ن وەرناگیرێ
هیچ ئاڵتەرناتیڤێک بەبێ داننان بە فرەنەتەوەبوونی ئێران لە کوردستا 
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دامهزرانی کۆماری کوردستان له چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

قسەکانی ڕەزا پەهلەوی و دواتر لەدوویدانی لەالیەن
الیەنگرانی ،لە پاشایەتیخوازەکانەوە بگرە هەتا کەسانی
نێو حیزب و ڕەوتــە سیاسییە ناوەندگەراکانی دیکە،
ئەو ڕاستییەی بیر هێنایەوە کە هێشتا گۆڕانکارییەکی
بنەڕەتی بە سەر عەقڵییەتی سیاسیی ئۆپۆزیسیۆنی
تارواگەنشیندا نەهاتوە.
بەو قسانە و بەو هەڵوێستانە ڕوون بۆوە کە ئەو بەشە
لە ئۆپۆزیسیۆنی کۆماریی ئیسالمیی ئێران -سەرەڕای
ئەوەی نیشتەجێی واڵتانی دێموکراتیک و پێشکەوتووی
واڵتانی ڕۆژاواشن ، -هێشتا پێیانوایە کە دەتوانن لە
جوغرافیای ئەم واڵتــەدا سەردەمی «پاشا-خوا»کان
بژێتەوە .ئــەوان دەیــانــەوێ خۆ لەو ڕاستییە ببوێرن
کە سەردەمی بیری شۆڤینی ،ئیستبدادی پاشایەتی و
ئاخوندی بە سەر چووە و ،سیاسەتی تاکنەتەوەیی و

تواندنەوەی نەتەوە نافارسەکان لە نەتەوەی سەردەستدا،
زەوتکردنی ماف و ئازادییە بنەڕەتییەکان ،حاشاکردن لە
شوناسە نەتەوەیی و سەرکوتی داخــوازە ئیتنیکییەکان لە
دنیای ئەمڕۆدا جێی نابێتەوە.
بزووتنەوەی کورد و نەتەوەکانی دیکەش ئەو پەیامەیان
وەرگرت کە ڕاستە ئازادی ،دێموکراسی ،مافی دیاریکردنی
چ ــارەن ــووس و دەســتــەبــەری مــافــە نــەتــەوایــەتــیــیــەکــان لە
بنەڕەتیترین ویست و داخوازە سیاسییە دێموکراتیکەکانی
ئەوانن ،بەاڵم بۆ وەدیهێنانیان ڕێگایەکی سەخت و دژواریان
لە بــەرە .سەرکەوتن لەو خەباتەشدا و چێکردنی ئێرانی
داهاتوو لەسەر بنەمای ئەو بنیاتە فکرییە ،پێویستیی بە
ئــیــرادەگــەری ،یــەک گوتاری و هاوپێوەندیی شێلگیرانەی
هــەمــوو نــەتــەوەکــان لـــەدژی مــەزنــیــخــوازی و سیاسەتی
یەکسانسازیی نەتەوەی بااڵدەست هەیە.

لە وەاڵمی دژبەرانی مافی نەتەوەکان لە ئێراندا:

سەردەمی ناوەندگەرایی و وێژمانی "ئێرانشار"بەسەر چووە
سەروتار

تەمتومانی

ئێرانی داهاتوو
سمایل شەرەفی
لەگەڵ هەر ڕەوتێک لە سەرهەڵدانی
ناڕەزایەتیی خەڵک لە ئێران نیسبەت
بە هەر بابەتێکی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی
و ئابووری و هتددا پرسی داهاتووی
ئەم واڵتە و جۆری نیزامی سیاسیی
دادێــــی ئ ــەم واڵتـــە یــەکــێــک لــە بــاس
و مــــژارە هـــەرە ب ــەرچ ــاو و پــڕ لە
کێشە و ئاڵۆزییەکانی پــەراوێــزی
نــاڕەزایــەتــیــیــەکــانــە .بــە تــایــبــەت لەم
ســااڵنــەی دوای ــی ــدا کــە درووشــــم و
داخوازیی ناڕەزایەتییەکان و ڕیزی
خــۆپــپــێــشــانــدانــەکــان ،بــەرچــاوتــر لە
هەمیشە «تێپەڕین لە نیزامی کۆماری
ئیسالمیی ئــێــران» لــە تەواویەتیی
خۆیدایە.
ئــەوەیــکــە لــەم قــۆنــاغــە لــە ڕەوتــی
نــاڕەزایــەتــی و خۆپێشاندانەکان و
بەگشتی بزووتنەوەی سەرشەقامی
خەڵکی ئێراندا بەڕوونی و ئاشکرا بە
درووشــم و داوای خەڵکەوە دیــارە،
واڵمــدەرنــەبــوونــی نیزامی ئێستا و
پێویستیی نەمان و لەنێوچوونیەتی.
بەاڵم ئەوەی تا ئێستا لێڵ و ناڕوونە
و پێوەندی بــە داهــاتــووی ئــێــران و
خواستی تایبەتی پێکهاتەکانی ئەم
واڵتـــەوە هــەیــە ،جــۆر و نێوەڕۆکی
دەســەاڵتــی جێگرەوە و ئاڵترناتیڤە.
ئـــــەم ک ــەم ــای ــەس ــی ــی ــە ئــــەوەنــــدەی
پــێــوەنــدی ب ــە نــەبــوونــی ڕێــبــەریــی
ڕەوتــی ناڕەزایەتییەکانی خەڵکەوە
هەیە ،لەوانەیە زیاتر لــەوە بۆ فرە
پێکهاتەیی ئێران لە ڕووی نەتەوەیی
و سیاسییەوە بگەڕێتەوە.
نــەبــوونــی ڕێــبــەری و ئاڵترناتیڤ
ئ ــەمڕۆژان ــە هــەم جدیتر لــە جــاران
باسی لێوە دەکرێ و تا ڕادەیەکیش
بــاس و خــواســی لــێ کــەوتــۆتــەوە و
وێدەچێ هەم ...

درێژە لە الپەڕەی ٢

هۆکاری دژایەتیی کورد لەگەڵ نیزامی پاشایەتی بە بۆچوونی د .قاسملوو:
ئێمە لە ڕووی دەمارگرژییەوە نییە کە دژی نیزامی پاشایەتین ،دژایەتییەکەمان بنەما
و بنەڕەتی خۆی هەیە.
ئەزموونی مێژوویی لە واڵتەکەماندا پێمان دەڵێ کە ناکرێ ئێران بە بریتانیا و سۆئێد
بەراوەرد بکرێ .پاشایەتی لە ئێران بە دروشمی ڕازاوە و دێموکڕاتیک دەست پێ دەکا،
بەاڵم دوای ماوەیەکی کورت ئەو پاشایە دیکتاتۆرێکی لێ دەردەچێ .لەبەر ئەوەش کە
پاشا شەرعییەت و ڕەواییەتی خۆی لە خەڵک وەرنەگرتوە ،سروشتییە کە بە سەرکوت
و زەبروزەنگ بیەوێ دەسەاڵتەکەی و پاشایەتییەکەی بپارێزێت .هەر بەو هۆیەشە
کاتێک بوو بە دەسەاڵتێکی خۆسەپێن و شەرعییەتیی خەڵکیی نەما ،ناچار پشت بە هێزی
دەرەکــی دەبەستێ .ئەگەر سەیرێکی مێژووی هاوچەرخی نیزامی پاشایەتی لە ئێران
بکەین ،دەبینین بۆ ماوەیەکی دوورودرێــژ ڕێژیمێکی بەستراوە بە ڕووسیەی تێزاری
بوو ،دوایە پشتی بە ئیمپراتوریی ئینگلیز بەست و پاشان پاڵی وە ئەمریکا دا .بەاڵم ئێمە
واڵتێکمان دەوێ هەم دێموکراتیک بێت و هەم سەربەخۆ.
ئەمن الموایە هەر ئێرانییەکی ئازادیخواز بەو دوو هۆیە دەبێ دژی نیزامی پاشایەتی

ستراتیژیی یەکڕیزی

پرسی نەتەوەکان و

لە ملمالنێ لەگەڵ

هاوکارییان لە ئاستی

ناوەندگەراکاندا

سەرانسەریی ئێراندا

3

مەجلیس نوێنگەی
ئیرادەی خەڵک یان
باسکی سەرکوتی
ئەوان

4

5

بێت .بەاڵم ئەمن وەک نوێنەری حیزبی دێموکرات و
کوردەکان لە ئێران هۆکارێکی دیکەش باس دەکەم.
نیزامی پاشایەتی بۆ ئێمە یانی کۆبوونەوەی هێز
و دەسەاڵت لە تاران (ناوەند) و ئێمەش کە داوای
خودموختاری (مافی دیاریکردنی چارەنووسی
خــۆمــان) دەکــەیــن ،دژی وەه ــا کۆبوونەوەیەکی
دەسەاڵتین .بەپێچەوانە ئێمە ئێرانێکی المەرکەزی و
فدراتیومان دەوێ .نامانەوێ هەموو دەسەاڵتەکان لە تاران کۆ ببێتەوە ،بەڵکوو دەخوازین
خەڵکی ناوچە جۆراوجۆرەکان لەڕێگەی نوێنەرانیانەوە یان ئەو شــوڕا و کۆڕانەی
هەڵیاندەبژێرن دەسەاڵتی زیاتریان هەبێت .پێشموایە دونیای مۆدێرن لە ئورووپا
و ئەمریکا و واڵتانی ڕوو لە گەشەی دیکەشدا بەگشتی بــەرەو وەها دابەشکردنێکی
دەسەاڵت دەڕوات ،نەک کۆبوونەوەی دەسەاڵت لە یەک شوێن و ئەویش لە پاوانی تاقە
یەک کەسدا .ئەوە هۆکاری دژایەتیی ئێمە لەگەڵ نیزامی پاشایەتییە.

ئاکامی پشتیوانی لە

لێواری هەڵدێر و

ڕێژیمی بارمتەگیر و

بەرجامی

باجئەستێن

بێئەنجام

7
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ڕاگەیەندراو

لەبارەی بەڕێوەچوونی دوازدەهەمین کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندی
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کــوردســتــان دوازدەهــەمــیــن کــۆبــوونــەوەی
خۆی پێکهێنا.
کۆمیتەی ناوەندیی حیزبی دێموکراتی
کوردستان ،هەڵبژێردراوی کۆنگرەی ١٧
ڕۆژی چوارشەممە١٨ ،ی جــۆزەردان (٨ی
ژۆئەنی  )٢٠٢٢دوازدەهەمین کۆبوونەوەی
خــۆی بە بەشداریی ئەندامانی ئەسڵی و
جێگری کۆمیتەی ن ــاوەن ــدی ،ئەندامانی
ڕاوێژکاری کۆمیتەی ناوەندی و بەرپرسی
ناوەندەکانی حیزب بەڕێوەبرد.
کــۆبــوونــەوەی کــۆمــیــتــەی ن ــاوەن ــدی بە
خولەکێک ڕاوەستان بۆ ڕێزگرتن لە یاد و
بیرەوەریی شەهیدانی کوردستان دەستی پێ
کرد .پاشان کاک خالید عەزیزی ،سکرتێری
گشتیی حیزب لێکدانەوەی دەفتەری سیاسیی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی لەهەمبەر
دواگــۆڕانــکــاریــیــە سیاسییەکان لــە ئاستی
کوردستان ،ئێران و جیهاندا پێشکێش کرد.
ئەم لێکدانەوەی دواتر بە سەرنج و تێبینیی
بــەشــدارانــی کــۆبــوونــەوەکــە دەوڵــەمــەنــد و
پەسند کرا.
لێکدانەوەی دەفتەری سیاسی بە ئاماژە
بەوە کە سەرەڕای زۆر قەیرانی سیاسی و
ئەمنییەتیی گەورە لە ئاستی نێودەوڵەتیدا و
یەک لەوان شەڕی ئۆکڕاین ،کەچی پرسی
بەرجام و بەرنامە ئەتومی و مووشەکییەکانی
کۆماری ئیسالمی و سیاسەتی قەیرانخوڵقێنیی
ڕێــژیــم لــە ن ــاوچ ــەدا هێشتا لــە ڕۆژەڤـــی
هاوکێشە سیاسییە نێودەوڵەتییەکانە؛ ئەو
ئاکامگیرییەی کردبوو کە نیگەرانییەکانی
ڕۆژاوا لە مەزنیخوازی و سەرەڕۆیییەکانی
کۆماری ئیسالمی جارێکی دیکە ئەمریکا
و واڵت ــان ــی ئ ــورووپ ــای ــی هــاوهــەڵــویــســت
کــردۆتــەوە .لێکدانەوەی دەفتەری سیاسی
بــە ئــامــاژە بــە پەسندکرانی بڕیارنامەی
ش ــوڕای حوکامی ئاژانسی نێودەوڵەتیی
وزەی ئەتوم بە زۆرینەی زۆری دەنگەکان،
ئەو بڕیارنامەیەی بە ئیرادەی هاوبەشی
واڵتــانــی ڕۆژاوا بــۆ بــەرەنــگــاربــوونــەوەی
سەرکێشییەکانی کۆماری ئیسالمی ناوبرد و
هاوکات ڕای وابوو بێتوو پەروەندەی الدان
و سەرپێچییەکانی ئێران بدرێتە شــوڕای

ئەمنییەتی نەتەوە یەکگرتووەکان ،ڕێژیم
ئــەونــدەی دیکەش لە قەیرانە کەڵەکەبووە
نێوخۆیی و دەرەکییەکاندا ڕۆ دەچــێ و
پڕۆسەی بووژاندنەوەی بەرجام سەرەڕای
ئاکامە جیاوازەکانی ئەوە نابێ کە کۆماری
ئیسالمی پێشبینیی کردبوو.
لەو لێکدانەوەیەدا تیشک خرابووە سەر
ئەوە کە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ئێستادا
هەموو هەوڵێکی ئەوەیە ڕووسیە براوەی
شەڕی ئۆکراین بێ ،هەتا بە هاتنەنێوی چین
بۆ نێو هاوکێشەکە بتوانێ مەوقعییەتی خۆی
لەو بەرەیەی دژی ڕۆژاوادا جێگیر بکا و
ئــەو پێگەیەش بۆ تێپەڕین لە قەیرانەکان
و بــۆ پــــڕۆژە ئـــابـــووری ،ئــەمــنــیــیــەتــی ،و
ســەربــازیــیــەکــانــی لــە نــێــوخــۆی ئــێــران و
دەرەوەی واڵتدا بەکار بێنێ .بەاڵم ڕەوتی
ڕووداوەکــــــان هــەم لــە بــەرەکــانــی شــەڕی
ئۆکڕاین و ڕووسیە و هەم لە کۆدەنگیی
ڕۆژئـــاوا ل ــەدژی ڕێــژیــم دوورەدیمەنێکی
جیاواز لە هیوا و چاوەڕوانییەکانی کۆماری
ئیسالمی وێنا دەکەن .لێکدانەوەی دەفتەری

سیاسی پێی لــەســەر ئ ــەوە داگــرتــبــوو کە
مەوقعییەتی کۆماری ئیسالمی لە ئێستادا
الوازتــــــر ل ــە کــاتــی وەگـــەڕکـــەوتـــنـــەوەی
دانوستانەکانی بــووژانــدنــەوەی بەرجام و
پێش دەسپێکی شەڕی ئۆکڕاینە و دەزگای
دیپلۆماسیی حیزبی دێموکراتی کوردستان
لە پێوەندییە نێودەوڵەتییەکانیدا بــەدوای
ئ ــەوەدا دەچــێ ئــەو قەناعەتە جێ بخا کە
کــۆمــاری ئیسالمی هــۆکــاری ســەرەکــیــی
توندوتیژی و ناسەقامگیرییەکان لە ناوچەی
ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە و ئەگەر ئەو ڕێژیمە
دەستی بە چەکی ناوکی ڕابگا و پێش بە
سەرەڕۆییەکانی نەگیرێ ،ناوچەکە ئەوەندەی
دیکەش نائارامی و بشێویی زیاتر بە خۆیەوە
دەبینی .بۆیە پێویستە کۆمەڵگەی جیهانی
بە سەرنجدان بە دۆخــی نێوخۆیی ئێران
و پەرەسەندنی بزووتنەوەی ناڕەزایەتی
و جەماوەریی کۆمەاڵنی خەڵک لەو واڵتە،
یارمەتیدەری تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمی
و دێموکراتیزەکردنی ئێرانی داهاتوو بێت.
لە بەشێکی دیکەی لێکدانەوەی سیاسیی

دەفــتــەری سیاسیدا بــە ئــامــاژە بــە دۆخــی
ئێستای خەبات و تێکۆشانی مافویستی و
شوناسخوازی لە ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان
لە چوارچێوەی چاالکییە سیاسی ،مەدەنی
و ڕێکخراوەییەکاندا و ،درێژەی سیاسەتی
زەبــروزەنــگــی نــاوەنــدە سەرکوتگەرەکانی
کۆماری ئیسالمی؛ ئیرادەی خەباتگێڕی و
کۆڵنەدانی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بەرز
نرخێندرا و پێداگری لەسەر پشتیوانی و
پاڵپشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان لەو
بزووتنەوانە کرایەوە .هەر لەو پێوەندییەدا
بە ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانەشەوە باس لە
ج ــۆری مودیرییەتی خەباتی سیاسی و
مەدەنی لە نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
کــرا و کۆمیتەی نــاوەنــدی ،چەند پێشنیار
و ڕاســپــاردەیــەکــی بــە دەفــتــەری سیاسیی
حیزب دا ،هەتا هــەم لە چوارچێوەی کار
و پــڕۆژەکــانــی حیزبی دێــمــوکــرات و هەم
لە چوارچێوەی زەرفییەتەکانی ناوەندی
هاوکاریدا هەوڵ بۆ بەخشینی گڕوتینی زیاتر
و ئامانجدارکردنی پتری ئەم جمۆجۆاڵنە بدا.

لێکدانەوەکەی دەفتەری سیاسی لە چەند
تەوەری دیکەدا ئاوڕی لە هاوکێشە سیاسی
و ئەمنییەتییەکانی عــێــڕاق و کاریگەریی
لەسەر حیزبی دێموکراتی کوردستان و
هێزە کوردییەکانی دیکەی نیشتەجێ لە
هەرێمی کوردستان ،دۆخی ئۆپۆزیسیۆنی
سەراسەریی کۆماری ئیسالمی و هەروەها،
ئــاســۆی خــۆپــیــشــانــدان و نــاڕەزایــەتــیــیــە
جەماوەرییەکان لە ئێراندا دابۆوە .کۆمیتەی
نــاوەنــدی لە پێوەندی لەگەڵ هەرکام لەو
باسانەدا پــاش تــاوتــوێ و هەڵسەنگاندنی
هەمەالیەنە ،ڕاوســەرنــج و ڕاسپاردەکانی
خۆی بۆ بەدواداچوون و جێبەجێکردنیان
دا بە دەفتەری سیاسی.
بڕگەیەکی دیکەی کــاری کۆبوونەوەی
کۆمیتەی ناوەندی باس لە دوا گۆڕانکارییەکانی
پرسی یەکگرتنەوەی دووالیەنی دێموکرات
بوو .لەو بەشەدا بەرپرسی هەیئەتی حیزبی
دێموکرات بۆ پرسی یەکگرتنەوە و بەرپرسی
شــانــدی حیزب لــە لێژنەی نووسینەوەی
بــەرنــامــەوپــێــڕەوی حــیــزب بــۆ کــۆنــگــرەی
یەکگرتنەوەی دێموکراتەکان ،ڕاپۆرتی کار
و تێکۆشان و پێشڤەچوونەکانی خۆیان بە
کۆمیتەی ناوەندی دایەوە .کۆمیتەی ناوەندی
پاش هەڵسەنگاندن و تاوتوێی ئەم بابەتانە
هەوڵی هەیئەتەکانی حیزبی بۆ پێشکەوتنەکان
لــە پــرســی یــەکــگــرتــنــەوەی دێموکراتەکان
بــەرز نرخاند و هەیئەتەکانی پێوەندیدار
بـــەم پــرســەی بــۆ درێــــــژەدان بــە ڕەوتـــی
دانوستانەکان لەپێناو بەئەنجامگەیاندنی ئەو
بابەتە پێویست وگرینگە ڕاسپارد.
دوازدەهــەمــیــن کــۆبــوونــەوەی کۆمیتەی
نــاوەنــدی پــاش خستنە بــەر باسی کۆمەڵە
بابەتێکی نێوخۆیی و دەروونتەشکیالتی
و وەرگرتنی بڕیار لەسەریان ،کۆتایی بە
کارەکانی هێنا.
دەفتەری سیاسی
١٩ی جۆزەردانی ١٤٠١

درێژەی سەروتار

تەمتومانی ئێرانی داهاتوو
 ...خەڵک لە نێوخۆی واڵت و هەم هێز و
الیەنە سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیم
زیاتر بەم هۆیەوە ڕوونتر پــەردە لەسەر
ڕوانینیان بۆ شکڵ و نێوەرۆکی نیزامی
سیاسیی داهــاتــوو لە تــاران هەڵبدەنەوە.
ئەوەندەی پێوەندیی بە خەڵکەوە هەیە؛ لە
قۆناغی یەکەمدا خوازیاری نەمانی کۆماری
ئیسالمی ئێرانن و ئەم داواکارییە بەڕوونی
بە درووشمەکانی سەرشاقامەکانەوە دیارە.
جیا لە چەند درووشمی باڵو و بەرتەسک
کــە زیــاتــر پــێــوەنــدیــی بــە یــــــادەوەری و
نۆستالۆژیی سەردەمێکی دیار و بەرتەسکی
مێژووییەوە هەیە کە هەم ڕێژیمی ئێستا
بەئەنقەست و مەبەست زەقــی دەکاتەوە
و هــەم پاشایەتیخوازەکان بە قازانجی
خۆیان لە ڕادەبــەدەری گــەورە دەکەنەوە،
داخـــوازیـــی گشتیی خــەڵــک ڕزگــــاری لە
سەرکوت ،کۆنەپەرەستی ،پاشکەوتوویی،
برسێتی و ،گەیشتن بە ئازادی ،ئەمنییەت،
خ ــۆشب ــژی ــوی و وەدەســتهــێــنــانــەوەی
کەسایەتیی بەرزی مرۆیی خۆیانن .بەاڵم
کــە دێــتــە ســەر چۆنیەتیی بنیاتنانەوەی
ئێرانی داهاتوو و شێوازی دەستەبەرکردنی
داخوازییەکانی خەڵک ،پرسەکە ئاڵۆزی و
ناکۆکیی تێدەکەوێ .هێز و الیەنە سیاسی
و کەسایەتییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیمی

ئێستا -ئێرانییەکانی دەرەوەی واڵت -کە
خۆیان بە جێگرەوە و ئاڵترتاتیڤی کۆماری
ئیسالمی دانــاوە ،بەبێ گەڕانەوە بۆ ویست
و داوای خەڵک و هــەوڵــدان بۆ تێگەیشتن
لەو هۆکارانەی کە خەڵکی واڵتیان تووشی
ئــەم چــارەنــووســە ڕەش و نگریسە کــرد،
لــە دوورەوە و بــە ئەقڵیەتێکی سەقەتی
خۆبەزلزانی نوسخە بۆ خەڵک و داهاتووی
واڵت دەپێچنەوە.
خۆبەزلزانی ،تــەواویــەتخــوازی ،وەالنــان و
لەپەراوێزخستنی نەتەوەکانی دیکەی جیا لە
فارس کە بە ڕوانین و تێفکرینی زۆرێک لە
ئێرانییەکانی هاوشێوەی کوڕی شای پێشووی
ئێران ،پاشایەتیخوازەکان و کەسانی وەک
حــەســەن شــەریــعــەتــمــەداری لــە "شـــورای
مدیریت گذار"ەوە دیارە ،درێژکراوەی هەمان
ئەو ئەقڵیەتەیە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
لــەو چــوار دەیــەدا خەڵک و واڵتــی پێ بەم
ڕۆژە گەیاندوە .ئەگەر عەلی خامنەیی هەر
دوای لێدوانەکانی ڕەزا پەهلەوی کە خۆی
لە پێگەی ڕێبەری داهاتووی ئێراندا پێناسە
کرد ،باسی لە مەترسیی ئەگەری "گەڕانەوەی
نیزامی پاشایەتی"ی کرد ،مەبەستەکە تەنیا
ئەوە نەبوو کە خۆی لەو ئەگەرە دەترسێ،
بەڵکوو ڕاست ویستی وەبیر خەڵک بێنێتەوە
کە نیزامی پاشایەتی چ بوو ،بۆ ئەوەی ڕووی

ڕەشی خۆی و ڕێژیمەکەی پێ سپی نیشان
بدا و مودیرییەتی کپکردنی ناڕەزایەتییەکانی
خەڵکی پێ بکا .ئەوە بوو کە ڕۆژانی دواتر
خەڵکی وشــیــار و چ ــاوک ــراوەی ئــێــران لە
درێژەی ناڕەزایەتییەکانی خۆیاندا درووشمی
"نە (شا)مان دەوێ نە شێخ"یان هەم دژ بە
خامنەیی و ڕێژیمەکەی و هەم دژ بە نیزامی
پاشایەتی بەرز کردەوە.
هــەمــوو ئـــەو ئــێــرانــیــانــەی کــە ئەقڵییەتی
تەواویەتخوازی و ناوەندگەرایی بە سەریاندا
زاڵە و بە دووچاوەکییەوە سەیری پێکهاتە
نەتەوەییەکانی دیکەی ئەم واڵتە دەکــەن و
پێیانوایە بەم جۆرە دەتوانن "چوارچێوەی
ئەرزیی خاکی ئێران بپارێزن" ،دەبێ بزانن
کە بە ڕێگایەکی هەڵەدا دەڕۆن .ئەزموونی
واڵتــان نیشانی داوە کە تەواویەتخوازی،
خۆبەزلزانی و ناوەندگەرایی کە ڕیشەیان لە
ڕەگەزپەرەستی و حاشاکردن لە ئەوانیتر
و تێفکرینی ئاسمیالسیۆندا هەیە ،جیا لە خۆ
چووکردنەوە لە هەر دوو قەوارەی خاک و
خەڵکدا ناتوانێ هیچ ئاکامێکی لێ دەستەبەر
بکرێ.
ئەوەندەی پێوەندی بە کــوردی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لە ئێران هەیە ،النیکەم لە ماوەی
مێژووی هاوچەرخی سەد ساڵی ڕابردوودا
کە بەشی زۆری باب و باپیری ڕەزا پەهلەوی

لەم واڵتەدا دەسەاڵتدار بوون و کەمیان دژ
خەڵکی کوردستان نــەکــردوە ،ئــەم میللەتە
لەپێناو دەستەبەرکردنی ماف و ئازادییەکانی
خۆیدا خەباتی کردوە و لە ئێرانی داهاتووشدا
بــەبــێ ســەڵــەمــیــنــەوە لــە ه ــەر ئەقڵییەت و
تێفکرینێکی تـــەواویـــەتـــخـــوازی ،لــەســەر
وەدەستهێنانی مــاف و سەروەرییەکانی
خۆی ســوورە .وەک چۆن لە کــاردانــەوەی
سکرتێری گشتیی حــیــزب ،بــەڕێــز خالید
عەزیزی بە قسەکانی ڕەزا پەهلەویدا هاتبوو:
"هــەمــوو هــەوڵــی ئێمە دێموکراتیزەبوونی
حکوومەت و واڵتــی ئێران و دەستەبەری
مافە نەتەوەییەکانی کورد و باوەڕهەبوون بە
دابینبوونی ئەو مافانە بۆ هەموو نەتەوەکانی
دیکەی ئێران بووە .لە قۆناغەکانی دواتریشدا
کە دروشمی فدرالیزم لە ئێرانی دێموکرات
و فدرالمان هەڵگرتوە ،نەک لەو ئامانجانە
دانەبڕاوین ،بەڵکوو پتریش بۆی تێکۆشاوین.
بەاڵم هەردوو ڕێژیمی پێشوو و ئێستای ئێران
سیاسەتی وتووێژ و چارەسەری ئاشتییانەی
پرسی کورد لە ئێرانیان بە لەشکەرکێشی،
سەرکوت و قەاڵچۆ وەاڵم داوەتـــەوە .هەر
لەو سۆنگەیەش نەتەوەی کورد بە درێژایی
مێژووی هەشت دەیەی ڕابــردوو زۆرترین
قوربانی و تێچووشی بۆ ئەو بەها و بایەخە
دێموکراتیکانە داوە".

سمایل شەرەفی
بەرەی ئۆپۆزیسیۆن و دیاسپۆڕای ئێرانی
لە دەرەوەی واڵت کە بە هۆی دابڕانیان
لــە ڕاســتــیــیــەکــانــی کــۆمــەڵــگــەی ئــێــران و
پێکهاتەکانی ،لە دەربــڕیــن و هەڵوێستدا
تــووشــی هــەڵــە و ت ــون ــدڕەوی دەبــــن ،بۆ
تێگەیشتن لە ڕاستییەکان بۆ جارێکیش بووە
پێویستە بە وردی سەرنج بدەنە ویست و
داخوازیی خۆپێشاندەران و گوێی خۆیان
لــە حاست درووشــمــەکــان و چــاویــان لە
حاست ڕەفتاری -ئەوەی خۆیان پێی دەڵێن
خەڵکی حاشییەی ئێران (نەتەوەکان) – کپ
و دانەخەن .یەکەم ئەوەیکە ڕوانینی خەڵک
بۆ ڕێبەری و بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت
لە داهاتووی ئێراندا زۆری فەرق کردوە.
خەڵکی ئێران بەو ئاستە لە خۆڕێکخستن
و وشیاری سیاسی گەیشتووە کە چیدیکە
مەرج نییە تەنیا لە دەرەوەی سنوورەکانی
ئێران بەدوای ڕێبەری و ئاڵترناتیڤدا بگەڕێ.
دووهـــەم ئەوەیکە ئــیــرادەی خەباتکارانە
و مافخوازانەی نەتەوەکانی دیکەی نێو
جوغڕافیای ئێران -بەتایبەت کورد -زۆر
لەوە بەرز و بەهێزتره کە ڕەزا پەهڵەوی
ب ــە عــەشــیــرە و تــایــفــەیــان نـــاو دەبــــا و
شەریعەتمەداری لەوپەڕی بێئاگاهییەوە
پێی وایە چۆنی بوێ پێی سەرکوت دەکرێ.
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ئێران لە گێژاوی قەیرانەکاندا

کەماڵ کەریمی

لــە کــۆی واڵتــانــی جیهاندا کــە زۆری ــان
بەهۆی شەڕ ،بێداهاتی ،کێشەی ئابووری
و هۆکاری دیکەش تووشی قەیران هاتوون،
هیچ واڵتێک وەک ئێرانی ژێــر دەسەاڵتی
کــۆمــاری ئیسالمی قــەیــرانــاوی نــەبــووە.
قەیرانگەلێک لەم واڵتــەدا کە نەتەنیا ڕێگە
چارەیان بۆ نەبیندراوەتەوە ،بەڵکوو ساڵ
لە دوای ســاڵ لێی زیــاد بــووە و پەرەیان
گرتوە و لەسەر یەکتر کەڵەکە بــوون .لە
قــەیــرانــی شــەڕ هــەتــا قــەیــرانــی ئــابــووری،
کۆمەاڵیەتی ،دیپلۆماسی ،تەناهی و سیاسی
و ئێستاش مەترسیی دووبــارەبــوونــەوەی
شەڕێکی ماڵوێرانکەری دیکە لە سەر ئێران،
ئەگەر سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی لە
دژایەتیی ڕۆژاوا و واڵتانی ناوچە هەروا
درێژەی هەبێ.
لــە دەرەوەی ئــێــران بــەهــۆی پەیمانی
ئ ــاب ــراه ــام ،هــومــێــدبــەســتــنــی چ ــل ســاڵــەی
ستراتێژیستەکانی ڕێژیم بۆ سازکردنی
شەڕێکی ناوچەیی لە دژی ئیسڕائیل لەالیەن
واڵتانی عەرەبی و بە ناوی پارێزگاری لە
قودس شکستی هێناوە .بەپێچەوانەوە ئێستا
ئەوە ئێسڕائیلە کە دوای ئاساییکردنەوەی
پێوەندییەکانی لەگەڵ چەند واڵتی عەرەبی
بە تایبەت لە دەوری کەنداوی فارس ،داوا
دەکا و هەوڵ دەدا لەگەڵ واڵتانی عەرەبی
کەنداو بە ڕێبەریی ئەمریکا لەدژی کۆماری
ئیسالمی هاوپەیمانیەتیی بەرگری ساز بکا.
هاوپەیمانییەک کە دوای ڕێکخستنەوەی
پێوەندییەکانی ئێسڕائیل لــەگــەڵ واڵتانی
کەنداو و قسەکانی بەرپرسانی فەرمییان،
ئەگەر شەڕیشی بەدوادا نەیەت بەربەستێکی
گــەورە دەبــێ لــەبــەردەم پاوانخوازییەکانی
ڕێژیمی ئێران و دەبێتە هۆی گوشارێکی
سیاسی و نیزامیی توند بۆ سەریان .ئەم
بابەتە کاتێک گرینگیی زیاتری دەردەکەوێ
کە هــەواڵــی ســەردانــی ســەرۆکــی ئەمریکا،
دوای دوو ساڵ ساردی لە پێوەندییەکانی
نێوان ئەمریکا لەگەڵ عەرەبستانی سعوودی
بــۆ ئــەو واڵت ــە بــاو دەبــێــتــەوە .هەرچەند

باسکردن لــە بابەتی وزە وەک هۆکاری
ئــاشــکــرای ئــەم ســەردانــە ڕاگــەیــەێــنــدراوە،
بەاڵم بە هۆی دەستدرێژییەکانی کۆماری
ئیسالمی بۆ ســەر عەرەبستان لە ڕێگەی
حووسییەکانی یەمەنەوە لە چەند ساڵی
ڕابــــردوودا و ،ڕاوەســتــانــی وتووێژەکانی
بــەرجــام ،بــاس لەسەر ئێران و پاراستنی
ئەمنییەتی ناوچە بەرامبەر ئێران لە سەروو
بــاســەکــانــەوە دەب ــێ .بــە تایبەت ئێستا کە
ئەمریکا بەرامبەر هاوپەیمانیی جیهانیی
نافەرمیی چین و ڕووسییە زیاتر لە جاران
پێویستی بە دۆستە ستراتێژییە کۆنەکانی
لــەو نــاوچــەدا هــەیــە .ئــەمــەش بێگومان بە
قازانجی ئێران نابێ.

دەری دەخا کە ڕێژیمی ئێران چیدیکە ناتوانێ
وەک جــاران بڕوانێتە عێراق و نیشانەی
هەوڵدانێکە بۆ دروسـتکــردنــی پێگەیەکی
نوێ بۆ عێراق لە ناوچەدا .ئەوان بەمجۆرە
بەڕاشکاوی بە گوێی ئێرانیان داداوە کە
لـــەوە زیــاتــر نــایــەڵــن واڵتــەکــەیــان بکرێتە
مەیدانی کێبەرکێ ناوچەییەکانی ڕێژیمی
ئێران .ئەمەش لە حاڵێکدایە کە لە چەند
ساڵ لەمەوبەرەوە لە شارە عەرەبییەکانی
عێراق لەدژی دەستێوەردانەکانی کۆماری
ئیسالمی ناڕەزایەتیی زۆر لەالیەن خەڵکی
ئ ــەو شـــارانـــەوە درێـــــژەی ه ــەب ــووە و لە
وەزعــی نــاڕوونــی ئێستای عێراقدا ،سەیر
نییە خۆپیشاندانەکانی ســااڵنــی ڕاب ــردوو

ئێران کاڵبوونەوەی ئێعتباری دیپلۆماسی و
کەمبوونەوەی بازاری هەرزانفرۆشکردنی
نــەوتــەکــەیــان بـــوو .نــەوتــێــک کــە بــە هــۆی
تەحریمەکانەوە بە دزی دەیانفرۆشت و جگە
لە تەحریمە بەردەوامەکانی ئەمریکا ،ئێستا
بە هۆی مامەڵەی نەوتیی ڕووسیە و چین
ئەو بازاڕەشیان ڕوو لە کزییە .ئەوەش لە
حاڵێکدایە کە بەڕوونی دیارە کە ڕووسیە
هەرگیز وەک هاوپەیمانێک چاوی لە ڕێژیمی
ئــێــران نــەکــردوە و تەنیا لــەو شوێنانەی
پێویستی بە هێزەکانی ئێران هەبووە -وەک
سووریە -کەلکی لەوان وەرگرتوە.
لەگەڵ هەموو ئەمانەش بە دوورکەوتنەوەی
ئاسۆی ڕێککەوتنی بەرجام لە نێوان ئێران

ئــەگــەر ه ــەر ل ــەم نــاوچــەیــەدا بڕوانینە
وەزعـــی ئــێــران ،دوا هەڵوێستی وەزیــری
دەرەوەی عێراق لەسەر جۆری ڕوانینیان
بۆ پێوەندییەکانیان لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
کە دەڵێ" ،تاران بە زمانێکی نوێ گوێی لە
قسەکانی بەغدا دەبێ ...ئێمە بە ئێرانییەکانمان
گــوتــووە کــە پێویستیمان بــە هــاوکــاری
هاوبەش هەیە بەاڵم بە دەستێوەردانی ئێوە
نا ...پێوەندیی ئێمە لەگەڵ ئێران لە قۆناغی
بێدەنگی گۆڕاوە بۆ دەربڕینی ڕاشکاوانە"،

لەو واڵتەدا دەست پێ بکەنەوە و دژایەتیی
کۆماری ئیسالمی ببێتەوە قسەی شەقامی
عێراقی.
جــگــە لـــەوانـــەش شــــەڕی ڕووســـیـــە لە
دژی ئۆکراین کە ڕێبەرانی ڕێژیم دڵیان
بە سەرکەوتنی کتوپڕی ڕووســیــە خۆش
کردبوو و پێیانوابوو سەرکەتنی ڕووسیە
لە کێبەرکێ نێودەوڵەتییەکاندا پێگەی ئەوان
بەهێز دەکا ،پێناچی بەم زووانە کۆتایی پێ
بێ .شەڕێک کە یەکەم کاریگەریی لەسەر

و ڕۆژاوادا ،بە تایبەت کە ئەمریکا بەهۆی
شــەڕی ئۆکراین بە دوای هاودەنگییەکی
جیهانیدا دەڕوا ،لەگەڵ ئەگەری وەستانی
وتــووێــژەکــان فشارێکی زۆرتـــر دەخــاتــە
ســەر ڕێژیمی ئێران .هەرچەند دیــار نییە
کــە کــۆمــاری ئیسالمی کــەی و چــۆن بۆ
گەیشتن بە ڕێککەوتن پاشەکشە دەکــا و
ڕێی خۆبەدەستەوەدان دەگرێتە بەر ،بەاڵم
ئــەو گۆڕانکارییانەی بەتایبەت بــە دوای
شەڕی ئۆکراین هاتووەتە پێش و بووەتە

هــۆی دروسـتبــوونــی یەکدەنگییەک لەنێو
واڵتانی ڕۆژاوادا ،پێناچێ ڕێخۆشکەر بن بۆ
ئەوەی ڕێژیمی ئێران دەسکەوتێکی گرینگ
و درێژماوەی لەم مامەڵەدا ئەگەر بیەوێ
بیکا ،هەبێ.
لەم وەزعەدا لە ئێران ناڕەزایەتییەکان ڕوو
لە پەرەسەندنن .کەم ڕۆژ هەیە کە لە شارە
جیاجیاکانی ئێران دەنگی مافخوازانەی خەڵک
بەرز نەبێتەوە .هەرچەند گرانی ،هەاڵوسان
و کەمداهاتیی خەڵک و هێندێک کێشەی
دیکە سەرچاوەی ئەم خۆپیشاندانەن ،بەاڵم
دروشمەکانی ئەو خەڵکە لەدژی بنەماکانی
کۆماری ئیسالمی تا ئاستی ڕێبەری نیزام
دەری دەخــا کــە خەڵک بەگشتی نەفرەت
لــە بــوونــی سیستمی دەس ــەاڵت ــداری ــی لە
واڵتەکەیان دەکەن و خوازیاری گۆڕانێکی
بــنــەڕەتــی و دێموکراتیکن .ئ ــەوەی دیــارە
خەڵک دەیــانــەوێ بــە شــێــوازی مــەدەنــی و
وەڕێخستنی ڕێپێوان و مانگرتن لە شوێنە
گشتییەکاندا داواکارییەکانی خۆیان بە گوێی
بەرپرسانی دەسەاڵتداری ڕێژیم بگەیەنن.
داواکــاریــیــەک کــە تــا ئێستا گوێی بــۆ شل
ناکرێ و وەک هەمیشە ڕێژیم دەیــەوێ بە
بەکارهێنانی زۆر و کەلکوەرگرتن لە هێزە
سەربازی و ئەمنییەتییەکان پێش بە درێژەی
ئەم ناڕەزایەتییانە بگرێ .هەتا ئێستاش لێدان
و گرتن و زیندانیکردن تەنیا واڵمدانەوەیەک
بووە بە داواکاری خۆپیشاندەران و پێناچێ
لە وەزعی شپرزی ڕێژیمدا ،دەسەاڵتداران
جگە لە سەرکوت ڕێگەیەکی دیکە لەبەر دەم
خۆیاندا ببینن .چاالکانی ناڕەزایەتییەکانی
کرێکاران و مامۆستایانی قوتابخانەکان کە
زۆرترین حەشیمەتی کاری ئێرانن ڕۆژانە
دەکــەونــە بــەر پەالمار و ڕەوان ــەی زیندان
دەکرێن کە ئەمە بووەتە هۆی ناڕەزایەتیی
ئاشکرای کارناسانی مافی مرۆڤ لە نەتەوە
یەکگرتووەکاندا.
هەربۆیە خەڵک بە هومێدەوە دەڕواننە
داهــاتــوو و دەب ــێ ئــەو ب ــاوەڕەی ــان هەبێ
دەربــازبــوونــی ڕێژیم لــەو هەموو قەیرانە
کارێکی ئەستەمە و هەوڵدان بۆ دەربازبوونی
ئــەوانــیــش لــە چنگ ڕێــژیــمــی دژە مرۆیی
کۆماری ئیسالمی تەنیا ڕێگەی ڕزگاری و
ئازاد ژیانە.

ستراتیژیی یەکڕیزی لە ملمالنێ لەگەڵ ناوەندگەراکاندا
قەیرانە یەک لەدوای یەک و کەڵەکەبووە
سیاسی ،ئــابــووری و کۆمەاڵیەتییەکانی
ئێرانی ژێــر دەســەاڵتــی کۆماری ئیسالمی
و نــاتــوانــایــی بــەرپــرســانــی حــکــوومــەت
بــۆ چــارەســەرکــردنــیــان و پــەرەســەنــدنــی
ناڕەزایەتییەکان وای کــردوە کە گڵۆڵەی
ڕێــژیــم هــەر بــە یەکجاری بکەوێتە لێژی.
لەم نێوەدا هەر کەس و الیــەن و هێزێکی
سیاسیی ئێرانی بە جۆرێک خەریکی خۆ
ئامادەکردن و خستنەڕووی بیروبۆچوون و
ڕوانگەی خۆیان بۆ داڕشتنەوە و ئیدارەی
داهاتووی واڵتە.
لەم نێوەدا ئەوەی بۆ کورد و بزووتنەوەی
کــوردســتــان گــریــنــگــە مــافــەکــانــی خەڵکی
کوردستان بە هەموو شێوەکانیەتی کە هەر
ئەم مافانە و باسکردن لەم مافانە بەردەوام
جێگای ڕووبەڕووبوونەوەی بزووتنەوەی
کوردستان و ناوەند و هێزە ناوەندگەراکانە.
بە واتایەکی تر خاڵی لێکڕاسان و پڕکێشەی
کوردستان و ناوەندیش هەر ئەمەیە کە زیاتر
لەوەی پێوەندیی بە حکوومەت و ڕێژیمێکی
دیــاریــکــراوەوە هــەبــێ ،پێوەندیی بــە دوو
بیری لێک جیاوازن .الیەنێک کە هەتاکوو
ئێستاش حــاشــا لــە مــافــە نەتەوەییەکانی
خەڵکی کــوردســتــان دەک ــا و بــە درێــژایــی
مێژووی ڕزگاریخوازانەی کوردستان بە
هەموو شێوازێک ڕووب ــەڕووی بۆتەوە و
الیەنێکیش بــزووتــنــەوەی کوردستانە کە

ڕۆژبــەڕۆژ پێداگرتر لە جــاران داکۆکی لە
مافە زەوتکــراوەکــانــی خۆی دەکــا و ڕۆژ
بــەڕۆژ بــااڵ دەکــا .هەرچەندە هەشە لەنێو
هێزە سەرتاسەرییە ئێرانیەکاندا کە باس
لە مافە نەتەوەییەکانی کورد وەکوو نەتەوە
دەکەن و گەاڵڵە و بەرنامەی دیاریکراویشیان
هەیە ،نموونە وەکوو ڕوانگەی ڕێکخراوی
موجاهیدینی خــەڵــکــی ئــێــران .بـــەاڵم لــەم
بازنەیەدا قسە لەسەر ئەو هێزانەیە کە بە
ڕوانگەیەکی فاشیستی و پانئیرانیستییەوە
حاشا لە کورد وەکوو نەتەوە و مافەکانی
خەڵکی کوردستان دەکەن .نموونەی ئەمانە
بە درێژایی ئەم سااڵنە دیتراوە کە تەنانەت
مافی خوێندن و نووسین بە زمانی دایک
بــە کــورد ڕەوا نابینن .ئــەگــەرچــی زمانی
کــوردی لەسەر قسەی ئــەم جــۆرە فکر و
کەسانە پەکی نەکەوتوە و نەک ڕاناوەستێ
و ڕانــەوەســتــاوە؛ بەڵکوو ڕۆژ بە ڕۆژ لە
گەشەکردندا بــووە و هەیە ،و ئــەوەی لە
ڕاستیدا نەماوە و چووەتە ژێر ڕکێفی زمانی
دیکەوە زمانەکەی ئەوان واتە فارسییە.
بەهەر حاڵ ئەوەی کە لەم ماوەیەدا زیاتر
لــە هــەمــوان بــووە جێگای قسە و بــاس و
زیندووکردنەوەی ئەم عەقڵییەتە نەزۆکە،
قسەکانی ڕەزا پەهلەوی و بە دوای ئەودا
ڕەگەزپەرستیی هاوبیرەکانی ئــەو وەک
حوسێن شەریعەتمەداری لە سەر نەتەوە
نافارسەکان و حاشاکردن لە مافەکانیان

لە الیــەن ئــەوانــەوە بــوو ،کە دژکـــردەوە و
بەرەنگاریی بەرحەقی حیزبی دێموکرات و
چاالکانی سیاسیی کــورد و چین و توێژە
جۆراوجۆرەکانی کوردستانی بەدوای خۆیدا
هێنا.
لـــەم ڕووبــــەڕووبــــوونــــەوەدا هـــەروەک
ب ــاس کـــرا ،ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەی کــورد
تەنیا لەگەڵ حکوومەتێکی دیاریکراو نییە
بەڵکوو ڕووبــەرووبــوونــەوە لەگەڵ ڕوانگە
و عەقڵییەتێکە کــە زۆر ج ــار خراپتر و
دواکــەوتــووانــەتــر لە دەس ــەاڵت هەڵوێستی
خــۆیــان بــەرانــبــەر بــە کـــورد و مافەکانی
خــســتــووەتــە ڕوو .ب ــۆ وێــنــە زۆر جــار
پانئیرانیستەکان هەڵوێست و ڕوانگەیان
ب ــەران ــب ــەر ب ــە خــەڵــکــی ک ــوردس ــت ــان هیچ
دەسکەمێکی لە کۆماری ئیسالمی نییە و
بگرە زۆر خراپتر لە کۆماری ئیسالمییش
جــوواڵونــەتــەوە .هــەڵــبــەت بــە خۆشییەوە
ئێستا لە هەموو کات زیاتر بزووتنەوەی
کوردستان ئامادە و لە سەر خەتە و گەشەی
بیری نەتەوەیی خەڵکی کوردستانیش خاڵی
بەهێز و جێگای ئومێدی بزووتنەوەکەیە .لە
ڕاستیدا نە ڕێژیمی پەهلەوی و نە ڕێژیمی
ئێستا و نــە پــاشــمــاوەی پانئیرانیست و
فاشیستە ناوەندگەراکان نەیتوانیوە پێش
بە گەشە و پێشوەچوونی بیری نەتەوەیی
کــورد و بــزووتــنــەوەی کوردستان بگرن،
و لە چەندین و چەندین بۆنە و ڕووداوی

ئەم چەند دەیــەی ڕابـــردوودا و بەتایبەتی
لــە بیست ساڵی ڕابــــردوودا ئــەم گەشەی
نەتەوەیی و پێداگرییەی خەڵکی کوردستان
لە مافە نەتەوەییەکانیان بەئاشکرا و زۆر
یەکگرتووانە خۆی نیشان داوە.
لەالیەکی دیکەوە حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانن کــە بــە درێــژایــی ئــەم سااڵنە
سەرەڕای هەموو تێچوو و قوربانییەک کە
لەپێناو نەتەوەکەیان داویانە ،سەربەرزانە لە
مەیدانی خەباتدا مانەوە و لە ڕاستیدا خاڵی
دیکەی بەهێزی بزووتنەوەی کوردستان
هەر ئەم مانەوە و خەبات و تێکۆشانەی
حیزبەکان و هێزی پێشمەرگەی کوردستانە
کــە بــەخــۆشــیــیــەوە کــۆمــاری ئیسالمی و
هاودەستەکانی سەرەڕای سەرکوت ،تێرۆر،
زەبروزەنگ و تاقیکردنەوەی سامناکترین
چــەکــی کــۆمــەڵــکــوژ نــەیــانــتــوانــی مــەیــدانــی
خەباتیان پێ چۆڵ بکەن و لە خەڵکی خۆیان
داببڕن.
ئێستا کــە ب ــاس لــە داه ــات ــووی ئێرانی
پــاش کۆماری ئیسالمی و هاتنەبەرباسی
عەقڵییەت و ڕوانگە جۆربەجۆرەکانی ئێران
دەکرێ .بەخۆشییەوە کورد و بزووتنەوەی
ک ــوردس ــت ــان بــەڕێــکــخــراوتــر ل ــە هــەمــوو
شوێنەکانی دیکەی ئێرانە و ترسی نەیارانی
کوردیش هەر ئەم خاڵە هەستیارەیە .ئەم
ئــامــادەیــی و لــەســەر پــێبــوون و لەسەر
هەستبوونەی بزووتنەوەی کوردستانیش

مەنسوور مروەتی

هەر وا ئاسان بە دەست نەهاتوە .بە هەزاران
هەزار قوربانیی بۆ دراوە .ڕێبەرانی تیرۆر
کــراون ،شار و دێهاتی لێ وێران کراوە و
هەزاران پیر و الو و ژن و پیاوی سەروماڵی
خۆیان لە سەر داناوە.
ئەگەر خەڵکی کوردستان بیر لە داهاتووی
کــوردســتــان و بــزووتــنــەوە بەرحەقەکەی
دەکەنەوە و لە هەڵوێست و ڕوانگەی الیەنی
بــەرانــبــەری خــۆیــان ئــاگــادار و تـــووڕەن،
پێویستە ئــەو دوو خــاڵــەی کــە بــاس کرا
زیاتر لە هەمیشە بەهێز بکەن و بە تایبەتی
ئەوەیان لەبیر بێ کە ڕەمزی سەرکەوتنی
کورد و کوردستان تەنیا و تەنیا یەک شتە،
ئــەویــش یەکگرتوویی و یەکڕیزی خەڵک
و هێزە سیاسیەکانی کــوردســتــانــە .ئەمە
قسەیەکی دووپاتە و سواو نییە و لە ڕاستیدا
ستراتیژییە .تەجروبەی هاونیشتمانەکانمان
لە بەشەکانی دیکەی کوردستان زیاتر لە
هەموو کات ئەو ڕاستییەمان بۆ دەردەخا.
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دەنگێکی بوێر و چەکێکی بەهێزی
بزووتنەوەی کورد
دوای ڕووخانی ڕێژیمی شا ،پادگانی مەهاباد
ک ــەوت ــە دەســــت کـــــورد .بــەشــێــک ل ــە چـ ــەک و
کەرەسەی شەڕی ئەو پادگانە لە الیەن شەهید
سەید ڕەسووڵی دێهقان (بابی گەورە)وە هێنرانە
دێیەکانی «ســەیــدئــاوا» و «لگبن» لە ناوچەی
نــەغــەدە .لەنێو ئــەو دەستکەوتانەدا دەزگایەکی
سەید عەلی هاشمی گەیاندن "فرستەندە"یەکی گەورەی تێدا دەبێ کە
نازانن ئەوە بێسیمە یان شتێکی ترە .کاک سەید
ڕەسووڵ دۆستایەتییەکی تایبەتی دەگەڵ ئاغا چکۆلە ،کوڕی عەلیاغای
پەسوێ دەبێ و پرسی پێ دەکات کە "چۆن بزانین ئەو دەزگایە چیە"؟
ئاغا چکۆلەی پەسوێ موهەندیس خەیاتی (بە ڕەچەڵەک ئازەری) بە کاک
سەید ڕەسووڵ دەناسێنێ و دەڵێ ئەو ئەڕتەشییە و دۆستی منە .کاک
سەید ڕەسووڵ بە هاوکاریی ئاغا چکۆلە بە دوای موهەندیسدا دەنێرێ
و دەڵێ ئەو بێسیمە گەورە چییە؟ موهەندیس خەیاتی دەڵێ :ئەوە بێسیم
نییە بەڵکوو ڕادیۆیە. ...
کاک سەید ڕەســووڵ خەڵک کۆ دەکاتەوە و ڕادیۆ و کەرەسەکانی
شەڕ بەشان و پیلی ئەوان لە گوندی لگبن ڕا بۆ دۆڵی بابەکراوێ دەبا .لە
کێلێی سەرشاخان و لە دۆڵی بابەکراوێ لە نێو ئەشکەوتێکدا حەشاریان
دەدا و چەند کەسێک لە خەڵکی دێی بۆ پاراستنیان دادەنێ .سەرشاخان
و دۆڵی بابەکراوێ جێگایەکی ئەمین و پارێزراو بوو و دوژمن هەروا
بەئاسانی نەیدەتوانی زەفەری پێ بەرێ .شەهید سەید ڕەسووڵی بابی
گــەورە و کاک سمایلی ئاغا مەجیدی لە تەداروکات و پێداویستی و
هەڵسووڕانی ڕادیۆدا نەخشی هەرە گەورەیان هەبوو .دوایە لە دۆڵی
بابەکراوێ ،بڕیاری گواستنەوەی ڕادیۆ درا و بە شان و کۆڵی خەڵکی
بەئەمەگی دۆڵی لگبن و سەرشاخان تەواوی دامودەزگای ڕادیۆیان بە
داروبار گواستەوە بۆ کەڵەکووکەی سەرێ هەر لە ناوچەی سەرشاخان.
ڕادیۆ لەوێ دەستی کرد بە باڵوکردنەوەی بەرنامەکانی تاقیکردنەوەی.
لە ڕۆژی ١٥ی خەزەڵوەری ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویدا یەکەم بەرنامەی
تاقیکردنەوەی ڕادیۆ بە دەنگی هونەرمەندی گەورەی گەلی کورد نەمر
محەمەدی ماملێ باڵو کرایەوە .چەند کادرێکی بەئەمەگی حیزب وەک
عومەری ئەمینی و موهەندیس خەیاتی بۆ چاوەدێری و سەروبەرکردنی
ڕادیۆ دیاری کران .جارێکی دیکەش ڕادیۆ بارگە و بنەی بۆ بەرزاییەکانی
قەاڵتی شای و ناوچەی دۆڵی شێخان گواستەوە و بە مشوور و پسپۆریی
شەهید سەید ڕەسووڵی بابی گەورە لە «کانێ مام سەیدەی» دانرا.
رادیۆ یەکەم وەشانی ڕەسمیی بەرنامەکانی خۆی لە ٢٧ی جۆزەردانی
ساڵی١٣٥٩ی هەتاویدا لە کانێ مام سەیدەی بە بەشداریی ڕێبەری شەهید
د .قاسملوو و هەروەها کادر و پێشمەرگەکان ،شەهید سەید ڕەسووڵ
دیهقان ،موهەندیس خەیاتی ،سمایلی ئاغا مەجیدی ،محەممەد وەیسی،
خەلیل گادانی ،وەستا ئەحمەدی داغەی ،عومەر بەقایی ،عومەر ئەمینی،
پورئایشێ خوشکی وەستا ئەحمەد ناسراو بە دایکی حیزب ،ئامانە خان،
هاوسەری شەهید سەید ڕەسووڵی بابی گەورە و چەند پێشمەرگەیەکی
دیکە ڕادیۆیەکە بەناوی ڕادیۆ دەنگی کوردستانی ئێرا 
ن ناودێر کرا (ئێرە
دەنگی کوردستانی ئێرانە) .ئەو دەنگە ڕاستگۆ و هەقخوازە بە شمشاڵی
قالەمەڕە و سروودی " ئەی ڕەقیب" و چەند ئایەت لە قورئانی پیرۆز
و وتارێکی دوکتۆر قاسملوو و هەواڵەکان دەست بە کار بوو .دوای
ماوەیەک بڕیاردرا شوێنی ڕادیۆ لە دۆڵی شێخانەوە بگوازرێتەوە بۆ
گوندی شێلمانی نزیک شیوەجۆ ،کە دەفتەری سیاسیی حیزبی لێ بوو و
بە دۆڵی دێمۆکڕات ناوبانگی دەرکردبوو.
ڕادیۆ دەنگی کوردستانی ئێران ،بە دەنگە بە سۆز و ئاشناکەی بۆ
خەڵکی کوردستان ،دەنگی خەدیجە مەعزووری ،بابەتە سیاسییەکان بە
قەڵەمی ڕێبەرانی شەهید و بەرێزان مامۆستا عەبدوڵاڵی حەسەنزادە،
حەسەن شەڕەفی و کەریم حیسامی و دەیان و سەدان نووسەری دیکە
بوو بە ڕاگەیەنەرێکی سەرنجڕاکێش و جێی متمانە .دەنگی دلێرانە و
پێشمەرگانەی بەرێزان تەها عەتیقی ،بێهڕووز کوردئەحمەدی ،ئەحمەد
شێربەگی و پۆاڵ نانەوازادە و دەیان کادر و وێژەری دیکە ،دڵی گوێگرانی
ئەو ڕادیۆیەیان وەک گوڵی بەهار پاراو دەکرد .ڕێژیمی ئێران هەمیشە
بۆ کپکردنی ئەو دەنگە بێوچان هەوڵی دەدا .لە سایەی پارێزگاری پۆلێک
پێشمەرگەی ئازا و لەخۆبوردوو کە خەو و خواردنیان لە خۆ حەرام
کردبوو ،ئەو دەنگە دوژمنتۆقێنە هەرگیز بێدەنگ نەکرا.
ڕادیــۆ بێوچان شوێنگۆڕیی پێ دەکــرا ،کێلێی سەرشاخان ،دۆڵی
بــابــەکــراوێ ،کــەڵــەکــوکــەی ســـەرێ ،کــانــێ مــام ســەیــدەی ،شیوەجۆ،
ئاڵیەمەران ،ئاالنی سەردەشتێ-گوندی دوولکان ،-گەاڵڵە ،گەورەدێ،
بۆڵێی بناری قەندیل ،شارۆچکەی دوکان ،کۆیە و کەرکووک .لە هەمووی
ئەو شوێنانەدا دەنگە بەهێزەکەی ڕادیۆ بێهێز نەکرا.
ئەوکات مێدیا و تەکنولۆژیا ئەوەندە پێشکەوتوو نەبوو کە بتوانێ
ڕاستییەکان لەکاتی خۆیدا بۆ خەڵک باڵو بکرێتەوە ،بەاڵم دامەزرانی
ڕادیۆی دەنگی کوردستانی ئێران ئەو کەلێنەی پڕ کردەوە و هەواڵەکانی
بــوون بــە جێگای بـــاوەری نــەتــەوەیــەک .لــە ساڵەکانی  ١٣٧٠و٧٢و
٧٣ی هەتاویدا لە واڵتی سوێد ڕادیۆیەکم کڕی ،بە هەزاران کیلۆمیتر
دوور لە نیشتمان ،هەموو ڕۆژێــک ئاگاداری سیاسەتی حیزبەکەمان
و کوردستان دەبووین .ڕاگەیاندراوەکانی دەفتەری سیاسیی حیزبی
دێــمــوکــڕاتــم بــە بــەرپــرســانــی کۆمیتەی حــیــزب لــە ســوێــد دەدا ،ئەو
ڕاگەیەندراوانەی زۆر پێویست بووایەن ،لەبەرم دەنووسینەوە و دەمدان
بە کۆمیتەی حیزب .بوونی ئەو دەنگە ڕاستوێژە لە فەزای مێدیای پر لە
سانسۆڕی ڕێژیمی داسەپاوی ئێراندا بە یەکێک گرینگترین دیاردەکانی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی کورد دادەنرێ" .دەنگی کوردستانی ئێران"
کۆڵەکەیەکی پۆاڵیین بوو لە بەرامبەر تەوژمی دەزگای تەبلیغاتیی پڕ
لە درۆ و چەواشەکارییەکانی ڕێژیمی ئێران لــەدژی گەلی کــورد و
وەدرۆخستنەوەی هەواڵە ناڕاستەکانی دەسەاڵتدارانی ئێران .دەنگی
کوردستانی ئێران سیاسەتی چەپەڵ و دژیگەلیانەی ڕێژیمی دژ بە
گەلی کورد لە سەر ڕێبازێکی ڕاستگۆیانە و بە زمانێکی پاراو و بە
ئەدەبیاتێکی خاوێن و بە دوور لە بێڕێزیی لەقاو دەدا .ڕۆڵێکی گرنگی
لە پووچەڵکردنەوەی پڕوپاگەندەی ڕێژیم لە دژی کورد و هەوڵدانی
ئەو ڕێژیمە بۆ سڕینەوە و تواندنەوەی گەلێک وەک گەلی کورد لەسەر
زەوی هەبووە.
پێرۆز بێ ٢٧ی جۆزەردان ،ڕۆژی دامەزرانی ڕادیۆ دەنگی کوردستان!

پرسی نەتەوەکان و
هاوکارییان لە ئاستی سەرانسەریی ئێراندا
بۆ ئەوەی بچینە نێو باسی پرسی نەتەوەکان
و چەندیوچۆنیی هاوکاریی نێوانیان لە ئاستی
ســەرانــســەریــی واڵتـــدا پێویستە ئ ــاوڕ لــە دوو
مەسەلەی گرنگ بدەینەوە .یەکەم ڕاستییەکانی
پێکهاتەی نەتەوەیی ئێران و دووەم هێزەکانی
دژبەر و یا هاوتەریب لەگەڵ ئەو مەسەلەیەدا .لە
کەس شاراوە نییە کە سەرەڕای ئەوەی نیزیک
بە سەدەیەکە لەالیەن نوخبە و دەسەاڵتدارانی
نــەتــەوەی فــەرمــانــڕەواوە کــار بــۆ تــوانــدنــەوەی
نەتەوە نافارسەکان دەکرێ و ئێران بە دەوڵەت-
نەتەوە دادەنرێ ،بەاڵم نەیانتوانیوە ئەو ئامانجە
دەستەبەر بکەن .نەتەوە ژێردەستەکان نەک تەنیا
نەتواونەوە ،بگرە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ خۆیبوون
و شوناسخوازی پتر لە نێویاندا پەرەی گرتوە.
ئــەوەنــدەی پەیوەندیی بــە نــەتــەوەی ک ــوردەوە
هــەیــە ،لــــەوەش زیــاتــر چــووەتــە پــێــش و ئــەم
شوناسخوازییەی کورد هەم گەشەی سیاسیی
کردوە و هەم ئەو نەتەوەیە خۆی ڕیکخستوە ،چ
لە شیوەی تێکۆشانی حیزبیدا ،چ لە چوارچێوەی
کۆمەڵگەی مەدەنیدا.

دروشمەکانیشی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕادیکاڵتر
دەب ــن .بــزووتــنــەوەی نــاڕەزایــەتــیــی ئــەو خەڵکە
هەرچەندە تا دێ بەرفرەوانتر و گەورەتر دەبێ،
بەاڵم لەبەر ئەوەی نەخشەڕێگا و ڕێبەرایەتیی
تۆکمە و دیاریکراوی نییە ،لە نێوخۆیدا پرشوباڵو
و خاوەنی فرە گوتارییە .وەک چۆن بەشێکی
لە بێهیواییان پەنا دەبــاتــەوە بــەر ڕاب ــردوو و
لە جیاتی پالن بۆ داهاتوو ،بە شانازیی نەبوو
و شان و باهۆی دیکتاتۆری پێشوو هەڵدەڵێ.
واتە لە کۆتەرەدار ڕەوینەوە و بە سەر بەرازدا
کەوتن و خوالنەوە بە دەوری جەغزێکی باتڵدا.
لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەشــدا ئەوەیان وەک
دەرفەتێک قۆستوەتەوە تا وەک ساڵی ١٣٥٧
چەترێک بۆخۆیان بدۆزنەوە تا لەژێر سایەیدا بە
نان و نەوایەک بگەن و دەســەاڵت بەدەستەوە
بگرن .بــەاڵم بەشی هــەرەزۆری ئۆپۆزیسیۆنی
نێوخۆ کە دەتوانم بڵێم زیاتر لە سەتا ٪٧٠ی
کۆمەڵگەی ئێران دەگرێتەوە ،ئەگەرچی لە ڕێژیم
بێزراون ،بەاڵم تا ئێستاش ئاڵتەرناتیڤی جێگای
بـــاوەڕی خــۆیــان نــەدۆزیــوەتــەوە .هەربۆیەش

لەالیەکی دیکەوە هێزی نەتەوەی فەرمانڕەوا
کەلێنی زۆری ت ـێکــەوتــوە و بــە ســەر چەند
نیمچە بەرەدا دابەش بووە .تا ئێستاشی لەگەڵ
بــێ گــەورەتــریــن هێزیان کــە بــە هــەمــوو جــۆرە
چەکێک چەکدارە ،نیمچەبەرەی "نیزام"ی کۆماری
ئیسالمییە ،بە هەموو دەستە و گرووپەکانی نێو
ئەو نیزامەوە ،بە توندئاژۆ و ئیسالحتەڵەبەوە ،بە
الیەنگر و موماشاتخوازەوە .ئەو بەرەیە ئێستا لە
تەنگانەیەکی زۆر و چارەسەرنەکراودایە .قەیرانە
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئەمنییەتییەکان
بەرۆکی گرتوون و زۆر ئاستەمە بتوانێ لیی
دەرچــن .ئەو قەیرانانە کە بەرهەمی سیاسەتی
هەڵە ،کارلێنەهاتوویی بەرپرسان و ئیدئۆلۆژیی
چەقبەستووی نیزامن ،بە هیچ جۆرێک ناتوانن
لەالیەن خودی ئەو نیزامەوە چارەسەر بکرێن.
هۆیەکەشی ئــەوەیــە کە هەموو ئــەو قەیرانانە
بــەهــۆی شــونــاس و ســروشــتــی تــایــبــەتــی ئــەو
نیزامەوە خوڵقاون بۆ چارەسەرکردنیان پێویستە
ئەو سروشت و شوناسەی نیزام بگۆڕدرێ ،کە
لەو حاڵەتەشدا ئەو نیزامە دەڕووخێ .بۆیە ئێستا
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە نێو جەغزێکدا گیری
خواردوە کە بۆ دەربازبوون ڕوو لە هەر الیەک
بکا دەبێ بەسەر بەشێک لە بوونی خۆیدا باز بدا
و الیەک لە ڕێژیمەکەی بکاتەوە .خۆ ئەگەریش
هەر لەنێو ئەو جەغزەدا بخولێتەوە ،بێگومان
ڕۆژێک لە ڕۆژان تووشی داڕمان دەبێ .کەواتە
بەوە دەکرێ ئەو ئەنجامە وەربگرین کە ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی سەقامگیری و داهاتوویەکی
دوورودرێژی نییە.
ئــەوەش کە لــەوبــەری جــادە ڕاوەســتــاوە ،بە
ئۆپۆزیسیۆنی نێوخۆ و دەرەوەی واڵتــەوە ،لە
ڕاستیدا بە ســەر چەند نیمچە ب ــەرەدا دابــەش
بوون .بەشی سەرەکی کۆمەاڵنی خەڵکی ناڕازیی
نێوخۆی واڵتن کە هیچ هیوایەکیان نە بە ڕێژیم و
نە بە گۆڕانکاریی دێموکراتیک لە ڕێژیمدا نەماوە
تا گیروگرفتەکانیان بۆ چارەسەر بکا.
لەنێو خەڵکی نێوخۆشدا بۆچوونی جیاواز هەیە
و لە گۆشەنیگای جــیــاوازەوە بۆ ئاڵتەرناتیڤی
ڕژیــــم دەڕوانــــــن .ئــــەوان هــێــزی س ــەرەک ــی و
ئەسڵی بابەتەکەن ،بەاڵم ڕێبەری و پالتفۆڕمی
هاوبەشیان نییە و بەباشی خۆیان ڕێکنەخستوە.
ئـــەو بــەشــە دەســتــی لــە ڕێــژیــم هــەڵــگــرتــوە و

جــارێ وزە و پوتاسیەلی خەباتگێریی خۆیان
بــەتــەواوی بەکار ناهێنن و پاشکەوتی دەکــەن.
لە نێوخۆ دا وەک ئاماژەم پێ کرد نەکراوە و
نەتوانراوە پالتفۆڕمێک وڕ ێبەریەکی هاوبەش
پێکبێ و ،لەنێو ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵتیشدا
ئاڵتەرناتیڤێکی جیددییان پێ شکنایە.
ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی واڵتیش کە هەمووان
هەوڵیان ئەوەیە خۆیان لەو هێزەی نێوخۆ بە
خــاوەن بکەن و بە هۆیەوە جڵەوی دەســەاڵت
لە تاران بەدەستەوە بگرن ،چوار نیمچە بەرەی
جیاوازن:
نــیــمــچــە بـــــەرەی ســەڵــتــەنــەتخــوازەکــان بە
مەشڕووتەخواز و پاشایەتیخوازەوە .ئەوانە
دەیانهەوێ لە نەبوونی ئاڵتەرناتیڤدا لە ئاوی
لێڵ ماسی بگرن و بە خەرجکردنی ئەو سامان
و دراوەی کــاتــی خــۆی لــە خــەزێــنــەی گەالنی
ئێرانیان وەدرەنا و دۆاڵری  ٧تمەنییان پێ کڕی
و لە لۆسئەنجلس و سانفڕانسیسکۆ و ناوەندە
گرنگەکانی دیکەی ئابووریی دنیای ڕۆژئــاوا
وەبەرهێنانیان پێ کرد و هەروەها بە ئیمکاناتی
واڵتانێک کە دوای ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمییش گــەرەکــیــانــە بــە قــازانــجــی خۆیان
چەرخی دەسەاڵتداریی لە ئێراندا هەڵسووڕێنن؛
سواری شەپۆلی ناڕەزایەتییەکان بن و جارێکی
دیکە سیستمێکی شکستخواردووی چەندین دەیە
لەمەوبەر زیندوو بکەنەوە.
نیمچە بەرەیەکی دیکە بریتییە لە کۆماریخوازەکان
بە هەموو تەیفە جۆراوجۆرەکانیانەوە .هەر لە
جەبهەی میللی و ڕێکخراوی کۆماریخوازانەوە
بگرە ،تا شوڕای گوزار و کەسایەتییەکان و مێدیا
فارسی زمانەکان .ئەوانیش دوو خەم و داڵغەی
سەرەکییان هــەیــە .گرتنەدەستی دەســـەاڵت و
پاراستنی یەکپارچەیی خاکی ئێران .ئەوانەش لە
فۆبیای پەرەگرتنی خەباتی نەتەوە ژێردەستەکان
و دابەشبوونی ئێران ،ئامادەن لەگەڵ شەیتانیش
یەک بگرن ،هەربۆیە هەرچەند بە قسەی خۆیان
کــۆمــاریــخــوازن ،کــەچــی ئــامــادەی هــاوکــاری و
تەنانەت یەکگرتن لەگەڵ سەڵتەنەتخوازەکانیشن.
نیمچە بەرەیەکی دیکە حیزب و ڕێکخراوە
چەپەکانن بە هەموو شەبەنگ و جۆرەکانیانەوە.
داڵــغــە و دڵــەڕاوکــێــی ئــەوانــیــش بەدەستهێنانی
مۆڵەتی چاالکیی سیاسی لە نێوخۆ و یارمەتیدان

مستەفا شەڵماشی

بە پاراستنی یەکپارچەیی خاکی ئێرانە .بەشێک
لــەو الیــەنــانــە وەک حیزبی تـــوودە و چریکە
فیداییەکانی ئەکسەرییەت ئێستاش ئەگەر ڕێژیمی
کــۆمــاری ئیسالمی ڕێگایان پێ بــدا بە ئــازادی
بچنەوە نێوخۆ ،بە سەرەوە دەچنەوە و دەست بە
دانی دروشمی دژی ئیمپڕیالیستی دەکەنەوە .خۆ
ئەگەر فشاریشیان بۆ هات دیسان وەک پەنابەر
ڕوو لە واڵتانی بە قەولی خۆیان ئیمپڕیالیست
دەکەنەوە .بەشێکی دیکە لە ڕێکخراوە چەپەکان
ئــەگــەرچــی بەپرەنسیپن ،ب ــەاڵم زۆر الواز و
پرشوباڵون.
هێزێکی چاالکی دیکە ڕێکخراوی موجاهیدینی
خەڵکی ئێرانە .کە هــەر بە مێتۆد و دروشمی
نیزیکەی پێنج دەیە لەمەوبەری خۆی کار دەکا،
بەاڵم زۆر بەباشی لە میکانیزم و کەرەستەکانی
ســـــــەردەم ،بــەتــایــبــەتــی دیــپــڵــۆمــاســی کــەڵــک
وەردەگـــرێ .ئــەو ڕێکخراوەیە لە چوارچێوەی
ئــیــدئــۆلــۆژی و هــێــژمــۆنــیــی خــۆیــدا دەیــهــەوێ
تــا ڕادەیــــەک ئ ــاوڕ لــە مــەســەلــەی نەتەوەکانی
ئــێــرانــیــش ب ــدات ــەوە و تــەنــانــەت ڕایــگــەیــانــدوە
ئامادەیە کە ئەو گەاڵڵەی خودموختارییەی کاتی
خۆی لە ساڵی )١٩٨٣( ١٣٦٢دا لەگەڵ حیزبی
دێموکرات ئیمزای کردوە ،بۆ نەتەوەکانی دیکەی
ئێرانیشی بەڕەسمی بناسێ .بــەاڵم ڕێکخراوی
موجاهیدینیش دوو گرفتی گــەورەیــان هەیە.
یەکەمیان هێژمۆنیخوازییە کە لەگەڵ دێموکراسی
(کە ویستی بەشی هــەرەزۆری خەڵکی ئێرانە)
یەک ناگرێتەوە .دووەمیشیان دەسەاڵتی دینی
"واتە ئیسالمی سیاسی"یە کە دوای ئەو نموونە
ڕەشــەی ڕێژیمی خومەینی لە ئیسالمی نیشان
دا ،گومان لەوەدا نییە کە لەنێو کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێراندا الیەنگری زۆر کەمە .هەڵبەت ڕێکخراوی
موجاهیدین لــەم دواییانەدا باسی حکوومەتی
ســێــکــوالر دەکــــەن و دێــمــوکــڕاســیــیــش ه ــەر لە
کۆنەوە ویردی سەر زمانیانە .ئەوان ئەگەر واز
لەو هێژمۆنیخوازییە بێنن و بە ڕاستی بیانهەوێ
پشتیوانی لە دەوڵەتی سێکوالر ،دێموکراسی و
مافی نەتەوە ژێردەستەکان بکەن ،دەکرێ لەگەڵ
حیزب و ڕیکخراوە نەتەوەییەکان بۆ ڕووخانی
ڕێژیم هاوکاریی مەیدانییان هەبێت.
لــەبــەرامــبــەر ئـــەو ب ــۆچ ــوون و ڕێــکــخــراوە
جــۆراوجــۆر و جــیــاوازانــەی ســەرانــســەری لە
ئێرانیدا ،هێزەکانی سەر بە نەتەوە ژێردەستەکان
هەن کە هێزە کوردییەکان لەنێویاندا ڕێکخراوترین
و بەهێزترینیانن .ئەو هێز و الیەنە نەتەوەییانە
ئەگەر بیانەوێ لە ئێرانی داهاتوودا جێگە و پێگەی
شیاوی خۆیانیان هەبێ ،پێویستە لە نێوخۆیاندا
یەک بگرن و لەسەر سیستمی فیدڕاڵی لە سەر
بنچینەی پێکهاتەی نەتەوەی پێ دابگرن .ئەوان
نابێ ،هاوکاری هیچ هێزێکی سەراسەری بکەن،
یان لەگەڵیان بچنە بەرەیەکەوە کە باوەڕیان بە
فرەنەتەوەبوونی ئێران نەبێ و هیچ بەرنامەیەکیان
بــۆ چــارەســەری مــەســەلــەی نــەتــەوەکــان نەبێ.
ئەگەر ئەوان بۆخۆیان یەک بگرن ،گومان لەوەدا
نییە کە دەبنە گەورەترین هێزی گۆڕەپانی ئێران
و هەر دەسەاڵتێک لە تاران بێتە سەر کار ،ناچار
دەبــێ حیسابیان بۆ بکا و گوێ لە داواکانیان
بگرێ .بــەاڵم داینامۆی وەڕێخستن و تــەوەری
لــێ ـککــۆکــردنــەوەی ئــەو هــێــزە نــەتــەوەیــیــانــەش
دەک ــرێ ب ــەرەی کوردستانی بــێ .واتــە حیزبە
کارلێهاتوو و بە نفوزەکانی کورد پێویستە لە
پێشدا نێوماڵی خۆیان ڕێک بخەن ،پاشان لەگەڵ
یەکتر بەرەیەکی کوردستانی پێک بێنن و ئەو
بەرەیەش دەتوانێ ببێتە میحوەر بۆ پێکهێنانی
بـــەرەی نــەتــەوە ژێــردەســتــەکــان .گــەورەتــریــن
ڕۆلیش بۆ پێکهێنانی بەرەی کوردستانی دەتوانێ
حیزبە گەورەکەی دێموکڕات وەعــۆدەی بگرێ.
بەاڵم پێویستی سەرەکی بۆ ئەو ڕۆڵە گەورەیە
وەســەریــەک خستنەوەی بنەماڵەی گ ــەورەی
دێموکرات و ڕێکخستنەوەی حیزبە خۆشەویست
و بەنفوزەکەی دێموکراتە.
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مەجلیس و پڕۆژەیاسای دەستئاوەاڵکردنی
حکوومەت بۆ کوشتنی خەڵک

زانیار حوسەینی

لە سیستمی سیاسیی هەموو ئــەو واڵتانەی
پارلەمانیان هــەیــە ،پــارلــەمــان واتـــای نوێنگەی
ئیرادەی یاسایی و حقووقیی خەڵکی ئەو واڵتەیە.
بە واتایەکی دی نوێنەرانی خەڵک لــەوێ هەوڵ
دەدەن بۆ وەدیهێنان و پاراستنی ماف ،ویست و
داخوازییەکانی خەڵک و ،هەروەها پەسندکردنی
یاساگەلێک کــە بــە ســەرنــجــدان بــە واقعەکانی
کۆمەڵ ئاستی ژیان و پێشڤەچوونەکانی کۆمەڵگە
بەرەوسەرتر ببا و بە دابەزاندنی چوارچێوەیەکی
دروست لە قەوارەی یاسایی واڵتدا ،پێشکەوتوویی،
چاکسازی و دادپەروەری بکرێتە بەردی بناغەی
بەڕێوەبەریی واڵت .ئەوە خۆی دەبێتە پێکهاتنی
هاوسەنگی و هەڵسوکەوتێکی مەنتقی و ئوسولی
لــەنــێــوان خــەڵــک و دەســــەاڵت لــەســەر بنەمای
ڕێزگرتن لە مافە جۆراوجۆر و سەلمێنراوەکانی
خەڵک و دیاریکردنی هەرچی باشتر و ڕوونتری
ڕادەی ئەرک و دەسەاڵتی کاربەدەستان.
کاتێک باسی پارلەمان ،یاسا و نوێنەرایەتیی
خەڵک لە پارلەمان و بازنەی دەسەاڵت و ئەرکەکانی
لە ئێراندا دەکرێ ،پێویستە بەرچاوڕوونییەکمان لە
مێژووی پارلەمان لەو واڵتە و چۆنیەتیی دامەزرانی
پارلەمان و ئەو قۆناخگەلە هەبێ کە تاکوو ئێستا
بڕیویەتی .چونکی یاسا پەسندکراوەکانی پارلەمان
بەشێوەی ڕاستەوخۆ کاریگەرییەکی تــەواو و
دیــاری هەیە بە سەر ژیان و هەڵسوکەوتی ئەو
دوو بەردەنگە لەگەڵ یەکتر (خەڵک و دەسەاڵت
)؛ بەتایبەت لەو شوێنانەی کە باس لە پێشێلکاریی
مافی خەڵک لــەالیــەن دەســەاڵتــەوە دەک ــرێ ،یان
باسەکە دەچێتە ســەر ڕادەی دەستئاوەڵەیی
دەســەاڵت لەبەرانبەر خەڵک بەنیسبەت مــاف و
داخوازییەکانیدا .هەر بۆیە لەدەسپێکدا پێویستە
ئەوە بگوترێ کە پارلەمان نوێنگەی نوێنەرایەتیی
ئیرادەی خەڵکە و هەرکات پارلەمان لە ئەرک و
بەرپرسایەتییەکانی خۆی بە هەر هۆیەک البدات،
تای تــەرازوو و هاوکێشەی هێز لەنێوان خەڵک
و دەسەاڵتدا بە الی دەسەاڵتداردا دەشکێتەوە و
لەو سۆنگەیەوە خەڵک وەال دەنرێن و مافەکانیان
پێشێل دەکرێن.
لەو واڵتانەش کە دەسەاڵتی حاکم ،دەسەاڵتێکی
دیکتاتۆڕ یان تۆتالیتێرە ،یەکێک لە هەوڵەکانی
دەســەاڵت ،قۆرخکردنی پارلەمانە بۆ ئــەوەی لە
بــەرژەوەنــدیــی خۆیدا بــەکــاری بێنێ ،بەجۆرێک
کە لە دوای مــاوەیــەک ئــەو کەسانەی بە ناوی
نوێنەرانی خەڵک دەچــنــە پــارلــەمــان ،لەڕاستیدا
بەهۆی تێپەڕین لەو پاڵوێنانە ئەگەر بەتەواویش
نوێنەری ڕاستەقینەی دەسەاڵت (نەک خەڵک) نەبن
النیکەم نیزیک لە دەسەاڵتن کە بەڕواڵەت بە ناوی
نوێنەرایەتیی خەڵک لەو پێگەیەدا جێ دەگرن.
بــەنــی ســـەدر ،یــەکــەم ســەرکــۆمــاری کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران ڕۆژی ٢٥ی جۆزەردانی ساڵی
١٣٦٠ی هەتاوی لە نامەیەکدا بۆ خومەینی بۆی
دەنــووســێ" :ئــاغــای خومەینی! جەنابت ناتەوێ
یاسای بنەڕەتیی واڵت جێبەجێ بکرێ .لە پرسە
بنەڕەتییەکانی واڵتدا جۆری هەڵسوکەوتی ئێوە
بەجۆرێکە کە واڵتی لەگەڵ مەترسیی فەنابوون
ب ــەرەوڕوو کــردۆتــەوە .ئێوە سەرۆککۆمارێکی
الواز ،دەوڵــەتــێــکــی بــیدەس ــەاڵت ،پارلەمانێکی
ژێــرچــەپــۆکــە و دەزگــایــەکــی دادتــــان دەوێ کە
ئــامــرازی هەڕەشە و لەنێوبردنی نەیارەکانتان
بێت ".ئــەو نامەیە بــەتــەواوی بەڵگەیەکە لەسەر
تەواوی کردەی پارلەمان و ئەو کەسانەی بەناوی
نوێنەری خەڵک لەو شوێنەدا ڕێک خــراون .تازە
ئەو نامەیە ئی تەنیا سێ ساڵ دوای شۆڕشی ساڵی
٥٧ی هەتاوییە ،واتە ئەوکاتە کە کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمی هێستا بەتەواوی ناوەندەکانی
دەسەاڵتیان قۆرغ نەکردبوو.
ئێرانی بندەستی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی
چوار دەیەی ڕابردوودا زۆری نەهامەتی لەدەست
ئەو ڕێژیمە چاشتوە کە خۆپیشاندانەکانی ساڵەکانی
 ١٤٠١,٩٨,٩٦,٨٨,٧٨دەراوێشتەیەکی ڕوون بۆ
ئەو دۆخــەن .لە هەموو ئەو ماوەیەدا پارلەمان
لەجیاتی خستنە بەر باسی الیەحە و تەرحێک بۆ
پێکهێنانی ئاڵوگۆڕ لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی

خەڵک و ڕێفۆڕم لە پێکهاتەی سیاسیی واڵتدا ،بە
پەسندکردنی قانوونگەلی جۆراوجۆر خزمەتی بە
پاوانخوازیی زیاتری دەسەاڵت و ڕێخۆشکردن
بۆ سەرکوت و زەبروزەنگی پتر کردوە .تازەترین
شــاکــاری مەجلیس باسی چاکسازیی قانوونی
هەڵگرتن و بەکارهێنان چەکە کە ئەمجارەیان جیا
لە هێزە نیزامی و ئینتیزامییەکان دەستی ناوەندە
ئەمنییەتییەکانیشی بۆ تەقەکردن لە خەڵک ئاوەاڵ
کردوە.
ئــەو بــاســە ســەرەتــا وەک الیــەحــەی دەوڵ ــەت
لە خەرمانانی ساڵی ١٣٩٥ی هــەتــاوی لەالیەن
کابینەی ڕووحانییەوە درا بە پــارلــەمــان؛ واتە
لـــــەدوای پــەیــدابــوونــی قــەیــرانــی ئـــابـــووری و
دەرکەوتنی نیشانەکانی ،بەاڵم لەو ماوەیەدا لە
پاڕلەماندا مایەوە و بە هاتنەسەرکاری ڕەئیسی
جــارێــکــی دی ه ــات ــەوە بـــەربـــاس .ئــــەوەش لە
کاتێکدایە کە ئێران لە بازنەی زەمەنیی دوو ساڵ
دوو ساڵدا خۆپێشاندانی گــەورەی سەرانسەری
بە خۆیەوە بینیوە و لەو خۆپێشاندانانەدا ،خەڵکی
مــەدەنــیــی نـــاڕازی بــە دڕەنــدانــەتــریــن شێوەکان
ســەرکــوت ک ــراون ،گــیــراون ،ئەشکەنجە دراون
و ژمارەیەکی بەرچاویش لەسەر شەقام و لە
ڕەوتی خۆپێشاندانەکاندا بە تەقەی ڕاستەوخۆی
هێزە سەرکوتگەرەکان ،گاڕدی بەناو دژەشۆڕش
و هێزە ئەمنییەتی و لیباس شەخسییەکانەوە
کوژراون و بریندار بوون.

بەرچاو و زەق کراوە کە یەکەمیان بەکارهێنانی
مەئمووری چــەکــدارە لەجیاتی هێزی چەکدار؛
بــەو مــانــایــە هــەرکــەس کــە ئــەمــری پــێ کــرابــێ،
حــەقــی بــەکــارهــێــنــانــی چــەکــی بـــــەدژی خــەڵــک
هەیە ،نــەک تەنیا ئــەو کەسانەی کە لە یاسادا
بــەڕوونــی دی ــاری ک ــراون و ڕادە و چۆنیەتیی
ئەو ئیزنەشیان بۆ شی کراوەتەوە .دووهەمیان
البردنی باری جینایی کردەوەکەیە ،بەو جۆرە کە
بەنیسبەت تاوانباری چەکدار ( مەئموور و هێزی
چــەکــدار )زۆر بەزەحمەتتر لە پێشوو دەکــرێ
سکااڵ لە دژیــان تۆمار بکرێ .هاوکات وشەی
پــارێــزگــاریکــردن لەخۆ کە نامۆ و ڵێڵ پێناسە
کراوە ،دەستی چەکدارانی ڕێژیم ئاوەاڵ دەکا کە
هەرکات ویستیان یان ئەمریان پێ کرا بەبیانووی
پارێزگاری کردن لەخۆیان دەست بۆ چەک بەرن
و لەبەرانبەر ئەوەشدا دەسەاڵتی یاسادانەر هەر
بۆ ئەو بەشە مافی بەرگریی ڕەوا بەو چەکدارانە
دەبەخشێ و نەتەنیا ئەو بەرگرییە بۆ ئەوان بە
ڕەوا دەزانێ بەڵکوو لە دانی خوێنباییش پەڕاوەی
ک ــردوون .بەمجۆرە دەســەاڵت لەالیەک بازنەی
دەستئاوەاڵیی چەکدارانی خۆی بۆ تەقەکردن
لە خەڵک زیاد دەکا و هاوکات متمانە و بەڵێنی
یاساییان پێ دەدا کە لەبەرانبەر بەکارهێنانی
چەک لە هەر کاتێکدا کە بەپێویست زانرا ،تووشی
دادگــا و سزا و تەنانەت جەریمە و خوێنباییش
نەبنەوە .لەالیەکی دیکەوە بە پەسندکردنی ئەو

پارلەمان لەدوای ئەو ڕووداوانــە و لەم ساڵدا
لەسەر الیەحەی دەوڵەتی پێشوو ،ڕەشنووسی
تەرحێکی بە بەشداریی دەزگــای داد و ستادی
هێزە چەکدارەکان داڕشت .ئەو پڕۆژەیاسایەی کە
ئێستا لەسەر بابەتی چۆنیەتیی بەکارهێنانی چەک
لەالیەن هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمییەوە
هەیە ،یاساکەی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٣٧٣ی
هەتاوی .بەاڵم ئەو ئاڵوگۆڕانە چین کە قەرارە لەو
یاسایەدا پێک بێن؟ دەوڵەت لەو پێوەندییەدا چەند
شتی وەک ئاڵوگۆڕ لە یاساکەدا دەوێ:
یەکەم ،گۆڕینی دەستەواژەی "هێزە چەکدارەکان"
بە "مەئموورە چەکدارەکان"ە .واتا هەر کەسێک
کە بەپێی یاسا بتوانێ چەک هەڵگرێ و ئیزنی
چەکداربوونی درابێتێ .دووهــەم ،ئەو کەسانەی
کە لەالیەن شوێنە پێوەندیدارە یاساییەکانەوە
بۆ پارێزگاری لە خۆیان چەکدار کراون ،کاتێک
تووشی تاوانێک بوون بەپێی هێندێك هەلومەرج
و حــاڵــەت ســزا نــەدرێــن و ئــەگــەر بەکارهێنانی
چەک لەالیەن ئەوانەوە بە بەرگریی مەشرووع
و ڕەوا بــزانــدرێ ،پێویست بە دانــی خوێنبایی
نەکات .سێیەم ،بۆ دەسبەسەرکردنی دزەکــان،
مرۆڤڕفێنەرەکان ،باجئەستێنەکان ،التولووتەکان
بــە چــەکــی ســـارد و گـــەرم ،قاچاخچیی مــاددە
هۆشبەرەکان ،بکوژەکان و کەسانێک کە هەوڵ
بۆ کاری تێکدەرانە دەدەن ،جگە لەوەی یاسای
ئێستا ئیزنی بەکارهێنانی چەک لەکاتی هەاڵتنیان
بە هێزە چەکدارەکان دەدات ،لە هەوڵی ئەوە دان
کە "هەوڵ بۆ بەرەنگاریشی " لێ زیاد بکرێ .ئەو
ئاڵوگۆڕە لەو یاسایەدا ئیزنی بەکارهێنانی چەک
لە کاتی ئاڵۆزی و دەربڕینی ناڕەزایەتی لەنێو
زینداندا بە مەئموورەکان دەدات .چ ــوارەم :لە
یاسای ئێستادا ئیزن بە هێزە ئینتزامییەکان دراوە
کە لە ڕێپێوان و خۆپێشاندانەکاندا بۆ سەرکوت
و کپکردنی دەنگی خۆپێشاندەران بە دەستووری
فەرماندەی عەمەلیات ،چەک بەکار بهێنن .لەو
ئــاڵــوگــۆڕە نوێیە لــەو یــاســایــەدا ،ئــەو ئیزنە بۆ
مەئموورە ئەمنییەتییەکانیشە.
بەکورتی لــەو یاسایەدا کــار بۆ دوو بابەتی

یاسایە لەو بازنە زەمەنییەدا کە خۆپێشاندانەکان
لە ئێران بەهۆی کێشە جۆراوجۆرەکان ڕۆژبەڕۆژ
زیاتر دەبێ و گەشە دەستێنن ،هەوڵی سازکردنی
نائەمنیی ڕەوانیی پتر و زیاترکردنی کەشی تۆقێنەر
دەدا بەدژی خەڵک و خۆپێشاندەران .مەسەلەی
دیکەش ئەوەیە کە دەستی خەڵک دەبەستێ بۆ
سکااڵ تۆمارکردن لەبەرانبەر ئەو سەرکوتگەرانە
لە دەزگای داد و سێبەری ئەمنی یاسایی بۆ ئەوانە
بەرینتر کردۆتەوە .واتە دەسەالت ئەگەر تا دوێنێ
بەهێزە سەرەڕۆ و نەناسیاو و بەناو "خودجوش"
خەڵکی سەرکوت دەکرد و دەیکوشتن ،ئەمڕۆکە
بەئاشکرا و بە بەقانوونیکردنی سەرکوتی خەڵک
لــەالیــەن هــەر چــەکــدارێــکــی ســەر بــەدەســەاڵت،
خۆپێشاندانەکان سەرکوت دەکا و خەڵک دەکوژێ
و بکوژەکان وەک بەرزەکی بانان بۆی دەردەچن.
ئ ــەوەی جێی ئــامــاژەیــە کــە ئــەو ئــاڵــوگــۆڕە –
بەڕواڵەت چاکسازی لە قانوونەکەی پێشوودا-
دژی ئەسڵ و بنەمایەکی زۆر ســادەیــە کــە بە
ئــەســڵ و بنەمای تــەقــەنــەکــردن نــاســراوە؛ واتــا
مەئموور دەبێ بەبێ بەکارهێنانی چەک ئەرکی
خۆی بەجێ بگەیەنێ .بەاڵم بە پەسندکردنی ئەو
ئاڵوگۆڕە لەو قۆناغەی ئێستای ئێراندا ئەرکی
ڕاستەقینەی هێزە چەکدارەکان یان باشتر بڵێین
مەئموورە چەکدارەکان بەتەواوی ڕوون دەکاتەوە
و دەردەکــەوێ کە ئەوان دەتوانن بکوژن ،ببڕن،
تــاوان بکەن و هیچیشیان لەسەر نەنووسرێت.
ئەوەی کە گرینگە و خۆی لەنێو دڵی ئەو الیەحە
و تەرحەدا شاردۆتەوە ئەوەیە کە یاسا زۆربەی
هەرەزۆری کاتەکان کاتێک دەردەکرێ و پەسند
دەکرێ کە بوونی بەپێویست بزانرێ و نەبوونی
لە یاسای واڵتــدا بەشێوەی گشتی یــان تایبەت
کێشەخوڵقێن بێت؛ ئەمە دەکرێ ئەو جۆرەش لێک
بدرێتەوە کە ئەگەر هات و زۆرینەی چەکدارانی
یاسایی و دیاری ڕێژیم چیی دیکە حازر نەبوون
بەرەوڕووی خەڵک ببنەوە ،ڕێژیم لە ئێستاوە بە
قانوونی ڕێی بۆ ئەوە خۆش کردبێ ئەو ئەرکە بە
هێزە فیداییەکانی خۆی و کەسانێکی تر بسپێرێت.

مەجلیس نوێنگەی ئیرادەی خەڵک
یان باسکی سەرکوتی ئەوان
ســەدەیــەک لــە هــەوڵ و تێکۆشانی خەڵکانی
ئـــێـــران بـــۆ جــێــگــیــرکــردنــی دێـــمـــوکـــراســـی و
وەاڵمدەربوونی سیسستەمی سیاست و دەسەاڵتی
سەرکوتکەرەکان کە لە سەرەتای دەستپێکیەوە بە
سەرهەڵدانی مەشرووتە ناودێر کرا ،تێدەپەرێ.
ئەگەرچی ئــەم مەجلیسە فۆرماڵیتەیە هــەر لە
مەجلیسی "دارەلزەفــــــەر"" ،عــەدەڵــولزەفــەر" و شەهریار تەهماسبی
مەجلیسی "شوڕای میللی" تا مەجلیسی "شوڕای
ئیسالمی" ئاڵوگۆڕ بەسەر ناوەکەیدا هــاتــووە ،بــەاڵم لە چەند بڕگەی
کورتی مێژووییدا نەبێ هەتا ئێستاش نەیتوانیوە ئەرکەکانی خۆی وەکوو
چاوەدێری و یاسادانان و  ...بەڕێوە ببا و چاوەدێری بەسەر ناوەند
و دەزگاکانی تری ڕاپەڕاندن و جێبەجێکاری دەوڵەتدا بکات .بەشێکی
زۆری ئــەم کەمتەرخەمی و بێدەسەاڵتییەی مەجلیسی ئێران هــەر لە
قاجارەوە تاکوو ئێستە دەگەڕێتەوە بۆ کەسایەتیی مرۆڤی ئێرانی" .عەلی
ڕەزاقولی" ،کۆمەڵناسی سیاسی لە کتێبی "جامعەشناسی خودکامگی"دا
ئــامــاژەی بە زمانلووسی و ماستاوچیەتیی تاکی ئێرانی دەکــا کە لە
کاتی بەرپرسیارەتیدا لەباتی جێبەجێکردن و بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی
یان لە بری ئەوەی لە بەرپرسان و کاربەدەستانی ڕاپەڕاندن و دەزگا
جێبەجێکارەکانی دەوڵەت بکۆڵێتەوە و وەاڵمی لێیان بوێت ،هەر خەریکی
پێداهەڵوتن و ماستاوکردنن بۆ ئەوەی پلەیان بەرزتر ببێتەوە و بگەنە
ئاستێکی بەرزتر.
باسی گرنگتر بەربەستگەلێکە کە ناوی یاسای لێ دەنرێ و لەڕاستیدا
بەدڵی دەسەاڵتە ،وەکوو دانان و دامەزراندنی مەجلیسگەلێکی هاوتەریب
کە نەک نوێنگەی ئیرادە و هەڵبژێردراوی خەڵک ،بەڵکوو دەستنیشانکراوی
دەســەاڵت و بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی ئەوانە .وەک ئــەوەی لە
سەردەمی ڕێژیمی پەهلەویدا نــاوی "مەجلیسی سێنا"ی لەسەر دانرا
و لەسەردەمی ڕێژیمی ئیسالمییشدا بە نــاوی "شــورای نیگابان" کایە
سیاسییەکانی خۆی دەکا .مەجلیسگەلێک کە حاکمییەت و دەسەاڵت تەنیا
بۆ چاوەدێریکردن بەسەر مەجلیسی هەڵبژێردراوی خەڵکی دروستیان
کــردوون و ئەگەرچی بە ڕواڵــەت یاسایین ،بەاڵم لە بنەڕەتڕا لەپێناو
پاراستن و پارێزگاری لە ڕێبەری ڕێژیمی ئیسالمی و شای ڕێژیمی
پەهلەویدا ،دامەزراون.
هەر لە سەرەتای دامەزراندنی مەجلیس لە ئێراندا تا هەنووکەش کاری
دەسەاڵت دژایەتیکردنی ئەو پرۆسە دەنگدانانە و ئەو یاسا پەسەندکراوانە
ب ــووە کــە لــە چــوارچــێــوەی بــەرژەوەنــدیــیــەکــانــی دەســەاڵتــدا نەبوونن
و بەرژەوەندیی (شێخ و شا) تێیاندا ڕەچــاو نەکرابێ و پاراستنەکەی
مسۆگەر نەبووبێت .هەموو مێژووی مەجلیس لەو واڵتــەدا بریتییە لە
کۆسپ دروستکردنی دەســەاڵت -کە پیرۆزییەکی ئاسمانیی بە خۆی
بەخشیوە -بۆ هەڵبژێردراوانی خەڵک و مەجلیسێک کە توانای ئەوەی
نەبووە دەسەاڵتی سیاسیی ناچار بە وەاڵمدەربوون و دەروەستی بکات.
لەو کاتەوە کە محەممەدعەلی شای قاجار بە تۆپ مەجلیس دادەگرێ هەتا
کرمەڕێزبوونی سیاسیی نوێنەران لە دوو سەردەمی پاشایەتیی پەهلەوی
و کۆماری ئیسالمیدا کە لە بری داکۆکی لە ماف و بەرژەوەندییەکانی
خەڵک چوونەتە سەنگەری دەســەاڵتــەوە و لەوێوە سیلەیان لە خەڵک!
گرتوە .لەو نێوەشدا دەنگی کەمە نوێنەرێکی الیەنگری مافەکانی خەڵکیش
بەهۆی زاڵبوونی ئەو کەشە لە مەجلیسدا هەر لە گەروودا خنکاوە و بڕی
نەکردوە.
بــارودۆخــی نوێنەرانی مەجلیس لە ســەردەمــی کــۆمــاری ئیسالمیدا
تایبەتتریشە .ئەو نوێنەرانەی کە دەبێ لە پاڵوێنەکانی چاودێریی ناوەندە
ئەمنیەتییەکانی حاکمییەت تێبپەڕن و پێشمەرجی پشتڕاستکردنەوەی
شیاویی ئەوان بۆ بەربژێری ئیلتیزم بە دەسەاڵت و سەلماندنی وەفاداریی
بەکردەوەیان بۆ نیزامی سیاسیی واڵتە .ئەو پێشمەرجەی پێگەی مەجلیس
وەک نوێنگەی ئیرادەی گشتیی خەڵکی لە سیستمی کۆماری ئیسالمیدا تا
ئاستی دێکۆرێک بۆ جوانکاریی دێموکراسیی نەبوو لە ئێراندا دابەزاندوە؛
مەجلیسێک کە توانای خستەڕووی هیچ پالن و پڕۆژەیەک لە بەرژەوەندیی
خەڵکی نییە و دەسەاڵتەکەی لەالیەن ناوەندە چاودێرییەکانی حکوومەت و
شوڕای نیگابانەوە قۆرغ کراوە.
خوێندنەوە سیاسیی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی وابووە کە سووچ و
تاوانی هەموو کێشەکانی کۆمەڵگەی بۆ خەڵک گەڕاندۆتەوە .لەالیەک بۆ
ڕەواییدان بە دەسەاڵتەکەی پێویستیی بەو شانۆگەرییە هەیە تا کەسانی
لەپاڵوێنەدراوی خۆی بە "وەکیلی میللەت" ناو ببا و لەالیەکی دیکە و لە
پاشان تاوانی هەموو قەیرانەکانی کۆمەڵگە بخاتە ئەستۆی ئەو ناوەندە
بەناو هەڵبژێردراوەی خەڵک و لەژێر ناوی بڕیارە میللییەکانی مەجلیسدا
پاکانە بۆ دەسەاڵتی سیاسی و لە سەرووی هەمووانە ویالیەتی فەقیهـ بکا.
وەک چۆن زۆر لەو بڕیارگەلە سیاسییانە کارەساتیان لێ کەوتەوە ،بەاڵم
دەسەاڵت خۆی لە بەرپرسایەتی لەهەمبەر ئەواندا پاراست .بڕیارگەلێکی
وەک بردنەسەرێی نرخی بێنزین لە ساڵی  ١٣٩٨کە لە ڕێگەی مەجلیسەوە
پەسند کرا و دەسەاڵت بە بڕیاری هەڵقواڵو لە ئیرادەی گەل و نەتەوەی
ناو برد و ئاکامەکەی خۆپیشاندانی بەرباڵوی خەڵک و کوژرانی النیکەم
 ١٥٠٠کەس و دەسبەرکردن و برینداربوونی چەند ئەوەندەی دیکەش
بوو.
ئەگەرچی مەجلیس دەبێ ڕوکنی سەرەکیی قانووندانان و چاودێری
بەسەر هەموو دەزگا جێبەجێکارەکانی واڵت و دەوڵــەت و سەربەخۆ
لە هێز و دەسەاڵتەکانی دیکەی واڵت بێ و هیچ ناوەندێکی دەسەاڵتی
دیکە نەتوانێ شوێن لەسەر بڕیارەکانی دابنێت؛ بەاڵم ئێستا بۆ هەمووان
ئاشکرایە کە مەجلیس لە بووکەڵەیەک زیاتر نییە و بەکردەوە باسکی
دەسەاڵتە بۆ بەقانوونیکردنی هەموو ئەو بڕیارانەی لەدژی خەڵک و لە
بەرژەوەندیی دەسەاڵتدان.
مەجلیس لە نیزامی کۆماری ئیسالمیدا نەک دەسەاڵتێکی سەربەخۆ و
نوێنگەی ئیرادەی خەڵک نییە ،بەڵکوو وەک داوەڵێک دەچێ کە جارێک
جلوبەرگی هێزە چەکدارەکانی دەبــەردەکــا بــۆوەی بەستراوەیی خۆی
بەوان بسەلمێنێ ،جار لەدژی نەیارانی دەسەاڵت دروشم و دەنگەکانی لە
هەمووان بەرزترە و ماوە بە ماوەش بۆ دڵنیاکردنەوەی ڕێبەریی ڕێژیم
لە پاشکۆیەتیی خۆیان جەنابی ڕێبەر و دەوروبەری چییان بوێ بۆیان
لە چەپڵە دەدەن .ئەوەی لەو نێوەدا دەمێنێتە خۆدزینەوە لەو ئەرک و
بەرپرسایەتییانەیە کە لە ڕواڵەتدا بۆ بەجێهێنانی ئەوان هاتوە و بەکردەوە
لەدژی ئەوان دەجووڵێتەوە.
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دەرگای دیجیتاڵی خەریکە بەسەر ڕووسیەدا دابخرێ؟
گۆڤاری نی تەکنیک – کەللێ ویکلوند
لە مەنتسەلەی فینلەند هەر ئێستا دەیتا
سەنتەرێکی گەلێک پێشکەوتوو بە یارمەتی
مەکینەی گــازۆڵــی درێ ــژە بــە کــاری خۆی
دەدا ،چونکە هێچ کۆمپانیایەکی دابینکەری
کارەبای ئەو واڵتە ئامادە نییە چیدیکە کارەبا
بە کۆمپانیای ڕووسیەیی یاندەکس بفرۆشێ
کە بە سەر هۆڵی سەرڤەرەکان ڕادەگا.
یاندەکس ،هێندێک جار پێی دەڵێن "گوگڵی
ڕووســیــە" ،دەگـــەڵ تــەلــەگــرام و ڤــی کەی
نموونەی ناسراوی کۆمپانیای تەکنەلۆژیکی
ڕووســیــەن کــە لــە ســەرانــســەری دنــیــا بە
میلیۆنان بەکارهێنەریان هەن.
بەاڵم ئیستا داهاتووی دەوری یاندەکس
وەک کۆمپانیایەکی تەکنەلۆژیکی جیهانیی لە
هەموو کات زیاتر گومانی لەسەرە ،هاوکات
کۆمپانیا تەکنەلۆژیکییە زەبەالحەکانی وەک
گوگڵ ،مەتا (فەیسبوک) ،ئەپڵ و مایکرۆسافت
لــە بـــــازاڕی ڕووس ــی ــە دەکــشــێــنــەوە ،یــان
هەبوونی خۆیان لەو واڵتە کەم دەکەنەوە.
ئەوەی ئێستا خەریکە لە ڕووسیە بقەومێ
بە شەوێک نەقەوماوە .بۆ وەرگرتنەوەی
وەاڵمی پرسیارەکان لەمەڕ مەترسییەکانی
ئینتەرنێتێکی جیای ڕووسیە" ،نی تەکنیک"
دەگەڵ ئەو کەسانە وتووێژی کردووە:
 ئوالف کۆلکمەن ،ڕاوێژکاری پلەبەرزیڕێکخراوی کۆمەڵگەی ئینتەرنێت.
 مــارســیــن دێ کامێنسکی ،ســەرۆکــیئــاســایــش و داهــێــنــان لــە داکــۆکــیــکــارانــی
مافەکانی مرۆڤ
 دەنیس شەدۆڤ ،پارێزەری ڕووسیەییمافەکانی م ــرۆڤ کــە کاتێک سانسۆڕ و
سەرکوت پەرەی ئەستاند ،ناچار کرا واڵت
جێ بهێڵێ.
چۆن بوو ئاوای لێ هات؟
دوای داگیرکاریی بــەربــاوی ڕووسیە
لە ئوکراین لە کۆتایی فیبریواری ،ڕێژیمی
ڕووسیە زەختی پەرەئەستێنی خستۆتە سەر
ئینتەرنێتی ئاوااڵ و کۆمپانیا تەکنەلۆژیکییە
نێونەتەوەییەکانی چاالک لە واڵتە.
سانسۆری کرێملین و چاودێریکردنی
بــەربــاو بــەســەر ئینتەرنێتەوە بــەدنــاو و
بەربەرێنە .ئێستا بــاس لــەوە دەک ــرێ کە
دەوڵ ــەت ــی ڕووســیــە پــانــی دامــەزرانــدنــی
"ســپــلــیــنــتــەرنــێــت"ی هـــەیـــە ،نـــاوێـــک بۆ
ئینتەرنێتێک کە بە سەر چەند بەشدا دابەش
دەکـــرێ" .دیــــواری مــەزنــی ئاگرینی چین"
بەناوبانگترین نموونەی سپلینەرنێتە .بەاڵم
لــە دووهــەزارەکــانــەوە ئێمە گەشەکردنی
ئەوتۆمان بۆ وێنە لە واڵتانی وەک ئێران،
ســووریــە و عەرەبستانی سعودی دیتوە.
لە هــەر جێیەکی دنیا ئــەوە بقەومێ هۆی
بنەڕەتییەکەی لە پرەنسیپدا یەکە و ئەویش
کۆنتڕۆڵکردنی ئاڵووێری ئازادی زانیاریی
لە ئینتەرنێتە ،بۆ نموونە لە سۆسیال مێدیا
و فیلتەرکردنی نێوەرۆکی ئینتەرنێت.
لە ڕووسیە لە مــاوەی چەند ساڵدا ئەو
کــارە چەند جــار لــە دە خاڵی ئینتەرنێتی
واڵتدا بەڕێوە چووە و ئەوان لە باقی هێڵی
جیهانیی ئینتەرنێت جیا کراونەوە .مەبەست
لــە "ڕوونــێــتــی ســەربــەخــۆ" (ئەینتەرنێتێکی
تایبەتی ڕووسیە کە لە دنیای دەرەوە جیا
کراوەتەوە) ئەوەیە کە کۆنترۆڵێکی کۆکراوە
لــە شوێنێک بــەســەر هــەمــوو ئینتەرنێتی
ڕووسیەدا و دەسەاڵتی داخستنی ئینتەرنێت
لە چەند ناوچەی واڵت ،لە کاتی پێویست،
بداتە دەســت دەوڵ ــەت .کرێملین هەروەها
دەیـــــەوێ سیستەمێکی دی ئــێــن ئێسی
[DNS=Domain Name System
دەیتا بەیسێکە کە لەویدا ناوی دۆمێنەکان
بە ئادرەسی ئایپیی ئەوانەوە گرێ دەدرێن.
و ،].نیشتمانی دروســت بکا کە لەناویاندا
دەتــوانــی کــۆپــیــەی ســەرجــەم ئینتەرنێتی
جیهانیی تێدابێ.
دوایــــیــــن جـــــار لــــە جـــــون و جــــوالی
 ٢٠٢١تاقیکاریی دیکە بــۆ ئــەو مەبەستە
بەڕێوەچوون .ڕوون نییە ئەو هەواڵنە چەندە
دڕێــژەیــان کێشا ،یــان گەلۆ ئــەوانــە بوونە
هۆی هێندێک دۆخی نائاسایی لە ترافیکی
ئینتەرنێتی واڵت .بەاڵم بەگوێرەی ڕاپۆرتی
هەواڵدەریی ڕۆیتەرز ،گوایە تاقیکارییەکان
سەرکەوتوو بوون.
الیــەنــێــکــی دیــکــەی خــەونــی ئینتەرنێتی

ســەربــەخــۆی ڕووس ــی ــە ،کــە لــە دنــیــا جیا
کــرابــێــتــەوە ،دەگــەڕێــتــەوە بــۆ سانسۆڕی
پەرەئەستێن و کۆنتڕۆڵی چڕتر بەسەر
کۆمپانیا تەکنەلۆژیکییە نێوەنەتەوەییەکانەوە
کــە لــەو واڵتـــەن وەک گــوگــڵ ،ئــەپــڵ ،مەتا
(فەیسبوک) و مایکرۆسۆفت.
هــاوکــات پــســپــۆڕان ،وەک ڕێــکــخــراوی
ن ــاون ــەت ــەوەی ــی ئــیــنــتــەرنــێــت ســۆســایــەتــی
هۆشداریی دەدەن ،کە مانەوە یان نەمانەوەی
ڕووسیە لە ئینتەرنێتدا دەتوانێ پێوەندی بە
بەشێک لە گەمەیەکی جوگرافیای سیاسی
مەزنترەوە هەبێ کە لە ئەگەری ئابلۆقەی
نــێــونــەتــەوەیــی لــەالیــەن خـــــۆراواوە دژی
ڕووسیە لە داهاتوودا ،بتوانێ سەرجەم بنەما
بنەڕەتییەکانی ئینتەرنێت بخاتە مەترسییەوە.

ئێوە ئامانجی دەوڵەتی ڕووسیە لەو کارە
چیە؟
 من پێموایە تاقیکارییەکان لە پێش هەمووشتێکدا بــۆ دوو شتن .یەکەمیان ئــەوەی
کە دەیانەوێ بە جۆرێک بە سەربەخۆیی
دیجیتاڵی بگەن .هێندێک الیەنی ژێرخانی
ئینتەرنێت هــەن کە وا دەکــات بەشێک لە
کەرەستەکان لە دەروەی واڵتــن .دی ئێن
ئێس یەکێک لەو شتانەیە کە بەشێکی کەڵک
لــە دەیتابەیسی نــاوەنــدی وەردەگــــرێ کە
لەالیەن ئایکان و ئایانا ،ڕێکخراوێک کە لە
ئەمریکایە ،بەڕیوە دەچن.
بــە گــوتــەی ئــوالف کۆلکمەن ،دەوڵــەتــی
ڕووســیــە ڕەنــگــبــێ ل ــەوە نــیــگــەران بــێ کە
واڵتــە یــەکــگــرتــووەکــان ڕۆژێ ــک بــڕیــار بدا

بەتەواوی دەستیان بە زانیاریی بەڕێکراو لە
کاناڵە دیجیتاڵییەکانەوە ڕابگا.
دەنـــگ ،پۆستی ئەلەکترۆنیک ،پەیامی
نووسراو و ژمارەی ئاشکراکەری تەلەفۆنی
موبایل لە الیــەن ئێف ئێس بی [دەزگــای
هەواڵگریی] کونتڕۆڵ دەکرێن.
مــارســیــن دێ کــامــێــنــســکــی ،ســەرۆکــی
ئــاســایــش و داهــێــنــان لــە داکــۆکــیــکــارانــی
مافەکانی مــرۆڤــەوە دەڵــێ" :ئێف ئێس بی
هەموو شتێک قوت دەدا و ئێمە نازانین چ لەو
هەموو زانیارییەی لە بارەی شارۆمەندانەوە
کــۆکــراوەتــەوە دەکــەن .بــەاڵم شتێکی نامۆ
نییە کە چاالکانی بــواری دێموکراسی بۆ
"قسەکردن" بانگهێشت دەکرێن و پاشان
بەڵگەی دیجیتاڵییان پێ نیشان دەدەن کە لە

ئینتەرنێت سۆسایەتی :لەبەر ئەو هۆیە
دەبێ سپلینتەرنێت پێشی پێ بگیرێت
گەشەی ڕونێتی جیاکراوە بەوردی لەژێر
چاودێریی ئینتەرنێت سۆسایەتیدایە کە
ڕێکخراوێکی ناحوکوومییە و وەک ئۆرگانی
ڕێکخستنی ئینتەرنێت کار دەکات .ئینتەرنێت
سۆسایەتی ،زۆر جار بەکورتی بە ئایسۆک
ناو دەبرێت ،نیگەرانیی قووڵی خۆی لەبەر
ســەرهــەڵــدانــی ئینتەرنێتێکی ڕووســیــەیــی
دەربڕیوە کە هەر دێت و زۆرتر سانسۆر
دکرێ ،یان لە داهاتوودا دەتوانێ بە تەواوی
لە دنیا داببڕێ.
ئــوالف کۆلکمەن ،وتەبێژ و ڕاوێژکاری
پـــلـــەبـــەرزی ئــایــســۆک دەڵـــــێ" :بــایــەخــی
ڕایەڵەیەکی ئەوتۆ بە ڕێــژەی بەشدارانی
مــەزەنــدە دەکــرێ .ئینتەرنێت نموونەیەکی
ئاشکرای ئــەو پرینسیپەیە .ئینتەرنێت بێ
گیروگرفت نییە ،بــەاڵم ئێمە دەبینین کە
ڕایــەڵــەکــە یــارمــەتــی گەلێک بــەرچــاوی بە
دنیا ک ــردوە لــە پێوەندی لــەگــەڵ داهێنان،
ئــابــووری و گــۆڕیــنــەوەی زانــیــاریــی .ئەو
جــۆرە پەراوێزکەوتنەوە ،لێکجیاکردنەوە
و فیلتەرکردنە دژی پرینسیپە بنەڕەتیەکانی
ئینتەرنێتن و دەتوانن ببنە هۆی ئاسەواری
گەلێک نەرێنی نە تەنیا بۆ شارۆمەندانی
ڕووسیە بەڵکو بۆ سەرجەم مرۆڤی دنیا".
ئەو لەسەرخۆ و بەڕاوتەگبیر دێتە بەرچاو.
لەکاتی وتووێژەکە لە ڕێگای ڤیدیۆوە ،ئوالف
کۆلکمەن لــە ژووری کــارەکــەی لــە ژنێڤ
دانیشتوە ،شوێنی نووسینگیەی سەرەکی
ئایسۆک .کاتێک باسی ڕونێت ،سانسۆری
ئینتەرنێت لــە ڕووســیــە و خراپتر بوونی
دۆخی ئینتەرنێت پاش داگیر کردنی ئوکراین
دەکەین ،دەنگی تیژ دەبێ.
ئەو دەڵــێ" :خەڵک لەو جەنگەی ئێستادا
دەکــوژرێــن .دۆخــەکــە سامناکە .کاتێک بۆ
جەنگێکی بەرباڵو بەرنامەڕێژیی دەکــەی،
وەک چۆن ڕووسیە وێدەچی ئەو کارەی
کردبێ ،ئەقاڵنییە مرۆڤ بیهەوێ سەربەخۆیی
خۆی بەرانبەر بە واڵتانی دیکە بپارێزێ،
بە ئینتەرنێتیشەوە .گەشەی ئینتەرنێت بە
چەند ئاراستەدا تێپەڕ دەبــێ .یەکێک لەو
ئاراستانەی ئایسۆک لێی نیگەرانە ئابلۆقەی
ئینتەرنێتی لە الیەن واڵتانی جیاوازەوەیە،
کە بە نــۆرەی خــۆی دەتــوانــێ کاریگەریی
لەسەر ژێرخانی تەکنیکی ڕایەڵەکە هەبێ.
بێتوو ئەوە بقەومێ مەترسی ئەوە هەیە کە
خەڵک دەستیان بە ئینتەرنێت ڕاناگا و لە
ئاکامدا لە زانیاریی گرینگ بێبەش دەبن.

ئەو کۆمپانیایانەی لەو واڵتە چاالکن هان
بدات دۆمێنەکانی کە بە  ru.کۆتاییان دێ لە
سیستەمی دی ئێن ئێس بسڕنەوە .هەروەها
بــەڵــگــەی فــەرمــی ســتــراتــێــژیــی نــەتــەوەیــی
ڕووسیە لە  ٢٠١٥هەن کە نیشانی دەدەن
کرێملین بۆ وێنە دەیەوێ کەرستەی ئایتی
کە لەدەروە دروست کراون بە کەرستەی
ناوخۆ بگۆڕێتەوە.
 بە تاقیکارییەکانی ڕونــێــت ،ڕووسیەهەوڵ دەدا فێر بێ بێتوو تووشی کێشەیەک
بێ کە بەو هۆیەوە واڵتانی دیکە یان الیەنی
دیکە بڕیار بدەن ئەو واڵتە لە ئینتەرنێت جیا
بکەنەوە ،چۆن بتوانێ ئینتەرنێت لە سەر پێ
ڕاگرێ.

ڕوانگەی ئێف ئێس بی چاالکیی نایاساییە.
شتێکی ناماقوڵ نییە ئەگەر پێمان وابێ ئەو
زانیارییە لەالیەن سۆرمەوە کۆ کراوەتەوە.
تەکنیکەکەی دەمــێــکــە هــەیــە ،بـــەاڵم لە
سەرەتای  ٢٠٢١یاسایەکی نوێ لە ڕووسیە
پەسەند کرا کە هەر کۆمپانیایەکی پێوەندی
ڕێگای دوور و دابینکاری ئینتەرنێت کە لە
ڕایەڵەکەیاندا ســۆرم دانەمەزرێنێ ،سزای
قورسی بەسەردا دەسەپێنرێ .هیچکام لەو
کۆمپانیایانە دەستیان بەو زانیارییە ڕاناگا
کە سۆرم لە ڕایەڵەی ئەوانی کۆ دەکاتەوە،
بەاڵم ئێف ئێس بی دەستی ئاوااڵیە .ماویەکە
تەنانەت پێویست بە بڕیاری دادگاش ناکات
تا زانیاریی کۆ بکرێتەوە.
ســۆرم لە سندوقی ڕەش پێکهاتوە کە
لەالی کۆمپانیای پێوەندی دوور و دابینکارانی
ئینتەرنێت دادەمەزرێنرێ .دوای دامەزراندن
سیستەمەکە کەڵک لە شێوازێک بە ناوی
تی ئێس یو پی (چــارەســەری تەکنیکی بۆ
بەرپەرچدانەوەی هەڕەشە) وەردەگیرێ کە
تەکنیکەکەی لەالیەن کۆمپانیای ڕووسیەیی
بەرهەمهێنانی کەرەستە ،ئار دی پی دابین
دەکرێ.
لە بنەڕەتدا تی ئێس یو پی کەڵک لە پشکنینی
قووڵی پاکەت وەردەگــرێ (DPI= Deep
 .)Packet Inspectionدەک ــرێ بڵێین
دیوارێکی ئاگرین لە الی ئۆپەراتۆرەکانە
کە هەموو نێوەرۆک و هەروەها زانیاریی
ئادرەسی سەرجەم پەیامی بەڕێکراو بەو
ڕایەاڵنەدا دەخوێنێتەوە.
دی پــی ئــای دەکـــرێ بــۆ فیلتەرکردنی
ڤایرۆسی کامپیوتەر یان سپام کەڵکی لێ
وەرگــیــرێ بــەاڵم کرێملین لــە جیاتان لەو
تەکنیکە بۆ فیلتەر کردن و سانسۆرکردنی
نــێــوەرۆکــی ئــیــنــتــەرنــێــت و هـــەروەهـــا بۆ
کۆکردنەوەی زانیاریی و وتووێژەکانی سەر
ئەو ڕایەاڵنە ،کەڵک وەردەگرێ.
بێجگە لــە فــیــلــتــەرکــردنــی ن ــێ ــوەرۆک لە
الیــەن ســۆرم ،پێش بە دەستڕاگەیشتن بە
خزمەتگوزاری و ماڵپەڕە نەخوازراوەکانیش
دەگرێ ،ئۆپەراتۆرە ڕووسیەییەکان کەڵک
لە تەکنیکی دیکەش بۆ ڕێگرتن لە بەشێک
لە ئینتەرنێت وەردەگــرن .شێوەکارێکی باو
ئەوەیە کە کاتێک سەردانی ماڵپەڕێکی قەدەغە
بکەی ،پێوەندی ئینتەرنێت دەگەڕێندرێتەوە
بە شێوەیەک کە بەکارهێنەر لەبەر ئەوەی
قەت ناگاتە ماڵپەڕی مەبەست جاڕز دەبێ.
شێوازێکی دیکەی بلۆککردن بەو جۆرەیە
کــە ئــۆپــەراتــۆرە ڕووسیەییەکان پێش بە
پرۆتۆکۆلی توێخی ئاسایی ( )TLSدەگرن
و ناهێڵن کار بکا .تی ئێل ئێس ،ستانداردێکی
کــۆد کردنی زانیاریی ســەر ئینتەرنێتە و

ئێمە دەزانــیــن تاقیکاریی ڕونێتی
سەربەخۆ بەڕێوە چوون .بە بۆچوونی

ڕووسیە دەتوانێ ئینتەرنێتێکی تەواو
سەربەخۆ دروست بکا؟
ئــوالف کالکمەن دەڵـــێ" :گەلێک دژوار
دەبــێ .لە پرەنسیپدا بــەتــەواوی نامومکینە
بتوانی ئــەو زنجیرانە دروســت بکەی بێ
ئەوەی تووشی بەستراوەیی بە نەرمامێری
ئــاوااڵ وەک ئەوانەی لە ڕایەڵەی گیتهابدا
هەن ،نەبی .بێتوو سەرجەم پێوەندییەکان
لــە ڕووســیــەوە بــە باقی دنیا بپسێنی بۆ
وێنە ئەوە دەبێتە هۆی گیروگرفتی مەزن
بۆ بەڕۆژکردنەوەی نەرمامێری ئــاوااڵ کە
کۆمپانیا ئینتەرنێتییە ڕووسیەییەکان کەڵکی
لێ وەردەگـــرن .چۆن ئــەوە بە شێوەیەکی
کرداری جێبەجێ دەکەی؟ کەسێک بنێرە بۆ
ئەو دیــوی سنووری ڕووسیە بە یو ئێس
بییەک و داوای لێ بکە بەڕۆژکردنەکان لە
واڵتێکی دیکە دابەزێنێ؟ ئەوە کەتوارگەرانە
نییە".
سۆرم ،سیستەمی چاودێریی بەرباڵوی
ڕووسیە ،کە نۆکیا بەستیەوە بەو شێوەیە
کار دەکا
چاودێریی دیجیتاڵی بۆ ڕووسیە شتێکی
نوێ نییە ،بەاڵم لەو سااڵنەی دواییدا ئەو
تەکنیکەی کرێملین بەکاری دێنێ مودێڕن
کــراوە .دۆخــی شارۆمەندانی ڕووسیە ،بە
تایبەتی چاالکانی بــواری دێموکراسی و
ئاشتی و هەروەها جیابیرانی سیاسی زۆر
دەمێکە دژوارە ،بــەاڵم دوای داگیرکردنی
ئوکراین ،خراپتر بووە.
ســیــســتــەمــی چـــاودێـــریـــی دیــجــیــتــاڵــیــی
س ــۆرم (سیستەمی کـــارای چــاالکــیــان) لە
نــێــوەڕاســتــەکــانــی نــەوەدەکــانــی زایینیەوە
کەڵکی لــێ وەرگــیــرا .سیستەمەکە چەند
جار پلەی بەرز کراوەتەوە و دوایین جار
نزیکەی  ٥ساڵ لەوەپێش بوو .ئەو وا دەکا
کــە کرێملین و دام ــودەزگ ــای هەواڵگریی

و :کەمال حەسەنپوور

بێتوو پێشی پێ بگیرێ ژمارەیەکی زۆر
لە ماڵپەڕەکان ناخوێندرێنەوە .نموونەی
ئەوتۆش هەن کە ڕووسیە سیستەمی دی
ئێن ئێس دەســتــکــاری دەکــا و لــە ئاکامدا
بەکارهێنەرانی ڕووسیەیی ناتوانن سەردانی
هێندێک ماڵپەڕ بکەن.
ئــوالف کۆلکمەن دەڵــێ :ئەوانە تەکنیکی
کەڵکلێوەرگیراو لەالیەن دیــواری مەزنی
ئاگرینی چینیشن .ئــەوانــە هــەنــووکــە بە
شێوەیەکی بــەربــاو لە ڕووســیــە کەڵکیان
لــێ وەردەگــــیــــرێ .بـ ــەاڵم بــێــتــوو ســەرنــج
بدەینە ئەو ڕایەاڵنە پێکەوە بەستراونەوە
ئینتەرنێت لــە ڕووســیــە فرەچەشنییەکی
تاڕادەیەک بەرباڵوی هەیە .ئەوە کۆنتڕۆڵ و
سنووردارکردنی نێوەرۆکی ڕایەڵەکە دژوار
دەکــات ،بــەاڵم ڕێژیمی ڕووسیە السارانە
هەوڵ دەدا.
داکــۆکــیــکــارانــی مــافــەکــانــی مــرۆڤ:
کۆنتڕۆلی دیجیتاڵی هەر دێتوو توندتر
دەبێ
بە وتەی ڕێکخراوی داکۆکی لە مافەکانی
مرۆڤ ،کەمایەسییە دێموکڕاتیکەکان زۆر
دەمێکە هــەن ،بــەاڵم دەگ ــەڵ داگیرکردنی
ئۆکراین ئازادیی ڕادەبڕین هێندەی دیکەش
کپ دەکرێ.
دۆخی ئەو کەسانەی لەوبەری سۆرم و
کەرستەکانی دیکەی چاودێریی دیجیتاڵی
کــە دەوڵــەتــی ڕووســیــە کەڵکیان لێ
وەردەگرێ چۆنە؟
مارسین دێ کامینسکی لە ڕێکخراوی
داکــۆکــیــکــارانــی مــافــەکــانــی مـــرۆڤ دەڵ ــێ،
"بەڕاستی ئێستا بۆ زۆر کەس لەوانەی بۆ
دێموکراسی یان مافەکانی مرۆڤ لەو واڵتەدا
کار دەکەن زۆر دژوارە .ئێمە هەستمان پێ
کــردوە کە چاالکان و ڕۆژنــامــەوانــان زۆر
بە دژواری دەتوانن هێندێک زانیاریی لەو
واڵتــەوە بەڕێ بکەن .ئــەوەی ئێستا ڕێژیم
هەوڵ دەدا بیکا ،کە چاودێریی ئینتەرنێت
بەشێکی گرینگیەتی ،ئەوەیە کە هەوڵ دەدا
کۆمەڵگەی مەدەنی ڕووسیە لەناو بەرێ تا
نەهێڵێ پارسەنگێک دژی هەلومەرجی ئێستا
دروست بێ .ئەوە مەزنترین مەترسییە.
بۆ

"ڕووســی"یــە تاراوگەنشینەکە:
ئاگاداربوون لە ڕاستی  vpnپێویستە
لە حەوشەیەکی ساماڵ لە ئاڵمان دەنیس
شەدۆڤ پاڵی لێداوەتەوە .ئەو پارێزەرەکی
ڕووسیەیی و شیکارکەرێکی ئۆڤیدی-ئینفۆ،
کە ڕێکخراوێکی چاالک لە بواری مافەکانی
مرۆڤە کار دەکا.
پاییزی ڕابــردوو ئەو ڕووسیەی بەرەو
ئــاڵــمــان بــەجــێ هــێــشــت ،لــێــرە ئ ــەو لــەالی
کۆمەڵەی ماکس پالنک تــوێــژەری میوانە.
شـــەدۆڤ دەڵ ــێ دۆخ ــی نیشتمانەکەی لە
کۆتاییدا وای لێ هات کە تەحەممول نەدەکرا.
ئــەو بــە دەنگێکی نــزم و لــە کاتێکدا کە
چاویلکە گــەورەکــانــی مــیــزان دەکــا دەڵــێ،
"هەنووکە سانسۆڕ لە ڕووسیە لە خراپترین
دۆخــــی خـ ــۆی ل ــە مـــێـــژووی س ــەردەم ــی
مودێڕنی ئەو واڵتــەدایــە .بەکورتی هەموو
مێدیا سەربەخۆکان داخــران .کاتێک من و
هاوکارەکەم باسی داخرانی ژمارەیەکی زۆر
ماڵپەڕمان دەکــرد وەک گاڵتەیەکی بەژان
دەچوو ،زۆری پێ نەچوو دیتمان تەنانەت
ماڵپەڕی ڕێکخراوەکەی خۆشمان داخرا.
دەوڵــــەتــــی ڕووســــیــــە بـــۆ م ــاوەی ــەک ــی
دوورودرێژ بۆ باڵوکردنەوەی پرۆپاگەندای
خۆی پشتی بە بەرنامەی تەلەفزیۆنی ئاسایی
ژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدا بەستبوو .بەاڵم دەگەڵ
پەرەگرتنی خوازیاریی بۆ ئینتەرنێت وەک
درێژە بۆ الپەڕەی 10
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ئاکامی پشتیوانی لە ڕێژیمی بارمتەگیر و باجئەستێن

عەلی بداغی

کۆماری ئیسالمیی ئێران لەگەڵ هاتنەسەرکاری
بە داگیرکردنی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە تاران
بناغەی دەسەاڵتەکەی لەسەر بارمتەگیری دانا و
بارمتەگیری و باجئەستێنی لە واڵتانی ڕۆژاوا بە
درێژایی چل و چوار ساڵی ڕابــردوو سیاسەتی
نەگۆڕی ئەم ڕێژیمە بووە.
ستراتێژیستەکانی کۆماری ئیسالمی پێداگری
لــەســەر ئ ــەو ســیــاســەتــە ،واتـــە بــارمــتــەگــیــری و
باجئەستێنی وەک فاکتەرێک بــۆ چــارەســەری
قەیرانە ئابوورییەکانی واڵت دەبینن ،وەک چۆن
مــاوەیــەک لەوەپێش موحسین ڕەزای ــی ،دەبیری
کۆڕی دیاریکردنی بەرژەوەندییەکانی نیزام گوتی
" ئەوە ئەمریکایە کە دەبێ بگەڕێتەوە بۆ بەرجام
و النیکەم  ٥٠میلیارد دۆالریــشــمــان قــەرەبــوو
بکاتەوە ."...فەرماندەی پێشووی سپای پاسدارانی
ڕێژیم پێشتریش لە کاتی دانوستانە ئەتومییەکاندا
هەڕەشەی ئەوەی لە ئەمریکا کردبوو کە النیکەم
هــەزار هاوواڵتییان لێ بە دیل دەگــرن و لەبری
بەردانیان بە ه ــەزاران میلیارد دۆالر قەرەبوو
لــە ئەمریکا وەردەگــــرن و قــەیــرانــی ئــابــووریــی
واڵتــەکــەیــانــی پــێ چــارەســەر دەکــــەن! کــۆمــاری
ئیسالمیی ئێران لە چەند ساڵی ڕابردووشدا دوای
ئــەوەی توانییان لەبری ئازادکردنی جەیسوون
ڕەزاییان  ٤٠٠میلیۆن دۆالری نەخت لە ئەمریکا
بستێنن ،بــەردانــی نازەنین زاغـــری ،هاوواڵتیی
ئێرانی-بریتانیاییشیان بە پێدانی  ٤٨٨میلیۆن
دۆالر لەالیەن واڵتی بریتانیاوە بەستبۆوە.
بەاڵم چۆنە کۆماری ئیسالمی ئاوای بۆ دەچێتە
سەر؟ ڕوونە کە وەاڵمەکەی بۆ سیاسەتی ڕۆژاوا
و نەرمینواندنەکانیان بــۆ کــۆمــاری ئیسالمی
دەگ ــەڕێ ــت ــەوە .وەک چ ــۆن کــۆمــاری ئیسالمی
ئــازادکــردنــی دارایــیــە بلۆکەکراوەکانی کە زیاتر
لە  ١٥٠میلیارد دۆالر بــوو ،وەک پێشمەرجی
ئیمزاکردنی بەرجام بەسەر الیەنەکانی ڕۆژاوادا
ســەپــانــد و ئــەمــریــکــا خ ــۆی چــەنــد مــانــگ دوای
ڕاگەیاندنی بەرجام یەک میلیارد و  ٧٠٠میلیۆن
دۆالری نەختی ڕادەســتــی کــۆمــاری ئیسالمی
کــرد! جیا لــەوەش لەگەڵ هەڵگیرانی گەمارۆکان
و ئازادبوونی فرۆشی نەوت بە میلیارد دۆالری
دیکەش کەوتە سەر داهاتی ڕێژیم ،بەاڵم ئەوانە
هیچی نــەک لە بــووژانــدنــەوەی ئابووریی واڵتــدا
خــەرج نــەکــرا ،بەڵکوو هــەمــووی بــۆ سیاسەتی
قەیرانخوڵقێنیی ڕێژیم و ناسەقامگیرکردنی پتری
ناوچەکە تەرخان کرا.
لــەگــەڵ ئــەوەشــدا بــەرجــام کــە پتر لــە هەموو
شتێک هاندانی کۆماری ئیسالمی بۆ بوونی بە
بەشێک لــە کۆمەڵگەی مۆدێڕنی جیهانی بــوو،
بەاڵم ڕێژیمی ئێرانی لە بەردەوامیی سیاسەتی
بارمتەگیریدا ڕانەگرت .وەک چۆن "ژیائۆ وانگ"،
توێژەری ئەمریکایی کە چەند مانگ دوای بەرجام
لەسەر بانگهێشتی زانکۆیەک لە ئێران سەردانی
ئــەو واڵتــەی کــردبــوو ،دەسبەسەر و نیزیک بە

 ٤٠مانگ لە زینداندا ڕاگــیــرا" .وان ــگ" دواتــر لە
گــەڵ مەسعوود سولەیمانی ،ئەندامێکی سپای
پاسداران کە لە ئەمریکا بەندکرابوو ،گۆڕدرایەوە.
لەو نێوەشدا ئەگەرچی ســەرەڕای بوونی چەند
کۆنڤانسیۆنێکی نێونەتەوەیی کۆمەڵگەی جیهانی
بۆ بەرەنگاربوونەوە لەدژی بارمتەگیری کۆمەڵە
یاسایەکی دیکەشی پەسند کردوە کە تازەترینی
ئــەوانــە "جــاڕنــامــەی دژی گرتنی ســەرەڕۆیــانــە
لە پێوەندیی نێوان واڵتــانــدا"یــە؛ بــەاڵم ڕێژیمی
ئێران بە درێژایی مێژووی خۆی دەروەســت بە
هیچ ڕێککەوتن و کۆنڤانسیۆنێکی نێونەتەوەیی
نەزانیوە .بۆیەشە کۆماری ئیسالمی کە بە چاوی
کااڵ سەیری هاوواڵتیانی بیانی لە خاکی خۆیدا
دەکا ،هەتا ئەوکاتەی هەست بکا بایی ئەوە هەیە
بە دەسبەسەرکردن و ڕاگرتنیان دراوی دەست
کــەوێ یــان مامەڵەیان پێوە بکات ،لەسەر ئەو
سیاسەتەی بەردەوام دەبێت.
کــۆمــاری ئیسالمی مەبەستێکی دیــکــەش لە
سیاسەت بارمتەگیریی خــۆی دەپێکێ ،ئەویش
باڵوکردنەوەی سیاسەتی ترس و تۆقاندنە .ڕێژیم
کــە نــایــهــەوێ کۆمەڵگەی ئــێــران کۆمەڵگەیەکی
کــراوە بێت و خەڵکی واڵت پێوەندیی زانستی،
هونەری ،کولتووری ،کۆمەاڵیەتی و ئابوورییان
لەگەڵ کۆمەڵگەی جیهانی و واڵتانی دیکە هەبێ،
لــەالیــەک کــەشــی ئــێــران بــۆ مــانــەوەی خەڵکانی
بیانی و هاوواڵتییانی دوو تابعییەتی نائەمن
و پڕتێچوو دەکــا؛ لەالیەکی دیکەش ب ــەردەوام
بـــەدووی ئــەوەدایــە ئــامــرازی گــوشــار بــۆ سەر
ڕۆژاوای پتر لە بەردەستدا بێت .ڕێژیم کە باش
دەزانــێ پێوەندیی کــراوەی نێوان چین و توێژە
جۆراوجۆرەکانی ئاکادیمی ،بازرگانی و هونەری
و  ...لە نێوان ئیلیتەکانی دەرەوە و نــاوەوەی
ئێران و ،کارتێکەریی ئــەو پێوەندییانە لەسەر
یەکتری درزی گەورە دەخاتە نێو ئەو دیوارەی
بــۆ دابــڕانــدنــی کۆمەڵگەی ئــێــران لەکۆمەڵگەی
جیهانیدا هــەڵــیــانچــنــیــوە؛ ئــامــادەیــە بــە هەموو
شێوەیەک و بە هەموو تێچوویەک تەنانەت ئەگەر
بە نرخی ناودەرکردنی بە ڕێژیمێکی بارمتەگیر
و باجئەستێنیش بێت بەگژی ئــەو مەترسییەدا!
بچێتەوە.
بــەتــاوان ناسینی بارمتەگیری هــــەروەک لە
پێرەوی نێوخۆی دیوانی نیونەتەوەیی ســزادان
()١٩٩٨دا کە بە یەکێک لە چەشنەکانی جینایەتی
جەنگی دادەنرێ ،تەعبیر لە هەستیاری و نیگەرانیی
قــووڵــی کــۆمــەڵــگــەی نــێــودەوڵــەتــی بەنیسبەت
ئ ــەو تــاوانــە دەکــــەن .ه ــەروەه ــا کۆنڤانسیۆنی
بــەربــەرەکــانــی لــەگــەڵ بارمتەگیری ()١٩٧٩ش
یەکێک لە گرینگترین بەڵگەنامەکانی پێوەندیدار بەو
باسەیە کە واڵتانی ئەندام ئەرکدار بە گرتنەبەری
ڕێوشوێنی پێویست و گــونــجــاو بــۆ ســزادانــی
بکەرانی ئەو تاوانە دەکا .بەاڵم ئەوانە لە سۆنگەی
نەرمینواندنەکانی واڵتانی زلهێزەوە هیچ ڕێگر
نەبوون لەوەی کۆماری ئیسالمی بەبارمتەگرتنی
هاوواڵتیانی بیانی بوەستێنێ .وەک دەشبینین
هەتا پرسی دانوستانەکان دێتە ئــاراوە ،یان لە
شوێنێکی دی و لە هاوکێشەیەکی دیکەدا -کەیسی
حەمید نووری بۆ نموونە -کە کۆماری ئیسالمی
بــەرگــژەیــەکــی بــۆ دروســـت دەبـــێ ،دەمــودەســت
ناوەندە ئەمنییەتییەکان و دەزگای دادی کۆماری
ئیسالمی کەیسێکی دەسبەسەرکراوە بیانییەکان
دەجووڵێنن و بەوجۆرە خودی کەیسی هاوکێشە
گۆرینەکە بەبارمتە دەگرنەوە.

بارمتەگیرییەکانی کۆماری ئیسالمی هەر لە
چوارچێوەی بەندکردنی هاوواڵتییەکی بیانیدا و
کردنی بە گارتی گوشار لە سەر دانوستانەکان و
بۆ ئیمتیازوەرگرتندا قەتیس نابنەوە ،بەڵکوو وەک
لەو ماوەیە چەند جارێک بینیومانە هێزی دەریایی
سپای پاسداران لە ئاوە ئازادەکانی کەنداو و دەریای
عوماندا بەردەوام دەستیان بە سەر نەوتهەڵگر
و پاپۆرەکانی بازرگانیی واڵتاندا داگرتوە .واش
نییە کە ئەمە تەنیا سەرەڕۆیی هێزێکی سەربازیی
کۆماری ئیسالمی بێت ،بەڵکوو کۆماری ئیسالمی
لە تەواوەتیی خۆیدا دیپلۆماسیی بارمتەگیری
وەک سیاسەتێکی بەبڕشت بۆ ئازادکردنی داراییە
دەستبەسەرداگیراوەکانی ،وەرگرتنی ئیمتیاز
لە واڵتان و بەردانی ئەو مۆرە و کاراکتەرانەی
لەسۆنگەی کاری تێکدەرانە ،ئەرکی پێسپێردراوی
ناوەندە ئەمنیەتییەکان و دەورلێدانی گەمارۆکان
لــە دەرەوەی سنوورەکانیان گــیــراون؛ ڕەچــاو
دەکـــا .لــەو پــڕۆژەیــەشــدا وەزارەتـــــی دەرەوە،
دەزگــای قەزایی ،هێزە چەکدارەکان و ناوەندە
ئەمنییەتییەکان وەک تیمێکی کاری بە دابەشکردن
و جیاکاریی ئەرکەکانیان هاوئاهەنگ لەگەڵ
یەکتری دەجووڵێنەوە .دەزگ ــای پڕوپاگەندەی
ڕێژیمیش بـــەردەوام هەوڵی داوە دیپلۆماسیی
بارمتەگیریی ڕێژیم بەوە پاساو بداتەوە کە مادام
لە نەبوونی ڕێوشوێنە ستانداردارە حقووقییەکاندا
کۆماری ئیسالمی لە دەستڕاگەیشتن بە سەرچاوە
ماڵییەکانی فرۆشی نەوت و هەناردەکانی دیکەی
بێبەش کــراوە ،ڕێگایەکی دیکە بۆ گەڕاندنەوەی
ئە مافە لە ب ــەردەم ڕێژیمدا نامێنێتەوە .بەاڵم
لێرەشدا ئــەو پرسیارە دێتە گــۆڕێ کــە بۆچی
ڕێوشوێنە قانوونییە نێودەوڵەتییەکان دەفریای
ئێران نایەن؟ ئاخۆ جگە لەوەیە کە ئــەم دۆخە
بەرهەمی سیاسەتی دەرەوەی ڕێژیمە لە چوار
دەیەی ڕابردوودا؟
سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران
کە بە دروشمی "نە شرقی ،نە غەربی" بنەڕەتەکەی
لەسەر هەناردەی شۆڕشی ئیسالمی داندرابوو،
هەر لە سەرەتاوە بە پێدانی بیانوو بە عێڕاق بۆ
هێرش بۆ سەر ئێران ،ئەم واڵتــەی لە شەڕێکی
ماڵوێرانکەری هەشت ساڵە وەر دا .سیاسەتی
دەرەوەی ڕێژیمی ئیسالمی لە هیچ بڕگەیەکی
مێژووییدا لەسەر بناخەی بەرژەوەندیی نیشتمانیی
خەڵک و واڵتدا دانەڕێژراوە .چونکی هاریکاریی
ئەلقاعیدە و تالیبان ،تەیارکردنی حیزبوڵالی لوبنان
و حوسییەکانی یەمەن بە مووشەک و درۆن،
دەستێوەردان لە کاروباری نێوخۆیی سووریە و
عێڕاق بەتەواوی لەگەڵ بەرژەوەندیی نیشتمانیی
خەڵکی ئێران ناتەبایە .بەتایبەت کە ئــەوەی لە
چوار دەیەی ڕابردوودا چی قەیران و نەهامەتییە
بەرۆکی خەڵکی گرتوە ،هەر هەمووی دەرەنجام
و لێکەوتەی ئەو سیاسەت و دنیابینییەی ڕێژیمن.
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا پتر سیاسەتی ســازان و
هەڵکردنی واڵتانی ڕۆژاوا لەگەڵ کۆماری ئیسالمی
و چــاونــوقــانــدنــیــان لەهەمبەر کەڵەوەکێشی و
ملدانیان بۆ باجئەستێنییەکانی ڕێژیمە کە ،دەستی
دەسەاڵتدارانی تارانی بۆ بەردەوام لە دیپلۆماسیی
بارمتەگیری ئاوەاڵ کردوە.
پــــڕدیــــارە هــەتــا کــۆمــەڵــگــەی جــیــهــانــی بــەو
خوێندنەوەیە و بەو جۆرە هەڵسوکەوتە لەگەڵ
کۆماری ئیسالمی بجووڵێتەوە ،ڕێژیمیش لەو
سیاسەتانەی خۆی هەر بەو شێوەیە بــەردەوام
دەبێت.

کۆچی دوایی پێشمەرگەیەکی دڵسۆز و
بەباوەڕی حیزبی دێموکراتی کوردستان
پــاش نــیــورۆی ڕۆژی دووشــەمــمــە ڕێکەوتی
١٦ی جـــۆزەردان بــەداخــەوە هاوڕیێ فیداکار و
دڵسۆزی حیزب و پێشمەرگەی گەل و نیشتمان،
کــاک محەممەد خوداپەنا کە مــاوەیــەک بــوو بە
دەس ــت نەخۆشییەوە گــیــرۆدە بــبــوو ،مــااڵوایــی
لە کۆڕی هــاوڕێ و هاوسەنگەران و ئازیزان و
خۆشەویستانی کرد.
کــاک محەممەد خــوداپــەنــا لــە ســاڵــی ١٣٢٨ی
هەتاوی لە بنەماڵەیەکی وەرزێــڕ و زەحمەتکێش
لە شاری ڕەبەت لەدایک بوو .پاش سەرکەوتنی
شۆڕشی گەالنی ئێران و هاتنەسەرکاری کۆماری
ئیسالمی و هەستکردن بە زوڵم و زۆری و بێبەشی
و ناعەداڵەتی لە ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویدا چەکی

پ ــی ــرۆزی پــێــشــمــەرگــایــەتــی
کــردە شــان و لە هێزەکانی
گیاڕەنگ ،زمزیران ،سامرەند
و ناوەندی ٢ی کوردستاندا
خــزمــەتــی پێشمەرگایەتیی
کرد و بە سەداقەتەوە ئەرک
و مەئمورییەتەکانی حیزبی
بەدڵ و بەگیان بەڕێوە برد.
هــاوڕێ محەممەد خوداپەنا کەسێکی لە سەر
خۆ و مەند و جێگای متمانە و بــاوەڕی هاوڕێ
و هاوسەنگەرانی بــوو ،زەحمەت و تێکۆشانی
زۆر و کەند و کۆسپەکانی ســەر ڕێــی خەبات،
برینداربوونی لە بەرەی شەڕدا ماندوو و بێهیوای

نەکرد و بە باوەڕێکی قووڵەوە لە مەیدانی خەباتدا
مــایــەوە و ،پــاش  ٤٣ســال خەباتی بـــەردەوام و
نەپساوە مااڵوایی لە هــاوڕێ و هاوسەنگەرانی
کرد.
ڕێگای خەباتی بەردەوام.

زیـــنـــدانبـــەزێـــنـــی ئـــەمـــجـــارەی
"ک ــوردس ــت ــان" ح ــەی ــدەر قــوربــانــی،
ب ــەن ــدک ــراوی ســیــاســیــی پــێــشــووی
خەڵکی شــاری کامیارانە کە ڕۆژی
یــەکــشــەمــمــە٢٨ ،ی ســـەرمـــاوەزی
١٤٠٠ی هــەتــاوی لــە بەندیخانەی
نــاوەنــدی ش ــاری ســنــەدا دوایـــی ٥
ساڵ مانەوە لەژێر حوکمی ئیعدام
لەسێدارە درا.
حەیدەر قوربانی
حەیدەر قوربانی ،تەمەن  ٤٧ساڵ،
خەڵکی گــونــدی "بـــزوەش" ســەر بە
شاری کامیاران مانگی ڕەزبەری ساڵی ١٣٩٥هەتاوی لەگەڵ ژنبراکەی
(مەحموود سادقی) لەالیەن هێزەکانی ئیدارەی ئیتالعاتەوە دەستبەسەر
و بەڕێی یەکێک لە گرتنگە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی ئیران کران.
حەیدەر قوربانی لە گرتنگە لەژێر توندترین و بێبەزەییانەترین ئەشکەنجەدا
بوو و ڕۆژانە چەندین جار لێکۆڵینەوەی لێ کرا و لێکۆڵەرەکەی بەردەوام
هەرەشەی کوشتنی لێ دەکــرد .ئەو دواتر گوازرایەوە بۆ بەندیخانەی
ناوەندیی شاری سنە.
حەیدەر قوربانی ڕۆژی یەکشەممە١٤ ،ی ڕەزبەر  ١٣٩٨هەتاوی لەالیەن
لقی ١ی دادگای تاوانەکانی شاری سنە بە تۆمەتی هارکاری و کارئاسانی
بۆ کوشتنی چەند ئەندامی سپای پاسداران لە کامیاران دادگایی کرا و
سزای  ١١٨ساڵ و  ٦مانگ بەندکران و لێدانی  ٢٠٠قامچیی بەسەردا
سەپێندرا .ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە یەکێک لە مێدیاکانی خۆی بە
ناوی ()Press tvدا کە کاناڵێکی ئینگلیزی زمانە ،فیلمێکی لە دانپێدانانی
حەیدەر قوربانی باڵو کردەوە .حەیدەر قوربانی لەژێر گوشاری ڕوحی
و ئەشکەنجەی نامرۆڤانە ،ناچار بەو دانپێدانانە زۆرەملێیە ببوو و ناچار
کرابوو کوشتنی چەند ئەندامی سپای پاسداران وەئەستۆی خۆی بگرێ.
پەروەندەی حەیدەر قوربانی بە بڕیاری سەرۆکی دادگا و لەسەر داوای
وەزارەتی ئیتالعات خرابووە چوارچێوەی نهێنی و بەو هۆیەوە نەخرایە
بەردەستی پارێزەری ناوبراو .هاوکات لە دانیشتنەکانی دادگاییکردنەکەیدا
لــە لقی ١ی دادگـــای شــۆڕشــی شــاری سنە بــە سەرۆکایەتی دادوەر
"سەعیدی" ،بە تۆمەتی "هاوکاری و ئەندامەتی لە حیزبێکی کوردستانی
ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمیی ئێران" دادگایی کرا و سزای سێدارەی
بەسەردا سەپێندرا.
موڕتەزا جەوانمەردی ،پارێزەری پێشووی ناوبراو ئەوەی پشتڕاست
کردبۆوە کە بەپێی یاسا ئەوپەڕی سزا بۆ حەیدەری قوربانی تەنیا
بەندکران بــوو .ئەو گوتبووی کە "چــۆن دەتوانم بەرگری لە حەیدەر
قوربانی بکەم کاتێک هیچ چەشنە زانیارییەکی وردم لە پەروەندەکەی
نییە .دادگاییکردنی قوربانی بەشێوەی داخراو بەڕێوە چوون ،بۆیەش
دادگاییکردنی ناوبراو و حوکمەکەی قانوونی نییە" .سزای سێدارەی
"حەیدەر قوربانی دوای داوای پێداچوونەوە و ناڕەزایەتیدەربڕینی
ناوبراو لەالیەن لقی ٢٧ی دیوانی بەرزی واڵتەوە لە ڕۆژی پێنجشەممە
١٦ی گــەالوێــژی ١٣٩٩ی هەتاویدا وەک خــۆی پشتڕاست کــرایــەوە و
پارێزەرەکانی ئەو حوکمەیان بە بنەماڵەکەی ڕاگەیاند.
بنەماڵەی حەیدەر قوربانی لەم بــارەوە ڕایانگەیاند کە بەپێی مادەی
 ٤٧٧داوایان لە دیوانی بەرزی ئێران کردبوو کە سەپاندنی سزای سێدارە
بەسەر حەیدەر قوربانیدا ،پێچەوانەی شەرع و یاسا بووە و ئەوانیش
پەروەندەکەیان بە مەبەستی پێداچوونەوە گەڕاندبۆوە بۆ دادگوستەری
ش ــاری ســنــە .ب ــەاڵم دادگــوســتــەریــی ش ــاری سنە دەمــودەســت ســزای
لەسێدارەدانی حەیدەر قوربانیی بۆ ناوەندی جێبەجێکردنی سزاکان لە
شاری کامیاران بەڕ 
ێ کردو دواتر بڕیار درا کە بڕیارەکە بۆ بەندیخانەی
ناوەندیی سنە بەڕێ بکرێتەوە و سزای ئێعدامکرانەکە لەوێ جێبەجێ
بکرێت.
لەگەڵ تۆخبوونەوەی مەترسیی لەداردانی حەیدەر قوربانی ڕێکخراوی
لێبوردنی نێونەتەوەیی لە بانگەوازێکدا ،ڕایگەیاند کە حەیدەر قوربانی،
زیندانیی سیاسیی کوردی مەحکووم بە ئێعدام کە لە دادگایەکی نایاساییدا
محاکەمە کراوە ،مەترسیی ئێعدامکرانی لەسەرە و داوای لە بەرپرسی
دەســەاڵتــی دادوەریــــی ئــێــران کــرد دەسبەجێ بــڕیــاری جێبەجێکردنی
حوکمی ئێعدامی ئــەو بەندییە سیاسییە کــوردە ڕابــگــرن .ڕێکخراوی
لێبوردنی نێونەتەوەیی لەو بانگەوازەدا ،ئەوەشی خستبووە ڕوو کە دادگا
بەپێچەوانەی یاسا پشتی بە "دانپێدانان" لەژێر ئــازار و ئەشکەنجە" و
بەبێ ئامادەبوونی پارێزەرەکەی بەستووە ،لەکاتێکدا کە ئەو دانپێدانانە
زۆرەملێ بووە .ئەو ڕێکخراوە مافی مرۆییە لە درێژەدا ،ڕایگەیاندبوو:
"بەرپرسی دەسەاڵتی دادوەری دەبێ دەسبەجێ بڕیاری جێبەجێکردنی
حوکمی لەسێدارەدانی حەیدەر قوربانی ڕابگرێ و وێڕای هەڵوەشاندنەوەی
حوکمی ئێعدام ،دەسپێڕاگەیشتنی ناوبراو بە بەڕێوەچوونی دادگاییکردنی
دووبارەی دادپەروەرانە ،گەرەنتی بکا".
هاوتەریب لەگەڵ ئەوە کۆمەڵێک لە مامۆستایانی ئایینی سووننەی شارە
جۆراوجۆرەکانی کوردستان بە نووسینی نامەیەک بۆ ئیبراهیم ڕەئیسی،
سەرۆکی ئەوکاتی دەزگای داد ،داوای ڕاگرتنی سزای ئێعدامی حەیدەر
قوربانی و گەڕاندنەوەی پەروەندەی بۆ ناوەندە خاوەنسەاڵحییەتەکانیان
کردبوو؛ بەاڵم حەسەن قوربانی ،برای حەیدەر قوربانی دەڵێ هیچ کات
دەنگ و هاواریان نەبیسترا و ئاوڕ لە هیچ کام لە ماف و داواکانیان
نەدرایەوە.
لەگەڵ هەموو ئەو هەواڵنەدا بەاڵم دەزگای دادی کۆماری ئیسالمی
بەرەبەیانی ڕۆژی یەکشەممە٢٨ ،ی سەرماوەزی بەندکراوی سیاسیی
کــورد ،حەیدەری قوربانیی لە بەندیخانەی ناوەندی شــاری سنەدا بە
شێوەی نهێنی لە سێدارە دا .ئەویش لە حاڵێکدا کە ڕۆژی پێنجشەممە
٢٥ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی بڕیارنامەی مەحکومکردنی کۆماری
ئیسالمی ئێران لە سەر پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە شوڕای مافی
مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکاندا بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان پەسەند
کرابوو!
دوای ئێعدامی حەیدەر قوربانی ،براکەی (حەسەن) لە پەیامەکەیدا
ڕایگەیاند :ئەگەر شەهید "حــەیــدەر" تا کاتی ئێعدامکردنی لە گۆشەی
زینداندا بوو ،بەاڵم ئەمڕۆ لە دڵی هەر کوردێکی بەشەرەف و خاوەن
کەرامەت و نامووسدا جێی گرتووە و هیوای خواست کە خەڵکی کورد
ڕێگا و ڕێبازی شەهید “حەیدەر” درێژە پێ بدەن.

ئا :دیاکۆ دانا
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دەسەاڵتی یاخی
چاوت لە ڕێگام بێ،کە نەشتەر دادەبارێ لێی

من خۆرنشینێکی بەژانم ،بۆیە ڕووسوورم

شەهید برایم ساڵەموقەدەم

برایم چووکەڵی

ی
ههرکات چاو بهمێژووی جــوواڵنـهوهی گهالن 
دیــک ـهی ئــهو جــیــهــانـهدا دهخشێنین و ل ـ ه ژیانی
خهباتکارانیان ورد دهبــیــنـهوه ،چــاومــان ب ه زۆر
ئ ـهســتــێــرهی گـــهشـــهداری ئــاســمــانــی بـێکــۆتــایــی
فیداکارانیان دهکهوێ .بۆمان دهردهکهوێ ک ه ئهوان
چۆن لهپێناو ئازادیی گهلهکهیاندا گیانیان بهخشیو ه
و وهک مــۆم بــۆ گـهلـهکـهیــان داگــیــرســاون و ب ه
بهخشینی گیانیان ڕووناکییان ب ه ڕێگای خهبات و

تێکۆشان بهخشیوه.
مێژووی خوێناویی کوردیش زۆر شۆڕهسواری مهیدانی خهباتی به
خۆیهو ه
دیتوه ک ه مایهی هیوا و سهربهرزی بۆ نەسلەکانی داهاتووی ئهم

نیشتمانە و ئەو گۆی زهوییهن .ئهم ڕۆژهش دادێ ک ه وێنه و کرداریان
ێو
ههوێنی ئایدیای داتاشینی قهاڵفهتی پهیکهرهی گۆڕەپانەکانی شار ب 
نهخش و نیگاری سهرسینگ و بهرۆکی الوانی داهاتووی واڵت برازێننهوه.
مانانه ک ه گیانی بۆ نهتهوهکهی بهخشی و لە گۆشەی

یهکێک لهو قاره
"هەگبەی شاخ و شــۆڕش"ی ئەمجارەدا یادی دەکەینەوە شههید "برایم
ساڵهموقهدهم" ل ه ناوچهی مههاباده.
ساڵی  ١٣٣٢لهو سهروبهند ه ک ه دیکتاتۆری بهرهبهر ه باڵی بهسهر واڵتدا
دهکێشا و حکوومهتی دوکتور مهسهدیق ڕووخابوو ،کۆرپهیهکی خوێن
شیرین ل ه بنهماڵهیهکی کوردپهروهر لهشاری مهههباد چاوهگهشهکانی به
ڕووی دنیادا کــردهو ه و ناوی "برایم"یان لێنا .برایم بەوەخت نێردرایە
قوتابخان ه و لەبەر ئەوەی قوتابییەکی زیرەک بوو ،توانیی ههموو پۆلهکانی
خویندن ب ه سهرکهوتووی ببڕێ و بڕوانامەی دیپلۆم وهربگرێت .ئەو
ی بنهماڵهك ه 
ی بێكارییشدا ل ه یاریدهدانو هاوكاری 
وێڕای خوێندن ل ه كات 
ی
ی دهركرد .پاشان ڕهوانهی
ی ئهوان كار 
ی نهدهكر د و شان ب ه شان 
دهرێخ 
خزمەتی ئیجباریی سهربازی کرا و ب ه هۆی وشیاری لهکاری خۆیدا وهک
ئیستوارێک ل ه ئهرتهشدا ئەرکی پێ سپێردرا.
ی
ی ڕێژیم 
ی ئێران دژ 
ی گهالن 
ی  ٢٥ساڵیدا بوو ك ه شۆڕش 
ل ه تهمهن 
ی
ی تــاز ه ب ه دهســهاڵت گهیشتوو لهشكر 
ی سـهركـهوت .ڕێژیم 
پاشایهت 
ی نهخوازراویان بهسهر
ی ب ه كوردستان وهركر د و شهڕێك 
ل و نهزانی 
جهه 
ی
ێ مانگه ،كوشتار 
ی س
ی  ،٥٨شهڕ 
ی ساڵ 
كورددا سهپاند .ڕووداوهكان 
ی كــوردســتــان برایم
ی شــا ر و گوندهكان 
زهحمهتكێشان و وێرانكردن 
ش و کۆنهپهرست
ی دڵڕ ه 
ی خومهین 
ن ڕاپهڕاند .پاش ئهو ه 
ساڵهموقهد همیا 
ی كوردستان دهركــرد ،کۆمهڵێک ئهفسهر
ی خهڵك 
ی دژ 
ی جیهاد 
فهرمان 
و دهرهجــهداری بهههست و بهئهمهگ و شۆڕشگێڕ ڕوویــان ل ه حیزبی
دێموکرات کرد کە برایم ساڵەموقەدەم یەکێک لەوانە بوو.
ی بهئیمان بوو .هەر ئەرک
ك و پێشمهرگهیهك 
ی ڕوحسوو 
برایم كوڕێك 
ی
ی نیزیك ب ه تهواو 
ن ل ه زۆرب ه 
ێ درابا ،وەک چۆ 
و بەرپرسایەتییەکی پ 
ی چاالكانهی
ی مههاباد بهشداری 
ی ناوچ ه 
مهئموورییهتهكان و شهڕهكان 
ی كۆمهاڵن 
ی دهدان .ئەو هێزو توانای 
ی ئهنجام 
ی نیازپاك 
كردبوو ،بهوپهڕ 
ی
ی حیزبدا دهدی .الوێك 
ی سیاسهتهكان 
ی ل ه تهشكیالتو ئوسوولیبوون 
خهڵك 
ی
ی هاوسهنگهرانیدا
ی ل ه ڕیز 
ی خۆ 
ی جێگا 
ڕەوشتبهرز بوو .زۆر زوو توانی 
بكاتهوه .برایم بههۆی خۆشهویستی و کاری جوانو تیکۆشانی بێوچان
وهک نوینهری کۆنگرهی  ٤ههڵبژێردرا .دوای تهواوبوونی کاروباری
کۆنگرهی چوار ،ل ه بههاری سالی  ١٣٥٩مهئموورییهت ب ه پێشمهرگهکانی
ن و سنه .بەمجۆرە
لکی ٣ی هێزی پیشهوا درا بۆ ناوچهکانی پاو ه وکامیارا 
برایم له زۆر شهڕی قارهمانانهی ئهو ناوچهیهدا بهشداری کرد و له
شهڕی  ٢٤ڕۆژهی سنەدا فیداکاریی زۆری لهخۆی نیشان دا.
ی
ی زێــڕیــن ل ـ ه كــارنــامـ ه 
قارهمانهتییهکانی بــرایــم وهك الپ ـهڕهی ـهك ـ 
وه و ئەوی گهیاند ه پلەی جێگریی
ی كرده 
ی خۆ 
ی دێموكراتدا جێ 
پێشمهرگ ه 
ی لك ل ه هێزی پێشهوا کاری پێئەسپێردرا.
لکو پاشان وهک فهرماندهر 
ی بهكار هێنا و
ی خۆ 
وزه و تواناییو پسپۆڕ 
لهو بەرپرسایەتییەدا ههموو 
ی دیكه و ب ه لێوهشاوهیی خۆی لکهکهی
ی فهرماندهران 
ی دا ب ه یارمهتی 
ههوڵ 
ی
وهک نمون ه بناسێنێ .ئهمجار ب ه ههستپێكردن ب ه مهسئوولییهتێك 
ی زیاتر ل ه پێشوو ماندوو
ێ دهكر د و خۆ 
ی جێبهج 
زۆرتــرهو ه كارهكان 
ی ههبوو ،عاشق
ی حیزبهك ه 
ی ب ه ڕێباز 
ی زۆر قووڵ 
دهكرد .ئهو ك ه باوهڕێك 
ت
ی ل ه ههڵسوكهوتو خوو و ڕهوش 
ی بوو ،ئهو ه 
ی حیزبهك ه 
و ئهویندار 
ی دهردهكهوت .ل ه بهرهنگاری و بهرگریدا
ڵ خهڵك بهباش 
و ڕهفتاریدا لهگ ه 
ل ه شهڕهکانی نێوشاری مههاباد ،جادهی مههاباد-ورمێ ،مههاباد-پهسوێ،
شــاروێــران ،گرتنی پادگانی پیرانشار ،شـهڕی خهڵیفهڵیان ،شهڕهکانی
ی بوێر،
ی پێشمهرگهیهك 
داشکستاندا زۆر لێهاتوو هاتهدهر .برایم بهڕاست 
ی تهنگان ه بوو.
ی ڕۆژ 
ی ههڵسووڕو كوڕ 
ئازا و قارهمان ،پارتیزانێك 
ی خهڵك بوو .ئەو ب ه كردهو ه
ی سهر زمان 
ناوی برایم ساڵهموقهدهم وێرد 
ی دیفاع ل ه نهتهوهكهیدا لههیچ چهشن ه فیداكارییهك
ی ك ه لهپێناو 
سهلماند 
ڵ دوژمندا ن ه جارێك
ی شهڕ ل ه بهرهوڕوبوون لهگ ه 
ی ناكا .لهمهیدان 
درێغ 
ی ئازاو نهترسه.
ی سهلماند ك ه كوڕێك 
بهڵكوو ب ه دهیان جار ئهم ڕاستیی ه 
ی حیزبدا
ی سیاسهتهكان 
ی سادق و شۆڕشگێره و لهپێناو 
پێشمهرگهیهك 
ی بهخت بكا.
ئامادهی ه گیان 
رۆژی ١٣ی خ ـهزهڵــوهری ساڵی  ١٣٥٩ڕێژیمی کــۆمــاری ئیسالمی
ی دا.
بههێزیکی زۆرهو ه پهالماری گوندی "ئیندرقاش" لە ناوچەی مەهاباد 
هێزەکانی ڕێژیم خهڵکی ئاواییانلهمزگهوتدا کۆ کردەو ە و لە جینایەتێکی
سامناکدا نزیک ب ه  ٤٠کهس ل ه خهڵکی بێتاوانی ئەو ئاواییەیان کۆمەڵکوژ
کرد .کاتێک کوڕانی دێموکرات بهو ههواڵهیان زانی ل ه دوژمنی داخلهدڵ
ڕاپهرین .پاش شەڕێکی قارەمانانە ب ه سهدان جهندهکی هێزی کۆنهپهرستی
ل ه مهیدانی شهردا بهجێ ما .پێشم هرگ ه کارێکیان ب ه هێزی داگیرکهر کرد
ک ه ئێستاش تاڵهواری مهرگ گهروویان ڕێک دهگوشێ .بهاڵم ههروهك
ی
ی ههر دهستكهوتێك و سهركهوتنێك 
مێژوو بۆمان دهگێڕێتهوه ،قوربانی 
ی شیرینه .بهداخهو ه خوێنبایی ئهم
ش و گیان 
ی گ ه 
ی مهزن خوێن 
ئهوتۆ 
سهركهوتنهش گیانی برایمی ساڵەموقەدەم بوو.
دوای شەهیدبوونی شههید برایم ،برایەکی ب ه ناوی عهلی ساڵهموقهدهم
چهکی برا تیکۆشهرهکهی دهست دایهوه ،کە بەداخەو ە ئهویش پاش ساڵ
و نیوێک گیانی بەرزی کردە بەختی بارەگای ڕزگاریی نەتەوەکەی.

لێکەوتەی ئیدئۆلۆژیی ڕەها و سەرەڕۆیە
بنەڕەتی دەســەاڵتــی کــۆمــاری ئیسالمی لە هەر
سووچێکەوە سەیر بکرێ ،نەک هیچ وێکچووییەکی
لەگەڵ دەسەاڵتە دێموکراتیکەکانی دنیا نییە ،بەڵکوو
پێکدژیی ڕەها و بنچینەییشی لەگەڵ ئێلێمانەکانی
هــەرجــۆرە دەسەاڵتێکی سیاسیی ســەردەم هەیە.
یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی سەرلەبەری یان
بەتەواوی دژی بایەخە مرۆیی و دێموکراتیکەکانە،
یــان ئەگەر خۆ لە خاڵێکیشدا باسێک لە مــاف و
بەرژەوەندییەکانی "خــەڵــک" هاتبێتە گــۆرێ ،ئەوا
"کاربەدەستان" لە مەیدانی کــردەوەدا بە هیچ جۆر
خــۆیــان دەروەســـت بــە جێبەجێکردنی نەزانیوە.
بۆ نموونە دەکرێ ئاماژەیەک بە ئەسڵی سێهەمی
یاسای بنەڕەتیی ئەو ڕێژیمە بکەین کە  ١٦بەند
لە خــۆی دەگــرێ و لە بەندی ١٤دا بــاس لە مافی
وەکیەک ،یەکسانی و دابینکردنی ئەمنییەتی داد بۆ
هەموو تاکەکانی کۆمەڵگە دەکا کە بێگومان ئەگەر
کاربەدەستانی ڕێژیم باوەڕیان بەو دەق و نێوەرۆکە
هەبا ،ئێستا کۆمەڵگەی ئێران تووشی وەها دۆخێکی
تڕاژیدیک نەدەبوو.

ئیسالمیی ئێران نموونەی دیار و زەقی ئەوجۆرە
سیستمە سیاسییانە لە پێشێلکردنی مافی خەڵکە،
هــۆکــارەکــەشــی بــۆ دانــنــەنــان بــە مــاف و ئازادییە
تاکایەتی و کۆمەاڵیەتییەکانی خەڵك و خۆفەرزکردنی
کاربەدەستانی ڕێژیم وەک ڕێبەرانی خۆهەڵبژاردە!
و وەالنانی هەموو گرێبەستە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ
بەرهێنان و پــــەروەردەی ســەردەمــیــانــەی کۆمەڵ
دەگەڕێتەوە.
چەمکی دادپـــەروەری خــۆی ڕەگــی لە بارهێنان
لــە نــاخــی تــاکــەکــانــدا داک ــوت ــاوە و بــاوەڕهــەبــوون
بــە دادپـــــەروەری و مــلــکــەچبــوون بــۆ ئــەو بایەخە
کۆمەاڵیەتییە ،بۆ بارهێنانی گشتی لەسەر تەوەری
دادپـــــەروەری دەگــەڕێــتــەوە و ئــەو پـــــەروەردە و
بارهێنانەش لە ڕێگەی سیستمی فێرکاریی ئەو
نیزامە سیاسییەوە جێ دەخرێت کە دەسەاڵتی واڵتی
بەدەستە .ئاست و بڕ و چۆنیەتیی مێتۆدە فێرکاری
و جێکەوتنەکانیشی لــە کــۆمــەڵــگــەدا بــەتــەواوی
گرێدراویی ڕاستەوخۆی بە جۆری بیرکردنەوە و
هەڵسوکەوتی دەسەاڵتدارانی سیاسی و بەڕێوەبەرانی

تیۆریی دادپەروەریی ڕاولز لەمەڕ یاسای نەتەوەکان بۆ بناخەدانان ی
سیستمێکی لیبڕال دێموکراتیک لەسەر بنەمای پەرەدان بە مافەکان ی تاک
لە هەمبەر سیستم ی سیاس ی دەوەستێ .ئەو تیۆرییە لەبارەی "دادپەروەریی
دابەشکاری" و "پەرەدان ی دادپــەروەری وەک بنەڕەت" بەدوای دابینبوون ی
مافەکان ی تاک لە قەوارەی سیستم ی دێموکراتیکدا دەگەڕێ و یاخیگەری و
هەوسارپچڕاویی دەسەاڵتگەل ی وەک کۆماری ئیسالمیی ئێران لە هەمبەر
خەڵ کی واڵتەکەیاندا باشترین دەرکەوتەی باوەڕنەبوون ی ئەو سیستمە
سیاسییانە بە بنەماکان ی دادپەوەریی کۆمەاڵیەتیی ڕاولزن.
ئــاشــکــرایــە کــاتــێــک کــە بـــاس لــە وەکیـــەکـــی و
یەکسانیی دادپــەروەرانــە لە دابەشکردنی داهــات
و ســامــانــی واڵت دێــتــە گـــۆڕێ و دابــیــنــکــردن و
جێبەجیکردنەکەی بە پێشمەرجی ڕەوایی دەسەاڵت
لەالیەن حکوومەتەوە وەک مەرجی نەگۆڕ دادەنرێت؛
ئەمە واتــە دەراوێشتەی چەمکی دادپەروەرییە لە
نیزامی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی هەر واڵتێکدا .بەاڵم
ئەوەی لە ئێران ڕوو دەدا ناتەبا لەگەڵ هەموو ئەو
بایەخە جیهانداگرانەیە و دۆخی ئێستای کۆمەڵگەی
ئێران خۆی دەربڕی جیاوازیی ڕوانگەی سیستمی
سیاسیی واڵت بۆ مافی خەڵک لە چــاو سیستمە
سیاسییەکانی دیــکــەی دنــیــایــە ،جــیــاوازیــیــەک کە
دوورکــەوتــنــەوە لە دادپـــەروەری و یاخیبوون لە
بایەخە دێموکراتیکەکان و خۆدزینەوە لە دابینکردن
و پاراستنی مافە گشتییەکان ،تایبەتمەندییەکی دیاری
ئەم ڕێژیمەیە.
"جــان ڕاولـــز" بنەماکانی دادپـــــەروەری لەسەر
بنەڕەتی دوو جۆر ئازادی بۆ هەموو هاوواڵتییان
دادەڕێ ــژێ :ئازادیی بــاوەڕ و ئازادیی ڕادەربڕین.
ئەو دەرفەتەکانی گەیشتن بە دادپـــەروەری وەک
بەهایەکی کۆمەاڵیەتی سەیر دەکا و لە بۆچوونەکانیدا
باسی "نەتەوە باش پەروەردەکراوەکان" و "مافەکانی
خەڵکانی بـــاش" دێنێتە گـــۆڕێ و بنەماکانی لە
چوارچێوەی "گرێبەست و بەرپرسایەتییەکان"دا
دادەڕێژێ .داننانی ئەو خواستەش لەالیەن خەڵکەوە
بەپێی ئەوە کە ڕێککەوتنەکان" مافی وەکیــەک بۆ
هەمووان لە بەرچاو دەگرن ،بنەڕەتی دادپەروەری
لەسەر بناغەی یەکسانیی گشتگیر پێناسە دەکا .بەاڵم
لە بەرانبەر ئەو خەڵکە باشەدا زۆرجار حکوومەتی
یاخی و پێشێلکەری یاساش قوت دەبنەوە کە بە
نواندنی هێز و دەکارکردنی زەبروزەنگ دەخوازن
ب ــە زەوت ــک ــردن ــی مــافــی خــەڵــک و پێشێلکردنی
ئــەو ڕێککەوتننانە ،خەڵک و هــەمــووان ناچار بە
ملڕاکێشان بۆ داخوازە ناڕەواکانیان بکەن .کۆماری

کۆمەڵگەوە هەیە .خۆ ئەگەر بەڕێوەبەریی سیاسی
و چەقی دەســەاڵت لە هەر کۆمەڵگەیەکدا هەڵگری
توخمی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و عەداڵەتتەوەر
بن ،ئەو کۆمەڵگەیە تووشی دابــڕان ،هــەاڵواردن و
نادادپەروەری نایەت.
تــیــوریــی دادپــــەروەریــــی ڕاولــــز لــەمــەڕ یــاســای
نــەتــەوەکــان بــۆ بــنــاخــەدانــانــی سیستمێکی لیبڕال
دێموکراتیک لەسەر بنەمای پەرەدان بە مافەکانی تاک
لە هەمبەر سیستمی سیاسی دەوەستێ .ئەو تیۆرییە
لەبارەی "دادپــەروەریــی دابەشکاری" و "پەرەدانی
دادپــــەروەری وەک بــنــەڕەت" ب ــەدوای دابینبوونی
مافەکانی تاک لە قــەوارەی سیستمی دێموکراتیکدا
دەگــــــەڕێ و یــاخــیــگــەری و هــەوســارپــچــڕاویــی
دەســەاڵتگــەلــی وەک کــۆمــاری ئیسالمیی ئێران
و کــۆرەی باکوور لە هەمبەر خەڵکی واڵتەکەیاندا
باشترین دەرکەوتەی باوەڕنەبوونی ئەو سیستمە
سیاسییانە بە بنەماکانی دادپەوەریی کۆمەاڵیەتیی
ڕاولزن.
فاکت و بەڵگە بۆ سەرەڕۆیی و یاخیبوونی سیستمی
دەسەاڵتێکی وەک کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆرن.
ئەو یاخیبوونە هەم لە نێوخۆی واڵت سەرکوت و
زەبروزەنگی خەڵکی لێ دەکەوێتەوە ،هەم لە ئاستی
نێودەوڵەتیدا پێشێلکردنی ڕێوشوێنە جیهانییەکان و
دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی دیکەی بەدوودا
دێت .بۆ نموونە خاوەندارێتیی کۆماری ئیسالمی
لە میلیشیا و گرووپە تێرۆریستییەکان بۆ گۆڕینی
هاوکێشەکانی نــاوچــە لــە بــەرژەوەنــدیــی خــۆی و
تێکدانی نەزمی نێودەوڵەتی خۆی وێنای الساری و
یاخیبوونی ڕێژیم لە ڕێوشوێنە نێونەتەوەییەکانە.
کۆماری ئیسالمیی ئێران لەو یاخیبوونەدا ئەوەندە
چۆتە پێشێ کە تەنانەت پێناسەکانی تیۆریی نوام
چامسکی لەبارەی دەوڵەتی یاخییشی تێپەڕاندوە.
باسەکەی جان ڕاولز لەپێوەندی لەگەڵ تیوریی
دادپەروەریدا کە بەشێکی ئەو لەبارەی دادپەوەریی

شۆڕش شاباز

دابــەشــکــردنــە ،پتر الیــەنــی ڕەچــاوکــرانــی مــاف و
بەرژەوەندییەکانی تاک ئەویش لە سیستمی لیبڕاڵ
دێــمــوکــراتــی مەبەستە .ڕوونـــە کــە بــەڕێــوەبــەریــی
کۆمەڵگە و دەسەاڵتی سیاسی لە سیستمەکانی لیبڕال
دێموکراتدا لەچاو ئێران هیندەی ئاسمان و زەوییان
مــەودایــە .ب ــەاڵم بــاســی گشتگیریی دادپــــەروەری
و باڵوکردنەوە و پەرەدانی لە هەموو توێژەکانی
کۆمەڵگەدا پێوەندیی ڕاستەوخۆی بە دابەشینی
دادپەروەرانەی داهات و مافی هاوواڵتیبوون هەیە.
جان ڕاوڵــز لە تیوریی دادپــەروەریــدا تەوەرەکانی
پ ــێ ــوەری تـــاک لــە گــشــتــانــدنــی دادپــــــــەروەری لە
کۆمەڵگە بۆ گەیشتن بە داخوازەکانی دەستنیشا
دەکا و مەسەلەی دابینبوونی بژیو و پێداویستییە
سەرەکییەکانی ژیــان لە دەرەوەی مافەکانی تاک
دادەنێ و پێی وایە کە دەستەبەرکردنی بژیوی ڕۆژانە
و پێداویستییە سەرەکییەکانی ژیان کەمترینی ئەو
خزمەتگوزارییانەن کە هەر سیستمێکی سیاسی دەبێ
بۆ خەڵک خۆی دابین بکات .بەاڵم لە بەیەکگرتنی ئەو
تیۆرییە لەگەڵ دۆخی ئێراندا دەبینین کە دەسەاڵت
لەم واڵتەدا چۆن لە خەڵکەکەی یاخی بووە و چەندە
نادادپەروەری لە سۆنگەی دەسەاڵتی ئەم ڕێژیمەوە
لە کۆمەڵگە بنجی داکوتاوە.
دەســـەاڵتـــی کـــۆمـــاری ئــیــســامــی هـــەر لــەگــەڵ
هــاتــنــەســەرکــاری ســــەرەڕای زۆری و زەوەنــدیــی
ســەرچــاوەکــانــی دابینکردنی خ ــۆراک بــەاڵم وەک
کۆمەڵگە سەرەتاییەکان دەستڕاگەیشتنی خەڵک بە
ئازوقە و بژیوی ژیانی سنووردار کرد .ئەم ڕەوتە
لە باسی "کۆپێن"ەوە بگرە هەتا "یــارانــە" لەالیەک
پێشێلکردنی سەرەتاییترین مافی تاکەکانی کۆمەڵگە
و لەالیەکی دیکە شکاندنی کەسایەتی و بێڕێزی بە
کەرامەتی خەڵک بووە.
یاخیبوونی یــەک بــە یەکی کــاربــەدەســتــان لەو
سیستمەدا بەنیسبەت بەرپرسایەتییەک کــە لە
کۆمەڵگەدا هەیانە ،لە سنووری سەرەڕۆیی تێپەڕیوە
و بۆ ئەوەش هەر ئەوەندە بەسە سەیری قسەکردن
و زارهەڵپچڕانی بەرپرسانی ڕێژیم بکەین کە بێ
هیچ پــارێــز و ڕەچــاوکــردنــێــک سووکایەتییان لێ
دەبارێت .ناشکرێ پێناسەیەکی تایبەت و گشتییش
لە جۆری ڕوانین و هەڵسوکەوتی کاربەدەستانی ئەو
ڕێژیمە لە چوارچێوەی ئەخالق و بەها ئایینیەکان
بەدەستەوە بدەین ،چونکی جۆر و ڕەگەزی تێهزرینی
چەقبەستووی ڕێبەرانی ڕێژیم ڕەنگبێ بە بایەخە
ئایینیەکان ڕەنگڕێژ کرابێ؛ بەاڵم بە سەرنجدان بە
زۆر فێرکاری و پـــەروەردەی ئایینی دەبینین کە
ڕەفتاری کاربەدەستانی ڕێژیم بێنێوەرۆک و لە
دەرەوەی بازنەی هەرچەشنە ئەخالقێکی ئایینیشە.
ئــەوەی لە ئێران ڕوو دەکا کەڵکاژۆیی لە ئایین و
سەنگەرگرتن لە پشتی ئایینیشە تا ئەو جێگەیەی
هــــەژاری و ب ـێئــەنــوایــی لــە ســۆنــگــەی سیاسەتی
ڕێبەرانی ڕێژیم ئەوەندە ڕەگ دابکوتێ و پەل باوێ
کــە ئاسەوارێکیش لــە تــوێــژی نێونجیی کۆمەڵگە
نەمێنێتەوە.
یــاخــیــبــوون ،ســـەرەڕۆیـــی و ســنــووربــەزانــدنــی
رەهــــای سیستم بــە نــیــســبــەت کــۆمــەڵــگــەی ژێــر
دەسەاڵتی سەرەڕای هەموو خەسارەکان گەندڵیی
سیستماتیکی لێ کەوتۆتەوە ،گەندەڵی تا ئەو ڕادەیە
کە سەرلەبەری ئــەو ڕێژیمە دابگرێت .سیستمی
سیاسیی ئێران بەهۆی بێباوەڕبوونی بە جێگەی و
پێگەی مرۆڤایەتی و ستاندارد و مەنشووری مافی
مــرۆڤ وەک تۆمۆرێکی شێرپەنجە ژیانی خەڵک
و کۆمەڵگەی ئێرانی بەبارمتە گرتوە .سروشتی و
ڕوون و ئاشکرایە کاتێک بەشی هەرەزۆری داهات
و سامانی گشتیی واڵت بۆ تەیارکردنی میلیشیا
و گرووپە تێرۆریستییەکان بە مەبەستی نانەوەی
کێشە و ناسەقامگیری لە ناوچەدا خەرج دەکرێ،
ڕێژیم دەست دەباتە نێو سفرەی خەڵک و خوانی
خەڵک هەتا دێ چووک و چووکەتر دەبێتەوە.
ئ ــەوەی بــۆ ئــەو ڕێژیمە گرینگە تەنیا و تەنیا
مانەوەی لە دەســەاڵتدایــە و لەو پێناوەشدا هیچ
سنوورێکی ئەخالقی ناناسێت ،لە پێشێلکردنی ماف
و کەرامەتی مرۆڤەکانەوە هەتا سنووردارکردنی
دەستڕاگەیشتن بە خــواردن و بژیوی سەرەکیی
ژیــان .ئــەم ڕێژیمە بژیوی خــۆی لە بێهێزکردنی
خەڵک و قوتدانی هەموو پێداویستییەکانی خەڵک
وەردەگــــرێ و یاخیگەری و تەماحەکەشی هیچ
سنوورێک ناناسێت.
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دەستە شاراوەکانی

پشتی پەردەی فەوتاندنی دارستانەکانی زاگڕۆس
شەهرام موسڵچی /وەرگێڕان لە فارسییەوە :ڕەزە شنۆیی
بە هۆی ڕەنگدانەوە و دەنگدانەوەی هەواڵەکانی
تایبەت بە ئاگرکەوتنەوە لە دارستان و لەوەڕگەکان،
ڕەنگە هەندێک وای مەزندە بکەن کە هۆی سەرەکیی
ســووتــان و لەنێوچوونی ژینگە تەنیا گەرمایە و
ئــەم ڕووداوانـــە هــەر لە وەرزه گەرمەکانی ساڵدا
ڕوو دەدەن .هەروەها پێیان وابێت کە سەرچاوە
سرووشتییەکان لە وەرزەکانی دیکەی ساڵدا هیچ
مەترسییەکیان لەسەر نییە! بەاڵم ڕاستییەکان لەوە
بەوالوەترن.
لە پەنای نەبوونی چاودێری و پێڕاگەیشتن بە
دارستانەکان و کێشەی ئاگرکەوتنەوە یەک لە دوای
یەکەکان لە دارستانەکانی زاگرۆسدا ،وشککردنی
بنجی دارەکان و زەرەرگەیاندن بە ئێکۆسیستم بۆ
یەک چرکەش ڕانەوەستاوە .لەم سااڵنەی دواییشدا
سووتاندنی داربەڕووەکان بۆ بەرهەمهێنانی ڕەژوو
و ئەو پرسەی پێی دەگوترێ قاچاغی لە ڕادەبەدەری
دار ،بەخێراییەکی زۆرتر بەرچاو دەکەوێ.
وێرانیی ژینگە
مــاوەیــەکــی زۆرە ئــەو ڕێــکــخــراوانــەی لــە بــواری
ژیــنــگــەدا چــاالکــن ،وێــنــەی دڵــتــەزێــن لــە فــەوتــانــی
دارستانەکان ،بڕینی داربەڕووەکان بۆ بەرهەمهێنانی
ڕەژوو ئەویش بۆ برژاندنی کەباب! لە شارە بچووک
و گەورەکان باڵو دەکەنەوه.
بەپێی زانیارییەکانی "سەرچاوە سروشتییەکانی
کوردستان" زۆربەی کەیسەکانی بڕین و قاچاغی دار
خەڵکی ناوچەکەی لە پشتە و دارە بڕدراوەکان بە
ئۆتۆمبێلە بچوکەکان دەگواسترێنەوە بۆ ناوەندەکانی
کڕینی دار کە لە شارە زۆر بچوکەکانیشدا هەن و
لەوێشەوە لە شەودا و لە کاتی غەیری ئیداریدا بۆ
کارخانە و شارە گەورەکان بەڕێ دەکرێن.
ڕێکخراوەکانی ژینگەپارێزی وەک "ئەنجومەنی
ســەوزی چیا"ی مــەریــوان تا ئێستا چەندین جار
خەڵک و دەسەاڵتیان لەبارەی بارودۆخی قەیراناویی
دارستانەکان وریا کردۆتەوە و ڕایانگەیاندوە کە
تێکدانی بەرباڵوی دارستانەکان و فەوتانی ژینگەی
کوردستان لە ئاستی کارەساتیش تێپەڕیوە .لەم
سااڵنەشدا ژمــارەیــەک له ڕێکخراوە ژینگەییەکان
باسیان لە دەستێوەردانی ڕاستەوخۆی هەندێک تاقم
و الیەنی حکوومەتی کردوە کە لە سۆنگەی هێز و
دەسەاڵتیان و ،دەستڕۆیشتووییان ڕۆڵی بنەڕەتییان
لــە تێکدانی ژیــنــگــەدا هــەبــووە .بــەاڵم تــا ئێستا بۆ
بەرگرتن بەم بارودۆخە نەک هەر هیچ هەنگاوێکی
ئەرێنی نەنراوە ،بەڵکوو بە توندترکردنەوەی زۆرتری
بازنەی ئەمنیی "جەنگەڵبانی" و دانانی سنووری
ئەمنییەتی لە هەمبەر چاالکیی ڕێکخراوە ژینگەییەکان
بۆ پارێزگاری لە دارستانەکانی زاگــرۆس ،بڕین و
قاچاغی دار و گواستنەوەی لە ڕێگەی ئۆتۆمبێلە
بچووک و لۆرییەکانەوە بووەته دیاردەیەکی ئاشنا
و ئاسایی ڕۆژانە بۆ خەڵکی ئەم دەڤەرە.
بەرپرسانی سەرچاوە سروشتییەکانی پارێزگاکانی
کــوردســتــان لـــەم س ــااڵن ــەی دوایـــیـــدا بـــــەردەوام
گوتویانە کە هەبوونی گوشار لەسەر دارستان و
باخەکانی ناوچەکە بە هۆی گەاڵڵەی "هەناسەدانی
دارستانەکانی باکوور"ەوەیە .بەاڵم چاالکانی ژینگەیی
ئــامــاژە بــە هێندێک هــۆی دیــکــەی وەک :گــۆڕانــی
شێوەی بەکارهێنان ،زەویخـــۆری ،پەرەسەندنی
هەژاری بە هۆی کێشە ئابورییەکان و ناکارامەیی
و جێبەجێنەکرانی یــاســاکــان ،دەکـــەن .چاالکانی
ژینگەیی پێیان وایــە بەهۆی کەمتەرخەمییەکان،
خۆدزینەوە لە بەرپرسایەتییەکان و وەاڵمنەدانەوەی
الیەنە پەیوەندیدارەکان ،بابەتی بچووککردنەوەی
دارستانەکان و بڕین و قاچاغی دار بە ڕێژەیەکی
بەرفراوان لەالیان ئەو کەسانەی دڵنیان ،یاسایەکی
ئەوتۆ بۆ سزادانیان نییە ،هەروا درێژەی دەبێت.
ئــامــانــجــە شـــاراوەکـــانـــی پشتی تێکدانی
دارستانەکان
دارستانەکان بە یەکێک لە گرینگترین شوێنەکانی
پاشەکەوتە سرووشتییەکان لە ئێراندا دادەنرێن کە بە
خێراییەکی زۆر بەرەو نەمان دەبرێن .دارستانەکانی
بەڕووی زاگرۆس وێڕای ئەوەی بە هۆی سووتاندن،
بڕین و قاچاغی دارەوە زەرەرێــکــی زۆریـــان پێ
دەگــات ،سااڵنە بەشێکی زۆر لە ڕووبــەرەکــەی لە
ئاکامی ئاگرکەوتنەوەی بەئەنقەست ،دروستکردنی
ڕێگاوبان ،سازکردنی خانوو ،پڕۆژەکانی کشتوکاڵ،
لەوەڕاندنی لە ڕادەب ــەدەری مــااڵت ،هێرشی کرمی
چرۆخۆر و جۆرەکانی ئەنگەلی هێرشبەر دەفەوتێ.
ئــامــار و بــەدواداچــوونــەکــان دەڵــێــن لـــە ٧٠ساڵی
ڕابـــــردوودا  ٧میلیۆن هێکتار لــە دارستانەکانی
زاگرۆس فەوتان و لە ئێستادا تەنیا  ٥میلیۆن هێکتار
لە دارستانەکانی زاگرۆس ماوەتەوە .هەروەها سەتا
٩٠ی ئاگرکەوتنەوەکان هۆکاری مرۆیی (دەستی
بەئانقەست یان نائانقەست)یان لە پشتە .شانبەشانی
ئەوە هۆکاری مرۆیی لە بەشی دروستکردنی وێال،

ڕاکێشانی ڕێگاوبان ،قاچاغی دار و خاکیشدا ڕۆڵ
و کاریگەری ڕاســتــەوخــۆی لەسەر لەنێوچوونی
دارستان و لەوەڕگەکان هەبووە.
چاالکانی ژینگەیی کوردستان دەڵێن بڕینی دارەکان
هۆی جۆراوجۆری هەیە ،هەندێک جار لە نەبوونی
پەروەردەی دروست و فەرهەنگسازی شیاودا کەڵک
وەرگرتن لە دارستانەکان دەبن بە بەرژەوەندیی
تاکەکەسی .هەندێک جاریش دوای هەڵگرتنی ڕەژوو
بۆ فرۆشتن یان بەکارهێنان دەکەونە دەست خاوەنی
خانووەکانی نێو بــاخ و وێالکان کە لە سۆنگەی
نەبوونی یاسا و بێ سەرەوبەریی ئیداریدا هاتوونەتە
بەرهەم .ئەوان دەڵێن لە زۆربەی بابەتەکانی تێکدان
و بڕینی دارەکانی دارستان ،ڕێوشوێنێکی قانوونی
بۆ پاساوهێنانەوە لەمەڕ زەویخۆری دەبینرێتەوە،
بە شێوەیەک کە دوای تێپەڕینی چەند ساڵێک لە
بڕینی دارەکان و کێاڵنە وەرزییەکان ،ئەم زەوییە بێ
پۆششە ڕووەکییانە ،ڕێگا بۆ هێندێک ئیدارەی وەک
سەرچاوە سروشتییەکان و وەزارەت ــی کشتوکاڵ
خۆش دەکەن بۆ ئەوەی داوای ئەم زەوییانە بکەن بۆ
هێندێک گەاڵڵەی بە ناو باخەوانی! هەندێک جاریش
بیندراوە کە ئەو بڕیارانە تەنیا بۆ فشارهێنان و بە
ئامانجی تۆڵەکردنەوە لە کەسانێکی دیاریکراو ،یان
چاالکانی ژینگەیی دراون :لەم سااڵنەدا کەسانێکی
وەک ڕاوچییەکان و داگیرکەرانی زەوی کە لەالیەن
چاالکانی ژینگەوە بەربەست لە بــەردەم گەیشتن
بە تەماحە پڕنەبووەکانیان دروســت کــراوە ،دێن
بە سووتاندن و زیانگەیاندن بە ژینگە داخی ڕقی
کوێری خۆیان دادەمرکێنن.
ژیــنــگــەپــارێــزان و ڕێــکــخــراوە مــەدەنــیــیــەکــانــی
کوردستان دەڵێن کە داگیرکەرانی زەوی و تێکدەرانی
ژینگە کەسانێکی دەستڕۆیشتووی دەزگا ئیداری و
ناوەندە ئەمنییەتییەکانن و لە سایەی هەبوونی (رانت)
دا و بە نیشاندانی گڵۆپی سەوز و تەنانەت ڕێنوێنیی
پێویست لــەمــەڕ چۆنیەتیی بــەزانــدنــی ڕێوشوێنە
یاساییەکان لە تێکدانی سەرچاوە سروشتییەکان
و دەس ـتبــەســەرداگــرتــنــی زەویــیــە ســووتــاوەکــان
بەردەوامن.

بەڕێوەبەرانی ئەنجومەنی سەوزی چیا باس لە
دیاردەیەکی دیکەش دەکەن .ئەوان دەڵێن لە چەند
ساڵی ڕابــردوودا بەتایبەت لە ناوچەکانی مەریوان
و ســەواڵوا بە هۆی گرانبوونی بایی ترێی ڕەش،
دارستانە سرووشتییەکان تێک دەدرێن و دەکرێن بە
ڕەز .لەالیەکی دیکەشەوە دوای پێدانی پشوویەکی
 ١٠ساڵە بە دارستانەکانی باکوور ،هەلپەرستان
ڕوویان کردۆتە دارستانەکانی زاگرۆس ،بەتایبەت
مەریوان و سەواڵوا و تەنانەت لەو ناوجانە جۆرێک
بازرگانی لە بواری دانان و دروستکردنی خانووە
وێالییەکان سەری هەڵداوە.
بڕینی دارب ــەڕووەک ــان ،سوتاندنیان بۆ ڕەژوو
یان بەرێکردنیان لە مەریوانەوە بۆ پارێزگاکانی
دەوروبــــەر وەک هــەمــەدان و ورم ــێ و هەندێک
ناوچەی دیکەی ئێران بۆ پیشەسازیی مۆبڵ و کارە
دارینەکان و کردنی ناوچە دارستانییەکان بە شوێنی
نیشتەجێبوون و لە ئاستێکی بەرباڵوتردا تێکدان
و هەڵکەندنی بناغەی دارستانەکان بە مەبەستی
دروسـتکــردنــی ڕەز (ترێی ڕەش) بە گرینگترین
مەبەستەکانی نەهێشتنی دارستانەکانی کوردستان
ڕیز کراون .ئامارە حکوومییەکان دەڵێن جاران کە
شاری مەریوان  ٢٧٠٠هێکتار باخی ترێی هەبوو ،بە
زیادکردنی  ٣٠٠هێکتار ڕەزی نوێ بە باخاتی ئەو
شارە ئێستا  ٣٠٠٠هێکتار ڕەز لەو ناوچەیە هەن.
چاالکانی ژینگەیی دەڵێن لە چەند ساڵی ڕابردوودا
ئــەم پــڕۆژانــەی بــەرفــراوانــکــردنــی باخەکانی ترێ
بەنرخی تێکدانی دارستانەکان بە پاڵپشتیی جەهادی
کــشــاوەرزی کــراون .هــەروەهــا نەبوونی نەبوونی

لقی ژینگەیی لــە دادگــاکــانــی پــارێــزگــادا دۆخێکی
وای دروســت کــردوە کە ڕێگا بۆ تێکدەران وەها
ئــاوەاڵ بێت کە بەبێ هیچ شەرم و حەیایەک و بە
ڕۆژی ڕووناک بە مشاری کارەبایی و ئامرازگەلی
پێشکەوتوو بەرببنە گیانی دارستانەکان.
ئامارەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە لەچاو قۆناغەکانی
پێشوو لە ئیستادا  ١٥٠٠حاڵەتی کردەوەی تێکدەرانە
لە دارستانەکانی مەریوان و سەواڵوا تۆمار کراون
کە کێشە ئابوورییەکان ،هەژاری و بێکاریی بەرباڵوی
دانیشتووان و هەروەها بوونی زۆر ڕێگای الوەکی
کە شوێنی بارستاییەکی بەرچاو لە داری قاچاغە،
ئەو ڕەوتەی خێراتر و زیاتر کردوە.
سپای پاسداران و مافیای دارستان
پــرســیــاری س ــەرەک ــی ئ ــەوەی ــە کــە چ کـــەس و
الیەنێک لە پشت ئەم باسەن کە تا ئێستا سەرەڕای
بــەدواداچــوون و هەوڵی ڕێکخراوە ژینگەییەکان،
ڕاگرتن یان کەمکردنەوەی بڕین و قاچاغی دار لە
کوردستان نەگەیشتۆتە هیچ ئاکامێک؟
چاالکانی مەدەنی دەڵێن دوابڕیاری پەروەندەی
تاوانکاری و الدانەکان لە پێوەندی لەگەڵ تێکدانی
ژینگە لە دادگاکاندا بە شێوەگەلی جیاوازی نانەوەی
ترس و دڵەڕاوکێ ،هەڕەشە لە چاالکانی مەدەنی و
پێدانی بەرتیل بە بەرپرسە ئیداری و قەزاییەکان،
لــە دادگــاکــانــی پــێــداچــوونــەوەدا لــە بــەرژەوەنــدیــی
تاوانباراندا دراون .بە واتایەکی دی ئەوانەی ئاگر
لە دارستانەکان بــەردەدەن ،ئەوانەی دارستانەکان
دەکەن بە زەویی سووتاو بۆ پڕۆژەکانی نیشتەجێ
بــــوون و ئـــەوانـــەی بــازرگــانــی بــە داربــــــەڕووی
دارســتــانــەکــان دەکـــەن ،ئــەوانــن هەمیشە بــراوەی
دادگاکانن .ئەوان دەڵێن بە دیاریکراوی لە نەبوونی
یاسای بەرگێڕەوە و ئیرادەی بەرەنگارخوازانەدا،
سپای پاسداران بە پشتیوانی زۆرینەی ئەم جۆرە
خەڵکە ڕۆڵێکی بنەڕەتیی لە پەرەسەندنی فەوتانی
دارستانەکانی زاگڕۆس هەبووە هەیە.
لــــەو نـــێـــوەدا تــەنــیــا دل ــخ ــۆش ــی ،هــەســتــیــاریــی
ڕۆژ لــەگــەڵ رۆژ زیــاتــری خــەڵــک و ڕێــکــخــراوە

ژینگەپارێزییەکانە .ڕێکخراوه ژینگەییەکان لەم
سااڵنەدا بە بەڕێوەبردنی کۆرسی فێرکاری و چاپ
و باڵوکردنەوەی نامیلکه ،پۆستێر و باڵوکردنەوەی
نامە لە گوندەکان ،بەڕێوەبردنی کۆبوونەوە یەک
لــە دوای یــەکــەکــان لــەگــەڵ بــەرپــرســان ،چاندنی
نەمام و خاوێنکردنەوەی سروشت ،دروستکردنی
دێکیۆمینتی زۆر لــەســەر تێکدانی دارستانەکان
و بــاوکــردنــەوەیــان لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان بە
ئامانجی ڕاکێشانی سەرنجی زیاتر بۆ سەر ئەم
قــەیــرانــە ،ڕۆڵــی بــەرچــاویــان لــە وشــیــارکــردنــەوەی
بیروڕای گشتیدا هەبووە .بەاڵم بارستایی زیان و
خەسارەکان ،کەمتەرخەمیی ناوەندە بەرپرسیارەکان
و ڕووهەڵمااڵویی تێکدەرانی ژینگە ئەوەندە زۆر و
بــەرچــاوە کە ئەنجومەنە ژینگەییەکان بەتەنیایی
ناتوانن پێش بەو الفاوە بگرن .ئەمەش لە حاڵێکدایە
کە ئەم ئەنجومەنانە لە پێناو پاراستنی ژینگەدا زۆر
ڕۆڵەی بەوەج و ئەندامیان وەک شەهیدان شەریف
باجوەر ،ئومێد کۆنەپۆشی و موختار خەندانی و ...دا
گیانیان بەخت کردوە .بەاڵم لەوبەر وەک چاالکانی
ڕێکخراوە ژینگەپارێزییەکان دەڵێن لەالیەک ناوەندە
ئەمنیەتییەکان بە چاالکییەکانیان حەسساسن و
پــەروەنــدەی ئەمنیەتی لــەدژیــان دروســت دەکــەن،
لەالیەکی دیکەش دیدار و کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ
بــەرپــرســان و وریــاکــردنــەوەی بــەردەوامــیــان لە
پڕۆسەی تێکدانی سروشت و ژینگە و خەسارەکانی
ئ ــەم دەســتــدرێــژیــیــانــە هــەرگــیــز نەگەیشتوونەتە
ئەنجامێکی ڕوون.

هەموو کێشەیەک
بە "فوو" چارەسەر دەکرێت
ئۆ ڕەببی بە خاتری ئەو شێخ و مەشایەخانەی من و تۆی ناوریا
هیوامان پێیانە ،دۆخەکە لەمە باشتر بێت .هێندەی خیزی لە بەستێنی
ڕووبـــاران و گــەاڵی لە داران ،ســەالم و ســەڵــەوات بۆ ئــەو شێخ و
مەشایەخانەی بە هەناسەی پاکیانەوە فوو بە کێشەی دەروێشانی
سینەچاک و ڕەخشکێش و زەرگوەشــێــن و ئاگرخۆری موشتاقی
خۆیاندا دەکەن.
کوا بە زمانی الڵ و لەگۆکەوتووی ئێمەمانان تاریفات و مەدح و
سەنای ئەو پیاوچاکانە تەواو دەکرێت؟ ئەوەی ئێمەی برسی و دژوین
و نەزان و کەم وزە سەبارەت بەو گەورەپیاوانە دەیڵێین ،لە چاو توانای
ئەوان تەنیا تۆزقاڵێکە.
هیچ پێویست ناکات بۆ دۆزیــنــەوەی پیاوچاک و ودمبــەدەســت و
کەرامەتداران بۆ ڕابردوو بگەڕێینەوە و بەدوای چیرۆک و ئەفساناندا
بخولێینەوە .هەر دوور نەڕۆین ئەوەتا لە بنەوپاڵی خۆمان پەڕجۆی
وا دەبیین ژن و پیاو سەریان سوڕ دەمێنێت و هیچ بەدوور نییە لە
حەژمەتان هەموومان ڕەقهەڵێین و ببینە بەردیش.
لەم سەروبەندەی دواییدا سەرداری ســەرداران "رەحیم سەفەوی"
یەکێک لە فەماندەرانی سوپای پــاســداران ،لە کاتی وانەگوتنەوە لە
زانکۆی ئەفسەرانی ئەم سوپایەدا ،بەسەرهاتێکی خۆشی لەگەڵ ڕێبەری
ئینقالبی هەمیشە ئیسالمی (ئــەرواحــونــا لەهولفیدا) بۆ ئەفسەرانی
قوتابیی زانکۆکە دەگێڕێتەوە و هەموویان سەریان لەم بەسەرهاتە
سووڕ دەمێنێت .ئاغای سەفەوی ،باس لە نەوەیەکی خۆی دەکات و
"دەڵێت نەوەکەم تووشی زەردوویی بوو و دوکتوران لە چارسەرکردنی
دامابوون .ڕۆژێک لە خزمەت ڕێبەری موعەززەمی ئینقالب نوێژمان
دەکرد .دوای نوێژکردن جەنابیان فووی بەسەر قەندانێک قەنددا کرد و
دوعای بەسەردا خوێند و ئێمە حازریان قەندەکانمان بەسەر خۆماندا
دابەش کرد و لە ماڵەوە نەوەکەم بە خواردنی یەکێک لەم قەندانە وەک
گوێزی ساغی لێهاتەوە".
دوای ئــەوەی ســەردار سەفەوی بە ئەمانەتەوە ئەم بەسەرهاتەی
گێڕایەوە ،ئێمەی مورید و خاکی بــەر دەرگــای ڕێبەری موعەزەم
بەردەوام شتێک دڵمان ختۆکە دەدات و ئێستا دەیکەین بە دوعا و نزا
و پاڕانەوە لە خزمەت جەنابیان .جا هیواداراین گوێ بداتە نزای ئێمە و
بە مەرامی جۆراوجۆر فوو بە قەند و زۆر شتی دیکەدا بکات.
بەم هیوایە کاربەدەستان و مەقاماتی لەشکەری و کشوەری ،فێرگە
و زانکۆیان جێ بهێڵن و بەگوێرەی پێویست فــەردە قەندی ورد لە
بەرماڵی جەنابیان ڕیز بکەن و بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک قەندانانی لێ
پڕ بکەن و داوا لە جەنابیان بکەن ڕۆژانە بە بەردەوامی فوو بە چەند
قەندانە قەندێکدا بکات .دوای ئەوەی جەنابیان فووی بە قەندەکاندا کرد،
بەردەستان و خادمانی جەنابیان قەندە فووپێداکراوەکان بە دنیادا باڵو
بکەنەوە .دوای ئەمە هەموو گرووپ و ڕێکخراوی نێو بەرەی مقاومەت
لە لوبنان و سووریە و عێراق و یەمەنەوە هەتا دەگاتە ئەفغانستان
ڕابسپێرن قەندی فوو پێداکراو بــەرەو شوێنی خۆیان بگوازنەوە و
بەسیجیانی جانبەرکەفی نێوخۆش بەشێک لەم قەندانە بە هەموو کەلێن
و قوژبنی واڵتدا باڵوبکەنەوە بەم جۆرەی خوارەوە ئاکامەکەی ببینەوە:
 -١لە سووریە و لوبنانەوە چەند کڵۆقەندێک بۆ لە نێوبردنی ئیسڕائیل
بەسە و ئێتر پێویست ناکات کڵۆقەندی فووپێداکراو بۆ تەقاندنەوەی
ئەو مووشەکانەی ئیسرائیل لە سووریەیان دەدات و ئەو سێخوڕانەی
لەنێو ئێران پیاوانی جەنابیانی پێ دەکووژن ،خەسار بکرێن.
 -٢با چەند کڵۆ قەندیش بۆ لەنێوبردنی وەهابیانی سعوودی تەرخان
بکرێت ،ئەوکات نەک هەر یەمەن ،بەڵکوو هەموو ناوچە لە دەست ئالی
سەعوود ڕزگاری دەبێت و ئەمریکاش دەستی لە کەنداوی هەمیشە
فــارس کــورت دەبێتەوە .جا ئەوکات کەنداو زمانی عەرەبیی لەبیر
دەچێتەوە و بەتەواوی دەگەڕێتەوە سەر زمانی فارسی.
 -٣لە سەردەمی مەرحووم شا ئیسماعیلی سەفەویدا دوای ئەوەی
سەرچاوەی ئاوی قەاڵی دمدم دۆزرایەوە و ئاوی نێو قەاڵکەیان بڕی،
خانی لەپزێڕن و سەرهەڵداوانی نێو قەاڵکە خۆیان بەدەستەوە دا.
بەم ئەزموونەوە وا باشە قەندێکی زۆر بکرێتە نێو سەرچاوەی ئاوی
کوردان لە هەر چوارپارچەی کوردستان و وابکرێت هەموویان یەکجێ
زمانی کوردییان لەبیر بچێتەوە و واز لە تورکییش بهێنن و بە فارسی
بە پالتفۆڕمی یەکپارچەیی ئێرانەوە بنوسێن و ئۆپۆزسیونی فارسی
ئێرانیش سەرئێشەی تەجزیەتەڵەبانی لەکۆڵ بێتەوە .ئەوکات پێویست
نابێت داوا لە ئەفسەرانی واڵتانیتریش بکەن بە مووشەکی "نوقتەزەن"
قەاڵی دێموکراتیان بۆ بنگێون.
ئەگەر ژمارەی ئەم چاوەڕوانیانە لە قەندی فووپێداکراو زیاد بکەین،
بۆ چاپکردنی چەند مەن کاغەزمان دەوێت و هەتا کۆشکی سپیش
دەکەینە حوسێنییە ئەم چیرۆکە هەر درێژ دەبێتەوە .بەاڵم چەند کارێکی
بەپەلە بۆ نێوخۆی ئێران پێویستن و تەنیا بە تەرخانکردنی چەند
کڵۆقەندێک زۆر کێشەی بنەڕەتی چارەسەر دەکرێن .ئەگەر سەرەتا
دوو سێ قەندانی پڕ لە قەند بە فووی جەنابیانەوە لە کارگەکانی ئێران
باڵو بکرێنەوە و پێداویستیی ئەم کارگەیانە لە زەوی دەربقوڵێت و
چەند کڵۆقەندێکیش ڕووباران وەخۆ بخەن و بەنداوی ئێران پڕببنەوە،
تەنیا یەک دوو كڵۆش بۆ داخستنی پێشەوەی مانتۆی "ڕووباز"ی ژنانی
سنگپانی گەرنکێڵ لە سەرانسەری ئێران تێچوویەکی زۆر نییە.
داوای لە هەموویان بەپەلەتر ئەمەیە نەک هەر قەندانێک و چەند
قەندان ،بەڵکوو با تەرخانکردنی فەردیەک قەندی فووبەسەرداکراویش
بۆ دابەزانەندنی نرخی دۆالری ئەمریکای جیهانخۆر و گەڕاندنەوەی
نرخی دۆالرێک بۆ حەوت تومەنی جاران پەلەی لێ بکرێت ،بەڵکوو
خەڵکیش چیدیکە بە ڕەزا کەچەڵ نەڵێن ڕوحی شاد.
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لێواری هەڵدێر و بەرجامی بێئەنجام
(ئابووریی تێکتەپیو ،گەندەڵی سیستماتیک ،داڕمان لە نێوخۆ ،کەلێنی چینایەتی ،پەرەسەندنی ناڕەزایەتییەکان)

دەروازە
ل ــە ڕێــبــەنــدانــی ١٣٩٧دا کــاتــێــک عــەلــی
خامنەیی ،ڕێبەری ڕێژیمی ئیسالمی بەبۆنەی
چلەمین ســاڵــڕۆژی شۆڕشی زەوتک ــراوی
خەڵکی ئــێــران ،بــاســی لــە قۆناغێکی نوێی
ژیانەوەی سیاسی ڕێژێمەکەی لەژێر ناوی
''هــەنــگــاوی دووهــەمــی شـــۆڕش'' دەک ــرد و
نــاردنــی بیر و ئامانج و ڕێــبــازی کۆماری
ئیسالمی بۆ واڵتانی دەرەوەی وەک ئەرکی
نــوێ بۆ بەڕێوبەرانی ڕێژێمەکەی دادەنــا،
هەرگیز چاوەڕوانیی ئەوەی نەدەکرد ،دەیەی
پێنجەمی کۆماری ئیسالمی ئاوەها تووشی
ئاڵۆزی و شپڕوشپێوی ببێتەوە .ئەوکاتەی
ڕێــبــەری ڕێــژێــم خــەونــی بــە پەرەسەندنی
دەسەاڵتدارێتی واڵیەتی فەقێهەوە دەبینی؛
بوومەلەرزەیەکی ماڵوێرانکەر بە ڕێگەوە
بــوو ،بوومەلەرزەیەک هــەژان و ڕاتڵەکانی
زۆرەوە.
لــەپــاش نــەرمـینــوانــدنــە قــارەمــانــانــەکــە! و
ئــەو کارەساتەی بەهۆی چــوونــەدەرەوەی
دوناڵد ترامپ لە بەرجام هاتە ئارا و بەوەش
بەرجام بەبێ ئەنجام مــایــەوە ،ئــەوانــەی لە
ڕێبەرییەوە نزیکتر بوون هیچیان باوەڕیان
نــەدەکــرد جارێکی دیــکــە خامنەیی بیر لە
خواردنەوەی پیاڵەی ژەهر و وتووێژ لەگەڵ
ڕۆژاوا و بــووژانــەوەی بــەرجــام بکاتەوە.
بـــەاڵم بــەڕاســتــی چــی قــەومــا؟ چــی ڕووی
دا کە لەپاش سەرنەگرتنی بەرجام و ئەو
هەموو گەمارۆ گورچکبڕانەی خرانە سەر
ئێران ،خامنەیی ســەرەڕای چەندپاتەی ئەو
قسەیە کە ''ئەمن هەر لە سەرەتاشەوە هیچ
متمانەیەکم بە ئامریکا و ڕۆژاوا نەبوو و
تەنیا لەبەر پێداگرییەکانی دەوڵــەت ئیزنی
وتــووێــژم پــێــدان'' ،دیسانەوە ئــامــادە بۆوە
وتــووێــژ لــەگــەڵ شەیتانی گـــەورەدا بکات؟
بەدڵنیاییەوە دەوڵەتی ئێستا کە هەڵبژاردە
و دەسنیشانکراوی خۆیەتی و بە بــەراورد
لەگەڵ دەوڵەتی پێشوو کەمترین دەسەاڵتی
پێدراوە و هیچ دەستێخستنێکی لە بڕیارەکەی
ڕێبەریدا نییە ،یان باشتر وایە بڵێین وەکوو
خۆیشی حــەزی لە وتووێژ و بووژانەوەی
بەرجام نییە .ئێ ئەگەر وایــە مەبەست لە
بـــووژانـــەوەی بــەرجــام ،جیا لــە بەئەنجام
گەیشتن یان نەگەیشتنی دەتوانێ چی بێت؟
بۆ دۆزینەوەی چۆنوچییەتی ئەم بابەتە
و واڵمـــدانـــەوەی ئــەم پــرســیــارانــە باشترە
هەڵسەنگاندێکمان هەبێت لــە بــارودۆخــی
ئێستای ئێران و ڕەوشی کۆماری ئیسالمی
لە دەیەی پێنجەمی تەمەنی خۆیدا.
ئــابــووریــی تێکتەپیو و گەندەڵیی
سیستەماتیک
کۆماری ئیسالمی بە وادە و بەڵێنی ئاو
و کارەبای بەخۆڕایی و دابینکردنی خانوو
بــۆ هــەمــووان هاتە پێش ،بــەاڵم لەسایەی
تــیــۆریــی '' ئ ــاب ــووری هــی کــەرانــە '' زۆر
زوو خەونی خەڵکی دڵنەرم و گەشبین بە
ئــاکــارەکــانــی کــۆمــاری ئیسالمیی شڵەژاند
و سەلماندی کە ئــابــووری لە سەردەستی
کــۆمــاری ئیسالمی بــە هیچ کــوێ نــاگــات.
هەرچەند لە دەسپێکدا بەرپرسانی ڕێژێم
هەوڵیان دا هەموو کەموکۆڕی و قەیرانەکانی
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گۆڕەپانێک ،لە دەیەی یەکەمی ئەو سەدەیە،
کرێملین لە گرینگیی بەڕۆژ کردنەوەی خۆی
بۆ کەڵ وەرگرتن لە تەکنیکی نوێ تێگەیشت.
سیستەمی چاودێریی سۆرم نموونەیەکی
ئــەو بۆچوونەیە .لــەو دواییانەدا دەوڵەتی
ڕووسیە هەروەها دەستی بە کەڵکوەرگرتن
لە ناسینەوەی ڕوخسار بۆ دەستنیشانکردنی
بەشدارانی خۆپیشاندا بۆ وێنە دژی جەنگی
ئوکراین کردوە.
دەنــیــس ش ــەدۆڤ دەڵ ــێ" ،لــە دەستپێکی
جەنگەوە زیاتر لە  ١٥٠٠٠کەس لە ڕووسیە
دەســتــبــەســەر کــــراون ١٤٩ ،ک ــەس دوای
خۆپیشاندانەکان دادگایی کراون و هەزاران
کــەس گــیــراون و جەریمە ک ــراون .هەموو
ڕۆژێ ــک گوێمان لــە گیرانی خەڵکی دیکە

وەکــوو گرانیی لــەڕادەبــەدەر ،کەمیی کااڵ و
شمەکە سەرەکییەکان لەسۆنگەی بوونی
شــەڕەوە پاساو بــداتــەوە ،بــەاڵم ئــەو دۆخە
لە کاتی ئاشتی و ئارامییشدا هەر نەگۆڕا
و بگرە کێشەکان زیاتر بــوون .ڕێژێم بە
هۆی ناکارامەیی لە چارەسەرکردنی گرفتە
ئابوورییەکان هەر جــارە و بە بیانوویەک
هەوڵی دامرکاندنی بیروڕای گشتیی داوە بۆ
ئەوەی بڵێ ئەم بارودۆخە کاتییە و لە پاش
ماوەیەک سەرپێ دەکــەویــن .لە سەردەمی
بــەڕواڵــەت چاکسازییەوە بگرە تا قۆناغی
سزا و گەمارۆ جیهانییەکان بەردەوام باس
لە داهاتوو بووە ،داهاتوویەک کە هیچکات
وەدی نەهات و نایەت.
ئەگەر چاوێک لە پێنوێنییە ئابوورییەکان
بکەین بە ئاشکرا قوواڵیی کارەساتەکەمان
بۆ دردەکـ ــەوێ :بایی پــارەی نیشتمانی بە
پێوەرێکی گرنگ و کاریگەر لە ئابووریدا
دادەنـــرێ .بایی پــارەی نیشتمانی پێوەری
ب ــەراوەردەک ــردن ــی پـــارەی نیشتمانییە لە
هەمبەر ئاڵتوون یان دراوی بیانی و دابەزینی
بایی پارەی نیشتمانی دەبێتە هۆی دابەزینی
تــوانــایــی کــڕیــن و پــەرەســەنــدنــی هـــەژاری.
کــۆمــاری ئیسالمی کاتێک دەســتــی بەسەر
شۆڕشی ٥٧دا گرت کە بایی هەر دۆالرێک
 ٧تمەن بوو ،بەاڵم ئێستا بایی هەر دۆالرێک
 ٣ه ــەزار و  ٣٠٠تمەنە کــە ئــەوە دەربــڕی
داتەپینێکی بێوێنەیە لە ئابووری واڵتدا.

بەپێی ئامارێکی دیکە لە ساڵی  ٩٩ئاستی
ه ــەاڵوس ــان ســنــووری ســەتــا ٤ی بــڕیــوە.
ئــەگــەرچــی لــە ئێستادا ڕادەی هــەاڵوســان
سەرتر لەوەیە و هیچکات ناتوانین متمانە بە
زانیارییە باڵوکراوەکانی کۆماری ئیسالمی
بکەین ،بــەاڵم بەپێی بـــەراوردی خەزێنەی
نێونەتەوەیی پارە ،واڵتی ئێران لە پاش واڵتانی
ڤێنیزۆیال ،زیمبابوە ،ســوودان ،سورینام و
لوبنان زۆرترین نرخی هەاڵوسانی هەبووە
لە جیهاندا.
بــابــەتــێــکــی دیــکــە کــە هــەمــوو کــاتــێــک لە
تەنیشت ئابوورییە شپڕێوەکەی کۆماری
ئیسالمیدا باس دەکرێ ،گەندەڵییە .کۆماری
ئیسالمی لە ئێستادا جۆرێک لە گەندەڵی
تاقی دەکاتەوە کە ''گەندەڵیی سیستماتیک''ی
پێ دەگوترێ و مەبەست ئەوەیە بە هۆی
جــــۆری دەســـەاڵتـــدارێـــتـــی و سیستەمی
حکوومەتدارییەوە تەواوەتیی سیستەمەکە
نغرۆی گەندەڵی بووە .ئەگەر سەردەمانێک
ل ــە بــاســی گــەنــدەڵــیــدا نــــاوی کــوڕەکــانــی
هاشمی ڕەفسەنجانی دەهــات ،ئێستاکە ب
بــەڕێــوەبــەرانــی پلە دوو و پلە سێی واڵت
و تەنانەت کارمەند و مووچەخۆرەکانیش
لــە گــەنــدەڵــی وەردراون و بــە هــەڵــکــەوت
بەرپرسێک دەبینی لەم خوانە ڕاخراوە خۆی
بێبەش بــکــات .ئیدی ئیختالسەکان و ئەو
دزیانەی کەمتر لە چەند هەزار میلیارد تمەن
بن ناویان دزی نییە! و ئەگەر سەردەمانێک

هــەاڵوســان فاکتەرێکی گرنگی دیکەیە
لە هەڵسەنگاندنی ئابووریی هەر واڵتێکدا.
هەاڵوسان بریتییە لە هەڵکشانی بــەردەوام
و لــەڕادەبــەدەری نرخی گشتیی کەلوپەل و
خزمەتگوزارییەکان کە دواجار دەبێتە هۆی
دابەزینی توانایی کڕین و بێسەروبەرەیی
لــە ئــابــووریــی واڵتـــدا .لــە ڕیزبەندییەکانی
هــــەاڵوســــانــــدا ،بـــۆ هـــەاڵوســـانـــی ســـووک
بەرزبوونەوەی نێوان سەتا  ١هەتا  ٦و بۆ
هەاڵوسانی زۆر سەتا  ١٥هەتا  ٢٥و ئاستی
هەاڵوسانی لە ڕادەبــەدەریــش سەتا  ٥٠لە
مانگێکدا یان بەرزبوونەوەی دوو هیندەی
نــرخــەکــان لــە مـــاوەی  ٦مانگدا لەبەرچاو
گیراوە .بە سەرنجدان بە دۆخی ئابووریی
ئێستای واڵت کۆماری ئیسالمی ڕێکۆردێکی
بێوێنەی لە هەاڵوسانی ئابووریدا تۆمار
کردوە.
بــە پێی ئــامــاری ڕاگــەیــەنــدراو لــە الیــەن
ڕێژێمەوە هەاڵوسانی لەسەتا ٥٠ی ساڵی
 ١٣٧٤زۆرترین ئاستی هەاڵوسان بووە و

بـــاس لــە تــااڵنــی ژێــرخــاکــی و ئ ــاس ــەوارە
مێژووییەکان یان بانک بڕین دەکرا ،ئێستاکە
باس لە ونبوونی دەکەلی نەوت! یان دزی لە
نیوخۆی سپای پاسداران دەکرێت.
بەپێی ڕاپورتی دویچەولە ( DWفارسی)
و بەپێی تازەترین ڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوی
شەفافییەتی نێونەتەوەیی لە بابەت گەندەڵی
لە ساڵی ٢٠٢١دا ،ئێران لە ڕیزی گەندەڵترین
واڵتەکانی جیهاندا جێی گرتوە و هاوڕیزە
لەگەڵ واڵتانی گینە و گواتماال و خراپترە
لە واڵتانێکی وەکــوو ئوگاندا ،موزامبیک و
ئانگوال!
شەڕی دەسەاڵت و داڕووخان لە نێوخۆ
چەند ساڵێک لــە دوای هاتنەسەرکاری
کۆماری ئیسالمی و وەالنانی هەموو بیروڕا
دژبــەرەکــانــی لە ڕێگەی ســەرکــوت ،تیرۆر،
لــەســێــدارەدان ،زیــنــدان و دوورخــســتــنــەوە؛
ویالیەتی فەقێهـ دەستیگرت بە سەر هەموو
باڵەکانی دەســەاڵتــدارەتــیــدا و لە کــردەوەدا

شتێکی ئەوتۆ لەو کۆمارە خەیاڵییە نەمایەوە
بەڵێنییەکەی بــە خەڵکی درابــــوو .کەشی
زەبـــروزەنـــگ لــە ســەردەمــی ڕێبەرایەتیی
خامنەییدا بە خێراییەکی زۆرتــرەوە پەرەی
سەند و گەیشتە ئــەو ڕادەیــە کە ویالیەتی
فەقیهـ تەنانەت بــەرگــەی بــیــروڕای هەندێ
کەسی هاوبیری ڕێبەریی پێشووشی نەگرت
و وەالی نــان .خامنەیی بە یارمەتیی هێزە
ئەمنییەتییەکان و سپای پاسداران هەموو
ئ ــەوان ــەی لــە نــزیــکــەوە ڕەگــــەڵ خومەینی
کەوتبوون ،لە هاشمیی ڕەفسەنجانییەوە بگرە
تا دەگاتە کەڕووبی و مووسەوی لە مەیدانی
سیاسەت وەدەری نا ،بەاڵم قەیرانێکی نوێ
سەری هەڵدا کە جەنابیان بە خەونیش بۆی
نەدەچوو .ئیدی چیدی فەرماندەکانی سپای
پــاســداران ئــەو هێزە کــەم تەمەنە بیست و
چەند ساڵ تەمەنەی ڕابردوو نین بەئاسانی
لەنێو دەســەاڵتــدا بتوێنەوە ،ئیدی ملمالنێ
لەنێو "سەردار"ە پایەبەرزەکانی سپادا دزەی
کردۆتە هەموو کون و قوژبنێکی دەسەاڵتەوە.
ماوەیەک لەمەوبەر نــەواری دەنگیی چەند
فەرماندەیەکی سپا لەسەر گەندەڵییەکانی
هەندێ لە سەردارانی سپا باڵو کرایەوە .ئەم
فایلە دەنگییە لە کۆبۆنەوەی محەممەدعەلی
جــەعــفــەری ،فــەرمــانــدەی پێشووی گشتیی
ســپــای پـــاســـداران و ســـادق زولــقــەدرنــیــا،
جێگری ئابوورییەکەی لە ساڵی  ،٩٧کێشە و
ملمالنێیەکانی نێوان فەرماندە پایەبەرزەکانی
سپا و زۆر الیەنی پێوەندیدار بە دۆسییەی
گەندەڵیی ماڵیی لەقاو دا.
کاتی هاتنەبەرباسی کاندیداتۆریی سەعید
مــحــەمــمــەد بــۆ هــەڵــبــژاردنــەکــانــی س ــەرۆک
کۆماری ،گوشارەکانی تاقمی دەسەاڵتدار
لەنێو سپا گەیشتە ئەو ڕادەیــە کە جەنابی
ســەردار بە الدان و ئیختالس تاوانبار کرا،
هــەر بۆیە شــورای نیگابان شیاویی ئەوی
ڕەت کـــــردەوە .هــۆکــاریــش ئــەمــە ب ــوو کە
ئاڵقەکانی سەرەوەی دەسەاڵت تاقەتی دیتنی
سیمایەکی الویــان لەنێو دەسەاڵتدا نەبوو،
ئەمەش بەشێکە لە شەڕی دەســەاڵت لەنێو
سپادا و ئەگینا ئیختالس و دزی لە سپای
پاسداران کە بابەتێکی ئاسایی و هەمیشەییە.
کەلێنی چینایەتی و ناڕەزایەتییە سێنفی
و کرێکارییەکان
کــۆمــاری ئیسالمی بــە وادە و بەڵێنی
دادپ ــەروەری ــی ئیسالمی و کەمکردنەوەی
کەلینی چینایەتی هاتە ســەر کــار و باسی
لە یۆتۆپیایەک دەکــرد کە هــەژار و داماوی
تێدا نییە ،بەاڵم ئێرانی کرد بە کاولستانێک
کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ تێیایدا کەلێنی نێوان
دارا و نــەدار گــەورە و گەورەتر دەبێتەوە.
یەکێ لە نیشانە بەرچاوەکانی بابەتی کەلینی
چینایەتی ''هێڵی هەژارییە'' کە دەتوانێ بە
باشترین شێوە ڕاستییەکانی ئەم بابەتەمان
بۆ بخاتە ڕوو.
''مــارتــیــن ڕاوالــــیــــوون'' لــێــکــۆڵــەوەری
ئابووری پێناسەی بۆ هێڵی هەژاری بریتییە
لەو تێچووییانە کە تاک لە کات و شوێنی
دیاریکراودا بۆ دەستپێڕاگەیشتنی ئاستێک
لە خۆشبژیوی دەیدات .ئەوانەکە دەستیان
بەو ئاستە لە ژیان و گوزەران نەگات هەژار

ڕەزا دانشجوو

و ئەوانەی دەستیان بەم ئاستە لە بژیو بگات
داران .بەپێی ڕاپــۆرتــە مێدییاکانی خودی
ڕێژێم ،هێڵی هەژاری لە ساڵی  ٩٩بە نیسبەت
ساڵی ٩٨ی هەتاوی گەشەکردنێکی سەتا ٣٨
ی هەبووە .ئەمەش یانێ ڕێژەی هەژارەکان
ســەتــا  ٣٨زیـــادی کـــردوە و ژمـــارەی ئەو
کەسانەی لەژێر هێڵی هەژاریدان گەیشتووەتە
 ٣٦میلیون کەس .بەم جۆرە یەک لە سێی
خەڵکی ئــێــران لــە ژێــر هێڵی هــــەژاریدان،
ســەرەڕای ئەوەی کە هاوکات لە ساڵەکانی
دەیەی  ،٩٠ئاستی گوزەران و خۆشبژیویی
کۆمەاڵیەتیی خەڵکی ئــێــران بــــەردەوام لە
دابەزیندا بووە.
هەر ئەم کەلێنی چینایەتییەی ئێستا هۆکاری
پێکهاتنی ناڕەزایەتییە سینفی و کرێکارییە
بەرفراوانەکانی ئێرانە .ئەم ڕەوتە هاوتەمەنی
هاتنە ســەرکــاری کۆماری ئیسالمییە و لە
مــــاوەی ٤٠ســاڵــی رابـــــردوودا بــە شێوەی
دەورەیی و ناوبەناو درێژەی هەبووە تاکوو
لە دواساڵەکانی دەیەی  ٩٠ئیدی خێراییەکی
بەرچاوی گرتە خۆی .وای لێهات لە ساڵی
١٤٠٠ی ه ــەت ــاوی هــەمــوو حــەوتــوویــەک
ناڕەزایەتییەکانی خەڵک سەرهەڵبدەن و
ڕێکۆردی چەند ناڕەزایەتیدربڕین لە ڕۆژدا
لە تایبەتمەندییەکانی ناڕەزایەتییەکانی ساڵیی
١٤٠٠ی هەتاوی بوو.
ناڕەزایەتیی سەرتاسەری و هەمەالیەنەی
مــامــۆســتــایــان ل ــە ش ــارەک ــان ــی ئ ــێ ــران لە
چەند قۆناغی جــۆراوجــۆردا ،ناڕەزایەتیی
مــاڵــدۆڕاوەکــانــی بــــوورس و بــانــکــەکــان و
دامەزراوە ماڵییەکان ،ناڕەزایەتی دەربڕینی
وەرزێ ــران ــی ئیسفەهانی بــۆ مـــاوەی چەند
ح ــەوت ــوو ،نــاڕەزایــەتــیــیــە زنجیرەییەکانی
کرێکارانی نەیشەکەری حەفتتەپە ،هیپکۆی
ئــــەراک و ...نــاڕەزایــەتــیــیــە سینفییەکانی
پــەرســتــاران ،ئــەنــدازیــاران ،دەرمــانــســازان،
فــەرمــانــبــەرانــی دادگ ــاک ــان! بــەهــۆی کەمیی
مــووچــە و هەقدەستەکانیان ،نــاڕەزایــەتــی
خانەنشینانی ئورگانە ئیداری و نیزامییەکانی
وەکوو ئەرتش ،دابینکاری کۆمەاڵیەتی و...
هــەروەهــا ناڕەزایەتییەکانی کەمئەندامانی
شەڕی ئێران و عێراق.
سەرەڕای زێدەبوونی بێوێنەی قەوارەی
ناڕەزایەتییەکان ،دەبێ ئاماژە بە دوو خاڵی
گرنگ بکەین :یەکەم ،بەرباڵوی جوگرافییای
ئـــەم نــاڕەزایــەتــیــیــانــە ک ــە ســەرانــســەری
ئێرانی گرتۆتەوە ،بۆ وێنە لە ناڕەزایەتی
سینفی مــامــۆســتــایــانــدا کــــەموزۆر هەموو
شــارە چکۆلەکانیش بەشدارییان کــردوە و
بەشدارن .خاڵی دووهەم بەرباڵوی سینفیی
ناڕەزایەتییەکانە .بەشداریی هەموو سینفەکان
و گرووپەکان لە مامۆستا و کرێکارانەوە بگرە
تا ئەرتەشی و کەمئەندامان و فەرمانبەرانی
دادگاکان نیشان لە بەشداری هەمەالیەنەی
کۆمەڵگای ئێرانە لەم ناڕەزایەتییانەدا.

دەرگای دیجیتاڵی خەریکە بەسەر ڕووسیەدا دابخرێ؟
دەبێ و ئێمە هەموو هەوڵی خۆمان دەدەین
تا یارمەتیی یاسایی ئەو کەسانە بکەین کە
تووشی مەترسیی بەندکران دەبن.
ئــەو دەڵــێ هەموو ڕۆژێ بە یاساکاندا
دەچنەوە و پۆلیس دەسەاڵتێکی بەرباڵوی
پــێــدراوە .بۆ وێنە پۆلیس دەتوانێ داوا لە
هەر کەسێک بکا تەلەفۆنەکەی نیشان بدا،
تا بزانێ کام ئاپ لەسەری دامەزرێنراون.
چەند ساڵ لەوەپێش هەڵمەتێکی بەرباڵوی
بوختان هەڵبەستن دژی تەلەگرام لە واڵتدا
بەڕێوە چوو و پرۆگرامەکە بەوە تاوانبار
کــرا کە لــەالیــەن تــاوانــکــارانــەوە کەڵکی لێ
وەردەگیرێ .خەڵکێکی زۆر لە کەڵکوەرگرتن
لەو بەرنامەیە یان ئەگەری هەڵمەتی پۆلیس
بۆ داخستنی نیگەران بوون .ئێستا زۆر لە

خەڵکی ڕووسیە پێیانوایە دەوڵەت هەموو
شتێک بە تاوانکاری دەبینێ .بۆیە ئەوە بۆتە
خۆسانسۆرکردنێکی بەرباڵو .لە الیەکەوە
دەستڕاگەیشتن بــە زانــیــاریــی بێالیەنانە
دژوارە و لە الیەکی دیکەوە وەدەستهێنانی
دەتوانێ ببێتە هۆی مەترسی مەزن.
ئــەو هــەروەهــا دەبینێ زۆر لە کۆمپانیا
تەکنەلۆژیکە خۆراواییەکان دوای دەستپێکی
جەنگ وازیان لە هاوکاریی دەگەڵ کڕیاری
ڕووس ــی ــەی ــی ،تــەنــانــەت ڕۆژنــــامــــەوان و
چاالکانی بواری مافەکانی مرۆڤ هێناوە .بۆ
وێنە دتوانی پێش گرتن بە دەستڕاگەیشتنی
کــڕیــاری ڕووســیــەیــی بــە خزمەتگوزارییە
دیجیتاڵیەکان بێ یــان چیدیکە ناهێڵن لە
ئەژماری گوگڵەوە شتی بکڕن.

شەدۆڤ دەڵێ" ،من پێموایە کۆمپانیاکانی
خۆراوا کە دەمێکە تەکنیکی سانسۆرکردنیان
بــە دەوڵـــت فــرۆشــتــووە بــەرپــرســیــارن .لە
الیەکەوە دەبینین ئەو کۆمپانیایانە پشت لە
چاالکانی ڕووسیەیی کە دەیانهەوی کەڵک
لە خزمەتگوزارییەکانیان وەرگــرن دەکەن
و لە الیەکی دیکەوە هەر ئەو کۆمپانیایانە
چــەنــدیــن ســاڵــە دەگـــەڵ دەڵــەتــی ڕووســیــە
بازرگانییان کردووە.
بۆچوونت لەسەر داهاتووی ئینتەرنێتی
ڕووسیە و خودی ڕووسیە چییە؟
شــەدۆڤ دەڵــێ" ،دۆخــەکــە نــاڕوونــە .من
پێموایە ئەگەر بیروڕای ئــازاد لە ڕووسیە
هەبا ،داگیرکردنی ئوکراین نەدەقەوما .من

هەوەها پێموایە ئەگەر پێوەندییەکان دەگەڵ
خۆراوا کەمتر ببنەوە ،بۆ وێنە بێتوو کۆمپانیا
تەکنەلۆژیکە ناونەتەوەییەکان واڵت جێهێڵن،
گەلێک مەترسیدار دەبێ .بۆیە درێژەدان بە
خەبات بۆ مافەکانی مرۆڤ و کۆمەڵگایەکی
ئاوااڵ گەلێک گرینگە .پێچەوانەکەی ،دۆخێک
کە واڵتێکی خــاوەن چەکی ناوکی بە ١٤٤
میلیۆن حەشیمەتەوە کــە پــەراوێــزخــراوە
و تەنیا پرۆپاگاندای دەرخـــوارد دەدرێ،
مەترسی ژینەکی هەیە.
***
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مامۆستای ئەدەبناسی و هونەری وەرگێڕان

ساماڵ ئەحمەدی
دوکتۆر عەزیز گەردی ،نووسەر ،وەرگێڕ،
ئەدیب و توێژەری ئاکادیمیی نەتەوەکەمان کە
ڕۆژی دووشەممە١٦ ،ی جۆزەردانی ١٤٠١ی
هەتاوی ( )٢٠٢٢/٦/٦بەهۆی نەخۆشییەوە
لە نەخۆشخانەیەکی شــاری هەولێر کۆچی
دوایی کرد ،ساڵی ١٩٤٧ی زایینی لە شارەدێی
بەحرکە ،سەر بە شاری هەولێری باشووری
کوردستان هاتە دنیاوە و لە سااڵنی تەمەنیدا
کۆمەڵێک کتێبی زەنگین و توێژینەوەی گرنگی
بە زمانی کوردی نووسیوە ،یان لە زمانانی
دیــکــەوە کــردوونــی بە کــوردی کە بەڕوونی
نیشانمان دەدەن هــەر لە تەمەنی الوییەوە
تاسە و خولیای ب ــەرەو پــەرجــۆی زمــان و
سێحری ئەدەبیات ڕاخوشیوە .بۆیەشە یەکەم
بڕوانامەی ئاکادیمیی لە زماندا (زمانی فەرانسە)
بەدەست هێنا و نۆبەرەی قەڵەمەکەیشی لە
باسی ''ڕەوانــبــێــژی''دا پێگەیشت کە لە سێ
بەرگدا ساڵی ( )١٩٦٩-١٩٦٨نووسیویەتی و
لە سەرەتای دەیەی ١٩٧٠ی زایینیدا چاپ و
باڵو کراوەتەوە و هەتا ئێستاش سەرچاوەی
خوێندنی قوتابییانی بواری ئەدەبیاتی کوردییە
لە زانکۆکانی هەرێمی کوردستاندا.
د .عەزیز گــەردی کە لە ه ــەردوو بــواری
''نــووســیــن'' و ''وەرگــــێــــڕان''دا بــە تــوانــا و
ویــقــاری تایبەتیی خــۆیــەوە قەڵەمی لــێــداوە،
وەک بــاس دەکرێت بە کــارە چاپکراوەکانی
و ئەوانەیشییەوە کــە هێشتا چــاپ و باڵو
ن ــەک ــراون ــەت ــەوە ،نــزیــکــەی  ٢٠٠بــەرهــەمــی
خوڵقاندوە و ،کە خوێنەری کارا بە ڕەچەڵەکی
بەرهەمەکانیدا دێتەوە ،دەبینێت هەر لە کارە
سەرەتاییەکانییەوە چ لە بواری نووسین و چ
لە بواری وەرگێڕاندا مەبەستیەتی ''تام و بۆی
ئــەدەب بخاتە بەر دەم و ددانــی خوێنەر''ی
ک ــورد ،بۆیە هــەم یــەکــەم نووسینەکانی بە
باسی ڕەوانبێژی و ســەروا و کێشناسی و
ئەدەبی بەراوردکاری و پەخشانی کوردی و
ڕابــەری شیعری کالسیکی کوردی و ئەدەب
و ڕەخنە و ...هتد دەست پێ دەکات و ،هەم
لە وەرگێڕانیشدا جودا لە وەرگێڕانی کتێبی
''ئەدەبی بێگانان'' لە پێنج بەرگدا ،ساڵی ١٩٧٨
کتێبی ''چەشەی ئەدەبی'' ،بەرهەمی ئارنۆلد
بێنێت ،لە بواری ڕەخنەی ئەدەبیدا دەکات بە
کوردی و چاپ و باڵوی دەکاتەوە بۆ ئەوەی
توانا و بەهرە و تاسەی خوێنەری ئەدەبیاتی
ک ــوردی پــێ بگەیەنێت .بــە واتــایــەکــی دیکە،
دەیەوێت دەرگــای ڕەخنەی ئەدەبی ،وەکوو

شێوازێکی کارای خوێندنەوەی دەقی ئەدەبی و
جۆرێک دەق لەبارەی دەقی ئەدەبییەوە ئاشنا
بکات .دواتریش بە وەرگێڕانی یەکجار ڕوون
و وردی کتێبی ''هونەری شیعر''ی ئەرەستۆ،
زیاتر پــەرەی بە زمانی ڕەخنەی ئەدەبی دا
و بە زاراوەســازی لە بوارەکانی ڕەوانبێژی
و جــوانــکــاری و کێش و س ــەروا و ئەدەبی
بــەراوردکــاری و ڕەخنەی ئەدەبیی کوردیدا،
لە ڕاستیدا زمانی ڕەخنەی ئەدەبیی کوردیی
داهێنا و کتێبەکانیشی بوون بە سەرچاوە و
لێڤەگەڕی کالسیکی ڕەوانبێژی و ڕەخنە و
ڕێبازناسیی ئەدەبیاتی کوردی.
د .عـــەزیـــز گـــــەردی کـــە دوایـــیـــن پــلــەی
زانستییەکەی ''پــرۆفــیــســۆر'' بـــووە ،دوای
بەدەستهێنانی بــڕوانــامــەی بــەکــالــۆریــۆس
(لیسانس)ی زمانی فەرانسە لە زانکۆی مووسڵ،
ساڵی  ١٩٩٤لە زانکۆی سەاڵحەددینی هەولێر
ماستەر لە زمانی کوردیدا بەدەست دێنێ و
ساڵی ١٩٩٩ش لە هەمان زانکۆ دوکتۆرای
زمــانــی کـــوردی وەردەگ ــرێ ــت و ســەرنــاوی
نامەی دوکتۆراکەیشی ''سەروا''یە کە دواتر
دەزگــای ئــاراس چاپ و باڵوی کردووەتەوە
و ساڵی ٢٠٠٩ش لە زانکۆی کۆیە دووەمین
دوکتۆرا لە زمانی کوردیدا بەدەست دێنێت
و نامەی ئەم بڕوانامەیەشی لێكۆڵینەوەیەكی
بەراوردكارییە بە ناوی ''ڕۆمیۆ و جوولیەت
و مەم و زیــن ''.دوای تەواوکردنی زانکۆ لە
بەشی زمانی کوردیی کۆلێژی ئادابی زانکۆی
ســەاڵحــەددیــن دەبێتە مامۆستا ،بــەاڵم بەر
لــەوەی خانەنشین بێت ،خۆی دەســت لەکار
دەکێشێتەوە و لە هەرێمی تەنیاییی خۆیدا کە
سەرزەمینی داهێنانی مەزنە هەموو تەمەنی
سەرقاڵی نووسین و وەرگێڕان دەبێت.
د .عەزیز گــەردی بێجگە لە توێژینەوە و
وەرگێڕانە ئەدەبناسییەکانی کە بەکورتی

ئاشق ئیسماعیلی

باسمان کــردن ،لە چەند بــواری جــوداوازی
دیــکــەشــدا لــە زمــانــانــی وەکـــوو فەرانسەیی،
ئینگلیزی ،عەرەبی و فارسییەوە کۆمەڵێک
بەرهەمی زۆر گرنگی ک ــردوە بــە کــوردی،
کــە جـــودا لـــەوەی خــوێــنــەری کـــورد لەگەڵ
فەرهەنگی جــــوداوازی ئــەو زمــانــانــە ئاشنا
دەکــات ،بە شێوەیەکی شاییبەخۆیانە زمانی
ک ــوردی لــە گــۆڕەپــانــی شــێــوازی جـــوداوازی
نووسین و زمان و ڕاوێژی جودادا بە جۆرێک
دەنوێنێت کە دەبێتە هۆی دەرکەوتنی توانا و
پەرەسەندووییی زمانەکەمان.
بەناوبانگترین بەرهەمی وەرگێڕانی د .عەزیز
گەردی ،کتێبی دوو بەرگیی ''داغستانی من''،
بەرهەمی ڕەســووڵ حەمزەتۆفە کە تا ئێستا
هیچ خوێنەرێکی کــورد نەیتوانیوە خۆی لە
دداننان بە کارتێکەریی زمانی ئەو وەرگێڕانەدا
ببوێرێت و ،تەنانەت زۆر نووسەری کورد
زمانی ئەو بەرهەمەیان بە هاوشانی زمانی
ن ــووس ــەران ــی ک ــوردی ــزان ــی وەکــــوو هـــەژار
موکریانی و مەسعوود محەممەد و شوکر
مستەفا لەقەڵەم داوە .هەروەها بە وەرگێڕانی
کتیبی سێ بەرگیی ''کۆمیدیا'' ،بەرهەمی دانتی
ئەلیگیێری کە ساڵی  ٢٠١٥چاپی یەکەمی باڵو
بــووەوە جارێکی دیکە سەلماندی کە زمانی
کوردی ،سەرباری ئەوەی کە بەهۆی دۆخی
سیاسیی کــوردســتــان و کــــوردەوە لــە زۆر
ب ــواردا نەیتوانیوە هــاوکــات لەگەڵ کاروانی
فەرهەنگ و کەلەپووری دنیا وەڕێ بکەوێت،
بەاڵم لە هەر دەرفەتێکدا دەتوانێت تەنانەت
کۆنترین دەقە شاکارە ئەدەبییەکانی گەالنی
جیهان بنووسێتەوە.
لێرە دەمەوێت وەکوو خوێنەرێکی خەڵکی
ڕۆژهـــەاڵتـــی کــوردســتــان  -کــە خوێندنی
قوتابخانەم بەناچاری بە زمانی فارسی بووە
و دواتریش بەهۆی هۆگریم بە خوێندنەوەی

ئەدەبیات و ڕەخنەی ئەدەبییەوە ناچار بووم
زۆربــەی کتێبەکانی ئــەو بــوارانــە بە فارسی
بخوێنمەوە – ئەو ڕاستییە بڵێم کە پێشتر ''کمدی
الهی  /دانتە'' ،وەرگێڕانی ''شجاعالدین شفا'' و
''ارسطو و فن شعر'' ،وەرگێرانی ''عبدالحسین
زرینکوب''م بە فارسی خوێندبۆوە ،بەاڵم کە
وەرگێڕانەکانی د .عەزیز گەردیم لــەو دوو
بەرهەمە خوێندەوە ،تێگەیشتم کە هەم چێژی
خوێندنەوەی ''کۆمیدیا'' جـــوداوازە و هەم
تێگەیشتن لە ''هــونــەری شیعر''ی ئەرەستۆ
ئاسانترە ،کە لە فارسییەکەی هونەری شێعر
زۆر کەم تێگەیشتبووم.
جودا لەو بەرهەمە کالسیکە زۆر گرنگانەی
ئەدەبیات لە جیهاندا ،د .عەزیز گــەردی بۆ
ئاشناکردنی خوێنەری کــورد بە ئەفسانە و
بیروباوەڕی گەالنی دنیا کۆمەڵێک بەرهەمی
زۆر گرنگی ئــەفــســانــەی گــەالنــی هێناوەتە
ســەر زمانی کــوردی کە ئــەو کــارەش جودا
لەوەی خوێنەری کورد لە فەرهەنگی گەالنی
دنیا ئاگادار دەکــات ،لە الیەنێکی دیکەشەوە
توانای زمانی کوردی لە شێوازی گێڕانەوەی
ئەفسانەدا نیشان دەدات و لــەو بــوارەشــدا
زاراوەگـــەلـــی بـــواری مــێــتــۆلــۆژی لــە زمانی
کوردیدا دەدۆزێــتــەوە ،یان ڕۆیــان دەنێت و
ئەوەش یەکێکی دیکە لەو بوارانەیە کە دەکرێ
وەکوو بناغەیەک بینای فکری و فەرهەنگیی
خۆمانی لەسەر قایمتر بکەین.
لـــە بـــــواری وەرگـــێـــڕانـــی بــەرهــەمــگــەلــی
ئەفسانەییدا د .عەزیز گەردی بە وەرگێڕانی
چــیــرۆکــە فــۆلــکــلــۆریــیــەکــانــی بــرایــانــی گریم
(ئەڵمانی) و چیرۆکەکانی هانز ئەندرسن و
چیرۆكەكانی ئیزۆپ  -یان لەناو گیانداراندا-
و ...هتد ،میراتی زۆر مــەزنــی بــۆ مندااڵنی
نەتەوەکەی بەجێ هێشتوە.
لە کتێبی ''هێزی ئەفسانە''دا کە وتووێژی

باسی نەبەزان

دەبێ چۆن باسی ڕێز و گەورەییت کەم الوی پێشمەرگە
کە ژینت پڕ لە شانازی و شەڕەف ،ئازایەتی و جەرگە
دڵت کانگای ئەوینی خەڵکی زۆرلێکــــــــراوی بێبەرگە
بژی باسکی بەهێزی گەل ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵینــــــــــــــگی گورجی دارستان

گەلی ژێردەست بە تۆیە دڵنیا و دڵخۆش و پشتئەستوور
ئەتۆی بەرعۆدە بۆ پێکهاتنی ئامانجی بەرز و دوور
بەڵێنی گیانلەسەردەستیت دەنووسی تۆ بە خوێنی سوور
بژی باسکی بەهێزی گەل ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵنــــــــــــــــــگی گورجی دارستان

چلۆن شێعرێ بڵێم بۆ تۆ کە بتوانێ شیاوت بێ؟
لە سەردێڕا چ ناوێ دابنێم هاوشانی ناوت بێ؟
مەبەست چۆن هەڵبژێرم تاکوو تاریفی تەواوت بێ؟
بژی باسکی بەهێزی گەڵ ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیاودۆڵ و پڵینـــــــــــــــــــگی گورجی دارستان

بە ئیمانی ،نەترسی ،بێڕیا و بێفیز و ساکاری
لە بوختان و درۆ تانە و ئیفادە و دەعیە بێزاری
بەنەزم و ڕێک و پێک و توند و تۆڵ و ورد و وشیاری
بژی باسکی بەهێزی گەل ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵنــــــــــــــــــگی گورجی دارستان

هەوای ڕابواردنی خۆشی ژیانی خـــــۆت لە خۆتا کوشت
گەاڵڵەی ژینی خۆش و بێپەرۆشی خەڵکەکەت داڕشت
بەهێزی شان و پیلت بۆ هەژاران بوویە دەست و پشت
بژی باسکی بەهێزی گەل کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵینــــــــــــــگی گورجی دارستان

بەرەو پێش پشتی زەحمەتکێشی شار و ڕەنجبەری الدێ
ورە و هێز و تەوژمی خەڵکی چەوساوەت بەدوو دا دێ
دەمی پچڕانی زنجیران نێـــــــــزیکە و ڕۆژی گەل دادێ
بژی باسکی بەهێزی گەل ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵنــــــــــــــــــگی گورجی دارستان

ئەتۆی گیانبازی چەرخی ڕەوڕەوەی شۆڕش دەسووڕێنی
قەاڵی زۆردارەکان و دوژمنانـــــــــــــــی گەل دەڕووخێنی
پەتی دیلی لە پێی داماو و زۆرلێــــــــــــکراو دەپچڕێنی
بژی باسکی بەهێزی گەل ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵنــــــــــــــــــگی گورجی دارستان

چ خۆشە کاتی سەرکەوتن ،کە ڕووخا کاخی بێدادی
لە نێو ئاهەنگ و گۆرانی و سروودی جێژنی ئازادی
لە ئامێزت بگرم و جا بگوڕڕێنم بە دڵـــــــــــــــــشادی
بژی باسکی بەهێزی گەل ،کوڕی سەربەرزی کوردستان
بژی بازی چیا و دۆڵ و پڵنــــــــــــــــــگی گورجی دارستان

جۆزێف کەمبڵ (ئەفسانەناسی بەناوبانگ) و
بیڵ مۆیرز (ڕۆژنامەنووس و شرۆڤەکاری
سیاسیی ئەمریکایی)یە ،جۆزێف کەمبڵ دەڵێت:
''یەکێک لە گرفتەکانی ئێستای ئێمە ئەوەیە کە
بە ڕادەی پێویست ئەدەبیاتی هزریی خۆمان
ناناسین ،خوومان داوەتــە هەواڵی ڕۆژانــە و
ئەو گرفتانەی سەعات بە سەعات بەربینگمان
پێ دەگرن .پێشتر ژینگەی زانستگە کەشێکی
وای هەبوو کە هەواڵی ڕۆژانــە نەیدەتوانی
سرنجی تاک لەو میراتە شکۆمەندە مرۆڤانەیە
هەڵپچڕێت وا لە نەریتی مەزنمان ماوەتەوە؛
ئەو نەریتەی کە تێیدا ئەفالتوون ،کۆنفۆسیوس،
بوودا ،گۆتە و ...لەو بەها هەمیشەییانە دەدوێن
وا لە دەوری ژیانمان هــااڵون ''.مەبەست لە
هێنانەوەی ئەم وتە قووڵەی کەمبڵ ئەوەیە کە
لێمان ڕوون بێتەوە بۆچی د .عەزیز گەردی
ڕووی لە هەرێمی تەنیایی کردبوو ،چونکە
دەیزانی فڕکەفڕک و لێشاوی هەواڵی ڕۆژانە
بــواری مەلەی لە دەراوی میراتە مەزنەکەی
داهێنانی مرۆڤانەدا پێ نادەن.
جودا لەو بوارانەی باس کــران ،د .عەزیز
گەردی لە بواری وەرگێڕانی ڕۆمانی گەالنی
جوداوازیشدا کاری زۆر تاقانە و دەگمەنی
کــردوە بە کــوردی ،بەتایبەتی بە وەرگێڕانی
ڕۆمانی ئەو نووسەرە کوردانەی کە بەرهەمی
خۆیان بە زمانی فارسی نووسیوە ،وەکوو
عــەل ـیئــەشــەرەف دەروێــشــیــان و مەنسوور
یــاقــووتــی و ...لەڕاستیدا ئــەو بەرهەمانەی
وەک ــوو کەمینەیەک لــە ئەدەبیاتی فارسیدا
گێڕاوەتەوە بۆ نێو باوەشی ئاوەاڵی ئەدەبیاتی
کوردی.
دی ــارە ســەربــاری ئ ــەوەی کــە پێویستە و
زۆریــش گرنگە ،بــەاڵم باسی یــەک بە یەکی
بەرهەمەکانی د .عەزیز گەردی لەم یادداشتە
کـــورتـــەدا نــالــوێــت ،بــۆیــە لــە گــۆشــەی ئــەم
دەرفەتەوە ویستم النی کەم ئاماژە بە چەند
الیەنی وەکوو ئەدەبناسیی کوردی و ڕەخنەی
ئــەدەبــی و ناساندنی ئـــەدەب و ئەفسانەی
بیگانان لــە بەرهەمەکانی ئــەو نــووســەر و
توێژەرە گەورەیەماندا بکەم ،بۆ ئەوەی هەم
وەفــایــەک بێت بــۆ یــادی هــەرمــانــی خــۆی و
هــەم ئاماژەیەکیش بێت بــەوەی کە ناکرێت
بەبێ چاوی زیت و هۆشی کراوە بە تەنیشت
شێوازی خوێندنەوە و توێژینەوە و بەتایبەتی
نووسینی د .عەزیز گەردیدا تێپەڕ بین و دەبێ
لە شێوازی ژیان و کار و ڕێباز و ڕاوێژی
نووسین و هونەری وەرگێڕانی ورد بینەوە،
بەتایبەتی کــە ئێستا وەرگــێــڕان بــۆ هەموو
گەالنی دنیا دەروازەی چوونە نێو بیرکردنەوە
و شارستانەتییە جیاوازەکانە و شەپۆلێکی
خێرای وەرگێڕانیش بۆ زمانەکەی خۆمان لە
گۆڕێدایە.

ه تۆڕی جیهانیی ئینتێرنێتدا:
ماڵپهڕی ناوهندیی حیزبی دێموکراتی کوردستان ،ڕۆژنامهی «کوردستان» ل 
www.kurdistanukurd.com
info@kurdistanukurd.com
www.kurdch.tv: Yahsat 1A @ 52.5° East MHz 11958

ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
kdp.taskilat@gmail.com
+9647508483312
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سەد هۆدە تەنیایی
کتێبی سەد هۆدە تەنیایی لە نووسینی بیژەن ڕەحمانی شاعیر و نووسەری
بۆکانی لەالیەن چاپەمەنیی “ماد”ەوە چاپ و باڵو کرایەوە.
بیژەن ڕەحمانی نووسەری کتێبی سەد هۆدە تەنیایی لەو کتێبەدا ،ئاوڕێکی
کورت و بەپەلە دەداتەوە لە ئەوین و کەڵکەڵە و دڵەخورپە و قەیران و ئاوات و
خۆلیاکانی مرۆڤی مۆدێڕنی کورد .ئەو کتێبە کۆمەڵەی سەد چیرۆکی مینیماڵە
کتێبی سەد هۆدە تەنیایی لە نووسینی بیژەن ڕەحمانی شاعیر و نووسەری
بۆکانی لەالیەن چاپەمەنیی “ماد”ەوە چاپ و باڵو کرایەوە.
بیژەن ڕەحمانی نووسەری کتێبی سەد هۆدە تەنیایی لەو کتێبەدا ،ئاوڕێکی
کورت و بەپەلە دەداتەوە لە ئەوین و کەڵکەڵە و دڵەخورپە و قەیران و ئاوات و
خۆلیاکانی مرۆڤی مۆدێڕنی کورد .ئەو کتێبە کۆمەڵەی سەد چیرۆکی مینیماڵە
کە لە توێی  ١٥٨الپەڕەدا دەقی چیرۆکەکان لە خۆ دەگرێ.
چیرۆکی مینیماڵ ژانرێکی تایبەتی ئەدەبییە کە نووسەر لەودا حەول دەدا،
باسی ئەوین و کێشە و تەنگ و چەڵەمەی ژیانی مرۆڤی سەردەم لە پانتای دنیای
بووندا بە زمانێکی ساکار و لە قەوارەیەکی کورت و پوختدا ،بکا .هەربۆیەش
بیژەن ڕەحمانی هەر وەکوو بۆخۆی لە دیمانەیەکدا ئاماژەی پێدەکا ،حەولی

داوە کێشە پێچیاگەکانی تاکی کۆمەڵگەی کوردەواری بەتایبەتی و کۆمەڵگەی
جیهانی بە گشتی بە خێراترین و ساکارترین شێوە بخاتە بەر دەستی خوێنەر.
سەد هــۆدە تەنیایی لەنگەرێک دەگــرێ لە قوواڵیی گێژاوی زەریــای بیر
و ئەندێشەی تاکی کۆمەڵگە لە نێوان دوو بەستێنی نەریت و مۆدێڕنیتەدا.
باسی کاکڵ و توێکڵی ژیانی رۆژانــەی مرۆڤی سەردەمە بە تام و بۆن و
چێژێکی خۆجێیی .نووسەری کتێب حەولی داوە چیرۆکەکان پردەبازێک بن
بۆ دەربازبوونی بیر و هزری بەردەنگ لە ژیانی کڵیشەیی ڕۆژانە“ .سەد هۆدە
تەنیایی” حەولێکە بۆ هەڵدانەوەی الپەڕەگەلی دەستەمۆ و نامۆ تاکوو گەیشتن
بە ئاسۆ دیار و نادیارەکانی ژیان.
بیژەن ڕەحمانی لە “ســەد هــۆدە تەنیایی”دا باسی جەماوەرێکی زۆر لە
کۆمەڵگە ،لە وەرزێر و ئاغا و مەال و کوێخای ژیانی نەریتیی ڕابردووە بگرە
تا دەگاتە دوکتور و ئەندازیار و پارێزەر و سکرتێر و مامۆستا و پەرەستار
و شۆفیری تاکسی و شاتری نانەوەخانە و کۆڵبەری کوێستان و نوێنەری
پارڵمان و خوێندکار و خەباتکار و سیخوڕ و ملهوڕ و جاش و باشی ژیانی
مۆدێڕنی سەردەم .هەر وەک بۆخۆیشی ئاماژەی پێ دەکا خاڵی ناوەندی لە
هەموو چیرۆکەکانیدا ،مرۆڤ و ژیانی مرۆڤ بووە بە تەواوی الیەنەکانیەوە.

لــەو پێناوەشدا تەنانەت باسی چەمکگەلێکی وەک ،فەلسەفە،
سیاسەت ،مێتافیزیک و فانتازیاشی کردوە کە ئەو چەمکانە لە
ژانڕی مینیماڵدا تا ڕادەیەکی زۆر نامۆ بوون و بیژەن ڕەحمانی
وەک نووسەری کتێب ئەو چەمکانەی لە پێکهاتەی چیرۆکەکاندا
هێناوەتە ئاراوە و ئەو ئاسۆ بڤانەشی تاقیکردۆتەوە.
ناوکی کتێبی سەد هۆدە تەنیایی ،هەناوی مرۆڤە لە نێوان دوو
پەردەی بوون و نەبوونی شانۆی ژیاندا.

« ڤیرکە ،ڕەنگ کە» بە زاراوەی کوردیی کالردەشت کۆبوونەوەی شوڕای یەکیەتیی نێونەتەوەیی الوانی سوسیالیست لە ئاڵبانی

ئــــێــــوارەی ڕۆژی هــەیــنــی ٢٠ی جــــــۆزەردان
ڕێوەڕەسمی پــەردەالدان لە یەکەمین کتێبی مندااڵن
بە زاراوەی کوردیی کەالردەشت لە شاری کتێبی ئەم
شارە بەڕێوەچوو.
لـــەو کــــۆڕە ئــەدەبــیــیــەدا دوکـــتـــۆر ئــەســەدوڵــا
محەممەدزادە و خاتوو موژگان کاوسی وتاریان
پێشکەش کــرد و نیگەرانییەکانیان ســەبــارەت بە

مەترسی لەنێوچوونی زمانی کوردی
و فــاکــتــەرەکــانــی دیــکــەی شوناسی
کــوردی لە کەالردەشت خستە ڕوو.
لــە بــڕگــەیــەکــی دیــکــەی ک ــۆڕەک ــەدا
چەند منداڵێکی کــوردی کەالردەشت
بــە پـــــەردەالدان لــەســەر کتێبەکە و
رەنــگــکــردنــیــان ،لـــەو ڕێــوڕەســمــەدا
بەشدارییان کرد.
کتێبی “ڤــیــر کـــە ،ڕەنـ ــگ کـــە” بە
زاراوەی کــوردەکــانــی کــاردەشــت،
بەرهەمی موژگان کاوسی ،نووسەر
و زیــنــدانــیــی ســیــاســیــی پــێــشــوویــە.
ئـــەو کتێبە تــایــبــەتــە بــە م ــن ــدااڵن و
ئامانج لە باڵوکردنەوەی ئەو کتێبە
زیندووکردنەوە و پاراستنی زمانی
کوردیی لە حاڵی لەنێوچوون لەنێو
بەرەکانی نوێ لە شاری کەالردەشتە.

ه مااڵوایی
بهر ل 
پ ــەس ــن ــدک ــران ــی یــاســای
بەکارهێنانی چەک بۆ هێزە
ئەمنییەتییەکان لە مەجلیسی
ڕێــژیــم لــە ڕۆژانـــی کڵپە و
گــڕکــانــی نــاڕەزایــەتــیــیــەکــان
لـــــە ئـــێـــســـتـــای ئــــێــــرانــــدا
چاوەڕوانکراو بوو ،چونکی
بابەک ناسری
ئــــەو ڕێــژیــمــە لـــە مــــاوەی
تەمەنی خۆیدا جیا لە سەرکوت و زەبروزەنگ
و کوشتار هیچ وەاڵمێکی بۆ داخــوازە ڕەواکانی
خەڵک نەبووە و هیچ زمانێکی زیاتر و باشتر
لەوەی نەناسیوە.
یاسا چ لە ئێستا و چ لە ســەرجــەم مێژووی
دەســەاڵتــدارەتــیــی کــۆمــاری ئیسالمیدا قــەت لە
خزمەت ڕاییکردنی کێشە و ئارێشەکانی کۆمەڵگە
و لــە بــەرژەوەنــدیــی خــەڵــکــدا پەسند نــەکــراون،
بەڵکوو مەجلیسی ڕێژیم کە خۆی بێدەسەاڵت
و ب ـێنــێــوەرۆکــە؛ ڕەوایـــی هەڵبژێرانی لــەالیــەن
خەڵکەوەی بۆ قازانجەکانی ڕێژیم بەکار هێناوە
و یاسای بۆ بەرەنگاربوونەوەی «خەڵک» پەسند
کردوە! قانوونەکەی ئێستاش کە ناوی «الیەحەی
چاکسازیی هەڵگرتن و بەکارهێنانی چەک»ی لەسەر
دانراوە و ،لەپێناو سەرکوتی خەڵک و دەستەبەری
بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم دان ــدراوە؛ شتێک نییە
کە پێشتر بەکردەوە جێبەجێ نەکرابێت .بەڵکوو
هەوڵەکە تەنیا بۆ بەقانوونیکردنی ئەو کوشت
و کوشتارەیە کە چوار دەیەیە ڕێژیم –بەتایبەت
لە کوردستان -دەیکا و ئێستا بارودۆخەکە وا
دەخوازێ مەجلیس ڕەواییەتی پێ بدات.
باسی کــوردســتــان کــرا .یــاســای بەکارهێنانی
چەک کۆمەڵە ڕێوشوێنێکی بۆ هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمی دیاری کردوە .ئەوە کە کەسی
چــەکــدار دەب ــێ لــە ڕووی ساڵمەتیی ڕوح ــی و

لە کۆبوونەوەی الوانی ئینتێرناسیۆناڵ سوسیالیستدا کە
ڕۆژی پێنجشەممە١٢ ،ی جــۆزەردان لە تیرانای پایتەختی
ئالبانی بە بــەشــداری  ٨٩ڕێکخراو لە ڕۆژهــەاڵتــی ئاسیا
و مەدیتەرانە و ئافریقا و ئامریکای التین بەڕێوە چوو،
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک
ڕێکخراوێکی چاالک و خاوەن پێشینە بە کۆبوونەوەی شوڕا
ناسێندرا.

لە ڕەوتی دانیشتنەکانی شوڕادا چەند بڕیارنامەی گرنگی
یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە دەنگی
زۆرینەی بەرچاو پەسەند کردن کە بریتی بوون لە :ناساندنی
نەورۆز وەک هێمای نەتەوەیی و خۆڕاگریی کورد لە ئێران،
پێویستیی کاردانەوە بە ڕەوتی دەسبەسەرکردنی چاالکانی
مەدەنیی کــورد لــەالیــەن نــاوەنــدە ئەمنیەتییەکانی کۆماری
ئیسالمیی ،پاڵپشتی لە کەمپەینی نێونەتەوەیی ئەمنێستی
ئینتێرنەشناڵ بۆ پاراستن و ئازاد کردنی ڕۆژنامەنووس کەماڵ
شەریفی ،ناساندنی سپای پاسداران بە هۆکاری ناسەقامگیریی
سیاسی و ئەمنییەتی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و پێویستیی
پشتیوانی لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییە سەرانسەرییەکانی
خەڵکی ئێران بە دژی کۆماری ئیسالمی.
هــەر لەمیانەی کــارەکــانــی شــــورادا ،پێشەوا عــەلـیپــوور،
سکرتێری یەکیەتیی الوانی دێموکراتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
پەرتوکی “خولیا و مەرگی ڕێبەری کــوردان” لە نووسینی
“کــــاڕۆل پــرۆنهــۆبــێــر”ی پێشکەش بــە بــروونــۆ گۆنزالیز،
سکرتێری یەکیەتیی نێونەتەوەیی الوانی سۆسیالیست کرد.

یاسای دارستان
دەروونییەوە هیچ کێشەیەکی نەبێ ،سەرەتا سێ
جــار ئــەو کــەســەی پێویستە دەســبــەســەر بکرێ
بە زار وریــا بکرێتەوە ،پاشان بە دوای تەقەی
ئاسمانی ئــەگــەر کەسەکە نەوێستا و پێویست
بوو ،لە نێوقەد بۆ خــوارەوە لێی بدرێت .هەموو
ئــەوانــەش بۆ کاتێکە هێزە چــەکــدارەکــان یەکەم
لەالیەن کەس یان کەسانی بەرانبەرەوە مەترسیی
پەالماردانیان لەسەر بێ ،دووهەم دەرەتانی گرتنی
ئەو کەسانە بۆ هێزە چەکدارەکانی ڕێژیم دەست
نەدات .بەاڵم هەمووان دەزانن چ ئەو کۆڵبەرانەی
لەالیەن هێزە چەکدارەکانی رێژیمەوە لە ناوچە
سنوورییەکان کەوکوژی دەدرێنە بەر دەسترێژ
و ،چ ئەو خۆپیشاندەر و کەسە ناڕازییانەی لەنێو
شارەکانی کوردستاندا سیلە لە دڵ و مێشکیان
دەگیرێ ،هەمووی بەناحەق کوژراون و یاساکان
لــەو پێوەندییەدا لە گاڵتەجار بــەوەالوتــر زیاتر
نەبوون.
ئــامــارەکــانــی ڕێکخراوەکانی مافی مــرۆڤ لە
کــوردســتــان دەڵــێــن تەنیا لــە م ــاوەی ســێ ساڵی
ڕابــردوو ()١٤٠٠-١٣٩٧دا زیاتر لە  ٩٥٠کۆڵبەر
لــە نــاوچــە ســنــووریــیــەکــانــی کــوردســتــان بەبێ
وریاکردنەوەی پێشوەختە و بەبێ ڕەچاوکردنی
هیچ یاسایەکی بەکارهێنانی چــەک ک ــوژراون و
بریندار بوون .ئەو کۆڵبەر و کاسبکارانە کە بەشی
زۆریشیان خوێندەوار و دەرچ ــووی زانکۆکان
بوون و تەنیا لە سۆنگەی سیاسەتی کوردکوژی
و دوژمنکاریی کۆماری ئیسالمییەوە هەلی کار
لە شــار و ناوچەکانی خۆیان بۆ نەڕەخساوە.
ک ــوژران و نقوستانبوونیشیان بەرهەمی ئەو
یاسای دارستانەیە کە هەڵگرتن و بەکارهێنانی
چەک بۆ هێزە چەکدار و ئەمنیەتییەکان بەشێک
لەو جینایەتانەن دەرحــەق بــەوان و گەلی کورد
دەکرێت.

ئێستا چ بــاســە؟ ڕەئیسی ،م ــۆرەی دڵــخــوازی
حاکمییەت بۆ یەکدەستکردنی پتری دەســەاڵت
هێشتا ساڵێک لە تەمەنی کابینەکەی تێنەپەڕیوە،
بــەاڵم بایی دۆالر گەیشتۆتە مــێــژووی تەمەنی
خــۆی لــە ئــێــرانــدا .دۆخ ــی ئــابــووری و قەیرانە
کەڵەکەبووەکانی دیکەش لەجێی خۆی ،پڕدیارە
کە لە هەلومەرجێکی ئەوتۆدا ئەوان پێیان وابێ
کــە هێزە ئەمنیەتییەکان دەبــێ دەس ـتئــاوەاڵتــر
بکرێن ،بۆوەی خەڵک لە ترسی فیشەک پێوشوێنی
مــاف و داواکــانــیــان نــەکــەون .ئــەو هێزانەی کە
«لیباسشەخسی»یەکانیان پــێ دەگــوتــرێ ،نە
پۆلیسی واڵتن و نە لە یاساکانی واڵتدا بەئاشکرا
دیارە ئەرک و بەرپرسایەتییان چین ،بەاڵم هەر
ئەوانە چەکیان دەدرێتە دەست هەتا کوشتوبڕی
خەڵکیی نــــاڕازی و مــافویــســتــیــان بەقانوونی
کردبێت .ڕەوتی گۆڕانکارییەکان لە ئێران جۆرێکە
کە دەمامک لە ترسی بێسنووری ئێران خەریکە
بەتەواوی ال دەچێ و لە ڕوانگەی ئیدئۆلۆژیکی
ڕێــژیــمــەوە ســەرکــوت تاکەڕێگای دەربــازبــوون
لــەو دۆخــە و هۆکاری مــانــەوەی پتریان لەسەر
کورسیی دەســەاڵتــە؛ ب ـێئــەوەی بگەڕێنەوە بۆ
ئەزموونی مێژوویی ئەم چەشنە دۆخە لە واڵتانی
دیکەشدا ،کە دامرکاندنەوەی ئابووریی لێکترازاو
و ناڕەزایەتیی هــەراوی خەڵک بە بیکیفایەتیی
دەسەاڵت لە بەڕێوەبردنی واڵتدا نەک بە فیشەک
و زەبروزەنگ بەڵکوو چارەسەری دیکەی گەرەکە.
ئەگەرچی لە «پێداچوونەوە بە یاسای هەڵگرتنی
چەک» لە چەند بڕگە و خاڵێکدا پێ لەسەر پێدانی
ئەو ئیزنە بە کەسی شیاو داگیراوە ،بەاڵم وەک
ڕۆژی ڕوون دیــارە ئــەو کەسەی شیاوییەکەی
قسەی لەسەرە ڕێک ئەو کەسانەن کە دەسەاڵت
پشتی پێ بەستوون .پەسندکردنی ئەو قانوونەش
لەو ڕۆژە ڕەش و سەختانەدا تەنیا ڕاگەیاندنی

شەڕ لەژی خەڵکی کۆاڵن و شەقامەکانە کە دەنگی
ناڕەزایەتییان هەڵبڕیوە .ئەگینا کێیە نەزانێ کە
ئەو مووچەرمگە خانەنشینکراوە تینی بۆ هاتوە
و ناچار بووە بۆ چارەسەری کێشەی مووچە و
گوزەرانی شەقام لە رێژیم بگرێ .یان ئەو مامۆستا
و کریکارەی بەهۆی دواکەوتنی چەند مانگەی
مووچە و مزی بڕستی لێبڕاوە ،چۆن دەکرێ بە
فیشەک و ئاگر بەگژیدا بچیتەوە؟ ئەمانە هەمووی
ئاماژە بە داماوی و دەستەوەستانیی ڕێژیمێکن کە
دواڕۆژەکانی تەمەنی تێپەڕ دەکا و بۆ مانەوەی
چەند بەیانییەک پتر لە کورسیی دەسەاڵتدا هەر
فیشەک و سەرکوت و زەبروزەنگی زیاتر شک
دەبات .بەاڵم ئەوەی کۆماری ئیسالمی خۆی لێ
گێل کــردوە ئەوەیە کە ترس لە مردن خەڵک لە
مافخوازییەکانیان پاشگەز ناکاتەوە .چونکی بەو
دۆخەی دەسەاڵتدارەکانی ئەم ڕێژیمە بۆ خەڵکیان
خوڵقاندوە ،ئەوە ترس لە ژیانی کۆڵەمەرگی بە
مەرگەساتی بەردەوامە کە سێبەری ڕەشی خۆی
بەسەر واڵتدا باڵو کردۆتەوە .ئەگەر گۆپاڵبەدەست
و قوڵەچۆماغەکانی ڕێژیم ڕۆژانێک تەڕاتێنیان
دەکــرد ،ئێستا وەک بەسەرهاتە ئەمریکاییەکەی
لی هاتوە کە دەڵێ :فیشەکەکان تەواو دەبن و لە
دەراغەکانی تۆدا جیا لە ترس هیچی تر نامێنێتەوە،
بـــەاڵم ئــەوکــات ئــیــدی دەرفــەتــی هــەڵــبــژاردن و
گەڕانەوە بۆ بەرەی خەڵکت نییە!
لە زنجیرەفیلمی «چێڕنۆبێل»دا کرێکارێک لە
بەردەم وەزیری کاردا وەستاوە و ڕاشکاوانە پێی
دەڵــێ :تۆ دەتوانی بە قــەرا هەموو فیشەکەکانت
لێمان بکوژیت ،بــەاڵم ئەوانیدی دی لە ئێمە کە
دەمێننەوە لەت و کوتت دەکەن .ئەم وریاکردنەوەیە
بۆ کاربەدەستانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پڕ بە
پێستیەتی.

