
ئێران، کە شکستێکی  لە  کۆماری  هەڵبژاردنی سەرۆک  ناو  بە  پاش 
دیکەی لە ڕووبەڕووبوونەوەی خەڵک و حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بۆ 
ئێران  ڕابەری حکوومەتی  دەسەاڵتداران تۆمار کرد، عەلیی خامنەیی 
ڕایگەیاند: »ئەو کەسانەی کە چوونەتە ناوەندەکانی دەنگدان و دەیەوێ 
دەنگ بدا، خۆی لە دەنگدان نەبواردووە، دەیەوێ دەنگ بدار بەاڵم لەناو 
بەردەنگەکاندا کەسی بەدڵ نییە، ئەو کەسە چی بکا؟ ئەو دەنگانەی 
لە  دوورکەوتنەوەی خەڵک  نیشانەی  بوون  باتڵە  و  نەکراون  حیساب 
حکوومەتی ئیسالمی نین و بەپێچەوانە ئەوان ویستوویانە دەنگبدەن.« 
پێش هەڵبژاردنەکان ژمارەیەک لەوانەی خۆیان بە چاالکانی سیاسی 
لەقەڵەم  ڕەوتی چەپیش  بە  بگرە سەر  و  ئیسالمی  کۆماری  نەیاری 
دەدا، بە شێوەیەک باسیان لە بوونی دەرفەتێک بە خەیاڵی ئەوان لە 
ناو شانۆی هەڵبژاردنی کۆماری ئیسالمیدا دەکرد. لێکدانەوەیەک کە 
هەڵبژاردنی  بەناو  لە  زیاتری خەڵک  بەشداریی  بە  دەبوو  ئاکامەکەی 

حکوومەتدا و ڕەسمییەت پێدان بەو دەسەاڵتە دژە مرۆڤە. 
هەڵبژاردنیان  لە  خەڵک  بەشداریی  بانگهێشتی  وا  ئەوانەی  کاتێک 
دەکرد ڕووبەڕووی پرسیار دەبوونەوە کە خەڵک بۆچی دەبێ بەشداری 
مافە  لە  وەرگرتن  کەلک  وەکوو  وەاڵمی  بن؟  هەڵبژاردنی حکوومەتی 
دیموکراتیەکان، هەوڵ بۆ بەهێزکردنی کۆمارییەت، هەڵبژاردن لە نێوان 

خراپ و خراپتر یان بابەتی لەو جۆرە دەبیستران. 
لە وەاڵمدا بە سانایی دەبێ بڵێین؛ لە دەسەاڵتێکدا کە هیچ مافێکی 
دیموکراتیک بۆ خەڵک نەسەلماوە و تەنها بە ڕەواڵەت و لە چوارچێوەی 
تەسکی دەسەاڵتدا ــ کە تا دێ تەسکتر دەبێتەوە ــ ڕێگە بە بە ناو 
هەڵبژاردنێک دەدەن، دیموکراسی و مافی دەنگدان مانای نییە و خەڵک 
ناتوانن بە هیچ شێوەیک لەو مافەی خۆیان بۆ ئاڵوگۆڕ یان دیاری کردنی 
شێوازی دەسەاڵت کەلک وەرگرن. بەپێچەوانە ئەوە دەسەاڵتداران بوون 
کە بە مانڤۆردان لە نێوان جەمسەرە ڕواڵەتییەکانی خۆیاندا هەوڵیانداوە 
شانۆیەک بۆ ڕاکێشانی خەڵک بۆ دەنگدان بخولقێنن و جاری واش بووە 
سەرکەوتوو بوون بەاڵم ئاکامەکەی بۆ خەڵک هەر گوشاری ئابووریی 
کۆمەاڵیەتییەکان  و  تاکەکسی  ئازادییە  بەرتەسکتربوونەوەی  زیاتر، 
و دۆخی خراپتری ژیان بۆ ژنان، نەتەوە ژێردەستەکان، کرێکاران و 
خەڵکی کەمداهات، کەمینە جینسییەتییەکان، کەمینە ئایینییەکان و 
بە گشتی هەموو توێژەکانی کۆمەڵگا بێجگە توێژی سەر بەدەسەاڵت و 
سەرمایەدارانی ڕانتخۆر و هێزە سەرکوتکارەکانی حکوومەت بووە. 
لە دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێراندا هەر لە سەراتاوە کۆمارییەت هیچ 
مانایەکی نەبووە و تەنها کاڵوێکی شەرعی بووە بۆ داپۆشینی 
دیکتاتۆریی ئیسالمی و فرۆشتنی بە بیروڕای گشتیی دەرەوەی 
بوون  کۆماری  ناوخۆ.  ساویلکەکانی  سیاسییە  بەناو  و  واڵت 
چەمکێکی سیاسییە کە پێناسەیەکی دیاری هەیە و پێوەرەکانی 
هەڵبژاردنی دەسەاڵتداران بۆ ماوەیەکی دیاریکراو و پێداگری لەسەر 
نەبوونی دەسەاڵتی هەمیشەیی و بێ لێپرسینەوەیە. حکوومەتی 
ئیسالمیی ئێران کە لەسەر بنەمای ویالیەتی فەقی دامەزراوە بە 
هیچ شێوەیەک لەگەڵ ئەو پێناسەیە نایەتەوە و ئەوەندەی دەکرێ 

لە کۆمارییەت دوورە.
بۆ هەڵبژاردن لە نێوان خراپ و خراپتردا کە بەتایبەت لە سەردەمی 
پێکهاتنی ڕیفۆرمخوازە حکوومەتییەکانەوە بووەتە باو و لە ڕاستیدا 
هەوڵی دەسەاڵت بۆ هەڵفریواندنی خەڵک بووە، تەنها ئاوڕێک بۆ 
ڕابردووی بەسە، چاوێک لە دەورانی دەسەاڵتی خاتەمی و تاوانەکانی 
دەوڵەتەکەی بەرانبەر بە خەڵک، دەیسەلمێنێ کە لە حکوومەتی 
ئیسالمیی ئێراندا خراپ و خراپترێک مانای نەبووە و دەسەاڵتداران 

هەمیشە بۆ خەڵک خراپترین بوون. 
حکوومەتدا  هەڵبژاردنی  بەناو  شانۆی  دوا  لە  ئازادانە  ئەوانەی 
بەشدارییان کرد، بێجگە لە قەبووڵ کردنی درێژەی ئەو دەسەاڵتە 
ناو  چوونە  سپییانەی  دەنگە  ئەو  نەکردووە.  دیکەیان  هیچی 
بە  بوون  ڕەش  دەنگێکی  ئێرانەوە  حکوومەتی  سندووقەکانی 

مانەوەی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
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سەروتار

سەرۆک  هەڵبژاردنی  سێزدەهەمین  دەتوانین 
وەرچەرخان  خاڵێکی  وەک  ئێران  لە  کۆماری 
کۆماری  هەڵبژاردەنەکانی  مێژووی  لە 
تایبەتمەندییانەی  ئەو  و  بەرین  ناو  ئیسالمی 
لەگەڵ  بەراوەرد  بە  هەڵبژاردنەی  ئەو  کە 
دەکات  تایبەت  خۆی  پێش  هەڵبژاردنەکانی 
بکرێت پۆلین  خاڵدا  چەن  لە   دەتوانی 
١-شوورای پارێزەری یاسای بنەرەتی ) شورای 
هەڵبژارنەکانی  لەگەڵ  بەراوەرد  بە  نگهبان( 
پەسەندنەکردنی شایستەبوونی  تیغی  پێشووتر 
بەربژێرەکانی بە ڕادەیەک تیژ کرد کە نە تەنیا لە 
ڕێفۆرمخوازەکان کەسیان بەربژێر نەبوون زۆری 
پێکراوی  باوەڕ  کەسانی  و  پێشووکان  دۆستە 
دەسەاڵتیش لە سااڵنی رابردوو نەیانتوانی خۆی 
نەکرا،  بگرن و شایستەبوونیان پەسەند  لەبەر 
بۆ نموونە دەتوانین عەلی الریجانی ناو بەرین کە 
لە مێژووی خۆیدا ١٢ سال سەرۆکی مەجلیس 
مەتمانەی  جێی  نوێنەری  وەک  تەنانەت  و 
لەگەل  ساڵە   ٢٥ گرێبەستی  لە  خامنەیی 
مایەی  بووە  خۆی  ئەوە  کە  داندرابوو،  چین 
دڵگرانی بەشێکی زۆری بناژووخوازەکان کە بە 
 ڕەوتی سوونەتی ئەو ڕەتە ناویان لێدەبردەێت

لە  هەڵبژاردنەوە  پێش  مانگی  چەن  لە   -٢
الیەن کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران و نەتەوەکان و 
هاوکاری  ناوەندی  وەک  کوردەکان  تایبەت  بە 
بە  هەڵبژاردن  بایکۆتی  بۆ  بەرین  هەڵمەتێکی 
دانانی دەیان دروشم لە هەمبەر بەشداری نەکردن 
لە هەڵبژاردن دەستی پێیکرد، کە لە مێژووی 
یەکدەنگی  لە  رادەیە  ئەو  ئیسالمی  کۆماری 
بوو وێنە  نێوان الیەنە جۆراوجۆرەکاندا بێ   لە 
٣- لە کۆتاییدا لە هەڵبژاردنێک کە بچووکترین 
و  ئاسایی  و  نۆرماڵ  هەڵبژاردنێکی  پێوەری 
زۆری  بەشێکی  تێیدا  نەبوو،و  دێمۆکراتیکی 
لە  زیاتر  نەکرد،  بەشداریان  خەڵک  کۆمەاڵنی 
٤ ملوێن دەنگی سپی درا و و بە پێی ئامارە 
فەرمییەکان کە دەستکاری زۆریشی تێداکراوە، 
کۆماری  مێژووی  لە  خەڵک  ڕیژەی  کەمترین 
تاران  لە   نموونە  بۆ  بوون  بەشدار  ئیسالمیدا 
بوون  بەشدار  خەڵک  لەسەدی   ٢٥ تەنانەت 
بەشداریان  لەسەد   ٣٤ کوردستانیش   لە  و 
 کرد، ڕەئیسی وەک سەرۆک کۆمار هەڵبژێردرا
لە  و  دەسەالت  ئامانجەکانی  وەک  ئەگە   -٤
سەرووی هەموویانەوە خامنەیی لە دیاریکردنی 
لەوە  باس  دەتوانین  بکۆڵینەوە،  ڕەئیسی 

لە هەمووی  بکەین سیستەم زۆر چاک دەزانی 
بوارەکاندا ناکارامە و دارماوە، ڕەوایی نەماوە، 
لەگەڵ کێشەی ئابووری، ژینگەیی، ئاو و بەرق 
و کێشە کۆمەاڵیەتییەکان و لە ناوچوونی چینی 
مامناوەند و پێوەستبوونیان بە چینی هەژار و 
زیاتر بوونی کەلێنی هەژار و دارا لە کۆمەڵگادا 
وەک بەرهەمی ئەو سیاسەتە هەاڵنە لە ماوەی 
ئەو ٤٢ ساڵەدا ناو بەرین، ئەوەی بۆ هەمووکەس 
ئاشکرا بووە تەنها یەک شت بۆ خامنەیی گرینگە 
ئەوەی پاراستنی بررژەوەندییەکانی سیستمە بۆ 
مانەوە، ڕەئیسی دەتوانی وەک کەسێکی گوێ 
دەسەاڵت  ڕووی  و  رەنگ  خامنەیی  مستی  لە 
رێکبخات و یەکدەستی بکات  و گوشار و زەخت 
و  واڵم  تاکە  وەک  خەڵک  برینی  و  کوشتن  و 
 بژاردەی کۆماری ئیسالمی باشتر ج ب ج بکات
خەڵک  ترسی  ئاشکرایە  ئەوەی  بەاڵم   -٥
یەک  و  یەکدەنگی  هەمووکات  لە  زیاتر  ڕژاوە، 
هەڵوێستیان پێکەوە هەیە و کۆماری ئیسالمی 
وەک دەردی هاوبەشی خۆیان دەناسن، و ئەوە 
دەتوانێت دڵخۆشکەر بێت بۆ ئەوەی باوەر بێنین 

ئەوە دەستپێکی کۆتایی کۆماری ئیسالمییە
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خۆکوژی وەک دیاردەیەکی 
مەترسیدار

        دووهەفتەنامەیەکی سیاسیی گشتییە، کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان دەریدەکات

ئەسعەد دروودی

دەنگی سپی دەنگێکی ڕەش بوو

13

هەڵبژاردنی  خۆلی  سێزدەهەمین 
دوایین  لە  ئێران  لە  کۆماری  سەرۆک 
لە هەموو  مانگی جۆزەردان  ڕۆژەکانی 
ئەم  شارەکانی  و  نشین  گۆند  ناوچە 
ئەم  جیاوازی  چوو.  بەڕێوە  واڵتە 
چەن  سەر  جارانیترلە  گەڵ  لە  دەورە 
مەسئەلەیەکی گرینگ بوو. لەم دەورە 
بۆ  ئێران  لە  گشتی  دەنگییەکی  کۆ 

بایکۆت درووست ببوو،بارودۆخێکی 
کۆمەاڵنی  کە  ئاراوە  هاتبوو  تازە 
 ... لە  خۆیان  ڕای  ڕاشکاوانە  خەڵک 

هاوین  مانگی  یەکەمین  لە  رۆژ  حەوت   تەنیا 
لەوی  بەر  چرکەساتێک  چەند  تەنیا  تێپەریبوو. 
دوانیوەرۆ،  خولەکی  سی  و   ٤ ببێتە   کاتژمێر 
ئاسمانی  بەسەر  بالی  رەش  پەڵەی  چەند  لەپڕ 
ژاناوی  بێدەنگێکی   . کێشا  سەردەشتدا  شاری 
شاری لەئامێز گرت. چەن چرکەیەک دواتر چەند 
بەسەر  شیمیایی  گازی  هەڵگری  فرۆکەیەکی 
شارەکەدا گرماندیان و ٤ بۆمبیان بەسەر شاردا 
ئاواییەکانی  بەسەر  تریشیان  بۆمبی   ٣ هەڵداو 
و  جۆرە  بەم  و  خوارەوە  خستە  دەروبەریدا 
چرکەساتەدابەڕێوەچووە.                  چەند  لەم  تەنیا 

مێژووسیاسەتتایبەت

...بۆ ل 14 ...بۆ ل7 ...بۆ ل 4

کوردەکان و کوردەکان

شەهرام وەحدانی

    ئاکامی نێگاتیڤی شانۆی 
هەڵبژاردن بۆ  کۆماری   ئیسالمی

ع.دامون-مەریوان

پڕ  سەردەشت، جەستەیەکی 
لە ئازار 

عەزیز ئاجیکەند

کورد  خەڵکی  دابڕانی  یەکەم  چیرۆکی 
زایینی.  ١٥١٤ی  ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لە  و  چاڵدوڕان  شەڕی  دوای  ئەوکات 
ئێمپراتوریی  دوو   پێکدادانی  ئاکامی 
شێعەی) سەفەوی( و سونەی)عوسمانی( 
کوردستان، زێدی خەڵکی کورد دوو پارچە 
کرا. چوار سەدە دواتر و لە ساڵی  ١٩١٦ 
جەهانیدا  یەکەمی  شەڕی  گەرمەی  لە  و 
پارچەپارچەبوونی  و  داڕمان  ئاکامی  لە 
سەرزەوییەکانی ژێردەسەاڵتی ئێمپراتوریی  
عوسمانی بە پێی ڕێکەوتنامەی سایکس-
 ... دوو  پیکۆ)نوێنەرانیئەوکاتەی 

        دەرکەوتنی پانتایی سنووری خەڵک و دەسەاڵت
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شێوەکانی  وەک،خراپترین  کوورەخانە  کاری 
خراپ  بارودۆخی  دێت.  ئەژمار  بە  کردن  کار 
کوورەخانەکان  لە  کار  شوێنی  نەشیاوی   و 
،  قورس بوونی کار  دەبێتە هۆی ئەوەی کە 
کرێکاران تووشی  رەوانی  و  ساڵمەتی جەستە 
مەترسی بکات .یەکەم کوورەخانە لە ئێران، لە 
کۆتایی حکوومەتی ناسرەدین شا لە دەوروبەری 
شاری رەی ساز کرا کە دوای مردنی ناسرەدین 
دووهەمی  شەڕی  دوای  بەاڵم  داخرا،   شا 
جیهانی، کوورەخانە لە شارەکانی جۆراوجۆری 
ئێران دەستیان بە کار کرد. ئامارێکی دروست 
لە ژمارەی کوورەخانەکان لە ئێران نیە بەاڵم بە 
پێی ئاماری سەرچاوە جۆراوجۆرەکان نزیکەی 
١700 تا ٣000 کوورەخانە لە سەرتاسەری ئێران 
بوونی هەیە و بە هەزاران بنەماڵە خەریکی کار 
ڕۆژهەاڵتی  لە  کوورەخانەکان  رێژەی  کردنن. 
و  نییە  کراوی  دیاری  کاتی  کوورەخانە  کاری 
لە زۆربەی کوورەخانەکان کرێکاران ١١ تا ١٢ 
کاتژمێر و لە ژێر گەرمای توندی خۆر و کوورە، 

لە  دەکەن و ساڵمەتی جەستەیان  کار  رۆژانە 
مەترسی دایە.

دەدرێت  بنەماڵە  بە  کار  کوورەخانەکان  لە 
ئەستۆ  وە  کار   بنەماڵە  ئەندامانی  هەموو  و 
دەگرن. پیاوەکان لە ناو کوورەکان و ژنان و 

مندااڵن خەریکی خشت کۆکردنەوە  و.... 
بۆ  بکەن  کار  دەبێت  ناچار  بە  منااڵن 
بەدەستهێنانی بژێوی ژیانی بنە ماڵە، ئەوەش 
بەمانای زەوت کردنی مافی مندااڵن وەک مافی 
ناچار  مندااڵن  کردن.  کایە  و  دەرس خوێندن 
دەبن لە بەیانی تا شەو کار بکەن و ئەو کار 
کردنە لە سەر کەسایەتیی مندااڵن کاریگەریی 
نیگاتیڤی  دەبێت. کرێکارانی کوورەخانەکان بە 
شێوەی وەرزیی کار دەکەن و لە ساڵدا چەند 
مانگ ناچار دەبن روو بکەنە کاری تر، تەنانەت 
لە زۆربەی کوورەخانەکان خاوەن کار بیمەیان 
ناکات و ئەگەر بیمەش بکرێن تەنیا بیمەی ١٥ 
رۆژە دەکرێن و ئەگەر کرێکارانی کوورە خانە 
هەبێت  بیمەیان  و  خانەنشینی  هەوێت  بیان 

دەبێ نزیکەی ۶0ساڵ پووڵی بیمە بدەن.
لە سااڵنی رابردوودا بە هۆی قەیرانی ئابووری 
رێژەیەکی  بە  کار  دەرفەتی  کوردستان،  لە 

بەرچاو کەم بۆتەوە و ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی 
کوورەخانەکان،  خاوەن  لە  زۆر  بەشێکی  کە 
کرێکارەکان بچەوسێننەوە. کێشەی کرێکارانی 
کوورەخانەکان  بە نەبوونی بیمە کۆتایی نایە و 
کرێکاران بۆ ١١ تا ١٢ کاتژمێر کاری قورس حەق 
دەستێکی زۆر کەم و زۆر جار بەرامبەر لەگەڵ 
ساڵی  لە  وەردەگرێت.  سادە  کرێکاری  یەک 
رابردوودا، لەالیەن دەوڵەت ١٨ هەزار تەمەن بۆ 

کراوە،  دیاری  ١000 خشت  هەر  بەرهەمهێنانی 
زیادتر  دەستی  حەق  داوای  کرێکاران  بەاڵم 
دەکەن تا بتوانن مافەکانی سەرەتایی ژیانیان 
دابین بکەن. هەموو کرێکارانی کوورەخانە یەک 
نەبوونی  ئەویش  هەیەو  هاوبەشیان  دەردی 

داهاتوویەکی روونە

لە کرێکارانی کوورەخانەکان  ئاوڕێک 

سەیران مستەفازادە

و  کرێکاران  مانگرتنی  نوێی  شەپۆلێکی 
ناڕەزایەتیی کرێکارانی بەشی نەوت و گاز و 
پێترۆشیمی لە ئێران دەستی پێکرد و دواتر 
شەپۆلە  بەو  تر  شرکەتەکانی  کرێکارانی 

پەیوەست بوون .
ئەو مانگرتنە پاش باڵوبوونەوەی کەمپەینێک 
بە ناوی ئێران ١٤00 کە لە ٢٩ی جۆزەردان 
سەرەتا  بەڕێوەچوو.  پێکرد  دەستی 
کرێکارانی بەشی نەوت و گاز و پێترۆشیمی 
بارودۆخی  بە  ناڕەزایەتی خۆیان سەبارەت 
کار و کەمیی حەقدەست نیشان دا، بەاڵم  
لە  و  گرت  پەرەی  زوو   زۆر  شەپۆلە  ئەو 
ماوەی ۶ رۆژ دا  کرێکارانی زیاتر لە ٦0 
بە  بوون.  پەیوەست  بەو شەپۆلە  شرکەت 
دوای دەر کردنی 700 کرێکاری  پااڵوگەی 
رەهەندێکی  مانگرتنانە  ئەو  تاران  نەوتی 
باڵوتری بە خۆیەوە گرت . سەرەکی ترین 
داواکاریی کرێکاران بۆ یەکسانی بارۆدوخی 
کار، باشتر بوونی ژینگەی کار،  ئەمنیەتی 
بەرز  و  مانگ  لە  کار  رۆژ   ٢0 و  پیشەیی 
بوونەوەی رێژەی مووچەکانیان بۆ ١٢ملیۆن 
کردنی  هەمیشەیی  مانگدا،  لە  تمەن 
گرێبەستەکانیان، هەروەها نەمانی  گەندەڵی  
لە  کەرتی تایبەت و رووداوەکانی تاڵی کار 
دەگەرێتەوە . بەاڵم ئەو داواکاریانە لە الیەن 
بێ  ئێستا  تا  حکوومەت  و  کاربەدەستان 
وەاڵم ماوەتەوە و  دەسەاڵت حەولی داوە 
کرێکاران،  سەر  خستنە  گوشار  رێگەی  لە 
و  گرێبەست  کرێکارانی  کردنەوەی  جیا 
هەمیشەیی لە یەکتر و هەڕەشەی دەرکردنی 

کرێکاران پێش بەو مانگرتنانە بگرێت. 
رێکخراوەکانی  حکوومەتیی،  بەرپرسانی 
و  ناناسن  رەسمی  بە  سەربەخۆ  کرێکاریی 

چاالکانی کرێکاری بەردەوام دەبنە  ئامانجی 
و  ئەمنییەتی  ناوندەکانی  الیەن  لە  هێرش 

قەزایی.
وێنەی  بێ  مانگرتنی  گەڵ  لە  هاوکات 
گاز،  و  نەوت  بەشەکانی  کرێکارانی 
ئاژەڵدارییەکان  خاوەن  لە  زۆر  بەشیکی 
داهات  خراپی  بارودۆخی  بە  سەبارەت 
ناڕەزایەتی  بە  دەستیان  گوزەرانیان  و 
دەربڕین کرد. خاوەن ئاژەڵدارییەکان، باس 
بەرهەمهێنانی  تێچووی  کە  دەکەن  لەوە 
زۆربەیان  و  زیاترە  داهاتەکانی  لە  شیر 
شایانی  بوون.  داهات  قەیرانی  تووشی 
هاوپشتیی  لەگەڵ  مانگرتنانە  ئەو  باسە 
کۆمەاڵنی خەڵک لە ئێران و هەروەها دەیان 
رێکخراوی کرێکاری لە واڵتانی جۆراوجۆری 
مامۆستایان  سنفیی  ناوندی   ، جیهان 
مەدەنی  و  سیاسی  چاالکوانی   ٢٣0   ،
گیانبەختکردووانی   دایکانی  تەنانەت  و 
هەروەها  و  هەتاویی  ٩٨ی  خەزەڵوەری 
وەک  کرێکاری  چاالکیی  سەندیکای  چەند 
حەوت  شرکەتی  کرێکارانی  سەندیکای 
بووە.  بەرەوڕوو  ڕانی  ئوتوبووس  و  تەپە 
کە  رایانگەیاند  مانگرتنانە  ئەو  رێکخەرانی 
نەکرێت  جێبەجێ  داواکارییەکانیان  ئەگەر 

بەردەوام دەبن لە مانگرتنەکان .
خۆی،  لێدوانی  دوایین  لە  نەوت  وەزیری 
بەڵێنی چارەسەریی و بەرز کردنەوەی مووچەی 
کرێکارانی هەمیشەیی دا و لە بەرامبەر داواکاری 
کرێکارانی گرێبەست وەاڵمی نەداوە و ئاماژەی 
بەوە کرد کە داواکارییەکانی ئەوان بۆ یاسای 
کار دەگەڕێتەوە و دەوڵەت ناتوانێت کارێک بۆ 
کرێکارانی گرێبەست بکات. ئەوە لە حاڵێکدایە 
شێوازی  بە  کەس  هەزار   ١٢0 لە  زیاتر  کە 
گرێبەست لەو شرکەتانە کار دەکەن و بەشێکی 
زۆر لە رێژەی گشتیی کرێکارانی بەشی نەوت و 

گاز و پێترۆشیمی لە ئێران پێک دێنن.
ئەو  پانایی  لە  نەتەنیا  دەبیندرێت  ئەوەی 

دوای  بە  بەڵکوو،رۆژ  نەبۆتەوە  کەم  شەپۆلە 
بەر  رابردوودا  رۆژانی  لە  و  بووە  زیاتر  رۆژ 
جووتیاران  و  ئاژەڵداران  و  بۆتەوە  باڵوتر 
بە  سەبارەت  و  بوون  پەیوەست  شەپۆلە  بەو 
دەربڕیوە.  ناڕەزایەتییان  خۆیان  بارودۆخی 
جووتیاران سەبارەت بە نەبوونی ئاو و دابین 
نەبوونی مافی ئاو و زەرەرلێکەوتن و بێکاریی 
جوتیاران کە ویشکەساڵی  بۆتە هۆی لە ناو 
چوونی مەزراکان  و داهاتی خۆیان لە دەست 
هەروەها  دەربڕیوە.  خۆیان  ناڕەزایەتی  داوە، 
لەهەمبەر  ئاژەڵداران   لە  زۆر  ژمارەیەکی 
کۆبوونەوەی  ئاژەاڵن،  خواردنی  گرانبوونی 

ناڕەزایەتیان بەڕێوەبرد.
بە  ئاژەڵ  خواردنی  تێچووی  باروودۆخی 
عێراق  و  تورکیا  بۆ  قاچاخ   و  گرانیی  هۆی 
و  دایە  زۆر  قەیرانێکی  لە  ویشکەساڵی  و 
و  برسین  ئاژەڵەکانمان  دەڵێن  ئاژەڵداران 
بۆ  ناردنیان  لە  جگە  نییە  رێگەیەکمان  هیچ 
کارمەندانی  کرێکارانی  هەروەها   . کوشتارگە 
ناوەندە  لە  پەیمانکاریی  و  ثالث  ئەرکانی 
کۆبوونەوەی  جنوبی  پارسی  لە  جیاوازەکان 

پارسی   کرێکارانی  بەرێوەبرد.  نارەزایەتییان 
جنوبی کە لە چوار گوشەی ئێران  زێد و مالی  
داهاتێکی  و  کار  دۆزینەوەی  بەهیوای  خۆیان  
.بەالم  جێهێشتووە  عەسەلوویە  بەرەو  باش 
تاوەسووت  و  ئارەقە   لە  جگە  عەسەلوویە  
بوون هیچی تری بۆ کرێکاران نەبوو بەالم لە 
الیەکی تر بووتە شوێنی مافیاو رانت خۆران و 

سپای پاسداران.
ئێران  لە  ئابووری  بارودۆخی  دیارە  ئەوەی   
لە  خۆی  ئاستی  وێرانترین  و  گونجاو  ناو  لە 
ماوەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دایە و هیچ 
هیوایەک بۆ دەربازبوون لەو قەیرانانە نییە .بەاڵم 
یەکگرتوویی  ئومێد و هیوایە،  ئەوی جێگای 
هەموو کرێکاران لە سەرتاسەری ئێراندایە و 
پاڵپشتی هەموو کۆمەاڵنی ئێران لە یەکتر .

ھاوینێکی گەرم و شەپۆلی مانگرتنی کرێکاران 

دواڕۆژ
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کوردستانخەڵکی  خەڵکی  مافخوازی  کۆمەاڵنی 
کۆمەڵە  و  ئێرانکۆڕ  ئازادیخوازی 
ڕۆژی  چەند  لە  ئاگادارن  نێودەوڵەتییەکانهەروەک 
ئێراندا  لە  نەوت  پیشەسازیی  کرێکارانی  ڕابردوودا 
مانگرتنێکی  داوەتە  بەرباڵو دەستیان  بە شێوەیەکی 
پێشێلکردنی  بە  دژ  نارەزایەتی  دەربڕینی  و  بەرباڵو 
ئیسالمییەوە  کۆماری  ڕێژیمی  الیەن  لە  مافەکانیان 
٢٩ی  ڕۆژی  کە  بەرینە  مانگرتنە  ئەو  هەیە.  درێژەی 
کرێکارانی  ناڕەزایەتیی  دەربڕینی  بە  جۆزەردان 
گرێبەستی کۆمپانیای “فراب” لە “بیدخوون” دەستی 
پێکرد، ڕۆژی ١ی پووشپەڕ بە بانگەوازی “ئەنجومەنی 
گرێبەستی  کرێکارانی  ناڕەزاییەکانی  ڕێکخستنی 
نەوت” بەشە جیاجیاکانی پیشەسازیی نەوت و گازی 
ئێرانی گرتەوە و لە ڕۆژانی دواتردا کرێکارانی کارگەکان 
و بەشە جۆراوجۆرەکانی پیشەسازیی نەوت و کارەبای 
ئێران لە بێهبەهان، بووشێهر، کەنگان، خارک، تاران، 
ئەراک، گەچساران، ئابادان، ئەهواز، ئیسفەهان، قیشم، 
و  بوونە  پەیوەست  مانگرتنەکەوە  بە  و…  ماهشەهر 
ڕێژیم تا ئێستاش نەیتوانیوە پێش بە پەرەسەندنی 
بگرێت.  کرێکاران  بەرباڵوی  ناڕەزایەتیی  شەپۆلی 
کەرتی  پووشپەڕ  ٦ی  شەممە  ڕۆژی  مانگرتنانە  ئەو 
کەرتی  و  وزەخانەکان  و  ئۆتۆمبێل  بەرهەمهێنانی 
ئاژەڵداریشی گرتەوە. بە وتەی ئەنجومەنی ڕێکخستنی 
ناڕەزاییەکانی کرێکارانی گرێبەستی نەوت، پێرسۆنێلی 

بۆ  داوە  بڕیاریان  نەوتیش  پیشەسازیی  فەرمیی 
پاڵپشتی لە ناڕەزایەتییەکانی کرێکارانی گرێبەست، 
پەیوەست  مانگرتنەکانەوە  بە  پووشپەڕ  ٩ی  ڕۆژی 
بن. لە ڕاگەیەندراوی ئەو بەشە لە کرێکاراندا هاتووە 
بێدەرەتانی،  هەژاری،  چیدیکە  کرێکار  ئێمەی  کە 
هەاڵواردن، نایەکسانی و بێبەشبوون لە سەرەتاییترین 
ئەو  بەپیی  ناکەین.هەر  قبووڵ  ژیان  مافەکانی 
کرێکار   700 تاران  نەوتی  پااڵوگەی  لە  ڕاگەیەندراوە، 
کارەکانیان  لە  و  دەستبەسەر  ڕێژیمەوە  الیەن  لە 
داخوازییەکانی  کە  حاڵیکدایە  لە  ئەوە  دەرکراون. 
کە  سینفین  داخوازیی  کۆمەڵێک  تەنیا  کرێکاران 
مافەکانی  سەرەتاییترین  لە  بەشێکە  دابینکردنیان 
مرۆڤ.لەو پێوەندییەدا کرێکاران ڕایانگەیاندووە ئەگەر 
وەاڵمی داخوازییەکانیان بە شێوەی گونجاو نەدرێتەوە، 
تا  و  دەکەن  بەرباڵوتر  و  چڕتر  ناڕەزایەتییەکانیان 
بگەڕێنەوە  نین  ئامادە  مافەکانیان  دابینبوونی 
هاوکاریی  ناوەندی  وەکوو  خۆیان.ئێمە  کاری  سەر 
تەواوی  پشتیوانیی  ئێران،  کوردستانی  حیزبەکانی 
و  ئازایانە  هەڵوێستی  و  ڕەوا  داخوازیی  لە  خۆمان 
خەباتی مافخوازانەی کرێکارانی مانگرتوو ڕادەگەیەنین 
چین  هەموو  وەکوو  کرێکاران  کە  باوەڕەداین  لەو  و 
کوردستان  و  ئێران  کۆمەڵگای  دیکەی  توێژەکانی  و 
پاراستنی  و  خۆشبژیوی  لە  تەژی  ژیانێکی  شایانی 
پێناوەشدا  لەو  و  دێموکراتیکەکانن  و  سینفی  مافە 
و  کۆبوونەوە  و  مانگرتن  بە  کە  خۆیانە  ڕەوای  مافی 
ناڕەزایەتیی  خەبات،  دیکەی  شێوەکانی  و  میتینگ 
خۆیان بەرانبەر بە دۆخی نالەباری ژیانیان دەرببڕن و 

ئیسالمی  کۆماری  سەرەڕۆی  و  ستەمکار  دەسەاڵتی 
بۆی نیە وەاڵمی داخوازییەکانیان بە گرتن و دەرکردن و 
هەڕەشە و ئەشکەنجە بداتەوە.هەروەها داوا لە هەموو 
سیاسییە  الیەنە  خەڵک،  دیکەی  توێژەکانی  و  چین 
پێشکەوتنخوازەکان و کۆڕ و کۆمەڵە نێودەوڵەتییەکان 
ڕەواکانی  داواکارییە  و  خەبات  پاڵپشتی  دەکەین 
ئێران بن و ڕێگە نەدەن ڕێژیمی ملهوڕی  کرێکارانی 
هەڵوێستیی  بێ  و  بێدەنگی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
وەربگرێت.لەو  کەڵک  کرێکاران  سەرکوتی  بۆ  ئەوان 
لە  بەتایبەتی  نیودەوڵەتی  کۆمەڵگای  پێوەندییەدا 
لەگەڵ  دانوستان  سەرقاڵی  کە  ئێستادا  هەلومەرجی 
ڕێژیم لە پێوەندی لەگەڵ ڕێککەوتنی ناوکیدان، نابێ 

چاوپۆشی لەو سەرکوت و پێشێلکارییانەی ڕێژیم لە 

نێوخۆی واڵتدا بکەن و دەبێ گوشاری بخەنە سەر بۆ 
ئەوەی کە پابەندی کۆنڤانسیۆن و ڕێککەوتننامەکانی 
بێت. کڕێکاراندا  مافەکانی  لەگەڵ  پێوەندی  لە  کار 
و  ئێران  مافخوازی  کرێکارانی  خەباتی  سەرکەوێ 

کوردستان

کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 
ئێران7/0٤/١٤00ی هەتاوی٢٨/0٦/٢0٢١ی زایینی

 ١٣ ژێر  تەمەن  کچانی  هاوسەرگیری  هەڵکشانی 
دەوڵەتەوە لەالیەن  پارەیە  پێدانی  بەهۆی   ساڵ 
جێگری وەزیری کاروباری گەنجان و وەرزش دەڵێت 
تەمەن  کچانی  بەتایبەتی  مندااڵن،  هاوسەرگیریی 
ژێر ١٣ ساڵ هەموو ساڵێک زیاددەکات و یەکێک لە 
هۆکارە سەرەکییەکانی ئەو بڕەپارە و ئیمکاناتەیە کە 
 دەوڵەت دەیداتە ئەو گەنجانەی هاوسەرگیری دەکەن.
»محەمەدمهدی  »ئیلنا«،  هەواڵێکی  بەگوێرەی 
تۆندگویان« رۆژی  سێشەممە ١٥ی پووشپەڕی ١٤00 
ئەم هەواڵەی ڕاگەیاند و وتی: »ڕەخنەی ئێمە پێدانی 
نیگەرانین  بەڵکو  نییە،  ئیمتیازانە  و  بڕەپارە  ئەو 
هاوسەرگیری  مندااڵنەی  کچە  ئەو  نەدرێتە  لەوەی 
 دەکەن، و بنەماڵەی دوو الیەن هەڵیبگرن بۆخۆیان.«
لە بەردەوامیشدا وتی: »پێشنیاری ئێمە ئەوەیە کە 
ساڵیش   ١٨ ژێر  تەمەن  کچانی  بۆ  ئیمتیازانە  ئەو 
تەرخان بکرێت، بەاڵم بۆیان هەڵبگیرێت تا ئەو کاتەی 
 دەگەنە تەمەنی یاسایی و ئینجا پارەکەیان بدرێتێ.«
کاروباری  وەزیری  جێگری  قسەکانی  بەگوێرەی 
کچانی  کە  هۆیەوە  بەو  ئێران  وەرزشی  و  گەنجان 
تەمەن ژێر ١٨ ساڵ ناتوانن حسابی بانکیان هەبێت و 

پێشنیارکراوە  کارەوە  بازاڕی  بچنە  نییە  بۆیان 
دەوڵەت  الی  مافەیان  ئەم  ئە  کە 
یاسایی. تەمەنی  دەگەنە  تا   بمێنێتەوە 
تۆندگویان لەگەڵ ئاماژە بە گیان لەدەستدانی  کچێکی 
لەکاتی  بەلوچستان  و  سیستان  لە  ساڵ   ١٣ تەمەن 
لە  ڕێگری کردنە  ئێمە  »ئامانجی  وتی:  منداڵ بوون دا 
هاوسەرگیری زۆرەملی. بەهەر حاڵ هەندێک لە زانایانی 
ئاینی باوەڕیان وایە کە ئەو کاتەی کچان ئامادەییان 
هەبێت بۆ هاوسەرگیری ژیانی هاوبەش پێک بهێنن و 
 ئێمەش نامانەوێت بچینە ناو باسی شەرع و فیقهەوە.«
منداڵ دان،  شێرپەنجەی  دەروونی،  نەخۆشیی 
مەنداڵبوون،  لەکاتی  گیان لەدەست دان  مەترسیی 
لە خوێندن چەند  بێبەشبوون  و  ناوماڵ  توندوتیژی 
ئێراندا. لە  مندااڵنن  هاوسەرگیری  لێکەوتەکانی   لە 
هاوسەرگیریی مندااڵن بەتایبەت لە سااڵنی ڕابردوودا 
مەدەنیی  کۆمەڵگایە  و  ڕایگشتی  زۆری  کاردانەوەی 
سوورن  ئێران  بەرپرسانی  بەاڵم  لێکەوتووەتەوە، 
مندااڵن. بۆ  هاوسەرگیری  یاسای  نەگۆڕینی   لەسەر 

دووبارەی  قووڵتربوونەوەی  دووابەدووای 
تەشەنەی  بەهۆی  کۆرۆنا  قەیرانی 
ئێران،  لە  ڤایرۆسە  ئەو  دێلتای  جۆری 
قەدەغەکرا. پایتەخت  تارانی  لە   جوونەدەرەوە 
ئێران  هاتووچۆی  پۆلیسی  فەرماندەی  جێگری 
ڕۆژی سێشەممە ١٥ی پووشپەڕی ١٤00 ڕایگەیاند، 
کە چوونەدەرەوە لەتاران بەرەو هەموو ڕێگەکان 
قەدەغەیە و هەر کەسێک ئەم فەرمانە پێشێل 
 بکات بڕی یەک ملیۆن تمەن سزای مادی دەدرێت.
»تەیمور حسێنی« ئاماژەی بە دەستپێکردنی 
شەپۆلی پێنجەمی کۆرۆنا دا و وتی: »زیاتر لە 
٢٩0 شاری واڵت لە دۆخی سوور و هۆشداری دان، 
 بۆیە هەندێک ڕێوشوێنی تازەمان دیاری کردووە.«
لێژنەی  فەرماندەی  زاڵی«،  »عەلیڕەزا 
تاران  پارێزگای  لە  کۆرۆنا  بەرەنگاربوونەوەی 
کۆرۆنا  بە  تووشبوون  ڕێژەی  کە  ئاشکرایکرد 
وتوویەتی،  و  هەڵکشاوە  پایتەخت  تارانی  لە 
تەنیا ڕۆژی سێشەممە ١٥ی پووشپەڕ ١٤ هەزار 
بوون. تاران  نەخۆشخانەکانی  لە   تووشبوو 
»ئەنوشیروان مۆحسنی بەندپەی«، پارێزگاری 

جۆرە  هەموو  کە  ڕایگەیاندووە،  تاران 
 گردبوونەوەیەکی زیاتر لە ١٥ کەس قەدەغەیە.
زەهرای  بەهەشتی  ڕێکخراوی  هاوکات 
تاران(  گشتیی  )گۆڕستانی  تاران  شارەوانیی 
نیوی  و  ساڵ  لەماوەی  جار  پێنجەمین  بۆ 
ئامادەباشەوە. دۆخی  چووەتە   ڕابردوودا 
»سەعید خاڵ«، بەڕێوەبەری گشتی ڕێکخراوی 
چەند  لەماوەی  وتوویەتی،  زەهرا  بەهەشتی 
هەفتەی ڕابردوودا ئاماری گیان لەدەست دان بەهۆی 
کۆرۆنا بەشێویەکی بەرچاو زیادیکردووە، بۆیە 
 ئێمە لەهەموو ڕوویەکەوە خۆمان ئامادەکردووە.
وەزارەتی  ڕاگەیاندنی  دووایین  بەگوێرەی 
تاوەکو  کاتژمێری   ٢٤ لەماوەی  تەندروستی، 
پووشپەڕ  ١٦ی  چوارشەممە  ئەمڕۆ  نیوەڕۆی 
لە  زیاتر  و  لەدەست داوە  گیانیان  هاواڵتی   ١٦٦
تۆمارکراوە. تووشبوون  حاڵەتی  هەزار   حەوت 
کۆرۆنا  قوربانیانی  کۆی  ژمارەی  شێوەیە  بەم 
و  هەزار   ٨٥ گەیشتە  ئەمڕۆ  تاوەکو  ئێران  لە 

٢٦١ کەس.

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی  ڕاگەیەندراوی 

ئێران ناڕەزایەتییەکانی کرێکارانی  لە  بۆ پشتیوانی  ئێران 

هەڵکشانی هاوسەرگیری کچانی تەمەن ژێر 1٣ ساڵ بەهۆی
 پێدانی پارەیە لەالیەن دەوڵەتەوە

 قەیرانی کۆرۆنا لە ئێران کۆتایی نایەت 
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کورد  خەڵکی  دابڕانی  یەکەم  چیرۆکی 
زایینی.  ١٥١٤ی  ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لە  و  چاڵدوڕان  شەڕی  دوای  ئەوکات 
ئێمپراتوریی  دوو   پێکدادانی  ئاکامی 
شێعەی) سەفەوی( و سونەی)عوسمانی( 
دوو  کورد  خەڵکی  زێدی  کوردستان، 
لە  و  دواتر  سەدە  چوار  کرا.  پارچە 
شەڕی  گەرمەی  لە  و   ١٩١٦ ساڵی  
داڕمان  ئاکامی  لە  جەهانیدا  یەکەمی 
سەرزەوییەکانی  پارچەپارچەبوونی  و 
عوسمانی  ئێمپراتوریی   ژێردەسەاڵتی 
سایکس- ڕێکەوتنامەی  پێی  بە 
پیکۆ)نوێنەرانیئەوکاتەی دوو دەسەاڵتی 
هەروەها  وە  فەرانسە(  و  بریتانیا 
خەڵکی  تێزاری،  رووسیەی  هاودەنگی 
کوردیی نیشتەجێی ئەو سەرزەوییانە بە 
بێ ئەوەی هێچ ڕۆڵیکیان هەبێت و بە بێ 
لەبەرچاوگرتنی مافی نەتەوەی کورد بۆ 
دیاری کردنی چارەی خۆی بۆ جارێکی 
و  کرا  پارچە  چەند  کوردستان  دیکە 
سنوورەکانی سێ واڵت و سێ دەوڵەت 
نەتەوەی تازە پێکهاتووی تورکیە-عێراق 
و سووریە و هەروەها واڵتی ئێران بوون 
بە  کە  خەڵکە  ئەو  لێکدابڕانی  هۆی  بە 
کورد ناسراون. ئەو پارچەپارچەکردنەی 
دەستکردی  دابەشکردنی  و  ناوچەکە 
عەرەب  و  تورک  و  کورد  خەڵکی 
گرینگترین خاڵی وەرچەرخان لە مێژووی 
ئەو ناوچەدا دێتە ئەژمار کە تا ئێستاش 
وەکوو زامێکی سارێژنەکراو ماوەتەوە و 
ئێستا  سەدەیەک  تێپەڕبوونی  سەرەڕای 
ئاڵۆزی  و  قەیران  گەلێک  سەرهەڵدانی 
هەمووکاتەکان  لە  باشتر  ناوچەکەدا  لە 
دابەشکردنە   جۆرە  ئەو  بوونی  نابەجێ 
لە  بەرژەوەندی  دەردەکەوێت کە جگە 
لۆژیک  هیچ  بە  پشتبەستوو  زلهێزەکان 
هێڵ  جورە  ئەو  نەبووە.  راستییەک  و 
دەستکرد  واڵتانی  پێکهێنانی  و  کێشان 
دەست  بەمەبەستی  تەنیا  و  تەنیا 
بەسەرداگرتنی بازاری نوێی ئەو واڵتانە 
بمانەوێت  بووە.ئەگەر  کانگاکان  و 
بە  ناوچە  ئەو  دانیشتووی  خەڵکانی 
پێی زمان لێک جیا بکەینەوە دەتوانین 
سێ گرووپی گەورە و سەرەکی تورک، 
ناوچەن  ئەو  دانیشتووی  عەرەب  کورد 
داسەپێندراو،  زۆرەملی،  بە شێوەی  کە 
لەسەرەوە و دەستکرد بوونەتە هاوواڵتی 
زلهێزانی  الیەن  لە  خۆیان  کە  واڵتانێک 
واڵتەی  چوار  ئەو  سازکراون.  کاتە  ئەو 
نەک  نیشتەجێیە  تێیدا  کۆرد  کە 
بەرهەمی بزووتنەوەگەلی نەتەوەیی بوون 
پێکهاتنی  هۆکاری  بووە  رۆژاوا  لە  کە 
پێی  بە  نەک  و  نەتەوەکان  دەوڵەت 
لە  مێژوویی  و  ڕوولە گەشە  رەوەندێکی 
و  کاپیتالیسم  گەشەسەندنی  درێژەی 
سەرمایەدارانە  هێنانی  بەرهەم  شێوەی 
پێی  بە  تەنیا  بەڵکوو  پێکهاتوون 
سەریان  زلهێزەکان  کاتیی  بەرژەوەندی 
هەڵداوە. لە ناوەدا  دۆخی خەڵکی کورد 
لە هەموو ئەو خەڵک و ئتنیکانی دیکە 

ئاڵۆزتر و دژوارترە.          
بەشێوەی  سەرەوە  لە  عەرەبەکان 
پێچەوانەدا  پرۆسەیەکی  لە  و  دەستکرد 
ئامانجی  بە  و  بریتانیا  پشتیوانی  بە 
عوسمانیی  ئێمپراتوری  تێکشکاندنی 
لەناکاو بوون بە خاوەنی چەندین دەوڵەت 
پێچەوانەگی  هۆی  بە  هەر  کە  نەتەوە 
نەتەوە  دیاردەی  هێشتاش  پرۆسە  ئەو 

لەوواڵتانە سەرەڕای تێپەڕبوونی زیاتر لە 
سەد ساڵ بە تەواوی سەقامی نەگرتووە 
ئەگەر نەتەوە بە پێکهاتەیەک بزانین کە 
تێیدا هەموو تاکەکان لە بەرامبەر یاسا 
و لە ڕووی یاساییەوە یەکسان و بەرابەر 
چەندە  هەر  تورکەکانیش  ئەژمار.  بێنە 
بەشێکی پچووکیان )لەچاو کوردەکان( 
عێراق  و  سووریە  سنوورەکانی  نێو  لە 
کۆتاییدا  لە  بەاڵم  نیشتەجێن  ئێراندا  و 
بوون بە خاوەنی دوو دەوڵەت-نەتەوەی 
لە  هەروەها  و  ئازەربایجان  و  تورکیە 
پێکهاتەی  کۆڵەکەکانی  لە  ئێرانیشدا 
لە  کوردەکان  چاو  لە  و  بوون  دەوڵەت 

دۆخێکی باشتردان.          
لەو  کرا   پێ  ئاماژەی  کە  هەروەها 
پێکهاتە  هەموو  لە  کورد  دۆخی  نێوەدا 
و  ئاڵۆزترە  ناوچەکە  نەتەوەییەکانی 
لەبەرە  دژواریان  ڕیگەیەکی  گەلێک 
تاکوو بتوانن واڵمێکی گۆنجاو بۆ پرسی 
نەتەوەیی  و سڕینەوەی ستەمی  خۆیان 
هەلومەرجە  لەو  بەشێک  بدۆزنەوە. 
بۆ  دەگەڕێتەوە  کێشەکان  و  دژوارە 
دواکەوتوویی  ناتەواو،  پێکهاتەی 
و  سیاسی  نەکردنی  بااڵ  و  ناوچەکە 
ئابووری کۆی بەشەکانی ئەو پێکهاتانە 
کە بە دەسەاڵتی نەتەوەیی لەو ناوچەدا 
دەناسرێن.  دواکەوتوویی ئەو واڵتانەش 
خۆی دەگەڕێتەوە بۆ هەبوونی دەسەاڵت 
گەلێکی تۆتاکیتێر، ستەمکار، ناخەڵکی 
لەسەر  کە  داسەپێندراو  و  داگیرکار  و 
خوانێکی بەرین لە نەوت و گاز و دەیان 
لە  و  دانیشتوون  ژێرزەویینی  کانزای 
بەربەستن  گەورەترین  خۆیان  راستیدا 
لە سەر رێی پێشکەوتن و شارستانیەت 
هێنەری   بەرهەم  زاڵ خۆی  و سیستمی 

قەیران و نائارامییە.      
بڕێک  لەبەرچاوگرتنی  بە  کوردەکان 
و  چۆنیەتی  ڕووی  لە  جیاوازییەوە  
لە  ستەم  و  داپڵۆساندن  ئامرازەکانی 
سەد ساڵی رابردوودا لە هەر چوار واڵتی 
ئێران، ئێراق و تورکیە و سووریەدا لەگەل 
بەرەڕوو  نەتەوەییدا  ستەمی  شێوەکانی 
بوون. لە واڵتی تورکیەدا هەر لە دوای 
الوەکان  تورکە  گەیشتنی  دەسەاڵت  بە 
بە ڕێبەرایەتی مستەفا کەمال ئاتاتورک 
حاشا  و  کردن  نکۆڵی  لەگەڵ  بەردەوام 

کردن و هەوڵ بۆ سڕینەوە و لەناوبردن 
النیکەم  واڵتەدا  لەو  بوون.  ڕوو  بەرەو 
لە  باسێک  کات  هیچ  پێش  ساڵ   ٩ تا 
بوونی خەڵکی کورد نەکراوە و بە گشتی 
ناوی  بە  خەڵکێک  هەبوونی  لە  نکؤڵی 
بە  ئەوان  و  بووە  ڕۆژ  سیاسەتی  کورد 
تورکی شاخی دەناسران، لە سووریەش 
پەیڕەو  سیاسەتە  ئەو  هەر  زۆر  و  کەم 
نەتەوەیەکی حاشالێکراو  کورد  و  کراوە 
ساڵەکانی  درێژایی  بە  تەنانەت  بووە. 
لەگەڵ  و  زایینی  ونەوەدی  هەشتا 
کرێکارانی  پارتی  بارەگاکانی  هەبوونی 
عەبدۆاڵ  ڕێىەرایەتی  بە  کوردستان 
ئۆجاالن لەو واڵتەدا هیچکات دەسەاڵتی 
هەبوونی  بە  دانی  سووریە  بەعسی 
نەتەوەی کورد نەنا و هەتاکوو ساڵی 
لە  و  زایینی  یازدەی  و  دووهەزار 
ئاکامی الوازی دەسەاڵتی ناوەندی بە 
هۆی بەرەوڕوو بوون لەگەڵ ڕاپەڕینی 
بااڵنسی  تێکچوونی  و   جەماوەری 
کوردی  لە  باسێک  هیچ  هێزەکان، 
سەدان  و  نەبوو  ئارادا  لە  سووریە 
هەزار کەس لە کوردەکانی ئەو واڵتە 
و  نەبوون  پێناسە  دارای  تەنانەت 
ڕاستییەکی  دەکران.  ئەژمار  هیچ  بە 
حاشا هەڵنەگرە کە پشتیوانی حافز 
ئەسەد  بەشار  دواتریش  و  ئەسەد 
ڕاگرتنی  پێناو  لە  تەنیا  لە پ.ک.ک 
پەیوەندییەکی  لە  هێز  بااڵنسی 
نادۆستانەی  و  خۆڵقێنەر  گرژی 
نێوان تورکیە  و سووریەدا بووە کە 
چاویان  دژبەر  و  رکابەر  دوو  وەکوو 
بە  داوە  هەوڵیان  و  بڕیوە  یەکتر  لە 
هەڕەشەی  سڕینەوەی  مەبەستی 
خۆیان   دەسەاڵتی  لەسەر  راستەوخۆ 
ببنەوە  نزیک  یەکتری  دۆژمنانی  لە 
لێ  کەڵیان  ئامرازێک  وەکوو  و 
وەربگرن. نزیکایەتیی دەسەاڵتی هەر 
کامە لەو چوار واڵتە ئاماژەپێکراوانە 
نەتەوەی  بزووتنەوەی  و  ڕێکخراو  لە 
شێوەیەک  هەر  بە  گشتی  بە  کورد 
بەمەبەستی  کاتێکدا  هەر  لە  و 
نەتەوەیی  لە جوواڵنەوەی  پشتیوانی 

کورد نەبووە و تەنیا جۆرێک کەڵک 
لە  بووە  کورد  کارتی  لە  وەرگرتن 
ئەگینا    . ناوچەدا  هێزەکانی  کایەی 
لە هەر چوار واڵتەکەدا کورد لەگەڵ 
و  بەرەوڕووە  هاوشاندا  ستەمێکی 
ماڵ  ناو  کێشەی  کردنی  چارەسەر 
تاکوو  دێتەوە  لۆژیک  لەگەڵ   زیاتر 

چارەسەرکردنی کێشەی هاوسێکان.
لە دوای بەهاری عەرەبی و ڕووداوەکانی 
دەیەی ڕابردوو لە سووریەدا کە الوازی 
سەرهەڵدانی  و  دەمیشق  دەسەاڵتی 
بەدواوە  داعشی  ئیسالمی  دەوڵەتی 
بوو کوردەکانی سووریە و  هێزەکانی 
توانیان بە کەڵك  لە پ.ک.ک  نزیک 
الوازی  و  دۆخەکە  لە  وەرگرتن 
دەسەاڵتێکی  ناوەند،  دەسەاڵتی 
ئاستی  لە  کە  بێنن  پێک  خۆجەیی 
خۆیدا تا ئێستا نموونەیەکی باشی لە  
جیاواز  خەڵکانی  دڵخوازانەی  ژیانی 

پێکەوە بە دەستەوە داوە.
لە جوارچێوەی واڵتی عێراقی فێدێڕاڵدا 
کە دوای ڕووخانی دەسەاڵتی سەدام 
دانیشتووی  کوردەکانی  هاوکاری  بە 
ئەو واڵتە پێکهات، کوردەکان هەر لە 
الوازبوونی  واتە  هاوشێوەدا  دۆخێکی 
توانیوویانە  ناوەند  لە  دەسەاڵتی 
پێک  سەربەخۆ  نیمچە  هەرێمێکی 
بێنن کە نزیک بە سێ دەیە لە تەمەنی 
تێدەپەڕێت و سەرەڕای الوازی و کەم 
ئیدارەیی  دوو  وەکوو  کورتییەکان  و 
ناکارامەی  سیستمی  وەها  هەر  و 
ئابووری، دیسان هەبوونی ئەو هەرێمە 
توانیویەتی بەشێک لە زامی ستەمی 
ساڕێژ  چەپۆکبوون  ژێر  و  نەتەوەیی 
پێکهاتەیەکی  تا  هێشتا  بەاڵم  بکات 
و  ئەمڕۆیی  و  سکۆالر  دێمۆکراتیک، 
هەروەها سەربەخۆ ڕێگەیەکی دووری 

بۆ بڕین لە بەرە.      
لە ئێرانی  دوای شۆڕشی مەشرووتە و 
لە ئاکامی هەوڵی دەسەاڵتی پەهلەوی 
بەرەوپێش  و  سازکردن  بۆ  یەکەمدا 
بردنی پرۆسەی پێکهێنانی دەوڵەت-

و  یەکپارچە  بەهێز،  نەتەوەیەکی 
بە  قەوارەی  لەسەر  سەردەمیانە 
و  قاجار  سەرزەوییەکانی  لە  جێماو 
زمانی  اڵقی  دوو  سەر  لە  راوەستاو 
فارسی و ئایینی شێعە کە دواتر لە 
هەروەها  و  دووهەم  پەهلەوی  الیەن 
کۆماری ئیسالمیشەوە پەیڕەوکرا و تا 
ئێستاش بە شێوەیەکی سیستماتیک 
درێژەی خایاندووە کوردەکان بەدەوام 
لەم  هیچکات  و  خراون  پەڕاوێز  لە 
لە  بەشێک  ڕابردوودا  ساڵەی  سەد 
نەبوون.  دەسەاڵتە  ئەو  پێکهاتەی 
تارانیش  دەسەاڵتی  ئەوەی  هۆی  بە 
وەکوو بەغدا و انکارا و دەمشق نەک 
بە مەاڵتی بەرابەری شارۆمەندان  بە 
ئایین،  زمان،  لەبەرچاوگرتنی  بێ 
پێی  بە  بەڵکوو  هەتادوایی  و  ڕەگەز 
پێوەرگەلێک کە پەرەپێدەری جیایی 
بە  و  نایەکسانیی   و  هەاڵواردن  و 
جیاوازییەکان  سەرکووتی  خشتی 
خواستە  سەرکووتکردنی  و 
لەم  هەڵچێندراوە،  دێمۆکڕاتیکەکان  
سەردەمەدا و لە دۆخێکدا کە داڕمانی 
چاوەڕوان  ئیسالمی  دەسەاڵتی 
ئێران  واتە  پێکهاتە  ئەو  دەکرێت 
زیاتر لە هەموو کات لەگەڵ مەترسی 
بەرەو  هەڵوەشانەوەدا  و  لێکترزان 
وابوو  بڕیار  کە  مەاڵتە  ئەو  ڕووە. 
نەتەوەی  پێکهاتنی  هەوێنی  ببێتە 
ئێران خۆی بووەتە هۆی قەڵشبردن 
و هەرەس هێنانی ئەو دامەزراوە. ژانی 
پەنگخواردووی سەد ساڵەی ستەمی 
بووەتە هۆی  نەتەوەیی و سەرکووت 
سەرهەڵدانی بزووتنەوەیەکی بەهێزی 
نێوان  لە  نەتەوەیی  و  خواز  ماف 
ئتنیکە جیاوازەکانی دانیشتووی ئێران 
کە خۆیان بە نەتەوە دەناسن. ڕەنگە 
هەندێک  سەرەتاوە  لە  هەر  ئەگەر 
بە  هەمووان  بەرابەری  وەکوو  شت 
ئایین  و  زمان  لەبەرچآوگرتنی  بێ 
لە  یاسادا،  بەرامبەر  لە  ڕەگەز  و 
دەست پێڕاگەیشتن بە دەرفەتەکان، 
گەشەی ئابووری هاوئاهەنگی هەموو 
بنەبڕکردنی  بۆ  هەوڵ  و  شوێنەکان 
پێوەر  هەاڵواردنێک  جۆرە  هەموو 
قەیران و  لەو  ببوایەت بەشێکی زۆر 
ئاڵۆزییەی کە ئەمڕۆ لەگەڵی دەستەو 
یەخەین لە گۆڕێدا نەبوون. بەاڵم ئەو 
نەتەوەی  وابوو  بڕیار  کە  پێوەرانەی 
ئێرانی وە هەروەها تاکی ئێراقی یان 
سووری و تورکیی لێ ساز بێت هەموو 
بە پێچەوانە بوونەتە هۆی بێزاری و 
لێکدابڕان و نکؤڵی کردن لە پێناسە 

و هەبوونی یەکتر.  
کورد  بۆ  ئەوەی  ڕاستیدا  لە 
بیکات  دەتوانێت  و   دەمێنەتەوە 
لەگەل  بەراوەرد  بە  نەتەوەیەک  بە 
ناسیۆنالیسمی  تەمەنی سەد ساڵەی 
ئێرانی، تورکی، سووری و ئێراقیتەنیا 
بە  گەشەپێدان  رێگەی  لە  تەنیا  و 
بوارەکان  هەموو  لە  ئازادییەکان 
پێکهێنانی  لەسەر  سووربوون  و 
سیستمەکی دێمۆکڕاتیک، گرینگیدان 
بە مافی ژنان و پڕ کردنەوەی کەلێنی 

چینایەتیە.
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ناسراو   ١٣٢7 دایکبووی  لە  فەرەیدوون  حەسەن 
بە حەسەن رۆحانی  لە سەردەمی پاشایەتیدا لە 
لە سەرەتای  بوو  الینگرەکانی خۆمەینی  لە  ئێران 
گەڕان  بە  دەستیکرد  هەتاویەوە  ساڵی١٣٤٤ی 
مزگەوتەکانەوە  رێگای  لە  و  ئێران  شارەکانی  لە 
پاش  دەکرد  پاشایەتی  رژێمی  دژی  لە  رێکالمی 
ساواکەوە  الیەن  لە  کرانی  دەسبەسەر  جار  چەند 
مەنبەری  لە  قسەکردن  و  پێشنوێژی  مافی  

ساڵێک  چەند  پاش  سەندرایەوە  لێ  مزگەوتەکانی 
چوو بۆ واڵتی ئێسکاتلەند و پاش چەن ساڵێک بە 
هۆکاری  رێکالم کردن بۆ بیری توندئاژۆی ئیسالمی 
الیەن  لە  بەریتانیا  لە  ئازادی   دژی  لە  رێکالم  و 
دوای چەن  کرا  ماوەیک دەسبەسەر  بۆ  پۆلیسەوە 
ئێران  گەالنی  شۆرشی  پێکردنی  دەس  و  ساڵێک 
الرێدا  بە  لەگەڵ  واڵتە  ئەو  بۆ  گەڕایەوە  رۆحانی 
سەرکاری  هاتنە  و  ئێران  گەالنی  چوونی شۆڕشی 

کۆماری ئیسالمی هەر لە سەرەتاوە بە پشتگیری 
رۆحانی  بە  بەرپرسایەتی  چەندین  خۆمەینیەوە 
شۆرای  مەجلیسی  خولی  یەکەم  لە  لەوانە  درا، 
و  بوو  سمنان  خەڵکی  نوێنەری  ناو  بە  ئیسالمی 
لە ساڵی ١٣٥٩ تا ١٣7٩ بۆ ماوەی بیس ساڵ لە 
مەجلس بوو لە شەری نێوان ئێران و عێراق چەندین 
بەرپرسایەتی وەکوو بەرپرسی ئیجرای شۆرای بااڵی 
و  شەر  فەرماندەیی  جێگری   ، شەڕ  و  پشتیوانی 
قەرارگای خاتەمۆلئەنبیایی پێ سپێردرا  بەرپرسی 
رۆحانی هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری کۆماری 
ئیسالمیەوە یەکێک لە پاسدارە متمانە پێکراوەکانی 

خۆمەینی و خامنەیی بوو.
پرۆسەی  لە  بڕیاریدا  رۆحانی   ١٣٩٢ ساڵی  لە 
سەرۆک کۆماریدا بەشداری بکا رۆحانی ئاخۆندێک 
پاسدارێکی  و  خراپ  رابردویەکی  و  پەروەندە  بە 
بۆ  رێکالم  سەرەتای  لە  فەقی  ویالیەتی  بە  سەر 
و  خەیاڵی  دروشمی  کۆمەڵێک  بە  کاندیداتۆری 
ناراست هاتە مەیدان ئەو کاتەش سەرۆک کۆماری 
مەحمود ئەحمەدی نەژاد رو لە کۆتایی بوو خەڵک 
و  کردبوو  تێپەر  سەختیان  زۆر  ساڵی  هەشت 
رۆحانیش کەڵکی لەو دۆخە وەرگرت و بە کۆمەڵێک 
دروشم وەکوو هەلی کار ، کەم کردنەوەی نەرخی 
ئازادی   ، گەندەڵی  روبەروبونەوەی   ، هەاڵوسان 
سەرۆک  بە  بوو  و  فریودا  دەنگدەرانی  رادەربڕین 
کۆمار دەوری یەکەمی سەرۆک کۆماری رۆحانی و 
بە تایبەتیش دوو ساڵی یەکەم بە هۆی رێککەوتنی 
واڵتە   ئەو  سەر  لە  گەمارۆکان  الچونی  و  ناوکی 
نەرخی هەاڵوسان رووی لە داکشان کرد و ئەوەش 
بوونی  باش  و  ئابووری  گەشەی  هۆکاری  بە  بوو 
دۆخی ژیانی خەڵک لە ڕووی داراییەوە بەاڵم لەگەڵ 
هاتنە سەرکاری ئیداری ترامپ و بڕیاری کشانەوەی 
کۆتاییەکانی  لە  ناوکی  رێککەوتنی  لە  واڵتە  ئەو 
ساڵی ١٣٩٦ دوبارە دۆخی ئابووری خەڵک و واڵت 
رادەیک  لە خراپی کرد و هەاڵوسان گەیشتە  روی 
کە لە مێژویی هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمی 
و  دام  لە  ئیداری  و  ماڵی  گەندەڵی  بوو  وێنە  بێ 
هەشت  ماوەی  لە  ئیسالمیدا  کۆماری  دەزگاکانی 
ساڵی سەرۆک کۆماری حەسەن رۆحانی تا رادەیک 
بەرپرسی  چەندین  کە  بوو  زۆر  و  سەند  پەرەی 
و  البران  کارەکانیان  سەر  لە  کابینەکەی  لە  بااڵ 
تا  دراوان  لە سێدارە  ئاماری  کران  دادگا  رەوانەی 

رادەیک بەرز بوو کە سەرجەم رێکخراوەکانی مافی 
ئاماری  دەنگ،  هاتنە  دنیا  سەرانسەری  لە  مرۆڤ 
گیرۆدەبوانی مادە هۆشبەرەکان گەیشتە لووتکە و 
کە  ساڵ  دوازدە  گەیشتە  کارهێنەران  بە  تەمەنی 
بە  پرژاندن  تێزاب  گەورەیە.  کارەساتێکی  ئەمە 
ئامارێکی  و  ئاسایی  شتێکی  بە  بوو  ژناندا  سەر 
ترسناکی لەو هەشت ساڵەدا تۆمار کرد. بە هۆکاری 
نەبوونی هەلی کار گەنجانی کوردستان ڕوویان لە 

کۆڵبەری کرد و یەکەم کەس رۆحانی بە قاچاقچی 
پێی  بە  دا.  کوشتنیانی  بریاری  و  بردن  لێ  ناوی 
ماوەی  لە  مرۆڤ  مافی  رێکخراوەکانی  راپۆرتی 
کە  رۆحانی  دەوڵەتی  دەسەاڵتداری  ساڵ  هەشت 
کرد  کار  بە  دەستی  هیوا  دەوڵەتی  ناوی  ژێر  لە 
تەنیا لە کوردستان دوسەد و پەنجا و شەش کەس 
و  کۆڵبەر  کەس  نۆ  و  نۆسەد  دراون،  سێدارە  لە 
و  کوژراون  ئەمنیەکان  هێزە  تەقەی  بە  کاسبکار 
ئاسایی  شارۆمەندی  سێ  و  هەفتا  بوون  بریندار 
بریندار بون، دو هەزار و شەشسەد و  کوژراون و 
نەوەد کەس دەسبەسەر کراون، لە الیەن دادگاکانی 
ساڵ  شەشسەد  و  هەزار  دو  بڕیاری  کوردستانەوە 
بۆ  سێدارەدان  لە  بریاری  و سێ  بیست  و  زیندان 
چاالکوانانی کورد دەرچووە، مردنی هەفتاو هەفت 
هەزار  پێنج  ئێران،  زیندانەکانی  لە  کورد  زیندانی 
و  هەشتا  لە  زەربەی شەالغیش  دوو  و  و سێسەد 
زۆر  بەشێکی  ئەمە  دراوە.  کورد  چاالکوانی  پەنج 
دروشمی  بە  کە  کەسێک  تاوانەکانی  لە  بچووکە 
ئازادی رادەربرین و رێزگرتن لە نەتەوەکانی دیکە 
هاتە سەر کار، کەسێک کە مناڵەکانی لە باشترین 
واڵتان ژیان دەکەن و سەرجەم بنەماڵەکی بە پارە 
بونەتە سەرمایەدار و  و سەروەت و سامانی واڵت 
لە  ئیسالمی  بوون. هەرچەندە کۆماری  دەوڵەمەند 
نەهامەتی  لە  جگە  کاریەوە  سەر  هاتنە  سەرەتای 
نەهێنا  ئێران  گەالنی  بۆ  شتێکی  هیچ  هەژاری  و 
هیچ  لە  بەاڵم  نین  تازە  شتێکی  ئامارانە  ئەم  و 
خەڵک  ژیانی  دۆخی  رادەیە  ئەو  تا  دەورەیکدا 
شتی  یەک  تەنیا  رۆحانی  دەوڵەتی  نەبووە  خراپ 
راستەقینەی  روی  دانی  نیشان  ئەویش  بوو  باشی 
ئیسالمی  کۆماری  سەرەکییەکانی  مۆرە  سەرجەم 
رۆحانی  کاری  سەر  هاتنە  پێش  بوو.  خەڵک  بە 
بەشێک لە خەڵک باوەریان وابوو بە هاتنی سەرۆک 
باس  و  داوە  دڵخۆشکەری  دروشمی  کە  کۆمارێک 
لە ئازادی و بنبڕکردنی هەژاری دەکات و دۆخەکە 
هەموو شتێک  ساڵە  هەشت  ئەم  بەاڵم  دەگۆردرێ 
بۆ خەڵک ئاشکرا بوو. جیاوازی نییە کێ بێ وبە 
بۆ  کە  کەسەی  ئەو  کار  سەر  بێتە  دروشمێک  چ 
باوەری  و  دەکا  کار  ئیسالمی  کۆماری  بە  خزمەت 
بەو بنەما و بیرۆکەیە هەیە کە کۆماری ئیسالمیی 
هەژاری  نە  شێوەیک  هیچ  بە  دامەزراوە،  لەسەر 
درێژ  تەنیا  ئازادی  نە  گرینگە  الوە  بە  خەڵکی 

جا  گرینگە،  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  کردنی 
کوشتن  و  گرتن  بە  بێ  سێدارە  و  ئەشکەنجە  بە 
شانۆگەری  لە  باس  کاتێ  نییە.  گرینگ  بۆی  بێ 
بێ  کۆمار  لەوەیە سەرۆکی  مەبەست  ڕێک  دەکرێ 
یان سەرۆکی هەر ئۆرگان و بەشێک، جاوازی نییە 
کە  پاسدارێکە  تەنیا  ئەساسدا  لە  و  کۆتایدا  لە 
مرۆیی  دژە  و  دڕەندە  رژێمێکی  بەرژەوەندیەکانی 
بۆ گرینگە. بە سەوز و سوور و بەنەوشەوە ماوەی 
جەم  سەر  بە  ئەمەی  رۆحانی  کۆماری  سەرۆک 
گەلی  نیشاندا  واڵتانیش  تەنانەت  و  ئێران  گەالنی 
کورد هەر لە سەرەتای هاتنە سەر کاری کۆماری 
بە  کات  هیچ  و  بوو  نەخێر  دەنگی  ئیسالمیەوە 
دروشمە خەیاڵیەکانی مۆرەکانی کۆماری ئیسالمی 
خۆشحاڵیەوە  بە  ئێستادا  لە  نەگۆری.  خۆی  رای 
ئەو  ئەسڵی  ماهیەتی  ئێرانیش  نەتەوەکانی  باقی 
رژێمەیان بۆ دەرکەوتووە و بە بەشداری نەکردنیان 
سەلماندیان  جارە  ئەم  دەنگدانی  پرۆسەی  لە 
کە چیتر باوەر بە مۆرەکانی کۆماری ئیسالمی 
ناکەن و فریوی دروشم و رێکالمەکانیان ناخۆن 
ئەمجارە گەالنی ئێران بە یەک دەنگ وتیان نە 

خێر بۆ کۆماری ئیسالمی .

حەسەن رۆحانی ڕابردوویەکی پر لە تاوان

مانی مەلەک
جیاوازی نییە کێ بێ وبە چ دروشمێک 

بێتە سەر کار ئەو کەسەی کە بۆ خزمەت 

بە کۆماری ئیسالمی کار دەکا و باوەری 

بەو بنەما و بیرۆکەیە هەیە کە کۆماری 

ئیسالمیی لەسەر دامەزراوە، بە هیچ 

شێوەیک نە هەژاری خەڵکی بە الوە 

گرینگە نە ئازادی تەنیا درێژ کردنی 

تەمەنی کۆماری ئیسالمی بۆ گرینگە، جا 

بە ئەشکەنجە و سێدارە بێ بە گرتن و 

کوشتن بێ بۆی گرینگ نییە. کاتێ باس 

لە شانۆگەری دەکرێ ڕێک مەبەست 

لەوەیە سەرۆکی کۆمار بێ یان سەرۆکی 

هەر ئۆرگان و بەشێک، جاوازی نییە لە 

کۆتایدا و لە ئەساسدا تەنیا پاسدارێکە 

کە بەرژەوەندیەکانی رژێمێکی دڕەندە و 

دژە مرۆیی بۆ گرینگە. بە سەوز و سوور 

و بەنەوشەوە ماوەی سەرۆک کۆماری 

رۆحانی ئەمەی بە سەر جەم گەالنی 

ئێران و تەنانەت واڵتانیش نیشاندا 

گەلی کورد هەر لە سەرەتای هاتنە سەر 

کاری کۆماری ئیسالمیەوە دەنگی نەخێر 

بوو و هیچ کات بە دروشمە خەیاڵیەکانی 

مۆرەکانی کۆماری ئیسالمی رای خۆی 

نەگۆری. لە ئێستادا بە خۆشحاڵیەوە 

باقی نەتەوەکانی ئێرانیش ماهیەتی 

ئەسڵی ئەو رژێمەیان بۆ دەرکەوتووە 

و بە بەشداری نەکردنیان لە پرۆسەی 

دەنگدانی ئەم جارە سەلماندیان کە چیتر 

باوەر بە مۆرەکانی کۆماری ئیسالمی 

ناکەن و فریوی دروشم و رێکالمەکانیان 

ناخۆن ئەمجارە گەالنی ئێران بە یەک 

دەنگ وتیان نە خێر بۆ کۆماری ئیسالمی 

.

لە ساڵی ١٣٩٢ رۆحانی بڕیاریدا لە 
پرۆسەی سەرۆک کۆماریدا بەشداری 
بکا رۆحانی ئاخۆندێک بە پەروەندە و 
رابردویەکی خراپ و پاسدارێکی سەر 
بە ویالیەتی فەقی لە سەرەتای رێکالم 
بۆ کاندیداتۆری بە کۆمەڵێک دروشمی 
خەیاڵی و ناراست هاتە مەیدان ئەو 
کاتەش سەرۆک کۆماری مەحمود 
ئەحمەدی نەژاد رو لە کۆتایی بوو 

خەڵک هەشت ساڵی زۆر سەختیان 
تێپەر کردبوو و رۆحانیش کەڵکی لەو 
دۆخە وەرگرت و بە کۆمەڵێک دروشم 

وەکوو هەلی کار ، کەم کردنەوەی 
نەرخی هەاڵوسان ، روبەروبونەوەی 

گەندەڵی ، ئازادی رادەربڕین دەنگدەرانی 
فریودا و بوو بە سەرۆک کۆمار دەوری 
یەکەمی سەرۆک کۆماری رۆحانی و بە 
تایبەتیش دوو ساڵی یەکەم بە هۆی 
رێککەوتنی ناوکی و الچونی گەمارۆکان 
لە سەر ئەو واڵتە  نەرخی هەاڵوسان 

رووی لە داکشان کرد و ئەوەش بوو بە 
هۆکاری گەشەی ئابووری و باش بوونی 
دۆخی ژیانی خەڵک لە ڕووی داراییەوە 
بەاڵم لەگەڵ هاتنە سەرکاری ئیداری 

ترامپ و بڕیاری کشانەوەی ئەو واڵتە لە 
رێککەوتنی ناوکی لە کۆتاییەکانی ساڵی 
١٣٩٦ دوبارە دۆخی ئابووری خەڵک و 
واڵت روی لە خراپی کرد و هەاڵوسان 
گەیشتە رادەیک کە لە مێژویی هاتنە 

سەر کاری کۆماری ئیسالمی بێ وێنە بوو
گەندەڵی ماڵی و ئیداری لە دام و 

دەزگاکانی کۆماری ئیسالمیدا لە ماوەی 
هەشت ساڵی سەرۆک کۆماری حەسەن 

رۆحانی تا رادەیک پەرەی سەند و 
زۆر بوو کە چەندین بەرپرسی بااڵ لە 
کابینەکەی لە سەر کارەکانیان البران 
و رەوانەی دادگا کران ئاماری لە 

سێدارە دراوان تا رادەیک بەرز بوو کە 
سەرجەم رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ لە 
سەرانسەری دنیا هاتنە دەنگ، ئاماری 
گیرۆدەبوانی مادە هۆشبەرەکان گەیشتە 

لووتکە و تەمەنی بە کارهێنەران 
گەیشتە دوازدە ساڵ کە ئەمە 

کارەساتێکی گەورەیە. 
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مانگرتن و خرۆشی کرێکارانی نەوت

 ، گەورەکەی  »نا«  لە  ڕۆژ  چەند   دوای 
گۆندەکانی  و  شار  دانیشتوانی  زۆرینەی 
ئێران لە ٢٨ ی جۆزەردان لە کاتی نمایشتی 
ئەنجۆمەنی  و  کۆماری  سەرۆک  هەڵبژاردنی 
سەرسوڕهێنەرەکانی  ئەنجامە  و  شارەکان 
،مانگرتنی کرێکارانی نەوت و پترۆشیمی بە 
تا  و  پێکرد  دەستیان  خۆڕست  چەشنێکی 
نووسینی ئەم چەن دێڕە درێژەی هەیە و لە 

هەموو ئێران بەرباڵوتر بووە.
کرێکارانی  سەرتاسەریەکانی  مانگرتنە 
ناڕەسمی  نەوتی  پیشەسازی  و  گرێبەست 
جۆزەردانەوە  ٢٩ ی  لە  کە  پترۆکیمیاوی  و 
کۆمپانیای   پڕۆژەی  کرێکارانی  مانگرتنی  بە 

فاراب پۆیر بیدخون  لە پارێزگای بووشێهر 
یەکی  سێشەممە  ڕۆژی   ، پێکرد  دەستی 
مانگی پووشپەڕی ١٤00 بوو بە مانگرتنێکی 
ئەم  شکۆداری  ڕوودانی  بەرین.  و  گشتی 
ئەنجومەنی   « بانگهێشتی  بە  کە  مانگرتنە 
 « نەوت  کرێکارانی  ناڕەزایەتیی  ڕێکخراوی 
دەستی پێ کردووە ، نیشانەی خۆهوشیاریی 
سیاسی و هاوسۆزی و هاوکاریی فراوانترە لە 

نێوان بەشەکانی دیکەی چینی کرێکاردا .
کە  مانگرتنانە،  ئەو  دەستپێکردنی  لەگەڵ 
پێوەری  بە  پووشپەڕ  ١ی  سێشەممە  ڕۆژی 
لە  کرێکار  هەزاران  بە  سەرتاسەریی 
ئەو  پترۆشیمی  و  نەوت  پیشەسازییەکانی 
واڵتە، وەک کرێکارانی پااڵوگەی نەوتی تاران، 
کرێکارانی گرێبەستی گەچساران، کرێکارانی 
پااڵوگەی ئەدیش باشوور، پااڵوگەی ئابادان، 
بێهبەهان، فازی ١٤ی عەسەلویه،  پااڵوگەی 
کۆمپانیای  تۆندگویان،  پااڵوگەی  کرێکارانی 
پترۆشیمیایی  کۆمپانیای  پارس،  جەهان 
دنا، فازی ١٣ی کانگان، فازی ١٣ی پارس 
پرۆژەکانی  کرێکارانی  پااڵوگەی  باشوور، 
بەڵێندەرایەتی  ،کۆمپانیای  سی  جی  ئای 
نەوتی  عەمباری  کۆمپانیای  حاجیپور، 
کێڵگەی  سەنات،  ئیکسیر  کۆمپانیای  قشم، 
کۆمپانیای  رایتۆن،  باشوور،  پارس  گازی 
عومران  پترۆکیمیاوی  کۆمپانیای  خارک، 
سەناف،  پترۆکیمیاوی  کۆمپانیای  سەنات، 
پارس،  جەهان  پترۆشیمیایی  کۆمپانیای 
سەتراب  کۆمپانیای  پایەندان،  کۆمپانیای 
سەنات، کۆمپانیای تەژیر قۆناغی ٢٢ و ٢٤، 
کۆمپانیای  و  لیدۆما،  کۆمپانیای  کرێکارانی 
پترۆشیمیایی بوشەهر، پەیوەست بوون بەو 

مانگرتنە سەرتاسەریانە.
کرێکارانی  ناڕەزایەتی  ڕێکخراوی  ئەنجومەنی 
نەوت، لە حەوت بڕگە  داواکاری کرێکارانی 
گرنگترین  لە  یەکێک  ڕاگەیاند.  مانگرتوویان 
مانگرتوو،  کرێکارانی  داواکارییەکانی 
 ١٢ لە سەرووی  مانگانەیە  کرێی  زیادکردنی 
کۆمپانیا  هەڵوەشاندنەوەی  تمەن،  ملیۆن 
گرێبەستی  ئەنجامدانی  گرێبەستەکان، 
یاساکانی  هەڵوەشاندنەوەی  هەمیشەیی، 
ئابووری،  بە  تایبەت  ناوچەکانی  کۆیلەی 
و  گردبوونەوە  پێکهێنانی  مافی  هەروەها 
بۆ  کارکردن  و  پشوو  ڕۆژ   ١0 ناڕەزایەتی، 

ماوەی ٢0 ڕۆژ.
نافەرمی  کرێکارانی خەباتکاری گرێبەست و 
لە  کە  پترۆشیمی،  و  نەوت  پیشەسازی 
بەیاننامەیەکیان  مانگرتندان،  لە  ئێستادا 
بۆ پشتگیرییەکی گشتگیر و قاتێعی خۆیان 
کرێکارانی  رەسمی  مانگرتنی  بانگەوازی  بۆ 
نەوت کە بڕیارە لە ٩ی پووشپەڕەوە دەست 
بەیاننامەیەکدا  لە  و  باڵوکردەوە  پێبکات، 
دەرچووە،  مەبەستە  ئەو  بۆ  کە 
مانگرتنی  نووسیویەتی:«مانگرتنەکەمان 
هەفتەیەک  ماوەی  و  ئاگادارکردنەوەیە 
بەردەوام دەبێت، لە ٩ی پووشپەڕ بەشداری 
دەکەین  فەرمیەکانمان  هاوپیشە  ڕیزی  ناو 
کە ناڕەزایەتی خۆیان ڕاگەیاند لەم هەفتەی 
کارەکانمان  شوێنی  لە  ناڕەزایەتییەکەماندا، 
کۆمەڵ  بە  بڕیاری  ئەوەی  بۆ  کۆدەبینەنەوە 
دەربکەین و دەنگی خۆمان بە گوێی هەموو 
شوێنەکان  گشت  لە  کرێکارمان   هاوکارانی 
شەپۆلی  کە  بارودۆخێکدا  لە  بگەیێنین« 
سەرنگومکردنی  بۆ  جەماوەری  ناڕەزایەتی 

کۆماری ئیسالمی لە هەموو الیەکەوە  جواڵوە، 
سەرتاسەری  لە  کرێکارییە  مانگرتنە  ئەم 
نەوتدا  کرێکارانی  خەباتی  ڕێزی  لە  واڵت 
کاتێکدا  لە  و  پێدراوە  درێژەی  شلگیرانە 
ڕژیمی  زاڵم و چەوسێنەرانەی  کە جەستەی 
قووڵی  قەیرانی  لە  ئێران  سەرمایەداری 
نقوم  کۆمەاڵیەتیدا  و  ئابووری  سیاسی، 
بووە، لە بارودۆخێکدا کە کۆمەڵگا ئامادەی 
و  شۆڕشگێڕانەیە  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاریی 
بەرینی  جەماوەری  ئەمانە  هەموو  لە  جگە 
خەڵک لەگەڵ بایکۆتی گشتی لە هەڵبژاردن، 
بەرەو  سەرەکیان  هەنگاوێکی  ئێران  گەالنی 
ئاراستەی بەدیهێنانی ئاواتی نەمانی کۆماری 
سەرمایەداری  چینی  هەڵگرت،  ئیسالمی 
پارێزەری  سیاسیەکەی  سیستمە  و  حاکم 
مانگرتنانە  ئەو  باڵوەپێکردنەوەی  لە  ئەو، 
ترساون،  زۆر  کرێکاری  تری  ناوچەکانی  بۆ 
لە هەنگاوێکی ترسنۆکانە بڕیاری دەرکردنی 
کە  داوە.  تارانی  پااڵوگەی  کرێکاری   700
کرێکاری  چینی  الیەن  لە  هەر  نەک  دەبێت 
سەربەخۆکان  کرێکارییە  ڕێکخراوە  و  ئێران 
و هەموو هێزە چەپەکانەوە مەحکووم بکرێت ، 

بەڵکوو دەبێت بە توندی دژایەتی بکرێت .
لەم هەل و مەرجە دا چینەکانی تری کۆمەڵگای 
کارمەندان  وەک  شار  زەحمەتکێشانی  چ  ئێران 
و پەرەستاران و تەنانەت خوێندکاران دەبێ بە 
کرێکارانی  ڕەواکانی  داوا  لە  پشتیوانی  توندی 
مانگرتووی نەوت بکەن ، هەروەها دەبێ الیەن 
و حیزبە کوردستانییەکانیش بە توندی ئیدانەی 
ئیسالمی  کۆماری  سەرکوتکەرەکانی  کردەوە 
نابێت  کە  ڕابگەیەنێن  بەرز  دەنگی  بە  و  بکەن 
ناڕەزایەتی  و  مانگرتن  لەسەر  کرێکارێک  هیچ 
خۆیاندا  ڕەوای  مافی  داواکارییەکانی  بەدوای  و 
دەربکرێن و دەستگیر بکرێن و سەرکوت بکرێن 
بزووتنەوەی  لە  گرینگ  خاڵێگی  وەک  ئەمە   .
بێت  هاندەرێک  ئەتوانێ  واڵتە  لەم  کرێکاری 
لەم  ڕژیم  و  کۆمەڵگا  هەستانەوەی  دیسان  بۆ 
چەشنە خەباتە کە ڕەواڵەت و ناوەرۆکی چەپ 
لە  زۆرتر  بێت  دیار  پێوە  سووسیالیستی  و 
لەوانەیە  و  ئەکات  مەترسی  بە  هەست  جاران 

بۆ  ئەمە  لە  بکات  پاشەکشە  ڕادەیەکیش  تا 
خۆی هەنگاوێک بۆ پێشەوەیە و بە دڵنیاییەوە 

سەرکەوتنی دیکەیشی لە گەڵ دایە.

ئێران

دوای چەند  ڕۆژ لە »نا« 
گەورەکەی ، زۆرینەی دانیشتوانی 
شار و گۆندەکانی ئێران لە ٢٨ 
ی جۆزەردان لە کاتی نمایشتی 
هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماری و 
ئەنجۆمەنی شارەکان و ئەنجامە 
سەرسوڕهێنەرەکانی ،مانگرتنی 
کرێکارانی نەوت و پترۆشیمی بە 

چەشنێکی خۆڕست دەستیان پێکرد و 
تا نووسینی ئەم چەن دێڕە درێژەی 
هەیە و لە هەموو ئێران بەرباڵوتر 

بووە.
مانگرتنە سەرتاسەریەکانی کرێکارانی 

گرێبەست و پیشەسازی نەوتی 
ناڕەسمی و پترۆکیمیاوی کە لە 
٢٩ ی جۆزەردانەوە بە مانگرتنی 

کرێکارانی پڕۆژەی کۆمپانیای  فاراب 
پۆیر بیدخون  لە پارێزگای بووشێهر 
دەستی پێکرد ، ڕۆژی سێشەممە 

یەکی مانگی پووشپەڕی ١٤٠٠ بوو بە 
مانگرتنێکی گشتی و بەرین. ڕوودانی 

شکۆداری ئەم مانگرتنە کە بە 
بانگهێشتی » ئەنجومەنی ڕێکخراوی 

ناڕەزایەتیی کرێکارانی نەوت » 
دەستی پێ کردووە ، نیشانەی 

خۆهوشیاریی سیاسی و هاوسۆزی 
و هاوکاریی فراوانترە لە نێوان 
بەشەکانی دیکەی چینی کرێکاردا .

م.کەنداڵ-سنە

لەم هەل و مەرجە دا 
چینەکانی تری کۆمەڵگای ئێران 
چ زەحمەتکێشانی شار وەک 
کارمەندان و پەرەستاران و 

تەنانەت خوێندکاران دەبێ بە 
توندی پشتیوانی لە داوا ڕەواکانی 
کرێکارانی مانگرتووی نەوت بکەن 
، هەروەها دەبێ الیەن و حیزبە 
کوردستانییەکانیش بە توندی 

ئیدانەی کردەوە سەرکوتکەرەکانی 
کۆماری ئیسالمی بکەن و بە 
دەنگی بەرز ڕابگەیەنێن کە 

نابێت هیچ کرێکارێک لەسەر 
مانگرتن و ناڕەزایەتی و بەدوای 

داواکارییەکانی مافی ڕەوای 
خۆیاندا دەربکرێن و دەستگیر 
بکرێن و سەرکوت بکرێن . 

ئەمە وەک خاڵێگی گرینگ لە 
بزووتنەوەی کرێکاری لەم واڵتە 

ئەتوانێ هاندەرێک بێت بۆ دیسان 
هەستانەوەی کۆمەڵگا و ڕژیم 

لەم چەشنە خەباتە کە ڕەواڵەت و 
ناوەرۆکی چەپ و سووسیالیستی 
پێوە دیار بێت زۆرتر لە جاران 
هەست بە مەترسی ئەکات و 

لەوانەیە تا ڕادەیەکیش پاشەکشە 
بکات لە ئەمە بۆ خۆی هەنگاوێک 

بۆ پێشەوەیە و بە دڵنیاییەوە 
سەرکەوتنی دیکەیشی لە گەڵ 

دایە.
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هەڵبژاردنی  خۆلی  سێزدەهەمین 
لە  ئێران  لە  کۆماری  سەرۆک 
دوایین ڕۆژەکانی مانگی جۆزەردان 
نشین  گۆند  ناوچە  هەموو  لە 
بەڕێوە  واڵتە  ئەم  شارەکانی  و 
لە  دەورە  ئەم  جیاوازی  چوو. 

چەن  سەر  جارانیترلە  گەڵ 
لەم  بوو.  گرینگ  مەسئەلەیەکی 
گشتی  دەنگییەکی  کۆ  دەورە 
درووست  بایکۆت  بۆ  ئێران  لە 

ببوو،بارودۆخێکی 
کۆمەاڵنی  کە  ئاراوە  هاتبوو  تازە 
لە  خۆیان  ڕای  ڕاشکاوانە  خەڵک 
هەڵبژاردنە  ئەم  پڕوپووچی  مەڕ 
لە  بەشێک  تەنانەت  دەردەبڕی. 
حاکمییەت کە بەر گۆرزی شوورای 
بایکۆتی  ڕێگەی  کەوتبوو  نگابان 
لە  بوو. بەشێکی تریش  هەڵبژارد 
بەم  خوازەکانیش  ئێساڵح  ناو  بە 
جۆرە لە بەر ئەوەی کاندیدەکانیان 
لە الیەن شوورای نگابانەوە پەسەند 
نەکرا بوون،بەشدارییان لە نمایشتە 
کە نەکرد. لە کوردستان هەر وەک 
جارانی پێشوو خەڵکی ئاگا هەموو 
و  نا  الوە  ڕژیمیان  تەبلیغاتەکانی 
نەبوون  خۆلەش  ئەم  بەشداری 
پێوەندەکانی  و  دەست  تەنیا  یان 
خۆدی ڕژیم و سەرباز و کارمەندان 
بوون.  بەشدار  تیایا  پاسداران  و 
خاڵی وەچەرخان لە ناو کۆمەڵگا دا 
لەم سااڵنەی دوایی بە زیانی ڕژیم 
دەنوێنێ.  خۆ  ڕوونی  بە  خەریکە 

شۆڕشگێڕیی  ڕاپەڕینی  دوای 
کۆمەڵگای  ١٣٩٦ەوە  بەفرانباری 
سەردەمێکی  ناو  چووە  ئێران 
سیاسی نوێوە کە نەک هەر هێزە 
و  سەرنگومخوازەکان  شۆڕشگێڕە 
دانیشتوانیش،  زۆرینەی  بەڵکو   ،
کە  هێزانەی،  ئەو  ڕیزی  چوونە 
هیچ  ڕژیمەدا  ئەم  لە چوارچێوەی 
نابینن.  »چاکسازی«  ئەگەرێکی 
لە  شۆڕشگێڕییە  تێکۆشانە  ئەو 
خەزەڵوەری  و   ١٣٩7 گەالوێژی 

١٣٩٨ دووبارە کرایەوە.
ئەم  هەڵبژاردنەکانی  بەناو  پێش 
دەزگا  ڕاپرسی  تەنانەت  دواییە 
ڕژێمیش  بە  سەر  میدیاکانی  و 
بە  کردنیان  بەشداری  ڕێژەی 
لەگەڵ  بەاڵم  دەنرخاند،  کەم 
نزیکبوونەوەی ڕۆژی هەڵبژاردن لە 
ناکاو ئەو ڕێژەیان بۆ سەرووی ٤٥٪ 
زیاد کرد گۆمانی تێدا نییە کە ئەم 
درێژی  دوورو  مێژووییەکی  ڕژێمە 
هەڵبژاردن  ئەندازیاریی  لە  هەیە 
 . ساختەکاریدا  و  دەنگدان  و 
ناوەندەکانی  وێنەکانی  و  ڕاپۆرتە 
شکستی  ڕوونی  بە  دەنگدان 
ئاشکرای ڕژێمیان لە بەرێوەچوونی 
٢٨ی  لە  هەڵبژاردن  شانۆی 
نێوەدا ،  لەم  نیشاندا.  جۆزەردان 
 « لە  بەرباڵو  نەکردنی  بەشداری 
هەڵبژاردنەکان » و ئەو ترسانەی 
کە لە ئەنجامەکەی دا بوو ، وای 
لە هەندێک لە ئێساڵح خوازەکانی 
ڕژیم کرد کە هەوڵ بدەن دووبارە 
ژەنگاوی    « ناڕەزایی  دەنگی   «
 « خراپتر  و  خراپ  نێوان  لە   «
دا هەڵبژێرن و لە بەرامبەر ڕەیسی 
دا پشتگیری لە هێمەتی بکەن کە 

ئابڕوبەرانە شکستی هێنا . 

فێڵ  و  هەڕەشە  هەموو  سەرەڕای 
هەڵبڕان  دەنگ  و  تەڵەکەبازی  و 
هەڵبژاردن،  پڕوپاگەندەی  و 
بەشداری  خەڵک  زۆری  زۆرینەی 

هەڵبژاردنیان 
بە  کرد  ئەمەشیان  نەکرد، 
کۆماری  بۆ  دیکە  شکستێکی 
ئیسالمی و بەگشتی وەک پێشبینی 

کرا لە مەیدانێکی 
شەڕە  ئەو  براوەی  خەڵک  دیکەدا 

دەستەوەیەخەیە بوون.

تەقەالکانی  سەرەڕای  بەاڵم 
کۆماری ئیسالمی بۆ ئەم مەبەستە 
بەردەوام  سیاسی  چاوەدێرانی 
دڕدۆنگییەوە  و  گومان  چاوی  بە 
ئەم  زۆری  هەرە  زۆربەی  سەیری 
هەڵبژاردنانەیان کردووە، چون لە 
ڕاستیدا هەرچەند رێژەی بەشداری 
بووە  بەرچاو  جار  هەندێ  خەڵک 
بەاڵم جگە لە تەزویر و سڕینەوەی 
بەربژێری  خۆیان  جیابیرانەی  ئەو 
بەناو  ئەو  کردووە  هەڵبژاردنەکان 
ئاکامێکی  هیچ  هەڵبژاردنانە 

دیکەیان نەبووە.
ڕەئیسی کاندیدی سەرەکی ناوکی 
سەرۆکی  و  ڕژێم  دەسەاڵتی 
ئیسالمی،  کۆماری  قەزایی  قوەی 
بنێتە  پێ  ئەگەر  کە  تاوانبارێک 
دەرەوەی ئێران، لەوانەیە لە ئاستی 
نێودەوڵەتیدا بەهۆی تێوەگالنی لە 
زیندانی  هەزاران  عامی  و  قەتڵ 
سیاسی لە هاوینی ١٩٨٨ و تاوانە 
بەردەوامەکانی لە ماوەی زیاتر لە 
چوار دەیەی دەسەاڵتی دادوەریدا 

دادگایی بکرێت.
ئەمسااڵنەدا  درێژایی  بە 
ئەم  سەرجەم  ئیسالمی  کۆماری 
هێمایەک  وەک  هەڵبژاردنانەی 

واڵت  ناوخۆی  لە  دێموکراسی  لە 
و  ژوورەکی  مەشرووعییەتی  و 
دەرەکی بە چاوی خەڵکی ئێران و 

دەرەوەی واڵتیشدا داوەتەوە! 
ئەوەی کە تا ئێستا بە تایبەت لە 
کوردستان سەبارەت بە بەشداری 
بەدیکراوە  هەڵبژاردنەکاندا  لە 
بەشداری  نەبوونی  سەرەڕای   –
پێکهاتەیی  شێوەی  بە  سیاسی 
شێوەیەکی  بە  کە  بووە  ئەمە   –
ڕێژەیی دەنگی خەڵکی کوردستان 
بۆ  سیاسی  پەیامێکی  بەردەوام 
تەعبیرێکی  بە  پێبووە،  ناوەند 

کوردستان  خەڵکی  دەنگی  تر 
سیاسی  فامێکی  بنەمای  لەسەر 
دراوە  دروست  خوێندنەوەیەکی  و 
کردنەکەشی  بایکۆت  تەنانەت  و 
هەڵگرێ ئەم پەیامە بووە. شرۆڤەی 
ناوەرۆکی ئەم پەیامە، ناهەوتەریب 
بووە  کوردستان  خەڵکی  بوونی 
کورد  واتە  دەسەاڵت،  لەگەڵ 
هەمیشە دەنگی داوە بەم بەربژێر 
رەخنەگری  کە  بەربژێرانە  یان 
حکوومەت بوون یان النیکەم لێی 
خۆلەی  لەم  بەاڵم  بوون.  دوور 
دەنگی  و  بایکۆت  بە  دا  ڕابردوو 
بەتاڵ جارێکیتر سەلماندیلە بواری 
تارانی  تەنیا  سیاسییەوە  فامی 
پایتەخت لە پێش ئەوانە، هەر چەن 
بەشدارنەکردنی  ڕێژەی  دەکۆترێ 
شاری سنەی قارەمان پلەی یەکی 
پێکانی  بۆ  هەیە.  دا  ئێران  لە 
بەشداری  واتە  مەبەستە  ئەم 
پێکهاتەیی  شێوەی  بە  سیاسی 
پێویستی  کوردەواری  کۆمەڵگای 
خۆسازدانەوەی  سەرلەنوێ  بە 
هەیە.  لەناوخۆ  رێکخراوەیی 
و  تاقم  دیاریکردنی  رەنگە  خۆ 
کۆمەڵگای  سیاسییەکانی  الیەنە 

رۆژهەاڵت بە شێوەیەکی بەرهەست 
وەک  النیکەم  بەاڵم  بێ،  دژوار 
جووڵەیەکی مەدەنی – بە هەموو 
خۆپارێزییەکانیەوە – بەدیدەکران: 
و  کورد  یەکگرتووی  بەرەی  لە 
تا  بگرە  کوردەکان   ریفۆرمخوازە 
هەندێ  تەنانەت  و  NGOکان 
بەرچاوی سەربەخۆ  فکری  رەوتی 
چاالکانی  و  چەپەکان  بەتایبەت 
پانتای  لە  زیاتر  کە  کرێکاری 
بەدیدەکرێن  شارەکاندا  لە  هەندێ 
هێڵی  لە  هەموویان  ئەمانە  کە 
لە  خۆی  ئەمە  بوون.  دا  بایکۆت 
خۆیدا پتانسییەلێکی باشە کە لە 
کوردیدا  ئۆپۆزیسیۆنی  نەبوونی 
تێداببینێتەوە.   خۆی  خەڵک 
بە  ئیسالمی  کۆماری  دەسەاڵتی 
هەموو توانای خۆیەوە لە ڕێی دەزگا 
بە  چاوەدێرییەکانییەوە  و  ئەمنی 
فیلتێرکردن و رەدی سەاڵحییەتی 
هەڵبژاردنەکان  لە  بەرفرەوان 
دەسەاڵتێکی  وەک  داوە  هەوڵی 
یوونیفۆرمیزاسیۆنە  ئەم  تۆتالیتێر 
بپارێزێ. زۆرینەی خەڵکی ئێران بە 
وتنی نا بۆ شانۆی هەڵبژاردنەکانی 
ئەم دواییەبە یەک تیر دوو نیشان 
یان پێکا : لە الێەک بە تاوانبارێ 
کاندیدی  وەک  ڕەیسی  وەک 
ڕێبەری بااڵ گوتیان »نا » و لە 
تربە  تیرێکی  لێدانی  بە  والشەوە 
 « دەوڵەتی  ڕیفۆرمخوازەکانی   «
دەنگی  بزووتنەوە شۆڕشگێرانەی 
کۆمەڵگا  چینایەتیەکانی  هەموو 
ڕابردوویان  ساڵەی  چوار  لەم  کە 
دا کپ کرابوو بەرز کرایەوە. بەم 
کردەوە ئاگایانەی کۆمەاڵنی خەڵک  
ناتوانن  ئیتر  کە  دەرکەوت  بۆیان 
لە  فێڵ  پڕۆپاگەندە  شێوازی  بە 
خەڵک بدەن  و بە قسەی وەکوو 
و  خراپ  لەنێوان  هەڵبژاردن   «
یارییەکی  خۆی  کە   « خراپتردا 
ڕژێمە خەڵک فریو بدەن . ئەمەش 
لە دەنگە زۆر بچووک و زەلیلەکانی 
کە   ، دەبینرێت  »هێمەتی«دا 
تەنانەت کەمتریش بوون لە دەنگی 
مۆحسێنی  دەنگەکانی  و  باتڵە 
پێویستە  لە  ئەوەی  ڕەزایی. 
بەهێزکردن  کە  ئەوەیە  بگۆترێ 
بزووتنەوە  ڕێکخستنی  و 
و  پێشکەوتنخواز  کۆمەاڵیەتییە 
لە  کە  وزەیەی  ئەو  چەپەکان 
کۆمەڵگا هەیە و خۆ ئامادەکردن بۆ 
شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی وەک ئەرک 
مێژوویی  بەرپرسیارەتییەکی  و 
ئەمێنێتەوە بۆ حێزب و الیەنگر و 

ڕووناکبیرانی ناو کۆمەڵگا.

ع.دامون-مەریوان

    ئاکامی نێگاتیڤی شانۆی هەڵبژاردن بۆ  کۆماری   ئیسالمی
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کۆماری ئیسالمی لە گەندەڵی خۆیدا نقۆم بووە

بەرەو  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی  هەر چەند 
گەندەڵکارانە  ،ناوەرۆکی  دەچێت  کۆتایی 
زۆرتر خۆی دەنوێنێت. سیستەمی کارگێڕی 
زۆرە  ماوەیەکی  لقەکەیدا  سێ  هەر  لە  ڕژیم 
تووشی  جیاجیاکاندا  بوارە  و  کەرت  لە 
گەندەڵی بووە. هەندێک جار ئەو گەندەڵیانە 
بە کارەساتی نەتەوەیی دەزاندران. گەندەڵی 
بازرگانی،  و  پیشەسازی  کەرتەکانی  لە 
گەندەڵی لە گومرگ و زۆنی ئازاد، گەندەڵی 
گەندەڵی  یان  هەناردەکردن،  و  هاوردە  لە 
ئۆتۆمبێل،  لە...  گەندەڵی  ماسیگیری،  لە 
لە  خۆدزینەوە  و  پۆاڵ  و  پترۆشیمی 
کەلوپەلێک  جۆرە  هەموو  قاچاخی  باج... 
بیناسازی،  چاالکییەکانی  لە  ،ساختەکاری 
بەڵگەنامەی  زەوی،  بەسەر  دەستگرتن 
خانووبەرە، ئیزەلکردن لە هەندێک هاوکاری 
وەک هەرەوەزی کلتوری، خۆدزینەوە لە یاسا 
تەکنیکی و ئەندازیارییەکان و خۆدزینەوە لە 
کەرتی  پێشێلکارییەکانی  و  ،گەندەڵی  باج 
خزمەتگوزاری گشتی، لە نێویاندا پێشێلکاری 
باج،  پێدانی  و  وەرگرتن  لە  بەکرێگرتن  و 
خزمەتگوزاری  دابینکردنی  لە  پێشێلکاری 
لە  تەڵەکەبازی  و  فێڵ  شارەوانی... 
خزمەتگوزاری ،ڕانتخۆری لە شارەوانییەکاندا 
لە  تەنانەت  کردن   ئیزەڵ  و  سەرپێچی   ،
سوور  مانگی  لیژنەکانی  وەک  کەرتەکانی 
تەنانەت   ، ئێمداد  وکۆمیتەی  بێهزیستی  و 
لە  گەندەڵی  گشتی.  یارمەتیی  لە  دزیکردن 
بانک و دامەزراوە داراییەکان، لەوانە دزیکردن، 
سپیکردنەوەی پارە، سەرپێچی بانکی و .....
کەرتەکانی  لە  ئەخالقی  و  دارایی  گەندەڵی 
بێ  فرۆشتنی   ... وەرزشی  و  ڕۆشنبیری 
کارگەکان  پترۆکیمیاویەکان،  حەساووکتێبی 
گەندەڵی  بەرهەمهێنان...  ناوەندەکانی  و 
ڕانتخۆری  لەوانە   ، دادوەریدا  دەسەاڵتی  لە 
دادوەر  هەندێک  لەالیەن  بەرتیلوەرگرتن  و 
تەبابوون   ، بەرتیل  یان   ، بەڕێوەبەرەوە  و 
لەالیەن  ساختە  شاهیدێکی  بەکارهێنانی  و 
رۆژنامەی  .نوسەرێکی  پارێزەرەوە  هەندێک 
ڕەسالەت لە وەاڵمی پرسیاری خۆیدا دەڵێت 
» ڕێگای دەرچوون لەم کێشەیە چییە ؟ » 
نووسەرخۆی وەاڵمی دەداتەوە » پێڕست و 

ئامانجەکانی ڕابەر » !
گەندەڵی دارایی دەوڵەتی کە ئەمڕۆ هەمووان 
یەک  حوکمی  دەرئەنجامی   ، دەزانن  پێی 
ئەوانەی  بەڵکو  نییە،  تاکەکەس  دەستەی 
پۆستی حاکمیەتی بەدەست دەهێنن، تەنانەت 
کۆکردنەوەی  نیازی  سەرەتادا  لە  ئەگەر 
کارکردنی  بە  نەبێت،  گەندەڵییان  و  سامان 
کە  کارتێک   ( سیستمەکە  ئۆتۆماتیکی 
بەهۆی سروشتی سیستمەوە بێت ( گەندەڵ 
دەبن. سیستەمی دەوڵەت کۆمەڵێک فاکتەری 
 ، کە  سۆسیوئابورییە  و  فیکری  و  سیاسی 
لە هارمۆنیدا ، کاراکتەری سیستمێک دیاری 
سیستەمێکە  ئیسالمیش  کۆماری   . دەکات 
هەیە  خۆی  جیاوازیی  ئەوەی  لەگەڵ  و 

ڕژێمە  وەک  دیکەی  ڕژێمەکانی  لەگەڵ 
سەردەستەکانی تورکیا و پاکستان و میسر و 
هیندستان، بەاڵم لەگەڵ ئەم جۆرە واڵتانەدا 
کە  ئەوەی   . هەیە  هاوبەشیان  شتێکی 
هاوبەشیان هەیە ، دەوڵەتێکە کە بەشێکە لە 
نیزام یان سیستەمێکی گەورەتر: سیستەمی 

سەرمایەداری جیهانی .
گەندەڵی،  بەرینبوونەوەی  سەرچاوەی 
ئێختالس ، دزین و بەرتیل خواردن لە کۆماری 
و  سیستەمەیە  ئەم  کۆلییەتی  ئیسالمیدا 
ناکرێت بۆ تاوان و خراپەی الیەن و ئەو الیەنی 
ئەوەی  بکرێتەوە.  کەم  ئیسالمی  کۆماری 
 ، ئەهێنیت  پێک  ئەم حکوومەتە  سیاسەتی 
یان بە واتایەکی تر سەرخانی سیاسیەکەی، 
تێکەڵکردنی دین و دەوڵەتە، وە بەکارهێنانی 
بۆ  بەسەرچووە  ئاینی  ئەخالقیاتی  و  یاسا 
چینایەتییە  پەیوەندییە  کردنی  حوکمڕانی 
پەیوەندیی  هاوکات  چەوسێنەرانەکان، 
کۆمەاڵیەتی ستەمکارانە . ئەم سوپەربونیادە 
سیاسییە لەسەر بنەمای ژێرخانی پەیوەندی 
بەرهەم هێنانی سەرمایەداری دامەزراوە. بەاڵم 
 - ماکرۆ  ئەمانە  ئیسالمیزمەکەیان،  لە  جگە 
سیستەمی  بە  پشتبەستوو  سەرمایەدارنی 
سەرمایەداری جیهانین. ناوەندی جۆراوجۆری 
دەسەاڵت لە کۆماری ئیسالمیدا ، گرووپەکانی 
پاوانکاری دارایی ، بازرگانی ، پیشەسازی - 
کشتوکاڵین و هەر سەرمایەدارێک بیەوێت لە 
مەیدانی ئابووریدا بمێنێتەوە و گەشە بکات 
و فراوان بێت ، دەبێت بە شوێن یەکێک لەم 
ناوەندانەی دەسەاڵت بکەوێت یان پشتیوانی 
ئەم  لەگەڵ  پەیوەندی  ڕێگای  لە  و  بکات 
ناوەندگەلی  بە  خۆی  دەسەاڵت  ناوەندانەی 
هەموو   . بدات  گرێ  جیهانیەوە  دەسەاڵتی 
ئەم بلۆکانە کێبڕکێ لەگەڵ یەکتر دەکەن و 
هەموو دەرفەتێک دەقۆزنەوە بۆ فراوانکردنی 
توند  چەوسانەوەی  لە  سەرمایەکانیان. 
تا  ئێران  لە  هەرزان  کاری  نامرۆڤانەی  و 
بەکارهێنانی بێ سنووری سامانی سروشتی 
ئەو  ئاوی  یەدەگی  تەنانەت  و  ژێرزەوی  و 

لە  دەسەاڵتانە  باندە  ئەم  هەرچەندە  واڵتە. 
کێبڕکێ  سیاسەتدا  و  قازانج  و  وەبەرهێنان 
کۆمەاڵنی  چەوسانەوەی  لە  بەاڵم   ، دەکەن 
خەڵک و داگیرکردنی مافە سەرەتاییەکانیان 
دەبێت  کۆپڵە  ئەم  گشتی  بە   . یەکدەستن 
کردارەکانی  بە  خۆی  پەتی  بە  هەمیشە 
جیهانییەوە  سەرمایەداری  سیستەمی 
ناتوانێت  پێچەوانەوە  بە  چونکە  بێت  بەند 
شێوازی چینی حاکم بگرێت. چینی حاکمی 
جیهاندا  لە  هەموو شوێنێک  لە  زاڵ  واڵتانی 
لە پەیوەندی لەگەڵ مێتابۆلیزمی سیستەمی 
سیاسەتەکانی  و  جیهانی  سەرمایەداری 

زلهێزانی ئیمپریالیستی پێک ئەهینن .
ئێران  دژی  لە  ئەمریکا  ئابوورییەکانی  سزا 
لە  ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  بە شێوەیەکی 
بەاڵم  داوە،  خەڵکیان  بژێوی  و  تەندروستی 
کۆماری  لە  دەسەاڵت  و  سامان  ناوەندی 
کردوون  لێ  زۆری  سوودێکی  ئیسالمیدا 
سامان  هێنانی  بەرهەم  وەسیلەکانی  چونکە 
و  ئاو  و  زەوی  و  کارگە  لە   ، واڵتەدا  لەم 
سنوری  و  بەندەر  و  دەریا  و  کان  و  چیا 
 ، بەگشتی  و  هتد  و  وشکانی  و  ئاسمانی 
الیەن  لە  واڵت  زیندووی  ئابوری  ناوەندی 
ناوەند و دامەزراوە ئابورییە سیاسییەکان و 
ئایەتواڵکانەوە  لە  حکومییەکانەوە  بنەماڵە 
تا  ئەمنیەتی  و  سەربازی  فەرماندەرانی  تا 
دەستەو  هەموو  لە   - گەورەکان  بازرگانە 

یەخەیەک زاڵن . 
سیستمی دارایی و بانکیی ئێران لە دەستی 
خاتەم  قەرارگەی  وەک  ئابووری  ناوەندی 
بارەگای  و  سپا   تەعاونی  دامەزراوەی  و 
هەر  کە  دایە  ئیمام  فەرمانی  جێبەجێکاری 
لە   . هەیە  شاخەیان  ژێر  سەدان  یەکەیان 
لەماوەی  دەتوانن  داراییەکان  یارییە  ڕێگەی 
٢٤ کاتژمێردا سەرمایەی بچووکی فەرمانبەران 
ئەمانە  بسێنن.  لەدەستیان  خانەنشینان  و 
چینی  نێونەتەوەیی  پەیوەندیی  لە  بەشێکن 
گەورەی  هاوبەشانی  جیهانی.  سەرمایەداری 
تایبەتەکانی  سەرمایە  وەک   ( نێودەوڵەتی 

ناو  ناچنە   ) ئیمپریالیستییەکان  دەسەاڵتە 
 « هەرکەس   « لەگەڵ   « شەراکەت   «
کە  ئەوانەی  لەگەڵ  هاوبەشن  بەڵکو   ، دا 
 « وەک  واڵتانە  ئەم  کۆنترۆڵی  و  دەسەاڵت 
ئەوان   . ئەوانن  سەرەکی  دارایی  پایەگا«ی 
هێزی کاریگەریان لەسەر سیاسەتەکان هەیە 
دەریاکانیان  و  چیا  و  کانزا  کۆنترۆڵی  و 
بۆ  گرنگتر  هەمووشی  لە  و  بەدەستەوەیە 
بانکی ناوەندی کە دەتوانێت لەسەر بنەمای 
پارە  واڵتێک  لەسەر  واڵتێک  سەر  لە  حوکم 
چاپ بکات و بەو پێیە گیرفانی خەڵک بەتاڵ 

بکاتەوە .

ئاژوان-سنە

 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 
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لە  تەنانەت  حکومەت  جۆراوجۆرەکانی  باندە 
دەاڵڵی ئابووری و سیاسی و ئەمنی بۆ واڵتانی 
ئیمپریالیستی ئەمریکا ، ئەوروپا ، چین ، ڕوسیا 
ئیسرائیل  وەک  تر  واڵتی  هەندێک  و  ژاپۆن  و 
دەبێت جەخت   . هەیە  کێبڕکێیان  و سەعودیە 
دەرئەنجامی  ئەمانە  کە  بکەینەوە  ئەوە  لەسەر 
دەرئەنجامی  بەڵکو   ، نین   « گەندەڵی   «
کە  سیستەمەن  ئەم  ئۆتۆماتیکی  ئۆپەراسیۆنی 
ئەم  بۆیەیش  هەر  و  دەخشێنن  جەوهەرەوە  لە 
خەڵکی  دەبێت  و  ناکرێت  چاکسازی  سیستەمە 
بەاڵم  بکات.  ڕزگار  لێ  خۆی  زەحمەتکێش 
جۆراوجۆر  لقی  و  دەزگا  لە  گەندەڵی  پێوەری 
زۆر  پاسداران  سوپای  دەرەوەی  و  ناوەوە  لە 
بەرینە و بە چەتە مافیاییە بەهێزەکانی واڵتانی 
ترەوە دەبەستێتەوە ، لەوانە تورکیا و لوبنان و 
عێراق ، بە ئەمریکای التینەوە . هێزی قودێس 
ئیسالمی«  کۆماری  »ئاسایشی  ناوی  لەژێر 
لە  ئابووری  توانای  ترسناک  شێوەیەکی  بە 
بناغەکانی  دوایین  و  لەناوبرد  واڵتی  ناوخۆی 
میلیۆن   ٨0 بۆ  کاری  بژێوی   و  بەرهەمهێنان 
سیاسەتی  یەکێکیان  کە  ناوبرد،  لە  دانیشتوان 
 « ئەم  مەودای  بوو  سزاکان«  »دەورەوەدانی 
لە  نەوت  فرۆشتنی  مەودای   « دەورەوەدانە 
ناوەڕاستی دەریاکان بۆ دەروەبردنی سەروماڵ و 
دارایی واڵت لە شێوەی دۆالر و زێڕ و » شوشتن 
تەبدیلی  تەنانەت  و  جۆراوجۆر  شێوازی  بە   «
فەرماندەکانی پێشوو بۆ بازرگان و وەبەرهێنەری 
کۆمپانیا پیشەسازی و بیناسازییەکان لە واڵتانی 
و  کینیا  وەک  ئاسیایی  و  ئەفریقا  جۆراوجۆری 
سریالنکا . بەکورتی دەکرێت وەک » سیاسەتی 
گواستنەوەی سەرمایە بۆ دەرەوە » بپەستێرێت 
، ئەمەش بوارێکە کە سەر بەهەردوو فراکسیۆنی 
» فندمێنتالستی ، ڕیفۆرمیستی » سودی لێ 

بینیون .
یەکێک  ئیسالمی  کۆماری  ناوچەییەکانی  شەڕە 

کۆماری  ئابووری  خوێنڕێژیگەلی  گەورەترین  لە 
گوێرەی  بە   . هێناوە  خۆی  دوای  بە  ئیسالمی 
 STAFFAN DE Mistura گوتەی 
کۆماری  تێچووی   ، سووریا  بۆ   UN نێردەی 
ملیار   ٦ سااڵنە  سووریا  شەڕی  لە  ئیسالمی 
زانکۆیی  ناوەندێکی  لە  توێژەرێک   . دۆالرە 
ئینگلیس ١0٥ ملیار دۆالری مەزەندە کردووە ئەم 
تێچوونانە تەنانەت دوای ئەوەی کە » شکست 
بە داعش »ی پێی دەگوترێت بەردەوام بوو و 
گەورەیان  کیسیەکی  قودس  هێزی  ڕاستیدا  لە 
لە  سولەیمانی  قاسم   . کردبوو  دروست  بۆ 
لەسەر »  خامنەیی  بۆ  بەناوبانگەکەیدا  لێدوانە 
شکستپێهێنانی داعش » ڕایگەیاند کە دووبارە 
ملیار   ٥00 بە  پێویستی  سووریا  بنیاتنانەوەی 

دۆالر دەبێت کە ئێران دەبێت هەڵیبگرێت .
بەپێی لێکۆڵینەوەیەکی ورد، کە پێش کوشتنی 

قاسم سولەیمانی لە ساڵی ٢0٢0 دا ئەنجامدراوە، 
سیاسەتی کۆماری ئیسالمی لە سوریا بریتییە لە 
»گۆڕینی کاریگەریی سەربازی بۆ ناو کاریگەریی 
سوپای  میلیشیاکانی  ئەوەی  بۆ  ئابوریی«، 
لەگەڵ  هاوبەشی  بە  خوارەوە«  »لە  قۆدس 
دەکەن،  بەرفراوانتر  سوریا  تایبەتی  کەرتی 
بە  سوریا«  »بنیاتنانەوەی  ڕوسیا  هاوکات 
و  ئەسەد  بەشار  چەتەکانی  دەزگا  توندکردنی 

ڕژێمەکەی دەباتە پێشەوە.
کاتێک کە لە لقە ئابوورییە بەهێزەکانی کۆماری 
ئیسالمی ورد دەبینەوە ، بۆمان دەردەکەوێ کە 
کۆمەڵەکانی دارایی / سەربازی لە دەوری شەڕە 
ناوچەییەکان ، لە دەوری دەورەوەدانی سزاکان 
سەرکووتکردنی   ، و  مووشەک  دروستکردنی   ،
کەرتی  تر  وتەیەکی  بە   . هاتوون  پێک  ناوخۆ 
ئابووری بە پشتی چەک و موشەکەوە  داڕووخانی 

ئابووری و کۆمەاڵیەتی و تێکدانی ژینگەیی ژیانی 
دەیان ملیۆن کەسی لە مەترسی خستووە . لەم 
سیستەمەدا لە  ڕۆڵە جیاوازەکانی دەوڵەت تەنیا 
سەرکۆتی پۆلیسی کاریگەری هەیە .گرینگترین 
کادێری  تێیدا  ئیسالمی  کۆماری  کە  بەش 
پەروەردە کردووە، بواری سیخوڕی کردن لە دژی 
خەڵک، سەرکوتی پۆلیس و فریودانی ئایینی و 
بەرهەمهێنان و باڵو کردنەوەی درۆی میدیاییە. 
نابێت هیچ گومانێک لەوەدا هەبێت کە جگە لە 
هەڵوەشانی کۆماری ئیسالمی هیچ  ڕێگایکی تر 
و  تۆقینەر  دۆخە  لەو  کۆمەڵگا  ڕزگارکردنی  بۆ 

زۆر خراپە نییە .

دیس ئینفۆرمەیشن،  پرۆپاگاندا،  لە  جگە 
کۆنتڕۆڵی  بۆ  هەوڵدان  و  میس ئینفۆرمەیشن 
تایبەتمەندییەکی  »سانسۆر«یش  ڕایگشتی، 
ڕاگەیاندنانە  ئەو  حکومییەکانە.  میدیا  دیکەی 
لەسەرە  فشاریان  سەربەخۆکان  میدیا  لە  زیاتر 
ڕاستییەکان.  بەالڕێدابردنی  و  سانسۆر  بۆ 
خۆیان  میدیایانە  ئەو  کە  بڵێین  دەکرێت  بۆیە 
هەڵسووڕنی  »قەدەغەی  قوربانیی  گەورەترین 

ئازادی زانیارییەکان«ن.
سانسۆر، سێبەری قورسی ناوەندە ئەمنییەکان، 
و  درۆ  هەواڵی  باڵوکردنەوەی  و  پرۆپاگاندا 
حکومییەکان  میدیا  کە  وایکردووە  نەڕاست 
ڕاگەیاندن.  بێ ئیعتباری  کەرەسەیەکی  ببنە 
تۆڕە  سەردەمی  لە  ئەمڕۆکە  بێ ئیعتبارییە  ئەم 
ڕەچاوکردنی  بێ اتابوونی  و  کۆمەاڵیەتییەکان 
هەواڵ  باڵوکردنەوەی  بۆ  بەرژەوەندییەکان 

زیاتریش بووە لە جاران.
سەیرێکی  با  بابەتەکە  ڕوونتربوونەوەی  بۆ 
خەڵکی  سەرتاسەرییەکانی  ناڕەزاییە  ڕوماڵی 
بۆ  کارەبا،  بڕانی  بە  بەرامبەر  بکەین  ئێڕان 
ئەو مەبەستەش ئاوڕێکمان لە »جامێ جەم«، 

دیکە  میدیای  چەند  و  »فارس«  »تەسنیم«، 
داوەتەوە.

میدیا  و  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  بەپێچەوانەی 
فارسییەکانی دەرەوەی ئێران کە بە بەرفراوانی 
ناڕەزاییانە باڵودەکەنەوە،  ڤیدیۆ و هەواڵی ئەو 
بەرامبەر  حکومییەکان  میدیا  کاردانەوەی  تەنیا 

بەو ناڕەزاییانە »سانسۆر« بووە. 
ناهێنین  واز  بەمە  میدیایانە  ئەو  بێگومان 
دارشتنی  بە  دەکەن  دەست  بەزوویی  و 
ناڕەزاییەکان،  بەالڕێدابردنی  بۆ  سیناریۆکانیان 
بەاڵم تاوەکو ئێستاش سەلماندوویانە کە لەژێر 
ناتوانن  و  ئەمنییەکاندان  دەزگا  دەسەاڵتی 
تەنانەت ئەگەر خۆشیان بیانهەوێت، ڕاستییەکان 

بگوازنەوە.
سانسۆر، سیاسەتی نکۆڵی و چەواشەکاریی 
نییە؛  تازە  دیاردەیەکی  حکومییەکان  میدیا 
بەاڵم ئەوەی ئەمڕۆ سەری لەوان شێواندووە، 
بەاڵوبوونەوەی بەپەلە و خێرای ڤیدیۆ و هەواڵی 
ناڕەزاییەکانە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا، کە 
دەبێتە هۆی لەدەست دانی ئیعتبار و متمانەی 

ئەو میدیایایە.
ڕەنگە هەندێک کەس پێیان وابێت کە بنەما و 

ڕیشەی ئەو میدیایانە سانسۆر و بەالڕێدابردنی 
بەالیانەوە  بێ ئیعتبارییە  ئەم  و  ڕاستییەکانە 
ئاساییە، بەاڵم نووسەری ئەم ڕاپۆرتە باوەڕی 
ڕۆژنامەنووسانی  و  بەڕێوەبەران  کە  وایە 
نییە  لەوە  حەزیان  حکومییەکانیش  میدیا 
و  بێ بایەخ  ڕادەیە  ئەم  تا  کارەکەیان  کە 

بێ ئیعتبار بێتە بەرچاوی بەردەنگ.
دەکەن  دەست  ڕۆژانەدا  لەم  میدیایانە  ئەم 
بە داڕشتنی سیناریۆکانیان بۆ بەالڕێدابردنی 
بڕانی  بە  بەرامبەر  سەرتاسەری  ناڕەزایی 
بەاڵم  نەوت.  کرێکارانی  مانگرتنی  و  کارەبا 
دەسەاڵتداریی  سەردەمی  کە  ئەوەیە  ڕاستی 
ئەمڕۆکە  و  بەسەرچووە  حکومیی  میدیای 
پەیامنێر  و  بەڕێوەبەر  خۆیان  هاواڵتیان 

بەبێ  زانیارییەکان  و  خۆیانن  ومیدیاکاری 
سانسۆر باڵودەکەنەوە.

تۆڕە  لە  زانیارییەکان  کاناڵیزەکردنی  چیتر 
چ  جا  نەماوە،  واتای  کۆمەاڵیتییەکان دا 
لەڕێگەی  باڵوکردنەوەی هەواڵی نیوەڕاستەوە 
باڵوکردنەوەی  و  پرۆپاگاندا  بە  چ  بێت، 
میدیا  واتە  پشتڕاست نەکراوە،  زانیاریی 
لەڕێگەی  ناتوانن  چیدی  حکومییەکان 
باڵوبوونەوەی  لە  ڕێگری بکەن  سانسۆرەوە 

زانیارییە ڕاستەکان.

ناڕەزایی سەرتاسەری بەرامبەر بە بڕانی کارەبا؛ سانسۆر و ئیتر هیچ!

دواڕۆژ
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کۆمارو  سەرۆک  هەڵبژاردنی  شانۆی  سەرەنجام 
شوراکانی شارو دێ کە بە هەراو هوریایەکی 
زۆرەوە بەڕێوەچوو ، کۆتایی پێ هات و “ 
ئیبراهیم رەئیسی “ بەشێوەیەکی ئینتسابی 
لە ناو دڵی سەندوقەکانی دەنگدان دا، هاتە 
دەرەوە . دیاریکردنی  “ ئیبراهیم رەئیسی 
تاران  رەژیمەکەی  بەناوبانگەکەی  “جەاڵدە 
وەک سەرۆک کۆمار ، نیشانیدا کە دوای ئەم 
شانۆی هەڵبژرادنەش، دەرگاکە هەر لەسەر 
هەمان گرێژەنەی پێشو دەسووڕێ و خەڵک 
لە  جیاوازیان  شتێکی  چاوەڕوانی  نابێ 
سیستەمی هەڵبژاردن لە کۆماری ئیساڵمیی 
بێ کە لە ماوەی ٤٢ ساڵی ڕابردوو  لێیان 

بینیوە. 
هەڵبژاردنی ئەم جارە کۆمەڵێک تایبەمەندی 
بوو کە ناکری هەروا با سانایی بە اڵیی دا 
تێپەر بی. شک لەوە دانییە کە لە نیزامی 
کۆماری ئیسالمیدا، هیچ خەبەرێک لە ئازادی 
نییە،  مەتبوعات  و  کردن  قسە  و  عەقیدە 
دروست  ئازادی  دا  ئیساڵمیی  کۆماری  لە 
ئەحزابی  فەعالیەتی  و  تەشەکول  کردنی 
سیاسی بوونی نییە، هەموو جۆرە دەنگێکی 
و  ئەشکەنجە  و  زیندان  بە  خوازانە  ماف 
بارودۆخەدا  لەم  ئەدرێتەوە،  واڵم  ئێعدام 
میکانیزمی “هەڵبژاردن”، هیچ پێوەندیەکی 
لە  نییە  خەڵکەوە  ئازادانەی  دخاڵەتی  بە 
کۆمەڵگادا.  چارەنووسی  کردنی  دیاری 
کەواتە لێرەدا مکانیزمی “هەڵبژاردن” تەنیا 
وەک پروپاگەندەیەک بەکار دێت و خزمەت 
بەاڵیەنێکی دیاری کراو لەکۆمەڵگادا دەکات 
کە ئەویش بێ گومان دامودەزگای کۆماری 

ئیساڵمیی و بەرژەوەندییەکانێتی. 
لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا ، ئەوەی کە 
بوو کە كۆماری  ئەوە  بوو  ئاشکرا  روون و 
ئیسالمی یه كێك له  بێ ڕه ونه قترین شانۆكانی 
هه ڵبژاردنی گشت ته مه نی ٤٢ ساڵه ی خۆی 
ته جروبه  كرد. ئەگەر چی هەر لەسەرەتای 
بازارگەرمی  یەکەمی  پەردەی  دەسپێکردنی 
ئەمجارە  هەڵبژاردنی  شانۆگەری  بۆ 
نیشانەکانی بێ رەونەق بوونی بەدی دەکراو 
تەنانەت کاربەدەستانی کۆماری ئیساڵمیش 
لێی بێ ئاگا نەبوون و بەترس و دڵە ڕاوکێ 
وە دەیانروانییە دۆخەکە و سەرەڕای هەوڵ 
پای  بۆ  خەڵک  ڕاکێشانی  بۆ  تەقااڵیان  و 
سەندوقەکانی دەنگدان، کەچی نەیان توانی 
دەروە  بێنە  رووسوور  لەشانۆگەرێیەکەیاندا 
ڕابردوودا جارێکی  لەوێنەی ٤٢ ساڵی  هەر 
دیکە بە سەرشۆڕی ئاکامی هەڵبژاردنەکانیان 
دیکە  جاریکی  دەڵسە  درۆ  بە  ڕاگەیاندوو 
مەشروعییەتی درۆینەیان بە دەسەاڵتەکەیان 

بەخشی. 
خەڵک  کردنی  بەشداری  رادەی  تەنانەت 
بەرادەیەکی  دەسەاڵتدارانەوە،  زمانی  لە 
بەرچاو لەداکشان دابووە. کەواتە مانای ئەم 
چیتر  خەڵک  کۆمەاڵنی  کە  ئەوەیە  قسەیە 
هەوێ  نای  خەڵک  و  ناوێ  رژیمەیان  ئەم 
سەری ئاشتی لە گەڵ رژیمێک دابەستێ کە 
بێجگە لە ماڵوێرانی هیچی بۆێان بە دیاری 

نەهێناوە. 
لە دنیای ئەمرۆدا هەر رژیمێکی دیکتاتۆڕی 
دەسەاڵتەکەی  پاراستنی  بۆ  کە  ناچارە 
پشتیوانەی  خاوەنی  کە  پێشانبدات  وا 
دەنگی خەڵک و پشتگیری زۆرینەیە. ئەمە 
سەبارەت بە دیکتاتۆڕی مەزهەبی ئیسالمیش 
ساڵ  تێپەڕبوونی٤٢  دوای  ئەمرۆ  ڕاستە. 
لەگەڵ  بوونەوە  روو  بەرەو  و  حاکمیەت 
گەلێک گیروگرفتی سیاسی و ئابووری، ئەم 
بە  پێویستی  زیاتر  کاتێک  هەر  لە  ڕژیمە 
کردنی  بەرپا  ڕێگای  لە  كه   دەنگی خەڵکە 
بێ  كات.   ده سته به ری  شانۆیەکەوە  وەها 
 ” لەبەناو  خەڵک  بەرینی  بەشداری  گومان 
دەکات  دابین  پشتیوانیە  ئەم  هەڵبژاردندا” 
و ڕژیم دەبوژێنێتەوە. بەاڵم پرسیار ئەوەیە 
ئیساڵمیی  کۆماری  رژیم  ئەمجارە  ئایا  کە 

بوژایەوە؟

گرینگەکانی  اڵیەنە  کردنی  تاووتۆی  بۆ 
کردنی  دیاری  و  جارە  ئەم  هەڵبژاردنی 
ئیبراهیم رەئیسی  جەاڵدێکی لە چەشنی “ 
برێک  پیویستە   ، کۆماری  سەرۆک  بۆ   “
لە مەبەستی  باشتر  تا  دواوە.  بۆ  بچینەوە 
ئەو  بۆ  قەسابێک  کردنی  دیاری  بۆ  رژیم 
بوژانەوەکە  ئاستی  و  تیبگەین  پۆستە 

ببینین . 
٣٢ ساڵ له مه وبه ر له  هاوینی ساڵی ١٣٦٧ی 
قه بووڵ  پاش  ئیسالمی  ڕژیمی  دا،  هه تاوی 
كردنی بڕیارنامه ی ٥٩٨ی شۆرای ئه منییه ت 
كۆنه په رستانه ی  شه ڕی  له   ئاگربه ست  و 
جامی  نۆشینی  و  عێراق  و  ئێران  نێوان 
خۆفناك  جه نایه تێكی  دایه   ده ستی  ژه هر، 
و  به ڵگه   و  ئاسه وار  هێشتاکەش  كه  
لێكۆڵه رانه   كاری  ته وه ری  نه وتراوه كانی، 
بۆ پێكهێنانی بیرێكی مێژوویی. پێكهێنانی 
بیرێكی مێژوویی بۆ ئه وه یكه  ئه م جه نایاته  
دادخوازی  بابه تی  و  نه چنه وه   له بیر 
خومه ینی  سه رده مه دا،  له و  بێت.  مه یسه ر 
و ڕاوێژكارانی سه ره كیی واته  ڕه فسه نجانی، 
پاش  كه   ڕووحانی،  حه سه ن  و  خامنه یی 
شه ڕی  له   ڕژیم  سه رشۆڕانه ی  شكستی 
نیگه رانی  عێراق،  له گه ڵ  كۆنه په رستانه  
و  كرێكاران  ناڕه زایه تیی  په ره سه ندنی 
خه ڵكی ئێران بوون، به  ئامانجی چاوترسێن 
كردنی جه ماوه ری وه گیان هاتوو له  شه ڕ و 
فه الكه تی ئابووری، بۆ كوشتنی به ندكراوان 
و  قه تڵوعام  پڕۆژه ی  داڕشت.  به رنامه یان 
كوشتنی به ندكراوانی سیاسی له  زیندانه كانی 
به   و  ژه هر  جامی  نۆشینی  پاش  ئێران 
فه رمانی خومه ینی ده ستپێكرد. په یوه ندیی 
زیندانه  سه  ره كییه كانی ئێران له گه ڵ ده ره وه  
مانگدا  دوو  ماوه ی  له   و  پچڕا  به یه كجاری 
بزووتنه وه ی  كه   درا  ئه نجام  جه نایه تێك 
ئه م  نه نگی  داغی  به ئه مڕۆ،  تا  دادخوازی 
جه نایه ته ی له  ناوچاوانی كۆماری ئیسالمیی 

داوه .
به  فه رمانی خومه ینی، هه یئه تێكی تایبه ت، 
ناوبانگی  مه رگ  هه یئه تی  به   دواتر  كه  
جێبه جێ  به رپرسی  به   بوون  ده ركرد، 
به ندكراوانی  كوشتنی  پڕۆژه ی  كردنی 
كوشتاری  ده زگای  ڕۆژانه دا  له م  سیاسی. 
به   به ندكراوی  هه زاران  ئیسالمیی،  ڕژیمی 
ئاراسته ی جۆراوجۆری سیاسییه وه،  كوشت. 
بیره وه رییه كانی  كتێبی  له   “مۆنته زێری“، 

خۆیدا به  پێی ئه و ڕاپۆرتانه ی كه  به ده ستی 
گه یشتبوون، ژماره ی به ندكراوانی قوربانیی  
كه س   ٨٠٠ و  هه زار   ٣ تا   ٨٠٠ و  هه زار   ٢
له   هێندێك  پێی  به   و  كردووه   به رئاورد 
ڕاپۆرته كانیش ٥ تا ٦ هه زار مرۆڤی خه باتكار 
له م جه نایه ته خۆفناكه دا گیانیان به خاتری 
خۆڕاگری و بیروباوه ڕیان له  ده ست دا. پاش 
ئه نجام دانی ئه م جه نایه ته ، ڕژیم جه سته ی 
بێ گیانی هه زاران كه س له م قوربانیانه ی له  

گۆڕه  به كۆمه ڵه كانی خاوه راندا ناشت.
کومیسیۆنی مەرگ، پێکهاتوو لە حسێنعەلی 
نەییری “حاکمی شەرع”، موڕتەزا ئیشڕاقی 
“جێگەری  ڕەئیسی  ئیبڕاهیم  “دادستان”، 
پورمحەممەدی  موستەفا  و  دادستان” 
“نوێنەری وەزاڕەتی ئیتالعات”، دوای ئەوەی 
کە ڕاپۆرتی مەئموریەتە جەنایەتکارانەکەی 
مانگی گەالوێژیان لە زیندانەکان پێشکەشی 
کوشتاری  فەتوای  کرد،  خومەینی 
کومونیستەکانیشیان لێوەرگرت و لە یەکەم 
رۆژەکانی مانگی خه رماناندا کەوتنەگیانی ئەو 
ئینسانە ئازادانەی کە دڵیان کەیلی ئەوین و 
ئینسانی چەوساوە  بەرزی ڕزگاری  ئارمانی 
و ستەم لێکراو بوو. داری ئێعدام دامەزران 
و زیندانیە ئارمان خوازەکان بە وتنی ” نا” 
هەڵواسران  ئێعدامدا  داری  بە  جەلالدان  بۆ 
بە  مێژووییان  شەرمەزاریەکی  مۆری  و 
نێوچاوانی قاتاڵن و بکوژانیانەوە نا. هەزاران 
زیندانی تێکۆشەر و خۆڕاگر داری ئێعدامیان 
ماچ کرد، بەاڵم لە بەرانبەر جەنایەتکاراندا 

سەریان دانەخست.
هەواڵی ئەم جەنایەتە لە ڕادیۆ و تەلەویزیۆن 
و رۆژنامەکانەوە باڵو نەکرایەوە. خومەینی 
قوفڵی  کە  وابوو  پێیان  شاگردەکانی  و 
هەتاهەتایی ئیستبدادیان لە زاری کۆمەڵگا 
دزیەوە  بە  قوربانیەکانیان  پەیکەری  داوە. 
شیراز،  دارۆلڕەحمەی  تاران،  خاوەرانی  لە 
باغی ڕەزوانی ئیسفەهان، حەوشەی دادگای 
دیکەدا  شوێنی  دەیان  و  سنە  شۆڕشی 
ناونا  ئازیزانەیان  ئەم  شاردەوە. گۆڕستانی 
لەعنەت ئاوا تا بە خەیاڵی خاوەیان خەڵک 

خۆیان لەوان بە دوور بگرن. 

کۆمەاڵیەتی

دەرگا، هەر لەسەر هەمان گرێژەنەی پێشوو دەسوڕێ 

هەڵبژاردنی ئەم جارە کۆمەڵێک عــــەزیز ئاجیکەند
تایبەمەندی بوو کە ناکری هەروا با 
سانایی بە اڵیی دا تێپەر بی. شک 
لەوە دانییە کە لە نیزامی کۆماری 

ئیسالمیدا، هیچ خەبەرێک لە ئازادی 
عەقیدە و قسە کردن و مەتبوعات 

نییە، لە کۆماری ئیساڵمیی دا 
ئازادی دروست کردنی تەشەکول و 
فەعالیەتی ئەحزابی سیاسی بوونی 
نییە، هەموو جۆرە دەنگێکی ماف 
خوازانە بە زیندان و ئەشکەنجە 
و ئێعدام واڵم ئەدرێتەوە، لەم 

بارودۆخەدا میکانیزمی “هەڵبژاردن”، 
هیچ پێوەندیەکی بە دخاڵەتی 

ئازادانەی خەڵکەوە نییە لە دیاری 
کردنی چارەنووسی کۆمەڵگادا. کەواتە 
لێرەدا مکانیزمی “هەڵبژاردن” تەنیا 
وەک پروپاگەندەیەک بەکار دێت 
و خزمەت بەاڵیەنێکی دیاری کراو 

لەکۆمەڵگادا دەکات کە ئەویش بێ 
گومان دامودەزگای کۆماری ئیساڵمیی 

و بەرژەوەندییەکانێتی. 
لە هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەدا ، 

ئەوەی کە روون و ئاشکرا بوو ئەوە 
بوو کە كۆماری ئیسالمی یه كێك 
له  بێ ڕه ونه قترین شانۆكانی 

هه ڵبژاردنی گشت ته مه نی ٤٢ 
ساڵه ی خۆی ته جروبه  كرد. ئەگەر 
چی هەر لەسەرەتای دەسپێکردنی 
پەردەی یەکەمی بازارگەرمی بۆ 
شانۆگەری هەڵبژاردنی ئەمجارە 

نیشانەکانی بێ رەونەق بوونی بەدی 
دەکراو تەنانەت کاربەدەستانی 
کۆماری ئیساڵمیش لێی بێ ئاگا 

نەبوون و بەترس و دڵە ڕاوکێ وە 
دەیانروانییە دۆخەکە و سەرەڕای 
هەوڵ و تەقااڵیان بۆ ڕاکێشانی 
خەڵک بۆ پای سەندوقەکانی 
دەنگدان، کەچی نەیان توانی 

لەشانۆگەرێیەکەیاندا رووسوور 
بێنە دەروە هەر لەوێنەی ٤٢ 

ساڵی ڕابردوودا جارێکی دیکە بە 
سەرشۆڕی ئاکامی هەڵبژاردنەکانیان 
ڕاگەیاندوو بە درۆ دەڵسە جاریکی 
دیکە مەشروعییەتی درۆینەیان بە 

دەسەاڵتەکەیان بەخشی. 
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بوونە  خێرایی  بە  کە  گۆڕستانانەی  ئەو 
بە  و  نەکراو  لەبیر  ئازیزانی  ئارامگای 
دووردا  زۆر  نە  داهاتویەکی  لە  دڵنیاییەوە 
ڕزگاری  ڕێگای  ئەویندارانی  ژوانگەی  دەبنە 
بەشەریەت. ئەمرۆ قەسابی سەرۆک کۆمارو 
 “ تەنافەکەی خۆمەینی  بە  شاگردە دەست 
ئیبراهیم رەئیسی “ بە شانازییەوە باسی ئەو 
دەش  بێشەرمانە  زۆر  و  دەکات  جینایەتانە 
خوازێ کە خەڵکی ئێران سوپاسیشی بکەن 
.موهەندیسی کردنی هەڵبژاردن و دەرهینانی 
ناوی“ ئیبراهیم رەئیسی “ لە سەندوقەکانی 
دەنگدان خزمەت بە دوو ئامانجی گرنگ لە 
بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیساڵمیی دەکات 
ترس  و  نیزام  کردنی  یەکدەست  یەکەم   .
کە  جووڵەیەک  لەهەر  خەڵک  تۆقاندنی  و 
فەقی  واڵیەتی  نیزامی  بەرژەوەندییەکانی 

بخاتە ژێر مەترسییەوە.
ئیساڵح  بەرەی  دوورخستنەوەی  دووهم 
و  دەسەاڵت  بازەنەی  لە  رژیم  خوازانی 
دەس  لە  دەسەاڵت  بازنەی  کردنی  قورخ 
  . پاسداران  سپای  و  خۆیان  هاوبیرانی 
کە  پێدەڵێن  ئەوەمان  ڕووداوەکان  رەوتی 
ش   “ رەئیسی  ئیبراهیم   “ کردنی   دیاری 
کەوێ.  ئیساڵمیی  کۆماری  فریای  ناتوانێ 
بۆڕکانێک  لەسەر  هەروا  ئیسالمیی  کۆماری 
واڵتە  ئەم  خەڵکی  زۆربەی  ناڕەزایەتی  لە 
مێژوو  و  بنچینەیی  ئاڵوگۆڕی  و  رۆنیشتوە 
كه   تووڕه ییه ك  لە  گرتوو  سەرچاوە  سازی 
بووبێت بە وشیاری و ڕێکخستن، لە ڕێ دایە. 

کوردستان و هەڵبژاردن 
کە  هەڵبژاردنەدا  لەم  گرنگە  زۆر  ئەوەی   
کە  ئەوەیە  سەر  بخرێتە  تیشکی  دەبێ 
ساڵی   ٤٢ درێژایی  بە  کوردستان  خەڵکی 
ڕابردوو قەت ددانی بە مەشروعیەتی کۆماری 
خۆیان  مانەوەی  بە   ، نەناوە  ئیساڵمیی 
هەمیشە  کە  کردوە  کارێکیان  ماڵەوە  لە 

شۆێنەکانی دەنگدان چۆڵ بمێنەوە . 
رۆژەکانی  یەکەمین  ڵە  هەر  کوردستان 
بەدەسەاڵت گەیشتنی کۆماری ئیساڵمیی بوو 
بەمیدانی خەباتی مڵماڵنێی ژنان و پیاوانی 
خەڵکی  بەردەوام  شێوەیە  بەم  ئازادیخوازو 
رژیم  گەڵ  لە  شەر  بەرەی  لە  کوردستان 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  ستراتژی   . بوون  دا 
راپەڕینی  دەستکەوتەکانی  ئەستاندنەوەی 
٥٧ لە کوردستان و هەروەها دوای هەڵوێستی 
شۆرشگێرانەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
ساڵی  خاکەڵێوەی  ١٢ی  ڕاپرسی  ڵە 
هێرشێکی  دەسبداتە  کە  بوو  ،ئەوە   ١٣٥٨
هەمەاڵیەنەی نیزامی بە دژی کۆمەاڵنی خەڵکی 
کوردستان . لەو سەردەمیشدا ئامانجی رژیم 
تەنیا زاڵ بوونی نیزامی بەسەر جوغڕافیای 
بوونیش  زاڵ  بەڵکو   ، نەبوو  کوردستانیش 
لە  شۆڕشگێڕانەیاندا  ئیرادەی  بەسەر  بوو 
ژێر  لە  و  دیکتاتۆری  بە  پەرەدان  رێگای 
دوازدەی  لە  هەر  ڕاگرتنی خەڵک.  چەپۆکە 
خاکەڵێوەی ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویدا ، رژیم 
خەڵکی  سۆیندخواردوی  دوژمنی  بە  بوو 
کوردستان . رژیم هیچکات نەیتوانی خەڵکی 
دابێنێ.  چۆک  بە  کوردستان  خۆراگری 
سەرەتای  لە  هەر  کوردستان  خەڵکی 
سەرکوردستان  بۆ  رژیم  هێرشی  دەسپێکی 

لە ٢٨ی گەاڵوێژی ساڵی ١٣٥٨ ، لە دژی 
و  ماڵ  و  گیان  پاراستنی  بۆ  و  رژیمە  ئەم 
نیشتمانیان ، دەستیان کرد بە موقاومەتێکی 
لە  هەر  پیاوەوە  و  ژن  بە  و  شۆرشگێرانە 
بەهاری  لە  سنە  شاری  رۆژەی   ٢٤ شەری 
لە  سەنگەریان   ، ١٣٥٩دا  ساڵی  خوێناویی 
دژی سەرەرۆیەکانی ئەم رژیمە لە کوردستان 
هەروا  خەباتە  ئەم  بەئەمرۆش  تا  و  گرت 
بە گەرموو گوری لە اڵیەن ژنان و پیاوانی 
خەڵکی  دەچێ.  پێش  بەرەو  ئازادیخوازەوە 
کوردستان بە روونی هەستیان بەوە کردوە 
رێگایەک  هیچ  رژیمەدا  ئەم  بەرانبەر  لە  کە 
خەباتی  هێزی  بە  بەستن  پشت  لە  بێجگە 
ئازادیە  و  ماف  کردنی  دابین  بۆ  خۆیان 

پێشێل کراوەکانیان لەبەر دەمدا نییە.
ئەمرۆ خەڵکی کوردستان داواکاری ڕووخاندنی 
ئەم رژیمەن و لە خەباتی رۆژانەی خۆیاندا 
لە هەولی خولقاندنی زەمینەکانی شۆڕشێکن 
جینایەتی  ڵە  پر  عومری  بە  کۆتایی  کە 
دەوڵەتێک بێنن کە ٤٢ ساڵە ژیانی ڵێکردون 

بە دۆزەخ. 
پێش  مانگ  چەن  تەنانەت  و  ئەمجارەش 
دەسپێکردنی خوڵی سێزدەهەمی هەڵبژاردن 
کوردستانیش  لە  ڕژیم  سه رانی   ، ئێران  لە 
هه موو فڕ و فێڵێكیان بۆ ڕاكێشانی خه ڵك 
به ره و سندووقه كان به كار هێنا و خامنه ییش 
كردنی  به شداری  جۆراوجۆره وه ،  بۆنه ی  به  
ئه ركێكی  به   هه ڵبژاردنه دا  له و  خه ڵكی 
نه ته وه یی باس كرد،  به اڵم دوبارە بونەوەی 
به و  کوردستان  خەڵکی  به ته وژمی  “نا“ی 
به   شكێنی  ددان  واڵمێكی  گاڵته جاڕیه ، 
كۆماری  سه رانی  سه رجه م  و  خامنه یی 
ماوه ی  له   ڕژیم  سه رانی  دایه وه .  ئیسالمی 
ئه و  كه مپه ینی  ڕابردوودا،  مانگی  چه ند 
ڕووبه ڕوو  بۆ  مه یدانێك  كردبه   نومایشه یان 
بەاڵم  کوردستان.   له گه ڵ خه ڵكی  بوونه وه 
بۆ  کوردستان  هاتووی  وه گیان  خه ڵكی 
نه ته نیا  كه   دا  نیشانیان  دیكه   جارێكی 
له   ژیانیان  بوونی  باشتر  به   هیوایه كیان 
ڕێگه ی سندووقی ده نگدانه وه  له  چوارچێوه ی 
بۆ  به ڵكوو  نییه ،  زاڵدا  سیاسی  پێكهاته ی 
خۆیان  عه زمی  داخوازیه كانیان  به   گه یشتن 
بۆ تێپه ڕین به سه ر له شی كۆماری ئیسالمی 

دا  دەبێ نیشان بدەن.

و  ژنان  دەنگی  ئەمجارەش  “نا“ی  دەنگی 
پیاوان و کۆڵبەران و هەموو الوانی خوازیاری 
له   ئه وان  گه شە.  داهاتوویه كی  و  ژیان 
سندووقه كانی ده نگدان له  پێكهاته ی سیاسی 
زاڵدا تێپه ڕیون و ده مێكه  هیچ متمانه یه كیان 
به   و  نه ماوه   هه ڵبژاردن  نومایشانه ی  به و 
جێگه ی ئه وه ، خواسته كانی خۆیان له  ڕێگه ی 
په یگیری  ژیانیان  و  كار  شوێنی  له   خه بات 
دەنگی  هه ر  دەنگانە  لەو  به شێك  ده كه ن. 
ئەو ئینسانه  زه حمه تكێش و په راوێزخراوانه ن 
پنگ  ڕقی  و  تووڕه یی  له   گۆشه یه ك  كه  
خواردووی خۆیان له  ماوەی ئەو ٤٢ ساڵەدا 

بە شێوازی جۆراوجۆر نیشان داوە. 
جه ماوه ری  بۆ  جۆزەردان  ٢٨ی  ئه گه ر 
بوو  ده رفه تێك  کوردستان  هاتووی  وه گیان 
تا نومایشی ڕه وابوونی حكوومه تی ئیسالمی 
كادری  بۆ  به اڵم  بده ن،  شكست  لێبڕاوانه  
به یتی  ئاڵقه ی  و  پاسداران  سپای  ڕێبه ری 
ڕێبه ری كه  له  ڕه وتی ڕووداوه كان ئاگادار و 
نیگه ران بوون، ده رفه تێك بوو تا له و هه له  
بۆ ئاڕایش و پته و كردنی ڕیزه كانی خۆیان 
به ته واو مانا كه ڵك وه رگرن. كادری ڕێبه ری 
سپای پاسداران له و ده وره یه دا پێویستی به  
دەسەاڵت و کابینەیەکی یه كده ست و گوێ به   

فه رمان هه یه .
کۆتایی  دوای  بە  و  ئێران  لە  ئێستا   
ئیساڵمی  کۆماری  هەڵبژاردنەکانی  هاتنی 
زۆربەی  کرێکاری  هێزی  بە  مانگرتنێکی 
 ، ئێران  لە  هێنانی  بەرهەم  ناوەندەکانی 
پێویستە  کە  خۆیەوە  ڕکێفی  ژێر  خستۆتە 
کوردستانیش  لە  شۆڕش  و  خه بات  به ره ی 
تەواو  هەڵمەتە  لەو  کردن  پشتیوانی  بۆ 
بەتەواوەتی  تا  گەر  بخاتە  خۆی  تواناکانی 
ده زگای  کوردستان  خاکی  لە  بەشە  لەم 
زه وی  زاڵ  سیاسیی  و  ئابووری  و  ئیداری 
گیر بكات. گەشانەوەی سەرلە نۆیی خەباتی 
سیاسی و جه ماوه ری له و ده وره یه دا ده توانێ 
و  چه كدار  هێزی  ڕیزه كانی  یه كگرتوویی 
و  تێكبشكێنێت  پاسداران  سپای  ته نانه ت 
بۆشاییان بخاته  نێو و هێزی سه ركوتیان و  

زه وی گیریان بكات. 

کۆمەاڵیەتی

ئه گه ر ٢٨ی جۆزەردان بۆ 
جه ماوه ری وه گیان هاتووی 
کوردستان ده رفه تێك بوو تا 

نومایشی ڕه وابوونی حكوومه تی 
ئیسالمی لێبڕاوانه  شكست 

بده ن، به اڵم بۆ كادری ڕێبه ری 
سپای پاسداران و ئاڵقه ی 
به یتی ڕێبه ری كه  له  ڕه وتی 

ڕووداوه كان ئاگادار و نیگه ران 
بوون، ده رفه تێك بوو تا له و 

هه له  بۆ ئاڕایش و پته و كردنی 
ڕیزه كانی خۆیان به ته واو مانا 
كه ڵك وه رگرن. كادری ڕێبه ری 
سپای پاسداران له و ده وره یه دا 

پێویستی به  دەسەاڵت و 
کابینەیەکی یه كده ست و گوێ به   

فه رمان هه یه .
 ئێستا لە ئێران و بە دوای 

کۆتایی هاتنی هەڵبژاردنەکانی 
کۆماری ئیساڵمی مانگرتنێکی 
بە هێزی کرێکاری زۆربەی 

ناوەندەکانی بەرهەم هێنانی 
لە ئێران ، خستۆتە ژێر 

ڕکێفی خۆیەوە کە پێویستە 
به ره ی خه بات و شۆڕش لە 

کوردستانیش بۆ پشتیوانی کردن 
لەو هەڵمەتە تەواو تواناکانی 
خۆی بخاتە گەر تا بەتەواوەتی 
لەم بەشە لە خاکی کوردستان 
ده زگای ئیداری و ئابووری و 

سیاسیی زاڵ زه وی گیر بكات. 
گەشانەوەی سەرلە نۆیی خەباتی 

سیاسی و جه ماوه ری له و 
ده وره یه دا ده توانێ یه كگرتوویی 

ڕیزه كانی هێزی چه كدار و 
ته نانه ت سپای پاسداران 

تێكبشكێنێت و بۆشاییان بخاته  
نێو و هێزی سه ركوتیان و  

زه وی گیریان بكات. 
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چاوخشاندنێکی خێرا بەسەر یاسای بنەڕەتیی 
کە  دەخا  دەری  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
بیرلێکردنەوە  بێ  بە  یاسایانە  لەو  زۆرێک 
یاسا  لە  و  داڕێژراون  کارناسانە  کاری  و 
وەرگیراون.  ئیسالم  ئایینی  توندوتیژەکانی 
و  توندوتیژی  بنەماکەیان  کە  یاسایانە  ئەو 
پێشێل  تاکەکان  مافی  و  مرۆڤە  بە  بێڕێزی 
وەکوو  تاوانی  بۆ  ڕێگە  جۆرێک  بە  دەکەن 

خۆش  خەڵک  لە  لێدان  گەزەن  و  کوشتن 
دەکەن و دەبنە هۆی پەرەسەندنی تاوان. 

لە بەندی چوارەمی یاسای بنەڕەتیی ئێراندا 
یاسایانەی  ئەو  کە  دەردەکەوێ  باشی  بە 
کۆماری  ژێردەسەاڵتی  ئێرانی  لە  ئەمڕۆ 
یاساکانی  لە  بەکاردێن  ئێران  ئیسالمیی 
١٤00 ساڵ لەمەوبەری کۆمەڵگای سەرەتایی 
ئەو  پێی  بە  وەرگیراون.  سەردەمە  ئەو 
ئیسالمیی  کۆماری  یاساکانی  هەموو  بەندە 
ئیسالم  ئایینی  بنەمای  لەسەر  دەبێ  ئێران 
پێی  بە  ناتوانێ  یاسایەک  هیچ  کەواتە  بێ. 
ئەو  ئەمڕؤی  دۆخی  و  پێداویستییەکان 

کۆمەڵگایە دابڕێژرێ. 
چەند بەند و زێدە بەند کە لە یاسای کۆماری 
پشتیوانیی  ئاشکرا  بە  و  هاتوون  ئیسالمیدا 
توندوتیژی و مرۆڤ کوشتن دەکەن و ڕێگە 
بە تاوانبارانی خاوەن دەسەاڵت دەدەن هەموو 

جینایەتێک دژی خەڵک بکەن. 
بە پێی مادەکانی ٣0٢ و ٣0٣ی یاسای سزای 
ئیسالمی، ئەگەر کەسێک پێی وابێ تاکێکی 
دیکەی کۆمەڵگا خوێنی حەاڵڵە و تاوانێکی 
کردووە کە دەبێ بە پێی یاسای ئیسالم سزا 
یان  بکوژێ  کەسەکە  کە  هەیە  بۆی  بدرێ، 
بەرەوڕووی  خۆی  کەسە  ئەو  و  بدا  سزای 
بە  ئەگەر  واتە  نابێتەوە.  سزایەک  هیچ 
کە  بیسەلمێنن  حکوومەت  دادگاکانی  ناو 
کەسی قوربانی خوێنی حەاڵڵ بووە، تۆڵەی 
لێناکرێتەوە و النی زۆر ٣ تا ١0 ساڵ زیندانی 

دەدا.  کوژراوەکە  خوێنی  پووڵی  و  دەکرێ 
لە تەبسەری دووهەمی مادەی ٢٩٥ی یاسای 
سزای ئیسالمیدا لێکدانەوەی ڕوودانی تاوان، 
لە  تاوانبار  سزادانی  و  تاوانبار  دیاریکردنی 
ئەوە  یاسایی  مافی  کە  کەسانێکەوە  الیەن 
بۆ  خەڵک  واتە  ڕێگەیپێدراوە  نییە  کارەیان 
خۆیان دەبنە دادوەر و قازی و بۆیان هەیە 

کەس سزا بدەن. 
کێ خوێنی حەاڵڵە؟

ئەو چەمکە لە وشەی عەرەبیی مهدور الدم بە 
مانای خوێنی بە فیڕوو ڕۆشتووەوە دێ، واتە 
تۆڵەیدا  لە  و  نییە  بەرانبەری  کە  خوێنێک 
کە  واتە کەسێک  مانادا  لە  ناکوژرێ.  کەس 

کوشتنی پێویستە و دەبێ بکوژرێ و هەموو 
کەسێک کە باوەڕی بەو ئایینە و ئەو چەمکە 
لەو ئایینە ببێ بۆی هەیە کەسی مهدور الدم 
کات  زۆربەی  نەیگرێتەوە.  سزاش  و  بکوژێ 
ژنان دەبنە قوربانی یەو یاسا دواکەوتووانەیە 
و هاوسەر یان باب و برا یان پیاوانی دیکەی 
خزموکەسیان بۆ خۆیان بڕیار دەدەن کە ئەو 
ژنانە دەبێ بکوژرێ و خۆیان دەیانکوژن و 
دیانگرێتەوە  سووک  زۆر  سزایەکی  دواتریش 
پەرەپێدانی  هۆی  بووەتە  یاسایە  ئەو  بۆیە 
ناو خیزانی.  توندوتیژی  و  نامووسی  قەتڵی 
بۆ نموونە لە بەناو دادگای عەلیی نەجەفی 
شارەداری پێشووی تاران کە میترا ئوستادی 
»بەو  دەڵێ:  تاوانبار  کوشتبوو،  هاوسەری 
حەاڵلە  خوێنی  ناوبراو  کە  گەیشتن  ئاکامە 
بەر  لە  بە گوللە کوشتم«. هاوکات  بۆیە  و 
ئەوەی قوربانییەکە سەر بە ئاینیی یارسان 
بووە و لە کۆماری ئیسالمیدا ئەو ئایینە بە 
ڕەسمی ناناسرێ و بە هێچ شێوەیەک مافەکانیان 
ناسەلمێ و بە هەموو شێوەیەک مافیان دەخورێ 
و ئەگەر کێشەیەک لە نێوانی کەسێکی یارسان 
و کەسێکی موسڵماندا ڕوو بدا بە ناو دادگاکانی 
یارسانەکان  لە  پشتیوانی  ئیسالمی  حکوومەتی 
ناکەن. لە مادەی ٣١0ی یاسای سزای ئیسالمیدا 
نووسراوە هەر کات کەسێک کە موسڵمان نییە 
کەسێکی موسڵمان بکوژێ لە تۆڵەدا دەکوژرێ 
بەاڵم پێچەوانەکەی نەسەلماوە و ئەگەر موڵمانێک 
کەسێکی ناموسڵمان بکوژێ تۆڵەی لێناکرێتەوە. 

ئاسەوارە  دڵتەزێنی  و  زەق  دیکەی  نموونەی 
کرمان  لە  الدم  مهدور  یاسای  تاوانبارانەکانی 
تا   ١٣٨0 سااڵنی  نێوان  لە  کەسێک  کە  ڕوویدا 
١٣٨١ی هەتاوی پێنج کەسی ڕفاند و کوشتنی و 
لە دادگادا وتی ئەو کەسانە بە پێی یاسا و بیری 
ئیسالمی فاسید و خراپ بوون و پاش قسەکانی 
بەو   ٨0 ساڵی  تاسووعای  لە  یەزدی  مسباحی 
بڕیارە گەیشتووم کەسانی وا بکوژم. تاوانبارانی 
بۆ  درێژماوەیە  زیندانی  سەرەتا  کردەوەی  ئەو 
واڵت  عالیی  دیوانی  ٣١ی  لقی  بەاڵم  بڕایەوە 
لەبەر ئەوەی قوربانییەکانی بە مهدور الدم زانی 
و تاوانبارەکان کەسی سەر بە حکوومەتیان تێدا 

بوو، حوکمەکەی هەڵوەشاندەوە. 
لە  ئیسالمی  یاسای  بەندی  نامرۆڤانەترین 
سەرەکییەکانی  هۆکاری  لە  یەکێک  کە  ئێران 
ژنان  کوژرانی  و  نامووسی  قەتڵی  پەرەسەندنی 
بە دەستی هاوسەرەکانیانە بەندی ٦٣0یی یاسای 
پیاوێک  ئەگەر   « دەڵێ:  کە  ئیسالمییە  سزای 

هاوسەرەکەی لەگەڵ پیاوێکی دیکە ببینێ بۆی 
هەیە هەردووکیان بکوژێ.« ئەم بەندەی یاسای 
سزای ئیسالمی لە ئێران بەڕەسمی کردن قەتڵ 
و پەرەپێدانی توندوتیژی دژی ژنانە. لە حاڵێکدا 
کە پیاوانی هەڵگری بیری پیاومەزنی بە هەموو 
بیانوویە بەرانبەر بە ژنان توندوتیژی دەنوێنن و 
لەوجۆرە  پڕوپووچی  و شتی  نامووس  ناوی  بە 
ئازادییەکانیان بەرتەسک دەکەنەوە و دەیانکوژن، 
ئەم یاسایە ڕێگە دەستی ئەو کەسانە بۆ ئەوەی 

تووشی تاوان بن زیاتر دەکاتەوە. 
تاکەکەسییەکانی  مافە  کە  واڵتێکدا  لە 
ئینسانەکان پێشێل دەکرێن، ژنان لەبەر ئەوەی 
دەسەاڵتداران  سەپێندراوی  بەرگی  نین  ئامادە 
قەبووڵ بکەن بە خراپترین شێوە هەڵسوکوتیان 
ئورگانە  و  دەسەاڵتداران  دەکرێ،  لەگەڵ 
سەرکوتی  بۆ  هەوڵێک  هەموو  حکوومەتییەکان 
ئازادییەکان و ئیسالمیزەکردنی کۆمەڵگا دەدەن 
دامەزراوە  و  شوێن  دەیان  مەبەستە  ئەو  بۆ  و 
نموونە  )بۆ  سازمانداوە  سەرکوتیان  هێزی  و 
لە  منکر(،  از  نهی  و  معروف  بە  امر  سیتادی 
بیری  و  ژن  دژە  پەروەردە  لەبەر  کە  واڵتێکدا 
پیاومەزنیی ئیسالمی پیاوان بە پشتیوانی یاسا 
بە ئاشکرا توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان دەنوێنن 
و وای لێهاتوو کە کوشتن ژنان و تێزاب پێداکردن 
بووەتە شتێکی ڕۆژانە، دیارە یاساکان پشتیوانی 
لە ژنان ناکەنو ڕێک بەپێچەوانە بۆ بێمافکردن 

و سەرکوتی ژنان داڕێژراون. 
تاکە  هەموو  و  یەکسانیخوازەکان  مرۆڤە 
کە  بزانن  دەبێ  کۆمەڵگا  ئازادیخوازەکانی 

و  یەکسان  کۆمەڵگایەکی  بەرەو  ڕۆشتن  بۆ 
ئیسالمیی  پیاوساالری  دەسەاڵتی  ئینسانی 
ئەو  نەمانی  و  سەرەکییە  لەمپەری  ئێران 
دەسەاڵتە دەرفەت و هەلێکی باش بۆ کاری 
دەستەبەرکرانی  بۆ  هەوڵ  و  یەکسانیخوازانە 
کۆمەڵگا،  تاکەکانی  هەموو  مافەکانی 

دەڕەخسێنێ.

یاساکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران دژە ژنن

گەالوێژ عەبدیکانی

لە واڵتێکدا کە مافە 
تاکەکەسییەکانی ئینسانەکان 

پێشێل دەکرێن، ژنان لەبەر ئەوەی 
ئامادە نین بەرگی سەپێندراوی 
دەسەاڵتداران قەبووڵ بکەن بە 
خراپترین شێوە هەڵسوکوتیان 
لەگەڵ دەکرێ، دەسەاڵتداران و 
ئورگانە حکوومەتییەکان هەموو 

هەوڵێک بۆ سەرکوتی ئازادییەکان 
و ئیسالمیزەکردنی کۆمەڵگا دەدەن 
و بۆ ئەو مەبەستە دەیان شوێن 
و دامەزراوە و هێزی سەرکوتیان 
سازمانداوە )بۆ نموونە سیتادی 

امر بە معروف و نهی از منکر(، لە 
واڵتێکدا کە لەبەر پەروەردە دژە 
ژن و بیری پیاومەزنیی ئیسالمی 

پیاوان بە پشتیوانی یاسا بە 
ئاشکرا توندوتیژی بەرانبەر بە 

ژنان دەنوێنن و وای لێهاتوو کە 
کوشتن ژنان و تێزاب پێداکردن 
بووەتە شتێکی ڕۆژانە، دیارە 

یاساکان پشتیوانی لە ژنان ناکەنو 
ڕێک بەپێچەوانە بۆ بێمافکردن و 

سەرکوتی ژنان داڕێژراون. 
مرۆڤە یەکسانیخوازەکان و هەموو 

تاکە ئازادیخوازەکانی کۆمەڵگا 
دەبێ بزانن کە بۆ ڕۆشتن بەرەو 
کۆمەڵگایەکی یەکسان و ئینسانی 
دەسەاڵتی پیاوساالری ئیسالمیی 

ئێران لەمپەری سەرەکییە و 
نەمانی ئەو دەسەاڵتە دەرفەت 

و هەلێکی باش بۆ کاری 
یەکسانیخوازانە و هەوڵ بۆ 

دەستەبەرکرانی مافەکانی هەموو 
تاکەکانی کۆمەڵگا، دەڕەخسێنێ.
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ژیال ئەحمەدی

کە  دەکوترێت  ئەنقەست  بە  کارێکی  خۆکوژی 
ژیانی  بە  هێنان  کۆتایی  مەبەستی  بە  خۆکوژ 
خۆکوژی  کات  زۆربەی   ، دەدا  ئەنجامی  خۆی 
بە هۆی بێ هیوای  روو ئەدات کە هۆکارەکەی 
 ، خەمناکی  وەکوو  دەروونیەکان  کێشە 
خۆشەویستی،  لە  شکەست   ، ئیسکیزوفیرینیا 
کێشەی دووجەمسەری،  گیرۆدە بوون بە مادە 
هۆشبەرەکان،  هەروەها کێشەگەلی کۆمەاڵیەتی 
وئابووری لە هۆکارە سەرەکییەکانن و پەیوەندی 
راستەوخۆی هەیە کە دەبنە هۆی بیری خۆکوژی 

الی خۆکوژەکان.
هۆی  بە  ٨000کەس  نزیکە  جیهان  لە  ساالنە 
یانێ  ئەدەن  لەدەست  خۆیان  گیانی  خۆکوژی 
بە  ئەدات  دەست  کەس  یەک  سانیە   ٤0 هەر 
خۆکوژی،  کە لە ڕوانگەی پسپۆرانی نەخۆشییە  
بچێتە  شێوەیە  بەم  ئەگەر  دەروونییەکان  
پێشەوە  هەموو سالێک یەک میلیون کەس دەبن 
بە قوربانی بێ سەرەنجی  خەڵک و کۆمەڵگای 
دەلێن  کە  پشکنینانە  ئەو  ونەتیجەی  زانستی 

دەتوانین خۆکوژی بەربەست بکەن.
لە ئێرانیش دا بە تایبەت لە سااڵنی رابردوودا 
کردووە  زیادی  خۆکوژی  بەرچاو  شێوازێکی  بە 
خۆکوژی،  هۆکارەکانی   لە  جیا  هەروەها  و 
ئێران  ناوچەێکی  لەهەر  خۆکوژیش  جۆگرافیای 
دا جیاوازە ، به پێی  سەرژمێرەکانی وەزارتی 
تەندروستی ئێران لە هەر ١000کەس لەئێران دا 
، ١٢٥ کەس دەست ئەبەن بۆ خۆکوژی  کە ئەو 
ڕێژەیە بەبەراوەر لەگەڵ ئامارە جیهانیەکان زۆر 

بەرزترە.
لە   خۆکوژی  بە   تایبەت  بەشی  بەرپرسی 
وەزارتی تەندروستی ئێران رایگەیاند کەلە سالی 
بەراوەرد  بە  لە سەدا  ڕێژەی خۆکوژی ٢٣  پار 
محەمەد   ، کردووە  زیادی  پێشووتر  بەساڵی 
دەڵی  تەندروستی  وەزارتی  جێگری  توندگویان 
 ٣٥ بۆ   ١٥ تەمەنی  نێوان  لە  خۆکوژی  :ڕێژە 
لە سالی  ئاماژەیە  کە  زیاترە  وجێگەی  سال 
٩٩ هەتاوی لەگەڵ  خۆکوژی مندااڵنیی ژێر ١٥ 

سالیش رووبەررووین  .
 ، دەروونی  تەندروستیی  کارناسانی  بەوتەی 
لە  ئیران  لە  خۆکوژیەکان  ڕێژەی  بوونی  زیاد 
بە  هەیە  راستەوخۆی  پەیوندێکی  هەژاری  گەڵ 
تایبەت لە ماوەی دوسالی رابردوودا کە بەهۆی 

گەمارۆ ئابوورییەکان وهەروەها پەتای کۆرۆنا ، 
گۆشاری ئابووری پەرەی سەندوو و بووتە هۆی 
ڕیژە  بوونەوە  بەم  کە  هەژاری  بەرینبوونەوەی 

خۆکوژیە بەرز بوتەوە.
بە هۆی پشکنینی کارناسانی دەروونناسی چەند 
فاکتور هۆکاری سەرەکییە و نەخشی زۆر گرنگی 
ماڵی  کێشە   : یەکەم  لە سەر خۆکوژی،  هەیە 
باری  لە  کەسە  ئەو  کە  کاتی  یانی  وئابووری، 
یا گۆشاری  بێت  بیکار  یاکوو  قەرزارە  ئابووری 
لەو  خۆکوژی  ریسکی  زۆرە،  لەسەری  ئابووری 
سابقەی   : دووهەم  دەبێتەوە،   بەرز  کەسە  
ئەو  بنەماڵەی   ناو  لە  و  کەس  لەو  خۆکوژی 
یا  دەروونی  نەخۆشی  وەکوو  زۆرترە  کەسە 
جنسیەتی،   کەمینەی   : سێهەم   ، خۆکوژی 
و  جینسی  پێناسەی  و  ڕوانین  کە  کەسانی 
نۆرمە  لەگەڵ  و  هەیە  تایبەتیان  جینسییەتیی 
ناگونجێن  کۆمەڵگادا  دواکەوتووەکانی  و  کۆن 
چوارەم   . لەسەرە.  گوشاریان  هۆیەوە  بەو  و 
و  هەیە  تووندتێژی  ژیانیان  لە  کە  کەسانی   :
بە  ئەدەن  دەست  زۆرتر  دەکەن  ئەزموونی 
خۆکوژی کە دەتوانێ لەخۆگری هەموو جۆرێک 
کە  کەسانی   : پێنجەم   ، بێت  توندوتێژی  لە  
گۆشەنشینن وپەیوەندی زۆرکەمیان هەیە لەگەڵ 

خەڵک. 
لە کاتی خۆکوژی ، خۆکوژەکە پێش هەرچتێک 
هەموو هیوا و ئۆمیدەکان لە دەروونیدا دەمرن، 
دەتوانین بڵێین ئەو کەسانە کە دەست ئەدەن 
لەدەروونیاندا  چت  هەموو  یانێ  خۆکوژی  بە 

مردووە و فەقەت جەستەیان زیندووە. هەمیشە 
و  کات  لە  خۆکوژی  شێوەکانی  تەواوی  لە 
نامێنێت  ئۆمید  شوێنە  لەو  کە  رووئەدا  ساتێ 
وزۆر گۆشار وسەختی بەسەر خەڵکەوە  هەیە، 
وەکوو نموونە لە خۆکوژی مندااڵن  ومیر مندااڵن 
ئەوەیە   گەشەی سەندووە،  ئێران  لە  ئەمڕۆ  کە 
داهاتوویەکی  نەبوونی  و  وهەژاری  گرانی  کە 
ڕووناک هەتا لەسەرمندااڵنیش ئاسەواری هەیە،  
دەیبینین مندااڵنێک بە هۆی ئەوەی کە بنەماڵەی 
ناتوانێ بۆی گوشی موبایل دابین بکات وەکوو 
هاوتەمەنەکانی بۆ دەرس خوێندن ئەو  منداڵە 
کەم تەمەن دەست ئەدات بە خۆکوژی چۆنکە 
نەبوونی موبایل بۆی گرنگ لە ئاستی ئەمڕۆ دا 
ئەدات بە خۆکوژی  یاکۆ کاتی ژنێک دەست   ،
یانی لە دونیای ئەمڕۆ دا کە لە هەموو جیهان 
دا ئاستی ئازادی ژنان بەرز بووتەو ، ئەو ژنە 
ئیتر ناتوانێ وەکوو نەسڵی پێشوو ئەو هەموو 
وکاتی  بکات  قەبوول  ومەحدودیەتە  بەربەست 
ناتوانی لە ئازادی بەهرە ببات دەست ئەدات بە 
خۆکوژی ، یاکوو کرێکاری کە ناتوانی مووچەی 
چاوەروانن  بنەماڵەی  و  وەربگرێت  مانگانەکەی 
بە  هەست  کە  ئەوەی  بەر  لە  و  ناچاری  لە 
بنەماڵەکەی،  بە  بەرانبەر  ئەکات  شەرمەزاری 
دەست ئەبات بە خۆکوژی، مەبەست لە خۆکوژی 
بۆ  ڕێگەی  هیچ  کاتی  خۆکوژەکە  کە  ئەوەیە 
چارەسەری کارەکەی نابینێت لە باری دەروونی 
هۆمیدی  بێ  و  خەمۆکی  تووشی  دەچێت  تێک 
دەبێت و بەئەنقەست دەیهەوت خۆی لە ناو ببات 

تا کوو کۆتایی بێنێت بەو ژیانە پر لە خەم و 
پەژارە وناراحەتی وناڵە بارە .

بۆ هۆکارەگەلی  ئێران  لە  زۆربەی خۆکوژیەکان 
کێشە  بنەماڵە،  کۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  کێشە 
سیاسی و گوشاری رژیم بۆ سەر خەڵک و هەروەها 
دەروونیەکانە  نەخۆشییە  ڕێژە  بوونی  زیاد 
ئێران  لە  کە  ئەوکەسانە  نێوەی   ، دەگەڕێنەوە 
هاوبەشیان  ژیانی  خۆکوژی  بە  ئەدەن  دەست 
لە  خۆکوژیەکانیش  زۆرترین  و  هێناوە  پێک 
کوردستانە  وهەروه ها ڕێژەی  خۆکوژی مندااڵن 

ومیرمندااڵن بەرز بۆتەوە .
لە  چینایەتی  جیاوازی  مەودای  رۆژ  بە  رۆژ 
کار  ئەمنیەتی  نەبوونی  دەبێت،  زیاد  کۆمەڵگا 
، هەاڵواردنی بەرچاوەی ڕەگەزی ونەتەوایەتی ، 
هەژاری ، کەم بوونەوەی ئاسوودەیی بۆ خەڵکی 

ئێران ڕێژەی خۆکوژیەکانی زیاد کردووە . 
ڕێکخراوە  سەرژمێریەکانی  پێی  بە 
ناوچەی  لە  ژنان  خۆکوژی  نێونەتەوەییەکان 
پلەی  لە  و  بەرزترینە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 
وەزارتی  هۆی سەرژمێریەکانی  بە  دایە،  یەکەم 
تەندروستی ئێران بەرزترین پلەی خۆکوژیەکان 
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵتە بە تایبەت لە پارێزگای 
ئیالم بە پلەی یەکەم، کرماشان پلەی دووهەم 
و هەروه ها پارێزگای سنەش لە پلەی سێیهەم 

دایە. 
خۆکوژی  کارەساتی  قوربانیەکانی  کوردستان  لە 
سەربە چینی کەم داهات ودەست کورتی کۆمەڵگان 
.هۆکاری سەرەکی زیاد بوونی ڕێژەی خۆکوژیەکان 
و  کورتی  دەست  بێکاری،  ئابووری،  گوشاری 
کێشە بنەماڵەی  دەگەڕێتەوە. لەگەڵ ئەمەش زاڵ 
بوونی بیری پیاوساالری وداب ونەریتی کۆن لە ناو 
کۆمەڵگا وخەسارەکانی تەالقیش وەک هۆکارەکانی 
خۆسوتاندن وخۆکوژی ژنان لە کوردستان بە ئەژمار 

دێت .
کۆرۆنا  پەتای  هۆی  بە  رابردوودا  سالی  ماوەی  لە 
بۆیە  و  کردووە  زیادی  بنەماڵە  توندوتێژی  ڕێژەی 
ئاستی خۆکوژی بەرز بووەتەوە، یەکێک لە نوێترین 
دیاردەکان لە سااڵنی رابردوو، کە خۆکوژی ئیعترازی 
پێناسە دەکرێت، ئەم جۆرە لە خۆکوژی لەبەرچاوی 
خەڵک و لە شوێنە گشتیەکان ئەنجام دەدەرێت، کە 
بۆ بێ هێوایی و بێ باوەڕبوون بە داهاتوو و گرفتە 
ئاماژەکان  دەگڕێتەوە،  کۆمەڵگا  بنەڕەتییەکانی 
دەرخەری ئەو راستیەن کە لە ئەگەری دڕێژەی ئەو 
بارودۆخە و دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران کە 
کۆمەڵگایە،  ئازارەکانی  هەموو  سەرەکیی  هۆکاری 
ڕێژەی خۆکوژی ڕۆژ لە پاش ڕۆژ بەرزتر دەبێتەوە 
کێشەکانی  سەری  چارە  بۆ  نە  هیوایەک  هیچ  و 
کۆمەڵگا بەدی دەکرێت و نەبە کەم بوونەوەی 

ڕێژەی خۆکوژی لەو کۆمەڵگایەدا .

لە  یەکێک  پڕژاندن«  »ئەسید 
ترسناکترین جۆری تاوانەکانە کە لەو 

لە  زیاتر  زۆر  رادەیەکی  بە  ڕۆژانەدا 
سااڵنی رابردوو بە تایبەت لەو واڵتانەی 
ژێر دەسەاڵتی »دەمارگرژی«  لە  کە 
خۆیەوە  بە  کۆمەڵگایان  دان،  ئایینی 
تەنیوەتەوە و لە پەرەسەندن دایە، لەو 
تاوانبار  کات  زۆربەی  تاوانەدا  جۆرە 
بۆ  پاڵنەری  و  نیرینەیەو  رەگەزی  لە 
بۆ  نامڕۆڤییە  تاوانە  ئەو  ئەنجامی 
نامووس  پاراستنی  سەندنەوە،  تۆڵە 
بە جۆرێک رەشکردن و  بە گشتی  و 

لەناوبردنی داهاتووی قوربانییەکەیە.
قوربانییەکە  دەتوانی  پڕژاندن  ئەسید 
تووشی خەساری زۆر  قەرەبوونەکراو 
ئەوە  بۆ  هۆکارەکەشی  بکات، 
جگە  قوربانییەکە  کە  دەگەرێتەوە 
کوێر  جوانی،  جەستەیی)  ئازاری  لە 
دەروونیش  و  رۆحی  باری  لە  بوون( 

و کۆمەاڵیەتیشەوە تووشی دەسترێژی 
دەبێت. زۆربەی کات قوربانییەکە بە 
هۆی گۆڕانی سیمای لەشی و ترس لە 
بیندران و قەزاوەتی کەسانی تر خۆی 
دەشارێتەوە و دەکەوێتە زیندانێک کە  
تاوانبار بۆی ساز کردوە و چاوەڕوانی 
لە  دەکات،  مەرگی  ڕۆژی  گەیشتنی 
بە  دەبات  دەست  کاتیش  هێندێک 
خۆکوژی تا خۆی لەو هەموو دەرد و 
مەینەتە کە تووشی بووە رزگار بکات. 
ڕێژەیەکی  و  خوێنبایی  باسە  شایانی 
کەمی پارە کە لە بەرامبەر ئەو ئازارانە 
بە قوربانی دەدرێت هیچ کات ناتوانێت 
تەنانەت  بکاتەوە.  چاک  ئازارەکانی 
ئەگە موعجزەیەک رووبدات و خەسارە 
بەاڵم  بێتەوە  چاک  جەستەییەکانی 
الیەنی دەروونی قوربانییەکە هیچ کات 
چاک نابێتەوە و تا ئەبەد ئەو کەسە 
دەبێت.  بێبەش  ئاسایی  ژیانێکی  لە 
بچووک  گۆشەیەکی  پێویستە  لێرەدا 
مەعسوومەتان  دڵەکانی  دەردی  لە 

پوور  بنووسم: مەعسوومە جەلیل  بۆ 
کۆتایی  لە  پڕژاندن  ئەسید  قوربانی 
ساڵی ٩٦ی هەتاوی لە شاری تەورێز 
کەوتە ژێر توندووتیژییەوە و دەڵێت« 
من لە ئاوێنەش تەنانەت ئەترسم«  لە 
ئاکامدا ئەو زیانانەی وا بە مەعسوومە 
ناگەرێتەوە  جۆرێک  هیچ  گەیشتووە 
کەسی  ناکرێتەوە.  قەرەبوو  و 
قوربانی  لەوەی  جگە  پرژێن  ئەسید 
بەڵکوو  دەسووتێنێت  داهاتووکەی  و 
بۆ  ترس  درووستکردنی  هۆی  دەبێتە 

کۆمەاڵنی خەڵک.
پارێزراوی  و  ئاسایش  بە  هەستکردن 
گرنگییەکی زۆری هەیە و لێکەوتەکانی 
ئاسایشە  ئەو  چوونی  لەدەست 
کۆمەڵ  بە  کۆمەڵگا  ژنانی  دەتوانێت 
پێی  بە  مەترسییەوە.  ژێر  بخاتە 
یاسای کۆماری ئیسالمی ئەسید وەک 
حاڵێکدا  لە  نایەت  ئەژمار  بە  سیالح 
لەبەردەسترین  ئەسید  لەورۆدا 
بە ئەژمار دێت. جێگەی  سیالحەکان 

)اسید  ڕووداوەکە  بابەتی  لە  داختر 
بەرپرچدانەوەی  شێوازی  پڕژاندن( 
خوێن  لەوپەری  کە  یاسادارێژەکانە 
بەرامبەر  ڕووداوە  ئەو  لەگەڵ  ساردی 
نەکردنی  مودیریەت  بە  و  دەبنەوە 
بازنەی بەرهەم هێنان و دابەشکردنی 
گیراوە ئەسیدییەکان و هەروەها بە کەم 
دەبنە  ژنان  دژی  توندووتیژی  گرتنی 
ڕووداوگەلە  ئەو  پەرەسەندی  هۆکاری 
مەترسیدارەکانیشی  ئاسەوارە  و 
بمانەوەی  ئەگەر  ناگرن،  ئەستۆ  بە 
ڕووداوگەلێک  ئەوها  بنەڕەتی  هۆکاری 
یاساداڕێژەکان  دەتوانین  بدۆزینەوە  
تێرۆریستەکان  لەسەرە  عەمامە  و 
ناوبەرین  سەرەکی  تاوانبارانی  وەک 
لە  بەزەییان  بێ  تاوانکەرانێکی  کە 
خەڵکێک  و  بەرداوە  خەڵک  گیانی 
لە  بە  حیجابییەکەیان  بێ  تاوانی 
دەستدانی ساڵمەتی ڕۆح و لەشیان و 
لەدستچوونی داهاتوویان بدەن)ئاماژە 

بە ئەسید ڕێژییەکانی ئیسفەهان(

خۆکوژی وەک دیاردەیەکی مەترسیدار

ئەسید پرژاندن تاوانێکی ترسناک

سەیران مەلەکزادە
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تەنیا حەوت رۆژ لە یەکەمین مانگی 
چەند  تەنیا  تێپەریبوو.  هاوین 
کاتژمێر  لەوی  بەر  چرکەساتێک 
ببێتە  ٤ و سی خولەکی دوانیوەرۆ، 
بالی  رەش  پەڵەی  چەند  لەپڕ 
بەسەر ئاسمانی شاری سەردەشتدا 
شاری  ژاناوی  بێدەنگێکی   . کێشا 
چرکەیەک  چەن  گرت.  لەئامێز 
هەڵگری  فرۆکەیەکی  چەند  دواتر 
شارەکەدا  بەسەر  شیمیایی  گازی 
بەسەر  بۆمبیان   ٤ و  گرماندیان 
تریشیان  بۆمبی   ٣ هەڵداو  شاردا 
دەروبەریدا  ئاواییەکانی  بەسەر 
و  جۆرە  بەم  و  خوارەوە  خستە 
 ، چرکەساتەدا  چەند  لەم  تەنیا 
شاری  یەکەمین  وەک  سەردەشت 
کۆمەڵکوژی  چەکە  قوربانی 
بەدوای  بەشەر  دەستی  دەسکردی 
  « ناکازاکی  و  هێــــرۆشیما   «
لەئاستی جیهاندا ناسروا و ناوبانگی 
کوردستانی  خنکێندراوەکەی  شارە 
و  کرد  تۆمار  بۆخۆی  رۆژهەاڵتی 
هیچ خوداییەکیش نەهات بە هاورای 
لێقەوماوان و خنکێندراوەکانی ئەو 

شارە زامدارەدا ... 
لەنێوان  بوو  ساڵ   ٨ مامەوەی 
تینووی  خۆین  بە  دیکتاتۆری  دوو 
کوردان » ئێران و عێڕاق«شەرێکی 
خۆێناوی و دواکەوتوانە داگیرسابوو. 
بارانی  شیمیایی  کارەساتی  پێش 
جار  چەندین  سەردەشت  شاری 
لەاڵیەن دەولەتی لەناوچووی سەدام 
پڕلەسەوزەالنی  ناوچەی  حۆسێن 

شاری سەردەشت بۆمباران کڕابوو 
لێ  کەسی  چەندین  هەرجارەی  وە 
ببونە قوربانی . بەاڵم پـــەالماری 
سالی  پوشپەری  حەوتی  رۆژی 
هێڕشی  وەک  هەتاوی   ١٣٦٦ی 

جاری جاران نەبوو کە بەدانی چەند 
رۆژەبەفەرامۆشی  ئەو  قوربانێیەک 
رۆژدواتر  چەند  یا  و  بسپێردرێ 
دەڤەرە  ئەم  شارو  دانیشتوانی 
ئاسایی  بەکاری  بکەنەوە  دەست 
ئەو  بەلکوو  خۆیان،  رۆژانەی  و 
پەاڵمارە دڕندانەیە ئەوەندە قورس 
و بەژان بوو کەئێستاش دوای ٣٤ 

کۆمەلکوژێیەدا،  ئەو  بەسەر  سال 
ئێش  بە  کارەساتە  ئەو  زامدارانی 
هەموو  و  دەتلێنەوە  ئازارەوە  و 
بەرەو  کەس  چەندین  ساڵێک 
لە  و  دەکەن  کۆچ  مەنزلگەیە  ئەو 
دیکەی  قوربانییەکانی  تەنیشت 

لەگۆرستانی  دلتەزێنە  روداوە  ئەم 
گردەسوور مـــەنڵ دەگرن .

شاری  کە  پوشپەر  حەوتی  رۆژی 
تەنیا   ، کرا  بۆردومان  سەردەشت 
قوربانی  نوەبوونە  کەسێک  چەند 
شارێک  ڕاستییدا  لە  بەڵکوو 
خنکێندرا . شارێک ژەهر خواردوو 
کرا. 7ی مانگی پوشپه ر لە چەند 

چرکەدا کارەساتێک خولقا کە تا بە 
جینایەتە  ئەم  ئاسەواری  ئەمرۆش 
گوزەرانی  شێوەی  و  ژیان  لەسەر 
دلتەزێنە  روداوە  ئەو  قوربانیانی 

قورسایی دەکات .
ئێوارە بوو ، سێبەرەکان بە هێمنی 

لە داوێنی پووشپەڕدا شۆردەبونەوە. 
سەرچاوەی سەردەشت ، وەک دلی 
شار چاوەروانی دیداری ئەویندارانی 
جۆگەکانی  ئاوی  خوڕەی  دەکرد. 
شار  سەرەکی  شەقامی  تەنیشت 
شاردا  پشتی  بەسەر  هێواشی  بە 
کلۆڵی  تێکەل  و  دەبری  رێگایان 
گەرەکەکانی  دەبوون.  سنووربڕ 
ژیاندا  سەمای  لە  هەموویان  شار 
بەاڵم   ، ئارامی  خوازیاری  و  بوون 
سێبەری شوومی نەهامەتی شەڕی 
بەرۆکی  هێشتاکەش  خۆێنمژەکان 
بوو  ئێوارە   . بەرنەدابوو  واڵتی 
فڕۆکەیەکی  چەند  شار  چاوەکانی 
ئاسمانی  لەسنووری  شەڕکەر 
بەدیدەکەن  پووشپەر و خۆرەتاودا 
دیکتاتۆرە  فڕۆکەشەرکەرەکانی   .
شار  بێدەنگی  دیواری  خۆێنمژەکە 
و  غەزەب  میر  وەک  و  دەشکێنن 
نۆێنەری ترس و مەرگ لەئاسمانی 
دا  سەردەشت  ئێوارەییەی  ئەو 
و  فڕێدان  بۆ  ئەوان  دەلورێنن. 
 ، بۆمبەکان  خستنەخوارەوەی 
ر  شا  قوواڵیی  بۆناو   خۆیان 
دووکەلێکی  پاشان  شۆرکردۆتەوەو 
مەرگ  تۆری  وەک  زەرد  و  سپی 
شارو  جەستەی  کارەسات  و 
به م   . داپۆشی  شارۆمەندەکانی 
چڕکەدا  چەند  لە  تەنیا  و  جۆره  
كه   خولقا  ده ڵته زین  كاره ساتێكی 
خسته   قورسی  یەکجار  خه مێكی 
خه ڵكی  كۆمه اڵنی  دڵی  سه ر 
مرۆڤدۆستانی  و هه موو  كوردستان 
ئێران و جیهان. له  جه ریانی رودانی 
ژماره یه كی  مێژوییه دا،  تاوانه   ئه م 

سه رده شت  شاری  خه ڵكی  له   زۆر 
و ده وروبه ری گیانیان به خت كرد، 
ژماره یه كی زۆریش به  گازی ژاراوی 

مه سموم بوون 
ئه م  ئاسه واری  كه   جۆریك  به  
ئازاریان  ئه مڕۆش  به   تا  جینایه ته  
سه ر  خستۆته  مه ترسی  و  ده د ات 
داهاتووشیان.  نه وه ی  ژیانی 
شاری  شیمیانی  بومبارانی 
به كارهێنانی  له رووی  سه رده شت 
له   كه   كۆمه ڵكوژ  سیالحی  جۆری 
دژی خه ڵكی مه ده نی به  كار هات 
له   بوو  وه رچه رخان  خاڵێكی   ،
و  ئێران  كۆنه په ره ستانه ی  شه ری 
سیالحی  پێشتر  سااڵنی  عێراقدا. 
به رته سه ك  ئاستێكی  له   شیمیایی 
دا له  الیه ن رژیمی به عسه وه  دژ به  
هێزی پێشمه رگه  به  كار هاتبوو. له  
عێراق  رژیمی  به ره كانی شه ریشدا، 
جاروبار ئه م سیالحه ی به  مه به ستی 
هێنابوو،  كار  به   كردنه وه   تاقی 
و  به ریندا  ئاوا  ئاستێكی  له   به اڵم 
له  دژی خه ڵكی بێ دیفاع شارێك، 
ئه وه  یه كه م جار بوو كه  به م شێوه   
له  شه ری كۆنه په ره ستانه ی ئێران و 
عێراقدا ئه م سیالحه  به  كار ده هات.
مانگ  چه ند  عێراق  به عسی  رژیمی 
كاره ساته ،جینایه تێكی  ئه و  دوای 
له   سامناكتری  و  گه وه رتر  كه ڵێك 
شاری هه له بجه  خولقاند. له  ئاكامی 
بومبارانی شیمیایی شاری هه له بجه  
ئینسان گیانیان  نزیكه ی ٥000  دا، 
هه زار   7 له   زیارتر  و  ده ستدا  له  
كه سیش، مه سموم و بریندار بوون.

تاوانێکی تر دژی خەڵکی کورد
قوربانییانی كیمیایی بارانی زەردە 

لە ناوچەی دااڵهۆ 
جینایەتی  پڕلە  دەستی  هەروەها 
بەوەش  بەغدا  دیکتاتۆرەکەی 
نەوەستاو لەکارەساتێکی دلتەزێنی 
سالی  پوشپەری  ٣١ی  لە  تردا 
»ی  بانەزەرد  ١٣٦7گوندی« 
زەردە«سەر  بە شارەدێی »  سەر 
پارێزگای  لە  دااڵهۆ  ناوچەی  بە 
تۆپ  فرۆكەی   ٥ بە  كرماشانی 
و  ئامانج  ،کردە  كیمیایی  هاوێشی 
ئەم   . خولقاند  تری  جینایەتێکی 
رێكەوتی  بەیانی  لە  سەر  گوندە 
٣١ی پووشپەڕی ١٣٦7ی هەتاوی، 
ئاگر  دوای  بە  رۆژ  تەنیا چەند  بە 
بەست و قەبووڵ كردنی بڕیارنامەی 
الیەن  لە  ئاسایش  شورای  ٥٩٨ی 
بۆمب  فرۆكەی   ٥ بە  ئێرانەوە، 
هاوێشی كیمیایی لە الیەن ئەرتشی 

عێراقەوە هێرش كرایە سەر. 
 ٢7٥ نامرۆڤانەدا  هێرشە  لەو 
سەرقاڵی  كە  كورد  شارۆمەندی 
ئایینی  جێژنێكی  بەڕێوەبردنی 
بوون، گیانیان لە دەست داو هەزاو 
١٤٦  شارۆمەندی دیكەش بریندار 

بوون .
 ل 15

 عـــزیز ئاجیکەند
سەردەشت، جەستەیەکی پڕ لە ئازار 

)یادێک لە شارێکی لەبیرکراو لەپووشپەرێکی سووتاودا (
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دریژەی الپەرەی ١٤

دڵتەزێنەکەی  ئێوارە  شیمیایی  بۆمبارانی 
شاری »سەردەشت » یش  لە چوار خاڵی 
قه ره باڵغیدا ڕوویدا. لەم هێرشەدا ١١١ کەس 
لە دانیشتوانی غەیرە نیزامی شار کوژران و 
٨ هەزار کەسی دیکەیش بەر گازی ژەهراوی 
ئەم  بەرکەوتوانی   . بوون  بریندار  و  کەوتن 
بوونی ئەم  تێپەڕ  کارەساتە هێشتا و دوای 
و  دەرد  پڕ  ئاسەواری  ناچارن  ساڵە  هەموو 
تەحەمول  هەمیشە  بۆ  تاوانه  ئەم  ئازاری 
بکەن و بەشێک لەم دەرد و ئازارە بگوازنە 

بۆ نەوەکانی دوای خوێان.
قوربانی  یەکەم  وەک  سەردەشت  شاری 
کارەساتی بۆردمانی شیمیایی لە دنیادا دوای 
لە  هێروشیما  شاری  هەستەیی  بۆمبارانی 
دووهەمی  شەری  کۆتایی  پاش  ژاپن  واڵتی 
جیهانی لە الیەن ئەمریکاوە ، دێتە ئەژمار. 
سیالحی  كه   ئه وانه ی  زلهێزەکان،  ده وڵه ته  
به   دابویان  و  هێنابوو  به رهه م  شیمیائیان 
تاوانبارانی شه ڕ، به  پێی به رژه وه ندی ئابووری 
جینایه تی  له   چاویان  خۆیان  سیاسی  و 
به م  و  پۆشی  سه رده شت  شاری  بومبارانی 
سه دام  رژیمی  به   ئه وه یان  ده رفه تی  جۆره  
به رینتر  ئاستێكی  له   ئه م جینایه ته   كه   دا، 
و پڕ كاره ساتردا له  شاری هه لبجه  دووپات 
١٩٢٥ی  ساڵی  له   ده وڵه تانه   ئه م  كاته وه . 
بوونی  قه ده غه   نامه ی،  رێكه وتن  زاینیدا، 

سیالحی  كارهێناتی  به   و  هێنان  به رهه م 
شیمیائیان په سه ند كردبوو. به م حاله شه وه  
سیالحه   ئه م  فرۆشتنی  و  به رهه مهێنان  له  

ده ستیان نه ده پاراست.
كۆماری ئیسالمی له  ماوه ی ٣٤ ساڵێك كه  له  
رودوای بومبارانی شیمیای شاری سه رده شت 
نمایه كی  مه زلووم  له   جگه   ده بێ،  تێپه ڕ 
ریاكارانه  و پێدا هه ڵكوتن به شه ری ٨ ساڵه  
و پێروز كردنی ئه م شه ره  و جگه  له  هه وڵدان 
بۆ پاكانه  كردن بۆ جینایه ته كانی خۆی له و 
شه ره دا نه بێ، كارێكی بۆ قوربانیه كانی ئه م 
بریندار  قوربانیه كانی  نه كردۆه .  كاره ساته  
به   ئه مڕۆش  به   تا  رووداوه   ئه م  و مه سموم 
ده ست ئازاره كانی و ئاسه واره كانی ده نالێنن.
ئه  م  بۆنه ی  به   ساڵێك  هه موو  رژیمه   ئه م 
رۆژه وه  رێوه ره سمی تایبه ت به رێوه  ده بات و 

به مه به ستی پروپاگه نده   به  كاری دێنێ، به اڵم 
ته نیا شتێك كه  به الیه وه  گرینگ نێه ، ژیانی 
ئه گه رچی  كاره ساته یه .  ئه م  بازمانده گانی 
ئه مڕۆ بریارده ران و به رێوه به رانی راسته وخۆی 
ناو  دراونه   فرێ  كاره ساته ،  ئه م  خۆلقاندنی 
زبڵدانی مێژوه وه ، به اڵم پێویسته  ئه و راستیه  
له بیر نه كه ین كه  هاو ده ستانی ئه م جینایه  

تكارانه ، ئه وانه ی كه  هه ر ئیستاش، هه ر له  
قوربانیه كانی  رۆله كانی  سه رده شت،  شاری 
ئه م جینایه ته  ده گرن و ده یان خه نه  زیندان 
له  سه ر  ئێران  له   ده ده ن،  ئه شكه نجه یان  و 

ده سه اڵتن.
کات و شۆێنی بۆردومانەکانە شیمیاییەکانی 

کوردستان
ئیسالمی  کۆماری  ئەوەی  لەبەر  بەداخەوە 
شارەکانی  و  خەڵک  کە  نەبوە  گرنگ  بۆی 
و  کات   ، دەکرێن  بوردومان  کوردستان 
نەزانراوە  بۆردومانەکان  زۆربەی  رۆژی 
بەداخەوە  خۆ  یان  نەنوسراوەتەوە  و 
باس  بۆگەورەنەبونەوەیان  و  ناکرێن  باس 
دەشاردرێنەوە. لەراستییدا  و  ناکرێن 
تەواو  پێش  ٢سال  بۆردومانەکان  زۆربەی 
عێڕاق  و  ئێران  نیگریسەکەی  شەڕە  بونی 

 ، زەهرەکە  جامی  سەرکێشانی  پێش  و 
١٢٦7رویان  و   ١٣٦٦ سالەکانی  لە  واتا 
شاری  بۆردومانی  کاتی  بەس  داوە. 
سەردەشت بەهۆی بریندارەکان و خەلکەوەو 
بەشێک  نێونەتەوەیەکانەوە  کۆمەلە 
لەهێزەسیاسییەکان لەوانە کۆمەلە  زانراوە.

شاری  )سەرچشمە(ی  سەرچاوەی  گەرەکی 

لە  دەوروبەری  گوندی  چەند  و  سەردەشت 
کاتژمێر  پوشپەر  7ی  شەممە  یەک  رۆژی 
چەند ساتێک دوای سەعات ٤ی سەرلەئێوارە 
گازی  هەلگری  شیمیایی  بۆمبی  چوار  بە 

خەردل خنکێندرا.
مەدەنی  شاری  یەکەم  سەردەشت  شاری 
کوردستانە کەبەدوای هێرۆشیماو ناکازاکی بە 
دەستی ئامریکا  ، لە مێژووی مرۆڤایەتییدا 

بۆردومانی شیمیایی کراوە .
بەر  کە  کوردستان  گوندەکانی  شارو 
عێڕاق  لەناوچووی  دەولەتی  بۆردومانەکانی 

کەوتوون :
١- گوندی گەرماوان سەربەشاری سەردەشت
٢- چەندگوندی دەوروبەری بانە لەوانە ئاڵۆت 
وهەروەها میک و باینجان لە دەشتی شلێر.

مـــەریوان  دەوروبەری  گوندی  چەند   -٣

 ١١ رۆژدا  لەیەک  تەنها  کە  قاڵجی  لەوانە 
بۆمبی لێدرا.

٤- چەند گوندی دەوروبەری شاری شنۆ.
٥- چەندشاروگوندی دەوروبەری کـــرماشان 
لەوانە ) گـــوندی زەردە ( کە لەسەرەوە بە 

کورتی ئاماژەمان پێکرد.
بە  سەر  سۆمار  سرپێییلە  نەخۆشخانی   -٦

قەسری شیرین.
7- ناوچەی شێخ سڵە لە سالس وباوجانی 

سەر بە شاری جوانرۆ.
٨- ناوچەی دێرە گوندەکانی سامارو شامار .
٩- ناوچەی کەرب عەلی سەربەگوندی ویژاب 

لەدااڵهۆی کرماشان.
١0- هەروەها لەبەشی دەرەوەی کوردستان ، 

دەوروبەری ئابادان و گیالنی غەرب.

بێ گۆمان له  سبه ێ رۆژی رووخانی ئه و رژیمه  
دا، یه كێك له  هه زاران الپه ره ی تاوانه كانی ئه م 
شه ره  كۆنه په ره ستانه یه ، بومبارانی شیمیایی 
خه ڵكی بێ دیفاعی شاری سه رده شت ده بێ 
گیانیان  و  قوربانی  بوونه   مه زڵومانه   كه  
به خت كرد و یان بریندار و ژەهراوی ببوون. 
به اڵم هه لرشتنی فرمێسكی درۆینە له  الیه ن 
ئیسالمیی  رژیمی كۆماری  ئه مڕۆی  رێبه رانی 
بۆ قوربانیه كانی ئه م كاره ساته ، ناتوانێ ئه م 
چڵون  كه   بباته وه   خه ڵك  بیر  له   راستیه  
خومه ینی له گه ڵ ده ستپێكردنی شه ر،   ئه م 
ناوی  ئاسمانی  به ركه تێكی  وه كوو  شه ڕه ی 
خزمه ت  هێنا یه   هه ڵسووڕاوانه   و  لێبرد 

سه قامگیر كردنی حكومه تی ئیسالمیه وه . 
بومبارانی  مرۆڤی  كاره ساتی  ساڵهاتی  له  
شیمیانی شاری سه رده شتدا نه فره  ت ده كه ین 
هاوكارانی  و  به ریوه به ران   و  بریارده ران  له  
ئه م جینایه ته  گه وریه  و درود ده نێرین بۆ ئه م 
ئینسانه  بێ دیفاعانه ی كه  له  جه ریانی ئه م 

كاره ساته دا گیانی ئازیزیان له  ده ست دا.
یادیان بەخێر
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 سەرنووسەر:
 ئەسعەد دوروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

ڕۆژی دووشەممە ٣١ی جۆزەردانی ساڵی ١٤00ی 
ی  و تا ساڵرۆژی هە ٤٣هەمین 

گیانبەختکردنی هاورێ سەعیدی موعینی ناسراو 
بە کاک خانە و،رۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە بوو.
هاورێی  رێورەسمەکانی  ساڵۆنی  لە  بۆنەوە  بەم 
کۆریادێکی  فەتاحییان  ئێحسان  گیانبەختکردوو 
هاورێیانی  لە  ژمارەیەک  ئامادەبوونی  بە  بەشکۆ 

پێشمەرگەی کۆمەڵە بەرێوە چوو.
پێشمەرگانەدا  کەشوهەوایەکی  لە  رێورەسمەکە 
کۆمەڵە  رەسمیی  بانگەواز،مارشی  سروودی  بە 
ونیشاندانی  رێزگرتن  بۆ  وپاشان  دەستیپێکرد 
نەسرەوتووی  هەرگیز  گیانی  بە  بەرامبەر  وەفا 
یەکەم  وەک  موعینی  سەعیدی  هاورێ 
پێشمەرگەی گیانبەختکردووی کۆمەڵە وسەرجەم 
گیانبەختکردووانی ریزەکانی کۆمەڵە وبزووتنەوەی 
رزگاریخوازی گەلی کورد ئامادەبووان دەقیقەیەک 
بە بێدەنگی وەستان.پاش شکاندنی بێدەنگییەکە 
لەالیەن بەرێوەبەری رێورەسمەکە،هاورێ نەویدی 
مێهراوەر ئەندامی کومیتەی کارگێریی کۆمەڵە بەم 
ئامادەبووان  بە  پێشکەش  قسەوباسێکی  بۆنەوە 
وێرای  قسەکانی  سەرتای  لە  نەوید  کرد.هاورێ 

رێزگرتن لە خۆراگری وفیداکاری ولێهاتووییەکانی 
هەموو  رۆڵی  موعینی،ستایشی  هاورێ سەعیدی 
وکەمئەندامانی  کۆمەڵە  دێرینی  تێکۆشەرانی 
کۆمەڵەی  دێرینەکانی  پێشمەرگە  و  سەنگەر 
بنەماڵەی  لە  دووبارە  سەرەخۆشی  کرد.وێرای 
گیانبەختکردووانی کۆمەڵە،سپاسی هەموو خەڵکی 
رابڕدوودا  چواردەیەی  لە  کە  کرد  کوردستانی 
خۆحەشاردانی  و  حەسانەوە  شوێنی  مالەکانیان 
پێشمەرگە بووە و وتی شۆرشی کوردستان بە بێ 
ئەو پاڵپشتی وفیداکارییە گەورەیە تووشی ئاستەنگ 
وگرفتی گەورە دەبوو، بۆیە هیچ گوومانی تێدانییە 
سەرکەوتنی  هەتا  ئێمە  و  کوردستان  خەڵکی 
یەکجاری لەپاڵ یەکین وشانازییەکانمان هاوبەشن.

هاورێ نەوید لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا باسی 
لەو پێویستییە مێژوویە وئەو قۆناغە هەستیارە 
کرد کە کۆمەڵە تێیدا بریاری دامەزراندنی هێزی 
پێشمەرگەی کۆمەڵەی دا و ئاماژەی بەوە دا کە 
کۆمەڵە لە پێناو پاراستنی دەسکەوتەکانی خەڵکی 
هێرشی  مەترسی  بەر  کەوتبووە  کە  کوردستان 
کۆنەپەرەستانەی کۆماری ئیسالمی و بۆ سازدانی 
بەرەنگارییەکی سەرتاسەری و جەماوەری هێزی 
پێشمەرگەی کۆمەڵەی دامەزراند و بەم جۆرەش 
ئەو بۆشاییە گرینگەی پر کردەوە.هەر لە درێژەی 
قسەکانیدا ئاماژەی بەوەدا کە هێزی پێشمەرگەی 
خەباتکاری  هەم  ورەوا  دروست  بە  زۆر  کۆمەڵە 
راستەقینەی دەستبەرکردنی مافە نەتەوایەتییەکانی 

گەلی کورد و،هەم پاڵپشت وجەنگاوەری دیفاع لە 
مافی کرێکاران وزەحمەتکێشانی کوردستان بووە.

هاورێ نەوید باسی لەوە کرد کە هەموو کوردستان 
پێشمەرگەی  هێزی  کە  دەدەن  ئەوە  شاهیدی 
لە  هێز  هاوسەنگیی  ئەوەیکە  سەرەرای  کۆمەڵە 
رووی نیزامی وچەکوچۆڵەوە لە بەرژەوەندی هێزی 
وناوچەیەک  شوێن  هەر  لە  بوو،بەاڵم  داگیرکەدا 
تەنانەت بنکەیەکی بچووکیشی بووبێ بە بێ شەر 
وبەرگری وقوربانی دان چۆڵی نەکردووە وئەوەش 
باشترین بەڵگەیە کە هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە 

پارێزەری بەست بە بەستی خاکی نێشمانە.
لەبەرچاوگرتنی  بە  و  ئێران  دۆخی  بە  سەبارەت 
شانۆگەری  رابردوودا  رۆژی  چەند  لە  ئەوەیکە 
نەوید  بەرێوەچووە،هاورێ  ئێران  هەڵبژاردنەکانی 
ئاماژەی بەوە کرد ئێستا کۆماری ئیسالمی زیاتر 
لە هەموو کاتێک لە ناو جەماوەردا پێگەی الوازە 
الیەن  لە  شانۆگەرییە  ئەم  بەرینی  وبایکۆتی 
نەبوونی  بەڵگەی  وکوردستانەوە  ئێران  خەڵکی 
پێگەی جەماوەری ئەم رژیمەیە.لە بابەت پێگەی 
نەوید  هاورێ  ئیسالمییە  کۆماری  نێونەتەوەیی 
بەرژەوەندییەکانی  لەوە کرد کە هەرچەند  باسی 
دەوڵەتانی  نادا  رێگە  سەرمایەداری  سیستمی 
رۆژئاوایی بەرامبەر بە ئێران هەڵوێستی ئەوتۆیان 
هەبێ،بەاڵم وێناچێ کۆماری ئیسالمی بتوانێ بەو 
ئاسانییە گرفتەکانی لەگەڵ دنیای دەرەوە چارەسەر 
بکا و چاوەڕوان دەکرێ بەرەو تەریککەوتنەوەی زیاتر 

دەتوانێ  بارۆدۆخە  ئەم  کۆی  وتی  درێژەدا  بچێ.لە 
رووداوی چاوەراننەکراو بێنێتە پێشێ و گرینگە هێزی 

پێشمەرگەی کۆمەڵە بۆ هەر ئەگەرێک ئامادە بێ.
و  ژیان  لە  نەوید،کورتەیەک  هاورێ  قسەکانی  پاش 
خەباتی هاورێ سەعیدی موعینی لە الیەن هاورێ نارین 
کەریمی بەرێوەبەری مەراسمەکە خوێندرایەوە ودواتر 

هاورێ رێبازی تورجان پارچە هوونراوەیەکی پێشکەش 
بە ئامادەبووان کرد.

ئەم رێورەسمە بە باڵوکردنەوەی کۆمەڵێک سروودی 
شۆرشگێرانە کۆتایی هات.

لە ناوەندی سەرکردایەتی کۆمەڵە،
رێورەسمی رێزگرتن لە رۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە بەرێوە چوو.


