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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

شـــوڕای بــڕیــاردەرانــی ئ ــاژان ــس ــی نێونەتەوەیی
وزەی ئەتومی لە بڕیارنامەیەکی نوێدا کۆماری
ئیسالمیی ئێ رانی سەبارەت بە چاالکییە ئەتومییە
ڕێگەپێنەدراوەکانی سەرکۆنە کرد.
ئەم بڕیارنامەیە کە ڕۆژی هەینی٣٠ ،ی جۆزەردان
پەسند کــرا ،یەکەمین بڕیارنامەی ڕەخنەگ رانە
ل ــەدژی ئ ــێ ـران ل ــە م ــاوەی  ٨ساڵی ڕابــردوویــە و،
لەالیەن سێ واڵتی ئەڵمان ،فەڕانسە و بریتانیاوە
گەاڵڵە ک ـراب ــوو .ل ــەم بڕیارنامەیەدا داوا لە ئێ ران
ک ـراوە ڕێ بە پشکێنەرانی ئاژانس بدا سەردانی
بنکە ئەتومییەکانی ئ ــەم واڵت ــە کە چاالکیی جێ
ش کوگومانیان تێدا دەکــرێ بکەن و ،لە هەموو
بوارێکدا هاوکاریی ئاژانس بکا.
ئامریکا پێشتر بە باڵوکردنەوەی بەیاننامەیەک
پ ــش ــت ــی ــوان ــی ــی ڕەهـــــای خـــۆی لـــەو ب ــڕی ــارن ــام ــەی ــە

دەربڕیبوو ،بەاڵم چین و ڕووسیە ڕایانگەیاندبوو کە دژی
پەسندک رانی وەها بڕیارنامەیەکن .ئەو بڕیارنامەیە لە
کاتێکدا پەسند ک را کە جەواد زەریف ،وەزیری دەرەوەی
ئێ ران ڕایگەیاندبووی پەسندک رانی بڕیارنامەکە ڕێ لە
هەموو سازان و پێکهاتنی دواتریان دەگرێ.

کۆمەڵگەی مەدەنیی کوردستان:

کۆرۆنا هاڕیوینی بەاڵم بەرپرسان هەروا لە خەودان
سەروتار

ئاکامی سەبر و
زەبری ئەمجارەیان؟
عەلی بداغی
بڕیارنامەی نوێی شوڕای بڕياردەرانی
ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ئەتومی
لــــــەدژی ئـــێـــران وەرزێــــکــــی نــــوێ لە
پێوەندییەکانی ئێران و ئاژانس ،هەروەها
ئێران و شــوڕای ئەمنییەتدا دەکــاتــەوە،
هاوکات دەتوانێ وردە وردە چارەنووسی
بەرجامی بێئەنجامیش بە الیەکیتردا
بخا .ئەم بڕیارنامەیە لەم ڕووەوە گرینگە
کە یەکەم بڕیارنامەی ئــاژانــس لــەدژی
ئێرانە کە دوای  8ساڵ پێوندیی ئارام و
بێقڕەی ئێران و ئاژانس ،بەنیگەرانییەوە
لە چاالکییە ئەتومییە شاراوەکانی ئێران
دەڕوانێ و تانەی ئەوە لە ئێران دەدا کە
بێتوو هاوکاریی هەمەالیەنەی ئاژانس
نــەکــا؛ پــەروەنــدەی ئــێــران دەچێتە سەر
مێزی شوڕای ئەمنییەت .سەفەری جەواد
زەریـــف ،وەزیـــری دەرەوەی کــۆمــاری
ئیسالمی بۆ ڕووسیە و تورکیە و هەوڵە
دیپڵۆماسییەکانی دیکەشی نەیتوانی پێش
بە ئەم ڕووداوە بگرێ.
ئــەم ڕاپــۆرتــەی بــەڕێــوەبــەری گشتیی
ئاژانس کە خراوەتە بەردەستی ئەندامانی
ئــاژانــس ،تێیدا هاتوە ئێران زیاتر لە ٤
مانگە ڕێگەی بە پشکنینی دوو بنکەی
گومانلێکراوی ئەتومیی نەداوە و ماوەی
ساڵێکێشە خۆی لە هەر چەشنە وتووێژێک
لــەبــارەی بەرنامە ئەتومیی النیکەم ٢٠
ساڵ شاراوەکەی دەدزێــتــەوە .هەروەها
پاشکەوتی ئۆرانیۆمی پیتێندراوی ئێران
گەیوەتە  ٥هیندەی بڕی ڕێگەپێدراو لە
بەرجامدا .بەمجۆرە ئەو بڕیارنامەیەی
شـــوڕای بـــڕیـــاردەران پێوەندییەکانی
ئێ ران و ئاژانسی چەند هەنگاوێک بۆ
پێش کاتی بەرجام نیزیک ک ــردەوە .لە
ئێستادا ئێ ران کەمتر لە سێ مانگی
کات هەیە هەموو داواکانی بەڕێوەبەری
گشتی و ش ــوڕای بڕیاردەرانی ئاژانس
جێبەجێ بکا .ل ــە ئ ــەگ ــەری م لبادانی
ئ ــێ ـران ،ئ ــەم بابەتە دێتە نێو ڕاپۆرتی
مانگی خەرمانانی “ڕافائێل گروسی”
و ی ــان ش ــوڕای بــڕیــاردەران ن ــاچ ــار بە
ب ــڕی ــارن ــام ــەی ــەک ــی دی ل ــە دژی ئ ــێ ـران
دەک ــا؛ ی ــان ل ــە ئ ــەگ ــەری پەرەسەندنی
گ ــرژی ــی ــەک ــان ــدا پـــــەروەنـــــدەی ئــێــران
دەدرێتە شوڕای ئەمنییەت .بێتوو ئەو
پەروەندەیەش بچێتە شوڕای ئەمنییەت،
بێ س ێودوو هەموو سزاکانی پێشووی
شوڕای ئەمنییەت لەدژی ئێ ران دێنەوە
جێی خۆیان.
گەڕی نوێی گوشارەکان دژی ئێ ران
هەر ئەوەندە نین .لە حاڵێکدا کەمتر
لە چ ــوار مانگ کات بۆ کۆتای یهاتنی
سزاکانی شوڕای ئەمنیەت لە پێوەندی
لەگەڵ مامەڵەی چەکوچۆڵ لەدژی...
درێژە لە الپەڕەی ٢

یەکێک لە سەرەتاییترین ئەرکەکانی دەوڵەت پاراستنی
ماڵ و ژیانی خەڵکە لە کاتی قەیراندا ،بەاڵم حکوومەتی
ئێران هیچ کام لەو ئەرکانەی جێبەجێ نەکردوون
لە نێو کەمتەرخەمی و خەمساردییەکانی دەزگا دەوڵەتی و حکوومەتییەکاندا
شەپۆلی دووهــەمــی کۆڕۆنا ئێرانی گرتۆتەوە .کوردستان کە بەهۆی
تایبەتمەندییە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی و ،هەروا پشتگوێخرانی لە
سۆنگەی ڕوانگەی ئەمنیەتیی ڕێژیمەوە لە شەپۆلی یەکەمدا زیانی قورسی
بەرکەوتبوو ،لە شەپۆلی نوێی کــۆرۆنــادا لــەبــەردەم مەترسییەکی زۆر
گەورەدایە .ئەوەش بەڕوونی لە ڕاگەیەندراوەکەی «کۆمەڵگەی مەدەنیی
کوردستان»دا ڕەنگی داوەتەوە.
لەو ڕاگەیەندراوەدا هاتوە کە کۆرۆنا لە ئێستادا خەریکە بە تێکڕا لەنێومان
دەبا و بەربووەتە گیان و ماڵی هەموومان ،بەاڵم بەرپرسان هــەروا لە
خەودان و ناشیانەوێ لە خەو هەستن.
لە بەشێکی دیکەی ڕاگەیەندراوەکەدا هاتوە کە یەکێک لە سەرەتاییترین
ئەرکەکانی دەوڵــەت پاراستنی ماڵ و ژیانی خەڵکە لە کاتی قەیران و
کارەساتەکاندا ،هــەروەهــا ڕاگەیاندنی دابڕگە و دابینکردنی مووچە و
کەلوپەلی پێویست بۆ ئەم دۆخە لە سەرەکیترین ئەرکەکانی دەسەاڵتە کە
بە داخەوە نەک جێبەجێ نەبوە بەڵکوو سەرجەم بڕیارەکانی دەسەاڵت

مافی مرۆڤ ،دێموکراسی و
کۆماری ئیسالمیی ئێران

عومەر باڵەکی
ل ()٣

کاریگەریی شوناس و
زمان لەسەر نەتەوە
شاهۆ مەتین
ل ()٥

یــارمــەتــیــدەری بــاوبــوونــەوەی زیــاتــری ڤایرۆسەکە ب ــوون .ڕێکخراوە
مەدەنییەکانی کوردستان هاوکات داوایان لە بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی
کــردوە کە بە شێوەی فەرمی دابڕگە ڕابگەیەنن ،مووچەی یەک مانگی
کرێکاران و کەسانی هەژار و کەمداهات دابین بکەن بۆوەی خەڵک بتوانن
بۆ مانگێک لە ماڵەوە بمێننەوە و خۆیان بپارێزن.
هەر بەپێی ئامارە ناڕاست و چەواشەکراوەکانی ڕێژیم هەتا ئێستا لە
پارێزگای سنه نزیک بە  ٣٠٠کەس ،لە پارێزگای کرماشان  ٢٠٩کەس و لە
پارێزگای ورمێ  ٣٢٧کەس بە کۆرۆنا گیانیان لەدەست داوە .لە پارێزگای
ئیالمیش ڕێژیم هیچ زانیارییەکی لەوبارەیەوە باڵو نەکردۆتەوە .هەروەها
سەدان زیندانی لە بەندیخانەکانی کوردستان پەتای کۆرۆنایان گرتوە و
نیزیک بە  ١٠بەندکراوی کورد بەهۆی توشبوون بە کۆرۆناوە مردوون.
هــاوکــات بــەهــۆی کەمتەرخەمیی و نــەبــوونــی کــەرەســتــەی پێشگری
لەبەرامبەر کۆرۆنادا دۆخی کادری دەرمانی نەخۆشخانەکانی شارەکانی
کوردستان لە مەترسییدایە و کادری دەرمانی ،پزیشک و پەرستارەکان
مەترسیی جیدییان لەسەرە.

بایەخی مەعنەویی میراتی

لە دیکتاتۆرییەوە تا

کولتووری لەسەر شوناس و

دێموکراسی

نەتەخوازی

(مەترسییەکانی وتووێژ)

دیمانە :شەونم هەمزەیی

و :مەنسوور مروەتی

ل ()٩

ل ()١٠
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درێژەی سەروتار

ئاکامی سەبر و
زەبری ئەمجارەیان؟
 ...م ــام ــەڵ ــەی چ ــەک ــوچ ــۆڵ لـــەدژی ئێ ران
بــەردەســتــە ،س ــک ــرت ــێ ــری گشتیی ن ــەت ــەوە
یەکگرتووەکان لە ڕاپۆرتێکدا ئاشک رای دەکا
ئێ ران بڕیارنامەی ٢٢٣١ی شوڕای ئەمنیەتی
پێشێل کــردوە .ه ــەروەه ــا ئ ــەو مووشەک و
کەرەستە سەربازییانەی لە پەالمارەکانی
ئەمساڵ و سااڵنی پێشوودا فڕۆکەخانە و
بنکە نەوتی و نیزامییەکانی عەڕبستانی
کردوەتە ئامانج ،ئاخێزگەیان ئێ ران بووە.
ئەوانەش لە جێی خۆیدا ڕێگا بۆ هەوڵەکانی
ئەمریکا بۆ درێژکردنەوەی ئەو سزاگەلەی
لە سێزدەساڵی ڕابردوودا لەسەر ئێ ران بووە،
خۆش دەکا .هەروەها لێکەوتەی دیکەشی
بۆ ئێ ران دەبێ.
یەکەم ئەوەی ئەمە یەکەمجارە سکرتێری
گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان بەڕەسمی
ڕادەگەیەنێ چەکوچۆڵی بەکارهاتوو لە دژی
عەرەبستان پێوەندییان بە ئێ رانەوە هەیە
و بێتوو عەڕەبستان لەو بارەوە داوخوازی
ه ــەب ــێ _ک ــە دیــــارە دەیــبــێ_ ئ ــێ ـران دەب ــێ
وەاڵمدەر بێ و تێچووی سیاسی و ماددیی
ئەم کردەوەیەی بدا .هەروەها سبوتبوونی
نـــاردنـــی چ ــەک ــوچ ــۆڵ ب ــۆ ح ــوس ــی ــی ــەک ــان ــی
یــەمــەنــیــش لـــەســـەر ئـــێـــران بـــە مــانــای
پێشێلکردنی بڕیارنامەی ٢١٤٠ی ش ــوڕای
ئەمنییەت دێ کە ئەویش ئێ ران بەرەوڕووی
سزا دەکاتەوە.
گ ــری ــن ــگ ــی ــی ــەک ــی دیـــکـــەی ئــــەم ڕاپـــۆرتـــە
الوازکــردنــی هەڵوێستی ڕووس ــی ــە و چینە
کە هەتا بە ئێستاش دژی درێژکردنەوەی
سزاکانی س ــەر ئێ رانن .ڕۆڵ ــی ئ ــورووپ ــاش
ل ــەم ن ــێ ــوەدا ئ ــاڵ ــق ــەی ج ــۆش ــی هەڵوێستە
لـــێـــكدوورەکـــانـــی ئ ــەم ــری ــک ــا لـــەالیـــەک و
ڕووسیە و چینە لەالیەکی دی .بەو مانایە
لەالیەک ئەمریکا قایل بەوە بکا کە سزاکان
هەمیشەیی نەبن و چین و ڕووسیەش کە
خوازیاری فڕۆشتنی چەکوچۆڵ بە ئێ رانن،
بڕیارنامەکە لە شــوڕای ئەمنییەتدا ڤێتۆ
نەکەن .ئەمەش بەو لەنگەرگرتنەی لە گەاڵڵە
نوێیەکەدا هاتوە و دەتوانێ بەرژەوەندی و
ئامانجەکانی هەموو الیەنەکان _ئێ رانی لێ
بت رازێ_ دابین بکا .لەو نێوەدا تاکەهیوای
ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ئ ــێ ـران دۆڕان ــدن ــی دۆن ــاڵ ــد
ت ڕامپ لە هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆماریی
ئەمریکا لە پاییزی ئەمساڵدایە .جۆ بایدەن،
جێگری بـــاراک ئ ــۆب ــام ــا ،س ــەرۆکک ــۆم ــاری
پێشووی ئەمریکا کە ڕکەبەری ت ڕامپ لە
هەڵبژاردنەکانە ،وادەی ئەوەی داوە لەئەگەری
سەرکەوتنی بەسەر ت ڕام پدا؛ بێتوو ئێ ران
بەرعۆدەی دەروەستییەکانی پێشووی بێ،
بە هیندێک تێبینییەوە دێتەوە نێو بەرجام.
بەاڵم ب ــارودۆخ لە واڵتانی عێ ڕاق ،لوبنان
و ســووریــەش وەک حەسارخەڵوتەکانی
سیاسەتی دەروەی ئ ــێ ـران چ ب ــەدڵ ــی ئەم
واڵتـــە ن ــاچ ــێ ــت ــە پ ــێ ــش ــێ .ســەرهــەڵــدانــەوەی
ناڕەزایەتییەکان لە لوبنان ،پاشەکشەی
بەناچاری کۆماری ئیسالمی لە ستاتووی
پــێــشــووی لـــە عـــێـــڕاق و ،خـــرانـــە بــــواری
جێبەجێکردنی سزاکانی ئەمریکا ل ــەدژی
س ــووری ــە؛ پێگەی ئێ رانی تا ڕادی ــەک ــی زۆر
لە ناوچەدا الواز ک ــردوە .کۆماری ئیسالمی
لە نێوخۆی واڵتیشدا بەهۆی کەڵەکەبوونی
ق ــەی ـران ــە ئ ــاب ــووری و کۆمەاڵیەتییەکان و
ناکارامەیی ڕێژیم لە چارەسەرکردنیان لەگەڵ
پەلهاویشتنی بزووتنەوە ئێعت رازییەکان
بـــەرەوڕوویـــە ک ــە ل ــە ئێستادا ب ــە کەلکی
خ راپ وەرگرتن لە پەتای کرۆنا توانیویەتی
تــاڕادەیــەک پێشیان پ ــێ ب ــگ ــرێ .بــەاڵم لێی
ســــوور و ع ــەی ــان ــە ب ــزووت ــن ــەوە س ــی ــاس ــی،
مەدەنی ،شوناسخوازی و ئێعت رازییەکانی
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران کە لە چوار دەیەی
ڕابردوودا و ،سەرەڕای سیاسەتی زەبروزەنگ
و کوشتار و تێچووی گیانی و ماڵیی زۆری
بۆ خەڵک ن ــەوەس ــت ــاوە؛ ب ــەوەن ــدە ناوەستێ
و خەباتی گ ــەالن ــی ئ ــێ ـران ت ــا گەیشتن بە
گۆڕانکارییە بنەڕەتییەکان درێژەی دەبێ.
ئـــەم بــزووتــنــەوانــە ئ ــەگ ــەرچ ــی ب ــەه ــۆی
توندوتیژیی ڕەهــای دەس ــەاڵت و نەبوونی
ست راتیژی و هاوهەنگاویی و پێکەوەیی
بەکردەوەی بزاوتە جۆراوجۆرەکان هەتا ئێستا
ئاکامی یەکالکەرەوەی لێ وەرنەگی راوە؛ بەاڵم
بەپێوەن و کۆڵیان ن ــەداوە .بۆیە بارودۆخی
ل ــەرزۆک ــی کۆماری ئیسالمی لە هاوکێشە
ناوچەیی و جیهانییەکان و ناکارامەیی لە
قەی رانە گەورە و بنەڕەتییەکانی کۆمەڵگەدا
زەروورەتێکی مێژوویی بۆ ئۆپۆزیسیۆنی
کـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی دروســـــت دەکـــــا ،کە
ئەویش ڕێککەوتن و ساغبوونەوە لەسەر
هەندێ بنەڕەتی هاوکاری و هاوپەیمانییە.
پێش هەموو شتێکیش دەکرێ تێپەڕین لە
تەواوەتیی کۆماری ئیسالمی ،سازان لەسەر
فۆڕمی ئیدارەی واڵت لە قۆناغی تێپەڕین
و داڕشتنەوەی پێکهاتە و ج ــۆری نیزامی
سیاسیی داه ــات ــووی واڵت ب ــن ــەڕەت ــی ئەو
ئەرکانە بێ.
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ئەم مەشخەڵەی دژ بە تاریکی و دیکتاتۆری و
بندەستی ،بە گەشاوەیی دێڵینەوە
(پەیامی ناوەندی ڕاگەیاندنی حیزبی دێموکراتی کوردستان بەبۆنەی  ٤٠ساڵەی دامەزرانی «ڕادیۆ دەنگی کوردستان»ەوە)

گـــوێـــگـــران و هـــۆگـــران ـــی دەن ــگــە
خۆشەویستەکەی خەباتی حەقخوازانەی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان!
٢٧ی جۆزەردانی ئەمساڵ ٤٠ ،ساڵ بەسەر
دام ــەزران ــی ڕادیــۆی دەنگی کوردستاندا،
تیدەپەڕێ“ .ڕادیــۆی دەنگی کوردستانی
ئێ ران” لە هەلومەرجێکدا لەدایک بوو کە
حیزبی دێموک رات و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
ک ــوردس ــت ــان ،ل ــە ئ ــاک ــام ــی پ ــێ ــداگ ــری ــی ــان
ل ــەس ــەر م ــاف ــە ن ــەت ــەوەی ــی ــەک ــان ــی خ ــۆی ــان،
شەڕێکی هەمە الیەنە و نابەرامبەریان
ل ــەالی ــەن ڕێ ــژی ــم ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئێ رانەوە بەسەردا سەپابوو .هاوکات لە
گ ــەڵ لەشکرکێشی بۆ س ــەر کوردستان،
خومەینی ف ــت ــوای شکاندنی قەڵەمەکان
و هێرش بۆ سەر ڕۆژنامە سەربەخۆ و
ئازادەکانی ئێ رانی دەرکردبوو .بەم جۆرە
لە الیەکەوە شەڕێکی هەمە الیەنە بەسەر
خەڵکی کوردستاندا سەپابوو ،لە الیەکی
دیکەشەوە ،ڕێگاکانی گەیشتنی هەواڵ و
ڕاپۆرتی تاوانەکانی ڕێژیم لە کوردستان
و هاواری زۆرلێک راویی ئەو خەڵکەیان بە
بەشەکانی دیکەی ئێ ران بەستبوو.
ڕێـــبـــەریـــی حــیــزبــی دێـــمـــوکـــرات بە
ئاگاداریی لە گرینگیی ڕۆڵ ــی ڕاگەیاندن
و بۆ ب ــەرپ ــەرچ ــدان ــەوەی ئ ــەو بێدەنگی و
خەفەقانەی ڕێژیمی تــازە ب ــەرام ــب ــەر بە
خەڵکی مافخواز و شەڕ بەسەرداسەپاوی
کــوردســتــان پێکی ه ــێ ــن ــاب ــوو ،ب ــی ــری لە
وەڕێخستنی ڕادیۆ ک ــردەوە .بەم جۆرە لە
٢٧ی جۆزەردانی١٧( ١٣٥٩ی ژوئەنی،)١٩٨٠
ڕادیــــۆی دەن ــگ ــی ک ــوردس ــت ــان ــی ئ ــێ ـران بە
پ ــەی ــام ــی ڕێ ــب ــەری شەهید د .قاسملوو،
سکرتێری گشتیی حیزبی دێ ــم ــوک ـرات،
بەڕەسمی ب ــاوک ــردن ــەوەی بەرنامەکانی
خۆی دەست پێکرد .ئەم ڕادیۆیە لەو کاتەوە
هەتا ئێستا لە تیکۆشان و باڵوکردنەوەی
بەرنامەکانیدا بــــەردەوام ب ــووە و ،ب ــووە
ب ــە خــاوەنــی م ــێ ــژووی ــەک ــی پ ــڕش ــن ــگ ــداری
ج ــی ــان ــەک ـراوە ل ــە م ــێ ــژووی ب ــزووت ــن ــەوەی
شۆڕشگێ رانە و خەباتی ڕزگاریخوازانەی
حیزبی دێموک رات و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان.
دەن ــگ ــی ک ــوردس ــت ــان ــی ئ ــێ ـران ل ــە الی ــەک
ب ــەوه ــۆی ــەوە ک ــە دەن ــگ ــی خەباتی ڕەوا و
پڕ لە قارەمانەتی و قوربانیدانی حیزبی
دێ ــم ــوک ــرات بــــوو ،ل ــە الی ــەک ــی دیــکــە لە
نەبوونی ڕاگەیەنێکی ئ ــەوت ــۆ ک ــە ه ــەواڵ
و ڕووداوەکـــانـــی ک ــوردس ــت ــان ب ــە خەڵک
بگەیەنێ ،بەزوویی لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکی
کوردستاندا جێی خۆی کردەوە .سەرەڕای
الوازی و کەموکورتیی ئیمکاناتی فەننی
و یەک ل ــەوان خ ــودی دەزگ ــا (فرستندە)ی
ڕادیۆیی ،لەگەڵ ئەوەشدا لە الیەن ڕێژیمی

ئێ رانەوە ،بە چڕی و لە ناوچەی جۆراوجۆر
پاڕازێتی دەخ رایە سەر ،بەاڵم بەزوویی ئەم
ڕادیۆیە ڕێگای خۆی بۆ نێو سەدان هەزار
ماڵ _ئەگەر نەڵێین بە میلیۆن خەڵک_
کردەوە و گوێگرتن لە بەرنامەکانی ،بوو
بە بەشێک لە بەرنامەی ژیانی ڕۆژانەی
خ ــەڵ ــک .هـــــەواڵ و ڕاپـــۆرتـــی هــێــرش و
تاوانەکانی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم
و ،بەرەنگاربوونەوەی هێزی پێشمەرگە
ل ــەگ ــەڵ ــی ــان ،ڕەف ــت ــاری ک ــارب ــەدەس ــت ــان و
ئ ــۆرگ ــان ــە س ــەرک ــوت ــک ــەرەک ــان ــی ک ــۆم ــاری
ئ ــی ــس ــام ــی لـــەگـــەڵ خ ــەڵ ــک لـــە شــــار و
گوندەکان ،بەشێکی هەمیشەیی بوون لە
نێوەرۆکی بەرنامەی ڕۆژانەی ئەو ڕادیۆیە.
ئەوەش کە بەرنامەکانی ڕادیۆ بە زمانی

کوردستان ،لە ڕووی نەتەوەیی و فەرهەنگی
و ک ــۆم ــەاڵی ــەت ــی ــش ــەوە ،لــە ک ــاری ــگ ــەری ــی ــە
خەبەری و سیاسییەکەی کەمتر نەبوون.
ب ــای ــەخ ــدان ــی ئ ــەم ڕادی ــۆی ــە ب ــە م ــێ ــژووی
ن ــەت ــەوەی کــورد و بۆنە نەتەوەییەکان،
دڵـــســـۆزی و ه ــەس ــت ــی ــارب ــوون ــەک ــەی لە
ئاست زمانی کــوردی و هاندانی خەڵک
بۆ بەرگری لە زمان و شوناسی خۆیان،
گرینگیدانی ب ــە ئ ــەدەب ــی ــات و گ ــۆران ــی و
مۆسیقای کوردی ،لە تەنیشت ئەمانەش
لەقاودان و دژایەتیکردنی چەوساندنەوە
و نەریت و ڕێوشوێنی دواک ــەوت ــووان ــە و
دزێــوی نێو کۆمەڵ بە تایبەت لە دژی
ژنـــــان ،ل ــەس ــەره ــەس ــت ــب ــوون ــی ل ــە ئ ــاس ــت
پ ــەروەردەی منداڵ و الوان و ئ ــاوڕدان ــەوە

کاریگەرترین ڕێ ــب ــەران و تیکۆشەرانی
حیزبی دێموک رات و خەڵکی کوردستان،
بە نووسین ،بە پەیام و لێدوانی تایبەت
ی ــان وت ــووێ ــژ ،ل ــە ڕێ ــگ ــای ئ ــەم ڕادی ــۆی ــەوە
قسەیان لەگەڵ خەڵکی کوردستان کردوە.
ئەرشیڤی بۆڵتەنی خەبەریی ڕۆژانەی ئەم
ڕادیۆیە و وتار و لێکدانەوە سیاسییەکانی،
پـــانـــۆرامـــای م ــێ ــژووی ــەک ــی بـــە خ ــوێ ــن
ن ــووس ـراون ک ــە ش ــای ــەدی ب ــۆ خۆڕاگریی
جێی شانازیی بزووتنەوەیەکی گشتگیر
بەرامبەر ڕێژیمێکی دڕن ــدە و خوێنڕێژ
دەدەن .دەنگی دەیان و سەدان تێکۆشەر
و قارەمانی نەتەوەکەمان ،دەستنووسی
دەیــــان و ســــەدان س ــی ــم ــای س ــی ــاس ــی و
ڕووناکبیر ،لە ئەرشیڤی ئ ــەم رادی ــۆی ــەدا
ه ــەن و لەوانەیە ی ــادگ ــار و شوێنەواری
هێندێک لەوان لە هیچ کوێی دیکە دەست
نەکەوێ .ژیاننامەی سەدان فەرماندەری
نیزامی و کادری سیاسی و هەزاران الوی
پێشمەرگە ،ئەرشیڤی ئ ــەم ڕادی ــۆی ــەی ــان
دەوڵەمەند کردوە .زۆر لە گوێگ رانی ئەم
ڕادیۆیە شێعر و پەخشان و بیرەوەری
و پ ــرس ــی ــار و پ ــێ ــش ــن ــی ــار و ج ــوان ــت ــری ــن
هەستەکانی خۆیان بە دەسخەتی خۆیان
ب ــۆ ئ ــەم ڕادی ــۆی ــە نـــاردوە .ئ ــەو ساتانەی
جێگای تایبەتیان ل ــە م ــێ ــژووی حیزبی
دیموک رات و نەتەوەی ک ــورددا هەیە ،الی
ئەم ڕادیۆیە ،شەقڵ و یادگاری تایبەت بە
خۆیان ج ێهێشتوە .تەنیا چاوخشاندنێک
ب ــەس ــەر لیستی دوور و درێـــژی ن ــاوی
ئەو کەسانەی وەک بەرپرس ،بەڕێوەبەر،
نــووســەر ،وەرگــێــڕ ،ب ــێ ــژەر ،ئ ــەن ــدازی ــار و
ک ــادری فەننی لەم ڕادی ــۆی ـەدا خزمەتیان
کــــردوە ،ب ــەس ــە ب ــۆ ئـــەوەی تێبگەین کە
ڕادیــۆی دەنگی کوردستان ک ــۆک ــەرەوە و
م ــەک ــۆی چ هێزێکی گ ــەورە و بەتوانای
ئینسانی بـــووە و ،چ ڕۆڵ ــێ ــک ــی دیـــار و
بەنرخی لە تێکۆشانی حیزبی دیموک رات
و بزووتنەوەی شۆڕشگێ ڕانەی کوردستان
ب ــە تایبەتی ل ــە دەی ــەک ــان ــی  ٦٠و  ٧٠ی
هەتاویدا هەبووە.

کاریگەریی بەرنامەکان ی ڕادیــۆی دەنگی کوردستان ،لە ڕووی نەتەوەیی و فەرهەنگی و
کۆمەاڵیەتیشەوە ،لە کاریگەرییە خەبەری و سیاسییەکەی کەمتر نەبوون .بایەخدان ی ئەم ڕادیۆیە
بە مێژووی نەتەوەی کورد و بۆنە نەتەوەییەکان ،دڵسۆزی و هەستیاربوونەکەی لە ئاست زمان ی
کوردی و هاندان ی خەڵک بۆ بەرگری لە زمان و شوناس ی خۆیان ،گرینگیدان ی بە ئەدەبیات و گۆران ی و
مۆسیقای کوردی ،لە تەنیشت ئەمانەش لەقاودان و دژایەتیکردن ی چەوساندنەوە و نەریت و ڕێوشوێن ی
دواکەوتووانە و دزێوی نێو کۆمەڵ بە تایبەت لە دژی ژنان ،لەسەرهەستبوون ی لە ئاست پەروەردەی
منداڵ و الوان و ئاوڕدانەوە لە پێویستییەکانیان ،هەروەها بە شێوەی جۆراوجۆر وەستان لەسەر
کێشە کۆمەاڵیەتییەکان و وریاکردنەوەی چین و توێژ و بەشە جیاوازەکان ی خەڵ کی کوردستان لە
ئاکامەکان ی ناکۆک ی و دووبەرەکیی خێڵەک ی و ناوچەگەرییانە ،یا لەسەر ئەساس ی ئایین و زاراوە و
هەر جیاوازییەک یتر ،جێیەک ی دیاریان لە نێو ئامانج و ئەرکەکان ی ئەم ڕادیۆیەدا هەبووە.
فارسی و بۆ ماوەیەک بە زمانی ئازەرییش
باڵو دەب ــوون ــەوە ،ژم ــارەی بەردەنگی ئەو
ڕادیۆیە و پانتایی کاریگەرییە میدیایی و
سیاسییەکەی زیاتر کردبوو.
شیکردنەوەی سیاسیی ئاڵوگۆڕەکانی
ئێ ران و پرس و بابەتەکانی پێوەندیدار
بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،دووهەم ئەرکی
ڕۆژانەی ڕادیۆی دەنگی کوردستان بوو.
ئ ــەم ج ــۆرە ب ــاس و لێکدانەوانەش زیاتر
کەسانێک دەیاننووسی کە لە ڕێبەران و
سیما سیاسییەکانی حیزبی دێموک رات
ب ــوون .یەک لەو کەسایەتییانە ڕێبەری
ش ــەه ــی ــد د .ســـادق ش ــەرەف ــک ــەن ــدی ب ــوو
ک ــە ت ــوان ــای ــی ــەک ــی زۆری ل ــە شیکردنەوە
و ب ــاس ــک ــردن ــی م ــەس ــەل ــە گرینگەکان بە
زمانێکی س ــادە ،هەروەها لە دۆزینەوەی
س ــووژە و بابەتی شیاوی شیکردنەوە و
ڕوونکرنەوە بۆ کۆمەاڵنی خەڵکدا هەبوو.
ڕاستییەکەی ئەوەیە نەک هەر جەماوەری
بەرینی گوێگری ڕادیۆ ،بەڵکوو ئەندامان،
پێشمەرگەکان و ک ــادرەک ــان و تەنانەت
بەرپرسانی حیزبییش ،لە ڕێگای لێکدانەوە
و وتارە سیاسییەکانی ئەم ڕادیۆیەوە ،لە
ڕووی سیاسییەوە ،ڕێنوێنی دەکــران و
پەروەردە دەبوون.
کاریگەریی بەرنامەکانی ڕادیۆی دەنگی

لە پێویستییەکانیان ،هەروەها بە شێوەی
جــــۆراوجــــۆر وەســـتـــان ل ــەس ــەر کێشە
کۆمەاڵیەتییەکان و وریاکردنەوەی چین
و ت ــوێ ــژ و ب ــەش ــە ج ــی ــاوازەک ــان ــی خەڵکی
ک ــوردس ــت ــان ل ــە ئاکامەکانی ن ــاک ــۆک ــی و
دووبەرەکیی خێڵەکی و ناوچەگەرییانە،
یا لەسەر ئەساسی ئایین و زاراوە و هەر
جیاوازییەک یتر ،جێیەکی دیاریان لە نێو
ئامانج و ئەرکەکانی ئەم ڕادیۆیەدا هەبووە.
دەتوانین بڵێین هەتا ئەو کاتەی تەلەڤیزیۆن
ن ــەه ــات ــب ــووە ن ــێ ــو ڕیـــزی ڕاگ ــەی ــەن ــەک ــان ــی
حیزبی دیموک رات و بزووتنەوەی کورد،
ڕادیۆ دەنگی کوردستانی ئێ ران ،پشکێکی
ح ــاش ــال ــێ ــن ــەک ـراوی لــە ب ــەره ــەم ــه ــێ ــن ــان و
پەرەپێدانی ئەدەبیاتی بەرگری و هاندانی
تەبایی نەتەوەیی و یەکگرتوویی لە نیو
ڕیزەکانی خەڵکدا هەبوو.
ئ ــەگ ــەر حیزبی دێ ــم ــوک ـرات و خەڵکی
کوردستان ،ئەم قۆناخەی ئێستا تێپەڕێنن
و ،نەتەوەکەمان لەو بەشەی نیشتمانەکەی
خــاوەنــی مــاف و بــڕیــاری دی ــاری ــک ــردن ــی
چارەنووسی خۆی بێ ،حەق وایە لە یەکەم
هەنگاوەکانیاندا ،مووزەخانەیەکی تایبەت
بۆ ئەرشیفی ڕادی ــۆی دەنگی کوردستان
بکەنەوە .لە م ــاوی  ٤٠ساڵ تێکۆشان و
بەردەوامیی ئەو رادی ــۆی ــەدا ،دیارترین و

لە  ٤٠ساڵەی دام ــەزران و بەردەوامیی
ڕادیــــۆی دەن ــگ ــی ک ــوردس ــت ــان ــدا ،وێ ــڕای
پیرۆزبایی ئەم یادە لە هەموو هۆگ ران،
دڵـــســـۆزان و پ ــش ــت ــی ــوان ــان ــی س ــەردەم ــە
جۆراوجۆرەکانی ئەم ڕادیۆیە ،بە ڕێزەوە
یادی زەحمەت و ماندووبوونی بەشدارانی
نێو ئەو ک ــاروان ــەی تێکۆشان لە هەموو
ئاستێکدا دەک ــەی ــن ــەوە .ئ ــەوان ــەی شەهید
ب ــوون ،یان بە مەرگی ئاسایی بەجێیان
هێشتووین ،ساڵو بۆ گیانی پاک و یادی
نەمریان دەنێرین .هەوڵی ئێمە لە ناوەندی
ڕاگــەیــانــدنــی ح ــی ــزب ــی دیــمــوکــرات و لە
بەڕێوەبەریی ڕادی ــۆی دەنگی کوردستان
ئەوەیە ئەم دەنگە حەقخواز و هیواخولقێنە،
هەر وا بەردەوام و بە گوڕ ڕابگرین و ،لە
ئێستا و قۆناغەکانی لەمەودوای خەباتی
ڕزگ ــاری ــخ ــوازی ــی ن ــەت ــەوەک ــەش ــم ــان ــدا ،ئەم
مەشخەڵەی دژ بە تاریکی و دیکتاتۆری
و بندەستی ،بە گەشاوەیی بێڵینەوە.
ناوەندی ڕاگەیاندن ی
حیزبی دێموکراتی کوردستان
٢٧ی جۆزەردان ی ١٣٩٩
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مافی مرۆڤ ،دێموکراسی و کۆماری ئیسالمی

عومەر باڵەکی

م ــاف ــی مــــرۆڤ هـــەروەکـــی لــە نــاوەکــەی
دەردەکەوێ تایبەت بە مرۆڤە ،واتا مرۆڤەکان
ل ــە س ــەران ــس ــەری دن ــی ــا ن ــات ــوان ــێ ئــەم مافە
خەوشدار ،یا بە هۆکاری جۆراوجۆر جیاوازی
بخاتە نێوان مرۆڤەکان و مافەکانیان پێشێل
بکا .ب ــە پێناسەیەکی دیکە مافی م ــرۆڤ،
مافێکە نە دەستێندرێتەوە و نە دەبخشرێ
بە کەسانی دیکە ،ئەم مافە لەگەڵ مرۆڤ
لەدایک دەبێ و لێی جیا نابێتەوە .هەر بۆیە
دەتوانین بڵێین دەوڵەتەکان ،پەیماننامەکان
و قانوونە نێونەتەوەیی و نێوخۆیی واڵتەکان،
ناتوانن هۆکار بن بۆ دەسنیشان کردنی،
بەڵکوو تەنیا دەتوانن هۆکارێکی گرینگ بن
بۆ پاراستن و ڕێگری لە پێشێ لکردنی ئەو
مافانە .لە هەر واڵت و سیستمێکدا ڕەچاوی
پاراستنیان نەکرێ ،هاوواڵتیی پلە یەکی
و دووی لێ دەک ــەوێ ــت ــەوە و ،قانوونەکانی
ئ ــەو واڵت ــە لەگەڵ فەلسەفەی مافی مرۆڤ
ه ــاوس ــەن ــگ ن ــاب ــێ و ئ ــەو کۆمەڵگەیە قەت
ڕووی ئارامی و ئاشتی بە خۆیەوە نابینێ.
دێموک راسی ت ــەواوک ــەری مافی مرۆڤە و
لە بەستێنی ژیاندا یەکتر بەهێز دەک ــەن.
بە واتایەکی دیکە دێموک راسی بناغەیەکە
ک ــە ل ــەس ــەر بنەمای ئــەو ،مافی مــرۆڤ بە
باشترین شێوە بەڕێوە دەچێ و دەپارێزرێ.
لە سەردەمی ئێستادا ئەو دەوڵەت و نیزامە
سیاسییانەی بە شێوەی دێموک راتیک بەڕێوە
دەچن توانای پاراستن و بەڕێوەبردنی مافی
مرۆڤیان هەیە و ،دەتوانن ئاشتیی ڕاستەقینە
دەستەبەر بکەن.
لە نیزامە دێموک راتیکەکاندا ،خەڵک لە
چوارچێوەی سیاسی و قانوونییدا یەکسانن.
لەو نیزامانەی کە لە ڕێگای دێموک راسییەوە
دەسەاڵت دەستاودەست دەکا ،دەسەاڵتداران
هەست بە بەرپرسایەتی لە بەرامبەر خەڵکدا
بە ئەرگی خۆیان دەزان ــن و حکوومەت لەو
ج ــۆرە نیزامانەدا ب ــەردەوام سەرچاوەکانی
دێموک راتیک بوونی خ ــۆی ن ــوێ دەک ــات ــەوە.
بــەاڵم ل ــە نیزامی ک ــۆم ــاری ئیسالمییدا کە
سەرچاوەی دەسەاڵتی خۆی دەبەستێتەوە
بە ئاسمان و خۆی بە نوێنەری خوا دەزانێ،
هیچ بایەخێک بە مرۆڤ و مافەکانی دانانێ
و بە هەموو شێوەیەک پێشێلی ئەو مافانە
دەکا.

مافانە دەربڕیوە.
بۆ نموونە لە مادەکانی ( ٣ ،٢ ،١و
)٧ـی ئەم جاڕنامەیەدا هاتوە“ :هەموو
مرۆڤەکان بە ئــازادی لەدایک دەب ــن و
لە کەرامەت و مافەکانیان لەگەڵ یەکتر
بەرابەرن“ ”.هەرکەس دەتوانێ بەبێ هیچ
جیاوازی دانانێک بە تایبەتی لە باری
نژاد ،ڕەنگ ،ڕەگەز ،زمان ،دین و بیروڕای
سیاسی و هەر باوەڕێکی دیکە ،هەموو
ئەو ماف و ئازادییانەی هەبێ کە لەو
بەیاننامەیەدا هاتوون“ ”.هەر مرۆڤێک
مافی ژیان ،ئازدی و ئەمنیەتی تایبەتی
خۆی هەیە“ ”.ئینسانەکان لە بەرامبەر
قانوونەکاندا یەکسانن و مافی ئەوەیان
هەیە وەک ی ــەک ل ــە الیــەن ق ــان ــوون ــەوە
پشگیرییان لێ بکرێ ”.بەاڵم لە نیزامی
کۆماری ئیسالمیی ئێ راندا مرۆڤ لەو
مافانە بەهرەمەند نییە ،بەڵکوو ئەوی
لە پێش پاراستنی مافی مرۆڤە ،دین
و مــەزهــەب و ب ــــاوەڕ ب ــەو ن ــی ــزام ــەی ــە؛
دەتوانین بڵێین لە ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی
نیزامی کۆماری ئیسالمییدا مافەکان بە
پێوانەی دین و مەزهەب و توانەوە لە
ویالیەتی ڕێبەردا دەسنیشان دەکرێن.
لــــە ڕوانــــــگــــــەی ڕەگــــەزیــــیــــشــــەوە
ق ــان ــوون ــەک ــان ــی ئـــێـــران بـــە تـــــەواوی

ق ــان ــوون ــەدا هــاتــوە “اصــــول و ض ــواب ــط
اسالمی” وەک بنەمای قانوونی بنەڕەتیی
کۆماری ئیسالمیی ئێ رانە و ،لە ئەسڵی
چواریشدا دووپاتی ئەو بابەتە دەکاتەوە
و دەڵێ“ :هەموو قانوون و ڕێوشوێنەکان
ل ــە ک ــۆم ــاری ئیسالمییدا دەبـــێ لەسەر
ئ ــەس ــاس ــی ڕێوشوێنی ئیسالمی بــن” و
ل ــە ب ــەش ــی سێهەمی ئ ــەو ق ــان ــوون ــەدا کە
تایبەت کــراوە بە مافی میللەت دیسان
پێداگری دەکاتەوە لەسەر ئەو پێبەندییە
و ،لە کۆتایی زۆربەی ئەسڵەکاندا مەرجی
دژایــەتــی ن ــەک ــردن ل ــەگ ــەڵ ئــەو بنەمایە
دێنێتەوە.
هەر ئەو بەستنەوەیە بە بنەمای ئایین
و مەزهەبێکی تایبەت ،پێچەوانەی ڕۆحی
جاڕنامەی مافی مرۆڤە ،لە هەمان کاتیشدا
ئەو بنەما و ڕێوشوێنانە ئیسالمییانە کە
باسی لێ دەکرێ ڕوون نەک راونەتەوە .بۆیە
دەبینین لە دادگاکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێ راندا دادوەرەکان بە تێگەیشتنی خۆیان
بڕیار دەردەکەن و ،بەم شێوەیە لە ماوەی
چل ساڵی ڕابـــردوودا بە هــەزاران کەسی
جیابیر بە تاوانی “محاربە” و “مفسد فی
االرض” ئێعدام ک راون؛ بەبێ ئەوەی ڕوون
بێتەوە ئەو تاوانانە چۆن خ راوەتە پاڵیان
و مەبەستی دادوەر و ق ــان ــووندان ــەری

نموونەیەک ی دیکە لە پێشێلکردن ی مافەکان ی مرۆڤ تەفسیری قانوون ی بنەڕەتیی کۆماری
ئیسالمییە کە بەرپرسایەتیی کەوتۆتە سەر شان ی شۆڕای نیگەهبان ،لە دوازدە ئەندام ی ئەو شۆڕایە
شەش کەسیان ڕاستەوخۆ ڕێبەر دایاندەنێ و ،هەر کاتێک چوار لەو شەش کەسەش لەسەر تەفسیری
بابەتێکی قانوون ی ساغ ببنەوە ،حوکم ی قانوون وەردەگرێ و لەسەر هەموو دامودەزگاکان ی دیکەی
کۆماری ئیسالمییە کە بەبێ ئەمال و ئەوال ئەو قانوونە بەڕێوە بەرن .ئەوە لە حاڵێ کدایە لە واڵتان ی
دێموکراتیک ،ناوەندی قانوون دانان پارلمان ی ئەو واڵتانەیە کە ئەندامەکان ی ڕاستەوخۆ لە ڕێگای
خەڵ کەوە هەڵدەبژێردرێن و پەسەندی قانوونەکانیش لەو پارلمانانە لە بەرژەوەندیی خەڵ کدایە.
لــــە کــــۆمــــاری ئــیــســامــیــیــدا بــــــاوەڕی
دام ــەزرێ ــن ــەران ــی ڕێ ــژی ــم ،ئ ــەس ــڵ و م ــادە و
بڕگەکانی قانوونی بنەڕەتیی ئەو نیزامەیە.
ئەگەر چاو بە بڕگەکانی قانوونی بنەڕەتی
و م ــەدەن ــی ــی ســزادانــی ئیسالمیی ئێ راندا
بگێڕین بە زەق ــی و ئاشک را ئەو دژایەتییە
ل ــەگ ــەڵ پێوانەکانی دێ ــم ــوک ـراس ــی و مافی
مرۆڤ دەبیندرێ .بە پێی قانوونی بنەڕەتیی
کۆماری ئیسالمی مافەکان و ئیمتازاتی نێو
دام ــودەزگ ــای ئیداریی ئێ ران بە پێی دین و
مەزهەب دیاری ک ـراوە ،واتا ئەگەر کەسێک
موسوڵمان بێ بە چەند هەنگاو لە پێشترە
لە کەسێکی ناموسوڵمان و ،ئەگەر شێعەی
دوازدە ئیمامی و باوەڕمەند بە ویالیەتی
ڕەه ــای فەقیهـ بێ ئ ــەوە لە ب را موسوڵمانە
ناشێعەکەی خۆی لە پێشترە.
ئ ــەوەش دژایەتییەکی ئاشک رایە لەگەڵ
جاڕنامەی گەردوونیی مافی مرۆڤ کە نزیک
بە ت ــەواوی واڵتان کە کۆماری ئیسالمییش
یەک لەوانە قەبووڵیان ک ــردوە و ،پێبەندیی
خ ــۆی ــان ب ــە ب ــەڕێ ــوەب ــردن و پاراستنی ئەم

دژایەتییان لەگەڵ پێوەرە جیهانییەکانی
مافی مرۆڤدا هەیە ،بۆ نموونە بە پێی
ئەسڵەکانی قانوونی بنەڕەتیی ئێ ران،
ژن ن ــات ــوان ــێ ئ ــەو پۆستە گرینگانەی
حکوومەت بەدەستەوە بگرێ .پۆستی
ڕێــبــەری ،ســەرکــۆمــاری ،ل ــەش ــک ــری و
دادوەری ،لەو پۆستانەن .لە حاڵێکدا لە
سەردەمی ئێستادا دەبینین بەشێکی
بەرچاو لە واڵتانی دنیا کە هەندێکیان
ک ــاری ــگ ــەری ــی ڕاســتــەوخــۆیــان ل ــەس ــەر
ئاڵوگۆڕە سیاسی و ئابوورییەکانی
جیهان هەیە ،لە الیەن ژنانەوە بەڕێوە
دەچ ــن .ئەو هەاڵواردنانە بە نیسبەتی
ژن ــان تەنیا ل ــەو چەند بابەتەدا کورت
نابێتەوە ،بەڵکوو لە بەرچاو نەگرتنی
مافەکانی ژنان وەک ڕەگەزی بەرامبەری
پیاوان هەموو تانوپۆی قانوونەکانی
کۆماری ئیسالمیی ئێ رانی گرتۆتەوە؛
لە گرێبەستی هاوسەرییەوە بگرە هەتا
خوێ نبایی و شایەدی و می رات و ...
ل ــە بەشی یەکەمی پێشەکیی ئەم

کۆماری ئیسالمی لە موحارەبە چییە؟
ن ــم ــوون ــەی ــەک ــی دی ــک ــە ل ــە پێشێلکردنی
م ــاف ــەک ــان ــی مـــرۆڤ ت ــەف ــس ــی ــری ق ــان ــوون ــی
بــنــەڕەتــیــی ک ـ ــۆم ـ ــاری ئ ــی ــس ــام ــی ــی ــە کە
ب ــەرپ ــرس ــای ــەت ــی ــی ک ــەوت ــۆت ــە س ــەر شانی
شۆڕای نیگەهبان ،لە دوازدە ئەندامی ئەو
شۆڕایە شەش کەسیان ڕاستەوخۆ ڕێبەر
دایاندەنێ و ،هەر کاتێک چوار لەو شەش
ک ــەس ــەش ل ــەس ــەر تەفسیری بابەتێکی
قانوونی س ــاغ ببنەوە ،حوکمی قانوون
وەردەگرێ و لەسەر هەموو دامودەزگاکانی
دیکەی کۆماری ئیسالمییە کە بەبێ ئەمال
و ئەوال ئەو قانوونە بەڕێوە ب ــەرن .ئەوە
لە حاڵێ کدایە لە واڵت ــان ــی دێموک راتیک،
ن دانـــان پ ــارل ــم ــان ــی ئەو
نــاوەنــدی ق ــان ــوو 
واڵت ــان ــەی ــە ک ــە ئ ــەن ــدام ــەک ــان ــی ڕاستەوخۆ
لە ڕێگای خەڵکەوە ه ــەڵدەب ــژێ ــردرێ ــن و
پەسەندی قانوونەکانیش لەو پارلمانانە لە
بەرژەوەندیی خەڵ کدایە .لە ئەسڵی ٩٣ـی
قانوونی بنەڕەتییدا ه ــات ــوە“ :مەجلیسی
ش ــۆڕای ئیسالمی بەب ێ ب ــوون ــی ش ــۆڕای

نیگەهبان ئێعتباری قانوونیی نییە”.
لـــــەم ســــــەردەمــــــەدا کــــە ســــەردەمــــی
وش ــی ــاری ــی خ ــەڵ ــک ــە ،ن ــی ــزام ــی سیاسیی
واڵتێک س ــەر دەک ــەوێ کە بتوانێ خۆی
ل ــەگ ــەڵ وەزعـــی ســــەردەم بگونجێنێ و،
قانوونەکانی هاوتەراز بکا لەگەڵ قانوونە
نێونەتەوەییەکان بۆ ئەوە پێشگیری بکا لە
سەرهەڵدانی قەی رانی سیاسیی ،ئابووری
و ئ ــی ــن ــس ــان ــی .ی ــەک ــێ ــک لــە پێناسەکانی
حکوومەتی نادێموک راتیک ،بوونی قەی رانی
جۆراوجۆر لە نێوخۆی واڵتەکەیە .کۆماری
ئیسالمی یەکێک لەو نیزامە سیاسییانەیە
کە قەی رانی جۆراوجۆری بەسەر گەالنی
ئێ راندا سەپاندوە .کۆمەڵێک لەو قەی رانانە
بە هۆی سیاسەتی هەڵەی هەناردەکردنی
شــۆڕش و دەس ــت ــێ ــوەردان ل ــە ک ــاروب ــاری
واڵتانی ناوچەکە و ،پشتیوانی لە گرووپە
توندئاژۆ ئیسالمییەکان لە سەرانسەری
دن ــی ــا ،دان ــن ــەن ــان ب ــە ب ــوون ــی ن ــەت ــەوەک ــان
وەک نەتەوە و چارەسەرنەکردنی پرسی
ئ ــەو ن ــەت ــەوان ــە و ،ت ــەن ــان ــەت سەپاندنی
ش ــەڕ بەسەریاندا ،س ــەری ــان هـــەڵداوە و
کاریگەریی ڕاستەوخۆیان هەبووە و هەیە
لەسەر سەرهەڵدانی قەی رانە نێوخۆییەکان
و ،ئ ــەوە بێجگە ل ــەو قەی رانانەیە ک ــە بە
هۆی قانوونە پەسەندک راوەکانی کۆماری
ئیسالمی بەرۆکی خەڵکی ئێ رانیان گرتوە.
ئەوقەی رانانە کاتێک بەرۆکی کۆمەڵگەی
ئێ ران بەر دەدەن کە دەسەاڵت و سیستمی
س ــی ــاس ــی ،م ــل ب ــۆ دێ ــم ــوک ـراس ــی و مافی
مرۆڤ ڕابکێشن و نیزامی بەڕێوەبردنی
واڵت لەسەر بنەماکانی دێموک راسی و
مافی مرۆڤ بونیاد بندرێ و ،دەسەاڵتداران
قەبووڵی ئ ــەو ڕاستییە بکەن کە ئێ ران
واڵتێکی فرە نەتەوە و ئائین و مەزهەبە
و ،تەنیا یەک نەتەوە و یەک دین و یەک
م ــەزه ــەب مافی ئ ــەوەی نییە دەس ــەاڵت ــی
سیاسی و بەڕێوەبەریی ئێ ران بە دەستەوە
بگرێ؛ بەڵکوو هەموو نەتەوە و دین و
مەزهەبەکان پێویستە بەقانوون دانیان
پێدا بندرێ و بەشدارییان پێ بکری.
ب ــەوات ــای ــەک ــی دیــکــە ب ــە ســەرنــجــدان
ب ــە پێکهاتەی چ ــەن ــد ن ــەت ــەوەی ــی ئ ــێ ـران،
دێموک راسی و پاراستنی مافی م ــرۆڤ
یەکێک لە ڕێکارە دروستەکانی پێکەوە
ژیانی ئاشتییانەی ئ ــەو نەتەوانەیە ،بە
پێچەوانەی ئەوە ئەگەر تەنانەت دەسەاڵت
قەی رانە دەرەکییەکانیش بۆ ماوەیەکی
کاتییش بووبێ چ ــارەس ــەر بکا ،قەی رانە
ن ــێ ــوخ ــۆی ــەک ــان زی ــات ــر گ ــەش ــەدەک ــەن و
پێکەوە ژیانی ئاشتییانەی نەتەوەکانی
پێ کهێنەری ئێ ران زیاتر توشی هاڵۆزی
وکێشە دەکەن .هەر بۆیە نیزامی سیاسی
کە دەسەاڵتی بەڕێوەبەریی ئێ ران دەگرێتە
ئەستۆ ،دەبێ توانای دابینکردنی هەموو
ئەو ماف و ئازادییانەی هەبێ کە مافی
نەتەوەکانی پێ کهێنەری ئێ رانە.
***

لەکزیدانی شۆقی
هیاللە شیعییەکەی
کۆماری ئیسالمی

نـــاســـیـــونـــالـــیـــزمـــی
فــارســی_شــیــعــی لــەو
کـــــــاتـــــــەوەی خــــۆیــــان
ن ــاس ــی ــوە ،بـــــەردەوام لە
سێ ڕەه ــەن ــدەوە هەوڵی
ف راوانکردنی دەسەاڵتی
خــــۆیــــان داوە و ل ــە
ب ــارودۆخ و قۆناغگەلی جەمیل سەرمەستی
جیادا لەهەر ڕێیەکەوە
بــــــۆیــــــان گـــونـــجـــابـــێ
هــەوڵــی بـــەرفـــراوان کـــردنـــەوەی ه ــێ ــژم ــوون ــی
دەس ــەاڵت ــی خ ــۆی ــان داوە .ئ ــەوان ل ــە ڕاستیدا
وەکــوو ناسیونالیزمێکی هێرشبەر ،لەسەر
سێکوچکەی ئەفسانە و ئ ــۆس ــت ــوورەس ــازی،
م ــەزه ــەب و زمـــان؛ ف ـراوان ــخ ــوازی ــی ــەک ــەی ــان تا
ئ ــەم ســەردەمــەش درێـــژەی ه ــەی ــە .بەتایبەت
پاش هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی ئەم
هێژمۆنیخوازییە بە پێناسەی مەزهەبییەوە
ئ ــاق ــارێ ــک ــی دی ــک ــەی بـــڕی ،ئ ــەوی ــش خەیاڵی
دروستکردنی هیاللی شیعی کە خومەینی لە
جەمارانەوە چاوی بڕیبووە کەربەال و لەوێوە
لە قودسی دەڕوان ــی .گەیشتن بەو خەونە بە
سەرکوت و کوشتاری دژبەرانی ئەو بیرە و
ن ــەت ــەوە و ئایین و مەزهەبە ج ــی ــاوازەک ــان لە
نێوخۆ و دەرەوەی ئێ رانیش دەستی پێکرد کە
شەڕ لەگەڵ عێ راق و شەڕی کوردستان دوو
دیاردە لە دەیان دیاردەی ئەم پالنەنن.
بێگومان ف راوانخوازی یان هەر سیاسەتێکی
هێرشبەرانە تێچووی خۆی هەیە و بەئاسانی
پێگەیشتنی مەحاڵە .ل ــە ڕاستیدا دەســەاڵت
و زان ــس ــت یــان م ــەع ــری ــف ــەش دووانــــەی لێک
دانەب ڕاون ،بەاڵم جوغ رافیایەکی پان و بەرین
بە ناوی دروستک راوی ئێ ران وەکوو واڵتێکی
دەوڵەمەند و پڕ پیت کەوتبووە ژێردەستی
ئەو دەسەاڵتدارە ملهوڕ و مەزهەبییانەی کە
ئەمجارە و بە ڕوانینێکی ئیدۆلۆژییەوە بەبێ
سەرنجدان بە چۆنیەتیی ژی ــان و گوزەرانی
خەڵک و بیرکردنەوە لە داهاتووی واڵت ،تەنیا
لەبەر مانەوەی خۆیان لەسەر کورسی دەسەاڵت
و زیادبوونی پانتایی دەسەاڵتێکی خەیاڵی
و وەهمی کە نە ب ــاوی م ــاوە و نە دەگونجێ،
بەشیکی زۆری ســــەروەت و س ــام ــان ــی ئەم
واڵتەیان بە ناوی ئیسالم و شیعەگەرییەوە لەو
واڵتانە خەرج کرد کە خەڵکەکەی یان بەشێک
لەوان شیعە مەزهەبن .سەدان میلیارد دۆالر
لە داهاتی خەڵکی ئێ ران خەرجی ئاژاوەنانەوە
و دروستکردنی گرووپ و میلیشیا بۆ دەست
بەسەر داگرتنی پێتەختەکانی عێ ڕاق ،یەمەن،
لوبنان و سووریە ک را.
ئەوەی ئێستا ڕێژیم دوای چوار دەیە هەڵی
دەگ ــرێ ــت ــەوە پێچەوانەی ئ ــەم ه ــەم ــوو خ ــەرج
ک ــردن ــەی ــە ک ــە بــۆی دان ــاب ــوو .کەڵەکەبوونی
قەی رانە نێوخۆییەکان لە سۆنگەی ناکارامەیی
دەس ــەاڵت و وەالن ــان ــی خەڵک و مافەکانیان،
هەموو چینو توێژەکانی کۆمەگەی بەدژی
ڕێژیم ڕێک خستوە .وشیاریی سیاسیی گەالنی
ناوچە و ناسینی کۆماری ئیسالمیش بووەتە
هۆی پەرەسەندنی بیری شوناسخوازی لەم
واڵتــانــەدا و ب ــەگ ــژداچ ــوون ــەوەی هەوڵەکانی
ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی بــۆ بــەســتــراوەکــردن و
تێکدانی ئەمنیەتی نێوخۆییان؛ بۆیە دەبینین
کە نفووزی ئێ ران لە ناوچە هەر دێ و لە کزی
دەدا.
ناڕەزایەتییەکانی چەند ساڵی ڕاب ــردوو لە
عێ راق ،سووریە ،لوبنان و ئەفغانستانیش بە
دەستێوەردانەکانی کۆماری ئیسالمی کە هیچ
تەباییەکی لەگەڵ تەناهی و بەرژەوەندییەکانی
ئ ــەم واڵت ــان ــە نییە ،ه ــەر دێ و پتر دەبــن .بە
چەشنێک کە هەر ئەو پیرۆزییانەی کۆماری
ئیسالمیی ئ ــێ ـران ب ــە نــاوی م ــەزه ــەب ــەوە بەو
خ ــەڵ ــک ــەی دەف ــرۆش ــت ،ل ــە ئێستادا بێڕێزی
پ ــێ ــدەک ــرێ و ب ــۆت ــە مـــایـــەی ڕق و قینی
خۆپێشاندەرانی ئەو واڵتانە .سروشتییە ئەوان
نایانەوێ واڵتێک وەک ــوو ئێ رانیان هەبێ کە
لە ژێرسێبەری دەسەاڵتی ئاخوندەکاندا هیچ
ماف و ئازادییەکەیان نەبێ .بۆیە بەئاشک را
داوای چوونەدەرەوەی کۆماری ئیسالمی ئێ ران
لە واڵتەکەیاندا دەکەن و ئەو ڕێژیمە بە هێمای
ئاژاوە و نەگبەتی و شەڕ و دزی و گەندەڵی و
دواکەوتوویی بۆ واڵتەکەیان دەزانن.
بەمجۆرە کۆماری ئیسالمی چ لە نێوخۆ و چ
لە دەرەوەش ڕەنج بە خەسار چوو .ئەو هیاللەی
کە ئەو هەمووە خەڵکەی بۆ بە کوشت دا و
بە تێرۆر و پشتیوانی لە تێرۆریزم دەستی
بە خوێنی میلیۆنان خەڵکی جیهان سوور
کــرد ،ب ــێ ش ــۆق و ڕوون ــاک ــی ــی ــە .ئەمە بێجگە
لە بارودۆخی نێوخوی ئێ ران کە خەڵکەکەی
لەم دواییانەدا ترسیان لە دیکتاتۆر نەماوە
و بوونەتە هێزێکی تۆقێنەر و بــەرەوڕووی
کۆماری ئیسالمیی ئێ ران بوونەتەوە و کۆشکی
دەسەاڵتدارەکانیان وە لەرزە خستوە .ئێستا
کێیە نەزانێ کە ژیانیکی مرۆڤانە و ئازاد لە
ئێ ران پێش هەموو شتێک بە نەمانی دەسەاڵتی
ئاخوندەکان لەو واڵتە وەدی دێ ،باوەڕێک کە
خەریکە لە پانتایی هەموو واڵت ــدا گشتگیر
دەبێ و خەباتی بۆ دەکرێ.
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە نێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
(دەسەاڵتەکان لە هەیکەلی کۆماری ئیسالمییدا)
()٦-٢٢
دەسەاڵتی جێبەجێکردن (قوه مجریه)
دەســەاڵتــی جێبەجێکردن لــە کۆماری
ئیسالمیدا ،ئیلهامی لە کۆماری پێنجەمی
فــەڕانــســە وەرگـ ــرتـ ــوە ،بـ ــەاڵم کۆمەڵێک
گۆڕانکاریی بنەڕەتیی تێدا کراوە .دەسەاڵتی
جێبەجێکردن لــە الیــەن ســەرکــۆمــارەوە
ئــیــدارە دەکـــرێ ،ب ــەاڵم لــەژێــر کۆنتڕۆڵی
وەلــی فەقیهـ دای ــە .بەپێی م ــادەی ١١٤ی
قانوونی بنەڕەتی ،سەرکۆمار بە دەنگی
خەڵک بۆ ماوەی  ٤ساڵ هەڵدەبژێردرێ و
تەنیا دوو خول دەتوانێ لە پشت سەری
یــەک خــۆی کاندید بکا .هــەروەهــا بە پێی
مــادەی  ،١١٥سەرکۆمار دەبــێ کەسێکی
“ئایینی و سیاسی بــێ” .بەربژێرەکانی
ســەرکــۆمــاری دەبـــێ لــە الیـــەن ش ــوڕای
نیگابان و لە کۆتاییشدا لە الیەن ڕێبەری
کــۆمــاری ئیسالمییەوە پەسند بکرێن (لە
هەڵبژاردنی ساڵی 1396دا لە نێوان ١٦٣٠
بەربژێردا ،تەنیا  ٦کەس لە الیەن شوڕای
نیگابان و ڕێبەرەوە پەسند کران کە لەنێو
ڕەتکراەکاندا ،ناوی مەحموود ئەحمەدینەژاد،
سەرکۆماری پێشوو ،و دەیان کەسایەتیی
سیاسیی پــێــشــووی کــۆمــاری ئیسالمی
وەک ــوو وەزیـ ـ ر و جێگری ســەرکــۆمــار و
سەرۆکی دامــەزراوە دەوڵەتییەکان وەبەر
چ ــاو دەکـــــەون) .بــە پــێــی مــــادەی ١٢٢ی
قانوونی بنەڕەتی ،سەرکۆمار لە بەرامبەر
ڕێــبــەری کــۆمــاری ئیسالمی و مەجلیسدا
بــەرپــرســیــارە .دەســەاڵتــی ســەرکــۆمــار لە
الیەن دامەزراوە ئایینییەکانەوە سنووردار
کراوەتەوەو پاڕلمانو رێبەر بۆیان هەیە
سەرکۆمار لە سەر کار ال بدەن .پاڕلمان
بــە دەنــگــی  ٢لــە س ــەر ٣ی ئــەنــدامــانــی
دەتوانێ بە هۆی ناکارامەیی ،سەرکۆمار
لە کــار البــدا (ساڵی  ١٣٦٠ئەبولحەسەن
بــەنـیســەدر ،یەکەم ســەرکــۆمــاری ئێران،
بــەو شێوەیە لە ســەر کــار الدرا) .بە پێی
مادەی ١٣٠ی قانوونی بنەڕەتی ،دەست لە
کار کێشانەوەی سەرکۆمار دەبێ لە الیەن
ڕێبەرەوە پەسند بکرێو بەبێ رەزامەندیی
رێبەر ،سەرکۆمار ناتوانێ دەست لە کار
بکێشێتەوە .لــە دوای ســاڵــی ١٣٦٨ــ ــەوە
کە پۆستی ســەرۆکوەزیــران هەڵگیراوە،
س ــەرک ــۆم ــار ل ــە ب ــەرام ــب ــەر مــەجــلــیــســدا
بەرپرسیارە و وەزیرە دەستنیشانکراوەکان
لــە الیــەن ســەرکــۆمــارەوە پێویستیان بە
دەنگی مەجلیسە .سەرکۆمار بەبێ راوێ ژ و
هاوکاری لەگەڵ ڕێبەر ،بۆی نییە سیاسەتی
ی و نــێــونــەتــەوەیــی دیـــاری بکا.
نــەتــەوەی ـ 
پۆستی سەرکۆماری لە ئێران ،لە ڕادەبەدەر
گرێدراوی کەسایەتییە سیاسییەکانە .بەهۆی
دەستێوەردانەکانی ڕێبەر لە کــاروبــاری
دەسەاڵتی جێبەجێکردندا ،پەیوەندیی نێوان
سەرکۆمارەکان بەتایبەت میانەڕەوەکان
لـــەگـــەڵ ڕێــــبــــەردا بــــــــەردەوام کــێــشــەی
تـــێدەکـــەوێ ،بـــەاڵم ســەرکــۆمــار خ ــاوەن
دەسەاڵتێکی قانوونیی بەهێز نییە کە بتوانێ
پێش بە دەستێوەردانەکانی ڕێبەر بگرێ.
ئــەوەش سەلمێنەری ئــەوەیــە کە گۆڕینی
سەرکۆمار تەنانەت بە دەنگی ڕاستەقینەی
خەڵکیش ناتوانێ گۆڕانکارییەکی ئەوتۆ لە
واڵتــدا دروســت بکا ،بە تایبەت لە بواری
سیاسیدا .لە نێوان ساڵەکانی  ١٣٧٦هەتا
 ،١٣٨٤لە ماوەی سەرۆکایەتیی محەممەد
خــاتــەمــی وەکــــوو کــەســێــکــی مــیــانــەڕەو،
لەگەڵ ئەوەشدا کە پشتیوانیی زۆرینەی
نوێنەرانی پاڕلمانی هەبوو ،بەاڵم نەیتوانی
ئــەو بەڵێنانەی جێبەجێ بکا کــە پیشتر
بۆ دروستکردنی گــۆڕانــکــار 
ی بە خەڵکی
دابوون .سەرکۆمار وەکوو کەسی یەکەمی
دەســـەاڵتـــی جــێــبــەج ـێکــردن ،نـــەک هــەر
مافی ئــەوەی نییە گۆڕانکاریی بنەڕەتیی
بکا ،بەڵکوو هــەر گۆڕانکارییەکیتر کە
بیهەوێ ئەنجامی بدا ،ئەگەر مەجلیسیش
پشتیوانیی لێ بکا ،دەبێ شــوڕای نیگابان
و ڕێبەر پەسندی بکەن بۆ ئــەوەی لەگەڵ
ئایدۆلۆژیای ویالیەتی فەقیهـ سازگار بێ.
ی و پێداچوونەوە بە
گۆڕانکاریی قانوون 
قانوونی بنەڕەتی تەنیا لە دەستی ڕێبەردایە.

دەسەاڵتی یاسادانان (قوه مقننه)
بە پێی مــادەی ٥٨ی قانوونی بنەڕەتی،
دەسەاڵتی یاسادانان لە کۆماری ئیسالمی
ئــێــرانــدا ،تەنیا لــە یــەک ژوور بــە نــاوی
“مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی” پێک هاتوە
و ئــەنــدامــانــی ئــەو مەجلیسە نوێنەرانی
هەڵبژێردراوی خەڵکن .پەسندکراوەکانی
دەسەاڵتی یاسادانان (یاسا یان ئەنجامی
ڕێــفــرانــدۆم) بــەبــێ رەزامــەنــدیــی شــوڕای
نــیــگــابــان و هــەنــدێــک جـــاریـــش کـــۆڕی
دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام ،هیچ
بایەخێکیان نییە( .)١مەجلیس یان پاڕلمانی
ئــێــران لــە دوو ڕووەوە س ــن ــووردارە(:)٢
یەکەم ،ناتوانێ لە دەرەوەو لە دژایەتی
قانوونی بنەڕەتیو بنەماکانی ئایینی فەرمی
دەوڵەت یاسا دابنێ .دووهــەم ،لە هەندێک
بـــواردا ،ڕای رێــبــەری کــۆمــاری ئیسالمی
لە ســەرووی یاسا و مەجلیسەوەیە (.)٣
دەســەاڵتــی یــاســادانــان بــۆی نییە یاسا و
رێــســا بــۆ هەندێک دامـــــەزراوەی وەکــوو
وەلـــی فەقیهـ و مەجلیسی خیبرەگانی
رێبەری دابنێ .مەجلیس ناچارە رێز لەو
یاسا و رێسایانە بگرێ کە ئەنجومەنی
ب ــااڵی شــۆڕشــی کــولــتــووری دایــانــدەنــێ.
سیاسەتەکانی بەرگری ،ئەمنی ،زانیاری،
کۆمەاڵیەتی ،کــولــتــووری و ئــابــووری لە
ن و لە
چوارچێوەی دەسەاڵتی مەجلیسدا نی 
الیەن ڕێبەر و شوڕای بەرزی ئەمنییەتی
نــەتــەوەیــیــەوە دی ــاری دەکــرێــن( .)٤بەپێی
مــادەی ١٧٧ی قانوونی بنەڕەتی ،پاڕلمان
بۆی نییە گۆڕانکاری لە قانوونی بنەڕەتیدا
بکا ،تەنانەت مافی ئەوەی نییە پێشنیاری
گۆڕانکاریش بکا ،بەڵکوو ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی بــە هــاوکــاریــی لــەگــەڵ کــۆڕی
دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزا م و
شوڕای پێداچوونەوەی قانوونی بنەڕەتی
مافی ئەو کارەی پێدراوە.
بەربژێرەکانی پاڕلمان دەبــێ لە الیەن
شــوڕای نیگابانەوە شیاوبوونیان پەسند
بکرێ و ئەو تایبەتمەندییانەیان تێدا هەبێ کە
شوڕای نیگابان دیاریی کردوون .زۆر جار
بەربژێرەکان هەموو تایبەتمەندییەکانیشیان
تێدایە بەاڵم ڕەت دەکرێنەوە .ماوەی هەر
خولێکی مەجلیس  ٤ساڵە .ئەگەر گرووپێکی
سیاسی زۆرینەی کورسییەکانی پاڕلمان
مسۆگەر بکا ،بەو واتایە نییە کە دەتوانێ
سیاسەتی خۆی بە سەر واڵتــدا بسەپێنێ
یان کاریگەرییەکی ئەوتۆی هەبێ ،چونکە
دامــــەزراوەی ســەرووتــر وەکــوو شــوڕای
نیگابان هــەن کە چاالکییەکانی مەجلیس
بلۆک دەکەنو ڕێگرن لە پەسندکردنی هەر
جــۆرە یاسایەک کە بیهەوێ گۆڕانکاریی
بنەڕەتی دروست بکا.

دەسەاڵتەکانی یاسادانان و جێبەجێکردن
بەهێزترە و نەک هەر سەربەخۆ نییە ،بەڵکوو
بەتەواوی لەژێر دەسەاڵتی وەلی فەقیهـ دایە.
تەواوی دادوەرەکان و سەرۆکی دادگاکان
لــەالیــەن دەس ــەاڵت ــی دادوەری خــۆیــەوە
دەستنیشان دەکــرێــن .دادگاکانی تایبەت
بە پەروەندە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکان،
دادگاکانی شــۆڕش ،تایبەت بە پەروەندە
ن و هــەروەهــا،
ی و ئەمنیەتییەکا 
سیاسی 
دادگا تایبەتەکان بۆ دادگاییکردنی کەسانی
ئایینی ،لــەالیــەن دەســەاڵتــی دادوەریــیــەوە
بــەڕێــوە دەبــرێــن .دەســەاڵتــی دادوەری ٦
ئەندامی شــوڕای نیگابانیش دەستنیشان
دەکـ ــا( .)٦ڕێــبــەر تاکە دەسەاڵتێکە کــە لە
ســـەرووی دەســەاڵتــی دادوەریــیــەوەیــە و

جــێــبــەجـێکــرد 
ن و یــاســادانــانــە .لــە دوای
ساڵی ١٣٥٧ەوە  ،دەسەاڵتی دادوەری لە
کۆنتڕۆڵی بناژۆخوازەکاندایە.
سیستەمی دادوەریــــی ئــێــران لــە چــوار
دەیـــەی ڕابـــــردوودا گــۆڕانــکــاریــی زۆری
بەخۆیەوە بینیوە .دەسەاڵتدارە ئایینییەکان
زۆریان هەوڵ داوە سیستەمێکی دادوەریی
سەقامگیر پێشان بدەن ،بەاڵم ئەنجامەکان
پێچەوانەکەی پێشان دەدەن .هۆکارێکی
ی و بێ سەروبەریی
سەرەکی ناسەقامگیر 
سیستەمی دادوەریــی ئێران ،دژایەتییە لە
نێوان بەها جیهانییەکانی مافەکانی مرۆڤ
لــە الیــەک و یاسا و رێسا ئایینییەکانی
قانوونی بنەڕەتیی ئێران لە الیەکیتر.
***

جگە لە خودی ڕێبەر ،دەسەاڵتی دادوەری
دەتوانێ هەموو کەسێک ،دەستبەسەر و
دادگایی بکا ،تۆمەتباری بکا و سزای بدا و
سزاکەش جێبەجێ بکا .سەرۆکی دەسەاڵتی
دادوەریی لەالیەن ڕێبەرەوە بۆ خولێکی ٥
ساڵە دەستنیشان دەکرێ .دادوەری دادگای
تایبەت بە کەسایەتییە ئایینییەکانیش هەر
لــەالیــەن ڕێــبــەرەوە دەستنیشان دەکــرێ.
ئ ــەو دەس ــەاڵت ــە ه ــەر خ ــۆی ڕێکخستنی

بــابــەتــێــکــی گــریــنــگ لــە پــۆلــێــن بــەنــدیــی
هاوچەرخ یان نوێی ڕێژیمە سیاسییەکاندا
ئەوەیە کە ،ڕێژیمەکان لەسەر بنەمای ناو
یان مۆدێلی نەریتی لێک جیا ناکرێنەوە،
بەڵکوو بە پێی ئاستی دێموکراتبوونیان
پۆلێنبەندی دەکــرێــن ،لــەبــەر ئـــەوەی لە
دونــیــای ه ــاوچ ــەرخ ــدا ،دێــمــوکــراســی بە
بــاشــتــریــن ڕێــژیــمــی ســیــاســی دادەنـــــرێ.
ب ــەگ ــوێ ــرەی پــۆلــێــنــبــەنــدیــی هـــاوچـــەرخ،

دەسەاڵتی دادوەری (قوه قضائیه)
سیاسیی
بەپێی قانوونی بنەڕەتی ،رێژیمی
ڕێژیم ی سیاسیی ئێران ،مەرجە پێویستەکان ی تێدا نین
ئێران لە سەر بنەمای ئایین و سەروەریی
بــێئــەمــاوئــەوالی خــــودا دامـــــــەزراوەو بۆ ئەوەی لە پۆلێنبەندی هاوچەرخدا بە ڕێژیمێکی سیاسیی
هاواڵتییان بەزۆر ناچار دەکا کە پەیڕەوی دێمۆکرات دابندرێ؛ نە دێموکراسیی لیبڕاڵ و نە دێمۆکراس ی
لە فەرمانەکانی خــودا بکەن .هــەر جۆرە هەڵبژاردەیی .ئەوەی کە ڕوونە ،ئەوەیە کە ڕێژیم ی سیاسیی
سەرپێچییەک لە فەرمانەکانی خــودا (بە
ئێران ڕێژیمێکی ئۆتۆکراتە.
تەفسیری ئایینی شیعەی دوازدە ئیمامی)
سزای بۆ دیاری کراوە .لەبەر ئەوەی یاسا
و رێسا ئایینییەکان پیرۆزن ،هەموو یاسا و دامـــەزراوەیـــی و سیستەمی دادوەریــــی ،ڕێژیمی پاشایەتی هەیە کە دێمۆکراتە و
ڕێسای مەدەنی ،سزادان ،دارایی ،ئابووری ،نووسینەوە و ئامادەکردنی پڕۆژە یاسای ڕێژیمی کۆمارییش هەیە کە نادێمۆکراتە.
بەڕێوەبردن ،کولتووری ،نیزامی ،سیاس 
ی تایبەت بە سیستەمی دادوەری بۆ پاڕلما 
ن بــە لەبەرچاوگرتنی قــانــوونــی بنەڕەتیی
و هتد دەبێ لەگەڵ پڕەنسیپە ئایینییەکان و هــەر ج ــۆرە دامـــەزرانـــدن ،لــەکــارالدان بنەڕەتیی ئێران ،ڕێژیمی سیاسیی ئێران،
سازگار بن( .)٥لەو ڕوانگەیەوە ،مافەکانی و بــردنــە س ــەری پــلــەی دادوەرەکـــانـــی لە ڕێژیمێکی چەند س ــەرە ،چونکە پێکهاتە
مرۆڤ و بەهاکانی کە بە شێوەی جیهانی ئەستۆیە( .)٧وەزیــری داد دەبێ لە سەر دامەزراوەییەکانی جۆراوجۆرن .لە الیەک،
پەسند کراون ،جێگە و پێگەیەکی ئەوتۆیان بنەمای مــادەی ١٦٠ی قانوونی بنەڕەتی دامەزراوە کۆمارییەکانی وەکوو مەجلیس
لە پڕۆسەکانی یاساداناندا نییە .قانوونی لــەالیــەن ســەرکــۆمــارەوە و لــەنــێــوان ئەو و سەرکۆمار کە خەلک هەڵیاندەبژێرێ،
ن و
بنەڕەتیی هیچ دامــەزراوەیــەک ناچار ناکا بەربژێرانەی دەسەاڵتی دادوەری پێشنیاری لــە الیــەکـیتــر ،دامــــەزراوە ئایینییەکا 
ڕێز لە بەهاکانی پەیوەندیدار بە مافەکانی کردوون ،دەستنیشان بکرێ .ئەوەش ئەوە هەڵنەبژێردراوەکان کە بەسەر دامەزراوە
مرۆڤ بگرێ ،بەڵکوو ناچاریان دەکا یاساو دەردەخــا کە دەسەاڵتی دادوەری وەکوو کــۆمــاریــیــەکــانــدا زاڵــــن .ه ــەر دوو جــۆرە
ڕێساکانی شەریعەت (بە تەفسیری ئایینی دەسەاڵتێکی هــەڵــنــەبــژێــردراو ،بــەتــەواوی دامەزراوەش لەژێر کۆنتڕۆڵی وەلی فەقیهـ
شیعەی دوازدە ئیمامی) بە بنەما بگرن ،بە سەر دەسەاڵتی جێبەجێکردن وەکوو دان .تەواوی بەربژێرەکانی خەڵک بۆ هەر
تەنانەت ئەگەر دژایەتیشی لەگەڵ بەهاکانی دەسەاڵتێکی هەڵبژێردراودا زاڵە .وەزارەتی دامـــەزراوەیـــەک کــە پێویستی بــە دەنگی
مافەکانی مرۆڤدا هەبێ.
داد بەرپرسی ڕێکخستنی پەیوەندییەکانی خەڵک بــێ ،دەبــێ بە فیلتەری دام ــەزراوە
دەسەاڵتی دادوەری لە ئێراندا ،زۆر لە نێوان دەسەاڵتی دادوەر 
ی و دەسەاڵتەکانی ئایین 
ی و هــەڵــنــەبــژێــردراوەکــانــی وەکــوو

دیالن هەردی

ن و وەلــی فەقیهـ دا تێپەڕ
شــوڕای نیگابا 
بێ .هــەروەهــا ،بڕیار و پەسندکراوەکانی
دامــــــــەزراوە ه ــەڵ ــب ــژێ ــردراوەک ــان بــەبــێ
ڕەزامەندیی دامەزراوە هەڵنەبژێردراوەکان
هیچ بایەخێکیان نییە .ئەوەش نیشاندەری
ئــــەوەیــــە کـــە دەســــەاڵتــــی خـــەڵ ــک زۆر
الوازتــــرە لــە دەســەاڵتــی چــەنــد کەسێکی
ئایینی هــەڵــنــەبــژێــردراو .ک ــەواب ــوو بــەو
ئەنجامە دەگــەیــن کــە ڕێــژیــمــی سیاسیی
ئــێــران لــەگــەڵ پــێــوەرەکــانــی دێمۆکراسی
ســـازگـــار نــیــیــە .یـــەکـــەم ،ل ــە کــۆمــاری
ئیسالمیی ئــێــرانــدا ،بــازنــەی بــەشــداریــی
سیاسی خەڵک وەکــوو یەکێک لە مەرجە
سەرەکییەکانی دێمۆکراسی ،سنووردار ە
و لــە الیـــەن دامـــــەزراوە ئایینیەکانەوە
بەرتەسک کراوەتەوە .دووهەم ،فرەڕەنگی
ی و
و جــیــاوازیــیــە سیاسی و کــولــتــوور 
نەتەوەییەکان ،بەتەواوی لەالیەن قانوونی
بــنــەڕەتــیــی بــنــەڕەتــیــیــەوە ســـنـــووردار و
ن و شیعەی دوازدە
چــوارچــێــوەدار کــراو 
ئیمامی و نــەتــەوەی فــارس لە ســەرووی
هەموو ئایین و نەتەوەکانی دیکەوە دێن و
هەموو دەزگا و دامەزراوەکانی دەوڵەتیش
بــەپــێــی شــیــعــەگــەری و فارسچیەتییەوە
ڕێکخستنییان بۆ کراوە .سێهەم ،یەکێک لە
مەرجەکانی دیکەی دێموکراسی ،ماوەی
سنوورداریی دەسەاڵتە ،بۆ ئەوەی دەسەاڵت
بۆ ماوەیەکی دوورودرێــژ یان هەمیشەیی
لەالیەن گرووپێک یان کەسانێکەوە دەستی
بــەســەردا نەگیرێ .ئــەو مەرجە بەڕوونی
ل ــەالی ــەن قــانــوونــی بــنــەڕەتــیــی کــۆمــاری
ئیسالمییەوە پێشێل کراوە ،چونکە هەندێک
کەس و دامەزراوە بە شێوەیەکی قانوونی
ڕێگەیان پێدراوە بۆ هەمیشە دەسەاڵتییان
ێ کە گرنگترینیان ڕێبەری
لە دەســتــدا ب 
کۆماری ئیسالمییە کە بەبێ لەبەرچاوگرتنی
تەمەن یان تەندروستیی ،هەتا کۆتایی ژیانی
دەستی بەسەر گرینگتری 
ن و بەهێزترین
پۆستی واڵتدا گرتوە .چــوارەم ،مەرجێکی
دیــکــەی دێــمــوکــراســی ،دەوڵــەتــی یاسایە
کە دەبێ لە الیەن سیستەمێکی دادوەری
بەهێزەوە گەرەنتی بکرێ .ئەو مەرجەش بە
شێوەیەکی قانوونی لە ئێران پێشێل کراوە،
چونکە لــە الیـــەک ،دەســەاڵتــی دادوەری
لەالیەن ڕێبەرەوە دەستی بە سەردا گیراوە
و لە الیەکیترەوە ،یاسا و ڕێساکانی ئایینی
شیعە وەکوو بنەمای یاسایی و دادوەری
دانــــــراون .پــێــنــجــەم ،یــەکــێــک لــە مــەرجــە
سەرەکییەکان لــە دێمۆکراسی لیبڕاڵدا،
پاراستنی مافە بنەڕەتییەکان و ئازادییە
مەدەنییەکانە کە ئەویش بە هەمان شێوە،
نــەک هــەر لە الیــەن قانوونی بنەڕەتی و
سیستەمی دادوەرییەوە ڕێزی لێ ناگیرێ،
بەڵکوو بەتوندیش پێشێل دەکرێ.
بـــەو پــێــیــە ڕێــژیــمــی ســیــاســیــی ئــێــران،
مـــەرجـــە پــێــویــســتــەکــانــی ت ــێ ــدا نــیــن بۆ
ئـــەوەی لــە پۆلێنبەندی هــاوچــەرخــدا بە
ڕێژیمێکی سیاسیی دێمۆکرات دابندرێ؛
ڵ و نە دێمۆکراسی
نە دێموکراسیی لیبڕا 
هەڵبژاردەیی .ئــەوەی کە ڕوونــە ،ئەوەیە
کــە ڕێــژیــمــی سیاسیی ئــێــران ڕێژیمێکی
ئۆتۆکراتە.
***
بننووس:
 )١مادەکانی ٩٤ ،٩١ ،٧٢و ١١٢ی قانوونی
بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی ئێران
 )٢مادەی ٧١ی قانوونی بنەڕەتی
 )٣مــادەی  ،١١٠بڕگەی ٧و ٨ی قانوونی
بنەڕەتی
 )٤مادەی ١٧٦ی قانوونی بنەڕەتی
 )٥مادەی ٤ی قانوونی بنەڕەتی
 )٦دەستنیشانکردنی  ٦ئەندامی شــوڕای
نــیــگــابــان لــەالیــەن دەس ــەاڵت ــی دادوەریـــیـــەوە
پێویستی بە دەنگی ئەندامانی مەجلیسیش هەیە،
بەاڵم ئەندامانی مەجلیس خۆیان پەسندکراوی
شوڕای نیگابانن.
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کاریگەریی شوناس و زمان لەسەر نەتەوە
شاهۆ مەتین

زمـــــان و شـــونـــاس دوو ب ــەش ــی لێک
جیانەک راوەن لە دروس تبوونی ژێرساختی
گ ــۆم ــەڵ ــگ ــەی مــرۆڤــایــەتــی ل ــە بەستێنی
پێوەندیی نێوان تاکەکان و جڤاکدا.
م ــۆدێ ــرن ــی ــزم کـــە ســــنــــوورە زمـــانـــی و
شوناسییەکانی بــڕیــوە ،ب ــە شێوەیەکی
ب ــەرب ــاو ل ــەس ــەر پێویستیی پ ــڕژان ــە سەر
پرسی زمان و شوناس کاریگەریی داناوە و
زمان بەردەوام ڕۆلی گرینگی لە دروس تکردن
و ناساندنی شوناسدا هەبووە .
لە سەردەمی مۆدێرنیزم بە لەنێو چوونی
هێندێک هێمای شوناس وەک بنەچە ،ئەم
ڕۆڵە زیاتر گرینگ و شوێندانەر بووە .لە
ڕۆژگــاری ئەمڕۆدا ئابووریی نێودەوڵەتی
و نێونەتەوەیی و یەکدەستیی میدیاکان،
ئــاڵــوگــۆڕی گ ــری ــن ــگ ــی ــان لــە س ــەرت ــاس ــەری
جیهان دروســـت کـــردوە ،ئ ــەم ئاڵوگۆڕانە
ڕەوتی س ــەروەت و سامان ،هێز ،میدیاکان
و شوناس لەخـۆ دەگرێ و دەبێتە هۆکاری
لێک ه ــەڵ ــوەش ــان ــەوەی هێندێک شوناس و
دروس تبوونی شوناسی نوێت ر.
“کاستێلز” لەسەر ئەم پرسە تەرکیزی
ک ــردوە و ب ــڕوای وای ــە شوناس ،بە تایبەت
شوناسی دین/مەزهەب یا نژاد لە سەرەتای
دامـــەزرانـــی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی م ــرۆڤ ــای ــەت ــی ــی ــەوە
بوونی هەبووە  .س ــەرەڕای ئەوەیکە ڕۆڵی
ئەسڵیی زم ــان دروس ــت کردنی پێوەندییە،
بــەاڵم دروستکردنی پێوەندی ل ــە ت ــاک ــدا و
دەسنیشانکردنی وەف ــاداری ــی تاکەکانیش
وەبیر دێنێتەوە.
شوناس هەڵگری بەشەکانی ڕەچەڵەک،
زم ــان ،دین و کولتوورە .پرسی شوناس و
زمان و چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی ئەم دووانە
وەک دوو بەش لە ژێرساختی کۆمەڵگەی
م ــرۆڤ ــای ــەت ــی ت ــا ئ ــەو ئ ــاس ــت ــە گرینگە کە
هێندێک لە کۆمەڵناسان و شرۆڤەکارانی
زانستی کۆمەاڵیەتی بڕوایان وای ــە نەتەوە
بەرهەمی سەردەمی نوێ نییە ،بۆیە دەبێ
ن ــەت ــەوەک ــان ب ــە ب ــەره ــەم ــی بونیاتنانەوەی
شوناسەکانی نیشتمان و زێدی ڕابردوویان
بزانین کە لە نەریتەکان ،مێژوو ،زمان ،دین،
هۆکاری ژینگەیی و جوغ رافی و بە تایبەت
ئوستوورەکان کاریگەری وەردەگرن .
خــــاوەن ڕایــــان لــە پ ــێ ــن ــاس ــەی ش ــون ــاس،
پ ــڕژاون ــەت ــە س ــەر الی ــەن ــی ج ــۆراوج ــۆر و لە
چەمکەکانی ڕیشەی زانستی کۆمەاڵیەتی بە
تایبەت کۆمەڵناسیی کولتووری.
لـــەم ب ــەس ــت ــێ ــن ــەش ــدا وەکـــــوو ســەرجــەم
چەمکەکانی زانستی کۆمەاڵیەتی لەسەر
پێناسەکەی ڕا و بۆچوونی جیاواز هەیە .
بەگشتی ئەم وشەیە (شوناس) بە واڵمێک
بە مانای چەندایەتی و چونیەتی دەزان ــن
و ئاستی جۆراوجۆر بۆ شوناس دەخەنە
بەرباس .بۆ نموونە دەروونناسانی وەک
(پ ــی ــاژە و ف ــرۆی ــد) ڕی ــش ــەی دروس ـتب ــوون ــی
شوناسی م ــرۆڤ لە قۆناغی جۆراوجۆری
گەشەی مرۆڤدا دەبینن و دەزانن.
ک ــۆم ــەڵ ــن ــاس ــان ش ــون ــاس ب ــە ج ــۆرێ ــک لە

ناوەکانیان لەگەڵ زمان لێک دەدرایەوە( .یانی
زمان دەبووە پێناسەی ناوی واڵت).
بــەڕای “کابینز و هۆلت” ئ ــەم ش ــێ ــوازە بۆ
ڕەوای ــی بەخشین بە هێزی سیاسیی واڵت
پێویستییەکی گرینگ و حەتمییە .هەستی
بوونی شوناس گرینگە و پرسیاری ئەسڵی
بۆ دۆزینەوەی شوناس لە قۆناغی الوەتییەوە
دروســت دەبــێ .ئەگەر ئ ــەم هەستە بەهێزە
دەستەبەر نەبێ لە ڕۆڵی تاک ،تێکەڵ بوون
دێتە ئاراوە و هەستی ب ێشوناسی ،ب ێئامانجی
و هەڵسوکەوتی دژە ب ــاوی کۆمەاڵیەتی لە
تاکدا دەردەکەوێ.
بە هۆی بوونی هەستی بەهێزی شوناس
دی ــت ــن ــەوە ل ــە م ــرۆڤ ــدا ،ناسینەوەی هۆکاری
کاریگەری دروس تکردن لەسەر شوناس بە
تایبەت زمان پێویستە.

زمان ی نەتەوەیی و شوناس ی نەتەوەیی
ل ــە ڕۆژگــــاری ئــەمــڕۆدا نەخشەکێشانی
دروست بۆ داهاتووی زمان و کاریگەرییەکەی
ل ــە پ ــت ــەوک ــردن ــی ش ــون ــاس ــی ن ــەت ــەوەی ــی بە
بەراورد لەگەڵ ڕابردووی زۆر گرینگە ،بۆیە
هەڵسەنگاندنی دروســـت و زانستییانەی
کاریگەریی زمان لەسەر شوناسی نەتەوەکان
لە داهاتوودا پێویستییەکی نەتەوەییە.
بە پێی ئەم شرۆڤەیە “دیکشیت” سەرچاوەی
شوناسی نەتەوەیی و ڕۆحی نەتەوەیی هەر
واڵتێک بە هۆکارگەلی مەعنەوی و مانایی
دەزانــــێ ،ب ــە ب ــۆچ ــوون ــی “دی ــک ــش ــی ــت” ڕۆح ــی
نەتەوەیی هەر نەتەوەیەک هۆکاری خولقاندنی
یەکگرتوویی نەتەوەیی دەبێ.
هەندێک لە خاوەن ڕایان “ئیدئۆلۆژی” بە
ه ــۆک ــاری دروس ـتب ــوون ــی ش ــون ــاس ــەک ــان ،بە
تایبەت شوناسی نەتەوەیی و زمانی دەزانن و
بڕوایان وایە کە هەموو ئیدئۆلۆژییەکان خاڵی

یەکێکی تر لە نیشانەکان ی شوناس ی هەر نەتەوەیەک
ڕاگەیاندن و بەرهەم ی چاپکراویانە ،کە لە ڕێگای زمان ی
نووسینەوە بەدیار دەک ــەوێ .لە ئەساسدا هێرش ی زمان و
کولتوور تا کاتێک درێژەی هەیە کە کۆمەڵ گەیەک ی داگیرکراو،
لە بەستێن ی زمان و کولتوور بەرهەمهێنەر نەبێ.
هەست دەزانن کە تاک لە نێو کۆمەڵگە بە
دەستی دێنێ و پاشان بە پێداگری لەسەر
لێکچوونەکان و ج ــی ــاوازی ــی ــەک ــان لەگەڵ
گ ــرووپ ــەک ــان ــی تــر ،ب ــە هەستی شوناسی
سەربەخۆ دەگا.
شـــونـــاس پــرۆســێــســی واڵمـــــدانـــــەوەی
ش ــارەزای ــان ــەی ت ــاک بە کۆمەڵێک پرسیارە
ل ــە بــــارەی خ ــۆی ــەوە .ب ــۆ ن ــم ــوون ــە :کێیـە؟
لەکوێ بـووە؟ چ بــووە؟ سەر بە چ هۆز و
نەتەوەیەکـه؟ و زۆر پرسیاری دیکەش.
“ب ـــ ـــ ــوزان” ش ــون ــاس ب ــە ڕۆحــی کۆمەڵگە
دەزانێ کە لەم سەردەمەدا دیفاع لەم ڕۆحە
چ ــووەت ــە زبڵدانی م ــێ ــژووەوە و ئێستا بە
سەرنجدان بە کۆچکردنە بەرباڵوەکان و
ش ــەڕە ن ــەت ــەوەی ــی ــەک ــان پێویستە ب ــای ــەخ و
سەرنجی پێ بدرێتەوە .لە ئورووپای سەدەی
بیستەمدا پێوەندیی بەهێز لەنێو زم ــان و
شوناسدا دەبین را و زمان ،وەک هۆکارێکی
گرینگی لەدای کبوونی واڵتانی سەربەخۆ
دەه ــات ــە ئــەژمــار .ئــەو واڵت ــان ــە ج ــێ ــگ ــرەوەی
زنجیرەی پاشایەتی و ئیمپ راتۆری دەبن و

ی دیکەن،
جیاوازیی نێوان خۆیان و ئ ــەوان ـ 
لە بەستێنی خەڵ کساالرییدا بە شێوەیەکی
تەواوتر لەگەڵ یەکتر تێکەڵی دروست دەکەن.
وەدیهاتنی تەواوەتی شوناسی نەتەوەیی
تەنیا ل ــەژێ ــر ک ــارت ــێ ــک ــەری ــی زم ــان ــدا نییە و
ف ــاک ــت ــەری جوغ رافیا و دینیش تێیدا ڕۆڵ
دەگێڕن .لەم ڕووەوە دوو نیشانەی نیشتمان
و مەزهەب لە تەنیشت زمان ڕۆڵی بەرچاویان
لە پرۆسەی شوناسسازییدا هەیە.
زمان ی قەوم ی و شوناس ی نەتەوەیی
بە درێ ــژەی مێژوو قەومی جۆراوجۆر بە
زمانی جیاواز لە تەنیشت یەکتر لە چوارچێوەی
یەک نەتەوە ژیانی ئاشتیخوازانەیان هەبووە
و بە تێپەڕبوونی کات ،بەست راوەبوونی هەر
زمانێک بە قەومێکی تایبەت بەرچاوتر بووە
و هێدی هێدی بووەتە ژێرخانی ناسیاوی و
شوناسی ئەو قەومە.
ن ــاودێ ــر کردنی ن ــەت ــەوە جۆربەجۆرەکانی
بە ن ــاو زمانی ئ ــەوان ل ــەم ڕاستایەدا سەری
هەڵداوە.
تــاک ل ــە یــەک ک ــات ــدا ه ــەڵ ــگ ــری شوناسی

کۆمەاڵیەتی لەسەر ئەساسی چین ،نژاد،
زمان ،دین و قەوم دەبێ و لە ڕێگای ئەم
الیەنگەلە شوناسییەوە خۆی بە خەڵکانی
تر دەناسێنێ.
حـــکـــوومـــەتـــەکـــان بــــۆ پ ــێ ــک ــه ــێ ــن ــان ــی
یەکگرتوویی نەتەوەیی بە پێداگری لەسەر
ئ ــەن ــدێ ــش ــە سیاسییەکان دەبـــێ بتوانن
وەکوو یەک دامەزراوەی بەرزتر ،زۆرترین
ئاستی هۆگریی قەومەکان لە پانتایی یەک
واڵت جێگیر و سەقامگیر بکەن (فێدرالیزم
یا کۆنفێدرالیزم).
هـــەمـــوو دەوڵـــەتـــەکـــان بـــە ه ــۆک ــاری
جـــۆراوجـــۆر لــە بــابــەت پــەڕشوبــاویــی
دان ــی ــش ــت ــووان ،شــونــاســی کــولــتــووری
و ســیــاســی و ...دوورکـــــەوتـــــنـــــەوە و
لێ کهەڵوەشانەوەیان ئەزموون کردوە .بۆیە
پێوەندیی قەومەکان و زمانی ناوچەیی

لە جۆری لێکدژ؛ کەمایەتییەکان بەدوای
بەهێزکردنی زمانی قەوم ی و لە ئاکامدا
پاراستنی شوناسی قەومیی خۆیانەوەن.
لــە بـــەرامـــبـــەردا هـــەر واڵتــێــک کــە بۆ
کەمکردنەوە و سەرکوتی زمانە قەومییەکان
ل ــە ب ــەرام ــب ــەر زم ــان ــی ن ــەت ــەوەی ــی/ف ــەرم ــی
پەرچەکردار نیشان دەدا و بەربەرەکانی
دەکا و ،پێویستیشیان بە زمانی نەتەوەیی
وەکـــوو کــەرەســەی تێگەیشتنی یەیڤی
میللەت-دەوڵەت و بینینەوەی شوناسێکی
بەرباڵوتر هەیە کە هۆگریی ئەوان بە یەک
قەوم یا تایفە نەبێ بەڵکوو بە یەک نەتەوە
نیشان بدا.
لەو واڵتانەی کە خاوەن جۆراوجۆریی
نەتەوە و زمانەکانن ،دەوڵەتەکان گرفتاری
ئەم دژوازی و ناتەبایانەن و ،شکانەوەی
هـــەر کـــام لــە ج ــەم ــس ــەرەک ــان ــی ق ــەوم ــی/
ن ــەت ــەوەی ــی و ی ــا دوور ب ــوون ــەوەی ــان ــی لێ
دەکەوێتەوە.
شـــــونـــــاس دروســـــــتکـــــــردن لـــەژێـــر
خ ــوێ ــن ــدن ــەوەی ئــــەم بـــۆ چ ــوون ــان ــە کە
ل ــەخ ــۆگ ــرت ــن ــی شــونــاســەکــانــی قــەومــی،
نەتەوەیی و زمانی چڕ بوونەوەی بەخۆوە
گ ــرت ــوە ،دروس ـتب ــوون ــی ه ــەر شوناسێک
لە هەمان کاتدا بە مانای دروستکردنی
س ــن ــووری زەینییە .بۆیە شوناسێک کە
یەک نەتەوە لەخۆ دەگ ــرێ ،بە شوناسی
نەتەوەیی ناودێر دەکرێ.
شوناسی نەتەوەیی بااڵترین ئاستی
شوناسی مرۆییە کە لە سەدەی بیستەم
و پاش بەدیهاتنی سیستمی نێودەوڵەتی
دروســـت بـــووە .ش ــون ــاس ــی ن ــەت ــەوەی ــی و
زم ــان ــی ن ــەت ــەوەی ــی کاریگەرییان لەسەر
یەکتر هەیە و زم ــان ــی ن ــەت ــەوەی ــی لەژێر
کاریگەریی شوناسی نەتەوەی یدایە .
ڕوانینی نوێی زمانناسان ئ ــەوەی ــە کە
زمان بە تەنیا لە پەیدابوونی ڕاستییەکان
و ناسینی دەوروبـــــەر پەسیڤ نییە و
بەڵکوو ل ــە دروس ـتک ــردن ــی ڕاستییەکان
کاریگەری دروســت دەک ــا و چەمکەکان
و هەڵسوکەوتی مرۆڤەکان لە جیهاندا
دووبارە دەکاتەوە.
“بێنجامین لی وۆرف” یەکەمین کەس
بوو کە پێوەندیی نێوان زمان و شوناسی
بە شێوەیەکی کردەیی و جیدی تاوتوێ
کرد.
پـــرۆســـەی دۆزیـــــنـــــەوەی شـــونـــاس و
ب ێشوناسیی کاتمەندە و زم ــان وەک ــوو

هۆکاری لێکگرێدراویی نەتەوە کار دەکا و
هۆکاری ئەسڵی پێوەندی و ڕەوتی جێگیری
کولتوورە ،بۆیە شوناسی کولتووری لەگەڵ
زمانی نەتەوەیی لیکگرێدراویی نەپچ ڕاویان
هەیە .سەلماندنی ئەم بۆچوونە لە بڕوای
“هابز باون” بەدیار دەکەوێ و دەڵێ واڵتە
داگیرک راوەکان کە پاش ش ــەڕی دووهەمی
جیهانی سەربەخۆ ب ــوون ،بە شێوەیەکی
خۆڕسک لە ه ــزری یەک زمانی نەتەوەیی
س ــەرچ ــاوە گ ــرت ــوو ل ــە ن ــاخ ــی ن ــەت ــەوەی ــەک
بوون ،تاکوو بە ناوی ئەساسی بەرهێنان
وکولتووری نەتەوەیی کار بکا .
لە بنەڕەتەوە سیستمی یەک زمان بۆ هەر
واڵتێک ئەوەیە کە بە یەک دەوڵەت_نەتەوە
بگۆڕدرێ و پاراستنی شوناسی نەتەوەیی
پێویستیی بە یەکگرتوویی کولتووری و
زمانییە.

زاڵبوون لەسەر مانی نەتەوەیی وەکوو
پ ــێ ــوان ــەی ش ــارۆم ــەن ــدی م ــاوەی ــەک ــی کورتە
کە وەک کەرەسەیەکی سیاسیی هەندێک
دەوڵەتەکانی ل ێهاتوە“ .هابز بــاون” ئەم
تیۆرییە کە شوناسی نەتەوەیی و زمان
کاریگەرییان بەسەر یەکترەوە هەیە جەختی
ل ــەس ــەر کــردوەتــەوە و ب ــڕوای وایــە زمانی
نەتەوەیی لە ئاکامی چوونە سەری ئاستی
زان ــس ــت و ب ــەش ــداری ــی سیاسیی ب ــەرب ــاو
دەرکەوتوون ،چون خەڵک پێویستیان بووە.
پێش دەیەی ١٩٨٠ی زایینی لە سیستمی
پــەروەردەیــیــدا ،سەرنجی کــەم دەدرا بە
کولتوور و کەمایەتییە جۆراوجۆرەکان و بە
بۆچوونی “نێلسۆن” هەوڵێک بۆ گونجاندنی
مێژوو یا ڕوانگەی ئەوان نەدەدرا  .نێلسۆن
بڕوای وایە کە حکوومەتەکان بۆ بەردەوامیی
هێز و پێشگرتن لە شۆڕشی کەمایەتییەکان
ڕێبازێکی شیاویان لەژێر ناوی (هاوسەنگی)
بینیوەتەوە.

شوێنی زمانی تایبەت لە ی ــەک کۆمەڵگە
ڕێنوێنی دەدا  .ئیدئۆلۆژیی زمانی لەسەر
ئەم بابەتە دەڵێ کە زمان چۆن دەبێ بەکار
بهێنرێ و زمانەکان چۆن دەبێ پ ــەروەردە
بکرێن .باوترین ئیدئۆلۆژییە زمانییەکان
دەتوانین بە تێ ڕامان لەم خەڵکەی بەو زمانە
ئاخاوتن دەکا ،بناسین .ئەم ئیدئۆلۆژییانە
نیشان دەدەن کە لەکوێ زمانەکان نیشانەی
قەوم یا نەتەوەکانن  .بە جۆرێک کە زانینی
زمانی پاراو و دیاریک راو ،نیشانەی هۆگریی
نیشتیمانپەروەری و خۆماڵی بوونە .
ئیدئۆلۆژیی زمانی دەتوانێ بە کەرەسەی
ئیدئۆلۆژیی سیاسی بگۆڕدرێ و ناوەندی
شەڕە سیاسییەکان بێ  .بە کەلکوەرگرتن
ل ــە ک ــەرەس ــەگ ــەل ــی ب ــان ــگ ــەش ــە ،ب ــە تایبەت
میدیا و ڕۆژنامەکان ست راتێژێکی تر بۆ
کەلکوەرگرتن لە زمانە و زۆرتر لە شەڕەکان
بەدیار دەکەوێ .
زمــان ک ــەرەس ــەی ڕاگەیاندنەکانە و بە
کەلکوەرگرتن لێی ،الیەنە جۆراوجۆرەکان
پێی پشتیوانی یا سەرکۆنە دەکرێن  .بەاڵم
“پــریـس” دووپــاتــی دەکــاتــەوە ک ــە زم ــان
ب ــە تەنیا خ ــۆی دەت ــوان ــێ مەبەست ب ــێ و
میدیاکان دەتوانن زمان بکەنە مەبەستێک
کە بانگەشەی بۆ بکەن یا هێرش بکەنە
سەری.
یەکێکی ت ــر ل ــە نیشانەکانی شوناسی
ه ــەر ن ــەت ــەوەی ــەک ڕاگ ــەی ــان ــدن و بەرهەمی
چاپک راویانە ،کە لە ڕێگای زمانی نووسینەوە
بەدیار دەکەوێ .لە ئەساسدا هێرشی زمان
و ک ــول ــت ــوور ت ــا کاتێک درێـــژەی ه ــەی ــە کە
کۆمەڵگەیەکی داگیرک راو ،لە بەستێنی زمان
و کولتوور بەرهەمهێنەر نەبێ .لە سەردەمی
ئێستادا زمان بە هۆکاری شوناسسازیی
گرینگ گۆڕدراوە و ئینتێرنێت ڕۆڵی زمانی
بەرچاوتر کردوە .
“ژوو” بــــڕوای وایــــە لــە ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی ــەک
زمان تەنیا بە شێوازی زارەکی بەکار دێ،
شوناسی نەتەوەیی یا قەومی الوازتر بەرهەم
دێ .گرینگیی زمان لە ناسینی کولتوور بە
ڕادی ــەک ــە کە وتوویانە زمانی ی ــەک نەتەوە
کلیلێکە ک ــە ب ــە ب ــەک ــار هێنانی دەتوانین
کولتووری ئەو نەتەوەیەی پێ بناسین .
ناسین ی کــولــتــوور ڕێــگــایــەک بۆ
دۆزینەوەی شوناس ی نەتەوەیی
کولتوور لە ڕێگەی زمان و هێماکانی تر
دەگ ــوازرێ ــت ــەوە .کاتێک کە زم ــان س ــەرەڕای
شـــێـــوازی ئـــاخـــاوتـــن ،فـــۆرمـــی ن ــووس ــی ــن
وەردەگــــــــرێ و پ ــێ ــداوی ــس ــت ــی ــی نــــوێ بۆ
کۆکردنەوەی کولتوور پێک دێنێ و گەشەی
کولتووری خێ راتر دەکا.
هەواڵنێری و میدیاکان ڕۆڵــی گرینگ
دەگێڕن و کۆمەاڵنی خەڵک ئامادە دەکەن
تاکوو ئەندێشە و هزرە نوێیەکان وەرگرن .
ئــەمــڕۆکــە پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــە گ ــش ــت ــی ــی ــەک ــان و
میدیاکان و بە تایبەت ڕاگەیاندن پێکەوە
گـــرێ دراون  .پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــەک ــان ه ــەوێ ــن ــی

پرۆسەی دۆزینەوەی شوناس و ب ێشوناسیی کاتمەندە و
زمان وەکوو هۆکاری لێکگرێدراویی نەتەوە کار دەکا و هۆکاری
ئەسڵی پێوەندی و ڕەوتی جێگیری کولتوورە ،بۆیە شوناس ی
کولتووری لەگەڵ زمان ی نەتەوەیی لیکگرێدراویی نەپچڕاویان
هەیە.
ح ــک ــووم ــەت ــەک ــان ل ــە الیـــەک ب ــە ج ــۆرێ ــک
پێویستیان بە پ ــانداڕێ ــژی و سیاسەتی
زمانی هەبوو ،کە لەسەر پێکەوە کارکردنی
کەمایەتییەکان بە مەبەستی دامەزراندنی
حکوومەتێکی یەکانگیری یەکگرتوو بێ و
لەالیەکی تر ئەگەر ئەم سیاسەتە لە ڕادە
بەدەر سنووردار بێ دەتوانێ بە سڕینەوە و
ناڕەزایەتیی کەمایەتییەکانی ل ێبکەوێتەوە
و گرفتی کۆمەاڵیەتی بخولقێنێ.
زمانی تایبەت بە یەک قەوم یا نەتەوە لە
الیەک پێوەندییەکانیان لە بابەتی هاوبەشدا
بۆ ئاسان دەک ــا و لە الیەکی تر هەستی
یەکگرتوویی نەتەوەیی یا قەومییان بەهێزتر
دەک ــا ،کە دەتوانین بە ئیدئۆلۆژیی زمانی
پێناسەی بکەین و بگەینە ئ ــەم ئەنجامە
کە زمانەکان و نەتەوەکان بەرابەرن و بە
هێمای ئەسڵیی شوناسی ن ــەت ــەوەی ــی بە
ئەژمار دێن .
زانستی زمانە تایبەتەکان ،هێمای هۆگری
بە ق ــەوم یا نەتەوە تایبەتەکانە و لەسەر

س ــەرەک ــی و ئەسڵی ژی ــان ــی سیاسییە و
ب ێکەلک وەرگرتن لە کەرەسەی پێوەندی و
میدیاکان بە گشتی کە هەموویان لەسەر
بنەمای زمان ڕاوەستاون ،سیستمی سیاسی
ناتوانێ نەزم و دیسیپلین بەسەر کۆمەڵگە
و بەشداریی خەڵک ببەخشێ.
دەرەنجام
زۆربەی خاوەن ڕایان لەسەر کاریگەریی
شوناس لەسەر زمانی نەتەوەیی یا قەومی
پێداگری دەکەن و زمانی نەتەوەیی بە هۆکار
و هەڵگری ش ــون ــاس و دی ــف ــاع و پاراستن
لە شوناسی نەتەوەییە و ،پێویستیی بە
یەکگرتوویی کولتووری و زمانییە .
زمانی نەتەوەیی وەک پەتێکی بەهێزە
ک ــە بەهێزکردن و پاراستنی یارمەتی بە
گەشەسەندن ،پێشکەوتنی و یەکگرتوویی
شوناسی نەتەوەیی دەدا.
***

ژمارە ٧٧٦

6

٣١ی جۆزەردانی ٢٠ _ 1399ی ژوئەن 2020

دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

شکاندنی شکۆی

بەرەو یادی  ٧٥ساڵەی دامەزرانی حیزب

مان و مەوجوودییەتی حیزبی دێموکراتی کوردستان

خاوەنشکۆ!

سمایل شەرەفی

()1_2

ئەمن کامیل ئوستادئەحمەدی ساڵی ١٣٥١ی
هەتاوی لە شارەدێی سەرچناری ناوچەی
چۆمی مەجیدخانی مەهاباد لە بنەماڵەیەکی
وەرزێر و نیشتمانپەروەردا لەدایک بووم.
منداڵیی من لە ڕۆژ و مانگ و ساڵەکانی
شۆڕشی ساڵی ١٣٥٧دا تێپەڕی .هەر لە
سەرەتای شۆڕشەوە ب را گەورەکەم هاتبووە
ڕیزەکانی حیزب و لە “سازمانی جەوانانی
حیزب”دا سازمان درابوو کە پاشان بوو
کامیل ئوستادئەحمەدی
بە پیشمەرگە و بەداخەوە ساڵی ١٣٦٢
لەگەل شەش هاوسەنگەری دیکەی لە
شەڕیکی قارەمانانەدا لە دەشتی شاروێ ران شەهید بوو .باوکیشم بەهۆی
کوردایەتی و هەستی نیشتمانپەروەرییەوە چەند جار گی راوە و تامی زەبر و
ئەشکەنجەکانی ئیدارەی ئیتالعاتی کردوە؛ هەموو ئەوانە هەر لە منداڵییەوە
ئیلهامی پێم دەدا .ئەوە بوو کە ساڵی ١٣٦٨ی هەتاوی بوومە ئەندامی حیزب
و ئەرکی کاری تەشکیالتی لە ناوچەی خۆمانم گرتە ئەستۆ.
ساڵی  ١٣٧٥بەهۆی چەند ڕووداوێک ئاشک را بووم و پێش ئەوەی بگیرێم بە
بنەماڵەوە خۆمان گەیاندە ڕیزەکانی ئاشک رای حیزب .لە تێکۆشانی حیزبیدا
پلەی تەشکیالتیم تا قۆناغی کادری دەرجە سێ بڕیوە و بەرپرسایەتیی
جۆراوجۆری سیاسی ،تەشکیالتی و نیزامیم لە ئەستۆە بووە.
ساڵی  ١٣٨٢وەک تیمی کومیتەی شارستانی مەهاباد بە مەئمورییەتێکی
سیاسی و تەشکیالتی چووینەوە مەهاباد و ناوچەکانی دەوروبەری کە
بە داخەوە دوای ماوەیەک بەهۆی خەیانەتی بەناو ئەندامێک و پیالنی
لەپێشداداڕێژراوی ئیتالعاتی ورمێ و مەهاباد دەداو کەوتین .پیالنەکە
هیندە ورد داڕێژرابوو کە دەرفەتی هیچ کاردانەوەیەکی پ ێنەداین.
بردیانینە زیندانی ئیتالعاتی مەهاباد و پاش هەشت ڕۆژ ئەشکەنجەی
توند و لە تاقەتبەدەری فیزیکی و ڕوحی بەڕێی ئیتالعاتی ورم ێیان کردین
و بۆ ماوەی چوار مانگ لە زیندانی ئینف ڕادی بەند و بەبەردەوامی ئەشکەنجە
ک راین.
لە کاتی لێکۆڵینەوەکاندا چاویان نەدەبەستین و بازجووەکان بەڕاحەتی
دەهاتن و دەچوون ،بەوەڕا دیار بوو کە حوکمی ئێعداممان دەدرێتێ.
لێکۆڵینەوەکان لە چەند شوێن و دەزگای سیاسی و ئەمنیەتییەوە دەکرێن.
ئەوانەی بەشی ئیتالعاتی سیاسی بە زمانێکی نەرم لەگەڵت دەدوان و تێیان
هەڵیان دەپێچای ،کەمتر بێڕێزیت پێدەک را ،بەاڵم مێشکیان دەشڵەقاندی و
تووشی کێشەی دەروونییان دەکردی .بەاڵم الی بەشی ئیتالعاتی نیزامیی
سپای پاسداران ئەشکەنجەی سەختی فیزیکی و دەروونی و بێرێزی و
سووکایەتی وەک ئاوی خواردنەوە وایە .هەموو ئام رازێکی ئەشکەنجەت
لەسەر تاقی دەکەنەوە و دوایە پەروەندەیەکت بۆ دروست دەکەن و بەڕێی
دادگات دەکەن.
بەمجۆرە ئەمن و هاوڕێیانم ،کاک حەسەن جەزایرچی و کاک مەجید
سەدەفی بەڕێی دادگای شۆڕشی ورمێ ک راین و لە ماوەی کەمتر لە
سەعاتێکدا حومی ئێعداممان بەسەردا سەپێندرا .ڕاستە ژیان شیرینە و
هەموو مرۆڤێک گیانخۆشەویستە ،بەتایبەت ئێمە کە هەرسێکمان ژن و
منداڵمان هەبوو؛ بەاڵم کە قسە دێتە سەر بیر و باوەڕ و چەند ژیان و چۆن
ژیان ،ئیدی ئەو کات ئەو باسانە بە الیەکی دیکەدا دەکەوێ .ئەو کات مردن
لەڕێی گەل و باوەڕدا دەبێتە نەمری و شانازی.
دوای ئەوەی حوکم دراین ،دایانین بە زیندانی ناوەندیی مەهاباد .لەوێ
زیندانییەکان کە ناویان بیستبووین و ناسییانین ،پێشوازییەکی گەرمیان
لێ کردین .پێشتر زۆرم لە بارودۆخی زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی
بیستبوو ،بەاڵم بینین لەکوێ و بیستن لەکوێ؟ ئەوەی لە زیندانی مەهاباددا
بەرچاوم کەوت دڵهەژێن بوو .مادەی هۆشبەر قوولەی دەکرد ،بەئاشک را و
وەک خیزوخۆڵ لە زینداندا باڵو دەبۆوە .لەو زبڵدانەدا (زیندانی مەهاباد)
هەوڵم دا ئەوەندەی لە دەستم دێ خزمەت بەو تازەالوانە بکەم کە لەسەر
تاوانێکی چووکە دەگی ران بۆوەی گیرۆدەی مادە هۆشبەر و الدانی دیکە
نەبن.
ئێمە لەو دۆزەخەدا و سەرەڕای هەموو نەهامەتی و دژوارییەکان ئەوەی
ئێمەی لەسەر پێ ڕاگرتبوو ،باوەڕبەخۆبوون بوو ،کردنی زیندان بە مەیدانێکی
دیکەی تێکشاندنی کۆماری ئیسالمی و ئی رادەی نگریسی بوو .بۆیە لەگەڵ
ئەوەی پەروەندەکەمان لە سۆنگەی هەستیاریی لەڕادەبەدەر بەڕێی بەشی
“ئیج رای ئەحکام” و ،هەموو دەموساتێک ئەگەری ئێعدامک رانمان هەبوو ،لە
شکاندنی دەرکی زیندان و شکاندنەوەی هەیبەتی کۆماری ئیسالمیش غافڵ
نەبووین .بەمجۆرە لە یەکەم ڕۆژەکانی زیندانەوە هەموو بیرمان ئەوە بوو
کە چۆن ئەوەی بە خەونیش نابیندرێ ،ئێمە وەدیی بێنین.
لە یەکەم ڕۆژەکانی بەندک رانمان لە زیندانی مەهاباد لەگەڵ سەربازیک
ئاشنا بووین بە ناوی “لوقمان ڕەمەزانی” .کاک لوقمان نیگابانی بەر
دەرگای سلول بوو .هەر لە یەکەم دیدار و کورتە قسەیەکدا هیوای ژیان و
ڕزگاریی پێمان بەخشی و بناغەی کارێکی گەورەمان دانا کە ناکرێ هەموو
وردەکارییەکانی لێرەدا باس بکرێ“ .کارۆ ڕەسووڵی” یەکێکی دیکە لەو الوە
خوێنگەرمانە بوو کە ئەویش سەرباز بوو لە بەندیخانەدا .کاک کارۆ کە
تاقانە منداڵی بنەماڵەکەی بوو ،بەاڵم بۆ ئەو کارە گەورەیە سڵی لە هیچ
ئەگەر و ئەممایەک و پێشهاتێک نەکرد.
ئەم کارە گەورەیە شکاندنی شکۆی کۆماری ئیسالمی بوو ،بڕینی قفڵی
زیندان و بەندی دڵی دوژمن بوو ،ئەم کارە گەورەیە دەتوانین بڵێم عەمەلیاتی
شەوی ٩ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٨٣ی هەتاوی و شکاندنی دەرکی بەندیخانەی
ناوەندیی ڕێژیم لە شاری مەهاباد بوو.
درێژەی هەیە...

ڕازی مــانــەوەی حیزبێک ک ــە ن ــزی ــک بە
تـــــەواوی ت ــەم ــەن ــی  ٧٥ســاڵــەی خـــۆی لە
ئ ــاوارەی ــی و دەربــەدەریــدا ژیابێ و ئێستا
ه ــەروا جێی هیوا و خ ــاوەن پێگە ل ــە نێو
خەڵک و نیشتمانی خۆیدا بێت ،دەب ــێ چ
بێت؟ حیزبی دێموک راتی ک ــوردس ــت ــان کە
ڕۆژی ٢٥ی گ ــەالوێ ــژی ئەمساڵ (،)١٣٩٩
ی ــادی  ٧٥ساڵەی دام ــەزران ــی خ ــۆی جێژن
دەگــرێ ،زیاتر لە  ٧٠س ــاڵ لە تەمەنی لە
دەرەوە و دوور لەو شوێنەی لێی دامەزرا
ت ــێ ــپ ــەڕان ــدوە و هــەر ئێستاش ئــەم ڕەوتــە
لە دووربـــوون لە ژینگەی ئەسڵیی خۆی
ه ــەروا درێـــژەی ه ــەی ــە .ئ ــەم حیزبە ک ــە بۆ
ماوەی زیاتر لە حەوت دەیە لە تێکۆشان
و خەباتی ،ڕێبەرایەتییەکەی لە دەرەوەی
واڵت ب ــووە و ه ــەی ــە ،ئێستاش ســـەرەڕای
گەلێک کەمایەسیی دەروون تەشکیالتی
کە هەیبووە و هەیەتی ،لەنێو کۆمەاڵنی
خەڵکی کوردستان و کۆمەڵگەی ئەمڕۆی
کوردستاندا هەروا جێی متمانە و هیوایە.
هەر ئەم پێگە بەرز و متمانە پێک راوە ،ئەم
حیزبەی لە نێو کۆڕ و کۆمەڵی کوردستانی،
ئێ رانی و جیهانیشدا بە ئێعتبار و خاوەن
کەسایەتیی تایبەتی خۆی هێشتۆتەوە.

خەباتەوە ،هەنگاو بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی
خەڵکی کوردستان بنێ .لە الیەکی دیکەوە بە
هەستکردن بە “بۆشایی باوەڕبەخۆبوون”ی
تاکەکانی کۆمەڵگە کە لە ڕەوتێکی دورودرێژی
تاریخیدا ،سیاسەتی سەرکوت و بە کەمسەیردنی
نەتەوەی باندەست بەسەر کوردیدا سەپاندبوو،
بنیاتناوەی کەسایەتیی ک ــورد و خەباتەکەی
پێویستییەکی هەرە زەرووری بوو .پاراستنی
ئــــەم دەســـکـــەوتـــە (کــــۆمــــاری کـــوردســـتـــان)،
پێویستیی بە درووستکردنی کۆمەڵگەیەکی
دەروەست بەرانبەر بە گەل و نیشتمان بوو کە
بێگومان لە بابەتی “نەتەوەسازی“دا باسێکی
گرینگ و ئەساسییە و ڕاستەوخۆ لە چێبوونی
بەرژەوەندی گشتییەوە کەهەستێکی هاوبەش
پێک دەهێنێ ،شوێندانەرە .بۆ دروستبوونی
ئەم دەروەستبوونە پێش هەموو شتێک دەبوا
تاکەکانی کۆمەڵگە هەستیان بە کەسایەتیی
خ ــۆی ــان ک ــردب ــا و ڕەم ــزێ ــک ه ــەب ــا ک ــە هەستی
باوەڕبەخۆبوون لە نێویاندا درووست بکا .بۆیە
بەرزکردنەوەی “ئااڵی کوردستان” لە کۆماری
کوردستاندا و بەڕێوەێوچوونی ڕێوڕەسمی
تایبەت ب ــەم دەس ــک ــەوت ــە مێژووییە ل ــە چەند
شارێکی ژێر دەسەاڵتی کۆماری کوردستاندا
بەوپەڕی گرێنگ یپێدانەوە بەڕێوەچوون.

بنیاتنان ی ڕەوتێکی نوێ لە خەباتی نەتەوایەتی لە
سەر ئەساس ی دوو کۆڵەکەی “پالنمەندکردن ی بزووتنەوە” و
“بەخشین ی کەسایەتیی بە کۆمەڵ گە” ،ئەو جەهانبینییە
سیاس ی و فکرییەیە کە مانای وجوودیی حیزبی دێموکرات لە
جوواڵنەوەکان ی پێش خۆی جیا دەکاتەوە
ح ــی ــزب ــی دێــمــوکــراتــی ک ــوردس ــت ــان کە
بــوون و وجــــوودی ،ب ــەره ــەم ــی واڵم ــدان ــەوە
ب ــە ه ــەل ــوم ــەرج ــێ ــک ــی مــێــژوویــی ت ــای ــب ــەت
ب ــە ب ــەش ــێ ــک ل ــە خ ــاک ــی ک ــوردس ــت ــان ب ــوو،
بــە ه ــۆک ــاری م ــەع ــری ــف ــەی ــەک ــی ت ــێ ــک ــەڵ بە
ئەقڵییەتێکی مودێرن کە پێشەوای مەزن،
قـــازی م ــح ــەم ــم ــەد وەک ک ــەس ــی یەکەمی
ئ ــەم حیزبە نوێنەرایەتیی دەکـــرد ،توانی
گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی لە ڕەوتی خەبات
و تێکۆشانی نەتەوەی کورددا پێک بهێنێ.
ب ــن ــی ــات ــن ــان ــی ڕەوتــێــکــی نـــوێ لــە خ ــەب ــات ــی
نەتەوایەتی لە سەر ئەساسی دوو کۆڵەکەی
“پالنمەندکردنی بزووتنەوە” و “بەخشینی
کەسایەتیی بە کۆمەڵگە” ،ئەو جەهانبینییە
سیاسی و فکرییەیە کە مانای وجوودیی
حیزبی دێموک رات لە جوواڵنەوەکانی پێش
خۆی جیا دەکاتەوە.
ڕاگەیاندنی “ک ــۆم ــاری کوردستان” هەر
دوای چەند مانگ لە دام ــەزران ــی حیزب و
داڕشتنی ق ــەوارەی سیاسی و تەشکیالتیی
ئەم دەسەاڵتە لە شێوەی دانانی کابینەی
وەزی ران ،سەرکۆمار و وەزارەتخانە و....هتد،
نیشانی دا کە کورد لەمەوبەوال دەیهەوێ
بە پڕۆژەوە قسە لە ویست و داخوازییەکان
و ئامانجەکانی ب ــک ــا .حیزبی دێموک رات
وەک دام ــەزرێ ــن ــەری ک ــۆم ــاری کوردستان
کە پێشەواکەی ئەرکی سەرکۆماریی ئەم
سیستەمە س ــی ــاس ــی و ب ــەڕێ ــوەب ــەری ــی ــەی
ک ــەوت ــۆت ــە ســەر شـــان ،س ــەل ــم ــان ــدی ک ــە بە
پشتبەستن بە تێفکرێنێکی خ ــاوەن پالن،
پێوەیە ل ــە ڕێ ــگ ــای ب ــە دام ــەزراوەی ــی ــک ــردن ــی

بـــــەرزکـــــردنـــــەوەی ئــــــااڵی کــــوردســــتــــان،
ڕاگەیاندنێکی م ــان ــاداری شوناسخوازانە بوو
کە ڕاستەوخۆ کاریگەریی دەروونیی لەسەر
تاکی کورد و کۆمەڵگەی ئەو کاتی کوردستاندا
دانا و هەستی باوەڕبەخۆبوونێکی نەتەوەیی
بنیات نا“ .بوون” بوو بە بەشێکی دانەب ڕاو لە
ئینسانی ک ــورد و کەسایەتیی بە تاکی کورد
بەخشی .بەو مانەیە کە خەڵکی کوردستان لە
ژێر ئەو ئااڵیەدا بە تەواوەتی هەستی بە بوونی

زەرووری دەزانێ .ئەم بەشە لە بزووتنەوەی
کوردستان کە دواتر لە بەشەکانی دیکەی
کوردستانیشدا جێ دەکەوێ ،تا ئێستایشی
لە گەڵ بێت ،بەشێکە لە هۆوییەتی کورد
و خ ــەب ــات ــەک ــەی .پێشمەرگە بەشێکە لە
ئەرزش و بەها نەتەوایەتییەکانی نەتەوەی
ک ــورد ،پێشمەرگە و خەباتی پێشمەرگانە
کە باڵێکی هەرە ئەساسی و جێی شانازیی
بــزووتــنــەوەکــانــی ک ــوردس ــت ــان ــە ،ڕی ــش ــە و
ماهییەتی بۆ تێفکرینی حیزبی دێموک راتی
کوردستان و کردەوەی کۆماری کوردستان
دەگەڕێتەوە.
ب ــوون ــی پێشمەرگە و دامــەزرانــی سپای
میللیی کوردستان ،متمانەیەکی نەتەوەیی
لە کۆمەڵگەی کوردستاندا درووســت کرد
و بـــاوەڕی خەڵکی ب ــە حیزبی دێموک راتی
کوردستان و ک ــۆم ــاری کوردستان قورس
و قاییم ک ــرد .پێشمەرگە بــوو بــەو هێزە
متمانەپێک راوەی کە خەڵک وەک قودرەتێکی
ڕزگــاریــدەر س ــەی ــری بکا .بۆیە ه ــەر وەک
شەهید دوک ــت ــور قاسملوو ب ــە درووس ــت ــی
پێناسەی دەکا؛ “پێشمەرگە باسکی بەهێزی
گەلە”.
ل ــە ســـەردەمـــی کـــۆمـــاری ک ــوردس ــت ــان ــدا
هێزی پێشمەرگە توانی بە مەبەستی ئەم
دەسکەوتە مێژوویە بۆ ماوەیەکی باش دژ
بە هێزەکانی ڕێژیمی شا بەرەنگاری بکا و
دواتریش و لە قۆناغەکانی دوای کۆماریشدا،
هێزی پێشمەرگە بوو بە پارێزەری مان و
مەوجوودیەتی میللەتەکەی و لەم پێناوەدا
زۆرترین قوربانیی پێشکەش کرد.
هـــەمـــوو ئــــەو ڕەمـــــز و ســـەمـــبـــوول و
هێمایانەی ک ــە ئ ــەم ــڕۆ ن ــەت ــەوەی کــورد لە
ه ــەر چ ــوارب ــەش ــەک ــەی ک ــوردس ــت ــان و ه ــەر
کوردێک کە لە هەر کوێی ئەم گۆی زەوییە
دەژی ،شانازییان پێوە دەکا و بوونی خۆی
وەک نەتەوەیەکی ج ــی ــاواز بە کەسایەتیی
جــیــاوازەوە پێناسە دەک ــا ،ل ــەس ــەر دەستی
حیزبی دێموک راتی کوردستان دروست ک راون
و بەرهەمی تێفکرین و جیهانبینیی ئەم
حیزبەن کە بەخۆشییەوە ئەمڕۆ هەموویان
بوونەتە بەشێک لە خەسڵەت و شناسنامەی
نەتەوەی کورد .ئەگەر  ٧٤ساڵ پێش ئێستا
لە شاری مهاباد و شارەکانی ژێر دەسەاڵتی
کۆماردا ،تەنیا بە هەزاران کورد لە رێوڕەسمی
هەڵکردنی ئ ــااڵی کوردستاندا بەشدارییان
دەکــــرد ،ئێستا ئ ــەم ئــااڵیــە بــۆ میلیۆنان
ئینسانی کــورد و ب ــۆ ن ــەت ــەوەی ــەک ڕەمــز و
شوناسی نەتەوەییە .ک ــۆم ــاری کوردستان
و س ــەرک ــۆم ــار پ ــێ ــش ــەوا قـــازی محەممەد،
ئەمڕۆ بۆ هەموو ئینسانێکی کورد نەتەنیا
ی ــادەوەرەی ــەک ــی مێژوویی لەبیر ن ــەک ـراوەن،
بەڵکوو بۆ نەتەوەیەک بوونەتە هۆوییەت و
بەهای نەتەوەیی.

هەموو ئەو ڕەمز و سەمبوول و هێمایانەی کە ئەمڕۆ نەتەوەی
کورد لە هەر چواربەشەکەی کوردستان و هەر کوردێک کە لە هەر
کوێی ئەم گۆی زەوییە دەژی ،شانازییان پێوە دەکا و بوون ی خۆی
وەک نەتەوەیەک ی جیاواز بە کەسایەتیی جیاوازەوە پێناسە دەکا،
لەسەر دەست ی حیزبی دێموکراتی کوردستان دروست کراون و بەرهەم ی
تێفکرین و جیهانبینیی ئەم حیزبەن
خۆی  -جیا لەویتر  -کرد .هەر ئەوە بوو کە
لە ماوەیەکی زۆر کورتدا مهاباد و کۆماری
ک ــوردس ــت ــان بــوون ب ــە جێی هیوا و هومێدی
نەتەوەیەک بە ناوی کورد.
ل ــە پــرۆســەی ب ــن ــی ــات ــن ــاوەدا ب ــە ت ــای ــب ــەت کە
لێرەدا ڕاستەوخۆ قسە لە ڕەوتێکی سیاسی
و کــۆمــەاڵیــەتــی ن ــەت ــەوەی ــەک ــی دارووخــــــراو
ح ــاش ــال ــێ ــک ـراوە ،تێگەیشتن ل ــە زەروورەت و
پێویستیی “پ ــارێ ــزگ ــاری”ی و “پاراستن” زۆر
گرینگە .بۆیە حیزبی دێموک راتی کوردستان
هاوکات لە گەڵ ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان،
دامەزراندنی “سپای میللیی کوردستان” کە دواتر
ناوی هێزی پێشمەرگەی لە سەر دادەنرێ ،بە

ئــــەوەی ت ــا ئ ــێ ــرە ب ــە نیسبەت داه ــێ ــن ــان
و دەســکــەوتــەکــانــی ح ــی ــزب ــی دێ ــم ــوک ـرات ــی
ک ــوردس ــت ــان ــەوە ب ــاس ک ــرا ،تەنیا بەرهەمی
یەکساڵ لە خەبات و جیهانبینیی ئەم حیزبە
بووە .ئەم حیزبە لە ماوەی تەمەنی  ٧٥ساڵی
تەمەنی خۆیدا کە لە ئێ ران دوو ڕێژیمی
پاشایەتی و کۆماری ئیسالمی دەسەاڵتدار
بوون ،سەرەڕای بڕینی قۆناغی زۆر سەخت
و دژوار ،لە زۆر ب ــواردا خاوەنی دەسکەوت
و داهێنان و - ،لە هەموویان گرینگتر –
ب ــەردەوام ــب ــوون و درێـــژەدان بە خەبات بۆ
دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی
کوردستان بووە.
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«تاوانی سیاسی» و «زیندانیی ئەمنیەتی»ـی کورد
سمینی بنهەنگڵی
کڵۆخوێی بۆگەن

هەردی سەلیمی
زیندانیی سیاسی دەستەواژەیەکە کە ئەو بەشە
لە زیندانییان لەخۆ دەگرێ وا چاالکیی ڕەخنەگ رانە و
کردەوەییان لەدژی سیستمە حکوومەتییەکان هەیە.
بەاڵم هەتا ئێستاش لە ئێ رانی کۆماری ئیسالمییدا
دان بە بوونی ئ ــەم بەشە لە زیندانییان نەن راوە.
هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی دەسەاڵتی ئەم ڕێژیمەوە
ک ــە ب ــە س ــەرک ــوت ــی ب ــەرب ــاوی چ ــاالک ــان ــی سیاسیی
حیزبە جۆراوجۆرەکانی گۆڕەپانی سیاسیی ئێ ران
دەستی پێکرد ،بەرپرسان لە بیری ئــەوەدا بوون
کە ئەم زیندانییانە ببەنە چوارچێوە و خانەیەکی
ئەمنیەتییەوە و تاوانی دژایەتی لەگەڵ خوا و بنەما
ئیسالمییەکان ،سیخوڕی و بەکرێگی راوی بخەنە
پاڵیان؛ بە مەبەستی پاساو هێنانەوە بۆ بیر و ڕای
گشتی و بۆ ئەوەش کە لەو سۆنگەیەوە بەئاسانی
س ــزای زیندانیی درێ ــژم ــاوە و تەنانەت ئێعدامیان
ب ــەس ــەردا بسەپێنن .ک ــە واب ـــوو ل ــە ب ــەک ــارب ــردن ــی
دەس ــت ــەواژەی زیندانیی سیاسی خۆیان پاراستوە.
ه ــەر ل ــەم پێوەندییەدا غواڵمحوسێن ئیسماعیلی،
وتەبێژی دەزگای دادی ڕێژیم لە لێدوانێکیدا لەمەڕ
زیندانییە سیاسییەکان دەڵــێ زیندانییەکان لە
ئێ ران یا “تێرۆریست”ـن ،یا “لەگەڵ ئەسڵی نیزام
و ئینقالب دژایەتییان ه ــەی ــە” و ی ــان “هاوکاریی
سرویسە سیخوڕییەکان” دەکەن و ،هەروەها دەشڵێ
بەکارهێنانی دەس ــت ــەواژەی زیندانیی سیاسی بۆ
کەسانێک کە بە ڕای ئەو “تاوانباری ئەمنیەتیی”ـن
“جێگەی داخ”ـە.
عەلی موتەههەری ،نوێنەری پێشووی مەجلیس
لە وتووێژێک لەگەڵ ڕۆژنامەی “اعتماد” لە ساڵی
٩٨ـ ــدا ،وێ ـڕای ڕەخنەگرتن ل ــەوەی کە لە ئێ راندا بە
هۆی ڕوانگەو ئەمنیەتییەکانی وەزارەتی ئیتالعات و
دەزگای دادەوە هیچ دژبەرێکی ڕێژیم وەک زیندانیی
سیاسی پێناسە ناکرێ گوتی“ :لە هەنگاوی یەکەمدا
پیرۆزییەک بۆ نیزامی کۆماری ئیسالمی لە بەرچاو
دەگرن کە لە سۆنگەی ئەم پیرۆزییەوە ،کەس بۆی
نەبێ ڕەخنە لە نیزام بگرێ ،هەر بەم هۆیەشەوە
ئ ــام ــادە نین بڵێن ل ــە واڵت ــدا ڕەخنەگر و دژبــەری
نیزاممان ه ــەی ــە ”.لە ڕاستییدا ک ــۆم ــاری ئیسالمی
پیرۆزییەکی دەسکردی بە پێکهاتە حکوومەتییەکەی
خۆی داوە و گرێی داوە بە ئاسمانەوە ،هەر بۆیە ئەم
پیرۆزییە هێڵی سوورە بۆ ڕەخنەگ ران و دژبەرانی
ئەم ڕێژیمە و بەزاندنی ئەم هێڵەش دەچێتە خانەی

هیـــــــدایـــــەت عـــــەبدوڵاڵپـــــــوور لەکوێیـــــــــــە؟
دەسوەردانیان لە ڕەوتی دادگ ــادا کردوە و بڕیاردەری
سەرەکی ب ــوون -بە ئاوەاڵیی هێشتوقەتەوە؛ هەتا بە
ئێستاش هیچ تاوانبارێک وەک مەحکوومێکی سیاسی
پێی لە دادگاکان نەناوەتە دەرەوە و ،دۆسییەکان هەر
بە ئەمنیەتیی ماونەتەوە.
ل ـ ـهو واڵت ــان ـ ـهی ت ــاوان ــی س ــی ــاس ــی پ ــێ ــن ــاس ـ ه کـــراوه،
چاالکانی سیاسی دهزانن ک ه ل ه ب هرامب هر ه هرچ هشن ه
کردهوهی هکدا چ ج ــۆره سزای هک چاوهڕوانیان دهک ــا و
ل هوهش دڵنیان ک ه جیا ل ه قازی ک ه نوێن هر و پارێزهری
دهس هاڵت و حاکمیی هت ه ،ه هیئ هتی مونسیف هی هک ه هی ه
ک ه ت هشخیسی ت ــاوان ب ــوون یا ن هبوونی کردهوهک هی
ئ ـهوان دهدا و دادگایی کردن هک هشیان ب هئاشک را و ل ه
ب هرچاوی میدیاکان ه .ب هاڵم ل ه ئێ راندا ب ه هۆی ئ هوهی
ک ه تاوانی سیاسی پیناس ه ن هک راوه ،هیچ ڕوون نیی ه
ک ه کردهوه یان دژکردهوهی هکی سیاسیی چاالکێک ب ه
چ پێودانگێک ه هڵ دهس هنگێندرێ و چ جۆره سزای هکی
بۆ دهبڕدرێت هوه ئ ـهوهش ل ه جێی خۆی ک ه هیچ کام
ل هو دادگایی کردنان هی تاوانبارانی سیاسی ب ه ئاشک را
ب هرێوه ناچن و ت هنان هت پێچ هوان هی ئ هسڵی  ١٦٨ی
ی ــاس ــای بن هڕهتیی واڵت ــی ــش ه هیئ هتی مونسیف هی هک
نیی ه ک ه ت هشخیسی کردهوهک هی ئ هو وهک ت ــاوان یان
کردارێکی قانوونی بکا و  ،ئ هوه ت هنیا بازجووەکانی
ناوەندە ئەمنیەتییەکان و دادوهری پەروەندەکەیە ک ه
وهک پارێزهری ب هرژهوهندیی هکانی دهس هاڵت چۆنیان پێ
خۆش بێ ب ه گ هز و رب هی خۆیان دهیپێون و حوکمی
خۆیان دەدەن.

ل هو واڵتان هی تاوان ی سیاس ی پێناس ه کراوه ،چاالکان ی سیاس ی دهزانن ک ه ل ه
ب هرامب هر ه هرچ هشن ه کردهوهی هکدا چ جۆره سزای هک چاوهڕوانیان دهکا و ل هوهش دڵنیان
ک ه جیا ل ه قازی ک ه نوێن هر و پارێزهری دهس هاڵت و حاکمیی هت ه ،ه هیئ هتی مونسیف هی هک
ه هی ه ک ه ت هشخیس ی تاوان بوون یا ن هبوون ی کردهوهک هی ئ هوان دهدا و دادگایی کردن هک هشیان
ب هئاشکرا و ل ه ب هرچاوی میدیاکان ه .ب هاڵم ل ه ئێراندا ب ه هۆی ئ هوهی ک ه تاوان ی سیاس ی
پیناس ه ن هکراوه ،هیچ ڕوون نیی ه ک ه کردهوه یان دژکردهوهی هک ی سیاسیی چاالکێک ب ه
چ پێودانگێک ه هڵ دهس هنگێندرێ و چ جۆره سزای هک ی بۆ دهبڕدرێت هوه
ک ــردەوەی دژە ئەمنیەتی و تەنانەت موحارەبەوە و
کەسی بکەریش دەبێتە “تاوانباری ئەمنیەتی” و،
سەرکوت و زیندان کردنیشی پاساوێکی یاسایی و
بەڕواڵەت ڕەواشی لە پشتە.
سزادانی تاوانبارێکی ئەمنیەتی بە چەندین قات
ئاسانتر و کەمتێچووترە بۆ حکوومەت بە نیسبەت
زی ــن ــدان ــی/ت ــاوان ــب ــارێ ــک ــی سیاسی .ی ــاس ــای “ت ــاوان ــی
س ــی ــاس ــی” ل ــە س ــاڵ ــی ٩٥ــــدا ل ــە مەجلیس پەسەند
ک ـرا و لە الی ــەن ش ــۆڕای نیگابانیشەوە پشت ڕاست
ک رایەوە و ،دواتریش لە الیەن سەرۆک کۆمارەوە بە
وەزارەتی نێوخۆ و دادسێنیی واڵت ڕاگەیەندرا .بەپێی
ئەم یاسایە کە لە شەش م ــاددە پێک هاتوە“ :ئەو
کەسانەی کە بە تاوانباری سیاسی دەژمێردرێن،
ئ ــەگ ــەر مەبەستەکەیان چاکسازی ب ــێ و ک ــردەوە
یان هەڵوێستەکەیان بۆ ڕووخاندنی ڕێژیم نەبێ
تەنانەت ئەگەر باڵوکردنەوەی درۆ و ب ێڕێزی بێ
و بوختانیش بخەنە پ ــاڵ بەرپرسانی سیاسیی
سێ هێزەکەی واڵت –بێجگە لە ڕێبەری کۆماری
ئیسالمی ،-وەزیـــران ،جێگرەکانیان و نوێنەرانی
مەجلیس و ش ــۆڕای نگابان و بەرپرسانی دیکەی
حکوومەتیش؛ ئەم یاسایە دەیانگرێتەوە ”.پێوەری
هەڵسەنگاندنی “ب ێڕێزی” و “باڵوکردنەوەی درۆ”ش
دیـــارە نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانی وەک وەزارەتـــی
ئیتالعات و ڕێکخ راوی ئیتالعاتی سپای پاسداران و
دەزگای دادی ڕێژیمە کە دیاری دەکەن .ئەم یاسایە
لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە الیەن سەرۆکی
دادی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ،ئیب راهیم ڕەئیسییەوە
ڕاگەیەندراوە .دەبێ ئەوە بڵێین لە ماوەی ئەم پتر لە
چوار ساڵەی کە ئەم یاسایە لە الیەن مەجلیسەوە
پەسەند ک راوە و هەر وەک باسیش ک را بە وەزارەتی
دادیــــش ڕاگــــەیــــەنــــدراوە ،بــــەاڵم بــە هـــۆی ئـــەوەی
دەس ــت ــی ن ــاوەن ــدە ئەمنیەتییەکانی –ک ــە هەمیشە

پێشینەی بوونی زیندانیی سیاسی لە زیندانەکانی
کۆماری ئیسالمییدا بە قەد تەمەنی ئەم ڕێژیمەیە .لە
درێژایی ئەم سااڵنەدا بە ه ــەزاران کەس لە چاالکانی
س ــی ــاس ــی و مــەدەنــی دەس ــب ــەس ــەر و ئەشکەنجە و
ئێعدام ک راون ،بەبێ ئەوەی یەکێک لەمانە تاوانەکەیان
وەک تــاوانــی س ــی ــاس ــی پێناسە کــرابــێ .ڕێ ــک ــخ ـراوە
نێودەوڵەتییەکانی مافی مرۆڤ و چاالکانی مەدەنی و
 ...بە بەردەوامیی نیگەرانیی خۆیان لە هەمبەر دۆخی
زیندانییانی سیاسی لە ئێ ران دەربڕیوە و بە دەیان
جار بە نامە و  ...ڕاستەوخۆ داوای ئازادیی ئەم چاالکە
سیاسییانەیان لە کاربەدەستانی ڕێژیم کردوە .بەاڵم
کۆماری ئیسالمی و هەموو دەوڵەتەکان و ئێستاش
بۆ نموونە جــەواد زەریــف و حەسەن ڕۆح ــان ــی دوو
کاربەدەستی دیاری ئەم ڕێژیمە لە چەندین لێدوانی
خۆیان لە نێوخۆی واڵت و بە تایبەتی لە دەروەی واڵتیش
و ڕوو بە ڕاگەیەنە نێونەتەوەییەکان ڕایان گەیاندوە ،لە
ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا زیندانیی
سیاسی بوونی نییە .ئەم شان داخزاندنە لەژێر باری
زیندانیی سیاسی ب ێهۆ نییە ،حکوومەت لەم ڕێگەیەوە
دەیهەوێ فشارە نێودەوڵەتییەکان و بە تایبەتی زەختی
ڕێکخ راوەکانی مافی م ــرۆڤ لەسەر خۆی داماڵێ و،
بە دەس تئاوەاڵییەکی زی ــات ــرەوە سەرقاڵی سەرکوتی
ناڕازییانی حکوومەتەکەی لە نێوخۆی واڵت بێ.
الن یکەمی ئ ــەرک و بەرپرسایەتیی حکوومەت لە
بەرامبەر زیندانییاندا پاراستنی ماف و کەرامەتی ئەوانە،
کە کۆماری ئیسالمی لەم بارەیەشەوە کۆتایی دەکا و
بە نسبەتی زیندانییانی سیاسییەوە ئەم ئیدیعایە بە
دەیان قات بەرچاوتر و ڕوونترە .زیندانییانی سیاسی
لە یەکەم ڕۆژی دەسبەسەرک رانیانەوە ب ــەرەوڕووی
دۆخێکی پڕ لە ترس و ئەشکەنجە دەبنەوە .زیندانیانی
سیاسیی ک ــورد لــەو ن ــێ ــوەدا دووقــــات غــەدریــان لێ
دەکرێ .هەموو جۆرێک لە سزاکان لەسەر زیندانییانی

سیاسیی کورد تاقی دەکرێنەوە ،لە دوورخستنەوە،
ئەشکەنجەدان ،دادگ ــای چەند خولەکی ،حوکمی
زیندانی درێژخایەن ،ئێعدام و ...
ب ــەداخ ــەوە لە زۆرب ــەی ج ــۆراوج ــۆری ــی م ــاوە و
شوێن و ڕێژە و هتدی پێوەندیدار بە زیندانەوە،
زیندانییانی کورد لە سەرەوەی ڕیزبەندییەکانن.
بۆ نموونە عوسمان مستەفاپوور درێژماوەترین
زیندانیی سیاسیی ئێ ران بوو کە لەم دواییانەدا
بەهۆی فشار و زەختەکان بەردرا .زێنەب جەاللیان،
کۆنترین ژنە زیندانیی سیاسیی واڵتە کە حوکمی
قــورســی زی ــن ــدان ــی ه ــەت ــاه ــەت ــای ــی دراوەتــــــێ ،کە
بەداخەوە لە بنەڕەتییترین پێداویستییە دەرمانی و
پزشکییەکان بێبەشە و تووشی چەندین نەخۆشیی
جۆراوجۆر بووە .ب ێجێ نییە لیرە ئاماژە بەوەش
بکەین کە لەم ماوەیەدا کە نەخۆشیی کرۆنا باڵو
بۆتەوە و زیندانەکانیشی گرتۆتەوە ،ژمارەیەک
زیندانیی زۆر ت ــووش ــی ئ ــەم نەخۆشییە ب ــوون
و ئەمەش ب ــووە ه ــۆی نیگەرانیی هەموو الیەک
و داوای مەرەخەسییان بۆ ک ـرا .ب ــەاڵم یەکێک لە
بەربەستەکانی ب ــەردەم زیندانییانی “ئەمنیەتی”
ئەوەیە کە مەرەخەسییان نادرێتێ یا الن یکەم
زۆر بە شێوەیەکی سنووردار دەیانگرێتەوە ،ئەوە
لە کاتێ کدایە ئەگەر وەک زیندانیی سیاسی چاو
لێ بکرێن؛ دەتوانن لەو مافە بەئاسانی کەلک وەر
بگرن.
م ــەب ــەس ــت ل ــە دوورخ ــس ــت ــن ــەوەی زیندانییانی
سیاسیی کوردیش دووریی لە بنەماڵە و کەش و
هەوای شار و زێدی ئەو کەسەیە .بێجگە لە هەستی
دووریـــی ل ــە بنەماڵە ،ل ــە بــاری دەروونییشەوە
شوێن و کاریگەریی خ راپ لەسەر خودی زیندانی
و خزم و کەسانی دادەنێ ،کە ڕەنگە ئەگەر نەڵێین
بە هەموو تەمەنی خۆی دەتوانین بە دڵنیاییەوە
بڵێین سااڵنێکی زۆری پێ دەچ ــێ هەتا بتوانێ
ئەو کەسە ساڵمەتیی دەروونیی خۆی بە دەست
بێنێتەوە.
بەشێکی بەرچاو لە زیندانییانی سیاسیی کورد
لە ماوەی تەمەنی ئەم ڕێژیمەدا کەوتوونەتە بەر
ڕقی دەسەاڵتداران و لەگەڵ ئەوەی کە ئێعدام ک راون
–ل ــە هەندێک حاڵەتدا ئەگەر پێشمەرگە ب ــوون،
سووکایەتی بە تەرمیشیان ک راوە و بۆ چاوترسێن
کردنی خەڵک بە دوای ماشێن ڕاکێش راون ،-زۆر
یەک لەوان پاش تەحەممولی ئەشکەنجە و پاشان
کێشانی حوکمی زیندانەکەشیان ئێعدام ک راون و،
دوایەش گۆڕون و شوێ نبزر ک راون .تا بە ئێستاش
تەرمی هیچ زیندانییەکی سیاسیی کورد ڕادەستی
بنەماڵەکەی نــەکــراوەتــەوە و الن ـیک ــەم شوێنی
ناشتنیشیان نیشانی بنەماڵەیان نەدراوە .لە دوایین
نموونەی لەم جۆرە دەتوانین ئاماژە بە بارودۆخ
و چارەنووسی ناڕوونی هیدایەت عەبدوڵاڵپوور
بکەین ک ــە ئ ــەگ ــەرچ ــی ل ــەالی ــەن کاربەدەستێکی
ڕەسمییەوە بە بنەماڵەکەی ڕاگەیەندراوە کە ئێعدام
ک ـراوە؛ ب ــەاڵم بەهۆی ئ ــەوەی تەرمەکەیان نیشان
نــەداون ،ئەو بنەماڵەیە ئێستاش لە نادڵنیاییدا
بەسەر دەبەن و یەکال نەبوونەتەوە.
بەو پێیە بڕیارەکەی “ڕەئیسی”ش کە لە چەند
ڕۆژی ڕابردوودا باسی لە پێویستیی پێ ڕاگەیشتن
بە تاوانە سیاسییەکان کردوە هیچ لەو واقعییەتە
ناگۆڕێ ،چونکی هەر قانوونە پەسندک راوەکەش
لەجێدا ژم ــارەی ــەک ــی یەکجار ک ــەم ل ــە چاالکانی
سیاسی و مەدەنیی بەندک راو دەگرێتەوە و بەشی
ه ــەرە زۆری چ ــاالک ــان ــی سیاسی و م ــەدەن ــی بە
تایبەت لە کوردەکان و نەتەوە نافارسەکانی دی
هەمدیسان تۆمەتی “ئەمنیەتی”یان دەدرێتە پاڵ
و لە “دادگاکانی ش ــۆڕش”دا دادگ ــای ــی دەکرێن و
حوکمەکانیان لە الیەن “ناوەندە ئەمنیەتییەکان”ەوە
دەدرێ و لە ڕێگەی “دادوەر”ەکانەوە ڕادەگەیەندرێ.
***

فارس دەڵێ “هرچه بگندد نمکش میزنند ،وای به روزی که بگندد
نمک” .پێمخۆشە خوێنەری هێژا و چازان و لێزان بەهۆی ئەم ڕستە
فارسییەوە لۆمەم نەکەن و بە دژە نەتەوە و نۆکەری بێگانه و
داردەستی شۆڤینیزمم نەزانن .خۆ ئەگەر ئاواش بکەن ،هیچم لەدەست
نایە .جاری جــاران نییە خەڵک بــەدوای کتێب و ڕۆژنامە و پەند و
ئامۆژگاریی پیرە ژنان و پیرە پیاوانی دنیادیتە و خاون ئەزمووندا
بڕۆن .کەنگێ پێیان خۆش بێ لەسەر ڕووبــەری مۆبایل دەست بە
پەنجە لێدان دەکەن ،یان ئەگەر مەجێزیان بخوازێ ئەنگوستێک بە
پاوەری کامپیۆتێرەکەیانەوە دەنێن .جا ئەگەر کامپیۆتێر داگیرسا و
خواوڕاستان کیژومیژ لەسەر خەت نەبوون و کچانی جوان وێنەی
تازەیان سناپ نەکرد ،یان کوڕێژگەی شــاز ،دەســت و مەچەکیان
پێشان نــەدا ،ئــەوە یەکسەر دەکەونە گیانی من و بە ستاتووس و
کۆمێنت و تێچێن و مێچین دامدەگژێنێ .دەمکەن بە نۆکەری بێگانە
و وام لێدەکەن ئەوەندە ڕستە فارسییەم لە ببێتە ژەهری مار و بۆم
قوت نەدرێ .لە قوڕگمدا بمێنێ و مەرەکەبەکەی بە اللغاوانمدا بێتە
خوار.
ئەمجۆرە ژیانەی ئەم سەردەمە تەنیا ئەوەندەی باشە زۆربەی ئەو
شەڕانەی تێیدا دەکرێ ،بیالمانێ هەر بە قوونەوە لەسەر ڕووبەری
مۆبایل و کامپیۆتێرانە .ئەگەر وا نەبوایە ،ڕۆژانــە دوو ئەوەندەی
گۆڕستانی کڕۆنالێدراوانی شاری قوم لە هەموو شارێک گۆڕ بۆ
نەیارانی مەیدانی ئەم جەنگە هەڵدەکەندرا .منیش بههۆی ئەو ڕستە
کورتە فارسییەی لە سەرەوە نووسیومە ،دەکەوتمە بەر تیروتوانجی
ئەو کوڕ و کچە نیوە وشیارە خەواڵووانەی بە زڕەباوێشکانەوە
پشتیان بەرانبەر به کامپیۆتیر و موبایالن دەچەمێننەوە.
لە نێو هەموو ئەوانەی لە سەر رووبەری مۆبایل و کامپیۆتێران
خەریکی شەڕە دندووکەن ،ڕۆژنامەنووسان و پەیامنێران لە هەمووان
زیاتر زەرەرمەندن .ئەوان جیا لەوەی لە نێو تۆڕە کۆمەاڵیتییەکان بە
تــۆڕەوە دەبن ،لە دونیای ڕاستەقینەشدا ناچارن لەسەر ڕووپەڕی
ڕۆژنامە و لە بەرانبەرکامێرای تەلەڤیزیۆن و لە پشت مایکرۆفۆنی
ڕادیۆکانیش دەربکەون .جا ئەمە وایان لێدەکا بکەونە بەر سزای
یاسا .دیارە یاسای ئەم سەردەمەش وەک خوێی نێو چیشتە و دەبێ
بەپێی پێویست لە هەموو شتێکدا هەبێ .ئەم یاسایە زۆربەی جارانیش
وەک یاسای  ٨کاتژمێر کار بۆ کرێکاران هەر زۆر بێتامە.
ئەوە بەم باسی سۆشیال میدیا و تۆڕی کۆمەاڵیەتی و ڕادیۆ و
تەلەڤیزیۆن و ڕۆژنامە و شتانە کە بە بڕوای هەندێک لە دەسەاڵتداران
هەموویان سەروبنی قوماشێکن و بە پیالنی زایۆنیسم و شەیتانی
گەوڕە دەجووڵێنەوە و دەست و پێوەندیی سی ئای ئەی و مووساد
و ئێم ئای ٦و شتی وان( .دیــارە جارێ “کگب” لەم موعادەلە و
موعامەلەیەدا نییە و لە بنکەی فڕۆکە شەڕکەرەکانی “نــەوژە”ی
هەمەدانەوە براگەورەشمانە).
قسەی خۆمان بێت دارسمە بۆ ئەوە نابێ دەم لە بابەتی سیاسی
وەربــدا .ئــەوە نییە بابەتەکەم بۆ ڕاستەڕێ نابێ و هەرجارەی بە
پەراوێزێکەوە دەنووسێم و بە دوایدا دەڕۆم و بابەتە سەرەکییەکەم
لێ دەبێ بە پەراوێز و پەراوێزەکە پەراوێزێکی دیکەی لێدەکەوێتەوە،
ئەویش پەراوێزێکی دیکە و بەم پێیە هەر پەراوێزە و پەراوێزێکی دیکەی
لێ دەکەوێتەوە و دارسمە هیچ ،کەندەسمەش سەری لێدەشێوێت و
ڕێگەی چوونەوە هێالنەی خۆی لە کەندەاڵناندا لێدەشێوێ.
بۆ دۆزینەوەی سەرەداوی سەرەکیی باسەکەمان بەناچاری لەنێو
لۆمەی ڕەخنەگران و دژبەراندا دەچینەوە سەر ڕستە فارسییەکە واتە
“هرچه بگندد نمکش میزنند ،وای به روزی کە بگندد نمک”.
لەنێوان دەسەاڵتەکانی وەک جێبەجێکار و یاسادانان و تەنانەت
دەستەاڵتی میدیا و ڕاگەیاندیش کە ئێستا وەک دەستەاڵتی چوارەم
دەناسرێ و کەسیش هەرزنی بە کاڵوی ناپێوێ .بەاڵم دەسەاڵتی
دادوەری کە سەرتۆپی هەموو دەسەاڵتانە و بە چاودێریکردنی
جێبەجێکردنی یاسا لەالیەن دەسەاڵتەکانی دیکە و کۆمەاڵنی خەڵکەوە
وەک ئەو كڵوخوێیە وایە پێش بە بۆگەنبوونی شتەکانی دیکە دەگرێ.
دەســەاڵتــی دادوەری ناهێڵێ کارمەندانی پلەبااڵی جێبەجێکاری
دەسەاڵت دزی بکەن و سەرمایەی خەڵک بۆ خۆیان تەرخان بکەن،
پێش بە دزی و فزیی کاربەدەستان و باڵوبوونەوەی درۆ و دەلەسە
لە الیەنە هێندێک لە ڕۆژنامەنووسانی “غەیریخودی” دەگرێ.
نەمگوت ناتوانم ئەوەندە لەسەر بابەتی سەرەکی بوەستم؟ دیسان
تــۆڕە تۆڕ و سەرکێشە کۆمەاڵیەتییەکان بەرەوخۆیان ڕاکێشام.
خۆزگە وەک جــاری جــاران لە ڕووبــەری کامپیۆتێر دوور بوایەم
و لەسەر کاغەز نووسیبام .ئەوکات لەم هەموو “نۆتیکەیشن” و
پەیامە بەدوور دەبووم و هۆشم هەر لەسەر نووسینەکە دەبوو و
بە هۆی ئەم هەموو پەیام و مەیامە وا بەخێرایی هەواڵی ڕاکردنی
دادوەرە گــەورەکــەی شــاری تــارانــم پێنەدەگەیشت و نەمدەزانی
خۆی گەیاندووەتە ئورووپا و لەوێ لەالیەن پۆلیسی ئینترپۆلەوە
دەستبەسەر نەکراوە ،وا بەخێرایش نەمدەزانی دەسەاڵتی دادوەریی
ئێران هەموو قــازی و دادوەرەکــانــی دەیــانــەوێ دزی کــردن وەک
ئەزموون تاقی بکەنەوە.
باشە تۆی خوێنەریش لەم داهێنانە جوانەی دەسەاڵتی دادوەری فێر
بی و هەر لەئێستاوە دەست بە دزین بکەی و یارمەتیی وەڕاستگەڕانی
ئیدیومی ”وای به روزی کە بگندد نمک” بدەی.
***
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مەرجەکانی تەنگەژەی یاسامەند
سام یارسان

هەرچەند دەکرێ پێناسەی جۆراوجۆر
ب ــۆ چەمکی گ ــەن ــدەڵ ــی بخەینە ڕوو _
ڕەنگبێ ئەم بابەتە کورتیی زمانی بێ کە
لە گەندەڵیی بیۆلۆژیک و گنخاوەوە بگرە
هەتا ڕابواردن و گەمە و قومار و خ راویی
دژە ئەخالقی و ڕامیاری لەخۆ بگرێ-
ب ــەاڵم لەبەر ئامانجی ئەم نووس راوەیە
دەتوانین ڕزاوی و گەندەڵی بە گۆشە
نیگای زانستە کۆمەاڵیەتییەکان وەکوو
لە بەرچاو نەگرتنی ڕێسا و نەریتەکان و
بە مەبەستی کەڵکاژۆی نابەجێ دابنێین،
کە خۆیا ب ــوون ــەوەی دەرەکییەکەی بۆ
ک ــردەوەی تاکەکان دەگەڕێتەوە؛ هەر لە
درۆوە بگرە هەتا بەرتیل و دەورلێدانەوە
لە یاسا بۆ وەدەس تهێنانی سامان و
هێز و زۆری .ڕاستە گەندەڵی لە هەموو
کۆمەڵگەکان بوونی هەیە و هیچ واڵت و
حکوومەتێک نابینی کەم یان زۆر کرمۆڵی
و گەندەڵیی تێدا نەبینرێ ،بەاڵم ئاخۆ
بۆچی لە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێ راندا ئێمە ب ــەردەوام دەبینین کە ئەم
دیاردەیە ڕۆژ بە ڕۆژ گەشە دەکا و نەک
هەر لێی بەرگەشت نین بەڵکوو خێ را
سەرجەم بەرپرسان و کاربەدەستانی
ئەو ڕێژیمە لە ماوەی  ٤١ساڵی ڕابردوودا
تێوەی دەگلێن؟ بە دڵنیاییەوە لەم چەند
دەساڵەی دواییا خەڵکی واڵتی ئێ ران لە
بواری بیۆلۆژیکییەوە بە بەروارد دەگەڵ
پێش دامەزرانی ئەم ڕێژیمە ئاڵوگۆڕیان
ب ــەس ــەردا ن ــەه ــات ــوە ،ک ــەواب ــوو ن ــاک ــرێ
بڵێین ئەو گۆڕانی ئاکارە بخرێتە پاڵ
قەڵەمبازی ژێنێتیکی .ئەدی باشە دەبێ
چ ڕووی دابێ کە ئیمڕۆکانە دەبینین نەک
هەر لە ئاستی بەرپرسان و حاکمانی
ئەو واڵتە بەڵکوو خەڵکی ئاساییش لە
ئاستی ج ــۆرب ــەج ــۆردا تووشی ڕزان و
گەندەڵی بوونە؟ بێگومان دەبێ هۆکاری
س ــەرەک ــی لە ش ــێ ــوازی دەس ــەاڵت ــداری و
حاکمیەت لەو چەند دەساڵەی دواییدا
ببینینەوە ،بەاڵم دەبێ بەرپرسانی ئێ ران
چ جــۆرە هەڵسوکەوتێکیان هەبێ کە
ئاکامەکە ئەوها ڕۆچوون بەنێو گەندەڵی
بێ؟ بەڕواڵەت کۆماری ئیسالمیی ئێ ران
داواکاریی بڕەودان بە دینداری و ئاکاری
ئۆلییە کە دەب ــێ خەڵک وەه ــا ه ــان بدا
کــە نـــەک لــەبــەر ت ــرس ــی ب ــەرپ ــرس ــان ــی
ق ــەزای ــی و ڕاس ــپ ــێ ــردراوان ــی کۆنترۆڵی
دروستی یاسا؛ بەڵکوو لەبەر باوەڕ بە
پاراستنی ڕێساگەلی ئیسالمی و ئیالهی
خۆیان ب ــەدوور بگرن لە هەر چەشنە
گەندەڵی و سووچێک و بە پێی یاسای
ب ــن ــەڕەت ــی ــی ن ــووس ـ ـراوە و دەس ــەاڵت ــی ــش
دەب ــێ بوارێک بخولقێنێ کە کەرامەتی
مرۆڤ لە کۆمەڵگە بپارێزرێ (بنەمای
 ٢لە یاسای بنەڕەتی) ،بەاڵم بە کردەوە
ڕەوت ــی گ ــووران ــی ئ ــاک ــاری کۆمەاڵیەتی
لە کۆمەڵگە بەجۆرێک ب ــووە کە نەک
تەنیا ناتوانرێ بەرپرسان بەو پێوانانە
هەڵسەنگێنی ،تەنانەت خەڵکی ئاساییش
ب ــاوەڕەک ــان ــی ــان ئ ــاڵ ــوگ ــۆڕی ــان ب ــەس ــەردا
هــاتــوە و ش ــاه ــی ــدی پ ــەرەئ ــەس ــت ــان ــدن ــی
فەساد لە ئاستی ژێ ــرەوەی پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکانیشین.
دەزان ــی ــن ک ــە ل ــە س ــادەت ــری ــن ج ــۆری
پێناسەی ئ ــاک ــار (اخـــاق) چ ل ــە ب ــواری
پەروەردەی ئۆلی چ بە ڕوانینی فەلسەفی؛
ئەو کردەوەیە ئەخالقییە کە ئەگە ببێتە
یــاســا ،پ ــێ ــی ڕازی ب ــی ــن و پ ــەس ــەن ــدی
بکەین .ئەوە لە حاڵێ کدایە کە لە بەشی
هـــــەرەزۆری ئــەو خ ــااڵن ــە ئ ــاک ــاری ئەو
خەڵکە ،ئەگە کردەوەکە بۆخۆی گەڕاوە و
لەوی بقەومێ ،پێی ڕازی نییە و بەباشی
نابینێ! ئ ــەی بۆچی ئ ــەو بـــاوەڕە هەتا
ئ ــەو ڕادەی ــە لە پ ــەرەس ــەن ــدن چۆتە نێو
کۆمەڵگەوە؟
ه ــەرچ ــەن ــد دەتــوانــیــن ه ــۆک ــارگ ــەل ــێ ــک
ب ــاس بکەین ب ــەاڵم یەکێ لە گرنگترین
هۆکارەکانی کە بەداخەوە کەمتر بایەخی
پ ــێ دراوە ئــەوەیــە ک ــە ی ــاس ــا کەوتۆتە
لێژی و کەس شتی باشی بۆ نابێژی!
ڕەوش ــی تەنگانە و لە یاسا قەومان بە

شێوەیەکی گشتی ،ئ ــەو دۆخەیە کە تاک
تووشی ڕەوشێکی ناسروشتی دەب ــێ کە
ت ــێ ــدا ه ــەڵ ــک ــەوت ــن ــی ب ــۆ ت ــاک بەرئەنجامی
نەرێنیی ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و تەنانەت
ساڵمەتییشی لێ دەکەوێتەوە و تێپەڕین لێی
بەبێ تێچوو نییە و کاریگەرییەکانی هەتا
ماوەیەکی زۆر هەر دەمێنێتەوە .بۆمیناک
ئەگە کەسێک دە سەرما و سەخڵەتییەکی
دژواردا بمێنێتەوە یان لە بواری خواردنەوە
دەس ــت ــی وە خـــواردن و خــواردنــەوە ڕانەگا
تووشی تەنگانە و لێقەومان دەبێ و ئەگە
ماوە و دژوارییەکە درێژ ببێتەوە؛ دەتوانێ
کەسەکە لەنێو و لە ئاستێکی نزمتریشدا
دەتوانێ سەدەمەی کاریگەر لە جەستەی بدا
کە هەتا کۆتایی ژیان دەگەڵی دەمێنێتەوە و
لە نەستی بیرەوەرییەکانیدا تاڵ و تووش
دەمێنێتەوە.

تەنگانە دەبێتە هۆی ئەوەیکە گرووپێک
لە خەڵک ئەگە بە ناچاریش بێ دانی پیا
بنێن بەاڵم قینی چۆنیەتیی دەرکەوتن لەم
شێوازە پڕ لە قەی رانەیان لە بیر دەمێنێتەوە
و دەس ــەاڵت ــداران بیریان لەوە نەکردبۆوە
ئەم جۆرە ڕەوشت و ئاکارە بە کوێ دەگا
و ئاکامەکەی چیی بەسەر دێ کە تەنانەت
ڕۆژێک دەقڕوقاپی خۆیشیان داڵێ.
ئەوانەی کە هێزی دانانی یاسایان هەبوو
لە یەکەم هەنگاودا بنەمای ئاکاریان لە
بیر چۆوە و بە خوێندنەوەی جۆرواجۆر
لە ئیسالم ،هەموو ج ــۆرە یاساگەلێکی
ســنــووردار ک ــە دەبێتە ه ــۆی ڕەخسانی
ڕەوشی تەنگانە لە خەڵکدا پەسەند کرد؛
وەک ،زیادکردنی هەاڵوێژی دام ــەزران ــدن
(گزینش استخدام) بە پێوانەی ن ــاڕوون
کە ئامانجەکەی گەشە و کەلکوەرگرتنی

ڕۆنـــــڕاوان ک ــە بــاس ک ــردن ــی تەنانەت
بەشێکی کەمیشیان لێرەدا دەبێتە هۆی
ئەوەیکە ئێمە لە بابەتەکەمان دوور
بکەوینەوە و تەنیا بە شێوەی تیتروار
ئ ــام ــاژە ب ــە چەند نموونەیەک دەک ــەم
کە خوێنەر بە هەندێک بیرکردنەوە
دەتوانێ بزانێ ئەو ڕەوشە تەنگانەیەی
باسی دەکەم چۆنە و چییە.
بۆ وێنە ،قۆرغکاریی ڕاگەیاندن و
دانانی یاسای قەدەغەی کەلکوەرگرتن
لـــە ســـەتـــەالیـــت یــــان تــێــپــەڕیــن لە
فیلتێرینگی ئینتێرنێت؛ ه ــەاڵواردن ــی
م ــاڵ ــی ــات ــی ،دووچـــــاوەکـــــی لـــە دانـــی
بوودجە چ لە بواری جوغ رافیاییەوە چ
لەبواری ڕێکخ راوەیی-وەک نەبوونی
هاوسەنگیی نێوان ناوەندە فەرهەنگی
و ئایینییەکان ل ــە ه ــەم ــب ــەر ک ــەرت ــی

مەخابن لە نێو دەسەاڵتدا نەک هەر هیچ بایەخ و گرنگییەک بەوە نادەن کە وەک داڕێژەران ی
یاسا ،کەل کوەرگرتن ی نابەجێ و زیادە تووش ی کارەساتی ڕەوش ی تەنگانەیان دەکا بەڵ کوو بە جۆرێ
بە دەستکاریی یاساکان و دەور لێدانەوەی و الن یکەم ی بێنەوبەرەی بڕۆکراتیکی نیوەچڵیش ،بەستێن
بۆ برەودان بەو ڕەوشە خۆشتر دەکەن و هەر گوێشیان ل ێ نییە چونکە قازانجیان لەوەدایە و خەڵ کیش
کەیف ی خۆیەتی با بمرێ!
بە دڵنیایەوە ئاوەزی ساغ وا حوکم دەکا
کە م ــرۆ خ ــۆی ل ــەو ڕەوش ـــەدا نەبینێتەوە،
ب ــەاڵم پرسیار ئەمەیە ک ــە گ ــرووپ ــێ ــک بە
ناوی دەسەاڵت هەوڵ بدەن ڕەوشی تەنگانە
و ق ــەوم ــان ب ــە ش ــێ ــوەی ــەک ــی سیستماتیک
ل ێبکەن ،تەکلیف چییە؟ وای دابنێن کە
بۆ کەلکوەرگرتن لە خات رانە و هەڤیازیی
ماڵی و ئابووری لە واڵتێک لەسەریەتی کە
پرەنسیپێکی تایبەت بپارێزێ کە باوەڕمان
پێی نییە ،ئەدی چارە چییە؟ واتە بۆ میناک
ب ــۆ دام ــەزران ــدن ،وەرگ ــرت ــن ــی جـــەوازی ک ــار،
درێژەپێدان بە خوێندن و  ...دەبێ بە گەز و
پێوانەی ئایدۆلۆژیا هەڵسەنگێندرێین و بە
پێچەوانەی ئەمە ئەگە ئەو باوەڕەمان تێدا
نەبوو و لەو هەڤیازییانە ب ێبەش بووین
[کە دەبین] ،دەبێ چ بکەین؟
ئایا ڕەوشێکی ئاوا خەڵک تووشی تەنگانە
ناکا؟ ئایا دۆخی ئاستی یەکەمی پەرەسەندنی
گەندەڵی نابێتە باو؟ ئایا کەسانێک بیر لەوە
ناکەنەوە کە هەرچەند ئیمانیان بەو شەرت
و مەرجانە نەبێ ،خۆیان وا پێشان بدەن
کە دەگەڵی هاوڕێن؟! بەداخەوە ئەم نەریتە
هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی هاتنە سەر کاری
کۆماری ئیسالمیی ئێ رانەوە بەو پاساوە کە
ئێمە دەمانهەوێ جگە لە کەلکوەرگرتن لە
خەڵکانی بەتواناتر بە شێوەیەکی هێور
خەڵک هان بدەین باوەڕە بایەخدارەکانیان
جێگیر بکەن بەتوندی کەلکی لێ وەرگی را
و هیچ کەسێکیش نەیدەتوانی ئەمە وەبیر
حاکمان بێنیتەوە کە ئەم شێوازە نەک هەر
بە ئاکام ناگات بەڵکوو بە بوونی ڕەوشی

چ ــی ــن ــێ ــک ــی دیــــاریــــکــــراوی ک ــۆم ــەڵ ــگ ــەی
ج ـێب ــاوەڕی خۆیان ب ــوو ،هەڵبەت دوات ــر
زانیان کە بە هاسانی زۆریەک لە خەڵک
ب ــە ڕواڵــــەت و دەغ ــەڵ ــک ــاری و چ ــەواش ــە
دەتوانن ئەو ڕێسایانە دەور لێدەنەوە و
بە شێوەیەکی نەخوازراو چوونە بازنەی
خەڵکی ئەوان ،جا ئەو خەڵکانە کە بە فێڵ
و ساختەکاری چووبوونە نێو ڕیزیان
بوونە هۆکاری کێشە و سەرئێشە بۆیان.
نموونەی س ــادەی ئ ــەم جــۆرە یاسایانە
دەت ــوان ــی ــن ب ــاس ل ــە پ ــێ ــن ــاس ــەی ماڵیاتی
گومرگی ک ــااڵ و دی ــاری ــک ــردن ــی ن ــرخ وەک
میناک ل ــە ماشێندا ب ــک ــەی ــن .هەمیسان
پاساوی جوان و مرۆڤانەکەی پشتیوانی
ل ــە ب ــەره ــەم ــی ن ــێ ــوخ ــۆی ــی ب ــوو بـــەاڵم بە
کردەوە بووە هۆی بەرهەمهێنانی مافیای
ماشین ک ــە ل ــەوێ ــدا ب ــە س ــام ــان ــی خەڵک
ماشینی بە کوالێتیی نزم بە نرخی بەرز
ب ــەره ــەم دەه ــات و قازانجەکەشی چ بە
ڕێ ــگ ــەی هــاوردەکــردنــی ماشین چ وەک
ک ــڕی ــن ــەوەی ماشینی نێوخۆیی دەچــووە
گیرفانی کەسانێک ک ــە ب ــە دڵنیاییەوە
ناتوانین ئ ــەوان ــە وەک خەڵکی ئاسایی
کۆمەڵگە بناسین و بەداخەوە لە ئاستێکی
زۆر ،تەنانەت فەرمانبەرانی ئەو پیشەیەش
هەر ئەو گرووپە هەڵدەبژێردرێن کە لەو
کۆلیدۆرە سەقەتەی هەاڵوێژی دامەزراندن
تێپەڕیون و لە ڕاستییا لە خەڵکی نین و
یان لەو دەستە لە دەغەڵکارانەن کە ئەو
سیستمەیان دەور لێداوەتەوە .بەشی هەرە
زۆری یاساکان لەم واڵتە ئا بەم شێوەیە

ساخڵەمی -ه ــەاڵواردن ــی پ ــەروەردەی ــی،
جیاوازی دانان لە بەشی دەرمانی و . ...
هەر هەموو ئەم هەاڵواردنانە ڕەوشی
تەنگانە بۆ خەڵک دەخولقێنێ ،جا سەیر
ئەوەیە ئەم دۆخە نەک دوژمنی دەرەکی
و گەمارۆکان بەڵکوو بە پشتیوانیی
یاسای ڕۆنــڕاوی دەســەاڵت دەخولقێ.
ئاکامی سەرهەڵدانی ئ ــەم ڕەوشــە پڕ
لە تەنگانە و قەی رانە بە شێوەیەکی
زەوینی؛ دان پێدانانی خەڵک بە دۆخی
ناچارەکی و بۆ مانەوەی خۆی ئامادەیە
ه ــەم ــوو ک ــارێ ــک ب ــک ــا ،وەک کۆڵبەری
ئەویش لەالیەن کەسانی خوێندەوار
کە هیچ شانسێکیان نییە کە ئاکاری
ش ــەراف ــەت ــم ــەن ــدان ــەی خ ــۆی ــان ب ــۆ دەور
لێدانەوەی یاسا بخەنە ژێر پێ .ژمارەی
ئەو کەسە شیاوانەی کە کەوتوونەتە
نێو ڕەوش ــی تەنگانە و تووشی گرفت
و ناحەقی ب ــوون ــە ک ــەم نین .ڕەنگبێ
سەرجەم ئ ــەو ناخۆییانە (غیرخودی)
تووشی دۆخ ــی کۆڵبەری نەبن بەاڵم
ن ــاچ ــار دەک ــرێ ــن ک ــە ب ــە دوای کەمتر
ل ــە مافی خ ــۆی ــان ب ــن و ئەگە ڕێگەی
الن یکەمی گەشەیان پێ بدەن ،لێرەیە
کە دەس ــەاڵت ــداران بە ڕواڵەتیش بێ و
بە ناوی چاکە پێویستیان بە ڕەعیەت
هەیە! ئ ــەو مەزنایەتییەی م ــرۆڤ کە
بڕیار بوو یاسا پشتگیریی بکا و بۆ
گەشە و پێشکەوتنی ،پێوانە “کردەوە”
بێ ،لە نێو چووە و زۆریەک لەو تاکانە
بە کردەوە کەوتوونەتە دۆخێک کە حەز

دەکەن تەرکەواڵت بن و لە کۆمەڵگەیەکی تردا
کە بۆخۆیشیان دەزان ــن ڕەنگبێ گیروگرفتی
زۆر و تەنانەت وەک شارۆمەندی پلە دوو
بیانڕوانن ،بژین.
لــەم ن ــێ ــوەدا گرنگترین خــاڵ ئ ــەوەی ــە کە
کەلکوەرگرتن ل ــە ه ــێ ــزی پ ــەت ــی ب ــۆ ڕۆن ــان ــی
یاسا کە ئەو ڕەوش ــە تەنگانەیە دەستەبەر
دەکـــا ،تەنیا ڕێ ــک ــارێ ــک نییە ک ــە ل ــە الی ــەن
دەس ــەاڵت ــداران ــەوە بەڕێوە ببرێ .زۆر کەس
هەر بەو لۆژیکەی دەورلێدانەوەی هەاڵوێژی
دامــەزرانــدن و چ ــوون ــە نێو ب ــازن ــەی خ ــاوەن
بڕیارات کەلکیان وەرگرتوە -وات ــە خۆنوێنی
بەو شتەی کە هەر باوەڕیان پێ نییە ،ئەمەش
یەکەم هەنگاوی گەندەڵییە -دەست دەکەن بە
شرۆڤەی ئاستێکی نوێ لە ڕەوشی تەنگانە لە
نێو کۆمەڵگە .زاراوەی وەک “پاوان” (احتکار)،
قاچاخ و شتی لەم چەشنە ئاکامی ئەو شێوە
ڕوان ــی ــن و بۆچوونەیە کە ڕەوشــی تەنگانە
دروستی دەکا ،جیا لەو ئاکارە ئاشک رایانەی
کە لەالیەن پاوانچی و قاچاخچییەوە دەکرێن.
لە ئاستی بە ق ــەول شارستانییانەتر ،ئایا
ئاکاری پزیشکێک کە بۆ دەرمانی نەخۆشێک
داوای کارانەی زیادەی ب ێمەنتق دەکا ،تشتێک
جگە لە ئاکامی خولقانی ڕەوشی تەنگانەیە؟
ئ ــەو نەخۆش و دەردەدارەی کە بڕیار بوو
ه ــاوک ــاری و پشتیوانیی یاسایی لێ بکرێ
و گەورەیی ئینسانیی بپارێزرێ ،ناچارە بە
هەڵبژاردنی لە نێوان مان و نەمان بە ڕازی
ب ــوون بەو نادادپەروەرییەی بۆتە ب ــاو! ئەو
کرێکارەی کە هەاڵواردنەکان وای کردوە گەشە
نەکا و بەهرەکانی سەرکوت ک ـراون و هیچ
پشتیوانییەک لە کەرامەتی ئینسانییەکەی
ن ــاک ــرێ ک ــات ــێ ــک دەک ــەوێ ــت ــە بـــەر شـــااڵوی
گ رانییەکان کە دەوڵەت بۆ خۆدەرباز کردن لە
گەندەڵییە ئابوورییەکانی و ب ێسەروبەری
سیستم تووشی بووە ،ناچارە لە نێوان مردن
و ه ــەرزان فرۆش کردنی هێزی کاری خۆی
دانەیەکیان هەڵبژێرێ ،تەنانەت ئێستا بەو
ئێپیدێمییەی کە هاتوە و کۆرۆناڤیرووس
تەنگی ب ــە خ ــەڵ ــک هەڵچنییەوە ،کرێکاری
بەستەزمان بە ن ــاچ ــاری ل ــەم دۆخ ــەش ــدا بۆ
بژیوی ژیانی ماڵ و منداڵی هەوڵ دەدا.
مەخابن لە نێو دەسەاڵتدا نەک هەر هیچ
ب ــای ــەخ و گرنگییەک ب ــەوە نـــادەن ک ــە وەک
داڕێژەرانی یاسا ،کەلکوەرگرتنی نابەجێ و
زیادە تووشی کارەساتی ڕەوشی تەنگانەیان
دەکـــا ب ــەڵ ــک ــوو ب ــە جـــۆرێ ب ــە دەستکاریی
یاساکان و دەور ل ــێ ــدان ــەوەی و الن یکەمی
بێنەوبەرەی بڕۆک راتیکی نیوەچڵیش ،بەستێن
بۆ برەودان بەو ڕەوشە خۆشتر دەکەن و هەر
گوێشیان لێ نییە چونکە قازانجیان لەوەدایە
و خ ــەڵ ــک ــی ــش ک ــەی ــف ــی خ ــۆی ــەت ــی بــا ب ــم ــرێ!
میناکی هەرە زیندووی ئەو بێ سەروبەری
و تەنگانەیە بەرزکردنەوەی لەنکاوی نرخی
بێنزین ل ــەالی ــەن س ــەرۆک ــان ــی س ــێ هێزەکە،
پێشگرتن بە کاردانەوەی پارلمان لەم بابەتە،
پەسەند کردنی بوودجە بەبێ دەستێوەردان و
ئاگاداریی مەجلیس و لەم دواییەشدا الن یکەم
هەقدەستی کرێکاران بەبێ بوونی نوێنەرانی
کرێکارەکان و . ...
هــەرچــەنــد ب ــەردەن ــگ ــی ســەرەکــیــی ئ ــەم
نووس راوەیە ،ئەو کەسانەی کە هەتا ئێستا
بە خولقاندنی ڕەوشی تەنگانە بە شێوەیەکی
سیستماتیک هیچ گرنگییەکیان نەداوە بەاڵم
ن ــووس ــەری ئ ــەم دەقانە ه ــی ــوادارە کە الیەنی
بەرامبەریش واتە دەسەاڵتداران ئەمە بزانن
کە پەرەسەندنی ڕەوش ــی تەنگانە ه ــەروەک
چۆن هەتا ئێستاش وەدی ــار کەوتوە هەموو
ک ــات لە ب ــەرژەوەن ــدی ــی ئ ــەوان ــدا نابێ و ئیتر
خ ــەڵ ــک چیی دی ل ــە ن ــێ ــوان مـــردن و مافی
ک ــەم دەستەوەستان نامێنن و هەڵبژاردەی
سێهەمیشیان لە بەردەستدا دەبێ کە دەتوانێ
ئاهـ و ناڵەی بەکردەوەی ئەو خەڵکە هەموو
حاکم و زاڵمان پێوە ئاگر ت ێبەردا.
لێرەدا دەبێ زۆر وریا بین چونکە ئەگە کار
بگاتە ئەو جێگایە هەر بە تەنیا دەسەاڵتداران
گڕ ناگرن و مەترسیی ئەوە هەیە دەسەاڵتی
دوای ئەمانەش بکەوێتە دەســت کەسانی
لەوانە بەدتر کە ئاکامەکەی هەر هەموومان
پێکەوە ئاور بگرین.

ژماره٧٧٦ :
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هێمن مەروانی:

بۆ کورد بایەخی مەعنەوی و سیاسی و مێژوویی میراتی کولتووری
پتر لە بایەخە ماددییەکەیەتی

دیمان ه :شەونم هەمزەیی

میراتی فەرهەنگی و کولتووری کە گرینگییەک ی مێژوویی و شوناسخوازنەی بۆ هەر میللەتێک هەیە ،بۆ نەتەوەی کوردیش پێویستییەک ی
حاشاهەڵنەگرە .بەتااڵنبردن ی میراتی کولتووریی کورد و سڕینەوەی شوناس ی کورد لە الیەن نەیاران ی کوردەوە بووەتە بابەتێکی جێی سەرنج
و ،شارەزایان ی بواری میراتە فەرهەنگی و ئاسەوارە مێژووییەکان پێیانوایە دەبێ بە گرینگیی زیاترەوە لەو پرسە بڕوانین .لەنێو بردن ی
ئەو میراتە کولتوورییانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە الیەن کاربەدەستان ی کۆماری ئیسالمیی ئێران و کەسان ی بەرژوەندیخوازەوە ئەمڕۆکە
بووەتە مەترسییەک ی گەورە لەسەر مێژوو و ناسنامەی کوردستان .بۆ زیاتر باس لەسەر ئەم پرسە “کوردستان” ،وتووێژێکی لەگەڵ “هێمن
مەڕوان ی” ،کارناس ی بااڵی “ئاسەواری کەونارا” پێک هێناوە.
ئایا ڕوانگه یان بڵێین پێناسەیەک ی
گشتداگیر بۆ میراتی کولتووری هەیە؟
شوێنەواری نەتەوەیی ،ئاسەواری
نەتەوەیی ی ــان میراتی نەتەوەیی
یان ی چی؟

سەکاوەند ،دووکان داوود ،ڕەوانسەر،
بەردی ئاشقان و دەخمەی سەرپێڵی
زەهاو گشتیان سەر بە شارستانییەتی
مــاد و م ــێ ــدی ــان .ئ ــەم ــان ــە ه ــەم ــووی ــان
می راتی ک ــول ــت ــووری و ب ــەره ــەس ــت و

م ــی ـرات ــی کــولــتــووری بــە کـــۆی ئ ــەو
ئـــاســـەوارە ب ــەج ـێم ــاوان ــە ل ــە ڕابــــردوو
دەوترێ کە خاوەنی بەهای کولتووری
بـــن .ئ ــەم ــان ــە دەکـــــرێ ب ــری ــت ــی ب ــن لە
ئ ــاس ــەواری بەرهەست و بەرچاو وەک
بیناگەلی کەونارا یان ئاسەواری نادیار
وەک داب و نەریت و بۆنەکان ،کە بۆ
پاراستنی ئەمانە بۆ بــەرەی داهاتوو
هەوڵ دەدرێ .می راتی کولتووری ،تایبەت
و ب ێهاوتا و ب ێجێگرەوەن و لە هەمان
کاتدا ڕێز و نرخی خۆیان هەیە لەالی
پشتە جیاجیاکانی م ــرۆڤ ــدا .شتگەلی
بچووکتری وەک ک ــەرەس ــە و ئامێری
هونەری و شاکارە کولتوورییەکان لە
مۆزەخانەکان و گالێرییە هونەرییەکان
کۆ دەکرێنەوە و دەپارێزرێن ،لە کاتێکدا
هەندێ ئاسەواری وەک بیناگەلی کەونارا
ب ــە گشتی وەک م ــی ـرات ــی ک ــول ــت ــووری
پێناسەیان بۆ دەکرێ.

نەگوێزەرەوەی کوردن و بێگومان زۆر
شوێن و بینا و ئاسەوار و شوێنەواری
گرینگیی دیکەش هەن.
لــە مـــەڕ م ــی ـرات ــی ن ــاب ــەره ــەس ــت و
غ ـ ــەی ـ ــرەم ـ ــاددی و ن ـ ــەگ ـ ــوێ ـ ــزەرەوەی
کوردستان ئەشێ ئ ــام ــاژە بە داب و
نەریت و زمان و سوننەت و بەج ێماوە
مەعنەوییەکانی ئەم شارستانییەتە
بکەم کە لە جێدا لە بواری کولتووری
و مەعنەوی و لە ڕاستییدا کۆڵەکەی
س ــەرەک ــی و قایم و پ ــت ــەوی دەواری
ف ــەره ــەن ــگ و ڕەس ــەن ــای ــەت ــی ــی ئێمەی
کوردن.

که باس له میراتی کولتووری و
شوێنەوارە مێژووییەکان دەکەین،
چۆن باس له میراتی کولتووریی کورد
دەکەین؟ میراته کولتوورییەکان ی
ئێمەی کورد چین و کامانەن؟
کە باس لە می راتی کولتووریی گەلی
کورد دەکرێ ،زوو بیرمان دەچێتەوە بۆ
الی “ماد”ەکان و پاشایەتیی ئ ــەوان .لە
ڕاستییدا ئەو مادەکان بوون کە بۆ یەکەم
جار لە بانوو (فالت)ـی ئێ ران یەکەمین
دەوڵ ــەت ــی گشتگیر و سەرانسەرییان
پێک هێنا ،بەاڵم ئەمڕۆکە بە هۆکارگەلی
سیاسی ،کوردەکان پشتگوێ و پەراوێز
خ راون.
گ ــەر ب ــم ــان ــەوێ ئ ــام ــاژە بــە می راتی
ئـــەمـــڕۆکـــەی کـــــورد لـــە ڕۆژهــــەاڵتــــی
ک ــوردس ــت ــان ب ــک ــەی ــن دەتـــوانـــم ن ــاوی
“فەقرەقا” وەک گرینگترین و دیارترین
جۆری بینای مێدییەکان بێنمەوە ،کە
گڵکۆی پاشایانی مێدی بە ناوەکانی
“دیاکۆ” و “فرەوەرتیش”ـە .گڵکۆ بەردینە
مێدییەکانی تر لە پارێزگای کرماشان
هەڵکەوتوون .گۆڕە بەردینەکانی وەک

گرینگی و کاریگەریی میراتی
کـــولـــتـــووریـــی نـــەتـــەوەیـــەک ـــی
شوناسخواز له پرۆسەی بەنەتەوە
بوون و بەدەوڵەت بووندا چییه؟
گ ــری ــن ــگ ــی و ک ــاری ــگ ــەری ــی م ــی ـرات ــی
کــــولــــتــــووری بــــۆ نـــەتـــەوەیـــەکـــی
شوناسخواز و خەباتکار ،لە ڕاستییدا
گرینگییەکی گەورە و پێویستییەکی
ح ــاش ــاه ــەڵ ــن ــەگ ــرە .هــــەروەک دەزان ــی ــن
ئەمڕۆ زانستی باستانناسی هەم بە
ج ــۆرێ ــک ل ــە خزمەتی ڕەسەنایەتیی
ک ــول ــت ــووری ــی ش ــارس ــت ــان ــی ــی ــەت ــەک ــان ــی
ڕابــردوودایــە و هەمژی دەوڵەتانیش
کەلکی سیاسیی لێ وەردەگــرن .جیا
ل ــەم ــە ،نــەتــەوەی کـــورد ب ــە درێ ــژای ــی
خ ــەب ــات ــی خ ــۆی و ب ــە ئ ــاگ ــاب ــوون لە
ڕابردووی پڕبەرهەم و ڕەسەنی خۆی،
بەردەوام لە هەوڵی ئەوەدا بووە الن یکەم
هەر نەبێ بەشێک لەو شارستانییەتە
ببووژێنێتەوە و نەهێڵێ تۆز و خۆڵی
ل ــەب ــی ــرچ ــوون ــەوەی ب ــەس ــەردا بنیشێ.
هەنووکە هەبوونی وەها کولتوور و
می راتێکی کەون و پڕبایەخ بە واتای
یەک لە هۆکارە کاریگەرەکان لە ڕەوتی
سەلماندنی ڕەوای ــی داخوازییەکانی
کورد بە هەژمار دێ.
ئایا میراته کولتوورییەکان هەر
تەنیا بایەخ ی مەعنەوییان هەیه،

ی كورد
ی گ هل 
یان دەکرێ له گۆشەنیگای ئابووری و شوێن هواره مێژوویی هكان 
ماددییشەوه سەیریان بکرێ؟
دهدهن.
می راتی کولتووری هەم خاوەنی بەها
و بایەخی مەعنەوییە و هەمیش بایەخ
ئـــەدی پ ــێ ــت ــانوان ــی ــی ــە کــە کــورد
و قورسایی ماددییشی ه ــەی ــە .کۆمەڵە خۆیش ی هێشتا بەباش ی لە بایەخ ی
ک ــەرەس ــە و شتگەلی دۆزرواە ل ــە گ ــۆڕ ،شوێنەوار و میراتە کولتوورییەکان ی
گ ــرد ،ق ــەاڵ و شوێنە باستانییەکان جیا نەگەیشتوە؟
لە بایەخی مەعنەوی ،خاوەنی بایەخی
بەڵێ ،بە دڵنیاییەوە .بەداخەوە وریایی
دراوییشن .لە ڕاستیدا لە ڕۆژگاری ئێمەدا و ڕوونکردنەوە لە مەڕ گرینگیی می راتی
و بۆ ئێستای کورد ،بایەخی مەعنەوی و کولتووری هێشتا نەگەیشتووەتە ڕادەی
سیاسی و مێژوویی ئەم می راتە کەونەی ئاکارێکی دژەبایەخ لە ئاستی کۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی ،پتر لە بایەخە ماددییەکەیەتی .کوردستاندا .تا دوێنێ باسی ڕاوی باڵندە
و ئ ــاژەاڵن ــی دەگ ــم ــەن وەکــوو بایەخێک
مامەڵەی داگیرکەران ی کوردستان سەیر دەک را و ڕاوچییان بە شانازییەوە
لەگەڵ شوێنەوار و میراتی کولتووریی باسیان لێ دەک ــرد ،ب ــەاڵم بەختەوەرانە
نەتەوەی کورد چۆن بووە؟
ئەمڕۆ ئەمە بووەتە کردەیەکی دژەبایەخ.
ئاکاری دەوڵەتانی داگیرکەری کوردستان ت ــا گەیشتن ب ــە وەهــا ڕۆژی ــک لەسەر
لە تەواوی بەشەکانیدا ،تەنیا ڕوانینێکی ئاسەواری باستانی ڕێگەیەکی چەتوون
ئەمنی و پڕ لە هەاڵواردنە .لە کوردستانی و درێ ــژم ــان ل ــەب ــەرە .ب ــەداخ ــەوە ج ــۆرە
بندەستی ئێ ران ،نەک هەر هیچ بایەخێک ڕوانینێکی تەسک و ن ــاڕاس ــت ل ــە نێو
نادرێتە می راتی باو و باپی رانیان و هیچ خەڵکی ڕۆژه ــەاڵت ــی کوردستاندا باوە
بوودجەیەک بۆ پاراستن و هەڵکەندنی کە دەڵێ مادام حکوومەت و بەرپرسان
زانستیی زەوی تەرخان ناکرێ ،تەنانەت می راتی کولتووریی ئێمە تااڵن دەکەن،
ئەو می راتە کولتوورییە لە الیەن بەرپرسان ئەی بۆ بۆخۆمان ئەو کارە نەکەین!
و کاربەدەستانی حکوومەتییەوە تااڵن
بە ڕای من ئەگە کاناڵی تلەویزیۆنیی
دەک ــرێ ــن و ل ــە نێو دەبــــردرێ .زۆری ــن ــەی حیزبە ک ــوردی ــی ــەک ــان ،ب ــۆ م ــاوەی یەک
خەڵک دەزانـــن ک ــە یاسر ڕەفسەنجانی خ ــول ــەک ه ــەم ــوو شـــەوێ ل ــەس ــەر ئ ــەم
کـــــوڕی ســــەرکــــۆمــــاری پــێــشــوو وەک بابەتە کار بکەن و ڕێکالمی ئاگا یی
سەرکردەی تاقمی مافیایی لە دزین و بە بەخشین بـــەرەوڕووی خەڵکی خۆیان
تااڵن بردن و تێکدانی ئاسەواری باستانی ب ــاو ب ــک ــەن ــەوە ،قــازانــج و کاریگەیی
چ ڕۆڵێکی تێکدەرانەی لە کوردستان و زۆر ب ــاش ــی دەبـــێ .م ــەخ ــاب ــن وا دیــارە
ئێ راندا هەبووە .گردە شوێنەوارییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کــوردی وەک پێویست
کوردستان لە باشترین حاڵەتدا دەکرێنە هێشتا ل ــە گرینگیی و ب ــای ــەخ ــی ئەم
مۆڵگە و پێگەی س ــپ ــای تێرۆریستیی بابەتە هەستیارە تێنەگەیشتوون و
پاسداران کە لەم بارەشدا دەکەونە بەر وەک بابەتێکی ڕۆژەڤ و س ــەرەک ــی
هێرشی تیکدەرانە و تااڵنچییانە .هەر لەم سەیری ناکەن!
پێوەندییەدا ق ـهاڵی س ــهرداری بۆکان ک ه
ی هکێک ل ه ئاس هوارهکانی س هردهمی قاجار
ل ه کوردستان بوو ،ب ه جێی نۆژهنکردن هوه
ک را ب ه بنک هی سپای پاسداران و ل ه ماوهی
چ هند ساڵدا تێک و پێک درا و ،دوای ـهش
ب ه بیانوی دروستكردن ی تاریك ه بازاری
“ق هاڵی س هردار” وهک پڕۆژهی هکی بیزنس_
خزم هتگوزاری! ئ هو ق هاڵی هیان هڵۆڵ کرد
ی ئاس هواری مێژوویی و ع هنتیک هی
و چ
تێدا بوو ب ه تااڵنیان برد .یان لە حاڵەتێکی
تــردا ،زێ ــدی مامۆستا “هێمن” شاعیری
خۆشەویستی گەل لە گوندی “الچین”ـی
مەهاباد کەوتە بەر هێرشی تێکدەرانە و
تااڵنی گرووپگەلی مافیایی .لەم بارەوە
بــەداخــەوە نموونە زۆرە ،وەک ب ـهت ــااڵن
ی
بردن ی ك هلوپ هل وئاس هواره مێژووی هكان 
ی ق هاڵیچیی بۆكان،
“ق هاڵیچ ی“ ل ه گوند 
ی س هق ز ،ق هاڵ 
ی شار 
ی “زێوی ه“ 
ق هاڵ 
ی ماران
ی
ل ــه ش هرهفك هندونیسكاوا ،و ئ هژدیها 
دیسانەوە بە ڕای من بە سەرنجدان بە
ی ل ه ت هرهغەی بۆکان و ..
داش 
بایەخ و گرینگیی سیاسی و مێژوویی
ی ئاس هوار 
ل هنێو چوون ی ی هكجارهكی 
ی و کولتووریی ئ ــەم گوتارە هەستیارە،
ی ق ـهرهك ـهن ــد ل ـ ه شـــار 
مــێــژوو 
ی ب ــۆك ــان ئەشێ تێکدەران و تاوانکارانی می راتی
و رووخـــانـــدنـــ 
ی قــــهاڵی ك ــۆش ــك ـهل ـ ه ل ه کولتووری و کەونارای کوردستان وەک
ی دروستكردن 
ش ــاری س هقز ب ه بیانو 
ی خائین بە نیشتمان سەیر بکرێن و سزا
ن ـهخ ــۆش ــخ ــان ـهی ـهك پ ــێ ــم ــان دەڵ ــێ ــن ك ه ب ــدرێ ــن ب ــا پێش ب ــەم دیـــاردە خائینانە
ب هرپرسان ی رێژیم ی كۆماری ئیسالم ی بگیردرێ.
ی رۆڵ هكان 
ی ب ه ئاگاهاتن هوه 
س هڕهڕا 
ی كورد
ی
و ه ـهول و تێكۆشانیان بۆ پارێزگار 
ئـــەرک ـــی پــاراســتــن ــی مــیــراتــی
ل ه می رات ی ك هل هپووریان ه ـهر وا درێ ــژه کولتووری و شوێنەوار و ئاسەواره
ی ل ه نێو بردن و ف هوتاندن 
ب ه سیاس هت 
ی مێژووییەکانمان ک ــه بەشێک له

شوناس و پێناسەمانن ،له ئەستۆی
کێیە؟
بە پلەی یەکەم ئەوە ئەرکی سەرەکیی
بەرپرسان و کاربەدەستانی دەوڵەتە
کە خاوەنی هێز و دەسەاڵتی یاسایی
و ی ــاس ــادان ــان .لە پاشان و لە قۆناغی
دواتـــردا ئ ــەم ئ ــەرک ــە دەگ ــەڕێ ــت ــەوە سەر
ئ ــەس ــت ــۆی ت ــاک ب ــە ت ــاک ــی کۆمەڵگەی
ک ــوردس ــت ــان ک ــە دەبـــێ ب ــە وریــایــی و
هەستی بەرپرسیارییەتی لەگەڵ ئەم
دیاردەیە بــەرەوڕوو ببنەوە و بایەخ و
بەهای می راتی کولتووری و مەعنەویی
باو و باپی رانیان بزانن و ڕێزی لێ بگرن.
مەخابن لە ماوەی دوو دەیەی ڕابردوودا
سەرهەڵدان و هەڵتۆقانی کارگ ئاسای
تاقم و گرووپگەلی حەفاریی نایاسایی
گ ــەی ــش ــت ــوەت ــە ئ ــاس ــت ــی ت ــەق ــی ــن ــەوە .ل ــەم
بارەوە حکوومەت زۆر کەمتەرخەمە و
بایەخێکی ئەوتۆیان پێ نادا و تەنانەت
بگرە زۆر ج ــار ب ــۆخ ــۆی ــان ل ــەو کارانە

دەگێلن ،هەروەها لە مەڕ یاسای کرین
و فرۆشتنی کەلوپەلی کۆن و حەفاریی
نایاسایی ،بۆشاییەکی یاسایی زۆر
هەیە و حکوومەت سزای زۆر سووک
بۆ ئەم جۆرە تاوانانە دادەنێ.
س ــپ ــاس بــــۆوەی بـــەشـــداری ئ ــەم
دیمانەیە بوون.
سپاس بۆ ئێوە.
***
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لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
(مەترسییەکانی وتووێژ)

ئێمە هەموو

«عەلی باڵدار»ین
لە هەگبەی ئەم جارەدا سەردانی فەیزوڵاڵبەگی،
ســەرشــیــو ،خــوڕخــورە ،تیلەکۆ و گەورگایەتیی
سەقزی دڵخوێن دەکەین؛ ئــاوڕ لە قارەمانەتیی
الوێکی دیکەی دێموکرات ،بە ناوی شەهید قادر
خەڵیفەزادە ناسراو بە «عەلی باڵدار» دەدەینەوە.
قادر خەڵیفەزادە لە بنەماڵەیەکی هەژار لە یەکێک
لە ئاواییەکانی دەوروبەری سەقز لە ساڵی ١٣٣٥
برایم چووکەڵی لەدایک بوو .قادر لە  ٦ساڵییدا چووە قوتابخانە و
هاوکات باوکی ئازیزی لەدەست دا و ،ئەم ڕووداوەش
زەبرێکی کاریگەر بوو لە ژیان و دەروونی قادر درا .هەر بۆیە بە ناچاری
مااڵوایی لە قوتابخان ە کرد و ،بۆ بەڕێوەچوونی ژیانی بنەماڵەکەی منداڵیی
خۆی سپارد بە سەختیی کار و تێکۆشان.
لەگەڵ دەسپێکی دەستدرێژیی کۆماری ئیسالمی بۆ کوردستان ،قادر بە
دەم هاواری نەتەوە ستەملێکراوەکەیەوە چوو .لە زستانی  ١٣٥٨چەکی
پڕ لە شانازی ،بۆ ڕزگاریی نەتەوەکەی لە شان کرد و چووە بۆکان و لە
هێزی بەیاندا سازمان درا.
ی و قارەمانەتیی خۆی نیشان دا ،ڕاستیی ئەو
زۆری نەخایاند وریای 
ی و نەبەزیی لە شەڕ دژی بەکرێگیراواندا ،قادری
شۆڕشگێڕە ،دەستوبرد 
ك و لە نێو هاوڕێیانیدا بە هۆی قارەمانەتی
کــردە خۆشەویستی خەڵ 
و لێوەشاوەیی بە «عەلی بــاڵــدار» ناوبانگی دەرک ــرد .عەلی باڵداری
توندوتۆڵ و بە دیسیپلین بوێرییەکی زۆری لە خۆی نواند و بە هۆی
ئەوەوە وەک سەرپەل دیاری کرا .بە کردەوە سەلماندی کە شیاوی ئەو
پلە و بەرپرسایەتییەیە ،بۆیە پاش ماوەیەکی کەم بە فەرماندەری لک
دیاری کرا ،بە وەرگرتنی ئەم بەرپرسایەتییە لە ناوچەی بۆکان ئاوری
لەسەر پشتی دوژمــن هــەڵکــرد .لە گرتنی چەندین مۆڵگەی دوژمندا
فەرماندەریی عەمەلیاتی کرد ،چەند جار بریندار بوو ،هەموو جارێ پاش
ساڕێژبوونەوەی برینەکەی بە ورەیەکی قایمتر دەگەڕایەوە سەنگەری
خەبات ،بەم کــردەوە جوامێرانەی دەرســی خۆڕاگری و نەترسیی بە
هاوسەنگەرانی دا.
عەلی باڵدار بڕیاری دا بگەڕێتەوە ناوچەی سەقز و بە هاورێیانی گوت:
«شانازییەکی گەورەیە بۆ من لە هەر جێگایەکی ئەم کوردستانە گیانی
خۆم پێشکەشی نەتەوەکەم کەم ،بەاڵم پێمخۆشە بچمەوە زێدی لەدایک
بوونم و لەو دەڤەرەشدا بە هێزی دوژمن بڵێم عەلی باڵدارێک بە دەیان
قارەمانی دیکە زیاد بوو».
عەلی باڵدار لە زستانی  ١٣٦١مااڵوایی لە هاوسەنگەرانی لە هێزی
بەیان کرد و لە هێزی عەزیزی یووسفی دەستی بە تێکۆشان کرد .بۆ
دەرکەوتن و بەدەستهێنانی متمانەی هاوڕێیانی تەنیا پێویستی بە دوو
مانگ بوو و ،لە لکی شەهید ئەسەد سولەیمانپووردا بەفەرماندەری لک
دیاری کرا .هەواڵی چوونی عەلی باڵدار بۆ ناوچەی سەقز ،هێزی دوژمن
بە تایبەت جاشەکانی «میرەدێ»ـی تۆقاندبوو .چاالکییە یەک لە دوای
س و لەرزی زیاتری خستە نێو دڵی دوژمنەوە.
یەکەکانی عەلیباڵدار تر 
لە زۆربەی عەمەلیاتەکانی ناوچەی سەقز بەشداریی چاالکانەی کرد ،لە
شەڕی نێو شاری سەقز ڕۆڵی سەرەکیی گێڕا و وەک فەرماندەیەکی
بە توانا سەرکەشیی هەموو شەقامەکانی دەک ــرد ،لە تێکشکاندنی
ستوونی دوژمن لە ئاوایی «ئارەبەلەنگ» لە سەرشیوی سەقز دەستێکی
بــااڵی لە فەرماندەهییدا هەبوو ،لە کەمینەکانی جــادەی سەقز_سنە،
سەقز_مەریوان و سەقز_بۆکان؛ حەماسەی لەبیر نەکراوی خولقاند .لە
هەموو عەمەلیاتەکاندا شوێنی سەخت و سەنگەری پێشەوەی بۆ خۆی
هەڵدەبژارد.
ئەو قارەمانە نەبەزەی کورد گەاڵڵە داڕێژێکی کارامەی نیزامی بوو ،بۆ
ش بوو ،زۆر جاران ل ه حهقی خۆی خۆش
پێشمهرگهکان هاوڕێیهکی با 
دهبوو بۆ هاوسهنگهرانی .ل ه ههموو جێگایهک حازر به خزمهت و لهخۆ
بوردوویی بوو ،خۆی به پێشمهرگهی ههموو کوردستان دهزانی.
یەکی پووشپەڕی ساڵی  ١٣٦٢هێزی دوژمن پاش شەڕێکی داسەپاو
گــونــدی «کــەسنــەزان»ـــی گــرتــەوە ،دوژم ــن کــە تــەنــانــەت ترسیان لە
شەهیدەکانیش بوو دەستیان بەوێرانکردنی گۆڕستانی دێ کرد ،کە
تەرمی  ٢٣شەهیدی حیزبی تێدا نێژرابوو .ئەو کــردەوە دژەمرۆییەی
ڕێژیم ،لەگەڵ هەڵوێستی شۆڕشگێڕانەی خەڵك ڕووبەڕوو بۆوە .عەلی
باڵدار ئەم بڕیارەی ڕێژیمی بە بێڕێزیی بە پیرۆزییەکانی نەتەوەکەی
زانی و بەڵێنی دا تۆڵەی ئەو شەهیدانەیان لێ بکاتەوە.
ی
ش و زەبری خۆ 
وێڕای هاوسەنگەرانی مۆڵگەی دوژمنی بەر هێر 
دا ،بە چەشنێک کە دوژمن ئاراوقارای لێ هەڵگیرابوو .شەوی هەڵمەت
بۆسەر هێزی دوژمن ،پێشمەرگەکان سەنگەریان گرتبوو ،چاوەڕوانی
بڕیاری عەلی باڵدار بوون ،دیسان لەپڕ دوژمنیان بە ئاوری چەکەکانیان
تاساند و جاڕز کرد .عەلی باڵدار فەرماندەی قارەمان لە سەنگەر هەستایە
سەرپێ بزانێ ئاسەوارێک لە مۆڵگەی دوژمــن مــاوە ،کە لەپڕ گوللەی
خائینێکی نیشتمانفرۆش قەاڵفەتی پیاوانەی فەرماندەری بوێر و ئازای
خستە سەر عەرز و خوێنی سووری سەنگەری دلێری و قارەمانەتیی
ڕەنگین کرد.
پاش شەهید بوونی عەلی باڵدار ،هاوسەنگەرانی مۆڵگەی دوژمنیان
خاپوور کرد و ،تەرمی مامۆستای بە جەرگو پارتیزانیان لەسەر شان دانا
و بردیان بینێژن و فیداکاریو کۆڵنەدەری ،ڕاستیو سەداقەتەکەی بکەنە
تێشووی ڕێگای خەباتیان .هەواڵی شەهید بوونی ڕۆڵەی کوێرەوەری
چێشتوو ،فەرماندەی قارەمان ،خۆشەویستی زەحمەتکێشانی سەقز ،عەلی
باڵداری قارەمان دڵی هەزاران کەسی خەمبار کرد و ئەژنۆی خەمی پێ
لە باوەش گرتن .بەاڵم زۆری پێ نەچوو نەعرەتەی شێرانەی کوڕەکانی
عەزیزی یووسفی لە ڕێگای سەقز_مەریوانو لە «خوڕخوڕە»ی سەقز
دەنگی دایــەو ە و بە هێرشی شێرانەیان ،بە خۆڕاگریی قارەمانانەیان
هاواریان کرد« :ئێمە هەموومان عەلی باڵدارین ،چونکی مامۆستاکەمان،
فێری کردووین چۆن سەربەرزانە بفڕین و بەردەوام بین لە خەباتمان».

هەر وەک لە ژمارەکان ی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان
دەک ــەوێ ،لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراس ی ناوی توێژینەوەیەک ی “جین ش ــارپ” ،بیرمەندی ناوداری
بواری خەباتی مەدەن ی و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵ ی  ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە ،دوکتۆرای
فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا لە مامۆستایەتی لە زان کۆکان ی ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی
ناتوندوتیژ سەردان ی زۆر واڵت ی کردوە و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردن ی خەڵک سەری لە واڵتان ی
دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان
و تێکەڵ بە خەڵ کی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە .کاکڵ ی ئیدەکان ی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان
هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵ ی و ملکەچیی خەڵ کەوە وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و
گوێڕایەڵ ی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن’’.
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکان ی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:
لـــە بـــەرانـــبـــەر ئــــەو کــێــشــە زۆرانــــــــەی کـــە لە
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ دیکتاتۆردا هەن ،هەندێ
لە خەڵک لەوانەیە گوێڕایەڵ و ملکەچی دەســەاڵت
بن .بەشێکی دیکەی خەڵک لە دەستپێڕاگەیشتن بە
دێموکراسی نائومێد دەبــن و لەوانەیە بااڵدەستیی
دیکتاتۆر قەبووڵ بکەن و بەتەما بن کە لە ڕێگای
وتــووێــژ و ئاشتی و ڕێککەوتنەوە بتوانن هەندێ
دەســکــەوتــیــان هــەبــێ و کۆتایی بــە دڕندەییەکانی
دەســــەاڵت بــێــنــن .وادیـــــارە نــەبــوونــی رێــگــاچــارەی
واقعبینانە هۆکاری ئەم بیر و بۆچوونانەیە.
خەباتی لێبڕاوانە بەدژی دیکتاتۆرە بێڕەحمەکان
دوورەدیمەنێکی خۆشی نییە .کــەواتــە بۆچی بەم
ڕێگایەدا بڕۆین؟ ئایا ناکرێ هەموو کەسێک ژیرانە بیر
بکاتەوە و هەندێ ڕێگا بۆ وتووێژ ببینێتەوە و هەوڵ
بدا لە ڕێگای وتووێژەوە بە شێوەی هەنگاو بە هەنگاو
کۆتایی بە دیکتاتۆرییەت بێنێ؟ ئایا دێموکراتەکان
ناتوانن بە ورووژاندنی هەستی مرۆڤانەی دیکتاتۆر
وای لێ بکەن بەرەبەرە لە دەسەاڵتەکەی کەم بکاتەوە
و لە کۆتاییدا بەم شێوەیە حکوومەتێکی دێموکراتیک
دروست بکەن؟
هەندێ جار دەگوترێ کە ڕاستییەکان هەمووی
بە الیەنێک نییە .ڕەنگە ئــەو دیکتاتۆرانەی کە لە
هــەلــومــەرجــی دژواردا وبــەبــاشــی جــوواڵونــەتــەوە،
دێموکراتەکان بەباشی لێیان وەرنەگرتوون.
تەنانەت لەوانەیە کەسانێک وا بیر بکەنەوە کە ڕەنگە
دیکتاتۆرەکان لە ڕێگای هاندان یان وریاکردنەوە،
لەسەر ئەو دۆخە خراپەی بەسەر کۆمەڵگەدا سەپاوە،
بــە ڕەزامــەنــدیــی خــۆیــان واز لــە دەســــەاڵت بێنن.
لەوانەشە بگوترێ؛ دەکــرێ پێشنیاری چارەسەری
هــەردوو سەر براوە بە دیکتاتۆرەکان بکرێ کە بە
قازانجی هەردووال بێ.
باس لەوە دەکرێ کە ئەگەر هێزە دێموکراتەکان
بە شێوەی ئاشتیخوازانە کۆتایی بە ناکۆکییەکان بێنن
(کە ئەمە لەوانەیە بە هاوکاری کەسانی شــارەزا یا
تەنانەت دەوڵەتێکی بیانی بەڕێوە بچێ) ئیتر حەوجێ
بە مەترسی و ئازارەکانی خەباتی دواڕۆژ ناکا .ئایا
ئەم رێگاچارەیە لە خەباتێکی دژوار _ تەناتەت لە
خەباتێکی چەکدارانە کە هیچ ،بگرە لە خەباتێکی
ناتوندوتیژیش_ باشتر نییە؟
باشی و بەربەستەکانی وتووێژ
وتووێژ بۆ چارەسەرکردنی هەندێ لە کێشەکان
ئــامــرازێــکــی زۆر بــاشــە و هــەتــا ئــەوکــاتــەی کەلکی
هەبێ ،نابێ حاشای لێ بکرێ یا پشتگوێ بخرێ.
لە هەندێ هەلومەرجدا و بەتایبەت کاتێک کە باس
لە سەر بابەتە بنەڕەتییەکان نییە ،وتووێژ یەکێک
لە باشترین ڕێگاکانی چارەسەرکردنی کێشەکانە.
مانگرتنە کرێکارییەکان بە مەبەستی بردنەسەرێی
حەقدەستەکان نموونەیەکی باشە بۆ بەکەلک بوونی
وتــووێــژ لــە ناکۆکییەکدا؛ لــەم نــمــوونــەیــەدا خاڵی
پێکەوەسازان شتێکە لە نێوان خواستی هــەردووال.
بەاڵم کێشە کرێکارییەکان کە لە ڕێگای سەندیکا و
ڕێکخراوە یاساییەکانەوە جێبەجێ دەکــرێ لەگەڵ
ناکۆکی و ملمالنێیەک کە لەودا باس لە دیکتاتۆرێکی
زاڵم و دامەزراندنی سیستمێک بە پێوەری ئازادییە
سیاسیەکانە ،بەتەواوی لێک جیاوازن.
کاتێک کە باس لە سەر هەندێ بابەتی بنەڕەتیی
پێوەندیدار بە بنەما ئایینییەکان ،ئازادییەکانی مرۆڤ
یا گەشە و پەرەسەندنی کۆمەڵگەیەک دەکرێ ،ئیتر
وتــووێــژ چارەسەرێکی بــاش نییە بــۆ گەیشتن بە
ئاکامێک کە ڕەزامەندی هەردووالی لێ بکەوێتەوە.
لە سەر هەندێ بابەت ڕێکەوتن و سازان ناکرێ و
تەنیا ئاڵوگۆڕ لە دەسەاڵت بە قازانجی ئازادیخوازان
دەت ــوان ــێ ئ ــەوج ــۆرەی کــە شــیــاوە پــارێــزگــاری لە
جەوهەری بابەتە بنەڕەتییەکان بکا .ئەم ئاڵوگۆڕە
ئاکامی خەباتە نەک دانوستان .دیارە ئەمە بەو مانایە
نییە کە نابێ هیچکات کەلک لە وتووێژ وەربگیرێ،
بەڵکوو قسەکە لێرەدایە کە بەبێ هێزێکی بەهێزی
دێموکراتی دژبەر ،وتووێژ رێگایەکی واقعبینانە بۆ
البردنی دیکتاتۆرە بەهێزەکان نییە.
بەدڵنیاییەوە زۆرجار دۆخەکە بە جۆرێکە بۆ ئەوە
نابێ کە بیر لە وتووێژ بکرێتەوە .ئەو دیکتاتۆرانەی
کە لە جێگەوپێگەی خۆیان بەتەواوی دڵنیان ،لەوانەیە
پێشنیاری وتووێژ لە الیەنی بەرانبەریانەوە قەبووڵ
نەکەن .یا ئەگەر قەبووڵیشیان کرد لە پاش دسپێک،
دەســتــەی دانــووســتــانــکــاری دێــمــوکــرات لــەوانــەیــە
بێسەروشوێن بکرێن و چیدی کەس بە سۆراغیان
نەزانێ!

ملکەجی بەهۆی وتووێژەوە؟!
کەسانی سەربەخۆ یــا گرووپەکانی دژبــەری
دیکتاتۆر کە الیەنگری وتــووێــژن پاڵنەری زۆر
باشیان بۆ وتووێژ هەیە .بەتایبەتی لە هەلومەرجێکدا
کە خەباتێکی چەکدارانە بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ
بــەدژی دیکتاتۆرێکی بێبەزەیی لە ئــارادا بووبێ،
بــەاڵم نەیتوانیبێ سەرکەوتنی کۆتایی بەدەست
بهێنێ .ئاساییە کــە زۆربـــەی خــەڵــک جــیــاواز لە
بیروباوەڕی سیاسییان الیەنگری ئاشتی بن.
وتووێژ بەتایبەتی لەو کاتانەدا کە دیکتاتۆر لە
بــاری سەربازییەوە بااڵدەستە و خەڵک چیدیکە
توانایی زەرەر و زیانەکانی شەڕیان نییە ،لەنێو
گرووپە ئازادیخوازەکاندا دەبێتە بابەتێکی جێی
بــاس .لــەم هــەلــومــەرجــەدا هــەر چــارەســەرێــک کە
بتوانێ کەمێک لە داخوازییەکانی خەڵک وەدی
بێنێ و کۆتایی بە توندوتیژی بێنێ ،لە ڕادەبەدەر
وەسوەسە دەخاتە دڵی مرۆڤەوە.
بێگومان پێشنیاری “ئاشتی” لەالیەن دیکاتۆرەوە
بۆ هێزە خەباتکارەکان ،پێشنیارێکی ڕیاکارانە و
درۆیــە ،چونکە دیکتاتۆر ئەگەر بیهەوێ دەتوانێ
لە یەک چرکەدا دەســت لە شەڕ بــەدژی واڵتەکە
هەڵگرێ و کۆتایی بە توندوتیژی بێ .ئەوانە ئەگەر
بیانهەوێ دەتوانن بەبێ هیچ ساتوسەودایەک بۆ
گەڕاندنەوەی ڕێز و کەڕامەت و مافەکانی خەڵک،
ئــازادکــردنــی زیندانیانی سیاسی ،کۆتاییهێنان
بە ئەشکەنجە و ڕاگرتنی عەمەلیاتی نیزامی و
وازهێنان لە دەسەاڵت و داوای لێبوردن لە خەڵک
دەستپێشخەر بن.

لەو کاتانەدا کە دیکتاتۆرەکان دەسەاڵتی تەواویان
هەیە و لەوالشەوە بزووتنەوەیەکی بەرگریکارانەی
توندیش لە گــۆڕێدایــە ،لەوانەیە دیکتاتۆرەکان
پێیان خــۆش بــێ لــە ڕێــگــای وت ــووێ ــژەوە لەگەڵ
ئۆپۆزیسیۆن ،لەژێر دەمامکی ئاشتیخوازییەوە
هانیان بدەن خۆیان ڕادەست بکەنەوە .بانگەشەی
وتووێژ ڕەنگە لەڕواڵەتدا بەباقوبریق بێ ،بەاڵم
لەوانەیە لە ژووری وتووێژ مەترسییەکی زۆر بۆ
لە داوخستنی هێزە دێموکرات و ئازادیخوازەکان
هەبێ.
لە الیەکەی دیکەوە لە هەلومەرجێکدا کە هێزە
خــەبــاتــکــارەکــان بەهێزن و هێزەکانی دیکتاتۆر
بەڕاستی مەترسییان لەسەرە ،دیکتاتۆرەکان ڕەنگە
هەوڵ بدەن بە پەنابردنە بەر وتووێژ ئەوەندەی
بۆیان دەکرێ دەست بەسەر سامان و داراییەکاندا
بگرن و واڵتــەکــە کۆنترۆڵ بکەن .دیــارە لە هیچ
کــام لــەم حــاڵــەتــانــەدا نابێ الیــەنــە ئــازادیــخــواز و
دێموکراتەکان بە دانیشتن لە سەر مێزی وتووێژ،
یارمەتیدەری مەبەستەکانی دیکتاتۆر بن.
ئازادیخوازەکان دەبــێ زۆر بە وردی ئاگایان
لەو داوانە بێ کە دیکاتۆرەکان لە ڕەوتی وتووێژدا
بۆیان داناون .کاتێ کە باس لەسەر هەندێ بابەتی
بنەڕەتی وەکــوو ئازادییە سیاسییەکان لە ئــارادا
بێ ،بانگەشەی وتووێژ لە الیەن دیکاتۆرەکانەوە
ڕەنگە هەوڵێک بێ بۆ ملکەجی و ڕادەستکردنی
ئاشتیخوازانەی دێموکراتەکان و درێژەدانی رەوتی
توندوتیژی لە الیەن دەوڵەتەوە.
هــێــزە ئــازادیــخــوازەکــان دەب ــێ تەنیا ئەوکاتە
بانگهێشتن بۆ وتووێژ قەبووڵ بکەن کە دیکتاتۆر
بە تــەوای بێهێز بــووە و تەنیا داواکــاریــیــەک کە
هەیەتی ئەوەیە کە ڕێگایەکی ئەمنی تا گەیشتن بە
فڕۆکەخایەکی نێودەوڵەتی هەبێ.

و :مەنسوور مروەتی

هێز و دادپەروەری لە وتووێژدا
ئەگەر تەنانەت ئەم جۆرە لێکدانەوە و بیرکردنەوەیە لە
سەر وتووێژ تێگەیشتنێکی لەڕادەبەدەر توند و زبر بێ ،لە
الیەکی دیکەشەوە پێویستە پێداچوونەوە بە سەر هەندێ
ڕوانــگــەی ڕۆمانتیک بە نیسبەت وتــووێــژەوە بکرێ .بۆ
تێگەیشتن لە ڕەوتی وتووێژ پێویستمان بە بیرێکی کراوە
و دوور لە پێشداوەرییە.
دانوستان بــەو مانایە نییە کە دووالیــەنــی ناکۆک بە
شێوەیەکی تــەواو هاوسەنگ و بــەرابــەر لەسەر مێزی
وتووێژ دانیشن و لەسەر ناکۆکییەکان و ئەو بابەتانەی
بوونەتە هۆی ناکۆکی قسە بکەن و پێکەوە چارەسەریان
بکەن .دەبێ دوو شتمان هەمیشە لەبیر بێ .یەکەم ئەوەی
کە لە دانوستاندا دادپەروەریی رێژەیی و ڕوانگەی جیاواز
و ئامانجەکان ،بابەتی وتووێژەکە دیــاری ناکەن .جگە
لەوە دەبێ بزانین نێوەرۆکی ئەو ڕێکەوتننامەیەی کە لە
ئەنجامی وتووێژەکەوە وەدەســت دێ تا ڕادەیەکی زۆر
لەسەر بنەرەتی تواناییەکان و بااڵنسی هێزی دوو الیەن
دیاری دەکرێ.
بەر لە ڕۆیشتن بۆ سەر مێزی دانوستان دەبــێ بیر
لە زۆر پرسیاری دژوار بکرێتەوە .ئەگەر لەسەر مێزی
وتووێژ الیەنی بەرانبەر نەیتوانی بگاتە رێککەوتن ،هەرکام
لە الیەنەکان لە داهاتوودا چ ڕێگایەکیان بۆ گەیشتن بە
ئامانجەکانیان دەبێ؟ ئەگەر ڕێککەوتن کرا بەاڵم الیەنێک
پەیمانی نێوانیانی شکاند و بەپێچەوانەی بەڵێنەکەی بۆ
گەیشتن بە ئامانجەکانی هێزی بەکار هێنا ،الیەنی بەرانبەر
دەتوانێ چی بکا؟
وەک بــاس کــرا لــە وتــووێــژدا بەپێی هەڵسەنگاندنی
دروست بوون یا نادروست بوونی بابەتەکانی وتووێژ،

رێکەوتن ناکرێ .هەرچەند لەوانەیە لەسەر ئەو بابەتانە
قسەی زۆر بکرێ بەاڵم لە کۆتاییدا ئاکامی وتووێژەکان
بەپێی هەڵسەنگاندنی ڕادەی هێزی رێژەیی و تــەواوی
دوو الیەن دیاری دەکرێ .دێموکراتەکان بۆ ئەوەی حاشا
لە النیکەمی خواستەکانیان نەکرێ دەتوانن چی بکەن؟
دیکتاتۆرەکان بۆ دڵنیا بوون لە کۆنترۆڵی خۆیان بەسەر
واڵت و لەکارخستنی توانای هێزە دژبەرەکان دەبێ چی
بکەن؟ بەواتایەکیتر ئەگەر رێککەوتنێک بکڕێ ،وادیــارە
زیاتر ئاکامی خەماڵندنی هەر دووال لە توانایی هێزەکانی
دووالیەنەکە و دواتــر هەڵسەنگاندنی چۆنیەتیی کۆتایی
هێنان بە خەباتەکە دەبێ.
هاوکات دەبێ بزانین هەرکام لە الیەنەکان بۆ گەیشتن
بە ئامانجەکانیان ئامادەن واز لە چی بێنن؟ ئەو وتووێژانە
ســەرکــەوتــوو دەبــن کــە تێدا ســـازان بــکــرێ؛ و ئەمەش
یانی دابەشکردنی ناکۆکییەکان .هەر الیەنە و بەشێک لە
خواستەکانی خــۆی دەستەبەر دەکــا و واز لە بەشێکی
داخوازییەکانی دێنێ.
لــە هــەلــومــەرجــێــکــدا کــە دیکتاتۆرییەکی ڕەهـــا زاڵــە،
هێزەکانی پێشڕەوی دێموکراسی چ شتێکیان هەیە کە
ڕادەســتــی دیکتاتۆری بکەن؟ دێموکراتەکان دەبــێ کام
داواکــاریــی دیکتاتۆر قــەبــووڵ بــکــەن؟ ئایا لــە دەوڵــەتــی
داهاتوودا پێویستە دێموکراتەکان بەپێی یاسای بنەڕەتی
ڕۆڵێکی هەمیشەیی بۆ دیکتاتۆر لەبەرچاو بگرن؟ کەوابوو
چ شتێک لە دێموکراسی دەمێنێتەوە؟
تەنانەت ئەگەر وای دانێین وتووێژەکە بەباشیش دەچێتە
پێشێ ،ئەوکات دەبێ پرسیار بکەین؛ ئاکامەکەی چ جۆرە
ئاشتییەک دەبــێ؟ ئایا ژیــان وگــوزەرانــی خەڵک باشتر
لەوکاتە دەبێ کە ئازادیخوازەکان خەباتیان دەست پێکرد
و لێی بەردەوام بوون؟
***

ژماره٧٧٦ :
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زیبای دەستەشکاو
(چیرۆک)
لەیال قادری

زیبا ،ژنێکی بەقەاڵفەت و پان و پۆڕ بوو.
ڕووئاڵ و کرچوکاڵ ،دەبوو خۆی لەبەر جوان
توپــێ سپیلکە.
کــەی .ژنێکی ن ــازدار و دەسـ 
شۆخ و چەلەنگ ،لەوانەی حەوتیان بمرێ لە
باوان ،کلیان نابڕێ لە چاوان.
وەختی خــۆی ،بە هــەرزەکــاری ،ژنــی بۆ
کاکی کردبوو ،باربەها ئەسپێونەکەی ،دوو
مــنــداڵ بــەســەر ماڵی کــابــرادا بەجێ دێڵێ و
دەڕواتەوە ،بەاڵن زیبا دەستی لە دڵی نابێتەوە
و منداڵی خۆی بەجێ ناهێڵێ ...هەرچی ماڵە
بابی دەیهێنن و دەیبەن ،هەڕەشە و گوڕەشەی
لێ دەکەن ،فایدەی نییە.
لــەو تاریخە بـــەوالوە ،بەیەکجاری پشتی
تێدەکەن و بێبەری دەکەن و لە
خێر و بێری دەچنە دەرێ.
ئەویش لەگەڵ مێرد و منداڵی
خۆی سەر پێکەوە دەنێ.
بــە قــەرز و قۆڵە و ســوود و
سەلەم ،خانووبەرەیەکی چکۆلە
دەکڕن و خۆیانی تێدا دەشارنەوە.
هەتا چەرخی پەپگەرد ،کاک بایز
وە کۆخەکۆخ دەخا و دەکەوێتە
سەر خەرجی.
کـــەس نــامــێــنــێ دوو جـــار و
ســـێ جــــار دەســـــتقـــــەرزی لێ
وەرنـــەگـــرن .ب ــاش ــاری دەرزی
و دەرمـــان و دوکــتــوور و ڕێی
تاران و تەورێز ناکەن .تا ئێوارێ
زیبای بەستەزمان ،دەبــێ ڕوو
لە دەروجیران نێ ،ڕوو لە پیاو
و ناپیاو هەڵێنێتەوە ،بەڵکوو ئەو
دەرمانانە ببنە شەفا و چارشێوی
سەری نەخزێ و منداڵ هەتیو و
بێناز نەکەون.
کــوڵــەکــوڵــی نــیــوەڕۆی ئــەوەڵ
م ــان ــگ ــی هــــاویــــن ،کـــــاک بــایــز
کەوتە گیانەڵاڵ ،هەتا مــەال خدر
گەیشتێ یاسینی بخوێنێ ،بایزی
خۆشینەدیو سارد ببۆوە.
لەو گەرمەشین و تەنگانەیەدا،
ماڵە بابی هــەردووکــیــان ،وەک
خەڵکەکە هاتن و مەجوعمەیان
بــەتــاڵ کـــرد ،خــۆیــان تــەکــانــد و
هەستانە حەوا.
زیبا بەلەنگاز و دڵبەخەمەکە ،بە کۆڵێک
قەرز و قۆڵە و شەش سەغیری ورد و درشت،
لەو خانووە چۆڵەدا ماوە.
کــابــرایــەکــی ســەلــەمــخــۆر ،چ نەیهێشت
حەوتووی بچێ ،دەرگایان پێ دەگرێ ،ژنەی
بێئەنوا وەجان دێنێ ،گوتبووی“ :یان دەبێ
بێڵی پاش چوار مانگی دی مارەت کەم یان
لەباتی پووڵەکەم ،سێ دانگی خانووەکەم بەناو
دەکەی”.
پەنا بۆ دەروجیران دەبا ،خودا هەڵناگرێ
لێی دەبنە دایک و باب و کەسوکار ،وەبن باڵی
خۆیانی دەدەن ،دەڵێن:
دەوەڵکوو ئەو بۆرەپیاوە خوێڕییە بە درەک
و بانتدا هاتەوە ،موویەکمان لێ هەڵپڕووزێنە،
چما نایڕێنین بە گۆڕی بابە سەگیدا! ڕەنگە
پێیوابێ ژنی خەڵکی وێنجە بەڕەڵاڵیە.
لەو حانەدا ،ماڵی بابی لێیان ڕاسپاردبوو:
“ هەستە وەرەوە ،جــوان و جحێڵی ،سەد
کــەس قــوڕاوخــۆرتــە ،هێندە تێر و تەسەل
نـــەبـــووی ،ئێستا ب ــەدی ــار تــووتــکــە سەگی
کابراوە دانیشتووی ،نــاوی دەنێی چی! خۆ
بێت و قسەوباست بێتەوە سەر و بمانکەیە
سەرنەویی دەستی خــۆت ،خــودا ڕوحــت لێ
نەستێنێ ،لێت دەستێنین ،بەاڵن منداڵی خەڵکی
بێرەدا نەهێنییەوە”.
هەر چاوێک و ڕبەیەک فرمێسک.
“ +ئەی ئەو مندااڵنە بۆ کێ بەجێ بێڵم؟ باشە

ئێستا ئەوانە بۆ منداڵی خەڵکین؟ ئەوەنێ لە
داوێنی خۆم بەربوونەوە! ئەو تفڵە بەرمەمکانە
بە تەمای کێ بەجێ بێڵم؟ مەگەر مردن لەسەر
ئەو تفاڵنەم هەڵپچڕێ ،دەنا شەرت و قەرار بێ
هەتا ڕوحم لەسەر یەخەی کراس بێ ،قەت بۆ
سەعاتێکیش خافڵیان ناکەم”.
کــەیــخــوداژنــی گــــەڕەک ،فــێــری شـــۆراب و
تــرشــیــات و مــرەبــا دانــانــیــان ک ــرد .بــه باقە،
گــەســکــیــان دەکــــڕی و لــەگــەڵــیــان دەبــەســت،
خەیارشۆر و قەیسی و سەوزیی ویشک و
مێوژی ئەو نێوبانگی دەر کردبوو.
دۆست و ناسیاو ،دەروجیران ،خزموکەس،
هــەتــا ئــەو ل ــەوێ بــایــه ،دەســکــاری کەسیان
نەدەکڕی .بەو جۆرە دە ساڵ سەری خۆی
و منداڵی خۆی پێ ڕاگــرت ،لە دەمی خۆیان
گرتەوە ،قەرز و قۆڵەیان سووک کرد.

دوو ســـێ هــێــکــتــاری دێ ــم ــەک ــار لــەپــاڵ
زەوییەکانی ماڵی خەزووریدا هەبوو .دەستەی
نۆکڕنینەوە و خەلەوخەرمان هەڵگرتنەوەی
نەبوو ،بۆیە هەموو ساڵێ دەیدا بە دە و دوو،
گەرچی بەرەجووتێکی وای لێ هەڵنەدەگیراوە
و چی وای پێ نەدەبڕا.
کوڕگەل پەلیان ئەستوور ببوو ،قسەیان
خەنجەری میسر نەیدەبڕی.
داواکـــــاری زۆر بـــوو ،ه ــەر لــە شینگایی
مێردەکەیەوە ،لە پیر و جحێڵ ،نێوانساڵ و
سەرەمێر ،ڕەبــەن و ژنــدار ،هەموو ببوونە
ژنخواز و ژنهێن.
زیبا دەیگوت:
“ قەت مەیلی بایز بە کەس نــادەم .منداڵی
خۆشم ناخەمە بن دەستی زڕبــابــەوە ،کچی
سەروعوزرشۆرم هەیه ،قەت پیاوی بێگانە
ناهێنمە پاڵ منداڵی خۆمەوە.
کەچی قاڵمەقاڵم پەیدا بوو ،گوتیان پیاوێکی
دەس ــت ــە ،جــوامــێــر ،هــەڵــکــشــاو و داکــشــاو،
شــای ـیبــەخــۆ و تــێــروتــەســەل نــاردوویــەتــە
سەری .کابرا وەکەڵی هێنابوو ،لە مەعبەینی
هەفتەیەکدا ،سێ جار به دەستەودیارییەوە،
دەرگــای ژنەی گۆرینی کوتابوو و عاقیبەت
دڵی ژنەی ڕاتڵەکاندبوو.
وەڵحاسڵ ،مارەی دەکا و دێتە سەر ماڵێ.
ئەوجار خەڵک وەک جاری جاران ،ئاوڕیان
لێ نـــەدەداوە .کابراش دەڕۆیــشــت بە هەفتە
نەدەهاتەوە .ماڵی درۆ و دەلەسە بە سێپەی
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قوڕێ گیرێ.
حانێ به پێ و سۆراغی کابراوە دەچێ ،ئێ!
خۆ ژن و منداڵ و بووک و زاوای هەیە .ژنەکەی
سوێندی گەورەی بە سەری “میرزا مەحموود”ە.
وامێکی چاکی وەرگرتوە ،خانووبەرەی تێک داوە
بۆخۆی وەک هەلووک لەبن دەستی وەستا و
بەننادا هەڵدەسووڕێ و تەبەقە دووی خانووەکەی
هاتۆتە دارەڕایە.
جــا زیــبــای دەســتــەشــکــاو و هــەڵــخــەڵــەتــاو و
ماڵدۆڕاو ،وەرە هەڵیگرەوە .ئەوجار زانی کابرا
چۆن بە تاڵووی بردوە و چۆن گسکی لە ماڵی
ئەو هەتیوانە داوە .نە ژن تەاڵقدراو بوو ،نە ژنبرا
چەقۆی لێ سووبوو ،نە پاستار ڕاوی نابوو ،نە
لە ئازەرشار عەالفی دەکرد.
“ +ئاخ ئەو ژیانە بەکەم بێ ،خۆزگە هەمووی
خەونێک بایه ،شەاڵی قەت
ڕۆژێک سەنیرم نەگۆڕیبا.
خــۆزگــە لــە خــۆزگــەداری
دونــیــایــە ،هـــەردوو چــاوم
ڕۆڕژابایە و قەت ڕۆژێک
نــەونــیــگــایــم نــەدیــبــایــه،
خ ــۆزگ ــە ســــەری قامکم
هــەڵــوەریــبــا و ســەنــەدی
ئەو کوچکە خانووەم بۆ
ئیمزا نەکردایه .خۆ ئەو
گــوتــی وام وەردەگـــــرم،
ئەو کاوڵەکۆنەت بۆ تێک
دەدەم و سێ تەبەقە بۆت
هەڵدەچنم”.
وەک پـــۆلـــووی ئــاگــر
داییسا ،قسەی دەپەڕاند،
هەر قسەیەکی لە جێیەکی
دەکـــــــرد ،بـــە چ ــڕن ــووک
هەموو پێستی ڕوومەتی
خۆی داماڵیبوو ،پەیتاپەیتا
دەیگوت:
“ڕۆڵە چۆن شەرمەزار
و ڕووزەردی ئێوە بووم!
ح ــەک جــەرگــم هــەالهــەال
بــــێ ،حــــەک ســێــبــەڕۆیــە
گ ــرم ،حــەک بــە گــولــی لە
واڵتــان گەڕێم بۆ مێردی
کــردمــەوە...گــوتــم ئۆخەی
تابلۆ :ناسر فەتحی کــەوتــمــە جــێــی خــــۆم و
منداڵەکانم خەنی بــوون،
چووزانم ئاوا وە سەحرایان دەخا! ڕۆڵە تازە لە
حاست ئێوە و خزم و دیوناس چۆن سەرم هەڵێ!
بەقوربانتان بم ،چۆن شەش دانە مانگ لەگەڵ
ئەو سەگە گاڵوە چوومە نێو جەواڵەوە! جەماعەت
بەشایەت بن ،ئەو بێشەڕەفە چۆن پاشقولی دام!
ئەیڕۆ جوابی دوو کوڕی سەربازم چ بدەمەوە!
حەک دایکتان بمرێ ،ڕۆڵە .بڵێم کابرا لە داوێن و
لە ماڵم ڕۆ هات! حەک ئابڕووچوواو خۆم!”
هەتا کەوتە هەناسەبڕکێ و شل و کوت بوو،
بە چەپۆک بە خۆی دادا ،ئەوجار منداڵ کەوتنە
زریکەزریک و دایکەڕۆ...
بە دوو پیاوی قۆچاخ ،پڕیان دایە و گورجێک لە
ماشێنیان هاویشت .هۆگانێک دوور کەوتبۆوە ،جا
ئەوجار میرزا مەحموود بە نارەنار ،بە تەلیسێک
گرکە و کاڵەکەوە ،کلیلی لە دەرگا نا.
گوتیان .... :ماشێنەکە ڕووی لە حەساری
نەخۆشخانە کرد ،زیبا لە پەلەقاژە و هەناسەبڕکێ
کەوت”...
لەوەتی مێردی کردبۆوە ،وەک زەمانی کاک
بایز ،خۆی له گوڵێ دەنا ،ئەو ڕۆژەش ،کراسێکی
زەڕی مسقاڵی ڕەشــی لەبەر دابــوو ،پشتێنێکی
ســەوزی سەیزادەی تێ هااڵندبوو ،دەسماڵێکی
ڕەشــی پنۆک بە ئۆیەی ســەوزەوە ئەو شان و
شەپیلکەی نەخشاندبوو ،دەتگوت لە گەڕی شایی
هاتۆتەوە .چووزانێ بۆ ئێوارێ لە بەری دادەدڕن!
***

لــە ڕاستیدا دەتــوانــیــن بیرۆکەی دادپــــەروەری و
قازانجەکانی بــە لــێــکــدراوی دوو بنەواشە بزانین:
یەکەمیان خودی قازانجەکە و خێرلێکردنی و ئەوەی
تر شێوازی دابەشکردنی بەرانبەر و دادپەروەرانەی
خێر و قــازانــج ،بەیارمەتیی ئــەم دوو بنەواشەیە
دەتوانین ڕێسا و ئەرکە ئاکارییەکانی خۆمان خۆیا
بکەین.

شاڕۆخ حەسەنزادە

بنەواشەی قازانج
ڕێسا ،ڕەوشتێکی ئاکارییە کە لە ژیانی مرۆڤەکاندا کاریگەرییەکی ئەرێنی
هەیە .هەر یاسا و ڕێسایەک کە بچووکترین پێوەندیی بۆ ژیانی ئینسان نەبێ
و لە وەدەستهێنانی خێروبیر و دژایەتی دەگەڵ شەڕوفەڕ ڕۆڵ نەگێڕێ،
بایەخی ئاکاریی نییە ،چوونکە ئەوە ئاکارە کە بۆ مرۆڤ دەبێ نەک مرۆڤ
بۆ ئاکار ،کەوابوو ناتوانین بنچینەی قازانج وەک الیەنی باش و خراپ،
ڕاست و ناڕاست و ئەرکە ئاکارییەکان بە گشتی لەبەرچاو نەگرین و وەک
بنەواشەیەک هیچ نەخشێکی بۆ بەڕەوا نەزانین .بەاڵم خودی قازانج بنەواشە
و بنچینەیی نییە بەڵکوو لە ڕاستیدا بنەمای سەرەتاییتر کە چاکەکارییە
بەشێوەیەکی فەڕزکراو و واجب دێتە گۆڕ ،چوونکە ڕاکێشانی خێر و دەڵەک
کردنی (رفع) زەرەر بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە دەبێ کاری چاکە بکەین و
خۆمان لە زەرەر گەیاندن بەدوور بگرین.
بنەواشەی دادپەروەری
هــەروەک لە بەشەکانی پێشوو باسمان کــرد ،قازانج بە تەنیا ناتوانێ
پێوانەی ئاکاری بوون بێ و ،دادپەروەری و چۆنیەتی دابەشکردنی خێریش
بەهەمان شیوە .چاکە و خاسە لە بنچینەییەکانی ڕێسای سەرەکییە و بەبێ
ئەمانە ناتوانین ئەرکە ئاکارییەکانمان دیاری بکەین ،بنەواشەی دادپەروەری،
ڕێنوێنی چۆنیەتیی دابەشکاری ئــەو قازانج و خێرەیە کە بە هۆکاری
شوێنکەوتوویی ئەو ڕێسایانە و ئەنجامدانی ئاکاری تایبەت دەگوورێ.
بەاڵم ئەوەیکە چۆن بە یارمەتیی ئەم دوو ڕێسایە دەتوانین مافەکانی
مرۆڤ بە ڕوانینی ئاکاری ،سەلمێنراو و بەبەڵگە بکەین؟ لەسەر چۆنیەتیی
دابەشکاری خێر و قازانج کامە پێناسەمان ال ڕاست و پەسندە؟ دەبێ بزانین
سێ جۆر پێناسە لە دادپەروەری هەیە:
 )١دابەشکردنی بەپێی ڕەوایی و شیاوبوون /بەپێی ئەم پێناسەیە ،ڕەنگبێ
شیاوبوون بە هۆکاری زانایی و تایبەتمەندییەکای باشی ئەخالقی ،خوێن،
ڕەگــەز ،چینی کۆمەاڵیەتی و هەبوونی ئۆلی تایبەت پێناسە بکرێ ،ئەگە
شیاوبوون ئاوا پێناسە بکرێ بنەمایەک بۆ مافەکانی مرۆڤ دابین ناکا.
چوونکە دانی ئیمتیاز لەسەر بنەمای خوێن ،ڕەگەز ،چینی کۆمەاڵیەتی و
سامان ،هــەاڵواردن و نابەرانبەری بــەدوادا دێ و بەئاشکرا بەپێچەوانەی
ڕێساکانی مافی مرۆڤە ،دانی هەڤیازی بەم شێوازە بێئاکاری بەرهەم دێنی
بەاڵم دابەشکاری بە مۆدێلی شیاوبوون دەبێتە پێوانەیەکی گشتی بەبێ
هەاڵواردن و هەموو ئەو خاڵە نەرێنیاینەی باسمان کرد.
 )٢دادپـــەروەری بریتییە لە هەڵسوکەوت دەگــەڵ خەڵک وەک تاکێکی
بەرانبەر .خاڵی سەرەکی لەم پێناسەیەدا بەرانبەری و یەکسانی تاکەکانی
کۆمەڵگەیە .هەرکەسێک دەگەڵ کەسێکی تر بەبێ لەبەرچاو گرتنی ڕەگەز،
خــوێــن ،جــۆری بـــاوەڕە ئۆلییەکانی و چینی کۆمەاڵیەتی وەک یــەک و
بەرانبەر دەزانرێ و هەوڵ دەدرێ بۆ دەست وێڕاگەیشتن بە دەرفەتەکان،
وەک شیاوبوون بەشێوەیەکی یەکسان بخرێتە دەستیان و ئەگە نەکەوتە
دەستیشیان دابەشکاریی قازانج و زەرەر بەپێی شیاوبوونی نادادپەروەرانە
دەژمێردرێ .بەم جۆرە سیاسەتی قەرەبووکردنەوە (واتە دانی ئیمتیازی
تایبەت بەو گروپانەی کە لە ڕابــردوودا دەستیان بەو دەرفەتانەی وەک
خوێندن ،کار ،پێگەی کۆمەاڵیەتی و ...کە کاریگەری لەسەر ژیانێکی پڕلە
ئاسوودەیی هەیە ،نەڕەخساوە یان نەیانبووە) ،ئەم دیاردەیە بە دادپەروەریی
قەرەبووکراو یان هااڵواردنی ئەرێنیش ناو دەبرێ .لەم شێوازەدا سەرجەم
تاکەکانی کۆمەڵگە تەنانەت ئەوانەی لە ڕووی جەستەییەوەش کەم ئەندامن
یان توانای جەستەییان الوازە ،کاتێک لەو دەرفەتانە بەشێوەی بەرانبەر
کەڵک وەرگیرێ ،کە شوینگەی بەرانبەر دەگەڵ ئەوەی تر و ژیانیێکی باش
یارمەتیی بکا بەپێویست دەژمێردرێ.
 )٣دادپــەروەری بریتییە لە ،هەڵسووکەوت دەگەڵ خەڵک بەپێی توانایی
و پێداویستییەکانی تاک .بەرچاوترین پێناسە لە دادپــەروەری لەم شێوە
بۆچوونە ،بیرۆکەی مارکسیستییە کە هەرکەس بە قەرا تواناییەکانی کار بکا
و بەپێی پێویستییەکانی بیدرێتێ .هەڵبەت ئەوەیکە لە هەڵسووکەت دەگەڵ
ئەوانەی تر توانایی و پێداویستییەکانی لەبەرچاو بگیرێ لە پێویستییەکانی
بنەواشەی چاکەکارییە ،چونکە ئەم بنەواشەیە دەخوازێ کە ئێمە باوەڕ بە
خۆشبەختی خەڵکانی تر بکەین و ئەمەش بۆ ئەو دەرفەتانە دەگەڕێتەوە کە
پێداویستییەکانی ئەو خەڵکانە دابین بکرێ .بەاڵم ئایا ئەمە لە بنەواشەکانی
دادپــەروەریــیــە؟ لە وەاڵمــی ئەم جــۆرە پرسیارانە هەمووکات دەبــێ ئەو
بنەمایەمان لەبەرچاو بێ کە پێویستیی هەڵسوکەوت دەگەڵ خەڵک وەک
تاکی بەرانبەر چییە؟ بەو شێوەیە دەتوانین بڵێین گرنگیدان بە خەڵکی کەم
ئەندام دەبێتە هۆی ئەوەیکە ئەوانیش وەک خەڵکی تر ببنە خاوەن هەل و
دەرفەتی وەک یەک بۆ ژیانێکی ئاسوودە .ئەگە یارمەتیکردن بــەڕادەی
پێویستییەکانیان و هاوکاری بۆ دەستەبەرکردنی ژیانێکی ئاسوودە پێویست
بێ ،یارمەتی پێ نەکردنیان ئەمرێکی نادادپەروەرانەیە.
کــەوابــوو دادپــــەروەری بە مانای هەڵسووکەوت دەگــەڵ مــرۆڤ وەک
خەڵکی بەرانبەر پێوانەی سەرەکی لە دابەشکاریی خێر و قازانجە و بنەمای
دادپەروەری و بەرانبەری لە هەڵسووکەوت و ئاکاردایە .هەر بەم جۆرەیە
کە بەرانبەری تاکەکان لە ئاست یاسا و لەسەر بەرانبەریی تاکەکان لەبۆ
دەست وێڕاگەیشتن بە دەرفەتەکان و یارمەتیدانی کەم ئەندامان وەک بنەمای
سەرەکی چەمکی دادپەروەری دەژمێردرێ .بەو شرۆڤەیە کە لە عیداڵەت
هەمانبوو ،دەگەینە ئەو باوەڕە کە دادپەروەری راستەقینە و ڕاستێتیی مافی
مرۆڤ ،بەرانبەری و یەکسانی مرۆڤەکانی بەبێ هیچ جیاوازییەک ال گرنگە
نەک هیچ شتێکی تر.
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ڕاگەیاندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران

بهرلهمااڵوایی

لەمەڕ هێرش بۆ بەرزاییەکانی ئاالنە لە حاجی ئۆمەران

جەماوەری خەڵ ک ی کوردستان!
ناوەندە سیاسییە بڕیاربەدەستەکان!
ناوەندەکان ی داکۆکیکاری مافەکان ی
مرۆڤ لە سەرانسەری جیهان!
ه ــەروەک ــوو ه ــەم ــووالی ــەک ئ ــاگ ــادارن لە
بەرەبەیانیی سێشەممە ٢٧ی جۆزەردانەوە
تۆپخانەکانی سپای پ ــاس ــداران ــی کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران تۆپباران و کاتیوشابارانی
بەرزاییەکانی “ئاالنە”ی لە ناوچەی حاجی
ئۆمەران لە سنووری نێوان ئێ ران و هەرێمی
کوردستان دەست پێکردوە.
هەرچەندە ئەوە یەکەم جار نییە کە ئێ ران
ب ــە ب ــی ــان ــووی ل ــێ ــدان ــی ه ــێ ــزە کوردییەکانی
ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمەکەیان بەهۆی تۆپخانە
و هێزی م ــووش ــەک ــی و ه ــەوای ــی سنووری
ع ــێ ـراق و هەرێمی ب ــاش ــووری کوردستان
دەب ــەزێ ــن ــێ ،ب ــەاڵم ئ ــەم ج ــارەی ــان ڕێ ــک دوای
کۆبوونەوەی هاوبەشی وەزی رانی دەرەوەی
ئێ ران و تورکیە لە ئانکارا ئ ــەم هێرشانە
دەستی پێکردوە و هەتا ئامادەکردنی ئەم
ڕاگ ــەی ــان ــدراوە پەالمارەکان ه ــەروا درێژەیان
هەیە.
ک ــۆم ــاری ئیسالمی جگە لە بەردەوامیی
تۆپبارانەکەی بە مەبەستی لێدانی بنکەی
حیزبە کوردییەکانی دژبەری خۆی ،هێزێکی
زۆری پڕچەکیشی بەدرێژایی سنوورەکانی

ن ــێ ــوان ڕۆژهـــــەاڵت و ب ــاش ــووری ک ــوردس ــت ــان
ب ــە گشتی و ئــەو ن ــاوچ ــەی ــە ب ــە تایبەتی کۆ
ک ــردووەت ــەوە و ئەگەری بەزاندنی سنوور لە
ئارادایە .ئەوە لە حاڵێکدایە کە لەو تۆپباران و
هێرشانەدا زەرەروزیانێکی زۆری ماددی بەر
جووتیاران و کوێستانچیەکان و دانیشتووانی
ئەو ناوچانەش کەوتوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئ ــێ ـران وێ ــڕای ش ــەرم ــەزار ک ــردن ــی هەرچەشنە
سنووربەزاندن و هێرشێک بۆسەر حیزبەکانی
کـــوردســـتـــان داوا لـــە نــــاوەنــــدە سیاسییە
ب ــڕی ــاردەرەک ــان ــی نێودەوڵەتی و ناوەندەکانی
داکۆکیکار لە مافی مرۆڤ دەکا لەبەرانبەر ئەو
هێرشانەدا ب ێهەڵوێست نەبن و بۆ پاشەکشە
بەو هێرشانە دەنگ هەڵبڕن.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێ ران ه ــەروەه ــا داوا لە بەرپرسانی دەوڵەتی
عێ راق و هەرێمی کوردستانیش دەک ــا کە لە
ب ــەران ــب ــەر ئ ــەو دەس ــت درێ ــژی ــی ــان ــەدا ب ــۆ سەر
واڵتەکەیان ،ناڕەزایەتی دەرببڕن و لە کۆماری
ئ ــی ــس ــام ـیی ــان ب ــوێ ک ــە ڕێ ــز ل ــە ســەروەریــی
واڵتەکەیان بگرێ.
هەموو ئەو هێرشانەی سپای پاسداران لە
کاتێکدایە کە کۆماری ئیسالمی لە نێوخۆی
خۆیدا دەی ــان قەی رانی گ ــەورە بەرۆکی گرتوە
و ل ــەب ــەر گەندەڵیی ب ــەرف ـراوان ــی بەرپرسانی

خەزانـــە وەرزی خەندەکانی
شەهید کەریم توژەڵــــی
سیاسی و نیزامی و قەزایی ڕێژیم ،توانایی ڕاپەڕاندنی
ژیان و گوزەرانی ئاسایی خەڵکیان نییە و داهاتی ئەو
واڵتە خەرجی ئەو شێوە پەالمارە تیرۆریستییانە و
یارمەتیی گرووپە تیرۆریستییەکانی دەستپەروەردەی
ڕێژیم لە ناوچە دەکرێ و بەو هێرشانە هەوڵ دەدەن
قەی ران و کێشەکانیان بشارنەوە.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێ ران
وێ ڕای مەحکوومکردنی ئەو هێرشانە جارێکی دیکە
ڕادەگــەیــەنــێ ک ــە باشترین و تەنیا ڕێ ــگ ــاچ ــارە بۆ
چارەسەرکردنی پرسی ک ــورد لە هەموو بەشەکانی
کوردستان ڕێ ــگ ــەچ ــارەی سیاسییەوە و پەنا بردنە
بەر هێرشی سەربازی تەنیا دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکا و
تێچوویەکی قورسی بۆ خەڵکی ئەو واڵتانە بەدواوە
دەب ــێ .هەروەها مێژوو سەلماندوویەتی ئەو جۆرە
ه ــێ ــرش و پ ــەالم ــاران ــە گ ــەل ــی ک ــورد ل ــە تێکۆشان بۆ
وەدەستهێنانی مافە نەتەوەییەکانیان دڵسارد ناکاتەوە.
ب ــە ه ــی ــوای یەکگرتوویی زی ــات ــری ت ــێ ــک ــۆش ــەران و
خەباتکارانی گەلەکەمان.
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکان ی کوردستان ی ئێران
٢٨ی جۆزەردان ی ١٣٩٩

بژی دەنگی حیزبی قازی

(پێشکەشە بە چلەمین ساڵڕۆژی دامەزرانی ڕادیۆی دەنگی کوردستان)*
قادر وریا

کە کوردستانی ڕاپەڕیو،
چنگوڕکی شەڕ کەوتە گیانی،
ی و لە ئاسمانەوە
لە زەو 
هاتن بۆ گەمارۆدانی،
لە خەباتمان یاخی دەبوون
لەشکری ڕەشی و نەزانی،
یەکەم ئامانجی دوژمن بووین
بۆ قەالچۆ ،بۆ وێرانی،
خۆزیای ڕادیۆ ،خۆزیای گشت بوو
ئاواتی وردو درشت بوو.
***
دەبوو دەنگی خەباتی کورد
لە کەوشەنی ماد تێپەڕێ،
چیرۆکی خاپوور بوونەکەی
کوردستانمان بۆ دوور بەرێ،
دەبوو بانگەوازێک بدا
بۆ پاراستنی سەنگەرێ
کە مەتەرێزی شەڕەفە و
سووک تێک ناشکێ لە هیچ شەڕێ.
لە کاتێکدا خۆری خەبات
دەبوو لە تەم بێتە دەرێ:
خۆزیای ڕادیۆ ،خۆزیای گشت بوو
ئاواتی ورد و درشت بوو...
***
 ٤٠ساڵ لەمەوبەر لەمڕۆدا
لە کوردستانی بەشکۆدا
دەنگی کوردستانی ئێران،
دەنگی ئازایان ،بوێران،
دەنگی گەلێکی خەباتگێڕ،
نرکەی پێشمەرگەی شۆڕشگێڕ،
دەنگی ڕێبوارانی قازی،
دەنگی شەڕەف و شانازی،
شەقەی باڵی هەڵۆی چیا،
بوو بە ڕەمزێکی دڵنیا،
بۆ سەربەرزیی کوردستانێک،
بۆ خوێنمژان ،گۆڕستانێک!
***
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دەنگی حیزبێکی شۆڕشگێڕ
بە خەبات و نەسرەوتن فێر،
دەنگی پێشەنگی خەبات و
ڕێکخەری کرێکار ،جووتێر،
دەنگی ڕۆشنبیری ئازای
ڕاهاتوو بە ڕژد و هەڵدێر،
دەنگی ژنانی ڕاپەڕیو
زنجیرپسێن ،بوێر ،دلێر،
دەنگی دەیان هێز پێشمەرگەی
گیانباز و نەترس و جوامێر،
بوو بە تیشکی مانگی شەوی
لێڵتر لە گشت شەوی زەوی.
***
دەنگێک دەنگی چەوساوەکان،
هاواری بەشخوراوەکان،
گیانێکی تازەی نایە بەر،
شێلگیرە تێکنەشکاوەکان،
بوو بە ئێعجازی مەسیحای
هەژارە لێقەوماوەکان،
بوو بە هاندەری میللەتێک،
ورد و درشت و الوەکان،
ئەی ئاوێنەی تەواونوێنی
حەماسەکان! ڕووداوەکان!
بۆ حیزب و گەل جێی شانازی!
بژی دەنگی حیزبی قازی!
***

* (جۆزەردانی ١٣٦٥نووسراوە ،چەند ساڵێک دواتر کۆڕی هونەریی

حیزب کردی بە سروود و لە ئەرشیڤی ڕادیۆ ئەو سروودە هەیە).

کاتژمێرەکەی ژوورەکــەم چرک چرک
لە خوالنەوەی خۆیدایە ،شەوێکی تاریک
و ئەنگوستەچاوە ،دنیا کش و ماتە ،خەو
لە چاوەکانم زڕاوە ،شەپۆلەکانی خەیاڵ
ھەر جارە و بەرەو کەنارێ لە خیزەاڵن و
تاوێرە بەردە تیژەکان توڕم دەدەن ،ژوانی
شــەوانــم نێو دێــڕی کتێبەکان و شاکارە ئەحمەد ڕەحمانی
وێنەکانی ئاڵبۆمی پێشمەرگایەتیی نزیکەی
چوار دەیە لە خەباتە .دێڕی کتێبەکان دەریــای بیر و ھزرم
دەوڵەمەند دەکەن و نیگایەک لە وێنەکانی چوار دەیە ئیلهامی
نووسینم پێدەبەخشن.
شەوگار درێژە و درێژتر دەبێتەوە ،ئێستا لەم شەوەزەنگەدا
بەتەواوی ھەست بە لێدانی ترپەی دڵی کاتژمێرەکەم دەکەم،
چرک چرک ئارامیی گۆمی مەندی خەیاڵم دەپچڕێنن ،ئەمرۆ
پێش ئەوەی خۆر دوا ماڵئاوایی لە شەپۆلە ئارامەکانی دەریا
بکا ،کلیکێک لە سەر فەیسبووکەکەم ژوانــی دیدەکانم بوو
لەگەڵ شاکارە وێنەیەکی گەلێ جــوان .ژوانــی دوو نیگا بوو،
یەکەمیان پێکەنینەکانی پێشمەرگە بوو کە ختۆکەی خستە
دڵمەوە و ،ژوانی دووھەمم ڕەوینەوەی پێکەنینی سەر سیما و
ڕووخسارم بوو.
بە خیزماڵەکانی خەیاڵمدا داگەڕامەوە بۆ نێو مەتەرێزەکانی
خەبات و تێکۆشانی داوێنی چیا ،بۆ ئەوکاتانەی پێشمەرگەکان
خۆیان گــورج و گــۆڵ دەکــرد و پێکەنین سەرلێوەکانی بەر
نەدەدان لە خۆشیی چوونەوەیان بۆ ناوچە .
ھەڵزنان بوو بە سەر تاوێرە بەردەکانی شەخسی مالیمۆس،
بەنێو دار تاوک و بەاڵڵووکەکاندا ھەڵگەڕان بەرەو گیاڕەنگ،
پشوویەک لەبن گیا کەما و نیگایەک لە گەاڵی ڕێواسە پیرەکانی
کوێستان و خوڕە خوڕی ئاو ھەڵدێرەکان و توانەوەی بەفری بەر
بەڕۆژەکان ،ئاودیو بوون بوو لە زەرتک و ھۆمل و بووڵفەت و
دەرکەوتنی سەوزە بووکی ناوچەی ئاالنی سەردەشت ،ھەنارە
قەڵشیوەکانی بێتووش و گەرماوان و مەزناوێ و ئاشکان و
قندۆڵ و گڕاوانی ھەرزنێ.

بە خەندەکانی شەھید کەریم توژەڵی و کاک حەسەن قەلەڕەشی
و پرخەی کاک لوقمان کەسرایی ھەودای خەیاڵم پچڕا و تێر
تێر لە نیگای سێ مێرخاسی مەتەرێزی سەخت و دژواری
سەردەمی شاخ و پێشمەرگیەتیم ڕوانـــی .لەگەڵ خەندەکاندا
دڵم کەوتە جۆالنەی خۆشی و ھێــدی ھێــدی منیش لەگەڵیان
پێدەکەنیم ،بزەم دەھاتێ و دادەگەڕامەوە بۆ سەردەمی زێڕینی
خەبات لە داوێنی چیا و ھەڵەمووتەکانی نیشتیمان .پێکەنینەکانم
لە بەرچنێک دەکردن و بەڕەو غوڕبەت و ئاوابوونی خۆزگە و
ھیواکان دەگەڕامەوە.
ســەرم لەنێو چۆکەکانم دەگــرت و پێلووی چاوەکانم بە
دیــار ماڵئاوایی پێکەنینەکان وەرزی خــەزان و ھاتنی پاییزە
گوڵە فرمێسکەکانم بوو .ئەم ھەورە ئاوسانەی فرمێسک چۆن
دادەدەنە ڕێژنە و وەرزە پاییزی ئەسرین و خەمە .
ئــەی کــوا لە کوێن ئــەو بەرچنە پێکەنینانەی لەگەڵ خۆم
ھێنانمەوە بۆ مەملەکەتە نامۆ و غەریبەکان؟ بۆچی دەبێ
پێکەنینەکانیش لەم سەرما و سۆڵەدا گۆڕابن بە فرمێسک و
ڕۆنــدک ،بۆچی دەبێ وەرزی کاڵبوونەوەی پێکەنین و ھاتنی
وەرزی گریان و خەم بـــــێ .کاتێ سەیری کۆشی خۆمم کرد،
پەنجەکانم دروێنەی فرمێسکە گەرمەکانیان دەکرد.
***
ئەمەگ و وەفــای کــوڕە پێشمەرگەیەکی نێو شــۆڕش بۆ
ھەمووی ئەوانەی کە ھاوڕێبازی باوکی پێشمەرگەم بوون و
بۆ ئەوانەش کە ئەگەر بۆ تەنیا ساتێکیش جلوبەرگی پیرۆزی
پێشمەرگەیان پۆشــــــی.

