
حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە زیاتر لە ٤ دەیە دەسەاڵتیدا، 
بە  ــ  ژێردەسەاڵتی  ناوچەی  سەر  لە  ماڵوێرانکەری  ئاسەواری 
ـ داناوە. ئەو ئاسەوارانە هەم لە باری  کوردستانی ڕۆژهەاڵتیشەوەـ 
ئابوورییەوە و هەم لە باری کولتوورییەوە و هەم لە باری ئازادییە 
تاکەکەی و کۆمەاڵیەتییەکانەوە و بە گشتی لە هەموو بوارەکاندا 
ئەوەندە قووڵ و بنەڕەتین کە ئەو کۆمەڵگایە بە دەیان ساڵ و بگرە 

زیاتر کاری بەردەوامی دەوێ بۆ ئەوەی بگاتە ژیانێکی ئاسایی. 
لە باری ئابوورییەوە ئەو حکوومەت بەرهەمی بۆ خەڵک هەژاری و 
فەقیرییەکی لە ڕادەبەدەر و بۆ دەستوپێوەندییەکانی خۆی، ڕانت 
و ئیمکاناتی بێزەحمەت و هیالکی و سەروەت و سامانی لەڕادەبەر 
و خەیاڵی بووە. فەرماندەکانی سپای پاسداران و بەسیج و ناوەندە 
ئەمنییەتی و نیزامییەکانی حکوومەت وەکوو مارێکی حەوت سەر 
لە سەر سینەی ئابووریی واڵت پەپکەیان بەستووە و مافییایەکی 
نزیکی  ئاڵقەی  لە  جگە  کە  پێکهێناوە  توندوتیژیان  و  بێڕەحم 
خۆیان و دەستوپێوەندەکانیان ڕێگە نادەن کەس هەڵسووڕان و 
چاالکییەکی ئابووریی هەبێ و بۆ پڕ کردنی گیرفانیان تەنانەت یاسا 
ناتەواو و سەقەتەکانی کۆماری ئیسالمیش ڕەچاو ناکەن و خۆیان 

یاسان و لەسەرەوەی هەموو یاسایەکن. 
لە باری کولتووریشەوە سیستەمی دواکەوتووانە و سەدە ناوەڕاستیی 
بیرکردنەوەیان، کاریگەریی خراپی لە سەر خەڵک بووە. هەموو 
هەموو  و  پەروەردە  سیستەمی  هەموو  و  ڕاگەیاندن  دەزگاکانی 
یاساکان وا کاردەکەن و داڕێژراون کە خزمەت بە باڵوکردنەوەی 
بیری کۆن و توندڕەویی ئیسالمی و ڕەگەزپەرەستی و هەاڵواردنی 
جینسی و داڕووخانی بەها مرۆییەکان دەکەن. تولورانس و ڕێزگرتن 
لە مرۆڤ و مافی بەرانبەر الواز دەکەن و دنیایان بە دوو جەمسەری 
ڕەش و سپیدا دابەش کردووە و ئەوە لەگەڵ خۆیان نەبێ و وەکوو 
خۆیان بیر نەکاتەوە بە دوژمن و نەیار و خراپ باس دەکەن و 
ژمارەیەکی کەم  تەنها  بووەتەوە کە  بازنەیە هێندە چکۆلە  ئەو 
توندڕەویی  دۆخێکدا  وەها  لە  جێدەبێتەوە.  تێدا  خۆشیانی  لە 
ئایینی بەستێنی بۆ ڕەخساوە و وەکوو دیاردەیەکی مەترسیدار 
کۆماری  ژێردەسەاڵتی  دیکەی  بەشی  چەندین  و  کوردستان  لە 

ئیسالمیدا پەرەی سەندووە. 
لە باری تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتیشەوە ڕێزگرتن لە مافەکانی ئینسان 
گەیشتووەتە نزمترین ئاستی خۆی و لە الی دەسەاڵتدارانی کۆماری 
ئیسالمی ئەوی مانای نییە مرۆڤ و بەها ئینسانییەکانە. جیالەوەی 
گوشارەن،  و  ئازار  ئەو  تووشی  بە گشتی  تاکەکان  و  کۆمەڵگا 
هەندێک توێژ و کۆمەڵیش بەتایبەتی و بە شێوەی چەند قات 
لە ژێر گوشاردان. ژنان، الوان، کەمایەتییە ئایینییەکان، گرووپە 
ـ واتە ئەوانەی ویست و حەز و جنسییەتی باو  پەلکەزێڕییەنییەکانـ 
و سەپاو بە ڕەسمی ناناسن و لە ناو قاڵبی ناڕەوای کۆمەڵگای پیاوــ 
هێترۆساالردا جێگایان نابێتەوەــ  و کەسانی خاوەنی پێداویستیی 
تایبەت ژمارەیەک لەو توێژانەن زیاترین گوشاریان لەسەرە و بە 

نامرۆڤانەترین شێوە هەڵسووکەوتیان لەگەڵ دەکرێ. 
لە کوردستانی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران پێشلکران 
و زەوتی مافە نەتەوەییەکانی خەڵکی کوردستان و سەرکوت و 
زیندان و ئیعدام بۆ ئەوانەی هەوڵیان بۆ ڕزگاری و سەربەستی 
دەسەاڵتی  بووە.  خەڵک  بۆ  حکوومەت  بەرهەمی  تەنها  داوە، 
داگیرکەر نەک هەر هەوڵی بۆ تواندنەوە و ئاسیمیلەکردنی کورد 
وەکوو نەتەوە داوە و کولتوور و شوناسی نەتەوەیی لە کوردستان 
کردووەتە ئامانج و بە شێوەی پالنبۆداڕێژراو و بەردەوام کاری بۆ 
کردووە بەڵکوو دەستی لە بە تااڵنبردنی سامانە سروشتییەکان و 

ئاسەوارە مێژووییەکانیش نەپاراستووە. 
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پێش ئەوەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
بە ڕەسمی دابمەزرێ و دەسکەوتەکانی ڕاپەڕینی 
تااڵن  بە  پاشایەتی  ڕژێمی  دژی  ئێران  گەالنی 
دەسەاڵتێکی  بنەماکانی  و  بکا  زەوتیان  و  ببا 
توتالیتێری ئایینی قایم بکا، لە کوردستان خەڵک 
خەریکی ڕاهێنانی فرەچەشنی و پێکەوە ژیان 
و پلۆراڵیسم و یەکسانی و دەسەاڵتی خەڵکی 
بوون. هەر ئەو ئەزموونە بە تەمەن کورت و بە 
ناوەرۆک قووڵ و بەنرخە وایکرد کاتێک باسی 
پێشەوە  هات  ئیسالمی  کۆماری  ڕێفراندۆمی 
دەیانڕوانییە  گومانەوە  بە  کوردستان  خەڵکی 
ئەو بابەتە و نەیاندەزانی ئەو دەسەاڵتە نوێیە 
خواز  عەداڵەت  و  ئازادیخواز  خەڵکی  بۆ  چی 
بزووتنەوە  و  پێیە  کوردستان  ڕزگاریخوازی  و 
نەتەوەیی کورد دڵنیا نەبوو حکوومەتی داهاتوو 
و  دەنێ  کورددا  گەلی  مافی  بە  ددان  چەند 
بزووتنەوەی چەپی کوردستان گومانی نەبوو کە 
بێتە  ئایینی  سەرمایەدارانی  حکوومەتی  ئەگەر 
سەر کار مافی خەڵکی هەژار و چەوساوە زیاتر 

لە جاران پێشێل دەکرێ و ژنان دەیانزانی کە 
واڵتی ژێر دەسەاڵتی ئیسالمی دەبێتە زیندانێکی 
ئازادیخوازانەی  بزووتنەوەی  و  بۆیان  گەورە 
کوردستان ئاسۆیەکی بۆ گەیشتن بە ئاواتەکانی 
لە چوارچیەوەی حکوومەتی داهاتوودا نەدەدیت. 
هەر بۆیە کوردستان ئامادە نەبوو دەنگ بداتە 
بوو  نا  گەورەیە  نا  ئەو  و  ئیسالمی  کۆماری 
داگیرکارانە،  دیکاتۆری،  پێکهاتەی  هەموو  بە 
تازەی  حکوومەتی  ئایینیی  و  سەرمایەدارانە 

ئێران. 
هەڵبژاردنی  بەناو  دەیان  لە  ئێستا  تا  ڕۆژەوە  لەو 
لە سەدان  و  ئیسالمیدا  ورد و درشتی حکوومەتی 
ئەکت و چاالکیی دیاردا خەڵکی کوردستان ئەو نا 
یان دووپات کردووەتەوە و ئەزموون و ئاکامی زیاتر 
ڕەوا  ئێران  لە  مەالکان  دەسەاڵتی  دەیە  چوار  لە 
بوون و ڕاست بوونی هەڵوێستی زۆرینەی خەڵکی 

کوردستانی سەلماندووە. 
دوو  وەکوو  هەڵبژاردندا  شانۆی  نوێی  دەورەی  لە 
دەورەی ڕابردوو بەناو هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری 
و شوورای شارەکان خراونەتەیەک و مەبەستی ئەو 

خەڵک  زیاتری  ژمارەیەکی  کردنی  بەشداری  کارە 
لەسەر خەڵکی  بیروڕای گشتی جیهان  فریودانی  و 
بوونی دەسەاڵت لە ئێرانە. هاوکات دەسەاڵتدارانی 
بەرانبەر  بێمنەتبوونی خۆیان  ئیسالمی  حکوومەتی 
لەم  هەڵبژاردنەکانیان  لە  خەڵک  بەشداریی  بە 
وەکوو  و  نیشانداوە  ڕوونی  بە  ئەخیردا  دەورەی 
خۆیان گوتەنی شمشێرەکانیان بەدیارەوە بەستووە 
و گوتاری شەرعییەتی ئیالهیی دەسەاڵت بە ئاشکرا 
لە زاری پاوانخوازان و خاوەن دەسەاڵتانی سەرەکیی 

حکوومەت دەبیسترێ.
ئەمە  وەکوو  قەد  و حکوومەت  بەرەی خەڵک  دوو 
شانۆیەی  ئەم  و  نەبووە  ئاشکرا  و  دیار  دەورەیە 
حکوومەت دەتوانێ خاڵی دەسپێکی لەبەریەکترازانی 
بە  بێ.  ئێران  ئیسالمیی  دیکتاتۆریی  دەسەاڵتی 
شانۆیە  ئەم  چاالکی  تەحریمی  و  بوون  هەڵوێست 
ئەرکێکی مرۆڤانی و ئازادیخوازانەیە. دیسان وەکوو 
کوردستان  خەڵکی  وەاڵمی   ١٣٥٨ خاکەلێوەی 
دەبێ نا یەکی گەورە و بەهێز بێ بۆ حکوومەتی 
و دژە مرۆڤی کۆماری  داگیرکەر و چەوسێنەر 

ئیسالمیی ئێران. 
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ژنان و شانۆی هەڵبژاردنی سەرۆک 
کۆماری

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

ئەسعەد دروودی

دەنگ مەدەن بە کۆیالیەتی

13

بەشداریی  پرۆسەی  وەک  هەڵبژاردن 
دیاریکردنی  بۆ  دەسەاڵت  لە  خەڵک 
یەکێک  کۆمەڵگا،  سیاسیی  چارەنووسی 
لە گرینگترین گۆڕانکارییەکانی مێژووە و 
ئەمە وای کردووە هەر ڕێبازێکی سیاسیی 
چەمکە،  بەم  بڕوا  بێ  یان  باوەڕمەند 
خۆی  بوونی  بە  بەخشین  شەرعیەت  بۆ 
پەیوەندیی  چوارچێوەی  لە  بەتایبەت 
بەپێی  بدات  هەوڵ  نێودەوڵەتیدا، 

پێوەرەکانی خۆی بەکاری بهێنێت...

ڕۆژانەیە  لەو  یەکێک  جۆزه ردان  مانگی   ١٢ی 
کەوه ك ڕۆژانی خوێناوی لە مێـــژوی پڕلەجەنایەتی 
کۆماری ئیسالمیی لە کوردوستان ، هەموو سالێک 
یادی لێده كرێ. له  وه ها ڕۆژێكدا بوو كه  كوشتاری 
به  كۆمه ڵی ٥٩ کەس لە خەباتکارانی شاری مەهاباد 
بە دەس بەکڕێگیراوانی کۆماری ئیسالمیی  رەقەمی 
خواردو الپەرەیەکی ڕەشی تری بەجەنایەتەکانی 
کۆماری ئیسالمیی لە کوردوستان زیاد کرد١٢ی 
هێنەرەوەی  وەبیر  جۆزەردان  مانگی 
لە  کە  سامناکانەیە  جەنایەتە  لەو  یەکێک 
دەورانی دەسەاڵتدارێتی کۆماری ئیسالمیدا، 

مێژووسیاسەتتایبەت

...بۆ ل 16 ...بۆ ل7 ...بۆ ل ٢

ساردی و سڕیی شانۆی هەڵبژاردن و 

پڕۆپاگەندەکانی ڕژیم

ئاژوان سنە

وەهمی هەڵبژاردن بە تەواوی 
ڕەویوەتەوە

ئاسۆ ئیسالمپەنا

یادێك لە ٥٩ خە باتكار و 
گیانبەختکردووی  تازه الوی 

مــــەهاباد شاری 

عەزیز ئاجیکەند

دیسان وەاڵمی کوردستان » نا « یە

هاوکات  دەکرا  پێشبینی  وەک  هەر 
تەبلیغاتی  دەسپێکردنی  گەڵ  لە 
شانۆگەریی هەڵبژاردنەکانی سەرۆکوماری 
و  ئێران  لە  گۆند  و  شار  شووراکانی  و 
ڕژێمی  سەرانی  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتی 
فاشیستی ئیسالمی، لە ترسی ساردوسڕی 
ئەوپەڕی  و  هەڵبژاردن  پڕوپاگەندەی 
گرتنی  بە  کوردستان  خەڵکی  بایکۆتی 
بە  پڕوپاگەندە،  دیماگۆگی  کۆنفرانسی 
نیازن بە هەر شێوەیک بێت خەڵک بەرەو 

ئەم تەوقە پێکەنیناوییە ڕاکێشن 
 

 ل ٢

ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە پیرۆز بێت
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بە  پیاو  بە  بەرامبەر  توندووتیژی 
بە  کە  دەکوترێت  توندووتیژییەک 
راشکاوی بەرامبەر بە پیاو دەکرێت. 
توندووتیژیی بەرامبەر پیاو لە هەر 
توندووتیژی  چاو  لە  کۆمەلگایەک 
بەرامبەر بە ژنان جیاوازترە و نوێ 
ترە و لە ناو مافی نێو نەتەوەییەکان 
لە بەرامبەر توندووتیژی ژنان کەمتر 
لەگەل  بەردەوام  بنەمالە  ناسراوە، 
زۆر بابەت روبەڕوو دەبن کە یەکێک 
توندووتیژی  گرینگانە  بابەتە  لەو 

زۆری ناو مالە.
توندووتیژی سێکسی لە زۆر بواردا 
تێکەڵ  نێومال  توندووتیژی  لەگەل 
لە  ئامارەکان  پێی  بە  دەکرێت. 
قوربانی  لەهەر سێ  بریتانیا  واڵتی 
بە  دەبن  پیاو  یەک  و  ژن  دوو 
لە  مال.  نێو  توندووتیژی  قوربانی 
زیانی  توندووتیژی،  ئاسەوارەکانی 
زۆر  بەاڵم  جەستەییە  و  دەروونی 
کە  ئەوەی  هۆی  بە  پیاوان  جار 
زۆر  دەکەن  بەسەر شۆڕیی  هەست 

کەمتر لە ژنان باسی دەکەن.
ناوی  لەژێر  ماڵ  ناو  توندووتیژی 
توندووتیژی  ئازاریی،  هاوسەر 
ئازاری،  ژن  هاوسەرایەتیی، 
دەکرێت.  پێناسە  ئازاری،  هاوبەش 
پیاو  بە  بەرامبەر  توندووتیژی 
سەرەنجامێکی قەرەبوونەکراوە وەک 
جیابوونەوە، گیرۆدەیی، هەرزەکاریی 

و .....هەتد لەخۆدەگرێت.
هەڵسووکەوتی توندووتیژی ژنان لە 

دەتوانێت  الیەک  لە  ماڵ،  ناو 
پیاوان  لەسەر  کەس  تاکە  لەبواری 
کارتێکەریی هەبێت و زیانی دەرونی 
و جەستەیی هەبێت و لەالیەکی تر 
و  دەکات  خراپ  بنەماڵە  بنیاتی 
هەروەها خەساری زۆر بە کۆمەڵگا 
شێوازگەلی  بە  ژنان  دەگەیەنێت. 
بەسەر  زاڵبوون  وەک  جۆراوجۆر 
پێوەندی  دیارکردنی  سنوور  پیاو، 
و  هاورێ  و  بنەماڵە  لەگەڵ  پیاو 
خراپ  هەڵسووکەوتی  پیاو،  لێدانی 

بەرامبەر بە پیاوان  دەکەن.
جۆراوجۆری  الیەنەکانی  نێوان  لە 
دەروونی  توندووتیژی  توندووتیژی، 
هەموو  لە  رووخێنەرتر  وتەیی،   و 

لە  دێت.  ئەژمار  بە  تر  الیەنەکانی 
وەک  کوردستان  تەنانەت  و  ئێران 
جیهاندا  لە  تر  بەشەکانی  هەموو 
توندووتیژی  پیاوان  بە  بەرامبەر 
بە  پیاوەکان  بەالم  دەکرێت 
وەک  جۆراوجۆر  هۆکارگەلی 
یان  کۆمەڵگا  لەالیەن  کە  ئەوەی 
بنەماڵەکانیان گەمەیان پێبکرێت و 
الواز نیشان بدرێن ئاشکرای ناکەن 
کە بەرامبەریان توندووتیژی کراوە. 
توندووتیژی  بە  پێشگرتن  بۆ 
رێکار  چەند  پیاوان  بە  بەرامبەر  

هەیە کە بریتین لە: 
بۆ  هاوسەرەکان  ئیجبارکردنی   

راوێژکاریی پیش هاوسەرگیری و 

هەموو  بۆ  بەخۆڕایی  راوێژکاریی  
نەمانی  کومەڵگا،  چینەکانی 
کەم،  تەمەنی  لە  هاوسەرگیری  
ئەوەی  بۆ    الوەکان  پەروەردەی 
درووستیان  هەڵبژاردەیەکی  
وفێربوونی  هاوسەرگیری  بۆ  هەبێت 
راهێنانی  ژیان،  ئەزمونەکانی 
فێر  بۆ  ژنان  بەتایبەت  کۆمەڵگا 
بەرامبەر   هەڵسووکەوت  کردنی 
کردنی   فێر  هاوژینەکانیان،  بە 
خۆیان  ئەوەی  بۆ  هاوسەرەکان  
بتوانن کێشەکانیان چارەسەر بکەن 

.

شێوازی  نوێی توندوتیژی لە ناو کومەڵگا

سەیران مستەفازادە
کۆماری  هەڵبژاردنی  شانۆی  لە  کردن  بەشداری 
ئیسالمیی ئێراندا، دەنگدانە بە درێژەی ئەو هەموو ئازار 
کێشاویە.  ساڵەدا   ٤٢ لەم  خەڵک  چەرمەسەرییەی  و 
دەنگدانە بە درێژەی دەسەاڵتی ڕەشی مافیای ئیسالمیی 
ئێران کە نەک هەر دانیشتووانی ئەو جوگرافیایە بەڵکوو 
بگرە  ناوەڕاست و  ناوچەی ڕۆژهەاڵتی  خەڵکی هەموو 
بەشێکی دیکەی جیهانیشی تووشی نەهامەتی و نائارامی 

کردووە.
لە دۆخی ئەمڕۆدا بۆ ڕێزگرتن لە بەها ئینسانییەکان و 
بۆ ئەوەی بەرانبەر بە داگیرکاری، چەوسانەوەو هەژاری، 
ژنان،  مافی  پێشێلکرانی  ئینسانەکان،  نایەکسانیی 
تێکدانی سروشتی کوردستان، دزرانی سامانی خەڵک، 
پێشێلکرانی هەموو مافە تاکەکەسی و کۆمەاڵیەتییەکان 
دەسەاڵتە  ئەم  دیکەی  خراپەکانی  ئاسەوارە  هەموو  و 
نامرۆڤانەیەی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەنگ هەڵبڕین، 
کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  بەناو  لە  نەکردن  بەشداری 

ئیسالمیی ئێراندا ئەرکێکی ئینسانیە.

درێژەی سەروتار

هاوکات  دەکرا  پێشبینی  وەک  هەر 
تەبلیغاتی  دەسپێکردنی  گەڵ  لە 
هەڵبژاردنەکانی  شانۆگەریی 
شار  شووراکانی  و  سەرۆکوماری 
ڕۆژهەاڵتی  و  ئێران  لە  گۆند  و 
ڕژێمی  سەرانی  کوردستان، 
ترسی  لە  ئیسالمی،  فاشیستی 
ساردوسڕی پڕوپاگەندەی هەڵبژاردن 
خەڵکی  بایکۆتی  ئەوپەڕی  و 
کۆنفرانسی  گرتنی  بە  کوردستان 
نیازن  بە  پڕوپاگەندە،  دیماگۆگی 
بە هەر شێوەیک بێت خەڵک بەرەو 
ئەم تەوقە پێکەنیناوییە ڕاکێشن .

 پاسدارحوسەینی فەرماندەی سپای 
تێرۆریستیئیسالمی لە کوردستان و 
پاسدار سلێمانی سەرۆکی ڕێکخراوی 
نێو  لە  ئێران  بەسیجی  تێروریستی 
لە  بەکرێگیراوان و چەتەکانی ڕژێم 
نەوزای  دەف  کۆنفرانسی  لە  سنە 
مەبەستی  بە  دا  ڕاستی  لە  کە 
بەسترا  هەڵبژاردن  تەبلیغاتی 
چەندین  و  کردووە  قسەی  بوو 
کوردستان  خەڵکی  لە  داوای  جار 
دەنگدانەکاندا  لە  بەشداری  کردووە 
چاو  لە  ڕژێم  ڕۆژانەدا  لەم  بکەن. 
زیاتر  ئێران  دیکەی  ناوچەکانی 

خەڵکی  ی   « نا   « دەنگی    لە 
کوردستان دەترسێت .

بەناو  ئەندازیارانی  هاوکات 
و  سەرۆکایەتی  هەڵبژاردنەکانی 
لە  شارەوانی  ئیسالمی  شووراکانی 
بایکۆتێکی  ترسی  لە  کوردستان، 
خەڵک  چاالکانەی  و  بەرفراوان 
بۆ  دەکەن  کارێک  هەموو   ،
سەر  بهێننە  زیاتر  خەڵکی  ئەوەی 
هەیئەتەکانی  سەندووقەکان، 
لە چەندین  ئیجرایی هەڵبژاردن کە 
کۆنە بەکرێگراو پێکهاتووە بۆ وێنە 
لە  سەد  لە  زیاتر  سنە  شاری  لە 
کە  حکوومەت   بەکرێگیراوەکانی 
سنە  شاری  ئەنجومەنی  بۆ  ناویان 
تۆمار کرد بوو تەئید کردووە  ئەوان 
بەدوای ئەو ئامانجەدا دەگەڕێن کە 
هەر یەکێک لەو خائینانە بتوانن ٢00 
تا ١000  کەس بۆ سندوقی دەنگدان 
کەمیش  ڕادەیەکی  تا  و  ڕابهێنن 
بووە بەر ئەم بایکۆتە بگرن و بێ 
دەنگی کۆمەاڵنی خەڵک داپۆشن .

کۆمەاڵنی  هەڵوێستیی  یەک 
زەحمەتکێشی خەڵکی کوردستان و 
ئەحزابی شۆڕشگێڕ و ئۆپوزسیۆنی 
کورد تا ئەم کاتە توانیویە مەترسی 
بخانە نێو دڵی داگیرکەران و سەرانی 
گەندەڵیان لە ناوچە کوردنشینەکان. 
ئەمساڵ  هەڵبژاردنەکانی  پێموایە 

کەمێ  پێشوو  دەورەکانی  چاو  لە 
ئەوەیە  ئەویش  هەبێ،  جیاوازی 
دیکتاتۆری  سیاسەتەکانی  هۆی  بە 
کەمتر  خۆدییەکانی  حەڵقەی  ڕژیم 
بووەتەوە و تەنانەت ئەحمەدی نژاد 
لە گەڵ مووسەوی یەک هەڵویستن 
بۆ تەحریمی هەڵبژاردنەکە. بەرەی 
رێکخراوێکی  کە  کورد  یەکگرتووی 
بۆ  دەسکرد  ئیساڵحتەڵەبی 
کوردستان بوو ئەویش ئەو جارە لە 
بەیاننامەیەک دا هەڵبژاردنی تەحریم 
ئایینیە  مەال  زۆربەی  کردووە. 
دایرەی  وابەستەی  کە  سۆنییەکان 
بایکۆتیان  یان  نین  حکوومەت 
الیەنییان  بێ  ئێعالنی  یان  کردووە 

کردووە.
بە  شارەکان  فەزازی  گشتی  بە 
سنە  سووری  شاری  تایبەت 
و  تەبلیغات  بە  ڕەونەقێکی  هیچ 

ناو  بە  کاتێ  نەداوە،  شانۆکانیان 
وێنە  کە  ئەبینی  ئەگەڕی  شارا 
لە  کاندیداکان  ڕەنگاوڕەنگەکانی 
نییە  کڕیاریان  هیچ  خەڵکەوە  الی 
مۆشتەرییە.  بێ  دووکانەکانیان  و 
پیالنە جوڕبەجۆرەکانیان، گۆشار و 
ترساندن و فریوکارییەکانیشیان تا 
ئیستا نەیانتوانیوە ئیرادەی خەڵکی 
وشیاری کوردستان بشکێنێ و هاو 
ڕژێمیان  بۆچوونەکانی  هەڵویستی 
دیکە  جارێکی  بۆ  لێرە  بکات. 
یەکگرتووانەی  و  ژیرانە  هەڵویستی 
حێزبەکانی کوردستان و پێگەیان لە 
ناو کۆمەاڵنی خەڵک ڕوونتر ئەبێت 
هەالنە  لەم  دەبێ  حێزبەکانیش  و 
کەڵک  داهاتوویان  ئەزموونی  بۆ 

وەرگرن.

ساردی و سڕیی شانۆی هەڵبژاردن و پڕۆپاگەندەکانی ڕژیم

زیاتر لە 10 هەزار کەسی دیکە تووشی کۆرۆنا بوون

وەزارەتی تەندروستی ئێران ڕایگەیاند، کە لەماوەی ٢٤ 
٢٦ی  چوارشەممە  ئەمڕۆ  نیوەڕۆی  تاوەکو  کاتژمێری 
جۆزەردان، ١0 هەزار و ٤٨٧ حاڵەتی دیکەی تووشبوون 

بە کۆرۆنا لە ئێران تۆمارکراوە.
هەر لەو ماوەیەدا ١٢٩ هاواڵتی دیکە بەهۆی تووشبوون 
بە نەخۆشیی کۆڤید-١٩ گیانیان لەدەست داوە و ژمارەی 
کۆی قوربانیانی کۆرۆنا لە ئێران گەیشتووەتە ٨٢ هەزار 

و ٤٨0 کەس.
لە  کۆرۆنا  بە  تووشبوون  و  گیان لەدەستان  ئاماڕێ 
ئێران سێ بۆ چوار ئەوەندەی ئامارێکە کە وەزارەتی 

تەندروستی ڕۆژانە ڕایدەگەیەنێت.
ڤاکسیناسیۆن لە زۆربەی پارێزگاکانی ئێران ڕاگیراوە و لە 
چەند پارێزگایەکیش بەشێنەیی بەڕێوە دەچێت، تاوەکو 
ئێستا کەمتر لە ٩00 هەزار کەس لە کۆی ٨٥ ملیۆن 
دانیشتووی ئێران هەر دوو دۆزی ڤاکسینی کۆرۆنایان 

وەرگرتووە.
هەروەها تەنیا چوار ملیۆن و ٣٦٤ هەزار کەس دۆزی 
یەکەمی ڤاکسینی کۆرۆنایان وەرگرتووە، کە ٨٧٨ هەزار 

لەوان بە دۆزی دووەم کوتراون.
جیاوازەکانی  پارێزگا  لە  ڤاکسیناسیۆن  ناوەندەکانی 
یەک  دووبەدووای  ڕابردوودا  هەفتەی  چەند  لە  ئێران 
کوتانی  و  تەواوبووە  ڤاکسینیان  کە  ڕایانگەیاندووە، 
کۆرۆنا  ڤاکسینی  دووەمی  دۆزی  بە  بەساڵداچووان 

ڕاگیراوە.
ئەوەش وای کردووە کە ڤاکسینی ڤایزێری ئەمریکی لە 
بەهای خەیاڵیی ٢٥  بە  ئەو واڵتەدا  بازاڕە ڕەشەکانی 

ملیۆن بۆ ٦0 ملیۆن تمەن بفرۆشرێت.
وەزارەتی تەندروستی ئێران سەبارەت دۆخی شارەکانی 
ئێران لەڕووی تەشەنەی کۆرۆناشەوە ڕایگەیاندووە، کە 
لەئێستادا ١٣ شار لە دۆخی سوور، ٢0٨ شارلە دۆخی 

هۆشداری و ٢٢٧ شار لە دۆخی زەرد دان.

ئاژوان سنە 
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بەڕێزخەڵکی  هاونیشتیمانیانی 
وەک  کوردستانهەر  تێکۆشەری 
پێشوومان  ڕاگەیاندنی  لە  و  دەزانن 
هەڵبژاردنەکانی  بەناو  هاتبوو،  دا 
و  بەڕێوەیە  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
جارێکی تر کۆماری ئیسالمی دەیەوێ 
بە بەڕێوە بردنی بە ناو هەڵبژاردن لە 
یەکدەست  خۆی  دەسەاڵتی  الیەکەوە 
هێنانی  بە  الیەکیترەوە  لە  و  کاتەوە 
سندووقەکانی  سەر  بۆ  خەڵک 
هەم  خۆی  مەشرووعیەتی  دەنگدان 
و  ئێران  بەشمەینەتی  خەڵکی  بە 
نیشان  جیهانی  کۆمەڵگای  بە  هەم 
بداتەوە.بە نەریتی خولەکانی پێشوو 
بە  نیگەهبان  شۆرای  دەورەش  ئەم 
زۆر  کۆمەڵێکی  سەالحیەتی  رەدی 
لەو کەسانەی کە خۆیان بۆ پۆستی 
کردبوو  بەربژێر  کۆماری  سەرۆک 
لەو  تەئیدی  مۆری  تر  جارێکی  بۆ 
راستییە داوە کە هیچ هەڵبژاردنەکانی 
ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی جیا 
هیچی  درۆیینە  شانۆگەرییەکی  لە 
تر نییە. رەدی سەالحییەتی سەرۆک 
پێشووی  سەرۆکی  پێشوو،  کۆماری 
سەرۆک  جێگری  و  ئێران  پارڵمانی 
ئیسالمی  کۆماری  ئێستای  کۆماری 
کە  دەسەڵمێنێ  راستییە  ئەم  ئێران 
نزیکانی  ئاڵقەی  رۆژ  دوای  لە  رۆژ 
رێبەری کۆماری ئیسالمی بەرتەسکتر 
نزیکترین  بە  متمانە  دێت  تا  و 
کەسانی ئەم نیزامە کەمتر دەبێتەوە.
کە  بازنەیەیی  ئەو  پانتایی  دێت  تا 
پێی وایە هەڵبژاردنەکانی ئێران جیا 
لە  شانۆگەرییەکی  بردنی  بەرێوە  لە 
پێش دا داڕێژراو و مۆهەندیسی کراو 
و  دەبێتەوە  بەرینتر  نییە  تر  هیچی 
تا ئەو ئاستە ڕۆیشتووە کە تەنانەت 
کۆماری  تەبلیغییەکانی  دەزگا  و  دام 
لە   ٢٥ بەشداری  لە  باس  ئیسالمی 
هەڵبژاردنەکانی  لە  خەڵک  سەدی 
ئەم دورەیە دا دەکەن و ئەمە دەبێتە 
کۆماری  بۆ  تر  گەورەی  ریسواییەکی 
ئیسالمی. لە الیەکی ترەوە نیگەرانی 
لە نەمانی ڕێبەری کۆماری ئیسالمی 
و ئەگەرەکانی پاش ئەم ڕووداوە، بە 

تەواوی بازنەی دەسەاڵتی 

کردووە  پەرێشان  ئیسالمی  کۆماری 
تەحلیلی  بناغەی  بۆتە  ئاشکرا  بە  و 
باس  و  ئێران  لە  حاکم  دەسەاڵتی 
ئەم  ڕاستیدا  لە  کە  دەکرێ  لەوە 
نییە  کۆماری  سەرک  بۆ  هەڵبژاردنە 
بەڵکوو ڕێگە خۆش کردن و چنینی 
جێگرەوەی  بۆ  پێویستە  مۆرەی 
ئیسالمی.خەڵکی  کۆماری  ڕێبەری 
کوردستانناوەندی  شۆڕشگێری 
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
خۆی  هەڵوێستی  تر  جارێکی  ئێران 
لە هەمبەر تەحریمی فەعالی بە ناو 
ئیسالمی  کۆماری  هەڵبژاردنەکانی 
لە سەر  دەکاتەوە و جەخت  دووپات 
ئەم بابەتە دەکاتەوە کە بەشداری هەر 
تاکێکی کورد بە تایبەتی و ئێرانی بە 
خزمەتی  هەڵبژاردنانەدا  لەو  گشتیی 
ئیسالمی  کۆماری  بە  راستەوخۆیە 
ڕژیمە  ئەم  نەجاتی  بۆ  هەوڵە  و 
یەکجاری. ڕووخانی  لە  جەنایەتکارە 
ئەوەی کە چاوەڕوانی ئێمەیە ئەوەیە 
بەشداری  بە  کوردستان  خەڵکی  کە 
بۆ  هەوڵ  و  الیەک  لە  نەکردنیان 
نەکردنی  بەشداری  و  وشیار کردنەوە 
لە  خۆشیان  بەری  و  دەور  خەڵکی 
دەنگ  سندووقەکانی  ترەوە،  الیەکی 
بە  و  بێت  چۆل  کوردستان  لە  دان 
بە  بکەن  جارە  ئەم  هەڵبژاردنی  ناو 
ئیسالمی  کۆماری  بۆ  نا  ڕێفراندۆمی 
جارەی  ئەم  ناڕەزایەتی  ئێران.دەنگی 
ئێمەی کورد دەبێ لە هەمیشە بەرزتر 
هەمیشە  لە  بەرەنگاریمان  ورەی  و 
جار  چەندەمین  بۆ  و  بێت  قایمتر 
قەاڵی  کوردستان  کە  بیسەلمێنین 
شۆرشگێرییە  پێشڕەوی  و  خۆڕاگڕی 

لە ئاستی هەموو ئێران دا.

حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
کوردستانی ئێران

هەتاوی٣ی   ١٤00 جۆزەردانی  ١٣ی 
ژوئەنی ٢0٢١ زایینی

ڕاگەیاندنی ژمارە 2ی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
 ئێران لە سەر بەناو هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران

 

تۆپ بارانەکانی سوپای تورکیا بۆسەر سنووری 
دهۆک لە هەرێمی کوردستان گڕی لە زەوی وزاری 
کێڵگەکانی  ئەنجام دا  لە  و  بەردا  ناوچەیە  ئەو 

پێنج گوند لە ئاگردا سووتان.
لە  »میدڵ ئیست نیوز«،  هەواڵێکی  بەگوێرەی 
سەرلەبەیانیی  کە  تۆپبارانەدا  ئەو  ئەنجامی 
 ١٤00 جۆزەردانی  ٢٦ی  چوارشەممە  ئەمڕۆ 
ڕووی داوە، هەزاران دۆنم لە کێڵگەکانی ناوچەی 

»کانی ماسی« لە ئاگردا سووتاون.
سوپای تورکیا بە بەهانەی ئۆپێراسیۆنی دژی 
کوردستان«  کرێکارانی  »پارتی  هێزەکانی 
سنوورییەکانی  ناوچە  ناو  بە  ناو  )پەکەکە( 
بۆردوومان  و  تۆپباران  کوردستان  هەرێمی 

دەکات.
هاواڵتی  دەیان  سااڵنە  ئەوەش دا  ئەنجامی  لە 
دەبنە  ناوچانە  ئەو  دانیشتووی  مەدەنی 
لە  ئاگر  و  دەکرێن  چۆڵ  گوندەکان  قوربانی، 
ناوچانە  ئەو  کێڵگەکانی  و  لەوەڕگە  دارستان، 

بەردەدرێت.
چەند ڕۆژێک پێش ئێستا فڕۆکەیەکی جەنگی 

»پشدەر«ی  شارۆچکەی  دەوروبەری  تورکیا 
سەربە شاری »قەاڵدزێ« لە سنووری پارێزگای 
ئەو  ئەنجامی  لە  بۆردوومان کرد.  سلێمانیی 

بۆمبارانەدا چوار هاواڵتی مەدەنی کوژران.
بەو  هەر  تورکیا  سوپای  لەوانەش،  جگە 
خاکی  بەشێکی  لە  سەربازگەکانی  بەهانەیە 
هەرێمی کوردستان جێگرکردووە و ماوەیەکیشە 
ئەو  دارەکانی  بڕینەوەی  بە  کردووە  دەستی 
هەرێمە و گواستنەوە و فرۆشتنیان لە تورکیا.

و  ناوخۆیی  جیاجیای  کاردانەوەی  ئەوەش 
کشتوکاڵ  وەزارەتی  لێکەوتەوە.  نێودەوڵەتی 
حکومەتی  عێراق،  و  کوردستان  هەرێمی 
هەرێمی کوردستان، پەرلەمانتاران و هێزەکانی 
ئەو  لەدژی  بەجیا  )هەپەگە(  گەل  پاراستنی 
کردەوەیە هەڵوێستیان گرت و شەرمەزاریان کرد

لەئەنجامی تۆپ بارانی تورکیادا زەوی وزاری پێنج گوندی دهۆک لە 
ئاگردا سووتان

 

 
سیاسیی  بەندکراوی  بێهروزی«،  «شاکر 
کورد کە دوو جار بە سێدارە سزادراوە و لە 
ئێستادا لە بەدیخانەی ورمێ دا بەسەردەبات، 
بڕیاری دادگا  بە  بەرامبەر  ناڕەزاییەک  وەک 

بۆ لەسێدارەدانی مانی گرتووە لەخواردن.
ئەمڕۆ  »کوردپا«  هەواڵدەریی  ئاژانسی 
ئەم   ١٤00 جۆزەردانی  ٢٣ی  یەکشەممە 
هەواڵەی ڕاگەیاندووە و نووسیویەتی: سزای 
دادگای  لەالیەن  بێهروزی  شاکر  سێدارەی 
ڕۆژانی  لە  و  پەسندکراوە  واڵتەوە  بااڵی 
ڕابردوودا بە لە بەندیخانەی ورمێ بەخۆیشی 

ڕاگەیەندراوە.
ساڵی  بەفرانباری  مانگی  لە  بێهروز  شاکر 
ئەندامێکی  »کوشتنی  بەتۆمەتی  ١٣٩٩دا 
سوپای پاسداران« لەالیەن دادگای سزادانی 

ورمێوە بە سێدارە سزدرابوو.
ورمێ  سزادانی  دادگای  کوردپا،  بەگوێرەی 
سێدارە  بە  بێهروزی  شاکر  لەکاتێکدا 
سزاداوە، کە ئەو هاواڵتییە لەکاتی کوژرانی 
لە  پاسداران دا  سوپای  ئەندامەی  ئەو 

شوێنێکی دیکە بووە.
سەرەڕای ئەوەی ١٢ هاواڵتی ئامادە بوون لە 
لەسەر  بدەن  و شایەتیی  ئامەدەبن  دادگادا 
ڕاستیی ئەم بانگەشەیە، دادگا ڕێگری کرد 
بە  جار  دووەمین  بۆ  و  ئامادەبوونیان  لە 

سێدارە سزای دا.

شاکر بێهروز پێشتریش بەتۆمەتی »بەغی« 
کۆماری  بنەماکانی  لەدژی  )چەک هەڵگرتن 
حزبێکی  ئەندامێتیی  لەڕێگەی  ئیسالمی( 

کوردستانی بە سێدارە سزادرابوو.

ئەوەش لەکاتێک دایە کە شاکر بێهروز پێش 
گەڕانەوەی بۆ ناوخۆی واڵت ئەمان نامەی لە 
ئیسالمی  کۆماری  ئەمنییەکانی  ناوەندە 

وەرگرتبوو و خۆی ڕادەست کردبووەوە.

تۆمەتە  بێهروز  شاکر  نزیکانی  و  بنەماڵە 
و  ڕەت دەکەنەوە  دادگا  هەڵبەستراوەکانی 
دەڵێن، شاکر لەژێر ئەشکەنجەدا ناچارکراوە 

دان بەو تۆمەتانەدا بنێت.

شاکر بێهروزی وەک ناڕەزاییەک دژبە بڕیاری لەسێدارەدانی 
مانی گرت لە خواردن



ژماره  )108( ساڵی هەشتەم، 2021/06/17 4dwaroj.netتایبەت

ناوەندیی  کومیتەی  ١٣ی  پلۆنۆمی 
هەڵبژێردراوەی کونگرەی ١٣ی کۆمەڵەی 
٢٨ی  ڕۆژی  کوردستان  زەحمەتکێشانی 
مانگی  ٨ی  ڕێکەوتی  مەی  مانگی 
جۆزەردان بە سروودی بانگەواز سروودی 

ڕەسمیی کۆمەڵە دەستی بەکار کرد.
ئیلخانیزادە  عومەر  هاوڕێ  سەرەتا 
ڕاپۆرتی  کۆمەڵە  گشتیی  سکرتێری 
کرد  پلۆنۆم  پێشکەشی  سیاسیی 
گرینگترین  سەر  خستە  تیشکی  و 
کومیەتی  داهاتووی  کاری  ئەرکەکانی 
باس  و  پاشان قسە  ناوەندیی کۆمەڵە. 
ڕاپۆرتی  سیاسی،  ڕاپۆرتی  لەسەر 
کۆمەڵە  ئۆرگانەکانی  و  کومیسیۆن 
پیشکەشی پلۆنۆم کران و تاوتوێ کران.
ئەمڕۆی  دۆخی  سیاسیدا  ڕاپۆرتی  لە 
و  لێکدرایەوە  چالشەکانی  و  جیهان 
دەورەیە  ئەم  ئەگەر  بوو  وا  بڕوای 
پاش  و  ترامپ  دەسەاڵتی  کاتی  بە 
لەسەرکار نەمانی ترامپ وەکوو سەرۆک 
کۆماری ئەمریکا دابەش بکەن دەبینین 
سیاسەتەکانی  و  ترامپ  سەردەمی 
ناو  خستە  کەلێنی  و  ناتەبایی  زیاترین 
دەسەاڵتەکانیانەوە  و  ڕۆژئاوا  واڵتانی 
و  هەبوو  تایبەتیشیان  ئاسەواری  کە 
بوو بە هۆی جۆرێک بێسازی لە دۆخی 
بەرانبەر  ڕۆژاوا  سیاسەتی  جیهانیدا. 
هاوئاهەنگ  ئێران  و  ڕووسییە، چین  بە 
ناوەڕاستیشدا  ڕۆژهەاڵتی  لە  و  نەبوو 
هەوڵی  ترامپ  دەبیندرا.  دیاردەیە  ئەو 
لە  بریتانیا بۆ چوونەدەرەوە  ڕازیکردنی 
یەکیەتی ئوروپای دەدا و دەیویست ناتۆ 
ترامپ  دەورەی  پاش  بەاڵم  بکا.  الواز 
وەکوو  خۆی  ڕێکخستنی  هەوڵی  ڕۆژاوا 
بەرانبەر  هاوبەش  سیاسیی  یەکەیەکی 
و  دەدات  ڕووسییە  و  چین  و  ئێران  بە 
پەیوەندییە  چاککرندەوەی  خەریکی 
ئاڵوگۆڕەکان  ڕەوتی  ناوخۆییەکانیەتی. 
هاودەنگیی  و  یەکخستن  لە  ڕوویان 
دنیای  چالێنجەکانی  بە  بەرانبەر  ڕۆژاوا 
ئەو  سەرەکییەکانی  ئەرکە  ئەمڕۆیە. 
یەکیەتییەی ڕۆژئاوا بەرگرتن بە چاالکییە 
نیزامییەکانی ڕووسییە لە واڵتانی دیکە 
بۆ  چین  هەوڵی  لەگەڵ  بەربەرەکانی  و 
دیارە  جیهانە.  بازاڕەکانی  کۆنترۆڵی 
کونتروڵی  مەبەستانە  بەو  گەیشتن  بۆ 
سیاسی و ئابووری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
لە یەکەم هەنگاوەکانە. ڕۆژاوا ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست بە ناوچەی ژێر ڕکێفی خۆی 
دەزانێ و بۆی گرینگە کە ئەو دەسەاڵت 
بە  بەر  و  چاکبکاتەوە  هێژمۆنییە  و 
دیکە  الیەنەکانی  دەسەاڵتی  و  نفووز 
ئەوەی  بۆ  ڕۆژاوا  بگرێ.  ناوچەکەدا  لە 
بگاتە ئەو مەبەستە دوو ڕێگری ناوچەیی 
دەوڵەتانی  ڕێگەیە.  سەر  لە  سەرەکی 
ئێران و تورکییە دوو دەسەاڵتی بەهێزی 
ناوچەکەن کە هەرکامەیان لە ناوچەکەدا 
خۆیانەوەن  پالنی  و  ستراتێژ  بەدوای 
لەگەڵ  ستراتێژییانە  و  پالن  ئەو  و 
دەسەاڵتە  بەرژەوەندییەکانی  و  ویست 
ڕۆژاواییەکان ناتەبان. دەوڵەتی تورکییە 
دەسەاڵتی  بۆ  گەڕانەوە  ئارەزوویی 
کۆماری  و  دەکا  عوسمانی  دەورەی 
هیاللی  سازکردنی  بە  ئێران  ئیسالمیی 
ناسیۆنالیزم  مێژینەی  لە  خەونی  شیعە 
و ئیمپیراتووری ئێران دەبینێ. هاوکات 
سیاسەتی  بە  ئێران  حکوومەتی 
و  ئیسالمی”  شۆڕشی  “هەناردەکردنی 
تاقمی  و  دەستە  و  میلیشیا  پێکهێنانی 
واڵتانی  لە  خۆی  بە  سەر  چەکداری 
ناوچەکە توانیویەتی سیاسەتی تۆقاندن 
دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەی  لە  سەرکوت  و 

کاتێ  تا  دیارە  پیشەوە.  بباتە  خۆی 
سیاسەتە  بتوانن  دەوڵەتە  دوو  ئەم 
کاولکارانەکانی خۆیان لە ناوچەکە درێژە 
پێبدەن، ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست سەقامگیر 
و  ئەوان  تەراتێنی  بۆ  مەیدان  و  نابێ 
و  ئایینی  شەڕی  ئاگری  هەڵگیرساندنی 
قەومی ئاوااڵ دەبێ. لە دۆخێکی وەهادا 
هەر وەکوو چوار دەیەی ڕابردوو بەستێن 
بۆ پێشکەوتن و سەرمایەگوزاری ئامادە 
نابێ و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە یەکێک 
لە گرینگترین سەرچاوەکانی دابینکردنی 
و  ناسەقامگیر  هەروا  و  جیهانە  وزەی 
دواکەوتوو دەمێنێتەوە و ئاسوودەیی بە 
خۆیەوە نابینێ. بۆیە لە ڕووبەڕووبوونەوە 
دوو  ئەو  سەرەڕۆییەکانی  لەگەڵ 
کۆنترۆڵکردنیان،  بۆ  هەوڵ  و  دەسەاڵتە 
ڕۆژاوا  دەسەاڵتەکانی  ناکۆکییەکانی 
هەوڵ  و  دەبێ  بەردەوام  لەگەڵیان 
بەرتەسککردنەوەی  و  بەرپێگرتن  بۆ 
یەکەمی  ئەجێندای  سەرەڕۆییانە  ئەو 
ناوچەکەیە.  لە  ڕۆژاوا  بەرنامەکانی 
سەرەڕۆییانە  ئەو  بەردەوامیی 
گەورە  دەسەاڵتە  و  ڕۆژاوا  خوازراوی 
ڕاستییە  ئەو  و  نییە  سەرمایەدارییەکان 
کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر ئاڵوگۆڕە 
سیاسییەکانی ئێران و کوردستان دەبێ.
سیاسی  ڕاپۆرتی  دیکەی  بەشێکی 
لێکدانەوەی دۆخی سیاسیی  تایبەت بە 
دۆخی  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  ئێران 
بەشەدا  لەو  بوو.  ناوچەییدا  و  جیهانی 
کە  کرابوو  ئەوە  لەسەر  پێداگری 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  حکوومەتی 
توانانی تێپەڕکردنی ئەم ئەزمەی ئێستە 
تێیکەوتووە نییە و چاککردنەوە ئابووریی 
ناوخۆییەکانی  گرفتە  بەرهەمهێنان،  و 
نێوان  کەلێنی  پڕکردنەوەی  دەسەاڵت، 
کەمکردنەوەی  خەڵک،  و  دەسەاڵتداران 
لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  ئاڵۆزییەکانی 
دەسەاڵتی  پاراستنی  و  دەرەوە  دنیای 
کە  چەلێنجانەن  ئەو  خۆی  ناوچەیی 
زاڵ  بەسەریاندا  ئێران  حکوومەتی 
لەگەڵ  ئێران  نابێ. هاوکات حکوومەتی 
گشتی،  ناڕەزایی  بەرینی  شەپۆلی 
داواکارییەکانی  و  کرێکاران  مافخوازیی 
چین و توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا 
بەتایبەت  و  گشتی  تووڕەیی  و  ڕق  و 
توێژەکانی  و  الوان  ژنان،  هەژاران، 
گرانی،  بەرەوڕووە.  کۆمەڵگا  دیکەی 
چیدیکە  ئابووری  هەاڵوسانی  و  بێکاری 
لە  ڕوو  بەردەوام  و  ناکرێن  چارەسەر 
دوای  لە  ڕۆژ  خەڵک  ژیانی  هەڵکشانن. 

دۆخە  ئەم  و  دەبێ  زەحمەتتر  ڕۆژ 
دەبێتە هۆی پەرەسەندی ناڕەزایەتییان. 
ڕاستە لە ئێراندا ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێز 
دیکەی  هۆیەکی  ئەمە  و  بەدیناکرێ 
دەبینین  دەسەاڵتەیە.  ئەو  مانەوەی 
سەرۆک  هەڵبژاردنەکانی  بەناو  لە 
بەرینی  سڕینەوەی  سیاسەتی  کۆماریدا 
نەک  دەسەاڵت،  ناوەندی  پاوانخوازانەی 
هەر ترس لە خەڵکی تێدا دیارە بەڵکوو 
خودی  مۆرەکانی  بە  بێبڕوایی  تەنانەت 
حکوومەتیش تێیدا ڕەنگیداوەتەوە. لەم 
دەسەاڵت  تەسکی  بازنەی  دەورەیەدا 
نییە کە شانۆی  بۆیان گرینگ  تەنانەت 
هەڵبژاردن گەرموگوڕ بێ و خەڵکی تێدا 
لەسەرکوتی  بیر  تەنها  و  بن  بەشدار 
ئیفالسی  دەکەنەوە.  ناڕەزاییەکان 
وەزاڵەهاتنی  و  ئێران  دەسەاڵتدارانی 
بێمافییە،  و  ستەم  هەموو  لەو  خەڵک 
ئەگەری ڕاپەرینی جەماوەری بەرانبەر بە 

ڕژیمی زۆر زیاد کردووە.

لە  سیاسی  ڕاپۆرت  دیکەی  بەشێکی 
داهاتووی  و  کوردستان  بزووتنەوەی  سەر 
بزووتنەوەکە بوو. لەم بەشەدا بەسەرنجدان 
بە ناکۆکییەکانی ڕۆژاوا لەگەڵ دەسەاڵتدارانی 
ئێران و تورکییە کە دەبێتە هۆی الوازبوونی 
کوردستان  داگیرکارەی  دەسەاڵتە  دوو  ئەو 
گەشەی  دیکەوە  الیەکی  لە  و  الیەکەوە  لە 
لە  کوردستان  لە  جەماوەری  بزووتنەوەی 
هەموو بەشەکانیدا، پاش تێپەڕبوونی سەد 
گەلی  مافەکانی  پێشێلکرانی  بەسەر  ساڵ 
کورد لە الیەن دەسەاڵتانی ئورووپاییەوە کە 
ئەمڕۆیان  ناوەڕاستی  ڕۆژهەاڵتی  نەخشەی 
عوسمانییەکان،  دەسەاڵتی  ڕووخانی  پاش 
ئاڵوگۆڕەکانی  پاش  و  ئەوڕۆ  داڕشت، 
بزووتنەوەی  بۆ  دەرفەتێک  ناوچەکە 
هەم  دەکرێ  تێدا  کە  ڕەخساوە  کوردستان 
کورد  گەلی  ئەمڕۆی  تا  دەسکەوتەکانی 
لەسەر  بڕیار  بتوانێ  هەم  و  بپارێزرێ 

چارەنووسی خۆی بدا.
بزووتنەوەی  الوازەکانی  خاڵە  هاوکات 
کوردستان و هەوڵی بەردەوامی داگیرکەران 
هێنانی  بەچۆکدا  و  پێکردن  پاشەکشە  بۆ 
خەباتمانن  ڕێگرەکانی  لە  بزووتنەوەکە 
بۆیە  بدەین.  الدانیان  هەوڵی  دەبێ  کە 
حیزبەکان  بەرەوڕووبوونەوەی  چۆنیەتیی 
ئەو  لەگەڵ  کوردستان  بزووتنەوەی  و 
هەیە.  تایبەتیان  گرینگییەکی  مەسئەالنە 
زیاترین  وەرگرتنی  بۆ  فاکتۆر  گرینگترین 
سوود لەم دۆخە، هاوپشتی و هاوئاهەنگیی 
بۆ  هەوڵدان  کوردستانە،  بزووتنەوەی 
لە  کە  ڕوون  ستراتێژێکی  دیاریکردنی 
نوێنەرایەتیی  خەباتدا  جۆراوجۆری  قۆناغی 
بکا  کوردستان  خەڵکی  ویستی  و  ئێرادە 

دیپلۆماسی،  بە  گرینگیدان  هەروەها  و 
ناساندنی بزووتنەوەی خەڵکی کوردستان و 
و  بیروڕای گشتیی جیهان  بە  خواستەکانی 
ڕاکێشانی سۆز و هاوپشتی بۆالی، پێداگری 
ئاڵوگۆڕەکانی  لە  ئەوەی کوردستان  لەسەر 
سکوالریسم  قەاڵی  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی 
بۆ  هەوڵ  دەبێ.  و  بووە  ژیان  پێکەوە  و 
شیاوی  و  ڕەوا  هاوپەیمانیی  سازکردنی 
پاراستنی  بۆ  ناوچەیی  و  نێونەتەوەیی 

بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستان.
وەکوو  جیهان  زلهێزەکانی  لە  هەندێک 
هاوکاری  و  هاوپەیمان  ڕووسییە  و  چین 
بەتایبەت  کوردستان  داگیرکەرەکانی  هێزە 
بۆ  ئاسۆیەک  و  ئێرانن  حکوومەتی 
بزووتنەوەی  لەگەڵ  کردنیان  دۆستایەتی 

کوردستان نابیندرێ.
لە ئێران هەاڵواردنی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
دەیە  چوار  لە  زیاتر  لە  کوردستان  دژی 
لەدوای  ڕۆژ  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی 
هاوکاتبوونی  بەاڵم  و  کردووە  زیادی  ڕۆژ 
ئیرادەی  و  بەشەکان  هەموو  لە  بزووتنەوە 
گشتی بۆ مافخوازی زیاتر لە جاران پەرەی 
لە  نوێ  دەورەیەکی  موژدەی  و  سەندووە 

خەبات بۆ ڕزگاریی نەتەوەیی دەبەخشێ.

کوردستانی  لە  ئازادیخوازانە  بزووتنەوەی 
بندەستی حکوومەتی ئێران بزووتنەوەیەکی 
مەدەنی و سیاسیی لەخۆ دەگرێ کە لە هەموو 
براوەکانی ئەدەبی، فەرهەنگی، کۆمەاڵیەتی 
بااڵیە.  پۆتانسیێلێکی  خاوەنی  سیاسیدا  و 
ڕۆشنبیریی نەتەوەیی و ئازادیخوازیی بەرین 
کە تێکااڵوی فەرهەنگێکی پێشڕەو بووە و 
ویست و خواستی زەروورەتی هاوئاهەنگی و 
هاوکاریی حیزبە سیاسییەکان لە ئاستێکی 
مەیلی  و  بەستێن  کە  دەبینین  بەرزدایە. 
هاوکاری لە نێوان حیزبە کوردستانییەکاندا 
کە  ئەوەی  سەرەڕای  و  جارانە  لە  زیاتر 
سیاسییەکان  حیزبە  ئەمڕۆی  هەنگاوەکانی 
هێشتا کەم و بچووکن بەاڵم هەمووان لەوە 
هاوکاریی  و  هاوئاهەنگی  کە  گەیشتوون 
بزووتنەوەی  زیاتر پێویستییەکی سەرەکیی 
کوردستان و هەوڵ بۆ ئەو کارە بەستێنێکی 

باشی لەبەردەستدایە.
لەسەرەوە  بابەتانەی  بەو  بەسەرەنجدان 
سیاسی  ڕاپۆرتی  پێکرا  ئاماژەی 
شێوەکاری  و  ئەرک  لەسەر  پێداگریی 
دیاریکراو بۆ دەورەی داهاتووی کۆمەڵە 
لە  دەبێ  شتێک  هەموو  پێش  کردەوە: 
دەورەی داهاتوودا هەوڵ بۆ دامەزراندنی 
لە  ڕەخنەگرانە  و  بنیاتنەر  دیالۆگێکی 
بە  سەبارەت  کوردستان  بزووتنەوەی 
ئەم  الدانەکانی  و  ناڕوون  سیاسەتی 
بزووتنەوە لە قۆناغە جۆراوجۆرەکانیدا، 
و  ئەکتیڤ  چاالکی  دەبێ  ئێمە  بدرێ. 
و  سیاسی  دیالۆگێکی  وەها  ساڵمی 

فیکری بین. دەبێ هەوڵ بدەین کە حیزب 
و ڕێکخراوە سیاسییەکانی کوردستان لە 
پەیوەندیی لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا 
ڕوون  و  ئاشکرا  بە  و  بن  هاوئاهەنگ 
خەڵکی  بەرژەوەندییەکانی  لە  بەرگری 
و  داڕێژن  بۆ  و پالنی  بکەن  کوردستان 
نوێنەرایەتیی ئەو بەرژەوەندییانە بکەن.

لەسەر  پێداگری  مەبەستە  ئەو  بۆ 
لەگەڵ  چڕوپڕتر  پەیوەندییەکی 
سیاسی  ڕێکخراوی  دە  هاوپەیمانیی 
لە  بەرابەری  و  ئازادی  بۆ  )هاوپشتی 
ئێران( کرایەوە. هەوڵ دەدەین بەستێنی 
حیزبە  نێوان  لە  ئیئتیالف  و  هاوکاری 
ناوەندی  بەتایبەت  کوردستانییەکان 
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی 
ڕادەگەیەنین  و  کەین  بەهێزتر  ئێران 
و  هاوکاری  ئاستێکی  هەموو  بۆ  کە 
ئەو  لەگەڵ  یەکگرتن  و  لێکنزیکبوونەوە 
کار  کۆمەڵەوە  ناوی  بە  ڕێکخراوانەی 
دەکەن، ئامادەین. وەکوو هەمیشە هەوڵ 
بۆ هاوکاریی بزووتنەوەی کوردستان لە 
هەموو بەشەکانیدا دەدەین و سەرەڕای 
تاکتیکییەکانمان  و  فیکری  جیاوازییە 
دیکەی  بەشەکانی  حیزبەکانی  لەگەڵ 
بزووتنەوەی  لە  پشتیوانی  کوردستان، 
بەشەکانی  هەموو  لە  کورد  گەڵی 

کوردستان دەکەین.
لە بەشی ڕێکخراوەییدا پلۆنۆم ڕاپۆرتی 
دایە  حیزبی  کۆمیسیۆنەکانی  و  ئۆرگان 
بە  سەرەنجدان  بە  و  لێکدانەوە  بەر 
ڕاپۆرتی سیاسی و ئەگەرە سیاسییەکان 
لە داهاتوودا پێداگری لەسەر ئەم خااڵنە 
کرد و دەستەی کارگێڕی ئەرکدار کرد کە 
گرینگیی تایبەت بداتە ئەو خااڵنە: پێش 
دیسیپلینی  و  هاوپشتی  شتێک  هەموو 
داوا  لەسەرکرایەوە،  تەئکیدی  حیزبی 
ئەندامان  و  و  کادر  هەموو  و  ک،ن  لە 
باڵوکردنەوەی  و  بردنەپێشەوە  بۆ  کرا 
سیاسەتەکان و کاری بەکردەوەی دیکە 
لە دەورەی داهاتوودا لەخۆبردووی زیاتر 
بنوێنی و الدانەکان و بێپڕسنیبییەکان لە 

هەموو ئاستەکاندا لێیان بکۆڵدرێتەوە.

پلۆنۆم پێی وابوو کە پرۆسەی چاکسازی 
حیزبییەکان  ئورگانە  کردنی  کارا  و 
١٢دا  پلۆنۆمی  لە  وەکوو  و  بەتەواوی 
پێش.  نەچووەتە  کرابوو  دیاری 
بەتایبەت گرینگیدان بە کار لە ڕێکخراوی 
لەگەڵ  چر  پەیوەندیی  و  واڵت  ناوخۆی 
بەکارهێنانی  و  مەدەنی  بزووتنەوەی 
ئامرازەکانی دونیای مەجازی بە الپەرە 
کۆمەاڵیەتییەکان و چاالککردنەوەی کادر 
لە دەرەوەی واڵت  ئەندامانی کۆمەڵە  و 
بۆ هاوخەتتی لەگەڵ چاالکیە سیاسی و 
مەدەنیەکان لە ناوخۆی واڵت پەیوەندیی 
مەدەنی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  کارانە  ئەم 
پلۆنۆم  کرایەوە.  لەسەر  تەئکیدی 
بە  عومەری  هاوڕێ  ڕاپۆرتەکەی 
و  قەرا  و  کرد  پەسەند  دەنگ  تێکڕای 
بڕیاری دیکەشی لە ژێر ڕێنموونییەکانی 

ڕاپۆرتەکە پەسەند کرد.
هەڵبژاردنی دەستەی کارگێڕ و سکرتێری 
بوو  پلۆنۆم  دوابابەتی  کۆمەڵە  گشتیی 
وەکوو  هاوڕێیان  لە  کەس   ٥ تێدا  کە 
هاوڕی  و  کارگێڕ  دەستەی  ئەندامانی 
سکرتێری  وەکوو  ئیلخانیزادە  عومەری 

گشتی هەڵبژرێردران.
کۆمەڵەی  کارگێڕی  دەستەی 

زەحمەتکێشانی کوردستان
هەتاوی  ١٤00ی  جۆزەردانی  ١١ی 
٢0٢١ی  مەی  مانگی  ٣١ی  ڕێککەوتی 

زایینی

ڕاگەیاندنی کۆتایی پلۆنۆمی 1٣ی کومیتەی ناوەندیی کۆمەڵە
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بەشی دوویەم

پاش چەند مانگ لە دەسپێکی ساڵی تازە لە ئێران 
بە  ئیسالمی  کۆماری  دامودەزگاکانی  پێویستی  و 
بوودجە و پارەی دیاری کراوی سااڵنە بۆ راپەڕاندنی 
ئەرکەکانیان دەوڵەت و بانکی ناوەندی کە بەرپرسن 
لەو بابەتەدا ڕوبەڕوویی کۆمەڵێک گرفت و کێشەی 
کۆرۆنا  پەتای  گشتگیریی  لەوانە  بونەتەوە  گەورە 

، گەمارۆکانی ئەمریکا ، هەرەشەکانی رێکخراوەی 
و  ئیدارات  لە  گەندەڵی   ، ئێف  تی  ئەی  ئێف 
لەگەڵ  بۆیە  لەم چەشنە.  گەورە  چەندین کێشەی 
هێشتا  تازە  ساڵی  لە  مانگ  چەند  بوونی  تێپەر 
و  بودجە  پێویست  گوێرەی  بە  نەیانتوانیوە 
پێداویستی دام و دەزگاکان و ئیدارات دابین بکەن 
بە تایبەت پێداویستی و پارەی مانگانەی ئەرتەش 
هۆکارێکی  بوەتە  ئەوەش  نیزامییەکان،   هێزە  و 

گرینگ کە تەنانەت ئەو بەشەی دانیشتوانی ئێران 
بەشێکی  و  بوون  ئیسالمی  کۆماری  پارێزەری  کە 
گر  رەخنە  ببنە  دارن  دەرەجە  و  چەکدار  زۆریان 
واز  پۆل  پۆل  و  بکەن  سیاسەتەکانی  دژایەتی  و 
ئەمانە خولی  هەموو  گەڵ  لە  بێنن  کارەکانیان  لە 
دوازدەهەمی سەرۆکایەتی کۆمار، لە  ئێراندا رو لە 
کۆتاییە و مەودایکی کەم ماوە تا هەڵبژاردنەکانی 

خولی سێزدەهەمی سەرۆکایەتی کۆمار.
کۆماری  پێشویی   هەڵبژاردنەکانی  شانۆی  لە   
سەرۆک  بە  بوو  ڕۆحانی  حەسەن  کە  ئیسالمیدا 
کۆمار لەگەڵ هاتنە سەر کار و دیاری کردنی کابینە 
خەیاڵیان  و  گەورە  دروشمی  کۆمەڵێک  نوێیەکەی 
هەموو  سەری  چارە  کلیلی  گوایە  کە  خەڵکدا  بە 
نەهامەتی و گرفتەکانی کۆمەڵگا و ژیانی خەڵکیان 
پێیە و لە ماوەیکی کوورتدا هەموو شتێک چارەسەر 
سەر  بە  چاوێک  کورتی  بە  گەر  بەاڵم  دەکەن 
کارکردیاندا بخشێنین بۆمان دەر دەکەوێ کە نەک 
کێشە و گرفتەکانی خەڵک و کۆمەڵگایان چارەسەر 
هەموو  لە  دۆخەکەیان  بەرابەر  دەیان  بگرە  نەکرد 
بوارێکەوە خراپتر کرد گەندەڵی لە دام و دەزگاکانی 
کۆماری ئیسالمیدا چەندین بەرابەر بوون ، ژیان و 
گوزەرانی خەڵک هاتە نزمترین ئاست لە ماوەی سەد 
ساڵی رابردودا ، هەژاری و بێکاری گەیشتە لووتکە 
هۆشبەرەکان  مادە  بە  بووان  گیرۆدە  تەمەنی   ،
گەیشتە دوازدە ساڵ ، زیندان و بەندیخانەکان پڕ 
بوون لە رەخنەگران و ئازادیخوازان و هەزاران گرفت 
و نەهامەتی دیکە لەگەڵ هاتنە سەرکاری دەوڵەتی 

بە ناو هیوا و تەدبیر بەرۆکی خەڵکیان گرت.  
شانۆی  وادەی  بونەوەی  نزیک  لەگەڵ  ئێستاش 
هەڵبژاردنەکان دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی بە 
دوای رێگا چارەیکدا دەگەڕێن بۆ بەشداری گەالنی 
ئێران لە شانۆی هەڵبژاردنەکاندا لە بەر ئەوەیکە بە 
وەک  کات  هیچ  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  درێژای 
ئێستا سەرجەم گەالنی ئێران و چین و توێژەکان 
پرۆسەی  بایکۆتی  ئاشکرا  بە  و  دەنگ  یەک  بە 
هەڵبژاردن و دەنگدانیان نەکردووە و هیچ کات تا 
ئەم رادەیە بێ هیوا نەبوون زۆربەی شرۆڤەکارەکان 
هەڵبژاردنەکانی  لە  کە   باوەڕەن  ئەو  سەر  لە 
لە چل  دەبێ  بەشداری  رێژەی  کەمترین  ئەمساڵدا 

ساڵی ڕابردودا .
دەگەڕێتەوە  سەراسەریە  بایکۆتە  ئەم  هۆکاری 

و  گوزەران  باری  ڕادەبەدەری  لە  خراپی  بۆ 
لە  ژێردەستەکان،  نەتەوە  سەر  بۆ  گوشار  ژیان، 
چاالکیی  بەر  لە  الوان  لە  کۆمەڵێک  سێدارەدرانی 
سیاسی و ناڕەزایەتی دەربڕین، ماندووبوونی خەڵک 
لە وادە و دروشمە درۆینەکانی سەرۆک کۆمارەکانی 
پێشوو، دەرکەوتنی ئەو بەڵگانە کە نیشان دەدات 
سروەت و سامانی خەڵکی ئێران  دەدرێ بە حزبۆاڵ 
، حەشدی شەعبی ، حۆسیەکان و گرووپە چەکدارە 

لە  ئیسالمی   کۆماری  بە  سەر  تیرۆریستەکانی 
ئابووریدا  دۆخی  خراپترین  لە  خەڵک  کە  کاتێکدا 

ژیان بە سەر دەبەن و چەندین هۆکاری دیکە .
کۆماری ئیسالمی لە ئێستادا دوو رێگای گرتووەتە 
کە  ئێستای  دۆخەی  لەم  بوونی  دەرباز  بۆ  بەر 
یەکەم  نابێ  سەرکەوتوو  هیچکامیاندا  لە  بێگومان 
پالنی ئەوەیە کە بەر لە هەڵبژاردنەکان گەمارۆکانی 
ئابووری  دۆخی  و  نەمێنن  ئێران  سەر  لە  ئەمریکا 
خەڵک تا ڕادەیەک باش بێ و لەم رێگایەوە خەڵک 
بێنێتە پای سندوقەکانی دەنگدان بۆ ئەو مەبەستەش 
دیپلۆماتکارەکانیان  مانگێکە  لە  زیاتر  ماوەی 
بە  ژێر  خۆیان  خەیاڵی  بە  کە  ڤیەن  بۆ  ناردووە 
بەرجام  لە  بەشدار  واڵتانی  ناوجیکاریی  بە  و  ژێر 
هەڵبژاردنەکان  پێش  ڕووسیا  تایبەتیش  بە  و 
لەگەڵ ئەمریکا و ئیدارەی بایدێن بگەنە رێککەوتن 
ماوەی  لە  ئەوەیکە  بەاڵم  البەن  گەمارۆکان  و 
ئیدارەی  بەرپرسانی  هەڵوێستەکانی  لە  رابردودا 
تەنانەت  کە  ئەوەیە  دەرخەری  بیسراوە  بایدێن 
ئەگەر رێککەوتنیش بکرێ پرۆسەیکی چەند مانگە 
کەم  بە  ئەمریکا  پێشتر  کە  بۆنەوە  بەو  دەخاینێ 
دەبوو  رازی  ئۆرانیۆم  پیتاندنی  رێژەی  کردنەوەی 
کۆماری  بۆ  تازەی  مەرجی  کۆمەڵێک  ئێستا  بەاڵم 
ئیسالمی دیاری کردووە لەوانە ئازاد کردنی زیندانیە 
لە  کە  ئەمریکیەکان  ئێرانییە  و  ئەمریکاییەکان 
واڵتە،  ئەو  بۆ  گەڕانەوەیان  و  ئێرانن  زیندانەکانی 
بابەتی مافی مرۆڤ، راگرتنی بەرنامەی مووشەکیی 
قودس  سوپای  دەسبەردانی  و  پاسداران  سوپای 
ناوەراست  رۆژهەاڵتی  لە  تونداژۆکانی   گرووپە  لە 
و راگرتنی ناردنی هاوکاری ماڵی و تەسڵێحاتی بۆ 

ئەو گرووپانە . 
بە دڵنیاییەوە ئەم مەرجانە کە ئیدارەی بایدێن 
بۆ  گەمارۆکان  سەرجەم  البردنی  بەرامبەر  لە 
الیەن  لە  کردووە  دیاری  ئیسالمی  کۆماری 
بریاردەری سەرەکیی سیاسەتەکانی  و  دارێژەر 
دیپلۆماتکار  تیمی  و  ئیسالمی  کۆماری 
رەت  و  ناکرێ  قەبووڵ  خامنەیی  عەلی  واتە 
دەکرێنەوە کە واتە لە نێوان کۆماری ئیسالمی 
و ئەمریکا رێککەوتن ناکرێ و ئەم پالنەی بۆ 
سەر  تێکەوتووە  کە  دۆخەی  لەو  دەربازبوونی 
ئێف  رێکخراوی  دیکەشەوە  الیکی  لە  و  ناگرێ 
بەر  لە  گەورەیە  لەمپەرێکی  ئێفیش  تی  ئەی 

دەم کۆماری ئیسالمی . پالنی دووەمی کۆماری 
ڕووسیا  و  چین  بە  بەستنە  پشت  ئیسالمی 
بەاڵم لە راستیدا ئەوەیکە بۆ هەمووان ڕوون و 
ئاشکرایە ئەو دوو دەسەاڵتە تەنیا بەرژەوەندیی 
واڵتە  دوو  ئەو  سیاسەتی  گرینگە.  بۆ  خۆیان 
وایە گەر هاوکاری کۆماری ئیسالمیش بکەن لە 
بەرامبەردا چەندین بەرابەر سودیان ئەوێ وەک 
وردە  دنیا   چاوی  پێش  لە  ئێستادا  لە  چۆن 
دەریاکانی  تەنانەت  و  وردە خەریکن شارەکان 
کۆتایدا  لە  بەاڵم  دەکەن  تااڵن  و  داگیر  ئێران 
لەو  ئیسالمی  کۆماری  نییە  توانایاندا  لە 
دوو  ئەو  بکەن  دەرباز  تێکەوتووە  کە  دۆخەی 
دەسەاڵتە بەرژەوەندیی خۆیان ناکەنە قوربانیی 
واتە  کە  ئێران.  حکوومەتی  بەرژەوەندییەکانی 
بۆ  دایانڕشتووە  کە  پالنەی  دوو  لەو  کام  هیچ 
دەکەن  بۆ  کاری  و،  دۆخەکە  لە  دەربازبوون 
سەر ناگرێ و کۆماری ئیسالمی بە تەواو مانا 
لە لێواری ڕووخاندایە و هیچ دەسەاڵتێک و هیچ 
بە  ئاڵوگۆر  ناتوانێ  گۆڕینێک  سیاسەت  جۆرە 

سەر دۆخەکەدا بێنێ. 

کۆماری ئیسالمی لە لێواری ڕووخاندا 

کۆماری ئیسالمی لە ئێستادا دوو مانی مەلەک

رێگای گرتووەتە بەر بۆ دەرباز بوونی 

لەم دۆخەی ئێستای کە بێگومان لە 

هیچکامیاندا سەرکەوتوو نابێ یەکەم 

پالنی ئەوەیە کە بەر لە هەڵبژاردنەکان 

گەمارۆکانی ئەمریکا لە سەر ئێران 

نەمێنن و دۆخی ئابووری خەڵک تا 

ڕادەیەک باش بێ و لەم رێگایەوە 

خەڵک بێنێتە پای سندوقەکانی دەنگدان 

بۆ ئەو مەبەستەش ماوەی زیاتر لە 

مانگێکە دیپلۆماتکارەکانیان ناردووە 

بۆ ڤیەن کە بە خەیاڵی خۆیان ژێر بە 

ژێر و بە ناوجیکاریی واڵتانی بەشدار 

لە بەرجام و بە تایبەتیش ڕووسیا 

پێش هەڵبژاردنەکان لەگەڵ ئەمریکا 

و ئیدارەی بایدێن بگەنە رێککەوتن 

و گەمارۆکان البەن بەاڵم ئەوەیکە لە 

ماوەی رابردودا لە هەڵوێستەکانی 

بەرپرسانی ئیدارەی بایدێن بیسراوە 

دەرخەری ئەوەیە کە تەنانەت ئەگەر 

رێککەوتنیش بکرێ پرۆسەیکی چەند 

مانگە دەخاینێ بەو بۆنەوە کە پێشتر 

ئەمریکا بە کەم کردنەوەی رێژەی 

پیتاندنی ئۆرانیۆم رازی دەبوو بەاڵم 

ئێستا کۆمەڵێک مەرجی تازەی بۆ 

کۆماری ئیسالمی دیاری کردووە لەوانە 

ئازاد کردنی زیندانیە ئەمریکاییەکان و 

ئێرانییە ئەمریکیەکان کە لە زیندانەکانی 

ئێرانن

 لە شانۆی هەڵبژاردنەکانی پێشویی  
کۆماری ئیسالمیدا کە حەسەن 

ڕۆحانی بوو بە سەرۆک کۆمار لەگەڵ 
هاتنە سەر کار و دیاری کردنی کابینە 
نوێیەکەی کۆمەڵێک دروشمی گەورە 
و خەیاڵیان بە خەڵکدا کە گوایە کلیلی 

چارە سەری هەموو نەهامەتی و 
گرفتەکانی کۆمەڵگا و ژیانی خەڵکیان 
پێیە و لە ماوەیکی کوورتدا هەموو 

شتێک چارەسەر دەکەن بەاڵم گەر بە 
کورتی چاوێک بە سەر کارکردیاندا 
بخشێنین بۆمان دەر دەکەوێ کە 
نەک کێشە و گرفتەکانی خەڵک و 
کۆمەڵگایان چارەسەر نەکرد بگرە 

دەیان بەرابەر دۆخەکەیان لە هەموو 
بوارێکەوە خراپتر کرد گەندەڵی لە 

دام و دەزگاکانی کۆماری ئیسالمیدا 
چەندین بەرابەر بوون ، ژیان و 

گوزەرانی خەڵک هاتە نزمترین ئاست 
لە ماوەی سەد ساڵی رابردودا ، 
هەژاری و بێکاری گەیشتە لووتکە 
، تەمەنی گیرۆدە بووان بە مادە 

هۆشبەرەکان گەیشتە دوازدە ساڵ 
، زیندان و بەندیخانەکان پڕ بوون 
لە رەخنەگران و ئازادیخوازان و 

هەزاران گرفت و نەهامەتی دیکە 
لەگەڵ هاتنە سەرکاری دەوڵەتی بە 
ناو هیوا و تەدبیر بەرۆکی خەڵکیان 
گرت.له  راستی دا، لە دنیای ئەمرۆدا 

هەر رژیمێکی دیکتاتۆڕی ناچارە 
کە بۆ پاراستنی دەسەاڵتەکەی وا 
پێشانبدات کە خاوەنی پشتیوانەی 
دەنگی خەڵک و پشتگیری زۆرینەیە. 

ئەمە سەبارەت بە دیکتاتۆڕی 
مەزهەبی ئیسالمیش ڕاستە. ئەمرۆ 
دوای تێپەڕبوونی٤٢ ساڵ حاکمیەت 
و بەرەو روو بوونەوە لەگەڵ گەلێک 
گیروگرفتی سیاسی و ئابووری، ئەم 
ڕژیمە لە هەر کاتێک زیاتر پێویستی 
بە دەنگی خەڵکە كه  لە ڕێگای بەرپا 

کردنی وەها شانۆیەکەوە ده سته به ری 
كات. بەشداری بەرینی خەڵک لەم 

بەناو ” هەڵبژاردنەدا” ئەم پشتیوانیە 
دابین دەکات و ڕژیم دەبوژێنێتەوە.
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ھەڵبژاردن بێ  ھەڵبژاردن 

ترین  سەرنجڕاکێش  لە  یەکێک  رۆژانەدا  لەم 
بابەتان هەڵبژاردنە گاڵتەجاڕ و فەرمایشیەکەی 
کۆماری ئیسالمیە، کە بە وتەی تەنانەت خودی 
نیوەی  ال  زیاتر  پۆستەش  ئەم  پاڵێوراوانی 
پای  بڕۆنە  نین  ئامادە  تەنانەت  ئێران  خەڵکی 
لە  بەوەیکە  بگات  چ  تا  دنگدان  سندووقەکانی 
و  گەندەڵ  حکومەتیە  مۆرە  چەند  ئەم  نێوان 

جینایەتکارەدا بیانهەوێ کەسێک هەڵببژێرن.
دەسەاڵتی  سەر  بە  کورت  چاوخشاندنێکی  بە 
ئێراندا،  بە سەر  ئیسالمی  کۆماری  ٤٣ ساڵەی 
دەبینین کە گەالنی بندەست و چەوساوەی ئەو 
ناخۆشیان  و  رەش  رۆژگارێکی  چەندەها  واڵتە 
هەمووە  ئەم  بوونی  کەڵەکە  و  کردووە  تێپەڕ 
خەڵکی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  کە  نەهامەتیەی 
لە  ئۆقیانووسێک  دەبێتە  چۆن  خولقاندووە، 
خەڵک  کۆمەاڵنی  بێزاریی  و  رەق  و  نەفرەت 

بەرانبەر بەو رژیمە.
مەزنە  قەیرانە  ئەو  بدەینە  سەەرنج  ئەگەر 
کە  سیاسیانەی  و  کۆمەاڵیەتی  ئابووریی، 
کۆماری ئیسالمی قورسایەکەی خستووەتە سەر 
کۆماری  کە  دەردەکەوێت  بۆمان  ژیانی خەڵک، 
ئیسالمی تا چ ئاستێک دەسەاڵتێکی جینایەتکار 

و دژە خەڵکیە.
کۆماری  گەیشتنی  دەسەاڵت  بە  سەرەتای  لە 
ئیسالمی تا ئەمڕۆ، نرخی کەلوپەلە سەرەکیەکانی 
ژیانی خەڵک نزیک دوو هەزار قات گرانتر بووە 
و رۆژ لە دوای رۆژ ئام هەاڵوسانە بێ سنوورتر 
دەکاتەوە،  بچووکتر  خەڵک  سفرەی  و  دەبێت 
نرخی کرێ خانوو و خانوو کڕین بە میلیۆن قات 
ژێرخانە  هەموو  بینیوە،  بەخۆیەوە  هەاڵوسانی 
کەرتی  و  داڕماون  واڵتە  ئەو  ئابووریەکانی 
سەقەت  تەواوەتی  بە  ئابووریی  و  پیشەیی 
بووە و هەموو رۆژێک بە لێشاو رێژەی بێکاران 
بنەما  دەکات،  زیاد  مافخوراو  کرێکارانی  و 
ئێران  کۆمەڵگای  لە  ئەخالقیەکان  و  ئینسانی 
تووشی خەساری چارهەڵنەگر بووە و بە سەدان 
لە  بە هۆی کێشەی جۆراوجۆرەوە  هەزار کەس 

لە  و  کراون  بەند  ئیسالمی  رژیمی  زیندانەکانی 
بە  زیندانی  و  زیندان  رێژەی   ٥٧ ساڵی  چاو 
سەدان قات زیادی کردووە و هەموو رۆژێک تاوان 
و جینایەت لەو کۆمەڵگایەدا هەر لە توندوتیژی 
شەڕ،  دزی،  مندااڵن،  و  ژنان  بە  بەرانبەر 
مادەهۆشبەرەکان، کێشەی ئایینی و هتد... روو 

لە زیاد بوونە و هۆکاری سەرەکی ئەم دۆخەش 
لە  ئیسالمیە،  کۆماری  دەسەاڵتی  خودی  هەر 
وەکوو  ئیسالمی  کۆماری  نێودەوڵەتیدا  ئاستی 
جیهاندا  لە  تیرۆریسم  پاڵپشتی  سەرەکیترین 
دەناسرێتەوە و هەر بەم بۆنەوە هەر کەسێک کە 
روانگەیەکی  بێت  ئێرانی  ناسنامەیەکی  هەڵگڕی 
ئەمنیەتی و تیرۆریستی لە سەرە و لەە هەمان 
سەرەکیترین  لە  یەکێک  وەکوو  ئێران  کاتدا 
بۆ  مادەهۆشبەرەکان  ترانزیتی  مافیاکانی 
دەناسرێتەوە،  ئۆرووپا  و  ناواڕاست  رۆژهەاڵتی 
پارەی خەڵکی رەشوڕووتی ئەو واڵتە بۆ تەیار 
کردن و هاندانی گرووپە تێرۆریستیەکان تەرخان 
دەکرێت و داڵدەدانی تێرۆریسم بۆ خراپکاری لە 
واڵتانی دیکە و نانەوەی ئاژاوە و پێڕەو کردنی 
سیاسەتێکی دۆڕاوی نێودەوڵەتی بەشێکی دیکە 
لە کارنامەی پڕ ال جینایەتی کۆماری ئیسالمیە و 
ئەم سیاسەتە چەوتە لە ماوەی سااڵنی رابردوودا 
واڵتان  لە  زۆرێک  خەڵکی  بێزاریی  و  نەفرەت 
لەوانە عێراق، لوبنان، سووریە و ئەفغانستان لە 
لەو  ئێران  تێرۆریستیەکانی  دەستێوەردانە  دژی 

واڵتانەی لێ کەوتووەتەوە.
کێشەی  سەدان  و  چارەهەڵنەگرانە  گرفتە  ئەم 
ساڵ   ٤٣ بەرهەمی  دیکە،  درشتی  و  ورد 
دەسەاڵتی تا سەر ئێسقان جینایەتکار، دیکتاتۆر 
بە  کە  ئێرانە  ئیسالمی  کۆماری  تیرۆریستی  و 
درۆ  جینایەت،  بڕ،  و  کوشت  بە  بەستن  پشت 
هێناوە،  ئەمڕۆ  بە  تا  رژیمەی  ئاو  فریوکاری  و 
بەاڵم بە هۆی مافیایی بوونی ئەو دەسەاڵتە و 

گەندەڵی و شکستی سیاسەتە سەرەڕۆیانەکانی 
چ لە ئاستی ناوخۆیی و چ لە ئاستی دەرەکیدا، 
کۆماری ئیسالمی تا لێواری هەڵدێر و لەنێوچوون 
بێ  ئەمساڵ  دڵنیایەوە  بە  و  ناوە  پێوە  پاڵ 
رەونەقترین و ساردترین نمایشی گاڵتەجاڕانەی 
هەڵبژاردن لەو واڵتە دەبێ و ئیتر نە هەڕەشە و 
گوڕەشەکانی بناژۆخوازەکان و نە زمان لووسی 
ئیسالحخوازەکان ناتوانێ خەڵک ڕاکێشێتە پای 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  و  دەنگدان  سندووقەکانی 
وەزاڵەهاتووی ئەو واڵتە بۆ دەرفەتێک دەگەڕن 
کە نەفرەتی دەیان ساڵەی خۆیان بۆ سڕینەوەی 
یەکجاریی ئاسەواری دەسەاڵتی رژیمی ئیسالمی 
خرۆشان بکەن و گورزێکی کوشندە و کاریگەر 
بدەن  رژیمە  ئەو  ڕزیوی  و  الواز  جەستەی  لە 
گەالنی  هەم  و  ئێران  بندەستی  گەالنی  هەم  تا 
سیاسەتی  دەست  بە  ناوچەکەش  دیکەی 
جینایەتکارانەی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە بۆ 

هەەتا هەتایە رزگاریان ببێت.

ئێران

کاک  گیانبەختکردنی  بۆنەی  بە  جۆزەردان  ٣١ی 
خانەی موعینی یەکەم پێشمەرگەی گیانبەختکردووی 
کۆمەڵە  پێشمەرگەی  ڕۆژی  وەکوو  کۆمەڵە، 

ناودێرکراوە.
لە مێژووی خەباتی ئاشکرای کۆمەڵەدا بە هەزاران 
بوون،  پەیوەست  کۆمەڵەوە  ڕیزەکانی  بە  کەس 
گەلێک کاریگەری و تەئسیری گەورەیان لەسەر جەو 
و  بووە  کوردستان  کۆمەڵگای  سیاسیی  فەزای  و 
تۆمار  ئازایەتییان  و  قارەمانەتی  داستانی  هەزاران 
کردووە و بەسەدان کەسیان گیانیان بەختکردووە و 

ژمارەیەکی زۆریش بریندار و کەمئەندام بوون. 
مێژووی پێشمەرگایەتیی کۆمەڵە پڕە لە دەسکەوتی 
پێشمەرگەی  ناوی  و  گەورە  و  شانازی  جیگەی 
ئااڵوە  بەنرخ  چەمکی  و  مانای  گەلێک  لە  کۆمەڵە 
بۆ  تازەی  و شتی  داهێنان  کۆمەڵە  پێشمەرگەی  و 
کورد  چەوساوەی  گەلی  ڕزگاریخوازانەی  خەباتی 
هەبووە کە دوو خاڵی هەرە بەرچاویان ناسراوبوونی 
و  کرێکاران  پشتیوانی  بە  کۆمەڵە  پێشمەرگەی 
بەشداریی  هەروەها  و  کوردستان  زەحمەتکێشانی 

ژنان لە ڕیزی پێشەوەی خەباتدا بوون.
پێشمەرگەکانی کۆمەڵە لە مێژووی چاالکیی خۆیاندا 
شانازیی ئەوەیان بۆ خۆیان تۆمارکرد کە هاوشان و 
هاوخەمی خەڵکی هەژار و چەوساوە بوون و جێگەی 
متمانە و بڕوای خەڵکی کوردستان بوون. سەداقەت و 
پاک و خەمخۆریی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە بۆ خەڵک 

یەکسانی  بە  بڕوایان  و  تێگەیشتنی دروست  لە  کە 
و عەداڵەت و مافی خەڵک بۆ ڕزگاری و ئازادییەوە 
و  خۆشەویستی  هۆی  بووەتە  گرتووە،  سەرچاوەی 

ڕێزیان لە نێو خەڵکدا.
کۆمەڵە  پێشمەرگەی  چاالکیی  ئەمڕۆی  دۆخی 
جیاوازیی زۆری لەگەڵ دۆخی دەورەی ڕابردوو هەیە، 

ئاڵوگۆڕی  سەرەڕای  خەباتکارانەکان  ئەرکە  بەاڵم 
پێشمەرگەی  شانی  لەسەر  هەر  چاالکی  دۆخی 

کۆمەڵە ماون. 
پێشمەرگەی کۆمەڵە دەبێ بە پابەندبوون بەو بایەخ 
و ئەرزیشانەی کۆمەڵە و پێشمەرگەی کۆمەڵە پێوەی 
و  تایبەتمەندییەکان  لە  تێگەیشتن  بە  و  ناسراون 
و  ئەمڕۆ  بۆ  خۆی  ئەمڕۆ،  خەباتی  تایبەتی  دۆخی 
داهاتووی خەباتی ڕزگاری خوازانە، عەداڵتخوازانە و 

یەکسانیخوازانە لە کوردستان ئامادە بکا. 
بە بەهێزکردنی ئەو خااڵنەی لە مێژووی پێشمەرگەی 
وەرگرتن  دەرس  بە  و  شانازین  جێگا  کۆمەڵەدا 
خەباتێکی  بۆ  خۆمان  کەموکورتییەکانمان،  لە 

پڕدەسکەوتتر تەیار دەکەین.
پیرۆزە ٣١ی جۆزەردان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

دواڕۆژ 

بەڕێز بێ ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

لە سەرەتای بە دەسەاڵت گەیشتنی 
کۆماری ئیسالمی تا ئەمڕۆ، نرخی 

کەلوپەلە سەرەکیەکانی ژیانی خەڵک 
نزیک دوو هەزار قات گرانتر بووە 
و رۆژ لە دوای رۆژ ئام هەاڵوسانە 

بێ سنوورتر دەبێت و سفرەی 
خەڵک بچووکتر دەکاتەوە، نرخی 

کرێ خانوو و خانوو کڕین بە میلیۆن 
قات هەاڵوسانی بەخۆیەوە بینیوە، 
هەموو ژێرخانە ئابووریەکانی ئەو 
واڵتە داڕماون و کەرتی پیشەیی 
و ئابووریی بە تەواوەتی سەقەت 
بووە و هەموو رۆژێک بە لێشاو 

رێژەی بێکاران و کرێکارانی مافخوراو 
زیاد دەکات، بنەما ئینسانی و 

ئەخالقیەکان لە کۆمەڵگای ئێران 
تووشی خەساری چارهەڵنەگر بووە 
و بە سەدان هەزار کەس بە هۆی 

کێشەی جۆراوجۆرەوە لە زیندانەکانی 
رژیمی ئیسالمی بەند کراون و لە چاو 
ساڵی ٥٧ رێژەی زیندان و زیندانی 
بە سەدان قات زیادی کردووە و 
هەموو رۆژێک تاوان و جینایەت 

لەو کۆمەڵگایەدا هەر لە توندوتیژی 
بەرانبەر بە ژنان و مندااڵن، دزی، 
شەڕ، مادەهۆشبەرەکان، کێشەی 

ئایینی و هتد... 

فیرووز مامۆیی
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٢٦ی  چوارشەممە  رۆژی    ئێوارەی 
بە  جەلیلی«ش  »سەعید   ،١٤00 جۆزەردانی 
هەڵبژاردنی  لە  ڕەئیسی«  »ئیبراهیم  قازانجی 
سەرۆک کۆماری ئێران کشایەوە. ڕێبەری کۆماری 
لەهەڵبژاردن دا  دەنگ نەدان  دەڵێت  ئیسالمیش 

بەواتای دووربوونەوەیە لە حکومەت.
بە  کە  کاندیدە  دووەمین  جەلیلی  سەعید 
وهۆکارەکەشی  دەکشێتەوە  ڕەئیسی  قازانجی 
ڕێک وەک »عەلیڕەزا زاکانی« گەڕاندووەتەوە 
لەم خولەی  ڕەئیسی  لە  پێشوازیی خەڵک  بۆ 

هەڵبژاردن دا.
خۆی  هەوڵی  دووایین  وەک  خامەنەیی،  عەلی 
داوای  دیکە  جارێکی  خەڵک  هاندانی  بۆ 
ئەمریکی  وتی: »میدیا  و  دەنگ بدەن  لێ کردن 

بۆ  دەکوژن  خۆیان  خەریکن  یئنگلیزییەکان  و 
کەم  هەڵبژاردن  لە  بەشداری  ڕێژەی  ئەوەی 
خەڵک  دەنگ دانی  ڕێژەی  ئەگەر  بکەنەوە، 
چڕتر  بۆسەرمان  دوژمن  فشارەکانی  کەم بکات 

دەبێت.«
رۆژی   سەرلەبەیانی  مێهرعەلیزادە«ش  »مۆحسن 
سەرۆک کۆماری  هەڵبژاردنی  لە  چوارشەممە 
کشایەوە، »عەبدولناسر هیمەتی« کشانەوەی ئەو 

کاندیدەی بەباش زانیوە و پێشوازیی لێکردووە.
هەینی  ڕۆژی  ئێران  سەرۆک کۆماریی  هەڵبژاردنی 
٢٨ی جۆزەردانی ١٤00 بە بەشداریی پێنج کاندید 

بەڕێوەدەچێت.
ئەمیرحسێن  ڕەزایی،  موحسن  رەئیسی،  ئیبراهیم 
چوار  هیمەتی  عەبدولناسر  و  هاشمی  قازی زادە 
کاندیدی خولی ١٣یەمی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری 

ئێرانن.
ناوەندی ڕاپرسیی »ئیسپا« لە دووایین ڕاپۆرتی دا 

ئاشکرای کرد کە تەنیا ٤٢%ی دەنگدەرانی لێوەشاو 
لەم خولەی هەڵبژاردن دا بەشداری دەکەن..

هەڵبژاردنی  لە  کە  لەکاتێک دایە،  ئەوانە  هەموو 
هەموو  لە  بەهێزترە  بایکۆت  دەنگی  ئەمساڵ دا 
هەڵبژاردنەکانی دیکە، چاودێرانی سیاسی ئەوە بە 
لەناو  ئیسالمی  کۆماری  ڕەوایەتی  لەدەست چوونی 

کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران دا دەزانن.

باڵێکی الوازی ڕیفۆرمخوازەکانی ئێرانیش بایکۆتی 
ئەوە  بانگەشەی  و  دەزانن  هەڵە  بە  هەڵبژاردن 
لەم  هەڵبژاردن  بایکۆت کردنی  بە  کە  دەکەن، 
خولەدا سەردەمی کۆماریی لە ئێران کۆتایی دێت.

داواکاری خامەنەیی لە خەلک بۆ دەنگ دان و کشانەوەی زۆربەی 
بەربژێرەکان بە قازانجی رەئیسی 

بەشداریی  پرۆسەی  وەک  هەڵبژاردن 
دیاریکردنی  بۆ  دەسەاڵت  لە  خەڵک 
کۆمەڵگا،  سیاسیی  چارەنووسی 
یەکێک لە گرینگترین گۆڕانکارییەکانی 
هەر  کردووە  وای  ئەمە  و  مێژووە 
یان  باوەڕمەند  سیاسیی  ڕێبازێکی 
بۆ شەرعیەت  بەم چەمکە،  بڕوا  بێ 
بەتایبەت  خۆی  بوونی  بە  بەخشین 
پەیوەندیی  چوارچێوەی  لە 
بەپێی  بدات  هەوڵ  نێودەوڵەتیدا، 
بهێنێت.  بەکاری  خۆی  پێوەرەکانی 
کردووە  ئەمڕۆی  دنیای  ئەمەش  هەر 
هەمەڕەنگ  شانۆیەکی  تەختەی  بە 
کە تێیدا هەر ڕێباز و ئایدۆلۆژیایەک 
هەڵبژاردن،  بۆ  خۆی  پێناسەی  بە 
دیمەنێک بەو ناوە بخاتە بەر چاو و 

نمایشێک بخاتە ڕێ.
هەر بەم پێیە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
لە  هەڵبژاردن  ئیسالمیشدا،  کۆماری 
دەسەاڵتەوە  ئەم  ڕۆژەکانی  یەکەم 
نمایشی  بۆ  بووە  شانۆیەک 
هەوڵ  و  دەسەاڵتەکە  شەرعیەتی 
دراوە وەک فاکتەرێک لە پەیوەندیی 
لە  و  بهێنرێت  بەکار  نێودەوڵەتیدا 
بە  بدات  رەوایی  ناوخۆشدا  ئاستی 
سەرکوت و داپڵۆسین و کپ کردنی 
دەنگی نەیار و تەنانەت تەبا بەاڵم نا 

هاوئاهەنگ.
یەکەمین  لە  هەر  لەوەی  جیا 
کۆماری  مێژووی  هەڵبژاردنەکانی 
بۆ  سەرەکی،  هەوڵی  ئیسالمییەوە 
وەالنان و دوور خستنەوەی نەیاران و 
تەنانەت یارانی ڕەخنەگری دەسەاڵتی 
یەک  دوای  لە  یەک  بووە،  ئایینی 
زیاتر  بۆ  هەوڵەکان  پرۆسەیەدا  لەم 
یەکدەست کردن و یەک ڕەنگ کردنی 
کۆێ بەڕێوەبەرانی حکوومەت بووە و 

بەمجۆرە هەڵبژاردن دوای هەڵبژاردن 
لەم  متمانە  جێ  کەسانی  بازنەی 
لەگەڵ  و  بووە  تەسکتر  شانۆیەدا 
لە  تر  بەشێکی  نوێ،  خولێکی  هەر 

بۆ  و  خراونەتەوە  دوور  هاوقەتاران 
ئەم خولەی سەرۆککۆماری، تەنانەت 
بازنەکە هێندە تەسک کراوەتەوە کە 
کەسانی پلە یەک و دوو و سێی رەوتە 

ناهاوئاهەنگەکانیشی لێ دەرخراوە.
بێبڕوایی کۆماری ئیسالمی بە مافی 
الیەنگرانی  بۆ  تەنانەت  هەڵبژاردن 
هەمیشە  لە  روونتر  دەسەاڵت، 
خۆ  لە  ئاستێک  گەیشتووەتە 
دەرخستن، کە بێبەش کردنی بەشێک 
لە الیەنگرانی حکوومەت لەم شانۆیە 
میانڕەو  رەوتی  لە  الیەنگری  بەهۆی 
لێکەوتووەتەوە.  ڕیفۆرمخوازی  یان 
و  وتاربێژان  پڕوپاگەندەی  هاوکات 
کاربەدەستانی نزیک لە باڵی خاوەن 
دەسەاڵت، روونتر لە هەمیشە باس لە 
ناو  لە  هەڵبژاردن  نەبوونی  پێویست 
کۆماری ئیسالمی دەکات. لە سەروو 
هەموویانەوە خامنەیی لە کۆبوونەوەی 
لەگەڵ  جۆزەردان  مانگی  سەرەتای 
حکوومەت  مەجلیسی  نوێنەرانی 
لە  لەوانەیە  کە  بەوەی  ئاماژە  بە 
داهاتوودا شتێک بە ناوی هەڵبژاردن 
وەک ئەوەی ئەمڕۆ پێویست نەبێت، 
لەم  بێمنەتیی حکوومەت  بە ئاشکرا 

شانۆیە دەردەخات.
هەڵبژاردن  شانۆی  ئێستا  تا  ئەگەر 
بۆ نیشاندانی شەرعییەتی حکوومەت 
هەوڵی  بەاڵم  دەهێنرا،  بەکار 
بازنەی  کردنەوەی  یەکدەست 
میانەی  لە  بەتایبەت  دەسەاڵت 
دوای  قۆناغی  بۆ  ئامادەکاریی 
پێویستییەکی  خامنەیی،  نەمانی 
ئەم  حکوومەت  کە  گرینگە  هێند 
بکاتە  بۆ  شانۆییەی  شەرعییەتە 
قوربانی. ئەمە هاوکات لەگەڵ ئەوەی 
جەماوەر  بەرینەکانی  ناڕەزاییە 
ڕابردوودا  ساڵی  دوو  لە  بەتایبەت 
هەڵبژاردنەکانی  بەرینی  بایکۆتی  و 
ئەم  رابردوو،  زستانی  لە  مەجلیس 
کارکردی  لە  شەرعییەتەشی  الفی 
ئیسالمی  کۆماری  بۆ  هەڵبژاردن 
لە  پەردەتر  بێ  ئێستا  و  سڕییەوە 
لە  حکوومەت  نەخوازراویی  هەمیشە 

دۆخێکی  لە  ئاشکرایە.  خەڵکدا  ناو 
کەرەسەی  لە  هەڵبژاردن  وەهادا 
بۆ  گۆڕاوە  شەرعییەتەوە  نمایشی 
ئامرازی یەکدەست کردنەوەی ئاڵقەی 
دەسەاڵت و رەخساندنی بەستێن بۆ 
سڕینەوەی ئەم شانۆ ئێستا لە کەڵک 

کەوتووە. 
لەم  سەرەکی  فاکتەری  گومان  بێ 
و  بەرین  چاالکیی  گۆڕانکارییەدا 
بەشداری  بۆ  جەماوەرییە  بێوێنەی 
نەکردن لە هەڵبژاردن کە ئەمجارەیان 

بەشێکی بەرین لە الیەنگرانی سەر
ڕیفۆرمخوازیشی  و  میانڕەو  باڵی  بە 
کە  لەوەی  جیا  گرتووەتەوە. 
خۆپیشاندانە  خوێناویی  سەرکوتی 
ڕابردووش  ساڵی  دوو  گشتییەکانی 
چینی  بەرینی  دژایەتیی  ئاشکرا  بە 
هەژار و کەمداهاتی کۆمەڵگای لەگەڵ 
تا  کە  دەرخست،  ئیسالمی  کۆماری 
ڕەسمیی  پڕوپاگەندەی  لە  ئەوکات 
شەرعییەت  پێگەی  وەک  دەسەاڵتدا 
خەڵکدا  لەناو  حکوومەت  رەوایی  و 

نیشان دەدرا.
وشیاریی  ئاستی  بەرزبوونەوەی 
و  ئێران  کۆمەڵگای  سیاسیی 
ڕاستییەی  ئەو  زیاتری  ئاشکرابوونی 
لە  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبازی  کە 
دەنگدانەوە  سندووقەکانی  ڕێگای 
دەستنیشان ناکرێت، هاوکات لەگەڵ 

دەرکەوتنی هەرچی زیاتری ناکارامەیی 
دابینکردنی  لە  ئیسالمی  دەسەاڵتی 
ریفاهی  و  ئاسایش  ئاستی  کەمترین 
بێزاریی  ئابووری،  و  کۆمەاڵیەتی 
شانۆگەرییەکانی  لە  جەماوەریی 
ئێستا  و  پەرەپێداوە  هەڵبژاردن 
میانڕەو  تەرای  و  تاک  هەوڵی  ئیتر 
و ڕیفۆرمخوازانی ناو سیستەمەکەش 

کەمترین سەرنج ڕاناکێشێت.
دووجەمسەریی جەماوەر - دەسەاڵت 
حکوومەتی  ژێرچەپۆکی  ئێرانی  لە 
ئیسالمیدا زیاتر لە هەمیشە بەرەوڕووی 
یەکتر وەستاوە. ڕەوینەوەی هەرچی 
هەڵبژاردن،  وەهمی  بەرینتری 
بەرتەسکتر  بەرەو  حکوومەتی 
پاڵ  دەسەاڵت  بازنەی  کردنەوەی 
ئەم  بەرتەسکبوونەوەی  و  پێوەناوە 
ئاڵقەیە، بەمانای الوازیی زیاتر و لە 
قەیران ڕۆچوونی زیاتر و ناکارامەیی 
بەرامبەر  لە  زەبروزەنگە  و  سەرکوت 

خواستی جەماوەری بۆ ئازادی.

وەهمی هەڵبژاردن بە تەواوی ڕەویوەتەوە

هەڵبژاردن وەک پرۆسەی ئاسۆ ئیسالمپەنا
بەشداریی خەڵک لە دەسەاڵت 

بۆ دیاریکردنی چارەنووسی 
سیاسیی کۆمەڵگا، یەکێک لە 
گرینگترین گۆڕانکارییەکانی 
مێژووە و ئەمە وای کردووە 

هەر ڕێبازێکی سیاسیی 
باوەڕمەند یان بێ بڕوا بەم 

چەمکە، بۆ شەرعیەت بەخشین 
بە بوونی خۆی بەتایبەت 
لە چوارچێوەی پەیوەندیی 

نێودەوڵەتیدا، هەوڵ بدات 
بەپێی پێوەرەکانی خۆی 
بەکاری بهێنێت. هەر 
ئەمەش دنیای ئەمڕۆی 

کردووە بە تەختەی شانۆیەکی 
هەمەڕەنگ کە تێیدا هەر 
ڕێباز و ئایدۆلۆژیایەک بە 

پێناسەی خۆی بۆ هەڵبژاردن، 
دیمەنێک بەو ناوە بخاتە بەر 

چاو و نمایشێک بخاتە ڕێ.
هەر بەم پێیە لە ئێرانی 
ژێر دەسەاڵتی کۆماری 

ئیسالمیشدا، هەڵبژاردن 
لە یەکەم ڕۆژەکانی ئەم 

دەسەاڵتەوە شانۆیەک بووە 
بۆ نمایشی شەرعیەتی 

دەسەاڵتەکە و هەوڵ دراوە 
وەک فاکتەرێک لە پەیوەندیی 
نێودەوڵەتیدا بەکار بهێنرێت 

و لە ئاستی ناوخۆشدا 
رەوایی بدات بە سەرکوت و 

داپڵۆسین و کپ کردنی دەنگی 
نەیار و تەنانەت تەبا بەاڵم نا 

هاوئاهەنگ.
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هەڵبژاردنیش ناتوانێ فریای رژیم کەوێ...

هەڵبژاردنی   شانۆگەری  سێزدەهەمین 
بڕیارە  ئێران،  سەرۆکایەتی  گاڵتەجارانەی 
بەڕێوەبچێت،  جۆزەردان  مانگی   ٢٨ لە 
ماددەی ١١٣،  بەپێی  ئێرانیدا  لەدەستوری 
پۆستی سەرۆک کۆمار، پاش پۆستی ڕێبەر، 
بە دووەمین پۆستی بااڵی دەوڵەتی دادەنرێت 
دەسەاڵتی جێبەجێکردنی  بەرپرسیارێتی  و 
 . لەدەستدایە.  دەوڵەتی  ئەرکەکانی 
لەگەڵ  هاوکاتە  ئەمجارە  هەڵبژاردنی 
ئەنجومەنی شار  هەڵبژاردنی  بەڕێوەچوونی 
ئەمجارەی  هەڵبژاردنی  گوندەکانیش.بۆ  و 
سەرۆکایەتی ئێران لە کۆی ٥٩٢ پاڵێوراو، 
کە ٤0 کەسیان ژن بوون، تەنیا ٧ کەسیان 
وەک پاڵێوراو جێی متمانەی دام و دەزگای 
پەسەندکراون.  ئیساڵمیی  کۆماری  رژیمی 
بە  تا  ئیسالمیدا   کۆماری  لە  هەڵبژاردن 
شانۆی  سێزدەهەمین  بریارە  کە  ئەمرۆ 

هەڵبژاردنی سەرەک کۆماری بەرێوە بچێ ، 
بە بەردەوامی دوو کارکردی سەرەکی هەبووە.  
ڕژیم.  بە  مەشروعیەتدان  شانۆی  یەکەم، 
بچوکەوە  گەورەو  بە  ڕژیم  باڵەکانی  هەموو 
بەقەدیەک پێویستیان بەم شانۆگەریە هەیە. 
مەبەستێتی  و  دەیهەوێ  کە  شانۆگەرێک 
بۆ  شەرعییەتێک  دەنگدانەوە  رێگای  لە 
دەسەاڵتی خۆی بکڕێ. دووهەم، قاعیدەیەکی 
تەوافوق لەسەرکراو بۆ دیاری کردنی ئاڕایشی 
ڕژیم  خۆی  نێو  بەندیەکانی  جەناح  سیاسی 
لە دەسەاڵتی وەاڵیەتی  پارێزگاری کردن  بۆ 

فەقی تاکاتی هەڵبژاردنی دوایی .
پێناسەیەکی کورتی هەڵبژاردن  

هەر  بزوێنەری  هێزی  هەڵبژاردن  گشتی  بە 
چوارچیوەی  لە  خۆی  کە  کۆمەڵگایەکە 
دەکات  پێناسە  دیمۆکراتیکدا  سیستمێکی 
. ئەمرۆ هەڵبژاردن بە یەکێک لە گرنگترین 
مۆدرێن  سیاسی  سیستمی  پێشکەوتنەکانی 
یارمەتی  کە  سیستمێک  دەکرێت.  ناوزەت 
دەری پێشکەوتنی کۆمەڵگایەو هەنگاوەکانی 
خەڵک   . دەکات  ئەزموون  دیمۆکراسی 
هەڵبژاردنەوە  مکانیزمی  رێگای  لە  دەتوانن 
مافی زاتی و سروشتیی خۆیان لە کۆمەڵگەدا 
لە چوارچێوەی هەڵبژاردنی جۆری سیستمی 
سیاسی و یاسا و ڕێساکانی، بە هەڵبژاردنی 
دیاری  خۆیان  نوێنەرانی  و  دەسەاڵتداران 
بکەن . بۆیە هەڵبژاردن فۆرمێکە لە پڕۆسەی 
بڕیاردان لە کۆمەڵگە کە تێیدا ئەو کەسانەی 
کام  کە  دەدەن  بڕیاریش  دەدەن،  دەنگ 
کاروباری  ئیدارەی  بەرپرسیارێتیی  نوێنەر 
گشتی بگرێتە دەست. واتە هەڵبژاردن ئامراز 
جۆری  کردنی  دیاری  بۆ  دامەزراوەیەکە  و 

دەسەاڵت لە ناو کۆمەڵگادا .
دەتوانن  هاواڵتیان  ئامرازێکە،  هەڵبژاردن 
کە  هەڵبژێرن  خەڵکانە  ئەو  رێگەیەوە،  لە 
ئەرکی بەرێوەبردنی واڵت و مومارەسەکردنی 
دەسەاڵت بگرنە ئەستۆ، لەپێناو دابینکردنی 
و  کۆمەاڵیەتی  ئاشتی  و  سەقامگیریی 

دانیشتوانی  سەرجەم  بۆ  شایستە  ژیانێکی 
واڵت، بێ هیچ جۆرە جیاکارییەکی رەگەزی 
وهیتر. هەڵبژاردن بریتییە لە رێگاخۆشکردن 
لە  کۆمەڵگا،  هەندێک  گواستنەوەی  بۆ 
سەرەتاییەوە،  و  خێڵەکی  کۆمەڵگایەکی 
لە  شارستانی،  و  مەدەنی  کۆمەڵگایەکی  بۆ 
سەروبەری  بێ  نارێکوپێکی  کۆمەڵگایەکی 
دەزگایی  کۆمەڵگایەکی  بۆ  عەشایرییەوە، 
هەڵبژاردن  یاسایی.  رێخستنێکی  خاوەن  و 
مافێکە لە مافەکانی تاک، بۆ بەشداریکردنی 
لە ئیدارەدانی کۆمەڵگا. هەر بۆیە ئەم مافە 
هەموو  بۆ  یەکسان  شێوەیەکی  بە  پێویستە 
کەسی  و  فەراهەمبکرێت  کۆمەڵگا  تاکەکانی 
ئەوەی  لەبەر  بەاڵم  نەکرێت.  بێبەش  لێ 
مامەڵەی  مافێک  وەک  مافەو  هەڵبژاردن 
لەگەڵدا دەکرێت، کەواتە هاواڵتی بۆی هەیە 
ئەم مافەی بەکاربێنێت یان بەکارینەهێنێت، 
ئازادە لەوەی لە سەروەختی هەڵبژاردنەکاندا، 
دەڕوات دەنگدەدات یان ناڕوات و دەنگنادات، 
ئازادە لەوەی بەشداری پرۆسەی هەڵبژاردن 

دەکات یان بەشداری ناکات.
کەواتە هەڵبژاردن هەم ئەرکە و هەم مافە، 
بە  پابەندە  هاواڵتی  پێیەی  بەو  ئەرکە 
ئەمەش  واڵتەوە،  کاروبارەکانی  رایکردنی 
لە  بەشداربێت  هاواڵتی  دەخوازێت  وا 
بەو  مافیشە  کاروبارەکان.  گەشەپێدانی 
پێیەی یاسا دەیبەخشێت بە هاواڵتی تا بە 
هەڵبژێرێت  کەسانە  ئەو  ئازادانە  شێوەیەکی 
کە نوێنەرایەتی دەکەن و کاروبارەکانی واڵت 
خۆی  هەر  هاواڵتی  چونکە  بەڕێوەدەبەن، 
ناتوانێت ئەو ئەرکانە بەرێوەبەرێت. هەڵبژاردن 
رەوایەتی دەبەخشێت بە دەسەاڵتی سیاسی 
تا بۆ ماویەکی دیاریکراو، واڵت بەرێوەبەرن و 
حەزو ویستی تەواوی کۆمەڵگا بە هەمو چین 

و توێژەکانییەوە دابینبکەن. 
هەڵبژاردن لە ئیرانی ژیر دەسەاڵتی کۆماری 

ئیساڵمیی دا 
 بە گشتی هەڵبژاردن ڵە ئیراندا زۆر جیاوازە.  
سەرەتای  لە  هەر  ئیساڵمیی  کۆماری 

هاتنەسەرکارییەوە بە تایبەتی لە ڕێفراندۆمی 
»کۆماری ئیساڵمیی ئەری یا نا »  دەرکەوت 
لەگەڵ  ئێران  تازەی  دەسەالتدارانی  کە 
ئازادی و بنەماکانی دێمۆکراسیی بە هەموو 
جۆرێ  هیچ  بە  و  ونامۆن  ناتەبا  شێوەیەک 
باوەڕیان پێی نییە. لەو کاتەوە تا ئیستا هەر 
دەسەاڵتی  ژێر  ئێرانی  لە  هەڵبژاردن  و  دێ 
و  دەبێ  بێماناتر  دا  ئیساڵمیی  کۆماری 
دێمۆکراتیک  چەمکێکی  وەک  خۆی  بایەخی 
لە دەست دەدا. بە گشتی لە نیزامی کۆماری 
بیروراو  ئازادی  لە  خەبەرێک  ئیسالمیدا، 
قسە کردن و ڕاگەیاندن نییە، خەبەریک لە 
سیاسی  ئەحزابی  هەڵسورانی  و  تەشەکول 
ماف  دەنگێکی  جۆرە  هەموو  نییە،  بوونی 
ئێعدام  و  ئەشکەنجە  و  زیندان  بە  خوازانە 
واڵم ئەدرێتەوە، میکانیزمی هەڵبژاردن، هیچ 
پێوەندیەکی بە دخاڵەتی ئازادانەی خەڵکەوە 
نییە لە دیاری کردنی چارەنووسی کۆمەڵگادا. 
ڕژیم دەیهەوێ بە ڕاکێشانی خەڵک بۆ بەردەم 
مەشروعیەتی  مۆری  دەنگدان،  سندوقەکانی 
کۆماری  حاکمیەتی  درێژەی  لە  هەڵبژاردن 

ئیسالمی بدەن.
کە  کۆماریی  سەرۆک  پۆستی  پاڵێوراوانی 
و  دەرچوون  نیگابانەوە  شوڕای  فیلتێری  لە 
بریارە هەڵبژێردرێن ، گشتیان کارنامەیەکی 
 . هەیە  خەڵکیان  دژی  لە  جینایەت  پڕلە 
ئەگەر هەڵبژاردنی ئازادانە و واقعی بە خەڵک 
لە  دەکرد.  دادگایی  ئەوانیان  خەڵک  بوایە، 
لە  و  ئیساڵمیی  کۆماری  ٤٢ساڵەی  مێژووی 
خەڵکی  کۆمەاڵنی  شۆڕشی  خنکاندنی  پاش 
ئیران بە دژی ڕژیمی شاە و ئەستاندنەوەی 
لە اڵیەن کۆمەلێک  دەستکەوتەکانی شۆرش 
بە  گەیشتوو  بەدەسەاڵت  جینایەتکارانی  لە 
ناوی  بە  دواکەوتووی  مەاڵیەکی  ڕێبەریی 
١٣٥٧ی  ساڵی  رێبەندانی  لە  خۆمەینی 
هەتاویدا ، ئەو واڵتە  حەوت سەرکۆماری بە 
خۆیەوە دیووە کە ڵێرەدا بە کورتی ئاماژەیان 

پێدەکەین :
کۆماری  سەرۆک  یەکەمین  سەدر  بەنی   

بە  ناسروا  خەڵخالی  سادقی  دوای  ئێران، 
قاتلی  دوهەمین  کوردوستان،  قەسابەکەی 
ماوەی  بۆ  کە  کوردوستان  شۆرشگێرانی 
یەکساڵ وەک سەرۆک کۆمار مایەوە. ڕەجایی 
٢٨ ڕۆژ سەرکۆماریی کرد و کوژرا و پاشان 
ماوەی  بۆ  بەسەرۆک کۆمارو  بوو  خامینەیی 
هەشت ساڵی ڕەبەق لەو پۆستەدا مایەوە. بە 
دوای خامینەیی هاشمی ڕەفسەنجان دەبێتە 
سەرۆک کۆمارو ئەویش بۆ ماوەی هەشت ساڵ 

لەسەر کورسی دەسەاڵت مەتەقی نەکرد. 

   

عەزیز ئاجیکەند

 ل ٩

بە گشتی هەڵبژاردن هێزی 
بزوێنەری هەر کۆمەڵگایەکە کە 
خۆی لە چوارچیوەی سیستمێکی 

دیمۆکراتیکدا پێناسە دەکات . ئەمرۆ 
هەڵبژاردن بە یەکێک لە گرنگترین 
پێشکەوتنەکانی سیستمی سیاسی 

مۆدرێن ناوزەت دەکرێت. سیستمێک 
کە یارمەتی دەری پێشکەوتنی 

کۆمەڵگایەو هەنگاوەکانی دیمۆکراسی 
ئەزموون دەکات . خەڵک دەتوانن 
لە رێگای مکانیزمی هەڵبژاردنەوە 
مافی زاتی و سروشتیی خۆیان 
لە کۆمەڵگەدا لە چوارچێوەی 

هەڵبژاردنی جۆری سیستمی سیاسی 
و یاسا و ڕێساکانی، بە هەڵبژاردنی 
دەسەاڵتداران و نوێنەرانی خۆیان 
دیاری بکەن . بۆیە هەڵبژاردن 

فۆرمێکە لە پڕۆسەی بڕیاردان لە 
کۆمەڵگە کە تێیدا ئەو کەسانەی 

دەنگ دەدەن، بڕیاریش دەدەن کە 
کام نوێنەر بەرپرسیارێتیی ئیدارەی 
کاروباری گشتی بگرێتە دەست. واتە 
هەڵبژاردن ئامراز و دامەزراوەیەکە 
بۆ دیاری کردنی جۆری دەسەاڵت لە 

ناو کۆمەڵگادا .
هەڵبژاردن ئامرازێکە، هاواڵتیان 

دەتوانن لە رێگەیەوە، ئەو خەڵکانە 
هەڵبژێرن کە ئەرکی بەرێوەبردنی 

واڵت و مومارەسەکردنی دەسەاڵت 
بگرنە ئەستۆ، لەپێناو دابینکردنی 
سەقامگیریی و ئاشتی کۆمەاڵیەتی 
و ژیانێکی شایستە بۆ سەرجەم 
دانیشتوانی واڵت، بێ هیچ جۆرە 

جیاکارییەکی رەگەزی وهیتر. 
هەڵبژاردن بریتییە لە رێگاخۆشکردن 
بۆ گواستنەوەی هەندێک کۆمەڵگا، لە 
کۆمەڵگایەکی خێڵەکی و سەرەتاییەوە، 

بۆ کۆمەڵگایەکی مەدەنی و 
شارستانی، لە کۆمەڵگایەکی 
نارێکوپێکی بێ سەروبەری 

عەشایرییەوە، بۆ کۆمەڵگایەکی 
دەزگایی و خاوەن رێخستنێکی 
یاسایی. هەڵبژاردن مافێکە لە 

مافەکانی تاک، بۆ بەشداریکردنی لە 
ئیدارەدانی کۆمەڵگا 



9ژماره  )108( ساڵی هەشتەم،17/٦/2021 dwaroj.net تایبەت

درێژەی اڵپەری ٨

بە دوای هاشمی رەفسەنجانی دا موحەمەدی 
سەرۆک  دەبنە  نیژاد  ئەحمەدی  و  خاتەمی 
کۆمار و هەرکامەیان بۆ ماوەی هەشت ساڵ 
ئەم پۆستە لەدەستی خۆێاندا قورغ دەکەن 
. هەشت سالیش لەمەو بەر مەاڵیەکی تر بە 
بۆ  ئەوە  ئەویش  و  هات  وکڵێلیکەوە  خۆیی 
ماوەی هەشت ساڵە لەم پۆستەدا ماوەتەوە 
.  ئێستاکە کە دوازدەهەمین خوڵی سەرۆک 
کۆماری بە بشداری ئەو جەنابانە تێدەبەرێن 
، ئێمە شاهیدی کوشتن ، لە سیدارەدان ، 
برسێەتی ، هەژاری ، ئاوارە بوون داسەپاندنی 
شەرێکی ماڵوێران کەری هەشت ساڵە بەسەر 
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و سەرکوبی نەیاران 

و شەاڵق و زیندانین .  
ئێستا کە مەسەلەی بەڕێوەچوونی شانۆگەری 
کاری  دەستوری  کەوتوەتە  هەڵبژاردن 
باڵ  لەهەر  ڕژیم،  سەرانی  هەموو  تەقریبەن 
بلوکێک، بەردەوام داوا لە خەڵک دەکەن  و 
کە “نابێ لە سندوقەکانی دەنگادان بتۆرێن”. 
بەردەوام  جۆر  جۆراو  بیانوی  بە  ئەوان 
کردنی  بەشداری   ” کە  دەکەنەوە  دوپاتی 
ئەگەر  بیمە دەکات”.  نیزام  بەرینی خەڵک، 
ئەم قسه یه  ڕاستە کە بەشداری خەڵک لەم 
بەناو هەڵبژاردنەدا به ووته ی ئەوان نیزام بیمە 
خەڵکێک  هۆیەوە  بەم  رێك  کەوایە  دەکات، 
کە لەم ڕژیمە بێزارن نابێ لەم شانۆگەریەدا 
نیزامە دژی خەڵکیە  بەشداری بکەن و ئەم 
لە  ڕژیم  سەرانی  هەڵبەت  بکەن.  بیمە 
کردن  بەشداری  بۆ  خەڵک  بێمەیلی  ڕێژەی 
ئەم  هەموو  و  ئاگادارن  شانۆگەریەدا  لەم 
هەواڵنەش بۆ ئەوەیە کە بە ڕاکێشانی خەڵک 
بۆ بەردەم سندوقەکانی دەنگدان حاكمیه تی 
خۆیان لەم ڕێگایەشەوە بەسەر خەڵکی ئەم 

واڵتەدا داسەپێنن.
هەر  ئەمرۆدا  دنیای  لە  دا،  راستی  له  
رژیمێکی دیکتاتۆڕی ناچارە کە بۆ پاراستنی 
خاوەنی  کە  پێشانبدات  وا  دەسەاڵتەکەی 
پشتگیری  و  خەڵک  دەنگی  پشتیوانەی 
دیکتاتۆڕی  بە  سەبارەت  ئەمە  زۆرینەیە. 
دوای  ئەمرۆ  ڕاستە.  ئیسالمیش  مەزهەبی 
روو  بەرەو  و  حاکمیەت  تێپەڕبوونی٤٢ ساڵ 
سیاسی  گیروگرفتی  گەلێک  لەگەڵ  بوونەوە 
و ئابووری، ئەم ڕژیمە لە هەر کاتێک زیاتر 
ڕێگای  لە  كه   خەڵکە  دەنگی  بە  پێویستی 
بەرپا کردنی وەها شانۆیەکەوە ده سته به ری 
 ” بەناو  لەم  بەرینی خەڵک  بەشداری  كات. 
هەڵبژاردنەدا” ئەم پشتیوانیە دابین دەکات و 

ڕژیم دەبوژێنێتەوە.
کۆماریی  سەرۆک  خۆلی  سێزدەهەمین  لە 
کە  دەبینین  پاڵێوراو  مەڵیک  کۆ  ئێستادا 
هەل هەموویان کۆنە جینایەتکارو خۆین مژی 
کۆمەاڵنی خەڵکن کە ئەمرۆهەمویان بانگەشەی 
هەڵبژاردنیان  و  کردن  بەشدار  بۆ  خەڵک 
دەکەن تا بەڵکوو بتوانن جارێکیتر درێژەبدەن 
بە تەمەنی پرلە جینایەتیان بدەن .  هەموو 
راستییەکان ئەوەمان پیدەڵێن کە هەڵبژاردن 
ڕژیمەدا  ئەم  دەسەاڵتی  لەژێر  و  ئێران  لە 
هیچ پێوەندیەکی بە بەرژەوەندی جەماوەری 

خەڵکەوە نییە. 

هەر  بە  دەتوانێ  ئیسالمی  کۆماری  ڕژیمی 
سندوقەکانی  له   کەسانێک  بووە،  فڕوفێڵێک 
نابێت  هاسانی  بە  بەاڵم  ده ربێنی،  دەنگدان 
گاڵتەجاڕی  پای  بکێشێتە  خەڵک  بتوانێ، 
دەبێ  ئێستاوە،  لە  خەڵک  هەڵبژاردن. 
بەناو  ئەم  بەساتی  لێبڕاوانە،  کە  بن  ئامادە 
ناڕەوا  شانۆی  بکەنە  ڕژیم،  هەڵبژاردنەی 
بوونی ئەم ڕژیمە. ئەگەر بۆ کولیەتی ڕژیم، 
بەردەم  بێنێتە  خەڵک،  کە  گرنگە  گەلێک 

سندوقەکانی دەنگدان و مۆری مەشروعیەتی 
بدات،  درێژەی حاکمیەتەکەی  لە  هەڵبژاردن 
وەحدەت و یەکپارچەیی خەڵکی لە نەچوون 
بۆ بەردەم سندوقەکانی دەنگدان، داسەپاندنی 
گەورەترین شکەستە بەسەر کولیەتی ڕژیمدا. 
ئەگەر بۆ گشت باڵەکانی ڕژیم، گەلێک گرنگە 
کە بەهەر شگردێک بووە، بەشێک لە خەڵک 
دەنگدان، وشیاریی  پای سندوقەکانی  بێننە 
بەرچاویان  و  لێبڕاوانە  خۆبواردنی  و  خەڵک 
شانۆگەریه یدا،  لەم  نه کردن  بەشداری  لە 
ڕژیمدا  سەر  بە  کە  گەورەیە  شکستێکی 

داده سه پێت.
ناکۆکی باڵەکانی حکومەتی، لەسەر چلۆنایەتی 
بەرژەوەندیەکانی  و  قازانج  بوونی  دابین 
هیچ  ڕژیم،  مانەوەی  زەمانەتی  و  خۆیان 
جه ماوه ره وه   بەرژەوەندیی  بە  پێوەندیەکی 
نییە. ڕژیم هەر ئەمانجێکی لە بەڕێوەبردنی 
هەبێت  کۆماری  سەرەک  هەڵبژارنی  شانۆی 
بۆ  تەگبیرێک  و  سێناوریۆ  هەر  لە  بیری  و 
خەڵکی  کردبێتەوە،  ئامانجەی  بەم  گەیشتن 
ئازادی خوازی ئێران دەتوانن بە وشیاریەوە 
بە نەچوون  یەکگرتوانەیان و  ئیرادەی  بە  و 
ئەم  دەنگدان،  سندوقەکانی  بەردەم  بۆ 
مەیدانی  بکەنە،  هەڵبژاردنە  شانۆگەری 

ڕێسوایی و شکستی ڕژیم.
تا ئه و جێگایه ی كه  په یوه ندیی به  خه ڵكی 
 ٤٢ چۆن  وه ك  هه ر  هه یه ،  كوردستانه وه  
فریوكارانه   ڕێفراندۆمی  له مه وبه ر  ساڵ 
نه   ئیسالمی  “حكوومه تی  ساخته ی  و 
كه م“ی  وشه   یه ك  نه   و  زیاد  وشه   یه ك 
و  كرد  بایكۆت  یه كپارچه   خۆمه ینییان 
دیمه نه كانی  له   زۆرێك  له   دواتر  سااڵنی 
دیكه دا دووپاتیان كرده وه ، ئه مڕۆ سوورتر 
له  ڕابردوو هیچ بایه خێك به م هه ڵبژاردنه  
پای  نه چوونه   به   ئه مجاره شیان  ناده ن. 
بایكۆتی  و  ده نگدان  سندووقه كانی 
ڕژیمی  به   دیكه ،  جارێكی  بۆ  به رینی، 
كوشتار و جه نایه ت، به  ڕژیمی سه رچاوه ی 
هه ژاری و برسییه تی و بێكاری، به  ڕژیمی 
مادە  بە  بوون  گیرۆدە  په ره پێده ری 

ڕژیمی  به   له شفرۆشی،  و  هۆشبەرەکان 
دزی و گه نده ڵی و ئیختالس، “نا“یه كی به  

ته وه ژم ده ڵێن.
بەشداری کردن لەم شانۆی هەڵبژاردنەدا 
کە  ڕژیمێک  بە  مەشروعیەتدان  واتە 
شۆڕشی  خوێناوی  سەرکوتی  بەرهەمی 
مەشروعیەتدان  واتە  خەڵکە،  جەماوەری 
بە ڕژیمێکه  کە حەقدەستی ٤ جار لەژێر 
خەڵکدا  زۆربەی  بەسەر  هەژاریدا،  هێڵی 
درێژەی  بە  ڕەوایەتیدان  یانی  سەپاندوە، 
ڕەوایەتیدان  واتە  ئێعدامەکان،  شەپۆلی 
هەاڵواردنی  ڕەچاوکردنی  سیاسەتی  بە 
ڕەگەزی و سوکایەتی هەموو رۆژە لەدژی 
و  گرتن  بە  مەشروعیەتدان  واتە  ژنان، 
بزوتنەوە  هەڵسوراوانی  کردنی  زیندانی 
بە  ڕەوایەتیدان  واتە  کۆمەاڵیەتیەکان، 
یانی  نەتەوایەتی،  ستەمگەری  درێژەی 
ئەفکاری  حاکمیەتی  بە  مەشروعیەتدان 
کۆن وگەنیوی مەزهەبی، یانی بەند کردنی 
الوان،  کۆمەاڵیەتیەکانی  و  فەردی  مافە 
واتە ڕەوایەتیدان بە هەزار و یەک بێبەشی 

تر.
ئەگەر  ئێران،  خوازی  ئازادی  خەڵکی 
موسیبەت  بەم  هێنان  کۆتایی  خوازیاری 
ئازادی  و بێ مافیانەن، ئەگەر خوازیاری 
و بەهرەمەند بوون لە ژیانێکی ئاسودەن، 
ئەگەر خوازیاری باشتر بوون و ئیسالحی 
ژیانی خۆتانن، تەنانەت لەژێر حاکمیەتی 
بەردەم  بۆ  نەچوون  بە  ڕژیمەدا،  ئەم 
ئیرادەی  و  عەزم  دەنگدان،  سندوقەکانی 
کۆماری  ڕژیمی  روخاندنی  بۆ  خۆتان 

ئیسالمی، پێشان بدەن.

   

ئێستا کە مەسەلەی بەڕێوەچوونی 
شانۆگەری هەڵبژاردن کەوتوەتە 
دەستوری کاری تەقریبەن هەموو 

سەرانی ڕژیم، لەهەر باڵ و بلوکێک، 
بەردەوام داوا لە خەڵک دەکەن کە 
“نابێ لە سندوقەکانی دەنگادان 
بتۆرێن”. ئەوان بە بیانوی جۆراو 

جۆر بەردەوام دوپاتی دەکەنەوە کە 
” بەشداری کردنی بەرینی خەڵک، 
نیزام بیمە دەکات”. ئەگەر ئەم 

قسه یه  ڕاستە کە بەشداری خەڵک 
لەم بەناو هەڵبژاردنەدا به ووته ی 
ئەوان نیزام بیمە دەکات، کەوایە 
رێك بەم هۆیەوە خەڵکێک کە لەم 
ڕژیمە بێزارن نابێ لەم شانۆگەریەدا 
بەشداری بکەن و ئەم نیزامە دژی 

خەڵکیە بیمە بکەن. هەڵبەت سەرانی 
ڕژیم لە ڕێژەی بێمەیلی خەڵک بۆ 
بەشداری کردن لەم شانۆگەریەدا 
ئاگادارن و هەموو ئەم هەواڵنەش 
بۆ ئەوەیە کە بە ڕاکێشانی خەڵک 
بۆ بەردەم سندوقەکانی دەنگدان 
حاكمیه تی خۆیان لەم ڕێگایەشەوە 

بەسەر خەڵکی ئەم واڵتەدا داسەپێنن.
له  راستی دا، لە دنیای ئەمرۆدا 
هەر رژیمێکی دیکتاتۆڕی ناچارە 
کە بۆ پاراستنی دەسەاڵتەکەی وا 
پێشانبدات کە خاوەنی پشتیوانەی 
دەنگی خەڵک و پشتگیری زۆرینەیە. 

ئەمە سەبارەت بە دیکتاتۆڕی 
مەزهەبی ئیسالمیش ڕاستە. ئەمرۆ 
دوای تێپەڕبوونی٤٢ ساڵ حاکمیەت 
و بەرەو روو بوونەوە لەگەڵ گەلێک 
گیروگرفتی سیاسی و ئابووری، ئەم 
ڕژیمە لە هەر کاتێک زیاتر پێویستی 
بە دەنگی خەڵکە كه  لە ڕێگای بەرپا 

کردنی وەها شانۆیەکەوە ده سته به ری 
كات. بەشداری بەرینی خەڵک لەم 

بەناو ” هەڵبژاردنەدا” ئەم پشتیوانیە 
دابین دەکات و ڕژیم دەبوژێنێتەوە.
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ڕێگای  لە  نەتەوەکان  ئێران  ئیسالمی  کۆماری  لە 
پاڕلمان  نوێنەرانی  کۆمار،  سەرۆک  هەڵبژاردنی 
و... لە کارووبارەکانی دەوڵەتدا بەشداری دەکەن. 
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی ساڵی 1400ی هەتاویی، 
سێزدەهەمین خولی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار لە 
ئێرانە کە لە ڕۆژی 28ی جۆزەردان بەڕێوەدەچێت. 
بەپێی مادەی 113ی یاسای بنەڕەتی ئێران دوای 
ڕێبەر، سەرۆک کۆمار پایەبەرزترین مەقامی فەرمی 
یاسای  بەڕێوەبردنی  بەرپرسایەتی  کە  دەوڵەتە 

لەئەستۆیە.
لێژنەی ناوەندی چاوەدێری هەڵبژاردنەکانی سەرۆک 
پاسەوانی  ئەنجومەنی  چاودێری  ژێر  لە  کە  کۆمار 
بەربژێرەکانی  زۆربەی  دایە.  نیگابان«  شورای   «
ئەو  وەک الریجانی و جەهانگیری ڕەت کردەوە و 
ئەنجومەنە ڕاستەوخۆ لە ژێر کاریگەریی  خامنەیی 

کار دەکات.
تا ئێستا لە ماوەی هاتنە سەرکاری ڕژیمی  ئیسالمی 
سەرۆک  بۆ  پێنەدراوە  ڕێگەی  ژنێک  هیچ  ئێران، 

کۆماریی ئێران، تەئیدی سەاڵحییەت بکرێن.
سەاڵحیەت  تەئیدی  ناوی  باڵوبوونەوەی  دوای 
کراونەتەوە  ڕەت  کە  کەسانەی  ئەو  و  کراوەکان 
هەڵبژاردنەکانی  فەرمی    بە  نژاد  ئەحمەدی 
سەرۆک کۆماری بایکۆت کرد و محەممەد خاتەمی 
بابی مەعنەوی ڕێفۆرمخوازەکان، بە فەرمی باڵوی 
خەڵک  بکەمەوە  دووپاتی  ئەگەر  کە  کردەوە 
بەشداری هەڵبژاردنەکان ناکەن و هیچ بەربژێرێکمان 
لە خولی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری ئێران نییە 
ڕەخنەی  پاسەوانی  ئەنجومەنی  لە  توندیی  بە  و 
ئایینی خەباتکار  گرتووە. کۆڕبەندی مامۆستایانی 
بە ڕێبەریی محەممەد خاتەمی، هەروەها باس لەوە 
بۆ  دەگەڕێتەوە  بڕیارە  ئەو  هۆکاری  کە  دەکەن 

ئەندازیارەکانی  کە  تەڵەیەک  لە  خستن  دوور  خۆ 
هەڵبژاردن ڕێکیان خستووە.

سیاسی  باسی  لە   هەڵبژاردن،  ئەندازیاریی 
کە  کەشووهەوایەک   کردنی  دروست  یانی  ئێران، 
دەنگدەرەکان بە بەربژێری پەسەندکراوی دەسەاڵت 
دەنگ بدەن و ئاکامی هەڵبژاردنەکان پێش دەنگدان 
گواڵنی  28ی  ڕۆژی  هەروەها  دەکرێت.  دیاری 
1400،  دووسەد و سی و یەک چاالکی مەدەنی و 
داوایان  نامەیەکدا  لە  ئێران  50 شاری  لە  سیاسی 
هەڵبژاردنەکانی  لە  کە  کردبوو  ئێران  خەڵکی  لە 
و  نەکەن  بەشداری  ئێران  کۆماریی  سەرۆک 
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆمارییان شانۆیی ناوبرد، 
دەستبەسەرکراوانی سیاسی  بنەماڵەکانی  هەروەها 
قوربانیانی  و   98 خۆپیشاندانەکانی  قوربانیانی  و 
کرد  هەڵبژاردنەکانیان  بایکۆتی  ئۆکڕاینی  فڕۆکەی 
دەنگدان  بەشداری  کە  کرد  خەڵک  لە  داوایان  و 

نەکەن.
ئەو ڕۆژانە دووای ناساندنی بەربژێرەکانی سەرۆک 
توڕە  لە  پێش  ساڵ  چل  لە  ویدیۆیەک  کۆمار، 
کۆمەاڵیەتیەکان دەست بە دەست دەکرێت کە لەو 
ویدیۆیەدا سێ بەربژێری ڕەقیبی ئەسڵی خامنەیی 
لە شەوی هەڵبژارنی سەرۆک کۆماریی ئێرانی ساڵی 
1360، خامنەیی وەک بەربژێری شیاوتر بە خەڵک 
دەنگی  ڕەقیبێک  هیچ  بێ  خامنەیی  ناسێندرا، 
ڕادەیەک  تا  ئێران  ئەمڕۆی  باروودۆخی  هێناوە. 
بیرخەرەوەی چل ساڵ پێشترە و چاوەڕوان دەکرێ 
و  یەکێتی  بۆ  بکەن  لە خەڵک  داوا  بەربژێر  چەند 
وەک  ڕەئیسی  ئیبڕاهیم  نەتەوەیی،  یەکگرتوویی 
و  پێبدەن  دەنگی  و  هەڵبژێرن  شیاو  بەربژێری 
ڕەئیسی خۆی قەبوولی کردووە کە هیچ ڕەقیبێکی 
نیە و هەلوومەرجەکان بە شێوازێک درووست کراوە 
کۆماری  بە سەرۆک  ببێت  کێشە  بێ  ڕەئیسی  كە 
ئێران و تەنانەت لە لێدوانێکی کاناڵی ناوخۆی ئێران 
لە  پرسیار  فەرمی  بە  کرابوو  ڕەئیسی  لەگەڵ  کە 
دەوڵەتی داهاتوو کە ڕەئیسی سەرۆک کۆماریەتی 

دەکرێت.
کەس   307 و  هەزار   310 و  میلیون   59 نزیکەی 
لە ئێران دەتوانن دەنگ بدەن. بە پێی ئامارەکان 
هەڵسەنگاندنی  و  توێژینەوە  ناوەندی  لەالیەن  کە 
ئامار و ڕادیۆ و تەلەویزیۆنی ئێران باڵوکراوەتەوە 
لە  کە  وتوویانە  ئێران  خەڵکی  8/32ی  سەدا  لە 
لە  ئامارە  ئەو  دەکەن.  بەشداریی  هەڵبژارنەکان 
کە  باڵوکراوەتەوە  سازمانە  ئەو  لەالیەن  حاڵێکدا  
چواردەیەی  لە  دامەزراوە  درۆزنترین  سازمانە  ئەو 
حکوومەتی ئیسالمی ئێراندا بووە کە هیچ جێگای 
متمانە و باوەڕ نییە، لە حاڵێکدا ڕادیۆ ئینتێرنەشناڵ 
لە ڕادەی بەشداریی خەڵک، لەسەدا 27ی نیشان 
واڵتانی  دوای  کە  دەکات  لەوە  باس  و  داوە 
بنەماخوازەکان ، ڕادەی بەشداری خەڵک لە سەدا 
15 کەم دەبێتەوە. ناڕەزایەتیی خەڵک لە کردەوەی 
ئەو  ئێران و هەموو حیزبەکانی  ئیسالمی  کۆماری 
و  بۆتەوە  کەم  زۆر  و  بەرباڵو  ڕادەیەک  تا  نیزامە 
بەرپرسانی حکوومەت وەک عەبدولڕەزا ڕەحمانی، 
حەسەن  سادقی،  مەحموود  سالس،  حیسامەدین 
غەفووری فەرد لەو باوەڕەدان کە ئەگەر لە سەدا 
کۆماریی  سەرۆک  هەڵبژاردنەکانی  لە  خەڵک  20ی 
هیچ  و  جێگربووە  دێمۆکراسی  بکەن  بەشداریی 

کێشەیەک نیە.

بە  هەڵبژاردنانە  لەو  خەڵک  بەشداریی  ڕێژەی 
بەرباڵوی  گەندەڵی،  وەک  جۆراجۆر  هۆکارگەلی 
ساڵی  سەراسەری  خۆپیشاندانی  ئیداری،  و  ماڵی 
96 و 98، گەمارۆکانی ئامریکا، قەیرانی ئابووری، 
نائومیدی خەڵک لە وەدواکەوتنی داواکارییەکانیان 
لە چوارچێوەی ئەو نیزامە، نهێنی کاریی و نەبوونی 
حکوومەت،  بەرپرسیانی  قسەکانی  مەشرووعیەتی 
بەردەوامی  ئازاد،  نا  و  شانۆیی  هەڵبژاردنی 
هەروەها  و  کۆمەالیەتی  و  سیاسی  سنوورداریی 
نەمانی متمانە بە کۆماری ئیسالمی کەم  بۆتەوە.

هەر چەند حکوومەت هەموو توانایەکی بۆ درووست 
کردنی دەنگ بە لەبەردەستدا بوونی چەند میلیون 
دەنگدان  سندووقی  ژمارەکانی  گوڕانی  پێناسە، 
دەدات،  نیشان  زۆرتر  خەڵک  بەشداریی  ڕێژەی  و 
لەوە دەکات  بە فەرمی باس  پاراستن  ئەنجومەنی 
نیشاندەری  خەڵک  بەشداری  کەمیی  ڕێژەی  کە 
نییە.  ئیسالمی  کۆماری  مەشرووعیەتی  نەبوونی 
کوتایی  بزانین  بین  چاوەڕوان  دەبێت  کوتاییدا  لە 
کێبەرکێی بەربژێرەکانی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار 
بە کوێ دەگات و چەند درۆ دەکوترێت تا درۆکانی 

داهاتوویان بە سەر خەڵک دا قاڵب بکەن

ژنان زەرەرمەندی سەرەکیی بەردەوامیی دەسەاڵتی 
ئیسالمیی  حکوومەتی  ئێرانن.  ئیسالمیی  کۆماری 
ئێران داسەپاندنی دەسەاڵتی خۆی هەر لە سەرەتای 
سەرکوتی  بە  پاشایەتیەوە  دەسەاڵتی  نەمانی 
بەرینی نەیارانی دەستپێکرد لەو سەرکوتەدا ژنان 
ئەو توێژە بوون کە کەوتنەبەر بەرینترین شەپۆلی 
توندوتیژی  بە  مافەکانیان  زەوتکردنی  و  سەرکوت 
و شێوازێکی سیاستماتیک دەستیپێکرد و تا ئەمڕۆ 

بەردەوام بووە و درێژەی هەیە. 
لە  بەر  ڕۆژێک  کە  زۆرەملی  بەرگی  داسەپاندنی 
خۆپیشاندانی 17ی مانگی ڕەشەمەی ساڵی 1357 
کۆماری  ئەوکاتی  ڕابەری  خومەینی  قسەکانی  بە 
ئیسالمی دەستی پێکرد وەکوو یەکەم هەنگاوی ئەو 
دەسەاڵتە کۆنەپەرەستە بوو بۆ پاشەکشەکردن بە 
ژنانێک کە لە سەردەمی ڕاپەڕینی گەالنی ئێراندا بە 
بەرینی هاتبوونە مەیدان. لە کوردستان بە تایبەتی 
ئەو ئامادەییە و بەشدارییە بەرچاو و دیار بوو و 
بە ئاشکرابوونی چاالکییەکانی کۆمەڵە و بەشداریی 
چاالکیی  مەیدانی  لە  یەکسانیخواز  ژنانی  بەرینی 
دیکەی  ڕواڵەتێکی  حیزبیدا  نیزامیی  و  سیاسی 

بەخۆیەوە گرت و چووە ئاستێکی دیکە. 
ڕۆژی  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  یاساکانی 
دواکەوتووانەتر  هاتووە  تا  ئەمڕۆ  تا  دامەزرانیەوە 
بۆ  بووە و هەوڵی  و دژە ژنتر و سەرکوتکارانەتر 
پاشەکشەپێکردن بە ژنان و جێگیرکردنی جۆرێک 
پیاوان  نیوەی  بە  ژنان  کە  بووە  یاسا  و  نۆرم  لە 

دەزانێ و ئەو نیوە مافەش کە پیاوان لە دەسەاڵتی 
دیکتاتۆریی ئیسالمیی ئێراندا هەیانە لە ژنان زەوت 

کراوە. 
هەڵبژاردنەکانی  بەناو  هەموو  سەروبەندی  لە 
ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی  دوایی  دەیەی  دوو 
ژنان  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  جیاواز  دیاردەیەکی 
دەرکەوتووە کە جێگای سەرەنجە. لەم دەورەیەدا 
ئامرازی  ژنان وەکوو  لە کاتی شانۆی هەڵبژاردندا 
لە  درۆیینە  ڕواڵەتێکی  نواندنی  بۆ  و  پرۆپاگاندا 
دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێران دەهێنرێنە سەر شانۆ و 
تا ڕادەیەک گوشارەکانی سەریان بەتایبەت لە شارە 
بەرگی  مەسئەلەی  لەسەر  بەزۆری  و  گەورەکان 
سیتادی  لە  بەتایبەت  و  کەمدەکرێتەوە  زۆرملی 
ئینتیخاباتیی الیەنی بەناو ڕیفۆرمخوازی حکوومەتدا 
دەبیندرێ کە کچانێک بە بەرگێکی لە چاو یاساکانی 
حکوومەتی ئێران کراوەتر و ئازادترەوە دەردەکەون 
و لە ڕۆژی بەناو هەڵبژاردنەکانیش بەشداریی ژنان 
دەبێتەوە  ئاسایی  ڕێگەپێنەدراوەوە  بەرگی  بە 
بۆ  ئەمنییەتییەکان  ناوەندە  و  ئیرشاد  گەشتی  و 
لە  ڕێک  ئەمە  لێنادەن.  خۆیانی  کورت  ماوەیەکی 
بۆ  بەکارهێنایان  و  ژنان  زانینی  بەئامراز  درێژەی 
مەبەستەکانی حکوومەتە. دیارە ئەو ژنانەی لە ئەو 
تۆزکاڵە ئازادییەی لە سەردەمی شانۆی هەڵبژاردندا 
خۆیان  دڵی  بە  تۆزێک  و  وەردەگرن  کەلک  هەیە 
ئەو  تاوانبار  و  نییە  تاوانێکیان  دەپۆشن  بەرگ 
دەسەاڵتە ناڕەوایەیە کە هەموو ئازادی و مافەکانی 
بووە  ئەوە  دیکەش  کردووە. شتێکی  زەوت  ژنانی 
سەرۆک  پۆستی  بۆ  ژنان  خۆپااڵوتنی  باسی  کە 
گەرم  مەبەستی  بە  دیسان  دەورەیە  لەم  کۆماری 
سەرنجی  ڕاکێشانی  و  هەڵبژاردن  تەنووری  کردنی 
ڕایگشتیی ناوەوە و دەرەوە بۆ ئەو مەسئەلەیە بوو 

و دەیانەوێ وایبنوێنن کە لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
کۆماری ئیسالمیشدا ژنان مافیان هەیە و دەتوانن 

لە ئاستی بااڵی دەسەاڵتدا بەشدار بن. 
ناو  لە  و  پێستەوە  و  هەست  بە  حکوومەتە  ئەم 
هەم  و  یاساکانی  هەم  و  ژنە  دژە  ناوەرۆکدا  و 
دەسەاڵتە  ئەو  دەیەی   4 لە  زیاتر  کردەوەی 
قوربانیانی  وەکوو  ژنان  بۆیە  ئەوەی سەلماندووە، 
لە  بەشداری  ئێران  ئاینیی  دەسەاڵتی  سەرەکیی 
بەناو هەڵبژاردنەکانی حکوومەت بە قازانجیان نییە 
و تەنها دەسەاڵتێک کە لە ژیانێکی شیاو بێبەشی 

کردوون درێژ دەکاتەوە. 
ئەسعەد

وەدواکەوتنی  لە  خەڵک  نائومیدی  ئابووری،   
نیزامە،  ئەو  چوارچێوەی  لە  داواکارییەکانیان 
مەشرووعیەتی  نەبوونی  و  کاریی  نهێنی 
هەڵبژاردنی  بەرپرسیانی حکوومەت،  قسەکانی 
سنوورداریی  بەردەوامی  ئازاد،  نا  و  شانۆیی 
نەمانی  هەروەها  و  کۆمەالیەتی  و  سیاسی 

متمانە بە کۆماری ئیسالمی کەم  بۆتەوە.
بۆ  توانایەکی  هەموو  حکوومەت  چەند  هەر 
درووست کردنی دەنگ بە لەبەردەستدا بوونی 
ژمارەکانی  گوڕانی  پێناسە،  میلیون  چەند 
سندووقی دەنگدان و ڕێژەی بەشداریی خەڵک 
پاراستن  ئەنجومەنی  دەدات،  نیشان  زۆرتر 
ڕێژەی  کە  دەکات  لەوە  باس  فەرمی  بە 
نەبوونی  نیشاندەری  خەڵک  بەشداری  کەمیی 
لە  نییە.  ئیسالمی  کۆماری  مەشرووعیەتی 
کوتایی  بزانین  بین  دەبێت چاوەڕوان  کوتاییدا 
سەرۆک  هەڵبژاردنی  بەربژێرەکانی  کێبەرکێی 
کۆمار بە کوێ دەگات و چەند درۆ دەکوترێت 
تا درۆکانی داهاتوویان بە سەر خەڵک دا قاڵب 

بکەن

کۆمەاڵیەتی

بەڕێوەبردنی کار و باری واڵت و  پێویستی پشت بەستن بە ڕای خەڵک

سەیران مستەفازادە

حکوومەتی ئیسالمیی ئێران دوژمنی یەکسانییە

ئەسعەد دوروودی
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لە  باس  گشتی  شێوەی  بە  وتارە  ئەم 
بیرۆکەکانی ژیژەک، ئاڵوستر، یورگن هابرماس، 
هەروەها الکان  و هگل کارێگەری ئەوان لە سەر 
نووسینەکانی ژیژەک دەکات  و بە بڕوای من بۆ 
ئەم  وردی  بە  پێویستە  کورد  هەر سیاسیەکی 

نووسینە بخوێنێتەوە.
ژیژەک بە گشتی لەگەڵ شێوەکاری نیچە، ئاڵ 
 و گۆڕ بە سەر ئاوەزدا دەهێنێت بە حاڵەتێکی 
بیرۆکە  جەنگی،  دەچێتە  مڕانەوە  مشت  و 
تایبەتمەندێکی  چەسپاوەکان.  و  کراو  قەبووڵ 
هەمیشەیی ژیژەک، بەرگریی هەمیشە نەگۆڕ  و 
کەلک وەرگرتنی ناوبراوە لە وشەی ئایدئولوژی. 
چەپ،  سونەتی  شرۆڤەی  پێی  بە  ئایدولوژی، 
بەرهەم  ناڕاست  بیرۆکەی  کە  وتووێژانەن  ئەو 
ئەم  کە  ئەوەی  هۆی  بە  پێیە و  بەم  دێنن. 
بیرۆکەیە لە الیەن کەسانێکەوە، وەکوو ژیژەک« 
ڕاست بە ئەژمار دێت، گرنگن. بۆ ڕخنەگرتن لە 
ئایدولوژی لەم ڕوانگەوە ئەوە گرنگە، تا ڕاستی 
ئایولوژیەکان بدوزرێتەوە و لە ڕوانگەی معرفەتی 
کاتێ  ڕووەوە  لەم  بکەین.  بزریی  مرۆکانەوە 
دەگەن،  بونبەست  بە  واڵتێک  لە  تئورییەکان 
کۆڕیەکانی  و  کەم  لە  واڵتە  ئەو  شاڕۆمەندانی 
دەتوانن  و  دەبنەوە  ئاگادار  دەوڵەتەکانیان 
هەوڵی  یا  بدەن  ئەنجام  واڵتە  لەو  چاکسازی 
ئەو  هەر  بدەن.  حکومەتەکاندا  لە  چاکسازی 
جۆرەی کە ژیژەک لە بەرهەمە سەرەتاییەکانی 

خۆیدا ئاماژەی پێدەکات.
ڕخنەگەران هەمیشە چەپ یا ئایدولوژی چەپیان 
خوێندنەوەی  ئێستاش  و  ڕخنە  بەر  داوەتە 
رێگەی  لە  ئایدئولوژی،  لە  چەپ  کالسیکی 
هێرشی  ئامانجی  کراوەتە  جۆراوجۆرەوە 
گرتن  ڕخنە  بۆ  کە  ئەوەی  یەکەم  ڕخنەگران، 
لە گۆفتمانێک وەکوو ئایدولوژی، دەبێ ئیدعای 
دەسپێراگەیشتن بە ڕاستی لە الیەن ڕخنەگڕەوە 
سیاسیەکان،  پرسە  لە  تایبەتی  بە  بکرێت، 
نابەجێوە  ڕخنەی  هۆی  بە  چوونانە  بۆ  ئەم 
لە  و  سەردەمەدا  لەم  چۆنکا  دەچێت.  ناو  لە 
زانستی ئینسانیدا زۆر سەیر و کەم وێنە وەها 
دەتوانێت  تئوریەوە  ڕوانگەی  لە  گۆفتمانێک 
ببێ بە ڕاستی. دووهەم وەها دێتە بەرچاو کە 
مانای ئایدولوژی بە شرۆڤەی ژیانی هاوچەرخی 
بە  چۆنکا  گرێدراوە،  کۆمەاڵیەتیەوە  سیاسی. 
بە  هابرماس،  یورگن  کە  ئەوەی  گرنگیدانی 
بە  ناودەبات،  ڕاگەیاندن،  کەناریەکانی  شاخە 
گشتی  و  بوروکراسی  و  بازار  یانی  واتەێکی تر 
تایبەتی  و هەروەها بە هۆی بەدبینی بەرباڵوی 
بەو  سیاسیەکان،  سەرچاوە  بە  شاڕۆمەندان 
پێوەرە ئەم مانایانە ئێتر جێگەێکی لە گەمەی 
سەر  لە  ڕخنەگران  چۆنکە  نابێت،  سیاسییدا 
گرنگی  دەبێ  ئایدولوژیەکان  کە  باوەرەن  ئەو 
سیاسیان هەبێت. کەسەکان دەبێ تا ڕادەیەک 
بە رێکخراوە گشتیەکان، ئیدەئاڵ  و سیاسیەکان، 
ئیمان  و باوەریان هەبێت، ئەمڕۆکە شاڕۆمەندان 
لەو شتە بێبەریین. دەنگۆی ژیژەک سەبارەت بە 
ئەم وێنەی« ئاگاداری ناڕاست«ی ئایدولوژی لە 
گەڵ ڕخنەگەران یەکێکە و لە سەر ئەوە کۆکە. 
بە هەموو ئەمانەوە ژیژەک پێداگری لە سەر ئەوە 
دەکات کە ئێمە، ئەو کەسایەتیانەی وەکوو تونی 
بلر، دانیل بل  و یا ریچارد رورۆتی« ئیدعایان 
کردوە کە لە جیهانێکی فەرا ئایدولوژیدا ناژین.

لە  سیاسەت  تێگەیشتنی  بە  سەبارەت  ژیژەک 

بە  پێویستمان  ئێمە  کە  باوەرەیە،  ئەو  سەر 
ئایدولوژی.  لە  هەیە  جیاواز  خوێندنەوەێکی 
ڕوانگەی ژیژەک بە وەرچەرخانێکی جیاوازەوە، 
ئەوەیە کە رێککەوتنی گشتی ئەمڕۆکەی ئێمە لە 
سەر ئەوەیە کە جیهانی ئێمە پێویستی بە فەرا 
ئیدولوژیک هەیە، ئەمە هەر ئەو مانا دەگەێنی 
کە ئەو لە فانتزی ئایدولوژی لە بەردەستمانی 
دادەنێت. چۆنکا ئایدولوژی کە مارکس ماناێکی 
ناتوانێت  ئێتر  پێبەخشیوە،  گاڵتەجاریی 
کەسایەتی باوەرمەند بە ئایدولوژێیکی تایبەت، 
بە کەسێک دادەنێت کە کاڵوی لە سەر چووە.

ماناێکی  ڕاستییدا  لە  ئایدولوژی  وشەی  ئەگەر 
هەمیشە  ئایدولوژییک  ڕوانگەکانی  هەبێت، 
دێکەوە  کەسی  بە  کە خەڵک  ئەو شتەیە  هەر 

بوونی  باوەرمەند  بۆ  چۆنکە  دەیبەستنەوە، 
نیشانی  وا  دەبێ  ئایدولوژییک،  بە  کەسەکان 
بۆ  جیهان  ئایدولوژی،  نەبوونی  کە  بدەێت 
ئەم  جوانی  بە  ژیژەک  دەکات.  مانا  بێ  ئەوان 
بە  سەبارەت  شتێک  هیچ  کە  دەزانێت،  پرسە 
نیە  لەوە  کارێگەرتر  سیاسی  کەسایەتی  یەک 
کە بەرچەسپێکی هەمیشەیی لە الیەن رەقیبی 
سیاسیەوە پیی بدرێت. لە ڕاستییدا بەو هۆیەیە 
یا  ئایدولوژییک  فەرا  ئەمنیەتی  دەوترێت،  کە 
ئەمنیەتی نەتەوەیی دەبێ پرسێکی سیاسی بێت، 
بەو پێیە ئەم بیرۆکەی ژیژەک کە ئایدولوژیکەکان 
ئەو  وەک  الیەنگرانیانەوە،  الیەن  لە  هەمیشە 
زۆر  پرسێکی  بە  سەبارەت  کە  گوفتمانانەی 
پیرۆز کە بێرێزی بەوان لە الیەن سیاسیەکانەوە 

بە گشتی قەدەغەیە، دەناسێندرێت.
بەو پێیەو لە ڕوانگەی ڕاست  و رەوانی ژیژەک 
پالنی  ایدئولوژی«  واالی  متعلق   « کتێبی  لە 
ئەو داواکاریەیە کە ئەمڕۆ ئایدولوژی، بەو شێوە 
دوور  سیاسی  ڕوانگەی  لە  رەنگە  و  دەبێ   کە 
نەکەوتوەتەوە. ژیژەک لە سەر ئەو باوەرەیە کە 
دەبێ ئایدولوژی لە باوەر و ڕوانگەی تئوری و 

سیاسی کۆمەڵگە جیا بکرێتەوە.

ڕەشبینی ئیدئولوژییک و باوەر.

بە پێی ڕوانگەی ژیژەک، کەسە ئاسایەکانی جیهانی 
ڕەشبینی  بە  ئەو  کە  دەچن  وشە  لەو  یەکەم، 
هۆی  بە  ژیژەک  دەیخوێنێتەوە  ئایدولوژییک 
ئسلودیت،  ئاڵمان،  سیاسی  بیرمەندی  کارێگەری 
ڕاڤەکراوی  فرمووڵی  کە  باوەرەیە  ئەو  سەر  لە 
نازانن،  ئەوە  ئەوان  سەردێر،  ئایدولوژی،  ئێستای 
ئەگەر  نیە.  دەگەێنن،  ئاکام  بە  رێکارە  ئەو  بەاڵم 
ڕوانگەی  مانایی  بێ  رۆخساری  بە  پرسە  ئەم 
مارکسیسمی کالسیک، لێک بچێت، ڕوانگەی ژیژەک 
کارێگەریی  ڕەشبینیە  ئەم  پێیە،  بەم  کە  ئەوەیە 
دەدات.  نیشان  سیاسی  ئایدولوژی  قووڵتری 
ئیدولوژیەکان، وەکوو گوفتمانە سیاسیەکان، بریارە 
بەردەداری  کە  ئەوەی  یا  ئیداری،  رێککەوتینی  کە 
ویستی دەخوێننەوە، خەڵک لە مەڕ سیاسەتەکان  و 
یا ئەو نیزامانەی کە قەبووڵی سیاسی پەسەندیان 
دەکات. بەو پێیە، ژیژەک لە سەر ئەو باوەرەیە کە 
ئەگەر کەسەکان باوەریان هەبێت کە بیری ئازادی 
خۆیان دەکەن بە کەرەسە، لەو ڕوەوە بە رۆخساری 
ئازادانە لەم یا ئەو نیزامە سیاسیە پەیرەوی دەکەن.
هەر  کە  دەکاتەوە  ئەوە  سەر  لە  جەخت  ژیژەک 
بەو  بێت،  ناڕاست  ئازادی  هەستەی،  ئەم  چەن 
ئەوەی  یا  سیاسی،   بریارێکی  جارێکی تر  پێیە 
دەخوێنێت.  زاتی  بوونی  بە  کە  ئەوەی  هگل  کە 
ناسنامەی  بە  سەبارەت  ئاڵوستر  خوێندنەوەی 
ئایدولوژییک. وەهایە، کە تاک، لە شوێنێک لە ناو 
گەماڕۆ  دەسەاڵتێکەوە  الیەن  لە  نیزامێکی سیاسی 

یا ژیانی بەرتەسک دراوە و کراوەتەوە. ژیژەک ئەم 
لە  زۆر  کارێگەرێکی  و  دەکات  قەبووڵ  خوێندنەوە 
وەها  کە  دەڵێت:  وەردەگرێت  و  الکان  ڕەوانکاوی 
ئەوەوە  ڕوانگەی  لە  چۆنکە  هەلەیە،  ڕوانگەێک 
خەڵک  هێنانی  وەدست  بۆ  سیاسی  ڕوانگەێکی 
بتوانێ  کە  هەیە  مێشک  بە شۆڕدنەوەی  پێویستی 
بە  ببن  کە  بشواتەوە  وەها  خەڵکە  ئەو  مێشکی 
ڕوانگەیە  ئەو  چێیەک  هەر  و  مێشک   بێ  ماشینی 

بڵێت بە بێ کەم و کۆڕ ئەنجامی دەدات.
باوەرەیە،  ئەو  سەر  لە  ژیژەک  پێچەوانەشەوە،  بە 
هەمیشە  سیاسی،  سەرکەوتووی  ئیدولوژییکی  هەر 
زانیاری  لە  جۆرێک  دەدات  کەسەکانی  بە  ئیزن 
یا  رێنوێنیەکانی،  و  ئیدەئاڵ  لە  زۆر  مەوداێکی  بە 
ئەوەی کە ئەو لە وشەیەکی باشتر، بێ ناسنامەی 
ئیدولوژییک دەخوێنێت، بدوزنەوە  و بە دوای ئەودا 
تئوری  لە  کارێگەری  بە  دووپاتە  ژیژەک  بن.  وێل 
دەڵێت:  سیاسی  تئوری  لە  الکانی  رەوانکاوی 
مەڕ  لە  وەرگرتن  کەلک  بە  تاکەکان  ڕوانگەی 
ڕەشبینی ئیدئولوژییکی ئەمڕۆیی ئاشکار دەبێت، بە 
لێک کەوتنی بت پەرەست لە گەڵ خۆدی بتەکەدا، 

زۆر لێک دەچێت.
بتەکە،  خۆدی  گەڵ  لە  پەرەست  بت  لێکچوواندنی 
رۆخسارێکی تایبەت لە نەچوونە ژێر باری ئەو پرسە 
لە خۆ دەگرێت، من لە راستییدا بە جوانی دەزانم 
کە کەوش، تەنیا کەوشە، بەاڵم بە هەموو ئەمانەوە، 
من هێشتا بۆ چێژ وەرگرتن، پێویستم بەوەیە کە لە 
گەڵ شەریکەکەمدا بیکەمە پەیام. بە ڕایی ژیژەک، 
هەلس  و کەوتی کەسایەتیە سیاسیەکانیش هەر ئەو 
شێوە و وێنە لە خۆیی نیشان دەدات: من بە باشی 
یا  من  حزبەکەی  یا  بووش  نموونە  بۆ  کە  دەزانم 
بە  من  بەاڵم  ناکات،  کار  بە جوانی  بازار  ئابووری 
شێوەێک هەلس  و کەوت دەکەم  و وا نیشان دەدەم 

کە من نازانم ئەو ڕاستییە بوونی هەیە.
ئاڵوستر« لە کتێبە ناسراوو گرنگەکەیدا« ئایدولوژی 
دەخۆڵقێنێت  وێنەێک  ئیدئولوژییک«  دەوڵەتی   و 
خاوەن  کەسێکی  وەک  پولیسێک،  وێنەدا  لەو  کە 
وەکوو  کەسە  ئەو  دەڵێت:  کەسێک  بە  دەسەاڵت، 
لە  دەڵێت:  ئاڵوستر  دەکات،  بانگ  کااڵیەک 
گەرانێکی ١٨0 دەرەجەییدا، کە تاک بەرەو الی 
ئەویدی، کە ئەوی بانگ کردوە، تاک دەبێتە 
لە  ژیژەک  بیرۆکەی  سیاسی.  سووژەیەکی 
بیرۆکەی  لە  زۆر  ئەوێتر،  یا  گەورە  مانای 
کە  ئەوەی  سووژەی  بە  سەبارەت  ئاڵوستر 
دەیخوێننەوە،  سەرچاوە  ناوی  بە  خەڵک 
لەو  چۆنکا  دەچێت،  لێک  پولیس،  وەکوو 
یاسایی  شێوەی  بە  دەتوانرێت،  ڕوەوە 
چواچێوەی  لە  کەسەکان  دەستووری،   و 
نیزامێک، بۆ نموونە حزب لە ئستالینیسم یا 
خەلق لە چینی ئەمڕۆکە جێگەی بکەێتەوە.

ئەندێشە

چێژ لە نەتەوە

نووسینی: ئسالوی ژیژەک   
و: محەمەد حەکیمی

ئایدولوژی، بە پێی شرۆڤەی سونەتی 
چەپ، ئەو وتووێژانەن کە بیرۆکەی 
ناڕاست بەرهەم دێنن. بەم پێیە و 
بە هۆی ئەوەی کە ئەم بیرۆکەیە لە 
الیەن کەسانێکەوە، وەکوو ژیژەک« 

ڕاست بە ئەژمار دێت، گرنگن. 
بۆ ڕخنەگرتن لە ئایدولوژی لەم 
ڕوانگەوە ئەوە گرنگە، تا ڕاستی 
ئایولوژیەکان بدوزرێتەوە و لە 
ڕوانگەی معرفەتی مرۆکانەوە 

بزریی بکەین. لەم ڕووەوە کاتێ 
تئورییەکان لە واڵتێک بە بونبەست 
دەگەن، شاڕۆمەندانی ئەو واڵتە لە 
کەم و کۆڕیەکانی دەوڵەتەکانیان 

ئاگادار دەبنەوە و دەتوانن چاکسازی 
لەو واڵتە ئەنجام بدەن یا هەوڵی 
چاکسازی لە حکومەتەکاندا بدەن. 
هەر ئەو جۆرەی کە ژیژەک لە 
بەرهەمە سەرەتاییەکانی خۆیدا 

ئاماژەی پێدەکات.
ڕخنەگەران هەمیشە چەپ یا 

ئایدولوژی چەپیان داوەتە بەر ڕخنە 
و ئێستاش خوێندنەوەی کالسیکی 
چەپ لە ئایدئولوژی، لە رێگەی 
جۆراوجۆرەوە کراوەتە ئامانجی 

هێرشی ڕخنەگران، یەکەم ئەوەی 
کە بۆ ڕخنە گرتن لە گۆفتمانێک 
وەکوو ئایدولوژی، دەبێ ئیدعای 

دەسپێراگەیشتن بە ڕاستی لە الیەن 
ڕخنەگڕەوە بکرێت، بە تایبەتی لە 
پرسە سیاسیەکان، ئەم بۆ چوونانە 
بە هۆی ڕخنەی نابەجێوە لە ناو 

دەچێت. چۆنکا لەم سەردەمەدا و لە 
زانستی ئینسانیدا زۆر سەیر و کەم 
وێنە وەها گۆفتمانێک لە ڕوانگەی 
تئوریەوە دەتوانێت ببێ بە ڕاستی. 

دووهەم وەها دێتە بەرچاو کە 
مانای ئایدولوژی بە شرۆڤەی ژیانی 
هاوچەرخی سیاسی. کۆمەاڵیەتیەوە 
گرێدراوە، چۆنکا بە گرنگیدانی ئەوەی 

کە یورگن هابرماس، بە شاخە 
کەناریەکانی ڕاگەیاندن، ناودەبات، بە 
واتەێکی تر یانی بازار و بوروکراسی 

گشتی  و تایبەتی  و هەروەها بە هۆی 
بەدبینی بەرباڵوی شاڕۆمەندان ...    
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بەشی پێنجەم

دەڵێت:  کۆمەڵناس  ریتێرز«  »جۆرج 
واڵتێکدا،  لە  پیرۆزی  چەتری  باڵوکردنەوەی 
یەکێکە لە سەدان هەلەی کوشەندە کە هەرگیز 
ئەو واڵتە خۆش  پەیکەرەی  لە سەر  جێگاکەی 
چەترە  ئەو  کەسانەی  ئەو  چ  چونکا  نابێتەوە، 
دەکەنەوە و چ ئەو خەڵکەی لە سەرەتادا دەچنە 
دەسەاڵت  نازانن  چەترە،  ئەو  سیبەری  ژێر 
دەسەاڵتدارانیش  و  جەماوەرە  دەسکەوتی 
هەلەیان  سەدان  رەنگە  کە  گەڵیکن  مرۆڤ 
دەسەاڵتداران  مەترسیدارانە  هەلە  ئەم  هەبێت. 
چیدی  و  ئاسمانی  بوونەوەرهایەکی  دەکاتە 
کەس ناتوانێت رخنەیان لێبگرێت. کاتێ نیزامی 
باس  ناتوانیت  چیدی  دەکرێت  پیرۆز  سیاسی 
ئاغاکانی  لە کەم و کۆڕییەکانی بکەی و کاتێ 
دەسەاڵت هێز و مەشرووعیەتی خۆیان نەک لە 
بە  وەردەگرن؛  ئاسمان  لە  بەڵکوو  جەماوەر، 
دلنیاییەوە خۆیان بەرانبەر بە خەڵک بە بەرپرس 
نازانن و واڵمی خەلکیش نادەنەوە و دەیانەوێت 
خەلک بە بێ پرسیار و رخنە ملکەچیان بن و 

سەریان بۆ دانەوێنن.
رژیمی  دەسەاڵتی  بە  ئاماژە  دەتوانین  لێرەدا 
خۆی  کە  نموونە  وەک  بکەین  ئێران  ئیسالمی 
هاتوەتە  ئاسمانەوە  لە  کە  دەکات  پێناسە  وا 
بپرسێتەوە  لێیان  نییە  بۆیی  کەس  و  خوارەوە 
زەوی  سەر  خوای  بە  خۆی  کورتیەکەی  بە  و 
خامنەیی  هەر  کۆتا  قسەی  و  دەناسێنێت 
هەمان  بە  »ئەردوغان  باکوور،  لە  دەیکات. 
شێوە و لە ئێراقیش »سەدام حسەین« هەر بەو 
شێوە و لە واڵتی سوریەش »بەشار ئەسەد هەر 
هەبوو  دەسەاڵتیان  و  هەمان شێوەی سیاسەت 

یان هەیانە. 
لێرەدا کۆمەڵیک فاکت دەستی داوە بە دەستی 
هەمیشە  ناوچەدا  لەم  کورد  ئێمەی  تا  یەکەوە 
لەگەل دەسەاڵتەکانی داگیرکەری کوردستان لە 
نەتەوەێکە  کورد  چونکە  و  بین  شەڕدا  حاڵی 
کە گوێ ڕایەلی دەسەاڵتانی داگیرکار نەبووە و 
یەکێکی دیکە لەو فاکتانەی کە نەتەوی کوردی 
بە سەر  واڵتەکەی  کە  کردوە  رۆژە  ئەم  توشی 
چوار دەوڵەتدا دابەش بکرێت گوێ نەدانی واڵتە 
زڵهێزەکان بە نەتەوەی کورد و بە هۆی ئەوەی 
خۆیان  هەوڵی  هەموو  داگیرکەڕەکان  دەوڵەتە 
خستوەتە گەڕ تا ئەم نەتەوە نەتوانن بە مافە 
لە  ئەنفاڵ  نموونە  بۆ  بگەن،  خۆیان  ڕەواکانی 
کوردستان یا کیمیایی کردنی شاری هەڵبجە و 
کۆشتارەکانی خەڵخاڵی لە ساڵی ١٣٥٧ی هەتاوی 
کۆمەڵ  هەروەها  و  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە 
ئەمڕۆش  تا  کە  دێرسیم،  شاری  کۆژییەکانی 
ئەم شێوە لە دڕندەییە بە دژی نەتەوەی کورد 
درێژەی هەیە و لە بەشەکانی دیکەی باسەکەمدا 
و  باس  بەر  خستوەتە  بابەتەم  ئەو  وردی  بە 
بە  تا  سیاسەتە  لە  شێوە  ئەم  و  لێکۆلینەوە 
ئەمڕۆش لەالیەن داگیرکەرانی کورد درێژەی هەیە 
و بێدەنگی نێونەتەوەییش سەبارەت بە کوشتاری 
کورد بە شێوەیەک یارمەتیدەری ئەو واڵتانە بوە 
بۆ سەرکوتی کورد لە سەر خاکی خۆی. رێژەی 
خۆیاندا  خاکەکەی  سەر  لە  کورد  دانیشتوانی 
زیاتر لە ٤٥ میلیون کەسە کە بریتیە لە واڵتی 
تورکیە ٢0 تا ٢٥ میلیون، ئێران ٨ تا ١0 میلیون 
و سوریە  میلیون کەس   ١0 تا  عێراق ٨  کەس 
٣ تا ٥ میلیون کەس و لە ڕووسیە ٥00 هەزار 
کەس و لە سوئد زیاتر لە ١00 هەزار کەس و لە 

و  چین  و  ئەفغانستان  تایبەتی  بە  واڵتانی تر 
لوبنان و ئاڵمان زیاتر لە ١میلیون و ٥00 هەزارا 
کەس دەخەملێنن. ژمارەی دانیشتوانی کورد بە 
داگیر  بە هۆی  بەاڵم  زیاترە،  لەمە  دڵنیائییەوە 
کردنی کوردستانەوە لە الیەن داگیرکەرانەوە و 
بە کولونی بوونی کوردستان ناتوانرێت ژمارەی 
ڕاستەقێنەی دانیشتووانی کورد بزانرێت. پانتایی 
تەنیا کوردستانی باشوور ٢00 تیلیونی هەنگاوی 
یا  دوبەی  خاکی  گەڵ  لە  ئەگەر  کە  موکەعەبە 
لە  بەشە  ئەو  تەنیا  بە  بکرێت  بەراورد  کویت 
کوردستان چەند بەرابەر لەو دوو واڵتە دەبێت. 
چاڵدێران  شەڕی  دوای  لە  و   ١٥١٤ ساڵی  لە 
و هەر وەها شەڕی یەکەمی جیهانی کوردستان 
لە نێوان دوو دەوسەاڵتی داگیر کەری ئێران و 
تورکییە دابەش کرا. لە شەڕی چاڵدێران کە لە 
نێوان شای سەفەوی و تورکەکانی عوسمانییدا 
نێوان  لە  کوردستان  لە  زۆر  بەشێکی  ڕوویدا 
ئەو دوو دەوڵەتەدا دابەشکرا و ئەو بەشانە لە 
لە  دەسکردەوە  سنووری  هۆی  بە  کوردستان 
یەکدیی جیا کرانەوە کە بریتی بوون لە دیاربەکر، 
سیواس،  ئادیامان،  بینگۆڵ،  دیلوک،  وان، 
 ، تاتوان  قارس،  ئەرزەرۆم،  ئەسکەندەرون، 
درسیم،  تونجلی،  باتمان،  خارپۆت،  مەرعەش، 
ماردین، ماالتیا، دوغۆ بایەزید، هەکاری، شرناخ 
تورک  کەری  داگیر  دەوڵەتی  بە  دڕا  بۆتان  و 
ولەو رۆژەوە تا ئەمڕۆ ئەو بەشە لە کوردستان 
کەوتووەتە ژێر دەستی دەوڵەتی تورک و ئەمە 
بۆە هۆی ئەوەی کە لەو واڵتە تەنانەت نکۆڵی لە 
کورد بوونی ئەو هەموو خەڵکە بکرێت و پێیان 
بوترێت تورکی کێوی و هەتا ئێستاش ئەو خەڵکە 
لە الیەن دەوڵەتی تورکەوە دەچەوسێنرێنەوە و 

لەمبارەوە  هەر  دەکرێن.  ئەنفاڵ  و  دەکوژرێن 
تورک  گەورەی  نووسەری  بێشەکچی  ئیسماعیل 
دەڵێت: دوای شەڕی یەکەمی جیهانی کۆمەڵگەی 
لە  دامەزرابوو  ١٩٢0دا  لە ساڵی  کە  نەتەوەکان 
هێزە  سیاسەتی  بە  و  هەڵوەشایەوە  یەک  بەر 
دەوڵەتدا  چوار  نێو  لە  کوردستان  زڵهێزەکان 
کە  کەمالیستەکان  و  بریتانیا  دابەشکرا. 
دەیانوێست نەوتی کەرکووک و موسل بۆ خۆیان 
و  دەوێست  شارەیان  دوو  ئەو  بکەن  مسۆگەر 
کوردستان  دابەشکردنی  بە  خۆیان  کێشەکانی 
چارەسەر کرد. بێشەکچی هەروەها ئاماژە بەوە 
فەرسودە  سیاسەت  تورکیە  دەوڵەتی  کە  دەدا 
تەنانەت  و  بەر  گرتوەتە  کردنی  نەهی  و  کردن 
دیان بە نەتەوەێک بە ناوی کوردی تا دوو ساڵ 
کێوی  تورکی  ناوی  بە  هەر  و  نەدەنا  پێشیش 
ناوی دەبردن و وشەی کورد لەو واڵتە بەرانبەر 

بوو لە گەڵ زیندان و کوشتن و ئەشکەنجە. 
و  بەرز  کوێستانی  و  دۆڵ  لە  کوردستان  خاکی 
ئەم  و  بووە  درۆت  بەرەکەت  و  پێت  پڕ  زەوی 
و  گاز  و  نەوت  و  زێر  کانگاکانی  لە  پڕە  واڵتە 
گرنگترین   .... و  ئاسن  و  ئالمنیوم  هەروەها 
سەردەمی  کاتی  لە  کوردستان  زێری  کانگای 
شادا لە الیەن بریتانیاوە دەردەهێنرا و ئێستاش 
لە الیەن چین و ژاپۆنەوە دەردەهێنرێن و زیاتر 
واڵتانە  ئەو  ئێستا  تا  زێرە  ئەم  لە سەدا ٨0ی 
بردوویانە و تەنیا لە سەدا ٢0ی حکومەتی شا 
و خومینی و خامنەیی بردوویانە، ئەوەی لێرەدا 
زۆر گرنگە ئەوەیە کە لە کوردستانی رۆژهەاڵت 
زێری سەوزە کە لەو بەشە لە کوردستان دەست 
لە  شوێنە  دووهەمێن  کوردستان  و  دەکەوێت 
جیهان کە ئەو زێرەی تێدایە وئێستاش دەنگۆی 
رۆژهەاڵت  کوردستانی  کە  ئارادایە  لە  ئەوە 
ئیسالمی  کۆماری  رژێمی  و  تێدایە  یورانیومی 
خەرێکی  سەقز  شاری  قوڵقۆڵوی  ناوچەی  لە 
کانگای  چەندین  هەروەها  خاکەن.  ئەو  بردنی 
هەیە  بوونیان  رۆژهەاڵت  کوردستانی  لە  گەورە 
کە بریتین لە: مەرمەری ورمێ، مەرمەری قەاڵی 
شێخان، مەرمەری گاوشان، مەرمەری سالحئاوا، 
راڵگاروارپەیمانی  کانگای  قەسالن،  مەرمەری 
داشکەن، سەنگی میهەم سفال، بەردی ئاهەکی 
خۆیی  سەقز،  زێری  کانگای  مەریوان،  موسکی 
ئەمڕۆکە  کە  کانگانی تر  دەیان  و  بیجار  ئاوی 
ئەوەی جێگەی  و  لە کوردستان دەردەهێندرێن 
کرێکاری  کانگایانە  ئەم  زۆربەی  لە  سەرنجە 
کوردیان تێدا نییە ورژێمی جنایەتکاری کۆماری 
دەرەوەی  لە  کرێکارەکانیش  تەنانەت  ئیسالمی 
کوردستان دێنێت. ئەم سیاسەتەی داگیرکەرانی 
کوردستان بۆەتە هۆی ئەوەی کە خەڵکی کورد 
هەمیشە لە ژێر باری هەژارییدا بناڵێنن و ناچار 
ببن بۆ کار بەرەو شارە گەورەکان وەرێ بکەون، 
بۆ نموونە هەر ئێستا لە شاری تاران زیاتر لە ١ 
میلیون کوردی لێیە کە هەموویان خەرێکە کاری 

کرێکارین.
لێرەدا ئاماژە بە یه کێک له سه ره کی ترین دامەزراوە 

ئه مڕۆ  تا  که  کوردستانه  رۆژهه اڵتی  سیاسییەکانی 
جێ پەنجە و شوێنی له ناو شۆرش وخه باتی ئازادی 
خوازانه ی گەلی کورد ماوه ته وه کۆمه ڵه ی »ژ.ک« . 
کۆمه ڵه له مانای وشه دا به مانای خه ڵک به کۆمه ڵ 
الیه ن  له  کۆمه ڵه  هەتاوی  ١٣٢١ی  ساڵی  له  دێت. 
رووناکبیری  و  به ناوبانگ  که سایه تیه  له  تاقمێک 
شاری مهاباد دامه زرا و به ناوی کۆمه ڵه ی ژیانەوەی 
کرد.  کار  به  ده ستی  کاف«  »ژێ   ، کوردستان 
کۆمەڵەی ژ.ک به کار و ڕێکخستنی نه هێنی له ناو شار 
و ئاواییه کانی ده ورو به ری مهاباد ده ست و مژده ی 
ئاسۆیه کی روونی پێ بوو بۆ خه ڵکی کوردستان و 
هه ر به و هۆیەوە له ماوه یه کی که مدا خۆی له نێو 
دڵی خەڵکی شاری مهابادا کرده وه. یەکەم کاری ئه و 
که سانەی ده بوونه ئه ندامی کۆمه ڵه سویند خواردن 
بوو ، که بڕیەتی بوو به سویند خواردن بە قۆرئان 
کات  هیچ  ئەندامەکانی  ئه وه ی  بۆ  خاک،  و  ئااڵ  و 
له  کام  هیچ  نەکەن،  له شۆرش  پشت  و  خه یانه ت 
بریار و قسه کانی ناو کۆڕ و کۆبوونه وه کانی کۆمه ڵه 
ژیانیان  هه ناسه ی  دوا  تا  نه که ن،  باس  ده ره وه  له 
حزبه  ئه و  ئه ندامی  هه ر  و  کۆمه ڵه  به  بن  پابه ند 
برای  و  به خوشک  کوردستان  هه موو خه ڵکی  بن، 
په نای  و  پشت  کاتێکدا  هه موو  له  و  بزانن  خۆیان 
لێقه وماوانان بن و به بێ ئیزنی ته شکیالت نابێ بچنه 
گیانبازی  ئاماده ی  هه میشه  هیچ حزبێکی تره وه  ناو 
ناو  بۆ کۆمه ڵه. هه وه ڵێن که سانی  و گیانفدایی بن 
زه بیحی،  عه بدوالرحمان  له  بوون  بریه تی  کۆمه ڵه 
مه ال عه بدالله داودی، قاسم قادری، مامۆستا هه ژار 
مامۆستا  نانوازاده،  شه ره فکه ندی(،  )عبدالرحمان 
هێمن )محه ممه د ئه مین شیخ السالمی( و هه ر وه ها 
رحمان حلوی و چه ند کەسێکی تر و هه ر وه ها میر 
نه خشی  بوو  باشوور  کوردستانی  خه ڵکی  که  حاج 
سه ره کیان ده گێرا له دروست بوونی کۆمه ڵه ی ژێ 
کاف، هه ر چه ن کۆمه ڵه به نه هێنی کاری ده کرد به اڵم 
زۆر زوو جێگه ی خۆی له نێو دڵی خه ڵکدا کرده وه و 
له ماوه یه کی کۆرت ماوه دا توانی که سانێکی زۆر له 
ده ور خۆی کۆ بکاته وه. کۆمه ڵه له و ماوه کۆرته دا 
بۆ  بکات  پێشکه ش  هۆنه ری  کاری  چه ندین  توانی 
نموونه بۆ هه وه ڵ جار شانۆ نامه یان له کوردستان 
و  هۆنه رمه ند  چه ندین  وه ها  هه ر  و  خست  وه ڕێ 
هه ژار  قه زلجی،  زه بیحی،  وه ک  نووسه ری  و  شاعیر 
و هێمن خۆڵقانی ده ستی ئه و ماوه کۆرته  ی کۆمار 
ئه و  توانیان  مه رجه دا  و  هه ڵ  له و  و  کۆمەڵەن  و 
بێنن  نووستوه ی خه ڵکی کوردستان وه خه به ر  هیوا 
قازی  پێشه وا  په یوه نده دا ساڵی ١٣٢٣  له و  هه ر  و 
و  هه ڵبژارد  رێبه ر  و  سه رۆک  وه ک  محه ممه دیان 
ده ستی به کاری خۆی کرد و تا دوا هه ناسه ش به و 
سوینده ی که خواردبووی وه فادار ما. ئه و رۆژگاره 
شه ڕی  ده چوو،  نه خوازراو  ێکی  شه ڕ  به ره و  دنیا 
دووهه می جیهانی و دوای ماوه ێکی کورت ئێران له 
الیه ن رووس و ئه مریکا و ئنگلیس ده ستی به سه ردا 
گیرا و هه ر ئه وه بووه هۆی ئه وه ی که هه لێکی 
توانیان  و  بدات  ده ست  کۆمه ڵه  بۆ  ره خساو 
و  بکه ن  رزگار  کوردستان  له  به رچاو  به شێکی 

کۆماری کوردستانیان لە مەهاباد دامەزران.  

کورد و سیاسەت 

محەمەد حەکیمی
»جۆرج ریتێرز« کۆمەڵناس دەڵێت: 
باڵوکردنەوەی چەتری پیرۆزی لە 

واڵتێکدا، یەکێکە لە سەدان هەلەی 
کوشەندە کە هەرگیز جێگاکەی لە 
سەر پەیکەرەی ئەو واڵتە خۆش 

نابێتەوە، چونکا چ ئەو کەسانەی ئەو 
چەترە دەکەنەوە و چ ئەو خەڵکەی لە 
سەرەتادا دەچنە ژێر سیبەری ئەو 

چەترە، نازانن دەسەاڵت دەسکەوتی 
جەماوەرە و دەسەاڵتدارانیش 

مرۆڤ گەڵیکن کە رەنگە سەدان 
هەلەیان هەبێت. ئەم هەلە 

مەترسیدارانە دەسەاڵتداران دەکاتە 
بوونەوەرهایەکی ئاسمانی و چیدی 
کەس ناتوانێت رخنەیان لێبگرێت. 
کاتێ نیزامی سیاسی پیرۆز دەکرێت 

چیدی ناتوانیت باس لە کەم و 
کۆڕییەکانی بکەی و کاتێ ئاغاکانی 
دەسەاڵت هێز و مەشرووعیەتی 

خۆیان نەک لە جەماوەر، بەڵکوو لە 
ئاسمان وەردەگرن؛ بە دلنیاییەوە 

خۆیان بەرانبەر بە خەڵک بە بەرپرس 
نازانن و واڵمی خەلکیش نادەنەوە 
و دەیانەوێت خەلک بە بێ پرسیار 
و رخنە ملکەچیان بن و سەریان بۆ 

دانەوێنن.
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گەالوێژ عەبدیکانی

کۆمەڵگاوە  ناو  کەلێنەکانی  لێکدانەوەی  ڕێگەی  لە 
چاالکبوونی  و  زیندووبوون  ڕادەی  ڕادەی  دەکرێ 
کەلێنە  لە  یەکێک  لێکبەیتەوە.   کۆمەڵگایە  ئەو 
کە  جینسییەتییە  کەلێنی  کۆمەڵگا  بەرچاوەکانی 
واتە  بەش  دوو  بە  کۆمەڵگا  دابەشکردنی  بەرهەمی 
ژن و پیاوە، کە بە گشتی لەو کۆمەڵگایانە کە لە 
بەتایبەت  ئایینی  کولتووری  و  بیر  کاریگەریی  ژێر 
ئیسالمیدان کە ژن بە مڵکی پیاو دەزانێ و ناچاری 
بەشداریی  بەر  و  بێ  پیاو  تەواوی  گوێڕایەڵی  دەکا 
و  دەگرێ  کۆمەاڵیەتیدا  و  سیاسی  ئاستی  لە  ژنان 
ژنان وەکوو ئامرازێک بۆ منداڵ بوون و خزمەت بە 
هاوسەر و خانەوادە دەبینێ، بەرچاوتر و قووڵترە. 

لەم گۆشە نیگایەوە دەکرێ دۆخی سیاسیی ئەمڕۆی 
و  سیاسی  دۆخی  و  ژیان  هەلومەرجی  و  ئێران 

کۆمەاڵیەتیی ژنان بدرێتە بەر لێکۆڵینەوە. 
لە ئێرانی ئەمڕۆدا کە دەسەاڵتێکی دیکتاتۆریی ئایینی 
بەسەریدا زاڵە، یاساکان هەمیشە دژ بە ژنان بوون و 
ژنانیان بەرەو سووچی ماڵەکان پاڵپێوە ناوە. یاسای 
بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمی بەتەواوەتی پیاوساالرە 
کاریگەریی  ئاشکرا  تەبسەرەکانی  و  بەند  هەموو  و 
لەسەر قووڵ بوونەوەی کەلێنی جینسییەتی هەیە و 

ژنان دەخاتە ژێر ڕکێفی پیاوانەوە. 
نیوەی  کە  ئێران  حکوومەتی  یاساکانی  لە  یەکێک 
کۆمەڵ لەبەرچاو ناگرێ و مافیان پێشێل دەکا و لە 
دەسەاڵت و سیاسەت دووریاندەخاتەوە، مەرجەکانی 
خۆ پااڵوتن بۆ بەناو هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمارییە. 
لەبەندی ١١٥ی یاسای بنەڕەتیدا نووسراوە: سەرۆک 
کۆماری دەبێ لە نێوان پیاوانی ئایینی و سیاسیدا 
جێگەی  یاسایەدا  لەو  خاڵێک  چەن  هەڵبژێردرێ. 

سەرەنجن.
ئێران  حکوومەتی  بەوەی  بەسەرنج   •
حکوومەتێکی ئایینییە و یاساکانی یاسای ئیسالمی 
بۆ  تەنها  ئیسالمیدا وشەی »رجل«  ڕوانینی  لە  و 
پیاوان بەکارهاتووە، بە ئاشکرا دەردەکەوێ کە لە 
ڕوانگەی ئەو حکوومەتەوە تەنها پیاوان بۆیان هەیە 
دەسەاڵتدارا و خاوەن بڕیار بن و بەو شێوەیە ژنان 
لە بەشداری لە ئاستی بااڵی دەسەاڵتدا بێبەشکراون 

و ناتوانن وەکوو سەرۆک کۆماری هەڵبژێردرێن. 
دۆخی  جنسییەتییە  ڕوانینە  لەو  جیا   •
ژنان  کە  وایکردووە  ئێران  کۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی 
دەسەاڵتی  بااڵی  ئاستێکی  بگەنە  نەتوانن  هەرگیز 
بە  ئەوەی  بۆ  ئیسالمیدا  ئێرانی  لە  سیاسی. 
کەسێکی  دەبێ  بگەی  سیاسی  بااڵی  دەسەاڵتی 
دیار و خاوەن بڕشتی سیاسی بی و بۆ گەیشتن بە 
بااڵی  ئاستێکی  لە  دەبێ  کۆماری  سەرۆک  پۆستی 

و  بووبێ  دەسەاڵت  خاوەن  یان سیاسییدا  ئابووری 
لە بەڕێوەبەریی کەالنی کۆمەڵگادا بەشدار بێ و تا 
بتوانێ لێهاتوویی خۆی لە کاری بەڕێوەبردن نیشان 
و  ڕوانین  بەو  و  ئێراندا  ئەمڕۆی  دۆخی  لە  کە  بدا 
یاسایانەی لە حکوومەتی ئێراندا زاڵ ئەو مەسئەلەیە 

مەحاڵە. 
کۆمەاڵیەتی  چاالکیی  بەرتەسککردنەوەی   •
بەدەستەوەگرتنی  لە  ڕێگەگرتن  ژنان،  سیاسیی  و 
پۆستی بەڕێوبەری و زۆر فاکتۆری دیکە بڕوابەخۆی 
ژنان الواز دەکا و بەشداریی بەرچاو و کاریگەریان 
لە چاالکیی بەربەرەکانێی سیاسیدا دەگرێ. کەواتە 
تەنانەت  ئەگەر  ژن  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  لە 
وەکوو »رجال سیاسی« حیساب بکرێن بە کردەوە 
ڕێگەیان  دەسەاڵتدا  بااڵی  ئاستی  لە  بەشداری  بۆ 

لێدەگیری. 
دەستوپێوەندی  ژنانەی  لەو  ژمارەیەک  بێجگە 
دەسەڵتدا  لە  خانەوادەکانیان  و  بوون  حکوومەت 
بەشدارن هیچ ژنێکی سەربەخۆ ڕێگەی پێنەدراوە لە 
دەسەاڵتی سیاسیدا بەشدار بێ. ئەو ژنانەش وەکوو 
چاوەڕوان دەکرێ لە چوارچێوەی بەرژەوەندییەکانی 
هیچ  هەر  نەک  و  کردووە  کاریان  حکوومەتدا 
ژنان  مافەکانی  دەستەبەرکردنی  بۆ  هەنگاوێکیان 
بەڵکوو  هەڵنەگرتووە  ژنان  دۆخی  بوونی  باش  و 
یاسای  پەسەندکرانی  لە  پیاوان  لە  زیاتر  جار  زۆر 
ژناندا  بێمافهێشتنەوەی  و  سەرکوت  لە  و  ژن  دژە 
ژنی  نوێنەرانی  لە  نموونەکانی  کە  بوون  بەشدار 
مەجلیسی ئیسالمیی ئێراندا دەبیندرێ کە هەوڵیان 
بۆ پەسەندکرانی یاسی فرە ژنی و یاسا دواکەوتوو و 

دژە ژنەکانی دیکە داوە. 

کۆماری ئیسالمیی ئێران هەمیشە هەوڵی داوە ژنان 
وەکوو ئامرازێک بۆ پڕۆپاگاندا و ڕێکالم بەکاربێنێ 
فریودانی  بۆ  تەها  و  دا   ١٢ و   ١١ دەوڵەتی  لە  و 
درایە  دەسەاڵت  و  پۆست  هەندێک  گشتی  بیروڕای 
دەوڵەتی  لە  ژنێک  نموونە  وەکوو  ژنێک  چەن 
ئەحمەدینەژاددا کرایە وەزیری تەندوروستی و پاش 
خاوەن  ئێران  حکوومەتی  کەواتە  البرا.  ماوەیەک 
و  خۆیان  بە  وەفادار  ژنای  تەنانەت  کە  ڕوانینێکە 
دەستوپێوەندەکانی خۆیان بۆیان نییە تێدا خاوەنی 
پەراوێز  گشتی  بە  ژنان  و  بن  سیاسی  دەسەاڵتی 

دەخرێن. 
ئەگەر هەموو ڕێگەرە یاساییەکان بۆ گەیشتنی 
هێشتا  وەالنێین  کۆماری  وەرۆک  بە  ژنان 
لەمپەرێکی گەورەی دیکە لە سەرڕێیانە ئەویش 
دین و کولتووری زاڵی کۆمەڵگایە. ئایا دەکرێ 
دینی  کاریگەریی  ژێر  لە  کە  کۆمەڵگایەک  لە 
ئیسالمدایە کە تێدا ژن بە کەم عەقڵ دەزانێ و 
دییەی ژنان نیوەی پیاوانە و دوو ژن شایەتییان 
هەیە،  بایەخی  پیاو  یەک  بەقەد  دادگاکان  لە 
ئەوەمان هەبێ کە ژنێک دەسەاڵتی  چاوەڕوانی 
کە  ژنێک  بێ؟  بەدەستەوە  واڵتی  بەڕێوەبردنی 
تەنانەت لە ماڵەکەی خۆیدا مافی بەڕێوەبردنی 
لە  و  نییە  دەسەاڵتێک  هیچ  خاوەنی  و  نییە 
دەهێڵن  پیاوێکدایە  بەرپرسیاریەتیی  ژێر 
سەرۆکی  خامنەیی  عەلیی  بێ؟  کۆمار  سەرۆک 
بەشداریی  لەسەر  ئاشکرا  بە  ئێران  حکوومەتی 
ژنان لە دەسەاڵتدا وتوویەتی: »نابێ بەرانبەر بە 
گوتاری ڕۆژاوا لەسەر ژنان بێدەنگ بین و دەبێ 

هێرشبەرانی بەرەوڕووی ئەو گوتارە بینەوە کە 
خوازیاری بەشداریی بەرچاوی ژنان لە دەسەاڵت 

و پۆستەکانی بەڕێوەبردنی واڵتدایە.« 
گوشاری  ئابووری،  نالەباری  دۆخی  کاتێکدا  لە 
ڕادەبەدەر،  لە  گرانی  و  ئابووری  هەاڵوسانی 
بەرینبوونەوە هەژاری و پەرەسەندی لەشفرۆشی 
ژیانی خەڵکی خستووەتە مەترسییەکی زۆرەوە 
و ناڕەزاییەکان بەرانبەر بەو دۆخە مەترسییەکی 
ئیسالمیی  دەسەاڵتی  بنەماکانی  بۆ  گەورەیە 
ئێران و هاوکات گوشارە دەرەکییەکان بۆ سەر 
کۆماری  سەندووە،  پەرەیان  حکوومەتە  ئەو 
دەربازبوون  بۆ  ڕێگەیەکەوەیە  بەدوای  ئیسالمی 
لەو دۆخە و درێژەدان بە دەسەاڵتی و بۆ ئەو 
مەبەستە هەموو هەوڵێک دەدا و کرانەوەی باسی 
سەرۆک  بۆ  خۆپااڵوتن  بۆ  ژنان  بە  ڕێگەپێدان 
کۆماری یەکێک لەو هەواڵنە بوو کە دەیانویست 
شانۆی  لە  ئەوەی  بۆ  هەڵفریوێنن  پێ  خەڵکی 
هەڵبژرادندا بەشادر بن. دیارە سەرەڕای ئەوەی 
ژنانیش  وتبووی  نیگابان  شوورایا  وتەبێژی 
دەتوانن خۆیان بپاڵێون بەاڵم هیچ ژنێک ڕێگەی 
و هەموویان  بێ  پاڵێوراوەکاندا  نێو  لە  پێنەدرا 

ڕەتکرانەوە. 
گرفتی سەرەکیی ژنان لە ئێرانی ژێر دەسەاڵتی 
دەسەاڵتی  هەر  نەک  ئیسالمیدا  کۆماری 
بەڵکوو  ژن  دژە  و  ئایینی  دیکتاتۆریی 
بگۆڕدرێ  پێویستە  کە  کۆمەڵگایە  کولتووری 
بە  ددان  کە  یەکسانیخوازانە  کولتوورێکی  بۆ 
لێهاتووی و تواناکانی ژناندا بنێ بۆ بەدەستەوە 
گرتنی دەسەاڵتی بااڵی سیاسی و بەڕێوەبردنی 
ڕۆشنبیریی  ئاستی  بەرزکردنەوەی  کۆمەڵگا. 
پێویستی  جیگەیە  بەو  گەیشتن  بۆ  کۆمەڵگا 
و  شیاو  پەروەردەی  و  بەردەوام  بەکارێکی 
جیاکردنەوەی ئایین لە دەسەاڵتی سیاسییە. بە 
مانەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەو دەرفەتە 

زۆر بەرتەسک و نزیک لە مەحاڵە. 
ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  نەمانی  و  الدان 
هەنگاوێکی گەورەیە بۆ ئەوەی ژنان بۆ ئەوەی لە 
ڕزگاری و گەیشتن بە مافەکانیان نزیکبنەوە لەو 
ڕێگەیەدا بەشداری نەکردن لە شانۆی هەڵبژاردن 

ئەرکێکی یەکسانیخوازانەیە. 

زۆر  ژنان  بە  بەرانبەر  توندوتیژی  باسی 
و  شێوە  و  جۆراوجۆر  الیەنی  و  بەرینە 
توندوتیژیی  هەیە،  جیاوازی  ئاستی 
ئابووری،  دەروونی،  جەستەیی، 
ئاستی  و  شێواز  چەندن  و  خانەوادەیی 

دیکە. 
باس  جەستەیی  توندوتیژیی  لەسەر 

دەزگاکانی  لە  جار  زۆر  و  کراوە  زۆر 
باڵودەکرێتەوە.  هەواڵەکانی  ڕاگەیاندندا 
ئاسەواری  توندوتیژییە  جۆرە  ئەم 
و  دەروونی  کۆمەاڵیەتی،  نالەباری 
ئابووریی هەیە و ئەو ژنانەی کە توشی 
بە  دەبن هەست  توندوتیژییە  ئەو جۆرە 
ئەمنییەتی دوروونی و جەستەیی ناکەن 
سەر  لە  خراپی  کاریگەریی  ئەوە  و 
پەروەردەکردنی  بۆ  خێو  وەکوو  ڕۆڵیان 
لە  مندااڵن  بوونی  و  هەیە  مندااڵن 
تێدایە  توندوتیژی  کە  خانەوادەیەکدا 
ئاسەواری خراپیان لەسەر دادەنێ. ژنانی 
ئاسەواری  بە هۆی  توندوتیژی  قوربانیی 
و  کار  لە  بەشدارییان  دیاردەوە  ئەو 
دۆخی  هەم  و  دەبێ  الوازتر  ئابووریدا 
خۆیان نالەبارتر دەبێ هەم باری ئابووری 

کۆمەڵگای لێ زەرەرمەند دەبی. 
لێرەدا ئاوڕێک لە سەرچاوە و هۆکارەکانی 
دەدەینەوە.  کۆمەاڵیەتییە  خەسارە  ئەم 
بەتایبەت  ژنان  دژی  توندوتیژی 
کۆمەڵگا  لە  جەستەیی  توندوتیژیی 

واڵتانەی  ئەو  بەتایبەت  و  سوننەتییەکان 
ژێر  لە  یاساکان  و  دەسەاڵت  و  کولتوور 
کاریگەریی ئیسالمدان، دیاردەیەکی ڕۆژانەیە 
ئایینییەکان  کەسە  و  کاربەدەستان  و 
پشتیوانی  و  پەرەپێدان  خەریکی  بەردەوام 
وایان  و  ژنەن  دژە  کولتوورە  ئەو  کردنی 
کردووە کە توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان بە 
حکوومەتی  ژنەکانی  دژە  یاسا  پشتیوانیی 

ئێران بووەتە شتێکی ئاسایی. 
ئەو یاسا و کولتوورە دژە ژنانە وایان کردووە 
بۆ  شوێن  نائەمنترین  »ماڵەوە«  زۆرجار 
ژنان. ژنان لە شوێنی ژیانی خۆیان زیاترین 
توندوتیژییان لەگەڵ دەکرێ و جاری وایە لە 
ماڵی خۆیان دەکوژرێن. پیاوانی پەروەردەی 
هیچ  ئیسالمی  ژنی  دژە  ڕوانینی  و  کولتوور 
ماف و ئازادییەک بۆ ژنان بەڕەسمی ناناسن 
بۆ  ژنان  هەوڵی  بەرەوڕووی  توندی  بە  و 
دەبنەوە،  مافەکانیان  لە  سوودوەرگرتن 
پیاوانی پەروەردەی ئەو فەرهەنگە کە یاسا 
لێدەکا  پشتیوانییان  ئیسالمی  دەسەاڵتی  و 
جاری وایە زێدەڕۆییاکانیان لەوەش بەالوەتر 
گیانی  و  ژیان  خاونی  بە  خۆیان  و  دەچێ 
دەزانن  کچەکانیان  و  و خوشکەکان  ژنەکان 
خاوەندارییەتییە  لەو  کە  ناوێکە  نامووس  و 

نراوە. 
و  پەرەپێدەر  خۆی  ئیسالم  ئایینی 
خولقێنەری توندوتیژی جەستەیی و جینسی 

بۆ  و  ئیسالمییەکان  دەقە  لە  ژنانە.  دژی 
نموونە لە ئایەتی ٣٤ی سوورەی نیساء دا و 
زۆر دەق و شوێنی دیکەدا باس لە سزادانی 
ژنانێک کراوە کە گوێڕایەڵ نین و ئامادە نین 
بچنە ژێر دەسەاڵتی پیاوانەوە. یاسادانەرانی 
پێی  بە  کە  ئێرانیش  ئیسالمیی  حکوومەتی 
توندوتیژی  دادەنێن  یاسا  ئیسالمی  یاسای 
دژی ژنان بە دیاردەیەکی ئاسایی دەزانن و 
لە سزاکانی تاوانبارانی ئەو توندوتیژییانەشدا 
شێوازەی  ئەو  و  دیارە  ئاشکرا  بە  ئەوە 
بۆ  دەدا.  توندوتیژی  بە  پەرە  سزا  یاسای 
بەرگری  ناوی  ژێر  لە  ژنان  نموونە کوشتنی 
لە نامووس لە الیەن باب و برا و هاوسەرەوە 
سزایەکی کەمتری لە کوشتنی ئاسایی هەیە 
و ئەمە خۆی وادەکا کوشتنی ژنان زۆرتر بێ 

و توندوتیژی زیاتر بێتەوە. 
پیاوساالرانە  ڕوانینی  و  سەقەت  کولتووری 
زەینی  و  بیر  قوواڵیی  چووتە  رادەیەک  تا 
شوێنی  گۆڕانی  تەنانەت  کە  بازەکەسێکەوە 
ژیانیش ناتوانێ گۆڕانێکی زۆر لە تێگەیشتن 
ژنانێک  تەنانەت  پێکبێنێ.  ئاکاریاندا  و 
یاسای  کۆتوبەندی  لە  بوون  ڕزگار  بۆ  کە 
هەر  کە  ژن  دژە  کولتووری  و  دواکەوتووانە 
خۆیان  شوێنی  و  ئازاریداون  منداڵییەوە  لە 
ئورووپا  واڵتانی  چوونەتە  و  بەجێهێشتووە 
ئەو  هەڕەشەی  ژێر  لە  هێشتا  ئەمریکا  و 
ئاماری  بە  بەسەرەنجدان  ڕوانینەدان.  و  بیر 

توندوتیژی و تەنانەت کوژرانی ژنانی پەنابەر 
بە دەستی کەسانی نزیکی خۆیان لە واڵتانی 
ئەم  شوێنێکی  هیچ  دەبینین  ئورووپاییە 
و  ئەمن  ژنان  بۆ  پیاوساالرانەیە  جیهانە 
و  لەدایکبوو  پیاوانی  تەنانەت  و  نییە  دڵنیا 
توندوتیژی  ئورووپاییش  واڵتانی  گەورەبووی 
بەاڵم  نییە  کەم  تێیاندا  ژنان  بە  بەرانبەر 
بە  ژنان  کە  یەکسانیخوازانە  پەروەردەی 
مافەکانی خۆیان ئاشنا دەکا و بوونی یاسا 
و ڕێگەو شوێن بۆ یارمەتیی ژنانی قوربانی 

دۆخەکە دەگۆڕێ. 
تەنها لە واڵتی نۆروێژ لە ٣ ساڵی ڕابردوودا 
کوژراون  هاوسەرەکانیان  دەستی  بە  ژن   ٣
کەسانێک  کە  ئەوەیە  نیشاندەری  ئەمە  و 
و  ژن  دژە  تێگەیشتنی  و  بیر  هەڵگری  کە 
دواکەوتووانەن بۆ پاراستنی ئەو دەسەاڵتەی 
هیچ  لە  دەست  ژنانەوە  بەسەر  خۆیان 

تاوانێک ناپارێزن.
کە  دەگۆڕێ  کاتێک  تەنها  دۆخە  ئەم 
کۆمەڵگا لە ڕوانین و بیری پیاوساالرانە 
و دژە ژن و یاسا و تێگەیشتنی ئایینیی 
پشتیوانی ئەو ڕوانینە دووربکەوێتەوە و 
مافەکانی  بۆ  ڕێز  و  ڕۆشنبیری  ئاستی 
هەموو ئینسانێک وەکوو یەک بەرزبێتەوە 

و یاسا نامرۆڤانەکان هەڵبوەشێنەوە. 

ژنان و شانۆی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری 

توندوتیژی دژی ژنان

سەیران مەلەکزادە
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گۆڕانێکی   ، شۆڕش  چییە؟   شۆڕش 
کەیفی و بنەڕەتییە، ئاڵوگۆڕێکی گەورە 
کۆمەڵگادا.  ژیانی  لە  بنەڕەتییە  و 
کۆمەڵناسیدا،  لە  شۆڕش  واتای 
کۆمەاڵیەتی  سیستەمێکی  ڕووخانی 
جێگرتنەوەیە  و  لەکارکەووتە  و  کۆن 
و  نوێ  کۆمەاڵیەتی  سیستەمێکی  بە 

باوەڕپێکراوترە .
فەڕەنسا  مەزنی  شۆڕشی  نموونە:  بۆ   
لەمەوبەر  ساڵ  دووسەد  نزیکەی  کە 
بوو.  بۆرژوایی  شۆڕشێکی  ڕوویدا، 
دەرەبەگایەتی کۆن  بۆئەوەی سیستەمی 
هێماکەی  بورپۆنی  پاشایەتی  ڕژێمی  کە 
بوو لە ناوبرد و لە جێ ئەودا سیستەمی 
سەرمایەداری نوێ و پێشکەوتووتری دانا 

.
دەستووری  مەشرووتە  شۆڕشی   
بوو،  بۆرژوایی  شۆڕشێکی  ئێران 
پێنەهێناو  کۆتایی  هەرچەندە  چونکە 
نەهێنا،  بەدەست  تەواوی  سەرکەوتنی 
بۆگەن  خانییەکی  بنەمای  لەسەر  بەاڵم 
و فیوداڵی لێدانێکی جددی لێدا، ڕێگەی 
گەشەی کۆمەڵگا و بەشداری جەماوەری 
لەدیاریکردنی چارەنووسی والتدا ،خۆش 

کرد.
١٩١٧ی  ئۆکتۆبەری  مەزنی  شۆڕشی   
ڕووسیە شۆڕشێکی گەورەی کۆمەاڵیەتی 
بوو چونکە بە لە ڕیشەکەندنی سیستەمی 
کۆن  سەرمایەداری  و  دەرەبەگایەتی 
سۆسیالیستی  کۆمەڵگای  بنیاتنانی  و 
مێژووی  لە  گۆڕانە  گەورەترین  کە  نوێ 
ئاقارێکی  بەرەو  مێژووی  مرۆڤایەتیدا 

جیاوازبرد.
شۆڕش گرنگترین قۆناغە لە پێشکەوتنی 
بینیی  جیهان  کۆمەڵگادا.  ژیانی 
لینینیستی شۆڕش وەک   - مارکسیستی 
دەرئەنجامێکی پێویست لە قەڵەم دەدات 
کۆمەڵگاکان  پێشکەوتنی  ئاکامی  کە 
بە  چینەکان  بە  دابەشبوونیان  و 
هەموو  لە  ئەناسرێن.  دا  نائاشتبوونەوە 
وتوێژەکان  چین  کە  کۆمەڵگایانەی  ئەو 
بەرژەوەندیەکانی پارادۆکسیکالیان هەیە، 
پێشکەوتنی ئابووری و کۆمەاڵیەتی وئەو 
و  بەرە  بەرە  ئەبێتەوە،  لێ  گۆڕانانەی 
قۆناغ بە قۆناغ ، مەرج و فاکتەرەکانی 
پێگەیشتن  بۆ  بنەڕەتی  و  قووڵ  گۆڕانی 
ئامادە دەکات و دواجار گۆڕانی بنەڕەتی 
و  مسۆگەر  بە  کۆمەاڵیەتی  سیستەمی 

پێویست دەزانێت .
لە  بابەتە  ئەم  زانستیی  لێکدانەوەی 
ڕوانگەی کارڵ مارکسەوە ئاوا باس کراوە: 
لە  کۆمەڵگە  بەرهەمهێنانی  »هێزەکانی 
خۆیان  گەشەی  دیاریکراوی  قۆناغێکی 
بەرهەمهێنان  پەیوەندییەکانی  لەگەڵ 
یانی  دادوەرییەکەی،  دەربڕینە  لەگەڵ 
لەگەڵ پەیوەندییەکانی خاوەنداریەتی کە 
لە ناو ئەودا گەشەیان کردووە، ناکۆکن. 
دەبنە  بەرهەمهێنان  پەیوەندیانەی  ئەم 
هێزی  گەشەکردنی  لەبەردەم  بەربەست 
بەرهەمهێناندا، ئا لەم کاتێیە کە قۆناغی 
شۆڕشی کۆمەاڵیەتی دەستپێدەکات . »

کرد  باسمان  کە  ناکۆکیەی  ئەو  شۆڕش 
پەیوەندییە  ئەو  و  دەکات  چارەسەر 
و  تێکدەشکێنێت  کۆنانە  بەرهەمهێنانە 
تازەکان  پێوەندییه  دامەزراندنی  لەگەڵ 
هێزەکانی  خێرای  گەشەی  بۆ  ڕێگه 
بەرهەمهێنان دابین دەکات، ئەمە بناغەی 

ئابووری و بابەتیی شۆڕشە .
و  دەبەزێنێت  حاکم  چینێکی  شۆڕش 
کە  حوکم  سەر  دەهیێنێتە  تر  چینێکی 

بەرهەمهێنانی  پەیوەندیی  نوێنەرایەتی 
ئەوەش  دەکرێت  دەکات.  پێشکەوتووتر 
حکوومەتێکی  جۆرە  شۆڕش  کە  بلێین 
جۆری  جێنشینی  باوەڕپێکراوتر  و  نوێ 

پێشووی حکومەت دەکات.
شۆڕشێکدا  لەهەر  بنەڕەتی  مەسەلەی 
دەوڵەتییە.  سیاسی  دەسەاڵتی  پرسی 
حاکمی  چینی  لە  دەسەاڵت  گرتنی 
چینی  یان  توێژ  دەستی  بە  بەسەرچوو 

هەر  بنەڕەتییەکانی  هێما  لە  پێشەنگ، 
شێوازی  گەورەترین  شۆڕش  شۆڕشێکە. 
چین  ئەوە  و  چینایەتییە  خەباتی 
لە  کە  پێشکەوتنخوازەکان  توێژە  و 

ڕێگەی شۆڕشدا قوڵترین و بنەڕەتیترین 
گۆڕانکاری لە بواری ئابووری، ئایدیۆلۆژی 
و سیاسیدا درووست دەکەن و سیمای بە 

تەواوەتی دەگۆڕن.
یان  گۆڕانکاری  هەندێک  کە  ئاشکرایە 
چوارچێوەی  لە  کردار  یان  چاکسازی 
داندراوەوە،  کۆمەاڵیەتی  سیستەمێکی 
دەوڵەتی  سیاسی  دەسەاڵتی  هەمان  بە 
لە الیەن چینە حوکمڕانەکان ناکرێت بە 
شۆڕش ناوببرێت، هەرچەندە پڕوپاگەندە 
و  بێت  زۆر  بارەیەش  لەو  ژاوەژاوی  و 

گوێش کەڕ کات.
داومانن،  کە  روونکردنەوانەی  لەو 
دەردەکەوێت کە بەپێی قۆناغەکانی 
پێشکەوتنی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 
خەبات،  حاڵی  لە  چینی  و 
شۆڕشی  جۆر  چەندین  دەکرێت 
بۆ  جیابکرێنەوە.  کۆمەاڵیەتی 
وێنە: شۆڕشی بۆرژوازی ، شۆڕشی 
شۆڕشی  دیمۆکراتیک،  بۆرژوا 
سۆسیالیستی و هتد. بۆ دیاریکردنی 
گرنگە  کۆمەاڵیەت  شۆڕشی  جۆری 
بزانین هەر شۆڕشێک چ ناکۆکیەک 

ئەرکێکی  چ  دەکات،  چارەسەر 
چ  دەکات،  جێبەجێ  کۆمەاڵیەتی 
و  دەبات  ال  دەسەاڵت  لە  چینێک 

ئەو  پێشەوەی  لەڕیزی  چینێک  چ 
شۆڕشدایە.  

بەو لێکدانەوەیەوە شۆڕشی مەزنی 
ئۆکتۆبەر شۆڕشێکی سۆسیالیستی 
فەرەنسا  مەزنی  شۆڕشی  بوو، 
ئێران  لە  مەشرووتە  شۆڕشی  و 
شۆڕشی  بوون.  بۆرژوایی  شۆڕشی 
لە  دەستووری،  یان  مەشرووتە 
گەشەکردن،  فراوانیی  قۆناغەکانی 
چوارچێوەی  لە  ڕادەیەک  تا 
شۆڕشی بۆرژوازیدا تێپەڕی. چونکە 
خەڵک  جەماوەری  نموونەیەدا  لەم 
خۆیان  داواکاریی  و  دروشم  بە 
مۆری  و  کرد  تێدا  بەشداریان 
دژە  الیەنی  و  دانا  لەسەر  خۆیان 
داگیرکاری و دژە ئیمپریالیستانەی 

ئەو شۆڕشەیان بەهێز کرد.  
کە  بکەین  ئەوە  بۆ  ئاماژەش  با 
دەوڵەت  دەسەاڵتی  گواستنەوەی 
لە هیچ چین و توێژێک لە دەست 
نییە،  شۆڕشدا  تری  چینەکانی 
چەمکی  گوتمان  وەک  چونکە 

وەرگرتنی  بە  پێویستی  شۆڕش 
حکومەت لە چینی پێشکەوتنخواز 
شێوەیەک  بە  هەیە  پێشڕەوەوە  و 
کۆمەڵگا  پێشکەوتنی  بۆ  ڕێگا  کە 
چینێکی  ئەگەر  ئەگینا  دەکاتەوە، 
توانی چینی  کۆنەپەرست  و  داڕوژ 
بە  و  بکات  ژێردەست  پێشکەوتنخواز 
دژە  کرداری  ئەمە  بگات،  دەسەاڵت 

شۆڕشە نەک شۆڕش.
بەشداریی  بە  و  هێز  بە  شۆڕش 
جەماوەری گەل ئەنجام دەدریت، هیچ 
و  کودەتا  گەڵ  لە  هاوبەشی  شتێکی 
جۆرە  ئەم  و  نییە  دەرباردا  شۆڕشی 
کارانە کە لە مێژوودا نموونەیان زۆرن 

لە گەڵ شۆڕش دا ناخوێنێتەوە.
بەدی  شۆڕشێک  هەر  ئەوەی  بۆ 
مەرجی   ( بابەتی  مەرجی   ، بێت 
 ( هزری  مەرجی  و   ) شۆڕشگێڕانە 
 ) شۆڕشگێڕ  ڕێکخراوێکی  بوونی 

پێویستە . 
بۆ  جەماوەرییە  ڕاپەڕینی  شۆڕش 
سیستەمی  بنەڕەتەوە  لە  ئەوەی 
لە  بگۆڕدرێت،  ئێستا  کۆمەاڵیەتی 
تاکی  ئەو  یان  ئەم  قارەمانیەتیی 
گرووپ  ئەو  یان  ئەم  یان  تایبەتەوە 
دیاریکراوەوە  سیاسیی  حزبی  و 
لە  واڵتێک  شۆڕشی  سەرهەڵنادات. 
مەرجە  لەدایکبوونی  یەکەمی  قۆناغی 
کۆمەاڵیەتیە،  ژیانی  بابەتییەکان 
دروستکردنی  کە  کاتێکدا  لە  بەاڵم 
کۆمەڵگا  گۆڕینی  بابەتیانەی  مەرجی 
دەروونی  دەسەاڵتی  دەرەوەی  لە 
پۆزەتیڤەکانی  کردارە  بزوتنەوەکەیە، 
ڕێکخراوەی  ئەو  و  ناوبراو  فاکتۆری 
دەکات  ڕابەرایەتی  بزوتنەوەکە  کە 
ببینێت  کاریگەر  ڕۆڵێکی  دەتوانێت 
لە خێراکردن و کردنی مەرجەکان بە 
ئامانج. هیچ حکومەتێک، هەرچەند لە 
تێبکۆشێ،  مایەپووچدا  قەیرانی  نێو 
تا  و  ناهینێ  دەسەاڵت  لە  واز  خۆی 
و  وەسیەت  یانی  هزری،  فاکتەری 
شۆڕشگێڕە  توێژە  و  چین  و  توانا 
ڕێکاری  و  ڕێکخستن  بۆ  شیاوەکان 
جەزم  و  دیاریکراو  پێوانەیی  چەند 
بە فاکتەری بابەتییەوە نەلکێندراون، 
تەنانەت بوونی هەموو مەرجە بابەتییە 
پێویستەکان، بە تەنیا بەس نییە بۆ 

بەدیهێنانی شۆڕش .
چینی  کە  دژایەتییەی  ئەو  ئەگەر 
و  دیکە  زەحمەتکێشەکانی  و  کرێکار 
خەڵکی شار و کۆی گشتیی خەڵکی 
ئێران لە دژی پاوانخوازانی دەرەکی، 
و  زەوی  خاوەن  گەورە  بۆرژوازی 
ڕژێمە  و  هەیانە  گەورەکان  زەوییە 
ڕژیمی  وەک  بەرژەوەندیگەرەکانیان 
پاشایەتی شکاند و کۆماری ئیسالمی 
خەڵک  یەکێتی  بۆ  سەر  دواڕۆژ  لە 
سەرەکی  و  بابەتیانە  بە  دائەنەوێنێ 
ڕاسەقینەی  مانای  ،ئەوە  بژمێرین 
و  دەدرێتەوە  لێک  بۆمان  شۆڕش 
ئێمەش وەک کۆمەڵەی زەحمەتکێشان 
و  ئازادی  ڕیگای  خەباتکارانی  و 
سوسیالیزم لە کوردستان خۆمانی 

بۆ ئامادە دەکەین.

ئاژوان کرماشان
)Revolution( کۆرتەیەک لە سەر چەمکی شۆڕش: ئێنقالب

شۆڕش گرنگترین قۆناغە لە 
پێشکەوتنی ژیانی کۆمەڵگادا. 
جیهان بینیی مارکسیستی 
- لینینیستی شۆڕش وەک 
دەرئەنجامێکی پێویست لە 
قەڵەم دەدات کە ئاکامی 
پێشکەوتنی کۆمەڵگاکان و 
دابەشبوونیان بە چینەکان 

بە نائاشتبوونەوە دا 
ئەناسرێن. لە هەموو ئەو 

کۆمەڵگایانەی کە چین 
وتوێژەکان بەرژەوەندیەکانی 

پارادۆکسیکالیان هەیە، 
پێشکەوتنی ئابووری و 

کۆمەاڵیەتی وئەو گۆڕانانەی 
لێ ئەبێتەوە، بەرە بەرە و 
قۆناغ بە قۆناغ ، مەرج و 
فاکتەرەکانی گۆڕانی قووڵ 
و بنەڕەتی بۆ پێگەیشتن 
ئامادە دەکات و دواجار 

گۆڕانی بنەڕەتی سیستەمی 
کۆمەاڵیەتی بە مسۆگەر و 

پێویست دەزانێت .
لێکدانەوەی زانستیی ئەم 
بابەتە لە ڕوانگەی کارڵ 

مارکسەوە ئاوا باس کراوە: 
»هێزەکانی بەرهەمهێنانی 

کۆمەڵگە لە قۆناغێکی 
دیاریکراوی گەشەی خۆیان 

لەگەڵ پەیوەندییەکانی 
بەرهەمهێنان لەگەڵ دەربڕینە 
دادوەرییەکەی، یانی لەگەڵ 

پەیوەندییەکانی خاوەنداریەتی 
کە لە ناو ئەودا گەشەیان 

کردووە،
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ڕۆژانەیە  لەو  یەکێک  جۆزه ردان  مانگی   ١٢ی 
ڕۆژانی  کەوه ك 
لە  خوێناوی 
لە  ئیسالمیی  کۆماری  پڕلەجەنایەتی  مێـــژوی 
لێده كرێ.  یادی  سالێک  هەموو   ، کوردوستان 
له  وه ها ڕۆژێكدا بوو كه  كوشتاری به  كۆمه ڵی 
بە  مەهاباد  شاری  خەباتکارانی  لە  کەس   ٥٩
دەس بەکڕێگیراوانی کۆماری ئیسالمیی  رەقەمی 
خواردو الپەرەیەکی ڕەشی تری بەجەنایەتەکانی 
کرد  زیاد  کوردوستان  لە  ئیسالمیی  کۆماری 
هێنەرەوەی  وەبیر  جۆزەردان  مانگی  .١٢ی 
یەکێک لەو جەنایەتە سامناکانەیە کە لە دەورانی 
دەسەاڵتدارێتی کۆماری ئیسالمیدا، بەڕێوەچووە. 
دەستی  ئیسالمیی  کۆماری  ڕژیمی  ڕۆژەدا  لەم 
تا  بەڵگەکانی  و  ئاسەوار  کە  جەنایەتێک  دایە 
ئیستاش ڕادەیەکی زۆر لە خۆی وەحشەگەری و 
دڕندەیی کاربەدەستانی ڕژیمی ئیسالمیی نیشان 

ئەدات.
بۆ  ئیسالمیی  كۆماری  جه نایه تكاری  رژیمی 
تۆڵه سه ندنه وه   و  كوردستان  ترساندنی خه ڵكی 
به   كه سی   ٥٩  ، مەهاباد  شاری  خه ڵكی  له  
زۆربه ی  دا.  له سێداره   به كۆمه ڵ  شێوه ی 
و  خاكه لێوه   مانگه كانی  له   دراوەکان  لەسێدارە 
شه قامه كانی  له   ره شبگیر  شێوه ی  به   گواڵن، 
شار رفێندران و به  بارمته  گیرابوون. ژماره یه ك 
ته مه ن  ساڵ   ١٨ له   كه متر  تازه الوانی  له وان ، 
ده بیرستانه كانی  له   كه سیان  چه ند  و  بوون 
شاری مەهاباد ده رسیان ده خوێند. سه رله به یانی 
رۆژی ١٢ی مانگی جۆزه ردانی ١٣٦٢ی هه تاوی، 
له   راگه یاندنێكی  مەهاباد  شاری  فه رمانداریی 
ئاستی شاردا باڵو كرده وه  كه  ناوی ٥٩ كه س له  

ئێعدام كراوه كان له م راگه یاندنه دا هاتبوو.
هێزی  له گه ڵ  شه ڕ  به ره كانی  له   كه   رژیم 
وه كوو  به ركه وتبوو،  زیانی  گه لێك  پێشمه رگه دا 
سه ندنه وه   تۆڵه   بۆ  لێهاتبوو،  زاماری  مارێكی 
بڕیاریدا كه  به  رژاندنی خوێنی الوان و تازه الوانێك 
كه  به  بێ هیچ به ڵگه یه ك رفاندبوویانی و زیندانی 
جه سته ی  بڕژێنێته   خۆی  ژه هری  كردبوون، 
خه ڵكی كوردستان به  تایبه ت خه ڵكی خۆڕاگری 

شاری مەهاباد.
جه نایه ته   ئه م  سه به بكارانی  و  به ڕێوه به ران 
كه سانێك بوون كه له  ساڵه كانی دواتردا، به رگی 
كردنی  رزگار  بۆ  و  كرد  له به ر  ئیساڵحخوازیان 
رژیم له  قه یران، رێگایه كی دیكه یان گرته  به ر. 
به اڵم ئه م هه ڵوێسته  نوێیه ی ئه وان نه بووه  هۆی 
یه ك  بۆ  كه سێكیشیان  تاقه   ته نانه ت  ئه وه یكه  
جاریش بووه ، به رپرسایه تی خۆی له م جه نایه ته  
و زۆرێك له  كاره ساته كانی جه نایه تكارانه ی رژیم 
میرحوسێن   « بكات.  قبوڵ  دا   ٦0 ده یه ی  له  
به   كه   كات  ئه و  وه زیری  سه رۆك   « موسه وی 
خه ڵكی  سه ر  كرده   هێرشی  شێوه   توندترین 
بوو  كه سانه   له و  یه كێك  كوردستان،  خۆڕاگری 
هه ر  خولقاند.  جه نایه ته ی  ئه م  زه مینه ی  كه  
له مباره وه   ره فسه نجانی  هاشمی  كاته دا  له و 
سوخه نڕانییه كی زۆر توند و هه ڕه شه  ئامێزی كرد 
.«جه الیی پور » فه رمانداری شاری مەهاباد به  
حه مزه   قه رارگای  گشتی  فه رمانده ی  بەشداری 
وه زیری   « نووری  ناتق   « پشتیوانی  به   و 
ناوخۆ و » حه سه نی » ئیمام جومعه ی ورمێ، 
زیندانی  الوانی  له   كه س   ٥٩ ئێعدامی  بڕیاری 
 ٥٩ ئه م  ده ركرد.  مەهابادیان  شاری  ناوه ندی 
ته ورێز  شاری  بۆ  مهاباده وه   زیندانی  له   كه سه  
چه ند  دادگایه كی  له   له وێ  و  گواسترانه وه  
تۆمه تێكیان  هیچ  ئه وه یكه   بێ  به   چركه ییدا، 
له سه ر ساغ بێته وه ، به  ئێعدام مه حكوم كران. 
تا  و  كات  هیچ  قوربانیانه ،  ئه م  بنه ماڵه ی 
ئه سپه رده  كردنی  له  گڵكۆ و شوێنی  ئێستاش 
له   نه بوونه وه .  ئاگادار  ئازیزه كانیان  ته رمی 
ساڵڕۆژی ئه م كرده وه  جه نایه تكارانه یه دا رێز 

كاره ساته   ئه م  قوربانیانی  یادوبیره وه ری  له  
ده گرین و ساڵو و درود ده نێرین بۆ بنه ماڵه  
رێزگرتن  بۆ  سه ربه رزه كانیان.  و  خۆڕاگر 
تر  جارێكی  ئازیزانه   ئه م  یادوبیره وه ری  له  

ناوه كانیان لێرەدا دەهێنینەوە:
 ، جه هانیان  حه سه ن   ، بارێزی  غواڵمڕه زا 
عه لی بانه یان ، محه ممه د عه لیاڵی،محه ممه د 
 ، نیلوفه ری  هومایون   ، سه فا  ئه مین 
مه حمود ریازی ، محه ممه د حوسێنی عه باس 
عه لی   ، خاتوونی  كازم   ، حوسه ینپوور 
ره حمان   ، ته جه ریان  عه بدوڵاڵ   ، مه زنه   
موسته فا   ، گۆڵپه ره ست  عه لی   ، ره حیمی 
ئه یازی  ،یوسف  بارزانی  خالق   ، عێسمه تی 
 ، ره حمانیان  حه سه ن   ، چاوشینی  كه ماڵ 
خالید ره حیم ئازه ر ، خالید سه فایی ، سه ید 
مه سعودی  محه ممه د   ، ئه حمه دی  ئیبراهیم 
 ، ئێلیاسی  وه فا   ، ئه بوبه كری  محه ممه د   ،
مه نسور جیناح ، محه ممه د ئه مین ئه حمه دی 
، محه ممه د سه لیمی فه ره یدون شه نگه  ، عه لی 
شوكری  ئه بوبه كر   ، ره نگین  خزر   ، بازیان 
كماڵ   ، كه ریمی  هه ژار  نادری،   ماشاڵاڵ   ،
كه ریمی . كه ریم ره حیمیان ، یوسف حه بیب 
ئیبراهیم   ، بازیار  محه ممه دفارۆق   ، په ناه 
شوكرێ   ، ئیبراهیمی  مام  ساڵح   ، ئه مینی 
نادری،  موسته فا فه قری ، عه لی غه واره  ، 
الجه وه ردی،  مه الحه سه ن   ، سه الحی  عه لی 
حه سه ن  یوسف   ، زاده   حه سه ن  سوله یمان 
زاده  ، كه ریم كاوه  ، سه ید مه حمود سه ید 
مه حمودی ، حامید مه حمودكه ندی ، حوسێن 
كه لهۆری ، عه باس یوسفی،  سیامه ك سه قزی 
، عه لی ئاباده  ، كامران زاهێرحێجازی ، ساڵح 
ئه حمه د   ، مه حمودی  مه قسود  فه رهودی،  

كه ڕوبی ره حمان خزرپور.
لە  مانگ  چوار  بە  نزیک  تێپەربوونی  پاش 
باژێری  قارەمانی  الوی   ٥٩ سێدارەدانی 
مەهاباد لە رێکەوتی ١٢ی جۆزەردانی سالی 
١٣٦٢ی هەتاوی ، رژیمی خوێنمژی ئێران کە 
اڵوە  پۆلە  ئەم  سێدارەدانی  لە  بە  نەیتوانی 
قارەمانە ئامانجەکانی بپێکێ جارێکی تریش 
دەستی دایە تاوان و ٣٣ الوی بێتاوانی تری 
و  تەورێز  بۆشاری  پێکردن  جێگۆرکەی  بە 
لەسێدارە  زۆر  ئەشکەنجەیەکی  ئازارو  پاش 

دا . . 

الوانی سێدارە درا بریتین لە:
١- ئەحمەد بابا سووری

٢- جەعفەر پورسوڵتانی 
٣-عەبودوول رەحیم ماملێ » نەجات«

٤-محەمەد سەبزەچی
٥-ناسر هەندوش

٦- مەحموود ئیبتیدا
٧- قادر بایزیدی

٨- رەسول رەشیدی
٩- سولیمان ئاهنگەری
١0- سولیمان پیرۆتزادە
١١- سولیمان مەوالنی

 ١٢-خەسرەو سازواری 
١٣- قادر کاکەمەمی

١٤- کەریم پێغەمبەر نژاد
١٥-  محامەد جەنەتی 
١٦- حەسەن جەنەتی 

١٧- عەلی بامداد 
١٨- یونس پیرزادە

١٩- عەلی ئازەرگوتە
٢0- کەریم ئەحمەدی
٢١- ڕەحمان بنگینی 

٢٢- سەید عەاڵئەدین حۆسێنی
٢٣- سولتان بەنایی 

٢٤- یوسف عابێد
٢٥- جعفەر حەسەنزادە
٢٦- جعفەر عیسمەتی 

٢٧- یوسف موحەمەدی 
٢٨- خۆشناو قازیزادە
٢٩- مۆحسێن عەلێە
٣0- فایەق کەریمی
٣١- جعفەر پاکزاد 

 ٣٢- ئەحمەد ئەمینی 
٣٣- جعفەر مامڕەمەزانی 

 ٥٩ لەگەڵ  یان  خوارەوەش  ناوانەی  ئەو 
کەسەکە لە سێدارە دراون یان خۆ بە جیا 
کە وێڕای رێز گرتن لە یادیان ناوی ئەوانیش 

دەنوسین :
١- عەلی تکمەچی

٢- یونس پیردۆخت 
٣- سەید ئیبراهیم سەید ئەحمەدی

٤- نەسرین کاڵ 
٥- عوسمان بەتوراک 

٦- عەلی سەالمی 
٧- مەعسومە سەرهەنگی 
٨- ئەبوبەکر پەرتەوێان 

٩- خالید مەسماری 
١0- حەبیب خاتەمی

١١- عەلی غوارە
١٢- مەسعود میر مەحموودی 

١٣- محەمەد مەسعوود زایرحەجازی
١٤- سەید ئەنوەر شوکری 

١٥- عەبدوواڵ ئاهەنگەری
زیاتر   ١٣٦٢ ساڵی  لە  کە  بوترێ  پیویستە 
لە  دا  مانگان   ٤ ماوەی  لە  کەس   ٢٥0 لە 
کە  جۆزەردان   ١٢y رۆژی  دران.  سێدارە 
گیانبەختکردۆکەیە   ٥٩ لەسێدرەدانی  ڕۆژی 
یادکردنەوەی  ڕۆژی  بووەتە  ڕاستیدا  لە 
لە  دا  ماوەیە  لەو  ئازیزانەی کە  ئەو  هەموو 
الیەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیەوە لە 

سێدارە دراون.
زانیاری  نەبونی  لەبەر  جار  زۆر  بەداخەوە 
تایبەتی  بە  ئازیزانە  ئەو  لەسەر  دروست 
وێنەی  نەبونی  هەروەها  و  ژومارەیان 
زۆربەیان کە ژومارەیان دەگاتە ٢٥0 کەس ، 
تەنیا بە یادکردنەوەی ٥٩ کەسەکە پەسەندە 
دوارۆژ  ستافی  بەرێوەبەرانی  ئێمە   . کرواە 
بەتایبەتی  ولەوێ  لێرەو  کە  هەولمانداوە 
 « بەرێز  زۆر  فەیسبوکی  الپەرەی  لەسەر 
سەر  لە  زانیاری  زۆر  برێکی  ماملێ«  وریا 
لەمەو  .هیوادارین  کۆبکەینەوە  ئازیزانە  ئەو 
ئازیز  ئێوە خوێنەرانی  یارمەتی  بە  بەدواش 
ئازیزانە  ئەو  ژیاننامەی  وێنەو  ناوو  بتوانین 
کۆمەالنی  دەم  بەر  بیخەینە  کۆبکەینەوەو 

خەلکی شۆرشگێری کوردوستان .
دەیانبین  خوارەوە  لە  کە  وێنانەی  ئەو 
تێکەاڵوێکن لە هەموو وێنەی ئەو ئازیزانەی 

کە لەو چوار مانگە دا لە سێدارە دراون. 
خەڵکی شۆرشگێری کوردوستان بە تایبەتی 
و  ڕاستەخۆ  تاوانبارانی  مەهاباد  خەلکی 
ناڕاستەوخۆی، بەڕیوەبەرانی ئەم جەنایەتە نە 
لە بیر دەکەن  و نە دەشبەخشن. سەرئەنجام 
جەنایەتکاری  سەرانی  کە  دێت  رۆژە  ئەو 
خەڵکی  دادی  دادگای  لە  ئیسالمی  کۆماری 
و  بکرێن  محاکەمە  ئێراندا  جەشتوی  ئازار 
بێ  جەنایەتگه لێكی  سەربەمۆرەکانی  ڕازە 
سزای  و  بێت  ئاشکرا  کردویانە  کە  ئەژمار 
بیرەوەری  و  یاد  وەربگرن.  خۆیان  شیاوی 
بەکۆمەڵی  کوشتاری  گیانبەختکردوانی 
ساڵی ١٣٦٢و باقی گیانبەختکردوانی ڕێگای 
ڕزگاری بەشەریەت بۆ هەتا هەتایە زیندوە و 

جێی ڕیزە.
جه نایه تكارانی  ڕۆژه یكه   ئه و  ئۆمێدی  به  
خەڵکیدا  دادگای  له   ئیسالمیی  كۆماری 
موحاكمه  بكرێن و هه موو جه نایه تی نهێنی و 
ئاشكرایان بخرێته  ڕوو و سزای كرده وه  دژه  

مرۆییه كانیان وه رگرن.
ئازیزو  لەیادی  دەگرین  رێز  تریش  جارێکی 

خۆشەویستیان 
مــرگ و نەمان بۆ داگیرکەرانی کوردوستان 

بروخێ کۆماری ئیسالمی

یادێك لە ٥٩ خە باتكار و تازه الوی گیانبەختکردووی شاری مــــەهاباد  عـــزیز ئاجیکەند
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