دهورهی دووهههم -ژماره -421نیوهی یەکەمی خاکەلێوه -1401مارس 2022
سهروتار

نەورۆز لە کوردستان

ه
پهیامی كومیتهی ناوهندی ;كۆمهڵ 
بهبۆنهی نهورۆزو ساڵی نوێ
ئیبراهیم عهلیزاده :
جهماوهری خهڵكی خۆڕاگری
كوردستان!
كرێكاران! ژنانی ئازادیخواز!
الوان وخوێندكارانی پێشڕهو!
ههلسوراوانی ناوهوهی واڵت ،
بنهماڵهی ئازیزی گیانبهختكردوان!

كوردستان و داهێنانی
و ل4
جهماوهری و پێشڕه

بەسەرهاتی  ٨ژن لە ڕەوتی
شۆرشی ڕووسیادا ل5
ڕێوڕهسمی یادی گیانبهخت كردووانی بومبارانی
ه ل3
شیمیایی شاری ههڵهبجهو گوردانی شوان كۆمهڵ 

ه
پهیامی كومیتهی ناوهندی ;كۆمهڵ 
بهبۆنهی نهورۆزو ساڵی نوێ ل2

ساڵی نوێ و كۆماری ئیسالمیی ئێران
ل6

بــە بۆنــەی نــەورۆز و ســاڵی تــازەوە بــە
گەرمــی پیــرۆز باییتــان لــێ دەكــەم
و ســاڵێكی پــڕ لــە خۆشــی و پــڕ لــە
كامەرانــی و ســەركەوتنتان بــۆ بــە
ئــاوات دەخــوازم .بــا لــەم نــەورۆزەدا و
لــە یەكــەم رۆژی ســاڵی نوێــدا جارێكــی
دیكــە رێــز لــە یــادی ئــەو خوشەویســتانە
بگریــن كــە گیانیــان بەخــت كــردووە.
ئــەوان ئازیزتریــن ئازیزانــی ئیمــە بــوون.
ئــەوان عاشــقی ژیــان بــوون هــەر بۆیــە
ســەریان لــە رێگــەی خۆشەویســتی بــۆ
ژیانــی بەختەوەرانــە بــۆ ئینســانی ئــەو
ســەردەمە دانــا .ل ـهم رۆژی ن ـهورۆزهدا
یادیــان لـ ه دڵمانــدا زینــدۆه و ستایشــی
خۆراگــری و دڵ گەورەیــی بنەماڵــە
ئازیزەكانیــان دەكەیــن.
ســاو لــە هەمــوو ئــەو تێكۆشــەرانەی
كــە لــە شــەوە زەنگــی دیكتاتــوری
دلێــری
دەنگــی
ئیســامیدا
حەقخوازنەیــان بــەرز كردەوەتــەوە و ئێســتا
لــە گۆشــەی زیندانەكانــدا ئەســیرن و
لــەو رۆژی نــەورۆزە دا لــە دیــداری
ئازیزانیــان بێبــەش كــراون.
ئازیزان!
رژێمی كۆماری ئیسالمی لهكاتێكدا
لهنێــو قهیرانــی ئابــوری قــوڵ وبهریــن
دا پهلهقاژهیهتــی وهیوایهكیــش
بهبــازاڕ گهرمــی یهكانــی ههڵبــژاردن
ولهخۆشــباوهڕی دا هێشــتنهوهی خهڵــك
بهملمالنێــی باڵــهكان ،نهمــاوه لهنێــوان
خــۆی خهڵكــی وهزاڵـ ه هاتــوودا بێجگـ ه
لهدوونهیــارو دوژمــن پهیوهندیهكــی
تــر نابینــێ .لــهم ڕوهوه لهالیهكــهوه
لهپێنــاو كهمكردنــهوهی پانتایــی
قهیرانــی ئابــوری یهكــهی هێــرش
دهكاتــ ه ســهر حهقدهســتی كرێــكاران
وســفرهی بــێ ڕهونهقــی زۆربــهی

خهڵكــی بــێ ب ـهش ولهالیهكــی دیك ـهوه
هێزهســهركوتكهرهكانی
بودجــهی
زیاتــر دهكات وكۆنهپهرهســتانهترین
هــۆكارو ئامرازهكانــی دژی ئینســانی
بهمهبهســتی بهگــژدا چوونــهوهی
حهرهكهتــی پێشــڕهوانهی كرێــكاران
وژنــان والوان دهخاتــ ه گــهڕ.
ه ـهل ومهرجــی سیاســی وكۆمهاڵیهتــی
ئهمــڕۆی ئێــران ،نیشــانهكانی ڕووبـهڕوو
بونهوهیهكــی چارهنــوس ســازی پێــوه
دیارهكــ ه جێگایــهك بــۆ خۆشــباوهڕی
بهجــێ گۆڕكێــی دهس ـهاڵت لهڕێــگای
دهســت تێوهردانــی دهرهكیــهوه مــاوهو
ئیرتجاعــی وویســامی لههیــچ
شــكڵ وقهوارهیهكــی ئۆپوزیســیۆنی
دا ناتوانــێ ڕۆڵــی خــۆی تێــدا
بگێــڕێ وشــوێنێكیش بــۆ شــانۆی
گاڵتهجــاڕی ههڵبــژاردن وخۆشــباوهڕی
بهچاكســازی ڕژێــم لهنێــو خــۆی دا
نهماوهتــهوه .داهاتــوی سیاســی ئێــران
لهنێــو جهرگــهی ملمالنێــی نــوێ
وســتراتیژی جیــاوازدا دهبیندرێتــهوه
كهئهمڕۆكانــ ه لهنێــو ناخــی خهباتــی
سیاســی وچینایهتــی ڕاســتهقینهی ئـهم
كۆمهڵگای ـهو لهنێــو جهرگ ـهی خهبــات
لــهدژی ئــهم ڕژێمــهوه لهئــارادان.
یهكێتــی بهكــردهوه ،هاوپهیمانێتیــهكان
وهاوپشــتی پێویســت لهنێــو خــۆی ئ ـهم
خهباتــ ه تهنیــا لهڕێــگای تێگهیشــتن
ل ـهم ڕاســتی ی ـهوه مســۆگهر دهبێــت.
ســاڵی تازه ل ه بارودۆخێك دا دهســت پێ
دهكهیــن كــ ه جیهــان بــ ه گشــتی ئێــران
و ناوچهكــ ه بــ ه بارودۆخێــك دژواردا
تێپــهر دهبێــت .ئــهم بارودۆخــ ه هــهم
دهرفهتــی خولقانــدۆه و هــهم مهترســی
پێــك هێنــاوه .دهرفهتــ ه چونكــ ه ئــهو
نیزامـ ه بـه نیهایهتــی بۆگهنیــی خــۆی
گهیشــتۆه و بهدیلێكــی بــۆ دهربازبــون
لــهو بارودۆخــ ه نییــه .بــهاڵم بــ ه
مهرجێــك دهتوانیــن كهڵــك ل ـهو دهرفهت ـ ه
وهربگریــن كــ ه ئهركــی خۆمــان بــ ه
روونــی بناســین و بــه ووشــیاری و بــ ه
یهكگرتوویــی وهاڵمــی پێویســتیهكانی
زهمانــهی خۆمــان بدهینــهوه.
دریژه ی ل2
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دریژه ی ( :سهروتار)

ه بهبۆنهی
پهیامی كومیتهی ناوهندی ;كۆمهڵ 
نهورۆزو ساڵی نوێ

لـه ههمانكاتــدا مهترســیهداره ئهگـهر
چاهنوســی ئنیســان ههروههـا بـه دهســت
خاوهنانــی ســهروهت و دهســهاڵتهوه
بێتكــه هیــچ مهنتقێــك غهیــری
بهره ـهم هێنانــی قازانــج و پاراســتنی
دهســهاڵت ناناســن .لــه ئاكامــی
دهســهاڵتی ئهوانــه كــه ئهگــهر تــا
دویكــه كرۆنــا بــوو كــه ژیانمانــی
خســتبۆه مهترســیهوه ئهمرۆكــه
هێرشــی رووســیا بــۆ ســهر ئۆكرائیــن
و بــهرهو روو بونــهوهی دوو بلوكــی
روســیه و ئامریكایــه كــه ورده ورده
ئاســهوارهكانی بــۆ باقــی شــوێنهكانی
جیهــان شــۆر دهبێهت ـهوه و ئهمنی ـهت و
ژیانمــان دهخاتــه مهترســیهوه.
رژیمــی كۆمــاری ئیســامی لــهو
دهولهتانهیــه كــه شــهر و نائهمنــی
ل ـه ههرشــوێنێك بێــت وهكــوو بهرهك ـهت
چــاو لێــدهكات و ههوڵــدهدات بیــكات
بــه دهرفهتێــك بــۆ درێــژ كردنــهوهی
تهمهنــی دهســهاڵتهكهی .شــهری
ئوكرایــن ئهگــهر جیهانــی خســتۆته
شــهرێكی
مهترســی
بــهردهم
مالوێرانكـهری جیهانــی ; بــۆ كــۆاری
ئیســامی بۆتــه فورســهت .ئهوهتــا
دهبینیــن لــه گــهڵ ههڵگیرســانی
ئــهو شــهره ،سیاســهتی خــۆی لــه
گوفتوگوكانــی بهرجامــدا لــه
گــهڵ بهرژهوهنــدی دهوڵهتــی روســیه
هاوئاههنــگ دهكات .موشــهكی دور
هاوێــژی لـه ههرێمــی كوردســتان تاقی
دهكاتـهوه .دلنیــاش بــن لـه بهرجامیــش
پارهیهكــی دهس كــهوهێ ســهرفی
باشــتر كردنــی ژیانــی خهلكــی نــاكات،

مرۆڤــی ئهمــڕۆ له دهســت نیزامێكــدا
نهبوایه كه بــۆ درێــژهی ڕهوتــی
كهڵهكه كردنــی قازانــج و پاراســتنی
دهســهاڵته سیاســیهكهی دهســت
بد ا ته ههمو و جۆ ر ه جهنا یهتێــك ،
ئهمــڕۆ جهمــاوهری خهڵــك به بــێ
ئهوهیكه خهمــی نــان و كار و
بێبـهش بــوون له خۆشــیهكانی ژیانیــان
ههبێــت ،به دڵێكــی پــڕ له شــادی
ســاڵی نوێیــان دســتپێدهكرد.

بهشــێكی لــه نــاو دام و دهزگایهكــی
لێــواو لێــوی گهندهڵیــدا وون دهبــێ و
بهشــهكهی دیكــهی دهكاتــه خهرجــی
هێــزی ســهركوت لــه نــاوهوهی واڵت
و درێــژهدان بــه دهســت تێوهردانــی لــه
واڵتانــی دهوهوه و بهریــوه بردنــی ئــهو
سیاسـهته بـه زهمانهتێــك بــۆ مانـهوهی
بێگومــان خهباتــی بێبهشــان و
خــۆی دهزانــێ.
ســتهملێكراوان دهتوانــێ جیهانــی
ئازیزان!
بهربهریهتــهی
لــهو
ئهمــڕۆ
ئــهم بارودۆخــهی لــه ئارادایــ ه
چارهنوســی چارههڵنهگــری ئێمــه نــه
لــه ئێــران و نــه لــه هیــچ شــوێنێكی
جیهــان نییـه .ههمــوو ئـهو ڕووداوانـهی
كه له مــاوهی ســاڵی ڕابــردوودا لــه
ئاســت جیهــان و ئێرانــدا ڕوویانــداوه،
پهرهســهندنی پهتــای كرۆنــا ،
قهیرانــی ئابــوری جیهانــی  ،شــهر و
نائهمنــی ،بێــكاری و نــهداری ،ئــهو
راســتیهمان پــێ دهڵێــن كــه نیزامــی
س ـهرمایهداری تــا ئ ـهو پ ـهڕی خــۆی
گهنیــوه .له جوانییهكانــی ئــهم
جیها نه ڕ ا ز ا و هیه كه بهر ههمــی
كاری كرێــكاران و خهڵكــی
زهحمهتكێشــه ،بهرههمهێنهرانــی لێــی
بــه
بێگان هن .جهمــاوهری خهلــك
تایبـهت لـه واڵتـه هـهژارهكان نه تهنیــا
دیلــی ئـهو نیزامـه و نههامهتییهكانین،
بهڵكــوو له بهرامبــهر تووڕهیــی
دا
له ئهمــان
سرووشتیشــدا
بوومهلــهرزه و
و
نین .الفــاو
ئاگركهوتنهوه به ئاســانی گیــان و
ژیانــی مرۆڤــهكان و ژینگهكهیــان
لهنــاو دهبات .ئهگــهر چارهنووســی

كه نیزامــی ســهرمایهداری هــۆكاری
خولقانــدن و مانهوهیهتــی ،ڕزگار
بكات .مێــژوو زۆر جــار نیشــانی
داوه كه كاتێــك جهمــاوهری بهرینــی
بێبهشــان و ســتهملێكراوان یهكــدڵ و
یهكدهنــگ بــۆ ڕزگار كردنــی خۆیــان
دێنه مهیــدان و دژبه ســتهمكاران و
دهسـهاڵت دهســت دهدهنه نهبـهرد ،هیــچ
هێزێــك ناتوانــێ بهرهنــگاری ش ـهپۆلی
خرۆشــاویان بێــت.
گۆڕینــی ئـهم باروودۆخـه ،لهناوبردنــی
خاڵه الوازهكانــی ئــهم خهباتــه،
خوڵقاندنــی متمانــه و باوهڕمهنــدی
به هێــزی خــۆ لهنــاو جهمــاوهری
بهرینــی خهڵكــی كرێــكار و
زهحمهتكێــش و نیشــاندانی ئاســۆیهكی
ڕوون بــه ئــهو جهماوهره مهزنــهی

كه خۆیــان ڕزگاریــدهری ڕاســتهقینهی
خۆیانــن ،ههمــووی پێویســتی بـه كار
و خهباتێكــی بــهردهوام ههیــه،
خهباتێــك كه هــهر ئێســتا له ئــارا
دایــه ،خهباتێــك كه بڕبــڕهی پشــت
و هێزی بزوێنــهری ،كرێكارانــی
وشــیار و خهباتــكار و ههڵســووڕاوان

و شۆڕشــگێڕانی
پێكید ێنــن .

كۆمۆنیســت

سۆسیالیســت
ئهوهیكه چاالكانــی
لهنــاو دڵــی بزووتنــهوهی كرێــكاری و
باقیــی بزووتنهوه كۆمهاڵیهتییهكانــی
دیكـهدا ئهنجامــی دهدهن لهگـهڵ هیــچ
كار و چاالكییهكــی دیكه قابیلــی
ههڵســهنگاندن نییه .هیــچ ڕهوتێكــی
دیكه له ههوڵــی وهخهبــهر هێنانــی
ئــهو هێــزهی كه له یهكگرتوویــی
كرێــكاران دایـه و به وهخهبـهر هاتنــی،
كۆتایــی به تهمهنــی چهوســانهوه و
زهبروزهنــگ دێنــێ ،نییه  .هیــچ
دیكه ڕێــگای
ڕهوتێكــی
ڕاســتهقینهی ئازادی و ڕزگاریی ئهم
كێشراوه نیشــان
جهماوهره به بهنــد
نادات .ئهگــهر كرێــكار پڕژوبــاو
بكهوێته پهراوێــزی
و
بێــت
گۆ ڕ ا نكا ر ییه سیا ســییهكا نهو ه،
ئــهوكات دهســت به دهســت بوونــی
دهســهاڵت ،تهنیــا جــێ گۆڕینــی
كابووســێكه لهگهڵ كابووســێكیتر.
ئێمــه بــه شــوێن بونیــاد نانــی
كۆمهلگایهكیــن كه تێیــدا هیــچ
ســتهم و ههاڵواردنێــك بوونــی نیی ـه و
چهوســانهوهی مــرۆڤ به دهســتی
مــرۆڤ كۆتایــی پێهاتووه .جیهانێــك
كه تێیــدا ئــازادی و خۆشــبژێوی
گشــتی ،جێــگای كۆیلهتــی و
بێ عهداڵهتــی و نهبوونــی و بێبهشــی
دهگرێتــهوه و دهرفهتــی یهكســان بــۆ
گهشــه و پشــكوتنی ئیســتعداد و
دهخوڵقێت .جیهانێــك
تواناییــهكان
كه تێیــدا ئامانجــی بهرههمهێنــان
ن ـهك وهدهســت هێنانــی قازانــج بهڵكــوو
دابیــن كردنــی پێداویســتییهكانی
مرۆڤه .جیهانێــك كه تێیــدا هـهر كـهس

بهقــهدهر توانــای خــۆی كار دهكات و
بهقــهدهر پێویســتیش له بهرههمــی
بههرهمهنــد
خــۆی
كاری
دهبێت .جیهانێكــی بــهدوور له شــهڕ
و جهنایــهت و قازانجپهرســتیی،
جیهانێكــی پڕله ئاشــتی و ئــازادی
كه تێیــدا هیــچ دهوڵهتێــك بهســهر
ســهری كۆمهڵگاوه نییه تــا بهنــدی
كۆیلهتــی ،تــاك تاكــی مرۆڤــهكان
چهوســانهوه و
به ڕابــردووی
و
كۆنهپهرســتی
و
ســتهم

نهز ا نییهو ه ببهســتێتهو ه.

بـهاڵم ئـهم جیهانه پێویســته بـه هێــزی
مێشــك وبــازوی بــه توانــای ئینســان
بونیــات بنرێ .ئهوه ڕاســته كه هیچ
مێــژووی
لهپێشــدا
كــهس
كهســیش
هیــچ
نهنووســیوه و
ناتوانــێ ڕوودانــی گۆڕانكارییــهك
له داهاتــوودا بهتــهواوی زهمانــهت
بــكات ،بــهاڵم له ههمــان حاڵــدا
هیچــكام لــهم حهقیقهتانــهش بــهو
مێــژوو
مانایه نین كه نهزانیــن
چــۆن دهخوڵقێــت و ڕێــگای ئــازادی
و ڕزگاریــی مــرۆڤ لــه كام
مهســیرهوه تێپهڕ دهبێت .پێویســته بۆ
ئــازادی دهســت بدهینه نهبــهرد،
بــۆ ســهركهوتن لــهم نهبــهردهدا
پێویســته بههێز بیــن ،بــۆ بههێــز
پێویســته یهكگرتوو
بــوون
بیــن و بــۆ یهكگرتــوو بــوون
پێویســته به خۆمان و به شــێوازهكانی
نهبهرده متمانه بكهیــن
ئــهم
و مانــای ســهركهوتنی تێــدا
بــوون
بناسین .پێویســته بۆ
داهاتــوو
به ســهركهوتووانی
ئاماده بین و بزانین كه به تێكشكاندن
و ڕووخاندنــی كۆشــكی ســتهم
شكســتدانی
چهوســانهوه و
و

داكۆكیكارانی  نهزمــی ئێســتا ،چ
نهزمێــك پێویســته بخرێته جێگای و
چلــۆن ســهركهوتن و دهســتكهوتهكانی
بپارێــزرێ .دهمێكه لهنــاو دڵــی
بهربهریهتــی نیزامــی ســهرمایهداریدا
ئــهو ئاواتــه پشــكوتووه و ههمــوو
زیاتــر
ژمارهیهكــی
ڕۆژێ
له مرۆڤ ـهكان به ب ـهرهی بونیاتنهرانــی
پهیگیــری ئــهو جیهانه پهیوهســت
دامهزراندنــی
دهبن .بێگومــان،
دیكه مومكینــه.
جیهانێكــی
دهبــا لهیهكــهم ڕۆژی ئهمســاڵدا
بــه داڵنــی پڕلهكهیلــی هیــوا
لێبڕاوانــه
پتــهو
بهههنــگاوی
بــهرهو داهاتویهكــی ڕوون ،بــهرهو
بونیادنانــی كۆمهڵگایهكــی بــهدوور
لهنابهرابهریــی وســتهم وچهوســانهوه،
بــهدوور لهشــهڕو نائارامــی ،نوقمــی
ئاســایش وهێمنــی بــۆ ههمــوان،
ههنــگاو ههڵبگریــن.
نهورۆزو بههارو ساڵی نوێتان
پیرۆزبێ
***

ه مهقهڕی
ه یادی هاوڕێیانی گوردانی شوان ل 
بهڕێوچوونی ڕێوڕهسمی ڕێز لێ نانی ل 
ناوهندی كۆمهڵه
ســهرلهبهیانی ئهمــڕۆ ڕۆژی
ههینــی ٢٧ی مانگــی
ڕێوڕهســمی
ڕهشــهممه،
ڕێزلێنــان لــ ه یــاد و بیــرهوهری
هاوڕێیانــی گیانبهختكــردووی
كۆمهڵــ ه لــه گوردانــی شــوان
و گیانبهختكردنــی  ٥هــهزار
مرۆڤــی بــێ تاوانــی ههلهبچـ ه
بــ ه گازی شــیمیایی ،بــ ه
بهشــداری كۆمهڵێــك لــ ه
پێشــمهرگهكانی كۆمهڵــ ه لــ ه
مهقــهڕی ناوهنــدی كۆمهڵــ ه
لـه زڕگوێــزی سـهر بـه شــاری
ســلێمانی بهڕێوهچــوو.
ئــهم ڕێوڕهســمه ســهرهتا بــ ه

خوێندنــی كۆپلــه شــیعرێك
لــ ه الیــهن بهڕێوبــهری
بهرنامهكــ ه هــاوڕی “ئهمیــر
ئیســماعیل_پوور” و ســروودی
ســروودی
ئهنترناســیۆناڵ
هاوپشــتی جیهانــی چینــی
كرێــكار دهســتی پێكــرد.
دواتــر بــۆ یــادی هاوڕێیانــی
گیانبهختكــردووی گوردانــی
شــوان و قوربانیانــی ههلهبچ ـ ه
و سـهرجهم گیانبهختكردووانــی
ڕێــگای ئــازادی و سوســیالیزم
خولهكێــك بێدهنگــی ڕاگیــرا.
ل ـه درێــژهدا هــاوڕێ “حهس ـهن
ئهندامــی
ڕهحمان_پهنــا”

كومیتــهی ناوهنــدی كۆمهڵــ ه
ڕووداوی
بۆنــهی
بــه
كارهســاتباری ههلهبچــ ه و
گیانبهختكردنــی هاوڕێیانــی
گوردانــی شــوان وتارێكــی
پێشــكهش كــرد و پاشــان
لــه الیــهن هــاوڕێ “چیاكــۆ
فهرمانــدهی
محهمــهدی”
ئێســتای گوردانــی شــوان
بــهم بۆنــهوه بهیاننامهیــهك
پێشــكهش كــرا .لــه كۆتاییــدا
ڕێوڕهســمهكه بــه خوێندنــی
نــاوی هاوڕێیانــی گوردانــی
شــوان و كۆپلــه شــێعرێكی
هــاوڕێ “فهرهیــدوون نــازری”

كــ ه بــهم بۆنــهوهی وترابــوو
خوێندرایــهوه و ڕێوڕهســمهك ه
بــه سهرخســتنی ســروودی
“ســیروان” كۆتایــی پێهــات.
***

وتهكانی هاوڕێ حهسهن ڕهحمان پهنا له ڕێوڕهسمی یادی گیانبهخت كردووانی
بومبارانی شیمیایی شاری ههڵهبجهو گوردانی شوان كۆمهڵه
هاورییان به یانیتان باش!
ئەمــڕۆ لێــرە بــە ڕەواڵــی هەمــوو ســاڵێک
کۆبووینەتــەوە تــا ڕێــز بگریــن لــە یــادی
هاوڕێیانــی خۆشەویســت و ئازیزمــان
لــە گوردانــی شــوان کــە  ٣٤ســاڵ لــەوە
پێــش لــە بەربەیانییەکــی وەک ئەمــڕۆدا،
پــاش شــەڕێکی دەســتەویەخەی چەندیــن
ســەعاتە لــە شــەوی  ٢٦لــە ســەر ٢٧ی
ڕەشــەمەی ١٣٦٦هەتــاوی بــۆ ئاخریــن
جــار ماڵئاواییــان لــە ژیــان کــرد و ئێمــە
و خەڵکــی تێکۆشــەری کوردســتان،
بەتایبــەت مەڵبەنــدی جنووبیــان داغــدار
کــرد .ئــەو هاوڕێیانــە و پێنــج هــەزار
مرۆڤــی بێدیفاعــی شــاری هەڵەبجــە لــە
جەرگــەی شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی ئێــران
و عێراقــدا گیانیــان بەختکــرد و بــوون بــە
قوربانــی ئــەو شــەڕە جنایەتکارانەیــە.
هــەر لێــرەوە گــەرم و گەشــترین ســاو
دەنێریــن بــۆ یــادی ئــەو تێکۆشــەرانە ،بــۆ
یــادی کۆمەڵێــک لــە ئەندامانــی حیزبــی
کۆمۆنیســت ،کادرەکانــی کۆمەڵــە
وحیــزب و پێشــمەرگەکانی کۆمەڵــە کــە
لــەو ڕووداوەدا گیانیــان بەختکــرد .هەروەهــا
ســاو دەنێریــن بــۆ یــادی پێنــج هــەزار
مرۆڤــی بێدیفاعــی شــاری هەڵەبجــە
کــە بەهــۆی گازی شــیمیاییەوە گیانیــان
لــە دەســتدا .ســاو دەنێریــن بــۆ بنەماڵــە
خۆڕاگــر و ســەربەرزەکانیان کــە لــە
مــاوەی ئــەم  ٣٤ســاڵەدا بــە خۆڕاگــری
خۆیــان نیشــایانداوە کــە ڕۆڵەکانیــان لــە
داوێنــی کەســانێکدا پــەروەردە بــوون کــە
جێــگای شــانازی هەموومانــن .ئەمــڕۆ
ئێمــە و مەڵبەنــدی جنووبــی کوردســتان
و بــە گشــتی ئێمــە و هەمــوو کوردســتان،
هەمــوو عازیەتباریــن .بەتایبــەت شــاری
قارەمانــی ســنە ،ئــەو شــارەی کــە ئــەم
تێکۆشــەرانە لــە داوێنــی ئەوانــدا گــەورە
بــوون و روویــان لــە خەبــات و سیاســەت
کــرد .ئــەو مەڵبەنــدەی کــە جێــگای
چاالکــی و هەڵســووڕانو قارەمانەتــی ئــەو
گوردانــە کۆڵنــەدەرو شۆڕشــگێڕە بــوو کــه
ناویــان نــەک تــا ئێســتا بەڵکــوو بەدەیــانو
بگــرە بــە ســەدان ســاڵی تریــش لەنــاو دڵــی
ئــەو خەڵکــەدا و لەنــاو مێــژوودا دەمێنێتــەوە
 .بێگومــان لەگــەڵ ئێمــە خەڵکــی
تێکۆشــەری کوردســتانیش دڵیــان بــۆ ئــەو
هاوڕێیانەمــان لێــدەدات و یــادی بیــرەوەری و
قارەمانەتییەکانیــان بەەرزوبەرێزڕادەگــرن .
ئازیــزان  :کارەســاتی گوردانــی شــوان و
کارەســاتی هەلبجــە و قڕکردنــی شــارێک
لــە جەرگــەی کارەســاتێکی گەورەتــر
واتــە شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی عێــراق و
ئێرانــدا روویــدا .شــەڕێک کــە لــە دواییــن
ڕۆژەکانــی هاوینــی ســاڵی ١٣٥٩هەتــاوی
بــە پەالمــاری ئەرتەشــی بەعســی عێــراق
بۆســەر خاکــی ئێــران دەســتی پێکــرد و بــۆ
مــاوەی  ٨ســاڵ درێــژەی کێشــا .ئــەو شــەڕە
 ،شــەڕی خەڵکــی ســتەم لێکــراوەی دوو
واڵتــی دراوســێ نەبــوو ،بەڵکــوو شــەڕی
دوو دەســەاڵتی ســەرکۆتگەرو ســەرەڕۆی
ناســیونالیزمی ئێرانــی و عــەرەب بــە
پاڵپشــتی ئایینــی شــیعە و ســوننە بــە
ڕابردوویەکــی کۆنــەوە بــوو کــە هــەردووال
تێیــدا مانــدوو ببــوون و بــەرەو ڕۆژەکانــی
کۆتایــی دەڕۆیشــت .لــە ئاکامــی ئــەو

شــەڕەدا و بــە پێــی ئامــارەکان نزیکــەی
یــەک ملیــون ئێنســان بــوون بەقوربانــی ئــەم
شــەڕە نگریســە  ،بەدەیــان و ســەدان هــەزار
مــاڵ و شــوێنی کار و ژیانــی خەڵــک
وێــران کــران و بــە ملیاردهــا دۆالر ســەروەت
و ســامانی ئــەو خەڵکــە بــە فێــڕۆ چــوو،
بــەاڵم هیــچ ئاکامێکــی نەبــوو .
هــەر لــە یەکــەم ڕۆژی دەســتپێکی ئــەو
شــەڕە کۆنەپەرەســتانەوە لــە ئاخــرو ئۆخــری
خەرمانانــی ســاڵی ١٣٥٩ی هەتاویــدا
"کۆمەڵــە" لــە زومــرەی یەکــەم جەریانــە
چــەپ و ڕادیــکاڵ و کۆمۆنیســتەکانی
ئێــران و کوردســتان بــوو کــە لــە ئاســت ئــەو
شــەڕەدا هەڵوێســتێکی شۆڕشــگێڕانەی
گــرت .ئــەو هەڵوێســتە مێژووییــە لــە
کاتێکدابــوو کــە بەشــێک لــە الینــەکان،
تەنانــەت بەشــێک لــەو هێــزە چەپانــەش
کــە لــە جــۆری حیزبــی تــوودە و چریکــی
ئەکســەریەتیش نەبــوون بــۆ دیفــاع کــردن
بــە قەوڵــی خۆیــان لــە وەتــەن دەچوونــە
بەرەکانــی شــەڕەوە و بەشــێک لــە کادر
و تێکۆشــەرانی چەپــی ئێرانــی لــەو
ڕووداوانــەدا لــە ژێــر نــاوی دیفــاع لــە وەتــەن
و دیفــاع لــە خــاک گیانیــان بەختکــرد .
کۆمەڵە لە زومرەی ئەو جەریانە پێشــڕەو و
شۆڕشــگێڕانە بــوو کــە پێیوابــوو ئــەو خــاک
و وەتەنــە هــی کرێــکار و زەحمەتکێــش
نییــە و ئەوەیکــە هەیــە لەژێــر دەســتی
دەســەاڵتداران و ســەرمایەداران و هەروەهــا
لەژێــر دەســتی دەوڵەتــە داگیرکەرەکاندایــە
و بــۆ دیفــاع کــردن نابێــت .هــەردوو بــەرەی
شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی مەحکــووم
دەکــرد و دژ بــەو شــەڕە ڕاوەســتا .کــە
ئــەوە خاڵێکــی درەوشــاوە لــە مێــژووی
پــڕ لــە شــانازی کۆمەڵەیــە .هــەر ئــەو
کاتــە کوردســتانیش دەرگیــری شــەڕێکی
شۆڕشــگێڕانە بــوو لــە گــەڵ کۆمــاری
ئێســامی  .بــۆ کۆمەڵــە ئــەوە گرنــگ
بــوو ئــەو هێــزی پێشــمەرگەیەی کــە هــەر
لــە جنوبــەوە هەتــا شــومالی کوردســتان
لــە شــەڕێکی بەردەوامــدا بــوو لەگــەڵ
کۆمــاری ئیســامی ،تێکــەڵ بــە ئاگــری
ئــەو شــەڕە نەبێــت .هــەر بۆیــە پاراســتنی
هێــزی پێشــمەرگە و پاراســتتنی شۆڕشــی
کوردســتان لــەو شــەڕە کۆنەپەرەســتانەیە
یەکێــک بــوو لــەو خاڵــە گرنگانــە بــۆ
کۆمەڵــە .ئەگەرچــی هــەر ئەوکاتیــش
کۆمەڵــە لەگــەڵ دەوڵەتــی عێــراق
پەیوەندییەکــی دیپلۆماتیکــی هەبــوو،
بــەاڵم بــۆ کۆمەڵــە پاراســتنی ســەربەخۆیی
هێــزی پێشــمەرگە و پاراســتنی شۆڕشــی
کوردســتان لــە ئەولەوییەتــدا بــوو .هــەر بۆیە
بوونــی کۆمەڵــە لــە کوردســتانی عێــراق
و لەڕاســتیدا بوونــی هێــزی پێشــمەرگە
لــە ســنوورەکان سیاســەتێکی دیاریکــراو
بــوو کــە بــە درێژایــی هەمــوو ســنوورەکان
واتــا هــەر لــە بنــاری قەندیلــەوە بگــرە هەتــا
ناوچــەی هەورامــان ئــەو شــوێنانە بــوون کــە
هێــزی پێشــمەرگەی ئێمــەی تێــدا جێگیــر
کرابــوو .
ئــەو سیاســەتە لــە ڕاســتیدا لــەوەوە
ســەرچاوەی دەگــرت کــە لــە الیێکــەوە
هێــزی پێشــمەرگەی کۆمەڵــە دەبــوو لــە
ناوخۆی واڵت کە شوێنی کار و چاالکی
ئێمــە بــوو نزیــک بێــت و لــە الییەکــی

دیکــەوە نەدەبــوو لــە ناوچــەی قوواڵیــی
ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی عێراقــدا جێگیــر
بێــت کــە ئــەوان بتوانــن چاالکییەکانمــان
کونتــرۆڵ بکــەن .لــە چوارچێــوەی
ئــەو سیاســەتەدا بــوو کــە یەکێــک لــە
مەقەرەکانــی کۆمەڵــە لــە ئاوایــی "بیــارە" و
لەســەر ســنوور و گوردانــی شــوان لــە تیپــی
١١ی ســنەی لــێ جێگیــر کرابــوو.
هــەر وەک ئامــاژەی پێکــرا رووداوی
هەلەبجــە و گوردانــی شــوانی کۆمەڵــە
لــە جەرگــەی کارەســاتی جنایەتکارانــەی
شــەڕی ئێــران و عێراقــدا روویــدا .ئــەو
شــەڕە لــە دواییــن مانــگ وهەفتەکانــی
خۆیدابــوو و بــە کــردەوە بــە بنبەســت
گەیشــتبوو .ئەرتەشــی عێــراق لــە بەرەکانــی
شــەڕ لــە جبهــەی باکــوور زەختێکــی
زۆری خســتبووە ســەر ئەرتــش و ســپای
پاســدارانی ئێــران  .فەرماندەکانــی ســپای
ئێــران بــۆ کەمکردنــەوەی ئــەو زەختانــە
پێویســتییان بــە کردنــەوەی بەرەیەکــی
تــازەی شــەڕ بــوو ،ئــەو بەرەیــش کوردســتان
بــوو .هێزەکانــی ئێــران بــە هاوئاهنگــی و
هــاوکاری هێزەکانــی "بــەرەی کوردســتانی"
پالنــی داگیرکردنــی شــاری هەلەبجــە
و ناوچــەی شــارەزووریان داڕشــت.
ناوچەکەیــان بــە خەســتی تۆپبارانکــرد و
دواتــر توانییــان شــاری هەلەبجــە داگیــر
بکــەن و دەســتیانکرد بــە تــااڵن و بــڕۆی
مــاڵ و ژیانــی خەڵکــی هــەژاری ئــەو
شــارە .هێزەکانــی عێــراق شکســتیان خــوارد،
یــان پاشەکشــیانکرد ،یــان بــە دیــل گیــران.
ســپای ئێــران بــە تەقاندنــەوەی "پــردی زەڵــم"
ڕێــگای لــە هێزەکانــی تــری عێــراق بەســت
و هەموویــان بــە دیــل گیــران .رۆژی ١٥ی
مانگــی مــارس فڕۆکــە شــەرکەرەکانی
عێــراق لــە مۆڵگــەی نیزامــی ئــەو
واڵتــە لــە کەرکــوک هەڵفڕیــن و بــە
چەکــی شــیمیایی پەالمــاری شــارەزوور
و شــاری هەلەبجەیانــدا  .ئــەو پەالمــارە،
پەالمارێکــی دڕندانــە و بێڕەحمانــە بــوو کــە
پێنــج هــەزار ئینســانی بێدیفاعــی لــە چەنــد
چرکــە ســاتێکدا کــردە قوربانــی .دەوڵەتــی
عێــراق کــە لــەو بەرەیــەی شــەڕدا دۆڕابــوو
تەنانــەت ڕەحمــی بــە هێزەکانــی خۆشــی
نەکــرد تــا بەڵکــوو بتوانێــت گورزێــک

لــە هێزەکانــی ئەرتەشــی ئێــران بــدات.
لــەم ڕووداوەدا کۆمــاری ئێســامی کــە
ئەمــڕۆ بەنــاوی نەجــاتدەر باســی دەکــەن
 ،نــەک هــەر نجــاتدەر نەبــوو ،بەڵکــوو
تااڵنکەربــوو .بەشــی زۆری کەلوپەلــی
ئــەو شــارە لــە الیــەن ئەرتەشــی داگیرکــەری
ئێرانــەوە تــااڵن کــرا  ،بۆیــە لــەو ڕووداوەدا
جگــە لــەو زیانــە مرۆڤییــە گەورەیــەی کــە
ئێســتاش ئاســەوارکانی مــاوە ،ژێرخانــی
شارێکیشــیاان وێــران کــرد .کۆمــاری
ئێســامی وەک دەوڵەتێکــی داگیرکــەر
هاتــە ئــەو شــوێنە و جگــە لــەوەش
بەشــوێن خۆیشــیدا گــەرای ڕەوتێکــی
کۆنەپەرەســتی ئێســامی لــەو ناوچەیــە
نایــەوە ،کــە دواتــر بینیمــان ئەوەیکــە
لــە هەورامــان و لــە شــوێنەکانی دیکــە
لەژێــر نــاوی "جونــدول ئێســام "و گرووپــە
ئێســامییە ســلفی و توندئاژۆکانــدا
ســەریانهەڵدا ،بــە پاڵپشــتی کۆمــاری
ئیســامی لەوناوچەیــەدا پێکهاتــن  .ئەوانــە
ئــەو دیــاردە دزێوانــە بــوون کــە کۆمــاری
ئێســامی لەگــەڵ خــۆی بەدیــاری هێنایــە
ناوچەکــە.
هــاوکات لەگــەڵ دەســتپێکی جموجــۆڵ
لەســەر ســنوورەکان ،هاوڕێیانــی گوردانــی
شــوان کــە لــە ناوچــەی "بیــارە" بــوون و
ئــاگاداری بارودۆخەکــە بــوون لەالیــەن
ڕێبەریــی کۆمەڵــەوە بڕیــار درا کــە
لــەو ناوچەیــە بکشــێنەوە .بــەاڵم ڕەوتــی
ڕووداوەکان لــەو ماوەیــەدا زۆر بەخێرایــی
تێپــەڕ دەبــوون .بــە چەشــنێک کــە نــە تەنیــا
هێزەکانــی ئێمــە ،بەڵکــوو هێزێکــی حیزبــی
دێموکراتیــش کــە ژومارەیــان گەلێــک لــە
هێزەکانــی ئێمــە زیاتــر بــوو لــەو شــوێنە بوون
کــە بــە هــاوکاری بــەرەی کوردســتانی
بەرەوناوخــۆی واڵت رۆیشــتن و لــە ئاگــری
ئــەو شــەڕە دەربازیــان بــوو .هێزەکانــی
کۆمەڵــە کــە مەجالیــان نەبــوو بگەڕێنــەوە
بــۆ ناوخــۆی واڵت ؛ فەرمانــدەی گوردانــی
شــوان بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ کؤمیتــەی
ناوچــەی ســنە بڕیــاریدا بــەرەو هەڵەبجــە
بێــن  .کاتێــک هاتنــە ئــەو ناوچەیــە ؛
ناوچەکــە بۆردمانــی شــیمیایی کرابــوو.
تەنیــا ڕێــگا بــۆ دەربازبوونــی هاوڕێیانــی
ئێمــە پــردی زڵــم بــوو  ،بــەاڵم ئــەو پــردەش

لەالیــن ئێرانــەوە تەقێندرابــۆوە .ئــەوان بــە
ناچــار هاتــن بــەرەو چۆمــی ســیروان.
بــە بــاوەڕی مــن ســێ هــۆکاری ئەســڵی
لــەو کات و ســاتەدا بــووە هــۆی کارەســاتی
گوردانــی شــوان  .یەکــەم :ئــەو شــوێنەی
کــە دیاریکرابــوو بــۆ پاشەکشــە واتــە
"پــردی زەڵــم" لــە الیــەن ئەرتــش و ســپای
پاســدارانی ئێرانــەوە تەقیندرابــۆوە و رێــگای
پاشەکشــە نەمابــوو .دووهــەم :هیــچ
شــارەزاییەکیان لــە ناوچەکــە نەبــوو.
ســێهەم :بــە گازی شــیمیایی مەســمووم
ببــوون و بڕســت و تواناییــان لێبرابــوو.
ئــەو هاوڕێیانەمــان کاتێــک ئــاگادار
کــران کــە چەنــد تیمێکــی پێشــمەرگە
بــە هــاوکاری بەشــی پەیوەندییەکانــی
کۆمەڵــە لــە شــاری ســلێمانی چەنــد
بەلەمیــان ئامــادە کــردووە و لەوبــەری
چۆمــی ســیروان چاوەڕێیــان دەکــەن ،بــەرەو
رووبــاری ســیروان هاتــن .شــەوی  ١٦لــە
ســەر ١٧ی مانــگ بڕیــار بــوو بێنــە کەنــار
رووبــاری ســیروان و بــە بەلــەم بپەڕێنــەوە بــۆ
ئەمبــەری چۆمــی ســیروان  .دوو بەلــەم
لــە کاتــی ڕۆیشــتن بــەرەوالی هاوڕێیانــی
گوردانــی شــوان لەالیــەن هێزەکانــی ئێرانــەوە
پێیانزانیــن و تەقەیــان لێکــردن .یەکێــک
لــە بەلەمــەکان نوقــم بــوو و بەهۆیــەوە
چەنــد هاوڕێمــان گیانیــان بەختکــرد و
کەســێکیش بەدیــل گیــرا .هێزەکانــی ئێــران
بــە شــوێنی حەشــارگەی گوردانــی شــوان
لەنــاو زەلەکانــی ئــەو دەورووبــەرە دەزانــن و
بــە هێزێکــی زۆر و پڕچــەک و چۆڵــەوە
پەالمــار دەبەنــە ســەریان  .هاورێیانــی
قارەمانــی گوردانــی شــوان ســەرەڕای
مەســموومییەت و شــيکەتی جســتەیی،
دڵێرانــە و وەک پیشــەی هەمیشــەیان لێیــان
بەدەســت دێــن و تــا دوا فیشــک شــەڕ
دەکــەن .لــەو بەرەنگارییــە قارەمانانــەدا ٥٦
هاوڕێــی فیــداکار و کۆمۆنیســت گیانیــان
بەخــت دەکــەن و  ١٢کەســیان لــە حاڵــی
مەســموومییەت و شــەکەتی جســتەییدا
دەستبەســەر دەکرێــن و دواتــر دەگوازرێنــەوە
بۆ زیندانی شــاری ســنە .ئەو هاوڕێیانەمان
لــە زینــدان و ئەشــکەنجەگاکانی جەالدانــی
ئیســامیدا قارەمانانــە خۆڕاگــری دەکــەن
و لێــوی رازپارێزیــان بــۆ قاتــان ناکەنــەوە
و ســەرئەنجام لەکاتــی کوشــتاری هــەزاران
زیندانــی سیاســی لــە ئاخریــن مانگــی
هاوینــی ١٣٦٧ی هەتــاوی و پــاش
کۆتایــی شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی ئێــران و
عێــراق ،بەشــێوەیەکی جنایتکارانــە ئێعــدام
کــران.
هــاوکات لەگــەڵ گیانبختکردنــی
پێنــج هــەزار مروڤــی بیدیفاعــی شــاری
هەڵەبجــە  ٦٨کادر ،ئەنــدام  ،پێشــمەرگە
و کۆمۆنیســتی فیــداکاری نــاو ریزەکانــی
کۆمەڵــە و حیزبــی کۆمۆنیســتی
ئێــران  ،کۆمەڵێــک لــە ســیما ناســراو و
خۆشەویســتەکانی مەڵبنــدی جنوبــی
کوردســتان و بــە تایبــەت شــاری ســنەی
خۆڕاگــر  ،گیانــی ئازیزیــان لــە پێنــاو
ئامانجــی بــەرزی سوسیالیســمدا بەختکــرد.
گوردانــی شــوان هــەروەک لــە نــاوی
فەرمانــدە دوژمــن بەزێنەکەیــان دیاربــوو،
یەکێــک بــوو لــە بەهێزتریــن ،جەســوورترین
و فیداکارتریــن گوردانەکانــی هێــزی

پێشــمەرگەی کۆمەڵــە وەک باســکی
چەکــداری کرێــکاران و هەژارانــی
کوردســتان .بــۆ ئێمــە ئەمــڕۆ لەنــاو
ریزەکانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیســتی
ئێــران ،رێزگرتــن لــەو ئازیزانــە و باقــی
گیانبختکردوانمــان نــەک هــەر بــە واتــای
دەســتەوەتان و تازیەبــار بــوون نییــە ،بەڵکــوو
درێژەدانــە بــە رێبــازی ســووریان  ،دەرس
وەرگرتنــە لــە جەســارەت و لەخۆبوردووییــان
و هەروەهــا بــە واتــای بــاوەڕ بــە ئامانجــی
پیــرۆزی سوسیالیســم و ئومێدەواربوونــە بــە
دواڕۆژی ســەرکەوتن.
ئەمــڕۆ لــە هەلومەرجێکــدا لەگــەڵ
خەڵکــی کوردســتان و بــە تایبــەت
مەڵبنــدی جنــوب و ســنەی خۆڕاگــر
یــادی قارەمانەکانــی گوردانــی شــوان
رێــز لێدەگریــن کــە کۆمەڵــگای ئێــران
لــە بــەردەم وەرچەرخانێکــی گەوەرەدایــە.
کۆمــاری ئیســامی لــە هەمــوو کات
زیاتــر کەوتۆتەبــەر ڕق و تووەیــی و بێــزاری
جەمــاوەر .ناڕەزایەتــی بــەردەوام و هــەر
رؤژەی کرێــکاران  ،خانەنشــینکراوان ،
ماڵباختــەگان ،موعەلیمــان ،ژنــان و الوانــی
تینــوی ئــازادی تەنگــی بــەم ڕژیمــە
ســەرەڕۆیە هەڵچنیــوە .لــە گۆڕنانــی
کۆمــاری ئیســامی ئــارەزووی نــەوەد
لــە ســەدی خەڵکــی ئێرانــە .بــە نەمانــی
کۆمــاری ئیســامی ناوچەکــەش ڕووی
ئارامــی بەخۆیــەوە دەبینێــت .لەوەهــا
هەلومەرجێکــدا بــۆ کۆمەڵــە پەرەپێــدان بــە
رێکخســتن و بەهێزکردنــی تەشــکیالتی
شــوێنی کاروژیانــی جەمــاوەر ،لــە نانــی
شــەو پێویســت تــرە .لــە هەمانحاڵــدا و
بــە پێــی پەســەندکراوەکانی کۆنگــرەی
١٨ی کۆمەڵــە بەهێزکــردن ،پەرەپێــدان ،
گەشــەی فکــری ،ئامادەیــی جەســتەیی
و پرچەککردنــی هێــزی پێشــمەرگەی
کۆمەڵــە یەکێکــە لــە گرنگتریــن
ئەولەویتەکانــی ئێمــە و هەروەهــا بەواتــای
درێژەدانــە بــە ڕێبــازی گوردانــی شــوان .لــە
کاتێکــدا هــەر تاقــم و گروپێکــی مافیایــی
و دژە خەڵکــی لــەم ناوچــە دەســت بــۆ
چــەک دەبــات و خــۆی چەکــدار دەکات،
کۆمۆنیســتەکان نابێــت لــە ئیمکانــی
چەکداربــوون و چەکدارمانــەوە خــۆ ببوێــرن
و بەهێزکردنــی هێــزی پێشــمەرگەی
کۆمەڵــە بــۆ ئێمــە ،لــە خزمــەت بــە
سیاســەتی کۆمۆنیســتی ئێســتامان
و خزمــەت بــە شــوراکان و دەســەاڵتی
جەمــاوەری لــە پاشــەڕۆژی ســەرکەوتندایە.
دروودی دووبــارە بــۆ یــادی قارەمانەکانــی
گوردانــی شــوان
بژی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە
ئێوەش هەرشاد بن
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كوردستان و داهێنانی
جهماوهری و پێشڕهو
ڕێوڕهســمهكانی
بهڕێوهچوونــی
نــهورۆز لــه كوردســتان لهچــاو
ئــهم
هــهر
بهڕێوهچوونــی
ڕێوڕهســمان ه ل ـ ه شــارهكانی دیك ـهی
ئێــران ،لــ ه روی چۆنایهتییــهوه
لــ ه
ههیــه.
جیاوازییهكیــان
شــارهكانی ئێــران جێژنــی نــهورۆز
بنهماڵهییــه.
مهســهلهیهكی
ئهندامانــی بنهماڵ ـ ه ل ـهدهوری ی ـهك
كۆدهبنــهوه ،ســفرهی حــهوت ســین
دهچنــن ،جلوبهرگــی نــوێ دهپۆشــن
و ســهردانی خــزم و كــهس دهكــهن
و كاری لهمجــۆره ئهنجــام دهدهن.
بــهاڵم لــه كوردســتان ئــهم بابهتــ ه
بهشــێوهیهكی تــره .خهڵكــی شــار
یــان گهڕهكێــك ،خهڵكــی گونــد
یــان چهنــد گونــد لــ ه دهوری یــهك
كۆدهبنــهوه و كۆبوونهوهیهكــی
گ ـهورهی جهمــاوهری ب ـه ئارایــش و
ڕێوڕهســمی تایبــهت بهڕێوهدهبــهن.
كۆبوونهوهیــهك كــه لــ ه چهنــد
حهوتــوو پێشــترهوه كهســانێك لــ ه
بــواری تێكنیكــی و عهمهلییــهوه
ئامادهكاریــی بــۆ دهكــهن .ژن و
پیــاو و پیــر و الو لــهم كۆبوونــهوه
گــهوره جهماوهریــهدا بهشــداری
دهكــهن و لــ ه لــهدهوری یهكبوونیــان
وزه و چێــژ وهردهگــرن .گهرمــا
و س ـهرما ناتوانێــت ڕێگریــان بێــت،
شــادی ڕێــك دهخــهن .بهكۆمــهڵ
ئــاواز دهخوێنــن .دهســتهجهمعی
ههڵدهپــڕن ،ئاگــری گــهوره لــ ه
شــوێنی ڕێوڕهســمهكان و لهســهر
كێــوهكان دهكهن ـهوه ،شــێعر و ســروود
دهڵێــن و هتــد.
بــهاڵم ڕێوڕهســمهكانی نــهورۆز لــ ه
ههمــوو بهشــهكانی كوردســتان
بهشــێوهی دیــار یــان نادیــار
ڕهنــگ و بــۆی سیاسیشــیان
ههیــه .ئــهم ڕێوڕهســمان ه بــ ه
دڵــی دهوڵهتانــی ســتهمكاری
عــهرهب ،تــورك و حكوومهتــی
ههربۆیــ ه
نیــن.
ئیســامی
ڕێوڕهســمهكانی
بهڕێوهچوونــی
نــهورۆز بــهو شــێوهیهی كــ ه
باســی لێكــرا لهڕاســتیدا هێمــای
دژایهتــی و سهركهشــی لــ ه
بهرامبــهر دهوڵهتانــی ســتهمكاری
ناوهندیشــه .لــ ه كوردســتانی ئێــران
ڕێوڕهســمهكان
بهڕێوهچوونــی
بهشــێوهی ئێســتا زیاتــر لــ ه بیســت
تــا بیســت و پێنــج ســاڵ پێشــینهی
نییــه .ئــهم ڕێوڕهســمان ه بهرهبــهره
بوونهتــه بهشــێك لــه بزووتنــهوهی
خۆڕاگریــی خهڵكــی كوردســتان و
ســاڵ ب ـ ه ســاڵ ب ـه داهێنانــی نــوێ
ڕازاوهتــر ،بهرینتــر و ڕێكخراوتــر
بــوون.

لهمــاوهی زیاتــر لــ ه چــوار دهیــ ه
دهســهاڵتی كۆمــاری ئیســامیدا،
بهرهبــهر داهێنانــی نــوێ لــ ه
بــۆاری جواروجــۆردا ن ـهك بــۆ ی ـهك
ڕۆژ لــ ه ســاڵ بهڵكــوو لــه ههمــوو
مــاوهی ســاڵدا شــكڵی گرتــووه.
خهڵكــی خهباتــكار ب ـه گرتنهب ـهری
داهێنــان و خهباتــی جهمــاوهری و
پێشــڕهو ،ههوڵیــان داوه كـ ه ژیــان بــۆ
خۆیــان خۆشــتر و ژینگــ ه خۆیــان
تهنانــهت لــ ه ژێــر دهســهاڵتی ئــهم
حكوومهتــهش ئینســانیتر بكــهن.
حـهرهكات و داهێنانــی جهمــاوهری و
پێشــكهوتوو ل ه زۆر بواری سیاســی،
كۆمهاڵیهتــی ،كلتــووری ،هون ـهری
و ژینگهیــی لهمــاوهی ســااڵنی
ڕابــردوودا ،نیشــانهی گۆڕانكاریــی
قووڵــی كۆمهاڵیهتییـ ه كـه جێگـهی
ســتایش و ســهرهنج و لێكدانهوهیــه.
هاتنــی بههــار و ڕێوڕهســمه
نهورۆزییــهكان لــه كوردســتان و
كورتكردنــهوهی دهســتی دهســهاڵتی
ئیســامی لــه زۆرێــك لــ ه جێــژن
نیشــانهی
گۆڤهنــدهكان،
و
حهرهكــهت
ڕێكخراوتربوونــی
و داهێنانــ ه جهماوهرییهكانــه.
و
حكوومهتــی ئیســامی
دهزگای ســهركوت و تهبلیغاتــی
ههوڵیــان
ئیســامییهكهی،
داوه تــا لــ ه ڕێكخســتن و
چاالكیــی ههڵســووڕاوانی بــواره
جۆراوجــۆرهكان لــ ه كوردســتان
ڕێگــری بكــهن ،بــهاڵم ئــهوان
سـهرهڕای سـهركوت و دیكتاتــۆری،
لــه كهشــوههوای میلیتاریســتی و
نیزامــی – ئهمنییهتیــی ڕژیمــدا،
ڕێــگای مومكیــن و كاریگــهری
خۆیــان دۆزیوهتــهوه و هــهر
ســاڵ كــ ه تێدهپهڕێــت شــایهدی
چاالكیــی بهرینتــر و گشــتیتری
ئهوانیــن .هێندێــك لــهم چاالكییــ ه
كۆمهاڵیهتییان ـه بریتیــن ل ـه :دیفــاع
لـ ه ژینگـ ه و مافــی ئــاژهاڵن ،دیفــاع
لــه مندااڵنــی بــێ سهرپهرســت و
پیــران ،ههوڵــی بهریــن بــۆ فێركردنــی
زمانــی دایــك ،چاالكیــی میدیایــی
بهتایب ـهت لهنــاو ئینتێرنێــت و تــۆڕه
چاالكیــی
كۆمهاڵیهتییــهكان،
هونهریــی جۆراوجــۆری منــدااڵن
و تــازهالوان كــ ه بهرههمــ ه جــوان و
ههســتبزوێنهكانیــان ل ـ ه ئاســتێكی
بهرینــدا باڵودهبێتــهوه و دهخرێتــ ه
ئیختیــاری ههمووانــهوه.

لهئاســتێكی دیكـهدا كورتهنیگایـهك
ب ـه نهخش ـهی كلتــووری ،هون ـهری،
ئهدهبــی و كۆمهاڵیهتیــی كوردســتان
نیشــانی دهدات كــ ه لهمــاوهی
چهنــد دهیـهی ڕابــردوودا لـ ه زۆرێــك
بـهاڵم ئهمـ ه تاكـه بــواری مهدهنیــی لــ ه شــار و تهنانــهت گوندهكانــی
هاتنـ ه مهیدانــی خهڵكــی كوردســتان كوردســتان شــایهدی شــكڵگرتن
لــه پانتایــی جهماوهریــدا نییــه .و گهشــهی چیــرۆك نووســین،

شــانۆ ،فیلمســازی ،نیگاركێشــی،
وهرگێــڕان ،پهیكهریســازی و
ئهنیمهیشــن و شــێعر بوویــن.
لــه ههمــان حاڵــدا ژمارهیهكــی
یهكجــار زۆر كهســی ئاكادێمــی و
خوێنــدكار ،لێكۆڵین ـهوهی مهیدانــی
لــه بوارهكانــی كۆمهڵناســی،
مرۆڤناســی ،شوێنهوارناســی كار
دهكـهن و بهڕێوهچوونــی كۆبوونهوهی
بهردهوامیــان لـ ه شــارهكان ،زانیاریــی
گشــتیی بهشــێوهیهكی بهرچــاو
پهرهپێــداوه.
ژنــان و الوان دوو پایـهی سـهرهكیی
چاالكییانــهن
ئــهم
ههمــوو
كــه خــودی ئــهم دوو فاكتــۆره
عهداڵهتخــوازی و قووڵبوونــهوه
و ڕادیكاڵیســمی ئــهم حهرهكــهت
و بزووتنهوانــهی پهرهپێــداوه.
كووژاندنـهوهی ئاگــری دارســتانهكان
به ڕێكخســتنی ههوڵ و تێكۆشــانی
خهڵــك ،خاوێنكردنــهوهی گونــد و
ســهیرانگاكان لهالیــهن خهڵكــی
خۆبهخــش ،حهرهكاتــی ســهمبۆلیك
دژبــ ه ســیگار و قلیــان كێشــان و
ئاگردانــی قلیانــهكان لــ ه مهیدانــ ه
گشــتییهكان ،شــكاندنی چهكــی ڕاو
و قهف ـهس و ڕههاكردنــی باڵنــدهكان
لــ ه بهنــد ،كهمپهینــی دژبــ ه
ڕاو و توندوتیــژی ،هاودهردیــی
مامۆســتایان و خوێنــدكاران
لهگــهڵ شــاگردانی نهخــۆش و
دیــداری دهســتهجهمعیی ل ـ ه ئ ـهوان،
كهمپهینــی پشــتیوانی لـه مندااڵنــی
شــینئاوێ كــ ه لــ ه مهدرهســهیهكی
نائهمنــدا لــه ئاگــردا ســووتان،
ناوهنــده جهماوهرییــهكان بــۆ دیفــاع
ل ـ ه مافــی مــرۆڤ و هیتــر ،تهنیــا
چهنــد نموونــهن لــهو حهركــهت و
داهێنانــ ه پێشــڕهو و پێشــكهوتووانه.
دیفــاع لــهم داهێنانــ ه پێشــڕهوانه،
ئاســتی
تــا
بههێزكردنیــان
ڕهوتێكــی جیــددی و بهتوانــای
كۆمهاڵیهتــی ،ئهركێكــی ئینســانی
و شۆڕشــگێڕانهیه و بزووتنــهوهی
ئازادیخوازانـهی خهڵكــی كوردســتان
زیاتــر لــه ڕابــردوو لهگــهڵ دنیــای
مۆدێــرن و پێشــكهوتوو هاوئاههنــگ
دهكات و پشــتیوانیی ملیۆنیــی
خهڵكــی دهرهوهی كوردســتانیش
بــهدوای خۆیــدا دێنێــت.
***
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نهورۆز و ڕژیمی كۆماری ئیسالمی
چوارشهممهســووری و نــهورۆز
ئــهو بۆنانــهن كــه ســهرانی ڕژیــم
بــه پێچهوانــهی ســوننهتهكانی
ئایینــی ئیســامی دهزانــن.
ههربۆیــه لهمــاوهی چــوار
دهی ـهی ڕابــردوودا زۆریــان ه ـهوڵ
داوه كــه بــه زهبــری ســهركوت
و تهبلیــغ ،ئــهم ســوننهته لهنــاو
كۆمهڵــی ئێرانــدا بســڕنهوه .بـهاڵم
لـهو جێگـهوه كـه بهرهنگاربوونـهوه
لهگــهڵ وههــا كلتوورێكــی
جێكهوتــوو لهنــاو كۆمهڵگــهی
ئێرانــدا كارێكــی ئاســان نهبــوو،
ســهرانی ڕژیــم لــه بهرامبــهر
خۆڕاگــری خهڵــك بهرهبــهره لــه
ههڵوێســتهكانی خۆیــان لــهم
بــوارهدا پاشهكشــهیان كــرد و
ههوڵیــان دا تــا النیكــهم هێندێــك
بهربهســتی بهســهردا بســهپێنن.
ب ـهاڵم ه ـهر پاشهكش ـهیهكی ڕژیــم
لــه ههمــان حاڵــدا پێشــڕهوییهكی
خهڵكــی بــهدواوه بــوو .دژایهتــی
لهگــهڵ ڕێوڕهســمی تایبــهت
بــهم ڕۆژانــه ،بــوو بــه هانــدهری
خۆڕاگــری لهنــاو خهڵكــدا.
ههمــوو ســاڵێ لهگــهڵ نزیــك
بوونــهوه لــه كۆتایــی ســاڵ و
ئامادهبوونــی خهڵــك و الوان
بــۆ بهڕێوهبردنــی ڕێوڕهســمی
چوارشهممهســووری و نــهورۆز،
ئینتزامــی،
كاربهدهســتانی
ئهمنییهتــی و ئیجرایــی و
دهزگا تهبلیغاتییهكانــی ڕژیــم
وهجموجــۆڵ دهكــهون تــا ڕێگــه
نـهدهن هیــچ جــۆره كۆبوونهوهیـهك
بــهم بۆنــهوه شــكڵ بگرێــت،
نههێڵــن لــهم ڕۆژانــهدا پێكهنیــن
و شــادی و خۆشــی لهنــاو هیــچ
كــۆڕ و كۆبوونهوهیهكــدا بێــت.
ئ ـهوان ك ـه ل ـه ســێبهری خۆشــیان
دهترســن ،نیگهرانــی ئــهوهن كــه
لــهم ڕێوڕهســمانهدا وتهیــهك
بــه ئامــاژه و یــان ڕاســتهوخۆ
دژبــه ڕژیــم بهســهر زاریانــدا
بێــت و كۆبوونــهوهی خهڵــك
ببێتــه ئامــرازی ناڕهزایهتــی
دژبــهوان .ڕژیمــی ئیســامی
جێــژن و شــادیی خهڵــك ،بــه
دوژمنــی خــۆی دهزانێــت .ئــهم
ڕژیمــه نــهك لــه چوارشــهممه
ســووری و نــهورۆزدا بهڵكــوو لــه
گشــت مــاوهی ســاڵدا ،لهگــهڵ
ڕوخســاری خهندانــی خهڵــك
ناســازگاره .كۆمــاری ئیســامی
لــه خهمۆكــی و بێهیوایــی و
ناهومێــدی تهغزییــه دهكات.
كۆمهڵگایهكــی
خوازیــاری
ســهربهژێر و ژێرفهرمانــه كــه
تێیــدا ئینســانهكان لــه بهرامبــهر
چارهنووســێك كــه ڕژیــم بۆیــان
دیــاری دهكات ســهردانهوێنن.
زهماوهنــد
ڕێوڕهســمهكانی

بهبیانــووی ئهوهیكــه تێیــدا
حیجابــی ئیســامی و مــهودای
نێــوان ژن و پیــاو ڕهچــاو ناكرێــت
تێــك دهدات .لــه بهڕێوهچوونــی
كۆنســێرتهكانی مۆســیقا ڕێگــری
دهكات .الوانێــك كــه بــه بۆنــهی
جۆراوجــۆرهوه لــه دهوری یهكتــر
كۆدهبنــهوه و دهســت دهدهنــه
ســهما و خۆشــی ،دهداتــه
بــهر لێــدان و كوتــهككاری و
ســووكایهتی .لهڕاســتیدا ئهگــهر
جیهــان بهكهیفــی ڕژیمــی
ئیســامیی ئێــران بووایــه ،ئــهم
كۆمهڵگهیــه یهكســهر ســیاپۆش
و لــه تــهواوی ســاڵدا و ههمــوو
ڕۆژێ بهبیانوویهكــهوه تازیهبــار
دهبــوو .بــهاڵم زۆربــهی خهڵكــی
ئــهم كۆمهڵگهیــه لــه بهرامبــهر
ڕژیمــی ئیســامیدا ســهری
دانهنهوانــدووه.
تهســلیمیان
هــهروهك دهبینیــن ســهرهڕای
ههڕهش ـه و تهنان ـهت ڕهشــبگیری
لــهم پێوهنــدهدا ،خهڵــك لــه
سهرتاســهری ئێــران بایــهخ بــهم
دژایهتییانــه نــادهن .مۆســیقا و
هونهر و ئاواز و سـهما و شــادی،
ل ـه پهناوپهســیوهكان هاتوون ـه دهر.
چوارشــهممه
ڕێوڕهســمهكانی
ســووری و نهورۆزیــش لــهم
بهرامبــهر
لــه
زومرهیــهن.
كۆنهپهرســتانهی
كلتــووری
زاڵــدا ،كلتــووری خۆڕاگریــی
پێشــڕهو ســهری ههڵــداوه.
تایبهتمهندیــی ئــهم بۆنهیــه لــ ه
كوردســتان ئهوهیــه كــه لهمــاوهی
دوو دهیـهی ڕابــردوودا جێژنهكانی
نـهورۆز لـه كۆبوونـهوه جۆراوجــۆر
و بهشــێوهی دهســتهجهمعی
كۆمــاری
بهڕێوهچــووه.
ئیســامی لهمــاوهی چــوار
دهیــهی ڕابــردوو لــه ڕۆژانــی
كۆتایــی ســاڵدا ،ب ـه گرتنهب ـهری
ههڕهشــه و تۆقانــدن و
بهڕێوهبردنــی مانــۆڕی نیزامــی،
ههوڵــی داوه لــه ڕێوڕهســمهكانی
چوارشهممهســووری و نــهورۆز
لــه ناوچــه كوردنشــینهكانی
ئێــران ڕێگــری بــكات .ئهمســاڵ
باڵوكردنــهوهی
لهڕێگــهی
ڕاگهیهندراوێكــهوه ههڕهشــهی
كــرد كـه نابێــت لـهم ڕێوڕهســمانهدا
لــه هیــچ هێمایــهك كــه
ئاراســتهیهكی
نیشــانهی
سیاســیی دیاریكــراو بێــت،
كهڵــك وهربگیرێــت .ســهما و
دهســتهجهمعیی
ههڵپهڕكێــی
ژن و پیــاو قهدهغهیــه .حیجابــی
كامــڵ دهبێــت ڕهچــاو بكرێــت و
هتــد .
بــهاڵم خهڵكــی كوردســتان و
لــه پێشــهوهیان الوانــی كــچ و

كــوڕ بــه پۆشــینی جلوبهرگــی
جــوان و شــادی بهخــش ،بــ ه
بهڕێوهبردنــی شــانۆی هونــهری،
ســهما و ئــاوازی مهحهلــی،
بــه ههڵكردنــی ئاگــری ئیمــهن
و بــهدوور لــه مهترســی و یــان
سرووشــت،
لــه
زهربهلێــدان
دهســتیان داوهتــه بهڕێوهبردنــی
ئــهم ڕێوڕهســمانه .ئهمســاڵیش
لــه حاڵێكــدا كــه خهڵكــی
كوردســتان ســهرهڕای هــهژاری
ئابــووری
تهنگدهســتیی
و
و گوشــاره جۆراوجۆرهكانــی
ڕژیــم ،بهرهوپیــری بهڕێوهبردنــی
كۆتایــی
ڕێوڕهســمهكانی
ســاڵهوه چــوون ،كاربهدهســتانی
ئینتزامــی و ئهمنییهتــی،
ئاخونــد و ئیمامهكانــی جومعــه
كــه شــادیی خهڵــك چهقڵــی
چاویانــه ،پهشــۆكاو و نیگــهران
لــه بهرپایــی كۆبوونــهوه و
نهورۆزییــهكان،
ڕێوڕهســمه
ترســاون و ههوڵــی پێشــگرانهی
خۆیــان دهســت پێكــردووه.
بــهاڵم ئهزمــوون نیشــانی داوه
كــه ئهگهرچــی كــردهوهی
ســهركوتگهرانهی ڕژیــم لــهم
بــوارهدا بهربهســت گهلێكــی
بــۆ بهڕێوهبردنــی ڕێوڕهســمه
نهورۆزییــهكان لــه كوردســتان
پێكهێنــاوه ،بــهاڵم ناتوانــێ لــه
بهڕێوهچوونیــان ڕێگــری بــكات
و خهڵــك لــهم بــوارهدا ئهزموونــی
زۆریان بهدهســتهێناوه و بهشــێوازی
جۆراوجــۆر و لــه شــوێن و كاتــی
گونجــاودا ،لهمجــۆره ههواڵن ـهی
ڕژیــم تێپــهڕ دهبــن .كۆمــاری
ئیســامی لــه بهرهنگاربوونــهوه
لهگــهڵ شــادی و خۆشــیی و
گوڕوتینــی ژیانــی خهڵــك سـهری
وهبــهرد كهوتــووه و ههوڵهكانــی
لــهم بــوارهدا سهرشــۆڕانه و بــێ
ئاكام ـه .ئ ـهم گوڕوتین ـهی ژیــان
ههمــان هێزێكـه كـه ڕژیــم دهخاتـه
تــرس و خۆفــهوه .جێژنهكانــی
چوارشهممهســووری و نــهورۆزی
ئهمســاڵیش وهك ســااڵنی پێشــوو
لــه كۆســپ و دژایهتییهكانــی
ڕژیــم و ئیمامانــی جومعــهی
جیرهخــۆر تێدهپهڕێنــن و دهبنــه
دیمهنێكــی دیكــهی خۆڕاگریــی
خهڵــك لهبهرامبــهر ڕژیمــی
ئیســامیدا.
***

بەسەرهاتی  ٨ژن لە ڕەوتی
شۆرشی ڕووسیادا
نووسین :ئالینا سافرۆنۆڤا
وەرگێران لە فارسیەوە:
هیوا ئەمانی

هەرچەندەکــە توانایــی تەکنۆلۆژیــای
مــرۆڤ زیاتــر دەبــێ ،بەرابــەری ژنــان و
پیاوانیــش لــە ڕووی فیزیکیــەوە زۆرتــر
لەیەکــدی دەچــێ؛ بــەاڵم بەرابــەری ژن و
پیــاو دەبــێ لەســەر بنەمــای ئاڵوگــۆڕی
مرۆڤانــەی بەهــا پێوانــە بکــرێ .بــەو
مانایــەی کــە توانایــی ژنــان لــە بــەراوەردە
کردنــی نیازەکانــی مــرۆڤ" ،بەرینتــر لــە
ئــەو شــێوە توانایــە جەســتەیەی کــە ئــەوان
لــە چوارچێــوەی جەســتەیان دا هەیانــە"،
هەمــان ئــەو بەهایــەی هەیــە کــە پیــاوان
گونجــاو لەگــەڵ فۆڕمــی لەشــیان لــە
توانایــان دا هەیــە.
بــە پێــی ڕۆژژمێــری تــازە ،دەســتپێکی
شۆڕشی ڕووسیا لە  ١٠٥ساڵ لەمەوپێش،
هاوکاتــە لەگــەڵ ٨ی مــارس ڕۆژی
جیهانــی ژن .ژنــان ڕۆڵێکــی بەرچاویــان
لــە زۆر لــە ڕووداوە شۆڕشــگێڕانەکاندا
گێــڕاوە .لێــرەدا ئاوڕێكــی کــورت لــە
هەندێــک کەســایەتی بەناوبانگــی ژن لــە
ســەردەمی شۆڕشــی ڕووســیا دەدینــەوە.

و دواتــر کاتێــک لــە ســاڵی  ١٨٩٦لێنیــن
دوورخــراوە بــۆ ســیبیری ،بڕیــاری دا کــە
پێوەنــدی پێــوە بگــرێ.
لێنیــن و کرۆپســکایا ماوەیەکــی کــورت
دوای هاتنــی کرۆپســکایا بــۆ ســیبیری
زەماوەندیــان کــرد؛ پێوەنــدی ژن و مێــرد
الی ئــەوان مانایەکــی زۆر بەرینتــری
هەبــوو ،و بــۆ تــەواوی تەمــەن بابەتــی
ژیــان و شۆڕشــیان پێکــەوە بــەرەو پێــش
بــرد .ئــەوان دوای ئــازادی لــە ســیبیری
چــوون بــۆ ژێنێــڤ ،و کرۆپســکایا
وەکــوو هەڵەچــن لــە چاپــی ڕۆژنامــەی
شۆڕشــگێڕی ئیســکرا بەشــداری کــرد.
لــە ئاوریلــی  ،١٩١٧ئــەو و لێنیــن
گەڕانــەوە بــۆ ڕووســیا .دوای بەدەســەاڵت
گەیشــتنی بۆلشــویکەکان لــە ڕووســیا ،بــە
هــاوکاری ئاناتۆلــی لۆناچارســکی ،بــوو
بــە یەکەمیــن کۆمیســەری کۆمیســاریای
پــەروەردە و بارهێنانــی شــۆڕەوی؛ و
بابەتــی خەبــات لــە دژی بێســەوادی
گــەورە ســااڵنی لــە ئەســتۆ گــرت .ئــەو
 ١٠ســاڵ وەکــوو جێگــری وەزیــری
پــەروەردە و بارهێنانــی شــۆڕەوی کاری
کــرد .کرۆپســکایا هەروەهــا خوڵقێنــەری
کامســۆمۆڵ (رێکخــراوی الوانــی
حیزبــی کۆمۆنیســت) و بزوتنــەوەی
پیۆنیــر (بزوتنــەوەی بنیاتنانــی ناوەنــدە
پەروەردەیەکانــی مندااڵنــی نیــوان  ١٠بــۆ
 ١٥ســااڵن)یش بــوو.
وردەکاری ژیانــی و هەروەهــا هاوڕێیەتــی
لەگــەڵ لێنیــن دەتوانــن لــە کتێبــی
"یــادەکان"دا بخوێننــەوە.

 .١نــادژدا کرۆپســکایا ،مارکسیســت و
سیاســەتمەدارێکی دەربەســت بــوو کــە
زۆرتــر وەک هاوســەری شۆڕشــگێڕی
ویالدیمێــڕ لێنیــن دەناســرا .لە بنەماڵەیەکی
خانەدانــی پلــەداری ئەفســەری لــە
ســەنپێتێرزبورگ لــە دایــک بــووە؛ لــە
ســەردەمی خوێنــدن دا و لــە قوتابخانــەی
دواناونــدی کچــان لەگــەڵ هەندێــک
 .٢اینســا ئاڕمانــد ،فێمێنیســت و
کــۆڕ و کۆبوونــەوە سیاســی هاتووچــۆی
کۆمۆنیســتێک بــوو کــە کەســایەتیەکی
هەبــوو ،هــەر لــەو ڕێگایەشــەوە بــوو کــە
تایبــەت و گرنگــی لــە بزوتنــەوەی
لەگــەڵ لێنیــن ئاشــنا بــوو .کرۆپســکایا بــە
شۆڕشــگێڕانەدا هەبــوو ،و تــا کۆتایــی
هــۆی پێوەنــدی لەگــەڵ لێنیــن کەوتبــووە
ژیانــی خۆشەویســت و جێــی ڕێــزی لێنیــن
ژێــر کاریگــەری ئیــدە و بۆچوونەکانــی

بــوو .لــە بنەماڵەیەکــی هونەرمەنــد لــە
پاریــس لــە دایــک بــوو و لــە تەمەنــی
 ١٩ســااڵندا لەگــەڵ کــوڕی خــاوەن
کارخانەیەکــی دەوڵەمەنــد زەماوەنــدی
کــرد .ئاڕمانــد و هاوســەرەکەی
بانگەشــەی ئەندێشــە شۆڕشــگێرانەکانیان
دەکــرد و لــە مۆســکۆ خوێندنگایەکیــان
بنیاتنــا کــە تایبــەت بــوو بــە مندااڵنــی
جوتیــاران (فەقیــر).
ئاڕمانــد دوای ئــەوەی کــە بــە هــۆی
هەڵســوڕانە سیاســیەکانی لە ســاڵی ١٩٠٧
بــە دژی دەســەاڵتی تێــزاری دەســتگیر
دەکــرێ ،بــۆ مــاوەی یــەک ســاڵ
دوردەخرێتــەوە بــۆ باکــووری ڕووســیا.
ئــەو لــە ســاڵی  ١٩٠٨توانــی لــە باکــووری
ڕووســیا هەڵبێــت لــە پاریــس نیشــتەجێ
بــێ ،هــەر لەوێــش بــوو کــە لێنینــی بینــی.
ژنێکــی ســەرنج ڕاکیــش بــوو ،لــە ڕووی
موســیقاوە خــاوەن بەهــرە بــوو ،شــارەزا
بــوو لــە چەندیــن زمــان و ئەوینــدار بــوو
بەرامبــەر بــە بۆلشــویزم ،هــەر بۆیــە زۆر
زوو توانــی وەکــوو دەســتە ڕاســتی لێنیــن
ئــەرک وەربگــرێ .ئاڕمانــد هــەر ئــەو
کەســە بــوو کــە لێنیــن ناردیــەوە ڕووســیا
تاوەکــوو کەمپەینــی چوونــە نــاوەوەی
بۆلشــویکەکان بــە دۆمــا [پاڕلمانــی ڕاوێــژ
بــۆ یاســا دانــان لــە ڕووســیای تیــزاری]
رێکبخــا.
دوای شۆڕشــی ئۆکتۆبــر ،ئاڕمەنــد
[واتــە:
ژێنۆتــڵ
بەرێوەبەریەتــی
رێکخراوێــک کــە خەباتــی دەکــرد
بــۆ بەدیهێنانــی بەرابــەری ژن و پیــاو
لــە وەرگرتنــی ئەرکــە حیزبــی و
یەکیەتیەکانــدا] لەســەر شــان بــوو .وە
هەروەهــا ئەرکــی ســەرۆکایەتی یەکەمیــن
کۆنفڕانســی نێونەتــەوەی ژنانــی لەســەر
شــان بــوو .ئاڕمەنــد تووشــی نەخۆشــی
کۆلێــرا (وەبــا) ببــوو و لــە ســاڵی  ١٩٢٠و
لــە تەمەنــی  ٤٠ســاڵی دا بــە هــۆی ئــەو
نەخۆشــیەوە گیانــی لەدەســت دا.

ڕووســیا توانیــان بــە مافــی بەرابــەر لەگــەڵ
پیــاوان بگــەن.
ئــەو کــە لــە ئۆکرایــن لــە دایــک ببــوو لــە
ســەنپێتێرزبورگ گــەورە بــوو .کۆلێنتــای
دوای هاوســەرگیریەکی ناوەخــت و جیایــی
لــە هاوســەرەکەی لەگــەڵ هەندێــک
دامــەزراوەی پــەروەردەی خۆڕایــی دەســتی
بــە کار کــرد .لــە زوریــخ و لــە بەشــی
زانســت درێــژەی بــە خوێنــدن دا و دواتــر
چەنــد ســاڵێکیش لــە فینالنــد ژیــا.
کۆلێنتــای لــە ســاڵی  ١٩١٥بــووە ئەندامی
بۆلشــویکەکان و دوای شۆڕشــی ئۆکتۆبر
گــەڕاوە ڕووســیا و زۆر خێــرا بــوو بــە
بەرپرســی خۆشــگوزەرانی کۆمەاڵیەتــی.
ئــەو لێکۆلینــەوە گەلێکــی زۆری لەســەر
ژنــان لــە ڕووســیا ئەنجــام دا ،کــە
ئاکامەکــی هەنــگاو گەلێــک بــوون کــە
بەرابــەری نێــوان ژن و پیــاوی لــە نــاو
خەڵکــدا بــاو دەکــردەوە .کۆلێنتــای لــە
ســەردەمی ئیســتالین دا وەکــوو باڵوێــزی
شــۆڕەوی لــە واڵتانــی نۆڕوێــژ ،ســوێد و
مەکزیــک کاری کــردووە.

 .٣ناتلیــا ســێدووا ،مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕ
بــوو کــە زۆرتــر بــە هاوســەری دووهەمــی
ترۆتســکی دەناســرێتەوە.
لــە کۆشــی بنەماڵەیەکــی دەوڵەمەنــد و
بــازەرگان لەدایــک بــوو و لــە ڕووســیا
خوێندنــی تــەواو کــرد .ســێدووا  ٢٠ســااڵن
بــوو کــە لــە پاریــس لــە پێشــانگایەک
لەگــەڵ ترۆتســکی ئاشــنا دەبــێ .ئــەو
یەکێــک لــە هەوادارانــی ڕۆژنامــەی
ئیســکرا بــوو و ترۆتســکیش ئەرکــی
نوێنەرایەتــی ئــەو ڕۆژنامەیــەی لــە لەنــدەن
لەســەر شــان بــوو .ســێدووا و ترۆتســکی
هەردووکیــان لــە شۆڕشــی  ١٩٠٥دا
بەشــدار بــوون.
بنەماڵــەی ترۆتســکی لــە کاتــی شــەڕی
جیهانــی یەکەمــدا ســەفەریان بــۆ زۆر
شــوێنی دنیــا کردبــوو (لــە ویــن تاوەکــوو
پاریــس) .ســێدووا و ترۆتســکی لــە ســاڵی
 ١٩١٧گەڕانــەوە بــۆ ڕووســیا .ئــەو دوای
شۆڕشــی ئۆکتۆبــر لــە کۆمیســاریای
پــەروەردە و بارهێنــان دامــەزرا و ئەرکــی
مۆزەخانــەکان و شــوێنە مێژوویەکانــی پــێ
ســپێردرا .ترۆتســکی و بنەماڵەکــەی لــە  .٥الریســا ڕایزنــر ،زۆریــەک لــە
ســاڵی  ١٩٢٩لــە شــۆڕەوی دەرکــران و هاوچەرخەکانــی ئەویــان وەک "واڵکێــری
دواتــر لــە مێکزیــک نیشــتەجێ بــوون .شۆڕشــی ڕووســیا" پێناســە دەکــرد
ســێدووا دوای مردنــی هاوســەرەکەی [واڵکێــری ئوســتورەیەکی نۆڕوێــژی-
لــە ســاڵی [ ١٩٤٠لــە ڕاســتیدا لەالیــەن ســوێدی و یەکێــک لــە خزمەتکارانــی
ئێســتالینەوە تێــرۆر کــرا] ،چــووە پاریــس و ئەودینــە (خــودای هونــەر و فەرهەنــگ
لــەوێ لەگــەڵ زۆریــەک لــە شۆڕشــگێڕە و شــەڕ و مردوەکان)کــە پەرەســتیاری لــە
دورخــراوەکان پێوەنــدی گــرت .یەکێــک لــە ڕۆحــی شــەهیدەکاندەکا] .ئــەو نمونەیەکی
کارە گرنگەکانــی ئــەو لــە کۆتایەکانــی تــەواو و تایبــەت بــوو لــە وێنــەی ژن لــە
تەمەنیــدا ،نووســینەوەی ژیاننامــەی هونــەری شۆڕشــگێڕانەدا.
ترۆتســکی بــوو.
ئــەو لــە لەهێســتان لــە کۆشــی
بنەماڵەیەکــی مافنــاس و مافــەوان لــە
دایــک بــوو .ڕایزنێــر هەڵوســوڕانی ئەدەبــی
خــۆی دوای تــەواو کردنــی قۆناغــی
خوێنــدن لــە ســەنپێتێرزبورگ دەســت پێکرد.
گۆڤارێکــی ئەدەبــی و دژە جەنگــی
بــە نــاوی "رودیــن" دامەزرانــد؛ و دوای
شۆڕشــی فێوریــە کاری بــۆ گۆڤــاری
 .٤ئەلێکساندرا کۆلێنتای ،کەسایەتیەکی ڕوســی نوایــا ژیــزن دەکــرد کــە لــە ژێــر
شۆڕشــگێڕ ،تێکــەڵ لەگــەڵ سیاســەت و چاوەدێــری ماکســیم گۆرکــی دا بــوو.
هەروەهــا دیپلۆماتــکاری شــۆڕەوی بــوو .لــە ســاڵی  ١٩١٧دا وەکــوو یاریــدەدەری
ئــەو یەکەمیــن ژن بــوو لــە مێــژووی لۆناچارســکی لــە ئێســمۆلێنی دەســتی
ڕووســیا دا کــە توانــی پلــەی وەزیــر بەکار کرد و ئەرکی پاراستن و ئاگادری
بەدەســت بهێنــێ .بــە هــۆی هەڵســوران و بــوو لــە بەرهەمــە هونەری-مێژوویــەکان.
خەباتەکانــی ئــەوەوە بــوو کــە ژنــان لــە [ئێســمۆلێنی شــوێنێکی بەناوبانــگ

بــوو لــە ناوەڕاســتی ســەنپێتێرزبورگ
کــە پێکهاتبــوو لــە کۆمەلێــک بینــای
مێژوویــی .ئــەو بینایانــە لــە ســەدەی ١٨
و  ١٩دەدا دروســتکرابوون و لێنیــن لــە
کۆتایەکانــی  ١٩١٧تــا ســەرەتایی ١٩١٨
لەوێــدا دەژیــا].
الریــکا ڕایزنــر دوای ئــەوەی پێوەنــدی
بــە بۆلشــویکەکانەوە گــرت ،ئەرکێکــی
تایبەتیــان پێســپارد؛ ئــەو لــە قامەتــی
سیاســەتمەدارێکی ســەربازی دا دەســتی
بــەکار کــرد .لــە ســاڵی  ١٩١٩وەکــوو
"کۆمیســەری بــارەگای هێــزە دەریایــەکان"
لــە مۆســکۆ دەســتی بــەکار کــرد.
لە ساڵی  ١٩٢٣دا سەفری کرد بۆ ئاڵمان
تاوەکــوو یەکەمیــن شــاهیدی شــۆڕش بــێ
لــە ئاڵمــان ،و هەندێــک بابــەت لەســەر
شــۆڕش لــە ئاڵمــان بنوســێ .ئــەو بابەتانــە
دواتــر لــە ژێــر نــاوی "بێرلیــن ،ئۆکتۆبــری
 "١٩٢٣و "ســەنگەربەندی لــە هامبــۆرگ"
بــاو بوونــەوە .الریســا لــە مــاوەی  ٣ســاڵ
مانــەوەی لــە ئاڵمــان پێوەنــدی ســۆزداری
لەگــەڵ کارڵ رادێــک (شۆڕشــگێڕی
ئەنترناسویۆنالیســت) دروســت کــرد؛ و
دوای گەڕانــەوە بــۆ ڕووســیا ،لــە ســاڵی
 ١٩٢٦و لە تەمەنی  ٣٠ســاڵی دا گیانی
لەدەســت دەدا.

 .٦ســۆفیا پانینــا ،منداڵــی بنەماڵەیەکــی
کارەخانــەدار و یەکێــک لــە یەکەمیــن
فێمینیســتەکانی ڕووســیا بــوو .ئــەو
یەکەمیــن ژن بــوو کــە لــە کابینــەی
دەوڵەتــی کاتــی دا ســەرەتا وەک
جێگــری وەزیــری کاروبــاری خێرخــوازی
و دواتــر وەکــوو جێگــری وەزارەتــی
پــەروەردە دەســت بــەکار بــوو .بــە هــۆی
بەشــداری لــە بزوتنــەوەی لیبراڵــی و کارە
خێرخوازانەکانــی بەناوبانگــە.
پانینــا لــە مۆســکۆ لەدایــک بــووە و هــەر
لەوێــش خوێندنــی تــەواو کــردووە .تەمەنــی
تەنیــا  ٢٠ســاڵ بــوو کــە دەســتی بــە
دروســت کردنــی ســاڵۆنێکی نەهارخــۆری
لــە ناوچــەی کرێــکاری ســەنپێتێرزبورگ
کــرد .وە هەروەهــا (ماڵــی خەڵکــی
لێگۆفســکی) دروســت کــرد بــۆ نیشــتەجێ
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ساڵی نوێ و كۆماری
ئیسالمیی ئێران

ڕهوتــی
بهلهبهرچاوگرتنــی
ڕووداوهكان و ئــهو زانیاریانــهی كــ ه
لــه ڕژیمــی كۆمــاری ئیســامی
ههمانــه ،پێشــبینیی نزیــك بــه
حهقیقهتــی ئهوهیكــه لــه بــهرهی
شــۆڕش و دژهشــۆڕش ،لــه بــهرهی
خهڵــك و لـه بـهرهی ڕژیــم لـه ســاڵی
١٤٠١دا چــاوهڕوان دهكرێــت ،زۆر
دژوار نییــه.
لــه بــهرهی رژیــم دا ،هەمــوو
ئــەو قەیرانانــەی کــە کۆمــاری
ئیســامی ئێــران لــە ســاڵی
ڕابــردوودا ڕووبــەڕووی بووهتــەوە،
دەگوازرێتــەوە بــۆ ســاڵی نــوێ.
لــه بــواری قهیرانــی ئابوریــدا
تهنانــهت ئهگــهر دانووســتانهكانی
بهرجــام بــه ڕێكهوتنێكیــش بــگات،
یهكجــار ناســهقامگیر و كاتــی
دهبێــت .ههمــوو ڕێكهوتنــهكان
لهگــهڵ ماجهراجوویــی نیزامــی
و تیرۆریســتیی حكوومهتــی
ئیســامی و یــان لهگ ـهڵ گۆڕانــی
ئهمریــكا
ههڵبژاردنهكانــی
بهقازانجــی حیزبــی كۆماریخــواز،
بــۆ خاڵــی یهكــهم دهگهڕێتــهوه.
ه ـهروهك چــۆن ترامــپ بهڵگهكانــی
ڕێكهوتنــی نێــوان ئ ـهم دوو واڵت ـهی
دڕانــد ،كۆماریخــوازان هــهر لــه
ئێســتاوه خـهت و نیشــان دهكێشــن كـه
ڕێكهوتنــی بایدێــن و دیمۆكرات ـهكان
بهڕهســمی ناناســن.
خامنهیــی و هاوبهشــهكانی لهســهر
دهستڕاگهیشــتن بـه ههشــتا تــا سـهد
ملیــارد دۆالر پــارهی بلۆككــراو و
البردنــی گهمــارۆكان حیســابیان
كردووهت ـهوه ،ب ـهاڵم ئ ـهم بــڕه پارهی ـه
بــه هیــچ شــێوهیهك گرێیــهك لــه
كێشــه ورد و درشــتهكانی خهڵــك
ناكات ـهوه لهب ـهر ئهوهیك ـه هیچــكات
ناكرێتــه خهرجــی باشــتركردنی
ژیانــی خهڵــك .بهســهرهنجدان
بــه گهندهڵیــی جێكهوتــووی نــاو
ئــهم ڕژیمــه ،بهشــێكی بهشــێوهی
ڕاســتهوخۆ و ناڕاســتهوخۆ لــه
البــهالی بوروكراســیی دهوڵهتــی
و مهیلــی بــێ پایانــی تااڵنــی
ســهروهت و ســامانی گشــتی
ســپا،
ســهردارانی
لهالیــهن
ئهمنییهتــی،
كاربهدهســتانی
ئاخونــده دهستڕۆیشــتووهكان و بهیتــی
خامنهیــی ،شــورت و گــوم دهبێــت.
بهشێكیشــی بــۆ بهشــی ســهركوت
لــه ناوخــۆ و تیرۆریســم لــه دهرهوه
تهرخــان دهكرێــت .ههربۆیــه كێشــه
ئابوورییهكانــی زۆربــهی خهڵــك
هــهر وهك خــۆی دهمێنێتــهوه.
شــارهزایانی ئابــووری خراپتربوونــی
باروودۆخهكــه پێشــبینی دهكــهن

و بــاس لــهوه دهكــهن كــه گرانــی،
تــهوهرۆم ،بێــكاری ،كهمبوونــی
كااڵی پێویســت ،دواكهوتنــی
مووچــهی كارمهنــدان ،بهتاڵبوونــی
ســندووقی خانهنشــینی ،قهیرانــی
بهشــی كشــتوكاڵ و كهمئــاوی،
بهرههمهێنانــی كااڵی بــێ كوالیتــی
بــۆ نموونــه ئــهو تۆتۆمبێــل و
ئۆتوبووســانهی كـه بوونهتـه تابــووت
و بههۆی ـهوه ژمارهیهكــی بهریــن ل ـه
سهرنشــینان لـه جاددهكانــدا گیانیــان
لهدهســت داوه ،زیاتــر پهرهدهســتێنن.
ل ـه بهشــی نیزامیــدا ڕژیــم ب ـهردهوام
درێــژه ب ـه ڕهوانهكردنــی تیرۆریســم،
بههێزكردنــی ڕهوتــه تیرۆریســته
شــیعهكان لــه عێــراق ،ســووریه،
یهمــهن ،لۆبنــان و بههێزكردنــی
ڕهوتــه تونــدڕهوه ئیســامییهكان
دهدات .ماجهراجوویــی مووشــهك
هاویشــتن و كار لهســهر پــڕۆژه
ئهتۆمییــهكان درێــژه پێــدهدات
و ئاســایی بوونــی پهیوهنــدی
لهگــهڵ جیهانــی ڕۆژاوا دهكاتــه
بابهتێكــی دژوار و لــه هێندێــك
حاڵهتــدا مهحــاڵ .ههربۆیــه
پهیوهنــدی حكوومهتــی ئیســامی
لهگــهڵ جیهانــی ڕۆژاوا بهشــێوهی
جیــددی و پایــهدار باشــتر نابێــت.
بهســهرهنجدان بــه كهمبوونــی گاز
و نـهوت و گهمــارۆی ڕووســیه ،لـه
كــورت مــاوهدا لهوانهیــه باجگهلێــك
بــه كۆمــاری ئیســامیی ئێــران
بــۆ ئازادیــی بهندكراوانــی دوو
تابعییهتــی بدرێــت و گهمــارۆكان
له ئاستی ئێستادا له هێندێك بواردا
هێــور بكرێنـهوه ،بـهاڵم لهبیرمانـه كـه
بــۆ نموونـه لـه كابینـهی ئهحمـهدی
ن ـهژاددا چلــۆن  ٥٠٠ملیــارد دۆالر
لــه داهاتــی فرۆشــی نــهوت لــه
باروودۆخێكــدا كــه لهچــاو ئهمــڕۆ
گهمارۆیهكیــش لــهكاردا نهبــوو،
نهتهنیــا نهبــوو بههــۆی ســووك
بوونــی قهیــران و ڕاوهســتانی ڕهوتــی
داخرانــی كارخانــه و ناوهندهكانــی
بهرههمهێنــان ،نهتهنیــا باشــتربوونی
ژیانــی خهڵكــی لــێ نهكهوتــهوه،
بهڵكــوو گهندهڵییهكــی بهرینــی
بـهدوای خۆیــدا هێنــا كـه درێژهكـهی
تــا ئهمــڕۆش ه ـهر ب ـهدی دهكرێــت.
ل ـه ســاڵی نوێشــدا ڕژیــم ب ـه تهنیــا
ئامرازێــك كــه لهدهســتی دای ـه وات ـه
ســهركوت و پێشــێلكردنی مــاف و
ئازادییــه ســهرهتاییهكانی خهڵــك
درێــژه پێــدهدات .ڕژیــم دهزانێــت
كــه لهگــهڵ دژایهتــی و تهنانــهت
نهفرهتــی زۆربــهی خهڵكــی ئێــران
بـهرهوڕووه و ههرجــۆره پاشهكشـهیهك
جهمــاوهری
بهرامبــهر
لــه
ناڕازیــدا دهبێتــه هــۆی ڕووخانــی

حكوومهتــی ئیســامی .كرێــكاران
و زهحمهتكێشــان ،ژنــان ،كهمینــ ه
نهتهوهیــی و ئایینییـهكان ،نووسـهران
و هونهرمهنــدان ،چاالكانــی
كۆمهاڵیهتــی و كلتــووری،
ناڕازیــان و نهیارانــی سیاســی
بهرهنگاربوونــهوهی
لهگــهڵ
توندتــری دهزگاكانــی ســهركوت
بــهرهوڕوو دهبنــهوه .ڕژیــم ههوڵــی
تــهواوی خــۆی بــۆ یهكگرتووكــردن
و هاندانــی هێــزی ســهركوتگهر و
پهرهپێدانــی تۆڕهكانــی فریــوكاری
لــه ســهدا و ســیماوه تــا تــۆڕی
بهرینــی مهزههبــی و ئیمامانــی
جومعــه بــهكار دێنێــت.
بــهاڵم لــه بــهرهی خهڵــك واتــ ه
لــه بــهرهی شۆڕشیشــدا هێندێــك
گۆڕانــكاری قابیلــی پێشــبینین.
مانگرتــن و ناڕهزایهتیــی كرێــكاران
درێــژهی دهبێــت و كهســایهتیی
بهرچــاوی زیاتــر لــه جهرگــهی
ئــهم خهباتــهدا ســهرههڵدهدهن.
مامۆســتایان
بزووتنــهوهی
بــه
خــۆی
خواســتهكانی
جیددییهتێكــی زیاتــرهوه پهیگیــری
گشــتی
بهشــێوهی
دهكات.
بزووتنــهوهی داخوازیــی زیاتــر پــهره
دهســتێنێت .كرێــكاران ،مامۆســتایان،
خهڵكــی كوردســتان ،ژنــان،
الوان ،خوێنــدكاران ،جووتیــاران،
خانهنشــینكراوان ،هونهرمهنــدان،
چــاالكان و بهندكراوانــی سیاســی كـه
یهكســاڵ خهباتــی پــڕ ئهزموونیــان
تێپهڕانــدووه ،بهلهبهرچاوگرتنــی
ســااڵنی
ئهزموونهكانــی
پێشــوو و بههــۆی بوونــی تــۆڕه
كۆمهاڵیهتییــهكان و پهیوهنــدی
گرتنــی ئاســانتر و بهرینتــر ،بــهر
بــه وهدی هاتنــی پیالنگێرییهكانــی
ڕژیــم دهگــرن .لــه ســاڵی نوێــدا
هیــوای ســهركهوتن بهســهر
كۆمــاری ئیســامی و ڕووخاندنــی
بهربهرییــهت و كۆنهپهرســتیی
ئیســامیی ،لــه ڕابــردوو بههێزتــر
دهبێــت .ڕێوڕهســمه شــكۆداره
نهورۆزییــهكان لــه كوردســتان و
پشــتگوێخرانی فهرمــان و یاســا
ئیســامییهكان لهالیــهن خهڵكــهوه
ل ـه ههمــان ڕۆژی یهكهمــی ســاڵی
١٤٠١هوه مزگێنیــدهری ســاڵێكی
باشــتره لــه خهباتــی خهڵــك دژبــه
دهســهاڵتی كۆمــاری ئیســامی.
***

بوونــی کرێــکاران [ئــەو کرێکارانــەی کــە
بــێ مــاڵ وحاڵــن].
دەســتپێکی هەڵســواڕانی سیاســی ئــەو
دەگەڕێتــەوە بــۆ کەمێــک دوای شۆڕشــی
فێوریــە لــە دومــای ســەنپێتێرزبورگ .بــە
(کێنتســی ســوور) ناوبانگــی دەرکردبــوو،
چونکــوو بــەردەوام بــە دژی ســەرەڕۆیی و
ســتەمکاری هوڵســورانی دەکــرد .ســۆفیا
وەکــوو یەکێــک لــە ئەندامانــی دەوڵەتــی
کاتــی ئامــادە نەبــوو کــە ســامانی
وەزارەتــی پــەروەردەی فەرهەنــگ بــدرێ بــە
بۆلشــویکەکان.
ســۆفیا پانینــا لــە الیــەن دادگای شــؤڕایی
پۆترۆگــراد دادگایــی کــرا ،بــەاڵم
ســزایەکی ســووکیان بەســەردا ســەپاند:
ســزاکەی بریتــی بــوو لــە لۆمــەی گشــتی.
لــە ســاڵی  ١٩١٩دا پیوەنــدی بــە ژێنێــڕاڵ
ئانتۆنــەوە گــرت کــە ئــەو کات لــە
باشــووری ڕووســیا بــوو ،بــەاڵم دوای چەنــد
ســاڵێک ناچــار بــوو کــە کــۆچ بــکا بــۆ
ئامریــکا؛ ئامریــکا ئــەو شــوێنە بــوو کــە
ســۆفیا کاریگــەری و ڕۆلێکــی بەرچــاوی
لــە بنیاتنانــی ناوەنــدی لێئــۆ تۆڵســتۆدی،
نووســەری کالســیکی ڕووســیا ،گێــڕا.

 .٧وێــرا زاســۆلیچ ،نووســەرێکی
مەنشــویک و شۆڕشــگێڕ بــوو .زاســۆلیچ
لــە نزیــک ئێسمۆلێنســک لــە کۆشــی
بنەماڵەیەکــی هــەژار بــەاڵم خۆشــناو
لــە دایــک بــوو .ئــەو دوای تــەواو
کردنــی خوێندنــی دواناوەنــدی چــوو بــۆ
ســەنپێتێرزبورگ و لــەوێ ناوەندێکــی بــۆ
فێرکردنــی خوێنــدەواری بــە کرێــکاران
دامەزرانــد.
زاســۆلیچ لــە دەیــەی  ١٨٧٠دا پێوەنــدی بە
باکۆنیــن و بزوتنــەوە ئاناڕشیســتیەکەیەوە
گــرت .دوای ئــەوەی کــە زاســۆلیچ
پێوەنــدی بــە گروپــە ئاناڕشیســتیانەوە

گــرت ،یەکێــک لــەو گروپانــە کــە
ئەویــش ئەندامــی بــوو ،پالنــی تێــرۆری
ســەرهەنگ فیــدرۆ تێرپۆفــی قایمەقامــی
پێترۆزبــۆرگ یــان داڕشــت و بــە کــردەوەی
دەرهێنــا .قایمەقــام زۆر بــە ســەختی
لەالیــەن زاســۆلیچەوە برینــدار کــرا ،وە
بەرلــەوەی کــە دەســتگیر بکــرێ توانــی
ڕابــکا .ئــەو دوای شۆڕشــی ١٩٠٥
گــەڕاوە ڕووســیا و پێوەنــدی بــە الیەنــی
یەدینێســتڤۆ (بــە مانــای یەکگرتــن)
ەوە گــرت کــە الیەنێــک بــوو لــە حیزبــی
سۆســیال دیمۆکــرات کرێــکاری ڕووســیا
کــە لەنێــوان ســاڵەکانی  ١٩١٤تــا ١٩١٧
لەالیــەن پلێخانۆفــەوە ڕێبــەری دەکــرا.
زاســۆلیچ لە شۆرشــی  ١٩١٧دا بەشــداری
کــرد ،بــەاڵم پشــتیوانی لــە الیەنێــک کــرد
کــە دژی لێنیــن بــوو :ئــەو لەگــەڵ ئــەو
الیەنــە لــە ســەردەمی چــاپ و بــاو
کردنــەوەی ئیســکراوە ئاشــنا بــوو.
زاســۆلیچ ماوەیــەک دوای شۆڕشــێ
ئۆکتۆبــر ،لــە ســاڵی  ١٩١٩دا بــۆ
هەمیشــە چاوەکانــی لێکنــا و ماڵئاوایــی
لــە ژیــان کــرد.

ســەرقاڵی هەڵســورانە شۆڕشــگێڕانەکانیش
بــوو.
وە هەروەهــا لــە ڕێكخســتنی یەکەمیــن
شۆڕشــی ڕووســیا لــە  ١٩٠٥و دواتــر لــە
شۆڕشــی فێوریــە بەشــداری کــرد؛ تەنانــەت
لــە ســاڵی  ١٩١٧کرێکارانــی هــان دەدا
کــە لــە مۆســکۆ ڕێپێوانــی چەکدارانــە
ئەنجــام بــدەن.
دوای شۆڕشــی ئۆکتۆبــر ڕۆزیــا وەکــوو
ســکرتێری کومیتــەی کریمــە دەســتی
بــەکار کــرد .هــۆکاری ئــەوەی کــە
هــاوڕێ لەگــەڵ بالکــۆن ناوبانگیــان پەیــدا
کــرد ،بریتــی بــوو لــە ڕێكخســتنی تێــرۆرە
ســوورەکان بــە دژی هێزەکانــی ســوپای
ســپی لــە کریمــە لــە ســاڵەکانی ١٩٢٠
تــا  .١٩٢١زێملیچــکا لــە ســاڵی ١٩٤٧
ماڵئاوایــی لــە ژیــان کــرد و پەیکەرەکــی
لــە مەیدانــی ســوور ،لــە نزیــک دیــواری
کرێملیــن بــە خــاک ســپێردرا.
***

 .٨ڕۆزیــا زێملیچــکا ،شۆڕشــگێڕێكی
ڕووس لــە بنەماڵەیەکــی یەهــودی،
سیاســتوانی شــۆڕەوی و ژنێکــی کار
لێهاتــوو بــوو لــە دەوڵەتــدا .هەندێــک کــەس
ناویــان لێنابــوو "شــەیتان" یــان "توڕەیــی
ترســێنەری ســوور" .یەکەمیــن ژن بــوو
کــە توانــی مەدالیــای "پەرچەمــی ســوور"
وەربگــرێ.
زێملیچــکا لــە دایکبــووی بنەماڵەیەکــی
بازرگانــی دەوڵەمەنــد بــوو ،تەمەنــی
منداڵــی لــە کیــەف بــردە ســەر ،و دەورەی
پــەروەردەی پزشــکی بــە باشــترین دەرەجــەوە
پشــت ســەر نــا .وێــڕای خوێنــدن لە پزشــکی

بنەماڵە سەربەرزەکانی گیانبەختکردووانی ناو ڕیزەکانی کۆمەڵە
ئێوە بنەماڵە سەربەرزەکانی گیانبەختکردووان ،چەندین ساڵە لە سۆز و
بوونی ئازیزانتان بێ بەش بوون و هەموو ڕۆژێک نەبوونی ئەوان لە کۆڕو
کۆمەڵی هاوسەنگەرانیان و بنەماڵەکانتاندا زیاتر هەست پێدەکەن .ئەو
ئازیزانەی کە لە سیاچاڵەکانی کۆماری ئیسالمی و لە خەباتی چەکداری
کوردستان و ڕێگاکانی تری خەبات و تێکۆشان گیانی ئازیزیان لە پێناو
ئازادی و بهرابهری و ژیانی ئاسوده بۆ ههموان بەختکرد .لهو رۆژانهدا و
له ناو كۆری خهباتماندا لە هەموو کاتێک زیاتر هەستمان بە نەبوونی ئەو
هاوڕێ ئازیزانەمان دهكهین و له ههمان كاتدا زیاتر له ههمیشه سورین
له سهر درێژهدان بهورێبازهی كه ئهو ئازیزانه له پێناویدا گیانین بهخت
كرد.
یادی ئازیزیان بۆ ههمیشه له دڵماندا زیندوه  .جارێكی دیكه سالی
تازهتان لێ پیرۆز بێت.

نهورۆز و ناسیۆنالیسته توندڕهوهكان
ههمــوو ســاڵێ نـهورۆز مهیدانی
خهباتــی نێــوان دوو هێــزی
كۆنهپهرســت و پێشــكهوتوو،
دیكتاتــۆر و ئازادیخواز ،شــادی
و مــهرگ پهرســتی ،هیــوا و
بێهیوایــی ،ســهما و گۆڤهنــد
لهگ ـهڵ تازیهبــاری و گریــان و
شــیوهنه .كۆمــاری ئیســامیی
ئێــران ،لهشــكری بهرینــی
ئاخونــد و ناوهنــده ئایینییــهكان
لــ ه ئێــران ،تاڵهبــان لــ ه
ئهفغانســتان ،ڕهوتـه تیرۆریســت ه
ئیســامییهكانی ناوچهكــه،
ئهردۆغــان و شۆڤێنیســمی
تــورك ،هــهر ههموویــان
بهرهنگاری شــادیی نهورۆزی و
ڕێوڕهســم ه ڕهنگاوڕهنگهكانــی
خهڵــك دهبنــهوه .لــ ه كۆمــاری
ئیســامیدا كــ ه ســااڵن ه دهیــان
عهزاداریــی گشــتی بوونــی
ههیــ ه و تهنانــهت شــادییهكی
گشــتیی ڕهســمی بــۆ خهڵــك
بوونــی نییــه ،لهگــهڵ هــهر
ئ ـهم شــادی و جێژن ـ ه گشــتیی ه
لــ ه ڕۆژانــی یهكهمــی ســاڵدا
ههڵســووكهوت
داڵنــه
قینله 
دهكات و دهســت دهداتــ ه
چهواشــهكاری و ســووكایهتی
پێكــردن و داوا لــ ه خهڵــك
دهكات كــه لــ ه ڕێوڕهســم ه
نهورۆزییــهكان و چوارشــهمم ه
ســووری تــا ســێزدهبهدهر
خۆبــهدوور بگــرن.
تاڵهبــان لــ ه ئهفغانســتان و
پۆلیــس و دهزگا ئهمنییهكانــی
توركییــ ه بــ ه دڕندهییــهوه لــ ه
گیانــی موشــتاقان و هۆگرانــی
نهورۆزییــهكان
ڕێوڕهســم ه
بهردهبــن و دوژمنایهتیــی
خۆیــان لهگــهڵ شــادی،
مۆســیقا و بهشــداریی بهرینــی
خهڵــك نیشــان دهدهن .لــ ه
توركییــ ه نــهورۆز لهگــهڵ
خهباتــی خهڵكــی كوردســتان
ســتهمی
نهمانــی
بــۆ
نهتهوهیــی و وهدی هاتنــی
ئــازادی و بهرابــهری گرێــی
خــواردووه و ناسیۆنالیســمی
توندئــاژۆی تــورك لهگهڵــی
د و ژ منا یه تییه كــی
ههیــه.
ئاشــتیههڵنهگری

بــهاڵم لــ ه ئێــران ســهرهڕای
دوژمنایهتیــی حكوومهتــی
ئیســامی لهگــهڵ نــهورۆز،
ناسیۆنالیســمی تونــدڕهوی
ئێرانــی و تهنان ـهت میدیاكانــی
وهك بــی بــی ســیی فارســی
و هاوبهشــهكانیان ســهرهڕای
ئهوهیك ـ ه دهزانــن ههمــوو خهڵــك
و بهتایبــهت لــ ه كوردســتان
شــكۆداری
ڕێوڕهســمی
بهڕێوهدهبــهن،
نــهورۆزی
نــهورۆز تهنیــا بــ ه فــارس
زمانــهكان پیرۆزبایــی دهڵێــن
و بــ ه ســووڕاندنێكی قهڵــهم
خهڵكــی غهیــره فــارس زمــان
لــ ه شــادیی ه نهورۆزییــهكان
دهســڕنهوه و تهنانــهت لــ ه
پیرۆزباییهكــی ســاده و بــێ
ههزینــهش خــۆ دهبوێــرن .لــ ه
ئێرانێــك كــ ه ههمــوو خهڵكــی
ئــهم واڵتــ ه نــهورۆز جێــژن
دهگــرن ،زۆر زیاتــر لــ ه نیــوهی
خهڵكــی ئێــران فــارس زمــان
نیــن و زمانهكانــی كــوردی،
توركهمهنــی،
بهلووچــی،
عهرهبــی ،ئــازهری و هیتــر
زمانــی دایكییانــه.
گهورهتریــن و شــكۆدارترین
نهورۆزییــهكان
ڕێوڕهســم ه
لــ ه ئاســتی جیهانــدا ،لــ ه
كوردســتان بهڕێوهدهچێــت ،بــ ه
جهمعییهتێكــی ســهدان هــهزار
كهســی و تهنانــهت ملیۆنــی
لــ ه توركییــه ،ســووریه ،ئێــران
و عێــراق لهنــاو شــكۆدارترین
مۆســیقا،
فێســتیڤاڵهكانی
ڕهنگــهكان ،ســهما و شــادیی
پیــر و الو و ژن و پیــاودا.
ســهرهڕای ئهوهیكــ ه دهزانــن
نـهورۆز تایبـهت بـ ه هیــچ نهتهوه
و زمانێــك نیی ـه ،هیــچ تایهف ـ ه
و نهتهوهیــهك خاوهنــی نــهورۆز
نییـه ،بـهاڵم دیســان میدیاكانــی
وهك بــی بــی ســیی فارســی
و ناسیۆنالیســمی تونــدڕهوی
ئێرانــی هـهوڵ دهدهن نـهورۆز بـ ه
بهشــێكی تایبــهت لــ ه خهڵــك
و فــارس زمانــهكان ســنووردار
بكهنــهوه و تهپڵــی ناكۆكیــی
زمانــی و دووبهرهكایهتــی

بكوتــن .ئ ـهوهش ل ـه حاڵێكدای ـ ه
كـ ه زیاتــر لـ ه  ١٥واڵتــی جیهــان
و ملیۆنــان كهســی تــر لــ ه
ئۆرووپــا ،ئهمریــكا ،ئۆســترالیا،
كان ـهدا ،ئهفریقــا و شــوێنهكانی
تــر ،نــهورۆز جێــژن دهگــرن.
بێگومــان پیرۆزبایــی كردنــی
جێژنــی نــهورۆز لــ ه فــارس
جێــگای
زمانهكانیــش
خۆیهتــی ،ب ـهاڵم بۆچــی تهنیــا
فــارس زمانــهكان؟ بۆچــی
نابــێ لــ ه خهڵكــی كــورد،
بهلــووچ ،ئــازهری ،ئهفغــان،
گورجــی ،ئهرمهنــی ،تاجیــك
و زمانهكانــی تــر پیرۆزیایــی
بكر ێــت ؟
ئــهم بهرچاوتهنگییــ ه لــ ه
بههــاردا،
ســهروبهدنی
بهخاتــری نهزانیــن و نهدیتنــی
واقعییهتــهكان نییــه .لــ ه
ناسیۆنالیســمی
كلتــووری
بهرچاوتهنــگ و كورتبینــی
ئێرانیــدا ،هاوپشــتیی نهت ـهوهكان
و خهڵكــی جۆراوجــۆر كــ ه
ڕێــز لــ ه نــهورۆز دهگــرن،
هیــچ جێگایهتــی نییــه.
ههڵســووكهوتان ه
ئهمجــۆره
دژبــ ه مهســهلهی نــهورۆز
لهگ ـهڵ واقعییاتــی مێژوویــی،
كلتــووری ،سیاســی و خهڵكــی
ناوچهكــ ه ناتهبایــه .نــهورۆز
لــ ه ههمــوو ئــهو خهڵكــهی
كــ ه ڕێــز لــه نــهورۆز دهگــرن،
بههــهر زمــان و نهتــهوه و لــ ه
هـهر واڵتێــك كـ ه هـهن پیــرۆزه و
بههــاری ههمــووان شــاد بێــت.
***

ه بهرگریههڵنهگر
بهرگری ل 
ئیســامی
حكوومهتــی
خــۆی
بهكرێگیراوانــی
لهشــكری
لهژێرنــاوی
ســایبێری ڕوان ـهی دنیــای نــاو
ئینتێرنێــت و ف ـهزای مهجــازی
كــردووه و لهوێــدا دهســت دهدهن ـ ه
كۆكردنــهوهی
خرابــكاری،
بهكارهێنهرانــی
زانیاریــی
ئینتێرنێــت ،باڵوكردنــهوهی درۆ
و چهواشــهی ڕووداوهكان،
فهزاســازی دژبــه نهیارانــی
سهرشــناس ،هــهك كــردن و
دزینــی زانیاریــی پێوهندیــدار بـ ه
حكوومــهت و سیاســهتمهداران،
دزیــن و كۆكردنـهوهی زانیاریــی
زانســتیی لــ ه ناوهندهكانــی
فێــركاری و لێكۆڵینــهوه و
گهلێــك چاالكیــی نایاســایی و
خرابكارانــهی دیكــه.
ڕهوانهكردنــی بهكرێگیــراوان
و وتهبێژانــی حكوومهتــی
ئیســامی بۆ ناو كاڵب هاوس،
تویتێــر ،فهیســبووك و باقیــی
پالتفۆرمــ ه كۆمهاڵیهتییــهكان
لــهو واقعییهتــهوه ســهرچاوه
دهگرێــت ك ـه ڕژیــم خــۆی ب ـهوه
گهیشــتووه كــ ه میدیاكانــی
دهســهاڵتی ئیســامی هیــچ
جــۆره ئیعتبارێكیــان نییــ ه
و خهڵــك زیاتــر لــ ه ڕابــردوو
ڕوویــان كردووهتــ ه میدیاكانــی
دهرهوهی واڵت و تــۆڕه
كۆ مهاڵ یهتییــهكا ن .

ئیســامی
حكوومهتــی
لهژێرنــاوی شــیكار ،كارنــاس،
زانكــۆ،
مامۆســتای
ڕۆناكبیــری ئایینــی ،ههوڵیــان
دا ئهوهیك ـ ه خهڵــك ل ـ ه ڕژیمــی
ئیســامیی قهبووڵــی نــاكات،
بــ ه درۆ و فریــوكاری لــ ه
میدیاكانــی دهرهوه بهێننــ ه
گــۆڕێ .ئــهم تاكتیكــه زۆر
زوو ئاشــكرا بــوو و زۆرێــك
لــه مۆرهكانیــان پهراوێــز خــران
و ڕســوا بــوون .میدیاكانــی
ســهرهڕای
حكوومــهت
ههزینــهی
تهرخانكردنــی
بهریــن و بهكارهێنانــی ه ـهزاران
بهكرێگیــراو ،بینـهر و خوێنهریان
نییــه .توێــژی شارنشــین،
كرێــكاران ،ژنــان ،كهمینــ ه
نهتهوهیــی و ئایینییـهكان ،الوان،
خوێنــدكاران و شــارهزایانی بــ ه
بێــزاری و نهفرهتــهوه دهڕواننــ ه
میدیاكانــی دهســهاڵت.

لهئێســتادا كــ ه گهلێــك
میدیــا لــ ه دهرهوهی واڵت
و تــۆڕه كۆمهاڵیهتییــهكان
چاالكــن و ملیۆنــان بینــهر،
بیســهر و خوێنــهر بابهتــی
جۆاوجۆرهیــان لهبهردهســته،
ڕژیــم بهباشــی كهســادبوونی
بــازاڕی میدیاكانــی دهسـهاڵتی
بــۆ دهركهوتــووه و بــ ه ترســهوه
دهڕوانێتــ ه ئــهم ناوهندانــهی
زانیــاری
باڵوكردنــهوهی
ههربۆیــ ه
ههواڵــهوه.
و
وهجمووجــۆڵ كهوتــووه و بهنیــازه
حكوومهتــی
ئیســامی بههــهر شــێوهیهك كــ ه بووبێــت
كــ ه میدیــا ســهربهخۆكانی بهدیلێــك بــۆ ئــهم باروودۆخــ ه
یــهك لــهدوای یــهك داخســت ،بدۆزێتــهوه.
ڕۆژنامهوانانــی بێكار ،زیندانی
ســایبێریی
و یــان ناچــار بــ ه كۆچكــردن لهشــكری
ئیســامی
كــرد و ههوڵــی دا بـ ه فهرمانــی حكوومهتــی
بازجــوو – قازییهكانــی وهك بێجگهل ـ ه چاوهدێریــی و زهبتــی
مۆرتــهزهوی ،ســهركوت و قسهوباســی چاالكانــی سیاســی
دیكتاتۆرییهكــی یهكدهنــگ و كۆمهاڵیهتــی و كهڵــك
ئهویــش بــ ه ڕهوایهتــی باڵێكــی وهرگرتنــی تهبلیغاتــی لێیــان بــۆ
دهســهاڵتی ئیســامی ،بهســهر ســریاڵی دهزگا ئهمنییــهكان،
كۆمهڵــگای ئێرانــدا بســهپێنێت ب ـ ه شــێوازی جۆراوجــۆر ه ـهوڵ
 ،لـ ه پــڕۆژهی كۆنهپهرســتانهی دهدهن كـ ه جهنایاتــی چل و ســێ
خۆیــدا شكســتی هێنــاوه.
ســاڵهی حكوومهتــی ئیســامی
داپۆشــن و یــان كهمڕهنگــی
بــۆ ماوهیـهك دهسـتوپێوهندهكانی بكهنــهوه .ئاخونــدهكان بــ ه

ڕیــش و مێــزهرهوه لهنــاو كاڵب
هاوســدا چاالكــن و بــ ه دیفــاع
لــ ه شــیعهگهری و پاراســتنی
یهكپارچهیــی خــاك وای
نیشــان دهدهن كــ ه لــ ه دهرهوهی
بازنــهی كۆمــاری ئیســامیدا
بــۆ دیفــاع لــ ه شــیعهگهری و
یهكپارچهیــی خــاك كار دهكـهن.
ئــهوان فریوكارانــ ه لــه ههوڵــی
ئــهوه دان تــا مهزههبییهكانــی
دهرهوهی ڕژیــم و بهشــێك لــ ه
ئێرانییــهكان
ناسیۆنالیســت ه
لهگــهڵ خۆیــان بخــهن و یــان
النیكــهم لــ ه دژایهتییــان ڕوو
بــ ه كۆمــاری ئیســامی كــهم
بكهنــهوه.
بێگومــان دهس ـهاڵتی ئیســامی
ئهگــهر بــ ه زۆری ئهشــكهنج ه
و زینــدان توانیــی میدیــا
ســهربهخۆكان دابخــات و
ڕۆژنامهوانــان بێــكار ،زیندانــی
و ناچــار بـ ه جێهێشــتنی واڵتیان
بــكات ،لــ ه دهرهوهی ئێــران و
لــ ه تــۆڕه كۆمهاڵیهتییهكانــدا
پــڕۆژهی
ناتوانێــت
كۆنهپهرســتانهی خــۆی بكاتــ ه
ڕهوتێكــی كاریگــهر.
ئــهم دهســهاڵت ه نــ ه بــه گوشــار
بۆســهر بنهماڵــهی چاالكانــی
سیاســی و میدیایــی ،نــ ه بــ ه
ههڕهشــه و خۆههڵكێشــان و
ن ـ ه ب ـ ه ڕهوانهكردنــی لهشــكری
ســایبێری ناتوانێــت دهنگــی
ئــازادی جهمــاوهری ملیۆنیــی
بێــزار لــ ه ڕژیــم كۆنتــڕۆڵ و
ســنووردار بــكات .ئ ـهو س ـهردهم
تێپـهڕ بــوو كـ ه بـ ه پارازیت و یان
فلتێركــردن ،دهنگــی نهیارانــی
حكوومهتــی ئیســامیی كــپ
كــرد .ئهمــڕۆ بهكرێگیراوانــی
لهشــكری ســایبێری بــ ه دیفــاع
لــ ه دیفاعههڵنهگــر ،زیاتــر
لــ ه ڕابــردوو دهســهاڵتدارانی
ســاختهچی و گهندهڵــی
ڕژیمــی ئیســامی ڕســوا
دهكــهن.
***
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