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سهروتار

لەزەرە و زیانی سیالوی ئیران کی تاوانباره؟

بارانی بە خوڕ زۆربەی ئوســتانەکانی 
ئێرانــی گرتــەوە و ســێاڵو لــە بەشــێکی 
و  گیانــی  زیانــی  ئێــران  زۆری 
بــووە.  بەشــوێنەوە  بەرینــی  وێرانــی 
زیانــە گیانــی و ماڵیەکانــی ســێاڵو 
بــەردەوام بــەرەو زیــاد بوونــە. تــا ئیســتا 
گیانیــان  کــەس  دەیــا  هۆیــەوە  بــەو 
برینــدار  کــەس  ســەدان  لەدەســتداوە، 
بــوون. بــە هــەزاران مــاڵ وێــران بــوون و 
بــە ســەدان هــەزار کــەس دارونەداریــان 
ــە  ــە دەســتداوە. بەریــن تریــن ســێاڵو ل ل
ئوســتانی  واتــە  ســەحرا،  تورکەمــەن 
تریــن  زۆر  کــە  هەســتاوە  گوڵســتان 
بەشــوێنەوە  وێرانــی  و  ماڵــی  زیانــی 
ــە دەروازەی  ــا ل ــە شــیراز، تەنی ــووە. ل ب
شــار ٢٠ کــەس گیانیــان لەدەســتداوە. 
و  زیــان  ڕێــژەی  کــە  ئاشــکرایە 
زیاتــرە  لــەوە  گەلێــک  وێرانیــەکان 
ڕەســمیەدەوڵەتیەکانی  ناوەنــدە  کــە 
ــەراوردی  ــەاڵم ب ــن. ب ــران ڕایدەگەیەن ئێ
ســەرچاوە  ئاســەواری  و  زیانــەکان 
گرتــوو لــەم جــۆرە بــەاڵ سروشــتیانە، 
لــە هەمــوو جێگایــەک بــە شــێوەیەک 
حاکــم  نیزامــی  و  دەوڵەتــەکان  پێــی 
کــە  نیزامێــک  گــۆڕێ.  دێنێتــە 
زیدەخــوازی  و  پەرســتی  قازانــج  بــە 
بــێ ئــەو پــەڕی خــۆی هاوســەنگی 
و  تێکــداوە  جیهانــی  ژینگــەی 
دنیــا  گۆشــەیەکی  لــە  رۆژە  هــەر 
وێرانگەرەکانیــن. دواهاتــە  شــاهیدی 
ســێاڵو وەک بومەلــەرزە و بــورکان و 
سونامی و باهۆز و هیتر کارەساتێکی 
سروشــتیە. بارینــی بارانــی بەخــوڕ لــە 
زۆربــەی ناوچەکانــی دنیــا بــەردەوام 
بــەاڵم  هەیــە،  روودانیــان  ئیمکانــی 
ڕێــژەی زیانەکانــی ســەرچاوە گرتــو 
لێیانــەوە لــە هەمــوو جێگایــەک وەک 
یەک نییە. ئینســانی ســەردەمی ئێمە 
ــرادەی دەســتی  ــێ ئی ــەی ب ــر کۆیل ئیت
سروشــت نییە، بەڵکو توانایی هەوســار 
کردنــی هێــزە سروشــتیەکان و بــەکار 
هێنانیانــی هەیــە لــە خزمــەت گەشــە و 
ــا  ــدا ت ــی خۆی ــی ژیان ــر کردن کامــل ت
ئاســتێکی بەرچــاو. ئەگــەر لــە ئێرانــی 
ژێــر ده ســه اڵتی ڕژیمــە گەندەڵەکانــی 
وەک ڕژیمــی پاشــایەتی و ڕژیمــی 
هەمــوو  ئیســامی،  کۆمــاری 
دەبێتــە  سروشــتی  رووداوێکــی 
کارەســات، هۆکارەکــەی لــە بنەڕەد دا 
نــەک تەنیــا توڕەیــی سروشــت، بەڵکــو 
گرنــگ تــر لــەوە لــە وجــودی نیزامــی 
بگەڕێــی.  بــۆی  دەبــێ  حاکمــدا 
چارهەڵنــە.  بەخــوڕ  بارانــی  ئەگــەر 
بــەاڵم هەســتانی ســێاڵوی وێرانگــەر 
چــار هەڵگــرە. ئەگــەر بوولــەرزە پێشــی 
پێناگیــرێ، دروســت کردنــی بینــای 
قایــم و پتــەو لــە بەرانبــەر بوومەلــەرزەدا 
وەک  واڵتێکــی  لــە  ئیمکانپەزیــرە. 
لــە  بوومەلــەرزە،  لــە  بێجگــە  ئێــران 
سێاڵویشــدا  هەســتانی  نەفســی 
ئینســانی  هــۆکاری  پێــی  شــوێن 
ــە  ــا وەک نموون ــت. ب دەکــری ببیندرێ
ــەی ئوســتانی  ــەم دوایی ســێاڵوەکەی ئ

گوڵســتان هەڵبســەنگێنین کــە کــەم تــا 
زۆرێــک شــاملی باقــی شــوێنە ســێاڵو 
دەبێــت: ئێرانیــش  تــری  لێدراوەکانــی 
یەکــەم، ســێاڵوی تورکەمــەن ســەحرا 
ئوســتانی  نــەدا.  رووی  ناغافــڵ  لــە 
فــارس  ئوســتانی  وەک  گوڵســتان 
ئوســتانانەیە  لــەو  یەکێــک  بــەردەوام 
ــەردەوام ســێاڵوی  ــران کــە ب ــە ئێ کــە ل
ــدا هەڵدەســتێ. بەپێــی ئامارەکانــی  تێ
مەجــود لــە ســاڵی ١٣٧٠ وە تــا ســاڵی 
١٣٩٥ زیاتــر لــە ١٢٠ جــار ســێاڵوی 
ناوچەیــەدا  لــەم  بچــوک  و  گــەورە 
ــە ســاڵی ١٣٨٠ وێرانگــەر  ــداوە. ل رووی
لــە   ٢٠٠١ ســاڵی  ســێاڵوی  تریــن 
لــەو  لــەم ئوســتانەدا روویــدا.  دنیــادا 
هــەزار   ٥ لــە  زیاتــر  ســێاڵو  ســاڵەدا 
کیلۆمیتــری چوارگۆشــەی گرتــەوە 
گیانیــان  کــەس   ٥٠٠ لــە  زیاتــر  و 
 ١٣٩٦ ســاڵی  لــە  دەســتدا.  لــە 
کارناســی  قۆناغــی  خوێندکارێکــی 
نووســینی  بــە  بوشــەهر،  زانکــۆ  لــە 
ــەم  ــە نەشــریەی زانســتی ئ وتارێــک ل
ــە هەڵســەنگاندنێکی ورد  ــەدا ب زانکۆی
و کارناسانە،" گورگان روودی" وەک 
یەکێــک لــە گرنــگ تریــن هــۆكاری 
ئوســتانی  لــە  ســێاڵو  هەســتانی 
کەوتنــە  ئــەو  ناوبردبــوو.  گوڵســتان 
ــاق قــەاڵ ی دوو  ــاوی شــاری ئ ــر ئ ژێ
ســاڵ لــەوە پێــش بــە هەڵســەنگاندنێکی 
ــەرداری، پێــش بینــی  دەقیــق نەخشــە ب
ئێســتا  کــە  کارەســاتێک  کردبــوو، 
و  ئەزمــون  گشــتە  بــەم  روویــداوە. 
زانیاریــەوە کــە لەم بــوارەدا بوونی هەیە 
نــەک  ســەحرا  تورکەمــەن  ســێاڵوی 
نەدەبــوو لــە ناغافــل روو بــدات بەڵکــو 
دەکــرا کۆنترۆڵیــش بکرابــا. ئەگــەر 
بابەتــە  ئــەم  بــۆ  پێویســت  بودجــەی 
تەرخــان بکرایــە، دەکــرا پرۆژەگه لێكــی 
بــەردەوام و مانــدگار بــۆ چارەســەری 
ئوســتانە  ئــەم  گرفتــی  هەتاهەتایــی 
ســێاڵودا  ڕێــی  کەوتنــە  بــواری  لــە 
جێبه جــێ بكــرێ. بــەم جــۆرە بارانــی 
زۆر نــەک مــه رگ و وێرانــی، بەڵکــو 
دەهــات. لەگەڵــدا  ئاوەدانــی  و  ئــاو 
ئوســتانی  لــە  ســێاڵو  دووهــەم، 
نەبــوو.  چارهەڵنەگــر  گوڵســتان 
نیشــانی  کارناســانە  توێژینــەوەی 
بوونــی  وێــران  کــە  ئــەدات 
گوڵســتان  ئوســتانی  دارســتانەکانی 
لــە  یەکێــک  خــاک  شــۆرانەوەی  و 
روودانــی  ســەرەکیەکانی  هــۆکارە 
ئەســتانەن.  لــەم  بــەردەوام  ســێاڵوی 

حاڵەتەکــەدا  هــەردووک  لــە  بــەاڵم 
قازانــج  ســەرمایەدارانی  پێــی  شــوێن 
پەرســت و دەزگا ئیدارییــە گەندەڵــەکان 
دەبیندرێــن. جەنگــەڵ خــۆری، وێــران 
هەڵپوروکانــی  ژینگــە،  کردنــی 
خــاک، کە لــە زومڕەی هۆکارەکانی 
هەســتانی ســێاڵون، بەگشــتی لە الیەن 
تۆڕەکانــی مافیایــی ئابــووری ســەربە 
ناوەنــدە دەوڵەتیەکانــەوە بەڕێوەچــوون.
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بزوتنەوەی »جومعەکان« بۆ داهاتو

په یامی کومیته ی ناوه ندی کومه له به بونه ی سالی تازه ی هه تاویه وه
لــە ئاکامــی بڕینــەوەی بــێ بەرنامــەی 
بــە  دارســتانەکان  بوونــی  دارەکان، 
بــوون و  نیشــتەجی  ناوچــەی  ویــا و 
ســپای  بــە  ســەر  ئابــووری  ناوەنــدی 
پاســداران و باقــی بونگاکانــی تــر، ئــەو 
ئاگــر کەوتنەوانــەی کــە هەوڵێکیــش 
لــە  نادرێــت،  کوژاندنەوەیــان  بــۆ 
ــارەی  ــردودا قەب ــاڵی ڕاب ــاوەی ٤٠ س م
بــۆ  ناوچەیــەی  ئــەم  دارســتانەکانی 
ــی  ــداری ب ــەوە. ئاژەڵ نیــوە کــەم کردۆت
هەڵپروکانــی  هــۆی  بۆتــە  بەرنامــە 
خــاک و پــڕ بوونــی ئاوبەنــدەکان لــە 
رێژبوونــی  كــه  ســه ر  و  لیتــە  و  قــوڕ 
ســێهەم،  بــووه .  به شــوینه وه   ســه ده كان 
گەنــدەڵ،  و  بێتوانــا  مودیریەتــی 
دەمــودەزگای  بوونــی  ئاکامــی  لــە 
بروکراتیــک و گەندەڵــدا، نەتەنیــا هیچ 
بەرنامەیەکــی لــە پێشــیان بــۆ بەرەو روو 
بوونــەوە لەگــەڵ ئــەم جــۆرە رووداوانــەدا 

گەرماوگەرمــی  لــە  بەڵکــو  نییــە، 
نــە  دەزگایانــە  ئــەم  رووداوەکەشــدا 
خۆیــان کارێکــی ئەوتــۆ ئەنجــام ئــەدەن 
ــدە  ــی ناوەن ــەدەن یارمەت ــازە ئ ــە ئیج و ن
هاســانی  بــە  خەڵکیــەکان  مەدەنیــە 
بگاتــە  ڕێکخــراو  شــێوەیەکی  بــە  و 
دەســت ســەدەمە دیتــوان. هــەر ئیســتا 
بــە ســەدان هــەزار کــەس لــە شــوێنە 
گیــرۆدەی  ئێــران  جۆرەکانــی  جــۆراو 
ســێاڵو و ئاســەوارەکانین. دەوڵەتێــک 
کــە خــۆی بــە خاوەنــی یەکێــک لــە 
جەنگیەکانــی  ماشــێنە  تریــن  بەریــن 
ــەک  ــە ی ــر ل ــێ و زیات ــە دەزان ناوچەک
ڕێکخــراوی  هێــزی  کــەس  ملیــۆن 
نیزامــی هەیــە، هەنگاوێکــی کاریگــەر 
بــەم خەڵکــە  یارمەتــی گەیانــدن  بــۆ 
نــادات. ئەنجــام  دیتــوە  ســەدەمە 
ئێــران،  لــە سەرتاســەری  ئێســتا  هــەر 
دژواری  بارودۆخــی  ســەرەڕای 

یارمەتیــە  شــه پۆلی  ئابــووری، 
ســێاو  ناوچــە  بــەرەو  جەماوەریــەکان 
بــەاڵم  ڕێــدان،  لــە  لێــدراوەکان 
بەدڵــی  تەنیــا  نــە  حەرەکەتــە  ئــەم 
کاربەدەســتانی ڕژیم نییە بەڵکو وەک 
دڕکێکــە لــە چاویانــدا. نزیــک بــە ٤٠ 
ســاڵ لــەوە پێــش بــوو کــە ٩ کــەس لــە 
نۆینه رانــی خه ڵكــی شــاری ســنه  لــە 
ڕێــگای یارمەتــی گەیاندنــی ئینســانی 
هــه ر بــەم خەڵکــەی تورکەمــەن ســەحرا 
ئــەم  درێــژەی  بەختکــرد.  گیانیــان 
هاوپشــتی  هــۆی  دەبێتــە  ســوننەتانە 
لــە  خەباتکارانــە و سیاســی خەڵــک 
خەبــات و تێکۆشــان لــە دژی ڕژیمــی 
حاکــم. ئــەم ســوننەتە مــرۆڤ دۆســتانە 
لیبگیــرێ  ڕیــزی  دەبــێ  جەماوەریــە 
بکرێــت. پشــتیوانی  گەرمــی  بــە  و 

***

ــد روژی  ــه ل ــه یام ــه و پ ئ
ی یــه کــه مــی خاکەلێــوە 
ــه  ــی کوم ــه لویزیون ــه ت ل
ــه ن هــاوری  ــه الی ــه وه ل ل
لیــزاده  عــه  ئیبراهیــم 
کــرا ش  پیشــکه  وه 

***
كۆمەاڵنی خەڵكی 

كوردستان!
ســاڵی  و  نــەورۆز  هاتنــی 
ــت.  ــرۆز بێ ــێ پی ــان  ل تازەت
ــالی  ــە س ــەی ك ــەو هیوای ب
لــێ  ســالێكی  داهاتــوو 
ــە  ــڕ ل ــی و پ ــە خۆش ــڕ ل پ
ســەركەوتن  و  كامەرانــی 
بــا  هەمومــان.  بــۆ  بــێ 
لــە  و  نــەورۆزەدا  لــەم 
یەكــەم رۆژی ســاڵی نوێــدا 
ــەو  جارێكــی دیكــە یــادی ئ
ــەوە، كە  خوشەویســتانە بكەین
ــاوی وەدی  ــە پین ــان ل گیانی
هێنانــی ئــازادی و دنیایەكی 
باشــتر بۆ ئینســانی چەوســاوە 
و ســتەملێكراودا بەختكــرد. 
و  خۆراگــری  ستایشــی 
بنەماڵــە  گەورەیــی  دڵ 
دەكەیــن.. ئازیزەكانیــان 
! ن ا یــز ز ئا
لــە  ئەمســاڵ  نــەورۆزی 
قەیــران  كــە  كاتێكدایــە 
و شــپرزەیی ئابــووری لــە 
دەســەاڵتی   ژێــر  ئیرانــی 
ئیســامی  كۆمــاری 
بەوپــەڕی خــۆی گەیشــتووە 
لــە  زۆرێــك  ســفرەی   .
بنەمالــەكان خالیــە و گرانــی 
پــێ  تەنگــی  نــەداری  و 
رژیمــە  ئــەو  هەلچنیــون. 
هیــچ رێگاچارەیەكــی بــۆ 
ــە  ــەم قەیران ــوون ل دەربازب
هــەر  بــەالم  نییــە.  پــێ 
ــە  ــەو قەیران ــن ئ وەك دەبین
ــۆی  ــە ه ــەر نەبۆت ــەك ه ن
ــەرج  ــەوەی خ ــەم كردن ك
و مەســرەفی بــە لێشــاوی 
ــی  ــیج و هیزەكان ــپا و بەس س
ــەك  ــی و ئەمنیەتی،ن جاسوس
دابەزینــی  نەبۆەتــە  هــەر 
ئاســتی ژیانــی دەســت و 
پێوەندەكانــی ئــەو رژیمــە و 
ــی  ســەروەت كەلەكــە كردن
ــەك  ــەو رژیمــە، ن ســەرانی ئ
ــەوەی  ــە كەبون ــەر نەبۆەت ه
گەندەلــی و رادەی تــاالن و 
بــڕو،  بەلكــوو  باری قورســی 
ــە  ــەی  خراوەت ــەم قەیران ئ
ســەر شــانی خەڵكــی هــەژار 
ژیــان   . داهــات  كــەم  و 
زۆربــەی  بەڕێچوونــی  و 
ــەو  ــی ئ ــەرەزۆری خەڵك ه
واڵتــە لــە هەمــوو الیەكــەوە 
فشــار.  ژێــر  كەوتووەتــە 
ناوەنــدی  هــەزاران  بــە 
و  گــەورە  بەرهەمهێنانــی 
بــە  و  داخــراون  بچــوك 
ــە  ــە ب ــكاری دیك ــۆن بێ ملی
ئــەو  بێكارانــی  رێــژەی 
واڵتــە زیــاد بــوون. ئــەو 
هێشــتا  كــە  كرێكارانــەش 
ــراوە،  ــان دانەخ ناوەندەكانی
حەقدەســتەكانیان لــە كاتــی 
و  نــادرێ  پــێ  خۆیــدا 
لەگــەڵ هــەژاری ونــەداری 

نــەرم  پەنجــە  و  دەســت 
ــوەی  ــە نی ــر ل دەكــەن. زیات
لــە  ئــەو واڵتــە  خەڵكــی 
هەژاریــدان  هێڵــی  ژێــر 
و بــە ناچــار وازیــان لــە 
دابیــن كردنــی زۆرێــك لــە 
ــەرەتاییەكانی  ــتیە س پێداویس
ــەوەی  ــاوە. ئ ــیان هێن ژیانیش
ئــەو  خۆشــحالیە  جێــگای 
واقعیەتیەیــە كــە لــە هەمــان 
ــك  ــاوەری خەل ــدا جەم كات
بارودۆخــە  بــەم  بەرانبــەر 
و  دانەنەوانــدۆە  ســەریان 
خەباتــی  نیــن.  بێدەنــگ 
كرێــكاری و خــۆ پێشــاندانی 
ســەر  لــە  جەمــاوەری 
ســالێك  لــە  شــەقامەكان 
بــێ  بــەرەوە  لەمــەوە 
پســانەوە لــە ئــارادا بــۆە. 
ــە  ــەم حەرەكەتەجەماوەریان ئ
شــەرعیەت،  هــەر  نــەك 

دەســەاڵتی  بەلكــوو 
ئیسامیشــیان  كۆمــاری 
پرســیار. ژێــر  بردۆەتــە 
ئــەو  پێگــەی  و  جیگــەو 
ناوچەكەشــدا  لــە  رژیمــە 
ــۆە.  ئەگــەر رۆژێــك  ــژ ب لێ
ڕژیمــە  ئــەم  رۆژان  لــە 
ــەوەی خــۆی  ــی مان زەمانەت
كــردن  دخاڵــەت  لــە 
ناوچەكــەدا  واڵتانــی  لــە 
ــەو  دەدیتــەوە، ئیســتا هــەر ئ
سیاســەتە  بۆتە خاڵی الوازی.  
فریوكاریەكانــی كاریگەرییان 
نییــە و كۆمەالنــی خەلــك لە 
ــینیش  ــلمان نش ــی موس واڵتان
لێــی بێزاربــوون.  هەمــوو 
ئــەو راســتیانە ئەوەمــان پــێ 
دەڵێــن كــە دەســەاڵتدارانی 

ئەمــڕۆی ئێــران ئیتــر ناتوانن 
بــە شــێوەی جــاران درێــژە 
خۆیــان  دەســەاڵتی  بــە 
بــدەن. ئێســتا پرســیار ئەوەیە 
ئایــا لــە وەهــا بارودۆخێكــدا 
خەڵكــی  كۆمەاڵنــی 
چەوســاوە و ســتەملێكراو لــە 
ــەاڵتی  ــە دەس ــە ل ــران ك ئێ
وەگیــان  رژیمــە  ئــەو 
رێگــە  وا  هــەر  هاتــوون، 
دەدەن كــە بەرهەمــی رەنج 
و كاریــان بــە تــااڵن بــڕوات 
و بەمجــۆرە گیــان و ژیانیــان 
لــە ژێــر بــاری ئــەم هەمووە 
دەســتدرێژییە  و  ســتەم 
بتوێتــەوە؟ وردە  وردە 
ئێســتا كــە دەســەاڵتداران 
ناتوانــن بــە شــێوەی جــاران 
ئایــا  بكــەن،  حكومــەت 
كۆمەاڵنــی خەڵكــی بێبەشــی 
ــەروا  ــەوێ ه ــران دەیانه ئێ

ــن  ــاران بژی ــێوەی ج ــە ش ب
ــەر دا  ــە س ــان ب و حكومەتی
بكــرێ؟  ئایــا ئــەو ئامادەییــە 
پێكدێنــن  خۆیانــدا  لــە 
ــەو  ــی ئ ــر تەحەمول ــە ئیت ك
ــەن وا كۆماری  دۆزەخە نەك
ــاون؟  ــۆی پێكهێن ــامی ب ئیس
نیشــانەكان  هەمــوو 
دەڵێــن  پــێ  ئەوەمــان 
ــی  ــران پێ ــی ئی ــە كۆمەل ك
ــازەوە..  ــی ت ــە قۆناغێك ناوەت
پیویســتە تایبەتمەندیەكانــی 
ئــەم قۆناغــە نوێیە بناســین و 
بــەو پێیــە خۆمــان بــۆ وەاڵم 
دانــەوە بــە پێویســتیەكانی 
ئــەم قۆناغــە ئامــادە بكەیــن.  
ســەرانی  كۆمــاری ئیســامی 
كــە  دەزانــن  باشــی  بــە 

ئێــران  كرێــكاری  چینــی 
لــە چ تواناییــەك بــۆ ئیفلیــج 
ــووری  ــی چەرخــی ئاب كردن
بەهرەمەنــدە؛  واڵتــە  ئــەو 
دڵــی  لــە  كــە  دەزانــن 
ژنانــی ئــەو واڵتــەدا چ گــرو 
تینێــك بــۆ رزگاری چــرۆی 
كــە  دەزانــن  كــردۆە؛ 
ــە  ــەم واڵت ــی ئ ــەوەی نوێ ن
لــە چ ئاســتێكدا بەرانبــەر 
بەرانبــەر  و  رژیمــە  بــەم 
ــی  ــوونەت و فەرهەنگ ــە س ب
ی  نە ســتا ە ر پە نە كۆ
لــە  دەكــەن؛  موقاومــەت 
تواناییەكانــی بزووتنــەوەی 
خەڵكــی  شۆڕشــگێڕانەی 
ئــاگادارن.  كوردســتان 
بەرانبــەر بــە هەمــووی ئــەم 
زەرفیەتــە خەباتكارانەیــەی 
كــە لــەم واڵتــەدا پنگــی 
ــەم رژیمــە  ــەوە، ئ خواردوەت

تەنیــا ئامرازێــك كــە لــە 
زەبــر  دایــە،  بەردەســتی 
كــە  نواندنــە،  زەنــگ  و 
زۆر  رژیمیــش   و  ئیــوە 
دەزانــن  ئــەوە  بــاش 
كــە ئەمــەش لــە مــاوەی 
رابــردوودا  ســاڵی  یــەك 
ئــەم  خەڵكــی  نەیتوانیــوە 
واڵتــە چاوترســێن بــكات.
بــێ گومــان كرێــكاران كــە 
قورســایی بــاری قەیرانــی 
ئێــران  ئێســتای  ئابــووری 
بــە ســەر شــانی ئەوانــدا 
ژێــر  لــە  و  دەشــكێتەوە 
ــن،  ــدا دەژی ــی هەژاری هێل
ــەو هەلومەرجــە  ــلیمی ئ تەس
بــە  نابــن كــە  زالمانەیــە 
ســەپێندراوە  ســەریاندا 

رێكخــراو  بــەرەو  و 
یەكگرتوویــی  و  بــوون 
هەڵدەگــرن. هەنــگاو 
 ئــەو تورەییــەی كــە لــە 
ــەدا  ــە واڵت ــی ئ ــی ژنان ناخ
رژیمــی  بــە  بەرانبــەر 
پارێــزەری  كــە  ئیســامی 
رواڵەتــی  دزێوتریــن 
رەگەزیــە،  ستەمكێشــی 
خواردۆتــەوە،  پنگــی 
یەكســانیخوازی  هێــزی 
بــە  كۆمەڵگایــەدا  لــەو 
دەكات.  تــر  گوڕوتیــن 
كــە  واڵتــە  ئــەو  الوانــی 
ســاڵەكانی  بەنرختریــن 
تەمەنیــان پــڕە لــە نیگەرانــی 
داهاتــووی  بــە  بەرانبــەر 
ناروونیــان و لە خۆشــیەكانی 
ئــەم دەورەیــەی ژیانیــان 
تــر  جەســورانە  بێبەشــن، 
دێنــە مەیــدان تــا مافــی 

ســەرەتایی  خــوراوی 
لــە  خویــان  ئینســانی  و 
رژیمــە  ئــەو  گــەروی 
دەربكێشــن و ئاســۆی ژیانــی 
ــەوە. ــان روون كەن دوارۆژی
خەڵكــی  كۆمەالنــی   
دەرس  بــە  كوردســتان 
وەرگرتــن لــە ئەزموونــی 
40 ســالەی خەباتــی بــێ 
لــە  زیاتــر  پســانەوەیان 
رادیــكال  هیــزی  دەوری 
كۆدەبنــەوە. پێشــڕەو  و 
  ئەوانە هەمووی چاوەروانی 
ــاڵی  ــۆ س ــە ب ــوای ئێم و هی
ــە  ــوێ ب ــاڵی ن ــا س ــن. ب نوێ
وشــیاری و رێكخــراوی و بــە 
یەكدەنگییەكــی بەهێزتــرەوە 
بكەیــن بــە ســاڵی بــەرەو 

و  زۆرتــر  چوونــی  پێــش 
ســەركەوتنی گەورە بە ســەر 
ــتی  ــەی كۆنەپەرەس دێوەزم
ــتەمكاریدا. و چەوسانەوە و س
هــەر كرێكارێكی چەوســاوە، 
هــەر ئینســانێكی ئازادیخــواز، 
ــر ســتەمی  ــانێكی ژێ هەرئینس
ــی  ــەر ژنێك ــی ، ه نەتەوایەت
هــەر  یەكســانی،  تینــوی 
ــۆی  ــای ئاس ــی  خولی الوێك
و  رۆشــنبیر  هــەر  روون، 
ــیار،  ــی بەرپرس هونەرمەندێك
ــانی  ــگای ئینس ــێ جێ دەتوان
ســتراتێژی  لــە  خــۆی 
ــتاندا  ــە كوردوس ــە ل كۆمەل
ببینێتــەوە. بــەو هیوایــەی 
كــە ســاڵی تــازە، ســالی 
هەنــگاوی  هەلگرتنــی 
ــاوی  ــە پێن ــت ل ــەورە بێ گ
بەدیهێنانــی ئەو ســتراتێژەدا..
تێكۆشــەر  هاوڕێیانــی   
واڵت! نــاوەوەی  لــە 
لێبراوانــەی  هەڵســووڕانی 
ئێــوە كــە لــە ژێر دەســەاڵتی 
دزێوتریــن  لــە  یەكێــك 
دیكتاتــۆری  رژێمەكانــی 
ئــەم ســەردەمەدا بــە وریایی 
بەرێــوە دەچــێ، بــەردی 
بــەرەو  زامنــی  و  بناغــە 
پێــش وچوونــی سیاســەت 
ــوە  ــە. ئێ ــازی كۆمەلەی و رێب
هەوێنــی خۆگرتنــی خەباتی 
كۆمەاڵنــی تینــووی ئــازادی 
ــا بــە  و ژیانــی ئاســوودەن. ب
خەباتــی هەموومــان ئــەم 
ــر و  ــی خێرات ــە هەرچ رەوت
پتەوتــر بــەرەو پێــش بەرین. 
بــا لــە ســەرەتای ســاڵی 
ــەورۆزدا،  ــی ن ــوێ و جەژن ن
ــێ  ــی ب ــۆ خەبات بەڵێنیمــان ب
راڕایــی و لێبڕاوانــە لــە پێناو 
ــی  ــی گیانبەختكردووان ئاوات
ســەربەرزمان، لــە پێنــاوی 
یەكگرتوویــی  پاراســتنی 
دووپــات  ریزكانمــان، 
لــەو  رێپێــوان  كەینــەوە. 
ئاســۆی  بــەرەو  رێگایــەدا 
روون، زەمانەتــی دوارۆژی 
ســەرچاوەی  و  رزگاری 
و  هیــوا  لــە  پــڕ  ژیانــی 
شــادی هــەر ئەمرۆشــمانە. 
پێكــەوە،  هەمــووان  بــا 
دەســت لــە نــاو دەســتی 
ــن. ــە ببڕی ــەو رێگەی ــەك، ئ ی

جارێكی دیكە نەورۆز و 
ساڵی تازەتان لێ پیرۆز بێت.

***
هەموو نیشانەكان 
ئەوەمان پێ دەڵێن 

كە كۆمەلی ئیران پێی 
ناوەتە قۆناغێكی تازەوە.. 

پیویستە 
تایبەتمەندیەكانی ئەم 
قۆناغە نوێیە بناسین و 

بەو پێیە خۆمان بۆ وەاڵم 
دانەوە بە پێویستیەكانی 

ئەم قۆناغە ئامادە 
بكەین.  

دەیــان هــەزار دانــش ئامــوز لــە 
سەرتاســەری دنیا رۆژی هەینی 
سیاســەتە  بــە  ناڕەزایەتــی  لــە 
ناوچەییــەکان بــە جێــگای ئامادە 
بوون لەســەر کاســەکانی دەرس، 
شــەقامەکانیان داگیــر کــرد. بــە 
ڕاشــکاوی دەکــرێ بڵێیــن کــە 
مانگرتنــە  تریــن  گــەورە  ئەمــە 
بــۆ دیفــاع لــە ژینگــە کــە لــە 

داوە. مێــژوودا رووی 
رۆژانــی  کــە  مانگــە  چەندیــن 
هەینــی قوتابیــان لــە زیاتــر لــە 
بزوتنــەوەی  دنیــا  واڵتــی  ســەد 
داکۆکــی لــە داهاتــوی خۆیــان 
ــا  ــوی دنی ــە داهات ــاع ل ــۆ دیف و ب
ڕێکخســتوە. کاتێــک کــە چەند 
مانــگ لەوەپێــش بــۆ یەکــەم جــار 
قوتابیەکــی ســوئیدی بەنــاوی" 
ــۆ  ــگای چــوون ب ــە جێ ــل" ب لیونێ
لەگــەڵ  دەرس  کاســی  ســەر 
ژمارەیــەک لە هاوکاســیەکانی 
سیاســەتە  بــە  ناڕەزایەتــی  لــە 
ئیقلیمیەکانــی دەوڵەتانــی دنیــا 
دەســتیان دایــە کۆبوونەوەیەکــی 
کەســی  چەنــد  ناڕەزایەتــی 
ســوئید،  پارلمانــی  بــەردەم  لــە 
کەســێک  دژواری  بــە  ڕەنگــە 
دەیتوانــی بیــر لــەوە بکاتــەوە کــە 
ئــەم کۆبوونــەوە چەنــد کەســیە 
زەمانێکــی ئه وتــۆی نەوێــت تــا 
ببێتــە بزوتنەوەیەکــی جیهانــی. 
ئــەم  خێرایــی  بــە  پەرەســەندنی 
پرســیارەی  ئــەم  بزوتنەوەیــە 
هێنایــه  گــۆرێ کــە ئایــا لەگــەڵ 
بزوتنەوەیەکــی  دەســتپیکی 
جیهانــی الوان بــەرەو روویــن. لــە 
ڕاســتیدا لە ســەر تاســەری دنیادا 
لــە نیۆیۆرکــەوە تــا ڕیودۆژانیــرۆ 
ژوهانــس  تــا  برلینــەوە  لــە 
تــا  بەمبەئیــەوە  لــە  بــۆرگ، 
ســیدنی و لــە چینــەوە تــا بریزیــل 
بــە ســەدان هــەزار قوتابــی ئێســتا 
ــاوی"  ــر ن ــە بزوتنەوەیــەک لەژێ ب
هەینیــەکان بــۆ داهاتو" مەیدان و 
خیابانــی شــارەگەرەکانی دنیایــان 
ناڕەزایەتــی  شــانۆی  کردۆتــە 
خۆیــان. ئــەوان روو بــە دەوڵەتانــی 

ــوە  ــن کــە" ئێ ــەرمایەداری دەڵێ س
و  ئێمــە  داهاتــوی  خەریکــن 
پێشــێل دەکــەن."  منداڵەکانمــان 
هه ســاره یه كی  دەڵێــن"  ئــەوان 
بچیــن".  بــۆی  نییــە  ترمــان 
پێچەوانــەی  بــە  قوتابیانــە  ئــەم 
ســەرمایەداری  دەوڵەتانــی 
کاربەدەســتانی  وەک  کــە 
هیــچ  دەجوڵێنــەوە  ســەرمایە 
لــە  قازانجێکیــان  چەشــنە 
ژینگــەدا  کردنــی  نابــوود 
خاوەنانــی  بــۆ  ئەگــەر  نییــە، 

ئەتۆمیــەکان،  رئاکتــۆرە 
بەرهەمهێنــان  بۆنگاکانــی 
بــە  بەرهەمهێنەرانــی  ماشــێن، 
میلیــارد تــۆن پاســتیک، لەنێــو 
بردنــی دارســتانە سروشــتیەکان، 
وەزەی  بەرهەمهێنەرانــی 
ســه ره كی  ئامانجــی  فوســیلی 
بــەاڵم  قازانجــه ،  بوونــی  زیــاد 
قوتابیانــە  ئــەم  دڵەڕاوکێــی 
لەنێــو چوونــی ژینگــه ی گــۆی 
زەویــە کــە دەبــێ تییــدا بژیــن. 
شــارانەی  ئــەو  له ناوچوونــی 
ئــەم  درێــژەی  لەئەگــەری  کــە 
ئــاو.  ژێــر  دەچنــە  بارودۆخــەدا 
ــەو  ــەبارەت ب ــەوان س ــی ئ نیگەران

روو  بــەردەوام  کــە  باهۆزانەیــە 
ــدا  ــە کۆتایی ــن و ل ــاد بوون ــە زی ل
ــە وشــکە ســاڵی و  ــان ل نیگەرانی
قاتوقــڕی بــە تایبــەت لــەو بەشــە 
لــە دنیادایــە کــە دەورێکــی لــە 
نابــوود کردنــی ژینگــەدا نەبــووە 
ــەاڵم قوربانیانــی شــەڕ لەگــەڵ  ب

ســەرمایەدارانن. سروشــتی 
پێــش  لــەوە  حەفتــە  دوو 
نه تــه وه   ڕێكخــراوی 
یه كگرتــووه كان لەســەر بنەمــای 
ڕایگەیانــد  توێژینەوەیــەک 

به ڕێوه بردنــی  تەنانــەت  کــە 
ئیقلیمــی  پەیمانــی  بەتەواوەتــی 
بــەرز  بــە  بــەر  ناتوانــێ  پاریــس 
بوونــەوەی ٣ تــا ٥ پلــه ی گەرمــا 
بگرێــت.  شــیمال  قوتبــی  لــە 
 ٢٣ مــاڕس،  ی   ١٤ رۆژی 
ی مانگــی ڕەشــەمە شــکایەت 
دەوڵەتــی  لــەدژی  نامەیــەک 
ناکافــی  بــواری  لــە  فەڕانســە 
ژینگەییــەکان  کــردارە  بوونــی 
ــە ٢ ملیــۆن  ــر ل ــە ئیمــزای زیات ب
دادگا  پێشکەشــی  کــەس 
شــکایەتە  ئــەم  عەینــی  کــرا. 
لــە ئاڵمــان چەنــد مانــگ لــەوە 
بــااڵ.  دادگای  درابــووە  پێــش 

شــکایەتە  ئــەم  هولەنــد  لــە 
ــۆوە و  ــەرەو رووی ســەرکەوتن ب ب
ــدی ناچــار کــرد  دەوڵەتــی هولەن
ــەردی  ــۆرە ب ــا چاالکــی ڕئاکت ت
خەڵوزەکانــی بــە جێــگای ســاڵی 
٢٠٢٤ هــەر ئەمســاڵ رابگرێــت.

لــە  بەشــداران  کــە  سروشــتیە 
دیفــاع  قوتابیانــی  بزوتنــەوەی 
هەمــوو  وەک  ژینگــە  لــە 
کۆمەاڵیەتــی  بزوتنەوەیەکــی 
تــر بیــر و بۆچوونــی جیاوازیــان 
ڕێگاچــارەی  بــە  ســەبارەت 

زەوی  گــۆی  کردنــی  ڕزگار 
دەتوانــن  کەســانێک  هەیــە. 
ئــەم گومانەیــان  ئەوانــدا  لەنێــو 
بەنــاو"  دەکــرێ  کــە  هەبێــت 
بــەدی  ســەوز"  ســەرمایەداری 
بێنــن و کەســانێکیش هــەن کــە 
دەڵێــن ڕێــگا چــارە لــە گۆڕینــی 
سیســتمی ئێســتادایە. ئەوەیکــە 
بزوتنەوانــەی  ئــەو  هەمــوو  لــە 
لــەم جــۆرەدا پرســیاری سیســتمی 
ــی ئێســتا  ــووری- کۆمەاڵیەت ئاب
تــەرح دەکرێــت، کێشــەیەکە کــە 
لــە بــەر دەم هەمــوو هێــزە چــەپ 
و کۆمۆنیســتەکانی دنیــا دایــە. 
ڕزگار  پرســیاری  راســتیدا  لــە 

پرســیارێکە  ژینگــە  کردنــی 
خۆیــدا  ناوەرۆکــی  لــە  کــە 
بابەتــی بەرابــەری لــە بەرانبــەر 
گــۆڕێ.  دێنێتــە  بەهرەکێشــیدا 
ئەگــەر چەپــی جیهانــی دەڵــێ 
ــی  ــی ژیان ــوو الیەنەکان ــۆ هەم ب
هەیــە  خــۆی  بەدیلــی  ئینســان 
لــە  نابــێ  و  ناکــرێ  کەوایــە 
بەرانبــەر نابــوود بوونــی ژینگــەدا 
تماشــاچی بێــت. بابەتی ناوەندی 
لێرەشــدا ئەوەیــە کــە پاراســتنی 
پێوەندیەکــی  زەوی  گــۆی 
پرســیاری  لەگــەڵ  چڕوپــڕی 
ئــەم  هەیــە.  ئابووریــدا  نەزمــی 
نەزمــە ئابووریــە یــان دەبــێ لــە 
ــان  ــت و ی خزمــەت ســەرمایەدا بێ

ئینســاندا. خزمــەت  لــە 
ئەگەر قەرار بیت کە بەشەریەت 
لــە ئاشــتیدا بژیــت، ئەگــەر قــەرار 
بیــت کــە هــەژاری ئینســانەکان 
مێژوویــی،  بابەتێکــی  ببێتــە 
ــەرارە ئینســانێکی کــە  ئەگــەر ق
لــە بنگادێــش و یــان گتیوەکانی 
دەژیــت  ئەفریقاییــدا  واڵتانــی 
لــە  کــە  ئینســانێک  لەگــەڵ 
کۆمەڵــگا  تریــن  پێشــکەوتو 
نیشــتە  ســەرمایرداریەکاندا 
یەکســان  شــێوەیەکی  بــە  جێــن 
دنیایــە  ئــەم  نێعمەتەکانــی  لــە 
دەبــێ  بــن، کەوایــە  بەهرەمەنــد 
بــه م  روون  و  دروســت  واڵمــی 
ئــه م  كــه   بدرێتــه وه   پرســیاره  
ده ســتی  له ســه ر  گۆرانكاریانــه  
كۆمه اڵیه تــی  چینــی  كام 
پاراســتنی  ده بێــت؟  جێبه جــێ 
کێشــی  بەهــرە  و  سروشــت 
له گــه ڵ نیزامــی ســەرمایەدرانەدا 
ئابووریــە  نەزمــە  ئــەم  ناته بــان. 
کــە لەســەر بنەمــای دەرهێنانــی 
وەرزەی  زیاتــری  هەرچــی 
بنەمــای  ســەر  لــە  فوســیلی 
و  ئەتۆمیــەکان  ڕیئاکتــوۆرە 
خزمــەت  لــە  و  خەڵــوز  بــەردی 
زیــاد بوونــی ئەرزشــی ســه هامی 
بنیــاد  زەبەالحــدا  ئینحســاراتی 
ئــەم  کردنــی  دەســتەبەر  نــراوە. 
هێــرش  بــە  تەنیــا  ئامانجانــە 

ــردن بۆســەر سروشــت مویه ســه ر  ب
هێرشــە  ئــەم  ئاکامــی  ده بێــت. 
ئــەو شــەڕانەیە کــە بــۆ ســوڵتە 
ــوون بەســەر ســەرچاوەی  و زاڵ ب
وەزدا بەڕێوەدەچــن. کــە گــۆی 
ــی  ــە جیهان ــە ئاکامــی ب زه وی ل
گوندێــک،  بۆتــە  بوونــەوە 
ناکریــت لــەم ئاواییــە بــە جیهانــی 
بەســەر  بەشــێکی  کــە  بــووەدا 
ــە  ــووە، ب ــدا زاڵ ب بەشــەکەی تری
بەشــێک لــە دەســت ڕەنجەکانــی 
خەریکــی  دیکــە  بەشــەکەی 
و  ســەروەت  کردنــی  کەڵەکــە 
ــە ئاشــتی و  ســامانە، باســێک ل
بکرێــت.  یەکســانی  و  ئــازادی 
ئاشــکرایە نیزامێــک کــە لەســەر 
ــرە کێشــی، لەســەر  بنەمــای بەه
بنەمــای پــەرەدان بــە ناوچــەی 
دامــەزراوە،  ڕقابــەت  و  نفــوز 
بەرژەوەندیەکانــی  ناکرێــت 
پیوانــە  لــە  کاری  داکۆکــی 
ئینســانیەکان بێــت. ئــەم پێوانانــە 
و سیســتمە کــە لــە ناوەرۆکــی 
لــە  یەکتــردا  لەگــەڵ  خۆیانــدا 

ناکۆکیــدان. 
له ڕاســتی دا دیفــاع لــە ژینگــە 
سروشــتدا  لەگــەڵ  ئاشــتی  و 
بابەتێکــی سروشــتییە و ڕاســت 
واڵمــی  ڕوانگەیــەوە  لــەم 
هەمــوو  دەخوازێــت.  چینایەتــی 
خــۆی  واڵمــی  چینێــک 
ئەگــەر  ئەداتــەوە.  بابەتــە  بــەم 
ســەرمایەداران سیاســەتی شــەڕ 
لەگــەڵ سروشــتیان گرتۆتەبــەر، 
سیاســەتی  کومونیســتەکان 
ــان لەســەر بنەمــای ئاشــتی  خۆی
ــن. ــاد ئەنێ لەگــەڵ سروشــتدا بنی

***

ــت و  ــتنی سروش پاراس
ــه ڵ  ــرە کێشــی له گ بەه
ــەرمایەدرانەدا  نیزامی س

ناته بــان.  
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له یادی بومبارانی شیمیائی هه لبجه و گیان به خت کردوانی گوردانی شوان
ســەر لــە بەیانــی رۆژی ٢٧ی رەشــەمەی هەتــاوی١٣٩٧ بــە رەســمی هەمــوو ســاڵە ، مەراســمی رێزگرتــن لــە ٣١میــن ســالیادی گیــان بختكردنــی هاورێیانــی گوردانــی شــوان و ٥ هــەزار 

مروڤــی بێدیفاعــی شــاری هەڵەبجــە لــە مەقــەری ناوەنــدی كۆمەڵــە لــە زڕگوێــزی گــەورە بــە بەشــداری چەنــد واحــد لــە هێــزی پێشــمەرگەی كۆمەڵــە بەرێــوە چــوو.
 هــاورێ »حەســەن رەحمــان پەنــاە« ئەندامــی كومیتــەی ناوەنــدی كۆمەڵــە لــەو مەراســمەدا قسەوباســێكی پێشــكەش كــرد. ئــەوەی بــە ئاگاداریتــان دەگات دەقــی ئــەو قسەوباســەیە كــە بــۆ 

بــاو كردنــەوە لــە گۆڤــاری "پێشــرەو" ئامــادە كــراوە.
هاوڕێیان بەیانیتان باش!

ئەمڕۆ بە ڕەســمی هەموو ســاڵەمان 
لێــرە كۆبووینەتــەوە تــا ڕێــز  بگریــن 
لــە  پۆلێــك  بیــرەوەری  و  یــاد  لــە 
كۆمۆنیســتە ماندویــی نەناســەكانی 
نــاو ڕێزەكانــی كۆمەڵــە و حیزبــی 
كۆمۆنیســتی ئێــران كــە ٣١ ســاڵ 
لــەوە پێــش لــە كارەســاتی دڵتەزێنــی 
شــارەزوور  دەڤــەری  بۆردومانــی 
گیانیــان  هەڵەبجــەدا  شــاری  و 
پۆلێــك  ڕۆژەدا  لــەم  بەختكــرد. 
پێشــمەرگەی كۆمەڵــە لــە گوردانی 
شــوان، خوێنیــان تێكــەڵ بــە خوێنــی 
بێدیفاعــی  ئینســانی   هــەزار   ٥
و  دروود  بــوو.  هەڵەبجــە   شــاری 
ســاڵوی بــێ پایــان دەنێــرم بــۆ یــادی 
قارەمانــە ســەربەرزەكانی  گوردانــی 
شــوان و ٥ هەزار مرۆڤی بێدیفاعی 
شــاری هەڵەبجــە كــە  لــە جەرگــەی 
ئێــران  كۆنەپەرەســتانەی  شــەڕی  
و عێراقــدا بــوون بــە قوربانــی دوو 
الیەنــی تاوانبــاری ناســیۆنالیزمی 
ئایینــی  پاڵپشــتی  بــە  ئێرانــی 
عــەرەب  ناســیۆنالیزمی  و  شــیعە 
بــه پاڵپشــتی ئایینــی ســوننە كــە 
 ٨ كۆنەپەرەســتانەی  شــەڕێكی 
ســاڵەیان لــە دژی خەڵكــی ئــەم دوو 
واڵتــە هەڵگیرســاندبوو. هــەر لێــرەوە 
دروود و ســاڵو دەنێریــن بــۆ بنەماڵــە 
خۆشەویســتەكانیان كــە تەحەمولــی 
ئــەو  ئــازارە قورســەیان كــردووە و 
داگیركــەران  بــۆ  بەرزیــان  ســەری 
كۆمــاری  گەرانــی  ســەركوت  و 

دانەنەوانــدووە.  ئیســامی 
هاوڕێیان:

بــه  قســەكاندا  ســەرەتای  لــە   
پیویســتی ده زانم شــتێك پشتڕاســت 
كــە  ئەوەیــە  ئەویــش  كــە   كەمــەوه 
هاوڕێیانــی  ژمــارەی  جــار  زۆر 
ــە ٦٨،  ٦٩ ،  ــان ل گیانبەختكردووم
تا ٧٠ و ٧٢ وتراوە، بەاڵم پێویســتە 
ــە دروســتەكەی ٦٨كەســە.  ــن ك بزان
لــە  هاوڕێیانمــان  لــە  كــەس   ٥٦
جەریانــی شــەڕێكی دەســتەویەخەدا  
لــە كەنــاری ڕووبــاری  ســیراون تــا 
بەشــەڕ  قارەمانانــە  فیشــەك  دوا 
هاتــن و گیانیــان بەختكــرد.  ١٢ 
كەســی دیكەیان كە مەســمووم ببون 
، دەستبەســەر كــران، گوازرانــەوە بــۆ 
زیندانــی مەركــەزی شــاری ســنە 
و دواتــر لەگــەڵ چەنــد زیندانــی 
سیاســی دیكــە ئێعــدام كــران.. 

هاورێیان:
ڕووداوی كیمیــای بارانــی شــاری 
گوردانــی  روداوی  و  هەڵەبجــە 
شــوان لــە جەرگــەی كارەســاتێكی 
ئەویــش  دا،  ڕوویــان  گەورەتــردا 
شــەڕی كۆنەپەرەســتانەی ئێــران و 
ئاخــر مانگــی  لــە  بووكــە  عێــراق 
هەتــاوی  ٥٩ی  ســاڵی  هاوینــی 

عێــراق  ئەرتەشــی  پەالمــاری  بــە 
دەســتی  ئێــران  خاكــی  ســەر  بــۆ 
پێكــرد. لــەو كاتــەدا كۆمەڵــە لــە 
یەكــەم الیەنــەكان لــە نــاو چەپــی 
ئێرانــدا بــوو كــە ئــەو شــەڕەی بــە 
كۆنەپەرەســتانەی دژی  شــەڕێكی 
هەڵوێســتێكی  بــرد  نــاو  ئینســانی 
كــە  گــرت،  ئەنترناسیۆناڵیســتی 
بریتــی بــوو لــە مەحكــووم كردنــی 
دوو الیەنــی تاوانبــاری ئــەو شــەڕە. 
لــە  جیــا  كاتــەدا  لــەو  كۆمەڵــە. 
خۆبەدەســتەوەدەری  جەریانێكــی 
چریكــی  و  تــودە  حیزبــی  وەك 
ئەكســەریەت، بەداخەوە بەشــێكی تر 
لــە چەپــی ئێــران چوونــە بەشــداری 
كــردن لــە شــەرلە ژێــر نــاوی دیفــاع 
ــە پاشــكۆی  ــوون ب ــە "وەتــەن " و ب ل
ئــەو شــەڕە كۆنەپەرەســتانەیە. بــەاڵم 

كــە  بــوو  الیەنانــە  لــەو  كۆمەڵــە 
روداوی  زۆر  وەكــوو  ســەربەرزانە 
هەڵوێســتی  مێژوویــی  دیكــەی  د 
گــرت و  ریــزی ســەربەخۆی كرێــكار 
و زەحمەتكێشــی لە كوردســتان و لە 
ــی  ــرد. هەوڵ ــی ك ــدا نوێنەرایەت ئێران
بــە  كــە الوان  بــوو  ئــەوە  كۆمەڵــە 
چ  شــەڕ  بەرەكانــی  بــۆ  نەچــوون 
و چ  كوردســتاندا  بزوتنــەوەی  لــە 
ــە ئاســتی سەرتاســەریدا  ئاگــری  ل
كــە  كۆنەپەرەســتانەیە  شــەڕە  ئــەو 
نیعمەتــی  نــا  نــاوی  خومەینــی 
ئــەو  نەكــەن.  ئیاهی،خــۆش 
بەشــێك  و  ئیمــە  ی  هەڵوێســتە 
بــوو  ئیــران  چەپەكانــی  هێــزە  لــە 
گیانــی  ئەوەیكــە    هــۆكاری  بــە 
لــە كوردســتاندا  دەیــان هــەزار الو 

بپارێزدرێــت. هــەر ئــەو كەســانەی 
ئێســتا  زۆریــان  بەشــێكی  كــە 
لــە  زۆریــان  بەشــێكی  مــاون، 
و  خۆیــان  چ  واڵتــن،  دەرەوەی 
و  دەســتكەوت  منداڵەكانیــان  چ 
ڕۆژی  دوا  و  ئێســتا  دەســتمایەی 
ئــەو شۆڕشــن. ئــەوە حاســڵی ئــەو 
ــێ  ــڵی بەربەرەكان هەڵوێســتە و حاس
و  ســەركوتگەر  ڕژیمــی  لەگــەڵ 
داگیركــەری  كۆمــاری ئیســامی 
بــوو. هــەر ئــەو كاتــە هێزەكانــی ئێمە 
بــە مەیدانەكانــی شــەڕدا تێدەپەڕین، 
پێوەندیەكــی  كــە  كاتــە  ئــەو  هــەر 
دیپلۆماتیكــی ســەربەرزانە لــە نێــوان 
عێراقیــش  دەوڵەتــی  و  كۆمەڵــە 
هەبــوو، هیــچ كات ئێمــە نەبوویــن 
شــەڕە،  ئــەو  دەســتەچیلەی  بــە 
خۆمانمــان  ســەربەخویی  بەڵكــوو 

ــە  پاراســت. هەڵوێســتێك كــە كۆمەڵ
لــە  كــردن  دیفــاع  دا.  باجەكەشــی 
خەڵكــی  حەقخوازانــەی  خەباتــی 
پشــتیوانی  عێــراق،  كوردســتانی  
لــە هیــزە چەپەكانــی كوردســتانی 
شــیمیایی  بۆردومانــی  عیــراق، 
بۆردومانــی  و  بۆتــێ  دۆڵــی 
كۆمەڵــە،  دیكــەی  مەقەرەكانــی 
باجــی ئــەو هەڵوێســتە ســەربەرزانەیە 

بــوو دژ بــەو شــەڕە. 
ئاخریــن  لــە  هەڵەبجــە  ڕووداوی 
لــە  قەومــا.  شــەڕدا  هەفتەكانــی 
كاتێكــدا كــە ئێــران لەبــەرەی جنوبــدا 
"فــاو"و  لــە  خواردبــوو،  شكســتی 
لــە شــوێنەكانی دیكــەدا ئەڕتەشــی 
عێــراق  لــە حاڵــی پێشــڕەویدا بــوون، 
بەرەیەكــی  ئیســامی  كۆمــاری 

هــاوكاری  بــە  شــەڕی  دیكــەی 
كوردســتانی  بــەرەی  هێزەكانــی 
و  كــردەوە  شــارەزور  دەشــتی  لــە 
شــارێك  ســەر  هێنایــە  پەالماریــان 
و لــە  ڕۆژی ١٥ی مانگــدا ئــەو 
پەالمــارە دەســتی پێكــرد. لــە دژە 
كردەوە و  پەالماری هێزی ئاسمانی 
ــۆ ســەر شــاری  ــراق ب ئەرتەشــێ عێ
هەڵبجــە لــە رۆژی ١٦ مــارس دا 
كــە ئــەو شــارە لــە الیــەن ئەرتەشــی 
ئێــران و بــەرەی كوردســتانی دەســتی 
بەســەرداگیرابوو ، شــارێك خاپــوور 
بێدیفــاع  مرۆڤــی  هــەزار   ٥ بــوو، 
لــەو كارەســاتەدا گیانیــان بەختكــرد. 
كــەس  هــەزار   ١٠ لــە  زیاتــر 
مەســموومی شــیمیایی بــوون. دەیان 
ــوون. ــاوارە ب هــەزار كەســی دیكــە ئ
بــەاڵم لەبیرمــان نەچێــت ئەگــەر ئــەم 

جنایەتــە لــە ســەر دەســتی دەوڵەتــی 
تاوانبــاری بەعــس كــرا ، ئەوەیكــە 
ــە  ــەو تاوان ــۆ ئ ــگای خۆشــكرد ب ڕێ
كۆمــاری  ئــەوە  جەنایەتكارانەیــە، 
ئێــران  ســەر  بــە  زاڵ  ئیســامی 
بــوو. ئەمڕۆبەشــێك لــە میدیاكانــی 
ــی  هەرێمــی كوردســتان و ناوەندەكان
ــراق،  ــە كوردســتانی عێ دەســەاڵت ل
وا بــاس دەكرێــت كــە گۆیا كۆماری 
گۆیــا  بــوو،  نەجاتــدەر  ئیســامی 
بــە  هــات  ئیســامی  جمهــوری 
هانــای خەڵكــی شــاری هەڵەبجــەوە 
ــە مەرگەســاتی گازی  و ئەوانــی ل
ژاراوی نجــات دا، نەخێــر ئــەوە وا 
ــاتەی  ــەو مەرگەس ــە ئ ــە، ئەوەیك نی
ئەنــدازەی  بــە  ئەوەیكــە  قەومــان، 
دەوڵەتــی تاوانبــاری بەعســی عێراق 

ئیســامی  كۆمــاری  تاوانبــارە، 
كۆمــاری  پەالمــاری  ئێرانــە . 
ئیســامی بۆ ســەر شــاری هەڵەبجە 
لــە ڕۆژی ١٥ی مانگــدا، تــااڵن 
كردنــی ئــەو شــارە، ڕەحــم نەكــردن 
دەمــوودەزگای  و  ئیــدارە  بــە 
خسووســیەكان،  و  حكومەتــی 
ــەت  ــك، تەنان ــی خەڵ مــاڵ و دووكان
مەعمەلــەی  و  خســتەخانە  بــە 
و  شــارە،  ئــەو  كارەبــای  جگــەرەو 
هەرچــی بــەر دەســتیانكەوت دزیــان 
و بردیــان و تااڵنیانكــرد، لەالیــەن 
رویــدا.  ئیســامییەوە  كۆمــاری 
بــوو كــە كۆمــاری  تاوانێــك  ئــەوە 
ئیســامی پێــش كارەســاتەكە كــردی 
و لــەو كاتــەدا كــە دەوڵەتــی عێــراق 
نیگەرانــی پێشــڕەویەكانی ئەرتــش 
بــوو،  ئێــران  پاســدارنی  ســپای  و 

جنایەتكارانــە  كردەوەیەكــی  بــە 
كارەســاتی  وەبیرهێنــەرەوەی  كــە 
بــوو،  ناكازاكــی  و  هێرۆشــیما 
ــور  ــە دانیشــتوانیەوە خاپ شــارێكی ب
كــرد. بــەاڵم ئــەوە یەكــەم جــار نەبوو. 
لەبیرمــان نەچێــت كــە لــە جەرگــەی 
 ٨ كۆنەپەرەســتانەی  شــەڕە  ئــەو 
دیكــە  جــاری  ســاڵەدا،  چەندیــن 
چەكــی كیمیایــی بــەكار هاتبــوو. 
زلهێــزەكان  و  نەتەوەیەكگرتــوەكان 
ئــەو  نوقاندبــووو  لــێ  چاویــان 
تاوانانەیــان  نەئــە دی.  هــەر ئــەو 
هەڵەبجــە  كارەســاتی  كــە  كاتــەی 
رامســفێلد"وەك  "دۆناڵــد  قەومــا، 
نوێنــەری ســەرۆك كۆمــاری ئــەو 
كاتــی ئەمریــكا لــە بەغــدا بــوو و 
بــۆ قــەراردای نــەوت ئیمــزا كــردن 

هاتبــوو. رۆژنامەنووســێك ســەبارەت 
شــاری  كیمیایــی  بۆردمانــی  بــە 
بۆنــی  دەپرســێت،  لێــی  هەڵبجــە 
وەهــا  هــەرزان  نەوتــی  خۆشــی 
ــە  ــوو، ك ــراوی سەرمەســت كردب ناوب
بۆنــی خوێــن و غــازی كیمیایــی 
ــەزار ئینســانی بێدیفاعــی  ــە ٥ ه ك
خنكانــد،  هەڵەبجــەی  شــاری 
هەســت پێنەكــرد و ئینــكاری ئــەو 
ــە گــەور و قێزەونەیكــرد. هــەر  تاوان
و  حاكمــان  لــە  زۆرێــك  وەهەهــا 
دەســەاڵتدارانی دیكــە لــە ئاســتی 
جیهــان، هەتــا كاتێــك كە لە ڕێگای 
سەربەخۆكانەوە،كارەســاتی  میدیــا 
هەڵەبجەلــە لــە قاونەدرا،بێدەنگیــان 

هەڵبــژارد.
جیــا  ڕووداوەدا  لــەو  بەداخــەوە   
بێدیفاعانــە  ئینســانە  هەمــوو  لــەو 
كــە گیانیــان بەختكــرد، گوردانــی 
پێشــتر  كــە  كۆمەلــەش  شــوانی 
هــەر  و  بــوون  بیــارە  ئاوایــی  لــە 
جموجۆڵەكانــی  ئــاگاداری  كــە 
ــوون،  ــزی كۆمــاری ئیســامی ب هێ
لــە هەوڵــی ئــەوەدا بــوون كــە لــە 
 ، بــن  دەربــاز  شــەڕ  مەیدانــی 
دڵتەزێنــە  كارەســاتە  ئــەو  تووشــی 
دوو  ئێمــە  هاوڕێیانــی  هاتــن. 
ڕێگایــان زیاتــر نەبــوو، یــان ئــەوە 
ناوخــۆی  بــەرەو  دەبــوو  كــە  بــوو 
بەرەكانــی  لــە  كــە  بڕۆنــەوە  واڵت 
و  تێپەربوایەتــن  دەبــوو  شــەڕدا 
ئیســامی  كۆمــاری  هێزەكانــی 
ئــەو شــوێنانەیان تەنیبــوو، یــان ئــەوە 
بــوو كــە دەبــوو بــەرەو دواوە و بــەرەو 
مەنتەقــەی هەڵەبجــە و دەورووبەری 
بێــن كــە ئــەوان ڕێــگای دووهەمیــان 
هەڵبــژارد. لــە هەڵبژاردنــی ڕێــگای 
دووهەمــدا كەوتنــە نێــو ئەو ناوچەی 
كــە پێشــتر بۆردوومانكرابــوو و بــە 
هاورێیانمــان  ژاراویبــوو.  تــەواوی 
مەســموومیەتی  و  شــەكەتی  بــە 
ــد ســەرلەبەیانی ٢٧ی مانگــی  تۆن
مانــەوە  شــەوێك  دوای  رەشــەمە، 
خۆیــان   ، عەنــەب  ئاوایــی  لــە 
ــك چۆمــی ســیروان.  ــە نزی دەگەینن
لــە شــەوی پێشــترەوە هاوڕێیانمــان 
ــە شــاری  ــە  ل ــی كۆمەڵ ــە نوێنەران ل
ســلێمانی ســەرقاڵی ئــەوە بــوون كــە 
ســازكردنی  بــە  بــووە  هەرچۆنێــك 
بەلــەم ئــەوان لــە چۆمــی ســیروان 
بەداخــەوە  بــەاڵم  بپەڕێننــەوە. 
ئەوانیــش كەوتنــە بــەر ئــەو پەالمــارە 
و چەنــد هاوڕێشــمان كــە ســەرقاڵی 
یارمەتــی گەیانــدن بــە گوردانــی 
گیانیــان  ئەوانیــش  بــوون  شــوان 
وەك  شــوان  گوردانــی  بەختكــرد. 
یەكێــك  هەمیشــەیان،وەك  پیشــەی 
لــە گوردانــە ســەربەرز و دوژمــن 
بەزێنەكانــی كۆمەڵــە كــە بــە دەیــان 
جــار لــە نــاو شــاری قارەمانــی ســنە 
و لــە مەنتەقــەی جنوبــی كوردســتان 

قارەمانێتیــان نواندبــوو، لــەو شــەڕە 
سەربەرزانەشــدا بوێرانــە، جەســوورانە 
شــیاوی  كــە  قارەمانانــە  و 
شۆڕشــگێڕانی  و  كۆمۆنیســتەكان 
نــاو ڕیزەكانــی كۆمەڵــە و حیزبــی 
كۆمۆنیســتی ئێران بوون، ڕاوەســتان 
بــەاڵم  كــرد.  موقاومەتیــان  و 
بەداخــەوە بــە هــۆی ژاراوی بــوون 
و بــە هــۆی ئــەو شــااڵوی هێــزە زۆر 
و پۆشــتە بــە هەمــوو جــۆرە چەكێــك 
ــوون، ٥٦  ــۆ هێناب ــان ب ــە پەاڵماری ك
كەســیان لــەوێ گیانیــان بەختكــرد. 
و  گیــران  بەدیــل  كەســیان   ١٢
گوازرانــەوە بــۆ زیندانــی ســنە  و 
دواتــر ئێعــدام كــران. هــەر ئــەو ڕۆژە 
خامنەیــی  جومعــەدا  نوێــژی  لــە 
كۆمــار  ســەرۆك  كات  ئــەو  كــە 
بــوو، گیانبەختكردنــی گوردانێكــی 
كۆمەڵــەی بــە شــانازیەوە ڕاگەیاند. 
ســەركەوتنی  كــە  ڕایگەیانــد 
بــە  ئیســام  ســپای  بــۆ  گــەورە 
قەوڵــی  بــە  و  هاتــووە  دەســت 
دژی  كارامــەی  هێزێكــی  ئــەوان 
بەیــن  لــە  ئیســامییان  كۆمــاری 
ئیســامی  كۆمــاری  بــۆ  بــردووە. 
لــە نــاو بردنــی گوردانــی شــوانی 
كۆمەڵــە گرینگتــر بــوو لــەو زەرەر 
و زیانــەی كــە لــە ئەرتەشــی عێــراق 
كەوتبــوو. بۆیــە خامنــەای خــۆی 
بــۆ ڕانەگیــرا و ئــەو ســەركەوتنەیان 

ڕاگەیانــد.
 دیــارە بــە لەدەســتدانی گوردانــی 
شوان، كۆمەڵە یەكێك لە بەنرخترین 
لەدەســتدا.   خــۆی  گوردانەكانــی 
هاوڕێیانــەی  ئــەو  ئەگــەر  بــەاڵم 
لــە  جەســتە  بــە  ئەمــڕۆ  ئێمــە 
ناومانــدا نەمــاون، بــە بیــر و بــاوەڕ، 
بــە ڕێبــاز، بــە فكــر بــە ئارمــان، 
ــی  ــە دڵ ــە و ل ــاو ئێم ــە ن ــا ل هەروەه
كوردســتاندا،  خۆراگــری  خەڵكــی 
ــدووە.  ــان زین ــان و بیرەوەریەكانی یادی
پــاش گیانبەختكردنــی هاورێیانــی 
ســەدان  بــە  شــوان،  گوردانــی 
ڕیزەكانــی  نــاو  هاتنــە  تێكۆشــەر 
كۆمەڵە و چەكی ئەو هاوڕێیانەیان 

. هەڵگرتــەوە. 
تاوانبارانــی  لــە  یەكێــك  ئەگــەر   
ــە  ــەو شــەڕە كۆنەپەرەســتەنایە،  وات ئ
بەعســی  فاشیســتی  دەوڵەتــی 

عێــراق لــە دەســەاڵتدا نەمــاوە، بــەاڵم 
تاوانــە،  ئــەو  دیكــەی  الیەنێكــی 
ئیسامی،هێشــتا  كۆمــاری  واتــە 
ئــەوڕۆ  و  دەســەاڵتدایە  لــە 
خرۆشــی  و  جــۆش  بــەر  كەوتۆتــە 
خەڵــك  كۆمەاڵنــی  ناڕەزایەتــی 
لــە ناوخــۆی ئێــران و كوردســتان. 
ــە جارێكــی  ــەو كات و ســاتەدا، ك ل
دەســەاڵتی  چارەنووســی  دیكــە 
ــگادا  ــەر كۆمەڵ ــە بەرامب سیاســی ل
ســاتێكدا  و  كات  لــە  كراوەتــەوە ، 
كــە بــەرەی ڕاســت و چەپــی ئــەو 
كۆمەڵگایــە خۆیــان ســاز دەكــەن، 
خۆیــان تەیــار دەكــەن، بــۆ ئــەوەی 
ــی لەگــەڵ  ــن تەكلیفــی نەهای تەعی
بــۆ  بكــەن،  ئیســامی  كۆمــاری 
ئێمــە، بــۆ كۆمەڵــە ، بــۆ حیزبــی 
پێداگــری  ئێــران،  كۆمۆنیســتی 
لەســەر ئارمــان و ڕێبــازی گوردانی 
بــەو  بــوون  موتەعەهێــد  و  شــوان 
ئارمانانــە و هەروەهــا هەوڵــدان بــۆ 
ســازماندانی خەباتــی كرێــكاران و 
ــگای  ــە كۆمەڵ زەحمەتكێشــان كــە ل

ئێرانــدا دەكوڵــێ، ئەركێكــی ڕۆژانــە 
و سەرشــانمانە. بــەاڵم ئــەوە تەنهــا 
ئێمــە نیــن كــە هــەوڵ دەدەیــن بــۆ 
لــە  ئیســامی  كۆمــاری  ئــەوەی  
بەشــێك  بەڵكــوو  بچێــت،  بەیــن 
بــە  ئۆپۆزســیۆن  بــورژوازی  لــە 
هاوكاری هێزە ئیمپریالیســتیەكانیش 
ئەمڕۆكــە  ئــەوەدان.  هەوڵــی  لــە 
دەبینیــن كــە ئــەوان چلــۆن هــەوڵ 
لــە  خۆیــان  بەدیلــی  كــە   دەدەن 
ناوخــۆی  ئاڵوگۆڕەكانــی  دڵــی  
ئێرانــدا ئامــادە بكــەن . ئــەوە ئەركــی 
كۆمۆنیســتەكانە  و  چــەپ  هێــزە 
كــە لــەو هــەل و مەرجــەدا بتوانــن 
ــی سوسیالیســی  ــو و بەدیل ئاڵترناتی
ــە بەرامبــەر كۆمــاری ئیســامیدا  ل
گەاڵڵــە  ئێــران  كۆمەڵــگای  بــۆ 
بەدیلێكــی  بــە  بیكــەن  و  بكــەن 
بــۆ كۆمەاڵنــی خەڵكــی  مەقبــول 
كرێــكار و زەحمەتكێــش لــە ئێــران 
لــەو  ئەمــڕۆ  كوردســتاندا.  و 
كۆمەڵگایــەدا شــاهدی ناڕەزایەتیی 
بەرینــی كرێــكاران، ئێعتــرازی ژنان، 

مۆعەلیمــان،  الوان،  ناڕەزایەتیــی 
ــە هەمــووی  مانگرتنەكانیــن. ئەمان
جێــگای دڵخۆشــی و جێــگای هیــوا 
و ئۆمێــدە بــۆ لەگۆڕنانــی كۆماری 
تێكۆشــەری  خەڵكــی  ئیســامی. 
كوردســتان، كــە لــەو ســااڵنەدا بــە 
لــەو  زیاتــر   و گوڕیەكــی  گــەرم 
خەبــات و خۆڕاگریــەدا بەشــداریان 
نابێــت  بــە هیــچ جۆرێــك  كــردووە 
بەربەرەكانــێ  و  مۆقاومــەت  لــەو 
ــن، بەڵكــوو  شۆڕشــگێڕانەیەدا دابڕێ
بەهێــزی  كۆڵەكەیەكــی  دەبێــت 
یەكجــاری لەگــۆڕ نانــی كۆمــاری 
لــەم  تایبــەت  بــە  بــن.  ئیســامی 
نــەورۆز  بــەرەو  كــە  ڕۆژانەشــدا 
خرۆشــێك  و  جــۆش  و  دەڕۆیــن 
دەســتی  واڵتیشــدا  ناوخــۆی  لــە 
مەراســمانە  ئــەو  پێكردوە،پێویســتە 
كــە  جەمــاوەری  مەراســمی  بێتــە 
مەرگــی  ئیســامی  كۆمــاری 
ببێتــە  دەبینێتــەوە.  تێــدا  خــۆی 
كۆمــاری  كــە  مەراســمانەی  ئــەو 
ئیســامی پێــی ناخۆشــە و خەڵكــی 

لــە ئاســتێكی بەرینــدا  كوردســتان 
شــادی بكــەن، و ئــەوە لــە ڕاســتیدا 
كۆمــاری  مەرگــی  بەڵێندانــی 
ســەركوتگەرانە.  و  ئیســامی 

ئەمــڕۆدا  هەلومەرجــی  لــە 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بەهێزكردنــی 
ئەولەویەتەكانــی  لــە  كۆمەڵــە 
كۆمەڵەیــە.  ناوەنــدی  كومیتــەی 
الوانــی  بــۆ  ئێمــە  بانگــەوازی 
شۆڕشــگێڕی  و  خەباتــكار 
كوردســتان، بــۆ كچــان و كوڕانــی 
بێنــە  كــە  ئەوەیــە،  ئازادیخــواز  
گوردانــی  ســەنگەرەكانی  نــاو 
ســەنگەرەكانی  نــاو  بێنــە  شــوان، 
و  كۆمەڵــە  پێشــمەرگەی  هێــزی 
نــاو ڕێكخســتنەكانی كۆمەڵــە لــە 
ناوخــۆی واڵت و بــۆ بەهێزكردنــی  
خەبــات و بزووتنــەوەی چینایەتــی  
چاالكــی بكــەن. خەبــات بكــەن بــۆ 
لــە گۆڕنانــی یەكجــاری كۆمــاری 
لەگــەڵ  هــاوكات  ئیســامی، 
خەڵكــی كرێــكار و زەحمەتكێشــی 
هێمەتــی  قۆڵــی  و  ئێــران 

هەڵماڵیــن.  لــێ  شۆڕشــگێڕانەی 
لــە وەهــا وەزعیەتێكــدا پاراســتنی 
ڕێزكانــی كۆمەڵــە، بەهێــز كردنــی 
كۆمۆنیســتی  حیزبــی  ڕیزەكانــی 
ئێــران، پاراســتنی وەحــدەت و ڕیــزی 
بــۆ  تەشــكیاتە  ئــەو  ســەربەخۆی 
بەهێــز  شۆڕشــگێڕانەی  كــردەوەی 
لــە ئەولەویتەكانــی  لــە داهاتــوودا 
هــەر  و  ئێمــە  تەشــكیاتی 
حیزبەیــە .   ئــەم  هەڵســووڕاوێكی 
ئێســتادا  بارودۆخــی  لــە  بۆیــە 
بــە  هێــزە،  ئــەو  بەهێزكردنــی 
هێزكردنــی ڕێزەكانــی تەشــكیات، 
ئەركــی  وەحدەتەكــەی،  پاراســتنی 
سەرشــانی دانــە دانــەی خەباتــكاران 
و تێكۆشــەرانی نــاو ئــەو حیزبــە و 
چارەنوســی  كــە  ئازادیخوازانێكــە 
جەریانــی  چارەنوســی  بــە  خۆیــان 
لــە  سوسیالیســت  و  چــەپ 
كوردســتان و لــە ئێرانــدا گــرێ داوە. 
دیكــە  جارێكــی  و  ڕۆژەدا  لــەم 
دروود و ســاڵوی بــێ پایــان دەنێریــن 
بــۆ یــادی ئازیزانــی خۆشەویســتمان 
لــە گوردانــی شــوان و بــۆ یــادی 
٥ هــەزار مرۆڤــی بێدیفاعــی شــاری 
هەڵەبجــە. ســەری ڕێــز و نــەوازش 
ســەربەرزەكانیان  بنەماڵــە  بــۆ 
هیــچ  ئێمــە  بــۆ   . دادەنوێنیــن 
لــە  بێجگــە  دیكــە  ڕێگایەكــی 
ڕێــز گرتــن، بێجگــە لــە درێــژەدان 
شۆڕشــگێڕانەی  ڕێــگای  بــە 
هاوڕێیانــی گوردانــی شــوان بوونــی 
نییــە. ئــەوە گەورەتریــن ڕێزگرتنــە  
لــە ئازیزانمــان . كۆمەڵــە و حیزبــی 
الیەنــە  ئــەو  ئێــران  كۆمۆنیســتی 
بــووە كــە ئــەو شــانازییەی بــووە كــە 
كۆمۆنیســتی  ڕێبــازی  ســەر  لــە 
هاوڕێیانــە  ئــەو  سوسیالیســتی  و 
ســەنگەرەكانیانی  و  بــووە  پەیگیــر 
ڕاگرتــوە و لــەم ڕۆژەشــدا جارێكــی 
و  هاوڕێیانــە  ئــەو  لەگــەڵ  دیكــە 
بنەماڵــە ســەربەرزەكانیان و خەڵكــی 
كوردســتان و ئێــران بەڵێــن دووپــات 
دەكەینــەوە كــە درێــژەدەری ڕێگایــان 
بیــن تــا گەیشــتن بــە ئامانجیــان. 

ئێوەیش شاد و سەربەرز بن.

****
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له سه ر چاپی سێهه می ئاڵمانی )1885( کتیبی هه ژده هه می برومێر لویی بێناپارت«له نوسینی کارل مارکس
پێشوتاری 

فریدریش ئه نگلس: 

ســێ  و  ســی  ئێســتا 
یه كه میــن  پــاش  ســاڵ 
ه ی  نــه و و بو و باڵ
برومێــر"،  "هه ژده هه مــی 
ســه رله نوێ  پێویســتی 
هاتووه تــه وه   باڵوبوونــه وه ی 
گۆڕێ. ئــه وه  ده یســه لمێنێت 
كــه  ئــه و به رهه مــه  هه تــا 
ته نانــه ت  ئێســتاش 
له گرینگــی  تۆســقاڵێكیش 
خۆیــی له ده ســت نــه داوه .
ئــه و  به راســتیش 
داهێنه رانــه   به رهه مــه ، 
پــاش  ده ســتبه جێ  بــوو. 
وه كــوو  كــه   رووداوێــك 
تریشــقه   هــه وره   نركــه ی 
هــه وردا،  بــێ  له ئاســمانی 
تــه واوی جیهانــی سیاســه تی 
سه رســووڕمان  تووشــی 
كــرد، ژماره یــه ك به هــات و 
هــاوار له عنه تیــان لێكــردو 
دیكــه ش  ژماره یه كــی 
رزگاربــوون  به رێــگای 
ســزایه ك  و  له شــۆڕش 
به الڕێداچوونه كانیــان  بــۆ 
خــودی  بــه اڵم  زانــی، 
هه مووانــی  رووداوه كــه  
سه رســووڕمان  تووشــی 
هیچكــه س  و  كردبــوو 
تێنه ده گه یــی؛  له واتاكــه ی 
پــاش  ده ســتبه جێ  به ڵــێ 

ماركــس  رووداوێــك  وه هــا 
خــۆی  كورتــی  به رهه مــی 
كه تێیــدا  باڵوكــرده وه  
مێــژووی  ره وتــی  هه مــوو 
له كاتــی  فه ڕه نســا 
رۆژانــی  رووداوه كانــی 
پێوه نــدی  به پێــی  فێوریــه  
ده رونیــان روون كراونه تــه وه و 
ــزه ی  نیشــان دراوه  كه موعجی
 )1( دێســامبر  دووهه مــی 
بێجگــه   نییــه،  شــتێك 
و  سروشــتی  له ئاكامــی 
پێوه ندیــه .  ئــه و  جه بــری 
بــۆ  ماركــس  هه روه هــا 
ئــه و كاره  هیــچ پێویســتی 
به چاوێكــی  كــه   نــه ده دی 
ــی  ــاوی پاڵه وان ــووكه وه  چ س
كــه   نــه كات،  كوده تــا 
ــوو.  به راســتی پڕبه پێســی ب
ــا  ــه ی وه ه ماركــس دیمه نه ك
كــه   كێشــا  مامۆســتایانه  
ــی  ــه  له قاودانه كان ــه ركام ل ه
به ڵگه یه كــی  ته نیــا  دواتــر 
نــوێ بــوون بــۆ ســه لماندنی 
دیمه نــه .  ئــه و  راســتی 
قووڵــه   تێگه یشــتنه   ئــه و 
له مێــژووی زینــدووی رۆژ و 
بۆچوونــه  روونــه ی ناوه رۆكــی 
ــی  ــان كات رووداوه كان له هه م
روودانیانــدا، به راســتی لفــی 

نییــه .
بــه اڵم بــۆ ئــه و كاره  زانســتی 
ــه باره ت  ــس س ــی مارك قووڵ
فه ڕه نســا  به مێــژووی 

پێویســتی ده كــرد. فه ڕه نســا 
كه خه باتــی  واڵتێكــه  
ــا  ــی تێدی ــی چینایه ت مێژووی
واڵتێكــی  له هــه ر  زۆرتــر 
جارێــك  هه مــوو  دیكــه  
لوتكــه ی  ده گه یه تــه  
خۆیــه وه . له فه ڕه نســا ئــه و 

بــه رده وام  شــێوه  سیاســیه  
كــه   گۆڕانــه ی  له حاڵــی 
چینایه تیــه   خه باتــه   ئــه و 
له ئارادایــه و  تێیــدا 
ئاكامه كانــی ره نگده داتــه وه ، 
شــێوه   نه خشــینترین  بــه  
فه ڕه نســا  كــراون.  تۆمــار 
له ســه ده كانی  كــه  
تــه وه ری  ناوه ڕاســتدا، 

سیســته می  ســه ره كی 
و  بــوو  ده ره به گایه تــی 
له ســه ره تای رۆنێسانســه وه  
به واڵتێكــی  بــوو 
پاشــایه تی  كالســیكی 
یه كپارچــه ،  میراتــی 
له شۆڕشــی مه زنــدا، بــار و 

ده ره به گایه تــی  به ندیلــی 
ــه ردی  ــا ب ــاو وه ه تێكه وه پێچ
ده ســه اڵتی  بناغــه ی 
به روونیه كــی  بــۆرژوازی 
كالســیك رژانــد كــه  له هیــچ 
ئه وروپایــی  واڵتێكــی 
نه بــوو.  لفــی  دیكــه دا 
پڕۆلیتاریــای  خه باتــی 
شۆڕشــگێڕ لــه دژی بــۆرژوازی 

له وێــدا،  ده ســه اڵتداریش، 
توونــد  شــێوه یه كی  وه هــا 
ده گرێــت  به خۆیــه وه  
ــه ی  ــه دا وێن ــی دیك كه واڵتان
نییــه . هــه ر بــه م هۆیه شــه وه  
لێكۆڵینــه وه   بــۆ  ماركــس 
مێــژووی  له ســه ر 
گرینگیه كــی  فه ڕه نســا 
تایبه تــی پــێ ده داو نــه ك 
رابــردووی  مێــژووی  ته نیــا 
لێكده دایــه وه ،  فه ڕه نســای 
هه مــوو  ئــاگاداری  به ڵكــوو 
و  بــوو  ساته كانیشــی 
ده دایــه   ده ســتی  بــه رده وام 
به ڵگــه ی  كۆكردنــه وه ی 
تاكــوو  له ســه ر،  پێویســت 
كه ڵكــی  له داهاتــوودا 
ــه وه ،  ــه م هۆی لێوه ربگرێــت. ب
هیچكاتێــك  رووداوه كان 
تووشــی  نه یانتوانــی 
بكــه ن. سه رســووڕمانی 
ــێ  ــه ش كه ده ب ــی دیك خاڵێك
بكه یــن  پــێ  ئامــاژه ی 
بــۆ  كه ماركــس  ئه وه یــه  
یاســای  جــار  یه كه میــن 
گــه وره ی حه ره كــه ی مێــژووی 
ــی  ــه  به پێ ــرد، ك ــف ك كه ش
هه مــوو  یاســایه ،  ئــه و 
چ  مێژوویــی  خه باتێكــی 
ــواری سیاســی،  ــات له ب خه ب
یــان  فه لســه فی  ئایینــی، 
دیكــه ی  بوارێكــی  له هــه ر 
ئایده ئۆلۆژیــك، له راســتیدا، 
بێجگــه   نییــه   شــتێك 
له ره نگدانــه وه ی كــه م تــا زۆر 

ــی  ــی چینایه ت ــی خه بات روون
ــی  ــا بوون ــگا. هه روه ه كۆمه ڵ
به مپێیــه   چینانــه و  ئــه و 
ناكۆكــی نێوانیــان به نــۆره ی 
خــواردووه   گرێــی  خــۆی 
بارودۆخــی  به گه شــه ی 
تایبه تمه نــدی  و  ئابــووری 
به رهه مهێنــان  شــێوه ی  و 
)كه هه مــان  مامه ڵــه   و 
به رهه مهێنــان  شــێوه ی 
دیــاری  چۆنیه تیه كــه ی 
ئــه م  ماركــس  ده كات(. 
كه گرینگیه كــه ی  یاســایه ی 
بــۆ مێــژوو، به قــه د یاســای 
وزه   گۆڕینــی  توانایــی 
سروشــتی  زانســتی  بــۆ 
وه كــوو  لێــره دا  بــوو، 
تێگه یشــتن  كلیلــی 
كۆمــاری  له مێــژووی 
فه ڕه نســا  دووهه مــی 
ماركــس  هێنــا.  بــه كاری 
مێــژووه وه ،  ئــه و  لــه رووی 
یاســایه كی  عه یــاری 
كردبــوو،  كه شــفی  كــه  
ــه  33  ــه  ك ــه وه و ئه مڕۆك دۆزی
تاقیكردنه وه یــه   لــه و  ســاڵ 
ــی  ــێ دان ــێ، ده ب ــه ڕ ده ب تێپ
كه ئاكامه كانــی  پێدابنێیــن 

بــووه . دره وشــاوه  
فرێدریش ئینگڵس

ساڵی 1٨٨٥

***

پێشوتاری ماركس له سه ر چاپی دووهه می )ساڵی 18٦9( "هه ژده هه می برومێر لویی بێناپارت"
ژۆزێــف  مــن  دۆســتی 
به هــۆی  كــه   وایدمایــه ر  
مردنــی نابه وه ختــه وه  تێداچــوو، 
له یه كه مــی  ده یویســت 
ســاڵی  ژانویــه ی  مانگــی 
سیاســی  گۆڤارێكــی   1٨٥2
بــاڵو  له نیۆیــۆرك  هه فتانــه  
له مــن  داوای  ئــه و  بكاتــه وه . 
كردبــوو مێــژووی كوده تــا بــۆ 
مــن  بنووســم.  گۆڤاره كــه ی 
بــۆ به جێگه یاندنــی داواكــه ی 
ناوه ڕاســتی  هه تــا  ئــه و 
هه مــوو  فێڤریــه ،  مانگــی 
بابه تێكــم  هه فته یــه ك 
"هه ژده هه مــی  نــاوی  له ژێــر 
ــۆ  ــارت"  ب ــی بێناپ ــر لوی برومێ
نێوانــه دا،  لــه م  ده نووســی. 
و  ســه ره تایی  نه خشــه ی 
ئــاكام  بــێ  مه یــر  ئیــده ی 
له به هــاری  دواتــر  مایــه وه و 
دایــه   ده ســتی  1٨٥2دا  ســاڵی 
مانگنامــه ی  باڵوكردنــه وه ی 
كه هه ژده هه مــی  "شــۆڕش"  
یه كه میــن  مــن  برومێــر"ی 
ئــه وی  گۆڤاره كــه ی  ژمــاره ی 
ــخه   ــه د نوس ــا. چه ندس پێكدێن
لــه و كتێبــه  لــه و كاتــه دا، نێــردرا 
بــۆ ئاڵمانیــا، بــه اڵم نه گه یشــته  
كتێــب.  ســه ره كی  بــازاڕی 
كاتێــك مــن پێشــنیارم كــرد 
ئاڵمانــی  به كتێبفرۆشــیه كی 
كه خــۆی به رادیكاڵــی توونــدڕه و 
فرۆشــتنی  ده دا،  نیشــان 
وه ئه ســتۆ  مــن  كتێبه كــه ی 

وه هــا  له به رانبــه ر  بگرێــت، 
نابه وه ختــدا"  "داواكاریه كــی 
به راســتی ترســاو ئــه و ترســه ی 

رده وه . نه شــا
روون  روونكردنه وه یــه وه   لــه م 
كتێبــه   ئــه و  كــه   ده بێتــه وه  
له ژێــر كاریگــه ری راســته وخۆ 
رووداوه كانــدا  له ره وتــی  و 
مێژوویــه ك  نووســراوه و 
لێكدراوه تــه وه ،  كه تێیــدا 
 1٨٥2 ســاڵی  له فێڤریــه ی 
هــۆكاری  ناچێــت.  واوه تــر 
چاپكردنــه وه ی  ســه رله نوێ 
ئــه و كتێبــه ، به شــێكی داواكاری 
ــی  ــب و به شێكیش ــازاڕی كتێ ب
پێداگــری  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه  
له ئاڵمانیــا. مــن  هاوڕێیانــی 

كه هــاوكات  كتێبانــه ی  لــه و 
له گــه ڵ كتێبه كــه ی منــدا هــه ر 
لــه م بابه تــه وه  نووســراوه ، ته نیــا 
ســه رنجڕاكێش  كتێبــی  دوو 
ــی  ــان "ناپێلئۆن ــه : یه كێكی هه ی
ســه غیر"ی ویكتــۆر هۆگۆیــه و 
ــا"  ــی "كوده ت ــه  كتێب ــه وی دیك ئ

پڕۆده نــه . له نووســینی 
قه ناعــه ت  هۆگــۆ  ویكتــۆر 
ده كات به هێرشــی تووندوتیــژ 
لــه دژی  كۆمێدیــا  له گــه ڵ 
به رپرســی"  "باڵوكــه ره وه ی 
رووداوه كــه   بــه اڵم  كوده تــا". 
بــۆ  هۆگــۆوه   ویكتــۆر  بــه الی 
هه وره تریشــقه ی  خــۆی 
بــێ  ئاســمانی  له پڕانێكــی 
كاتــدا،  له هه مــان  هــه وره . 

هیچێــك  رووداوه دا،  لــه م 
لــه زۆری  بێجگــه   نابینێــت 
تاكێــك و ســه رنج ناداتــه  ئــه وه  
بــه و  ســه باره ت  كاتێــك  كــه  
داهێنانــی  له بــواری  كه ســه  
ده ســه اڵتێكی  تایبه تییــه وه  
له جیهانــدا  كــه   ده ده ن  پــێ 
به جێــگای  نییــه ،  وێنــه ی 
ــه و نیشــان  ــاوی ئ ئه وه یكــه  دام
ــه اڵم  ــه وه . ب ــی ده كات ــدات، زل ب

ــا  پــرۆدۆن هــه وڵ ده دات، كوده ت
به ئاكامــی گه شــه ی مێژوویــی 
ــه اڵم  ــدات. ب پێشــوو نیشــان ب
به جۆرێــك  كوده تــا  مێــژووی 
بــاس ده كات كه شــرۆڤه كردنی 
ــادار  ــێوه یه كی ن ــی به ش مێژووی
به بااڵهه ڵگوتانــی  ده بێتــه  
كوده تــا.  قاره مانــی  مێژوویــی 
ئه ویــش  به مشــێوه یه  

هه ڵــه   هه مــان  تووشــی 
كه مێژوونووســانی  ده بێــت 
)ئۆبژێكتیــڤ( به نــاوی 
هاتــن.  تووشــی  ئێمــه    ی 
نشــانی  مــن  به پێچه وانــه وه ، 
خه باتــی  كه چــۆن  ده ده م 
له فه ڕه نســا  چینایه تــی 
هه لومه رجێــك  و  بــارودۆخ 
پێكدێنێــت كه مه جالــی ئــه وه  
به كه ســایه تیه كی  ده دات 

پاڵه وانێــك  ده وری  گاڵته جــاڕ 
ێنێــت. بنو

ئــه م  بمویســتایه   ئه گــه ر 
به رهه مــه  تۆمــار و چاكســازی 
ره نگكردنــی  بكــه م،  تێــدا 
بــه م  له نێوده چــوو.  تایبه تــی 
قه ناعه تــم  مــن  هۆیه شــه وه ، 
هه ڵه كانــی  به ئێدیتــی  كــرد 
چاپــی و البردنــی ئــه و ئامــاژه و 

ئیتــر  كه ئه مڕۆكــه   نمونانــه ی 
نییــه . تێگه یشــتن  جێــگای 

له دواییــن  مــن  پێشــگوویی 
رســته ی كتێبه كــه دا ســه باره ت 
ــی  ــێ پێ ــه ر ج ــه : " ئه گ به وه یك
ســه رئه نجام  ئیمپراتــوری 
لویــی  سه رشــانی  بكه وێتــه  
بێناپــارت، په یكــه ری ناپێلیــۆن 
وانــدۆم  ســتوونی  له ودیــوی 

ده ڕووخێــت"، وه دی هاتــووه .
شــاراس  ســه رهه نگ 
ســه باره ت  خۆیــدا  له كتێبــی 
به هێرشــی ســاڵی 1٨1٥، هێــرش 
بــۆ ســه ر كه ســایه تی ناپێلئــۆن 
ــه والوه   ــه وه  ب ــتپێده كات. ل ده س
له ســاڵه كانی  به تایبه تــی 
ئه ده بیاتــی  ئه مدواییانــه دا، 
به چه كــی  فه ڕه نســا 
مێژوویــی،  لێكۆڵینــه وه ی 
هێڵێكــی  كۆمێدیــا  ره خنــه و 
ئه فســانه ی  به ســه ر  باتڵــی 
ناپلئۆنــدا كێشــاوه . لــه ده ره وه ی 
پچڕانــه   ئــه م  فه ڕه نســا 
له گــه ڵ  پێوه نــدی  توونــده ی 
ســونه تی  باوه ڕه كانــی 
شۆڕشــه   ئــه م  و  گشــتی 
مه عنــه وی گه وره یــه  زۆر كــه م 
ــه وه ش  ــێ و ل ســه رنجی دراوه ت
تێگه یشــتن.  لێــی  كه متــر 
هیــوادارم  له كۆتاییــدا، 
یارمه تــی  كتێبــه   ئــه و  كــه  
به ربه ره كانێــی  بــه   بــكات 
ســه باره ت  سكۆالســتیك 
ســێزاریزم  به رســته ی 

به تایبه تــی  كه ئێســتا 
بــووه .  بــاو  له ئاڵمانیــادا 
هه ڵســه نگاندنه   لــه م  لــه م 
ــه دا خاڵێكــی  ــه  مێژوویی رووكاری
ده كــه ن  له بیــر  ســه ره كی 
كــه  له رۆمــای كــۆن خه باتــی 
له نێــو  ته نیــا  چینایه تــی 
ده وڵه مه نــد،  كه مینه یه كــی 
ــی  ــوان ده وڵه مه ندان ــه  له نێ وات
دا  ئــازاد  هه ژارانــی  ئــازادو 
له حاڵێكــدا  به ڕێوه ده چــوو، 
به رینــی  كه جه مــاوه ری 
وه به رهێنــه ر، واتــه  كۆیلــه كان 
ســه كۆیه كی  ده وری  ته نیــا 
پێــی  له ژێــر  پاســیویان 
وتــه ی  گێــڕاوه .  خه باتكارانــدا 
سیســمۆندی  له بیــر ده كــه ن 
رۆمــا  پڕۆلیتاریــای  كــه : 
كۆمه ڵــگا  له به رهه مــی 
له حاڵێكدایــه   ئــه وه   ده ژیــا، 
ئێســتا  كه كۆمه ڵــی 
پڕۆلیتاریــا  له به رهه مــی 
جیاوازیه كــی  به وه هــا  ده ژی." 
بنه ڕه تــی له نێــوان بارودۆخــی 
خه باتــی  ئابــووری  و  مــادی 
ئێســتا،  و  كــۆن  چینایه تــی 
ــراوی  ــی سیاســی فێرك مۆره كان
ئــه و خه باتــه ش ناتوانــن خاڵــی 
هاوبه شــیان هه بێــت، بێجگــه  
ــی هاوبه شــی ئۆســقۆف  له خاڵ
ئه ســمه عیل  و  كانتربــوری 

بوویــان. كه پێكــه وه  
كارل ماركس
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بابەتیــک ســەبارەت بــە ژیانــی 
محەمــەد جەعفــەری پویەنــدە

ن: نەسیر کوشا
و: سەعید ئەمانی

بێنــە بەرچــاو كــە  وتــەی ئالكــۆس: " 
بەهــار  ونــی،  تــۆ  و  بەردەوامــە  ژیــان 
لــە  كراوەكانیــەوە  پەنجــەرە  بەگشــت 
ڕێدایــە و تــۆ ونــی، كچــان بــە كراســە 
ــەوە لەســەر نیمكەتــی  ڕەنگاوڕەنگەكانیان
باخــە گشــتیەكان دانیشــتوون و تــۆ ونــی، 
الوان لەكاتــی نیــوەرۆدا مەلــە دەكــەن و 
تــۆ ونــی، داری گــوڵ كــردوو بەســەر 
ئــەم  ونــی،  تــۆ  و  دەچەمیتــەوە  ئــاودا 
هەمــوو ئااڵیــە بەســەر گویســوانەكانەوە 
"ئوســتاد  شــەقامی  لــە  دەشــەكێنەوە، 
Stade" ســان ئەبینــن جەماوەرێكــی 
بــێ  ئەژمــار ئــااڵ ســوورەكان بــە دەســتەوە 
بەدەســتەوە  خەونەكانــی  واتــە  دەگرێــت 
دەگرێت،  بە بانگی بەرز وشــەی هاورێ  
دەڵێتــەوە و تــۆ ونــی. دواتــر كلیلێــك كــە 
بــا ئەدرێــت و هۆدەیەكــی تاریــك دوو زار 
كــە لــە تاریكــی دا بــە یەكــەوە پەیوەســت 
بێنــە  پەیكــەر  دوو  ونــی،  تــۆ  و  دەبــن 
بــەر زەیــن كــە یەكتــری ئەگرنــە ئامێــز 
ئارامــت گرتــوە و  لەژێــر گڵــدا  تــۆ  و 
ــی كۆتەكــەت، كــە ماوەیەكــی  دوگمەكان
لەژێــر  خــۆت  لــە  پتــر  درێــژ  و  دوور 
گڵــدا دەوام دێنــن و ئــەو كاتــەی دڵــت 
كــە ئــەم هەمــووە دنیــای خۆشویســتوە 
جیــا بووبێتــەوە، گوللەیــەك كــە ڕێــگای 

كەوتــە دڵتــەوە، جیــا نابێتــەوە. 
ئاڵكۆس"یــان  ئــەوان"  شــەوە  ئــەو  هــەر 
كەســی  ئالكــۆس"  كــرد."  قۆڵبەســت 
ئاشــكرا نەكــرد. "ئالكــۆس" ســێ  شــەو 
مایــەوە  هەڵواســراوی  بــە  رۆژ  ســێ   و 
ــەو  "ئالكــۆس" وەك تێكۆشــەرێك مــرد. ئ
ــەو  ــرد. ئ ــی ڕاســتەقینە م وەك هاورێیەك
لــە ئاخریــن ســاتەكاندا هــاواری كــرد:" 
هــەزاران ئەســتێرە لــە قوواڵیــی وجــوودی 
ئێمەدایــە. ئێــوە ناتوانــن بیانكــوژن" و " 
ئالكــۆس" ئەســتێرەكانی بەخشــیە ئــااڵی 

شــەڕ.
وتەكانی یانیس ریتوس

ئــای کــە ئــەم بــا ســاردە ســرەوتنی نیــە، 
ئەلوورێنــێ  و ئەلوورێنــێ  و ئەلوورێنــێ . 
تێــك  میــژوو  ســەفحەی  و  دەنگــەكان 
بڵێســەی  دەبــن  تیكــەڵ  و  هەڵدەگلێــن 
پێكــەوە  دنیــا،  گڕكانەكانــی  گشــت 
ــواكان ،  ــڕەواری گــەورەی هی دەلكێنــێ  لێ
ئەدڕێنــێ،   وەزارەتخانــەكان  ئــااڵی 
ســاتێك دەوێســتێ  بــۆ ئــەوەی قەیتانــی 
كەوشــەكانی لەپشــت ماڵێكــی ســووتاوەوە 
دەڕوات،  دەڕوات،  و  كاتــەوە  تونــد 
و  ڕۆیشــتوون  ســااڵنێك  چ  و  دەڕوات. 
ئــەو ئێســتاش هــەر كۆتایــی نەهاتــووە، 
بــە هەنــگاوی بڵینــد لــە پەنجێــرەی ماڵــە 
ــەو كەوشــی  ــەڕێ، ئ ســووتاوەكانەوە تێدەپ
ناقــۆاڵی كوژاوەكانــی لــە پێدایــە، لــە 
شــەقامە قیــل تــاو كراوەكانــدا دەنگــی 
پێیەكانــی دەبیســترێ . هەنگاوەكانــی لــەو 
ــۆوی ئێســقانی  ــە ت ــەدا ك ــە ڕووتەن بیابان
بەســەر  هەنگاوەكانــی  چێنــدراوە،  تێــدا 
كوێســتانی گــەورەی پــڕ لــە كەللــە ســەر 
لەنــاو  هەنگاوەكانــی  داڵــدا،  و  قــەل  و 
ســەرنگەر و ســەربازخانەكاندا، لــە كاتــی 
ــەیپوورەكان  ــە ش ــدا ك ــە كاتێك ــەودا و ل ش
ســەربازخانەكاندا  لــە  خامۆشــی  كاتــی 

هەنگاوەكانــی  دەنگــی  ڕادەگەیەنــن 
باشــتر دەبیســترێ . و دایە گەورە " لنی" 
دەســت لــە كارەكــەی هەڵدەگــرێ و ســەر 
ــرێ  ــۆ ڕادەدێ ــی ب ــەوە و گوێ ــەرز دەكات ب
دەرزییەكــەی  كــە  دەســتی  ســێبەری  و 
نەخــش  دیوارەكــەوە  بەســەر  ڕاگرتــووە 
دەســتی  ســیبەری  دەبەســتێ. 
دەمانچەیەكــە كــە لەودیــو دیــوارەوە دڵــی 
نیشــانە.  " فاشیســت" ی كردۆتــە 

كراســێكی  تاڵــە  ڕەش  بــەرز،  بــااڵ    
چینــی زۆر خاوێــن و شــەڕواڵێكی جینــی 
زســتان  و  پاییــز  لەبــەردا.  بــوو  كاڵــەوە 
كۆتێكــی ســوورمەیی یەخــە بچــووك و 
یەخــە هەڵگــەراوە، قــەد باریــك و گــەردەن 
فــەراز. گەردنێكــی كــە هێشــتا جێــگای 
هیــچ تاســمە و برینێكــی پێــوە دیــار نیــە. 
هاوارێكــە.  پێكەنینەكــەی  پێدەكەنــی 
شــین  ئاســمان  پیكەنینەكەیــدا  لەگــەڵ 
دادەگــەرێ. ئێســتا هیــچ كــەس نازانــێ 
كــە خوێنــدكاری دەورەی كۆمەڵناســی لــە 
ــوە و  ــی فەڕانســە ب ــە زانکۆكان ــێ  ل یەك
بــە هــەوای شــۆڕش و بەشــداری كــردن 
هێشــتوە.  بەجێــی  نیوەچڵــی  بــە  تێیــدا 
ئێســتاش كــەس نازانــێ كــە ئــەو دەیتوانی 
ــان پارێزەرێكــی  ــەرز و ی ــی پایەب قازییەك
لێهاتــوو بێــت. فەوقــی لینسانســی لــە 
زانکــۆی تــاران وەرگرتــوە، و هــەر ڕۆژە 
لــە شــوێنێك كاری كــردوە و هیــچ ڕەنــج 
و ئازارێــك چۆكــی پێدانــەداوە. زمانــی 
فەرانســەوی  بــە هەوڵــی خــۆی و لــە 
فێــر  فەڕانســە  و  ئێــران  ئەنجوومەنــی 
بــووە و ڕووی كردۆتــە ئــەو واڵتــە. لــە 
كرێــكاری  بــووە،  خزمەتــکار  فەڕانســە 
كــردوە و لــە هۆدەیەكــی تەنگ و تاریكدا 
زەردە لەســەر لێــو و چــاوە گەشــەكانی 
بڕیوەتــە هیواكانــی ســبەینێی داهاتــوو، 
چاوەڕوانــی ئــەوە بــوە ئاســمان ســاوبێتەوە 
و یــان لەگــەڵ ... شــایەد ئەســتێرەیەك 
بــۆ  بەرۆكییــەوە.  بــە  گــەش  و  ســوور 
دابیــن كردنــی بژیــوی رۆژانــە لــە هیــچ 
كارێكــی تاقــەت پڕوکێــن ناپرینكێتــەوە. 
ئێســتا جێــگای هیــچ چەشــنە تاســمە و 
برینێكــی بــە ئەســتۆوە دیــار نیــە. مەگــەر 
بەهــۆی نووشــتانەوە بەســەر كتێبەكانــدا 

جــار جارەیــەك ژان بــکات.
ئوروپــا  لــە سەرانســەر  هاوینــە  ئــەو    
لــە دارســتانە چڕەكانــی ئاڵمــان، ئــەو و 
ســەفەری دارســتان و دەریــا. ئــەو كــە 
دەزانــێ  بــاش  كەوێــرە  و  بیابــان  زادەی 
دەریــا یانــی چــی. تەڕایــی چ تامێكــی 
هەیــە. گەردنــی بــەرزی بــە دوو چــاوی 
كــراوەوە و بــە پێكەنینێــك لەســەر لێــو بــە 
ئێســتا  نــا!  دەگێــرێ .  الیەكــدا  گشــت 
و  تاســمە  چەشــنە  هیــچ  جێــگای 

برینێكــی پێــوە دیــار نیــە.
  بە ئارامی كتیبەكان لەســەر شــتەكانی 
هــاورێ  برایــم دادەنــێ . دەكشــێتەوە. چــاوم 

تێبڕیــوە. پێدەكەنــم. پێدەكەنێ .
  بــە شــۆڕش پەیوەســت بــووە. لەگــەڵ 
ئێمــە  لــە  پێكەنینێكــدا  گشــت شــور و 
هاتــووە،  ســمێڵی  و  ڕیــش  گەورەتــرە، 
ڕیــش دەتاشــێ و بەغیلیــان پێــی دێ . 
دەكێشــین.  ئێمــە  و  ناكێشــێ  ســیگار 
كــە لــە یــەك نزیكتــر دەبینــەوە، دەڵــێ: 
"هــاوڕێ  ئەگــەر بتوانــی وەالی نێــی..." 
دەڵێــم ئەگــەر وەالی نەنێــم؟ پێــم دەڵــێ:" 

خــۆ ئێمــە وەال نانێــی" دەلێــم....
  هێشــتا زووە تــا فرمێســك لەچاومــدا 
ــم  ــدەم. نازان ــەر ب ــان س ــەوە، گری ــۆ ببێت ك
واتــای تــەرك یــان جیــا بوونــەوە یانــی 

كــە  كاتێكــی  پێدەزانــم.  دواتــر  چــی. 
ئەمیــر و مەجیــد و بێهــرووز و داریــوش 
و باقــی هاورێیــان ئێعــدام دەكرێــن، پێــی 
دەزانــم كــە جیابوونــەوە یانــی چــی. وە 
یــان ئەوكاتــەی كــە جەعفــەر بــە جێــگای 
گەردنــەوە  بــە  بریــن  چەنــد  و  تاســمە 

دەبینــم. 
ســاڵی ٦٠ هەموو چاوەڕێ بوون. دەڵێ: 
ڕەفیــق زۆر دژوارە ئینســان دۆســتەكەی 

نەداتــێ.  ڕووی  و  ببینــێ  شــەقام  لــە 
وە یــان هــەر وا ســەربنێتەوە و بــڕوات. 
بــەاڵم ئــەو تاقــەت ناهێنــێ و پێدەكەنــێ. 
ــەرز. دێتــە پێشــێ . كاتێــك  ــە دەنگــی ب ب
دەگریــم، كاتێــك كــە بێهــروز و ئەمیریــان 
ئێعــدام كــرد و داریــوش مــرد، دەگریــم. 
دەگــری. دەڵێــت: هــاوڕێ هێندێــك لــە 
شــتەكان لــە دەرەوەی ئیــرادەی ئێمــەن. 
بەرانبەریانــدا  لــە  دەبــێ  كــە  یانــی 
چــۆك دادەیــن؟، دەڵێــت: نــا، خۆڕاگــر 
بــە و هــەوڵ بــدە بیگــۆڕی، بنەڕەتــی 
شــتەكە ئەوەیــە كــە دەبــێ ببــی. بنیــادەم 
دەبــێ هــەوڵ بــدات ببــێ بمــرە و ببــە. 
بــوون. وە پوویەنــدە مــرد وبــوو.  ئــەوان 
هــاوڕێ بمــرە و ببــە. ســاڵە ســەختەكانی 
ســەرەتای شەســت تێپــەڕ دەبــێ، ماوەیەكە 
مەیدانــی  نزیكــی  لــە  نەمدیــوە.  كــە 
ــە  ــە چــاوم بڕیوەت بەهارســتان كاتێكــی ك
كتێبــی حــەالج ماســینیون لەنــاو ویترینــی 
كتێــب فرۆشــی مەنووچهــری، دەســتێك 
دەكەوێتــە سەرشــانم. لــە ئامێــزی دەگــرم. 
ماچــی دەكــەم. شــەش مانــگ بــوو كــە 

ــوو. ــم كردب ون
كاتێكــی  دەبــوو.  ون  هــەر  خۆزگــە 
گوتیــان شــوێنەواری نیــە، هاوســەرەكەم 
وتــی: ون بــووە، شــوینەواری نیــە، نەیــان 
دوو  جەعفــەر  وتــی  ســیماش  كوشــتوە، 
رۆژە كــە دیــار نیــە. ســەد خۆزگــە ون 

دەبــوو. ئــەی نازنیــن. 
  لــە چاپخانــە كار دەكەیــن. كاتێــك كــە 
خــوارێ  دێتــە  پلیكانــەكان  لــە  و  دێ 
لــە داریــوش  هەمــوو گــەش دەبینــەوە. 
دەكوتــم. دەڵــێ: چیــە؟ دەڵێــم: هــات پێــم 
دەڵــێ مەیكــە بــە هــەرا، ڕووی مەدەیــە. 
چاپخانــە.  كڕینــی  بەرپرســی  بۆتــە 
نــاو  دەباتــە  كاغــەزەكان  وردە  شــەوانە 
لــە ســەریان دەخــەوێ .  لیتۆگرافــی و 

  مــن تەنیــا شــەوانە كار دەكــەم، ئەویــش 
بخــەوێ .  نایەڵــم  شــەوانەش  رۆژانــە. 
ــب  ــاری كتێ ــو عەمب ــە ڕۆژدا لەنێ ــن ب م
و  دەخــەوم  ئەكبــەردا  فرۆشــییەكەی 
لیتۆگرافییــە  لەنێــو  شــەو  بــە  ئەویــش 
ــا دەمــەو  ــوێ . ت ســارد و شــێدارەكەدا دەن
بەیانــی كتێــب دەخوێنێتــەوە. لــە ســاڵی  
كــرد.  وەرگێــران  بــە  دەســتی  وەوە   ٦٢
كردبــوو  كارەی  ئــەو  پێشــتریش  یانــی 
بــەاڵم نــەك ڕۆمــان و فەلســەفە." بابــا 
گوریــو" هەوەڵیــن وەرگیرانێتــی كــە بــە 

دەگات. چــاپ 
دوای وەرگێڕانــی چەنــد شــوێنەوارێكی 
فەلســەفەی  دەمەوکازیــوەی  تــر 
بــوڕژوازی هۆركهایــم هەوەڵیــن كتێبێكــی 
دەكات  تەرجمــەی  كــە  فەلســەفییە 
بــە  كــە  كتێبانەشــە  ئــەو  كۆتایــی  و 
ــە چــاپ  ــان ب ــت، وە ی ــان دەگەیەنێ چاپی
و  گلدمــن  ئیتــر  ئێســتا  دەســپێردرین. 
داگیــر  زەینیــان  تــەواوی  بــە  باختیــن 
كــردوە. تــەواوی هەســت و هۆشــی چۆتــە 
ســەر كۆمەڵناســی، ڕۆمــان) ئەدەبیــات(، 
هــاورێ ! لەژێــر عەرزیــش بــێ  فیلمــی 
ــت  ــدار" بەدەس ــۆك گ ــووكایەتی" ژان ل س
گلدمنــەوە  بەهــۆی  بیبینیــن.  بێنــە 
مالــرو  شــوێنەوارەكانی  گشــت  ئێمــەش 
جەعفــەرەوە  بەهــۆی  و  دەخوێنینــەوە. 
دەبینــە ئەوینــداری چارەنووســی بەشــەر 
ــا  ــر تەنی ــاوڕێ ئیت ــرەوەری. ه و دژی بی
وتیــژی  تونــد  بــە  تەنیــا  و  چــەك  بــە 
مەســەلەكە  بگۆڕیــن.  ئەمانــە  ناكــرێ 
روونتــر  هەرچــی  بــۆ  ئاڵۆزتــرە.  لــەوە 
چەپەڵــی  نەزمــی  بــە  كــردن  هەســت 
ســەرمایە و گشــت بــۆن و بۆســارەكانی 
ئــەو" دێوەزمانــە" ی ئەمــرۆ دەســەاڵت 
دارن پێویســتە لــە بنچینــەی بابەتەکــە 
حاڵــی بیــن. پێویســتە ســەرەتا خاوەنــی 
بــێ  و  و کەمــاڵ  تــەواو  بۆچوونێكــی 
عەیــب و مۆدێــڕن بیــن. پێویســتە بزانیــن 
مەســەلە چیــە و دوایــی لــەم كەرەســتەیە 
واتــە:) ماركسیســم( كەڵــك وەربگریــن. 
و  لــوكاچ  سەوداســەری  تونــدی  بــە 
 ( ڕۆمانــی  كۆمەلناســی  و  گلدمــن 
بــوو  شــادمان  زۆر  بــووە.  ئەدەبیــات( 
كۆمەڵناســی  كــە  بیســتی  كاتێــک 
رۆمانــی ) ئەدەبیــات( وەكــوو گرایشــێك 
لەنێو كۆڵیجی كۆمەڵناســیدا بە ڕەســمی 
دەرســی. كتیبێكــی  بۆتــە  و  ناســراوە 

دۆزیوەتــەوە.  باختینــی  پێدەكەنــێ. 

و  پێكەنیــن  ووێــژ،  وت  سەوداســەری 
ماركــس  پێویســتە  هــاوڕێ!  ئــازادی. 
ئیپیكــووری ) بــە چیــژ و هۆگریەكــی 
تایبەتییــەوە( بخوێندرێتــەوە. پێدەكەنــێ. 
و ئێســتاش جێــگای تاســمە و برینێــك 
لــە چایــی  نیــە.  بــە گەردنیــەوە دیــار 
خانەیەكــی نەناســراودا كــە ئێمــە نــاوی 
ــە.  ــان مــان لێنــاوە چاوەرێ ی مســتەفا پای
زۆركــەس  سێ شــەممە  و  شــەممە 
ــە  ــم: بڕیویان ــۆ دەرەوە و!. دەڵێ ڕۆیشــتن ب
ــا هــاوڕێ.  ــوون؟ دەڵــێ: ن ــدوو ب ــان مان ی
پێدەكەنێ. لەســالێ ٦٤ دا هەوەڵین ماڵ 
بەكــرێ  دەگــرێ و كەلوپەلــی بۆ بەدەســت 
دێنــێ. بــەاڵم لــە كەمتــر لــە ســێ  مانگ 
دا زیاتــر لــە دە مــاڵ، دەگــۆرێ. لــە زۆر 
ــەی كارەكان  شــوێن خەریكــی كارە، زۆرب
لــە پێوەنــد لەگــەڵ شــوێنە چاپەمەنیــەكان 
و  دادەنیشــێ  ئــارام  شــەوانەش  دایــە. 
و  ڕێــك  بــۆ  وەرگێڕانــە.  ســەرگەرمی 
پێــك كردنــی ڕســتەیەك چەندیــن جــار 
ســەردانی ئەبولحەســنی نەجەفــی، ڕەزا 
ســەید حســینی و كەســانیتر دەكات. هیچ 
كات لــەكاری فیربــوون مانــدوو نابێــت. 
نەســرێكی ڕەوانــی بــە دەســت هێنــاوە. 
فەلســەفە  وەرگێڕانــی  ســەرگەرمی 
و ڕەوشــی ڕۆمانــە. شــیرین و ســەرنج 
باختیــن،  ئپیــكا،  تــۆدرۆف،  ڕاكێــش. 
وەرگێڕانــی  بــۆ  یاكوبســین...  دریــدا، 
بیســت  پێویســتە  وایــە  جــاری  دێڕێــك 
ــن  ــەردانی چەندی ــەوە و س ــب بخوێنێت كتێ

بــكات. ســەرچاوە 
فیلمــی  لــە  چــاو  یەكــەوە  بــە  كاتێــك 
بــە  دەكەیــن  تاركوفســكی  نوســتالژی 
ــدا  ــە چاوی ــەوە فرمێســك ل زەردە خەنەیەك
ئاڵقــە دەبەســتێ. پێــی دەڵێــم زۆركــەس 
ڕەنگــە لــەم دنیایــەدا وەك تــۆ غەریبــە 
گیــرا،  دڵــت  بوونــی  لــە غەریبــە  بــن! 
یــەك  هــاوڕی،  نــا  ئەڵێــت  وانیــە؟ 
 ..…" ڕەســتەی  تەنیایــەك  ڕســتەی، 
بــە  كــە  شــتەیە  ئــەو  هــەوا  دایكــی 
دواتــر  ئەبێــت"  ســافتر  تــۆ  پێكەنینــی 
بەهــۆی  دایكــی  دا  ســاڵی ١٣٦٧  لــە 
ســەكتەی دڵــەوە گیانــی لەدەســت ئــەدات 
و خوشكیشــی ســەرەتان دەگرێــت و هــەر 
لــەو كاتــەدا كــە فرمێســك لــە چاویــدا 
بــە  پێدەكەنــێ  خواردۆتــەوە  پۆنگــی 
ــچ  ــگای هی ــە جێ ــەرزەوە ك گەردنێكــی ب
نیــە. پێــوە دیــار  برینێكــی  تاســمە و 

  جیــا لــە دەســتێك مۆبلــی حەســیری و 
تەختێکــی خــەو كــە نازنینیشــی لەســەر 
ــە بچووكەكەیــدا  ــە ماڵ دەخــەوێ  شــتێك ل
نیــە. كتێبــی ئەگــەر منداڵــی كچتــان 
منداڵــەوە(  كچانــی  لەالیــەن  هەیــە) 
كچــە  و  دایكــی  بــۆ  وەردەگێــرێ  
بچكۆالنەكــەی نازەنیــن، هــاوڕێ! حەیفــە 
نازەنیــن  مێشــكی  لــە  دەلەســە  و  درۆ 
قوتابخانــەی  بچێتــە  دەبــێ  بئاخنــن. 
مۆســیقا. حەتمــەن ئێســتا نازەنیــن زۆر 
گــەورە بــووە و زۆریــش تەنیایــە. قــەد 
ــەرزە.  ــااڵ ب ــی دەچــێ ، ب ــە باب ــااڵی ل وب
مەیدانــی  نزیــك  لــە  كۆاڵنێــك  لەســەر 
شــۆڕش ڕووبــەرووی ژاندارمــەی پێشــوو 
كــە جێــگای دەســت بــە ئــاوی موعتــادان 
و شــەوزیندەداران و كۆپیــن فرۆشــەكان 
چووكــەی  ماڵێكــی  دەاڵڵەكانــە،  و 
شــەو  كــە  گرتــوە  بەكــرێ  فەقیرانــەی 
تــا بەیانــی چــرای دیوەكــەی دایســێ . 
لــە  ئاســتەم  بــە  شــەو  دووی  كاتژمێــر 
دەرگا  ســێ جار،  دەدەم.  پەنجێرەكــەی 
دەكاتــەوە، هیــچ كات دەرگا داناخاتــەوە. 
كلیلەكــەم  نەهێنــی  شــوێنی  دواتــر 
تــەواوی  كاتێــك  دەدات.  پێ نیشــان 
تمەنێكــت  كاتێــك  داخرابــن،  دەرگاكان 

پــووڵ لــە گیرفانــدا نەبێــت یان پێویســتیت 
گــەرم  خەنەیــەك، چشــتێكی  زەردە  بــە 
كــەڕەت  چەنــد  تەنیــا  پێویســتە  بێــت، 
بــە قامــك لــە شووشــەی پەنجێرەكــەی 
زۆر  بــە  دەیكاتــەوە.  حەتمــەن  بــدەی. 
نازەنیــن  بــە  دەدات.  دەرخــوار  كارگــم 
دەڵــێ: "بابــە گیــان! تاریفــی باشــیەكانی 

كارگــی بــۆ بكــە".
  ئەگــەر هەســتت بــە مەترســی كــرد، 
فرمێســكت چــاوی تــەڕ كردی، پێویســتە 
تەنیــا چەنــد پەلەپیتكــە لــە شووشــەی 
پەنجێرەكــەی بــدەی. دەیكاتــەوە. هەمــوو 
خۆشــیان دەوێ : كرێكارەكانــی چاپخانــە، 
لیتۆگرافــی و ســەحافی كاتێــك ماوەیەك 

دیــار نابێــت هەموویــان....
  ســەد خۆزگــە ون دەبــوو. ســەد خۆزگــە 
نەبێــت  هــەر  دەدۆزیــەوە.  نەیــان  قــەت 
رۆژێــك  كــە  بــوو  خــۆش  بــەوە  دڵمــان 
دەگەرێتــەوە. ئــەو ناكەســانە بەبــێ  هــۆ لە 
ئیرانشــارەوە بردیانــە شــەهریار. شــەهریار، 
ئێرانشــار، ئارمانشــار، ئدیــپ شــەهریار، 
فەلســەفەی  کازیــوەی  ماكیاولــی، 
بــورژوازی، ئاخونــدی بــورژوا، ســەودایی 
و  پێكەنیــن  وێــژ،  و  وت  پوویەنــەدە، 
ئــازادی، ســەودایی پێكەنیــن، ئــازادی و 
دوایــەش جێــگای تاســمە بــە گەردنیــەوە 
گوشــینی  بــە  دەســتانەی  ئــەو  و 
ــن. ئەگــەر  ــەوێ  بیگریەن گــەرووی دەیان
لــە ڕووســیە باختینیــان سانســۆر كــرد، 
ئەگــەر لــە مەجارســتان لۆكاچیــان وادار 
حیزبــەوە  فەرمانــی  ژێــر  بچێتــە  كــرد 
تــا بتوانــێ زینــدوو بمێنێتــەوە و هــەروا 
فیلســوف، لــە ئێرانیــش موختاریــان بــە 
نەهێنــی كوشــت و پویەندەیــان خنكانــد، 
غەفــاری حوســەینی، زالــزادە، ســەعیدی 
ــوور و زۆر كەســی  ســیرجانی، ســوڵتان پ
دیكــەش ...نــا... زانیــاری و تێكۆشــانی 
چینایەتــی لەژێــر توندتریــن گوشــاری 
چینایەتیــدا لــە چــاپ دەدرێ  و پوویەنــدە 
هیــچ كات كتێبەكــەی لەپشــت ویترینــی 
ــت. دەســتی  ــیەكانەوە نابینێ ــب فرۆش كتی
شــیرازەوە  بــە  ســەحافی  كرێكارانــی 
موحســینی  كــە  كاتێــك  دەبــێ  ویشــك 
ئــەوی لــە ئیــدارەی پزشــكی قانوونــی 
دۆزیــەوە بــە گەردنێكــی بــەرزەوە بەهــۆی 
گوشــاری تاســمەوە ڕەش هەڵگەرابــوو. 
كــە  پێكەنینێكــی  پێكەنینێــك،  وە 
ئاســمانی دەكــردە ســاماڵ پێكەنینێكــی 
كــە زۆرجــار نازەنیــن ڕەســمی كــردوە و 
ســروودی جیهــان بەرێوەیــە. پێكەنینێكــی 
دژی  كۆمەڵــگای  كــە  زایەڵــەی  پــڕ 
عەدلــی  حاكمیەتــی  و  پێشــكەوتن 
رۆژیــك  و  دێنــێ   وەلــەرزە  ئیســامی 
دنیــا  كــە  پێكەنینێــک   دەیڕووخێنــێ. 
پێكەنینەكانــی  پێكەنینــی،  دادەگرێــت. 

پویەنــدە.
***

چ سااڵنێك ڕۆیشتوون و 
ئەو ئێستاش هەر كۆتایی 

نەهاتووە، بە هەنگاوی 
بڵیند لە پەنجێرەی ماڵە 
سووتاوەكانەوە تێدەپەڕێ، 

ئەو كەوشی ناقۆاڵی 
كوژاوەكانی لە پێدایە، لە 
شەقامە قیل تاو كراوەكاندا 

دەنگی پێیەكانی 
دەبیسترێ .
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ــە  ــی ژن رێورەســمێكی گــەرم و گــور ب ــەی رۆژی جیهان ــە بۆن رۆژی جومعــە 8ی مانگــی مارســی 2019 ب
بەشــداری ژومارەیەكــی زۆر لــە میوانانێــك كــە لــە شــاری ســلیمانی و دەوروبــەرەوە هاتبــون و هــەر وەهــا 
بنەمالــەی پێشــمەرگەكانی كۆمەڵــە، لــە مەقــەری ناوەنــدی كۆمەڵــە بەریوەچــوو. لــەو مەراســیمە دا هــاورێ 
ــەی  ــەن كومیت ــە الی ــران، ل ــی كمونیســتی ئی ــە و حیزب ــدی كۆمەڵ ــەی ناوەن ــی كومیت ســروە ناســری ئەندام
ناوەنــدی كۆمەڵــەوە ووتەیەكــی پێشــكەش كــرد. ئــەوەی لێــرەدا دەی خوێننــەوە، دەقــی ووتەكــەی هــاورێ 

ســروەیە.

ئازیزان! 
8ی  رەســمی  و  رێ  بەشــداربووانی 

ژن! جیهانــی  رۆژی  مــارس 
میوانە بەریزەكان!

بــە  دەكــەم  بەخێرهاتنتــان  بــەدڵ  پــر 
مەراســمی  لــە  بەشــداریتان  بۆنــەی 
ژن.   جیهانــی  رۆژی  مــارس  8ی 
بێت.لــە  پێــروز  لــێ  تــان  ئەمــرۆژە 
رۆژی 8ی مارســدا یــادی هەمــوو ئــەو 
ئازیزانــە دەكەینــەوە كــە لــە زینــدان و 
ســیاچاڵەكاندا، لــە ریزەكانــی هێــزی 
ــۆ  ــە دا، ســەریان ب پێشــمەرگەی كۆمەل
گیانیــان  و  دانەنەوانــد  ســتەمكاری 

كــرد. بەخــت 
ــەو ژنانــەش  ــادی ئ ــا هــەر لێــرە دا ی  ب
بكەینــەوە كــە لــە ژێــر زەختــی داب 
ــە  ــاو بنەمال ــووی ن ــی دواكەوت و نەریت
زەختــی  ژیــر  لــە  كۆمەلــگادا،  و 
بــە  بــوون،  هیوابــراو  دا،  پیاومەزنــی 
ــی خۆراگــری بكــەن  داخــەوە نەیانتوان
قوربانــی.  كــردە  خۆیــان  گیانــی  و 
ئەگەرچــی ئــەوان بــە هەڵــە بــوون بــە 
ســتەمكاری،  ئــاوری  دەســتەچیلەی 
ســەد  و  بەجەرگمــان  داخیــان  بــەاڵم 
شــیرینیان.  گیانــی  بــۆ  ئەفســوس 
هــەر وەهــا یاددیــك لــە ئــەو ژنانــەش 
تــا  كــوژران  بەزییانــە  بــێ  بكەینــە، 
كــو هەســتی بیزلێكــراوی پیاوانێكــی 
ــی  ــە خاوەن ــان ب خــۆ پەرەســت كــە خۆی
جەســتە و دەرونــی ژن دادەنێــن، ئــارام 
كەنــەوە. هیواداریــن  ئــەم دیاردەیــە 
لــەم كۆمەلگایــە دا بــە تــەواوی بنەبــڕ 

بێــت.
بەریزان!

رێــو  هەڵومەرجیكــدا  لــە  ئەمســال 
رەســمی 8ی مــارس رۆژی جیهانــی ژن 
بەریــوە دەبەیــن، كــە شــەپولی پــر تیــن 
ــی خەباتیكــی شۆرشــگێرانە،  و تەوژم
لــە هەمــوو گۆشــە و كەنارێكــی ئیــران 
كــە  خەباتێــك  هەڵــداوە.  ســەری 
ــە هەمیشــە  ــر ل ــان تێیــدا چــاالك ت ژن
بــەرەو    ئێــران  دەنوێن.كۆمەڵــی  دەور 
بارودۆخێكــی هەســتیار هەنگاو دەنێ 
ئێــران  بەرینــی خەڵكــی  .جەمــاوەری 
دەســتەنگی  و  هــەژاری  دەســت  بــە 
و  گرانــی  دەناڵێنــن،  بێكاریــەوە  و 
دابەزینــی ئاســتی ژیــان و بەرێچوونــی 
كــە  رادەیــەك  گەیشــتوەتە  خەڵــك 
لــەوە زیاتــر تەحەمــول ناكرێــت. ئازاری 
نــاو  هــەژاری  دەرونــی  و  جەســتەیی 
بنەمالــە بــەر لەهەمــوو كــەس بەســر 
ژنانــی بنەماڵــەدا قورســایی دەكات. 
ــەوەی كــە جێــگای دلخۆشــیە  ــەاڵم ئ ب
ئــەو  خەڵكــی  كــە  راســتیەیە  ئــەو 
واڵتــە بــە تایبــەت چینــی كریــكار و 
ژنــان و الوان، ورەیــان بــەرزە و زەبــر و 
زەنــگ نوانــدن و ســەركوتگەری رژیــم 
بــكات.  چاوترســێنیان  نەیتوانیــوە 
كرێــكاران و ژنــان لــە ریــزی پێشــەوەی 
ئیعتــراز و دەربرینــی نارەزایەتــی دان.  
ژنانــی ئیــران لــە هەمــان كاتــدا كــە 
لــە ژیــر زەختــی كۆمەلێــك یاســای 
دژی ئینســانی، ئــەو رژیمــە دان بــەاڵم 
بــەردەوام لــە بەرانبەریــدا موقاومــەت 
ســادە  چاوخشــاندنیكی  دەكــەن. 
بەســەر كۆمەڵــگای ئێــران و تەنانــەت 
دیتنــی ئــەو وینــە و فیلمانــەی كە دێنە 
ــە  ــەكان، و ل ســەر شاشــەی تەلەویزیون
دەبنــەوە  بــاو  تۆرەكۆمەالیەتیكانــدا 
گۆشــەگەلێك لــەو موقاومەتــە نیشــان 
لــە ژیــر زەختــی  ئــەو رژیمــە  دەدەن. 

ئابــوری و سیاســی دەولەتانــی رۆژئــاوا 
دا  نیودەولەتــی  ئاســتی  لــە  و  دایــە 
و  كیشــە  كەوتوەتــەوە.  تەریكتــر 
بازنــەی  ناوخــۆی،  ملمالنیەكانــی 
بەرتەســكتر  رۆژ  بــە  رۆژ  دەســەاڵتی 
ریفورمخوازانــی  كردوەتــەوە. 
ــی  ــە كات ــی ل ــی كــە دەیانتوان حكومەت
قەیرانەكانــدا  بوونــەوەی  قوڵتــر 
ســوپاپێكی ئیتمینــان بــن بــۆ نەجاتــی 
رژیــم ئیعتبــاری خۆیــان بــە تــەواوی لــە 
دەست داوە و بوون بە كارتی سووتاو. 
ئــەو بارودۆخــە ئــەو راســتیەمان بــۆ 
كۆمەڵــگای  كــە   دەكاتــەوە  روون 
ئێــران تینــووی ئالوگــوری بنەرەتیــە. 
ئــەم گۆرانكاریــە  لــە ســەر دەســتی 
هیــچ هیزیكــی دەرەكــی كــە مەبەســتی 
بەرژەندیەكانــی  كردنــی  دابیــن 
دوكەلــی  نایــەت.  دێ  بــە  خۆیەتــی 
كێشــە و ناكوكیەكانــی نیوان ئامریكا 
و ئیســرائیل و دەولەتانــی دیكــەی رۆژ 
ئــاوا و كۆمــاری ئیســالمی لــە مــاوەی 
بــەردەوام  رابــوردوودا،  ســالی   40
و  كرێــكار  خەڵكــی  چــاوی  چۆەتــە 
ئــەو واڵتــە  هــەژار و ســتەملێكراوی 
دەبیــت.  هــەروا  بــەدواش  لەمــەو  و 
ئــەم  فیلبازانــە  ئیســالمی  كۆمــاری 
ئــەم  خەڵكــی  دژی  لــە  ناكوكیانــە 
دەیانكاتــە  و  دێنــێ  بــەكار  واڵتــە 
پاســاوێك بــۆ ئــەو بارودۆخــەی كــە 
بــە ســەر خەلكــی ئــەو والتــەی هێنــاوە. 
هەرچەشــنە دل خۆشــكردنێك بــەوەی 
كــە گویــا لــە ئاكامــی زەختــی ئامریــكا 
بــۆ ســەر ئێــران و یــان  و ئیســرائیل 
لــە ئاكامــی ســزای ئابــوری، خەڵكــی 
رژیمــە  ئــەم  چنــگ  لــە  واڵتــە  ئــەم 

ژەهریــك  وەكــوو  دەبێــت،  رزگاریــان 
وایــە كــە بچێتــە جەســتەی خەباتــی 
رزگاریخوازانــە  و  ئازادیخوازانــە 
ئامریــكا  ئەگەرچــی   واڵتــەدا.  لــەم 
و باقــی دەوڵەتانــی رۆژئــاوا خەیالــی 
رووخاندنــی ئــەو رژیمەیــان نیــە، بــەالم 
ئــەو هیــوا بــێ بنەمایــە ئیــرادە و بــروا 

بــە خــۆ لــە خەڵــك دەســتێنیتەوە و  
بــی دەنــگ و چــاوەروان رایــان دەگــرێ. 
ئیســالمی  كۆمــاری  رژیمــی  ئەگــەر 
بزوتنــەوەی  دەســتی  لەســەر 
وەك،  بەهیــزی  كۆمەاڵیەتــی 
بزوتنــەوەی  كرێــكاری،  بزووتنــەوەی 
خوێنــدكاران،  بزوتنــەوەی  ژنــان، 
بزوتنــەوەی رزگاریخوازانــەی خەڵكــی 
كوردســتان، بیتــە بــەردەم رووخــان و 
ســەرئەنجام بروخــێ، لــەو ســورەتەدایە 
كــە دەتوانیــن چاوەروانــی ئالوگــوری 
ژیانــی  بنەماكانــی  لــە  بنەرەتــی 
خەڵكــی ئــەو واڵتــەدا بیــن. كەوایــە بــا 
لــەم رۆژەدا كــە رۆژی جیهانــی ژنــە، 
زۆرتــر لەســەر بارودۆخــی ژنانــی ئێــران 
و ئــەو زەرفیــەت و توانــا عەزیمــەی 

كــە لــە ناخــی ژنانــی ئــەو واڵتــە دایــە 
و ئــەو نفــرەت و بیزاریــە لــە رژیمــی 
پنگــی  دلیانــدا  نــاو  لــە  كــە  حاكــم، 

برویــن.  خواردوەتــەوە، 
 بەرێزان!

ژن  ئینســان  رزگاری  بــۆ  خەبــات 
بەشــێكی جیانەكــراوە لــە ســتراتێژی 

ئــەم  كوردســتان .  لــە  كومەلەیــە 
خالــی  پێنــج  ســەر  لــە  ســتراتێژە 

كــراوە: بینــا  ســەرەكی 
بــە  ژنــان  بوونــی  پەیوەســت  یەكــەم، 
بــەرەی كار و زەحمــەت:رزگاری ژن لــە 
كــۆت و بەنــدی ســتەم و هــەالواردن 
ئــەو كەســانە مەیســەر  بــە هیمەتــی 
لــە  قازانجێكیــان  هیــچ  كــە  دەبێــت 
دا  نیزامــە  ئــەو  مانــەوەی  بــەردەوام 
نییــە. ئــەوە بــە مانــای ئەوەیــە كــە هــەم 
ئیمــە  رۆشــنبیری  و  پیشــرەو  ژنانــی 
دەبــێ روو بكەنــە ئــەو هیــزە لــە بــن 
نەهاتــۆه و ئەولەویەتــی كاری خۆیــان 
هــەم  و  دابنێــن.  مەیدانــە  ئــەم  بــۆ 
كرێكارانــی پێشــرەو و ووشــیار دەبــێ 
ئاالهەلگــری  كــەس  هەمــوو  پێــش 

خەبــات بــۆ یەكســانی و لــە دژی پیــاو 
مەزنــی بــن. 

دووهەم،خەبــات بــۆ بــە دەســت هێنانــی 
ســەربەخۆیی  ئابــووری:  ســەربەخۆیی 
رزگاربــوون  واتــە  ئابــووری 
ناومــاڵ.  گۆشــەی  لەیەخســیری 
ســەربەخۆیی ئابــووری بــواری دابیــن 

كردنــی بژیــوی ژیــان لەپاوانــی پیــاو 
بەیەكســان  ئەركەكانــی  و  دەردێنــێ 
دەكات.   دابــەش  ال  هــەردوو  بەســەر 
بەخــۆ  بــڕوا  ئابــووری،  ســەربەخۆیی 
لەناخــی ژنانــدا پــەروەردە دەكات و لــە 
تــرس و نیگەرانــی بــۆ بــێ دەرەتانــی 
دەكات. رزگاریــان  دوارۆژ  ژیانــی 

دژی  لــە  سیاســی  ســێهەم،خەباتی 
وەكــوو  والتانێكــی  لــە  دەســەاڵت: 
ئێران و عێراق كە ژنان راســتەوخۆ لە 
رێــگای یاســا و بــە پاڵپشــتی پارلەمان 
دەزگاكانــی  و  دام  و  حكومــەت  و 
ژێردەســتە  حقوقــی  و  قەزایــی 
ــان  ــن، هــەر حەرەكەتێكــی ژن رادەگێرێ
بچوكتریــن  هێنانــی  بەدەســت  بــۆ 
رووی  بــەرەو  راســتەوخۆ  مافێكیــش 
بۆنــی  و  رەنــگ  دەبێتــەو  دەســەاڵت 
لــەو  دەگــرێ.  خۆیــەوە  بــە  سیاســی 
لــە  راســتەوخۆ  دەســەالت  واڵتانــە 
ــدە و  ــان بەهرەمەن ــۆ ســەر ژن ــتەم  ب س
ئامرازێكــە  ژنــان  كردنــی  مــاف  بــێ 
ســەر  بــە  نوانــدن  زەنــگ  زەبــرو  بــۆ 
رژیمێكــی  لــە  كۆمەلــگادا.  هەمــوو 
وەكــوو كۆمــاری ئیســالمی و یــا هــەر 
ــه ساســیه  ــی ئ ــە قانون سیســتمێك ك
ــە ســەر ئەساســی شــەریعەت  ــه ی ل ك
دەســكەوتێك  هــەر  بیناكرابێــت، 
تەنیــا دەتوانــێ بەرهەمــی خەبــات و 
موقاوەمەتــی راســتەوخۆ بەرانبــەر بــە 
ــی  ــە خەبات دەســەالت بێــت.  هــەر بوی
ژنــان لێــرە نــەك خەباتێكــی پیشــەیی، 

سیاســیە.  خەباتێكــی  بەلكــوو 
و  چوارەم،ووشــیاری 
خــۆ  واتــە  رێكخرابوون:ووشــیاری 
خالــی  و  خــەوش  لــە  رزگاركــردن 

 ، كۆنەپەرەســتی  و  دواكەوتوویــی 
رزگاربــوون لــە كاریگــەری فەرهەنــگ 
ئــەو  پیاومەزنــی.  كلتــوری  و 
ژنانیشــی  دەروونــی  كــە  كلتــورەی 
گــەل  لــە  بــوون  ئاشــنا  داگرتــوە، 
خەباتــی  دەولەمەنــدی  ئەزمونــی 
یەكســانیخوازانەی هاوچارەنوســانمان 

لــە هەمــوو جیهــان. بــەالم ووشــیاری 
كــە    رێكخراوبونەوەیــە  رێگــەی  لــە 
پێویســتە  مــادی.  هێزێكــی  دەبێتــە 
رێگــەی  لــە  خۆیــان  هێــزی  ژنــان 
جەمــاوەری  رێكخــراوی  پێكهێنانــی 

كار. بخەنــە  خۆیانــەوە 
پێنــاوی  لــە  پینجەم:خەبــات 
سوسیالیســتی  كۆمەلگایەكــی 
دا:سەرڕاســت ترین رێگا بۆ  گەیشــتن 
بــە یەكســانی پەیوەســت بوونــی ژنانــە 
واتــە  كومۆنیســتەكان  بەخەباتــی 
كۆمەڵگایەكــی  لەپێنــاوی  خەباتــە 
لەوەهــا  دا   سۆسیالیســتی 
كۆمەڵگایەكــدا، ئــەوەی كە شایســتەی 
ژن  دەبێــت.  دابیــن  ژنــە  ئینســانی 
موحتاجــی  ئابووریــەوە،  لــەرووی 
كۆمەڵــگا  نابێــت.  كــەس  دەســتی 
ــەر  ــی ئینســانه كان،ه ــەر بەژیان بەرانب
لەمناڵیــەوە هەتــا الوی، دووگیانــی و 
بەســااڵچوویی،  و  پیــری  منداڵــداری، 
ژیانــی  ئیمكانــی  و  بەرپرســیارە 
سەربەســت و ئاســوودەی وەكــوو هــەر 
ئینســانێكی دیكــە بــۆ دەڕەخســێنێت.
و  ئیســتعداد  دەتوانــێ  ژن    
بــە  لەخزمــەت  تواناییەكانــی 
و  خــۆی  ژیانــی  چوونــی  بەرەوپێــش 
كۆمەڵــگا گەشــە پــێ بــدات. لەوەهــا 
هیــچ  ژن  ئینســانی  كۆمەڵگایەكــدا، 
بەربەســتێك لەســەر رێگــەی شــكڵ 
واقیعــی  خۆشەویســتی  گرتنــی 
منــداڵ،  بــۆ  خۆشەویســتی  نابینــێ. 
خۆشەویســتی بۆ هاوســەر و شــەریكی 
و  دایــك  بــۆ  خۆشەویســتی  ژیــان، 
بەهیــچ  لەوانــە  هیچــكام  بــاوك، 
چەشــنە ئیحتیاجێكــی مادیــەوە گــرێ 
كــە  نیزامێكدایــە  لەوەهــا  نادرێــت. 
ژن هەســت بەئــازادی دەكات.لەوەهــا 
خۆشەویســتی  كــە  نیزامێكدایــە 

 . دەكات  گەشــە  واقیعــی 
بەرێزان!

ــان لــە ئیــران خەریكــە  بزووتنــەوەی ژن
بــاری 40 ســال ســووكایەتی  لــە ژیــر 
ئیســالمی  رژیمــی  ئــازاری  و 
دەبێتــە  و  دەكاتــەوە  راســت  پشــت 
یەكیــك لــە بناغەكانــی شورشــێكی 
كۆمەالیەتــی بــە هێــز لــەو والتــە. ئــەو 
بەشــەكانی  شانبەشــانی  بزوتنەوەیــە 
پێشــرەوی دیكــەی كۆمەلــگا دەتوانــێ 
ــە  ــە پەرەســتی ل تەخــت و بەختــی كۆن
لەرزیــن.  بخاتــە  ناوچەكــە  هەمــوو 
بــا ئیمــەش لێــرەوە لــە كوردوســتانی 
شۆرشــگیرەوه دەســت لەنــاو دەســتی 
و  ئیــران  لــە  هاوچارەنوســانمان 
خســتنە  بــە  ناوچەكــە  هەمــوو  لــە 
توانــای  و  هێــز  هەمــوو  گــەری 
بــە  ووشــیاریمان  و  كۆمەالیەتــی 
گــژ كۆنەپەرەســتی و پیــاو مەزنــی و 
دەی  كــە  دەســەالتانەی  ئــەو  گــژ  بــە 
پارێــزن بچینــەوە. بــا دەســت لــە نــاو 
خۆمــان  ئەركەكانــی  یەكتــر  دەســتی 
وەكــوو بەشــێك لــە بزووتنەوەیەكــی 
ــە نایەكســانی، بناســین  ــی دژ ب جیهان

بەریــن. بەرێوەیــان  و 
هە ر شاد و سە رفراز بن.
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