
 
     

   
 

کۆماری  سەرۆک  هەڵبژاردنی  به  مانگ  دوو  له  کەمتر   -١
له ئێران ماوە. شەپۆلێکی به هێزی جەماوەری له ڕێدایە 
کۆماری  ساڵەی  چل  فێڵبازانەی  و  کۆن  شانو  ئەم  تا 
میلیونی  دەیان  بەرینی  ئاستێکی  له  ئەمجارە  ئیسالمی 
که  بسلمێنی  دونیای  به  دیکە  جارێکی  و  بکات  بایکۆت 
کۆماری ئیسالمی نە تەنیا هیچ پێگەیەکی نەماوە که لە 
ڕووبەڕووە. جەماوەری  بەرینی  بێزاری  و  نەفرین  گەڵ 
٢-ئەم شەپۆلە بەرینە کوتوپڕ و یەکشەوە سەری هەڵنەداوە، 
ڕەوتی بایکۆت له هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی تا هاتوە 
به هێزتر، جەماوەریتر و کاراتر دەرکەوتوە. له زۆرێک له 
هەڵبژاردنەکان جەماوەر له ڕێگاگەلی جۆراجۆر نیشانیان داوە 
که لەم رژیمە بێزارن. به نەچون بۆ دەنگدان، به دەنگنەدانی 
به  خامنەیی،  و  فەقیی  ویالیەتی  نوێنەری  به  ئاشکارا 
نووسینی ناوێکی نەناسراوە و زۆر ڕێگای دیکە نیشانیان 
شانوگەرییەکی  ئیسالمی  کۆماری  له  هەڵبژاردن  که  داوە 
دەسەاڵتدارەکان  ئاخوندە  قامووسی  له  تەنیا  که  قیزەونە 
ئەوەشێتەوە. بەالم ڕەوتی بایکۆتی به ئاشکارا له هەموو 
بڵێین  دەتۆانین  که  بوە  بەرینتر  هاتوە  تا  هەڵبژاردنەکان 
گەیشتوە. کەس  میلیون  دە  تا  هەڵبژاردن  ئاخرین  له 
٣-ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی له گەڵ داڕمانێکی 
ئەخالقی  و  فەرهەنگی  و  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  قووڵی 
بنەماڵەی  میلیون  دەیان  فەقیری  و  نەداری  رووبەرووە. 
کات  هیچ  کردووە.  ژیانیان  ساڵەکانی  دژوارترین  تووشی 
له یەک و  ڕادە دور  بەم  نێۆان فەقر و سەروەت  مەودای 
زۆر نەبوە. بێکاری، تێکچونی بنەماڵەکان و کۆمەڵگا، لەش 
فرۆشی مندااڵن، کارتون خەوەی له شەقامەکان، گۆرخەویی 
هەزار  دەیان  ڕۆژی  شەو  باڵوبوونەوەی  گۆڕستانەکان،  له 
منداڵ له سەر شەقامەکان، گەڕان بۆ پەیداکردنی خۆاردمەنی 
له ناو زبڵدانەکان بۆتە کارێکی ئاسایی که هیچ ڕێبوارێک به 
دیتنی سڵ ناکا. هێڵی هەژاری زیاتر له نیوەی دانیشتۆانی 
ژێر دەسەالتی رژیمی داگرتوە. ئەمە له کاتێکدایە گەندەڵی، 
الیەن  له  واڵت  سامانی  و  سەروەت  تااڵنبردنی  به  دزی، 
کاربەدەستانی باالی نیزام بۆتە دیاردەیەکی ڕۆژانە و ئاسایی 
و بێشەرمانە. سەدان میلیارد دوالری بەرپرسان له بانکەکانی 
جیهان له سەر یەک کەڵەکە بوە و هەزارن هەزار کاربەدەستی 
واڵتانی  له  رووخاندنی  دوای  بۆ  رژیم  بچووکی  و  گەورە 
بنەماڵەکانیان  و  خۆیان  بۆ  جێگایان  جیهان  جۆراوجۆری 
خۆش کردوە. ئەمە له کاتێکدایە که هەموو داهاتی کۆمەڵگا 
یا سەرفی پڕۆژە و بەرنامەکانی ناوەکی، نیزامی، پاراستنی 
یا  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  له  هێزەکانی  مانەوەی  و  پێگەو 
سەرفی دەیان گرووپ و تاقمی چەکدار له ناوچەکە دەکرێ.
٤-له چەند ساڵی رابردوو و به تایبەت له شۆرشە مەزنەکەی 
زستانی ١٣٩٦ که بە جۆرێک کۆماری ئیسالمی کیش و مات 
کرد تا ئەمرۆ کۆمەڵگای ئێران چەندین هەنگاوی گەورەی 
له مەسیری تێکشکاندنی یەکجاری رژیم هەڵگرتوە. چەندین 
شۆرشی مەزن و هەزاران مانگرتن و ڕێپێوان کۆماری ئیسالمی 
له گەڵ به هێزترین ناڕەزایەتی و بەرخۆدان و بێزاری و نەفرینی 
خامنەیی،  لێدوانەکانی  کردوەتەوە.  رووبەڕوو  جەماوەری 
چاوپێکەوتنەکانی سەرانی سوپای پاسداران و ئەرتەش و 
بەرپرسە باالکانی ئەمنییەتی رژیم نەیانتۆانی حاشا لەو ڕاستیە 
بکەن کە ئەو شۆرشانە لەرزەی خستە ناو دەسەاڵتدارانی 
کۆماری ئیسالمی و به هێزترین مەترسی له سەر دەسەاڵتی 

رژیم له سەرەتای هاتنە سەر کاریەوە بوو.

dw
ar

oj
.n

et

سەروتار

نەتەنز کە  ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  ناوەندی  لە  تەقینەوە 
یەکێک لە هەستیارترین شوێنەکانی چاالکیی ئەتۆمیی 
حکوومەتی ئێرانە، دەریخست کە ئەو خۆزڵ کردنەوە و 
خۆ بە زلهێز ناساندنە و هەوڵەی ڕژیمی ئێران بۆ ئەوەی 
و  ناوچەیی  پێوەندییە  و  دەست  الی  لە  و  ناوخۆ  لە 
جیهانییەکانی هەیبەت و دەسەاڵتێک بۆ خۆی دەستەبەر 
ڕووداوە  ئەم  بووە.  گەورە  شکستێکی  توشی  بکا، 
نموونەکانی  کە  بوو  ڕووداوێکدا  زنجیرە  درێژەی  لە 
ئەتۆمییەکانی  هەستیارە  بەڵگە  ڕفێندرانی  پێشتری 
حکوومەت بە دەستی دەزگا هەوڵگرییەکانی ئیسراییل، 
سیستمی  تووشکردنی  نەتەنز،  لە  دیکە  تەقینەوەی 
ئەتۆمییە ناوەندەکانی پیتاندنی یۆرانیۆم بە ڤیرووس و 
کوشتنی ژمارەیەک لە کاربەدەستانی بااڵی مووشەکی 
و ئەتۆمیی کۆماری ئیسالمی و تەقینەوە لە ئەنباری 

مووشەکی سپای پاسداران بوون. 
و  ئیتیالعاتی  دەزگای  پێشوودا  جارەکانی  هەموو  لە 
کەسانی  کە  ڕایگەیاند  ئێران  حکوومەتی  ئەمنییەتیی 
تاوانباری گرتووە و بە دنیایان ڕادەگەیاند کە ئاگایان 
لە ئەمنییەتی خۆیان هەیە و کەس ناتوانێ زەفەریان 
هاوکاتە  کە  نەتەنز  ئەمجارەی  تەقینەوەی  پێبەرێ. 
تێیدا  کە  دەسەاڵت  شەڕی  دیکەی  دەورێکی  لەگەڵ 

سپای پاسداران و دەزگا ئەمنییەتی و ئیتیالعاتییەکانی 
ڕێزی  لە  و  دەگێڕن  بەرچاوتر  دەورێکی  حکوومەت 
پێشەوە و ئاشکرای شەڕێ دەسەاڵت و دزی و تااڵندان، 
ئەو  جۆراوجۆرەکانی  الیەنە  و  باڵ  ئەوەی  هۆی  بووە 
خۆیان  بۆ  ڕووداوەکە  لە  کراسێک  بیانەوێ  شەڕە 
بدروورن و هەرکامەیان بە تاوانبارکردنی الیەنی دیکە 
خۆیان بە شیاو و شایستەی ئەوە بنوێنن کە جڵەوی 
دەسەاڵتی ئەمنییەتی و ئیجرایی واڵت بگرنە ئەستۆ. لەو 
پەیوەندییەدا ددان پێدانانی دەسەاڵتدارانی حکوومەتی 
لە ئاستی بااڵدا جێگەی سەرەنج و بیرلێکردنەوەیە. 
دیاریکردنی  »سەنتەری  سەرۆکی  کاتێک 
ددانی  جار  یەکەم  بۆ  نیزام«  بەرژەوەندییەکانی 
نهێنییەکانی  تەواو  بەڵگەنامە  کە  نا  بەوەدا 
بەرنامەی ئەتۆمی دزاروان و ئێران تووشی گرفتی 
ئەمنییەتی بووە و وەزارەتی ئیتیالعات ڕایگەیاند 
کە ئەو کەسەی تەقینەوەکەی نەتەنزی کردووە لە 
ئێران چووەتە دەرەوە و چەندین بەرپرسی دیکەی 
حکوومەتیش باسی الوازیی ئەمنییەتی و ئیتیالعاتی 
ڕاستەقینەی کۆماری  دەکەن، دەردەکەوێ دۆخی 
و  نالەبارە  زۆر  ئەمنییەتییەوە  باری  لە  ئیسالمی 

دەسەاڵتە دەرەکییەکان و دەزگا هەوڵگرییەکانیان 
هەستیارترین  بە  دەستیان  توانیویانە  ئاسانی  بە 
دەزگا و دامەزراوە و بەڵگەنامەکانی ئەو حکوومەتە 
کە  دەردەخەن  ڕاستییە  ئەو  هەوااڵنە  ئەو  بگا. 
تووشی  ناوەوە  لە  ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی 
ئەوانەی  هەموو  و  هاتووە  پرتووکان  و  گەندەڵی 
بە جۆرێک بەشدارن لە دەسەاڵتدا کەوتوونەتە خۆ 
کە »بەشی خۆیان« بپچڕن و ئەوەی مانای نییە 
بۆ  کە  ئیدەعایانەیە  ئەو  و  ئیسالمی  حکوومەتی 

ڕاگرتنی هێزەکانیان لە ناوخۆ دەیکەن.
مافیا  و  دز  ئێران حکوومەتی  ئیسالمیی  کۆماری 
ئە  کاربەدەستانی  الی  و  ساختەچییەکانە  و 
بە  دەبێ  فرۆشتن  بۆ  شتێک  هەموو  حکوومەتی 
مەرجێک کە کەسێک پارەی باشی بۆ بدا. ئەوان 
کە ویژدان و مرۆڤایەتیی خۆیان دەمێکە دۆڕاندووە 
ئێستە خەریکی فرۆشتنی هەموو ئەو شتانەن کە 
پارەیان بۆ دەکا. بۆیە ئێران ئەمڕۆکە لە سایەی 
بە  پاسدارەکاندا  و  مەالکان  مافیایی  دەسەاڵتی 

وتەی خۆیان بووەتە بەهەشتی سیخوڕان. 
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پلەی ١٧٤ی ئێران لە بواری ئازادی 

ڕۆژنامەوانی

 

ڕێکخراوە  بێدەسەاڵتیی 
چارەسەری! بۆ  جیهانییەکان 

با پاندێمیی توندوتیژی ژنانیش 
چارەسەر بکەین

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

ڕەزا کەعبی

هەڵبژاردن شانۆی  بایکۆتی  ملوێنیی  شەپۆلی 
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اتین بالیار دەڵێت؛ هیچ نەتەوەیەک بە شێوەی 
نەتەوەیی  سروشتی و خۆڕسک خاوەن هێزی 
و  نەتەوە  پەیدابوونی  لەگەڵ  هاوکات  نییە؛ 
جەماوەرەی  ئەو  کۆمەڵگا،  بوونی  دروست 
دەژین،  و  دەکەن  ژیان  کۆگایەدا  ئەم  ناو  لە 
تایبەتمەندی نەتەوە بوون پەیدا دەکەن، واتە 
لە رابردوو یا لە داهاتوو وا نیشان دراوە کە 
ژیانی  و  دامەزراندوە  ئاساییان  کۆمەڵگایەکی 
ژیاون، هەر  کۆمەاڵیەتییان هەبووە و پێکەوە 
لە  نەتەوە  یەکەم  وەک  کورد  نەتەوەی  بۆیە 
رۆژهەاڵتی ناوین ژیان و ژینگەی هاوبەشییان 

هەبووە.

مامۆستا هێمن-ی شاعری ناوداری کورد ناوی 
تەواوی محەمەدئەمین، کوڕی سەید حەسەنی 
شێخەلیسالمی موکرییه، دایکی ناوی زەینەب، 
کچی شێخی بورهانە. هێمن لە شەوی ٤ لەسەر 
گوندی  لە   ١٩٢١ ساڵی  مەیی  مانگی  ی   5
لەدایکبووە.  مەهاباد  شاری  نزیک  الچین-ی 
هەر بە منداڵی دەخرێتە بەر خوێندن و چەند 
شاری  لە  سەعادەت  قوتابخانەی  لە  ساڵ 
مەهاباد دەخوێنێت. پاشان باوکی لە قوتابخانە 
دەریدەهێنێت و دەینێرێت بۆ خانەقای شێخی 
بورهان، بە مەبەستی ئەوەی کە لە دواڕۆژدا 
ببێتە مەالو جێی مەال جامی، باپیرە گەورەی، 
بگرێتەوه. چوار ساڵ لە خانەقا دەخوێنێت، 

لەوێ چاو و گوێی دەکرێتەوە

 مێژووئەندێشە سیاسەت

...بۆ ل ١٦ ...بۆ ل ١٢ ...بۆ ل 8

کوردستان ، ٤2 ساڵ خەبات 
و بەرخۆدان 

عەزیز ئاجیکەند

کورد و سیاسەت

محەممەد حەکیمی

"هێمن" شاعرێک بۆ هەموو 
وەرزەکان

دوارۆژ

کۆماری ئیسالمیی ئێران»بەهەشتی سیخوڕەکان« 

گەیشتن  هیوای  به   ئێران،  جه ماوه ری 
ژیانێكی  له   بوون  به هره مه ند  و  ئازادی  به  
پاشایەتی  ڕژیمی  دژبه   باشتر،  و  ئینسانی 
ڕاپه ڕین و شه پۆله كانی شۆڕش سه رتاسه ری 
ئێرانی داگرت و بەم جۆرە ماشێنی ده وڵه تیی 
ڕژیمی په هله وی  لە ئاکامی ئەو ڕاپەرینەدا 
و  ڕاپه ڕیو  جه ماوه ری  هێرشی   به ر  كه وته  
١٣5٧ی  ساڵی  ئه وه ش  هه ر  و  تێكشكا 
هەتاوی كۆتایی به  ته مه نی ڕژیمی پاشایه تی 

له  ئێران هێنا.
له   ئیسالمی  ڕه وتی  ڕێبه ری  خومەینی 
شۆڕشی ١٣5٧ ڕۆژی ١٢ی مانگی ڕێبه ندان، 

له  ته بعیده وه  گه ڕایه وه بۆ ئێران

...بۆ ل ٢
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شار  شورای  قەیران  کە  ساڵە  دوو 
و شارەداریی سەقزی داگرتووە، ئەو 
ناکۆکی و کێشانە لە ڕۆژەکانی کۆتایی 
و  بووەوە  بەرزتر  ڕابردوودا  ساڵی 
دەسلەکارکێشانەوەی  هۆی  بووە 
ژمارەیەک لە کاربەدەستان و گیرانی 
دەزگا  الیەن  لە  دیکە  ژمارەیەکی 
ئەمنییەتییەکانەوە و دەستێوەردانی 
دەزاگی قەزایی لە ئەو مەسئەلەیەدا. 

هەموو ئەو کێشە و ناکۆکییانەی کە 
لە پێش چاوی خەڵکی شاری سەقز 
نەک  دا  ڕوویان  ناوەندەدا  دوو  لەو 
ئاوەدانکردنەوە  پرۆژەکانی  سەر  لە 
سەقز  دانیشتوانی  خزمەتگوزاریی  و 
سامانی  بەشکردنی  شەڕی  بەڵکوو 
بوو  پارەخواردن  و  دزی  و  خەڵک 
ئێستای  و  پێشوو  ئەندامانی  کە 
کە  والێکرد  شاری  شوورای 
دزییەکانی یەکدی دەرخەن و باسی 
و  شار  زەوییەکانی  داگیرکرانی 
شارەداران  لە  ژمارەیەک  فێلکردنی 
شارسازی  بەشی  کاربەدەستانی  و 
زەوی  دانی  و  بەرتیل  وەرگرتنی  بۆ 
و  بەسیج  تەعاونیی  ناوی  ژێر  لە 
کارمەندانی بانک و ئەرتەشدا بکرێ. 
ئاستی ئەو ناکۆکی و کێشانەی نێوان 
شار  ئیسالمیی  شوورای  ئەندامانی 
ئەوەندە بەرز بوو کە تەنانەت لەسەر 
ڕێکنەدەکەوتن  شارەدار  دیاریکردنی 
دوو  ئەو  نێوان  ناکۆکییانەی  ئەو  و 
ئەوەی  هۆی  بووە  دەستەیە  و  باند 
دووساڵی  شارەدار  دیاریکردنی 
پێبچی و هەر چەند مانگ کەسێکیان 

وەکوو شارەدار دەناساند کە الیەنی 
و  بەرتیلخۆری  و  دزی  بەرانبەر 
دەکرد  ئاشکرا  ئیختیالسەکانی 
شارەداربوونی  بە  لە  ڕێگەی  و 
کەسێکیان  وایکرد  ئەمانە  دەگرت. 
میرحسامی  ناوی  بە  بۆکانەوە  لە 
چەندین  ئەوەی  سەرەڕای  و  هێنا 
شار  ئیسالمیی  شوورای  ئەندامی 
نەبوون  کۆبوونەوەکە  بەشداری 
و  گەندەڵی  سەر  لە  زۆر  باسی  و 
بەاڵم  کرا  کابرایەش  ئەو  دزییەکانی 
دیاری  شارەدار  وەکوو  کۆتاییدا  لە 

کرد و ئێستەش بە کۆڵێک گرفت و 
کێشەوە لەو پۆستەدا کار دەکا. 

کە  تێلێگرامی  کاناڵێکی 
دەزگا  کاربەدەستانی  دەگوترێ 
ئێران  حکوومەتی  ئەمنییەتییەکانی 
ئەو  باسی  بەردەوام  دەبن  بەڕێوەی 
باندبازی و کێشانە دەکا  ناکۆکی و 
شوورای  و  شارەداری  ناو  لە  کە 
هەموو  و  هەیە  سەقزدا  ئیسالمیی 
ئاشکرا  دزییانە  لەو  بەشێک  ڕۆژێک 
هەروا  بێکۆتاییە  باسە  ئەو  و  دەکا 

بەردەوامە. 
جیا لەو نمایش و شانۆیە کە ناوی 
لێناوە  شاریان  شوورای  هەڵبژاردنی 
دەبنە  تێدا  دیریکراو  کەسانێکی  و 
ئەندامی شوورای ئیسالمی، دەبێ ئەو 
خاڵە لەبەرچاو بگرین کە حکوومەت 
لە دۆخی ئەمڕۆیدا و لە سەدەمێکدا 
الی  مەشرووعییەتێکی  هیچ  کە 
کەمتر  خەڵک  دێت  تا  نەماوە  خەڵ 
ئامادە دەبن خۆیان لەگەڵ دەسەاڵت 
و  بکەن  پێناسە  دەسەاڵتداران  و 
شوورای  بۆیەش  و  بن  لەگەڵیان 
شارەکانی تا هاتووە کەمتر و کەمتر 

کەسانی شیا و خۆشناو و شارەزایان 
تێدا بەدیدەکرێ و لە چەند دەورەی 
شوورای  کوردستان  لە  کۆتاییدا 
شارەکان کەوتووتە دەستی کەسانی 
بە  سەر  کە  لێنەهاتوو  و  ناشارەزا 
بەڕێوەبردنی  توانای  و  دەسەاڵتن 
تەنها  و  نییە  شاریان  کارەکانی 

خەریکی پڕکردنی گیرفانیانن. 
لە  کە  کێشانە  و  شەر  ئەو  هەموو 
نێوان باندەکان و لە ژێر چاوەدێریی 
و  حکوومەت  ئیتیالعاتی  دەزگای 
دزی  بۆ  تەنها  بەسیجدایە  ناوەندی 

زەوی  داگیرکردنی  و  بەرتیلخۆری  و 
دانانی  و  نەبەدڵ  کەسانی  الدانی  و 
ئەو  و  خۆیانە  خوازراوی  کەسانی 
باندانە شەڕیان لەسەر ماڵ و سامانی 

خەڵکە.  
و  هەراوهووریایە  ئەم  هەموو 
شارەداری  بەرپرسانی  دەزگیرکرانی 
ئێستە  و  پێشو  شاری  شورای  و 
دەزگا  تەبلیغاتییەکانی  مانۆڤڕە  و 
حکوومەت  ئەمنییەتییەکانی 
و  خەڵک  سەرەنجی  نەیانتوانیوە 
سەقز   شاری  خەڵکی  بەتایبەتی 
شەریفی  و  وریا  خەڵکی  و  ڕاکێشن 
کوردستان دەزانن کە زۆربەی هەرە 
شوورا  لە  کەسانەی  ئەو  زۆری 
بە  سەر  کەسانی  حکوومەتییەکاندا 
حکوومەت و بەسیجین و بە فێڵ و 
لە شانۆیەکدا کە ناوی هەڵبژاردنیان 
لێناوە دیاری کراون و بۆیە تا کاتێک 
ئەو شێوازە لە دیاریکردنی کاندیداکان 
لە  سەاڵحییەتیان  پەسەندکرانی  و 
بێ  بەردەوام  حکوومەتەوە  الیەن 
شووراکان  و  شارەدارییەکان  دۆخی 
کاربەدەستانی  و  دەبێ  وا  هەر 

حکوومەتی لەو دەسەاڵتەیان بۆ دزی 
و بەرتیلخواردن و داگیرکردنی زەوی 
و سامانی خەڵک کەلک وەردەگرن. 

بە  هیوایان  کوردستان  خەڵکی 
چاکسازی لەو ئۆرگانە حکوومەتییانە 
و دامەزرانی کەسانی شیاو و لێهاتوو 
و جێگەی متمانەی خەڵک نەماوە و 
دەزانن هەرگیز کەسانێک کە بیر لە 
و  کوردستان  دێی  و  شار  ئاوەدانی 
ناگەنە  بکنەوە  خەڵک  خۆشبژیویی 
دەزگا  و  دەساڵتە  و  شوێن  ئەو 
ئەمنییەتییەکانی  و  ئیتیالحاتی 
نادەن کەسی باش  حکوومەت ڕێگە 

بگاتە ئەو جێگەیە.
دۆخە  ئەم  دیارە  وا  جۆرەی  بەو   

بەرەو  و  دەبێ  بەردەوام  هەروا 
خراپی زیاتر دەڕوا و گەندەڵی زیاتر 
بۆ  ڕژیم  کە  بەو شێوەیەی  و  دەبێ 
ئەندامانی شوورای شار  دیاریکردنی 
گرتوویەتە  دیکە  کاربەدەستانی  و 
زیاتر  شارومەندان  و  خەڵک  بەر 
زەرەرمەند دەبن و شارەکان ئاوەدان 
پێشکەوتنێک  هیچ  و  ناکرێنەوە 

مومکین نییە. 
خەڵکی  نەکردنی  بەشداری 
کوردستان لە شانۆکانی هەڵبژاردنی 
حکوومەتدا و دەنگ نەدان بە باندە 
بایکۆتی  و  ڕژیم  جۆراوجۆرەکانی 
بەرتیلخۆرەکانی  و  دز  کاربدەستە 
کە  وەاڵمێکە  باشترین  حکوومەت، 
بە  دەتوانن  کوردستان  خەڵکی 
دزییەکانی دەسەاڵتدارانی حکوومەتی 
نادموکراتیک و دژە خەڵکیی کۆماری 

ئیسالمیی ئێرانی بدەنەوە. 

پارەخواردن و ئیختالس لە شوورای شار و شارەداریی سەقزدا
5_هەر لەم سااڵنە کۆماری ئیسالمی له ڕۆژهەالتی ناوەڕاست 

مادی،  و  مرۆیی  زەبەالحی  هەزینەی  تەرخانکردنی  وێڕای 
بزووتنەوەیەکی  لوبنان  و  عێراق  له  پێکراوە.  پاشەکشەی 
جەماوەری بەرین له دژی دەسەاڵت و دەستێوەردانەکانی هاتە 
ئاراوە. له سوریە پاش دەیان میلیارد دوالر هەزینە و پاش به 
کوشتدانی بەشێکی بەرچاو لە فەرماندەکانی، جێگا و بەشێکی 
دیاری دوای شەڕ پێنەبڕاوە. له سوریە کەمتر شەوێک هەیە که 
هێزەکانی سەر به کۆماری ئیسالمی نەکەونە بەر هێرش و پەالماری 
واڵمدانەوەی  یەکجاریش  بۆ  نەیتوانیوە  ئیسە  تا  و  ئیسراییل 
بێت. له عێراق که دەسەاڵتی سەرەکی به کۆماری ئیسالمی و 
الینگرانی بو، له ناوەندە سیاسی و مەزهەبییەکانی لە بەغدا و 
ناڕاەزایەتی جەماوەری. بەر شەپۆلی  کەربال کەوتە  و  نەجەف 
و  داماویی  و  ڕەزیلی  ساالنە  لەم  گرینگ  رووداوی  ٦-چەندین 
ریسوایی کۆماری ئیسالمی و کاربەدەستانی له ناوخۆ و دەرەوە 
میلیارد  سەدان  و  دەیان  ئیسە  تا  که  رژیمە  ئەم  کرد.  زۆرتر 
دوالری بۆ بەرنامەی ناوەکی هەزینە کردووە چەندین جار له الیەن 
ئیسراییلەوە ناوەندە ناوەکییەکانی له ناوەڕاستی ئێران بومباران، 
رژیمیش  و  کرا  گەورە  زەبری  و  کەلێن  تووشی  و  تەقێنراوە 
بەرنامەکانی  ئارشیویی  تاران  ناوەڕاستی  له  دەستەوەسانە. 
ئیسراییل  له الیەن سەرۆک وەزیرانی  ناوەکی دزراوە که دواتر 
خسترا بە دیدی میدیاکانی جیهان و لە نەتەوە یەکگرتوەکانیش 
به  و  تاران  له  رژیم  ناوەکی  سەرەکی  پسپۆری  درا.  نمایش 
ڕۆژی ڕۆشن تێرۆر دەکری و فیلمەکەی باڵو دەبێتەوە. قاسمی 
له  ناوەراست  له ڕۆژهەاڵتی  رژیم  ناوەندی پێگەی  له  سلێمانی 
فرۆکەخانەی بەغدا لەت لەت دەبێ. لێدانی فروکەی ئۆکراینی بە 
مووشەک له ئاسمانی تاران و جەنایەتی گەورەی کوشتنی دەیان 
گەشتیار ناو و ناوبانگی جەنایتکارانەی ئەم رژیمەی زۆرتر زڕاند.
٧-ئێرانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی هیج کات وەک ئەم 
قۆناغە و ئەم سااڵنە نەکەوتۆتە بەر شەپۆلی به هێزی شۆڕش و 
ناڕەزایەتی جەماوەری له ناوخو له الیک و لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
و زڕاندنی ناو و ناوبانگی سووک و دزیو و تاوانباری به تیرۆر و 
ئێعدام و رفاندن له الیکی دیکە. ئەم ڕاستییانە و ئەم هەلومەرجە 
که کۆماری ئیسالمی بۆ کۆمەڵگایەکی ٨٠ میلیونی خولقاندوویەتی، 
ئەم رژیمەی له بەرامبەر بەرینترین ناڕەزایەتی و نەفرەت و بێزاری 
جەماوەری دەورانی دەسەالتی خۆی داناوە. ئەم راستییانە شیرازە 
و نەزمی نیزامی به تەواوی شێۆاندوە، دووبەرەکایەتی ناویانی 
زۆر قووڵتر کردوە، نەیارانی یەکتر لەقاو دەدەن، پەروەندیان بۆ 
ساز ئەکەن و هەرچی بکرێ مەحاکمە و زیندانیان ئەکەن. له 
بەردەم هەڵبژاردنی ئەمجارەش کێشە و ملمالنێی ناوخۆیی کۆماری 
ئیسالمی له ئالۆزترین دەورانی خۆیدایە. وەک چۆن هەڵبژاردنی 
پێشوی مەجلسیان به تەواوی موهەندسی کرد و فەرماندەکانی 
سوپای پاسدارانیان کردە دیپلومات و به کردەوە مەجلسیشیان 
دەسەلمێنن  ئەوە  دەنگۆکان  هەموو  پادگان.  و  نیزامی  کردە 
که سەرۆک کۆماریش دەبێتە پاسدارخانە و موڵگێکی نیزامی.
٨-شانوی هەڵبژاردن له کۆماری ئیسالمی که به ریفراندومێکی 
پێکرد،  دەستی   ١٣5٨ خاکەلێوەی  ی   ١٢ دێمۆکراتیکی  نا 
سەر  له  جەماوەر  زۆرترین  هەمیشە  داوە  هەوڵیان  ئەگەرچی 
سندووقەکان ئامادە بن، هیچ کات نیشان له ئیرادە و خواستی 
کۆمەاڵنی خەڵک نەبوە و نەیان شاردۆەتەوە که حوکم حوکمی 
ویالتی فەقییە و دەنگی خەڵک له نیزامی ئیسالمی بایەخی نیە.
٩-له شانوی ئەمجارە هەڵبژاردن که کەمتر له دوو مانگی ماوە، 
هەموو هەلوومەرج بۆ بایکوتی جەماوەری، میلیونی و به هێز 
ئامادەیە. هەر بۆیە خامنەیی که به باشی هەستی کردووە که هێزی 
بایکۆت و نەچوون بۆ سەر سندووقەکان زۆر له ساالنی پێشو به 
هێزترە ، هەر له پەیامی نەرۆزییەکەیەوە کەوتۆەتە خۆ که شانوی 
هەڵبژاردن گەرم بکا. عاجزانە هوشداری دەدا که ئەگەر موخالفی 
منیشن بۆ پاراستنی نیزام بچن بۆ دەنگدان. واتای قسەی خامنەیی 
ئەوەیە ئێوە که ئێمە که یەکترمان قەبووڵ نییە و ڕەنگە کێشەش 
مان بێت بەاڵم هەموو لە کەشتییەک داین و بە نوقم بوونی ئەم 
کەشتییە هەموو پێکەوە تێدادەچین و ئەمنییەت و بوونی ئێمە 
وێرای ناکۆکییەکان لە گرەوی  پاراستنی  و مانەوەی نیزام دایە.
کوردستان  له  هەڵبژاردن  و  رژیم  چارەنووسی  و  ١٠-تەکلیف 
ئاشکرایە. کوردستان هەر لە  ١٢ی خاکەلێوەی ١٣5٨ تا ئەمرۆ 
چ به بایکوت و چ به بەرخۆدانە ٤٠ ساڵەکەی و مانگرتنەکانی ئەم 
سااڵنە نیشانیداوە که کۆماری ئیسالمی له کوردستان نە تەنیا هیچ 
پێگەیەکی نییە که ڕێگای نەداوە ئەم رژیمە گوڵمێخی خۆیی داکوتێ.
بەاڵم بۆ ئەم هەڵبژاردنە کوردستان و ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی 
کوردستان دەتۆانن چ بۆ کۆکردنەوەی جەماوەری بەرین لە کوردستان 
چ بۆ بەرینترکردنی بایکۆتی گشتی له ئێران و سازدانی هاوپەیمانی 
تایبەت بەم هەڵبژاردنە ڕۆڵی گەورە، کاریگەر و بەرچاو ببین.
کوردستان  ڕۆڵی  سەر  له  زۆرتر  دوایی  نوسینەکانی  له 
ئەکەین. شرۆڤەی  و  دەوەستین  هاوکاری  ناوەندی  و 

   

درێژەی سەروتار

مام ڕەحمان ـ سەقز 

کۆماری  ئەمنیەتییەکانی  ناوەندە   
مانگی  ماوەی  لە  ئێران  ئیسالمی 
 ٤٠ النیکەم  ئەمساڵ دا  خاکەلێوەی 
کەسیان بە تۆمەتی چاالکیی سیاسیی-
ئیسالمی  کۆماری  دژی  ئەمنیەتی 
هاوکاری کردنی  یان  ئەندامەتی  و 
رژیمی  دژبەری   کوردی  حیزبێکی 
کردووە. دەستبەسەر   ئێران 
بەپێی ڕاپۆرتی ناوەندی مافی مرۆڤ 
 ٤٠ لەو  کوردستان”  ڕۆژهەاڵتی  بۆ 
کەسە چەند کەسێکیان دوای قۆناغی 
هەتا  بارمتە  دانانی  بە  لێپێچینەوە 

ئازاد  حوکم درانیان  و  دادگایی    کاتی 
دادگایی  لەوان  کەس   ١٣ و  کراون 
ساڵ   ٢٦ هەتا  یەک  لە  سزای  و 
 ٦ و  ساڵ   ١٠٧( سەرجەمیان  کە 
سەپاوە. بەسەردا  زیندانیان   مانگ( 
١ی  یەکشەممە  ڕۆژی  هەروەها 
خاکەلێوە بەندکراوێکی کورد بە ناوی 
“شەهاب دەروون پەروەر” تەمەن ٣5 
سال و خەڵکی شائاباد لە بەندیخانەی 
هۆی  بە  شارە  ئەو  ناوەندیی 
خوێنبەربوونی گەدە و پیڕانەگیشتنی 
دا. دەست  لە  گیانی  پزیشکییەوە 

بەپێی ئاماری تۆمارکراو لە ناوەندی 
مرۆیی  مافی  ڕێکخراوی  ئاماری 
کوردپا لە مانگی خاکەلێوەی ساڵی 
١٤٠٠، بە گشتی ١٢ کۆڵبەر کوژرا و 
بریندار بوونه .کە لە کۆی ئەو رێژەیە 
راستەوخۆی  تەقەی   بە   ٨کۆڵبەر 
هێزە نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمی 
بە  حاڵەتش   ٢ و  کوژراون  ئێران 
ئەرتشی  نیزامییەکانی  هێزە  تەقەی 
تورکیە گیانیان لە دەست داوە . و 
کۆڵبەرێکش بە هۆی سەرمابردوویی  
. داوە  دەست  لە   گیانی 
نەوسوود،  سەڵماس،  سنوورەکانی؛ 

سەردەشت  و  بانە  چاڵدێران،  شنۆ، 
مانگی  لە  سنوورانەن  ئەو 
کۆڵبەرانی   ،١٤٠٠ ساڵی  خاکەلێوەی 
کراون. بریندار  و  کوژرا   تێدا 
لە ساڵی ١٣٩٩ بە گشتی ٢٣١ کۆڵبەر 
لە کوردستانی ئێران کوژرا و بریندار 
بریندار(. کوژرا و ١٧٣   بوونه. )5٨ 
ڕابردووی  ساڵی   ٩ بۆ  ئامارە  ئەم 
 ١٣٩٠ ساڵی  سەرەتای  )لە  هەتاوی 
هەتا کۆتایی ساڵی ١٣٩٩(، سەرجەم 
١5٠٦ کۆڵبەر بووە. )5١5 کوژراو، ٩٦٨ 
بریندار و ٣ کۆڵبەریش بێسەروشوێن

دەسبەسەر کرانی٤٠ ھاونشتیمانی و حوکمی ١٠٧ ساڵ زیندانی لە 

مانگی یەکەم ئەمساڵ
کوژران و برینداربوونی ١2 کۆڵبەر لە مانگی خاکەلێوەی ئەو ساڵ
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پێشهاتەکان  دوایین  درێژەی  لە 
جۆ  ئێران  ئەتۆمیی  کەیسی  لەسەر 
لە  ئامریکا  کۆماری  سەرۆک  بایدن 
رایگەیاند  رۆژنامەوانی  کۆنفڕانسێکی 
ئاڵۆزە  زۆر  دانووستانەکان  پرۆسەی 
کۆتایی  بڕیارێکی  کە  زووە  هێشتا  و 
ئاژانسی  بەرپرسی  بدەین.  لەسەر 
هەینی  رۆژی  ئێران  ئەتۆمیی  وزەی 
واڵتەکەی  کە  رایگەیاند  ئاوریل.  ١٦ی 
بە  ئۆرانیۆمی  پیتاندنی  بە  دەستی 
راشیگەیاند  کردووە،  لەسەد   ٦٠ رێژەی 
بە  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  لە  هاوکات  کە 
دەبن. بەردەوام  لەسەدیش   ٢٠ رێژەی 
دوایین  شەممە  پێنج  رۆژی  هەروەها 
لەگەڵ  ئێران  راستەوخۆی  کۆبوونەوەی 
چوار واڵتی بەشدار لە بەرجام و هەروەها 
لە  ناراستەوخۆ  شێوازی  بە  ئامریکاش 
ژێر سێبەری رووداوی نەتەنز و هەروەها  
ئورووپا  یەکێتیی  نوێیەکانی  گەمارۆ 
لەسەر ئێران ئەنجام دراو ئەو کۆبوونەوانە 
قەرارە رۆژی  شەممەش بەردەوام بێت.
وەزیری  جێگری  عێراقچی  عەباس 
نوێنەری  هەروەها  و  ئێران  دەرەوەی 
ئێران لەو وتووێژانە وێڕای ئاماژە بەوەی 
کە کەش و هەوای کۆبوونەوەکە بە هۆی 
رووداوی نەتەنز و ئەوەی ئەو کردەوەیە 
لە الیەن واڵتە ئورووپاییەکان مەحکووم 
و  ئێمە  دڵگرانی  هۆی  بۆتە  و  نەکراوە 
ئاستەنگ  بە  ئاماژە  وێڕای  هەروەها 
گەمارۆکانی  نوێترین  کردنی  درووست 
رایگەیاند  واڵتەکەی  سەر  لە  ئورووپا 
رێکەوتوون  ئەوە  لەسەر  دووالیەن  کە 
بدەن. وتووێژەکان  بە  درێژە  کە  

ئەوە لە حالێکدایە کە رێبەری کۆماری 
ئیسالمیی وێڕای جەختی دووبارە لەسەر 
لەگەڵ  دانوستانەکان  پێدانی  درێژە 
کاتێکی  دەبێ  کە  رایگەیاند  ئورووپا 
دیاری کراو بۆ ئەو کۆبوونەوانە دیاری 
بکرێت و سەبری ئێران هەتاهەتایی نییە.
وەک  ئێران  کە  نەتەنز  رووداوی 
 ، دەبات  ناوی  هەستەیی  تێرۆریزمی 

لە سەدا  رێژەی  بە  ئۆرانیۆم  پیتاندنی 
٦٠، گەمارۆکانی ئرووپا لەسەر ئێران و 
هەروەها ویست و چاوەروانییەکانی ئێران 
و الیەنی بەرامبەر لە یەکتر چارەنووسی 
ئێران  کردووە،  نادیار  کۆبوونەوانە  ئەو 
هەموو  کە  دەکات  ئەوە  داوای  لەالیەک 
ئێران  لەسەر  یەکجاریی  بە  گەمارۆکان 
هەڵوێستی  ترەوە  لەالیەکی  و  الچێت 

دەبێت  کە  ئەوەی  لەسەر  ئامریکا 
دووالیەن هەنگاو بە هەنگاو ئەرکەکانی 
خۆیان بەجێ بێنن ئەنجامێکی دیار و 
ئاشکرا لە داهاتوودا نیشان نادات. ئەمە 
رابردوو  حەوتووی  کە  حالێکدایە  لە 
سەر  گەمارۆکانی  ئووروپا  یەکێتیی 
ئێرانی بۆ یەک ساڵی تر درێژ کردەوە 
سوپای  فەرماندەی   ٨ وەها  هەر  و 

پاسداران  و پۆلیس و بەسیج  و سێ 
گرتووخانەی ئێرانی خستە ناو ڕیزی 
یەکێتیی  و  ئابوورییەوە  گەمارۆی  
ئوورووپا  ئەو بەرپرسانەی ئێرانی بە 
هۆی پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ 
 . گەمارۆکان  لیستی  نێو  خستۆتە 
یەکێتیی  گەمارۆیانەی  ئەو  پێی  بە 
کراوانە  دیاری  کەسە  ئەو  ئووروپا 

نیە  ئورووپا  بۆ  هاتووچۆیان  مافی 
داراییەکانیاندا  سەر  بە  دەست  و 
دەگیرێت. حسەین سەالمی فەرماندەی 
گشتیی سوپای پاسداران، غواڵمڕەزا 
سولەیمانی سەرۆکی بەسیج،حسەین 
دوان  ئەستەری  حسەین  و  کەرەمی 
حەسەن  پۆلیس،  فەرماندەکانی  لە 
سوپای  فەرماندەی  پور  شاهوار 
خوزستان و لەیال واسقی فەرمانداری 
کە   کەسانەن  لەو  قودس  شاری 
گەمارۆکانەوە  لیستی  خراونەتە 

گرتووخانەی  سێ  وەها  هەر  و  
زیندانی   و  فشافویە  ئەوین، 
ئەوەی  هۆی  بە  شار   رجایی 
ئەو  دا    ٩٨ خەزەڵوەری  لە  کە 
کەسانەی کە لە خۆپیشاندانەکان 
دا بەشداریان کردبووە  راگرتووە،  
گەمارۆکانی  لیستی  ناو  خرانە 
ساڵی  لە    . ئووروپا  یەکێتی 

لە  ئورووپا   یەکێتی  دا    ٢٠١٣
ژنێڤ   ناوەکیی  رێکەوتنی  دوای  
سزاکانی  بەرجام  ناوی  ژێر  لە 
ئێرانی کەم کردبۆوە و ئەوە  سەر 
ئورووپا  یەکێتی  کە  جارە  یەکەم 
هۆی  بە  ئێرانیی  بەرپرسانی 
مرۆڤ  مافەکانی  کردنی  پێشێل 
گەمارۆکان.  لیستی  نێو  خستۆتە 
لە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
یەکێتیی  کردەوەیەی  ئەو  دژی 
واڵتانی  که   رایگەیاند  ئورووپا 
دیفاع  بە درۆ   ئەوروپا  یەکێتیی 
ئێران   . دەکەن  مروڤ  مافی  لە  
مافەکانی   لە  باس  حاڵێکدا  لە 
خۆی  کە  دەکات  ئێران  خەڵکی 
مافەکانی  پێشێلکردنی  بواری  لە 
واڵتانی  رەشترین  ریزی  لە  مرۆڤ 
دونیادایە .  گەمارۆکانی ئامریکا 
ئووروپا  یەکێتیی  واڵتانی  و 
بارودۆخی  سەر  لە  راستەوخۆ 
هەیە  کاریگەریی  ئێران  ئابووری 
لە  ئێران  ئابووری  بارودۆخی  و 
ئامریکا  هاتنەدەرەوەی  دوای 
به  بووە.  الوازتر  زۆر  بەرجام  لە 
سندووقی  هەڵسەنگاندنی  پێی 
ماوەی   لە  دراو   نێونەتەوەیی 
ئەمساڵدا بەرهەمی   پوختە نەکراوی 
دەبێتەوە  کەم  لەسەد    ١٠ ئێران 
لیستی  ناو  چۆتە  ئێران  دراوی  و 
کەم بەهاترین دراوەکان و لە گەڵ 
ئەفغانستان  و  وێنێزوئێال  واڵتانی 
دایە پلەبەندیەکان  ئاخری  لە 

چارەنووسی نادیاری کەیسی ئەتۆمیی ئیران

سەیران مستەفازادە

هەواڵنێرانی بێسنوور نوێترین پلەبەندی لە باروودۆخی 
ئازادی میدیاکان لە جیهان دا بالوکردەوە. بە پێی ئەو 
راپۆرتە رۆژنامەوانییە لە ١٣٠ی واڵتی جیهان یانی  لە 
یا  سەدا ٧٣ ی واڵتەکانی جیهان ، بە شێوەی تەواو 
رێژەیی باروودۆخی ئازادی میدیاکانیان تێکچووە . لەو 
پلە بەندییە لە نێوان ١٨٠ واڵتی جیهان، ئێران لە ریزی 
هەواڵنێرانی  راپۆرتی سااڵنەی  تازەترین  ١٧٤دایە.  لە 
بێسنوور، واڵتەکانیان بە رەنگی ڕەش ، سوور و نارنجی 
پلە بەندی کردووە . رەنگی رەش بە مانای باروودۆخی 
زۆردژوار ، رەنگی سوور بە مانای زۆر خەراپ و رنگی 
نارنجی بە مانای نەخوازراووە کە ئێران لە ناو ئەو پلە 
بەندییەدا لە رەش و زۆر  دژوار دایە سنوورداریەتی 
هەواڵ  سانسۆری  و  هەواڵەکان  کردنی  پۆش  سەر   ،
لە نموونە گیرو گرفتەکانی ئەو واڵتانە باس کراوە . 
ئێران لەو پلەبەندییە کە لە رۆژانی رابردوودا لە الیان 
هەواڵنێرانی بێ سنوور باڵو بۆتەوە بە بەراوەرد لەگەڵ 
ساڵی ١٣٩٩ خراپتربوە و یک پلە داکەوتووە و لە ریزی 
١٧٤ی واڵتانی جیهان دایە . هەواڵ نێرانی بێسنوور کە 
 ماوەی دوو دەیە ئاماری ئازادی میدیاکان باڵو دکاتەوە .
ئازادی  کردنی  کووت  سەر  هۆی  بە  هەمیشە  ئێران 
دەوام  بەر  ناراست   زانیاری  و   هەواڵ  راگەیاندنی  و 
. دایە  خشتەیە  ئەو  ئاخری  واڵتی  دە  نێوان   لە 

بە پێی راپۆرتی هەواڵنێرانی بێسنوور ، کەم کردنەوەی 
ئاماری تووشبووان و مردووانی پەتای کۆرۆنا لە الیەن 
بەرپرسانی حکوومت و زانیاری نادروست کە سەبارەت 
ئێرانی  میدیایی  باروودۆخی  بۆتەوە  باڵو  پەتایە  بەو 
لە سەرچاوەکان  هێندێک  پێی  بە  و  کردووە  خەراپتر 
ژمارەی گیان لە دەست دانی خەڵکی ئێران نزیک بە 
١٨٠ هەزار کەس دەگات . هەروەها حکوومەتی ئێران 
بە هۆی گووشار و جەخت کە  لە سەر رۆژنامەوانان 
و  هەیەتی  ئێران  شارومندانی  و  هەواڵنێران  و 
دەستبەسەر  داوتە    دەستی  لەخۆوە  جار  زۆر 
ئەو  هۆکاری  و  هەواڵنێران  و  رۆژنامەوانان  کردنی 
دەستبەسەرکردنانە دەگەرێنیتەوە بۆ خاڵی ئەمنیەتی 
دایە. پلەبندی  ئاخری  لە  دا  تر  واڵتانی  ناو  لە   ، 
 5٠ ماوەی  لە  بێسنوور  هەواڵنێرانی  راپۆرتی  بەپێی 
ساڵی رابردوودا ئێران زۆرترین ئاماری لە سێدارە دانی 
هەموو  لە  ئێران  حکوومتی   . هەبووە  رۆژنامەوانانی 
میدیاکانی رەسمی و نارەسمی سیاسەتێکی درۆ دوور لە 
راستی بەاڵو دەکاتەووەو هەر وەها گووشار بۆ هەڵبرینی 
ئینتێرنت و هەرەشە و بانگهێشت و مەحکووم کردنی 
زیاتر  رۆژ  دۆای  لە  رۆژ  رۆژنامەوانانی  و  شارومەندان 
کردووە و هەول دەدات کە ئازادی لە گەرودا بخێنکێنت

وەرزشوانی  حەیدەرپوور،  ئەکبەر  هەینی  رۆژی 
بە  سەر  دێهلۆڕان  شاری  خەڵکی  ناسراوی 
ئەمنیەتیەکانەوە  هێزە  الیەن  لە  ئیالم،  پارێزگای 
 دەسبەسەر کراو و بۆ شوێنێکی نادیار گوازراوەتەوە.
هێزە ئەمینیەتیەکانی رژیمی ئیسالمی ئێران  وەک 
هەمیشە و بە بێ بەڵگەی یاسایی هێرشیان کردووتەوە 
 سەر ماڵی ئەو وەرزشوانە و دەستبەسەریان کردووە .
ئەکبەر حەیدەر پوور، بڕوانامەی دوکتورای جیهانیی 
 ,wfsf هونەرە ڕەزمییەکان  لە فێدارسیۆنی جیهانیی
ئاسیا  خوێندکاریی  ئۆڵەمپیکی  شۆرای  ئەندامی 
هەیە و هەر وەها  دامەزێنەرو سەرۆکی رێکخراوی 
ئێران.  کە  بۆکسینە  کیک  ئۆرجیناڵی   جیهانیی 
رژیمی ئیسالمی ئێران لە سااڵنی رابردوودا زۆریک 
وەرزشی  بۆارەکانی  قارمانانی  و  وەرزشوانان  لە 
 ، کردووە  دەستبەسەر  جۆراجۆر  تۆمەتی  بە 
وەرزشوانانێک وەک نەوید ئەفکاری، عەلی موتەهەری 
 کە بە تۆمەتی ئەمنیەتی نەتەوەیی لە سێدارە دراون.
گەڵ  لە  وەرزشوانان  ئاماژەیە  جێگەی 

رژیمی  ئامانجداری  سەندنەوەی  تۆڵە 
و  بوونەتەوە  رووبەروو  ئێران   ئیسالمی 
ئێران پێشینەیەکی درێژ ماوەی لە ئازار و ئەزیەتی 
. هەیە  مروڤ  مافی  پێشێلکردنی  و   وەرزشوانان 
ئەوی  ئەگەری  کات  هەر  ئێران  ئیسالمی  رژیمی 
شەقامەکان  سەر  دێنە  نارەزای  خەڵکی  کە  داوە  
بۆ سەرکوتکردنی خەڵک  و  خۆپیشاندان  دەکەن 
دەست دەکات بە دەستبەسەرکردنی الوان و چاالکانی 
بوارە جیاجیا کان وەک ، وەرزشوانان، ژینگەپارێزان 
دەستبەسەرکردنی  هەروەها  و  مەدەنی  چاالکانی  و 
چاالکانی مافی مرۆڤ و رەخنەگری حکومەت رەوتی 
بە  و  خەڵکە  سەرکوتکردنی  بۆ  رژیم  هەمیشەی 
پیانانی  دان  وەرگرتنی  بۆ  گوشار  و  سێناریۆسازی 
زۆرە ملێی چاالکانی مەدەنی و ژینگە و وەرزشوانان 
زۆرە  دانپیانانی  و  دەستگیر  جیاواز  تۆمەتی  بە 
سەر  دەیانهێنێتە  و  وەردەگرێت  لێ  ملییان 
وانانە  چاالک  لەو  بەشێک  ئاکامدا  لە  و  وی  تی 
. دەدات  حوکم  ماوە  درێژ  زیندانی  بە  یا  ئێعدام 

دەستبەسەرکرانی وەرزشوانێکی ئیالمیپلەی ١٧٤ی ئێران لە بواری ئازادی ڕۆژنامەوانیدا
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سەرەتای هاتنی شتێک بە ناوی یارانە، 
رژیم  کە  بەوەی  بوون  دڵخۆش  خەڵک 
بێدەرەتان  و  هەژار  کەسانی  یارمەتی 
دەکات و ئەو بڕە پارەیە دەتوانێ بڕێک 
لە کێشەکانیان کەم بکاتەوە، بەاڵم دواتر 
بۆ  و  بوەوە  روون  رژیم  سیاسەتی  کە 
خەڵکی کوردستان دەرکەوت کە ئەو بڕە 
پارەی کە رژیم وەک یارانە بە خەڵکی 
دەدات، نە تەنیا بۆ یارمەتی ئەوان نییە، 
بەڵکوو ئەوانی چەند قات زیاتر تووشی 
کێشە و گرفتی جیاجیا کردوەتەوە و هەر 
لە سەرەتادا رژیم بە زیاد کردنی پارەی 
برق و ئاو و گاز نیشانیدا کە دوو بەرابەر 
وەردەگرێتەوە.   خەڵک  لە  پارەیە  ئەو 
خەڵکی  زۆرینەی  وتەی  پێی  بە 
رۆژهەاڵتی کوردستان، لە کاتی سەرۆک 
هەر  بە  نژاد«دا  »ئەحمەدی  کۆماریی 
دەدرا،  یارانە  وەک  تمەن   ٤55٠٠ کەس 
و  گرانی  و  هەاڵوسان  هۆی  بە  بەاڵم 
گازکە  و  برق  و  ئاو  پارەی  زیادکردنی 
تا ئێستا النیکەم دە قات زیادی کردوە، 
خەڵک  لە  پارەی  زیاتر  قات  دە  رژیم 
وەرگرتوەتەوە و یارانە نە تەنیا یارمەتی 
خەڵک نەدا بەڵکوو بە پێچەوانەوە زیانی 
زۆری بە ژێرخانی ئابووری بنەماڵەکانی 
ئەو  گەیاند.  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
شیرازەی  کە  وایکردووە  دۆخەش 
لە  بنەماڵەکان  لە  بەرچاو  بەشێکی 
رێژەی  و  هەڵبوەشێتەوە  یەک  بەر 
لە  یەکتر  لە  مێرد  و  ژن  جیابوونەوەی 
لە  النیکەم  رابردوو  ساڵی  دە  ماوەی 
سەدا ٢5 زیادی کردوە کە ئەو رێژەیە 
چەند  هەاڵوسان  هەروەها  و  زۆرە  زۆر 
دوێکە  تا  ئەگەر  و  کردووە  زیادی  قات 
پارەی برق ٨ هەزار تمەن بوو، ئێستا 
ئەو رێژە بووە بە ٨٠ تا ١٠٠ هەزار تمەن. 
خەڵک  یارمەتی  رژیم،  بڕیاری  پێی  بە 
٤55٠٠ تمەنە کە بە بەراورد لەگەڵ دۆالر 
تەنها ٢ دۆالرە و ئەوەش نە تەنیا ناتوانێت 

خەڵکی  بەڵکوو  بدات  خەڵک  یارمەتی 
خەڵک  و  کردوە  زۆر  گرفتی  تووشی 
چاوەڕوانی چاکسازین لەو پرۆژەدا. بەاڵم 
کێ دەبێ ئەو چاکسازییە ئەنجام بدات، 
پەیڕەو  سیاسەتێک  ئیسالمی  رژیمی 
خەڵکی  یارمەتی  تەنیا  نە  کە  دەکات 
پێچەوانەوە،  بە  بەڵکوو  نەداوە،  خۆی 
کردۆتەوە  رووت  گشتیی  بە  خەڵکی 
ناوخۆی  لە  دەبێ  کە  پارەی  ئەو  و 
ئێران خەرج بکرێت، لە جێگەگەڵی دیکە 
و بۆ مەرامی سیاسی و تیرۆر لە ناوچەکە 
و جیهاندا خەرجی دەکات و بۆ مانەوەی 

نادات.  شتێک  هیچ  بە  گوێ  خۆی 
واڵتانی  لە  تێوەردان  دەس  بە  رژیم 
بەرنامەی  کردنی  دروست  و  ناوچەکە 
ناو  لە  شەڕ  دەیەوێت  خۆی  ناوکی 
ئێمە  بخاتەوە، بەاڵم  خاکی خۆی دوور 
سیخوڕیەکانی  دەزگا  چۆن  کە  بینیمان 
بچنە  توانیان  ئاسانی  بە  ئیسراییل 
ناوەکیەکانی  شوێنە  پۆی  و  تان  ناو 
کام  هیچ  ئێستادا  لە  تەنانەت  و  رژیم 
ئیتالعاتیەکانی  و  سیخوری  دەزگا  لە 
و  نین  ئەمن  رژیم  خودی  بۆ  رژیم 

»نەتەنز«  لە  بەشێک  وێرانکردنی 
رژیم  کە  ئیسرائیلەوە،  رژیمی  لەالیەن 
کردوە،  تێدا  زۆری  سەرمایەگوزاری 
نە  رژیمە  ئەو  کە  ئەوەیە  نیشاندەری 
خۆی  دەرەوەی  لە  نەیتوانیوە  تەنها 
جێگە و پێگەیەکی قایم و پتەوی هەبێت، 
هێزەکانی  ناو  لە  و  ناوخۆدا  لە  ئێستا 
شەڕ  و  بووە  کێشە  تووشی  خۆشیدا 
هاتۆتە ناو ماڵی خۆی و ئەوەش نیشان 
پرۆژەکانی  هەموو  لە  رژیم  کە  دەدات 
ئەو پارەی  خۆی شکەستی خواردوە و 
کە دەبوا لە ناوخۆ خەرجی بکردایەت و 

پەرداخت  و  پۆشتە  پێ  خۆی  خەڵکی 
لە  پارانەی  ئەو  ئەوا هەموو  بکردایەت، 
و خەڵکی  کرد  ناوچەکە خەرج  واڵتانی 
راگرتووە و کوردستانیش  خۆی برسیی 
بێکاریی  و  هەژاریی  تووشی  تایبەتیتر 
کردووە و رژیم بە شێوەی سیستماتیک 
سفرەی  ئەمڕۆ  و  بڕیوە  خەڵکی  رزقی 
خەڵک لە ئێران و بە تایبەتی رۆژهەاڵتی 
ئەمانەش  هەر  و  خاڵییە  کوردستان 
ژێرخانی  ناوچوونی  لە  هۆی  بوونەتە 
ئابووری و بە دەیان کارگە لە کوردستان 
داخراون و بە دەیانی دیکەش لە حاڵەتی 
بێکار  کەس  هەزاران  بە  و  داخستندان 
بوون و رژیم راستە شتێک وەک یارانە 
بەرانبەردا  لە  بەاڵم  دەدات  خەڵک  بە 
چەند  گازی  و  برق  و  ئاو  پووڵی  رژیم 
قات زیاتر کردوە و خەڵک دەڵێن پێدانی 
هەاڵوسان  رێژەی  پێی  بە  پارەیە  ئەو 
هەر هیچ نییە و ئێمە توانای پەرداخت 
و  برق   ئاو،  قەبزی  پارەی  کردنی 
بەرز  دەقات  هەاڵوسان  و  نییە  گازمان 
بۆتەوە، بەاڵم یارانە هەر ئەو بڕە پارەیە 
شتێک  هیچ  و  نەکردوە  زیادی  هیچ  و 
نەگۆڕاوە و ئەوەش وای لە ژیانی خەڵک 
کردووە کە تووشی کێشەی جدیی بن.
کوردستان  رۆژهەاڵتی  خەڵکی  زۆرینەی 
لە سەر ئەو باوەرەن کە رژیمی ئیسالمی 
دەس  و  سیستماتیک  شێوەی  بە 
خەڵک  سەر  دەخاتە  گوشار  ئەنقەست 
موعتاد  و  راگرتن  برسی  بە  دەیەوێ  و 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  الوانی  کردنی 
ریگەی بیرکردنەوە و راپەڕین لە جەماوەر 
بگرێت. جێگەی ئاماژەیە دوای زیاتر لە 
یەک دەیە کە یارانە بە خەڵک دەدرێت، 
پارەیە  بڕە  بەو  ناتوانن  هاوواڵتیان 
بدەن. خۆیان  برقی  قەبزی  تەنانەت 

رۆژهەاڵتی کوردستان خەڵکی  ئابووریی  دۆخی  و  یارانە   

سەیران مستەفازادە

تایبەت  بە  خەڵک  گرفتەکانی  دێت  تا 
پەرە  ناوین  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لە 
دەستێنن و بە هۆی دەسەاڵتی کۆمەڵێک 
گەلی  دژە  دیکتاتۆری  و  سیاسەتوان 
تەنها  و  نابینرێت  ڕوون  ئاسۆیەکی 
ڕێگەی ڕزگاریی خەڵک خەباتی خەڵک و 
بە دەست گرتنی دەسەاڵتی ڕاستەقینە 
گشتییە.  جەماوەریی  شۆڕشێکی  و 
دەرەوەی  لە  کە  بەوەی  بەستن  هیوا 
و  ڕێکخراو  یان  کەسێ  ئەم جۆگرافیایە 
دەوڵەتێک دێت لەم مەینەتانە ڕزگارمان 
دەکات، سەراب و تراویلکەکەیەکە. دەبێ 
خەڵکانی ئەم ناوچە بە تایبەت گەالنی 
دانیشتووی ئێران لەوانە گەلی کورد بە 
تەمای هێزێکی دەرەکی نەبن کە بێت و 
کار  بە  و خۆیان دەس  بکات  ڕزگاریان 
بن. وەک ئەوەی ئێستا دەیبینن کۆمەڵی 
مرۆڤایەتی لە هەموو بوارەکانی پەیوەست 
بە ئازادی و مافەکان لە هەر کاتێک پتر 
رووبەڕووی گرفتیی گەورە بۆتەوە، بەاڵم 
جیهان  کە  سیستەمەی  ئەو  هاوکاتیش 
بەڕێوەدەبا بە دەیان ڕێکخراوی جیهانیی 
چارەسەرکردنی  ناوی  بە  ناوچەیی  و 
دروستکردوە. کێشانەوە  ئەو 
لێرەوە دەکرێ ئەو پرسیارە لە خۆمان 
و  جیهانی  ڕێکخراوە  ئەو  ئایە  بکەین؛ 
ناوچەییانەی ئێستا کەلکی ئەوەیان پێوە 

هەڵبچنین؟ لەسەر  هیوایەکیان  ماوە 
و  رۆشن  زۆر  پرسیارەکە  ئەوەی  وەک 
بێ تەمومژە دەمەوێ بە هەمان شێوە و 
بێ کلک و گوێ بۆکردن و ئاڵۆزکردنی 
بابەتەکە هەر بە سادەیی و بە پشتبەستن 
بدەمەوە. وەاڵم  بەڵگەیەکەوە  چەند  بە 
مادی  توانە  هەمووە  بەو  سیستەمێک 
بە  خەریکە  کە  خۆیەوە  زانستییەی  و 
تەڕاتێن  ئەستێرەکاندا  و  ئاسمان  نێو 
و  سەدان  ژیانی  ناتوانێ  بەاڵم  دەکا، 
ملیۆنان کەس رزگار بکا کە بە تایبەت 
بە  ڕۆژانە  دا  کڕۆنا  سەردەمەی  لەم 
نەبوونی  و  ژیان  بژێوی  نەبوونی  هۆی 

ژیانی  پێداویستییەکانی  و  دواودەرمان 
ئایا  لەدەستدەن!  گیان  ڕۆژانەیان 
ڕێکخراوانەوە  ئەو  رێگەی  لە  دەکرێ 
بکرێن؟! چارەسەر  گرفتەکان 
بنی  و  زمان  سەری  سیستەمێک 
ئاسایش  و  یەکسانی  و  ئازادی  زمانی 
و  مرۆڤە  مافەکانی  و  ئاشتی  و 
رەنجی  لە  دۆالر  میلیادرها  بە  ڕۆژانە 
ئەو  ناوی  بە  و  دەگێڕێتەوە  مرۆڤەکان 
ڕۆژانە  بەاڵم  دەیخاتەگەڕ،  ڕێکخراوانە 
تەنیا  مرۆڤ  هەزاران  بە  و  سەدان  بە 
لەبەرئەوەی رەخنە لە دەسەاڵت و دین 
و دابونەریت دەگرن، تەنیا لەبەرئەوەی 

بژین  مرۆڤ  وەک  دەیانەوێ  و  ژنن 
دەستبەسەر دەکرێن و دارکاری دەکرێن 
و بە دڕندانەترین شێوە دەکوژرێن! ئایا 
ڕێکخراوانەوە  ئەو  رێگەی  لە  دەکرێ 
بکرێن؟! چارەسەر  گرفتەکان 
رێکەوتننامە  هەموو  لە  سیستەمێک 
نێونەتەوەییەکان دانی بە مافە نەتەوەیی 
سەربەخۆبوونی  و  نیشتمانییەکان  و 
گەالندا ناوە، بەاڵم تا ئێستا بە لۆژیکی 
دەکا  مافانە  ئەو  لەگەڵ  بەرخورد  هێز 
بە  و  کوردستان  خەڵکی  ئێستا  هەر  و 
ئەوەی  لەبەر  تەنیا  دیکە  گەلی  دەیان 
بەوپەڕی  دەکەن  مافانە  ئەو  داوای 

لەنێوبردنی  ڕادەی  تا  توندوتیژییەوە 
ئایا  دەچەوسێندرێنەوە!  بەکۆمەڵ 
ڕێکخراوانەیەوە  ئەو  رێگەی  لە 
دەکرێن؟! چارەسەر  گرفتەکان 
و  ژینگە  پاراستنی  باسی  ئیدی 
ئاژەاڵنیش  مافەکانی  لەبەرچاوگرتنی 
چ  سیستەمە  ئەو  کە  ناکەم  هەر 
هێناون. بەسەردا  کارەساتگەلێکی 
خۆ  بەاڵم  بڵێن  هەبن  کەسانێک  رەنگە 
ناوچەییانە  و  جیهانی  ڕێکخراوە  ئەو 
تێکۆشانی  و  خەبات  دەستکەوتی 
مرۆڤەکانن پێویستە دەستبەرداریان نەبین 
و هەر هەبوونیان باشترە لە نەبوونیان.
ئەو  بەڵێ  دەڵێم؛  ئەوەشیان  بۆ 
مرۆڤ  دەستکەوتی  کاتێک  ڕێکخراوانە 
بوون کە سیستەمەکە جیهانی کردبووە 
ملمالنێی  لەبەر  و  جەمسەر  دوو 
دەستکەوتانە  ئەو  نەیاندەتوانی  یەکدی 
هەڵبوەشێننەوە، بەاڵم ئێستا سیستەمی 
یەک جەمسەری کەڵەگایی سەرمایەداری 
ئەستاندنەوەی  هەوڵی  لە  و  بااڵدەستە 
هەموو دەستکەوتەکانی خەڵکدایە. هەر 
بۆیە ئێستا ئەو ڕێکخراوانە کەلکی ئەوەیان 
هیوایەکیان  جۆرە  هیچ  نەماوە  پێوە 
لەسەر هەڵبچندرێ. بەڵکە پێویستە 
یەکسانیخوازان  و  ئازدایخوازان 
و  دەسەاڵت  دەرەوەی  لە 
ڕێکخراوگەلێکی  سیستەمەکە 
دابمەزرێنن! خۆیان  جیهانیی 

چارەسەری! بۆ  جیهانییەکان  ڕێکخراوە  بێدەسەاڵتیی  م.یووسف -کورسان    
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بەرنامەی ناوکی رژیمی ئیسالمی ئێران نیگەرانی لە 
هەمووان  و  کردوە  دروست  جیهانیشدا  و  ناوچەکە 
بە  دەستی  ئێران  ئیسالمی  رژیمی  ئەگەر  دەزانن 
چەکی ناوکی بگات ئەوا ناوچەکە دەبێتە مەیدانی 
هەموو  ئەوسا  و  ناوکی  چەکی  بازاری  و  تەراتین 
ناوکی  چەکی  بە  دەستیان  تێدەکۆشن  ناوچەکە 
و  ئورووپا  واڵتەکانی  پەیوەندەدا  لەو  هەر  بگات. 
ئەمریکا لەگەڵ رژیمی ئیسالمی ئێران رێکەوتنێکیان 
لە  رێکەوتنە  ئەو  ئەنجامدا،  »بەرجام«  ناوی  بە 
ساڵی ٢٠١5ی زایینی لە نێوان گرووپی پێنج زێدە 
یەک و یەکیەتیی ئورووپا و رژیمی ئیسالمی ئێران 

واژۆکرا.
هەر لەو پەیوەندەدا »ئای. ئا. ئای. ئا« لە ڕاپورتی 
هیچ  دەڵێت:  ریکەوتنە  بەو  سەبارەت  خۆییدا 
رەواندنەوەی  بە  سەبارەت  پێشەوەچوونێک  جۆرە 
نیگەرانییەکانی ئاژانس بەدیناکرێ، ئاژانسی »ئای. 
رژیمی  کاتەی  ئەو  تا  کە  ڕایگەیاند  ئا«  ئای.  ئا. 
»پروتوکولی  وەک  پێویست  هاوکاری  ئیسالمی 
هیچ  نەکات  رێکەوتنە  بە  سەبارەت  پەیوەست« 
جۆرە زەمانەتێک نییە کە رژیم درێژە بە پێتاندنی 
لێکوڵەرەکانی  راپورتی  پێی  بە  نەدات.  ئورانیوم 
شوێنەکانی  هەموو  رژیم  ئەتۆم،  وزەی  ئاژانسی 
ژێرەوە  لە  و  دانەخستووە  ئورانیومی  پێتاندنی 
ئەوەی  سەرەڕای  و  دەکات  خۆیی  کاری  خەریکە 
تا ئێستاش ئاژانسی وزە ئەتۆم لە ئێران خەریکە 
درێژە بە کاری خۆیی دەدات، بەاڵم ئەوەی گرنگە 
ئەوەیە کە لیکۆلەرانی ئاژانس دەستیان ناگات بە 
شوێن  چەن  لە  ئێستا  تا  و  شوێنانە  ئەو  هەموو 
لێکۆلەرانی  بۆ  ئەوە  و  ماوە  ئورانیوم  جێماوەی 

ئاژانس دەرکەوتووە. 

رژیمی  دیکەوە  الیەکی  لە  و  لەالیەکەوە  ئەمە 
پشتیوانی  دەسەاڵتی  گەورەترین  ئێران  ئیسالمی 
تیرۆریسمە لە جیهان. پشتیوانی ماڵی و لوجستیکی 
رژیمی ئیسالمی لە گروپە تیرۆریستیەکانی هەموو 
رۆژهەاڵتی ناوین و باقی ناوچەکانی دیکەی جیهان 
و  جیهان  دۆخی  سەر  لە  راستەوخۆی  کاریگەری 
بە تایبەتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست داناوە و ئەمەش 
وایکردوە کە ئورووپا و واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا 
چەندین گەماڕۆ بە سەر رژیمی ئیسالمیدا بسەپێنن 
و  ئەو گەماڕۆیانە خەڵکی ئێرانیان توشی قەیرانی 
کڕینی  بۆ  خەڵک  توانای  ئاستی  و  کردووە  زۆر 
خۆراک لە ئێران زۆر دابەزیوە و بە گشتی سفرەی 

خەڵکی ئەو واڵتە خاڵییە. 
تەنها  ئێران،  ئابوورییەکانی  گرفتە  ڕاستییدا  لە 
ئەگەر  نییە،  نێونەتەوەییەکان  گەمارۆ  بەرهەمی 
ژێرخانێکی  و  بنەما  پیی  بە  ئێران  ئابووری 
ئەو  دابڕێژرابایەت،  عەقالنی  و  زانستییانە 
خەڵکی  ژیانی  هەموو  نەیاندەتوانی  گەماڕۆیانە 
خەڵکی  بۆ  گەمارۆکان  ئەمڕۆ  مەترسیەوە.  بخەنە 
سەر  بە  سیبەری  کە  مۆتەکەیەک  بوەتە  ئیران 
وردی  بە  ئەگەر  کێشاوە.  ئەواندا  ژیانی  هەموو 
بروانینە ئەم ٤٢ سالەی دەسەاڵتی رژیمی ئیسالمی 
یەکەمی  دەیەی  لە  هەر  کە  دەبینین  ئەوا  ئێران 
کرینی  ئاستی  ئێران  لە  رژیم  کاری  سەر  هاتنە 
ئەم  ساڵ  بە  ساڵ  دواتر  و  نیوە  بە  بوو  خەڵک 
دیکەوە  لەالیکی  دەبێت.  و  بوو  خراپتر  دۆخە 
هەاڵوسانی ئابووری، بێکاری، کێشەی ئاو، ژینگە، 
نەدانی  و  کرێکاران  کراوەکان،  خانەنشین  قەیرانی 
مووچەی مووچەخۆران بەشێکی کەم لەو گرفتانەن 
کە ئەمڕۆ یەخەی خەڵکی ئێرانیان گرتوە و خەڵک 
بۆ دەرچوون لەو دۆخە دەستیان داوەتە مانگرتن 
و خۆپیشاندان و داوای مافی خۆیان دەکەن، بەاڵم 

ئەم داواکاریانەی خەڵک لەالیەن رژیمەوە نە تەنها 
واڵم نەدراوەتەوە بەڵکوو خەڵکی ناڕازی بە توندی 

سەرکوت کراون. 
بەرنامەی  لە  رژیم  هەلەی  سیاسەتی  هۆی  بە 
و  دەرەوەیدا  سیاسەتی  لە  هەروەها  و  ناوکی 
دەستێوەردان لە کار و باری واڵتانی ناوچەکە 
رژیمە  ئەو  ئێرانی،  شاڕۆمەندانی  سەرکوتی  و 
و  ناوچەکە  واڵتانی  کە  کردوە  وەهای  کاریکی 
ئیسالمی  رژیمی  بە  متمانەێکیان  هیچ  جیهان 
سەر  بۆ  گەماڕۆکان  گوشارو  و  نەماوە  ئێران 
دوای  هەرچەن  دەکرێن.  زیاتر  و  زیاتر  ئێران 
رژیمی  بایدن«  »جەو  کاری  سەر  هاتنە 
سیاسەتی  گۆڕانی  بۆ  کیسەی  ئیران  ئیسالمی 
ئەمریکا هەلدوریوە، بەاڵم ئەوەی کە تا ئێستا 
بینراوە، سیاسەتی دوو الیەنە و دوو پهلوی هەر 
دوو رژیمە بەرانبەر بە یەک و هیچیان ئامادە 
نین مەرجەکانی الیەنی بەرانبەر قەبووڵ بکەن 

و رژیمی ئیسالمی بۆ گەرانەوە بۆ سەر مێزی 
یەکگرتوەکانی  واڵتە  دەبێت  دەڵێت  گوفتگۆ 
ئەمریکا هەموو گەماڕۆکانی سەر ئێران البەرێت 
کە  وتوویەتی  بەرانبەردا  لە  ئەمریکاش  و 
هەنگاوی یەکەم و ڕاستی ئازامایی دەبێ لەالیەن 
رژیمی ئیرانەوە ببینرێت تا بتوانین باوەر بکەین 
خۆیدا  لە  گۆڕ  ئاڵو  دەیەوێت  رژیمە  ئەو  کە 
دروست بکات و هەر دوو ال بە گشتی و ژێر بە 
ژێر خەریکن و دەیانەوێ کارنامەیەک بۆ خۆیان 
نایەوێ  ئەمریکا  من  رای  بە  کە  بکەن  تۆمار 
پێش ئەوەی ئێران تاقی بکاتەوە جاریکی دیکە 
لەالیکی  و  دابنیشێت  گوفتگۆ  مێزی  سەر  لە 
دیکەوە واڵتی ئیسرائیلیش چاوەروانی ئەم دوو 
واڵتەیە بۆ ئەوەی بزانێت کە چی پێش دێت و 

بەرەو کوێ دەچێت.

ئێران سیاسەتی  و  ئابووری  دۆخی 
محەمەد حەکیمی

 
لە  هەر  ئێران،  ئیسالمی  کۆماری  ڕژیمی 
ئەمڕۆ  بە  تا  دەسەاڵتی  سەر  هاتنە  سەرەتای 
و  ناوخۆیی  قەیرانی  لەگەڵ  بەردەوامی  بە 
بڕگەی  یەک  و  بووە  بەرەوڕوو  نێودەوڵەتی 
کە  نابەی  ڕژیمە شک  ئام  دەسەاڵتی  بچووکی 
لە ئارامیدا تێپەڕ بووبێت، بەاڵم بەشێکی هەرە 
زۆری ئەم قەیرانگەلە خودی ڕژیم بە مەبەستی 
کردنی  پۆش  پەردە  و  دەسەاڵت  لە  مانەوە 

قەیرانەکانی دیکە خولقاندوویەتی.
کە  مەترسیانەدا  لە  پڕ  و  دژوار  ڕۆژە  لەم 
زۆری  بەشێکی  وەکوو  ئێران  کۆمەڵگای 
کۆمەڵگاکانی دیکە بەرەوڕووی پەتای کوشندەی 
کورۆنا بووەتەوە و ڕۆژانە بە دەیان هەزار کەس 
لە خەڵکی ئەو واڵتە گیرۆدەی ئەو ڤایرۆسە 
دەبن و بە سەدان کەسیش گیانیان لەدەست 
ئەدەن، لە هەمان کاتدا بە هۆی باری خراپی 
قەیرانی  خەڵکەوە  گوزەرانی  و  ئابووری 
تەنگی  برسیەتی  و  قڕی  و  قات  و  هەژاری 
ئەو  هەژاری  و  زەحمەتکێش  خەڵکی  بە 
ئیسالمی  کۆماری  دیسان  هەڵچنیوە،  واڵتە 
بەرجام  وتووێژەکانی  سەر  بۆ  گەڕاوەتەوە 
و تەنیا لە هەوڵی ئەوەدایە بەڵکوو داراییە 
رێگای  لە  و  بکات  ئازاد  کراوەکانی  بلۆکە 
دەکەوێتەوە،  دەستی  کە  پارەیەوە  ئەو 
سەیتەرەی  ژێر  تێرۆریستیەکانی  گرووپە 
خۆی پێ بەهێز بکات و بە تەیار کردنەوەی 

شکست  و  دۆڕاو  سیاسەتە  گرووپانە،  ئەو 
خواردووەکانی رێک بخاتەوە.

ئەتۆمیانەدا،  وتووێژە  ئەم  لە گەرمەی  هەر 
هۆی  بە  بڕیاریدا  ئۆرووپا  یەکیەتیی 
ناڕازیی ئێران  سەرکوتی خوێناویی خەڵکی 
هەتاوی  ١٣٩٨ی  ساڵی  سەەرماوەزی  لە 
پێنج  ئیسالمیەوە،  کۆماری  الیەن  لە 
و  ڕژیم  بااڵکانی  هەرە  بەرپرسە  لە  کەس 
لیستی  بخاتە  ئێران  بەندیخانەی  سێ 
گەمارۆەکانی خۆیەوە و هەروەها لە الیەکی 
دیکەوە چەند ڕۆژ بەر لە ئێستا وزەخانەی 
ناوەندی  سەرەکیترین  کە  نەتەنز  ئەتۆمی 
پیتاندنی ئۆرانیۆمی ئێرانە بە تەقینەوەیەک 
کە دەگوترێ دەستی ئیسرائیلی تێدا بووە، 
بەشێکی  و  کەوتووە  بەر  گەورەی  گورزی 
کەوتووە   کار  لە  وزەخانەیە  ئەو  بەرچاوی 
و بە هەزاران سانترفیوژ لەنێوچوون و بەم 
هۆیەوە پێ دەچێ ئەو ناوەندە بۆ ماوەیەک 
نەتوانێت درێژە بە پیتاندنی ئۆرانیۆم بدات.
بەرکەوتنی  خەسار  و  ڕووداوە  ئەم  پاش 
کۆماری  ڕژیمی  ئێران،  ئەتۆمیی  بەرنامەی 
ئیسالمی بڕیاری داوە کە پیتاندنی ئۆرانیۆمی 
خۆی بۆ ئاستی ٦٠٪ و زیاتریش بەرزکاتەوە 
و لەم ڕۆژانەشدا سەرۆکی مەجلیسی شوورای 
توانیویانە  ڕایگەیاند  ئێران  ئیسالمیی 
ئۆرانیۆم تا ڕادەی ٩٠٪ بەرهەم بێنن، ئەمەش 
نیگەرانییەکانی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی پەرە 
پێداوە و بووەتە هۆی ئەوەیکە گوشارەکان 

بەرنامەی  سەر  خستنە  بەربەست  بۆ 
راستیشدا  لە  و  بکات  زیاد  ئێران  ئەتۆمیی 
هەر ئەم بابەتە بووەتە هۆی دژوار بوونەوەی 

وتووێژەکانی نوژەنکردنەوەی بەرجام.
ئەم  لەگەڵ  کە  ئێران  ئیسالمیی  ڕژیمی 
کۆمەڵە گرفت و قەیرانە چارەسەر نەکراوانە 
بۆ  هیوایەکیشی  هیچ  و  بووەتەوە  بەرەوڕوو 
دەربازبوون لەو دۆخە نییە، لە بەردەم بەناو 
و  کۆمارییشدایە  سەرۆک  هەڵبژاردنەکانی 
زۆرێکی خەڵک لەبەر ناڕازیی بوون لەو ژیانە 
کۆماری  کە  هەژاریەی  و  نەهامەتی  لە  پڕ 
داوە  بڕیاریان  سازکردوون،  بۆی  ئیسالمی 
کە لەو هەڵبژاردنە فۆرمالیتەیەدا بەشداریی 
لە راستیدا ڕژیم وێڕای قەیران و  نەکەن و 
قەیرانی  لەگەڵ  نێودەوڵەتیەکانی،  تەنگەژە 
مەشرووعیەتێکی یەکجار بەرینتر لە سااڵنی 

بەرەوڕوو  واڵت  ناوخۆی  لە  پێشووتر 
بووەتەوە و زۆرێک لە کارناسانی سیاسی بە 
خوێندنەوەی ئەو بارودۆخەی ئێرانی تێدایە، 
لەسەر ئەو بڕوایەدان کە کۆماری ئیسالمی 
توانای چارەسەر کردنی ئەم هەمووە قەیران 
و  نییە  جۆراوجۆرەی  تەگەرە  و  کۆسپ  و 
پێ دەچێت لە داهاتوودا لەگەڵ دەسەاڵتێکی 
نێو  لە  ئیزۆلەتر  تواناتر،  کەم  الوازتر، 
لە  شکەنەندەتر  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگای 
ناوخۆ بەرەوڕوو ببین کە هەر ئان و سات 
ئەگەری ئەوەی هەیە بە شەپۆلێکی بەرینی 
ناڕەزایی خەڵکی، بە تەواوەتی لەنێو بچێت 
ئاستی  لە  گەورە  گۆڕانێکی  هۆی  ببێتە  و 

ناوخۆیی و ناوچەییدا.

کۆماری ئیسالمی و قەیرانە یەک لە دوای یەکەکانی

فیرووز مامۆیی
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یاساکانی داعەش لە دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی

    

و  نەهێشتن  بۆ  جیهان  واڵتانی  سەرجەم 
تاوانبار  و  تاوان  لەگەڵ  بەرەوەڕووبوونەوە 
لە  کە  هەیە  ڕێسایان  و  یاسا  کۆمەڵێک 
هەندێک  لە  دەکرێ.  پێ  کاریان  دادگاکاندا 
دادگاکان  یاسای  داڕشتنی  بۆ  واڵتان  لە 
ئایین  لە  کەلک  واڵت  قەزایی  دەزگای  و 
ئایین  نادەن  رێگا  بەشێکیان  و  وەردەگرن 
و  واڵت  قەزایی  دەزگاکانی  و  دام  ناو  بێتە 
ببیتە سەرچاوەی دارشتنی یاسا. یاساکانی 
نییە  زۆریان  جاوازیەکی  ئایینیەکان  کتێبە 
کرداری  ئاڵوگۆڕی  بە  باوەڕیان  هیچیان  و 
تاوانباران نییە وەک دەبینرێت لە سەرجەم 
ئەو واڵتانەی کە یاسا لە ئایینەوە وەرگیراوە 
کۆمەڵێک بڕیار هەن کە لەگەڵ هیچ جۆرە 
خودی  و  ناگونجێن  مرۆڤایەتی  پێوەرێکی 
یاسا و بریارەکان ئەگەر لێیان بکۆڵدرێتەوە 
تاوانبارن.  یاساکانیش  دارێژەرانی  و  تاوانن 
کە  واڵتانەیە  لەو  یەکێک  ئیسالمی  کۆماری 
لە رووی ئایینیەوە یاسای توندی بۆ دەزگای 
قەزایی داڕشتووە و بە درێژایی تەمەنی ئەو 
یاسا دژە مرۆییانەی لە دژی ئەو کەسانەی 
لە  هێناوە.  کار  بە  الیانداوە  یاساکان  لە 
یاساکانی دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمیدا 
مرۆڤ  مافی  و  مرۆڤایەتی  ناوی  بە  شتێک 
نابیندرێ و تەنانەت هیچ یەک لە یاساکان 
لە  دانەڕێژراون.  تاوانباران  تەمەنی  بە پێی 
هیچ واڵتێکدا و لە هیچ یاسایکدا ناگونجێت 
١٨ساڵە  ژیر  لە  تەمەنیان  کە  مێرمندااڵن 
کۆماری  دادگاکانی  بەاڵم  بدرێن  لە سێدارە 
و  ناوەڕاستی  سەدە  کارە  ئەو  ئیسالمی 
دوور لە مرۆڤایەتیە دەکەن و زۆر جار وەک 
گوایە  کە  دەکەن  لێوە  باسی  شانازیەک 
پێشیان بە تەشەنە سەندنی تاوان گرتووە. 
پە پێی ئامارەکان لە ساڵی ٢٠١٠ تا ٢٠٢٠ 
زیاتر لە ٦٣ مێرمنداڵ لە ئێرانی لە سێدارە 

دراون.  
یاساکانی دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی 
ئایینیەکانەوە  پرەنسیبە  بنەمای  سەر  لە 
بە  ژنان  مافەکانی  سەرجەم  و  نوسراون 
لە  کراون.  دیاری  ئایینیەکان  پێوەرە  پێی 
دەستوردا  لە  و  ئیسالمیدا  کۆماری  یاسای 
باس لەوە کراوە کە ژن و پیاو لە بەرامبەر 
ئەمە  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  یەکسانن  یاسادا 
لە  دیکە  لە شوێنێکی  و  تەنیا درووشمێکە 
هاتووە  ئیسالمیدا  حکوومەتی  یاساکانی 
پێی  بە  پیاوان  بە  بەرامبەر  دەبێ  ژنان 
بۆ  وەها  بجوڵێنەوە. هەر  ئیسالمی  نەریتی 
پیاوان  ژنان و  راستیە کە  ئەو  دەرخستنی 
لە بەرامبەر دەستوردا یەکسان نین دەتوانین 
باسی مادەی ٣٠٠ سزادانی ئیسالمی بکەین 
سزاکەی  کوشتن  تاوانی  ئەنجامدانی  سزای 
پیاوێک  ئەگەر  واتە  جاوازە  پیاو  و  ژن  بۆ 
ژنێک بکوژێت سزاکەی پێدانی بەهای خوێنە 
واتە بە پارە تاوانەکەی دەسڕێتەوە بەاڵم لە 
بەرامبەردا ئەگەر ژنێک پیاوێک بکوژێت دەبێ 
نمونەیکی  بکوژرێت.  واتە  بکرێت  قەساس 

ژنێک  ژنە.  بەردبارانکردنی  یاسای  دیکە 
ئەگەر هاوسەردار بێ و لەگەڵ پیاوێکی دیکە 
سێکس بکات یاسای ژمارە ١٠٢رێگا بە دادگا 
بەردباران  جۆری  لە  کوشتن  سزای  دەدات 
ئێران یەکێک  تاوانباردا بسەپێنێت.  بەسەر 
لەو واڵتانەیە کە زۆرترین رێژەی ئەو سزایە 
یەکێک  یاسایە  ئەو  دەکرێت  جێبەجێ  تێدا 
لە ترسناکترین و دژە مرۆییترین یاساکانی 
ئیسالمییە.  کۆماری  قەزایی  دەزگای 
تاوانباری  بە  ئیسالمی  یاسای  ژنەی  ئەو 
دەناسێنێ هەتا نیو قەدی باالی لە ژێر گڵ 
دەکرێ و ئەوانەی بەردبارانی دەکەن بۆیان 
نیە بەردی گەورەی لێ دەن دەبێ بەردەکان 

ورد بن بۆ ئەوەی تاوانبار چەندین کاتژمێر 
ئازاری قووڵ بچێژێت و دوایی بمرێت، بەاڵم 
رێگای  یاسایە  ئەو  پیاوان  بۆ  پێچەوانە  بە 
ئەگەری  لە  پیاوێک  واتە  هەیە  دەرچوونی 
دیکە  ژنێکی  لەگەڵ  سێکس  دانی  ئەنجام 
داوای  دەتوانێت  خۆی  ژنەکەی  لە  جگە 
جیا بونەوە لە ژنەکەی بکات بەاڵم دەبێت 
مارەیی ژنەکە بدات و لە الیەن دادگاوە بە 
بڕە پارەیک سزا دەدرێ، واتە بە پێچەوانەی 
زۆربەی  لە  پیاوان  ژنان  سزادانی  یاسای 
کەیسەکاندا بە پارە لە جێبەجێکردنی سزای 
دادگا دەرباز دەبن. لە راستیدا لە یاساکانی 

دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمیدا ژن وەکوو 
کااڵیک پێناسە کراوە و بە نیوەی مرۆڤێک 
پێناسە کراوە واتە لە دەنگی دادگا و یاسادا 
هەر دوو دانە ژن بە یەک پیاو دادەنرێت بە 
 ٢٠١٠ ساڵەکانی  نێوان  لە  ئامارەکان  پێی 
تا ٢٠٢٠ دا ١5٧ ژن لە سێدارە دراون و لە 
سەرەتای دەسپێکی ساڵی ٢٠٢١ تا ئێستا ٤ 

ژن لە سێدارە دراون.
نمونەیکی دیکەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 
لە یاسای بەناو دادگاکانی کۆماری ئیسالمیدا 
سەبارەت بەو کەسانەیە کە تووشی تاوانی 
دزی دەبن. دیارە دزی زۆربەی کات ئاکامی 
باری خراپی ئابووری و پەروەردەی نەشیاوە 
لە  پەرەسەندی  سەرەکیی  تاوانباری  و 
کۆمەڵگادا دەسەاڵت و دەسەاڵتدارانن بەاڵم 
حکوومەتی ئێران کە خۆی هۆکاری سەرەکیی 
ئەو خەسارە کۆمەاڵیەتییەیە، یاسای سزای 
بۆ ئەو کەسانە کە زۆربەیان قوربانین زۆر 
لەو کارەی کە تاوانبار کردویەتی نەشیاوترە 
دەستی  پەنجەی  چوار  بڕینی  نموونە  بۆ 
لە  و  چەپ  پای  بڕینی  تاوانبار،  ڕاستی 
سێدارەدانی تاوانبار. لە سااڵنی رابردووشدا 
یاسایکی نوێ زیاد کراوە کە تاوانبار دەبرێتە 
لە  و  دەخرێ  تەلیس  لە  باڵەخانەیک  سەر 
قاتی دو و سێ بەستە بە تاوانەکەی فڕێ 
هەموویان  یاسایانە  ئەم  دەدرێتە خوارەوە. 
لە  و  لەمەوپێش  یاساکانی سەدان ساڵ  لە 

دەقە ئاینییەکان دەرهێندراون. 
قەزایی  دەزگای  مرۆییەکانی  دژە  یاسا 
کۆماری ئیسالمی ئەوەندە زۆرن کە سەرنجی 
هەموو ناوەندە چاالکەکانی مافی مرۆڤیان لە 
سەرانسەری دنیا بۆ الی خۆیان ڕاکێشاوە. 
کەسانە  ئەو  جار  زۆربەی  یاساکانیش 
سزاکانیان  کڕینی  توانای  کە  دەگرنەوە 
کاربەدەستانی  و  قازی  بە  بەرتیلدان  یان 
دادگاکانی  لە  نییە.   دادگایان  گەندەڵی 
لە  جگە  سزایەک  هەموو  ئیسالمی  کۆماری 
ئەمنی دەکڕدرێت واتە بە پارە تاوانبار دەرباز 
دەبێ بەشێکی بە هۆی گەندەڵی لەڕادەبەدەری 
یاسادا  لە  بەشێکی  و  قەزاییە  دەزگای  ناو 
هاتووە بەاڵم هیچکام لەمانە ئەو کەسانەی بە 

هۆی سیاسیەوە حوکم دراون ناگرێتەوە.  
کاتێک کە داعەش پارێزگای موسڵی داگیر کرد 

کۆمەڵێک سزای توندی بۆ 
و  کرد  دیاری  یاساکانی  لە  سەرپێچیکاران 
سەرنجی هەموو جیهانی بۆ الی خۆی راکێشا. 

دنیا  سەرانسەری  لە  مرۆڤ  مافی  چاالکوانانی 
لە  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  واڵتان  دەنگ،  هاتنە 
سەربازیان  هاوپەیمانیی  دنیاوە  سەرانسەری 
هەواڵی  گەرمترین  ساڵ  دوو  بۆ  هێنا،  پێک 
تۆڕی   ، رۆژنامە   ، ئاسمانی  کەناڵی  سەرجەم 
تاوانەکانی  دنیادا  لە  رادیۆەکان  و  کۆمەاڵیەتی 
داعەش بوو کە بەرامبەر خەڵک دەیکرد.  بڕینی 
دەست و القی خەڵک، سووتاندنی نەیارانیان، 
و  شەالق  شار،  ناوەندی  لە  سێدارەدانیان  لە 
کەسانەی  ئەو  جەستەیی  سزای  و  دارکاری 
ئەمانە  نەدەگونجان،  یاساکانی داحەش  لەگەڵ 
یاسا تۆقێنەرەکانی داعەش بوون کە سەرنجی 
لە  ئیسالمی هەر  راکێشا ؟ کۆماری  جیهانیان 
سەرەتای هاتنە سەر کاریەوە لە پاش شۆرشی 
گەالنی ئێران هەتا ئێستا زیاتر لە ٤٢ ساڵە ئەم 
ناوچەی  دانیشتووانی  بەرامبەر  تاوانانە  جۆرە 
کۆماری  قازیەکانی  دەکات.  ژێدەسەاڵتی 
ئیسالمی لە دادگاکان بە هەمان دەستوور کار 
دەکەن کە جەالدانی داعەش کاریان پێ دەکرد. 

کۆمەاڵیەتی

مانی مەلەک

کۆماری ئیسالمی یەکێک لەو 
واڵتانەیە کە لە رووی ئایینیەوە 
یاسای توندی بۆ دەزگای قەزایی 
داڕشتووە و بە درێژایی تەمەنی 
ئەو یاسا دژە مرۆییانەی لە دژی 

ئەو کەسانەی لە یاساکان الیانداوە 
بە کار هێناوە. لە یاساکانی 

دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمیدا 
شتێک بە ناوی مرۆڤایەتی و 

مافی مرۆڤ نابیندرێ و تەنانەت 
هیچ یەک لە یاساکان بە پێی 

تەمەنی تاوانباران دانەڕێژراون. لە 
هیچ واڵتێکدا و لە هیچ یاسایکدا 

ناگونجێت مێرمندااڵن کە تەمەنیان 
لە ژیر ١٨ساڵە لە سێدارە بدرێن 
بەاڵم دادگاکانی کۆماری ئیسالمی 
ئەو کارە سەدە ناوەڕاستی و دوور 
لە مرۆڤایەتیە دەکەن و زۆر جار 

وەک شانازیەک باسی لێوە دەکەن 
کە گوایە پێشیان بە تەشەنە 

سەندنی تاوان گرتووە  

یاساکانی دەزگای قەزایی کۆماری 
ئیسالمی لە سەر بنەمای پرەنسیبە 
ئایینیەکانەوە نوسراون و سەرجەم 

مافەکانی ژنان بە پێی پێوەرە 
ئایینیەکان دیاری کراون. لە یاسای 
کۆماری ئیسالمیدا و لە دەستوردا 
باس لەوە کراوە کە ژن و پیاو لە 
بەرامبەر یاسادا یەکسانن بەاڵم لە 
ڕاستیدا ئەمە تەنیا درووشمێکە 
و لە شوێنێکی دیکە لە یاساکانی 

حکوومەتی ئیسالمیدا هاتووە ژنان 
دەبێ بەرامبەر بە پیاوان بە پێی 
نەریتی ئیسالمی بجوڵێنەوە. هەر 
وەها بۆ دەرخستنی ئەو راستیە 
کە ژنان و پیاوان لە بەرامبەر 

دەستوردا یەکسان نین
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هەر لە سەرەتای بەدەسەاڵت گەیشتنی ڕژیمی 
بە  دەس  و  سارد  شەری  ئیسالمی  کۆماری 
پێکرد.  دەستی  ئێسراییل  و  ئێران  یەخەی 
ئیسراییل پێشتر و لە کاتی دەسەاڵتی پەهلەوی 
وەک یەکێک لە پشتیوانانی ڕژیمی پاشایەتی 
دۆست  دەوڵەتێکی  وەک  و  دەناسرا  ئێران 
ئیسالمی  کۆماری  دەکرد.  یەک  لە  چاویان 
تەنانەت دوای وەالنانی شەڕ لە الیەن گرووپە 
فەلەستینیەکان و واژۆ کردنی پەیمانی ئاشتی 
بەرژەوەندنی  بۆ  و  ئایدۆلۆژیکی  هۆکاری  بە 
سیاسی خۆی نەیویست ئەو دژایەتییە وەالنێ 
و ئێستا  ڕاستەوخۆ لە شەڕێک لە گەڵ ئەو 
واڵتەیە. جاران بە نیابەتی و بە هۆی حێزبۆاڵ و 
حەماس شەڕی دەکرد بەاڵم دوای ڕووداوەکانی 
خۆی  نزیکەوە  لە  واڵتە  لە  شەڕ  و  سووریە 
بە  ئێستا  تا  و  کردووە  شەڕە  ئەو  تووشی 
هێزەکانی  سەر  کراوەتە  هێرش  جار  دەیان 
ئێسراییل  کۆژراوە.  لێ  کەسیان  دەیان  بە  و 
سوور«ی  »هێڵی  وەک   ئەتۆمی  ئێرانی  کە 
هێرشی  ئێستە چەندین جار  تا  ئەزانێ  خۆی 
کردووەتە سەر ناوەندە ئەتۆمیەکانی و چەندین 

پسپۆڕی ئەتۆمی ئێرانی کۆشتووە.
دا  ڕابردوو  حەوتووی  لە  هەواڵەکان  دوایین 
و  ئه مه ریكایی  به رپرسانی   ئاشكرایانكردووه ، 
ئیسرائیلی ته ئكیدیان لهسەر ئە وه  كردوه ته وه ، 
و  ئەلیکترۆنی  هێرشكردنی   ڕووداوی  كه  
تەقینەوە لە سه ر ناوەندی پیتاندنی ئۆرانیۆمی 
نه تەنز کە بووە هۆی پەکخستنی دابەشکردنی 
کارەبا بۆ وێستگه كه ، ئیسرائیلی  له  پشت بووه  
ئێرانیش  ئیسالمی  کۆماری  ده سه اڵتدارانی   و 
ده ڵێن، بۆیان دەرکەوتوو ئه و كه سه ی هۆکاری 

ئەو ڕووداوە بووە کێیە. 
كه وتوون،  نەتەنز   ناوەندی  به ر  زیانانه ی   ئه و 
توانای  ئێران له سه ر پیتاندنی ئۆرانیۆم سنووردار 
به   هێرشه كه ش  ئه نجامدانی  كاتی  و  ده كەن 
رێكه وت نه بووه . لە الیەکی دیکەوە میدیاكانی 
ئێران له  زاری  سه رچاوه یه كی هه واڵگریی ئه و 
دەرکەوتووە  بۆیان  له وه كرد،  باسیان  واڵته وه  
و  تەقینەوە  ئەو  لە  دەستی  کەسەی  ئەو 
دروستکردنی گرفت لە بەشێ کارەبای ناوەندی 
گرتنی  بۆ  هەوڵەکان  و  کێیە  بوو  نەتەنزدا 
زاری  لە  ئیسرائیل  ڕادیۆی  دەستیانپێکردووە. 
هەندێك سەرچاوەی هەواڵگرییەوە به بێ ئه وه ی 
ناوی ئه و سه رچاوانه  ئاشكرا بكات، ڕایگەیاند 
ڕووداوەكەی  لە  دەستی  مۆساد  دەزگای  کە 

دامه زراوه ی ئەتۆمی ئێراندا هەیە.
وتەبێژی   كەمالوەندی،  بەهرۆز  هەروەها 
ئێران،  ڕژیمی  ئەتۆمی  وزەی  رێكخراوی 
لە  كارەبا  دابەشكردنی  تۆڕی  ئاشکرایکرد، 
رۆژی   بەرەبەیانی  لە  نەتەنز  دامەزراوەی 
بەبێ  بووە  رووداوێك  تووشی  یەكشەممە 
تیشكدانه وه ی  و  گیانی  زیانی  هیچ  ئه وه ی  
وزەی  رێكخراوی  سەرۆكی  لێبكه وێته وه . 
ساڵحی  ئەكبەری  عەلی  ئێرانیش،  ئەتۆمی 
لە  ڕووداوه كه  دەستێكی  له وه  كردووە،  باسی 
پشت بووە. هاوكات به  »حەرەکەتێکی قیزەون 
و تیرۆری ئەتۆمیی سەركۆنەكراو« وه سفیكرد. 
ئیسرائیل  رایگەیاند:  ئێران  دەرەوەی  وەزیری 
بنکەی  ئەلیکترۆنییەکەی  هێرشە  پشت  لە 
ئەتۆمی نەتەنز بووە و وتی، بە زیاتر پەرەدان 
بە توانا ئەتۆمییەکانمان وەاڵمی هێرشەکانیان 

دەدەینەوە.
ڕابردوودا  حەوتەی  لە  ئێرانیش  میدیاکانی 
باڵویانکردەوە، محەممەد جەواد زەریف، وەزیری 
دەرەوەی ئێران لە دانیشتنێكی تایبەتدا لەگەڵ 
پەرلەمانی  لە  نەتەوەیی  ئاسایشی  لیژنەی 
جار  چەندین  ئیسرائیل  رایگەیاندووە  ئێران، 
نادات  ڕێگە  هەرگیز  رایگەیاندووە  ڕاشکاوانە 
سزاکانی سەر ئێران هەڵبگیرێن و ئێستاش بە 
ئەوان  نەتەنز  ئەتۆمی  بنکەی  ئامانجی  کردنە 
ئێران  ئەتۆمییەکانی  توانا  کە  وایە  باوەڕیان 
لەناودەچن و بە ئامانجی خۆیان گەیشتوون.  

لەبارەی پەرەدان بە ئامێرەکانی بنکەکە زەریف 
وتی: »دەبێت ئیسرائیل ئەوە بزانێت کە ئێران 
ئەتۆمییەکانی،  توانا  بە  پەرەدان  زیاتر  بە 

وەاڵمی هێرشەکە دەداتەوە«.
رۆژی یەکشەممە لەکاتی کارپێکردنی چەند 
ئەتۆمیی  بنکەی  لە  نوێ  سانتیفیوژێکی 
سیستەمی  بۆ  کێشە  ئێران،  نەتەنزی 
کارەبایی بنکەکە دروستبوو، ئێران سەرەتا 
وتی ڕووداوێک لە بنکەکە ڕوویداوە و هیچ 
زیانێکی گیانی و ماددی لێنەکەوتووەتەوە، 
ئەلیکترۆنی  هێرشی  دەرکەوت  دواتر  بەاڵم 

کراوەتەسەر بنکەکە.
نیویۆرک تایمز دەڵێت هێرشەکە زیانی بە 

سیستەمی ناوخۆیی بنکەکە گەیاندووە، کە 
وزە دەداتە ئامێرەکانی پیتاندنی یۆرانیۆم، 
پیتاندنیی  پرۆسەی  کەم  النی  بەهۆیەوە 

یۆرانیۆم ٩ مانگ دوادەخات.
سەرۆکوەزیرانی  نەتەنیاهوو،  بنیامین   
ئیسرائیل لە ئێوارەخوانێک لەگەڵ بەرپرسە 
کردە  هێرشی  واڵتەکەی  سەربازییەکانی 
سەر ئێران، وتی، »شەڕی ئێران و گرووپە 
بەرنامەی  و  ئێران  سەربە  چەکدارییەکانی 

ئەتۆمیی ئێران ئەركێکی گەورەیە«.
سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ئاماژەی بەوەش 
داوە: »زۆر ئەستەمە بتوانین قسە لەسەر 
ئیسرائیل  لە  کە  بکەین  سەرکەوتنانە  ئەو 
بێ  هێندە  جاران  هێناون.  بەدەستمان 
ئێستاش  نەبوو؛  وێنەی  بووین  دەسەاڵت 

بووینەتە زلهێزێکی جیهان.«
 ٢٠٢١ ئاپریلی  مانگی  ١٠ی  شەممە  رۆژی 
سەرۆک  رووحانی،  حەسەن  بڕیاری  بە 
کۆماری ئێران تێستی سانتریفوژ لە جۆری  
پێشکەوتووی  زۆر  جۆرێکی  کە   ،٩-IR
مۆنتاژی  ناوەندی  هەروەها  و  سانتریفوژە 
پێکرد  دەستی  سانتریفوژ  نوێی  نەوەی 
ناو  “uf٦″خراوەتە  یۆرانیۆم  گازی  و 
ئامێرەكانی سەنتەرفیۆژ لە پێگەی نەتەنز. 
ئەمانە هەمووی نیشانەی ئەوەیە کە ڕژیمی 
مەالکان ناتوانێ بەرگری لە خۆی بکات و 
ئێسراییل تا ئەتوانێ لە ناو خۆی واڵت و 
لە سووریە، لۆبنان و عێراق لە هێزەکانی 
سپای قودس و گرووپەکانی سەر بە ئێران 
لێیان دەکۆژیت  دەدات و بە کەیفی خۆی 
بداتەوە.  واڵمی  ناوێرێ  ئێران  دڵنیایە  و 
ئێران  هاتنەی  دا  چۆک  بە  ئەم  هۆکاری 
بەاڵم  دەبێتەوە.  ڕوونتر  ئایەندە  لە  چییە 
کۆماری  کە  ئەوەیە  بێت  ڕاستی  ئەوەی 
نەماوە  مەشروعییەتی  ناوخۆ  لە  ئیسالمی 
ڕێشە  لە  یەکجاری  بە  ئەتوانێ  شەڕێک  و 
پەیامێکیشە  ئەمە  هەروەها  بێنێت.  دەری 
بۆ دەسەاڵتی تازەی ئەمریکا و ئەوروپاش 
ئەمریکا  دیکە  جارێکی  کە  ئەوەی  پێش 

بگەڕێتەوە نێو پەیمانی »بەرجام«.
کۆماری ئێسالمی چۆکی بۆ هەموو زل هێز 
و دەسەاڵت دارانی جیهان داداوە و خەریکی 
فرۆشتنی هەموو خاک و کانزا و سامانەکان 
بەرانبەر  لە  تەنیا  و  واڵتە  و  خەڵک 
بەهێزە،  خۆی  دەرەتانی  بێ  خەڵکی 
ئەگینا لە هیچ شەڕیک لەم ٤٠ ساڵەی 

دەسەاڵتی سەر نەکەوتووە و هەمیشە 
دۆڕاندوویەتی.

ئێسراییل کۆماری ئیسالمی بە چۆکدا هێناوە )بە دوا چوونی هەواڵێک(

ئاژوان -کرماشان

هەر لە سەرەتای بەدەسەاڵت 
گەیشتنی ڕژیمی کۆماری ئیسالمی 
شەری سارد و دەس بە یەخەی 
ئێران و ئێسراییل دەستی پێکرد. 

ئیسراییل پێشتر و لە کاتی 
دەسەاڵتی پەهلەوی وەک یەکێک 
لە پشتیوانانی ڕژیمی پاشایەتی 

ئێران دەناسرا و وەک دەوڵەتێکی 
دۆست چاویان لە یەک دەکرد. 
کۆماری ئیسالمی تەنانەت دوای 
وەالنانی شەڕ لە الیەن گرووپە 
فەلەستینیەکان و واژۆ کردنی 
پەیمانی ئاشتی بە هۆکاری 

ئایدۆلۆژیکی و بۆ بەرژەوەندنی 
سیاسی خۆی نەیویست ئەو 
دژایەتییە وەالنێ و ئێستا  

ڕاستەوخۆ لە شەڕێک لە گەڵ ئەو 
واڵتەیە. جاران بە نیابەتی و بە 
هۆی حێزبۆاڵ و حەماس شەڕی 
دەکرد بەاڵم دوای ڕووداوەکانی 

سووریە و شەڕ لە واڵتە لە نزیکەوە 
خۆی تووشی ئەو شەڕە کردووە 
و تا ئێستا بە دەیان جار هێرش 

کراوەتە سەر هێزەکانی و بە دەیان 
کەسیان لێ کۆژراوە. ئێسراییل 
کە ئێرانی ئەتۆمی وەک  »هێڵی 
سوور«ی خۆی ئەزانێ تا ئێستە 
چەندین جار هێرشی کردووەتە 

سەر ناوەندە ئەتۆمیەکانی

 بنیامین نەتەنیاهوو، 
سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل لە 
ئێوارەخوانێک لەگەڵ بەرپرسە 

سەربازییەکانی واڵتەکەی هێرشی 
کردە سەر ئێران، وتی، »شەڕی 
ئێران و گرووپە چەکدارییەکانی 

سەربە ئێران و بەرنامەی ئەتۆمیی 
ئێران ئەركێکی گەورەیە«.

سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل 
ئاماژەی بەوەش داوە: »زۆر 
ئەستەمە بتوانین قسە لەسەر 
ئەو سەرکەوتنانە بکەین کە لە 
ئیسرائیل بەدەستمان هێناون. 

جاران هێندە بێ دەسەاڵت بووین 
وێنەی نەبوو؛ ئێستاش بووینەتە 

زلهێزێکی جیهان.«
رۆژی شەممە ١٠ی مانگی ئاپریلی 
٢٠٢١ بە بڕیاری حەسەن رووحانی، 
سەرۆک کۆماری ئێران تێستی 
 ،9-IR  سانتریفوژ لە جۆری
کە جۆرێکی زۆر پێشکەوتووی 

سانتریفوژە و هەروەها ناوەندی 
مۆنتاژی نەوەی نوێی سانتریفوژ 
دەستی پێکرد و گازی یۆرانیۆم 
“uf6خراوەتە ناو ئامێرەكانی 

سەنتەرفیۆژ لە پێگەی نەتەنز. 
ئەمانە هەمووی نیشانەی ئەوەیە 
کە ڕژیمی مەالکان ناتوانێ بەرگری 

لە خۆی بکات و ئێسراییل تا 
ئەتوانێ لە ناو خۆی واڵت و 
لە سووریە، لۆبنان و عێراق 
لە هێزەکانی سپای قودس و 

گرووپەکانی سەر بە ئێران دەدات 
و بە کەیفی خۆی لێیان دەکۆژیت 

و دڵنیایە ئێران ناوێرێ واڵمی 
بداتەوە.
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کوردستان ، ٤2 ساڵ خەبات و بەرخۆدان 

و کوردستاندا ئێران  بە سەر  ئیساڵمی  ١2ی خاکەڵێوە، ڕۆژی خۆداسپاندنی کۆماری  بۆنەی  بە  وتەیەک 

ئازادی و  به   به  هیوای گەیشتن  ئێران،  جه ماوه ری 
به هره مه ند بوون له  ژیانێكی ئینسانی و باشتر، دژبه  
شۆڕش  شه پۆله كانی  و  ڕاپه ڕین  پاشایەتی  ڕژیمی 
ماشێنی  جۆرە  بەم  و  داگرت  ئێرانی  سه رتاسه ری 
ده وڵه تیی ڕژیمی په هله وی  لە ئاکامی ئەو ڕاپەرینەدا 
كه وته  به ر هێرشی  جه ماوه ری ڕاپه ڕیو و تێكشكا 
به   كۆتایی  هەتاوی  ١٣5٧ی  ساڵی  ئه وه ش  هه ر  و 

ته مه نی ڕژیمی پاشایه تی له  ئێران هێنا. 
خومەینی ڕێبه ری ڕه وتی ئیسالمی له  شۆڕشی ١٣5٧ 
ڕۆژی ١٢ی مانگی ڕێبه ندان، له  ته بعیده وه  گه ڕایه وه 
خومەینی،  گەرانەوەی  لەگەڵ  هاوکات  ئێران.   بۆ 
بە  تەواوەتی  بە  هاوپەیمانانی  و  ئامریکا  دەوڵەتی 
بە  هاوپەیمانانی  ئامریکاو  بوون.  زاڵ  ئێراندا  سەر 
نادیار  ئاقارێکی  بەرەو  ئێران  کە  دەیانزانی  باشی 
دەروات و بۆێە پێویست بوو لە بیری چارەسەرێکی 
تایبەتدا بن کە بەرژەوەندییەکانی ئەوان دابین بکات. 
ئەوەی راستی بی تەمەنی ڕژیمی شا بۆ ئەوان تەواو 
متمانە  جێی  بۆیان  چیدیکە  ڕژیمەکەی  و  بووبوو 

نەبوو. 
ڕۆژئاوا  لە  هاوپەیمانانی  و  ئامریکا  دەوڵەتی 
له   بوو  نوێ  سه نگه ربه ندییه كی  به   پێویستیان 
له   ئێران  چوونه ده روه ی  مه ترسیی  به رامبه ر 
پێشتر  كه   ئه منییه تیه ی  پشتێنە  ئه و  چوارچێوه ی 
كێشابوویان.  دا  سۆفییه تیان  یه كیه تیی  ده وری  به  
ماهییه تی  له   بوو  له مێژ  ئه مریكا    ده وڵه تی 
ئیسالمیی  ڕەوتی  ئه ندێشه ی  و  بیروڕا  له   و  ماددی 
ئۆپۆزیسیۆنی شادا، پۆتانسیه ل و توانای گونجاوی 
ده بینی.  كۆمۆنیستی  دژه   قه اڵیه كی  به   بوون  بۆ 
ڕاوێژكارانی ئه مریكایی شا و ده ربار، هەوڵیان دەدا 
بە بەوە ڕازییان بکەن کە لە بەرانبەر ڕێبەرانی ئەو 
ڕەوتە ئیسالمییەدا ڕه وشتی نه رم و هێمنانه  بەکار 
ئه وان  ڕاوێژی  گوێ ڕایه ڵی  ش    « شا   « و  بێنن 
بوو. له  وه ها هه لومه رجێكدا ئه مریكا و هاوپه یمانه  
»گوادولۆپ«دا،  له كۆنفرانسى  ئۆرووپاییه كانى 
ڕژیمى شا و داهاتووی ئێرانیان تاوتوێ كرد. ئه وان 
له  الیه كه وه  به  كۆى ده نگ ئه وه یان په سند كرد كه  
چیتر پێویست ناكات پشتگیرى ڕژیمى شا و ده ربار 
بكه ن و له  الیه كى دیکەوە  بڕیاریاندا پێداویستییه كانى 
كۆنتڕۆڵی شۆڕش، بۆ ڕه وتى ئیسالمى دابین بكه ن.  
چاره نووسى  »گوادولۆپ«  كۆنفرانسى  ڕاستیدا  له  
ڕژیمى شاى دیاری كرد و هه وڵ و چاالكییه كانى واڵته 
له  جیاتی شا،  دانانى خومه ینى  ڕۆژئاواییه كانى بۆ 
ئه وه   نیگه رانى  ڕۆژئاوا  ها وئاهه نگ كرد. ده وڵه تانی 
بوون كه  ده خاڵه تگه ریی چاوه ڕوان نه كراوى ئه رته ش 
باروودۆخه كه  له  كۆنتڕۆڵ به رێته  ده ر و ئێران تووشی 
ناسه قامگیریه كی دێژماوه  بكات. له  ڕوانگه ى ئه وانه وه  
كه   ئه وه ى  بۆ  بوو  باروودۆخێك، سه ره تایه ك  وه ها 
له   سۆڤیه ته وه .   یه كیه تیى  داوێنى  بكه وێته   ئێران 
ژنراڵێكى  وه ك   « هایزێر   « باروودۆخێكدا   وه ها 
خاوه ن ئه زموون، كه  نفووزێكى زۆرى له  ناو گه وره  
هه مان  له   و  هه بوو  شادا  ئه رته شى  فه رمانده كانى 
مه به ستى  به   بوو،  لێهاتوو  سیاسه تمه دارێكى  كاتدا 
پێشگرتن له  هه ر چه شنه  جووڵەیەکی نەخوازراو و 
ئامانجى  به   و  ئه ره ته شه وه   الیه ن  له   کوودەتایەک 
ده سه اڵتداریەتیى  بۆ  بارودۆخه كه   ئاماده كردنى 
سه ره كی  ته وه ری  كرا.  ئێران  ره وانه ى  خومه ینى 
به ده سه اڵت  ڕێگه خۆشكه ری  ئه رته ش  كه   بوو  ئه وه  
بتوانن  ئه وانیش  تا  بێت  ئیسالمییه كان  گه یشتنی 
شه پۆله كانى  سیاسى،  ده سه اڵتى  وه رگرتنى  به  
شۆڕش كونتروڵ بكه ن. هه ڵبه ت ئه وه  ته نیا به شێك 
کردبوو،  ڕەچاویان  ئەوان  کە  بوو  ستراتێژیه   له و 
 ، بوو  گرنگ  زۆر  ئەوان  بۆ  کە  دیكه ی  به شه كه ی 
جێخستن و داسه پاندنى خومه ینى وه ك ئاڵترناتیڤى 

خه ڵكى  گشتى  بیروڕاى  سه ر  به   پاشایه تی  رژێمى 
ئێراندا بوو.

دیارە به  ڕووخانی شا و یارمەتییە دەرەکییەکان کە 
تارادەیەک لەسەرەوە ئاماژەمان پێکردن، ئامانجه كه ی 
تاڕادەیەکی زۆر  وه دی هاتبوو، كه وابوو  خومەینی 
بكات.  خامۆش  شۆڕش  مه شخه ڵه كانی  ده بوایه  
به اڵم وه دی هاتنی ئه م ئامانجه ش ئامرازی تایبه ت 
بوو. خومه ینی، ستراتێژیی خۆی  پێویست  به خۆی 
بۆ خامۆش كردنی مه شخه ڵه كانی شۆڕش، هه نگاو به  
و  فریوكاریی خومه ینی  ده رهێنا.  به كرده وه   هه نگاو 
په رده پۆشی نیازیی ڕاسته قینه ی له  بیروڕای گشتیی 
كۆمه ڵگا، ئه و ده رفه ته ی پێدا تا خۆی بۆ سه ركوتی 

نیهایی و یه كجاریی  شۆڕش ئاماده  بكات.
لە  کە  بوو  ئەوە  خومەینی  بۆ  شت   گرنگترین 
دەخاڵەتی  دەستی  کە  بکات  کارێک  سەرەتاوە 
بە  تا  کاتەوە  کەم  ئێران  ناوخۆی  لە  دەرەکی 
بروات  نەیارانی  شەڕی  بەرەو  کەمتر  سەرێشەیەکی 
کات.   قایمتر  ئێران  لە  خۆی  دەساڵتی  پێگەی  و 
خومەینی و هاوبیرانی باشیان دەزانی کە لە گۆشە 
و کەناری ئێران خەڵکان و ناڕازیانێک هەن کە ئەو 
و دەسەاڵتەکەیان ناوێ و خوازیاری هاتنە سەرکاری 
خۆی  خومەینی  خەڵکین.  و  سکۆاڵر  دەسەاڵتێکی 
دژی دیمۆکراسی و ئازادی بوو کەواتە دەبوو کەش 
هەوایەک لە ئێران زاڵ بکات کە ڕێگە بۆ دەسەاڵتی 

دیکتاتۆریی ئایینی بکاتەوە.  
یەکەم  ئیسالمییەکان  بێدادگا  مەبەستە  ئەم  بۆ 
تیغی  دەستپێکرد.  تاران  لە  خۆیان  جەلەسەکانی 
قینی جەالدە بە دەسەاڵت گەیشتووەکان بە ئامانجی 
لە  وەحشەت  و  ترس  هه وای  و  كه ش  سەپاندنی 
بناغەکانی  پته وکردنی  و  کۆمەڵگادا  سەرجەم 
كار.  كه وته   بوون،  بنیاتنانی  خەریکی  کە  ڕژیمێک 
٢٦ی  لە  ئێعدامەکان  یەکەم  و  سەرکوت  یەکەم 
پێکرد.  دەستیان   ١٣5٧ ساڵی  رێبەندانی  مانگی 
و  دەرکرد  کوشتاری  فەرمانی  راستەخۆ  خومەینی 
ڕژیمی  قازی شەرعی  یەکەم  وەک  خه ڵخاڵی  سادق 
ئیسالمی، بۆ به ڕێوه بردنی ئەم فەرمانە دیاری کرا. 
شێوەیەک  بەهیچ  ئامانجی  کە  دەرکەوت  بەزویی 
نەیارانی  بە  دەرحەق  دادپەروەری  به ڕێوه بردنی 
نەبوو.  پێشوو  ڕژیمی  سەربە  کەسانی  و  شۆڕش 
بەڵکوو خومەینی دەیهه ویست خەڵکێک کە پێشبینی 
دەکرد گوێ بە فه رمانەکانی نادەن و دەبنە کۆسپی 
ئیسالمیەکەی،  ڕژیمه   سەقامگیریی  رێگای  سەر 
لەناوبەرێ یان چاوترسێنان بکات. بەم شێوەیە بەناو 
دادگا ئیسالمیەکان، لە سەرتاسەری واڵتدا پێکهاتن، 
کوشتارەکان دەستیان پیکردوو بەشێکی زۆری واڵت 

میلیتاریزە کرا. 
ئەمجار خومەینی پێویستی بەوە بوو لە کردەوەیەکی 
بۆ  کار   ، دا  ساختە  نوومایشێکی  و  فریوکارانە 
مەشروعییەت پێدانی زیاتری خۆی بکات و دەسەاڵتی 
سەرەرۆیانەی خۆی بە سەر هەموو ئێراندا بکێشێ. 
گشتپرسیی  و  ڕێفراندۆم  باسی  مەبەستە  ئەم  بۆ 
هێنایە گۆڕ کە تێدا خەڵک دەبوو دەنێ ئەرێ یان 
باتی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دامەزرانی  بە  نا 

عکوومەتی پاشایەتی بدەن. 
ڕاپەرینی  بەسەر  مانگێک  دوو  هێشتا  چی  ئەگەر 
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران بە دژی ڕژیمەکەی مەحەمەد 
رەزا شادا تێپەر نەبوو، بەاڵم ڕۆژی ١٢ی خاکەڵێوە 
 « ئێران  خەڵکی  لە  پرسی  گشت   « ڕۆژی  وەک 

دیاری کرا . 

چەشنە  لەم  ساختەی  نومایشێکی  لە  و  بەمجۆر 
بە  ئێران  خەڵکی  شۆڕشی  گرانی  دەستبەسەرا 
ڕێبەری جەاڵدێکی ڵە چەشنی خومەینی، خورافە و 
سەرکوتی خۆیان بەسەر ئەم واڵتەدا رەسمیەت پێدا. 
ئێتر لەم ڕۆژەوە ، ١٢ی خاکەلێوە ، وەک ڕۆژیکی 
و  ئازادیخوازان  الیەن  لە  لێکراو  نەفرەت  و  نەحس 

نەیارانی کۆماری ئیساڵمییەوە سەیر دەکرێ.
خەڵکی  کۆمەاڵنی   ، کە  بوو  ئەوە  ڕاستییەکەی 
ڕاستەقینە  ناوەرۆکی  بەتەواوەتی  هێشتا   ، ئێران 
و  خەڵکی  دژی  و  کۆنەپەرستانە  بیروبۆچوونی  و 
ئامانجی قیزەونی داگیرکەری شۆڕشیان نەناسیبوو. 
بەڕیوەبردنی  بۆ  خومەینی  دارودەستەی  هەربۆیە 
وەها شانۆگەرێک زۆر بەپەڵە بوون. ئەوان بە باشی 
دەیانزانی ئەگەر خەڵک دەرفەتی هەبێت بە چاوی 
کراوە سەبارەت بە ناوەرۆکی ڕاستەقینەی دەسەاڵتی 
ریفراندۆمەکە  ئاکامی  بکات،  داوەری  ئیسالمیی 
دارودەستەکەی  و  خومەینی  کە  نابێت  جۆرە  ئەو 
بەدەسەاڵت  تازە  کاربەدەستانی  بوو.  مەبەستیان 
گەیشتووی بەهرەمەند لە ئیمکاناتێک کە دەستیان 
تریبونانەی  لەو  وەرگرتن  کەڵک  بە  وە  کەوتبوو 
بە  بەستن  پشت  بە  وە  بوو  ئیختیاریاندا  لە  کە 
ئاکامی  لەنێو خەڵکدا،  باو  سوننەتە مەزهەبیەکانی 
کۆماری  بەناوی  و  قازانج  بە  راپرسییەکەیان  بەناو 
کۆماری  بەمجۆرە   و  راگەیاند  ئێران  ئیسالمیی 
زۆر  بەدواوە  ڕۆژە  ڵەو  و  بوو  لەدایک  ئیساڵمیی 
بێشەرمانە دەساڵتی سەرەرۆیانەی خۆیان سەقامگیر 

کرد و پەرەیپێدا.
پێویستە بوترێ کە ڵەم ڕۆژەدا و لەنیوان کۆمەاڵنی 
و  بەناچاری  کە  بوون  ،خەڵکانێکش  خەڵکدا 
 « دەنگی  تەوەهومەوە  رووی  لە  هه ندێکیشیان 
سندوقی  دەیانخستە  و  هەڵدەبژارد  یان   ئەرێ« 
لە  دەستەیە  ئەو  لەوکاتەشدا  هەڵبەت  دەنگدانەوە. 
مەزهەبی  دەسەاڵتی  ڕاستەقینەی  ناوەرۆکی  خەڵک 
لەگەڵ  بەرابەر  کۆنەپەرستانیان  بوونی  بەهێز  و 
پادشایەتی  دیکتاتۆڕی  و  سەرۆیانە  دەسەاڵتی 
کرد  تەحریم  ریفڕاندۆمەیان  ئەم  هەر  نەک  دەزانێ، 
بەلکوو تا ئەو جێگایەی لە توانایانیشدا بوو، داوایان 
نەکەن.  تێدا  بەشداری  کرد  خەڵک  جەماوەری  لە 
بەشە  ئەو  رێزی  ڵە  خەڵکیکوردستان  بێگومان  کە 
 « نا  بە«  کە  بوون  ئێڕاندا  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ڵە 
بەرەی  کەوتنە  کردوو  ڕاپرسێیەدا  ڵەم  بەشداریان 

دژی کۆماری ئیساڵمی.
و  تێکۆشان  و  خەبات  لە  تەمەنێک   ، کوردستان 

خۆڕاگری 
کوردوستان هەر لەسەرەتای بە دەسەاڵت گەیشتینی 

...بۆ ل 9کۆماری ئیساڵمییەوە

جه ماوه ری ئێران، به  هیوای 
گەیشتن به  ئازادی و به هره مه ند 

بوون له  ژیانێكی ئینسانی و باشتر، 
دژبه  ڕژیمی پاشایەتی ڕاپه ڕین و 
شه پۆله كانی شۆڕش سه رتاسه ری 
ئێرانی داگرت و بەم جۆرە ماشێنی 

ده وڵه تیی ڕژیمی په هله وی  لە 
ئاکامی ئەو ڕاپەرینەدا كه وته  

به ر هێرشی  جه ماوه ری ڕاپه ڕیو 
و تێكشكا و هه ر ئه وه ش ساڵی 

١٣٥٧ی هەتاوی كۆتایی به  
ته مه نی ڕژیمی پاشایه تی له  ئێران 

هێنا. 
خومەینی ڕێبه ری ڕه وتی ئیسالمی 

له  شۆڕشی ١٣٥٧ ڕۆژی ١٢ی 
مانگی ڕێبه ندان، له  ته بعیده وه  
گه ڕایه وه بۆ ئێران.  هاوکات 
لەگەڵ گەرانەوەی خومەینی، 

دەوڵەتی ئامریکا و هاوپەیمانانی 
بە تەواوەتی بە سەر ئێراندا زاڵ 
بوون. ئامریکاو هاوپەیمانانی بە 
باشی دەیانزانی کە ئێران بەرەو 
ئاقارێکی نادیار دەروات و بۆێە 

پێویست بوو لە بیری چارەسەرێکی 
تایبەتدا بن 

عەزیز ئاجیکەند  
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کۆماری  بە  ی  »نا«  خۆی،  دلێری  بەدەنگی   
ئیساڵمی وت و لەو ڕۆژە بەو اڵوە کوردستان ئیتر 
چەقلی  و  بەرخۆدان  و  شۆڕش  مەکۆی  بە  بوو 
کوردستاندا  خەڵکی  .لەناو  داگیرکەران  چاوی 
اڵیەنی  هێزو  و  خۆشناو  کەسایەتی  کۆمەڵێک 
باوەریان  سەرەتاوە  لە  هەر  کە  بوون  سیاسی 
نەکردوو  دەسەاڵتەکەی  و  ئیساڵمی  کۆماری  بە 
دیکتاتۆریی  حکوومەتی  دژی  بزووتنەوەیەک  لە 
ئیسالمیی تازە بەدەسەاڵت گەیشتوودا بەشداریان 
کرد و تا بە ئەمرۆش کوردستانیان بۆ داگیرکەران 

کردۆتە دۆزەخ. 
لە  کە  خۆشناوانەدا  کەسایتیە  ئەو  نێو  لە 
پێشەوەی جواڵنەوەی بەرحەقی کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستاندا دەبیندرێن، مامۆستا شێخ عیزەدینی 
مامۆستا  هەیە.  دیاری  جێگەیەکی  حوسێنی 
١٢ی  ڕۆژی  لە  خۆێدا  پەیامی  لە  عیزەدین  شیخ 
وتی  کوردستان  خەڵکی  بە  روو  خاکەڵێوەدا  
:وێڕای پشتیوانی کردن لە داوای بەرحەقی خەڵکی 
بەش مەینەتی ئێران، لە بەر ئەوەی کە ناوەرۆکی 
کۆماری ئیساڵمی ڕوون و ئاشکرا نییە و سیاسەتی 
کۆماری ئیساڵمیی لە پەیوەند لەگەڵ مافی دیاری 
مەسئەلەی  و  کورد  پرسی  و  چارەنووس  کردنی 
خودموختاریی کوردستان، ناڕوون و گوماناوییە ، 
لە رێفراندۆمی » ئەرێ یا نا » بەشداری ناکەم 
بریار  چۆن  ئازادن  پەیوەندیەدا  لەو  خەڵکیش  و 

دەدەن. 
خۆی  ئاشکرای  هەڵسووڕانی  تازە  کە  کۆمەڵە، 
دەسپێکردبوو و لەماوەیەکی کەم دا جێگە و پێگەی 
کوردستاندا  خەڵکی  کۆمەاڵنی  دڵی  لەناو  خۆی 
کردبووەوە، لە ڕاستییدا پێشەنگی ئەو خەباتە لە 
دژی کۆماری ئیساڵمی بوو. کۆمەڵە یەکەم هێز لە 
هێزە سیاسییە سەرەکییەکانی کوردستان بوو کە  
زۆر زوو هاتە مەیدانی دژایەتی لەگەڵ حکوومەتی 
و  دوودڵی  بێ  بە  ئاشکراو  بە  و  نوێ  ئیسالمیی 
ڕاستگۆێانە ، کۆماری ئیساڵمی بە ڕژیمێکی دژی 
ڕەوای  مافی  پێشڵکاری  و  سەرەڕۆ  و  خەڵکی 
ڕایگەیاند کە  خەڵکی کوردستان، پێناسە کرد و 
بەشداری  رێفراندۆمەدا  لەو  کۆمەڵە  وەک  ئێمە 
حەوت   ، کۆمەڵە  بریارەکەی  دوابەدوای  ناکەین. 
رێکخراو و تەشەکووڵ و کۆر و کۆمەڵی سیاسی 
دیکەش ڕایانگەیاند کە لەو رێفراندۆمەدا بەشداری 
کۆروکۆمەڵە  رێکخراوو  حەت  ئەو  ناوی  ناکەن. 

سیاسیە بریتین لە:
جەمعییەتی دیفاع لە ئازادی و شۆڕشی کوردستان 
)سنە(، یەکییەتی خوازیارانی مافی گەڵی کوردی 
زەحمەتکێشان  جەمعییەتی   ، )مەریوان(  ئێران 
)بۆکان(  کورد  گەڵی  مافەکانی  پشتیوانیی  و 
هێزەدیمۆکراتیکەکان  هاوبەشی  ناوەندی   ،
رێگای  خەباتگێرانی  جەمعییەتی   ، )مەهاباد( 
ئازادی و مافی گەڵی کورد )بانە( و جەمعییەتی 
ئەم  )مەهاباد(.  زەحمەتکێشان  ڕزگاریی  ڕێگای 
بە ئاشکرا لەسەر  کۆڕ و کۆمەڵە سیاسیانە ، 
نادیمۆکراتیک بوونی  ریفراندۆمەکە جەختیان 
کردەوە و بە ئاشکرا ڕایان گەیاند کە گومان 
دەرحەق  ئیساڵمی  کۆماری  سیاسەتەکانی  لە 
بە ماف و ویستەکانی گەڵی کوردا هەیە و ئەم 

ڕژیمە ناتوانی دۆستی گەڵی کورد بیت .
بەرچاوی  هەرە  بەشێکی  شێوەیە  بەم 
خەڵکی کوردستان لە ئەو بەناو ڕیفراندۆمەدا 
بەشدارییان نەکرد و بەو شێوەیە » نا« یان 
لەبەرەی  و  وت  ئیساڵمی  کۆماری  ڕژیمی  بە 
ڕاوەستان  ئەم  ڕاوەستان.  ڕژیمەدا  ئەو  دژی 
بەمانای  ڕێفراندۆمەدا،  لە  نکردن  بەشداری  و 
شکڵ گرتنی خەباتێکی هەمەاڵیەنەی خەڵکی 
وەک  مژی  خۆین  ڕژیمێکی  دژی  کوردستان 
ڕۆژانە  ئەم  بوو.  ئیساڵمییئێران  کوماری 
ڕۆژەکانی  یەکەم  وەبیرهێنەرەوەی  ڵەراستیدا 

دیاری  لە  هەڵبژاردن  مافی  کرانەوەی  ڕەت 
کردنی مافی چارەی خۆنوسین و یەکەم ڕۆژی 
سەقامگیر بوونی دەسەاڵتی جەهل و خورافە 
دەسەاڵتیکەکە  گرتنی  شکڵ  ڕۆژی  یەکەم  و 
سەرەرۆیانەیە.  هەم  و  کۆنەپەرستانە  هەم 
ڕۆژەکانی  یەکەمین  لە  هەر  کوردوستان 
بوو  ئیساڵمی  کۆماری  گەیشتنی  بەدەسەاڵت 
بەمیدانی خەباتی ژنان و پیاوانی ئازادیخواز. 
ئەستاندنەوەی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
کوردستان  لە   5٧ راپەڕینی  دەستکەوتەکانی 
شۆڕشگێرانەی  هەڵوێستی  دوای  هەروەها  و 
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان ڵە ڕاپرسیی ١٢ی 
هەمەالیەنەی  هێرشێکی  پیالنی  خاکەڵێوەدا، 
بە دژی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان  نیزامی 
زاڵ  تەنیا  ڕژیم  ئامانجی  بەاڵم  داڕەشت. 
کوردستان  جوگرافیای  بەسەر  نیزامی  بوونی 
ئیرادەی  بەسەر  بوو  بوون  زاڵ  بەڵکو  نەبوو 
بە  پەرەدان  رێگای  لە  شۆڕشگێڕانەیاندا 
لەگەڵ  هاوتەریب  ڕژیم  پەرستیەوە.  خورافە 
داگیرکردنی نیزامیی کوردستان بۆ گەیشتن بەم 
رێکخراویشی  فەرهەنگی  هێرشێکی  ئامانجەی 
جێبەجێی  هەنگاو  بە  هەنگاو  و  داڕەشت 
بوون  بریتین  هێرشە  ئەم  ئامرازەکانی  کرد. 
تەبلیغاتی ئیسالمی کوردستان،  لە: سازمانی 
واڵت،  ڕۆژئاوای  ئیسالمی  گەورەی  ناوەندی 
ئیدارەی گشتی ئیرشادی ئیسالمی کوردستان، 
مزگەوتەکان،  تەربیەتی  فەرهەنگی  کانونی 
مزگەوت،  هونەریەکانی  فەرهەنگی  کانونە 
مندااڵن  ئیسالمی  فکری  پەروەرشی  کانونی 
لە کوردستان، ئیمام جومعە بەکرێگیراوەکان، 
شوڕای ئیقامەی نوێژ، ناوەندی بەناو ئیسالحی 
و  دەوڵەتییەکان  ناوەندە  سەربە  فەرهەنگی 
و  کوردستان  لە  بەسیج  و  پاسداران  سپای 
دەیان ئەنجومەنی مەزهەبیی دیکە. هەموو ئەم 
چاالکیەکانیان  بردنی  بەرەپێش  بۆ  ناوەندانە 
لە پشتیوانی هەمە الیەنەی ماڵیی دەوڵەت و 
سپای پاسداران بەهرەمەند بوون. لە ئاکامی 
دەیەی  چوار  لە  ناوەندانەدا  ئەم  فەعالیەتی 
ڕابردودا هەزاران مزگەوت، تەکیە و حسێنییە 
دروست  کوردستان  دێهاتەکانی  و  شار  لە 
دینی  عیلمیەی  بەناو  حەوزەکانی  و  کراون 
سەندووە.  پەرەیان  بەرچاو  شێوەیەکی  بە 
ڕابردوودا  ساڵی   ٤٢ لە  و  بارودۆخەدا  لەم 
هەموو جۆرە چاالکییەکی فەرهەنگی پێشڕەو 
بۆسەر  هەڕەشە  ناوی  لەژێر  موتەرەقی  و 
ئەمنیەتی نەتەوەیی قەدەغە کراوە. ڕۆژنامە و 
ئیجازەی باڵو  نەشریەی سەربەخۆ و پێشڕەو 

بوونەوەیان نییە. 
کۆماری  بۆ  ئەگەر  خاکەلێوە،  ١٢ی  ڕۆژی 
چلودووهەمین  دەستپێکی  ڕۆژی  ئیسالمی 
سەرمایەداری  نیزامی  حاکمیەتی  لە  ساڵە 
ساڵڕۆژی  خەڵک  جەماوەری  بۆ  ئیسالمی، 
راگەیاندنی کۆتایی دەور و نەخشی جەماوەری 
ساڵڕۆژی  و  شکۆداردا  شۆڕشێکی  لە  خەڵکە 
دەستپێکی ڕژیمێکی کۆنەپەرست و ساڵڕۆژی 
تەمەنێک سەرکوت و سووکایەتی و تەحەمول 
دەستپێکی  و  برسیەتی  و  هەژاری  کردنی 
زەوتکرانی سەرەتایی ترین ئازادییە فەردی و 

کۆمەاڵیەتیەکانە.
رق و تورەیی کاربەدەستانی کۆماری ئیساڵمیی 

لە خەڵکی کوردستان
ڕووداوەکان وەک خۆێان دەدوێن : 

له   و   ١٣5٧ ڕه شه ممه ی  مانگی  كۆتایی  له  
ده سپێكی مانگی گواڵنی ١٣5٨، له  شاره كانی 
فه رمانده ی  ده ستووری  به   سنه ،  و  مه هاباد 
نوێ،  ڕژیمی  فه رمانی  ژێر  پادگانه كانی 
له   گولله ،  ده ستڕێژی  به ر  دایه   خه ڵكییان 
مه هاباد ٢٠ كه س به هۆی ته قه ی ئه م هێزانه  و 

له  شاری سنه ش نزیك به  ٢٠٠ كه س به هۆی 
تۆپباران، گیانیان له ده ست دا. 

له   به شێك  توانیبووی  ڕژیم  كات  ئه و  هه ر 
خۆی  له گه ڵ  ناوچه كه ش  كۆنه په ره ستانی 
شۆڕشگێرانەی  بزووتنەوەی  دژی  بە  و  بخات 
كردنی  چه كدار  بکات.  تەیاریان  کوردستان 
له   ڕێكخستنیان  و  عه شایر  و  فێئۆدال 
ناوی »  ژێر  له   كۆنه په رستانه   ته شكیالتێكی 
»بە هێزكردنی  کوردستان  عەشایری  شورای 
جه ریانی ئیسالمی به  ڕێبه ریی ئه حمه د مۆفتی 
زاده  له  شاری سنه ، له  زومره ی ئه و هه وڵ و 
بەدژی  ئیساڵمیی  کۆماری  کە  چااڵکیانەدابوو 
خەڵکی کوردستان ئەنجامی دان. ڕۆژی ٣١ی 
تورك  خه ڵكی  نێوان  شه ڕی   ١٣5٨ گواڵنی 
هه ڵگیرساند  نه غه ده   شاری  له   كوردییان  و 
مه ال  فه رمانی  به   پاسداریان  ژماره یه ك  و 
تااڵنی  و  كوشتن  بۆ  كۆنه په رست،  حه سه نیی 
خه ڵك ڕه وانه  كرد. هه روه ها پاسدارانی كۆماری 
ئیسالمی، له  ڕۆژی ٢٣ی مانگی پووشپه ڕ له  
شاری مه ریوان خه ڵكییان دایه  به ر ده ستڕێژی 
گولله  و به هۆیه وه  ٢٤ كه س گیانیان له ده ست 
دا و ٤٠ كه سی دیكه ش برینداربوون. هاوكات 
له  شاری سنه ش به هۆی ته قه ی هێزه كانی ڕژیم 
چه ند كه سی دیكه  گیانیان به خت كرد. هێرش 
بۆ سه ر كوردستان له  ٢٨ی گه الوێژی ساڵی 
١٣5٨له  ڕاستیدا به شێك له  پڕۆسه ی سه ركوت 
سیاسه ته   ئه م  بوو.  ئێران  شۆڕشی  كردنی 
گه یشتنی  ده سه اڵت  به   ساته كانی  یه كه م  له  
ڕه وتی ئیسالمی، له  ده ستووری كاریان دابوو. 
بۆسه ر   ١٣5٧ گه الوێژی  ٢٨ی  هێرشی  به رله  
كوردستان، خوێندكارانی زانكۆكانیان سه ركوت 
و بزووتنه وه ی توركه مه ن سه حرایان خه ڵتانی 
خووزستانیان  خه ڵكی  ناڕه زایه تی  و  خوێن 
ئه نزه لییان  به نده ر  كرێكارانی  كرد.  سه ركوت 
گولله .  ده ستڕێژی  به ر  دایه   ئیسفه هان  له  
به اڵم كۆماری ئیسالمی بۆ سه ركوت كردن له  
كوردستان، پێویستی به  ئاماده كاریه كی زیاتر 
بوو. هه ر بۆیه  هێرش بۆسه ر كوردستان له چاو 
هێرش بۆسه ر ده ستكه وتی به شه كانی دیكه ی 

خه ڵكی ئێران، بۆ ماوه یه ك وه دوا كه وت.
جه نایه تانه دا،  ئه م  درێژه ی  له   سه ره نجام 
٢٨ی  ڕۆژی  ده كرا،  چاوه ڕوان  هه روه ك 
كوردستان  بۆسه ر  نیزامی  هێرشی  گه الوێژ 
ده ستیپێكرد. هێزه كانی ڕژیم له  دوو میحوه ری 
بۆسه ر  هێنا  په الماریان  كامیارانه وه   و  ورمێ 
ناوچه كانی كوردستان. هه ر ئه  و كات كۆمه ڵه  
ناوی  ژێر  له   به یانییه یه ك  باڵوكردنه وه ی  به  
تاقیكردنه وه دا  كوانووی  له   كورد  گه لی   «
بۆ  كرد  كوردستانیان  خه ڵكی  »بانگه وازی 
موقاومه تێكی هه مه الیه نه  له  دژی ڕژیمی ئیسالمی. 
خۆڕاگرییه كی  و  خه بات  بانگه وازه دا  به م  واڵم  له 
ئه گه رچی  ڕێ.  كه وته   كوردستان  له   وێنه   كه م 
گیانفیدایانه    به ره كاندا  هه موو  له   موقاومه ت 
به   توانیی  ڕژیم  هه نگاودا،  یه كه م   له   به اڵم  بوو، 
تۆپخانه ،  و  ئاسمانی  هێزی  له   وه رگرتن  كه ڵك 
نه خایاند كه كۆماری  زۆری  داگیربکا .  كوردستان 
بێگانه ،  و  داگیركه ر  ڕژیمێكی  وه ك  ئیسالمیی  
پێشمه رگه   هێزی  به رباڵوی  هێرشی  به ر  كه وته  
له   خه ڵك  كۆمه اڵنی  خۆپیشاندانی  هاوكات  و 
شاره كان ده ستیپێكرد و دوای تێپه ڕینی ٣ مانگ، 
هاوسه نگیی هێز به  قازانجی خه ڵك گۆڕا و ڕژیمی   
ناچار به  پاشه كشه  و ئاگربه س و هاتنه  سه ر مێزی 

وتووێژ، كرد.
گه ڕانه وه ی دووباره ی هێزی پێشمه رگه ی ڕێكخراوه  
سیاسییه كان بۆ شاره كان و پێشوازیی شكۆداری 
خه ڵك و په ره سه ندنی چاالكیی سیاسی و پێكهاتنی 
شورا و ڕێكخراوه كان و هه روه ها ده سه اڵتداریەتیی 
به   شكستی  خۆی،  چاره نووسی  به سه ر  خه ڵك 
ساڵی  گه الوێژی  ٢٨ی  كۆنه په رستانه ی  هێرشی 
شۆڕشگێڕانه ی  بزووتنه وه ی  و  هێنا  ڕژیم  5٨ی 

و  خه بات  له   دیكه   قۆناخێكی  برده   كوردستانی 
نوێترین  الوان،  تایبه ت  به   خه ڵك  خۆڕاگری. 
و  هێنا  به كار  كۆمه ڵگایان  ڕێكخستنی  شێوه كانی 
له  زۆر شوێنی كوردستان به  شێوه یه كی سالم و 
دیمۆكراتێك كۆمه ڵگایان ئیداره ده كرد. ئه منییه تی 
ده كرا.  دابین  خه ڵك  یارمه تیی  به   گه ڕه كه كان 
پێداویستیه كانی  باقی  و   خۆراك  باڵوكردنه وه ی 
پزیشكی  خزمه تگوزاریی  ڕێكخست.  دیكه یان 
و  مه دره سه   كرده وه .  به كار  ده ستی  ده رمانی  و 
ئیداره كانیان كرده وه   و كێشه  و گرفتی خه ڵكییان 
هه ڵسووكه وتی  و  ئه خالق  و  ده كرد  چاره سه ر 

ئینسانی له  هه موو بوارێكدا په ره ی پێده درا.
له ماوه ی كه متر له  ٦ مانگدا كه  كۆماری ئیسالمی 
خه ریكی ئاماده كاریی و خۆڕێكخستن بۆ هێرشێكی 
به ربه سته كانی  سه ره ڕای  كۆمه ڵه   بوو،  دیكه  
سه ر ڕێگای،  هه وڵی ده دا بیر و ڕای گشتیی له  
كوردستان بۆ ڕووبه ڕوو بوونه وه  له گه ڵ په المارێكی 
چاوڕوانکراوی دیكه ی ڕژیم، ئاماده  بكات. كۆماری 
 « له گه ڵ  ڕاستەقینە  وتووێژێكی  له   ئیسالمی 
كوردستان«  خه ڵكی  نوێنه رایه تیی  هه یئه تی 
خۆی ده دزێوه  و به  مانۆڕی فریوكارانه  له  هه وڵی 
وه رگرتنی ده رفه تی زیاتر دابوو. سه ره نجام كاتێك 
ڕێكه وتنی  بوو،  كامڵ  ئاماده كاریه كانی  ڕژیم 
ئاگربه ستی نایه  ژێر پێ و له  مانگی خاكه لێوه ی 
١٣5٩ هێرشی دووباره ی خۆی بۆسه ر كوردستان، 
سنەوە  كامیاران  میحوه ری  له   ئه مجاره یان 
له   كوردستان  خه ڵكی  موقاومه تی  دەسپێکرد. 
هه ڵگری  ئیسالمیدا  كۆماری  هێرشی  به رامبه ر 
ئه مڕۆش  به   تا  كه   ده ستكه وته   و  ده رس  گه لێك 
سه رمایه ی به نرخی كۆمه ڵه یه  له  خه باتێك كه  بۆ 

وه دی هێنانی ئامانجه كانی، به ره وڕوویه تی.
بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕانه ی خه ڵكی كوردستان له  
په نا شكڵه  جۆراوجۆره كانی خه بات و موقاومه ت، 
بوار  له   به نرخه   ئه زموونی  گه لێك  خاوه نی 
جۆزه ردانی  ١5ی  گشتییه وه .  سیاسیی  مانگرتنی 
و  مه ریوان   خه ڵكی  مێژوویی  ١٣٦١،كۆچی 
پشتیوانی  بۆ   شاره كان  باقی  خه ڵكی  ڕێپێوانی 
له وان و مانگرتنه  شكۆدارەکانی  ١٦ی گه الوێژی 
خه رمانانی  ٢٢ی   ،١٣٨٩ گواڵنی  ٢٣ی   ،١٣٨٤
گرینگه كانی  ڕۆژه   زومره ی  له   ئه مانه    ،١٣٩٦
خه ڵكی  شۆڕشگێڕانه ی  بزووتنه وه ی  مێژووی 
كوردستانن. له م ڕۆژانه دا شایه دی نموونه گه لێكی 
به رچاو له  ئه زموونی مانگرتنی سیاسیی گشتی له  

كوردستانی شۆڕشگیرین. 
بەهاری ئەمساڵ ٤٢ ساڵ بەسەر خۆراگریی خەلکی 
خۆڕاگریە  ئەم  هێماکانی  تێپەردەبێ.  کوردستان 
لە بەڕیوەچوونی مەڕاسمی نەورۆز و چوارشەممە 
ڕەشبەڵک  و  شادی  و  جێژن  مەڕاسمی  سووری، 
لە  سەرکەوتنێک  هەموو  لەگەڵ  و  بۆنانەدا  لەم 
هونەر  لە  دیفاع  کوردستان،  بەشەکانی  باقی 
بۆ  هۆگری  نیشاندانی  و  مقاومەت  ئەدەبیاتی  و 
سرودە شۆڕشگێڕانەکاندا  و هەروەها ڵە مانگرتنە 
شۆڕشگێری  جەماوەری  یەکەکانی  دوای  لە  یەک 

کوردستاندا خۆی دەنوێنێ.
ئەمرۆ خەڵکیکوردستان داواکاری ڕووخاندنی ئەم 
ڕژیمەن و لە خەباتی ڕۆژانەی خۆیاندا لە هەولی 
خولقاندنی زەمینەکانی  شۆڕشێکدان کە کۆتایی 
کە  بینن  دەوڵەتێک  جینایەتی  لە  پر  عومری  بە 
ڕۆژی  لە  دۆزەخ.   بە  لێکردون  ژیانی  ساڵە   ٤٢
دامەزرانی حکومەتی جەنایەت، خەڵەتاندن و 
وێرانیی کۆماری ئیسالمیدا جێی خۆیەتی ڕێز 
لە یادی ئەو ژن و پیاوە ئازادیخوازانە بگرین 
بوونی  بەهێز  لە  بەرگرتن  بۆ  خەبات  لە  کە 
دەستەبەر  و  ئینسانیەدا  دژی  دێوەزمە  ئەم 
شۆڕشی  ڕاستەقینەکانی  ئامانجە  بوونی 
کۆمەاڵنی خەڵک، لە مەیدانی نەبەرد دا یان لە 

زیندانەکاندا گیانیان فیدا کرد. 
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منداڵ، پرسێکی تایبەت بە  ژنانە و  دەوڵەتەکان 
بگەن  باوەڕە  بەو  دەبێت  دەوڵەت  یاساکانی  و 
کە لە ناو بردنی منداڵ تایبەت بە ژنانە و  هەر 
ژنێک  خاوەن جەستەی خۆیەتی و  بە پێی مافی 
بەستراوە   منداڵە  ئەو  بوون  خاوەن جەستەی خۆ 
سەر  لە  بڕیار  خۆی  دەبێت  و  ژن  جەستەی  بە 
رابردوو  ئەزموونەکانی   . بدات  خۆی  جەستەی 
حکوومەتەکان  یاساکانی   کە  داوە  نیشانی 
نەیتوانیوە  پێش بە لە ناو بردنی منداڵ بگرێت و 
بنەماڵەیەک کە بە هەر هۆکارێکی وەک نەخۆشیی، 
رابگرێت   منداڵەکەی  ناتوانێت  دەرونیی  ئابووریی، 
بە شێوازی غیر یاسایی و بەدزییەوە  منداڵەکەی لە 
ناو دەبات .لە ناو بردنی منداڵ بە دزییەوە نەتەنیا 
بۆتە هۆی ئەوەی کە زۆربەی دایکەکان گیانیان لە 
دەست بدەن بەڵکوو زۆر جاریش کە دایک زیندوو 
دەمێنێتەوە تووشی نەخۆشی جۆراوجۆر دەبێت . 
سەرجەم حکومەتەکان دەبێت  بەو باوەڕە بگەن و 
یاساکانیان لە پێناوی ئەوی کە دایک وەک مرۆڤێک 
دەبێت  و  هەیە  دا  لە سەر جەستەی خۆی  مافی 
دایک بڕیار  بۆ لە دایکبوونی منداڵێکی کەم ئەندام 

بدات .
له باربردنی منداڵ  بە مانای لە ناو بردنی منداڵ تا 
پێش حەوتووی ٢٠ی دووگیانیدایە بەاڵم لە زۆربەی 
هەر  بە   بەرگرتن  بۆ  بڕیارە  ئەو  جیهان  واڵتانی 
چەشنە کۆتایی هێنان بە دووگیانی لە سێ مانگی 
لە واڵتانی پێشکەوتوودا   . بە کار دێت  ئەوەڵدا  
پێی  بە  منداڵ  بردنی  ناو  لە  کە  زۆرە  ماوەیەکی 
مەیل و بۆچوون و بە شێوەی یاسایی و لە روانگەی 
پزیشکی لە بێ ترس ترین پرۆسەکان بە حیساب 
و  نەقوستان  مندااڵنی  بردنی  ناو  لە  بەاڵم  دێت  
کەمئەندام لە ساڵدا گیانی نزیک بە 7٠ هەزار دایک 
دەستێنت  و پتر لە ۵ ملیۆن منداڵی کەم ئەندام 
لە تەواوی جیهاندا بە جێ دێڵێت . سااڵنە نزیک بە 
4٢ ملیۆن لە ناو بردنی منداڵ لە جیهاندا ئەنجام 
بەراورد  رێژەیە  ئەو  گشتیی  کۆی  لە  کە  دەدرێت 
دەکرێت کە ٢٠ ملیۆن لەو لەبار بردنی مندااڵنە بە 

سەدا  لە   . دەچێت  بەڕێوە  ناتەندروست  شێوازی 
مافی   و  پێداویستییەکان  لە  جیهان  ژنانی  ی   4٠
هەڵبژاردن بۆ لە ناو بردنی منداڵی خۆیان بێ بەشن. 
بۆچوونی    ، ئایین  کلتووریی،  باروودۆخی   ، یاسا 
جیاواز سەبارەت بە لەناو بردنی منداڵ ساز دەکات 
. لە زۆربەی واڵتانی جیهاندا، مشتوومڕی زۆر هەیە 
لەسەر  یاسا و ئەخالقی  لە ناو بردنی منداڵ  . لە 
هەر ساڵێکدا نزیک بە ٢٠5 ملیۆن ژن دووگیان دەبن 
کە یەک لە سەر سێی ئەو سکپڕییانە     نەخوازراو 
بووە  و  یەک لە سەر پێنجی بە واتا نزیکەی 4٠ 
تا 5٠ ملیۆن لەو حاڵەتانە بە  لە ناو بردنی منداڵ  
شێوەی  بە  منداڵ  بردنی  ناو  لە   . دێت  کۆتایی 
دووگیانییەوەیە  هۆی  بە  نەخوازراو   و  خوازیار 
هۆی  بە  منداڵ  بردنی  ناو  لە  تری  شێوازێکی  و 
ئەوەیە کە کۆرپەڵەکە ناتەواوە ، کە لە پزیشکی 
دا  بەو شێوە لە ناو بردنی منداڵ دەڵێن  لە ناو 
بردنی دەرمانی و بە هۆی پاراستنی گیانی دایک 
دەروونی  و  دیتنی جەستەی  زیان  لە  بەرگری  و  
ژن و  لەوانەیە کە  کۆرپەڵەکە ناتەواو یا نەخۆش 
بێت  ئەنجام دەدرێت. له ئێستادا یاساکانی تایبەت  
لە  و  هەیە  جیاوازییان  منداڵ  بردنی  ناو  لە  بە 
سەرتاسەری جیهاندا هەستیاری ئایینی ،  ئەخالقی 
لەسەر   کاریگەری  تا  دان  حەول  لە  کولتووری  و 
یاساکانی لە ناو بردنی منداڵ دا بنێن. لە 58 واڵت 
رێکخراوی  ئەندامی  واڵتی    193 گشتیی  کۆی  لە 
نەتەوەیەژگرتووەکانن، لە ناو بردنی منداڵ یاساییە  
بە حیساب  مافەکانی سەرەتایی ژن  لە  یەکێک  و 
دێت  و تەنانەت لەو واڵتانەی کە ئایینی کاتۆلیک 
زاڵ بووە و پێشتر لە گەڵ  لە  ناو بردنی منداڵ 
دژایەتییان دەکرد بە هاتنە سەر کاری پاپای تازە  
یاساکانی لە ناو بردنی منداڵ خوازیار  و بە تایبەت  
لە واڵتانی ئامریکای باشور  دەنگی هێناوە و ژنان  
بۆ لە ناو بردنی منداڵ ئازادتر بوون بەاڵم لە ئێران 
تا پێش ساڵ 1384 هیچ یاسایەک بۆ لە ناو بردنی 
لەناوبردنی  یاسای  لە ساڵ 1384  و  نەبوو  منداڵ 
منداڵ بە شێوەی دەرمانی پەسند کراووە و دایک 
دادوەری  پزیشکیی  بریاری    کە  هەبوو  ئیزنی 
پالنی   بەرێت.لە  ناو  لە  خۆی  ناتەواوی  منداڵی 
ژێر  لە  ئێران   ئیسالمی  پاڕلمانی شوورای  تازەی 

ناوی جەوانی و ساڵمەتی  بنەماڵە کە پەسند کراوە 
پەسەندی  ئێران  پاسەوانیی  ئەنجومەنی  ئەگەر  و 
بکات جیا لە بڕیاری پزیشکیی دادوەری، دوو فەقێ 
و یەک دادوەر دەبێ  تاقیکردنەوەکانی غەربالگەری  
تەێید  بکات و دایک هیچ مافێکی بۆ دیاری کردنی 
چارەنووسی منداڵەکەی خۆی نیە .حکومەتی ئێران 
ناو  لە  کردنەوەی  رێگای سەخت  لە  هەوێت  دەی 
بردنی منداڵ حەشیمەتی خۆی زیاد بکات بە اڵم 
ناتەواو  و  ئەندام  کەم  منداڵێکی  بوونی  دایک  لە 
ئاسەواری دەروونی و کۆمەاڵیەتی و ئابووری لە سەر  
بنە ماڵە و کۆمەڵگادا هەیە .کاتێک دەوڵەت پرسی 
لە ناو بردنی منداڵ  کە پزیشکیە دەخاتە ئەستۆی 
پزیشکیدا  بواری  لە  شارەزاییەکی  هیچ  کە  فەقێ 
نیە  دەی هەوێت بە هەر جورێک بێت پێش بە لە 
به پێی ماددەی 3٠6ی  بگرێت.  بردنی منداڵ  ناو 
لە   ،139٢ کراوی ساڵی  پەسند  ئیسالمی   سزای 
لە  ئانقەست و  بە  بردنی منداڵ کەسێک کە   ناو 
ئەوەی کە کۆرپەڵەکە گیانی  زانیاری دوای  رووی 
لە بەر دایە  خوێن بایی بدات و بڕیاری تاشەکراوی 
پالنە  ئەو  کردنی  دەسەپێت.پەسند  دا  بەسەر  
دواوە  بە  پزیشکیان  الیەن  لە  زۆری  رەخنەیەکی 
بووە .سەرۆکی ئەنجومەنی زانستی ژێنێتیکی ئێران 
پەسند  ئەگەر  دایەکە   پالنیان  لە  کە  رایگەیاند 
بکرێت دەبێت هۆی لە دایکبوونی سااڵنە نزیک بە 

9٠٠٠ منداڵی کەم ئەندام و ناتەواو .پەسند کردنی 
ئەو پالنە دوای قسەکانی خامنەای بوو کە  باس 
لەوە دەکات نابێت پێش  بە زۆر بوونی حەشیمەتی 
ئێران بگرترێت . لە پالنی جەوان گەرایی حکومەت 
بەشی هەر ژن بۆ سک پڕ بوون دوو منداڵ و نیوە و 
ژن وەک  دەزگای جووجکە هەڵێنان سەیر دەکرێت 
.هەر چەند لە ناو بردنی منداڵ زۆر ئاسان نەبوو 
بە اڵم ئێستا بە پەسند کردنی ئەو پالنە رەوتی 
تەنانەت  و  کردووە  تر  سەخت  زۆر  کارەیان  ئەو 
تاقیکردنەوەی غەربالگەری دەروات  بەرەو البردنی 
. پێشتر حکوومەت ئامرازەکانی پێشگیری لە دوو 
دانابوو  خەڵک  دەستی  بەر  لە  خۆرایی  بە  گیانی 
بەاڵم حکوومەت لە بەرامبەر زۆر بوونی حەشیمەتی 
خۆی  ئامرازی پێشگیری  لە دووگیانی لە زۆربەی  

شار و دێهاتەکان کۆ کردووەتەوە

دواوەڕاگیراوی  لە  و  نادیمۆکراتیک  کۆمەڵگەی  لە 
و  دەبین  وردبینەوە  ئەگەر  ئێمە  واڵتی  وەک 
تاکە  دژی  توندوتیژی  کە  ڕاستیەی  ئەو  دەگەینە 
ژنان  و  منااڵن  وەک  کۆمەڵگا  دەسەاڵتەکانی  کەم 
بەردەوام لەزیادبووندایە . لێکۆڵەرێکی دەروونناسی 
سەرجەم  لەكۆمەڵگەدا  دەڵێ:  بارەوە  لەو 
كۆیان  جۆر  یەك  ژنان  دژی  توندوتیژییەكانی 
دەكاتەوە، ئەویش توندوتیژی دەروونییە. چاالکێکی 
ژنانیش دەڵێت، ئەوان تەنها دەتوانن ژنان هۆشیار 
بەاڵم  بكەن،  ئاشنایان  بەمافەكانیان  و  بكەنەوە 
دژی  توندوتیژی  بگرن.  توندوتیژی  بەربە  ناتوانن 
ژنان لەڕووی دروونییەوە لە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی 
دەکرێ  شاراوەیە،  توندوتیژییەکی  کوردستاندا 
و  توندوتیژیشە  شێوەی  بەرباڵوترین  بوترێت 
شارەزایانی ئەو بوارە دەڵێن رێگەچارەی دروستی 
بۆ دانەنراوە. هۆكارەكانی توندوتیژی دژی ژنان لە 
ڕوانگە زۆر لە پسپۆڕانەوە لەچوار فۆرمدا ڕوودەدن، 
و  جەستەیی   كۆمەاڵیەتی،  دەروونی ،  توندوتیژی 

سێكسی.
جۆرەكانی  سەرجەم  سەرنجە  جێگەی  ئەوی   
ئەویش  دەكاتەوە  كۆیان  جۆر  یەك  توندوتیژی 
توندوتیژی دەروونییە، ئەویش بەداخەوە كۆمەڵگەی 
لەم  بیری  دروست  بەشێوەیەكی  ئێستا  تا  ئێمە 
ڕێگەچارەی  هەروەها  نەكردۆتەوە،  جۆرەیان 
دروستیشی بۆ دانەنراوە. دکتۆر ف.ی لە میانەی 
دواڕۆژ  نهێنیی  هەواڵنێری  بۆ  واڵم  لە  پرسیارێک 

ژنێك  دژی  توندوتیژی  كاتێك  كرد:  لەوە  باسی 
ئەنجامدەدرێت یاخود دەكوژرێت، پێویستە سەرجەم 
كۆمەڵگە كۆدەنگ بن لەسەر سزادانی ئەنجامدەری 
ئەو كارە، بەداخیشەوە یاساكانی کۆماری ئیسالمی 
ئەنجامداوە  توندوتیژییەكەیان  كەسانەی  ئەو  دژی 
مەتاتین، یاخود بەجۆرێك لەجۆرەكان نەیتوانیەوە 
سزایەكی توندی كەسی ئەنجامدەر بدات، ئەوەش 
هۆكارێكی سەرەكییە بۆ بەردەوامبوونی توندوتیژی 
دژی ژنان. بارە كۆمەاڵیەتی  و خێزانییەكەش ڕۆڵی 
خۆی هەیە بۆ بەردەوامبوونی توندوتیژی دژی ژنان، 
گرنگ  ڕۆڵێكی  دەتوانێ  پەروەدە  ئەوەشدا  لەگەڵ 
ژنان،  دژی  توندوتیژی  كەمكردنەوەی  لە  ببینێت 
مندااڵن  و  خوێندندا  لەقۆناغەكانی  پێویستە  بۆیە 
دژی  لەداهاتوودا  پەروەردەبكەن  وا  خوێندكاران 
ژنانی کۆمەڵگا بە گشتی توندوتیژی نەنوێنن و ئەو 
مافە بە خۆیان نەدەن کە بەرانبەر بە دایک، خوشک، 
کۆمەڵگا  ناو  دیکەی  ژنانی  یان  خزم  هاوسەر، 
چارەسەری  بواری  شارەزایەی  ئەو  بن.  توندوتیژ 
كاریی دەروونی ئەوەشی خستەڕوو،” زۆرجار میدیا 
کە لە ژێر دەسەاڵتی ئایینی دژە ژندایە، بەهۆی ئەو 
پەیامانەی لەبواری ژنان باڵویكردوەتەوە هۆكارێك 
بەردەوام  ژنان  دژی  توندوتیژی  ئەوەی  بۆ  بووە 
بەڕۆڵی  سەبارەت  پەرەبستێنی”.  تەنانەت  بێتو 
تاچەند  كە  ژنان  بواری  چاالکەکانی  و  ئەنجۆمەن 
توانیویانە خزمەت بە پرسی ژنان بكەن، بەتایبەت 
م.یووسفی  ژنان،  دژی  توندوتیژی  كەمكردنەوەی 

کە چاالکوانێکی مەدەنی بواری مافەکانی ژنانە 
سنە  لە  دەوڵەتییە  ڕێکخراوێکی  کارمەندی  و 
تایبەت بە دواڕۆژ وتی: ”ئێمە تەنها دەتوانین 
خول  ئەو  لەڕێگەی  هۆشیاربكەینەوە  ژنان 
بردوون،  بەڕێوەمان  سیمینارانەی  و  كۆڕ   و 
بكەن  و  لەخۆیان  پارێزگاری  بتوانن  چۆن  كە 
بە  کە  ببنەوە،  توندوتیژی  ڕووبەڕووی  بتوانن 
بۆمان  کۆرۆنا  نەخۆشی  ڕۆژانەی  لەم  داخەو 
هەروەها  بگرین.  سمینار  ڕاستەوخۆ  ناکرێ 
بەردەوام  هەیە  كۆمەاڵیەتیشمان  بەشێکی 
كۆمەاڵیەتییەكان  كێشە  بۆ  بەدواداچوون  
سكااڵیەك  ئێمە  الی  ژنێك  كاتێك  دەكەن، 
بەدواداچوونی  لیژنەكەمان  ئەوا  تۆماردەكات، 
كەسوكاری  لەگەڵ  جارێك  چەند  بۆدەكات  و 
كێشەكەی،  چارەسەركردنی  بۆ  دادەنیشێت 
پارێزەرمان  ئەوا  نەكرا  چارەسەر  هەر  ئەگەر 
لەكەیسەكەی  بەرگری  بەرامبەر  بێ  و  هەیە 
توندوتیژی  بەردەوامبوونی  دەكات”. دەربارەی 
“بوونی  بەوەكرد،  ئاماژەی  ئەو  ژنان،  دژی 
ئاستی  بە  پەیوەندیی  ژنان  دژی  توندوتیژی 
هەموو  لە  و  هەیە  كۆمەڵگەوە  پێشكەوتنی 
بەاڵم  هەیە،  توندوتیژی  كۆمەڵگاكانیشدا 
لەشوێنێكەوە بۆ شوێنێكی دیكە دەگۆڕێت بۆیە 
هۆشیاربكەنەوە”.  ژنان  دەتوانن  تەنها  ئەوان 

ئەو چاالکەی بواری مافی ژنان وتی:”چاالکانی 
بواری ژنان تەنها بەشێوازێكی ڕواڵەتی كاریان 
نەیانتوانیەوە  و  كردووە  ژنان  لەسەرپرسی 
کارێکی گرنگ  و چاالکییەکی بەرچاو نکەن کە 
و  دیكە  قۆناغێكی  بباتە  لەقۆناغێكەوە  ژنان 
ببێتە هۆی گۆڕانكاریی گرنگ، بۆیە داوا دەكەم 
لەنێوخۆیاندا  ئافرەتان  بواری  ڕێكخراوەكانی 
میتینگ بكەن  و كاری هاوبەش بكەن بۆئەوەی 
پێكەوە بەرنامەو پالنێك دابنێن بەو هیوایە کە 
ئاستی توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان و بەتایبەتی 
کەم  بەرچاو  شێوەیەکی  بە  ژنان  کوشتنی 
ژنانی  و  یەکسانیخواز  خەڵکی  دڵی  و  بێتەوە 
و  ڕەسمی  میدیای  بکا.«  خۆش  زوڵملێکراو 
دەوڵەتی ڕۆڵێكی خراپی گێراوە لەپرسی ژناندا 
خوێندنگەکان  ڕێگەی  لە  کە  پەروەردەیەک  و 
و دامودەزگاکانی ڕاگەیاندنی حکوومەتی ئێران 
بووە  ژنان  ناو خەڵک دژی مافەکانی  چووەتە 
باوکان  و  دایکان  ئەوەی  هۆی  نەبووەتە  و  
ببنە خاوەن ڕۆشنبیرییەک لە بابەتی مافەکانی 
ژنانەوە کە لە ئاکامدا هەم کوڕانی ئەو ژن و 
پیاوانە نەبن بە جەلالد و ستەمکار و پێشێلکاری 
مافی ژنان و هەم کچانی ئەو کەسانەش لە هیچ 
براشی قەبووڵ نەکەن  باوک و  تەنانەت  کەس 
کە مافیان بخوا و زوڵمیان لێبکا و بەرانبەریان 

توندوتیژی بنوێنێ.  

ژنان

لە دایک بوونی مندال لە نێوان ژن و یاسا

سەیران مستەفازادە

نەخشی چاالکوانانی ژن و میدیا لە نەمانی توندوتیژیدا 
پەری.م ـ سنە
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ئەمڕۆی  سەرەکییەکانی  باسە  لە  یەکێک 
کاری  باسی  یەکسانی،  ڕێگەی  خەباتکارانی 
ئەو  قورسی  باری  و  ماڵ  ناو  بێحەقدەستی 
ئەرکە لە سەر ژنانە. لە خانەوادەی سوننەتیدا 
بەخێوکردنی  و  ناوماڵ  کاری  ئەرکی  ژنان  کە 
مندااڵن و ئاگالێبوون لە بەسااڵچوانیان لە سەر 
لە دەرەوە کاریان دەکرد،  پیاوان  بوو و  شان 
ژنان کارێکی بێحەقدەستیان دەکرد و لە باری 
ئابوورییەوە لە ژێر دەسەاڵتی پیاواندا بوون و 
سەربەخۆ نەبوون. ئەوە باسێکە کە لە بەشێک 
لە جیهاندا ئیستاش هەیە و ژمارەیەک لە ژنان 
هێشتا کاری بێحەقدەستی ماڵەوە لەسەرشانیانە 
و ئەوە وەکوو بەشێکی گرینگی چەوسانەوە و 
بێمافیی ژنان ڕێگری سەربەخۆیی و ڕزگاربوونی 

ژنان لە کۆتوبەندی دەست و پێیانە. 
هەم  تێیاندا  کە  ئەمڕۆ  خانەوادەکانی  باسی 
هێشتا  بەاڵم  دەکەن  کار  پیاوان  هەم  و  ژنان 
ناوماڵ  بێحەقدەستی  کاری  زۆر  ڕادەیەکی  تا 
خاوەنی  کەسانی  و  دادەنرێ  ژنان  ئەرکی  بە 
کارکردنی  جار  زۆربەی  پیاوساالرانە  ڕوانینی 
دەبینن،  ژنان  یارمەتیدانی  وەکوو  پیاوان 
دۆخی  و  گرفت  هەندێک  و  جیاوازە  باسێکی 
لەو  تەنانەت  دێنێ.  خۆی  لەگەڵ  تایبەت 
کاری  و  ئەرک  دابەشکردنی  کە  خانەوادانەش 
ئەو  هێشتا  یەکسانە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  ناوماڵ 
کارانەی بە شێوەی سوننەتی دەخرێنە ئەستۆی 
زیاتریان دەوێ  فیکریی  هێزێکی  و  کات  ژنان، 
و ماندووبوونێکی زیاتر لەگەڵ خۆیان دێنن. بۆ 
بەرنامەی  دانانی  ماڵەکاندا  زۆربەی  لە  نموونە 
ڕۆژانەکان  پێویستە  کارە  و  ژیانی خانەوادەکە 
ژنانە.  ئەرکی  جێبەجێبوونیان  چۆنیەتی  و 
سەردانەکان،  و  دیدار  بۆ  کردن  هاوئاهەنگی 
دانانی پالنی دەرس خوێندن و کاری خوێندنگەی 
مندااڵن و جەژنی لەدایکبوون و بۆنەکانی دیکە، 
ئامادەکردنی لیستی پێداویستییەکانی خۆراک و 
ژیان و ئاگالێبوون لەوەی لە ماڵەوە چی هەیە و 
پێویستە چی بکڕدرێ، ئاگادار بوونی جلوبەرگی 
و  دیکەیان  پێداویستییەکانیانی  و  مندااڵن 
چەندین نموونەی دیکە ئەو شتانەن کە وادێتە 
بەرچاو کە کات و هێزێکی وایان ناوێ بەاڵم لە 

زۆریان  هێزێکی  مێشکییەوە  و  فیکری  باری 
دەوێ و ژنان زۆر ماندوو دەکەن. 

پێشکەوتووەکانی  کۆمەڵگا  لە  تەنانەت 
جیهانیشدا کە ژنان تا ڕادەیەکی بەرچاو خاوەن 
داڕێژراون کە  وا  یاساکان  و  مافەکانی خۆیانن 
دەدەن  مرۆڤانی  و  یەکسان  ژیانێکی  بە  ڕێگە 
هێشتا هێزی کولتووری پیاوساالر لە یاسایەک 
کە مەیلی زیاتر بەرەو یەکسانییە زیاترە. لەوێش 
زیاتر  دەرەوە  کاری  وێڕای  ژنان  کە  دەبینرێ 
ئەستۆیە.  لە  ماڵیان  کاری  و  مندااڵن  ئەرکی 
ژنان زۆربەی جار زیاترین بەشی پشووی دایک و 
باوکایەتی وەردەگرن و پاش ئەوەش کە مندااڵن 
لە باخچەی ساوایان دادەنرێن زۆربەی کات ژنان 
کە یان ساعەتی کارەکانیان کەم دەکەنەوە بۆ 
ئەوەی کە فریای کاری ناو ماڵ و بەخێوکردنی 
کە  هەڵدەبژێرن  کارهایەک  یان  بکەون  مندااڵن 

زیاتر ڕێگەیان پێدەدا کە ئەرکی ناو ماڵیش 

هاوکات بەڕێوەبەرن. 
ئەم دابەشکرانە نایەکسانەی ئەرک و کاری 
کاریگەریی  منداڵ  بەخێوکردنی  و  ماڵ  ناو 
ژنان  تەندوروستی  باری  لەسەر  خراپی 
دەبێ و زۆربەی جار سترێس و گوشارێکی 
زیادییە کە ژنان دەبێ بەشی هەرەگەورەی 
بگرنە ئەستۆ و لە بەرانبەردا هیچ پاداشت 
و  نییە  زیادیشیان  حەقدەستێکی  یان 
ئاستی  دابەزینی  هۆی  دەبێتە  تەنانەت 
داهاتیان و سەربەخۆیی ئابوورییان دەخاتە 
کە  ئابووری  سەربەخۆیی  مەترسییەوە. 
ژناندا  سەربزێوی  لە  فاکتۆرە  سەرەکیترین 
و  ئازادبوون  لە  هەیە  سەرەکیی  دەوری  و 
جارێکی  مافەکانیان  لە  بەهرەمەندبوونیان 
دیکە لە ڕێگەی ئەم دابەشبوونە نایەکسانەوە 

دەکەوێتە مەترسییەوە. 

لەو ئەو خانەوادانەدا کە منداڵیان هەیە و هەر 
دوو کەسەکە کار دەکەن ئەگەر خانەوادەکە 
لە ژنێک و پیاوێک پێکهاتبێ، زۆربەی کات 
ژنانن کە لە کاتی نەخۆش بوونی مندااڵندا 
واز لە کارەکەیان دێنن و ئەرکی ئاگاداریی 
و  شەونەخوونی  ئەستۆ.  دەگرنە  منداڵە 
هاوکات  قورسە  ئەرکە  ئەو  ماندوویەتیی 
لەگەڵ نیگەرانیی و دڵەڕاوکێی ئاسایی ئەوان 
بۆ تەندورووستیی منداڵەکان لە درێژماوەدا 
لە  هەڕەشە  کە  دیکە  هۆکارێکی  دەبێتە 

تەندورووستیی ئەو ژنانە دەکا. 
کاتی پشووە گەورەکاندا وەکوو جەژنی  لە 
دیکەش  بۆنەکانی  و  جەژن  و  ساڵ  سەری 
دیتنی  چۆنیەتیی  بۆ  دانان  پالن  دیسان 
نووسینی  میوانداری،  و  میوانی  و  خەڵک 
لیستی پێداویستییەکانی ئەو بۆنانە و دانانی 
هەروەها  و  خۆراک  دورستکردنی  بەرنامەی 
بەشی هەرەزۆری کاری پاکوخاوێنی پێش و 
پاش میوانییەکان دەکەوێتە ئەستۆی ژنان. 
لە کاتی میوانییەکانیشدا زۆربەی جار ژنان 
کە دەبێ هاوکات لەگەڵ ئەو هەموو ئەرکەی 

دیکە ئاگایان لە منداڵەکان بێ. 
بە گشتی کاری ناوماڵ، بەخێوکردنی منداڵ 
و زۆرجار ئاگالێبوون لە بەسااڵچووەکان لە 
ناو ئەو جۆرە خانەوادەیەدا کە بە شێوەی 
سوننەتی لە ژنێک و پیاوێک و منداەکانیان 
بە  پیاودا  و  ژن  نێوان  لە  پێکهاتووە، 
دابەشبوونە  ئەم  نابێ.  دابەش  یەکسانی 
نایەکسانە جۆرێک لە مافخواران و ستەم لە 
سەر ژنانە، ئەو ستەمە لە ڕێگەی مێدیا و 
یاسا و پەروەردەی پیاوساالرانەوە نۆرماڵیزە 
کراوە و وەکوو شتێکی »ئاسایی« لە قەڵەم 
یەکسانیخوازانەوە  ڕوانگەیەکی  لە  دەدرێ. 
دەبێ  و  نییە  ئاسایی  دابەشکردنە  ئەو 
لەسەر  کار  دابەشکردنی  و  هەڵبوەشێتەوە 
جێگەی  هەردووال  یەکسانی  مافی  بنەمافی 

بگرێتەوە. 

ژنان

کاری ناوماڵ و پرسی یەکسانی

ئەسعەد دوروودی

هەڕەشەیەک  بە  بەرامبەر  کۆمەڵگا  هەڵوێستی 
کۆمەڵگا  کاتێک  چییە؟  ئەبێت  تووشی  کە 
دیاردەیەکی  یان  دەبێ  گشتگیر  ئازارێکی  تووشی 
مرۆڤ  مانەوەی  و  ژیان  لە  هەڕەشە  سروشتی 
و  دەسەاڵت  و  ئینسانەکان  هەڵوێستی  دەکات، 
ئەوەی  بۆ  دەکرێ  دەبێ؟  چی  دەوڵەتەکان چی 
ژیانی مرۆڤ ڕزگار بکرێت یان بەر بە هەڕەشەکە 
و  پاندێمییەک  بە  بوو  کە  کۆرۆنا  پەتای  بگیرێ؟ 
هەموو  لە  هەڕەشەی  و  جیهانگیر  نەخۆشییەکی 
هەوڵ  یەکانگیربوونی  هۆی  بووە  کرد،  مرۆڤایەتی 
خەڵکی  و  زانایان  و  دەوڵەتان  هاوبەشی  کاری  و 
مەترسییە.  لەو  مرۆڤ  دەربازکردنی  بۆ  ئاسایی 
زۆر  و  گشتگیرن  کە  هەن  دیکەش  دەردی  بەاڵم 
نیوەی  و  کردووە  گیرۆدە  مرۆڤیان  کە  مێژە  لە 
نێوەکەی  لە  و  ڕاستەوخۆین  قوربانیی  مرۆڤایەتی 
دیکەش تا هاتوو زیاتر و زیاتر خەڵک پێی تووڕەیە 
ئەو  دەزانێ.  مرۆڤی  سەر  بۆ  مەترسییەک  بە  و 
پەتایە زۆر لە کۆرۆنا زیاتر قوربانیی بووە و زۆر 
مرۆڤایەتی  جەستەی  بە  ئازاری  زیاتر  کۆرۆنا  لە 
ژنان  بە  بەرامبەر  تووندوتیژی  باسی  گەیاندووە. 
ئەکەم. توندووتیژی بەرامبەر بە ژنان پاندێمییەکی 
هەمیشەیی و خەسارێکی کۆمەاڵیەتییە. توندوتیژیی 

بەرانبەر بە ژنان دیاردەیەکی مێژووییە و پەیوەندیی 
بە کولتوور، ئایین، باری ئابووری، یاسا و شێوازی 
دەسەاڵتەوە هەیە و شوێنی ژیان و پەروەردە و زۆر 

فاکتۆری دیکە کاریگەرییان لەسەر هەیە. 
خراپی  دۆخی  بۆیە  ڕزگارییە  سەرچاوەی  زانست 
مەسئەلەی  لەوانە  و  بوارەکان  هەموو  لە  ژنان 
ڕۆشنبیری  کەمبوونی  سەر  دەگەڕێتەوە  توندتیژی 
مەسئەلەی  لە  کۆمەڵ  تاکەکانی  کەمئاگابوونی  و 
مافی ئینسان، کە هۆکارەکەی ئەو کەمئاگابوونەش 
و  پیاوساالر  یاسای  و  پیاوساالر  دەسەاڵتی 
کولتووری بەرهەمهاتووی ئەو دەسەاڵت و یاسایەیە. 
بۆیە کۆمەڵگایەک کە بیەوێ هەنگاوێک بۆ ڕزگاری 
لەو خەسارە هەڵگرێ دەبێ هەوڵی وشیارکردنەوەی 
هەموو تاکەکانی بدا. لەو ڕێگەیەدا نەک هەر ژنان 
بەڵکوو هەموو کۆمەڵگا خاوەن ئەرکە. بنەماڵەکان 
لە  یەکسانیخوازانە  پەروەردەی  هەوڵی  دەتوانن 
منداڵییەوە  لە  هەر  و  بدەن  منداڵەکانیاندا  ناو 
فێری ڕێز لە مافی یەکدییان بکەن. کۆڕی خزم و 
هاوڕێیان دەبێ بەرانبەر بە کولتوری سێکسیستی 
و  نەبێ  بێدەنگ  ژنان  بە  بەرانبەر  توندوتیژی  و 
هەوڵی ئاگاکردنەوەی یەکتری بدەن لەو بوارانەوە. 
هەر کەسە لە حاستی خۆیەوە و لە ماڵ و خانوادە 
و  هەوڵ  ئەو  دەتوانێ  خۆیەوە  دۆستی  و  خزم  و 
هەر  بنەمای  وشیار  تاکی  پێبکا.  دەس  خەباتە 

جووڵەیەکی کۆمەاڵیەتیی پێشکەوتوو و کاریگەرە. 
ئەو رێکخراوانەی کە خۆیان بە خەباتکاری ڕێگەی 
مرۆڤ  و  ژن  مافی  دەستەبەرکردنی  و  یەکسانی 
ئەم  دژی  بوێرانەتر  و  جیددیتر  پێویستە  ئەزانن 
مانگرتنی  و  گەورە  ڕێپێوانی  بکەن،  کار  زوڵمە 
ناڕەزایەتی  توندی  و  بەرچاو  نیشاندانی  و  بەرین 
سەرەکیی  پێویستییەکی  دۆخە  بەم  بەرانبەر 

خەباتی مافخوازانەمانە. 
مرۆڤ لە بەرانبەر پەتای کۆرۆنا و پاندێمییەکەی 
کاری  و  نواند  هاوئاهەنگی  و  جیددی  هەڵوێستی 

و  بنەما  کردە  بوونی  هاوچارەنووس  و  هاوبەش 
پەتایە  ئەو  خەریکن  یەک  دەستی  ناو  لە  دەست 
ڕیشەکێش دەکەن و مرۆڤایەتیی لێ ڕزگار دەکەن. 
بە  بەرانبەر  توندوتیژی  پاندێمیی  لە  ڕزگاری  بۆ 
بەوی  بڕوا  بە  و  پێکەوە  هەموومان  دەبێ  ژنایش 
مرۆڤایەتی  کۆڵ  لە  ئازارە  ئەم  دەتوانین  و  دەبێ 

بکەینەوە، هەول بدەین و کار بکەین. 
بەسە ئیتر تاوان بەسە ئیتر ژیانی نائەمن بۆ ژنان.

با پاندێمیی توندوتیژی ژنانیش چارەسەر بکەین

سولماز دوروودی
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بەشی چوارەم

ئاتین بالیار دەڵێت؛ هیچ نەتەوەیەک بە شێوەی 
نەتەوەیی  هێزی  خاوەن  خۆڕسک  و  سروشتی 
و  نەتەوە  پەیدابوونی  لەگەڵ  هاوکات  نییە؛ 
دروست بوونی کۆمەڵگا، ئەو جەماوەرەی لە ناو 
ئەم کۆگایەدا ژیان دەکەن و دەژین، تایبەتمەندی 
نەتەوە بوون پەیدا دەکەن، واتە لە رابردوو یا 
کۆمەڵگایەکی  کە  دراوە  نیشان  وا  داهاتوو  لە 
کۆمەاڵیەتییان  ژیانی  و  دامەزراندوە  ئاساییان 
نەتەوەی  بۆیە  هەر  ژیاون،  پێکەوە  و  هەبووە 
ناوین  رۆژهەاڵتی  لە  نەتەوە  یەکەم  وەک  کورد 

ژیان و ژینگەی هاوبەشییان هەبووە.
کیانی  خاوەنی  کە  نەتەوەیە  گەورەترین  کورد 
سیاسیی سەربەخۆی خۆی نییە، هاوکات یەکەم 
ژیانی  و  هەبووە  شارستانییەتی  کە  نەتەوەیە 
ناوە.  پێکەوە  هاوبەشیان  ژینگەی  و  هاوبەش 
بەاڵم ئەمڕۆکە ئەم رووداوانەی رۆژهەاڵتی ناوین 
لە کێشەکاندا نیشانی دا کە گۆڕان و ئەکتەری 
لە  دیکەیان  شێوەیەکی  سیاسی،  گەمەکەری 
ناوچەی ژئوپولوتیک و هاوکات ژئو ئاکونومیکی 
بەاڵم  داو،  نیشان  ناوچەکە  لە  بوو  دروست 
کە  ژینگەی  ئەو  و  دەبیندرێ  لێرەدا  ئەوەی 
ناوچە  لەم  کە  شتیک  تەنها  و  دەژین  تیاییدا 
کە  زاریانە  و  زمان  و  وشە  ئەویش  بوە  نەگۆر 
نەگۆڕ و ئاڵ و گۆڕی بە سەردا نەهاتوە. دوای 
لە سەدا ساڵ پێش  ناوچەکە  ئاڵ و گۆڕەکانی 
دەیان  بە  ناوچە  ئەم  کردنی  دابەش  و  ئێستا 
و  نەتەوە  وەک  کورد  گرتنی  نەدید  و  واڵت 
دابەشکردنی خاکەکەی لە نێوان چوار دەوڵەتدا، 
گۆڕێکی  و  ئاڵ  بۆ  هەنگاوێک  هیچ  ئێستاش  تا 
روو  ئێستا  تا  ئەوەیی  و  نەداوە  روویی  جدیی 
دەدات بەربەرەکانێی دوو واڵتی زڵهێزی ئەمریکا 
و روسیەیە کە ئیستا واڵتی چینیشی پێ زیاد 
بوە و لەم ناوەدا چەن واڵتێکی بچووکت وەک 
لێل  ئاوی  لە  خەریکن  عەرەبستانیش  و  ئێران 
ماسی دەگرن و رۆڵی کوردیش وەک نەتەوەیەکی 
گەورە لە ناوچەکە و جیهانیش کە خاوەن کیان 
و دەوڵەتی خۆیی نییە، لە ناو ئەم گەمەدایە. 
بەاڵم ئەوەی گرنگە و دەبێ ئاماژەی پێ بکەیەن 
ئەوەیە کە کورد لە ئێستادا ناو ماڵی خۆیی لە 
دوورترن  لێک  حیزبەکانی  و  هێز  کات  هەموو 
لە  بوون  یەک  بۆ  نابیندرێت  یەکێتیەک  هیچ  و 
ئەگەر روودانی هەر  شتێک لە ناوچەکە و ئەوەی 
کە ئێمە دیومانە تا ئێستا تەنها لە دەست دانی 
خاکی زیاتر بوە و ئەوە لە باشووری کوردستان 
لە سەدا 5١ی خاکی کوردستانمان بۆ جارێکی 
یەک  ناوماڵمان  کە  ئەوەی  پێی  بە  هەر  دیکە 
نەبوو لە دەستدا و لە رۆژئاواش بە هەمان شێوە 
بەشێکی زۆر لە خاکی خۆمان بۆ جارێکی دیکە 
لە دەست دا و ئەوەی روونە ئێستا ناوچەکە بە 
هۆیی کۆمەڵیک فاکت ئاڵ و گۆڕیی جدییان بە 
سەردا دێت، سیاسەت و گەمەکردن و روخساری 

ئەکتەرەکان وردە وردە دەگۆڕدرێت.
پسپوران، لێکۆلەران و زۆر کەس کە شارەزاییان 
لە بواری سیاسەت و ناوچەکەدا هەیە هەمیشە 
وتوویانە کە کورد لە رۆژهەاڵتی ناوڕاستدا وەک 
کە  ئەوەی  ئەمریکایە،  دوستی  گەمەکەرێکی 
یەکێتی  و  ئەمریکا  واڵتەکانی  مەبەست  ئەوان 
لە  شەڕوانیان  و  پێشمەرگە  ناویی  ئوروپایە، 
وتەکانی خۆیاندا هێنا و وەک شەڕکەرێکی ئازا و 
بە جەرگ ناوزەدیان کرد، دەیانوت ئەمە پرۆژەی 
وێڵکردنی  و  داعش  تێکشکاندنی  ئەمریکایە، 

دانی  دەست  لە  ئەمریکاوە  لەالیەن  کورد 
بەشێکی زۆر لە خاکەکەی لە ئێراق و سوریە 
کورد  کە  وادەکات  ئەمەش  دا.  دەست  لە 
نەتوانێ متمانە بە هیچ کەسێک بکات جگە 
لە هێزی خۆیی واتە خەڵک و خاکەکەی و 

یەکێتی و یەکبوون و ... هتد.
کورد  کە  ئاراوە  دێتە  پرسیارە  ئەو  لێرەدا 
چون دەتوانێ خۆیی لە ملمالنێ جیهانیەکان 
بپارێزێت تا ئەو مێژوانەی بە سەریدا هاتوە 
پێویستە  من  رای  بە  نەبێتەوە؟  دووپات 
کورد هەموو هێزەکانی خۆیی یەک بخاتەوە 
لە  ماڵی خۆیدا  لەناو  پتەوە  یەکریزیەکی  و 
جیاواوازی  بێ  بە  توێژەکان  و  چین  هەموو 
دەبێ  هاوکات  و  بکات،  دروست  حیزبی 
هێزی  بەهێزکردنی  بۆ  بدات  هەوڵ  چەندین 
پێشمەرگە و کردنی بە سپا و هێشتنەوەی 
کاتی  لە  کە  هێزێک  وەک  پێشمەرگە  ناوی 

خۆیدا هەر وەک ئەفسانە بمێنێتەوە بۆ کورد و 
هەمیشە ئەو ئەگەری بە دەستەوە بێت، هەروەها 
هەوڵ بدات ببێت بە دەوڵەت و چیدی خۆیی لەو 
مەترسیانە رزگار بکات و کورد تا دەتوانێ دەبێ 
کارێک بکات کە پشت بە دەوڵەتی مەرکەزییەوە 
نەبەستێت لە هیچ بوارێکدا، بە تایبەتی بواری 
ژێرخانی  ئەوەی  بۆ  بدات  هەوڵ  و  ئابووری 
ئابووری بەهێز و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵکەکەی 

فەراهەم بکات.
لێرەدا ئەوەی گرنگە ئەوەیە کە کورد لە رۆژئاوا، 
پێویست  وەک  رۆژهەاڵت  و  باکوور  باشوور، 
گۆڕەکاندا  و  ئاڵ  لەگەڵ  خۆیان  نەیاتوانیوە 
خەریکن  هێزانە  ئەم  کە  ئەوەی  و  بگونجێنن 
ئەمڕۆکە ئەنجامی دەدەن تەنها کۆمەڵێک کێشە 

بچووکی ناوخۆئییە.
سیاسەتی  روونی  بە  ئاماژە  دەبێ  لێرەدا 
باشووری  کەوتی  و  هەلس  بە  سەبارەت  کورد 
کە  کەرکووک  شاری  بە  سەبارەت  کوردستان 
هەموو سەیاسەتەمدارانی کورد بە دڵ و بووکی 
نە  شارە  ئەو  و  کردوە  ناوزەد  کوردستانیان 
گرنگی  کورد  بۆ  ئابوورییەوە  بواری  لە  تەنها 
کوردیشە  سنووری  دوا  بەڵکوو  هەیە،  تایبەتی 
لەگەڵ عەرەب، هەر بۆیە گرنگیەکی تایبەتی بۆ 
کورد هەیە و عەرەب و  تورکیش تەنها بە هۆی 
نەوتەکەی کەرکووک زۆر سوورن لە سەر ئەوەی 
دەست بگرن بە سەر ئەو شارەدا و لەم ناوەدا 
هەر  ئاشکرایە،  و  روون  زۆر  کورد  سیاسەتی 
چەن ئێستا کەرکووک بۆ جارێکی دیکە لەالیەن 
عێراقەوە دەستی بە سەردا گیراوە و ئەگەر کورد 
کەرکووکیان لە باشوور هەبێت ئەوا دەستیان بە 
لە رۆژئاواش ئەگەر  ئابووریەکی بەهێز بگات و 
شاری عەفرینیان هەبێت ئەوا دەستیان بە ئاوی 
ئازاد دەگات و ئەوسا کورد چیدی پێویستیان 
هەزاران  خەونە  ئەو  نابێت  تورکیە  و  ئێران  بە 

ساڵەیان بۆ بە دەوڵەت بوون دێتە ئاراوە. 
بە  کەس  دوو  پێشتر  کە  ئاماژەیە  جێگەی 
کۆمەڵێک  هەمیلتون«  و  »بەیکر  ناوەکانی 
پێشنیازیان سەبارەت بە کەرکووک خستبوە بەر 
دەستی دەسەاڵتدارانی کورد و ئێراق کە هەموو 
ئەوانە بۆ دژایەتی کورد و پشتگیری لە دەوڵەتی 
ناوەندی ئێراق بوون بۆ ئەوەی کورد رێفرئەندوم 
سەربەخۆیی  لە  واز  و  نەکات  خۆیدا  کاتی  لە 
بارزانی«  »مەسعود  لێرەدا  بێنێت.بەاڵم، 
وتبووی  لە واڵمدا  سەرۆکی هەرێمی کوردستان 
بۆ  وکەسێکەوە  راپورت  هیچ  بە  خۆمان  ئیمە 
هەر  و  نابەستینەوە  رێفرئەندوم  بەرێوەبردنی 
دوادا  بە  گەورەی  مەترسی  دواخستنێک  جۆرە 
دەبێت. جگە لە ئێراق کێشەی دیکەش سەبارەت 
بە شاری کەرکووک بۆ کورد پێش هات و دەوڵەتی 
خۆیان  نوبەی  بە  کام  هەر  ئێرانیش  و  تورکیە 
هاتنە سەر خەت و هەرەشەیان لە کورد کرد و لە 

دانیشتێکی سێ قۆلیدا هەموو کێشەکانی خۆیان نا 
الوە و بە دژی کورد هەلوێستیان گرت و ئەوا دییمان 
لە ١٦ی ئوکتوبر هێرشیان کردە سەر کوردستان و 
کورد لە سەدا پەنجا و یەکی خاکەکەی لە باشوور و 

لە رۆژئاواش عەفرینیان لە دەستدا.
جوانی  بە  ئێران  ئیسالمی  رژیمی  روونە  ئەوەی 
دەیزانی و لە دوای بەرێوەچوونی رێفرئەندوم کورد 
لە رۆژهەاڵت بێدەنگ دانانیشێت و هەر ئەوەش بوە 
هۆی ئەوەی کە ئەو رژیمە ترسی لێبنیشێت و هەر 
بۆیە لەگەڵ ئەو سێ واڵتە بە دژی کورد کۆبوونەوە، 
بۆ  گرفتانەی  و  بەربەست  ئەو  هەموو  بە  بەاڵم 
لە  رێفرئەندۆم  پرۆژەی  کرا،  دروست  رێفرئەندۆم 
جێبەجێ  سەرکەوتووی  بە  کوردستان  باشووری 
کرا. بەڵآم لە واقعدا کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان 

رێفرئەندومی واقعییان ئەنجامدا. 
رژیمی ئیسالمی بە ناشی دەیزانی بیرۆکەی دروست 
کوردستان  باشووری  لە  کوردی  دەوڵەتی  بوونی 
دەبێتە هۆیی ویست و داخوازی خەڵکی رۆژهەاڵتی 
کوردستان و بیریی نەتەوەیی و ناسیونالیزمی کوردی 
و ئەمەش وا دەکات کە بیری بە دەوڵەت بوون لەالیەن 
بەهێزتر  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  نەتەوەی 
ئەو  شاهیدی  ئەمساڵدا  نەورۆزی  لە  ئێمە  و  بێت 
واقعیەتە بووین کە جەماوەری رۆژهەاڵتی کوردستان 
نایانەوێت جارێکی دیکە بچنە ژێر هێژمونی نە رژیمی 
تەنها  ئەوان  و  دیکە  رژیمێکی  هیچ  نە  و  ئیسالمی 
دەوڵەتی سەربەخۆیی خۆیان دەوێت و خەڵکی کورد 
لە سیاسەتی هەلەی سیاسیەکانیان و  وەرێز بوون 
ناتوانێ  کورد  لەگەڵ  ماملەکردنە  ئەو شێوە  چیدی 
وحیزبە  پێشەوە  بباتە  کوردستان  لە  خەبات 
شێوە  و  سیاسەت  دەبێ  رۆژهەاڵتی  کوردیەکانی 
کاری خۆیان بگۆڕن و شتێکی دیکە بێننە کایەوە بۆ 
ئەوەی بتوانن خەڵکی خۆیان لە ژێر گوشار و زولم 
ئێران دەر  یەکەکانی  لە دوای  یەک  رژیمە  و زۆری 
بینن و رزگاریان بکەن، خەڵک چاوەروانی بەرنامە 
و پالن و سیاسەتی نوێیە کە بتوانی هەموو چین 
و توێژەکان لە دەور یەک کۆ بکاتەوە. لێرەدا دەبێ 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  خەلکی  کە  بڵێم 
لە  و  دەپارێزن  سیاسی  بوونی  ملکەچ  لە  خۆیان 
نابن، ئەو  لە سەربەخۆیی رازی  ئێستادا بە کەمتر 
لە  نەتەوەیی  هستی  بە  سەبارەت  گۆڕانەی  و  ئاڵ 
لەسەر  ئەرێنیان  کاریگەری  بوون  دروست  باکوور 
رۆژهەاڵتی  لە  کورد  رزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی 

کوردستان داناوە.
زۆر  کورد  قەزیەی  کوردستان  باکووری  لە  بەاڵم 
بە هۆی  باکوور  بوە و هەیە و کوردستانی  جیاواز 
سیستمی کەمالییەوە بۆ چەندین دەیە زمانی کوردی، 
ناوە کوردییەکانی  داناوە و  جل و بەرگ، فۆلکۆور 
قەدەغە کرا بوون.  کورد لە ساڵی ١٩٩١ی زایینی 
لە تورکیە وەک تورکی شاخاوی دەناسران، و پێیان 
دەگوتن تورکی شاخی، دەسەاڵتی تورکیە هەمیشە 
بانگەشەی ئەوەی دەکرد کە گوایە ئەوانە تورکن و 
زمانەکەیان بە تێپەربوونی کات تێکچوە. لە ساڵی 
١٩٤٣ی زایینی دەسەاڵت دەستی کرد بە دەرکردنی 
یاسای نیشتەجێکردن و بەوەش رێگەیەکی کردەوە 
هێناوەتە  دیکەیان  خەڵکی  و  کورد  راگوازتنی  بۆ 
جێگەی کوردەکان. »مارتن ڤان برۆنسێن« دەڵێت: 

ئامانجی حکومەتی تورکیە ئەوە بوو کە بە تەواوی 
هەندێک ناوچەی کوردی چۆڵ بکات و تایبەتمەندی  
کورد لەو ناوچانە کە لە رووی سترتیژییەوە گرنگی 
زۆریان هەیە کەم بکاتەوە.لە ساڵی ١٩٣5ی زایینی 
شاری  بە  سەبارەت  یاسایەکی  تورکیە  رژیمی 
شاری  بە  شارە  ئەو  چونکا  دەرکرد،  »دێرسیم« 
یاخیبوون دەناسرا، هەر بۆیە رژیمی تورکیە یاسای 
جێبەجێکردنی راگواستنی کوردی لە شاری دێرسیم 
ناوی  یاسایە  ئەو  پێی  بە  هەر  و  کرد  جێبەجێ 
واتە  »تونجەلی«  بە  کرا  و  گۆڕی  شارەکەشیان 
مشتی بورونزی. دوای ئەوە چەندین راپەرینی ورد 
و گەورە روویدا لە ساڵی ١٩٣٧ی زایینی راپەرینی 
»سەید رەزا« دەستی پێکرد و لە واڵمدا ئەرتەشی 
تورکیە بە فرۆکەی شەڕکەر بە چڕی هێزەکانی سەید 
رەزایان بوردمان کرد و تەنانەت گازی کیمیاویان بە 
دژی بە کار هێنا، هەر لەو ساڵەدا سەید رەزا خۆیی 
تەسلیم کرد و دوو مانگ دواتر خۆیی و کورەکانی 
خاک  بە  نەزانراو  شوێنێکی  لە  و  دران  سێدارە  لە 
»هانس  نووس  مێژوو  بارەوە  لەو  هەر  سپێردران. 
لوکاس کەیسەر«  دەڵێت: خەڵکی دێرسیم پێیان 
کۆتائیدا  لە  ئەوا  نەکەن،  بەرخودان  ئەگەر  وابوو 
هێزەکانی تورکیە بە گشتی لە ناویان دەبەن و دەیان 
فەوتێنن بۆیە شەڕێکی سەخت و دژوار روویدا و بە 
گوێرەی  بە  بوون.  ئاوارە  و  کوژران  کورد  هەزاران 
راپورتەکان النیکەم ١٣٠٠٠ هەزار کورد لەو شەڕەدا 
کوژراون. لە ساڵی ١٩٧٤ی زایینی پارتی کرێکارانی 
»عەبدوڵاڵ  سەرکردایەتی  کابە  کا  پ  کوردستان 
ئوجاالن« ناسراو بە » ئاپۆ » دامەزرا وتێکۆشانی 
حزبی  دروستبوونی  و  کورد  شارۆمەندانی  بێوچانی 
و  بێنن  بە چوکدا  توانرا دەوڵەتی تورک  کا  کا  پ 
کۆمەڵێک ماف لەو دەسەاڵتە دڕندەیە وەربگرن. هەر 
چەن ملمالنێکان تا ئێستاش بەردەوامە و لە بەشی 
دیکەی ئەم بابەتە بە وردی باس و رۆڵی پ کا کا و 
کاریگەری ئەرێنی و نەرێنیەانی لە شۆڕشی باشوور 

دەخەمە روو.
خەڵکی  سەرنجی  زۆر  فاکتانەی  لەو  دیکە  یەکێکی 
الیی  بە  کوردستان  پارچەی  چوار  هەر  لە  کوردی 
خۆیدا راکێشا، تی ویە کوردیەکان بوو کە دەستیان 
بە کاری خۆیان کرد و لە کاریگەری و پێشەوەچوونی 
هزر و بیری نەتەوەی کورد زۆر سەرکەوتوو بوون، 
وەک تی وی رۆژ و ئاسو سات وگەڵی کوردستان و 

رووداو تی وی و ....
لە  نەهامەتییە  هەموو  ئەم  لە  ئەگەر  کورد  ئێمەی 
روو  دیکە  کۆمەڵکوژی  دڵنیائیەوە  بە  بکەین  بیر 
دەدەنەوە، مێژووی ئێمە مێژووی دەیان سەدە شەڕ و 
کۆمەڵکوژییە،رووداوەکانی هەلبجە، دێرسیم، کۆماری 
مهاباد، شێخ مەحمویی نەمر و شێخ عوبەیدوڵاڵی 
نەهری و .... و دەیان شۆڕش و ناڕزایەتی گەورە 
و  روویداوە  کوردستان  لە  کە  دیکە  بچوکی  و 
بە  و  بەردەوامە  خەبات  ئێستاش  و  دەدات 
دڵنیائیەوە خەبات و بەرخودان لە هەر چوار 

پارچەی کوردستان بەردەوامە.

کورد و سیاسەت

محەمەد حەکیمی
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میدیایی  خەباتی  پێزانینی  و  سپاس  بۆ 
ڕۆژنانەوان  هاوڕێیانی  ساڵەی  چەندین 
باڵوکردنەوەی  و  ڕاگەیاندن  دەزگای  لە 
کۆمەڵەی  لە  حێزبی  نەشریاتی  و  ڕۆژنامە 
لە  تایبەت  بە  کوردستان  زەحمەتکێشانی 

دووحەوتەنامەی دواڕۆژ.
پرسە  لە  یەک  سۆسیالیستی  ڕاگەیاندنی 
بزووتنەوەی  سەرەکییەکانی  و  گرنگ  هەرە 
پێوە  ڕەوتەکەی  داهاتووی  و  شۆرشگێڕیە 
فەرانسەوە  شۆرشی  لە  بەگشتی  بەستراوە، 
کاریگەرە  ڕۆلە  ئەو  ڕاگەیاندن  ئێستا  تا 
دەبینێت، هەموو بزووتنەوە سیاسییەکان بۆ 
و  پێگە  بەهێزکردنی  و  هەژمونی  سەپاندنی 

ئاستی جەماوەریان پشتی پێدەبەستن .
ئێران  لە  و  گشتیی  بە  جیهاندا  لە  ئەوڕۆ 
کێشەکان  تایبەتی  بە  کوردستانیش  و 
بزووتنەوەی  و  بەیەکداچووە،  و  ئالۆز 
سۆسیالیستی پارچە پارچە و دابەش بووە، 

لە دۆخێکی بەو شێوەیە لەناو ئەو گێژاوە کە 
ئەزمونێکی  دواڕۆژ  گرتووتەوە،  ناوچەکەشی 
رۆژنامەگەریی  و  ڕاگەیاندن  کاری  لە  نوێیە 
چوارچێوە  لە  سۆسیالیستی،  سیاسیی 
هەوڵێکە  دواڕۆژ  چینایەتیەکە  و  سیاسی 
بەهای  و  ڕوانین  و  ڕوانگە  گواستنەوەی  بۆ 
بزووتنەوەی  ناو  بۆ  چەپ  و  سۆسیالیستی 
ڕووناکبیر،  و  زەحمەتکێش  خۆرسکی چینی 
شۆرشگێریدا،  چاالکی  لەناو  تواندنەوەی  و 
و  فکری  خەباتی  رێکخستنی  بۆ  کار 
سیاسی ڕێکخراو، و دیموکراسی و گەیشتنە 

سۆسیالیزم دەکات. 
لە  شۆرشگێری  بزووتنەوەی  مێژووی 
ئەوروپای ڕۆژئاوا و ڕووسیا و ئەزمونی چینی 
بۆ  کەڵەکەبووە  میراتێکی  زەحمەتکێش، 
و  گونجاو،  تاکتیکی  و  ستراتیژی  داڕشتنی 
مۆدێلی  دونیا  شوێنێکی  هیچ  لە  لەکاتێکدا 
باش  ڕادەیەکی  تا  دواڕۆژ  نییە،  ئامادەکراو 
فکری  پرنسیپی  و  بنەما  سەر  لە  کاری 
ڕادیکاڵیزمی  لە  دوور  بە  سۆسیالیستی 
چەواشەکار و تۆندئاژۆ لە کوردستان کردووە 
ڕۆلی  و  چینایەتی  ملمالنێی  سروشتی  تا 
زەحمەتکێشان و پێشرەوە سیاسیەکەی دیار 
بکات، شوناس و ناسنامە و هێلی جیاکراوەی 

پێ ببەخشێت، و کار بۆ ئازادی سیاسی و 
چارەسەری  و  بکات،  ڕۆشن  ئەلتەرناتیڤی 

کردەیی بەرەو پێش ببات.
ئیسکرا،  سەرەکیەکانی  ئەرکە  لینین  بەڕای 
و  خۆرسکەکان،  بزووتنەوە  شیکردنەوەی 
کۆمەاڵیەتیی  بزووتنەوەی  لە  تێگەیشتنە 
شێوازانەی  لەو  لێکۆلینەوە  و  ڕۆشنبیران، 
بەخۆیەوە  زەحمەتکێشی  خەباتی 
ئەرکە  جێبەجێکردنی  بۆ  ئەمەش  دەبینێ، 
گەیاندنی  لە  بریتییە  کە  شۆرشگێڕانەکەیە 
بنەمای سۆسیالیستی بە چینی زەحمەتکێش. 
لینین دەڵێت” دەبێ ئیسکرا تەنها کار لەسەر 
بزووتنەوەی خۆرسکی زەحمەتکێشان نەکات، 
تیوریکی  تۆێژینەوەی  لەسەر  کار  بەڵکو 
دەبێ  بکات،  بەرجەستەکراوەکان  دیاردە 
پروپاگەندە  ڕاستیەکان،  سەر  بخاتە  تیشک 
رێکخراوەییش  کاری  و  سیاسی  مەسەلە  بۆ 
بگرێتە خۆ. بۆ دواڕۆژیش دەبێ ئاراستیەکی 
سەربەخۆ و یەکانگیر و سنورداری بۆ هەموو 
بابەتەکان هەبێت، و نابێ تێکەڵەیەک بێت لە 
ڕای ناکۆک و دژ بەیەک، دواڕۆژ دەبێ کار بۆ 
نزیک کردنەوە و یەکخستنی چەپەکان بکات 
ئەم  ڕا جیاجیاکان بێت.  نەک ڕەنگدانەوەی 
گۆڤارە دەبێ سنوورێکی جیاکراوە و ڕۆشنی 
هەڵوێستەکانی بخاتە ڕوو، و سۆسیالیستەکان 
بکاتەوە  دیالۆگ  بۆ  دەرگاش  و  کۆبکاتەوە، 
ئایدیۆلۆژی  تێڕوانینی  و  فکر  یەکێتی  و 
تەنها  بابەتەکانی  دەبێ  دواڕۆژ  بخوڵقێنێت. 
لەسەر  کار  نەبێت،  دیاریکراو  چینێکی  بۆ 
و  شارەکان  زەحمەتکێشانی  و  ڕۆشنبیران 
جوتیارانی الدێ بکات و ڕای گشتی دروست 
بکات، و سیاسەتێکی ڕاست و دروست لەناو 
ئەرکی  پەرەپێبدات،  فراوان  جەماوەرێکی 

دواڕۆژ تەنها باڵوکردنەوەی فکر و پەروەردەی 
هاوپەیمانیی سیاسی  بەدیهێنانی  و  سیاسی 
هاندان نییە، بەڵکوو ڕێکخستنی جەماوەریش 

بەشێکی گرینگی ئەرکەکانیەتی.
ئەوەی  وەك  گشتی  ڕای  لەسەر  کارکردن 
چەندان  کە  دەیکەن  جیهانیەکان  کەناڵە 
ڕێگەی  لە  و  باڵودەکەنەوە  هەواڵێك  جار 
گشتی  ڕای  لە  کار  بوونەیەوە  دووبارە  ئەم 
دەکەن، الی خۆشمـــان میدیای دەوڵەتی لە 
کۆماری ئیسالمی لە بە الڕێدابردنی کۆمەاڵنی 
کەمی  وکوردســـتان  ئێران  لە  خەڵکی 
نەکردووە و ئەرکیان نەک بایەخدان بە کێشە 
پاراستنی  بەڵکوو  خەڵك  ڕاستەقینەکانی 

بنەماکانی مانەوەی دەسەاڵت بووە.
 ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی گرنگ دەگێرێت کە هیچی 
کۆمەڵگەی  دامەزراوەکانی  لە  نییە  کەمتر 
ڕاگەیاندن  پرۆژەیەکی  لەوانەیە  مەدەنی، 

نییە  تێدا  گومانی  سیاسی.  پارتێکی  ببێتە 
ڕاگەیاندنێکی ڕاستگۆ و نزیک لە بەرژەوەندی 
و  ویست  وەاڵمدەرەوەی  دەبێتە  خەڵك 
بە  دەبێ  دواڕۆژ  بۆیە  خەڵك.  خواستەکانی 
لێکۆڵینەوە  تەلەفزیۆنی و سەنتەری  کەنالی 
بەهێز  میدیا  سۆسیال  و  تیۆری  گۆڤاری  و 
بکرێت، و ڕەنگدانەوەی لەسەر خەڵك هەبێت 
سۆسیالیستیەکەی  بزووتنەوە  و  دواڕۆژ  و، 
میدیاییەوە  و  هەواڵدەری  بزووتنەوەی  لە 
دواڕۆژ  کۆمەاڵیەتی.  بزووتنەوەیەکی  بکاتە 
فەرمی  بە  کە  میدیایەکە  کە  چەندە  هەر 
زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  سیاسەتەکانی 
کوردستان باڵو دەکاتەوە ،بەاڵم ڕۆژنامەیەکە 
توانای داهێنان و باڵوکردنەوەی ڕۆشنبیریی 
مێژووییە،  هێزێکی  کاری  ئەوە  کە  هەیە، 
کۆمەڵگەیەکی  هێنانەکایەی  پرۆژەی  کە 
پێشکەوتووی بۆ کوردستان کردۆتە ئامانج، 
توێژێک لە ڕۆشنبیران و کەسانی ئەکادیمی 
و پسپۆری خزاندۆتە ناو ملمالنێی و کایەی 
کۆنەپەرستی  بەرپەرچی  بەردەوام  سیاسی، 
ئەفسانەی  و  ئازادی  دژە  و  سەرکوت  و 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دەدەنەوە، دژی 
دەسەاڵت  خەڵکی  دژە  و  داگیکەرانە  وتاری 
لێهاتوو  ئێران وەستاون. گرنگە کەسانی  لە 
و  ببینن  ڕۆڵ  دواڕۆژ  لە  تیۆری  شارەزای  و 
پەرەپێبدەن،  ئەخالقی  و  ڕۆشنبیری  بواری 
کە ئەمە هاوتای هەژمونە لە بواری سیاسی 
زەحمەتکێش  چینی  ئەوەی  بۆ  ئابوری،  و 
کار  دواڕۆژ  دەبێ  هەبێت،  دونیابینیی خۆی 
مەدەنی  بزووتنەوەی  بابەتەکانی  لەسەر 
گڕوتینی  و  هێز  بکات،  کۆمەاڵیەتی  و 
بە  پێویستی  سۆسیالیستی  بزووتنەوەی 
لە  سیاسییە،  و  مەدەنی  هێڵی  هەردوو 

تێکەاڵوبوون و گرێدانەوەی ئەو دوو هێڵەوه  
لەسەر  کاریگەرییان  کە  دەگرێت  سەرچاوە 
یەکتر هەیە. کاری سەندیکایی كه  ڕووی لە 
و  کرێکارانە  مافەکانی  و  کار  کار و شوێنی 
و  زەحمەتکێشان  مافەکانی  بە  برەودانە  بۆ 
کاری سیاسی بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی 

هاوواڵتیانە .
تۆڕەکانی  و  زانیاری  جیهانگیری و شۆڕشی 
کاڵبوونەوە  بەرەو  سنوورەکانیان  گەیاندن 
بردووە، مەسەلە نەتەوەیی و جیهانییەکانیان 
جیهانیان،  واڵتانی  گرێداوە،  بەیەکەوە 
بەشێکی  کردووه تە  کوردستانیشەوە،  بە 
ژیانی  پێکەوە  بە  تێکەڵبوو  و  سروشتی 
ئینتەرناسیۆنالی، بەاڵم ئەوەی ئەم سەردەمە 
لە سەرمایەداری جیا دەکاتەوە، ئەوەیە کە لە 
پرۆسەی وەبەرهێناندا، نەک تەنها کرێکاران 
تەواوی  بەڵکو  زەحمەتکێش،  خەڵکانی  و 
مرۆڤایەتی بەرەو نامۆیی ده ڕوات و پانتایی 
توێژەکانی  هەموو  بوون  بەزەحمەتکێش 
چینایەتییەکان  جیاوازییە  گرتووه تەوە، 
و  نەداری  و  هەژاری  بوون،  فراوانتر 
بوون.  زێدە  پەراوێزخستن  و  ئاوارەبوون 
دواڕۆژ دەبێ کار لەسەر شیکردنەوەی قەیران 
و  ئیسالمی  سەرمایەداریی  تەنگژەکانی  و 
نیولیبرالیزم و سەرهەڵدان و بەیەکدانانەکانی 
ناو ئەو کۆمەلگایانە بکات، و هەر وەها کار 
لەگەڵ ئەو هێزە نوێیانەی سەریان هەڵداوە و 
ڕەنگدانەوەیان لەسەر ناوچەکە بە ڕۆژهەاڵتی 

كوردستانیشەوە هەیە بکات.

دواڕۆژ ئەزموونێکی ڕۆژنامەگەریی سیاسیی سوسیالیستی

ڕاگەیاندنی سۆسیالیستی یەک لە 

پرسە هەرە گرنگ و سەرەکییەکانی 

بزووتنەوەی شۆرشگێڕیە و داهاتووی 

ڕەوتەکەی پێوە بەستراوە، بەگشتی 

لە شۆرشی فەرانسەوە تا ئێستا 

ڕاگەیاندن ئەو ڕۆلە کاریگەرە 

دەبینێت، هەموو بزووتنەوە 

سیاسییەکان بۆ سەپاندنی هەژمونی 

و بەهێزکردنی پێگە و ئاستی 

جەماوەریان پشتی پێدەبەستن .

ئەوڕۆ لە جیهاندا بە گشتیی و لە 

ئێران و کوردستانیش بە تایبەتی 

کێشەکان ئالۆز و بەیەکداچووە، 

و بزووتنەوەی سۆسیالیستی 

پارچە پارچە و دابەش بووە، لە 

دۆخێکی بەو شێوەیە لەناو ئەو 

گێژاوە کە ناوچەکەشی گرتووتەوە، 

دواڕۆژ ئەزمونێکی نوێیە لە کاری 

ڕاگەیاندن و رۆژنامەگەریی سیاسیی 

سۆسیالیستی، 

 ڕاگەیاندن ڕۆڵێکی گرنگ 
دەگێرێت کە هیچی کەمتر نییە 
لە دامەزراوەکانی کۆمەڵگەی 
مەدەنی، لەوانەیە پرۆژەیەکی 

ڕاگەیاندن ببێتە پارتێکی 
سیاسی. گومانی تێدا نییە 

ڕاگەیاندنێکی ڕاستگۆ و نزیک 
لە بەرژەوەندی خەڵك دەبێتە 

وەاڵمدەرەوەی ویست و 
خواستەکانی خەڵك. بۆیە دواڕۆژ 
دەبێ بە کەنالی تەلەفزیۆنی و 
سەنتەری لێکۆڵینەوە و گۆڤاری 
تیۆری و سۆسیال میدیا بەهێز 
بکرێت، و ڕەنگدانەوەی لەسەر 
خەڵك هەبێت و، دواڕۆژ و 

بزووتنەوە سۆسیالیستیەکەی 
لە بزووتنەوەی هەواڵدەری و 

میدیاییەوە بکاتە بزووتنەوەیەکی 
کۆمەاڵیەتی

د.ژوان_سنە
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ماشێنی کوشتاری رژیمی کۆماری ئیسالمی 
بەبێ وه ستان لە حەرەکەتدایە و رۆژ نییە کە 
ژمارەیەک زیندانی لە زیندانە جۆراوجۆرەکان 
سێدارە  لە  هەمووانەوە  بەرچاوی  بە  یان  و 
نەدات. جەنایەتکارانی رژیم بەبێ پرینگانەوە 
و بەبێ سڵ کردن لە کاردانەوەی رای گشتی، 
زیندانەکاندا  لە  بەندییەکان  رۆژێک  هەموو 
هەواڵەکانیش  و  سێدارە  پەتی  پای  دەباتە 
زیندانیانی  بۆسەر  زیاتر  گوشاری  لە  باس 

سیاسی لەنێو زیندانەکاندا دەکەن.  
كۆماری  ڕژیمی  ئاگادارن  هەموان  هەروەک 
ئه شكه نجه  و  و  زیندان  په نا   له   ئیسالمی، 
سه ركوتی هه مووجۆره  ده نگێكی ئازادیخوازانه ، 
سزای ئێعدامی وه ك توندوتیژیه كی ڕێكخراو 

ناڕازیانی  سیاسی،  نه یارانی  له ناوبردنی  بۆ 
كۆمه اڵیه تی و قوربانیانی ناو کۆمەڵگا، به كار 
جه نایه تێكی  وه ك  ئێعدام،  سزای  هێناوه . 
ڕێكخراو، هه ر له  سه ره تای هاتنه  سه ر كاری 
یه كێك  ئێستا،  هه تا  ئیسالمییه وه   كۆماری 
بۆ  بووه   ئه م ڕژیمه   پایه كانی ده سه اڵتی  له  

چاوترسێن كردنی خه ڵك.
ڕاپۆرتی كۆمه ڵه ی چاالكانی مافی مرۆڤ له  
ئێران و هەروەها جاوید رەحمان، هەواڵنێری 
نەتەوەیکگرتووەکان  ڕێکخراوەی  تایبەتی 
بە  ئێران، کە  لە  بە مافی مرۆڤ  سەبارەت 
تازەیی باڵو بووەتەوە، دەریدەخات کۆماریی 
ئیسالمی لە سەرەتای سالی ڕابردۆوە تا کاتی 
نوسینی ئەم بابەتە النیکەم ٣5٢ کەسی لە 
سێدارە  لە  ئێران  جۆراوجۆرەکانی  نەتەوە 
داوە. به  پێی ئه م ڕاپۆرته  ٧5 له سه دی ئه ە 
دراون  لەسێدارە  نهێنی  به شێوه ی  کەسانە 
شۆنی  و  گۆرەکان  تەنانەت  زۆریشیان  و 
ناشتنیشیان نادیارە و کەس و کاریان لێیان 
ڕاپۆرته كه   هه روه ها  نەکراونەتەوە.  ئاگادار 
تاوانه كانی  كه   ده كات  له وه ش  باس 
په یوه ندیدار به  مادده  هۆشبه ره كان، تاوانی 
مه ی  و  چه كدارانه   دزیی  موحاربه ،  جنسی، 
خواردنه وه  و چااڵکی سیاسی ، له و نموونانه  

بوون كه  حوكمی سێدارەیان بۆ ده ركراوه .
شاهیدی  ئیمە  ٢٠٢١وە  دەسپێکی ساڵی  لە 
کوشتاری  و  سەرکوت  نۆێی   شەپۆڵێکی 
کوشتاری  ماشینی  و  ئیساڵمین  کۆماری 

ساتێکیش  بۆ  بەداخەوە  حکوومەتە  ئەو 
پێی  بە  ناوەستێ.  تاوان  خولقاندی  لە 
بابەتە  ئەم  نوسینی  کاتی  تا  ئامارەکانی 
چوار  ئەم  ماوەی  لە  تەنیا  کەس   ٨٤ باس 
ئیساڵمیدا،  زیندانەکانی کۆماری  لە  مانگەدا 
خاکەڵێوەی  ١5ی  رۆژی  دراون.  سێدارە  لە 
ئەمساڵ ئەو رۆژە بوو کە دەرگای ژوورەکانی 
ڕووی  بە  ورمێ  بەندیخانەی  تاکەکەسیی 
کورددا  هاواڵتیانی  لە  دیکە  کەسی  شەش 
کرانی  جیبەجی  چاوەروانی  کە  کرایەوە 
بەرەبەیانی  بەداخەوە  کە  بوون  سەزاکەیان 
ئەو رۆژە هەر شەس کەسیان لە مافی ژیان 

بێبەش کران .
لە  بریتیه   کەسە  شەش  ئەو  ناسنامەی 
ئورمیە  خەڵکی  وەند  حەبیب  ئەحەد   :
 ، سەڵماس  خەڵکی  نەسیرخا  مستەفا   ،
 ، سەڵماس   خەڵکی  نەسیرخا  ئیبراهیم 
 ، شنۆ  خەڵکی  محمودی  کەریم  محەمەد 
سادق مەهمی خەڵکی ئورمیە ، میرسولتان 

ئەمیری خەڵکی شنۆ. 
راگرتنی  لە  باس  هەروەها  هەواڵەکان 
بەندیخانەی  هەمان  لە  ژن  بەندکراوی   ١٢
جێبەجێ  چاوەروانی  ئێستا  کە  دەکەن 
بریتین  کەسە   ١٢ ئەم   . سزاکەیانن  کردنی 
لە:  موحێبەت مەحموودی خەڵکی ئورومیە 
 ، ئورومیە  خەڵکی  فەرهادی  زەهرا   ،
نیشتمان   ، بۆکان  خەڵکی  مورادی  پەریسا 
گوڵزار   ، سەردەشت  خەڵکی  محەممەدی 
ئەحمەدییان خەڵکی سەردەشت ، فەرانەک 
بەهەشتی خەڵکی تکاب ، سوهەیال نێعمەت 
زادە خەڵکی میاندواو ، موژگان عەبدواڵهی 
خەڵکی  خالید  زەینەب   ، مەهاباد  خەڵکی 
خەڵکی  ئازەرپیشە  موژگان   ، سەردەشت 
 ، خۆی  خەڵکی  دانش  تەهمینە   ، ئورومیە 

زیبا ) ناوبانگ نادیار( خەڵکی بۆکان . 
بەپێی ئەو هەوااڵنەی کە لە پەیوەند لە گەڵ 
ئێران لە سەرەتای  لە واڵتی  سزای سێدارە 
مانگی  ١5ی  تا  زایینیەوە  ٢٠١٠ی  سالی 
خاکەڵێوەی ئەمساڵ باڵو بوونەتەوە   ٦ هەزار 
و ١٦٢  کەس لە بەندیخانە جۆراوجۆرەکانی 

ئێران لە سێدارە دراون.
 ( و  ژن  کەسیان   )  ١5٧  ( رێژەیە   لەم 
٦٣ ( کەسیان تەمەنیان خوار لە ١٨ ساڵدا 
لە  ژنە   ١٢ ئەو  و سزای  بیت  ئەگەر  بووە. 
  ، بکرێ  جێبەجی  ورمێ  بەندیخانەی  ناو 
ماوەی  لە  دراو  سیدارە  لە  ژنانی  ژومارەی 
دەسەاڵتی حەسەنی روحانی سەرۆک کۆمار و 
ئیبراهیمی رەئیسی سەرۆکی دەزگای قەزایی  

دەگاتە ١٦٩ ژن . 
کارنامەی  سەر  بە  کورت  چاوخشاندنێکی 

دەسەاڵتی ئیبراهیمی  رەئیسی دا...
لەماوەی دەسەاڵتدارێتی ئیبراهیمی رەئیسی 

دا ، ریژەی سێدارەکان لە ئێران تا ئاستێکی 
یەکجار زۆر ، رویان لە هەڵکشان کرد. ئێعدامە 
سیاسییەکان  بە رادەیەکی یەکجار زۆر رویی 
یەکەمین  لە  کوردستانیش  کردو  زیادی  لە 
قوربانیانی ئەم هەڵکشانەدا بوو. زیندانیانی 
سیاسی کەوتنە دۆخێکی مەترسیدار و زەخت 

و گوشارەکان لە سەریان زیادی کرد.
ئیبراهیم ڕه ئیسی، له  ئه ندامانی  کۆمیسۆنی 
بە  ١٣٦٧هەتاویدا  ساڵی  له   مــــەرگ 
ده زگای  چاكسازیی  و  گۆڕانكاری  به ڵێنیی 
ڕژیم بە بڕیاری عەلی خامنەیی ڕۆژی ١٦ی 
بە  بوو  هەتاوی،  ١٣٩٧ی  سالی  رەشەمەی 
له   یه كێك  ئێران.  قەزایی  دەزگای  سەرۆکی 
به ڵێنییه كانی ڕەئیسی پێش دەستبەکار بوونی 
له  بوواری چاكسازیدا ئه وه بوو كه  پرۆسه ی 
پێڕاگه یشتن به  په روه نده قه زاییە كان خێراتر 
ده كاته وه . بەاڵم بە پێچەوانەوە له م ماوه یه دا 
ڕژیم  قه زایی  ده زگای  له   كه   گۆڕانێك  ته نیا 
ژمارە  بەرزبوونەوەی  و  خێرایی  بیندرا،  دا 
لەسێدارەدران  حکوکمەکانی  بەڕێوەچوونی 
بووە. کە ئیبراهیمی رەئیسی دەستبکار بوو ، 
بەندیخانەکانی ئێران پڕ بوون لە بەندکراوانی 
جۆراوجۆر. لە ماوەیەکی کەمدا رەئیسی بە 
ناوندە حوکمی  لەو  تر  بەرپرسانی  یارمەتی 
له  5 هه زار كه س بە  زیاتر  سیدارەیان بۆ  
تیغی  ژێر  له   و  دەرکرد  جۆرواجۆر  تاوانی 
مه رگ ڕایانگرتن تا هه ركات به  هۆی سیاسی 
و بۆ خۆڵقاندنی كه شی ترس و توقاندن له  

كه سێكیان  بوو، چه ند  پێویستی  كۆمه ڵگادا 
بە  زۆر  کە  بەن  لە سێدارەیان  و  هه ڵبژێرن 
دەسەاڵتدارێتی  ماوەی  لە  ئێمە  داخەوە 
شاهیدی  بەردەوامی  بە  رەئیسی  ئیبراهیمی 
ئەو سێدارانە بووین و بەرەبەیانی هەر رۆژێک 
بۆ  جۆراوجۆر  تاوانی  بە  زیندانی  کۆمەلێک 
بە  گواستراونەتەوەو  کەسی  تاکە  ژورەکانی 
داخەوە پاشان لە مافی ژیانکردن بێ بەشیان 

کردون.
هه ر به  پێی ئاماره كان، له  سه ره تای دەستبەکار 
ئیبراهیمی رەئیسی، النیكه م ) ١5٠  بوونی 
به   ئێران  زیندانه كانی  له   سێدارە  (حوكمی 
كرده وه  ده رهاتن. له  ناو ئێعدام كراوه كاندا، 
حۆكمه كه یان  كه   ده بیندرێن  منداڵیش  دوو 
بەڕێوەچووە.  شیراز  ناوه ندیی  زیندانی  له  
به رچاوی خه ڵك  له   ئێعدامیان   ١5 هه روه ها 
مندااڵنیش  زۆربه یاندا  له   و  دراون   ئه نجام 

بوون.  مرۆییه   دژه   كرده وه   ئه م  بینەری 
له   سیاسی  و  عادی  به ندكراوانی  ئیعدامی 
زیندان، ئێعدامی مێرمندااڵنی ژێر ١٨ ساڵ، 
ئێعدام له به رچاوی خه ڵك، لێدانی شه لالق له  
شوێنه  گشتییه كان، توندبوونه وه ی  گوشار و 
هه ڕه شه  بۆ سه ر هه ڵسووڕاوانی بزووتنه وه ی 
مه ده نی و كۆمه اڵیه تیی، سه پاندنی زیندانی 
چوارچێوه ی  له   كه   كه سانێك  بۆ  درێژماوه  
ده كه ن  كار  دا  قانوونی  ته نانه ت  و  عه له نی 
پارێزه ران،  كرێكاری،  هه ڵسووڕاوانی  له وانه  
مرۆف،   مافی  چاالكانی  و  ڕۆژنامه وانان 
ئه مانه   هه موو  ژینگه پارێز،  چاالكوانانی 
وه ك ئاڵقه ی زنجیرێك وان كه  بۆ كۆنتڕۆڵی 
كۆمه ڵگا و توقاندن و سه ركوت بەکار هاتوون 
و لە کارنامەی دەسەاڵتی ئیبراهیمی رەئیسی 
دا  وەبەرچاو دەکەون و رێکخراوەکانی مافی 

مرۆڤی لێ ئاگادارن .
ناوه نده كانی مافی مرۆڤ،  ڕاپۆرتی  به  پێی 
یه ك  ماوه ی  لە  ١٩٩٨و  سالی  زستانی  له  
مانگدا و بە بریاری ئیبراهیمی رەئیسی  ٣٨ 
كه س له  زیندانه كانی ڕژیم ئێعدام كراون کە 
نەکراون  ئاگادار  بنەمالەکانیشیان  تەنانەت 
له   به رچاو  ژماره یه كی  ماوه یه دا  له م   .

هه ڵسووڕاوانی 

تاران پایتەختی سێدارە

عـــــــەزیز ئاجیکەند 

...بۆ ل ١5
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دادگا  له   و  كراون  ده ستبه سه ر  سیاسی 
هیچ  بوونی  بێ  به   فه رمایشییه كاندا، 
به ڵگه یه ك، به  زیندان و ته نانه ت ئێعدامیش 
مه حكووم كراون. ده ركردنی ئه م حوكمانه  
له چاو تۆمه ته كانیان ته نانه ت به  پێوه ری 
یاسا دژه  مرۆییه كانی كۆماری ئیسالمیش، 
» قورس » خه مڵێنداراون،  به اڵم  ڕژیم 
بۆ وه ڕێ خستنی فه زایه كی پڕ له  ترس و 
تۆقاندن و به  خه یاڵی خۆیان بۆ دامركاندنی 
خه ڵك  جه ماوه ری  خه باتكاریی  هه ستی 
كرده وه یه   به م  پێویستی  كۆمه ڵگادا،  له  

هه یه.
بەهاری سالی ١٣٩٩بە شەپۆلێکی نوێ لە 
دەستبەسەر کردن، محاکەمی فەرمایشی، 
ئەشکەنجەدا،  لەژێر  سازی  پەروەندە 
بۆ  درێژماوە  زیندانی  حوکمی  دەرکردنی 
تێکۆشەرانی  و  کرێکاری  هەڵسوراوانی 
لەگەڵ  هاوکات  دەستیپێکرد.  بەندکراو، 
حوكمی  به ڕێوه چوونی  شەپۆلە  ئەم 
ئێعدامی مەحکوومانی دادگا ئاساییەکان، 
بە بەرچاوی خەڵکەوە لە زیاد بووندایە. 
بەردەوام  کردارانە  جۆرە  ئەم  ئەگەرچی 
کۆماری  مەوجودییەتی  ئاوەڵدوانەی 
بوونەوەیان  توند  بەاڵم  بوون،  ئیسالمیی 
دژواتر  لەگەڵ  ڕاستەوخۆی  پێوەندیەکی 
بەڕێچوونی  و  ژیان  بارودۆخی  بوونی 
کۆماری  کاربەدەستانی  هەبووە.  خەڵکدا 
ئیساڵمی لەوانە ئیبراهیمی رەئیسی وەک 
کۆنە قەساب و یەکێک لە جینایەتکارانی 
ڕێگه ی  له   ساڵه    ٤٢ مەرگ  کۆمیسۆنی 
زه بروزه نگه وه   و  سه ركوت  و  كوشتن 
ئێراندا  به سه ر  ئسیالمییان  ده سه اڵتی 
زاڵ كردووه . ده ستكه وتی ئه م نیزامه  بۆ 
خه ڵكی  جه ماوه ری  هه ره زۆری  زۆربه ی 
بێجگه له   شتێك  هیچ  سته ملێكراو 
برسییه تی،  و  هه ژاری  په ره سه ندنی 
زبڵگه ڕی، ئێعتیاد و له شفرۆشی، دیارده ی 
مندااڵنی كار و سه رشه قام، كارتۆن خه وی 
و گۆڕخه وی نه بووه . به اڵم ئه م ده سه اڵته  
پان وبه رینی  ده زگای  و  ڕژیم  سه رانی  بۆ 
حه وزه كان و مافیای ناوه نده  ئایینییه كان 
پاسداران،  سپای  فه رمانده كانی  و 
پێوه نده كانی  و  ده ست  و  ئاغازاده كان 
ڕێگه ی  له   ئه وان  بووه .  به سوود  ڕژیم، 
هه زاران  دزیی  و  گه نده ڵی  ڕانتخۆری، 
ملیاردی، ژیانێكی شاهانه یان وه سه ریه ك 
یه كجار  ئه وان  بۆ  نیزامه   ئه م  و   ناوه 

پڕبه ره كه ت بووه.
پێشێل  و  ئازادی  سه ركوتی  بواری  له  
چه ند  ماوه ی  له   مرۆڤ،  مافی  كردنی 
به   ئیسالمیی  كۆماری  ڕابردوودا  مانگی 
سه ركوت،  به رین،  و  ئاشكراتر  شێوه ی 
ئه شكه نجه ،  ژێر  كوشتنی  ئێعدام، 
ته نانه ت  و  قورس  حوكمی  ده ركردنی 
الئیكی  و  ئایینی  جیابیرانی  ڕفاندنی 
خستووه ته  ده ستووری كاری هێزه  ئه منی 

و قه زاییه كانییه وه . ڕژیم، چاالكانی سیاسی 
كۆمه اڵیه تییه كان،  بزووتنه وه   مه ده نیی  و 
چاالكانی ژینگه پارێز، نووسه ران، چاالكانی 
و  كۆمه اڵیه تییه كان  تۆڕه   و  سایبێری 
سیاسیی  چاالكانی  نووسان،  وێباڵگ 
كه مینه  نه ته وه ییه كان، په یڕه وانی ئایینی 
گونئابادییه كان،  ده روێشه   و  به هایی 
باقیی  و  خانه نشینكراوان  موعه لیمان، 
خستووه   به توندی  كۆمه ڵگای  تۆژه كانی 
حوكمی  و  هه ڕه شه   و  چاوه دێری  ژێر 
درێژماوه ی زیندان و ئه شكه نجه  و ئێعدامی 

له دژیان ده ركردووه.
شانی  له سه ر  بارێک  هیچ  ئێعدام  سزای 
پاساوهه ڵگر  و  ناكات  سووك  كۆمه ڵگا 
قاتڵ،  سه ره تاوه   له   مرۆڤێك  هیچ  نییه. 
نییه،   تاوانبار  و  جه نایه تكار  قاچاخچی، 
ژیانی  ماددیی  باروودۆخی  به ڵكوو 
تاوان  به ره و  كۆمه ڵگا  تاكی  كه   ئینسانه  
چینی  و  ده وڵه ت  و  ده بات  جه نایه ت  و 
ژیانی  ڕاسته وخۆی  به رپرسی  ده سه اڵتدار 
كۆمه ڵگادا  له  ئینسانه كانن  واقعیی 
هه موو  ئه نجامی  ڕێگه خۆشكه ری  و 
تاوانێكن. بێگومان پێویسته  ئه و كه سانه  
سزا بدرێن كه  به ستێنه  كۆمه اڵیه تیه كانی 
خوڵقاندووه .  جه نایه تیان  و  تاوان 
و  ئامار  و  كۆمه ڵگا  هه موو  ئه زموونی 
هیچ  له   كه   ده ڵێن  پێ  ئه وه مان  داتاكان 
كۆمه ڵگایه ك دا ئه منییه تی خه ڵك له  ڕێگه ی 
نه چووه ته   سێدارەکان  بردنه سه ره وه ی 
سێدارە  به پێچه وانه وه ،  به ڵكوو  سه ری، 
و  تۆڵه كردنه وه   هه ستی  له خۆیدا،  خۆی 

توندوتیژی په ره پێده دا.
به   ئیسالمی  كۆماری  ڕژیمی  بێگومان 
كۆمه ڵگا  كردنی  چاوترسێن  ئامانجی 
به ندكراوانه وه   به سه ر  مه رگ  داسی 
جارێك،  وه خت  چه ند  هه ر  و  ده گێڕێ 
دەدات.  سێدارە  لە  ژماره یه كیان 
هه ڵوه شاندنه وه ی  بۆ  خه بات  كه وابوو 
ئێستادا  باروودۆخی  له   سێدارە  سزای 
و  ده ركردن  ئاشكرا،  به   ڕژیم  كه  
به كرده وه  ده رهێنانی سزای سێدارە به 
ئامانجی سیاسیی دیاریكراوه وه  ئه نجام 
ئاشكرایه  كه   گرینگه .  یه كجار  ده دات، 
به ندكراوانی سیاسی،  لە سێدارەدانی  
ده سه اڵتی  مانه وه ی  بۆ  ئامرازێكه  
بوونه وه ی  ڕووبه ڕوو  و  ڕژیم  زاڵمانه ی 
ئازادیخوازانه   له گه ڵ خه باتی  ئاشكرایه  

و ڕزگاری به خش له  كۆمه ڵگادا.
به   سێدارە  سزای  هه ڵوه شاندنه وه ی 
مانای بایەخ دانان بۆ گیانی ئینسانه كانه  

و به م كاره هه ر له  یه كه مین هه نگاودا زۆر 
كه س له  مه رگ ڕزگاریان ده بێت. به اڵم 
سزای سێدارە نه  ته نیا كاریگه رییه كی 
نییه،   جه نایه ت  كه مبوونه وه ی  له سه ر 
یاسایی  به   ده وڵه ت  كاتێك  به ڵكوو 
ڕێگا  مرۆڤ،  كوشتنی  ده داته   ده ست 
كرده وه یه   ئه م  بوونه وه ی  دووباره  بۆ 

له كۆمه ڵگادا خۆش ده كات.

 
 

                  
                     

بێگومان ڕژیمی كۆماری 
ئیسالمی به  ئامانجی چاوترسێن 
كردنی كۆمه ڵگا داسی مه رگ 
به سه ر به ندكراوانه وه  ده گێڕێ 
و هه ر چه ند وه خت جارێك، 

ژماره یه كیان لە سێدارە 
دەدات. كه وابوو خه بات بۆ 

هه ڵوه شاندنه وه ی سزای سێدارە 
له  باروودۆخی ئێستادا كه  ڕژیم 
به  ئاشكرا، ده ركردن و به كرده وه  

ده رهێنانی سزای سێدارە به 
ئامانجی سیاسیی دیاریكراوه وه  
ئه نجام ده دات، یه كجار گرینگه . 
ئاشكرایه  كه  لە سێدارەدانی  
به ندكراوانی سیاسی، ئامرازێكه  
بۆ مانه وه ی ده سه اڵتی زاڵمانه ی 

ڕژیم و ڕووبه ڕوو بوونه وه ی 
ئاشكرایه  له گه ڵ خه باتی 

ئازادیخوازانه  و ڕزگاری به خش له  
كۆمه ڵگادا.

هه ڵوه شاندنه وه ی سزای 
سێدارە به  مانای بایەخ 

دانان بۆ گیانی ئینسانه كانه  
و به م كاره هه ر له  یه كه مین 

هه نگاودا زۆر كه س له  
مه رگ ڕزگاریان ده بێت. 
به اڵم سزای سێدارە نه  

ته نیا كاریگه رییه كی له سه ر 
كه مبوونه وه ی جه نایه ت 

نییه،  به ڵكوو كاتێك ده وڵه ت 
به  یاسایی ده ست ده داته  
كوشتنی مرۆڤ، ڕێگا بۆ 
دووباره بوونه وه ی ئه م 

كرده وه یه  له كۆمه ڵگادا خۆش 
ده كات.
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"هێمن" شاعرێک بۆ هەموو وەرزەکان
بۆ یادی ١٠٠ ساڵەی لە دایک بوونی مامۆستا هێمن

 بەشی یەکەم

ناوی  کورد  ناوداری  شاعری  هێمن-ی  مامۆستا 
حەسەنی  سەید  کوڕی  محەمەدئەمین،  تەواوی 
شێخەلیسالمی موکرییه، دایکی ناوی زەینەب، کچی 
لە شەوی ٤ لەسەر 5 ی  بورهانە. هێمن  شێخی 
مانگی مەیی ساڵی ١٩٢١ لە گوندی الچین-ی نزیک 
شاری مەهاباد لەدایکبووە. هەر بە منداڵی دەخرێتە 
بەر خوێندن و چەند ساڵ لە قوتابخانەی سەعادەت 
لە  باوکی  پاشان  دەخوێنێت.  مەهاباد  شاری  لە 
قوتابخانە دەریدەهێنێت و دەینێرێت بۆ خانەقای 
شێخی بورهان، بە مەبەستی ئەوەی کە لە دواڕۆژدا 
گەورەی،  باپیرە  جامی،  مەال  جێی  مەالو  ببێتە 
بگرێتەوه. چوار ساڵ لە خانەقا دەخوێنێت، لەوێ 
چاو و گوێی دەکرێتەوە. لەگەڵ زۆر کەس دەبێتە 
دۆست و ئاشناو گەلێک کەسی رووناکبیرو تێکۆشەرو 
شاعیر دەناسێت و بە دیداریان شاد دەبێت. پاشان 
لەوێ الی  و  کولیجە  بۆ گوندی  دەینێرێت  باوکی 
مامۆستا مەال ئەحمەدی فەوزی درێژە بە خوێندن 
دەدات. ساڵ و نیوێکیش الی فەوزی دەخوێنێت و 
لەوەوە شارەزایی لە زمانو ئەدەبی کوردیدا پەیدا 
دەکات و هەستی شاعیریی چەکەرە دەکات. فەوزی 
خۆشەویستیی نیشتمانو نەتەوە لە ناخیدا دەچێنێت. 
هێمن و سەاڵحی کوڕی ساڵی ١٩٣٨ کە تەمەنی 
دەگاتە ١٧ ساڵی دەست لە خوێندن هەڵدەگرێت و 
لەگەڵ  رۆژ  بە  گوندی شیالناوێ.  بۆ  دەگەڕێتەوە 
باوکیدا بە کشتوکاڵ و شەوانیش خۆ بە خوێندنەوەی 
خەریک  فارسییەوە  رۆژنامەی  و  گۆڤار  و  کتێب 
دەکات. وردەوردە هاتوچۆی مەهاباد دەکات و لەگەڵ 
کۆمەڵە الوێکی هوشیار و ئازادیخواز دەبێتە هاوڕێ. 
کوردییان  رۆژنامەی  و  گۆڤار  کتێبو  الوانە  ئەو 
گیردەکەوێت و بۆ خوێندنەوە دەیاندەن بە هێمن-
یش. ساڵی ١٩٤١ لەپاڵ کشتوکاڵ و ئاژەڵدارییدا 
هێدی  هێدی  و  دەکات  شیعرنووسین  بە  دەست 
بەاڵم  دەنووسێتەوە.  دەفتەرێکدا  لە  شیعرەکانی 
بە شیعر  نابێت کە کوڕەکەی  باوکی پێی خۆش 
نووسینەوە خەریکبێت و ببێتە شاعیر، بۆیە کاتێک 
دەست،  دەکەوێتە  هێمن-ی  شیعرەکانی  دەفتەری 
و  دەبێت  زویر  لێی  و  دەیسوتێنێت  دەمودەست 
سەرزەنشتی دەکات. ڕۆژی پێنج شەممه، ٢٤-٠٨-
١٩٤١ لە کێڵگەکەی خۆیان دەبێت لەپڕێکدا دوو 
خوارێ.  فڕێدەدەنە  بەیاننامە  دەبنو  پەیدا  فڕۆکە 
کاتێک هێمن دانەیەکی لەو بەیاننامەیە دەستدەکەوێت 
کوردی  زمانی  بە  دەبینێت  دەیخوێنێتەوە،  و 
نووسراوە. ئیدی لەخۆشییاندا شاگەشکە دەبێت. لە 
ناوەرۆکی بەیاننامەکەوە ئەوەی بۆ رووندەبێتەوە کە 
بوونو  سۆڤییەت  دەوڵەتی  هی  فڕۆکەکان 
بەیاننامەیە  ئەو  باڵوکردنەوەی  لە  مەبەستیشیان 
ئەوەیە کە بە خەڵکی کوردستان رابگەیەنن لەشکری 
سوور هاتوەتە خاکی ئێرانەوەو وا بەرەو ناوچەکانی 
کوردستان بەڕێوەیەو با خەڵکی کوردستان بە هێزی 
رزگارکەر  هێزێکی  وەک  نەزاننو  داگیرکەریان 
سۆڤێت  یەکێتی  ئیدی  لێبکەن.  پێشوازییان 
بریتانیاش  دەوڵەتی  ئێرانو  سەرووی  ناوچەکانی 
ناوچەکانی خواروو و ناوەڕاستی ئێران دەخەنە ژێر 
کۆنترۆڵی خۆیانەوە. ڕۆژی یەکشەممه، ١٩٤٢-٠٨-
رووناکبیرو چاالکەکانی  لە کەسە  ١٦ دەستەیەک 
)کۆمەڵەی  ک،  ژ.   ‹ کۆمەڵەی  مەهاباد  شاری 
ژیانەوەی کوردستان( دادەمەزرێنن و حسێن فروهەر 
بە سەرۆکی کۆمەڵە هەڵدەبژێرن. لەو رۆژانەدا هێمن 
لە تەورێز دەبێت. کاتێک بۆ مەهاباد دەگەڕێتەوە، لە 
لە  و  زەبیحی-یەوە  مامۆستاعەبدولڕەحمان  رێگای 
ماڵی حسێن فروهەر پەیوەندیی بە کۆمەڵەی ژ. ک. 
ەوە دەکات و ناوی نهێنیی هێمن بۆخۆی هەڵدەبژێرێت 

و ژمارەی ئەندامێتیشی 55 دەبێت. لە کۆبوونەوەی 
خواپەرست  چیای  بناری  لە  کە  ئاپریلی ١٩٤٣دا 
کە  بڕیاردەدات  ک.  ژ.  کۆمەڵەی  سازدەدرێت، 
ئۆرگانی خۆی بە ناوی نیشتمان دەربکات. هێمن 
شاعیرێکی  وەک  و  بەدیسیپلین  ئەندامێکی  وەک 
نیشتمانپەروەر لە دووەم ژمارەی گۆڤاری نیشتمانەوە 
هەتاکو دواژمارەی بە شیعرو وتار بەشدارییدەکات. 
کاتێکیش لەسەر بنەماکانی کۆمەڵەی ژ. ک. حزبی 
لە  هێمن  دادەمەزرێنرێت،  کوردستان  دیموکراتی 
ریزەکانی ئەو حزبەدا تێکۆشانی خۆی درێژەپێدەدات. 
دواتریش لە گۆڤار و رۆژنامەکانی کۆماری کوردستاندا 
وتارو شیعر دەنووسێت و ئەرکە حزبییەکانی خۆیشی 
بۆنە و کۆبوونەوەکاندا  لە  ئەنجامدەدات. هەروەها 
خرۆش  جۆشو  دەخوێنێتەوەو  شیعر  بەردەوام 
١٩٤٦-١١-١٦دا  لە  هێمن  بۆنانەوە.  ئەو  دەخاتە 
لەگەڵ کچی خاڵی خۆی بە ناوی ئایشە زەماوەند 
دەکات و خێزان پێکدێنێت. بەرهەمی ئەو هاوسەرییە 
کوڕێک دەبێت و ناوی دەنێن سەاڵح. مانگێک دوای 
دەڕوخێت.  کوردستان  کۆماری  هێمن،  زەماوەندی 
کوردستان  بەسەر خەڵکی  باڵ  نائومێدی  بەوەش 
بەتایبەتی  ژێرسایەی کۆماردا  بەگشتی و خەڵکی 
دەکێشێت. ڕۆژی ١٩٤٦.١٢.١٧ سوپای داگیرکەری 
گوندە  شارو  مەهابادو  شاری  دەگەڕێتەوە  ئێران 
ئازادکراوەکانی دیکەو وەک پیشەی هەمیشەیی خۆی 
روناکبیران  تێکۆشەرانو  راونانی  گرتنو  بە  دەست 
دەکاتەوە. هێمن لەو دەمەدا خۆ دەگەیەنێتە الی 
خاڵی، شێخ محەمەدی کوڕی شێخی بورهان، و لە 
خانەقای شێخی بورهان دەمێنێتەوە. بەو جۆرە لە 
تووشی  لە خانەقا  رزگاری دەبێت.  زیندان  گرتنو 
جێدا  لە  مانگ  دوو  و  دەبێت  گرانەتا  نەخۆشی 
دەکەوێت. دوایی تاڕادەیەک باش دەبێت و دەچێتەوە 
کەسوکاریدا  خێزانو  لەنێو  خۆیانو  گوندەکەی 
لە   ١٩٤٧.٠٣.٣١ ڕۆژی  دەگوزەرێنێت.  ماوەیەک 
ماڵی خۆی خەریکی کتێب  لە  کاتێکدا کە هێمن 
گوندەکەیاندا  لە  هەواڵ  دەبێت،  خوێندنەوە 
برایو  سەدری  محەمەدو  قازی  کە  باڵودەبێتەوە 
محەمەد حسێن-ی ئامۆزای، لە مەهاباد لەسێدارە 
دراون. ئەو رووداوە دڵتەزێنە کار لە ناخی هێمن 
دەکات و ناسۆرێکی گەورە لە دڵیدا دروستدەکات. 
لەگەڵ  هێمن  له١٩٤٧.٠٤.٠٣دا  دواتر  رۆژ  سێ 
بەرەو  هاوڕێیدا  تێکۆشەری  و  هەژار  کەسێکی 
هێمن  کاتێک  بەڕێدەکەون.  قەاڵدزێ  شارۆچکەی 
دەگاتە ناو قەاڵدزێ، دەمودەست پۆلیس دەیگرێت. 
دوو کەس بەبێ ئەوەی هێمن بناسن بۆی تێدەکەونو 
دوو  لەو  یەکێک  رزگاریدەکەن.  پۆلیس  لەچنگی 
کەسانە مەالیەک دەبێت، هێمن دەباتە الی خۆیو 
ماوەیەک وانەی پێدەڵێتەوەو الی خۆی دەیپارێزێت. 
کوردستان  رۆژهەاڵتی  بارودۆخی  ماوەیەک  دوای 
هێمن-یش  ئیتر  دەبێتەوە.  ئارام  تاڕادەیەک 
بە  دەست  خۆیو  کەسوکاری  بۆناو  دەگەڕێتەوە 
کشتوکاڵو ئاژەڵداریی دەکاتەوە. لەو دەمەدا حزبی 
تودەی ئێران بە ئاشکرا خەبات دەکات و گۆڤارو 
لەپاڵ  هێمن  باڵودەکاتەوە.  جۆراوجۆر  رۆژنامەی 
ئیشوکاری رۆژانەیدا بە خوێندنەوەی ئەو چەشنە 
باڵوکراوانەوە خۆی سەرگەرم دەکات. هاوکات دەستە 
الوێک بە هاوکاریو رێنوێنیی حزبی تودەی ئێران، 
کوردستان  دیموکراتی  حیزبی  وردەوردە 
دەرفەتی  ئەوەندەی  هێمنیش  زیندوودەکەنەوە. 
و  دەبێت  الوانە  ئەو  هاوبیری  هاوکارو  دەبێت 
ڕۆژی  دەکاتەوە.  دوپات  بۆیان  خۆی  پشتیوانیی 
یادی  لە  بەشداریی  شا  حەمەڕەزا   ١٩٤٩-٠٢-٠٤
لە  تاران دەکات.  لە  دامەزراندنی دانشگای حقوق 
شا  فەخرارایی  ناسر  ناوی  بە  الوێک  ناوەختێکدا 
هاوکات  دەکات.  برینداری  گوللەو  بەر  دەداتە 

بە  دەکەنو  الوە  لەو  دەستڕێژ  شا  پاسەوانەکانی 
سەعات  چەند  پاش  دەکەنو  برینداری  سەختیی 
دەمرێت. هەر ئەو رۆژە بە ئاشکرا حزبی تودەی 
راونانی  گرتنو  شااڵوی  و  دەکرێت  تاوانبار  ئێران 
رابەرانو ئەندامانی ئەو حزبە لە سەرتاسەری ئێراندا 
دەستپێدەکات. گرتن و زیندانیکردنی رووناکبیرانو 
گەلێک  دەگرێتەوە.  کوردستان-یش  تێکۆشەران 
کەس دەگیرێنو هەندێکیش دیسان ئاوارە دەبنەوە. 
هێمن وەک سەدان مرۆڤی ئازادیخوازی کورد ماوەیەک 
خۆی دەشارێتەوە. لەو سەروەختەدا لە ئێراندا گرانی 
دادەکەوێت و ژیانی هەزارەها خێزان دەکەوێتە بەر 
هەڕەشەی لەبرسامردن. هێمن بە چاوی خۆی زۆر 
دیمەنی تراژیدیو دڵتەزێنی ئەو رۆژانە دەبینێت و 
ناسۆرێکی گەورە لە دڵیدا دروستدەکات. خۆی و 
کەسوکارەکەی ئەوەندەی لە توانایاندا دەبێت بەپیر 
ئەو خەڵکە برسییانەوە دەچن کە روو لە گوندەکەیان 
دەکەن؛ فریایان دەکەون و تێریان دەکەن. ساڵی 
بە  ئێران  نەوتی  خۆماڵیکردنی  بزوتنەوەی   ١٩5١
رابەریی دکتۆر موسەدیق پەرەدەستێنێت و پەل بۆ 
لە  دەهاوێت.  ئێران  شارۆچکەیەکی  و  شار  گشت 
سەرۆک  دەبێتە  موسەدیق  دکتۆر  ١٩5٢-٠٧-٢٢دا 
لە  خۆیان  پشتیوانیی  خەڵک  ئێرانو  وەزیرانی 
و  شا  بە  جێ  بەوەیش  دەردەبڕن.  حکومەتەکەی 
دارودەستەکەی لەق دەبێت. وردەوردە هەلومەرجێکی 
جێگیر  ئێراندا  لە  دیموکرات  و  ئازاد  تاڕادەیەک 
چاالکیی  هێدی  هێدی  کوردستانیش  لە  دەبێت. 
الوانو  دەستپێدەکاتەوەو  رۆشنبیریی  سیاسیو 
رووناکبیرانی کورد بە نهێنیو نیمچە ئاشکرا دەکەونە 
رووناکبیرو  ئەو  لەگەڵ  هەمیشە  هێمن  کارکردن. 
تێکۆشەرانە هاودەمو هاوبیر دەبێت. بەاڵم ئەو لەوەدا 
لەگەڵیان ناکۆک دەبێت کە ئەوان بیر لەوە ناکەنەوە 
رۆژنامەو باڵوکراوە  زمانی کوردی گۆڤار و  بە  کە 
دەربکەنو لەو هەلومەرجەدا بە کارێکی گرنگی نازانن. 
هێمن رێنوێنییان دەکات و هانیاندەدات هەرچی زووە 
گۆڤارو رۆژنامە بە زمانی کوردی دەربکەنو لەنێو 
سەرەنجام  باڵویانبکەنەوە.  کوردستاندا  خەڵکی 
دەستەیەک لەو الوە تێکۆشەرانە بۆچوونەکەی هێمن 
دەرکردنەوەی  بە  دەست  کە  بڕیادەدەن  دەسەلمێننو 
رۆژنامەی کوردستان بکەن. بەاڵم بەر لەوەی کە ئەوان 
کۆمەڵێک   ١٩5٣.٠٨.١٩ رۆژی  بنێن،  هەنگاو  یەکەم 
ئەفسەر بە پاڵپشتیی ئەمریکا و بریتانیا کودەتایەک لە 
دژی حکومەتی دوکتۆر موسەدیق بەرپادەکەن و جارێکی 
بە  دەگێڕنەوە.  حوکم  بۆسەر  شا  حەمەڕەزا  دیکە 
گەڕانەوەی حکومەتی شا، گرتنو راونانی ئازادیخوازان 

دەستپێدەکاتەوە. هێمن وەک سەدان الوی تێکۆشەری 
هەر  پاشان  دەشارێتەوە.  خۆی  دیکە  جارێکی  کورد 
بەاڵم  ماڵومنداڵی خۆی.  نێو  دەچێتەوە  بێت  چۆنێک 
هەمیشە لەژێر چاودیریی پۆلیسدا دەبێت و گەلێک جار 
ئەمسەرو ئەوسەری پێدەکەن. هەر لەو سااڵنەدا دوچاری 
نائومێدیو رەشبینیی دەبێت و ماوەی چەند ساڵ پێوەی 
توانای  و  هێز  کە  لێدەکات  وای  ئەوەش  دەتلێتەوە. 
ژیانێکی  و  نەمێنێت  نووسینی  شیعر  و  دەربڕین 
گۆشەگیرانە بۆخۆی هەڵبژێرێت. سااڵنی ١٩٦٧-١٩٦٨ 
بزووتنەوەی رزگاریخوازیی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
پێدەنێتە قۆناغێکی نوێو دەستەیەک الوی شۆڕشگێڕ 
خەباتی سیاسیو چەکداریی پێکەوە گرێدەدەنو لەبەرامبەر 
لەشکری داگیرکەری دەوڵەتی شادا دەست بە شەڕی 
پارتیزانی دەکەن. لە هەندێک لەو شەڕ و پێکدادانانەدا 
چەند الوێکی ئازا و رووناکبیر شەهید دەبنو تەرمەکانیان 
دەکەونە دەست ژاندارمەکانی رێژێمی شا و بەسەر جادەو 
شەقامەکاندا رایاندەکێشنو بێحورمەتییان پێدەکەن. ئەم 
شوێنی  ناوچەو  چەند  لە  جەرگبڕانە  دیمەنە  چەشنە 
کوردستان دوبارە دەبنەوەو لە سەرتاسەری کوردستاندا 
رق و بێزاریی خەڵک دەگاتە ئەوپەڕی. هێمن وەک هەر 
مرۆڤێکی ئازادیخوازی کورد بەو هەوااڵنە خەم و پەژارە 
دایدەگرێت. هاوکات کۆمەڵێک الوی هۆشیار خۆ لە هێمن 
و گەلێک رووناکبیری دیکە نزیک دەکەنەوە و هێزو تین 
بە بەریاندا دەکەنەوەو بەرەو تێکۆشان هانیاندەدەنەوە. 
هێمن زوو دێتەوە سەر خۆ و لە جاران شێلگیرتر دەستبە 
خۆی  ماڵومنداڵی  سەرنجام  دەکاتەوە.  تێکۆشان 
دەکات.  کوردستان  چیاکانی  لە  روو  و  جێدەهێڵێت 
ماوەیەک لەگەڵ هەژار پێکەوە دەژین. پاشان بڕیاردەدات 
کە لەنێو ریزەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێراندا 
درێژە بە تێکۆشانی خۆی بداتەوە. کادیر و ئەندامانی ئەو 
حزبە بە سنگفراوانییەوە پێشوازیی لێدەکەن. لە مانگی 
حوزەیرانی ١٩٦٩دا کۆنفرانسی دووەمی حزبی دیموکراتی 
کوردستانی ئێران لە گوندێکی نزیک قەاڵدزێ دەبەسترێت. 
ئەو کۆنفرانسە دەبێت و  بەشدارانی  لە  یەکێک  هێمن 
لەگەڵ چەند کەسی تێکۆشەری دیکەدا تێدەکۆشێت بۆ 
وەالنانی کێشە شەخسیو الوەکییەکانو وەگەڕخستنەوەی 
حزبەکە. هەر لەوێیشدا بە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی 

هەڵدەبژێردرێت. 

درێژەی هەیە


