
باسی ڕووداوەکەی دارسەیران و کاردانەوەی خەڵک و کۆمەڵگای 
مەدەنی و حیزبە سیاسییەکان باسێکی گرینگ و جیگەی سەرەنجە. 
ئەو ڕووداوە بۆیە گرینگە کە دوو دیوی دۆخی کۆمەڵگای کوردستان 
باس دەکا. الیەنێک کە لە ئاکامی دەسەاڵت و پەروەردە و یاسا 
و شێوەی بەڕێوەبردنی واڵت لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە و تا 
ڕادەیەکیش بەرانبەر بە دەساڵتی پاوانخوازی شیعە، چووەتە ئەو 
پەڕی توندئاژۆیی و ڕێگەی هاومەرامەکانی لە ناوچەکە گرتووەتە 
بەر و دەیەوێ بە پشتبەستن بە هەڕەشە و تۆقاندن ڕێگە لە ژیان 
و دەربڕینی ئازادی خەڵک بگرێ و الیەنێک کە ئامادە نییە سەر 
بۆ تاریکی و دواکەوتوویی دانەوێنێ و لە بەرانبەردا ڕاوەستاوە و 
خۆی لە قاڵبی کاردانەوەی ژنان و دانیشتوانی ناوچەکە و هەموو 
کوردستان دەنوێنێ و هەوڵ بۆ ئەوە دەدا سەرەڕای هەموو بەربەست 
و ڕێگری یاسایی و هەموو هەوڵی حکوومەتی ئێران کە تاوانباری 
سەرەکیی دۆخەکەیە، نەهەێڵێ تاریکپەرەستان بە تۆقاندن و تیرۆر 

بااڵدەست بن و هێژمۆنیی خۆیان بەسەر خەڵکدا بسەپێنن. 
خەڵکی کوردستان خاوەن مێژوویەکی دوورودرێژی پێکەوەژیانی 
و  ناوەندەی  حکوومەتی  دەسەاڵتی  ئەوکاتەی  تا  و  ئاشتیانەن 
دەستێوەردانی دەرەکی لێیگەڕابێتن توانیویانە بە بیر و فیکری 
جیاوازەوە لە نێشتمانێکدا بژین و کەس ڕێگە لە ژیانی ئازاد و 
سەربەستی کەسی دیکە نەگرێ و خەڵک بە ئایین و بۆچوونی 
جیاوازەوە و خەڵکانێک کە هیچ ئایینەکیان نەبوو توانیویان پێکەوە 
بەاڵم  نەکا.  ژینی کەس  و  بوون  لە  و کەس هەڕەشە  هەڵکەن 
ئێراندا  ئیسالمیی  توتالیتێری  ئاکامی دەسەاڵتی حکوومەتی  لە 
و لە ئاکامی هەوڵی دەسەاڵتە دواکەوتووەکانی دیکەی ناوچەکە 
بۆ نانەوەی پێگە و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی خۆیان لە 
ڕێگەی دەستوپێوەندەکانیانەوە دۆخەکە ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە 
و توندوتیژی پەرەی سەندووە و هەڕەشە لەسەر پێکەوە ژیانی 

خەڵک زۆری کردووە. 
لەم نێوەدا حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دوو الوە دەوری 
پەروەردە  یەکەم   بووە.  خراپی  کاریگەریی  و  دەگێڕێ  خراپ 
دەسەاڵتی  ژێر  لە  تەواوەتی  بە  کە  ڕاگەیاندن  دەزگاکانی  و 
حکوومەتێکی دواکەوتووی ئایینیدان کاریگەریی خراپیان لەسەر 
میشک و بیری مندااڵن و الوان هەبوو و کولتووری توندوتیژی و 
قەبووڵ نەکردنی کەسانی بیرجیاواز و دابەشکردنی دونیا بە ڕەش 
و سپییان باڵوکردووەتەوە کە یەکێک لە هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی 
کردنی  قەبووڵ  و  تولرانس  کەمبوونەوەی  و  توندوتیژی  ئاستی 
یەکدیە. دووهەم سیستەمی دەسەاڵت لە ئێران بەدەست مەالیانی 
شیعەی دوازدە ئیمامییەوەیە کە بێجگە لە بەشێکی بچووک لەوانەی 
بڕوایان بەو مەزهەبە هەیە کەسی دیکە بە ڕەسمی ناناسن و ئەو 
کەسانەی باوڕیان بە ئایین نییە هەردەم لەبەر هەڕەشەی کوشتن و 
زینداندان و ئەو کەسانەی دیکەش کە ئایین یان مەزهەبی دیکەیان 
و  ئازار  تووشی  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  درێژایی  بە  هەیە 
گوشار و بێحورمەتی بوون، ئەم شێوازە پاوانخوازانەی حکوومەتی 
ئێران وای کردووە کە الیەنە توندڕەوەکان کە پشتیوانیی دەسەاڵت 
و حکوومەتانی دیکەیان لە پشتە هەوڵ بدەن لە تووڕەیی خەڵک و 
ئەو گوشارەی لەسەر خەڵکە لە بەرژەوەندیی خۆیان و بۆ ڕاکێشانی 
خەڵک بەالی توندڕەویی ئاینییدا کەلک وەرگرن. کۆی ئەم فاکتۆرانە 
بە گشتی کاریگەریی نەرێنیی لەسەر فەزای سیاسیی کوردستان 

بووە و ئاسەواری خراپی لەسەر دۆخەکە داناوە. 
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نیزیک  ئیسالمی  کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  لە 
دەبینەوە، گفتگۆکانی ئێران و واڵتانی ڕۆژئاوا لە 
جەریان دایە، دەوڵەتی نوێ لە ئامریکا هاتۆتە 
بابەتانەو  ئەو  لە سەر  قسەوباس  بۆ  سەرکار، 
قسەو  ڕووداوانەدا  ئەو  نێوان  لە  کورد  ڕۆڵی 
ئێلخانیزادە  عومەر  هاوڕێ  لەگەڵ  باسێکمان 
دواڕۆژ  داوە کە ثێشکەشی خوێنەرانی  ئەنجام 

دەکرێت:
ئیسالمی  کۆماری  بارودۆخی  ئێوە  دواڕۆژ: 
لەم  چاولێکردن  دەبینن؟بە  چۆن  لەمرۆدا 
ئێوە  بڕوای  بە  ئایا  ڕووداوەکان  و   بارودۆخە 
کۆماری  ساختاری  لە  داهاتوودا  لە  شانسێک 
ئیسالمیدا دەبیندرێت یا خود چۆنە و ئەرزیابی 
ئیسالمی  کۆماری  بارودۆخی  ئەمڕۆی  لە  ئێوە 

چییە؟

هاوڕێ عومەر: من پێموایە کۆماری ئیسالمی 
ئێران بارودۆخێکی خراپی هەیە، یەکەم ناتوانی 
خۆی ڕابگریت،  لەدەرەوەی سنوورەکانی وەک 
رابردوو ئیمکاناتی نەماوە و دژایەتی بەرامبەری 
زۆرە، چ لە لوبنان چ لە عێراق چ لە سووریە 
زەختی  لەسەرە،  ناوچەیی  دەوڵەتانی  زەختی 
ناوەوە  لە  دووهەم  لەسەرە.  زڵهێزەکانی 
یەکجار زۆرن، دەبینین کە هیچ  ناڕەزایەتێکان 
ڕۆژێک نییە کە لە یەکیک لە شارەکانی ئێران لە 
ماڵ خوراوەوە بگرە تا تا خانەنشین و کرێکاران 
دیارە  ئاشکرا  بە  ئەوە  و  دەرنەبڕن  ناڕەزیەتی 
زۆر  ئێستادا  لە  گشتی  بە  ئێران  خەڵکی  کە 
زۆرتر لە جاران دژی کۆماری ئیسالمین و نا بۆ 
ئەوەیە  دەڵێن. سێیەم شت  ئیسالمی  کۆماری 
ناودەسەاڵت خۆی شێواوە، لە گەندەڵی و فساد 
ڕا بیگرە تا کێشەکانی ناودەسەاڵت پەرەی ئە 

ستاندووە. چواروم ئەوەیە هەتا دێت لە بیروڕای 
گشتی جیهانیدا بەتایبەت لەم کارانەی لەم 

کۆتاییدا )لە دووساڵی ڕابردوودا( کردوویوتی، 
لە  پێموایە  من  بۆیە  بەدناوە،  و  زڕاوە  ناوی 
هەلوومەرجێکی خراپدا بەسەر دەبات، تەنانەت 
ئەو وتووێژەی ئێستای بەرجامیش من چاوەڕوانی 
ئەوە ناکەم کە بگات بە ئامانج، بۆیە من الم 
وایە ڕژیمێک کە لەدەرەوەی سنوورەکانی وردە 
هەموو  )ئێران  بێتەوە  کەم  دەسەاڵتی  وردە 
ناوەوە  لە  نابوو(،  ئەمەدا  لەسەر  خۆی  هێزی 
پێیوەندی  لە  کردبێت،  زیادی  تێیدا  دژایەتی 
ناونەتەوەییدا زیاتر تەریک کەوتبێتەوە، بواری 
ئابوورێکەی رووخاو ووێران بێت و نەتوانێ لەم 
دەسەاڵتەکەی  ناو  یەکگرتوویی  هەڵوومەرجەدا 

خۆیدا ڕابگرێت،
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دۆخی ژنانی کرێکار و پێویستیان 
بە ڕێکخراوەیی بوون

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

ئەسعەد دروودی

دارسەیران هێمای کۆڵنەدان بەرانبەر بە دواکەوتوویی
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بوونەوەی  باڵو  بە  لەمەوپێش  ماوەیەک 
هەڵپەڕکێی  و  کوردی  گۆرانیی  کلیپێکی 
گرووپی دیالن لە کاناڵی یەکی تەلەویزیۆنی 
دووبەرەکیی  و  کێشە  ئیسالمی،  کۆماری 
گۆرانییە  کلیپە  ئەو  لێکەوتەوە.  نەتەوەیی 
لە شاری ورمێی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تۆمار 
هۆی  بە  بوو  بابەتە  ئەو  هەر  کە  کرابوو 
ڕەخنەی سەختی تورکە توندڕەوەکانی واڵتی 
یەکێکە  ورمێ  ئەو کەسانە  بڕوای  بە  ئێران. 
لە شارگەلی تورک نشین و کوردەکان وەک 
میوانێکی کۆچ کردوو بۆ ئەو شارە لە قەڵەم 

دەدەن و هیچ مافێک بۆ نەتەوەی 

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

بزوتنەوەی شۆرشگێرانەی کوردوستان

مێژووکۆمەڵگاتایبەت

...بۆ ل 16 ...بۆ ل5 ...بۆ ل 4

لە 11هەمین ساڵیادی لەسێدارەدرانی 
فەرزاد کەمانگەر و چوار زیندانیی 

سیاسیی کوردی دیکەدا

ع.دامون-مەریوان

دووبەرەکیی نەتەوەیی لە ورمێ، 
کەڵکی سیاسی بۆ تاران

کاوان موکری

سەفەرێک بۆ اڵی 
ئەوڤیندارانی شۆرش لە چیا 

بۆتێ بەرزەکانی 

عەزیز ئاجیکەند

هاوڕێ عومەری ئێلخانیزادە سکرتێری کۆمەڵە:

  ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان، گرنگترین هاوپەیمانی سیاسییە

 ،١٤٠٠ مەی  مانگی  ٣ی  دووشەممە 
لەسێدارەدانی  ساڵیادی  ١١هەمین  بە 
و  مرۆڤ  مافی  چاالکی  کمانگر  فرزاد 
حەیدریان،  عەلی  زیندانیکراو،  مامۆستای 
و  عەلەمهوولی  شیرین  وەکیلی،  فەرهاد 
بەربەریە  الیەن  لە  ئیسالمیان،  مەهدی 
کۆماری  بکوژی  ڕژێمی  ئیسالمییەکانی 
پاش  ئێڤینە.  زیندانی  لە  ئیسالمی 
تێپەڕبوونی ١١ ساڵ لەو تاوانەی حکوومەتی 
بەخاکسپاردنیان  شوێنی  هێشتا  ئێران، 
دوای نادیارە و حکوومەت ئامادە نەبوو بە 

کەسوکاریانی ڕاگەیەنێ.  
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چەند  هەر  دیاردەیەکە  ویشکەساڵی 
ساڵ جارێک، لە ئاکامی کەم بوونەوەی  
رێژەی باران بارین  بە بەراورد لەگەڵ  
هەر  لە  درێژماوە،  ئاسایی   رێژەی 
ناوچەیەک لە گۆی  زەوی روو دەدات. 
درووست  سەرەتای   لە  ویشکەساڵی 
بوونی شارستانیەت تا ئێستا، وەکوو   
کە  سرووشتی  بەاڵکانی   لە  یەکێک 
مرۆڤ   چاالکی   سەر  لە  کاریگەریی 
بوونەوەی  کەم  ناسراوە.   هەبوو 
هۆی   دەبێتە  ویشکەساڵی   و  بارین 
ئاوی   سەرچاوەکانی  کەمبوونەوەی 
ویشک  و  زەوی  داڕمانی  و  ژێرزەویی 
باسە  شایانی    . لەوەڕگە  بوونی 
رۆڵی   دیاردەیە   ئەو  روودانی  لە  
  77 سەدا  لە  مرۆیی   فاکتەرەکانی 
سەدا  لە  سرووشتی  فاکتەرەکانی  و  
2٣ کاریگەری هەیە . لە سالی ١٤٠٠ 
ویشکەساڵییەکی سەخت لەسەر واڵتی 
ئێران زاڵ دەبێت. ئێران لە ناوچەیەکی 
رێژەی  و  دایە  نیوەویشک  و  ویشک 
هەروەها  و  کەمە  زۆر  بارین  باران 
بارین   باران  نایەکسانی  بوونی  دابەش 
سرووشتی  هۆکارەکانی  لە  ئێران  لە 
لەسەدا 7٥  ئێرانن.  لە  ویشکەساڵی  
ی بارانێک کە لە ئێران دەبارێت تەنیا 
ئێران  زەوییەکانی  2٥ی   لەسەدا 
هۆی  بۆتە  ئەوە  هەر  و  دەگرێتەوە 
ناوچەکانی  زۆربەی  لە  ویشکەساڵی  
لە  کە  واڵت    ٣٣ نێوان  لە  ئێران. 
بواری ویشکەساڵی،  پلەبەندی کراون 
١٤ واڵت لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدان  و 
 ١٣ رێژەی  لە  پلەبەندیەدا  لەو  ئێران 
سال  لەسەرەتای  دەبینێتەوە.  خۆی 
کەم  ئێران  لە  باران  رێژەی  ئێستا  تا 
ساڵی  لەگەڵ  بەراورد  لە  و  بۆتەوە 
رابردوو یەک لەسەر سێ کەم بۆتەوە. 
سروشتی  هۆکارەکانی  لە  تر  یەکی 
ویشکەساڵی لە ئێران کەم بوونی باران 

و گەرم بوونی زیاتری گۆی زەویە.
دەسەاڵتدارانی  هەڵەکانی  سیاسەتە   
گشتیی  پالنێکی  نەبوونی  ئێران، 
لەهۆکارەکانی  ئاو  بەڕێوەبردنی  بۆ 
ئێرانن.  لە  ویشکەساڵی  مرۆیی  
بەرێوەبردنی هەڵەی پالنەکانی ئاو لە 
کێشەی  کە  ئەوەی  جێگای  لە  ئێران 
بکات  چارەسەر  ئێران  لە  ئاویی  کەم 
بەڵکوو کێشەی زۆرتری  سەبارەت بە 
کردووە  ساز  ئێران  لە  ئاو  بارودۆخی 
.هەروەها جیاوازی لە شێوازی دابەش 
کردنی ئاو ئەوەی کە دەسەاڵتداران بۆ 
ئیزنی  خۆیان  کاڵی   و  کشت  و  باغ 
و  هەیە  قووڵیان  بیری  هەڵکەندنی 
سروشتیی  سەرچاوەکانی  لە  دەتوانن 
خەڵکی  بەاڵم  وەربگرن  کەڵک  ئاو 
ئاسایی تەنانەت بۆ دابین کردنی ئاوی 
خواردنەوە کێشەیان هەیە و لە زۆربەی 
خواردنەوە  بۆ  ئاو  ئێران  ناوچەکانی 
کەم  هۆکارەکانی  لە  تر  یەکێکی  نیە. 
ئاویی لە ئێران بەکار هێنانی ناکارامە 

و بە فیڕۆ دانی ئاو بەتایبەتی لە بەشی 
لە  زۆر  بەکارهێنانی  و  کاڵ  و  کشت 
لە  زۆرتر  بەاڵم  ئاوە.  سەرچاوەکانی 
قەیرانی  و  ئاویی  کەم  هۆکارێک  هەر 
ئاو لە ئاکامی بەرێوەبردنی ناکارامەی 
ویشکەساڵی   ئێرانە.  لە  دەسەاڵتداران 
ژیان  لەسەر  راستەوخۆی  کاریگەریی 
لە  هەیە.  ئێران  خەڵکی  ئابوریی  و 
سەدا ١٥ی زەویی ئێران بۆ کشتووکاڵ 
زەویانەی   ئەو  لەرێژەی   و  بەکاردێت 
بەکاردێت  کاڵ  و  کشت  بۆ  کە 
ئاوی  چاوەکانی  لەسەر  ٩2ی  لەسەدا 
داهاتی  زۆربەی  و  بەکاردێنێت  ئێران 
کوردستان  تایبەتی  بە  ئێران  خەڵکی 
و  دەبێت  دابین  کشتوکاڵ  رێگەی  لە 
دەبات.  ناو  لە  کشتوکاڵ  ئاویی  کەم 
باروودۆخی کشتووکاڵ لە کوردستان 
زۆر جیاوازیی لەگەل ئێران نییە . 
لەسەد  تا ٣٥   ١٤٠٠، ٣٠ لە ساڵی 
رێژەی باران بارین کەمی کردووە، 

جگە لەوە درووست کردنی زیاتر لە 
٥٠ بەنداو و بەربەست لە  کوردستان 
کەرتی  لەسەر  نەرێنی  کاریگەریی 
ئاستی  دابەزینی  بووە.  کشتووکاڵ 
بەرهەمهێنانی  و  کشتووکاڵ 
بوونەوەی    کەم  و  کشتووکاڵ 
لەوەڕگە و دارستانەکان، زۆربوونی 
و  ئاو  بوونی  کەم  کەوتنەوە،  ئاگر 
جووتیاران   داهاتی  بوونەوەی  کەم 
و  کارامە  نا  سیستەمی  بەرهەمی 
شایەنی   . کوردستانە  لە  گەندەڵ 
کێشە  بەسەر  بوون  زاڵ  باسە، 
ویشکەساڵی   وەک  سرووشتیەکان 
پێویستی بە بەرێوەبردنی درووست 
بە  ئێران  لە  زانستیانە هەیە کە  و 
و  ناکارامە  سیستمە  ئەو  بوونی 
زۆر  ئامانجە  بەو  گەیشتن  گەندەڵە 

نادیارە.

1400ی  سالی  لە  کوردستان  و  ئێران  لە  ویشکەساڵی  و  ئاو  قەیرانی 

سەیران مستەفازادە توندئاژۆیی ئاینیی سوننیەکان لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
سەرەڕای ئەوەی تا ڕادەیەکی زۆر بەرانبەر بە پاوانخوازیی 
شیعە و بە پشتیوانیی دەسەاڵتە سوننیەکان ناوچەکە 
خۆی تەیارکردووە و ڕێکخستووە بەاڵم هێشتا بە جۆرێک 
ڕێگەیان  ئیسالمی  کۆماری  کاربەدەستانی  الیەن  لە 
هەرچەن  لێناکرێ،  زۆریان  ڕێگرییەکی   و  پێدەدرێ 
جارجارە بۆ ئەوەی لە ژێر کۆنترۆڵی خۆیاندا بیانهێڵنەوە 
دەیانگرن و تەنانەت ژمارەیەکیشیان ئیعدام کراون بەاڵم 
هێشتا حکوومەت ئەوان بە نزیک لە خۆی دەزانێ و 
خوازی  پێشکەوتن  و  سکۆالر  بزووتنەوەی  ترسی  لە 
مێژوویی  پێشەنگی  و  هێما  کۆمەڵە  کە  کۆمەڵگا  ناو 
بووە، پێی باشترە کە ئەوان خاوەنی هێژمۆنی بن و 
خەڵک لە باتی مەیل و ویستی بەهێزی سکۆالریستی و 
پێشکەوتنخوازانە بکەونە داوی دواکەوتووی و ئیسالمی 

سیاسییەوە. 
ئەوەی لە دارسەیران ڕوویدا و کاردانەوەی خەڵک 
کوردستان  لە  دەریخست  سیاسییەکان  الیەنە  و 
نێوان  لە  ناتەباییەک  دیکە  کۆمەڵگای  زۆر  وەکوو 
سکۆالری  مەیلی  و  ئایینی  دواکەوتووی  مەیلی 
ئەمڕۆژیدا هەیە، یەکەمیان لە ئاکامی دەسەاڵت و لە 
ئاسەواری ٤ دەیە حکوومەتی ئیسالمی و دژکردەوە 
بەرانبەر بەوەدا و فاکتۆری دەرەکیی دیکەدا هەوڵی 
خۆسەپاندن دەدا و دووهەمیان لە ئاکامی خەبات 
و کاری خەڵک و حیزب و الیەنە پێشکەوتووەکانی 
کۆمەڵگا کوردستانی ڕۆژهەاڵت و بە شێوەی بەرچاو 
ڕەوتی کۆمەڵەدا بووەتە ویست و کولتووری زاڵی 
سیاسی لە کۆمەڵگادا کە دژی توندڕەوی و ئیسالمی 
سیاسی و نەیاری بۆچوونە سەدەناوەڕاستییەکانی 
سەلەفییەکانە و خوازیاری ئازادی و ئارامی و پێکەوە 

ژیانی خەڵک لە کوردستانە. 
و  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  و  سەلەفییەکان 
ئایینی  دواکەوتووە  و  تونداژو  الیەنە  و  ڕەوت  هەموو 
و نائایینییەکانی کوردستان دەبێ بزانن مەدەنییەت و 
سکوالریزم بە قووڵی بە جەستەی کوردستاندا ڕۆچووە 
بەتایبەت  و  توندڕەوی  دژی  مەیدانی خەڵک  هاتنە  و 
ئەو  کاردانەوەیەدا  لەو  ژنان  بەرچاوی  بەشداریی 

ڕاستییەی سەلماند. 

درێژەی سەروتار

رۆژی شەممە ١١ی گواڵن ئەمریکا بە فەرمی دەستی 
لە  هێشتا  کە  خۆی  سەربازی   2٥٠٠ کشانەوەی   بە 

ئەفغانستان ماون کرد.
 بڕیاری کشانەوەی  هێزەکانی  ئەمریکا  لە ئەفغانستان 
لە الیەن بەرپرسانی ویالیەتی قەندەهارەوە پێشوازیی 

لێکرا.
لە سااڵنی رابردودا  نزیک بە ٣٦ واڵتی ئەندامی  ناتو 
هەبووە.  چاالکیان  ئەفغانستان  لە  هاوپەیمانەکان  و 
بڕیار وایە کە تا دواین قۆناغی کشانەوەی هێزەکانی 
ناتۆ لە ئەفغانستان  دەهەزار سەرباز،  کە  بریتین لە  
2٥٠٠ سەربازی ئەمریکایی و ١١٠٠ سەربازی ئاڵمانی 
کە ئەرکی ڕاهێنانی هێزەکانی ئەفغانستانیان لە ئەستۆ 
.جۆبایدن  بکشێنەوە  ئەفغانستان  واڵتی  لە  بووە  
سەرۆک کۆماری ئەمریکا لە ناوەڕاستی مانگی ئاوریل 
دا رایگەیاند کە تا ١١ی سپتامبری  2٠2١ سەرجەم 
هێزەکانی  لە ئەفغانستان  دەکشێنێتەوە ، هاوکات  
لە  کە  رایگەیاند  ناتۆش  ئەمریکا  بریاری  لەگەڵ 
تەنیا چاالکی  و  نابێت   نیزامی  ئەفغانستان چاالکی 

مەدەنی  لە ئەفغانستان دەبێت.
و  ئەمریکا   نێوان  رێکەوتنی  واژۆکردنی   دوای 
ئەفغانستان   لە دەوحە کە لە مانگی دووی ساڵی 
کشانەوەی   سەر  لە  تاڵەبان  و  واشنگتن  2٠2٠دا  
هێزەکانی  ئەمریکا تا کۆتایی مانگی مەی 2٠2١   لە 
ئەفغانستان رێکەوتن، بەاڵم ئەمریکا ١١ ی مانگی ٩ 
هێرشی  ساڵیادی   بیستەمین   گەل  لە  هاوکاتە  کە 
چوونە  بۆ  ئەمریکای  بۆ  ئەلقاعیدە   تیرۆریستی  
دەرەوە لە ئەفغانستان  دیاری کردووە .راگەیاندنی ئەو 

تووڕەیی  هۆکاری  بە  بوو  ئەمریکا  الیەن  لە  رێکەوتە 
و  ئەمریکا  بە  هوشداریان   گرووپە  ئەو  و  تاڵەبان 
سەر   بۆ  هێرشەکان  کە  دا  هاوپەیمانان   هێزەکانی 

هێزەکانی دەرکی  دەست  پێدەکەنەوە.
ژێر  لە  ئەفغانستان  لە  ناتۆ  هێزەکانی   کشانەوەی  
رێوشوێنی ئەمنی توند و دانانی  چەک و چوڵی قورس 

ئەنجام  دەدرێت. 
ئەگەری  دەکەن  لەوە  باس  نیزامی  کارناسانی 
لە  کشانەوە  کاتی  لە    ، ناتۆ  هێزەکانی   زۆرە  

ئەفغانستان ببن بە ئامانجی هێرشی  تاڵەبان .
ئاڵمان پاش ئەمریکا  زۆرترین هێزی لە ئەفغانستان 
لە  ئاڵمان  چاالکی  لە سەرەتای  ٥٩ سەرباز  و  هەیە 
بە ١2  ونزیک  داوە   لە دەست  گیانیان  ئەفغانستان 

ملیارد یۆرۆ  تێچووی نیزامی بووە .
گیانیان  ئەمریکایی  نزیک 2٤٨٨ سەربازی   هەروەها 
سەربازی   هەزار  بیست  بە  نزیک  و  داوە  دەست  لە 
ئەمریکا  لە ماوەی بیست ساڵ چاالکی لەئەفغانستان 

بریندار بوون.

کشانەوەی   لە  پێشوازی   بەشێک  ئەوەی  لەگەڵ 
هێزەکانی ناتۆ  دەکەن ،بەشێکیتر نیگەرانی داهاتووی  
هێزەکانی  دەرەوەی  چوونە  پاش  ئەفغانستانی 

ئەمریکان.
میدیاکانی ناوخۆی ئەفغانستان  باس لە پێشوازی و 
خۆشی دەربڕینی هێندێک لە شارومەندانی  ئەفغانستان 
دەکەن و  وەک رۆژی سەربەخۆیی ئەفغانستان وێنای 

دەکەن.
بەاڵم  بە بڕوای زۆربەی  خەڵک بە تایبەت  چینی 
خۆیندەوار و سەرمایەدار  کشانەوەی  هێزەکانی  ناتۆ  
دەتوانێت لە سەر ئاکامی دانوستانی نێوان تاڵەبان و 

دەوڵەتی ئەفغانستان کاریگەریی هەبێت.
گشتیی  بنکەی  فەرماندەی  مەکێنزی  فرانک  ژێنڕاڵ 
هێزەکانی  ئەرتشی ئەمریکا  لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست  
هێزەکانی  کشانەوەی  بە  سەبارەت  خۆی  نیگەرانی 
ئەمریکا دەربڕی و ئاماژەی بە ئەوە کرد کە هێزەکانی  
ئەفغانستان بێ پشتیوانی ئەمریکا لە ناو دەچێت ، 
هەروەها  سەرۆکی پاڕلمانی ئەفغانستان هوشداری دا 
مەترسی  دەتوانێت   ناتۆ  و  ئەمریکا  کشانەوەی  کە 

دووبارەی  شەڕی ناوخۆ لە ئەفغانستان زیادبکات .
ئەمریکا  هێزەکانی   کشانەوەی   لە  تاڵەبان  بەاڵم 
پێشوازی  دەکات و دەڵێت چاالکی هێزەکانی  دەرکی 
بۆتە  هۆی  شەڕی ناوخۆیی لە ئەفغانستان و ئەگەر  

ئەو هێزانە  بڕۆنە دەرەوە شەڕ  کۆتایی دێت. 
لە کۆتاییدا ئەو پرسیارە دێتە ئاراوە کە ئایا  هێزەکانی 
راستەوخۆی  پشتیوانی  بێ  دەتوانن  ئەفغانستان  
یان ئەوە  بپارێزن  هێزکانی  دەرکی   واڵتی خۆیان 

دەسپێکی شەڕێکی ناوخۆی دیکەیە!

کۆتایی درێژترین شەڕی ئەمریکا  لە رۆژ ھەاڵتی ناوەڕاست 
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لە  رێکەوتە  کە  کرێکار  جیهانی   رۆژی  
پێوندەی هەموو  گەڵ ١ی مەی و رۆژی هاو 
کرێکاران لە  چوارچێوەی جیهان دەناسرێت 
ئانارشیست  و  چەپ  حیزبەکانی  .هەموو 
سەندیکای  تایبەت  بە  سۆسیالیستی   و 
بۆ  جیهان،   واڵتانی  زۆربەی  لە  کرێکاران 
رێز گرتن لەو رۆژە دێن بۆ سەر شەقامەکان 
مەی  ١ی  رۆژی   . دەکەن  خۆپیشاندان  و 
یادمانی خۆپیشاندانی یەکگرتووی کرێکاران 
رۆژی  لە   جار  یەکەم  بۆ  کە  ئەمریکا  لە 
یەکی مەی ساڵی١٨٨۶ ی زایینی بانگهێشتی  
مانگرتنی گشتییان دا و داواکاریان ئەوە بوو 
کە رۆژانە ٨ کاتژمێر   کار بکەن و ١٤ کاتژمێر 
کار بۆ کرێکاران زۆرە . دەیان ساڵە کە بۆ 
جۆراوجۆری  واڵتانی  لە  رۆژە  لەو  گرتن  رێز 
جیهان، جگە لە ئەمریکا و کانادا رێوڕەسمی 
تایبەت  و هەوڵ بۆ لە ناوبردنی چەوسانەوە، 
و  کردن  کار  هەلوومەرجی  بوونی  باش 
ناڕەزایەتی  بە سەرمایەداری بەڕێوەدەچێت.
بەاڵم  رۆژی کرێکار  لە ئێران، وەک رۆژێک 
بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی چینی کرێکار بەڕێوە 
دەچێت .کرێکاران لە ئێران مافی پێکهێنانی 
و  نیە  سەربەخۆیان  کرێکاریی  سەندیکای 
بەردەوام  ئەمنیەتی  و  دادوەریی  دەزگاکانی  
لە گەڵ چاالکانی کرێکاری رووبەڕوو دەبنەوە  
چاالکانی  زۆربەی  رابردوودا  سااڵنی  لە  و 
زیندانی  حوکمی  و   دەستبەسەر  کرێکاری 
لە  و  سپاوە  بەسەردا  شێالقیان  تەنانەت  و 
وەک  کەسانێکی  و  بوون  دا  ئەشکەنجە  ژێر 
کە  کرێکاری  چاالکی  بەهەشتی«  »سەتار 
رەخنەگرانە  بابەتێکی  نووسینی  هۆی  بە 
سەبارەت بە بارودۆخی کرێکاران لە تویتەری 
گوشار  ژێر  لە  و  کرا  دەستبەسەر  دا   خۆی 
گیانی  ئەمنیەتی  هێزەکانی  ئەشکەنجەی  و 
سەبارەت  کرێکاران  ناڕەزایەتی  و  لەدەستدا 
بە بارودۆخی خراپی ئابووری خۆیان دەچێتە 
دا  رابردوو  ساڵی  لە   . ئەمنیەتی  قۆناغێکی 
ئێران  لە  کرێکاری   چاالکی   ١٨ بە  نزیک 

دەستبەسەرکراون.
ئێران زۆر خراپە و  لە  بارودۆخی کرێکاران   
١٤ ملیۆن کرێکار لە ئێران  تەنیا بۆ بژێوی 
نەمرن  برسیەتی  لە  کە  ئەوەی  و  ژیانیان 
کار دەکەن .بە پێی ئامارەکان لە سەدا ٤٠ی 
خەڵکی ئێران کرێکارن و لە سەدا ٩٦ی ئەو 
کە  هەیە  یان  کاتی  گرێبەستی  کرێکارانە 
زۆربەی ئەو گرێبەستانە لە کۆتاییدا دەبێتە 
پێی   بە  و   کرێکارانە  ئەو  کاریی  بێ  هۆی 
دەکات.  کار  کرێکار  کار،  خاوەن  ویستی  
لە  کرێکارانی  هەقدەستی  ئێران  پاڕلمانی 
سەدا ٣٠ زیاد کرد و هەقدەستی کرێکاران لە 
ساڵی ١٤٠٠ی هەتاویی نزیک بە  دوو ملیۆن 
لە  هەقدەستە  ئەو  کە  تەمەنە  هەزار   ٦٥٠ و 
گەڵ سفرەی ژیانی کرێکاران هاوئاهەنگ نییە 
و هێڵی هەژاریی لە ئێران النیکەم ٨ ملیۆن 
تمەنە و نرخی هەاڵوسان لە سەدا ٥٠  و رۆژ 

نێوان  لە  زۆر  مەودایەکی  دا،   رۆژ  دوای  بە 
دەبێت.  ساز  ژیان  خەرجی   و  هەقەدەست 
کرێکار   نیو  و  ملیۆن   7 بە  نزیک  ئێران  لە 
نە  و  هەیە  یان  کاری  بیمەی  نە  کە  هەیە 
مافی خانەنشینیان هەیە .بە بڕوای کرێکاران 
سیاسەتمدارانی  بوونی   سەرەکی،  کێشەی 
بەرپرسانی  زۆربەی  گەندەڵی  و  درۆزن 
خراپی  بارودۆخی  هۆی  بۆتە  حکومەت 
کرێکاران لە ئێران. تەنیا داواکاریی کرێکاران  
ئەمنیەتی کار، بیمە، خانەنشینی و ٨ سەعات 
کار لە رۆژدا و بەرابەریی  حەقەدەست لە گەڵ 
ئەو کارەی کە ئەنجامی دەدەن . کەمتەرخەمی 
بە  سەبارەت  ئێران  حکوومەتی  بەرپرسانی 
بارودۆخی کرێکاران بووە بە هۆی ئەوەی کە 
کرێکاران لە رۆژی یەکی مەی  خۆپیشاندان 
بە  سەبارەت  خۆیان  ناڕەزایەتی   و    بکەن 
بە  و   دەربڕن  خۆیان  ئابووری  بارودۆخی  
خۆیان  ناڕەزایەتی  کار،ئازادی  نان،  دروشمی 
دا.  نیشان  ئێران   حکوومەتی  بە   دژ 
هۆی  بە  کوردستان  لە  کرێکاران  بارودۆخی 
ئیسالمی  کۆماری  گەندەڵی  و  سیاسەتەکان 
ئێران و کۆرۆنا رۆژ لەگەل رۆژ خراپتر بووە . 
کوردستان چون  لە الیەن کۆماری ئیسالمی 
لە  حکوومەت  سیاسەتەکانی  و  کراوە  داگیر 
حکوومەت   و  جەمسەرییە  دوو  کوردستان 
دوو  پلە  شارومەندی  بە  کوردستان  خەڵکی 
ئەژمار دەکات و ژێرخانی  ئابووری کوردستان 
لە  کرێکاران  باروودۆخی  بۆیە  هەر  داڕماوە، 
باروودۆخی  گەڵ  لە  بەراورد  بە  کوردستان 
کرێکاران لە بەشەکانی جۆراوجۆری ئێران زۆر 
خراپترە.بەپشتبەستن  بە ئاماری تۆمارکراو 
مرۆڤی  مافی  رێکخراوی  و  ئامار  ناوندەی  لە 
هەنگاو، لە ١ ی مەی 2٠2٠ تا ١ی مەی 2٠2١ 
مافەکانی  پێشێلکاریی  7١2حاڵەتی  النیکەم 
کرێکاران لە کوردستان تۆمار کراوە کە گیان 
لە دەستدانی ٦٨ کرێکار،جووتیار و چێوار بە 
هۆی تەقینەوەی مین، کوژران و برینداربوونی 
2٥٥ کۆڵبەر و کاسبکار، دەستبەسەرکرانی ١٨ 
چاالکی کرێکاری و کۆڵبەر، هەروەها دەرکرانی 
2٥٤ کرێکار  لە کارەکانیان لە خۆ دەگرێت.
لەو ماوەیەدا النیکەم ۵ کەسی  ژێر ١٨ ساڵ 
گیانیان  لە دەست داوە کە یەکێکیان بە هۆی 
رووداوی کار و ۴ کەسیان لە کاتی کۆڵبەریی  
گیانیان لە دەست داوە .حکومەتی ئێران هیچ 
کاتی  لە  خەڵک  پشتیوانی  بۆ  سیاسەتێکی 
تایبەت  بە  کۆرۆنا   پەتای  باڵوبوونەوەی  
زۆر  کار  ئەمنیەتی  و  نەبوو  کرێکاران  بۆ 
کەمتر بووە و زۆر کرێکار کە کاری کاتییان 

هەبوو،کاری خۆیان لە دەست داوە.

 

 

ڕاگەیاندنی ژمارە ١ی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران

ئیسالمی  کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  نێو  بە  سەر  لە 
ئێران

   گەالنی ستەملێکراوی ئێران!
   ئازادیخوازان!

   خەڵکی خۆڕاگری کوردستان!
مانگی جۆزەردانی  لە  ئێران  ئیسالمیی     کۆماری 
بە  شانۆی  جارێکیتر  بۆ  هەتاوی  ١٤٠٠ی  ساڵی 
ئەمە  دەبات.  بەڕێوە  خۆی  هەڵبژاردنەکانی  ناو 
و  سیاسی  ئابووری،  بارودۆخی  کە  کاتێکدایە  لە 
لە  خۆی  ئاستی  خراپترین  لە  ئێران  کۆمەاڵیەتیی 
مێژووی نگریسی کۆماری ئیسالمیدایە. مودیرییەتی 
ئابووریی واڵت، گەندەڵی  نابەرپرسانەی  و  ناکارامە 
ئابڵۆقە  و  ڕێژیمە  ئەم  بەرپرسانی  بەدەری  ڕادە  لە 
کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  ئابووریەکان، 
ئەو  هەڵدێرەوە.  لێواری  هێناوەتە  ئیسالمی 
دۆخە رۆژ لە دوای رۆژ لە الیەن چین و توێژە  
جیاوازەکان و لەوانە  خەڵکی هەژار و مافخوراوی 
ئێرانەوە زیاتر هەستی پێ دەکرێ. لە سیاسەتی 
کۆماری  کاربەدەستانی  دەرەکیدا  و  ناوخۆیی 
دۆڕاوی  لەپێشڕا  قوماری  بە  درێژە  ئیسالمی 
و  ماڵ  و  گیان  لەسەر  کایە  و  دەدەن  خۆیان 
درێژەدان  بە  و  دەکەن  ئێران  خەڵکی  ژیانی 
دەستێوەردان  و  ناوکی  چەوتی  سیاسەتی  بە 
هەموو  بگرە  و  ناوچەکە  واڵتانی  کاروباری  لە 
کردۆتە  خۆیان  لەگەڵ  دنیایان  واڵتانی  جیهان، 
دوژمن و لە ناوخۆشدا رۆژ لە دوای رۆژ ئاڵقەی 
نزیکانی  و  ئیسالمی  کۆماری  رێبەری  یارانی 
دەسەاڵت بەرتەسکتر دەبێتەوە. گرتن، ئێعدام و 
تێرۆر، ئەشکەنجە و تۆقاندن بەشێکی دانەبڕاوە 

لە شێوازی حکوومەتداریی ئەم ڕێژیمە.
   لەو ناوەدا کۆماری ئیسالمی ئێران هەر جارە 
هەڵبژاردنەکان  شانۆگەری  لە  نوێ  دەورێکی 
دەخاتە بەرچاوی کۆمەڵگای جیهانی و خەڵکی 
شۆرای  مەجلیسی  بۆ  چ  هەڵبژاردن  ئێران، 

ئیسالمی یان شۆرای شارەکان و چ بۆ 
سەرۆک کۆماری لە ئێراندا بێت هیچ پێوەندییەکی 
بە هەڵبژاردنی ئازاد بە شێوەی باو لە دنیای ئازاد 
تەنیا شانۆیەکە  و  نیە  دیموکراتیکدا  و واڵتانی 
بۆ ڕازاندنەوەی ڕواڵەتی دەسەاڵتێکی دیکتاتۆر و 
ئیسالمی  کۆماری  کاتدا  هەمان  لە  سەرکوتکەر. 
داوە  هەوڵی  شانۆگەرییانە  ئەو  وەڕێخستنی  بە 
خەڵکێکی زۆرتر ڕابکێشێت بەرەو سندووقەکانی 
بابەتە وەک پشتیوانیی خەڵک  ئەو  و  دەنگدان 
بۆ نیزامی سیاسی لە قەڵەم بدا و بە بیروڕای 
خەڵکی  لە  بەشێک  و  دەرەوە  دنیای  گشتیی 

ناوخۆی بفرۆشێتەوە.
   ناوزڕاندن و شەڕی دەسەاڵت گەیشتۆتە 

و  ئەمنی  دامودەزگا  و  خۆی  لووتکەی 
ڕۆژە  هەر  ئیسالمی  کۆماری  سەربازییەکانی 
نفووزی  تێدەکەوێت.  تازەیان  کەلێنێکی 
و سەربازی  ئەمنی  قوواڵیی  تا  دەرەکی  واڵتانی 
وەک  یەکەکانی  دوای  لە  یەک  ئۆپەراسیۆنە  و 
تەقاندنەوەی شوێنەکانی بەرهەمهێنانی ئۆرانیۆم 
بەڵگەی  هەزاران  و  سەدان  دەرەوەی  بردنە  تا 
هەموو  کە  ئاستێک  تا  دەوڵەتی  مەحرەمانەی 
نهێنییە سەربازی و دەوڵەتییەکان ئاشکرا کراوە 

و ئیتر شتی شاراوەی بۆ نەماوەتەوە.
   لە الیەکی دیکەوە رێژەی ئەو خەڵکەی هێشتا 
متمانەیان بە حکوومەت ماوە لە خوارترین ئاستی 
خۆی لە هەموو مێژووی کۆماری ئیسالمیدایە. 
سەرکوتی خۆپێشاندانەکانی ساڵەکانی ١٣٩٦ و 

١٣٩٨، درۆ و 
فریوکاری لە هەمبەر خستنەخوارەوەی فرۆکەی 
١٨ی  ڕێکەوتی  لە  ئۆکراینی  هەڵگری  نەفەر 
بەفرانباری ١٣٩٨ لە سەر تاران، خەمساردییان 
لە هەمبەر پەرەسەندنی ڤیرووسی کۆویدی ١٩ 
لە  ئابووری  و  ماڵی  و  گیانی  زیانی  و  زەرەر  و 
و  متمانە  بۆ  جێگایەکی  ئیتر  هەژار  خەڵکی 
دڵخۆشی بە پڕۆپاگەندەی دەوڵەتی و حکوومی بۆ 

لە  نەهێشتۆتەوە.  هەڵبژاردن  لە  بەشداری 
ئاخرین ڕاپرسییەک کە تەلەڤزیۆنی ڕێژیم باڵوی 
کردۆتەوە دەڵێ تەنیا سی لە سەدی خەڵک لە 
هەڵبژاردنەکاندا بەشداری دەکەن. هەرچەند ئەو 
ئامارگیرییانەش وەک زۆر شتی دیکە لە واڵتێکی 
دیکتاتۆری و کەش و هەوایەکی داخراودا بەرێوە 
چووە و ناتوانێ هەموو ڕاستییەکان نیشان بدات 
لە هەڵبژاردنەکاندا  بەشداری  رێژەی  وێدەچێ  و 
زۆر کەمتر لەوە بێ، بەاڵم خۆی لە خۆیدا ئەوە 
زمانی  لە  کە  سەرنجڕاکێشە  دانپێدانانێکی 

دامودەزگا دەوڵەتییەکانەوە دەبیسترێ.

   خەڵکی خەباتکاری کوردستان!
لە  ڕوو  دێ،  تا  ناڕەزایەتیی خەڵک  ئاستی     
هەڵکشانە و خەڵک بە تەواوی لەو ڕێژیمە بێ 
جەماوەرییە  نارەزایەتییە  ئەو  و  بوونە  هیوا 
ئیتر تەنیا تایبەتمەندیی نەتەوە بندەستەکانی 
ئێران نیە و هەموو چین و توێژێکی کۆمەڵگای 
ئێرانی گرتۆتەوە. ناڕەزایەتییەکانی ئەم سااڵنەی 
بە  بوون  موحتاج  سەر  لە  خەڵک  کە  ڕابردوو، 
نانی شەوی خۆیان دەریان بڕیوە ئەو ڕاستییە 
دەردەخات کە تا چ ڕادەیەک کۆماری ئیسالمی و 
دەسەاڵتدارانی بێکیفایەت و نابەرپرسن لە ئاست 

ژیان و بژێوی خەڵکدا.
ڕادەیەکی  تا  کوردستان  بارودۆخی  دیارە     
دیکەی  بەشەکانی  هەموو  لە  خراپترە  بەرچاو 
ئێران. خەڵکی کورد جیا لە هەاڵواردنی ئابووری 
ژێر  کەوتوونەتە  و  سەپاوە   سەریاندا  بە  کە 
گوشارێکی زیاتر، لە هەموو بوارەکانی دیکەشدا 
لەبیرمان  هەاڵواردندان.  و  گوشار  ژێر  لە  هەر 
هەر  پێشوو  کۆمارەکانی  سەرۆک  کە  ناچێتەوە 
جارەو بە دروشمێکی نوێ و بەڵێنی جۆراوجۆر 
هەوڵیان داوە خەڵک بهێننە سەر سندووقەکانی 
خەڵکی  بۆ  وەاڵمیان  دواتریش  و  دەنگدان 
سێدارە  پەتی  و  گوللـە  کوردستان  تێکۆشەری 

و زیندان بووە.
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی     
ئێران دوای لێکدانەوە و لێکۆڵینەوەی بارودۆخی 
ئێستای ئێران و ناوچەکە بەو ئاکامە گەیشت کە 
وەک  هەر  هەڵبژاردنەشدا  لەو  بەشداریی خەڵک 
جارانی پێشوو هیچ دەسکەوتێکی بۆ خەڵک تێدا 
نابێت و تەنیا دەبێتە کەرەستەی پرۆپاگەندەی 
لە  کە  ئەوەی  نیشاندانی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 
نێو خەڵکدا ڕەوایی هەیە. لەوە زۆرتر بەشداریی 
خەڵک لەم هەڵبژاردنەشدا دەبێتە یامەتیدەر و 
پاساودەری سەرکوتی زیاتر، ئەشکەنجەی زیاتر 
تەئیدێک  مۆری  و  جاران  لە  زیاتر  ئیعدامی  و 

لەسەر کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی.
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی     
بە  و  ئێران  ئازادیخوازی  خەڵکی  لە  داوا  ئێران 
هەڵبژاردنەکانی  کە  دەکات  کوردستان  تایبەت 
سەرۆککۆماری و شۆرای شار و دێیەکان تەحریم 
چۆڵ  و  خۆیان  نەکردنی  بەشداری  بە  و  بکەن 
ڕاگرتنی سندووقەکانی دەنگدان، ئەم هەڵبژاردنە 
کۆماری  بە  »نا«  دەنگی  رێفراندۆمی  بکەنە 

ئیسالمی و هەموو جەنایەت و گەندەڵیەکانی.
  لە ڕوانگەی ئێمەوە تەنیا دەنگنەدانی 

تاکەکان بەس نییە، بەڵکوو هەموو تاکێکی 
کۆمەڵگا دەبێ ببێتە تریبۆنی نا بۆ هەڵبژاردن 

و هەموو الیەک وێکڕا، بکەوینە خۆ بۆ 
تەحریمی چاالک هەڵبژاردنەکانی ئەو دەورەیەی 
کۆماری ئیسالمی و بە تەواوی پووچەڵبوونی 

ڕەوایی ڕێژیم بۆ هەموو جیهان ئاشکرا بکەین و 
بسەلمێنین.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێران

١7ی گواڵنی ١٤٠٠ی هەتاوی
7ی مەی 2٠2١ زایینی

شوێنەکانی دەنگدان لە کوردستان دەبێ لە هەموو ئێران چۆڵتر بێ

ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاری بە بۆنە هەڵبژاردنەکان لە ئێران

راپۆرتێک سەبارەت بە بارودۆخی کرێکاران لە ئێران و کوردستان 

بە بۆنەی 1ی مەی. 
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 ،١٤٠٠ مەی  مانگی  ٣ی  دووشەممە 
لەسێدارەدانی  ساڵیادی  ١١هەمین  بە 
مرۆڤ  مافی  چاالکی  کمانگر  فرزاد 
عەلی  زیندانیکراو،  مامۆستای  و 
شیرین  وەکیلی،  فەرهاد  حەیدریان، 
لە  ئیسالمیان،  مەهدی  و  عەلەمهوولی 
ڕژێمی  ئیسالمییەکانی  بەربەریە  الیەن 
زیندانی  لە  ئیسالمی  کۆماری  بکوژی 
ساڵ   ١١ تێپەڕبوونی  پاش  ئێڤینە. 
هێشتا  ئێران،  حکوومەتی  تاوانەی  لەو 
شوێنی بەخاکسپاردنیان دوای نادیارە و 
حکوومەت ئامادە نەبوو بە کەسوکاریانی 

ڕاگەیەنێ.  
فەرزاد کەمانگەر کە لە شاری کامیاران 
دەژیا و مامۆستا بوو، لە 2٨ی گەالوێژی 
دوای  و  دەستگیرکرا  تاران  لە   ١٣٨٥
نزیکەی ١٤ مانگ وێڕای چەندین شێوەی 
و  جەستەیی  سەختی  ئەشکەنجەی 
دەروونی لە ناوەندی دەستبەسەرکردنی 
تاران،  و  کرماشان  سنە،  ئیتیالعاتی 
لە  هات  کۆتایی  لێپرسینەوە  کاتێک 
١٣٨٦دا،  ساڵی  خەزەڵوەری  مانگی 

گوازرایەوە بۆ زیندانی ڕەجایی شەهر.
دوو  و  کەمانگەر  فەرزاد  دۆسیەی 
ڕێبەندانی  ١ی  لە  هاوتۆمەتبارەکەی 
شۆڕشی  دادگای  ٣٠ی  لقی  لە   ١٣٨٦

ڕژێم لە تاران بەڕێوەچوو.
پارێزەری  بەهرامیان،  خەلیل  وتەی  بە 
دادگایەدا  بەناو  لەو  کەمانگەر،  فەرزاد 
خایەند،  خولەکێکی  چەند  تەنیا  کە 
بە  هاوتۆمەتبارەکەی  دوو  و  فەرزاد 
عەلی  و  وەکیلی  فەرهاد  ناوەکانی 

لە  ئەندامێتی  تۆمەتی  بە  حەیدەریان، 
سزای  کورد،  ئۆپۆزسیۆنی  پارتێکی 

لەسێدارەدانیان بۆ بڕایەوە. 
لە  یەکێک  لە  خۆی  کەمانگەر  فەرزاد 
 7 دادگایی  بە  ئاماژەی  نامەکانیدا 
خولەکی کرد و گوتی » لە دانیشتنێکی 
حەوت خولەکیدا لە لقی ٣٠ ی دادگای 
لە  باوەڕی  بێ  بە  تاران  شۆڕشی 
دادوەرەوە بیستم کە گوتی » وەزارەتی 
سێدارە  لە  ئێوە  دەیەوێت  ئیتیالعات 
بدرین، بڕۆن و ڕازییان بکەن » .  ئەو لە 
کاتێ لە دەستبەسەرکردندا چەندین جار 
تۆمەتەکانی ڕەت کردەوە و لە نامەکانی 
لە  باسی  نووسیبووی،  زینداندا  لە  کە 
ئەمنییەکان  دەزگا  چڕەکانی  فشارە 
دانپێدانانی  بەدەستهێنانی  بۆ  کرد 

تەلەفزیۆنی.
فەرزاد کەمانگەر لە مانگی ئایاری ساڵی 

مامۆستایانی  بۆ  نامەیەکی  دا   2٠١٠
»هەڤاڵ  ناونیشانی  بە  زیندانیکراو 
لەو  بەشێک  لە  نووسیوە.  بە«  بەهێز 
ڕۆژێک  »دەزانم  دەنووسێ:  نامەیەدا 
و  ناخۆش  و  سەخت  ڕێگا  ئەم  دێت 
و  سەختی  و  دەکرێت  خۆش  دژوارە 
ئەم  بڕینی  لە  ئێوە  زەحمەتەکانی 
ئێوەی  بۆ  سەربەرزی  دەبێتە  ڕێگایەدا 
بزانن  هەمووان  با  ئازادە.  مامۆستایانی 
ئەگەر  تەنانەت  مامۆستایە،  مامۆستا 
و  زیندانیکردن  و   گوزینش  فیلتەری 
مامۆستا  لێبکەن،  ڕێگریی  لەسێدارەدان 
ناوی خۆی و سەربەرزییەکەی خۆی لە 
وەرگرتووە  بچکۆلەکان  ڕەشە  ماسییە 
کەمانگەر  فەرزاد  ماسیخۆرەکان.  نەک 
لەبارەی  دا  خەزەڵوەری١٣٨٦  2ی  لە 
لە  دەستبەسەرکردنی  و  دەستگیرکردن 
مانگی  لە  »من  نووسیویەتی:  تاران 

گەالوێژی ١٣٨٥ دا هاتووم بۆ تاران بۆ 
نەخۆشی  چارەسەری  بۆ  بەدواداچوون 
براکەم کە چاالکوانێکی سیاسییە هەمان 
نادیار.  شوێنێکی  بۆ  گوازرامەوە  ڕۆژ 
و  باریک  هەواکەش،  بێ  ژێرزەمینێکی 
مۆکت  بوون،  خاڵی  ژوورەکان  تاریک. 
یان بەتانی و هیچ شتێکی تر لەوێ نەبوو 
ژوورێکی  بردمیانە  بوو  تاریک  ئەوەندە 
دەنووسی،  منیان  ناوی  کاتێک  دیکە. 
پرسیان لە قەومییەتم دەکرد تا دەموت 
»من کوردم«، هەموو جەستەی منیان 
بە شڵێنگێ وەک قامچی لێدەدا. بەهۆی 
ئایینەوە سوکایەتی و بێ ڕێزیم پێ کرا. 
دەستەکانم یان دەبەستنەوە و دەیانخستە 
دەخستە  گوشاریان  و  کورسی  سەر 
جەستەمەوە،  هەستیارەکانی  شوێنە 
جلەکانمیان بە تەواوی لەبەرم دادەکەند 
و بە هەڕەشەی دەستدرێژی جینسی بە 

باتۆن هەراسانیان دەکردم« 
قاچی چەپم بە سەختی زیانی پێگەیشت 
شۆکی  و  سەرم  لێدانی  هۆی  بە  و 
لەوەتەی  و  بووم  هۆش  بێ  کارەبایی 
هۆشم هاتووتەوە بااڵنسم لە دەست داوە 
بە  قاچەکانم  دەلەرزم.  ئێختیار  بێ  و 
زنجیر دەبەسران و بە شۆکی کارەبایی 
بە چەند بەشێکی جیاواز و هەستیاری 
ئازارێکی زۆر  لێیان دەدا، کە  جەستەم 
و ترسناک بوو . دواتر لە زیندانی ئێڤین 
هەر   .2٠٩ گرتووخانەی  بۆ  گوازرامەوە 
و  بەستم  چاویان  گەیشتم  ساتەی  لەو 
بردیانم بۆ ژوورێکی بچووک کە ئەوانیش 
بۆ  گوازرامەوە  دواتر  ڕۆژی  دام.  لێیان 
سنە. لەوێ لەو ساتەوەی کە چوومە ناو 
تووشی   ، دەستبەسەرکردنەوە  بنکەی 
سووکایەتی وجنێو و لێدان بووم. منیان 
کاتژمێر  لە  و  بەستەوە  کورسییەک  بە 
تا  هێشتم   جێیان  بەیانییەوە  7ی 
پێنەدرا  ڕێگەم  تەنانەت  دواتر،  ڕۆژی 
و  ئەشکەنجە  دوای  ئاودەس.  بۆ  بچم 
بۆ  گوازرامەوە  زۆر،  هەراسانکردنی 
بنکەی دەستبەسەرکرانی 2٠٩ و لەوێش 
دیسان بەرەوڕووی لێپرسینەوە لێدان و 
ئازار بووم«. فەرزاد کەمانگەر و مەهدیی 
حەیدریان  عەلی  لەگەڵ  ئیسالمیان 
فەرهادی  و  هوولی  عەلەم  شیرینی  و 
وەکیلی بەرەبەیان ڕۆژی یەکشەممە ٩ی 
ئێڤین  زیندانی  لە    2٠١٠ ئایاری ساڵی 
ئێران  لە  ئیسالمی  لە الیەن دڕندەکانی 
ڕەشی  الپەڕەیەکی  و  دران  سێدارە  لە 
دیکە لە کتێبی تاوان و ڕژێمی تاوانبار 
و بکوژی کۆماری ئیسالمیدا تۆمار کرا . 

ناو و یادیان بەرز و بەڕێز بێ

بەردەوامەکانی  هەڕەشە  سەرەڕای 
سیستمی ئەمنییەتی کۆماری ئیسالمی، 
کوردستاندا،  ڕۆژهەاڵتی  لە  کرێکاران 
پێشوو،  سااڵنی  وەک  ئەمساڵیش 
یەکی  لە  گەرموگۆڕیان  پێشوازییەکی 
ئەیار واتە ڕۆژی جیهانیی کرێکار کرد. 

لە  پیاو  و  ژن  چاالکانی  سنە  لە 
ئاویەر  بەرزاییەکانی  لە  کۆبوونەوەیەکدا 
و  هەژاری  لەهەمبەر  خۆیان  دژایەتی 
دەربڕی  سکهەڵگووشێنەر  سیاسەتگەلی 
کە  کردەوە  ئەوە  لەسەر  جەختیان  و 
ئاوڕ  دەسەاڵتە  شانی  سەر  ئەرکی 
بداتەوە  کرێکاران  ژیانی  دۆخی  لە 
و  شێاو  ژیانێکی  پێداویستیەکانی  و 

ئینسانییان بۆ دابین بکات. 
کرێکارانی شارۆچکەی پیشەسازیی سنە، 
کرێکارانی وەرزیی مەریوان و کامیاران، 
هەروەها چاالکانی کرێکاری لە کرماشان 
کار  لە  دەستیان  کاتی  بەشێوەیەکی 
گرت.  ڕۆژە  لەم  ڕێزیان  و  کێشایەوە 
ناوچەی  چاالکانی  و  کرێکاران  هەروەها 
سەقز و بانە لە کۆبوونەوە جیاجیاکاندا 
دەستەبەرکردنی  لەسەر  تەئکیدیان 

دوانزە خاڵ کردەوە کە بریتین لە:
ئێران  سەرمایەداریی  حکوومەتی   -١
ڕێکخراوە  ئەو  کۆی  بە  دان  دەبێ 
بۆ  کرێکاران  کە  بنێت  سەربەخۆیانەدا 

خۆیان دایانمەزراندوون و بە فەرمی 

پەسەندیان بکات.
2- حکوومەت دەبێ دان بنێ بە یەکسانی 
نێوان ژن و پیاو لە سەرجەم بوارەکاندا 
لەوانە کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابووری، 
نایەکسانە  یاسا  ئەو  تێکڕای  هەروەها 

دژەژنانانە بسڕێتەوە. 
٣- سڕینەوەی حوکمی نایاسایی زیندان، 
 ... دوورخستنەوە،  قامچی،  بە  لێدان 
مامۆستاکان  و  کرێکار  لەدژی چاالکانی 
هەموو  بۆ  ئازادی  دەرکردنی حوکمی  و 
بواری  بخرێتە  سیاسییەکان  زیندانیە 

جێبەجێکردنەوە.
منداڵ  کاری  قەدەغەکردنی   -۴
ژیانی  بژێوی  دەستەبەرکردنی  و 
مافی  بە  دانپێنان  و  بنەماڵەکانیان 
خوێندن لە قوتابخانە بۆ گشت مندااڵن 
لەوانە مندااڵنی بیانی دەستەبەر بکرێت.
۵- وەستاندنی دوورخستنەوە لە کار و 
بەرفراوان کردنی ڕێژەی بێکاری، البردنی 
هەموو جۆرە گرێبەستێکی کاتی و واژۆی 
سپی و پێدانی بیمەی بێکاری بە هەموو 
کرێکاری  لەوانە  بێکارەکان  کرێکارە 
بیناسازی، بەبێ لەبەرچاوگرتنی موڵەتی 
بیمەکانیان تا گەڕانەوەیان بۆ سەر کار 

بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە.
گشت  بۆ  بێکاری  بیمەی  پێدانی   -۶  -
کۆرۆناوە  بۆنەی  بە  کە  کرێکارانە  ئەو 
وەزارەتی  ئەوکاتەی  تا  بوونە  بێکار 
کۆرۆنا  کۆتایی هاتنی  تەندرووستی 

بەفەرمی ڕابگەیەنێت.
7- ئێمەی کرێکار لەسەر ئەو باوەڕەین 

بەشێوەی  دەبێ  کرێکار  چینی  کە 
ڕاستەوخۆ لە دیاری کردنی چارەنووسی 
ئەوەی  وێڕای  و  بکات  بەشداری  خۆی 
لەسەرەوە  کوێخاگەرییەک  چەشنە  هەر 
دەزانین،  ناکرێکاری  کردەیەکی  بە 
ئەسڵی  هەڵوەشاندنەوەی  خوازیاری 
کرێکاری  بااڵی  شۆرای  سێ الیەنگەرایی 
لە دیاری کردنی حەقدەستی کرێکارانین. 
٨- دەسنیشان کردنی حەقدەستی دوو 
ملیۆن و شەشسەد هەزار تمەن لەالیەن 
سەپاندنی  وەک  کارەوە  بااڵی  شۆرای 
کرێکار  ملیۆنان  بۆ  ئارام  مەرگێکی 
بەرزکردنەوەی  خوازیاری  و  دەزانین 
پێوانەی  بەگوێرەی  حەقدەست 

هەاڵوسانی ئابووری لە کۆمەڵگەداین. 
٩- بڕیاری قەرەنتینە کردن و لە ماڵەوە 

و  بەشمەینەت  خەڵکی  هێشتنەوەی 
باڵوەبوونی  لە  بەرگرتن  بۆ  کرێکار 
کردنی  دابین  بەبێ  کۆرۆنا  ڤایرۆسی 
بژێوی ئەوان مسۆگەر نابێت. حکوومەت 
بە  پێویست  مافی  پێدانی  بە  دەبێ 
لەسەر  کرێکارە  و  بەشمەینەتان  هەموو 

کار البراوەکان، هەنگاو هەڵبهێنێت. 
لە  خۆمان  پشتگیری  ئێمە   -١٠
هەفتەیەک  هەموو  کە  خانەنشینان 
ڕۆژانی شەممە لەسەر شەقامەکاندا حازر 
ئەبن، ڕادەگەیەنین و ئەمەش بە ئەرکی 
هەموو ئەو کەسانە دەزانین کە خۆیان 
لە ئاوێنەی چینی کرێکاردا دەبینییەوە. 
ئێران  لە  دەسەاڵتدار  حکوومەتی   -١١  
وەک  هەفتەی  یەک  ڕۆژێ،  لەجیاتی 
ئەمە  کردووە.  ناودێر  کرێکار  هەفتەی 

و  کرێکار  لە  پشت تێکردنە  و  خیانەت 
دەبێ هەڵبوەشێتەوە.

بە  بەرامبەر  ئەیار  یەکی  لەڕۆژی   -١2
سەرجەم  دەبێ  گواڵن،  مانگی  ١١ی 
لەو  و  پشووە  بخرێنە  کار  ناوەندەکانی 
ڕێوڕەسمەکانی  بتوانن  کرێکاران  ڕۆژەدا 

خۆیان بەجێ بهێنن. 
ئەم ڕاگەیەندراوە لەگەڵ پێشەکییەک و 
پەسەند  واژۆکارانەوە  لەالیەن  پاژ،   ١2
بەکۆمەڵی  داخوازی  بەپێی  و  کراوە 
هەندێ لە کرێکارانی توێژە جیاجیاکان، 

لە فەزای مەجازییدا باڵو کراوەتەوە. 

لە 11هەمین ساڵیادی لەسێدارەدرانی فەرزاد کەمانگەر و چوار زیندانیی 
سیاسیی کوردی دیکەدا 

ع.دامون-مەریوان

پێشوازیی  یەکی ئەیار ڕۆژی جیهانیی کرێکار لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا

د.ژوان



5ژماره  )107( ساڵی هەشتەم،2021/05/16 dwaroj.net کۆمەاڵیەتی

بوونەوەی  باڵو  بە  لەمەوپێش  ماوەیەک 
کلیپێکی گۆرانیی کوردی و هەڵپەڕکێی 
یەکی  کاناڵی  لە  دیالن  گرووپی 
کێشە  ئیسالمی،  کۆماری  تەلەویزیۆنی 
لێکەوتەوە.  نەتەوەیی  دووبەرەکیی  و 
ورمێی  شاری  لە  گۆرانییە  کلیپە  ئەو 
کە  کرابوو  تۆمار  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی 
ڕەخنەی  هۆی  بە  بوو  بابەتە  ئەو  هەر 
واڵتی  توندڕەوەکانی  تورکە  سەختی 
ورمێ  کەسانە  ئەو  بڕوای  بە  ئێران. 
و  نشین  تورک  شارگەلی  لە  یەکێکە 
کوردەکان وەک میوانێکی کۆچ کردوو بۆ 
ئەو شارە لە قەڵەم دەدەن و هیچ مافێک 
بۆ نەتەوەی کورد و نەتەوەکانی دیکەی 
دانیشتووی ئەو شارە بەڕەسمی ناناسن.
لە دوای ئەو هێرشەی تورکە توندڕەوەکان 
بۆ سەر کوردانی دانیشتووی پارێزگا و 
دانیشتووی  کوردەکانی  ورمێ،  شاری 
ئەو شارە و هەر وەها هەموو کوردانی 
بەڵگە  هێنانەوەی  بە  ڕۆژهەاڵت 
ئەو  بوونی  کوردستانی  مێژووییەکان 
هەروەها  و  کردەوە  دووپات  شارەیان 
الیەنگری خۆیان لە گرووپی هەڵپەرکێی 

دیالن ڕاگەیاند. 
بەاڵم جگە لە باسی مێژویی کوردستانی 
بوونی شاری ورمێ، پالنی ڕژیمی کۆماری 
ئیسالمی لە سازکردنی ئەو ئاژاوەیە لە 

ئێستادا دەتوانێ چ بێت؟

 ٩٦ ساڵی  هەڵبژاردنەکانی  دوای  لە 
حەسەن  کاری  سەر  وهاتنە  هەتاوی 
ڕۆحانی کاندیدای پەسەند کراوی گۆڕان 
دۆخی  حکوومەتییەکان،  خوازەکانە 
ئابووری و سیاسی واڵتی ئێران ڕۆژ بە 
ڕۆژ خراپتر بووە هەتا ئەو ڕادەیەی کە 
ئێران بە گۆڕان  بڕوای خەڵکی مەدەنی 
ئێسالمیدا  کۆماری  ڕژیمی  لە  خوازی 
ئەو  و  بۆتەوە  زۆر کەم  ڕادەیێکی  هەتا 
مەسەلە دەتوانێ ژومارەی دەنگ دەران 
لە هەڵبژاردنی داهاتووی سەرۆک کۆمار و 
شۆڕای گوندو شار هەر وەک هەڵبژاردنی 
پێشووی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی کەم 
بکاتەوە. ئەو مەسەلە بۆتە مەترسیێکی 
ڕژیمی  دەسەاڵتدارانی  لەسەر  گەورە 
کۆماری ئیسالمی و بە هەموو شێوەیێک 
هەوڵ دەدەن هەتاکوو ئەو ژومارەیە لە 

دەنگ دانی داهاتوودا بەرز بکەنەوە.
بەرز  بۆ  هەڵبژاردنەکاندا  ڕابردووی  لە 
ڕاگرتنی ئاماری دەنگدەران هەموو کات 

لە چەند شێوازێک کەڵک وەرگیراوە: 
هەڵبژاردنەکانی  خستنی  یەک   -١
گوندوو  شۆڕای  لەگەڵ  کۆمار  سەرۆک 
شار، هەتاکوو خەڵک بۆ دەنگ دان بە 
کێبەرکێی  لە  خۆی  کەسوکاری  و  خزم 
شۆڕای شار بچێتە سەر سندوقی دەنگ 
بەرز  دەران  دەنگ  ژومارەی  و  دان 
وەزیری  ڕاگەیاندنی  پێی  بە  ببێتەوە. 
سەتا  لە  ئیسالمی  کۆماری  نێوەخۆی 
٩١ ی کاندیداکانی شۆڕای گوندوو شار 
کراون  پەسەند  داهاتوو  هەڵبژاردنی  بۆ 

هەتاکوو پیالنی دەنگ بە خزم و کەس 
بە ڕێکو پێکی بەڕێوە بچێت.

لە  یەکێک  دانی  نیشان  خراپ   -2
هان  بۆ  کۆماری  سەرۆک  کاندیداکانی 
دانی خەڵک بۆ دەنگ دان بە کاندیدایێکی 
دیکە، واتە هەڵبژاردن لە نێوان خراپ و 

خراپتردا. 
بەو  خەڵک  پێشوودا  ساڵی  چوار  لە 
لە  یەک  هیچ  کە  گەیشتووە  دڵنیاییە 
شۆڕای  پەسەندکراوی  کاندیداکانی 
نییە و هەوڵ  نیگابان هێزی گۆڕانکاری 
و  گەندەڵ  لە سیستەمی  گۆڕانکاری  بۆ 
دیکتاتۆری کۆماری ئیسالمیش نادات و 
دیکتاتۆرییە  و  ئەو سیستەمە گشتخواز 

مومکین  تێدا  نییە.گۆڕان 
لە  دەران  دەنگ  کەمی  ژومارەی 
شۆڕای  مەجلیسی  هەڵبژاردنەکانی 
ڕابردوودا  لە ڕەشەمەی ساڵی  ئیسالمی 
لە  خەڵک  بوونەوەی  ئاگادار  لە  باس 
هەر  دەکات،  حکومەت  شێوازەکانی 
دەدات  هەوڵ  ڕژیم  بابەتە  ئەو  لەبەر 
دەنگ  ژومارەی  جیاواز  شێوازگەلی  بە 

دانەکان بەرز بکاتەوە.
ورمێ بە پێی ئامارە فەرمیەکان یەکێک 
و  ئێرانە  واڵتی  گەورەی  شاری   ١٠ لە 
هەوڵی  ئیسالمی  کۆماری  کات  هەموو 
بە  شارە  ئەو  دانیشتووی  خەڵکی  داوە 
پیالنە جۆراوجۆرەکان بۆ دەنگ دان هان 
بدات هەتاکوو ئاماری دەنگ دانەکان بۆ 
میدیا  لە  خۆی  گونجاوی  دانی  نیشان 

جیهانیەکان بەرز بکاتەوە.
بەتایبەت  ورمێ  شاری  ڕاستییەکانی 
ئەگەر ئەزموونی ژیان لەو شارەت بووبێ 
کۆماری  پیالنەکانی  دانی  سەرنج  و 

لەو  هەڵبژاردنەکان  کاتی  لە  ئیسالمی 
بەو  ڕابردوودا،  هەموو سااڵنی  لە  شارە 
ترین  ئاسان  کە  دەگەیەنێ  بڕوایەیەمان 
دانیشتووی  خەڵکی  دانی  هان  شێوازی 
شاری ورمێ بۆ دەنگ دان لە هەڵبژاردنە 
و  ملمالنێ  کردنی  جۆراوجۆرەکان، ساز 
شارەدایە،  لەو  نەتەوەیی  دووبەرەکیی 
هەتاکوو دانیشتوانی ئەو شارە بە هەموو 
خستنی  وەسەر  بۆ  توانیانەوە  هێزوو 
کۆماری  پەسەندکراوەکانی  کاندیدا 
ئیسالمی لە هەر دوو نەتەوەی کورد و 
هەول  ئەو  ئاکامی  بدەن.  هەوڵ  تورک 
و کێبەرکێی نەتەوایەتیەش لە کۆتاییدا 
کۆماری  هەڵبژاردنی  پڕۆپاگەندای  تەنیا 
لێ  جیهانیەکانی  میدیا  لە  ئیسالمی 

دەکەوێتەوە. 

بە باڵو بوونەوەی کلیپی کوردی شاری 
کۆماری  فەرمی  کاناڵێکی  لە  ورمێ 
لە  بەر  مانگ  دوو  لە  ئیسالمیەوە 
دەتوانین  دڵنیایەوە  بە  هەڵبژاردنەکان 
پیالنی ئاژاوە نانەوە لە ورمێ بۆ کەڵکی 
ئیسالمی  کۆماری  و  تاران  سیاسی 

ببینین. 
بە بێ گومان جگە لە بەرگری لە مافی 
گەلی کورد لە شاری ورمێ و سەلماندنی 
دەبێ  شارە،  ئەو  بوونی  کوردستانی 
سیاسی   و  نەتەوەیی  چاالکانی  هەموو 
بە بانگهێشتی خەڵک بۆ پێکەوە ژیانی 
ئاشتی خوازانە هەوڵ بدەن ئەو پیالنەی 
هەڵبژاردنەکان  بۆ  ئیسالمی  کۆماری 

پووچەڵ بکەنەوە.

دووبەرەکیی نەتەوەیی لە ورمێ، کەڵکی سیاسی بۆ تاران

کاوان موکری

كۆمەڵگاكان  لە  زۆربەی  خۆکوشتن 
و  بە  ڕێژە  دواكەوتوو(  و  )پێشكەوتوو 
جیاواز  كۆمەڵگای  لە  و  جیاواز  جۆری 
ئاماری  تازەترین  پێی  بە  دەبینرێ؛ 
لە  خۆكوشتن  ڕێژەی  جیهان،  لە  تاوان 
بوون  زیاد  بە  ڕوو  جیهان  سەرتاسەری 
چووە، زۆرێك لە توێژەرەوە كۆمەاڵیەتی 
و دەروونی و چاالكانی بواری مافی مرۆڤ 
پێیان وایە ئەم زیادبوونە دەگەڕێتەوە بۆ 
ئاڵۆزیی ژیان و زۆریی پێداویستییەكانی؛ 
و  تەكنەلوژی  باڵوبوونەوەی  هەروەك 
زیادبوونی ملمالنێ و گرفت وتەنگژەكانی 
ژیانی  گەشەكردنی  بە  پەیوەست 

مرۆڤایەتی.
زۆرترین ڕێژەی خۆکوژی لە نێو کەسانی 
دەدات،  ڕوو  ساڵ   ٣٥ هەتا   ١٣ تەمەن 
کۆمەاڵیەتییەکان،  کێشە  بێکاری، 
نەبوونی فەزای ئازاد بۆ ژیان و نەمانی 
سەرەکیی  هۆکاری  ژیان  بۆ  پاڵنەر 
بەتایبەت  ئێران  خەڵکی  خۆکوژی 

الوەکانن.
کێشە  و  گونجاو  نەبوونی سیستمێکی   
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان، بە تایبەتی 
سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە  بێکاری، 
کۆمەڵگای  لە  ژیان  بە  کۆتاییهێنان 
ئێرانن.  خۆکوژییەکان لە ئێراندا زیاتر  
و  دەگرێت  لەخۆ  الوان  و  مێرمندااڵن 
هۆکاری زیاتری بۆ بێکاری دەگەڕێتەوە.

بواری  شارەزایانی  و  کۆمەڵناسان   
هەژاری،  کە  باوەڕەدان  لەو  دەروونی، 
دەستکورتی و بێ هیوایی لەنێو الواندا، 
خۆکوژی  سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە 

لەنێو مێرمندااڵن و الوانە.
پێناسەدا،  لەسادەترین  خۆکوشتن 
کە  کوشندە  کردارێکی  لە  بریتیە 
مرۆڤێک بە ئەنقەست و بەویستی خۆی 
بەژیانی  هێنان  کۆتایی  بە  هەڵدەستێ 
وەسیلەیەک  و  شێواز  بەهەر  جا  خۆی 
و  زۆر  خۆکوشتن  شێوازەکانی  بێ، 
شێوازە  زیاتر  پیاوان  جۆراوجۆرن 
و  بەکاردێنن  ترسناکەکان  و  توندوتیژ 
بەکاردێنن.  دیکە  شێوازهایەکی  خانمان 
بۆ نموونە پیاوان خۆهەڵواسین بەپەت، 
خۆهەڵدانە خوارەوە لەشوێنی بەرز یان 
الیان  خۆکوشتن  بۆ  چەک  بەکارهێنانی 
زیاترە بەاڵم ژنان زیاتر بە دەرمانخواردن 
شێوازەکانی  بەکاردێنن.  خۆسوتاندن  و 
جۆراوجۆرن  و  فراوان  زۆر  خۆکوشتن 
باوترین  پێکرا  ئاماژەیان  ئەوانەی  بەاڵم 
شێوازەکانن لە نێو خەڵک لە کۆمەڵگای 
ئیسالمیی  کۆماری  ژێردەسەاڵتی 
و  سنووردارکردن  بۆ  کارکردن  ئێراندا. 
نێو  لە  خۆکوژی  ڕێژەی  کەمکردنەوە 
خەڵکدا بە گشتی کارێکی کۆمەاڵیەتییە 
و دەبێ دەسەاڵت و ناوەندە تایبەتەکان 
هەوڵی بۆ بدەن و پالنی درێژماوەی بۆ 

داڕێژن.  
هۆکارەکانی خۆکوژی ژنان زۆرن و زۆر 

شت دەوری هەیە لەوەدا کە ژنێک بگاتە 
ئاستێک لە بێدەرەتانی کە خۆی بکوژێ 
زۆربەی  بەاڵم  بسووتێنێ  خۆی  یان 
بەدواداچوونەکان  و  لێکۆڵینەوەکان 
دەوری  هۆکار  چەن  کە  دەخەن  دەری 
کێشە  لەوانە  هەیە  سەرەکییان 
ژیانی  پێکهێنانی  کۆمەالیەتییەکان، 
پێکهێنانی  کەمدا،  تەمەنی  لە  هاوبەش 
ژێر  لە  و  نەبەدڵی  بە  هاوبەش  ژیانی 
پەروەردەی  خانەوادەدا،   گوشاری 
ئەمڕۆژی  کولتووری  لە  دوور  و  هەڵە 
کردنەسەر  هێرش  خانەوادەکاندا،  لە 
کەسایەتی و شکاندنی کەسایەتیی ژنان 
کولتووری  خاوەن  کەسانی  الیەن  لە 
ئەوەی  لەبەر  ئاینییەوە  و  پیاوساالر 
کۆمەڵگایە  ئەو  نۆرمەکانی  پەیڕەوی 
ناکەن یان گوێڕایەڵی یاسا دژە ژنەکانیان 
نین، نەهاتنەدی ئاواتەکان و نەگەیشتن 
لە  پێخۆشبوونەکانیان  و  خواست  بە 
و  باب  و  دایک  دەستێوەردانی  ژیاندا، 
هاوبەشیاندا،  ژیانی  لە  دیکە  کەسانی 
ژنان  بونی  مەحرووم  نادادپەروەری، 
مافە  لە  کۆمەڵگە  و  خێزان  لەناو 
نەگرتنی  لەبەرچاو  سەرەتاییەکانیان، 
کەم  خێزان،  لەناو  ژنان  ڕاوبۆچونی 
ئاگایی ژنان لە مافەکانیان، بێ هیوایی 
بە داهاتوو، لەدەستدانی کەسانی نزیک، 
هۆکاری  چەندین  و  دەروونی  نەخۆشیی 

دیکە.
بڕیاردان لەسەر خۆکوشتن کارێکی زۆر 
هۆکاری  و  پاڵنەر  ئەگەر  و  ئەستەمە 
مەزنی لە پشتەوە نەبێ ئینسان ئامادە 

نابێ دەست بداتە ئەو کارە.
زانستیەکان  توێژینەوە  بەپێی 
دەرکەوتووە، زۆربەی ئەوکەسانەی خۆیان 
ئاماژەیان  جارێک  کەم  النی  کوشتوە، 
خۆکوشتن  لە  بیر  کە  کردووە  بەوە 
مەترسییەکی  هەر  ئەگەر  دەکەنەوە. 

گەورە لەسەر ژیانی کەسێک هەبێت وەک 
هەبوونی بیری توندی خۆکوژی، یاخود 
دەستبەجێ  پێویستە  خۆکوژی،  هەوڵی 
شارەزایان  بخەوێنرێت،  نەخۆشخانە  لە 
دەروونییەکان  نەخۆشییە  پسپۆڕانی  و 
و  بیر  گۆڕینی  لە  دەبینن  خۆیان  ڕۆڵی 
و  هێورکردنەوەی،  و  ڕەفتاری خۆکوژی 
هانی نەخۆش دەدرێت هەر بیرێکی ئاڵۆز 
یا خود شتێکی هەیە، بە ئازادی باسی 
بکات، تا بتوانرێت باشتر چارەسەری بۆ 
کەسرەستەی  دەبێت  هەروەها  بکرێت. 
بێ  بەکار  خۆکوشتن  بۆ  دەکرێ  کە  وا 
لە بەردەس کەسەکەدا نەبێ و کەسەکە 
ئەوەی  بۆ  چاوەدێرییەوە  ژێر  بخرێتە 

دڵنیا بن کە هەوڵی خۆکوشتن نادا. 
باوکان  و  دایکان  لەسەر  پێویستە 
و  تەلەویزیونی  بەرنامەی  چاولێکردنی 
بەکارهێنانی ئینتەرنێت بۆ منداڵەکانیان 
ئەو  بەجۆرێک  بکەن  سنووردار 
ئاستی  لە  لێدەکەن  چاوی  بەرهەمانەی 
هزر و تێگەیشتنی ئەواندا بێت. پێویستە 
لەسەر کۆمەڵگا نەخۆشیی دەروونی وەک 
بە  و  چاولێبکا  دیکە  نەخۆشیەکی  هەر 
بێتەوە  بەرەوڕووی  زانستییانە  شێوەی 
بدۆزێتەوە،  بۆ  پێویستی  چارەسەری  و 
تا ئەوانەی تووشی نەخۆشیی دەروونین 
لەوەی  نەبێ  ترسیان  و  نەبێ  خەمیان 
بەدوای چارەسەردا بچن و داوای یارمەتی 
بکەن و شەرمیان لە باسکردنی ئازار و 

گرفتەکەیان نەبێت. 
لە  بەشێک  دەروونی:  هۆکاری 
ئەو  کە  وایە  بڕوایان  دەروونناسەکان 
خۆکوشتن  بەر  دەبەنە  پەنا  کەسانەی 
گرفتە  ئەم  هەیە،  دەروونیان  گرفتی 
بە  هەست  لێدەکات  وایان  دەروونیانە 
هەاڵنەی  ئەو  لەبەرامبەر  بکەن  تاوان 
خەمۆکی  توشی  و  دەدەن  ئەنجامی 
ببەن، ئەمەش وایان لێدەکات خۆکوشتن 

وە  بزانن  دەربازبوون  ڕێگای  تەنیا  بە 
لەالیەن  سەر  فشارخستنە  هەروەها 
دیکەیە  یەکیکی  دەوروبەر  کەسانی 
دەروونی  وادەکات  کە  هۆکارەکان  لە 
کەسەکە خراپ بێت و هەست بەوە بکات 

نەبوونی لە بوونی باشترە.
ئەو هۆکارانەی بە گشتی دەروی تایبەت 
و خراپیان لە هاندان بۆ خۆکوشتن هەیە 

دەکرێنە چەند دەستە: 
نێوان  پەیوەندیی  کۆمەاڵیەتی:  هۆکاری 
لە  هەیە  تایبەتی  گرینگیی  مرۆڤەکان 
پەیوەندییانە  ئەو  بچڕانی  و  ژیانیاندا 
گوشارە  ئەو  و  خێزان  لێکترازانی  و 
دابڕانەدا  ئەو  ئاکامی  لە  ڕۆحییانەی 
تووشێ مرۆڤ دەبن هۆکارن بۆ ئەوەی 
و  بکات  نامۆبوون  بە  هەست  مرۆڤ 
کە  وادەکەن  ئەمانە  بێت  گۆشەگیر 
بۆ  خۆکوشتن  بەر  پەنابەرێتە  کەسەکە 

ئەوەی لەو بارودۆخە ڕزگاری بێت.
و  نەبوونی  و  ئابووری)هەژاری  هۆکاری 
هۆکارەکانی  لە  یەکیک  بە  برسییەتی(: 
جاریش  هەندێک  دادەنرێت   خۆکوشتن 
ئەوەی  و  قەرز  بوونی  کەڵەکە  بەهۆی 
کە کەسەکە ناتوانی قەرزەکانی بداتەوە 

پەنادەباتە بەر خۆکوشتن.
تووشبون  درێژخایەنەکان:  نەخۆشییە 
نەبوونی  و  درێژخایەن  نەخۆشینی  بە 
بۆ  کە  دەکات  مرۆڤ  لە  وا  چارەسەری 
ڕزگاربوون لەو ئازار و خەم و خەفەتەی 

هەیەتی پەنا بۆ خۆ کوشتن بەرێت.
دەسەاڵتی  ئاستی  لە  کارێک  بە  تەنها   
سیاسی و بە داڕەشتنی پالنی درێژخایەن 
و چارەسەرکردنی گرفتە کۆمەاڵیەتی و 
دەکرێ  تەندوروستییەکان  و  سیاسی 
بۆ  بدرێ  کۆمەڵگا  تاکەکانی  یارمەتیی 
ئەوەی لەم دیاردە مەترسیدارە ڕزگاریان 

بێ. 

دیاردەی خۆكوشتن

شیروان موحەممەدی
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دەبات" زۆر  ئاو  هەویرە  "ئەم 

باسی  کۆمەڵێک  دەبات«  زۆر  ئاو  هەویرە  »ئەم 
بەرباڵوی ڕووداو و هەواڵەکانی ناو کۆمەڵگای شار و 
گوندەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە کە بە ڕوانینێکی 
ڕەخنەگرانە و بە نیگایێکی وردبینانەوە دەڕوانیتە 
بەتایبەت  و  ئێران  کۆمەڵگای  بوارەکانی  هەموو 
کوردەواری لە حاڵی ئێستایاندا و، بە زمانێکی سادە 
و ساکار و بێ گرێ دەیانخاتە بەر چاوی خوێنەر... 
دیارە هەرکام لە بابەتەکان هێندە دەخایێنی هەم 
شێوەی  بە  هەم  و  بنووسرێ  سەر  لە  زۆرتریان 
بکۆڵرێتەوە  سەریان  لە  زانستییانە  و  ئاکادمیک 
لەم  من  کۆششی  و  هەوڵ  بەاڵم  بنووسرێ،  و 
کورتەباسانەدا پڵتۆکێکە بۆ مێشک و زەینی خەڵکی 
ڕامێنن  لە دەوروبەریاندا  ڕابێن و تۆزێک  کورد کە 
و ئەگریش نەتوانن بەشێوەی ڕاستەوخۆ هەڵوێست 
بگرن النیکەم بەجۆرێک نەبن کە پەژیوانیی دواڕۆژ 
دیار  کە  داهاتوویێک  بێت.  دواوە  بە  داهاتووی  و 
کە  داهاتوویێک  دەڕوات...  ال  کام  بەرەو  نییە 
ئەگەر بمانەوێ بە دەستی خۆمان بگەڕێت )دەزانم 
هەمووی ناکرێت بەاڵم النیکەم بەشی زۆری( دەبێ 
لە  پلە  هەر  و  بیروبۆچوونێک  هەرچەشنە  لە  جیا 
دەورێکمان  پلەوپێگەیێک،  هەر  و  خوێندەواری 
ناوەوەی  لە  هەر  نەک  هەبێت،  بنیاتنانیدا  لە 
نەشتوانین  و  بسووتێین  ئێستادا  ڕووداوەکانی 
تەنانەت بقیژێنین، بەو بیانووەوە کە ناهێڵن. ڕاستە 
بۆ  بڕیاریان  ئێمە  ناهێڵن  هەیە  بابەت  و  بوار  زۆر 
دەرکەین و دەستیان بە سەردا بکێشین، بەاڵم خۆ 
و  بدوورین  دەممان  و  بقونجێنین  ناشکرێ چاومان 
هیچ نەڵێین. ڕاستە ناهێڵن دەنگ هەڵبڕین بەاڵم خۆ 

دەتوانین قسە بکەین... 
هەواڵنێریی  ئاژانسی  الیەن  لە  کە  هەواڵێکدا  لە 
هەوڵنێریی  ئیرنا  لە  ئەویش  بی بی سی یەوە،کە 
فەرمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانوە وەریگرتووە، لە 
پارێزگای  هەڵبژردنەکانی  لیژنەی  سەرۆکی  زمانی 
ئەندامانی  سەدی  لە   ٨١ کرایەوە:  باڵو  تاران 
ئێستای شۆراکانی پارێزگای تاران سەاڵحیەتیان بۆ 
بۆیان  و  کراوەتەوە  ڕەت  شۆراکان  تری  خولێکی 
نییە بۆ ئەم خولەی تر ناویان تۆمار بکەن. ئەمە 
بەو واتایەیە کە ئەم کەسانە ئەم چەند ساڵە کە 
گەندەڵی  جۆرێک  بە  کردووە،  کاریان  شۆرادا  لە 
بووە و گەندەکارییان کردووە کە هەر  لە کاریاندا 
کردبوون  متمانەیان پێ  پێش  لەوە  ئەو کەسانەی 
و هێشتبوویان ناویان بنووسن بۆ شۆراکان، ئێستا 
بێنە  ناهێڵن  گەندەڵکارییانەوە  ئەم  هۆی  بە  ئیتر 
واتە  خۆیدا  لە  دیسان  خۆی  ئەمە  شۆراوە.  ناو 
کردووە  ناونووسی  ئەمانەیان  کە  کەسانەی  ئەو 
ئەوەندە  کەسەکان  هەڵبژاردنی  بۆ  پێوەرەکانیان 
بەهێز و متمانەبەخش نییە کە نەهێڵێ ئەم کەسانە 

بە الڕێدا بچن و دروستکار بن. 
بابەتەکە دەکرێ لە سێ بواردا شی بکرێتەوە: ١( 
هەڵبژاردن  بۆ  پێوەرەکان  بواری   )2 یاسا  بواری 
کەسە  خودی  کەسایەتیی  باری  بواری   )٣

هەڵبژێردراوەکان
سەیر  بابەتەکە،  دەڕوانینە  کە  یاساوە،  بواری  لە 
بەم  دەدات  ڕێگا  یاساکە  ئایا  کە  چاو  بەر  دێتە 
الوازە  هێندە  یاساکە  ئایا  بن؟  گەندەڵ  کەسانە 
سەلیقەی  و  مەیل  بە  دەتوانێ  هەرکەسێک  کە 
شەخسیی خۆی شرۆڤەی بکات و بەقازانجی خۆی 
بابەتەکانی  یاساکە  ئایا  هەڵێنجێت؟  لێ  شتی 
بتوانن  هەمووان  کە  دەرنەخستووە  بەڕوونی 
بەدروستیی ڕاڤەی بکەن و لێکی بدەنەوە و هەموو 
و  یاسایی  قازانجی  و  گشتی  قازانجی  بوارەکانی 
پێش  و  بێت؟ سەرەتا  تیا  تاکەکەسیشی  قازانجی 
گەندەڵی، ئایا یاساکە هێندە بەهێز نییە کە بتوانێ 
ئایا  یان دوای گەندەڵی،  بەر بە گەندەڵی بگرێ؟ 
یاساکە هێندە بەهێز نییە کە بتوانێ بەربەرەکانێی 

بۆ  عیبرەت  ببێتە  کە  بکاتەوە  گەندەڵ  کەسی 
کەسانی دواتر و گەندەڵکاری نەکەن؟ ئەم کەسانە 
بە جۆرێک  دەرکەوتووە  هەڵبژاردن  لیژنەی  بۆ  کە 
گەندەڵکارن )دوو حاڵەتی هەیە: یان گەندەڵکارن 
بۆ  نییە  بۆیان  کە  سەلماوە  گەندەڵییەکەیان  و 
گەندەڵکار  یان  بکەن؛  ناونووسی  تر  خولێکی 
بەم  گەییشتووە  خۆی  سەلیقەی  بە  لیژنە  و  نین 
ئاکامە کە ئیتر ئەمان درێژە بە کارەکەیان نەدەن 
بۆچی  ئەی  بکاتەوە.  تر  کەسانی  بۆ  ڕێگە  و 
دوای  ئایا  بکەنەوە؟(  ناونووسی  دیسانەوە  ناهێڵن 
نەهێشتنی ناونووسی دووبارە، دیسانەوە دەچنەوە 
سەر کارەکەی پێشوویان و هەر لەو ئیدارەدا کار 
لێ کردووە؟  کاریان  لە پێش شۆرادا  دەکەنەوە کە 
بۆ  لێکۆڵینەوەیان  یاسادا  بەرانبەر  لە  نا،  یان 
بە  و  کردووە  گەندەڵکارییەکیان  چ  کە  دەکەن 
کەسانەی  ئەو  ئەمانەن  کە  ڕادەگەیێنن  خەڵکیش 
بێنە  هەڵتانبژاردوون  ئێوەش  و  هێشتومانە  ئێمە 
ئێستاش  بکەن،  گەندەڵی  و  دزی  ناو شۆراکانەوە 
کۆڵێک  بە  لێپرسینەوەیەک،  هیچ  بەبێ  ئێمە 
گەندەڵکارییەوە و بە سەرفرازییەوە دەیاننێرینەوە 
ناو خۆتان، با لە ناو خۆتانا بژین؟ لەم پرسیارانە 
بەداخیشەوە  هێندە زۆرن کە زۆر کەس هەیانە و 
کە  کردووە  نابەرپرس  و  ئاڵۆز  هێندە  یاساکانیان 
لێ  نابەرپرسیان  هەمبەریاندا  لە  کەسەکانیش 
بدەنەوە.  وەاڵمیان  ناتوانن  خۆشیان  و  دەرهاتووە 
بەاڵم لە هەر کەس بپرسی بۆ وایە؟ ڕەنگە تەنیا 
یاساکە  دەڵێ،  وا  یاساکە  نازانم،  من  بڵێ  بتوانێ 

ڕێگەی داوە.
ئاسان  و  ئاوا سووک  کە  یاسایێکە  چ  ئەمە  باشە 
بتوانن  هەمووان  کە  دەڕوانن  لێی  و  دەنەون  لێ 
هەڵیبگرن و داینێن و بە مەیل و حەزی خۆیان بە 
بڵێ؟  هیچ  نەتوانێ  و  بکەن  کێشی  خۆیاندا  دوای 
لێ  خۆماڵیی  سەگی  وەک  کە  یاسایێکە  چ  ئەمە 
الیێکدا  هەر  بە  و  ملدایە  لە  پەتێکی  دەرهاتووە 
ڕادەکێشرێ: کەچی هەر ئەم یاسایە بۆ کەسانێک 
کە پەتەکەیان بە دەستەوە نییە )واتە لە خۆیان 
دەبا  هاشاوڵ  و  دێ  لێ  هاری  سەگی  وەک  نین( 
دەوری  بپێچرێتە  بیەوێ  ئەگەر  و  کەسەکان  بۆ 
کەسێکدا هێندە درز و کون و کەلەبەری تیایە کە 
ئەو کەسە مەگەر بە مەرگ لە دەستی ڕزگاری بێت؟ 

ئەم هەویرە ئاو زۆر دەبات.
کامانە  ئەمە  هەڵبژاردن،  بۆ  پێوەرەکان  بواری  لە 
خۆی  بتوانێ  کەسێک  هەر  ئەوەی  بۆ  پێوەرن 
ئایا  شۆراکانەوە؟  ناو  بێتە  و  کات  ناونووس 
تەنیا  کە  زانستیانەن  و  بەهێز  هێندە  پێوەرەکان 
کەسانی شارەزا و لێهاتوو جورئەتی ئەوە بە خۆیان 
بدەن بێنە پێشەوە و ببنە ئەندامی شۆرا، یان نا، 
پێوەرەکان هێندە الوازن کە هەرکەسێک لە خۆیدا 
ڕادەبینێ بێتە پێشەوە و ببێتە بڕیاردەر و بەڵێندەر 
ئاسانە  و  سووک  هێندە  کارەکە  ئایا  شارێک؟  بۆ 
سادەی  کارمەندی  و  ڕۆژنامەفرۆش  وێنە  بۆ  کە 
بێکاری  کارناسێکی  و  موعەللیمێک  و  ئیدارەیەک 
زمانی ئینگلیسی یان فارسی و فاڵنی و فاڵنی بێنە 
پێویستیی  کارەکە  ئایا  بکەن؟  کار  و  مەیدانەوە 
دیارە  نییە؟  شارەزاییەک  و  پسپۆڕییەک  هیچ  بە 
هیچ  پیشەکەی  و  کار  کە  کەسێک  هەر  کە  نییە 
بەاڵم  نییە  بەڕێوەبەریەتییەوە  بە  پەیوەندییەکی 
لە  کۆکاتەوە،  خۆی  دەوری  لە  خەڵکێک  دەتوانێ 
ناو شاردا دێت و دەبێت بە ئەندامی شۆرای شار 
و بڕیاری پسپۆڕانە دەدات! ئەم وتانە بێ ڕێزی بە 
کەسانێک یان پیشەیەک نییە، بەڵکو دەمەوێ بڵێم 
ئەی کوا ئەو پەندە جوانە کوردییە کە دەڵێ نان بۆ 

نانەوا و گۆشتیش بۆ قەساب؟ 
بێمەوە سەر پێوەرەکان: نوێژ بخوێنێ؛ ڕۆژوو بگرێ؛ 
بەباشی  ناو خەڵکدا  لە  نەکات؛  بەر  لە  فاڵنە جل 
ناوی دەرکردبێت و ... ئەمانە هەموویان پێوەری 

درێژەی  لە  دەتوانێ  هەرکەسێک  و  تاکەکەسین 
زەمەندا بگۆڕی و لەمانە البدا؛ هەروەها کە بەزۆری 
لەم کۆمەڵگایەدا بینیومانە. پێوەرەکانی تر: سەر 
بەسیجیی  پەروەندەی  بێت؛  ڕێکخراوە  فاڵنە  بە 
بێت؛ خۆی یان باوکی سەهمییەیان هەبێت و ... 
ئەمانەش خۆ هیچکامیان پێوەرێک نین بۆ توانایی 
و لێهاتوویی بەڕێوەبردنی شارێک!  پێوەرەکانی تر: 
لیسانسی هەبێت: لە بوارێکی زانستی و ئاکادمیکی 
سەر بە زانکۆیێک دەرسی خوێندبێت... ئەمانەش 
بەم هەموو زانکۆ و نیوەزانکۆ و پەیام نوور و عیلمی 
کاربوردی و... کە هەر شار و شارۆچکەیێک یەک 
دوو زانکۆی هەیە کە بە هەموو وانەکانیانەوە تانها 
چەند مامۆستایان هەیە، زۆربەیان بوونەتە پووڵی 
و تەنانەت نمرەگرتن و دەرچوونیش بووەتە پووڵی 
پیشەیێکی  شاگردیی  لە  لیسانس  وەرگرتنی  و... 
گرینگیش  تازە:  لێ هاتووە...  ئاسانتری  سەنعەتی 
ئەم  ئایا  و  ببێت  مەدرەکێکی  و  لیسانس  چ  نییە 
و  شارەوانی  و  شارناسی  بە  پێوەندیی  مەدرەکە 
لیسانسی  نا  یان  هەیە  شارەوە  بەڕێوەبەرایەتیی 
ئەدەبیات و پەرەستاری و بێهداشت و گیاناسی و 
مۆسیقا و ... ئەتوانن ببنە ئەندامی شۆرا؟ و ئەم 

هەویرە ئاو زۆر دەبات.
کەسە  خودی  کەسایەتیی  باری  بواری 
بۆ  پێوەرەکان  گریمان  وا  هەڵبژێردراوەکان: 
هەموویان  شۆرا  ئەندامی  بوونە  و  هەڵبژاردن 
یاسایی  باری  گریمان  وا  ناعەقاڵنین.  و  نامەنتقی 
لەگەڵ  یاسا  بەرەنگاربوونەوەی  و  هەڵبژاردن 
وا  بداتەوە.  بەرپەرچی  ناتوانێ  و  الوازە  گەندەڵی 
گریمان بواری کۆمەاڵیەتی، ڕامیاریی ئەندامێتی هەر 
لە بنەڕەتدا الوازە و هەرکەسێک مافی ئەوەی هەیە 
ببێتە ئەندامی شۆرا... باشە، ئەی بواری ئەخالقی 
توانایاندا  لە  ئەوەی  بۆ  کەسەکان  دەروونیی  و 
شارێک  بەڕێوەبردنی  گرینگەکانی  ئەرکە  دەبینن 
ڕادەبینن  خۆیان  لە  چەندە  ئایا  ئەستۆ؟  بگرنە 
لەم  ساڵمەتی  ساخی  بە  و  گۆڕەپانەوە  نەو  بێنە 
گۆڕەپانە بێنە دەر کە لە الیێکەوە پڕە لە قازانجی 
ماڵی و پووڵی و ئاسایش و ڕاحەتی ژیانی ڕۆژانە 
)بە مەرجێک ئاتۆی سیاسی نەدەیتە دەستەوە کە 
بتوانن داتڕمێنن، ئاتۆی ئابووری گرینگ نییە کە لە 
کوێوە دەگەیتە کوێ!( و لە الیێکی تریشەوە پڕە 
... کە مرۆڤ  و  ویژدانی  و  ڕیسوایی ئەخالقی  لە 
دەبێ زۆر بەئەخالق و بەرپرس بێت کە نەتوانێ لەم 
سفرە ڕاخراوەی هەر کەسێک الیێکی لێ ئەقرتێنێ و 
ئەیڕفێنێ بۆ خۆی ، بتوانێ ساخ و سەلیم دەرچێ 
و دوایی بتوانێ لە کۆمەڵگادا بە سەربەرزی بچێتە 
ناو خەڵکەوە. دیسان گریمان ئەم بوارەش الوازە، 
کەسێ کە خۆی بەربژێر دەکات بۆ ئەندامێتی شۆرا، 
ئایا نا بێ لە خۆی بپرسێ من چەندە لەم کارەدا 
لێهاتووم؟ ئایا هەر ئەوەندە پەرەستارێکی باش بم 
کە  من  ئایا  باشیش؟  شارەدارێکی  ببمە  دەتوانم 
باش  شارەدارێکی  دەتوانم  بم  باش  موعەللیمێکی 
سامانێکی  و  ماڵ  و  دەوڵەمەندم  کە  من  ئایا  بم؟ 

باشم هەیە دەتوانم شار بەڕێوە بەرم؟ 
دەزانن  هاونیشتمانیان  زۆربەی  خۆ  لەمانە  جیا 
کوردەواریدا  دێهاتی  و  شار  هەموو  لە  ئێستاکە 

فەرمانداریش  بگرە  و  شارەدار  و  شۆرا  ئەندامانی 
ئەرکە  لە  بەاڵم  هیچکارەن،  ناڵێم  بەگشتی 
بەتەواوی  سیاسییەکاندا  کۆمەاڵیەتییە  گرینگە 
هیچکارەن و ناهێڵن بەڵێندەر بن. ئاخر شۆرایەک 
دیاری  ئایینی  شوێنێکی  ناوی  تەنانەت  نەتوانێ 
ئەمنییەتی  دەزگا  بڕیاری  پێی  بە  دەبێ  و  بکا 
شیعە  دەسەاڵتی  بە  سەر  ئیتیالعاتییەکانی  و 
بڕیاردەر  و  سەربەخۆ  دەتوانێ  کەی  بجووڵێتەوە، 
بێت؟ شۆرایەک کە بۆ کۆنسێرتێکی هونەرمەندێک 
کە  شۆرایەک  بدات،  بەڵێن  سەربەخۆ  نەتوانێ 
فاڵنە  نایاسایی  پاساژسازیی  بە  بەر  نەتوانێ 
کە  بگرێت، شۆرایەک  پاسداران  فەرماندەی سپای 
شارەکەیدا  کۆڵبەرانی  کوشتنی  لەهەمبەر  نەتوانێ 
هەڵوێست بگرێت، شۆرایەک کە نەتوانێ سەرۆکی 
فاڵنی ئیدارە دانێ یان الی ببات، شۆرایەک کە تەنیا 
ئەرکی بووەتە هەڵبژاردنی شارەدار )ئەویش نەک 
بۆ  کەسێک  پێشنیاردانی  تەنیا  بەڵکو  هەڵبژاردن 
شارەداری!( و ناونانی کووچە و کۆاڵنەکان )ئەویش 
ناوی  دەبێ  بۆ  ئەگینا  شوێنێکدا،  هەموو  لە  نەک 
شەقامەکانی شارە کوردنشینەکان سەردار سڵێمانی 
چی  و  چی  و  تاڵەقانی  و  فەخریزادە  و  ئیمام  و 
دەی  دیکەش(  شتی  زۆر  و  بێت؟  تریش  چی  و 
ئەمە سووکایەتی کردن بە نەفسی خودی کەسەکە 
نەبێت.  گرینگ  الیەوە  بە  ئەوەی  مەگەر  نییە؟ 
نییە؟  شارەکە  خەڵکی  بە  سووکایەتی کردن  ئەمە 
نەبن... گرینگ  بەالیەوە  خەڵکیش  ئەوەی  مەگەر 
مرۆڤ دەبێ چەندە الواز بووبێت کە النیکەم ڕێز بۆ 
کەسایەتیی و مەدرەک و بنەماڵەکەی دانەنێت و لەم 
شانۆیەدا خۆی بکاتە لەییستۆکی دەستی کەسانی 
ئەگەر  ڕۆژێک  کەسانە  هەرئەو  دەشزانێ  کە  تر 
بەپێی ویستی ئەوان قسە نەکەی و نەجووڵێیتەوە 
بۆ  تاوانێکت  و  وەدەرت دەنێن  پیس  پەڕۆیەکی  بە 

هەڵدەبەستن ئەوپەڕی دیار نەبێت؟
کەس   2٣2 لە  ئیرنا:  هەواڵەکەی  سەر  بێینەوە 
ئەندامی ئێستای شۆرای شارەکانی پارێزگای تاران 
کە خۆیان ناونووس کردۆتەوە بۆ قۆناغی نوێ ١٨٨ 
جۆراوجۆر  تاوانی  بە  لیژنەکانەوە  الیەن  لە  کەس 
کە  کەسانەیە  لەو  جیا  ئەمە  کراونەتەوە.  ڕەت 
و  گەندەڵکار  شوێنێکی  چ  شۆرا  زانیوایان  خۆیان 
نەنووسیوەتەوە و جیا  ئیتر خۆیان  گەدەڵساز کە 
لەو کەسانەش کە خۆیان دەزانن چ گەندێک باریان 
هێناوە و ئەگەر دیسانەوە خۆیان بنووسنەوە ڕەت 
دەکرێنەوە و جیا لەو کەسانەشە کە هاتوون دوای 
چوار یان هەشت ساڵ باروبنەی خۆیان پێچاوەتەوە 

و ئیتر پێویستیان بە شۆرا نەماوە... 
هەموو  لە  کە  ئەرکەکانی  و  شۆرا  دەبینین  کەواتە  جا 
قۆناغەکانی مێژوودا و لە درێژەی زەمەندا دەرکەوتووە 
و  بەڵێندان  ناوەندی  پڕبایەخترین  و  گرینگترین 
کۆمەڵگای  لە  چەندە  بوارێکا؛  هەموو  لە  بڕیاردانە، 
کوردستاندا  و  ئێران  ئەمڕۆی  بەرلێ بەرەڵاڵکراوی 
ئەرکەکانی گۆڕاون و  بووەتە دارەدەستێک بۆ هێنانە 
سەر شەقامی خەڵک تەنیا بۆ ئەوەی بسەلمێت خەڵک 
شۆرایەیان  ئەمە  ئیسالمین...  کۆماری  لەگەڵ  چەندە 
شۆراوە، شۆڕایە یان شۆو)Show(ڕایە، شۆڕایە یان 
شەوڕایە؟؟؟ لە هەموو شتێک دەچێت لە مەکۆیەک 

بۆ ڕاوێژ و بڕیار نەبێت... 

ئێران

ن.داهاتوو-بانە
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ئەسعەد دوروودی

دەبێ  ئەمە  سوسیالیزمە،  هی  داهاتوو 
ژنان  ئەوەی  لەبەر  بێ،  ژنان  دروشمی 
کۆیلە  دابمەزرێ  کۆیلەداری  بەرلەوەی 
سەرمایەداریش  و  فئودالیزم  و  بوون 
هێشتووەتەوە  کۆیلەبوونەیانی  ئەو  هەر 
خۆیان  پێویستییەکانی  لەبەر  تەنها  و 
ئینسانە  بەرینی  خەباتی  ئاکامی  لە  و، 
یەکسانیخوازەکاندا، ئاستێک لە ئازادی و 
مافیان بۆ ژنان ڕێگە پێداوە. سیستمێکی 
سوسیالیستی  سیاسیی  و  ئابووری 
بۆ  خۆی  لەگەڵ  نوێ  کولتوورێکی  کە 
دۆخ  و  بەستێن  دێنێ،  بەرهەم  کۆمەڵگا 
ڕوانگەی  نەهێشتنی  بۆ  هەوڵ  و  کار  بۆ 
ئیمکانی  و  ئامادەدەکا  پیاوساالرانە 
ژنان  دەداتە  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری 
هەر  بپسێنن.  زنجیرەکانیان  و  کۆت  کە 
بۆیە یەکسانیخوازی لە نێو بەشی ئاگا و 
و چەوساوەی  کرێکار  خەباتکاری چینی 
درێژی  و  دوور  مێژوویەکی  کۆمەڵگا 
هەیە. زیاتر لە سەد ساڵە ژنانی کرێکار 
بێمافی  لە  خۆیان  ڕزگاریی  بۆ  هەوڵیان 
بزووتنەوە  ڕێگەی  لە  چەوساوەیی  و 

سوسیالیستییەکانەوە داوە. 
سەرچاوە  بڕوایەوە  لەو  یەکسانیخوازی 
پیاو  جیهانێکی  لە  ئێمە  کە  دەگرێ 
ساالردا دەژین کە تێدا ژنان بە شێوەی 

لە  و  دەچەوسێنەوە  سیستماتیک 
چاو پیاوان لە ئاستێکی نزمتردان. 
پیاوانەکان  شتە  تێدا  کە  کۆمەڵگایەک 
ژنانەکان  شتە  و  هەیە  بااڵیان  دەستی 
بە کەم دەنرخێندرێن. بە شێوەی گشتی 
لە  دەسەاڵت  دابەشکرانی  لە  شێوازێک 
سەر بنەمای جنسییەت لە جیهاندا هەیە 
کە تێدا ژنان هەر لە منداڵییەوە دەرفەتی 
کەمتریان بۆ خۆپێگەیاندن و پێشکەوتن 
و  سیاسەت  دنیای  و  کار  بازاڕی  لە 
مەیدانەکانی دیکەی چاالکیی کۆمەاڵیەتی 

و ئابووری و سیاسیدا هەیە. 
کە  ساغن  ئەوە  لەسەر  یەکسانیخوازان 
ڕابردوویە  و  ئەمڕۆ  دنیای  ڕاستیی  ئەوە 
و لەسەر ئەوەش ساغن کە ئەوە ناڕەوا 
و ناحەقە و پیاوساالری دەبێ ڕێشەکێش 
بکرێ و کۆمەڵگایەکی یەکسان دابمەزرێ 
و ژنان لە ستەمی جنسییەتی و مافخوارن 

ڕزگاریان بێ. 
ڕێگەی  لە  بیرێک  دەبێ  کەواتە 
ڕزگاری  و  یەکسانییە  بەو  گەیشتن 
بدۆزرێتەوە.  پیاوساالر  کۆمەڵگای  لە 
چەپ  ڕوانینی  بە  باسەکە  کە  لێرەدایە 
و سوسیالیستییەوە گرێدەدرێت. بنەمای 
ئەوە  لەسەر  سوسیالیستی  بۆچوونی 
سیستەمێکی  لە  ئێمە  کە  دامەزراوە 
کە  دەژین  کاپیتالیستیدا  ئابووریی 
بەرهەم  چینایەتی  کۆمەڵگایەکی 
کۆمەڵگایەکی  لە  دەیپارێزێ.  و  دێنێ 
دەرفەت  کۆمەڵگا  تاکەکانی  چینایەتیدا 
باش  ژیانێکی  بۆ  یەکسانیان  ئیمکانی  و 
نایەکسانی  دابەشبوونی  نییە.  شێاو  و 

سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە  سامان 
دەبی  لەناوبچێ  ئەوەی  بۆ  و  ناڕەوایە 
بکرێتەوە  دێمۆکراتیزە  خاوەنداریەتی 
خاوەنداریەتیی  کارەش  ئەو  ڕێگەی  و 
یەکسانی  دابەشکرانی  سامانە.  گشتیی 
سەروەت و سامان بەو شێوەیە وا دەکا 
کە چیدیکە گرینگ نەبێ تۆ لە کوێ و لە 
چ بنەماڵەیەکدا لەدایک دەبی و هەمووان 
خاوەنی دەرفەتی یەکسان بۆ پشکوتن و 

پێشکەوتن و ژیانێکی باشن. 
هەوڵ  و  سوسیالیزم  بۆ  هەوڵ  کەواتە 
و  هاوتەریبن  و  هاوشان  یەکسانی  بۆ 
تەواوکەری یەکدین. هەژاری و دابەشکرانی 
نایەکسانی سەروەت لە کۆمەڵگادا کار و 
ژیان و چاالکیی ژنان بەرتەسک دەکاتەوە 
و  دەگرێ  بەرەوپێشچوونیان  لە  ڕێگە  و 
بۆ  پێویست  ئیمکانی  و  کات  نایەڵێ 
چاالکی  و  بەرەوپێشچوون  و  فێربوون 

تەرخان کەن. 
لە  ئابووری  عەداڵەتی  کە  شوێنەی  لەو 
ئاستێکی بەرزدا بێ، ئامراز و پشتیوانی 
و  زیاترە  یەکسانیخواز  ئینسانی  بۆ 
ڕزگاریی  بەرەو  ڕۆشتن  بۆ  دەرفەت 
ستەمی  و  زوڵم  لە  ژنان  یەکجاری 
جینسییەتی تا ڕادەیەکی زۆر زیاد دەکا. 
لە  دەکەین  هەاڵواردن  باسی  کاتێک 
ڕاستیدا باسی دەرفەتی جیاواز بۆ ژیان 
کاپیتالیستیدا  ئابوورییەکی  لە  دەکەین، 
بەو  هەر  و  ژیان  ئاستی  و  داهات 
پێیەش دەرفەت و شانسی پێشکەوتن و 
خۆشبژیوی بۆ ژنان کەمترە بۆیە ڕوانینی 
و  یەکسانیخوازانەیە  هەم  سۆسیالیستی 

هەم بە گشتی دژی هەاڵواردنە. 
پیاوساالرانەیە  ئەمڕۆ  کاپیتالیزم 
و  پیاوساالری  بێ  بیرمان  دەبێ  بەاڵم 
کاپیتالیزمیش  بوونی  بێ  بە  هەاڵواردن 
چینایەتی  کۆمەڵگای  هەبن.  دەتوانن 

خاوەندار  پیاوان  تێدا  و  جنسییەتییە 
بۆیە  ئابوورین  و  سیاسی  بڕیاردەری  و 
ناوەرۆکدا  لە  یەکسانیخوازانەکان  هەوڵە 
سوسیالیستین و کارە سۆسیالیستییەکان 
گرفتەکانی  چارەسەرکرانی  یارمەتیدەری 
بۆ  بۆیە  ژنانن.  بۆ  نایەکسان  کۆمەڵگا 
گرینگە  کۆمەڵگا  پیاوانی  لە  زیاتر  ژنان 
کە سیستەمێکی ئابووریی هێندە یەکسان 
و عاداڵنە دابمەزرێ کە تا ئەو پەڕی خۆی 
ئازادی و ڕزگاری و عەداڵەتی تێدابێ و 

یەکسانی  بۆ  بەستێن  ڕێگەیەوە  لەو 
لەبەرچاو  بێ  بە  ئینسانەکان  مافەکانی 
جینسی  مەیلی  و  جنسییەت  گرتنی 
تێکڕا  بە  دەبێ  ژنان  بۆیە  بکا.  ئامادە 

بڵێن بژی سوسیالیزم، بژی یەکسانی. 

یەکسانیخوازی و سوسیالیسم 

لە ماوەی رابردوودا و هاوکات لەگەڵ 
وتووێژە  نوێی  خولی  دەستپێکردنی 
پێنج  گرووپی  و  ئێران  ئەتۆمیەکانی 
رۆژهەاڵتی  ئاڵۆزیەکانی  یەک،  زێدە 
پەرەی  زۆر  ئاستێکی  بە  ناوەڕاست 
واڵتی  چوار  لە  النیکەم  و  سەندووە 
و  فەلەستین  ئەفغانستان،  عێراق، 
ئیسرائیل ئاگری شەڕە کۆنەپەرستانە 
و دواکەوتووەکان بڵێسەی سەندووە و 
توندئاژۆ  گرووپە  و  رەوت  هەمدیسان 
ئیسالمیەکان  فۆندەمێنتاڵە  و 
کەوتوونەتە ئاژاوەگێڕی و ئەمنییەتی 
ناوچەکە بەرەو دۆخێکی خوێناوی پاڵ 

پێوە دەنێن.
هەموو  کە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
کات نەقشی سەری مارەکەی هەیە، بو 
باج وەرگرتن لە رۆژئاوا و بەتایبەتی 
ئاگری  کردنەوەی  گەش  لە  ئەمریکا، 
بااڵی  دەستی  تێکهەڵچوونانەدا  ئەم 
هەیە و بێ گومان ئەو سەدان مووشەک 
و  حماس  الیەن  لە  سارۆخەی  و 
جیهادی ئیسالمیەوە ئاراستەی خاکی 
ئێران  پارەی  بە  دەکرێت  ئیسرائیل 
دروست کراون کە بە سەدان میلیۆن 

دۆالر لە پارەی 

خەڵکی هەژار و رەش و رووتی ئێران 
بۆ ئەم ئاژاوەگێڕیانە سەرف دەکرێت 
و  ژیان  باری  سەر  لە  راستەوخۆ  و 

گوزەرانی خەڵک کاریگەریی دەبێت.
لە هەمان کاتدا بە کشانەوەی زۆرتری 
و  عێراق  لە  ئەمریکا  هێزەکانی 
تیرۆریستیەکان  گرووپا  ئەفغانستان، 

چاالکیەکانیان پەرەی سەندووە.
ئەم دۆخەی کە ئێستا باڵی کێشاوە بە 
سەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، بەشێکی 
کە  بوو  دەنگیە  فایلە  ئەو  بەرهەمی 
دەرەوەی  وەزیری  زەریف  جەواد  لە 
و  کرایەوە  باڵو  ئیسالمی  کۆماری 
تێیدا راشکاوانە باسی لە کۆلۆنیالیزە 
ژێر دەستی رووسیە  لە  ئێران  بوونی 
بوونی  دەست  بااڵ  کاتدا  هەمان  ال  و 
سەدان  هەروەتر  و  پاسداران  سپای 
هێرشی بێ وەاڵمی ئیسرائیل بۆ سەر 
دەروە  لە  ئێران  بەرژەوەندیەکانی 
واڵتە  ئەم  سنوورەکانی  ناوخۆی  و 
نەرمی  بەرهەمی  بەشێکیشی  بوو، 
نواندن و دێمۆکرات بازی جۆ بایدەن 
و دەوڵەتی نوێی ئامریکا بەرانبەر بە 
ئێران و گرووپە تیرۆریستیەکانی نزیک 
مەجالی  کە  ئیسالمیە،  کۆماری  لە 
و  نانەوە  ئاژاوە  و  زورتر  تەڕاتێنی 
بۆ  ناوچەکەی  ئەمنیەتی  تێکدانی 

ئێران لەبار کردووە.
بۆی  روونی  بە  ئێران  رژیمی 
خستە  گوشار  بە  کە  دەرکەوتووە 
لێدان  و  ئامریکا  دێمۆکراتەکانی  سەر 
رێگا  واڵتە  ئەو  بەرژەوەندیەکانی  لە 
باجی  وەرگرتنی  بۆ  دەبێت  خۆشکەر 
ئامانجە  بردنی  بەرەوپێش  و  زیاتر 

تێکدەرانە و دژە ئینسانیەکانی.
نزیک  سەروبەندی  لە  کاتدا  هەمان  لە 
سەرۆک  هەڵبژاردنەکانی  لە  بوونەوە 
الیەنە  کردنی  رازی  بۆ  رژیم  کۆماریی، 
توندئاژۆ و بنئاژۆ خوازەکان، لە دەرەوەی 
سنوورەکان ئاڵۆزی دروست بکات و بڵێ 
سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  هێشتا  ئێمە 

خۆمان نفووزمان هەیە و رێکەوتن لەگەڵ 
هۆی  نابێتە  یەک  زێدە  پێنج  گرووپی 
پاشەکشێ کردنی ئێمە لە ئامانجەکانمان 
و  ئیسالمی  کردنی شۆڕشی  هەناردە  بۆ 
هەڵبژاردنە  تەنووری  دیکەوە  الیەکی  لە 
گەرم  پێ  فەرمایشیەکانی  و  فۆرمالیتە 
بکات، کە گوایە هەموو واڵتانی ناوچەکە 
ئێرانی  ئەوە  و  ئاژاوەن  لە  پڕ  و  نائەمن 
کە  ئیسالمیە  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر 
تاقە واڵتی ئەمن و ئاسوودەی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاستە، بەاڵم بێ گومان ئەم پیالنانەی 
رژیم بۆ گەالنی وەزاڵەهاتووی ئێران زۆر 
دەناسن  رژیمە  ئەو  باشی  بە  و  کۆنە 
و  فریوکارە  و  جینایەتکار  چەندە  کە 
روونی  بە  ئیسالمیش  کۆماری  خودی 

کەشی  ئەمجارە  کە  دەرکەوتووە  بۆی 
خەڵک  و  تینە  بێ  زۆر  هەڵبژاردنەکان 
گەمەیەکی  ناو  بێنە  نین  ئامادە  تازە 
و  ئەرێنی  گۆڕانێکی  هیچ  کە  فەرمایشی 
گوزەرانیان  و  ژیان  دۆخی  لە  بەکەڵک 
دروست ناکات و بە بەشداریی کردنیان 
رژیم و  بە  ئەدەن  تەنها مەشروعیەت 
بۆ سەرکوت  ئەکەن  ئاوەاڵتر  دەستی 
زۆرتر  ژیانیان  دۆخی  شێوەیە  بەو  و 
لە هەمیشە لە قوڕی نەهامەتی و بێ 

ئاسۆیی دەچەقێت.

رۆڵی ئێران و ئەمریکا لە ئاڵۆزیەکانی 
ناوچەکەدا

فیرووز مامۆیی
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هاوڕێ عومەری ئێلخانیزادە سکرتێری کۆمەڵە:

  ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی کوردستان، گرنگترین هاوپەیمانی سیاسییە

درێژەی الپەڕی ١

چەند  لە  دەزانین  وەک  دواڕۆژ: 
مانگی داهاتوودا هەڵبژاردنە لە ئێران 
چۆن  هەڵبژاردن  پێش  فەزای  ئێوە 
ئێوە  بڕوای  بە  ئێران؟  لە  دەبینن 
پارەسەنگی هێز لە ئێران چی لێدێت 
ئایا حیزبەکانی کوردستان خۆیان بۆ 
هاتنە  نمونە  بۆ  ئەگەرەکان  هەموو 
نیزامی  کۆمارێکی  سەرۆک  سەرکاری 
ئامادە کردووە؟ ئامادەکارییان چییە؟ 
ئایا لێکدانەوەیان هەیە ئەگر بۆ نموونە 
سپاهییەک بێتە سەرکار یا نیزامییەک 
بێتە سەرکار چی دەکەن؟ و بە گشتی 
چۆن  هەڵبژاردن  پیش  باروودۆخی 

دەبینن و چی لێبەسەر دێت؟

هاوڕێ عومەر: من الم وایە هەڵبژاردن 
زۆرترین  و  دەبێت  بەشداری  کەمترین 
نا بۆ کۆماری ئیسالمی دەدرێت و هەر 
درۆیەک کە ئەوان بیکەن هیچ شتێک لە 
ڕاستییەکە ناگۆڕێت، ئێستا خەڵک بە 
ئاشکرا دەڵێن کە بەشداری هەڵبژاردن 
و  دەبنەوە  کۆ  کۆمەڵ  بە  و  ناکەن 
بەرامبەر  و  دەردەبڕن  ناڕەزیەتی 
و  نا  دەڵین  و  رادەوەستن  ڕژیم  بە 
دروشمی ئەوە دەدەن کە: »ئەوەی بە 
ئێمە دەڵین دوژمنمان ئامریکایە درۆیە 
و دوژمنی ئێمە لێرەیە« ئەوانە قسە 
و دروشمی سادە نین و هەموو ئەوانە 
کێشەی  ئیسالمین،  کۆماری  دژی 
هەرکەس  و  زۆرە  یەکجار  ناوخۆیان 
کۆماری  هەتا  بێتە سەرکار  ئێران  لە 
و  ملیتاریزم  هەر  هەیە،  ئیسالمی 
پەرە  کوردوستاندا  لە  بڕ  و  کوشت 
وای  هەر  رێفۆرمخواز  پێدەدات، 
وای  هەر  ئەحمەدینژادە  کردووە، 
بێت  نیزامی  یەکی  ئێستاش  کردووە 
بە  بابەتەوە  لەم  دەکات  ئەوە  هەر 
کوردیدا  بزووتنەوەی  لەناو  من  بڕوای 

جیاوازێکی زۆر و بنەڕەتی ناکات.

گرینگترین  لە  یەکێک  دواڕۆژ: 
باسی  رؤژانە  ئەم  بابەتەکانی 
و  ئامریکا  و  ئێران  نێوان  ڕێککەوتنی 
ئێران و عەرەبستانە،  نێوان  هەروەها 
هەر لەم ڕۆژانەدا شایەتی ئەوە بووین 
حەوت  کە  داوە  ڕێگەی  ئامریکا   کە 
بلۆکەی  سەرمایەی  دۆالر  میلیارد 
کە  حاڵێکدا  لە  بکرێت،  ئازاد  ئێران 
کاتی  لە  دۆالر  یەک  دەیگوت  پێشتر 
وتووێژەکاندا و پێش ڕێککەوتن ئازاد 
چییە  پێشبینیتان  ئێوە  ناکرێ، 
کاریگەرێکی  چ  و  بەمە  سەبارەت 

دەبێت لەسەر ئێران؟ دوای 
بایدێن  تیمی  دێمۆکراتەکان،  ئەوەش 
رئالیسمی  پێیدەڵێن  سیاسەتدا  لە 

بەرگری کارانە، یانی خۆیان لە 

لەدەرەوە  هەر  و  نادەن  ئالۆزییەکان 
چاوەدێری دەکەن  و بە نۆعێک بەدوای 
سیاسەتی  لە  هەن  سەقامگیرێکەوە 
دەرەوەی ئامریکادا، ئێوە ئەوە چؤن 
دەبینن؟ بەهەرحاڵ ئێمە دەبینین کە  
ئەو دژایەتییەی کە ئامریکا پێشتر لە 
بووی  ئێران  لەگەڵ  ترامپ  دەورەی 
گۆڕدراوە، بە بڕوای ئێوە چی بەسەر 

دێت  و ئەو بەحسەی عەرەبستان 

لە کۆیەوە دوروست بوو ئایا ئامریکا 
زەختی بۆ هێناوە؟ ئایا ئێران دەست 
لە یەمەن هەڵدەگرێت؟ ئەو هیوایە لە 
بووە  دروست  سلمان چۆن  بن  محمد 
کە ناوی هیتلێری لە خامنەیی نابوو، 
ئێستە دەڵێت ئێمە دۆستین و ئێران 

بەس هەڵسووکەوتی بگۆڕێت؟

هاوڕێ عومەر: من پیموایە لە دەورەی 
هیچ  ڕوانینیان  ئێستا،  و  ترامپ 
جیاوازێکی نییە، لە سەردەمی ترامپ 
یەکجاریش نەیگوت بۆ خەڵک دەکوژی 
بگۆڕە  خۆت  رەفتاری  دەیگوت  هەر 
بە  و  بکەین،   بۆ  هەمووشتێکت  تا 
و  خراپ  سیاسەتێکی  زۆر  من  بڕوای 
ڕواڵەت  بە  ڕاستە  بوو،  نادروستیان  
زەخت لەسەر کۆماری ئیسالمی بوو، 
زەختەکە چی بوو؟ زەختەکە ئەوە بوو 
کە بگەڕێتەوە بۆ  حەوزەی کاریگەری 
لەسەر  دەست  ناوچەدا  لە  و  ئامریکا 
گەمارۆکان  هەڵگرێت،  کۆمەڵێک شت 
بەاڵم  بوو  کاریگەریان  دڵنیاییەوە  بە 
دەیگوت  ترامپیش  کە  دەزانین  ئێمە 
ئێمە نامانهەوێ  ڕژیم بگۆڕدرێت، بە 
ئەوە  ناروات،  ڕووخان  بۆالی  گەمارۆ 
من  دراوە،  گەمارۆ  کەیەوە  لە  کوبا 
گەمارۆ  بە  ڕژیمێک  هیچ  نەمبینیوە 
ئامریکا  ئێستاش  دیارە  بروخێت. 

ناڵێت ڕژیم دەڕووخێنم و ئاسانیش 

یا  دەڕووخێنم  ڕژیم  بڵێت  کە  نییە 
دنیادا  لە  جێگە  دوو  لە  بێنێت،  هێز 
تا ئێستا ئامریکا یەک لە پاناما دوو 
لەشکری  و  کردوویەتی  عێراق  لە 
بە  و  رووخاندووە  ڕژیمی  و  کێشاوە 
ناونەتەوەیی  مەشروعییەتی  جۆرێک 
ئاساییە کە  زۆر  بەاڵم  وەرگرتووە  بۆ 
ئامریکا  کە  بکەینەوە  لەوە  بیر  ئێمە 
دەیهەوێت بە هەموو گوشارەکان و بە 
وتووێژ یا بە هەر شتێک یەک سیاسەت 
دەباتە پێش ئەویش ئەوەیە، کە ئێران 
کاریگەریی  حەوزەی  بۆ  بگێرێتەوە 
بەشە  دوو  بۆخۆی  ئێرانیش  غەرب. 
خامنەیی  و  پاسداران  بابەتەوە،  لەم 
خەڵکیتر  کۆمەڵیک  و  ئەوەن  دژی 
پێیخۆشە و بۆ ئەوە هەوڵ دەدات کە 

ئێران بگەرێتەوە بۆ 

و  فیلۆرووس،  یا  پرۆرووسەکان 
هەیە   دا  ئێران  لە  فیلۆئامریکایی 
ئەوە کێشەیەکە کە هەیە و قسەکانی 
زەریف بە ئاشکرا ئەوە نیشان دەدات. 
دۆالر  میلیارد  حەوت  ئازادکردنی  بە 
بواری  لە  ئێران   چاری  پێموایە  من 
ئەوە  و  ناکرێت  ئەوانە  و  ئابووری 
ڕاستییەکە و ئەگر گەمارۆکانی نەوت 
سەقامگیر  ئێران  البچن  گازیش  و 
نابێت بۆ مەگەر تورکییە کە گەمارۆی 
سەقامگیرە؟  ئایا  نییە،  لەسەرە 
ئێمە  گەورەیە.  زۆر  کێشەی  تووشی 
نابێ ئەوە ببینین کە گەمارۆ بە مانای 
هەڵگیرا  گەمارۆ  ڕژیمە،  ڕووخانی 
ئێران   لەگەڵ  ئامریکا  کە  بەومانایە 
پێکهاتووە وئەو ڕژیمە دەمێنێ ، ئەوە 
و  هەڵەیە   بۆچوونێکی  من  بەبڕوای 
البردنی  و  گەمارۆدان  مەسەلەی  زۆر 
گەمارۆ گەورە کراوەتەوە. من پێموایە 
هەمووی  ناکرێت  گەمارۆکان  یەکەم، 

البچێت بەم جۆرەی کە هەیە. دوو 

بسازێت،  دەیهەوێت  بایدێن  بەڵێ 
لێرەدایە  مەسەلەکە  هەموو  بەاڵم 
بسازێت  دەیهەوێت  ئێرانیش  ئایا  کە 
سیاسەتە  لە  دەست  ئێرانیش  ئایا 
لە  دەستدرێژی  لە  ئەتۆمییەکەی، 
ناوچەکە و دەسەاڵتەکانی هەڵدەگرێت؟ 
سەرەکی  دەسەاڵتی  و  پێموانییە  من 
نادات.  ئەوە  مەجالی  ئێران  لە 
جۆراوجۆر  قسەی  ئێمە  ئەوجارەکە 
ئامریکا  ئەمنی  ڕاوێژکاری  دەبیسین 
ڕێککەوتن  بە  ئەستەمە  زۆر  دەڵێت 
گەیشتن و هێندێک شت نادیارە. 22٠ 
کۆنگرێسمەنی ئامریکایی واژۆ دەکەن 
لەسەر  زەختە  و  نییە  گاڵتە  ئەوە  و 
یەکێک  دەڵیت  کە  بایدن  دەوڵەتی 
رووخاندنی  بۆ  ئەوەیە  شتەکانی  لە 
رەنگە  بکەی،  کار  ئیسالمی  کۆماری 
دەوڵەتی  بکرێت  پەسەندیش  ئەوە 
بایدن ئەوە نەکات و بەڕێوەی نەبات، 
و  لەسەرە  زەختانەی  ئەو  بەاڵم 
واڵتانی غەربی بە گشتی ئێستا یەک 
سیاسەتییان  بەرامبەر بە ئێران هەیە 
و ئەو سیاسەتە ئەوەیە کە کە دەست 
ددانی  و  هەڵگرێ  مووشەکەکانی  لە 
نەگاتە  مووشەکەکانی  کە  بکێشن 
ئیسرائیل و ئورووپا و ئەوە مەرجیانە 
و لە مەرجەکەیان نایەنە خوارێ. دوو 
ناوچەدا  لە  ئێران  تێوەردانی  دەست 
باس  نەمینێت و جارجار کەمتاکورت 
لەوەش دەکەن کە مافی مرۆڤ لەبەر 
چاو بگرن، بەاڵم هەر لەمەیان بگەرێن 
هەر ئەو دوو مەرجە دەسەاڵتی ئێران 
هەموو  لە  و  دەکات  کێشە  تووشی 
هەم  ئامریکا  هەم  وتووێژەکنیاندا 
ئورووپا باسیان لێ کردوون و دەڵێن 
نەمێنێت  ناوچەدا  لە  ئەمنی  ترسی 
وەکوو  ئێران  هەیە،  مانای  ئەوە  و 

هەرەشەیەکی ئەتۆمی نەبێ، ڕەنگە 

بۆی  شت  هێندێک  ئێران  دڵی  لەبەر 
میلیارد  حەوت  بڵێن  و  دانواندبێت 
دۆالری بۆ ئازاد دەکەین و من و تۆ لە 
وردەکاری ئەوە داین بەاڵم سییاسەتی 
غەرب ئەوەیە کە دەستی ئێران کورت 
ناوچەکەدا  لە  هێمنییەک  و  کاتەوە 
عەرەبستان  نە  کە  بکات  درووست 
پەرۆش  بە  ئیسرائیل  نە  بترسێت 
بێت و جیا لەمە هیچ شتێک ناکرێت. 
هەوڵ  پێیوەندیەشدا  لەم  عەرەبستان 
خامنەیی  گوتبێتیان  با  و  دەدات 
دەکرێ  دەڵێت  ئێستاش  هیتلێرە 
دوو  ئەو  و  بێت  باشمان  پێوەندی 
سیاسەتدا،  لەناو  نین  جیاواز  قسەیە 
بۆیە من ئەوانە بە وردە شت دەبینم 
واڵتانی  لە  کە  کایەگەڵێکن  وئەوانە 
واڵتانی  و  پێکردووە  دەستی  ناوچە 
ئێمە  کە  بڵێن  دەیانهەوێت  ناوچەش 
هەوڵیشماندا و ئێران نەسازا  و دەست 
لە حووسییەکان هەڵناگرێ و فاڵن کار 
ناکات، ئاساییە من ئەوانە بە هەوڵی 
بەرامبەر  دەبینم  گشتی  دیپلۆماتیکی 
بە ئێران، لە الیان غەربەوە لە الیان 
غەربن  دۆستی  کە  ناوچەوە  واڵتانی 
ئەوەش بۆ ئەوەیە کە وردە وردە بە 
ئێران بسەڵمێنن کە دەست و پێی خۆی 
کۆ کاتەوە و پێموایە ئەوە ناکرێت و 
ئێران تووشی کێشە دەکات و هێندێک 
پێشی  بەرەوە،  چوونە  ناچێتە  شت 
لەگەڵ  جیایە  ڕێککەتن  بۆ  وتووێژ 
بچێت،  بەرێوە  کردەوە  بە  ئەوەی 
حەوت میلیارد دۆالرەکە سواری تەیارە 
ئەوانە  و  ناینێرەتەوە  بەاڵم  دەکات 
قسەن،  بۆیە ئێمە دەبێت چاو لەوە 
غەرب  ئەوەیە  ڕاستی  یەک  بکەین. 
بکات  هەمووکارێک  دەیهەوێ  ئێستا 
غەرب  کاتەوە،  خەمسارد  ئێران  کە 
لە  هەیە  توورکیاش  لەگەڵ  کێشەی 
ناوچەدا و  ئەو کێشەیە بە الی غەربی 
و  ئووروپا  ترامپ کە  ئێستاوە، دوای 
ئامریکا یەکگرتوون و ئەو کەلەبەرەی 
ڕۆژئاواییدا  واڵتانی   نێوان  کەوتبوو 
فەرانسەشییان  و  نماوە   جۆرە  بەم 
بە  هاوپەیمانان  بەرپرسی  کردووەتە 
من  ناوچەکەدا،  لە  تێرۆریست  دژی 
هەیە  مانای  هەموو  ئەوانە  پێموایە 
گوشارەکان  کە  ئەوەیە  ماناکەشی  و 
کەم  بابەتانەدا  لەم  ئێران   لەسەر 
نابێتەوە، بەاڵم لە هەمان کاتدا ئەوان 
سیاسەتێکی هاوسەنگ بەڕێوە دەبەن 
کە  سیاسەتانەن  ئەو  دژی  زۆریش  و 
تورکیە لە ئێستادا بەڕێوەی دەبات و 
نیگەرانیشن و ئەگەر تۆ کۆمەڵی ئەم 
هاوسەنگییە ببینی ئەوکاتە تێدەگەیت 
کە نە بە سیاسەتی گەمارۆ حکوومەتی 
سیاسەتی  بە  نە  و  ڕووخا  ئێران 
دەمێنێتەوە،  ئێران  گەمارۆ  نەمانی 
ناوخۆیەکانی  قەیرانە  ئێران  بەڵکوو 
زۆرتر دەبێت، ئابوری ئێران دەتوانێت 
نەوت  تەنانەت  نە،  بێتەو؟  سارێژ 
وگازی دەتوانێت و هێزی ئەوەی هەیە 
بە قەدەر پێویست دەرهاوردە بکات؟ 

ئامادەکردن: 
سروە مستەفازادە

 ل ٩
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؟  بگرێت  خەڵک  ناڕەزیەتی  بەری  دەتوانێت 
یەکگرتوو  دەسەاڵتەکەی  دەتوانێت  نەخێر، 
بکات؟ دەتوانێت پێگەی خۆی لە ناوچەکەدا  لە 
دەرەوەی سنوورەکان بەهێزتر کات؟ نەخێر،  بە 
بڕوای من لە هەموو ئەوانە ئیران کۆڵە و تووشی 

گرفتە. 
باسی  هەیە  دیکە  تازەی  باسێکی  دواڕۆژ: 
زۆری  کە  زەریفە  سەوتی  فایلی  باڵوبوونەوەی 
باستان  توییتێکدا  لە  هەڵبەت  دەنگداوەتەوە، 
ئاشکرا  زۆرتر  ناوخۆیی  کێشەی  کە  کردبوو 
کردووە، بەڕای ئێوە ئایا شتێکی تازەی تێدابوو 
سیاسیەکان  شرۆڤەکارە  یا  نەیزانن  خەڵک  کە 

نەزانن؟

هاوڕێ عومەر: من پێموایە هیچی تێدا نەبوو کە 
خەڵک نەزانێ و دوور لە چاوەڕوانی بێت، بەاڵم 
تازەگییەکەی لەوە دابوو کە کێشەکانی دەسەاڵت 
یەکجار گەورە بووەتەوە و الشم وایە ئەوجۆرەی 
کە قالیباف و ڕەئیسی و هەموو ئەوانە باسیان 
لەسەر رۆحانی زۆر دەبن ،  کردووە زەختەکان 
ڕاستە  نزیک پەنجا ڕۆژێکی ماوە بۆ دەسەاڵتی 
و بە یەقین دەڕوات بەاڵم بە هەموو ئەوە بەتاکید 
دەسەاڵت لە الی پاوانخواز دەبێت  لە سەرۆک 
کۆماری داهاتوودا، بەاڵم دیسان سەرەڕای ئەوانە 
ئەوان پێیان وایە دەبێ خەتای ئەم دەورەیە و 
بارودۆخی ئێستای ئێران تاوانبارێکی بۆ ببیننەوە 
و زەریف یەکێک لەوانەیە کە دەیکەنە قوربانی، 
رۆحانی یەکێک لەوانەیە دەیکەن بە قوربانی و لە 
پشتی پەردەوە زۆر مسەلەی گەورەتر لە ئارادایە  
ئەم  کە  دەزانن  زەریف  و  رۆحانی  بێگومان  و 
فایلە دەچتە دەرەوە و بۆیە ئەوەشیان کردووە 
فایلە  ئەم  بوونی  ئاشکرا  و  دەرەوە  بچتە  کە 
سەوتییە لە ڕاستی دا جۆرێک بەرگری کردنە لە 
خۆیان و بە جۆرێک سپەری پارێزگاری دروست 

کردنە، چی دیکەشییان هەیە کە بیکەن؟ 
چونکە کێشەکانی دەسەاڵت ئەوەندە گەورەیە کە 
ڕێکەوتە  بە  ئایا  بە قوربانی،  زەریفیش دەکەن 
سوولەیمانی  جەنازەی  کردنی  بەڕێ  لەناو  کە 
کوڕەکەی ئەڵێ ئای زەریف و رۆحانی لە کوێن؟ 
ئەوانە هەمووی ئاژیتاسیونە، بەشێکی دەتوانێ 
لە هەردووک الیانەوە بۆ هەڵبژاردنیش بێت بەاڵم 
بە بڕوای من مەسەلە بنەڕەتێکە هەڵبژاردن نییە 
و مەسەلەی سەرەکی، ئەو قەیرانە گەورانەی ناو 
ئەوەی  برد،  ئێرانی  ڕژیمی  وئابروی  دەسەاڵتە 
زەریف وەزیری دەرەوە بڵێت کە ئاگام لە هیچ 
بڕیاری  پووتین  و  ڕووسییە  کە  بڵێت  و  نییە 
ئەوانە  بکەین،  شەڕ  سووریە  لە  ئێمە  کە  داوە 
پێناکرێت  گاڵتەیان  و  گەورەن  مەسئەلەگەلێکی 
و لە بیروڕای گشتی ئێرانیش کاریگەری یەکجار 
بێتە  زەریف  با  پێموایە  من  بۆیە  دەبێ،  زۆری 
کە  ئەوەیە  هەر  کورد  ئێمەی  بۆ  سەردەسەاڵت 
هەیە، ئەوەنێ رۆحانی دەڵیت ئەوانەی دووهۆیی 
ساز دەکەن و دەڵین زمانی دایکی بە خاینیان 
دەناسین و بۆیە ئەرکی ئێمە لەگەڵ ناسیونالیزم 
بە  و  مافخوازەوە  بە  رۆشنە  بابەتەوە  لەم 

ڕێفۆرمخوازەوە.
لە  و  کوردستان  مەساییلی  سەر  دێمە  دواڕۆژ: 
واڵمەکەی خۆتانەوە دەست پێدەکەم  بەراستی 
گۆڕانکاریانەدا  لەو  کوردێکان  حیزبە  رۆڵی 
هێزتر  بە  دەورێکی  دەتوانن  چۆن  و  چییە 
بگێرن؟ ئایا دەرفەتییان هەیە و خۆیان بەکاری 
جیهانی  پێوەندێکانی  حاڵیکدا  لەهەر  ناهێنن؟ 
دەستی  داوە  دەستیان  ئێران   پێوەندێکانی  و 
ئەرکێکی  حیزبەکان  ئێستادایە  لە  کە  یەکتری 

ئەوتۆیان پێنەکردریت؟

هاوڕێ عومەر: الم وایە گەورەترین ئۆپۆزیسیونی 
خەڵکی  جەماورترین  و  بەهێزترین  کە   ئێرانی 
ئیستادا  لە  کە  ناوەندەیە  ئەم  بێت  بەدەورەوە 
هەیە بەاڵم ئەو ناوەندە خۆی هێشتا بەم جۆرەی 
کار  یەکگرتوویی  بۆ  و  بکات  ئەکت  دەبێت  کە 

بکات و بە ئەنجام بگەیێنێت نەیبردۆتە پێش.
لە درێژەی واڵمی پرسیاری پێشوودا دەمویست 
بیکات  ئەبێت  کورد  کە  مەرج  یەکەمین  بڵێم  
ئەوەیە یەکگرتوو بێت ئەگەرنا هیچی پێناکرێت، 
ئۆپۆزیسونی  لەگەڵ  دەکات  ئەوە  ئەگر  دوو 
پێموایە  من  بکاتەوە،  یەکالیی  خۆی  ئێرانی 
ڕۆژهەاڵتی  لە  بابەتەوە  لەم  کوردی  گوتاری 
لەم  و  پێشەوە  چووەتە  چاک  کوردستان 
من  بۆیە  پێشەوە  چووەتە  چاک  ناوەندەشدا 
ڕەشبین نیم کە ئەوانە نەکرێن، سێهەمین شت 
خۆی  بدات  هەوڵ  دەرەوە  دنیای  لە  ئەوەیە 
بیکات  دەتوانێت  کورد  کە  ئەوەیە  بناسێنێت، 
و گەورەترین هۆکارە بۆ ئەوەی ئۆپۆزیسیۆنێکی 
بە  ئۆپۆزیسیۆنێکی  یا  بێت  دروست  یەکگرتوو 
ئێران  لەسەرتاسەری  ئیسالمی   کۆماری  هێزی 
گەورەترین  بابەتەوەش  لەم  کورد  سازکرێت، 
هۆکارە چونکە گەورەترین هێزە. من پێموایە بۆ 
هەڵبژاردنیش کورد بایکۆتی دەکات و سیاسەتی 
بەاڵم  چاالکە  کردنێکی  بایکۆت  ناوەندە  ئەم 
ئێمە نابێت بەئەوەندە ڕازی بین، لەسەرەتاوەش 
کوردستان هەر نای بە کۆماری ئیسالمی گوتووە 
ئێستەش کە خەڵکێکی زۆر دەڵێن نا، ئێمەش 
هەر دەڵەین نا بەاڵم نای ئەمجارە دەبێت بەڵێی 
داخوازییەکانی  بۆ  بەڵێ  بێت،  لەگەڵدا  یەکی 

خەڵکی کوردستان.

کە  بوون  کەسانە  لەو  یەکێک  دواڕۆژ:خۆتان 
ناوەند  لە  پارێزگاریتان  و  پاڵپشتی  هەمووکات 
کردووە بەاڵم بەراستی ئیرادەیەک هەیە کە ئەم 
ئەوەندە  هەر  یان  بروات  پێشتر  بەرەو  ناوەندە 
هێندێک لە حیزبەکان پێیان باشە و بە جۆرێک 
لە  و  کردووە  ئاسوودە  پێ  خۆشیان  ویژدانی 
لێی  کە  شوێنێکە  کە  دەڵێن  گشتی  بیروڕای 
دەبینین  کە  ئەوجۆرەی  چون  بووینەتەوە  کۆ 
هاوکاری  ناوەندی  یانی  ماوەتەوە  بەراستی 
لەگەڵ ٣ ،٤ ساڵ لەمەوبەر بیخەمڵێنین شتێکی 
ئەوتۆ لەسەر شتە سەرەکییەکان نەچۆتە پێش،  
هاوبەش  پێشمەرگەی  هێزی  باسی  نموونە  بۆ 
دەکرا باسی ڕاگەیاندنی هاوبەش دەکرا، چی لە 
پشتە کە  هیچی نەچۆتە بەر؟ ئایا هێندێک لە 
حیزبەکان بەم چوارچێوەیە رازین و پێیان خۆش 
نییە زۆر گەشە بکات؟ ئایا ئیرادەیەکیان نییە بۆ 

ئەوەی کە بەرەو باشتری ببەن؟

هەیە  گیروگرفتی  ناوەند  بەڵێ  عومەر:  هاوڕێ 
نییەتی،  نەخێر  بڵێ  هیچکەسیش  پێموانییە  و 
تا  ئەوەی  و  پێباشە  بوونەکەی  هەمووکەس 
ئێستادا کراوە پێی باشە، بەاڵم هەمووکەسیش 
پێی کەمە، پێیوایە واڵم دەرەوەی ئەرکێک نییە 
کە ئەمرۆ لەسەر شانی کوردی ڕۆژهەاڵتە، ئیرادە 
جیاوازین،  حیزبی  ئێمە  دێت؟  پێک  چی  بە 
بزووتنەوەیەکە ئیرادە پێک دێنێت. ئێمە مەیلی 
جیاوازین لە کوردستان، چ شتێک هەموو مەیلە 
جیاوازەکان لەسەر شتێکی گشتی ڕێک دەخات؟ 
بەرژەوەندی  و  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  غەیری 
من  ئەوەی  و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی 
و  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی  لە  دەیبینم 
بەرکەوتنی حاکمییەت و دەوڵەت و  ئەوەی کە 
دەیبینم  ئەوەی  و  ئیسالمییە  کۆماری  نیزامی 
کورد  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  و  پۆزەیشییەن  لە 
ڕێگەیەکی تری نییە جگە لە یەکگرتوویی، یەک 

نەگرێ چی دەکات؟ ئیرادەی نەبێت تێک دەڕووخێت، 
و  خەڵکە  خواستی  کە  گەورەیە  تەوژمە  ئەو  بۆیە 
من  بەڵێ  نەگرێت.  بەرچاوی  لە  ناتوانێت  ناوەند  
لەسەر ئەو تەوژمە گەشبینم کە ئەو زەختانە دێت 
و ناوەندیش ناچارە بەرەو ئەوە بچێت، کەم چۆتە 
و  هەرباشە  بگەڕێتەوە  نیوەشی  لە  زەرەر  پێش، 
و  باشە  بچێت  ئەوە  بەرەو  ئێستاشەوە  لە  قازانجە 
ئاساییە ئێمە حیزبی جیاوازین و لە ڕابردوودا دژی 
یەکتر بووین و لە هێندێک بوارو مەیلی سیاسییەوە 
پێش.  نەچێتە  ئاسان  ئاساییە  و،  هەین  ئێستاش 
هەموومان  کە  هەیە  بەوە  پێوەندی  بەشێکیشی 
هەبێت،  گەورەمان  کاری  وتوانای  دڵگەورەیی 
سیاسەتی چاوەڕوانیمان نەبێت بەداخەوە سیاسەتی 
چاوەڕوانی لە نێو حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت هەیە و بە 
سیاسەتەت  ئەم  کاتێک  و  دەبیندرێت  ئاشکراش 
پێموایە  دەبێتەوە،  کەمتر  کردەت  و  ئەکت  دەبێت 
ئەمە گیری ناوەندە سیاسەتی چاوەڕوانی ئێستاش 
هەیە، ئینسان دەبێت قسەکانی بکات و گوشارەکانی 
بۆ  برەخسێنێت  بەستێن  کاتدا  هەمان  لە  و  بێنێت 
ڕەشبین  من  زۆرتر.  هاوکاری  بۆ  و  زۆرتر  متمانەی 
لەناو دەچێت و  ئاوا نەکات  نیم، کوردی ڕۆژهەاڵت 
لەسەر خۆمان  نەک  و  دەشکێ و شکەستی گەورە 
وەکوو حیزب بە بڕوای من لەنێو بزووتنەوەی خەڵکی 
پێدەگەیێنین  گەورەی  زیانێکی  ئێمە  ڕۆژهەاڵتیشدا 

ئەگەر ئەوە نەکەین. 

دواڕۆژ: بۆ کۆتا پرسیار، باسی ئەوە هەیە کە دەڵێن 
حیزبەکانی دێمۆکرات یەک دەگرنەوە و ئێمەش دوو 
بژاردەمان هەیە لێرەدا و بۆخۆشتان چەنجارتان باس 
کردووە بۆئەوەی کە بەرەیەکی چەپ سازبکەین. بە 
بڕوای ئێوە کامیان باشترە ئایا کۆمەڵەکانیش بەرەو 
گشتی  بە  چەپەکان  هێزە  بەرەی  کردنی  درووست 
بەرەو ناوەندێکی هاوبەش برۆن؟ یا ئەوەی کە ئایا 
ڕاشکاو  بە  هەیە  کۆمەڵەکان  یەکگرتنەوەی  باسی 
قۆناغیک  چ  تا  هەیە  ئەگەر  و  بکەی  بۆ  باسمان 
بۆ  هەیە  ئیرادەیەک  نەکراوە  ئەگر  پێش؟  چووەتە 

داهاتوو لەسەر ئەم مەساییلە قسە بکرێت؟ 

مەسەلە  نییە  کامیان  مەسەلە  عومەر:  هاوڕێ 
ئەوەیە چی دەکرێت. دێمۆکراتەکان نزیک ببنەوە 
من پێم باشە و بە قازانجی بزووتنەوەی کوردیە 
دەبین  تەرەف  الیەک  لەگەڵ  بەالنیکەم  ئێمە  و 
و کۆمەڵەکانیش ناچارن و غەیری ئەمە رێگەی 
ئەم  جا  ببنەوە،  نزیک  دەبێت  و  نییە  تریان 
نزیک بوونەوە شتێکی هاوبەش پێک دێنن یان 
ئاخری یەک دەگرنەوە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشان 
بانگەوازی  یەکگرتنەوە،  بۆ  نییە  گرفتێکی  هیچ 
یەکگرتنەوەی کردووە و کۆمەڵەی شۆڕشگێریی 
دەڵێت  ئێرانیش  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 
پێمان باشە و خەریکین چاوبڕچێنە دەکەین و 
بە  ببێت  بڕچێنە  چاو  ئەو  بدەین  هەوڵ  دەبێ 
هەر  ئێمە  و  هەیە  دڵنییایی  بە  و  یەکگرتنەوە 
و  بووە  کەم  واڵممان  و  بووین  ئەوە  خوازیاری 
پرۆسەی  بۆ  بچین  با  هەیە  واڵممان  کە  ئێستا 
کۆمەڵەی  بکەین.  وا  هیوادارین  و  عەمەڵێکەی 
زەحمەتکێشان من لە چەندین بوارەوەش قسەم 
کردووە، کۆمەڵە یەک ناگرێ چی دەکات؟ و ئەوەی 
بە کۆمەڵەی زەحمەتکێشانەوەش پێوەندی بێت 
یەکبگرێتەوە  خۆشە  پێی  کۆمەڵە  هەمووالیەنی 
و گرفتەکانی چییە فەرموو با قسەی لێبکەین و 
دیالۆگی دەوێت و وەک کارەکەی ناوەند بوێری 
و توانایی دەوێت و خۆی ناوەندیش بەرەو پێش 
چوون دەبات، چۆن کۆمەڵەی لەت و دێمۆکراتی 
ناوەند ببەن بۆ پێش و ئەوە بە قازانجی  لەت 

ئێمەیە.   

   

بەڵێ ناوەند گیروگرفتی هەیە و 
پێموانییە هیچکەسیش بڵێ نەخێر 
نییەتی، هەمووکەس بوونەکەی 

پێباشە و ئەوەی تا ئێستادا کراوە 
پێی باشە، بەاڵم هەمووکەسیش 
پێی کەمە، پێیوایە واڵم دەرەوەی 

ئەرکێک نییە کە ئەمرۆ لەسەر شانی 
کوردی ڕۆژهەاڵتە، ئیرادە بە چی 
پێک دێت؟ ئێمە حیزبی جیاوازین، 
بزووتنەوەیەکە ئیرادە پێک دێنێت. 
ئێمە مەیلی جیاوازین لە کوردستان، 
چ شتێک هەموو مەیلە جیاوازەکان 
لەسەر شتێکی گشتی ڕێک دەخات؟ 

غەیری بزووتنەوەی نەتەوەیی و 
بەرژەوەندی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان و ئەوەی من دەیبینم 
لە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و 
ئەوەی کە بەرکەوتنی حاکمییەت و 

دەوڵەت و نیزامی کۆماری ئیسالمییە 
و ئەوەی دەیبینم لە پۆزەیشییەن و 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی کورد ڕێگەیەکی 
تری نییە جگە لە یەکگرتوویی، یەک 
نەگرێ چی دەکات؟ ئیرادەی نەبێت 
تێک دەڕووخێت، بۆیە ئەو تەوژمە 

گەورەیە کە خواستی خەڵکە و ناوەند  
ناتوانێت لە بەرچاوی نەگرێت. بەڵێ 
من لەسەر ئەو تەوژمە گەشبینم کە 

ئەو زەختانە دێت و ناوەندیش ناچارە 
بەرەو ئەوە بچێت، کەم چۆتە پێش، 

زەرەر لە نیوەشی بگەڕێتەوە هەرباشە 
و قازانجە لە ئێستاشەوە بەرەو ئەوە 
بچێت باشە و ئاساییە ئێمە حیزبی 
جیاوازین و لە ڕابردوودا دژی یەکتر 
بووین و لە هێندێک بوارو مەیلی 

سیاسییەوە ئێستاش هەین و، ئاساییە 
ئاسان نەچێتە پێش. بەشێکیشی 

پێوەندی بەوە هەیە کە هەموومان 
دڵگەورەیی وتوانای کاری گەورەمان 
هەبێت، سیاسەتی چاوەڕوانیمان 

نەبێت بەداخەوە سیاسەتی چاوەڕوانی 
لە نێو حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت هەیە و 

بە ئاشکراش دەبیندرێت و کاتێک ئەم 
سیاسەتەت دەبێت ئەکت و کردەت 
کەمتر دەبێتەوە، پێموایە ئەمە گیری 

ناوەندە سیاسەتی چاوەڕوانی ئێستاش 
هەیە، ئینسان دەبێت قسەکانی بکات 
و گوشارەکانی بێنێت و لە هەمان کاتدا 
بەستێن برەخسێنێت بۆ متمانەی زۆرتر 
و بۆ هاوکاری زۆرتر. من ڕەشبین نیم، 
کوردی ڕۆژهەاڵت ئاوا نەکات لەناو 
دەچێت و دەشکێ و شکەستی گەورە 
و نەک لەسەر خۆمان وەکوو حیزب بە 
بڕوای من لەنێو بزووتنەوەی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتیشدا ئێمە زیانێکی گەورەی 

پێدەگەیێنین ئەگەر ئەوە نەکەین. 
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کرێکاریی  چاالکوانی  چراغ وەیسی«،  »جەماڵ   
چەند  و  هەتاوی  گواڵنی١٣٦٨ی  مانگی  لە  کورد، 
ڕۆژی  ڕێ وڕەسمی  وتاری  خوێندنەوەی  دوای  ڕۆژ 
کرا.  دەسبەسەر  سنە  شاری  لە  کرێکار  جیهانیی 
کەسی تر،   ١٦ و  ئەو  لەسێدارەدانەکەی  هەواڵی 
لەوانە دوو کچی ١٧ سااڵن، یک ساڵ دواتر، واتە 
ڕاگەیەنرا و شاری سنەی  لە مانگی گواڵنی ٦٩دا 

سەرسام و لە ماتەمین دا نوقم کرد.
جەماڵ  کە  پێیان وابووە  کەس  زۆر  ئێستا  تاکوو   
مانگی  لە  ئەوانی تر  لەگەڵ  چراغ وەیسیش 
لە  تەرمەکەیشیان  و  کراوە  ئێعدام  گواڵنی٦٩دا 
کراوە؛  ئەسپەردە  قوروە  شاری  نزیک  لەعنەتاوای 
بەاڵم بەدواداچوونەکانی ئێران وایەر دەریدەخات کە 
ئەو زۆر لەوە پیش تر، واتە لە کۆتاییەکانی مانگی 
زۆر  ئەشکەنجەیەکی  و  ئازار  بەفرانباری٦٨، دوای 

لە سێدارەدراوە.
***

کورد،  کرێکاریی  چاالکوانی  چراغ وەیسی،  جەماڵ 
هێزە  کرا.  دەسبەسەر  گوالنی٦٨دا  مانگی  لە 
شوێنی  لە  نیوەڕۆ  دەوروبەری  ئەمنییەتییەکان 
شوێنێکی  بۆ  و  کرد  دەسبەسەریان  کارەکەی دا 
نادیاریان گواستەوە. ئەو یازدە ڕۆژ پێش لەوە دەقی 
وتارەکەی بە بۆنەی ڕۆژی جیهانیی کرێکارەوە لە 

»ساڵۆنی تەختی«ی شاری سنەدا خوێندبوەوە.
بنەماڵەی  نزیکەکانی  لە  یەکێک  گوتەی  بە 
دوای  مانگ  سێ  تا  النیکەم  چراغ وەیسی، 
هەواڵێکیان  هیچ  بنەمالەکەی  دەسبەسەرکرانەکەی 
لە چارەنووسی مناڵەکەیان نەبوو. دوای ماوەیەک 
کە  بوون  ئەوە  ئاگاداری  بنەماڵەیە  ئەم  کە 
سەردانی  بەردەوام  گرتوویانە  ئیتالعات  ئیدارە 
ئیتالعات  ئیدارەی  بەاڵم  دەکەن،  شوێنەیان  ئەو 
جەماڵ،  ئازادکردنی  بەڵێنی  پێدانی  بە  بەردەوام 

دەسیان لە ڕووی دایکی و بابییەوە دەنا.
درا  سێدارە  لە  کاتێک  کرێکارییە  چاالکوانە  ئەم 
تەمەنی ٢٥ ساڵ بوو. ئەو کرێکاری »سازمان ئاو« 
بوو و لە شوورای ناوەندیی »یەکێتیی کرێکارانی 
لەناو  هەروەها  بوو.  ئەندام  سنە«دا  پیشەسازیی 
بەڕێوەبردنی  »شوورای  ئەندامی  یەکێتییەکەیش دا 
بەرپرسی  و  کرێکار«  جیهانیی  ڕۆژی  ڕێ وڕەسمی 

گرووپی فووتباڵیش بوو.
هەتاوی دا  لە ساڵی ١٣٦٥ی  پیشەسازی  یەکێتیی 
ڕاگەیاند؛  دامەزراندنەکەی  فەرمی  شێوەیەکی  به 
ساڵ  یەک  پێکهاتنەکەی  سەرەتاکانی  ئەگەرچی 
چاالکوانانی  لە  هەندێک  هیمەتی  بە  و  پێش تر 

کرێکاریی شاری سنە دانرابوو.
»دەفتەری  ناوی  بە  سەرەتادا  لە  یەکێتییە  ئەم 
سنە«  ئۆتۆمۆبیلی  تەعمیرکاری  نوێنەرانی 
چاالکییەکانی دەست پێ کرد بەاڵم دوای ئەوەی 
شیرینی خانە،  وەک  پیشەی تری  کۆمەلێک 
بەرگ دروو، دارتاشی، مێکانیکی، جۆشکاری و 
چنین و ڕستنەکانی پێ پەیوەست بوو، ناوەکەی 
پیشەسازیی  کرێکارانی  »یەکێتیی  بۆ  گۆڕا 
لە مانگی گواڵنی٦٨دا،  سنە«؛ ئەم یەکێتییە 
گیرا،  چراغ وەیسی  جەماڵ  کە  سالەی  ئەو 
دەوری ٤٠٠ سەد تا ٥٠٠ کەس ئەندامی چاالکی 
دەسبەسەرکردنی  دوای  بە  دوا  بەاڵم  هەبوو. 
پاشان  و  ناوەندی  شوورای  ئەندامانی  بەرینی 
جەماڵ چراغ وەیسی بە تۆمەتی هاوکاری لەگەڵ 
»کۆمەڵە و ئەندامەتی لە حیزبی کۆمۆنیستی 
ئێران«دا کۆماری ئیسالمی ئەم یەکێتییەی بۆ 

هەمیشە یاساغ کرد و دایخست.
کرێکاریی  چاالکوانی  فەالحی«،  »موزەفەر 
دانیشتووی سوید، یەکێک لە هاوڕێیانی جەماڵ 
شوورای  ئەندامی  کە  ئەو  بوو.  چراغ وەیسی 

ناوەندیی یەکێتی و له شوورای بەڕێوەبردنی 

ئەندام  کرێکاردا  جیهانیی  ڕۆژی  ڕێوڕەسمی 
گیرانەکان  شەپۆلی  دەسپێکردنی  پاش  بوو، 
بوو  ناچار  پاشان  و  شاردەوە  خۆی  ماوەیەک 

ئێران بەجێ بهێڵێت.
ئەم چاالکە کرێکارییە کە وەک نوێنەری بەشی 
»کارخانەی  دەزگاکانی  پارچەی  مۆنتاژی 
ناوەندیی  شوورای  لە  چیا«  ڕستنی  و  چنین 
یەکێتییەکەدا چاالک بوو، چیرۆکی وتاردانەکەی 
ڕۆژی  ڕێ وڕەسمی  لە  چراغ وەیسی  جەماڵ 
ئێران وایەر  بۆ  ساڵی ٦٨ی  کرێکاری  جیهانیی 
وتارەکە  »دەقی  گێڕایەوە:  جۆرە  بەم 
یەکێتیی دا  گشتیی  کۆبوونەوەی  لە  پێش تر 
لە  ڕێ وڕەسمەکەدا  لە  دواتر  و  کرا  پەسەند 
هەڵبەت  خوێندرایەوە.  وتاربێژەکەوە  الیەن 
وتاربێژەکە بۆخۆی دەیتوانی کۆمەڵێک خاڵ به 
لەگەڵ  بەاڵم دەبوو  بکات  زیاد  وتارەکە  دەقی 
بکات.  ڕاوێژ  و  هەماهەنگی  ئەندامان دا  باقیی 
لە  وتارەکە  کۆتایی  دەقی  الیەکی ترەوە،  لە 
بڕیارنامەکانی یەکێتییەکە خۆی وەرگیرابوو کە 
لە  کرێکاران  یاساکانی  داخوازییە  باسی  تەنیا 
چوارچێوەی یاسادا بوو. بۆ نموونە ئاماژەکانی 
کەم کردنەوەی  بیمە،  مافی  لە  بوون  برتین 
کاتی کار، زیادکردنی حەق دەست، دابین کردنی 
دەرمانییەکان،  و  پزیشکی  خزمەت گوزارییە 
نەهێشتنی  و  مەسرەف  تەعاونیی  پێکهێنانی 
بێ کاری. جەماڵیش وەک وتاربێژ هەڵبژێردرا.«
قسەکانی دا  درێژەی  لە  کرێکارییە  ئەم چاالکە 
ناوەڕاستەکانی  لە  کە  کرد  بەوە  ئاماژەی 
ڕێ وڕەسمەکەدا هەواڵمان پێ گەیشت کە هێزە 
ئەمنییەکان دەوری ساڵۆنی تەختییان گرتووە 
ڕێ وڕەسمەکە.  سەر  بکەنە  هێرش  لەوانەیە  و 
بەاڵم، ئەوان دڵنیا بوون کە هێزە ئەمنییەکان 
النیکەم تا کۆتایی ڕێ وڕەسمەکە هێرش ناکەنە 
ژمارەی خەڵکەکە  زۆریی  لەبەر  هەم  سەریان. 
و بەشداربووان لە ساڵۆنەکەدا و هەم بە هۆی 
بوو  پێویست  بیانوویەک  تەنیا  کە  ئەوەی 
شارەکە ببێتە مەیدانی ناڕەزایەتیی جەماوەری: 
»ماوەیەک پاش خویندەوەی وتارەکە لە الیەن 
جەماڵ چراغ وەیسییەوە، لە سەکۆ تایبەتەکەوە 
هێمنی  و  ئارامی  بە  ڕاگەینرا  ئامادەبوان  بە 
ساڵۆنەکە بەجێ بهێڵن بۆ ئەوەی ڕێ وڕەسمەکە 
کۆتایی  پێکدادان  و  تێکهەڵچوون  بەبێ 
دەرچوونی  دوای  خولەک  چەند  بەاڵم  پێبێت. 
هێزە  تێکهەڵچوونی  ساڵۆنەکە،  لە  خەڵکەکە 
دەستی  کرێکاران دا  لەگەڵ  ئەمنییەتییەکان 
بۆسەر  ئەمنییەتییەکان  هێزە  هێرشی  پێ کرد؛ 
فەرەح«  »گەڕەکی  لە  ناڕازییەکە  خەڵکە 
کە  جۆرێک  بە  کرد؛  قووڵ تر  تێهەڵچوونەکەی 
گازی فرمێسک ڕێژیان تێ گرتن و بۆ کۆنتڕۆڵی 
شارەکەدا  لە  نائاسایی  دۆخی  بارودۆخەکە، 
دەسبەسەرکردنی  کۆتایی دا،  لە  ڕاگەینرا. 
خەستی  بە  ڕێ وڕەسمەکە  ڕێکخەرانی  بەرینی 

دەستی پێ کرد.«
»هادی نەوەڕە«، چاالکوانی پێشووی کرێکاری 
سنەیە،  شاری  دانیشتووی  ئێستادا  لە  کە 
لە  لەم سەروبەندەدا  لەوانەی کە هەر  یەکێکە 
ئتالعات دا  ئیدارەی  گرتووخانەکانی  لە  یەکێک 

دەسبەسەر کرابوو.
ئەگەرچی وەبیرهێنانەوەی ڕۆژانی گرتووخانەی 
کابووسی  لە  بەشێکە  ئەوە  بۆ  ئیتالعات 
یەکەم جار  بۆ  بەاڵم  ژیانی،  هەمیشەیی 
سێ  سێدارەدانی  لە  دڵتەزێن«ی  »چیرۆکی 

چراغ وەیسی،  جەماڵ  دەگێڕتەوە:  کەس 
دیواندەرە  خەڵکی  بەنا«،  ئەحمەدی  »وەستا 
و  نانەواخانە  کرێکاری  بوەیسە«  »عەبدواڵ  و 

خەڵکی مەریوان.
ئەو بە ئێران وایەری وت: »بازجوویەکی ناسراو 
بنەڕەت دا  لە  کە  بەهمەنی«  »بەرادەر  به 
خەڵکی شاری قورە بوو، بە شێوەی بەردەوام 
زیندانییەکانی بازجوویی و ئەشکەنجە دەکرد. 
ئەم کەسە زۆر دڵ ڕەق و توونداژۆ و یەک بوو 
تاوانبارانی  بە  تایبەت  زانیاریی  که  لەوانەی 
دانپێدانانەوە  و  ئەشکەنجە  ڕێگەی  لە  یان 
کۆدەکردەوە یان لە ڕێگەی ئەو تاوانبانەوە کە 
حیزبەکان  نهێنیی  ڕێکخراوی  ئەندامی  پێش تر 
چاالکوانانی  لەسەر  هەبوو  زانیارییان  و  بوون 

سیاسی و کرێکارانی ناڕازی.«
ئەوەی  قسەکانی  درێژەی  لە  نەوەڕە،  هادی 
جەماڵ  »لێپێچینەوەکانی  کە:  کرد  زیاد 
دەستی  ئەشکەنجەوە  بە  سەرەتاوە  لە  هەر 
تۆمەتەکانی  هیچکات  ئەو  چونکە  پێ نەکرد. 
وەک ئەندامەتی لە حیزبی کۆمۆنیستی ئێران، 
هێزی  لەگەڵ  هاوکاری  کۆمەڵە،  لە  ئەندامەتی 
نهێنییەکان  تۆڕە  ڕێکخستنی  پێشمەرگە، 
جەماڵ  نەکرد.  قبوول  تیمییەکانی  خانە  و 
دەیگوت: »من وەک کرێکارێک تەنیا داخوازیی 
هەموو  و  ئاراوە  هێناوەتە  کرێکاریم  بەرحەقی 
لە  بووە.  یاسادا  چوارچێوەی  لە  کارەکانم 
دەقێکم  کرێکاریش دا  ڕۆژی  ڕێ وڕەسمی 
گشتیی  کۆبوونەوەی  لە  کە  خوێندۆتەوە 
یەکێتییش دا پەسەند کراوە.« بەاڵم دوای دوو 
مانگ ئەشکەنجەکردنەکەی بە تووندی دەستی 
پێ کرد و زۆرجاران لە ژێر ئەشکەنجەدا لەسەر 

خۆی دەچوو.«
پیشووە،  سیاسییە  زینداییە  ئەم  گوتەی  بە 
دەنگی هاوار و ناڵەی زیندانییەکان بە هاسانی 
بۆ  هەڵبەت  کە  دەبیسترا؛  سلوولەکان دا  لەناو 
تێکشکاندنی ورەی باقیی زیندانییەکان بوو؛ بە 
تایبەت لە سەرەتای ڕێ وڕەسمی »کابل لێدان 

لە ژێر پا.«
لەم سەروبەندەدا، بازجووەکان جوێنی زۆر پیسی 
سێکسیستی و جسنییەتییان بە زیندانییەکان دەدا 
کابل  بەاڵم  دەدان.  لێیان  مەرگ  شەرارەی  تا  و 
لێدان مێتۆدی سیستماتیکییان بوو بۆ تێکشکاندنی 
و  ئێش  نابینمەوە  »وشەیەک  زندانییەکان: 
هەڵبەت  جەماڵ  بکات.  وسف  کابل  لێدانی  ژانی 
ئەو  بەاڵم  تێکنەشکا؛  قەت  لەوانەی  بوو  یەکێک 
زیندانییانەی کە ئەزموونی زیندانی و ئەشکەنجەی 
مانگ  پێنج  دەزانن  هەیە  شەستیان  دەیەی 
پێشە  چڵێک  لە  جگە  یەک،  لەسەر  کابل  لێدانی 
ناهێڵێت.  مرۆڤەوە  بە  هیچ  ئێسک وپرووسک،  و 
هۆکاری ئەشکەنجەی وەحشیانەی جەماڵیش ئەوە 
بوو کە ئەو تۆمەتانەی درابوونە پاڵی پاکیانی ڕەت 
دەکردەوە. بەاڵم بازجووەکە و تەوابەکان جەختیان 
یەکێکە  و  دەکات  درۆ  کە  دەکردەوە  ئەوە  لەسەر 
لە کادرە نهێنییەکانی ڕێکخراوی نهێنیی کۆمەڵه.«
ساردی  ڕۆژانی  دایە  ئاماژەی  درێژەدا  لە  ئەو 

کۆتاییەکانی مانگی بەفرانباری٦٨ و گواستنەوەی 
وەستا  چراغ وەیسی،  )جەمال  زیندانی  سێ 
ڕۆژەی  ئەو  بوەیسە(.  عەبدواڵ  و  بەنا  ئەحمەدی 
»کەدخودا«  واتە  مەرگەکە،  بەرپرسی  دوو  کە 
سلوولەکانیان  لە  زیندانییەکانیان  »سەلمان«،  و 
کەسە،  دوو  ئەم  کاتێک  »هەر  دەرەوە:  دەبردە 
زیندانییەکان  ئەجەلی  دەیانوت  خۆیان  وەک  کە 
بوون، دەهاتنە زیندان هەموان دەیان زانی هاتوون 
بەفرانبار  مانگی  کۆتاییەکانی  ببەن.  ئعدامییەکان 
بوو کە بە چەند ڕۆژ هەر سێ کەسەکەیان برد و 
دەسبەجێ لە زیندانی ناوەندیی سنە لە سێدارەیان 
»لەعنەتاوا«ی  لە  شەو  بە  تەرمەکانیشیان  دان. 

شاری قوروەدا ناشت.«
هەڵەیەکی  سنەییە،  شارۆمەندە  ئەم  گوتەی  بە 
گەورەیە کە ڕەوتی دادگایی تاوانباران لە دادگاکانی 
بەراورد  ئێستادا  لەگەڵ سەردەمی  دەیەی شەست  
زۆربەی  دۆسییەی  هێجکات  چونکە  بکرێت؛ 
لەسەر  تەنیا  و  دادگا  نەدەگەیشته  زیندانییەکان 
مەسڵەحەتی حاکم شەرع، پێشنیاری بازجووەکان 
هاوکاری  تەوابەکانی  پێشنیاری  تایبەتی  بە  و 
بە  زنیدانییەکان،  حوکمی  ئیتالعات،  ئیدارەی 

تایبەت حوکمی لە سێدارەدان دەردەچوو.
کە  بەوەدا  ئاماژەی  هەروەها  نەوەڕە  هادی 
بەڵکوو  چاودێری  هەر  نەک  سنە  شەرعی  حاکمی 
هەموو  ئەو  بەرامبەر  نەبوو  ناڕەزایەتیەکیشی 
بۆخۆیشی  و  زیندانییەکان  ئازارەی  و  ئەشکەنجە 
دەستی هەبوو لە ئەشکەنجەدان و بازجووییەکان دا: 
کە  سادقی«  »حوجەتولئیسالم  نموونە،  »بە 
بوو،  سنە  پارێزگای  ئەوکاتی  شەرعی  حاکمی 
هەندێک جار بۆخۆیشی بازجوویی لە زیندانییەکان، 
بۆ نموونە لە جەمال چراغ وەیسی دەکرد؛ تەنانەت 
دواتر ئاگادار بووینەوە کە یەکێکیشە لە ڕاوێژکارانی 

ئیدارەی ئیتالعاتی شاری سنە.«
شەرع  حاکم  لە  جگە  کە  پێیوایە  نەوەڕە  هادی 
تەوابانەیشی  ئەو  بۆچوونی  بەهمەنی،  بەرادەر  و 
دۆزینەوەی  ئەرکی  زیندان  دەرەوەی  لە  کە 
سنە  شاری  لە  حیزبەکانیان  نهێنییەکانی  تۆڕە 
دەستیان  هەبوو  دەوروبەری دا  گوندەکانی  و 
جەماڵ  دۆسییەکەی  یەکالیی کردنەوەی  لە  هەبوو 
دەیتوانی  تەنانەت  ئەوان  قسەی  و  چراغ وەیسی دا 
»زۆربەی  بگۆڕێت:  بازجووییەکان  ڕەوتی 
ئازاد  تەوابەکان  دەستێوەردانی  بە  تاوانبارانیش 
کران و زۆریشیان بە پێشنیاری ئەوان لە سێدارە 
دران. بە بۆچوونی من، جەماڵ چراغ وەیسی لەبەر 
ئەوەی ئاژیتاتۆرێکی توانا، سیمایەکی جەماوەری و 
یەکێک بوو لەوانەی کە بەهرە و توانایەکی بەرزی 
ڕێکخستنی کرێکارانی یەکێتی و هەروەها کرێکارانی 
لەبەر  هەر  ببردایەت.  لەناویان  دەبوو  هەبوو، 
ڕێک  لە سێدارەدانەکەی  هەواڵی  کە  بوو  ئەوەیش 
چاالکوانانی  زۆربەی  کە  کرایەوە  باڵو  کاتێک دا  لە 
کرێکاریی شاری سنە سەرقاڵی ئامادەکاری بوون 
بۆ بەرێوەبردنی ڕۆژی جیهانیی کرێکار لە ساڵی 

١٣٦٩دا.«

کۆمەاڵیەتی

خوێندنەوەی ڕووداوێکی دڵتەزێنی مێژوویی؛ 
لەسێدارەدانی جەماڵ چراغ وەیسی

سەرچاوە: ایران وایر
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گرینگترین  لە  یەکێک  گەری،  سەلەفی  پێکهاتنی 
ڕووداوەکانی ئیدئۆلۆژیکی، هزری لە مێژووی ئیسالم 
وەک  دایە،سەلیفیگەری  موسڵمانان  نێوان  لە  و 
یاساکانی  پەیرەوکردنی  بە  باوەری  کە  جەریانێک 
شەرعی و دامەزراو لە الیەن دامەزرێنەری کائنات لە 
کۆمەڵگادا، بە تایبەت مەبەستی ئەوەیە لە بواری 
ئەو  لەسەر  و  بکات  سیاسی گۆڕانکاری درووست  
باوەرەیە کە دین شیاوی و لێوەشاوەیی و کارامەیی 
ئیدارەی پێویستییەکانی کۆمەڵگا، سیاسەت و تاکی 

هەیە.
هزری  سەرچاوەکانی  و  دامەزرێنەران  مێژووی 
سەلەفییەت بۆ ئەحمەد بن حەنبەل دەگەرێتەوە و 
لە ابن تیمیە وەک بووژێنەری ئەو جەریانە دەتوانین 
ناو بەرین، ڕوانگەیەک کە دواتر لە رێگای محمد بن 

عبدالوهاب و وەهابییەکان درێژەی پێدرا.
ئامریکا  هێرشی  و  سێبتامبێر  ١١ی  ڕووداوی  پاش 
گرووپە  سەرهەڵدانی  و  عێراق  و  ئەفغانستان  بۆ 
جۆراوجۆرەکانی  گرووپگەلە  وەک  توندئاژۆ   گەلی 
سەر بە ئەلقاعدە و پاشان سەرهەڵدانی داعش لە 
لە  و  عەرەبییەکان  واڵتە  ئاڵووگۆڕەکانی  جەریانی 
فەزای ڕووخانی دەسەاڵتە ناوەندییەکان بە تایبەت 
لە عێراق و سوورییە وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە 
لە جیهانی  مێژووی چاالکی گرووپە سەلەفییەکان 

ئیسالم بە ئەژمار دێت.
سیاسی  دەسەاڵتی  لەگەڵ  نەتەنیا  کە  ڕەوتگەلێک 
سەقامگیر و حاکمی جیهان بەڵکوو تەنانەت لەگەڵ 
دژایەتییان  ناوچەکەش  لە  جێگیر  حکوومەتەکانی 
هەیە و بە ڕوانگەی خۆیانەوە بە شوێن بونیاتنانی 
نەزمێکی نوێن و باوەڕیان هەیە ئەو نەزمە لە کاتی 
خەلیفەکانی  و  موسڵمانان  پێغەمبەری  دەسەاڵتی 
پاش ئەو بوونی بوە و پێویستە بگەرێنەوە بۆ ئەو 
سەردەمە، بە واتایەکی تر بۆ چارەسەری کێشە و 
لۆکالی  واڵمێکی  ئیسالمی  کۆمەڵگای  قەیرانەکانی 
ئیسالم،  سەرەتاکانی  بۆ  گەرانەوە  ئەوەش  هەیە 
کۆتاییدا  لە  و  سوننەت  و  ئیسالمییەکان  بنەما 
کە  ئیسالمین  ئومەتی  وەک  یەکەیەک  پێکهێنانی 
کراوەکان  دیاری  جوگرافیاییە  سنوورە  بە  باوەڕی 

نییە.
بەشێکی  لە  ڕابردوو  ساڵی  چەن  لە  گرووپانە  ئەو 
و  ئەفریقا  باکووری  ناوەراست،  ڕۆژهەاڵتی  زۆری 
ئاسیای ناوەندی سەریانهەڵداوە یان خود بەهێزتر 

بوون.
سەرهەڵدانی سەلەفییەت لە کوردستان

و  سارد  شەری  هاتنی  کۆتایی  لەگەڵ  هاوکات 
سیستەمی  بەرامبەر  لە  سوسیالێزم  پاشەکشەی 
مودێرنیزاسیۆن  پرۆسەی  و شکستی  سەرمایەداری 
لە نێوان حکوومەتەکانی جیهانی ئیسالم، بەستێن 
بۆ گەشەی فکری جەریاناتی ئیدئۆلۆژیک و سیاسی 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراست لە ژێر ناونیشانی ئسالمی 

خۆراگڕ ئامادەکرا.
و  جوگرافییایی  سنوورە  جەریانە  ئەو  هەرچەن 
خۆ  لە  جیهان  سەرتاسەری  لە  نەتەوەیەکان 
دەگرێت، بەاڵم بە هۆی بەستێنی سیاسیی و ئایینی 
لە بەشێک لە ناوچەکانی جیهان بۆ سەرهەڵدان و 

گشە ئامادەیی زیاتر ی هەیە
کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە سااڵنی ڕابردوو یەکێک لەو 
شوێنانە بوە کە لە بیری سەلەفییەت تێیدا پەرەی 
ئەکتەرێکی  وەک  گەری  سەلەفی  و  کردوە  پەیدا 
بکات،  ئاشکرا  خۆی  توانیویەتی  سیاسی  و  هزری 
بەرەو  بتوانێ  کوردستان  کۆمەڵگای  لە  بەشێک  و 
خۆی ڕابکێشێت، بەشێک لەو گرووپانە مێژوویەکی 
چاالکییەکانی  لە  ڕادەیەک  تا  و  هەیەو  کۆنتریان 
خۆیان میانەرەوترن کە لەوان دەتوانین ئاماژە بە : 
جەماعەتی دەعوەت و ئیسالح و مەکتەبی قورعان 
سیاسی  چاالکی  کەمتر  گرووپانە  ئەو  کە  بکرێت 
دەکەن و زۆرتر جەختیان لەسەر تەبلیغ و تەشریعی 

ئایینییە.
و  باشوور  کوردستانی  لە  گرووپانە  ئەو  چاالکی 

ڕۆژهەاڵت بۆ ساڵی 2٠١١ی زاینی دەگەرێتە کە 

ئیسالمی  ئیماراتی  درووستکرانی  لەگەڵ  هاوکاتە 
بیارە لە ناو باشووری کوردستان و لە ٥ کیلوومتری 
سنووری ڕۆژهەاڵتی کوردستان،  ئەو گرووپانە پاش 
ڕووداوی ١١ی سێبتامبێری 2٠١١ و هێرشی ئامریکا 
بۆ سەر ئیماراتی ئیسالمی ئەفغانستان و ڕووخانی 
دەسەاڵتی تاڵبان و کۆچی جیهادییەکان سەرەتا بۆ 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و پاشان لە ڕێگەی سنووری 
بە  زۆریان  گەشەیەکی  بیارە  ناوچەی  بۆ  مەریوان 
خۆیان بینی، بۆ نموونە دەتوانین لە ابو موصعەب 
بانە  و  لە سەقز  ماوەیەک  کە  بەرین  ناو  زەرقاوی 
ژیانی کرد و دواتر چووە مەریوان و پاشان بیارە 

دواتر القاعدەی عێراقی درووست کرد
ئەو  عێراق  سەر  بۆ  ئامریکا  2٠٠٣ی  هێرشی  پاش 
ئامریکا  و  نیشتمانی  یەکێتی  الیەن  لە  گرووپەش 
کرایە ئامانج و ئەندامانی ئەو گرووپانە بەرەو ئێران 
الیەن  لە  ئاماژەیە  جێگەی  ئەوەی  بوون،  دەرباز 
و  نەبوو  درووست  بۆ  بەربەستێکیان  هیچ  ئێرانەوە 
گرووپگەلی  لە  شەوانە  و  کرا  هاوکارییان  تەنانەت 

چەن کەسی گوازراونەتەوە ئێران.
 2٠١٠ تا   2٠٠٣ ساڵەکانی  نێوان  لە  گرووپانە  ئەو 
هەاڵت  ڕۆژ  کوردستانی  شارەکانی  لە  ئاسانی  بە 
خەریکی تەبلیغ و باڵوکردنەوەی کتێب و کاسێت و 
فیلم بوون، تەنانەت لە شاری بۆکان کە نووسەر ئەو 
کات لەوێ ژیاوە،لە دەیان شوێن خەریکی چاالکی و 
تەبلیغ بوون و کۆماری ئیسالمی هیچ بەربەستێکی 

بۆ درووست نەدەکردن،
ئەو  ئەالنیشەوە  بە  ئەوکات  ئاشکرایە  ئەوەی 
نەکەن  تەکفیر  رادەیەک کە شیعەکان  تا  گرووپانە 
هەر  بۆ  دەستییان  ئیسالمییەوە  کۆماری  الیەن  لە 
لێرەدا  دەبێ  ئاواڵەیە،  هەلسووکەوتێک  جۆرە 
ئاماژە بەوە بکرێت هەر کات ئەو گرووپانە هەنگاو 
کۆماری  سوورەکانی  هێڵە  کە  بازنەیەک  دەنێنە  
ئیسالمی دەبەزێنن و بەرژەوەندییەکانی دەبەنە ژێر 
پرسیار دەکەونە بەر ئامانجی کۆماری ئیسالمی و 
دەستبەسەر و تەنانەت بە کۆمەڵ لە سێدارە دەدرێن              
ئەو  لەسەر  سیاسی   کۆمەڵناسی  ڕۆا  ئولیۆیە 
باوەڕەیە جەریانی سەلەفیزم پاش شکست هێنانی 
جیهانی  لە  سیاسییە  خوازە  ئیسالم  ئەزموونی 
سوننەتییە  حیزبە  بوونی  بوو،  درووست  ئیسالم 
چارەسەری  لە  بوونیان  الواز  و  خوازەکان  ئیسالم 
بۆ  پاڵنەرێک  دەبێتە  کۆمەاڵیەتییەکان،  کێشە 

گەشەی ئەو گرووپانە، 
توێژینەوە  گۆڤاری  لە  وتارێک  لە  بقاڵی  هاوژین 
کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران   سەرنج دەخاتە سەر ئەوە 
پێکهێنەری  وەک سەرچاوەیەکی  کە سەلەفیگەری 

جۆرێک شوناس لە کوردستان دێتە ئاراوە:
ئەو گرووپانە ڕێکخراوەیەکی  دیاریکراویان نییە و بێ 
واڵتن و ئەندامەکانی تەنانەت لە ڕێگەی ئیدئۆلۆژی 

ئایینی پێکەوە گرێ دەدرێن، 

بە گەشەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و ئاسانتربوونی 
مۆدێرنانە  ئامرازە  ئەو  رێگای  لە  پێوەندییەکان 

پێوەندییەکانیان رێک دەخەن 
بە باوەری ئەو گرووپانە جیهان بەسەر 2 سێکتێر 

دابەش دەبێت:
بە  دارالسالم،  سێکتێری  و  داالکفر  سێکتێری 
واتایەکی تر جیهانی شەر و جیهانی ئیسالم، لەو 
باوەرەش دان جیهانی ئیسالم بوونی نییە و ئەوان 

راسپێندراون ئەو جیهانە پێک بێنن
لە  باس  ئیسپانییایی  کۆمەلناسی  کاستلز  مانوئل 

سێ جۆر شوناس دەکات:
١- شوناسی ڕەوایی دەر
2- شوناسی بەرنامە دار

٣- شوناسی خۆراگڕ
جۆری  ڕوانگەی  لە  سەلەفییەکان  دەتوانیین 
سێهەمی شوناسخوازی یان خود شوناسی خۆراگر 

وێنا بکەین
لەو بەستێنەدا چاالکانی سەلەفی شوناسی خۆیان 
لەسەر بنەمای بەرخۆدان لە بەرامبەری بنەماگەلێک 
کە لە الیەن نەهادەکانی کۆمەڵگاوە پێناسە دەکرێن 

دەبیننەوە، سەلەفیسم 
بەر  ئەساسی  لەسەر  خۆی  هاوبەشەکانی  مانا 

هەڵەستی و لە چوارچێوەی ٣ کۆنسێبتی:
 ١- وەفاداری بە ڕابردوو

2-بوونی کۆمەڵگایەکی  ئارمانی 
٣- ڕەخنە لەباروودۆخی هەنووکە جێگیر وەردەگرن 
جیاواز  وێژمانێکی  هەرجۆر  لەگەڵ  پێیە  بەو  و 

دژایەتی دەکن
کوردستان  لە  سەلەفیزم  چەندییەتی  و  چۆنییەتی 
و  هەیە  جەهانشموولی  جەوهەرێکی  لەوەی  جگە 
نییە  دیاریکراو  جوگرافییایی  فەزایەکی  گرێدراوی 
دیاردەیە  ئەو  چۆنیەتی  دەتوانن  پاڵنەر  زۆر  بەاڵم 
 ، کوردستان  لە  سەلەفییەت  بکەن  گۆڕان  تووشی 
راستەوخۆی  کاریگەری  ژێر  لە  ڕابردوو  سااڵنی  لە 
چەن  لە  توانیویەتی  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی 

قۆناغی زەمەنی خۆی تەیار بکاتەوە
لە کوردستانێک کە مێژوویەکی چەندین دەیەیەیی 
هێنانی  بەدەست  و  ڕزگاریخوازی  بۆ  خەبات  لە 

مافەکانی هەیە
پەرەپێدرانی  هۆکارەکانی  گرینگترین  لە  یەکێک 
کۆماری  بوونی  بێدەنگ  سەلەفییەکان  چاالکی 

ئیسالمییە لەهەبەر ئەو گرووپانە
ساڵی  لە  گرووپانە  ئەو  باسکرا  جۆرەی  ئەو  هەر 
2٠٠٣ تا 2٠١٠ بە ئاسایی لە شارەکانی کوردستان 
الیەن  لە  مزگەوتەکان خەڵک  لە  دەکرد  چاالکییان 
بە  بوون  پێوەست  بۆ  سەلەفییەکان  پێشنوێژە 
عێراق  و  ئەفغانستان  لە  جیهادییەکان  گرووپە 
هان دەدران، کاریگەری کۆماری ئیسالمی تەنانەت 
نیشان  خۆی  ئەلقاعیدەش  رێبەرانی  میوانداری  لە 

ڕێبەرە  لە  یەکێک  کوژرانی  دەتوانین  دەدات، 
ڕابردوو  ساڵی  لە  تاران  لە  ئەلقاعیدە  ناودارەکانی 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  بکەین،  باس  نموونە  وەک 
دەورووبەری  واڵتانی  ئاسایشی  و  ئارامی  تێکدانی 
لە  گەلە،   گرووپ  ئەو  پشتیوانی  داوەتە  دەستی 
پشتیوانی لۆجێستیک و ماڵی تا پشتیوانی ئینسانی 
لە خۆ دەگرێت، جێگەی ئاماژەیە زۆر جاریش ئەو 
گرووپانە لە کۆنترۆڵی دەردەچن و ڕووداوێک وەک 

هێرش بە مەجلیسی ئێران دەخولقێنن
دوایین وتە:

نوێترین شوێن  پاشان سەقز  و  مەریوان  ئەمڕۆژانە 
بوون کە سەلەفییەکان هێزی خۆیان نیشان بدەن. 
شارەکانی  بەپێچەوانەی  مەریوان،  لە  گەرچی 
رووبەڕووبوونەوە.  خەڵک  بەرەنگاریی  لەگەڵ  دیکە 
بەو  دژ  لە  مەریوان  شآری  خەڵکی  بەرخۆدانی 

گرووپانە بووە هێما بۆ کوردستان.
شارێکی  وەک  رابردوو  سااڵنی  لە  مەریوان 
و  جەماوەری  خەباتی  مێژووی  ناسراوە.   مەدەنی 
بەرخۆدانێکی دوور لە توندوتیژی مێژوویەکی دێرینی 
هەیە، لە سەرەتاکانی سەرکەوتنی شۆڕش لە ئێران 
مەریوان بووە کانگا و سەنتەری کاری ڕێکخراوەیی، 
بوونی کەسانی وەک کاک فوئادی مستەفا سوڵتانی 
بیریکی  و کۆمەڵە وەک ڕێکخراوەیەکەکی گەنچ بە 
ڕووداوگەلی  توانی  یەکسانیخواز  و  سەردەمیانە 
مەریوان  مێژوویی  کەسی  هەزارانی  کۆچی  وەک 
بخۆلقێنێت، بە دەیان ڕێکخراوەی سێنفی لەو شارە 
پێک هات و ژنانیش وەک بەشێکی گرینگی کۆمەڵگا 
مافە  دەست  هێنانی  بە  بۆ  سیاسی  کایەی  هاتنە 

سەرکوتکراوەکانیان، 
و  مەدەنی  رێکخراوی  زۆر  ژمارەیەکی  شارەدا  لەم 
NGO چاالکبوون و چاالکییەکانیان لەنێو خەڵکدا 
و  سەلەفییەکان  چاالکی  بۆیە  هەبووە.  کاریگەریی 
هەوڵدانیان بۆ بایکۆتی کەسانێک کە بیروباوەڕەکانی 

ئەوانیان قبووڵ نییە، جێی سەرنجە
هێرشی  هەمبەر  لە  ئیسالمی  کۆماری  ئەگەر 
بۆ  بوو،  بێدەنگ  گەنچێک  سەر  بۆ  سەلەفییەکان 
ئاژاوە  دەگەڕێتەوە،  خۆی  کراوی  دیاری  ئامانجی 
نانەوە، تیکدانی ئاسایش و ئارامی شار و تەیارکردنی 
بە دژی هێز و حیزبە سێکۆالرەکان  ئەو گرووپانە 

دەتوانی چەن ئامانجی دیاری کراو بێت.
دەیان  بونیاتنانی  پێشەنگی  شارە  ئەو  ئەگەر 
ڕێکخراوەی ژێنگە پارێزی، زمان و گەیاندنی کۆمەک 
دیکەش  شارەکانی  تەنانەت  بۆ  ناردن  یارمەتی  و 
و  کۆڕۆنا  و  بۆمەلەرزە  وەک  قیرانگەلی  کاتی  لە 
هتدە، لە بەرامبەر دا ڕژیمیکی کۆنە پەرەست و دژە 
قەبووڵ  پێشکەوتووانە  هێما  ئەو  ناتوانێ  ئینسانی 
کینەی  و  قین  گرووپانەوە  ئەو  لەڕیگەی  و  بکات 

خۆی دەڕێژێت.
و  بەرخۆدان  بیندرا  ئاکامدا  لە  بەاڵم  ئەوەی 

بەرپرچدانەوەی خەڵک بوو لە بەرامبەریان
بەرنامەی  و  پیالن  دەیان  بە  ئیسالمی  کۆماری 
کوردستان  لە  ژیان  پێکەوە  و  سەقامگیری  بە  دژ 
و  ڕوشنبیران  کوردی  کۆمەڵگای  وشیاری  و  هەیە 
هاوکات حیزبەکان پێویستیکی حاشا هەڵنەگرە، لە 
هەمبەر بەرپرچدانەوەی پیالنەکانی ڕژیم، داڕشتنی 
بۆ  مەعرفەتی  و  بیری  کلتووری،  بەرنامەگەلی 
گەنجان، درووست کردنی کەمپەینگەڵی یارمەتیدان 
بۆ چینی هەژار و کەم داهات وەک چینێک کە لە 
سەفی یەکەمی هێرش و نفووزی ئەو گرووپانەن و 
هەروەها یەک رێزی و هاودەنگی حیزبەکان لەگەل 
بەرامبەر بوونەوە و هەڵسووکەوت لەگەڵ ئەو 
ڕەوتگەلە بە هەر ناوێک و بە هەر لێوێلێک 
لە میانەرو تا ڕادیکاڵ دەتوانێک هەنگاوێکی 

ستراتژیک بێت بۆ داهاتوو

کۆمەاڵیەتی

سەلەفیزم لە کوردستان، هۆکارەکان و دەرئەنجامەکان

هێمن بایەزیدپوور
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شکۆدار بێ ئەوەڵی مانگی مەی،رۆژی جیهانیی 
کرێکار

لە مێژووی خەبات وملمالنێ چینایەتییەکان و،لە 
و،تێکۆشان  دادپەروەری  و  ئازادی  بۆ  خەبات 
وچەوساندنەوەدا،ئەوەڵی  نابەرابەری  لەدژی 
چینی  جیهانییەکانی  وبزووتنەوە  مەی  مانگی 
کرێکار بووەتە خاوەن پێگەیەکی بەرز وپرشکۆ 
گرینگی  و  تایبەت  وقورساییەکی  سەنگ  و، 
سەدوسی)١٣٠(ی  لە  زیاتر  ماوەی  هەیە.لە 
بووەتە  مەی  مانگی  ئەوەڵی  رابردوودا  ساڵی 
بەرینی  سیمبولی هاوپشتی و هەوێنی خرۆشی 
چەوساوەکان وهێما ورەمزی یەکێتی ویەکریزیی 
دادپەروەر  و  سۆسیالیست  والیەنە  هێز  هەموو 

وئازادیخوازەکانی جیهان.
لەگەڵ  و  لەوەپێشەوە  ساڵ   ١7٠ لە  هەر 
کە  کاتەوە  لەو  و  مانیفێست  باڵوبوونەوەی 
کرێکاران  ولەپساننەهاتووی   یەکگرتوو  ریزی 
جەرگەی  لە  وچەوساوەکان  وزەحمەتکێشان 
ئوروپادا  بەرباڵوەکانی  وراپەرینە  شۆرش 
کۆمەاڵیەتییەکاندا  خەباتە  گۆرەپانی  لە  و 
وگرینگ  شوێندانەر  و  بەرچاو  هێزێکی  وەک 
سەریانهەڵدا و، هەتا کۆمۆنی پاریس وپێکهاتنی 
لە  ئۆکتۆبر  مەزنی  وشۆرشی  ئەنترناسیۆناڵ 
هەزاران  بە  و  بیستەمدا  سەدەی  سەرەتای 
و  وخۆپیشاندان  مانگرتن  راپەرین،  و  شۆرش 
هەموو  ئاستی  لە  بەرین  وتێکۆشانی  خەبات 
جیهاندا،مرۆڤایەتی تینووی گۆرانکاری و دژبەری 
تایبەت  بە  و  وچەوسانەوە  وستەم  سەرکوت 
ئازاد  دنیایەکی  دامەزراندنی  پێناو  لە  کریکاران 
شیاوی  چەوساوەنە،دنیایەکی  بێ  و  وبەرابەر 
لە  پراوپر  و  دوورودرێژ  رێگایەکی  ئینسان، 
خەباتی  لە  پر  و  لەخۆبوردوویی  و  فیداکاری 

یەکگرتوویانەیان بڕیوە.
ئەمرۆ ئێمە لەکاتێکدا کە خۆمان بۆ پێشوازیی 
ئەوەڵی مانگی مەی ئامادە دەکەین، خەبات و 
و  نەهێشتن  و  دادپەروەری  پێناو  لە  تێکۆشان 
وهەاڵواردن،  ستەم  و  چەوسانەوە  سڕینەوەی 
زیاتر لە هەموو کاتێکیتر بووەتە پێویستییەکی 
بێبەشان  جیهانی و بووەتە پالتفۆرمی خەباتی 
وچەوساوەکان وزۆرینەی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی.

خوڵقینەری  کە  سەرمایەداری  سیستمی 
نیزامە  ئەم  جیهانییە،  چەوسێنەری  دۆخی 
نابەرابەری  چەوساندنەوە،  رادەی  ناعاداڵنەیە 
،هەژاری ، ئاوارەیی ودەربەدرەی و کۆچکردنی 
ئاست  نامرۆڤانەترین  و  بەرزترین  گەیاندووەتە 
کە  کاتێکدا  لە  و  مرۆڤایەتیدا  مێژووی  لە 
پێشکەوتنە  سایەی  لە  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگای 
دەسکەوتە  هۆی  بە  و  زانستییەکان  بەرچاوە 
ئیتر  تێکنۆلۆژی  بواری  ودەگمەنەکانی  گەورە 
کۆمەڵگادا  لە  ئینسانی  ژیانێکی  دابینکردنی 
کەچی  ودەستەبەربوونە،  دابینکردن  شیاوی 
دانیشتووانی گۆی زەوی لە پێناو چەوسانەوە و 
بەکۆیلەکردنی مۆدێرن دیلی تەماح وچاوچنۆکیی 
بۆ  دەستبردن  نیزامەن.  ئەو  نەهاتووی  لەبن 
الیەن  لە  بەوەکالەت  شەرگەلی  سازکردنی 
نەزۆر  شەرگەلی  وەک  زلهێزەجیهانییەکانەوە 
شاراوە لە پێناو تااڵن وبرۆی زیاتر بێ کۆتایە. 
تراژیدیای کۆچکردنە بە ملیۆنییەکان، لەسەرکار 
مانەوەی حکوومەتە تۆتالیترەکان کە لەراستیدا 
توانانی  جیهانییەکان  زلهێزە  پاڵپشتی  بێ  بە 
نییە،چوونەسەری  دەسەاڵتەکانیان  راگرتنی 
و  ونابەرابەری  چەوساندنەوە  رەوتی  خێرایی 
زیاتری  و،هەڵکشانی  وێنە  کەم  نادادپەروەری 
سامان،  و  سەروەت  و  هەژاری  نێوان  مەودای 
بەردەوام کۆمەڵگای  بە خێرایی و  رەوتێکە کە 

مرۆڤایەتی بەرەو و هەڵدێری تێداچوون دەبا.
لە یەکساڵی رابردوودا دەسەاڵتدارانی ئەو نیزامە 
کرۆنا  پەتای  لەگەڵ   بوونەوە  رووبەروو  بۆ 
نەتەنیا کارنامەیەکی سپی وباشیان نییە، بەڵکوو 
هەمووان دیتیان کە الوازی و دەستەوەستانی ئەو 
سیستمە کە لەراستیدا هەڵقوواڵوی چاوچنووکی 
سەروەت  تااڵنی  و  کەڵەکەکردن  هەڵپەی  و 
نیزامەی  ئەو  کیفایەتی  بێ  چلۆن  وسامانە، 
کۆمەاڵیەتیدا  رێکخستنی  و  بەرێوەبردن  لە 
و  ئوروپایی  واڵتانی  لە  هەرچەند  دەرخست. 
لە ئامریکا سیستمی سەرمایەداری  نەیتوانیوە 
پێداویستییەکانی  دابینکردنی  بە  بەرامبەر 
بەرپرسیارەتییەکانی  لە  خۆی  رۆژانەیان  ژیانی 
نییە.  رۆشنی  کارنامەیەکی  بەاڵم  بدزێتەوە، 
ولێکەوتەکانی  کاریگەری  وردە  وردە  ئوروپا  لە 
دەردەکەون.  خەریکە  کرۆنا  تەشەنەی  دۆخی 
بە  یان  هۆکار  بە  بەسااڵچوو  پیرو  بەهەزاران 
کەس  گویا  کە  کرۆنا  باڵوبوونەوەی  بیانووی 
لە  ماڵەکانیاندا  لە  بکا،  سەردانیان  نەبووە 
برسان گیانیان لەدەست دا، هەرچەند لە ریزی 
لەو  کردن.  تۆمار  ناویان  کرۆنا  قوربانییەکانی 
دۆخەدا بە ملیۆنان کەس لە سەرتاسەری جیهان 
چوونە ریزی بەرینی بێکارانەوە کە وەک هەمیشە 
لەو رەوتی بێکارکردنەشدا ژنان پشکی شێریان 
بەرکەوتووە. سەرهەڵدان و باڵوبوونەوەی پەتای 
کرۆنا بە روونی دەریخست کە ئەو سیستمە هەتا 
چ رادەیەک لەرزۆک و الوازە و قەیرانەکانی کە 
هەرگیز  نیزامەن،  ئەو  خودی  وخۆڵقاوی  زادە 

کۆتاییان نایە.
دادپەروەری  پێناو  لە  بەربەرەکانێی  و  خەبات 
وسوسیالیزم و ئازادی لە ئاستی هەموو جیهاندا 
ملمالنێیە،  ئەم  الیەکیتری  لە  و  الیەکەوە  لە 
بەردەوامبوونی سەرکوتگەری ودیکتاتۆری، شەر 
و ئاوارەیی و نابەرابەریی داسەپاو و سازماندراوی 
کۆمەاڵیەتی ، دیمەنی ئەو کێشمەکێش و خەباتە 
لە  دەیە  دوو  تێپەرینی  پاش  کە  چینایەتییە 

سەدەی 2١ هێشتا هەر بەردەوامە.

ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  لە 
نادادپەروەری،  و  وهەاڵواردن،هەژاری  ستەم 
چینایەتی،  جیاوازی  زیادبوونی  لە  روو  رەوتی 
چنگ  لە  وسامان  سەروەت  کەڵەکەبوونی 
تاقمێکی هەرەبچووکدا،کەوتنە ژێرهێڵی هەژاری 
زۆرینەی  ژیانی  دانیشتوان،  لەسەدا7٠ی  زیاتر 
هەرزۆری خەڵکی کردووەتە دۆزەخێکی بەردەوام 
و لەگەڵ مەینەتی وژان وبڕک و لەبەریەکترازانێکی 
بەرەوروو کردوەتەوە. کۆماری ئیسالمی  ژاناوی 
رۆژلەگەڵ رۆژ زیاتر لە بازنەی تاقمێک تااڵنچی و 
بەرتەسک  ومرۆڤکووژدا  دزوجەردە وجینایەتکار 
دەبێتەوە کە لەرێگای بەدەستەوەگرتنی هەموو 
جینایەت  و  وداپڵۆسین  سەرکوت  ئامرازەکانی 

درێژە بە دەسەاڵتی دەدا.
لەچەند ساڵی رابردوودا بێجگە لە گەلێک شۆرش 
کۆمەاڵیەتی،  بەرینی  و  گەورە  راپەرینی  و 
هەزاران مانگرتنی گەورەی کرێکاری و بەهەزاران 
وبێ  کرێکاران  وتوێژی  چین  کۆروکۆبوونەوەی 
دەسەاڵتداران  خودی  دانپێدانانی  بە  بەشان، 
کۆماری  حکوومەتی   ، رژیم  کاربەدەستانی  و 
ئیسالمیان هەتا لێواری رووخان بردووە. بێکاری 
وزەحمەتکێشان،  کرێکاران  وەستانەوەی  و 
کارمەندەکانی  وخانەنشینان،  مامۆستایان 
خوێندکاران  دەرمان،  بەشی  و  تەندروستی 
ئیسالمی،  کۆماری  بە  بەرامبەر  جوتیاران  و 
و  نادادپەروەری  و  چەوساندنەوە  ماکی  ئەو 
ژیانی  فەوتاندنی  و  نەهامەتی  سەرچاوەی 
کۆمەڵگایەکی ٨٠ ملیۆن کەسی، هەر رۆژ و هەر 

ساڵێک پانتاییەکی زیاتری داگرتووە.
کۆماری ئیسالمی بەکەڵک وەرگرتن لە دامودەزگا 
سەرکوتگەر وتۆقێنەرەکانی بۆ بە بارمتەگرتنی 
پارە  خەرجکردنی  بە  و  کەس  ملیۆن  دەیان 
و  تاقم  پرچەککردنی  بۆ  خەیاڵی  وسامانی 
واڵتانی  لە  لەخۆی  نزیک  گرووپە چەکدارەکانی 
و  ژیان  رۆژ  رۆژلەگەڵ  ناوەراست،  رۆژهەاڵتی 
چارەنووسی خەڵکی ئێران  بەرەو بارودۆخێکی 
وێنەی  کەم  ونابەرابەرییەکی  ونامرۆڤانە  دژوار 

چینایەتی و ستەم وسەرکوتگەری دەبات.
سەرەرای هەموو ئەوانە کۆمەڵگای ژێردەسەاڵتی 
و  سەرکوتگەری  لەبواری  کە  ئیسالمی  کۆماری 
دەرکردووە،  جیهانی  ناوبانگی  و  ناو  درندەیی 
کۆمەڵگایەکی  وشێواو،  توورە  کۆمەڵگایەکی 
راپەریو وسەرکێش وپەنگخواردووی ئەو نەفرەت 
وقینەیە کە ئەو رژیمە هەموو رۆژێ دڵۆپ دڵۆپ 
و بە شێنیەیی پیی چەشتووە. ئێرانی ئیسالمی 
لە  بەڵکوو  لوبنان،  و  عێراق  و  یەمەن  لە  نەک 
لە  و  خۆیدا  ژێردەسەاڵتی  کۆمەڵگای  نێوخۆی 
کریکاران  وبەرینی  بەردەوام  خەباتی  رێگای 

وخەڵکی ئازادیخوازەوە تێکدەرووخێ.
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  کوردستانیش  لە 
بە  بەرهەمی  چل ساڵ سەرکوت وداگیرکارییە کە 
سەدان هەزار پاسدار و چەکداری سپا وئەرتەش و 
ئیتالعات و لیباس شەخسی و دامودەزگای شاراوە 
چل  شەری  داوە.  گەمارۆی  سەرکوت  وئاشکرای 
تەنیا  لەدژی گەلی کورد  ساڵەی کۆماری ئیسالمی 
پۆشتەوپرداخکردن  مۆڵگە،  هەزاران  دامەزراندنی 
زەربەت  بەناو  گرووهی  سەدان  باڵوەپێکردنی  و 
لە  وکۆڵبەران  کاسبکاران  رۆژانەی  کوشتاری  و 
ئێعدامە  وبەردەوامبوونی  درێژەدان  و  سنوورەکان 
شەرێکی  رژیمە  ئەو  بەڵکوو  نییە،  سیاسییەکان 
رۆژانەی  بەرێچوونی  و  ئابووری  ماڵوێرانکەری  
کە  ،بەجۆرێک  دەبات  بەرەوپیش  خەڵک  ژیانی 
بووەتە هەرەشەیەکی بەردەوام و رۆژانە بۆسەر ژیان 

وگوزەرانی زۆربەی خەڵکی کوردستان.
پرۆژە  کوردستان  لە  ئیسالمی   کۆماری 
درێژماوەکانی هەموو دامەزراوە وناوەند و سەرچاوە 
ئابوورییەکان،کار وبەرهەمهێنانی بەرتەسک والواز و 
زێری  کانی  گرینگترین  کردووە.  بنەبڕ  سەرەنجام  
هەلکەوتووە  کوردستان  لە  ناوەراست  رۆژهەالتی 
و،بەسەدان کانی جۆراجۆری تر کە پاش دەرهێنانیان 
رادەگوێزرێن.  کوردستان  دەرەوەی  بۆ  راستەوخۆ 
ناوەندەکانی کار و بەرهەمهێنان لە کوردستان یەک 
لەدوای یەکتر تووشی ئیفالس دەبن و دادەخرێن و 
شەپۆلی بەرینی کرێکارانی کوردستان وەک کرێکاری 
وەرزی هەڵوەدای ناوەندە کرێکارییەکانی ناوچەکانی 
دەروەی کوردستان دەبن. دەرفەت و پیشەی پرداهات 
لە کوردستان بوونەتە پیشە مەترسیدارەکان کە بە 
بەهای گیان وجەستە و تێداچوونی بنەمالەکان تەواو 

دەبێ.
کۆماری ئیسالمی لە الیەکەوە بەسەدان هەزار کەسی 
تووشی کاری کرێکۆڵی و کۆڵبەری کردووە که زۆر 

مرۆڤایەتی  پێشکەتوەکانی  کۆمەڵگا  له  مێژە  له 
ئاسەۆاریان نەماوە، و لە الیەکی دیکەوە و لە ریگای 
دامەزراوە سەرکوتگەرەکانییەوە و بە بیانوو و پاساوی 
رۆژانە خەریکی  ئینقالب«  لەگەڵ »زیدی  هاوکاری 
کوشتار و خوڵقاندنی جینایەتە. لە راستیدا کۆماری 
ئیسالمی بێجگە لە دابینکردنی تێچووی دامودەزگا 
سەرکوتگەرەکانی لە کوردستان وترخانکردنی پارە 
وئیمکانات بۆ راگرتنی دەسەاڵتەکەی، کوردستان بە 
بەشێک لە خۆی نازانێ و وایان داناوە درەنگ یان 

زوو دەبێ کوردستان بەجێ بهێڵێ.

لە  کار  چەوساوەکانی  و  بەشمەینەتان  بازنەی 
و  بوونەوەیە  فراوان  لە  روو  بەردەوام  کوردستان 
تویژی مووچەخۆران، چینی کرێکارانی زەحمەتکێش 
بەردەوام  وتوێژەکان  چین  بێبەشترین   ورێژەی 
روو لە هەڵکشانە و وردەوردە کرێکاری دایمی روو 
ساڵی  لە  بەشێک  بێکاربوونی  کەمبوونەوەن.  لە 
دەبێتە  خەریکە  بنەماڵەکان  وبەخێوکەری  کاسبکار 
دیاردەیەکی ئاسایی و بە ملیۆن بنەمالە لەگەڵ سفرە 
کوردستان  لە  سەرمایەیەک  هیچ  راهاتوون.  بەتاڵ 
بەرهەمهێنانی  وپرۆژەی  و،گەاڵڵە  ناخرێتەگەر 
سوورە  خەتی  کوردستان  لە  ژێرخانی  و  بنەرەتی 
وئەوانش کە هەتا ئیستا هەن بەرەو کەمبوونەوە و 

نەمان دەچن.

سەدوسی  مەی.لە  مانگی  ئەوەڵی  لە  رێزدەگرین 
)١٣٠( ساڵی رابردوودا ئەو خەباتە چینایەتییەکان، 
کرێکاران  ملیۆنی  سەدان  وراپەرینی  شۆرش 
وچەوساوەکان بووەن کە لە بوارەکانی کۆمەالیەتی، 
کار  مافەکانی  و  کلتووری  وپێگەیاندن،  خوێندن 
ئینسانیترین  و  گرینگترین  باشتردا  وژیانێکی 
کردووە.  دەستەبەر  مرۆڤایەتیان  دەسکەوتەکانی 
لە راستیدا مرۆڤایەتی و لە سەروویانەوە کرێکاران 
و  خەبات  بە  بەستن  پشت  بە  وزەحمەتکێشان 
کۆروکۆمەڵ ورێکخراوەکانی خۆیان لە هەڵپە ومەیلی 
هەڵلووشینی  بۆ  سەرمایەداریان  هەوسارپساوی 

سەروەت وسامان کەم کردووەتەوە.

ئێستا و لەگەڵ تێپەرینی دوو دەیە لە سەدەی 2١ 
بۆ وەدیهێنانی کۆمەڵگایەکی دوور لە چەوسانەوە و 
ستەم و هەاڵواردن لە پێناو دامەزراندنی ئازادی 
و دادپەروەری و سوسیالیسم دا،هیچ رێگاکمان 
لەسەر  وبەردەوامبوون  درێژەدان  لە  بێجگە 

خەباتی یەکگرتووانە وسەرتاسەری نییە. 

شکۆدار بێت ئەوەڵی مانگی مەی،رۆژی جیهانیی 
کرێکار

بژی سۆسیالیزم

کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
١٠ی گواڵنی ١٤٠٠ی هەتاوی
٣٠ی ئاوریلی 2٠2١ی زایینی.

راگەیاندنی کۆمەڵە بە بۆنەی رۆژی جیهانیی کرێکار
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تا دێت ڕەوشی کار و ژیانی ژنان و 
ئیسالمی  کۆماری  لە  کرێکار  پیاوانی 
دۆخی  بەاڵم  دەبێت،  دژوارتر  ئێران 
بەهۆی  کرێکار  ژنانی  کارکردنی 
نایەکسانیی ڕەگەزی و چەوساندنەوەی 
خراپترە.  قات  چەن  بە  چینایەتی 
ژنانی کرێکار کەمتر لە کرێکارانی پیاو 
مووچەیان پێدەدرێت و لە هەڵبژاردنی 
کاردا ڕێگر و بەربەستیان لەبەردەمدایە 
و ڕێگەیان پێنادرێ بەدڵی خۆیان کار 
هەڵبژێرن و ڕێژەی بێکاری لەنێویاندا 

زیاترە و ئەمنییەتی کاریان کەمترە.
دواییانە  ئەم  توێژینەوەیەکی  پێی  بە 
لەسەر دۆخی ژنانی کرێکار لە ئێران، 
ڕێژەیەکی زۆر کەم لەو ژنانە لە کارگە 
دامەزرێن.  بەرهەمهێنان  گەورەکانی 
ڕێژەی  کەمبوونەوەی  هۆکاری 
پیشەسازییە  بنکە  لە  ژن  کرێکارانی 
بەشە  ئەم  کە  ئەوەیە  گەورەکاندا 
لەژنانی کرێکار بە ئاسانی دەردەکرێن، 
مۆڵەتەکانی  بە  پێویستیان  چونکە 
ڕۆژ  چاودێری  و  دایکایەتی  چاودێری 
خەرجی  دەبێت  خاوەنکار  و  هەیە 
زیاتریان بۆ دابین بکات یان لەهەندێک 
بە  لەپەیوەندی  ناتوانن  حاڵەتدا 
داڕێژراوە  بۆ  پالنی  لەوە  زیاتر  کاری 
خاوەنکار  پێداویستیی  )ئیزافەکاری( 
ژنانی  دیکەی  بەشی  بکەن.  دابین 
بچووکی  کارگەی  لە  کە  هەن  کرێکار 
بەو  و  دەکەن  کار  بەرهەمهێناندا 
بچووکانە  ناوەندە  ئەم  کە  هۆیەی 
یاسای کار نایانگرێتەوە، ئەو ژنانەی 
کەمترین  دەکەن  کار  شوێنانەدا  لەو 
و  خانەنشینی  و  مۆڵەت  ئاسانکاری 
کەمترە  مووچەیان  هەیە،  بیمەیان 
گەورەکان،  کارگە  کرێکارەکانی  لە 
تەنانەت ناوێرن ناڕەزایەتی دەربڕن و 
لە  ئاسانی  بە  و  بکەن  خۆپیشاندان 
کار دەردەکرێن و بێکار دەبن بە هەر 

بڕو و بەهایەک بێت.
کە  کرێکارن  ژنانی  سێیەم  بەشی 
دەکەن  کار  ناوخۆدا  پیشەسازی  لە 
ژمارەیان  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  کە  ژنانە  ئەم 
کەمیان  حەقدەسی  زیادبووندایە،  لە 
کاریان  ساعەتی  و  دەدرێت  پێ 
یاسایەک  هیچ  و  دوورودرێژە  زۆر 
پارێزگارییان لێ ناکات و بە کردەوە 
جگە  خاوەنکارن.  نێوخۆیی  کۆیلەی 
لەوەش ئەو ژنانەن کە لە کۆمپانیاکانی 
بەڵێندەری و بە شێوەیەکی سەرەکی 
لە کۆمپانیای پاککردنەوە کار دەکەن 
کە  خۆیان  کارگەکەی  لە  جگە  ئەمە 
یەکێکە لە ئەرکەکانیان، پێویستە ئەو 

ژنانە باقی کاتەکانیان بە کەمترین 
یاسایەکی  هیچ  نەبوونی  و  مووچە 
ڕاماڵینی  کاری  بە  پاراستنەوە 
ژنانی  بۆیە  ببەن  بەسەر  خانووەکان 
کۆمەڵگادا  لە  ژن  وەک  تەنیا  کرێکار 

جیاکاری چینایەتی و ڕەگەزی و 
کۆمەاڵیەتیان بەرامبەر ناکرێت، 

ژن  وەک  کاردا  شوێنی  لە  بەڵکو 
لە  و  دەکرێت  لەگەڵ  جیاکارییان 
بارودۆخێکی وادان کە لە کۆتاییدا لە 

پیاوان جیاوازە .
ژنانی  سەرمایەداریدا  سیستەمی  لە 
کرێکار لە چاو پیاوانی کرێکار زیاتر 

دەچەوسێنەوە. بە هەرزانترین بەشی 
هێزی کار لەبازاڕی کاردا نیشان دەدرێن، 
کە  قوربانین  یەکەم  دا  لەقەیرانەکان 
زۆربەی  دەکەون،  بێکاری  پالنی  بەر 
کاری  خزمەتگوزاریەکان،  کارە 
نادیاریکراو، بەشەکات و گرێبەستی 
لە  دەکەوێ.  ژنان  بەر  کاتییان 
یەکێتی و سەندیکاکانی نێرسێنتریک 
دەخرێت  پشتگوێ  داواکانیان  دا، 
ڕێژەی  و  دەکرێت  بێبایەخ  یان 
بەشداریکردنیان بە بەراورد لەگەڵ 

پیاوانی کرێکار زۆر کەمە.
حکوومەتە  لە  گشتی  بە  ژنان 
کۆنەپەرست و دینییەکەی کۆماری 
و  کراوە  پێشێل  مافیان  ئیسالمیدا 
پێک  دانیشتوان  نیوەی  هەرچەند 
لە هەموو مافە کۆمەاڵیەتی  دێنن، 
و ئابووری و سیاسییەکان بێبەشن. 
ژنانی  چینایەتیانەوە  باری  بەهۆی 
کرێکار لە یەکەم قوربانی قەیرانی 
ئەنجامی  لە  کە  سەرمایەدارین 
ئابوریی  سیاسەتی  پیادەکردنی 
نیولیبراڵەوە دروست دەبێت. بەهۆی 
نائەمنی کار و گوشاری ئابووریەوە 
لە زۆر حاڵەتدا ناچاردەبن داواکاریە 
نائینسانییەکانی خاوەنکار جێبەجێ 
بکەن وەک کرێی کەمتر، گرێبەستی 
سپی،  گرێبەستی  یان  کاتی  کاری 
و  هاوبەش  ژیانی  پێکنەهێنانی 

نەبوونی منداڵ  و هتد.
کارەساتبار  ئابووریی  دۆخی 
گرانیی  و  هەژاری  ئێران،  لە 
لەڕادەبەدەر، ژیان و بوونی ملیۆنان 
خستووەتە  ڕەنجدەری  و  کرێکار 
نێودا  لەم  بەاڵم  مەترسییەوە. 
بارودۆخی ژنانی کرێکار کە زۆر جار 
قەیرانەی  لەم  بنەماڵەن  سەرۆکی 
ئێستادا بە هۆی ئەو گرفتە ئابوریانە 
ئەم  ئەنجامی  لە  نالەبارترە.  زۆر 
لەکار  بااڵی  ڕێژەی  و  قەیرانانەدا 

الدانەدایە کە ناچارن 

کاربکەن  بچووک  کارگەی  بۆ 
و  ناتەواو  یاسای  تەنانەت  کە 
نائینسانیی کاری حکوومەتی ئێران 
نایانگرێتەوە، یان بچنە ناو بازاڕی 
کازیبەوە  کاری  و  نافەرمی  کاری 
بە  یاسایەک و  لە هەموو  بە دوور 
و حەقدەستی  زۆر  کاری  ساحەتی 
زۆر کەم ڕازی بن و ناچار بن مل 
نائینسانییەکانی  بە هەموو مەرجە 

کار بدەن.
لە الیەکی دیکەشەوە بە هۆی هەمان 
ڕوانگەی دواکەوتووانەی پیاوساالری 
بەرانبەر ژنان، بەشێک لە پیاوانی 
کارەکانیان  ڕکابەری  بە  ژنان  کار 
دێتە بەر چاو، یان بە پلە دوو و بە 
کەم تەرفیهی خۆیانی دەدەن، کە 
ئەم ڕوانگە دواکەوتووو کۆنەپەرست 
و نەریتییە ڕێک درێژەی سیاسەتی 
کۆنەپەرستانەی کۆماری ئیسالمییە 
بەرامبەر بە ژنان کە هەوڵ دەدات 
ژێر  لە  و  جۆراوجۆر  شێوازی  بە 
کۆنەپەرستی  جیاوازی  یاسای 
ماڵەکان  سووچی  بەرەو  ژنان  دا 
کە  ئەوەی  بەاڵم  پاڵپێوەبنێ. 
دڵنیایە ئەوەیە کە ژنان و پیاوانی 
چینایەتییان  بەرژەوەندی  کرێکار 
لە  بەشێکن  و  هەیە  یەک  وەک 
هەمان چین و پێویستە پێکەوە و 
بەرەنگاربوونەوەی  لە  یەکگرتووانە 
ئێستادا  گرفتەکانی  و  کێشە 
دەتوانن  کرێکار  ژنانی  تێبکۆشن. 
زاڵ بن بەسەر ئەم دەسدرێژیانەدا 
و  هاوپیشە  پشتیوانیی  کە  کاتێک 

هاوچینەکانی خۆیان هەبێت .
ڕێژەی بێکاری بۆ ژنان دوو تا سێ 
بەرامبەر زیاترە لە پیاوان، هەروەها 
وەک  کاردا  شوێنی  زۆر  لە  ژنان 
کارگەی ڕستن و کوورەخانەکان دا، 
یان  هەندێک جار دوو لەسەر سێ 
نیوەی کەمترین مووچە وەردەگرن 

کە ئەنجومەنی بااڵی کار پەسەندی 
نەبوونی  بەهۆی  بەاڵم  کردووە، 
زۆرەوە سکااڵ دژی  بێکاری  و  کار 

خاوەنکارەکان تۆمار ناکەن.
ئەو هەژاری و بێکاریەی کە چینی 
زۆرترین  بووە،  تووشی  کرێکار 
زیانی بە ژنانی کرێکار گەیاندووە. 
ڕووی  لە  ئێستا  تا  کرێکار  ژنانی 
لە  کارەوە  قازانجی  و  مووچە 
باردا  باشترین  لە  پیاوان دوورن و 
ڕێژەی  و  یەکسان  کاری  سەرەڕای 
یەکسان بۆ چەوسانەوە بۆ پیاوان، 
مووچەی  ی   ٪  ٦٠ مووچەکەیان 
کرێ،  جیاوازی  لە  جگە  پیاوانە. 
رووبەرووی  کاردا  شوێنی  لە  ژنان 
و  توندوتیژی  جۆر  چەندین 
نایەکسانی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و 

سێکسی و هتد دەبنەوە.
ئەمڕۆ لەگەڵ ئەو شەپۆلی بێکارییە 
بێکارن  ژنان  لە  زۆر  ڕێژەی  کە 
دامەزراندنی  فەرمییەکان  ئامارە 
مەزەندە   ٪١٥ نزیکەی  لە  ژنانیان 
ئاماری  دڵنیاییەوە  بە  کە  کردووە 
لەو  زیاترە.  لەوەش  ڕاستەقینە 
هەژارییەدا  و  بێکاری  قەیرانی 
قزانجی  ئەوەی  بۆ  خاوەنکارەکان 
جار  هەندێک  دەسکەوێ  زیاتریان 
و  دادەمەزرێنن  کرێکار  ژنانی 
پێدەدەن.  کەمتریان  حەقدەستی 
ژمارەی  ئەوەش  سەرە\رای  بەاڵم 
و  کردووە  کەمی  ژن  کرێکارانی 
کازبی  کاری  لە  ڕوو  ناچارن  ژنان 
وەک دەسفرۆشی بکەن. لە هەندێک 
حاڵەتدا بەهۆی نەبوونی پشتیوانی 
سواڵکەری  دەبن  ناچار  مادییەوە 
جەستەی  فرۆشتنی  یان  کەن  
خۆیان و لەم بوارەدا چەندین جۆر 
توندوتیژی جۆراوجۆریان  هێرش و 

بەرامبەر دەکرێت.
لە  ئەمڕۆ،  ئامارەکانی  بەپێی 
ئەرکی  ژنانی  ئەو  7٦ی  سەدا 
خانەوادەیان  بەڕێوەبردنی 
ئابوورییە  هەموو  و  شانە  لەسەر 
لە  بەڕێوەدەبەن،  خانەوادەکاون 
کێشەی  و  هەژاریدان  هێڵی  ژێر 
ئابووریش گەورەترین پرسە کە ئەو 
بەرەوڕوون.  لەگەڵی  ڕۆژانە  ژنانە 
بەهۆی  کرێکار  ژنانی  لەکاتێکدا 
تایبەتکردن  وەک  بەرنامەکانی 
زیانی  کۆمەکەوە  نەهێشتنی  و 
ئەمنییەتی  و  پێگەیشتووە  زۆریان 
لە  بەاڵم  کراوە،  پێشێل  کاریان 
جێندەریی،  سیاسەتی  ئەنجامی 
لە  هاوشێوە  و  یەکسان  دەرفەتی 
ئەوە  و  نییە  ژنان  بۆ  کۆمەڵگادا 
دەبێتە هۆی چەوسانەوە و بێمافیی 
زیاتریان. خەباتی ژنانی کرێکار بۆ 
و  ڕەگەزی  هەاڵواردنی  نەهێشتنی 
داواکانی  بەدەستهێنانی خواست و 
ئەرکی  تەنیا  کرێکاران،  دیکەی 
ئەرکی  بەڵکو  نییە،  کرێکار  ژنانی 
هەموو چینی کرێکارە و خەباتێکی 

جدی و ڕۆژانە دەخوازێ.

دۆخی ژنانی کرێکار و پێویستیان بە ڕێکخراوەیی بوون

بە پێی توێژینەوەیەکی ئەم 
دواییانە لەسەر دۆخی ژنانی 
کرێکار لە ئێران، ڕێژەیەکی 
زۆر کەم لەو ژنانە لە کارگە 
گەورەکانی بەرهەمهێنان 

دامەزرێن. هۆکاری 
کەمبوونەوەی ڕێژەی کرێکارانی 

ژن لە بنکە پیشەسازییە 
گەورەکاندا ئەوەیە کە ئەم 
بەشە لەژنانی کرێکار بە 

ئاسانی دەردەکرێن، چونکە 
پێویستیان بە مۆڵەتەکانی 

چاودێری دایکایەتی و چاودێری 
ڕۆژ هەیە و خاوەنکار 

دەبێت خەرجی زیاتریان بۆ 
دابین بکات یان لەهەندێک 
حاڵەتدا ناتوانن لەپەیوەندی 
بە کاری زیاتر لەوە پالنی 
بۆ داڕێژراوە )ئیزافەکاری( 

پێداویستیی خاوەنکار دابین 
بکەن. بەشی دیکەی ژنانی 
کرێکار هەن کە لە کارگەی 
بچووکی بەرهەمهێناندا کار 
دەکەن و بەو هۆیەی کە ئەم 
ناوەندە بچووکانە یاسای کار 

نایانگرێتەوە، ئەو ژنانەی 
لەو شوێنانەدا کار دەکەن 

کەمترین ئاسانکاری مۆڵەت 
و خانەنشینی و بیمەیان 

هەیە، مووچەیان کەمترە لە 
کرێکارەکانی کارگە گەورەکان، 
تەنانەت ناوێرن ناڕەزایەتی 

دەربڕن و خۆپیشاندان بکەن و 
بە ئاسانی لە کار دەردەکرێن 
و بێکار دەبن بە هەر بڕو و 

بەهایەک بێت.
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١١ی مانگی گواڵن واتە ئه وه ڵی مانگی 
مەی ڕۆژی جیهانیی کرێکارانە. ڕۆژێک 
شەقامەکان  دوورترین   لە  هەر  کە  
لە  هەر  سەرمایە  پێتەختەکانی  و 
لەندەن  ،لە  واشێنگتۆن  تا  شیکاگۆ 
تا  ئێستۆکۆڵم  لە   ، پاریس  تا 
تاران  تا  تۆکیۆ  تا  رۆم  لە   ، بێرلین 
کرێکاران   ، کوردوستان  ئێرە  تا 
دونیای  دەکەن  هاوار  دەنگ  بەیەک 
دونیای   ، چەوسانەوە  و  ستەم  بێ 
دەوێ.  حەسانەوەمان  و  بەختەوەری 
مانگی  ئەوەڵی  لە  کڕیکاران  رۆژی 
لە  بۆنەی جیهانی  دا گرنگترین  مەی 
تا  کڕێکاری  شۆرشەکانی  سەردەمی 
هەموو  مەزنە  ڕۆژە  ئەم  دایە.  ئێستا 
لە  دنیادا  سەرتاسەری  لە  ساڵێک 
کرێکاران  لە  کەس  بەملیۆن  الیەن 
و  ئازادیخواز  خەڵکی  و  بێبەشان  و 
لێدەگیرێ.  ڕێزی  بەرابەری خوازەوە، 
لەم  گرتن  ڕێز  ئێرانیش سوننەتی  لە 
ڕۆژە پێشینەیەکی دەیانساڵەی هەیە. 
نزیکەی سێ دەیە دوای دیاری کرانی 
جیهانیی  ڕۆژی  وەک  مەی  یەکی 
 ٩٩ واتە  دنیادا،  ئاستی  لە  کرێکار 
ی   ١٣٠١ ساڵی  لە  له مه وبه ر،  ساڵ 
هەتاوی کرێکاران بۆ یەکەم جار چوون 
بەره و پێری ڕۆژی یەکی مەیەوە و بە 
خۆپیشاندان، ڕێپیوان و سوخەنڕانی، 
درێژایی  بە  گرت.  ڕۆژە  لەم  ڕێزیان 
هەموو ساڵەکانی دواتر کرێکاران چ لە 
دەورەکانی دیکتاتۆڕی پەهلەوی و چ 
لە دەورانی ده سه اڵتی کۆنەپەرستانەی 
سیاسی  فەزای  بەپێی  و  ئیسالمی 
جێگایەک  هەر  لە  کۆمەڵگا، 
ڕۆژەیان  ئەو  ڕەخسابێت  دەرفەتێک 
ڕێورەسمەکانی  و  ڕاگرتووە  زیندو 
خۆیان  چینایەتی  هاوپشتی  ڕۆژی 
شێوەی  بە  دونیا،  کرێکارانی  لەگەڵ 

جۆراوجۆر، بەڕیوەبردووە.
جیهانیی  ڕۆژی  مەڕاسمی  یەکەم  لە 
کرێکار دوای ڕووخانی ڕژیمی شا، واتا 
لە  مانگی گواڵنی ساڵی ١٣٥٨  ١١ی 
تاران بە سەدان هەزار کەس لەم ڕۆژەدا 
هاتنە سەر شەقامەکان و هاوکات لە 
ئێران شکۆدار ترین  گشت شارەکانی 
ڕۆژەیان  بەم  تایبەت  رێورەسمەکانی 
بەرێوەبرد. لە ئاکامی هەوڵی چەندین 
ڕێبەرانی  و  هەڵسوڕاوان  ساڵەی 
کرێکاریدا، ئێستا جەماوەرێکی بەرین 
لە کرێکاران و زەحمەتکێشان، له گه ڵ 
سوننەت و گرینگی پێگەی ئەم ڕۆژە 
پێشرۆ  و  وشیار  کرێکارانی  ئاشنان. 
و  خۆیان  ڕزگاری  بۆ  دڵیان  کە 
هاوچینەکانیان لێدەدا، لە سه روبه ندی 
ئەدەن  هەوڵ  شێلگیرانە  ڕۆژەدا  ئەم 
وشیاری  کاری  و  ڕێکخستن  بۆ 
زیاتر  هەرچی  ژمارەیەکی  دەرانەیان، 
زەحمەتکێشی  توێژی  و  کریکاران  لە 
کۆمەڵگا هانبدەن بۆ بەشداری کردن 
لەرێورەسمی ڕۆژی جیهانیی کرێکاردا. 
سۆسیالیست،  و  پێشرۆ  کرێکارانی 
هەموو ساڵێک بەر لە هاتنی ئەم ڕۆژە، 

لە پێوەندی لەگەڵ کرێکارانی شوێنی 
دادەنێن،  بەرنامە  ژیانیاندا،  و  کار 
پێوەندی دادەمەزرێنن، کاری وشیاری 
دەکەن،  قسەوباس  دەکەن،  دەرانە 
ئەدەن،  بڕیار  دەردەبڕن،  بۆچوون 
دەکەن  ئامادە  بڕیارنامه   ڕەشنووسی 

و بەکورتی ئامادەکاری دەکەن تا بە 
هەر شێوەیەک بتوان ڕیورەسمی ئەم 

ڕۆژە بەڕێوەبەرن.
ئەوەلی مانگی مەی ڵە کوردوستان...!
 لە کوردوستان ، دەیان ساڵە ژینی 

سەوز بە ئاالی ئەیار نەخشاوە....
لە کازیوەی بەرەبەیانی ڕۆژێکی مانگی 
گوواڵندا لە کەپرێکی ووشک چنکراوی 
سەربان نزمی دەرگا تەنەکەی دوورە 
شار کڕێکاڕێک یەکەمین هەناسەی ئەو 
وبەدەنگی  هەڵدەمژێ  بەرەبەیانییە 
بەرزهاواردەکا و دەڵێ : ئەمرۆ بەهار 
دەیهەوێ  تازە  مەلبندەدا  لەم  لێرە، 
کمۆن  شەیپووری  لێرە  بپشکوێ. 
ڵێدەدرێ.  هەرشۆنێک  لە  جیاوازتر 
لێرە مـــێژوو لوور دەخاو دێ و دەروات 
خۆرنشین  پێش  لێرە   . دەئاژوێ  و 
تڕپەی دڵی کرێکار بۆ ژیان ڵێدەدات 
... لێرە لە کوردوستان پێش ئەوەی 
کە خودایەک هەبێ کڕێکار هەر بووە 
بووە  خەباتگیڕ  بووە،  چەوساوە  و 
لێرە  ڕاپەریوە،  دەردەکانی  گەڵ  لە 
بەردی بناغەی ژین، بە شانو و باهۆی 
کرێکاری کورد چوونە سەریەک. لێرە 
کڕێکاری  دلی  لە  ڕۆژهەاڵت  شەبەقی 
چەوساوەدا چەکەرە دەکا و بەهار بە 

تڕپەی دڵەکانی دەپوشکێ....!
لەکوردوستان و لە ڕۆژی یەکی ئایاردا، 
لەسەر بەستێنی سوننەت و تێکۆشان 
ئەزموونیکی  بە  بەستن  پشت  بە  و 
بزووتنەوەی  )هەلقواڵوی  نرخ  بە 
شۆڕشگێرانەی کوردوستان( کرێکاران 
هێزی ڕەزمەندە و یەکگرتووی خۆیان 
هەنووکەییترین  گۆڕی  هێنانە  بە 
داخوازیەکانیان لە بەرانبەر دەسەاڵتی 
حاکمدا دێننە سەر شەقام. کرێکارانی 
لە  و  ڕۆژردا  لەم  کوردوستان 
بریارنامەکانی خۆێاندا جەخت لە سەر 
حەقدەستەکان  بردنەسەری  خواستی 
ژیانێکی  بوونی  دابین  لەگەڵ  گونجاو 
شیاوی ئینسانی، دابین بوونی بیمەی 
کردنی  دروست  ئازادی   ، بێکاری 
ئازادیی  و  کرێکارییەکان  ڕێکخراوە 
زیندانیانی سیاسی وەک سەرەکیترین 

داخوازیەکانیان، دەکەنەوە.
زەحمتکێشانی  و  كرێكارانی 

باری  قورسایی  كە  کوردوستان 
قەیرانی ئابووری ئێران بە سەر شانی 
ئەوانیشدا دەشكێتەوە و لە ژێر هێلی 
لەمەیدانە  ساڵە   ٤2 ئەژین،  هەژاریدا 
جۆراوجۆرەکانی خەبات و تێکۆشاندا 
رژیمە  ئەم  لەبەرانبەر  ساتێکێش  بۆ 
دژی بەشەرێیەدا هەدایان نەداوە. لە 
ماوەی ٤2 ساڵ خەبات و خۆڕاگری لە 
کوردوستان، گەلێک سوننەتی پێشڕەو 
و بەنرخ لەم کۆمەڵگایەدا چەسپاون و 
جێ کەوتوون. یەکێک لەو سوننەتانە، 
مەڕاسمەکانی  بەڕێوەچوونی 
لە  کرێکار  جیهانی  بەڕۆژی  تایبەت 
لەم  کوردستانن.  شارەکانی  زۆربەی 
بەردەوام  کرێکاران  ڕێوڕەسمانەدا 
ویست و داخوازییەکانیان بە دەرکردنی 
بڕیارنامە ڕاگەیاندوە، لەدژی بێ مافی 
الیەن  لە  ستەم  و  چەوسانەوە  و 
قسە  سەرمایەدارانەوە  و  خاوەنکاران 
و باسیان کردوە و لەسەر مافی بەرپا 
کردنی رێكخراوی سەربەخۆی کرێکاری 
بوونی  ڕێکخراو  پێویستی  لەسەر  و 

کرێکاران جەختیان کردوەتەوە.
سوننەتە  لەم  نمونەیەک  چەند 

موبارزاتی و چینایەتیانە بریتین لە:
کەش  لە  کە  نموونانە  لەم  یەکێک 
و  نیزامی  بەتەواوەتی  هەوایەکی  و 
بەاڵم  چکۆلە  ئاستێکی  لە  جەنگی، 
بەرێوە  نەکراودا  لەبیر  و  ڕەزمەندە 
پێشڕەوی  کرێکارانی  هەوڵی  چوو، 
کە  بوو  دا    ١٣٦2 ساڵی  لە  مهاباد 
دەرد  و  خەفەقان  و  سەرکوت  وێرای 
شەڕی  بە  تایبەت  ئازارەکانی  و 
بە  عێڕاق،   و  ئێران  حکوومەتەکانی 
رێورەسمی  تایبەتەوە  شکۆیەکی 
مانگی  ئەوەڵی  بۆنەی  بە  خۆێان 
لەو  و  لەو ساڵەدا  برد.  بەرێوە  مەی 
بۆنەی  بە  کە  تایبەتەدا  هەوا  کەش 
لە  ژمارەیەک  کایەوە،  هاتبووە  شەڕ 
کرێکارانی پێشڕەوی مهاباد، بڕیاریاندا 
تا ساڵیادی یەکی مانگی مەی بە هەر 
بەڕێوەبەرن.  دەتوانن  کە  شێوەیەک 
جەنگی  فەزای  ئەوەیکە  لەگەڵ 
مەڕاسمێکی  تا  پێنەدەدان  ئیجازەی 
ئەم  بەاڵم  بکەن،  بەرپا  گەورە 
سااڵنەی  لەو  سەرەتاییە  حەرەکەتە 

گوشار و خەفەقان و سەرکوتدا، دەور 
و نەخشێکی گەلێک جیدی لە زیندو 
کرێکاریەدا  سوننەتە  ئەم  ڕاگرتنی 
لەبیرو  ئەمرۆش  بە  تا  کە  هەبوو 
زەیین ناچێتەوە. نمونەیەکی تری ئەم 
مەڕاسمە شکۆدارانەی ئەوەڵی مانگی 
بەڕێوەچوونی  کوردستان،  لە  مەی 
 ١٣٦٦ ساڵی  مەی  مانگی  ئەوەڵی 
لەگەڵ  ساڵەدا  لەم  سنەیە.  لەشاری 
ئەوەی کۆماری ئیسالمی لە ماوەیەک 
بەرەنگار  بۆ  خۆی  پێشترەوە 
کرێکاری  کۆبونەوەی  بوونەوەی 
کردنی  بەسیج  بە  وە  کردبوو  ئامادە 
هێزە سەرکوتەگەرەکان و وەڕێخستنی 
کردنی  کۆنترۆڵ  جەنگی،  تەبلیغاتی 
گەڕەکە  گەمارۆدانی  شەقامەکان، 
بەدەنی  پشکنینی  و  کرێکاریەکان 
لەپێشدا  و  مەیدان  هاتبووە  بەرین 
مەڕاسمێکی  هیچ  کە  ڕایگەیاندبوو 
سەربەخۆ نابێ بەڕێوەبچێت، بەاڵم لە 
ڕۆژێک بەر لە یەکی مەیەوە، کرێکاران 
و زەحمەتکێشانی شاری سنە دەست 
بەکار بوون و بانگەوازی بەڕێوەچوونی 
مەڕاسمەکانی ئەم ڕۆژەیان لە گەڕەکە 
بەرین  شێوەیەکی  بە  کرێکاریەکاندا 
چەندین  سەرئەنجام  و  کردبۆوە  باڵو 
کریکارانی  لەنێو  ڕیورەسمیان 
لەوشارەدا  بەشەجۆراوجۆرەکانی 

بەرپا کرد.
لە  عیزەتیدا  پاساژی  مەڕاسمی  لە 
و  ژن  هەزار  دوو  کە  سنە  شاری 
بە  مەڕاسم  به شداربوون،  تێدا  پیاوی 
گیان  یادی  بۆ  بێدەنگی  دەقیقەیەک 
سوسیالیزم  ڕێگای  بەختکردوانی 
لە  یەکێک  دواتر  پێکرد.  دەستی 
پێویستی  بە  سەبارەت  کرێکارەکان 
کرێکاری  رێكخراوی  کردنی  دروست 
گشت  لە  ژنان  کردنی  بەشداری  و 
کۆمەاڵیەتیدا  ژیانی  کاروبارەکانی 
تر  کرێکارێکی  چەند  کرد.  قسەی 
مانگی  ئەوەڵی  مێژووی  بە  سەبارەت 
کرانەوەی  کەم  پێویستی  مەی، 
زیاد  بێکاری،  بیمەی  کار،  ساعاتی 
کرانی حەقدەستەکان و کۆتایی هاتن 
کرد.  قسەیان  شەڕ  گوشارەکانی  بە 
هەروەها  بەرنامەیەدا  ئەم  ماوەی  لە 
و  وتران  گۆرانی  و  سرود  چەندین 
کرا.  ئیجرا  کرێکاریش  شانۆگەریەکی 
ئەوەڵی  لە حاڵێكدا کە دروشمەکانی 
لەرزە،  خستبوە  سالۆنەکەی  مانگی 
کرێکارانی  مادەیی   ١7 بریارنامەی 
سنە لە الیەن بەشدار بوانەوە پەسند 
کرا. بریارنامەی ئەوەڵی مانگی مەی 
شاری  کرێکارانی  ی   ١٣٦٦ ساڵی 
بەڕەسمیەت  داواکاری  وێڕای  سنە، 
تەعتیل  و  کرێکار  ڕۆژی  ناسرانی 
داواکاری  ڕۆژەدا،  لەم  کار  بوونی 
مافی رێكخراو و مانگرتن، ٤٠ کاتژمێر 
کار لە حەفتەدا، حەقدەستی گونجاو 
تەوەڕوم،  بوونەوەی  بەرز  لەگەڵ 
قەدەغە بوونی کاری مندااڵنی ژێر ١٨ 
ژنانی  لە  دانەوەی جیدی  ئاوڕ  ساڵ، 
کرێکار و چەند داواکاریەکی دیكه ی له  

خۆ گرتبوو.
مەڕاسمە شکۆدار  لەو  تر  نمونەیەکی 
مێژووی  لە  کە  ڕەزمەندانەی  و 
خەباتی چینایه تی کڕێکارانی ئێران بە 
تۆمار  بەرچاوە و  تایبەت  شێوەیەکی 

کراوە،

 عـــزیز ئاجیکەند
شکۆدار بێ ئەوەلی مانگی مەی ، ڕۆژی جیهانی چینی کڕێکار

 ل 15

١١ی مانگی گواڵن واتە ئه وه ڵی 
مانگی مەی ڕۆژی جیهانیی 
کرێکارانە. ڕۆژێک کە  هەر 
لە دوورترین  شەقامەکان و 
پێتەختەکانی سەرمایە هەر 
لە شیکاگۆ تا واشێنگتۆن 
،لە لەندەن تا پاریس ، لە 
ئێستۆکۆڵم تا بێرلین ، لە 
رۆم تا تۆکیۆ تا تاران تا 

ئێرە کوردوستان ، کرێکاران 
بەیەک دەنگ هاوار 

دەکەن دونیای بێ ستەم 
و چەوسانەوە ، دونیای 

بەختەوەری و حەسانەوەمان 
دەوێ. رۆژی کڕیکاران لە 
ئەوەڵی مانگی مەی دا 
گرنگترین بۆنەی جیهانی 

لە سەردەمی شۆرشەکانی 
کڕێکاری تا ئێستا دایە. ئەم 

ڕۆژە مەزنە هەموو ساڵێک لە 
سەرتاسەری دنیادا لە الیەن 
بەملیۆن کەس لە کرێکاران و 
بێبەشان و خەڵکی ئازادیخواز 
و بەرابەری خوازەوە، ڕێزی 

لێدەگیرێ. لە ئێرانیش 
سوننەتی ڕێز گرتن لەم ڕۆژە 

پێشینەیەکی دەیانساڵەی 
هەیە. نزیکەی سێ دەیە 

دوای دیاری کرانی یەکی مەی 
وەک ڕۆژی جیهانیی کرێکار 
لە ئاستی دنیادا، واتە ٩٩ 
ساڵ له مه وبه ر، لە ساڵی 
١٣٠١ ی هەتاوی کرێکاران 
بۆ یەکەم جار چوون بەره و 
پێری ڕۆژی یەکی مەیەوە و 
بە خۆپیشاندان، ڕێپیوان و 

سوخەنڕانی، ڕێزیان لەم ڕۆژە 
گرت. .
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درێژەی الپەری ١4

 بەڕیوەچوونی ئەوەڵی مانگی مەی ساڵی ١٣٦٨ 
هه ر له  شاری سنەیە. لەم ڕۆژەدا کۆبونەوەیەکی 
گەورە لە کرێکاران لە سالۆنی وەرزشی تەختی 

سنە بەڕێوەچوو.
دەستی  ئەنترناسیوناڵ  سرودی  بە  مەڕاسمەکە 
ئاگرینی  پێکرد و بە سوخەنڕانی پڕ هه ست و 
چراغ  جەماڵ   « کردوو  گیانبەخت  کرێکاری 

وەیسی« درێژەی پێدرا...
وەیسی«  چراغ  »جەمال  گیانبەختکردوو 
روونکردنەوەی  وێرای  سوخەنرانیەکەیدا،  لە 
بەڕێچوونی  و  ژیان  مه یه نه تباری  باردۆخی 
پێویستی  لەسەر  زەحمەتکێشان،  و  کرێکاران 
پێکهاتنی  پێویستیی  و  هاپشتی  و  یه كگرتووی 
ڕیزی  کردنی  پتەو  و  کرێکاریەکان  رێكخراوه  
خەبات لەدژی نیزامی سەرمایەداری و بارودۆخی 
جەختی  کۆمەڵگادا  لە  مەجوود  یەکسانی  نا 

کردەوە.
ساڵەکانی  مەڕاسمی  و  مەڕاسمە شکۆدارە  ئەم 
بەشێوەیەک  کوردستان،  شارەکانی  لە  دواتر 
ڕیکخراو و بە ئامادەکاری تایبەتەوە بەڕێوەچوون 
کە لەگەڵ تێپەڕبوونی هەر ساڵێک سوننەتێکی 
نوێ بە سوننه ت و ئه زموونه كانی ڕابردوەوە زیاد 

ده بوون.
شاری  لە  مەی  ئەوەڵی  سەربەخۆی  مەڕاسمی 
بارودۆخێکدا  لە   ،١٣٨٣ ساڵی  لە  سەقز 
بەڕێوەچوو کە بزوتنەوەی کرێکاری ئێران زیاتر 
توند  وێڕای  بەدواوە  لەوە  سندبوو.  پەرەی 
بوونەوەی گوشارە پۆلیسیەکان، وێڕای ترس و 
گیران، زیندانی کردن و ئەشکەنجەی کرێکارانی 
لە  کرێکاران  کرێکاری،  چاالکانی  و  پێشڕەو 
باوەڕ  خۆیان  چینایەتی  ریزی  دەرخستنی 

بوخۆیی زیاتریان بەدەست هێنا.

پاش ئه م ئه زموونانه ، کرێکاران هەموو ساڵێک 
بە شۆر و شه وقی زیاترەوە به ره و پێشوازی ڕۆژی 
بەڕێوەبردنی  بە  ڕۆشتوون.  خۆیانەوە  جیهانی 
مانگی  یەکی  سەربەخۆی  رێورەسمی  ئاشکرای 
مەی، لە شکڵ و شێوەی جۆراو جۆر و شوێن و 
مەکانی جیادا، شێلگیرانە پشتیوانیان لە مافی 
خۆیان بۆ بەڕێوەبردنی کۆبوونەوە و بەڕێوەبردنی 
سەربەخۆیانەی ڕێوڕەسمی ئەوەڵی مانگی مەی 
خەباتی  ئااڵی  کردووە.  کرێکار  جیهانی  ڕۆژی 
سەربەخۆی کرێکاری خۆیان به رزكردووه ته وه  و 
داخوازی ئابووری و سیاسی خۆیان ڕاگەیاندووە 
پێداگرییان  چینایەتیەکانیان  لەسەر خواستە  و 
مەڕاسمە  بەڕێوەچوونی  سوننەتی  تا  کردوە 
زیاتر  شارەکاندا  لە  ئاشکراکان  و  سەربەخۆ 

جێبکەون.
و  کرێکاران  لە  بەرین  جەماوەرێکی  ئێستا 
ئەساسی  سەر  لە  کوردوستان  زەحمتکێشانی 
ئەم  لەگەڵ  تێکۆشانێک  و  ئەزموون  وەها 
سوننەتە ئاشنان و گرینگی و پێگەی ئەم ڕۆژە 
بە چاکی دەناسن. لەم نێوانەدا کرێکارانی وشیار 
بوونی  ڕزگار  گرەوی  لە  دڵیان  کە  پێشڕەو  و 
خۆیان و هاوچینانەکانیان دایە دەزانن کە چلۆن 
خوازیارانی  خەیاڵی  بوونی  ئاسودە  ئەسبابی 
بە  تایبەت  رێورەسمەکانی  لە  کردن  بەشداری 

ڕۆژی کریکار دا جێبەجێ کەن.
،ڕۆژی  ڕۆژە  ئەم  کوردوستان  بۆکریکارانی 
لە  چینایەتییە،  سوننەتێکی  هێنانەوەی  وەبیر 
رووداوێکی گرنگی مێژوویی و ڕۆژی ڕاگەیاندنی 
بەرپا  ڕۆژی  و  دنیا  کرێکاران  لەگەڵ  هاوپشتی 
ڕۆژی  و  گرتنە  جێژن  و  شادمانی  کردنی 
ڕیزگرتنە لە سوننەتێکی کرێکاری و ڕۆژی وەبیر 
هێنانەوەی سەرکەوتنەکانی تائێستای کرێکاران 

و ڕۆژی هێنانەگۆڕی خواست و داواکاریەکان و 
جەخت کردنەوە لە بڕیارنامەکانی ئەم ڕۆژەیە.

ڕادەیەک  هەر  بە  ئیسالمیی  کۆماری  ئەگەرچی 
لە بزوتنەی کرێکاران و هەوڵدانیان بۆ هاوپشتی 
و بە یەکەوە تێکۆشانیان هەستیارە و هێندێک 
ساز  کۆسپیش  کۆمەڵێک  و  دەکات  هەڕەشەش 
بۆ  ڕابردوو  سااڵنی  ئەزمونەکانی  بەاڵم  دەکا، 
ڕژیم  هەڕەشەکانی  کە  دەرخستووە  کرێکارانی 
رێکخراوی  و  یەکگرتووانە  ئیرادەی  بەرانبەر  لە 
سەرجەم  نییە.  ئەوتۆی  کاراییەکی  کرێکاراندا 
کە  سەلماندوویانە  ئێستا  تا  ئەزموونەکانی 
مافی  ئیسالمیی  کۆماری  ئەوەیکە  سەرەڕای 
و  کۆبونەوە  و  سەربەخۆ  رێکخراوبوونی 
شێوەی  بە  بەاڵم  کردووە،  زەوت  ناڕەزایەتی 
کرێکار  جیهانی  ڕۆژی  پشووی  هەم  ڕەسمی، 
کردووە.  قەبووڵ  ڕێپێوانی  ئەنجامدانی  هەم  و 
لەم ڕووەوە لە بەرانبەر ئیرادەی یەکگرتوانە و 
ناکرێت  بۆ  کارێکی  کرێکاراندا  ڕێکخراوی  ڕیزی 
و ناچارە بوون و حوزوری کرێکارانی یەکگرتوو 
لە مەڕاسمەکانی ڕۆژی جیهانی کرێکاردا قەبوڵ 

بکات.
شادییە،  ڕۆژی  نەتەنیا  مەی  مانگی  ئەوەڵی 
هێنانەوەی  وەبیر  ڕۆژی  هەمانحاڵدا  لە  بەڵکو 
دەرد و ئازارە هاوبەشەکان و ڕۆژی دۆزینەوەی 
نەک  ڕۆژە،  ئەم  کردنیشیانە.  چارەسەر  ڕێگای 
مێژوویی  سوننەتێکی  لە  ڕیزگرتنە  ڕۆژی  هەر 
کرێکاری، ڕۆژی بڕیاردان و پەیمان بەستنیشە. 
و  یەکگرتووی  بۆ  نوێکردنەوەیە  پەیمان  ڕۆژی 
خەباتێکی  زیاتر،  هاوپشتی  زیاتر،  یەکریزی 
هەمەالیەنە تر و دەستەبەر کردنی دەستکەوتی 

زیاتریشە.
بەرێەچوونی  بەسەر  کورت  چاوخشاندنیکی 
ئەم  کرێکاری  ڕۆژی  بە  تایبەت  رێورەسمەکانی 

ساڵ لە شارەکانی کوردوستان 
ئه مساڵیش، چینی کەم داهات و زەحمەتکێشی 
پیری  بەرەو  باروودۆخێكدا   لە  کوردوستان 
ئه وه ڵی مانگی مه ی ڕۆژی هاوپشتیی خۆی چوو 
كه  دواهاته كانی قه یرانی ئابووری و له  ناو دڵی 
ئابووریه كان و  توندبوونه وه ی گه مارۆ  ئه ویشدا، 
پەتای  به رینی  باڵوبوونه وه ی  ئەویشدا   پاڵ  لە 
به سه ر  دژواری  یه كجار  باروودۆخێكی  كۆرۆنا، 
كار و ژیانی ئەوان دا سه پاندووه . وه زعی ژیان 
کوردوستان  لە  زەحمەتکێشان  گوزه رانی  و 
به   بوون  تووش  له   ترس  سێبه ری  ژێر  له    ،
كۆرۆنا و دێوه زمه ی بێكاری و چوونه سه ره وه ی 
خەلکی  كڕینی  توانای  الوازبوونی  و  نرخەکان 
و  ژیان  نیگه رانییه.  جێگای  زۆر  داهات،  کەم 
گوزەرانی کرێکارانی فەسڵی کە لەبەر نەبوونی 
کار روو لە شارە گەورەکانی تری ئێران دەکەن، 
 ، کوورەخانەکان  کرێکارانی   . نییە  باشیدا  لە 
هەر وا لە مافی خۆێان بێ بەشن و لە ژێر باری 
دەچەمێتەوە  پشتیان  پرۆکیندا  تاقەت  کاری 
خەریکی  کەم  حەقدەستێکی  بە  بەداخەوە  و 
کوردوستانیش  ناو خۆی  لە  کۆێرەوەرین.  کارو 
لە  کوردوستان  زانیارییەکان،  ئاخرین  پێی  بە 
ژێر شەپۆلی بێکاری دایە و شاری سنە ساڵی 
ریژەی  بەرزترین   ،  ٪١٨.7 رێژەی  بە  ڕابردوو 
تۆمار کردووە. پاش  ئیراندا  لە هەموو  بێکاری 
سنە کرماشان و شارە کوردستانییەکانی دیکەی 
لە  ڕۆژئاوا  ئازەربایەجانی  پارێزگای  بە  سەر 

پڵەی دووهەم هەتا سێهەم دا بوون .
کێشانە  ئەم  هەموو  سەرباری  داخەوە   بە 
له   زیاتر  نه ته وایه تی  سته می  و  هه اڵواردن 
هه میشه  له  ژیانی ئابووری و نان و مه عیشه تی 
كۆماری  داوه ته وه .  ره نگی  دا  خه ڵك  ڕۆژانه ی 
سه ره نێزه ی  به رقی  له  ژێر  ته نانه ت  ئیسالمی 
پاسدارانیشدا  سوپای  و  چه كداره كان  هێزه  
سه رمایه گوزاری  ناوچه یه دا  له م  نییه   ئاماده  
درێژماوه  بكات. خزمه تگوزاری گشتی له  نزمترین 

ئاستی خۆیدایه  و كه مترین رێژه ی بوودجه ی 
گشتی بۆ بیهداشت و بیمه  كۆمه اڵیه تیه كان 
ده كرێت.  ته رخان  كوردنشینەکان  شارە  له  
ڕێژه ی نه خوێنده واری له كوردستان هه روا له  
له  بەرزترین  ئێران  دیكه ی  چاو شوێنه كانی 

ئاستی خۆیدایه.
له  كوردستان  بێكار  له  الوانی  ده یان هه زار 
كۆڵبه ری  سەختی  پیشەی  كردۆته   روویان 
هاتوچۆی  رێگای  سنووره كان.  له سه ر 
كۆڵبه رانی زه حمه تكێش كه  ته نیا سه رچاوه ی 
له م  كه   كۆڵێكه   هه ڵگرتنی  به ڕێچوونیان 
دیوی سنوورەکان بۆ ئه ودیوی ده یگۆازنه وه ، 
مینڕێژ كراوه  و ڕۆژانه  ده درێنه  به ر رێژنه ی 
گولله  و سااڵنه  ده یان كه سیان گیان له ده ست 
ده ده ن و سه دان كه سیان كه م ئه ندام ده بن.

لە یەکسالی ڕابردوودا النیکەم 7١2 حاڵەتی 
پێشێلکاری مافەکانی کرێکاران لە کوردستان 
تۆمار کراون. لەو رێژەیە ٦٩ کرێکار بە هۆی 
ڕووداوی شۆینی کارەوە گیانیان لەدەسداوە 
کە تەمنی یەکێکیان ژێر ١٨ ساڵ بووە. ١٦ 
ڕووداوی  هۆی  بە  زەحمەتکێش  کاسبکاری 
تەقینەوەی مین، گیانی خۆیان لەدەستداوە. 
ڕابردوودا  ساڵی  لە  کۆڵبەر   2٥٥ لە  زیاتر 
 ١٨ بوون.         بریندار  یان  کوژراون 
اڵیەن  لە  کاسبکاران  و  کۆڵبەران  لە  کەس 
هێزەکانی کۆماری ئیساڵمییەوە دەستبەسەر 
کراون. هەروەها ٣٥٤ کەسیش دەرکراون .  
لەو ماوەیەدا النیکەم ٥ کەسی ژێر ١٨ ساڵ 
گیانیان لە دەست داوە کە یەکێکیان بە هۆی 
ڕووداوی کار و ٤ کەسیان لە کاتی کۆڵبەری 

گیانیان لە دەست داوە.
لە  گیانیان  کە  کرێکارە   ٦٩ ئەو  کۆی  لە 
 ١٩ سنە،  لە  کەسیان   ٣٣ داوە  دەست 
کەسیان لە پارێزگای ورمێ، ١2 کەسیان لە 
پارێزگای کرماشان و ٥ کەسیان لە پارێزگای 

ئیالم بوون.
هەرێمی  شارەکانی  لە  کرێکار   7 هەروەها 
کوردستان، 7 کرێکار لە شارەکانی ناوەندی 
ئێران و ٥٥ کرێکاریش لە شارە جیاوازەکانی 
جۆراوجۆرەوە  ڕووداوی  هۆی  بە  کوردستان 

گیانیان لە دەست داوە.
 2٩ کرێکار بە هۆی بەربوونەوە لە بەرزایی، 
 ١٠ هاتووچۆ،  ڕووداوی  هۆی  بە  کرێکار   ١2
کرێکار   ٩ کارەبا،  تەزووی  هۆی  بە  کرێکار 
بە  کرێکاریش   ٣ و  دیوار  داڕمانی  هۆی  بە 
هۆی سووتانەوە گیانیان لە دەست داوە. لە 
ساڵی ڕابردوودا، النیکەم ١٦ شوان، جووتیار 
و چێواری کورد لە سنوورەکانی کوردستان 
بە هۆی تەقینەوەی مینەوە بوونەتە قوربانی 
کە ٥ کەسیان گیانیان لە دەست داوە و ١١ 

کەسیان بریندار بوون.
ڕووداوه كانی  ڕه سمییه كان،  ئاماره   پێی  به  
یه كه می  مانگی   ٦ ماوه ی   له  كار  شوێنی 
ئه مساڵدا لەچاو ساڵی ڕابردوو، نزیك به  ١٠ 
حاڵێك  له   ئه وه ش  كردووه .  زیادی  له سه د 
ژماره یه كی  ماوه یه دا،  له و  هه ر  كه   دایه  
زیاتر له  كارگه  و ناوه نده كانی به رهه مهێنان 
داخروان و كرێكاران، ١٠ له سه د زیاتر بێكار 
ژماره ی  ئامارانه ،  ئه م  پێی  به   هه ر  بوون. 
و  كرێكاران  كاری  شوێنی  ڕووداوه كانی 
سازمانی  خزمه تگوزارییه كانی  كه   كه سانێك 
ته ئمینی ئیجتماعی ده یانگرێته وه ، له  ساڵی 
بووه .  ڕووداو  هه زار   ١٩ له   پتر  ٩٩دا، 
ڕژیم  ئاماره كانی  الیه كه وه   له   بێگومان، 

جێگای متمانه  نین و ئاماری ڕاسته قینه  زۆر 
له و ژماره یه  زیاترە  و له  الیه كی دیكه شه وه  
ته نیا  كراوانه دا  ده ستكاری  ئاماره   له و 
كه   دێن  ئه ژمار  به   كرێكاران  له   به شه   ئه و 
ده یانگرێته وه .  ئیجتماعی  ته ئمینی  سازمانی 
پزیشكی  ڕێكخراوی  ڕه سمییه كانی  ئاماره  
قانوونی ئه وه مان پێ ده ڵێن كه  هه موو ساڵێ 
به هۆی  ته نیا  كرێكار   ٥٠٠ و  هه زار  نزیکەی 
له ده ست  گیانیان  ڕووداوانه وه    ئه مجۆره  
ده ده ن. هه روه ها به  پێی ئه و زانیاریانه ی كه  
كۆماری ئیسالمیی خۆی ده یخاته  ئیختیاری 
ڕێكخراوه   ئه م  كاره وه ،  جیهانیی  ڕێكخراوی 
ڕایگه یاندووه  كه  ڕووداوه كانی شوێنی كار له  

ئێران، ٨ هێنده ی ڕێژەی جیهانین.
بەم حالەشەوە کرێکاران و زەحمەتکێشان لە 
کوردوستان وێرای سەرکوت و خەفەقانێک کە 
لە اڵیەن کۆماری ئیساڵمییەوە بە سەریاندا 
و  رۆێشتن  ڕۆژە  ئەم  پیری  بەرەو  سەپاوە 
ئەم ڕۆژەیان بە شکۆیەکی تایبەتەوە رێز لێی 

گرت . 
بە  دەخشێنین  چاوێک  کورتی  بە  ڵێرەدا   

رێوڕەسمەکانی ئەمساڵدا..
مـــــــەریوان 

بەشداری  بە  رێورەسمێک  مەریوان  لە 
پێاوانی  و  ژنان  لە  بەرچاو  کۆمەڵێکی 
شارە  ئەم  شانۆی  پارکی  لە  ئازادیخواز 
کرێکارانی  سێنفیی  ئەنجومەنی  بەڕیوەچوو. 
خانەنشینکراونی  ئەنجومەنی  بیناسازی، 
خەبازان،  سەندیکای  ئیجتماعی،  تەئمینی 
و  مامۆستایان  سینفیی  ئەنجومەنی 
لە  کار  منداالنی  لە  بەرگری  دامەزراوەی 
ڕێکخەرانی مەڕاسمەکە بوون. لە مەڕاسمەکە 
یەکێک  لە الیەن  بڕیارنامەیەکی هاوبەش  دا 
پێشوازی  و  خوێندرایەوە  بەشداربوانەوە  لە 

گەرمی لێکرا. 
سنە

هه روه ها لە شاری سنەش لە چەندین جێگا 
و بە شێوازی جۆراوجۆر رێز لەو ڕۆژە گیرا. 
سنە  دووی  ژومارە  سەنعەتی  شارەکی  لە 
کە  ڕۆژمێرێک  کردنەوەی  باڵو  بە  کرێکاران 
تایبەت بە یەکی مەی کراوە، ڕۆژی کرێکاریان 
لە گەڕەکی غەفوور  هەروەها  لێ گرت.  رێز 
بە  و  کرد  ڕێپێوانێکیان  بەرچاو  کۆمەڵێکی 
گرت.  ڕۆژە  لەو  ڕێزیان  پالکارد  و  درووشم 
هەروەها لە گەڕکەکانی نەبووەت، عەباساوا و 

فەرەجەش یەکی مەی رێزی لێ گیرا. 
ئیسالمیی  کۆماری  سەرکوتگەرەکانی  هێزە 
کەریمی  هوشەنگ  ناوەکانی  بە  کەس  دوو 
كه   دیكه   كه سی  دوو  و  ئەمانی  شەیس  و 
ناویان ئاشكرا نه كراوه  لە پەیوەند بە ڕۆژی 
دەسبەسەر  سنە  لە  کرێکار  چینی  جیهانی 
کە  بوترێ  پێویستە  هەروەها  کردووە.  
بانە،  شارەکانی  لە  هاوشێوە  رێوڕەسمی 
سەقز، کامیاران، سۆاڵوا، بۆکان، کرماشان، 

دیواندەرە و دێگوالن بەڕێوەچووە .
جیهانیی  ڕۆژی  ئەیار  یەکی  شکۆداربێ 

هاوپشتیی چینی کرێکار
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بۆ خوێندنه وه ی دواڕۆژ له سه ر تۆڕی ئینتێرنێت
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 سەرنووسەر:
 ئەسعەد دوروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

لە ئێوارەیەکی هێمن و هەوایەکی سافی بەهاری دا، گەواڵە 
هەوری ئەرخەوانی خاڵ خاڵ سوور و سپی، هێور هێور بە 
سەر شاخ و دۆڵەکاندا تێدەپەرین. پەڵکی دارەکان تازە لق 
و پۆیان خوێنی شینی بەهاری تێدەگەرا و چڕ و چڵ یان 
ئاڵەسەوز دەبوون. ئەویندارانی باخی ژین، تازە خەریک 
بوون گوڵ و شکۆفەی دڵیان بۆ باڵداری سرک و نەوەستی 
خۆشەویستی دەکردەوە. ئێوارە بوو، کیژی خۆرەتاو تازە 
بە تازە خەریک بوو پرچە خاوەکانی لە بەر دەم ئاوینەی 
چەمدا شانە بکا. بولبولێکی ئاشق و مەست لە سوێی گوڵی 
پاوان، تازە بە تازە خەریک بوو گەرووی بۆ چریکەیەکی 

ئاگرین و سێحراویی نوێ ئامادە بکا...
چرکەی زەمان زەنگی رۆژی 2٥ی گواڵنی ١٩٨٨ی بە گوێی 
هەموو زیندەوەرانی دۆڵی بۆتێ راگەیاندبوو، ئێوارە بوو، 
لە پڕ هەموو نازی بەهار و سەوزایی باخ و ژوان و دڵداری 
گواڵن و چریکەی بولبوالن و سۆزی ئاشقانی ئازادی تێک 

ئاڵۆزکا و شێوا...
لە پڕ ئاسمان تاریک داهات. شاخ پارچە پارچە بە سەر 
دەڕە و دۆڵ و چەم و دارەکاندا رووخان. شریخەی فرۆکە 
شەڕکەرەکان، گرمەی و گەردەلوولی ناپاڵم و پژانی تۆزی 
سیانور و خەردەل و سارین ئەم ناوەیان تار و مار کرد و 

هەموو شتێک لەبەریەک ترازا...
مانگی  2٥ی  رۆژی  ئێواره ی  له   له مه وبه رو  ٣٣ساڵ     
بومب  ته یاره ی  چه ند  هه تاوی،  ١٣٦7ی  ساڵی  گواڵنی 
هاوێژی رژیمی به عسی عێراق، له  ئاسمانی ئۆردوگای » 
بـــۆتێ » ده ركه وتن و له  كرده وه یه كی جینایه تكارانه دا، 
»بـــۆتێ » یان بەچه كی شیمیایی بومباران كرد. به م 
جۆره  كاره ساتێكی ده ڵته زین خولقا كه  خه مێكی یەکجار 
و  کــۆمەڵە  هاوڕێانی  هەموو  دڵی  سه ر  خسته   قورسی 
خه ڵكی كوردستان و هه موو مرۆڤدۆستانی ناوچەکە لە دۆلی 

بالیسانی کوردستانی عێڕاق.
ئــەوکات هاوڕێانی پێشمەرگەی کۆمەڵە لە بنکەو بارەگاکانی 
خۆیان چاوه ڕێی هاتنی گوڵ و سه وزه اڵنی و شنه ی بای 
به هاریان ده كرد، له  كاتێكدا ناوچەی جوان و سه رسه وزی 
به رگی  بۆتێ  دۆلی  شاخاوێیەکانی  ناوچە  و  بالیسان 
ره نگاوره نگی له به ر كردبوو و ئامێزی پڕ له  بۆن و به رامه ی 
بۆ بەهارو ساڵی تازه  كردبووه ، له  ئاوا رۆژێكدا، رق و قینی 
ئه ژدیهای حكومه تی به عس و دیكتاتۆره  خوێن رێژه كه ی 
بەغدا بۆ له ناوبردنی به هار و گوڵ، شادی و خۆشی، مرۆڤ 
و په له وه ر، ئاسمانی شینی بۆتێی بۆ هه میشه  ژاراوی كرد 
و گواڵڵه  سووره كانی دۆلی بۆتێی ژاكاند و باڵنده كانی له  
خوێندن الڵ كرد و غەم و پەژارەی بۆ هه میشه  له  داڵن 
بەندو دایکە جگەرسووتاوەکانی شۆرشی کوردستانی بۆ 

هەمیشە ڕەش پۆش کرد.
کۆیەک  هیچ  لە   ، به غدا  له   شه ڕخواز  ده سه اڵتدارانی 
له   هه روا  شه ڕ  ئه ژدیهای  بۆیە  نه كردبوون.  تێری  خوێن 
به ره كانی كاولكاری و ماڵوێرانیدا جه سته ی ئینسانه كانی 
  . نەدەکرد  گیانلبەرێک  بە هیچ  هه ڵده لووشی و ڕەحمی 
ئه ژدیهای خؤێنمژی به عس ، ئەمجارە به  بۆمباران كردن و 
ڕژاندنی ژه هری ئینسان كوژی خۆی، بە دوای خوولقاندنی 
رویی   ، شوان  گوردانی  هەلەبجەو  دلتەزێنی  کارەساتی 
لەبەرەیەکی تری هاوڕیانی کۆمەلە کردوو ئەمجاریش گیانی 
2٣ کەس لە هەرە خۆشەویستانی ناوریزەکانی کۆمەلەی 
، ١٥٠ هاورێی  بومبارانەدا  لەو  رۆژە  ئەو  هەستاند .هەر 
هاوكاری كەم  بە  بوون كە  ژاراوی  و  بریندار  دیكەشمان 
وینەی خەڵكی ئەو ناوچەیە دواجار لە مەرگ رزگاریان بوو.
كارەساتی  سەر  بە  مانگ   2 هێشتا  كە  دا  كاتێك  لە 
لە كاتێكدا  دڵتەزێنی گوردانی شوان دا تێنەپەڕی بوو، 
كە هیشتا برینی قورسی بۆمبارانی شێمیایی ڕژیمی بەعس 
پێشمەرگەی   ٦٩ تێدا  كە  شارەزوور  ناوچەی  سەر  بۆ 
كۆمەڵە وێرای هەزاران ئینسانی بێدیفاعی شاری هەڵەبجە  

لە كاتێك  ژانی نەشكابوو،   ناوچەكە  گیانیانبەختكرد،  و 
دا كە خەڵكی كوردستانی عێراق كەوتبونە بەر شااڵوی 
ئەنفالچیە بەد ناوەكان و ١٨٠هەزار كەس لە خەڵكی بێدیفاع 
لە بیابانەكانی مەركەزی عیراق زیندە بە چال دەكران، لە 
كاتێكدا كە رژیمی بەعس شاری قەاڵدزێی تەخت كرد و 
دەستی كردبوو بە وێران كردنی شاری رانیە، لە كاتێك 
و  كرابوون  كاول  كوردستان  ئاوایی  هەزار  پێنج  كە  دا 
خەڵكەكەی راپێچی ئوردوگای زۆرەملی كرابوون، لە وەها 
سەردەمێكی ژاناویدا بوو كە مەقەڕی ناوەندی كۆمەڵە  و 
ئورگانەكانی دەوروبەری، ئەمجار لە دۆڵی بۆتێ كەوتنەبەر 
پەالماری بۆمبی شیمیایی رژیمی دژی ئینسانی بەعسی 

عێراق.
ئەوە  دووهەمین جار بوو كە تەیارەكانی ڕژیمی بەعسی 
عێراق هێرشیان دەكردەسەر مەقەڕەكانی كۆمەڵە لە دوڵی 
بۆتێ.  پێش ئەو روداوانەش چەند جاری دیكە مەقەرەكانی 
ناوەندی كۆمەڵە  لە نزیك ئاوایی مالومە لە دۆڵی جافایەتی 
كەوتبونە بەر هێرشی هەوایی و توپخانەی ئەرتەشی عێراق. 
لە ئاكامی ئەم هیرشانەش دا چەندین هاورێی ترمان گیانیان 

بەختكرد بوو.
خاکەلێوەی  دوازدەی  ڕێکەوتی  تریشدا   رووداوێکی  لە 
کۆمەلە  دژی  بەغدا  شەمشەمەکۆێرەکانی  سال  هەمان 
پیاڵنێکی قیزەونی تریان بەرێوەبرد کە لەئەنجامدا چوار 
هاورێی تریشمان بوونە قوربانی دووژمناکارێیەکانی دەولەتی 
جینایەتکاری بەعسی عێراق . هاوڕێیان رەحمان فەرشگەر 
، بێهزاد فەدەوی ، رەزا یەسرەبی و عەزیز ئەسکەندەری 
تێکۆشەرو  چوار  ئەو   ، شەهیدخەنجەر  بە  ناسرواو 
شۆرشگێرانەی  بزووتنەوەی  کۆمەلەو  سیماناسراوەی 
کوردستان بوون کەئاگری بلێسەو دووژمنکارانەی دەولەتی 
لەناوچوی سەدام حۆسێن، ئەوانیشی گرتەوەو بوونە قوربانی 
سیاسەتە دژی مرۆڤییەکانی  . هارێ فەرزادی فەدەوی 
سێهەمین گیانبەختکردووی بنەماڵە و هەروەها هاورێ رەزا 
یەسرەبیش دوومین گیانبەخت کرودەی بنەماڵەکەیان بوو 
. بەاڵم هێرشی ئەمجارە  بۆسەر كۆمەڵە لە دۆڵی بۆتێ بە 

چەكی شیمیایی و گازی ژەهراوی بوو.
بەاڵم ئەم دوژمنكاریەی كە گەیشت بە ئاستێك دەوڵەتی 
عێراق، سیالحی شیمیایی لە دژی كۆمەڵە بە كار بێنیت 
پەاڵماردانانەی  و  هیرش  بەو  عێراق  ئەرتەشی  بو؟  چی 

بەشوێن چ مەبەستێكەوە بوو؟ 
دەتوانێ  گوشارانەی  بەو  كە  دەزانی  وای  عیراق  رژیمی 
كۆمەڵە بە چۆك دابێنێ و دەستی پێ لە هاوكاری كردنی 
خەباتی عاداڵنەی خەڵكی كوردستانی عێراق هەڵبگرێ. 
كۆمەڵە خۆی بە پشتیوان و دڵسۆزی ئەو خەباتە ڕەوایە 
دەزانی. هەر لە  ناو ئەو 2٣ هاوڕێ گیانبەختكردووانەماندا، 

تێكۆشەری كوردستانی عێراق هەیە كە لە ژێر ئااڵی سووری 
كۆمەڵەدا خەباتی شۆرشگێرانەی خۆیان درێژە پێدەدا.

ئەوە بۆ رژێمی بەعس تەحەمول نەدەكرا. بۆیە لە هیچ 
هەوڵی  عیراق  رژیمی  نەدەپاراست.  دەستی  جەنایەتێك 
دەدا پردی پەیوەندی نێوان هێزی پێشمەرگەی كۆمەڵە 
و خەباتی كۆمەاڵنی خەڵكی عێراق بۆ ئازادی بڕوخێنێ، 
لە  خۆی  مه قەڕەكانی  بكات  ناچار  كۆمەڵە  دەدا  هەوڵی 
بگوازێتەوە  عێراقەوە  كوردستانی  ئازادكراوەكانی  شوێنە 
بەاڵم  عێراق.  ئەرتەشی  دەسەاڵتی  ژێر  شوێنەكانی  بۆ 
كۆمەڵە وەكوو هەڵوێستێكی سیاسی بەرانبەر بەو هەواڵنەی 
دەوڵەتی عێراق بەردەوام خۆڕاگری دەكرد و نەیدەویست 
تا كاتێك كە شوێنێكی ئازاد لە كوردستانی عێراقدا مابێت 
مقەڕەكانی ناوەندی و هێزی پێشمەرگە لە مەنتەقەی ژێر 

دەسەاڵتی رژیمی بەعسدا بن.
هەر لەبەر ئەوە بوو كاتێك كارەساتی بۆتێ روویدا خەڵكی 
شاری رانیە و ئەو ناوچەیە هەر كە ئاگادای هێرشی بەعس 
بۆ سەر مقەڕەكانی ناوەندی كۆمەڵە بوون، سەرەڕای ترس 
و خۆفێك كە رژیمی عێراق نابوویەوە، بە هەموو هێز و توانا 
و ئیمكاناتیانەوە بە هانای كۆمەڵەوە هاتنوو شانۆیەكی 
كۆمەڵە  بۆ  هاوپشتی خۆیان  و  دڵسۆزی  لە  شكۆداریان 
نیشان دا و سەلماندیان كە كۆمەڵە بە هی خۆیان دەزانن 
و لە هەمان كاتدا زۆرێك لە پزیشك و دەرمانخانەكانی 
شاری سلێمانیش سەرەڕای ئاگادار كردنەوەیان لە الیەن 
بۆردمانە  بریندارەكانی  یارمەتی  كە  بەعسەوە  دەوڵەتی 
شیمیاییەكان نەدەن، بەاڵم ئەو دووكتور و بیمارستانانە بە 
نهێنی كەوتنەخۆ بۆ دابین كردنی كەل و پەلی پێویست بۆ 

دەرمانكردنی بریندارەكانمان.
له سی وسێهەمین ساڵیادی گیانبەختكردنی ئەو ئازیزانەدا 
لە شۆڕشگێڕییان،  درود و ساڵو  هەزاران  دیكە  جارێكی 
ئەو  لە  لەخۆبردووییان؛  و  فیداكاری  لە  گیانبازییان،  لە 
پەڕی رێز و خۆشەویستیشمان هەیە بۆ دایك و باوك و 
هەموو ئەندامانی بنەماڵە سەربەرزەكانیان. بەالی ئێمەوە 
گەورەترین رێزگرتن لە ئازیزانی گیانبەخت كردوومان درێژە 
دانی رێگای پڕ لە شانازییانە و وەفادار مانەوەیە بە ئامانجی 

بەرز و پیرۆزی تا بەدێهێنانیان.
هاوڕێانی گیانبەخت کردوو بریتین لە:

ئیسماعیل موستەفا زاده، 
ئەحمد موحەمەدی

بایەزید بەیاز
پەرویز تاجەوانچی
حوسین سیگاری

سەعید موحەمەدی
جەالل پێنجوێنی

فریشتە رەزایی ناسراو بە ) زوهره (
عەبدوالله هوشیاریان

عەلی حوسین موحەمەدی ناسراو بە ) تەهمورێس(
فەرەنگیس شاهۆیی

ناسێح مەردووخ
کەریم عەبدواللەپور

کەریم جەنەتی
مەریەم مەجنوون ناسراو بە )سەعادەت(

کەمال رەزا نیژاد
کەیومەرس مەهاجێر ناسراو بە ) جەبار(

مەنووچێهر مەحموەدیان ناسراو بە )مورتەزا(
مەحەمەد رەسوولی خۆش سەفەت ناسراو بە حەمە بازوکا

نادر قازی زاده ناسراو بە) ئازاد (
موحەمەد عومەر عەلی ناسراو بە ) حەمەی ئاجیکەند (

ووفا توتونچی
حامید مودەرەسی ناسراو بە ) حامیدە سوور(

بزوتنەوەی  پێشڕەوانی  لە  پۆلێك  خۆشەویستانە  ئەم 
سۆسیالیستی كوردستان و ئێران و سیمای هەڵكەوتوی 
ئەو كۆمەڵگایە بوون. ئەوان ئینسان گەلێكی خۆنەویست و 
گیانفیدا بوون كە لە دژی نیزامی زاڵمانە جمهوری ئیسالمی، 
لە دژی شەڕ و كوشتار و بی مافی ئینسان راپەڕیبوون و 

گیانیان لە پێناوی ئامانجی بەرزیان دا بەخت كرد.
بــۆتێ  ناوی هاوڕێانی گیانبەخت کردوومان لە دۆلی » 
له ناو بزووتنه وه ی شۆڕگێڕانه ی خه ڵكی كوردستان و   «
چاالكێه كانی كۆمه ڵه دا  هه تا به مڕۆ، وه بیرهێنه ره وه ی بوێری 

و خه باتكاری بووه  و ده شبێ.
ڕێباز و ڕه وشت و هه ڵسووكه وتی سه میمانه  و شۆڕشگێڕانه 
و گیانبازی و خه باتی لێبڕاوانه ی ئه م هاوڕێانەی كۆمه ڵه ، له  
مێژووی بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕانه ی كوردستان  جێكه وتووه . 
له  ٣٣مین ساڵیادی گیان به خت كردنی ئه م هاوڕێیانه ، 
یاد و بیره وه ریی هه ر هه موویان وێڕای دووباره  كردنه وه ی 
په یمانی پێبه ند بوون به  ئامانجه كانیان  و یادی هه موو 
گیانبه خت كردووانی ڕێگای سۆسیالیسم به رز ڕاده گرین. له و 
ڕۆژه دا، بۆ جارێكی دیكه  ساڵو و دروود ده نێرین بۆ بنه ماڵه  
و كه س وكاری ئه م هاوڕێیانه  كه  له  ماوه ی ئه و سااڵنه دا به  
تاقه ت هێنانیان له  به رامبه ر ژانی له ده ست دانی ڕۆڵه كانیان، 
بوونه ته  مایه ی دڵگه رمی و هۆمێد واریی زیاتری ئێمه  بۆ 

خه بات و درێژه دانی ڕێگای ئازیزانیان....

یادی ئازیزیان بەرزو بەرێز بێ...

ئاجیکەندعەزیز 

سەفەرێک بۆ اڵی ئەوڤیندارانی شۆرش لە چیا بەرزەکانی بۆتێ


