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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

ئێرانی پاش کۆرۆنا

کارەسات بەڕێوەیە ،یەک و دووش نین
سەروتار

بەتااڵیی ئەرکوەخۆگری
لە حکوومەتی سەرکوتدا
عەلی بداغی

دەوڵــەت بەرزترین نوێنگەی هێز و
دەسەاڵتە لە هەر واڵتێکدا .لە گشتیترین
پێناسەدا «دەوڵــەت پێکهاتەی هێزێکە
ک ــە ل ــە چـــوارچـــێـــوەی جــوغــرافــیــایــی
دیاریکراودا بەسەر خاک و خەڵک و
دانیشتووانەکەیدا دەسەاڵتی جێگیری
هەیە و ئەرکەکەی پاراستنی ئەمنیەت
و نــەزمــی کۆمەڵگە و بــەرژەوەنــدیــی
خەڵک و هاوواڵتییانە لــە مەترسییە
دەرەکییەکان».
هاوتەریب لەگەڵ هێز و دەسەاڵتی
دەوڵــــــــــەت ،الیـــەنـــێـــکـــی ســـەرەکـــیـــی
بەرژەوەندیی خەڵکیش کە لەو پێناسە
گشتییەدا هــاتــوە ،بریتییە لــە ئــەرک
و خــزمــەتــەکــانــی دەوڵــــەت بــە تایبەت
لــە ب ــواری ئــابــووری ،ژیــان و بژیو و
ساڵمەتیی خەڵکدا .ئــەوە ئەرکی هەر
دەوڵەتێکە بە مەبەستی داهاتی زیاتری
نیشتمانی و وەبەرهێنانی نێوخۆیی بیر
لــە گــەشــەی ئــابــووریــی واڵت بکاتەوە
و خەمی لێ بخوا .هــەروەهــا پــان بۆ
سەقامگیریی ئــابــووری بــە مەبەستی
ڕاگــرتــنــی نــرخــەکــان و پێشگرتن بە
هـــەاڵوســـان داڕێـــــژێ و لــە تەنیشت
ئەوانەشدا بەرنامەی بەڕێوجێی بۆ
کارخولقێنی و نەهێشتنی بێکاری و
بــردنــەســەرێــی تــوانــای کڕینی خەڵک
هــەبــێ .لــە کاتی قەیرانە سروشتی و
پێشهاتە چاوەڕوانکراوەکانیشدا بەهۆی
ئــەوەی بەشی هــەرە زۆری ئیمکاناتی
مادی و لۆجستیکیی کۆمەڵگە لە پاوانی
دەوڵــەتدایــە ،چاوەکان هەموو لەسەر
ئەرکوەخۆگریی دەوڵەت کۆ دەبێتەوە.
ئێستا پــرســیــار ئــەمــەیــە لــە ئــێــران،
دەوڵ ــەت هــەر لە چــوارچــێــوەی هێز و
دەسەاڵتێکدا پێناسە دەکرێ یان ئەرک
و بەرپرسایەتییەکیش بۆ خۆی دادەنێ؟
ئەدی خەڵک (وەک هاوواڵتی لە بەرامبەر
دەوڵەت) بەو مافانەی خۆیان دەزانن کە
نەک هەر چاوەڕوانیی جێبەجێبوونیان لە
دەوڵەت هەبێ ،بەڵکوو دەسەاڵت ناچار
بە جێبەجێکردنیان بکەن؟ لێرەدا تایبەت،
مەبەست مافەکانی خەڵک و ئەرکی
دەوڵەت لە هەلومەرجێکی نەخوازراوی
وەک باڵوبوونەوەی پەتای کۆرۆنادایە.
لە هەموو مــاوەی تەمەنی کۆماری
ئیسالمییدا سیاسەتەکانی حکوومەت
نــەک لــە پێناو بــەرژەوەنــدیــی خەڵک،
بەڵکوو تەنیا لەسەر تەوەری هێزمەندی
و درێژکردنەوەی تەمەنی خۆیان بووە،
ئەو ئامانجەش کە ناتەبا لەگەڵ نەزمی...

درێژە لە الپەڕەی ٢

کارناسانی ئابووری دەڵێن کارەساتەکان لە ئێرانی پاش کۆرۆنا یەک و دوو نین ،بە تایبەت کە هەناردەی نەوتی ئێران یەکجار زۆر لە کەمی داوە و نرخی نەوتیش بە شێوەی
چاوەڕواننەکراو دابەزیوە .ئەم باسە لە مەجلیسی کۆماری ئیسالمییشدا جێی باس و مشتومڕ بووە.
چەند ئەندامێکی مەجلیس ،کە نوێنەری شاری ڕەشت یەک لەوانە ،دەڵێن ئێران لە قۆناغی پاش کۆرۆنادا بەرەوڕووی بێکاریی لەڕادەبەدەر دەبێتەوە و هەاڵوسانی ئابووری دەگاتە
ئەوپەڕی خۆی“ .سندووقی نێودەوڵەتیی دراو”یش دەڵێ ئەو نیگەرانییە لەجێی خۆیدایە و ئابووریی ئێران سەتا  ٦چووکتر دەبێتەوە.
ئیمەنئابادی ،ئەندامی کۆمیسیۆنی بەرنامە و بودجەی مەجلیس پێی لەوە ناوە کە ئێران واڵتێکە ئابوورییەکەی لەوپەڕی الوازیدایە و بێتوو دەوڵەت لە نێوان ساڵمەتیی گشتیی کۆمەڵگە
و ئەم ئابوورییەدا هاوسەنگییەک دروست نەکا ،کارەساتی گەورە ڕوو دەدەن.
سەرۆکی فراکسیۆنی وەالیی لە مەجلیس بێئەوەی قامک لەسەر سیاسەتە چەوتەکانی حکوومەت کە سەرچاوەی قەیرانەکانن دابنێ ،هاتوە ڕەخنەی لەو کەمە زیادکردنەی مز و
حەقدەستی کرێکاران گرتوە و ئەمەی بە بڕیاڕێکی ئیحساسی و هەڵە داناوە کە ڕاوەستان و لەکارکەوتنی کارگە و یەکە بەرهەمهێنەرەکانی لێ دەکەوێتەوە!

ئاشکرابوونی دزیی نیزیک  5میلیارد دۆالری دیکە

ڕاست بڕۆن و واڵمدەری خەڵک بن

سەرۆکی “دیوان محاسبات کشور” لە کۆبوونەوەی ئاشکرای مەجلیسدا ڕایگەیاند
لەو  ٣١میلیارد دۆالرەی لە ساڵی ١٣٩٧ـدا بە نرخی دەوڵەتیی  ٤٢٠٠تمەن درابوو بە
هاوردەکاران ،بڕی  ٤میلیارد و  ٨٠٠میلیۆن دۆالر لەو ئێعتبارە هیچ کااڵیەکی پێ هاوردە
نەکراوە .عادڵ ئازەر بەئاشکرا ڕایگەیاند کە هەر بە ڕۆژی ڕوون ئەو (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تمەنە) بە  ٧٢٠کەس لە کەسانی نیزیک لە دەسەاڵت دراوە و ،دزراوە.
لەقاودرانی دزیی  ٤میلیارد و  ٨٠٠میلیۆن دۆالریــی دەستوپێوەندییەکانی ڕێژیم
ئەویش لە کاتی قەیرانی کۆرۆنا لە حاڵێکدایە کە لە ئێستادا بنەڕەتیترین کااڵی ساڵمەتی
وەک ماسک ،دەستەوانە ،ئەلکول و کەرەستەی پاکوخاوێنی لە واڵتدا قاتە .هەروەها ئەو
بڕە پارەیە بە پێی حەشیمەتی ئێران ( ٨١میلیون کەس) بە سەری خێزان هەر کەسە
 ٩٢٥هەزار تمەنیان پێدەبڕێ ،واتە نیزیک بەو بڕە پارەیەی کە دەوڵــەت بە هەموو
تەمای خۆیەوە دەیــەوێ بە چەند میلیۆن بنەماڵەی دەسکورتی بدا ،تازە ئەویش بە
وەرگرتنەوەی قازانجی سەتا ١٢؛ وەک کاسبییەک کە ڕێژیم بە کۆرۆناوە دەیکا.

کۆمەڵێک لە پزشکە بەناوبانگەکانی ئێران لە نامەیەکی سەرئاوەاڵدا ڕایانگەیاندوە کە
بەزاندنی کۆرۆنا پێویستیی بە ڕێکاری ئەقاڵنی و کارناسانەیە ،نەک دوگماتیزمی ئایینی.
لەو نامەیەدا کە  ٧٠پزشک ئیمزایان کردوە باس لە پێویستیی بەربەرەکانی لەگەڵ
خوڕافە و پەرەپێدانی قسە و بۆچوونی ناڕاست و هەروەها ،شەفافییەت و واڵمدەربوونی
هەموو وەزارەتخانەکان و ستادی نیشتمانیی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ کۆرۆنا کراوە.
ئەوان دەڵێن پرس و بابەتە کۆمەاڵیەتییەکان چارەسەری کۆمەاڵیەتیی پشتئەستوور
بە بنەمای زانستییان هەیە ،بەاڵم بەدرێژایی سااڵنی ڕابــردوو بۆچوونی پسپۆڕانە و
کارناسانە بۆ بۆچوونە دوگم و ئیدئۆلۆژیکییەکان کە هەمووی لە پێناو بەرژەوەندیی
گرووپێک و کەمایەتییەکی دەسەاڵتدارە ،وەال نراوە.
پێش باڵوبوونەوەی ئەم نامەیە ،خامنەیی ،ڕێبەری کۆماری ئیسالمی لە پەیامی
ڤیدیۆیی خۆی لەپێوەندی لەگەڵ باڵوبوونەوەی کۆرۆنادا گوتبووی کە نەیارانی ئێران لە
ئینسان و جندۆکەوە دەستیان داوەتە دەستی یەک هەتا بەگژ کۆماری ئیسالمییدا بچن!

2
درێژەی سەروتار

بەتااڵیی ئەرکوەخۆگری

لە حکوومەتی سەرکوتدا
 ...جیهانی و نــەحــاوانــەوە لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بــووە،
وایکردوە کە لە کاتی سەرهەڵدانی بەاڵیەکی وەک کۆرۆنادا حکوومەت
کە پێشتریش چەندین ئەزموونی ناسەرکەوتووی لە مودیریەتی قەیرانە
سروشتییەکانی وەک بوومەلەزرە و الفاوەکاندا هەبوو؛ نەیتوانیبێ
النیکەمی ئیمکاناتی پزشکی و دەرمانی بۆ پاراستنی گیانی خەڵک
دەستەبەر کردبێ .هەروەها ئەم سیاسەتە چەوتە وایکردوە کە واڵتی
دەوڵەمەندی ئێران بە پاشخانی سەرچاوە سروشتی و ژێرزەوییەکان
هێندە هــەژار و ئاتاج ببێ کە ئێستا چاولەدەستی واڵتــانــی دی و
قەزرکردن لە سندووقی نێودەوڵەتیی دراو بێ.
وەک باس کرا مافی ساڵمەتی ،یەکێک لە مافە بنەڕەتییەکانی هاوواڵتی
و دابینکردنی ئەو مافە یەکێک لە ئەرکە سەرەکییەکانی دەوڵــەت و
دەسەاڵتی سیاسییشە .بەاڵم چونکی لە ئێران بەرژەوەندیی خەڵک و
دەسەاڵتی سیاسی لە یەک خانەدا جێ ناگرن ،بینیمان کە حکوومەت
بە بەسیاسی کردنی کۆرۆنا و شێوەی بیرکردنەوەیان ،یارمەتیی
ڕێکخراوی پزشکانی بێسنوور و ،هەروەها داوای یارمەتیی ئەمریکا
و چەند واڵتێکی دیکەی ڕەت کــردەوە؛ لە حاڵێکدا ئەو یارمەتییانە
دەیانتوانی گیانی سەدان کەس لەوانەی بە هۆی ئەم نەخۆشییە گیانیان
لەدەست داوە لە مردن ڕزگار بکا .یان لە کاتی وادا واڵتانی دژبەر
هــەوڵ دەدەن ئاستی گــرژی و ئاڵۆزیی پێوەندییەکانیان دابەزێنن،
بــەاڵم کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران بەجێی قۆستنەوەی ئــەم هەلە بۆ
ئاساییکردنەوەی پێوەندییەکانی ،بە جموجۆڵی گوماناویی هێزەکانی
سپای پاسداران لە نیزیک ناوگانی ئەمریکا لە ئاوەکانی کەنداو هەوڵی
ورووژاندنیان دەدەن!
ئێستا کە چەند مانگێک بەسەر باڵوبوونەوەی کۆرۆنادا تێدەپەڕێ،
پرسیارە کە دەوڵەتان چییان بۆ خەڵکی واڵتەکانیان کردوە و ئێران
چۆن لەو تاقیکارییە هاتۆتە دەری؟
واڵتانی دەوڵەمەند کۆمەڵێک ڕێکاریان بۆ بەزاندنی کۆرۆنا گرتە
بــەر ،وەک تەرخانکردنی دراو بۆ ڕێگری لە هەرەسهێنانی کەرتی
وەبەرهێنان ،کەمکردنەوەی بەهرە و قازانجی بانکەکان و یارمەتی دانی
کاروکاسبییە بچووکەکان؛ هەروەها دەسگرتنی ئەو کەسانەی بە هۆی
ئەو قەیرانەوە سەرچاوەی داهاتیان لەدەست داوە.
بۆ نموونە ئەمریکا وەک زلهێزترین واڵتی دنیا دوو تریلیۆن دۆالری
بەبەر ئابووریی واڵتدا کردوە و دووســەد میلیارد دۆالریــش پارەی
نەغد بە پێی سەری خێزان دەخاتە حسێبی بانکیی خەڵکەوە .هەروەها
بانکەکانیش بــۆ ئ ــەوەی کــار و کاسبیی خەڵک ڕانــەگــیــرێ ،هەموو
قازانجەکانیان لە پێدانی قەرز گەیاندۆتە ڕادەی سفر .دەوڵەتی ژاپۆن
پــڕۆژەی پێدانی قــەرزی بەبێ قازانجی بۆ مــاوەی ساڵێک خستوەتە
بەردەم خەڵک .بریتانیا  ٤٠٠میلیارد دۆالری بۆ پشتیوانی لە کار و
پڕۆژە بچووکە ئابوورییەکان تەرخان کردوە ،لە تەنیشت ئەوەش بۆ
سێ مانگ دانــەوەی قــەرزی بانکەکانی دوا خستوە و باج و پیتاکی
لەسەر زۆرێک لە خزمەتگوزارییەکان هەڵگرتوە .یەکیەتیی ئورووپاش
 ٢٠٠میلیارد یۆرۆی وەک یارمەتیی بێبەرامبەر بۆ خەڵکی واڵتانی ئەم
کۆنسێپتە لە بەرچاو گرتوە .ئیتالیا کە زۆرترین خەساری ئینسانیی
کۆرۆنای بەرکەوتوە و لە بارودۆخی قەرەنتینەی تەواودایە ٤٥ ،میلیارد
دۆالری بۆ پشتیوانی لە فەرمانبەرانی حکوومەت و کۆمپانیا و کەرتی
وەبەرهێنان تەرخان کردوە .هەروەها بڕە پارەیەکی زۆری بۆ بەشی
بێهداشت و دەرمانی واڵتەکەی تەرخان کردوە و وێڕای زیادکردنی
یارمەتییەکانی قۆناغی بێکاری ،هەموو باج و ماڵیات و دانەوەی قەرزە
بانکییەکانی ڕاگرتوە.
بەگشتی هەموو دەوڵەتان بە پێی توانا و زەرفییەتی خۆیان هەوڵیان
داوە ئەو بارگرانییە لەسەر شانی خەڵک سووک بکەن و لەم قەیرانە خۆ
قوتار بکەن ،چ بە یارمەتیی کەرتی وەبەرهێنان ،چ بە یارمەتیی نەغدیی
ڕاستەوخۆی خەڵک ،بەخشینی ماڵیات؛ یان هەڵگرتنی قەرز و قازانجی
بانکی و ڕێگەی جۆراوجۆری دی .بەاڵم لە ئێران هەتا ئێستا خەسار و
زیانەکان نەک بەرەوڕووی دەوڵەت ،بەڵکوو تەنیا لەسەر شانی خەڵک
بووە .لە ئێران دەوڵەت نە تاقە تمەنێکی یارمەتیی کەرتی وەبەرهێنان
کردوە ،نە قازانجی بانکەکان کەمی کردوە ،نە یارمەتیی نەغدیی خەڵک
کراوە ،نە باج و ماڵیات و دانــەوەی قەرزەکان ڕاگیراوە ،نە تەنانەت
دانەوەی قەبزی برق و گاز و ئاوی هاوواڵتی دواخراوە .لە حاڵێکدا هەر
بۆ نموونە جەک دۆرسی ،خاوەنی کۆمپانیای تویتێر یەک میلیارد دۆالر
(یەک لە چواری هەموو سەرمایەی خۆی)ـی بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ
کۆرۆنا تەرخان دەکا و دەیداتە واڵتان ،خامنەیی نەک ئامادە نەبووە
دەست بۆ تاقە تمەنێک لەو پتر لە  ١٠٠میلیارد دۆالرەی لە خەڵکی
ئێرانی بەتااڵن بردوە ببا ،یان کەمێک سەری کیسەی بنیاتە ماڵییەکانی
سەربە خۆی شل بکا کە بــارن بەسەر شانی خەڵکەوە؛ تــازە دوای
 ١١ڕۆژ درەنگ خستن ئامادە بوو یەک میلیارد یۆرۆ لە “سندووقی
پەرەپێدانی نیشتمانی” بدرێتە دەوڵەت کە ئەویش ڕوون نییە بەبیانووی
بەربەرەکانی لەگەڵ کۆرۆنا خەرجی چی دەکرێ؟
لە ئێران حکوومەت نەک هیچ هاوکارییەکی خەڵکی نەکردوە ،بگرە
کۆسپی لە بــەردەم هەوڵی ڕێکخراوە مەدەنییەکان و کەمپەینەکانی
بــەهــانــاوە چــوونــی خــەڵــکــی ه ــەژاری ــش دروســــت کــــردوە .هــاوکــات
گەندەڵییەکان درێژەیان بووە و چەند ڕۆژ پێش لە ئێستا بوو کە لەقاودرا
بڕی  ٤میلیارد و  ٨٠٠میلیۆن دۆالر دراوی دەوڵەتی کە بۆ هاوردەی
کااڵ و شمەک بە کەسانی حەقیقی و الیەنە حقووقییەکان درابوو ،هیچ
شتێکی پێ نەکڕدراوە و لەو بارودۆخەدا کە دەکرا دەردێک لە خەڵکی
سووک بکا حەپەلووش کراوە! سەر باری ئەوەش کۆماری ئیسالمی
هەتا ئێستاش هەوڵ دەدا بیزنس بەو بارودۆخەوە بکا و بە بیانووی
کۆرۆنا و کردنە قەڵغانی خەڵک گوشاری گەمارۆکان لەسەر خۆی البدا
و داوای  ٥میلیارد دۆالر قەرزیش لە سندووقی نێودەوڵەتیی دراو دەکا
کە تا ئێستا بە هۆی بێمتمانەیی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و ڕێگرییەکانی
ئەمریکاوە هەوڵەکانی بێئاکام بوون.
کۆرۆنا و لێکەوتەکانی ئەو ڕاستییەی دەرخستەوە کە پێکهاتەی
دەسەاڵت و بەڕێوەبەری لە ئێران پێویستیی بە گۆڕانکاریی بنەڕەتییە،
گۆڕانکارییەک لە لە قۆناغی دواکۆرۆنادا تەنیا بە تێپەڕین لە کۆماری
ئیسالمی وەک حکوومەتی سەرکوت دێتە دی.
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كۆرۆنا و

نابهرپرسیارهتیی كۆماری ئیسالمی

ئارەزوو نستانی

بـــاوبـــوونـــهوهی ڤ ــی ــرووس ــی ك ــۆرۆن ــا ل ه هاوواڵتیی ه ب ه سیستمی حوكم ڕانیی واڵت هوه .دهس هاڵتدار بوو .ئ هوهش ڕێك پێچ هوان هی ه هموو
ماوهی هكی ك همدا بوو ب ه هۆی س هره هڵدانی ئ هگ هر متمان ه ل ه نێوان هاوواڵتییان و دهوڵ هتدا ئ هو ڕێسا و پرهنسیپ ه نێودهوڵ هتییان ه بوو ك ه ل ه
ق هی ران ل ه زۆرب هی واڵتاندا ،ب ه جۆرێك ك ه ل ه ب ههێز ب ــێ ،ئــهوا دوورهدی ــم ـهن ــی تێپ هڕین ل ه ب هڵگ هنام ه جیاوازهكانی كۆم هڵگەی نێودهوڵ هتی
ماوهی دوو مانگدا ب هشی ه هرهزۆری جوغ رافیای ق هی ران و ئاسایی كردن هوهی دۆخ هك ه دهبێت ه و كۆنڤانسیۆنی جۆراوجۆری ڕێكخ راوی ن هت هوه
زهویــی گ ــرت ـهوه .بۆ ب هرهنگاربوون هوهی ئ هو بڕوا ب ه داهاتوو و ه هنگاو بۆ چارهس هری .به ی هكگرتووهكاندا ه ــات ــوون ك ه ب هشێكیان هێزی
پ هتای ه دهوڵ ـهت ــان ڕێوشوێنی جۆراوجۆریان پێچ هوان هوه ل ه ن هبوونی متمان هدا ،ئاڵۆزبوونی پێب هندك هریان ه هی ه و ئ هگ هر دهوڵ هتان لێی ال بدهن،
گ ــرت ـه ب ـ ـهر .ل ـ ه دهوڵ ـهت ــان ــی سۆسیالیست و ق ـهی ـران و س هرلێشێواویی ل ـێدهك ـهوێ ــت ـهوه .تووشی ب هرپرسیارهتیی نێودهوڵ هتی دهب ــن ـهوه.
سۆسیال-دێموك راتدا ك ه دهوڵ هت ب ه سروشتی ب هر ل ه ه هموو شتێك پێویست ه ئ ـهوه بزانین ل ه الی هكی دیك هوه یاسا نێوخۆیی هكانی كۆماری
خۆی دهستێوهردان ل ه ب هشێكی ب هرچاو ل ه ك ـه م ــاف ــی ب ـهه ــرهم ـهن ــدب ــوون ل ـ ه بێهداشت و ئیسالمییش ب ه دهقی ڕوون مافی دهس ڕاگ هیشتنی
چاالكیی ه مرۆیی هكانی كۆم هڵگە وهك چاالكیی ه ت هندروستیی گشتی ی هكێك ه ل ه ماف ه س هرهتایی ه ــاوواڵت ــی ــی ــان ب ـ ه زان ــی ــاری ــی دروســـت ب ـ ه ئ هركی
ئ ــاب ــووری و ك ــول ــت ــووری و ك ــۆم ـهاڵی ـهت ــی و و زۆر گرینگ هكانی م ــرۆڤ .ل ـه ب ـهر ئ ـهوهی دهوڵ ـهت دادهنێن .ب هشێوهی هك ك ه دهوڵ ـهت ئ هرك ه
پ هروهردهیی هكاندا دهك ــا ،سیاس هتی دهوڵ ـهت حاشاه هڵن هگره ك ه گ هش ه و ب هرهوپێشچوون ل ـهس ـهری هاوواڵتییان ل ـه ه ـهم ــوو زانیاریی هكی
ڕهنگدان هوهی نێوهرۆكی خودی سیستم هك هی ه لــ ه تـــــهواوی الی ـهن ـهك ــان ــی ژی ـ ــان وهك پرس ه ڕاست و دروست ئاگادار بكات هوه ،ت هنان هت ئ هگ هر
و جیاوازیی هكی ئ ـهوت ــۆی ل ه دۆخ ـ ه ئاسایی ئــابــووری ،كۆم هاڵی هتی و كولتووریی هكانی زان ــی ــاری ــی ـهك ــان پ ــێ ــچ ـهوان ـهی ب ـهرژهوهن ــدی ــی ـهك ــان ــی
و نائاسایی هكاندا نیی ه .ل ه الی هكی دیك هوه م ــرۆڤ ــای ـهت ــی ب ـهس ــت ـراوهی ــی ـهك ــی ب ـهه ــێ ــزی ب ه ڕێژیمی سیاسیی واڵت بێ.
ل ه واڵتانی لیب راڵدا ك ه دهوڵ ـهت ب ه سروشتی دابینبوونی بێهداشت و ت هندروستیی مرۆڤ هوه
ل ه پرسی كۆرۆنادا ب ه پێی سیاس هتی ت هندروستی
خۆی ت هنیا ڕۆڵ ــی چاودێر ب هس هر چاالكیی ه ه هی ه ،وات ه تا مرۆڤ ت هندروست ن هبێ ناتوانێ و زانستیی باو ل ه ئاستی نێودهوڵ هتییدا ،ق هرهنتین هی
م ــرۆی ــی ـهك ــان ــدا دهگــێــڕێ و ه ــاوواڵت ــی ــی ــان ل ه گ ـهش ـ ه ب ــك ــا .بــه جــۆرێــك كــه لــ ه پرەنسیپ ئ هو ناوهندان هی پ هتاك هیان تێدا باڵو دهبێت هوه ل ه
چ ــوارچ ــێ ــوهی كۆم هڵێك یاسا و پرەنسیپی و ی ــاس ــا ن ــێ ــودهوڵ ـهت ــی ــی ـهك ــان ــدا بــه ڕادهیــــهك ئ هول هویی هت هكانی دهوڵ ـهت ب ه ئ هژمار دێن ك ه ب ه
گشتیی دهوڵ هتدا خاوهن ئازادیی هكی ف راوانن ،گرینگی بــهو ب ــاب ـهت ــان ـه دراوه ك ـ ه زۆر جار پێی بن هما زانستیی ه پزشكیی هكان پێویست ه وهك
دهوڵ هت ناچار بوو ب ه گرتن هب هری ڕێوشوێنی ستاندارد ه جیهانیی هكان ب هس هر سیاس هت و ه هنگاوێك بۆ ب هرگرتن ل ه باڵوبوون هوهی زیاتری
ئیستسنایی و دهس ــت ــوهردان ل ـه ك ــاروب ــاری ب هرنام هی دهوڵ هتان بۆ ڕێكخستنی دهرمان و پ هتاك ه بگیرێن ه ب ـ هر .ل ه كاتێكدا ب هرژهوهندیی ه
هاوواڵتییان ،ڕووبـــهڕووی ق هی ران ببێت هوه .خواردهم هنییدا حوكم دهك هن و مافی س هروهریی ئیدئۆلۆژی و ئابووریی هكانی دهس هاڵتدارانی ئێ ران
ه هڵس هنگاندنی ئاستی كارام هیی ئ ـهو دوو دهوڵ هتان ل هو بارهی هوه سنووردار ك راوه.
ڕێگر بوو ل ه ق هرهنتین هی شارهكان .ڕهچاو كردنی
مۆدێل ه باو و كالسیك ه ل ه حوكم ڕانی ئاسان
ژمارهی هكی زۆر كۆنڤانسیۆنی نێودهوڵ هتی جۆرێك ل ه سیاس هتی جیاكردن هوهی كۆم هاڵی هتی
نیی ه و ب هراوردی داتاكان ل ه واڵت ه جیاوازهكاندا به ڕوون ــی ئاماژهیان ب ه مافی ت هندروستیی ل ه الی هن دهوڵ هت هوه ك ه ب ه كردهوه ب هشێكی ب هرچاو
ئولگووی هكی ڕوونمان بۆ دهرناخا .پرسیاری مرۆڤ هكان و ئ هركی دهوڵ هت ل ه ه همب هر پاراستنی ل ه خ هڵكی ئێ رانی ل هگ هڵ گرفتی بێكاری و ن هبوونی
ئ ــێ ــم ـ ه ئـــهوهیـــ ه كـــۆمـــاری ئ ــی ــس ــام ــی چ ــۆن ت هندروستی داوه .ل ه م ــادهی ٢٥ـی جاڕنام هی ب هرهوڕوو كردهوه ،ق هی رانێكی دیك هی ل ێك هوتۆت هوه
ب ـهرهن ــگ ــاری ك ــۆرۆن ــا ب ــۆت ـهوه؟ ئ ــای ــا دهوڵ ــهت جیهانیی ماف هكانی مرۆڤ ،مافی ت هندروستی ك ـه ئ ـهوی ــش پ هرهگرتنی ن هبوونی پێداویستیی ه
ب ـهرپ ــرس ــی ــارهت ــی ــی داب ــی ــن ــك ــردن و پاراستنی و پێ ڕاگ هیشتنی پزشكی بۆ ه هموو مرۆڤ هكان س ـهرهك ــی ــی ـهك ــان ــی ژیــانــه .ب ـهرپ ــرس ــان ــی ك ــۆم ــاری
ت هندروستی و ئاسایش و ژیان و گوزهرانی ب ه پێویست دان ــراوه .ه هروهها ل ه ب هشێك ل ه ئیسالمی ب ه ئاشك را خۆیان ل ه ب هرپرسیارهتیی
هاوواڵتییانی گرتۆت ه ئ هستۆ؟
م ــادهی ١٢ی ڕێكك هوتننام هی ماف ه ئابووری ،دابینكردنی گ ــوزهران ــی هاوواڵتییان دزی ــوهت ـهوه.
س ــی ــس ــت ــم ــی س ــی ــاس ــی
خ ــام ــن ـهی ــی ل ـه قس هكانی
ه پێشوو پرس ی م هشرووعی هتی كۆماری ڕۆژی ٩ی ئـــاوریـــل ب ه
ل ـه ئ ــێ ـران ــدا ل ـ ه دهرهوهی ق هیران ی كۆرۆنا زیاتر ل 
تایب هتم هندیی هكانی ئەو
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سیاسیی هیە ك ه ئاماژهمان
ب ــڕگ ـهدا داوای ل ـ ه خ هڵك
پ ێدان .كۆماری ئیسالمی ل ه خۆب هڕێوهب هری ل 
ه كۆم هڵ گەدا جێگەی سیاس هتگوزاریی دهوڵ هت كرد تا یارم هتیی ه هژاران
ه بــــدهن ،ل ـ ه ك ــات ــێ ــك ــدا هیچ
هـــــــــهم دهوڵـــــهتـــــێـــــكـــــی دهگرێت هوه ،كاتێك دهوڵ ـهت ئ هرك هكان ی خۆی ب ه پێی پرەنسیپ 
دهستێوهردهره و ب ه
ئ ــام ــاژهی ـهك ــی ب ـ ه ئــهرك و
شێكی دانپیانراوهكان ل ه ئاست ی نێودهوڵ هتی و نێوخۆییدا جێب هجێ ناكا،
س هرهكیی چاالكیی هكانی
ب هرپرسیارهتیی دهوڵ ـهت
كۆم هڵگە ئ ــاراس ــت ـ ه دهك ــا ه هموو پای هكان ی م هشرووعی هتی دهوڵ هت دهڕووخێن.
ل ـ ـهو دۆخـــــهدا ن ــهك ــرد .ل ه
و ه همیش ب هستێن هكانی
قــســهكــانــی نــــاوبــــراو وا
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ه
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دهردهك ـهوت ك ه دهوڵ هتێك ل ه ئێ ران بوونی نیی ه و
ك ه ه هڵب هت ت هنیا گرووپێكی دیاریك راو ل ه چارهس هری ن هخۆشیی ه گوازراوهكان و ه هروهها دهبێ خ هڵك خۆی ب هرپرسیارهتیی تێپ هڕبوون ل هو
دهس ـــهاڵت ــداران و دهوروب ـــهری ــان ڕێساكانی ب هرهنگاربوون هوهی ئ هو ن هخۆشییان ه ب ه ئ هركی ق هی ران ه بگرێت ه ئ هستۆ .ئ هو سیاس هت ه ب ه كردهوه
ئ ـهو بـــازاڕه دی ــاری دهكـــهن .بــهاڵم س ــهرهڕای س هرهكیی ه هموو دهوڵ هتان دان راوه.
خ هریك ه پ هیڕهو دهكرێ و ت هنان هت ق هی رانی كۆرۆنا
ه هموو ئ هو جیاوازییان ه دهوڵ هتان ب هرامب هر
ی
ه
و
ه
نگاربوون
گرینگترین ه هنگاوهكانی ب هره
وهك ك هرهس هی هك ل ه الی هن ب هرپرسانی كۆماری
ه ــاوواڵت ــی ــی ــان ئـــهرك و ب ـهرپ ــرس ــی ــارهت ــی ــی ــان كــۆرۆنــا بریتین ل ـه ش ـهف ــاف ــی ـهت ل ـه ئاستی ئیسالمیی هوه ك هلكی ل ێوهردهگیرێ بۆ كۆم هڵێك
دهك هوێت ه س هرشان .ه هركات پرسێك ح هوزهی باڵوبوون هوهی پ هتاك ه ،گرتن هب هری ڕێوشوێنی ب ـ ـهرژهوهن ــدی ــی ت ــای ــب ـهت ــی وهك ف ــش ــاره ــێ ــن ــان بۆ
گشتیی كۆم هڵگەی گرت هوه و بوو ب ه پرسی پ ــێ ــوی ــس ــت بــۆ جــیــاكــردنــهوهی ك ــۆم ـهاڵی ـهت ــی كۆم هڵگەی نێودهوڵ هتی تا ئابلۆق ه ئابووریی هكانی
هــهمــوو ی ــان زۆربـــــهی هــاوواڵتــیــیــان ،ئــهوا و هــــهروههــــا دابــیــنــكــردنــی پ ــێ ــداوی ــس ــت ــی ــی ـ ه ئەمریكا بۆس هر ئێ ران بشكێنن و ب ه وت هی خۆیان
دهوڵ ـهت ب هدهر ل ه جۆری سیستمی سیاسی س هرهكیی هكانی هاوواڵتییا 
ن ل هو ماوهی هدا ك ه ئاست هنگ هكانی س هر ڕێگ هی ب هررهنگاربوون هوهی
و ئیدئۆلۆژیی هك هی ئ ـهرك ــدار و ب هرپرسیار چاالكیی ه ئابووریی هكان پ هكیان دهك هوێ.
كۆرۆنا بشكێنن.
دهبێ .ئ هو ب هرپرسیارهتیی هش ه هم ل ه ڕێگەی
كاتێك ل ه ه هنگاوهكانی كۆماری ئیسالمی
ب ه شێوهی هكی گشتی ق هی رانی كۆرۆنا زیاتر
ڕێگەی
ڕێسا نێودهوڵ هتیی هكان هوه و ه هم ل ه
بینین
ه
د
ڕوانــیــن،
ه
د
ـا
ـ
ـۆرۆن
ـ
ك
انی
ر
ی
ه
ق
ـەڕ
ـ
ـەم
ـ
ل
لــه پ ــێ ــش ــوو پ ــرس ــی م ـهش ــرووع ــی ـهت ــی ك ــۆم ــاری
یاسا نێوخۆیی هكان هوه دهخرێت ه س هرشانی دامودهزگاكانی دهوڵ ـهت ل ه س هرهتاوه بوونی ئ ــی ــس ــام ــی بــۆ ه ــاوواڵت ــی ــی ــان ــی ئــێــران خ ــس ــت ـهوه
دهوڵ هت .چونك ه ل ه بن هڕهتدا دهوڵ هت بۆ ئ هوه ن ـهخ ــۆش ــی ــی كـــۆرۆنـــایـــان لـــه ئ ــێ ــران ــدا ڕهت ڕۆژهڤ .كاتێك هاوواڵتییان هیوایان ب ه دهوڵ هت
دروس ــت ب ــووه تا هاوواڵتییان بتوانن پرس ه ك ــردهوه و ل ه جیاتی گرتن هب هری سیاس هتی ن ــام ــێ ــن ــێ بــۆ چــارهســهركــردنــی ك ــێ ــش ـهك ــان ــی ــان و
هاوب هش هكانیان ب ه شێوهی هكی ڕێكوپێك و وش ــی ــارك ــردن ــهوهی ت ـهن ــدروس ــت ــی و دابــڕانــی جۆرێك ل ه خۆب هڕێوهب هری ل ه كۆم هڵگەدا جێگەی
دامــهزراوهیــی ئ ــی ــداره بك هن تا بتوانێ واڵمی كۆم هاڵی هتی ل ـهو شوێنان هی ن هخۆشیی هك هی سیاس هتگوزاریی دهوڵـــهت دهگ ــرێ ــت ـهوه ،كاتێك
داخ ــوازی ــی ـه گشتیی هكان بــداتــهوه و گرفت ه تێدا باڵو بووهوه ،بیریان ل ه ڕاكێشانی زیاتری دهوڵــــهت ئ ـهرك ـهك ــان ــی خــۆی ب ـ ه پێی پرەنسیپ ه
كۆم هڵیی هكان چارهس هر بك هن.
خ ـهڵ ــك ب ــۆ ڕێپێوان هكانی ٢٢ی ڕێ ــب ـهن ــدان و دانپیان راوهكان ل ه ئاستی نێودهوڵ هتی و نێوخۆییدا
ه

ب
ـك
ـ
ـزی
ـ
ن
ی
ه
زۆربــــ
ق ـهی ـران ــی كــۆرۆنــا ل ـه

.
و
كرد
د
جلیس
م
كانی
ڵبژاردن
ه
استییدا
ڕ
له
ه
ه
ه
ه
ه
ه
جێب هجێ ناكا ،ه هموو پای هكانی م هشرووعی هتی
تــــهواوی واڵت ــان ــی ج ــی ــه ــان ،ب ــۆت ـه ق هی رانێكی ئاراست هی سیاس هت هكانی دهوڵ ـهت ل ه جیاتی دهوڵ هت دهڕووخێن.
ئابووری و كۆم هاڵی هتی .ئ ـهوهی ل هم نێوهدا پاراستنی ت هندروستی و ئ همنی هتی گیانیی
گرینگ ه بۆ پ هڕین هوه ل هو ق هی ران ه ،متمان هی ه ــاوواڵت ــی ــی ــان ،پاراستنی حوكم ڕانیی تاقمی
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زیندانی و مافەکانی لە

عومەر باڵەکی

ڕوونکردنەوە لەسەر بابەتی ڕادەستکردنەوە و
ئێعدامکردنی مستەفا سەلیمیدا

قانوونەکانی کۆماری ئیسالمیدا

ماوەی نزیک بە چوار مانگە ڤیرووسی کۆرۆنا
سەرانسەری جیهانی گرتۆتەوە و بە جۆرێک لە
جۆرەکان بێجگە لە مردنەکان لەو سۆنگەیەوە،
کاریگەریی لەسەر هەموو بوارەکانی ژیانی
م ــرۆڤ لە هەموو واڵت ــان ــی س ــەر گ ــۆی زەوی
داناوە و دەوڵەتەکان هەر کامیان بە پێی توانای
زانستی پزشکی و ئ ــاب ــووری و تێگەیشتنی
کۆمەاڵیەتیی خۆیانەوە خەریکی بەربەرەکانی
ل ــەگ ــەڵ ئ ــەو ڤــیــرووســەن .ک ــاری ــگ ــەری ــی ئ ــەو
ڤیرووسە بە چەشنێکی خێ را خۆی دەرخستوە
و باڵو بۆتەوە کە واڵتانی زلهێزی ئابووری
و نیزامیی جیهانیش لە چارەسەری خێ رایدا
هەتا ئێستا دەستەوەستانن ،بەاڵم ئەوە بەو
مانایە نییە کە دەوڵەتانی دێموک راتیک خۆیان
لە ئاستی بەرپرسیارەتییدا بدزنەوە و لە فکری
کۆمەڵگەی خۆیاندا نەبن و لە هەوڵی ئەوەدا
نەبن کە ڕێگاکانی پێشگیری و بەربەرەکانی
دەس ــت ــن ــی ــش ــان نـــەکـــەن .لــــەو بــێــنــەوبــەرەی
باڵوبوونەوەی نەخۆشیی ک ــۆرۆن ــادا هێندێک
شوێن لە هێندێک شوێنی دیکە مەترسیی
زیاتریان لەسەرە ئەگەر ئەو ڤیرووسەیان لێ
باڵو بێتەوە ،جا ئەو شوێنە لە ئەمریکا بێ یا
لە ئێ ران هیچ جیاوازیی نییە .ئەوەی جیاوازی
دروست دەکا شێوەی تێڕوانینی بەرپرسانی
حاکمییەت و دەوڵەتەکانە کە ل ــەو شوێنانە
چ ــۆن دەڕوان ــنــە مــرۆڤ و مافەکانی م ــرۆڤ؛
زیندانەکان یەک لەو شوێنانەن.
لە ڕوان ــگ ــەی زانایانی ق ــان ــوون ــەوە زیندانی
ک ــردن ــی ت ــاوان ــب ــار ی ــەک ــێ ــک ل ــە ق ــورس ــت ــری ــن و
دژوارترین سزاکانە کە بەسەر کەسی تاوانباردا
دەســەپــێ .چونکە ئــەو س ــزای ــە ل ــە ڕاستییدا
ئەسڵی ئازادی لە کەسەکە دەستێنێتەوە و لە
هەمان کاتدا کاریگەریی ڕاستەوخۆشی دەبێ
لەسەر بنەماڵەکەی چ لە بــواری پێوەندییە
کۆمەاڵیەتییەکان ،یان ل ــەڕووی ئابوورییەوە.
بۆیە ه ــەم ــوو دەوڵ ــەت ــەک ــان هەوڵیان داوە لە
بواری داڕشتنی قانوونەوە گرینگی بەو بابەتە
بدەن و تەنانەت لە ب ــواری نێودەوڵەتییشەوە
کۆمەڵێک یاسا و ڕێسای پەسەندک راو هەن.
ن ــی ــزام ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمیش بــــەدەر نییە
ل ــەو یاسایە و ب ــۆ ئ ــەو مەبەستە کۆمەڵێک
قانوون و ئایینامەی لەبارەی زیندان ،زیندانی
و بەندیخانەکاندا پەسند کـــردوە ،بــەاڵم لە
هەمووی ماوەی دەسەاڵتی ئەم ڕێژیمەدا نەک
کار بەو قانوونانە نەک راوە کە پەسەندک راوی
خۆیانە ،بەڵکوو بە قانوونی نەنوس راوەش
هەموو مافەکانی زیندانی پێشێل دەکەن.
م ــاف ــی زی ــن ــدان ــی لــە دوو الیــەنــی مـــادی و
مەعنەوییەوە دەبێ سەرنجی بدرێتێ .الیەنی
مادی پێوەندیی بە ژیانی کەسی زیندانییەوە
ه ــەی ــە وەک دەس ــت ـڕاگ ــەی ــش ــت ــن ب ــە خــــواردن و
خـــواردنـــەوەی س ــام ــەت ،ه ــەب ــوون ــی جێوڕێی
گــونــجــاو ب ــە ڕەچـــاوکـــردنـــی پ ــاک ــوخ ــاوێ ــن ــی،
دەس ــت ـڕاگ ــەی ــش ــت ــن ــی بــە خ ــزم ــەت ــە پ ــزش ــک ــی و
دەرم ــان ــی ــی ــەک ــان؛ ب ــەم جــــۆرەی کــە زی ــن ــدان ــی
ل ــە مـــاوەی کێشانی س ــزاک ــەی ــدا س ــام ــەت ــی و
لەشساغیی لە زیندان پ ــارێ ــزراو ب ــێ .الیەنی
مەعنەویی زیندانییش کە پێویستە لەگەڵ
پێوانە نێودەوڵەتییەکان بگونجێ ،بریتییە لە
دەست ڕاگەیشتنی زیندانی بە بنەماڵەکەی و
ڕاگرتنی پێوەندییەکانی لە ڕێگەی تەلەفوون،
چاوپێکەوتنی ڕاس ــت ــەوخ ــۆ ،ن ــاردن ــی ن ــام ــە و
نووس راوە و هتد.
لە ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمییدا
بە هۆی سیاسەتی هەڵەی ئابووری ،سیاسی
و فەرهەنگیی حکوومەت و توندوتیژیی دەزگا
و ئیدارەکانی ئەو نیزامە ڕادەی زیندانی بە
شێوەیەکی سەرسووڕهێنەر زی ــادی ک ــردوە
و لە هەمان کاتدا کە زیندانی زی ــادی کردوە
ب ــەو ڕادەیــــەش مافەکانی زی ــن ــدان ــی ل ــە الی ــەن
کاربەدەستانی زیندانەوە پێشێل ک ـراوە و لە
سەرەتاییترین مافی ئینسانی ب ێبەشیان
کـــــردوون .ب ــە ک ــورت ــی دەت ــوان ــی ــن بڵێین لە
زیندانەکانی کۆماری ئیسالمییدا زیندانی بە
چاوی مرۆڤ سەیر ناکرێ ،هەربۆیە شتێک بە
ناوی دادپ ــەروەری لە نێوەرۆکی ئەو نیزامەدا
نییە ،چونکە لە بنەڕەتدا ئەو نیزامە باوەڕی
بە مافەکانی م ــرۆڤ نییە و لە ڕوانگەی ئەو
نیزامەوە مرۆڤی باش ئەو کەسەیە کە ملکەچی
سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی بێ.

وەک هەموو ئاگادارن مستەفا سەلیمی ،کە پێشتر بە تۆمەتی چاالکی
دژی کۆماری ئیسالمی و ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم
سزای ئێعدامی بەسەردا سەپابوو ،بەرەبەیانیی ڕۆژی شەممە٢٣ ،ێی
خاکەلێوە و دوای  ١٧ساڵ مانەوە و بەندکران لە زیندان ئێعدام کرا.
مستەفا سەلیمی ڕۆژی ٨ـــی خاکەلێوە دوای بــاوبــوونــەوەی
نەخۆشیی کۆرۆنا و پاش ئــەوەی داوای چوونە مەرەخەسییان لە
الیەن بەرپرسانی زیندانی سەقزەوە بـێواڵم مابۆوە ،وێــڕای دەیان
بەندکراوی دیکە لە دەرفەتێکدا لە زیندان ڕایان کردبوو.
دوای ئەم ڕووداوە بەشێک لەم بەندکراوانە لە رێگەی جۆراوجۆرەوە
گیرانەوە ،یان ڕادەستی ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم کرانەوە کە
مستەفا سەلیمی یەک لــەوان بووە و دوای ئــەوەی خۆی گەیاندۆتە
سنوورەکانی هەرێمی کوردستان ،وەک دەگوترێ و باس دەکرێ
ڕادەستی کۆماری ئیسالمیی ئێران کراوەتەوە.
“تۆلستۆی” نووسەری ڕووس دەڵێ“ :ئەگەر
دەتانهەوێ بزانن لە واڵتێکدا دادپەروەری هەیە
یان نا ،سەردانی زیندانەکانی بکەن ”.ئەگەر ئەو
قسەیە وەک پێوانەیەک دابنێین بۆ دادپەرەوریی
کۆماری ئیسالمی بە ڕوونی بۆمان دەردەکەوێ
ئ ــەو ن ــی ــزام ــە ن ــەک دادپــــــەروەر نییە بەڵکوو
دوژمنی هەموو ئ ــەو ک ــەس و الیەنانەشە کە
ب ــاس لە دادپــــەروەری و پاراستنی مافەکانی
م ــرۆڤ دەک ــەن .با چەند م ــادە لە قانوونەکانی
نێونەتەوەیی و ه ــەروەه ــا قانوونی سازمانی
زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی وەک نموونە بە
فاکت بێنینەوە.
مـــــادەی ١٠ی بـــەنـــدی یــــەک لـــە میساقی
نێونەتەوەیی مافە مەدەنی و سیاسییەکان بەم
ج ــۆرە باس لە پاراستنی حورمەتی ئینسانی
زیندانی دەکا“ :هەموو ئەو کەسانەی بە هۆی
زیندانیبوون لە ئ ــازادی ب ێبەش ک ـراون ،دەبێ
بە ئینسانیەت و ڕاگرتنی حورمەتی ئینسانی
هەڵسوکەوتی لەگەڵدا بکرێ”.
مـــادەی  ١٠و١١ی کۆنڤانسیۆنی حقووقی
زیندانی لەسەر شوێنی زیندانی و ئیمکاناتی
ئ ــەو شوێنە ب ــەم جــۆرە ب ــاس دەک ــا“ :ت ــەواوی
ژوورەکـــــان و شوێنی زی ــن ــدان ــی ب ــە تایبەتی
شوێنی نووستن دەبێ ڕووناکیی پێویست و
هەموو کەرەسەکانی تەندروستی و دەرمانی
بە لە بەرچاو گرتنی کەشوهەوای ناوچەکە و،
ئیمکاناتی ئاڵوگۆڕکردنی هەوا و؛ ساردکەرەوە و
گەرمکەرەوەی بە پێی وەرزەکانی ساڵ هەبێ”.
هەروەها “شوێنی مانەوەی زیندانی پێویستە
ن ـ ــووری س ــروش ــت ــی ــی ه ــەب ــێ و ه ـ ــەوای ت ــازەی
پ ێبگا .بەندیخانەکان دەبێ بەشی لەشساغی
و دەرمانی و خۆشوشتنی بەندییەکان بە ئاوی
گەرم و ساردی هەبێ هەروەها شوێنی مانەوەی
بەندییەکان بە شێوەی ب ــەردەوام پاکوخاوێن
ڕابگیرێ و بە دژە ڤیرووس بپڕژێندرێ”.
ئەوانە چەند نموونەیەک ب ــوون لە قانوونە
نێودەوڵەتییەکان ل ــەب ــارەی پاراستنی مافی
زیندانی لە ب ــواری ساڵمەتی و پاراستنیاندا.
ئێستا باس لە چەند نموونەیەک لە قانوونەکانی
کۆماری ئیسالمی دەکەین کە ب ــاس لە مافی
زیندانی دەک ــا و لە دواییدا بە کورتی ڕوونی
دەک ــەی ــن ــەوە ک ــە بــەداخــەوە ئ ــەو قانوونانە بۆ
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی تەنیا لەسەر
کاغەزن و کردەوەکان جۆرێکی تر و پێچەوانەن.
مــادەکــانــی  ٧٠ه ــەت ــا ١٢١ـــــی ئاییننامەی
زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی تایبەت ک راوە
بــە کـــاروبـــاری ن ــێ ــوخ ــۆی زیــنــدانــەکــان وەک
ب ــەرن ــام ــەڕێ ــژی ــی ڕۆژانــــە ،دەرمــــان ،خ ـ ــواردن و
لەشساغیی زیندانییان .مادەکانی ،١٠٣ ،١٠٢
 ١١٥ ،١١٣ ،١١٢ ،١١١ئاییننامەی ئیج رایی سازمانی
زیندانەکان بەرپرسانی زیندان ئەرکدار دەکا کە
بۆ ساڵمەتی و لەشساغیی زیندانییان کەرەسە
و فـــەزای پێویست داب ــی ــن ب ــک ــەن و ل ــە کاتی
پێویستدا زیندانیی نەخۆش چ لە نێو زیندان یان
لە دەرەوەی زیندان دەستی بە دوکتور و دەرمان
ڕابگا و چارەسەری پێویست وەربگرێ .کۆماری
ئیسالمی لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێ ران وەک
نیزامێکی سیاسی کە ئەندامە لە ڕێکخ راوەی
ن ــەت ــەوە ی ــەک ــگ ــرت ــووەک ــان دەبــێ پێبەند ب ــێ بە
پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنەکانی پێوەندیدار بە
پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و نەزمی جیهانی
بۆ ئاشتی ،کەچی زیاتر لە چل ساڵە کۆماری
ئیسالمی ب ــە بــەرچــاوی ه ــەم ــوو کۆمەڵگەی
جیهانی یاساشکێنی دەک ــا و لە هەمان کاتدا
کە ڕێز لە قانوونە نێونەتەوەییەکان ناگرێ ،ڕێز
لەو قانوونانەش ناگرێ کە قانوونداڕێژەرانی

خۆی دایانڕشتوە و بە پەسەندی ناوەندەکانی
دەســەاڵت گەیشتوە .دەتوانین بڵێین زۆرب ــەی
ئەو ڕووداوانەی لە زیندانەکانی ئێ ران ڕوو دەدەن
سەرچاوە گرتوو لەو ڕەفتارە نابەرپرسانەیە کە
بەرپرسان و کاربەدەستانی زی ــن ــدان دەرح ــەق
بە زیندانی دەیکەن کە لەگەڵ نێوەرۆکی هیچ
کام لەو یاسا و ڕێسایانە یەک ناگرێتەوە کە
ئاماژەیان پ ێک را.
کاتێک ه ــەواڵ ــی بــاو بــوونــەوەی ڤیرووسی
کۆرۆنا لە ئێ ران گەیشتە نێو زیندانەکانی ئەو
واڵتــە ،ترسێکی گــەورە لە نێو زیندانییەکاندا
باڵو بووە و بوو بە هۆی ناڕەزایەتی و نیمچە
ڕاپەڕینێک و لە هێندێک لە زیندانەکاندا کۆمەڵێک
زیندانی توانیان ڕابکەن و چەند کەسێکی تریش
بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی نێو زیندان گیانیان
لەدەست دا .لەو بارودۆخەدا ئەو ترسە گەیشتە
نێو بنەماڵەی ئەو زیندانییانە و ڕێکخ راوەکانی
مافی م ــرۆڤ و تەنانەت ڕێکخ راوی لێبوردنی
نێونەتەوەیی هاتە س ــەر خ ــەت و داواکـــار بوو
ل ــە دەس ــەاڵت ــداران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ک ــە بە
بڕیارێک زیندانییەکان لە زیندان ئ ــازاد بکەن
بۆ ئەوەی ڤیرووسی کۆرۆنا زەفەریان پێ نەبا
و تووشی نەخۆشیی ناعیالج نەبن .ئەو ترس
و نیگەرانییە زۆرە س ــەرچ ــاوە گ ــرت ــوو ل ــە دوو
بابەت بوو ،یەکەم نەبوونی ئیمکاناتی پێویستی
دەرمانی لە زیندانەکان و ،دووهەم ڕێژەی زۆری
زیندانییان ،کە هەر دوو ئەو بابەتانە زەمینە
خۆشکەرن بۆ باڵوبوونەوەی ڤیرووسی کۆرونا
و هەر نەخۆشییەکی دیکە .زۆربەی دوکتورەکان
و زانایانی بواری تەندروستی لەسەر ئەو بابەتە
پێکەوە هاوڕان کە ڤیرووسی کۆرۆنا لە شوێنی
داخـــراو و پ ــڕ حەشیمەت زووت ــر و خێ راتر لە
شوێنەکانی دیکە باڵو دەبێتەوە و ئەوە مەترسیی
تووشبوونی زیندانییەکان بەو نەخۆشییە زیاتر
دەکــا .نیگەرانیی ڕێکخ راوە نێودەوڵەتییەکان
هەموو ئاماژە بەو ڕاستییە دەکەن کە بەرپرسانی
زیــنــدان گرینگی ب ــە پ ــاک ــوخ ــاوێ ــن ــی و بابەتە
تەندروستییەکان لە زیندانەکاندا ن ــادەن و لەو
بارودۆخەشدا بەندیخانەکان پێداویستیی وەک
دەمامک و دەستەوانە و سابوون و کەرەسەی
خاوێنکردنەوەیان هەر نییە .بەاڵم دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی هەروەکی پێشتر گوت را نەک
ب ــای ــەخ ب ــە یاسا و ڕێساکانی نێونەتەوەیی و
خۆیان ن ــادەن بەڵکوو هەموو هەوڵیان ئەوەیە
بە خولقاندنی ت ــرس و پڕ کردنی زیندانەکان
تەمەنی دەسەاڵتدارەتیی خۆیان درێژ بکەنەوە و
ئەوەی الیان گرینگ نییە گیانی ئینسانەکان و
فەلسەفەی زیندانە.
سروشتییە نیزامێک کە هەڵقواڵو لە ناخی
کۆمەڵگە بێ خ ــۆی لە ب ــەراب ــەر ت ــاک تاکی ئەو
کۆمەڵگەیەدا ب ــە ب ــەرپ ــرس ــی ــار دەزانـــێ و پێش
ئــەوەی بیر لە پڕ ک ــردن ــەوەی زیندانەکان بکا،
لە هەوڵی ئــەوەدا دەب ــێ س ــەرچ ــاوەی تاوانەکان
ب ــدۆزێ ــت ــەوە و زی ــن ــدان تەنیا بە چ ــاوی شوێنی
دووب ــارە بونیادنانەوەی ئەو مرۆڤەی کە تاوانی
کردوە چاو لێ دەکا .بەداخەوە بە هۆی داخ راویی
نیزامی کۆماری ئیسالمی ناکرێ زانیاریی تەواو
و دروست لە هەلومەرجی زیندانەکان وەدەست
بێ ،بەاڵم ئەوە ڕاستییەکی تاڵە ئەگەر نەخۆشیی
کۆرۆنا ڕووی لە زیندانەکانی کۆماری ئیسالمی
کردبێ ،لەبەر نەبوونی ئیمکانات و پێ ڕانەگەیشتن
بە ساڵمەتیی زیندانی ،زیندانەکان لە هەموو
شوێنێکی ئێ ران زیاتر تەلەفاتی ئینسانییان
بووە.

لە پێوەندی لەگەڵ ئەم ڕووداوەدا:
حیزبی دێموکراتی کوردستان ڕادەستکردن و ئێعدامکردنی ئەم
زیندانییە سیاسییە مەحکووم دەکــا و بڕیاری حکوومەتی هەرێمی
کــوردســتــان بــۆ پێکهێنانی لــێــژنــەی بـــەدواداچـــوون و دەرخستنی
ڕاستییەکانی ئەم ڕووداوە بە بڕیارێکی قانوونی و بەرپرسانە دەزانێ.
حیزبی دێموکراتی کوردستان هیوادارە بەدواداچوونی حکوومەتی
هەرێمی کوردستان و کاری ئەم لێژنە تایبەتییە بە زووترین کات بە
ئاکام بگا و دەرەنجامەکەی ڕابگەیەندرێ و؛ هەمووان لە ڕاستییەکانی
ئەم ڕووداوە ئاگادار بکرێنەوە.
بێگومان ئەم ڕووداوە و لێکەوتەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوو نابێ
لەبیرمان بباتەوە کە هۆکاری سەرەکیی ئەم ڕووداوە و ،تاوانباری
پلەی یەکەم کۆماری ئیسالمیی ئێرانە کە لە هەموو دەرفەتێک بۆ
زەبرلێدان لە بزووتنەوەی سیاسیی کورد کەلک وەردەگرێ .ڕێژیمێک
کە هیچ شەرعییەتێکی الی خەڵکی کوردستان نییە و ئەمە هەموو
بڕیارەکانی دەزگای قەزایی ئەم ڕێژیمەش دەگرێتەوە؛ بۆیە داوا لە
هەموو الیەک دەکەین پەرۆشی تەبایی نێوماڵی کورد و یەکیەتیی
ڕیزەکانی نەتەوەییمان بن .هاوکات جارێکی دیکەش وێڕای دەستخۆشی
لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێکهێنانی لێژنەی دەرخستنی
ڕاستییەکان ،چاوەڕوانین پرسیار و نیگەرانییەکانی بەجێی خەڵک لە
هەموو بەشەکانی کوردستان لەپێوەندی لەگەڵ ئەم ڕووداوەدا بێواڵم
نەهێڵێتەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
دەفتەری سیاسی
٢٤ی خاکەلێوەی ١٣٩٩

کۆبوونەوەی ناوەندی هاوکاریی
حیزبەکانی کوردستانی ئێران

بەیانیی ڕۆژی ٢٧ـی خاکەلێوە حەڤدەیەمین کۆبوونەوەی ئاسایی
نــاوەنــدی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بەشداریی
هەیئەتەکان لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە پێک هات.
لــەو کــۆبــوونــەوەیــەدا بــەرپــرســی هەیئەتی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئــێــران و بەرپرسی دەورەیـــی نــاوەنــد ،بــەڕێــز “محمد
نظیف قــادری” ،ڕاپۆرتی کار و چاالکییەکانی ناوەندی پێشکەش بە
بەشدارانی کۆبوونەوەکە کرد و دوای تاوتوێکردنی ڕاپۆرتەکە وێڕای
ماندوونەبوونی لە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و دەستخۆشی
لە ڕاپەڕاندنی کارەکان و پێکهێنانی هەماهەنگی لە نێوان الیەنەکاندا،
ڕاپۆرتەکە پەسەند کرا.
لــە بەشێکی دیــکــەی کــاری کــۆبــوونــەوەدا بــاس لــە بەرنامەکانی
داهاتووی ناوەند کرا و بڕیار درا الیەنی بەرپرسی دەورەیــی نوێ
کە حیزبی دێموکراتی کوردستان دەبێ بە پێی سروشتی هەرکام
لەو بابەتانەی کە لە بەرنامەی نێوخۆیی ناوەنددا جەختیان لەسەر
کراوە ڕاوێژ لەگەڵ هەیئەتەکانی ناوەند و لە چوارچێوەی پرەنسیپە
گشتییەکانی ناوەنددا ڕاپەڕێنن.
لە بڕگەیەکی دیکەی کاری کۆبوونەوەکەدا پرسی لە سێدارەدانی
مستەفا سەلیمی خرایە بەر باس.
دوای تاوتوێکردنی زانیارییەکان وێڕای مەحکووم کردنی ئێعدامی
مستەفا سەلیمی و ڕسواکردنی ئــەو تــاوانــەی ڕێژیمی دژەمرۆیی
کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک ھەموو تاوانەکانی دیکەی و ھاودەردی
لەگەڵ بنەماڵەی بەڕێزی مستەفا سەلیمی ،ناوەند پێداگریی کرد لە سەر
ڕوونکردنەوەی ئەو بابەتە لە الیەن لێژنەی لێکۆڵینەوەی حکوومەتی
ھەرێمی کوردستان و چۆنیەتیی ئەو ڕووداوە و ڕاگەیاندنی ئاکامی
ئەو لێکۆڵینەوە بۆ ڕای گشتی و گەلی کورد.
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سپاس و پێزانینی حیزبی دێموکرات
لە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان

م و تۆتالیتاریزمدا
ڕێژیمی سیاسیی ئێران لە نێوان ئۆتۆریتاریز 
(تایبەتمەندییەکانی کۆماری لە ڕێژیمی سیاسیی ئێراندا)
()٢_22

خەڵکی تێکۆشەر و چەوساوەی کوردستان!
چاالکانی سیاسی ،ڕێکخراوە مــەدەنــی و سێنفیەکان،
خێرخوازان و پێرسۆنێلی دەرمانی و پزشکیی نەخۆشخانەکانی
کوردستان!
هەروا کە هەموو الیەک ئاگادارن لەبەر نەبوونی سیستمێکی باشی
دەرمانی و پزشکی و ،هەروەها ناکارامەیی بەرپرسانی حکوومەت لە
بەڕێوەبردنی قەیرانەکاندا ،ڤیرووسی کۆرۆنا هەموو سنوورەکانی
واڵتی تەنیوە و لەبەر شاردنەوەی بەئانقەستی دەسەاڵتدارانی ڕێژیم
بەشێک لە خەڵک تووشی کۆرۆنا بوونە و مەترسیی جیدییان لە
سەرە.
جیاوازی و مەودای ماناداری نێوان ئاماری %٢.٨ـی نێونجیی
جیهانی لە گەڵ %٦.١ـی خەسارەکان لە ئێران ،نیشانەی خراپیی
دۆخــی خزمەتگوزارییە دەرمانی و پزشکییەکانە .لە حکوومەتی
تۆتالیتێر و نامەشرووعی کۆماری ئیسالمی کە لەوەها دۆخێکدا
توانای پاراستنی خەڵکی لە بەرامبەر ئەم پەتایەدا نییە ،کەچی لە
هەڕەشەکردن لە ئەمریکا و هەندێ لە واڵتانی ناوچەکە بەردەوامە.
ئەوە لە حاڵێکدایە کە خەڵکی تێکۆشەر و الوانی شۆڕشگێڕی
کوردستان زۆر بە باشی هەستیان بە مەترسییەکە کــردوە و
بەجۆرێک لە خۆبەڕێوەبەری دەستیان داوەتــە قەرەنتینەی شار
و گوندەکانی نیشتمان و بە دابینکردنی کەرەسەی پێویست بۆ
نەخۆشخانەکان لە الیەن کەسانی دەستڕۆیشتوو و خێرخوازەوە،
کۆمەڵێک کــاری باش و ئەرکی بەجێیان بۆ ڕزگارکردنی گیانی
خەڵک بەڕێوە بردوە.
لــەم چەند ســاڵــەی ڕابــــردوودا متمانەی خەڵک بــە ڕێکخراوە
مەدەنییەکان و پشتکردنیان لە ڕێکخراوەکانی سەر بە ڕێژیم بە باشی
هەست پێدەکرێ و ئەوە بە ئاشکرا لە کەمپەینەکانی یارمەتیدانی
لێقەوماوانی ڕووداوەکــانــی بۆمەلەرزەی کرماشان و الفاوەکەی
لوڕستان و بۆمەلەرزەکەی قوتوور و چەندین نموونەی دیکەدا
ڕەنگی دایەوە و بە متمانەکردن بە ڕۆڵەکانی خۆیان حەماسەیەکیان
لە کوردایەتی و مرۆڤایەتی لە کوردستاندا خولقاند کە بۆ هەمیشە
لە مێژووی ئەم نیشتمانەدا بە زیندوویی دەمێنێتەوە.
ئێستا و ل ــەم ڕۆژە هــەســتــیــارانــەشــدا خــەڵــک و ڕێــکــخــراوە
مەدەنییەکان بە پێكهێنانی کەمپەینە جۆربەجۆرەکان ،بۆ پاراستنی
خەڵک لە مەترسیی کۆرۆنا دەستیان کردوە بە گەنبڕکردنی شار
و گوندەکانی کوردستان و بەتایبەت ئەو شوێنانەی کە مەترسی
زیاتریان لە سەرە .پێداویستیی نەخۆشخانەکان لە الیەن خەڵکی
خێرخوازەوە دابین دەکرێ ،پێرسۆنێلی نەخۆشخانەکان بە ڕێز و
پێزانینی زیاترەوە چاویان لێدەکرێ و چینی هەژار و بێداهاتیش
بە پێی توانا یارمەتی دەکرێن .بێگومان ئەگەر ئەم هەوڵ و هیممەتە
نەتەوەیی و مرۆڤانەیە نەبایە ،کۆمەڵگەی ک ــوردەواری تووشی
خەسار و کارەساتی گەورە و قەرەبوونەکراوە دەبوویەوە.
حیزبی دێموکراتی کوردستان وێڕای دەربڕینی ڕێز و پێزانین لە
خەڵکی کوردستان ،زۆر بە گەرمی و بە تایبەتی سپاسی زەحمەت و
شەونخوونییەکانی دوکتور و پەرستار و پێرسۆنێلی نەخۆشخانەکان
دەکــا و هەروەها بە ئەمەگەوە لە هەوڵی چاالکان و ڕێکخراوە
مەدەنییەکان لە پێکهێنانی کەمپەینی جۆراوجۆر بۆ یارمەتیگەیاندن
بە خەڵک دەڕوانێ و ،هاوکاتیش داوا لە خەڵکی کوردستان دەکات
کە وێڕای پێبەندبوونیان بە ڕێنوێنییە پزشکییەکان یارمەتیدەر بن کە
پێکەوە ئەم ڕۆژە ناخۆشانە تێپەڕێنن و کۆمەڵگەکەمان بە کەمترین
خەسار بەسەر کۆرۆنادا سەرکەوێ.
جێی خۆیەتی داوا لە خەڵکی خۆشەویستمان لە هەموو شوێنێکی
ئەم جیهانە بکەین کە بە هەر شێوەیەک بۆیان دەکرێ یارمەتیی
هاونیشتمانانی خۆیان لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان بکەن و ڕێگە
نــەدەن ناکارامەیی و بێلیاقەتیی بەرپرسانی کۆماری ئیسالمیی
ئێران خەڵکی بێدەرەتانی کوردستان تووشی کارەساتی گەورەتر
بکا.
بەو هیوایە بە خەباتی بێوچان دژی هەر دوو ڤیرووسی کۆرۆنا
و کۆماری ئیسالمی شەوانی ترس و دڵەڕاوکێ بکەینە ڕۆژانــی
ئازادی و سەربەستی و ساڵمەتی.
حیزبی دێموکراتی کوردستان
کۆمیسیۆنی تەشکیالت
٢١ی خاکەلێوەی ١٣٩٩

“هیچ شتێک لەو کۆماره بەهێزتر نییە کە لەودا،
یاسا ڕێزی لێ دەگیرێ ،نەک بەهۆی ترسەوە ،نەک
بەهۆی مەنتقەوە ،بەڵکوو بە شێوەی ئارەزوومەندانە”.
مۆنتێسکیۆ
کۆمار وەکــوو جۆرێک لە ڕێژیم پێناسە دەکرێ
کــە لــــەودا ،دەس ــەاڵت ــی ســیــاســی ی ــان دامـــــەزراوە
حکوومەتییەکان وەکـــوو “شــتــی گشتی” ئــەژمــار
دەکرێن کە خەڵک خاوەنیانە .لە چوارچێوەی کۆماردا،
“دەســەاڵت بە ناوی هەموو کۆمەڵگەی سیاسییەوە
جێبەجێ دەکرێ” .بە پێی ئەو پێناسەیە ،کۆمار خۆی
لە جۆرەکان 
ی دیکەی ڕێژیمە سیاسییەکان وەکوو
ی و هتد.
پاشایەتی ،ئەریستۆکراسی ،ئۆتۆکراس 
جیا دەکاتەوە .یەکێک لە توخمە گرنگەکانی کۆمار،
بــەشــداریــی ئــازادانــەی هاوواڵتییانە لــە دەســەاڵتــی
سیاسییدا ،ڕاســتــەوخــۆ لــە الیــەن خــۆیــانــەوە ،یان
ناڕاستەوخۆ لە ڕێگەی هەڵبژاردنی نوێنەرەکانیانەوە.
هەرچەندە ،کۆمار و دێموکراسی لە زمانی ئاساییدا
وەک ــوو دوو چەمکی لێک نیزی 
ک و زۆر جــار لە
جێگەی یەکتر کەلکیان لــێ وەردەگـــیـــرێ ،بــەاڵم
بەشداریی خەڵک لە دەســەاڵت هەمیشە بە واتــای
سەروەریی خەڵک نییە ،چونکە هەندێک کۆمار هەن
کە دێموکراتیک نین و هەندێک سیستمی ناکۆماری
هەن کە دێموکراتیکن .چونکە ئەگەر دێموکراسی
بە پێوەر بگیرێ ،ڕێژیمەکان دابــەش دەبن بەسەر
دێموکراتیکو نادێموکراتیکدا .چەمکی کۆمار کەلکی
جــۆراوجــۆری لێ وەردەگــیــرێ ،وەکــوو “کۆماری
دێموکراتیک”“ ،کۆماری گەلی”“ ،کۆماری مەسیحی”و
“کۆماری ئیسالمی”.
بابەتێکی گرینگی دیکە کە شیاوی باسە ،پرەنسیپی
جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکانە .بە پێی ئەو پرەنسیپە،
حکوومەت بەسەر چەندین دەسەاڵتدا دابەش دەبێ
کــە ل ــەودا “هــەرکــام لــە دەســەاڵتــەکــان لــە پێوەندی
لەگەڵ دەسەاڵتەکانی دیکەدا سەربەخۆن” ،ئەوەش
بە مەبەستی دوورکەوتنەوە لە زۆرداری ،چونکە
جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکان جۆرێک لە هاوسەنگی
لە نێوانیاندا دروست دەکا و هەرکامیان لەبەرامبەر
ێ و ناهێڵێ
دەســتــێــوەردانــی ئــەوانــیــتــردا دەپــارێــز 
هەموو هێز و دەسەاڵتەکان لە دستی یەکێکیاندا
کۆ ببێتەوە .جان الک ( )١٧٠٤-١٦٣٢و مۆنتێسکیۆ
( )١٧٥٥-١٦٨٩دوو لەو بیرمەندە سیاسییانەن کە
پەرەیان بە پرەنسیپی جیاکردنەوەی دەسەاڵتەکان
داوە .بــۆ مۆنتێسکیۆ کــۆمــار دوو شــێــوەی هەیە:
کۆماری ئەریستۆکراتیک کە لەودا هێزی سەروەری
هیی بەشێک لە خەڵکە و کۆماری دێمۆکراتیک کە
لــەودا ســەروەری هیی تــەواوی خەڵکە .مۆنتێسکیۆ
پێیوایە کە باشترین ڕێژیمی سیاسی ،ئەو ڕێژیمە
سیاسییەیە کە لەودا دەسەاڵتەکان جیا کرابنەوە و
جیاکردنەوەکەش لەسەر بنەمای یاسا بێ کە ڕێگر
بێ لەوەی حکوومەت بە مەیلی خۆی هەڵسوکەوت
بکا .هەر بۆیە ئەو لەسەر ئەو بڕوایەیە کە ڕێژیمی
پاشایەتییش دەتوانێ باشترین سیستم بێ ،ئەگەر
دەســەاڵتــەکــانــی پاشا چــوارچــێــوەدار بــن و لەگەڵ
ی دیــکــە بــەش بــکــرێــن .مۆنتێسکیۆ
دام ــەزراوەک ــانــ 
دەســەاڵتــەکــان بــەو شێوەیە لێک جیا دەکــاتــەوە:
ن
دەســەاڵتــی یــاســادانــان ،دەســەاڵتــی بــەڕێــوەبــرد 
و دەس ــەاڵت ــی دادوەری .ئــەرکــی دەســەاڵتــەکــانــی
ن و دادوەری دەبــێ کــورت بکرێتەوە
بــەڕێــوەبــرد 
بۆ جێبەجێکردنی یاسا .تێکەڵ نەکردنی هیچکام لە
دەسەاڵتەکان لەگەڵ یەکترو دابەشکردنی دەسەاڵتی
یاسادانان بە سەر دوو دامەزراوەدا (وەکوو مەجلیس
و سێنا) ،دوو لەو پرەنسیپانەن کە بۆ مۆنتێسکیۆ
گرنگن.
لە دوای شۆڕشی ١٣٥٧ـەوە ،ڕێژیمی سیاسیی ئێران
لە نێو دەستووری بنەڕەتیی واڵتدا وەکوو “کۆماری
ئیسالمیی ئێران” پێناسە کراوە ،کۆمارێک کە ئیلهامی

لە کۆماری پێنجەمی فەڕانسە وەرگرتوە ،بەاڵم
بە ڕێسا مەزهەبییەکان چوارچێوەدار کراوە.
شۆڕشی  ١٣٥٧کۆتایی مێژوویەکی دوور و
درێــژی ڕێژیمی پاشایەتی لە ئێران بوو .ئەو
شــۆڕشــە بــە مەبەستی ڕووخــانــدنــی ڕێژیمی
پاشایەتی و دامەزراندنی دەسەاڵتێکی خەڵکیی
هاتە کــایــەوە ،چونکە شــای ئێران ڕەوایــی لە
نێو کۆمەڵگەدا لــەدەســت دابـــوو ،ئ ــەوەش بە
هۆی ئەو ڕێفۆرم و گۆڕانکارییانەی شا بوو
کە وەکوو “بە ڕۆژئاوا کراو” و سەرمایەداری
ناسرابوون ،ئەوەش لە کۆمەڵگەیەکی نەریتیو
لەژێر کاریگەریی ئایدییاکانی “چەپی ئیسالمی”
و دژە ئیمپێریالیستیی سەردەمی شەڕی سارد
بــوو .لــە نێو تـــەواوی بــزووتــنــەوە و گرووپە
سیاسییە جیاوازەکانی بەشدار لە شۆڕش ،تەنیا
مەزهەبییەکان بوون کە بەرهەمی شۆڕشیان
هــەڵــگــرتــەوە .دوای ب ــە ئــەنــجــام گەیشتنی
شــۆڕش ،هەوڵدانێکی زۆر لە الیــەن هەندێک
حیزب و الیەنی چە 
پ و ڕاستەوە هەبوو بۆ
ئەوەی کۆمارێکی نائیسالمی دابمەزرێ ،بەاڵم
مەزهەبییەکان کێشە و دووبەرەکیی نێوان ئەو
الیەنانەیان قۆستەوە بۆ ئەوەی خەڵکی ئێران
ن و مۆدێلی خۆیان
لە دەوری خۆیان تەیار بکە 
واتە کۆماری ئیسالمییان بە سەردا بسەپێنن.
بە پێی دەستووری بنەڕەتیی ئێران ،کۆماری
ئیسالمی لە دوو دەسەاڵتی بنەڕەتی پێک هاتوە،
ی و دەسەاڵتێکی ئایینی .هەر
دەسەاڵتێکی خەڵک 
سێ دەســەاڵتــی یــاســادانــان ،جێبەجێکردن و
دادوەری بەڕواڵەت لێک جیا کراونەتەوە ،بەاڵم بە
کردەوە ،لەژێر کۆنترۆڵی دەسەاڵتی ئایینیدان.
وەلی فەقیهـ کە نوێنەرایەتیی دەسەاڵتی ئایینی
دەک ــا ،دەسەاڵتێکی بـێســنــووری پـــێدراو ە و
دەســتــێــوەردان لــە هــەمــوو دامــەزراوەیــەکــی
دەوڵەتی و نادەوڵەتییدا دەکا.
کۆماری ئیسالمی
کــۆمــاری ئیسالمی چــەنــد مانگێک دوای
شۆڕشی  1357و دوای ڕووخانی دەسەاڵتی
بنەماڵەی پەهلەوی دامـ ــەزرا .نووسینەوە و
جێگیر کردنی دەستووری کۆماری ئیسالمی،
بــە هەندێک قۆناغی پــڕ لــە شــەڕ و کێشە لە
نــێــوان گــرووپــە مــەزهــەبــیــیــەکــان و گــرووپــە
نامەزهەبییەکاندا تــێــپــەڕیــوە .الیەنێکیان بۆ
دامەزراندنی کۆمارێکی ئیسالمی و الیەنەکەی
دیکەیان بۆ دامەزراندنی کۆمارێکی نائیسالمی.
بەاڵم لە کۆتاییدا ،مەزهەبییەکان سەرکەوتن.
لــە ساڵی 1368ـــــدا ،بــە هــۆی کێشەی نێوان
دامەزراوەکانی کۆماری ئیسالمی ،دەستووری
بنەڕەتی گۆڕانکاریی تێدا کرا .گۆڕانکارییەک کە
دەسەاڵتەکانی وەلی فەقیهی هێندەی دیکە زیاد
کرد و دەسەاڵتی تەواوی پێبەخشی.
لە پاشایەتییەوە بۆ کۆمار
“تیێری کۆڤیل” پێی وایــە ،بەر لە شۆڕشی
 ،1357دوو جــاری دیکە لــە ئــێــران شــۆڕش
ڕووی داوە :یەکەمیان ،لە ساڵی 1285( ١٩٠٦ـی
هەتاوی) لە سەردەمی موزەفەرەددین شای
قاجاردا ،کاتێک ئێران (واڵتی فارس) بۆ یەکەم
جــار بــوو بە خــاوەن دەستوورێکی بنەڕەتی.
دووه ــەم ــی ــان ،لــە ســاڵــی ( ١٩٥١ڕەشــەمــەی
1329ی هــەتــاوی)ـــدا ،کاتێک بۆ یەکەم جار
پیشەسازیی نەوتی ئێران لەالیەن محەممەد
مــوســەدیــق ،ســـەرۆکوەزیـــرانـــی ئـــەو کاتی
ئێرانەوە بەنەتەوەیی کرا .موسەدیق بۆ یەکەم
جار کۆمپانییەکی نەوتی بە ئەسڵ داگیرکەری
(کۆمپانی نەوتی بریتانیا) لە واڵتێکی جیهانی

دیالن هەردی

سێهەمدا بە نەتەوەیی کرد .هەموو جار کە شۆڕشێک
لە ئێران ڕووی داوە ،بەرەو دەسەاڵتێکی نادێموکرا 
ت
و ڕێژیمێکی سەرکوتکەر گــەڕاوەتــەوە .شۆڕشی
 ،١٩٠٦کێشەی نێوخۆیی و دەستێوەردانی دەرەکی
بـــەدوای خــۆیــدا هێنا کــە بــووە هــۆی بــە دەســەاڵت
گەیشتنی بنەماڵەی پەهلەوی لــە ساڵی 1304ی
هەتاوییدا .لــە م ــاوەی شــەڕی دووهــەمــی جیهانی
لە ساڵی ١٩٤١ـ ــدا ،هــەر وەکــوو لە مــاوەی شەڕی
یەکەمی جیهانییدا ،ئێران بێالیەنیی خۆی بە نیسبەت
هــــەردوو بـــەرەی شــەڕ ڕاگــەیــانــد ،ب ــەاڵم هێرشی
ڕووسەکان و بریتانییەکان بە مەبەستی کۆنترۆڵ
کردنی پیشەسازیی نەوت لەدژی بەرژەوەندییەکانی
ئاڵمان ،بوو بە هۆی ئەوەی ئێران لە نێوان ئەو دوو
زلهێزەدا دابــەش بــێ .ڕەزا پەهلەوی ،شــای ئێران
لەژێر گوشاری بریتانییەکان ،دەسەاڵتی ڕادەستی
کوڕەکەی ،محەممەدڕەزا پەهلەوی کرد.
لە ساڵی 1329ــــدا ،ســەرۆکــوەزیــران محەممەد
مــوســەدیــق تــوانــی بــە دەنــگــی زۆریــنــەی پــارلــمــان،
نەوتی ئێران بە نەتەوەیی بکا .بەاڵم وەکوو ساڵی
 ،1304کێشەی نێوخۆیی و دەستێوەردانی دەرەکی
وای کــرد کــە دەســەاڵتــێــکــی ئــۆتــۆریــتــەر دووبـــارە
دابمەزرێتەوە .ساڵی  ،1332محەممەدڕەزا شا هەوڵ
دەدا حکوومەتی موسەدیق هەڵبوەشێنێتەوە ،بەاڵم
هەوڵەکەی شکست دێنێ و ناچار دەبێ خۆی واڵت
جێ بهێڵێ .لە هەمان ساڵدا بەهۆی کودەتایەک کە
لەالیەن بریتانیا لەدژی موسەدیق ڕێک خرابوو ،شا
دەگەڕێتەوە سەر دەســەاڵت و دەســت بە هەندێک
ی و
ڕێفۆرم و گۆڕانکاریی دەکا .دابەشکردنی زەو 
زاری خاوەن زەوییە گەورەکان و مافی دەنگدانی
ژنان ،دوو لەو گۆڕانکارییە بنەڕەتییانەن کە لە الیەن
شاوە بەڕێوە چوون .گۆڕانکارییەکی گرنگی دیکە،
“سووڕانەوە بەرەوە الئیکبوون” بوو بە مەبەستی
گــۆڕیــنــی کــولــتــووری ئیسالمی و جێگیرکردنی
کــولــتــووری پێش ئیسالم لــە نێو کۆمەڵگەدا .ئەو
ڕێوشــوێــنــە الئیکییانە بــوونــە هــۆی تــووڕەبــوونــی
مــەرجــەع و کەسایەتییە ئایینییەکان ،کــە الیــەن
ڕوحوڵاڵ خومەینییەوە ڕێبەرایەتی دەکــران .ساڵی
 ،1342خومەینی ئێرانی جێهێشت و ڕووی کردە
عێراقو دواتر فەڕانسە .ساڵی  ،1354محەممەدڕەزا
شا حیزبێکی بەناوی “رستاخیز” (هەستانەوە) بە
مەبەستی بەهێزکردنی دەسەاڵتی خۆی دامەزراند،
بەاڵم شا ئیتر پشتیوانیی بەشێکی زۆری کۆمەڵگەی
ئیرانی نەمابوو .لە کۆتایی ساڵەکانی 1349دا،
خومەینی لە تاراوگەوە بوو بە ڕێبەری ئۆپۆزیسیۆنی
ن و گرژییەکان لە دژی
دژە پاشایەتی .خۆپێشاندا 
ڕێژیمی پاشایەتی بە رۆیشتنی محەممەدڕەزا شا لە
26ـی بەفرانباری  1357کۆتایی پێهات .خومەینی لە
12ی ڕێبەندانی  1357گەڕایەوە ئێران و لە 22ی
ڕێبەندان کۆتایی ڕێژیمی پاشایەتیی ڕاگەیاند.
دوو فاکتەری سیاسی و کۆمەاڵیەتی هۆکاری
سەرەکیی ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتین :فاکتەری
یــەکــەم ،ئۆتۆریتاریزمی شــایــە ،چونکە لــە الیــەک،
شا هەوڵی دەدا بە شێوەیەکی زۆرەملێیانە ئێران
مۆدێرنیزە بکا و بە گوشار و سەرکوت کۆمەڵگە
ناچار بکا گوێڕایەڵی بڕیارەکانی ئەو بن .ئەو شێوە
ی و
لە مۆدێرنیزە کە لە الیــەن کۆمەڵگەی نەریت 
مەزهەبیی ئێرانەوە ڕەت کرایەوە ،شای ناچار کرد
زیاتر لە جاران پەنا بۆ سەرکوتی ناڕازییان بەرێ.
ی دیکە ،نزیکایەتیی شا لە ڕۆژئاوا ،دژایەتیی
لە الیەک 
ناسیۆنالیستەکان ،ئیسالمییەکان و چەپەکانی
لێکەوتەوە .ئەوەش وای کرد شا پلە بە پلە ڕەوایی
خۆی لەدەست بدا.
فاکتەری دووهەم ،دەرکەوتنی خێرای پڕۆلیتاریای
دوای شەڕی دووهەمی جیهانی لە ئێران بوو ،چونکە
ئێران ئەو کاتە بەشاریبوونێکی خێرای بە خۆیەوە
دەبینی (گ ــەورە بوونی شــارەکــان بە هــۆی هاتنی
خەڵکی دێهاتەکان بەرەو شار بۆ کارکردن لە کارگە
و کارخانەکان) .دەرکەوتنی پڕۆلیتاریای بەئەسڵ
دێهاتی ناسازگار بوو لەگەڵ ئەو مۆدێرنیزە ،شا
دەیسەپاند بەسەر کۆمەڵگەی ئێراندا .ئەو پڕۆلیتاریایە
زیاتر بە گوتاری مەالکان هەستیار بوو تا بە گوتاری
مارکسیستەکان ،هەر بۆیەش پشتیوانیی لە خومەینی
دەکرد.
شۆڕشی  ،1357نە لە ئەنجامی جوواڵنەوەیەکی
بە ئیسالمیکردنی کۆمەڵگە هاتە کایەوە ،نە کۆڕایی
و هاوڕایییەک بوو لە دەوری پرۆژەی خومەینی.
لــەو س ــەردەم ــەدا کۆمەڵگەی ئــێــران دژکــــردەوەی
بەو شێوە لە سێکۆالریز ە و مۆدێرنیزەی ئێران لە
الیەن شاوە نیشان دا (بۆ نموونە ،قەدەغە کردنی
سەرپۆشی ژنان و دەستێوەردانی واڵتانی زلهێز،
بوو بەهۆی بەرگریی کۆمەڵگە لە بەرامبەر شادا.).
لــە ساڵەکانی 1349دا هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
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تــارانــدن و شــاربــەدەر کردنی تاوانبارانی
سیاسی (لە ڕوانگەی ڕێژیمە دیکتاتۆرەکانەوە)
مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە و لە زۆربەی
واڵتان و لە نێو گەالن بە پێی داب و نەریتی
زاڵ بەسەر کۆمەڵگە ،ڕۆنانی یاسای داڕێژڕاو
لــەالیــەن دەوڵــەتــان ،شــێــوازی جۆربەجۆری
هــەبــووە و هەیە .تاراندنەکان زۆر جــار بە
شێوەی تاکەکەسی و لە هەندێک حاڵەتیشدا بە
شێوەی بەکۆمەڵ بەسەر گەالن و ڕێڕەوانی
قوتابخانە ئۆلی و ئایینییەکان یان ئەندامانی
حیزبەیلی دیار داسەپاوە.
لە ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمییدا ،تاراندن
یان شاربەدەر کردن ،یەکێک لەو بڕیارگەلەیە
کە حوکمی شەڕ دەگەڵ خوا (محاربە)ی پێ
هەڵدەسەنگێنن و “مفسد فیاالرض” لە بڕگەی
١٩٠ی یاسای ســزای ئیسالمییدا هەیە ،ئەم
ئاستە وەرگــێــڕاوی “فیقهی” جێ پەسەندی
ئیدئۆلۆژیی ئیسالمیی دەسەاڵتداری زاڵە.
لەسەر ئەم پرسە ،بە گەڕانەوە بۆ فیقهی
ئیمامییە و خوێندنەوەی ئیسالمی سیاسی،
بەو ئاکامە دەگەین کە شێوازی هەڵسوکەوت
دەگـــەڵ ش ــارب ــەدەر کـــراوەکـــان ،ڕێــک وەک
چۆنیەتیی مامەڵە دەگەڵ بێدین و کافرەکانە.
هەتا ئەو ڕادەیــەی کە تاکی “تــاراو” بۆ هەر
شــار و مەملەکەتێک بینێرن ،بـ ــەرەوڕووی
ئاستەنگی زۆر دەبــێ و؛ هەستان ،دانیشتن،
تــەنــات کــڕیــن و فــرۆشــتــن ،هــامــوشــۆ و ژن
هێنانیشی س ــن ــووردار دەکــــرێ .لــە وێــژەی
ئیسالمی سیاسیی دەسەاڵتی ئێستای ئێراندا،
زۆرتر لە شاربەدەر کردن (نفی بلد) بەجێگای
تاراندن (تبعید) کەلک وەردەگیرێ .لەڕاستییدا
شاربەدەر کردن ،میناکێکی پڕ لە توندوتیژیی
تاراندنە.
لە یاسای سزاکانی ئێران هەتا پێش ساڵی
 ١٣٩٥بە کردەوە یاسایەکی داڕێژراو بۆ تاوانی
سیاسی بە شێوەیەکی بنچینەیی کە شوناس
و توخمی ئەو دەستە لە کردەوانە خۆیا بکا
و بیانناسێنێ ،نــەبــووە .کــەوابــوو سەرجەم
ئــەو کــردەوانــەی بەپێچەوانەی چوارچێوەی
ئــیــدئــۆلــۆژیــی حــکــوومــەتــی بــــووە ،کــەوتــۆتــە
خانەی تاوانە ئەمنیەتییەکان و ئاکامەکەیشی
لە بەرچاو گیرانی ئەم جۆرە سزایانەیە .بە
ڕوانینێکی دیکە (لــەبــواری توندی و تۆخیی
ئەم کــردەوەیــە و کاریگەرییەکانی) بە هۆی
بوونی هەندێ یاسا بۆ تاوانە سیاسییەکان،
لە کلیشەی تاوانە ئەمنیەتییەکان خۆی مەاڵس
داوە!
بۆ ئــەوەیکــە ســـەرەدەر لــەم باسە بکەین
دەب ــێ بــۆ یــاســای س ــزای ڕێــژیــمــی کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران بگەڕێینەوە ،کە هەر چەشنە
دژایــەتــیــیــەک لــەگــەڵ نـــۆرم و یــاســا و فتوا
شەرعییەکانی مــەزەبــی جێگای پەسەندی
ئەوان و هەروەها شێوەی حکوومەتدارییان،
بــە چاالکیی ئەمنیەتی لـــەدژی خــۆیــان لێک
دەدرێتەوە .ئەم سزایانە لە پێناسەگەلی وەک
“محاربە” و “فساد فی االرض” خۆیا دەبن.
لە ڕاستییدا لە وەهــا فەزایەکدا تاوانبارانی
سیاسی (دژبەرانی حکوومەت بە هەر ئاست
و ڕوانینێک) نەک هەر بە ئەمنیەتی دەکرێن،
بــەڵــکــوو بــەهــۆی ئــەوەیکــە سیستمی زاڵــی
حکوومەتی ئیدئۆلۆژییەکی مەزەبیی تایبەتە،
وەک تاوانباری “ئەمنیەتی_بێدین” (هەرچەند
لە دەقی دیاریکراوی یاسا هیچ ئاماژەیەکی
پێنەکراوە ،بەاڵم لە چۆنیەتیی هەڵسوکەوت
و لێپرسینەوە و قۆناغەکانی گرتن و دادگە
و سەلماندنی تـــاوان ،ئــەم پــرســە لــە الیــەن
کاربەدەستانی قەزایی بە ئاشکرا دەبینرێ)،
دەژمێردرێن .چونکە دژایەتی دەگەڵ نەریتی
ڕێژیمی پاشایەتی وەک ــوو ئیسالمییەکان،
ناسیۆنالیستەکان ،چــەپــەکــان و چەندین
گرووپی دیکە بەردەوام ڕوویان لە زیادبوون
دەکــرد و خۆیان لــەدژی شا تەیار دەکــرد.
یــەکــەم بــەشــداریــی بەهێزی مەزهەبییەکان
لە خۆپیشاندانەکاندا ،دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی
 ،1356کاتێک خوێندکارانی خوێندنگەی
ئایینیی شاری قوم لەدژی وتارێکی یەکێک لە
ڕۆژنامەکان کە پێیانوابوو سووکایەتیی بە
خومەینیو مەزهەبییەکان کردوە ،هاتنە سەر
شەقام .دوای ئــەوە ،جوواڵنەوەکانی دژی
شا ،لە ڕێکخستنەوە بــوون بە جەماوەری،
چونکە مەزهەبییەکان لەگەڵ نامەزهەبی و
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تاوانبارانی سیاسی و

چۆن دەبینە هێز؟

سزای "شاربەدەر" کردن
جێ پەسەندی ئــەم ئیدئۆلۆژییە ،لە ڕوانگەی
دادبــەرەکــانــیــان بەمانای شێواندنی تەناهی و
ئاسایشی کۆمەڵگە و زەربەلێدان لە حکوومەتی
ویــایــەتــی مــوتــڵــەقــەی فەقیهە .ئــەم ک ــارە جیا
لەوەیکە تاوانێکی ئەمنیەتییە بەڵکوو لە پێناسەی
یاسای بنەڕەتیی ئێستای کــۆمــاری ئیسالمیی
ئێراندا ،دژایــەتــی دەگــەڵ ئــەو حکوومەتەیە کە
خوا بەڵێنی داوە! هەر ئەمەیش وایکــردوە کە
دژایەتییەکان ئەگەر لە چوارچێوەیەکی بەرتەسک
و بچووکیشدا بێ ،تاکەکان دەکەونە داوی تاوانی
گران و سزای قورس و ئەو دژایەتییەش دەگەڵ
ئیدئۆلۆژی و بیروبۆچوونی ڕێژیمی حاکم بە
واتای دژایەتی دەگەڵ خوا و جێگرەوەکانی لە
قەڵەم دەدرێ .هەرچەندە لە فیقهی ئیسالمیی
ئیمامییە ،تاوانە سیاسییەکان وەک شەڕانشێو
و گــەنــدەڵ (بغی) باسی کــراوە و لە ڕوانگەی
زۆرێک لە تۆرەڤانان (فەقیهـ) ،دەئەستۆ پەستانی
“محاربە و افساد فــیاالرض” وەک تاوانباری
سیاسی (نافەرمانی کردن “باغی”) هەڵەیە ،بەاڵم
خوێنخۆرانی زەمان بەم دهۆ شەرعییە خۆیان لە
پێناسەی ڕاست و دروستیی تاوانبارانی سیاسی
دەدزن ــەوە و پێکگرتنی تاوانبارانی سیاسی لە
چوارچێوەی سووچبارانی ئەمنیەتی و دەرکردنی
بڕیاراتی قورسی شەرعی بە جۆرێک دەیانهەوێ
لەمپەر بخەنە بەر هەنگاوی قایمی ئەو کەسانەی
بــە دوای مافی ڕەوا و سەرەکیی سیاسی و
شارۆمەندیی خۆیانن.
بە شرۆڤە و شیکاریی بڕیاراتی “محاربە”،
بە هاسانی دەتوانین بڵێین کە بۆچی حکوومەت
و دەســەاڵتــی سیاسی هەوڵێکی ئــەوتــۆ نــادەن
بۆ نووسینی یاسای سیاسی هەتا پێش ساڵی
 .١٣٩٥بەپێی بــڕگــەی ١٩٠ی یــاســای ســزای
ئیسالمی چــوارچــێــوە و ڕادەی “مــحــاربــە” و
“فساد فی االرض” یەکێ لەم چوار حوکمانەیە:
 )1کوشتن )2 ،سێدارە )3 ،سەرەتا پەڕاندنی
دەســتــی ڕاســـت و دواتــــر دەســتــی چــەپــە)4 ،
شــاربــەدەر کــردن ،کە بۆ بەشی هــەرە زۆری
تاوانبارانی سیاسی (تاوانبارانی ئەمنیەتی لە
ڕوانگەی حکوومەتەوە) ئەگەر حوکمی سێدارە
یان هەمان ئێعدام دەرنەچوو ،لەخۆگری ژمارە
چــوار واتــە شــاربــەدەر کــردن دەبــێ .شاربەدەر
کردن بە هۆی ئەوەیکە کاریگەرییەکی زۆری
هەیە لە سەرجەم الیەنەکانی ژیانی بنەماڵەیی،
کۆمەاڵیەتی و سیاسیی تاکی تــاوانــبــار ،وەک
بەکارهێنەرترین جۆری بڕیار و حوکم لە الیەن
نــاوەنــدە قــەزایــیــەکــان بــۆ تــاوانــبــارانــی سیاسی
دەژمێردرێ.
لە ســەردەمــی تــارانــدن ،دەبــێ ئــەو کەسە بە
بــەردەوامــی خــۆی بــە بەرپرسانی دیــاریــکــراو
بناسێنێ و نابێ لەو ماوەیەدا کە ئەو حوکمەی
ب ــەس ــەردا ســەپــاوە ئ ــەو شــوێــنــە بــەجــێ بێڵێ.
بــە شــێــوەیــەکــی دیــکــە کــەســی شـــاربـــەدەر لە
چوارچێوەیەکی جوغرافیایی دیــار ،مەحکوومە
بە مانەوە بۆ ماوەیەکی زەمەنیی دیاریکراو.
لە الیەکی دیکەوە و دوورکــەوتــنــەوەی تاک لە
شار و خزم و کەس و کار و پیشە و کاسبیی
خۆی ،کاریگەریی نەرێنیی دەروونــی بۆ خۆی
و ئەندامانی بنەماڵەکەی ساز دەکــا .هەمیسان
بــە ســـنـــووردار بــوونــی هــامــوشــۆی تــــاراو و
غــەوارەبــوونــی بــەو ژینگەیە ،جۆرێک هەستی
دەرکردن نەک هەر لەئالی حکومەتییەوە بەڵکوو
لەالیەن کۆمەڵگە و هەنێک جار تەنانەت خزم
و کەسیش ،تاک بەسەر یەکدا دەڕووخێنێ .بە
گوتەیەکی زۆر ساکار ،قڕانگەیەک پڕ لە ڕەنج
و جەزرەبە و ئازاری ڕەوانی و مادی بەسەریدا
دەشکێتەوە و لــەم کاتەدا کەسی تاوانبار (لە
ڕوانــگــەی حکوومەت) بە جێگای دۆزیــنــەوەی
ڕێــگــاچــارەیــەکــی ڕاســـت بــۆ ڕوون ــب ــوون ــەوەی
سێکۆالرەکان چوونە بــەرەیــەکــەوە .هەندێک
لە حیزب و گرووپەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دژی
شا ،بۆ تەیارکردنی هەرچی زیاتری کۆمەڵگە
دەستەوداوێنی مەزهەبییەکان بوون ،بەاڵم لە
کۆتاییدا ،مەزهەبییەکان بەرهەمی شۆڕشیان
هەڵگرتەوە .خومەینی لە ماوەی مانەوەی لە
پاریس ،هەوڵی دەدا لە الیەک ،ئۆپۆزیسیۆنی
دژی شا ڕازی بکا و لەگەڵیان ڕێک بکەوێو لە
الیەکی دیکە ،هەوڵی دەدا لە ڕێگای کاریگەری
خستنە سەر میدیاکانەوە ،وێنەیەکی باش لە
خۆی و مەزهەبییەکان پیشانی واڵتانی جیهان
بدا و خۆی وەکــوو کەسێکی پێشکەوتنخواز
لەدژی ڕێژیمێکی ئۆتۆریتێر بناسێنێ .خومەینی

هاوڕێی پاکدڵ

«کەماڵ شەریفی ،زیندانیی سیاسیی
کوردی خەڵکی سەقز کە بۆ زیندانی میناب
لە باشووری ئێران دوور خراوەتەوە»
مافەیلی کۆمەاڵیەتی و سیاسی و بنەڕەتیی تاکی
کۆمەڵگە ،دەبێ دەگەڵ ئارێش و گرفتی بەرەنجامی
تاراندن ملمالنێ بکا .لەو ڕەوشەدا ،تاک بەتەواوەتی
لە پێداویستییەکان و چاالکییەکانی گرینگی خۆی
دوور دەکەوێتەوە و سزا دەدرێ .ئەمەش وا دەکا
باقیی چاالکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ئەوەیان بچێتە
مێشکی کە ئەوانیش چارەنووسێکی لەوە باشتریان
نابێ ،هەڵبەت ئەگەر حوکمی ئێعدامیان بەسەردا
نەسەپێ ،لە شاربەدەرکردن کە الیەنی چڕی تاراندنە،
دەتوانن تاوانبار ڕەوانەی زیندان بکەن.
هــەمــوو ئــەو هەڵسوکەوتانەی تــونــدی یاسا بۆ
تاوانبارانی سیاسی کە دەکەونە خانەی تاوانبارانی
سیاسی و بە پێی بنەماکانی ئیسالمی سیاسی کە
لــەونــی “مــحــارب” و “افــســاد فــی االرض” بەخۆوە
دەگــرن ،دەستی ئــەو ڕێژیمە نگریسە ئــاوەاڵ دەکا
بۆ ئەوەیکە هەرچی پێیخۆش بێ بەسەریان بێنێ
و بانگەشەی ئەمەش بکا کە لە بەندیخانەکاندا هیچ
کەس بە تاوانی سیاسی زیندانی نەکراوە و تاقە یەک
زیندانی سیاسییشمان نییە! بــەاڵم دوای تێپەڕینی
 38ساڵ لە تەمەنی پڕ لە نەگبەتیی ئەم دەسەاڵتە
بەهەر شێوەیەک بێ ،ساڵی 1395ـی هەتاوی لەبەر
کەمکردنەوەی گوشارە نێوخۆیی و نێودەوڵەتییەکان،
تاوانە سیاسییەکانی بە فەرمی ناسیوە و یاسایەکی
لە شەش بڕگە بۆ پەسەند کردوە .بە هەڵسەنگاندنی
ئــەم خــاڵــە یاساییانە بــە ڕوونـــی دەردەکـــــەوێ کە
پەسەندکردنی تەنیا الیەنی ڕواڵەتی هەیە ،چونکە
نەبوونی هیچ ڕەشنووسێک لە پێناسە و ناساندنی
تاوانە سیاسییەکان و سپاردنی هەڵسەنگاندنی ئەو
لە ئەستۆی دادسەرا یان دادگەیەک کە فایلەکەی تێدا
وەگەڕ خراوە ،دەستی دادوەر و کاربەدەستانی داد
ئاوەاڵ دەکاتەوە هەتا بە سانایی تاوانبارانی سیاسی
بخەنە نێو بەندی سووچبارانی ئەمنیەتی و دادگاییان
بکەن ،کەسی سیاسی مافی بوونی پارێزەری نییە
و دادگــایــی کردنەکەشی بــە بــەشــداریــی دەستەی
یاریدەدەر بەڕێوە ناچێ .دەبێ ئەم خاڵەمان لەبەر
چاو بێ کە ئەم پێناسە لێڵە لە یاسای پەسەندکراو لەو
تاوانانە ئەم جۆرە باس کراوە کە ،تاوانبار دەبێ بە
مەبەستی چاکسازیی کاروباری سیاسی و بە ئاقاری
یارمەتی دان بە بەرژەوەندییەکانی سیاسی واڵت
وەها تاوانێکی کردبێ ،جگە لەمە تشتێکی دی بەدەر
لە تاوانی محاربە و افساد فی االرض (تاوانگەلی
سیاسی) و سزاگەلی سێدارە و شاربەدەر کردن (لە
سزا شەرعییەکانی سووچباری ئەمنیەتی) چاوەڕێیان
ناکا.
***

لە بەرامبەر میدیاکاندا بەڵێنی بە هەموو
الیــەک دەدا کە کەسێکی ئــازادیــخــوازە و
ی و مافەکانی مرۆڤ
هەوڵ دەدا دێموکراس 
بۆ خەڵکی ئێران بهێنێتە دی .ئەو بڕوای
بــە گــرووپــەکــانــی ئۆپۆزیسیۆن هێنابوو
کە وەکــوو کەسایەتییەکی ئایینی ،جگە لە
تەیارکردنی خەڵک بۆ ڕووخاندنی ڕێژیمی
پاشایەتی هیچ ڕۆڵێکی دیکەی نییە و لە
داهاتووشدا بە تەمای گەیشتن بە دەسەاڵت
نییە.
هەر لە یەکەم ڕۆژەکانی دوای سەرکەوتنی
شۆڕشەوە ،مەزهەبییەکان خۆیان بەسەر
مەیدانی سیاسەتدا دەسەپێنن .خومەینی

هەمووان دەڵین دەبێ ببینە هێز! بەاڵم هێز تەنیا لە ڕێگای تەبایی و
ئاشتیی نەتەوەیی ،دیسپلین و یەکگرتوویی دروست دەبێ ،ئەگەر ئەم
سێ ئەسڵە نەک بە دروشم ،بەڵکوو بە کردەوە بێنە دی ،بە کەمترین
سەروەت و سامانیشەوە هێزین و ئەگەر ئەمە نەبێ ،تەنیا چەند قامکی
تەنیاین کە لە باشترین حاڵەتی خۆیدا دانە دانە دەشکێین و هیچکات
نابینە مست ،نە لە ئاستی چاوەڕوانییەکانی خەڵکی خۆماندا دەبین و
نە دۆست و دوژمن حیسابمان بۆ دەکەن.
وەک دەزانین شەڕێکی ماڵوێرانکەری نێونەتەوەیی لە ناوچەکەماندا
(هەڵبەت ئێستا زیاتر بە شێوازی نەرم) لە ئارادایە ،کە نە سەرەتای و
نە کۆتایی قابیلی پێشبینی نییە .ئێمە دەبێ ڕاوەستین و بزانین کورد
چۆن دەتوانێ لە هەلومەرجێکی وادا یاری بکا ،داخوا مێژووی لێکدابڕان
و دووبەرەکی درێژە پێدەدا (کە لە ئاکامدا بێجگە لە دووپاتکردنەوەی
هەڵە مێژوییەکان و لەدەست دانی دەرفەتەکان دەستکەوتێکی نابێ)
یان دەرس لە ڕابــردوو وەردەگــرێ و لە زووترین کاتدا ڕیزەکانی
یەکدەخا.
ئێستا کاتی پێلێنانی هەڵەکانە ،وەک گارانتییەک بۆ دووپاتەنەبوونەوەی
ئەزموونی تاڵی ڕابردوومان .دوو ڕێگا زیاترمان لەبەر نییە ،یان بە
خۆماندا دەچینەوە ،یان ژیانی ژێردەستەیی و بێواڵتی و لە ئاکامدا
غەریبی و برسییەتی و زیندان و ڕەنج و مەڕاڕەت درێژە پێدەین.
ئەمڕۆ «کۆرۆنا» ئێمە و ناوچەکەمان و هەموو دنیای بەخۆیەوە
خەریک کردوە .ئەم بەاڵیە درەنگ یان زوو دەڕوا و لەکۆڵ دەبێتەوە.
بەاڵم دنیای دوای کۆرۆنا بە دڵنیاییەوە وەک دنیای ئێستا و پێش
کۆڕۆنا نابێ و ،بزووتنەوەی جەماوەری بۆ دەستڕاگەیشتن بە داخوازە
سەرەکییەکان دەبێ بگاتە لووتکە .هەر چەند لە دنیای ئەمڕۆدا نەخش
و کاریگەریی دنیای دەرەوە و کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەییەکان حاشای
لێناکرێ ،بەاڵم هیچکات بۆ ئاڵوگۆڕە سەرەکییەکان نابێ پشت بە
زلهێزەکان ببەستین .قابیلی پێشبینییە کە ئەمریکا لە ناوچە و بەتایبەتی
لــەســەر خــاکــی عــێــراق ڕووبــەڕووبــوونــەوەیــەکــی دەگـــەڵ کــۆمــاری
ئیسالمی هەبێ .بەاڵم ئاکامی بەرەوڕووبوونەوەیەکی وا هەرچی بێ،
شوێنەوارێکی ڕاستەوخۆی لەسەر چارەنووسی خەڵکی ئێمە نابێ.
ئەوەی دەبێ حیسابی لەسەر بکەین و پشتی پێ ببەستین یەکگرتوویی
و یەکدەنگیی خۆمان و کەلکوەرگرتن لە هێزی لەبڕاننەهاتووی خەڵک
و قۆزتنەوەی بەوەختی دەرفەتگەلێکە کە لەوانەیە بۆمان بڕەخسێ.
دەبــێ هەموو الیەنەکان قبووڵ بکەن کە ئەگەر بە یەکەوە نەبین
دەرەقەتی ئەو مڵۆزمە نایەین کە زیاتر لە چل ساڵە تووشی هاتووین
و لە ئاکامدا بەرەوڕووی خەساری زۆر قورس دەبینەوە.
هێز لە یەکگرتووییدایە! دەبێ بەو قەناعەتە بگەین کە بەرژەوەندیی
نەتەوایەتی لە س ــەرووی بــەرژەوەنــدیــی تــاک و حیزبەوەیە .زۆر
جاران دوژمنەکانمان لە کاتی پێویستدا بۆ سەرکوتی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانەی نەتەوەی کورد هەموو ناکۆکییەکانی خۆیان وەال
ناوە و بەیەکەوە لە بەرانبەرماندا ڕاوەستاون و زەبری کاریگەریان
ل ـێداویــن .دەی با ئێمەی کــوردیــش کە هیچ ناکۆکییەکی گرنگ و
ناتەباییەکی قازانجەکانمان لە نێودا نییە پاڵ وێک دەین و پێکەوە بۆ
وەدیهێنانی ئاواتە لەمێژینەکانمان بێینە مەیدان.
هیچ جۆرە ئیدۆلۆژییەک نابێ ببێتە کۆسپی یەکگرتنی ڕیزەکانی
بزووتنەوەی کــورد .مەسەلەی نەتەوایەتی خاڵی بەیەکگەیشتنی
هەمووانە ،با هێزەکانمان بۆ وەدیهێنانی ئامانجە هاوبەشەکەمان تێکەڵ
بکەین ،دوایە وەختمان زۆرە بۆ ئەوەی هەر دەستە و گرووپێک بۆ
بیروبۆچوونەکانی خۆی تێبکۆشێ .لە حاڵێکدا کە هەموو ئاواتەکانمان
لە ئاگری ڕق و قینی دوژمنانی ئازادییدا دەسووتێن ،لێکدابڕان و
یەکترکوتان و شەڕی ئیدئۆلۆژی نە ژیرانەیە و نە پێویست.

ب
بە کەلکوەرگرتن لەو ڕەوایــیــەی کە حیز 
و گرووپەکانی دیکە لــە م ــاوەی شۆڕشدا
پێیان بەخشیبوو ،بوو بە ڕێبەری سیاسی
و ئایینی .دوو حەوتوو دوای سەرکەوتنی
شۆڕش ،خومەینی حیزبێک بە ناوی “حیزبی
کۆماری ئیسالمی” دادەمەزرێنێ و بەر لە
نووسینەوەی دەستوور ،ڕێفراندۆمێک لە ١٠
و ١١ی خاکەلێوەی ١٣٥٨ـیدا ڕێک دەخا و
دوو بــژاردەی “بەڵێ و نەخێر بۆ کۆماری
ئیسالمیی ئێران” دەخرێتە بەر دەم خەڵکی
ئێران ،بەبێ ئەوەی هیچ زانیارییەک لەسەر
دەســتــووری نوێی ئــێــران بــە خەڵک بــدرێ.
مەزهەبییەکان وایان بڕوا بە خەڵک هێنابوو

کە بــژاردەی “نەخێر” لە ڕێفراندۆمدا ،واتە
گــەڕانــەوە بۆ ڕێژیمی پاشایەتی .هەر بۆیە
لەگەڵ ئەوەشدا کە چەندین حیزب و الیەن
داوایــان کرد کە ڕێفراندۆم بایکۆت بکرێ،
بەاڵم ترساندنی خەڵک لە گەڕانەوە بۆ ڕێژیمی
پاشایەتی وای کرد کە بەبێ ئــەوەی بزانن
نێوەرۆکی کۆماری ئیسالمی لە داهاتوودا
چلۆن دەبێ ،دەنگی پێ بدەن و لە ئەنجامدا
ڕاگــەیــەنــدرا کــە سەتا ٩٨ــــــی بــەشــداران لە
ڕێفڕاندۆمەکە دەنگی “بەڵێ”ـیان بە کۆماری
ئیسالمی داوە.
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دیرۆکی خۆڕاگری
(لە دێکۆمێنتەکانی ئەنجوومەنی زیندانییە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان)

ڕووسوور لە
سەنگەری باوەڕدا
()١_٢

سەالح خزرپوور

ئەمن سەالح خزرپوور ساڵی 1352ی هەتاوی لە گوندی قەاڵتەڕەش لە
ناوچەی پی رانانی پی رانشار لەدایک بووم .تێکەڵ بوونی باوکم بە شۆڕش و
پێشمەرگایەتی و جموجۆڵی بەردەوامی هێزی پێشمەرگە لە ناوچەکەمان
بوونە هۆکار بۆ ئەوەی زۆر زوو هەستی کوردایەتی و نەتەوایەتی لە
دەروونمدا چەکەرە بکا .ماوەیەک بە شێوەی خۆڕسک لەگەڵ کۆمەڵیک لە
هاوڕێیانم کاری تەبلیغییمان بۆ حیزبی دێموک راتی کوردستان کرد ،هەتا
ئەوەی بەهاری ساڵی  1372بە یەکجاری هاتمە دەرێ و بوومە پێشمەرگە.
دوای تەواوبوونی دەورەی سەرەتایی ماوەیەک لە فێرگە و دواتر لە مەڵبەندی
سپ یسەنگ ئەرکی مامۆستایەتیی گەورەسااڵنم بۆ ماوەی سێ ساڵ لەسەر
شان بوو و دواتریش وەک بێسیمچیی ڕاکاڵ و سەرپەل ،جێگری دەستەی
کۆماندۆ و بەشداری لە تیمی تەشکیالتییدا بەرپرسایەتییم وەرگرتوە.
خەرمانانی ساڵی  1378لەگەڵ سێ هاوڕێی پێشمەرگە وەک تیمی سیاسی
و تەشکیالتی بەرەو ناوچەی پی رانشار کەوتینە ڕێ .لەو مەئمووریەتەدا بۆ
ماوەی زیاتر لە مانگێک خەریکی ڕاپەڕاندنی کاروباری پ ێسپێردراو بووین،
هەتا ئەوەی دەستی خەیانەت جارێکی دیکە زەبری لە بزووتنەوەی کورد
وەشاند .بەرەبەیانیی ڕۆژی 14ی ڕەزبەر لە گوندی «قەاڵت»ـی مەنگوڕان
مابووینەوە .بە پێی ئەرک دەبوا کەسێکی خەڵکی ئەو گوندەمان دیتبا ،بەاڵم
هەر بە هۆی خەیانەتی ئەو کەسە ئاشک را بووین و دوانیوەڕۆی ئەو ڕۆژە
هێزێکی زۆری سپای پاسداران دەوری گوندەکە و شوێنی مانەوەی ئێمەیان
دا .جگە لە بەرەنگاربوونەوە و خۆڕاگری ڕێگەی دیکەمان نەبوو.
شەڕ دەستی پێکرد .ئەو ماڵەی کە ئێمە تێیدا مابووینەوە لە ماوەیەکی
کەمدا بەسەرماندا خاپوور ک را و ئاگری تێبەردرا .لە گەرمەی شەڕەکەدا
چووینە ماڵێکی دی ،بەاڵم جاشەکان دڕتر لە هێزەکانی دیکەی سپا و بۆ
دەسخۆشیی زیاتر دەستیان لە گیان و ماڵی خەڵکیش نەدەپاراست .بۆیە
لە ماوەیەکی کورتدا سێ_چوار ماڵی دەوروبەری ئێمەیان ئاگر ت ێبەردا و
بەردەوام داوای تەسلیم بوونیان لێمان دەکرد؛ بەاڵم ئێمە کۆڵمان نەدەدا.
لەو شەڕە نابەرامبەرەدا دوای چوار سەعات خۆڕاگری بەداخەوە دوو لە
هاوڕێکانم بە ناوەکانی «عەبدوڵاڵ تەبەرزە» و «م راد ڕەحی مزادە» شەهید
بوون.
لە گەرمەی شەڕەکەدا ئەو کاتەی هەر چوار کەسمان سەالمەت بوون،
بڕیار درا بە بەربەرەکانێی سەخت گەمارۆکە بشکێنین ،بەاڵم گەمارۆکە زۆر
تەنگ بوو .کە شەهید م راد بە گوللەی جاشەکان پێک را .خۆم لێ نیزیک
کردەوە .هەوڵی دەدا کە نارنجۆکەکانی بە جاشەکاندا بدا ،کۆتا قسەی ئەوە
بوو کە بمکوژە با بەو حاڵە نەکەومە دەستی دوژمن .زۆری نەبرد کە بۆ
هەمیشە چاوەکانی لەسەر یەک دانا .شەڕ تا دەهات گەرمتر دەبوو ،ئەمن
و «کاک ئیدریس هۆرموزی»ـیش بریندار ببووین ،بەاڵم برینەکانی شەهید
عەبدوڵاڵ زۆر قورس بوون .برینەکانیم بەست ،پاش ماوەیەک نارنجۆکێکیان
پێدا داین ،شەهید عەبدوڵاڵ ویستی نارنجۆکەکەیان پێدا دادەتەوە ،بەاڵم
بەداخەوە نارنجۆکەکە لە دەستیدا تەقیەوە و شپرزی کرد ،بەاڵم بەو حاڵەش
هەتا کۆتایی شەڕەکە زیندوو بوو.
دوای چوار سەعات بە برینداری کەوتینە دەستی دوژمن .هەر لەوێ شەهید
عەبدوڵاڵ بە دەستی جاشی خۆفرۆش حوسێن شوانکارە ،بەبەرچاوی ئێمە
و بەبرینداری ئێعدام ک را .هەر لەو جێگەیەڕا ئازار و ئەشکەنجەی ڕۆحیی
ئێمەش دەستی پێکرد.
ئێمە لەگەڵ ئەوەدا کە بریندار بووین و پێویستمان بە چاودێریی پزشکی
هەبوو ،بەاڵم تەنیا چەند ڕۆژ لە نەخۆشخانە ڕایان گرتین ،ئەگەرچی
بەوحاڵەش بە بەردەوامی لەژێر بازجووییدا بووین .دوای سێ ڕۆژ بە
برینداری بردیانین بۆ زیندانی ئیتالعات و ئازار و ئەشکەنجەدانی لەگێ ڕانەوە
نەهاتوو بۆ وەرگرتنی زانیاری بۆ ماوەی سێ مانگ درێژەی هەبوو .لەو
ماوەیەدا لە ئیتالعاتی شارەکانی ورمێ و پی رانشار لەژێر لێکۆڵینەوە و
ئەشکەنجەدا بووین .دوای سێ مانگ خۆڕاگری لە بەرامبەر هەموو ئەو
ئەشکەنجە و ئازارانە گواست راینەوە بۆ بەندیخانەی ناوەندیی ورمێ.
دوایە پرۆسەی دادگای یکردنمان دەستی پێکرد .سروشتی بوو ئێمە کە لە
مەیدانی شەڕیشدا گی رابووین ،مافی بەرگری لە خۆمان یان گرتنی پارێزەرمان
نەبوو .دادگا خۆی پارێزەرێکی تەسخیریی بۆ دەستنیشان کردبووین کە
هەموو کاری ئەوە بوو داوای لێبوردنمان بۆ بکا .ئەوە بوو کە لە چەند
کۆبوونەوەی کورتدا کە ئەگەر هەمووی خڕ کەیەوە نیو سەعاتی نەکێشا،
بڕیارمان لەسەر درا و سزای بیست ساڵ زیندان و دوورخستنەوە بۆ زیندانی
ڕەجایی شاری کەرەجـمان بەسەردا سەپا.
دەمبەدمەی من و قازیی پەروەندەکەم بۆ گێ ڕانەوە دەبێ.
قازی یەکەم جار گوتی« :حوکمی ئێعدامم پێداوی» .لە واڵمدا گوتم
چاوەڕوانییەکی لەوە زیاترم لە ئێوە نەبوو .قازی گوتی« :نا ئێعدام بۆ تۆ
کەمە ،پێی گەورە دەبی .بەاڵم حوکمێکم پێداوی کە بتشکێنێ .تۆ دەبێ بە
موعتادی لە زینداندا بمری».
ئەو قسەیەی قازی کاریگەریی زۆری لەسەر من دانا .هەر لەو کاتەشدا
بڕیارم دا کە دەبێ لە بەرامبەر هەموو ئەو پیالنانەی دوژمندا خۆڕاگر بم.
پێش ئەوەی بدرێمە زیندانی ناوەندیی ورمێ (دەریا) کە بۆ ماوەی سێ
ساڵ و نیو لەوێ مامەوە ،پێ موابوو کە زیندان تەنیا ژوورێکی تەنگ و
تاریکە .بەاڵم زیندانی دەریا لە بەر چاوم وەک شارێک وابوو ،زیندانێک پڕ
لە زیندانی .تۆ لەو شوێنە پش تئەستوور بە بیروباوەڕی سیاسیی خۆت
کەسێتییەکی دیکەی .ڕەوایی ئەم بیروباوەڕە ،بیرکردنەوە لە پرێستیژی
حیزبەکەت ،قورسایی کەسێتیی خۆت و ئەو چاوەڕوانییە بەرحەقەی لێت
دەکرێ ،وادەکا زیندان بۆ تۆ سەنگەرێکی دیکەی خەبات بێ و تۆ بتەوێ لەو
مەیدانەشدا ڕووسوور بێیە دەرێ.
هەشبوون کەسانێکی نەف سنزم کە پشتیان کردبووە باوەڕەکانیان و
کەوتبوونە داوی ڕێژیم و لە پێناو چەند ئیمتیازێکی زۆر سووک و چرووکدا
سیخوڕییان بەسەر بەندییەکاندا دەکرد و تووشی زەبوونی و کاری قیزەون
هاتبوون.
درێژەی هەیە...

کۆرۆنا ،تێرۆریزم و شەڕی
ناڕاستەوخۆی ئێرانی نەوەستاندوە
ڤیرووسی کۆرۆنا لەو مانگانەی دواییدا
ئــێــرانــی هـــەژانـــدوە و بــۆتــە هـــۆی داوای
کۆمەڵگەی نــێــونــەتــەوەیــی کــە بــۆ یارمەتی
دانی بەربەرەکانی لەگەڵ ئەو پەتایە ،واڵتە
یەکگرتووەکان ئابلۆقە قورسە ئابوورییەکانی
هەڵگرێ .بــەاڵم بــە گــوێــرەی لێکۆڵەرەوان،
تەنانەت ئەو پەتا ئیفلیجکەرەش نەیتوانیوە
پێش بە پشتیوانییە بێشەرمانەکەی ئێران
لــە ڕێــکــخــراوە تێرۆریستییەکان و شــەڕە
ناڕاستەوخۆکانی بگرێ.
جەیسۆن برادسکی ،بەرپرسی سیاسیی
یەکگرتوو دژی ئێرانی ئەتۆمی بــە فاکس
نیووزی گوت“ :البردنی ئابلۆقە سەرەکییەکانی
واڵتە یەکگرتووەکان لەسەر ئێران بە هۆی
ڤیرووسی کۆرۆنا شتێکی نابەرپرسیارانەیە
و نابێتە هــۆی جێبەجێ کردنی گیروگرفتە
بنچینەییەکە؛ مێژووی بەباشی تۆمارکراوی
ڕێژیم لەمەڕ ناکارامەیی و گەندەڵی”.
لە کاتێکدا کە مــرۆڤ لەوانەیە گریمانەی
ئەوە بکا کە قەیرانە بەرباڵوە تەندروستییەکە
لەوانەیە ببێتە هۆی ئەوەی کە ئێران جەخت
لەسەر ئەو شتە بکاتەوە کە لە چوارچێوەی
سنوورەکانی خۆیدا دەقەومێ ،ڕەخنەگران
پێیان وایــە کە لە کاتێکدا کە زۆربــەی دنیا
سەرقاڵە ،ئەوان ئاکارە ترسناکەکانیان زیاتر
کردوە ،هێرشەکانی عێراق ،شەڕی یەمەن و
گوشار خستنە سەر دوایین پێگەی نەیاران
لە ئیدلیب وەک پشتیوانی لە بەشار ئەسەد
لە سووریە.
جــگــە لــــــەوە ،ڕێـــکـــخـــراوی لــێــبــوردەیــی
نێونەتەوەیی ڕۆژی پێنجشەممە ڕایگەیاند
کــە النـ ـیک ــەم  ٣٦زیــنــدانــی کــە لــە ترسی
گــیــرۆدەبــوون بــە ڤــیــرووســی کــۆرۆنــا ،کە
لــە بەندیخانە کاولبووەکاندا بــاو بۆتەوە
ناڕەزایەتییان نیشان دابوو بە دەست هێزە
ئەمنیەتییەکان کوژراون.
هەروەها ڕێکخراوی چاودێریی ئەتۆمیی
سەربە نەتەوە یەکگرتووەکان ڕایگەیاندوە
کە تاران پێش بە هەوڵەکانی ڕوونکردنەوەی
چاالکییە پێوەندیدارەکان بە بەرنامەی ئەتۆمیی
ئــەو واڵتـــە دەگــــرێ .ڕۆژی چــوارشــەمــمــە،
وتەبێژێکی ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمیی ئێران
ڕایگەیاند کە ئێران هەر ئێستا ڕۆژانــە ٦٠
سانتریفیووژی پێشەکەوتوو دروست دەکا.
بە گوتەی برادسکی“ :ئــێــران بــەردەوامــە
لــە پێشترێتی دان بــە م ــان ــەوەی خ ــۆی و
دابــیــنــکــردنــی دارایـــــی ب ــۆ بــەکــرێــگــیــراو و
هــاوبــەشــەکــانــی ،لــە جــیــات خــەڵــکــی خــۆی،
تەنانەت لە کاتی ئەو قەیرانە ئابوورییەدا.
بە گوێرەی وەزارەتــی کاروباری دەرەوەی
واڵتە یەکگرتووەکان ،ڕێبەری گەورەی ئێران
تەنیا لە مانگی ڕابـــردوودا بودجەی سپای
پاسدارانی  ٣٣٪زیاتر لــەوەی کە ســەرۆک
کۆمار ڕۆحانی داوای کردبوو بردۆتە سەر
و هیی بەسیجیشی زیاتر لە دوو هێندە زیاد

کردوە .کەوابوو ،مەترسیی بەالڕێدا بردنی داهات
گەلێک زۆرە”.
تا ڕۆژی پێنجشەممە ،ئــامــارە فەرمییەکان لە
بارەی ڕێژەی گیرۆدەبووان  ٦٦٢٢٠کەس بوو و
ڕێــژەی کــوژراوان  ،٤١١٠لە واڵتێکی خــاوەن ٨١
میلیۆن حەشیمەت .بــەاڵم ڕێکخراوە نەیارەکان
دەڵێن ئاماری ڕاستەقینە حەشار دراوە و زیاتر لە
 ٢٠٠٠٠کەس مــردوون .ئا ئێستا ئێران یەکێک لە
واڵتانی خۆرهەاڵتی ناڤینە کە بە توندترین شێوە
تووش بووە.
لە سەرەتاکانی هێرشی ڤیرووسی کۆرۆنا لە
مانگی فێورییە ،سەرۆک کۆمار حەسەن ڕۆحانی
واڵتە یەکگرتووەکانی بە “تێرۆریزمی ئابووری و
پزشکی و پێشێلکردنی ڕێککەوتنە نێونەتەوەییەکان”
تاوانبار کرد و ،بانگەشەی ئەوەی کرد کە ئابلۆقە
سەختەکان توانایی ئەوانی لە ڕزگارکردنی گیانی
ئێرانییان بە شێوەیەکی شیاو گرتوە.
جــان ئالتێرمەن ،ســەرۆکــی بەشی خۆرهەاڵتی
ناڤینی ن ــاوەن ــدی تــوێــژیــنــەوەی ســتــراتــێــژیــک و
نێونەتەوەیی گــوتــی“ :ئــێــران چــەنــد گیروگرفتی
گەورەی هەن ،لەوانە باڵو بوونەوەی ئەو نەخۆشییە
و بەڕێوەبەریی خراپی ئابووری ،بەاڵم من شکم
لــەوەدا نییە کە ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان
تاوانێکیان لە بەشمەینەتیی ئێرانییان و قەیرانی
بەرباڵوی تەندروستییدا نییە”.
نزیکەی دوو ســاڵ پێش لــە ئێستا ،تــرامــپ لە
ڕێککەوتنی ئەتۆمیی ساڵی  ٢٠١٥کە بەڕێوەبەرایەتیی
ئۆباما واژۆی کردبوو هاتە دەر و ئابلۆقەکانی
چــەســپــانــدەوە .لــە ســەرەتــای ئــەو حــەوتــوویــەدا،
نزیکەی دەرزەنــێــک لە دیپلۆمات و کاربەدەستە
ئەمنیەتییە پێشووەکانی واڵتــە یەکگرتووەکان و
یەکیەتیی ئورووپا ،لە نێویاندا وەزیری کاروباری
دەروەی پێشوو مادەلەین ئۆڵبرایت ،داوای ــان لە
دەوڵەتی واڵتە یەکگرتووەکان کرد کە النیکەم بە
شێوەی کاتی ئابلۆقەکان سووک کەن تا دەرفەتی
پێڕاگەیشتن بە گیرۆدەبووان پێکبێ.
بەاڵم بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ ،واڵمی داوەتەوە کە
ئابلۆقەکان کاریگەرییان لەسەر کەرتی پزشکی نییە
و دووپاتی کردۆتەوە کە واشینگتۆن ،لە سەرەتاوە،
چڵی زەیتوونی ڕاداشتوە تا یارمەتیی ئەو واڵتە
گـــەمـــارۆدراو و گــیــردەبــووانــەی ئــەم ڤیرووسە
بکا .ســەرەڕای بانگەشەی بێدەرەتانیی ئابووری،
کــاربــەدەســتــانــی تـــاران مانگی ڕابــــردوو خۆیان
لە یارمەتیی ڕێکخراوی فەڕانسەویی پزشکانی
بێسنوور بوارد و گوتیان بۆخۆیان دۆخەکەیان
لەژێر کۆنترۆڵدایە.
بــرادســکــی ئــامــاژەی بـــەوە کــرد کــە“ ،هاوینی
ڕابــردوو ،ڕاوێژکاری ئابووریی سەرۆک کۆماری
ئێران ئاشکرای کــرد کە  ١میلیارد دۆالر کە بۆ
هـــاوردە کــردنــی شتومەکی بــنــەڕەتــی و دەرمــان
تەرخان کرابوو ون بووە .با باسی ئەوەش نەکەین
کە وەزارەتــی دارایــی واڵتە یەکگرتووەکان ساڵی
 ٢٠١٨ئاشکرای کرد کە ڕێژیم کەلکی لە کۆمپانیای
بەرهەمهێنانی دەرمـــان لــە ئــێــران وەرگــرتــوە تا
یارمەتیی سووریە بکەن کە بتوانێ پارەی نەوت

و :کەماڵ حەسەنپوور

بدا”.
جگە لەوە ،واشینگتۆن جەختی کردۆتەوە کە
تاران دەتوانێ بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ قەیرانی
ڤیرووسی کۆرۆنا کەلک لە پاشەکەوتی سامانی
نەتەوەیی وەرگ ــرێ ،کە ڕۆحــانــی حەوتووی
ڕابردوو  ١میلیارد دۆالری لێهەڵگرت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،تاران داوای لە ڕێکخراوی
نێونەتەوەیی دراو کــردوە کە پێنج میلیارد
دۆالریــان بە قەرز بداتێ تا بتوانێ بەرنامەی
دابینکردنی بــواری نائاسایی بــەڕێــوە بەرێ
و ،واشینگتۆن ڕایگــەیــانــدوە کــە پێش بەو
کــارە دەگـــرێ .لــە پەیامێکی تێکەڵی دیــکــەدا،
ڕۆحانی ڕایگەیاندوە کە ئەم حەوتووە کەرتە
ئابوورییەکان لە حەوتووی دیکەدا دەکرێنەوە،
چونکە دژوارتــریــن دۆخــی بــاو بــوونــەوەی
ڤیرووس تێپەڕ بووە.
بــنــیــامــی فــریــدمــەن ،بــەرپــرســی سیاسیی
ڕێکخراوی دیفێنس پرایۆریتیز گوتی“ :ئەوە
مومکین نییە کە شێوەی خەرجکردنی پارە
لەالیەن ئێران کۆنترۆڵ بکرێ ،ئەگەرچی ئەو
پێنج میلیارد دۆالرەی ڕێکخراوی نێونەتەوەیی
دراو کە بەڕێوەبەرایەتی هەوڵ دەدا پێشی پێ
بگرێ ،دەکــرێ ئاراستەکراو و چاودێریکراو
بێ ،بەاڵم ئێمە دەتوانین پشتیوانیی ئێران بۆ
بەکرێگیراوەکانی لە عێراق سنووردار بکەین و
عەرەبستانی سعوودی ناچار بکەین کە ئاگربڕی
یەمەن بکاتە هەمیشەیی ،کە دەتوانێ بیانووی
ئێران بۆ یارمەتیی حوسییەکانی یەمەن بنکۆڵ
بکا .واشینگتۆن دەتوانێ کارێکی باش بکا و بە
هەنگاوێکی خێرا ،بە هەڵپەساردنی ئابلۆقەکان
ئێران بگەڕێنێتەوە بۆ ملکەچبوون بە بەرجام و
بەرنامە ئەتۆمییەکەی سنووردار بکا”.
ڕێژیمی ئایینی پێداگر بــووە کــە پووڵەکە
بۆ بەرەنگاربوونەوەی پەتاکە ســەرف دەکا،
بەاڵم ڕەخنەگران بۆچوونی جیاوازیان هەیە
و پــێــداگــرن کــە ئــەوە تەنیا کــاری ئـــەوان بۆ
دابینکردنی دارایی بۆ چاالکییە دەرەکییەکانیان،
لە پشتیوانیی حیزبوڵاڵی لوبنان ڕا بگرە تا
دەوڵــەتــی ســووریــە و بەکرێگیراوەکانی لە
عێراق و یەمەن و هەروەها ڕایەڵەکانی مادەی
هۆشبەر لە ڤێنێزۆئێال ،ئاسانتر دەکا.
ئالێکس ڤاتانکا ،سەرۆکی بەشی ئێران لە
ئەنیستیتۆی خۆرهەاڵتی ناڤین ئــەوەی زیاد
کرد“ :ڕێژیمی ئێران بۆ متمانە پێکردن نابێ.
گشت دۆالرەکان دەبێ بخرێنە ژێر چاودێری
تا بگاتە دەستی ئــەو خەڵکەی کە مەبەستە
واتە نەخۆشانی کۆڤید .١٩-ئەوە تەنیا شەڕە
ناڕاستەوخۆکان نین کە پڕتێچوون ،بەڵکوو
گەندەڵی و دووبەرەکیی نێوخۆییش مەترسیی
جیدین بۆ سەر یارمەتیی دارایی نێونەتەوەیی
کە بۆ ئێران دەنێردرێن .ڕێژیم بە پێی نەریت
شەفاف نییە و مەترسیی کەلکی خراپ وەرگرتن
لە قەرز و یارمەتیی دارایی گەلێک بەهێزە”.
***
فاکس نیووز – هاڵی مەک کەی

کۆچی دوایی دوو شاعیری ناودار و نیشتمانپەروەری کورد
ڕۆژانــــی شەممە و یەکشەممە  ١٦و ١٧ی
خاکەلێوەی ١٣٩٩ی هەتاوی“ ،باقی شەفیعی”
شاعیری خەڵکی پاوە و “ناسر ئاغابرا” خەڵکی
مەهاباد کۆچی دواییان کرد.
باقی شەفیعی ،شاعیر ،هونەرمەند و بەرپرسی
یانەی کەلەپووری کوردیی پــاوە و یەکێک لە
ئەندامانی کۆڕی شاعیرانی پاوە لە دەیەکانی  ٦٠و
٧٠ی هەتاوی بوو .ناوبراو ڕۆژی ١٦ی خاکەلێوە
بە هــۆی جەڵتەی مێشکەوە لە نەخۆشخانەی
شاری پاوە کۆچی دوایی کرد.
ناسر ئاغابرا (ژاکاو)یش شاعیرێکی نەتەوەیی و
ناسکخەیاڵی خەڵکی مەهاباد بوو .ئەو لە تەمەنی
سێ ساڵییدا تووشی نەخۆشیی سوورێژە دەبێ
و بینایی چاوەکانی لەدەست دەدا.
نــاســر ئــاغــابــرا هــەر لــە مــنــداڵــیــیــەوە دەستی
بــە هــۆنــیــنــەوەی شێعر کــــردوە و ،لــە ک ــۆڕ و
کــۆبــوونــەوەکــانــی شــێــعــر و وت ــارن ــووس ــی لە
شاری مەهاباد بەشداریی کردوە و لە زۆربەی

کێبەرکێکاندا خەاڵتی وەرگرتوە.
ژاکاوی شاعیر دوو دەفتەرە شێعری بە ناوەکانی “کەژاوەی دڵ” و “تریفەی ئاوات”
چاپ و باڵو بووەتەوە .جگە لە شێعر لە بواری نووسینی تەنز ،شانۆ و چیرۆکنووسییش
دەستێکی بااڵی هەبووە .ئەم هونەرمەندەش لە ڕۆژی ١٧ی خاکەلێوەی ٩٩ی هەتاوی
کۆچی دوایی کرد.
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مۆتەکەی بێکاری

لە وەیشوومەی کۆرۆنادا

بێکاری وەک دیاردەیەک لە زۆربەی کۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی لە کۆنەوە تاوەکوو ئێستا هەبووە ،لە
سیستمی ئابووریی ســەردەم وا دەردەکــەوێ کە
بەشی زۆری خولی ئابووریی چاالک بەبێ هاتنە
ئ ــارای دیـــاردەی بێکاری ســەر نــاگــرێ .ئەمەش
بەشێوەیەکی ڕاســتــەوخــۆ کــاریــگــەریــی لەسەر
ئابووریی نێوخۆ و نێونەتەوەیی دەبــێ و کار
دەکاتە سەر بوارەکانی گەشەکردن ،بووژانەوە و
پەرەپێدان کە دەبێتە هۆی دابینکردنی هەلی کاری
جــۆراوجــۆر و دواتــریــش کەمبوونەوەی ڕێــژەی
بێکاران لە کۆمەڵگەدا.

بــەســەردا دەســەپــێ .لە بــواری نائەمنبوونی دۆخی
کاریشیان دەبــێ بڵێین بە پێی ئامارە فەرمییەکان
هەر لە سەرەتای ساڵی ٩٩وە تا ئێستا نزیک بە ١٠٠
کرێکار بوونەتە قوربانیی ڕووداوی کار و هەروەها
لە ساڵی ڕابــردووشــدا نزیکەی  ١٨٠کرێکار و بە
سەدان کرێکاریش لە مافی پێدانی مووچە بێبەشن
و کارەکانیان لەدەست داوە و یان لەسەر کار وەال
نراون.
دیــاردەی بێکاری چەندین هۆکاری نێوخۆیی و
دەرەکــی لە پشتە ،بەرچاوترینی ئەوانە بریتین لە؛
بــەرزبــوونــەوەی ڕێــژەی دانیشتووان ،زیادبوونی

بۆ یەکەم جار لە مێژووی دانیشتنی سێقۆڵیی نوێنەرانی دەوڵــەت،
کارفەرماکان و نوێنەرانی کرێکاراندا ئەم گەاڵڵەیە لە الیەن کرێکارانەوە
واژۆ نەکرا .هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەشەمەدا ئەم دانیشتنە بەڕێوە دەچێ
–کە بە پێچەوانەوە ئەمساڵ لە مانگی خاکەلێوەدا بەڕێوە چوو ،-نوێنەرانی
هەر سێ چینەکە بە لەبەر چاو گرتنی دوو پێوەری؛ نرخی هەاڵوسانی سااڵنە
و سەبەدی بژیوی کرێکاران ،نرخی مووچەی کرێکاران لە ساڵی داهاتوو
یا بەردەمدا دیاری دەکرێ .ئەوەی کە لە الیەن کارناسانی سەربەخۆوە
ڕاگەیەندراوە تێچووی سەبەدی بژیوی کرێکاران بۆ خانەوارێکی  ٣ ،٢یا
 ٤کەسی لە نێوان  ٥میلیۆن بۆ  ٨میلیۆن تمەن مەزەندە دەکرێ؛ کە نیشان
دەدا ئەم تێچووە لەگەڵ ڕادەی بناغەیی مووچەی کرێکاران چ جیاوازییەکی
بەرچاوی هەیە.
بێکاری یەکێک لە دیارترین گرفتە ئابووری و
کۆمەاڵیەتییەکانی تاک و حکوومەتە کە کێشە و
گرفتی جۆراوجۆری لێدەکەوێتەوە .بۆیە زۆربەی
واڵتان لە جیهانی هاوچەرخ بە بەردەوامی هەوڵی
لێکۆڵینەوە و دەرەنجامەکانی لەسەر کۆمەڵگە
دەدەن و دەیانەوێ ژمــارەی بێکاران و کێشەی
بێکاری کە لە نەبوونی هەلی کاری گونجاو سەر
هەڵدەدا ،چارەسەر بکەن.
بێکاری لــەو کێشانەیە کــە سیاسەتمەدار و
بــڕیــاربــەدەســتــانــی ســەرقــاڵ کــــردوە و هــەوڵــی
دانــانــی پ ــان و پــرۆگــرامــی داڕێـــــژراو دەدەن،
ی دان ــەش لـــەوەوە دێ کــە دی ــاردەی
ئــەم گرینگ 
بێکاری شوێنەواری گەورە بــەدوای خۆیدا دێنێ
و بە تایبەتی کاریگەر دەبــێ لەسەر ژێرخانی
کۆمەاڵیەتیی واڵتان .بێکاری نیشانەیەکە بۆ بوونی
جیاوازی لە نێوان بڕی خستنەڕووی کار و بڕی
کاری بەگەڕخراو ،تێکڕای بێکارییش جیاوازە لە
نێوان پیشە و چاالکییە ئابوورییە جۆراوجۆرەکان،
هەروەها لە نێوان ناوچەی جوغرافیایی و توێژ و
تەمەنە جیاوازەکانیشدا.
لێرەدا کاتێک دەبینین زۆربەی واڵتانی جیهان
و بــە تــایــبــەت واڵتــانــی پێشکەوتوو لــە هەوڵی
چارەسەری ئەم کێشەیەدان ،ئاخۆ کاربەدەستانی
کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران تــا چــەنــد لــە هەوڵی
چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە بە تایبەت بۆ چینی
هــەژار و کەمداهاتی کۆمەڵگە وەک کرێکاران،
بازاڕیان و دەستفرۆشاندان؟
کرێکاران و کاسبکاران لە ئێران زیاتر لەهەر
چین و توێژێکی کۆمەڵگە مافیان پێشێل دەکرێ
و دەچــەوســێــنــرێــنــەوە ،ئـــەوان لــە بــوونــی کــاری
هەمیشەیی ،حــەقــدەســت و مــووچــەی پێویست،
ئەمنیەتی کــار و بیمەی کۆمەاڵیەتیی گونجاو
و ستاندارد بێبەشن و لەژێر هێڵی هەژارییدا
دەژیــــن .هــەر بــەم هــۆکــارانــەش نــاڕەزایــەتــی و
خۆپیشاندانەکانیان بە مەبەستی چارەسەرکردنی
کێشەکانیان ،بــەردەوامــە .ســااڵنــە زۆر یــەک لە
چاالکانی کرێکاری لە شار و بەشە جیاوازەکانی
ئێران دەسبەسەر دەکرێن و زیندانیی درێژماوەیان

ڕێژەی دەرچووانی زانستگەکان ،بێتوانایی سیستمی
ئابووریی نێوخۆ لە کەڵەکەبوونی سەرمایەی پێویست
بۆ وەبەرهێنان و بارودۆخی ئابووریی جیهانی کە
دوچاری بارگۆڕانی ئابووریی ناوبەناو دەبێتەوە و
هەروەها کاریگەریی ڕووداو و کارەساتە سروشتییە
نێوخۆیی و جیهانییەکان کە دەبێتە هۆی تەنگەژەی
ئابووری.
لە ئێستادا دۆخی قەیراناویی ئێران چ لە نێوخۆی
واڵت و چ لە پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانی لەگەڵ
واڵتانی جیهان کە بە دۆخێکی خراپی ئابوورییدا
تێدەپەڕێ ،بە هۆی خراپ بەکارهێنانی سەرچاوە
ئابوورییە نێوخۆییەکان و خەرجکردنی لە بــوارە
جــیــاوازەکــانــی وەک پــەرەپــێــدان بــە تــێــرۆریــزم و
دەستوەردان لە واڵتانی ناوچە ،پشتگوێخستنی ماف
و خۆشبژیویی خەڵک لە کۆمەڵگەی لێکەوتوەتەوە
و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ دۆخی دارایی خەڵک و بە تایبەت
چینی کرێکار و کەمداهاتی کۆمەڵگە بەرەو خراپیی
زیاتر دەچێ.
ئێستا کــۆمــاری ئیسالمیی ئــێــران کــە لــە الیــەن
ئەمریکاوە گەمارۆی خراوەتە سەر و لە چەندین
ڕێککەوتنی ئابووری لەگەڵ واڵتانی جیهان هاتووەتە
دەرەوە و لــە الیــەکــی تریشەوە پــەتــای بــەربــاوی
کــۆرۆنــا کە بەشی زۆری جومگە ئابوورییەکانی
ئێرانی لە کار خستوە ،ئایا بەرپرسانی ئەم واڵتە تا
چەند توانیویانە پشت و پەنای خەڵک بن و لەم دۆخە
قەیراناوییەدا یارمەتیدەریان بن؟
دەیبینین دوا بەدوای باڵوبوونەوی ئەم ڤیرووسە و
تەشەنەسەندنی بە هەموو شارەکانی ئێراندا کە داوا
لە خەڵک کرا بۆ پێشگرتن لە باڵوبوونەوەی زیاتری
لە ماڵەکانیان بمێننەوە ،چینی کرێکار و هــەژاری
کۆمەڵگە زیاتر لەهەر کەسێک گوشاریان لەسەرە
و بێکار ماونەتەوە و دەسەاڵتدارانیش ئــەوەی بە
الیانەوە گرینگ نییە ژیان و کار و گوزەرانی ئەوانە.
لــە کاتێکدا کــە لــە واڵتــێــک بــارگــۆڕانــی ئــابــووری
ڕوو دەدا و کارەساتێکی سروشتی ڕوو لەم واڵتە
دەکا ،هەر زۆر زوو دامودەزگاکانی واڵت دەکەونە
خۆ کە کێشەی بێکاری و ژیانی خەڵک چارەسەر
بکەن ،بەاڵم دەبینین لە ئێراندا بە هۆی کەمتەرخەمیی

کاربەدەستانی ڕێژیم لە بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ
قەیرانی کۆرۆنا خەڵک زیاتر لەگەڵ نەهامەتییەکان
بــەرەوڕوو دەبنەوە و کرێکاران و کاسبکاران نەک
ئەوەی بژیوی ژیانیان بۆ دابین ناکرێ بەڵکوو بەشی
زۆریان کارەکانیان لەدەست داوە.
هــەر لــەم پێوەندییەدا لە کاتی قەرەنتینەکردنی
شارەکان چەندین جار کرێکاران و کاسبکاران کە
ناچار بوون لە ماڵەکانیان بێنە دەرەوە بۆ پەیداکردنی
پارووە نانێک لەگەڵ توندوتیژیی هێزەکانی کۆماری
ئیسالمی بەرەوڕوو بوونەوە.
لە الیەکی تریش ئەم چینە داماوەی کۆمەڵگە چەندین
داواکــاری و ناڕەزایەتییان ڕوو لە دەسەاڵتدارانی
کۆماری ئیسالمی خستوەتە ڕوو ،وەک ئەوەی کە
بەشێک لە کرێکان لە نامەیەکەدا بۆ حەسەن ڕۆحانی،
بە ئاماژەدان بە بەرزبوونەوەی شەش بەرامبەری
نرخی کەلوپەلەکان نووسیویانە“ :توانای کڕینی ئەو
کەلوپەالنەمان نییە ،بە هۆی ئێوەوە و دەوڵەتەکانی
پێش لە ئێوەش ،ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەژارتر بووین و
توانای کڕینی پێویستییەکانمان دابەزیوە” .هەروەها
بە ئاماژەدان بە بیمەی بێکاریی سەردەمی کۆرۆنا
بۆ شۆفیران ،کرێکارانی بیناسازی ،دەستفرۆشان،
زۆریەک لە بێکاران و کەسانێک کە داهاتی ڕۆژانەیان
لەسەر شەقامەکان پەیدا دەکــەن ،ڕوو لە سەرۆک
کۆماری ئیسالمیی ئێران دەڵێن“ :دەکرێ بە خەڵک
بڵێی لە ماڵ بمێننەوە بەاڵم چینی هەژار لەبەر چاو
نەگیرێ؟” هەر لەم پێوەندییەدا و لە کەمپەینێکیشدا
کە لە الیەن کرێکاران و کاسبکارانەوە وەڕێخرابوو
لەژێر دروشمی “قەرەنتینەکردن بەبێ بژیوی ژیان
واتــە برسیەتی”؛ نــاڕەزایــەتــیــی خــۆیــان لــەم دۆخــە
دەربڕیبوو.
هەروەها کێشەیەکی تری ئەم کرێکارانە ئەوەیە کە
لەگەڵ پەیدابوونی ئەم پەتایە بەشێک لەم کرێکارانە
کارەکانیان لەدەست داوە کە هەر لەم پێوەندییەدا
” عــەلــیــڕەزا مــەحــجــووب” بــەرپــرســی فراکسیۆنی
کرێکاران لە مەجلیسی ئێران ئاماژەی بەوە داوە،
لــەگــەڵ بــاوبــوونــەوەی ڤــیــرووســی کــۆرۆنــا بەشی
زۆری کرێکارەکان کارەکانیان لــەدەســت داوە و
دۆخی دارایی ژیانیان خراپە.
ئەمە لە کاتێکدایە کە بە پێی بڕیاری دەرکراو لە
الیەن شۆڕای بااڵی کار ،مووچەی کرێکاران بۆ ساڵی
 ١٣٩٩بە یەک میلیۆن و  ٨٣٥هەزار تمەن پەسەند
کراوە کە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی پێشوو تەنیا ٣١٨
هەزار تمەن بەرز بووەتەوە ،لە کاتێکدا نرخەکان ٪٤٢
بەرز بوونەتەوە بەاڵم حقووقی کرێکاران  ٪٢١زیادی
کردوە .ئەمە لە کاتێکدایە نوێنەرانی کرێکاری لەم
شۆڕایەدا ،داواکاری بەرزبوونەوەی النیکەم ٪٤٥ی
مووچەکانیان بــوون ،بــەاڵم الیەنی بەرامبەر تەنیا
٪٢١یان پەسەند کرد.
بۆ یەکەم جار لە مێژووی دانیشتنی سێقۆڵیی
نــوێــنــەرانــی دەوڵــــەت ،کــارفــەرمــاکــان و نوێنەرانی
کرێکاراندا ئەم گەاڵڵەیە لە الیەن کرێکارانەوە واژۆ
نەکرا .هەموو ساڵێک لە مانگی ڕەشەمەدا ئەم دانیشتنە
بەڕێوە دەچێ –کە بە پێچەوانەوە ئەمساڵ لە مانگی
خاکەلێوەدا بەڕێوە چوو ،-نوێنەرانی هەر سێ چینەکە
بە لەبەر چاو گرتنی دوو پێوەری؛ نرخی هەاڵوسانی
سااڵنە و سەبەدی بژیوی کرێکاران ،نرخی مووچەی
کــرێــکــاران لــە ساڵی داهــاتــوو یــا بــەردەمــدا دیــاری
دەکرێ .ئەوەی کە لە الیەن کارناسانی سەربەخۆوە
ڕاگەیەندراوە تێچووی سەبەدی بژیوی کرێکاران بۆ
خانەوارێکی  ٣ ،٢یا  ٤کەسی لە نێوان  ٥میلیۆن بۆ
 ٨میلیۆن تمەن مەزەندە دەکرێ؛ کە نیشان دەدا ئەم
تێچووە لەگەڵ ڕادەی بناغەیی مووچەی کرێکاران چ
جیاوازییەکی بەرچاوی هەیە.
سەرەڕای هەموو ئەمانەی کە باس کرا ،زۆربەی
کرێکاران لە ئێران و بە تایبەتی لە کوردستان لە
نەبوونی ماڵ ،پاشەکەوت ،بیمەی بێکاری دەناڵێنن
و بــە پێی هەندێک لــە ئــامــارەکــان ٪٧٠یـــان لەژێر
هێڵی هەژارییدا دەژین .بێجگە لەوەش کرێکاران بە
تایبەت لە کوردستان بە هۆی نەبوونی کارگەکانی
بەرهەمهێنان و کەمیی دەرفەتی کار ،بە کرێکارانێکی
وەرزی دەژمێردرێن و لە گەشبینانەترین حاڵەتدا
 ٦-٣مانگ لە ساڵدا هەلی کــاری سەقامگیریان بۆ
دەڕەخسێ.
دەرەنجامی ئەم بێکارییە چەندین کاریگەریی خراپی
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و دەروونیی لێدەکەوێتەوە ،لە
ڕووی ئابوورییەوە کرێکاری دەست بەتاڵ توانای
بەدەستهێنانی داهاتێکی نییە ،واتا توانای بۆ کڕین
کەمە یان هەر نییەتی ،ئەمەش کاریگەریی لەسەر
قەبارەی خەرجی گشتی هەیە و ،وا دەکا خواستی
گشتی کەم بێتەوە خودی ئەمەش کار دەکاتە سەر
داکشان و بێبزاوتیی ئابووری .هەروەها لە ڕووی
دەروونــی و کۆمەاڵیەتییشەوە دەبێتە هۆی ئەوەی
تاک هەست بە داڕمــان و باوەڕبەخۆ نەبوون بکا
و هەروەها ،پێبەندی بە ژیان الواز دەکا و چەندین
دیــاردەی تــاوان و دزی و الدانــە کۆمەاڵیەتییەکان،
دڵــەڕاوکــێ ،نائارامی ،خــۆکــوژی و جێگیرنەبوونی
ڕامیاریی واڵتی لێدەکەوێتەوە.

سماندنی بیرۆکەی
شەهادەتتەڵەبان
هەندێک جار ڕووداوی البەال کاری پیاو بەقووندا دەخا .ئەم ڕستەیەی
سەرەتا کە دوو وشەی “پیاو” و “قوون”ـی تێدایە ،کێشەی بۆ دروست
کردم .بەاڵم شەرت بێ بە شەرتی “پیاو”ان تازە قسەکەم قووت نادەمەوە.
بەر لەوەی بچمە سەر ئەو بابەتەی دەمهەوێ باسی بکەم ،دوو وشەی
“پیاو” و “قوون”ـتان لەم ڕستەیەدا بۆ شی دەکەمەوە.
دیسان مەڵێن تۆی چۆلەکەی وردیلەی کەلـلە بچووک لەکوێ ئەم
هەمووە شتە دەزانــی؟ چەند جاری دیکەش گوتوومە من لەو دارسمە
خواپێداوانە نیم لە نێو لێڕەوار و دارستانی دوورەدەستی مرۆڤ خەریکی
سماندن و کونکردنی نێوقەدی دارانن و بە کەیفی خۆیان ئەمدار و ئەو
دار دەکەن و ترسی قەل و داڵ نەبێ هیچ مەترسییەکی دیکە بەدی ناکەن.
خۆ ئەگەر لە دارستانە دووردەستەکان بوایەم ،ژیانێکی دیکەم دەبوو.
بەمجۆرە فێری زمانی مرۆڤ نەدەبووم.
هەر چۆنێک بێ ،چارەنووسم وایە و کەوتوومەتە ناوچەیەک کە مرۆڤ
و دارستان پێکەوەن .منیش هەندێک ڕۆژ چەند سەعاتێک لەسەر دارێک
هەڵدەکورمێم و گوێ بۆ قسەوباس و شەڕ و ئاشتبوونەوەی خەڵک
ڕادەگــرم .ئەو کەللـه بچووکەی من کاتێک لە هــاڕوهــووڕی دارسمین
ڕادەوەستێ ،مێشکم دەبێتە مەکۆی هەموو لێکدانەوە و ئەزموونەکانی
ئێوە .ئــەوەی ئێستاش دەیڵێم هەر ئەنجامی ئەزموون و قسەکردن و
ڕاگۆڕینەوەی ئێوەیە.
با بەر لە هەموو شتێک “پیاو”ی نێو ڕستەی یەکەمتان بۆ شی بکەمەوە.
بڕوام پێبکەن نە ئەوەی باسم کرد پیاوە و نە منیش مەبەستم پیاو بوو.
نازانم بۆچی زۆر جار خەڵک لەجیاتی مرۆڤ دەڵێن “پیاو” ،بەاڵم دەزانم
ئەوە پیاو نییە و زۆر جار ژنیشە .هەمووتان بیستووتانە هەندێک جار
ژنان لە کاتی قسەکردندا لە بارەی شتێکەوە پرسیاریان لێدەکرێ و لە
واڵمدا دەڵێن “پیاو بڵێ چی؟” یان ئەوەی من لە یەکەم ڕستەدا گوتوومە
“کــاری پیاوی بەقووندا دەخــا ”.لێرەدا مەبەست نە پیاوە و نە ژن و
مەبەست خۆمم کە دارسمەم .توخوا دارسمەش بوو بە پیاو؟
“ف...ی...م...ی...ن...ی...س...ت”ـەکانیش شاییان بە خۆیان نەبێ ،چونکە
لە ترسی ئەوان “پیاو”م ئەوا شی نەکردەوە و داوای لێبوردنیش دەکەم
وشەی پیرۆزی “فیمینیست”ـم بە دەم دارکوتانەوە دەربڕی .ئەمە بوو
لێکدانەوەی وشەی “پیاو”ی نێو ڕستەی یەکەمی ئەم بابەتەم.
بەاڵم بۆ وشەی “قــوون” دەبێ بڵێم سەبارەت بەم وشەیە ،زۆر لە
خەڵکەوە فێر بووم .ئەم وشەیە مانای زۆری لێ کەوتۆتەوە و زیاتری
خەڵكیش وا دەزانن تەنیا بە مانای یەكێک لە کونەکانی خوارەوەی مرۆڤ
و ئاژەڵ و گیانلەبەرەکانی دیکەیە .بەاڵم لەم ڕستەیەی مندا زۆر لەم
مانایە بەدوورە.
ئەم مانایە مەبەستی ئەم چوارێنەیەی شاعیری گەورەی کوردە کە
دەڵێ:
ئەی خودای گەورە خالقی بێچوون
ئەی ئەوەی دات بە ئێمە زار و قوون
یان ئەوان بگرە یان بکە تێرم
تێر نەبم بۆچمن سەر و ژێرم
بۆ ئەوەی زۆر سەرتان نەهێشینم و باسکردنی مەبەستی سەرەکی
لەمە زیاتر بە قووندا نەخەم ،وا باشە بەمجۆرە بە هێنانەوەی ئەم وشەیە
لەگەڵ چەند وشەی دیکە شەرح دان و ڕاڤە و لێکدانەوەکە لەکۆڵ خۆم
ن
و ئێوەش بکەمەوە“ :قوونەکەو”“ ،قوونەبان”“ ،سەرەوقوون”“ ،قوو 
بەگێچەڵ”“ ،قوونەدێراو”“ ،قــوونــاو”“ ،قــوون لێکەوتوو”“ ،قوونپاڵە”،
“قــوون زەرد”“ ،سەرمانەقوو”“ ،قــوون بەگۆنگەڵ”“ ،قوونەشەڕ” و...
هیچکام لەمانەشم لەخۆمەوە دەرنەهاوردوە و هەمووی لە مرۆڤەوە فێر
بووم.
کۆمەڵە وشەی “بەقووندا کەوتن”ـیش لەم ڕستەیەی مندا ماناکەی
ئەمەیە“ :کاتێک کەسێک ماندوو دەبــێ ،دادەنیشێتە سەر زەوی و لە
ماندوویی“ ،بەقووندا دەکەوێ” ”.ئەمڕۆ کارەکەی منیش بەقووندا کەوت.
لەبەرە ئەوەی خۆمم تووشی کارێکی جودا لە کاری خۆم واتە دارسمین
کردوە ،کارەکەی خۆم کە دارسمینە لێم بەقووندا کەوتوە و ناجووڵێ.
لە ڕاستییدا دوای کارێک کەوتوومە کە کاری من نییە و کاری خۆمی
ماتڵ کردوە.
ئەمڕۆ لە کاتێکدا کــاری خۆمم بەقووندا خستبوو ،گوێم دابــوو بە
قڕە و دەمەقاڵەی چەند کەسێک .ئــەوان کەمی مابوو لەسەر وشەی
“شەهیدپەروەر” خۆیان بە چڕوچاوی یەکتردا بدەن .ئەو ڕۆژە چەند
کەسێک لەبن دارێکدا دانیشتبون .بەوێدا ڕادەبردم .دەمهەویست دارێک
بدۆزمەوە نێوقەدەکەی جێدەمی مێشوولەیەک یان کرمێکی پێوە دیار بێ
و بیسمم و زیندەوەرەکهی نێوی دەربێنم و خۆمی پێ لەم برسییەتییە
ڕزگار بکەم .بەاڵم دەنگ و هەرا و هەنگامەی مرۆڤەکانی ژێر دارەکە
س
سەرنجمیان ڕاکێشا و ناچار لەسەر لقێکی سەرسەریان خۆمم مەاڵ 
دا و گوێم بۆ شلکردن و مێشکم کردەوە“ .پیاو”ەکانی بن دارەکە دوو
دەستە بوون .ئەگەر ڕاستییتان دەوێ نەمژماردن هەتا بزانم کام الیەن
لە ئەوی دیکە زیاترن ،بەاڵم ئەوندە تێگەیشتم الیەنێک دەیانگوت ئێمە
شەهیدپەروەرین و دەبێ لە پێناو شەهیدبووندا بجەنگین و الیەنەکەی
دیکە دەیانگوت نەخێر ئێمە ژیانپەروەرین و لە پێناو ژیاندا شەهید دەبین.
بێئەوەی ئاگام لە خۆم بێ ،چاوم بە کونێکی نوێی لقەدارە ئەستوورەکەی
بەردەمم کەوت و بێئەوەی لە بیرم بێ مرۆڤ لە ژێرەوەمن ،دەستم بە
سماندنی کرد .ئەوانەی لەژێر دارەکە بوون ،سەریان هەڵهێنا .یەکێکیان
بەردێکی تێگرتم ،لە شەقەی باڵم دا و جێم هێشتن .لە ترسان لێم تێکچوو
ئاخۆ مرۆڤ لە پێناو شەهیدبووندا دەژیی یان لە پێناو ژیاندا شەهید
دەبێ.
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ئیسالمی سیاسی و سەرهەڵدانی ئەم ڕەوتە
(سەرهەڵدان و دەرکەوتنی ئیسالمی سیاسی لە کوردستان)
()١_٢
ئــەنــســارولــســونــنــە ،کــۆمــەڵــی ئــیــســامــی و
یەکگرتووی ئیسالمی.
بــــاوهڕ بــ ه ئــایــیــنــی ئــیــســام و الوازی و
خۆشباوەڕیی تاکی کورد ،هەورەها دڕندەیی،
چەوسانەوە و ستەمی زۆر بە درێژایی مێژوو
لەسەر دەستی ڕێژیمە یەک لەدوای یەکەکانی
عێراق وای لە تاکی کورد کردوە بەردەوام بە
دوای ئاسۆیەکدا بگەڕێ دەرگا داخراوەکانی
بــۆ بــکــاتــەوە و لــە هـــەژاری و ب ـێدەرەتــانــی
و چــەوســانــەوەی بــــەردەوام ڕزگــــاری بکا.
هــەر لــەبــەر ئــەو هــۆکــاران ـهی بــاســمــان کرد
ئیخوانولموسلمین توانیویەتی بە ئاسانی فکری
خــۆی لە کورستاندا بــاو بکاتەوە ،هــەم لە
کوردستانیشدا بە ئاسانی پێشوازیی لێکراوە
و تا ڕادەیەک توانیویەتی سەرکەوتوو بێ.

لوقمان مۆئمینی
پێشەکی
لـــە ن ــزی ــک ســـێ دەیــــــەی پــێــشــووهوە
دســــتــــەواژەی “ئــیــســامــی ســیــاســی” ل ه
ڕاگەیاندنه جیهانییهکان دەبیسترێ .هێندیک
جار ئەم دسەتەواژەیە بۆ مەبەستی سیاسی
یان خۆێندنەوەی سیاسی بۆ ئیسالم بەکار
دێ ،وا نیشان دەدرێ کە ئیسالم لە بنەمادا
سیاسی نییە و سیاسیبوونی بەسەردا
ســەپــاوە ،بــەاڵم تایبەتمەندیی سەرەکیی
ئیسالمی سیاسی ئــەوەیــە کــە پێداگری
لهسهر ئهوه دهکـهن کە ئیسالم نموونەی
دهس ـهاڵت و حکوومەتی هەیە و زۆربەی
ئەرکە ئیسالمییەکان ئەگەر لەژێر سێبەری
حکوومەت و دەوڵەتدا نەبێ پیادە ناکرێ.
ئیسالمی سیاسی ،جۆرێک ل ه ڕوانینی
ئیسالمییه بە دەرەج ــەی یەکەم خەریکی
سیاسەت کردنە نەک ڕۆحانییەت ،شێوازێک ه
خەریکی سەرلەنوێ تەفسیرکردنەوە و
لێکدانەوەی چهمکی ئایین بۆ موسوڵمانان
و کــۆمــەڵــگــە نــیــیــە ،ئــامــانــجــی ســەرەکــیــی
ئیسالمی سیاسی پەرەپێدانی ئەخالقیات
نییە ،بەڵکوو ئیسالمی سیاسی دیاردهیهک
یــان بزووتنەوەییەکە بەبێ ئەمالوئەوال
دەســەاڵتــی سیاسی و حکوومەت کردنی
کردوەتە ئامانجی خۆی و دیهەوێ و ل ه
پێناویشیدا هەوڵ دەدا واڵتانی ئیسالمی بە
شێوەی “سەدری ئیسالم” واتە سەردەمی
پێغەمبەر و جێنشینەکانی بەڕێوە بەرێ.
بە گشتی ئیسالمی سیاسی دەرهاویشتەی
مێژووی سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم و بە
سیاسی کردنی بە پێی قۆناغە جیاجیاکانە.
دامــــــــەزرانــــــــی ڕێــــکــــخــــراوی
“ئیخوانولموسلمین”
یەکەم ،بەدوای ڕووخانی ئیمپراتۆریی
عــوســمــانــی لــە شـــەڕی یــەکــەمــی جیهانی
( )١٩١٨–١٩١٤و دابەشبوونی و پێکهاتنی
چــەنــد دەوڵ ــەت ــی ن ــوێ بــەتــایــبــەتــی دوای
ڕووخانی خەالفەت بە دەستی مستەفاکەماڵ
ئاتاتورک لە ساڵی  ١٩٢٤کە ههتا ئەوکات
ئیستامبول “دارولخەالفەی” موسوڵمانان
بوو ،لە ناوەندی دارولخەالفەی موسوڵمانان
دەوڵەتێکی الییکی دامهزراند.
دووهـــەم ،چەند ساڵێک دوای کۆتایی
هاتنی شەڕی یەکەمی جیهانی ،شەپۆلێکی
فکری و مــادیــی مــۆدێــرن ڕوویـــان کــردە
واڵت ــان ــی جــیــهــانــی ســێــهــەم بــە گــشــتــی و
ڕۆژهــەاڵتــی نــێــوەڕاســت بــە تایبەتی .ئەم
شــەپــۆالنــە ههتا ڕادەیــەکــی زۆر توانیان
ڕوخساری کۆمەڵگە ئیسالمییەکان بگۆڕن
و ئەوکۆمەڵگەیانەیان خستە قۆناغی گوزەر
لە سوننەتەوە بهرهو مۆدێرنیزم.
ئیسالمی سیاسی کە ههتا ئەوکات لە
نێو سوننەت و دابونەریتە کۆنەکاندا نوقم
کەوتە دژایەتیی
ببوو،
بەرهەمە فکری و مادییەکانی مۆدێرنیزم،
ئەو دژایەتییە گەیشتە ئاستێک کە ئیسالمی
سیاسی تەواوی بەرهەمەکانی مۆدێرنیزمی
وەک ،سینەما ،تەلەفزیۆن ،هونەر ،ئەدەبیاتی
نــوێ ،پلۆرالیزمی سیاسی ،سۆسیالیزم،
نــاســیــۆنــالــیــزم ،دێــمــوکــراســی و هــتــد ،بە
پیالنی ڕۆژاوا بۆ کرمۆڵکردن و لەخشتە
بــردنــی مــوســوڵــمــانــانــی جــیــهــان دەزانــــی.
لەم هەلومەرجە سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و
ئابورییەدا بــوو کە ئیسالمی سیاسی بە
شکڵ و شێوازی ئەمڕۆ سەری هەڵدا.
“شێخ حەسەن بەنا” و هاوبیرەکانی ساڵی
 ١٩٢٨ڕێکخراوی “ئیخوانولموسلمین”ـیان
دامەزراند ،دروستبوونی ئیخوانولموسلمین
گرینگترین خاڵی وەرچــەرخــانــی ســەدەی
بیستەم لــە ژیــانــی ئیسالمی سیاسییدا
بــوو .لە ڕاستیدا گەورەترین گرفتی هەر

جــوواڵنــەوەیــەکــی ســیــاســی و کــۆمــەاڵیــەتــی،
ئەوەیە کە نەزانێ لە چ سەردەمێکدا دەژی،
چونکە ئەوکاتە ناتوانێ ،پێناس ه و هۆکارەکانی
ئەو سەردەمە ئامادە بکا و نە گوفتمانی ئەو
بارودۆخەی پێبێ کە تێیدا دەژیی ،بە پێچەوانە
دەکــەوێــتــە دژایــەتــیــی زۆر و ب ــاردودۆخ ــی
نالهباری سهردهمی خۆی .ئیسالمی سیاسییش
بـــــــەردەوام ب ــۆ چــــارەســــەری قــەیــرانــەکــان
دەگــەڕێــتــەوە بۆ مــێــژووی ئیسالم لە هەمان
کاتدا ترسێکی زۆری لە گۆڕان و پێشکەوتنە
نوێیەکان هەیە و دژایەتیی هەموو ئەوانەش
دەکا کە باس لە پرۆژەی نوێ دەکەن.
ل ــێ ــرەدا بــە کــورتــی بــــەراوردێــــک لــەســەر
کەمکردنەوەی دەسەاڵتی دینی لە ئورووپا و
واڵتانی ئیسالمی دهکهین.
لە سەروبەندی شۆڕشی فەڕانسە ()١٧٨٩
بــگــرە پــێــش ئــەویــش (ڕێــنــســانــس) ،خەڵکی
ئورووپا بە تایبەتی هێندێک لە بیرمەندانی دیار
و ناسراو ،کەوتنە ئهو بیره ،ک ه پێویست ناکا
ئایین سەرجەم دەسەاڵتەکانی کۆمەڵگە قۆرخ
بکا ،چییدیکە بڕیاری یەکالکەرەوە بەدەست
کلیسا و قەشەکان نەمێنێ .ئەوەش بە مەبەستی
ڕزگارکردنی بیروبۆچوونی ئەو بیرمەندانە
بوو کە بە ناوی ئایین و لە سایەی سوننەت
و سوڵتەی کلیساوە بیروبۆچوونەکانیان وەک
شتێکی سروشتی لێ قەبووڵ نەدەکرا ،تەنانەت
زۆر بیرمەند لــەســەر بیروبۆچونەکانیان
ئەشکەنجە ،ئــێــعــدام ،یــان شــاربــەدەر کــران.
ئیدی لەوکاتەوە یانی لە سەرەتاکانی بە ئاکام
گەیشتنی شۆڕشی فەڕانسە و گەشەسهندنی
پیشەسازی ،ئایین وەک کردهوهیهکی تایبەت
بە خودی مرۆڤ چاوی لێدهکرێ ،هەروەک
چۆن ئازادیی بیروڕا لە زۆر واڵتاندا دهرکهو
بــە هــەمــان شــێــوە ئایین و ئاییندارییش و
پێبەندبوون بە بنەما ئایینییەکان بوو ه بە مافی
سەرجەم خەڵکی ئەو واڵتانە ،لەگەڵ ئەوەشدا
زۆر بیروباوەڕ و فکری نوێ هاتنە گۆڕێ و
گەشەیان کرد.
کەچی لێرە ،لە نــاوەنــدی جیهانی ئیسالم
لە سەرەتای کۆتایی هاتنی دەسەاڵتی دینی
و خەالفەتدا دیــاردەیــەک بە نــاوی ئیسالمی
سیاسییان وەک هێندێک لە خاوهنفکران خۆیان
بە ڕابوونی ئیسالمیی دهناسێنن ،دروست دەبن
و بەرەبەرە لەنێو کۆمەڵگەدا گەشەیان کرد
و جێپێی خۆیان کردوەتەوە و تا ئێستاشی
دەگەڵ بێ هەموو ئەو فکر و پێشکەوتنانەی
کە ئاماژەمان پێکردن ڕەت دەکەنەوە و بۆ
جیهانی ئیسالم بە ماڵوێرانکەریان دەزانن.
بە گشتی و بە کورتی ئیسالمی سیاسی
ئ ــەم ــڕۆ ب ــزووت ــن ــەوەی ــەک ــی هــەمــەڕەنــگــە و
چەندین بۆچوونی جیاواز ،سیاسەت ،کردار
و هەڵسوکەوتی جــۆراوجــۆری کۆمەاڵیەتی
دەگرێتە خۆی ،بێگومان تا ئێستا لە هەناوی
ڕێکخراوی ئیخوانولموسلمین چەندین گرووپ
و ڕێکخراوی دیکە لەدایک بوون .بهشێک لەم
ڕێکخراوانە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ فتوای
کافربوونی بەشێکی بەرچاو لە کۆمەڵگە دەدەن
و سەردەمی ئێستا بە جاهیلیەتی نوێ لە قەڵەم
دەدەن.

ســەرهــەڵــدان و دەرکــەوتــنــی ئیسالمی
سیاسی لە کوردستان
پرۆسەی ئیسالمی سیاسی لە کوردستان
لە نێوەرۆکدا کۆپییهکی تــەواو لە ئیسالمی
ســیــاســیــی عــەرەبــیــیــە ،درێــــژکــــراوەی ئــەو
بــیــروبــاوەڕ و ڕێــبــازەیــە ،لە ناخیدا هەمان
ئیدئۆلۆژی و ئامانجی ئــەوانــی هەڵگرتوە،
ل ــە مــێــکــانــیــزمــیــشــدا هــیــچ جــیــاوازیــیــەکــی
لەگەڵ ئیسالمی سیاسیی عەرەبییدا نییە.
بیروباوەڕی ئەم گرووپ و ڕێکخراوانە تەنیا
بەڕواڵهت هەڵگری ئااڵی ئیسالمییە ،بهاڵم لە
نێوەرۆکدا خزمەت بە بیری شۆڤینیستیی
عەرەبی دەکەن.
ئیسالمی سیاسی لە کوردستاندا شتێک
نییە هــەروا کتوپڕ سەری هەڵدابێ ،بەڵکوو
مێژوویەکی تایبەت بەخۆی هەیە .ئەگەر
بــە وردی بــاس لــە ســەرهــەڵــدان و ڕەوتــی
ئیسالمی سیاسی لە کوردستان بکەین ،دەبێ
بگەڕێینەوە بۆ سەرەتای دروستبوونەکەی
لە عێراقدا ،چونک ه ڕەوتی ئیسالمی سیاسی
لە عێراقەوە گوازراوەتەوە بۆ کوردستان.
لە سەرەتای دەیەی چلی سەدەی ڕابردوو،
ئیخوانییەکان لە هەوڵدا بوون پەیامەکانیان
بگەیەننە ت ــەواوی واڵتــانــی ئیسالمی ،ههر
بۆیە لە ساڵی  ١٩٤٣حەسەن بەنا دوو کەس
(حوسێن کەماڵ و محەممەد عەبدولحەمید
ئەحمەد)ی وەک نێردراوی خۆی نارده عێراق
ههتا لقێکی ئیخوانولموسلمین دروست بکەن،
هەرچەند ئەو دوو نێردراوە بۆ ماوەی چوار
ساڵ دەمێننەوە و زۆربەی شارەکانی عێراق
دەگەڕێن و پێوەندی بە زۆر کەسایەتییشەوە
دەکــەن بــەاڵم هەوڵەکانیان بێئاکام دەبــێ.
دواتــــر لــە ڕێــگــەی “مــحــەمــمــەد مــەحــمــوود
سەواف” کە لە میسر خوێندکار بوو ،لەوێ
لەگەڵ بیری ئیخوانییەکان ئاشنا دەبێ و لە
ساڵی  ١٩٤٦دەگەڕێتەوە عێراق و کار بۆ
باڵوکردنەوەی بیری ئیخوانی دەکا ،هەر لەو
ساڵەدا لەگەڵ “ئەمجەد زەهاوی” کۆمەڵەی
برایانی ئیسالمی دادەمــەزرێــنــێ .دواتــر لە
جەریانی دیــدار و چاوپێکەوتن لەگەڵ زانا
و ڕووناکبیرانی کــورد لەوانە (مــەال ساڵح
عەبدولکەریم و مەال عوسمان عەبدولعەزیز)
توانییان دۆخەکە لە کوردستان لەبار بکەن
بۆ لەخۆگرتنی بیری ئیخوانولموسلمین.
بەم جۆرە لە ڕێگەی هەر یەک لە مەال ساڵح
و مەال عوسمان و حاجی سلێمان و چەند
کەسێکی دیکە بیری ئیخوانولموسلمین هاتە
کوردستان ،بەمەش لە ساڵی  ١٩٥٤ئیخوان
بە تایبەتی شانە حیزبییەکانی بنکەیەکی لە
کوردستانی عێراق بۆ دروست بوو و مەال
عوسمان عەبدولعەزیز دەبێتە بەرپرسی
ئیخوان لە شاری هەڵەبجە.
سەرەتای دەرکەوتنی ئیسالمی سیاسی لە
کوردستان بە شێوەی ڕێکخراوەیی بۆ یەکەم
جار دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ١٩٨٠لە دوای
هەڵگیرسانی شەڕی ئێران–عێراق ،ئەوکات
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ لێدانی
سپای عێراق و الوازکردنی کاریگەرییەکانی
خــەبــاتــی ڕزگـــاریـــخـــوازیـــی ک ــوردس ــت ــان،
ڕێکخراوێکیان بە ناوی “لەشکری ئیسالمیی

کــوردســتــان” دامــەزرانــد کە خەرجی ئەم
ڕیکخراوەیە و کۆی پێداویستییەکانی لە
الیەن ئێرانەوە دابین دەکرا ،کەسێکیان بۆ
ڕێبەرایەتی و بەڕێوەبردنی ئەم ڕێکخراوەیە
بە ناوی “عەباس عەبدوڵاڵ شاهین” ناسراو
بـه ئەبووئوسامە کــە عەرەبێکی خەڵکی
موسڵ بوو دیاری کرد.
پێکهاتەی ئــەم ڕێکخراوە تێکەڵەیەکی
هەمەجۆر بــوو لە عــەرەب ،تورکەمەن و
کورد .شێوازی کارکردنی ئەم ڕێکخراوەیە
هــەر لــە ســەرەتــاوە جێگەی گــومــان بــوو،
لە دوای ماوەیەکی کەم لە دامەزراندنی
ڕووی ڕاستەقینەی دەرکـ ــەوت ،بۆیە لە
ساڵی  ١٩٨٢لە الیەن یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردستانەوە کرانە ئامانج و لە ماوەیەکی
کورتدا کۆتاییان پێهات و ،ئەوەی ڕزگاری
بــوو بـــەرەو ئــێــران ه ــەاڵت و لــه ئاکامدا
لەبەریەک هەڵوەشانهوه.
ئــــــــەوەی مـــەبـــەســـتـــی ئـــــەو بـــاســـەی
ئێمەیە بــیــرۆکــەی دامـــەزرانـــی یەکەمین
ڕێکخستنی ئیسالمییە کە لە کوردستان
دەگــەڕێــتــەوە بۆ ساڵەکانی ١٩٧٦–١٩٧٥
بە ناوی بزوتنەوەی پێوەندیی ئیسالمیی
کوردستان ،کە دواتر بوو بە “بزوتنەوەی
ئیسالمیی کــوردســتــان” لــە ســاڵــی ١٩٨٤
بزوتنەوەی پێوەندیی ئیسالمیی کوردستان
بە ڕێبەرایەتیی “شێخ محەممەد نەجیب
بــەرزەنــجــی” ڕاگــەیــەنــدرا .بــەاڵم زۆربــەی
سەرچاوەکان ساڵی  ،١٩٨٧بە سەرەتای
دامەزرانی ئەو حیزبە ئیسالمییە دادەنێن.
دواتــر لە نەتیجەی هاوکاریی نێوان دوو
گرووپی الیەنگری ئیخوانولموسلمین واتە
گرووپی “سەدیق عەبدولعەزیز” و گرووپی
“ســەالحــەدیــن محەممەد بــەهــائــەدیــن” لە
ساڵی  ١٩٩٤دام ـهزرانــدنــی “یەکگرتووی
ئیسالمیی کوردستان”ـی بە سەرۆکایەتیی
ســەالحــەدیــن بەهائەدینی لــێــکــەوتــەوە .لە
ساڵی  ٢٠٠١گرووپێک وەک گرووپەکانی
دیکە لە بزووتنەوەی ئیسالمی جیا بوونەوە
و بە سەرۆکایەتیی عەلی باپیر “کۆمەڵی
ئیسالمیی کوردستان”ـیان ڕاگەیاند.
بە شێوەیەکی گشتی دەکــرێ بڵێین ،لە
الیەک دروستبوون و گەشەکردنی گرووپ
و ڕێکخراوە ئیسالمییەکان لە کوردستان،
ئەنجامی تەشەنەکردنی بیر و بۆچوونەکانی
ئیخوانولموسلمینی میسرە لە واڵتی عێراق
بە درێژایی دەیەی  ١٩٤٠کە دواتر ئەو بیر
و بۆچوونانە بە هۆی نیزیکیی شاری موسڵ
لە کوردستان و تێکەاڵوی و چاوپێکەوتنی
هاوبیرانی ئیخوان لە موسڵ و زانایانی
دینی و ڕووناکبیرە کوردەکان ،ڕابردووی
مەزهەبیی شــارەکــانــی کــوردســتــان وەک
هەڵەبجە و هەولێر گەیشتە کوردستان.
هەروەها بە هۆی نەبوونی مێکانیزمێکی
ڕێکخراوەیی وەکوو حیزبی تۆکمە و کارا،
ڕێگە بۆ دروستبوونی گرووپە ئیسالمییە
کوردییەکان بە جیهادی ،سەلەفی ،تەکفیری
و مییانەڕەو خۆش بوو وەکوو بزوتنەوەی
ئیسالمی ،حیزبوڵاڵ ،حەماس ،یەکبوونی
ئیسالمی ،جوندولئیسالم ،ئەنسارولئیسالم،

قوتابخانە فکرییەکانی ئیسالمی سیاسیی
سوننە–شیعە
بــێــگــومــان بــنــەمــای فــکــریــی هـــەر دووک
ئــیــســامــی ســیــاســیــی شــیــعــە–ســونــنــە ،دینی
ئیسالمە و مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە
کە ئەو مێژووە مەبەستی ئەو باسەی ئێمە
نییە ،ئەوەی مەبەستی ئهم وتارهی ه ئەو فکرە
ئیسالمیی سیاسییە نوێیەیە کە زیاتر بە دوای
ڕووخانی ئیمپراتۆریی عوسمانی سهریههڵدا،
دواتــــر کــۆمــەڵــێــک قــوتــابــخــانــەی جیاجیای
لێکەوتەوە و توانیان ههتا سەرەتای دەیەی
هەشتاکانی زایینی ڕیشە داکوتن.
زۆربەی لێکۆڵەران و شارەزایان ئەم ڕەوتە
ئیسالمییە سیاسییانەی ژێــرهوه ،بە شیعە و
سوننەوە بە قوتابخانەی فکریی نوێی ئیسالمی
سیاسی دادەنێن:
قوتابخانەی سوننە :حەسەن بەنا (میسر)
بە دوای کوژرانی ،دواتر لە الیهن سەیدقوتب،
عەبدولسهالم فەرەج ،یووسف قهرزاوی ،شێخ
عومەرعەبدولڕهحمان ههتا ڕادەیەک گۆڕانی
بەسەردا هات و تێئۆریی توندڕەوانەتریان بۆ
داڕشت.
قــوتــابــخــانــەی شیعە :خومەینی (ئــێــران)،
بــاقــرولــســەدر (عـــێـــراق) ،ڕەوتــــی محەممەد
فــەزلــوڵ ـا و شێخ محەممەد شەمەسەدین
(لوبنان).
قوتابخانەی فکریی سوننە
ئەگەر ئاوڕێکی کورت لە مێژوو بدەینەوە،
دەبینین لە سەرەتادا تەنیا حیزبێکی ئیسالمی
پێکدێ که ئهویش “ئیخوانولموسلمین”ـه،
بــەاڵم دواتــر دەیــان ڕهوتــی دیکە لە ههناوی
ئـهو حیزبە جیا بوونەتەوە ،وهک قاعیدە و
گرووپە توندڕەوەکانی دیکە و هەموو ئەوانەی
کە بە دڕندانەترین و بێبەزەیانەترین شێوە
دەرکــەوتــوون که نموونهی هـهره بهرچاوی
ئهم ڕهوته توندڕهوانهیه دهتوانین ئاماژه 
به
“دهوڵهتی ئیسالمیی عێراق و شام” بکهین.
حــەســەن بــەنــا دام ــەزرێ ــن ــەر و ڕێــبــەری
ئیخوانییهکان ،بە دامەزراندنی ئەم بزوتنەوەیە
دهیهەویست ئامانجەکانی “سەیدجەماڵەدینی
ئهسهدابادی” بێنێتە دی ،ئیخوان بە ڕوونی
ڕایــگــەیــانــد ک ــە یــەکــێــک ل ــە ئــامــانــجــەکــانــی،
دامـــەزرانـــدنـــی دەوڵــەتــێــکــی ئیسالمیی ه کە
بەکردهو ه ڕێسا و یاساکانی ئیسالم جێبەجێ
بــکــا .بــە دوای ک ــوژران ــی حــەســەن بــەنــا لە
ساڵی  ١٩٤٩جــوواڵنــەوەیــەکــی تــونــدڕەو بە
ڕێــبــەرایــەتــیــی ســەیــدقــوتــب لــە نــێــو ئیخوان
دروست بوو ،ئەوەش بوو ه هۆی دابەشبوونی
ئیخوان ،سەیدقوتب تێئۆرییهکی توندڕەوانەی
بۆ گەیشتن بە دەســەاڵتــداری داڕشــت کە تا
ئەمڕۆ وەک ستراتێژیی سەرەکیی بەشێک لە
ئیسالمییە توندڕەوەکان دەناسرێ.
بنەما سهرهکییهکانی ئیخوان
 -١گەڕانەوە بۆ سەرەتای ئیسالم.
 -٢یەکگرتنی جیهانی ئــیــســام ،چونکە
مــوســوڵــمــانــان ی ــەک ئــۆم ـهتــن و نیشتمانی
ئیسالمی یەک نیشتمانە.
 -٣گشتگیر بوونی ئیسالم و ئاوێتەبوونی
دین و دنیا و لێک جیا نەبوونەوەیان؛ ئیسالم،
پەرستن و دهسهاڵته ،دین و دەوڵەتە ،ڕۆژوو،
نوێژ ،جیهاد و قورئان ه و شمشێرە.
 -٤ئامانجی کۆتایی ،حکوومەتی ئیسالمییه.

درێژەی هەیە...

ژماره772 :

9

31ی خاکەلێوەی 19 _ 1399ی ئاوریلی 2020

نەتەوە و
ڕەهەندەکانی شوناسی نەتەوەیی

نــەتــەوە چەمکێکە کــە لــەســەر هــەبــوون و
نەبوونی ،مێژووی دروستبوون و هەروەها
تایبەتمەندییەکانی بۆچوونی جیاواز هەیە.
هێندێک لــە خــاوەنڕایــان بۆچوونیان وایــە
کە نەتەوە جۆرێک کۆدەنگیی زەینییە ،چون
ئــەنــدامــەکــانــی یەکتر نــانــاســن ،یەکتر نابینن،
بــەاڵم لەسەر ئــەو بــڕوایــەن کە هەموویان لە
چوارچێوەیەکدا ئەندامن ،دیــاردەی نەتەوە نە
سروشتییە و نە هەتاهەتاییە ،نەتەوە زۆرتر
لە بــڕوا زەینییەکان ڕیشەی هەیە تا ڕاستییە
ئۆبژێکتیڤەکان .هەر بۆیە لە پێناسەی نەتەوە
دوو بۆچوون و ڕوانگەی بنەڕەتی لە ئارادایە.
ڕوانگەی کۆمەڵناسی_مێژوویی و ڕوانگەی
سیـاسی.
لە ڕوانگەی کۆمەڵناسی_مێژووییدا بۆ الیەنی
کولتووری و کۆمەاڵیەتیی نەتەوە سەرنج دەدرێ
و گرینگترینی ئەم الیەنانە بریتین لە کولتوور،
باوەڕمەندی ،بایەخەکان ،زمان ،دابونەریت و
 ...کە ئــەم نیشانانە بەرهەمی یــەک پرۆسەی
مێژوویی درێژ لەنێو یەک واڵتی دیاریکراودایە.
ئەو نەتەوەیە دەبێ شوناسی هاوبەشی لە
ئاست دامەزراوە نێوخۆییەکانی خۆی؛ بنەماڵە،
مــەزهــەب ،زمــان و هــەروەهــا بیر و پێکهاتەی
هــاوبــەش لــەم بەستێنەدا هەبێ و بە جۆرێک
هەستی لێکگرێدراو ،پێوەندی ،دەمارگرژی و
خۆشەویستی و سۆز لە نێوانیان هەبێ و بە
پێناسەیەکی تر لە سۆسۆلۆژیی کۆمەاڵیەتیی
هاوبەش بەهرەمەند بن.
ڕوانـــگـــەی ســیــاســی دەڵـــــێ :نـــەتـــەوە یــەک
کۆمەڵی سیاسییە .بەم مانایە کە بە درێژایی
پرۆسەیەکی خەباتی سیاسیی نێونەتەوەیی یا
نێودەوڵەتییەکان دروســت بــووە و پێکهاتەی
سیاسیی یەکانگیری لە واڵتێکی دیاریکراودا
هــەیــە و ئ ــەم پــێــکــهــاتــەی هــێــزە بــە شــێــوازی
جۆراوجۆر ئەگەری بەدیهێنانی هەیە.
یـــەک نـــەتـــەوەی کــولــتــووری بــە هــۆکــاری
هاوشێوەیی و هاوئاهەنگیی سەرچاوەگرتوو
لە هاوبەشیی زەینی لە پرۆسەیەکی مێژووییدا
لــە دامــەزرانــی ساختارێکی سیاسیی جێگیر
سەرکەوتوو بووە .کە ئەم پێکهاتەیە مسۆگەری
تەناهیی نێوخۆیی و سەربەخۆیی دەرەکــی لە
بەرامبەر نەتەوەکانی تردا بووە.
ئــەم نەتەوەیە دەتوانین بە یــەک پێکهاتەی
سیاسی لە مرۆڤەکان بزانین کە لەسەر ئەساسی
هاوبەشیی زمانی ،کولتووری ،نەریتی و سیاسی
لەنێو سنوورێکی جوغرافیایی دیاریکراو پێکەوە
ژیان دەکەن .
بە قسەی “ئەلکساندێر نێویل”“ :نەتەوە لە
ڕوانگەی مێژوویی ،یەک جڤاکی سیاسیی تایبەتە
و نەتەوە گەشەی قەومێکە لە ڕێگەی ڕووداوە
مــێــژوویــیــەکــان لــێــکــگــرێــدراوە و بــە گــوێــرەی
ئــەم ڕووداوانــــە ،کۆمەڵێک لــە بەرژەوەندییە
پەسەندەکان ،ســـەرەڕای هێندێک دژوازی و
ناتەبایی بەرهەم هێناوە”.
جۆری دووهــەم :پێکهاتەی سیاسیی خاوەن
پێگەی کولتووری-مێژوویی نییە ،بەاڵم لەسەر
بنەمای هاوپێوەندی و ئەساسی ئابووری یا
دەستێوەردانی دەرەوەیە.
گەشەی ئابووری لەسەر ئەساسی تێکنۆلۆژیی
نــوێ لــە شــێــواز و بەرهەمهێنان و هــەروەهــا
پێوەندی و زۆریــی ڕوانگە ژیارمەندەکاندا لە
پێوەندیی کۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی دروستبوونی
پێکهاتەی بــەربــاوی سیاسی و ئــابــووری و
بەستێنێکی بەرفراوان کە جوغرافیای سروشتی
و مرۆیی داگیر دەکا و دەبێتە هۆکاری پێوەندیی
دوو الیەنە و ،یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵە
خەڵکێک پێک دێنێ .
ئــەم پێوەندییە لەسەر ئەساسی پێویستیی
کۆمەاڵیەتی بۆ دابینکردن و مسۆگەرکردنی
دۆخی کۆمەاڵیەتییە.
ئــەم ج ــۆرە نــەتــەوەیــە پێش دروستبوونی
دەوڵەت بوونی نەبوو ،بەاڵم هاوکات یا دوای
دامەزراندنی دەوڵەت ،پێکهات.
لێکچوویی کولتووری و بــڕواداریــی دوای
کۆمەڵگەی تازە لە پرۆسێسی بە کۆمەاڵیەتی
بــوون بە نێوەرۆکی نوێی هاوتەریب لەگەڵ
ساختاری کۆمەاڵیەتی ،ئابووری و سیاسیی
زاڵ ،سەقامگیر دەبێ.
پــێــوەنــدیــی تــاکــەکــانــی ئـــەم جــڤــاکــە لــەگــەڵ
جــوغــرافــیــا و خەڵکانی تــر لــەســەر ئەساسی
ئەقاڵنییەت و پێویستیی ژیان و تەناهییە ،نەک
لەسەر ئەساسی خۆشەویستی و لێکگرێدراوی
و هاوڕێیەتی.

لەنێو ئــەم جــۆرە کۆمەڵگەیانەدا ،نەتەوە
جۆرێک جڤاکی سیاسیی یەکگرتووە کە یەک
دامــەزراوەی سیاسیی زاڵ بە ناوی دەوڵەت
دروست دەکەن.
ئەمڕۆ واڵتانی جیهان لەسەر ئەساسی ئەم
دوو جۆر نەتەوەیەن.
بەپێی قسەی “بۆئێر” دەتوانین بڵێین کە
ئەمڕۆ دوو جۆر نەتەوەمان هەیە کە یەکێک
لەوان هەڵگری پێوەندیی مێژوویی ،کولتووری
و خوێنییە و ئ ــەوی تــر لــەســەر ئەساسی
ساختاری سیاسیی یەکگرتوو پێکهاتوە .
نــەتــەوەکــان لــە ڕابـ ــردووی دوور هەموو
ئــەم تایبەتمەندییانەیان پێکەوە هــەبــوو و
ئەمڕۆکە بەشێک لە ساختاری ڕابردوویان
لێک هەڵوەشاوەتەوە و ،ساختارگەلی تر بە
بەرهەمی نوێتر لە نێویاندا دروست بووە .
بەاڵم بەشێکی گەورەی مانەوەی زەینییان
ک ــە ل ــە پـــرۆســـەی دوورودرێــــــــژ دروســـت
ب ــوون بــــەردەوام درێـــژە بــە ژیــانــی خۆیان
دەدەن .بـــەاڵم ئ ــەوان ــەی هــەڵــگــری بــایــەخ،
بڕوا ،دابونەریت ،هێما و هەستی هاوبەشن
لــە زۆربـــەی بەستێنەکانی وەک بنەماڵە و
خزمایەتی و کاروباری جڤاکی و مەزهەبیین.
ئــەم گــرووپــانــە هاوبەشیی کۆمەاڵیەتی بە
هۆکاری مێژوویی ،جوغرافیایی ،فەرهەنگی و
زەینی پێک دێنن .لەوانەیە ئێستا خوازیاری
پێکەوەیی و یەکگرتوویی ڕابــردووی خۆیان
بــن کــە پێویستیی بــە شکاندنی ساختاری
سیاسیی ئەمڕۆکەیە کە لەگەڵ خۆڕاگری
بـ ــەڕەوڕوو دەبــێــتــەوە .ئــەم جــۆرە نەتەوانە
دەتوانین بە نەتەوەی کولتووری-مێژوویی
پێناسە بکەین و ،بزانین کە کەمتر نەتەوەیەک
هەڵگری ساختارێکی سیاسیی یەکگرتووی
لەم چەشنەیە.
جۆری دووهەم لە نەتەوەکان دەتوانین بە
کۆمەڵگەیەک بناسێنین کە هەڵگری ساختارێکی
بەرچاو و کۆمەاڵیەتیی یەکپارچە و پێکهاتوو
لە بەستێنەکانی ئابووری و سیاسیین و لە
جوغرافیایەکی دیاریکراو ژیان دەکەن.
هەموو تاکەکانی ئەم جۆرە نەتەوانە هەڵگری
پێکهاتە و کۆمەڵە مەعریفەیەکی زەینیی
دیاریکراون و لە مەیدانی وردە فۆرمەکان
نین ،بەڵکوو بــە هــۆی لێکهەڵوەشانەوەی
پێکهاتەی ڕابردوویان ،گەشەی تێکنۆلۆژیی
پــێــوەنــدی و ئــابــووری ،گــەشــەی پێوەندیی
کۆمەاڵیەتی و دەسەاڵت یەک بیر و خەیاڵ و
گرووپی تایبەتیی ئابووری-سیاسی هەڵگری
ساختارێکی یەکانگیری سیاسی بوون .
ئەم جۆرە نەتەوانە هەڵگری مێژووی دێرینی
هاوبەش نین کە یەک ئوستوورەیان هەبێ،
هاوبەشیی کولتووری لەنێو ئەم کۆمەڵگەیانە
لەنێو گــرووپــە بچووکە کۆمەاڵیەتییەکانی
قەومی ،ناوچەیی یا مەزهەبی بوونی هەیە،
بەاڵم لە ئاستی نەتەوەیی ناتوانین لێکچوویی
زۆر لەنێو توخمەکانی ببینینەوە.
نەتەوەکانی کولتووری کە هەڵگری توخمی
جوغرافیای مێژوویین و بەستراوەییان بە
نیسبەت یەکتر هەیە ،بــەاڵم ئێستا خاوەنی
یەک واڵتی هاوبەش نین ،بەڵکوو نیشتمانی
ئەوان لەژێر داگیرکاریی نەتەوە یا دەوڵەتە
جۆراوجۆرەکانە (وەک کورد).
ب ــەاڵم نــەتــەوەی سیاسی بــە دڵنیاییەوە
خ ــاوەن واڵتێکی هــاوبــەشــن ،ئــەو نەتەوانە
مێژووی درێــژی شــەڕ و خەباتی سیاسیی
هاوبەشن ،بیرەوەریی مێژووی هاوبەشیان
هەیە و هــەر تاکێکی نەتەوەیەکی سیاسی
هــەڵــگــری زۆرت ــری ــن پــێــوەنــدیــی ئــابــووری،
سیاسی ،کۆمەاڵیەتیین لەگەڵ یەکتر ،گەرچی
نەتەوەگەلی کولتووری-مێژوویی لە کاتی
ئێستادا پێوەندیی دوو الیەنەی ئابووری و
سیاسییان نییە و دۆخی ئاڵوگۆڕی کولتووری
و کۆمەاڵیەتییان بە هۆکاری دەستێوەردانی
سیاسی و جوغرافیایی نەتەوەی سەردەسەت
لە ئاستێکی سنوورداردایە ،چون سیستمێکی
سیاسیی یەکگرتوو و یەکپارچەیان نییە و
لە نێوخۆی ساختاری سیاسیی جۆراوجۆر
جــێــیــان گ ــرت ــوە ،کــە لــەوانــەیــە خ ــوازی ــاری
گەڕانەوە بۆ پێکهاتەی سیاسیی یەکگرتووی
هاوبەشیان بن.
هــەرچــەنــد نــەتــەوەگــەلــی نــوێ کــە لەژێر
هێژمۆنیی ساختاری سیاسیی هــاوبــەش و
یەکگرتوودان کە لەنێو ئەم ساختارانەدا وەک
شارۆمەند پێگە و و ڕۆڵیان هەیە.

شــونــاســی نـــەتـــەوەیـــی لـــە ڕەهـــەنـــدی
کۆمەاڵیەتییەوە
ڕەهــەنــدی کۆمەاڵیەتیی شوناسی نەتەوەیی
لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ چۆنیەتیی پێوەندیی تاک
بە سیستمی گشتیی کۆمەاڵیەتییەوە ڕاڤــەی بۆ
دەکرێ.
لە ئەگەری بەهێزیی پێوەندییەکان و پێوەندیی
تــاک لەگەڵ کۆمەڵگە ،شوناسی گشتیی تــاک لە
ئاستی نەتەوەیی دروســت دەبێ و بەو جۆرەی
باوە (ئێمەی نەتەوەیی) بەرهەم دێ .بڕوا بە بوون
و پێویستیی کۆمەڵگەیەکی نــەتــەوەیــی؛ هەست
و بــڕوا ویستی بــە بــەشــداری لــەم کۆمەڵگەیە،
هەستی لێکگرێدراوی هزریی هاوبەش و هەستی
وەفاداریی تاک بە کۆمەڵگەی نەتەوەیی ،وەرگرتنی
یەکتر بە ناوی هاوواڵتی ،ڕوانینی پۆزەتیڤ بە
ئەوانی تر و  ...بەستراوەتەوە.
لــە شــونــاســی ن ــەت ــەوەی ــی-ک ــول ــت ــووری ،ئــەم
کۆمەڵگەیە بە تایبەتمەندیی فەرهەنگی-مێژوویی
پێناسە دەکرێ .بەاڵم لە شوناسی سیاسی سەرنج
بۆ کۆمەڵگەیەکی سیاسی (نەتەوە) دەدرێ .
مەبەست لە شوناسی نەتەوەیی ئــەوەیــە کە
تاکەکانی یــەک نەتەوە ئایا بە خولقاندنی یەک
کــۆمــەڵــگــەی سیاسی بــە هێما و تایبەتمەندیی
یەکگرتوو بــڕوایــان هەیە؟ ڕەهــەنــدی مێژوویی
و جــوغــرافــیــایــی ئ ــەم بــیــرۆکــەیــە چ ــۆن نیشان
دەدەن و چۆن تایبەتمەندییەکی کولتووری پێوە
دەبــەســتــنــەوە؟ ئایا بــەســتــراوەیــی خــۆیــان لەنێو
ئەم سیستمە سیاسییە بە پۆزەتیڤ یا نێگەتیڤ
دەبینین؟
شوناسی نەتەوە لە ڕەهەندی مێژوویی
الیەنی مێژوویی شوناسی نەتەوەیی بریتییە لە
ئاگاداریی هاوبەشی تاکەکانی یەک کۆمەڵگە لە
ڕابردوو و بەستراوەییان بەم مێژووە و هەستی
شوناسی مێژوویی بیرکردنەوە و لێکگرێدراویی
وەچ ــە جــۆربــەجــۆرەکــان بــە یەکتر لــە ئــەگــەری
بەربەستی لەبەریەک هەڵوەشاندنەوەی یەک نەوە
لە مێژوودا.
تاکەکانی یەک نەتەوە نیسبەت بە ڕابــردووی
خۆیان دەبێ لێکدانەوەی هاوبەش ،بایەخ پێدان،
هەستی هاوبەشیان هەبێ.
هــەر بۆیە شوناسی نــەتــەوەیــی دەتــوانــیــن بە
ش ــارەزای ــی و زانــســت نیسبەت بــە ڕابــــردووی
مێژوویی و بڕوا و هەستی هۆگریی هزری بزانین،
بوونی هەست و سۆزی باش و خراپ بە نیسبەت
پێشهاتەکان ،ڕووداوەکــان و کەسایەتییەکان کە
بەرهەمی بەریەککەوتن و جێی شانازی لە مێژووی
واڵت و هەستی شایی بەخۆبوون یا ناڕەحەتی و
سەرشۆڕی و هەست بە شکان بزانین.
شــونــاســی نـــەتـــەوەیـــی لـــه ڕەهـــەنـــدی
جوغرافیاییەوە
بۆ دروســت بوونی شوناس یا یەکگرتوویی
نــەتــەوەیــی دەســنــیــشــان کــردنــی چــوارچــێــوە و
سنووری یەک واڵتی تایبەت ،پێویستییەکی حاشا
هەڵنەگرە.
پێناسەی شوناس لەم ڕەهــەنــدەوە بریتییە لە
ڕوانینێکی باش بۆ ئاو و خاک؛ بەم نیەتە کە ئێمە
دانیشتووی یەک واڵت و نیشتمانی دیاریکراوین
و لــە پێگەیەکی دیــاریــکــراو لــە سیستمی کــەون

بەهرەمەندین .
توخمی واڵت کە بە ئــابــووری و سیاسەت
پێوەندییەکی نیزیکی هەیە ،یەکەی مانەوە بۆ
تاک دیاری دەکا.
هۆگریی هزری بە سنوورە دیاریکراوەکان،
پــێــوەری ج ــۆراوج ــۆری هــەیــە کــە بریتین لە:
بەرگری کردن لە نیشتمان لە کاتی بوونی هەر
مەترسییەک ،لە سەرتر دانانی ژیان لە واڵتی
خــۆی بە نیسبەت هەموو جیهان ،ئۆگری بە
یەکگرتوویی و یەکپارچەیی واڵت ،ڕوانین و
بیرکردنەوی باش بۆ نیشتمانی خۆت ،هەستی
ئاسوودەیی و تەناهی لە ئەگەری ژیان لە واڵتی
خۆت .
لە شوناسی نەتەوەیی کولتوری-مێژوویی،
(نیشتمانی مێژوویی) جێگەی سەرنجە ،بەاڵم لە
شوناسی سیاسیی (واڵتی هەنووکەیی) بابەتی
هزرییە و ئەساسە”.
شــونــاســی نــەتــەوەیــی لــە ڕەهــەنــدی
کولتوورییەوە:
مەبەست لە کولتوور ،کۆمەڵە پێناسەیەکی
زەینی و ڕەوانیی هاوبەشە کە لە ڕابــردووی
مــێــژوویــی دروســـت ب ــووە و لــە پــرۆســەی بە
کــۆمــەاڵیــەتــی بــوونــدا بــۆ وەچــەکــانــی داهــاتــوو
گــوازراوەتــەوە و نەسڵی نــوێ وەک میرات و
کەلەپووری ڕاب ــردوو بۆیان بەجێ مــاوە ،کە
پێک هاتوون لە بایەخەکان ،نۆرمەکان ،هێماکان،
هەست و ڕوانینگەلێک کە لە بەستێنی بنەماڵە،
ئابووری ،سیاسی ،مەزهەب و کۆمەاڵیەتیبوون
لەنێو خەڵکی یەک کۆمەڵگە بە شکڵی ویژدانی
گشتییان لێهاتوە.
کولتوور ســەرەڕای ئەوە کە الیەنی زەینیی
هەیە ،الیەنی بابەتییشە ،کە کۆمەڵێک لەژێر ناوی
شارستانیبووندا ناوی دەبەن و وەک میراتێکی
کولتووری لەژێر دەستی یەک کۆمەڵگەدایە .
کــەلــەپــووری کولتووریی هــەمــوو ڕەهــەنــدە
فەرهەنگییەکانی ه ــەر کــۆمــەڵــگــەیــەک لەخۆ
دەگرێ ،کە بە جۆرێک لە ڕووی شارەزایی یا
ناشارەزاییەوە ،ئێمە دەخاتە ژێر کاریگەریی
هێمای مێژوویی یەک کولتوور و یەک نەتەوە
حیساب دەکرێ .هەر بۆیە بایەخ دانی کۆمەڵگە
بە نیسبەت کەلەپوور و هەڵسەنگاندنی ئەوان
بە نیسبەت پاراستن ،ڕاگرتن و بەکارهێنانی لە
کۆمەڵگەدا ،بەشێک لە شوناسی نەتەوەییە.
شــونــاســی نــەتــەوەیــی لــە ڕەهــەنــدی
سیاسییەوە:
شــونــاســی ســیــاســی گرینگترین نیشانەی
شوناسی نەتەوەیی پێک دێنێ .
شوناسی نەتەوەیی لە ڕەهــەنــدی سیاسی
بــەو مانایە دێ کە ئــەو تاکانەی لە ڕوانگەی
سروشتی و یاساییەوە ئەندامی یەکسیستم یا
ساختاری سیاسیین و لەنێو سنووری نەتەوەیی
یەک واڵت ژیان دەکەن و بەردەنگی یاسایی ئەو
واڵتەن و لە الیەنی زەینی ،خۆیان بە ئەندامی
ئەم سیستمە دەزانن .
خۆشەویستی و هۆگری بە یەک سیستمی
سیاسی و بنەماکانی ڕەوایــی هۆکاری بەهێز
و گشتی لــە بەهێز کــردنــی یــەکــگــرتــوویــی و
یەکانگیریی نەتەوەیی دەبێ.

شاهۆ مەتین

بەاڵم لە ئاستی سیستمی سیاسیی یەکانگیر
مــەبــەســت لــە شــونــاســی سیاسی ئــەوەیــە کە
شــارۆمــەنــدانــی یــەک کۆمەڵگە ئــایــا بــڕوایــان
بــە بــوونــی ساختاری سیاسیی یەکگرتوو لە
ڕابـــــردووی ئــەم کۆمەڵگە سیاسییە ،هەیە؟
ئایا بڕوایان بە ساختاری سیاسیی هــەروەک
ڕابــردوو بە یەکپارچەیی مــاوە؟ سەرچاوەی
هێزی ساختاری سیاسی بە چی دەزانن؟ و زۆر
پرسیاری تریش.
ئەوەی لە کۆتاییدا سەر لە نوێ پێویستی بە
ئاماژەپێدانە چەندایەتی و چۆنیەتیی نیشانەکانی
شوناسی نەتەوەیی ڕێژەییە .
شوناس هەرگیز مانا و نێوەرۆکێکی جێگیری
نەبووە و ڕاوەستاوەیی بۆ خۆی قەبووڵ ناکات
و هەموو کات چەند الیەنە بوونی قەبووڵ کردوە
و ویستوویەتی کە بۆ ماناگەلی جــۆراوجــۆر
بگەڕێ ،هەر بۆیە لە چەقبەستوویی و یا داڕمان
تەوەلالیە .
خاڵێکی تر کە سەبارەت بە ڕێژەیی بوونی
شوناس پێویستە ئاماژەی پێبدرێ ،ئەوەیە کە
شوناس الیەنی سەختی و الوازی ،بــوون یا
نەبوونی توخم و نیشانەکانی ڕێژەییە .
چــون شوناس چۆنیەتییەکە لە پرۆسێسی
کــات (زەمــان)ـــدا لــە ڕێــگــەی بەرهەمهێنانەوە
و لێکدانەوە بۆ وەچــەکــان و نەسڵی داهاتوو
دەگوازرێتەوە و لەم گوازتنەوەیەدا لە ڕێگەی
وەرگرتن و ناردن (دریافت و ارسال).
“ئیسمیت” شوناسی نەتەوەیی بەم شێوەیە
پێناسە دەکا“ :دووبارە بەرهەمهێنان و لێکدانەوەی
بــەردەوامــی هێما و بەهاکان ،یادەوەرییەکان
ونەریتەکان کە میراتی جۆراوجۆری نەتەوەکان
بەرهەم دێنن ،دیاریکردنی شوناسی تاکەکان
بەو هێمایانە و میرات و توخمە کولتووریەکانە.
بــە بــۆچــوونــی “ئــیــســمــیــت” ئ ــەم پــروســەیــە
(بونیاتنانەوە) بە چەشنێ بریتی لە هەڵبژاردن،
پێکهاتە و کــۆددانــانــی توخمەکانی شوناسی
نەتەوەییە.
لەبەر ئەم هۆکارەیە کە وێنەی حەماسەیی لە
شوناسی نەتەوەیی به کاکڵەی خەبات ،ئازادی
و فیداکاریی تایبەتی نەتەوەکان یا (دەوڵــەت-
نەتەوە) تازەکان بەستراوەتەوە.
دەرەنجام
شــونــاســی نــەتــەوەیــی یــەکــێــک لــە نیشانە
بــنــەڕەتــیــیــەکــانــی دروســــت بـــوون و درێـــژەی
کۆمەڵگەی نەتەوەییە کە بێهێزی ،بەشبەش
بوون و الوازیی ئەوان هۆکاری ناسەقامگیریی
کۆمەاڵیەتییە.
ب ــەاڵم ئــەم دیــاردەیــە بــە الیــەنــی چــەنــدی و
چۆنیەتیی توخمەکانی هەم الیەنی پێناسەی بۆ
کراوە و هەم بە پێی کات و شوێنی کۆمەاڵیەتی،
ڕێژەییە.
ڕێژەیی بوونی بە هۆکاری نکۆڵی یا کەم
بایەخ زانینی ئەو نییە ،بەاڵم پێویست لە هەر
کۆمەڵگەیەکی نەتەوەیی بــواری هەڵسەنگاندن
و خــەمــان و دووبــــارە بــەرهــەم هێنانەوەی
بڕەخسێ.
***
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ئەحلە میسری ،بەتەنیا
هێزێک و ل ه هێزیشدا ورهبەخش
شــەهــیــد ئــەحــمــەد مــــوزەفــــەری ،ن ــاس ــراو بە
«ئــەحــلــەمــســری» ســاڵــی ١٣٤٠ـــــی هــەتــاوی لە
ی
ی هـــهژار و زهحمهتكێش 
ی بنهماڵهیهك 
داوێــن ـ 
ی «پشتە»ی ڕەوانسەر چاوی دنیا هەڵێنا.
ئاوای 
ی منداڵە
ی زۆربه 
ی ناوبراویش وێڕا 
قۆناغی منداڵی 
ی ئهو سهردهمه ل ه
ی كــوردهواری ـ 
گوندنشینهكان 
ی
بێبهشی و نهدارییدا تێپهڕ بــوو ،لهبهر نزمی 
ی بچێت ه قوتابخانه و ل ه
ی نهیتوان 
ی ژیــان ـ 
برایم چووکەڵی ب ــار 
ی
ی ژیان 
خوێندنگ ه بێبهش مایهو هو بۆ باشتر كردن 
ی ڕهنجبهری كرد .ناوبراو  ٤خوشک و برایەک و
ی ل ه كار 
بنهماڵ ه ڕوو 
دایکێکی پیری ههبوو ب ه ناوی «پوور ه میسری» و ههر ب ه خۆشهویستیی
دایکییهو ه ناوی لێ نرا بوو «ئهحلهمسری».
ی حكوومهتی گهندهڵی شاههنشاهی ،ئهویش
ی خهڵك بهدژ 
لەگەڵ ڕاپهڕین 
ی كرد ،بهو ئامانج ه ك ه
ی واڵت لهو ڕاپهڕینهدا بهشداری 
ی الوان 
شانبهشان 
ی
ی به ماف ه
سیاسی و كۆمهاڵیهتییهكان 

ێو گهلهكه 
ی شا بڕووخ 
حكوومهت 
ی ئیسالمی،
ی كۆمار 
ی ڕێژیم 
ی ب ه هاتن ه سـهر كــار 
بگا .ب ـهاڵم كه دیت 
ی بهسهر
ی تاز ه باڵ 
دهسكهوتهكانی شۆڕش خران ه ژێرپێو دیكتاتۆرییهك 
ی
ی گهالن 
ئێراندا كێشاوهو كهوتۆت ه سهركوتكردنی ئازادیو مافهڕهواكان 
ی
ی حیزب 
ی كوردستان به ڕێبهرایهتی 
ئێران و ل ه بهرامبهریشدا خهڵك 
ی خۆی دەکاو بۆ
ی كوردستان ،داکۆکی لهماف و مهوجوودیهت 
دێموكرات 
ی پێشمهرگایهتییان
ئهم مهبهستهش ههزاران الوی ئازا و بهجهرگ چهك 
ی بوونهتهوه،
ی جههل و نهزان 
ی لهشكریان 
ن و بهرهنگار 
كردووەته شا 
ی كــرد ه شــان و ل ه
ی پێشمهرگایهتی 
ی ه ـهتــاوی چهك 
ی ١٣٥٩ــــ 
لــە ساڵ 
هێزی بێستووندا ڕێک خرا .بهم جۆره قۆناغێكی تازه له ژیانی ئەحمەد
ی پێكرد.
موزەفەریدا دهست 
ئهحلهمسری بهبێ ئهوهی ڕۆژێ ل ه ڕۆژان چهکی بینیبێ یان دەورەیەکی
سهربازیی دیتبێ و بەبێ ئهوهی خۆێندهواریی ههبێ ،بەهۆی ژیری و
تایبەتمەندییە دیار و بەرچاوەکانی ببوو ب ه فهرماندهیهکی ئازا ،بوێر و
بهجهرگ که خۆی بەتهنیا هێزێک و ل ه هێزدا ورهبەخش و له شهڕدا
یەک پارچە ئاگر بــوو .ئەحمەد الوێكی ژیر و ڕۆحســووك بــوو .پڕ لە
ب و
ی ب ه سیاسهتهكانی حیز 
ی شۆڕشگێڕانه بوو ،ئیمانێكی قووڵ 
هەست 
ی ههبوو ،به دیسیپلین بوو ،له شهڕهكاندا
ی گهلهك ه 
ی بزووتنهو ه 
ڕێباز 
ی
ی و لێوهشاوهی 
ی ئازایهت 
ههمیشه ل ه سهنگهری پێشهوهدا بوو .به هۆ 
بەرپرسایەتیی پێسپێردرا و چەندین عەمەلیاتی ئازایانەی بەڕێوە برد،
دواتر وەک فەرماندەری لکی شەهید محەممەد شەریف دیاری کرا.
شەهید شاپووری فیروزی لە نووسراوەکانی خۆیدا بەم جۆرە باسی
شەهید ئەحلەمسری دەکا:
«ئەگەر باسی ئەحمەدمسری بکە م و چەندین ساڵ دانیشم باس لە
سەداقەت ،داوێنپاکی ،حەقیقەت ،ئینسانیەت ،قارەمانەتی ،فیداکاری و لەخۆ
ک و الوێکی
بردوویی بکەم هێشتا هیچم باس نەکردوە .کوڕێکی قەدباری 
ف
ژیکەڵە و لەسەرەخۆ بوو ،زۆر کەمتەوەقوع ،کەمدوێنو مەتین ،شەرە 
و کەرامەت لە هەموو وجوودی دەباری ،لەگەڵ ئەوەی الوێکی کەمتەمەن
بوو بەاڵم وەک باوک ڕەفتاری لەگەڵ پێشمەرگەکانی ژێردەستی دەکرد،
تەنانەت زۆرجــار بۆ شۆردنی لیباس یارمەتیی پێشمەرگەکانی دەکرد.
بەدەیان جار بۆ پەیدا کردنی پارووە نانێک بۆ هاوسەنگەرانی خۆی لە
مەترسی هاویشت ،کەسێکی پاکوخاوێن ،ڕەخت و تفەنگ خاوێن ،لە کاتی
شەڕ لەگەڵ دوژمن دەتکوت خۆی بۆ شایی و بەزموڕەزم ئامادە دەکا
هەمیشە لە شەڕدا وەک هەڵۆ وا بوو ،دوژمن لە بەرامبەریدا هەمیشە
زەب ــوون بــوو .لــەم سەنگەر بۆ ئــەو سەنگەر ،لــەم شــاخ بۆ ئــەو شاخ،
ماندوویی نەناسانە پێشمەرگەکانی سازمان دەدا .تەنانەت جارێک لە
شەڕێکدا لە نێوان «لۆنەکۆن» و «لۆنسادات» و «بێڵەوار» بە تەنیا ٤
ماشین کە هەڵگری دۆشک ە و نەفەرات بوون ،دەردێکی بە هیزی دوژمن
کرد کە هەموویان ڕایان کرد و بەتەنیا هەر  ٤ماشینەکەی ئاگردا».
شەهید ئەحمەد موزەفەری ئەوەندە قارەمان بوو ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی لەوکاتدا بۆ کوشتنی یــەک میلیۆن تمەنی بە جاسووسێک
دابوو مەسموومی بکا ،بەاڵم کاتێک جاسووسەکە چاوی پێی دەکەوێ و
هەڵسوکەوتی شەهید ئەحلەمسری دەبینێ دەست بۆ ئەو جینایەتە ناباو
پەشیمان دەبێتەوە.
ی
ی دێموكرات 
ی حیزب 
شەهید ئەحلەمسری لەو کاتەوە ڕیزی خهباتكاران 
كوردستانی ههڵبژاردبوو ،وازی لە ژیانی ئاسایی خۆی هێنابوو .ههر
ی
ی هاوسهنگهرانی ،ئازایهت 
ی یهكهمهوه بوو ب ه خۆشهویست 
ل ه ڕۆژهكان 
ی ئهو ل ه
ی بوو ،قارهمانهتی 
ی ههر ه بهرز 
ی لە تایبهتمهندییهكان 
و بوێر 
شهڕهكانی «کەشکەمیر» کە گوردانی زەربەتی کامیاران بەتەواوی
تەفروتوونا بوو ،چیای «زەڕنە» کە چەندین جار ڕووی دا ،جادەی سنە-
هەمەدان لە نزیک پادگانی «مــووژەژ» کە فەرماندەی بەدناوی سپای
پاسدران «تالبی» کــوژرا ،شــەڕی  ١٤سەعاتەی «چەمشار» ،شەڕی
ئاواییەکانی «تەجەرە»« ،میراوا»« ،نــەڕان»« ،سمان»« ،قەسریان»،
«چناران» ،لە شەڕی گرتنی  ٦پایەگای ڕێژیم لە گوندەکانی «نییەر»،
«تەنگیسەر» و «میراو» ،هەروەها لە تێکشکاندنی گەمارۆی گەورەی
سەر هێزی بێستوون لە بەرزاییەکانی «تــا»« ،گڵیان» و «پەشاوە»،
ی
بهشێك لـهو تابلۆ جوامێرانهی ه كه ئەحمەد مــوزەفــەری به ئازایهتی 
ی ئهو شۆڕ ه سوار ه
ی و ئازایهتی 
ی بۆ بوێر 
ی و شایهد 
نهخشاندوویهت 
دهدهن .خۆشهویستترین سەرمایە الی مرۆڤ گیانە و شههید بەئاسانی
ی ئەحلەمسری بوو بۆیهش ل ه
بهخشیوی ه ب ه نیشتمان ،ئهوه باوهڕی قووڵ 
ی نهكردهوه.
هیچ گیانفیداییهك سڵ 
شەو و ڕۆژ ،گەرما و سەرما ،شیو و دۆڵ ،تەالنو بەندەن ،هەوراز و
نشێو ،قەتپاڵ و لێڕەوار و خەڵكی قارەمانی کامیاران ،ڕوانسەر ،ژاوەرۆ
و بێڵەوار هەموو شاهیدی بۆ ڕۆڵەی تێکۆشەری دێموکرات دەدەن کە
چەندە لەخۆ بردوو ،ئازا و فیداکار و بەبڕشت بوو.
بــەداخــەوە ڕۆژی ٢٢ـــی ڕێبەندانی ساڵی  ١٣٦٣کە بــەرەو ناوچەی
کامیاران دەگەڕانەوە ،لە نزیک ئاوایی «وشکەاڵن»ـی مەریوان کەوتنە
کەمینی کۆمەڵە و لەگەڵ  ٧هاوسەنگەری دیکەی بە ناوەکانی «هووشیار
منبری»« ،هاشم منبری»« ،واسع منبری»« ،غەفار ئازادوەند»« ،عەلی
ی خۆیان
جواهیری»« ،بەشیر سوبحانی» و «سەعدی ڕەحمانی» گیان 
ی زێڕینیان بۆ
ی خۆیان الپهڕهیهك 
ی كرد و ب ه خوێن 
پێشكهش ب ه ئــازاد 
نهتهوهكهیان تۆمار كرد.

پێوەندییەکانی نێوان
ئێران و چین

پێوەندییەکانی نێوان ئێران و چین ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ لە پەرەسەندندایە ،ئەم پەرەسەندنە و تەنانەت
ڕاگرتنی پێوەندییەکە بۆ سیاسەتی دەرەوەی
ئێران نەک هەر گرینگە بەڵکوو بۆتە بەشێک لە
ستراتێژیی درێژخایەنی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
پێوەندییەکانی ئێران لەگەڵ واڵتی چین دەکرێ بە
فرەڕەهەند و لە بوارەکانی جــۆراوجــۆردا سەیر
بکرێ وەک ئاڵوگۆڕی بازرگانی و کڕینی کەرستەی
ســەربــازی و تێکنۆلۆژیی بەدەستهێنانی ئەم
کەرستانە و هاوکاریی چین لەگەڵ ئێران لە بواری
بەشی وزە و وزەی ناوکی و دەستپێڕاگەیشتنی
تێکنۆلۆژیی کامپیۆتێری و مخابەراتی و سەنعەتی
فیلتێری تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لەخۆ دەگــرێ.
پێوەندیی نێوان چین و ئێران تەنیا بۆ کۆماری
ئیسالمیی ئێران ستراتێژیک نییە و بەڵکوو بۆ
چینیش گرینگە ،زۆر جار چین لەسەر ئەم بابەتە
ڕووبەڕووی گلەیی و گازەندەی ڕۆژئاوا بووەتەوە.
هەر بۆیە چین بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی
خۆی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا پەنای هێناوەتە
بــەر پێوەندیی بازرگانی و لەژێر سێبەری ئەم
پێوەندییەدا درێژە بە هاوکارییەکانی خۆی لەگەڵ
کــۆمــاری ئیسالمی لە بــوارەکــانــی تریشدا دەدا.
پێوەندیی نێوان ئەم دوو واڵتە مێژوویەکی کۆنی
هەیە کە دەگەڕێتەوە بۆ  ١٤٠ساڵ پێش زایین و
هەتا ئێستا ئەم پێوەندییانە بەردەوام بوون.
یەکەم ڕێککەوتنامەی نێوان ئەم دوو واڵتە لە
ساڵی  )١٩٢٠( ١٢٩٩لە ئیتالیا واژۆ کرا ،کە ئەم
ڕێککەوتننامەیە بە ڕێککەوتنی “مودت” ناوبانگی
دەرکرد.
لــە دوای هــاتــنــە ســـەر دەســـەاڵتـــی کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران و شەڕی نێوان ئێران و عێراق،
چین مووشەکی کڕووزی بە ئێران فرۆشت و بەم
کارەش یاسای ))MTCRـی پێشیل کرد .لە ساڵی
١٩٨٥ـدا ئەم دوو واڵتە بە شێوەیەکی نهێنی لەسەر
یارمەتیکردنی چین بە ئێران لە بواری پەرەپێدان و
دانی زانیاریی پێویست بۆ بەرهەمهێنانی دوو جۆر
مووشەکی کڕووز لە جۆری ()HY-1 /C-801
و هەروەها لە بواری وزەدا ڕێکەوتن .بە درێژایی
شــەڕ ئــەم دوو واڵتــە پێوەندیی سەربازییان لە
نێواندا بوو ،لە دوای کۆتایی شەڕ ،ئێرانی دوای
شەڕێکی هەشت ساڵە بازاڕێکی گەورە و پڕ پیت
و بەرەکەت بوو بۆ چین و؛ پێوەندیی نێوان ئەم
واڵتــە بــواری بازرگانی و ئــابــووری و سیاسیی
بە خۆیەوە گــرت .جگە لەم بابەتانە چین کە بە
یەکێک لە واڵتانی بەرهەمهێنەری هەرە گەورە لە
دنیادا هەژمار دەکرێ ،هاتە نێو لیستی کڕیارانی
نەوتی ئێران .کە ئەم داخوازییە هەتا ئێستاش
هەر بەردەوامە و چین لە ئێستادا تەنیا کڕیاری
نەوتی ئێرانە و بە شێوەیەک لە شێوەکان شەریکە
بازرگانیی ئێرانە .لەم دواییانەدا باس لە پالنێکی
ستراتێژیی  ٢٥ساڵە دەکــرێ ،کە بناغەکەی لە
ساڵی  ٢٠١٦دوای سەردانەکەی “شی جین پینگ”
بۆ تاران داڕێژرا.
لە کەس شاراوە نییە کە پێوەندیی نێوان ئێران
و چین لە هەموو بوارەکاندا بە شێوەیەکی گشتی
و بە تایبەتی لە بواری سەربازییدا بێبەربەست و
کراوە نییە و زلهێزێکی وەک ئەمریکا بەوردی و
بە هەستیارییەوە چاودێریی ئەم پێوەندییانە دەکا،
ســەرەڕای ئەم چاودێرییە بەاڵم پێوەندیی نێوان
ئەم دوو واڵتە ڕۆژ بە ڕۆژ لە پەرەسەندندایە ،بە
شێوەیەک کە پێش ڕێککەوتننامەی بەرجام واڵتی
ئێران لە پلەی ٥٦ـی ڕیزبەندی لیستی دیپلۆماسیی
بەرگری (دیپلماسی دفاعی)ـی واڵتی چیندا بوو،
بــەاڵم دوای بەرجام ئێران گەیشتە پلەی ٢٣ـی
ئــەم ڕیزبەندییە .ســەردانــی یــەک لە دوای یەکی
بەرپرسانی پلە بــەرزی سەربازیی هــەر دووک
واڵت گرینگیی ئاستی پێوەندییەکانی ئەم بوارە
دەسەلمێنن.
بەاڵم چین لەم پێوەندییەدا بێکێشە نییە .جگە لە
بەربەستەکانی ئەمریکا ،چین وەک فرۆشیارێکی
چــەک ،تەنیا فوکووسی نەکردۆتە سەر بــازاڕی
ئێران و دەبێ هاوسەنگیی هێز لە ناوچەکەدا بە
گشتی و لە ڕۆژهــەاڵتــی نێوەڕاست بە تایبەتی
ڕابگرێ و متمانەی واڵتانی عەرەبیی کەنداویش
لــەدەســت نـــەدا .بــۆ واڵتێکی وەک چین ڕیسک
کردن لەم بــوارەدا زۆر ئاسان نییە و وێدەچێ
کە هاوکاریی نێوان ئەم دوو واڵتە لە داهاتوودا
تووشی کۆمەڵێک گرفت ببێتەوە ،گرینگترین بابەت
لەم بوارەدا ناکۆکیی نێوان تاران و واشینگتۆن و
واڵتانی ناوچە کە هەمیشە هەڵگری پەیامێکە بۆ
واڵتانی بەهێزی ڕۆژهەاڵت وەک چین و ڕووسیە
کە ئێران ئاڵتێرناتیڤی زۆری لە بەردەستدا نییە

ئامانج زیبایی

“جگە لە بەربەستەکان ی ئەمریکا ،چین وەک فرۆشیارێکی چەک،
تەنیا فوکووس ی نەکردۆتە سەر بازاڕی ئێران و دەبێ هاوسەنگیی هێز
لە ناوچەکەدا بە گشت ی و لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست بە تایبەتی ڕابگرێ
و متمانەی واڵتان ی عەرەبیی کەنداویش لەدەست نەدا .بۆ واڵتێکی وەک
چین ڕیسک کردن لەم بوارەدا زۆر ئاسان نییە و وێدەچێ کە هاوکاریی
نێوان ئەم دوو واڵتە لە داهاتوودا تووش ی کۆمەڵێک گرفت ببێتەوە”
و لە کاتی تەنگانەدا هێزی دانوستانی الواز دەبێ
و جگە لە چین و ڕووسیە بژاردەیەکی دیکەی بۆ
نامێنێتەوە و بە ناچار دەبێ درێژە بەم پێوەندییانە
بـــدا .جــگــە لـــەم بــابــەتــە خــاڵــێــکــی تــر کــە ئاستی
پێوەندییەکان دیــاری دەکــات ئەوەیە کە واڵتێکی
وەک چین %٩١ی نەوتی پێویستی خۆی لە ڕێگەی
گــەرووی هــورمــوزەوە دابین دەکــا و ئەمنیەت و
ئاسایشی خەلیج و گەرووی هورموزیش بۆ چین
لە ئەمریکا کەمبایەختر نییە و ناکرێ واڵتێکی وەک
ئێران وا پڕچەک بکرێ کە بۆ دواڕۆژی چین ببێتە
مەترسی و هەڕەشە بێ بۆسەر بەرژەوەندییەکانی
خــۆی لە نــاوچــەکــەدا .ســـەرەڕای ئەمانە چین بە
باشی هەستی بە گرینگیی ئێران کردوە لە بواری
بازرگانی و هەڵکەوتەی ژێئۆپۆلێتیکیەوە .هەر
لەبەر ئەم دوو هۆکارەش ئاستی پێوەندییەکانی
خۆی سنووردار کردوە و ئەم دوو خاڵە بەهێزەی
ئێرانی وەک مەترسییەکیش بۆ خۆی سەیر دەکات
و ئاستی پێوەندییەکانی سنووردار کردوە.
دژایــەتــیــی چــیــن بــۆ بــە ئــەنــدام بــوونــی ئــێــران
لــە ڕێــکــخــراوی هــاوکــاریــی شانگهای نموونەی
ب ــەرچ ــاوی ئ ــەم بــابــەتــەیــە .هــۆکــاری ســەرەکــیــی
ڕەدکردنەوەی داوای کۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ
ئەمە دەگەڕێتەوە کە ئێران تەنیا بۆ خۆ پڕچەک
کردن دەتوانێ پشت بە ڕووسیە و چین ببەستێ،
لە کاتێکدا کە واڵتانی عەرەبیی کەنداو بە تایبەتی
ئیمارات و عەرەبستان ئاپشێنی زیاتر لە ئێرانیان لە
بەردەستدایە و ئەم هەنگاوانەش دەتوانێ ناوچەکە
تووشی ئاڵۆزیی زیاتر بکا و هاوسەنگیی هێز نەک
هەر تێکبچێ بەڵکوو هەر لە نێوی بەرێ و ئێران
بــەرەو ســەرەڕۆیــی زیاتر و واڵتــانــی کەنداویش
تووشی پەرچەکردار بکاتەوە.
چین وەک ئەندامێکی شۆڕای ئەمنیەت گرینگیەکی
تایبەتی بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران هەیە .لە ئێستادا
وەک بە تەنیا کڕیاری نەوتی ئێران دادەنرێ و بەو
پێناسانەی کە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی
باسی دەک ــەن شەریکی بازرگانیی ئێرانە ،ئەم
گرینگییە بە ڕوونی دیارە بە جۆرێک کە ڕێبەری
کۆماری ئیسالمی لە لێدوانێکی خۆیدا لە ٩٦/١١/٢٩
پێوەندیی ڕۆژهەاڵتی بە پێویستتر لە ڕۆژئاوا زانی،
ئەمە لە کاتێکدایە کە خومەینی هێڵی سیاسەتی
لەسەر بناغەی دروشــمــی (نــە شرقی نە غربی)
بنیاد نابوو .ئەمەش بڵێین چین کە ئەندامی شۆڕای
ئەمنیەتە و مافی ڤێتۆی هەیە هیچ کاتێک نەک
بڕیارنامەکانی ئەم شۆڕایەی بــەدژی ئێران ڤێتۆ
نەکردوە بەڵکوو دەنگی مەنفیشی بە بڕیارنامەکان
نەداوە.
حەسەن ڕۆحانی لە پووشپەڕی  ١٣٩٧لە واڵمی
ئەوەدا کە دروشمی (نە شرقی نە غربی) پەراوێز
خ ــراوە! ڕایگەیاند کە ئێمە نە تەسلیمی ڕۆژاوا
بووین نە ڕۆژهەاڵتیش ،ئەم دروشمە بە مانای
ئەوە نییە کە ئێمە نابێ هیچ جۆرە پێوەندییەکمان
هەبێ لەگەڵ ڕۆژاوا و ڕۆژهەاڵت.
ئ ــەوەی هەتا ئێستا لــە سیاسەتی دەرەوەی
کــۆمــاری ئیسالمی ڕووی داوە وەالبــردنــێــکــی
ئاگایانەی ڕۆژئاوا بووە و پەنابردنێک بۆ باوەشی
ڕۆژهەاڵت .سیاسەتی چەوت و پڕ لە هەڵەی ئێران
و دەستێوەردانەکانی ئێران لە کاروباری نێوخۆی

دراوسێکانی و ئــاژاوەگــێــڕی وای لە کۆماری
ئیسالمی کردوە کە سەربەخۆیی خۆی لەدەست
بــدا .نموونەش بۆ نەمانی ئــەم سەربەخۆییە،
لــێــدوانــەکــانــی ئ ــەم چــەنــد ڕۆژەی ڕابــــردووی
باڵوێزی چین بوو لە تاران بەرامبەر بە وتەبێژی
وەزارەتی تەندروستیی ئێران و بەرپرسی هێڵی
فڕۆکەوانیی ماهان کە بە شێوەیەکی هەڕەشەیی
داوای لێکردن کە ڕێز لە واڵتی چین بگرن و،
هــەر زۆر زوو بەرپرسانی سپای پاسدارانی
کــۆمــاری ئیسالمی داوای لێبوردنیان لە چین
کــرد و تەنانەت باسی لێکۆڵینەوەشیان کرد
لــە کــیــانــووش جەهانپوور بــۆ ئ ــەوەی دەستی
پشتی پ ــەردەی ئــەم کــارە ئاشکرا بکەن .ئەمە
لە کاتێکدایە کە دەزگ ــای دیپلۆماسیی ئێران
پشتیوانیی لە وتەکانی “چانگ هــووا” باڵوێزی
چین لە تاران و سەرکۆنەی وتەبێژی وەزارەتی
تەندروستیی خۆیان کرد.
بـــە ئــــاوڕدانــــەوەیــــەکــــی خ ــێ ــرا لـــە ئــاســتــی
پێوەندییەکانی نــێــوان ئــێــران و چین بۆمان
دەردەکەوێ کە پێوەندییەکی بەرژەوندیخوازانەیە
لە هەموو بوارەکاندا بەو جیاوازییە کە ئێران لە
ڕووی ناچارییەوە دەبێ بە هەر شێوەیەک بێ
ئاستی پێوەندییەکانی خۆی لەگەڵ چین درێژە
پێبدا ،جا بە هــەر نرخێک بێ تەنانەت ئەگەر
ڕێــژەی ساڵمەتی و تەندروستیی دانیشتووانی
خۆیشی بخاتە مەترسییەوە و ،بەکردەوە ئەمەی
سەلماندوە کە ئەگەر لە سەرەتاوە بە پارێزەوە
رووبەرووی پەتای کرۆنا ببانەوە و هاتوچۆکانی
خۆیان لەگەڵ چین کە ســەرچــاوەی ئــەم پەتا
کوشندەیەیە کــەم کــردبــاوە ،لەوانە بــوو ئێستا
خەڵکی ئێران و تەنانەت چەندین واڵتی دراوسێی
ئێرانیش تووشی ئەم قەیرانە نەبووبانەوە ،هەر
ئەمەش یانی بە هەر نرخێک بێ ئێران خوازیاری
ڕاگرتنی ئەم پێوەندییەیە و لە هەمان کاتدا چین
پێوەندییەکی ئاسایی لەگەڵ ئێران هەیە وەک
پێوەندییەکانی تــری ،بە شێوەیەک کە ڕێــژەی
ئــاڵــوگــۆڕی بــازرگــانــیــی نــێــوان ئــەم دوو واڵتــە
کە نزیک بە  ٣٧میلیارد دۆالرە تەنیا %٨ی
ئاڵوگۆڕی بازرگانیی چینە ،بەاڵم چین لە بواری
وزەدا بەکارهێنەرە و ئێران بەرهەمهێنەرە (نەوت
و گاز) و بۆ دابینکردنی پێداویستییەکانی چین،
ئێران تەنیا سەرچاوەیەک نییە کە چین پشتی
پێبەستبێ .کێشیەکی دیکە کە بەرۆکی ئێرانی
گرتوە شێوەی پێدانی ئەم پووڵەیە کە چین دەبێ
بیدا بە ئێران ،بۆیە لەم بوارەشدا کە کێشە هەیە،
چین بەرهەمەکانی خۆی بە کوالێتییەکی کە خۆی
دیاریی دەکا دەدا بە ئێران و بژاردەکانی بەردەم
ئێران زۆر نین.
لە کۆتاییدا بۆ هەموو کەس ڕوونە مەبەستی
دەوڵــەتــێــکــی بــێدەس ــەاڵت کــە پێش بــە هاتنی
پزشکانی بێسنوور دەگرێ و بە چاوی سیخوڕ
و جاسووس سەیریان دەکا ،بەاڵم لە هەمان کاتدا
ڕێگەی داوە بە چینییەکان کە خەت و نیشان بۆ
بەرپرسانی ئێرانی بکێشن و تەنانەت هاتوچۆی
ئێرانییەکانیان بۆ چین قەدەغە کردوە.
***
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ڕابوون ڕۆژهەاڵت
ڕەسووڵ سوڵتانی

سەفەری بێسنوور بە پاسپۆرتی وشە
ڕێزمان و نۆرمانە تێک دەشكێن و ئەوە بەشێكە
لە سڕینەوەی ئاشنایی و نامۆكردنەوەی وێنە و
زم ــان .سیرووسی شەمیسا دەڵ ــێ“ :خۆ هەموو
الدانێكی زمانی نابێتە داهێنان ،بەڵكوو ئەو الدانە
دەبێ بنەمایەكی جوانیناسانە و ئیستاتیكیشی
هەبێ”.
ڕابوون دوو جار لە نۆرم و ڕێساكان ال دەدا.
یەكێكیان ئەو كاتەیە كە ڕێسا ڕێزمانییەكانی
زمان دەشكێنێ وەک:
چاوەكانیشت ،دەڵێی ئاور ل ە ناخیاندا ژیاوە
ڕەمزی چیین ڕێنووسی ئ ەو چاوان ە وا پڕ نوورە دێڕی؟

پێكهاتەشكێنیی زمان ،واتا ،فۆرم
لــەگــەڵ پ ــەرەگ ــرت ــن ــی ب ــی ــری فۆرمالیستە
ڕووسییەكان ،ڕوانگە و تێ ڕامانی ئەدیبان و
شاعی ران بۆ شێعر گۆڕانی بەسەردا هات و،
شان بە شانی ئەوان لێكۆڵەران و توێژەرانی ئەو
ب ــوارەش بە ڕێچكەیەكی جیاوازتر لە جاراندا
كەوتنە ڕاڤە و لێكدانەوەی دەقە ئەدەبییەكان
و ڕێك لەو كاتەوە زمان لە دەقی ئەدەبی بە
تایبەتی لە شێعردا گرینگی و بایەخی تایبەتی
پــێدرا و ب ــوو بە بابەت و مەبەستی یەكەم
لە لێكۆڵینەوەكاندا ،تا وای ل ێهات گوتیان لە
دەرەوەی زمان هیچ شتێك بایەخی ئەوەی نییە
لێی بكۆڵیتەوە.
زمان ماڵی هزرە ،بەبێ زمان مرۆڤ ناتوانێ
شەپۆل و لێشاوی هزرەكانی كۆ بكاتەوە و
مانایان پێ ببەخشێ ،بە تایبەتی كە دێینە
نێو گۆڕەپانی شێعرەوە ،ئیتر زم ــان دەبێتە
جیهانێكی سەربەخۆ ،جیهانێک كە شاعیر
بنیاتی دەن ــێ و خوێنەر ب ــە ك ــۆاڵن ــی م ــان ــادا
دەگــێــڕێ .ب ــەاڵم ئــەو زم ــان ــی ش ــاع ــی ـران ــەی ــە چ
سحرێكە؟ زمانێكی ئاسمانییە؟ هەر ئەو زمانە
نییە كە ئێمە پێی دەدوێین؟ بەڵێ و نەخێ ر.
بەڵێ ،وشەكان بەڕواڵەت هەر ئەو وشانەن
كە ئێمە بیستوومانن ،بەاڵم چن راوەی وشە و
ڕستەكان بوونەتە هۆی بنیانتانی جیهانێكی
نوێ .جیهانێك ،كە ڕاماندەچڵەكێنێ و تووشی
تێ ڕامان و وردبوونەوەمان دەكا .چونكە شاعیر
پێ دەنێتە ئەوپەڕی ئەو كەوشەنەوە كە ئێمە
لەگەڵی ڕاهاتووین .ئەو بە لە پەنا یەک دانانی
وش ــەك ــان و ب ــە شكاندنی ئــەو ڕێسایانەی
تــا ه ــەن ــووك ــە ئێمە ل ــەگ ــەڵ ــی ــان ڕاهــاتــوویــن،
سیستمێكی زم ــان ــی ــی ن ــوێ بــەرهــەم دێ ــن ــێ،
سیستمێكی زیندوو ،كە ئێمە تێیدا ژیانێكی
نوێ ئەزموون دەكەین و هەناسەیەكی نوێ
هەڵدەمژین ،هەر ئەوە بوو كە فۆرمالیستەكان
ناویان نا نامۆكردنەوە یان ئاشنایی سڕینەوە.
ئاشنایی سڕینەوە چییە؟
ئێمە لە ڕەوتی ڕۆژانەی بەكارهێنانی زماندا
دەگەینە ئاستێک ،كە ئیتر بیر لە گەوهەری
وش ــە و زمـــان ن ــاك ــەی ــن ــەوە .ت ــەن ــی ــا ب ــی ــر ل ــەوە
دەك ــەی ــن ــەوە پەیامێک ب ــە ڕوون ــی بگەیەنینە
بەرامبەرەكەمان .هەر بۆیە ئەوەی لە قسەی
ڕۆژانــــەدا و ت ــەن ــان ــەت ل ــە ب ــوارەك ــان ــی جیا لە
ئەدەبیاتدا لەگەڵی ڕووبــەڕوویــن ،زمانێكی
تاكڕەهەندیی دام ــاڵ ـراوە ،كە تەنیا ئام رازێكە
بۆ گەیاندنی مانا .لە ئەدەبیاتدا ئ ــەو شتە
پێچەوانە دەبێتەوە .ئەوەی وا دەكا ئێمە چێژ
لە شێعر وەرگ ــری ــن ،پێوەندییەكی چڕوپڕی
بەو بابەتی نامۆكردنەوەی زمانەوە هەیە ،كە
فۆرمالیستەكان واتەنی :تۆزی عادەتی ڕۆژانە
لەسەر زمان دەتەكێنن.
فۆرمالیستەكان ب ــە پ ـێداگ ــرت ــن ــەوە لەسەر
مــەســەلــەی زمــــان وەک ب ــاب ــەت ــی ســەرەكــی،
ئاماژەیان بە الدان ــی لە ڕێسا باوەكانی زمان
ك ــردوە ،كە شاعیر بە الدان لە ڕێساباوەكان
و شكاندنی ئەو ڕێسا باوانە ،فۆرم و واتای
نوێ دەخولقێنێ ،ئەگەرچی ئەوان فۆرم و واتا
بە دوو شتی لێ کجیاواز نابینن .شكڵۆفسكی
یەكێک ل ــە بەناوبانگترین فۆرمالیستەكان
دەڵ ــێ“ :ئامانجی زم ــان ــی ئ ــەدەب ــی ئ ــەوەی ــە بە
فۆرمی ن ــوێ و نائاسایی ،ت ــۆزی خووخدەی
ڕۆژانەمان دەتەكێنێ”.
ڕابوون بەو پێكهاتەشكێنییەی كە دەیكا و
لە ڕاستیدا پێكهاتەیەكی نوێی زمانی دادێنێ،

ئێمە لە زمانی ئیدئۆلۆژی واتە ئەو زمانەی پێشتر
خوومان پێوە گرتبوو دادەب ــڕێ و سیستمێكی
نوێی نیشانەییمان دەخاتە بەردەم .سیستمێک
كە مێشكی خوێنەر ڕادەچڵەكێنێ و نقورچكێک
لە ڕوانگەی ئیستاتیكیمان دەدات.
ن ــێ ــواندەق ــی ــەت ــی ،یــان دەقـــاوێـــزان لە
غەزەلەكان ی ڕابووندا
ش ــك ــڵ ــۆف ــس ــك ــی دەســــــتــــــەواژەی پــێــوەنــدیــی
نێواندەقیەتی یان دەقاوێزانی داهێنا و لەوەشدا
پشتی بە بۆچوونەكانی باختین بەست .بەو
مانایە كە ئ ــەو دەق ــان ــەی لە بابەت و باسێكی
هاوبەش دەدوێن ،لە هەموو قۆناغەكانی مێژوودا
پێوەندییان پێكەوە هەیە و جۆرێك یەكتردواندن
(مكالمە) لە نێوانیاندا هەیە.
بەو پێیە ،هیچ دەقێک لە بۆشاییدا لەدایک نابێ.
بە تایبەتی كە شاعیر لە كۆنەستی كۆمەڵگەی
مرۆییەوە باسی ئازارەكان دەكات و لە كۆنەستی
نەتەوەكەی خۆیەوە برین و ژانەكانی نیشتمان
دەنووسێتەوە.
وەرن بمخۆن برایانم ،وە ڕادەستی مفیستۆم ك ەن
وەرن و ێڕای خ ەنج ەرتان ،ش ەو ێكی دەست ل ە ئ ەستۆم ك ەن
ل ەس ەرمی ك ەن ئ ەوی مێژوەی دڕوو ی ە ،شای ل ە خو ێن گ ەوزاو
شكۆی زیاتر دەبێ ،تینوو ی ە گ ەر قینتان ،دە تۆ تۆم ك ەن
ش ەوی ئاخر ل ە بیرتان بێ ،ب ە م ەستی ڕاك ەن ە ج ەست ەم
ل ەخو ێنم پێكی س ەرسوڕمان ھەڵێنن و جا ق ەاڵچۆم ك ەن
ھەواڵی من ب ەرن بۆ چاوی ك ەنداو ێكی ئاژاوە
ی ەھوودایان ە بن ئێوە و م ەسیحایان ە جا ،ھۆم ك ەن
ب ە خاچێكم بب ەخشن پڕ ل ە ئاو ێن ەی ھەمووتان بێ
ئ ەمن م ەرگم؛ ع ەیامێك ە ،ل ە گۆڕخانێكی تاپۆم ك ەن
سنوورتانم ب ەزاند و خۆم ل ە خۆم دا ون دەبووم پێم وا
ئیتر ن ەمزانی ئێوەی من ،دەبێ پشتتان ل ە ئاسۆم ك ەن
وەرن ئ ەی ك ەڵب ەكانی نیشتمان ،تیژتر ب ە ناخم دا
سب ەینێتان درەنگان ە ل ە من دا ،ڕوو ل ە ئ ەوشۆم ك ەن

شاعیر لەم غەزەلەدا ،بە گەڕانەوە بۆ بەسەرهاتی
لەخاچ دانی عیسای مەسیح و خیانەتی یەهوودا
و دڕكەتاجەكەی سەری عیسا و خوێنی عیسا،
ئاماژە بە ب رافرۆشی و خیانەتی هاوزمانەكانی
دەك ــا ،لە زمانی كەسێكەوە ،كە هاوزمانەكانی
خۆی فرۆشتوویانەتەوە و ڕادەستی دوژمنیان
كردوە .ئەم دەقە وەک هزر ،پێیەكی لە چیرۆكی
مەسی حدایە و چاوێكی لە مێژووی خوێناوییە و
ئاوێنەیەكیشی لەبەردەم غەدری هاوزمانەكانیدا
ڕاگرتوە.
شكاندن ی نۆرم و ڕێسا باوەكان ی زمان
الدان لە نۆرمەكانی زمان باسێكی بەرباڵوە،
كە الدانی واتایی و ڕێزمانی و پێكهاتەیی لەخۆ
دەگرێ.
یاكۆبسۆن پێی وابـــوو ،پ ــرۆس ــەی پێوەندی
شەش پاژی هەیە كە بریتین لە :بێژەر ،بەردەنگ،
پردی پێوەندی ،نیشانە ،پەیام و بابەت .مرۆڤ
لە ئاخافتنی ڕۆژان ــەی خۆیدا بە پێی ڕێزمانی
باو قسەكانی دەكا و پەیامەكەی بە سەرڕاستی
دەگەیەنێتە بەردەنگەكەی .بەاڵم لە ئەدەبیاتدا
زۆربــــەی كــات ب ــۆ ك ــاری ــگ ــەرت ــرب ــوون ــی زمـــان و
چڕكردنەوەی مانای زۆر لە وشەی كەمدا ،ئەو

خەڵک لە قسەكردنی خۆكاو (ئۆتۆماتیک)ـی
ڕۆژانەیاندا هەرگیز ناڵێن ئاگر ژیاوە ،یان ئاگر
دەژی ،دەڵێن ئاگر داییسێ ،كەچی شاعیر پێمان
دەڵێ ،ئاور لە ناخی چاوەكاندا ژیاوە.
هەر لە پرۆسەی ئاشنایی سڕینەوەدا داهێنانی
دەســتــەواژەی ڕێنووسی چــاو ،ڕێنووسی ئەو
چاوانە كە دێڕەكانی پڕن لە نوور ،داهێنانێكی
واتایی و ئاشنایی سڕینەوەیەكی نوێیە .لێرەدایە
خوێنەر ڕادەچڵەكێ.
یان؛
یا ج ەنگ ەڵی ئ ەو دارە وا ئاسمان ل ە پ ەنج ەیدا ونە!

ئاشنایی س ــڕی ــن ــەوە ب ــە دروس ــت ــك ــردن ــی
پێكهاتەی نوێی زمان ی وەكک
ئیلهامی پێ كردووم ھەور ،ھەر چۆڵگ ەی ەک بخو ێنم ەوە
ھەر چۆمێ وشکی بێت ە ڕێی ،تا ڕێژن ەی ەک بڕو ێنمەوە

چۆڵگەیەک بخوێنمەوە
ڕێژنەیەک بڕوێنمەوە

خواستنەوە (ئیقتباس)
خواستنەوەی دێڕ یان نیوەدێڕێک لە شاعی رانی
پێش خۆی و بەكارهێنانەوەی بە شێوازێكی نوێ
و داڕشتنەوەیەک ،كە یان مانایەكی جیاوازی
دروست كردبێ ،یان ئەوەتا بۆچوونەكەی خۆی
پێ پشتئەستوور كردبێ و وەفادارییەكیشی بۆ
ڕابردوو نیشان دابێ وەک:
خ ەتتی خۆر و خ ەونی دەریا و س ەوزیی ژینی
لووتك ەی ەک
بوون ە “تاوانی ئ ەوان ەی وا ل ە سێدارە دران”
كە ئاوڕدانەوەیە لەو شێعرە ب ــەرزەی قانع وا
لە شینی كۆمار و لەسێدارە دان ــی پێشەوا و
هاوڕێیانیدا نووسیویەتی و دەڵێ:
چی بوو تاوانی ئەوانەی وا لەسێدارە دران؟

گەڕانەوە بۆ مێژووی دوور یان نزیک
گ ـ ــەڕان ـ ــەوە ب ــۆ م ــێ ــژووی كـــۆن یـــان ن ــزی ــک،
ئـــاوڕدانـــەوە ل ــە ڕووداوەك ــان ــی ــش ،بەشێكە لە
داهێنانی ڕابوون و بەو شێوەیە ،هەم ئوستوورە
و ڕەمزەكانی مێژوومان بۆ زیندوو ڕادەگ ــرێ،
ه ــەم ل ــەو سۆنگەیەوە غ ــەدرەك ــان ــی مێژوومان
وەبیر دێنێتەوە.
ب ەیتی شانام ەیی كوردان ە ق ەاڵی دەمدمی دێرین
شێعری دیوانی گ ەلە  ،باڵی كچێک ئای ەتی خوای ە
دەبێ جوغرافی بزەی چیی كوڕە پڕ پڕ بێ ل ە مێژووی
پ ەیك ەرێک ن ەخشی دڵی شۆڕە م ەالنی دەق ەاڵیە
گ ەیوەتێ بان ەم ەڕێک چ ەشن ی چیای داسنی ئ ەمڕۆ
س ەیدەوان شۆڕشی س ەوزایی ئ ەوینی ل ەس ەرایە
بە گشتی ،غەزەلەكانی ڕابوون ،هەناسەیەكی
ن ــوێ ــی ــان بــە بـــەر غ ــەزەل ــی كــوردیــیــدا كـــردەوە
و زمانێكی نــوێ و رێچكەیەكی ن ــوێ ــی ــان بۆ
شاعی رانی ئێستا كردەوە و ،سەلماندیان هێشتا
زمانی كوردی لەو گۆڕەپانەدا توانای ئەوەی هەیە
ئەسپی خۆی تاو بدا و ئەگەر كۆمەڵێک كەس
پێیان وایە كێش و سەروا قەڵەمی دەست و پێی
شاعیر دەبەستن ،دەبێ بڵێین ئەو كەسانە لە
دەرەوەی كێش و سەرواش هەر لە ئاست زمان و
داهێنانی شاعی رانەدا دەستەوەستان و كۆڵەوارن.
***
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مافی سروشتی
زاراوەی ســروشــتــی ل ــەم پێکهاتەیە (مــافــی
سروشتی) ئاماژە بە دوو مانا دەکا کە پێوەندییان
پــێــکــەوە ه ــەی ــە :ســـەرەتـــا ئـــەوەیکـــە ڕێــســا و
ڕێنیشاندەرێکن کە تەنیا یاسا و نەریتی کۆمەڵگە
ناوچەییەکان نییە ،بەڵکوو ڕێساگەلێکن کە جێ
باوەڕی ئاکاری جیهان داگرن.
دووهــەم ئــەوەیکــە ،پرێستیژی ئەم یاسایانە
وەکوو ڕێساگەلی سروشت ،گرێبەست و پاشکۆ شاڕۆخ حەسەنزادە
ڕەوش و کــولــتــووری مــرۆڤــایــەتــی نییە بەڵکوو
یاساگەلێکن کە سروشتی ئەقاڵنیی مرۆڤ باوەڕیان بەم ڕێسا و یاسایانە
هەیە ،بەر لە هەرجۆرە دۆخ و گرێبەستێکی بەشەری .بەاڵم ئەوەیکە
ئەو ڕێسایانە بە چ شێوەیەک لە نێو ئاوەزی مرۆڤایەتییدا چێندراون،
بۆچوونێک هەیە دەڵــێ کە ئەمە خــواوەنــدە ئــەوەی خستۆتە مێشکی
بنیام و بە شێوەی کتێبە پیرۆزەکانی ئاسمانی یان بە ڕێگای هەوڵی
ئاوەزمەندیی خۆی پێی گەیشتوە .ڕوانگەکەی دیکە دەڵێ ،ئەم یاسا و
ڕێسایانە بەدوور لە خواست و ئیرادەی خوا بە شێوەیەکی سەربەخۆ
و خۆزاو بوونیان هەیە و حاڵەتی ئاشکرا بوونی جیهانی ماتریاڵ (ماکە)
گەوایی بە بوونی ئەمانە دەدا .باوەڕمەندان بە مافی سروشتی پێیان
وایە ،هەنێک ماف سەرتر لە خواست و ویستی یاسادانەرن و ناتوانرێ
ئەمانەی لێ بستێنی و هاوێرنەکراو لە زاتی مرۆڤەکان بوونیان هەیە،
ئەم مافانە پێوەندی بە تێپەڕینی زەمەنەوە نییە و سەرجەم تاکەکانی
مرۆڤایەتی لە هەر ڕەگەز و لەونێک لەخۆ دەگرێ .کەوابوو ئەم مافانە
بەسەر حقووق و پێویستییەکانی مافی ڕۆنــراو ،وەفــادرای سیاسی و
سەربەخۆ لەوانی دیکەیە و لە جێگایەک کە هێشتا حکوومەت و یاسا
دانەنراوە ،بەکار دێ؛ بەاڵم ئەوەیکە مرۆڤ چونکوو ئینسانە بۆ دەبێ
مافێکی ئەوهای هەبێ بە پێی بۆچوونی ئیالهی ،خواوەند ئەو مافەی
بەخشیوەتە مرۆڤ.
بۆ میناک ،خودا مرۆڤی ئازاد خولقاندوە بەاڵم بە پێی شرۆڤەیەکی
دیکە ،ئــاوەزی مرۆڤ بە هەندێک یاسا و ڕێسای ناچارەکی ئاکاری
و حقووقی وا حوکم دەکــا و ئەوانی پێ شیاو و ژیرانە و هاوڕێک
لەتەک سرشتی مرۆڤ داناوە و وەها دروست و دادپەروەرانەی دەبینێ
کە هیچ کەسێک ناتوانێ ڕەدی بکاتەوە .وەک نموونە ،داسەپاندنی
هەاڵواردن بە هۆکاری ڕەنگی پێست و ڕەگەز ،ژینۆساید و میناکی دیکە
بە پێچەوانەی فامی ئاوەزی و سرشتی ئینسانی دەژمێرێ .لەڕاستییدا
بە پێی ئەم بۆچوونە ،ئاوەز و هەستی ئاکاری مرۆڤ بە شێوازێکی
ڕوون ،لە ناحەزیی ئەو ڕەوشت و ئاکارانە دەگا و ئەمە ئاماژەیەکە
کە زنجیرەیەک نۆرم و بەها دنیاداگرەکان بوونی هەیە کە بە یارمەتیی
ئەوانە دەتوانین ئەم جۆرە ئاکارانە هەڵسەنگێنین و مەترسی و نزمییان
لێک بدەنەوە.
بە سەرنجدان بەو باسانەی سەرەوە ،دەتوانین کاتێک کە مافی مرۆڤ
پشتئەستوور بە مافی سروشتی دابنێین ،خاوەن تایبەتمەندیی ژێرەوە
دەبێ:
 )1ئاوەزمەندییە ،واتــە مــرۆڤ بە هاوکاریی ئــاوەز و ژیــری خۆی
دەتوانێ ئەم مافانە بناسێ و هەڵیانسەنگێنێ.
 )2زاتی و سروشتین ،واتە دەگەڵ سروشت و سرشتی ئاوەزمەندانە
و ئاکارییانەی مرۆڤ هاوتەریبە و بە هۆکاری ئاکاری_ئاوەزی بوون،
بانتر لە ڕەوشی بەشەردایە و لە الیەن ئەو ،هێژای وەالنان و نەهێشتن
نییە.
 )3ئەم مافانە جیهانگرن.
 )4بەڵگەنەویست ،نەگۆڕ و سەلمێنراون ،واتــە بە تێپەڕینی کات
ئاڵوگۆڕی بەسەردا نایێ.
 )5ڕێژە و پێوانەی هەر جۆرە یاسا و ڕێسایەکی بەشەرییە.
بەاڵم ئارێشەی ئەم بۆچوونە لێرەدایە کە بە هاوکاریی ئەو ناتوانین
بەرسڤی ئەم پرسیارە بدەینەوە کە بوونی زنجیرەیەک یاسا و ڕێسا بە
ناوی مافی سروشتی سەرتر لە یاسای ڕۆنراو چۆن وێنا دەکرێ؟ ئەم
مافانە لە کوێ و بە چ شێوازێکی بوون بەهرەمەندە و چۆن دەتوانین
پێیان بگەین؟
 )1ئایا لە ڕەوشی مرۆڤی هەڵدێنجین و ئاکامی مەنتقی ڕاڤەگەلێکە کە
باس لە کاروباری پێشهاتە دەکەن؟
 )2ئایا لە زانستی خوا و خواستی ئاکاری ئەو بناغەی داکوتاوە؟
 )3ئایا خۆی بەشێکە لە ڕێسا و یاسای ئاکاری؟
شیکردنەوەی «بوون» و «دەبێ» لە ڕێسا و یاسا هەڵدەکڕێندرێ؟
ئەگە دان بە بژاردەی یەکەمدا بێنین ،جیاوازی هەیە لە نێوان ،لێکدانەوە
و شیکردنەوە لە بوونی تشتێک کە لە دەرەوەدا زانیاری دەگەیەنێ،
دەگەڵ ئەو ڕاڤانەی بڕیار بۆ چاکە و خراپەی کردەوەیەک و پێویستی
یان وازهێنانی کردارێک دەکا .ئەو ڕاڤانەی کە باس لە ڕەوشی جیهان
و ئینسان دەکەن لە بژاردەی یەکەمن ،واتە باس لە بوون و ژیواری
(هستی) شتێک دەکەن و ئەو شیکردنەوانەی جۆری دووهەم باس لە
بوون و ژیواری شتێک ناکەن ،بەڵکوو بڕیار لەسەر ئەنجام دان یان
مانای دەدەن .یاسا و ڕێساگەلی حقووقی لە جۆری دووهەمن ،واتە لە
«نابێ» و «دەبێ»ـیەکان کردەوەیەک یان خۆپارێزییەک دەکا کە ئەمە
پێوەندییەکی لۆژیکیی نییە.
بۆ زیاتر ڕوون بوونەوەی ئەم بابەتە ،ئەو ڕاستییەی کە توانایی
بەرهەم هێنانی وەچە دەنێو سرووشتی مرۆڤدایە ،ناتوانین بەو ئاکامە
بگەین کەوابوو بەرهەمی تۆرەمە بۆ مرۆڤ پێویستە.
بــژاردەی دووهــەم بۆ الیەنی بۆچوونی ئۆلی و ئاسمانییەکان و لە
باشترین حاڵەتدا قبووڵکردنی ڕێکوپێکیی زاتی خوا لە جیهان دەگەڕێتەوە.
بەاڵم گرفتی ئەم بۆچوونە ئەوەیە کە ئەمری خوایی و تەکووزی خودایی
بە شێوازی فەڕتاو (وحی) و ئۆل شیاوی تێگەیشتنە .ئەوەی کە ئێمە
دەیبینین فرەیی ئۆل و ئایینەکانن کە هەرکامیان مافی بەرامبەر و وەک
یەک بۆ شوێنکەوتووانی بەرامبەری خۆیان نییە و دووهەم ،ناکۆکی و
ناتەبایی بەنیسبەت زۆر بە گێڕانەوەی فەرمی و مافی مرۆڤی بوونی
هەیە .پرسی باوەڕە ئۆلییەکان لەم بەستێنەدا و ڕوانینی بۆ مافەکانی
سروشتی دژوازییەکی زۆری لەتەک یەکتر هەیە.
درێژەی هەیە....

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێت دا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
+9647508483312
kdp.tashkilat@gmail.com

هەردی سەلیمی

پــارچــە گۆشتێکە دڵـــی مــن ڕوو نییە
نـــاڵە نــــاڵی من درەنگە زوو نیــــــیــــــــــــە
هێمن زۆر زوو نااڵندی بەاڵم خۆی پێی درەنگ
بــوو ،لە ڕاستییشدا درەنــگ بوو بۆ نەتەوەیەک
کــە داوای مــافــی دەوڵــەتــداریــی دەکــــرد .گەلی
کورد لە پرۆسەی بەنەتەوە بوون و لە ئاکامدا
دەسەاڵتداریی کوردی بەجێ مابوو و چەند هەلی
ڕەخساوی لەدەست دابــوو؛ ئەمەش کاریگەریی
خراپی لەسەر بنەماکانی کۆمەاڵیەتی ،ئابووری،
ڕامیاری ،دەروونی و کولتووری و هتدی کورد
دانــابــوو .یەکێک لــە دیــارتــریــن و بەرچاوترین
کاریگەرییە نەرێنییەکانی ئــەم دواکــەوتــنــە لە
بــواری کولتووری بە هەموو لق و پۆکانییەوە
خۆی دەردەخــســت .زۆر یەک لە نەتەوەکان بە
دیاریکراوی یەهوودییەکان لە ڕێگەی سینەما و
هونەرەکانی دیکەی ســەردەم بەشێکی زۆر لە
ئازارەکانیان بە جیهان ناساندبوو و ،سەمپاتیی
بەشێکی بەرچاو لە خەڵکی سەرانسەری جیهانیان
بۆ الی خۆیان ڕاکێشابوو .نەتەوەی کورد لەم
بوارەشدا بە هۆی نەبوونی دەسەاڵتێکی خۆجێیی
و لۆکاڵیبوونی هزری کەسایەتییەکانی شتێکی
تایبەتی بۆ وتــن و نــوانــدن نــەبــوو؛ تەنانەت لە
بــــواری شــێــعــریــشــدا کــە مــاوەیــەکــی زۆر بــوو
پێنووسی شاعیران هەست و نەستی کلیشەیی
تاکی کوردیان هێنابووە سەر الپــەڕە ،بــەاڵم بە
وشەگەلی ڕۆمانتیک و هەستەکیی عەرەبی.
باشووری کوردستان بە هۆی ئــەوەی لەژێر
چاودێریی ڕاستەوخۆی بریتانیاییەکان بوو هەر
لەبەر ئــەوەش جیهانبینیی ئێلیتەکانی ئەم بەشە
لە کوردستان زووتر پێی هەڵگرت ،وەک نموونە
مامۆستا گــۆران لە دوای ئــەوەی بە ناچاری و
بۆ تێپەڕاندنی مــاوەی سەربازییەکەی نێردرایە
فەلەستین؛ ئەم گــەڕان و بینینی خەڵکانی نوێیە
بــە شــێــوەی ڕاســتــەوخــۆ کــاریــگــەر بــوو لەسەر
جیهانبینی و ڕوانینی ئەم شاعیرە گەورەیەدا .لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بابەتەکە جیاواز بوو ،بەاڵم
لەگەڵ دامەزرانی کۆماری کوردستان کۆمەڵێک لە
الوانی بژاردەی ئەم کۆمەڵگە چکۆلەیە دەرفەتی
خۆدەرخستنیان بــۆ هــەڵــکــەوت؛ پێشەوا قــازی
محەممەد لەم بــوارەدا ڕۆڵــی سەرەکیی گێڕا و
بە ناردنی پۆلێک لەم کەسانە بۆ دەرەوەی واڵت
کەسانی وەک مامۆستا حەسەنی قزڵجی –باوکی
چیرۆکنووسیی کوردی -بەرهەم هات .لە ڕووی
نێوخۆییەوە دیسان پێشەوا وەک کەسایەتییەکی
دووربین بە ڕێگەدان و هاندانی الوان و دواتر
بــۆ بــزوانــدنــی ب ــەردەوام ــی ــی چــاالکــیــیــەکــانــیــان
بــە دیــاریــکــراوی نــازنــاوی شــاعــیــری گــەلــی بە
مامۆستایان هەژار و هێمن بەخشی .جارێ هەتا
ئێرە دەتوانم بە ڕاشکاوی بڵێم تەنیا گەورەیی
پێشەوا لــەم بـــارەوە دەردەکـــــەوێ ،کــە هەتا چ
ڕادەیــەک گەورانە و باوکانە دەستی ناز بەسەر
الوانی ئەم گەلەدا بێنێ و سەرەڕای کرچ و کاڵ
بوونی شێعرەکانی ئەو سەردەمەیان ئەم نازناوە
گــەورەیــان پێببەخشێ( .ڕۆڵ ــی پێشەوا قــازی
محەممەد لە دروستکردنی کەسایەتیی بــژاردە
بە تایبەت لە بەستێنی ئەدەبیی گەلی کــورددا،
پێویستە لە بابەتێکی تایبەتدا شیکاریی بۆ بکرێ).
لە دوای ڕووخــانــی کۆمار و ئ ــاوارە بوونی
بەشێکی بەرچاو لەم کەسانە بۆ نموونە مامۆستا
هێمن ،وەرزێکی نوێ لە دنیای هونەر و ژیانی
تایبەتییان دەســتــی پ ـێکــرد .هێمنی بەروپشت
ئــەتــڵــەس بــە هــۆی دەردەکــــــوردەوە ئــاوارەیــی،
برسیەتی و دەردی دووریـــی زۆری چێشت،
بــەاڵم هیچ کام لەم ئــازار و ناسۆرانە شلوێیان
نەکرد و بەڕاستی هەتاکوو دوا پشوو ڕێبواری
ڕاستەقینەی ڕێگەی “عیشق” و “ئازادی” بوو .ئەو
ئاشقی گەلەکەی بوو ،ئەو نازناوەی پێشەوا لێی
نابوو بە دڵنیاییەوە لەگەڵ گەورەیی پێبەخشین
قەرزباریشی کــردبــوو و بــۆیــەش هیچ کــات لە
ڕێگەی خۆشەویستییەکەی الی نەدا؛ لەو کاتەدا
کە دەیــهــەوێ بــڕوا و ســەر پێوە نێ لەگەڵ زام
و دەرد و ئێش و بێهیواییەکانی ،ســۆزی بۆ
چڵکی یەخەی کرێکار ،کەفی سەر شانی جووتێر،
ناڵەی نیوە زیندووان ،هەناسەی ساردی ئاواران،
ڕووناکبیرانی ئەشکەنجەدراو ،داوێنی تیتۆڵ تیتۆڵ
و ئانیشکی پینەکراوی زەحمەتکێشان ،نووکەی
بێوەژنان و زیڕەی مندااڵن و هانکەی ماندووان،
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یادی یاران
کتێب و دەفتەرەکانی کە دڕاون ،دڵۆپی خوێنی
الوان و تکەی فرمێسکی کچانی نەتەوەکەی
ڕایدەچڵەکێنێ و وەبیری دێنێتەوە کە شاعیری
گــەلــەکــەیــەتــی و بــەخــۆدا دێــتــەوە و ئــاســۆی
ڕوونمان لە دوورەدەستێکەوە نیشان دەدا.
جیاکردنەوەی هێمنی ئاشق و ئازادیخواز
ئەستەمە ،هێمن ئاشقی ئازادی بوو و ئازادیی
بــۆ ئــاشــق بـــوون و دەربــڕیــنــی ئیشقەکەی
و گــەیــشــتــن بـــەو ئیشقە خـــۆش دەویــســت.
شێعرەکانی بــانــگــەوازی هــەمــوو تــوێــژەکــان
بوو و هاوکات هەموو ئەو توێژانەی دەکردە
بەردەنگ و ئامۆژگاریی تایبەتی بۆیان هەبوو.
پاڵە و کرێکار ،شێخ و مەال و ئاغا و میر ،کیژ
و کوڕی شوان و گاوان ،خوێندکاران و الوان
و مندااڵن و  ...ئەو پێی وابوو کە میرزاکانی
سەردەم ببنە ڕووناکبیر و چینی چەوساوەیان
وریــا کــردەوە ئەو کات ماڵی میر و مــەزن و
خوونکار دەشێوێ .وەک خۆی هیچ کات لە
ئاگادارکردنەوەی گەلەکەی دەستی هەڵنەگرت
و بەردەوام هەوڵی پێشخستنیانی دا و کیژانی
ئەم نیشتمانەی هان دا پەچە بدڕێنن و دەرکەی
بێدەرکان بشکێنن و بچنە مەدرەسە ،چونکە
دەردی کوردەواریی لە نەخوێندندا دەبینی و
پێی وا بوو تەنیا چارەکەشی خوێندنە و هەر
خوێندنە.

نیشتمانەکەی ئاوێتەی یەکتر کرد.
داستایێڤسکی دەڵــــێ“ :هــەمــوو دڵــەڕاوکــێــی
ژیانم ئەوەیە نــەوەک شیاوی ئازارەکانم نەبم”.
گەورەکان دەزانن ڕێگەی گەیشتن بەو گەورەییە
بە ئازارستاندا تـێدەپــەڕێ ،ئەگەر وا نەبێ یان
کەسەکە شیاوی چێشتنی ئەو ئازارە نەبووە یان
ئازارەکەی بەخۆڕایی بووە؛ نیچەش دەڵێ“ :ئەو
شتەی نەمکوژێ بەهێزترم دەکا ”.هێمنی ئاوارە
و دوورە وەتەن هەر بە هۆی دەردە کوردەوە گا
لە دەشتێکی گەرمەسێر و جاری واش بووە لە
کوێستانەکان قۆنداغە تفەنگێکی کردووەتە سەرین
و ســارد و گەرمیی ڕۆژگــار نەماوە نەیچێژێ.
هێمن کە ئێستا لە کەناری سەربەرزییدا پاپۆڕی
شــکــاوی لەنگەری خستوە ،ئــەم سەرکەوتنەی
بەرهەمی ئەوەیە کە لەو دەریا تۆفانییەدا گێژی
خواردوە و پێچ و خول دراوە بەاڵم ساتێ هەدا
دانی نەبووە و بە خۆی گوتوە دەبێ ببزوێ ،دەبێ
بکشێ ،نابێ وچان لێبدا .ئەو بڕیاری دابوو کە
بگاتە ئاسۆ و بۆ ئەم مەبەستەش باڵی گرتبۆوە
هەرچەندە ڕێگەی پڕ لە کەند و لەند و هەڵدێر و
گەو بوو بەاڵم هەرگیز پاڵی بە شەیتانەوە نەدا و
بەرەو تاریکی نەخشا.
ی ــادی یـــاران و واڵت ــی خــەو و خــواردنــی لێ
حەرام کردبوو ،ئەم دەردی دووری و وشیارییە
هێنابوویە نــاڵــەیــەک کــە نەیـیش نەیکردبوو،

هێمن تەنانەت لەو کاتەشدا کە گومانی لەوەدا
بوو کە هەیە یان نییە پێی وابوو کوردی بەندیی
بەیانی نـــەورۆزە و کێلی گــۆڕی شەهیدێکی
وننــاوە ،ئەو کە گەیشتبووە لووتکەی هونەر
و گۆڕەپانێک لە فیداکاری بوو بە چاوپۆشی
ل ــە ه ــەم ــوو گــەورەیــیــەکــانــی و بـــەو پ ــەڕی
خاکیبوونەوە خــۆی تەنیا بە خاکی بەرپێی
تێکۆشەرێکی کــورد دەزانــی .لەو سەردەمەدا
کە کــوردی نووسین و ئاخاوتن بە کــوردی
حــەرام بــوو ،ئەگەرچی تووشی ڕەنجەڕۆیی
و حەسرەت و دەرد بوو لە سۆنگەی کورد
بوونیەوە بــەاڵم قــەت نــەبــەزی و بە بانگێکی
بەرز هاواری دەکرد کوردم ئەمن .لە خۆشترین
ساتەکانیشیدا نیشتمانی داگیرکراوی خۆی لە
بیر نەکرد و خەمی لە ڕزگارییەکەی دەخوارد؛
هێمن گلەییەکی ئاسایی لە بێوەفایی یارەکەی
ناکا و پێی سەیرە کە بەڵێن دەشکێنێ ،ئەخر
پێی وایە لە نێو کورددا پەیمان شکاندن نەبووە.
بۆ هێمن نیشتمان ماشقەی سەرەکیی بوو و
ئەوانی دی الوەکی بوون.
سیزێفئاسا دەرد و ڕەنجی کوردبوونی لە
کۆڵ نا و بەرەو بەرزترین لووتکەکان هەڵکشا
و ئەم ڕێگەیەی بڕی هەتا عیشق و ئازادیی

شــیــوەنــی ئینسانی و گـــڕووی بــۆ یەکسانی و
گەلێکی حاشالێکراو ئەوکی گرتبوو ،بۆیە بەڵێنی
دابــوو کە دێــت و دێــت و  ...ئــەو کە کــورد بوو
پەیمانی نەشکاند ،هات وەکوو سروەی بەیانانی
بەهار ،هات و سەلماندی هەر پەری سەرکەوت
و دێــوەزمــە بــەزی؛ نەشگال و هــات و تەنانەت
بە کەنفتییش ژیانی تەرخانی زمانی گەلەکەی و
خاکی نیشتمانەکەی کرد .ئێمەی کە چەند نەوە
دوای ئەو بووین ،فێری کــوردی بیرکردنەوە و
کوردی نووسین و کوردانە ئاشقی ئازادی بوون
کرد.
لــە دوای خــۆ تــەرخــان ک ــردن و فیداکاریی
هێمنەکان بــۆمــان دەرکــەوتــوە کــە ئــەم گەلەش
دەتوانێ هونەری هەبێ و لە ئاستێکی بەرزیشدا
خۆی بنوێنێ و لەم ڕێگەیەوە خۆی بە جیهان
پێشکەش بکا ،لەم بابەتەدا نابێ ڕۆڵی سەرەکی
و گرینگی کۆماری کوردستان و پێشەوا لەبەر
چــاو نەگیرێ کە باوەڕبەخۆیی بە ئێمە (وەک
نەتەوەی کــورد) بەخشی .هێمن بۆ نەتەوەیەک
گەورەیە بەاڵم تــەواو نییە ،ماتەوزەی هــەزاران
هێمنی دیکەمان تێدایە ئەگەر لێبڕاوانە ئاشقی
ئازادی بین.
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بهرلهمااڵوایی

حیکایەتی بەژننەچەماوان
دوای کۆچی دوایی میرزا حوسێن شەریفی،
باوکی شەهید ڕامین شەریفی کە لەگەڵ
ئــەوەشــدا هونەرمەندێکی خۆشنووس و
کەسایەتییەکی دیار و ناوداری ناوچەی سەقز
بوو ،بەڕێز مامۆستا عەبدوڵاڵ حەسەنزادە،
پەیامێکی سەرەخۆشیی ڕوو بە بنەماڵەکەی
باڵو کردەوە.
عەبدوڵاڵحەسەنزادە
«کوردستان» وەک وەفایەک بۆ شەهید ڕامین
شەریفی و ،هەروەها ئەمەگناسییەک دەرحەق
میرزا حوسێن شەریفی ،کەسایەتیی نیشتمانپەروەری ناوچەی
سەقز ئەم پەیامەی لە «بەر لە مااڵوایی»ـدا هێناوەتەوە:

غەمێکی نوێ
بــە داخــێــکــی گــرانــەوە ئــاگــادار بـــووم کــە پــێ ـشنــیــوەڕۆی ئەمڕۆ
١٣٩٩\٠١\٢٧ی هــەتــاوی (٢٠٢٠\٠٤\١٥ــــــــی زایــیــنــی) کەسایەتیی
نیشتمانپەروەر و جێی ڕێزی شاری سەقز میرزا حوسێنی شەریفی بە
هۆی نەخۆشی و پیری کۆچی دوایی کردوە .بەڕاستی لەم هەلومەرجە
دژوارەی کوردستان و ناوچە و سەرانسەری جیهاندا کە بە هۆی
پەتای عالەمگیری کۆرۆناوە غەم بە غەمێ دەڵێ ڕێم کە و خەسار بە
خەسارێ دەڵێ جێم کە ،ئەو هەواڵە دڵهەژێنە بووە «دەردی سەرباری
هەموو دەردان» و لە ناخەوە ڕایتڵەکاندم.
غەمی لەدەست دانی میرزا حوسێن هەر لەبەر ئەوە قورس نییە کە
بۆ من دۆستێک و سەروەرێک بوو ،بەڵکوو کەسایەتیی بەرزی ئینسانی
و کۆمەاڵیەتی و فەزل و خوێندەواری و هونەر ،بە تایبەتی هونەری
خەتخۆشییەکەی ئەوی کردبووە خۆشەویستی هەمووان و جێگای
ڕێزی خەڵکی شارە شەریفپەروەرەکەی سەقز و هەموو ئەوانە کە لە
نیزیکەوە دەیانناسی.
میرزا حوسێنی شەریفی گەلدۆست و واڵتپارێزێکی گــەورە و
دڵسۆزێکی کەموێنەی حیزبی دێموکرات و بزووتنەوەی هەقخوازانەی
خۆرهەاڵتی کوردستان بوو .بیروباوەڕی سیاسی و نەتەوەپەرستی وای
کردبوو کە یەکێک لە جگەرگۆشەکانی بەناوی ڕامین شەریفی بە حیزبی
دێموکرات و بزووتنەوەی دادخوازانەی نەتەوەکەی ببەخشێ .دەڵێن
«گیا لەسەر پنجی خۆی دەڕوێتەوە» .ڕامین نموونەی خەباتگێڕێکی
بەوەج و جێگای شانازیی باوکی شۆڕشگێڕی بوو .خوێندەوار ،فیداکار،
ئازا و بەجەرگ و نموونەی پێشمەرگەیەکی بەبیروباوەڕ.
ساڵی ١٣٨٢ی هــەتــاوی ڕامــیــن پێشمەرگەی بەدیمەنی حیزبی
دێموکرات لە مەئمووریەتێکی حیزبیدا کەوتە داو و بەدیل گیرا .لێرەدا
بوو کە باوەڕ و ئیمانی نەلەرزیوی باوک و کوڕ گەشەی کرد و خۆی
نواند .ئازار و ئەشکەنجەی جەالدەکانی کۆماری ئیسالمی نەیتوانی
ســەری تەسلیم بە ڕامین دانوێنێ کە هیچ ،ورە و گەورەیی میرزا
حوسێنیش لەوێدا گوڵی کرد .پێش ئیعدامی ڕامین دژی گەلییەکان بانگی
میرزا حوسێن دەکەن و کاتێک لەوە نائومێد دەبن کە ئەو کوڕەکەی
هان بدا بۆ پەژیوانی و داوای لێخۆشبوون ،پێی دەڵێن :کوڕەکەت
شەڕی دەگەڵ خوا کردوە (محارب با خدا)یە ،سزاکەشی ئەوەیە یان
ئیعدام بکرێ ،یان دەست و القی ببڕێنەوە .ئەتۆ وەک باوکێک کامیان
هەڵدەبژێری؟
بڕوانن لەوکاتەدا کە مەرگی جگەرگۆشە لە ئارادایە ،واڵمی باوکێکی
قارەمان دەبێ چی بێ؟ میرزا حوسێن دەڵێ ئیعدامی بکەن .جەالد بە
سەرسووڕمانەوە دەڵێ وا دیارە زۆر کەللەڕەقی ،چۆن مەرگ بۆ کوڕی
خۆت هەڵدەبژێری؟ بە فارسی واڵمیان دەداتەوە« :زیرا جزو استوار
قامتان خواهد شد» چونکە دەبێتە یەکێک لە بەژن نەچەماوان .ئەوە
بوو کە ڕۆژی ١٥ی سەرماوەزی  ١٣٨٢ڕامینی قارەمان «بە سەری
بــەرزەوە چووە سەر دار» .کەچی ئەم کۆستە گەورەیە نە باوەڕی
میرزا حوسێنی لەرزاند و نە پێوەندیی ئەوی دەگەڵ حیزبەکەی خۆی
و کوڕە شەهیدەکەی پچڕاند .هەتا ئەم سااڵنەی دوایی کە نەخۆشی و
پیری بڕستیان لێ بڕی ناوبەناو سەری دەداین و ورەی پێ دەداین.
دواتریش لەڕێگای تەلەفوونەوە پێوەندیی خۆی هەر پاراست.
کورتی کــەمــەوە ،دەگــەڵ ئــەوەی تەمەنی چــووبــووە ســەر ،کۆچی
دوایی ئەو گەورە پیاوە بۆ حیزبی دێموکرات و دۆست و دڵسۆزانی
خەسارێکی گەورەیە و یادی بۆ هەتاهەتایە لە دڵی هەموو ئەوانەدا
زیندوویە کە هاودەم و هاونشینی بوون و دەگەڵ فەزل و هونەر و
ئیمان و باوەڕی ئاشنا بوون.
بــە بــۆنــەی ئــەو کۆستە گـــەورەیـــەوە پــڕ بـــەدڵ ســەرەخــۆشــی و
هاودەردییم پێشکەشی کوڕ و کچەکانی و تەواوی ئەندامانی بنەماڵە
سەربەرزەکەی و هەموو خەڵکی شارە خۆشەویستەکەی و تێکڕای
خەڵکی کوردستان دەکەم .بۆ میرزاحوسێنی لەدەستچوو بەهەشتی
بەرین و باوەشی بەزەیی خوا و بۆ کەسوکار و دۆستان و ئۆگرانی
سێبووری و ساڵمەتی و تەمەندرێژی بەئاوات دەخوازم .ڕۆحی شاد
بێ.

