
     

لە هەفتەی ڕابردوودا نامەی ١٠٢ کەس کە وەکوو چاالکانی سیاسی 
ڕێکخراوی  ئەمنییەتی  لە شوورای  ڕوو  براوە،  ناویان  و مەدەنی 
سیاسییەکانی  ناوەندە  گەرمی  باسێکی  یەکگرتووەکان،  نەتەوە 

ئێران بووە و لێکدانەوەی جۆراوجۆری لێکەوتووەتەوە. 
لەو نامەیەدا داوا لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان کراوە کە 
بۆ گۆڕینی دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێران لە ڕێگەی ڕێفراندۆمەوە، 
یارمەتیی خەڵکی دانیشتووی ئەو واڵتە بدرێ. یەکێک لەو کەسانەی 
کە ئەو نامەیەیان واژۆ کردووە، لە وتووێژێکدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا 
وتوویەتی: »ڕژیم ناکارامەیی خۆ لە بەڕێوەبردنی ئابووری واڵت، 
کاروباری ئابووری، کۆمەاڵیەتی و سیاسی نیشانداوە. خەڵکی ئێران 
ئەم حکوومەتەیان ناوێ و داواکارییە یاساییەکانی خەڵک بە گوللە 
واڵم دەدەنەوە. بۆیە کاتێک دەسەاڵتێک سەرکوتکار و ناکارامەیە و 
خەڵک نایانەوێ، ڕێگەیەکی دیکە بێجگە داوای یارمەتی لە ناوەندە 

نێونەتەوەییەکان نامێنێتەوە.«
سەرئاوەڵەیە  نامە  ئەو  بوونەوەی  باڵو  کە  پرسیارێک  چەند 
داواکارییە  ئەو  و  نامەیە  ئەو  ئەمانەن،  دەیهێنێ  خۆی  لەگەڵ 
چەندە مومکینە و شانسی جێبەجێبوونی هەیە؟ یان ڕێکخراوی 
نەتەوەیەکگرتووەکان چەندە بۆی هەیە و دەتوانێ یان دەیەوێ 
ئەو  ئەندامانی  لە  یەکێک  دەسەاڵتی  گۆڕینی  بۆ  ڕێفراندۆمێک 
ڕێکخراوەیە بەڕێوەبەرێ؟ دەسەاڵتە سیاسی و نیزامییە بەهێزەکانی 
جیهان ئەو ڕێفراندۆمە چەند بە قازانجی خۆیان و لە بەرژەوەندیی 
ئابووری و سیاسیی خۆیاندا دەزانن؟ بەاڵم پرسیاری سەرەکی و تا 
ڕادەیەکی زۆر چارەنووسساز ئەوەیە ئایا دەسەاڵتێکی دیکتاتۆریی 
ئیدۆئۆلۆژیکی ئیسالمیی وەکوو حکوومەتی ئێران ئامادەیە مل بە 
ڕیفراندۆمێک بدا؟  ڕێفراندۆمێک کە دڵنیایە تێدا سەرناکەوێ و 
دەزانێ ڕێژەی ناڕازیان ئەوندە زۆرە کە بەئەگەری زۆر جێگەی 
دەنگی ئەرێ و نەی ساڵی ١٣٥٨ دەگۆڕدرێ و خەڵکێک کە ئەو 
نەدەزانی  نوێیان  دەسەاڵتی  ناوەرۆکی  ئەوەی  بەر  لە  سەردەمە 
دەنگیان بە دامەزرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دا ئەمڕۆ و پاش 
زیاتر لە ٤ دەیە جینایەت و سەرکوت و بێمافی و دۆخی نالەباری 
ئابووری و زەوت کرانی ئازادییە سیاسی و مەدەنییەکانیان چیدیکە 

ئامادە نابن دەسەاڵتێکی وا قەبووڵ بکە. 
ئەوانەی ئەم نامەیان نووسیوە بەشی زۆریان لە ڕێفۆرمخوازانی 
حکوومەتین و سااڵنێکی زۆر بەتایبەتی لە دەیەی ٧٠ی هەتاوی 
تا ڕادەیەک بگۆڕن و  بەمالوە هەڵی زۆریاندا کۆماری ئیسالمی 
ڕواڵەتێکی لێ بنوێنن کە الی بیروڕای گشتیی جیهانی پەسەند 
بێ و سووپاپی ئیتمینانێک دروست بکەن کە بەر بە تەقینەوەی 
تووڕەیی خەڵک و ژێروژووکردنی تاج و تەخت و دەسەاڵتی ڕژیم 
بگرێ. هەر ئەمەش بووە هۆی درێژبوونەوەی تەمەنی حکوومەت و 
بەالڕێداچوونی خەبات و ناڕەزایەتییەکانی خەڵک و دوورکەوتنەوەیان 

لە خواست و ویستی ڕاستەقینەی جەماوەر. 
کۆماری ئیسالمیی بۆ پاراستنی دەسەاڵتی خۆی هەزاران تاوان و 
جینایەتی کردووە کە لە مێژوودا ئەگەر بێوێنە نەبن کەموێنەن. لە 
کوردستان ئیعدامی بە کۆمەڵ و بێ هیچ دادگا و یاسایەک، کوشتاری 
بەرینی خەڵک بۆ نموونە لە قاڕنێ و قەاڵتان، هێرشی نیزامی بۆ 
سەر خەڵکی مەدەنی بۆ نموونە لە بەرگریی قارەمانانەی خەڵک لە 
شەڕی ٢٤ ڕۆژەی سنە، کوشتاری بێڕحمانەی خەڵکی ناڕازی بە 
دەسڕێژی ڕاستەوخۆ لە سەر شەقامەکان، دروست کردنی دەستە و 
تاقمی تیرۆریستی لە عێراق و سوورییە و تەنانەت واڵتانی ئەفریقا 
و ئەمریکای التین بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسالمی 
کە دەیان تاوانیان کرد و لە ئاکامی کارە تیرۆریستییەکانیاندا بە 
هەزاران ئینسانی بێتاوان گیانیان لەدەستدا و بریندار و ئاوارە 

بوون. کۆماری ئیسالمی تەنانەت دەستی لە کوشتن، 
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نوێی  ساڵێکی  دەنێینە  هەنگاو  کاتێکدا  لە 
هەموو  لە  نەورۆز  ڕێوڕەسمەکانی  کە  کوردی 
شار و شارۆچکەکانی کوردستان بە شێوەیەکی 
گشتگیر و کەموێنە بەڕێوەچوو، ئەوە لە کاتێکدا 
بوو کە ڕژیمی کۆماری ئیسالمی هەر لە ڕۆژانی 
و  گوشارهێنان  بە  ڕابردووە  ساڵی  کۆتایی 
هەرەشە و گوڕەشە و بە باڵوەپێکردنی هێزێکی 
مێلیتاریزم  داسەپاندنی  و  نیزامی  زەبەالحی 
خەڵک  کۆبوونەوەی  لە  ڕێگری  دەدا  حەولی 
وەک  بەاڵم  بکات،  دیاریکراوەکان  شوێنە  لە 
یەکگرتوویی  و  بەرز  ورەی  لەحاند  هەمیشە  
و  مایەوە  دەستەوەستان  کوردستاندا  خەڵکی 
نەیتوانی هیچ  لە سیاسەتی ترس و تۆقاندن و 

هاوار و هەرەشە هەڵگرێتەوە. 
کۆمەاڵنی  یەکدەنگی  و  یەکرێزی  بینرا  ئەوەی 
پانتایی  بە  بێوێنە  شێوازێکی   بە  خەڵک 
کوردستان بوو، لەگەڵ ئەوەی کە ساڵی ڕابردوو 
باری  لە  تایبەت  بە  سەخت  و  دژوار  ساڵێکی 
بوو،  داهات  کەم  و  هەژار  بۆ خەڵکی  ئابووری 

مەدەنی  چاالکانی  زۆری  ڕێژەیەکی  هەروەها 
دەستبەسەر کرابوون و پەتای کۆڕۆناش خەڵکی 
خستبووە دۆخێکی پەراوێز و قورسەوە، بەاڵم 
نە  و  داگیرکەر  دەسەاڵتێکی  زۆری  و  زەبر  نە 
زەخت و گوشاری کەمداهاتی  نەیتوانی  ڕەنگ 
نەورۆز  کاتەوە،  کاڵ  ڕێوڕەسمانە  ئەو  بۆنی  و 
لە کوردستان جگە لەوەی سەرەتای رسکان و 
مێژووییە  ڕیوڕەسمێکی  و  سرووشتە  ژیانەوەی 
پێناسەیەکی  لەهەمانکاتدا  کورد،  گەلی  بۆ 
سیاسیشی لە کوردستان هەیە، ئەوەی ئەو ساڵ 
دەبیندرا ڕەنگدانەوەی چڕ و پڕی ئەو کۆنسێپتە 
و  چەندییەتی  باری  لە  نەورۆز  سیاسییەی 

چۆنییەتی بوو.
ڕێوڕەسمانە  لەو  خەڵک  بەشداربوونی  ڕێژەی 
زۆر  پانتاییەکی  هەروەها  بوو،  بەرچاوتر  زۆر 
پێشووتر  سااڵنی  لەگەڵ  بەراورد  بە  بەرینتری 
ژنان  بەرچاوی  بەشداریی  کرد،  تۆمار  بۆخۆی 
ڕاستییەیە  ئەو  نیشاندەری  ڕێوڕەسمانەدا  لەو 
کۆمەڵگایەکی  کوردستان  کۆمەڵگای  کە 

و  فرەچەشنە  و  سێکۆالر  و  یەکسانیخواز 
داهاتوو،  بۆ  ڕوونە  ئاسۆیەکی  مژدەبەخشی 
هەروەها بەشداریی الوان لەو ڕێوڕەسمانەدا بە 
ئاشکرایی دەبیندرا، هەڵکردنی ئااڵی نیشتمانی 
تەنانەت  و  سوور  گوڵی  بەرزراگرتنی  و 
بە  نوێی  مانایەکی  شەهیدان  دایکی  بەشداربوونی 

بۆنەکانی ئەوساڵ بەخشی.
گەلی  بۆ  دیکەش  بیرەوەرییەکی  هەروەها  نەورۆز 
نەکردن  بەشداری  ئەویش  دەکاتەوە  زیندوو  کورد 
پێشەنگایەتی   بە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێفراندۆمی  لە 
هەتاوییە،  ١٣٥٨ی  خاکەلێوەی  ١٢ی  لە  کۆمەڵە  
هەتا  درووستییەکەی  و  ڕاستی  کە  بڕیارێک 
ئەمڕۆشی لەگەڵ بێت نەچۆتە ژێر پرسیار و خەوشی 
داگیرکراوە  کوردستان  ساڵە   ٤٢ هەڵنەگرتووە، 
بەاڵم پەیامی نەورۆزی ئەوساڵیش سەلمێنەری ئەو 
ڕاستییەیە کە هیچکات کۆماری ئیسالمی نەیتوانیوە 
بکات،  تۆمار  بۆخۆی  ڕەواییەک  کوردستان  لە 
و  هاودەنگی  بەاڵم  بوونەتەوە  زیاتر  گوشارەکان 
یەکرێزی خەڵکیش پتەوتر بووەتەوە، و بزووتنەوەی 
و  نەوڕۆز  ئاگرەکانی  قەت  بە  گڕوتینی  کوردستان 

بااڵی بە قەرای شاخە سەربەرزەکانی کوردستانە.
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نەورۆزیش بۆ ژنان شادی ناهێنێ

پەیامی نەورۆزیی هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە سکرتێری گشتی کۆمەڵە
تێکۆشەری  برایانی  و  خوشکان  ئازیزان، 

کوردستان
لە الیەن خۆم و هەموو ڕیزەکانی کۆمەڵەوە 
پڕ بە دڵ پیرۆزبایی هاتنی نەورۆز و ساڵی 
نوێتان لێدەکەم. باش دەزانین کە ساڵێکی 
پڕ ئازار و ناخۆشمان تێپەڕ کرد و سەختی 

زۆرتان کێشا، 

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

ئەسعەد دروودی

  کۆماری ئیسالمی بەرەو هەڵدێر دەڕوا
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٤٢ ساڵ لەو درووشمانەی کۆماری ئیسالمی 
روانگەی  بە  سەبارەت  هاتنەسەرکاری  پاش 
نوێی لە پێوەندی لەگەڵ واڵتانی دەرەوە هەڵی 
گرتبوو تێپەر دەبێت، ناوەرۆکی دروشمەکان 
لە سیاسەتی »نا بە ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵت« دا 
خوالسە دەبووەوە، بەالم ئەوەیکە لە سااڵنی 
ڕابردووە بەدی دەکرێ، پێچەوانە و دژی ئەو 
کویلەتیی  دەبیندرێ  ئەوەی  و  درووشمانەیە 
دەتوانین  رووسییەیە،  و  چین  واڵتانی 
سەبارەت بە پێوەندی ئێران لەگەل ئەو دوو 

واڵتە ئاماژە بە چەند خاڵی گرینگ بکەین.

سااڵنێكه  هاتنی وه رزی به هار و ساڵی نوێ، 
و  دیتوو  ڕه نج  خه ڵكی  جه ماوه ری  و  ئێمه   بۆ 
شۆرشگێری  خەلکی  تایبەتی  بە  سته ملێكراو 
كاره ساتێكی  وه بیرهێنه ره وه ی  سنە،  شاری 
و  خه م  و  ئینسانی  تراژێدیه كی  و  گه وره  
بەهارونەرۆزی  ئەمرۆژانەی  زۆره.  ماته مینێكی 
لەو  لەرۆژانەو  سال   ٤٣  ،  )١٤٠٠  ( سالی 
کارەساتە تێپەر دەبێ. رۆژی ٩ی خاکەلێوەی 
سالی  )١٣٥٨( بوو. ئەو رۆژەی کە ٩ کەس 
روخسارە  و  کەسایەتی  خۆشەویستترین  لە 
ناسراوەکانی شاری سنە ، ٩ کەس لە چاالکانی 

بزوتنەوەی شۆرشگێرانەی کوردوستان

مێژووسیاسیکۆمەڵگا

...بۆ ل 13 ...بۆ ل 11 ...بۆ ل 10

شۆرای گوند و شار، ناحەز 
کردنی بیرێکی جوان لە 

سیستەمێکی گەندەڵدا

کاوان موکری

کۆماری ئیسالمی و تااڵنی سامان 
و سرووشتی ئێران

هێمن بایەزیدپوور

تیمی  لەهاورێیانی  یادێک 

کۆمەڵە پزیشکی 

عەزیز ئاجیکەند

»نەورۆز« ڕێفراندۆمی خەڵکی کورستان

ڕۆژی 7ی ڕەشەمەی ساڵی 1377 هەتاوی 
شۆرای  خولی  یەکەمین  هەڵبژاردنی 
ئیسالمی گوند و شارەکان لە ئێران بەڕێوە 
چوو. لە دوای پەسەند کرانی یاسای شۆرا 
106ی  هەتا   100 ئەسڵی   ،7 بەشی  لە 
هەتا  یاسا  بەندەی  ئەو  بنەڕەتی،  یاسای 
ساڵی 77 هەتاوی جێبەجێ نەکرابوو. بە 
پێی ئەو یاسایە شۆرایەک کە لە نوێنەرانی 
هەڵبژاردەی خەڵک لە هەر گوندوو شارێک 
بەرنامە  و  پڕۆگرامەکان  هاتووە،  پێک 
و  ئاوەدانکاری  کولتووری،  ئابووری، 

کۆمەاڵیەتییەکان بەڕێوە دەبات.
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لە  ئێران  گەالنی  شۆڕشی  دوای  لە 
ساڵی ١٣٥٧ی هەتاویی و هاتنە سەر 
ژیانی  ئێران،   ئیسالمی  رژیمی  کاری 
ئابووری خەڵک رۆژ بە رۆژ خراپتر و 
خراپتر دەبێت و ئێستاش بە گشتی نە 
تەنیا ژیانی ئابووری بەڵکوو شیرازەی 
بەر  لە  بنەماڵەشی  هاوبەشی  ژیانی 
یەک ترازاندوە و خەڵکی ئێران تووشی 

سەرلێشێواوی و ماڵوێرانی بوون.
لە یەکەمین دەیەی هاتنە سەر کاری 
١٣٥٧ی  ساڵی  واتە  ئیسالمی  رژیمی 
هەتاویی  ١٣٦٧ی  ساڵی  تا  هەتاویی 
کوشتاری  لەگەڵ  بوو  هاوکات  کە 
خواردنەوەی  و  سیاسی  زیندانیانی 
ئاشتی  بۆ  خومەینی  ژاری  جامی 
شت  توانای  ئاستی  ئێراق  لەگەڵ 
دابەزی  زیاتر  نیوە  لە  خەڵک  کڕینی 
و لە دوو دەیەی دواییدا ئێمە شاهیدی 
و  رەقەمی  دوو  ئابووریی  هەاڵوسانی 
لە  داهاتیان  کە  خەڵکێک  زیادبوونی 
ژێر هێڵی هەژاریدایە بووین لە ئێران،  
بە  بوو  هەتاویش  ١٣٩٩ی  ساڵی  و 
خەڵکی  بۆ  دژوار  و  سەخت  ساڵێکی 
ژیانی  دۆخی  و  ئێران  چەوساوەی 
خەڵک تا ئاستێکی هەرە نزم دابەزیوە 
دابینکردنی  توانای  زۆر  خەڵکێکی  و 
ژیانیان  سەرەتاییەکانی  پێداویستییە 

نییە. 
و  ئەمساڵدا  نەورۆزی  سەرەتای  لە 
بوونی  بەکار  دەست  ساڵی  ٤٢هەمین 
لە  خەڵک  ئێران  ئیسالمی  رژیمی 
کە  گرت  نەورۆزیان  جەژنی  حاڵێکدا 
گشتی  بە  ئێران  ئابووری  ژێرخانی 
داڕماوە و کوردستان زۆر تایبەتی ترە 
بە هۆی ئەوەی کە رژیم  کوردستانی 
هەمیشە سەرکوت و میلیتاریزە کردوە 
رەسمییەکانی  بۆنە  بۆ  تەنانەت  و 
نەتەوەیی کورد گوشاری زۆری خستۆتە 
کوردستان،  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  سەر 
هەموو ئەمانە لەالیەکەوە و لە الیەکی 
و  گەماڕۆکان  بوونی  زۆر  دیکەوە 
دروستی  سیاسەتی  نەبوونی  هەروەها 
رژیم چ لە ناوخۆ و دەرەوەی خۆی و 
کوڕۆنا  پەتای  باڵوبوونەوەی  هەروەها 
کە ئەویچ بەشێکی لە ئاکامی سیاسەتی 
هەڵە و دژە خەڵکیی حکوومەتدا بوو،  
کە  کرد  دروست  ئێران  لە  دۆخێکیان 
بەر  لە  بنەمالەی  هەزار  دەیان  ژیانی 
کڕینی  توانای  و  هەڵوەشاندەوە  یەک 
چینی  و  خوارەوە  هاتە  زۆرتر  خەڵک 
ناو چوو  لە  گشتیی  بە  مامناوەندیش 
و هەموو هاتوونەتە ژێر هێڵی هەژاری 
و ئەوەش وایکردووە ئەمڕۆکە لە ئێران 
قووڵتر  کۆمەاڵیەتییەکان  خەسارە 
بەرۆکی  جاران  لە  مەترسیدارتر  و 
خەڵکیان گرتووە و بۆ نموونە تەمەنی 
یا  هەیە  ئێعتیادیان  کەسانەی  ئەو 
گیرۆدەی یەکێک لە مادە سڕکەرەکانن 
ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  لە  دابەزیوە، 
لە  بێجگە  ئیسالمیدا  حکوومەتی 
و  حکوومەت  دەستوپێوەندەکانی 
ڕانتخۆرەکان و ژمارەیەک سەرمایەداری 
کەس  کەم  نەبێ،  دەسەاڵت  بە  سەر 
هەن کە ژیانیان لە ئاستێکی شیاو و 

باشدا بێ. 

رژیمی ئیسالمی ئێران لە دوای هاتنە 
سەر کاری خۆی تا ئەمڕۆکە چ لە ناوخۆ 
خۆیدا  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  چ  و 
گوشاری  تەنها  بەرنامەکانی  و  پالن 
ژیانی  و  خەڵک  سەر  خستووەتە 
خەڵکی زەحمەتتر کردووە. لە جیهانی 
سیاسەتەی  ئەو  هۆی  بە  و  ئابووری 
کە رژیم چ لە بەرنامەی ناوکی و چ لە 
گرتوویەتە  خۆیدا  دەرەوەی  بەرنامەی 
بە  زڵهێزەکانەوە  واڵتە  لەالیەن  بەر، 
تایبەتی ئەمریکا دەیان گەماڕۆ خرایە 
سەر ئەو رژیمە و بەوەش هەموو تان 
و پۆیەکانی ئابووری ئێران کەوتە بەر 
وایکرد  ئەوەش  و  گەماڕۆکان  هێرشی 
کە ژێرخانی ئابووری ئێران بە گشتیی 
رۆژێکیش  ئەگەر  و  بچێت  ناو  لە 
البەرن،  ئێران  سەر  لە  گەمارۆکان 
چاکبوونەوەی دۆخی ئابووری لە ئێران 

سااڵنێکی زۆر دەخایەنێ. 
لە  کوردستان  لە  رژیم  سیاسەتی 
ئەو  ژێر دەسەاڵتی  ناوچەکانی  هەموو 
نامرۆڤانەترە،  و  ناڕەواتر  حکوومەتە 
خزمەتگوزاری  کەمترین  کوردستان  لە 
ئەنجام  ساڵەدا   ٤٢ ئەم  ماوەی  لە 
دراوە کە نەبوونی هێڵی شەمەندەفەر 
نموونە  لە  شیاو  فڕۆکەخانەی  و 
نەبوونی  هەروەها  بەرچاوەکانیەتی، 
پێشخستنی  بۆ  کارخانە  و  کارگە 
بێکاری  کەمکردنەوەی  و  ئابووری 
لە  خەڵکی  دۆخی  وایکردووە 
و  کردووە  خراپتر  دیکە  شوێنەکانی 
ناوەندە بەرهەمهێنانەش  ئەو کارگە و 
کە بوون بە هۆی گەمارۆ ئابوورییەکان 
نیزامیی  هێزە  دەستێوەردانی  و 
لە  حکوومەت  ئیتیالعاتییەکانی  و 
گەورە  خەساری  تووشی  ئابووریدا 
بوون و یان داخراون یان بەرەو داخران 
وەکوو  کوردستان  لە  رژیم  دەچن. 
دەستی  خۆی  هەمیشەیی  سیاسەتی 
کردوە بە گرتنی چاالکوانانی کورد و 
بە دەیان کەسی دەستگیر کردوە ولە 
زۆری  خەڵکێکی  نەورۆزدا  بەرەبەری 
بانگ کردووە بۆ ئیتالعات و هەڕەشەی 
هونەرمەندانی  زۆربەی  لێکردوون، 
ئەماکن  بۆ  بانگهێشت کردووە  کوردی 

هیچ  لە  کە  لێوەرگرتوون  بەڵێنی  و 
نەگێڕن  ئاهەنگ  نەورۆزدا  بۆنەیەکی 
بۆنەشەوە دیسان خەڵکی  بەو  و هەر 
رەشبگیرییەکان  و  کردوە  دەستگیر 
ئەمەش  و  بەردەوامە  کوردستان  لە 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  بۆ 
خراپی  دۆخی  و  کێشە  سەرەڕای 
دەردانە  سەرباری  دەردی  ئابووری 
گوشاریان  الوە  چەندین  لە  خەڵک  و 
بڵێم  دەتوانم  گشتیی  بە  و  سەرە  لە 
بواری  لە  چ  میلیتاریزەیە  کوردستان 
ئابووری و چ کولتروری و سیاسییەوە.
ئێران  ئیسالمی  رژیمی  ناکارابوونی 
دژی  بە  گەمارۆکان  هەروەها  و 
رابردوودا  ساڵی   ٤٢ لە  رژیمە  ئەو 
خراپتر  خەڵکی  دۆخی  هەمیشە 
کردوە و توانای شت کڕینی خەڵک 
گەیشتووەتە سیفر و بە پێی وتەی 
چیدی  خەڵک  رژیم  بەرپرسانی 
و  مریشک  سوور،  گۆشتی  ناتوانن 
ماسی و پستە و ... بکڕن و سفرەی 
خەڵک بەتاڵە. باڵوبوونەوەی پەتای 
ئەو  کاریگەرییەکانی  و  کۆرۆنا 
ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  لە  پاندێمییە 
و  زەقتر  ئیسالمیدا  حکوومەتی 
مەترسیدارتر لە شوێنەکانی دیکەی 
ئەزمەیەدا  لەو  دیارە.  جیهان 
کەمداهات  خەڵکی  و  کرێکاران 
زیاترین زەرەریان کردووە و زیاترین 

گوشاریان کەوتووەتە سەر.  
بە هۆی ئەو هۆکارانەی کە باسکران، 
بەشی بەرهەمهێنان زیاترین زەبری 
لێکەوت و زۆربەی کارگە چکۆلەکان 
گەورەکانیش  کارگە  و  داخران 
یا بە حاڵەتی نیوە داخراو و یا 
دەرکرد  کرێکارەکانیان  زۆربەی 
وا  کارگانەش  ئەو  زۆری  و 
ناتوانن  چاالکن  ئێران  لە  ئێستە 
کرێکارەکانیان  حەقدەستی 
شاهیدی  رۆژانە  ئێمە  و  بدەن 
کە  ئێرانین  کرێکارانی  مانگرتنی 
داوای مافی خۆیان واتە »موچە 

وەدواکەوتوەکانیان« دەکەن.

هەژاریی  هێڵی  بە  سەبارەت 
سەرچاوەیەکی  هیچ  ئیران  لە 
نییە  بەردەستدا  لە  بڕواپێکراو 
و هەر بەو هۆیەوە ئێمە لێدوانی 
رژیم  بەرپرسانی  لە  جۆراوجۆر 
ئەو  چەن  هەر  و  دەبیستین 
لێدوانانە زۆر کەم جێگەی متمانەن 
و ئەو شتەی کە بەرپرسانی رژیم 
باسی لێوە دەکەن بە دڵنیاییەوە 
بە  ئەگەر  زیاترە.  قات  چەن 
جیهانی  بانکی  پێوەری  پێی 
خەڵک  رۆژانەی  ژیانی  بەراوردی 
بنەماڵەیەکی  هەر  دەبێت  بکەین 
سێ کەسی لە مانگدا ٥٤٤ دۆالر 
بتوانن  تا  هەبێت  دەرامەدیان 
ژیانێکی مەمرە و مەژیان هەبێ. 
دوالر  ئێستای  نیرخی  پێی  بە 
بنەماڵەیەکی سێ  هەر  ئێران  لە 
کەسیی دەبێت لە مانگدا النیکەم 
هەزار  شەشسەد  و  ملیۆن   ١٣
تمەن مووچەی هەبێت و ئەمەش 
ئەمڕۆکە لە ئێران مەحالە و کەمتر 
بنەماڵەیەک هەیە کە بتوانێت لە 
هەبێ.  داهاتی  هێندە  مانگێکدا 
هەژارییەی  هێڵی  ئەو  تەنانەت 
حکوومەت  بەرپرسانی  خودی 
داهاتێکی  واتە  پێدادەنێن  ددانی 
بۆ  مانگدا  لە  تمەن  میلیۆن   ٩
زۆربەی هەرە زۆری خەڵک دەس 
نادا و ئەوە بە جوانی دەریدەخا 
دەیە   ٤ لە  زیاتر  ئاکامی  کە 
بۆ  ئێران  ئیسالمیی  دەسەاڵتی 
خەڵک تەنها هەژاری و دەسکورت 

و ژیانێکی تاڵ بووە. 

دۆخی ئابووریی ئێران لە سەرەتای ساڵی نوێ و نەورۆز دا

سەیران مستەفازادە زیندانی کردن و بێسەروشوێنکردنی ژمارەیەک لە کەسە 
دیار و ناسراوەکانی خودی دەسەاڵتیش نەپاراستووە و 
لە شەڕی ناوخۆی دەسەاڵتدا کە تەنها لە سەر چۆنیەتیی 
پاراستنی حکوومەت بووە بە سەدان کەسی کردووەتە 
ئامادەیە چارەنووسی  ئاوا  ئایا دەسەاڵتێکی  قوربانی. 
خۆی بداتە دەستی جەماوەرێ کە لە هەموو دەرفەتێک 
بەو  بەرانبەر  خۆیان  ناڕەزایی  و  بێزاری  دەربڕینی  بۆ 
حکوومەتە کەڵک وەردەگرن؟ وەاڵمی ئەو پرسیارە بە 

ئەگەری زۆر نا یە. 
هەر  بە  و  بن  کەسانێک  هەر  نووسەرانی  نامەیە  ئەو 
ڕاستییەکی  چەن  نووسیبێ  نامەیان  ئەو  مەبەستێک 

ئاشکرا کرد 
الی  مەشرووعییەتی  دێت  تا  ئیسالمی  کۆماری   .١
بنەماکانی الوازتر دەبن و ئەو  خەڵک کەمتر دەبێ و 
دەستیان  حکوومەت  یارانی  جاران  حەبلولمەتینەی 
پێوە دەگرت ڕزیوە و خۆشیان بڕوایان پێی نییە. ٢. 
خەڵکی کوردستان هەڵوێستێکی ڕەوا و دوروستیان لە 
بەشداری نەکردن لە دەنگدانی ساڵی ١٣٥٨ بە کۆماری 
ئیسالمیدا نواند و ئەگەر خەڵکی ناوچەکانی دیکەی ژێر 
دەسەاڵتی ڕژیمی ئێران هەمان هەڵوێستیان بنواندایە، 
دەسەاڵتدارانی ئەمڕۆ نەیاندەتوانی شۆڕشی گەاڵن زەوت 
دامەزرێنن.  پێ  خەڵکیی  دژە  دەسەاڵتێکی  و  بکەن 
٣. حکوومەتی ئیسالمیی ئێران گەیشتووەتە ئاستێک 
کەسە  و  حکوومەتییەکان  ئیساڵحخوازە  تەنانەت  کە 
نزیکەکانی دەسەاڵت دەزانن بۆ پاراستنی ئەو حکوومەتە 
هیچیان لەدەست نایە و کۆماری ئیسالمی بەرەو کۆتایی 
بە  دەسەاڵتداران  و  هەموو دەسەاڵت  ترسی  دەڕوا ٤. 
هەموو الیەنەکانیەوە لە ڕاپەڕینی جەماوەری و ئاخێزی 
هەژاران و چەوساوەکان ئەوەندە زۆرە ناشاردرێتەوە و 

ترسی مەرگی خستووەتە گیانیان. 

درێژەی سەروتار

ئەنجومەنی سەوزی چیای مەریوان بە باڵوکردنەوەی ئامارێک، 
باس لە ڕوودانی ١٨٨ حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە لە دارستانەکانی 
١٣٩٩دا،دەکات. ساڵی  لە  سەواڵوا  و  مەریوان   شارەکانی 
ئاگرکەوتنەوە  حاڵەتی  یەکەم  ئامارە،  ئەو  بەپێی 
ناوچەی  لە  ١٣٩٩دا،  جۆزەردانی  ٨ی  ڕۆژی 
داوە. ڕووی  مەریوان  بە  سەر   »دەری«، 
ساڵی  ئاگرکەوتنەوەکانی  لە  دیکە  حاڵەتی  سێ  لە 
لە  هێکتار   ١٥٠ لە  زیاتر  کە  بووەتەوە  ڕوون  ڕابردوودا، 
بوونە  خەسار  تووشی  مەریوان  ناوچەی  دارستانەکانی 
لە  زیاتر   ،١٣٩٩ پووشپەڕی  ٣٠ی  ڕێکەوتی  هەتا  و 
داوە. ڕووی  مەریواندا،  لە  ئاگرکەوتنەوە  حاڵەتی   ٧٠ 
مەریوان،  چیای  سەوزی  ئەنجومەنی  بەراوەردەکانی  بەپێ 
ئاگرکەوتنەوەی ڕۆژی ٢٨ و ٢٩ی گەالوێژی ١٣٩٩  ڕێژەی 
بووە. هێکتار   ١٤٥ لە  زیاتر  کۆسااڵن،  دارستانەکانی   لە 
تەواوی ئەو ئاگرکەوتنانە لە دارستانەکانی مەریوان و سەواڵوا، 
مەریوان  چیای  سەوزی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  لەالیەن 
کوژاوەتەوە. ناوچەکە  ژینگەدۆستی  خەڵکی  هەروەها   و 
چاالکانی ژینگە، ڕوودانی ئەم ئاگرکەوتنانە »بەئەنقەست« 
بەنیسبەت ئەم  دەزانن و دەڵێن: »بەرپرسانی حکوومەت 

پرسە گرینگە کەمتەرخەمن«.
 

ڕوودانی 1٨٨ حاڵەتی ئاگرکەوتنەوە لە 
دارستانەکانی مەریوان و سەواڵوا لە ماوەی 

ساڵی 1399دا
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نوێ رۆژ یا نەورۆز لە کوردەواریدا هاوواتای ژیانەوە 
کوردان  الی  کۆنەوە  لە  نەورۆز  نوێیە.  رۆژی  و 
هێمای شۆڕش و هەوڵ بۆ ئازادی بووە. هەروەها بە 
مانای ژینگە و هاتنی ساڵی نوێش دێت. نەتەوەی 
کورد هاوکات لەگەڵ نەورۆز بە داهاتوو گەش بین 
دەبن و هیوایان بە ئاسۆیەکی روون زیاتر دەبێت. 
نەورۆز لەو جەژنانەیە کە نیشانەی هاوپێوەندی و 
هەستی هاوبەشی نەتەوەی کوردە و بە پێی تێپەڕ 
بوونی کات لە نێو هەزاران رووداو وهەوراز و نشێو 
تێپەڕیوە و ڕێگایەکی سەخت و پڕ لە کەند و کۆسپی 
یەکێک  و  بەرز  ئاستێکی  گەیشتووەتە  و   بڕیوە 
کوردە. سەبارەت  گەلی  کلتوورە سەربەرزەکانی  لە 
راکێش  بیروڕای جیاواز و سەرنج  نەورۆز  بەجەژنی 
هەیە و تۆمارکراوە و هەندێک رووداوی مێژوویی و 
ئەفسانەیی کراونەتە سەرەتای پەیدابوونی نەورۆز. 
کوردەواری  کۆنی  نەریتی  و  داب  کۆمەڵێک  نەورۆز 

زیندوو دەکاتەوە .
شارەکانی  لە  نەورۆز  ڕێوڕەسمی  ساڵێک  هەموو 
بۆ  هێمایەک  وەک  بەرباڵو  شێوازی  بە  کوردستان 
نارەزایەتی  دەنگی  دەربڕینی  و  ڕزگاری  و  ئازادی 

گەلی کورد بەڕێوە دەچێت .
بە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  نەورۆز  ئەمساڵیش 
گڕو تینێکی زۆرتر لە سااڵنی رابردوو بەڕێوەچوو. 
هەرچەند رژیمی ئیسالمی ئێران تێکۆشا لە ڕێگای 
میلیتاریزە کردنی کوردستان و باڵوە پێکردنی جاش 
بەڕێوە  بە  بەر  دیکەی  چەکدارەکانی  و  پاسدار  و 

بردنی 

نەورۆز لە رۆژهەاڵتی کوردستان بگرێت و تەنانەت 
رووش  و  ئاویەر  و  تەرەغە  وەک  شاخەکانی  لە 
ئاگر  بە  بەر  تا  پێکردبوو  باڵوە  زۆری  هێزێکی 
کردنەوەی جەماوەری رۆژهەاڵتی کوردستان بگرێت، 
زاڵکردنی کەشی ئەمنی و  بە  تەنیا  نە  بەاڵم رژیم 
بە خەڵک  بەر  نەیتوانی  بەربەست   دروستکردنی  
لە  شکۆدارتر  زۆر  نەورۆز  جێژنی  بەڵکوو  بگرێت، 
سااڵنی رابردوو بەرێوەچوو و لە زۆربەی شارەکانی 
دەنگی  گەڵ  لە  بوو  تێکەڵ  نەورۆز  کوردستان 
ناڕەزایەتی گەلی کورد. لە زۆربەی شار و ئاواییەکانی 
کوردستان بنەماڵەی سەربەرزی گیانبەختکردووانی 
ئاگری  هێمایەک  وەک  کوردستان  رزگاری  رێگای 
پێشمەرگە  لەگەڵ  پەیمانیان  و  هەڵکرد  نەورۆزیان 
و چیا نوێکردەوە و جارێکی دیکە  نیشانیان دا کە 
یەک  لەگەڵ  هاوپێوند  و  یەکگرتوو  کورد  نەتەوەی 
بە دژی زوڵمی داگیرکەران خەبات دەکەن و خەبات 
تا رزگاری کوردستان بەردەوامە و هیچ کاتێک لەو 

رێگایە النادەن.
هۆی  بە  کە  نەهامەتیانەی  ئەو  هەموو  سەرەڕای 
بەرۆکی  کوڕونا  نەخۆشی   و  ئابووری  قەیرانی 
خەڵکی گرتووە، گەلی کوردستان ئەو پەیامەیان بە 
روونی بە رژیمدا کە جێگە و پێگەی رژیم تەنیا لە 
نێو مشەخۆرەکان و دەستوپێوەندییەکانیاندایە و لە 

ناو جەماوەری خەڵکدا جیگاێکیان نییە.

 

 

تێکۆشەری  و  خەباتکار  خەڵکی 
کوردستان

لە پەیامی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
نەورۆز  بۆنەی  بە  ئێران  کوردستانی 
کوردی  نوێی٢٧٢١ی  ساڵی  هاتنی  و 
ئەمساڵ  هەموومان  با  کە  هاتبوو  دا 
فەلسەفەی نەورۆز وەکوو هێمای ژیانەوە 
و ڕاپەڕین، بکەینە چرای ڕێگای ژیان و 
گیانبازیی  و  تێکۆشان  بە  و  خەباتمان 
زیاتر، یەکڕیز و یەکگرتوو تا ڕووخاندنی 
ڕژیم و بنیاتنانی داهاتوویەکی دوور لە 
ئازار و ستەم و چەوسانەوە بۆ خۆمان و 
نەوەکانی داهاتوو، لە سەنگەری خەباتدا 
پتەو ڕاوەستین و بە کەڵک وەرگرتن لە 
هەموو شێوەکانی خەباتی ئازادیخوازانە، 
شان بە شانی گەاڵنی دیکەی ئێران یەک 
مۆتەکەی  بە  کۆتایی  هەمیشە  بۆ  جار 
مرۆڤ  ڕژیمی  ستەمکارانەی  دەسەاڵتی 
کوژ و کاولکەری کۆماری ئیسالمی بێنین 
، لەو نەورۆزەدا ئێوە خەڵکی خەباتکار 
سەرەڕای  کوردستان  وتێکۆشەری 
و  ئیسالمی  کۆماری  فشارەکانی  هەموو 
ژینگە  و  مەدەنی  چاالکانی  لە  هەرشە 
هێنانی  و  ئینترنیت  بڕینی  و  پارێزی 
گوندەکان  بۆ  سەرکوت  زیاتری  هێزی 
هەموو  ئەو  و  رۆژهەاڵت  شارەکانی  و 
رووبەرووتان  کە  چەڵەمانەی  و  تەنگ 
خۆشحالییەوە  وبە  ئازایانە  بۆتەوە، 
ڕابردوو  سااڵنی   وەک  هەر  ئەمسالیش 
حیزبەکانی  داواکاری  بەرەوپیری 
چاو  لەبەر  بێ  بە  و  چوون  خۆتانەوە 
ئایینێکی  و  باوەڕ  و  بیر  هیچ  گرتنی 
و  یەکدەنگی  بە  الیەک  هەموو  جیاواز 
نوێ  و  دێرین  نەورۆز  هاتنی  یەکدڵی 
گرت  جێژن  نوێیاتان  ساڵی  بوونەوەی 
هێمای  بە  و  و خۆشی  هەڵپەرکێ  بە  و 
بەرەوپیری  سوورەوە  گوڵی  و  جامانە 
وبۆ  چوونەوە  نەورۆز  و  نوێ  ساڵی 
جارێکی دیکە سەڵمانتان کە پشتیوانی 
حیزبە سیاسی وخەباتکارەکانی خۆتانن 
ئیسالمی  کۆماری  بە  دیکەتان  ونایەکی 
گووت. لە کەس شاراوە نییە کە کۆماری 
کە  دەدا  هەوڵی خۆی  هەموو  ئیسالمی 
خەڵکی  و  گشتیی  بە  ئێران  خەڵکی 

کوردستان بە تایبەتی لە هەموو 

خۆشییەک  ویەکێەتی ویەک ریزی یەک 
مانەوەی  سێحری  چونکە  بن،  دوور  بە 
بەتایبەتی   ، دەبینێ  دا  لەوە  خۆی 
نەتەوەیی  ئەم جێژنە، جێژنێکی  ئەگەر 
هیز  بە  بۆ  مەیدانێک  ببێت  و  بێت 
بوونی هەستی نەتەوایەتی ونیشان دانی 
یەکریزی گەل ولەهەمان کاتدا کردارێک 
لەگەڵ  دژایەتی  دەربڕینی  بۆ  بێ 
ئیسالمی.  کۆماری  نگریسی  دەسەاڵتی 
تریش  جارێکی  بۆ  کوردستان  خەڵکی 
ناخۆشی  و  لە خۆشی  کە  سەلماندییان 
بەرز  خۆیان  نەتەوەییەکانی  رەمزە  دا 
دەنرخێنن و ملکەچی خواستی کۆماری 

ئیسالمی نابن.
خەڵکی ماندوونەناسی کوردستان 

هەموو  کۆاڵنی  و  شەقام  و  دێ  و  شار 
لە  لێوانلێو  ئەمسالیش  کوردستان 
خۆشی و شایی و هەڵپەرکێ بوو و رۆحی 
هاوپشتی و هاوخەباتی و هاوچارەنووسی 
لە ناو دڵی خەڵکی کوردستان دا جارێکی 
تر ڕەنگی دایەوە. هەموو الیەک شاهیدی 
هێزی بەرین و لە شکان نەهاتووی ئێوە 
ورەپێدەری  کە  ئێوەشن  هەر  و  بوون 
هەموو بزووتنەوەی ئازادیخوازانەی گەلی 

کوردن.
وپاراستنی  خۆراگری  بۆنەی  بە 
ناوەندی  گەڵ،  ریزەکانی  نێو  یەکیەتی 
ئێران  کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاری 
دەکا  پۆاڵینتان  ورەی  لە  دەستخۆشی 
لێ  سەرکەوتنەشتان  ئەو  پیرۆزبایی  و 
دەکا و پەیمانتان لەگەڵ نوێ دەکاتەوە 
بکاتە  یەکگرتوویتان  و  یەکدەنگی  کە 
چرای پێشاندەری رێگای خۆی و هەموو 
هێز و وزەی خۆی بۆ پاراستنی یەکێتی 
بەمەبەستی  گەڕ  بخەینە  وهاوخەباتی 
گەلی  وگەیشتنی  یەکجاری  سەرکەوتنی 

کورد بەمافەکانی.
ئیسالمی  کۆماری  بۆ  نەمان  و  مەرگ 

ئێران
ئازادیخوازانەی  بزووتنەوەی  سەرکەوێ 

گەلی کورد
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 

کوردستانی ئێران
٣ی خاکەلێوەی ٢٧٢١ی کوردی

٢٣ی مارسی ٢٠٢١

ڕاگەیاندنی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە 

بۆنەی بەڕێوەچوونی ئاهەنگەکانی نەورۆز
نەورۆز هێمای هاودەنگیی نەتەوەیی

ئازیزان، خوشکان و برایانی تێکۆشەری کوردستان
لە الیەن خۆم و هەموو ڕیزەکانی کۆمەڵەوە پڕ بە دڵ پیرۆزبایی 
هاتنی نەورۆز و ساڵی نوێتان لێدەکەم. باش دەزانین کە ساڵێکی 
پڕ ئازار و ناخۆشمان تێپەڕ کرد و سەختی زۆرتان کێشا، پەتای 
کڕۆنا بەشێک لە ئازیزانی لێ ستاندین، بێ وازی و باری نالەباری 
ئابوریش تەنگی بە ژیانی بەشێک لە هاونیشتمانیان هەڵچنی و 
گوزەرانی تاڵ کردن. بە هەموو ئەوانەشەوە سەربەرزین کە وانەی 
بەرەنگاری و کۆڵنەدان دژ بە داگیرکەر بەردەوام هەوێنی یەکێتی 

و هێمای خەباتی مەدەنی و کولتوریتان بوو.
با لەو نەورۆزەدا یادی هەموو ئەو ئازیزانەی ساڵی پار گیانیان 
بەرز  ئازادی  و  ڕزگاری  ڕێگای  ڕێبوارانی  هەموو  و  بەختکرد 
ڕابگرین، با پەیمانیان لەگەڵ نوێ بکەینەوە تا گێڕانی سەمای 
ئازادی و شادی لە کوردستان، هەڵگری ئااڵ و ڕێبواری بەردەوامی 
ئازادی و ڕزگاریی نەتەوەیی دەبین. دڵنیاین ئەو شەپۆلی خەباتی 
ئەو  تۆقاندوەو،  دوژمنی  کە  جێکەوتووەی  سیاسییە  و  مەدەنی 

ورووژانە بەرینەی ئیرادە و وشیاری نەتەوەیی، مژدەدەری هاتنی 
بەربەیانی ئازادین. دڵنیام: » دێ بەهارێ پڕ بە دڵ شادی بکەین

چاو لە بااڵی بووکی ئازادی بکەین«
با لەو نەورۆزەدا سەری ڕێز بۆ بنەماڵەی گیانبەختکردووانی ئەو 
کوردستانە زامدارە دانوێنین و بڵێین پێیان: ئەو هەسارانەن کە 
رووناکییان بەخشیوەتە گشت قوژبنی واڵت و ڕێنوینی کاروانی 

روەو سەرکەوتنن.
سەرتان بەرز، دڵتان ئاوەدان، نەورۆزتان پیرۆز، ساڵێکی پڕ لە 

خۆشی و وەدیهاتنی ئاواتتان لە ڕێدا بێ.

پەیامی نەورۆزیی هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە 
سکرتێری گشتی کۆمەڵە
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کات  هەموو  تازە،  ساڵی  هاتنی 
مزگێنیدەری خۆشی و شادی بۆ خەڵکی 
کوردستان بووە، بەاڵم ئەوساڵ، نەورۆز 
بزەی شادی نەخستە سەر لێوی هەژاران 

و کرێنشینانی ڕۆژهەاڵت.
دوای  لە  ڕابردوودا  مانگی  چەند  لە 
بەرە  و  خانوو  دوالر،  بازاڕی  وەستانی 

و .. 
نرخی کرێی خانوو لە هەموو شارەکانی 
بەرز  بەرچاو  شێوەیێکی  بە  کوردستان 
گرفتێکی  مەسەلە  ئەو  کە  بووەتەوە، 
زۆرینەیان  کە  کرێنشینان،  بۆ  زۆری 
کردووە.  ساز  کۆمەڵگان  هەژارانی  لە 
پرسیار  و  شاردا  نێو  لە  گەشتێک  بە 
نرخی  مەسکەن  و  ماڵ  بونگاکانی  لە 
 ٤٠٠ هەتا   ١٠٠ سەدا  لە  خانوو  کرێی 
بوونەوەی  بەرز  ئەو  بۆتەوە.  بەرز 
نێو  لە  زۆری  ناڕەزایەتیێکی  نرخە، 
و  کردووە  ساز  هەژاردا  خەڵکی  هەموو 
زۆری  لێشێوانێکی  سەر  هۆی  بووەتە 
ساڵدا.  ڕۆژانی  دوایین  لە  کرێنشینان 
ئەوەی  لەبەر  کرێنشینەکان  زۆرینەی 
پێشوەکانی  ماڵە  لە  مانەوە  توانای 
لە  بونگا  بە  بونگا  نەماوە،  خۆیانیان 
ئەو  هاوکات  دەگەڕێن.  هەرزانتر  ماڵی 
داواکاری زۆری ماڵ لە الیەن هەژارانەو، 

بووەتە هۆی بەرز بوونەوەی نرخی کرێ 
خانووی قەراغ شار و دێهاتەکانی نیزیک 

شارەکانیش.
بەاڵم هۆکاری ئەو بەرز بوونەوەی نرخە 
کۆمەڵگا  لە  چ  داهاتوودا  لە  و  چییە 

دەکات؟
لە وەرزی پاییزدا زۆر لە سەرمایەداران 
و خاوەن خانووەکان بە خەیالی دووپات 
تڕامپ،  کۆماری  سەرۆک  بوونەوەی 
دەستیان کرد بە کڕینی دوالر، خانووبەرە، 
دوای  لە  بەاڵم   ... و  بوورس  سەهامی 
سەرۆکی  بایدێن  جۆ  کاری  سەر  هاتنە 

ئامریکا،  یەکگرتووەکانی  والیەتە  نوێی 
بازاڕەکان  هەموو  نرخی  بەرزبوونەوەی 
ڕاوەستا و تەنانەت پاشەکشەشی کرد. 
ئەو مەسەلە بوو بەهۆی زیانی زۆری بە 
سەرمایەدارانی  و  دەوڵەمەندان  تایبەت 
ئەو  زۆرتری  کە  ئێستاش  واڵت. 
و  کااڵ  فرۆشی  توانای  سەرمایەدارانە 
قەرەبوو  بۆ  نییە  خۆیان  سەرمایەکانی 
قەرزەکانیان  و  زیانەکان  کردنەوەی 
نرخی  کردنی  زۆر  لە  کردووە  روویان 
کرێ و پووڵی پێشەکیی ماڵەکان لەسەر 

کرێنشینان.

حکوومەت  ڕابردوودا  حەوتووی  لەچەند 
شەپۆلی  کە  شارەکان  فەرمانداریی  و 
هەست  کرێنشینان  ناڕەزایەتیی 
پێکردبوو بە هەموو بونگای ماڵەکانیان 
لە  نابێ  کرێیەک  هیچ  کە  ڕاگەیاندوە 
بەاڵم  ببێتەوە.  بەرز  زۆرتر   ۲۵ سەتا 
هیچ بەدواداچوونێک لە الیەن دامودەزگا 
بەڕێوەچوونی  بۆ  حکوومەتییەکانەوە 
ئەو بڕیارە نەکراوە و تەنیا بۆ نەمایش 
ترسی  لە  بەشێکیشی  و  خۆنواندن  و 

ناڕەزایی دەربڕینی خەڵک بووە.

ئەو  کێشانی  درێژە  گومان  بێ  بە 
کارەسات و بەرزبوونەوەی نرخی کرێیە 
لە داهاتوودا ڕوخساری هەموو شارەکانی 
کوردستان دەگۆڕێ، بە تایبەت بە زۆرتر 

بوونی پەڕاوێز نشینی.
ماڵ  نرخی  بوونەوەی  بەرز  دوای  لە 
ئێستاش  و  هاویندا  لە  ومەسکەن 
نرخی کرێی خانوو، لە قەراغ شارەکان 
شار،  نیزیک  گوندەکانی  هەروەها  و 
نشینی  پەڕاوێز  بوونی  زۆرتر  دەتوانین 
وەک  شارێکی  لە  ببینین.  ڕوونی  بە 
موهەندسین،  کووی  گەڕەکی  بۆکان 
کەرێزەی  گوندی  باقر،  کانی  جەوانان، 
مەحموودئاوا و ئینگیجە، رۆژ بە رۆژ بە 
بۆنەی فەقیرتر بوونی خەڵک، گەورەتر 

دەبنەوە و پەرە دەستێنن.
تایبەت  بە  ئەگەر  گومان  بێ  بە  بەاڵم 
کۆمەڵگا  دڵسۆزی  و  مەدەنی  خەڵکی 
بە زووترین کات بەرگری ئەو کارەساتە 
هەر  نیزیکدا،  داهاتوویێکی  لە  نەکەن، 
مەشهەد،  و  تاران  شارگەلی  وەک 
سەربانەکان  بەکرێچوونی  دەتوانین 
ڕۆژهەاڵتی  لە  هەڵدان  خێوەت  بۆ 

کوردستانیش ببینین.
لە کۆتاییدا ئەو پرسیارە پێش دێت کە 
واڵت  سەرمایەدارانی  کات  چ  هەتاکوو 
سەرمایەی  کە  پێبدرێ  ڕێگەیان  دەبێ 
زیانەکانیان  قەرەبووی  و  کارگەل 
ئەو  توێژی  هەژارترین  گیرفانی  لە 

کۆمەڵگایە هەڵبگرن ؟؟؟!!!!

لە  ئیسالمی  کۆماری  چۆن  وەک     
هەموو بوارەکان دا دوای ئەم ٤٢ ساڵەی 
و  تووشی شکست  نەگریسی  دەسەاڵتی 
پارێزگاری  نەیویستووە  و  بووە  داڕمان 
هەوڵی  و  بکات  ئێنسانییەکان  بەها  لە 
دواکەوتووانەی  ڕوانینی  و  ویست  داوە 
ژینگەیشەوە  بواری  لە  بکا  زاڵ  خۆی 
چەشنێک  هیچ  بە  و  دواکەوتووە  زۆر 
نەیتوانیوە رەزامەندی کۆمەڵگا بە دەس 
و  خۆبەخش  خەڵکانی  بۆیە  بێنێت. 
وەک  مەدەنی  کۆمەڵگای  ڕێکخراوەکانی 
پڕ  بۆ جەماوەر  کەلێنیانە  ئەو  ئەرکێک 
تیکۆشانە  جۆرە  ئەم  و  کردووەتەوە 
لە  شۆڕشگێڕانە  نەریتێکی  بووەتە 
ئاشنابوون  بۆ  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی 
مانایی  بنەماکانی  و  چەمک  گەڵ  لە 
پێناسەدا  هەندێ  بەسەر  چاوێک  ژینگە 
و  گرینگی  تێدەکۆشین  و  دەخشێنین 
تایبەتمەندیی ئەو خەباتە لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت بخەینە بەر چاوی خوێنەرانی 

ئازیزی دواڕۆژ:
ژینگە

سرووشت  شتانه ی  ئه و  هه موو  ژینگه  
ده گرێته وه، كه  به یه كه وه  سیستمی ژیان 
پێكده هێنن، تاوه كو سه رجه م زینده وه ر 
به   تێیدا  به  مرۆڤیشه وه   گیانله به ران  و 
لێوه ربگرن  و سوودی  بژین  ئاسووده یی 
و ببێته  به شێك له  ژیانیان كه  خاك و 
پاراستنی  بۆیه   ئاو و هه وا ده گرێته وه ، 
و  سه ره تایی  ئەرکە  له   هه رسێكیان 

گرنگه كانە.
پیسبوونی ژینگه 

گۆڕانكارییه كان له  ژینگه ی زینده وه ر 

ڕۆژانه ی  چاالكیی  به هۆی  گیانداران  و 
پیسبوونی  سه ره كی  هۆكاری  مرۆڤه وه ، 
تێكچوونی  هۆی  ده بێته   و  ژینگه یه  
بۆ  گۆڕانی  و  شوێنه كه   ئاسایی  باری 
به رهه مهێنانی  و  نائاسایی  دۆخێكی 
له   مرۆڤ  ژیانی  پێداویستیه كانی 
هه روه ها  وه   و خۆراك  وزه   سه رچاوه ی 
به به رده وام  مرۆڤ  رۆژانه ی  چاالكی 
نێو  ده خه نه   زیانبه خش  پاشماوه ی 
پاشماوانه   ئه م  رێژه ی  به اڵم  ژینگه ، 
به   هه یه   راسته وخۆی  په یوه ندیه كی 
ده توانن  مرۆڤه كانه وه ،  هۆشیاری 
ده توانن  ئه وانیش  هه ر  بكه ن،  پیسی 
و  شوێنه كان  پاكڕاگرتنی  هۆكاری  ببنه  

هێشتنه وه ی سروشت وه كو خۆی.
ژینگه ی ته ندروست

هه وڵدانه  بۆ پاراستنی ژینگە لە ڕێگەی 
چاالكییه   و  كار  كردنی  هاوسه نگ 
کاریگەریی  لە  بەرگرتن  و  مرۆییه كان 
و  خاك  و  هه وا  و  ئاو  لەسر  خراپیان 
له   گشتی.  شێوه یه كی  به   سروشت 
مرۆڤ  ئه مڕۆ  هه تا  ڕابردووه وه   سه ده ی 
جۆراوجۆر  شێوازی  بە  و  بەرینی  بە 
ڕێگەی  لە  سروشتی   هاوسه نگیه كانی 
بونی  پیس  هۆكاره كانی  زۆربوونی 

ژینگەوە تێكداوه  .
پاك ڕاگرتنی ژینگه 

له واڵته   به رچاو  هه وڵێكی 
كه   هه یه   جیهان  پێشكه وتووه كانی 
بوونی  پیس  به مه ترسیه كانی  هه ست 
ژینگه  ده كه ن و كاری زۆر بۆ كه مكردنه وه  
تایبه ت  به   ده كه ن ،  ژینگه   پیسبوونی 
كۆمه لێك رێكخراوی ژینگه  پارێزی هه یه  
كۆنگره   و  كۆنفرانس  چه ندین  سااڵنه   و 
ده به سترێن و بڕیاری گرنگ بۆ پاراستنی 
بۆ  بڕیار  كۆمه ڵێك  و  ده درێن  ژینگه  
پاراستنی ژینگه  جێبه جێ ده كرێن. به اڵم 
ئه و هه واڵنه  له  واڵتێك بۆ واڵتێكی دیكه  

پێشكه وتووه كان  واڵته   و  ده گۆردرێ 
پارێزگاری  زۆر  راده یه كی  تا  توانیویانه  
له  ژینگه ی خۆیان بكه ن بەاڵم لە واڵتانی 
دیکە ئەوە هەوڵە زۆر بەرچاو و بەرین 

نییە. 
ژینگه  و سروشتی كوردستان

ڕۆژهەاڵتی  ده كرێ  تێبینی  ئه وه ی 
سیاسەتەکانی  هۆی  بە  كوردستان، 
ژینگه   ڕووی  له   ئیسالمییەوە  کۆماری 
پارێزییه وه  گه وره ترین گرفتی هه یه  و تا 
شێوازی  به   كوردستان  ژینگه ی  ئێستا 
به تایبه ت  ده كرێ،  پیس  جۆر  جۆراو 
ده ستپێكی  كه   نه ورۆزه   سه ره تای  له  
سه یرانگه كان  له   ڕوو  خه ڵك  و  به هاره  
ژینگه   پیسبوونی  بۆ  هۆكاره   و  ده كات 
به   گه شته كه ی  پاشماوه ی  كاته ی  له و 
كوردستان  جوانی  ژینگه ی  پیسكردنی 
كه م  زۆر  خه ڵكێكی  و  به جێده هیڵی 
پاشماوه كانیان  هه یه   ئه وه یان  وشیاری 
له ناو نایلۆنه كان هه ڵده گرن و له شوێنی 
هه ره  به شی  به اڵم  دایده نێن،  تایبه ت 
زۆریان قاپ و قاچاخه كانیان له  ناو كانیه  
ئاو سازگاره كان ده شۆن ئه م ئاوه  پاكه  
پاشه ڕۆی  هه ندێكیان  و  ده كه ن  پیس 
به رده ده ن  له داره كان  ئاگر  و  تێده كه ن 
له   خواردنه وه   و  خواردن  پاشماوه ی  و 
و  جێده هێلن  خۆی  وه كو  شوێنه كان 
به مه ش ژینگه ی جوانی كوردستان پیس 

ده كه ن.
پاك ڕاگرتنی ژینگه  ئه ركی هه مووانه 

هه مووانه   مافی  پاک   ژینگەیەکی  بوونی 
سه رشانی  ئه ركی  ژینگه ش  پاراستنی  و 
هه مووانه، ئەوە لە کاتێک دایە کە ڕژیم و 
الیه نە په یوه ندیدارەکان خۆیان بە بەرپرس 
راگرتنی  خاوێن  پاكردنه وه  و  له   نازانن  
تاكەکان،  هەموو  پێویستە  بۆیە  ژینگه ، 
ده زگا  ڕێكخراوه كان،  و  سه نته ر  خێزان، 
ناحكومیه كان و هتد هه موو الیه ك پێویسته  
كوردستان   جوانه ی  ژینگه   له و  پارێزگاری 
كاتێ  ده ژین.  تێیدا  هه موومان  كه   بكه ن 
ببه ن  خۆیان  له گه ڵ  نایلۆن  گه شت  ده چنه  
كاتێ  هه ر  و  وه ریبگرن  بازگه كان  له   یان 
پاشماوه یان هه بوو بیخه نه  ناو نایلۆنه كه  و 

بیهێننه وه   خۆیان  له گه ڵ  و  دابخه ن  سه ری 
بیخه نه  ناو حاوییه كان، یان له سه ر شه قام 
نایلۆنه   دانانی  بۆ  دیاریكراو  له شوێنی 
به   كلینه ر  ئۆتۆمبێلی  تا  دایبنێین  زبله كان 

ئاسانی هه ڵیان بگرێته وه .
رێگاكانی پارێزگاریكردن له  ژینگه

پاراستنی  وشیاریی  باڵوكردنه وی  یه كه م: 
ژینگه  له  الیه ن تاك و كۆمه ڵگه وه،  تاوه كو 
بتوانین ئاو و هه وا و خاكمان پاك ڕابگرین.
دووه م: دانانی یاسای تایبه ت به  پاراستنی 
ژینگه  و دانانی سزا بۆ ئه و كه سانه ی ده بنه  

هۆكاری پیسبوون و شێواندنی ژینگه .
له و  لێهاتوو  كه سانی  دانانی  سێیه م: 
ده زگایانه ی كاریان پاراستنی ژینگه یه ، له به ر 
داده نرێ  شوێنه   له و  كه سه ی  ئه و  ئه وه ی 

ئه گه ر ژینگه ی خۆش نه وێ نایپارێزێ.
تاك  خاوێنیی  و  پاك  پاراستنی  چواره م: 
دێت،  به دواوه   ژینگه ی  پاراستنی  ئه وه ش 
و  باخچه   و  ماڵ  و  له خۆی  هه ر  كه سه كه  
كۆاڵن و پاركه كانی نێو گه ڕه كه كان ده ست 
پاكمان  ژینگه یه كی  به مه ش  و  پێده كات 

ده بێت.
به   رووه ك  و  دار  چاندنی  پێنجه م: 
و  ده رووبه ر  و  ناو شار  له   زۆر  شێوه یه كی 

له  سه یرانگه كان.
و  نوێ  رێگه چاره ی  دۆزینه وه ی  شه شه م: 
پاشماوه كان  له ناوبردنی  بۆ  سه رده میانه  
به كارهێنانیان  و  لێیان  وه رگرتن  سوود  و 
سوودی  مرۆڤه كان  كه   دیكه ،  كاری  بۆ 

لێوه ربگرن.
و  هه ره وه زی  كاری  ناوه   ناوه   حه وته م: 
به شداریكردنی  بۆ  رابگه ینرێ  به كۆمه ڵ 
بۆ  كۆمه ڵگه   تاكه كانی  زیاتری  ژمارەیەکی 
له   سه یرانگه كان  و  شوێن  پاككردنه وه ی 

پاشماوه كان.
ڕۆژهەاڵتی  لە  ژینگە  پاڕاستنی  ئەرکی 
لە  کەس  دەیان  ئەستۆی  لە  کوردستان 
خەباتکارانی ئەم بوارەیە و سااڵنە لە زۆربەی 
کوردستان کەسانی خۆ  گۆندەکانی  و  شار 
ڕوو  شۆڕشگێڕانەوە  ورەیەکی  بە  بەخش 
خۆبردوویی  لە  بە  و  ژینگەکانیان  ئەکەنە 
داستانی  دەیان  وێنەوە  بێ  فیداکاری  و 
دەکەن  تۆمار  دۆستی  ژینگە  و  مرۆڤایەتی 
خەباتکارانەی  کارێکی  و  وەزیفە  بە  و 
بزووتنەوەی  ڕیگای  درێژەی  لە  و  ئەزانن 
قەڵەم  لە  کوردستانی  شۆڕشگێڕانەی 
دەدەن و لە ڕاستیش دا خۆدی ڕژیمیش 
زۆر  بە  تەنانەت  و  تێگەیشتووە  بەوە 
جەنایەتکارانەوە  و  ترسناک  شێوازی 
دەداتەوە  خەباتەش  ئەو  پرچی  بەر 
ژێر  دەخاتە  بوارەش  ئەو  چاالکانی  و 
دەخاتە  گۆشار  و  زەخت  و  چاودێری 
چاالکییەکانیان  لە  ڕێگری  و  سەریان 
قورسی  حۆکمی  و  دەیانگرێ  و  دەکا 

زیندانیان بە سەردا دەسەپێنێت. 

ساڵی نوێ و گرفتی نوێ بۆ کرێنشینان کاوان موکری 

ژینگە پارێزی نەریتێکی شۆڕشگێڕانە لە 
ڕۆژهەاڵتی  کوردستان

پەری.م _سنە
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دیاردەی  دژوارترین  زمان 
دیل  وەک  هەر   کۆمەاڵیەتییه. 
ئسپەندر دەڵێ زمان واتایەکی بێ خۆ 
ئامێرێ   نییە که تەنیا   و بێ الیەن 
بۆ گواستنه بێ و بێ مانا  بێت به 
ئیدەیه.   هێنەری  دی  به  لکوو خۆێ 
له پێش هەر شتێک  ئەوەیە  گرنگتر 
کارابوونی  بۆ  پرۆگرامێکه  زمان 
گالته  شتێك  مانایه  لەم  مێشك، 
مرۆڤ  بڵێین  له  نییه  لەوە  جاڕتر 
وەک  هەروا  جیهانی  بینینی  توانایی 
خۆی هەیە یا مرۆڤ تۆمارکەرانی بێ 
ئەوان  بۆیه  خۆیانن.  جیهان  الیەنی 
خۆیان جیهانێکیان درووست کردووه 
دڵ  له  بەدیهاتەیان  ئەو   وێنەی  و 
مروڤ  دارژاندووه.  زمان  جیهانی 
خۆیان  دەورووبەری  دونیای  ناتوانی 
ئیمه  و  بگوێزێتەوە  الیەنانه  بی 
هەروا  خۆمان   دەورووبەری  جیهانی 
به  زماندا  له  وا  بەڵکوو  هەیه  که 
شێوەی کۆمەڵێک ڕیزبەند دەرهاتووه  
کە  بەشەر  مێشکی  چون  دەیبینین 
بەدەستەوەیە  کردەوەکانی  فەرمانی 
دەرەوەی  جیهانی  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ 
پیوەندیی  یا  ناگرێت  پەیوەندی 
ڕاستەوخۆی لەگەڵ ڕووناکی و  دەنگ  
بزوێنەره    ن  الیه  له  نیا  ته  نابێت 
بایوئلکتریکەکانەوه دەڕوا  و له الیەن 
دەزگای دەمارەوه پەیوەندی دەگرێت، 
فەرماندەیەکی  مێشک  مانایەدا  لەم 
کەڕ و کوێرە لە  تاریکخانەی جەستەی 
له سەنبولەکان و  مرۆڤ دا و خۆی 
نیشانەکانی دەرەوەی  کە له ڕێگای 
دێیتاکانەوه شکڵی گرتووه، له زماندا 
ڕوانینکی  ئیمه  ر  گه  ئه  دێت.  بکار 
ڕەگەزپەرەستانە یان سێکسیستیمان 
هەیە ئەم  بۆچوونه له زماندا پێناسه 
سەر  له  پێناسه  ئەم  کراوه.   
لێکدانەوەی  مێشکمان لەم دیاردانه 
کاریگەریی  ئەیبینین   که   هەروا 
خۆمان  جیهانی  له  ئیمه  دەبێت. 
دەکەین  ڕێكوپێک  کردەوەکانمان 
بەڵکوو  هەیه  ڕاستی  بە  که  وا  نەک 
له  ئەو کۆدانه  که زووتر  له سه ر 
زماندا دارێژراون ئەنجام  دەگرێت که 
واته  تێبینیی مێشک له   دێیتاکانی 
دەرەوەی خۆی زانیاریی قائم بە زات، 
مێشکی  خودی  گەری،  ناوجی  بێ 
ڕێگای  له  ڵکوو  به  نییه    مرۆڤ 
دێیتاکانی  پاالوتنی  یا   ئاگاداری 
داوەریی  ئاکامی   له   هەیە  زماندا 
کومەڵگاکەیە  هاوبەشی  و  مێژوویی 
که به چڕوپڕی ئینسانی دەگرێتەوە، 
جیهان نه هەروا که هەیه به ڵکوو به 

پێچەوانەوە نیشان دەدا.
پێش  ئێمه  بەوهویەوه  درووست 
هەر شتێکی دیکە به پڕی له ناخی 
ئایدۆئۆلوژی لەبارەی زمان بەرەوڕوو 
تێبینیی   به  نەتەنها  دەبینەوە  
مروڤەکان  نێوان   له  پەیوەندیدار 
نەریته   و   داب  بەتەواوی    بەڵکوو 
باش  یا خراپەکان و هەروەها شکڵی 
جیاوازی  الیەنگریەکان  له ناو زماندا  
کۆدەبێتەوه. به اڵم دێیتاکانی زمان 

هەر لەو کاتا پولبەندی کراوه و لەسەر 
ڕێزبەندیی  جەماوەرە کە  له دوای 
به  زمان  راستیدا  له  هاتووتەوە  یک 
کۆمەاڵیەتییەکان   بۆنه  وەک  تەواوی 
دێیتا کۆمەاڵیەتییەکان  و  دەزگای  
که ئەوانه بۆمێشکی  تاکەکەس  یان 
مانایه  لەم  زمان  ڕادەگوێزێ.  گشتی 
وەک   حەشارگایەکه  بۆ  پەیوەندییە  

کۆمەاڵیەتییەکان.
وەک وترا زمان واتایەکی بێ خۆ و بێ 
الیەن نییە و داوەریی  مێشکی مرۆڤ  
لەسەر دیاردە کۆمەاڵیەتییەکان نهک 
ڕاستەوخۆ  کاردانەوەیەکی  وەکوو 
هۆی  به  ڵکوو  به  دەرەوە   لە 
دۆزینەوەی پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە 
ئێمەدا  زمانی  لە  کۆدبۆدانراوەکان 

دایمە لە گۆڕاندان  و  هەر  بەو   بۆنەوه  
پەیوەندییەکاندا  ئاڵوگۆڕی  کاتی  لە 

کۆدەکانیش دەگۆڕدرێن. 
پەیوەندییە  ئەوەی  لەبەر 
جێهانێکی  مرۆڤ  کۆمەاڵیەتییەکانی 
پڕ لە ناتەبایی و دژبەرییە، زنمایش 
بۆ خۆی دەبێتە ناوەندنی پڕدژبەریی 
و  کۆمەاڵیەتی  پەیوەندییە  ئەو 
ئیدۆئۆلۆژییە دژبەرانە و لەم ڕووەوە 
شەڕی  جددیی  مەڵبەندی  زمان 
ئایدولووژیک سیاسی و کۆمەالیەتییه.  
لە  جۆراوجۆرەکان  زمانە  ئەگەر 
نەتەوەکان  نەبوایە سنووری  جیهاندا 
نادیاربوون، هەر زمانێک باری میژوویی 
لە  نەتەوەیەکی  شوناسی  و  بوون  و 
سەر شانە وەک ئیسک چۆن گۆڕانی 
هەڵگرتووە،  خۆیدا  لە  زیندەوەرانی 
و  تاکەکەسی  شوناسی  زمانیش 
خۆیدا  لە  نەتەوەکانی  کۆمەاڵیەتیی 

هەڵگرتووە. 
دەکەین  دایکی  زمانی  باسی  کاتێ 
جوگرافیای  لە  باس  لە  لەڕاستیا 
دەکەین.   جیهان  لە  نەتەوەکان 
بوونی  دروست  پێش  تەنانەت 
دیاریترین  زمان  سنوورەکان 
تایفە  و  چین  جیاوازیی  هۆکاری 
باس  و  پرس  بووە.  جۆراوجۆرەکان 

دیاردەیەکی  دایکی  زمانی  لە  کردن 
بۆ  ئەگەڕیێتەوە  بەڵکوو  نییە  تازە 
بە  ئیتاڵیا  ئومانیستەکانی  دەورەی 
تایبەت دانتە داهێنەری تیۆری زمانی 

دایکیی بەرباس خستووە.
هەمووی ئەوانە کە بەزمانی دایکی  لە 
فێرگەدا ناخوێنن، ترس و دڵەڕاوکێی 
قسەکانی  لە  تێنەگەیشتن  دەروونیی 
مامۆستا کە بە زمانێکی دیکە دەدوا 
ڕۆیشتن  سەرەتایی  سالەکانی  لە 
ناچار  کە  بیرماوە،  لە  فێرگەیان  بۆ 
زمانی  بە  نە  دیکە  زمانی  بە  بوون 
بن.  خوێندن  فێری  خۆیان  دایکیی 

شەش  کە  ساڵی منداڵێک  حەوت 
دایکی  زمانی  بە  تەمەنی  سەرەتای 
گرتووە  پەیوەندی  و  کردووە  قسەی 

و شت فێربووە وە بەتەواوی بیروڕا 
و وێنەکانی ناسیوە لە ڕاستیدا بە 
تەواوی بیرەوەریەکانی ژیانی خۆی 
ئیتر  دادەنێت  مێشک  پاشخان  لە 
بیرەوەری فێربوونی تائێستا چۆن 
بەردەوام  و  دەگۆڕێ  لێی  بووە 
دەکرێت  ڕەچاو  ئەوەیش  نابێت، 
چڕوپڕ  فێربوونی  دەورەی  کە 
 )١٣( تەمەنی  تا  لەمرۆڤدا  زمان 
تا  منداڵ  دەبێت  بەردەوام  سااڵن 
ئەو تەمەنە ئەتوانی تا)١٠( زمان 
بنەڕەتدا  لە  مەرجەی  بەو  فێربێ 
زمانی دایکی فێر بووبێت یانی بە 
دەست  زمانی   بەردەوامی  شکڵێ 
بوونی   بەفێر  وە  پێکردبێت 

زمانەکانی دیکە بەردەوام بێت.
چەند  کە  ئێران  وەک  واڵتی  لە 
نەتەوەییە خەڵک بە دوو شێوە لە 

باری زمانیەوە دەچەوسێتەوە،
گرفت  و  کەگیر  جۆرێک  بە 
زمانی  فێربوون  لە  ڕاستەوخۆ 

دایکی دا هەیە.
دامو  ڕێگای  لە  مڵی  زۆرە  بە 
)پەروەردە  دەولەتی  دەزگاکانی 
فارسی  زمانی  بارهێنان(  و 

لە  زمان  ڕاستیدا  لە  دائەسەپێنن 
هەر واڵتێکدا زاتەن ئایدۆئۆلۆژیکە 
و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییە زاڵەکان 
پەروەردەوە  سیستمی  ڕێگای  لە 
بەسەر هەموواندا دە سەپێنن ئەم 
بە  نییە  ئیراندا  تایبەت  دیاردەیە 
چەند  کۆمەڵگەیەکی  هەر  لکوو 
تێدا  نەتەوە  یەک  کە  نەتەوەیی 
تێدا  سیستمەی  ئەم  بااڵدەستە 

پەیڕەو دەکرێ. 
پەیوەندی  بارەی  لە  گرنگە  زۆر 
زمانی دایکی پرسی نەتەوە لە ئێران 

پێ  ڕاستییەکی ئاماژەی  بکرێ. 
گرنگ کە زمانی دایکی لە  خۆی 
لە  نەتەوەییە  پرسی  دەگرێت 

ئێران، کە لە پشتی زمانی فارسی 
حەشار دراوە، زۆرن ئەوانە وا بە 
هەڵە پێییان وایە  نەتەوەیەک  بێ 
خۆی  سیاسیی  مافی  بە  ئەوەی 
گەیشت بێت ، ئەتوانێت بە مافی 

زمانی دایکی خۆی بگات.
ئەوە شاراوە نییە کە دوای کودتای 
لە  ١٢٩٩هەتاوی  ئیسفەندی  سێی 
خوێندن  کە  شاوە  ڕەزا  الیەن 
تەواوی  بە  دایکی  زمانی  بە 
و  پەیمانگاکان  و  مەکتەب  لە 
دەزگاکانی ڕاگەیاندن قەغە کرا لە 
ئیسالمی  هەڵدانی جمهووری  سەر 
هیچ  کە  دایکی  زمانی  کە  بوو 
پشتوانەی سیاسی و ڕەسانەیی بە 
توانای لە حکوومەت دا نەبوو  هیچ  
بووجەیەکیشی  بۆ تەرخان نکرا، 
ئەوە هیچ   قسە کردن و خۆێندن 
بە زمانی دایکی بە تەواوی قەدەغە 
بەری  شێوە  دڕندەترین  بە  کراو  

پێگیرا. 
ئەڵبەت تەواو ئیستعمارگەران هەر 
و  زۆری شمشێر  بە  لە سەرەتاوە 
تۆپ و تفەنگ واڵت و کلتوور داگیر 
قسە  مافی   بە  گەیشتن  دەکەن، 

کردن و فێربوون بە زمانی دایکی 
مافی  و  مرۆڤ  مافی  تەواوی  بە 
ماوەی  بۆ  ئێران  لە  کۆمەاڵیەتی 
٤٣ ساڵە زەوت کراوە. هەر چەند 
لە پەنجاوپێنجە مین کۆبوونەوەی  
گشتیی نەتەوەیەکگرتووەکان رۆژی 
١٦ فوریە  بە ناوی ڕۆژی جیهانی 
زمانی دایکی  ناو لینرا و ئێرانیش  

ئەم  بەیاننامەیە واژۆ کردووە.
بە  ڕۆژێ  کە  ڕایگەیاند  یونسکۆ 
دایکی   زمانی  جیهانی  ڕۆژی  ناوی 
دووالیەنە  ڕێزی  هۆی  بە  ئەبێت 
جیاوازکاندا   فەرهەنگە  نێوان  لە 
هەروەها  ئەبێت بە  هۆی گەشە 
سەندنی فەرهەنگە جۆراوجۆرەکان 

لە جیهاندا.
ناسی  زمان  کریستاڵ  دەیوید 
ئینگلیزی دەڵێت گرنگی زۆر بوونی 
زۆر  گەڵ  لە  بەرامبەرە  زمانەکان 
بوونی شێوەی ژیانی ئینسانی، بۆیە 
لە ناو چوونی هەر زمانێک  وەک  
لەناو  چوونی جیهان بینییەکە، کە 
واتە گەیشتن بە مافی قسەکردن و 
فێربوون بە زمانی دایکی هۆکارە بۆ 
گەشەسەندنی ئاشتی لە جیهاندا.

زمانی دایکی و شوناسی نەتەوەیی

ئامادەکردن و وەرگێڕان 
چیمەن جەوانڕوودی

زۆر گرنگە لە بارەی 
پەیوەندی زمانی دایکی 
پرسی نەتەوە لە ئێران 

ئاماژەی پێ بکرێ. 
ڕاستییەکی گرنگ کە زمانی 
دایکی لە  خۆی دەگرێت 

پرسی نەتەوەییە لە ئێران، 
کە لە پشتی زمانی فارسی 
حەشار دراوە، زۆرن ئەوانە 
وا بە هەڵە پێییان وایە  
نەتەوەیەک  بێ ئەوەی 
بە مافی سیاسیی خۆی 

گەیشت بێت ، ئەتوانێت 
بە مافی زمانی دایکی خۆی 

بگات.
ئەوە شاراوە نییە کە دوای 
کودتای سێی ئیسفەندی 
١٢٩٩هەتاوی لە الیەن 

ڕەزا شاوە کە خوێندن بە 
زمانی دایکی بە تەواوی 

لە مەکتەب و پەیمانگاکان 
و دەزگاکانی ڕاگەیاندن 

قەغە کرا لە سەر هەڵدانی 
جمهووری ئیسالمی بوو 
کە زمانی دایکی کە هیچ 

پشتوانەی سیاسی و 
ڕەسانەیی بە توانای لە 

حکوومەت دا نەبوو  هیچ  
بووجەیەکیشی  بۆ تەرخان 

نکرا، ئەوە هیچ   قسە 
کردن و خۆێندن بە زمانی 
دایکی بە تەواوی قەدەغە 
کراو  بە دڕندەترین شێوە 

بەری پێگیرا.
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بو  نەهامەتی  لە  پڕ  دیکەی  ساڵێکی   1399
ئێران زەحمەتکێشانی 

   
پەتای  باڵوبوونەوەی  ویڕای  تێپەری،  کە  ساڵێک 
خۆی  لەگەڵ  ترسە  و  کارەسات  ئەو  و  کۆرۆنا 
و  کرێکاران  بۆ  نەهامەتی  لە  پڕ  ساڵێکی  هێنای، 
ئیتر  کە  کەسانەی  ئەو  بۆ  بوو،  زەحمەتکێشان 
ناتوانن  چیتر  و  نەماوە  بەستان  بۆ  تواناییەکیان 
ئارەق  و  بکەن  کار  کاژمێر  دە  نان  پاروویەکی  بۆ 
برژێنن، ئەو ساڵەی کە تێپەڕی ساڵێیکی پڕ لە ژان 
بۆ ئەو دایک و باوکانە بوو کە بە بوونی کۆماری 
بەدناوەکەی  ئابوورییە  و  ئیسالمیەوە  دیکتاتوری 
کارەکانیان لە دەس داوە و دەرەقەتی هەزینەکانی 
و  ئاوات  شەرمەساری  دەم  هەر  و  نایەن  ژیانیان 

خواستە بەدینەهاتووەکانی ڕۆڵەکانیان دەبن. 
ساڵیک کە تیپەڕی وەک ساڵەکانی پێشوو، ساڵی 
دەرەتانی  بێ  منااڵنی  بۆ  ڕەنج  لە  پڕ  و  دڵتەزێن 
هەر  و  دەکەنەوە  چاو  تا  کە  مندااڵنێک  بوو،  کار 
لەو   چێژێ  ئەوەی  بێ  منداڵییەوە،  لەسەرەتای 
شەقامەکان  بکەنە  ڕوو  ناچارن  بگرن،  وەر  ژیانە 
دەگرن  دەستەوە  بە  چەرخێک  کامەیان  هەر  و 
دەسماڵ  بنێشت،  ،بەستەیەک  دەستەگۆڵێک  و 
کاغەزییەک و ... لە بەیانی تا کوو ئێوارە، پیادە 
ساڵە  دەمێک  کە  دەبنەوە  کەسانێ  بەرەوڕووی 

مرۆڤایەتییان لە بیر چووە. 
زۆرێک لە خەڵک لە کۆتایی ساڵی ١٣٩٩ و سەرەتایی 
ساڵی نوێ، تووشی بێهیوایی و نائومێدی بوون. بە 
ماڵی  کرێ  بو  و  لەدەستداوە،  کارەکانیان  خێرایی 
نییە،  داهاتێکیان  هیچ  دلنیگەرانن،  تازە  ساڵی 
لەسەر  خۆراک  دابینکردنی  بۆ  تەواویان  پارەی  و 
سفرەکانیان نییە. لە دەوڵەمەندترین واڵتی ناوچە 
ملیۆنەها  سرووشتییەکانەوە،  سەرچاوە  ڕووی  لە 
خێزان تووشی برسیەتی ئەبن. نەبوونی ئەمنییەتی 

و  بووە،  هێندە  دوو  پارەوە  ساڵی  لە  خۆراک 
.ساڵێک  خۆی  ئاستەکانی  بەرزترین  گەیشتووەتە 
کە تێپەڕی هەر وەک سااڵنی دیکە بۆ چین و توێژە 
و  ستەم  لە  بوو  پڕاوپڕ  کۆمەڵگا  کەمداهاتەکانی 
سەرمایەداریی  سیستمی  الیەن  لە  چەوسانەوە 
دەسەاڵتدار و دەست و پێوەندەکانی کە وەک زاروو 
دەمیان ناوەتە شاڕەگی خوێنی خەڵک و بە گۆشارە 
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەی خستوویانەتە سەر خەڵک 
بارودۆخێکیان خولقاندووە کە ژیان هیچ بایەخێکی 
سەر  لە  ئامار  تازەترین  پیێ  بە  نەماوە.  الیان 
ئاست و ڕادەی هەژاری و حەقدەست لە ئێران، ئەو 
بنەمااڵنەی کە لە شارە گەورەکان دەژین و مانگانە 
تمەن  هەزار   ٧٠٠ و  میلیون   ٧ لە  کەمتر  داهاتی 
یان هەیە لە ژێر هێڵی هەژاری دان. ئامارێ کە لە 
الیەن سازمانێکی ڕەسمی وەک تەئمینی ئێجتماعی 
گۆتراوە و بەراوەرد دەکرێ کە لە ساڵی ١٤٠٠ ئەم 
ئامارە بگاتە نزیکەی ٩ میلیۆن تمەن بۆ خێزانێکی 
سێ کەسی. شورای بااڵی کار حەقدەستی مانگانەی 
کرێکارانی لە ساڵی ١٤٠٠ی هەتاوی ، ٢ میلیون و 
کە  ئاماژەیە:  جێگای  راگەیاند.  تمەن  هەزار   ٦٥٠
بە پێی بەندی یەک و دووی یاسای کار لە ئێران 
بەرچاوگرتنی  لە  بە  دەبێت  کرێکاران  حەقدەستی 
لە  راگەیندراو  هەاڵوسانی  نرخی  واتا  تەوەر  دوو 
تێچووی  و  فەرمییەکانی حکوومەت  ناوەندە  الیەن 
بنەماڵەیەکی ٤ کەسیی کرێکاری دیاری  مانگانەی 
ناوەندی  بانکی  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمەش  بکریت. 
ئەمساڵ  رێبەندانی  مانگی  کۆتاییەکانی  لە  ئێران 
سەر  لە  راگەیاندبوو،   ٤٩  .٨ هەاڵوسانی  نرخی 
بنەمای هەمان یاسای حکوومەت ئەو حەقدەستەی 
بۆ کرێکاران لە ساڵی داهاتوودا دیاری کراوە لە ژێر 

نرخی هەاڵوساندایە.
ئەم  نەهامەتی  ڕادەی  سەر  لە  باس  کاتێ  بۆیە 

بوو  سەخت  سالێکی  کە  ئێژن  و  دەکەین  ساڵە 
سفرەی  کە  دیارە  ڕوونی  بە  کە  ئەوەیە  بەر  لە 
بنەماڵەکان زۆر چکۆلەتر بووە و پێدەچێ بۆ ساڵی 
لەم  کە  وتنە  شایانی  بێت.  خراوتر  لەوەش   ١٤٠٠
نرخی  بەرزبوونەوەی  ڕەوتی  دا  ڕابردوو  ماوەی 
لە  تایبەت  بە  ئێران  هەمووی  لە  مەک   و  شت 
کوردستان بووەتە دیارەدەیەکی ڕۆژانە و بەردەوام 
و هەر ڕۆژە خەڵک لە گەڵ نرخگەلێکی سەیر بەرەو 
ڕوو دەبن و دوور نییە ئەگەر هەر وا پێش بچێت 
قەیرانێکی تەواو بۆ ئابووری لەرزۆک و داڕووخاوی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  گۆزەرانی  و  ئیسالمی  کۆماری 
ڕاستییەکی  بێت.  درووست  زەحمەتکێش  و  هەژار 
سێ  کە  هەژارییە  هێڵی  ئەم  کە  هەڵنەگرە  حاشا 
لە  نالەباری  زۆر  ئاسەواری  حەقدەستە  بەرامبەری 
هەیە.  ئابوورییەوە  و  سیاسی  کۆمەاڵیەتی،  بوارە 
بە  مامناوەند  چینی  ئابووری  پسپۆڕانی  وتەی  بە 
ئابووری  لە هۆکارە سەرەکییەکانی گەشەی  یەکێ 
دەناسرێت و کاتێ چینی مامناوەند زەعیف ئەبێت، 
دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئابووری بە سەختی بتوانی 
زۆر  و  هەڵگرێت  هەنگاو  پێشکەوتن  بەرەو  لە 
ئاسەواری فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی و سیاسی هەیە. 

بەم جۆرە و بەم ڕەوتەی کە هەاڵوسان هەر ڕۆژە 
ناوەندیش  مام  هەڵئەکشێت،چینی  لووتکە  بەرەو 
و  هەژار  چینی  بە  تێکيڵ  و  ئەبێتەوە  چکۆلەتر 
زەحمەتکێشی چەوساوە دەبێت و گرفتەکانی ڕژیم 
زۆرتر ئەبنەوە. زۆربەی کارمەندا و کرێکاران داهاتی 
مانگانەیان کەمتر لە ١٠ میلیۆنە و ژێر هێڵی هەژاری 
لەم  و  بێکارن  خەڵک  لە  زۆریش  بەشێکی  و  دان 

دەورانی کڕۆنا هیچ مووچەیەکیان نییە.
سیستمی  ئەوانە،  هەموو  لەبەرچاوگرتنی  بە   ”
نەخۆشە،  ئیسالمی  کۆماری  سەرمایەداریی 
ئەمە  نیشانەکانی  مردن.  ڕاددەی  تا  نەخۆشە 
لەهەموو  ژێر ڕووکەشدا.  لە  بە ڕوونی دیارن.  زۆر 
ڕقێکی   ، بێزاری  کینە،  توڕەیی،  شوێنێک 
ئێستا،  سیستمی  بە  دژ  بەجۆشهاتوو  ئەستووری 
و دژ بە مۆراڵی پڕ لە ساختەکەی، نادادپەروەری، 
نایەکسانی بەرگەنەگیراو، بێدەربەستی لە بەرامبەر 
ئازارەکانی مرۆڤ ۲ هەیە. بەاڵم ئێمە گەشبینین 
بە ئایەندە و دواڕۆژ. گەشبینین کە ئەم دەورانەش 
و ئەم سااڵنەش تێدەپەڕن و ئاسۆی ڕوون لە بەر 

ڕێگەمانە. 

ئێران

ئاژوان-سنە

شێوازێکی  رابردودا  ساڵی  چەند  ماوەی  لە 
سەر  هاتوەتە  ئێران  لە  کازینۆیی  یاری  لە  نوێ 
کە  کردووە  یاریە  لەم  رویان  کەس  زۆر  و  دەور 
 ، سایتەکانەوەیە  رێگای  لە  بەڕێوبردنیان  شێوازی 
فەیسبوک   ، ئێنستاگرام  رێگای  لە  رێکالمەکانیش 
و تیکتۆکەوە دەکرێ زۆرتر لە الیەن پەیجە بەناو 
بانگەکان و ئەوانەی فاڵۆوەریان زۆرە ، بەتایبەتی 
ئەکتەرە بە ناوبانگەکانی سینەما ، وەرزشوانان و 
گۆرانیبێژانەوە دەکرێت بۆیە خەڵک متمانەیان پێ 
دەکا و ئەپڵیکەیشنەکان دادەبەزێنن و دەس دەکەن 

بە یاری  
هاتوون  پێک  بەش  دو  لە  سایتانە  ئەم  زۆربەی 
پێشبینی  بەشێکی  و  ئۆنالینە  یاری  بەشێکیان 
برە  یاریکەر  کە  وایە   ، وەرزشیەکانە  کێبرکێ 
زۆر  پارەکەی  بوو  براوە  ئەگەر  دادەنێت  پارەیەک 
پارەکەی دەڕوا ، کۆماری  بدۆڕێ  ئەگەریش  دەبێ 
ئەم  بونی  دەسبەکار  سەرەتای  لە  هەر  ئیسالمی 
ئەو  و  کارەیە  ئەو  دژی  رایگەیاندووە  سایتانە 
کە  ئەوانەش  و  دادەنێن  سایتەکان  کە  کەسانەی 
دەدرێنە  و  دەکرێن  دەسبەسەر  دەکەن  یاری 
دادگا ، ساڵی رابردو مێدیاکانی کۆماری ئیسالمی 
رایانگەیاند زانیاری هەفتا هەزار کەس دراوەتە دادگا 
کە خەریکی ئەو یاریەن لە هەمان کاتدا دو کەس لە 
بەڕێوبەرانی ئەو سایتانە و دە ئەکتەری سینەما و 
وەرزشوان دەسبەسەر کراون  بەشێکی بەرچاو لەو 
کەسانەی کە رێکالم بۆ ئەم جۆرە یاریانە دەکەن 
ئێران  لە  خەلکیان  زۆری  پارێیکی  کە  کەسانێکن 

بە بیانوی بازرگانی و کار لە ال بووە و پارەکانیان 
دراوسێ  واڵتانی  لە  یەکێک  لە  و  و   هەڵگرتووە 
نمایش  رێگای  لە  کەسانە  ،ئەم  بوون  نیشتەجێ 
خانوی  و  ژنان   ، مۆدێل  ئاخیر  ماشینی  کردنی 
خۆش و داراییەکانیانەوە سەرنجی الوان رادەکێشن 
بو نمونە میالد حاتەمی  یەکێک لەو کەسانە بوو 
رابردودا   مانگی   لە  کە  بوو  نیشتەجێ  تورکیا  لە 
کۆماری  رادەستی  توکیاوە  دەوڵەتی  الیەن  لە 
سەرنجراکێشە  زۆر  لێرەدا  ئەوەیکە  کرا  ئیسالمی  
دیپۆرت  کە  کەسانەی  ئەو  سەرجەم  کە  ئەوەیە 
کاریان  لە  بەردەوامن  کە  ئەوانەش  و  کراونەتەوە 
کۆماری  بااڵی  بەرپرسانی  لەگەڵ  خزمایەتییان   ،
ئیسالمی هەیە ،  گرتنی الوێک کە رێکالم بۆ ئەم 
بەڕێوبەری  بە  کردنی  تۆمەتبار  و  دەکات  سایتانە 
سایت لە دادگایکی داخراودا تەنیا بۆ شاردنەوەی 
راستیەکانە ئەو راستیە کە کەسانی سەرەکی پشتی 
پەردەی بەڕێوبردنی ئەم سایتانە کێن چۆن دەکرێت 
بکرێن  هەواڵە  ئێرانەوە  بانقەکانی  لە  یاری  پارەی 
گرتنی  لەگەڵ  نەزانێت  بەوە  بانکی  سیستمی  و 
بەڕێوبەری هەر سایتێک و داخسنی خێرا سایتێکی 
هەواڵەی  شێوازی  لەو  هەر  و  بێ  دەسبەکار  تازە 

بانکیە کەڵک وەربگرێ ؟ 
یەکگرتوەکانی  ویالیەتە  هاتنەدەرەوەی  پاش  لە 
لەسەر  گەمارۆکان  دانانی  و  بەرجام  لە  ئەمریکا 
کۆماری ئیسالمی بەردەوام لە الیەن بانکی ناوەندی 
دۆزینەوەی  بۆ  دراوە  هەوڵ  ئیسالمیەوە  کۆماری 
رێگای دەس خستنی پارەی رەش ، ئەمەش یەکێک 
لە رێگاکانی دەس خستنی پارەی رەشە لە الیەن 
ئەو  سەرەکی  بەرێوبەرانی   ، ئیسالمیەوە  کۆماری 
سایتانە لە الیەن کۆماری ئیسالمیەوە دابین دەکرێن 

لە  دەکۆڵیتەوە  کەیسانە  جۆرە  لەو  کە  کاتێک  و 
بەرپرسی  کورێکی  دەستی  دەردەکەوێت  کۆتایدا 
بااڵی کۆماری ئیسالمیان تێدایە ، سەرجەم کاری 
بانکیەکان لە الیەن  بانکی ناوەندی ئێرانەوە دەکڕێ 
و زۆربەی هەواڵەکانی بانکی بە شێوەی کارت بە 
ئەو  بەرێوبەرانی  کردنی  دەسبەسەر  بابەتی  کارتە 
رێکالمی  حاڵەتی  ئیسالمی  کۆماری  بۆ  سایتانە 
و  خەڵکدا  ناو  لە  باسە  ئەو  وروژاندنی  بۆ  هەیە 
پەیج  و  سیما  و  سەدا  لە  کەڵک  مەبەستەش  بەو 
لەو  یەکێک   ، وەردەگرن  خۆیان  سایتەکانی  و 
سەبارەت  ئیسالمی  کۆماری  بۆ  کە  هۆکارانەی 
ئێف  رێکخراوەی  مەرجەکانی  کردنی  پەسند  بە 
و  بێت  گەر  کە  ئەوەیە  رێگرە  ئێف  تی  ئەی 
الیەن  لە  بانکی  سیستمی  بکا  پەسند  مەرجەکان 
ئەو رێکخراوەوە دەخرێتە ژێر چاوەدێری ، هەموو 
مەجالی  چیتر  و  دەکریت  کۆنترۆڵ  بانکیەکان  هەواڵە 
بۆی  ئیسالمی  کۆماری  نامێنێت  کارانەیان  جۆرە  ئەم 
گرینگ نیە لە چ رێگایکەوە و چۆن پارەی دەس بکەوێ 
تەنیا پارەکەی بۆ گرینگە گرینگ نیە چەن کەس دەبنە 
قوربانی و خەڵک چییان بە سەر دێ ، الوێک بە هەزاران 

هیوا و ئاوات فریو ئەدرێ و تەواوی سەرمایەی ژیانی 
لە یەک چرکەدا دەدۆرێنێ ، ژیان و سامانی خەڵک الی 
کۆماری ئیسالمی هیچ گرینگیەکی نیە لە پشتی پەردە 
کۆمەڵێک پیالنی دوور لە هەموو پێوەرێکی مرۆڤایەتی 
بەغای  مانەوەو  قوربانی  دەکاتە  خەڵک  و  دادەرێژێت 
خۆی  بۆ نمونە رۆژ نیە چەند کەس بە تۆمەتی فرۆشتن 
نەدا  سێدارە  لە  هۆشبەرەکان  مادە  کردنەوەی  باڵو  و 
بەاڵم رێژەی گیرۆدە بوان رۆژ لە دوای رۆژ زیاد دەکات 
دوازدە  ژێر  بە  گەیشتووە  هێنەران  کار  بە  تەمەنی   ،
ساڵ ئەمە رێک وەکو بابەتی سایتەکان وایە کۆمەڵێک 
کەس دەگرن لە دادگایکی داخراودا حۆکمی سێدارەیان 
سەرەکی  مۆرەکانی  الوە  لەو  و  دەسەپێنن  سەردا  بە 
هۆشبەر  مادەی  نە  و  ئەدەن  کارەکانیان  بە  درێژە 
کۆتایی دێ و نە سایتەکان بنبڕ دەبن  لە کاتێکدا کە 
خەلک لە خراپترین دۆخی ئابوریدا ژیان بە سەر دەبەن 
مۆرەکانی کۆماری ئیسالمی لە ژێر ناوی شانس وبەختدا 
و  دەکەن  لێ  دزیان  ئاشکرا  بە  قۆمار  سایتەکانی  بە 
گیفانی هەژاران بەتاڵتر دەکەن لە کۆتایشدا شانۆیەک 
رێک دەخەن کە گوایە دژی ئەو کارەن و ئەوانەش کە 

دەیکەن تاوانبارن 

قوماری ئۆنالین دیاردەیەکی نوێ لە ئێران

مانی مەلەک



7ژماره  )105( ساڵی هەشتەم،2021/03/29 dwaroj.net

   

بە  ئاماژە  دەرمان  یا  ماددە  وشەی 
جیا  کە  دەوترێ  شتێک  جۆرە  هەر 
کیمییایی  شێوازی  بە  و  خواردن  لە 
دەگۆڕێ.  جەستە  کردەوەی 
ماددەگەڵێک کە لەسەر کردار، ئاکارو 
رەوشت و وشیاریی کاریگەرییان هەیە 
،ماددە هۆشبەرەکان ناو دەنرێنن. هەر 
وەکو:  ڕێگەپێدراو  دەرمانەکانی  دوو 
ئەلکول،  هێوەرکردنەوە،  دەرمانی 
وڕێگەپێنەدراو  و   کافئین  نیکۆتین، 
 ... و  هێروئین  جوانا،  ماری  وەکو: 
دەبێ  ئەژمار.  دێنە  گرووپە  لەم 
یا  ڕێگەپێدراو  کە  روو  بخەینە  ئەوە 
ڕادەی  دیاریکەری  ڕێگەپێنەدراو، 
نمونە  بۆ  نییە،  وزیانیان  زەرەر 
بۆ  و  کراوە  قەبووڵ  بەعام  نیکۆتین 
بەکارهێنانی یاسایێکی کەم داندراوە 
نیکۆتین  ئەوانە  سەڕەرای  بەاڵم 
زۆرتر لە هەموو ماددە هۆشبەرەکان 
زەرەری هەیە و سااڵنە دەبێتە هۆی 
 ٣٦٠٠٠٠ لە  زۆرتر  لەدەستدانی  گیان 

کەس.
عام  بە شێوەی  هۆشبەرەکان  ماددە 
وشیاری  و  کردار  و  ڕەوشت  لەسەر 
کاریگەری دادەنێن، چونکە لە ڕێگەی 
تایبەتی بایۆلۆژی-کیمیایی کارەگەری 
دووپاتە  بە  دادەنێن.  مێشک  لەسەر 
ماددەکان  بەکارهێنانی  کردنەوەی 
بە  کەسەکە  بەستراوەیی  ئەگەری 
دەبێت.  زیاتر  ماددەکان  لە  هەریەک 
هۆشبەرەکان  ماددە  بەستراوەیی 
هەیە  بەرچاوی  تایبەتمەندی   ٣
بەو  خووپێگرتن،  لە١.  بریتیین  کە 
مانایەی کە کەسەکە بەردەوام دەبێت 
بڕی  بەکارهێنانی ماددەکە زیاترکات 
پێشوو  هەستی  هەمان  بە  بۆئەوەی 
بگات. ٢. نیشانەکانی والنانی ماددە؛ 
دابڕان  لەگەڵ  کەسەکە  کە  بەومانای 
لە ماددەکە کاردانەوەی جەستەیی و 
دەروونی ناخۆشی دەبێت. ٣. هەستی 
کە  بەومانەی  بەکارهێنان؛  زۆر  بە 
بیهەوێت  کە  لەوەی  زۆرتر  کەسەکە 
ماددەکان بەکاربهێنێت، هەوڵ دەدات 
ڕێژەی ماددەکە کونترۆڵ بکات بەاڵم 
هێنانی  بەدەست  بۆ  و  ناتوانێت 
زۆرترین کات تەرخان دەکات. ماددە 
هۆشبەرەکان بە گشتی بە ٥ گرووپ 
دابەش کراون؛ ماددە خاوکەرەوەکان، 
ماددە  ئەفیوونیەکان،  ماددە 
وەهماوێکان،  ماددە  بزوێنەرەکان، 
لەمانە  هەریەک  کە  شادانەکان، 
خۆیان بەچەند بەش دابەش دەکرێن. 
ماددە خاوکەرەوەکان؛ دەرمانگەڵێکن 
ناوەندی  دەماری  کۆئەندامی  کە 
ماددەکانی  وەکوو؛  دەکەن  سڕوخاو 
خەو،  بوونەوە،حەبی  هێوەر 
لە  زۆرتر  و  هۆرلووشەیی  ماددەکانی 
بەکارهێنانی  بەدوای  الکل.  هەموان 
الکل، بە خێرایی دەچێتە ناو روودە 
و مێعدە ولەوێرا دەرژێتە ناو خوێن و 
بەمجۆرە دەگاتە سەرتاسەری جەستە 

مێشک  لەسەر  کاریگەری  زۆرترین  و 
دادەنێت. ڕێژەی خەستی الکل لەناو 
خوێندا بە ٣٪ تا ٥٪ دەگات) ٣٠ تا 
لیتر  لەناو ١٠٠ میلی  ٥٠ میلی گرەم 
خوێندا(،  لە خەستی ١٪ گرفتێکی 
هەستیاری  ئەندامەکانی  لە  بەرچاو 
کەسەکە  و  دێت  پێش  جووڵەیی  و 
لە  دەکات،  قسە  بڕین  بڕین  بە  زۆر 
کۆنترۆڵی  تەواوی  بە   ٪٢ خەستی 
خۆی لەدەست دەدات و لە خەستی 

گیانلەدەستانی  ئەگەری   ٪٤ لە  زیاتر 
پێناسەی   ، جیهاندا  هەموو  لە  دەبێت. 

مەستی خەستی سەروی ١٪ دە. 
هەموو  و  تریاک  ئەفیونێکان؛  ماددە 
ماددە  گشتی  بە  کە  وەرگیراوەکانی 
ماددەگەڵیکن  دەنرێن،  ناو  ئەفیونێکان 
کارکردی  خاوکردنەوەی  رێگای  لە  کە 
کۆئەندامی دەماری ناوەندی، هەستیاری 
هەستە  بە  دانەوە  واڵم  هێزی  جەستەو 
دەکەنەوە.  کەم  جووڵێنەرەکان 
 ، ماددەکان  لە  دەستە  ئەم  ئەگەرچی 
بە هۆی تایبەتمەندییانەی کە دژی ژان 
هەیە  پزیشکیان  مەسرووفی   هەیانە، 
بەاڵم بە هۆی کاریگەری لەسەر ڕەوشت 
کردنەوەی  کەم  هۆی  دەبێتە  و  هەیە 
زۆریان  نایاسایی  مەسرەفی  دڵەراوکێ، 
وشککراوی  شیرەی  تریاک،  هەیە. 
کۆمەڵیک  هەوادایە،  لەناو  خەشخاش 
ماددەی کیمیایی وەکوو، مورفین،هرۆئین 
کۆدۆئین  دایە.  لەناوی  کۆدۆئین  و 
هێرۆئین  و  مۆرفین  لە  کاریگەری  
کەمترە، زۆرترین مەسرووف بە شێوازی 

هێرۆئینە چونکە هەم بە هێزترە و هەم 
بۆ قاچاق ئاسانترە. تەواوی ماددەکانی 
بە  تایبەت  مولوکوولێکی  بە  ئەفیونی 
مێشکدا  ناو  لە  ئەفیونی  وەرگری  ناوی 
دەچەسپن. جیاوازی نءوانیان پێوەندی 
بە  خێراییەک  چ  بە  کە  هەیە  بەوە 
وەرگرەکانەوە دەچەسپن و بە چ کاتێک 
جۆرە  ئەم  دەبن.  چاالک)ئەکتیڤ( 
دەرزی  یا  دووکوڵ  شێوازی  بە  ماددانە 
ماوەی  لە  و  دەهێنرێن  بەکار  وشاندن 
ئاستی  بە  خوولوک  جين  لە  کەمتر 
بە  گەیشتن  دەگەن.  مێشک  سەرووی 
بێت،  خێراتر  هەرچەندە  سەروو  ئاستی 
ئەو  زیاتترە.  لەدەستدان  گیان  ئەگەری 
هەڵمژینەوە  رێگای  لە  کە  ماددانەی 
لووت  شاڵوی  لە  بەکاردەهێنرێن،دەبێ 

تێپەربن درەنگتر بە مێشک دەگەن. 
پێچەوانەی  بە  بزوێنەرەکان؛  ماددە 
ئەفیونێکان،  و  خاوکەرەوەکان  ماددە 
ماددەگەڵێکن کە هۆشیاری وورووژاندنی 
بڕی  ماددانە  ئەم  دەکەن،  زۆر  گشتی 
ئامین)پیک  تەک  دەماری  نامەبەری 
عصبی تک آمین( وەکوو: نۆرا پینفرین، 
لە  اپینفرین،  سرۆتۆنین،  دۆپامین، 
ئاکامدا  دەکەن،لە  زۆر  سیناپسدا  ناو 
دەروون  و  جەستە  گشتی  ورووژاندنی 
جەستەیی،  بواری  لە  دێنن.  وەدی 
خوێن  زەختی  و  دڵ  ترپەی  خۆربوونی 
و لە بواری دەروونی هۆشیار کردنەوەی 
دەدات.  روو  کەسەکە  زۆری  یەکجار 
کافئین،  کۆکائین،  ئامفیتامین،  وەکوو؛ 
وێدەچێت  زیاتر  ماددانە  ئەم  نیکۆتین، 
کەم  و  خۆیی  بە  متمانە  زۆرکردنی  بۆ 
بەکار  خەو  و  بیتاقەتی  کردنەوەی 

دەهێنرێنن.
کایگەری  کە  وەهماوێکان؛  ماددە 
ئەزموونەکانی  ئالووگۆرکردنی  گشتیان 
تێگەیشتنی هەستە. ئەم ماددانە دەبنە 
هۆی کاریگەری لەسەر ئەو هەستانەی، 
دنیای  لەدەروەی  و  ناوەوە  لە  کە 
خۆمان دەیکەین. جوڵێنەرە ئاساییەکان 
دەبینین  تازە  رووداوی  وەکوو  سروشت 
زۆر  رەنگەکان  و  دەنگ  نموونە،  بۆ 
دەبینین  سەرسوورهێنەر  شێوازی  بە 
ئالووگۆڕی  واها  کات  و  دەبیستین  و 

بە  چرکە  یەک  رەنگە  کە  دێت  بەسەر 
چەن کاتژمێر هەست بکەین. هێندێک لە 
ماددە وەهماوێکان لە رووەکەکانی وەکوو 
لە  کاکتوس وسیلۆسیبین  لە  مێسکالین 
قارچک بەدەست دێن و زۆربەشییان لە 
تاقیگاکان ساز دەکرێن،وەکوو ال اس دی 
یا پی سی پی. ال اسس دی ماددەیەکی 
بێ ڕەنگ و بێ تام و بێ بۆنە کە وەکوو 
یان  قەند  کڵۆی  لەناو  بون  پەیوەست 
سی  پی  دەفرۆشرێت.  کاغەز  الپەرەی 
بازارەکاندا  لەناو  گەرد  ناوی  بە  پی، 

دەفرۆشرێت.
هەر  سشادانەکان  ڕووەکی  شادانەکان؛ 
لە زەمانەکانی زووە بە هۆی کاریگەری 
گوڵەکانی  و  بەرگ  دەچاندرا.  ڕەوانی 
ئەم رووەکە بۆ درووستکردنی ماریجوانا 
باو  ششێوەی  بە  دەهێنرێت،  بەکار 
ڕووەکە  ئەم  وبەستووی  ڕەق  جیوەی 
دەندرێت،  ناو  بنگ(  حەشیشی)  کە 
حەشیش  و  ماریجوانا  دێنن.  بەکاری 
زۆربەی کاتەکان دووکەڵ دەکرێت بەاڵم 
وەکوو  خواردن  و  چا  لەگەڵ  هێندێجار 
هێنانی  بەکار  دێنن.  بەکاری  خۆراکی 
بڕێکی کەم لەم ماددانە )٥ تا ١٠ میلی 
گرەم( سەرخۆشێکی کەم وەدی دێنێت 
بەاڵم بەکارهێنانی ٣٠ تا ٧٠ میلی گرەم 

کاردانەوەی تووندی دەبێت. 
سەرەتا  ماددانە  ئەم  زۆربەی  ئەگرچی 
بەاڵم  هێنراون  بەکار  دەرمان  وەکوو 
هۆی   بوونەتە  کاتتدا  درێێژەی  لە 
بەستراوەیی وهۆگربوون. بەستراوەیی بە 
ماددە هۆشبەرەکان، تێکچوویەکی رەوان 
پزیشکی و دەروونناسانەیە و لە الیەک 
بنەماڵەکەی  و  کەسەکە  لە  بەختەوەری 
لە الیەکی ترەوە زەرەری  دەستێنێت و 
گەڵدا  لە  زۆری  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی 
کەسی  ئەمانە  سەڕەرای  بەاڵم  دێت، 
موعتاد تاوانبار نییە بەلکوو نەخۆشیکی 
کەسانەی  ئەو  زۆربەی  لە  دەروونییە. 
ژێنێتیکییان  پێشینەی  بوونە  هۆگر  کە 
هەبووە، بەالم بەوەشەوە ئەو کەسانەی 
کە توندووتیژن، خۆحەزیان هەیە و دژی 
ماددە  دەکەنە  روو  زۆرتر  کۆمەڵگان 
کاریگەرییانەی  لەو  جیا  هۆشبەرەکان. 
ساڵمەتی  لەسەر  ماددانە  ئەم  کە 

کەسەکانییان  جەستەیی  و  دەروونی 
هەیە، کاریگەریی نەرێنی لەسەر بنەماڵە 
بە  و  دادەنێن  ئابووری  و  و  و کۆمەڵگا 
بەکارهێنانی بەردەوام ،کەسەکان تووشی 
نەخۆشی دەروونی، دڵەراوکە، تێکچوویی 
و  ئێسکیزۆفرنی  دەروونی،  و  ڕەوشت 
زۆربەی کاتەکان لە خۆدان و خۆکووژی 
ئێعتیاد  دیاردەی  هۆیەوە  بەم  دەبن، 
جەستەیی  شێوازی  دوو  بە  هۆگری  یا 
لە  مەبەست  دەدات.  روو  دەروونی  و 
کە  واتایەی  بەم  جەستەیی  ئێعتیادی 
نیشانەگەڵیک وەکوو ئێشی ماسوولکەیی، 
هاتنەخوارەوەی  ماسووڵکەکان،  فڕینی 
ئاوی لووت، پژمین، سکچوون، ڕشانەوە، 
دوای   ... و  خۆراک  و  خەو  تێکچوونی 
دەردەکەون.  ماددەکان  بەکارنەهێنانی 
حەز  هەمان  مەبەست  رەوانی  ئێعتیادی 
ئەوەی  بۆ  کەسەکەیە  خولییایەی  و 
ئەوەی هیچ  بهێنیت بێ  بەکار  ماددەکە 
لێدەرکەوتبێت.  جەستەیی  نیشانێکی 
لەم ڕووەوە بۆ دەرمانی ئێعتیاد دەبیت 
شێوازی  دوو  بە  دەرمان  پرۆسەی 
جەستەیی و دەروونی بکرێت. پرۆسەی 
دەرکردنی  بە  جەستەیی  دەرمانی 
کردنی  جێگر  و  جەستە  لە  ماددەکان 
دەرمانی  پرۆسەی  کاریگەر،و  دەرمانی 
تاکەکەسی،  ،رەواندەرمانی  بە  دەروونی 
گرووپ دەرمانی، جێگر کردن، چاالکیی 
جەستە  هێوەرکردنەوەی  بە  تایبەت 
متمانە  دەرمانی،  رەوشت  دەروون،  و 
گۆڕینی  بۆ  خۆناسین  و  خۆیی  بە 
بەرامبەر  نەخۆش  کەسی  بۆچوونی 
هەروەها  هۆشبەرەکانە.  ماددە  بە 
هاندانی  و  پاڵپشت  درووستکردنی 
کەسی نەخۆش و بنەماڵەکەی یەکیک 
پرۆسەی  سەرەکێکانی  ئامانجە  لە 

دەرمانە.
    

کۆمەاڵیەتی

سروە مستەفازادە

ماددە هۆشبەرەکان

وشەی ماددە یا دەرمان 
ئاماژە بە هەر جۆرە 

شتێک دەوترێ کە جیا 
لە خواردن و بە شێوازی 
کیمییایی کردەوەی جەستە 

دەگۆڕێ. ماددەگەڵێک 
کە لەسەر کردار، ئاکارو 
رەوشت و وشیاریی 

کاریگەرییان هەیە ،ماددە 
هۆشبەرەکان ناو دەنرێنن. 

هەر دوو دەرمانەکانی 
ڕێگەپێدراو وەکو: 

دەرمانی هێوەرکردنەوە، 
ئەلکول، نیکۆتین، کافئین 
و  وڕێگەپێنەدراو وەکو: 

ماری جوانا، هێروئین و ... 
لەم گرووپە دێنە ئەژمار. 
دەبێ ئەوە بخەینە روو کە 

ڕێگەپێدراو یا ڕێگەپێنەدراو، 
دیاریکەری ڕادەی زەرەر 
وزیانیان نییە، بۆ نمونە 
نیکۆتین بەعام قەبووڵ 
کراوە و بۆ بەکارهێنانی 
یاسایێکی کەم داندراوە 
بەاڵم سەڕەرای ئەوانە 

نیکۆتین زۆرتر لە هەموو 
ماددە هۆشبەرەکان 

زەرەری هەیە و سااڵنە 
دەبێتە هۆی گیان 

لەدەستدانی زۆرتر لە 
360000 کەس.
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میراتی رژیمی ئیسالمی لە کوردستان

رژیمی ئیسالمی بۆ خەڵکی کورد وەک 
رژیمە  ئەم  دەسەاڵتی  وایە،  تاعوون 
بۆ چەن دەیە درێژەی کێشاوە و هەر 
بەو بۆنەوە بە هەزاران کەس بوونەتە 
قوربانی و هیچ رێزیکیش لەو مردوانە 
شوینی  ئەوەی  بێ  بە  و  نەگیردراوە 
گۆڕەکانمان  و  بێت  دیار  ناشتنییان 
نیشان بدەن، تەرمەکانیان لە شەودا، 
وەک شەمشەمە کوێرە و بە دزییەوە 
شاردویانەتەوە و بە کۆمەڵ نێژراون. 
ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە هیچ کام لەو 
کوردستان  لە  رژیم  کە  بەرپرسانەی 
ئێرە  خەڵکی  کردون،  نیشتەجێی 
لە  بەرژەوەندییان  و  ویست  نەبون، 
نییە  کوردستاندا  قازانجی  و  مانەوە 
بەسیج،  پاسدار،  سەرباز،  نەبوە،  و 
فەرماندار، پارێزگار، دایرەی شارەوانی 
و شارەبانی و ... هتد ئەمانە هەموو 
تاعوون بوون کە روویان لە ڕۆژهەاڵتی 
و  کەمتیار  بوونە  و  کرد  کوردستان 
تەنانەت ڕێزیان لە مردوەکانیشمانیان 

نەگرت.
ناوچەیەکی  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی 
سنوورێکی  هەم  دەوڵەمەندە، 
کوردستانی  لەگەڵ  هەیە  دوورودرێژی 
باکوور و باشوور کە رژیم لەم رێگەوە 
بە هۆی ناردنی کەلوپەل، خواردەمەنی 
زۆری  قازانجێکی  گاز  و  نەوت  و 
سەرچاوە  باری  لە  و  دەسدەکەوێ 
سروشتییەکان دەوڵەمەندە و کانگا و 

نەوت و گازی زۆری هەیە.
دوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 
بە  ئیسالمی  رژیمی  زایینی  ١٩٧٩ی 
سەر  بۆ  هێرشیان  خومینی  فەرمانی 
خومینی  و  پێکرد  دەست  کوردستان 
دەریاوە  و  ئاسمان  و  زەوی  لە  وتی 
هێرش بکەنە سەر کوردستان، هەر لە 
بەیانی ئەو فەرمانەوە بە دەیان هەزار 
سپیەوە  کفنی  بە  پاسدار  و  بەسیج 
دەست  کوردستان  سەر  بۆ  هێرشیان 
تاعوونیان  خۆیان  لەگەڵ  و  پێکرد 
ئێستەش  تا  و  هێناین  دەیاری  بۆ 
تاعوونی ئاسەواری خراپی بوونیان لە 

کوردستان بووەتە میراتی گرنگی 

ئەوەش  و  ئێران  ئیسالمی  رژیمی 
وایکردوە کە ئەم بەشە لە کوردستان 
و  ئابووری  بواری  لە  گشتی  بە 
و  بێت  وێران  ئابوورییەوە  ژێرخانی 
کوردستان  لە  رژیم  کاولکاریەکانی 
خراپەکانی  کاریگەرییە  و  بێسنوورە 
هۆی  بە  داگیرکارییە  و  هێرش  ئەو 
کۆروناوە  نەخۆشی  و  گەماڕۆکان 
ئەو  و  کردوە  زیادی  قات  چەندین 
بەرپرسانەی رژیم لە خۆدی تاعوون، 
و  مەترسیدارترن  کوردستان  بۆ 
کوردستان  لە  ئەوان  کە  وێرانیەک 

دروستیان کردوە لە هەژمار ناێت.
کە  دەیەیە  چوار  لە  زیاتر 
حوکمی  ئێران  ئیسالمی  رژیمی 

ئەو  دەکات،  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی 
بۆ  کوردستان  لە  رژیم  کە  میراتەی 
تەنها  جێهێشتوە،  بە  خەڵکەکەی 
کاولکاری و دڕندەیی و وێرانی بووە و 
لەم ماوەدا لە هەر سەد بەرپرسەک کە 
رژیم لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دایناوە 
بە  ناوچەکەن.  خەڵکی  کەسیان  سێ 
شاری  ئەنجوومەنی  ئەندامێكی  وتەی 
ئاستی  لە  سنە  پارێزگای  سنە، 
ئێراندا لەو پارێزگایانەیە، كە كەمترین 
هەرچەن  هەیە.  خۆجێییان  بەرپرسی 
هەموو  لە  حکوومەتی  دەسەاڵتدارانی 
ناوچەکان لە دەیان فیلتێر ڕەد دەبن 
وەفادارییان  کە  کەسانێک  تەنها  و 
کاریان  دەلمابێ  دەسەاڵتداران  بۆ 
پێدەسپێردرێ هێشتا بەرپرسانی بااڵی 
کە  هەیە  ئەوەیان  ترسی  حکوومەت 
ئەگەر کەسانێک لە خەڵکی ناوچەکە 
بێنە سەرکار لە دەرد و مەرگی خەڵک 
بۆ خەڵک  کارێک  بیانەوێ  و  تێبگەن 
کەسانەی  ئەو  زۆربەی  بۆیە  بکەن، 
حکوومەتییە  کارە  کوردستان  لە 
لە  پێسپێردراوە  گرینگەکانیان 
و  هاتوون  دیکەوە  ناوچەکانی 
زۆربەیان لە هێزە سەرکوتکارەکانی 

حکوومەتن. 
دۆخی خراپی ئابووری و گوشارەکانی 
سەر خەلکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
کە سەرچاوەی هەموویان دەسەاڵتی 
داگیرکەری سەرمایەداریی ئیسالمیی 
دەیان  تووشی  کۆمەڵگای  ئێرانە 
کۆمەاڵیەتیی  خەساری  و  گرفت 
ڕیژە  بەرزبوونەوەی  کردووە. 
خانەوادەکان،  لەبەریەکترازانی 
تووشبووان  ژمارەی  زیادبوونی 
دابەزینی  و  مادەسڕکەرەکان  بە 
زۆربەی  )کە  تووشبووان  تەمەنی 
خەڵک لەو بڕوایەدان کە سیاسەتی 
خودی ڕژیمە و بەڵگەی زۆریش هەن 
دەسەلمێنن(،  مەسئەلەیە  ئەو  کە 
بەرزبوونەوەی ژمارەی تاوانەکان و 
هتد نموونەکانی ئەو خەسارانەن. 

رژیم  میراتەکانی  لە  دیکە  یەکێکی 
بێکاری و هەژارییە لە کوردستان، 
ڕۆژهەاڵتی  کە  دەزانن  هەمووان 
گاز،  »نەوت،  خاوەن  کوردستان 
زێر، ئاسن و سەدان کانی دیکەیە، 
بە  کارگانە  لەو  تەنانەت  بەاڵم 
نەوتیش  و  زێر  کانی  لە  تایبەتی 
کار  کورد  کریکاری  نادەن  ریگە 
واڵتانی  یا  شوێن  لە  و  بکات 
و  دینن  پسپۆر  و  کارێکار  دیکەوە 
کاریی پێدەکەن، هەر بۆیە خەڵکی 
کردن  پەیدا  کار  بۆ  ناچارن  کورد 
گەورەکانی  شارە  و  تاران  لە  روو 
دۆخی  لە  ئەویش  کە  بکەن  دیکە 
ئێستەدا کە هەموو ئیران بە هۆیی 
گەماڕۆکانەوە دەناڵێنن و نەخۆشی 
کۆروناش بۆەتە کێشەێکی گەورەتر 
توشی  کورد  کریکاری  خەڵک  بۆ 
ئاڵوز  کێشەی  و  قەیران  دەیان 
هەژاری  ئێستا  و  دەبێت  و  بووە 
گەیشتوەتە  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی 
هێلی  و  مەترسیدار  ئاستێکی 

سووری بەزاندوە.
رژیمێکی  ئیسالمی  رژیمی 
کوردستانی  و  سەرکوتگەرە 
و  کردوە  میلیتاریزە  گشتی  بە 
کوردستان  لە  رژیمە  ئەو  جنایەتی 
رخنەگەرانی،  نەیاران   و  دژی  بە 
هیچ کۆتایی  و سنوورێک ناناسێت. 
رژیمە  ئەم  دەسەاڵتی  ماوەی  لە 

هەزاران کەس ئێعدام کراون. 
ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی 
خەسارە  هەژاری،  لە  بێجگە 
کۆمەاڵیەتییەکان و ژیانێکی تاڵ بۆ 
دیکەی  هیچی  کوردستان  خەڵکی 
دەسەاڵتی  سااڵنی  لە  نەبووە. 
کۆماری ئیسالمیدا  هەزاران کەس 
لە هاوواڵتیانمان بە هۆی ناڕەزایی 
دەربڕینیان بەرانبەر بە داگیرکەران 
و چەوسێنەران زیندانی، ئەشکەنجە 

کەس  سەدان  کراون.  ئیعدام  و 
حکوومەتدا  زیندانەکانی  لە  ئەمڕۆ 
تەنانەت  دۆخدان.  خراپترین  لە 
مافی  چاالکانی  و  ژینگە  چاالکانی 
زمانی  مامۆستاکانی  و  مندااڵن 
شەپۆلی  بەر  دەکەونە  کوردیش 
و  ئەمنییەتییەکان  دەزگا  گرتنی 
ناتوانن بە ئاسوودەیی چاالکییەکانی 

خۆیان بکەن. 
کۆماری ئیسالمیی ئێران تاوانباری 
خەڵکی  ئازارەکانی  هەموو 
کوردستانی ڕۆژهەاڵتە و میراتی ئەو 
لەشفرۆشی و  و  ئیعتیاد  دەسەاڵتە 
گەندەڵی و هەژاری و دەیان دەردی 
حکوومەتە  ئەو  نەمانی  دیکەیە. 
چارەسەرکرانی  بۆ  هەنگاو  یەکەم 

گرفتەکانی خەڵکی کوردستانە 

محەمەد حەکیمی

رژیمی ئیسالمی بۆ خەڵکی 
کورد وەک تاعوون وایە، 
دەسەاڵتی ئەم رژیمە بۆ 

چەن دەیە درێژەی کێشاوە و 
هەر بەو بۆنەوە بە هەزاران 

کەس بوونەتە قوربانی و 
هیچ رێزیکیش لەو مردوانە 
نەگیردراوە و بە بێ ئەوەی 
شوینی ناشتنییان دیار بێت 
و گۆڕەکانمان نیشان بدەن، 

تەرمەکانیان لە شەودا، 
وەک شەمشەمە کوێرە و بە 
دزییەوە شاردویانەتەوە و 
بە کۆمەڵ نێژراون. ئەوەی 
گرنگە ئەوەیە کە هیچ کام 
لەو بەرپرسانەی کە رژیم 
لە کوردستان نیشتەجێی 

کردون، خەڵکی ئێرە نەبون، 
ویست و بەرژەوەندییان 
لە مانەوە و قازانجی 

کوردستاندا نییە و نەبوە، 
سەرباز، پاسدار، بەسیج، 

فەرماندار، پارێزگار، 
دایرەی شارەوانی و 
شارەبانی و ... هتد 

ئەمانە هەموو تاعوون 
بوون کە روویان لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
کرد و بوونە کەمتیار 
و تەنانەت ڕێزیان لە 
مردوەکانیشمانیان 

نەگرت.

رژیمی ئیسالمی رژیمێکی 
سەرکوتگەرە و کوردستانی 
بە گشتی میلیتاریزە کردوە 
و جنایەتی ئەو رژیمە لە 

کوردستان بە دژی نەیاران  
 و رخنەگەرانی، هیچ کۆتایی 
 و سنوورێک ناناسێت. لە 

ماوەی دەسەاڵتی ئەم رژیمە 
هەزاران کەس ئێعدام 

کراون. 
حکوومەتی ئیسالمیی ئێران 
بێجگە لە هەژاری، خەسارە 
کۆمەاڵیەتییەکان و ژیانێکی 
تاڵ بۆ خەڵکی کوردستان 
هیچی دیکەی نەبووە. لە 
سااڵنی دەسەاڵتی کۆماری 
ئیسالمیدا  هەزاران کەس 
لە هاوواڵتیانمان بە هۆی 

ناڕەزایی دەربڕینیان 
بەرانبەر بە داگیرکەران 
و چەوسێنەران زیندانی، 

ئەشکەنجە و ئیعدام کراون. 
سەدان کەس ئەمڕۆ لە 
زیندانەکانی حکوومەتدا 
لە خراپترین دۆخدان. 

تەنانەت چاالکانی ژینگە 
و چاالکانی مافی مندااڵن 
و مامۆستاکانی زمانی 
کوردیش دەکەونە بەر 
شەپۆلی گرتنی دەزگا 

ئەمنییەتییەکان و ناتوانن 
بە ئاسوودەیی چاالکییەکانی 

خۆیان بکەن. 
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حکوومەتی ئەردووغان لە چوارچێوەی هەوڵەکان 
ئایینی و  یاسای  بۆ جێگیرکردنی  کارەکانیدا  و 
پاشەکشە بە یاسا و کولتووری سیکوالر ڕایگەیاند 
کە لە کۆنڤانسیۆنی ساڵی ٢٠١١ ی ئیستانبۆڵ 
 ٤٥ کە  کۆنڤانسیۆنە  ئەو  پێی  بە  دەکشێتەوە. 
دەسەاڵتدارانی  کردبوو،  واژۆیان  ئورووپا  واڵتی 
ئەو واڵتانە دەبوایە یاسای تایبەت بۆ بەرگرتن 
بە توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان لە ناو خانەوادەدا 

و خەتەنە کردنی ژنان پەسەند بکەن. 
بەاڵم  درەنگ  هەنگاوێکی  بە  کۆنڤانسیۆنە  ئەو 
گرینگ بۆ پاراستنی ژنان بەرانبەر بە توندوتیژیی 
ناو بنەماڵە و ئەو توندوتیژییانەی کە کولتووری 
دواکەوتوو لەگەڵ خۆی دەیهێنێ و ژنان تووشی 

ئازار و گرفتی زۆر دەکا، دێتە ئەژمار.
 لە کاتێکدا کە چاوەڕوان دەکرا واڵتانی دیکەی 
و  بنەمایەک  بکەنە  کۆنڤانسیۆنە  ئەو  جیهانیش 
مەبەستە  ئەو  بۆ  جیهانی  گشتگیری  هەوڵێکی 
بکەوێتە گەڕ، حکوومەتی تورکییە کە ساڵهایە 

ئەردوغانەوەیە  ئیسالمیی  حیزبی  دەستی  بە 
یاسای  داوە  ئەوە  بۆ  هەوڵی  شوێن  زۆر  لە  و 
بکا،  جێگیر  سکوالر  یاسای  باتی  لە  ئایینی 
ڕوانگەی  کە  نیشانیدا  ئاشکرا  بە  کارەی  بەم 
تورکییە  دەسەاڵتداری  و حیزبی  دەسەاڵتە  ئەو 
بەرانبەر بە مافەکانی ژنان ڕوانگەیەکی ئایینیی 

دواکەوتووانەیە. 
و  کار  و  خانەوادە  وەزیری  زومروت  زەهرا 
توویتێکدا  لە  تورکییە  کۆمەاڵیەتیی  کاروباری 
نووسیویەتی: »یاسا قەزاییەکانی ئێمە ئەوەندە 
بەهێزن کە پێویستمان بە یاسای دیکە نییە.« 
و  ئورووپا  واڵتانی  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمە 
بەتایبەت باکووری ئورووپا کە خاوەنی بەهێزترین 
هێشتا  یەکسانیدا  بواری  لە  جیهانن  یاساکانی 
ئەو یاسایانە بە کەمدەزانن و پێیانوایە یاسای 
بە  بەرانبەر  توندوتیژی  بە  بەرگرتن  بۆ  تایبەت 

ژنان پێویستە. 
پاشکەوتووەکانی  و  کۆنسەرڤاتیڤ  هێزە 
تورکییە کە پاش هاتنەسەرکاری ئاک پارتی 
کەوتوونەتە  زیاتر  ئەردووغان  دەوڵەتی  و 
جووڵە و پشتیوانیی دەسەاڵت و دەوڵەتیان 

کۆنڤانسیۆنی  واژۆکرانی  پاش  پشتە،  لە 
ئیستانبووڵ دەڵێن ئەم پەیماننامەیە دەبێتە 
هۆی زیادبوونی ژمارەی تەاڵق و جیابوونەوە 
توێژانەی  ئەو  کە  دەترسن  لەوە  هەروەها  و 
خۆیان لە چوارچێوەی کولتووری هێترۆنۆرماڵ 
و شێوازی پیاوساالرانە و کۆنی دابەشبوونی 
دەسەاڵت لە ناو خێزانەکاندا نابیننەوە زیاتر 
بێنە مەیدان و داوای مافەکانی خۆیان بکەن. 

دەریخست  دیسانەوە  ئەردووغان  حکوومەتی 
و  داعەش  لە  کردنیان  پشتیوانی  کە 
لەبەر  یان  هەڵکەوت  بە  ئایینی  توندئاژۆیی 
مەسڵەحەتێکی سیاسی یان بە شێوەی کاتی 
نییە و ئەو دەسەاڵتە بە ناوەرۆک و لە بنەمادا 

دژی پێشکەوتن و مافە ئینسانییەکانە. 

سەری ساڵی نوێ و ناوی جەژنی نەورۆز 
وەکوو گەورەترین جەژنی نەتەوەیی کورد 
ئەو  تێکەڵە.  خۆشی  و  شادی  لەگەڵ 
جەژنە بەاڵم لە ژێر دەسەاڵت حکوومەتی 
جۆراوجۆری  توێژی  بۆ  ئێراندا  ئیسالمیی 
بۆ  لەوانە  و  نییە  مانای  یەک  کۆمەڵگا 
چینی  و  زەحمەتکێشان  و  کرێکاران 
گوشاری  و  زیاتر  گرانی  تەنها  چەوساوە 
بەدینەهاتووی  چاوەڕوانیی  و  زیاتر 
زیاتری منداڵکانیانی لەگەڵە. تەنها ئاوات 
و  تێروتەسەل  جەژنێکی  حەسرەتی  و 
خۆشیان لەسەر دڵ دەمێنێتەوە و بەس. 
یەکێکی دیکە لەو توێژانەی هاتنی نەورۆز 
بۆ زۆربەیان تەنها مانای شادی و خۆشی 
تێکااڵوە  ئازارەوە  و  ڕەنج  بە  و  نییە 
چەوساوە  چینی  ژنانی  بەتایبەت  ژنانن، 
و کەمداهات. بۆ ئەو ژنانە تەنانەت ئەگەر 
لەدەرەوەش کار بکەن، هەموو کاری پاک 
و خاوێن کردنەوەی تایبەتی سەری ساڵ 
و ئامادەکاریی میوانی و شت کڕین و ڕازی 
کردنی مندااڵنێک کە بە هۆی دۆخی خراپی 
ناگەنە  گرانییەوە  و  خانەوادە  ئابووریی 
ئاوات و خواستەکانیان، تەنها بەشێک لەو 
بارە زیادییانەن کە دەکەونە سەرشانیان. 
زۆربەی کات پیاوانی خانەوادەکان ئامادە 
ئامادەکاریی  ئەرکەکانی  بەشداری  نیین 
کارێکی  وەکوو  ئەرکە  ئەو  و  بن  نەورۆز 
ژنانە دادەنێن و تەنانەت ئەگەریش ئامادە 
کارەکە  بۆڵەبۆڵەوە  و  مننەت  بە  بن، 
بە  لوتفێکیان  ئەوەی  وەکوو  و  دەکەن 

ژنەکان کردبێ، حیسابی دەکەن. 
هەرچەن ئەمساڵ بە هۆی پەتای کۆرۆناوە 
ڕادەیەک  تا  بازاڕەکان  و  دووکان  دۆخی 

لە  ئاساییدا  کاتی  لە  بەاڵم  بوو  جیاواز 
نەورۆزدا  پێش  و  ساڵ  کۆتایی  ڕۆژانی 
و  پاساژ  و  مۆڵ  شلووغیی  و  قەرەباڵغی 
شەقامەکان هاومانایە لەگەڵ تووش بوونی 
بەر  کەوتنە  و  ئەزیەت  و  ئازار  بە  ژنان 
شێوازی جۆراوجۆری دەسدرێژیی جینسی. 
لە قسە و مەتەڵەک و تەعلیقەوە بگرە تا 

دەس بۆ بردن و ئازاردانی جەستەیی. 
لە کۆتایی هەموو سەخڵەت و ئازارەکانی 
و  دەستپێدەکا  نەورۆز  لە  بەر  کە  ژناندا 
بەردەوامە،  نەورۆز  پشووی  درێژایی  بە 
دیسان ژنان کە دەکەونە بە تانە و توانج و 
هەموو کەموو کورتی و شتە نەبەدڵەکانی 
میوانییەکان و ماڵەکە وەکوو تاوانی ئەوان 
دادەنرێ و بە هۆیەوە سەرکۆنە دەکرێن. 
پیاوساالری  کاریگەریی کولتووری  ژێر  لە 
زاڵدا، ئەرک و کاری ناو ماڵ و بەخێوکردنی 
ژنانە  کاری  وەکوو  میوانداری  و  منداڵ 
ژنان  کاتێکدا  لە  تەنانەت  و  دەبینرێن 
تەنانەت  و  کار دەکەن  ماڵ  لە دەرەوەی 

لە  هەیە  بااڵیان  خوێندنی  کە  ژنانێک 
ماڵەوە دیسان وەکوو 

ئاستی  بەرزبوونەوەی  و  بوون  لەماڵەوە 
لەو  دیکە  یەکێکی  ماڵ  ناو  توندوتیژیی 
ئازارانەی کە زۆر جار لە کاتی پشووەکاندا 
ژنان  بەرۆکی  نەورۆزی  پشووی  لەوانە  و 
ئاساییەکان  کاتە  لە  زیاتر  و  دەگرێ 

ئازاریان دەدا. 
بۆ  نەورۆز  پشووی  و  نەورۆز  ئەوەی  بۆ 
هەموو ئینسانەکان تەنها موژدەی شادی و 
بەهار و خۆشی و پێکەوەبوونێکی دڵخواز و 
خۆش بێ، پێویستە ڕوانینی پیاوساالرانە 
بنەبڕ بکرێ و ئینسانەکان جیا لە ژن و 
دیکە  جنسییەتێکی  هەر  یان  بوون  پیاو 
و  بکرێن  سەیر  ئینسان  وەکوو  تەنها 

مافەکانیان لەبەرچاو بگیرێ. 
و  یەکسانیخوازان  ڕاستەقینەی  جەژنی 
مرۆڤ دۆستان ئەو نەورۆزەیە کە ژن بوون 
نەبێتە هۆی ئازار و هەموومان وەکوو یەک 
چێژ لە نوێبوونەوەی سروشت وەرگرین. 

ئەسعەد دوروودی

حکوومەتی ئیسالمییەکان لە تورکییە دژی مافی ژنانە

نەورۆزیش بۆ ژنان شادی ناهێنێ
دڵنیا ڕۆژهەاڵت

لە کۆتایی هەموو سەخڵەت 
و ئازارەکانی ژناندا کە بەر 
لە نەورۆز دەستپێدەکا و 

بە درێژایی پشووی نەورۆز 
بەردەوامە، دیسان ژنان کە 
دەکەونە بە تانە و توانج و 

هەموو کەموو کورتی و شتە 
نەبەدڵەکانی میوانییەکان 
و ماڵەکە وەکوو تاوانی 

ئەوان دادەنرێ و بە هۆیەوە 
سەرکۆنە دەکرێن. 

لە ژێر کاریگەریی کولتووری 
پیاوساالری زاڵدا، ئەرک و 

کاری ناو ماڵ و بەخێوکردنی 
منداڵ و میوانداری وەکوو 

کاری ژنانە دەبینرێن و 
تەنانەت لە کاتێکدا ژنان لە 
دەرەوەی ماڵ کار دەکەن و 
تەنانەت ژنانێک کە خوێندنی 

بااڵیان هەیە لە ماڵەوە دیسان 
وەکوو 

لەماڵەوە بوون و 
بەرزبوونەوەی ئاستی 

توندوتیژیی ناو ماڵ یەکێکی 
دیکە لەو ئازارانەی کە زۆر جار 
لە کاتی پشووەکاندا و لەوانە 

پشووی نەورۆزی بەرۆکی 
ژنان دەگرێ و زیاتر لە کاتە 
ئاساییەکان ئازاریان دەدا.



ژماره  )105( ساڵی هەشتەم، 2021/03/29 10dwaroj.net

 
هەتاوی   1377 ساڵی  ڕەشەمەی  7ی  ڕۆژی 
هەڵبژاردنی یەکەمین خولی شۆرای ئیسالمی گوند 
و شارەکان لە ئێران بەڕێوە چوو. لە دوای پەسەند 
کرانی یاسای شۆرا لە بەشی 7، ئەسڵی 100 هەتا 
هەتا  یاسا  بەندەی  ئەو  بنەڕەتی،  یاسای  106ی 
پێی  بە  نەکرابوو.  جێبەجێ  هەتاوی   77 ساڵی 
ئەو یاسایە شۆرایەک کە لە نوێنەرانی هەڵبژاردەی 
هاتووە،  پێک  شارێک  گوندوو  هەر  لە  خەڵک 
کولتووری،  ئابووری،  بەرنامە  و  پڕۆگرامەکان 

ئاوەدانکاری و کۆمەاڵیەتییەکان بەڕێوە دەبات.
ساڵ  چەندین  دوای  یاسایە  ئەو  چوونی  بەڕێوە 
بوو  خاتەمیەوە  محەممەدی  دەوڵەتی  الیەن  لە 
خەڵکی  لە  بەشێک  هیوای  و  دڵخۆشی  هۆی  بە 
ئێران بۆ چاکسازی سیستەمی دیکتاتۆریی کۆماری 
ئیسالمی، بەاڵم ئەو ئاوات و هیوایە زۆری نەخایاند. 
لە کۆتایی پێنجەمین خولی شۆرای ئیسالمی گوند و 
شاردا چاوێک لە کردەوەی ئەو شۆرایانە لە هەموو 
شۆرای  یەکەمی  ساڵی  لە  دەکەین.  ئێراندا  واڵتی 
مەرڤدەشت  شاری  شۆرای  لە  کەس   ۶ پێنجەمدا 
بە  شارە  ئەو  هەڵبژێردراوی  شارەداری  لەگەڵ 
تۆمەتی گەندەڵی دەستبەسەر کران و شۆرای ئەو 

شارە هەڵوەشاوە.
کەمێک دوای مەرڤدەشت هەواڵی قۆڵبەست کرانی 
۴ کەس لە شۆرای شاری پەرەند و یەک کارمەندی 
لە  هەروەها  بۆوە.  باڵو  شارە  ئەو  شارەداری 

شارەکانی بووشێهر، ساری، ئەمین ئابادی 

بوستان،  کاروون،  عەبدۆڵاڵی  کوت  پاکدەشت، 
کارمەند،  شاریتر،  دەیان  و  سەلمانشەهر  سەدرا، 
شارەدار و شۆرای ئەو شارانە بە تۆمەتی گەندەڵی 
کراون  دەستبەسەر  وەرگرتن  بەرتیل  و  ئابووری 
گەندەڵییە  ئەو  دیکە  شوێنی  زۆر  لە  کە  دیارە  و 
هەیە بەاڵم لەوە دەچێ بە هۆی پەیوەندی لە گەڵ 
دەزگا ئیتیالعاتی و ئەمنییەتییەکان و شەریکە دز 

بوونیان هێشتان ئاشکرا نەکراون. 
شاری  فەرمانداری  ئەوساڵدا  خەرمانانی  20ی  لە 
هەڵوەشانەوەی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  مهاباد 
شۆرای ئیسالمی شاری مهاباد و دەستبەسەر کرانی 
۶ کەس لە شۆرای ئیسالمی و هەروەها 14 کەسیتر 
گەندەڵی  تۆمەتی  بە  شارەی  ئەو  شارەداری  لە 
ڕاگەیاند. لە گرینگترینی ئەو قۆڵبەست کردنانەدا 
لە 22ی بەفرانباری ئەوساڵدا محەممەد حەزرەتپوور 
ورمێ  ئیسالمی  شۆرای  هەڵبژێردراوی  شارەداری 
لەگەڵ چەند شارەداری گەڕەکەکانی ئەو شارە لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەستبەسەر کران. 
کۆماری  قەزایی  دەزگای  وتەبێژی  گوتەی  بە 
 20 هەتاویدا،  98ی  ساڵی  لە  تەنیا  ئیسالمی 
شارەدار، 50 ئەندامی شۆرای شارو گوند و هەروەها 
جۆراوجۆر  تۆمەتی  بە  شارەداری  کارمەندی   100

قۆڵبەست کراون.
خولی  بە  تایبەت  تەنیا  کردنانە  قۆڵبەست  ئەو 
خولەکانی  تەواوی  لە  و  نییە  شۆرا  پێنجەمی 
ڕابردووشدا بە دەیان جار ڕوویداوە. بە پرسیارێک 
بە  ئێران  ناوچەکانی  هەموو  مەدەنی  خەڵکی  لە 
ئاسانی گەندەڵ بوونی شۆرای شار و شارەداری ژێر 

چاوەدێری ئەو شۆرایە ئاشکرا دەبێت.

ئەو  تا  شار  خەڵکی  هەڵبژێردراوی  بۆچی  بەاڵم 
ئایا  هەروەها  و  بوون؟  گەندەڵی  تووشی  ڕادەیە 
و  دێمۆکڕاسی  لە  ئێمە  دەتوانێ  گەندەڵیە  ئەو 
نا  خەڵکەوە  الیەن  لە  شارەکان  بەڕێوەبەرایەتی 
ئۆمێد بکات؟ بە دڵنیایی تەنیا ڕێگای بەرگرتن بە 
گەندەڵی لە سیستەمێکی بەڕێوەبەرایەتیدا، بوونی 
دێمۆکڕاسیی راستەقینە، ڕۆژنامەوانی و ڕادەربڕینی 

ئازاد و دەزگای دادپەروەریی سەربەخۆیە.
کۆماری ئیسالمی لە 42 ساڵی ڕابردوودا هەموو کات 
ویستوویەتی بە نەمایشێکی دڕۆیینە و ناتەواو لە 
دێمۆکڕاسی، خەڵک فریو بدا و لە داواکارییەکانیان 
دوور بخاتەوە و بە بێ گومان شۆرای ئیسالمی گوند 
و شاریش لەو سیستەمە گەندەڵەدا تەنیا هەوڵێکی 
ناسەرکەوتووی کۆماری ئیسالمیە بۆ ئەو ئامانجە. 
بە شێوەیێکیتر دەتوانین بڵێین کۆماری ئیسالمی 
بە سازکردنی ڕێوشوێنێک بۆ دزی کردن و بەرتیل 
وەرگرتن، خەڵکی مەدەنی و هەڵبژێردراوی ئەوان بۆ 

شۆرای ئیسالمی بکاتە هاوکاری خۆی لە گەندەڵیدا 
هەتاکوو خەڵک لە ئاواتی دێمۆکڕاسی نائۆمێد ببن 
بە دەنگی  و مافەکانی خۆیان لەسەر شەقامەکان 
بەرز داوا نەکەن. بوونی گەندەڵی لە شۆرای گوند و 
شاردا تەنیا باس لە نەخۆشیی سیستەمی گەورەتر 
واتە کۆماری ئیسالمی دەکات و ئەو گەندەڵیە نە 
تەنیا ئێمە لە بەڕێوەبردنی شار لە الیەن خەڵکەوە 
بێ  بە  بڕوایە  بیرو  ئەو  بەڵکوو  ناکات  نائۆمێد 
دەتوانێ  راستەقینەدا  دێمۆکڕاسیێکی  لە  گومان 
یەکێک لە جوانترین و رێکوپێکترین شێوازەکان بۆ 

بەڕێوەبەرایەتی شارەکان و گوندەکان بێت.

ئابوورییەکان  قەیرانە  و  گرانی  ئابووری،  هەاڵوسانی 
بەتایبەت ساڵی  و  ڕابردوودا  لە چەند ساڵی  ئێران  لە 
1399ی هەتاوی، دۆخێکی نالەباری بەسەر کرێکاران و 
سەپاندووە.  کوردستاندا  لە  بەتایبەتی  زەحمەتکێشان 
لە  خەڵک  زۆرینەی  لەڕادەبەدەری  هەژاریی  باسی 
ئەم  بەرچاوە،  دنیا  ئازادەکانی  باڵوکراوە  و  ڕۆژنامە 
و  ئابووری، سیاسی  بواری  لە  کە  کۆمەاڵیەتییە  چینە 
هەیە  بەرچاوی  بەشدارییەکی  کۆمەڵگادا  فەرهەنگیی 
کەوتووەتە بەر پەالماری سیستماتیکی حکوومەت و بە 
هەژار ڕاگرتنی و گوشاری دەروونی سەر کرێکاران هەوڵ 
دەدەن تووشی قەیرانی فیکری و دەروونییان بکەن و بەو 
شێوەیە خەمی نان و ژیان و پێداویستییەکانی دیکەی 
هەوڵ  و  ئافراندن  و  بیرکردنەوە  هێزی  بکا  وا  ڕۆژانە 
دابینکردنی  بەدوای  تەنها  و  بێ  لێزەوت  ڕزگارییان  بۆ 
پێداویستییەکانی ژیانەوە بن. ئەم هەژارییە و گرانیی لە 
ڕادەبەدەر وایکردووە کە حەقدەستی بەشی هەرە زۆری 
کرێکاران تەنها لە 10 ڕۆژی سەرەتای مانگدا پێداویستییە 
سەرەتاییەکانی بنەماڵەیەکی دوو تا سێ کەسی دابین 
قەرزکردن  و  بە کەموکورتی  مانگەکەش  باقی  و  بکات 
بە زەحمەت تێدەپەڕێ و کرێکاران هەستی شەرمەزاری 
دەرفەتی  و  دایاندەگرێ  خانەوادەکانیان  بە  بەرانبەر 
سەرەڕای  لێدەستێنێتەوە.  دیکەیان  شتێکی  هەموو 
هەموو ئەو ئازارانە کرێکاران بەردەوام لەگەڵ سەرکوتی 
لە  دەرکران  مەترسیی  و  دەربڕینەکانیان  ناڕەزایەتی 
سەرمایەداریی  دەسەاڵتی  بەرەوڕوون.  زیندان  و  کار 
توندی  بە  ناڕەزایی  دەنگێکی  هەموو  ئێران  ئیسالمیی 
بەرپەرچ دەداتەوە و بە پشتبەستن بە سەرکوت درێژە 
بە چەوسانەوەی زۆرینەی کۆمەڵ دەدا و بەو شێوەیە 
ترس لە کۆمەڵگادا زاڵ دەکا و ناڕەزایەتییەکان دەکاتە 

دەنگێکی کپ لە سووچی ماڵەکاندا. 
ئەگەر تەنانەت ئامار و نیشانە ئابوورییەکان لە سەر 

بۆ  کرێکاران  داهاتی  کەمبوونی  و  گرانی  و  هەاڵوسان 
دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیانیان لەبەر 

وەالنێین  ئابوورییەکان  تیۆریکە  باسە  و  نەگرین  چاو 
کاریگەرییەکانی  تاڵەکانی  ڕاستییە  لە  چاو  تەنها  و 
گەندەڵیی  و  دزی  و  ئابووری  هەاڵوسانی  و  گرانی 
ئەم  دەسەاڵتدارانی  و  دەستوپێوەندەکان  بەرینی 
حکوومەتە بکەین  دەبینین لە ئاکامی ئەو گەمارۆیانەی 
هۆیان  بووەتە  ئێران  حکوومەتی  سیاسەتەکانی 
دەوڵەمەندتر  سەرمایەدارەکان  و  هەژارتر  هەژارەکان 
بوون و ئەم کۆمەڵگا بێسەروبەرەیە مودێلێکی ئیسالمیی 

ئەشرافییەت و لووکسگەرایی تێدا جێگیر بوو. 
ئەشرافییەتێکی دواکەوتوو کە لە کۆمەڵگادا بە درۆ و 
دەلەسە و پڕۆپاگاندەی ئایینی ڕەوابوونی خۆی جێگیر 
دەکا و نەک هەر لە شار و شوێنە گەورەکاندا بەڵکوو 
لەو ناوچانەش کە لە باری ئابوورییەوە لەدواوە ڕاگیراون 

کەلێنی گەورەی ئابووری لە نێوان هەژاران و 

دەوڵەمەندەکان زەق و بەرچاوە. 
ئەم دۆخە نالەبارە ئابوورییە وایکردووە ژمارەیەکی 
شاهانەیان  ژیانێکی  دیاریکراو  توێژێکی  و  کەم 
ژیانی  و  زەبەند  و  زۆر  پارەی  و  پووڵ  و  هەیە 
شوێنەکانی  خۆشترین  بۆ  سەفەر  و  لووکس 
خوێندن  بۆ  منداڵەکانیان  و  ئاساییە  بۆیان  دنیا 
و  ئەمریکا  و  ئورووپا  زانکۆکانی  باشتری  دەنێرن 
ژیانێکی  و  ڕۆژ  بە دوای مۆدی جلوبەرگی  خۆیان 
و  گرانبایەکانیان  ماشێنە  بە  و  خەیاڵییەوەن 
ئەوەی  بێ  بە  سەرسووڕهێنەرەکانیان  میوانییە 
لە  بکەن  گەندەڵییەکانیانەوە  و  دزی  لە  شەرم 
ڕانتی  و  دەسەاڵتەوە  بە  پەیوەندییەکان  ڕێگەی 

بوونەتە  دەسەاڵتداران  خزمایەتیی  و  حکوومەتی 
تازەپێداکەوتووی هار و دڕی کۆمەڵگا کە بە هیچ 

شێوەیەک تێر نابن و هیچ سنوورێک ناناسن. 
ئابووری  نالەباری  دۆخی  و  هەژاری  بەرانبەردا  لە 
وایکردووە هەموو ڕۆژێک بنەماڵە هەژارەکان تووشی 
لێکترازان دەبن و تووشبوون بە ماددەسڕکەرەکان 
کردووە  زیادی  نامووسی  قەتڵی  و  پەرەیسەندووە 
دەیان  و  ڕۆژانە  دیاردەیەکی  بووەتە  و خۆکوشتن 
کۆمەڵگای  بەرۆکی  دیکە  کۆمەاڵیەتیی  خەساری 
سەرەکیی  قوربانیی  هەژار  چینی  کە  گرتووە 
هەموو ئەو خەسارانەیە. ئەم دەرد و ئازارانەی لە 
هەموو ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی حکوومەتی ئێراندا 
کوردستانیش  زەحمەتکێشانی  و  کرێکاران  و  هەن 
ئابووریی  ئەزمەی  و  گرانی  و  قوربانییانی هەژاری 
حکوومەتی ئێرانن کە دەسەاڵتداران بۆ بەردەوامیی 

دەسەاڵتی خۆیان بەرهەمیدێننەوە. 
مرۆڤێکی تەندوروست لە کۆمەڵگادا دەبێ هەندێک 
دەوا  ئاسوودەیی،  خۆراک،  باری  لە  ستانداردی 
و  بارهێنا  و  فێربوون  ساغی،  لەش  و  دەرمان  و 
لە  بتوانێ  ئەوەی  بۆ  هەبێ  دیکەی  شتی  و  بیمە 
ئاستەکانی  لە هەموو  باری دەروونی و عاتفییەوە 
خوێندن،  هاوبەش،  ژیانی  پێکهێنای  وەکوو  ژیان 
دۆستی،  مرۆڤ  لێهاتووییەکان،  پەرەپێدانی  کار، 
میهرەبانی و خۆشەویستی دەربڕین بەرانبەر خۆی 

و کۆمەڵگاکەی، پێشکەوێ و گەشە بکا. 
دۆخە  بەو  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەسەاڵتی 
شێواو و نالەبارەی کۆمەڵگای ئێران تێیدایە و لە 
ئاکامی دیکتاتۆری و سەرکوتی ئازادییە مەدەنیی 
و سیاسییەکان و نەبوونی ئازادییە تاکەکەسییەکان 
وەکوو گەمییەکی لێهاتووە کە تووشی تۆفان بووە و 
شەپۆلەکانی ناڕەزایەتیی کرێکاران و چەوساوەکانی 
کۆمەڵگا لەبەریەک هەڵیدەوەشێنێتەوە و دەسەاڵتی 
ئیستیبدادی ئایینی و دامودەزگای ویالیەتی فەقی 
زەحمەتکێش  و  کرێکار  چینی  هاوپشتیی  بە 
ڕاستییە  ئەو  دیکە  مێژوو جارێکی  پێدێ.  کۆتایی 

دەسەلمێنێ. 

کۆمەاڵیەتی

شۆرای گوند و شار، ناحەز کردنی بیرێکی جوان لە 
سیستەمێکی گەندەڵدا

کاوان موکری

کرێکاران و زەحمەتکێشان قوربانیانی هەژاری و گرانی لە 
حکوومەتی ئیسالمیدا 

هەڵۆ کوردستان
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٤٢ ساڵ لەو درووشمانەی کۆماری ئیسالمی 
روانگەی  بە  سەبارەت  هاتنەسەرکاری  پاش 
دەرەوە  واڵتانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  نوێی 
ناوەرۆکی  دەبێت،  تێپەر  گرتبوو  هەڵی 
ڕۆژئاوا  بە  »نا  سیاسەتی  لە  دروشمەکان 
بەالم  دەبووەوە،  خوالسە  دا  ڕۆژهەاڵت«  و 
ئەوەیکە لە سااڵنی ڕابردووە بەدی دەکرێ، 
و  درووشمانەیە  ئەو  دژی  و  پێچەوانە 
ئەوەی دەبیندرێ کویلەتیی واڵتانی چین و 
رووسییەیە، دەتوانین سەبارەت بە پێوەندی 
ئێران لەگەل ئەو دوو واڵتە ئاماژە بە چەند 

خاڵی گرینگ بکەین.
١- هەر لەسەرەتاوە دەبێ ئاماژە بەوە بکرێت 
ئەوەی بنەرەت و ناوەرۆکی دیپلۆماسییەکی 
هاوسەنگی  دەکات،  دیاری  قازانج  قازانج- 
هێزە، ئەگەر لە پێوەندییەکانی نێوانی دوو 
واڵت هاوسەنگی هێز نەبێت دیارە هاوکێشەی 
قازانج- قازانج بۆ قازانجی الیەنێک و زەرەزی 

الیەنێکی تر قورس تر دەبێتەوە
٢- بوونی سیستەمێکی دێمۆکرات کە ئەساسی 
دەسەاڵت لە واڵتێک دیاری دەکات راستەوخۆ 
کاریگەری لەسەر رەوایی بوونی ئەو دەسەاڵتە 
ئاشکرایە  ئەوەی  هەیە،  دەرەوە  و  لەناوخۆ 
رابردوو  دەیەی  چوار  دەسەاڵتی  ماوەی  لە 
کۆماری ئیسالمی بەری بە سەرەتایی ترین 
دێمۆکرات  دەنگدانێکی  بۆ  خەلک  مافەکانی 
گرتووە و هاوکات ئەوە بووتە ئەوەی رەوایی 
خۆی لە ناوخۆ لەدەست بدات و دەسەاڵتێک 
کە دبێت نوێنەری کۆمەڵگاکەی بێت هەموو 
ئەو سااڵنە بە زەبری هێز و ترس حکوومەتی 
کردووە، ئەو بۆتە هۆکار بۆ ئەوەی بە هەر 
رادەیەک  کە دۆخی سەرکوت و داپڵۆسینی 
لە ئێران بردۆتە سەرێ ،بەو رێژەیە لە واڵتانی 
دێمۆکراتیک  ئوسوولی  و  پرەنسیپ  خاوەن 
دوور کەوتۆتەوە و خزاوەتە باوشی واڵتانی 
رووسییە  وەک  نادێمۆکراتیکی  بەاڵم  زلهێز 

و چینەوە.
واقیعیتر  لێکدانەوەیەکی  بتوانین  ئەوەی  بۆ 
لە مێژووی ئەو پەیوەندیانە وەدەست بخەن 

دەبێ ئاماژە بەو خااڵنەی خوارەوە بکەین
زاینیی   ٨٠ دەیەی  لەسەرەتای  هەر   -١
و  عێراق  و  ئێران  شەڕی  دەستپێکی  و 
ئامریکا  لە  نیزامی  چۆڵی  و  چەک  کرینی 
پۆپۆلیستی  عێراق  دژی  بە  ئیسرائیل  و 
دەسەاڵتی  سەرەتای  درووشمەکانی  بوونی 

حکوومەتی ئیسالمی سەلمێندرا
٢- بەتایبەت لە دوو دەیەی رابردوودا و پاش 
ئاشکرابوونی پیالنی ئێران بۆ بەرهەمهێنانی 
چەکی ئەتۆمی و هاوکات سەپێندرانی گەمارۆی 
یەکگرتووەکان  نەتەوە  لەالیەن  ئابووری 
تایبەت  بە  و  ئوروپایی  واڵتانی  هەروەها  و 
ئامریکا کە ئاکامەکەی بوو بە کەم بوونەوەی 
داهات لە الیەک و دوورکەوتنەوەی لە واڵتانی 
لە  رۆژهەالت  بە  ڕوو  سیاسەتی  رۆژئاوایی. 
نەبوونی  وەرگرت،  زیاتری  پەرەیەکی  ئێران 
ئێران  ئەوەیکە  بەلەبەرچاوگرتنی  داهات 
کە  بکات  هەناردە  خۆی  نەوتی  نەیدتوانی 
بودجەی  لەسەر  کاریگەری  راستەوخۆ  ئەوە 
پێویستی  الیەکیتروە  لە  و،  دادەنا  ئێران 
بەرێوەبردنی واڵت ئێرانی ناچار کرد کە روو 

لەو واڵتانە بکات
٣- ئەوەی لەو پێوەندیانە دەبیندرێت زۆرتر 
بە جۆرێک پشتیوانی دارایی و لۆجێستیکییە 
لە ئێران بە بەهای لەدەست چوونی زەوی و 
سەروت و سامانی خەڵک و پێشکەشکردنی 
بەو واڵتانە، لە مێژووی ئێراندا و بەتایبەت 
پشتی  دەسەاڵت  هەرکات  ئیسالمی  کۆماری 
لە خەڵک کردووە هەر بەو رادەیەش رووی لە 
فرۆشتنی شوێنێکی خۆی بە واڵتانی زلهێز 
بە  ئاماژە  نموونە  وەک  دەتوانیین  کردوە، 
چەند ڕێکەوتنی سااڵنی پێشتر و چەن ڕۆژی 

رابردوو بکەین
داهاتی  زۆری  بەشێکی  لەدەستچوونی   -٤
چەند  و  رووسیە  قازانجی  بە  خەزەر  گۆلی 
واڵتی نیشتەجێ لە کەناراوی گۆلی خەزەر:

بە پێ ڕێکەوتنی نێوان ٥ واڵتی کەناراوەکانی 
گۆلی خەزەر، بەشی ئێران لە ٥٠ لەسەدی 
یانی  ئەوە   ،  ١١.٢ گەیشتۆتە  گۆلە  ئەو 
لە  ئێران  مافی  لەسدی   ٤٠ دەستدانی  لە 
لەو  داهات  بەدەستهێنانی  بۆ  تواناکانی 
گۆلە، ئەگەر بە پێی لۆژیکی سیاسیش بێت 
بەرکەوتبوایە،  لەسەدی   ٢٠ دەبێت  ئێران 
پارسەنگی  نەبوونی  و  کۆیلییەتی  بەاڵم 
هێز لە گفتوگۆکان لەگەڵ واڵتانی دراوسێی 
هۆکاری  بۆتە  رووسیە  تایبەت  بە  و  خۆی 
بە هیچ شێوەیەک مافی  ئەو گرێبەستە کە 
خەڵکی ئێران لە بواری ئابووری و دوارۆژی 

جیلەکانی داهاتوو نەپارێزراوە
٥-دانی مافی  راوی ماسی بە شێوازی »ترال 
»یان خود پیشەسازی لە دەریای عومان بە 
چین کە بۆتە هۆی مەترسی  لەدەست دانی 
کاری زیاتر لە ٣٠٠ هەزار  بنەماڵەی ماسیگر 
و  دەژین   دەریایە  ئەو  کەنارەکانی  لە  کە 
دابین  راوەماسی   رێگەی  لە  داهاتەکەیان 
چینییانەی  کەشتییە  ئەو  ڕێژەی  دەبوو.  
کە پاش ئەو گرێبەستە هێنراونەتە ئاوەکانی 
ی   ١٣٨٨ ساڵی  لە  دانەوە   ٢ لە  ئێران، 
ساڵی  لە  دانە   ١٢٠ گەیشتووەتە  هەتاوی 
١٣٩٦، بە بەراورد لەگەڵ ساڵی پێشووتری 
خۆی ئەو رێژەیە ٥٠٠ لەسەد زیادی کردووە، 
ئەوەی جێگای مەترسییە جگە لەوەی داهاتی 
مەترسی،  کەوتۆتە  راوچییەکان  زۆربەی 

تێکچوونی ئێکۆسیستەمی دەریای عومان و 
ناوچەکەیە لە سااڵنی داهاتوودا.

٥- گرێبەستی ٢٥ ساڵە لەگەڵ چین
ئەوەی  پالنی  رابردوودا  سااڵنی  لە  چین 
خۆی  پاشەکەوتکراوی  سامانی  کە  بووە 
دیکە  واڵتانی  لە  دۆالرە  ترێلیۆن   ٣/٥ کە 
بۆ  ئیستراتژیکە  رێگەیەکی  ئەوە  بخاتەگەڕ، 
گەشەی خۆی لە درێژخایەندا، ئەوپرۆسەی 
لەو  تایبەت  بە  سەرمایەیە  وەگەرخستنی 
بژاردەیەکیتریان  کە  بەرێوەدەچێ  واڵتانە 
شوێنە  زۆربەی  خایەندا  درێژ  ،لە  و  نییە 
گەرانەوەی  گەرەنتی  بۆ  کە  گرینگەکانییان 
داندراوە  بارمتە  بە  چین  سەرمایەی 
رێکەوتنەکانی  لە  نموونە  بۆ  داگیردەکرێت، 
پێشووی ئەو واڵتە لەگەڵ چەند واڵت وەک 
زامبیا، جیبۆتی، کۆنگۆ و سریالنکا، کە لە 
و  بەندەر  هەتا  واڵتانە  لەو  ئاسن  رێگاکانی 
تلویزیۆنەکانییان  تەنانەت  و  کارەبا  و  ئاو 

داگیر کراوە.
ڕێکەوتنی  بە   سەبارەت  زۆر  زانیارییەکی 
فەرمی  شێوازی  بە  چین  و  ئێران  نێوان 
دوایین  پێی  بە  بەاڵم  باڵونەکراوەتەوە، 
 Petroleum« زانیارییەکان کە لە گۆڤاری
چین  »باڵوکراوەتەوە،   economics
نەوت و  رێژەی داخوازی خۆی  بە  دەتوانێ 
گاز لە ئێران بکرێت بەاڵم بەهای ئەوانە بە 
ناوەندی بەهای جیهانی  داشکانێکی زۆر و 
٣ی  سەر  لە   ٢ ترەوە  الیەکی  لە  بکرێت، 
ئێران  بە  شتوومەک  و  کااڵ  بە  پارەکەشی 
دەدات و ١ لەسەر ٣ ی بە پارەی خۆی. بە 
واتایەکی تر لەو ئالووگۆرەدا لە دۆالر کەڵک 
لەسەر  تەنیا  رێکەوتنە  ئەو  وەرناگیرێ، 
نەوت و گاز و سەرچاوە ژێرزەوینییەکان 
ئیستراتژیکی  ژیربینای  زۆر  بەڵکوو  نییە 
و   ئاو  و  کارەبا  شارسازی،  وەک  دیکە  
بەندەر  و  شیالت  و  ماسی  بەروبوومی 
لە  لێرەدا جگە  دەگرێت،  لەخۆی  هتد  و 
حکوومەتی  الرەملیی  و  دەستەوەستانی 
پاڵنەرێکی  وەک  ئابووری،  لەباری  ئێران 
سەرەکی دەتوانین ئاماژە بە ٢ فاکتەری 

گرینگی تریش بدەین: 
-پاڵپشتی سیاسی و مافی وێتۆی چین لە 

ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی 
کۆیلییەتی  هۆکارەکانی  لە  تر  یەکێکی 
واڵتەیە  ئەو  مافی  بۆ چین  ئێران  بوونی 
هەمیشەیی  ئەندامی   ٥ لە  یەکێک  وەک 
ڕێکخراوی  ئاسایشی  ئەنجومەنی 
نەتەوەیەکگرتووەکان، لە سااڵنی رابردوو 
و پاش گێرە و کێشەی کەیسی ئەتۆمیی 
ئێران لەگەل ئامریکا و واڵتە ئورووپاییەکان 
و ترسی داسەپاندنی سزا بەدسەر ئێراندا 
و تەنانەت ئەگەری جێبەجێ بوونی بەندی 
نەتەوەیەکگرتوەکان  ٧ی ڕێککەوتننامەی 
و ئەگەری هێرشی نیزامی بۆ سەر ئێران، 
ئەگەرچی چەند جارێک چین لەو مافەی 
خۆی بە قازانجی ئێران کەڵکی وەرگرتووە 
بەاڵم لە ڕابردوودا زۆر جار بینراوە کە لە 
زانیوە پشتی  پێوەستی  بە  کاتێک چین 
بە  خۆی  مافەی  لەو  و  بەرداوە  ئێرانی 
بۆ  وەرنەگرتووە،  کەڵکی  ئێران  قازانجی 
نموونە دەتوانیین ئاماژە بە ساڵی ٢٠٠٦ 
و گەمارۆکانی ئەنجومەنی ئاسایش لەسەر 

ئێران بکەین .
فەزای  زیاتری  کۆنترۆلی  و  -ئینتێرنێت، 

سایبێری
لە  درێژی  و  دوور  مێژوویەکی  چین 
سیاسی  فەزای  بەستنی  و  سەرکوت 
ئەوەش  هەیە،  هاوواڵتییەکانی  لە  خۆی 
لە  ئەوەی  بۆ  ئێران  بۆ  پاڵنەرێک  بۆتە 
ئەزموونەکانی ئەو واڵتە بۆ کۆنتۆلکردنی 
تایبەت  بە  خۆی  سیاسییەکانی  نارازییە 
وەرگرێت،  کەڵک  ئینتێرنێت  بواری  لە 
ئاشکرا  گرێبەستەدا  لەو  ئەوەی  پێی  بە 
ئێران  دێنێتە   G٥ نەوەی  چین  کراوە 
وەک  خۆی  گەرانی  موتۆری  هەروەها 
تۆری  و  ئیمەیل    google،جۆرێک
دادەمەزرێنێت،  تایبەت  کۆمەاڵیەتی 
موبایلی  و  تەبلێت  و   GPS هەروەها 
خۆی لە ئێران باڵودەکاتەوە، بە واتایەکی 
بۆ  دژبەرەسیاسییەکان  کونترۆلی  تر 
کۆماری  سەرکوتگەری  داموودەزگای 
ئیسالمی لە فەزای سایبێری بە یارمەتی 
لە  زۆر  ئاسانتردەبێتەوە،  زۆر  چین 
بۆ  ئامانجی سەرەکی  تەنانەت  کارناسان 
خوالسە  مەبەستەدا  لەو  گرێبەستە  ئەو 

دەکەنەوە.
لە کۆتاییدا دەبێت ئاماژە بەوە بکرێت لە 
واڵتێک کە دەسەاڵت مەشرووعییەت یان 
خود رەوایی خۆی نەک لە خەلکی خۆی، 
بەڵکوو بە زۆر و ترساندن بەدەست هێناوە 
تاقمێکی  و  دەستە  مافی  پاراستنی  و 
لە  تۆتالیتێرە  سیستمە  لەو  دەسەاڵت 
و  گرینگترە  خەلک  گشتیی  قازانجی 
واڵتەکەی  تواناکانی  هەموو  لە  سیستەم 
خۆی  مانەوەی  و  دەسەاڵت  راگرتنی  بۆ 
جۆر  ئەو  بینینی  دەگرێت،  وەر  کەڵک 
پێوەندییانە و فرۆشتنی سامان و داهاتی 
داهاتووشدا  لە  و  چاوەروانکراوە  واڵت 
گرێبەستانە  ئەو  دووبارەبوونەوەی 

ئەگەرێکی پێشبینیکراوە.

سیاسی

کۆماری ئیسالمی و تااڵنی سامان و سرووشتی ئێران
لە پەراوێزی گرێبەستی 25 ساڵەی ئێران و چین

هێمن بایەزیدپوور
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بەشی سێهەم 

حکوومەتەکانی  نێوان  شەڕی  کۆتایی  دوای 
ئێڕان و ئێراق بەسترانی پەیماننامەی ئاشتی لە 
ساڵی ١٣٦٧ی هەتاوی لە نێوان ئەو دوو واڵتە 
و خواردنەوەی جامی ژەهر لەالیەن خومینەوە، 
ناوخۆ  لە  نەیارانی  سەرکوتی  ئیسالمی  رژیمی 
توندتر  ناڕازییان  بۆ سەر  و گوشاری  پەرەپێدا 
زیندانیی  هەزاران  کردنی  ئێعدام  کردەوە.  
سیاسی کە ژمارەیەکیان حوکمی زیندانەکانیان 
چاوترسێن  مەبەستی  بە  پێهاتبوو  کۆتایی 
پەرەسەندنی  ترسی  لە  و  خەڵک  کردنی 
درێژەی  شەڕ،  کۆتایی  پاش  ناڕەزایەتییەکان 
سیاسەتی جینایەتکارانەی کۆماری ئیسالمی لە 
لە  تایبەت  بە  و  ژێردەسەاڵتی  ناوچەی  هەموو 
کوردستان بوو ئەو سیاسەتەی لە کوردستان بە 
ئێعدامی الوانی کورد لە شارەکانی سنە، پاوە، 
سەقز، مەریوان و هەروەها ٥٧ گەنجی کورد لە 
قوتابخانەیەک لە شاری مهاباد دەستیپێکرد و تا 

ئەمڕۆش درێژەی هەیە. 
حکوومەتی  دەسەاڵتی  ساڵەکانی  هەموو  لە 
و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕێکخراوی  ئێراندا 
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە جیهان سەرەنجیان 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  تاوانەکانی  داوەتە 
بەرانبەر بە خەڵک و تا ئێستا بە دەیان بڕیارنامە 
کۆماری  تاوانانەی  ئەو  مەحکوومەکردنی  بۆ 
کردنی  پێشێل  دەرکراون.  ئێران  ئیسالمیی 
مافی نەتەوە ژێردەستەکان، ژنان و کەمایەتییە 
کەمتەمەن  کەسانی  ئیعدامی  ئاینییەکان، 
بەناو  لە  خەڵک  مافەکانی  ڕەچاونەکارنی  و 
بابەتی  دەیان  و  ئێراندا  حکوومەتی  دادگاکانی 
بوون.  بڕیارنامانە  ئەو  دەرکرانی  هۆکاری  دیکە 
سەرەڕای ئەوەش نەیانتوانیوە بەر بە سەرکوت 
و ئەشکەنجە و ئێعدام لە ئێران بگرن، بەڵکوو 
بە پێچەوانەوە زەبر و زەنگ بەرانبەر بە هەموو 
ئەو نەتەوە و چین و توێژانە زیادی کردووە و تا 
ئەو جێگەیە دەگەڕێتەوە سەر چاالکنی سیاسیی 
نەیاری حکوومەت تاوانبارانی ڕژیمی ئێران تا ئەو 
جێگەیەی بۆیان کراوە لەدەرەوەی سنوورەکانی 
ئێران و تەنانەت لە واڵتانی ئورووپاش دەستیان 

داوەتە تیرۆری نەیارانی خۆیان. 
که  بڕیارنامانه ێ  ئەو  له گرنگترین  یه کێک 
ئەو  الیەن  لە  ئێران  حکوومەتی  دژی  بە 
نوامبری  ١٨ی  کراوە،  پەسەند  ڕێکخراوانەوە 
ساڵی ٢٠٠٤ بوو که تێیدا پێشێڵ کردنی مافی 
له گرنگترین  بوو،  سه ڵمێندرا  که مایه تیه کان 
که  کراوه  به وه  ئاماژه  بریارنامه دا  ئه م  به شی 
له ئێران جیاوازی داده نڕیت له نێوان نەتەوەکانی 
نەتەوەی  تایبەتی  بە  و  واڵتە  ئەو  دانیشتووی 

کورد لە ژێر ستەم و گوشارێکی تایبەتدایە.
رژیمی ئیسالمی ئێران لە وەها دۆخێکدا لە جیهاندا 
تووشی کێشه ی یاسایی  بوو، گۆڕانی ناوچەیی 
و کاردانەوەکان سەبارەت بە پرسی کورد چوە 
قۆناغێکی دیکە و پرسی کورد لە سەردەمێکدا 
بوە رۆژەفی رۆژ و هەروەها پەیوەندی نەپچڕاوە 
تا  باشوور و  نێوان کوردەکانی رۆژهەاڵت و  لە 
برێکیش باکوور دروست بوە و ئەم پەیوەندییانە 
خواستی  و  ویست  و  دەبێت  قووڵتر  دێت  تا 
هاوکاری و هاریکاریکردنی یەکتر زیاتر و زیاتر 
بشاردرێتەوە.  ناکرێت  راستیەش  ئەم  و  دەبێت 
کورده کانی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتەکانی ئێران، 
یه کگرتووی  قاڵبی  و سوورییە  ئێراق  و  تورکیا 
فه رهه نگ و کولتووریدا که هاوکاری و کارێگه ریی 
لەگەڵ  رۆژ  و  بوە  حاکم  سه ریدا  به  هاوبه ش 

بکەین  راوەستانێک  بوونە،  زیاد  لە  روویی  رۆژ 
گرنگی  پەیامیکی  خۆیدا  لە  خۆیی  ئەمەش  و 
تێدایە کە بە روونی و ئاشکرا بە داگیرکەرانی 
یەکە،  کوردستان پشتی  کە  دەڵێت  کوردستان 
و  بیر  جیاوازی  و  گرفت  و  کێشە  چەن  هەر 
ئەوان  شت  یەک  نێوانیاندا،  لە  هەبێت  ڕاش 
داوای  ئەوەیش  دەکاتەوە،  کۆ  یەک  دەوری  بە 
باشوور روویدا و  لە  نەتەوەییە و ئەوەی  مافی 
هیوایەکی  کوردستان  بەشەی  ئەو  ئازادکرانی 
خستە دڵی خەڵکی بەشەکانی دیکەی کوردستان 
و جەماوەری کوردستان بە تایبەتی رۆژهەاڵتی 
کوردستان بە دروست بوونی ئەم کیانە گیان و 
رۆحیەتێکی نوی کرایەوە بەریان و جارێکی دیکە 

خەون خولیاکانیانبە گەرمی هاتەوە ئارا.
باشوری  گۆرانه کانی  دیکەشەوە   لەالیکی 
پرسی  بە  سەبارەت  کاردانه وه ی  و  کوردستان 
ناسیونالیستی، نه ته وه یی کورد له ئێران دروست 
ماده ی  پێی  به  ئێراق  له  ئه من  ناوچه ی  بوونی 
چه تری  و  نه ته وه یه کان  نێو  رێکخراوه  ٦٨٨ی 
له  کورد  نه ته وه ی  له  پشتیوانی  بۆ  ئه منی 
ئەم  بوونی  هەرێم  بە  دواتر  و  به رامبه ر سه دام 
شاڕۆمەندانی  کە  وایکرد  کوردستان،  لە  بەشە 
بکەن  ناوزەد  زیرین  هەلی  بە  هەلە  ئەم  کورد 

خودموختاری  حکومه تی  دامه زراننی  و  
کردنی  پشتیوانی  یارمه تی  به  که  کوردستان 
هاتبوو  ده ست  به  نه ته وه یه کان  نێو  رێکخراوه 
ده سکه وتی به رده وام بوونی نزیک لە سێ دەیە 
گەلی  گەورەی  نه ته وه یی  سه رکه وتنێکی  بوو، 
کورد بوو و کاریگه ری و نه خشی کورده کان له 
ئێراقدا باس له داهاتووێکی نادیار بۆ کورده کانی 
کوردی  کە  وایکرد  ئەمەش  ده کات.  ئێراق 
رۆژهەاڵتی کوردستان دڵگەرمتر لە جاران و بە 
خەبات  بە  کردەوە  دەستیان  جاران  لە  ورەتر 
دەیان  لە  زیاتر  دەیەدا  ئەم چوار  ماوەی  لە  و 
خەباتی مەدەنی لە کوردستان روویدا و خەڵکی 
سەر  هاتنە  گشتی  بە  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
خەت و بە لەبەر چاوگرتنی ڕێکخراو بوونی ئەو 
خاوەن  سیاسیی  حیزبی  بوونی  و  کۆمەڵگایە 
ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  لە  جەماوەری  پێگەی 
دایە  دەستیان  و  ڕێکبخەن  خۆیان  توانیان 
هاتنە  جۆرێک  هەموو  بە  و  گشتی  مانگرتنی 
سەر خەت بۆ پشتگیری هاوچارەنووسانیان لە 
بەشەکانی دیکەی کوردستان و کاتێ رێفرئەندوم 
لە باشوور دەستی پێکرد و سەرکەوت، خەڵکی 
کورد لە رۆژهەاڵت بە واقع رێفراندومیان کرد و 
کرد  گەورە  مەترسی  بە  هەستی  بەوەش  رژیم 
بۆ سەر پێگە و جیگەی خۆیی هەر بۆیە دوای 
ئەو پیرۆزباییە گەرم و گۆڕە جارێکی دیکە بە 

سەدان کەسی لە رۆژهەاڵتی کوردستان گرت.
و  سیاسییەکان  حیزبە  دواییدا  سااڵنەی  لەم 
خەڵکی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان چەندین 
پەرەپێدانی  لەوانە  بەر  گرتە  نوییان  پالنی 
لە  رۆژ  باسی  بووەتە  ئەمڕۆ  کە  فیدێرالیزم 
نیوان حزب و رێکخراوە کوردیەکان و لە الیەن 
رووناکبیر و سیاسیەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان 
شتێکی  و  دەکرێت  لێوە  باسی  گەرمی  بە 
دیکەش کە زۆرینەی کورد هەمیشە باسیان لێ 
کردوە باسی مافی چارەی خۆنووسینە و ئەوان 
بە  رێکارە  ئەم  کورد  کێشەی  چارەسەری  بۆ 
باشترین رێکار دەزانن بۆ ئەوەی کورد بە مافی 
خۆی بگات و بتوانێت دەوڵەتێک بۆ گەورەترین 
کیانی  و  دەوڵەت  کە خاوە  لە جیهاندا  نەتەوە 

سیاسیی خۆیان نین دابنێن.
بەرزبوونەوەی  هۆی  بوە  کە  دیکە  شتێکی 
ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  لە  خەباتکارانە  وزەی 
پەسەندکرانی فێدێرالیزم لە عێراق و بە ڕەسمی 
بە  پێناسەکە  و  زمان  و  کورد  گەلی  ناسرانی 
کە  بوو  واڵتەدا  ئەو  یاسی  لە  ڕەسمی  شیوەی 
کاریگەریی ئەرێنی و پوزەتیڤی لە سەر کوردی 
بوو  هۆکارانە  لەو  یەکێک  و  دانا  رۆژهەاڵت 
زمانی  بە  گرنگی  زیاتر  خەڵک  کە  وایکرد  کە 
مەدەنی  چاالکانی  ناوەدا  لەم  و  بدەن  کوردی 
زمانی  فێرکاری  ناوەندی  و  قوتابخانە  دەیان 

توانی  ئەمەش  و  دانا  کوردستان  لە  کوردیان 
زیاتر  نەتەوەیی  بەئاگاهاتنەوەی  یارمەتیی 
وشیارییە  ئەو  بدا.  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  کە 
بناسن  خۆیان  مافی  زیاتر  خەڵک  وایکردووە 
ئەمڕۆ  بکەن.  زەوتکراوەکانیان  مافە  داوای  و 
ژمارەیەکی زیاتر لە خەڵک ئەو پرسیارانەیان بۆ 
زەق بووەتەوە کە بۆ چی ئێمە مافی ئەوەمان 
نییە بە زمانی زگماکی خۆمان بخوینین؟ بۆ چی 
مافە نەتەوەییەکانمان زەوت کراون و واڵتەکەمان 
داگیر و دابەشکراوە و تا ئێستا ئێمە نەبووین بە 

خاوەن کیان و دەوڵەت؟ 

کورد و سیاسەت 

لە هەموو ساڵەکانی دەسەاڵتی محەمەد حەکیمی
حکوومەتی ئێراندا ڕێکخراوی 

نەتەوە یەکگرتووەکان و 
ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ 

لە جیهان سەرەنجیان داوەتە 
تاوانەکانی کۆماری ئیسالمیی 
ئێران بەرانبەر بە خەڵک و 
تا ئێستا بە دەیان بڕیارنامە 

بۆ مەحکوومەکردنی ئەو 
تاوانانەی کۆماری ئیسالمیی 

ئێران دەرکراون. پێشێل کردنی 
مافی نەتەوە ژێردەستەکان، 

ژنان و کەمایەتییە ئاینییەکان، 
ئیعدامی کەسانی کەمتەمەن 
و ڕەچاونەکارنی مافەکانی 
خەڵک لە بەناو دادگاکانی 
حکوومەتی ئێراندا و دەیان 

بابەتی دیکە هۆکاری دەرکرانی 
ئەو بڕیارنامانە بوون. سەرەڕای 

ئەوەش نەیانتوانیوە بەر بە 
سەرکوت و ئەشکەنجە و 

ئێعدام لە ئێران بگرن، بەڵکوو 
بە پێچەوانەوە زەبر و زەنگ 

بەرانبەر بە هەموو ئەو نەتەوە 
و چین و توێژانە زیادی کردووە 
و تا ئەو جێگەیە دەگەڕێتەوە 
سەر چاالکنی سیاسیی نەیاری 
حکوومەت تاوانبارانی ڕژیمی 
ئێران تا ئەو جێگەیەی بۆیان 

کراوە لەدەرەوەی سنوورەکانی 
ئێران و تەنانەت لە واڵتانی 
ئورووپاش دەستیان داوەتە 

تیرۆری نەیارانی خۆیان. 

شتێکی دیکە کە بوە هۆی 
بەرزبوونەوەی وزەی خەباتکارانە 

لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
پەسەندکرانی فێدێرالیزم لە 
عێراق و بە ڕەسمی ناسرانی 

گەلی کورد و زمان و پێناسەکە 
بە شیوەی ڕەسمی لە یاسی 
ئەو واڵتەدا بوو کە کاریگەریی 
ئەرێنی و پوزەتیڤی لە سەر 
کوردی رۆژهەاڵت دانا و 

یەکێک لەو هۆکارانە بوو کە 
وایکرد کە خەڵک زیاتر گرنگی 
بە زمانی کوردی بدەن و لەم 
ناوەدا چاالکانی مەدەنی دەیان 
قوتابخانە و ناوەندی فێرکاری 
زمانی کوردیان لە کوردستان 

دانا و ئەمەش توانی یارمەتیی 
بەئاگاهاتنەوەی نەتەوەیی زیاتر 
کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بدا. 

ئەو وشیارییە وایکردووە خەڵک 
زیاتر مافی خۆیان بناسن و 
داوای مافە زەوتکراوەکانیان 

بکەن. ئەمڕۆ ژمارەیەکی زیاتر لە 
خەڵک ئەو پرسیارانەیان بۆ زەق 
بووەتەوە کە بۆ چی ئێمە مافی 
ئەوەمان نییە بە زمانی زگماکی 

خۆمان بخوینین؟
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عەزیز ئاجیکەند

و  به هار  وه رزی  هاتنی  سااڵنێكه  
ساڵی نوێ، بۆ ئێمه  و جه ماوه ری 
خه ڵكی ڕه نج دیتوو و سته ملێكراو 
شۆرشگێری  خەلکی  تایبەتی  بە 
وه بیرهێنه ره وه ی  سنە،  شاری 
تراژێدیه كی  و  گه وره   كاره ساتێكی 
ماته مینێكی  و  خه م  و  ئینسانی 
بەهارونەرۆزی  ئەمرۆژانەی  زۆره. 
سالی ) ١٤٠٠( ، ٤٣ سال لەرۆژانەو 
رۆژی  دەبێ.  تێپەر  کارەساتە  لەو 
 )١٣٥٨( سالی   خاکەلێوەی  ٩ی 
لە  کەس   ٩ کە  رۆژەی  ئەو  بوو. 
و  کەسایەتی  خۆشەویستترین 
روخسارە ناسراوەکانی شاری سنە 
، ٩ کەس لە چاالکانی بزوتنەوەی 
 ٩، کوردوستان  شۆرشگێرانەی 
ئەمەگی  بە  دلسۆزو  تێكۆشەری 
و  چەپ  بزووتنەوەی  و  كۆمەڵە 
سۆسیالیستی كوردستان له ڕێگای 
خەڵكی  بە  یارمەتی  گەیاندنی 
گیانی   ،  ) سەحرا  تووركەمەن   (
هەمیشە  بۆ  و  بەختكرد  ئازیزیان 
بە  ئێمەیان  هاوڕێیانەی  کۆری 

جێهێشت.
ساڵی)١٣٥٨( خاکەلێوەی  ٩ی 
دلهەژێنە  کارەساتە  ئەو  تێیدا  کە 
خولقا ، بۆ خەڵکی کوردوستان و 
بە تایبەتی بۆ خەڵکی شۆرشگێری 
ئێمە  بۆ  و  سوور  سنەی  شاری 
ریزەکانی  ناو  تێکۆشەرانی 
وەبیرهێنەرەوەی   ، کـــۆمەڵە 
و  رۆژەکان  لەتاڵترین  یەکێک 
لەهەمان کاتیشدا وەبیرهێنەرەوەی 
هاوخەباتی و هاوپشتی و یەکییەتی 
بزوتنەوەی  چوونی  وبەهاناوە 
بەدەم  کوردوستانە  شۆرشگێڕانەی 
زولم  سەرجەم  ڕەوای  خەباتی 
لە  چارەنووس  هاو  چێشتوانی 

بەشەکانی دیکەی ئێران.
سالی  زستانی  ڕۆژه كانی  دوایین   
وه رزی  هاتنی  كاتی  و   )١٣٥٧(
 )١٣٥٨( نویێ  ساڵی  و  به هار 
کە  ئەوکاتانەی   ، هەتاوی  ی 
و  ئێران  هاتوی  وەگیان  خەڵکی 
کوردوستان ، داموودەزگای رژیمی 
بە  پێچاو کۆتاییان  تێکەوە  شایان 
دەسەاڵتی سەرەرۆیانەی ڕژیمی شا 
هێنا و لە کاتێکدا کە هێشتا دوو 
مانگ بەسەر هاتنە سەرکاری ڕژیمی 
کۆماری ئیسالمیدا تێپەر نەبوو بوو 
کۆمەاڵنی  خۆزگەکانی  و  ئاوات  وە 
نەگیشتبوو،  سەڕەنجام  بە  خەڵک 
 ( مافخوازی  و  زۆڕلێکراو  خەڵکی 
بەدامەزڕاندنی  سەحرا(  تورکەمەن 
لە  خەڵکی  شووراکانی  بنکەو 
ڕژیمی  دەسەاڵتدارێیەتی  بەرانبەر 
گەیشتووی  دەسەاڵت  بە  تازە 
ڕاوەستابوون  ئیساڵمی  کۆماری 
و  خەبات  دابۆوە  دەستیان  و 
پێک  الیەنە  هەمە  تێکۆشانێکی 
هاتوو لە ژنان و پیاوانی ئازادیخواز 

بە دژی ئەو ڕژیمە.

  

کۆماری  تریشەوە  الیەکی  لە 
ئیسالمیی لە هەول و تەقااڵ دابوو 
دەسکەوتە  هەستاندنەوەی  بە  تا 
خەڵکی  کۆمەالنی  شۆرشگێرەکانی 
شۆرش  بەهەموو  بەر   ، ئێران 
و  بگرێ  جوڵەیەک  وئاخێزوو 
کپ  لەگەروودا  هەردەنگێک 
سەرکووت  خۆی  ونەیارانی  کات 
ئیسالمیی  کۆماری  بکات.ڕژیمی 
کە  دەیخواست  و  دەیهەویست 
دەسبەسەر ئیڕادەی شۆرشگێرانەی 
چ  و  لەکوردوستان  چ  خەڵک،  
هەر  لە  چ  سەحراو  تورکەمەن  لە 

گۆشەو کەنارێکی ئێراندا بگڕێ.
لە  هەر  ئیساڵمیی  کۆماری    
پیالنێکی  دارشتنی  بە  سەرەتاوە 
جنایتکارانەوخۆیناوی و قیزەونەوە، 
و  ڕێبەران  لە  کەس  چوار  خۆینی 
رەوای  خەباتی  کەسەناسراوەکانی 
خەڵکی )توورکەمەن سەحرا (ی  بە 
ناوەکانی  )  شیر محمد درخشندە 
عبدوولکریم   ، تۆماج  بە  ناسراو 
مختووم ، حسین جرجانی و محمد 
واحیدی ( بە شێوەیەکی نامرۆڤانە 
بێبەزیانە  زۆر  لەئاکامدا  و  ڕشتو 
 هێڕشی کردە سەر خەباتی ڕەوای 

خەلکی ئەو ناوچەیە.
خەڵکی وەگیان هاتووی )توورکەمەن 
یکگرتووانە  شێلگیرانەو   ) سەحرا 
ڕژیمی  سەرەرۆیەکانی  بەرانبەر  لە 
تازەبەدەسالت گەیشتووی کۆماری 
دەستیان  و  وەستانەوە  ئیسالمیی 

دایە خەباتێکی شێلگیرانە.
لەهەمان کاتیشدا خەباتێکی ڕەوای 
و  ژنان  لە  پێکهاتوو  جەماوەری 
لەکوردوستان  ئازادیخواز   پیاوانی 
لە ئارا دابوو کە تەنگی بە ڕژیمی 
ئەم  هەلچنیبوو.  ئیسالمی  کۆماری 
خەباتە رەوایە رۆژ بە رۆژ بەرینترو 
و  ڕادیکالتر  بەهێزترو  بەرینترو 

کە  کۆمەڵە   . دەبوو  رێکخراوتر 
خەباتەدا  ئەم  پێشەوەی  لەریزی 
بە  بوو  سەرەتاوە  لە  هەر  بوو 
پشتیوانی گەلی تورکەمەن سەحراو 
، دەنگی خۆی خستە پال دەنگی 
بێ بەشان و مافخوازانی ئەم بەشە 
خەباتگێر  خرۆشاو  جەماوری  لە 
بە  و   ) سەحرا  )توورکەمەن  لە 
و  خەبات  دەستی  هێزەو  تەواوی 
گەیاندنی  یارمەتی  بۆ  یکگرتوویی 
درێژوو  سەحرا  توورکەمەن  گەلی 
ئەرکی  بە  کـــۆمەڵە  کرد.  درێژتر 
سەرشانی خۆی دەزانی لەو خەباتە 
لە  بۆیە  هەر   . بکات  پشتیوانی 
سازماندانی  بە  دەرفەتدا  یەکەمین 
و  جوولە  کەوتە  پزیشکی  تیمێکی 
هەموو  بە  کەسی   ٩ شێوەیە  بەم 
هیتر  و  دەرمانی  ئیمکاناتێکی 
گەلی  بە  گەیاندنی  یارمەتی  بۆ 
توورکەمەن ، رەوانەی )تورکەمەن 

سەحرا ( کرد.
ئەم تیمە پزیشکییە کە بە دلێکی 
گیاندنی  یارمەتی  بۆ  پڕلەهیواوە 
کەوتبوونە  تورکەمەن  گەلی 
نەگەیشتنە  بەداخەوە  زۆر  رێ، 
نێوەی  لە  و  دیاریکراو  مەبەستی 
نەخوازراوو  کارەساتێکی  لە  ڕێگادا 
 ، هاتووچۆدا  رواداوی  لەئاکامی 
هەموو هاوڕێیانمان گیانی ئازیزیان 
دلیان  هەمیشە  بۆ  و  لەدەستدا 
گەرمی  کۆری  و  کەوت  لەلێدان 
جێهێشت.پەیکەری  بە  هەواالنیان 
نێوان  لە  ئازیزانە  ئەو  گیانی  بێ 
غەم وو  پەژارەو ماتەمی هاوڕێیانی 
کـــۆمەڵە و هەزاران کەس لە ژنان 
و پیاوانی ئازادیخوازی کوردوستان 
وخەڵکی تێکۆشەری شاری سنە و 

دەورووبەری بە خاک سپێڕدران.
ئەوانەی لە نزیکەوە ئەم هاوڕێیانەیان 
دەناسی بە باشی لەبیریانە کە ئەم 
و  باشترین  زوومرەی  لە  هاوریانە 

دابوون  هاوڕیانمان  خۆشەویسترین 
کە ئاوات و ئارەزویان دامەزراندنی 
بوو  یەکسان  ئازادو  کۆمەلگایەکی 
مرۆڤە  پۆلە  ئەم  لەدەستچوونی   .
خۆشەویستە ، لەو سەردەمە تایبەتەدا 
بزووتنەوەی  شکلگرتنی  لەکاتی  و 
شۆرشگێڕانەی کوردوستان ، بۆ ئیمەو 
کوردوستان  شۆرشگێری  خەڵکی  بۆ 

خەسارێکی یەکجار گەورە بوو.
شاری  خەڵکی  هەرەزۆری  زۆربەی 
سنە و دەوروبەری ، ئەم هاوڕێیانەیان 
بوون.  ئاشنا  لەگەڵیان   ، دەناسی 
ئەوان لە هەموو بوارەجواراوجۆرەکانی 
خەباتدا،  چ وەک کڕێکار ، چ وەک 
وەک  چ  و  قوتابخانە  مامۆستای 
خەڵکەوە  بەدەم  و  چاالک  پزشکیار 
بوون و ئامادەی هەر شێوە یارمەتی 
گیاندن بە کۆمەاڵنی خەڵک بوون . ئەم 
هاوڕیانە دردوو مەینەتەکانی خەڵکیان 
دەردی  ئاشنای   . دەناسی  باشی  بە 
هەر رۆژەی خەڵک بوون و لە نزیکەوە 
بەشمەینەت  خەڵکی  ژیانی  ئاگاداری 
بوون . ئەوان عەزمیان جەزم کردبوو 
کە بە هانای خەڵکەوە بچن لەگەڵیان 
بەش  لەگەڵ  دەردیان  خەموو  و  بن 
بزووتنەوەی  لە  ئەوان  ئاخر   . کەن 

شۆرشگێرانەی کوردوستاندا وا بار 
و  خەڵک  دڵسۆزی  کە  هاتبوون 
تایبەت  ئەم   . بن  ژیانیان  هاوخەمی 
هاوڕیانە  ئەم  بەرچاوانەی  مەندییە 
وای کرد کە ئەوان لە ریزی کاروانی 
یارمەتی گەیاندنی خەڵکی کوردوستان 
 . بن  سەحرا  توورکەمەن  گەلی  بە 
و  بوون  ڕێنیشاندەر  رێبەرو  ئەوان 
خۆیان  چۆن  کە  دەیانزانی  باشی  بە 
لە  خۆیان  هاوچارەنووسانی  بگەیەنە 

) توورکەمەن سەحرا (.
خەڵکی  رەوای  خەباتی  گرێدانی 
کوردوستان بە بەشەکانی تری ئێران 
، یەکیک لەو ئەرکە شۆرشگێرانانە بوو 
کە کۆمەڵە زۆر ژیرانە هەر لەسەرەتای 
شکڵگرتنی بزوتنەوەی شۆرشگێرانەی 
کوردوستان ، گرتی و بە کردەوەشی 
یەکەمین  کۆیەک  لەهەر   . دەرهێنا 

لێدرابا  جەماوەری  خەباتی  ترپەکانی 
، هاوڕێیانی کۆمەڵە بە دڵێکی کەیلی 
عەشق و خۆشەویستییەوە بە رزگاری 
بەشمەینەتان ، لەوێ بوون . هەموو 
ناوەندەکانی    ، ئێران  شارەکانی 
 ، کورەخانەکان   ، هێنان  بەرهەم 
شۆینی   ، شۆینەهەژارنشینەکان 
هاوڕێیانی  تێکۆشانی  و  خەبات 
کۆمەڵە بوون . هاوڕێیانی کۆمەڵە لەم 
شۆێنانە بست بەبست بااڵیان کردبوو 
بەدەستهێنابوو  باشیان  ئەزموونی  وە 
.هەر بۆیە شۆێن و مکان بۆیان گرنگ 
نەبوو ، گرنگ خەبات و تێکۆشان و 
بوو  خەڵک  کۆمەاڵنی  بە  یارمەتیدان 

جا لە هەرکۆێەک بۆایە.
بریتی  کردوو  گیانبەخت  هاوڕێیانی   

بوون لە :
قووبادی،  رێز  گووڵ  قوتبی،  فایزه 
فەریده زەکەریایی، جەمیل زەکەریایی، 
عەلی  ئیسماعیل  سەجادی،  جەمیل 
ئەسعەد  کەمانگەر،  رەئووف  پەناه، 
لووتفوڵال  فەتحوولاڵ  و  وەزیری 

نیژادیان.
بەمجۆرە ئەم هاورێانە خۆێنیان تێکەڵ 
لە خەڵکی  بە خۆێنی هەزاران کەس 
بەشەکانی  و  سەحرا(  )توورکەمەن 
ئێران  گۆشەوکەناری  لە  خەبات  تری 
بوو . ناوی هاوڕێیانی تیمی پزشکی 
یارمەتی  ڕێگای  لە  کە  کۆمەڵە 
گەیاندن بە گەلی توورکەمەن سەحرا 
له ناو  کرد،   بەخت  ئازیزیان  گیانی 
خه ڵكی  شۆڕگێڕانه ی  بزووتنه وه ی 
كۆمه ڵه دا   چاالكیه كانی  و  كوردستان 
هه تا به مڕۆش وه بیرهێنه ره وه ی بوێری 
ڕێباز  ده شبێ.  و  بووه   و خه باتكاری 
و ڕه وشت و هه ڵسووكه وتی سه میمانه  
و شۆڕشگێڕانه و گیانبازی و خه باتی 
كۆمه ڵه ،  هاوڕێیانەی  ئه م  لێبڕاوانه ی 
له  مێژووی بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕانه ی 
كرێكارانی  خه باتی  و  كوردستان 
ڕژیمی  ده سه اڵتی  دژبه   شۆڕشگێڕ 
لە بیر ناچێتەوە. له   ئیسالمیی قەت 
به خت كردنی  گیان  ٤٣مین ساڵیادی 
ئه م هاوڕێیانه ، یاد و بیره وه ریی هه ر 
كردنه وه ی  دووباره   وێڕای  هه موویان 
په یمانی پێبه ند بوون به  ئامانجه كانیان  
كردووانی  گیانبه خت  هه موو  یادی  و 
ڕاده گرین.  به رز  سۆسیالیسم  ڕێگای 
ساڵو  دیكه   جارێكی  بۆ  ڕۆژه دا،  له و 
و  بنه ماڵه   بۆ  ده نێرین  دروود  و 
كه   هاوڕێیانه   ئه م  وكاری  كه س 
تاقه ت  به   سااڵنه دا  ئه و  ماوه ی  له  
له ده ست  ژانی  به رامبه ر  له   هێنانیان 
مایه ی  بوونه ته   ڕۆڵه كانیان،  دانی 
زیاتری  هۆمێد واریی  و  دڵگه رمی 
ئێمه  بۆ خه بات و درێژه دانی ڕێگای 

ئازیزانیان.
یادی ئەوئازیزانە بۆ هەتاهەتایە لە 
یادیان   .. دەمێنێتەوە  دلماندا  نێو 

بەخێڕ...

یادێک لەهاورێیانی تیمی پزیشکی کۆمەڵە
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 )یادێک لە قوربانیانی شاری هەڵەبجە 
کە لە مەمڵەکەتی ئازارو خۆێندا بوونە 
ڕەشی  پیالنی  قیزەونترین  قوربانی 

داگیرکەران(
١٣٦٦چەن  ساڵی   ڕەشی  زستانی 
سروشتی  لە  مااڵوایی  مابوو  ڕۆژی 
کە  بکات  شارەزوور  دەشتی  جوانی 
بالی  رەش  پەڵەی  چەند  بەداخەوە 
شارەزوردا  دەشتی  ئاسمانی  بەسەر 
کێشا و بێدەنگێکی قورس ناوچەکەی 
دواتر  چرکەیەک  چەن  گرت.  لەئامێز 
گازی  هەڵگری  فرۆکەیەکی  چەند 
هەڵەبجەدا  شاری  بەسەر  شیمیایی 
لەو  تەنیا  و  جۆرە  بەم  گرماندیان. 
بوو  هەڵەبجە  چرکەساتەدا،  چەند 
شیمیاییەکانی  چەکە  قوربانیی  بە 
وەک  و  بەشەر  دەستی  دەسکردی 
و  هێــــرۆشیما   « قوربانیانی  
ناکازاکی »  لەئاستی جیهاندا ناسروا 
و  وە ناوبانگی شارە خنکێندراوەکەی 
و  کرد  تۆمار  بۆخۆی  کوردوستانی 
هاورای  بە  نەهات  خوداییەکیش  هیچ 
ئەو  خنکێندراوەکانی  و  لێقەوماوان 

شارە زامدارەوە...
بە  سێبەرەکان  بوو،  بەرەبەیانی 
ڕەشەمەدا  مانگی  داوێنی  لە  هێمنی 
دلی  وەک  هەڵەبجە،  شۆڕدەبونەوە. 
ئەویندارانی  دیداری  چاوەروانی  شار 
جۆگەکانی  ئاوی  خوڕەی  دەکرد. 
شار  سەرەکی  شەقامی  تەنیشت 
شاردا  پشتی  بەسەر  هێواشی  بە 
کلۆڵی  تێکەل  و  دەبری  رێگایان 
شار  گەرەکەکانی  دەبوون.  سنووربڕ 
بوون  ژیاندا  سەمای  لە  هەموویان 
سێبەری  بەاڵم  ئارامی،  خوازیاری  و 
شوومی نەهامەتی شەڕی خۆێنمژەکان 
هێشتاکەش بەرۆکی واڵتی بەرنەدابوو. 
بەرەبەیانی بوو چاوەکانی شار چەند 
لەسنووری  شەڕکەر  فڕۆکەیەکی 
خۆرەتاودا  ڕەشەمەو  ئاسمانی 
فڕۆکەشەرکەرەکانی  بەدیدەکەن. 
بەغدا  خۆێنمژەکەی  دیکتاتۆرە 
و  دەشکێنن  شار  بێدەنگی  دیواری 
ترس  نۆێنەری  و  غەزەب  میر  وەک 
بەیانییەی  ئەو  لەئاسمانی  مەرگ  و 
دەلورێنن.  شارەزووردا  دەشتی 
ئەوان بۆ فڕێدان و خستنەخوارەوەی 
قوواڵیی  بۆناو   خۆیان   ، بۆمبەکان 
پاشان  و  شۆرکردۆتەوە  شار 
دووکەلێکی سپی و زەرد وەک تۆڕی 
و  شار  جەستەی  کارەسات  و  مەرگ 
جۆره   به م  داپۆشی.  شارۆمەندەکانی 
و تەنیا لە چەند چڕکەدا كاره ساتێكی 
ده ڵته زین خولقا كه  خه مێكی یەکجار 
كۆمه اڵنی  دڵی  سه ر  خسته   قورسی 

خه ڵكی كوردستان .
ڕۆژەکانی ئاخری مانگی ڕەشەمە، ئه و 
ڕۆژانه ن كه  تێیاندا ڕه وتی ئێمه ش بێ 
خەسار نەبوو و زۆر زۆر بەداخەوە  لە 
گەڵ ئەو ڕووداوە دلتەزینەدا گوردانێک 
لە باشترین و پاکترین ڕۆڵەکانمان لە 
گوردانی شوانی کۆمەڵە لەدەست دا. 
روداوێک کە تێدا خوێنی سوور و گەشی 
پینج  خوێنی  بە  تێکەڵ  هاوڕیانمان 

هەزار هاوواڵتیی بێ تاوان لە هەڵەبجە 
له وه   ساڵ  سێ  و  سی  ڕێک  کرد.  
پێش، له  كاتێكدا كه  كۆمه اڵنی سته م 
لێكراوی خه ڵكی كوردستان چاوه ڕێی 
هاتنی گوڵ و سه وزه اڵنی و شنه ی بای 
كاتێكدا ده شتی  له   به هاریان ده كرد، 
جوان و سه رسه وزی شاره زوور به رگی 
ره نگاوره نگی له به ر كردبوو و ئامێزی 
و  نه ورۆز  بۆ  به رامه ی  و  بۆن  له   پڕ 
ساڵی تازه  كردبووه ، له  ئاوا ڕۆژێكدا، 
حكومه تی  ئه ژدیهای  قینی  و  رق 
رێژه كه ی  خوێن  دیكتاتۆره   و  به عس 
بۆ له ناوبردنی به هار و گوڵ، شادی و 
ئاسمانی  په له وه ر،  و  مرۆڤ  خۆشی، 

شینی هه ڵه بجه ی بۆ هه میشه  ژاراوی 
ده شتی  سووره كانی  گواڵڵه   و  كرد 
له   باڵنده كانی  و  ژاكاند  شاره زووری 
منداڵی  گریانی  و  كرد  الڵ  خوێندن 
به ند  گه رویدا  له   هه میشه   بۆ  ساوای 
دوو  كه   بوو  ڕۆژێكدا  ئاوا  له   كرد. 
كؤمارى  و  عيراق  به عسی  حكومه تی 
شه ڕی  درێژه ی  له   ئيران  ئیسالمی 
كۆنه په ره ستانه ی خۆیاندا هه ڵه بجه یان 
كرد به  گۆڕه پانی ئه و شه ڕه و زیاتر 
له  ٥ هه زار ژن و پیاو و پیر و الوی 
وبه   عام   و  قه تڵ  ناوچه یه یان  ئه م 
هه زاران كه سی دیكه شیان بریندار كرد 

دزێوترین  له   چه شنه  یه كێك  به و  و 
الپه ڕه كانی مێژووی پڕ له  سه ركوت و 

جه نایه تی خۆیان تۆمار كرد.  
بەڵێ دۆا ڕۆژه كانی مانگی ره شه ممه  
 ١٣٦٧ به هاری  بوونه وی  نزیك  و 
ئێران  كۆنه په ره ستانه ی  شه ڕی  بوو. 
درێژه ی  ره به ق  ساڵی   ٨ عێراق  و 
كێشابوو. به  سه دان هه زار مرۆڤ له م 
كۆنه په ره ستانه دا  و  ئاكام  بێ  شه ڕه  
كوژراو و بریندار و ملیۆنها كه س ئاواره  
ده سه اڵتدارانی  ببوون.  ده ربه ده ر  و 
شه ڕخواز له  به غدا و تاران خوێن تێری 
له   ئه ژدیهای شه ڕ هه روا  نه كردبوون. 
ماڵوێرانیدا  و  كاولكاری  به ره كانی 

جه سته ی ئینسانه كانی هه ڵده لووشی. 
له   شه ڕه   به و  ده رهه ق  ناڕه زایه تی 
ئاستی ناوخۆ و ده ره كی ڕۆژ به  ڕۆژ 
به   ماندوویه تی  ده ستاند.  په ره ی 
جه سته ی زامداری سه ربازانی شه كه ت 
ڕۆژ  به   ڕۆژ  ال  هه ردوو  له   شه ڕ  له  

زیاتردەبوو. 
ره شه مه ی ١٣٦٦  مانگی  رۆژی ٢٥ی 
فڕۆكه   شه ڕكه ره كانی ئه رته شی عێراق 
له   ژه هراوییان  ته قه مه نی  و  بۆمب 
شوێنه كانی  و  كه ركوك  فڕۆكه  خانه ی 
هه ڵه بجه    به ره و  و  هه ڵگرت  دیكه  
ده شتی  له   مه رگ  فڕۆكه كانی  فڕین. 

بوونه وه   نزیك  سه رسه وزی شاره زوور 
و شاری هه ڵه بجه   و ده ور و به ریان به  
له   داپڵۆسی.  ژه هر  و  بۆمب  و  ئاگر 
ئینسانی  هه زار   ٥ چركه ساتدا  چه ند 
كۆمه ڵ  به   و  تاك  به   تاوان  بێ 
داراني   ده سه اڵت  قوربانی  به   بوون 
ئه ژدیهای  شێوه یه   به م  تارانوبه غدا. 
كردن  بۆمباران  به   به عس  خؤێنمژی 
كوژ،  ئینسان  ژه هری  رژاندنی  و 
له   سته ملێكراوی  ئینسانی  هه زاران 
ژیان بێ بەری كرد و مۆری جینایه ت 
جه سته ی  و  له ش  به   دڕه ندیی  و 
چێشتووی  ئازار  ئینسانی  هه زاران 
دیكه وه  به جێ هێشت. هه زاران دایك 

و باوكیان جه رگ سوتاو كرد و گه رمی 
خۆشه ویستی و ئه وینداری ئه وانیان له  

هه زاران منداڵ زه وت كرد.
کــــــــۆمـــەڵــــە و برینێکی قوورس

دیارە کۆمەڵەش لەم رووداوە ، برینێکی 
یەکجار قورسی هەڵگرت و گوردانێک 
لەدەسدا.   خۆی  پێشمەرگەکانی  لە 
لەو ڕۆژانەدا و لە كاتێكدا كە گزنگی 
بەستەڵەكی  بەهار  بەرەو  خۆری 
تواندنەوە  بەرەو  زستانی  سەرمای 
لەبەر  هیوای  بە  سروشت  و  دەبرد 
كردنی بەرگی بە گوڵ رازاوەی بەهاری 
بوو، هاوڕێیانی گوردانی شوان كە تا 

ئەو دەم دەیان شانۆ لە فیداكارییان 
سیاسی،  خەباتی  مەیدانەكانی  لە 
خولقاندبوو،  نیزامیدا  و  كۆمەاڵیەتی 
تەنوورەی  نێو  كەوتنە  نەخوازراو، 
كۆنەپەرەستانەی  شەڕی  ئاگری 
و  ئێران  جینایەتكاری  ڕژیمی  دوو 
داسەپێندراو  شەڕێكی  لە  و  عێراق 
قوربانی  بوونە  نابەرابەردا،  و 

وسەربەرزانە گیانیانبەخت كرد.
گوردانی  هاوڕێانی  بەسەر  ئەوەی 

شواندا هات 
هاوڕێانی  کە  بوو  ئەوە  ڕاستییەکەی 
رۆژی )٢٥( ی رەشەممە،  کـــۆمەڵە 
هەست بە جموجۆڵی تازەی بەرەكانی 
شەڕ دەکەن و دوای هەندێک ڕاپرسی 
دەست  و  باردۆخەکە  لێکدانەوەی  و 
زانیاری  هەندیک  بە  ڕاگەیشتن  پێ 
دروست لە چەندین سەرچاوەی گرنگ 
بەو  شەر  بەرەکانی  پشتەوەی  لە 
قەناعەتە دەگەن کە ئەگەری روودانی 
شەرێکی قورس لە ناوچەکە و لە نزیک 
بنکەکانی کۆمەڵە لە ئاوایی بیارە لە 
شوان  گوردانی  ئەوکات   . دایە  ئارا 
پشتی  وەک  هەم   بیارە  ئاوایی  لە 
جەبهە و هەم  وەک حەسانەوە جێگیر 

کرابوون .
پاش هەڵسەنگاندنی دۆخەکە و دلنیا 
 ، ناوچەکە  بوونی  نائەمن  لە  بوون 
بە  پاشەکشە   ، دەدات  کۆمەڵەبریار 
لەو  ئەوان  و  بکات  شوان  گوردانی 
شوینە پڕ لە مەترسییە دوور بخاتەوە. 
گوردانی  لە  هاوڕێانمان  جواڵندنی  بۆ 
شوان و ڕاگواستنی ئەوان بۆ شۆنێکی 
ئەمن وپاشەکشێ پێ کردنیان ، دوو 
رێگا لە بەردەم هاوڕیانی بریاردەر دا 
هەبوو. بە پێی لێکدانەوەکان رێگایەكیان 
تێپەردەبوو،  جەبهەكاندا  ناوەڕاستی  بە 
كە ناوچەی كوێستانی سورێن بوو، بەاڵم 
بەهۆی ئەوەی بە هێزی دوژمن تەنرا بوو، 
بەرچاو.  دەهاتە  مەترسی  پڕ  رێگەیەكی 
کەواتە دەبوایە بۆ پاراستنی هاورێانمان 
بدرێ.  بریار  پەیوەندییەدا  لەم  ژیرانە 
دیموكرات  حزبی  هێزێكی  ئەوكات  هەر 
بە رێنوێنی و هاوكاری هێزەكانی یەكێتی 
رێگەیەوە  لەو  توانیبویان  نیشتمانی 
دەرباز بن.  هاوڕیانی ئێمە زۆر بەداخەوە  
نەیان توانی بوو بەو شێوەیە دەربازبن .
تێرامانی  جێگای  کە  دووهەمیش  رێگای 
کومەلە  بریاردەری  هاورێانی  زیاتری 
بوو ،  رێگای دەشتایی بوو، كە رێگای 
ئەمین  رواڵەت  بە  ئەگەرچی  دەشتایی 
لە  ئەویش  بەاڵم  بەرچاو،  دەكەوتە  تر 
بەردەم نووكی هێرشی هێزەكانی رژێمی 
ئێراندا دەبێ. هاوڕێیانی گوردانی شوان 
سەرەنجام  زۆرتر  لێکۆلینەوەی  دوای 
هەلبژێرن  دەشتایی  رێگای  دەدەن  بریار 
ئاوایی   نیزیکترین  بەرەو  سەرەنجام  و 
مسیری  بەرەدەم  لە  (کە  عەنەب   (
دەکەونە  بوو  دا  هاوریانمان  هاتوچۆی 
رێ. هاوڕێانمان کاتێک دەگەنە ئاوایی ) 
عەنەب (  لە گەڵ کۆمەڵێک زانیاری ترو 

ئاگاداری تر رووبەروو دەبن .
دەبن  ئاگادار  هاوریانمان  بەداخەوە  زۆر 
اڵیەن  لە  پڕ  و  کوت  هێرشێکی  کە 
بەشێکی  و   کراوە  ئیسالمی  كۆماری 
زۆر لە ناوچەکەیان خستۆتە ژێر رکێفی 
سەرەكی  پردی  بەداخەوە  و  خۆێان  
بە  سادقی  كە سەید  پاشەكشە،  رێگای 
پردی  )واتە  دەبەستەوە  هەڵەبجەوە 

زەڵم( خاپووركراوە. 

عـــزیز ئاجیکەند
بیرنەکراو لە  مەرگەساتێکی  هەڵەبجە، 
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درێژەی الپەری ١٤
بە رووخانی ئەو پردە هاورێانمان رێگایەكیان نەدەما 
دەربەندیخان  دەریاچەی  لە  كە  ئەوەی  غەیری 

بپەڕنەوە.
لەو  عێراق  ئەرتەشی  زۆری  یەكجار  هێزێكی 
ناوچەیە باڵوەی پێ كرابوو و هاوڕێیانی گوردانی 
لە  كاتیی  پردێكی  كە  دەكەن  پێشبینی  شوان  
شوێنێكی چۆمی سیروانەوە لێبدرێ و ئەوانیش 
بتوانن كەڵكی لێوەربگرن.  هەر بۆیە رێگاكەی 
خۆیان درێژە دەدەن بەو هیوایەی كە رێگایەك 
هاوڕیانی  بۆیە  بكرێتەوە.   پاشەكشێ  بۆ 
خۆیاندا  مەسیری  درێژەی  لە  شوان  گوردانی 
کە    . دەکەن  سیروان  شارۆچکەی  لە  روو 
بەداخەوە لەوێش ئاگادار دەبن کە دەورووبەری 
تییدایە و هێزەکانی  ئەو شارۆچکەیەش شەری 
کۆماری ئیساڵمی خۆێان گەیاندۆتە ئەوێ و لەو 
هاوڕیانمان  پاشان   . بوون  جێگیر  شارۆچکەیە 
لەوێش  و  شارۆچکەکە  ناو  بچنە  ناچاردەبن 
تا  بشارنەوە  خۆیان  ماڵدا  چەند  لە  بەنهێنی 

دەرفەتێكی باشتر بۆ دەربازبوون بدۆزنەوە.
ئەو رۆژە تا ئێوارە دەمێننەوە و لە چەند ماڵدا 
مانەوەیان  ئەو  بەاڵم  دەدەن،  حەشار  خۆیان 
ناوچەكە  تەواوی  كە  ئەوەی  لەگەڵ  هاوكاتە 
بۆمبارانی شیمایی دەكرێ و بەشێك لە گاز و 
لە  روو  ببۆوە،  باڵو  ناوچەیە  لەو  كە  ژەهرێك 
هاورێیانی  و  دەكا  سیروانیش  شارۆچكەی  ناو 
ئێمەش ژاراوی دەبن، بەشێكیان بە تووندی و 

بەشێكیان بە سووكی.
پاشان لە درێژەدا لە الیەن كومیتەی ناوچەوەی 
دەكرێ  پێوە  پەیوەندییان  بێسیم  بە  سنەوە 
بەرەو  بڕۆن  كە  ئەوەی  بۆ  دەكرێن  رێنوێنی  و 
شوێنێك لە دەریاچەی دەربەندیخان تا لەوێەوە 
بە بەلەم بپەڕێنەوە، ئەو هاوڕێیانە بەهۆی ئەوەی 
كە لە ناوچەكەدا شەڕ بوو ناچار دەبن راوەستن 
بەرەو  بێت،  تاریك  هەوا  تۆزیك  كە  ئێوارە  تا 
دەریاچە وەڕێكەون. رێگای شارۆچكەی سیروان 
تا دەگاتە ئەو شوێنەی كە قەرار بوو لەوێ كاری 
پەڕینەوەكەیان رێكبخرێ، نزیكەی دوو كاتژمێر 
یەكەم  كە  ئەوەی  بەر  لە  ئەوان  بەاڵم  دەبوو، 
بەو گازە ژەهراویی ببوون، دووهەمیش رێگاكە 
شارەزا نەبوون، ئەو رێگا دوو كاتژمێریەیان بە 
)٧( كاتژمێر تێپەڕ كرد و لە ئاكامدا نەیانتوانی 
ئەو  و  دەریاچەكە  لێواری  بگەیننە  خۆیان 
پشتیوانی   بەلەمەكانی  بوو  بڕیار  كە  شوێنەی 

بڕۆنە شوێنی دیاریكراو.
لەو بەری دەریاچەكەوە گوردانێكی تری ناوچەی 
سنە و ژمارەیەك لە هاوڕێیانی پەیوەندییەكانی 
ئاوەكە  لێواری  سەر  لە  عێراق  لە  كۆمەڵە 
كە  هەوڵیاندابوو  و  هانایانەوە  بە  چووبوون 
ئامادەكەن،  بۆ  دەربازبوونیان  پێویستییەكانی 
بەلەمێك  كە  دەدەن  بڕیار  بەرپرس  هاوڕێیانی 
لەگەڵ  شارەزاشیان  كەسی  و  ئەوبەر  بنێرنە 
بیانگەیننە  و  بكەن  رێنوێنییان  بتوانن  تا  بێ 
تەنیا  بكەن.  دەربازیان  و  دەریاچەكە  لێواری 
نزیكەی )٢٠( خولەك یان نیو سەعاتیان مەودا 
مابوو كە خۆیان بگەیننە سەر لێواری ئاوەكە، 
بەاڵم بەهۆی تاریك بوونی كەش و هەوا، بۆیان 
بەلەمێكدا  لە  پێشمەرگە   )٥( نەدەدۆزرایەوە. 
لەو  ئاوەكە رێكەوتبوون، بەاڵم  بەرەو ئەوبەری 
خۆیان  ئیسالمی  كۆماری  هێزەكانی  مەودایەدا 
ئاگاداری  و  دەریاچەكە  لێواری  گەیاندبووە 

نزیكبوونەوەی ئەو بەلەمە دەبنەوە.
ئاوەكە،  قەراغ  بگاتە  بەلەم  كە  ئەوەی  پێش 
سەرنشینی  هاورێی   )٤( و  لێدەكەن  تەقەی 
بەلەمەكە گیان بەخت دەكەن و یەك كەسیان بە 
دیل دەگیرێ. كاتێك روون دەبێتەوە كە كاری ئەو 
بەلەمە بە ئاكام نەگەیشتووە و ئیمكانی ئەوەی 
ئاوەكە،  قەراغ  بگەیەننە  خۆیان  هاورێیان  كە 

رێنوێنییان  دیكە  جاریكی  هەوڵدەدەن  دیسان 
بكەن  ئامادەیان  بێسیمەوە  رێگای  لە  و  بكەن 
تر  شوێنێكی  بگەیەننە  خۆیان  كە  ئەوەی  بۆ 
بۆ  ئاوەوە  لەمبەر  بەلەم   )١٠( ئاو،  قەراغ  لە 
هێزی  كرابوو.  ئامادە  پەڕینەوەیان  عەمەلیاتی 
یارمەتیدەر ئامادە ببوو تا بە تەقەكردن رێگای 
لەوكاتەدا   خۆشكات،  هاوڕێیان  پەرینەوەی 
گوردانی  فەرماندەی  خێرئابادی  شۆکێ  هاوڕێ 
شوان بە بێسیم فەرماندەی هێزەكانی كۆمەڵە، 
لە  بەشێك  كە  دەكاتەوە  ئاگادار  ئاو  لەوبەری 
ئەو  بوون.  دەرگیر  دوژمن  لەگەڵ  هێزەكانمان 
دوای  دەبێ،  بەردەوام  ماوەیەك  دەرگیرییە 
ماوەی نیو سەعاتێك، رەنگە كەمتر یان زۆرتر، 
پەیوەندی لەگەڵ فەرماندەی گوردان دەپچڕێ. 
بەمجۆرەیە كە ئیتر ئاخرین وتەكانی هاوڕێیانی 
فەرماندەی ئەمبەر و ئەوبەر بەیەكەوە هاتوچۆ 
دەكات و دوای ئەوە ئیتر هیچ پەیوەندییەك بە 

گوردانی شوانەوە نامێنێ.
روون  زەمان  پێی  بە  و  كەم  كەم  رووداوەكان 
ناتوانن  بوونەوە. هاوڕێیانی گوردانی شوان كە 
بگەنە سەر لێواری دەریاچەكە و شەو دەبێ و بە 
زۆنگئاوەكانی  ناو  لە  دەكەن.  رێگا ون  تاریكی 

ئەو ناوچەیەدا خۆیان حەشار دەدەن و لەبەر 
ئەوەی بەشێكی زۆریان ژەهراویی دەبن و توانای 
هێزەكانی  دەبێتەوە،  كەم  زۆر  كردنیان  شەڕ 
رژێمیش دەزانن كە بەلەمێكی كۆمەڵە پەڕیوەتەوە 
بەوچەشنە  بەرنامەیەكە،  خەریكی  ئەوبەر  بۆ 
دەزانن كە دەبێ واحیدێكی پێشمەرگەی كومەڵە 
هێزێكی  بۆیە  خواردبێ،  گیری  ناوچەیەدا   لەو 
بە  شوێنەكە  و  كۆدەكەنەوە  بۆ  زۆری  یەكجار 

تەواوەتی گەمارۆدەدەن.
دلێرانە  زۆر  شوان  گوردانی  هاورێیانی 
خۆڕاگریی دەكەن و تا ئاخرین فیشەكەكانیان 
بە  نادەن  دووایین هەناسەكانیان كۆڵ  تا  و 
دوژمن و  مەگەر ئەوانەی كە بریندار بوون 
و ئیتر هیچ توانای شەڕ كردنیان نەمابوو.بە 
داخەوە  )١٢( كەس لە هاوڕێیانی گوردانی 
برینداری  بە  و  دەگیرێن  دیل  بە  شوان 
دەبردرێنەوە شاری سنە و دوای ئەشكەنجە 
دواتر  دەدرێن.  سێدارە  لە  زۆر  ئازارێكی  و 
و  دەبن  دەرباز  ناوچەكە  لە  هاورێیش  دوو 
ماوەیەك دواتر خۆیان دەگەیێننە ریزەكانی 
لە  هاوڕێیان  باقی  بەداخەوە  و  كۆمەڵە 
بەخت  ئازیزیان  گیانی  شەڕەكەدا  مەیدانی 

دەكەن.
ناوچەكە  كە  تردا  مەودایەكی  لە  دواجارو 
بۆ  راگواستران  تەرمەكانیان  بووەوە،  ئارام 

كردووانی  گیانبەخت  بە  تایبەت  شوێنێكی 
كۆمەڵە كە لە سلێمانی تەرتیب كرابوو.

بەدرێژایی شەڕی  شوان  گوردانی  هاوڕێیانی 
ئەوەی  بۆ  هەوڵیاندا،  زۆر  عێراق  و  ئێران 
بپارێزن  شەڕە  ئەو  ئاگری  لە  خۆیان  كە 
و  كوردستان  كێشرابووە  شەڕ  مەیدانەكانی 
شەڕی  كە  ئەوەی  بۆ  دەدا  هەوڵی  كومەڵە 
ئیسالمی  كۆماری  رژێمی  لەگەڵ  خۆیان 
بۆیە  بەڕێوەبەرن،  شەڕە  لەو  سەربەخۆ 
بەداخەوە  هاوڕێیان  مەیلی  بەپێچەوانەی 
ئەمجارە لەو شوێنە كەوتنە داوی شەڕی ئێران 
و عێراق.بۆیە بەم شێوە دڵتەزێنە  هاوڕێیانی 
گیانی  شوان  زییندووی  هەمیشە  گۆردانی 
خۆیان لە پێناو ژیانێكی باشتر بۆ خەڵكی 
بەخت  زەحمەتكێش  و  چەوساوە  و  کرێکار 
دەكەن.بەاڵم ئەمە كارەساتێك نەبوو هەر بە 
تەنیا بۆ كومەڵە ، بەڵكوو كارەساتێك بوو كە 
تێیدا  ئینسانی دیكەش گیانیان  بە هەزاران 
لەدەستدابوو. بەمجۆرە خوێنی تێكۆشەرانی 
كۆمەڵەش تێكەڵ بە خوێنی زیاتر لە پێنج 
هەزار کەس لە خەڵكی لێقەوماوی هەڵەبجە 

و دەشتی شارەزوور بوو.
له   كه س   ٦٩ سه رجه م  كاره ساته دا،  له و 
به خت  گیانیان  هاوسه نگه رانمان  ئازیزترین 
الیه قترین  زومره ی  له   هاوڕێیانه   ئه و  كرد. 
كۆمه ڵه   پێشڕه وی  كاده ركانی  و  ئه ندامان 
ساڵی  شۆڕشی  جه ره یانی  له   كه   بوون 
هاتبوونه   پێشتر  ساڵه كانی  یان  و   ١٣٥٧
ناو گۆڕه پانی خه باته وه  و به  دڵێكی پڕ له  
خۆشه ویستی  بۆ ئامانجی ڕزگاری كرێكاران و 

بێبه شان گیانی ئازیزیان به خت كرد.
بزووتنه وه ی  له ناو  شوان  گوردانی  ناوی 
و  كوردستان  خه ڵكی  شۆڕگێڕانه ی 
به مڕۆ،  هه تا  كۆمه ڵه دا   چاالكیه كانی 
بووه   و خه باتكاری  بوێری  وه بیرهێنه ره وه ی 
و ده شبێ. ڕێباز و ڕه وشت و هه ڵسووكه وتی 
و  گیانبازی  و  شۆڕشگێڕانه  و  سه میمانه  
خه باتی لێبڕاوانه ی ئه م گوردانه  ڕه زمه نده یه ی 
بزووتنه وه ی  مێژووی  له   كۆمه ڵه ، 
له   جێكه وتووه .  كوردستاندا  شۆڕشگێڕانه ی 
٣٣ هەمین ساڵیادی گیان به خت كردنی ئه م 
بیره وه ریی هه ر هه موویان  و  یاد  هاوڕێیانه ، 
پێبه ند  په یمانی  كردنه وه ی  دووباره   وێڕای 
هه موو  یادی  و  ئامانجه كانیان   به   بوون 
و  ئازادی  ڕێگای  كردووانی  گیانبه خت 

سۆسیالیسم به رز ڕاده گرین. له و ڕۆژه دا، بۆ 
بۆ  ده نێرین  دروود  و  ساڵو  دیكه   جارێكی 
كه   هاوڕێیانه   ئه م  وكاری  كه س  و  بنه ماڵه  
له  ماوه ی ئه و سااڵنه دا به  تاقه ت هێنانیان 
له  به رامبه ر ژانی له ده ست دانی ڕۆڵه كانیان، 
هۆمێد واریی  و  دڵگه رمی  مایه ی  بوونه ته  
زیاتری ئێمه  بۆ خه بات و درێژه دانی ڕێگای 

ئازیزانیان.
دیاری کردنی رۆژی شەهیدانی کـــۆمـــەڵـــە 

، لە اڵیەن کـــۆمـــەڵـــەوە
رەشەمەدا   ی  رۆژی٢٧  لە  ساڵێك  هەموو 
لەناوەوە و دەرەوەی  ڕێكخستنەكانی كۆمەڵە 
لە  پۆلێك  ئازیزی  لەیادی  رێز  كوردستان 
كە  دەگرن  كۆمەڵە  پێشمەرگەكانی  و  كادر 
گیانیان  نابەرابەر  شەڕێكی  لە  رۆژەدا  لەم 

بەختكرد.
لە  شوان،  بەناوبانگی  گوردانی  رۆژەدا  لەم 
بەركەوتنی  هۆی  بە  و  نابەرانبەر  شەڕێكی 
سیروان  قەراغی چەمی  لە  شیمیایی،  گازی 
كران.  شەهید  هەتاویی،   ١٣٦٦ ساڵی  لە 
ژمارەی  زۆریی  هۆی  بە  ڕۆژە  ئەو  دواتر 
نەقشێك  بە هۆی دەور و  گیانبەختكردوان و، 
كە گوردانی شوان لە بزوتنەوەی رزگاریخوازی 
ڕۆژی  وەك  هەیبوو،  كۆمەڵە  كوردستان و 

شەهیدانی كۆمەڵە ناودێر كرا...
ڕۆژی  ئێمە  بۆ  كۆمەڵە  شەهیدانی  ڕۆژی 
پێچەوانە،  بە  نییە،  ڕەشپۆشی  و  ماتەمین 
هەموو  لەگەڵ  تازەكردنەوەیە  پەیمان  رۆژی 
گیانبەختكردوانی كۆمەڵە، ڕۆژی ڕیزگرتنە لە 
خەبات و فیداكاری ژنان و پیاوانێك كە لە 
تێكۆشانی  هەوڵ و  بە  مێژووییدا  دەورەیەكی 
دادپەروەرانەیان  و  نوێ  ناوەرۆكێكی  خۆیان 
ڕۆژی  كوردستان.  بزوتنەوەی  ناو  هێنایە 
رەفتارە  و  ڕەوشت  ئەو  وەبیرهێنانەوەی 
شۆڕشگێرانەن كە مانایەكی پڕاوپڕ ئینسانی 
و پڕ لە خۆشەویستییان هێنایە ناو پێوەندیی 

خەڵك و پێشمەرگە.
گیان  رۆژی  رەشەمە  ٢٧ی  بێت  شكۆدار 

بەختكردوانی كۆمەڵە
و  رزگاریخواز  بزاوتی  بێ  سەركەوتوو 

یەكسانیخوازی كوردستان
ساڵو لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
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 سەرنووسەر:
 ئەسعەد دوروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

کوردستان پێشەنگی خەبات لە دوێنێوە تا سبەی

ماوەیەکە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا کەمپەینێک خراوەتە ڕێ کە ناوی »نە بۆ کۆماری 
ئیسالمی«ە. ئەم کەمپەینە لە الیەن ژمارەیەک کەسی ناسراوەوە دەستی پێکرد کە 
هونەرمەند و وەرزشکار و چاالکی مەدەنی و مامۆستای زانکۆ و ... لە دەرەوە و 
ناوەوەی ئێرانی تێدایە. ئەو کەمپەینە تا هاتووە بەرینتر بووەتەوە و خەڵکانێکی زیاتر 
پشتیوانییان لێکردووە. جیا لەویە ئەو کەمپەینە ئاڵتێرناتیڤێک بۆ دەسەاڵتی ئیسالمیی 
ئێران ناناسێنێ و تەنها دەڵێ نە بۆ دەسەاڵتی ئیسالمی و ئەمە لە خۆیدا دەتوانێ جێی 
مشت و مڕ و پرسیار بێ، باسێکی گرینگی دیکە ئەوەیە کە بۆ چی هاواری خەڵکی 
کورد کە هەر لە ڕێفراندۆمی خاکەلێوەی ساڵی ١٣٥٨ ەوە بە ئاشکرا ڕایانگەیاند کە 
ئامادە نین دەبنگ بە دەسەاڵتێکی ئیسالمی بدەن، نەبیسترا و ئێستەش ئەوانەی خۆیان 
بە پێشڕەو و ڕێکخەری ئەو کەمپەینە دەزانن ئامادە نین باسی ئەوە بکەن کە زۆرینەی 
هەرە زۆری گەلی کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ساڵهایە بە دەنگی بەرز نە ی خۆیان 
بۆ دەسەاڵتی دژە مرۆڤی ئێران هاوار دەکەن و لەو ڕێگایەدا هەزاران ڕۆڵەی ئەو خەڵکە 
گیانیان بەخت کردووە، هەزاران کەسیان ئەشکەنجە کراون، لە مافە کۆمەاڵیەتییەکان 
بێبەش کراون، چەکی بەرگری و مافخوازییان کردە شان و ڕەنجی پێشمەرگایەتییان 
چەشت، ئاوارەی دوورە واڵت بوون و سااڵنێکە ئاواتی دیداری زێد و واڵت و کەس و 
کاریان بەسەر دڵیانەوە ماوەتەوە، ڕۆڵەکانیان لە کافرستان و گۆڕە نادیارەکاندا نێژران 

و ئاواتی دوا مااڵواییان لەگەڵ خۆیان بردە ژێر گڵ. 
کەمتر لە دوو مانگ پاش ڕووخانی ڕژێمی پاشایەتی دەسەاڵتدارانی نوێ بۆ ئەوەی 
وای بنوێنن کە دەسەاڵتیان ڕەوایە بڕیاریان دا ڕێفراندۆمێک بەڕێوە بەرن کە خەڵک 
تێیدا بڕیار بدا کە ئایا ئامدەن حکوومەتی کۆماری ئیسالمی جێی دەسەاڵتی پێشووی 
واڵت بگرێتەوە. لە زۆربەی ناوچەکانی ئێران خەڵک ئامادەی ئەو ڕێفراندۆمە بوون و 
لە ڕاستیدا هەم جەماوەر و هەم حیزبە سیاسییەکان فریوی دەساڵتی نوێیان خوارد و 
چوونە ژێر ڕکێفیەوە. بەاڵم لە کوردستان دۆخەکە جیاواز بوو، کوردستانێک کە سااڵنێک 
بوو هەوڵی بۆ ڕزگاری لە سەرکوت و چەوسانەوە دەدا و هەم ئەزموونی خەباتی چەندین 
ساڵەی بوو و هەم کاریگەریی ڕەوتی نوێخواز و چەپ بەسەر هەڵویست و خواستەکانی 
جەماوەرەوە بە روونی دەبیندرا و لە ژێر ڕووناکی ئەو ڕوانینەدا وریاتر دەجوواڵیەوە و 
لەبەر سیاسی بوونی خەڵکەکەی ڕێکخراوتر هەڵوێستی دەگرت، ئامادە نەبوو بە ئاسانی 
دەسەاڵتێک قەبووڵ بکا کە دڵنیا نییە مافەکانی تێدا دەپارێزرێ. چەند ڕۆژ پێش ئەو 
ڕیفراندۆمە واتە رۆژی شەشی خاکەلێوەی ١٣٥٨ مامۆستا شیخ عیززەدینی حوسێنی 
لە ڕابەرانی جەماوەریی خەڵکی کوردستان و ئەندامی دەستەی وتووێژ لەگەڵ نوێنەرانی 
دەسەاڵتدارانی نوێ، ڕایگەیاند لەبەر ئەوەی ناوەرۆکی کۆماری ئیسالمی نادیارە لە 

ریفراندۆمدا بۆ دەنگدان بە کۆماری ئیسالمی لە ئێران بەشداری ناکات. 
خەڵکی کوردستان نەک هەر لە سەرەتاوە لەگەڵ دامەزرانی دەسەاڵتی حکوومەتی 
ئیسالمی نەبوون و باخ و هەزینەیەکی یەکجار قورسیشیان بۆ ئەو قەبووڵ نەکردنی 
دەسەاڵتی ئیسالمییە داوە بەڵکوو لە ماوەیەکی کورتدا کە شارەکانی کوردستان بە 
ژێر  بخاتە  کوردستان  نەیتوانیبوو  داگیرکەر  و هێشتا سپای  بوو  دەست خەڵکەوە 
دەسەاڵتی خۆیەوە، توانیان ئەزموونێکی پرشنگدار لە بەڕێوەبردنی واڵت بنوێنن و 
نیشانی بدەن کە خەباتی خەڵکی کوردستان خاوەنی گەلێ پۆتانسیێلی پشکەوتنخوازانە، 
ئازادیخوازنە و سێکۆالرە و ویستی خەڵکی کوردستان نەک هەر ڕزگاری لە ستەمی 
نەتەوەیی بەڵکوو ڕزگاری لە هەموو چەوسانەوەیەکە. بەڕێوەچوونی چەندین ناوچە بە 
دەستی شوورای شار و دێ کە هەڵبژێردراوی خەڵک بوون، ئازادیی دەربڕین و بوونی 
ڕۆژنامە و باڵوکراوەی هەموو الیەن و حیزبێک لە بەر دەستی خەڵکدا، ئازادیی پۆشینی 
جلوبەرگ و بەشداریی بەرچاوی ژنان کە خەبات و چاالکییە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکندا 

و ... نموونە بەرچاوەکانی ئەو ئەزموونەن. 
کوردستان ئەمڕۆش وەکوو هەمیشە لە زۆر بواری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و مەدەنییەوە 
خاوەنی گەلێک ئەزموونی شکۆدارە. کاردانەوە و مانگرتنی خەڵک و جەماوەر بەرانبەر 
بە ئیعدامی ڕۆڵەکانی، بەشداریی بەرینی خەڵک بۆ بە هانا هاتنی خەڵکی خەسار دیتوو 
لە کاتی بوومەلەرزە و کارەساتە سروشتییەکاندا، هەوڵ بۆ دژایەتیی حکوومەی ئیعدام 
و کەمکردنەوەی ئاسەواری دەسەاڵتی توندوتیژی خولقێنی کۆماری ئیسالمی، بوونی 
چەندین ناوەند و ئێن جی ئۆ بۆ پاراستنی ژینگە، بوونی چەندین ڕێکخراو بۆ پاراستنی 
مافی ژنان و مندااڵن سەرەڕای هەموو ئەو ئاستەنگی و گرفتەکانی حکوومەت بۆیانی 
دروست دەکا و ... تەنها بەشێک لەو پێشکەوتن و جووڵە کۆمەاڵیەتییانەن کە هیوای 
داهاتوویەکی گەش لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت پاش دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێران دەدەن. 

جەماوەری وشیار مەرجی سەرەکیی بەختەوەریی داهاتوو کۆمەڵگایە. 

دواستوون

ئەسعەد دوروودی

چوارشەممە  ئەمرۆ  بەرەبەیانی 
 ٣٣ یادی  و،لە  رەشەمە  ٢٧ی 
هاورێیانی  گیانبەختکردنی  ساڵەی 
رۆژی  هاوکات  و  شوان  گوردانی 
لە  کۆمەڵەدا،  گیانبەختکردووانی 
کۆمەڵە  سەرکردایەتی  ناوەندی 

رێورەسمێکی بەشکۆ بەرێوە چوو.
هەموو  نەریتی  وەک  ساڵیش  ئەم 
پێشمەرگەکانی  پۆل  پۆل  ساڵێک 
لە  بەر  زوو  بەرەبەیانی  کۆمەڵە 
ئەرک  وشوێنی  بنکە  لە  خۆرهەاڵت 
بەرزراگرتنی  بۆ  رۆژانەیانەوە  وکاری 
یادی هاورێیانی گوردانی شوان ورۆژی 
بەرەو  کۆمەڵە  گیانبەختکردووانی 
ناوەندی  ویادەکانی  بۆنە  گۆرەپانی 

سەرکردایەتی کۆمەڵە کەوتنەرێ.
سروودی  بە  ئەمساڵیش  رێورەسمی 
کۆمەڵە  رەسمی  بانگەواز،سروودی 
دەستیپێکرد. دواتر هاورێیانی ئامادە 
یادی  لە  رێزگرتن  بۆ  یادەکە  بووی 
گوردانی  گیانبەختکردووانی  ئازیزی 
گیانبەختکردووانی  هەموو  و  شوان 
رزگاریخوازانەی  وبزووتنەوەی  کۆمەڵە 
بێدەنگی  بە  دەقیقەیەک  کوردستان 
کەعبی  رەزا  هاورێ  پاشان  وەستان. 
کۆمەڵە  گشتی  سکرتێری  جێگری 
گیانبەختکردنی  ٣٣ساڵەی  یادی  لە 
هاورێیانی گوردانی شوان و بە بۆنەی 
کۆمەڵە  گیانبەختکردووانی  رۆژی 

قسەوباسێکی پێشکەش کرد.
بەشێک لە وتەکانی هاوڕێ رەزا کەعبی 
پێشکەشی خوێنەرانی دواڕۆژ دەکرێت:
پێشمەرگە،کۆمەاڵنی  هاورێیانی 
تێکوشەری خەڵکی کوردستان ئەمروو 
٢٧ی ڕەشەمە رۆژی گیانبەختکردووانی 
٣٣هەمین  هەروەها  و  کۆمەڵەیە 
گوردانی  گیانبەختکردوانی  ساڵیادی 
رابردوو  دەیەی  چەند  لە  شوانە. 
هێزی  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
پێشمەرگەی کۆمەڵە و کۆمەڵە وەک 
لە  سۆسیالیستی   و  چەپ  رەوتی 
کوردستان زۆر دیار و سەرکەوتوو و 
خەڵکی  نێوان  لە  خۆشەویست  زۆر 
زەحمەتکێشی  کوردستان دەرکەوتوە 
و ئاسەواری کار و چاالکی و خەباتی  
ئەم  بۆ  نەتەنیا  ئەوان  گیانبازی   و 
لە  هەتاهەتایە  بۆ  بەڵکو  سەردەمە 
خوازی  ڕزگاری  خەباتی  مێژووی 

گەلێکی چەوساوە دەمێنیتەوە.نەتەنیا 
لە  کۆمەڵە  پێشمەرگەی  هێزەی  لە 
کاداران  و  کۆمەڵەکان   زیندانەکان 
پەڕی  لەو  کۆمەڵە  ئەندامانی  و 
و  دا  و سەختترین شەرایت  ئازایەتی 
لە نەبەردێکی تەن بە تەن و بەتەنیا 
لە ئەشکەنجەگاکان دا سەری خۆیان 
کۆمەڵە  ئەندامانی  هەموو  سەری  و 
کوردستانیان  خەڵکی  سەری  و 
راگرتووە.قارەمانانی  بەرز  هەتاهەتایە 

بابایی،عومەری  حاجی  خالیدی  وەک 
فەیزی و عومەری شیپانەجۆ و دەیان 
کچ و کوری کوردستان لە زیندانەکان 
خەباتی  راوەستان.لە  قارامانانە  زۆر 
پێشمەرگەی  هێزی  پێشمەرگانەش، 
کۆمەڵە بە راستی هێزێکی نوێ بوو.
لە ساڵی ١٣٥٨ کاتێک کە خومەینی 
خەڵکی  دژی  بە  جیهادی  فتوای 
کوردستان دەرکرد هێزی پێشمەرگەی 
کۆمەڵە یەکەمین هێز بوو کە فێرگەی 
رژیم  هێرشی  پێش  پێشمەرگایەتی 
دامەزراند و ئەو هێزەی لێکەوتەوە کە 
هەموو خەڵکی کوردستان و دوژمنان 
ئاگادر  کوردستان  داگیرکەرانی  چ 
بوون کە لە گەڵ چ هێزێک رووبەروو 
پێش  لە  کوردستان  لە  هەر  بوون. 
هەست  پاشایەتی  رژیمی  رووخانی 
نوێی  رەوتێکی  کە  دەکرا  ئەوە  بە 
کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگای کوردستان 
سەرهەڵدانە.رەوتێکی  خەریکی 
رووناکبیری  و  سیاسی  تێکوشەری 
سیاسی و خەباتکار هاتۆتە ناو مەیدان 
رزگاریخوازانەی  خەباتی  لەگەڵ  و 

و  بوو  تێکەڵ  کوردستان  خەڵکی 
رەوتی  و  کۆمەڵە  ناوی  بە  دواتر 
لە کوردستان  چەپ و سوسیالیستی 
.ئەم هێزە کۆمەاڵیەتی  ناوی دەرکرد 
کۆمەاڵیەتییە  پێداویستییە  ئەم  و 
بوو لە کوردستان کە مەجالی دا بە 
هێزێکی  وەک  بتوانێت خۆی  کۆمەڵە 
هێزێکی  خەباتکار،  نوێ،هێزێکی 
جۆراوجۆرەکانی  سنگەرە  لە  ئامادە 
خەڵکی  رزگاریخوازی  بزووتنەوەی 

کوردستان خۆی نیشان بدات .ئەگەر 
لە یەک دووساڵی ئەوەڵ دوای رووخانی 
رژیمی پاشایەتی جۆش و خرۆشێکی 
کۆمەاڵیەتی بە هێز لە کوردستان  هاتە 
ئاراوە کۆمەڵە بە خێراییەکی بەرچاو 
گەشەی کرد .لەو یەک دووساڵی ئەوەڵ 
رەوتی  تاقە  کۆمەڵە  بڵێم  دەتوانم 
قسەی  کوردستان  لە  کە  سیاسییە 
رووداوەکانی  هەموو  دەکات.لە  یەکم  
کوردستان و لە هاتنە کاری کۆماری 
ئیسالمی و  بە لێکداونە بە ماهییەتی 
کۆمەڵە  قسەکانی  یەستا  رژیمە  ئەو 
رژیمی  رووخانی  و  راپەرین  دوای  کە 
ئیسالمی  رژیمی   لە سەر  پاشایەتی 
و  دیفاعە  قابلی  کردوویەتی  ئێران 
بیروباوەڕی  و  مش  خەتی  دروستی 
کۆمەڵە نیشان دەدا .بەشێکی بەرچاو 
لە  کۆمەڵە  ریبەرانی  و  کادرەکان  لە 
چەند ساڵی ئەوەڵی هاتنە سەر کاری 
رژیمی ئیسالمی ئێران لە ریزی یەکەمی 
خۆیان  گیانی  و  دابوون  خەباتە  ئەو 
بەخت کرد. خانەی موعینی  یەکەمین 
گیانبەختکردووی کۆمەڵە بوو دوایەش  

حەمەحوسێنی  کاک  وەک  ریبەرانی 
کەریمی و کاک فوئاد مستەفا سولتانی 
و ئەیوبی نەبەوی و حەمیدی فەرشی 
و نەورۆزی گەنجی و ماجد م ئەمجەدی 
توانیان  شعبانی  حەمید  و  تاهیری 
و  چەپ  رەوت  ئەو  و  خەباتە  ئەو 
گەشە  کوردستان  لە  سوسیالیستی 
پێبدەن و بناغە داکوتن لە کۆمەڵگای 
کوردستان .هەر بۆیە رەوتی چەپ و 
سوسیالیستی لە کوردستان کە دواتر 

کۆبوونەوە  کۆمەڵە  دەوری  لە  زۆری 
ئیستا  کە  کردووە  تۆمار  مێژوویەکی 
کوردستان  گرینگی  رووداوکانی  لە 
و   مەدەنی  خەباتە  دێبینینەوە.ئەو 
مەریوان،بە  کۆچی  بە  کە  سیاسیە 
بایکۆتی رێفراندۆمی کۆماری ئیسالمی 
کە  دەزانین  ئێستا  پێکرد  دەستی 
خەباتی  و  ژینگەپارێزان  خەباتی  لە 
سیاسی و مەدەنی و بزوتنەوەی ژنان 
رەنگ  کوردستان  سەرتاسەری  لە  و 
پێشمەرگەی  هێزی  .ناوی  دەداتەوە 
خۆشەویست  زۆر  ناوێکی  کۆمەڵە 
بوو.ئەم هێزە جەنگاوەرە، ئەم هێزە 
سەرسەختە لە سنگرەکان پێت سەیر 
بوو کە چۆن لە ماڵەکان و لە سەر 
سفرەی خەڵکی زەحمەتکێش ئەوندە 
.هێزەی  بوون  خۆماڵی  و  میهربان 
تەنیا هێزەیکی  پێشمەرگەی کۆمەڵە 
نیزامی  و  پێشمەرگانە  و  جەنگاوەر  
نە بوو نەبوو بەڵکو لە هەمان حاڵ دا  
پەیامێکی سیاسی زۆر گرینگی  پێ 

بوو.

بەرێوەچوونی رێورەسمی ٢٧ی رەشەمە
 رۆژی گیانبەختکردووانی کۆمەڵە


