسکی بۆ
بەرگری بۆ ڕووسیە بۆتە دەردی سەرباری دەردان.
هەڵوێستی واڵتــان لەهەمبەر هێرشی داگیرکەرانەی ڕووسیە ڕوانگەکانی
بەتەواوی یەکال کردۆتەوە ،لەم نێوەدا کۆماری ئیسالمی بە ئیلهاموەرگرتن
وەرگــرتــن لــە پوتین لــە دیپلۆماسیی نێونەتەوەییدا ئێستا کــەوتــۆیــە سەر
دووڕێیانییەکی هەستیار و تەنانەت ناتەبایی و پاڕادۆکسی هەڵوێستەکان کاری
کردۆتە سەر وتووێژەکانی بووژانەوەی بەرجام لە ویەنیش .خامنەیی بۆخۆی
بە هەموو شێوەکان قڕوقپ دانیشتوە و مرتەقی لە خۆی بڕیوە .داسپاردەکەشی
(ڕەئیسی) کە لە قسەکردندا اڵڵەپەتەیەتی و زمانی گۆ ناکا ناچار کــردوە
دژکـــردەوەی یەکالیەنە بگرێتە بەر و دەنــگ و ڕەنگی ڕەسمیی واڵتیش کە
ئاراستەی هەموو بابەتەکان لە بەرژەوەندیی ڕووسیەدا دەشکێنێتەوە.
ئۆکراین بەرگری دەکا و ڕووسیە زیان و تاوانەکەی دەدا .زۆر کەس پوتین
بە هیتلەری ســەردەم دەشووبهێنن کە ڕووخانی دەسەاڵتەکەی زۆر نزیکە.
کەس چووزانێ؟ ڕەنگە سەردەمی پەرەسەندنی ئیمپراتۆرەکان هاتبێتە کۆتایی و
دەسەاڵتخوازە ملهوڕەکان دەبێ بۆ سەردەمی نوێ فڕوفێڵێکی نوێ بدۆزنەوە و
شێوە چارەیەکی تر ڕەچاو بکەن .هەموو ئەمانەش لە حاڵێکدایە کە بێتاوانەکان
لە شەڕدا دەکوژرێن تاکوو دەسەاڵتدارەکان بتوانن بڕیار بدەن کە کەی و چ
کاتێک ئەم کاولکارییانە بوەستێنن.
ڕەنگە ‹›ئەرەستوو›› فەیلەسووفی گەورەی یوونان چەمکی شەڕی بەباشی
شرۆڤە کردبێ کە دەڵێ ئێمە شەڕ هەڵدایسێنین تاکوو بتوانین لە ئاشتیدا بژین.

