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ئاماده بوانی ئازیز هاوڕێیانی پێشمهرگه،
ئێوارهتــان بــاش! ڕۆژی پێشــمهرگهی كۆمهڵ ـ ه ل ـ ه ههمووتــان پیــرۆز
بێــت .بهداخــهوه بــ ه هــۆی بارودۆخــی ناوچهكــ ه ئهمســاڵ وهكــوو
زۆرێــك لــ ه ســااڵنی ڕابــردوو نهمانتوانــی ئــهو ڕێوڕهســم ه لــ ه ســهر
گڵكــۆی كاكــ ه خانــهی موعینــی یهكــهم پێشــمهرگ ه و یهكــهم
گیانبهختكــردووی كۆمهڵــ ه لــ ه شــاری مــاوهت وه لــ ه نزیــك ئــهو
شــوێنهی كـ ه گیانــی بهخــت كردبــوو بهڕێــوه بهریــن ،یــادی ئـهو ئازیــزه
بــۆ ههمیشـ ه لـ ه دڵمانــدا زینــدووه .ههروههــا هـهر بـهم بۆنـهوه هـهزاران
درود و ســاو دهنێریــن بــۆ یــادی ئازیــزی ئــهو گیانبهختكردوانــهی
كۆمهڵـ ه و حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران كـ ه لـ ه سـهر ڕێبــازی كۆمۆنیزم
لــ ه مــاوهی  ٤دهیــهی ڕابــردوودا لــ ه مهیدانهكانــی جۆراوجــۆری  
خهباتــی پێشــمهرگان ه و خهباتــی سیاســی و لــ ه زیندانهكانــی
كۆمــاری ئیســامیدا لـه ئهشــكهنجهگاكاندا گیانیــان بهخــت كــردووه.
هاورێیان !
رێورهســمی ئهوســالی رۆژی پێشــمهرگهی كۆمهڵــ ه لــ ه كاتێــك دا
بهریــوه دهبهیــن ،ك ـه هاورێیهكــی ئازیزمــان ،پێشــمهرگهیهكی دێرینــی
كۆمهڵــه ،رێبهرێكــی نهســرهوتومان كاكــ ه فهرهــاد شــهعبانی
بهداخــهوه لــ ه گــهل نهخۆشــی شــێرپهنج ه دهســت و پهنجــ ه نــهرم
دهكات .رێــگام بــدهن قس ـهكانم ب ـ ه نــاوی فهرهــاد ش ـهعبانیهوه دهســت
پــێ بكــهم و لــ ه الیــهن ههموومانــهوه پهیامــی رێــز و خۆشهویســتی
بــۆ بنێریــن و پێێــی بلێیــن فهرهــاد گیــان  شــانازی ب ـه هاورێیهتیــت
دهكهیــن .دیــاره نهخۆشــینهكهی كاك فهرهــاد ســهخت ه  ،بــهالم
ههرچــی لــ ه ئیــرادهی پۆالینــی فهرهــاد بهرانبــهر بــهم نهخۆشــی ه
نگریســ ه بلێــم كهمــم ووتــوه .تهنانــهت پزیشــكانی موعالیجیشــی
ستایشــی خۆراگــری و ورهی بـهرزی فهرهــاد دهكـهن .لـ ه گـهل ههمــوو
ئازارێكیــش كــ ه جهســتهی داگرتــۆه ،ئــهوهی بــهردهوام مهشــغهلهی
بــۆه و مهشــغهلهیهتی هاورێیانیهتــی ،ئامانــج و ئاواتهكانیهتــی كــ ه
ههرگیــز لــ ه وهدی هاتنیــان بــێ هومێــد نهبــۆه .ئــهوه كــ ه بــهردهوام
پهیامــی هاندهرانهمــان بــۆ دهنێــرێ .ههرئهمــرۆش ل ـه رێگ ـهی دورهوه
ل ـهم مهراســیم ه بهشــداره و ب ـ ه دهنگــی خــۆی پهیامــی بــۆ ناردویــن.
ماوهی ـهك ل ـهوه پێــش ك ـ ه س ـهردانیم كــرد ب ـ ه منــی ووت :بزان ـ ه مــن
ژیانــم خــۆش دهوێ ،مــن عاشــقی ژیانــم ،بــهاڵم تكایــه دڵخۆشــیم
م ـهدهوه و بــاوهرم پــێ بك ـ ه ل ـ ه م ـهرگ ناترســم .ل ـ ه پێشــمهرگایهتی
دا ،دهیــان جــار ل ـ ه ی ـهك قهدمــی م ـهرگ گهراومهت ـهوه و ههرگیــز
دڵــم نهلهرزیــوه .وه مــن بــاوهری پێدهكــهم.
فهرهــاد ب ـ ه مانــای واقعــی ووش ـه ماندوویــی نهناس ـه .ههموتــان ل ـ ه
گـهل كارنامـهی خهباتــی ئاشــنان یـهك بــوار و دوو بــوار نییـه .ههمــوو
هاورێیانــی نزیكــی دهزانــن ك ـ ه فهرهــاد ل ـهو كهس ـ ه دهگمهنانهی ـ ه ك ـ ه
لـه گـهل ئـهوهی سـهری دهنێتـ ه سـهر ســنیر ،بــێ ســێ و دوو خـهوی
پیادهكــهوێ .هۆكارهكــهی تایبهتمهنــدی فیزیكــی جهســتهی نییــه،
ئـهو بـ ه درێژایــی ئـهو كاتانـهی كـ ه بهخهبـهره بـ ه جهســت ه و بـ ه مێشــك
راوهســتانی بــۆ نیی ـه .ش ـهكهتی ناناســێ ،ب ـهالم تهبیعهتــی جهســتهی
مانــدوو دهبــێ و ناچــاری دهكات سـهر بنێهتـهوه.
ئهورۆژانــ ه لــ ه ســهر تهختــی بیمارســتان وهالمــی بهدیــان هاورێــی
دهداتــهوه ،هۆشــی بــ ه روحیــ ه و ههســتی خانهوادهكهیــهوه ههیــه.
دلــداری ئهشــكان و فوئــاد و ئــارام ،كورهكانــی و زارای هاوسـهری ده
داتــهوه                      .دریــژه ی ل2

دهورهی دووهههم -ژماره -417نیوهی یەکەمی پووشپەڕ -1400جووالی 2021

دهورهی دووهههم -ژماره -417نیوهی یەکەمی پووشپەڕ -1400جووالی 2021
دریژه ی سەروتار:

ه یادی   ٤٣سالهی
ل
دامهزرانی هیزی پێشمهرگهی
كۆمهڵهدا

فهرهــاد ل ـ ه  ٤٣ســالی رابــردوودا
یــا پیشــمهرگ ه بــۆه ل ـ ه مهیدانــی
خهباتــی پێشــمهرگان ه دا،
یــان كرێــكار بــۆه لــ ه ناوهنــدی
خهباتــی كرێكایــدا ،لــ ه مــاوهی
ئــهو  ٤٣ســاڵ ه دا هیــچ بۆارێــك
ل ـه تێكۆشــانی ئیم ـ ه نابینــی ك ـ ه
فهرهــاد دهوری كاریگــهری تێــدا
نهنواندبــێ.
من ژیانم خۆش دهوێ ،من
عاشقی ژیانم ،بهاڵم تكایه

ه و باوهرم
دڵخۆشیم مهدهو 
هرگ ناترسم.
ه م
ه ل
پێ بك 

ه پێشمهرگایهتی دا ،دهیان
ل
ه یهك قهدمی مهرگ
جار ل 
ه و ههرگیز
گهراومهتهو 
دڵم نهلهرزیوه.

فهرهــاد لــ ه ههمانكاتــدا
ئینســانێكی زۆر عاتفی ـه ،ئهگ ـهر
بــۆ رهنــج و ئــازاری هاورێیهكــی
كارێكــی لـ ه دهســت نهیـهت ،خێــرا
دڵــی پــڕ دهبــێ و فرمێســكهكانی
دێن ـه خــۆاری .ك ـهم ك ـهس ههی ـ ه
ئــهو دیمهنــهی نهدیتبێــت.
ســهرهرای ئــهو ههمــۆه ئــهرك و
كاری رۆژانــهی پــڕ بــ ه پــڕ كــ ه
ههمــووان ئــهوه دهزانــن ،بــهاڵم
ئــهوهی كــ ه رهنگــ ه ههمــووان
نــهی زانــن ئهوهیــ ه  ،كاتێــك كــ ه
بهروالــهت فرســهتی حهســانهوهی
پهیــدا دهكــرد ،چــی لــ ه رۆژدا
گوزهرابــوو و را و بۆچونــی لــ ه
ســهری ،هــهر ئــهو رۆژه دهی
هێنــا س ـهركاغهز .ئێســتا خاوهنــی
خهزێنهكــی هــهزاران الپهرهیــی
ئــهو یادداشــتانهی ه كــ ه رۆژ

بهرپرچــی نهداتــهوه ،دهتوانــێ
زیادهرۆیــی زۆرتریــش بــكات،.
كاتێــك ل ـ ه لیبــی ب ـ ه ش ـهڕ دێــت
لــ ه لیبــی خــاك داگیــر دهكات،
بۆچــی لــ ه پــاڵ خــۆی ئــهو
كاره نــهكات؟ دهبینیــن كــهس
لــ ه ســهر ئــهو داگیــر كارییــهی
دهوڵهتــی توركیــ ه لــ ه ههرێمــی
كوردســتان وهجــواب نایــه .باســی
لوبنــان بكهیــن .لوبنــان لـ ه بـهردهم
شــهڕێكی خوێنــاوی ناوخۆیــی
دایــه .ڕووداوهكان بــێ راده
مهترســیدارن .باســی جێگاكانــی
دوورتــر نهكهیــن لــ ه خۆمــان
لیبــی ،یهمــهن ،فهلهســتین
ئهوانــ ه ههمــووی پێمــان دهڵێــن
كــه   ناوچهیهكــی بــێ ئهنــدازه  
ئاڵــۆزی و ههســتیاردا ســهرقالی
تێكۆشــانی سیاســین .بارودۆخــی
ئیــران لــ ه ههمــوان ههســتیارتره
 ،كــه دواجــار قســهی لێدهكهیــن.
ئ ـهوهی ك ـ ه ئێم ـه بتوانیــن دهوری
خۆمــان وهكــوو كۆمۆنیســتێكی
شۆڕشــگێڕ ،وهكــوو هێزێكــی
مهســئول  ببینینــهوه پێویســتمان
بــ ه چهنــد چهكــی كارا ههیــه:

بــ ه رۆژ تۆمــاری كــردوون .وه
نیشــانهیهك بــوو لهوهیكــ ه ئــهم
چهنــده ئۆمێــدهواره بــ ه ئایهنــده و
چهنــده ه ـهوڵ دهدات بــۆ دروســت
كردنــی ئایهنــده               .
لێــرهوه جارێكــی دیكـ ه پهیامی رێز
و خۆشهویســتیمان بــۆ فهرهــادی
شۆرشــگێری كومونیســت ،بــۆ
فهرهــادی رێب ـهر  بــۆ فهرهــادی
دۆســت و هاورێــی چهوســاوهكان
و ســتهملێكراوان ،بــۆ فهرهــادی یهك ـهم چهكمــان چهكــی زانســته.
ئــاو روونكــهرهوه دهنێریــن و ئێمــ ه پێویســتمان بهوهیــ ه كــ ه بــ ه
زانســتی كۆمهلناســی ،زانســتی
هێواداریــن بمێنــێ بۆمــان     .
مێــژوو ،بــ ه ئابــوری زانســتی،
چهكــدار بیــن .بۆچــی؟ بــۆ
هاوڕێیانــی پێشــمهرگ ه خهباتــی ئهوهیك ـ ه نهبیــن ب ـه ڕێكخراوێكــی
ئێمــ ه ئهمــڕۆ لــ ه ناوچهیهكــی چــهق بهســتوو و دووگــم .بــۆ
زۆر ئاڵــۆزدا  و  لـ ه بارودۆخێكــی ئهوهیكــ ه بتوانیــن بــ ه ڕاســتی
زۆر ههســتیاردا بهڕێــوه دهچێــت   .ڕۆڵــهی زهمانــهی خۆمــان بیــن.
چــاو لــ ه هــهر كوێیهكــی ئــهو
ناوچهیـ ه دهكـهی ئـهو ئاڵــۆزكاوی ئەو چەکانەی کە پیویستە بە
شێوەی کارا بۆ گەیشتن بە
و ئــهو بــێ ســهرهوبهری ه و ئــهو
ئامانج بە دەستمانەوە بن.
ئهگهرانــهی كــ ه هــهم دهتوانــن
•چەکی زانست بۆ ئەوەی
چەق بەستوو و دوگم
بـهرهو چاكـ ه بــن و هـهم بهرهوخراپ ه
نەبین ،بۆ ئەوەی رۆڵەی
ل ـ ه ئــارادان .ه ـهر بــۆ نمون ـ ه چــاو
زەمانەی خۆمان بین.
لـ ه عیــراق بكـهن ،عێــراق واڵتێكـ ه
• چەکی وشیاری سیاسی
كــ ه زاهیــرهن دهوڵهتێــك تێیــدا
بۆ ئەوەی دەرفەتەکان
لە دەست نەدەین.
دهســهاڵتداره ،بــهاڵم لــ ه واقیعــدا
•چەکی مرۆڤ دۆستی
ئــهوهی لــ ه عێــراق دهیبینیــن
بۆ ئەوەی سەختی رێگا،
هیــچ شــتێك نییــ ه غهیــری
مرۆڤایەتیمان الواز
نەکات.
كۆمهلێــك دهس ـهاڵت ك ـ ه ل ـ ه پــاڵ
•چەکی ئەخالقی پێشڕەو
یــهك دانــراون  ،هــهر كامهشــیان
بۆ ئەوەی نەکەوینە ژێر
بهرژهوهنــدی جیاوازیــان ههیــه،
کاریگەری ئەخالقی
چینی دەسەاڵتدار.
دهولــهت قهوارهیهكــی روالهتیــه،
•چەکی پێشمەرگانە،
ئاســۆی ملمالنــی ناوهندهكانــی
بۆ ئەوەی بەرامبەر
دهســهالت ،نارونــه ،ئــهوه عێــراق.
بە دوژمنی تا ددان
تــۆزێ ئهوالتــر توركیــه ،بهشــێك
چەکدار ،بێ دەسەاڵت
دەرنەکەوین.
ل ـ ه خاكــی ههرێمــی كوردســتانی
داگیــر كــردووه ،زۆر ئهگــهری
ئــهوه ههیــ ه بێتــ ه پێشــتر بــڕوات دووهــهم چهكــی پــهروهردهی
تــا ئــهوالی ههولێریــش .وه سیاســی و وشــیاری سیاســیه،
ئــهو تهماحانــهی ههیــ ه وه چهكــی وشــیاری سیاســیمان
دهیشــزانین ك ـ ه ل ـ ه كاتێكــدا هیــچ پێویســته  بــۆ ئهوهیكــ ه بتوانیــن
بهربهســتێكی لــ ه بــهردهم نهبــێ ،ل ـ ه دهرفهت ـهكان كهڵــك وهربگریــن.
بهتایبــهت هیــچ زلهێزێكیــش بــۆ ئهوهیكــ ه دهرفهتــهكان لــ ه

دهســت نهدهیــن .بــۆ ئهوهیكــ ه
بتوانیــن لــ ه ئاســانترین ڕێــگا و
بــ ه گونجاوتریــن تاكتیــك وه بــ ه
كــهم تهلهفــات تریــن   ئامــراز،
س ـهركهوتن ب ـ ه دهســت بێنیــن یــان
لــ ه ســهركهوتن نزیــك بینــهوه.
ســیههم چهكی مرۆڤ دۆســتیمان
پێویســت ه بــۆ ئهوهیكــ ه ســهختی
ڕێــگا مــروڤ دۆســتیمان لـ ه بیــر
نهباتــهوه  .دژواریهكانــی ڕێــگا
نهبێتــ ه پاســاوێك بــۆ ئهوهیكــ ه
ئێمــ ه لــ ه هیــچ كات و ســاتێكدا
وه لــ ه هیــچ شــهرایهتێكدا
ئینســانیهتمان بچێتــ ه حاشــیهوه.
چــوارهم ،ئێمــ ه پێویســتیمان بــ ه
چهكــی ئهخالقــه .بــ ه چهكــی
ئهخالقــی پێشــڕهو بــۆ ئهوهیكــ ه
نمونــ ه بیــن لــ ه واڵتێكــدا وه
لــ ه ناوچهیهكــدا كــ ه دهزانیــن
كۆنهپهرهســتی وه دهســهاڵتی  
جابیرانــ ه ئهخالقــی بــاوی
كۆمهڵــگا دیــاری دهكات.
ههنــگاو ههڵێنانــی ئێمــ ه بــۆ
نیشــاندانی ئهخالقــی ئینســانی
نــوێ  لــ ه ههمــوو زهمینهیهكــدا
ئهمــ ه یهكێــك لــهو چهكانهیــ ه
ك ـه پێویســتیمان پێیهتــی و دهبــێ
خاراوتــری بكهیــن و خۆمانــی
پــێ تهیــار بكهیــن.
وه ســهرئهنجام پێنجــهم ،چــهك
بــ ه مانــای ئــهو چهكــهی بــ ه
شــانمانهوهیه .ئــهم چهكهیــش
زۆر گرینگــه .ئهمــڕۆ ڕۆژی
پێشــمهرگهی كۆمهڵهیــ ه جــا
بۆی ـ ه جێــگای خۆیهتــی  لهس ـهر
كارایــی و جێگــ ه و شــوێنی بــۆ
دوا ڕۆژ و ئــهو بایهخــهی كــ ه
هــهر   ئێســتاش ههیهتــی زیتــر
بدوێیــن.
بــ ه پێــی مهنتقــی بهرهوپێــش
چوونــی روداوهكان ،دوو جــۆر
گۆرانــكاری ل ـه ئێــران چــاوهروان
دهكــرێ .یهكــهم ،پێــك هاتنــی
بارودۆخێكــی شۆرشــگیران ه وهكــوو
ئـهوهی لـ ه ســالی  ١٣٥٧دیتمــان ،
وهكــوو بههــاری عهرهبــی و هیتــر.
بــا بزانیــن پڕۆســ ه تهكامــول و

ب ـهرهو پێــش چوونــی شــۆرش
لــ ه وههــا بارودۆخێــك دا
چــۆن دهبــێ؟ .پــێ بــ ه
پێــی ئهوهیكــ ه دهســهاڵتی
مهركــهزی زهعیــف دهبــێ ،
پــێ بـ ه پێــی ئهوهیكـ ه هێــرش  
بــۆ سـهر جهرگـهی دهسـهاڵت
زیــاد دهكات ،پــێ بــ ه پێــی
ئـهوهش بۆشــایی دهسـهاڵت ل ه
خــوارهوه لـ ه الیـهن جهمــاوهرهوه  
پــڕ دهكرێتـهوه .ئـهوه ڕهوتێكــی
تهبیعیــه   تهقریبــهن لــ ه

ههمــوو شۆرشــهكانی ئــهم
ههروابــۆه.
ســهردهمهدا
نهبــووه ئ ـهوه مانــای ئهوهیك ـ ه
شــوڕاكان و دامهزراوهكانــی
ههڵبــژاردهی خهڵــك ورده ورده
جێــگا پــێ بــ ه دامــهزراوهكان
و نیهادهكانــی دهس ـهاڵت لێــژ
دهكــهن .لــ ه وههــا كاتێكدایــ ه
بــ ه تایبــهت ئێمــ ه باســی
كوردســتان دهكهیــن ،هێــزی
كۆمهڵــ ه
پێشــمهرگهی
ئــهم دهورهی ههیــ ه وه ئــهو
دهوره دهتوانــێ ببینــێ كــ ه
ئــهم شــوڕایان ه ئــهم نیهــاده
خهڵــك،
دامهزراوانــهی
چهكــدار بــكات ،ئهركهكانــی
خــۆی  بیســپێرێ بـهوان .ئایــا
ئــهوه خهیاڵــه؟ ئایــا ئــهوه
تێئۆریــه؟ نهخیــر واقعێكــی
تاقیكراوهیه .ســاڵی  ٥٧و ٥٨
هـهر ئـهوه ڕوییــدا ،لـ ه شــاری
ســن ه شــوڕاكانی محهالت یان
بڵێیــن بنكهكانــی گهڕهكـهكان
پێكهاتــن وه بنكهكانــی
گهڕهكــهكان بــ ه وهســیلهی
پێشــمهرگهی
هێــزی
كۆمهڵــ ه چهكــدار كــران  .
ئــهو كاتــ ه ههموومــان
لــ ه بیرمانــ ه ژمــارهی
پێشــمهرگهی كۆمهڵــ ه كــ ه
مهقــهڕهكان و ئهندامانــی
ســهركردایهتیمانی دهپاراســت
زۆر كـهم بــوو .لـ ه حاڵكێدا  ب ه
هـهزاران خهڵــك چهكــدار بــوون
لـ ه چوارچێــوهی ئـهو بنكانهدا  
دهوریــان دهنوانــد .كهوایــ ه
چهكــی پێشــمهرگانهی ئێم ـ ه
ئــهم ئهركــ ه گهورهیــهی لــ ه
ئهســتۆیه .دڵنیاتــان دهكــهم
ئــهو بارودۆخــ ه سیاســی
بگــۆڕێ ،ب ـ ه ی ـهك بانگ ـهواز
كۆمهلــ ه ســهدان دهیــان
بهرابــهری ئــهو هێــزهی كــ ه
ئێمـ ه ئێســتا ههمانـ ه چهكــدار
دهبــن .هێــزی پێشــمهرگهی
رهوتــی
لــ ه
كۆمهڵــ ه
گهشــهكردن و بهرهوپێــش
چوونــی شۆڕشــی لــ ه
شــۆڕش لـ ه كوردســتان دهوری
كــهم كردنــهوهی زیانــهكان،
پاراســتنی دهســكهوتهكان،
ئاموزشــی بـهكار هێنــان چهك
و چهكداركردنــی شــوراكانی
خهلكیــان لــ ه ئهســتۆیه.

ئهگهرێكــی دیكــ ه لــ ه
داهاتــووی سیاســی ئیرانــدا  
مومكنــ ه بێتــ ه كایــهوه
ئهوهیــ ه كــ ه خهڵــك هێشــتا
توانایــی هێــرش كــردن بــۆ
ســهر دهســهاڵتیان پهیــدا
نهكردبــێ ،بــهاڵم بــه گهلێــك
هــۆكار ،ڕژیمــی كۆمــاری
ئیســامی  توانایــی ب ـ ه س ـهر
ئیــدارهی واڵت وه بهتایبــهت
بهســهر ئیــدارهی شــوێنێكی
حهساســی وهكــوو كوردســتان
الوازه بێــت .لــهو ســورهتهدا
ههمــوو هێــزه سیاســیهكان
هــهوڵ دهدهن لــهو بارودۆخــ ه
دهور ببینــن  .ئایــا كۆمهڵــ ه
دهبــێ وهدوا بكهوێــت؟ ئایــا
كۆمهڵـ ه دهبــێ هـهر چــاوهڕێ
ئـهوه بــێ ك ه رهوتــی روداوهكان
بــ ه دڵــی ئــهو بێــت جــا ئــهو
وهختــ ه دهور ببینــێ؟ یــا لــ ه
هـهر كاتێكــدا  دهبــێ ئهوهیكـ ه
هـهوڵ بــدات خراپـ ه بـ ه چاكـ ه
ههڵگهڕێنێتــهوه .وه بــ ه
نواندنــی دهوری خــۆی هـهوڵ
بــدات كـ ه ڕهنــج و ئازارهكانــی  
ئ ـهو میلهت ـ ه كهمتــر كات ـهوه،
وه ئــهوه ئــهو كاتهیــ ه كــ ه
هێــزی پێشــمهرگهی كۆمهڵ ـه  
بهتایبهتــی دهتوانــێ دهور
بنوێنــێ .بــۆ ئهوهیكــ ه ئێمــ ه
بتوانیــن پێشــی شـهڕی ناوخــۆ
بگریــن ،پێشــی شـهڕی البـهال
بگریــن ،پێشــی بــ ه زایــ ه
چوونــی وزه و تواناییهكانمــان
بگریــن ،بــۆ ئــهوهی بتوانیــن
ئــهم پیالنانــهی دوژمــن
كۆمــاری ئیســامی پوچــهل
كهینــهوه پێویســت ه لــ ه رووی
توانایــی پێشمهرگانهشــهوه
بههێــز بیــن .مــادام ئێمــ ه
بههێــز نهبیــن ناتوانیــن
بچینــ ه نــاو موعادالتــی  
دهســهاڵت .ئهگــهر وانبــێ لــ ه
پراوێــزدا دهمێنینــهوه .وهختــی
خــۆی ئێمــ ه دهزانیــن ســازمان ه
سیاســیهكانی چهپــی ئێــران
لــ ه كوردســتان بــوون ،ڕاهــی
كاریگـهر چهكــدار بــوو ،پهیــكار
چهكــدار بــوو ،ڕهزمهنــدگان
چهكــدار بــوو ،ئێتحادیــهی
چهكــدار
كۆمۆنیســتهكان
بــوو ،بــهاڵم تهنیــا كۆمهڵــ ه
توانــی چهكــدار بمێنێتــهوه  ،
بۆچــی؟ چوونكــ ه بههێــز بــوو

چوونك ـه توانیبــوی بێجگ ـ ه ل ـ ه
نفــوزی جهمــاوهری لــ ه پــاڵ
ئــهوهدا هێزێكــی چهكــداری
توكهمــش ڕێكبخــات .ئهوهیــش
یهكێــك لــ ه ئهگهرهكانــه  ئێمــ ه
دهبــێ ئهرزشــی ئــهو هێــزی
پێشــمهرگ ه و ئــهو ســیالحهی
كــ ه بــ ه شــانمانهوهی ه بزانیــن.
بــهاڵم ئێمــ ه هاوڕێیــان زۆر
جــار وتوومان ـ ه ك ـ ه ئێم ـ ه تهنیــا
بــۆ ئاســۆی دوور و دوا ڕۆژ
خهبــات ناكهیــن ئێمــ ه بێجگــ ه
لــهوهی كــ ه ئاســۆی دوورمــان
لــ ه بهرچــاوه دهبــێ ئهمــڕۆش
بهكهلــك بینــن   .بزانیــن ئــهو
هێــزی پێشــمهرگهی كــ ه لــهو
مهقهڕاتــی مهركهزیــهی ئێمــ ه
لێــره كۆبوونــهوه ،ئهمــڕۆش
ســهرهبهخۆ   لــهوهی لــ ه
داهاتــوودا چ دهورێكیــان دهبــێ
كــ ه باســمان كــرد دهتوانــێ
بیبــێ ،وه دهبــێ بیبــێ،
ســهربهخۆ لــهوه بــۆ ئێســتاش
پێویســت ه كهلكــی دیاریكــراوی
ههبــێ .ڕهنگ ـ ه ئ ـهوهی ك ـ ه بــۆ
ههمووتــان ئێســتا باســی دهك ـهم  
ڕوون بێــت ،شــایهد زیاتــر لــ ه
 ١٥هــهزار پێشــمهرگهی
دێرینــی كۆمهڵــ ه لــ ه ژێــر
ســێبهری ئــهو بارودۆخــهی
كــ ه ئێــوه لێــره خولقاندووتانــه،
یــان خۆیشــیان تێیــدا بهشــدار
بــوون خولقاندوویانــه   ئێســتا
لــ ه ئهمنیهتێكــی نســبیدا
دهژیــن لــهو واڵتــهدا ،كــهس
ناچێتــ ه ســوراغیان ،ناتوانــن
بچنــ ه ســوراغیان لــ ه حاڵێكــدا
لهس ـهر ی ـهك وهرهق ـه ئێعالمی ـه،
لــ ه تــاران ،لــ ه ئیســفههان،
لــ ه شــارهكانی دیكــ ه خهڵــك
دهگــرن و راپێچــی زیندانــی
دهكــهن .لهبهرچــی وایــه؟ ئایــا
كۆمــاری ئیســامی عاشــقی
چــاو و بــرۆی ئێمهیــه؟ ئایــا
كۆمــاری ئیســامی ئــهم
ههمــوو پارهیــهی ســهرفی
دهكات   بــۆ ئهوهیكــ ه كهســی
جاســوس بنێرێتــه  نێومــان بــۆ
ئهوهیكــ ه بــ ه هــهر جۆرێــك لــ ه
جــۆرهكان بــووه فشــار بێنــێ بــۆ
ئــهوهوی ئــهو مهوقعیهتــهی
هــهر لــهو ئاستهشــدا كــ ه

ههمان ـ ه الوازی كات ل ـه خــۆوه
دهیــكات .دیــاره لـ ه خــۆوه نییـه،
لهبــهر ئهوهیــ ه  بوونــی ئیمــ ه
وهكــوو هێــزی چهكــدار بــ ه
مهترســێك بــۆ س ـهر دهس ـهاڵتی
خــۆی دهزانــێ .ههســت
دهكات لــ ه ئهمــهی ئێســتامان
ههوێنــی زینــدوو كردنــهوه و
ی لــ ه
بووژانــهوهی ئــهو بــواره 
خهبــات ،بــ ه دهیــان بهرابــهری
ئــهو هێــز و تواناییــهی كــ ه
ئێســتا ههمانــه ،ئــهوه دهزانــێ
بــ ه تهجرهبــ ه لێــی حاڵــی بــووه
وه واقعیهتیــش دهیبینیــن .بۆی ـ ه
خــۆی پێــوه مانــدوو كــردووه.
كهوایــ ه ئــهو كارهی كــ ه ئێمــ ه
لێــره دهیكهیــن ئــهو چهكــهی
كــ ه ئێســتا لێــره بهشــانمانهوهی ه
خــۆی لـه خۆیــدا بــۆ ئهمــڕۆی
ئێمهیــش بهكهلكــه ،لــ ه قــهدهر
خــۆی هاوســهنگیهكی پێــك
هێنــاوه كــ ه هــهر ئهمــرۆش بــ ه
قازانجــی خهلكــی كوردســتانه.
دوژمــن ههركارێــك كـ ه ویســتی
ناتوانــی بیــكات.
ســهرهرای ئــهوه ئێــوه دهیبینــن
هـهر بـ ه یـهك دوو ســێ مانــگ
جارێــك كۆمهڵێــك لــ ه الوانــی
ئــهم واڵتــ ه دێــن لێــره دهورهی
ئامووزشــی سیاســی ونیزامــی
دهبینــن  ٤٢ســاڵ ئهزموونــی
كۆمهڵهیــان بــۆ دهگوازرێتــهوه
دواییــش مهیلــی خۆیانــ ه
بمێنن ـهوه یــان نهمێن ـهوه ،بهمــا
دهچــن ب ـهوال دهچــن ب ـهاڵم ه ـهر
ب ـهو هاتن ـهی خۆیــان ه ـهر ب ـهو
ماوهیــش ك ـ ه لێــره ماون ـهوه ئ ـهو
بارودۆخهیــان خولقانــدووه كــ ه
مــن باســم كــرد لــه  ههمــوو
كوردســتان ،وه ئهو زۆر موهیم ه
ئــهو كهســانهی كــ ه لێرهیــش
ئاموزشــهایهكی
دهڕۆنــهوه
ســهرهتایی سیاســی وهردهگــرن،
ئــهو ئهخــاق و موناســهباتهی
كــ ه لێــره ههیــ ه دهگــهل
خۆیــان دهی گوازنــهوه بــۆ
نــاوهوهی واڵت و لــ ه ژیانــی
دوارۆژیــان ب ـهكاری دێنــن .ل ـ ه
بهرانبــهر ئــهو ئهخالقیــات و
فهرههنگــهی كــه زاڵــ ه بهســهر
كۆمهڵــگادا ئهمــ ه تروســكهی
هیوایهكــ ه پــهروهرده دهبــێ لــ ه

نــاو كۆمهڵــگای ئێمــهدا.
ههمــووی ئهوانــ ه ئــهو
ئهرزیشــانهی ه كــ ه دوژمــن لێــی
دهترســێ ،پــهس كهوایــ ه ئێمــ ه
ه ـهم ئاســۆی  دوا ڕۆژی ئ ـهم
خهباتــی پێشــمهرگانهمانهمان
زۆر ئۆمێــد بهخشـه ،وه دهزانیــن
بــۆ كاری گــهوره خۆمــان
خهریكیــن ئامــاده دهكهیــن و
چهكهكانمــان دهســوینهوه ،ئــهوه
پێوهنــدی نییــ ه بهوهیكــ ه ئێمــ ه
ئێســتا خهباتــی پێشــمهرگان ه
ت دهكهیــن یــان
لـ ه ناوهوهــی واڵ 
نایكهیــن ،ك ـهی دهســت دهبهیــن
بــۆ چــهك   ،لــ ه هــهر دووی
ئــهو قۆناغــهدا ،لــ ه قۆناغــی
یهكــهم كــ ه شــۆڕش بــوو لــ ه
قۆناغــی دووهــهم كــه جۆرێــك
ل ـه گۆڕینــی هاوس ـهنگی هێــز
بــوو كـ ه هێــزی پێشــمهرگه  بـ ه
كار دێنیــن ،ئهمــ ه بهحســێكی
تاكتیكیـه ،بهحســێكی پێوهنــدی
بــ ه  ٣فاكتــوری زهمــان بــ ه
مــهكان  و بارودۆخــهوه ههیــه.
بــۆ ئــهوهش ئێمــ ه تهجروبهمــان
ههیــه ،عهقڵمــان دهخهینــ ه كار
و ههمــوو كێشــهكهش ئهوهیــ ه
كـه  وههــا ڕهفتــار بكهیــن كـ ه ل ه
هیــچ قۆناغێكــدا دوا نهكهویــن
وه ئــهوه ئهرزشــی ئــهو كارهی
ئێم ـ ه ك ـ ه ئێســتا لێــره بهڕێــوهی
دهبهیــن ،بـهاڵم چ بــۆ پاراســتنی
ئـهو ئاســۆی ه بــۆ دوا ڕۆژ وه چ
بــۆ ئهمڕۆمــان كــ ه وتــم دهبــێ
بهكهڵــك و موفیــد بــێ .بــهالم
كــ ه ئــهو دهســكهوتانهی ههیــ ه
دهبــێ باجێكیــش بــۆ بدهیــن.
ئـهو باجـ ه چییـه؟ ئهوهیـ ه ئێمـ ه
وهكــوو نیشــان ه لێــره داكراویــن
دهتوانــن ئهمنیهتمــان بخهنــ ه
تهشــكیالتێكی
خهتــهرهوه،
عهلهنیــن دهتوانــن كهســی
نفــوزی بنێرنـ ه ناومــان ،دهتوانــن
ئهمنیهتمــان بخهنــ ه خهتــهرهوه،
پـهس كهوایـ ه ناتوانین پشــتمانی
لــێ بكهینــهوه بڵێیــن ئــهوه لــ ه
جهزیرهیهكــی ئــارام دانیشــتوین
ب ه بێ  هیچ خهتهره و زهرهرێك
خهریكیــن ئــهو دهســتكهوتان ه
دهپارێزیــن ،ئهوهیــش ناكــرێ،
بێجگ ـ ه لهوان ـ ه ئێم ـ ه ئێســتا ل ـ ه
ژێــر ئۆتوریتــهی حكومهتــی

كوردســتانداین،
ههرێمــی
ئێمــ ه ناتوانیــن بمێنینــهوه لێــره
بــۆ ئــهو دهســتكهوتانهی كــ ه
باســكرا بیپارێزیــن ئهگــهر
ئــهو
بهرژهوهندییهكانــی
حكومهتــ ه بــ ه شــێوهیهكی
جیــدی بخهینــ ه مهترســیهوه،
پ ـهس كهوای ـ ه ئێم ـ ه دهبــێ ئ ـهو
باجــهی بــۆ بدهیــن ،وه ئــهو
واقعیهتــ ه بــ ه ســهراحهتهوه
بــ ه خهڵــك بڵێیــن ،هــهر بۆیــ ه
مــن دهڵێــم ئهگــهر كهســێك
یــان كهســانێك پێیــان وای ـ ه ئ ـهو
نان ـهی ك ـ ه لێــره دهیخــۆن ،ب ـهو
بههایهلــ ه گهرویــان ناچێتــ ه
خــوارێ بــا ه ـهر ڕێگای ـهك ك ـ ه
پێیــان خۆشـ ه بیگــرن بـهاڵم ئێم ه
ئ ـهو بههای ـ ه دهدهیــن بــۆ ئ ـهوهی
ئــهو دهرفهتــ ه ههڵكهوتوویــهی
كــ ه بۆمــان پێــش هاتــووه ئــهو
دهســتكهوت ه بپارێزیــن.
هاوڕێیــان عــهرزم كــردن
لــ ه بهشــێك لــ ه بهرنامــهی
ئهمــڕۆدا كاك فهرهــاد
پهیامێكــی دهنێــرێ ،وه ئــهو
پهیامــ ه بهڕاســتی پێناســهی
ورهی هێــزی پێشــمهرگهی
كۆمهلهیــه .ئهوهیكــ ه لــ ه
پهیامهكــهی كاكــ ه فهرهــاد دا
ههی ـ ه ئ ـهو وره ب ـهرزهی ك ـ ه ل ـ ه
شــهرایهتێكی ئــاوا دژواردا كــ ه
تێێدایــ ه لــ ه خــۆی نیشــان دهدا
 ،فهرهــاد ئهمــڕۆ نمونهیهكــی
دیــاری بیــر خســتینهوه .ئێمــ ه
بــ ه ورهی فهرهــادهوه وه بــ ه
ئاســۆیهكی ڕوون كــ ه لــ ه
بهرچاومانــ ه وه بهڵێــن دهدهیــن
بــه   كۆمهاڵنــی خهڵكــی
كوردســتان كــ ه لهســهر ئــهو
ڕێبــازهی كــه كۆمهڵــ ه ســهری
دام ـهزراوه لهس ـهر ئ ـهو ڕێبــاز و
ســتراتیژیهی دامانڕشــووتهوه بـ ه
عهقڵــی جهمعــی پهســهندمان
كــردووه لهســهر ئــهو ڕێبــازه
ســوور دهبیــن وه الم وایــ ه
ســهركهوتنمان مســۆگهره.
بژی هێزی پێشمهرگهی
كۆمهڵه
***

ی ڕۆژی
ه مهراسم 
پەیامەی هاوڕێ فهرهــاد ل 
ه جۆزهردانی ١٤٠٠
پێشمهرگهی كۆمهڵ 
کاتژم� پێش گیان لە دەست ن
�
دا� بە شێوەی ئانالین لە
هاوڕێ فەرهاد 24
ێ
رێوڕەسیم رۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە ،لە مقەڕی ناوەندی بەشدار بوو ،ئەو
گ
پەیامەی بە دەن� خۆی
پێشکەش بە مەڕاسمەکە کرد.

هاوڕێیانــی قارهمــان و   خۆشهویســتی پێشــمهرگه ،هاوڕێیــان و
هاســهنگهرانی دێرینــم ،جهمــاوهری ئــازادی خــواز و   خۆراگــر
لــ ه كوردســتان بهخێــر بێــن بــۆ  ڕێوڕهســمی گیــان لهدهســتدانی
یهكهمیــن پێشــمهرگهی قارهمانــی كۆمهڵــه هــاوڕێ خانــهی
موعینــی ،بهڕێــزان ئهگهرچــی ئهمــڕۆژه وهكــوو ڕۆژی گیــان
لهدهســتدانی هــاوڕێ خۆشهویســت  هــاوڕێ خان ـ ه نــاو نــراوه ب ـهاڵم
ل ـهم ڕۆژهدا ڕێــز ل ـ ه یــاد و بیرهوهریهكانــی ههمــوو پێشــمهرگهیهكی
كۆمهڵــ ه دهگیرێــت   كــ ه لــ ه ڕێــگای ئارمــان و ئامانجهكانــی
كۆمهڵ ـهدا  گیانــی ئازیزیــان بهخــت كــردووه .هاوڕێیانــی قارهمانــی
پێشــمهرگه ،ئهندامانــی كۆمهڵــ ه و حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران،
جهمــاوهری خهڵكــی قارهمانــی كوردســتان ،ئهگـهر ئێســتا و هـهزاران
جــاری تریــش لێــم بپرســن گهورهتریــن شــانازی ژیانــت  كامهیـ ه واڵم
ئهدهمــهوه وه ئهڵێــم  ٤٢ســاڵ پێشــمهرگایهتی كۆمهڵــ ه و چهكــی
پــڕ لـ ه شــانازی كۆمهڵـ ه لـ ه شــان كــردن  .لـهوه پــڕ لـ ه شــانازی تــر بۆ
مــن ئهوهیهكـه هاوڕێیانــم ئـهم فهخــر و شــانازیهیان بـ ه مــن بهخشــیوه

و  ئهمســاڵیان ب ـ ه نــاو من ـهوه دیــاری كــردووه .وه ئهم ـه گهورهتریــن
ئیفتخــار و شــانازیی و دیــاری ژیانمــه .لــهم بابهتــهوه  جارێكــی
دیكـ ه سـهری ڕێــز و ســپاس بــۆ ههمــوو ئێــوهی ئازیــز و خۆشهویســت
دادهنهوێنــم .ئهمــ ه گهورهتریــن ئیفتخــار و شــانازی كــ ه ئێــوهی
ئازیــز و خۆشهویســت  بــ ه هاوڕێیــهك و هاوســهنگهرێكی خۆتــان
بهخشــیوه .هاوڕێیانــی ئازیــز و خۆشهویســت ههڵگرتنــی چهكــی
پــڕ لــ ه شــانازی كۆمهڵــ ه یهكهمیــن شــانازی ژیانــی فهرهــادی
ش ـهعبانیه .داوای لێبــوردن ئهك ـهم ك ـ ه لهم ـ ه زیاتــر و  پــوڕ ت ـهوان
تــر نهمتوانــی مــن ل ـهم ڕۆژهدا وهك جارهك ـهی جــاران لێكدان ـهوهی
ههلومهرجــی ئێســتای ئێــران و كوردســتان بكــهم و ئــهو لێكدانــهوه
ب ـه ڕێنوێنیهكانــی موتهئهســتر ل ـ ه ســتراتیژی حزبــی كۆمۆنیســتی
ئێــران و سیاس ـهت ه كهاڵنهكانــی كۆمهڵ ـه بخهم ـ ه ب ـهر چــاوی ئێــوه،
بــهاڵم هــهر ئــهوه بــهس كــ ه بڵێــم كــ ه بــژی ڕۆژی پێشــمهرگهی
كۆمهڵ ـ ه بــژی حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بــژی كۆمهڵ ـ ه و بــژی
سوســیالیزم ،بژیــن ئێــوهی ئازیــز و خۆشهویســتم.

سۆزێک بۆ ئازیزێک !
ین
نووس� :حەسەن رەحمان پەناە
سۆزێک بۆ ئازیزێک !
تۆ نامری ئازیزەکەم  ،چاوەکانم   ،فەرهادەکەم
تۆ کۆهکەنی و بیستوونی هیوامانت لە کۆڵ نابوو
تۆ دەنگی دلێری هەژاران و مافخوراوانی ئەم جیهانەی
تۆ دەنگی شمشاڵی هەست بزوێنی کرێکاری هوشیاری
تۆ قاسبەی کەوی سەر گاشە بەردی ئەم واڵتی بە ئاگر و ئاسن کێڵدراوەی
تۆ خرۆشی راپەرینی لە خوێن شاڵڵکراوی پەنجاوحەوتی
تۆ ،توولە نەمامێکی بااڵکردووی ئەو راپەڕینەی
تۆ رابەر و مامۆستای ئێستای
تۆ پێشمەرگە و پارێزەری بنکەکانی سنەی خوێناوەی
تۆ پشتیوانی یەکیەتی جووتیاران و جەمعیەتەکانی
تۆ شاگردی ئەمەکناسی فۆاد و سەدیق و جەعفەر و خانەی لە سەر داڵنی
تۆ خۆت رابەری و فێرگەی وانەکانی
تۆ پێشمەرگەی چەک لە شانی بە پانتایی ئەم واڵتی پڕ لە ژان و ئازارەی،
تۆ قاسپەی ئەو چەکەی ،کە لە رۆژی سەخڵەتا بە سەر دوژمندا دەبارێنی
تۆ پێشمەرگەی  ،کۆڵنەدەری  ،مێژوو شاهێدیت بۆ دەدات
لە ئاسمانی بێ ئەستێرەی  ،ئەم واڵتە رەش پۆشەدا
تۆ ئەستێرەیەکی گەش و درەوشاوە بوویت
تۆ کۆمەڵەی ،دەنگی حەقخوازی خەڵکی چەوساوەی
تۆ دەنگی کپ نەکراوەی ژنانی ژێر پەچە و حیجابی زۆرەملەی
تۆ دەنگی دلێری دایکانی جەرگ سووتاوی
کە جلوبەرگی خۆێناوی ڕۆڵەکانیان کفنی دوا مەنزڵگایانبوو
تۆ ناڵەی کۆڵبەری بە گولە پێکراوەی دەستی داگیرکەری
تۆ دەنگی شۆرش و هیوای گەشی دوارۆژمان بوویت
تۆ دەم بەبزە ،لێو بە پێکەنین و بێ گرێ و گۆڵ بوویت
تۆ ساف و سادە و دڵپاک
وەک هەژارانی ئەم واڵتە بوویت
تۆ دەنگی دلێری مافخوازی و
نرکەی شیرانەی دژ بە بێعەداڵەتی بوویت
تۆ مرەکەبی ئەو قەڵەمانەی
کە مێژوو وەک خۆی  ،سوور سوور دەنووسنەوە
هاورێم  ،ئازیزەکەم  ،فەرهادەکەم  ،براگەورەکەم
رەنجت زۆردا  ،زۆر ماندوو بوویت و ماندوو کرایت و
ئومیدت زۆر لە دڵدا بوو
کار و ئەرکمان زۆر مابوو
کاتی ئەم کۆچە ناوادە و بە پەلە نەبوو
رێگامان سەخت و دوژمن کەڵپەی لێ تیژ کردوین و
بە مەرگت شایلۆغانیەتی
ئارام بنوو  ،ئازیزم  ،هاورێم  ،باوکی " ئارام" کەم
ئەم رێگا دوورودرێژە ،قارمان و سوارچاکی زۆری پێدا تێپەریوە
تۆ لە باشترین سوراچاکەکانی رێگای رزگاری مرۆفایەتی بوویت
ناوت بە سەر سەری مێژووەوە دەدروشێتەوە
لە رۆژی مەرگەی "خانە"ی سوورپۆشدا
یادی سوورپۆشی تۆیش دەکەینەوە
یادت بەخێر ،یادت دەکەین
٣١ی جۆزەردانی  ١٤٠٠هەتاوی
رۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

دڵۆپێک فرمێسک لەیادی هاوڕێم
فەرهاد شەعبانی

هاوڕێیانی قارهمان و  
خۆشهویستی پێشمهرگه
ئهگهر ئێستا و ههزاران جاری
تریش لێم بپرسن گهورهترین
ه واڵم
شانازی ژیانت  كامهی 
ه ئهڵێم  ٤٢ساڵ
ئهدهمهوه و 
ه
پێشمهرگایهتی كۆمــــــــهڵ 
ه شانازی
و چهكی پڕ ل 
كۆمــــهڵــه
ه شان كردن.
ل

فهرهــــــــــاد

ین
نووس�  :ئەحمەد بازگر
بارانە خەم ئەم بەهارە
دەستی لە دەست جەالدی من
بە خوڕ دادەکاو دەچێتە
نێو دەروونی ناشادی من
لۆمەم مەکەن کە تەزیوم
بە مەرگێکی بێ وادی من
سکااڵی خۆم بۆ کوێ ببەم؟
کێ دەبیستێ فەریادی من؟
یادگارەکەی سنەی سوورم
ڕوو خۆشەکەی دڵشادی من
یەخسیرەکەی دەستی غەدر
پێشمەرگەکەی ئازادی من
خۆشەویستەکەی کۆڵبەران
لەگەڵ ئەوین هاوزادی من
ئازیزە نێوت لە دڵما
دووانە جوانەکەی یادی من
وتت لەسەر پنجی ئەوین
هەڵچندراوە بونیادی من
بڵێن بە فەرهادی کۆەکەن
فەرهادترە فەرهادی من
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ه ههر شوێنێكی
نیشتهجێ بوون ل 
ه مرۆڤ خوازیاری بێت،
جیهان ك 
مافێكی جیهانییه

بـ ه پێــی ڕاپۆرتــی ههواڵنێرییـهكان كوشــنده” هاتــووه كــه:
ڕۆژی دووشـهمم ه ١٢ی مانگی
پووشــپهڕ النیكــهم  ٤٣پهنابــهر “نهپاراســتنی پهنابــهران لــ ه
كــ ه ویســتبوویان لــ ه لیبییــهوه بهرامبــهر شــهپۆلهكانی دهریــا
و بــ ه تێپهڕبــوون لــ ه دهریــای بههیــچ شــێوهیهك بــ ه ههڵكــهوت
مهدیتهرانــ ه خۆیــان بگهیهننــ ه نییــه ،بهڵكــوو ئــهم باروودۆخــ ه
ئیتالیــا ،بههــۆی وهرگهڕانــی لـ ه ئاكامــی بڕیــاری دیاریكــراوی
بهلهمهكهیــان ل ـ ه ئاوهكانــی نزیــك سیاســی و هاوئاههنگــی نێــوان
توونێــس نوقــم بــوون .شــایهدحااڵن لیبــی ،واڵتانــی ئهندامــی
وتوویانــ ه كــ ه بهلهمــی بادیــی یهكیهتیــی ئۆرووپــا ،ناوهنــده
ئ ـهم پهناخوازان ـ ه ك ـ ه ب ـ ه زهحم ـهت دهوڵهتییــهكان و كهســایهتیی ه
جێــگای  ٥٠كهســی دهبــۆوه ،دهســت ڕۆیشــتووهكانی دیكــ ه
 ١٢٧كهســی ســوار كرابــوو .پێكهاتــووه .هێــزه دهریاییهكانــی
دهوڵهتــی توونێــس ڕایگهیانــدووه واڵتانــی یهكیهتیــی ئۆرووپــا،
كـ ه هێــزه دهریاییهكانــی ئـهم واڵتـ ه داوای یارمهتیــی بهلهمــی
 ٨٤كهســیان ڕزگار كــردووه .لــ ه پهنابــهران واڵم نادهنــهوه و لــ ه
مــاوهی مانگهكانــی ڕابــردوودا كهســانی یارمهتیــدهر كــ ه بــ ه
شــایهدی چهندیــن ڕووداوی نیازبــوون كۆچبــهران ڕزگار
لهمجــۆره بوویــن و تهنیا لهمســاڵدا بكــهن ،ڕێگرییــان كــردووه”.
ژمــارهی قوربانییــان النیكــهم
 ٦٣٢كــهس بــووه .لــ ه مــاوهی لــ ه درێــژهی ئــهم ڕاپۆرتــهدا
ســااڵنی ڕابــردوودا ،سـهدان هـهزار هاتــووه كــ ه یهكیهتیــی ئۆرووپــا
كــهس بــۆ ڕاكــردن لــ ه هــهژاری نــ ه تهنیــا بهرنامــهی ڕهســمیی
و نائهمنــی و دیكتاتــۆری و ئۆپراســیۆنی گــهڕان و ڕزگار
ســهركوت لــ ه واڵتهكهیــان ،بــۆ كردنــی ڕاگــرت ،بهڵكــوو هێندێــك
گهیشــتن بـ ه ئۆرووپــا لـ ه ڕێگـهی لــ ه واڵتانــی ئهنــدام ،لــ ه ههوڵــی
مهدیتهرانــهوه ،گیانــی خۆیــان ڕێكخــراوه مرۆڤدۆســتهكان بــۆ
و بنهماڵهكهیــان خســتووهت ه ڕزگاركردنــی كۆچبهرانێــك كــ ه
لــ ه مهترســیدابوون ،ڕێگرییــان
مهترســییهوه.
كــرد .ئــهوان كهشــتیی ئــهم
ڕاگــرت
لــهم دوایانــهدا كۆمیســاریای یارمهتیدهرانهیــان
بــااڵی پهنابهرانــی ڕێكخــراوی و ئهوانیــان خســت ه ژێــر
یهكگرتــووهكان بهدواداچوونــی یاســاییهوه .لــهم
نهتــهوه
ڕاپۆرتێكــی دڵتهزێنــی لــ ه ڕاپۆرتــهدا هاتــووه كــ ه زۆرجــار
چوونهســهرهوهی دیتــراوه كــ ه هێلیكۆپتێرهكانــی
هــۆكاری
ئامــاری نوقــم بــووان لــ ه یهكیهتیــی ئۆرووپــا بهســهر
باڵوكردووهتــهوه .ســهری بهلهمــی پهناخوزانــدا
مهدیتهرانــ ه
ئــهم ڕاپۆرتــ ه بهڕواڵــهت لهگــهڵ ســووڕاونهتهوه و ههوڵیــان
بایكۆتــی ههواڵنێریــی دهوڵهتانــی داوه بــۆ لێوارئاوهكانــی لیبــی
هــاوكات
یهكیهتیــی ئۆرووپــا بــهرهوڕوو بیانگهڕێننــهوه.
بــۆوه و ڕهنگدانهوهیهكــی بهلهمهكانــی گهشــت لێدانــی
بهرینــی نهبــوو  .لــهم ڕاپۆرتــهدا لیبیــش بــهرهو پهناخــوازان تهقــ ه
لهژێرنــاوی “بایــهخ نهدانــی دهكــهن .بهمجــۆره باروودۆخێــك

دهخوڵقــێ كـ ه ئـهم ڕاپۆرتـ ه نــاوی
نــاوه“ :تراژێدیــی مرۆیــی لــ ه
پانتاییهكــی بهرینــدا”“ .میشــێل
باچلــه” ،كۆمیســاری بــااڵی
مافــی مرۆڤــی ڕێكخــراوی
نهتــهوه یهكگرتــووهكان دهڵــێ
كــ ه تراژێدیــی واقعــی ئهوهیــ ه
كــ ه لــه زۆر حاڵهتــدا دهكــرێ
لــ ه مــهرگ لهنــاو دهریــای
مهدیتهرانــهدا ڕێگــری بكرێــت،
بــهاڵم بهئانقهســت ئــهم كاره
ئهنجــام نادرێــت و لهبهرچــاوی
مهئمــوورهكان ،ئــهو ئینســانانهی
كــ ه پێویســتیان بــ ه یارمهتییــه،
نوقــم دهبــن.
یهكیهتیــی ئۆرووپــا بــۆ ڕێگــری
لــ ه هاتنــی پهنابــهران گهلێــك
“ڕێگاچــاره”ی گرتووهبــهر كــ ه
یــهك لــ ه یــهك دژه مرۆییتــرن.
گهڕاندنــهوهی
یهكــهم،
پهنابــهران بــۆ ئــهو واڵتانــهی
كــ ه لێیــهوه هاتــوون .پتــر لــ ه ٩٠
لهســهدی پهنابــهران لــ ه ناوچــ ه
شــهڕلێدراوهكانی ڕۆژههاڵتــی
ناوهڕاســت و ئهفریقــاوه دێــن.
ئــهوان لــ ه واڵتــی خۆشــیان هــهم
ئــاواره و هـهم بــێ سـهرپهنا بــوون.
گهڕاندنــهوهی ئــهو پهنابهرانــ ه
بــ ه مانــای ناردنهوهیــان بــهرهو
ئامێــزی مهرگــه .ئایــا واڵتانــی
پێشــكهوتووی ســهرمایهداری و
لهوانــ ه دهوڵهتانــی ئۆرووپایــی،
بهڕاســتی دهتوانــن حاشــا لــ ه
بهرپرســایهتیی خۆیــان بــ ه
نیســبهت ههڵگیرســاندنی ش ـهڕی
ڕاســتهوخۆ و یــان نیابهتــی ،لــ ه
شــوێن ه جۆراوجۆرهكانــی جیهــان،
لهوان ـ ه ڕۆژههاڵتــی ناوهڕاســت و
ئهفریقــا ،بكــهن؟ داگیركهرانــی
ئۆرووپایــی تــا توانییــان س ـهروهت ه
ئهفریقایــان
سرووشــتیهكانی

تــااڵن كــرد و كاتێكیــش لــهوێ
ڕۆیشــتن ،لــ ه پــاش خۆیــان،
بهدهیــان ئــازاری بهژانــی
كۆمهاڵیهتــی و ناكۆكیــی
تایفــی و قهبیلهیــی و ئایینیــان
بهجــێ هێشــت .تــا توانییــان لــ ه
ڕێگــهی چهوســاندنهوهی هێــزی
كاری ههرزانــی ئــهوان ،لــ ه
واڵتانــی ئۆرووپایــی س ـهرمایهیان
كهڵهكــ ه كــرد ،بــهاڵم دهوڵهتانــی
لهژێــر
كــ ه
ئهمڕۆیــان،
ســێبهری ســهروهت و دهســهاڵتی
داگیركهرانــی  پێشــوودا ،پاڵیــان
داوهتـهوه ،لـ ه پێناو ئـهو باروودۆخ ه
فهالكهتبــارهی ك ـ ه بهس ـهر ژیانــی
ئــهم خهڵكهیــان دا ســهپاندووه،
هیــچ بهرپرســایهتییهك ناگرنــ ه
ئهســتۆ .ئــهوهش لــ ه حاڵێكــدا
كــ ه ئێســتاش بــهردهوام ســهروهتی
خهڵكــی ئــهم قاڕهیــ ه بــهرهو
ئۆرووپــا بهڕێوهیــه.
توندكردنــهوهی
دووهــهم،
دژهپهنابــهری
سیاســهتی
لــ ه واڵتانــی ئۆرووپایــی .لــ ه
ڕاســتیدا پهســندكردنی پهیتــا
پهیتــای یاســای دژهپهنابــهری
لــ ه ئۆرووپــا تهنیــا بهرۆكــی
پهناب ـهران ناگرێــت .ئ ـهم یاســایانه  
و ئــهم سیاســهتان ه لــ ه ههمــان
حاڵــدا ئــهم واڵتانــ ه لــ ه بــواری
ئهخالقیش ـهوه ب ـهرهو دواوه دهبــات.
ئــهم ههڵوێســتگیریی ه ڕێــگا بــۆ
بهدهســهاڵت گهیشــتنی حیزبــی
دهســتی ڕاســتیتر خــۆش دهكات.
بهدهســهاڵت گهیشــتنی ئــهم
حیزبانــهش بــ ه مانــای ئهوهیــ ه
كــ ه لــ ه ههنگاوهكانــی دواتــردا
هێــرش دهكرێتــ ه ســهر ههمــوو
ی پێشڕهو و ئینسانی
دهستكهوتێك 
لــ ه بــواری كۆمهاڵیهتــی،
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ئابــووری و سیاســی كــ ه لــ ه
مــاوهی ســاڵهها خهباتــی چینــی
كرێــكار بهســهر دهوڵهتهكانــدا
ســهپاوه .دهوڵهتانــی ئۆرووپایــی
ئهگــهر لــ ه بهڕێوهبردنــی ئــهم
سیاســهتانهدا ســهركهوتوو بــن،
مرۆڤایهتــی لــ ه خــودی ئــهم
واڵتانــهش دهكهنــه قوربانــی.
ســێههم ،بهســتنی ســنوورهكان و
ســنوورداركردنی ئۆپراســیۆنی
ڕزگار كردنــی دهریایــی بهو دهلیل ه
ك ـه گۆیــا ئ ـهم خزمهتگوزارییان ـ ه
دهبێتــ ه هانــدهری كۆچبهرانــی
تــازه .هــهروهك لــ ه ڕاپۆرتــی
بــااڵی
كۆمیســاریای
هاتــووه،
پهنابهرانیشــدا
یهكیهتیــی ئۆرووپــا بــ ه پێــی
قهرارێكــی پهســندكراو و ڕهســمی
بڕیــاری داوه كــ ه ئۆپراســیۆنی
ڕزگار كردنــی پهنابــهران
ســنووردار بــكات .دژهمرۆیــی
بــوون و جهنایهتكارانــ ه بوونــی
ئـهم بۆچــوون و سیاسـهته ،گومــان
ههڵنهگــره .نــاوه دهریایــی و
ئاســمانییهكانی ئۆرووپــای تهیــار
ب ـ ه پێشــكهوتووترین تێكنۆلۆژیــی
ئــهم ســهردهمه ،دهتوانــن بســت
بــ ه بســتی دهریــای مهدیتهرانــ ه
كۆنتــڕۆڵ بك ـهن .ئ ـهوان دهتوانــن
ههمــوو بهلهمێــك لــ ه شــوێنی
وهڕێكهوتنیــهوه تــا گهیشــتن
بــ ه شــوێنی مهبهســت ،بــهوردی
چاوهدێــری بك ـهن و ب ـهر لهوهیك ـ ه
نوقــم بــوون ههڕهش ـهیان لێبــكات،
ڕزگاریــان بكــهن .بــهاڵم ئــهوان
ئــهم توانایــه ،بهئهنقهســت ،بــۆ
دهربــاز كردنــی گیانــی پهناب ـهران
بــهكار ناهێنــن .تهنانــهت ئهگــهر
بیانــووی یهكجــار نــاڕهوای ئ ـهوان
بــۆ ســنوورداركردنی ئۆپراســیۆنی

ڕزگار كــردن بهئامانجــی
ڕێگــری لــه چوونــی پهنابــهران
بــۆ ئۆرووپــا قهبــووڵ بكهیــن،
دیســان واقعییــهت ئهوهیــ ه كــ ه
لــهم ڕێگــهوه ناكــرێ بــهر بــ ه
شــهپۆلی پهنابهرانێــك كــ ه لــ ه
چنــگ مــهرگ و هــهژاری
ڕایانكــردووه ،بگیرێــت .ســنووردار
كردنــی ئۆپراســیۆنی ڕزگار كــردن
نهتهنیــا شــهپۆلی كۆچكردنــی
كــهم نهكردووهتــهوه بهڵكــوو
تهنیــا چوونهســهرهوهی ڕێــژهی
بهرچــاوی گیــان لهدهســت
دانــی كۆچبــهران و پهنابهرانــی
لێكهوتووهتــهوه.
پێویســت ه بــ ه پشــت بهســتن بــ ه
بیــروڕای گشــتیی پێشــڕهو
و مرۆڤدۆســت و هێــزه
واڵتانــی
خهباتكارهكانــی
پێشــكهوتووی ســهرمایهداریی،
دهوڵهتانــی ڕۆژئــاوا ناچــار بكرێــن
تــا ڕێــز لــ ه مافــی ئــاوارهكان و
پهنابـهران بگــرن .پێویســت ه خهبــات
بــۆ بهڕهســمی ناســینی مافــی
نیشــتهجێ بــوون و دابیــن كردنــی
ژیانێكــی ئینســانی بــۆ ههمــوو
ك ـهس ،وهك ئینســانێك ب ـ ه مافــی
جیهانیی ـهوه و وهك هاوواڵتییهكــی
جیهانــی و لهوانــ ه بههرهمهنــد
بــوون ل ـ ه مافــی نیشــتهجێ بــوون
لــ ه هــهر شــوێنێكی ئــهم جیهانــ ه
كــ ه بیهــهوێ ،پــهرهی پێبــدرێ.
***

كرێكاران ڕێگای ڕیشهكێش كردنی
ههژارییان نیشان داوه

پێــی لێكۆڵینــهوهی كارناســان  ٦٠لــ ه ئاســتی جیهانــی دا بهدهســت كاناڵــی پرۆســهگهلێكهوه بهرهوپێــش

تــا  ٧٠لهس ـهدی خهڵكــی ئێــران ل ـ ه هێنــاوه .ئــهم ســهروهت ه یهكجــار دهڕوات كــ ه كرێكارانــی خهباتــكار

ی دا بهس ـهر دهب ـهن .زۆره ،بــهر لــ ه ههمــوو شــتێك لــ ه لـ ه مــاوهی پتــر لـ ه یـهك سـهدهدا لـ ه
ههژاریــی نیســب 
ئــهم

قوربانییانــهی

ههژاریــی ،ڕێگــهی

نهدانــی

حهقدهســتی ڕێگــهی هــهوڵ بــۆ باشــتر كردنــی

قوربانییانــی ســهرهكیی ویرووســی گونجــاو ب ـ ه ملیۆنــان كرێــكاری ژن باروودۆخــی ژیــان و كهرامــهت و
كۆرۆنــاش

بــوون.

ڕۆژنامــهی و پیــاوی ئێــران بهدهســت هاتــووه .ئازادیــی خۆیــان نیشــانیان داوه .ئێمـ ه

ههمشــههریی چاپــی تــاران بــ ه ئــهم ملیۆنێرانــه بــ ه پێــی یاســای لــ ه ئێرانیــش شــایهدی ئهمجــۆره
پێــی “ڕێــژهی فهالك ـهت” ،ت ـهوهری كار قــهراره حهقدهســتی دوو ملیــۆن خهباتان ـه بوویــن ك ـ ه ل ـ ه ئێســتادا ل ـ ه

ههژاریــی

ههڵســهنگاندووه .و  ٦٥٥هــهزار تمهنــی لــ ه مانگــدا خهبــات و مانگرتنــی كرێكارانــی

“ڕێــژهی فهالكــهت” بــ ه كــۆی بـه كرێــكاران بــدهن ،لـ ه حاڵێكــدا كـ ه نــهوت ،گاز و پێترۆشــیمیدا خــۆی
ڕێــژهی بێــكاری و تــهوهرۆم هێڵــی ه ـهژاری  ١٢ملیــۆن تمهن ـه .نیشــان داوه.

دهوتــرێ .ئـهم ڕۆژنامهیـ ه دهنووســێ

یهكهمــی

كــ ه لــ ه كۆتایــی ســاڵی ٩٩دا كاربهدهســتانی كۆمــاری ئیســامی ههنــگاوی

“ڕێــژهی فهالكــهت” ،لــ ه ئێــران ســهرهڕای ئیدیعــا و تهبلیغاتــی بهرهنگاربوونــهوه لهگــهڵ هــهژاری

بااڵتریــن ئاســتی لــ ه دهیــهی ٩٠دا درۆیینهیــان سـهبارهت بـ ه ســڕینهوهی و كــهم كردنــهوهی ســهروهتی
تۆمــار كــردووه .ڕاپۆرتــی ئــهم هــهژاری ،بهرنامهیهكیــان بــۆی ئهفســانهیی ملیۆنێــره ئێرانییــهكان،

گۆڤــاری ناســراوی “فۆربێــس” بــ ه دههۆمــی لهس ـهد بــووه و ئ ـهم واڵت ـ ه ههژاریــی تــۆخ گهیشــتووهت ه  ٣٠ڕۆژنامهیــ ه لــ ه مانگــی گواڵنــی نییــ ه و ناشــتوانن بیانبێــت .ئــهوان وهدیهاتنــی داخوازیــی كرێكارانــه.
تازهیــی ڕاپۆرتێكــی ســهبارهت بــ ه ب ـ ه چوونهس ـهرهوهی ســێ پلهیــی ل ـ ه لهســهد .بــ ه پێــی لێكۆڵینهوهیهكــی ســاڵی ڕابردووشــدا نیشــان دهدات خۆیــان هــۆكاری خوڵقــان و مانـهوهی خهبــات و مانگرتنــی ئێســتای
چوونهســهرهوهی سهرســووڕهێنهری پلهبهندیــی جیهانیــدا گهیشــتووهت ه مهیدانــی  ٣٣لهســهدی خهڵكــی كــ ه دوو پارێــزگای ســنووریی ئـهو ههژارییـ ه بێســنوورهن كـ ه بهسـهر كرێكارانــی نــهوت و پێترۆشــیمی
ژمــارهی “ملیۆنێــره ئێرانییــهكان” پل ـهی چواردهه ـهم .بهمجــۆره ئێــران ئێــران لــ ه “ههژاریــی تــۆخ” دان كرماشــان و كوردســتان ل ـه كۆتایــی خهڵكــی ئێرانــدا ســهپاندوویانه .و وزهخانــهكان ،بهلهبهرچاوگرتنــی
بوونــی

باڵوكردووهتــهوه .بــ ه پێــی ئــهم ل ـه گهورهتریــن رهقیبــی خــۆی وات ـ ه و  ٦لهسهدیشــیان لهژێــر هێڵــی ســاڵی ٩٩دا لــ ه بــواری ڕێــژهی ڕێــگای ڕاســتهقینهی لهناوبردنــی پهیوهســت
جۆراوجۆرهكانــی
ڕاپۆرتــه   ژمــارهی ملیۆنێــره عهرهبســتانی ســعوودی كــ ه بــ ه برســییهتیدا بهس ـهر دهب ـهن .ههڵب ـهت فهالكــهت بااڵنشــین بــوون و كــۆی هــهژاری بــۆ نموونــ ه كرێكارانــی ناوهنــده
ئێرانییــهكان لــ ه ســاڵی ٢٠٢٠ی  ٢١٠هــهزار ملیۆنێــرهوه لــ ه پلــهی دهشــزانین كــ ه وهك ڕهواڵێــك لــ ه ڕێــژهی ت ـهوهرۆم و ڕێــژهی بێــكاری مانگرتــووی ســهنعهتی نــهوت و پهیوهندیــدار بــ ه ســهنعهتی نــهوت
زایینیــدا گهیشــتووهت ه  ٢٥٠هــهزار حهڤدهههمــی جیهــان دایــه ،وهپێــش ئێــران ئهمجــۆره ئامارانــ ه لهپێنــاو لــهم دوو پارێزگایــهی ڕۆژئــاوای پێترۆشــیمی و جهمــاوهری نــاڕازی ،و پێترۆشــیمی و چوونهســهرهوهی
كهس و ڕێژهی گهشـهی سـهروهتیان

بۆ پتر ل ه   ٢٤و  ٣دههومی لهسهد
بــهرز بووهتــهوه .هــهر لــهم پێوهنــدهدا
ناوهنــدی

توێژینــهوهی

“كــهپ

جێمنــای” وێــڕای باڵوكردنــهوهی

گهیشــتووهته

بهردهوامــی

ســهرووی كــ ه بهنیــازن بهســهر چارهنووســی بهردهوامــی ژمــارهی پشــتیوانانی

شــاردنهوهی گشــت واقعییهتهكــ ه ئێــران،
كهوتــووه.
 ٥٨لهســهد .پاشــان پارێزگاكانــی خۆیانــدا زاڵ بــن ،نیشــانیان داوه .كرێكارانــی مانگرتــوو لــ ه ناوخــۆ
دهســتكاری دهكرێــن.
و دهرهوهی واڵت ،دهتوانــێ دهوڵــهت
هۆرمــۆزگان ،چوارمهحــاڵ و
بــهاڵم بــا بزانیــن ئــهم ســهروهت ه
باهاوردهیــ ه لــ ه بهرامبــهر چ ههژاریــی تــۆخ بــ ه باروودۆخێــك بهختیــاری ،خوراســانی شــومالی و كرێكارانــی پێشــڕهو و هێزهكانــی و خاوهنــكاران بهچــۆك دابێنێــت و
ڕادهیــهك لــ ه داســهپاندنی هــهژاری دهوتــرێ كــ ه تێیــدا ئیمكاناتــی لۆرســتان بــهدوای یهكــدا بااڵتریــن ڕێــگای ڕزگاریــی مرۆڤایهتــی ،ههنگاوێــك بێــت لهپێنــاو ڕیش ـهكێش

ڕاپۆرتــی جیهانیــی ســهروهت لــ ه بهسـهر كۆمهڵــگای ئێرانــدا وهدهســت مــاددی كــهس یــان بنهماڵهیــهك ،پلهیــان تۆمــار كــردووه و ڕێــژهی دامهزراندنــی سۆسیالیســم لهســهر كردنــی
بهشــی دابیــن كردنــی پێداویســتیی ه فهالكهتیــان ســهرووی  ٥٠لهســهد وێرانهكانــی نیزامــی سـهرمایهداری ،ســهرچاوهی داهاتــی ملیۆنێــرهكان.
ســاڵی ٢٠٢١دا ڕایگهیانــد كــ ه هاتــووه؟
بــ ه تهنیــا ڕێــگای ڕیشــهكێش
نــهكات .ڕاگهیهنــدراوه.
ســهرهتاییهكانیان
جهمعییهتــی ملیۆنێرهكانــی جیهــان
لــ ه ســاڵی ڕابــردووی زایینیــدا  ٦ســهرۆكی

هــهژاری

ناوهنــدی

بــااڵی دهستڕاگهیشــتن ب ـ ه خــۆراك ،ئــاوی

كردنــی هــهژاری و پێكهێنانــی

ی تهئمینــی ئیجتماعــی ،خواردنــهوهی ســالم ،ســهرپهنای لــ ه وههــا باروودۆخێــك دایــ ه كــ ه كۆمهڵگایهكــی تێروتهســهل ،ئــازاد
و  ٣دههۆمــی لهســهد و كــۆی لێكۆڵینـهوه 
گشــتیی سهروهتهكانیشــیان  ٧و كــ ه ڕێكخراوێكــی دهوڵهتییــه ،لــ ه گونجــاو ،فێركاریــی ســهرهتایی و خاوهنانــی دهســهاڵت ،ڕانتخــۆران ،و بــهدوور لــ ه چهوســانهوه دهزانــن.
تهندرووســتیی دزان و تااڵنكــهران ،پووڵیــان پــاروو بــهاڵم دامهزراندنــی سۆسیالیســم،
 ٦لهســهد زیــادی كــردووه .ئــهم ســهرهتاكانی مانگــی ژۆئهنــی خزمهتگوزاریــی
گهشــهی ه لــ ه ئێــران بــهدوای یهكــدا ئهمســاڵدا ڕایگهیانــد كـ ه لـ ه مــاوهی پێویســت ،لــ ه زومــرهی ئــهم كــردووه و رێكۆردێكــی نوێیــان كـ ه لـ ه ڕێگـهی خهباتــی ڕێكخراوی

 ٢١و  ٦دههۆمی لهسهد و  ٢٤و  ٣دوو ساڵی  ٩٦و ٩٨دا ڕێژهی هێڵی پێداویســتیی ه ســهرهتاییانهن .بــ ه لــ ه چهوســاندنهوه و تااڵنكــردن چینــی كرێــكارهوه وهدی دێــت ،لــ ه

***

و

بڕینــی
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ه توند كردنهوهی
ڕۆڵی كۆماری ئیسالمی ل 
ه ئێران
ئاسهوارهكانی وشكهساڵی ل 
وشكهســاڵیی بهرینــی چهنــد ســاڵی ئیســامیدا ههڵكهنــدراون .لـهو نێــوهدا ٢٠٠
ڕابــردوو لــ ه پهنــا كێوێــك لــ ه كێشــهكانی ه ـهزار چــااڵو ب ـ ه بــێ بهڵگ ـ ه و ج ـهوازن و
دیك ـه ،كاریگهریــی ماڵوێرانك ـهری لهس ـهر زۆربهیــان بــۆ ویــا و بــاغ و ســهیرانگهی
ژیانــی زۆربــهی دانیشــتووانی ئێــران كهســیی دهوڵهمهنــد و ســهرمایهداران
دانــاوه .ب ـ ه پێــی ڕاگهیاندنــی ڕێكخــراوی لێــدراون .تهنیــا لــ ه ســاڵی ١٣٨٩دا
كهشناســیی ئێــران ،ئاســتی باریــن لهمســاڵدا دهوڵهتــی مهحمــوود ئهحمــهدی نــهژاد بــ ه
 ٦٠لهســهد كهمتــر لــ ه ئاســتی نۆرمــاڵ دانــی گهاڵڵهیـهك بـ ه مهجلیــس ،بــۆدهیــان
بــووه .ئاورگرتنــی دارســتان و لهوهڕگـهكان ،هــهزار چــااڵوی ڕێگهپێنــهدراو ،جــهوازی
وشــك بوونــی ڕووبــار و تــااڵوهكان و دهركــردووه .بـهدهر لـ ه گهندهڵیی ڕیشـهداری
بهشــوێنیدا زۆربوونــی تهپوتــۆز بههــۆی نــاو نیزامــی كۆمــاری ئیســامی ،ئــهم
وشكهســاڵی ،داهاتــووی ژینگ ـهی ئێرانــی سیاســهت ه تهنانــهت لــه خزمــهت گهشــهی
خســتووهت ه بــهردهم مهترســیی جیدییــهوه   .درێژمــاوهی كهشاوهرزیشــدا نهبــووه .لهب ـهر
ههتــا ئێســتا  ٣٠هــهزار گونــد چــۆڵ ئهوهیكــ ه كارگێڕانــی ڕژیــم باوهڕیــان بــ ه
كــراون .كارناســان نووســیویان ه كــ ه ئهگــهر سیاســهتی “گهشــهی پایــهدار” نییــ ه و
باروودۆخهكــ ه هــهر بــهم شــێوهی ه بڕواتــ ه ئهگـهر بـ ه شــێوهی كاتیــی و كــورت بینانـ ه
پێــش ،ئۆســتانی سیســتان و بهلووچســتان ئاســتی بهرههمهێنانــی كهشــاوهرزییان
ل ـه داهاتوویهكــی نزیكــدا چــۆڵ دهكرێــت .بردووهتــ ه ســهرێ ،لــ ه ئێســتادا شــایهدی
وشكهســاڵی ،چــۆڵ كردنــی گونــدهكان
ڕۆژنامهكانــی خــودی ڕژیــم دانیــان بــهوه و كهمبوونــهوهی بهرچــاوی بهرههمــ ه
دانــاوه كـ ه  ١٠٤شــار لـ ه فهالتــی ناوهنــدی كشــت و كاڵییهكانیــن .كارناســان ڕۆڵــی
و  ٩٣شــار لــ ه چوارچێــوهی ئاوڕێــژی ئ ـهم چااڵوان ـ ه ل ـ ه هێنانهخــوارهوهی ئاســتی
كهنــداوی فــارس و دهریــای عۆمــان دان ئــاوی ژێرزهمینیــی دهشــتهكانی ئێــران
كــ ه لهگــهڵ وشكهســاڵی ،كــهم ئــاوی و یهكجــار چارهنــووس ســاز لهقهڵــهم دهدهن.
ههروههــا ڕێــژهی ئــاوی پێویســت بــۆ كشــت
ئاكامهكانــی بــهرهوڕوون.
و كاڵ ،كــ ه لــ ه ئێــران زۆربــهی بهشــێوهی
ئهگهرچــی وشكهســاڵی دیــارده و ســوننهتی و نازانســتییانهیه ،یهكجــار لــ ه
بهاڵیهكــی سرووشــتییه ،بــهاڵم دهســهاڵتی ئاســتی ســتانداردهكانی ئهمــڕۆ زیاتــره
كۆمــاری ئیســامی لـ ه مــاوهی  ٤٢ســاڵی و ئاوداشــتن بهجۆرێــك ئهنجــام دهدرێــت
ڕابــردوودا ،لــ ه كێشــهیهكی چارهههڵگــرهوه كــ ه بــ ه قهولــی شــارهزایان دوو ســێههمی
كردوویهتــ ه كارهســتاتێكی كۆمهاڵیهتــی .ئاوهكـ ه بهفیــڕۆ دهچێــت .ئـهوهش لـ ه حاڵێــك
كارگێڕانــی ڕژیــم بــۆ كهمبوونــی ئــاو دایــ ه كــ ه بــ ه پێــی ڕێكهوتنــی “ریــۆ”ی
لــ ه چهنــد ســاڵی ڕابــردوودا ،دوو دهلیــل ڕێكخــراوی نهتــهوه یهكگرتــووهكان
لــ ه ســاڵی  ،١٩٩٢واڵتــهكان مافــی
دێننــهوه:
ئهوهیــان ههیــ ه كــ ه تهنیــا  ٤٠لهســهدی
یهكــهم ،كهمبوونــهوهی ئاســتی باریــن ســهرچاوهكانی ئــاوی قهرهبووكــراوه بــهكار
و دووهــهم بهكارهێنانــی زۆری ئــاو بێنــن ،ب ـهاڵم ل ـه ئێــران ســاڵههای ه ك ـ ه پتــر
بــۆ كاری كهشــاوهرزی .ههڵبــهت هــهر لــ ه  ١٠٠لهســهدی ســهرچاوهكانی ئــاو
دووكیــان واقعیــن ،بــهاڵم تهنیــا بهشــێك كهڵكــی لێوهردهگیرێــت.
لــ ه واقعییهتهكــهن .ئــهوان گرینگریــن
هــۆكاری كهمبوونــی ئــاو وات ـه گهندهڵیــی هۆكارێكــی مرۆیــی دیكــ ه لــهم بــوارهدا
ڕیشـهداری نــاو ئۆرگانهكانــی ڕژیمیــان لـ ه ســازكردنی بهندئــاوی كارناســی نهكــراوه
ل ـ ه ئێــران .تــا ب ـهر ل ـه شۆڕشــی ١٣٥٧ی
قهڵــهم خســتووه.
ههتــاوی كهمتــر لــ ه  ٣٠بهندئــاو لــ ه
ســهبارهت بــ ه دهلیلــی یهكــهم پێویســت ه ئێرانــدا درووســت كرابــوو .بــهاڵم لــ ه
ئ ـهو پرســیاره بكرێــت ك ـ ه چ كهســانێك ب ـ ه ئێســتادا ،لــ ه  ٦٤٧بهندئــاوی چكۆلــ ه و
نهزانــم كاری و قازانــج پهرســتی ،بوونهت ـ ه گــهوره لــ ه ئێــران كهڵــك وهردهگیرێــت و
هــۆی ئهوهیكــ ه كهمبوونــی باریــن ٦٨٣ ،بهندئــاوی دیكــهش لــ ه قۆناغــی
بهمجــۆره واڵتــی ئێــران لهگـهڵ مهترســیی بهڕێوهبــردن یــان لێكۆڵینــهوه دان   .لــ ه
كـهم ئــاوی بـهرهوڕوو بكاتـهوه؟ بــا سـهرهنج ســازكردنی ئــهم بهندئاوانــهدا ،زهویناســیی
بدهینــ ه دوو نموونــ ه لــ ه كاریگهرییهكانــی شــوێنهكان و ڕێگــری لــ ه بهههڵــم بوونــی
هــۆكاری مرۆیــی لهسـهر كهمبوونــی ئــاو :ئــاو لهبهرامبـهر تیشــكی بهتینــی خــۆر لـ ه
ناوچــ ه نیــوه وشــكهكانی ئێــران لهبهرچــاو
یهكێــك لــ ه هــۆكارهكان ههڵێنجانــی نهگیــرا .بــ ه چاوخشــاندنێك بهســهر
لهڕادهبــهدهری ئاوهكانــی ژێرعــهرزه نهخش ـهی بهندئاوهكانــی ئێــران دهردهك ـهوێ
كــ ه تهنانــهت بــ ه بارینیــش قهرهبــوو كــ ه لــ ه درووســت كردنــی زۆرێــك لــهو
نهكراوهتــهوه .بــ ه پێــی ئامارهكانــی بهندئاوانــهدا ،كۆنتــڕۆڵ كردنــی ئــاوه
دهوڵـهت ،نزیــك بـ ه یـهك ملیــۆن چــااڵو لـ ه ڕهوانــهكان و بهكارهێنانــی گونجــاوی
ئێرانــدا بوونــی ههیــ ه كــ ه  ٧٥٨ههزاریــان ســهرچاوهكانی ئــاو ،لــ ه دهســتووری كاردا
لــ ه ســهردهمی دهســهاڵتی كۆمــاری نهبــووه .كهســانێك ك ـ ه ل ـه نزیك ـهوه لهگ ـهڵ

ســپا و ق ـهرارگای خات ـهم ئاشــنان ،دانیــان
بــهوه دانــاوه كــ ه ئهگهرچــی بهندئــاوهكان
بــۆ زۆربــهی خهڵــك و بــۆ ژینگــ ه زهرهر
و زیایانیــان بــووه ،بــهاڵم بــۆ فهرمانــده
بااڵكانــی ســپا گرینــگ و بهنــرخ بــوون.
لهبــهر ئهوهیكــ ه ســاز كردنــی بهندئــاوهكان
بــۆ ئ ـهوان داهاتێكــی یهكجــار زۆری بــووه
و هیــچ كــهس یــان ئۆرگانێكیــش نهبــووه
كــ ه لێپرســینهوه لــ ه حیســابیان بــكات.
بهندئــاوی “گۆتوهنــد”   كــ ه لــ ه الیــهن
ســپای پاســدارانهوه ســاز كــراوه ،لـه نموونـ ه
بهرچاوهكانــه.
لــ ه پــڕۆژهی ســازكردنی ئــهم بهندئــاوهدا،
بوونــی ئــهو كێوانــهی كــه خوێیــان تێدایــ ه
لــ ه دهورووبــهری ئاوگیــری بهندئاوهكــه،
لهبهرچــاو نهگیــران .ههربۆیــ ه پــاش
ئاوگیــری ،كێوهكانــی خــوێ كهوتنــه ژێــر
ئــاو .بهمجــۆره بــوو كــ ه  ١٧ملیــۆن تــۆن
خــوێ چــووه نــاو بهندئاوهكــ ه و گشــت
زهوییهكانــی پشــت بهندئاوهكــ ه بــوون بــ ه
شــۆرهكات.
كارهســاتی وێــران كردنــی ژینگـ ه لـ ه ئێــران،
بهخاتــری سیاســهت ه وێرانكهرهكانــی
ڕژیمــی ئیســامی بووهتــ ه قهیرانێكــی
جیــدی و مهترســیدار بــۆ واڵتــی ئێــران.
ســهرانی ڕژیمــی كۆمــاری ئیســامی
لــ ه مــاوهی ســااڵنی ڕابــردوودا بــ ه
ههڵســووكهوتی تونــدی ئهمنییهتــی
ژینگهپارێــز
چاالكانــی
لهگــهڵ
نیشــانیان داوه ك ـ ه ل ـه ڕوانگ ـهی ئهوان ـهوه
مهسـهلهی سـهرهكی كــپ كردنــی دهنگــی
ناڕهزایهتیــی چاالكانــی ژینگهپارێــزه لــ ه
كۆمهڵــگادا ،تــا بهمجــۆره بتوانــن بــ ه
وێــران كردنــی بێدهنگــی ژینگـه ،درێــژه بـ ه
سیاســهتی قیــزهون و قازانــج پهرهســتانهیان
بــدهن .ئ ـهم دهس ـهاڵت ه ك ـه گیــان و ژیانــی
ئهمــڕۆ و ســبهینێی ئــهم كۆمهڵگایــ ه
بهالیــهوه گرینــگ نییــه ،ناتوانــێ هیــچ
بهرنامهیهكــی ڕوون و درێژمــاوهی بــۆ
ڕووبــهڕوو بوونــهوه لهگــهڵ كێشــهكانی
وهك وشكهســاڵی و داواهاتهكانــی ههبێــت.
شــوێنی پێــی هــۆكاری مرۆیــی لـ ه ڕژیمــی
كۆمــاری ئیســامیدا لــ ه ههمــوو بــهاڵ
سرووشــتییهكانی وهك وشكهســاڵی ،الفــاو،
بوومهلــهرزه و نهخۆشــیی ه گیرۆكانــدا
دیــاره .ههربۆیــ ه مهرجــی ڕزگاری لــ ه
دواهــات و موســیبهتی ئــهم بهاڵیانــهش،
ڕزگار بوونــی یهكجــاری لــ ه دهســت
ڕژیمــی كۆمــاری ئیســامییه.
***

ه بایكۆتی شانۆی
سهركهوتن ل 
ههڵبژاردنهكان ،سهرهتایهك بۆ
سهركهوتنی گهورهتر

لهژێرنــاوی
كــ ه
شــانۆیهك
ههڵبژاردنــهكان لــ ه الیــهن ڕژیمــهوه
ڕێكخرابــوو ،ڕۆژی ههینــی كۆتایــی
پێهــات .هــهروهك پێشــبینی دهكــرا،
كۆمــاری ئیســامی یهكێــك لــ ه بــێ
ڕهونهقتریــن شــانۆكانی ههڵبژاردنــی
گشــت تهمهنــی  ٤٢ســاڵهی خــۆی
تهجروبــ ه كــرد .بــ ه پێــی ڕاپۆرتــ ه
مهیدانییـهكان و گهلێــك گرتـ ه ویدیــۆی
باڵوكــراوه ،دهورووبــهری ناوهندهكانــی
دهنگــدان لــ ه شــاره جۆراوجــۆرهكان
چــۆڵ بــووه .ئهگهرچــی دهزگاكانــی
درۆنانــهوهی كۆمــاری ئیســامی
هـهوڵ دهدهن كـ ه ئـهم شكســت ه ئاشــكرای ه
پهردهپۆشــی بكـهن ،بـهاڵم پانتایــی ئـهم
بایكۆتــ ه ئهوهنــده بهریــن و بهرچــاوه
كـ ه بـ ه ئیدعــای بــێ نــاوهرۆك ،ناتوانــن
ئــاوهژوو نیشــانی بــدهن.

دهســهاڵتی سیاســی لــ ه ئێــران
ئهگهرچــی هێســتاش ئیمكانــی
بهڕێوهبردنــی وههــا شــانۆگهلێكی
ههیــه ،بــهاڵم نیــگای خهڵــك بــ ه
ئاڵوگــۆڕ لــ ه ســهرهوه ئهساســهن
گــۆڕدراوه و ئهمجــۆره شــانۆیان ه
هیــچ كاراییهكــی بێجگهلــ ه بهنــاو
ههڵبژاردنــی هاوشــێوهی ئــهوهی كــ ه
بــۆ نموونــ ه دهســهاڵتهكانی وهك بهشــار
ئهســهد لــ ه ســووری ه ئهنجامــی دهدهن،
نییــه .جهمــاوهری خهڵكــی ئێــران
لــ ه مانگــی بهفرانبــاری  ٩٦بــهرهو
ئهمــا ،لــ ه ڕهتــی مهشــرووعییهتی
ڕژیمــهوه بــ ه بردنــ ه ژێــر پرســیاری
گهیشــتوون.
دهســهاڵتهكهی
خهزهڵــوهری  ٩٨دیمهنێكــی دیكــ ه لــ ه
پهالمــاری جهمــاوهر بۆس ـهر دهس ـهاڵتی
ڕژیــم بــوو .لـ ه مــاوهی دوو ســاڵی پــاش
ئــهم ئاخێــزه ،ناڕهزایهتیــی جهماوهریــی
كرێــكاران و باقیــی توێــژه ناڕازییهكانــی
كۆمهڵــگا ههرگیــز خامــۆش نهبــوون.
بهشــداری نهكردنــی زۆربــهی خهڵــك
لــ ه شــانۆی ههڵبژاردنهكانــی ڕۆژی
ههینــی ،پێویســت ه لــ ه درێــژهی ئــهم
ڕهوتــهدا ببینیــن .ئهوهیكــ ه ڕۆژی
ههینــی شــایهدی بوویــن حهرهكهتێكــی
بانتــر لـه بایكۆتــی ههڵبژاردنـهكان بــوو
و لــ ه چوارچێــوهی ڕهتــی دهســهاڵتی
كۆمــاری ئیســامی ،لــ ه ڕێگــهی
كردهوهیهكــی سیاســیی هاوئاههنــگ
و هێمنانــهدا دهگونجــێ .ســهركهوتنی
بــهرهی خهڵــك لــ ه جهرهیانــی ئــهم
حهرهكهتــ ه ناڕهزایهتییــه ،توانــای
ناڕهزایهتییــ ه جهماوهرییــهكان لــ ه
مانگهكانــی داهاتــوودا دهبات ـ ه س ـهرێ.
بــهاڵم پڕۆســهی شــكڵ گرتنــی ئــهم
شــانۆی ه و ئــهو شهڕهقســانهی كــ ه
لــ ه مــاوهی حهوتووهكانــی ڕابــردوودا
ئهنجــام دران ،بــهر لــ ه ههمــوو شــتێك
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لــ ه سیاســهتی دهرهوه چ لــهم شــكڵهدا
و چ لــ ه شــكڵهكانی دیكــهدا هــهروا
درێــژهیبێــت .ل ـ ه بــواری ئابووریش ـهوه
ههڵوهشــاندنهوهی
ئهگهرچــی
گهمــارۆكان لهوانهیــ ه كرانهوهیــهك لــ ه
ئابووریــی بــ ه بنبهســت گهیشــتوودا
پێكبێنــێ ،بــهاڵم لــهو جێگهیــهوه
كــ ه ڕژیــم توانــای چارهســهر كردنــی
قهیرانــی قووڵــی ئابووریــی نییــه،
كێشــ ه و نههامهتییهكانــی ژیانــی
خهڵــك ،بێــكاری ،گرانــی و هــهژاری
هــهروا درێــژهی دهبێــت   .بــهدهر
لهوان ـه ،قهیرانــی ژینگ ـ ه ل ـهو جێگ ـهوه
كــ ه دهســهاڵتی ئیســامی هیــچ
بهرنامهیهكــی بــۆی نییــ ه و یهكێــك
لـ ه ئاسـهوار و دواهاتهكانــی بــۆ نموونــه
لــه مهســهلهی قهیرانــی كــهم ئاویــدا
خــۆی نیشــان دهدات ،توندتــر دهبێت ـهوه.

نیشــانی دا كــ ه دهزگای دهســهاڵتدار
ل ـه ئێــران هیــچ بهرنام ـه و ڕێكارێكــی
دیاریكــراوی بــۆ ڕۆیشــتنهدهرهوه لــ ه
باروودۆخــی ئێســتا و ئــهو قهیرانــ ه
پشــووبڕانهی ك ـ ه لهگهڵیــان ب ـهرهوڕووه،
نییــه .ئهوهیكــ ه وهك تهنیــا بهرنامــهی
كاریــی دهســهاڵت لــهم شــانۆگهرییهدا
دهبینــدرێ ،ههوڵــی ئــهوان بــۆ
یهكدهســت كردنــهوهی دهســهاڵت لــ ه
سـهرهوه بــوو .بـهاڵم ئـهوان دواهاتهكانــی
ئــهم بایكۆتــ ه گهورهیــان پێشــبینی
كــردووه .ئــهوان دهزانــن كــ ه حهرهكهتــ ه
كۆمهاڵیهتییــهكان ،درهنــگ یــا زوو
پــهڕ و بــاڵ دهردهكــهن و ههمووجــارێ
ههنگاوێــك بهرهوپێــش ههڵدهگــرن.
كێشــ ه و مشــتومڕی ناوخۆیــی
لــ ه جهرهیانــی ئامادهكاریــی ئــهم
شــانۆیهدا ،كــ ه ئهساســهن بهشــوێن
ســتراتێژی “دهربــاز كردنــی نیــزام”هوه
بــوون ،ئیتــر كارایــی خــۆی لهدهســت ڕوو وهرگێڕانــی بهرینــی كۆمهاڵیهتــی
داوه .وتــاری سیاســیی “ئیتــر تــهواو كــ ه لــه شــانۆی ههڵبژاردنهكانــی ئــهم
بــوو ماجــهرا” لــ ه شــهقامهكانهوه دوایانــهدا بهڕوونــی خــۆی نیشــان دا،
ســهریههڵداوه و گۆڕانــی نیــگای ناڕهزایهتــی لــ ه پانتاییهكــی بهرینتــردا
خهڵــك بــ ه گشــت دهســهاڵت نیشــان لێدهكهوێتــهوه .پــڕۆژهی یهكدهســت
دهدات .بــهاڵم ســهرهڕای ههمــووی كردنــی دهســهاڵت لــ ه ســهرهوه تهنیــا
ئهوانــه ،نابــێ لهبیرمــان بچێتــهوه كــ ه ڕێــكاری ڕژیــم بهرامبــهر بــ ه وههــا
دهستڕاگهیشــتنی باندهكانــی ناوخــۆی باروودۆخێكـه .ئـهم یهكدهســت بوونـه بـ ه
دهســهاڵت بــ ه دهرفــهت و ئیمكاناتــی مانــای ئهوهی ـ ه ك ـ ه ڕژیمــی ئیســامی
ماڵــی و ئابووریــی فــراوان یــا بــ ه هـهر وهك زۆرێــك لـه دیكتاتۆرییهكانــی
واتایهكــی دیكــ ه كهســب و كار لــ ه لـ ه حاڵــی مـهرگ ،بــۆ تهنیــا ئامــرازی
ســهردهمی گهمــارۆ و قهیرانــ ه تونــده دهســتی واتــ ه ســهركوت زیاتــر پهنــا
ئابوورییــهكان ،مهیلــی پێكههڵپــڕژان دهبــات .كهوابــوو لــ ه بــهرهی خهڵكــدا
پێویســت ه سیاســهت و ڕێكارگهلێــك
لهناویانــدا هــهروا دێڵێتــهوه.
بخرێتــ ه دهســتووری كارهوه كــ ه ڕژیــم
قهیــران لــ ه سیاســهتی دهرهوه ،پــاش نهتوانــێ سیاســهتی ســهركوتی
ههڵبژاردنــهكان كــ ه بهئانقهســت بێســنوور بهڕێوهبهرێــت.
خرابــووه پهراوێــزهوه ،دیســان دێتــهوه
گــۆڕێ .گومانێــك لــهوهدا نییــ ه كــ ه بێگومــان خهباتــی خهڵــك دژبــه ڕژیــم
ڕژیمــی ئیســامی لــ ه وتووێژهكانــی پانتاییهكــی بهرینتــر بهخــۆی دهگرێــت
پێوهندیــدار بــ ه چارهنووســی بهرجامــدا و ناڕهزایهتیی ـهكان زیاتــر پهرهدهســتێنن.
ناچــار بــ ه شكســت یــان ههمــان بــهرهی نــوێ لــ ه خهباتــی سیاســی و
“نهرمشــی قارهمانانــه”   دهبێــت ،چینایهتیــدا دهكرێتــهوه .لــ ه جهرگــهی
شكســتێك كــ ه هــهر ئهمــڕۆش ههمــوو پهرهســهندنی ئــهم ناڕهزایهتییانــ ه دایــ ه
ئاســهوارهكانی لــ ه ناوچهكــهدا دیــاره .ك ـ ه ههنــگاو ب ـ ه ههنــگاو ئالتێرناتیڤــی
بــهاڵم ئــهم شكســت ه ئیحتمالــهن لــ ه شۆڕشــگێڕان ه شــكڵ دهگرێــت.
ماراتۆنێكــی وتووێــژدا شــوێنی ئــهم ڕهوتــ ه قابیلــی پێشــبینیی ه لــ ه
دهگیرێــت .وهدواخســتنی ههتــا ئێســتای ههمــان حاڵــدا ئهركــی هێــزه چــهپ و
بهئــاكام گهیاندنــی وتووێــژهكان لهس ـهر ڕادیكاڵهكانیــش دیــاری دهكات.
داهاتــووی بهرجــام لــ ه وییــهن ،لــ ه
الیــهن بــهرهی ئێرانییــهوه ،هــهوڵ بــۆ
***
نیشــان دانــی پاشهكشــ ه لــ ه بهرامبــهر
ڕۆژئــاوا لهژێرنــاوی “ســهركهوتن”
ب ـه خهڵكــی ئێران ـه .ب ـهاڵم وتووێــژهكان
بهئــاكام بــگات یــان نــهگات ،لــ ه
بــواری سیاســی و پهیوهندییهكانــی
دهرهوه ،لــهو جێگــهوه كــ ه دهســهاڵتی
ئیســامی بــۆ مانـهوهی خــۆی بـهردهوام
پێویســتی ب ـ ه خوڵقاندنــی قهیــران بــووه،
چاوهڕوانــی ئــهوه دهكــرێ كــ ه قهیــران

واڵمی بەتەوژمی خەڵکی کوردستان بە شانۆی هەڵبژاردنەکانی ڕژیم
هەواڵــی گەیشــتوو لــە الیــەن
هەڵســووڕاوانی کۆمەڵــە لــە شــارە
جۆراوجۆرەکانــی کوردســتان بــاس
لەوە دەکات کە زۆربەی هەرەزۆری
خەڵکی ئازادیخوازی کوردســتان بۆ
جارێکــی دیکــە “نــا”ی بەتەوژمــی
١٢ی خاکەلێــوەی ١٣٥٨ی خۆیــان
بــە ڕژیمــی ئیســامی لــە شــانۆی
هەڵبژاردنەکانــی ڕۆژی هەینیــدا
دووپــات کــردەوە .بــە پێــی ڕاپۆرتــە
ســەرەتاییەکان ،شــانۆیەک کــە
هەڵبژاردنەکانــدا
لەژێرنــاوی
وەڕێکەوتبــوو لــە الیــەن زۆربــەی
هــەرەزۆری خەڵکــی کوردســتانەوە
بــەرەوڕووی بایکۆتــی جیــدی
بووەتــەوە  .زۆربــەی بەرئــاوردەکان
لــە شــارە جۆراوجۆرەکانــی
کوردســتان دەرخــەری ئاســتی
بەشــداریی زۆر کەمــی خهڵــك
ل ـهم شــانۆگهرییهدا بــوون .بــە پێــی
هــەر ئــەم ڕاپۆرتــە مەیدانییانــە لــە
زۆرێــک لــە شــارەکان تەنانــەت
زۆربــەی کەســانی نۆژکەریــش
لــەم ڕۆژەدا لــە ڕۆژیشــتن بــۆ
نوێــژی جومعــە خۆیــان بــواردووە تــا
ئیمکانــی وێنــە و فیلــم گرتــن بــە
دەزگا تەبلیغییەکانــی ڕژیــم نــەدەن.
لــە نموونەیەکــدا ئیمــام جومعــەی
مەریــوان داوای لــە خەڵــک کــردووە
کــە لــە مزگەوتــی جامعــدا حزووریان
بێــت ،لەبــەر ئەوەیکــە گۆیــا
هەواڵنێــری بیانــی هاتــووە و بەنیــازە
ڕاپــۆرت و فیلــم ئامــادە بــکات،
بــەاڵم جهمــاوهری خهڵــك داواكــهی
ئیمــام جۆمعهیــان بــ ه گاڵتــ ه
گــردۆ و واڵمیــان پــێ نهداوهتــهوه.
شــەبەکەی ئۆســتانیی تەلەویزیۆنــی
ســنە کــە هەواڵــی پێوەندیــدار بــە
شــانۆی هەڵبژاردنەکانــی بــاو
دەکــردەوە ،بەهــۆی بــێ ڕەونەقــی و

داخرانــی ناوەنــدەکان ،ڕاپۆرتــی
درۆییــن و دەســتکردی قەتــع کــرد
و لــە کاتژمێــر  ١٠و  ٢٠دەقیقــەوە
فیلمــی ســینەمایی بــاو کــردەوە.
ڕاپۆرتــە جۆراوجــۆرەکان لــە گۆشــە
و کەنــاری کرماشــان بــاس لــە
بایکۆتــی بێوێنــەی هەڵبژاردنــەکان
لەم شــارە گەورەیە دەکەن .لەم شــارە
و لــە زۆر شــوێنی دیکــە کڕینــی
دەنــگ لــە خەڵــک بــۆ بەشــداری
کــردن لــە شــانۆی هەڵبژاردنــەکان
یەکێــک لــە هەوڵــە بــاوەکان بــووە.
ئەگەرچــی هێســتاش پێویســتە
چاوەڕوانــی ڕاپۆرتــی تەکمیلــی
ســەبارەت بــە بایکۆتــی بەرینــی
ئــەم گاڵتەجاڕیــە لــە کوردســتان
بیــن بــەاڵم هەتــا ئێستاشــی
ســەرکەوتنی خەڵــک لــەم نەبــەردە
دیاریکــراوەدا مســۆگەرە .بــەاڵم
ئەوەیکــە ڕۆژی هەینــی ڕوویــدا
دوور لــە چاوەڕوانــی نەبــوو.
جەمــاوەری خەڵکــی کوردســتان
هــەر لــە ســەرەتای دامهزراندنــی

بە داخەوە هاوڕێ نەعیم گەروسی نژاد بە جێمانی هێشت
بــەو پــەڕی خــەم و پــەژارەوە رایدەگەیەنیــن کــە هــاوڕێ نەعیــم گەرووســی
نــژاد ،یەکێــک لــە کۆنتریــن پێشــمەرگەکانی کۆمەڵــە و کادری
بەرجەســتەی حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران پــاش ماویــەک بەربەرەکانــێ
لــە گــەڵ نەخۆشــی شــێرپەنجە ،رۆژی 30ی مانگــی ژووئەنــی 2021
کاتژمێــر نــۆ و پەنجــا و پێنــج دەقــەی شــەو مــاڵ ئاوایــی لــە ژیــان کــرد و
هەموومانــی خســتە نــاو خــەم و پەژارەیەکــی قووڵــەوە.
هاوڕێ نەعیم خەباتکارێکی شــێلگیر و کۆمۆنیســت بوو کە هەڵســووڕانی
سیاســی خــۆی لــە دەورانــی مێرمنداڵییــەوە دژ بــە رژیمــی شــا دەســت پێکــرد
و چاالکانــە لــە ئاخێــزی جەمــاوری دژی ئــەم دەســەاڵتە بەشــداری کــرد.
هــاوڕێ نەعیــم هــەر لــە ســەرەتای ســەرکەوتنی شۆڕشــی ســاڵی 57وە،
چاالکییەکانــی خــۆی بــە کۆمەڵــەوە گــرێ داو و تــا دوا ســاتەکانی ژیانــی
لــە نــاو ئــەو تەشــکیالتە دا خەباتــی لــە دژی کۆمــاری ئیســامی و نیزامــی
ســەرمایەداری درێــژە پێــدا.
هــاوڕێ نەعیــم بــە هــۆی شــێلگیر بــوون و دڵســۆزی لــە ئەرکەکانــی

ئــهم ڕژیمــ ه “نا”یــان بــە کۆمــاری
ئیســامی وتبــوو .جەماوەرێــک
کــە پەالمــاری ئــەم ڕژیمــە
ســەرکوتگەرەیان بۆســەر کوردســتان
بــە خۆڕاگــری قارەمانانــەی خۆیــان
واڵم دابــۆوە جهماوهرێــك كــه  ئــەم
خۆڕاگرییەیــان لــە مــاوەی  ٤٢ســاڵ
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی ب ـ ه
شــێوهی جۆراوجــۆر و لــە حەرەکەتــی
جەماوەریــی گــەورە لەوانــە
مانگرتنــی سیاســی ،لــە ســااڵنی
جۆراوجــۆردا تاقــی کردبــۆوە ،لــە
هەمــوو دەرفەتێــک کەڵکیــان
وەرگرتــووە تــا بێگانــە بوونــی
ئــەم ڕژیمــە لەگــەڵ بەرژەوەنــد و
قازانجی ئەمڕۆ و ســبەینێیان نیشــان
بــدەن .ڕۆژی هەینــی بــۆ جارێکــی
دیکــە وەهــا دەرفەتێــک خوڵقــا
و زۆربــەی هــەرەزۆری خەڵکــی
کوردســتان لــە هاوپشــتییەک کــە
بەدەیــان جــار تەجروبەیــان کردبــوو،
بەئاشــکرا ڕایانگەیانــد کــە ئــەم
دەســەاڵتە لەگــەڵ خۆیــان بــە بێگانــە
دەزانــن .جێــی خۆیەتــی هــەر لێــرەوە

هەڵگرتنــی ئــەم هەنــگاوە گەورەیــە
لــە خەڵکــی کوردســتان و هەمــوو
ئــەو چاالکانــەی کــە بــۆ بڕینــی ئەم
ڕێگایــەدا هەوڵیــان داوە ،پیرۆزبایــی
بکەیــن.
هەڵبــەت پێویســتە بوتــرێ کــە
بایکۆتــی شــانۆی هەڵبژاردنــەکان
لــە ڕۆژی هەینیــی ڕابــردوودا بــۆ
زۆربــەی خەڵکــی ئازادیخــوازی
کوردســتان ،ڕووداوێکــی لەنــاکاو
نەبــوو .کارنامــەی ئــەم دەســەاڵتە
لــە کوردســتان پــڕە لــە جەنایــەت
و داســەپاندنی بــێ مافــی و
پێشــێلکردنی ئاوات و ئارەزووەکانیان
لەپێنــاو بەهرەمەنــد بوون لە ژیانێکی
ئینســانی .بــێ گومــان جەماوەرێک
کــە داخوازییــە ســەرەتاییەکانیان
بــە زینــدان و ئەشــکەنجە و ئێعــدام
واڵم دراوەتــەوە ،جەماوەرێــک کــە
لــە مــاوەی دەســەاڵتی کۆمــاری
ئیســامیدا شــوێنی ژیانیــان
ناســناوی ناوچــە بێبەشــەکانی
بــۆ پاســاو کردنــی درێــژەی ئــەم
بێەشــییە لەســەرە ،جەماوەرێــک

خەباتــی شۆڕشــگێرانە دا ،لــە نێــوان هاوڕێیانــی و تــەواوی ئــەو کەســانەی
لــە نزیکــەوە دەیانناســی کەســایەتییەکی بەرجەســتە ،باوەڕپێکــراو ،جێــی
متمانــەوە خۆشەویســت بــوو.
بــێ گومــان لــە دەســت دانــی ئــەو هاوڕێیــەو ئــەو کادرە بــە ئەزموونــەی
کۆمەڵــەو حیزبــی کۆمۆنیســتی ئێــران کارەســاتێکی گەورەیــە بــۆ حیزبــی
ئێمــەو نەبوونــی لــە نــاو کــۆرێ هاوســەنگەرانی دا داخێکــی گرانــە .ئێمــە بــە
درێــژەدان بــە ڕیــگاو بــە ئامانجــی شۆرشــگێرانەی کــە بەدیهاتنــی دنیایەکی
بــەدوور لــە ســتەم و نایەکســانییە ،رێــز لــە یــادی ئازیــزی دەگریــن.
هــەر لــەو ریگەیــەوە هــاودەردی خۆمــان لــە گــەڵ بنەماڵــەی هاوڕیــی
خۆشەویســت نەعیــم دەردەبڕیــن و خۆمــان بــە شــەریکی غەمیــان دەزانیــن.
بژی یادی ئازیز و لەبیرنەکراوەی هاوڕێ نەعیم گەرووسی نژاد!
کومیتەی تەشکیالتی دەرەوەی واڵتی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
30ی ژوئەنی 2021

کــە ســێبەری بێــکاری ،هــەژاری
و ئــازارە کۆمەاڵیەتییــەکان بەســەر
ژیانیانەوەیــە ،جەماوەرێــک کــە ڕوو
دەکەنــە کۆڵبــەری واتــە ئــەو کارە
دژوار و پڕمەترســییە و لــە الیــەن
هێــزە ســەرکوتگەرەکانەوە گیانیــان
دەخەنە گرەوی وەدەســتهێنانی پاره و
نانێــک ،جەماوەرێــک کــە بەناچــار
بــۆ دیتنــەوەی کار کــۆچ دەکــەن و
دژوارییەکانــی دووری لــە بنەمالــە
تەحەمــول دەکــەن ،ڕۆژی هەینــی
لــە هاوپشــتییەکی بەهێــزدا بــە
بایکۆتــی شــانۆی هەڵبژاردنــەکان
نیشــانیان دا کــە خۆڕاگــری و
خەبــات لەپێنــاو وەدیهاتنــی مافــە
ڕەواکانیــان درێــژەی هەیــە و هەمــوو
جــارێ هەنگاوێکــی گەورەتــر
بەرەوپێــش هەڵدەگــرن .ئــەم جەمــاوەرە
لــە کردەوەیەکــی هاوئاهەنگــدا
نیشــانیان دا کــە کوردســتان
هــەروا ســەنگەری شۆڕشــی
ئێــران دەمێنێتــەوە .ئاشــکرایە کــە
هێشــتا تــا ســەرکەوتنی نیهایــی
ڕێگایەکــی دورودرێــژ لەبــەرە

بــەاڵم هاوپشــتیی ڕۆژی هەینــی
لــە واڵم بــە بانگــەوازی بایکۆتــی
هەڵبژاردنــەکان،
گاڵتەجاڕیــی
نیشــانی دا کــە خەڵــک خۆیــان
بــۆ نەبــەردە چارەنــووس ســازەکانی
داهاتــوو ئامــادە دەکــەن.
بــەاڵم تایبەتمەندیــی دیــاری
بایکۆتــی شــانۆی هەڵبژاردنــەکان
لــە کوردســتان پێویســتە لــە پەیوەنــد
و هاوڕێیەتیــی زۆرینــەی بەرچــاوی
خەڵــک لــە سەرتاســەری ئێــران
ببینیــن .ئــەم حەرەکەتــە هیــوا بــە
گــۆڕان ،زیاتــر لە ڕابردوو لە ئاســتی
کۆمەڵــگا و لەنــاو جەمــاوەری
نــاڕازی بــەم دەســەاڵتە بەهێــز
دەکات .ئەگەرچــی بــە ڕوونی دیارە
کــە ئامــار و ئەرقامــی ڕاگەیەنــدراو
لــە الیــەن دەزگا تەبلیغاتییەکانــی
ڕژیــم ســاختەکارییە ،بایکۆتــی
هەڵبژاردنــی فەرمایشــی لـ ه ئاســتی
ســەرکەوتنێکی
سهرانسهریشــدا
گــەورەی بەدەســت هێنــاوە.
جەمــاوەری خەڵــک لــەم کــردەوە
سەرتاســەرییەی خۆیانــدا توانییــان
هەنگاوێکــی گــەورە لەپێنــاو
تاراندنــی نیزامــی گەنــدەڵ و
دیکتاتــۆری کۆمــاری ئیســامی
هەڵگــرن .ئەگــەر ئەوەیکــە ڕۆژی
هەینــی ڕوویــدا لــە چوارچێــوەی
ناڕەزایەتییەکانــی
حەرەکەتــە
بەتایبــەت چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا
هەڵســەنگێنین بێگومــان دەتوانــێ
لــە داهاتــوودا ڕێگاخۆشــکەری
حەرەکەتــی گەورەتــر بێــت و هیــوا
بــە داهاتوویەکــی ڕوون بەرهــەم
دێنــێ .داهاتوویــەک کــە هــەر ئــەم
جەمــاوەرەی قوربانیــی دەســەاڵتی
کۆمــاری ئیســامی ،پێویســتە
بیخۆ لقێنــن .
***
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ه هاورێی گیانبهختكردومان
رێورهسمی یادكردن ل 
فهرهــــــــاد شهعبــــــــــانی
(لەمەقەری ناوندی)

بــ ه جــێ دێڵــم و چــۆن قــهزاوهت دهكرێــم.
هــهر ئهمانــ ه وای كــرد كــ ه كاك فهرهــاد
ئیبراهیــم عهلیــزاده  :ئامــاده جارێكــی دیكـ ه بـ ه ئێمـ ه نیشــان بــدات كـ ه
بووانــی بهڕێــز ،نوێنهرانــی حیــزب و ئۆلگــوی تێكۆشـهرێكی  كۆمۆنیســت لـهو
ڕێكخــراوه سیاســیهكان ،هاوڕێیانــی ســهردهمهدا وه تێكۆشــهرێكی شۆڕشــگێڕ
پێشــمهر گه
لــهو ســهردهمهدا چییــه.
زۆر زۆر سپاســتان دهكهیــن بــۆ
ئهوهیكــ ه لــهو رێورهســمی یادكــردن لــ ه ژیانــی كاك فهرهــاد لــ ه منداڵیــهوه تــا
هاورێــی گیانبهختكردومــان فهرهــاد دهگاتــ ه دواییــن ڕۆژهكانــی ههمــووی
شهعبانیبهشــداریتان كــرد .هاتنتــان وهكــوو پــهردهی ســینهما ئێســتا
سـهبوری پێداویــن .ئهمــڕۆ لـ ه ههمانكاتــدا لهبهرچاومانــه .فهرهــاد ههرگیــز
لــ ه زۆر شــوێنی كوردســتان  لــ ه ئاســتی ســهرباری هیــچ كــهس نهبــوو .تهنانــهت
جۆراوجــۆردا كــۆری رێزلێنــان لــه خهبــات لــ ه  ١١ســاڵهیهوه كاتێــك ههســتی بــهوه
و تێكۆشــانی هــاورێ فهرهــاد بهڕێــوه كــرد خانهوادهكــهی دهســتهنگن دهســتی
دهچێــت .هــهر دوێ شــهو لــ ه شــاری كــرد ب ـه كرێــكاری،وه وهختێــك دڵنیــا بــوو
ســن ه بــ ه ســهدان كــهس ئهگــهر نهڵێــم بــ ه دهتوانــێ خهرجــی خوێنــدن و تهحســیلی
ه ـهزاران خهڵــك ل ـه  ماڵــی خۆیــان یــا ل ـ ه خــۆی دابیــن بــكات دووبــاره دهســتی بــ ه
دهورووبــهری بنهماڵــهی كاكــ ه فهرهــاد خوێنــدن كــردهوه .وهختێــك خانهوادهكــهی
كۆببونــهوه و سهرهخۆشــیان لێكــردوون دهســتهنگ تربــو و بــێ ئهنــوا تــر بــوون
و ڕێزیــان لــ ه یــاد و بیرهوهریهكانــی دهســتی بـ ه تـهواوی لـه خوێنــدن ههڵگــرت
كاك فهرهــاد گرتــووه .دهســتیان خــۆش وه ههوڵــی دا بــۆ ئــهوهی كــ ه ههمــوو
بێــت و مانــدوو نهبوونیــان لــێ دهكهیــن .ژیانــی خانــهوادهی  دابیــن بــكات .كــ ه
مــن ههروههــا هــهر لــهم بۆنهیــ ه كهڵــك دێ بــۆ پێشــمهرگایهتی تــهواوی ژیانــی
وهر دهگــرم وه سهرهخۆشــی ههموومــان پێشــمهرگایهتی كاكــ ه فهرهــاد دا
پێشــكهش بــه  بنهماڵــهی ئازیــزی كاكــ ه ئــهوهی دهیبینیــن جهســارهته ،فیداكاریــه،
فهرهــاد ،هــاوڕێ زارای هاوســهری   ،لێهاتوویــه .لــ ه سهرتاســهری كوردســتان
ئــارام و ئهشــكان و فــواد ،بــرا و خوشــك ه ه ـهر ل ـ ه جنوبــی كوردســتانهوه تــا دهگات ـ ه
بهرێزهكانــی ڕادهگهیهنــم وه هێــوادارم كــ ه شــومالی كوردســتان پێشــمهرگایهتی
ب ـ ه س ـهبووری و ب ـ ه دڵێكــی گ ـهورهوه ئ ـهو كــردۆه ،ل ـ ه ههمــوو شــوێنێكی ئ ـهو واڵت ـه  
ڕهنــج و ئــازاره قورســه تهحهمــول بكــهن .بیــرهوهری تێكۆشــان و فیــداكاری كاكــ ه
كاك فهرهــاد بهڕاســتی كهســایهتییهك فهرهادیــان لــ ه بیــره و دهیناســن وه ئــهوه
نییـ ه كـ ه مــن بتوانــم لـ ه چهنــد دهقیقهیـهك ســهرمایهیهكی گهورهیــ ه بــۆ ئێمــ ه كــ ه
دا لێــره حهقــی مهتڵــهب ســهبارهت بــ ه هــهر دهمێنێتــهوه.
ژیانــی ،بهرانب ـهر ب ـه خهباتــی ئ ـهدا بك ـهم،
ه
ب ـهاڵم ه ـهر ئهوهنــده دهڵێــم كاك فهرهــاد ل ـ 
كاتێــك بــ ه بۆنــهی موعالجــهوه،
ســێ مانــگ دهورانــی نهخۆشــیهكهی ،ناردمــان بــۆ دهرهوهی واڵت ســاڵی ١٩٨٨
تــهواوی ئــهو تایبهتمهندیانــهی كــ ه بــه   كــ ه بــ ه تهركشــی خومپــارهوه گوێــی
درێژایــی تهمهنــی  ٦٢ســاڵهی ل ـه خــۆی عفونهتــی كردبــوو ،مهترســی ئــهوه بــوو
نیشــانی دابــوو ،ههمــووی ســهرلهنوێ كــه  نهخۆشــیهك ه ســهرایهت بكاتــ ه نــاو
بــ ه ســێ مانــگ دووپــات كــردهوه .یانــی مهغــزی وه مهترســیدار بــوو بهپهلــ ه
ههمــوو ئــهو تایبهتمهندیانــهی كــ ه ئێمــ ه ناردمــان بــۆ ئۆروپــا ،لـهوێ وا هــات كاری
ل ـ ه ژیانــی كاك فهرهــاد دا و ل ـه خهباتــی
كاك فهرهــاد دا دیتمــان ،ل ـه ســێ مانــگ پێوانەی هەڵسەنگاندنی
ســهرلهنوێ كهوتــهوه بهرچاومــان  .
کاری ئێمە،
فهرهــادی بــ ه بیروبــاوهڕ ،فهرهــادی
قەزاوەتی جەماوەرە،
جیــدی ،فهرهــادی مهســئول ،فهرهــادی
ئیجتماعــی ،فهرهــادی جهســوور،
دەنگدانەوەی کاری
فهرهــادی خۆنهویســت ،ههمــووی
خۆمان لە کۆمەڵ دا
ئــهو خسوســیاتهی لــ ه ســێ مانــگ دا
بیستووەتەوە .فەرهاد
جارێكــی دیكــ ه لــ ه خــۆی نیشــاندا.
ه
واتــ ه وهكــوو ئهوهیكــه جارێكــی دیكــ ه لــ 
خەاڵتی خۆی لە
دایــك بووبــێ و بــ ه ســێ مانــگ ههمــوو
جەماوەری خەڵکی
تهمهنــی خــۆی تێپــهڕ كردبێــت .لــ ه ئــهو
ســێ مانگــهدا  یهكێــك لــه ورهبهخشــترین کوردستان وەر دەگرت.
هاوڕێیانــی ئێمــ ه بــووه ،لهگــهڵ ئهوهشــدا
كــ ه خــۆی لــ ه ڕۆژی ئهوهڵــهوه دهیزانــی موعالجهكـهی توولــی كێشــا بـهاڵم بزانیــن
چ چارهنووســێك چاوهڕێــی دهكات بــهاڵم كاك فهرهــاد لـ ه ئۆروپــا چــی كــرد .یهكـهم
ههرگیــز ورهی بهرنــهدا بــۆ ههمــوو كاری ئــهوه بــوو كــه خــۆی لهگــهڵ ئــهو
هاوڕێیانــی وره بهخــش بــوو وه هـهر دهیــوت كۆمهڵگای ـهی ك ـه  چووبــوو تێیــدا دهژیــا
مــن موقاومـهت دهكـهم ،مــن ئـهو نهخۆشــی ه گونجانــد .بــه خێرایــی زمانــی ســۆئیدی
شكســت دهدهم ،دڵخۆشــی خانهوادهكــهی بــ ه تــهواوی و بــ ه كامڵــی فێــر بــوو،
دهدایــهوه ،مهســئول بــوو بهرانبــهر بــ ه ههمــوو ئــهو كــهم و كۆڕیانــهی كــ ه لــ ه
ڕۆحییــهی یهكــ ه یهكــهی هاورێیانــی .لـه خوێندنــدا كاتــی خــۆی بــۆی نهكرابــوو
ل ـهو ماوهی ـهدا رهنگ ـ ه چهنــد س ـهد پهیامــی ل ـ ه ماوهیهكــی كورتــدا قهرهبــووی كــردهوه،
بــۆ هاورێیانــی لێــره و لــهوێ نــاردووه ،لــ ه ماوهیهكــی كورتــدا دوو دیپلۆمــی
واڵمــی پهیامهكانــی داوهتــهوه  ،ههمــوو وهرگــرت .دیپلۆمێكــی دهبیرســتانی
ئ ـهو ئامۆژگاریان ـهی ك ـه تێكۆش ـهرێك ل ـ ه ســوئیدی وه دیپلۆمێكــی تایبــهت بــ ه
بارودۆخێكــی ئاســایی دهیــكا لـ ه بارودۆخی كاری ڕۆژنامهگـهری و میدیــا و ڕادیــۆ و
ئــاوا ههســتیار و پــڕ لــ ه ژان و ئــازاردا تهلهویزیــۆن .وه دوایــی ئــهو شــارهزاییهی
ئــهو دهیكــرد .لــ ه پهیامــی بــۆ خهڵكــی خــۆی بـهكار هێنــا لـ ه خزمـهت پهرهپێدانــی
كوردســتان ،ئـهم  جهمــاوهری كـ ه بـ ه خهمی   ئـهو بوارانـ ه لـ ه كاری میدیــای كۆمهڵـ ه و
نهخۆشــیهكهیهوه بــوون ،بهڵێنــی خــۆی كاری تهلهویزیۆنــی كۆمهڵـ ه وه كتێبچـهی
بۆیــان دووپــات دهكــرهوه  ،جهســوور بــوو نووســی و و خــۆی بــوو بــ ه مــودهڕس و
جارێكیــان لــ ه چاوپێكهوتنێكــدا بــ ه منــی موعهلیــم .بــهاڵم ئــهوه ههمــووی نهبــوو
وت كــ ه دڵنیــا بــن لــ ه مــهرگ ناترســم .ئــهم لــهوێ وهك پهنابهرێكــی عــادی
وه مــهرگ بــۆم تهبیعــی تریــن شــت ه كــ ه دانهنیشــتبو بــ ه ژیانــی پهنابــهری خــۆی
لــهو كات و ســاتهدا ڕوودهدات ،بــهاڵم قهناعــهت بــكات ،ئــهو بڕیــاری دابــوو
مهسـهلهم ئهوهیهكــه چ یادگارێــك لـه خــۆم لــ ه ژیانــی قــهد ســهرباری هیــچ كــهس

نهبــێ .هــهر بۆیــ ه لــ ه ســهر پێــی خــۆی
ڕاوهســتابوو ،بــوو ب ـه كرێــكار بــۆ ئهوهیك ـ ه
موحتاجــی دهســتی سوســیالی ئ ـهو واڵت ـ ه
نهبــێ  وه بــ ه ڕهنجــی شــانی خــۆی بــ ه
ڕێ بچــێ .بـهاڵم كـ ه كرێــكار بــوو ،كاری
ئــهوه نهبــوو تهنیــا نانــی خــۆی پهیــدا
تهواوی ئهو
ه به  
تایبهتمهندیانهی ك 
درێژایی تهمهنی  ٦٢ساڵهی
ه خۆی نیشانی دابوو،
ل
ه
ههمووی سهرلهنوێ ب 
سێ مانگ نەخۆشییەکەشی
دا دووپات كردهوه .یانی
ههموو ئهو تایبهتمهندیانهی
ه ژیانی كاك
ه ل
ه ئێم 
ك
ه خهباتی كاك
فهرهاد دا و ل 
ه سێ
فهرهاد دا دیتمان ،ل 
ه
مانگ سهرلهنوێ كهوتهو 
ه
بهرچاومان  .فهرهادی ب 
بیروباوهڕ ،فهرهادی جیدی،
فهرهادی مهسئول ،فهرهادی
ئیجتماعی ،فهرهادی
جهسوور ،فهرهادی
خۆنهویست.

كاك فهرهــاد كۆمهڵێــك مهشــغهڵهی
ههبــوو ،كــ ه ئــهو مهشــغهاڵن ه لــ ه نــاو
حزبــی ئێمــهدا و نــاو   كۆمهڵــهدا پێــش
ههمــوو كــهس تایبهتمهنــدی ئــهو
بوو،یانــی لـ ه ههمــوو كۆنگرهكانــی ئێمـهدا
 ،ل ـ ه ههمــوو كۆبوون ـهوه گشــتیهكانماندا و
ئــهو ناوهندانــهی كــ ه بڕیــاری تێــدا دهدرا،
كاك فهرهــاد یهكــهم كــهس بــوو كــ ه بــ ه
فكــری ئـهو كهســان ه بــوو كـ ه لـ ه كوردســتان
تووشــی مــاده هۆشــبهرهكان بــوون ،بــ ه
فكــری موعتــادان بــوو ،قـهراری دهردهكــرد،
ببــو بــ ه پســپۆڕی ئــهو بواره،هوشــداری
دهدا ،ئامــاری كــۆ دهكــردهوه ،زانیــاری كــۆ
دهكــردهوه ،ڕێنمایــی دهكردیــن ،پێشــنیاری
دهدا ،وه ئــهو تهنیــا كهســێك بــوو كــ ه
ئــهو كارهی دهكــرد وه ئێمــ ه بــ ه شــوێنیدا
دهڕۆیشــتین ،كاك ـ ه فهرهــاد تهنیــا كهســێك
بــوو كــه پێــش ههمــوو كــهس بــ ه فكــری
كۆڵبــهران بــوو ،كــ ه كێشــهی كۆڵبــهری
گ ـهوره بــوهوه ل ـه كوردســتان ،كاك فهرهــاد
یهكێــك لــهو كهســان ه بــوو كــ ه ئامــاری
كۆدهكــردهوه ،زانیــاری كۆدهكــردهوه وه
ئ ـهوهی ب ـ ه ههمــوو دنیــا ڕادهگهیانــد .ل ـ ه
میدیاكانــدا لــ ه ئهدهبیاتــی خۆمانــدا وه
ڕهنجــی پــێ دهبــردن لهگـهڵ ئــازاری ئـهوان
ئــازاری دهچێشــت ،وه كاتێــك خهبهرێــك لـ ه
بابــهت ئــهو ئــازارهی كــ ه بــ ه كۆڵبــهران
پێدهگهیشــت فرمێســك لــ ه چاوهكانــی
دههات ـه خــوارێ و دڵــی پــڕ دهبــوو .ب ـهاڵم
هــهر بــهوه ڕانهدهوهســتا .ههوڵــی دهدا بــۆ

بــكات .لهماوهیهكــی زۆر كهمــدا بــوو
بــ ه ئهندامــی ســهندیكای كرێكارانــی
موعتهبــهری ســوئێد .وه نــ ه تهنهــا بــوو
ب ـ ه ئهنــدام بــوو ب ـ ه نوێن ـهری ئ ـهو بهش ـهی
كــ ه ئــهو كاری تێــدا دهكــرد ،نوێنــهری
كرێكارانــی بهســت ه بهنــدی گۆشــت لــ ه
دەرسەکانی ژیان و
ســوئێد .ئــهوه تــازه ههمــووی ئهوانــ ه
خەباتی فەرهادی
نییه،لهگــهڵ   یاســاكانی ئێتحادییــهی
شەعبانی
كرێكارانــی ســوئێد ئاشــنا بــوو ،ل ـ ه دهیــان
کات بە فیڕۆ نەدان،
دێباتــی تهلهویزیونــی وهكــوو پســپۆڕێكی
تەمەن کورتەو
خهڵكــی نیشــتهجێی ئ ـهوێ دهركهوتــووه ،و
ئەرکەکانمان زۆرە،
دیفاعــی ل ـ ه مافــی كرێكارانــی سـ
ـوئیدی ئەگەر پەلە نەکەین دوا
كــردۆه .لــ ه پــاڵ ههمــووی ئهوانهشــدا
دەکەوین.
تــازه بــ ه فكــری پهنابهرانــی گرفتــار
لــهو واڵتهشــدا بــووه ،ههمــوو یاســایهكی بە کەڵک بوون لە هەموو
پهنابــهری لهبــهر بــوو یارمهتــی   ئان و ساتێکی ژیان دا
پهنابهرانــی دهدا.

ئێــوه بیــر لـهوه بكهنـهوه ههمــوو ئـهو كارانـ ه ئ ـهوه ك ـ ه دهنگیــان بهگوێــی ههمــوو دنیــا
لـ ه پــاڵ چیــدا دهكــرا .ههمــوو ئـهو كارانـ ه بگهیهنــێ .كاك ـ ه فهرهــاد زۆر ب ـ ه فكــری
لــ ه پــاڵ ئــهوه دا دهكــرا كــ ه ئــهو یهكێــك خهڵكــی گهڕهكــ ه پهراویــز نشــینهكان
لــ ه بهڕێوهبهرانــی تهشــكیالتی دهرهوهی بــوو ، ،لــهو بــوارهوه بــهردهوام زانیاریــی
واڵتــی ئێم ـ ه بــوو ل ـ ه یهكێــك ل ـ ه ههســتیار كــۆ دهكــردهوه ،ســهدان الپــهره ئیتالعــات
تریــن س ـهردهمهكاندا .ل ـ ه س ـهردهمێكدا ك ـ ه وه مهعلومــات لــ ه نوســراوهكانی كاك
تهشــكیالتی ئێمــ ه تووشــی دووبهرهكــی   فهرهــاد بــ ه جــێ مــاوه بۆمــان كــ ه
ببــوو ،پێویســتی بــ ه ســهرلهنوێ باســازی زانیــاری پێویســت لهس ـهر گهڕهك ـ ه فهقیــر
و ســهرلهنوێ بووژانــهوه بــوو،وه وهكــوو نشــینهكانی شــاری ســن ه ك ـ ه ئێــوه دهزانــن
مودیرێكــی كار لــێ هاتــوو لـهو بوارهشـهدا شــاری ســن ه یهكێــك لــهو شــارانهی ه كــ ه
دهوری دهنوانــد .لــ ه ســهردهمێكدا كــ ه زۆرتریــن حاشــی ه نشــینی ههیــ ه لــ ه چــاو
دهبوایـ ه ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی بـ ه ئێمهشـهوه جهمعیهتــی ل ـ ه ههمــوو ئێــران.وه ئ ـهو زۆر
دائیم ـهن ل ـ ه ئاكســیۆن و خۆپیشــاندان بــن بـ ه فكــری ئـهوه بــوو مــادهی هۆشــبهر لـهو
ل ـ ه دژی كۆمــاری ئیســامی وه هــاوڕێ گهڕهكان ـ ه بــاو نهبێت ـهوه ،زۆر ب ـ ه فكــری
فهرهــاد یهكێــك لــ ه دامهزرێنــهران و ئــهوه بــوو ســهلهفیهكان لــهو ناوچانــ ه
ڕێكخهرانــی ئـهو نهوعـ ه ئاكســیۆنان ه بــوو .خهریكــن بههێــز دهبــن ،وه ئــهو پســپۆڕ
هـهر گۆشـهیهك لـ ه ژیانــی ئـهو چــاو لــێ بــوو لــهو بوارانــهوه ،ناڵێــم كهســی دیكــ ه
دهكــهی ،ئــهوهی كــ ه ئــهو كردوویهتــی ،ب ـهوه خهریــك نهبــوو ،ب ـهاڵم كاك ـ ه فهرهــاد
وه حهقیقهتــهن لــ ه چوارچێــوهی كاری پســپۆڕی ئـهو بوارانـ ه بــوو .كاكـ ه فهرهــاد
قارهمانێــك دهگونجــێ ،بهنــهزهر دهگا لــ ه زۆر بــ ه دهربهســتی ئــهوه بــوو ســپای
تاقهتــی بهشــهری عــادی بــهدهر بێــت .پاســداران لــ ه كوردســتان چ مهجموعــ ه
ســهرهڕای ههمــووی ئهوانــ ه نێــو بهنێــو پڕۆژهیهكــی درێژمــاوهی ههیــه ،وه  ئــهو
دههات ـهوه بــۆ مهئموریهتــی كوردســتانیش .كهشــفی ئ ـهوهی كــرد ســپای پاســداران ل ـ ه
لــهو فاســلهیهدا كــ ه دههاتــهوه كوردســتان ســهر مندااڵنــی كوردســتان كار دهكات،
لێــره وهكــوو پێشــمهرگهیهك ،وهكــوو ن ـهك بــۆ ئ ـهوهی ك ـ ه مهغزیــان بشــواتهوه،
ڕێكخهرێــك   بهڵكــ ه بــۆ ئهوهیكــ ه بیانچهوســێنێتهوه،
وهكــوو
فهرماندهیــهك
بهڕێوهبــهری كاری ئێــره بــوو كــ ه خــۆی ئهوانــ ه ههمــوو مهشــغهڵهكانی بــوون.
دهگهیانــدهوه دهرهوه دووبــاره ئــهو ڕهوتــهی ژیانــی كاك فهرهــاد كۆمهڵێــك دهرســی
دهســت پــێ دهكــردهوه .بۆیـ ه كاكـ ه فهرهــاد بــۆ ئێمــ ه تێــدا بــوو بهڕاســتی .پێویســت ه
بــ ه مهعنــای واقعــی ووشــه  ،مانــدووی ئــهم دهرســانهی لهبهرچــاو بگریــن وه
نهنــاس بــوو وه ئێمـ ه ئهوانهمــان دێتـهوه بیــر پێــم خۆشــ ه مــن قســهكانم بــ ه كــورت
كاتێــك دهڵێیــن دهزانیــن چ گهوههرێكمــان كردنـهوهی ئـهو دهرســانهی كـ ه ژیانــی كاك
فهرهــاد بــۆ ئێمــهی تێــدا بــوو  كۆتایــی
لــ ه دهســت داوه.

دهنگان ـهی ب ـ ه ئاســانی ب ـ ه دهســت دههێنــا،
بــهاڵم بهڕاســتی ئێعتبــاری توانایــی و
نفــوز و مهحبوبیهتــی لێــرهوه نهبــوو ،ئــهوه
لــ ه پهراوێــزی ســهركهوتنهكانی بــوو
كــ ه ئهویــش لــ ه جێــی خــۆی ئهرزشــی
بــوو ،بــهاڵم فهرهــاد خهاڵتــی خــۆی لــ ه
جهمــاوهری خهڵكــی كوردســتان وهر دهگــرت
وه وهریشــی گــرت و ل ـهوه ب ـهوالوهش ه ـهر
وهری دهگــرێ ،كاكــ ه فهرهــاد بــ ه ئێمــ ه
دهڵــێ كــ ه جهوانانــی ڕیزهكانــی كۆمهڵــ ه
دهبــێ خۆتــان پــێ بگهیهنــن ،نابــێ هــهر
بــ ه تهمــای بــ ه تهمهنهكانمــان دانیشــن،
ئێمــ ه نابــێ لــ ه دهســت چوونــی كهســێك
یــان كهســایهتیهك وهكــوو كاك فهرهــاد
ببــێ ب ـ ه كارهســات بۆمــان ،وهكــوو ئێســتا
بــووه ،وه ئــهوه نیشــانهی قودرهتــی ئێمــ ه
نییــه ،ئــهوه نیشــانهی یهكێــك لــهو خالــ ه
الوازانهیــ ه كــ ه ههمانــ ه كــ ه بۆچــی بــ ه
ئهنــدازهی كافــی جهوانانێــك لــ ه جــۆری
كاكــ ه فهرهــاد پێنهگهیشــتون كــ ه ئێمــ ه
ئهمــڕۆ ئهوهنــده ب ـ ه حهســرهتهوه نهڕوانین ـ ه
ئــهو مهوقعیهتــهی كــ ه تێیدایــن .وه ئــهوه
مانــای ئهوهیــ ه كــ ه دهبــێ كادر پــهروهرده
كهیــن ،مانــای ئهوهیكــ ه دهبــێ دهرس و
ئهزموونهكانــی كاك فهرهــاد ڕێمــان پــێ
نیشــان دا بــۆ دوا ڕۆژێكــی ڕوون ،وه بــۆ
ســهركهوتنێك كــ ه پێــم وایــ ه مســۆگهره.
ســهرهنجام دهتوانــم بڵێــم كــه   بهڕاســتی
ئێمــ ه گهوههرێكــی نایابمــان لــ ه دهســت
داوه وه پڕكردنـهوهی جیــگای بـ ه تـهالش و
كۆششــێكی بــێ ئـهو پـهڕی ههموومانـهوه
گــرێ دراوه ،ئایــا ئــهو ئیســتعداده لــ ه
خۆمــان نیشــان دهدهیــن كــ ه ڕێڕهوێكــی
ههڵكهوتــووی ڕێبــازی كاك فهرهــاد
بیــن؟ بــا بزانیــن.

پــێ بێنــم .یهكیــان ئهوهی ـ ه ك ـ ه ل ـ ه ژیــان و
خهباتمانــدا جیــدی بیــن .تهم ـهن كورت ـ ه و
ئهركهكانیشــمان زۆرن ،ئهگــهر بــ ه پهلــ ه
نهبیــن وه دوا دهكهویــن .وه ئــهوه ههمــوو
ژیانــی فهرهــاد بــوو .فهرهــاد بهپهلــ ه
بــوو ههمــوو كــهس دهیــوت فهرهــاد
"عهجوولــه" ،فهرهــاد عهجــوول نهبــوو،
فهرهــاد دهیزانــی تهمــهن كورتــه ،وه
تهمــهن  ٨٠بــا ٩٠یــش بــێ هــهر كورتــ ه
بــۆ ئــهو ههمــوو ئــهرك و وهزایفــهی ئــهو
لــ ه دهرونــی دا پــهروهرده ببــو وه خــۆی
بــۆ تهرخــان كردبــوو .فهرهــاد پێــی وابــوو
ێ
نابــێ كات بـ ه فیــڕۆ بدهیــن ،وه ئێمــه دهبـ 
ئـهوهی لــێ فێــر بیــن .فهرهــاد دهیههویســت
لــ ه هــهر لهحزهیهكــی ژیانیــدا موفیدبــێ،
ئهگــهر بــووه بــۆ خانهوادهكــهی خۆیشــی،
لهحزهیــهك لــ ه ژیانــی فهرهــاد نابینــی
كــ ه كارێكــی كردبــێ موفیــد نهبوبــێ،
هیــچ نهبــێ ب ـ ه فكــری پ ـهروهرده كردنــی
منداڵهكانــی بــوو .واقعــهن بــ ه فكریــان
بــوو ئ ـهوه نیی ـ ه بڵێیــن ئ ـهو ههمــوو ئ ـهرك
و وهزیفــهی كــ ه بهڕێــوهی دهبــرد ئــهوی
لــ ه ژیانــی شهخســتی و بنهمالهیهكــهی
غهفــڵ كردبــوو ،ڕاســت ه بـ ه دابـهش كردنــی
ئیشــێك لـه گـهڵ هــاوڕێ زارای هاوڕێــی
تهمهنــی بـ ه دابـهش كردنــی لهگـهڵ ئـهوان
كارێكــی زۆر گهورهیــان بهڕێــوه بــرد.
منداڵهكانیــان ب ـ ه باشــترین شــێوه پ ـهروهرده
كــرد ،نمون ـهن ههمــووی ل ـ ه واڵتــی ســوئد
ههمــوو   كاری بــاش ،تهحســیلی بــاش
ڕۆحیــهی بــاش وه جــێ كهوتــوو لــ ه نــاو
كۆمهڵگایهكــی بــ ه روالــهت غهریبــدا بــن
بــ ه خهڵكــی ئــهو واڵتــه .كاكــ ه فهرهــاد
دهرســێكی دیكـهی بــۆ ئێمـ ه ئـهوه بــوو كـ ه
ههوڵــی   دهدا دهنگدانــهوهی كارهكانــی
خــۆی لـ ه دهرهوه ببیســتێتهوه ،واتـ ه ئهگـهر
***
ئیشــێكی ههبــوو كارێكــی دهكــرد پێوان ـهی
ئ ـهو ئ ـهوه نهبــوو ك ـ ه چهنــده ل ـ ه نــاو ئ ـهو
تهشــكیالتا ئیمتیــازی پــێ دهدهن ،چهنــده
تهئیــدی دهكــهن ،چهنــده بهڵێــی بــۆ
دهڵێــن ،بهڵكــ ه پێوانــهی ئــهو ئــهوه بــوو
كــ ه چهنــده لــ ه كۆمهلــهوه ئــهو دهنگــ ه
دهبیســتێتهوه ،وه دهیبیســتهوه بهڕاســتی،
بهڕاســتی ئێمــ ه هــهم لــهو چهنــد ڕۆژهدا
ه
بهڕاستی ئێم 
وه ه ـهم ل ـ ه ڕۆژانــی داهاتــوودا س ـهرهڕای
گهوههرێكی نایابمان
ئــهو ههمــوو خهفهقــان و ســهركوتهی كــ ه
ه
له دهست داوه و 
لــ ه كۆمهڵــگای ئێرانــدا لــ ه كایهدایــ ه ،
ه
بــهاڵم خهڵــك ڕێــزی لــێ دهگــرن ،وه پڕكردنهوهی جیگای ب 
بهرهبــهر هــهر خهریكــه پــهره دهســتێنێ ،تهالش و كۆششێكی بێ
كاری ئێمـ ه دائیمـهن ئـهوه هاوڕێیــان دهزانــن
ه
كــه هوشــدار بدهیــن بڵێیــن بابــه تووشــی ئهو پهڕی ههموومانهو 
گرێ دراوه ،ئایا ئهو
ئیحساســات مهبــن ،خۆتــان كونتــڕۆڵ كـهن
ه
دوژمــن هێشــتا بهخهبــهره ،دوژمــن لــ 
ه خۆمان
ه ل
ئیستعداد 
كهمیندای ـه ،بـهاڵم فایــدهی نییـ ه چوونك ـ ه
ه
نیشان دهدهین ك 
دهنگدانــهوهی كــردهوهو كاكــ ه فهرهــاد
زۆر لــهوه بهرینتــره كــه ئێمــه بتوانیــن ڕێڕهوێكی ههڵكهوتووی
بــهم ئامۆژگاریانــه پێشــی بگریــن ،كاكــه ڕێبازی كاك فهرهاد بین؟
فهرهــاد مهوقعیــهت و جێــگا و شــوێنێك
ك ـ ه ل ـ ه نێــو ئێم ـهدا پهیــدای كــرد بههــۆی
ئ ـهو دهنگان ـ ه نهبــوو ك ـ ه ل ـه كۆنگرهكان ـهوه
پێیــان دهدها ،ههرچهنــد ئ ـهو  ٢٧ســاڵ بــوو
ئهندامــی  كومیتــهی ناوهنــدی كۆمهڵــ ه
بــوو  ٢٣ ،ســاڵ بــوو ئهندامــی كومیت ـهی
ناوهنــدی حزبــی كۆمۆنیســتی ئێــران بووئـهو

