
     

)ئاوڕدانەوێک بۆ ٢٦ی ڕێبەندانی ٥٧(

      
چەند مانگ پێش ڕاپەڕینی مەزنی ساڵی ١٣٥٧، کوردستانیش 
خرۆشا. ڕژیمی شا که سەرکوتگەری کوردستان و هەموو 
بزووتنەوە نەتەوەیی و جەماوەرییەکان و هەر چەشنە دەنگێکی 
له کودتایی سێی  ناڕەزایەتی و جموجووڵی سیاسی هەر 
ڕەشەمەی ١٢٩٩ی هەتاوییەوە بوو، کەوت بەر شەپۆلێکی 
بێوێنە و به هێزی ناڕەزایەتی و هەستانی جەماوەری و بۆ 

هەمۆان مسوگەر ببوو که کۆتایی ڕژیمی شا نزیکە.
نە تەنیا گەالنی ئێران، چینی کرێکار و ئازادیخۆازان، که 
هەموو هێزە ناوخۆیی، ناوچەیی و جیهانیەکان کەوتنە خۆ که 
گۆڕانکارییەکانی ئێران و ڕووخانی شا بقۆزنەوە و یا له پێناو 
بەرژەوەندیی ناوخۆیی، ناوچەیی و جیهانی خۆیان هیدایەتی 
بکەن و مەیدان جێ نەهێڵن. هاوکات له گەڵ پەرەسەندنی 
شا،  ڕووخانی  مسۆگەربوونی  و  ناڕەزایەتییەکان  شەپۆلی 
جموجووڵی جیهانی و ناوخۆیی خێراییەکی بەرچاوتری به 
ئاراستەی  له سەر  کاریگەری  ڕاستەخۆ  ئەبینی که  خۆوە 

هێزەکانی ناوخۆ و ڕیزبەندییان دادەنا. 
کۆمەڵگای  خولقا.  زێڕین  دەفەرتێکی  کوردستانیش  بۆ 
کوردستان که پاش ئیسالحاتی ئەرزیی سەرەتای دەیەی 
چلی هەتاوی بەرەوە گۆڕانکاری قووڵ پەلی دەهاویشت. هێدی 
هێدی له کوردستانێکی زۆرتر گوندی و ئەرباب و ڕەعییەتی 
جەرگەی  ناو  کەوتنە  و  شارستانی  کوردستانێکی  بەرەو 
سەرمایەداری و کاپیتالیستی هەنگاوی هەڵدەگرت. سیمای 
کۆمەڵگای کوردستان گۆڕانی به سەر دەهات، هێزی نوێی 
کۆمەاڵیەتی سەریان هەڵدەدا و هێزە کۆن و گیان سەختەکان 
و کولتوور و موناسباتی پێش سەرمایەداری ئەگەر چی به 

ئەسپایی، ناچار له ناوچوون و تووانەوە دەبوون.
هەنگاویی  بەرەو شۆڕشی ٥٧  ئێران  کۆمەڵگای  که  کاتێ 
نوێ  کۆمەاڵیەتیی  هێزی  گۆڕابوو.  کوردستان  هەڵدەگرت، 
سەریان هەڵدابوو. ڕزگاری ژنان له کۆت و بەندی نامرۆڤانە 
بە شێنەیی بەاڵم جێکەوتوو و بنەڕەتی بەرەوپێشەوە دەچوو 
و  سیاسی  و  ئابووری  بواری  لە  زیاتریان  بەشداربوونی  و 
دونیای  کرانەوەی  و  بوو  بەرچاو  ئەدەبیاتدا  و  خوێندن 
دەرەوەی کوردستان به ڕوویاندا و گۆڕانی جێگە و پێگەیان 
له بنەماڵە و کۆمەڵگا بەرچاو دیار بوو. مەوقعییەتی مەزهەب، 
مەوقعییەتی خوێندەواری )پەرسەندنی ژمارەی خوێندکارانی 
کورد له زانکۆکانی ئێران و تەنانەت ئورووپا و ئەمریکا(، 
سیمای شارەکان و سەرجەم کوردستان به تەواوی گۆڕابوو. 
کوردستان  کورد،  ڕزگاریخۆازانەی  بزووتنەوەی  مەڕ  لە 
وێڕای شکستی  دیبوو.  خۆ  به  ناوەرۆکدا  لە  پێشکەوتنی 
چەککردنی  بۆ  گەورە  هێرشی  چەندین  پاش  کۆمار، 
زۆربەی ناوچەکانی کوردستان له بەدرێژایی چەندین ساڵ، 
بزووتنەوەی چەکداریی ساڵەکانی ٤٧-٤٦،  پاش شکستی 
کاریگەرییە نێگاتیڤەکانی ڕووداوەکانی باشووری کوردستان به 
تایبەت له سەر حیزبی دێمۆکراتی کوردستان و قوڵبوونەوەی 
گۆڕانکارییەکانی  له  دواکەوتنیان  و  ناویان  ناکوکییەکانی 
ساڵ  دەیان  پاش  گرینگتر  ئەوانە  هەمو  له  کوردستان، 
بەرنامەی سیستماتیک و به گەورەترین ئیمکاناتی مادی و 
مەعنەوی بۆ سڕینەوە گەلی کورد )و نەتەوەکانی دیکە(، بۆ 
زاڵکردنی زمان و کولتووری نەتەوەی بااڵدەست، شێۆاندنی 
مێژوو و حاشالێکردن له نەتەوەکانی دیکە، له کوردستان 
به تایبەت شاهیدی گەشەی بزووتنەوەی ڕزگاریخۆازی کورد 
و خودئاگاهی نەتەوەیی بووین که پاش ڕووخاندنی شا و 

ڕەخسانی کەش و هەوایەکی ئازاد به
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کۆمەڵگای مەدەنی واتە ئەو بەشەی کۆمەڵگا کە بێ 
دەوڵەتەکان  و  دەسەاڵت  بەشداریی  و  دەستێوەردان 
هەوڵ بۆ پێشخستن و بەروپێش بردنی کۆمەڵگا دەدا، 
دەورێکی کاریگەر و حاشاهەڵنەگری لە ئاڵوگۆڕەکانی 
کۆنترۆلێ  و  کۆمەڵگا  کردنی  دموکراتیزە  و  کۆمەڵگا 
هەرە  کۆمەڵگا  لە  ڕاستیدا  لە  هەیە.  دەسەاڵتدا 
و  دەسەاڵت  جیهاندا  دینامیکەکانی  و  دموکراتیک 
کۆمەڵگای مەدەنی هاوشان کار بۆ بەرەوپێش بردنی 
مەدەنی  خەباتی  دەسکەوتەکانی  دەدەن.  کۆمەڵگا 
چۆن  کە  ئەوەیە  نیشاندەری  کۆمەڵگاکاندا  هەموو  لە 
هاوواڵتیان کاریگەرییان لەسەر بایەخە بنەڕەتییەکانی 
دموکراسی و شێوازی ڕوانین و کار کردنی دموکراتیک 
لەگەڵ  هاوکاری  لە  دموکراتیکەکان  توانا  و  پێکەوە 

یەکیدا هەیە. 
لە خەباتی سیاسیدا  هەر  نەک  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی 
بەڵکوو لە بواری خەباتی مەدەنیشدا مێژوویەکی پڕ لە 
تێکۆشان و هەوڵ و گەلێک دەسکەوتی جێی شانازی 
و بایەخی هەیە کە ئاسەوارەکەیان لە کوردستان دیار 

و بەرچاون. هەر لە کۆچی مێژوویی مەریوانەوە بگرە 
بۆ  کە  مەدەنییە  خەباتی  کەموێنەی  نموونەیەکی  کە 
شەڕخوازانە  سیاسەتی  بە  بەرانبەر  دەربڕین  ناڕەزایی 
و داگیرکەرانەی حکوومەتی ئیسالمی سازمان درا و بە 
ڕابەرایەتیی کاک فوادی موستەفاسوڵتانی و پشتیوانیی 
وێنەی  کوردستان  دیکەی  شارەکانی  خەڵکی  بەرینی 
خەباتی شکۆداری جەماوری نواند تا مانگرتنی گشتی 
زیندانی  ئیعدامی فەرزادی کەمانگەر و ٤  بە  بەرانبەر 
سیاسیی دیکە دواتریش مانگرتنی گشتی بۆ ناڕەزایی 
و  سیاسی  چاالکانی  ئیعدامی  بە  بەرانبەر  دەربڕین 
ڕۆژهەاڵت  سیاسییەکانی  حیزبە  بنکەکانی  بوردومانی 
درێژەی  ئیسالمیی،  کۆماری  تیرۆریستانی  دەستی  بە 
ئەوەی  بۆ  ئێرانی  دەسەاڵتدارانی  هەوڵی  و  بووە 
کوردستان هاوڕەنگ و هاودەنگی خۆیان بکەن پووچەڵ 

کردووەتەوە.
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتدا لە ئاکامێ خەباتێکی بێوچانی 
و  خواز  پێشکەوتن  بیری  و  حیزب  بوونی  و  سیاسی 
ڕچەشکێن و داهێنەر کە توانی لە فۆرم و ناوەرۆکدا 
ئاڵوگۆڕ بەسەر خەباتی خەڵکدا بێنێ، سەرەڕای فەزای 

فیداکاریی  و  بە هەوڵ  توند،  دیکتاتۆری و سەرکوتی 
چاالکانی مەدەنی کە هەموو سەغڵەتەکان و گوشارەکانی 
دار  و  زیندان  و  کرد  تەحەمول  ڕێگە سەختەیان  ئەو 
پێبکا،  پاشەکشەیان  و  بیانبەزێنێ  نەیتوانی  زنجیر  و 
داری خەباتی مەدەنی چرۆی دەرکرد و گوڵیدا و بوو 
بە دارێک کە سێبەری لە داهاتوودا بە سەر دموکراسی 

و ئازادییە مەدەنییەکانی کوردستانەوە بێ. 
ئەمڕۆژانە شەپۆلی بەرینی گرتن و سزادانی چاالکانی 
قووڵی  قەیرانی  نیشاندەری  کوردستان  لە  مەدەنی 
لە  ترسیان  و  دەسەاڵتداران  الوازیی  و  حکوومەت 
حیزبێکی  هەموو  کوردستانە.  مەدەنیی  چاالکانی 
لە کوردستان  سیاسیی بەدەربەست و پێشکەوتنخواز 
و بەتایبەت ڕەوتی چەپی ئەو کۆمەڵگایە، بۆ ئەوەی 
ئاوات و خەونی سەوز و سووری کوردستان بێتەدی، 
ئەو  یارمەتیدەری  و  پاڵپشت  سەرشانیەتی  ئەرکی 
ئازادیخوازان  بێ  بە  بێ.  خەباتکارانە  ئەو  و  خەباتە 
ئازادی دەمرێ و بە بێ چاالکانی مەدەنی کۆمەڵگای 

مەدەنی هەناسەی لێدەبڕێ. 
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شەپۆلی دەسبەسەرکردن و 
بانگهێشتکردنی  الوانی کوردستان 

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

ڕەزا کەعبی

ئەستێرە سوورەکەی کوردستان

2

بە شایەتیی مێژوو هەر لە مانگی ئەوەڵی  
ئیسالمی  کۆماری  گەیشتنی  دەسەاڵت  بە 
بوونە  درۆ  و  فرتوفێڵ  بە  ئەوەی  ،دوای 
خاوەنی سەرمایەی خەباتی دەیان ساڵەی 
کۆمەڵێک سازمان و ڕێکخراو و کەسایەتی 
وابەستەی  و  گەندەڵ  ڕژیمی  بە  دژ 
ئەمپریالیزم، شەڕی دەسەاڵت و شەڕی دژ 
بە خەڵک و سازمانە ئازادیخواز و چەپەکان 
تاوان  بازنەی  ناو  بچنە  نەیاندەویست  کە 
کە  مەالکان  کرد.  پێ  دەستی  هێزیان  و 
تا دوێنێ بڕیاریان ئەوە بوو دوای نەمانی 
ڕژیمی پەهلەوی بچنەوە سەر دەرس و وانە 

لە  مەوەبەرو  لە  سەدە  نیو  لە  زیاتر 
وەها رۆژانێکدا و لەشارێکی گەورە و پڕ 
لە حەشیمەتی وەک تاران و لە قووژبنی 
ئەو  زانکۆیەکی  ژوورەکانی  لە  یەکێک 
شارە، چەن الوێکی خوێندکاری کوردی 
شێوەیەکی  بە  نارازی،  پڕهیوای  دڵ 
نەهینی و بەدور لە چاوی ساواک، بەردی 
بناغەی ڕێکخراوێکی سۆسیالیستیان یان 
زوویی  بە  زۆر  هەر  ڕێکخراوەیە  دانائەم 
هەنگاوە سەرەتاییەکانی خۆی لە هەناوی 
کورت  لە  سەرو  پشت  نایە  کۆمەڵگا، 
ماوەدا توانی شەتڵی خۆشەویستی خۆی 

 مێژووئەندێشەتایبەت

...بۆ ل ١٤ ...بۆ ل ٥ ...بۆ ل ٤

کۆماری ئیسالمی بە "تەوەکول"
نابێتە فەریادڕەس

   ئارام مودەڕێسی
     

واڵمێکی پێشمەرگانە بە تەبلیغاتەکانی 
کۆماری ئیسالمی

ئاژوان-کرماشان

 کۆمەڵە
 

مەکۆی شۆڕش و ئاوێنەی بااڵنوێنی 
خەباتی نوێ لە کوردستان

عەزیز ئەجیکەند

کۆمەلگای مەدەنی هەناسەی دموکراسییە

لە رۆژانی رابردوودا  کورتە فیلمێکی ئێرانی 
کە  بووەتەوە  باڵو  »تەوەکول«  نێوی  بە 
هێرشی  ڕووداوەکانی  سەر  خستۆتە  تیشکی 
گرووپە  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی  و  داعش 
فیلمنامەکەدا  نووسینی  لە  و،  تێرۆریستییە 
ناواقیعیانەی  بەرجەستەکردنەوەی  وێرای 
تایبەت  بە  و  ئێران  حکوومەتی  ڕۆڵی 
بە  سولەیمانی،  قاسم  ناسراو  تێرۆریستی 
چەواشەکردنی ڕاستییەکان کۆمەڵێک تۆمەت 
هێزی  ئاراستەی  ناڕەوایان  سووکایەتی  و 
پێشمەرگە و کەسایەتییەکانی کورد کردووە. 
باڵو بوونەوەی ئەو کورتە فیلمە بە تایبەت 
نزیکەوە  لە  کە  کوردستاندا  خەڵکی  نێو  لە 

...بۆ ل2



ژماره  )103( ساڵی هەشتەم، 2021/02/14 2dwaroj.netهەواڵ و ڕاپۆڕت

هەتا  بەفرانبار  ١٧ی  ڕێکەوتی  لە 
تازە  شەپۆلێکی  ڕێبەندان،  ١٥ی 
هاوواڵتیانی  دەستبەسەرکردنی   لە 
مەهاباد،  شارەکانی  لە  کورد 
بۆکان،  سنە،  ڕەبەت،  مەریوان، 
سەواڵوا، نەغەدە، پیرانشار، سەقز، 
پاوە،  جوانڕۆ،  شنۆ،  کرماشان، 
لەالیەن  تاران  و  بانە  کامیاران، 
دەستی  ئەمنیەتیەکانەوە  هێزە 
بەردەوامە  ئێستا  تا  و  پێکردووە 
چاالکوانانی  دەستبەسەرکردنی   .
سیستماتیک  شێوازی  بە  کورد  
سەرکوتکردنی  بۆ  کوردستان  لە 
هەموو  ئەرکی   . کوردە  خەڵکی 
مافی مرۆڤ  و  چاالکوانانی سیاسی 
خێرا  حەولێکی  کە  حیزبەکانە  و 
بگیرییە  رەش  ئەو  قاودانی  لە  بۆ 
مافی  رێکخراوەکانی  بدەن و هەموو 
مرۆڤ و کۆمەڵگای جیهانی ئاگادار 
ئەو  کە  زۆرە  ئەگەری  بکرێنەوە. 

دستبەسەرکراوانە بخرینە ژێر
 لێپرسینەوە و ئازار و ئەشکەنجەی 
ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا بۆ وەرگرتنی 
دانپێدانانی زۆرەملیی.  حیزبەکان و  
چاالکوانانی کورد دەبێت هەموو بە 
بۆ  بکەن  کار  دەنگ  یەک  و  تێکڕا 
دەستبەسەرکراوانە  ئەو  بارودۆخی  
حیزبێک  و  الیەنێک  هەر  نابێت  و 
وئەو  بکات  کار  خۆیەوە  الی  لە 
و  هاودەنگی  بە  پێویستی  شەپۆلە 

یەکگرتوویی هەموو الیەنەکانە .

بە پێی ئاماری کوردپا؛

لەو ماوەیەدا  ١٠٠ کەس 
دەستبەسەر کراون و ٧ کەس 

پاش بانگهێشکردنیان بۆ ئیدارەی 
ئیتالعات، لێپرسینەوەیان لەگەڵ 

کراوە.
٣ کەس لەو هاوواڵتیانە خوێندکارن 

)فەرزاد سامانی، سووهەیب 
بادرووج و بەهمەن یۆسف زادە(.

٧ کەس چاالکی ژینگەیین )دانا 
سەمەدی، کاروان مینوویی، زانیار 
موعتەمێدی، سیروان کەریم زادە، 
کارۆ عەلیداد )بانگهێشتکراو(، 
جەماڵ قاسمی و رۆئیا جەاللی(.

١٢ کەس چاالکی مەدەنی و 
فەرهەنگین )شەپۆل خزری، 

ساالر ڕەهەوی، دەریا تاڵەبانی، 
ئەفشین مام ئەحمەدی، سیروان 

نووری، فەرهاد مووساپوور، 
فەرەیدوون مووساپوور، سۆران 

محەممەدی، ئەسرین محەممەدی، 
سۆران حوسێن زادە، ئەرەستوو 

مەالڕەحیمی و مستەفا 
ئیلخانیزادە(.

٥ ژن بە ناوەکانی )نەسرین 
یەزدانی پوور، نازەنین ئەتابەکی، 

مەلیحە مورادی، سەمیرا 
فەرەحناکی و ئیلهام یەزدانی پوور(، 

بە تۆمەتی تاکبێژی لە گرووپی 
مۆسیقای ژنانی »گالریس« و 

بەشداری لە کلیپێکی تەبلیغاتی، 
دەسبەسەر کراون.

١ کەس ڕۆژنامەوان بووە 
)مەحموود مەحموودی(.

١ کەس مامۆستا بووە )عەزیز 
قادرتاج(.

١ کەس چاالکی کرێکاری بووە 
)ئەفشین ئیالهی(.

ژمارەیەکی زۆر لەدەستبەسەرکراوان 
هاوواڵتییانی مەدەنی و ژمارەیەکی 

زۆر دەرچووی زانکۆن.
٩ کەس لە دەستبەسەروبانگ 

هێشتکراوەکان ژنن .
تەواوی ئەو ١٠٠ هاوواڵتییە 

دەستبەسەرکراوە لەالیەن هێزە 
ئەمنیەتییەکانەوە دەستبەسەر 

کراون و لە ٧ حاڵەتی 
بانگهێشتکردندا، لەالیەن ئیدارەی 
ئیتالعاتەوە لێپرسینەوەیان لەگەڵ 

کراوە.
بە گشتیی ١٠٠ هاوواڵتیی 

دەستبەسەرکراو، بە بێ بەڵگەی 
یاسایی دەستبەسەر کراون.
٩٨ کەس لەو هاوواڵتییە 
دەسبەسەرکراوانە، پاش 
دەستبەسەرکران لەگەڵ 

چارەنووسێکی ناڕوون بەرەوڕوون  
و هەروەها شوێنی ڕاگیرانی ٨٨ 
کەسیان ناڕوونە کە ژمارەیەک 
لە دەستبەسەرکراوەکان پاش 

چەند ڕۆژ توانیویانە لەگەڵ 
بنەماڵەکانیان پەیوەندییان هەبێ 

و لە ڕاگواستنیان بۆ گرتنگە 
ئەمنیەتییەکان لە ورمێ و سنە، 
بنەماڵەکانیان ئاگادار بکەنەوە.
٤٠حاڵەتی هێرش و پشکنینی 

ماڵ )شکاندنی دەرگا و شووشەی 
پەنجەرەی ماڵ(، لەالیەن هێزە 
ئەمنیەتییەکانەوە ڕووی داوە و 
هەروەها هێزە ئەمنیەتییەکان 

کەرەستەی تایبەتیی ٦ کەسیان 
لەگەڵ خۆیان بردووە.

ناو و شوێنی دەستبەسەرکردن و 
بانگهێشتکردنی ئەو هاوواڵتییانە 

بەپێی جیاکردنەوەی شارەکان بەم 
شێوەیە؛

بۆکان؛ ١ــ عەزیمە ناسری ٢ــ 
حوسێن گەردشی ٣ــ عەلی زوولفی 
٤ــ قادر ڕەسووڵ پوور ٥ــ محەممەد 

حاجی ڕەسووڵ پوور ٦ــ حوسێن 
مێهرەبان ٧ــ هێرش ڕەسووڵ پوور 
٨ــ فواد محەممەدپوور ٩ــ فەریبا 

ئەحمەدی ١٠ــ ڕۆژین محەممەدپوور 
١١ــ ڕەشید ئەحمەدی ١٢ــ 

محەممەدئەمین ئەحمەدی ١٣ــ 
ڕەزا زەندی ١٤ــ محەممەد زەندی 
١٥ــ فەرهاد زەندی ١٦ــ مەحێدین 
شامە ١٧ــ سەردار محەممەدپوور 

١٨ــ حامید ڕەسووڵ پوور ١٩ــ 
ئەیوب ڕەسووڵ پوور ٢٠ــ حوسێن 

ڕەسووڵ پوور ٢١ــ ئیدریس 
حاجی ڕەسووڵ پوور ٢٢ــ سەالح 

حاجی ڕەسووڵ پوور ٢٣ــ سیروان 
محەممەدپوور ٢٤ــ مستەفا 

ئیلخانیزادە )ئازادکراو بە دانانی 
بارمتە(

مەهاباد؛ ١ــ دەریا تاڵەبانی 
٢ــ شەپۆل خزری ٣ــ ساالر 

ڕەهەوی ٤ــ ئەفشین مام ئەحمەدی 
٥ــ سیروان نووری ٦ــ ئیمان 

عەبدی ٧ــ فەرزاد سامانی 
)دەستبەسەرکردن لە کەرەج( 
٨ــ حەسەن عەبدی ٩ــ سۆران 

محەممەدی ١٠ــ سۆران عومەرزادە 
١١ــ ئەمیر بایەزیدی ئازەر 
١٢ــ ئەسرین محەممەدی 

)دەستبەسەرکردن لە تاران( 
١٣ــ ئەرەستوو مەالڕەحیمی 

)ئازادکراو( ١٤ــ ساکار عەینی 
)دەستبەسەرکردن لە تاران( ١٥ــ 

شەهاب ئەحمەدی

ڕەبەت؛ ١ــ بەهمەن یۆسف زادە ٢ــ 
فەرەیدوون مووساپوور ٣ــ فەرهاد 

مووساپوور
پیرانشار؛ ١ــ ڕەسووڵ الوازە ٢ــ 
کەریم خەلیفانی ٣ــ حیسامەدین 
خزرزادە ٤ــ شۆڕش ئەحمەدی 
٥ــ پشتیوان نەبی زەرگەتەن 

٦ــ ڕەحمان دەریازی ٧ــ سەالم 
خەلیفانی

نەغەدە؛ ١ــ ڕەحمان ئیبراهیمی ٢ــ 
دیاکۆ زەرتەشتی ٣ــ تالب ڕیحانی 

٤ــ ڕەشید ڕیحانی
شنۆ؛ ١ــ جەماڵ قاسمی ٢ــ 

جەماڵ نەهالی ٣ــ سەید لوقمان 
تاهیری ٤ــ غەفوور ئەسپەندار 

٥ــ شۆڕش بەرهەم ٦ــ 
جوبرەئیل شەعبانی ٧ــ سەلیم 

شەریفی ٨ــ عەزیز قادر تاج 
٩ــ حوسێن محەممەدپوور ١٠ــ 

ئاوات محەممەدپوور )ئازادکراو( 
١١ــ واحید شێخ محەممەدی ١٢ــ 
فەردین بایەزیدی ١٣ــ فەیسەڵ 
عەلی ئابادی ١٤ــ شەفیع شێخە

مەریوان؛ ١ــ دانا سەمەدی 
٢ــ زانیار موعتەمێدی ٣ــ 

کاروان مینوویی ٤ــ سیروان 
کەریم زادە ٥ــ جەبار پیرووزی 

٦ــ کارۆ عەلیداد ٧ــ سووهەیب 
بادرووج)دەستبەسەرکردن 

لە کەرەج( ٨ــ عادڵ پەروازە 
٩ــ سەلمان ئەدوایی ١٠ــ 

شێرکۆ پائاهوو ١١ــ فەرامەرز 
محەممەدی)دەستبەسەرکردن لە 

تاران( 
١٢ــ هاوژینی فەرامەرز  

محەممەدی)دەستبەسەرکردن لە 
تاران(

 ١٣ــ مەنسوور وەلی پوور
سەواڵوا؛ ١ــ سەلمان ئەدوایی 

)ئازادکراو( ٢ــ سیامەک ئەدوایی 
٣ــ ئەکرەم ئەدوایی ٤ــ فەردین 

ئەدوایی
سنە؛ ١ــ ئەمیر ڕەزایی 

)بانگهێشت( ٢ــ ئامان مورادیان 
)بانگهێشت( ٣ــ کامیل نووری 
)بانگهێشت( ٤ــ ئارام یووسفی 

٥ــ عەبدووڵاڵ ئاساڵ ٦ــ جەمیل 
ئەحمەدی ٧ــ سیروان ئەمینی 
٨ــ مەحموود مەحموودی ٩ــ 

رۆئیا جەاللی
سەقز؛ ١ــ عەتا)شەماڵ( 

ڕەحمان زادە)ئازادکراو بە دانانی 
بارمتە( ٢ــ ئەفشین ئیالهی ٣ــ 

بابەک بابایی
دیواندەرە؛ ئیدریس وەیسی
کامیاران؛ جوامێر زاهیدی
بانە؛ ئیدریس ئەحمەدی
کرماشان؛ ١ــ نەسرین 

یەزدانی پوور )ئازادکراو( ٢ــ 
نازەنین ئەتابەکی )ئازادکراو( 

٣ــ مەلیحە مورادی )بانگهێشت( 
٤ــ سەمیرا فەرەحناکی 
)بانگهێشت( ٥ــ ئیلهام 
یەزدانی پوور)بانگهێشت(

جوانڕۆ؛ ١ــ سەعید قادری
پاوە؛ ١ــ سەعید خالیدی

ئەگەری ئەوە هەیە کە ژمارەی 
دەستبەسەرکراوەکان زیاتر لە 

١٠٧کەس بێ.

شەپۆلی دەسبەسەرکردن و بانگهێشتکردنی  الوانی کوردستان بۆ ئیدارەی ئیتالعات 

سەیران مستەفازادە

 خێرا خۆی نواند. سەرکوتی پەنجا ساڵەی پەهلەوییەکان له دژی گەلی کورد سەرەڕای خەسارگەلێکی 
و  کوردستان  گەلی  و خۆڕاگریی  گۆڕانکارییەکان  بەڵکوو  هێنا  تەنیا شکەستی  نە  الیەنە،  چەن 

حووزورێکی خەباتی هەمەالینەی تێکۆشەرانی کورد له هەمو بوارەکانی، گەلی کوردستانی  بۆ 
سیاسی و جەماوەری و یەکگرتوانە ئامادە کرد و دیتمان چەندین هەنگاوی مەزنی هەڵگرت.

له ناو گۆڕانکارییەکانی کوردستان و هاتنە مەیدانی هێزی کۆمەاڵیەتیی نوێ، هێزی سیاسی نوێش 
بەستێنی سەرهەڵدانی بۆ ڕەخسا و هاتنە مەیدان. ڕاگەیاندنی کۆمەڵە له ڕۆژی ٢٦ ڕێبەندان به 
بونەی گیانبەختکردنی کاک محەمەد حوسێن کەریمی وەک یەکێک له دامەزرێنەرانی کۆمەڵە، تەنیا 
ڕاگەیاندنێکی سازمانی بۆ خەسارێکی گەورە که له ڕێکخراوێک کەوتبوو نەبوو، به هەڵکەوت نەبوو، 
بەڵکوو هاتنە مەیدانی هێزێکی سیاسی نوێ بۆ گۆڕەپانی خەباتی جەماوەری له کوردستانی ڕاگەیاند 
و سەرنجی هەمووانی ڕاکێشا. کۆمەڵە وەک ئەستێرێکی گەش، جەوان، به بیری نوێ و به کادر و 
ڕابەرانی تێکۆشەر و حازر و ئامادە له ڕیزی پێشەوەی خەباتی جەماوەری و لەو دەرفەتە زێڕینە که 
بۆ کوردستان و بۆ کۆمەڵەش ڕەخسا بوو )که بۆ هێزێکی سیاسی زۆر زۆر پڕ بایەخ و دەرفەتێکە 
که ئەگەری دووپاتبوونەوەی زۆر کەمە(، کەلکی وەرگرت و بەرپرساییەتی ڕابەریکردنی بزووتنەوەی 
جەماوەری گرتەئەستۆ و ئەرکێکی قورسی له سەر شانی خۆی دانا. هەر له کۆتایی دەیەی چلی 
هەتاوی کۆمەڵە وەک ڕەوتێکی چەپ و سوسیالیستی به لێکدانەوە و دەرس وەرگرتن له بزووتنەوەی 
کوردستان و به تایبەت دوو ڕووداوی زۆر نزیک وەکوو شۆڕشی ئەیلوول له باشوور و بزووتنەوەی 
چەکداریی ٤٧-٤٦ و گۆڕانکارییەکانی ناوخۆیی حیزبی دێمۆکرات پاش کۆمار و کۆنگرەی دووی ئەم 
حیزبە، لێکدانەوەی قەیران و گرفتەکانی ناو بزووتنەوەی چەپ لە کوردستان و ئێران و جیهان، توانی 
خۆی وەک ڕەوتێکی ساحێب فیکر و ڕێبازی سیاسی ڕیک بخات و هێدی هێدی لقوپۆ بهاوێ و له 
جەرگەی شار و الدێکان وێڕای زاڵبونی ساواکیش ئەندامگیری بکات و سەرمایەی ئینسانی و سیاسی 
کۆ بکاتەوە. ئەگەرچی زۆربەی دامەزرێنەرانی کۆمەڵه گیران و کەوتنە زیندانەکان، بەاڵم کوردستان و 
گۆڕانکارییەکانی تینوی هێزێکی سیاسی چەپ و سوسیالیست بوو و هەر ئەمە ئیمکانی بۆ کادرەکانی 
دەرەوەی زیندان فەراهەم دەکرد که کاری خۆیان درێژە پبدەن هەرچەن هاتنە مەیدانی تێکۆشەرانی 

چەپ که له پەرەسەندا بوو ئەوەندە بەرینبوو کە وەاڵمدانەوەی ئاسان نەبوو.
پاش ڕووخاندنی ڕژیمی شا لە ٢٢ی ڕێبەندانی ١٣٥٧دا تا یەکەمین هێرشی ڕژیمی تازە به دەسەاڵت 
گەیشتوو له ڕۆژی ٢٨ی گەالوێژی ١٣٥٨ و بەرپەرچدانەوەی هێرشی ڕژیم و بزووتنەوەی سێ مانگە، 
تا شەڕی ٢٤ ڕۆژەی سنە لەم یەک ساڵ و شش مانگە کوردستان گەلێک ڕووداو و خەباتی جەماوەری 
و سیاسی و جموجووڵی گەورە و بچوکی به خۆوە بینی که قورسایی ڕابەرایەتی سەرەکییەکەی 
کەوتە سەرشانی کۆمەڵە. له رۆژی ٢٣ی ڕێبەندان پروپاگەندەی ژهراوی دژی کوردستان دەستیپکرد. 
ڕێکخستنەی بەرگریی جەماوەری له نەرۆزی خوێناوی سنە، پێکهێنانی جەمعییەتەکان که بۆ چەندین 
مانگ ڕۆڵی گەورەی له کۆکردنەوەی ڕەوتە چەپەکان و هیدایەتی سیاسی شارەکان و پێشکەشکردنی 
خزمەتگوزاری بۆ دێهات و کرێکارانی بێکار و.... گێڕا، پێکهێنانی دەیان ڕێکخراوی ژنان و بێکاران 
و ئەدەبی و سیاسی، بایکۆتی ڕیفراندومی ١٢ی خاکەلێوەی حکوومەتی ئیسالمی، وتووێژی ڕابەرانی 
کۆمەڵە به نوێنەرایەتی گەلی کورد لەگەڵ هەیئەتی گەورەی ڕژیم کە هاتبوونە کوردستان و شاری 
سنە، ڕێکخستنی جەماوەری دژی جموجوڵی ئاغاکان و پێکهێنانی یەکییەتی جۆتیاران، گێڕانی 
دەوری بەرچاو له شەڕی نەغەدە بۆ دامرکاندنی شەڕی تورک و کورد و کەمکردنەوەی ئاسەوارە 
ماڵوێرانکەرەکانی ئەو شەڕە، کۆچی مێژوویی مەریوان، ڕێپێوانی جەماوەری و گەورە لە سنە و سەقز 
و بانە بۆ پشتیۆانی له کۆچی مەریوان. دامەزراندنی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە و کار بۆسازدانی 
بەرگریی سەراسەری کوردستان له بەرامبەر ئەگەری هێرشی ڕژیم که رۆژ له دوای رۆژ ئەگەرەکە دەبو 
به یەقین، نموونە بەرچاو و دیارەکانی ڕۆڵی چارەنووسسازی کۆمەڵە لەو دەورەی خەباتی خەڵکی 

کوردستندان.
ڕێبازی سیاسی و فکریی کۆمەڵە هەر پاش ئاشکرابوونی و له جەرگەی ڕووداوەکان و خرۆشانی 
جەماوەری، به خێرایەکی بەرچاو بوون به سیاست و ڕێبازی مەترەح و سەرەکی له کوردستان. 
هەڵوێستی کۆمەڵە بەرامبەر به کۆماری ئیسالمی، به رێفراندومەکەی، بەشداری چاالکانەی ڕابەرانی 
له هەموو بڕیارە گرینگەکانی ئەو قۆناخە، سیاستی گونجاو و به تەدبیر و ژیرانە و هاوئاهەنگی له 
گەڵ مامۆستا شێخ عیزەدین که وەک کەسایەتییکی خاوەن پێگە، شۆرشگێر و ساحێب فکر و 
سیاسەت سەری هەڵدا، پەیوەندی له گەڵ بەشەکانی دیکە کوردستان له باشوور و له باکوور و به 
هانا چونیان و بەشداریکردنیان له مەقاومەتی ڕۆژهەاڵت و کەڵک وەرگرتن له ئەزموونەکانیان له هەمو 
بۆارەکان، پەیوەندی گەرم له گەڵ بزووتنەوە و نەتەوەکان و حزبەکانی ئێران به تایبەی ڕەوتی چەپ 
و سوسیالیست، ڕاکێشانی پشتیۆانی ئەۆان بۆ کوردستان و کۆمەڵە، ئەم ڕەوتە نوێیەی پاش چەند 
مانگ کردە ڕەوتی سەرەکەی و خاوەن پێگەی بەرینی جەماوەری و دەتۆانین بڵین که ڕەوتەکانی 

دیکەی به شوێن سیاست و ڕێبازی خۆیدا دەکێشا.
کۆمەڵە، کۆمەڵگای کوردستانی بەرەو چەپ و بەرابەری خۆازی و پێشرەوترین ئەندیشەکانی مروڤایەتی 
کێشا. سیاسەت و خەباتی سیاسی له پاوانی سەرۆک عەشیرەکان و چینی دارا و تاقمێکی بچووک 
دەرهێنا و کاریگەری سەرەکی لە ڕاکێشانی سرنجی کۆمەاڵنی بەرینی خەڵک بۆ سیاسەت و چارەنوسی 
خۆیاندا هەبوو، له دڵی خەڵکی زەحمەتکێشدا هیوا به ڕزگاری له هەاڵواردن و چەوسانەوەی دروست 
دەکرد، ژنانی کوردستان بەروە ڕیزەکانی پێشەوەی بزووتنەوە کۆمەاڵتییەکان هان دا و له موناسباتی 
ژن و پیاودا گۆڕانی بەرچاوی دروست دەکرد. حیزبایەتی له قاڵبی کۆن و سۆننەتی دەرهێنا و بۆ 
هەمیشە ئەفسانەی یەک نەتەوە و یەک حزبی کۆتایی پێهێنا. سیمای بزووتنەوەی ڕزگاریخۆازی  
کوردستانی مودێڕنتر و ئێنسانیتر و پڕناوەرۆکتر کرد. بزووتنەوەی کوردستانی له قاڵب و قەوارەیەکی 
نیزامی و پێشمەرگانە دەرهێنا، ڕابەرانی جیاۆازی هێنانە سەر شانوی خەباتی جەماوەری که له 
ریزەکانی پێشەوەی خەبات ئامادە دەبوون. له دژی ئیرتجاع و کۆنەپەرەستی و ناسیونالیسمی کوێر و 
سیاسەتی ئیفراتیی زۆر شەفاف بوو. کۆمەڵه له بۆاری هونەر و ئەدەبیات و سروود پێش ئاهەنگ بوو 
و هوشیارانە تێکەڵ به خەباتی سیاسی دەکرد و له دەوڵەمەندکردن و پڕناوەرۆک کردنی بزووتنەوەی 

کوردستاندا دەوری مێژوویی گێڕا.
ئەستێرە سوورەکەی کوردستان له قوناخێکی مێژوویی له کوردستان وەها کاریگەریی دانا که دوای ٤٢ 
سال هێشتا جێی لێکوڵینەوە و فێربوونە. بێگۆمان ئەم مێژووە و ئەم ئەزموونە دەوڵەمەندە بۆ ئەمڕۆ 

و سبەیی کوردستان و بزووتنەوەکەی پربایەخە و پشتوانەیەکی سیاسی، فکری و خەباتکارانەیە.

درێژەی سەروتار



3ژماره  )103( ساڵی هەشتەم،2021/02/14 dwaroj.net هەواڵ و ڕاپۆڕت

 
 

کۆڵبەر  النیکەم ١٧  رابردوودا،  مانگی  لە   
کوژراون  کوردستان  سنوورەکانی  لە 
ئەو  ٤٨٪ی  کە  کراون  بریندار  یان 
هێزە  ڕاستەوخۆی  تەقەی  بە  حاڵەتانە 
سەر  لە  ئیساڵمی  کۆماری  چەکدارەکانی 
داوە. ڕوویان  کوردستان  سنوورەکانی 
ماووەیەدا  لەو  ڕاپۆرتە،  ئەم  پێی  بە 
 ٩ و  کوژراون  کاسبکار  و  کۆڵبەر   ٨
کۆڵبەریش بریندار بوون. زیاترین ژمارەی 
پارێزگای  لە  برینداربوون  و  کوژران 
بووە.  حاڵەت   ٦ کە  کراوە  تۆمار  سنە 
ژێر  تەمەنیان  کە  کۆڵبەر  دوو  هەروەها، 
داوە. دەست  لە  گیانیان  بووە  ساڵ   ١٨
دووشه ممه  ٦ی  ڕۆژی  ڕاپۆرته كان،  به پێی 
كه   كۆڵبه ر   ٥ ته رمی  ڕێبه ندان،  مانگی 
سنووریی  ناوچه ی  له   له مه وبه ر  ماوه یه ك 
به فره وه   ڕنووی  ژێر  كه وتبوونه   ورمێ 
دانیشتووانی  هه وڵی  به   کە  دۆزرانەوە،  
ناوچه ی سنووریی ورمێ، پاش تێپه ڕبوونی 
پاش  و  كۆڵبه ر  ته رمی ٣  ڕۆژ، سه ره تا   ٨
كاتژمێرێك، ته رمی دوو كۆڵبه ره كه ی دیكه  
كه   كۆڵبه رانه   ئه م  .ناسنامەی   دۆزرایه وه 
ناوچه ی  سه ربه   كۆرانی  گوندی  خه ڵكی 
لە:  بریتین  ورمێن  برادۆستی  سۆمای 
مه تین ئه سالنی، بلین ئه حمه دی، مه والیی 
 . فۆرات  و  ئه ساڵنی  یاوه ر  خودایی، 
هاتووه   دا  دیكه   هه واڵێكی  له   هه روه ها 
 ٣٠ وه یسی  ئه میر  ناوی  به   كۆڵبه رێك  كه  
جوجاری  گوندی  خه ڵكی  و  ته مه ن  ساڵ 
له   باوه جانی،  سه السی  شارستانی  سه ربه  
ته قه ی  به   نه وسوود،  سنووری  ناوچه ی 
ڕاسته وخۆی هێزه كانی ڕژیم بریندار كراوه. 
ئه م كۆڵبه ره  كه  به  سه ختی بریندار بووه  
ناوه نده   ڕه وانه ی  پزیشكی  چاره سه ریی  بۆ 
كراوه. پاوه   شارستانی  ده رمانییه كانی 
دیکە  کۆڵبەرێکی  ڕێبەندان،  ٧ی  ڕۆژی 
 ٣٠ تەمەن  محەممەدی”،  “واحید  ناوی  بە 
خواروو”  “میراوای  گوندی  خەڵکی  و  ساڵ 
گوندی  بەرزاییەکانی  لە  بانە،  بە  سەر 
کەوتە  نەنوور  بەخشی  لە  “بروێشکانی” 
رۆژی  هەروەها  بوو.  بریندار  و  خوارەوە 
كۆڵبه رێكی   رێبه ندان،  ١٣ی  دووشه ممه  

تەقەی  بە  بانه   خه ڵكی  دیکە 
نیزامیه كانی  هێزه   راسته وخۆی 
ڕژیم، گیانی له  ده ست دا.  بە پیی 
حوسه ینی  هاشم  دیکە  هەواڵێکی 
کۆڵبەری خه ڵكی گۆندی مه نجیالن و 
دانیشتووی شاری بانه  بە »تاوانی« 
ژیانی  بژیوی  دابینکردنی  بۆ  هەوڵ 
ڕاسته وخۆی  ته قه ی  به   بنه ماڵه كه ی 
هێزه  نیزامییه كانی ڕژیم له  سنووری 

دا. ده ست  له   گیانی  هه نگه ژاڵ 
ڕێبەندان،  ١٣ی  دووشەممە  رۆژی 
هادی  ناوی”  بە  دیکە  کۆڵبەرێکی 
تەقەی  بە  مه ریوان  خه ڵكی  ڕزایی” 
نیزامییه كانی  هێزە  ڕاستەوخۆی 
به   بوو.  بریندار  سه ختی  بە  ڕژیم 
پێی راپۆرته كان، هێزە نیزامییه كانی  
ڕژیم لە ناوچەی مەریوان تەقەیان لە 
گرووپێک کۆڵبەر و کاسبکاران كردووه  
ئەم کۆڵبەرە فیشەکی  ئاكامدا  له   و 
بۆچارەسەری  پاشان  و  بەرکەوتووە 
پزیشکی ڕەوانەی یەکێک لە ناوەندە 
سنە  شاری  تەندرووستییەکانی 
چوارشه ممه   رۆژی  هەروەها  کراوە. 
ناوی  به   كۆڵبه رێك  رێبه ندان،  ١٦ی 
خه ڵكی  ئه حمه دپوور“،  “خالید 
شاری  به   سه ر  “ورتێ”  گوندی 
راسته وخۆی  ته قه ی  به   سه رده شت، 

ده ست  له   گیانی  ڕژیم  هێزه كانی 
راپۆرته كان،“خالید  پێی  به   داوه. 
گرووپێك  له گه ڵ  ئه حمه دپوور” 
سنووری  سه ر  له   كۆڵبه ران،  له  
هێزه كانی  الیه ن  له   سه رده شت، 
ڕژیمه وه  ده كرێنه  ئامانج، كه  ناوبراو 
فیشه كی به رده كه وێت و به  سه ختی 
سه ختی  هۆی  به   و  ده بێت  بریندار 
ده دات. ده ست  له   گیانی  برینه كه ی 
ئەمرۆ له  باروودۆخێكدا كه  قه یرانی 
سه دان  ڕۆژانه   ئێران  له   كۆرۆنا 
كۆڵبه ران  قوربانی،  ده كاته   كه س 
خۆیان  بژێوی  هێنانی  وه ده ست  بۆ 

و بنه ماڵه كانیان، سه ره ڕای مه ترسیی 
ده بێ  كۆرۆنا،  به   بوون  تووش 
به رزایی،  له   به ربوونه وه   مه ترسیی 
ڕووبارەکان،  و  چۆم  لە  خنکان 
و  به فر  به هۆی  سه رمابردوویی 
مینه   له سه ر  دانان  پێ  به سته ڵه ك، 
به جێماوه كانی شه ڕی ئێران و عێراق 
ته قه ی  به هۆی  مه رگ  سه رئه نجام  و 
به كرێگیراوه كانی  هێزه   ڕاسته وخۆی 
بكەن. قه بووڵ  سێدارە  کۆماری 
كردنی  په یدا  بۆ  وا  كۆڵبه رانه ی  ئه و 
پاروە نانێک ڕێگای مه رگ ده گرنه به ر 
گواستنه وه ی  كاری  ده كه نه   ڕوو  و 
له   سنووره كان،  له سه ر  كااڵ 
بازرگانان  كاری  هێزی  ڕاستیدا، 
ئاواییه   و  شار  له   كه   ده اڵاڵنێكن  و 
ئه وان  جێگیرن.  سنووریه كاندا 
كااڵكان  سنووریه وه   خاڵێكی  له  

تردا   خاڵێكی  له   و  ده كه ن  ڕه وانه  
بێ  به   ده گات،  به ده ست  كااڵكانیان 
ئه وه یكه  هیچ مه ترسیه ك هه ڕه شه یان 
و  ده كه ن  پڕ  گیرفانیان  لێبكات، 
ده ده نه   كه میش  زۆر  حه قده ستێكی 
سااڵنی  ماوه ی  له   كۆڵبه ره كان. 
ڕابردوودا ڕكوودی به رچاوی ئابووریی 
ماڵییه كانی  به ربه سته   و  ئێران 
هۆی  بوونه  ته   ئیسالمی  كۆماری 
“قاچاخ”  كااڵی  بازرگانیی  گه شه ی 
ناوچه  سنووریه كانی كوردستان.  له  
سااڵنه دا،  ئه م  هه موو  ماوه ی  له  
ئاستی  به رزبوونه وه ی  پێی  به   پێ 

كوردستان،  شاره كانی  له   بێكاری 
ژماره یه كی زیاتر له  كرێكارانی بێكار 
ڕوویان كردووه ته  كۆڵبه ری و به  هه ر 
ڕاده یه كیش ژماره ی كۆڵبه ران زیادیان 
حه قده سته كانیان  ئاستی  كردووه ، 
هاتووه ته  خوارتر. كۆڵبه ران ئه گه ر له  
ڕابردوودا بۆ هه ڵگرتنی هه ر كیلۆیه ك 
تمه نیان  هه زار   ١٨ تا   ١٧ بڕی  بار، 
ناچارن  ئێستادا  له   وه رده گرت، 
تمه نیش  هه زار   ١٠ به   ته نانه ت 
له   كۆڵه كه یان  كیلۆیه ك،  هه ر  بۆ 
ئه وان  تێپه ڕێنن.  مه رگ،  تێپه ڕگه ی 
بۆ ده رهێنانی نان ناچارن كۆڵبه ری 
بكه ن و هه ر ئه و جه بری نانه شه  وایان 
دژواریه كان،  لێده كا كه  مه ترسیی و 
ئه گه ر  به اڵم  بكه ن.  قه بووڵ  به گیان 
كۆڵبه ران  ژماره ی  چوونه سه ره وه ی 
له   هاتنه خواره وه ی  هۆی  ده بێته  

له   حه قده سته كانیان،  ڕاده به ده ری 
به رامبه ردا، كه سب و كاری به شێك له  
بازرگانه كان گەشە ده كات. ئه وان بۆ 
وه ده ست هێنانی قازانجی زیاتر، كایه  
ده كه ن. كۆڵبه ران  ژیانی  و  گیان  به  
كۆماری  ڕژیمی  ده سه اڵتی  له ژێر 
هه نگاو  و  كۆڵبه ری  ئیسالمیدا، 
بۆ  مه رگ  جاده كانی  له   هه ڵگرتن 
به   “پیشه ”  نان،  هێنانی  وه ده ست 
کە  ئێران  حکوومەتی  دێت.  ئه ژمار 
کوردستان وەکوو واڵتێکی داگیرکراو 
هەڵسووکەوتی  هەرواش  و  دەبینێ 
ئەنقەست  بە  و  کردووە  لەگەڵ 
ئابوورییەوە  باری  لە  کوردستانی 
هێزە  دەست  و  ڕاگرتووە  دواوە  لە 
و  سەرکوت  بۆ  ئەمنییەتییەکانی 
تەقە لە خەڵک ئاوەڵە هێشتووەتەوە 
و تەقەکردن لە خەڵک لە کوردستان 
هیچ لێپرسینەوە و بەدواداچوونێکی 
ئەم سیاسەتانی  ناکرێ.  بۆ  یاسایی 
حکوومەت بێزاری و تووڕەیی چینی 
دژی  لە  کوردستان  چەوساوەی 
ئیسالمیی  سەرمایەداریی  دەسەاڵتی 
زوڵمەی  و  ناعەداڵەتی  ئەو  و  ئێران 
قووڵتر  و  بەرینتر  دەکرێ  لێیان 
هێز  ئەو  ڕێکخستنی  و  کردووەتەوە 
و جەماوەرە دەتوانێ بیانکاتە هێزی 
گەورەی بزووتنەوەی عەداڵەتخوازانە 
کوردستان.  ڕزگاریخوازانەی  و 
كوشتنی  كه   باروودۆخێكدا  له  
هه یه،  درێژه ی  هه روا  كۆڵبه ران 
هه ڵسووڕاوان ومرۆڤه  خه باتكاره كانی 
و  هاوکاری  بە  پێویسته   كوردستان 
جیددی  هەوڵێکی  یەکتر  هاوپشتی 
بۆ پشتیوانیی کۆڵبەران و لەقاودانی 
ئیسالمیی  حکوومەتی  تاوانەکانی 
مافخوارا  توێژە  ئەو  دژی  ئێران 
خستنە  بدەن.  زەحمەتکێشە،  و 
و  جۆراوجۆر  کەمپەینی  ڕیگەی 
بە  ئەوان  کزی  دەنگی  گەیاندنی 
گوێی ڕای گشتی جیهانی و هەوڵ بۆ 
دۆزینەوەی پشتیوان و یارمەتیدەر لە 
نێوان ڕێکخراو و الیەن و حکوومەتە 
پێشکەوتنخوازەکان، دەتوانێ دەوری 
لە چاککردنی ژیان و گوزەرانیاندا بێ. 

کۆڵبەران لەبیر نەکەین

    عەزیز ئاجیکەند 

مهابادەوە  لە  کە  هەوااڵنەی  ئەو  گوێرەی  بە 
باڵو دەبنەوە ، شەوی رابردوو رێکەوتی ٢٥ی 
رێبەندانی ١٣٩٩ی هەتاوی، ئاگرێکی گەورە لە 
بازاری ئەسغەریی مهاباد کە بازاری فرۆشتنی 
و،هەروەها  بەکارهاتووە  و  کۆنە  شتوومەکی 
هاوکات لە نێو قامیشەاڵنەکانی باغی میکاییل 
ئەو  ناسراوی  و  گەشتیاری  شوێنێکی  کە 
زۆری  زەرەروزیانێکی  و  کەوتۆتەوە  شارەیە  

ماددی و ژینگەیی لێکەوتووەتەوە.
 هەرچەند هەتا ئێستا الیەنە پێوەندیدارە 
و  حکوومەتییەکان   و  ئیداری 
لە  شارە  لەو  رژیم  سەربە  ڕاگەیاندنەکانی 
بابەت هۆکارەکانی ئەو ئاگرکەوتنەوانە هیچ 
بەاڵم  نەداوە،  ئەوتۆیان  روونکردنەوەیەکی 
و  لە دەستی شاراوە  باس  ناو خەڵکدا  لە 
پشت  لە  نەناسراو  کەسانێکی  گوماناوی 
کە  باسە  شایانی  دەکرێ.   رووداوانە  ئەو 
لە شاری  رژیم  جێگیر  پاسدارانی  سپای 
بە  خۆی  هێزەکانی  لە  بەشێک   ، مهاباد 
تایبەت چەکداروبەکرێگیراوانی خۆجێی بە 
هێندێک  لە  و  پێکردووە  باڵوە  شاردا  ناو 
و  کردووە  ئاسماندا  بە  تەقەیان  شوێن 

هەڵبەستراو  هەواڵی  باڵوکردنەوەی  بە 
بریندار  لە  باسیان  ناراست   دەنگۆی  و 
لەو  هێزەکانیان  لە  کەس  چەند  بوونی 
رووداوانەدا کردووە.جێگەی ئاماژەیە کە بە 

دەزگا  رابردوودا  ساڵی  چەند  لە  تایبەت 
رژیمی  سەرکوتگەرەکانی  و  ئەمنی 
لە  وپێوەندەکانیان  دەست  و  ئیسالمی 

کوردستان،شوێنپەنجەیان بەسەر گەلێک

 رووداو و کارەساتی بەرواڵەت سرووشتی 
لەو  شتی  و  ئاگرکەوتنەوە  جۆری  لە 
بابەتەوە دیارە و،لە کاتی رووداوی لەمجۆرە 
دام  دەچنەسەر  سەرنجەکان  خێرایی  بە 
ودەزگاکانی رژیم کە کردەوەی لەوجۆرەیان 

لێدەوەشێتەوە.
کۆمەڵەوە  راگەیاندنی  ناوەندی  لە  ئێمە 
خۆمان  قوڵی  هاودەردی  دەربرینی  وێرای 
و  مهاباد  شاری  کاسبکارانی  لەگەڵ 
لە  کە  کاسبکارانەی  ئەو  بەتایبەت 
بازاری  رابردووی  شەوی  رووداوەکەی 
تووندی  بوون،بە  زەرەمەند  ئەسغەریدا 
حکوومەتی  ودەزگاکانی  دام  پیالنگێریی 
ئیسالمی و دەست وپێوەندەکانیان لە دژی 
خەڵکی کاسبکاروزەحمەتکێش و ژینگە و 
وریسوا  مەحکووم  کوردستان  سرووشتی 
دەکەین و، داواکارین کە خەڵکی تێکۆشەری 
شاری مهاباد یەکدەنگ و یەکپارچە دەست 
بدەنە کۆبوونەوەی نارەزایەتی و خوازیاری 
گوماناوییانە  دەستە  ئەو  ئاشکراکردنی 
خەڵکی  وژینگەی  گوزەران  و  ژیان  کە  بن 

کورستانیان کردووەتە ئامانج.

پیالنگێریی  دەزگا ئەمنییەتییەکانی رژیم  وبەکرێگیراوەکانیان لە 

   ئاگرتێبەردانی بازار وژینگەی شاری مهاباد.
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لە رۆژانی رابردوودا  کورتە فیلمێکی ئێرانی 
بووەتەوە  باڵو  »تەوەکول«  نێوی  بە 
ڕووداوەکانی  تیشکی خستۆتە سەر  کە 
هێرشی داعش و بەرەنگاربوونەوەی ئەو 
نووسینی  لە  و،  تێرۆریستییە  گرووپە 
فیلمنامەکەدا وێرای بەرجەستەکردنەوەی 
ئێران  حکوومەتی  ڕۆڵی  ناواقیعیانەی 
ناسراو  تێرۆریستی  تایبەت  بە  و 
چەواشەکردنی  بە  سولەیمانی،  قاسم 
و  تۆمەت  کۆمەڵێک  ڕاستییەکان 
هێزی  ئاراستەی  ناڕەوایان  سووکایەتی 
کورد  کەسایەتییەکانی  و  پێشمەرگە 
کورتە  ئەو  بوونەوەی  باڵو  کردووە. 
خەڵکی  نێو  لە  تایبەت  بە  فیلمە 
و  بەشدار  نزیکەوە  لە  کە  کوردستاندا 
لە  قۆناغە  ئەو  ڕووداوەکانی  ئاگاداری 
داعش  دژی  بەرەنگاربوونەوەی  شەری 
بوون، شەپۆلێکی بەرینی لە نارەزایەتی 
سەرکونسوولی  هەرچەند  لێکەوتۆتەوە. 
لە  هەولێر  لە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
وەاڵمی داوای ڕوونکردنەوەی حکوومەتی 
خۆی  ئاگایی  بێ  کوردستاندا،  هەرێمی 
ئەو  بەرهەمهێنانی  لە  دەوڵەتەکەی  و 
ڕەوتی  بەاڵم  دەربڕی،  فیلمە  کورتە 
ڕووداوەکانی نێو کورتە فیلمەکە و ئەو 
ئامانجەی کە دیارییان کردووە بیپێکێ، 
زۆر بە ڕوونی دەریدەخات کە لە الیەن 
ئاستی  لە  و  ستراتیژیک  ناوەندەکانی 
حکوومەتی  لە  بڕیاردان  سەرەوەی  
ئیسالمیدا ئەم فیلمە بە سازکردن دراوە. 
لە  کە  ئیسالمی  کۆماری  حکوومەتی 
و  دژایەتی  بناغەی   و  بنەڕەت  سەر 
بە  و  جیاوازەکان  نەتەوە  دوژمنایەتی 
تایبەت نەتەوەی کورد دامەزراوە، یەکەم 
جاری نییە کە لە چوارچێوەی پرۆژەی  
بە  هەم  کورد  نەتەوەی  ئاسمیالسیۆنی 
مەبەستی سووکایەتی پێکردن و هەمیش 
سیاسەتەکانی   شکستی  شاردنەوەی  بۆ 
جۆراوجۆر  شێوازی  بە  کوردستان  لە 
کەسایەتی  و  کلتوور  مێژوو،  پەالماری 
نەتەوەییەکانی  سیمبولە  و  هێما  و، 
ئیسالمی  کۆماری  دەدا.  کورد  گەلی 
بەسەر  خۆسەپاندنی  سەرەتای  لە  هەر 
کۆنترۆڵکردن  بە  ئێراندا  کۆمەڵگای 
،ئەم  سینەما  گرتنی  دەستەوە  بە  و 
بوارەی هوونەری کردە چەکی ئامانج و 
سیاسەتە قیزەونەکانی خۆی و لە رێگای 
»کانی  وەک  فیلمی  دەیان  سازکردنی 
مانگا«، عقابها«، »ساوەاڵن«، »فراز 
از زندان«، »چ«، »دۆڵەتوو« و«شور 
سووکایەتی  وێرای  هتد...  و  شیرین« 
بە نەتەوەی کورد و شێواندنی ڕاستییە 
مێژووییەکان، حەولی داوە شکستەکانی 
پەردەپۆش  کورد  گەلی  بە  بەرامبەر 
بکات. سووکایەتی ئاشکرا بە ژنی کورد، 
ونەریتی  داب  و  وبەرگ  جل  مۆسیقا، 
کوردانە و لەم دواییانەش  کورتە فیلمی  
گاڵتەجارانەی »تەوەکول« درێژەی هەر 
ئەو شێوازە جۆراوجۆرانەی دوژمنایەتی 

بەرامبەر بە گەلی کوردە. 
فیلمی  باڵوکردنەوەی  و  سازکردن 
کاری  دوایین  بێگوومان  کە  تەوەکول 
بەرجەستەکردنی  و،  نابێ  لەوچەشنە 
رۆڵی جینایەتکار و تێرۆریستێکی وەک 
و  پاڵەوان  وەک   سولەیمانی  قاسم 
ئاشکرایە  هەوڵێکی  رزگاریدەر،  هێمای 
لەسەر نەزۆکبوونی خەونەکانی کۆماری 
ئیسالمی لە ناوچەکە. هەر لە سەرەتای 
کوردستانی  لە  کورد  گەلی  راپەرینی 
باشوورەوە کۆماری ئیسالمی هەموو رێگا 
ئەم  داهێنانی  چۆک  بە  ئامرازەکانی  و 
کردەوە.  تاقی  کوردستانی  پارچەیەی 
گەلێک پرۆژەی هاوبەشیان لەگەڵ باقی 
داگیرکەرانی ناوچەکە لەدژی گەلی کورد 
بەرێوە برد، بە هاندان و تەماح وەبەرنان 

و گەلێک پرۆژەی رواڵەتی و  فریودەرانە  
خەباتکارانەی  ورەی  نەیتوانی  هەرگیز 
نیشتمان  پارچەیەی  لەم  کورد  گەلی 
الواز بکا، هەرگیز نەیتوانی ئێلیتی کورد 
بەرەو خۆی راکێشێ و کوردستان بکاتە 
پرۆژەی  گەیاندنی  بەسەرەنجام  ڕێرەوی 
نگریسی  پەنجەی  هیاللی شیعە، شوێن 
نانەوەی  و  دووبەرەکی  سازکردنی  لە 
ئاژاوە لە نێوان هێز و الیەن سیاسیەکانی 
دەرکەوتووە.  زەقی  بە  کوردستان 
کۆماری ئیسالمی لە بەرهەمی شاعیران 
خاوەن  و  نیشتمانپەروەر  ونووسەرانی 
نازناوی  کوردستاندا،  هەڵویستی 
بە  وەرگرتووە.  سێدارە«ی  »کۆماری 
ئەو  زۆر  تێچوویەکی  سەرەرای  گشتی 
قوبووڵنەکراوە  و  بێزراو  هەروا  ڕژیمە 
ئێرانی  دەسەاڵتدارانی  ئەوەش  و، 
دەڕوونی  قووڵی  شڵەژانێکی  تووشی 
ڕووخینەر  قینێکی  پەنگخواردنەوەی  و 

بەرامبەر بە گەلی کوردستان کردووە.
داڵدەدەر  ئێران وەک  ئیسالمی  کۆماری 
لە  تێرۆریزم  سەرەکی  پاڵپشتیکاری  و 
گەلێک  پێی  بە  و  دەناسرێ  ناوچەکە 
بەڵگەنەویست  و  حاشاهەڵنەگر  ڕاستی 
لێدان  پاش  و   ٢٠٠٣ ساڵی  ڕژیمە  ئەو 
تێرۆریستی  گرووپی  دەرپەراندنی  و 
هێزی  الیەن  لە  ئەنسارولئیسالم 
هێزی  و  نێودەوڵەتی  هاوپەیمانی 
داڵدەدەری  کوردستان،  پێشمەرگەی 
گرووپە  ئەو  پاشماوەکانی  سەرەکیی 
شوێنی  دابینکردنی  سەرەرای  و  بوو، 
مانەوە و ڕاهێنان و هاوکاریی سەربازی 
نێوان  پێوەندی  پردی  لۆجستیکی،  و 
باقی  و  گرووپە  ئەو  سەرکردەکانی 
لە  سوننی  جیهادییەکانی  گرووپە 
کۆماری  بوو.  ئەفغانستان  و  پاکستان 
ئایینی  جیاوازیی  سەرەرای  ئیسالمی 
لەگەڵ ئەو تاقم وگرووپە تێرۆریستییانە 
،سیاسەتی دوژمنکارانەی خۆی لە دژی 
پەنادان   رێگای  لە  کوردستان  خەڵکی 
دەبردە  گرووپانەوە  ئەو  وپرچەککردنی 
پێش  زۆر  و  ترەوە  الیەکی  لە  پێش. 
ڕژیمی  داعش،  گرووپی  سەرهەڵدانی 
کۆماری ئیسالمی لە درێژەی سیاسەتی 
واڵتانی  بە  بەرامبەر  دوژمنکارانەی 
عێراق  ئامریکا،  تایبەت  بە  و  رۆژئاوا 
بەرەکانی  وەک  لوبنانی  و  سووریە  و 
پێشەوەی شەر چاو لێدەکرد و،گەلێک 

تاقم وگرووپی شیعەی وەک »عەسایبی 
ئەهلی حەق« و »رێکخراوی بەدەر« و 

»کەتیبەکانی حیزبوڵاڵ«ی پر چەک 

بە  ئەگەر  داعش  سەرهەڵدانی  کردبوو. 
کۆماری  دەستی  ڕاستەوخۆش  شێوەی 
لەوبارەوە  کە  نەبووبێ  تێدا  ئیسالمی 
کۆماری  ئەستۆپاکیی  ئاماژەکان 
ئیسالمی ناسەلمێنن، بەاڵم هەلێکی زۆر 
لەباری رەخساند کە ئەو ڕژیمە خەونی 
بەرینی  پانتاییەکی  شیعەکردنی  بە 
پاش  و  دی  بێنێتە  ناوچەکە  و  عیراق 
فتواکەی سیستانی، ئێران هەموو هیزی 
خۆی خستەگەر بۆ جێگیر کردنی تاقم 
نێو  لە  خۆی  لە  نزیک  گرووپەکانی  و 
لە  و،  رێکخستنەکانی حەشدی شەعبی 
گرووپانەوە  ئەو  پرچەککردنی  رێگای 
وچۆڵی  چەک  بەرچاوی  رێژەیەکی  هەم 
و،  فرۆشت  بێکەڵک  وتەقەمەنی  کۆن 
تۆڵەسەندنەوە  ئامرازەکانی  هەمیش 
شوێنکەوتووانی  خاشەبڕکردنی  و 
دەستەبەر  عیراق  لە  سوننەی  ئاینزای 
کوشتاری  و  جینایەت  بەجۆرێک  کرد. 
ناو  لە  ڕژیمە  بەو  سەر  گرووپەکانی 
هاوشیوەی  ڕێک  شەعبی،  حەشدی 
پاش  بوو.  داعش  چەکدارانی  درندەیی 
بەشێکی  هاوسۆزی  و  موسڵ  کەوتنی 
لەگەڵ  ناوچەیە  ئەو  دانیشتوانی  زۆری 
پێشرەویی  و،  سوننەمەزهەب  داعشی 
پەالماردانی  بەغدا،  بەرەو  داعش 
نەکراونە  چاوەروان  شتێکی  کوردستان 
بوو. زۆربەی چاودێرانی سیاسی لەسەر 
ئەو بروایە بوون کە سەرەرای ئەوەیکە 
کوردستان سوننە  دانیشتوانی  زۆرینەی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  بەاڵم  مەزهەبن، 
الیەن   لە  دیاربوو  ڕوونی  بە  ئەوەیکە 
ناوەند و دەزگا هەواڵگرییەکانی واڵتانی 
ئاراستە  ئێرانەوە  لەوانە  و  ناوچەکە 
پێ  خۆیانی  مەبەستەکانی  و  دەکرێن 
پێشکەوتن  ئەوە  دەکەن،  جێبەجێ 
دێموکراسی  و   ئازادی  بنەماکانی  و 
نەتەوەیی  و  ئایینی  پێکەوەژیانی  و 
خەڵکی کوردستان لە الیەن ئەوانەوە بە 
ئاسانی قبوڵ ناکری و، دەبنە ئامانجی 
رادیکاڵە  گرووپە  ئەم  پەالماردانی 
تووندئاژۆیە و هەرواش بوو. بۆیە لەگەڵ 
وداگیرکردنی  کوردستان  پەالماردانی 
کەوتنی  ئەزموونی  ناوچە،  هێندێک 

موسڵ و نەفرەتی 
لە  ئێران  سوننەمەزهەبی  خەڵکی 
دڵی  خستە  ترسی  شیعە،  دەسەاڵتی 
ئەگەریش  و،  تارانەوە  دەسەاڵتدارانی 
هاوکارییەک کرابێ لەو سۆنگەیەوە بووە 
لە  بەرگریکردن  یان  دۆستایەتی  نەک 

کوردستان و دانیشتوانەکەی. بە 

بەرچاوی هەموو دنیاوە ئەوە هێزی 
و  حیزب  و  کوردستان  پێشمەرگەی 
هەرچوارپارچەی  سیاسیەکانی  الیەنە 
کوردستان و، هاوکاری و پاڵپشتیی هێزی 
هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بوو 
نەک  تێکشکاند  داعشی  دێوەزمەی  کە 
کۆن  چۆڵە  و  چەک  و  دۆڕاو  فەرماندە 
ئیسالمی.  کۆماری  بێکەڵکەکانی  و 
لەکەس شاراوە نییە ئەگەر بەرچاوڕوونی 
پۆاڵینی  ورەی  و  کورد  سەرکردایەتی 
خەڵک و ئازایەتی کەم وێنەی پێشمەرگە 
و  کوردان  هاوپشتی  و  هاوخەباتی  و 
سەرکردایەتی  بە  نێودەوڵەتی  پاڵپشتی 
ئامریکا نەبوایە، ئێستا پێتەختی واڵتانی 
ئاوا  سنوورەکان  تەلبەندی  و  ناوچەکە 

نەبوون.
ئەم نهێنییە گەورەیەی کۆماری ئیسالمی 
ئازایەتی  کردووە،   هەراسان  و  توورە 
پێشمەرگەی  هێزی  وێنەی  بێ  رۆڵی  و 
لە  پر  مێژووی  لە  هەم  کە  کوردستانە 
رزگاریخوازانەی  خەباتی  سەروەری 
گەلی کورد لە چوارپارچەی کوردستان 
بوونی   سەرسام  و،هەمیش  نواندوویەتی 
خەباتی  مێژووی  لە  کە  هێزانەیە   ئەو 
خەڵکی کوردستاندا چ وەک یارمەتیدەر 
و چ وەک پەالماردەر لە نزیکەوە هەڵمەت 
بینییەوە.  کوردیان  رۆڵەکانی  ورەی  و 
کۆماری ئیسالمی دەمێکە هەر لە شەر 
و خۆراگریی بێ وێنەی هێزی پێشمەرگە 
لە حەماسەی  خوێناوی  شاری سنەی 
کۆبانی  حەماسەی  هەتا  قارەمانەوە 
لە  کورد  گەلی  راپەرینی  نەورۆزی  و 
پێشمەرگەی  هێزی  شکاننەهاتوویی 
پێکردووە.پالندەران  کوردستانی هەست 
بێ  فیلمە  ئەو  سازکردنی  هاندەرانی  و 
ناوەرۆکە بۆ شاردنەوە و هێورکردنەوەی 
ئەو گرێ دەڕوونی و شڵەژانەی خۆیان 
فیلمێک  وەها  بۆ سازکردنی  پەنایان 
هێزی  خۆراگریی  کە   بردووە 
بێ  بە  کوردستان  پێشمەرگەی 
هاوپەیمانی  واڵتێکی  هیچ  پشتیوانی 
پێشووی  و تەنیا بە چەکی دەستی 
ئەو  کردن  تووشی  پێشمەرگە  هێزی 
خەڵکی  چاوترسێنکردنی  بۆ  کاتەی 
کوردستان و بۆ داگیرکردنی کوردستان 
و  خۆیان  توانای  و  هێز  هەموو  بە 
و  سولەیمانی  قاسم  فەرماندەیی  بە 
چەک  پێشکەوتووترین  بە  دەیانیتر 

وچۆڵی سەردەم لووتیان شکێندرا.
   شایانی باسە کە کۆماری ئیسالمی 

رۆژهەاڵتی  لە  پێگەی  رۆژ  رۆژلەگەڵ 
گۆرەپانی  و  دەبێ  الواز  ناوەراست 
لە  هەرەشەوگورەشەی  و  تەراتێن 
بەرتەسکتر  ناوچەکە  دەوڵەتانی 
سولەیمانی  دەبێ.قاسم  و  بووەتەوە 
شیعە  زیندەی  خدری  وەک 
و  ئاسانتر  ئێران،زۆر  وحکوومەتی 
هەرزانتر لەوەیکە بیریان لێدەکردەوە 
ناوچوو. لە  و  خۆڵەمێش  بە  بوو 
بێگوومان مەرگی قاسم سولەیمانی بە 
مانای کوێر بوونەوەی گەلێک ئیمکان 
کۆماری  دەستی  کورتبوونەوەی  و 
ئیسالمییە لە ناوچەکە  و بە ئاشکرا 
پرۆژەی هیاللی شیعە تووشی گرفتی 
جیددی بووە.تێچووی ئەم سیاسەتی 
شەرنگێزانە و دوژمنکارانەی کۆماری 
خەڵکی  رۆژانەی  ژیانی  بە  ئیسالمی 
فیلم  و،سازکردنی  دراوە  ئێران 
وسناریۆی لەم چەشنە بۆ شاردنەوە 
شکستە  ئەم  پەردەپۆشکردنی  و 
دەسەاڵتدارانی  ئابرووبەرانەیەی 
ئەوەی  ناوچەکە.  لە  ئیسالمییە 
هێچ  بە  و  سناریۆیەک  هیچ  بە 
نێودەوڵەتی  و  ناوچەیی  هێزێکی 
نابرێ  الرێدا  بە  و  ناسردرێتەوە 
خۆراگری و بەرگریی بێ وێنەی هێزی 
پێشمەرگەی کوردستانە بەرامبەر بە 
داگیرکارییەکانی. و  داعش  گرووپی 
و  کوردستان  خەڵکی  سەروەری 
پاراستنی خاکەکەی بەرهەمی خوێنی 
و  قارەمان  پێشمەرگەی  هەزاران 
ماندووبوون و فیداکاری دەیان هەزار 
ئەم  لەسەردەستی  گیان  رۆڵەی 
فەرماندە  فرۆفیشاڵی  نەک  گەلەیە 
پاسداران.  سپای  دۆراوەکانی 
بەزەیی  تەنانەت  ئیسالمی  کۆماری 
نەهاتەوە  خۆشیدا  سەرکردەکانی  بە 
و لە پێناو چەواشەکاری و شێواندنی 
کورد  گەلی  مێژووییەکانی  ڕاستییە 
چەشنە  لەم  فیلمێکی  سازکردنی  بە 
بە نێو«پاڵەوان«ەکانی خۆی هێنایە 
سەر مێزی قومارێکی لە پێشدا دڕراو 
جەماوەر  چاوی  لەبەر  ئەوەندەیتر  و 
قیزەونی کردن. نارەزایەتی و بێزاری 
بەو  بەرامبەر  کوردستان  خەڵکی 
قوواڵیی  گاڵتەجارانەیە  کردەوە 
خەڵکی  پەنگخواردووی  نەفرەتی 
داگیرکەران  بە  بەرامبەر  کوردستان 
رێزی  و  خۆشەویستی  رادەی  و 
کەسایەتییە سیاسی و مێژووییەکانی 
دەرخست. ڕوونی  بە  کوردستانی 
کوردستان  خەڵکی  جاریکیتر 
جیاوازی  سەرەرای  کە  دا  نیشانیان 
تێبینییەک  و  ەرخنە  هەر  و  بیرورا 
بە  ناتوانن  داگیرکەران  و  دوژمنان 
بە  پەرە  لەمجۆرە  چەواشەکاری 
ئاژاوە  و  ئاڵۆزی  و  دووبەرەکایەتی 
سەربەرزە  کورد  گەلی  بۆیە  بدەن. 
بە  فیداکاری رۆڵەکانی و لێهاتوویی 
براوەی  و  خۆی  رێبەرانی  ژیریی   و 
خۆراگریی  گۆرەپانی  راستەقینەی 
شۆرشگێرانە هەر گەلی کورد و هێزی 

پێشمەرگەی کوردستانە.
ماوەتەوە بڵێین: نە مێژوو بە کورتە فیلم 
چەواشە دەکرێ و،نە کۆماری ئیسالمی 

بە »توەوکول« دەبێتە فریادڕەس.

 کۆماری ئیسالمی بە "تەوەکول" نابێتە فریادڕەس

ئارام مودەڕیسی
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بە شایەتیی مێژوو هەر لە مانگی ئەوەڵی  بە 
دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری ئیسالمی ،دوای 
خاوەنی  بوونە  درۆ  و  فرتوفێڵ  بە  ئەوەی 
سەرمایەی خەباتی دەیان ساڵەی کۆمەڵێک 
سازمان و ڕێکخراو و کەسایەتی دژ بە ڕژیمی 
شەڕی  ئەمپریالیزم،  وابەستەی  و  گەندەڵ 
دەسەاڵت و شەڕی دژ بە خەڵک و سازمانە 
ئازادیخواز و چەپەکان کە نەیاندەویست بچنە 
ناو بازنەی تاوان و هێزیان دەستی پێ کرد. 
مەالکان کە تا دوێنێ بڕیاریان ئەوە بوو دوای 
نەمانی ڕژیمی پەهلەوی بچنەوە سەر دەرس 
و وانە وتنەوە لە مزگەوت و مەدەرسەکانیان، 
کەوتنە خۆیان و دەستیان بە سەر سیاسەت 
و دەوڵەتداریدا گرت و ڕێگەیان نەدا تەنانەت 
ڕێگا  و  پاڵپشتیان  ببوونە  کە  ئەوانەی 
دەسەاڵت  تامی  ساتێکیش  بۆ  خۆشکەریان 
بچێژن. هەر لە سەرەتاوە جبهەی میللی و 
بازەرگان و قۆتبزادەیان تەفرو توونا کرد و 
هەموو میللی مەزهەبیەکانیان لە دەسەاڵتی 
ناو  لە  دواتر  خستەوە.  دوور  حکوومی 
»گرووپی  و  بەش  چەن  بە  بوون  خۆیاندا 
بەرچاو  بەشێکی  تێرۆری  کەوتە  فۆرقان« 
لە ئیدۆلۆگەکانی سیستمی ئیسالمی سیاسی 
شیعی و »مۆفەتێح« و »مۆتەهەری« کە 
تیدا  بوون  بەناوبانگ  و  دیار  مەالی  دوو 
کە  مۆنتەزریدا   دەفتەری  نێو  لە  چوون. 
هاشمی  مەهدی  بوو،  خومەینی  جێگری 
سپای  فەرماندەیەکی  کە  زاواکەی  برای 
پاسدارنیش بوو بە تاوانی پیالن بۆ تێرۆری 
ڕۆحانییەت  ناوبانگەکانی  بە  کەسایەتییە 
دەس بە سەر و دواتر تیرباران کرا. هەر لە 
ساڵی ٦٠ەوە بەنی سەدر کە سەرۆک کۆمار 
ڕیبەری  ڕەجەوی  مەسعوود  گەڵ  لە  و  بوو 
بە  جەرەیانی  تاکە  کە  خەلق  مۆجاهدینی 
هێزی دینی شۆڕشگێڕ بوو لە زەمانی شاو 
و دەیان کەسی بۆ دامەزراندنی دەسەاڵتێکی 
ئیسالمی لێکوژرابوو، کەوتنە بەر غەزەبیان 
و سەدان  کرد  ڕایان  ئێران  دەرەوەی  بۆ  و 
لە  و  گیران  مۆجاهدین  ئەندامی  و  هەوادار 
و  ناوخۆیی  شەڕی  کران.  تیرباران  زیندان 
لەو  هەر  رژیم  چەپی  و  ڕاست  دەسەاڵتی 
بە  خۆیان  کە  بەشیکیان  نێوان  لە  سااڵنە 
بناژۆخواز و ئۆسوولگەرا دەزانی و ئەوانەیان 
کە گۆتفمانی چاکسازیخوازانەیان لە ئیسالم و 
شۆڕشی ئیسالمی هەبوو دەستی پێکردبوو. 
سازمانی موجاهدینی ئێقالبی ئیسالمی یەکێ 
لەو رێکخراوانە بوو لە شەستەکان لە حەڵقەی 
ئێران  کاتێ کە شەڕی  دەرکران.  دەسەاڵت 
و عێراق لە ئارادا بوو نێوان سەرکردەکانی 
سپا و ئەرتەش کێشەیەکی گەورە ساز بوو و 
مەسئەلەی هێز و دەسەاڵتی مۆدیریەتی شەڕ 
ملمالنێیەکی  شەڕە  ئەو  دەسکەوتەکانی  و 
زۆری لێکەوتەوە. فەرماندەرانی ئەرتەش کە 
پێیان وابوو خەریکە لە دەسەاڵتیان کەمتر 
دەبێتەوە و پاسدارەکان هەموو هێزی شەڕیان 
لە بەر دەست دایە ناڕازی بوون. کوودەتای 
»نۆژە« و چەندین هەوڵی تر بۆ کوودەتا 
چەکداری  دەسەاڵتی  گرتنی  دەست  بە  و 
سەر  گرووپێکی  الیەن  لە  ئێران  ئەرتەشی 
ئەفزەلی- )ناخۆدا  »توودە«  حێزبی  بە 

دژ  ئەرتەش(  دەریایی  هێزی  فەرماندەی 
پاسداران  سپای  بە  بەرانبەر  کردەوەیەک 
نەیانتوانی  تاقمە  ئەو  کە  هەرچەنە  بوو. 
کارێک بکەن و یەک دوای یەک گیران و لە 
الیەن دەزگا قەزایی ڕژیمەوە مۆحاکمە کران 
باڵەکانی  ناکۆکی  کران.  ئێعدام  پاشان  و 
ئەو ڕژیمە قەت کۆتایی نەهات وتا ئیستاش 
درێژەی هەیە. لە جیهان کەم دەسەاڵت هەن 
شەڕی  تراژدی  ئیسالمی  کۆماری  قەد  بە 
ناوخۆیی و دەسەاڵت و ئاژاوەی بنەماڵەیی 
کە  هەیە  دۆنیا  لە  ڕژیم  کام  بێت.  تێدا 
لە  پاڕلەمانی  سەرۆک  و  وەزیرانی  سەرۆک 
کام واڵت  بن؟  ماڵەوە  و حەسری  زیندان  
هەیە کە سەرۆک کۆماری دوای تەواو کردنی 
ماوەی دەسەاڵتەکەی لە بەر چاو بکەوێت و 
تەنانەت ئێجازەی خۆ پااڵوتن بۆ پاڕلەمانی 
پێ نەدەن؟ وەزیر و مشاور و جێگرەوەکانی 
سیستم  کام  بکرێن؟  زیندان  و  دەسبەسەر 
هەیە کە سەرۆک کۆمار، سەرۆک مەجلێس، 
مەسڵەحەتی  تەشخیسی  دەزگای  سەرۆکی 
نیزامی خۆی وا ڕێسوا بکات، نەهێڵێت بۆ 
مەجلێس ناو بنووسێت، بۆ سەرۆک کۆماری 
لە  دا  ئاکام  لە  و  بێت  کاندید  نەهێڵن 
مەلەوانگە بیخنکێنن؟؟؟؟؟ کوڕی خۆمەینی 
کە دامەزرێنەری ئەو ڕژیمە بوو کێ کۆشتی؟ 
کێ پیالنی گێڕا دەفتەری حێزبی جمهوری 
»بەهەشتی«  و  بتەقێنێتەوە  ئیسالمی 
ئیسالمی  کۆماری  دیکەی  بەرپرسی  دەیان 

بکۆژێ؟؟
ناجۆرەکانی  تاقمە  و  الیەن  نێوان  دژایەتی 
به رده وام  ئیسالمی  کۆماری  ڕژیمی 
تۆندی  و  بووە  ڕژیمە  ئەو  ئاواڵدوانەی 
ئەو  گرتنی  لەبەرچاو  بە  الوازیەکەی  و 
کراوە.  دیاری  ڕژیمدان  لەبەردەم  گرفتانەی 
کارکردەکانی  لە  یەکێک  کە  ئەوەدا  لەگەڵ 
ئیسالمی  کۆماری  هەڵبژراردنەکانی  ناو  بە 
بووە  دەسەاڵت  ئیتمینانی  سووپات  وەک 
باڵە  نێوان  هاوسەنگی  گرتنی  لەبەرچاو  بە 
قەیرانانەی  ئەو  بەاڵم  حکومەتییەکان، 
گۆڕاوی  بارودۆخی  و  هەیە  لەنێوخۆدا 
لەم چل  دا  ئاکام  لە  نێوەڕاست  رۆژهەاڵتی 
ساڵە بە قازانجی ئەو سیستمە تەواو نەبووە 
جیهان  هەموو  لە  خۆییەکانی  ناو  ئاژاوە  و 

دەنگی داوەتەوە.
هەنووکەش کە سەرۆک کۆماریان حەسەنی 
ڕۆحانییە تاقەتیان نەماوە تا چەن مانگێکی 
بۆ  پێالنی  بێت  تەواو  دەسەاڵتەکەت  تری 
مەجلێس  لە  نیازن  بە  و  دەکەن  درووس 
ئەمانە  بکەن.  ئێستیزاحی  و  کەن  بانگی 
نیشان  کە  هەن  دیکە  نموونەی  سەدان  و 
و  شێواوە  چەندە  ڕژیمە  ئەو  کە  ئەدەن 
کە   کاتێک  جا  تێدایە.  دووبەرەکی  چەندە 
دێت بەرنامە لە سەر حێزبەکانی ڕۆژهەاڵت 
درووس دەکات و بە بۆچوونی خۆی ناکۆکی 
چاوی  بەر  دەخاتە  الوازەکانیان  خاڵە  و 
خەڵکی کوردستان، کەس هەیە بپرسێ ئەی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  ئایا  چۆنن؟؟؟  خۆتان 
بە  هەست  ئێسقان  سەر  تا  کە  کوردستان 
ئازاری بوونی ئەو ڕژیمە دژە گەلییە ئەکەن 

بڕوا بەم پڕۆپاگەندە قیزوەنانەیان ئەکەن؟
بە  دراوە  گرێ  کارە  لەم  ڕژیم  مەبەستی 

فەزای شێواوی ناوەوەی خۆیان. دەسەاڵتی 
دا  بوارەکان  هەموو  لە  ئێسالمی  کۆماری 
مەشرووعیەتی  دەمێکە  ڕووخانە.  بەرەو 
لە  نەماوە.  دەرەوەی  و  ناوەوە  سیاسیی 
نێونەتەوەییکان  و  نێودەوڵەتی  ناوەندە 
ناوچە  هەموو  لە  نەماوە.  بۆ  ئابڕوویەکی 
تەواوی هەوڵەکانی بە بنبەست گەیشتوون. 
هێزەکانیان  رۆژێک  هەموو  ئێسراییل 
چەندین  و  ئەکات  بۆردمان  سووریە  لە 
داوە.  ئەنجام  ئێران  نێو  لە  عەمەلیاتی 
بەاڵم  سەرە  لە  دۆنیای  ئابووری  گەمارۆی 
ئەزانێ  کوردستانە.  گەورەی  ترسی  هێشتا 
خۆڵەمێشە،  ژێر  ئاگری  کوردستان  کە 
ئەزانێ کە خەڵکی کوردستان و حێزبەکانی 
و ڕووناکبیرەکانی و .... ئامادەن هەر کات 
جەماوەریدا  ئاخێزێکی  لە  لەبار  دۆخەکە 
دەسەاڵتێکی  دامەزراندنی  بۆ  مەیدان  بێنە 
لە  ئاگای  ڕژیم  کوردستان.  لە  دموکراتیک 
خۆشەویستی ڕۆڵە پێشمەرگەکانی کۆمەاڵنی 
خەڵک هەیە، ئاگادارە کە ڕێبەرانی ئەحزاب 
و  هێز  بەو  کوڵیان  ساڵە  چل  لە  پتر 
لە  و  نەداوە  ئەوان  پووشاڵیەی  دەسەاڵتە 
هەموو پیالنەکان سەربەرزانە سەرکەوتوون. 
دەسەاڵتدارانی ڕژیم ئەزانن کە خەڵک خاوەنی 
لێدان  و  گرتن  بە  و  شۆڕشگێڕانەیە  ورەی 
بە  ئەیەوێت  بۆیە  ناکەن،  نەوی  بۆ  سەری 
خراپ کردنی ڕێبەران و کادرەکانی حیزبەکان 
لە ڕێگەی کەسانێکی نزم باوەڕەوە ئەو ورە 
»زهی  وتەنی  فارس  بەاڵم  تێکبشکێنێت، 
خیال باطل«. بەرجستەکردنی ناکۆکییەکان 
و کەڵک وەرگرتن لە دیالۆگی فەزای مەجازی 
بزووتنەوەیەکی  تێکدانی  بۆ  پاڵتاکی  و 
شەخسەکانەوە  بە  خۆی  کە  شۆڕشگێڕانە 
گرێ نەداوە هەر وا ئاسان نییە، ڕژیم خیاڵی 
بیر  ئەوان  پێچەوانەی  بە  خەڵک  خاوە، 
نەوێت  گەرەک  خۆش  هەرکەی  دەکەنەوە، 
ئەوانەیش کە وا  ،ئەوان خۆشیان گەرەکە. 

هاوڕێیانی  بە  دژ  تۆندئاژۆ  و  شەرمانە  بێ 
خۆیان درۆیان کرد خەڵک نایان باخشێت و 
گەلەکەیان  قەزاوەتی  ئەبێ واڵمدەری  دواتر 
گەل  کە  هەستیار  وا  بارودۆخێکی  لە  بن، 
چۆن  ئەوان  هەیە  یەکگرتن  بە  پێویستی 
لە  بزووتنەوە  و  گەل  زەنجیرەکانی  و  دێن 
ئێوە  ئەکات  پرسیار  خەڵک  ئەکەن؟  یەک 
ڕژیمە  مافیای  ئەو  داوی  کەوتوونەتە  چۆن 
کە وا دژ بە سەرکردە و پێشمەرگە پێالن 
نەبوونی  بەر  لە  داخەوە  بە  دەگێڕن؟ 
فەرهەنگی دیالۆگ نێوان دەنگە جیاوازەکانی 
ناو بزووتنەوەی کوردستان جار و بار پێش 
دێت کە کەسەکان لە جیاتی ڕەخنە، هێرش 
دەکەنە سەر یەک و پرەنسیپی جیاوازی بیر 
و کردەوە لە بەر چاو ناگرن و بیانوو دەدەنە 
بۆ  دا  پێویست   کاتی  لە  تا  دۆژمن  دەس 

پرۆپاگەندەی خۆی کەڵکی لێ وەر گرێت.
هەڵمەتێکی  لە  و  دیکە  جارێکی  ماوەیەکی 
ویستوویەتی  شێواز  چەن  بە  ڕژیم  نوێدا 
کوردستان  خەڵکی  یەکگرتوویی  و  ورە 
بە  کردن  ڕێزی  بێ  لە  کاتەوە،  تاقی 
جلوبەرگی کوردی، نمایشی چەندین سریاڵی 
تەلەویزیۆنی، دەسگیر کردنی نزیکەی سەد 
تا  مەدەنی  و  سیاسی  چاالکانی  لە  کەس 
سەر  لە  دێکیۆمێنتاری  فیلمی  پەخشی 
ناکۆکییەکانی ناو بزووتنەوەی دێمۆکراتیک و 
ئازادیخوازانەی گەلی کوردستان. ئەمانە هیچ 
کامیان بێ بەرنامە نین و فکرێک لە پشتی 
ئاواکە  لێڵکردنی  بە  دەیەوێت  کە  ئەواندایە 
ماسی خۆی لێبگرێ. بۆیە وشیاری کۆمەڵگا 
و هێزی ئۆپۆزسیۆنی کوردستان ئەتوانێ بە 
واڵمێکی پێشمەرگانە و ستراتژییەکی لەبار 

ژیرانە بەرپرچی ئەو پیالنانە بداتەوە.

وەاڵمێکی پێشمەرگانە بە تەبلیغاتەکانی کۆماری ئیسالمی

ئاژوان.کرماشان
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الوان  دوژمنی  ئێران  حکوومەتی 
   

تەمەنی الوی  خۆشترین و پڕ بیرەوەری ترین 
بەشی ژیانی هەر مرۆڤێکە، مرۆڤ لەو تەمەنەدا 
گەشەی جەستەیی و مێشکی دەکات و کۆمەڵێک 
هیوای هەیە کە لەو بەشە لە تەمەنیدا هەوڵیان 
بۆ دەدا و بەرنامە و پالنیان بۆ دادەنێت لەوانە 
ژیانی  و  خۆشەویستی  خوێندن،  بە  درێژەدان 
سەربەخۆیی   ، خۆشگوزەرانی  کار،  هاوبەش، 
لە بواری ژیان و پالن دانان بۆ داهاتوو، بەاڵم 
لە چوار چێوەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی 
کوردستانی  الوانی  بۆ  ئەمانە  هەموو  ئیراندا 
لێ  وەدینەهاتوویان  خەونێکی  وەکو  ڕۆژهەاڵت 
هاتووە و هەر چەندە هەوڵ بدەن و تێبکۆشن 
هیواکانیان  دی  هاتنە  بە  بەر  شوێنێکەوە  لە 
دەگیرێت. لە راستیدا لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
سەردەمی الوەتی نەماوە وەکوو الوەکان خۆیان 

دەڵێن ئێمە الوی پیرین.  
بۆ  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  الوانی  کۆچکردنی 
حکوومەتی  ژێردەسەاڵتی  دیکەی  ناوچەکانی 
لەم  تورکیا  و  کوردستان  باشووری  ئێران، 
هۆکارەکەشی  کردووە   زیادی  سااڵنەدا  
کوردستانی  لە  کار  نەبوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لە  کرێکاران  مافی  کرانی  پێشێل  و  ڕۆژهەاڵت 
الیەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی. بە پێی 
کۆچی  بە  سەبارەت  کە  بەدواداچوونەی  ئەو 
شارەکانی  زۆرتر  ڕۆژهەاڵت  الوانی  کراوە  الوان 
تاران، بەندەرعەباس، هەمەدان، تەورێز، شیراز 
و ڕەشت هەڵدەبژێرن بۆ کار کردن هۆکارەکەشی 
ئەوەیە کە ئەو شارانە دەرفەتی کاریان زۆرتر 
ڕۆژهەاڵت  الوانی  چوونی  بە  سەبارەت  تێدایە، 
بۆ کوردستانی باشوور بە مەبەستی کار کردن 
زۆرتر شارەکانی  هەولێر، سلێمانی، دهۆک و 
سۆران هەڵدەبژێرن. زۆرینەی ئەو کەسانەی بە 
دەکەن  شارانە  لەم  ڕوو  کردن  کار  مەبەستی 
لە پیاواندا کاشیکار، نانەوا و وەستای  بواری 
و  ژنان  لە  کارن  ئیزۆگام  و  خانووسازی 
ژنان  جوانکاری  هۆڵەکانی   بۆ  زۆرتر  کچاندا 
بەشی  لە  بەشێکیشیان  و  ئارایەشگاکان  و 
چێشتلێنان لە ریستۆرانتەکان کار دەکەن بەر 
لە هاتنە دەرەوەی ئەمریکا لە رێککەوتنی ناوکی 
بەهای دینار بەرامبەر بە تمەن زۆر بەرز نەبوو و 
کرێکارانی ڕۆژهەاڵتی لە کوردستانی باشوور بە 
دینار کاریان دەکرد بەاڵم لەگەڵ هاتنە دەرەوەی 
ئەمریکا لە رێککەوتنی ناوکی و توندبوونەوەی 
گەمارۆکانی سەر ئێران بەهای دینار لە بەمبەر 
تمەن بەشێوەیکی یەکجار زۆر بەرز بووەوە لەو 
کاتەشدا شەپۆلێکی بەرچاو لە الوانی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان بۆ کار کردن ڕوویان لە کوردستانی 
باشوور کرد. پاش ماوەیک زۆرێک لە  خاوەن 
کارەکان ڕایانگەیاند بە تمەن پارە دەدەن بەو 
کرێکارانە کە لە ڕۆژهەاڵتەوە بۆ کارکردن ڕوو لە 
کوردستانی باشوور دەکەن واتە هەمان پارە کە 
لە ئێران بە کرێکارێک یا وەستا کارێک دەدرێت 
بۆ کار کردن لەگەڵ ئەوەش دەبێ لەو پارەیە 
کە وەریدەگرن کرێ هاتوچوویان لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتەوە بۆ کوردستانی باشوور بدەن و جیا 
ژیانیشی  شوێنی  و  خواردن  خەرجی  لەوەش 

دێتە سەر.
سەبارەت بە کۆچی الوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
بەو  هەر  تورکیاش  و   کوردستان  باکوری  بۆ 

شێوە بۆ کار کردن و دەست خستنی پارە بۆ 
لە ڕیستۆران، کارگا  زۆرتر  ژیانیانە کە  بژیوی 
کە  ئەوەی  لەگەڵ  دەکەن  کار  کارخانەکان  و 

خەرجی ژیانی ڕۆژانەشیان لە سەر خۆیانە.  
پرسیاری گرینگ لێرەدا ئەوەیە کە بۆ چی دەبێ 
بۆ  ببڕێت  ڕێگا  کیلۆمیترها  ڕۆژهەاڵتی  الوێکی 
پەیدا کردنی بژیوی ژیان؟ بۆ چی لە ڕۆژهەاڵت 
و لە شارەکانی کوردستان کار ناکەن؟ بۆ چی 
دابڕان لە خوێندن لە نێوان الوەکانی کوردستانی 

ڕۆژهەاڵت زیادی کردووە؟ 
ئەو کارانەی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بۆ الوێک 
دەسدەکەون بریتین لە دەسفرۆشی، کۆڵبەری، 
کرێکاری و نانەوایی و چەند کاری پڕ زەحمەت 
و کەمداهاتی دیکە. دەسفرۆشی کارێکی ورزییە 

بۆ ئەوە نابێت الوێک وەکوو سەرچاوەیەک بۆ 
داهات هەڵی بژێرێ و هاوکات دەیان لەمپەر کە 
کۆڵبەری  دانراوە.  بۆی  شارەداریەوە  الیەن  لە 
لە ئێستادا لە الیەن کاربەدەستانی رژێمەوە بە 
چەکدارانی  و  دەبرێت  لێ  ناوی  قاچاخچیەتی 
کوشتنی  بڕیاری  راستەوخۆ  ئیسالمی  کۆماری 
کۆڵبەریان هەیەو  ڕۆژ نییە کۆڵبەرێک گیانی به 
تەقەی ڕاستەوخۆی  پاسەوانانی سەر سنوور یا 

خود سەرما و بەفر لە دەس نەدات . 
کرێکاری : کارێکی ڕۆژانەیە واتە ڕۆژێک هەیە و 
لەوانەیە مانگێک نەبێت لەگەڵ ئەوەش هیچ جۆرە 
بیمەیەکی نییە و لە ئەگەری هەر ڕووداوێکدا لە 
سەر کار کە کرێکارێک تێدا بریندار بێت خۆیی 
ئەوەش  لەگەڵ  بکات  خۆی  چارەسەری  دەبێ 
بگرە الوێک سی ساڵیش کرێکاری بکات دوای 
سی ساڵ هیچ پاداش و پارەیکی مانگانەی نیە 
ئیسالمیدا  کۆماری  یاساکانی  لە  تایبەتیش  بە 
دیاری  کرێکاران  بۆ  شیاو  مافێکی  جۆرە  هیچ 
فەرمی  سەندیکایەکی  جۆرە  هیچ  و  نەکراوە 
و  مانگرتن  و  نییە  کرێکاران  پشتیوانیی  بۆ 
ناڕەزاییەکانی کرێکاران لەگەڵ سەرکوتی هێزە 
ئەمنییەتییەکان بەرەوڕوو دەبێتەوە و کڕیکاران 

بە  و  پشتیوان  بێ  کاران  خاوەن  بە  بەرانبەر 
پەنان. الوانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە ئاکامی 
سیاسەتی شۆڤینیستانە حکوومەتی ئێراندا و بە 
ئەنقەست لەدواوە ڕاگرتنی ئابووریی کوردستان 
و  کارگە  دامەزرانی  بەردەم  خستنە  کۆسپ  و 
دۆزینەوەی  بۆ  وایان  دەرفەتێکی  کارخانەکان 
کار لە ئەو ژمارە کەمە ناوەندی بەرهەمهێنانە 

کە لە کوردستان هەیە دەسناکەوێ.  
لە  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  الوانی  هێنانی  واز 
خوێندن لە سااڵنی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا 
تا هاتووە زیادی کردووە هۆکارە سەرەکییەکەی 
باری خراپی ئابووری بنەماڵەکانە. زۆر لە الوان 
دواناوەندی  ئاستی  تا  بتوان  تەنانەت  ئەگەر 
و  دواناوەندی  خوێندنی  کۆتایی  پاش  بخوێنن 
کاتێک بە تەمای خوێندنی بااڵن تووشی گرفتی 
دەرەقەتی  خانەوادەکانیان  و  دەبن  ئابووری 
خەرجی زانکۆ ناین و بۆیە ناچار دەبن واز لە 
خوێندن بێنن. کڕینی کتێب و پارەی سااڵنەی 
خەرجی  دەیان  و  زانکۆکان  و  خوێندنگاکان 
دیکە لە کاتێکدا کە هەاڵوسانی ئابووری لە 
ئێران بەردەوام لە بەرزبوونەوەدایە و بە پێی 
کەسیدا  پێنج  بنەماڵەیکی  لە  بەراوردەکان 
ئەوەی  بۆ  بکەن  کار  کەسیان  چوار  دەبێ 
بتوانن پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیانیان 
خانەوادانەی  ئەو  نین  زۆر  کەن،  دابین 
زانکۆی  و  خوێندن  خەرجی  دەرەقەتی 
دەردە  ئەو  سەرباری  دێن.  منداڵەکانیان 
خوێندن  و  بخوێنن  بتوانن  الوەکان  ئەگەر 
کەسانی  بەرینی  بێکاریی  بکەن  تەواو 
یاسا شۆڤینیستییەکانی  و  بڕوانامە  خاوەن 
گەورەن  ڕێگرێکی  ئێران  حکوومەتی 
زۆر  لە  کار.  دۆزینەوەی  بۆ  لەبەردەمیاندا 
بۆ  بەسیج  کارت  بوونی  مەرجی  شوێن 
دامەزران هەیە، زۆربەی جار ئەگەر کەسێکی 
نزیکت لە حیزبە کوردستانییەکاندا بێ یان 
ڕێگر  دەبێتە  بۆت  بێ  سیاسی  چاالکێکی 
کورد  توانی  بە  هەیە  وا  جاری  تەنانەت  و 
بوون رێگەت لێدەگرن بۆ ئەوەی بتوانی لەو 
بەشەی خوێندووتە و شارەزایت تێدا هەیە 

دامەزرێیت. 
لە نێوان ئەم هەموو نادادپەروەری و زوڵم 
ڕۆژهەاڵتی  الوانی  بەرامبەر  کە  زۆرە  و 
کردنی  پەیدا  بۆ  و  دەکرێت  کوردستان 
هیواکانیان  بە  گەیشتن  و  ژیان  بژیوی 
تێپەڕ  قۆناغە سەختە  هەموو  ئەو  دەبێ 
بکەن،  کۆماری ئیسالمی ئەنفالێکی  لە 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دەس پێ کردووە.  
باڵوکرانەوەی ماددەسڕکەرەکان لە الیەن 

کەسانی  و  ڕژیم  دەستوپێوەندەکانی 
ناوزڕاو لە کوردستان مەترسییەکی دیکەی 
کوردستانە.  الوانی  ژیانی  ڕێگەی  سەر 
دەستوپێوەندەکانی حکوومەت لە شار و 
گوندەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە چڕی 
و بە نرخێکی هەرزان مادە هۆشبەرەکان 
دەخەنە بەر دەستی الوان و لەو رێگاوە 
دەنگیان کپ دەکەن. بۆ کۆماری ئیسالمی 
و  گەورەن  مەترسیەکی  ڕۆژهەاڵت  الوانی 
کاربەدەستانی ئیدارەی ئیتیاڵعات و سپای 
پاسداران لەم سااڵنەدا هەوڵیان داوە بە 
گیرۆدەکردنیان بە مادە هۆشبەرەکان ئەو 
بکەنەوە  کەم  خۆیان  لەسەر  مەترسییە 
و کارێک بکەن الوی کورد بیر لەو زوڵم 
کۆماری  الیەن  لە  کە  نەکاتەوە  زۆرە  و 

ئیسالمیەوە لێی دەکرێت.
الوانی  لە  ئیسالمی  کۆماری  ترسی 
سانایی  بە  زۆر  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی 
لە هێرشیان بۆ سەر چاالکانی مەدەنیی 
مانگی  سێ  لە  دەردەکەوێ،  کوردستان 
کە  کەس  دوسەد  نزیکەی  ڕابردوودا 
و  واڵت  خەمخۆریی  »تاوانیان«  تەنها 
مەدەنیە  چاالکیی  و  بوون  هزر  خاوەن 
لە  نییە  دیار  زۆربەیان   و  گیراون 
حکوومەت  گرتووخانەی  کام  لە  و  کوێ 
دەسبەسەرن.  ئەوەی شارەزای مێژووی 
ڕەشی دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێران دەزانێ 
بارودۆخێکدان و  لە چ  ئێستا ئەو الوانە 
دەکرێت.   لەگەڵ  هەڵسووکەوت  چۆنیان 
ئیسالمی  کۆماری  نییە  یەکەمجار  ئەمە 
ئەم تاوانانە بەرامبەر الوانی کوردستانی 
سااڵنی  لە  دەدات  ئەنجام  ڕۆژهەاڵت 
و  پارێزی  ژینگە  تاوانی  بە  ڕابردووشدا 
خزمەت بە ژینگەی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
حوکمی  و  کردووە  دەسبەسەر  الوانی 
قورسی زیندان  و جەریمەی نەختیان بۆ 
دەرکردوون و لەگەڵ ئەوەش  لە ماوەی 
جۆر  دەیان  بە  بوونیاندا  دەسبەسەر 
بێرێزیان  و   دراون  ئازار  و  ئەشکەنجە 

پێ کراوە!

کۆمەاڵیەتی

مانی مەلەک

واز هێنانی الوانی کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت لە خوێندن لە 
سااڵنی دەسەاڵتی کۆماری 

ئیسالمیدا تا هاتووە 
زیادی کردووە هۆکارە 

سەرەکییەکەی باری خراپی 
ئابووری بنەماڵەکانە. زۆر 
لە الوان ئەگەر تەنانەت 

بتوان تا ئاستی دواناوەندی 
بخوێنن پاش کۆتایی خوێندنی 

دواناوەندی و کاتێک بە 
تەمای خوێندنی بااڵن تووشی 

گرفتی ئابووری دەبن و 
خانەوادەکانیان دەرەقەتی 
خەرجی زانککۆ ناین و بۆیە 
ناچار دەبن واز لە خوێندن 

بێنن.
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کۆمەڵگای  لە  بەشەی  هەر  لە  چاو 
ئیسالمیی  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر 
و  هەاڵواردن  لە  پڕە  دەکەی  ئێران 
سەر  بە  چاوخشاندنێک  نابەرابەری. 
ژێر  ئێرانی  لە  کار  یاسای  و  دۆخ 
مەالکان  سەرمایەداریی  حاکمیەتی 
چەوسانەوە  و  جیاوازی  ئەو  ڕادەی 
تایبەت  بە  دەکات.  ئاشکرا  باشتر 
کە  ژنان  و  منااڵن  کاری  بواری  لە 
زۆرتر لە ژێر گوشاردان و نە لە الیەن 
خاوەنکارانی کەرت تایبەت و نەک لە 
الیەن کەرتی دەوڵەتییەوە بە شێوەی 
لەگەڵ  هەڵسوکەوتیان  دادپەروەرانە 
ڕاپۆرتە  پێی  بە  وێنە  بۆ  ناکرێ.  
خۆدی  ناوەندەکانی  ڕەسمییەکانی 
ئابووریی  بەشداریی  بەهای  ڕژیم، 
ژنان لە ئێران تەنیا ١١٪ە و نزیکەی 
لە  پیشەش  خاوەن  ژنانی  نیوەی 
دەکەن.  کار  ناحکوومییەکان  بەشە 
بەشداریی پیاوان لە ئابووریی ئێراندا 
٦٣٪ ە، واتە ڕێژەی پیاوانی چاالک 
بواری  لە  چاالکە  ژنانی  هێندەی   ٥
میلیۆن   ٣٢ کۆی  لە  ئابووریدا. 
کاری  لە  بەشداری  توانای  کە  ژن 
ئابوورییان هەیە ٢٨ میلیۆن کەسیان 
لە بواری ئابووریدا ناچاالکن و لەکۆی 
ژنانی تەمەن ١٠ ساڵ  بۆ سەرەوە، 
١٨.٩٪یان خوێندکار، ٣.٦٪ خاوەن 
یان   ٪٦٠ و  کارکردن  بەبێ  داهاتی 
دوایین  پێی  بە  ماڵەوەن.  ژنی 
ژنان  بێکاریی  بەهای  فەرمی  ئاماری 
زیاتر لە ١٩٪ و زیاتر لە ٢ هێندەی 
جیاکاری  پیاوانە.  بێکاریی  ئاستی 
پیشەیی ڕەگەزی، هۆکاری سەرەکیی 
پیشە  هەڵبژاردنی  لە  بەربەستە 
کەمتر،  داهاتی  هەروەها  ژنان،  بۆ 
پرەستیژی نزمتر بۆ ژنان وای کردووە 
کە حەزی ژنان بۆ چوونە ناو بازاڕی 
کارەوە کەم بێتەوە. سەرەڕای ئەوەی 
ئیسالمیی  کۆماری  یاساکانی  لە 
ئێراندا ئاماژە بە دابینکردنی هەلیکار 
کراوە  یەکسانی  بە  پیاو  و  ژن  بۆ 
هێندێک  دواییدا  ساالنەی  لەو  بەاڵم 
ئیسالمیی  کۆماری  بەرپرسانی  لە 
هێندێک  هێنانەوەی  بە  ئێران  
کاری  کە  ئەوەی  وەک  بیانووی 
کێشە  زیادبوونی  هۆی  دەبێتە  ژنان 
کارکردنی  دژایەتیی  خیزانییەکان 
ژنان دەکەن. لە حالێک دا کە دەبێ 
هەموو شارومەندان لەبەرامبەر یاسادا 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  بن  یەکسان 
بڕوا،  بۆچوون،  مەزهەب،  جێندەر، 
ئەو  پێی  بە  بنەڕەت.  یان  نەتەوە 
بەیاننامە جیهانییانەی کە حکوومەتی 
یاسا  کردووە،  واژۆیانی  ئێرانیش 
رەگەز،  بنەمای  لەسەر  هەاڵواردن 
سێکس، ئایین، بنەڕەتی کۆمەاڵیەتی، 
بۆچوونی سیاسیی، زمان یان پێگەی 
کۆمەاڵیەتی قەدەغە دەکات، هەروەها 
سێکسی  گێچەڵێکی  جۆرە  هەر 
دەکات.  قەدەغە  کار  شوێنی  لە 

بووە  ناکارا  زۆر  ئیسالمی  کۆماری 
لە جێبەجێکردنی ئەم پرەنسیپانە 
خاوەنکار  بە  ڕێگەدەدات  و 
تەمەنی  کاتێک  گرێبەستی کرێکار 
خانەنشینی  تەمەنی  بە  دەگات 
هەڵبوەشێنێتەوە ، کە بۆ ژنان پێنج 
ساڵ کەمترە. هەاڵواردن لە کار و 
کرێکاری  ژنان،  رووبەڕووی  پیشە 
خەڵکی واڵتانی دیکە )بۆ نموونە 
کەمایەتییەکان  و  ئەفغانییەکان(  
باسی  سەرچاوە  هەندێک  بۆتەوە. 
ژمارەی  زیادبوونی  دەکەن  ئەوە 
شارەکانی  لە  ئەفغانی  کرێکاری 
تاران   شاری  و  ئێران  ناوەندی 
بە  درێژتر  ماوەی  بۆ  ئامادەن  کە 
بۆتە هۆی  کرێی کەمتر کاربکەن، 
کرێکارە  لەناو  بێکاری  زیادبوونی 
لەسەد،   ٣٠ بەڕێژەی  ئێرانییەکان 

ئەو  ناچاربوونی  بەر  لە  زیاتر  کە 
هێزی  فرۆشتنی  بە  کرێکارانە 
کەمترە  بایەخی  بە  خۆیان  کاری 
ڕاسیستی  سەرچاوەی  هاوکات  و 
هەیە و پەرە بە دوژمنایەتیی نیوان 
هەندێک  هاوکات  دەدا.  کرێکاران 
کەمتر  کە  کارکردن  بوارانەی  لە 
خوازراون  ئێران  شارومەندانی  الی 
کرێکارانی  تایبەتی  کاری  وەکوو 
واڵتانی دیکە چاویان لێدەکرێ  بۆ 
نموونە کارە خزمەتگوزارییەکان و 
پیشەسازی خۆراک، ئەمەش بۆتە 

هۆی لەقاڵبدانی کۆمەاڵیەتی.  
بارودۆخی یاسای کار 

بەپێی یاسای کاری ڕژیم، النیکەمی 
بە دوو مناڵەوە  موچەی کرێکارێ 
لە ساڵی ١٣٩٩ بۆ٢٩٠٢٥١٢  تمەن 
)١٢٠ دۆالر( لە مانگێکدا زیادکرا. 
ستانداردەکانی  کاتژمێرە  یاسا 
هەشت  بۆ  رۆژانەی  کارکردنی 
کاتژمێر، لەگەڵ یەک یان زیاتر لە 

پشوویەک کە بگاتە ٣٠ خولەک تا 
کردووە،  سنووردار  کاتژمێر  یەک 
ستانداردەکانی  کاتژمێرە  هەروەها 
کارکردن لە هەفتەدا ٤٠ کاتژمێرە. 
ئێزافەکاری  بە  رێگەدەدات  یاسا 
لە  ڕۆژێکدا.  لە  کاتژمێر  چوار  تا 
یاسا جیهانییەکانی کار دا لە کاری 
پیشەسازیدا، کاری زێدەکی نابێت 
کار  کاتژمێری  یەک  لە  بێت  زیاتر 
ستانداردەکانی  ڕژیم  رۆژێکدا.  لە 
پیشەیی  و سەالمەتی  تەندروستی 
بۆ  کە  ئێژن  یاساکان  دانانێت. 
تاقەتپڕوکێن،  و  مەترسیدار  کاری 
کاتژمێرەکانی  خاوەنکار  پێویستە 
بکاتەوە.  کەم  رۆژانە  کارکردنی 
بۆ  کرێکاران  بە  داوە  مافی  یاسا 
کە  دۆخێک  لە  دوورکەوتنەوە 
و  تەندروسی  لەسەر  مەترسی 

زیان  بەبێ  هەبێت،  سەالمەتیان 
بەاڵم  کارەکەیان  بە  گەیاندن 
فەرمانبەرانی  بە  نادات  مافە  ئەم 
مەدەنی یان کرێکارانی بیانی، کە 

لەم  کار  هێزی  زۆرینەی  پێکەوە 
واڵتە پێکدەهێنن. 

وەزارەتی کار و ڕەفاهی کۆمەاڵیەتی 
پرسەکانی  بەسەر  دەسەاڵتی 
کار،  یاسای  بە  پەیوەست 
کارکردنی منداڵ، کرێ، پرسەکانی 
تەندروستی و سەالمەتی پیشەیی، 
کرێکاراندا  پەیوەندییەکانی  و 
و  سەالمەتی  کارمەندانی  هەیە. 
وەزارەت  پیشەیی  تەندروستی 
کاردەکەن  واڵت  لەسەرانسەری 
دەوڵەت  کاربەدەستانی  بەاڵم   ،
بواری  لە  کارایی  بە  ڕێنمایەکانی 
جێبەجێ  کارکردن  دۆخی  و  کرێ 

نەکردوون. 
چوارچێوەی یاسایی و رێکخستن، 
بەرزی  ئاستی  لەگەڵ  هاوشان 
ئاسایش  نەبوونی  و  توندوتیژی 
بێکاریی،  رێژەی  بەرزی  واڵت،  لە 
کەرتی نافەرمیی گەورە و نەبوونی 
ستانداردەکانی کار، بوونەتە هۆی 

بۆ  خراپ  دۆخی  دروستبوونی 
برینداربوون  کرێکاران.  زۆربەی 
روودەدات،  زۆر  کار  شوێنی  لە 
بەتایبەتی لەناو کرێکارانی دەستی. 
چاودێری  و  نەبوونی سەرپەرشتی 
بۆ  هۆکارن  کار،  گرێبەستەکانی 
کرێکارانی  بەرانبەر  هەاڵواردن 
کرێکارانی  لە  توندتر  کە  بیانی 
ئێران دەچەوسێنەوە و بە خراپی 
مامەڵەیان لەگەڵ دەکرێ. زانیاری 
کۆی  لەسەر  بەردەستە  کەم 
ژمارەی کرێکاری بیانی ، ئەگەرچی 
هەندێک چاودێر دەڵێن کە گروپی 
گەورەی کرێکاری بیانی هەیە، کە 
زۆربەیان بە نایاسایی لە ئێرانن، لە 
شوێنی کار دەژین و کاردەکەن و 
زۆربەی جار دۆخی کار و ژیانیان 

زۆر نالەبارە. 
و  منداڵ  کاری  قەدەغەکردنی 

کەمترین تەمەنی کارکردن
و  دەستور  کە  دا  کاتێک  لە 

قەدەغە  منداڵ  کارکردنی  یاسا 
شوێنی  زۆر  لە  بەاڵم   دەکەن، 
کۆماری  ژێردەسەاڵتی  ناوچەکانی 
ڕۆژهەاڵتی  بە  و  ئێران  ئیسالمی 
تەمەنی  کەمترین  کوردستانیشەوە 
ساڵە.   ١١ نزیکەی  کارکردن 
هەرچەند یاسای کار کاتژمێرەکانی 
بۆ  سنووردارکردوە  کارکردنی 
ساڵ   ١٨ تەمەن  خوار  کەسانی 
و  رۆژێکدا  لە  کاتژمێر  حەوت  بۆ 
لە  دەکات  کارکردن  قەدەغەی 
سەالمەتیی  بۆ  مەترسیدار  کاری 
کەسانی  دەروونی  و  جەستەیی 
خوار تەمەن ١٨ ساڵ. یاسای کار 
هەرزەکاران ناگرێتەوە )تەمەن ١٥ 
بۆ ١٧ ساڵ( کە لە کاری خێزاندا 
بەرهەمدەهێنن  کااڵ  و  کاردەکەن 
خێزان.  بەکارهێنانی  بۆ  تەنها 
کاری  لە  کە  مندااڵن  لەبەرئەوەی 
لە  بەدەرن  کاردەکەن  خێزاندا 
کار  یاسای  لە  پاراستن  هەندێک 
سەبارەت بە هەلومەرجی کار، زۆر 
کاری  مندااڵن  کە  هەیە  گۆزارش 
لەو  دەدەن  ئەنجام  مەترسیدار 
خاوەندارێتیان  خێزان  کە  کارانەدا 

دەکات. 
لە حاڵێک دا کە دەبێ  خاوەنکاران 
پشکنیکی  سااڵنەی  تێچووی 
پزیشکی کرێکاری الوەکان )١٥ تا 
لەئەستۆ بگرن، بەاڵم  ١٨ سااڵن( 
مندااڵن  بەکارهێنانی  قەدەغەی 
نەشیاودا.  چاالکی  لە  ناکات 
لە  مندااڵن  ئێران  هەموو  لە 
مەترسیدارترین کارەکاندا و بە بێ 

ئەوەی پارێزراو بن کار دەکەن. 
وەزارەتی کار و رەفاهی کۆمەاڵیەتی 
بەرپرسە لە جێبەجێکردنی یاسای 
منداڵ  بە  کارکردن  قەدەغەکردنی 
هەروەها  تایبەت،  کەرتی  لە 
جێبەجێکردنی  ئاژانسەکانی 
لە  بن  چاالک  دەبێ  کار،  یاسای 
کارکردنی  بەرەنگاربوونەوەی 
لە  جێدی  کەلێنی  بەاڵم  مندااڵن. 
دەسەاڵت و کارەکانی ئەو وەزارەتە 
هەیە کە رێگری لە جێبەجێکردنی 
کەمی  وەک  دەکا،  کار  یاسای 
نەبوونی  و  پشکنەران  ژمارەی 
پێویست  ئابووریی  سەرچاوەی 
نەبوونی  پشکنین،  ئەنجامدانی  بۆ 
سزاکان،  دیاریکردنی  دەسەاڵتی 
هەروەها کەمی راهێنانی چاودێران 
کە ئەگەر گەندەڵی بەرینیشی پێ 
زیاد بکەین دەبینین کە ئەو یاسا 
چەندە  وەزارەتخانەیە  و  بڕیار  و 
ناکارامە و بێسوودن بۆ پشتیوانی 

لە کرێکاران.

کۆمەاڵیەتی

پەری.م_سنە

یاساکانی کار بۆ منااڵن و ژنان لە ئێران نا عاداڵنەن

بەپێی یاسای کاری ڕژیم، 
النیکەمی موچەی کرێکارێ 
بە دوو مناڵەوە لە ساڵی 

١٣٩٩ بۆ٢٩٠٢٥١٢  تمەن )١٢٠ 
دۆالر( لە مانگێکدا زیادکرا. 

یاسا کاتژمێرە ستانداردەکانی 
کارکردنی رۆژانەی بۆ هەشت 

کاتژمێر، لەگەڵ یەک یان 
زیاتر لە پشوویەک کە بگاتە 
٣٠ خولەک تا یەک کاتژمێر 

سنووردار کردووە، هەروەها 
کاتژمێرە ستانداردەکانی 
کارکردن لە هەفتەدا ٤٠ 

کاتژمێرە
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ئەفسانەی سیاهکەل، هەتاو کێاڵنی جەنگەڵ

دەپڕووکێن لە شاخ و شار دا، شەتڵی خەون 
.

فەرەیدوون ئەرشەدی
بەرینە بەستێنەکانی هەڵفڕین، 

کە فڕیون جوامێران
تا ئاسۆەکانی بەڵێن

بە شاباڵی نارنجەک .
دژوارە ئەم ڕێگا تازەیەت،

دەزانم ! 
کە هەوری و جامانە و

گیانی خۆت
لە ملی زەمانە ئااڵوە .

دەپڕووکێن لە بەفری شاخ و قیرتاوی شەقام 
دا،

هەزاران شەتڵی خەون،
گەر بەڵێنی نەورۆزیت 
تەنیا برووسکەیەک بێت
لە هەورێکی دڕدۆنگی 

نە شاری و نە کوێستانی !
حەماسەی  سەر  بە  ساڵ  پەنجا  کە  ئیستا 
هەر  الی  هێشتا  تێدەپەڕێ،  سیاهکەلدا 
شۆڕشگێڕێک کە هەستی بۆ ئازادی و ڕزگاری 
خوێنی  ڕۆژ  هەر  و  تازەیە  زامەکەی  بێت 
سووری ئەو گیانبەختکردووانە لە دەمارەکانی 
خەوتووی  دڵی  و  ئەکەن  جووڵە  دا  لەشی 
سیاهکەل  دەکەنەوە.  خەوەر  کۆمەڵگا 
بزووتنەوەی  چەکداریی  خەباتی  دەسپێکی 
ڕێبەندانی  ١٩ی  لە  کە  بوو  ئێران  لە  چەپ 
لە دارستانەکانی سیاهکەلەوە دەسی   ١٣٤٩
پێکرد و ١٣ چریکی فیدایی گیانی ئازیزیان 
بوونی  شەهید  ئێوارەی  دەمەو  کرد.  بەخت 
ئاسۆیەکی  تاقمە تێکۆشەرە، کرانەوەی  ئەو 
نوێ لە مێژووی خەباتی خەڵکی چەوساوە لە 
پەهلەوی  دیکتاتۆری  حاکمیەتی  ژێر  ئێرانی 
پێکردبوو،  دەستی  پیرۆز  شەڕێکی  بوو. 
بندەستی  قەاڵچۆکردنی  سووریان  هیوای 
کۆمەڵێ  بوو.  چەوسانەوە  بەگژداچوونی  و 
ئیسانی شۆڕشگێر و خاوەن بڕوای بەرز گیان 
دونیایەکی  بەدیهنانی  بۆ  دەستان  لەسەر 

باشتر گیانیان بەخت کرد.
بە  ئازادی  سەرمەستی  و  عاشقانە  ئەوان 
لێبردوویی هەست و نیستی خۆیان گرێدا بوو 
مرۆڤەوە،  هەموو  بۆ  ڕوون  داهاتوویەکی  بە 
جیهانی   شۆڕشی  و  شۆڕشگێڕان  بۆ  دڵیان 
ڵییدەدا، سەرکەوتنی شۆڕش لە هەرکوێ ئەم 
جیهانە  شادی دەخستە دڵ، هەرس هێنان 
بە   دەبوو  جوواڵنەوەیەک  هەر  تێکشکانی  و 

کۆسپ بۆ هەمووان.
و  پاکترین  سەردەمە  ئەو  شۆڕشگیرانی 
خاوێنترین هەڵبژاردەی کۆمەڵگاکانی خۆیان 
و  تیشک  بەرەی  لە  ئەوان  بەڕاست  بوون، 

»آفتاب کاران« ی جەنگەڵ بوون.
حەماسەتی  لە  پڕ  داستانی  خەوەری  کاتێ 
جەنگەڵ گەیشتە شار و ڕۆژنامەکان، هەستی 
کۆمەاڵنی خەڵکی بزواند. هێڕشی گرووپێکی 
چکۆلەی چریکی بۆ سەر پاسگایەکی ڕژیم، 

هیزی گەریالیی شۆناسی ئەفسانەیی بە 

کاریگەری  دوو  کارەساتە  ئەو  گرت.  خۆوە 
وشیار  خەڵکانی  و  ڕووناکبیر  بوو،  گرینگی 
بە شوورێکی ڕۆمانتیکەوە هەست بە زیندوو 
بوونەوەیان دەکرد و خەڵکی ئاساییش دوای 
ببوون.  شۆکە  گیانبازە   ١٣ ئەو  ئێعدامی 
ئەو  دەسبەجێ  و  کۆمەڵ  بە  بارانی  گۆلە 
چریکانە ئەوەی بۆ خەڵک دەرخست کە ئەمە 
لێ  شا  و  گرینگە  و  جیدی  مەسئەلەیەکی 

هەراسان بووە.
جەنگەڵ،  و  شاخ  و  شار  خەباتی  گرێدانی 
هەر چەن لە یەکەم دەسپێکی دا بە ڕواڵەت 
تووشی شکست هاتبوو، بەاڵم بوو بە هەوێنی 
ئێران. هەموو  لە  جەماوەری  خەباتێکی 
تەشکیلی  بۆ  ڕێنمایەک  بە  بوو  سیاهکەل 
خەڵکی  فیداییەکانی  چریکە  سازمانی 
ئەزموونی  وەک  دەیە  چەندی  تا  کە  ئێران 
بزووتنەوەیەکی شۆڕشگێرانە ، کۆمۆنیستی و 

چەکداری درێژەی هەبوو.
 ئەو داستانە دەوامی هەمان شۆڕشێ بوو، 
سولیمانی   شەریفزادە،  سمایلی  تێیدا  کە 
دامەزراندنی  بە  ئاوارە  مەال  و  موعینی 

و  دێمۆکرات   حێزبی  ئێنقالبیی  کۆمیتەی 
یەکەم هەنگاوەکانی بزاڤی چەپ لە کوردستان  
داگیرکەران.  جەستەی  خستە  لەرزەیان 

جنووب  لە  و  ئەعزەمی  دۆکتر  لۆرستان  لە 
ڕووناکی  ئاگر  هەمان  بەلووچستانیش  و 
بەخشی بە شەوی تاریکی نووستن و ستەمی 
چەوسێنەران. ڕاستی و هەڵەکانی ئەو جۆرە 
بۆ مێژوو و کاتی خۆی.  بمێنێتەوە  خەباتە 
بەاڵم تەیفوور بەتحایی لەو بارەوە دەنووسێ: 
کە  دێهاتەوە  ڕێگای  لە  شارەکان  گەمارۆی 
بەاڵم  سەرکەوت.  چین  لە  بوو  مائۆ  تێزی 
شۆڕش  بۆ  شۆڕش  سەرنەکەوت.  زوففار  لە 
لە کوبا سەرکەوت و لە ئێران شکستی هێنا 

و...
من پێم وایە تئۆرییەکانی خەباتی چەکداری 
ساڵەکانی ٥٠)چریکە فیداییەکانی گەل(لە 

ئێراندا دەبێ زۆر بە وردی چاوی پێدا 
کە  هەیە  لەوە  گومانم  بخشێندرێتەوە. 
بانگەوازکەرانی ڕاسان ئەو کارەیان کردبێ 
و هۆی شکستەکەیان بە وردی لێکدابێتەوە. 
دەگوترێتەوە  و  دەگوترێ  زۆر  نموونە  بۆ 
کە  هەڵدەڵێن  پێدا  شێعری  تەنانەت  و 
ئەمە گرێدانی خەباتی شاخ و شارە. ئەم 
کە  بوو  تئۆرییانە  لەو  یەکێک  تئۆرییە 
فیداییەکاندا هەبوو و هەر  لەنێو  ئەوکات 
بەوە دەستیان پێکرد. ڕووداوی سیاهکەل 
کە ڕاست وەکوو ڕووداوی سەرەتای ڕاسان 

لە یەکەم هەنگاودا 
ڕێگای  ئەو  لێکەوت،  کاریی  زەربەی 
کەوتە  دیکە  تئۆریی  دوو  دوایە  لێگرتن. 
بەر باس. تەنیا لە شاخ یان تەنیا لە شار. 
سیاهکەل  پاش  ڕووداوەکانی  ڕەوتی  کە 
خۆبەخۆ تئۆریی شاری سەر خست. ئێستا 
بە گەورەبوونەوەی شارەکان و گرێدراویی 
زیاتر  تئۆرییە  گوندەکان بە شارەوە ئەم 

جێگای تێڕامانی هەیە.
تئۆری تەنیا لە شاخ نەتەنیا لە سیاهکەل 
بەڵکوو پێشتر لەکوردستان )گروپی ئاوارە 
هەتاوی(  ی   ٤٦ و...ساڵی  شریفزادە  و 
هێنابوو.  شکستی  و  کرابووەوە  تاقی  بە 
تێزی  بنەڕەتدا  لە  شار  و  شاخ  تئۆری 
تۆپامارۆیە لە بێرزیل. هێزی پارتیزان لە 
شاخ و گوندەکان و تەشکیالتی نهێنی لە 

شار.

خاڵی الوازی ئەو جۆرە کە خۆیان دوایە 
کە  بوو  ئەوە  کرد  لەسەر  لێکدانەوەیان 
ڕێژیم هاسانتر دەستی دەڕوا پارتیزانەکانی 
لێ  خەڵکەکەیان  و  بکا  سەرکوت  شاخ 
بڕەوێنێتەوە )خەڵکی جوتێر تا ماوەیەکی 
دیاریکراو دەتوانێ بەرەنگاری بکا. دوایە 
یان  دەکا  چەکدار  هێزی  لە  پشت  یان 
شکستی  هۆی  بە  بوو  ئەمە  دەکا(  کۆچ 
باکووری  لە  تاقیکردنەوە  ئەم  تۆپامارۆ. 

کوردستانیش لەم ئاخرانەوە کرا. 
بوون،  هەتاو  ڕارەوانی  کە  ئەوان  لەالی 
سەردەکەوەن،  کە  نەبوو  ئەوە  مەبەست 
سیستیمی  بە  کە  بوو  ئەوە  ئامانج 
دیکتاتۆری وابەستەی بەهلەوی تێگەیێنن 
ئەوان ڕۆحی واڵتی داگیرکراوی چەوساوەن، 
بە خوێنی خۆیان زاخاوی مێشکی تەزیوی 
نەدەن.  کۆڵ  کە  دەدەنەوە  گەلەکەیان 
هێشتا خوێنی ئاڵی جەنگەڵکاران وشک 

نەبووبوو، کۆمەڵیکی دیکە لە پارتیزانان 
ئەستێرە  ڕیڕەوانی  هەر  ئەوانیش  کە 
لە  گیان  ئیدەعا   بێ  بوون،  سوورەکان 
سەر دەست ئااڵی خەباتیان بەرز ڕاگرت.

کۆمەڵەش هەر لەو ساتانە و بە هێمەتی 
کۆمەڵێ خەباتکاری چەپی کورد چاوی بە 
دەسپێکی شۆڕشی  هەڵێنا. هۆی   دۆنیا 
سوور و  ئەفسانەیی سیاهکەل لە باکوور 
ئەو  ڕژاوی  خوێنی  ڕچەی  سەر  لە  و 
دروست  ئێران  فیدایی  چریکی  شەهیدانە 

ببوو و کۆمەڵەش لە کوردستان. 
شانازی  لە  پڕ  ڕێگای  کە  ئازیزیان  یادی 
واڵتە  لەم  هەمیشە  بۆ  یان  سوسیالیزم 

ڕووناک کردەوە بەرز و بەڕێز بێت.

فەرەیدوون ئەرشەدی

بەرینە بەستێنەکانی 
هەڵفڕین، 

کە فڕیون جوامێران
تا ئاسۆەکانی بەڵێن
بە شاباڵی نارنجەک .
دژوارە ئەم ڕێگا 

تازەیەت،
دەزانم ! 

کە هەوری و جامانە و
گیانی خۆت

لە ملی زەمانە ئااڵوە .
دەپڕووکێن لە بەفری 

شاخ و قیرتاوی شەقام 
دا،

هەزاران شەتڵی خەون،
گەر بەڵێنی نەورۆزیت 
تەنیا برووسکەیەک 

بێت
لە هەورێکی دڕدۆنگی 

نە شاری و نە 
کوێستانی !

د.دامون_مەریوان
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بەشی یەکەم

دوا بە دوای نەمانی ڕژیمی پاشایەتی لە ئێران لە ساڵی 
١٣٥٧ی هەتاوی و گۆڕانی ڕژیم بۆ دەسەاڵتێکی بە 
ڕواڵەت کۆماری و بەڕێوەبردنی سناریوی رێفراندوم و 
دەنگدانی بەشێک لە خەڵکی ئێران بەو رێفراندۆمە لە 
حاڵیکدا بوو کە حاڵ  و هەوای شۆڕش هەموو ئێرانی 
تەنیبوەوە و خەڵک جگە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە 
بێ بیرکردنەوە لە ناوەرۆکی دەسەاڵتی داهاتوو و لە 
ژێر کاریگەریی حاڵ و هەوای پاش ڕووخانی ڕژیمی 
پاشایەتی و بگرە بە هەستێک بۆ گۆڕان دەنگیاندا بە 
ڕژیمێک کە بووە هۆی ڕووخانی ژێرخانی ئابووری و 
زۆربوونی تووشبوون بە ماددە سڕکەرەکان و بێکاری 
و هەژاری بۆ دانیشتوانی ناوچەی ژێردەسەاڵتی ئەو 
حکوومەتە و لە دەرەوەش ئەم ڕژیمە تەنها خەاڵتی 
بۆ دراوسێکانی تەقینەوە و پشتیوانیکردنە لە گرۆپە 
توندئاژوەکان بووە و ئەمەش وایکردووە حکوومەتی 
تاک  بە  واڵتانە  ئەو  گشتی  بیروڕای  الی  ئێران 
بخرێتە  زیاتر  گەمارۆی  ڕۆژێک  هەموو  و  بمێنێتەوە 
سەر ئەو ڕژیمە و خەڵکی ئێران زیاتر و زیاتر گوشار 
بخرێتە سەریان و له و ساته وه ئێران بووەتە مه کۆی 
سێدارە، تێرۆر و تۆقاندنی خە ڵکی بێدە سه اڵت ، ئه م 
خه ڵک  و  به رده وامه  ئه مڕۆ  به   تا  بڕینه  کوشتن  و 
به هه موو شێوه ێک که وتوونە ته ژێر گۆشاری ڕژیمی 

ئیسالمی ئێران. 
ئێستا کە زیاتر لە چوار دەیە  به  سه ر رووخانی رژێمی 
بەڵێنانه ی  له و  کام  هیچ  تێده په رێت،  له ئێران  شا 
که ڕژیمی ئیسالمی دایبوو جێبه جێ نه کراون و به 
باس  شته کان  هه موو  بەڵێنانه وه   ئه و  پێچه وانه ی 
له خراپ بوونی زیاتری دۆخی ژیانی دانیشتوانی ئێران 
ده که ن، چ له بواری گۆشاری هێزه ئه منیه تییه کان  و 
ئێران  خەڵکی  ئه مڕۆکە  ئابوورییه وه،  بواری  له  چ 
نامرۆڤانەی دەسەاڵتداران  و هەروەها  بە سیاستەی 
بەرنامەی  هۆی  بە  کە  نێونەتەوەیەکان  گەماڕۆ 
ناوکی ئەو رژێمەوە بە سەریدا سەپێندراوە، تووشی 
خەساری  هەزاران  و  بێکاری  گرانی  و  برسیه تی، 
ژیانیاندا.  لە  بوون  دیکە  گرفتی  و  کۆمەاڵیەتی 
شۆرشی ساڵی٥٧ی ئێران یه که مین هه نگاو بوو که 
خه ڵکی ناوچه که بۆ نه مانی دیکتاتۆری له ڕۆژهه اڵتی 
ناوه راست هه ڵیانگرت  و تا ئه مڕۆش ئه م هەواڵنە هه ر 
درێژه یان هه یەو هەر ئێستا خەڵکی لیبی، تونس  و 
میسر لە دەستی دیکتاتۆری  و دەسەاڵتی بنەماڵەیی 
ڕزگاریان بووە  و خەڵکی چەندین واڵتی  دیکەیش بە 

دژی دیکتاتۆرەکان ڕاپەریون.
ناچار  تونس  و  دیکتاتۆرەکانی  میسر  ئەمڕۆ  تا 
دیکتاتۆریه ت  و  بێڵن   جێ  به   واڵته که یان  بوون 
ئەو  بەاڵم  نڕاوە،  له گۆڕ  هه میشه   بۆ  واڵتانه   له و 
و  گونجاو  ئالترناتیڤی  نەبوونی  هۆی  بە  واڵتانەش 
کارا نەیانتوانیوە سەقامگیری خۆیان بە دەست بێن 
و زیاتر توشی کێشە و داڕمان بوون. ئێستا له دوای 
چوار دەیە به سه ر نه مانی رژێمی دیکتاتۆری شا له 
لە  گشتخوازتر  و  توندتیژتر  دیکتاتۆرییەکی   ئێران 
خۆی  بۆ  خەڵکی  بەرینی  ناڕەزایی  کە  کارە  سەر 

مسۆگەر کردووە و بارودۆخه که  تا دێت زۆرتر ئاڵۆز 
ئەمە  دەبێتەوە.  توندتر  سەرکوتەکانیش  ده بێت  و 
لەکاتێکدا بوو کە لەساڵی١٣٥٧ بۆ یه که م جار هێزی 
سیاسی بە مەیلی جۆراوجۆرەوە پێکه وه خه باتیان 
بتوانن  ئه وه ی  بۆ  و  دیکتاتۆر  نه مانی  بۆ  کرد 
حکومه تێکی دێمۆکراتیک به  به شداریی هه موو چین 
 و توێژه کانی کۆمه ڵگای ئێران دروست بکه ن، به اڵم 
هەر  ئیسالمی  کۆماری  و  دی  نەهاتە  خەونە  ئه م 
ویست ،  پێچەوانەی  بە  کاری  سەر  هاتنە  لەدوای 
دایە  دەستی  ئێران  خەڵکی  ئاواتەکانی  و  داخوازی 
و  خۆی  نەیاری  سیاسیی  هەڵسووراوانی  کۆشتاری 
پێنج  ماوەی  بۆ  کردیان  ئێران  لە  کە  کار  یەکەم 
رژێمی  نه مانی  دوای  داخست.  زانکۆکانیان  ساڵ 
سیاسی  حیزبی  و  ڕەوت  چه ند  شا،  دیکتاتۆریی 
ڕێبه ریی  به  ئیسالمییه کان  وه ک  بوون  مەیداندا  لە 
خومەینی، موجاهدین خلق، حیزبی توده،  فداییانی 
کوردستانیش  لە  دیکە،  ڕێکخراوی  ده یان  و  خەڵق 
ئەحمەد  کە  ئیسالمیەکانیش  دێمۆکرات  و  کۆمەڵە، 
ئیسالمی  الیەنی  بەاڵم  بوو  موفتیزادە سەرکردەیان 
کە دەسەاڵتە زلهێزەکان پێشتر هەندێک ئامادەکاری 
و ڕێخۆشکەریان بۆیان کردبوو و بە جۆرێک سواری 
دیکە  الیەنەکانی  هەموو  و  بن  ڕاپەڕین  شەپۆلی 
بوونە ئۆپۆزیسیۆن و کەوتە بەر هێرش و پەالماری 
نیزامییەکانی حکوومەتی  دەزگا ئەمنییەتی و هێزە 
ته نیا  بەناو سەرانسەرییەکان  نوێ و زۆربەی حزبە 
ناوێکیان لێ ماوه ته وه، یان چەند کەسێک دەبن کە 
ئەوانیش بە هۆی گرفت  و کێشەی زۆری ناوخۆیی 
 و ژیانی دوورە واڵتی لەبەریەک هەڵوەشاونەتەوە و 
تەنیا چەند کەسێکی کەمیان لە ریزەکانی خەباتدا 
نییە  تایبەتیان  گرنگێکی  ئەوانیش  کە  ماونەتەوە 
ئاڵترناتێڤێکی  ئێران ببن بە  ناتوانن بۆ دواڕۆژی  و 
گونجاو . خومەینی توانی له رێگه ی ئیسالمی سیاسی 
و شیعه گه ریەوە له ئێران ده سه اڵت بگرێته ده ست  و 
زۆرێک  توانی  نیزامه  ئه و  که  دابمەزرێنێت  نیزامێک 
نەتەوەییەکان  ئایینی  و  سکوالر،  چەپ،  حزبە  لە 
بە  هەمانحاڵدا  لە  خۆیەوە،  کاریگەریی  ژێر  بخاتە 
توندترین شێوە دەستی کرد بە سەرکوتی نەیارانی 
 و تەنیا جێگەیەک کە لەبەرابەر خومەینییدا لە ڕۆژی 
بە  ئەویش  کە  بوو  کوردستان  ڕاوەستا  هەوەڵەوە 
فەرمانی جیهادی خومەینی، بە دەیان  هەزار پاسدار، 
زەویەوە  و  ئاسمان   لە  پۆش  کەفەن  بەسیجی  و 
هێرشیان کردە سەری و دەستیان دایە کۆمەڵکوژیی 
خەڵکی کوردستان ، بۆ نموونە تاوانەکانی هێزەکانی 
تەنانەت  کە  بوو  قەاڵتان  قاڕنێ  و  لە  حکوومەت 
منداڵی ناو بێشکە  و مەاڵی ئەو ئاواییانەی درانە بەر 
لەکاتێکدا بوو کە الوازی  و  دەسڕێژی گوللە. ئەمە 
هەڵوێست و لێکدانەوەی ناڕاستی حزبه سیاسییه کان 
له مه ڕ سیاسه ته کانی خومەینی، بووه هۆی ئه وه ی 
ئێران دەرفەتی به ره و دێمۆکراسی چوون یان گەیشتن 
دەرچێ  لەدەس  و سێکۆالر  ئازاد  بە حکوومەتێکی 
پێوەرەکانی  هەموو  کە  کار  بێتە سەر  رژێمێک  و  

ئینسانیەت لە ژێر پێ بنێت. 
سەقامگیر  خۆی  تاران  لە  رژێم  کە  ئەوەی  دوای 
لە  سیاسی،  گیراوانی  کۆشتاری  دەستیدایە  کرد، 
کوردستان و خاڵخاڵی کە بە دەستووری خومەینی 
ببو بە حاکمی شەرع، بە بێ ئەوەی کەسێک دادگایی 

بۆ  ئیعدامی  لەچەند خوڵەکدا حوکمی  تەنیا  بکات، 
چاالکانی سیاسی دەردەکرد. لەکوردستان بە سەدان 
باران  گوللە  و  ئێعدام   خاڵخاڵی  بڕیاری  بە  کەس 

کران.
ئێستا لەدوای ساڵەها، تاران یه کێکه له گۆشه گیرترین 
له سیاسه تی  ئێران  ئەرزە،  ئەم  سه ر  واڵته کانی 
بووه   گه ماڕۆ  ده یان  و  قه یران   توشی  ده ره وه دا 
ناو  کێشەی  و  لێکترازان   تووشی  خۆشدا  له ناو  و 
تووشی  هه روه ها  و  بووەتە وە  حکومه ت  باڵه کانی 
ئه م باهۆزی گۆڕانه  که هەموو ڕۆژهه اڵتی ناوه راستی 
بێکاری  و  گرانی   ئێستا  هه ر  بووه،  گرتووه  له خۆ 
ده سه اڵتدارانی  دژی  به  راپه رین  ئاخێزگه ی  بوه ته 
رژێمی تاران  و هه روەها که له م دوو ساڵه دا دێیمان 
راپه رینه کان په ڕه ی سه ندووه  و هه موو  ورده ورده 
تەنیوەتەوە و سەرەتایی کۆتایی دەسەاڵتی  ئێرانی 

دیکتاتۆریی لە ئێران دەرکەوتووە. 
به  بدات  په ڕه  ده یویست  که  رژێمه ی  ئه و 
سه دان  به  رێگه دا  له م  جیهانی  و  شێعه گه ری 
میلیارد دۆالر پوولی نه وت  و داهاتی ئێرانی بۆ 
وەکوو،  هاوپەیمانەکانی  و  توندئاژوەکان  گرۆپە 
خه رج  سەدر  و  سوریە  حەماس،  ا....  حزب 
سەرکەوتوو  سیاسەتەکانی  هەر  نەک  کردووه. 
به ڵکوو هه ر ئه و حزبانه ی وه ک حه ماس  نەبوو 
جدی  ئێران  قەیرانەکانی  کاتێ  ا...   حزب  و 
دەبێتەوە کۆماری ئیسالمی بە تەنیا بە جێدەهێڵن 
و ئاکامی پشتیوانی و پەرەدان بە تیرۆریزم لە 
زیاتر  گەمارۆی  هۆی  بووتە  جیهان  و  ناوچەکە 
ئابووریی  داڕمانی  و  ئێران  لە سەر حکوومەتی 

کەموێنەی ئەو واڵتە.    
لە دۆخی ئەمڕۆدا کە هێشتا کوردستان بەدەست 
و  دەناڵی  ئیسالمییەوە  دەسەاڵتی شۆڤینیستی 
چینی چەوساوەی کۆمەڵگا لە نالەبارترین دۆخدا 

به  و  ڕاگرتنی  چونیه تی  و  کورد  پرسی  دەژین 
ناو ماڵی کورد گرنگیەکی  هێزکردنی یه کیەتیی 
ناسینی  و  توێژینه وه    دیارە  هه یه.  تایبه تی 
بزووتنەوەی کوردستان  کێشه کان و گرفتەکانی 
ئارشیوو  نەبوونی  نیە  و بە هۆی  کارێکی سانا 
بەڵگەی پێویست لەسەر دید  و بۆچوونی ڕژیمی 
ئیسالمی ئێران سەبارەت بە پرسی کورد لە هەر 
چوار پارچەی کوردستان هەر بۆیە لەم کۆمەڵە 
وتارەدا دەمەوێت سیاسەتی ڕژیمی ئیسالمی لە 

سەر پرسی کورد بخەمە ڕوو. 
ڕۆژهەاڵتی  ئەمڕۆ  گرنگانەی  کێشە  لەو  یەکێک 
چارەسەر  دەناڵێنێت  دەستییەوە  بە  ناوەڕاست 
نەکرانی کێشەی کوردە کە گەورەترین نەتەوەی 
و حالی خۆیی  مال  و  کیان  جیهان کە خاوەن 
نییە و کوردستان هەم بۆ ئیسراییل و هەم بۆ 
زلهێزەکان  واڵتە  تەنانەت  و  ناوچەکە  واڵتانی 
گرنگی تایبەتی هەیە و هەر کام بە دید و ڕا و 
بۆچوونی جیاوازە دەرواننە کورد و کوردستان.

لە  کورد  پرسی  بیستەم  سەدەی  سەرەتای  لە 
لەو  سەند،  پەرەی  و   ئاراوە  هاتە  ناوچەکە 
ساتەوە کورد دەستی دایە چەک و بۆ بەرگری 
لە مافەکانی خۆیی شەڕی چوار دەوڵەتی کردوە 
و ئەم شەڕە تا ئێستا درێژەی هەیە و بەردەوامە 
و بی وچان خەڵکی ئەم ناوچانە خەریکی خەبات 
بە  و  ڕۆژە  هەر  شۆڕشە  ئەم  و  کوڵنەدانن  و 
و  هەل  هەر  لە  و  دەنوێنی  خۆیی  شێوەیەک 
مەرجێک کە دێتە ئاراوە کوردستان رادەپەرێت 

و دەست دەکاتەوە بە شۆڕش.
درێژەی هەیە 

سەردەمی  لە  مرۆڤ  ئەوڕۆی  ژیانی  ڕۆخساری 
هێمانی  کە  ڕاستییەیە  ئەو  پیشاندەری  مۆدێرنیتە، 
کۆمەڵگای حەشیمەتیدا  لە  )عونسور( »شۆناس« 
هۆی  بوەتە  شۆناس  نەمانی  و  ئەبێ  ون  خەریکە 

سەرلێشێواویەکی دەروونی بۆ مرۆڤی مۆدێرن.
ساڵی  سەد  پێچەوانەی  بە  »شۆناس«  چەمکی 
پێشوو کە لەسەر دێڕی » ئەو کەسە کە حاکمە، 
ئیدی  ئەبوو،  پێناسە  ئەکا«   بژاردە  نەتەوایەتیش 
گۆڕانێکی  تووش  و  داوە  لەدەس  خۆی  ناوەرۆکی 
لەپێش  مانایەکی  چیدی  شۆناس  هاتووە.  بناغەیی 

بژاردەکراو یان نەگۆڕ نییە، بۆیە بژارتنی شۆناس، 
الی ئەو کەسانەی کە بە دوای »مە« یەکدا ئەگەرن 
تا دەستی پێوە بگرن، گرنگی تایبەت و بەهایەکی 

گەورەی پەیدا کردووە.
بۆ  ئەگەرێتەوە  سەرچاوەکەی  شۆناس،  تەمەنای 
مەیل بە هێمنایەتی )واتە ئەمنیەت( کە دیاردەیەکی 
قووڵ و ڕەنگە نادیاریش بێ. شپرزەیی و بێ سەر 
دڵەڕاوکێەکان،  و  هیواکان  مۆدێرن،  دنیای  بنی  و 
تاقی  چێژی  هەزاران  و  کەمخایێنەکان  جەزبە 
و  نائارام  هەستێکی  مەکینەیی،   دنیای  نەکراوی 

دوور لە هێمنایەتییان بە مرۆڤی ئەمڕۆ داوە. بۆیە 
مەبەستی  کە:  دەکەن  ئیدعا  ئەورۆ  کۆمەڵناسانی 
و  تاقم  بە  بوون  پەیوەست  لە  مۆدێرن  مرۆڤی 
ڕێکخراوەکان؛ دۆزینەوەی شۆناسەکەیەتی و هەروەها 

گەیشتن بە هێمنایەتیەکی دەروونی و هەتاهەتایی.
لە بارودۆخێک وەهادا، یەکێ لە کۆڵەکە بنەماییەکان 
کۆمەاڵیەتیە  یەکگرتوویی  شۆناس؛  بەدیهێنانی  بۆ 
یەکگرتووە«.  »کۆمەڵگایەکی  بلێن:  باشترە  یا 
یەکگرتوویی؛ شێوەیەک لە پەیوەندی نێوان تاک و 
بە  و  یەکترن  بە  سەر  کە  کۆمەڵگایە  گرووپەکانی 
شێوەیەکی بەرامبەر گیرۆدەی یەکترن. هێمایەک لە 
هاوئاهەنگی کۆمەاڵیەتی و شێوەیەک لە هەست بە 

هاوچارەنووسی.

لە  هاوئاهەنگی کۆمەاڵیەتی  و  لەسەر شۆناس  ڕاڤە 
سەدەی گۆڕانکاریە یەکجار توند و تەتەری ماشینیدا 
شێوەی  بۆ  نەریتی  ژیانی  لە  گوزار  هەروەها  و 
مۆدێرن،  بەڕوونی دەریدەخا کە ئەو »مە« یە کە 
فەرزی  »قبووڵکردنی  ئەگەرین  بەدووایدا  هەمووان 
تاکەکەسی  قازانجی  بەسەر  کۆمەاڵیەتیە  ئەرکی 
گرووپەکانەوە«.  و  تاک  یەکی  بە  یەک  الیەن  لە 
بۆ  هاوبەش  کاری  چەشنە  هەر  لە  بەشداری  بۆیە 
دابینکردنی »کۆمەڵگای یەکگرتوو« ئەو تاقانە ڕێگا 
مومکینەیە تا هەوموو بتوانن شۆناسیان بدۆزنەوە و 

هێمنایەتێەکی دەروونی بۆ خۆیان دەستەبەر کەن.

محەممەد حەکیمی

کوردستان و سیاسەت

"مە" یەک کە هەموو بە دووایدا دەگەرین

م.کەنداڵ - سنە
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هەموو مرۆڤێک ئەبێ مافی بڕیاردان لەسەر جەستە 
بڕیاردان  ئازادی  ئیمکانی  هەبێ.  خۆی  لەشی  و 
لەسەر لەباردنی مناڵ یەکێکە لە مافە سەرەتایی و 

سەرەکیەکانی ژنان . 
مناڵ  لەباربردنی  و  نەخوازراو  سکپڕبوونی 
دیاردەیەکی ناخۆشە و بڕیارێکی قورسە بۆ خێو کە 
بەتایبەت بۆ ژنان گوشارێکی ڕۆحی و جەستەیی زۆر 
گەورەیە، بۆیە زۆر گرنگە هەوڵ بۆ کەمکرانەوەی 
لە  نەک  کارە  ئەو  بەاڵم  بدرێ  مناڵ  لەباربردنی 
پرۆسەی  ئەستەمکردنی  و  کردن  قەدەغە  ڕێگەی 
زانیاری  لەڕێگەی  دەبێ  بەڵکوو  مناڵ  لەباربردنی 
پێدان بە ژنان و پیاوان لەبارەی چۆنیەتی بەرگرتن 
لە دروسبوونی مناڵ و دابینکردنی پێویستییەکانی 
گوشارێکی  نەبێتە  کە  شێوەیەک  بە  کارە  ئەو 

ئابووری یان کۆمەاڵیەتی لەسەریان، بکرێ. 
مافی لەباربردنی مناڵ بە شێوەی یاسایی بەشێکە 
لە مافەکانی مرۆڤ و لە چوارچێوەی مافی ژیانی 
تاکە کەسی و مافی لەشساغی مرۆڤدا دەگونجێ. 
هۆی  نەبووەتە  مناڵ  لەباربردنی  قەدەغەکردنی 
لەباربردنی  بەڵکوو  کارەکە  ئەنجامدانی  کەمکردنی 
دەستی  ژێر  لە  و  نایاسایی  شێوەیەکی  بە  مناڵ 
لە  و  نەشیاو  کەرەستەی  بە  و  ناشارەزا  کەسانی 
شوێنی نەگونجاو دەکرێ و زۆر جار دەبێتە هۆی 
دایکەکە.   ڕۆحی  و  جەستە  بۆ  هەتاهەتایی  زیانی 
ڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوی جیهانیی تەندروستی باسی 
و  مناڵ  میلیۆن  بیست  نائەمنی سااڵنە  لەباربرانی 
بیست  ئەو  سەر  بۆ  کارەساتە  ئەو  خەسارەکانی 
میلیۆن ژنە دەکا کە دەبنە قوربانی قەدەغە بوونی 
هاوکات  جیهان.  واڵتانی  لە  منداڵ  بردنی  لەبەر 
بەو  ژن  میلیۆن   ١ مردنی  لە  باس  ڕاپۆرتەکان 

هۆیەوە دەکەن. 
بەدەستهێنانی مافی لەباربردنی منداڵ بە شێوەی 
یاسایی کە ئێستە لەو واڵتانەی ژنان تا ڕادەیەکی 

باش لە مافەکانیان بەهرەمەندن، ئاسان نەبووە و 
خەباتی بۆ کراوە و یەکێک بووە لە دەستکەوتەکانی 

شەپۆلی دووەمی بزووتنەوەی فێمینیستی. 
بااڵیان  دەسەاڵتی  ئایین  و  دین  کە  والتانەی  لەو 
هەیە لە دانانی یاسادا بە ئاشکرا ئەو مافەی ژنان 
و  ئایین  بە  یاساکان  گرێدرانی  ئەکرێت،  پێشێل 
دەسەاڵتێکی بااڵتر لە مرۆڤ وادەکا سەرپێچیکردن 
سزاکەش  و  هەبێ  قورسی  سزای  یاساکان  لە 
تەنها ئەو کەسە ناگرێتەوە کە بڕیاری لەباربردنی 
منداڵەکەی داوە بەڵکوو ئەو کەسانەش ئەگرێتەوە 
کە کارەکە ئەنجام دەدەن، بۆ نموونە لە ناوچەی 
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران کەسانێک 
کە وەکوو دوکتور و پەرستار یارمەتیی لەباربردنی 
منداڵ بە شێوەی نایاسایی بدەن سزای تا ٥ ساڵ 
زندانیان بۆ دەبڕێتەوە، لە وەها دۆخ و شوێنهایەکدا 
و  زەحمەتترە  یاسایانە  ئەو  سڕینەوەی  بۆ  هەوڵ 

قوربانیدانی زیاتری دەوێ. 
بە وتەی کارمەندانی دەزگاکانی تەندروستی لە ئێران 
دەسڕاگەیشتن بە کۆندۆم و حەبی جڵەوگیری و ئەو 
شتانەی کە بۆ بەرگرتن لە سکپڕبوون بەکاردەبرێت 
دانی  مەسەلەی  تەنانەت  و  کراوەتەوە  قورستر 
زانیاری لە بواری خۆپاراستن لە سکپڕبوون الوازتر 
لەگەڵ  هاوکات  ڕاگیراوە.  بڵێین  دەکرێ  و  کراوە 
کە  غربالگەری  تێستی  بەربەستانە  ئەو  هەموو 
یەکەمی  مانگی  سێ  لە  کە  تێستێک  لە  بریتییە 
سکپڕبوون بۆ ئەوەی بزانرێ مناڵەکە ساڵمەت یان 
جۆرە  هەموو  مێدیاشەوە  ڕێگەی  لە  ڕاگیراوە.  نە 
رێکالمێک کە باس لە چۆنیتیی بەرگرتن لە مناڵبوون 
یان باس لەوەی کە مناڵی کەم باشترە راگیراوە. 
زیادکردنی  بۆ  هەوڵ  دوای  بڕیارانەش  ئەم  هەموو 
دەستیان  ئێران  لە  خەڵک  دانیشتووانی  ژمارەی 
ئێران  لە  ئیسالمی  کۆماری  لەوەتی  پێکردووە. 
بڕیارانەیان  لەم جۆرە  بەردەوام  حکوومەت ئەکات 
داوە بە شێوەی سیستماتیک دەخاڵەتیان لە ژیانی 

تایبەتی خەڵدا کردووە. 
ئەم یاسایانە لە حاڵێکدایە کە ئاماری فەقیری و 

باری  و  بەرزدایە  ئاستێکی  لە  واڵتە  لەو  هەژاری 
لەبار  مناڵ  بەخێوکردنی  بۆ  خەڵک  ئابووری 
نییە،  پێویستە  کە  رێژەیە  بەو  قوتابخانە  نییە، 
ئاسان  ئێران  لە  دەرمان  دەواو  بە  دەسڕاگەیشتن 
دانانی  ناکەوێت.  زۆر جاریش هەر دەست  و  نییە 
ئەم یاسایانە و لەم جۆرە بڕیارانە دەیان و سەدان 
لەو واڵتە دروست دەکات.  بۆ خەلک  نوێ  گرفتی 
و  هۆشیاری  نەبوونی  بەهۆی  باسەش  لەم  دیسان 
نەبوونی مافی هەڵبژاردن بۆ دروستکردنی منداڵ و 
نەبوونی مافی یاسایی لەباربردنی منداڵ، ژنانن کە 
زیاترین زەرەر دەبینن. بە دانران و جێبەجێکرانی 
ئەم جۆرە یاسایانە کۆمەڵگا بەرەو کۆنەپارێزی و 

ژن ئازاری زیاتر دەبەن.
ئیسالمی  ڕژیمی  لەالیەن  ژنان  کردنی  کۆنترۆڵ 
لەسەرەتای  هەر  و  نییە  تازە  شتێکی  ئێرانەوە 
شێوەی  بە  و  بەردەوام  هاتنەسەرکاریانەوە 
دەرگاکان  هەموو  داخستنی  هەوڵی  سیستماتیک 
بۆ  شێوەیەکیان  هەموو  و  داوە  ژنانیان  ڕووی  بە 
کردنی  بەرتەسک  بۆ  ژنان،  کردنی  کۆنترۆڵکردنی 
و  کار  ئەو  و  ماڵ  و  مناڵ  کاری  بە  ئەرکەکانیان 
»ژنانە«  کاری  بە  پیاوساالر  دنیای  لە  ئەرکانەی 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  گرتووتەبەر.  ناسراون، 
ئاستێکی  لە  و  مرۆڤ  دژە  دەسەاڵتێکی  وەکوو 
بەرزدا دژە ژن دەورێکی بەرچاوی لە زەوت کردن 
بووە  ژناندا  سەرەتاییەکانی  مافە  پێشلکردنی  و 
گەورە  زیندانێکی  بکاتە  کۆمەڵگا  داوە  هەوڵی  و 
ئازادیان  ژیانی  و  پێشکەوتن  بە  بەر  و  ژنان  بۆ 
منداڵ  لەباربردنی  مافی  ئەستاندنەوەی  لێ  بگرێ. 
هەوڵەکانی  لە  دیکە  یەکێکی  پارێزراو  شێوەی  بە 

ئەو دەسەاڵتە بۆ ژێردەستە هێشتنەوەی ژنانە. 
لەباربردنی  یاسای  جیهانی  رۆژی  سێپتەمبر   28
مناڵ بە شێوەی پارێزراوە. لەم ڕۆژە و لە هەموو 
ڕۆژەکانی دیکەدا هەوڵی خۆمان بۆ دەستەبەرکردنی 

ئەو مافە درێژە پێدەدەین. 
»ژنان خۆیان بڕیاردەدەن کەی ئامادەن منداڵیان 
بێ و چەند منداڵیان دەوێ و مافی خۆیانە زانیاریی 
پێویستیان هەبێ بۆ بڕیاردان لەسەر ئەو بابەتانە 
نابێ ئەو مافەیان لێ زەوت  و بە هیچ شێوەیەک 
بکرێت. )کۆنڤانسیۆنی مافەکانی ژنان. ڕێکخراوی 

نەتەوەیەکگرتووەکان(«

بەرۆکی  کە  ناشیرینەکان  دیاردە  لە  یەکێک 
ئێرانی  و  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  کۆمەڵگای 
ناوی  ژێر  لە  کە  زۆرێکە  و  زەخت  گرتووەتەوە 
شەرەف و نامووس دەخرێتە سەر ژنان و دەبێتە 
بوونی  درووس  و  ژنان  مانەوەی  ژێردەست  هۆی 

ترس و دڵەڕاوکێ بۆیان.  
پێشکەوتنە  و  بەرەوپێشچوونەکان  سەرەڕای 
دەیەی   ٤ لە  زیاتر  دەسەاڵتی  کۆمەاڵیەتییەکان 
و  بوون  ژن  دژە  کە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
یەکێک  مافەکانیان  زەوتکردنی  و  ژنان  سەرکوتی 
زۆر  دەوری  بووە،  سیستمە  ئەو  کۆڵەکەکانی  لە 
خراپی لە دۆخی ژناندا بوو و ژنان وەکوو توێژێک 
ئاکارانەی  ئەم  ڕاگیراون  بێماف  و  ژێردەستە 
حکوومەت کاریگەریی خراپی لە سەر کۆمەڵگا بووە 
و بۆچوونە نایەکسانانە و دژە ژنەکان چووەتە نێو 
یاسای  و  مێدیا  پەروەردە،  و پۆی کۆمەڵگا.  تان 
و  بیر  کردووە  وایان  ئێران  حکوومەتی  ژنی  دژە 
ڕوانینی کۆن لە سەر ژنان لە کۆمەڵگا بمێنێتەوە 
و پەرەبستێنێ و بەهێزتر بێ. بیرێک کە ڕێگە لە 
بەشداریی ژنان لە هەموو بوارە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
بابەتەکانی  تاکەکەسیترین  تەنانەت  و  دەگرێت 
پەیوەندیی  هاوبەش،  ژیانی  پێکهێنانی  وەکوو 
خۆشەویستان و پۆشینی جلوبەرگیشی گرتووەتەوە. 
بەم دواییانە دیاردەی »ازدواج سفید« واتە پێکەوە 
ژیانێک کە یاسایی نییە و تەنها دوو کەسەکە بۆ 
شێوەی  ئەم  باو.  بووەتە  داوە  بڕیاریان  خۆیان 
ژیانە دژی هەموو تابوو و یاسا دواکەوتووانەکانی 
مرۆڤانیی  شێوازێکی  بنەڕەتدا  لە  و  کۆمەڵگایە 
لە  شێوازەش  ئەم  تەنانەت  بەاڵم  ژیانە  پێکەوە 

واڵتێک کە یاسا و ڕوانینی زاڵی کۆمەڵگا نایەکسانە 
و مافەکانی ژنان پێشێل دەکا تەنانەت ئەم شێوە 
ڕوودەدا  زۆر  ژنان.  بۆ  گرفتێک  دەبێتە  ژیانەش 
گرتنی  بە  پیاوان  پەیوەندییانەدا  جۆرە  لەو  کە 
باڵوکردنەوەی  هەڕەشەی  دواتر  و  وێنە  و  فیلم 
دەسەاڵتی  ژێر  بخەنە  ژنان  وێنانە،  و  فیلم  ئەو 
پارەیەکیان  بکەن  ناچاریان  تەنانەت  و  خۆیانەوە 
پێ بدەن بۆ ئەوەی وێنەکان باڵو نەکەنەوە. ئەم 
بنەمای ڕوانینی  شێوازە هەڵسووکەوتە کە لەسەر 
لەو  پەیوەندییەکی  لە  تەنانەت  و  پیاوساالرانەیە 
شێوازەشدا کە دەبێ لەسەر بنەمایەکی ئینسانی و 
یەکسان و بە دڵخوازی هەردووالیەنەکە و دوور لە 
یاسا و کولتووری دواکەوتوو بێ لە بەر کاریگەریی 
تووشی  تێدا  ژنان  ڕوانینە  ئەو  پاشماوەکانی 
خەسار دەبن و ئاشکرابوونی ئەو پەیوەندییە یان 
گرفتی  دەتوانێ  پیاوانەوە  الیەن  لە  ئاشکراکرانی 
گەورە بۆ ژنان دروست کا و تا ئێستا چەندین کەس 
بە هۆی باڵوکرانەوەی وێنە و فیلمەکانی کوژراون 
یان هەوڵی خۆ کوشتنیان داوە. ئەمە لە کاتێکدایە 
لەو پەیوەندییەدا بەشدارن ئەوە  کە پیاوانێک کە 
بۆیان بە خراپ و هەڵە نازانرێت و ئاشکرابوونیشی 
النیکەم لە ناو کۆمەڵگادا کاریگەرییەکی زۆر خراپی 

بۆیان نابێ. 
هۆکاری ئەم جۆرە هەڵسووکەوتانە دەگەڕێتەوە بۆ 
چەن شت. کۆمەڵگا بە شێوەی گشتی هێشتا ئەو 
یەکسانی  لە مەسئەلەی  تێگەیشتنەی  و  ئامادەیی 
و مافی ژنان بۆ هەڵبژاردنی شێوەی ژیانیان نییە 
شێوەی  و  دەسەاڵتداران  گرفتە  ئەو  تاوانباری  و 
هەموو  گشتی  بە  و  ژنان  ئەوەی  بۆ  ڕوانینیانە. 
تاکەکانی کۆمەڵگا بتوانن بە ئازادی و ئارامی بژین 
ببێ  کۆمەڵگادا  لە  ئینسانی  یاسایەکی  پێویستە 

هاوکات  بی  تاکەکان  ئازادییەکانی  پشتیوانی  کە 
لەسەر  کە  هەبێ  پەروەردە  سیستمێکی  پێویستە 
وهەموو  پیاوا  و  ژن  مافەکانی  یەکسانیی  بنەمای 
تاکەکانی  درێژماوەدا  لە  کە  دامەزرابێ  تاکەکان 
کۆمەڵگا فێرکات کە نابێ دەستێوەردان لە ژیانی 
تاکەکەسی خەڵکدا بکەن و ئەوەی کە هەر ژن یان 
بە خۆیەوە  پەیوەندیی  تەنها  دەژی  پیاوێک چۆن 

هەیە. 
لە حاڵەتی وادا چیدیکە پەیوەندیی خۆشەیستانە 
تەنها بۆ خۆشەویستیە و نابێ بۆ دەرفەتێک بۆ 
کەسانی قازانج پەرەست کە بە کەلک وەرگرتن 
یاسای  پشتیوانی  بە  و  دواکەوتوو  بیری  لە 
تووشی  یان  بستێنن  ژنان  لە  باج  دواکەوتوو 
دڵەڕاوکێ و ترسیان بکەن و ڕێگە نەدەن چێژ 

لە ژیان و پەیوەندییەکانیان وەرگرن. 
خۆشەویستی و خۆشەویستی کردن تاوان نییە 
خۆش  کەسی  ئەوەی  هۆی  بە  نابێ  کەس  و 

جۆرێک  هەر  لە  پەیوەندییەک  یان  دەوێ 
بە  هەیە  کەسێک  لەگەڵ  دەخوازێ  خۆی  کە 
خراپ  مرۆڤێکی  وەکوو  یان  بزانرێ  تاوانبار 
بچێتە  مرۆییەکانی  بایەخە  یان  لێبکرێ  چاوی 
ژێر پرسیار. ئەو شتانە تاکەکەسین و مادامێک 
دەبێ  نییە  خەڵک  بۆ  خراپەیان  و  زەرەر 
پاراێزراو بن و کەس بۆی نییە بەریان پێبگرێ. 
ئەو یاسا و کولتوورە کە بەر بە خۆشەویستی 
و ژیانی ئازاد و یەکسان دەگرێ دەبێ بەمێنێ. 
چێژ  دەربیجەکانی  هەموو  کە  کولتوورەی  ئەو 
وەرگرتن و خۆشی و شادی لە ژنان داخستووە 

دەبێ بگۆڕدرێ. 

ژنان
ژن خاوەنی جەستەی خۆیە!

سولماز دوروودی

باج گرتنی پیاوان لە ژنان بە ناوی نامووس وشەرەف

ژیال ئەحمەدی
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هاوڕێ  گیانبەختکردنی  ڕۆژی  ڕێبەندان  ٢٦ی 
شاری  ناسراوی  سیمای  کەریمی  حەمەحسێن 
سەقز و یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵە، ڕۆژی 

ئاشکرا بوونی خەباتی کۆمەڵەیە.
٢٦ی ڕێبەندان ڕۆژێکی مێژووییە لە بزوتنەوەی 
شۆڕشگێڕانەی کوردستاندا و تەنیا ڕۆژی حزبێک 
بەشمەینەتانی  هەموو  ڕۆژی  بەڵکوو  نییە، 
کۆمەڵگای کوردستانە، ڕۆژی هەموو ئینسانێکی 
بیر ئازاد و پێشکەوتنخواز و یەکسانیخوازە کە 
ستەمی  و  ژنان  مافی  بێ  نەهێشتنی  بۆ  هەوڵ 

چینایەتی و نەتەوایەتی دەدەن. 
ئێران دژی ڕژیمی شا و  دوای شۆڕشی گه النی 
ئێران،  له   ئیسالمی  كۆماری  سه ركاری  هاتنه  
نێو  له   تایبه تی  به   و  به  گشتی  ڕه وتی خه بات 
ژناندا شێوازێكی دیكه ی گرتەخۆ. چونكه  ئه مجار 
سه ره تاییترین  كه    كار  سه ر  هاته   ڕژیمێک 
مافه كانی مرۆڤیشی پێشێل ده كرد و ژنان زیاترین 
كوردیش  ژنانی  به ركه وت.  لەو ستەمە  پشكیان 
كه  لە ئاستێکی بەریندا له  بزاڤی رزگاریخوازانه دا 
به شداریان كردبوو، ئه مجار زیاتر له  جاران مافه  
ژنەوە  دژه   ڕژیمێكی  الیه ن  له   ئینسانییه كانیان 

زه وت  كرا و ده بوو خه باتی خۆیان چڕتر بكەنه وه  
و خۆیان بۆ به ره نگاریی زیاتر تەیار بکەن.

ژنان له هه موو خۆپیشاندانه کانی دژ به ڕژێمی 
 ٢٤ شه ڕی  له  هه روه ها  و  ئیسالمی   کۆماری 
ڕۆژه ی شاری سنه، زۆر ئازایانه به شداریان کرد 
شۆڕشگێڕانەی  خەباتی  مێژووی  الپەڕەکانی  و 
گەلی کوردیان بە کار و ئازایەتی و لێهاتووییان 
نوێی  دەورێکی  شێوەیە  بەم  نه خشاند.  
لە  و  پێکرد  دەستی  کورد  ژنانی  بزووتنەوەی 
مێژووی کوردستاندا ئەم تابۆ شکێنییە بە ناوی 

کۆمەڵە و ژنانی کۆمەڵەوە تۆمار کرا. 
سەردەمەدا  لەو  چەپ  رەوتێکی  وەکوو  کۆمەڵە 
ناو  سەرەکییانەی  رێکخراوە  لەو  یەکێک 
بزووتنەوەی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بوو 
کە لە بڕیارێکی شۆڕشگێڕانەدا ڕۆڵی خۆی گێڕا 
و بوو بە ئااڵ هەڵگری خەباتی ژنان و هاوکات 
لە گەڵ ڕاگەیاندنی هەڵسووڕانی ئاشکرای خۆی 
ڕیزه كانی   ناو  له   ژنانی   ڕێكخستنی   بڕیاری  
ڕووی   له   ئازایانه یەش  بڕیاره   ئه م  و  دا   خۆی  
كه   بوو  واقیعیەوە   سیاسی   و  لێكدانه وه یه كی  
پوتانسیلی  بزووتنه وه کەی   باشتر ده رده خست و 
کاریگەری لە سەر خەباتی ژنانی کوردستان و بە 

گشتی لە ئیران دانا.
له  کە  تێکۆشه ر  ژنی  سه دان  گیانبەختکردنی 
کۆمەڵەدا  نهێنیی  و  ئاشکرا  ڕێکخراوی  ڕیزی 
گیانیان فیدا کرد یان تێکۆشەرانێک کە لە ژێر 
لە  یەکسانیخوازنەدا  و  چەپ  بیری  کاریگەریی 
فیدا  خۆیان  گیانی  ویەکسانیدا  ڕزگاری  ڕێگای 

کرد، سەلمێنەری ئەم ڕاستییە مێژووییەن.
لە شەقام  بین،  کوێ  هەر  لە  ئێمە  ڕۆژەدا  لەم 
و کۆاڵنەکانی سەقز و سنە، یان لە گۆندەکانی 
شاروێران و دەشتی ساراڵ و داوێنی چیای چل 
چەمە، یان لەو شار و واڵتانە کە تێیاندا ئاوارەین، 
هەزاران  وچانی  بێ  خەباتی  لە  ئەگرین  ڕێز 
تێکۆشەری ڕێگای ئازادی و کۆمەڵگای یەکسان، 
لە خەباتی شێلگیری هەزاران تێکۆشەری ڕێگای 
یەکسانیی ژن و پیاو، لە خەباتی سەخت و دژوار 
چارەنووسی  دیاریکردنی  مافی  وەدیهێنانی  بۆ 
گەالن، لە خەباتی کرێکاران و زەحمەتکێشان بۆ 

وەدەستهێنانی مافە ڕەواکانیان. 
ڕێز ئەگرین لە هەزاران ژن و پیاو کە بێ باکانە 
گیانی خۆیان لە پێناو وەدیهێنانی ئەو ئامانجانە 
بەخت کرد، لەو کەسانەی بە بیر، بە قەڵەم، بە 
چەک دژ بە چەوسێنەران و ستمکاران ڕاوەستان،  
زیندانەکانی  لە  ئێستا  هەر  کە  کەسانەی  لەو 
داگیرکەران و زۆرداراندا لە ژێر ئەشکەنجە و بێ 
ڕۆڵەکانیان  کە  باوکانەی  و  دایک  لەو  مافیدان، 
لە  مروڤایەتیدا  ئامانجی  وەدیهێنانی  ڕێگای  لە 

دەستدا، ڕێز ئەگرین لە کەرامەتی ئینسان.
چەوساوەکانی  جێژنی  ڕۆژی  ڕێبەندان،  ٢٦ی 
نوێ  پەیمان  جارێکیتر  ڕۆژەدا  لەم  کوردستانە. 
هەموو  ئامانجی  وەدیهێنانی  بۆ  دەکەینەوە 
سوسیالیزم  و  ئازادی  ڕێگای  گیانبەختکردوانی 
لە کوردستان و بۆ گەشەپێدان بە دێموکراسی 

و یەکسانی.
پیرۆز بێت یادی سەرهەڵدان و خەباتی 

ئاشکرای کۆمەڵە! 
سەرکەوێت خەبات بۆ وەک یەک ژيان! 

رێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد 

و   کار  شوێنی  لە  ئێران  دانیشتووی  ژنانی 
ئازاری  لەگەڵ  بەردەوام  کارکردندا  کاتی  لە 
جنسی و هەڵسوکەوتی نابەجێ و ناشایست 
بەرەوڕوو دەبن. ئەو هەڵسووکەوتانە تا ئەو 
ڕادە کاریگەری بەجێ دێڵن کە زۆربەی ژنان 
پەنا   و  دەهێنن  کارکردن  لە  واز  ناچار  بە 

دەبەنە خانەنشینییەکی نەخۆازراو.
توندوتیژیی سێکسی یان سێکسیسم لە کردار 
و گوفتاردا لەو دیاردانە دێتە ئەژمار کە تایبەت 
گشتیە.   دیاردەیەکی  بە  و  نییە  واڵتێک  بە 
دەرەوەی  لە  کە  ژنانەی  ئەو  هەموو  ڕەنگە 
ماڵەوە کار دەکەن وەها ئەزموونێکی تاڵیان 
هەبێت. بەاڵم لە والتانی دواکەوتوو کە یاسا 
و ڕێسا و کولتووری دژە ژن باوە و ئایین بە 
سەر کۆمەڵگەدا زاڵە، ئەو دیاردە بەرینتر و 
بەرچاوترە و ئازار و زامێکی دەروونیی قوڵتر 
بەجێ دێڵێت، بە شێوەیەک کە دەبێتە یەکێک 
لە هۆکارەکانی پەڕاوێز کەوتن و خانەنشین 

بوونی نەخوازراوی ژنان.
لە  ژنان  چاو  لە  پیاوان  بوونی  بااڵدەست 

و  دەسەاڵت  کە  ساالردا  پیاو  کۆمەڵگای 
ئابووری  کۆمەاڵیەتی،  بەهێزتری  پێگەیەکی 
لە  وادەکا زۆر جار  و سیاسی داوەتە پیاو، 
شوێنی کاردا پیاوان بێ ترس لە ئاکام یان 
سنوورەکان  جۆراوجۆر  شێوازی  بە  سەزا، 
ببەزێنن و خۆاستی جنسیی خۆیان بەرامبەر 
سێکسییەکانی  حەزە  یان  دەربڕن  ژنان  بە 

خۆیان بە قسە یان کردار بنوێن .
مەتەڵەک  یان  گاڵتەکردن  ڕێگەی  لە  پیاوان 
وتن، بەکارهێنانی وتەی نەشیاو و توندوتیژی 
یارمەتی  لەسەر  پێداگرتن  یان  چەشنە  لەو 
نەخۆازراو بە هاوکارانی ژن لە شوێنی کار، 
ئامادە  سێکسی  توندوتیژیی  بۆ  بەستینێک 
الیەن  لە  کردەوانە  ئەم  زۆربەی  دەکەن. 
پیاوانێکەوە دەکرێن کە لە شوێنی کاردا لە 

چاو ژنان خاوەن پێگەیەکی بەرزترن. 
ترسی  کار،  دانی  لەدەست  دڵەڕاوکێی 
ناسێندران  تاوانبار  بە  و  چوون  ئابڕوو 
)کە  کۆمەڵگاوە  و  دەورووبەر  الیەن  لە 
ڕوانینی  خولقێندراوی  دیاردەیەکی  خۆی 
پیاوساالرانە بۆ کنترۆڵی ژنانە(، دژواریی 
دۆزینەوەی کار و بەرتەسک بوونی دەرفەتی 
ژێردەسەالتی  ئێرانی  لە  ژنان  بۆ  کار 
زۆربەی  دەکات  وا  ئیسالمیدا  حکوومەتی 
ناچار  ڕەفتارانەدا  ئەو  بەرامبەر  لە  ژنان 
بن بێدەنگی هەڵبژێرن. یاساکانی کۆماری 
توندترین  بنەمای  لەسەر  کە  ئیسالمی 
ئایینی  پیاوساالریی  بیر  ناڕەواترین  و 
ماف  ژنانی  لە  پشتیوانی  نەک  داڕێژراون 
لە  پێچەوانەوە،   بە  بەڵکۆ  ناکەن  خۆراو 
ئەگەری وەدەنگ هاتنی ژنان بەرامبەر بە 
توندوتیژیی سێکسی، ژنان  بە تاوانباری 
سەرەکی دەناسرێن بەو پاساوەی کە گوایە 

ژنان وروژێنەری هەستی پیاوانن. 

و  توندوتیژییەکان  ئاستی  لەبارەی 
لە  کردارە  چەشنە  ئەو  بەرینایەتیی 
بەر  لە  ئەوتوو  ئامارێکی  کار  شوێنی 
بۆ  دەگەڕیتەوە  ئەوەش  نییە،  دەست 
نەبوونی  و  بارەوە  لەو  ژنان  بێدەنگیی 
کە  ناوەندهایەک  و  یارمەتی  سیستمێکی 
بتوانن ئاماری ئەو مەسئەلەیە بەدەستەوە 
بدەن. بەاڵم هەندێک لێکۆڵینەوە لە الیەن 
بەرباڵو  کە  لەبەر دەستن  کۆمەڵناسانەوە 

بوونی ئەم دیاردە دەنوێنن.
لە  لێکۆڵینەوانە  لەو  یەکێک  نموونە  بۆ 
وتووێژ لەگەل 82 ژنی کارمەند یان کرێکار 
لە  ژنان  سەدی  لە   ٧٥ دەریخستووە  
شوێنەکانی کار توندوتیژیی لەو چەشنەیان 
دەریدەخات  لێکۆڵینەوە  ئەو  چەشتووە. 
کە توندوتیژی سێکسی بەرامبەر بە ژنان 
و  بەرین  زۆر  دیاردەیەکی  کار  لە شوێنی 

گشتگیرە. 
هەاڵواردنی ڕەگەزیی لە ناو بنەماڵەدا،  لە 
توێی هەڵسوکەوتی نادادپەروەرانە بەرامبەر 

بە منااڵنی کچ، پەیڕەونەکردنی یەکسانیی 
لە نێوان کچ و کوڕدا،  جیاکاری و جیاوازی 
دانان لە نێوان ژن و پیاو لەو هۆکارانەن کە 
دەبنە هۆی دابەزینی ئاستی بڕوابەخۆبوون 
لە ناو ژنان و کچاندا. هەروەها سیستمی 
هاوشان  خوێندنگەکان  لە  پەروەردە 
لەگەڵ کەلتووری زاڵیی دژە ژنی باو  لە 
کۆمەڵگەدا و دەزگاکانی ڕاگەیاندن کە بە 
پێی سیاسەتی دژە ژنی حکوومەتی ئێران 
کار دەکەن، پەرەپێدەری ئەو دیاردەیەن. 
لە وەها سیستمێکدا هەوڵ دەدرێ ژن الواز 
و بێ هەڵوێست بار بێت، فێر دەکرێ بۆ 
پاراستنی بە ناو ئابڕووی بنەماڵە بەرامبەر 
دەستدرێژی  تەنانەت  و  توندوتیژی  بە 

سێکسیش بێ دەنگ بێت.

ژنان

توندوتیژی بەرامبەر بە ژنانی لە شوێنی کاردا

الوان موحەممەدی 

شکۆدار بێت 26ی ڕێبەندان ڕۆژی کۆمەڵە!
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خەڵکی کوردستان پاش زیاتر لە ٤ دەیە دەسەاڵتی 
سیاسی  باری  لە  ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی 
و  ڕادیکاڵ  و  وشیار  نەتەوە  لە  کولتوورییەوە  و 
لە  ئایینی  ڕەشی  دەسەاڵتی  دژی  خەباتکارەکانی 
ئێران بوون. لەگەڵ هەموو تایبەتمەندییە کولتوورییە 
دیارەکانی نەتەوەی کورد، کۆمەڵگای کوردستان تا 
و  ئایینی  دەمارگرژیی  لە  دوور  بەرچاو  ڕادەیەکی 
وای  بەهێزانە  خاڵە  ئەو  و  بووە  نەتەوەپەرەستانە 
کردووە کۆماری ئیسالمیی ئێران حیسابێکی جیاواز 

و تایبەت بۆ کوردستان بکا. 
کورد  گەلی  دموکراتیکی  و  ئازادیخوازانە  خەباتی 
بەاڵم  بووە  کوردستان  خەڵکی  بۆ  زۆری  تێچووی 
گەلی کورد بۆ گەیشتن بە سەربەستیی نەتەوەیی، 
مافە  و  یەکسانی  کۆمەاڵیەتی،  عەداڵەتی  ئازادی، 
دموکراتیکەکان کە ئاواتی لە مێژینەیان بووە هەموو 
هیوای  بە  کردووە  تەحەمول  گوشارانەیان  ئەو 
هەموو  بەر  داوەتە  شانیان  گەش  داهاتوویەکی 

سەختییەکانی ئەو ڕێگایە. 
لە  دەستیان  قەد  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی 
سەرکوتی ئاشکرا، هەوڵ بۆ تۆقاندنی خەڵک، ئیعدام 
زیندانیکردنی چاالکان و خەباتکارانی سیاسی و  و 
مەدەنیی کورد نەپاراستووە. لە هەموو ئەم سااڵنەدا 
نیازی  بە  جواوجۆر  سیاسی  سێناریۆی  دانانی  بە 
حیزبە  بە  بەرانبەر  سیاسی  بااڵنسی  تێکدانی 
کوردستان  خەباتکاری  و  مێژوو  خاوەن  سیاسییە 
ئەو  بۆ  و  دەسپێکردووە  هەمەالیەنەی  هێرشێکی 
مەبەستە هەوڵی بەهێزکردنی الیەنە ئایینییەکان لە 
الیەنە  و  ڕەوت  بە  ڕێگەدان  بە  و  دەدا  کوردستان 
دواکەوتووەکان وەکوو الیەنگرانی موفتیزادە دەیەوێ 
کارانە  ئەم  بگۆڕێ.  کوردستان  لە  سیاسی  فەزای 
خاتەمەییەوە  کۆماریی  سەرۆک  سەردەمی  لە  هەر 
دەستیان پێکردبوو و هاوکات بوون لەگەڵ ڕێگەدان 
بە ڕەوت و رێکخراوی سەر بە حیزبی کوردستانیی 
دیکە لە چوارچێوەی ڕێکخراوە مەدەنییەکاندا، ئەمە 
سیاسەتی حکوومەت بوو بۆ بەرگرتن یان بەرتەسک 

کردنەوەی ڕەوتی چەپ و سۆسیالیستی کوردستان 
دەسەاڵتداران  بوو.  کۆمەڵە  هێما سیاسییەکەی  کە 
بە هیوا بوون بە ڕێگەدان بە دوو ڕەوتێک کە پێیان 
واتە  بکەن  و سنوورداریان  کۆنترۆڵ  دەتوانن  وابوو 
الیەنی  و  موفتیزادە  بە  سەر  ئیسالمیی  ڕەوتی 
کوردیی دیکە جێ پێی حیزبە خاوەن مێژووەکانی 

کوردستان لێژ بکەن. 
لە  و  هەوڵەدا  ئەو  سەرەتای  لە  ئەوەی  سەرەڕای 
دۆخی تایبەتی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کوردستاندا 
ئەو ڕەوتانە الیەنگرانی خۆیان کۆکردەوە و دەورێکی 
بەاڵم  بوو  کۆمەاڵیەتییەکاندا  ناڕەزاییە  لە  دیاریان 
وشیاریی سیاسی و وریایی خەڵکی کوردستان بوونە 
سیاسییە  پرۆژە  ئەم  بوونی  ناسەرکەوتوو  هۆی 
سیاسیی  ڕەوتی  ئاڵتێرناتیڤی  بە  بێ  بڕیاربوو  کە 

ڕاستەقینە و ڕەسەنی کوردستان. 
ئەم  ئەحمەدینەژادیشدا  دەسەاڵتی  سەردەمی  لە 
بوو  درێژەی  جیاوازییەوە  هەندێک  بە  پرۆژەیە 
ڕەوتە  بۆ  چاالکی  دەرفەتی  دانی  و  ڕێگەپێدان  و 
توندڕەوە ئاینییەکان و سەلەفییەکانی پێ زیاد کرا، 
ئەو ڕەوتانە دەستیان دایە هێرش دژی ڕەوتی چەپ 
و سوسیالیستی کورستان کە کۆمەڵە نوێنەرایەتیی 
دین  لە  و  بوون  مورتەد  ناوی  ژێر  لە  و  دەکرد 
دەرچوون دژایەتیی کۆماری ئیسالمی دژی کۆمەڵە 
ئەو  درێژەی  لە  هەرچەن  ئەستۆ،  گرتە  چەپیان  و 
خودی  دژایەتیی  کەوتنە  سەلەفییەکان  ڕەوتەدا 
ناچار  ئەمنییەتییەکان  دەزگا  و  ئێران  حکوومەتی 
ئەو  توندوتیژی  و  چەکدار  بەشی  کەم  النی  بوون 
لەو  بەشێک  هێشتا  بەاڵم  بکەن  سەرکوت  ڕەوتە 
ڕەوتە لە نێو شارەکان درێژە بە کاری خۆی دەدا. 

لێک  بابەتەدا  کورتە  لەم  مێژوویە  ئەو  دیارە 
سیاسیی  مێژووی  لە  بەشە  ئەم  و  نادرێتەوە 
بوونی  ناسەرکەوتوو  هۆکارەکانی  و  کوردستان 
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران لەو پرۆژەیەدا پێویستی 
بە لێکدانەوەی هەمەالیەنە و بیروڕاگوڕینەوە هەیە. 

حیزبە  جێگەی  بوونی  خاڵی  دیارە  ئەوەی 
سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە دەورەیەکی 
شێوازە  و  سیاسەت  ناکارامەبوونی  و  تایبەتدا 

بە  ڕێگەی  کە  دەورەیەدایە  لەو  خەباتکارانەکانیان 
سەرکەوتنی ڕێژەیی ئەو پرۆژە و سیاسەتەی ڕژیم 
کۆمەاڵیەتیی  و  کولتووری  سیاسی  ئاڵوگۆڕ  داوە. 
حیزبە  پێداچوونەوەی  و  دوای  دەیەی  چەند  ئەم 
خۆیاندا  ئامانجەکانی  و  دەور  بە  کوردستانییەکان 
هەرچەند بوو بە هۆی هەندێک دابڕان و جیابوونەوە 
و کێشە لە نێو کۆمەڵە و دموکراتدا بەاڵم هاوکات 
بەرەوپیشچوون و ئاڵوگۆڕی باشی لە نێو حیزبەکاندا 
لەگەڵ خۆی هێنا. بە دڵنیاییەوە هەر ئاڵوگۆڕێکی 
کۆمەاڵیەتی دەبێتە هۆی گۆڕانی کولتوور، ئابووری 
ئەم  و  خەڵک  سیاسیی  و  کۆمەاڵیەتی  زانستی  و 
لە سەر حیزبە  کاریگەرییان  کۆمەاڵیەتییانە  گۆڕانە 
کورد  گەلی  دەبێ.  کۆمەڵگایە  ئەو  ڕەسەنەکانی 
هەموو کاتێک بە بوێری و وریایی و بەرچاوڕوونی بە 
داهاتووی خۆی ئەم تاقیکردنەوانەی سەرکەوتووانە 

تێپەڕکردووە.
و  ڕابردوودا  ساڵی  دوو  یەک  لە  ئێران  حکوومەتی 
هەمین   ٤٢ لەگەڵ  هاوکات  بەمدواییانە  بەتایبەت 
شۆڕشی  و  پاشایەتی  ڕژیمی  ڕووخانی  ساڵڕۆژی 
ساڵی  ڕێبەندانی  لە  ئێران  خەڵکی  بەتااڵنچووی 
١٣٥٧ دا، پرۆژەیەکی نوێی دژی خەڵکی کوردستان 
بەکارهێنای  بە  و  دەسپێکردووە  حیزبەکانی  و 
ڕاگەیاندنی  دەزگاکانی  و  تەلەڤیزیۆن  و  سینەما 
خۆی و مۆنتاژکردنی بە ناو فیلمی بەڵگەیی لە سەر 
مێژووی خەباتی گەلی کورد و دەور و نەخشی حیزبە 
لە  نیزامییەکان  و  رووداوە سیاسی  و  سیاسییەکان 
سەر  کردووەتە  هێرشی  دیکە  جارێکی  کوردستان 
گەلی کورد و خەباتەکەیان. لەم هەوڵەدا حکوومەتی 
هەڵدانەوەی  و  چەواشەکاری  بە  دەیەوێ  ئێران 
یان  ناڕوون  پەروەندەی  خۆیان  قسەی  بە  هەندێک 
بە بێ ئەوەی  ڕووداوی بەسەرچوو هەڵدەدەنەوە و 
الیەنی بەرانبەر بتوانێ وەاڵمێک بداتەوە یان بەرگری 
وەکوو  خۆیان  و  قازی  دەبنە  خۆیان  بکا  لە خۆی 
قوربانی دەنوێنن یان فرمێسکی درۆیینە بۆ خەڵکێک 
قوربانیی  و  یەخسیر  ساڵ  دەیان  کە  دەڕێژن 

سیاسەتەکانی ئەوانە. 
بێئاکام  پرۆژەیە  ئەم  دەزانین  ئەوەی  سەرەڕای 
و  ناڕوونی  هەندێک  بەاڵم  دێنێ  شکست  و  دەبێ 
پرسیار الی خەڵک دروست دەکا و لەوانەیە پێیان 
باس  کاتی خۆی  دەبوایە  هەیە  هەندێک شت  وابێ 
بکرایەن و هەندێک بابەت هەیە کە لە مێژووی حیزبە 

سیاسییەکاندا دەبێ وەاڵمیان بدرێتەوە. 
هەست  بێ  بە  کە  کەسانێک  دیکەوە  الیەکی  لە 
ڕووداو  لە  ئاگاداربوون  و  کردن  بەرپرسایەتی  بە 
الیڤی  دانانی  بە  و  دەدەنەوە  لێکیان  بابەتەکان  و 
ئەم  و  دەکەن  ئاڵۆز  دۆخەکە   ... و  فەیسبووکی 
بە  ئەو حیزب  و  ئەم حیزب  و  ئەو کەس  و  کەس 
بێ بەڵگە تاوانبار دەکەن، بێ ئەوەی خۆیان بزانن 
قسە و الیڤەکانیان دەبێتە دەسمایەی ئەو پرۆژەی 
کارە  شێوە  بەو  کەسانە  لەو  زۆرێک  حکوومەت. 
دەسدەکەوێ  مەبەستەکەیان  پێچەوانەی  ئاکامێکی 
و  ڕەخنەگرانە  کاری  یارمەتی  ئەوەی  لەباتی  و 
حیزبە  و  کورد  گەلی  خەباتی  بەرەوپێشبردنی 
ڕوون  بیروڕای گشتی  و شتێک  بدەن  سیاسییەکان 
بابەتەکاندا  لە  زیاتر  گرفتێکی  و  ئاڵۆزی  کەنەوە، 

دروست دەکەن. 
پێویستە کۆمەڵە وەکوو ڕەوتێکی بەرپرس و خاوەن 
ئەرک بە پێداچوونەوە بە مێژوی سیاسی و بەتایبەت 
هەندێک ڕووداوی گرینگ لە خەباتی کۆمەڵە و گەلی 
کورددا، جیلی نوێی کوردستان لەگەڵ ڕاستییەکان 
ئیسالمیی  حکوومەتی  پیالنەکانی  و  بکا  ئاشنا 
کردووەتە  ئەوانی  زەینی  و  بیر  و  الوان  کە  ئێران 
ئامانج و هەوڵ بۆ نانەوەی دووبەرەکی لە خەباتی 
پووچەڵ  دەدا،  کوردستاندا  خەڵکی  ئازادیخوازانەی 

کاتەوە. 
خەڵکی وریا و ڕۆشنبیری کوردستان ناکەونە داوی 
فێڵ و پیالن و پڕۆپاگاندەکانی حکوومەتی ئیسالمیی 
ئەزموونی  گەلێک  خەباتدا  مەیدانی  لە  و  ئێران 
ئەمجارەش  و  کردووە  تۆمار  خۆی  بۆ  پرشنگداری 
و  پێبەرێ  زەفەریان  ناتوانێ  ئێران  حکوومەتی 

سووک و ڕیسوا دەبێ. 
و  کولتووری  ئاستێکی  لە  کوردستان  کۆمەڵگای 
هەواڵنەی حکوومەت  ئەم  کە  بەرزدایە  وا  سیاسیی 
و  هۆشیاری  بەاڵم  نابێ  لەسەریان  کاریگەریی 
کوردستان  سیاسییەکانی  حیزبە  ڕوونی  وەاڵمێکی 
خەونی  و  پێویستە  هەنگاوێکی  گشتی  بیروڕای  بۆ 
دەسەاڵتدارانی حکوومەتی ئێران دەشڵەژێنێ.     

یەکگرتوەکانی  واڵتە  کۆماری  سەرۆک  بایدن«  »جەو 
دەگەرێتەوە.   بەرەودوا  سیاسەتەکانیدا  لە  ئەمریکا 
کۆماری  سەرۆک  وەک  وتەکانیدا  یەکەم  لە  »بایدن« 
ئەمریکا وتی: دەگەرێتەوە بۆ سیاسەتی هاریکاریکردنی 
هاوپەیمانەکانیان لە یەکیەتیی ئورووپا و هەروەها پێبەند 
لە  پشتیوانی  لە  نێونەتەوەییەکان  ڕێکەوتنە  بە  دەبێت 
ژینگە و ... لەالیکی دیکەشەوە زۆر بە توندی ڕخنەی 
لە ڕووسیە و چین گرت. »بایدن« لە یەکەمین وتەکانیدا 
زۆر بە ڕوونی خۆی لە سیاسەتی »ترامپ« دوور کردەوە 
و بە درۆشمی گەڕانەوە بۆ دیپلوماسی و مێزی دانوستان 
وتی کە ئەمریکا دەیەوێت پەیوەندیی کۆنی خۆی ڕابگرێت 
هەروەها  و  کۆنەکانی  هاوپەیمانە  الیی  بۆ  بگەرێتەوە  و 
هاوپەیمانەکانی  شانی  بە  شان  جیهانیدا  سیاسەتی  لە 
خەبات دەکات بۆ نەهێشتنی گرژی و ئالوزییەکانی جیهان 
چاک  خۆمان  پەیوەندییەکانی  ئێمە  وتیشی  هەروەها  و 
دەکەینەوە و دەیەوێت لە واڵتانی ڕووسیە و چین دوور 
بکەوێتەوە. بەاڵم لە هەموو قسەکانیدا هیچ ئاماژەیەکی 
بە ئێران و ڕژیمی ئیسالمی نەکرد، ئەوەی تا ئێستا لە 
ئەوەیە کە کۆمەڵیک  سیاسەتی »بایدن« دەردەکەوێت 
چرا سەوزی بە ڕژیمی ئیسالمی نیشان داوە بۆ ئەوەی 
بگەرێتەوە بۆ سەر میزی دانوستان و »بایدن« دەیەوێت 
جارێکی دیکە گرۆپی پێنج زێدە یەک زیندوو بکاتەوە و 
بۆ ئەم مەبەستە لە یەکەم چرا سەوزی خۆیدا پشتیوانی 
بە  ڕاگرت و هاوپەیمانانی ئەو شەڕی  لە شەڕی یەمەن 
تەنها جێهێشت بەاڵم ئایا ڕژیمی ئیسالمی پابەند دەبێت 
ئەو  سیاسەتی  لە  ئێستا  تا  ئەوەی  بەلێنەکانی؟  بە 
ڕژیمە دەرکەوتوە هیچ کات پابەند نەبووە بە بەلێنەکانی 
رێگەی  لە  کارەکانی خۆی  ژێرەوە  لە  هەمیشە  و  خۆی 

پێداوە  درێژە  سیخورییەکانەوە  و  نیابەتی  گرۆپە 
بۆ  ماڵی  سەرچاوەی  نایاساییەوە  ڕێگەی  لە  و 
و  دابینکردووە  ناوکی  بەرنامەی  بەرەوپێشچوونی 
خەریکی  ڕژیم  ئێستا  هەر  شکاندووە.  گەمارەکانی 
پێتاندنی ئورانیومە و ناردنی مووشەک بۆ بۆشایی 
ئیسالمی  ڕژیمی  کە  داوە  نیشان  ئەوە  و  ئاسمانە 
و  بکات  دروست  دوورهاوێژ  مووشەکی  دەتوانێت 
بۆ  بایدنە  بەردەم  ڕێگرانەی  لەو  یەکێکە  ئەوەش 
ڕێکەوتننامەکانی  و  وتووێژەکان  سەر  بۆ  گەڕانەوە 
ئەمریکا لەگەڵ حکوومەتی ئێران لە قالبی بەرجامدا. 
تالیبان  لەگەڵ  دانوستان  بە  ڕژیم  دیکەوە  لەالیکی 
نیشانی  تاران  لە  داعش  تەنانەت  و  ئەلقاعیدە  و 
هەموو  خۆی  مەبەستی  بە  گەیشتن  بۆ  کە  داوە 
ڕژیمەش  ئەو  چەن  هەر  و  تاقیدەکاتەوە  ڕێکارێک 
و  نییە  کەمتر  داعش  و  ئەلقاعیدە  لە  هیچی  خۆی 
بگرە لە زۆر شویندا لەوان دڕندەتر و خراپتر بووە و 
هەیە و هەروەها گرتنی چاالکانی سیاسی و مەدەنی 
و  بەلوچ  الوانی  کردنی  ئێعدام  و  کورد  ژینگەی  و 
کە  وایکردوە  عەرەب  الوانی  گرتنی  و  شکنجەکردن 
»بایدن« لە بڕیاردان سەبارەت بەوەی چون لەگەل 
ڕژیمی ئیسالمی سیاسەتی دەست پێبکاتەوە برێک 
سڵ بکاتەوە و هەر بۆیەش لە یەکەم لێدوانیدا بە هیچ 
شێوەیەک باسی ئێرانی نەکرد و دیارە ڕاوێژکارەکانی 
سەبارەت بەو پرسە پێیان وتووە کە زووە و نابی 
جارێ هیچ قسەیەک لەو بارەوە بکەیت لەبەر ئەوەی 
سیاسەتی ڕژیمی ئێران دیار نییە و ڕژیمی ئیسالمی 
ئێستا داوای باج لە ئەمریکا دەکات و بە بردنەوەی 

ئەو سکاالی دادگای الهەش زۆر سوورتر بوە لەسەر 
ئێران  گەمارۆکانی سەر  هەموو  البردنی  و  داواکانی 
بدات  بریار  ناتوانێت  »بایدن«  تەنها  ئەوەش  کە 
نەتوانێت  کە  وایکردوە  ئەمانە  هەموو  و  لەسەری 
بڕیار بدات لەسەر ڕژیمی ئیسالمی کە چ سیاسەتێک 
پەیڕەو بکات، بەاڵم ئەوەی ڕوونە رۆژهەاڵتی ناوین 

بەرەو ئاڵوگۆڕ دەچێت.
واڵتانەی  دیکەشەوە  الیکی  لە  و  لەالیکەوە  ئەمانە 
بایدن«  »جەو  لە  زۆریان  چاوەروانیی  ئورووپایی 
وەک سەرۆک کۆماری ئەمریکا هەیە و والتی ئالمان 
خوازیاری  ئەوان  و  کرد  سیاسەتە  لەو  پێشوازی 
لەسەر  ئەمریکان  یەکگرتووەکانی  والتە  پشتگیری 

و  چین  روسیە،  ئوکراین،  ئەفغانستان،  پرسەکانی 
لەالیکی دیکەش هەڵبژێردرانی »رابیرت مەلی« وەک 
نوێنەری تایبەتی ئەمریکا لە کاروباری ئێران، بووەتە 
هۆیی ناڕزایەتیی دەوڵەتی ئیسراییل لە »بایدن« و 
ڕژیمی ئیسالمیش هەڵبژێردرانی »مەلی«ی زۆر پێ 
خۆش بوو چونکا بە دۆستی نزیکی خۆیانی دەزانن 
و ئەمانە هەمووی بوونەتە هۆی ئەوەی کە »بایدن« 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوین توشی کێشە و گرفتی جیددی 
بێتەوە و دەبێت چاوەڕوان بین بزانین »جەو بایدن« 
سەبارەت بە ڕژیمی ئیسالمی ئیران چ هەڵوێستێکی 

دەبێت.

گەلی کورد و تاقیکردنەوەیەکی سیاسیی دیکە

ئایا ئەمریکا بەرەودوا دەگەرێتەوە؟

مام ڕەحمان ـ سەقز

ئا: محەمەد حەکیمی



13ژماره  )103( ساڵی هەشتەم،2021/02/14 dwaroj.net ئێران

لە  ئەوەیکە  پاش  و  دواییدا  رۆژانەی  لەم 
لە  بەرچاو  بەشێکی  جیهان  واڵتانی  زۆربەی 
بەرگریی  کە  توێژەی  ئەو  بەتایبەتی  و  خەڵک 
کوتاوە،  کۆرۆنایان  واکسینی  الوازە،  لەشیان 
واکسینی  هەزار   ٥٠٠ ئێران  ئیسالمی  ڕژیمی 

»ئێسپوتینک وی« لە واڵتی رووسیە کڕیوە.
بڕیار وایە ڕژیم لە چەند واڵتێکی دیکە و لەوانە 
دیکە  واکسینێکی  بڕە  کوبا  و  هێند  و  چین 
خامنەیی  عەلی  کە  لەحاڵێکدایە  ئەمە  بکڕێت، 
واکسینی  کڕینی  دواییانەدا  لەم  ڕژیم  رێبەری 
ئەمریکایی و ئێنگلیسی قەدەغە کردبوو و هەر 
ناوەندە  و  زۆری خەڵک  ناڕەزایەتیەکی  ئەمەش 
پزیشکیەکانی ناوخۆی ئێرانی لێ کەوتەوە و بە 
هەزاران کەس لە خەڵک بە باڵوکردنەوە هاشتەگی 
کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  سەر  لە  بکڕن،  واکسێن 
خامنەیی  دیکتاتۆرانەی  بڕیارە  بەم  بەرانبەر 

هەڵوێستیان گرت.
لەحاڵێکدا خامنەیی کڕینی واکسینی لە واڵتانی 
خەڵک  زۆربەی  کە  کردووە،  قەدەغە  رۆژئاوایی 
لەسەر ئەو بڕوایەن خامنەیی و باقی بەرپرسانی 
ڕژیم خۆیان لەو واکسینانەیان کوتاوە و تەنیا بۆ 
خەڵکی بە ڕەوا نابینن کە کەڵکی لێ وەربگرن.

زۆرینەی گەالنی دانیشتووی ناو ئێران بەو ڕاستیە 

گەیشتوون کە کۆماری ئیسالمی هیچ بایەخێک بە 
ژیانی خەڵک نادات و هەر لە سەرەتای هاتنە سەر 
دەسەاڵتی ئەم ڕژیمە تۆتالیتێرەوە تا بە ئێستا کە 
٤٣ ساڵ بە سەر تەمەنی پڕ لە جەنایەتیدا تێپەڕ 
دەبێت، هەمیشە ژیان و گوزەران و ئاسوودەیی 
خەڵکی هەژار و چەوساوەی ئەو واڵتە، بووەتە 
و  دوژمنکارییەکان  زێدەخوازییەکان،  قوربانیی 
قوربانیانی  ڕژیم و هەموو کات  سەرەڕۆییەکانی 
کۆماری  مرۆییەکانی  دژە  سیاسەتە  سەرەکیی 
ئیسالمی، خەڵکی دانیشتووی ئێران و بەتایبەتی 
توێژی کەمداهات و دەستکورتی ئەو واڵتە بوون.
کارنامەی   سەر  بە  خێرا  چاوخشاندنێکی  بە 
کۆماری ئیسالمی لە هەموو سااڵنی دەسەاڵتیدا، 
بۆمان دەردەکەوێت کە ڕژیم تەنیا شتێک کە بۆی 
فۆندەمێنتاڵی  بیری  بە  برەودان  بووە  بایەخی 
هەموو  لە  بگرە  و  ناوچەکە  لە  خۆی  ئیسالمی 
جیهان بووە و بێ بایەخترین بابەتیش کە هیچ 
کات بە گرینگیەوە لێی نەڕوانیوە، چەند و چۆنی 

باری ژیان و گوزەرانی خەڵک بووە.
تەسویە  و  ڕژیم  دەسەاڵتی  سەر  هاتنە  لە  هەر 
حیسابی ناوخۆیی لەگەڵ بیرجیاوازان، هێرش بۆ 
هەڵخڕاندی  ئێران،  ناو  مافخوازی  گەالنی  سەر 
شەڕی کۆنەپەرستانە لەگەڵ ڕژیمی لەنێوچووی 
و  مووشەکی  بەرنامەی  پێدانی  پەرە  بەعس، 
ئەتۆمی، پاڵپشتی و تەیارکردنی ڕەوتە توندئاژۆ 
و دەمارگرژە ئیسالمییەکان لە ژێر ناوی هەناردە 

کردنی شۆڕشی ئیسالمی و دروست کردنی هیاللی 
شیعە و دەیان کردەوەی نابەجێ و نامرۆڤانەی 
و  ئابووری  گەورەی  تێچووی  هەموویان  دیکە، 
ڕاستەوخۆیان  کاریگەریی  و  بووە  سیاسییان 
لە سەر ژیانی خەڵکی ئێران بووە و هەتا ئەم 
چرکە ساتەش ڕژیم بۆی گرنگ نییە کە خەڵک 
بە چ چەرمەسەری و نەهامەتییەک ژیان تێپەڕ 
پێداگریی  ڕژیمی  کە  بابەتێک  تەنیا  و  دەکەن 
ئیدیۆلۆژیکەکانی  بەها  پاراستنی  دەکات  لەسەر 
نگریسەکانی  کردنی سیاسەتە  پێڕەوی  و  خۆی 
هاوکات  و  دەسەاڵتە  بە  درێژەدان  بۆ  خۆی 
و  دزی  خەریکی  حکوومەت  دەسەاڵتدارەکانی 

تااڵنی سامان خەڵک و پڕکردنی گیرفانیانن. 

بۆ  ئیسالمی  کۆماری  کە  بارودۆخەی  ئەم 
کە  چەشنێکە  بە  کردووە،  دروست  خەڵکی 
کۆمەڵگای ئێرانی کردووەتە کۆگایەکی گەورەی 
کە  دەکات  چەخماخەیەک  چاوەڕێی  و  بارووت 
وەرچەرخانێکی مەزن لەو کۆمەڵگایەدا دروست 
بکات و کۆماری ئیسالمیش وەکوو دەیان ڕژیمی 
بە  جیهان،  دیکەی  چەوسێنەری  و  دیکتاتۆر 
ئاسۆی  و  بسپێردرێت  مێژوو  ڕەشەکانی  الپەڕە 
بە  و  شەرافەتمەندانە  ژیانێکی  بۆ  بەختەوەری 
کەرامەت بە سەر ئەو کۆمەڵگایەدا باڵ بکێشێت.

کۆماری ئیسالمی و گەمە کردن بە گیانی دانیشتووانی ئێران

فیرووز مامۆیی

کۆمەڵە وەک ڕێکخراوێکی چەپ لە بزوتنەوەی 
رزگاریخوازانەی کوردستانی ئێران خەبات و 
چااڵکی خۆی لە ساڵی ١٣٤٨ی هەتاویەوە 
لە  لە سەردەمێکدا  کۆمەڵە  پێکرد.  دەست 
دایک بوو کە رژیمی دیکتاتۆری شا بالی بە 
سەر هەموو ئێراندا کێشابوو و  پاش ٩ ساڵ 
١٣٥٧ی  رێبەندانی   ٢٦ لە  نهێنی  خەباتی 
هەتاوی خەباتی ئاشکرای خۆی دەست پێ 

کرد .
پێناو  لە  کورد  نیو سەدە خەباتی خەڵکی 
ئازادی، بەرابەری، دادپەروەری کۆمەاڵیەتی 
و یەکسانی و هەروەها کۆڵنەدانی کرێکاران، 
ژنان، رووناکبیران و هەموو چین و توێژەکانی 
مۆتەکەی  بۆتە  کوردستان  کۆمەڵگای 
کوردستان.  رۆژهەاڵتی  لە  داگیرکەران 
کوردستان   حیزبی  یەکەم  وەک  کۆمەڵە 
و  راوستا   پیاوساالری  کلتووری  دژی  بە 
بەرگری  و  خەبات  ریزی  ناو  بردە  ژنانی 
سەرەکی  ئەرکێکی  وەکوو  ژنانی  مافی  لە 
بە  باوەڕی  کۆمەڵە  کرد.  دیاری  خۆی  بۆ 
خەباتی جەماوەری هەبوو.  ٢٦ی رێبەندان 
حەمە   « هاوڕێ  گیانبەختکردنی  ساڵیادی 
هاوڕێیانی  لە  یەکێک  کەریمی«  حسەین 
ئاشکرابوونی  رۆژی  کۆمەڵە،  دامەزرێنەری 
خەباتی  ساڵیادی  هەروەها  و  کۆمەڵە 
چەپ  تێکۆشەرانی  لە  کەس  هەزار  دەیان 
و سۆسیالیستە بۆ وەدیهێنانی ئامانجەکانی 

کوردستانی  لە  کورد  چەوساوەی  گەلی 
ڕۆژهەاڵت و لە راستیدا گیانبازیی ژمارەیەک 
لە باشترین مرۆڤەکانی ئەو سەردەمە بووە 
باوەڕێک  و  بیر  و  ئامانج  بناغەی  بەردی 
و  چین  هەموو  ڕێنوێنی  بۆتە  ئەمڕۆکە  کە 
توێژەکانی کوردستان کە دڵیان بۆ ڕزگاری 
نایەکسانی  و  چەوسانەوە  و  ژێردەستی  لە 

لێدەدا. 
خەباتی کۆمەلە لەسەر بنەمای بیری چەپ 
و  دەسپێکرد  و  دامەزرا  سۆسیالیستی  و 
سیستمێک  دامەزراندنی  هەیە.  درێژەی 
و  کۆمەاڵیەتی  دادپەروەرانەی  پێوەری  بە 
دەستەبەرکردنی  و  یەکسانی  و  بەرابەری 
دامەزراندنی  تا  خۆنووسین  چارەی  مافی 
لە  کورد  نەتەوەی  بۆ  سەربەخۆ  دەوڵەتی 

ئامانجە سەرەکییەکانی کۆمەڵەن.  
ئاشکرای  چاالکیی  سەردەمێکدا  لە  کۆمەڵە 
ئێران  گەالنی  شۆڕشی  کە  ڕاگەیاند  خۆی 
توانیبووی رژیمی شا لە واڵت وەدەرنێت و 
ئەمڕۆ کۆمەڵە  تا  کاتەوە  لەو  و  بروخێنێت 

حیزبێکی چاالک و 
کۆڵنەدەری مەیدانی خەبات دژی دەسەاڵتی 
کۆماری  داگیرکەری  و  چەوسێنەر 
ئاواتەکانی  نوێنەرایەتیی  و  بووە  ئیسالمی 

چەوساوەکانی کوردستانی کردووە. 
ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی  دژایەتیی 
هاتنەسەرکاریانەوە  لەسەرەتای  هەر 
کوردستان  خەڵکی  مافخوازیی  بە  بەرانبەر 
و  عەداڵەتخوازانە  و  مرۆیی  ئامانجە  و 
یەکسانیخوازانەکانی کۆمەلە ئاشکرا بووە و 

کۆماری ئیسالمی بە هەموو شێوەیەک هەوڵی 
سەرکوتی خەڵک و لەناوبردن و الوازکردنی 
بڕیاری  نیزامی و  کۆمەڵەی داوە.  هێرشی 
جیهادی خومەینی دژی خەڵکی کوردستان 
باشترین  لە  ژمارەیەک  ئاکامیدا  لە  کە 
و  کوردستان  خەڵکی  خەباتکارەکانی  ڕۆڵە 
گیانیان  کۆمەڵە  سەربەرزەکانی  پێشمەرگە 
خاوەن  ڕابەرانی  تیرۆرکردنی  بەختکرد، 
کاک  وەکوو  کۆمەڵە  ناسراوی  و  ئۆتۆریتە 
سدیقی  کاک  و  موستەفاسوڵتانی  فوادی 
چەندین  و  کەشاوەرز  غواڵمی  و  کەمانگەر 
کادر و پێشمەرگەی کۆمەڵە و گرتن و زیندانی 
الیەنگرانی  و  ئەندامانی  ئیعدامی  و  کردن 
دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەکانی  لە  کۆمەڵە 
ئازاری  و  ئەزیەت  ئێران،  حکوومەتی 
پێشمەرگەکانی  کاری  و  کەس  و  خانەوادە 
کۆمەڵە و دەیان پیالنی دیکەی حکوومەت 
و  ڕیسوایی حکوومەت  لە  بێجگە  ئاکامێکی 
کۆمەڵە  خەباتکارانی  زیاتری  شێلگیربوونی 

و  ڕێباز  ڕەوایی  لە  زیاتریان  دڵنیایی  و  و 
ڕێگەکەیان بەدواوە نەبووە. 

رژیم کە دەزانێ لە هەموو پیالنەکانی بە دژی 
خەباتکارانی کوردستان شکەستی خواردوە 
پروپاگەندەی  بە  کردووە  دەستی  ئەمجارە 
لە تیڤی یەکانی خۆی  بەرینتری ڕاگەیاندن 
بزووتنەوەی  حیزبەکانی  سیمای  دەیەوێ  و 
بەو شێوەیە  و  تێکبدا  رێبەرانی  کوردستان 
بە ئامانجەکانی خۆی بگات، بەاڵم ئەوەی دیار و 
زۆر روونە ئەوەیە کە نییەتە چەپەڵەکانی رژیم 
بۆ خەڵکی کورد ئاشکرایە و خەلک بە باشی 
ناوەرۆکی رژیمیان ناسیوە و هەروەها رۆڵەکانی 
خۆشیان جوان دەناسن و بۆیە ئەم سناریۆیەی 
رژیمیش هەر لە سەرەتاوە پرۆژەیەکی شکەست 
رژیم  و  نوتفەدا خنکا  لە  هەر  و  بوو  خواردوو 
و دەست و پێوەندەکانی باش دەزانن کە ئەم 
جۆرە پیالنانە ناتوانن کار لەسەر ورە و توانایی 
خەڵک و کۆمەڵە بکات و بە پێچەوانەوە ئێمە 
زیاتر لە جاران لە سەر ڕێباز و چاالکی خۆمان 

سوور و سوورتر دەبین.

کۆمەڵە ، بزووتنەوەی چەپ لە کوردستان و دژایەتییەکانی 
رژیمی شا و کۆماری ئیسالمی

سەیران مستەفازادە
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بەشی یەکەم

زیاتر لە نیو سەدە لە مەوەبەرو لە 
وەها رۆژانێکدا و لەشارێکی گەورە 
و پڕ لە حەشیمەتی وەک تاران و 
ژوورەکانی  لە  یەکێک  قووژبنی  لە 
زانکۆیەکی ئەو شارە، چەن الوێکی 
پڕهیوای  دڵ  کوردی  خوێندکاری 
و  نەهینی  شێوەیەکی  بە  نارازی، 
بەردی  ساواک،  چاوی  لە  بەدور 
بناغەی ڕێکخراوێکی سۆسیالیستیان 
یان دانا، ئەم ڕێکخراوەیە هەر زۆر 
بە زوویی هەنگاوە سەرەتاییەکانی 
نایە  کۆمەڵگا،  هەناوی  لە  خۆی 
پشت سەرو لە کورت ماوەدا توانی 
شەتڵی خۆشەویستی خۆی لە ناو 
سەردەمدا  ئەو  ناڕازی  جەماوەری 
دیکەی  هەنگاوەکانی  و  بڕوێنێ 
خستنی  پێش  بۆ  خۆی  خەباتی 

ئامانجەکانی خۆ بەرێتە پێش.
ڕێکخراوی تازە پێکهاتوو کە دواتر بە 
ناوی کۆمەڵە درێژە بەکارو چااڵکیی 
زۆرو  خۆیدا، سەرەڕای سەرکووتی 
بگرەو بەردەو زیندان و ئەشکەنجەو 
ساواک  داسەپاوی  پۆلیسی  کەشی 
ڕژیمە  داپلۆسینەری  نیزامی  و 
رەزاشای  حەمە  خوێنمژەکەی 
بە  بوو  ساڵ   ٩ دوای   ، پەهڵەوی 
رێنیشاندەرو  ڕچەشکێنی خەباتێکی 
هەموو  لە  کۆمەاڵیەتی  بەرینی 
و  کوردوستان  قووژبنی  و  کەلێن 
ڕیبەری  بە  بوون  دامەزرێنەرانیشی 
ئاگرینی  زمانی  و  خەباتە  ئەو 
شۆرشی نۆی لە کوردوستان. شکڵ 
گرتنی کــۆمەڵە و خۆشەویستی و 
هەر  دامەزڕینەرانی  بوونی  خاکی 
مـــوژدە  بە  بوو  ماوەدا  کورت  لە 
بەخشی دەستپێکی قۆناغیکی نوێی 
بزوتنەوەی  سەردەمی  لەو  خەبات 

کوردوستاندا . 
شکڵ گرتنی کـــۆمـــەڵـــە

ڕێکخراوی تازە پێکهاتوو کە لە ناو 
جەماوەردا بە ناوی » کـــۆمـــەڵـــە 
لە   ، دەکرت  پێناسە  »خۆی 
شکڵ  تایبەتدا  بارودۆخێکی  ناخی 
لەگەڵ  کە  بارودۆخێک  دەگرێ. 
زاڵ بوونی مناسباتی سەرمایەداری 
هەڵوەشانی  لێک  و  لەو سەردەم  
کەوتنە  و  دەرەبەگایەتی  نیزامی 
ڕێی زەحمەتکێشان لە دێهاتەکانەوە 
گەشە  و  ئێران  شارەکانی  بەرەو 
کڕێکار،  چینی  چەندایەتی  کردنی 
دیاری دەکرێت. گەشە کردنی ئەم 
چینە کۆمەاڵیەتیە و جێگیر بوونیان 
سیاسی  ڕواڵەتی  شارەکاندا  لە 
رەوتە  ئەم  گۆڕی.  کۆمەڵگای 
کۆمەاڵیەتیەکانی  مەسەلە  هەموو 
کۆمەڵێک  و  کاریگەری  ژێر  خستە 

کێشمەکێشی نوێی لە سەرجەم 

ئاستەکانی کۆمەڵگادا بەدی هێنا، 

لەگەڵ  کرێکاران  کێشی  کێشمە 
حەیاتیترین  لەسەر  سەرمایەداران 
سەرەتایی  لەسەر  مەسەلەکان، 
نەفسی  لەسەر  مافەکانیان،  ترین 
لەسەر  بردن،  بەسەر  ژیان 
چلۆنایەتی دابین کردنی نان و جل 
حەسانەوە  بە  سەبارەت  بەرگ،  و 
ئیمکاناتی  لە  بوون  بەهرەمەند  و 
ئاوا  ئینسانی.  شایستەی  ژیانێکی 
کێشمە کێشێکی بەرین و کۆمەاڵیەتی 
کە لە شار و دێهاتەکاندا لە ئارادا 
خۆی  شۆڕشگێڕانەی  واڵمی  بوو، 
بوو.  پێویست  نوێی  خەباتێکی  و 
سەرەتاییەکانی  شانە  و  هەستە 
روناکبیرە  ئەو  و  کۆمەڵە 
شۆڕشگێڕانەی کە لەو سەردەمەدا، 
سەبارەت بە مەسایلی کرێکاران و 
هاودڵی  ئێحساسی  زەحمەتکێشان 
دەکرد؛  بەرپرسیاریەتییان  و 
نیازانەی  بەم  واڵم  تا  هەوڵیاندا 
دەورەیە  ئەم  تێکۆشانی  و  خەبات 

بدەنەوە.
کادرانەی  ئەو  نەبوون  کەم 
کۆمەڵە کە کاروانەکانی کرێکارانی 
مەعدەنەکانی  تا  کوردستانیان 
سمنان و دامغان، تا بەندەرەکانی 
بەندەر عەباس، ئەهواز و ئابادان، 
تا کرمان و ڕەفسەنجان، تا تاران 
شان  و  دەکرد  بەڕێ  ئیسفەهان  و 
دەکرد  کاریان  ئەوان  شانی  بە 
وشیاریان  تۆوی  نێویاندا  لە  و 
ڕەنج  لەگەڵ  ئەوانیان  دەچاند، 
دنیای  موسیبەتەکانی  و  ئازار  و 
سەرمایەداری، و ڕێگای ڕزگار بوون 

لە ستەم و چەوسانەوە ئاشنا 

خەباتیانیان  و  مانگرتن  دەکرد؛ 
ڕیکدەخست و ڕێبەریان دەکرد.

و  چااڵکی  ئەم  هۆی  بە  هەر 
دەزگای  کە  بوو  هەڵسوراوانە 
ساواک کەوتە شۆین پێی رێبەران 
و کادرو چااڵکانی کۆمەڵە لە هەموو 
دەزگای  ئێران.  کەناری  گۆشەو 
پە هلەوەی  حکوومەتی  ساواکی 
کردنی  دەستبەسەر  سەرەڕای 
بەشێکی بەرچاو لە ڕێبەران و کادر 
نەتەنیا  کۆمەڵە  هەڵسووراوانی  و 
نەیتوانی دەستی بە هیچ نهێنی و 
پێوەندییەک ڕابگا، بەڵکوو تەنانەت 
رێگر  و  بەربەست  ببێتە  نەیتوانی 
و  گەشە  و  چاالکی  رێگای  لەسەر 
بااڵکردنی ئەم رەوتە تازەدامەزراوە. 
هاورێیانی کۆمەڵە لە زیندان لەگەڵ 
روانگە و بیرورای چریکە فیداییەکان 
و  سازشکارانە  سیاسەتی  و 
لە  توودەییەکان  خۆبەستەوەدەری 
ملمالنێدا بوون و، لە قارەمانەکانی 
لە  بوون.  زیندان  نێو  خۆراگریی 
دەرەوەی زیندانیش بە روانگەیەکی 
تۆێژی  دەیانروانییە  رەخنەگرانەوە 
و  کورد  تێکۆشەرانی  پێشووتری 
ڕێبازی زاڵی ئەو کاتی بزووتنەوەی 
لە  و  هەڵدەسەنگاند  کوردستانیان 
هەڵگری  کوردستاندا  بزووتنەوەی 
خوازیاری  بوون.  نوێ  پەیامێکی 
ژن  نێوان  بەرامبەری  و  یەکسانی 
بوون  بوارەکاندا  لە هەموو  پیاو  و 
ڕزگاریی  پێویستیی  لەسەر  و 
چەسپاندنی  و  چەوساوەکان 
دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی و ئازادییە 
مەدەنی و سیاسییەکان و، لەسەر 

ماف و سەنگی جەماوەری خەڵک 

وبۆ بەرێوەبردنی کۆمەڵگا لە شار و 
دێهات پێداگر بوون.

 گرتنی یەکەم کۆنگرە
دا   ٥٧ شۆڕشی  سەرەتای  لە 
نێو  هەڵسوڕاوانی  و  کادرەکان 
ڕیزی کۆمەڵە لەنێو زەحمەتکێشان 
ببوونە  خوازدا،  ئازادی  خەڵکی  و 
و جێی  پێشڕەو  و  ناسراو  سیمای 
متمانەی خەڵکی ڕاپەڕیو و ڕێبەری 
هەموو  لە  جەماوەری  خەباتی 
کوردستان.  ناوچەکانی  و  شار 
بابەتە  بەو  واڵمدانەوە  کۆمەڵە 
نوێ کۆمەاڵیەتی و سیاسیانەی کە 
شۆڕشی  دەسپێکی  سەرەتای  لە 
هاتبوونە  وە   ١٣٥٧ ڕێبەندانی 
گۆڕێ، یەکەم کۆنگرەی سازمانیی 
دا    ١٣٥٧ ساڵی  پاییزی  لە  خۆی 
ڕژیمی  دیکتاتۆڕی  هەرچەند  گرت. 
سیاسی  ئامادەکاری  دەرفەتی  شا 
واڵم  بۆ  پێویستی  تەشکیالتی  و 
دانەوە بە مەسەلەکانی ئەو دەورەیە 
بە کۆمەڵە نەدا بوو، بەاڵم کۆمەڵە 
هەموو  بە  کە  بڕیاریدا  لێبڕاوانە 
لە  جەماوەری  خەباتی  توانایەوە 
کوردستان لە ڕاستای بەرژەوەندیی 
کرێکاران و زەحمەتکێشاندا بەرێتە 

پێش. 
ئاشکرا بوونی هەڵسوورانی کۆمەڵە
چەند  و  ساڵ   ٩ دوای  کۆمەڵە 
بەدوای  نهێنی،  هەڵسوڕانی  مانگ 
حەمە  هاوڕێ  گیانبەختکردنی 
لە  یەکێک  کەریمی  حسێنی 
لە  کە  کۆمەڵە  دامەزرێنەرانی 
ئاخێزی  و  ڕاپەڕین  گەرماو گەرمی 
خەڵکی ئێراندا لەدژی ڕژیم شا، لە 
ڕیزی پێشەوەی خەڵکی ڕاپەڕیو و 
شۆڕشگێڕی شاری سەقز لە رۆژی 

کاتێک  ڕێبەندان  مانگی  ی   ٢٣
شارەوانی  سەر  کردە  هێرشیان 
گوللەی  ئامانجی  کرایە  شارە  ئەم 
رۆژی  و  شا  ڕژیمی  بەکرێگیراوانی 
پڕ  دڵێکی  بە  ڕێبەندان  ی   ٢٦
و  کرێکاران  ڕزگاری  بە  ئەوین  لە 
بەخت  گیانی  زەحمەتکێشانەوە 
هەڵسووڕانی  ڕەسمی  بە  کرد، 
پێکرد.  دەست  خۆی  ئاشکرای 
کۆمەڵە  هەڵسوڕاوانی  و  ڕێبەران 
و  کرێکاران  جەماوەری  بۆ 
سیمای  کۆمەڵێک  زەحمەتکێشان، 
هەمان  ئەوان  نەبوون.  نەناسراو 
یارانی قەدیمی ئەوان، تێکۆشەرانی 
شا،  ڕژیمی  زیندانەکانی  خۆڕاگری 
کرێکاری  بزوتنەوە  هەڵسوڕاوانی 
و جوتیارییەکان، ڕێبەرانی خاوەن 
و  خەڵک  جەماوەری  پێگەی 
ڕێبەرانی خەباتی دەورانی ڕاپەرین 

و شۆڕشەکەیان بوون.
ڕاپەڕینی ساڵی ٥٧  کۆمەڵە دوای 
گشتی  خەباتێکی  ڕێکخستنی  بە 
کردنی  ڕێبەری  و  جەماوەری  و 
بەرانبەر  لە  خۆڕاگری  بزوتنەوەی 
کۆماری  ئینقالبی  دژی  هێرشی 
خۆڕاگری  هەروەها  و  ئیسالمیدا، 
لێبڕاوانە لە بەرانبەر کۆنەپەرستانی 
بەرژەوەندی  لە  بەرگری  ناوچەیی، 
کرێکاران و زەحمەتکێشان و ژنانی 
کردە  کۆمەڵگەی  لێکراوی  زۆر 
ئەوەی  خۆی.  کاری  ئەولەویەتی 
کە دوای ڕاپەڕین چارەنووسی ئەم 
بە  چارەنووسی  بە  تەشکیالتەی 
ملیۆن ئینسانی زۆر لێکراو و تینوی 
ڕزگاریەوە گرێدا، خۆڕاگری کۆمەڵە 
ڕەنگاو  دوژمنانی  بەرانبەر  لە  بوو 
ڕەنگ و دۆستانی ڕیاکار و درۆینەی 
زەحمەتکێشاندا.  و  کرێکاران 
لە  جوتیاران  لە  داکۆکی 
لە  بەرگری  مالیکەکاندا،  بەرانبەر 
بۆ  دێهاتەکان  زەحمەتکێشانی 
مسادرە کردنی زەویەکان، بەرگری 
کۆنەپەرستی  بەرانبەر  لە  ژنان  لە 
حاکم و فەرهەنگ و سوننەتی کۆنی 
پیاومەزن، بەرگری لە کرێکاران لە 
بەرانبەر سەرمایەداران، بەرگری لە 
خەڵکەوە  دەست  بە  چەک  بوونی 
چەکدارکردنی  بۆ  هەوڵدان  و 
بەرگری  بۆ  زەحمەتکێشان 
هەموو  پێکهێنانی  خۆیان،  لە 
و  جەمعیەت  و  تەشەکول  جۆرە 
شورای  جوتیاران،  ئیتیحادیەکی 
هەمان  لە  و  خوێندکاران،  و  ژنان 
حاڵدا هەوڵدان بۆ هێنانە مەیدانی 
جەماوەری  بەرباڵوی  و  بەرین 
هەڕەشەکانی  بەرانبەر  لە  خەڵک 
ی   ٢٨ لە  کە  ئیسالمیدا  کۆماری 
دا   ١٣٥٨ ساڵی  گەالوێژی  مانگی 
بە لەشکەر کێشیەکی سەرتاسەری 

بەکردەوە دەرهات. 

عـــزیز ئاجیکەند

 کــــۆمـــەڵـــە

 مەکۆی شۆرش و ئاوێنەی بااڵ نوێنی خەباتی نۆی لە کوردستان 

...بۆ ل١٥
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درێژەی اڵپەڕی ١٥

ڕێکخستنی حەرەکەتێکی جەماوەری گەورەی 
وەک کۆچی مێژوویی خەڵکی شاری مەریوان و 
سازماندانی باقی خۆپیشاندان و ڕێپێوانەکان 
ڕاستەوخۆی  دانی  دەخاڵەت  هێمای  کە 
خەڵک بوون لە مەیدانی خەباتی سیاسیدا، 
دوای  بتوانێ  کۆمەڵە  ئەوەی  هۆی  بوونە 
هێرشی نیزامی ڕژیمی ئیسالمیش ئااڵهەڵگری 
خۆڕاگری جەماوەری و چەکدارانەی خەڵکی 
و  داگیرکاری  بەرانبەر  لە  بێت  کوردستان 

سەرکوتی کۆماری ئیسالمیدا.
و  جەماوەری  خەباتە  پێشەنگی  کۆمەڵە 
بوو  کوردستان  کاتی  ئەو  مەدەنییەکانی 
گرینگە  پێشهاتە  و  ڕووداو  ڕابەرایەتی   و 
کۆمەاڵیەتی و جەماوەرییەکانی کرد و ناوەرۆک 
پێشکەوتنخوازانەی  و  نوێ  سیمایەکی  و 
کوردستان  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی  بە 
بەخشی. گەلێک شانۆی پرشکۆی خۆڕاگریی 
جەماوەری وەک »کۆچی مێژووی مەریوان«، 

خەڵکی  رێپێوانی  سنە،  خەڵکی  مانگرتنی 
داخستنی  و  گرتن  مەریوان،  بەرەو  سنە 
جادەی نێوان کرماشان بۆ سنە لە لەشکری 
بەربەستی  دروستکردنی  رێگای  لە  ئەرتەش 
سیاسی  بەربەرەکانێی  و  خەبات  مرۆیی، 
و  ئیسالمی  بنیادگەرای  رەوتی  بە  بەرامبەر 
پاشەکشەپێکردنیان لە هەموو شار و دێهاتی 
کوردستان، بەڕێوەبردن و ئیدارەکردنی شار 
و  خەڵک  جەماوەری  بەشداری  بە  دێهات  و 
پێکهێنانی شووراکانی شار و الدێ، ڕێکخستن 
هەموو  لە  چەکدارانە  خۆڕاگریی  سازدانی  و 
و  لەشکرکێشی  بە  بەرامبەر  کوردستان 
پەالماری چەکدارانەی ئەرتەش و پاسدارانی 
ئەوانە  هەموو  کوردستان،  بۆسەر  ئیسالمی 
ئینسانی،  و  مرۆیی  وروخساری  الیەن 
ئەمرۆیی  و  پێشکەوتنخوازانە  جەماوەری، 
کوردستانیان  بزووتنەوەی  ئازادیخوازانەی  و 
پەرستیی  تاریک  شەپۆلی  بە  بەرامبەر 
باقی  بەسەر  باڵی  ئەوکات  کە  ئیسالمی 
بە شێوەیەکی  کێشابوو،  ئێراندا  ناوچەکانی 

ڕوون وبەرچاو بەرجەستە کردەوە. 
مەیدانەکانی  کۆمەڵە،  هیمەتی  بە  ژنان 
ئاوەدان  کوردوستان  لە  چەوساوان  خەباتی 

دەکەنەوە
کۆمەڵە  ژیرانەی  و  بەجێ  زۆر  دروشمی 
وەک ئامانجی راستەقینەی ئەو ڕێکخراوەیە، 

داکۆکی کردن لە مافەکانی ژنان و بەشداری 
تییدا  کە  بوو  خەباتێکدا  لە  ئەوان  دانی 
دەبوو  ژنانیش  بن.  بەشدار  ژنانیش  دەبوو 
و  ئاوات  کردنی  دەستەبەر  بۆ  بێجیاوازی 
خۆزگەکانیان خەبات کەن و توانایی و هێزی 

لەبن نەهاتووی خۆێان بێننە مەیدان و بە 
هەمووانی نیشان بەن .

و  کردن  چەکدار  بۆ  کۆمەڵە  سیاسه تی  
ڕێگەخۆشکردن بۆ پەیوەستبوونی ژنان بە 
ڕیزەکانی شۆرش به  هیمه تی خودی ژنان 
شکلی گرت. سادق بوون و خۆشەویستی 
کۆمەلە  هەلسواراوانی  بوونی  چااڵک  و 
بۆ  تایبەتی  بە  و  بوارەکاندا  هەموو  لە 
جێگر  و  ژنان  مافەکانی  کردنی  مسۆگەر 
کردنی لە کوردوستاندا، سرنجی ژنانیشی 
بۆ ئەم بەشە لە خەبات ڕاکێشابوو. ژنانی 
ئازار چێشتوو ، خۆزگە و ئاواتی خۆیان 
لە ناو رێبازی » کۆمەڵە« دا  دەدیتەوەو 

کۆمەڵەیان بە هی خۆێان دەزانی . 
نایه كسانیان  و  سووكایه تی  كه   ژنانێک 
له   كردبوو   ته جروبه   خۆیاندا  ژیانی  له  
بۆ  مه جالیان  ٥٧دا  شۆڕشی  سه رده می 
نیشان  ئیراده ی خۆیان  توانیان  و  خولقا  
بده ن و به هیمه تی خۆیان جێگای خۆیان 
کۆمەلەش  و  كرده وه   بوارێكدا  هه موو  له  
ئەو سەنگەرو مەیدانە بوو کە ژنان دەیان 
توانی تییدا ڕۆڵ بگێرن و  تواناییەکانی 
الیەکی  .لە  بدەن  نیشان  تێیدا  خۆیانی 
لە  کە  دەیهەویست  کۆمەڵە  تریشەوە 
کۆمەڵگادا،  الیەنەکانی  توێژو  هەموو 

ڕەچەشکێنی خەباتیکی نۆی لە سەردەمی 
خۆیدا بێت و خۆی زیاتر لەوی کە هەیە ، 

کۆمەالیەتی ترو جەماوەریتر کاتەوە.
لە هەر چوار  یەكەمجار  بۆ  ساڵی ١٣٦١ 
پارچەی كوردستان چەغماغەی بەشداری 
بەدەستەوەگرتنی  و  شۆرش  لە  ژنان 
کۆمەڵەوە   الیەن  لە  بەرخۆدان   چەکی 
لێدرا. یەكەم دەستەی پێشمەرگەی ژنان 
ژنان  ئیتر  و  کران  چەكدار  كۆمەڵەدا  لە 
مەیدانی خەبات  هاتنە  پێشەوە  ڕیزی  لە 
بۆ  مێژووییە  ڕووداوە  ئەم  بەرخۆدان.  و 
دەدا  ڕووی  كوردستان  لە  بوو  یەكەمجار 
بە  كە  بوو  سەردەمە  ئەو  تابوویەكی  و 
دەستی كۆمەڵە و ژنانی ئازادیخواز شكا. 
چەكدار بوونی ژنان ئەو مەدالیایە كە هەتا 
ئەدرەوشێتەوە  كۆمەڵەدا  ملی  لە  هەتایە 

شانازی  ماییەی  بە  بوو  هەمیشە  بۆ  و 
پێشکەوتوی   حیزبی  تاقە  وەک  کۆمەڵە 
اڵیەنگری مافەکانی ژنان لە کوردستان .

نابێ لە بیریشمان بچێتەوە کە ئەم هەوڵەی 
کۆمەڵە بۆ چەکدار کردنی ژنان ته نها بۆ 
ئه وه  نه بوو كه  چه كیان كردبێتە شان و 
ئیسالمی،  كۆماری  له گه ڵ  بێن  شه ڕ  به  
به ڵكوو ئه وان بە هیمەتی کۆمەلە چه كیان 
بده ن  نیشان  ئه وه ی  بۆ  شانیان  كرده  
كۆمه لگای  بۆ  یه كسانیان  په یامی   كه   
ریزەکانی  ناو  ژنانی  پێیه .  كوردستان 

کۆمەلە  هێوا و بروا به  خۆیان له  ناخی 
هه زاران ژنی كوردستاندا زیندوو كرده وه . 
له   كه   كوردستان  له   ژن  هه زاران  به  
بنه ماڵه ی خۆیان له  ژێر گوشاری ڕوانینی 
دەچەشت،  ئازاریان  سوونه تی  کۆنی 
بوون،  ناڕازیی  و  پێده كرا  سوكایه تیان 
هانایان بۆ پێشمه رگه ی كۆمه ڵه  ده هێنا، 
به و جۆره  پاشه كه شه یان به  برا و باوك و 
كه س و كاری ده مارگرژی خۆیان ده كرد. 
ژێر  له   كه   ژنانێك  له   زۆر  ژماره یه كی 
كۆمه ڵگادا   دواكه وتووی  سونه تی  زه ختی 
پێشمه رگه ی  ڕیزی  ناو  هاتنه   بوون، 
ناو  له   ژنان  ئه مانه   سه ره رای  كۆمه ڵه . 
هێزی پێشمه رگه ی كۆمه ڵه دا به  دوو قاتی 
ئازاریان  كێشا،  زه حمه تیان  زیاتر  پیاوان 
دی تا توانیان جێگه ی خۆیان بكه نه وه .  

ئه وه ی  بۆ  شه ڕه كاندا  له   ئه وان  ته نانه ت 
نیشان بده ن هیچیان له  پیاوه كان كه متر 
نییه  زۆرتر فیداكاریان ده كرد. ئەم روداوە 
ده ستكه وتێكی  حەرەکەتە  ئەم  و  گرنگە 
به   و  كۆمه ڵه    ناوی  به   كه   بوو  گه وره  
تێكۆشه رانی  و  ژنانی سوسیالیست  ناوی 
تۆمار  كوردستان  له   ژن  یەکسانیخوازی 

كرا. 
درێژەی هەیە...
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ڕۆژی کۆمەڵە ڕۆژی خەباتی یەکسانیخوازانە

بە  پێداچوونەوە  و  دەبینەوە  نزیک  کۆمەڵە  ڕۆژی  لە 
مێژووی کۆمەڵە و باسی شانازی و خاڵە پرشنگدارەکانی 
مێژووی کۆمەڵە لە ئاستێکی بەرزتر لە ڕۆژانی دیکە، 
بووەتە بابەتی قسە و باسی ئەو کەسانەی بە شێوەیەک 

پەیوەندییان بە کۆمەڵەوە بووە. 
لە  زۆر  بە جیاوازییەکی  ژنان،  بەرینی  مەیدانی  هاتنە 
ناوەرۆک و فۆرمدا لە چاو پێش دەسپێکردنی چاالکیی 
کۆمەڵە، یەکێک لەو خااڵنەیە کە بە درێژایی ئەم مێژووە 
و ئەو سااڵنەی یادی دامەزراندنی کۆمەڵە کراوە زۆری 

لەسەر وتراوە و دەوترێ.
زۆری  بەشی  ئامادەنەبوونی  سەرەڕای  چۆن  ئەوەی 
کۆمەڵگای کوردستان لە باری فیکری و ڕۆشنبیریەوە، 
یەکسانیخوازی و بەرابەریی مافەکانی ژن و پیاو بوێرانە 
و بە دەنگی بەرز لە الیەن کۆمەڵەوە باسکرا. ئەوەی 
کە چۆن سەرەڕای دژایەتیی بۆچوونی ئایینی و زۆربەی 
ژمارەیەکی  کولتووری،  و  ئیسالمی سیاسی  نوێنەرانی 
ڕیزەکانی کۆمەڵەوە  هاتنە  دلێر  و  بوێر  ژنانی  لە  زۆر 
نیزامیی  و  سیاسی  چاالکیی  بەشەکانی  هەموو  لە  و 
پێشمەرگەی کۆمەڵەدا بەشدار بوون و پەنجەیان خستە 
لەو  پیاوساالری،  و  زەعیفەبوون  دێوزمەی  پەنجەی 
مێژووی  لە  بەشێک  بوونەتە  هەمیشە  بۆ  کە  خااڵنەن 
خەباتی یەکسانی خوازانە لە کوردستان و لەگەڵ ناو و 

خەباتی کۆمەڵە تێکااڵون.  
ئەگەر بە ئینسافەوە بڕوانینە دۆخی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
ناتوانین نکۆڵی لە دەوری تایبەتی کۆمەڵە لە ٤٠ ساڵی 
ڕابردوودا لە سەر پێشکەوتنی خەباتی ژنان، جێگیرکردن 
و گەشەپێدانی کولتووری یەکسانیخوازانە لە کۆمەڵگادا و 
تەنانەت کاریگەریی لەسەر ڕادیکاڵیزەبوونی بزووتنەوەی 
بواری  لە  الیەنەکانی  و  و حیزب  کوردستان  سیاسیی 
پێشمەرگە  دەزانن  هەمووان  بکەین.  ژنان،  مەسئەلەی 
ژنەکانی کۆمەڵە نەک پشت جەبهە و پشتیوان، بەڵکوو 
سەنگەرەکانی  هەموو  پێشەوەی  ڕیزی  لە  و  پێشڕەو 
و  قارەمانیەتی  داستان  دەیان  و  بوون  خەباتدا 
خەباتکارانەیان تۆمار کردووە. ئاسەواری ئەم چاالکییانە، 
ئەمڕۆ لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە ئاشکرا دەبینرێ و 
هەنووکە یەکسانیخوازی و بەرابەریی مافەکانی ژن و پیاو 

بە ناوی کۆمەڵەوە گرێدراوە و تەداعی دەکرێتەوە. 
و  ڕێکخەر  کۆمەڵە  خودی  ئەوەی  سەرەڕای  بەاڵم 
بوو  ژنان  بەرینەی  مەیدانە  هاتنە  ئەو  سازماندەری 
بەاڵم هێشتا ڕەگەکانی پیاوساالری و پاشماوەکانی ئەو 
ڕێگەی گەشە  لە  بوون  بەربەستێک  و  ڕێگر  کولتوورە 
چاو  لە  ژنان  پشکی  و  ژنان  پڕبەپڕی  پێشکەوتنی  و 
ئەو فیداکاری و لەخۆبردووییەی کە لە هەموو بوارەکاندا 
دەیاننواند لە دیاریکردنی چارەنووسی کۆمەڵەدا کەمتر 
بابەتە  ئەو  نەگەیشتن.  بگەن  بەوەی کە دەبوا  بوو و 
پێویستی بە لێوردبوونەوە و بیرلێکردنەوە و لێکدانەوەی 
زۆر ڕاشکاوانەیە و ئەم کارە نەک کەمبایەخکردنەوەی 
نەک  و  ژنان  مەسئەلەی  بواری  لە  کۆمەڵە  کاری 
هزری  و  بیر  کە  مەزنەیە  کارە  ئەو  چکۆلەکردنەوەی 
کۆمەڵە لەبواری یەکسانیخوازی و داوای مافی یەکسان 
بۆ ژنان و پیاوان لە کۆمەڵگای کوردستاندا کردووەیە و 
ئاسەوارەکەی لە ئەمڕۆ و داهاتووشدا دەمێنێتەوە بەڵکوو 
ڕێک لە درێژەی ئەو مێژووە و ئەو هەوڵە و ئەو ئاواتەیە 
کە هەموو یەکسانیخوازان بۆ نەمانی زوڵم و پێشێلکرانی 
مافی ژنان بوویانە و هەیانە و کۆمەڵە زیاتر لە ٤ دەیە 
دەنگی بەرزی ئەو تێکۆشانە و سیمای درەوشاوەی ئەو 

خەباتە بووە.

دواستوون

ئەسعەد دوروودی

و  سیاسی  رێکخراوێکی  وەک  کۆمەڵە 
درێژکراوە،  کوردستان  لە  جەماوەری 
سەرلەنوێ دارێژراو، کۆپی، هەناردەکراو، 
پاشکۆ یان داسەپاوی هیچ ڕەوتێکی پێش 
خۆی نییە. لە راستیدا کۆمەڵە وەاڵمێکی 
سەردەمی  پێویستییەکی  و  گونجاو 
ڕسکانی خۆیەتی بە داخۆازییە سیاسی و 
کۆمەالیەتییەکانی کۆمەڵگای کوردستان. 
خوێندنەوەیەکی  بەرهەمی  کۆمەڵە 
عەقاڵنی و پێداچوونەوەیەکی ڕەخنەگرانە 
چەپ  جواڵنەوە  سەرجەم  بوێرانەی  و 
شیاوی  جیهانە.  وسوسیالیستییەکانی 
هەڵوێستەکردنە کە کۆمەڵە لەسەردەمی 
ڕەوتی  هەژموونی  و  گەشە  زێڕینی 
سوسیالیستی لە هەموو جیهاندا، نەشتەری 
ڕەوتە  جەستەی  دەخاتە  ڕەخنەی 
لەو سەردەمدا و ڕێچکە  زاڵەکانی چەپ 
لەژێر  نە  دەگرێتەبەر.  نوێ  ڕێبازێکی  و 
کاریگەری رێبازی چریکی دا لە خەباتی 
پێکهاتەی  گرینگیی  لە  و  جەماوەری 
غافڵ  ئێران  کۆمەڵگای  کۆمەاڵیەتی 
دەبێ و، نە سیاسەت و تێئۆریزەکردنی 
واڵتانی  پرۆلیتاریای  هاوخەباتیی 
بۆرژوازی  لەگەڵ  سێهەم«  »جیهانی 
واڵتەکەیان دەیباتە بەرەی خەباتی دژی 
ئەمپریالیستی باو.  کاتێک ڕێک ٤١ ساڵ 
بەرچاو  بەشێکی  ئەوکاتەی  لەوەپێش، 
دروشمی خەبات  لەژێر  ئێران  لە چەپی 
لەژێر  و  ئامریکا  ئەمپریالیزمی  دژی  لە 
جینایەتکاردا،  خومەینیی  ڕاسپاردەکانی 
ئامریکا  باڵوێزخانەی  هەڵکوتانەسەر 
ئەم  کردبوون،  شاگەشکەی  تاران  لە 
هەڵویستە دەقیق و بوێرانەی کۆمەڵە کە 
دەڵێ: »هەر خەباتێکی دژە ئەمپریالیستی 
ژنان،  گەالن،  سەرکوتی  نرخەکەی  کە 
بێ،  زەحمەتکێش  چینی  و  کرێکاران 
تەنیا و تەنیا لە درۆزن و چەواشەکاران 
دەوەشێتەوە«، دەرخەری رێبازی دروست 
و پاشخانی دەوڵەمەندی فیکریی کۆمەڵە 
بوو. هەروەها هەرگیز حکوومەتی سووری 
موژدەبەخشی  کۆمەڵە  بۆ  سۆڤییەت 
دنیایەکی ئازاد و بەرابەر و خۆشگوزەران 
بۆ مرۆڤایەتی لەسەر بنەمای  سوسیالیزم 
هزری  بناغەی  بەردی  کۆمەڵە  نەبوو. 
خۆی بە بەرچاورۆشنی و خوێندنەوەیەکی 
کۆمەڵە  یەک.  خستەسەر  واقیعبینانە 
لەسەر بنەمای ئەو خوێندنەوە سەردەمیانە 
بوو کە توانی ڕوانگە فیکرییەکانی خۆی 
ئیستا کۆمەڵە وەک  ئیتر  بکات.  دیاری 
هێزێکی چەپ و سوسیالیستی بە ئەرک و 

پەیامی چینایەتیی ڕۆشن و دیارەوە 
و  ئاڵۆزی  لەو  خۆی  خەباتی  ڕەوڕەوەی 
سوسیالیستی  بزووتنەوەی  فەرەروانینی 
راستەرێی گەشە  جیهانیدا خستۆتەسەر 
وپێگەیشتن. ئیتر ئێستا لە ئاستی ئێراندا 
و  بەهێز  فیکریی  ڕوانگەیەکی  کۆمەڵە 

ساحیب قسە وخاوەن ئۆتۆریتەیە. 
کۆمەڵە لە کوردستانەوە بە بێ دوودڵی و 
ڕاڕایی پشتیوانی لە دێموکراسی و ئازادی 
گەالن و پلۆرالیزیم و سێکۆالریزم لە ئێران 
دەکاو، لە بەرامبەریشدا پشتیوانیی بەرینی 
کوردستانیش  دەرەوەی  لە  جەماوەری 
ناوەندە  لە  کردووە.  مسۆگەر  خۆی  بۆ 
کرێکارییەکانی باشوور و ناوەند و باکووری 
وەک  گەورەکانی  شارە  نێو  لە  ئێران، 
تاران وتەوریز و ئیسفەهان کومیتەکانی 
الیەنگرانی کۆمەڵە بە شێوەی جۆراجۆری 
رێگای  لە  نووسینی دروشم،  و  تەبلیغی 
شۆرش  لە  ئینسانی  هێزی  بەشداری 
خۆشەویستیی  و  پاڵپشتی  وخەباتدا، 
مافخوازانەی  بزووتنەوەی  بۆ  خۆیان 
خەلکی کوردستان و کۆمەڵە دەردەبرن. 
و  ژیرانە  سیاسەتی  ئەوە  بێگوومان 
ڕوانگەی فراوان و خەباتکارانەی کۆمەڵەیە 
هەموو  لە  کوردستانی  بزووتنەوەی  کە 
ئێراندا و لە نێو تێکۆشەران و خەباتکارانی 
غەیرە کوردا کردووەتە خاوەن پێگەیەکی 
بەهێز و سەنگ و قورسایی پێ بەخشیوە.
حیزبێکی   وەک  کۆمەڵە  کوردستان  لە 
بەدەروەست و بەرپرس و خەباتکار، بە بێ 
هیچ ڕاڕاییەک خاوەندارییەتی لە کێشەی 
گەلی کورد کرد. وەک هێزێکی چەپ و 
بەرپرسیارەتی  خاوەن  و  سوسیالیستی 
لە جواڵنەوەی خەڵکی کوردستاندا و، 
لە پێناو نەهێشتنی »ستەمی میللی« 
زۆر  دەقێکی  لە  کورد،  گەلی  لەسەر 
رۆشن ومۆدێرن وپێشکەوتنخوازانەدا، 
» گەاڵڵەی کۆمەڵە بۆ خودموختاری 

کوردستان«ی کردە ئەجندای 
کوردستان  خەڵکی  داخوازیی 
وەک  ناوەندی.  دەسەالتی  لە 
پارێزەرێکی بەهێزی مافەکانی خەڵکی 
زەحمەتکێش و داکۆکیکارێکی لێبراو 
بوو بە کۆڵەکەیەکی  خاوەن متمانە و 
بڕوای خەڵکی کوردستان لە »هەیئەتی 
نوێنەرایەتی گەلی کورد« بۆ وتووێژ 
لەگەڵ  ناوەندی.  حکوومەتی  لەگەڵ 
هەستکردن بە سیاسەتی فریودەرانە 
و ماهییەتی ڕاستەقینەی حکوومەتی 
ڕەواکانی  مافە  بە  بەرامبەر  تاران 
خەڵکی کوردستان، بە بێ سڵکردن لە 
لەمپەر و بەربەستەکان، بەوپەری ژیری 
لە خوالنەوە  بەرچاورۆشنی، خۆی  و 

لە بازنەی فریودەرانە و لە چاوەروانی 
ڕاگرتنی بە مەبەستی حکوومەتی تازە 
ئیسالمی  گەیشتووی  دەسەاڵت  بە 
دەرباز کرد و، لە بریارێکی مێژووییدا 
گەلی   « پەیامی  رۆشنایی  لەبەر  و 
کورد لەبەردەم تاقیکردنەوەدا«)خلق 
کرد در بوتەی آزمایش(، کوردستانی 
بەرەنگارییەکی  مەتەرێزی  کردە 
بەرامبەر  سەرتاسەری  و  نەتەوەیی 
بە هێرشی چاوەروانکراوی دەسەاڵتی 
سەرکوتگەری کۆماری ئیسالمی. لەو 
سەردەمانەدا کۆمەڵە بە هۆی ڕەوایی 
لێهاتوویی  سیاسەت و ڕوانگەکانی و 
و  ژیر  ڕابەرانی  و  کادر  وێنەی  کەم 
خاوەن  و  بەرچاوڕوون  شۆرشگێر، 
خۆی،  کۆمەاڵیەتی  ڕیشەی  و  ڕەگ 
سیاسەت  گۆرەپانی  یەکەمی  هێزی 
لە کوردستان و، بزوێنەری سەرەکی  
و  گرینگ  پیشهاتە  و  ئاڵۆگۆر 
چارەنووس سازەکانی ئەو سەردەمی 
کوردستانە. هەڵوێستی ڕوون و بەجێ 
کۆماری  رێفراندۆمی  بە  بەرامبەر 
بۆ سازکردنی  هەوڵدان  و  ئیسالمی  
الیەنە  و  هێز  نێوان  کۆدەنگی 
و  »نا«  وەاڵمی  بۆ   سیاسییەکان 
بایکۆتی سەرتاسەری ئەو رێفراندۆمە 
لە کوردستان، دەستپێکردنی یەکەمین 
و  پێشمەرگایەتی  فێرگەی  خولی 
دەستەکانی  یەکەمین  رێکخستنی 
پێشمەرگە بۆ بەهێزکردنی بەرەنگاریی 
خەڵکی کوردستان بەرامبەر بە هێرشی 
چاوەروانکراوی حکوومەت، ڕێکخستن 
پاڵپشتیکردن  و  ڕابەرایەتیکردن  و 
مەریوان«  مێژووی  »کۆچی  لە 
خەڵکی  وێنەی  کەم  ،خۆراگریی 
خوێناویی  شەری  و  سنە  قارەمانی 
یەکیەتییەکانی  سازکردنی  ٢٤رۆژە، 
گەڕەک  و  وشوراکانی شار  جوتیاران 
و  ڕێکخستن  خۆجێی،  ئیدارەی  بۆ 
ناردنی دەستە و گرووپی یارمەتیدەر 
لە کوردستانەوە بۆ بە هاناوەچوونی 
خەڵکی لێقەوماوی  تورکەمەن سەحرا، 
زۆروێژی  بە  بەرامبەر  وەستانەوە 
دەربەگەکانی  و  ئاغا  ملهووریی  و 
کوردستان و پشتیوانی  لە جوتیارانی 
بەرامبەر  وەستانەوە  زەحمەتکێش، 
و  کۆنەپەرەست  وگرووپی  تاقم  بە 
بزووتنەوەی  لەدژی  هاندراو  و  نەیار 
لێبراوانە  پشتیوانیی  کوردستان، 
کرێکاران  داخوازیی  و  ماف  لە 
کوردستان،  وزەحمەتکێشانی 
و  ژنان  لە  شێلگیرانە  پشتیوانیی 
بەشداریی  دەرفەتی  ڕەخساندنی 

خەباتی  لە  ژنان  ڕاستەوخۆی 
پیشمەرگانە و سیاسی و کۆمەالیەتی 
وەستانەوەی  و،  کوردستاندا  لە 
ونەریتی  داب  بە  بەرامبەر  بوێرانە 
کۆنی کۆمەڵگا و روانگەی دژە ژن، 
کار کردن بۆ گەشەی فەرهەنگی و 
کلتووری و ئەدەبی لە کوردستان 
فەرهەنگی  بنەجێکردنی  و، 
پێشکەوتنخوازانە، خەبات لە پێناو 
دێموکراسی و پلۆرالیزم و فرەحیزبی 
بەخشینی  و،  کوردستان  لە 
مۆدێرن  ناوەرۆکێکی  و  ڕواڵەت 
وپێشکەوتنخوازانە بە بزووتنەوەی 
و،  کوردستان  رزگاریخوازی 
شکاندنی شقڵی چەقبەستوویی و 
کلتووری تاک حیزبی لە کوردستان، 
بەشێکن لە بەرهەمی  سەرهەڵدان و 
بوونی ڕەوتێکی چەپ و نەتەوەیی 
وەک کۆمەڵە لە کوردستان. کۆمەڵە 
مێژووییە  وەرچەرخانێکی  خاڵی 
شۆرشگێرانەی  بزووتنەوەی  لە 
و  باسکردن  کە  کوردستاندا 
بێ  بە  مێژوویە  ئەم  نووسینەوەی 
وقورسایی  سەنگ  لەبەرچاوگرتنی 
لەسەر  و کاریگەرییەکانی کۆمەڵە 
رزگاریخوازانەی  خەباتی  ڕەوتی 
مومکین  و  ناتەواوە  کورد  گەلی 

نییە.
ڕوانگەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
و  ڕووداوەکان  ڕەوتی  بۆ  کۆمەڵە 
بە  بەرامبەر  رۆشنی  هەڵوێستی 
هەموو جوواڵنەوە رزگاریخوازییەکانی 
بە  بەرامبەر  روانینی  جیهان، 
و  سیاسی  ناعاداڵنە  پێوەندییە 
ئابوورییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی 
و  پالن  و،  سەرمایەداری  نیزامی 
ئیدارەیەکی  بۆ  کردەیی  پرۆژەی 
دێموکراتیک و عادالنەی  کۆمەڵگا، 
بەخاوەندەرکەوتن و خاوەن گەاڵڵە 
و بەرنامەی سەردەمیانە و مۆدێرن 
بنەماکانی  بە  ئەستوور  پشت  و 
دێموکراسی بۆ چارەسەری پرسی 
دەستنیشانکردنی  و  نەتەوەیی 
سەرخەتی ئەرکەکانی خۆی بەرامبەر 
بە کۆمەڵگا وەک هێزێکی چەپ و 
کوردستانی و راگرتنی زانستیانەی 
کە  هاوکێشەیە،دەیسەلمێنێ  ئەو 
فیکریی  قوتابخانەیەکی  کۆمەڵە 
سەربەخۆیە و دەبێ لەو سۆنگەیەوە 

خوێندنەوەی بۆبکرێ.

ئارام مودەڕیسی

کۆمـــــــــەڵە
»قوتابخانەیەکی هزریی« نوێ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان


