
 
     
    

کۆماری ئیسالمی تا دێ کێشەوگرفتە ناوخۆیی و دەرەکیەکانی 
پەرە دەستێنێ و لە هەموو بوارەکانی دەسەاڵتداریدا الوازی و 
لێگیراوە،  ئۆمێدی  شەشدەری  و  دەبینێ  بەخۆیەوە  داڕمان 
پشیلە سیاسەتی  وەک  تا  کردۆتەوە  هەوڵی خۆی چڕ  هەموو 
دەرەوەی سنورەکان خۆی  لە  پیشە.  بکاتە  وەشاندن  چڕنۆک 
پەالمار،  و  زەبر  بەر  کەوتونەتە  تێڕۆریستەکانی  هاوپەیمانە  و 
بەاڵم یان خۆیان کەڕ دەکەن یان بە درۆ وفیشاڵ و هەڕەشە 
ناوەوەش  لە  بکەنەوە.  شکستەکانیان  قەرەبوی  دەیانهەوێ 
ناڕەزایەتی گشتیی زیادی کردوە و خەڵک هەم بە دەست پەتای 
بوون  جاڕز  ژیان  لە  ئابوری  ئەنوایی  بێ  لەبەر  هەم  کڕۆناو، 
ناڕەزایی سەرکێشتر  و  توڕەیی  دەکرێ شەپۆلی  و, چاوەڕوان 
ئامانج. بکاتە  بەختیان  و  تەخت  سەرهەڵبداتەوەو،  جاران  لە 
 لەالیەکی دیکەوە کوردستان و کۆماری ئیسالمی مێژوێکی پڕاوپڕ 
لە ناکۆکییان پێکەوە هەیە کە تێیدا ئەو ڕژیمە هەموو چەشنە 
چەک، سەرکوت و جینایەتێکی دژ بە بزوتنەوەی کوردستان بەکار 
هێناوەو، کوردستانیش هەموو هونەرەکانی بەرخۆدان، ڕاوەستاوی 
سیکۆالریسم،  مەکۆی  بۆتە  و  نواندوە  خۆی  لە  ئازایەتی  و 
پێکەوەیی.  و  هاوبەش  کاری  مەدەنی،  خەباتی  پێشکەوتویی، 
ڕژێم باش لەو پاشخانەی نێوانی لەگەڵ کوردستان تێگەیشتووەو، 
بۆیە لە هەموو تەمەنی نگریسیدا هەر هەڵچونێکی ناڕەزایەتی و 
شۆڕشگێڕانە لە ئێران سەری هەڵدابێ یان مەترسییەک بۆ ڕژێم 
بووە.  هاتبێتە پێش، یەکەم هێرشی بۆ سەرکوتی کوردستان 
چونکوو کوردستان خاوەنی شێواز و ئاڵترناتیوی دێمۆکراتیک و 
بە پێشەنگی خەبات بۆ مافی نەتەوەیی و پێکەوەژیانی گەالنی 
ئێران دەناسرێ. زۆرترین سزای ئیعدام لە کوردستانە، هەاڵواردنی 
شار  میلیتاریزمی  مەڵبەندە،  ئەو  راگرتنی  بێگەشە  و  ئابوری 
چاالکوانی  دەیان  دواییانەی  ئەو  گرتنی  و  ڕاوەدونان  و  دێ  و 
تەنگاوبوونی  بۆ  ئاماژەن  کوردستان  شارەکانی  لە  مەدەنی 
داهاتودا.   ئاڵوگۆڕەکانی  لە  کوردستان  قورسایی  و  رژێم 
سەرلێشێواویەی  و  قەیران  لەو  ناتوانێ  ئیسالمی  کۆماری    
تێیکەوتوە ڕزگاری بێت. تا دێ قۆرت و نەهامەتی زۆرتر ڕوی 
تێدەکات و گرێپوچکەکانی ئابوری، پێوەندی دەرەکی، قەیرانی 
دەبێ.  ئاڵۆزتر  لێ  سامانی  و  سەنعەت  داڕمانی  و  ناوخۆیی 
سیاسەتی چنگ و ددان دەرخستن چ لە دەرەوە و چ لە ناوەوە، 
نەک هەر نەجاتی نادات، بەڵکوو لەگەڵ تەنگژەی زۆرتر بەرەوڕوی 
دەکات. بۆیە بزوتنەوەی ڕزگاریخوازانە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە 
ئێستادا دەرفەت و هەلی گرینگی لەپێشە و ئەرکی سەرشانمانە بە 
باشی و وشیاری کەڵکی لێوەرگرین. گرینگترین ئەرک پێکهێنانی 
لەگەڵ  پێوەندی  بوارەکانی:  لە  بزوتنەوەدا  لەو  گوتارییە  یەک 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی، ئیدارەی کاتی واڵت بە شێوەی دێمۆکراتیک 
گەلەکەمان،  ڕاستەوخۆی  دەنگی  و  ئازاد  هەڵبژاردنی  تا 
جالیەی  خەباتی  وێکخستنی  بۆ  میکانیسمێک  دۆزینەوەی 
پێوەندی  و  لۆبیگەری  و  ناوخۆ  خەباتی  و  دەرەوە  لە  کورد 
دەرەکی و ناونەتەوەیی بۆ ناساندنی داوا ڕەواکانی کوردستان. 
پێویستە هەموو چاالکوان و خەباتکارێکی ئەو کوردستانە لەو 
بوارانەدا هەوڵەکانی چڕ بکاتەوە و پاڵپشتی هێزە سیاسیەکان 
بێ بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئەو ئەرکانە. ئەوانە گرینگترین کارن بۆ 
ڕوبەڕوبوونەوەی هەلومەرجی سیاسی ئەوڕۆی ئێران و بناغەدانانی 
پتەو لە پێشوەچوونی بزوتنەوەی کوردستان. نابێ بە دەسکەوتی 
نەمانی  یان  الوازبون  دوای  کەشوهەوای  کرانەوەی  و  بچوک 
کۆماری ئیسالمی رازی بین، ئەزمونی مێژوویی پێماندەڵێ 
دەسکەوتەکان دەتوانن کاتی بن و لێمان زەوت کرێتەوە،  
نابنەوە،  لەکۆڵ  هاسان  بە  قەت  کوردستان  داگیرکەرانی 
لە  بیر  یەکگرتویی  بە  کوردستانیش  ئەوجارە  دەبێ  بۆیە 
ستراتێژی ڕزگاری بکاتەوە، تەنانەت دوژمنانمان تێگەیشتون 
کە کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەتوانێ هێنەری دەور و شێوازی 
کورد.  بزاوتی  هەموو  بۆ  دەسکەوت  ببێتە  کە  بێ  نوێ 
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لە ساڵڕۆژی دامەزرانی کۆماری کوردستاندا چەند 
خاڵێک جێی تێفکرینە

١. خه باتی ڕزگاریخوازی خه ڵکی کوردستان، کێشه ی 
هه موو خه ڵکی کوردستانه . به رته سککردنه وه ی ئەو 
خەباتە لە حیزب و جوگرافیایەکی دیاریکراوا ته نها 
الوازکه ر نییه ، کوشنده یه . ده سکه وتێکی گه وره ی 
له م  کوردستان  شۆڕشگێڕانه ی  بزووتنه وه ی 
لە  زیاتر  ژمارەیەکی  که   ئه وه یه   قۆناغه تازه یه یدا، 
حیزبە چاالکەکانی گۆڕەپانی سیاسیی کوردستان 
خۆیان بە بەرپرسیاری خەباتی نەتەوەیی دەزانن و 
هەروەها جوگرافیای سیاسیی کوردستان به رینتر 
که   کوردستان  گه وره ی  به ریناییه کی  بووەتەوە . 
کوردستاندا  سیاسیی  بزووتنه وه ی  له   پێشتر 
الکه وته  و په راوێزنشین کرابوو، ئێستا له سه نگه ره  

هه ره  ئاوه دانه کانی شۆرشی کوردستانه .
چینی  و  هه ژاران  و  ژێرده ستان  جه ماوه ری   .٢
به رهه مهێنه ر و ڕه نجده ر، هێزی سه ره کیی شۆڕش

و، کانگای فیداکاری و خۆڕاگرین. ئه وانه ی ئه مڕۆ 
به شداری چه وساندنه وه  و تااڵنکردنی ژێرده ستانن، 
له شکرکێشیی  و  ماڵوێرانی  و  شه ڕ  ته نگانه ی  له  
داگیرکه راندا، ده بنه  شه ریکه دز و ده سته ی تااڵن.

٣. دۆستایه تی و هاوپشتیی میلله تانی ژێرده سته ، 

ده توانێ خه بات به رانبه ر به  داگیرکه ران یه کانگیر 
له و  ئازربایجان،  و  کوردستان  هاوپشتیی  بکا. 
ئه زموونه دا هێزی به  خه بات و به ره نگاریی هه رتک 

ال به خشیبوو.
نابێ  هه رگیز  ڕزگاریبه خش  بزووتنه وه یه کی   .٤
و  یارمه تی  سه ر  بخاته   خۆی  قورسایی  ئه وه نده  
پشتیوانیی ده ره کی، که  کاتێک ئه وان له  پشتیوانی 

کشانه وه ، بزووتنه وه که  بکه وێته  سه ر چۆک. 
هەموو  بۆ  مەهاباد  له  کوردستان  کۆماری   .٥
رەمزی  به  بوو  کوردستانیش  دیکەی  پارچەکانی 
خەبات. هەر سەرکەوتنێک لە شوێنێکی کوردستان 

کاریگەریی لەسەر هەموو کوردستان دەبێ.
وەک  مێژووییەکانی  ئەزموونە  لێکدانەوەی  بە 

کۆماری کوردستان بۆمان دەردەکەوێ کە 
کوردستانێکی  بە  گەیشتن  ستراتێژیکی  ئامانجی 
پێشکەوتوو  و  عادیالنە  یەکسان،  سەربەست، 
دەبێتە هۆی هەڵبژاردنی ڕێکار و تاکتیکی دروست 
و  زەینی  زەمینەی  و  سیاسییەکان  حیزبە  بۆ 
فیکریش لە نێو کۆمەڵگادا ئامادە دەکا بۆ ئەوەی 

تاکەکانی کۆمەڵگا دڵنیابن ئەوانە تەنها ئاوات 
و خەیاڵ نین و دەبێ خۆمانیان بۆ تەیار کەین و 

بیانکەینە ڕاستییەکانی داهاتوومان.

له   سیاسی  خه باتی  په ره گرتنی  ئه مڕۆ 
به ریناییه کی گه وره ی کوردستاندا، په ره گرتنی 
بزووتنه وه یه کی به هێزی فه رهه نگی و ڕۆشنبیری، 
و  به ئاگاهاتنه وه   و  خۆناسین  په ره گرتنی 
ته وژمێکی  هاتنه مه یدانی  نه ته وه یی،  وشیاریی 
به رینی خه باتی ئازادیخوازانه و عه داڵه تخوازانه  
له  نێو کرێکاران، ژنان، الوان و خوێندکاران و 
چینه ده سکورته کانی شاردا،  سام و هه یبه تی 
تێکشکاندووه   سته مگه ری  ده سه اڵتدارانی 
هەموو ئەمانە هه لومه رجێکی زۆر گونجاوتریان 
بۆ به دیهاتنی داوا ڕه واکانی خه ڵکی کوردستان 

خۆش کردووه .
دروستی  لێکدانەوەیەکی  بە  دڵنیاییەوە،  بە 
و  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  هەلومەرجی 
بەهێزکردنی خەباتی جەماوەری و هاوپشتی، 
کورد،  چەوساوەی  گەلی  شکۆداری  خه باتی 
ئااڵی دەسەاڵتیكی پێشکەوتنخواز و  ده توانێ 

داپەروەر هەڵکاتەوە.
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دیوەزمەی ڕەش و ڕەشبگیریی 

گەنجانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 

و  پاسداران،بیت کۆین  سوپای 
گەمارۆکان لێدانەوەی  دەور 

 

حکوومەتی ئێران دژی کۆمەڵگای 
مەدەنیی کوردستان

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

عومەر ئێلخانیزادە

با ڕێبەندانی ئەوساڵیش بکەینە ڕێنوێن
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سامان_ سنە

لەم ڕۆژانە باسی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا و دۆڕانی 
هەواڵەکانی  سەرەکیترین  لە  یەکێ  ترامپ  دۆناڵد 
جیهانە. هەڵبژاردنێک کە تا دوایین کات سەرۆک 
کۆماری ئەمریکا »دۆناڵد ترامپ« بە ساختەکاری 
ئەو  ڕاسیستەکانی  و  ڕاستڕەو  بۆ  و  دەبات  ناوی 
هەڵبژاردنەدا  ناو  بە  لەم  پرسیارە.  جێ  والتە 
شکستی  بەاڵم  دۆڕاندی:  ڕەقیبەکەی  بە  ترامپ 
ترامپ شکستی پەیکەرێکی جیهانی نوێی فاشیزمی 
پەردە  بێ  کە   دەسەاڵتێک  بوو.  سەرمایەداری 
و  کرێکاران  مافی  سەر  کردنە  هێرش  دەستیدایە 
و  زیندووکردنەوە  و  ژینگە  و  خەڵک  تەندروستی 

گەشەپێدانی ڕاسیزم و 

کۆماری ئیساڵمی بۆ لە ناو بردنی دژەبەرانی 
لە  بری  و  کوشت  ئامرازەکانی  هەموو  خۆی 
هەموو  وە   . دانابوو  خۆی  کاری  دەستوری 
مەبەستی  گەیاندنی  ئامانج  بە  بۆ  پیاڵنەکانی 
خۆی واتا کوشتن و لە ناو بردنی دژە بەرانی 
کردنی  باران  موشک    . کردەوە  تاقی  خۆی 
ئوردوگاکان ، کەمین دانانەوە لە سەر رێگای 
هاتوو چۆکردنی ماشینەکان ، بۆمب دانانەوەو 
کۆنترۆل کردنی لە رێگای دوورەوە، تەقەکردنی 
شەوانە لە ئوردوگاە بە چەکی قورس و نیوە 

قورس . 

 مێژووئەندێشە سیاسەت

...بۆ ل 15 ...بۆ ل 6 ...بۆ ل 12

گەشەی خەباتی مەدەنی؛ خاڵی 
وەرچەرخانی ڕەوتی کۆمەڵگا

 م.کەنداڵ - سنە
         

دێمۆکراسیی سەرمایەداریی ئەمریکا 
بەرەو هەڵوشانەوە

ئاژوان-سنە

   تاران پایەتەختی سێدارە و مەرگ

عەزیز ئاجیکەند

   کۆماری کوردستان،
 ئەزموونێکی مێژوویی بۆ خەباتێکی بەردەوام

وەستان و پەیڤێکی کورت لەسەر ڕووداوەکانی 
کە  دەردەخا  ڕاستییە  ئەو  ڕابردوو،  دەیەی 
لەسەر  ئەگەرچی  ڕووداوەکان،  کاریگەریی 
چین و الیەنەکانی کۆمەڵگا یەکسان نییە بەاڵم 
سەلمێنەری ئەو ڕاستیەیە کە بە شێوەیەکی 
هاوهەستی  و  هاودڵی  هۆی  بۆوەتە  بەرچاو 
نێوان کۆمەڵگا بە بێ جیاوازیی پلە و پایەی 
کۆمەاڵیەتی. ڕووداوەکان بە گشتی، چ وەک 
تراژدیا و چ وەکوو حەماسە، جیا لەوەی کە 
بووەتە هەوێنی هەستێکی بەتین و گشتگیری 
نێوان کۆمەڵگا، خەڵکی بەو باوڕە گەیاندووە 
کە گەیشتن بە ئاواتەکان، بە بێ هەزینەدان 
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ئازادی و ئەمنیەت یەکێک لە  مافە  سەرەتاییەکانی  
هەر ئینسانێکە. له بارودۆخێکدا کە هاوواڵتیان  بە 
تاوانێک، دەستبەسەر دەکرێن  گومانی ئەنجامی  
پاراستنی ماف و ئازادی  ئەو تاکانە زۆر گرینگترە 
لە کاتێک کە دۆخ  ئاساییە چونکە باروودۆخی ئەو 
کەسانە زۆر مەترسیدارە. کەسێک کە دەستبەسەر 
دەکرێت  زۆر جێگای مەترسی هەیە کە مافەکانی 
پێشێل بکرێ. لە پاڵ حورمەت دانان بۆ ئازادی 
و ئەمنییەتی تاکەکان، حکومەتەکان ئەرکە لەسەر 
شانیان کە ئازادی و مافی تاکەکانی کە دەستبەسەر 
کردنی  دەستبەسەر  بگرن.  چاو  بەر  لە  کراون 
کەسانێک  گەڵ  لە  بەرەنگاربوونەوە  و  تاوانباران 
کە  ئەمنیەتی گشتی تێک دەدەن ئەرکی پۆلیسە 
کە بە نوێنەرایەتی لە هاوواڵتیان بە جێی دەهێنن. 
بەاڵم لە ئێران پڕۆسەی دەستبەسەرکردنی خەڵک 
تاوانێکیان   تاکەکان  کە  ئەوەی  بۆ  ناگەڕێتەوە 
و  خەڵک  دەستبەسەرکردنی  هۆکاری  کردبێت. 
بە  کە خەڵک  جار  وزۆر  ئێران جۆراجۆرە  الوانی 
هۆی ئەوەی کە داوای سەرەتایی ترین مافەکانیان 
دەکەن   لە الیەن  رژیم دەستبەسەر دەکرین و بۆ 
بێدەنگ کردن و سەرکوتکردنی خەڵک بە کۆمەڵ  
دەستبەسەریان دەکەن و زۆر جار بۆ دەستبەسەر 
نییە.  پێ  دادوەریان  بڕیاری  هاوواڵتییان  کردنی 
کورد  هاوواڵتیانی  دەستبەسەرکردنی  شێوازی 
ناوچەی ژێر دەسەاڵتی  لەگەڵ بەشەکانی دیکەی 
حکوومەتی ئێران. لە کوردستان کێشەکان سیاسی 
کراونەتەوە و هەر کەس کار و چاالکییەکی هەبێت 
رژیمی  ئەوەی  بۆ  و  لێدەدرێت  سیاسی  تۆمەتی 
ئێران بە ئاسانی بتوانێت خەڵکی کورد سەرکوت 
بۆ  دەکات  ساز  سێناریۆ  ئاسانی  بە  زۆر  کات، 
چاالکوانان و کار و خەباتی مەدەنی  دەباتەوە ناو 
ئەو  زۆربەی  لەحاڵێکدایە  ئەوە  سیاسی،   قاڵبی 
چاالکییانە بۆ بە دەست هێنانی سەرەتایی ترین 
مافەکانی نەتەوەی کوردە بۆ نموونە چاالکوانانی 
تاوانی فێرکردنی  زارا مەحەمەدی کە تەنیا  وەک 
دەکرێتو  مەحکووم  زیندان  بە  بوو  دایک  زمانی 
قورس ترین سزای بە سەردا سەپیندراو و ئەوە  
لە کاتێکدا کە  نووسین و خوێندنەوە  بە زمانی 
هەر  مافەکانی  سەرەتایترین  لە  یەکێک  دایکی 

مروڤێکە. 
خانمە  ئێستا  لە  بەر  ڕۆژ  چەند  ماوەی  لە  هەر 
شاعیرێکی الو بە ناوی تەرانە محەمەدی خەڵکی 
بانە بەهۆی بەشداری لە الیڤێک لە ئینستاگرامی 
لە  مامۆستا نەجمە غوالمی و هەروەها بەشداری 

خوێندنەوەی  و  زمان  فارس  خاتوونێکی  الیڤێکی 
شێعر و تەنیا بە هۆی ئەوەی کە کوتی بە زمانی 
هاوبەشی فارسی دەمەوێ شێعرتان بۆ بخوێنمەوە، 
فارسەوە  خانمە  ئەو  دژایەتی  لەگەل  نەتەنیا 
بەرەوڕوو بوو بەڵکوو چەند ڕۆژ لەمەوبەر لەالیەن 
و  رفێندرا  ئیتالعاتەوە  ئیدارەی  مەئموورەکانی 
تەنانەت  و  پێکرا  زۆری  حورمەتی  بێ  و  بێرێزی 

هەڕەشەی بڕینی زمانیان لێکردووە.
دەستبەسەرکردنی  بە  ڕەواییدان  و  سێناریۆسازی 
تاوانبارە و  لە حالێکدا کە زۆر کەس کە  خەڵک 
تاوانی زۆر قورسی کردووە بە اڵم بە هۆی ئەوەی 

ئێران  لەگەڵ رژیمی فاسدی  کە مۆرەی رژیمن و 
دەستیان لە یەک کاسەدایە هیچ هەڵسووکەوتێکی 
نموونە  وەک   . ناکرێت  بەرامبەریان  لە  یاسایی 
هیچکام لە تاوانبارەکانی ئەسیدپژاندن بەسەر ژنانی 
ناوی  بە  لەمەوپێش  ساڵ  چەند  کە  کوردستاندا 
نەبوونی پۆششی ئیسالمی ئەو هێرشانەیان کرایە 
هیچیان سزا نەدراون. لە ڕۆژانەی رابردوودا ئێمە 
سیستماتیکی  سیاسەتی  شاهیدی  دیکە  جارێکی 
گرتن  و دەستبەسەرکردنی الوانی کورد لە الیەن 
رژیمی ئێران لە کوردستانین. سیاسەتی گرتنی  بە 
کۆمەڵی  هاواڵتیانی کورد هەر لە سەرتای  هاتنە 
بەشەکانی  هەموو  لە  ئێران   رژیمی  کاری  سەر 
ئێران بە تایبەت لە کوردستان هەبووە. شەپۆلی 
گرتنی  هاواڵتیانی کورد لە کوردستان ئەو جارەش  
بە مەبەستی چاوترساندن و سەرکوتکردنی خەڵک  

هاوکاتی  دەستبەسەرکردنی  پێکردووە.  دەستی 
ئێران  لە  ١٤چاالکی مەدەنی و خوێندکاری کورد 
ترسی ڕژیم نیشان دەدات. چۆنکە رژیم لە خەڵکی  
دەزانێت  چاک  و  دەترسیت  وشیار   و  روشنبیر 
کە زانکۆ شوێنی مروڤی رووناکبیر و خاوەن بیر 
و  زەخت  بۆیەش  و  خەباتکارە  و  هەڵوێست   و 
گوشارێکی زۆر دەخاتە سەر زانکۆکان. لە ڕێکەوتی 
هاوواڵتی    67 ڕێبەندان  ٤ی  تا  بەفرانبار  ی   ٢١
سەردەشت،   ، مەهاباد  شارەکانی  لە  کورد 
و  دەستبەسەرکراون  وسنە  مەریوان  نەغەدە، 
ئەمنییەکان  دەزگا  بانگێشتی  تریش  ژمارەیەکی 
خراونەتە  کاتژمێرێک  چەند  ماوەی  بۆ  و  کراون 
ژێر لێپرسینەوە. هەنووکە هاوواڵتییان و چاالکانی 
شارەکانی  لە  دەستبەبەسەرکران  دوای  کورد 

مەریوان  سنە،  بۆکان،   مەهاباد،  کەرەج،  تاران، 
ئیتالعاتی  دەزگای  گرتووخانەی  لە  رەبەت  و 
ورمێ و سنه ڕاگیراون و ژمارەیەکیان دوای چەند 
لە  توانیویانە  دستبەسەرکرانیان  پاش   کاتژمێر 
بکەن  قسە  چرکە  چەند  خۆیان  بنەماڵەی  گەڵ 
ڕاگەیاندووە.  خۆیان  دەستبەسەرکرانی  هەواڵی  و 
ئەو دەستبەسەرکردنەی هاوواڵتییان و چاالکوانانی 
رەخنەگری سیاسەتەکانی رژیم رەوتی هەمیشەیی 
و  نیە  تازە  شتێکی  و  خەڵکە  سەرکوتکردنی 
ئێران  رژیمی  هاتنە سەرکاری  دوای  لە  بەردەوام 
هەبووە و هیچ کات ئەم رەوتە رانەوستاوە بەاڵم 
و  زەقتر  جار  هێندێک  و  کەمتر  جار  هێندێک  
بەرچاوتر بووە. لە سااڵنی ڕابردوودا رژیم کاتێک 
خەڵک  کردنی  دستگیر  بە  کردووە  دەستی 
درووست  ئەمنیەتی   و  سیاسی  پەروندەی 

ملی  زۆرە  دانپیانانی  وەرگرتنی  بۆ  و  کردووە 
سەر  خستووەتە  زۆری  گوشاری  و  زەخت  و 
گیراوەکان و زۆربەی جار ئەشکەنجەی کردوون
ناڕەوا  سیاسەتی  هۆی  بە  ئیران  ئەمڕۆکە  
دەرەوە  لە  چ  و  ناوخۆ  لە  چ  ڕژیم  خراپی  و 
بەرپرسانی  میلیاردی  گەندەڵی  هەروەها  و 
حکوومەتەکەی توشی سەدان قەیران بووە کە 
گرینگترینی ئەو قەیرانانە ، برسیەتی، بێکاریی 
و هەژارییە، ئەم بارودۆخە ڕۆژانە رێژەی هەژاری 
دەباتە سەرەوە و رژیم بە باشی هەستی بەوە 
کردوە و لەوە دەترسێت کە شۆڕشی هەژاران 
دەست پێ بکات و ببێتە الفاوێک کە هەموو 

تان و پۆیەکانی رژیم لەگەڵ خۆی بەرێت.

لەم ناوەدا رژیم زیاتر لە کوردستان دەترسێت، 
مەکۆی  کوردستان  کە  دەزانێت  باش  چونکە 
راپەڕین و شۆڕشە و هەر بۆ ئەم مەبەستەش 
ڕاوەدوونانی گەنجانی  داوەتە گرتن و  دەستی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و دەیەوێت گەنجی کورد 
هەفتەی  دوو  لە  بۆیە  هەر  بکات  چاوترسێن 
چاالکی  و  پارێز  ژینگە  کۆمەڵێک  رابردوو 
و  کردووە  دەستگیر  هۆ  بی  بە  مەدەنی 

گواستوویانیەتەوە بۆ شوێنی نادیار. 

دیوەزمەی ڕەش و ڕەشبگیریی گەنجانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

سەیران مستەفازادە

رۆژی شەممە ١6ی ژانویەی ٢٠٢١ کۆنگرەی نەتەوەیی 
ناوی  ژێر  لە  ئۆنالینی  کۆنفرانسێکی  کوردستان، 
»رۆڵی میدیاکار لە ستراتیژی ئاسایشی نەتەوەییدا، 
دەرفەت و ئاستەنگەکان« ڕێکخست. لەم کۆنفرانسە 
پانێلیستەکان لە ڕۆژنامەنووسانی هەر چوار پارچەی 
کوردستان پێکهاتبوو. هاورێ فەریبا محەمەدی وەک 
میدیاکارێک بانگهێشتی ئەم کۆنفرانسە کرابوو و لە 
پانێلی تایبەت بە رۆڵی میدیا لە دیمۆکراتیزە کردنی 

کۆمەڵگەدا بابەتی خۆی پێشکەش کرد. 
ئاماژەی  قسەکانیدا  لە  بەشێک  لە  فەریبا  هاورێ 
بەوەکرد کە میدیا لەبەر ئەوەی لەبەر دەستی هەموو 
لە  ئامرازێک  وەک  کۆمەڵگادایە  توێژێکی  و  چین 
قووڵ  کاریگەریی  گشتیەکاندا  ئامرازە  هەموو  نێو 
میدیا  هەیە.  گشتیی  بیرورای  لەسەر  بەرچاوی  و 
پەیوەندیە  لە  گۆرانکاریانەی  ئەو  چۆنیەتی  لە 
تایبەت  بە  دەدەن  ڕوو  و سیاسیەکاندا  کۆمەاڵیەتی 

پانتایەکی  دیمۆکراتیکن  کە  کۆمەڵگایانەی  لەو 
بەشێک  بە  بووە  و هەروەها  کردووە  داگیر  گەورەی 
کردنی  دیمۆکراتیزە  رەوتی  کۆمەڵگا.  کولتووری  لە 
و  جیاواز  بیروڕای  بەوەیە  پێویستی  کۆمەڵگە 
کە  بەوەکرد  ئاماژەی  هەروەها  ببیستێ.  ڕەخنەکان 
کاریگەری مێدیا پەیوەندیی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ژمارە 
و بەرینیی بەردەنگەکانیەوە هەیە و میدیای کوردی 
و  بێ  بوارەدا سەرکەوتوو  لەو  نەیتوانیوە  ئێستا  تا 
بەردەنگێکی بەرینی لە نێو هەموو چین و توێژەکانی 
کۆمەڵگای کوردستاندا هەبێ. لە بەشێکیتردا باسی 
و  لێهاتووی  خاوەن  دەبێ  میدیاکار  کە  کرد  لەوە 
زانستی پێویست و باکگراوندی ڕوشنبیری و سیاسی 
بێ تا بتوانێ بە شێوەی ئەمڕۆیی خزمەت بەم بوارە 
بکات. ئەدەبیات و زمانی ئاخافتن و نوسینی میدیا 
و  مرۆیی  بەرزی  ئاستێکی  لە  دەبێ  میدیاکار  و 
و  ئایینی  دەمارگرژی  لە  دوور  و  پێشکەوتنخوازانە 

پیاوساالرانە بێت. 

هاورێ فەریبا هەروەها وتی ئەگەر سەیری شۆرش 
پارچەی  چوار  هەر  لە  بکەین  کوردیش  بزاڤی  و 
وەک  سەرەتاییەکەی  جۆری  لە  میدیا  کوردستان 
لە  بینیوە  کاریگەریان  دەوری  رۆژنامە،  و  رادیۆ 
نێو  لە  ڕوشنبیرانە  بیری  و  هزر  کردنی  دروست 
بەرەنگاری.  و  خەبات  بۆ  داوە  هانیانی  و  خەڵکدا 
بەاڵم لە ئێستادا میدیای کوردی پیویستی بەوەیە لە 
ئاستێکی بەرزتردا خۆی دەربخات تا جێی سەرنجی 

هەمووالیەک بێت.
ئامادە  بیاننامەیەکی  کۆتاییدا  لە  کۆنفرانسە  ئەم 
کرد بۆ گرنگیدان بە میدیا و میدیاکاران و ڕۆلیان و 
هەروەها ئاماژەیان بە دۆخی رۆژنامەنووسان لە هەر 

چوار بەشی کوردستان کرد.

بەشداریی هاوڕێ فەریبا محەمەدی ئەندامی هەیئەتی ئیجرایی کۆمەڵە لە 

کۆنفرانسی ئۆنالین"ڕۆڵی میدیاکار لە ستراتیژی ئاسایشی نەتەوییدا، دەرفەت و ئاستەنگەکان"
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موحەمەد  بەفرانبار،   ٢٢ دوشەممە  ڕۆژی 
بانگکرایە  ورمێ  شارەداری  حەزرەتپوور 
تۆمەتی گەندەڵی  بە  و  ئیتالعات  ئیدارەی 
دەست  پێش  کرا.  بەسەر  دەست  ئابووری 
مانگی  لە  حەزرەتپوور،  بەسەرکرانی 
ڕابردوودا شارەدارەکانی مەڵبەندی ٢ و ۴ی 
لە  کەس  چەند  هەروەها  و  ورمێ  شاری 
تۆمەتی  بە  هەر  شارەداریە  ئەو  جێگرانی 
گەندەڵی قۆڵبەست کرابوون.  بە بیانووی 
ورمێ،  شارەداری  بەسەرکرانی  دەست 
پەیوەندیەکانی  لە  باسێک  وتارەدا  لەو 
شاری  لە  گەندەڵی  و  ڕەگەزپەرەستی 
حەزرەتپوور  موحەمەد  دەکەین.  ورمێدا 
ساڵی ١٣9١ هەتاوی دوای چەند ساڵ کار لە 
پۆستی جێگری سەرۆکی شۆڕای ئیسالمی 
سەرۆکایەتیی  پۆستی  بۆ  ورمێ  شاری 
هەڵبژێردرا. شارە  ئەو  شارەداریی 
حەزرەتپوور  ساڵەدا   9 ئەو  درێژەی  لە 
نوێنەری  حەسەنی  حاجی  پشتگیریی  بە 
ورمێ،  پارێزگای  لە  خامنەیی  پێشووی 
بونیاد شەهید و هەروەها سوپای پاسداران 
بوو بە یەکێک لە بەهێزترین شارەدارەکانی 
واڵتی ئێران. حەزرەتپوور بە بۆنەی بەڕێوە 
بردنی ژمارەیەک پالنی ئاوەدانکردنەوە وەک 
ساز کردنی پرد و.. لە شاری ورمێدا خۆی 
لێزان بە خەڵک ناساند  وەک شارەدارێکی 
و توانی ڕەزامەندی بەشێک لە خەڵکی ئەو 
شارە بە دەست بهێنێت. هەر چەند له 9 
ساڵی ڕابردوودا هەموو کات ڕۆژنامەنووسە 
سەربەخۆکان گومانی گەندەڵیی ئابوورییان 
لەسر ئەو پالنانە دەدایە پاڵ شارەدا، بەاڵم 
نێو  سیاسیەکانی  پشتیوانییە  بۆنەی  بە 
سیستەمی ئیداری پارێزگا، هیچ کات ئەو 

نەکرا. لەسەر  لێکۆڵینەوەیان  گومانانە 
پالنی  لە  جگە  ورمێ  شارەداری 
ئاوەدانکردنەوە، چەندین پالنی کولتووریی 
تایبەتی لەو شارەدا بەڕێوە برد. یەکێک لەو 
پالنە کولتووریانە کە لە سااڵنی دەسەاڵتی 
بەڕێوە  دەنگی  بێ  بە  زۆر  حەزرەتپووردا 
دەچوو پالنی گۆرین و دووبارە نووسینەوەی 
کولتوور و مێژووی ناوچەکانی شاری ورمێ 

جۆرێک  بە  بوو،  تورک  شارێکی  وەک 
لە  زۆر  نێوی  ڕابردوودا  سااڵنی  لە  کە 
گەڕەکەکانی ئەو شارە لە زمانی کوردی 
گۆڕدران.  تورکی  بۆ  فارسیەوە  یان 
بوودجەیێکی  بە خەرجکردنی  هەروەها 
بەرێوە  بە  شارەداریەوە  الیەن  لە  زۆر 
بردنی فێستیوال و.. هەوڵ درا کە شاری 
شارەدا  ئەو  میوانانی  چاوی  لە  ورمێ 

ئەو  بناسێندرێت.  تورک  وەک شارێکی 
سااڵنی  لە  تایبەت  بە  کە  سیاسەتانە 
کات  هەموو  سەند،  پەرەیان  ڕابردوودا 
دانیشتووی  تری  نەتەوەکانی  الیەن  لە 
ئاشووری  کورد،  وەک  ورمێوە  شاری 
بۆ  گیراوە.  لێ  رخنەیان  ئەرمەنی  و 
ڕابردوودا  ساڵی  گەالوێژی  لە  نمونە 
دوای  هەواڵنێردا  ڕۆژی  ڕێوڕەسمی  لە 

زمانی  بە  حەزرەتپوور  قسەکردنی 
لە  یەکێک  دانیشتوان  بۆ  تورکی 
ئیسالمیی  شورای  کوردی  ئەندامانی 
ناڕەزایەتی  نیشانەی  بە  شارە  ئەو 
بەجێهێشت. ڕێوڕەسمەی  ئەو 
جگە لە سیستەمی دژە کوردی کۆماری 
ئیسالمی کە بە شێوەی سیستێماتیک 
نەتەوە ژێردەستەکانی سەرکوت کردووە 

و بە ئاشکرا ڕەگەزپەرەستی پەرەپێداوە 
بێ گومان دەتوانین غواڵمڕەزا حەسەنی 
لە  فەقێ  وەلی  پێشووی  نوێنەری 
پارێزگای ورمێ بە یەکێک لە گرینگترین 
حکوومەتی  سیستەمی  دامەزرێنەرانی 
ڕەگەز پەرەست لەو پارێزگایە نێو بەرین.
هاتنەسەرکاری  سەرەتای  لە  حەسەنی 
کۆماری ئیسالمییەوە لە پارێزگای ورمێ 
هەوڵی دا هەموو کات هێزی سیاسی و 
ئیداری پارێزگا لە دەست نەتەوەی تورکدا 
نەتەوەکانیتر  ئەوەی  بۆ  بمێنێتەوە 
ئایەندەی  لە  نەتوانن  کورد  تایبەت  بە 
هەبێت.  ڕۆڵیان  خۆیاندا  سیاسیی 

تا  حەسەنی  سیاسیی  دەستێوەردانی 
ڕادەیێک بوو کە لە سااڵنی دەسەاڵتیدا 
دامەزراندنی  لە  ڕێگریی  تەنانەت 
نادەوڵەتیەکان  و  تایبەت  کارخانەی 
دەکرد. پارێزگاش  کوردەکانی  شارە  لە 
نێوان ئەو سیستەمی  بەاڵم پەیوەندیی 
گەندەڵیی  و  پەرەستییە  ڕەگەز 
لە  حکومەتییەکان  ڕێکخراوە  ئابووری 
لە  جگە  ورمێ  چییە؟  ورمێ  پارێزگای 

و گەندەڵیی گشتیی سیستەمی  فساد 
لە  ئیسالمی  کۆماری  حکوومەتیی 
دیکە  جۆرێکی  ئێراندا،  هەمووی 
دەسەاڵتی  ئاسەواری  کە  لەگەندەڵیش 
گرتووە.  بەرۆکی  ڕەگەزپەرەستانەیە 
هۆی  بووتە  پەرەستییە  ڕەگەز  ئەو 
لە  تورک  دەسەاڵتداری  هێزی  ئەوەیکە 
پێشوودا  سااڵنی  هەموو  لە  پارێزگا 
شارەزای  بەرپرسێکی  هەر  بە  دژ 
نەتەوەکانی دیکە بە تایبەت لە شاری 
ورمێ بوەستێتەوە و ڕێگییان لێبکات.  
ورمێ،  پارێزگای  لە  گومان  بێ  بە 
ڕێگای  لە  تۆندڕەوانە  ڕەگەزپەرەستیی 
و  نەتەوایەتی  هەستی  دانی  هان 
هەموو  مەدەنی،  خەڵکی  فریودانی 
بۆ  دەسەاڵتداران  ئامێرێکی  بۆتە  کات 
ڕاگرتنی هێزی سیاسیی خۆیان .لەبەر 
دادپەروەریی  سیستەمێکی  نەبوونی 
سەربەخۆشەوە هێزی سیاسی کە هیچ 
دەبێتە  نییە  لەسەر  چاوەدێرییەکی 
ئابووری. گەندەڵیی  و  فساد  هۆی 
ئەو پاوانکاری نەتەوەیی و سیاسییە لە 
کۆماری  دەورەی  لە  تایبەت  بە  ورمێ، 
کەڵەکەبوونی  هۆی  بە  ئیسالمیدا، 
الیەنی  یەک  دەستی  نێو  لە  دەسەاڵت 
حکوومەتدا،  بە  سەر  ڕەگەزپەرەستی 
ڕۆژ بە ڕۆژ بووەتە هۆی بەرینبوونەوەی 
پارێزگایەدا.  لەم  ئابووری  گەندەڵیی 
دەسەاڵتی  لە  ڕێگرتن  بێگوومان 
نەتەوایەتیی ڕەها و دوور لە چاوەدێری 
لێهاتووەکانی  هێزە  لەبەرچاوگرتنی  و 
دامەزراندنی  و  نەتەوەکان  هەموو 
لە  دەتوانێ  گشتگیر  سیستەمێکی 
ئیسالمدا  حکوومەتی  پاش  داهاتووی 
بگرێت  گەندەڵیێک  هەموو  بە  پێش 
پارێزگای  پێشکەوتنی  هۆی  ببێتە  و 
دانیشتووەکانیەوە. هەموو  بە  ورمێ 

دەسەاڵتی ڕەگەزپەرەستە گەندەڵەکان لە پارێزگای ورمێ 

کاوان موکری 

حکوومەتی ئێران دەسەاڵتێکی کاولکاری ژینگە سااڵنە ژینگەی 
ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە هەزاران هێکتار کاولکاری تێدا 
دەکرێت و ئەکرێتە قوربانی دەستی ناحەزان و نەیارانی ژینگە. 
زاگرۆس کە النکەی مرۆڤایەتیە و ئێکۆلۆژیەکی جوانی بۆ زاگرۆس 
نشینان ڕەخساندووە،  بەردەوام لە الیەنی دەسەاڵت و بڕێک لە 
خەڵکی ناوچەکە تێدا کاولکاری دەکرێت و بۆ بەرانبەر بوونەوە لە 
گەڵ ئەم کاولکاریە الیەنی دەسەاڵت بەو شێوازە کە ئەبێت بەرگری 
لێوە بکات هیچ دەسکەوتێکی ئەوتۆیان نەبووە و چاالکانی ژینگه 
کەمترین  و  خۆیانەوە  تێکۆشانی  و  هێز  بە  دۆستان  ژینگە  و 
کەرەسه بەرانبەری ئاگرکەوتنەوەکان نەبووتایان بەڕاستی ئێستا 

زاگرۆس بەو شێوازەمان نەدەما.
نێو  ڕوویکردووەتە  بیست ساڵە  بە  نزیک  کاولکاریانەی کە  لەو 
هەزاران  بە  سااڵنە  کە  تێبەردانە،  ئاگر  زاگرۆس  دارستانەکان 
ئەدرێت.  بەر  دارستانانە  لەو  گوماناوی  شێوازێکی  بە  هێکتار 
تااڵوی زرێبار کە لە ڕۆژئاوای مەریوان هەڵکەوتووە سااڵنە هەزاران 
ئابووری  بوونی  باش  هۆی  بووەتە  و  تێدەکەن  ڕووی  گەشتیار 

خەڵک ناوچەکە. زرێبار لە بواری ئێکۆلۆژیدا زۆر بە نرخە و 

بەداخەوە  ئەژین.   تێدا  گیانلەبەری  و  باڵندە  گوونە  چەنەها 
زرێبار چەن ساڵێکە مەترسی لەناوچوونی هەیە و بە شێوەهایەک 
خەریکە ئەبێتە قوربانی کاولکاری جۆرباجۆر، کە لەوانە ئەتوانین 
ئاگرتێبەردانی قامیشەکان ناو ببەین. بە ئاگردانی ئەو قامیشانە 
جیا لەوەی کە ئاژەڵەکان و باڵندەکان دەسووتێن، بە سووتانی 
قامیشەکان ئەبێت سەر لەنوێ بۆ زینوو بوونەوەیان لە ئاستی 
ئەو  پێدانی  پەرە  ئەمەیش  و  وەربگرێت  تەغزیە  تااڵوەکەدا 
ئاوی  داپۆشانی  دا  ئاکام  لە  و  تااڵوەکە  ئاستی  بۆ  قامیشانەیە 

زرێبارە.
الیەنی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی ئێران هیچ گرینگی بەم کاولکاریانە 
نادات و تەنانەت کەرەسەیەکی باش بۆ خامۆش کردنی ئاورەکە دابین 
هەتا  هیچکامی  کە  دەگیرێت  بۆ  کۆبوونەوەی  و  کۆڕ  سااڵنە  ناکات. 
ئێستا پراکتیک نەکراوە و هیچ مووچەیەکی بۆ دابین ناکەن و ئەمە لە 
حاڵێکدایە کە سنووری نێودەوڵەتی باشماخی مەریوان سااڵنە زۆرێک 
ناردە و هاوردەی تێدا دەکرێت و ئەتوانێت زرێبار لەو قەیرانەدا ڕزگار 
دەخەنە  کێشەکان  هەموویان  زرێبار  پاراستنی  بەرپرسیارانی  بکات، 

ئەستۆی یەکتر و گرینگی پێ نادەن.

کاولکاری ژینگەیی لە الیەن  ڕژیمی ئێران
 ماردین مەریوان

لە سێدارە  و  زیندانی  و  دستبەسەرکردن 
دانی چاالکوانانی مەدەنی وسیاسیی و...
لە سااڵنی  و  نیە  تازە  ئێران شتێکی  لە 
هەموو  و  چاوتربووە  بەر  زۆر  رابردوودا 
و  دستبەسەرکردن  شاهیدی  رۆژێک 
لە  لە سێدارە دانی هاوواڵتیان  زیندان و 
بەشە جۆراوجۆرەکانی ئێرانین بە تایبەت  
لە نیوان کەمینە نەتەوەییەکان کە زەخت 
و فشارێکی زۆریان لە سەرە و زۆر  جار 
چوارچێوەی  دەچێتە  چااڵکییەکانیان  
.بەلووچەکان  نیزام  دەژی  و  سیاسیی 
یەکێک لەو کەمینە نەتەوەییانەی ئێرانن 
وەک   خۆیان  مافەکانی  زۆربەی  لە  کە 
پاکووخاوێنی، راهێنان، دەرمان وتەنانەت 
 . بێبەشن  خاوین   خواردنەوەی  ئاوی 
لە  یەکێک  بەلووچستان  و  سیستان 

فقیرترین پارێزگاکانی ئێرانە، بە هۆی 

هەیەتی  کە  تایبەتەی  بارودۆخە   ئەو 
هۆکاری  دو و  و  بووە  گرینگ  هەمیشە 
نەتەوەیی و ئایینی بۆتە هۆی ئەوەی کە 
توندوتیژی بە دژی ئەو کەمە نەتەوەییە 
بەردەوام بێت و زۆربەی چاالکوانانی بەلوچ 
هەڵسووکەوت  و   موحاربە  هۆکاری  بە 
ئاسایشی  تێکدانی  و  نیزام  دژی  بە 
نەتەوەیی دەستبەسەر و حوکمی قورسی 
لە  بۆ دەردەکرێت،  یا سێدارەیان  زیندان 
سێدارەدانی  لە  رابردوودا  مانگی  ماوەی 
 ١٢ النیکەم  و  کەردوە  زیادی  بەلوچەکان 
سێدارە  لە  جۆراوجۆر  تاوانی  بە  کەس 
دەستبەجێ  ئێران   رژیمی  و  دراون  
جێبەجێ  سێدارەدانەکان  لە  بریاری 
سێدارەدانی  ئاماژەیە  جێگەی  و  دەکات 
بێدەنگی  لە  هاواڵتییانە  ئەو  هەموو 

میدیاکان دابوە.

بەردەوامیی لە سێدارەدانی شارومەندانی بەلووچ
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  ڕۆژی سێ شەممە ٢٢ بەفرانبار  لە 
کارەبا  بڕانی  گەورەترین  لە  یەکێک 
شارە  زۆربەی  ڕابردوودا،  سااڵنی  لە 
گەورەی  پارێزگای   ١٠ گرینگەکانی 
ئێران کارەبایان لێبڕا.  لە سەرەتادا 
نەبوونی  ڕاگەیەندراوێک  بە  دەوڵەت 
وزەخانەکانی  بۆ  سرووشتی  گازی 
کرد  باس  کارەبا  بڕینی  هۆکاری  بە 
کرد  هاوواڵتیان  هەموو  لە  داوای  و 
کە بە کەم کردنەوەی بە کارهێنانی 
کارەبا و گاز پێش بە بڕینی دووبارەی 
بگرن.  ئێران  شارەکانی  لە  کارەبا 
لە سەرەتادا لە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکاندا 
هەواڵی ڕۆڵی ماینێرەکانی بیت کۆین 
و  بووەوە  باڵو  کارەبا  بڕانی  لە 
دواتریش ددانپێدانانی کاربەدەستانی 
لە  لە  نیوز  تجارت  و  حکوومەت 
بوونی مەزرای دەرهێنانی بیت کۆین 
هەواڵەکەی  ڕەفسەنجان  نیزیک  لە 

پشتڕاست کردەوە. 
ئەو ڕاپۆرتانە تەنیا واڵتی چینی بە 
بیت  دەرهێنانی  گەلی  فارم  خاوەن 
و  دەبرد  نێو  ئێران  واڵتی  لە  کۆین 
زۆرینەی  ڕاستی  خاوەنی  لە  باسی 
واتە  ئێران  واڵتی  نێو  فارمەکانی 
»سوپای پاسداران« نەدەکرد. بەاڵم 
سوپای  زۆرتری  هاناهێنانی  هۆکاری 
پاسداران بۆ بیت کۆین لەم  سااڵنەی 

دواییدا چییە؟ 
 97 ساڵی  بانەمەڕی   ١8 ڕۆژی  لە 
لە  فەرمی  بە  تڕامپ  دۆناڵد  هەتاوی 
ڕێکەوتننامەی نێوان ئێران و واڵتانی 
زڵهێزی جیهان)بەرجام(چووە دەرێ. 
هەروەها لە ڕۆژی ٢ ڕەشەمەی ساڵی 

98 هەتاوی ئێران دوای 
دەرفەتی ١8 مانگە دیسان نێوی لە 
لیستی  نێو  خراوە   FATF الیەن 

ڕەشی 
نێودەوڵەتیە.ئەو  ڕێکخراوە  ئەو 
پچڕانی  هۆی  بە  بوون  مەسەلە  دوو 

لەگەڵ  ئێران  گەلی  بانک  پەیوەندی 
ئەو  دوای  لە  جیهانی.  بانکەکانی 
بە  ئێران  پەیوەندیە،  پچڕانی 
کڕینی  بۆ  پاسداران  سوپای  تایبەت 
کردنی  هەناردە  و  پێداویستی 
و  تێرۆریستیەکان  گرووپە  بۆ  پارە 
چەکدارەکانی ژێر دەسەاڵتی ئێران لە 
ناوچەدا، بە سەختی تووشی گرفت و 

کێشە بوو.
نێوی  چوونە  دوای  لە  تایبەت  بە   
 ،FATF ئێران بۆ نێو لیستی ڕەشی
سوپای پاسداران هەوڵی دا زۆرتری 

ڕێگەی  لە  ئابووریەکانی  ئاڵووگۆرە 
بەاڵم  بەرێ  بەڕێوە  کۆینەوە  بیت 
قانوونی و ئاسایی کردنی دامەزرانی 

فارمگەلی بیت کۆین پێویستی بە 
ئەو  بۆ  هەبوو.  دەوڵەت  دەستووری 
سەرۆکی  هیممەتی  ناسری  مەسەلە، 
گەالوێژی  لە  ئێران  ناوەندیی  بانکی 
کە  ڕایگەیاند  هەتاوی   98 ساڵی 
ئیستخڕاجی  و  دەرهێنان  شێوەی 
پەسەند  دەوڵەتدا  لە  کۆین  بیت 
ئەو  کرانی  پەسەند  دوای  لە  کراوە. 
قانوونە سوپای پاسداران بە ۴ شێوە 
توانی لە ڕێگای بیت کۆینەوە داهاتی 

ئابووری خۆی زۆرتر بکات:
١- هەر وەک پێشتر، سوپای 

بیت  فرۆشتنی  و  کڕین  بە  پاسداران 
کۆین لە سەر سایت گەلی دەرەوە 

خاریجی  سایتی  وەک  واڵت   نێو  و 
نێوەخۆی  سایتی  و  باینەنس 
داهاتێکی  توانیویەتی  نۆبیتکس، 

زۆری ئابووری بە دەست بهێنێت.
٢- لە پاش قانوونی و فەرمی کردنی 
دەرهێنانی بیت کۆین سوپای پاسداران 
هاوردە  گەورەترین  لە  یەکێک  بۆتە 
 )ASIC(ماینینگ دەزگای  کارانی 
ئێران.  نێو  بۆ  چینەوە  واڵتی  لە 
کڕیارانی  لە  کە  زانیاریهایەک  بەپێی 
خەریکی  کەسانەی  ئەو  و  دەزگاکان 
دامەزراندنی مەزرای بیت کۆین بوون 
 ۴ لە  دەزگایانە  ئەو  نرخی  کراوە  
ملیۆن هەتا ٢٠٠ میلیۆنە کە داهاتی 
زۆری سوپا لە فرۆشی ئەو دەزگایانە 

نیشان دەدات.
لە  پرسیارانە  ئەو  پێی  بە  هەر   -٣
چەند ساڵی ڕابردوودا بە ڕاسپاردنی 
سوپای پاسداران، تەنانەت لە پێش 
ماینینگ  دەزگای  هاوردەکردنی 
زۆرترین  سوپاشەوە،  الیەن  لە 
بۆ  پاسدارەکان  الیەن  لە  دەزگاکان 
خۆیاندا  مڵکی  ماڵو  لە  دامەزراندن 
دەوڵەت  کە  کاتانەی  ئەو  کڕدراون. 
و دەزگا ئەمنیەکان ماینێری خەڵکی 
پاسدارەکان  دەگرت،  مەدەنیان 
سپا  دەسەاڵتی  بە  پشتبەستن  بە 
خەریکی دەرهێنانی بیت کۆین بوون. 
و  شارەکان  زۆرینەی  لە   -۴
گەلی  فارم  دێهاتەکانیش  تەنانەت 
دەرهێنانی بیت کۆین سەر بە سوپا 
کارە  بەو  هەتاکوو  دامەزرێندراون 
سوپای  ئابووری  داهاتی  بتوانن 
پاسداران زۆرتر بکەن. ئەو فارمگەلە 
لە  دەوڵەت  فەرمی  نامەی  ئیزن  بە 
دامەزراون  سەنعەتیەکان  شەهرەکە 
دوو  بە  دەتوانین  نموونە  بۆ  کە 
بۆکان  سەنعەتی  شەهرەک  فارمی 
وەک هەموو شارەکانی دیکە، ئاماژە 

بکەین. 
شێوەی هەناردە کردن و سەودا کردن 
بە بیت کۆین بە بێ لێکۆڵینەوە و وەدوا 
کەوتن لە الیەن بانکە جیهانیەکانەوە 
ئەو  زۆری  خۆشەویستی  هۆی  بۆتە 
لە الیەن حکوومەتە  دیجیتاڵیە  پارە 
دیکتاتۆریەکانی جیهان وەک کۆماری 
ونێزۆئێال.  و  چین  ئێران،  ئیسالمی 
زۆرتر بوونی ڕۆژ بە ڕۆژی ئەو مەزرا 
و فارمگەلەش لە الیەن سوپای پاسداران 
یان بە پشتیوانی ئەو هێزە تێرۆریستیە، 
بڕانی  وەک  زۆر  کێشەیێکی  و  گرفت 
کارەبا بۆ خەڵکی ئێران و زۆرتر بوون و 
بەهێزتر بوونی چەکداران و تێرۆریستان، 
بۆ خەڵکی ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست 

ساز دەکات.

لێدانەوەی گەمارۆکان دەور  و  پاسداران،بیت کۆین  سوپای 

کاوان موکری 

 هەاڵوسانی ئابوری بە خێرایی زیاد 
ئیسالمی  رژیمی  هاوكات  دەكات  و 

بە  رێگا  جارێك  و  وەرزە  هەر 
كارگەكان  خاوەن  سەرمایەدار  و 
كااڵكانیان  نرخی  دەدات 

لەو  جیایە  ئەمەش  بكەن.  زیادتر 
ڕۆژانە  و  كە  نرخەكان  هەڵكشانەی 
و  بەرز   بەهۆی  رۆتینی  بەشێوەی 
نزمبوونەوەی نرخی تمەن بەرامبەر بە 
دۆالر روودەدات. ئەمەش لەكاتێكدایە 
نرخی  حەقدەست و  دیاریكردنی  كە 
لەكۆتایی  ساڵێك  هەموو  كار  هێزی 
بابەت و  بە  دەبێت  رەشەمە  مانگی 
باسی نێوان دەوڵەت لەالیەك و بەناو 
نوێنەرانی كرێكاران لەالیەكی دیكەوە. 
شانۆگەرییەكی ناشیرین لە مشتومڕ و 
گفتوگۆ لەسەر حەقدەستی كرێكاران 
كە ئینسان بێزار دەكات، لەكۆتاییشدا 
وەك حەقدەستی  پارە  بڕێك  لەسەر 
ڕێكدەكەون  كرێكاران  سااڵنەی 
هاوسەنگییەكی  هیچ  ئەوەش  كە 
کە  نییە  حەقدەستە  ئەو  لەگەڵ 
بنەماڵەکانیانپێویستیانە  و  کرێکاران 
ژیانێکی  بتوانن  تەنانەت  ئەوەی  بۆ 
ببەن. بەڕێوە  پێ  مەژی  و  مەمرە 
بێ شەرمی سەرمایەداری  و حكومەتی 

سەرمایەداران لە ئێران هیچ سنورێك 
ناناسێت. ئەمە حكومەتی دز و مافیا  
و رانتخۆرە ئیسالمییەكانە. بە پوڵ  و 
سامانی بەتااڵنبراوی خەڵك بۆ خۆیان 
شوێنی  لەخۆشترین  ڕازاوە  ڤێالی 
سواری  دەكەن،  دروست  شارەكان 
ئۆتۆمبێلی لوكس  و ئاخرمۆدێل دەبن 

 و  حیسابە بانكی بێژومارەکانیان پڕ 
دەکەن  و خەریکی ڕابواردن  و ژیانێکی 
خەڵك  دەگاتە  کە  بەاڵم  خەیاڵین 
هیچ بەرپرسایەتییەک قەبووڵ ناکەن 
ئابڵووقەی  وەک  بیانووی  هەزار  و 
ئابووری و هتد دێننەوە بۆ ئەوەی هیچ 
ئیمکاناتێک بۆ خەڵک دابین نەکەن. 

لە  كە  دەیبینن  بینیویانە  و  خەڵك 
حكومەتی سەرمایەداران  و ژمارەیەك 
تااڵنچی  و دز  و جەردە  و ڕانتخۆر هیچ 
لێ  هیچیان  و  نییە  بۆیان  سودێكی 
دەستناکەوێ. ئەم رژیم  و سیستمی 
ئابوری و كۆمەاڵیەتییە تەنیا دەبێت 
دەسەاڵت   بتوانن  خەڵك  تا  بڕوخێت 

كەمینەیەكی  دەستی  لە  سامان  و 
بۆ  دەربێنن  و  تااڵنچی  بەالشخۆر  و 
پێشكەوتن  و  خۆیان   خۆشگوزەرانی 
ژیانی  دۆخی  باشتركردنی   و 
ئینسانیی خۆیان بەكاری بێنن. هەر 
سەر  بۆ  هێرش  دواخستنی  ڕۆژێك 
ئیسالمییەكان   جەردە  حكومەتی 
ئەم  دەسەاڵتی  درێژەی  ڕۆژ  هەر  و 
خەڵك  بۆ  گەورەی  زیانێكی  ڕژیمە، 
بۆیە  ناكرێتەوە.  دەبێت كە قەرەبوو 
هەموو  ناوچوونی  لە  پێشگرتن  بۆ 
ئێران  زیاتری  داڕمانی  و  شتێك 
دەبێت  چارەڕەشی،  هەژاریی و  لە 
شۆڕش  بە  و  لێهەڵماڵدرێت   قۆڵی 
دەسەاڵتە  بەم  كۆتایی  ڕاپەڕین،   و 
خەرجترین  و  كەم  ئەمە  بهێنریێت. 
شارستانیترین  و  ئاشتیخوازانەترین  
رێگایە بۆ گۆڕینی بارودۆخ  و ئاڵوگۆڕ  
ڕزگاری  بۆ  ئێراندا.  لە  شۆڕش  و 
دانیشتووانی  رزگاری  بۆ  و  خۆمان  
لە  بێجگە  ڕێگایەك  هیچ  ئێران 
نییە. خەڵكدا  لەبەردەم  شۆڕش 

هەژاریی خەڵكی ئێران  و سامانی حكومەتی ئیسالمی

سامان-سنە
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بەهاتنی وەرزی سەرما، كارتۆن خەوی  و بێ ماڵ  
و حاڵی، تاڵتر لە وەرزەكانی دیكە  و بە ئازارتر 
لە  خۆی  ناشیرینی  سیمای  رابردوو  لەسااڵنی 
پاركەكان، شەقامەكان  و مەیدانەكان دەنوێنێ. 
سەید حەسەنی موسەوی، سەرۆكی ئەنجومەنی 
یاریدەدەری كۆمەاڵیەتی ئێران بە جەختكردنەوە 
لەسەر زۆربوونی كەسانی بێ ماڵ و حاڵ و كارتۆن 
خەوەكان لە زۆربەی شارەكان دەڵێت »سەرەڕای 
لەمبارەیەوە، سیمای  فەرمیی  ئاماری  نەبوونی 
راستییەیە  ئەو  نیشاندەری  بۆخۆی  شارەكان 
كورش  زیادبووندان.  لەحاڵی  كەسانە  ئەم  كە 
خەسارناسی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  محەمەدی، 
كۆمەاڵیەتی ئێرانیش لە لێدوانێكدا دەڵێت »بە 
لەبەرچاوگرتنی كۆرۆنا و هەژاریی لە رادەبەدەر، 
النەكان  خانە و  بێ  كارتۆن خەوەكان و  ژمارەی 
لەشارەكان روو لەزیاد بوون دەكات و نیگەرانین 
لەوەی ئەم زستانە قوربانیشی لێبكەوێتەوە«. 
كۆمەاڵیەتی  مەدەدكاریی  ئەنجومەنی  سەرۆكی 
»خۆكوژییەكان و  دەڵێت  لەمبارەوە  ئێران 
مندااڵنەی  ئەو  هەژاریی و،  بەهۆی  لەشفرۆشی 
خوێندنیان بەجێهێشتوە و ناچاربوون بارودۆخی 
سەختی مانەوە لەسەر شەقام تەحەمول بكەن 

لە حاڵی زۆربووندایە«.
ماڵ وحاڵی  بێ  خەوی و  كارتۆن  پەرەسەندنی 
ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  لە 
ئەوەی  دەبێت.  هەژێنەرتر  ساڵ  لەدوای  ساڵ 
ژمارەی  بەرچاوە،  زۆرتر  بارەوە  لەم  ئەمساڵ 
حاڵ و  ماڵ و  بێ  ژنان ومندااڵنی  خانەوادەكان و 

ژنان و  رابردوو  سااڵنی  ئەگەر  خەوە.  كارتۆن 
خۆیان  پاراستنی  بۆ  خەو،  كارتۆن  كچانی 
ناچاربوون جلوبەرگی كوڕانە لەبەر بەكەن، بەاڵم 
لەمرۆدا هەڵكشانی ژمارەی ژنانی كارتۆن خەو 
ئەوان  كە  رادەیەكە  بە  تەمەنیان،  دابەزینی  و 
چیتر پێویستیان بەوە نیە تا ژن بوونی خۆیان 
خەسارناسی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  بشارنەوە. 
كۆمەاڵیەتی ئێران دەڵێت » لە حەوت مانگی 
کەسانەی  ئەو  ئاماری  ئەمساڵ،  سەرەتای 
 ٢7 تاران  شارەداریی  گەرمخانەكانی  چوونەتە 
حەوت  لە  لەكاتێكدا  بووە،  كەس  هەزار و١٠١ 
ژمارەیە  ئەم  رابردوو  ساڵی  سەرەتای  مانگی 
٢٢ هەزار و 7١٥ كەس بووە«. ئەمە روخسار و 
سیمای واڵتێكە كە لەسەر دەریایەك لە سامانی 
سروشتییە. لەواڵتێكە كە تێدا ملیۆنان ئینسانی 
كرێكار، رۆژانە سامان  و نێعمەت بەرهەم دێنن  و 

خۆیان لە بەرهەمی كارەكانیان بێ بەرین.
لەمبارەوە  ئیسالمی  كۆماری  كە  كارێك  تەنیا 
ئەنجامی داوە، دروستكردنی ژمارەیەك گەرمخانە 
بۆ پیاوان  و، بەم دواییانەش گەرمخانەیەكە بۆ 
ژنان كە لەتاران دروستكراوە. بەرپرسانی رژیم 
دان بەوەدا دەنێن كە »خەڵك روانینێكی باشیان 
بۆ گەرمخانەكان نیە  و قبوڵی ناكەن سەردانی 
كە  ئەوەی  راستیەكەی  بكەن«.  شوێنە  ئەو 
هەڵسوكەوتی  بەهۆی  سەرپەنا  بێ  خەڵكی 
نیە.  گەرمخانانە  بەو  متمانەیان  نامرۆڤانەوە، 
بێ ئیمكاناتی ئەم گەرمخانانە  و هەڵسوكەوتی 
خەڵکی  سەیركردنی  سووك  بە  و  نەشیاو 
لە  وای  رژیم،  بەرپرسانی  لەالیەن  بێدەرەتان 

لە  مانەوەیان  كە  كردوە  خەوەكان  كارتۆن 
بێت  باشتر  پێ  گشتییەكان  شوێنە  پارك و 
گەرمخانانە  جۆرە  ئەو  سەردانی  ئەوەی  تا 

بكەن.
ژێر  لە  ئیسالمیدا  و  كۆماری  رژیمی  لە 
مرۆڤەكان  مەزهەبیدا،  دیكتاتۆری  سێبەری 
دەچەوسێنرێنەوە،  شێواز  بێڕحمانەترین  بە 
دزی  و تااڵن  و گەندەڵی دارایی  و ئیداریی 
لە  دەبێت  بۆچی  نییە،  سنوورێكی  هیچ 
واڵتێكدا كە زەریایەك لە سامانی سروشتی 
بێ  سەرپەنا و  بێ  ئینسان  ملیۆنان  تێدایە 
خانە و النە بن؟ هۆکەی تەنها ئەوەیە هەموو 
تااڵنچی  ژمارەیەك  دەستی  لە  سامانە  ئەو 
دابینكردنی  بە  كراوە.  قۆرخ  ئینسانكوژ   و 
ژمارەیەكی زۆر بچوك لەو خەرج  و تێچووە 
زەبەالحانەی بۆ پرۆژەی ئەتۆمی  و مووشەكی 

ناوچەییەكان  و  قەیرانە  لە  دەستوەردان   و 
پەرەپێدانی خورافە  و راگرتنی دامودەزگای 
خەڵكی  سەركوتی  سەربازی  و  پانوبەرینی 
بە  كۆتایی  هەمیشە  بۆ  دەكرێت  ناڕازیی، 
سەرپەنایی  بێ  خەوی و  كارتۆن  دیاردەی 

بهێنرێت.
كارتۆن خەوی و بێ سەرپەنایی، چارەنوسی 
سەقفێك  لەژێر  ژیان  نییە.  خەڵكە  ئەم 
مافی  ئەمنیەت  و  خزمەتگوزاری   بوونی   و 
سەرەتایی  و حاشاهەڵنەگری هەموو مرۆڤێكە  
و ئەركی سەرشانی حكومەتەكانە كە دەبێت 

وەاڵمدەرەوە بن.

كارتۆن خەوی لە وەرزی سەرما، لە ژێر سێبەری ڕەشی رژیمی ئیسالمی

سامان-سنە

بەفرانبار،  مانگی  ٢٤ی  چوارشەممە  ڕۆژی 
ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
پشتڕاستی کردەوە کە کۆماری ئیسالمیی ئێران 
چاالکیەکانی خۆی بۆ توێژینەوە و گەشەپێدان 
بۆ بەرهەمهێنانی متالیک ئۆرانیۆم )بە فارسی 
اورانیوم فلزی( وەکوو سووتەمەنیی رێئەکتۆری 

توێژینەوەیی تاران دەست پێ کردووە.
نێودەوڵەتیی  ئاژانسی  راگەیەندراوی  پێی  بە 
بەرپرسی  گرۆسی،  رافائێل  ئەتۆمی،  وزەی 
٢٤ی  چوارشەممە  ڕۆژی  ئاژانس  گشتیی 
بەفرانبار، واڵتانی ئەندامی ئاژانسی لە پەیوەند 
بە  سەبارەت  ئێران  نوێی  بەرنامەی  لەگەڵ 
متالیک  بەرهەمهێنانی  گەشەی  و  توێژینەوە 
ئۆرانیۆم وەکوو بەشی سەرەکی بۆ ئامادەکردنی 
سووتەمەنی پێویستی ڕێئەکتۆری توێژینەوەیی 

تاران، ئاگادار کردووەتەوە. 
رێئەکتۆریی توێژینەوەیی تاران ٥٤ ساڵ پێش 
ئێستا  و  کرا  ساز  ئەمریکا  خودی  دەستی  بە 
پیتاندنی  ئاستی  بە  ئۆرانیوم  سووتەمەنی  لە 
٢٠٪ کەڵک وەردەگرێت. لەم راپۆرتە نهێنیەی 
کە  ئەتۆمی،  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
نموونەیەکی لە الیەن رۆیتێرز باڵو کراوەتەوە، 
هەروەها ئاماژە دراوە بەوەیکە ئێران لە هەوڵی 
ئۆرانیۆمی  بە  ئۆرانیۆم  متالیک  کە  ئەوەدایە 
ئەوەش  پاشان  بهێنێت،  بەرهەم  سروشتی 
رێئەکتۆری  بۆ  کە   ٪٢٠ ئاستی  بگەیەنێتە 

توێژینەوەیی تاران پێویستە.
ئەم راپۆرتە جەخت دەکاتەوە، کە ئێران ڕۆژی 

کە  کردووەتەوە،  ئاگادار  ئاژانسی  چوارشەممە 
خۆی  چاالکیەکانی  سەر  لە  ئاستەنگێک  هیچ 
و  دانانێت  گەشەی  و  توێژینەوە  لەهەمبەر 
پێداویستیەکانی  دامەزراندنی  و  چاکسازیی 
پەیوەندیدار بە توێژینەوە و گەشەی لە کارخانەی 
دامەزراوەی  بۆ  سووتەمەنی  بەرهەمهێنانی 
ئەتۆمیی ئێسفەهانی دەست پێ کردووە.پێشتر 
ڕۆژنامەی واڵستریت ژۆرناڵ باڵوی کردبووەوە، 
کە ئێران ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمیی 
ئاگاداێ کردووەتەوە کە قۆناغی بەرهەمهێنانی 
ئەتۆمیی  دامەزراوەی  لە  ئۆرانیۆمی  متالیک 

ئێسفەهان دەست پێ کردووە.
بەرهەمهێنانی  بەرجام،  رێکەوتنی  پێی  بە 
متالیک ئۆرانیۆم کە بۆ بەرهەمهێنانی »بۆمبی 
ئەتۆم«یش بەکار دەهێنرێت، بۆ ئێران قەدەغە 
ئێستا  تا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کراوە. 
فلزیی  ئۆرانیۆمی  بەرهەمهێنانی  ئەزموونی 
کە  ئاژانس  داوەتە  هۆشداریی  بەاڵم  نەبووە، 
ماوەی  لە  نەبردرێت  ال  ئابڵۆقەکان  ئەگەر 
دروستکردنی  داهاتوو  مانگی  پێنج  بۆ  چوار 
دامەزراوەی بەرهەمهێنانی ئەم مادە هەستیارە 
لە ئێسفەهان دەستپێدەکات. حکوومەتی ئێران 
رایگەیاند  ٢٠١9یش  ساڵی  ژانویەی  مانگی  لە 
بوو کە بە نیازی دروست کردنی دامەزراوەیەکە 
ژێر  لە  بەاڵم  مادەیە،  ئەم  بەرهەمهێنانی  بۆ 
وازی  ساڵە  ئەو  هەر  پاییزی  ئاژانس  گوشاری 

لەو هەوڵەی خۆی هێنا.
لە  ئێران  نوێنەری  ئابادی،  غەریب  کازم 
ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژانسی 
تاران  کە  رایگەیاند،  چوارشەممە  ڕۆژی 

پێش  لەوە  ساڵ  دوو  خۆی  بەرنامەکانی 
لە درێژەدا  ناوبراو  راگەیاندووە.  ئاژانس  بە 
بە  قۆناغگەلە  ئەم  هەموو  وتوویەتی: 
و  دەگات  و  گەیشتووە  ئاژانس  ئاگاداریی 
لەوە  ڕۆژ  سێ  لە  ئاژانسیش  پشکێنەرانی 
پێشەوە، کارخانەی بەرهەمهێنانەی الپەڕەی 

سووتەمەنیان پشکنیوە.
ساڵی  گواڵنی  مانگی  لە  ترامپ  دەوڵەتی 
و  دەر  هاتە  بەرجام  لە  هەتاویی  97ی 
ئێران  دژی  بە  توندی  ئابڵۆقەگەلێکی 
ساڵ  یەک  ئێرانیش  رژیمی  کرد.  پەسەند 
دواتر، لە دژکردەوە بە هەوڵەکانی ئەمریکا، 
بەرجام  خۆی  بەڵێنەکانی  لە  وردە  وردە 
پاشگەز بوویەوە و مەجلسی رژیمی ئیسالمی 
ئەمسال  سەرماوەزی  ١٢ی  ڕۆژی  ئێرانیش 
رێگای  گەاڵڵەیەک،  کردنی  پەسەند  بە 

خۆیان  ئەتۆمی  بەرنامەی  کردنی  چاالکتر 
بە مەبەستی گوشار خستنە سەر ڕۆژئاوا و 
کەم کردنەوەی پاشماوەی بەڵێنەکانی ئێران 
گرتە پێش و یەکێک لە رێگا کردەییەکان بۆ 
پیتاندنی  ئابڵۆقەکانیش،  هەڵوەشاندنەوەی 

متالیک ئۆرانیۆمە. 
دواییانەدا  لەم  هەروەتر  ئێران  حکوومەتی 
ئۆرانیۆمی  بەرهەمهێنانی  کە،  رایگەیاند 
و  کردووەتەوە  پێ  دەست  ٢٠٪ی 
دامەزراندووە.  پێشکەوتووی  سانترفیوژی 
٣.٥٪ی  ئۆرانیومی  پاشکەوتی  هەروەها 
ئێران گەیشتووەتە ١٠ قات زیاتر لە ئاستی 
رێگا پێ دراو لە نێو ڕێککەوتنی بەرجامدا.

ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی: 

ئێران دەستی بە پیتاندنی متالیک ئۆرانیۆم کردووە

فیرووز مامۆیی
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حکوومەتی ئێران دژی کۆمەڵگای مەدەنیی کوردستان

   

حکوومەتی ئێران شەڕێکی نوێی دژی کۆمەڵگای 
پێکردووە،  دەست  کوردستان  لە  مەدەنی 
بۆ  هەوڵەکانی  دواین  لە  ئیسالمی  کۆماری 
کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  زیاتری  سەرکووتکردنی 
حەوتوویەکدا  لە  کەمتر  و  ڕۆژ  چەند  لە  تەنیا 
چاالکانی  خوێندکاران،  لە  بەرچاو  ڕێژەیەکی 
مەدەنی، ژینگەپارێزان و هاوواڵتییانی لە شارە 
جیاجیاکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەستبەسەر 

کرد. 
سیاسەتی گرتن، زیندان و ئەشەکنجە لەسەرەتای 
دژی  ئێرانەوە  ئیسالمیی  کۆماری  دامەزرانی 
مەدەنی،  سیاسی،  چاالکانی  بەرهڵستکاران، 
ڕۆژنامەنووسان و هتد لەالیەن ئەو حکوومەتەوە 
پەیرەو کراوە. ئەو هەڵمەتە نوێیەی حکوومەتی 
ئێران بە شێوازێک هاتە ئاراوە کە دەری دەخات 
و  ئامادەکراوە  سیناریۆیەکی  هێرشە  ئەو  کە 

ئامانجێکی تایبەتی لە پشتە.
گەر بە کورتی چاوێک بخشێنینە سەر لیستی 
کە  دەردەکەوێت  گیراون،  کە  کەسانەی  ئەو 
دیارن  لە چاالکانی هەرە  ئەو کەسانە  زۆربەی 
مەدەنی،  پەروەردەی  کاری  سەرقاڵی  کە 
ژینگە  خوێندکاری،  چاالکی  ڕۆژنامەنووسی، 
پارێزی، فێرکاری زمان و هتد بوون. لێرە ئەو 
ئێران  حکوومەتی  بۆ  ئاراوە؛  دێتە  پرسیارە 

دەبێ ئەو کەسانە دەستبەسەر بکات؟
بێگومان وەاڵمی ئەو پرسیارە زۆر ئاسان نییە 
جیددیی  و  بنەڕەتی  زۆر  لێکدانەوەیەکی  و 
پێویستە. بەاڵم یەکەم و سەرەتاییترین نرخاندن 
ئەو  و  کۆمەڵگا  بەستێنی  سەر  دەچێتەوە 
و ئەسەرەی کە چاالکانی مەدەنی  گۆڕانکاریی 

بە کار و کردەوەکانیان توانیویانە دایبنێن.
چاالکانی  دەستبەسەرکرانی  بەرزی  ڕێژەی 
مەدەنی لە ساڵی ۲۲۲۲ و گرتنی زیاتر لە 
۲۲ کەس تەنیا لە حەوتوویەکدا دەری دەخات 
کە چاالکی و کاری مەدەنی و ڕێکخراوەیی لە 
و  سەندووە  پەرەی  زۆر  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
گۆرانکاری  کوردستان  کۆمەڵگای  وردە  وردە 

زیاتر لە خۆییدا دەنوێنێ.
دژی  کۆمەڵگا  گشتیەکانی  هەڵوێستە 
ژینگە  لەناوبردنی  کوژی،  ژن  لەسێدارەدان، 
بۆ  مەدەنییەکان  کەمپینە  دارستانەکان،  و 
و  کرماشان  بومەلەرزەلێدراوانی  یارمەتی 
قەسری شیرین و پشتگیری لە بەشەکانی تری 
و  کەرکووک(  کۆبانی،  شەنگال،   ( کوردستان 
هتد نموونە گەلێکن کە دەرخەری ئەو ڕاستییەن 
گۆڕانکاری  خەریکە  کوردستان  کۆمەڵگای  کە 
حکوومەتی  و  دەکات  ساز  لەخۆییدا  ڕیشەی 
ئێران ئەوە بە مەترسی بۆ سەر خۆیی دەزانێت.
حوکومڕانیی  ساڵ   ٤٢ لە  ئێران  حکوومەتی   
خۆییدا خەریکی خنکاندی ئازادیە تاکەکەسی و 
کۆمەاڵیەتیەکان و سەرکوتی کۆمەڵگا بە گشتی 
بووەتە  کە  بووە  دواکەوتووی  پەرەپێدانی  و 
کۆماری  کۆمەڵگا.  شیرازەی  لێکترازانی  هۆی 
ئیسالمی تەواو هەوڵی ئەوە بووە کە تاکەکان 
دا  لەنێوانیان  بێباوەڕی  و  جیابکاتەوە  لێک 
یەک  نەهێڵێ  ئەوەی  مەبەستی  بە  سازکات 
بگرن و خۆیان لە کۆمەڵ و ڕێکخراوەدا سازمان 
بدەن. بەشێوەیەک کە مرۆڤەکان ئەوەندە لێک 
یا  ئەکت  سازبوونی  هیوای  کە  ببنەوە  دوور 

هەڵوێستێکی گشتی و بەکۆمەڵ لەناو بچێت.

کردەوە و چاالکییەکانی کۆمەڵگای مەدەنی لە 
ئەو  بەپێچەوانەی  ڕێک  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
وەک  و  بووە  ئێران  حکوومەتی  سیاسەتەی 
دژەتێز بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی حکوومەت کەڵکی 

لێگیراوە.
پێشکەوتوو   مەدەنی  کۆمەڵگایەکی  بێگومان 
زیاتری  داواکاری  و  دەناسێت  مافەکانی  زیاتر 
بۆیە  مافەکانی دەبێت، هەر  بۆ دەسبەرکردنی 
حکوومەتی ئێران بە قۆڵبەست کردنی چاالکانی 
مەدەنی دەیهەوێ بەر بەو گەشەسەندنە بگرێت 
و بە گوشار خستنە سەر کۆمەڵگا و چاالکانی 
مەدەنی، پالن و ئامانجەکانی خۆیی کە بریتین 
لە جیواکێکی دەستەمۆ، پەرتەوازە و لێکترازاو 

بە ئەنجام بگەیێنێت.

ئەوڕۆ حکوومەتی ئێران لە یەکێک لە دژوارتین 
دەورەکانی دەسەاڵتی خۆیدایە و تا ئاستێک 
گەورەی  تەکانێکی  بەرگەی  کە  بووە  بێهێز 
کۆمەاڵیەتی ناگرێت و لە ئەگەری ئاخێزێکی 
وادا دەڕوخێت. الیەنگرانی کۆماری ئیسالمی 
ئێستاکەی  جوگرافیای  چوارچێوەی  لە 
ڕۆژهەاڵتی  لە  بەتایبەتی  و  ئێران  بەناو 
کوردستان هاتۆتە خوارترین ئاستی خۆی و 
کاربەدەستانی ئەو حکوومەتە هەستیان بەو 
بابەتە کردووە و بەترسەوە دەڕواننە دواڕۆژی 
ناڕازی،  کەسانی  لەسێدارەدانی  خۆیان. 
کوشتنی ناڕازیان لە گردبوونەوەکانی ئێران 

و ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێستاش گرتنی 
نموونە  کوردستان  لە  مەدەنی  چاالکانی 
کە  ڕاستییەن  ئەو  دەرخەری  کە  گەلێکن 
ڕووخاوە  لەنێوخۆشیدا  حکوومەتە  ئەو  کە 
مەشرووعییەتی  خۆیشی  الیەنگرانی  بۆ  و 
نەماوە، لە وەها کاتێکدا سەرکوتی کۆمەڵگا 
مەدەنی  و  سیاسی  چاالکانی  و  بەگشتی 
توندوتیژی  و  دەستێنێت  پەرە  بەتایبەتی 
بۆ  ئەمنی-پۆلیسی  هێزی  بەکارهێنانی  و 
کۆنترۆڵ و سەرکووت وەک تەنیا ڕێگەچارە 

بۆ حکوومەتە تۆتالیتێرەکان دەبینرێت.
ڕووخانی  پاش  کوردستان  کۆمەڵگای 
سەرەتاکانی  لە  و  پەهلەوی  سیستەمی 
ئیسالمییەوە  کۆماری  دامەزرانی 
و  بووە  سیاسی  کۆمەڵگایەکی  هەردەم 
دوابەدوای  کردووە،  کاری  بەڕێکخراوەی 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  دەستبەسەرداگرتنی 
حیزبە  ئاشکرای  حوزووری  نەمانی  و 
کوردستانییەکان، حکوومەتی ئێران دەستی 
و  کلتوورە  ئەو  بردنی  لەناو  بە  کردووە 
لێکترازاندنی کۆمەڵگا و لێک دوور کردنەوەی 
تا  و  گوندەکان  شارەکان،  ناوچەکان، 
بچوکترین ئاست واتە تاکەکان. بەاڵم کار و 
چاالکی ئەم دواییانەی ناوەندە مەدەنییەکان 
حکوومەتی  سیاسەتەی  ئەو  بەپێچەوانەی 
ئێران بووە، جیا لەوەی کە کلتووری کاری 
هاوبەش و ڕێکخراوەیی بەرەوپێش بردووە، 
ناوچە لێک دوورکراوەکانیشیان  لێک نزیک 
کردووتەوە، ئێستاکە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
خەریکە  کۆمەاڵیەتی  مەزنی  گۆڕانکاریەکی 
هەبووە،  هەمیشە  هەرچەند  دەدات،  ڕوو 
بەاڵم لەو یەک دو ساڵەی دوایی دا پەرەی 
لە  کۆمەاڵیەتی  تێکەاڵوێیەکی  سەندووە، 
ئارادایە کە کۆمەڵگای کوردستان ئێتر خۆی 
بە ورمێی، مەهابادی، سنەی، کرماشانی و 
هتد ناناسێنێت، لە خورەمئاوا و لورستانەوە 
ئەرمەنیا  سنوورەکانی  و  ورمێ  دەگاتە  تا 
ناسنامەیەکی  بە  خۆیان  نەخجەوان  و 
پێناسە  ئایین  و  ناوچە  لە  بەدەر  و  گشتی 
دەکەن. ئیتر سونی، شیعی یا یارسان بوون 
ناتوانێ کۆمەڵگا لەت کات، یانی ئەو شتەی 
خەریکە  دەیویست  ئێران  حکوومەتی  کە 
کوردستانی  بەپێچەوانەی  و  دەتوێتەوە 
پێشکەوتوو  مەدەنی  کۆمەڵگایەکی  و  بوون 
پشکێکی  بێگومان  کە  سازدەبێ،  خەریکە 

بۆ  دەگەرێتەوە  پێشکەوتنە  ئەو  بەرچاوی 
و  مەدەنی  چاالکانی  خەباتی  و  کار  سەر 

ناوەندە مەدەنیەکان.
هەر بۆیەش حکوومەتی ئێران گوشارێکی لە 
ڕادەبەدەر دەخاتە سەر ر چاالکوانان و هەوڵ 
دەدات بەم شێوازە بیانترسێنێت و پێشگیری 
بکات لە زیادبوونی چاالکیی مەدەنی و کاری 
هێزی  دەزانێت  حکوومەتی  ڕێکخراوەیی. 
پێشەنگی کۆمەڵگا چاالکیی کۆمەاڵیەتیە کە 
لەالیەن ڕێکخراوە مەدەنییەکان و چاالکانی 
مەدەنی بەڕێوە دەچێت. بۆیە ڕژێم هەر دەم 
ڕەخنەگران  سەرکوتکردنی  بۆ   هەوڵەکانی 
بە شێوەی  و مەدەنی  و چاالکانی سیاسی 

جۆراوجۆر پێشخستوە. 
کە  بوترێ  دەتوانرێ  دا  تر  بەشێکی  لە 
مەبەستی حکوومەتی ئێران لەم سیاسەتە، 
باڵوکردنەوەی ترس لەنێو کۆمەڵگا و کەسانی 
و  هەڕەشە  جیاوازەکانی  شێوە  چاالکە. 
ئێرانن  حکوومەتی  پالنی  لەناوبردن  و  سزا 
هەموو  نێو  لە  ترس  باڵوکردنەوەی  بۆ 

چاالکوانان.
لەسەر  خۆی  پالنەکانی  ئێران  حکوومەتی 
و  کۆمەاڵیەتی  دەروونی،  باری  شێواندنی 
بەکارهێنانی  داناوە.  چاالکوانان  ئەمنیەتی 
قۆناغە  لە  فشارێک  جۆرە  هەموو 
تا  دەستبەسەرکردن  لە  جۆراوجۆرەکاندا، 
جیددی  هەڕەشەی  پەیامی  زیندانیکردن، 
بۆ چاالکوانانی دیکەیە کە بزانن کە ئەگەر 
چارەنووسی  چاالکی  کارو  لە  بن  بەردەوام 

هاوشێوە چاوەڕێیان دەکات. 
بگوترێ  دەتوانرێ  لەکۆتاییدا  و  گشتی  بە 
و  ئێران  حکوومەتی  ئێستای  ڕەوشی  کە 
بێهێزبوون و داڕمانی ئەو حکوومەتە لە الیەک 
و دیارکەوتنی زیاتری ئاکامی کار و چاالکیی 
ئێستادا  لەکاتی  مەدەنییەکان  ناوەندە 
و  دەستبەسەرکران  بۆ  سەرەکین  هۆکاری 
زیندانی کرانی چاالکانی کورد. کۆمەڵگایەکی 
کۆتایی  دەتوانێ  بەڕێکخراوەکراو  مەدەنی 
کۆلۆنیالیستیی  سیاسەتی  و  داگیرکاری 
حکوومەتی ئێران بێت، چون کۆمەڵگایەکی 
قبووڵ  و چەوساندنەوە  داگیرکاری  هوشیار 
ناکات و بەهێزێکی یەکگرتوو داوای مافەکانی 

دەکا و بۆ دەستەبەرکردنیان هەوڵ دەدا. 

کۆمەاڵیەتی

جەهانگیر عەبدوالهی

کۆمەڵگای کوردستان 
پاش ڕووخانی سیستەمی 

پەهلەوی و لە سەرەتاکانی 
دامەزرانی کۆماری 

ئیسالمییەوە هەردەم 
کۆمەڵگایەکی سیاسی 
بووە و بەڕێکخراوەی 

کاری کردووە، دوابەدوای 
دەستبەسەرداگرتنی 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
نەمانی حوزووری ئاشکرای 
حیزبە کوردستانییەکان، 
حکوومەتی ئێران دەستی 

کردووە بە لەناو بردنی ئەو 
کلتوورە و لێکترازاندنی 
کۆمەڵگا و لێک دوور 
کردنەوەی ناوچەکان، 
شارەکان، گوندەکان و 

تا بچوکترین ئاست واتە 
تاکەکان.
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وەستان و پەیڤێکی کورت لەسەر ڕووداوەکانی 
کە  دەردەخا  ڕاستییە  ئەو  ڕابردوو،  دەیەی 
کاریگەریی ڕووداوەکان، ئەگەرچی لەسەر چین 
بەاڵم  نییە  یەکسان  کۆمەڵگا  الیەنەکانی  و 
شێوەیەکی  بە  کە  ڕاستیەیە  ئەو  سەلمێنەری 
هاوهەستی  و  هاودڵی  هۆی  بۆوەتە  بەرچاو 
نێوان کۆمەڵگا بە بێ جیاوازیی پلە و پایەی 
وەک  چ  گشتی،  بە  ڕووداوەکان  کۆمەاڵیەتی. 
تراژدیا و چ وەکوو حەماسە، جیا لەوەی کە 
بووەتە هەوێنی هەستێکی بەتین و گشتگیری 
نێوان کۆمەڵگا، خەڵکی بەو باوڕە گەیاندووە 
هەزینەدان  بێ  بە  ئاواتەکان،  بە  گەیشتن  کە 
مومکین نابێ و دیارە ئەم بەهادانەیش ئەبێ 
وەکوو  و  بکات  تێدا  بەشداری  کەسێ  هەموو 

ئەرکێکی کۆمەاڵیەتی بەجێی بێنێ.
ڕوونترین بەڵگە بۆ ئەم ڕەوتە، هەڵسووکەوتی 
خەڵکە لە ڕووداوە جۆراوجۆرەکاندا، بۆ نموونە، 
جەژنی مێژوویی نەورۆز، ڕۆژی زمانی دایکی، 
گیران و ئیعدام و شەهید بوونی ئازادیخوازان، 
بۆمەلەرزە  )الفاو،  سرووشتیەکان  کارەساتە 
هتد،  و  دارستانەکان  ئاگرتێبەربوونی   )... و 
جۆرێکی  بە  کۆمەڵگا  ئەوەیە  دەرخەری  کە 
لێکنزیکبوونەوە  مەیلی  و  ویست  دیار،  هەرە 
دەیەکانی  بەهێزبووە.  تێدا  یەکگرتنەوەی  و 
خۆفیداکردنەکان  و  خۆبەخشیەکان  پێشووتر، 
سەرشانی  و  ئەستۆ  لە  نەریتی  بەشێوەیەکی 
سااڵنەی  لەم  بەاڵم  بوو  تایبەت  کەسانێکی 

لە  چ  مەدەنی«  »ئەرکی  چەمکی  دوواییدا، 
ئاستی تاکەکەسی و چ لە ئاستی کۆمەاڵیەتی، 
بناغەی  و  بایخدار  ڕەفتارێکی  بوەتە 
ئاڵوگۆڕە  ئەو  کۆمەاڵیەتی.  هەڵسەنگاندنی 
لە  جیا  کۆمەڵگا  کە  ئەوەیە  سەلمێنەری 
هەنگاونان بەرەو داخوازی ماڤە مەدەنییەکانی، 
تەنانەت مەیلێکی فراوانی بەرەو یەکگرتنێکی 
تانوپۆیی و پتەو هەیە لە قۆناغە هەستیار و 

هەڵوێستە سیایەکانیشدا.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە پێ بارودۆخی جیاواز 
ژێر  دیکەی  شارۆچکەکانی  و  شار  لەگەڵ 
دەسەاڵتی حکوومەتی ئێران، لە پێناو هەموو 
زبر و زۆریەکاندا، ئەم مەیلەی، گڕێکی تیندارتر 

و بەهااڵوتری هەیە.
خەباتی  درێژی  و  دوور  کارنامەی   •

مەدەنی و ئاکامی بایخدار
پێکهێنانی شۆناسی نەتەوایەتی  •

داهێنانی  لەباتی  بەرچاو  کاریگەریی   •
عەداڵەت و بەرابەری کۆمەاڵیەتی

لەمەڕ  ڕێکخراوەیی  تێکۆشانی   •
قازانجی گشتی

کۆمەڵگای  جیاوازیی  ئەسڵیەکانی  فەکتە  لە 
مەدەنی کوردستانە لەگەڵ باقی شوێنەکان.

و  ڕابردوو  سااڵنەی  ئەم  ڕووداوەکانی 
و  پێشاندەر  وەک  خەڵک،  هەڵسووکەوتی 
مەدەنی  »کۆمەڵگای  شانۆی  سەر  ئەکتەری 
بۆ  ناونیشانن  باشترین  ئەرکەکانی«  و 
جیاوازیانە  ئەم  جیاوازیەکان.  هەڵسەنگاندنی 
کتووپر و هەڵکەوت نین! مێژووی پڕ لە ڕەنج 
گووشاری  و  زۆرەملیەکان  تەنگانە  غەدر،  و 

کە  دەرەوەییانەن  هۆکارە  ئەو  لەتاقەتبەدەر 
بوونەتە  و  کردووە  بەهێز  جیاوزیانەیان  ئەم 
سەبەبی جواڵنەوە و گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی.

خاڵی وەرچەرخانی ئەم ڕەوتە »باوڕ و مەیلی 
ئیرادی بە وەئەستۆ گرتنی ئەرکی مەدەنی« 
نێو  لە  هەمەالیانە  و  گشتگیر  شێوەیەکی  بە 
لەگەڵ  هاوکات  کە  ئیرادەیەک  کۆمەڵگادایە. 
تاکەکەسیدا،  ئازادی  و  ویجدان  ڕاگرتنی 
ڕۆحێکی  و  نیشتمان  بۆ  بانگەوازێکە 
هاوبەش،  کاری  و  یەکگرتن  بە  تا  میللی 
سەربەستی  جەوهەری  پاراستنی  لەپێناو 
ستەمدا  و  بێداد  لەگەڵ  تاکەکەسی، 

بەرەنگار ببنەوە.
لە   گشتی  هەڵوێستی  گۆڕێنی  بەمجۆرە 
شێوەی ڕەفتاری تاکەکەسی و چینایەتیەوە 
نەتەوایەتی؛  و  نیشتمانی  قازانجی  بۆ 

ئەوڕۆکەی  تایبەتمەندی  بەرچاویترین 
کۆمەڵگای مەدەنی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە 
بەردەوام لە تەقاالدایە بە سەقامگیرکردنی 
ئەم ڕەوتە، خولیای عەداڵەت و ئازادی و 

بەرابەری لە کۆمەڵگادا بەدی بێنێ.
ئەم  بەهای  جاریش  هەندێ  ئەرگەرچی 
ئارمانە مرۆڤانە و مرۆڤخوازانە، لەدەسدانی 
نیشتمانە  ڕۆڵەکانی  باشترین  لە  بەشێک 
ئەو  دژوارەدا،  ڕێگە  لەم  بێگومان،  بەاڵم 
کەسانەیش قەقنەس ئاسا ئەبن بە هێمای 
ئیرادەی گشتی و خۆڕاگرییەکی کەم وێنە 
کە مایەی ژیانەوەی هەموو ئینسانەکان و 

بایخە ئینسانیەکانە.

گەشەی خەباتی مەدەنی؛ خاڵی وەرچەرخانی ڕەوتی کۆمەڵگا

ڕژیمی ئیسالمی ئێران بە شکاندنی گڵکۆ و تابلۆ 
و وێنەی هونەرمەند و شاعیرانی نەتەوەکەمان 
دەیەوێت  کولتووری نەتەوەکەمان بسرێتەوە و 
ئەمە یەکەم جار نییە کە ڕژیم دەستی داوەتە 
ئەم جۆرە پیالنە نگریسە و پێش ئەم ڕژیمەش 
لە  ئێمە  گیانبەختکردوانی  و  ئازیزان  تەرمی 
سیاسەتە  ئەم  و  دەرەوە  هێنراونەتە  قەبر 
تەنها سیاسەتی ڕژیمی ئیسالمی نییە بەرانبەر 
سەردەمی  لە  هەر  بەڵکوو  نەتەوەکەمان،  بە 
دەوڵەتی شاوە لە شاری شنۆ ئەم سیاسەتە 
پەیڕەو کراوە و بە دڵنیاییەوە ئەم سیاسەتەش 
وەکوو هەموو کارە نگریس و ڕەشەکانی ڕژیم 
پووچەل دەبێتەوە و ڕژیم چیدی لە کوردستان 
کردنی  گوڵباران  بە  و خەڵک  نەماوە  جێگای 
شاعیر  مەولەوی  و  ماملێ  هونەرمەند  گۆڕی 
وەاڵمی ئەو بێ رێزیەیان دایەوە بە دڵنیاییەوە 
و  کۆمەاڵیەتی  وگۆڕانکاڕییەکی  هەوڵ  هەر  لە 
سیاسی و لە هەر بێڕێزیی و هەر شتێکی دیکە 
ڕژیمی  تایبەتی  بە  نەتەوەکەمان  نەیارانی  کە 
ئیسالمی ئێران دەیانەوێت بیکەن بە نووسەر، 
شاعیر، هونەرمەند و گیانبەختکردوانی رێگای 
کورد  نەتەوەی  ئەوا  نەتەوەکەمان  ئازادی 
خۆی بە خاوەنیان دەزانێت و لەسەر هەموان 
و  ڕژیم  بە  شیاو  وەاڵمی  و  دێت  وەجواب 

نەیارانی نەتەوەکەمان دەداتەوە. 
بە  کوردی  هونەری  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمە 
درێژایی مێژوو ماوەتەوە و رەگ و ناسنامەی 

هاویشتووە  پۆی  و  پەل  و  داکوتیوە  خۆی 
شتی  زۆر  کورد  مەکتووب  وەک  هەرچەن  و 
کەمی هەیە بەاڵم هەر بە شێوەی جیاواز وەک 
»هۆرە و بەیت« توانیویەتی بە زمان شۆڕش 
دەنکە  ساتەکاندا  هەموو  لە  بتوانێ  و  بکات 
بۆ  بێت  رازاوە   گوڵێکی  چەپکە  و  مرواریی 
ملی هەر تاکێکی کورد و هەر چەند ژیانی ژێر 
دەستەیی و دابەشکراوی بوەتە هونەر بۆمان 
دابەش  ئەم  هەموو  بە  و  ئێشەکانی  و  ژان  و 
کردن و بێ رێزیانە  خۆی بەرجەستە کردوە و 
پارێزگاری لە خۆی کردوە و ئەوەش تەنها بۆیە 
روویداوە کە نەتەوەکەمان گرنگی تایبەتی داوە 

بە هونەر و شۆڕش.
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  سەرەتای  لە  هەر 
بە  ڕژیم   ، کوردستان  خەڵکی  تایبەتی  بە 
ناوێک  هیچ  ویستویەتی  شێوەیەک  هەموو 
هونەرمەندانی  و  گەورەکان  کەسایەتییە  لە 
گڵکۆی  لە  ترسیشی  تەنانەت  و  نەبێت  کورد 
کوردیش  گیانبەختکردوانی  و  هونەرمەندان 
بووە و هەیە. ڕژیمی ئێران لە هەوڵەکانی بۆ 
شێواندنی گڵکۆی هونەرمەند و ناودارانی کورد 
هێزەکانی  یا  خۆی  بەکرێگیراوانی  رێگەی  لە 
سپا و لیباس شەخسی بێڕێزی بە هونەرمەندان 
هێما  و  ئازادی  رێگای  گیانبەختکردوانی  و 
لە  و  دەکات  نەتەوەکەمان  نەتەوەییەکانی 
بە  بەرانبەر  ڕژیم  قیزەنەکانی  کردەوە  دوا 
هونەرمەند و نووسەری کورد لە شاری مهاباد 
گڵکۆی هونەرمەند »ماملێ«یان شێواندووە و 
لە شاری سەقزیش  تابلۆ و وێنەی ماموستا 
شکاندووە  کوردیان  شاعیری  کورد  مەولەوی 
بە کۆمەڵ چونەتە  بەرانبەریشدا خەڵک  لە  و 

گوڵباران  گۆڕەکەیان  و  ماملێ  سەرگڵکۆی 
کردوە و مۆمیان لە سەر گڵکۆی رۆشن کردوە 
بەو  خەڵک  سەقزیش  شاری  لە  هەروەها  و  
شێوە چونەتە بەردەم تابلۆی شاعیری ناوداری 
کورد و بە داگیرساندنی مۆم و گوڵبارانکردنی 
ناتوانێت  ڕژیم  کە  نیشاندا  ڕژیم  بە  ئەوەیان 
فەرهەنگی  و  کولتوور  بۆ  دەست  سانایی  بە 
نەتەوە  ئەو  ئەستەمە  و  ببات  کورد  خەڵکی 
بێدەنگ بێت بەرانبەر بە کردەوە قێزەونەکانی 
و  هونەرمەندان  و  شاعیر  بە  بەرانبەر  ڕژیم 

ئازیزانی گیانبەختکردوویان.
وەختەدا  ساتە  لەم  و  ئێستادا  لە  چی  بۆ 
ئامانج  دەکرێنە  شاعیران  و  هونەرمەندان 
واڵمی  دەگەڕێنەوە؟  چی  بۆ  هۆکارەکانی  و 
ئەم پرسیارانە سادەیە و ڕژیم لەو پەڕی بێ 

رۆژهەاڵتی  دێمۆگرافی  دەیەوێت  دەسەاڵتیدا 
کوردستان بشێوێنێت، چونکا ئەم ڕژیمە هەم 
لە ناوخۆ و هەم لە دەرەوە توشی شکەستی 
شێوە  هەموو  بە  دەیەوێت  و  هاتووە  گەورە 
گرتنی  بە  بکات،  چاوترسێن  کورد  خەڵکی 
چاالکی  تاوانیان  تەنها  کە  کورد  گەنجانی 
ژینگەپارێز  چاالکانی  نموونە  بۆ  ــ  مەدەنییە 
پێکرد  دەستی  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  ــ 
و  ئازیزان  گڵکۆی  و  تابلو  شکاندنی  بە  و 
لە  ترسەی  ئەو  دەیەوێت  هونەنەرمەندانمان 
بیشارێتەوە  بە شێوەیەک  هەیەتی  کوردستان 
لە  بدات کە هێشتا هێژمۆنی ماوە  نیشانی  و 

کوردستان کە کانگای شۆڕش و خەباتە.

شکاندنی هێما و گڵکۆ

م.کەنداڵ - سنە
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دەقی وتاری هاوڕێ ڕەزا کەعبی لە سمیناری ساڵیادی کۆماری کوردستان لە

ناوەندی سەرکردایەتیی کۆمەڵە

ڕۆژێکی  ڕۆژە   ئەو  ڕێبەندانە،   ٢ی  ئەمڕۆ 
نەتەوەیی   ڕزگاریخوازی  بزاڤی  لە  مێژووییە 
و  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  لە   کورد  گەلی 
دیکەی  پارچەکانی  هەموو  لە  بەگشتی 

کوردستان.
تایبەتمەندی  گەلێک  هەڵگری  ڕێبەندان  ٢ی 
ڕزگاریخوازانەی   بزووتنەوەی   لە  گرینگە 
کە  مەڵبەندەی  ئەو  و  کورددا.کوردستان  
کوردی لێ نیشتەجێیە  بە کۆمەڵێک  ڕووداوه 
و پێشهاتی جیهانی و  ناوچەیی دەناسرێتەوە 
و، لە 7٥ ساڵی ڕابردوو یەکێک لەو ڕوواوە 
ڕووی  کوردی  بزووتنەوەی  لە  کە  مێژوویانە 
دێکۆمێنت  و  بەڵگە   و  بەسەند  داوەو 
دنیا  جۆراوجۆری  واڵتانی  لە   تەنانەت 
بوونی هەیە،دامەزراندنی کۆماری کوردستانە 
لە  هەر  کوردستانیش  خەڵکی  مهاباد.   لە 
کۆمارەوە و دووای کۆمار و بە ئێستاشەوە ، 
هەزاران و دەیان هەزار و سەدان هەزار کەس 
ئیلهامیان لێ وەرگرتووە، خەباتیان کردووە، 
قوربانیان داوە و، بووەتە هێماو ئارەزوویەک 
بێ  خەباتی  ڕۆژان،  لە  ڕۆژێک  ئەوەیکە  بۆ 
وچانی خەڵکی کوردستان بگاتە بەرهەم  و 

بگاتە  لووتکەی خۆی.
و  ١١مانگ  مەهاباد  لە  کۆمار  هەرچەند   
درێژ  کاریگەری  بەاڵم  خایاند،  ١١ڕۆژی 
ماوەی بەجێ هێشت. هەر بۆیە بە بروای من  
ئەم ڕۆژە  تایبەتی خۆی هەیە کە  گرینگیی 
یاد بکرێتەوە و، رێزلێگرتن  و شرۆڤە کردن 
هیچ  کەواتە  کار.  ئەنجدای  دەبێتە  لەسەری 
کەس ناتوانێ خۆی لێ ببوێرێ، چ ئەوانەی 
ئەوانەی  چ  دەکەن،  زۆری  سەنای  و  مەدح 
و  نووسن  مێژوو  ئەوانەی  چ  ڕەخنەگرن، 
چ  و،  ڕۆژنامەوانەکان  و  سیاسی  چاالکانی 
ئەوانەی بە چاوێکی ترەوە چاو لەم ڕووداوە 

گرینگە دەکەن.
و  چەپ  حیزبێکی  وەک  ئێمەش  پێیە  بەو 
ڕۆژە  لەم  خۆمان  ناتوانین  سوسیالیستی 
بدزینەوە  و قسەی لەسەر نەکەین، ڕووداوێکی 

گرینگە لە کوردستان،
کۆمەڵەش وەک  حیزێکی چەپ وسوسیالیستی 
و  سەرنج  و  روانگە  بابەتەوە  لەو  پێویستە 
ئێستاش  هەتا  و  هەبێ  خۆی  هەڵوێستی 

بوویەتی.
لە  ئێران  گەالنی  ڕاپەڕینی  لەدووای  هەر 
ساڵی ١٣٥7ی هەتاویدا  ئەوە کۆمەڵە بوو 
وەک رێکخراوێکی  چەپ و سوسیالیستی لە 
رۆژی  ٢ی ڕێبەندانی ساڵی ١٣٥9 له شاری 
یادکردنەوەی  رێورەسمی   یەکەمین  بۆکان 

دامەزراندنی  کۆماری بەرێوە برد. 
و جووڵەیەکی   هەنگاو  لە  ئێمە  گرینگە  زۆر 
مێژوو  بەپێچەوانەی  بتوانین  دا  مێژوویی 
پێچەوانەی  بە  بۆرژووایی،  نووسانی 
داگیرکەرەکان  پێچەوانەی  بە  دەوڵەتەکان، 
و، بە پێچەوانەی هەموو ئەوانەی دەیانهەوێ   
ویستی  بە  و  روانگە  لە  کوردستان  کۆماری 
بەرن  الرێیدا  بە  و  بکەن  پێناسە  خۆیان 
و  لێکدانەوە  بشێوێنن،  خەڵک  لە  سەر  و، 

و  هەبێ  خۆمانمان  وخوێندنەوەی   شرۆڤە 
بتوانین کۆماری کوردستان  بەرینە پێگەی 
خۆی  شیاوی  شوێنی  و  خۆی  راستەقینەی 

پێ ببەخشین.
بە  و  کوتووپر  مێژوویی  ڕووداوێکی  هیچ 
لە  بۆخۆی  و  روونادا  ناکاو   لە  و  شەوێک 
نابێ،  درووست  خۆڕا  لە  نایتەدی،  خۆیەوە 
هۆکارگەلێکی  نێوخۆیی، ناوچەیی و جیهانی 
کار دەکەنە سەر ئەوەیەکە ئەم ڕووداوە  ڕوو 
بدات. جاری وا هەیە ڕووداوێکی زۆر بچووک، 
ڕەنگدانەوە و کاردانەوەی  زۆر مەزنی دەبێ 
گرێ  پێکەوە  بابەتەکان  ئەوەکە   لەسەر 

بدرێن و پێکەوە ببەسترێنەوە. 
دیارە من مەبەستم ئەوە نییە زۆر بگەرێمەوە 
دواوە و بچمە سەر باس و بابەتی  کۆنتر، 
کۆماری  پێش  ساڵ  چل  بۆ  سی  بەاڵم 
کوردستان لە مەهاباد، دوو شۆڕشی گەورەی 
تر ڕوویان دا، کە زۆر لە کۆمار نزیک بوون 
لەبابەتی     چ  جۆغرافیاییەەو،  لەرووی   چ   ،
شۆڕشی  یەکێان  کە  زەمانیشەوە،  و  کات 
شورەوی  ١9١7ی  ئۆکتۆبری  سوسیالیستی 
و  ئامانج  لێرەدا  و  ئێستا  هەرچەند  بوو.  
شۆڕشە  ئەو  شرۆڤەکردنی  من  مەبەستی 
نییە، بەاڵم پێویستە بڵێم  بۆ یەکەمین جار 
لە پاش شۆڕشی سوسیالیستی ئۆکتۆبر بوو 
لەنێوان خەڵکی  ریزبەندییەکی جیهانی  کە  
کرێکار و زەحمەتکێش و بەشمەینەتی گەالنی 
دەسەاڵتداران  و،  الیەکەوە  له  لێکراو  زوڵم 
ئاغاو  بۆرژووازی،  و  سەرمایەداران  و 
لە  بوو.  ساز  الیەکیترەوە  لە  دەرەبەگەکان 

راستیدا شۆرشی سوسیالیستی ئۆکتۆبر ئەم 
جیهانی،  ریزبەندییەکی  کردە  ریزبەندییەی 
ئەم  شوێنی  دوورترین  لە  کە  جۆرێک  بە 
بە  بوو  مرۆڤایەتی  زەوییە،کۆمەڵگای   گۆی 
کاریگەری    ژێر  کەوتە  بەشێکی  بەش،  دوو 
شۆڕشی سووسیالیستی ئۆکتۆبر و، بەشێکی 
دیکەی  تووڕەو نیگەران بوون لەوەی زەنگی 
دەستی  لێدراوەو  گەالن  بوونەوەی  هوشیار 

پێ کردووە.
لە ڕاستیشدا هەر وا بوو، لە مێژووی کۆنەوە، 
لە هەزاران ساڵ پێش ئەو رێکەوتە، شۆڕشی 
و  ڕەعیەتەکان  شۆڕشی  کۆیلەداران،  دژی  
ئەورووپای  لە  گەوره  دیکەی  شۆڕشێکی 
ناوەڕاست لە ساڵی ١8٤8 و، گەلێک  شۆڕشی  
گەورەی دیکە لە ئورووپا ڕووی دا بوو، بەاڵم 
یەکەمین  ئۆکتۆبر  سوسیالیستی   شۆڕشی 
ڕیزبەندییە  ئەم  و  دا  ڕووی  کە  بوو  جار 
بوو  ئەوەش  هەر  لێکەوتەوە.  جیهانییەی  
بانگی  ئازادی،  بانگی  ئەوەکە   هۆی  بە 
لەناوچەکە   گەالن  ڕزگاری  بانگی  بەرابەری، 
و  ئێران  لەسەر   رەوتە  ئەو  بێتەوە،  باڵوە 
هەروەها  و،  دانا  کاریگەری  کوردستانیش 
دەشزانین کە هەر ئەو سەردەمە وردە وردە 
کرد  پێ  دەستی  سۆڤییەت  بۆ  هاتووچۆ  
بەرفراوانی  بە   و  شەپۆل  بە  کرێکاران  و، 
لە  ئازەربایجان کرد کە  باکۆ و   لە  ڕوویان 

...بۆ ل 9ژێر کارتێکردن و  کاریگەریی 

هەرچەند کۆمار لە مەهاباد 
١١مانگ و ١١ڕۆژی خایاند، بەاڵم 
کاریگەری درێژ ماوەی بەجێ 

هێشت. هەر بۆیە بە بروای من  
گرینگیی تایبەتی خۆی هەیە کە ئەم 
ڕۆژە یاد بکرێتەوە و، رێزلێگرتن  
و شرۆڤە کردن لەسەری دەبێتە 
ئەنجدای کار. کەواتە هیچ کەس 

ناتوانێ خۆی لێ ببوێرێ، چ ئەوانەی 
مەدح و سەنای زۆری دەکەن، چ 
ئەوانەی ڕەخنەگرن، چ ئەوانەی 

مێژوو نووسن و چاالکانی سیاسی 
و ڕۆژنامەوانەکان و، چ ئەوانەی بە 
چاوێکی ترەوە چاو لەم ڕووداوە 

گرینگە دەکەن.
بەو پێیە ئێمەش وەک حیزبێکی 
چەپ و سوسیالیستی ناتوانین 
خۆمان لەم ڕۆژە بدزینەوە  و 

قسەی لەسەر نەکەین، ڕووداوێکی 
گرینگە لە کوردستان،

کۆمەڵەش وەک  حیزێکی چەپ 
وسوسیالیستی پێویستە لەو 
بابەتەوە روانگە و سەرنج و 

هەڵوێستی خۆی هەبێ و هەتا 
ئێستاش بوویەتی.

 هەروەها ئەو کارانەش کە 
کۆمار لەو ١١ مانگەدا کردی،وەک  
چاپ و باڵوکردنەوەی  ڕۆژنامەی 

کوردستان، زۆر دەستکەوتی 
گرینگی  مێژوویی و ئازادیخوازانە 
و ئینسانی و بەرابەریخوازنەی 

تێدایە بەرامبەر بە ژنان و ئازادییە 
سیاسی و مەدەنییەکان و زۆر 

بابەتی تر کە  من بە جەسارەتەوە  
دەڵێم  النیکەم کۆمار گەرای  

ئەوەی دانا کە بزووتنەوەی کورد بە 
تایبەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
بزووتنەوەیەکی پێشکەوتنخوازانەیە، 
بزووتنەوەیەکی دژی گەالنی دیکە 
نیە، بانگەشەی  برایەتی گەالنی 
کردووە، هەر بۆیە چاو لێکەن 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە 

باشووریش ئەو بەرفراوان بوونەی 
ئائینی و ڕەگەزیە کە بوونی  هەیە 

لە هیچ شوێنێکی جیهان نییە
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درێژەی الپەڕەی ٨
کاتی   لە  ئۆکتۆبر  سوسیالیستی  شۆڕشی 
گەڕانەوە بۆ ئێران، لەگەڵ خۆیان فیکر و 
و  بەرابەری  بیری  و  ئازادی  نوێی  ڕامانی 
خولیای رزگاری و ئازادیی  گەالنی ئێرانیان 

لەگەڵ خۆیان هێنایەوە.
قسەمان  جیهانییەی  بارودۆخە  ئەم 
ئۆکتۆبر،شۆرشی  شۆرشی  لێکرد،واتە  
و  یەکەم  ،شەری   ئێران  لە  مەشرووتە 
دووهەمی جیهانی  و، روخانی ئیمپراتۆری 
ڕۆژهەاڵتی  ،دابەشکردنی  عوسمانی 
جیهان  زلهێزەکانی  نێوان  لە  ناوەراست 
 ، گشتی  بە  کوردستانیەکان  شۆرشە  و، 
مەبەستم ئەوەیە کە کۆماری کوردستان لە 

ناخی  وەها بارودۆخێکدا سەری هەڵدا.
دەرفەت  ئەو  بنەرەتی  و  ئەساس  بەاڵم 
کۆماری  بۆ   مهاباد   لە   مەجالەی  و 
بۆشاییەی  ئەو  بۆ  رەخسا،  کوردستان  
کە  دەگەرێتەوە   حاکمییەت  و  دەسەاڵت 
کۆمەڵەی  هاتبوو.،  پێک  ناوچەکەدا  لە 
ژێکاف ئاڵ و گۆری بەسەردا هاتبوو و بە 
ئێران  کوردستانی  دێمۆکراتی  نێوی حزبی 
دەناسرا و، بوونی خۆی بەو ناوە تازەیەوە 
راگەیاندبوو. لە ژێر کاریگەری و پشتیوانیی 
سۆڤییەتدا، لە ٢ی رێبەندانی ساڵی ١٣٢٤ی 
هەتاویدا و لە مەیدانی چوارچرای  مهاباد  
هەروەها  راگەیەندرا.   کوردستان  کۆماری 
دوو  لەالیەن   سەردەمەدا  لەو  ئێرانیش 
واڵتی گەورەوە  داگیر کرابوو کە ئەمەش 
بوو.   کوردستان   کۆماری  قازانجی  بە 
سەرجەمی  کە  بڵێین   دەتوانین  بەمجۆرە 
و  باش  دەرفەتێکی  بوونە  فاکتەرانە  ئەم 
بەستێنێکی  لەبار و گونجاو بۆ راگەیاندنی 

کۆماری کوردستان. 
 ١٣٢٠ سااڵنی   لە  یانی  سەردەمەش  ئەو 
بۆشاییەکی  هەتاوی  ی   ١٣٣٢ هەتا 
لە  گشتی  بە  ئێران  لە  گەورەی سیاسی  
حیزبە  قۆناغەدا   لەو  هەر  بوو.  دا  ئارا 
حیزبە  و  دەبن  دروست  سیاسییەکان  
لە  کە  توودە   حیزبی  وەک   چەپەکان 
مانگی  خەرمانانی ساڵی  ١٣٢٠ی هەتاوی  
دادەمەزرێ و، هەروەها لە دوای دەیەی ٢٠ 
دەبێتە گەورەترین و جەماوەریترین حیزبی 
بزووتنەوەی  لە  کە  دا  ئێران  لە  سیاسی 
ژنان دا رەوڵێکی سەرەکی هەیە، هەروەها 
لە بزوتنەوەی کرێکاران دا قورسایی خۆی 
شاعیران  و  رووناکبیران  ناو  لە  هەبوو،  
و نووسەران و قەڵەم بەدەستاندا  قسەی 

یەکەمی دەکرد.
لە  هەتاوی  ٢٠ی  دەیەی  بڵێین  دەتوانین   
هەستانەوە  و  وشیاری   دەیەی   ئێران 
و  روناکبیری  وبیری   هزر  گەشەی  و 
هاتنەمەیدانی ژنان و کرێکاران  و گەالنی  
ئێران بوو، لە وەها بارودۆخێکدایە کە گەلێک  
بزووتنەوەی  دیکە وەک جووالنەوەی  میرزا 
کوچک خانی جەنگەڵی لە باکووری  ئێران 
وجوواڵنەوەی  بزاڤ  گەلێک  هەروەها  و، 
دیکە  سەر هەڵئەدەن کە دەبێتە هۆکاری 
لەگەڵ  خەڵک  ئێراندا  هەموو  لە  ئەوەیکە 
بزووتنەوەیەکی بەهێزی کلتووری و سیاسی 
هەمووی  کە  ببنەوە  روبەروو  ئابووری  و 

ئەوانە  بواری لەبار بۆ راگەیاندنی  کۆماری 
کوردستان لە مەهاباد دەرەخسێنن. 

 هەروەها ئەو کارانەش کە کۆمار لەو ١١ 
مانگەدا کردی،وەک  چاپ و باڵوکردنەوەی  
دەستکەوتی  زۆر  کوردستان،  ڕۆژنامەی 
و  ئازادیخوازانە  و  مێژوویی  گرینگی  
تێدایە  بەرابەریخوازنەی  و  ئینسانی 
و  سیاسی  ئازادییە  و  ژنان  بە  بەرامبەر 
مەدەنییەکان و زۆر بابەتی تر کە  من بە 
جەسارەتەوە  دەڵێم  النیکەم کۆمار گەرای  
ئەوەی دانا کە بزووتنەوەی کورد بە تایبەت 
بزووتنەوەیەکی  کوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی  لە 
دژی  بزووتنەوەیەکی  پێشکەوتنخوازانەیە، 
برایەتی  بانگەشەی   نیە،  دیکە  گەالنی 
لە  لێکەن  چاو  بۆیە  هەر  کردووە،  گەالنی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و لە باشووریش ئەو 
کە  ڕەگەزیە  و  ئائینی  بوونەی  بەرفراوان 
جیهان  شوێنێکی  هیچ  لە  هەیە  بوونی  
نابیندرێ،  مەزهەبی  شەڕی  بەاڵم  نییە، 
ڕووداوەی  لەو  جیا  کورد  و  تورک  شەڕی 
نین،  شاراوە  هۆکارەکانی  کە  نەغەدە 
نابینین  ئەوتۆ  دوژمنایەتیەکی  و  شەڕ 
،پروپاگەندەی  ناسیۆنالیزمی دەمارگرژانە، 
دژایەتی  گەالن،  دژایەتی  پروپاگەندەی 
مەزهەبەکان نابینین، با دڵنیا بین کە ئەمە 
دەستکەوتی کۆمارە و لەوێوە سەرچاوەی  
گرتووە. هەر لەسەر ئەساسی  ئەو بناغە 
تۆکمە و دەوڵەمەندەیە کە بزووتنەوەی کورد 
ئازادیخوازانەیە،  بزووتنەوەیەکی  خۆیدا  لە 
بزووتنەوەیەک کە بۆ ڕزگاریی خۆی هەوڵ 
دیلکردن  روانگەی   هاندەری  ناتوانێ  ئەدا 
بێ،هەر  تر  گەالنی  یەخسیرکردنی   و 
لەسەراسەری   کورد،  بزووتنەوەی  بۆیە 
خۆشەویستە،  بزووتنەوەیەکی  ئێراندا  

لێی  بەڕێزەوە  خەڵک   بزووتنەوەیەکە 
دەروانن و، لەم بارەوە  بۆ نموونە کاتێک 
خەباتی جەماوەری  نێو  هاتووەتە  کۆمەڵە 
ساڵی  دوای  لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 
تایبەتمەندییانە  و  خسڵەت  ئەم    ١٣٥7
کۆمەڵە  نەقشی  سەندووە،  پەرەی  زۆرتر 
لە بزووتنەوەی کوردستاندا دەتوانین بڵین 
و  ئازادیخوازانەتر  ئینسانیتر،  مۆدێڕنتر، 
پەرەی  و   کردووە  بەرابەریخوازانەتری  
ئەمڕۆدا  مۆدێڕنی  دونیای  لە  و  پێداوە 

مانایەکی تری پێ بەخشیوە.
تێکشکا،  داخەوە  بە  کوردستان  کۆماری 
ساڵ    7٥ دوای  ئەیبینین  ئەوەیکە  بەاڵم 
باری  لە  کورد،  بزووتنەوەی  ئێستا   تا 
و  هەوراز  زۆر  سیاسیەوە،  جوغرافیای 
بەراورد  بەیەکیان  ناکرێ  و  هەیە  نشێوی 

بکەین.
بزووتنەوەیەدا  لەم  جەماوەری   بەشداری 

زۆر  بەرچاوتر و بەرفراوانترە 
دەتوانین ئاماژە بەوەش بکەین چەند ساڵ 
پێش ئێستا لە  مانگرتنێکی  گشتیدا زیاتر 
لە ١٠ میلیۆن کەس  بەشدار بوون و ئەوەی 
ئەم  7٥  ماوەی  لە  وبەرچاوە   روون  کە 
ساڵە لە قوربانیدان و شەڕ و کار و چاالکی 
رۆڵی   و  پێشکەوتنخوازانە  تایبەتمەندیی  و 
ژنان لە کوردستان و لە بزاڤی ڕزگاریخوازی  
زۆر  سیاسیەکاندا  حیزبە  نێو  لە  و  کورد 

گۆڕاوە و زۆر زیاتر  بەرچاوە.
بە دڵنیاییەوە لە سااڵنی داهاتوودا  ئێمە 
بەهێزتری   زۆر  بزووتنەوەیەکی   لەگەڵ 
ژنان لە چاو  ڕابردوو  بەرەوروو دەبین و ، 
ئاستی تێگەیشتووی و وشیاری  نەتەوەیی 
لە کۆمەڵگادا و زانا بوون  و تێگەیشتووی 
لەسەر زمانی کوردی، لەسەر مێژووی کورد 
زۆر  ئەوانە   هەموو  لەسەر  گشتی   و،بە 

زیاتر  پەرەی سەندووە.
لێدەکەین   چاو  کە  ساڵەدا    7٥ لەم 
لەهەر  کوردستان  خەڵکی  بزووتنەوەی 
وشیات  و  ناوەرۆکتر  پڕ  بەهێزتر،  کاتێک 
سەر  لە  پێداگرترە  و  پرزانیاریتر  و 

خواستەکانی.
و  ناو  خوڵقاندووە،   نوێی  ڕێبەرانی 
باڵوکردووەتەوە  جیهاندا  بە  ناوبانگیانی  
جیهانی.  کەسایەتی  بە  کردوونی  و 
تێکۆشەرانێکی  یەکجار زۆر لە سەرتاسەری 
بزووتنەوەیە   ئەم  بەشداری  کوردستان 
بوون، حیزبی نوێ دەستیان بەکار کردووە 
بڕوای  بە  لەوانەیە کە  یەکێک  کە کۆمەڵە 
من ناوەڕۆکی هەموو بزووتنەوە کوردییەکان 
ئەو  دەبنە  ئەوانە  هەموو  و،  ڕۆژهەاڵت  لە 
لە  چاو  ڕێزەوە  بە  زۆر  ئێمە  کە  هۆکارە 

کۆمار بکەین.
کرد،  گەورەیان  کارێکی  بەهەرحاڵ  
بناغەیەکی باشیان داڕشت، دەستکەوتێکی 
گەورەیان بۆ ئێمە بەجێهێشت، ئێمەش 
ئەوەی  نەک  بەرپرسیارین،  و  ئەرکدار 
بە  ئەوەی  نەک  پیرۆزێنین،  بی  کە 
بەژن و بااڵیاندا هەڵدەین، نەک ئەوەی 
لەبیری بکەین کە لە چ کات و ساتێکی 
مێژووییداین، بەڵکوو بۆ ئەوەی  لەسەر 
ئەوەی  بۆ  ڕاوەستین  کۆمار  سەکۆی 
گەورەتر  هێزی  و  زۆرتر  دەستکەوتی 

بخۆڵقێنین.
ئێستاش ئێمە وەک کۆمەڵە کە باس لە 
ساڵی    ٤٠-٥٠ لە  کۆمەڵە  دامەزراندنی 
خۆیەتی  حەقی  دەکەین،  ڕابردوودا 
نەوەی نوێ و جیلی ئێستا و داهاتووی 
و  پێشەوە  بچینە  زۆرتر  لەوە  کۆمەڵە 
هەوڵ بدەین خۆمان لەگەڵ دنیای نوێ 
و دنیای مۆدێڕن ڕێکبخەین  بۆ ئەوەی 

بتوانین لەوان دووا نەکەوین.
من دڵنێام کە دەوری داهاتووی  دوای 
هەروەک  ئیسالمی   کۆماری  ڕووخانی 
چۆن لە ساڵی ١٣٥7 دا  ڕووخانی ڕژێمی 
خەڵکی  بۆ  زێڕین  هەلێکی  پاشایەتی 
کوردستان هاتەئاراوە، ئەم جارەش زیاتر 

لە پێشوو هەلێکی گەورەتر دەخوڵقێ.
ڕژێمی  ڕووخانی  دوای  چۆن  هەروەک   
ناوەندی  وبە  بو  پاشایەتی شاری سنە 
یەکەمی  قسەی  جار  زۆر  و،  بزاڤە  ئەم 
دەستکەوتی  پڕ  مێژوویەکی  و  کردووە 
بووە، دەوری داهاتوو ئیالم و کرماشان 

هەمان رۆڵ و پێگە پەیدا دەکەن.
ئێمەیش وەک کۆمەڵەی زەحمەتکێشان 
ئەبێ بە پێشوازی ئەم دۆخەوە بچین و 
کاری بۆ بکەین، نابێ خەیاڵمان ئاسوودە  
بێ  کە گۆڕانکارییەکان خۆیان روودەدەن 
و دەچنە پێشەوە، رۆڵی  زانست، رۆڵی 
و  پێشکەوتووان  رۆڵی   زاناکان  کەسە 
گرینگی  حیزبی سیاسی،   کادرەکانی  
خۆی هەیە، دەبێ ئەم ئەرکە مێژووییەی 

خۆمان بناسین.

لەم ٧٥ ساڵەدا  کە چاو 
لێدەکەین  بزووتنەوەی خەڵکی 

کوردستان لەهەر کاتێک 
بەهێزتر، پڕ ناوەرۆکتر و وشیات 
و پرزانیاریتر و پێداگرترە لە سەر 

خواستەکانی.
ڕێبەرانی نوێی خوڵقاندووە،  
ناو و ناوبانگیانی  بە جیهاندا 
باڵوکردووەتەوە و کردوونی 

بە کەسایەتی جیهانی. 
تێکۆشەرانێکی  یەکجار زۆر 
لە سەرتاسەری کوردستان 

بەشداری ئەم بزووتنەوەیە  
بوون، حیزبی نوێ دەستیان 

بەکار کردووە کە کۆمەڵە یەکێک 
لەوانەیە کە بە بڕوای من 

ناوەڕۆکی هەموو بزووتنەوە 
کوردییەکان لە ڕۆژهەاڵت و، 

هەموو ئەوانە دەبنە ئەو هۆکارە 
کە ئێمە زۆر بە ڕێزەوە چاو لە 

کۆمار بکەین.

ئێستاش ئێمە وەک کۆمەڵە کە 
باس لە دامەزراندنی کۆمەڵە 
لە ٤٠-٥٠  ساڵی ڕابردوودا 

دەکەین، حەقی خۆیەتی نەوەی 
نوێ و جیلی ئێستا و داهاتووی 

کۆمەڵە لەوە زۆرتر بچینە 
پێشەوە و هەوڵ بدەین خۆمان 

لەگەڵ دنیای نوێ و دنیای 
مۆدێڕن ڕێکبخەین  بۆ ئەوەی 
بتوانین لەوان دووا نەکەوین.

من دڵنێام کە دەوری داهاتووی  
دوای ڕووخانی کۆماری ئیسالمی  
هەروەک چۆن لە ساڵی ١٣٥٧ 
دا  ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتی 

هەلێکی زێڕین بۆ خەڵکی 
کوردستان هاتەئاراوە، ئەم 

جارەش زیاتر لە پێشوو هەلێکی 
گەورەتر دەخوڵقێ.
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لە گەڵ هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی 
لە ئێران، هەورێکی ڕەش بەرە بەرە هەموو 
و  گرتەوە  ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  ناوچەی 
چەڵەمەی  و  تەنگ  دا  بوارێک  هەموو  لە 
زیندوو  دیسان  کۆمەڵگاکان.  نێو  خستە 
ئایینی  سیاسی  دەسەاڵتی  کردنەوەی 
پێچەوانەی  بە  دا  بنەڕەت  لە  کە  ئیسالم 
هەموو یاساکانی مرۆڤایەتی بوو، یەکێ لەو 
دیاردە نەگریسانەی هاتنی ئەم ڕژیمە بوو. 
بەکارهێنانی  و  دینی  یاسای  داسەپاندنی 
یاسای  بناغەی  وەکوو  ئایین  و  شەرح 
بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی لە ئێران زەخت 
سەر  سختە  دەری  بە  ڕادە  گۆشارێکی  و 
هەموو خەڵک و بە تایبەت ژنان. یاسایەک 
لە  و  ژنانە  بە  دژ  هەموو شێوازێک  بە  کە 
بەند بەندی یاساکەی دواکەوتوویی و پێشل 
ئێنسان بەدی  کردنی مافە سەرەتاییەکانی 
دەکرێت، ئەوەش لە سەردەمێکدا کە جیهان  
ئه و هه موو پێشکه وتن و گۆڕانکارییه ی   له  
بواری زانست و شارستانییه تدا به  خۆیه وه  
مافی  ئێران  ئیسالمیی  دەسەاڵتی  بینیوه ، 
ژنان و ئاسته نگه کانی به رده میانی لە ژیانی 
بەرینتر  و  زیاتر  خوێندندا  و  کار  و  ڕۆژانە 
کردووە و  »ژن« وەک شارۆمەندی دەرەجە 
له   ژنان  به شداری  دەکرێت.  سەیری  سێ 
پڕۆسه ی سیاسیی واڵتدا، به تایبه تی له سه ر 
له  ده سه اڵتی سیاسی  ڕێژه ی به شداربوونی 
نادرێت  ئیجازە  و  نالەبارە  زۆر  حقۆقی  و 
و  بنووسنەوە  مافەکانیان  خۆیان  ژنان  کە 
یاساکان بە پێ خواستەکانیان دابڕێژن. لێرە 
بە ڕوانییێکی ڕەخنەگرانەوە سەیری هەندێ 
ئەکەین کە  یاساکانی کۆماری ئیسالمی  لە 
لە  و  کراون  پێشل  ژنان  مافەکانی  تیایاندا 

گەڵ ڕێساکانی مافی مرۆڤی ئەم سەردەمە 
ناگۆنجن و دژایەتی دەکەن:

١_ لە پێشەکیى قانونى ئەساسیی کۆمارى 
ژن  مافەکانى  لە  کردن  باس  بۆ  ئیسالمى 
ژن  ڕۆڵى  دەکات  بنەماڵە  یەکەى  لە  باس 
لەو یەکەیەدا بە گرنگ و کاریگەر دەزانێت 
و دەڵی ئەو قانونە هەوڵ دەدات کە ژن لەو 

یەکەیەدا بە باشی ڕۆڵى خۆى بگێڕێت.
لێڕە دا مەبەستى لەو پێشەکیە ئەوەیە کە 
دیوارى  چوار  بۆ  دا  کۆمەڵگا  لە  ژن  ڕۆڵى 
حاڵێکدا  لە  کەمیکاتەوە  و  دابەزێنێ  ماڵ 
بەشداریی ژنان لە هەموو بوارە کۆمەاڵیەتی 
و  بەرەوپێشچوون  ڕەمزی  سیاسییەکاندا  و 
هەموو  و  ئەمڕۆژیە  کۆمەڵگایەکی  گەشەی 
ئەو واڵتانە کە تێیاندرا کەڵکی زۆرینە لە هێز 
و هزری ژنان وەرگیراوە لەباری دموکراسی 
و ئابووری و پێشکەوتنی کۆمەاڵیەتییەوە لە 
باشترین ئاستدان. دیاری کردنی چوارچێوە 
کردنەوەی  بەرتەسک  و  مرۆڤ  ژیانی  بۆ 
مەیدانی چاالکییەکانی پێشێل کردنی مافی 
سەرەتایی مرۆڤە هەر یاسایەک بیەوێ کەس 
بۆ  خۆیان  مافی  لە  توێژێک  و  چین  یان 
هەڵبژاردنی شێواز و شوێنی چاالکییەکانیان 

بێبەش بکا دواکەوتووانە و دژە مرۆییە. 
باسی  دیسان  دا  دەیەم  ئەسلى  لە   _٢
پاراستنى بنەماڵە لە چوارچێوەى ئیسالم دا 
و پاراستنى ماف لەو چوارچێوەیەدا دێتەوە 

گۆڕ.
٣_ لە ئەسلى بیستەم دا دیسان پاراستنى 
مافەکان دەبەستێتەوە بە ڕەچاوکردنی یاسا 

ئیسالمییەکانەوە. 
دیسان  یەکەم   و  بیست  ئەسلى  لە   _٤
کارى  هەندێک  بە  ژنان  مافى  پاراستنى 
بنەماڵە  چوارچیوەى  یا  و  دایکایەتى  وەک 

دەبەسترێتەوە.

خۆ  لە  ژن  پانزدە  و  سەد  ئەسلى  ٥_لە 
کاندیدکردن بۆ پۆستى سەرۆک کۆمار مەحروم 
بۆ مافى  بە گەورەترین پێشلکارى  دەکات کە 

چاالکیی سیاسیی ژن دەزانرێت.
ژن لە قانونى مەدەنى حکوومەتی ئێراندا دیسان 

بێماف و زوڵملێکراوە. نموونەکانی ئەمانەن:
١- بە گوێرەى مادەى ٩٤٩ یاسای مەدەنى ژن 
واتە  نایەکسانن  میرات  وەرگرتنى  لە  پیاو  و 
مردووى  ژنى  میراتى  هەموو  دەتوانێت  پیاو 
وەربگرێت بەالم ژن تەنیا بەشێک لەو میراتى 

پیاوى وەبەردەکەوێت.

مەدەنى  یاسای   ١٠٠٢ مادەى  گوێرەى  ٢_بە 
الیەن  لە  ژن  بوونی  نیشتەجێ  شوینى 

هاوسەرەکەیەوە دیاری دەکرێت.
مەدەنى  یاساى   ١١٠٥ مادەى  گوێرەى  ٣_بە 
و  پیاوە  ئەرکی  خانەوادە  سەرپەرەشتیاریی 

پیاو بەرپرسی ماڵە. 
٤_بە گوێرەى مادەى ١١٢٢ یاساى مەدەنى ژن 
بۆ سەلماوە  جیابوونەوەی  مافی  کاتێک  تەنها 
گرفتی  جنسییەوە  باری  لە  هاوسەرەکەی  کە 
توانای  لەسەر  بەندەکەی   ٣ هەر  و  هەبێ 
دا   ١١٢٣ مادەی  لە  بەاڵم  پیاوە  جینسیی 
تەنانەت کوێربوونیش دەگرێتەوە و ٦ هۆکاری 

بۆ دیاری کراوە. 
٥– بە گوێرەى چەندین مادەى یاسای بە ناو 
لە  بیهەوێت دەتوانێت  پیاو هەر کات  مەدەنی 

ژنەکەی جیابێتەوە.
٦_ بە گوێرەى مادەى ١٢٣٣ ژن ناتوانێت بە بی 
مافى سەرپەرەشتی  هاوسەرەکەی  ڕەزامەندیى 

کردنی منداڵی هەبێت
خاوەن  پیاوەکانى  نێو  لە  تەنیا  دادوەر   _٧
مەرج هەڵدەبژێردرێن کارکردنی ژن لە بەشەکانى 
دیکەى دادگادا یا بوونیان بە دادوەرى تایبەتى 
تەنیا بە ڕەزامەندى بەرپرسی دەزگاى قەزایی 

دەکرێ.
٨_ پارەی خوێنی ژن )دیە( نیوەى پیاوە

٩_ بە پێی یاساکانی حکوومەتی ئێران ژنان 
بە بێ ئیزنی هاوسەرەکانیان مافی سەفەریان 

نییە.
کۆماری  یاساکانی  لە  ناڕێکیانە  ئەم  هەمووی 
ئیسالمیی ئێراندا هەیە و ژنان ڕێگایەکی وا یان 
لە بەر دەمدا نییە کە خۆیانی لێ ڕزگار بکەن 
غەیری ئەوە نەبێت کە هەموو یاسا و نیزامەکە 
سەر  لە  نوێ  یاسای  و  هەڵتەکێنن  بنەوە  لە 
باوەڕی مۆدێڕن و یەکسانیی ماف و دەرفەتی 
ژیانی کۆمەاڵیەتی و و ئابووری و سیاسی لە 

سەر بنەمای دمۆکراتیک دابمەرزێنن.

ژنان

یاساکانی ڕژیم پێشل کەری مافەکانی ژنان

پەری.م - سنە

خۆکوژی دیاردەیەکە کە مێژووەکەی  ئەگەڕێتەوە 
بۆ سەردەمانی کۆنی ژیانی شارستانیەتی بەشەر، 
هەرچەن ئەم کارە لەڕێگای خودی کەسەکە ئەنجام 
دەدرێت، بەاڵم لە ڕاستیدا دژکردەوەیەکە بەرامبەر 
ژیانی  گرێدراوی  و  کۆمەاڵیەتیەکان  کێشە  بە 

کۆمەاڵیەتییە.
ئەوەیە  باسە  جێ  کارە  بەم  بەرامبەر  ئەوەی 
تەواوەتی  بە  قەد  کە  دیاردەیەکە  خۆکوژی  کە 
ناگات بە سفر و  ناکرێ و ڕێژەی خۆکوژی  بنەبڕ 
بەاڵم  دەمێننەوە،  دەرسەدێک  چەن  کات  هەموو 
بەرزبوونەوەی ڕێژەی خۆکوژی لە هەر دەورەیەکی 
سەرنجی  دەبێ  تایبەت  شوێنێکی  یان  مێژوویی 
بۆ  بدۆزرێتەوە  ڕەگەکانی  و  هۆکارەکان  و  بدرێتێ 
ئاسەوارە  و  بگیرێ  کارەساتەکە  بە  بەر  ئەوەی 

خراپەکانی بسڕێتەوە.
بۆ بەرگری لە باڵوبوونە و کەم کردنەوەی ڕێژەی 
خۆکوژی هەڵوێستێکی جیددی پێویستە، خۆکوژی 
تایبەت بە کۆمەڵگایک یان خۆ واڵتێک نییە بەڵکوو 
جۆراوجۆر  شێوازهایکی  بە  جیهان  هەموو  لە 
ئەبینرێت و لە دە هۆکاری سەرەکیی مردنی مرۆڤ 

لە هەموو واڵتانی جیهاندایە.

ژیانی  لەسەر  کاریگەرییەکانی  و  خۆکوژی 
ئینسانەکان ئەوڕۆکە بووەتە هۆکاری گرفتی گەورە 
بەدەنەی  لە  نەکراوی  قەرەبوو  خەسارهایێکی  و 
پێنج  لە  خۆکوژی  هۆکارەکانی  داوە.  کۆمەڵگای 

دەستەدا پێناسە دەکرێن.  
سەردەمی  ژیانی  و  ئەزموون  و  کەسایەتی  یەکم: 
خەساری  و  تراوما  هەڵگری  دەتوانێ  کە  منداڵی 
دەروونیی جۆراوجۆر بێ کە لە مرۆڤدا دەمێنێتەوە 
یان کەسانی  لەدەسدانی دایک و باب  نموونە:  بۆ 
توندوتیژی  بە  تووشبوون  خانەوادە،  ناو  نزیکی 
خێزان  ناو  لە  منداڵ  دەسدرێژیکرانەسەری  یان 
بێبەشی  و  مندااڵن  کەوتنی  پەراوێز  دەرەوە،  یان 
لە  پێویست  گرینگیپێدرانی  و  خۆشەویستی  لە 
سەردەمی منداڵیدا،   شێوازی خراپی پەروەردە کە 
دەبێتە هۆی خۆ بەکەم زانین و ڕەشبینی بەرانبەر 
بە خۆ،  تەریکخرانەوە و هەست بە گرینگ نەبوون 

و بێبایەخی و هتد
کاریگەریی  و  فەرهەنگییەکان  هۆکارە  دووهەم: 
سایتە  و  الپەڕە  و  گشتی  ڕاگەیاندنی  دەزگاکانی 

کۆمەاڵیەتییەکان و باوەڕە ئایینیەکان
سێهەم: دابڕان لە کۆمەڵگای پێشوو و یەک نەگرتن 

لەگەڵ کۆمەڵگای نوێ
چوارەم باری ئابووری، نەداری و نەخۆشین

پێنجەم گۆڕانی شوێنی ژیان لە ئاکامی پێشکەوتنی 
پیشەسازی و ڕۆشتن بۆ شارەکان و بێهیواییەک کە 
لە بەر نەبوونی خوێندەواری و شارەزایی، تاکەکان 
و  دەکا  بێبەش  ئیمکانات  لە  بوون  بەهرەمەند  لە 

کەسەکان بە تاک دەخاتەوە 

لە خەسار ناسی کێشە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەتوانێ 
هۆکارە  یەکم  بێت  ڕاکێش  سەرەنج  چت  دوو 
ڕێخۆشکەرەکان دووهەم هۆکارە ئاشکراکەرەوەکان. 
کاتی  لە  کە  ئەوانەن  ڕێخۆشکەرەکان  هۆکارە 
لە  خۆکوژی.  بۆ  دەدات  هان  کەس  کوشتن  خۆ 
ئاشکراکەرەوەکان  هۆکارە  بە  زۆرتر  لێکۆڵینەکان 
خۆشکەرەکان  ڕێ  هۆکارە  و  دەدرێت  گرینگی 
لە  خۆشکەرەکان  ڕێ  هۆکارە  دەبینرێت.  کەمتر 
خودی شەخس بوونی هەیە و لە ڕێگای ژێن بەو 
کەسە ئنتقاڵ دەدرێت، لە نەوعی پەروەردە هۆکارە 

ئەگەری  کە  ڕووداوهایێک  کەرەوەکان،  ڕوون 
پێش هاتنی لە ژیانی شەخس دا هەیە وەکوو 
جیا بوونەوە و مردنی کەسە خۆشەویستەکان، 
کێشەهایێکی زۆری بنەماڵەیی، شکست لە کار و 
خوێندن و گوشارهایێکی دەروونی زۆر. کاتێک 
ئەنجامی  هەبێت  شەخسدا  لە  هۆکارانە  ئەو 
خراپیان بەدواوە دەبێ. هەرچەندە ئەو هۆکارانە 

زۆرتر بن مەترسیدارتر و ڕووخێنەرترن. 

خۆکوژی
چیمەن جەوانڕوودی
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لەماوەی کەمتر لە دووحەفتەدا ٢٠ ژن لە شارەکانی 
و  پەت  کۆماری  لەالیەن  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 

سێدارەوە دەستبەسەر کراون. 
دۆسیەی  کردنەوەی  و  بانگهێشتکردن  هاوکاتیش 
لە  یاسایی بۆ ٥ ئەندامی گرووپی ژنانی گالریس 

کرماشان. 
و  گرتن  لە  باس  هەوااڵنەی  ئەو  نین  کەم  ڕۆژانە 
سەرکوتی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەکرێت. 
ئێران  ئیسالمی  ڕژیمی  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمە 
خۆی  دینی  و  یاسایی  ڕێگەیەکی  هەموو  بە 
ژنان و  دەستدەخاتە سەر هەر جۆرە چاالکیەکی 

دەستبەسەر و سووکایەتیان پێدەکات. 
ئێمە وەک ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد هەر جۆرە 
مەحکوم  ڕۆژهەاڵت  لە  ژنان  بۆسەر  هێرشێک 
نائینسانی، دژە  بە کردەوەیەکی  ئەمە  و  دەکەین 

ژن و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ دەزانین. 
شایەنی باسە پرسی ژنان لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
باس  جێی  پرسێکی  هەمیشە  ئیسالمی  کۆماری 
ئەم  چوارچێوەی  لە  ڕۆژهەاڵتیش  ژنانی  و  بووە 

باسەدا هەمیشە زەق و دیار بوون. 
بەرچاوگرتنی  لە  بە  لەم بەشەی کوردستان  ژنان 
زەبر و گوشار و سووکایەتیەکان، هەردەم پێشەنگ 
بوون، چ لە بواری سیاسی و کۆمەاڵیەتی یاخود 

هونەری. 
بۆیە داوا لە هەر تاکێکی ئەو کۆمەڵگایە دەکەین 
سەر  بۆ  ئێران  ڕژیمی  سەرکوتەکانی  بە  بەرانبەر 
هەمیشەیی  داواخوازی  و  نەبن  بێدەنگ  ژنان، 

مافەکانیان بن. 
دەنگ و ڕەنگی ژن نابێت کپ بکرێت

ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد/
٢٢ ژانویەی٢٠٢١

خۆکوژی مردنێکە کە دەرەنجامی ڕاستەوخۆ 
یان  ئەرێنی  کردەوەیەکی  ناڕاستەوخۆی  یان 
ئەم  دەزانێ  خۆشی  کە  قوربانییە  نەرێنیی 
نەمانی.  و  مەرگ  هۆی  دەبێتە  کردەوەیە 
کردەوەیەکی ئەرێنی ئەوەیە واتە کەسێک بو 
نموونە بە تەقەکردن لە خۆی خۆی بکوژی. 
نەرێنی ئەوەیە کەسێک ماڵی خۆ بسسوتێنێ 
و نەیەتە دەرێ تا دەخنکێ و  یان دەسووتێ، 
دەمرێ.  تا  دەگرێ  خواردن  لە  مان  یان 
هەیە  دوورودرێژی  مێژوویەکی  دیاردە  ئەم 
کۆمەاڵیەتی  خەسارێکی  وەکوو  سااڵنێکە  و 
بەرۆکی هەموو کۆمەڵگای جیهانی بە گشتی 
تایبەتی  بە  ئێمەشی  ئێران و کوردستانی  و 

گرتووەتەوە. 
ئەو ڕووداوانی لە نێو کتێب و بابەتاندا هەن 
ڕادەبوورێ،  لێیان  و  دیانخوێنێتەوە  کابرا  و 
خۆکوژیی   گوێت  پەنای  لە  کە  بەاڵم 
گەنجێکی ناموراد یان ژن و پیاوێک دەبینی، 
ئەو  هەواڵی  هەموومان  دەشڵەژێ.  ڕۆحت 
لە  لەوانەی  و  بیستووە  مەرگانەمان  جۆرە 
ئەو  دەشزانین  بینیبێتمان  خۆشمان  نزیک 
هەواڵە و ئەو ڕووداوە جیاوازە لەگەڵ هەوڵی 
یان  هاتوچوو  ڕووداوی  بە  کەسێک  مەرگی 
بەنداوێک  لە  ڕوداوێکدا  لە  کەسێک  خنکانی 
یان ڕووبارێک. یەکەم پرسیارێک کە لە کاتی 
دێتە  کەسێک  خۆکوشتنی  هەواڵی  بیستنی 
زەینمان ئەوەیە: بۆچی؟ لە خۆمان دەپرسین 
بڵێی چی بەسەرهاتبێ کە گەیشتووەتە ئەو 
شوێنەی کۆتایی بە ژیانی خۆی بێنێ؟ هانای 
لێبڕاوە؟ هیوای بە ژیان نەماوە یان گڵوڵەی 
بە  هیوای  چیدیکە  و  لێژی  کەتووتە  ژیانی 

باش بوونی ژیانی نەماوە؟ 
پەیوەندیی  خۆکوشتن  کە  بێ  بیرمان  لە 
زۆربەیجار  بەاڵم  هەیە  تاکەوە  بڕیاری  بە 
سەرچاوەکەی لە نێو پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان 
و کاریگەرییان لەسەر تاکەکاندایە. خۆکوژی 
لە کولتووری گەالندا بە شێوەی جۆراوجۆر 

لە زۆربەی  تەفسیر دەکرێ.  لێی دەڕوانن و 
کۆمەڵگاکان وەکوو خەسارێکی کۆمەاڵیەتی و 
تاکەکەسی چاوی لێدەکەن و بەرنامە و پالن 
و ڕێوشوێنی تایبەتیان هەیە بۆ بەرپێگرتنی 
و یارمەتی کردنی کەسانێک کە ئەو بیرە بە 
مێشکیاندا دێ. لە بازە فەرهەنگێکدا وەکوو 
لێدەکەن  چاوی  ناشیرین  شتێکی  و  عەیب 
تەنانەت  دەدەن.  شاردنەوەی  هەوڵی  و 
کولتووری واهەیە خۆکوشتن بە چارەسەرێک 
و ڕێگەیەک دەبینێ بۆ کەسانێک کە ئاکارە 
کولتوورە  ئەو  ڕوانینی  بە  ناشیرینەکانیان 
بووەتە هۆی شەرم و عەیبە لە سەر خۆیان 

یان بنەماڵەکەیان. 
گشتی  بە  خۆکوژی  ئامارەکان  دوا  پێی  بە 
لە نێو هەموو توێژەکاندا و بەتایبەت لە نێو 

بێکاران، ژنان، بەتایبەت ئەو ژنانەی 

و  بووە  ناسەرکەوتوویان  هاوبەشی  ژانێکی 
خوێندکارانی ناوەندی و زانکۆکاندا زۆر پەرەی 
قوربانییەکانیش  زۆربەی  تەمەنی  سەندووە. 
لە نێوان ١٥ تا ٢٤ ساڵدایە و ڕۆژانە هەوڵی 
خۆکوشتنی الوان لە ماڵپەڕە ئینتێرنێتییەکان 
هەموو  و  کۆمەاڵیەتییەکان  سایتە  و 
مێدیاکانەوە باڵو دەبێتەوە. خۆکوژییەکان لە 
شارەکانی  و  گوندەکان  لە  زیاتر  کوردستان 
کۆمەڵگا  کەمداهاتی  توێژی  و  سەرسنوورە 
زیاترین قوربانیان بە هۆی ئەو خەسارە داوە. 
کوردستان کە لەبەر سیاسەتەکانی حکوومەت 
لە باری ئابوورییەوە دۆخێکی نالەباری هەیە، 
مەترسیی بێهیوایی و خەمووکی تێدا زیاترە 
تێدا  خۆکوژی  قوربانیی  بوونە  هەڕەشەی  و 

بەهێزترە. 
هەژاری و دۆخی نالەباری ئابووری و بێکاریی 

گەورەی  هۆکارێکی  کۆمەڵگادا  لە  بەرین 
ژیان و خەمۆکی و خۆکوشتنە  بە  بێهیوایی 
خوێندنی  الوانەی  ئەو  بۆ  بەتایبەت  و 
دەستناکەوێ  کاریان  بەاڵم  هەیە  بااڵیان 
یەکجار  کاریگەرییەکی  و  قورسترە  زەبرەکە 
کە  دادەنێ  دەروونییان  باری  لەسەر  خراپ 
خوێندن  توانیویانە  زەحمەت  سااڵنێک  پاش 
و  دەسناکەوێ  کارێکیان  بەاڵم  بکەن  تەواو 
چاوەڕوانیان  تاریک  و  ناڕوون  داهاتوویەکی 

دەکا. 
لە  زاڵ  هێشتا  پیاوساالرانەی  کولتووری 
کۆمەڵگادا و شێوەی ڕوانین و هەڵسووکەوتی 
خاوەنانی ئەو کولتوورە لەگەڵ ژنان و کچان، 
بۆ نموونە کاری دواکەوتووانەی وەکوو ژن بە 

ژنە یان ناچار کردنی 
کچان بە پێکهێنای ژیانی هاوبەشی نابەدڵ یان 
خۆشەویستانەی  پەیوەندیی  بە  نەدان  ڕێگە 
بۆ  دەسدرێژی  هەروەها  و  ئینسانی  و  ئازاد 
سەر مندااڵنی کچ لە الیەن کەسانی نزیکەوە، 
لە هۆکارە سەرەکییەکانی خۆکوشتنی ژنانن. 
و  حکوومەت  کە  ئێستادا  دۆخی  لە 
دەسەاڵتداران نەک هیچکارێک بۆ چاککردنی 
خۆیان  بەڵکوو  ناکەن  کۆمەڵگا  دۆخی 
نەخشی  و  دەور  ئازارەکانن  هەموو  هۆکاری 
خانەوادەکان زیاترە و زۆر گرینگە کە مندااڵن 
ڕێزیان  و  پێبدرێ  گرینگییان  تازەالوان  و 
و  ببیسترێ  قسەکانیان  پێویستە  لێبگیرێ، 
پێخۆشبوونەکانیان  و  بڕیارەکانیان  لە  ڕێز 
بگیرێ، دەبێ بە هیچ شێوەیەک توندوتیژی 
بەرانبەریان نەکرێ و فێرکردن و بارهێنانیان 
بەو  بێ.  ڕێز  و  خۆشەویستی  بە  تێکەڵ 
شێوەیە الوانێکی بوێرتر و بەهێزتر ڕادێن کە 
لەگەڵ گرفتەکانیان  بەرەوڕووبوونەوە  توانای 
هەیە و مەترسیی خۆکوشتن تێیاندا کەمترە. 

ژنان

خۆکوژی وەک دیاردەیەکی مەترسیدار

سنوور عەبدوڵاڵ

ڕژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران و هێرش بۆسەر ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
ئەندامی  دوو  بەفرانبار،  ٢7ی  شەممە  ڕۆژی 
گرووپی موسیقای ژنانی »گالریسـ«ـی کرماشان 
نەستەرەن  و  ئەتابەکی  »نازەنین  ناوەکانی  بە 
بۆ  بانگهێشتکردنیان  پاش  یەزدانی پوور«، 
بۆ  و  دەسبەسەر  کرماشان  ئەمنییەتی  پۆلیسی 
ماوەی چەند کاتژمێر لێپرسینەوەیان لەگەڵ کرا.

ژنانی  موسیقای  گرووپی  ئەندامەی  دوو  ئەو 
پاش  ڕۆژدا  هەمان  لە  کرماشان،  »گالریسـ«ـی 
بارمتە هەتا  دانانی  بە  لێپرسینەوە،  تەواوبوونی 

دادگاییەکەیان بە شێوەی کاتی ئازاد کران.
مورادی،  مەلیحە  ڕابردوودا،  ڕۆژانی  ماوەی  لە 
ئەتابەکی،  نازەنین  یەزدانی پوور،  نەستەرەن 
لە  یەزدانی پوور،  ئیلهام  و  فەرەحناکی  سەمیرا 
ئەندامانی گرووپی موسیقای ژنانی »گالریسـ«ـی 
پۆلیسی  بانگهێشتی  جار  چەندین  کرماشان، 
بەڵێننامەی  و  کراون  کرماشان  ئەمنییەتی 

نووسراوەیان لێ وەرگیراوە.
ئەندامانی  لە  کرماشان  ئەمنییەتی  پۆلیسی 
گرووپی موسیقای ژنانی »گالریسـ«ـی کرماشان، 
لە  دیکە  جارێکی  کە  وەرگرتووە،  بەڵێننامەی 

کلیپە تەبلیغاتییەکان بەشداری نەکەن.
حەسەن  بەفرانبار،  ٢8ی  یەکشەممە  ڕۆژی 
ئەمنییەتی  پۆلیسی  بەرپرسی  حەیدەری، 
کرماشان بەبێ ئاماژە بە ناوی گرووپی موسیقای 
لە  باسی  کرماشان،  »گالریسـ«ـی  ژنانی 
دەسبەسەرکردنی دوو ژن بەهۆی »گۆرانی وتن 
لە سەر ڕاسپاردەی یەکێک لە یەکە سێنفییەکان و 

بە مەبەستی تەبلیغات لەالیەن یەکێک لە کانوونە 
تەبلیغاتییەکان لە شاری کرماشان، کردبوو.

لە  یەکێک  کەرەمجانی،  مەرجان   ،98 ساڵی 
ئەندامانی گرووپی موسیقای »گالریس« لەالیەن 
کرماشان،  شاری  لە  ئەمنییەتییەکان  ناوەندە 

»ممنوع الفعالیت« کرابوو.
ساڵی  لە  »گالریس«  ژنانی  موسیقای  گرووپی 
بواری  لە  و  دامەزراوە  کرماشان  لە   96
موسیقای فۆلکلۆر و سوننەتی چاالکی دەکات 
لە شاری  کۆنسێرتی  ئێستا چەندین  هەتا  و 
سلێمانی، کفری، چوارمەحاڵ و بەختیاری و 

کرماشان، بەڕێوە بردووە. 
ئیسالمی  کۆماری  یاساکانی  گوێرەی  بە 
گۆرانی وتنی ژنان تەنیا بۆ ژنان ئازادە، بەاڵم 

ئەگەر شوێنێک پیاوی لێبێت قەدەغەیە.

بانگهێشت و دەسبەسەرکردنی ئەندامانی گرووپی موسیقای ژنانی"گالریسـ"ـی کرماشان
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ئێران  خەڵکی  ڕابردوو،  ساڵی  چل  ماوەی  لە 
وەها هەڵسوکەوتی دەسەاڵتی ڕژیمی ئیسالمییان 
ناسیوە کە بە هەر ئاکارێکی ئەو ڕژیمە دەزانن 
بارودۆخی دەسەاڵت چییە و چۆنە ولە چ حال و 
هەوایەکدایە. هەر کات دەسەاڵتداران باسیان لە 
بوژاندنەوەی ئابووری کردووە، هەموان هەستیان 
کردووە کە کێشە و گرفتی زیاتر یەخەی خەڵکی 
و  دەسەاڵت  لە  باسیان  ئەگەر  دەگرێت.  ئیران 
بۆ  خۆیان  ئێران  خەڵکی  کردبێت  سپا  هێزی 
شەڕ و گەماڕۆی ئابووریی زیاتر ئامادە کردووە. 
بەاڵم گرنگتر لە هەموو ئەمانە ئەوەیە هەر کات 
خەڵک  خۆ،  کەوتبێتە  ڕژیم  سێدارەی  ماشینی 
گەورە  مەترسی  بە  هەست  ڕژیم  کە  زانیویانە 
دەکات  و بۆ داپوشینی ئەو ترسی خۆی وەها 
نیشان دەدات کە هەموو شت لە ژێر کونترۆڵی 

لە  وتەی خۆیان  بە  ترسێکیان  و هیچ  دایە 
دوژمنان نییە و هەموو شتێک ئارام و لە ژێر 
دەستیاندایە. ئەم ڕۆژانە کە تیرۆریستەکانی 
واڵتانی  لە  ناوە  ناوە  ئیسالمی  ڕژیمی 
دەکرێن،  زیندانی  و  دەگیردرێن  ئەورووپایی 
کەلک  بە  تێدەکوشێت  ئیسالمی  ڕژیمی 
وەرگرتن لەو کەسە بێتاوانانەی کە خاوەنی 
شاروومەندیی واڵتانی ئورووپایی و ئەمریکان 
بە  و  ئێران  بۆ  هاتوونەتەوە  بەسەردان  و 
حکوومەت  ئەمنییەتییەکانی  دەزگا  دەستی 
روانگەی  لە  زۆریشیان  و  کراون  دەسگیر 
ئاڵوگۆڕ  بۆ  بااڵدان  ئاستێکی  لە  زانستیەوە 
کەلک  بەکرێگیراوەکانی  تیرۆریستە  لەگەڵ 
بەم  بیانگۆڕێتەوە.  ئەوان  لەگەڵ  و  وەرگرێ 
ڕەزا جەاللی« کە  ناوی »ئەحمەد  دواییانە 
لە  زیاتر  کراوە،  دەستگیر  ڕژیمەوە  لەالیەن 
هەموو کەس باسی لێکراوە، بەاڵم تا ئێستە 

باڵوێزی  لەگەڵ  نەیانویستە  ئورووپایی  واڵتانی 
بومبدانان  تومەتی  بە  کە  ڕژیم  تیرۆریستی 
دوو  ئەمڕۆ  تا  و  گیراوە  ئورووپا  واڵتانی  لە 
بەدواداچوونی  بۆ  کرانی  دادگایی  کۆبوونەوەی 
ئەم تومەتە بەڕێوە چووە بەاڵم باڵوێزی ڕژیمی 
ئیسالمی ئامادە نەبووە بەشداری هیچ کام لەو 
کە  بێت  هیوایە  بەو  ڕەنگە  بکات.  کۆبوونەوانە 
فەرماندە و پشتیوانەکانی لە ئێران بتوانن ناوبراو 
لەگەڵ »ئەحمەد رەزا جەاللی« یا کەسانی دیکە 
دادگاکانی  لە  بوون  مەحکووم  لە  و  بگۆڕنەوە 
واڵتانی  ئێستا  بەاڵم  بێت.  ڕزگاری  ئورووپا 
لەگەڵ  بازرگانیەک  نین وەها  ئامادە  ئورووپایی 
ڕژیم ئەنجام بدەن، النیکەم تا ئێستا. بەاڵم ڕژیمی 
ئیسالمی تێکوشاوە بە هەڕەشە کردن و هەوڵی 
ئێعدام  باسی  بە  ئورووپایی  واڵتانی  ترساندنی 
کردنی »جەاللی« و کەسانی دیکە، ئەوان ناچار 
و  پەیوەندەدا  لەم  هەر  ڕێبکەون.  لەگەڵ  بکات 

ئێعدام کردنی » ڕۆحوڵاڵ زەم« هاوکات لەگەڵ 
هەوڵێک بۆ چاوترسێن کردنی خەڵک لە ناوخۆی 
سەر  بۆ  بوو  گوشارێکیش  و  هوشدار  واڵت، 
واڵتانی ئورووپایی کە ئەوان ناچار بە دانوستان 
ڕژیمی  بکا.  ئێران  لەگەڵ حکوومەتی  سازان  و 
هێزەکانی  نەوێرێ وەک جاران  ڕەنگە  ئیسالمی 
کاری  بۆ  دیکە  واڵتانی  لە  ڕاستەوخۆ  خۆیی 
تیرۆریستی وەگەڕ بخات، چونکا ئێستا شێوەی 
ڕژیم  نوێکان  تیرۆرە  لە  و  تیرۆرەکان گۆڕدراوە 
کەلک لە مافیا و مرۆڤ کوژەکانی واڵتانی دیکە 
بوونی  سەرەڕای  ئیسالمی  ڕژیمی  وەردەگرێت. 
کەوتوەتە  کە  ئابووری  گوشاری  و  گەماڕۆکان 
سەر شانی دانیشتوانی ئێران، پارەی خەڵک بۆ 
تیرۆری نەیارانی دەنێرێت بۆ تیرۆریست و مرۆڤ 
کوژە نێودەوڵەتییەکان و کاری تیرۆر و ڕفاندنی 
نموونەی  پێدەسپێرێ.  حکوومەتیان  نەیارانی 
بەرچاوی ئەم شێوە لە کارکردنە دزینی »حەبیب 

و  قاچاخچیەکان  لەالیەن  تورکیە  لە  ئەسود« 
ئێران  ئیسالمی  ڕژیمی  بە  ڕادەستکردنەوەی 
دواییانەی  ئەم  پەلەقاژانەی  و  هەوڵ  ئەو  بوو. 
کۆماری ئیسالمی دەری دەخا دەسەاڵتی خۆیان 
لە مەترسیەکی گەورەدا دەبینن و بۆ ڕزگار بوون 
لەو کێشانە هەموو هەوڵێک دەدەن و خۆیان 
لە هیچ تاوانێک ناپارێزن و لە هەر چەکێک 
بۆ خۆ دەربازکردن کەلک وەردەگرن. بەاڵم 
ڕژیمی  بۆ  وها  کاتێکی  چیدی  دەچێ  لەوە 
کارانەش  ئەو  و  نەمابێتەوە  ئێران  ئیسالمی 
دەربازیان  ئەمجارە  قەیرانەی  لەم  نەتوانن 
لە  ئەم شێوە  بکەن، چونکە هەموو جیهان 
کارکرد و تاکتیکی ڕژیمیان ناسیوە و چیدی 

ناکەونە داوی ئەو شێوە کارانەوە.

ئێعدام نیشانەی ترس 

ڕۆژی  وەک  ژانویەی  6ی  ڕۆژی  ترامپ  دونالد 
ترامپ  کە  ڕۆژێک  دەبرد،  ناو  حیساب  تەسویە 
و وتەبێژانی دەستیان کرد بە قسە و باسێکی 
گەرم ودروست کردنی گێژەلووکەیەکی گەورە کە 
هەموو تانوپۆکانی نە تەنها واڵتە یەکگرتووەکانی 
ڕێکخراوە  کە  وایکرد  بەڵکوو  گرتەوە  ئەمریکای 
حەوتەنامەی  لە  داعش  وەک  تیرۆریستیەکانی 
»ئەلبەنا« و ئەلقاعیدە لە گۆڤاری »ئومەت« 
دڵی خۆیان خۆش بکەن بۆ گەڕانەوەیان بۆ سەر 
دەسەاڵت و داگیرکردنی خاکی تازە و ئابووری 

نوێ.
لەم  و  لووتکە  گەیشتە  ئەمریکا  کێشەکانی 
قوزتوەتەوە  هەلەیان  ئەم  واڵت  چەندین  ناوەدا 
و چاوەڕوانی ئاکامی ئەم کێشمە کێشمەی ئەو 
داعش  ئێرانیش وەک  ئیسالمیی  و ڕمی  واڵتەن 
و  داعش  ناوەدا  لەم  چاوەروانە.  ئەلقاعیدە  و 
ئەلقاعدە تێدەکوشن کە خۆیان وەک پااڵوانانی 
ئەو  و  بدەن  نیشان  ئەمریکا  لە  لێکراو  زوڵم 
سناریویەش بۆ موسڵمانانی ئافریقاییە و ئەوان 
دێمۆکراتەکانیش  تەنانەت  کە  دەڵێن  پێیان 
گۆڤاری  لە  وتانە  ئەم  و   نین  پشتیوانیان 
»ئومەتی یەکگرتوو« چاپ و باڵو کراوەتەوە و 
ئەمە لە حاڵێکدایە کە سەرکردەی نوێی داعش 
تەنانەت ناوەکەشی دیار نییە و چەندین ناویان 
بۆی دیاری کردوە بۆ ئەوەی نەناسرێت کە کێیە 
و لە کوێدا دەژی و هەر بۆیە داعش دەیەوێت بە 

کەلک وەرگرتن لە دۆخی واڵتە یەکگرتووەکانی 
ئەمریکا و بە تایبەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست خۆیی 
داگیرکردنی  بە  بکات  دەست  و  بخاتەوە  رێک 

خاک و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی ئیسالمی.
واڵتە  گرفتەکانی  و  کێشە  دوابەدوای 
حەوتەنامەیەکی  ئەمریکا،  یەکگرتووەکانی 
و  کێشە  لەو  باس  ئەلبنا«  ناوی »  بە  داعش 
ئەوە  و  دەکات  ئەمریکا  نێوخۆیی  ئاڵۆزیانەی 
دەتوانن  گرووپە  ئەو  کە  دەزانێت  هەلێک  بە 
لە درێژ ماوەدا کەلک لەو ئاڵۆزیانە وەربگرن و 
ئەم بابەتە یەکەم کاردانەوەیانە بە ئاڵۆزیەکانی 
بابەتە  ئەو  ئەمریکا.  یەکگرتووەکانی  واڵتە 
یەکگرتووەکانی  واڵتە  کە  دەکات  لەوە  باس 
گرفتەکانی  و  کێشە  بە  زۆر  ماوەیەکی  ئەمریکا 
ناوخۆیانەوە گیر دەخۆن و سەریان بەو شتانەوە 
مەشغوول دەبێت، ئەمە دەرفەتێکە بۆ داعەش 
واڵتانی  لە  بتوانن  بکەنەوە  خڕ  خۆیان  کە 
ئیسالمی پێشڕەوی بکەن و دەست بگرن بە سەر 
خاکدا وەک ئەوەی لە ئێراق ڕوویدا و ڕەنگە ئەو 
دیکە  جارێکی  بیەوێت  تیرۆریستییە  ڕێکخراوە 
شانسی خۆی لە ئێراق تاقی بکاتەوە و ئەمجارە 
ڕەنگە لە کەرکووک یا مەخموور ئەو ئامانجانەی 
خۆیی  وەک  دەبێت  کورد  بۆیە  هەر  بپێکێت، 
هەموو سەنگەرەکانی بەرانبەر بە ئەو شوێنانەی 
قایمتر  لێیە  داعشی  سەرهەلدانەوەی  مەترسی 
بکات چونکە دوور نییە لەو ئاڵۆزیانەی ئەمریکا 
بیانەوێ  دیکە  جارێکی  هێزە  ئەو  ناوچەکە  و 

هێرش بکەنە سەر کوردستان.
شتەی  ئەو  دەڵێن  تیرۆریستییە  تاقمە  ئەم 
دەبەستێتەوە  ئێمەوە  بە  ئەمریکا  ڕووداوەکانی 
ئەوەیە کە خاج پەرەستەکانی ئەمریکا زیاتر لە 

جاران تووشی کێشەی ناوخۆیی دەبن. ناکۆکیی 
کە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  ناوخۆ  لە  سیاسی 
ڕێبەرانی ئەو واڵتە کەمتر گرنگی بە کێشەکانی 
بکەن  دەست  و  بدەن  ئیسالمییەکان  واڵتە  ناو 
لە  و  ناوچەکە  لە  هێزەکانیان  دەرەوەی  بردنە  بە 
بە  خۆیان  ناوچەکە  واڵتانی  دیکەشەوە  الیەکی 
دەستەوەستان  ئۆتوریتەیی  وبێ  گەندەڵی  دەستی 
چارەسەر  خۆیان  کێشەکانی  ناتوانن  و  ماونەتەوە 
بکەن و خەڵکەکەیان وەزاڵە هاتوون و داوای نەمانی 
کە  ئێراق  واڵتی  تایبەتی  بە  دەکەن  رژیمانە  ئەو 
گەندەڵی و زوڵم و زۆرێکی زۆری تێدایە و هێزەکانی 
حەشدی شەعبی الیەنە سوننەیان وەزاڵە هێناوە و 
ئەو ئەگەرە زۆرە کە هەر داعش یا هێزێکی دیکەی 
ماوەیەکی  لە  ببێتەوە  پەیدا  ئەلقاعدە  وەک  سوننە 
و  ببێتەوە  کۆ  دەوریەوە  بە  زۆر  خەڵکێکی  کورتدا 

ناوچانە  ئەو  و  موسل  وەک  دیکەی  سناریۆیەکی 
ڕووبدەنەوە.

ڕێکخراوە  کە  دەدەن  نیشان  وا  ڕووداوەکان  ڕەوتی 
ئەلقاعیدە  و  داعش  تالیبان،  وەک  تیرۆریستیەکان 
خەریکی خۆ رێکخستنەوەن و بەو شێوە دەیانەوێت 
کە بەشێکی زۆر لە ناوچەکە بخەنە ژێر ڕەکێفی خۆیان 
ئاڵوزیی  هۆیی  بە  نەکرێت  داگیر  بۆشیان  ئەگەر  و 
کوشتاری  و  تەقینەوە  بدەنە  دەست  شوێنانە  ئەو 
بێتاوان. قسەی ئاخر ئەوەیە ئێمەی کورد  خەڵکی 
گرتووە  قەرارمان  کوێدا  لە  ئاڵۆزیانە  و  کێشە  لەم 
و چ ئامادەکارێکمان کردوە و دەیکەین بەرانبەر بە 
ئەو  لەالیەن  دەسدرێژییەک  هەر  ڕوودانی  ئەگەری 

هێزانەوە؟

داعش و خۆ تەیار کردنەوە

محەمەد حەکیمی

ئارمان ڕەجەبی
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لەم ڕۆژانە باسی هەڵبژاردنەکانی ئەمریکا و 
دۆڕانی دۆناڵد ترامپ یەکێ لە سەرەکیترین 
تا  کە  هەڵبژاردنێک  جیهانە.  هەواڵەکانی 
دوایین کات سەرۆک کۆماری ئەمریکا »دۆناڵد 
بۆ  و  دەبات  ناوی  ساختەکاری  بە  ترامپ« 
جێ  والتە  ئەو  ڕاسیستەکانی  و  ڕاستڕەو 
پرسیارە. لەم بە ناو هەڵبژاردنەدا ترامپ بە 
ترامپ  بەاڵم شکستی  دۆڕاندی:  ڕەقیبەکەی 
شکستی پەیکەرێکی جیهانی نوێی فاشیزمی 
بێ  کە   دەسەاڵتێک  بوو.  سەرمایەداری 
مافی  سەر  کردنە  هێرش  دەستیدایە  پەردە 
و  ژینگە  و  خەڵک  تەندروستی  و  کرێکاران 
و  ڕاسیزم  گەشەپێدانی  و  زیندووکردنەوە 
دەست ئاوااڵکردنی کۆمپانیا و سەرمایەدارانی 
ئەمریکا بۆ کەڵەکەی سەرمایە لەسەر حسابی 
جیهان  کردنی  نائارام  وە  مافیانە،  بێ  ئەم 
و  کۆمپانیا  لەو  ئەتۆمی  هەڕەشەی  تاڕادەی 
دەوڵەتانەی کە پێشبڕکێی ئەمریکا دەکەن. 
»جۆ  دیمۆکراتەکان  نوێنەری  کە  هەرچەن 
بایدێن« ئەو کەسە نییە کە الیەنگرانی چەپ 
و دێمۆکرات لە ئەمریکا بە تەواوەتی دڵی پێ 
ببەستن بەاڵم لەم سەردەمە و لە کاتێکا کە 
فاشیزمی  بیرۆکەی  و  ڕاست  نەتەوەپرەستی 
والتدا  سەر  بە  بوو  خەریک  ئەمریکایی 
شکستی  چەپەکان  هیوای  تەنیا  ببێ،  زاڵ 
لە  ئەوەش  شێوازێک.  هەر  بە  بوو  ترامپ 
چەپی  ڕادیکاڵی  حێزبەکانی  بەیاننامەکانی 
کۆمۆنیستی  پارتی  وەک«  ئەمریکایی 
ئەمریکا » و » پارتی مارکسیست لنینیست 
مائۆیستی ئەمریکا » ڕەنگدانەوەی بەرچاوی 
ترامپ  نەمانی  کە  وایە  پێیان  ئەوان  هەیە. 
دەوڵەتەکەی  کارکردنی  و  بیر  سیستمی  و 
ڕێگە بۆ هەڵوشانەوەی ترامپیزم و فاشیزمی 
ڕاسگەرا لەو واڵتە خۆش دەکات و ئایندەی 
ڕادیکاڵ  بزووتنەوەیەکی چەپی  سەرهەڵدانی 

لەو والتە مسۆگەر دەکا.
هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی واڵتە یەکگرتووەکانی 
تایبەت  ناوخۆیی  بابەتێکی  وەک  ئەمریکا 
هەڵبژاردنە  ئەم  ناکرێت.  تەماشا  واڵتە  بەو 
ڕاستەوخۆ پێوەندیی بە کۆمەڵیک دیاردە و 
هەڵوەیستی دەنگدەرانی ئەمەریکا و پێشوازی 
ڕای  بەرفراوانی  ناوەندێکی  ئەرێنی  کردنی 
دونیایە  حکومەتەکانی  و  جیهان  گشتی 
هەڵوێست  بە  پەیوەستە  ئەنجامەکەی،  لە 
»ترامپیزم«.  دیاردەی  بەرانبەر  وەرگرتن 
کردنەوەی  زەق  »ترامپیزم«  دیاردەی 
ڕەهای  سەروەریی  و  نوێ  لیبراڵی  چەمکی 
نەهێشتنی  یانێ  »ترامپیزم«  بازاڕە. 
و  سیاسەت  لە  پرەنسیپ  و  بایەخەکان 
زەقکردنی  و  نێودەوڵەتی  پەیوەندی  لە 
گوتاری ڕق و قینە و بوغز، و فراوانکردنی 
پۆپۆلیسمی درۆزن، و بەکارهێنانی ناوەۆرکی 
وەاڵمدانەوەی  و  سیاسی  گفتی  لە  سووک 
بەرامبەر و سوکایەتیکردن. »ترامپیزم« کە 
گڵوبالیزمی  دژایەتی  دا  هەوڵی  سەرەتاو  لە 
ڕزگاریدەری  وەک  خۆی  و  بکات،  ئەمەریکا 
سەرمایەداری نیشان بدات، بەاڵم نەزانکارانە 
و  کردەوە،  قووڵتر  سەرمایەداری  قەیرانی 

ئەمریکایشی تووشی وەها قەیرانیک کرد کە 
تا چەندین دەیە ناتوانن زیانەکانی بسڕنەوە. 
و  نوێ  لیبراڵی  سەرمایەداریی  قەیرانەکانی 
ئەمەریکا  لە  نەک  »ترامپیزم«  پیادەکردنی 
بەڵکوو  بەرەوڕووبوون،  بەست  بن  لەگەڵ 
تووشی  سیاسەتە  ئەو  جیهاندا  هەموو  لە 
و  سەرمایەداری  و  بووە،  قووڵ  قەیرانێکی 
ئەوەی  بۆ  نوێ  لیبراڵیزمی  ناوەندنەکانی 
پێداچوونەوە بە خۆیاندا بکەنەوە و بە دوای 
ڕەخنەیان  بگەرێن،  قەیرانەکاندا  چارەسەری 

ئاراستەی ترامپ دەکرد!
دوای سەرکەوتنی »بایدێن« و دەسپیکردنی 
هەوڵی  و  راستڕەوەکان  بزووتنەوەی 
نمادی  کە  کۆنگرە  بینای  داگیرکردنی 
هێماکانی  بوو  واڵتە  ئەو  دیمۆکراسی 
ئەمریکا  سەرمایەداری  هەڵوەشانەوەی 
دەستی پێکردووە. ئەمە وتەی باب ئاڤاکیان 

لە ڕێبەرانی چەپی ئەمریکایە. بەاڵم پەیامی 
ئەو تەزاد و دژایەتییە کە لە ئەمریکا درووست 
بوو چییە؟ ئایا پێویستی بە بزووتنەوەیەیکی 
جەماوەری سۆسیالیستی لە مێژووی ئەمریکا 

خۆی دەنوێنێت؟
لەم وتارە ئێمە نامانئەوێت هەموو دیاردەکانی 
ئەم ڕووداوانەی دوایی ئەمریکا هەڵسەنگێنین 
و باس لە دەرفەتی مێژوویی بۆ بەرەی چەپ 
لەو واڵتە دا بکەین. ئەوەی لە نیازە بیزانیین 
ئەوەیە کە ئایا نەمانی ئەو بیرۆکە لەو والتە 
و لە ئوروپا چ کاریگەرییەکی لە سەر ڕەوتی 

ڕووداوەکان لە ناوچەی ئێمە دا  هەیە؟
ترامپ  دوای  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  ئایا 
خۆی  دا   بارودۆخە  ئەو  گەڵ  لە  چۆن 
گۆشاری  بە  کە  ترامپ  دەگۆنجینیت؟ 
تا  بێنێت  بە چۆک  ئێران  دەیویست  زۆرینە 
لە  ئامانجەکانی؟  بگاتە  توانی  ڕادەیەک  چ 
بەر ئەوە کە لە ڕاستیدا تەنگژە و دژایەتی 
نێوان دەسەاڵتدارانی ئه مریكا و ئێران ته نها 
قسه یه كه  هه رگیز په لناهاوێت بۆ كۆتایهێنان 
ئیسالمی  كۆماری  سیاسیی  به ده سه اڵتی 
ئیسالمی  کۆماری  کە  ئەوە  بەر  لە  ئێران، 
خۆی نیزامێکی سەرمایەدارییە و لە زۆر شت 
لەگڵ  دژایەتی  وەک  کۆکن،  و  هاوبەشن  دا 
ناوچەی  لە  سۆسیالیستی  و  چەپ  بەرەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دا.
تا  ئەوێت  ماوەی  و  پرسیارن  هەمووی  ئەمانە 
ڕاسییەکان دەرکەون. ترامپ کە تەنیا گرینگیی 
و  دەدا  واڵتەکەی  ئابووریی  بەرژەوەندیی  بە 
مرۆڤایەتییەکان  بەها  پاراستنی  بۆ  کاتێ  هێچ 
گۆشاری نەخستە سەر دەسەڵتدارانی تۆرکیا و 
ئێران و سووریا. ترامپ تەنیا بەرژەوەندییەکانی 
نیزامی سەرمایەداری ال گرنگ بوو. تەنانەت لە 
کاتی ڕێفراندۆمی هەرێمی کوردستانی باشوور و 
داگیرکرانی بەشێک لە ڕۆژئاوای کوردستان گوێ 
هاوپەیمانە  یارمەتی  دەنگی  و  کرد  کەڕ  خۆی 

کوردەکانی نەبیست.
بەاڵم ئەوەی لە ئەمریکا ڕوویدا لەوانەیە تەنها 
دیاردەیەکی ئەمریکای نەبێت. فاشیزیمی نوێ لە 
ئەڵمانیا زۆر بەهێز و ڕێکخراو لە سەر شەقامە 
و زۆر بە جێدی دژایەتی نەتەوەکانی دیکە لەو 
واڵتە دەکات. سەرۆکی فەرانسە قەیرانەکەی بە 

تایبەت لە بواری دابینکردنی ژیانیی خۆشتر بۆ 
چینی کرێکارلە ئەمریکا قوڵترە. چەندین ساڵە 
سەرسەختەکانی  ڕکەبەرە  لە  یەکێکە  فاشیزم 

دەسەاڵتی فەرانسە و بەردەوام لە لوتکەدایە.
لە  پێدەکەنین  ئەمریکا  بە  خەڵک  کاتێکدا  لە 
ئەوەی  بیردەکەوتەوە.  خۆیانیان  هەمانکاتدا 
مەترسیدارە ئەوەی لە ئەمریکا دەبێت هەر زوو 
دەبێتە مایەی الساییکردنەوە لە جێگاکانی دیکە. 
 ئەم شکستەی ترامپیزم لە دەنگدانێکدا ئاکامی 
سۆسیالیستیی  و  چەپ  خەباتی   لە  ساڵ   ٤
و  مانگرتن  لە  کە  ئەمریکایە  کۆمەڵگەی 
چەپ  باڵی  زیندووکردنەوەی  و  خۆپیشاندان 
پێشەوەی  هێنانە  و  دیموکرات  حزبی  نیو  لە 
نواند.  خۆی  دا  ساندێرس  وەک  قسەکەری 
دژی  بزوتنەوەی  و  ژنان  و  کرێکاران  دەنگدانی 
ڕاسیستی و یەکیەتییە کرێکاریەکان دژی ترامپ 
درێژەی  کە  بوو  سیاسی  مەیدانی  هاتنە  خۆی 
هەڵبژرادندا  لە  شکست  ناڕەزایەتیانەیە.  ئەم 
بزوتنەوە  ئەم  بۆپیشەوەی  هەنگاوێک  هەرچەند 
نێو  سیاسیی  ملمالنێی  مەیدانی  لە  ڕادیکاڵەیە 
بەاڵم  نیولیبرالیزم،  دژی  ئەمریکیدا  کۆمەڵگەی 
نیولیبرالیزم  دژی  سەرکەوتن  بەمانای  هێشتا 
گەیاندە  ترامپیزمی  کە  نین  سیاسەتانە  ئەو  و 
کە  شکستێک  شکا،   ترامپ  بەڵێ  دەسەاڵت. 
ترامپ،  وەک  نوێی  فاشیزمی  هەموو  بەرچاوی 
پوتین لە ڕوسیا و بۆلسۆنارۆ لە برزیل و و لۆپین 
کردووە.  ڕەش  دیکەدا  واڵتانی  و  فەرەنسا  لە 
هەر بۆیە شکستی ترامپ هۆکاری خۆشحاڵیەکی 
ئازادیخواز. ئەمە بەرهەمی  جیهانیە بۆ خەڵکی 
کرێکاران  خەباتی  هەروەها  و  نوێ  فاشیزمی 
و  نیولیبرالیزم  دژی  داهاتەکانە  کەم  توێژە  و 

فاشیزمی نوێ .
بەاڵم کاتێ ترامپ و خامنەیی و ئەردۆغان دەبینین 
دەزانین کە ئەم سیستەمە ناتوانێ تا ئەبەد بە 
زوڕنای شەڕ خەڵک فریو بدا. ئەم دیموکراسیە 
سیاسیەکەیدا  سیستەمە  شکستی  لەگەڵ 
بەرەوڕووە و ئەگەر ئامادەیی سیاسی و فکری لە 
خوارەوە الی خەڵکی زەحمەتکێش و ژێردەست 
و  نوێنەرایەتی  سیستەمی  گۆڕینی  بۆ  هەبێ 
کات  هەمو  لە  ئەمڕۆ  ئەوا  ئێستا،  پەرلەمانی 
لەم  بوونە  ئازاد  ئەم  و  ئامادەیە  زەمینە  زیاتر 
بۆ  پێویستیەک  بووەتە  سیاسیە  سیستەمە 
ڕزگاربوون لەدەست ناچاریی هەڵبژاردن لە نێوان 
ترامپە توندڕەو و بایدنە میانەڕەوەکاندا. ئاسۆی 
بەردەم بزوتنەوەی شۆڕشگێڕانەی زەحمەتکێشان 
دنیای  و  ئەمریکا  لە  کەمداهاتەکان  توێژە  و 
ئەمڕۆدا ئەوەیە کە چۆن بزوتنەوەیەکی سیاسی 
ئابوری  و  ئایندەیەکی سیاسی  و چ  جەماوەری 
لە سەرمایەداری خەریکین سازدەکەین،  جیاواز 
کە نەک هەر لە دەنگدانەکان و ملمالنێی سیاسی 
کاریگەریی خۆی دابنێ بەڵکو دژی هەموو حزب 
و چینی دەسەاڵت مێحوەر بتوانێ ڕیزێکی جیاواز 
لە  تا  بکا  نمایش  و خەباتێکی سیاسی جیاواز 
کۆمەڵگەدا  بەڕیوەبردنی  و  دەسەاڵت  مەیدانی 
شکست بە هەموو نوێنەرانی درۆزنی دێمۆکراسی 

و ترامپەکانیان بهێنێ. 
دەبێت،  قەیران  تووشی  دیموکراسی  بەاڵم 
دەبن.  داڕمان  تووشی  دیکە  دەسەاڵتەکانی 
کە  ئەوەی  بۆ  ئاگادارین  هەمووی  ئەمانە 
بو  بانگەشەی  ساڵەهایە  کە  نەزمەش  ئەو 
یەک  تەنیا  و  بوو  داڕمان  تووشی  دەکرێت 
ڕێگای تر لە بەر دەم مرۆڤایەتی ماوە ئەویش 

سۆسیالیزمی دێمۆکراتیک و شووراییە.

دێمۆکراسیی سەرمایەداریی ئەمریکا بەرەو هەڵوشانەوە

 ئەم شکستەی ترامپیزم لە 
دەنگدانێکدا ئاکامی ٤ ساڵ لە 
خەباتی  چەپ و سۆسیالیستیی 

کۆمەڵگەی ئەمریکایە کە لە مانگرتن 
و خۆپیشاندان و زیندووکردنەوەی 
باڵی چەپ لە نیو حزبی دیموکرات 

و هێنانە پێشەوەی قسەکەری 
وەک ساندێرس دا خۆی نواند. 
دەنگدانی کرێکاران و ژنان و 
بزوتنەوەی دژی ڕاسیستی و 

یەکیەتییە کرێکاریەکان دژی ترامپ 
خۆی هاتنە مەیدانی سیاسی بوو 
کە درێژەی ئەم ناڕەزایەتیانەیە.

ئاژوان- سنە
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شوێنێکی  کە  دەوترێت  کەسێک  بە  دەسفرۆش 
بۆ  ناچارە  و  نییە  کەسابەت  بۆ  دیاریکراوی 
ئەوەی ژیانی بەڕێوەبەرێ و داهاتێکی هەبێ لە 
شوێنێکەوە بۆ شوێنێکیر بڕوات،  زۆربەیان لە 
سەر شۆستەی شەقامەکان جل و بەرگ ، کەوش 
ناوخۆیی  شتومەکی  و  خواردەمەنی   ، کیف   ،
دوکانەکان  لە  هەرزانتر  بەنەرخێکی  دەرەکی  و 

دەفرۆشن.
لە  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  دەسفرۆشی 
ئێراندا شتێکی تازە نییە بەاڵم زۆربوونی ئاماری 
بچووکەکانی  و  گەورە  شارە  لە  دەسفرۆشان 
کردووە  وای  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  و  ئێران 
بۆ  شارەکان  شاراداریی  کاربەدەستانی  کە 
بەرنامە  و  تەرح  چەندین  ڕووبەڕووبوونەوەیان 
هیچکامیاندا  لە  هەتائێستاش  و  دابرێژن 
بۆچی  بزانین  ئەوەی  بۆ  نەبون،  سەرکەوتوو 
ئاماری دەسفرۆشان وا زیادی کردووە پێویستە 
چاوێک بە مێژوی دەسەاڵتی حکوومەتی ئێران 
هەتا ئێستا بخشێنین، بەپێی ئامارە فەرمییەکانی 
ئێران تەنیا لە ساڵەکانی ١٣8٤ تا ١٣97 واتە لە 
١٣ ساڵدا ژمارەی ئەوانەی لەتەمەنی کارکردندان 
النیکەم  ١6 ملیۆن کەس زیادی کردووە. ئەم 
کەسانەی ئەو نەسڵەن کە بەشێکی بەرچاویان 
گەورەبوونەوەی  بۆ  ڕژیم  پڕۆپاگاندای  بە 
خانەوادەکان بوونی منداڵی زیاتر لەدایکبوون و 
زۆربەیان لەدایکبووی دەیەی شەستی هەتاوین. 
ئەو نەسڵە ئێستا پێگەیشتوون و ئامادەی کارن 
ئێران  حکوومەتی  سیاسەتەکانی  لەبەر  بەاڵم 
کاریان  بووە  بەدواوە  ئابووریی  داڕمانی  کە 
کە  نێونەتەوەییەکان  گەمارۆ  دەسناکەوێ. 
ئێرانن،  حکوومەتی  چەوتی  سیاسەتی  ئاکامی 
و  حکوومەت  کاربەدەستانی  گەندەڵی  و  دزی 
زۆرێک  قوروخکرانی  دەستوپێوەندەکانیان، 
دەوڵەتییەکاندا  دامودەزگا  لە  شوێنەکان  لە 
دەستوپێوەندەکان  و  کار  و  کەس  الیەن  لە 
حکوومەتەوە، درانی هەموو پرۆژە گەورەکان بە 
سپای پاسداران، سەرفی بوودجەیەکی زەبەند بۆ 
بەهێزکردنی تیرۆریستە هاودەستەکانی کۆماری 
ئیسالمی لە هەموو جیهان، دانانی پارەیەکی زۆر 
بۆ شوێنە ئاینییەکان و ناوەندە ئاینییەکان بۆ 
و سەدان سیاسەتی  دەیان  و  فریودانی خەڵک 
دیکەی لەو جۆرە وای کردووە الوان و تازەالوانێک 
کە ئامادەی کارن و کاریان دەسناکەوێ زۆریان 

ڕوو بکەنە کاری وەکوو دەسفرۆشی.
داوەتە  دەستیان  شارەکان  شارەداریی  هاوکات 
دامەزراندنی کەسانێک کە بە تاوانی توندوتیژی 
و چەقۆکێشی لە زینداندا بوون و ئەو کەسانە 
بۆ سەرکوت و بێحورمەتی بە دەسفرۆشەکان و 
هێرش کردنەسەریان بە  توندترین و ناشیرینترین 
بۆ  شتومەکەی  تۆزە  ئەو  تااڵنکردنی  و  شێوە 
بەکاردێنن.   دەیفرۆشن،  خانەوادەکانیان  بژیوی 
زۆر  نامرۆڤانەیە  و  ناشیرین  هەڵسوکەوتە  ئەو 
خەڵک  و  لێکەوتووتەوە  خەڵکی  ناڕەزایی  جار 
بەاڵم  جواب  هاتوونەتە  دەسفرۆشەکان  لەسەر 
قەزاییەکانی  و  ئەمنییەتی  دەزگا  ئەوەی  لەبەر 
خۆیان  مەئموورەکانی  لە  پشتیوانی  حکوومەت 
پەرەدەستێنێ  زیاتر  دیاردەیە  ئەو  دەکەن 
و  دڕندانەتر  ڕۆژ  لە  ڕۆژ  مەئموورەکان  و 
و  دەبەنە  دەسفرۆشان  ڕووبەڕووی  ناشیاوتر 
لێدەستێنن  پارەیان  بێحورمەتییان پێ دەکەن، 
مەئموورانە  ئەو  ئەوەی  دەکەن.   تااڵنیان  و 

دەیکەن تەنانەت لەگەڵ یاسا نائینسانیانەکانی 
حکوومەت نایەتەوە کە دەڵێ ئەگەر شتومەکی 
و  شارەداری  ببرێتە  دەبێ  گیرا  دەسفرۆشێک 
پاش ئەوەی خاوەنەکەی جەریمە کرا شتەکانی 

بە تەواوی بدرێتەوە. 
لە واڵتانێک کە زۆرترین ئەژماری دەسفرۆشیان 
تێدایە وەک  هێندوستان، سەنگاپوور ، مەکزیک 
بۆ چارەسەری ڕێژەیی گرفتەکانی دەسفرۆشەکان  
بۆ  مافیان  کۆمەڵێک  و  دانراوە  یاسا  هەندێک 
کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  بەاڵم  کراوە،  دیاری 
بۆ  مافێکیان  هیچ  نەک  گشتی  بە  ئێران  و 
دیاری نەکراوە بەڵکو ئەو کۆمەڵە بڕیارەش کە 
دژایەتی  بۆ  کارەکەیان  بە  سەبارە  دەردەکرێت 

و لە ناو بردنیانە نەک بۆ دۆزینەوەی چارەسەر 
کار  خەریکی  ئەوەی  بۆ  باش  پالنێکی  و 

وکەسابەتیان بن.
کە  پێشتر  کانی  ساڵە  بۆ  بگەرێینەوە  ئەگەر 
شوێنی  بوو  کەم  دەسفرۆشەکان  هەژماری 
وا  بوو  دوکانەکان  بەردەم  زۆرتر  کەسابەتیان 
پارەیەکیان  بڕە  مانگانە  دوکاندارەکان  کە  بوو 
بەردەم  لە  دەدان   رێگەیان  و  وەردەگرتن  لێ 
دۆکانەکەیان شتەکانیان دانێن و کەسابەت بکەن 
یان لە ترمیناڵەکان  هەر کامە و شوێنێکیان بۆ 
خۆیان  کەسابەتی  خەریکی  و  دەکرابوو  دیاری 
ژمارەی  زۆربوونی  لەگەڵ  وردە  وردە  دەبوون. 
و  نامرۆڤانە  سیاسەتە  ئاکامی  لە  دەسفرۆشان 
دژە کرێکاری و هەڵەکانی حکوومەتی ئیسالمیی 
ئێراندا و کەم بوونی شوێن بۆ کەسابەت روویان 
شەقامەکەن  سەر   ، مۆڵەکان  مەیدانەکان،  لە 
وتەنانەت کۆاڵنەکانیش کرد، لەم نێوەدا کۆمەڵێک 
لە کار بە دەستانی رژێم لە شارەداری شارەکان 
و کۆمەڵێک سەرمایەدار ئەمەیان بە هەلێک زانی 
و  بچەوسێننەوە  هەژارە  خەڵکە  ئەو  زیاتر  کە 
کردە  تەماحیان  خۆیان  گیرفانی  پڕکردنی  بۆ 
ئەو تۆزە پارەیەش وا دەسفرۆشەکان بە ڕەنجی 
شانیان پەیدایان دەکرد. سەرەتا کاربەدەستانی 
شارەدارییەکان بە هاوکاریی سەرمایەدارەکان و 
خاوەن مۆڵ و پاساژە گەورەکان بڕێ پارەیان 
بەردەم  لە  کە  کەسانەی  ئەو  بۆ  کرد  دیاری 
دووکان ومۆڵەکان ئەشیا و کەلوپەل دەفرۆشن 
مۆڵەکان  خاوەن  و  دووکاندار  الیکەوە  لە  واتە 
دیکەوە  الیەکی  لە  وەردەگرت  پارەیکیان 
ژمارەیەکلە کارمەندانی شارەداری کە هاودەستی 
ئەو تااڵنە بوون. ئەم تاوانە ئەوەندە بەردەوام 

دامودەزگانی  دواتر  کە  بەرینبووەوە  و  بوو 
رژێم بە ناچاری دانیان بەوەدا نا کە مافیایەک 
پێک هاتووە بۆ ئەم کارە کە پۆلیس خەریکی 
دەسبەسەر  بۆ  چوونە  بەدوادا  و  لێکۆڵینەوە 

کردنی ئەندامانی ئەو مافیایە!!!
لە  کەس  چەن  قسەی  و  بەڵگە  پێی  بە 
دەسفرۆشەکانی شارە جۆراو جۆراکانی کوردستان 
و ئێران و بە تایبەتیش لە شاری تاران، ئێستا 
شوێنەکانی ناو بازاڕ و شوێنە شلۆقەکان بە بڕە 
پارەیکی دیاری کراو بۆ مانگێک بە شێوەی رەهن 
لە  پارەیە  بڕە  ئەم  دەسفرۆشەکان  بە  دەدرێت 
٣٠٠ هەزار  تمەنەوە دەس پێدەکات تا ٥ ملیۆن 
گەرەنتییەک  هیچ  کاتێکدایە  لە  ئەمە  تمەن  

نییە کە بەکرێگیراوانی شارەداری هێرش نەکەنە 
لەو  تەنانەت  نەبەن  ئەشیاکانیان  و  سەریان 
هاتوچۆ  کۆرۆنا  پەتای  بە هۆی  کە  ماوەیەشدا 
نەبوو  کەسابەتێکیان  هیچ  و  کرابوو  قەدەغە 

کرێی شوێنەکانیان لێ وەرگیراوە.
کاربەدەستانی  هەڵسووکەوتی  شێوەی 
حکوومەت و سسەرمایەداران لەگەڵ ئەو توێژە 
تازەالوانی  و  منداڵ  زۆریان  کە  زەحمەتکێشە 
هەژارن ناوەرۆکی دەسەاڵتی گەندەڵ و مافیایی 
دەدا  نیشان  ئێران  لە  ئیسالمی  سەرمایەداریی 
بە  کەسانە  ئەو  دەزانن  ئەوەی  سەرەڕای  کە 
تۆزێک پارە کە دیار نییە بە قەرزیش پەیدایان 
نەکردبێ تۆزێک شتومەک دەکڕن و دەیانەوێ لە 
بەو  ژیانی خۆیان  ڕێگەیەکی شەرافەتمەندانەوە 
کەسابەتە بەرنەسەر و بە دڵڕەقی تەواو تااڵنیان 
دەکەن و شتەکانیان دەشکێنن و ڕێگە لە کار و 

کەسابەتیان دەگرن. 
کۆماری  گەندەڵی  دەسەاڵتدارانی  پالنەکانی 
ئیسالمی تەنها بۆ پڕکردنی گیرفانی خۆیانە و 
هیچ بیرێک لە ژیانی خەڵکی هەژار ناکەنەوە، بۆ 
نموونە لە شاری هەمەدان چەند ساڵ لەمەوپێش 
تەرخان  بودجەی  و  دەرکرد  بڕیاری  شارەداری 
دابنێت و  ناوەڕاستی شار  لە  پیادەڕەوێک  کرد 
لەو  وەستانی دەسفرۆشی  و  هاتوچۆی سەیارە 
زۆری  یەکجار  کرد خەرجێکی  قەدەغە  شەقامە 
بۆ ئەو تەرحە کرد و دزییەکی زۆری تێدا کرا 
هەتا تەواو بوو بەاڵم لەدەرەنجامی ئەو تەرحەدا 
کەسابەتیان  شوێنە  لەو  دەسفرۆشانەی  هەموو 
دەکردی بێکار بوون و بەرپرسانی حکوومەت بە 
هەموو  ئەو  نەبوو  گرینگ  بۆیان  شێوەیک  هیچ 
مرۆڤە کە لەوێ کەسابەتیان دەکرد ئێستا چیان 

لێ بەسەر دێت! لە کوێ کەسابەت دەکەن! بە 
بێ ئیش و کار چۆن دەژین! 

نموونەی دیکەی ئەو کارە لە شاری سنە ڕوویدا 
کە شارەداری بە هاوکاریی سپای پاسداران لە 
کە  داڕشت  تەرحێکیان  بازاڕی شاری سنە  ناو 
دەسفرۆش  دەیان  کردنیەوە  ئیجرایی  هۆی  بە 
بێکار  و   دەسدا  لە  کەسابەتەکانیان  شوێنی 
بوون ئەم تەرحە لە شەقامی فردەوسی سنەیە و 
بوودجەیەکی زۆری بۆ تەرخان کراوە. شارەداری 
ئەم جارەی سنە  کە بۆ دەنگ کۆکردنەوە چەندین 
چارەی  دابوو  دەسفرۆشەکان  بە  بەڵێنی  جار 
گونجاو بۆ شوێنی کار و کاسبیان بدۆزێتەوە پاش 
بەرپرسەکانی  هەموو  وەکوو  دەسبەکاربوونی 
دیکەی حکوومەت دەرکەوت بەڵێنەکانی درۆینە 
و فریوکارانە بوون! سپای پاسداران لە شارەداری 
هەموو  لە  و  هەیە  زۆری  دەورێکی  شاری سنە 
کارەکاندا دەستی هەیە و هیچ تەرح و بڕیارێکی 
پاسداران  سپای  ڕێگەپێدانی  بێ  بە  شارەداری 
جێبەجێ نابێ. ماوەیەک لەمەوبەر کە بە هۆی 
فردەوسی  شەقامی  لە  شارەداری  کارەکەی 
ناڕەزایی  بۆ  و  بوون  بێکار  دەسفرۆشەکان 
دەربڕین خۆپێشاندانیان کرد بەرپرسی سوپای 
بیتەولموقەدەسی کوردستان و پاسدارێکی زۆر 
چوونە ئەو شوێنانەی بۆ دەسفرۆشەکان دیاری 
ئاشکرا  بە  و  لێکردن  هەڕەشەیان  و  کرابوو 
نیشانیاندا پشتی بەرپرسانی شارەداری دەگرن 
و ئەگەر دەسفرۆشەکان درێژە بە ناڕەزایی بدەن 

سەرکوتیان دەکەن. 
و  شوێن  کۆمەڵێک  سنە  شارەداری  ئێستا 
رێکاری دیاری کردووە بۆ دەسفرۆشەکان و 
شەقامی  تەرحی  هۆی  بە  بەوانەی  تایبەتە 
پێدانی  رێکارەکەی  بوون  بێکار  فردۆسیەوە 
وامێکی ١٥ ملیۆن تمەنییە کە بۆ ژمارەیەکی 
کەم دیارییان کردووە، کە بە هەزار زەحمەت 
و دوای چاوەڕوانییەکی زۆر دەدرێت ئەویش 
بانک  مەرجەکانی  دەسفرۆشەکان  ئەگەر 
ئەوەیە  یەکیان  کە  بەجێبێنن  شارەداری  و 
کە  بیسەلمێنن  دەبێ  دەسفرۆشەکان  کە 
دووکان یان شوێنێکی کەسابەتیان داناوە و 
وا  شوێنانەش  ئەو  وامەیە.  بەو  پێویستیان 
کاتێکی  و  گرانە  کرێیان  زۆر  کراون  دیاری 
ئەوەندە  گشتی  بە  و  هەیە  دیاریکراویان 
بەو  بکەن.  کار  تێیاندا  خەڵک  ناهێنێ 
بەو  و  کەمە  پارە  بڕە  بەو  دیارە  شێوەیە 
توێژە  ئەو  دەردێکی  هیچ  قورسانە  مەرجە 

زەحمەتکێشە چارەسەر نابێ. 
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران و دەسەاڵتدارەکانی 
توێژە  و  دەسفرۆشەکان  نییە  گرینگ  بۆیان 
ژێر  لە  چەند  زەحمەتکێشەکان  و  هەژار 
زەحمەتە،  چەندە  ژیانیان  و  گوشاردان 
لە قازانج و بەرژەوەندیی خۆیان  بیر  ئەوان 
دەکەنەوە و ڕۆژ لە ڕۆژ بە ڕێگە و شێوەی 
تازە درێژە بە زوڵم و چەوساندنەوەی خەڵک 
ئیسالمیی  سەرمایەداریی  کۆماری  دەدەن. 
بێمافی  و  ئێران هۆکاری سەرەکیی هەژاری 
و  کرێکاران  ژیانی  گرفتەکانی  هەموو  و 

زەحمەتکێشانە. 

سەرمەیەداریی ئیسالمیی ئێران تاوانباری ئازارەکانی دەسفرۆشانە

مانی مەلەک
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کۆماری ئیساڵمی بۆ لە ناو بردنی دژەبەرانی خۆی 
دەستوری  لە  بری  و  کوشت  ئامرازەکانی  هەموو 
بۆ  پیاڵنەکانی  هەموو  وە   . دانابوو  خۆی  کاری 
کوشتن  واتا  خۆی  مەبەستی  گەیاندنی  ئامانج  بە 
بەرانی خۆی تاقی کردەوە .   بردنی دژە  ناو  لە  و 
موشک باران کردنی ئوردوگاکان ، کەمین دانانەوە 
لە سەر رێگای هاتوو چۆکردنی ماشینەکان ، بۆمب 
دوورەوە،  رێگای  لە  کردنی  کۆنترۆل  دانانەوەو 
قورس  چەکی  بە  ئوردوگاە  لە  شەوانە  تەقەکردنی 

و نیوە قورس . 
دیارە بەشێکی هەرە زۆری بنەماڵەی پێشمەرگەکان 
ئۆردوگاکان  لە   . منااڵن  و  ژنان  لە  پێکهاتوو 
پێشمەرگەکان  وێرای  ئەوانیش  بوون کە  نیشتەجی 
ناو بردن . کەواتە  لە  ئامانجی کوشتن و  دەبوونە 
بردنی  ناو  لە  تەنیا  ئیساڵمی  کۆماری  ئامانجی 
پێشمەرگەو بەرپرس و کادێرو الیەنگرو هەڵسواراوی 
سیاسی نەبوو ، بەلکوو ژنان و منااڵنیش دەکرانە 
ئامانج و لەناو دەبردران کە بۆ ئەو مەبەستە نمونە 

یەکجار زۆرن .
    کۆمەڵە وەک هێزێکی شۆرشگێرو چااڵک و پڕ 
لە مەترسی بۆ کۆماری ئیساڵمی ئێران ، بەردەوام 
جێگەو  بووە.  ئیساڵمی  کۆماری  نیگەرانی  جێگای 
شۆرشگێری  کۆمەاڵنی  ناو  لە  کۆمەڵە  پێگەی 
پێشمەرگەی  خۆشەویستی  هەروەها  و  کوردوستان 
ئەم  هەر  حاشاهەلنەگرەو  لەناوچەکە   ، کۆمەڵە 
جێگەی  بەردەوام   ، هەلسورانە  و  خۆشەویستییە 
بووە  ئیساڵمی  کۆماری  سەرئێشەی  و  نیگەرانی 
زەربەلێدان  لە  ساتێکیش  بۆ  ئیساڵمی  کۆماری   .
ڕێبەرایەتی  بە  کوردوستان  شۆرشی  کۆمەلەو  لە 
دابووە  هەوڵ  لە  بەردەوام  و  نەبووە  غافڵ  کۆمەڵە 
زەربە لە کۆمەلە بدات و بزوتنەوەی شۆرشگێرانەی 
کوردوستان لە ناوەرۆکی شۆرشگێرانەی خۆی بەتا 
هەزینەیەکی  مەبەستە  ئەم  بۆ  دیارە   . کاتەوە  ڵ 
یەکجار زۆری داوە . بۆێە تیرۆرکردن و لە ناو بردنی 
رۆژەکانی  یەکەمین  لە  هەر  کۆمەڵە  هەلسوراونی 
 ، ئیساڵمییەوە  کۆماری  گەیشتنی  بەدەسەاڵت 
کۆمەڵەش  بەداخەوە   . دادەنرێت  کار  لەدەستوری 
ئیساڵمی  کۆماری  پیاڵنەکانی  کەوتەداوی  جار  زۆر 
دلسۆزترینی  و  چااڵکترین  و  باشترین  جار  زۆر  و 
هاوڕێانمان بە دەستی پیاو کوژانی کۆماری ئیساڵمی 

خەڵتانی خؤێن کران . 
تەنیا  کۆمەلە   هەلسوراوانی  بردنی  ناو  لە  تیرۆرو 
تایبەت بە پێشمەرگەو کادیرەکانمان نەبوو ، بەڵکوو 
داوی تیرۆری ئینسانکوژانی کۆماری ئیساڵمی لەناو 
چەندین  و  گرت  قوربانی  دا  کۆمەڵەش  ناوەندی 
لێستاندین . کاک سدیقی  رێبەری خۆشەویستمانی 
کەمانگەر زمانی ئاگرینی شۆرش و خۆشەویستەکەی 
بێبەشانی کوردوستان و هاوڕێ غواڵمی کەشاوەرز، 
نەسرەوتوانەی  ڕۆڵە  تێکۆشەرو  لەو  دانە  دوو 
زۆر  کە  کوردوستانن  شۆرشگێرانەی  بزووتنەوەی 
بەداخەوە کەوتنە بەر شااڵوی تیرۆرو لە مافی ژیان 

کردن بێبەش کران .  
 ١٣68 سالی  خه رمانانی  مانگی  یه كه می  نیوه ی 
رێكه وته كانی ٤ و ١٣ی ئه و مانگه ، ئه و رۆژانه ن كه  
تێیاندا ره وتی ئێمه  دوو كه سایه تی هه ڵكه وتوو و دوو 
رابه ری ماندویی نه ناسی خۆی له ده ست دا. سدیق 
رێ  ئه ستێره ی  دوو  كه شاوه رز،  غواڵم  كه مانگه ر، 
نیشانده ری خه باتی چه وساوه كان و سته ملیكراوانی 
بەدەستی  داخەوە  بە  زۆر  کە  بوون  کوردوستان 
ژیان  مافی  لە  ئیساڵمی  کۆماری  کوژانی  ئینسان 

کردن بێبەش کران .
به همه نی جه وادی كه    له  جه ریانی خه باتی سیاسی 
پۆلیسی  ته عقیبی  له   بوون  ده رباز  بو  دا  نه هێنی 
زۆر  هه ڵبژاردبوو   كه شاوه رزی  غواڵمی  نازناوی 
بەداخەوە له رۆژی ٤ی خه رمانانی ١٣68 له حاڵێكدا 
بنه ماڵه كه ی  له گه ڵ  ده یویست  ساڵ   8 كه پاش 
پێك  چاویان  قێبرس  واڵتی  الرنكای  شاری  له  
بكه وێت، له الیه ن تیمیك له  به كرێگراوه كانی كۆماری 
به ر  هه لگرتبوو،  درایه   شوێنیان  كه   ئیسالمییه وه، 
چه ند  كه شاوه رز  غواڵمی  هاورێ  گولله .  ده سرێژی 
 ، الرناكا  ناوه ندیی  بیمارستانی  له   دواتر  سه عات 

گیانی به ختكرد.
هاوڕێ سەدیق کەمانگەر کە لە ناو ریزەکانی شۆرش 
بە زمانی ئاگرینی ئەو شۆرشە دەناسرا له  سه عات 
٢ی نیوه شه وی ١٣ی خه رمانانی ساڵی ١٣68 له  
خۆی  وتاری  دوایین  نوسینی  له   تازه   كه   حاڵێكدا 
پشوودانێكی  بۆ  و  دەبوو  ته واو  كۆمه ڵه   رادیۆ  بۆ 
كورت له  ژوره كه ی خۆی هاتبووه  ده رێ، به  ده ستی 
به كرێگیراوێكی كۆماری ئیسالمی كه  دزهی كردبووه  
خه ڵتانی  كۆمه ڵه وه ،  پیشمه رگه ی  ریزه كانی  ناو 
خوێن ده كرێ و دڵی كه یلی ئاواتی به  سه ركه وتنی 

زه حمه تكێشان بۆ هه میشه  له  لێدان ده كه وێ.
مانگی ڕەزبەری ساڵی ١٣7٢ ی هەتاوی ئۆردووگای 
ناوەندیی کۆمەڵە هێرشی مووشەکیی کرایە سەری 
و سەرجەمی موشەکەکان لەناو ئوردوگاە و دەورو 
گیانی  زەرەری  خۆشبەختانە  و  تەقانەوە  بەری 

کە  پاسێک  مینی  ساڵ،  هەمان  نەبوو.   بەدوادا 
ئەندامان و ژن و منداڵی پێشمەرگەکانی کۆمەڵەی 
تێ دا بوو لە ڕێگەی گەڕانەوە لە سلێمانییەوە تەقەی 

لێدەکڕێ.
هەروەها مانگی جۆزەردانی سالی ١٣7٤ دوو هەڵۆی 
و  فەرمان«  ناوی »عوسمان  بە  کۆمەڵە  باڵی  تیژ 
»عوسمان کیانی« ڕێک لە نزیک مەڵبەندی یەکی 
لە شاری سلێمانی   نیشتمانیی کوردستان  یەکێتیی 
کۆماری  بەکڕێگیراوانی  لە  کەس  پینچ  بەدەس 
ئیساڵمی دەدرێنە بەر دەسڕێژی گولله و دەس بەجێ 

گیانی ئازیزیان بەخت دەکەن. 
بە پێی ئەو زانیارانەی کە بە دوای تیرۆری ئەو دوو 
نیشانی دەدا کە جێگرایەتیی   ، ئازیزە دەسکەوتن 
سەرکردایەتییەکەی  کە  حەمزه  قەرارگای  زانیاریی 
پرسی  بەر   ، بوو  ورمێ  شاری  لە  کات  ئەو 
ڕاستەوخۆی ئەو تیرۆرانە بوون کە بە کڕێگیراوانیان 
لە کوردوستانی عێراق چااڵک بوون و کاریان کوشتن 
لەسەر  زانیاری  کۆکردنەوەی  و  ڕفاندنی  و  برین  و 
نیشتەجێ  سیاسی  هەلسوراوانی  گوزەرانی  و  ژیان 
کە  بوتڕێ  پێویستە  بوو.  عێراق  کوردوستانی  لە 
جێگرایەتیی زانیاری لە قەرارگای حەمزەدا گرووپێکی 
لە ژێر ناوی »ڕاپەڕین« بە سەرکردایەتیی کەسێک 
بە ناوی »کەماڵ ماوەتی« ڕێک خستووە بۆ ئەوەی 
لە  دژبەران  جێگای  و  شوێن  دیاری کردنی  پاش 

کوردوستانی عێراق تیرۆریان بکەن .  
نزیک کاتژمێر  لە هاوینی ساڵی ١٣7٥ی هەتاوی  
١٢ی شەو یەکێک لە گرووپەکانی تیرۆر لە سێ ڕیانی 
ئۆردووگای  تەنیشت  لە  کە  زەڕگوێز،  گوندی 
سلێمانی دا  شاری  نزیک  لە  کۆمەڵە  ناوەندیی 
تیمی  لەگەڵ  چەکدارانە  تێک هەڵچوونی  پاش  بوو، 
کۆمەڵە  پێشمەرگەکانی  لە  پیکهاتوو  پارێزگاریی 
کۆتایی  لە  ڕادەکەن.  پاشان  بۆسەو  دەکەونە 
لە  گولله یان   ١٠ و  تێک هەڵچوونەکەدا خومپارەیەک 
تازە بوون،  پاش خۆێان بەجێهێشت .خومپارەکان 
تەنانەت لۆگۆی سپای پاسدارانیان بەسەر گولله ی 

خەومپارەکانەوە بوو. 
ناوی کادیرو پێشمەرگەو ئەندام و اڵیەنگرانی کۆمەڵە 
لە کوردوستانی عێراق کە بونەتە قوربانی تیرۆری 

کۆماری ئیساڵمی بریتین لە : 

١- مام حبیب عەودە خەڵکی شاری سنە و ئەندامی 
کۆمەڵە کە لە ڕێکەوتی ٥ی 6ی ١99١ی زایینی لە 

شاری ڕانییە تێڕۆر کرا. 
خه ڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  فتحی،  آرام  محمد   -٢
کرماشان، له  رێکه وتی ٢7ی مانگی پوشپەری سالی 

١99١له  زڕگوێز تێرۆر کرا.
٣- صارم فرهادی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی شاری  
سنه ، له  رێکه وتی ١ی مانگی 9ی سالی  ١99١ له  

قه اڵدزێ تێرۆر کرا .
٤- سید محمود خدری، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
سلێمانی  له    ١99٢ ١ی  ١٢ی  رێکه وتی  له   سه قز، 

تێرۆر کرا .
 ٥- امیر بایاب، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه لکی بۆکان، 
و  تیرۆر  سلێمانی  له    ١99٣ ٢ی  ١ی  رێکه وتی  له  

بریندار کرا.
خه ڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  محمدی،  رفیق   -6   
مه ریوان، له  مانگی 7ی ١99٣ له  زڕگوێز تیرۆر کرا.
خەڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  عثمانی،  عثمان   -7  

شاری سه رده شت، له  رێکه وتی ١٠ی 9ی ١99٤ له  
رانیه  تیرۆر کرا.

8- رشاد کریمی، ئەندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی مهاباد، 
تیرۆر  سلێمانی  له    ١99٤ ٣ی  ١٥ی  رێکه وتی  له  

کرا  .
و خه ڵکی  کۆمه ڵه   ئه ندامی  وەتەنخواه،  9-شیرین   
بانه ، له  رێکه وتی ١٠ی ١٠ی ١99٤ له  زڕگوێز بریندار 

کرا. 
خه لکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  نادری،  ئەحمەد   -١٠  
بانه ، له  رێکه وتی ٢ی ٥ی ١99٤ له  سلێمانی بریندار 

کرا .
خه ڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  رەفعەتی،  کازم   -١١  
بناو، له  رێکه وتی ٥ی 7ی ١99٤ له  سلێمانی بریندار 

کرا.
  ١٢- ئەسعەد سەلیمی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
بانه ، له  رێکه وتی ٥ی 7ی ١99٤ له  سلێمانی بریندار 

کرا.
خه ڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  ئەیوبی،  بێهروز   -  ١٣
سلێمانی  له    ١99٤ 7ی  ٥ی  رێکه وتی  له   سنه ، 

بریندار کرا.
 ١٤- حەسن مەحمەدی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
دیوانده ره ، له  رێکه وتی ٥ی 7ی ١99٤له  سلێمانی 

بریندار کرا.
  ١٥ - سەاڵح ئەمانی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
له  سلێمانی  رێکه وتی ٥ی 7ی ١99٣  له   مەهاباد، 

بریندار کرا .
 ١6- شادی سالەحی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
سلێمانی  له    ١99٤ 7ی  ٥ی  رێکه وتی  له    ، بانه  

بریندار کرا.
ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی  بانه یی،    ١7- شەیدا 
سلێمانی  له     ١99٤ 7ی  ٥ی  رێکه وتی  له   بانه ، 

بریندار کرا.
خه ڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  قادری  ستار   -١8  
سلێمانی  ١99٤له   ٥ی7ی  رێکه وتی  له   مه ڕه بزان، 

بریندار کرا  . 
لە  هەموویان  هاوڕێانە  ئەم  کە  بوترێ  )پێویستە 
نێوان جادەی سلیمانی -قەرەداغ لە ڕێگای گەڕانەوە 
بۆ ئوردوگای کۆمەڵە لە زڕگۆێز ، دەکەونە بۆسەی 
تەقەیان  و  ئیساڵمی  کۆماری  کوژانی  ئینسان 

ژمارەیەکیان  برینی  ئەوەی  سەرەڕای  کە  ڵێدەکرێ 
ژیاندا  لە  هەموویان  خۆشحالێیەوە  بە  بوو  قورس 

ماون( 
١9- ئەکبەر تەیمووری ، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
کرماشان، له  رێکه وتی ٤ی 8ی ١99٤هاورێ لە گەڵ 
خه ڵکی  و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  عەباسی،  کێشتمەند 
هێرشی  کەوتنەبەر  سلێمانی  ڕێگای  لە  کرماشان، 
ئینسان کوژانی کۆماری ئیساڵمی و بەداخەوە گیانی 

ئازیزیان لەدەسدا .
 ٢١- مەحمود الویسانی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
شاری  ١99٤له   ١٢ی  ٢8ی  رێکه وتی  له   مه ریوان، 

پێنجوێن تیرۆر کرا .
ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی  کەلهوری،  ٢٢- مەحمد 
لە  و  سلێمانی  له    ١99٤ ١٢ی  مانگی  له   مهاباد، 
نیزیک ماڵەکەی خۆێان کەوتە بەر هێرش و بریندار 

کراو خۆشبەختانە گیانی ساڵمی بەدەر برد.
ئه ندامانی  فرمان،  عثمان  و  کیانی  عثمان   -٢٣  
رێکه وتی ٢ی 6ی  له   مه ریوان،  و خه ڵکی  کۆمه ڵه  
١99٥ له  سلێمانی تیرۆر کران  . خوسرەو بایزیدی، 
ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی بۆکان، له  رێکه وتی ٢7ی 

7ی ١99٥ له  رانیه  بریندار کرا.
و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  نیژاد،  ئەحمد  خالەق   -٢٤  
له    ،١99٥ ١١ی  ٢8ی  رێکه وتی  له   بانه ،  خه ڵکی 

ده ربه ندیخان، بریندار کرا .
 ٢٥- جەلیل کەسرەوی، ئه ندامی کۆمه ڵه  و خه ڵکی 
له    ١99٥ ١١ی  ٢8ی  رێکه وتی  له   تاران،  شاری 

ده ربه ندیخان بریندار کرا.
و  کۆمه ڵه   ئه ندامی  روحانی،  تاهیر )شاهۆ(   -٢6  
خه ڵکی کامیاران، له  رێکه وتی ١٤ی ٢ی ١996 له  

سلێمانی تیرۆر کرا .
لە  جگە  ئیسالمیی  کۆماری  کە  بوترێ  پیویستە 
دەسوەشاندنی ڕاستەوخۆ، لە ڕێگەی دەوڵەتی عێراق 
و  نەیاران  کوردستانیشەوە  هەرێمی  حکوومەتی  و 
»ڕەوتی  گوشارەوە:  ژێر  دەخاتە  دژبەرەکانی 
کۆماری  لە  تیرۆر  و  بومب دانان  نەیاران،  ڕفاندنی 
ئیسالمیی ئێران دا زیندوو و بەردەوامە، بە تایبەت لە 
هەرێمی کوردستان دا. هەرچەندە شەپۆلی تیرۆرەکان 
کەمی  هەتاوی دا  ١٣7٠ی  دەیەی  کۆتاییەکانی  لە 
مەترسیی  کە  نییە  مانایە  بەو  ئەوە  بەاڵم  کردووە 
تیرۆر، هەڕەشە لە دژبەران و نەریارەکانی کۆماری 
سەالح  قادری،  قادر  نموونە،  بۆ  ناکات.  ئیسالمی 
مورادی، ئەحمەد ئەمیر ئەحمەدی، سەباح ڕەحمانی، 
سەالح ڕەحمانی، ئێقباڵ مورادی لە نێوان ساڵەکانی 
٢٠١6 تا ٢٠١8 لە هەرێمی کوردستان دا تیرۆر کران. 
تەنانەت 8ی سێپتامبەری ٢٠١8 بارەگای ناوەندیی 
حیزبی دیموکرات لە هەرێمی کوردستان دا کەوتەبەر 
هێرشی مووشەکیی کۆماری ئیسالمیی ئێران کە لە 
کەسیش   ٥٠ لە  زیاد  و  کوژران  کەس   ١6 ئاکام دا 

بریندار بوون.
بینیمان  ڕابردوودا  ماوەی چەند ساڵی  لە  هەروەها 
کە  ڕژیمی کوماری ئیسالمیی بە پشتیوانی کردن لە 
ئەحزاب و جەریاناتی مەزهەبی شیعە لە عێڕاق و بە 
ڕیکخستن و تەیار کردنی حەشدی شەعبی لە عێراق 
هۆکاری نا سەقامگیری لەم واڵتەدا و درووست کەری 
ڕژیمی  نشینەکاندا.  سوننی  ناوچە  لە  نائەمنییە 
ئیسالمیی ئێران بە یارمەتییە ماڵی و نیزامییەکانی 
ئەفغانستان  لە  تاڵبان  جەنایەتکارەکانی  هێزە  بۆ 
لە  یەمەن  لە  حوسییەکان  ئیسالمییە  گورووپە  و 
سه به بكارانی درێژەی شەڕی نێوخۆیی و کوشتاری 
خەڵکی بێ دیفاعە لەم واڵتانەدا. سیاسەتی دەرەوە 
دخاڵەت  و  تێرۆریستی  سیاسەتی  ڕاستیدا  لە  و 
ڕۆژهه اڵتی  ئاستی  لە  ئیسالمیی  ڕژیمی  گەرانەی 
ئەم  سیاسەتەکانی  مەنتیقیی  درێژەی  نێوه ڕاستدا، 
هەژاری  کە  ڕژیمێک  ئێراندا.  نێوخۆی  لە  ڕژیمیە 
خەڵکی  زۆربەی  بەسەر  بێکاریی  و  فەالکەت  و 
کۆنەپەرستە  یاسا  بە  ژنانی  و  داسەپاندوە  ئێراندا 
ئێعدامی  کە  ڕژیمێک  کردووە،  بەند  ئاینییه کانی 
زیندانی  زنجیرەییەکان،  قەتڵە  به ندكراو،  هەزاران 
سەدان  تێرۆری  و  نەیاران  ئەشکەنجەی  و  کردن 
لە  هەیە،  کارنامەدا  لە  سیاسی  نەیارانی  لە  کەس 
دەرەوەی سنوورەکانیشدا ناتوانێ بێجگە لە تێرۆر و 
کوشتار و درووست کردنی نائەمنی دیاریەکی دیکەی 

بۆ خەڵکی ناوچەکە و نەیارانی خۆی پێبێت.

عـــزیز ئاجیکەند

!.. مـــــــــەرگ  پایەتەختی سێدارەو  تاران 
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بۆ خوێندنه وه ی دواڕۆژ له سه ر تۆڕی ئینتێرنێت
 سه ردانی www.komala.com بکه ن  

dwaroj.net پەیوەندی

 سەرنووسەر:
 ئەسعەد دوروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

ڕاسیزم و سێکسیزم پێناسەی کۆماری ئیسالمین

بەمدواییانە باڵوبوونەوەی چەن گرتەی ڤیدیۆیی کە لە ڕوانگەی زۆرکەسەوە بێحورمەتی 
بە گەلی کورد و ژنانی تێدابوو کاردانەوەی بەرینی لێکەوتەوە، کاردانەوەکان هەم 
لەبابەت ئەژمارەوە بەرین بوون و هەم لەبابەت شێوازی ڕوانینەوە. هەر لە بۆچوونی 
توندڕەوانە لە دژی ئەو قسانە کە لەبەر ئەوەی کەسەکە بە فارسی قسە دەکا 
هێرشێکی ناڕەوایان کردبووە سەر نەتەوەی فارس تا دەگاتە بۆچوونهایەک کە 
مێژوویەک ستەمی نەتەوەیی و هەوڵ بۆ سڕینەوەی نەتەوەی کورد و ڕەشکردنی 
سیمای بزووتنەوەی مافخوازانەی کوردستان و هەوڵ بۆ بە ژن کوژ و دژە ژنبوون 
ناساندنی لە الیەن حکوومەتەکانی زاڵ بەسەر کوردستاندا نابینن و وەکوو ئەوەی 

مێژوویەکی وەها نەبێ و نەبیندرا بێ بەالی بابەتەکەدا تێپەڕ دەبن.
لە ڕاستیدا هیچ جۆرە بەرگێکی نەتەوەیی و خەڵکی لە خۆیدا هەڵگری هیچ شانازی 
یان سەرشۆڕییەک نییە. بەرگی کوردی کە بەشێکی پێناسەی نەتەوەیەکە هەم 
نموونە بەرزەکانی مرۆڤایەتیی لە نێو کورددا پۆشیویانە و هەم کەسانێک کە لە 

ئەژماری خراپترین و نامرۆڤترین کەسەکانی سەر گۆی زەوین. 
بۆچی خەڵکی کوردستان بەو ڤیدیۆانە تا ئەوپەڕی خۆی تووڕەن و دژایەتیی ئەو 

قسە و کردارەیان کردووە؟ 
خەڵکی کوردستان مێژوویەکی درێژی خەباتیان هەیە کە بە فۆرم و ناوەرۆکی 
جۆراوجۆر هەوڵی ڕزگاری لە ستەم و چەوسانەوەی داوە و ئێستاشی لەگەڵ بێ 
هێشتا ژێردەست و زوڵملێکراوە. دەسەاڵتدارانی ئەو واڵتانەی کە کورد تێیاندا 
نیشتەجێیە النیکەم بەدرێژایی مێژووی هاوچەرخ بە شێوەی سیستماتیک هەوڵی 
تواندنەوەی گەلی کوردیان داوە، لە بەشێک کوردیان بە تورکی کێوی ناوبردووە 
و حاشایان لە بوونی کردووە و زمانەکانیان قەدەغە کراوە، لە بەشێکی دیکە 
کورد کراوەتە ئەسیلترین ئێرانی و مەرزداری غەیوور و هەوڵدراوە بە زۆر و لە 
لێداماڵن،  پێناسەکەی  حکوومەتییەوە  پڕۆپاگاندای  و  تەبلیغی  دەزگای  ڕێگەی 
لە شوێنێکیش تەنانەت لە ناسنامەی ئەو واڵتەبێبەشیان کردوون و لە ئەژماری 

دانیشتوانی واڵتیشدا حیسابیان نەکردوون.
هاوکات و لە یەکێک لە گرینگترین هەوڵەکانی ئەو دەسەاڵتانەدا کە حکوومەتی دژە 
ژنی کۆماری ئیسالمی یەکێکیانە، ویستوویانە سیمای بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی 
کوردستان ڕەش بنوێنن و وای نیشانبدەن کە کورد بە گشتی مرۆڤی دژە ژن و ژن 
کوژ و دواکەوتوویە و ئەوە بە مافخوازی و خەباتی نەتەوەیی کوردستانەوە گرێ 
بدەن. بەداخەوە ئەم شیوازە بۆچوونە تەنها تایبەتی دەسەاڵتە داگیرکارەکان نییە 
و لە ناو بازە الیەنێکیشدا کە خۆیان بە چەپ دەناسێنن ڕەواجی هەیە و وەکوو 
ئامرازێک بۆ هێرش کردنەسەر بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی کوردستان بەکاریدێنن. 
دیارە بەداخەوە لە کوردستانیش وەکوو زۆر شوێنی دیکەی جیهان دۆخی ژنان لەبار 
نییە و مافخوارن و ستەم لەسەریان لە ئاستێکی بەرزدایە و ژن کوشتن و دیاردەی 
نامرۆڤانەی دیکەیش بەرانبەر بە ژنان زۆرن بەاڵم ئەمانە هیچیان پەیوەندییەکیان 
بە خەباتی گەلی کورد بۆ ڕزگاری لە ستەمی نەتەوەییەوە نییە. بەپێچەوانە ڕزگاربوونی 
کوردستان لە دەسەاڵت دواکەوتوو و ئاینییەکان و کاریگەریی خراپیان لەسەر خەڵکی 
کورد، دەتوانێ و دەبێ ڕێخۆشکەری هەوڵ بۆ یەکسانی و دەستەبەرکرانی مافەکانی ژنان 

بێ.
پاش مێژوویەک لە بێمافی و ستەم و چەوساندنەوە و هەوڵ بۆ سڕینەوەی نەتەوەی کورد 
لە تەلەڤیزیۆنی یەکێک لە تاوانبارە گەورەکانی ئەو ستەمە واتە کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە 
کەسێک بە جلی کوردی دەڵێ جلی شوانی و پرسیار دەکا کە ژنانی کورد قسە دەکەن؟ 
ئەمە لە ڕاستیدا هەم هەوڵ بۆ حاشاکردن لە بوونی گەلی کورد بە پێناسەی کولتووریی 
تایبەتی خۆیەتی و هەم هێرشی یەکێک لە دژە ژنترین دەسەاڵتەکانی مێژووی هاوچەرخە 
بۆ سەر گەلی کورد بە ناوی دژن بوونەوە هاوکات ناوەرۆکی دواکەوتووانەی کولتووری 

دەسەاڵت بەرانبەر بە توێژێکی زەحمەتکێشی کۆمەڵگا واتە شوانەکان دەنوێنێ.
خەڵکی کوردستان و نەتەوەی کورد حەقیانە لەبەرانبەر ئەو شێوە سیاستماتیکەی هەوڵی 
دەسەاڵتدارانی ئێران و ئۆرگانە حکوومەتییەکانیان بۆ تەحقیر و بێحورمەتی پێکردن و 
بێماف ڕاگرتنی گەلی کورد، کاردانەوەیان هەبێ و قەبووڵی نەکەن. بەشی تێگەیشتوو 
و ڕووناکبیری کۆمەڵگای ئێمە شوانی بە عەیب نازانێ بەاڵم دەزانێ ئەو کارە بەشێک 
لە هەوڵی سەدان ساڵەی ڕاسیستەکانە بۆ نکۆڵی کردن لە نەتەوەیەک و سڕینەوەی 
کولتوور و پێناسەی کولتووریی ئەو نەتەوەیە، بۆیە بە توندترین شێوە کاردانەوەی 
دەبێ و ملی بۆ کەچ ناکا. دیارە زۆر گرینگە کە لەم بەرەوڕووبوونەوەدا لە زمانێکی 
دوور لە ڕاسیسم و سێکسیزم کەڵکوەرگرین و هێرشەکەمان نەک بۆ سەر نەتەوەی 
دیکە بەڵکوو بۆ سەر ئەو سیستم و ڕوانینە بێ کە تەحەمولی ڕەنگاوڕەنگ بوونی 

کۆمەڵگا و بوونی کەسانی دیکە کە لەوان ناچن، ناکات.

دواستوون

ئەسعەد دوروودی

"بە دروشمی : ٧٥ ساڵ پاش کۆماری کوردستان گەلی کورد لە بەرزترین 

لووتکەی خۆراگری و وشیاری راوەستاوە"،لە ناوەندی سەرکردایەتی کۆمەڵە 
سمینارێک بەرێوە چوو.

راگەیاندنی  ناوەندی 
زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی 
یادی  بۆنەی  بە  کوردستان 
دامەزرانی  ساڵەی   7٥
پێش  کوردستان،  کۆماری 
پێنج  رۆژی  نیوەرۆی 
شەممە ٢ی رێبەندانی ساڵی 
١٣99ی هەتاوی  رێکەوتی 
ژانوییەی  مانگی  ٢١ی 
زایینی،سمینارێکی  ٢٠٢١ی 
کەعبی  رەزا  هاورێ  بۆ 
گشتی  سکرتێری  جێگری 
لەم  برد.  بەرێوە  کۆمەڵە 
سمینارەدا کە کاتژمێر ١١ی 
سەرلەبەیانی و لە ساڵۆنی 
ئێحسان  شەهید  گشتی 
ناوەندی  لە  فەتاحیان 
کۆمەڵە  سەرکردایەتی 
رەزای  چوو،هاورێ  بەرێوە 
کەعبی وێرای شرۆڤەکردنی 
و  سیاسی  هەلومەرجی 
کاتی  ئەو  کۆمەاڵیەتی 
کۆمەڵگای ئێران وکوردستان 
سیاسیە  هاوکێشە  و 
و  جیهانییەکان،بەستێن 
گونجاوەکانی  دەرفەتە 
کۆماری  دامەزراندنی 
باس  دایەبەر  کوردستانی 
وێرای  و،  ولێکدانەوە 
وەک  کۆمار  بەرزنرخاندنی 
بەنرخی  دەسکەوتێکی 
و  هۆکار  ئەو  نەتەوەی، 
پاڵنەرە  جیهانی و ناوچەیی 
شیکردەوە  نێوخۆییانەی  و 
هەرەس  هۆکاری  بوونە  کە 
پێهێنان و رووخاندنی کۆمار.

هاورێ رەزا کەعبی:
و  گرتن  ڕێز  پەری  لەو 
حورمەتدا، ڕەخنەی خۆمان، 
ڕەخنەگرانەی  روانگەی 
لەبیربکەین.  نابێ  خۆمان 
بناسین،  کۆمار  پێگەی 

کۆماریان  کە  هێزانەی  ئەو 
بناسین،   دامەزراند  
بناسین،  لێهاتووییەکانیان  
مێژووییەکە  سەردەمە 
ئەوکات  جا  بناسین، 

قەزاوەتی لەسەر بکەین.
ئەوانە  هەموو  سەرەرای 
کرد،  گەورەیان  کارێکی 
بناغەیەکی باشیان داڕشت، 
بۆ  گەورەیان  دەسکەوتێکی 
ئێمەش  بەجێهێشت،  ئێمە 
ئەرکدار و بەرپرسیارین نەک 
بۆ ئەوەی  بی پیرۆزێنین، 
و  بەژن  بە  ئەوەی  نەک 
نەک  هەڵدەین،  بااڵیاندا 
بکەین  لەبیری  ئەوەی  بۆ 
ساتێکی  و  کات  چ  لە  کە 
بەڵکوو  بوون،  مێژووییدا 
سەکۆی  لەسەر  ئەوەی  بۆ 
کۆمار راوەستین  بۆ ئەوەی 
دەستکەوتی زۆرتر و هێزی 

گەورەتر بخۆڵقێنین
ئێستاش ئێمە وەک کۆمەڵە 

دامەزراندنی  لە  باس  کە 
ساڵی    ٤٠-٥٠ لە  کۆمەڵە 
حەقی  دەکەین،  ڕابردوودا 
خۆیەتی نەوەی نوێ و جیلی 
کۆمەڵە  داهاتووی  و  ئێستا 
لەوە زۆرتر بچینە پێشەوە و 
هەوڵ بدەین خۆمان لەگەڵ 
دنیای نوێ و دنیای مۆدێڕن 
ڕێکبخەین  بۆ ئەوەی بتوانین 

لەوان دووا نەکەوین.
دەوری  کە  دڵنێام  من 
ڕووخانی  دوای  داهاتووی  
کۆماری ئیسالمی  هەروەک 
دا    ١٣٥7 ساڵی  لە  چۆن 
پاشایەتی  ڕژێمی  ڕووخانی 
خەڵکی  بۆ  زێڕین  هەلێکی 
ئەم  هاتەئاراوە،  کوردستان 
پێشوو  لە  زیاتر  جارەش 
هەلێکی گەورەتر دەخوڵقێ.

دوای  چۆن  هەروەک   
پاشایەتی  ڕژێمی  ڕووخانی 
شاری سنە بو وبە ناوەندی 
جار  زۆر  و،  بزاڤە  ئەم 

و  کردووە  یەکەمی  قسەی 
مێژوویەکی پڕ دەستکەوتی 
بووە، دەوری داهاتوو ئیالم 
و  رۆڵ  هەمان  کرماشان  و 

پێگە پەیدا دەکەن.
کۆمەڵەی  وەک  ئێمەیش 
بە  ئەبێ  زەحمەتکێشان 
دۆخەوە  ئەم  پێشوازی 
بکەین،  بۆ  کاری  و  بچین 
ئاسوودە   خەیاڵمان  نابێ 
گۆڕانکارییەکان  کە  بێ  
خۆیان روودەدەن و دەچنە 
زانست،  رۆڵی   پێشەوە، 
رۆڵی   زاناکان  کەسە  رۆڵی 
کادرەکانی   و  پێشکەوتووان 
گرینگی  سیاسی،   حیزبی 
خۆی هەیە، دەبێ ئەم ئەرکە 
مێژووییەی خۆمان بناسین.


