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سهروتار

وته كانی هاوڕێ ژیان زولفەقاری  
بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

)لە مەقەڕی ناوەندی کۆمەڵە(

به شداربوانی ئازیز! 

هاورێیانی پێشمه رگه ! 

٣١ی مانگی جۆزه ردان رۆژی پێشمه رگه ی كۆمه ڵه یه . 

هێــزی  هاوڕێیانــی  ئاراســته ی  خۆمــان  پیرۆزبایــی  بۆنه وه  گه رمتریــن  بــه م 
ئــه و  ڕێبــازی  هۆگــری  تێكۆشــه رانی  هه مــوو  كۆمه ڵــه  و  پێشــمه رگه ی 

ه كه یــن.  د ه   هێز

رێــز ده گریــن لــه  یــادی ئازیــز و خۆشه ویســتی هه مــوو ئــه و تێکۆشــه رانه ی 
ریزه کانــی کۆمه ڵــه  کــه  گیانــی خۆیــان لــه  پێنــاو رێبــاز و ئامانجــی کۆمه ڵــه دا 

به خت کــرووه . 

هه زاران ساڵو ده نێرین بۆ بنه ماڵه  سه ربه رز و خۆراگره كانیان. 

گه رمتریــن ســاڵو و رێــزی خۆمــان پێشــكه ش بــه   هه مــوو ئــه و پێشــمه رگه 
 و ئینســانه  تێکۆشــه ر و شۆڕشــگێڕانه ی نــاو ریزه کانــی کۆمه ڵــه  ده كه یــن کــه  
به شــێک لــه  ته مه نــی خۆیــان بــۆ به دی هاتنــی ئــه و ئامانجــه  بــه رز و پیرۆزانــه  

ته رخــان کــردووه  و بــۆی تێکۆشــاون. 

٣١ی جــۆزه ردان لــئ هه مانکاتــدا ســاڵرۆژی گیان به ختکردنــی هاوڕێــی قاره مانــی 
یه که میــن  موعینــی  خانــه ی  کاک    ، پاشــایه تی  رژیمــی  ئه شــكه نجه گاكانی 
پێشــمه رگه ی و یه كه میــن گیــان به خــت كــردووی كۆمه ڵه یــه. ئــه  و ئازیــزه      
٤٤ ســاڵ له مه وپیــش  لــه  جه ریانــی مه ئموریه تێكــدا لــه  هه رێمــی كوردســتان 
ــرد.  ــت ک ــدا به خ ــاو ئامانجــی به رزی ــی له پێن ــس،  گیان ــی به ع ــتی رژیم ــه  ده س ب

ــه رزه . ــاوی هه میشــه ب ــدۆه  و ن ــادی هه میشــه زین ی

یــه ك ســاڵ له مه وه بــه ر، لــه  كۆتایــی ســاته كانی ئــه و رۆژه دا ، كادر و پێشــمه رگه  
و رێبــه ری گیانفیــدا و هه لكه وتومــان هــاورێ فه رهــاد شــه عبانی، رێــك لــه و 
په یامــی  كــه   ســاتانه دا  لــه و  ده چــوو،  به ریــه وه   رێوره ســمه   ئــه و  كــه   ســاته دا 
بــاڵو ده بــۆه وه ، دواییــن هه ناســه كانی  لــه  وره ی  پۆالینــی  پــڕ  هانده رانــه  و 
ــه رزه  و  ــه ب ــۆ هه میش ــادی ب ــتین. ی ــی هێش ــه به جێ ــۆ هه میش ــا  و ب هه لده كچش

ــه.  ــه  ناخــی دڵماندای ل

رۆژی پێشــمه رگه ی ئه مســاڵ لــه  هه مانكاتــدا هاوكاتــه  لــه  گــه ڵ هاتنــه وه ی 
هاورێیانــی ره وتــی سوسیالیســتی كۆمه ڵــه  بــۆ ماڵه كــه ی خۆیــان، ئــه و ماڵــه ی كــه  
ــان  ــك فیداكاری ــی دا، گه لێ ــش بردن ــه ره و پێ ــدن و ب ــاوی پێگه یان ــه  پێن ــان ل خۆی
كۆمه له یــان  پێشــمه رگه ی  رۆژی  ئه مســاڵی  مه راســمی  جــۆره   بــه م  نواندبــوو، 

رازاوه تــر كــرد.

و  كۆمه ڵه   له  هــه ل  پێشــمه رگه ی  هێــزی  بناغــه ی  له مه وبــه ر  ســاڵ   ٤٣ 
مه رجێكــدا داڕێــژرا كه  شۆڕشــی كۆمه اڵنــی خوازیــاری ئــازادی و یه كســانی و 
ژیانــی ئاســووده ، كۆمه ڵــگای ئێرانــی هێنابووه  بــه رده م خاڵــی وه رچه رخانێكــی 

ــووس ســازه وه .  چاره ن

له  الیه كه وه  كۆمه النــی خه ڵكــی ئێــران به  شۆڕشــێكی جه مــاوه ری له  چنــگ 
دیكتاتــۆری پاشــایه تی ڕزگاریــان ببــوو و فورســه تی ئه وه یــان په یــدا كردبــوو 
دیكه شــه وه  مۆته كه ی  له  الیه كــی  و  هه ڵمــژن  به  ئــازادی  كه  نه فه ســێك 
رژیمێكــی كونه په رســت و دژبه  ئــازادی و مافــی ئینســان، به ســه ر ســه ریاندا 

ده ســووڕایه وه  و خــوی بــۆ به ده ســته وه گرتنی ده ســه اڵت ئاماده  ده كــرد.
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ڕه وتــی ئیســامی ئه ركــی خنكاندنــی 
وه ئه ســتو  ئێرانــی  شۆڕشــی 
له  كوردوســتان، الواز  گرتبوو. بــه اڵم 
بوونــی ڕه وتــی ئیســامی و نفــووزی 
و  ڕێبازی  چــه پ  و  بیروبۆچــوون 
و  هه لومــه رج  ســكۆالر،  و  ڕادیــكال 
هاوســه نگیه كی جیــاوازی خوڵقاندبــوو: 

خوازیــاری  چه وســاوه ی  كرێكارانــی 
زه حمه تكێشــانی  باشــتر،  ژیانــی 
به نــدی  و  له  كــوت  ڕزگاربــوو 
ده ره به گایه تــی،  پاشــماوه كانی 
یه كســانی،  مافــی  تینــووی  ژنانــی 
خوازیاری  نه مانــی  جه مــاوه ری 
هه مــووی   ، هــه اڵواردن  و  ســته م 
ه یه كــی  تنه و و و بز له   نه   ا ئه و
بــۆ  خۆیــان  به رینــدا،  كۆمه اڵیه تیــی 
ڕژیمــی  بوونه وه  له گــه ڵ  بــه ره وڕوو 
گه یشــتوو  تازه  به  ده ســه اڵت 
داســه پاندنی  بــو  كه  ئامــاده كاری 
حوكمــی خــۆی به ســه ر كوردستانیشــدا 
كۆببوونــه وه . پێكردبــوو،  ده ســت 

ناوچــه  و  له  ســه ره تاوه  كۆنه پارێزانی 
ڕزیــو،  ده ره به گایه تیــی  پاشــماوه ی 
به ســتن  به  پشــت  دا  هه وڵیــان 
جێــگاو  مه ركــه زی  به  ڕژیمــی 
خۆیــان  چــووی  له ده ســت  شــوێنی 
ئــه و  بێننه وه . بــۆ  به  ده ســت 
چه كداریــان  مه به سته  داروده ســته ی 
هه ڕه شــه یان  و  پێكهێنابــوو 
له  زه حمه تكێشــانی هــه ژاری دێهاتــی 

ده كــرد.  كوردســتان 

ئــه و  كردنــه وه ی  پووچــه ڵ  بــو 
كه  كۆمه ڵه   بانگــه وازی  هه واڵنه  بــوو 
كــرد  الدێــی  زه حمه تكێشــانی 
دا  جوتیــاران  كه  له  یه كیه تیــی 
چه كــدار،  و  ڕیكخــراو  كوببنــه وه  و 
بكــه ن.  دیفــاع  خۆیــان  له  مافــی 

هه ڕه شــه كانی  له گــه ڵ  و  هــاوكات 
بوونــه وه ی  نزیــك  و  راســته وخۆ 
ئیســامی  كۆمــاری  په المــاری 
بنكه كانــی  كوردســتان،  بۆســه ر 
كۆمه ڵه  له  باشــوور  فێرگــه ی 
و  په روه رده كــردن  بــۆ  باكــوور  و 
هێــزی  كادره كانــی  ئاماده  كردنــی 
و  پێشــمه رگه  كه وتنه  رێ 
پێشــمه رگه ی  هێــزی  چوارچێــوه ی 
تێكوشــه رانه  پێك  كۆمه ڵه  لــه و 
ئــه و  نیزامیــی  كــه   ده وره ی  هــات 

كردبــوو.  تێپــه ڕ  فێرگانه یــان 

جووتیــاران  یه كیه تیــی  هیزه كانــی 
رێنوێنــی  و  به ڕێوه بــه ڕی  له  ژێــر 
له  مه ریــوان  كۆمه ڵــه  دا،  تێكوشــه رانی 
و دیوانــده ره  و كامیــاران و سه رده شــت 
ــان  ــی خۆی ــاد، ئه رك ــۆكان و مه هاب و ب

نه  جێبه جێكرد: ســه ركه وتووا

جووتیارانــی  به ســه ر   زه ویه كانیــان 
هــه ژاردا دابــه ش كــرد و بوونه  مایــه ی 
داروده ســته كانی  هه ڵوه شــانه وه ی 
چه كــداری ئاغا و ده ره به گه كان. ســه رو 
دڵ خــوش بوونــی خه ڵكــی كرێــكار 
به  داهاتوویــه ك  زه حمه تكێــش  و 
به ده ســتی  هه ویســت  كه  ده یــان 
پێكهاتنــی  بنێــن،  بونیاتــی  خۆیــان 
و  دیموكراســی  هــه وای  و  كــه ش 
كه  ئــه و  له  كوردســتان  ئازادیــی 
كردبووه  ســه نگه رێكی  ناوچه یــه ی 
پتــه وی درێــژه ی شــوڕش له  ئێــران، 
سیاســی  نفــووزی  په ره ســه ندنی 
كۆمه ڵــه   و  كۆمه اڵیه تــی  و 
تواناییه كانــی  گه شــه  كردنی 
ڕێكخســتنی  له  كۆكردنــه وه  و 
جه مــاوه ردا، كه  له  چه ندیــن ڕووداوی 

: وه ك  مێژویــی 

كۆچــی مه ریــوان و مانگرتنــی یــه ك 
مانگــه ی شــاری ســنه  بۆ ده ركردنــی 
له  كوردســتان،  پاســداران  ســپای 
ــتی  ــی هێــزی كونه په ره س چــه ك كردن
جه مــاوه ر،  به  پشــتیوانیی  ڕزگاری 
ڕێپیوانــی هاوپشــتی بــه ره و مه ریــوان 
و هیتــر دا خــۆی ده نوانــد، هه مــووی 
بــۆ  دیكه یــان  ئه وانه  كه  ئاســۆیه كی 
بــۆ  بــوو،  له به رچــاو  ئێــران  شۆڕشــی 
ڕژیمــی ئیســامی ته حه مــول نه ده كرا. 

هــه ر بۆیــه  دوای ماوه یــه ك فریــوكاری 
ده رگاكانــی  هه مــوو  ته فــره دان،  و 
و  داخســت  یه كســه ر  گفتوگۆیــان، 
دوای خوڵقاندنــی چه نده هــا جنایه تــی 
وه ك قاڕنــی و قه اڵتــان، به  فه رمانــی 
گه الوێــژی  لــه٢٨  ی  خومه ینــی 
ســاڵی ١٣5٨ی هه تاویــدا هێرشــێكی 
بوســه ر  وه حشــیانه یان  و  به ربــاڵو 

كوردســتان ده ســتپێكرد. 

موقاومه تــی  كۆمه ڵه   بانگــه وازی 
خه باتــی  مه یدانه كانــی  له  هه مــوو 
خه ڵكــی  و  ده ركــرد  جه ماوه ریــدا 
كوردســتان به  پیــر ئــه و بانگه وازه  هاتن 
و مێــژوی پــڕ له  هه ڵســووكه وت و پــڕ 
ڕابردوویــان  له  ئه زموونی ٤٣ ســاڵی 

خولقاند. 

هێــزی  به ئه مــڕۆ  كاته وه  تــا  لــه و 

دریژه ی : )سه روتار(
وته كانی هاوڕێ ژیان زولفەقاری  
بەبۆنەی ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

هانــده ری  كۆمه ڵــه  ،  پێشــمه رگه ی 
موقاومه ت  له  به رانبــه ر  و  خه بــات 
هێــزی داگیركــه ری كۆمــاری ئیســامی 
دابــووه  و خــۆی له  ڕیــزی پیشــه وه دا 
فیــداكاری و گیانبازیــی بــۆ كــردووه .

پیشــمه رگه ی  هێــزی  ئاســۆی 
خه ڵكــی  ڕزگاری  كۆمه ڵه   بــو 
كرێــكار و زه حمه تكێــش، شۆڕشــێكی 
شــێك  ڕ شۆ یه تییه .  مه اڵ كۆ
كه  به  هێــزی جه مــاوه ری كرێــكار و 
ده كه وێته  ڕێ. وه هــا  زه حمه تكێــش 
و  حــه ز  له بــه ر  نــه ك  شۆڕشــێك 
به هــۆی  ئێمه  به ڵكــوو  ئــاره زووی 
و  چینایه تــی  بنه ڕه تــی  ناكۆكیــه  
نــاو  سیاســییه كانی  و  كۆمه اڵیه تــی 

ده بیــت.  به رپــا  كۆمه ڵــگا 

گواســتنه وه ی  بــۆ  نــه ك  شۆڕشــێك 
له  كه مینه یه كه وه    بــۆ  ده ســه اڵت 
به ڵكــوو  تــر،  كه مینه یه كــی 
گه یشــتنی  به ده ســه اڵت  به مانــای 
و  ســه روه ت  به رهه مهێنه رانــی 

پێكهێنانــی  و  كۆمــه ڵ  نیعمه تــی 
له  ژیانــی  بنه ڕه تــی  ئاڵووگــۆڕی 
ده بێــت. به رپــا  كۆمه اڵیه تیــدا.  

كۆمه ڵه   هــه وڵ  پێشــمه رگه ی  هێــزی 
ده دات به  به شــی خــۆی هاوســه نگیی 
خه ڵكــی  بــه ره ی  به  قازانجــی  هێــز 
و  بگــۆڕێ  زه حمه تكێــش  و  كرێــكار 
هــه ل و مه رجــی شــۆڕش و ڕاپه ڕینــی 
گــه وره ی جه مــاوه ری نزیــك كاتــه وه . 

ئــه م  چاالكیه كانــی  به هــۆی 
نیهایــی  هێزه وه،  ســه ركه وتنی 
وه دیهێنانــی  بــۆ  له  خه بــات 
و  كوردســتان  خه ڵكــی  ئامانجه كانــی 
دابیــن كردنــی ئــازادی و مافــی چــاره ی 
خــۆ نوســین، ئاســانتر و كــه م ئازارتــر 

ده بێــت. مه یســه ر 

چه ندیــن  مــاوه ی  ئه گه رچــی 
مه رجــی  و  هــه ل  ســاڵه  به هۆی 
له  كوردســتانی  و  له  ئێــران  سیاســی 
هێزه  به  پێــی  ئــه و  عێــراق، 
چاالكیه كــی  دیاریكــراو  سیاســه تێكی 

لــه  دژی  نیزامــی  راســته وخۆی 
به ڕێوه نه بــردوه ،  رژیــم  هێزه كانــی 
بــه اڵم   هه رگیــز بــه م هۆیــه وه  ده ور 
لــه  چه كداریــی  خه باتــی  جێــگای  و 
نه چووه ته  ژێــر  ئیمــه دا  ســتراتێژی 
پرســیار و به پیچه وانــه وه ، پاراســتنی ئــه و 
شــێوه یه  له  خه بات  ئــه و  ســوننه ته  و 
و  حه قانییــه ت  هاتووه  زیاتــر  هه تــا 

داوه . نیشــان  خــۆی  پێویســتی 

كۆمه ڵه  له نــاو  پێشــمه رگه ی  هێــزی 
بزووتنه وه یه كــی  جه رگــه ی 
جه ماوه ریــدا  شۆڕشــگێڕانه ی 
كاریگــه ر  ڕۆڵــی  هه ڵــداوه  و  ســه ری 
له ســه رجه م  شۆڕشــگێڕانه ی  و 
بزووتنــه وه ی  بواره  جۆراوجۆره كانــی 
شۆڕشــگێڕانه ی كوردســتاندا گێــڕاوه . 

و  به شــداری  هێزه  لــه ڕاده ی  ئــه م 
پشــتیوانیی خه ڵكــی كوردســتان ، هێــزی 
وه رگرتــووه  و حــزوور و هه ڵســووڕانی 
و  پێویســت  كوردســتان  خه ڵكــی  بــۆ 

بــووه ،  ئه وانــدا  له به رژه وه نــدی 

به ڵكــوو  شــه ڕكه ر  هێزێكــی  نه ته نیــا 
له  هه مــان كاتــدا هێزێكــی وشــیاریده ر، 
له ژیانــی  پێشــره و  و  ڕێكخــه ر 
بووه . خــۆی  خه ڵكــدا  كۆمه اڵیه تــی 
ــو  ــه پاندووه ، به ڵك ــدا نه س ــه ر خه ڵك به س
و  پێبــكات  تێكۆشــاوه  كه  خزمه تیان 
ــو خه ڵكــدا  ــان له نێ ــزی خۆی متمانه به هێ

بســه لمێنێ. 

ئــه و پێویســتییانه ی كه  پێكهاتنــی ئــه م 
هێــزه ی لێكه وتــه وه ، ئه مڕۆكــه ش هــه ر 
بۆیه  كۆمه ڵه  له ســه ر  له ئارادان. هــه ر 
پاراســتنی باســكی چه كداریــی خــۆی 

پێداگــری ده كات.

پێرۆز بێت ٣١ ی جۆزه ردان ، رۆژی 
پێشمه رگه ی كۆمه ڵه 

بژی ئازادی

بژی سوسیالیسم

****

نیگەرانییەکانی خامەنەیی، 
جیددی و واقعیین

ئــەو قەیرانــە سیاســییەی ئێســتای 
ناڕەزایەتــی  و  خۆپیشــاندان  ئێــران، 
لەســەر  وەگیانهاتــوو  جەمــاوەری 
پەرەســەندنی  شــەقامەکان، 
سیاســی  پیشــەیی،  ناڕەزایەتییــە 
بەردەوامــی  ئابوورییــەکان،  و 
کرێکارییــەکان،  مانگرتنــە 
ناڕەزایەتــی کاســبکارانی بــازاڕ و 
ــی  ــژە کۆمەاڵیەتییەکان ــن و توێ چی
تــر، جموجۆڵــی نوێــی ئوپۆزیســیۆنی 
بەســتێنی  لەســەر  واڵت  دەروەی 
تــاک  ناڕەزایەتییــە ناوخۆییــەکان، 
کەوتنــی  پەراوێــز  و  کەوتنــەوە 
کۆمــاری ئیســامی لــە ناوچەکــە، 
بایدێــن  دواییانــەی  ئــەم  ســەفەری 
ئامریــکا  کۆمــاری  ســەرۆک 
ناوچەکــە،  و  عەرەبســتان  بــۆ 
چاوپێکەوتنەکانــی  و  ســەردان 
وەک  دەوڵەتەکانــی  بەرپرســانی 
ئــوردۆن،  میســر،  عەرەبســتان، 
تورکیــا و نزیکبوونــەوەی هەرچــی 
زیاتــری ئیســرائیل و ژومارەیــەک 
لــە  ڕۆژئــاوا  دەوڵەتەکانــی  لــە 
ــی  ــی ناوەڕاســت، دواکاری ڕۆژهەاڵت
شــارۆمەنەدە  لــە  ئیســرائیل 
نیشــتەجێی  ئیســرائیلییەکانی 
ــر  ــۆ ئــەوەی هەرچــی زووت تورکیــا ب
ئــەو واڵتــە بەجــێ بهێڵــن هــاوکات 
تورکیــا  نزیکبوونــەوەی  لەگــەڵ 
و ئیســرائیل و ئــەو واڵتانــەی کــە 
کۆمــاری ئیســامی پێوەندی باشــی 
لەگەڵیانــد نییــە، الواز بوونــی ڕەوتــە 
ئیســامییە شــیعە تیرۆریســتەکانی 
ئیســامی  کۆمــاری  الیەنگــری 
یەمــەن،  و  لوبنــان  و  عێــراق  لــە 
تەنيــا گۆشــەیەکی بچووکــن لــەو 
نیگەرانییــە واقعییانــەی خامەنەیــی 
لــە  ناوبــراو  وتــاری  لــەدوو  کــە 
بەڕوونــی  حەوتــوودا  دوو  مــاوەی 
خامەنەیــی  نیشــاندا.  خــۆی 
بــە  ســەبارەت  کــە  نییــە  ناحەقــی 
نیگــەران  بابەتانــە  لــەو  هــەرکام 
جیــگای  ئەوەیکــە  بــەاڵم  بێــت. 
ســەرەکی  نیگەرانــی  و  تــرس 
دەســەاڵتدارانی  و  خامەنەیــی 
بەرلــەوەی  ئێســامییە،  ڕژیمــی 
ناوچەییــەکان  جموجۆڵــە  کــە 
و  خەبــات  لــە  بریتییــە  بێــت، 
سەرشــەقامی  ناڕەزایەتییەکانــی 
بچووکەکانــی  و  گــەورە  شــارە 
ئیــران، نەبوونــی توانایــی ســەرکوتی 
پەرەســەندنی  ناڕەزایەتییانــە،  ئــەو 
ئــەو  چۆنایەتــی  و  چەندایەتــی 
ناڕەزایەتییانــە لەبــاری جوگرافیایــی 
هەروەهــا  و  کۆمەاڵیەتییــەوە  و 
بوونــی کەلێــن و ناکۆکــی نێــوان دام 
و دەزگای ســەرکوت و تەبلیغاتیــی 

ئێســامی. ڕژیمــی 

و  ســەرکوت  ماشــێنی  هەیمەنــەی 

وەحشــەتی  و  تــرس  دەزگای  و  دام 
بابەتــی  تێکڕوخــاوە،  دەســەاڵت 
ئیســامی و ئیدئۆلۆژیکــی ڕژیــم 
کاریگــەر  پێشــوو  وەک  چیتــر 
نیــزام  تەبلیغاتــی  ماشــێنی  نییــە، 
و  لەدەســتداوە  خــۆی  کاریگــەری 

ئاخوونــد گەلــە  ئیتــر  ئــەوا 

و ناوەنــدە مەزهەبییــەکان نیــن کــە 
دەکــەن.  دیــاری  شــتێک  هەمــوو 
خامەنەیــی لــە دوو وتــار و لەمــاوەی 

دوو حەوتــوودا دام و

و  ئەمنییەتی-نیزامیــی  دەزگای 
بــەر  داوەتــە  ڕژیمــی  تەبلیغاتیــی 
لەگــەڵ  هــاوکات  ناوبــراو  ڕەخنــە. 
ئاتــەش   ” فەرمانــی  کــە  ئــەوەی 
بــە ئیختیــاری” پێــداون، بــەاڵم لــە 
ــەوان  ــی ئ ــڵی کار و کردەوەکان حاس

نییــە. ڕازی 

سانســۆری  و  کۆنتــرۆڵ  بابەتــی 
بەهــۆی  ڕۆژنامــەکان  و  گۆڤــار 
چاالکتربوونــی کاناڵە تەلەویزیۆنییە 
ســەتەالیتییەکانەوە  و  فرەچەشــن 
بەهــۆی  تێکەوتــووە.  کەلێنــی 
بوونــی ڕاگەیەنــەرە کۆمەاڵیەتییــە 
ــەری هــەرەزۆری  ــاوەکان، زۆرب بەرب
و  لێــدوان  هــەر  نــەک  خەڵــک 
حکوومــەت  ڕوونکردنەوەکانــی 
نــاو  بابەتەکانــی  بــە  ســەبارەت 
کۆمەڵــگا قەبــووڵ ناکــەن، بەڵکــوو 
کەمتریــن  بــە  و  هەرکەســێک 
ئیمکاناتێکــی کــە لەبەردەســتیدایە، 
ڕاســتەقینەی  وێنــەی  بەخێرایــی 
خەڵــک  ژیانــی  و  کار  و  شــەقام 
ناڕەزایەتییەکانــی  و  خەبــات  و 
بــە  واڵت  ناوخــۆی  ئێســتای 
هەمــوو گۆشــە و کەنــاری جیهــان 
چیتــر  ســەرکوتیش  دەگەیەنێــت. 
و  نییــە  واڵمــدەرەوە  بەتەنیایــی 
و  ســەرکوت  بەزەبــری  ناکرێــت 
بــە  شــەقامەکان  تووندوتیــژی، 
موعەلیــم،  کرێــکار،  ملیۆنــان 
خانەنشــینکراو، مــاڵ لەدەســتچوو، 
شــۆفیر،  کەشــاوەرز،  بــازاڕی، 
و  چــاالک  ســوختبەر،  کۆڵبــەر، 
و  هونەرمەنــد  سیاســی،  زیندانــی 
ڕۆژنامەنــووس، ژنــان و بەهایــی و 
هەروەهــا نووســەر و وەرزشــکار چــۆڵ 
بکرێــت و بنێردرێنــەوە ماڵەکانیــان.

کوردســتان  خەڵکــی  جەمــاوەری 
لــە  خەبــات  چواردەیــە  لەمــاوەی 
ئیســامیدا  حکوومەتــی  دژی 
بەنرخیــان  ئەزموونێکــى 
هێنانەگۆڕێــی  بــە  و  بەدەســتهێناوە 
و  ســەرەکی  داخوازییــە  و  ویســت 
نەتەنیــا  خۆیــان  هەنووکەییەکانــی 
لەبەرامبــەر حکوومەتــدا ڕاوەســتاون، 

بــە جێکەوتنــی ســوننەتی  بەڵکــوو 
گشــتیی،  سیاســیی  مانگرتنــی 
و  ڕوون  پەیامێکــی  هەڵگــری 
ــۆ ئەمــڕۆ و دواڕۆژی  ئاشکراشــن ب
حکوومەتــی  ڕووخانــی  دوای 

. می ئیســا

خەباتــی شــێلگیر و بوێرانــەی چیــن 
جەمــاوەر،  بەرباوەکانــی  توێــژە  و 
بەتایبــەت لــە مــاوەی پێنــج ســاڵی 
دەســەاڵتی  لــەدژی  رابــردوودا 
ــرس و نیگەرانییەکــی  ئیســامی، ت
خامەنەیــی  دڵــی  خســتۆتە  زۆری 
هانــدان  بــۆ  ئــەو  هەوڵەکانــی  و 
دەزگای  و  دام  بەخەتکردنــی  و 
ڕژیــم  تەبلیغاتیــی  و  ســەرکوت 
ــت.  ــەرچاوە دەگرێ ــتییەوە س ــەم راس ل
هــەر  دەزانێــت  بــاش  خامەنەیــی 
کردنــی  پاشەکشــە  هەنگاوێــک 
هەنــگاو  دوو  جەمــاوەر  ڕژیــم، 
هەربۆیــە  دەبــات،  بەرەوپێــش 
ــە پاشەکشــە کــردن  ــدەدات بەرب هەوڵ
و دوودڵــی و ڕاڕایــی دەزگای درۆ 
و تیــرۆری حکوومــەت لــە بەرامبــەر 

بگرێــت. خەڵکــدا  جەمــاوەری 

جەمــاوەر و بەتایبــەت بەشــە پێشــڕەو 
و  تــرس  هــەم  یەکگرتووەکــەی،  و 
نیگەرانییەکانــی خامەنەیــی دەرک 
دەکــەن و هــەم هێــزی کۆمەاڵیەتــی 
پەشــێو  ڕوخســاری  لــە  خۆشــیان 
خامەنەییــدا  غەزەبناکــی  و  
خەڵکــی  کۆمەاڵنــی  بەدیدەکــەن. 
ئاشــنا  و  وەخەبەرهاتــوو  و  وشــیار 
ــان،   ــە مافــە پێشــێلکراوەکانی خۆی ب
هەوڵــدەدەن بــە خەباتــی یەکگرتووانــە 

و ویســت  هێنانەگۆڕێــی  و 

داوکاریــی ســەرەکی و هەنووکەیــی 
بــه  ناچــار  حکوومــەت  خۆیــان، 
ــر بکــەن  پاشەکشــەی هەرچــی زیات
و ســەرئەنجام بــەرەو لێــواری هەڵدێــر 
بــۆ  ببــەن. خەبــات  لەناوچوونــی  و 
ڕووخاندنــی دەســەاڵتی ئیســامی و 
ــی  ــە غەزەب ــۆ پێشــگرتن ل ــدان ب هەوڵ
لەالیــەن  دەســەاڵت  ســەرلەنوێی 
کۆنەپەرســتەکان  و  ڕاســت  ڕەوتــە 
و  لەوانــە پاشــماوەکانی ســەڵتەنەتی 
پەهلــەوی،  لەســەرکارالبراوی 
ئەرکێکــی ســەرەکی و بــێ ئەمــاو 
و  شــەریف  جەمــاوەری  ئــەوالی 

ئێرانــە. ئازادیخــوازی 

***

هەڵبژاردن و ئازادی
ئانتۆنیو گرامشی

وەرگێران لە فارسیەوە: هیوا ئەمانی

دیاریکــراوی  و  هەقیقــی  مانــای 
بــە  وردە  وردە  بــۆرژوازی  بەرابــەری 
خەریکــە  ڕوون  تــەواوەن  شــێوەیەکی 
ئاشــکرا دەبــێ و ئــەم ڕاســتیانە تەنانــەت 
لــە الیــەن بــێ ئاگاتریــن و دواکەوتــوو 
ڕاگیراوتریــن بەشــەکانی پرۆلیتاریاشــەوە 
فــام دەکرێــن. بــۆرژوازی خــاوەن کارخانــە 
و خــاوەن زەوی، بــە ســەدان و بگــرە بــە 
ــە:  ــی هەی هــەزاران ڕۆژنامــە و چاپەمەن
تــەواوی کارخانەکانــی دروســت کردنــی 
کاغەزیــش لــە خاوەنداریەتــی ئــەو دان. 
پرۆلیتاریــا بــە پشــتیوانی ســەرچاوەکانی 
هەندێــک  دەتوانــێ  تەنیــا  خــۆی 
ترســاندن  بــکات.  چــاپ  رۆژنامــە 
کــە  چاپخانانــەی  ئــەو  تۆقاندنــی  و 
ــی  ــەوەی بەرهەمەکان چــاپ و باوکردن
حیزبەکانــی چینــی کرێــکار لــە ئەســتۆ 
بێدەرەتانــی  هەلومەرجــی  دەگــرن، 
چینــی بــێ بەشــی لــەوەی کــە هەشــە 
لــەو  هیچــکام  کــردوە.  کۆڵەوارتــر 
هــەزاران هــەزار ڕۆژنامانــەی بــۆرژوازی 
پرۆلیتاریــاوە  لەالیــەن  ئێســتا  هەتاکــوو 
بەرامبــەر  لــە  بــەاڵم  نەچــووە.  لەنــاو 
لــە  بچــووک  کۆمەلێکــی  ئەگــەر  دا 
چاپەمەنیەکانــی چینــی کرێــکار لەبــەر 
چــاو نەگریــن، بەشــێکی زۆری لەالیــەن 
لەوانــە:  چــوون،  لەنــاو  بۆرژوازیــەوە 
تریســت،  شــاری  لــە  الوراتــورە  ئەیــل 
پــواڵ،  شــاری  لــە  پرۆلیتاریــۆ  ئەیــل 
الدیفســا لــە فلۆڕانــس، الگوۆســتیزیا لــە 
رێجیۆامیلیــا و “ئاوانتــی!”  لــە هــەردوو 
چاپــی میــان و ڕۆمــی دا. )ئاوانتــی! 
ئورگانــی حیزبــی سۆسیالیســتی ئیتالیــا 

بــوو(.

بــۆڕژوازی کارخانــەدار و خــاوەن زەوی 
وتــاردان،  ســاڵۆنی  هــەزار  دەیــان  بــە 
دەســتدایە،  لەبــەر  شــانۆیان  و  ســینەما 
لەســەرەخۆ  و  هاســانی  بــە  زۆر  کــە 
دەتوانــن هەوادارانیــان لەوێــدا کۆبکەنــەوە 
پێیــان  کــە  بانگەشــەیەک  هــەر  و 
و  دەیــان  بــەاڵم  بیکــەن.  بێــت  بــاش 
ــە  ــە دەســت ماڵ ــەک کــە ب ــەدان بینای س
و  سۆسیالیســتی  گروپــە  و  کرێــکاری 
کۆمۆنیســتیەکانەوە بــوون ســووتێنداراون. 
تەنانــەت شــەقامەکانیش بــۆ جەمــاوەری 
خەڵــک بــە ڕەوا نابینــن: سروشــتی تریــن 
شــوێنیک کــە پرۆلیتاریــا دەتوانــێ لەوێ 
بــێ بەرامبــەر کۆبێتــەوە ئێســتاکە بۆتــە 
مەیدانــی بۆســە و پەالمــاری شــەوانە. 
ــی  ــەوەی هەژمون ــۆ ئ ــکار ب ــی کرێ چین
خــۆی بەســەر شــەقامەکانەوە بهێڵێتــەوە 
هەســت  لەســەر  ڕۆژ  و  شــەو  دەبــێ 
بــۆ کار بچێتــەوە کارخانــە  نــە  بــێ؛  
مــاڵ.  بچێتــەوە  حەســانەوە  بــۆ  نــە  و 
ســەد چەکــداری تۆکمــەی تایبــەت کــە 
ــی  ــۆ ئەنجامدان ــان ب ــووردن کەوتنی بەرلێب
هاوکاریکردنــی  و  تاوانێــک  هــەر 
حکومــەت  هێزەکانــی  مەرجــی  بــێ 
بــێ  لــە هەرشــوێنێک کــە پێویســتیان 
ئــەوەی  بــێ  )بــە  کــراوە؛  دەســتەبەر 
ناچــار بــە ئەنجامدانــی کارێکــی بەرهــەم 
بــۆ  توانایــان هەیــە کــە  بــن(؛ و  هێــن 
بەکــردەوە دەرهێنانــی پانــی سەرتاســەری 
هــەر کات کــە بیانهــەوێ و بــۆ هــەر 
شــوێنێک کــە بیانهــەوێ بچــن، بەســە 
بکــەن  بێبــەش  پرۆلیتاریــا  ئــەوەی  بــۆ 
ئــازادی  بــە  پێڕاگەیشــتن  دەســت  لــە 

بــاس  و  دیــدار  ئــازادی  و  هاتووچــۆ 
بابەتانــە.    ئــەم  کردنــی 

هەلومەرجێکــی  لــە  کــە  پاڕلەمانێــک 
لــەو شــێوەیەدا هەڵدەبژێــردرێ چ نرخێکی 
هەیــە؟ چــۆن دەتوانــدرێ کە بــە ئاوێنەی 
بــااڵ نوێنــی ویســتی ئــازادی نەتــەوە بێتــە 
دەتوانــێ  نیشــانەیەکی  چ  هەژمــار؟ 
ڕاســتەقینەی  سیاســی  پێگــەی  لــە 

چینــەکان هەبــێ؟

ئەگــەر تەنیــا پرســینی ئــەم پرســیارانە 
مەحکومکردنێکــی  بــۆ  بــێ  بــەس 
هەلومەرجــی  ئەگــەر  هەمەالیەنــە، 
گشــتی  ورووژاندنــی  و  ووشــیاری 
نەزمێکــی  ناوەندەکانــی  بــە  گرێــدراو 
ــە  ــوو ک ــژ ب ــەوا لەمێ ــێ، ئ ــەس ب ــوێ ب ن
و  بەرژەوەنــدی  لــە  سیاســی  خەباتــی 
بەســەر  کرێــکار  چێنــی  ســەرکەوتنی 
هاتبــوو.  کۆتایــی  دا  بــۆرژوا  چینــی 
ڕاپەڕینــی چینــی بندەســت و چەواســەوە 
و  ئــازادی  و  چەوســێنەران  بەســەر 
بــوو  لەمێــژ  درۆینەکەیانــدا،  بەرابەریــە 

دابــوو.  ڕووی 

و  وشــەکان  کــە  ئەوەیــە  ڕاســتیەکە 
ــی کۆمــەڵ  ــۆ هەڵخڕاندن بانگەشــەکان ب
هەلومەرجێکــی  دیاریکردنــی  یــان 
بنیاتنانــی  بــۆ  تــەواو  و  پێویســت 
ڕەوتــی  نیــە.  بــەس  نــوێ  نەزمێکــی 
دیالێکتیکــی  مــەودای  لــە  مێژوویــی 
ڕاســتەقینەیە کــە بــە ئەنجــام دەگا: ئــەم 
بابەتــە نــە لــە ڕێــگای پــەروەردەوە یــان 
مشــتومڕ بەڵکــوو لــە ڕێــگای ئــاوەژوو 
کردنــەوەی بــەزۆری ڕەوشــی بــێ ئەمــا 
ــە کــە دەســتەبەر  و ئــەوالی پەیوەندیەکان
کــە  گەلێــک  پەیوەنــدی  دەبــێ، 
لەوپــەڕی ڕوونیانــدا بــۆ بەشــێكی زۆر 
لــە جەمــاوەری خەڵــک ئاشــكران. بەڵگــە 
دەســتلەکار کێشــانەوەی  کــە  نەویســتە 
سۆسیالیســتی  ئەندامانــی  بــەزۆری 
ســاڵ  دو  لــە  زیاتــر  شــار  شــۆڕاکانی 
ــی  ــی حیزب ــک خەڵەتێن ــەی خەڵ بانگەش
دیکتاتــۆری  چەمکــی  سۆسیالیســت 
کردۆتــەوە.  ڕوونتــر  پڕۆلیتاریــای 
بەڵگــە نەویســتە کــە فاشــیزم، لــە چەنــد 
مانگــدا، بــە شــێوەی کــرداری یارمەتــی 
ــەوەی ئیــدەی  ــە ڕوونکردن ــری داوە ب زیات
ووشــیاری  لــە  نێونەتــەوە  کۆمۆنیزمــی 
و  چــاپ  ســاڵ  دوو  تــا  دا  پرۆلیتاریــا 
بــاو کردنــەوەی “ئاوانتــی!” و هەرچــی 
نووســەرانی کردویانــە. بەڵگــە نەویســتە 
کــە ئــەم هەڵبژاردنــە بەتایبەتــی پاڕلمــان 
و تــەواوی ناوەنــدە بۆڕژوازیەکانــی تــر لــە 
زەینــی خەڵکــدا دەکاتــە دەرەوە، و بەڵگــە 
سیســتەمێکی  ئــەوان  کــە  نەویســتە 
دروســت  جیــاواز  تــەواوەن  هەڵبژاردنــی 
تیایــدا  کــە  سیســتەمێک  دەکــەن، 
تــازەی  ئیدیاڵــی  و  خەڵــک  خواســتی 
ــە  ــێ و ل ــەری وەدی دێن ــازادی و بەراب ئ
پشــتیوانەیەکی پڕاوپــڕ بەهرەمەنــد دەبێ، 
ــەوە  ــە ڕووی مێژووی سیســتەمێک کــە ل
بەرامبەرکێــی  ئــەم الو ئەوالیــە و  بــێ 

ناکــرێ. لەگەڵــدا 

نیســتخ مۆ بیکۆ حیز کە یە یە هۆ و بە ر هە
نابوێ ۆیلەبەشــداریکردنلەهەڵبژاردندا
ئــەم  رێ. چونکــوو حیــزب ئەزموونــی 
هەڵبژاردنــەی لــە ئەوپــەڕی کاریگــەری 
دەوێ.  خۆیــدا  فێرکاریانــەی  هێــزی  و 
تەنیــا  کۆمۆنیســت  حیزبــی  چونکــوو 
حیزبــی پێشــڕەوی پرۆلیتاریــا نیــە. بەڵکو 

ــی جەمــاوەری بەرینــی خەڵکیشــە.  حیزب
دواکەوتــوو  و  ئاگاتریــن  بــێ  تەنانــەت 
حیزبــی  بەشەکانیشــی.  ڕاگیراوتریــن 
کۆمۆنیســت دەیهــەوێ کــە بــە قوڵتریــن 
توێیەکانــی وەهــم و خەیاڵــی سۆســیال 
وەهمــە  ئــەو  و  بــگا  دیموکراتــەکان 
هــەر  هەڵبــژاردن،  ئایــا  بــەرێ.  لەنــاو 
بــەو جــۆرەی کــە ئــازادی و بەرابــەری 
دەدا،  پیشــانی  دیموکراتــەکان  بــۆرژوا 
چینــی  بــە  نوێنــەر  یــەک  تەنانــەت 
کرێــکار دەدا یــان بــۆی بــە ڕەوا دەبینــێ؟ 
ئەگــەر ئــەوە ڕوو بــدا هــەر ئــەو تاکــە 
کەســە دەبێتــە نوێنــەری تــەواوی چینــی 
بــەش مەینــەت. تــەواوی چینــی کرێــکار 
گوێبیســتی دەنگــی دەبــن. خرۆشــێک 
بڕیــاری  بــە  نوێنــەرە،  تاکــە  ئــەو  کــە 
دەکاتــەوە  بــەرزی  پرۆلیتاریــا،  حیزبــی 
لــە الیــەن هەمــوو چینەکــەوە وەردەگیــرێ 
و دەبێتــە کــردار. ئــەم هەلومەرجــە بــە 
شــێوەیەکی حاشــا هەڵنەگــر دەبێتــە هــۆی 
هەڵبژاردنــی  ناوەنــدی  بوونــی  دروســت 
تــازە. ناوەنــد گەلێــک کــە لــە بەرامبــەر 
ــدا ڕادەوەســتن و دەبنــە جــێ  ــە پاڕلەمان ب
گــرەوەی: هیــچ توێژێــک لــە خەڵکیــش 
ــۆ پاڕلەمــان هەڵناکێشــن و  ــاخ و داخ ب ئ
شــەڕی بــۆ ناکــەن. ڕەوتــی ڕاســتەقینەی 
ئــەم بابەتــە ئێســتا لــە ڕووســیادا ڕوودەدا. 
بۆچــی  کــە  پێکــراوە  درک  تــەواوەن 
دەوڵەتــی شــۆڕەوی، دوای تەنیــا چەنــد 
دەبــێ  نوامبــر،  شۆڕشــی  لــە  مانــگ 
شــۆڕای یاســای بنەڕەتــی پێــک بێنــێ. 
نەهاتبــا،  پێــک  شــۆڕایە  ئــەم  ئەگــەر 
ئــەوا بەشــێكی زۆر لــە چیــن و توێــژەکان 
دەمانــەوە.  پاڕلەمانتاریــزم  پارێــزەری 
هەڵوەشــاندنەوەی  ئەوەشــدا  لەگــەڵ 
پاڕلەمــان نەبــووە هــۆی هیــچ نیگەرانــی 
تەنانــەت  ئەمــڕۆ  شۆڕشــێک.  یاخــود 
بــۆ دواکەوتــوو ڕاگیراوتریــن بەشــەکانی 
جوتیارانیــش )لــە ڕووســیا( ڕوون بۆتــەوە 
کــە ئەگــەر شــۆڕای یاســای بنەڕەتــی بە 
ــەکان  ــردراوی حیزب ــی لیســتی هەڵبژێ پێ
تایبەتــی  جێــگای  کــە  هاتبــا  پێــک 
خۆیــان لــە دەســت داوە، ئــەم ناوەنــدە چیتــر 
نەدەبــووە  نەدەبــوو–  خەڵــک  نوێنــەری 
تــەواوی  بەرژەوەندیەکانــی  نوێنــەری 
دەیانهەویســت  بۆلشــویکەکان  خەڵــک. 
ئــەم ئەزموونــە بــە ئــاکام بــگا. ئــەوان 
دەیانهەویســت کــە ووشــیاری خەڵــک بــە 
پێــی نمونەیەکــی ماتریالیســتی شــکڵ 
نەیاندەویســت  ئــەوان  بگــرێ.  شــێوە  و 
کــە لــە نێــو جەمــاوەردا هیــچ وەهمێکــی 

نــاڕوون یــان تاســەیەک بمێنێتــەوە.

وەرن تاکــوو ئــەم گریمانەیــەی شــۆڕش 
جەمــاوەر  ڕاپەڕینــی  کــە  لەخۆگریــن 
و  دەپێچێتــەوە  داهاتــوو  پاڕلەمانــی 
لەجێیــدا کۆنگــرەی نوێنەرانــی کرێکاران 

دەکا. بەرپــا  جوتیــاران  و 

تۆڕتــای  فیلیپــۆ  تەنانــەت  بەدڵنیایــەوە 
کــە  لێبــدا  ئــەوە  الفــی  ناتوانــێ  ش 
و  “شــار“ە  بۆرژوایــی  دیموکراســی 

“قەبیلە“ەیــە… شــۆڕەوی 

ئــەم بابەتــە لــە الیــەن گرامشــی یــەوە 
ــە  ــوێ” ل ــەی “نەزمــی ن ــە نام ــە حەوت ل
ــی ١٩٢١ دا چــاپ  ــەرواری ٢١ ئاوریل ب

باوکراوەتــەوە. و 

***
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لە دایک بوونی چاڕلی چاپڵین: پێداچوونەوەی “دیکتاتۆری گەورە”
وەرگێڕان لە فارسیوە: هیوا ئەمانی

 
ســەد  ئاوریــل،   ١٦ پێشــوو،  مانگــی 
لــە  ســاڵڕۆژی  ســێیەمین  و  ســی  و 
دایــک بوونــی یەکێــک لــە گەورەتریــن 
ســەردەم،  مێــژووی  ئەکترەکانــی 
چاڕلــی چاپڵیــن بــوو. ژیانــی پیشــەیی 
چاپڵیــن زیاتــر لــە ٧٥ ســاڵ دەگرێتــەوە 
لــە  مناڵیــەوە  ســەردەمی  لــە  کــە 
ســەردەمی ویکتۆریــا تــا کۆتایەکانــی 

دەیەی١٩٧٠یــە.

ســینەمای  ســەردەمی  لــە  چاپڵیــن 
ســینەمای  بێدەنگەوەتاکــوو 
کەســایەتی  کۆمەڵیــک  دەنگــدار، 
“گــەڕۆڵ  وەکــوو  نەکــراوی  لەبیــر 
)ولگــرد(”ی خوڵقانــد کــە کاریگــەری 
ــان بەســەر ســینەمای ئەمــڕۆە  بەرچاوی
ــڕ  ــەم ســەردەمە پ ــە. وا وێدەچــی ل هەی
ئــاژاوە سیاســیەی ئێســتا دا، گرینگــی 
پێداچوونــە  بــە  چاپڵیــن  بــە  پێــدان 
کاریگەرتریــن  لــە  یەکێــک  بــە 
ئەمڕۆکانــەش  کــە  بەرهەمەکانــی 
بابەتێتــی  ئاشــکرا  شــێوەیەکی  بــە 
هەیــە، گونجــاوە. دیکتاتــۆری گــەورە، 
بــە  گاڵتــە  تیایــدا  کــە  فیلمێکــە 
ئادۆڵــف هیتلێــر دەکــرێ، کاتێــک کــە 
٨٢ ســاڵ لەوەپێــش چــووە ســەر پــەردەی 
بــوو.  بەهێــز  بەرهەمێکــی  ســینەما، 
ســاڵی  لــە  ئەمڕۆکانــەش،  بەداخــەوە 
مرۆڤایەتــی  کۆمەڵــگای   ،٢٠٢٢
بەدەســت کێشــە گەلێکــەوە دەناڵێنــێ 
ئێمــە  دەیهەویســت  فیلمــە  ئــەو  کــە 

ببیــن. فێــر  لێــوە  وانــەی 

درامێکــی  گــەورە  دیکتاتــۆری 
دەرهێنــەری،  نووســین،  لــە  کۆمێدیــە 
چاڕڵــی  ڕۆڵگێڕانــی  و  ئامادەکــردن 
یەکەمیــن  فیلمــە  ئــەم  چاپڵیــن. 
چاپڵینــە.  کامڵــی  و  درێــژ  فیلمــی 
بــە  ســەبارەت  فیلمەکــە  چیرۆکــی 
ســەربازێکی یەهودیــە کــە لــە جەنگــی 
هێزەکانــی  بــۆ  دا  یەکــەم  جیهانــی 
ناوەنــد )ئیمپراتــوری ئاڵمــان، ئوتریــش-
عوســمانی  ئیمپراتــوری  مەجارســتان، 
دەکا  شــەڕ  بوڵغارســتان(  پاشــای  و 
وبرینــدار دەبــێ و دواتــر تووشــی لەبیــر 

دەبــێ. چوونــەوە 

لــە  ســاڵ  بیســت  مــاوەی  بــۆ  ئــەو 
نازانــێ  و  دەمێنێتــەوە  نەخوشــخانە 
کــە دوای تــەواو بوونــی شــەڕ، لــەو 
دەکــرد،  بــۆ  شــەڕی  کــە  الیەنــەی 
ژێــڕ  لــە  فاشیســتی  ڕژیمێکــی 
ڕێبەرایەتــی ئادنویــد هاینــکڵ )هــەر 
بــە ڕۆڵگێڕانــی چاپڵیــن( دەســەاڵتی 
کۆنــە  ئــەم  گرتــووە.  بەدەســتەوە 
ســەربازە هــەوڵ دەدا کــە لــە واڵتــی 
ئاســایی  ژیانــی  “تۆماینیــا”  خــۆی 
ــە شــوێنی  ــێك ل خــۆی وەکــوو سەرتاش
دەســت  پێشــووی  نیشــتەجێبوونی 
پێبکاتــەوە، بــەاڵم بــە زەبــر و زەنــگ 
پێــی ڕادەگەیەنــن کــە هەرکەســێک 
کــە ئاریایــی )نیــژادی تــەواوەن ســپی( 
نەبــێ، شــارۆمەندی دەرەجــەدوون، کــە 
فاشیســتی  ڕژیمــی  ســەردەمی  لــە 
تــازەدا مافگەلێکــی کەمیــان هەیــە، 

نیــە. مافیشــیان  هــەر  بگــرە 

ئــەم فیلمــە زۆر ڕاشــکاوانە ئادۆڵــف 
هیتلێــر و حیزبــی نازیکــە لەســاڵەکانی 
١٩٣٠ و ١٩٤٠ لــە ئاڵمــان دەســەالتیان 
ــەر  ــج. ب ــە ئامان ــوو، دەکات بەدەســتەوە ب
 Youــە فیلــم گەلێکــی وەک لەمــە ل
Nazty Spy  دروســتکراوی تێری 
ســتۆگێس و لــە فیلمێکــی ئاڵمانیــدا 
 The Testament نــاوی  بــە 
of Dr. Mabuseدروســتکراوی 
باســی  هەندێــک  النــگ.  فریتــز 
بــەو  بــەاڵم  هەبــوو،  تیــدا  هیتلێریــان 
چاپڵــی  درێــژی  فیلمــی  حاڵەشــەوە 
لــە ســینەماکانی ئامریــکا و هەمــوو 

نایــەوە. جیهــان هەڵایەکــی زۆری 

ــە  ــن ب ــە چاپڵی ــەردەمەدا لەوانەی ــەو س ل
ناســراوەکانی  ئەســتێرە  لــە  یەکێــک 
ســینەما لــە هەمــوو جیهــان دابندرایــە، 
زۆری  پارەیەکــی  و  بــوو  بەهێــز  زۆر 
خۆشــی بــۆ دروســت کردنــی ئــەو فیلمە 
تێگەیشــتن  بــۆ  بــەاڵم  کــرد.  خــەرج 
گــەورە،  دیکتاتــۆری  گرینگــی  لــە 
پیاوێــک  ناســینی کار و سیاســەتی 
کــە خوڵقێنــەری بــوو زۆر گرینگــە.

چاپڵیــن پیاوێــک بــوو کــە ســەردەمی 
منداڵــی پــڕ بــوو لە هــەژاری و خەبات. 
ئــەو کــە تەنیــا هەشــت ســاڵ تەمەنــی 
بــوو هاتووچــۆی ماڵەکانــی لەندەنــی 

دەکــرد.  شــاگردی  ماڵــە  و  دەکــرد 
کارگاکان شــوێنێک بــوون کــە ئــەو 
بەڕێوەبردنــی  توانایــی  کەســانەی 
ژیانــی خۆیــان نەبــوو دەنێردرانــە ئــەوێ 
قورســی  بــاری  ژێــر  لــە  لــەوێ  و 
دەکــرد.  ژیانیــان  و  کار  ســەرکووتدا 
ــازەالو  ــە ســەردەمێکدا کــە ت ــن ل چاپڵی
و  شــانۆ  دنیــای  نــاو  چــووە  بــوو، 
بازەرگانــی شــانۆوە. ئەمــە وای کــرد 
کــە دواتــر ژیانــی ڕووبکاتــە ناوبانــگ، 

ســەروەت و دواتــر هەنگامــە.

چاپڵیــن لــە ســەرەتاکانی بەناوبانــگ 
بوونــی خــۆی لــە ســینەما، کەســایەتی 
بەناوبانگــی گەڕۆڵــی دروســت کــرد 
کەســایەتیە  ئــەم  پێــدا.  گەشــەی  و 
وێنــای کەســێکی کرێــکار بــوو کــە 
هەوڵــی دەدا بــە شــێوەیەک” خەونــی 
وەدەســت  وەدینەهاتــوو  ئامریکایــی” 
بێنــێ. گــەڕۆڵ، پیاوێکــی فەقیــر و 
کرێــکار بــوو کــە زۆر جــار لەگــەڵ 
بــەدوای  کــە  دەســەاڵت  خاوەنانــی 
ســەرکووت و زەبــر و زەنگــی خەڵکانــی 
فقیــر و هــەژارەوە بــوون، دەســتەو یەخــە 

دەبــوو.

بەرچاوتریــن  لەوانەیــە  بابەتــە  ئــەم 
بێدەنگــی  بابەتــی فیلمــی کۆمێــدی 
“ســەردەمی تــازە” بــێ کــە لەســاڵی 
لــە  هێنــاوە.  بەرهەمــی   ١٩٣٦
تازە”داکەســایەتی  “ســەردەمی 
کرێکارێکــی  چاپڵیــن  گەڕۆڵــی 
بەرهــەم  خەتــی  لــە  کــە  کارخانەیــە 
ناتوانــێ  و  دەکا  کار  هێنانــدا 
لەســەردەمی  کــە  ئــەو  بحەســێتەوە. 
داتەپینــی گــەورەدا ژیــان بەســەر دەبــا، 
لــە  کار  بەردەوامــی  دڵەتەپــەی  لــە 
کارخانەیــەک کــە کاتــی حەســانەوەی 
ــر فشــارێکی  ــە ژێ یەکجــار کەمــە و ل
یەکجــار قورســی بەردەوامــی کاردایــە، 
ــک  ــی دا تووشــی داڕوخانێ ــە کۆتای ل
بێــکار  هــۆی  دەبێتــە  کــە  دەبــێ 
بوونــی. بــەم هۆیــەوە هــەوڵ دەدا کــە 
کاری  ڕێــگای  لــە  خــۆی  ڕێــگای 
و  خۆپیشــاندان  تەنانــەت  جیــاواز، 
بدۆزێتــەوە. کرێکاریــەوە  مانگرتنــی 
ــێ،  ــان ناب ــە هەمــووی ئاکامێکی ئەمان
بــەاڵم ئــەو بــە داهاتوویەکــی نادڵنیــاوە 
ــژە  ــەاڵم ئومێدبەخشــەوە هێشــتاش درێ ب

بــە خەبــات دەدا. ئــەم فیلمــە بەشــێک 
بــوو لــە ژیــان و چاپڵیــن باســی لــە 
کرێــکاران  گــەورەی  نەهامەتیەکــی 
دەکــرد کــە لــە ســەرەتاکانی ســەدەی 
بیســتەم دا هێــزی کاریــان لــە الیــەن 
سیســتەمی ســەرمایەداری پیشەســازی 
دەچەوســێندرێتەوە. گەشــە  لــە  ڕوو 

کەواتــە جێــی سەرســوڕمان نیــە کــە 
مەیلــی  و  بەردەوامــی  ناوبانگــی 
نیشــانی  کردبــووە  ئــەوی  چــەپ، 
لــە  کەســانێك  هێرشــی  نوکــی 
ئامریــکا کــە برەویــان بــە دروشــمە دژە 
کۆمۆنیســتی و دژە چەپــەکان دەدا. 
دیکتاتــۆری گــەورە، ڕەخنــەی چاپڵیــن 
لــە چەوســاندنەوە و زوڵمــی گەیانــدە 

جیهانــی. ئاســتی 

ــە ئاشــکرا  کەســایەتی هاینــکڵ زۆر ب
دروســتکراوێکە لــە ئادۆڵــف هیتلێــر. 
فیلمەکــە  کەســایەتیەکانی  باقــی 
پلــە  ئەفســەرە  لــە  نمونەگەلێکــن 
هیتلێــر.  ڕژیمەکــەی  بەرزەکانــی 
ــای  ــی وێن ــۆ ناپالۆن ــایەتی بێنزین کەس
ئیتالیایــی  فاشیســتی  دیکتاتــۆری 
ــەو  ــەواوی ئ ــە ت بێنیتــۆ مۆســۆلۆنیە. ل
فیلمــە کۆمێدیــەدا کارگەلێکــی زۆر 
هەیــە،  بوونیــان  خــراپ  و  گەمژانــە 
ــزی ڕاســتەقینەی فیلمەکــە  ــەاڵم تەن ب
لــە پێکەنینــاوی بوونــی فاشــیزم و زوڵــم 
دایــە. دیکتاتــۆری گــەورە تەنزێکــی 
ــە بــێ ئــەوەی  کامــڵ بەرهــەم دێنــی ب
پیاوانێکــی  کــە  مەترســیەی  ئــەو 
وەکــوو هاینــکڵ بــۆ جیهانــی بەدیــاری 

دێنــن بچــووک نیشــان بــدا.

یەهودیەکانــی تۆماینــا وێنــەی مــەڕی 
ناتوانــن  و  ســەرۆک  بــۆ  قوربانیــن 
بــەردەوام  ســەرچاوەی  و  خــۆراک 
بەرهــەم بێنــن. تەمــاع و قیــن و تــوڕەی 
کەســایەتی  دازاڵــە.  بەســەرهاینکڵ 
)گــەڕۆڵ(  چاپڵیــن  سەرتاشــی 
کــە  ڕۆژانەیــە  مرۆڤێکــی  وێنــەی 
هــەوڵ دەدا ئــەو دنیایــەی کــە لێــی 
دەرکــراوە، مانــا بکاتــەوە. ئــەو لەگــەڵ 
دەبــێ  بــەرەوڕوو  کەســایەتیگەلێک  
بــۆ  هــەوڵ  خۆیــان  شــێوەی  بــە  کــە 

دەدەن. بەرخــودان 

ئــەم جــۆرە هێــزە دەرونیــە لەالیــەن هانــاوە 
)بــە ڕۆلگێڕانــی پائۆلێــت ئەکتــەری 
هانــا  دەدرێ.  نەمایــش  یەهــودی(، 
ــە  ــە کــە ب ڕوحیەیەکــی ئاگرینــی هەی
لــە  فاشیســتەکان  فیزیکــی  شــێوەی 
کۆاڵنــە یەهودیــەکان، جێگایــەک کــە 
ئــەو لــە نزیــک ســەرتاش دەژی، وەترس 
ــەو  ــدا، کەســایەتی ئ ــە رواڵەت ــێ. ل دێن
دەکــرێ زۆر ســاکار وەکــوو کەســێک 
کــە حــەز لــە ســەرتاش دەکا ببینــدرێ. 
ئــەو  زیاتــرە.  لــەوە  زۆر  ئــەو  بــەاڵم 
لــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  کــە  ژنێکــە 
بــەاڵم  دەبــا  بەســەر  ژیــان  هەژاریــدا 
خــۆی خۆشــبەخت دەبینــێ چونکــوو 
هێشــتاش  دراوســێکانیەوە  هــۆی  بــە 
بــە  خەبــات  هەیــە،  ویســتی خەباتــی 
دژی زوڵــم و نابەرابەریــەک کــە خــۆی 

بــە چــاو دەیبینــێ.

کاریگــەرە،  زۆر  کۆتایــی  پانێڵــی 
کاتێــک ســەرتاش خەریکــی وتاربێژیــە 
-وتارێــک کــە ئێســتاکە بــە یەکێــک 
لــە بەناوبانگتریــن وتارەکانــی مێــژووی 
زۆرتریــن  دادەنــدرێ-  ســینەما 
دادەنــێ،  هانــا  لەســەر  کاریگــەری 
ــان  ــەوەی جیه ــەو لەگــەڵ ئ چونکــوو ئ
ســەیری  بــەاڵم  بــووە  شــەڕ  تووشــی 
ئاســمان دەکا. و هیــوادارە بــەوەی کــە 

بیــکا. دەتوانــێ 

بەهێــزە.  کۆتایــی  وتارێکــی  چ  و 
جێــی  لــە  هەڵــە  بــە  کــە  ســەرتاش 
بــە  ناچــار  دادەنــدرێ،  هینــکڵ 
وتاربێــژی دەبــێ. کاتێــک کــە ئــەو 
رادەوەســتێ،  میکرۆفــۆن  لەبەرامبــەر 
نەرمەکــەی  هەمیشــە  کەســایەتیە 
دەنگــی خــۆی دەدۆزێتــەوە و جەمــاوەر 
بــێ  وتارەکــە  تــەواوی  کۆدەکاتــەوە. 
وێنەیــە، بــەاڵم هەندێــک قســەی لەبیــر 
نەکــراوی تێدایــە کــە بەســتە بــە کاتــی 
پێشــکەش کردنیــان زۆرتــر لەبەرچــاون، 
یارمەتــی  دەمهــەوێ  “مــن  وەکــوو 
ئەوانــەی  یەهــودی،  بــدەم.  هەمــووان 
یەهــودی نیــن، ڕەش پێســتەکان، ســپی 
دەمانــەوێ  هەموومــان  پێســتەکان، 
ئــاگادار  بدەیــن.”  یارمەتــی یەکــدی 
ســینەمایی  فیلمێکــی  ئــەم  بــن، 
١٩٤٠دا  دەیــەی  لــە  کــە  گرینگــە 
دژە  ســەردەمێکی  کــراوە،  دروســت 

یەهودیــەت بێــداد دەکا  و جیــم کــرۆ 
لــە ئامریــکا ســامەت و بــێ کێشــە 

ژیــان بەســەر دەبــا.

کــە  نیــە  سەرســوڕمان  جێــگای 
ســەرۆکی  هــوور،  ئێــدگار  جــی. 
بەڕێوەبەرایەتــی لێکۆڵینــەوەی فێــدراڵ 
ــە ناوەڕاســتەکانی  ــای( ل ــی ئ ــف ب )ئێ
بــە  چاپڵیــن  چارلــی   ١٩٤٠ دەیــەی 
ئاشــکرا لــە لیســتی ڕەشــی داواکــراوان 
لــەوە  بــاس  ڕاپۆڕتــەکان  دادەنــێ. 
ــای چاپڵینــی  ــی ئ دەکــەن کــە ئێــف ب
ناودێــر  ســاڵۆنی”  “بۆلشــویکی  بــە 
کــە  بــەوەی  باوەڕمەنــدە  و  کــردووە 
کۆمۆنیســتەکانە.  هــەواداری  ئــەو 
ــاب و باپیرانــی  ــە بنەچەکــی ب هــوور ل
کەڵکــی  چاپڵیــن  دژی  چاپڵینبــە 
وەرگــرت تاکــوو کەمپەینێکــی گشــتی 
بــۆ ناوزڕاندنــی پیشــەیی و کەســێتی 
چاپڵیــن وەڕێ بخــا. چاپڵیــن بــە هــۆی 
دروســت کردنــی تۆمەتــی هەڵبەســتراوە 
ــوارد.  ــۆ ئامریــکا خــۆی ب ــە چــوون ب ل
بــاو  بەیاننامەیەکــی  دواتــر  ئــەو 
کــردەوە و ئەوگروپــە دواکەوتووانــەی 
ناســالم  مەحکــوم کــرد کــە کەشــی 
ــانی  ــەوەی کەس ــۆ ئ ــەن ب ــت دەک دروس
ئازادیخــواز تووشــی ئــازار و ئەزیــەت 

ــن. ب

چاپڵیــن هــەر بــەو هۆیــەوە لــە گەڕانــەوە 
باقــی  و  بــوارد  خــۆی  ئامریــکا  بــۆ 
ــا  ــە ســوئیس ژی ــی ل ــی تەمەن ڕۆژەکان
و هــەر لەوێــش درێــژەی بــە دروســت 
کردنــی فیلــم دا. کاتــی زۆر ویســت 
تاکــوو ئاڵوگــۆڕی سیاســی پێــش بــێ 
لــە  بــۆ جارێکیتــر  و کاری چاپڵیــن 
جەماوەریــدا  ئاســتێکی  لــە  ئامریــکا 
ڕێــزی لــێ بگیــرێ. لــە ســاڵی ٢٠٢٢ 
دا، کۆمەڵــگای ئێمــە پێویســتی زۆری 
بــەو دەرســانە هەیــە کــە چاپڵیــن لــە 
کارەکانــی دا بــە تایبــەت دیکتاتــۆری 
ئێمــەی  فێــری  دەیهەویســت  گــەورە 

ــکا. ب

***

“گیرۆدەیی” نەخۆشییەکی درێژخایەن و جیهانی!
د. کامران ئەمین ئاوە

 

گیرۆدەیــی مێژوویەکــی بــه درێژایــی 
لەکاتــی  هەیــە.  ســاڵ  هــەزاران 
یەکــەم  بەرهەم هاتنــی  و  ســەرهەڵدان 
کەیف خۆشــکەر،  نەشــئەکەر،  مــاددە 
وەکــو  سەرخۆشــکەرەکان  و  مەســت 
مــروڤ  هتــد  و  تریــاک  ئەلکــۆڵ، 
ئاکامــە  ڕووبــەڕووی  کۆمەڵگــە  و 
ئــەم  بەکارهێنانــی  نەرینییەکانــی 
ماددانــه لــە زۆربــەی بوارەکانــی ژیانــی 
بنەماڵەیــی، ئابــووری، تەندروســتی و 
ــە درێژایــی  ــەوە. ل کۆمەاڵیەتــی بوونەت
ســااڵنێکی زۆر لــه ســەدەی ڕابــردوو، 
بــواری  لێکۆڵینەرانــی  و  زانایــان 
بــه  خووپێ گرتووەکانیــان  گیرۆدەیــی، 
کەســانێکی چــەوت، بێ ئیــرادە و الدەر 
لــە ژیانــی ئاســایی کۆمەڵگــە پێناســە 
ئەوانیــان  هۆیــه  بــە م  هــەر  و،  دەکــرد 
و  هەڵســوکەوت  و  ســزادان  شــایانی 
جوواڵنــەوەی ســەخت و توندوتیژانــەی 

دەزانــێ. کۆمەڵگــە  و  یاســا 

ئەمڕۆکــه به  پێــی ڕەوتــی گەشەســەندن 
پزیشــکی،  زانســتی  پێشــکەوتنی  و 
کۆمەڵناســی،  و  ڕەوان ناســی 
ــه هــۆی  ــدار ب ــی پێوەندی گرێ کوێرەکان
گیرۆدەیــی ڕوون بوونەتــەوە و، دیــاردەی 
نەخۆشــییەکی  وەکــوو  خووگرتــن 
درێژخایەنی پزیشــکی پێناســە دەکرێ. 
ــانه پێویســتییان  ــەم نەخۆش ــه، ئ ــەم پێی ب
و  ناوەنــد  هاوکاریــی  و  دەرمــان  بــه 
دەوڵەتــی،  جۆراوجۆرەکانــی  بنکــە 
هەیــه.  پزیشــکی  و  کۆمەاڵیەتــی 
لــەم بابەتــەدا هــەوڵ دەدرێ ئاوڕێــک 
نەخۆشــیی  پەرســەندنی  ڕادەی  لــه 
گیرۆدەیــی لــە ئاســتی جیهــان، ئێــران 

بدرێتــەوە. کوردســتان  و 

 

 سەردێری بابەتەکان بریتین لە:

١. گیرۆدەیی به نیکۆتین

٢. گیرۆدەیی به ئەلکۆڵ

٣. گیرۆدەیی به ماددە هۆشبەرەکان

 

١.  گیرۆدەیی به نیکۆتین

و  خووپێگــر  ماددەیەکــی  نیکۆتیــن 
ســەرەکییەکانی  هۆیــه  لــە  یەکێــک 
نەخۆشــیی دڵ و ڕەگەکان، هەناســەیی 
و پتــر لــە ٢٠ چەشــن یــان ژێرچەشــنی 
هــۆی  دووهەمیــن  و،  شــێرپەنجەکان 
مــردن لــە تــەواوی جیهانــه. لــە ئاســتی 
جیهانــدا نزیکــەی ١/١ میلیــارد کــەس 
ــه  جگــەرە دەکێشــن و هــەر ســاڵ پتــر ل
٨ میلیــۆن کــەس بــەم هۆیــه و ١/٢ 
ــر  ــش له ژێ ــۆن کەســی جگەرەنەکێ میلی
کاریگەریــی دووکەڵــی جگــەرە گیانــی 

خۆیــان لەدەســت دەدەن.

جیهــان  مندااڵنــی  نیــوەی  نزیکــەی 
هــەوای ئالــوودە بــه تەماکــۆ هەڵدەمــژن 
لــەو  و هــەر ســاڵ ٦٥ هــەزار کــەس 
کاریگەریــی  هــۆی  بــه  مندااڵنــه 
خۆیــان  گیانــی  تەماکــۆ  دوکەڵــی 
لــە  جگەرەکێشــان  دەدەن.  لەدەســت 
واڵتانــی لەحاڵــی گەشەســەندندا بــاوە 
ــی  ــە حاڵ ــەردەوام ل ــە چەشــنێکی ب و، ب
ســەتا  لــە  چیــن  لــە  پەرەســەندن دایه. 
ســاڵ   ٢٥ ســەرەوەی  پیاوانــی  ٧٠ی 
ڕادەی  بەرزتریــن  و  دەکێشــن  جگــەرە 
لــه و  جگەرە کێشــان  هــۆی  بــه  مــردن 
داهاتیــان  کــه  دەبینــدرێ  واڵتانــە 
ئــەم  مامناوەنجییــه.  یاخــود  کــەم 
و  دەســتێوەردان  شــوێنی  واڵتانــه 
دیتنــەوەی بــازاری کڕیــن و فرۆشــی 

تەماکــۆن.  بەرهەمەکانــی 

لــه ویایەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا 
هەرســاڵ پتــر لــە ٤٨٠ هــەزار کــەس 
بــه هــۆی جگەرە کێشــان و ٤١ هــەزار 
کــەس بــه هــۆی کاریگەریی دووکەڵی 
جگــەرە گیانــی خۆیــان لەدەســت دەدەن. 
ئــەم ڕێژەیــە بەرامبــەر بــه یــەک لــە 
یاخــود  ســاڵ  لــه  مردنــەکان  پێنجــی 
لــە  ڕۆژێک دایــه.  لــە  مــردن   ١٣٠٠
ئاڵمــان کێشــانی تەماکــۆ هــۆی لــە 
ســەتا ٢٠ی ڕێــژەی مردنــه و، ســااڵنه 
خــۆی  گیانــی  هەزارکــەس   ١٤٠
بەهــۆی نەخۆشــییه کانی پێوەندیــدار بــه 

جگــەرە لەدەســت دەدەن.

 جگەرەکێــش لەژێــر کاریگەریــی بــە 
النی کــەم ٥٠ مــاددەی شــێرپەنجەزایه. 
جگەرەکێشــان مەترســیی ســەرهەڵدان و 
پەرەســەندنی نەخۆشــییه عفوونییەکانی 
دەزگای هەناســەیی وەکــو ئەنفلۆنــزا، 
ســیل،  و  پنێومۆکــۆکال  پنێومۆنــی 
و  دڵ  نەخۆشــییەکانی  هەروەهــا 

ڕەگــەکان بــەرز دەکاتــەوە. 

مامناوەنــدی ئــەو ســااڵنەی لــە تەمەنی 
ــه پێــی کێشــانی  ــاو و ژن ب ئاســایی پی
ــز ١٣/٢  ــه ڕی تەماکــۆ کــەم دەبێتــەوە ب

و ١٤/٥ـ ســاڵە. 

لــه  دەس هەڵگرتــن  و  نەکێشــان 
تەمەنەکانــدا  تــەواوی  لــە  تەماکــۆ 
ــه هــۆی  بەقازانجــه و، دەســبەجێ دەبێت
ــۆی  ــه ه ــردن ب ــی مەترســیی م دابەزین
ڕەگــەکان.  و  دڵ  نەخۆشــییه  کانی 
ئەگــەری  جگەرەکێشــان  وەالنانــی 

دەبێتــه  و  دەکا  کــەم  خوێــن  مەینــی 
هــۆی باشــتربوونی ڕەوتــی گەیاندنــی 
لــەش،  ئەندامەکانــی  بــه  ئوکســیژن 
ڕێخۆشــکەرەکانی  هۆیــه  هەروەهــا 
ڕەوتــی ناڕێک لێدانــی دڵ دادەبەزێنــێ. 
لــه نێــوان ئــەو کەســانەی جگەرەیــان وەال 
نــاوە، ڕادەی دابەزینــی مەترســیی مردن 
بــە بــەراوەرد لەگــەڵ ئەوانــەی درێــژە بــه 
دەســتبه جێ  دەدەن،  جگــەرە  کێشــانی 
پــێ  دەســت  تەماکــۆ  وەالنانــی  پــاش 
دەکا و لــەم کەســانەدا ١٠ هەتــا ١٥ 
ــی  ــا مەترســی مردن ــێ ت ــاڵ دەخایەن س
پێوەندیــدار بــه تــەواوی هۆیــەکان، بــه 
ئاســتی ئــەو کەســانەی بــگا کــه قــەت 

نەکێشــاوە. جگەرەیــان 

  لــە ئێــران هــەر ســاڵ ٦٠ هــەزار کــەس 
بــه هــۆی جگەرەکێشــان گیانــی خۆیــان 
لەدەســت دەدەن. بەپێــی ئامــارەکان لــە 
ســەتا ١١ هەتــا ١٢ی خەڵکــی ئێــران 
جگــەرە دەکێشــن. بەپێــی گوتەکانــی 
ڕەزا مەســجدی،  دوکتــۆر محەممــەد 
بەربەرەکانــی  یەکیەتیــی  ســەرۆکی  
تەماکــۆ،  بە کارهێنانــی  لەگــەڵ 
لــەم  دوخانیــات  کێشــانی  تەمەنــی 
واڵتــه گەیشــتۆته ١٢ ســاڵ. نزیــک 
پیــاوان  لەســەدی   ٢٢ هەتــا   ٢٠ بــه 
جگەرەکێشــن و ئــەم ڕادەیــە لــە نێــوان 

ژنانــدا کەمتــر لــه ســەتا ٣یــه.

وەزارتی”صمــت”  ئامارەکانــی  بەپێــی 
ــگا، و بازرگانــی(،  )پیشەســازیی، کان
ئێرانییــەکان لــە درێژایــی ســاڵی ١٣٩٨ 
بــه گشــتی ٦٥ میلیــارد و ١١٠ لــق 
جگەرەیــان کێشــاوە، بەپێــی حەشــیمەتی 
مامناوەنــدی  ئێــران،  مێلیۆنــی   ٨٣
هــەر  بــۆ  جگــەرە  ســەرانەی  ڕێــژەی 
ئێرانییــەک ٧٨٤ لقــه. هەڵبــەت ئــەم 
ڕێژەیــە تەنیــا بــۆ کێشــانی جگەرەیــه 
تەماکۆکــەکان  بەرهەمــە  تــەواوی  و 
لــە خۆناگرێتــەوە. بــه پێــی ئامــارەکان، 
ــۆن  ــەزار ت ــران، ١٠ ه ــە ئێ ــاڵ ل ــەر س ه
ــه کار دەهێنــدرێ.  ــان ب تەماکــۆی قلی
“صمــت”  وەزارتــی  ئامارەکانــی 
پیشــان دەدەن لــەو  ٦٥ میلیــارد گلــە 
جگەرەیــەی لــە ســاڵی ١٣٩٨ لــە ئێــران 
ئێــران  لــە  میلیــاردی   ٥٥ کێشــراوە، 
میلیاردەکــەی  و ١٠  هاتــووە  بەرهــەم 

قاچا غــه. هــاوردەی  دیکــە 

  لــە عێــراق لــە چــوار یەکــی خەڵکــی 
ئــەم واڵتــه واتــه ٧/٥ میلیــۆن کــەس 

جگــەرە دەکێشــن و، لەوەدەچــێ بەپێــی 
ســاڵ  هــەر    ٢٠١٦ ســاڵی  ئامــارێ 
نزیکــەی ١ میلیــارد پاکــەت جگــەرە 
لــە هەرێمــی کوردســتان  بکێشــرێ.  
نیــوەی گەنجانــی تەمــەن ١٥ هەتــا ٢٥ 
ســاڵ جگــەرە دەکێشــن. جێــی ســەرنجه، 
لــە  پزیشــکەکان،  ٣٤ی  ســەتا  لــە 
ســەتا ١٨ی ژنــان و ســەتا ٣ی ڕێبــەرە 
بــەردەوام  بــە چەشــنێکی  ئاینییــەکان 
لــە هەرێــم خەریکــی جگەرەکێشــانن، 
هەروەهــا لــه ســەتا ٣٦ی گەنجــان قلیــان 

دەکێشــن. 

نێــوان  لــە  لێکۆڵینەوەیــەک  بەپێــی 
ســلێمانی،  زانســتگای  خوێندکارانــی 
جگــەرە  خوێنــدکاران   ١٠ ســەتا  لــە 
قلیــان  ٢٨یــان  ســەتا  لــە  و  دەکێشــن 

ژنــان(.   ٪١٠ و  پیــاوان   ٪٤٩(

 

٢.  ئەلکۆڵ
ئەلکــۆڵ ســێهەمین هــۆی ســەرەکیی 
مردنــە زووڕەســەکان، پەککەوتوویــی، 
مردنــی  و  ســامەتی  لەدەســتدانی 
لــه  کــەس  میلیــۆن   ٣/٣ ســااڵنەی 
زیانــدەری  خواردنــەوەی  جیهان دایــه. 
ئەلکــۆڵ هــۆی ســەرەکیی ٥/١ واتــه 
٢٠٠ نەخۆشــیی و، زەرەر و زیانــی نێــو 

جیهانییــه. کۆمەڵگــەی 

 ڕێــژەی مــردن بــه هــۆی خواردنــەوەی 
ئەلکــۆڵ زۆرتــر لــه مــردن بــه هــۆی 
نەخۆشــیی ســیل، ئەیــدز و شــەکرەیه.

خواردنــەوەی  جیهانــدا  ئاســتی  لــە 
لــە  ڕیزێــک  هــۆی  ئەلکــۆڵ 
نەخۆشــییەکان، تێکچــوون و شــێوانی 
وەزعییەتــی ڕوحــی، هەروەهــا ڕووداوە 

وێنــه: بــۆ  مەترســییدارەکانه، 

– سیرۆزی جەرگ ٣٢٪

– شــێرپەنجەی دەم و گــەرو- دەمــی 
٪١٩

– شێرپەنجەی سورینجک ٢٩٪

– شێرپەنجەی جەرگ ٢٥٪

– پێکدادانی ماشێن و … ٢٠٪

– کوشتن  ٢٤٪

– خوکوشتن ١١٪

– خوێن بەربوونی مێشک ١٠٪

وەزعییەتــی  “ڕاپۆڕتــی  بەپێــی 
سامەتی”ـــی  و  ئەلکــۆڵ  جیهانیــی 
ــه  ــی ل ڕێکخــراوی تەندروســتیی جیهان
ــارد  ســاڵی ٢٠١٨، نزیکــەی ٢/٣ میلی
کــەس لــه جیهــان ئەڵکــۆل دەخۆنــەوە. 
نیــوەی حەشــیمەتی قــاڕڕەی ئەمریــکا، 
ئورووپا و ڕۆژئاوای ئەقیانووســی ئارام 
ــە چــوار یەکــی  ــەوە. ل مەشــروب دەخۆن
گەنجانــی تەمــەن ١٥ هەتــا ١٩ ســاڵ، 
کــەس  میلیــۆن   ١٥٥ نزیکــەی  واتــه 
ــە  ــەوە دەچــێ ل ــەوە و ل ئەلکــۆڵ دەخۆن
ــاو و  ــدا ٢٣٧ میلیــۆن پی ئاســتی جیهان
٤٦ میلیــۆن ژن تووشــی تێكچــوون و 
نەخۆشــیی پێوەندیــدار بــه ئەلکــۆڵ بــن. 
بەرزتریــن ڕادەی بوونــی ئــەم تێکچــوون 
پیــاوی  و  لەنێــوان ژن  نەخۆشــییانە  و 
ئورووپایــی )بــه ڕیــز ١٤/٨ و ٣/٥٪( 
و قــاڕڕەی ئەمریــکا )بــه ڕیــز ١١/٥ 
و ٥/١٪( دەبینــدرێ. ڕادەی تێکچــوون 
بــه هــۆی خواردنــەوەی ئەلکــۆڵ لــەو 
لەســەرەوەیه،  داهاتیــان  واڵتانــەی 

بەرزتــرە. 

ڕێکخــراوی  لێکدانــەوەی  بەپێــی 
ســەتا  هــۆی  جیهانــی،  تەندروســتی 
بــۆ  نەخۆشــەکان  ســەردانی  ٦ی 
لــە  ســەرەتاییەکان  بەشــی چاودێرییــه 
حاڵەتــی  شــێوانی  لەگــەڵ  پێوەندیــی 
خواردنــەوەی  بەهــۆی  ڕەوانــی 
زیانبــاری ئەلکۆڵــه. لــە بریتانیــا لــە 
ســێ یەکــی نەخۆشــە ســەرپێییەکان لــه 
بەشــی چاودێرییــە ســەرەتاییەکان ئــەو 
ــەوەی  ــه هــۆی خواردن ــانەن کــه ب کەس
ئەلکــۆڵ تووشــی شــێوانی ڕەفتــاری و 

بــوون. ڕووحــی 

 ڕادەی ئەلکۆڵیــزم لــه فەڕانســە زۆرتــر 
لــە ئیتالیایــه. لــه ئالمانیــش ســاڵێ ٧٤ 
هــەزار کــەس بــە هــۆی خواردنــەوەی 
ئامــاری  بەپێــی  دەمــرن.  ئەلکــۆڵ 
ســاڵی ٢٠١٨، نزیکــەی ٦/٧ میلیــۆن 
ئــەم  حەشــیمەتی   ٪١٢.٦( ئاڵمانــی 
واڵتــه( لــە تەمەنــی نێــوان ١٨ هەتــا 
زیانبــار  چەشــنێکی  بــه  ســاڵ   ٦٤
میلیــۆن   ٣ و  دەخۆنــەوە  ئەلکــۆڵ 
تووشــی  تەمەنــەدا  لــەو  ئەڵمانــی 
نەخۆشــی و تێکچوونــی پێوەندیــدار بــه 
ــەرج و  ــن. خ ــەوەی ئەلکــۆڵ دەب خواردن
هزینــەی نەخۆشــییەکانی پێوەندیــدار بــه 
ــە  ــان ل ــۆ کۆمەڵگــەی ئالم ئەلکــۆڵ ب
ــه. ســاڵدا نزیکــەی ٤٠ میلیــارد یۆرۆی

نەخۆشــییەکانی   ٢٠١٦ ســاڵی  لــە 
ئەلکــۆڵ  خواردنــەوەی  بــه  پێوەندیــدار 
لــه  یــان  کەم داهاتــەکان  واڵتــه  لــە 
ناوەنجــی کەمتــر، بــە بــەراوەرد لەگــەڵ 
ئاســتی  لــه  ئــەو واڵتانــەی داهاتیــان 
پڕداهاتــن،  یاخــود  ســەرتر  ناوەنجــی 

بــوو. زۆرتــر 

ڕێکخــراوی  ڕاپۆڕتــی”  به پێــی 
تەندروســتی جیهانــی لــە ســاڵی ٢٠١٨ 

ئێــران لــە نێــوان ١٨٩ واڵتــی جیهانــدا 
دەخۆنــەوە  ئەلکــۆڵ  “بــەردەوام”  کــه 
جێی گرتــووە.  نۆهەمــدا  ڕادەی  لــە 
مامناوەنــدی  ڕاپۆڕتــه  ئــەم  به پێــی 
بێ گــەردی  ئەلکۆڵــی  خواردنــەوەی 
تەمــەن  ســەرەوەی  ئێرانییەکــی  هــەر 
ئەلکــۆڵ  “بــەردەوام  کــه  ســاڵ   ١٥
دەخواتــەوە” لــە ســاڵی ٢٠١٦ نزیکــەی 
ســاڵی ٢٠١٠  لــە  بــووە.  لیتــر   ٢٨/٤
بــوو.  لیتــر   ٢٤/٨ ڕێژەیــە   ئــەم 
به پێــی ئــەم پێــوەرە، تۆنێــس لــە نێــوان 
واڵتانــی دیکــەدا بــێ ڕکابــەر بــووە، 
به کارهێنەرانــی  کــه  ڕادەیــە  ئــەو  تــا 
ئەلکــۆڵ لــەم واڵتــه، لــە ســاڵی ٢٠١٦ 
زایینــی ٣٦/٦ ئەلکۆڵــی بێ گەردیــان 
خواردۆتــەوە. پــاش تۆنێــس، بــه ڕیــز، 
ئەفغانســتان،  مالدیــو،  ســوازیلەند، 
نامیبیــا، باشــووری ئەفریقــا، ئەلجەزایــر 

ئێرانــن.   ســەرەوەی  لــە  تورکیــە  و 

ڕێکخــراوی  ڕاپۆڕتــی  به پێــی 
مامناوەنــدی  جێهانــی،  تەندروســتی 
لەنێــو  ئەلکــۆڵ  خواردنــەوەی 
ئێرانییه کانــی ســەرەوەی ١٥ ســاڵ لــه 
درێژایــی ســاڵی ٢٠١٦، لیترێــک بــووە 
لەگــەڵ  بــەراوەرد  بــە  ڕێژەیــە  ئــەم  و 
تێــدا  ئالوگۆڕێکــی   ٢٠١٠ ســاڵی 
موســڵمانەکان  واڵتــه  لــە  نەکــراوە.  
یەکگرتــووی  ئەماراتــی  وەکــو 
لوبنــان  و  تورکیــە  قەتــەر،  عەرەبــی، 
-یــش ئــەم ڕێژەیــە لــە ســەرەوەی ئێرانــه. 

ڕێکخــراوی  لێکدانــەوەی  به پێــی 
خواردنــەوەی  جیهــان،  تەندروســتی 
ناوچــەی  لــە  ئەلکــۆڵ  ســەرانه ی 
ڕۆژهەاڵتــی مدیترانــه کــه ئێرانیــش لــه 
لیتــرە. دەهەمــی   ٦ دەگرێتــەوە،  خــۆ 

نەتەوەیــی  ناوەنــدی  ســەرۆکی 
زانســتگای  گیــرۆدەی  لێکۆڵینــەوەی 
ــاران ئــەم ڕاپۆڕتــه ی  علــوم پزیشــکی ت
قەبــووڵ نییــه و بــاس لــه ٥ هەتــا ٦ 
میلیــۆن لیتــر ئەلکــۆڵ واتــه ٠.١ لیتــر 
ئەلکۆڵــی بێ گــەرد بــۆ هــەر کەســێکی 

دەکا. باڵــغ 

به پێــی ڕاپۆڕتــی “بەرنامــه و پێــوەری 
ســامەتی  بــواری  چاوەڕوانی کردنــی 
گیرۆدەیــی  و  کۆمەاڵیەتــی  ڕەوانــی 
ئامــاری  دواییــن   ”١٣٩٨ ســاڵی  بــۆ 
پشت ڕاســتکراوی ســتادی بەربەرەکانــی 
لەگــەڵ مــاددە هۆشــبەرەکان لــه ســاڵی 
ــاددە  ــه م ــی ب ١٣٩٠، ئاســتی گیرۆدەی
ــوان خەڵکــی تەمــەن  نایاســاییەکان لەنێ
١٥ هەتــا ٦٤ ســاڵی ئێــران ٢/٦٥٪ واتــه 
بەرامبــەر بــه ١/٣٢٥ میلیــۆن کەســە و، 
به پێــی ڕاپۆڕتــی ڕێکخــراوی پزیشــکی 
هــۆی  بــه  کــەس   ٨ ڕۆژانــە  ئێــران 
گیرۆدەیــی بــه مــاددە نایاســاییەکان )و 

ــەوان ئەلکــۆڵ( دەمــرن. یــەک ل

بــە داخــەوە نووســەری ئــەم دێرانــه لــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ ڕادەی به کاردبردنــی 
ئامارێکــی  کوردســتان  لــە  ئەلکــۆڵ 

وەدەســت نەکــەوت.
دریژه ی هەیە...
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ڕاگه یاندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران
 سه باره ت به  په یوه ست بوونی بزووتنه وه ی دژ به  گرانی و بزووتنه وه 

كۆمه اڵیه تییه كان

ڕابــردوودا  ڕۆژانــی  مــاوه ی  لــه  
گرانــی  لــه   نــوێ  شــه پۆلێكی 
بوونــی پێداویســتیه  ســه ره كییه كانی 
سه راســه ری  خه ڵــك،  جه مــاوه ری 

ئێرانــی گرتۆتــه  بــه ر.

ده كــرا  چــاوه ڕوان  وه كــوو  هــه ر 
هــه ژاری،  په ره ســه ندنی 
و  بێــكاری   فه الكــه ت، 
ســفره ی  نانــی  ســه ر  بــۆ  هێــرش 
به ســتێنی   ، بێبــه ش  خه ڵكــی 
كۆمه اڵیه تــی  ته قینه وه یه كــی 
ژماره یــه ك  لــه   جه مــاوه ری،  و 
ئۆســتانه كانی  و  شــاره كان  لــه  
ئێــران خۆڵقانــد. لــه  كاردانــه وه  بــه م 
هه وســار  و  وێنــه   بــێ  گرانییــه  
پچــڕاوه دا كۆبوونــه وه  و ناڕه زایه تــی 
 ١٣ لــه   جه مــاوره ی،  دربڕینــی 
شــار و ٨ ئۆســتان له وانــه : تــاران، 
خوزســتان، لۆرســتان، كۆهگیلویــه 
 ، كرمانشــان  بویرئه حمــه د،   و 
ــاری، ڕشــت  چوارمه حــال و به ختی
و  هه ڵــدا  ســه ری  ئه رده بیــل،  و 
و  برســی  جه مــاوه ری  تووڕه یــی 
دایــه .  په ره ســه ندن  لــه   ناڕازیــی، 
به پێــی ئــه و ڕاپۆرتانــه ی كــه  بــاو 
بوونه ته وه  هێزه كانی ڕژیم ده ســتیان 
داوتــه  تووندوتیــژی و ته قه یــان لــه  
خۆپیشــانده ران كــردووه . بــه  هۆیــه وه  
كــه ش و هه وایه كــی ئه منییه تــی 
ئــه و شــار و ئۆســتانانه ی گرتۆتــه  
بــه ر. لــه  زۆربــه ی ئــه و شــوێنانه  
به ئانقه ســت  ڕژیــم  به رپرســانی 
پێشــگرتن  مه به ســتی  بــه   و 
هه واڵــه كان  باوبوونــه وه ی  لــه  
ویدێئۆیــی  گرتــه   به تایبــه ت  و 
خۆپیشــانده ران ده ســتی كــردووه  بــه  
بڕینــی ئینتێرنێــت و كاناڵه كانــی 
دیكــه ی هه واڵنێــری ، تاكــوو پێــش 
بــه  یاره مه تــی و هاوپشــتی خه ڵــك 
لــه  شــوێنه  جۆراوجــۆره كان بگــرێ.

و  گرانــی  تــازه ی  شــه پۆلی 
ســفره ی   نانــی  ســه ر  بــۆ  هێــرش 
ــه   بارودۆخێكــدا  ــران ل خه ڵكــی ئێ
ئیبڕاهیــم  كــه   تووندبۆتــه وه  
كۆمــاری  ســه رۆك  ڕه ییســی 
پاســداران  ســپای  خۆشه ویســتی 
درۆشــمی:  بــه   خامنه یــی  و 
و  گرانــی  دژی  لــه   “خه بــات 
گیروگرفتــی  چاره ســه ركردنی 
كه مپه ینــی  خه ڵــك”  مه عیشــتی 
هه ڵبژاردنــی خــۆی ده ســت پێكــرد 
ــی ده ســه اڵت.  ــه ر ته خت ــه  س و هات
ئه ویــش  ده وڵه ته كــه ی  بــه اڵم 
هــه ر  وه كــوو ده وڵه ته كانــی پێشــوو 
ــه   ــه ك ل ــی گره ی ــه ر نه یتوان ــه ك ه ن
گرفتــاری  و  نه خــۆش  ئابــووری 
ده ســتی مافیــای هــه زار ســه ری 
ناوه نده كانــی  و  پاســداران  ســپای 
گه ه نده ڵــی دیكــه ی ده وڵه تــی لــه  

ڕژیمــی ئیســامی دا بكاتــه وه  نــه  
ڕووناكاییه كــی  هیــچ  هــه ر  وه ك 
ڕۆژانــه ی  ژیانــی  نه خســته  
خێراتــر  گه لێــك  به ڵكــوو  خه ڵــك، 
خــۆی  پێشــووی  له وانــه ی 
درووشــم و بڵێنییه كانــی ڕۆژانــی 
ده رچــوون.  پــووچ  هه ڵبژاردنــی، 
ئابــووری  قه یرانــی  كاریگــه ری 
لــه  ســه ر شــانی خه ڵكــی ســته م 
لێكراویــی ئێــران بــه رده وام قۆرســتر 
ئیســامی  كۆمــاری  بــۆوه . 
له گــه ڵ  بــه رده وام  خــۆی  كــه  
 ، ئابــووری  قه یرانگه لێكــی 
سیاســی و كۆمه اڵیه تــی بــه ره ڕووه  
و بــه رده وام قووڵتــر و به رباوتریــش 
بــۆ  چاره یــه ك  ڕێــگا  و  ده بنــه وه  
ده ربــاز بــوون لــه م قه یرانانــه  شــك 
نابــات، ئێســتا چاویــی بڕیوەتــه  نان 
ســه ره كییه كانی  خوارده مه نیــه   و 
لــه م  تــا  خه ڵــك،  جه مــاوه ری 
ڕێگایــه وه  كــه م  هێنانــی بوودجه ی 
خــۆی و ناردنــی یارمه تــی ماڵــی 
و چــه ك و ته قه مه نــی بــه  ده ســت 
ئاواڵه یــی بــه و گرووپــه  تیرۆریســته  
لــه   ناوچه كــه   كانــی  ئیســامییه  
ســفره ی بــێ ڕه ونه قــی جه مــاوه ری 

بــكات. دابیــن  ئێــران  خه ڵكــی 

ئــه و شــه پۆله ی كــه  بــه  گرانبوونــی 
نان ده ستی پێكرد  و له  ماوه یه كی 
كورتــدا هه مــوو بواره كانــی ژیانــی 
ڕووداوێكــی  گرتــه وه ،  خه ڵكــی 
له نــاكاو و بیرلــێ نه كــراو نه بــوو، 
ڕژیــم  كــه   سیاســه تێكه   به ڵكــوو 
ــه   ــه ر. ب ــه وه گرتوویه ته ب ــه  ئاگایی ب
پێــی وته ی “عەبدولناســرهێمه تی” 
لــه   ناوه نــدی  بانكــی  ڕه ییســی 
ده وڵه تــی ڕوحانیــدا، ئــه م سیاســه ته  
لــه  ڕێگــه ی چاپــی ١٤٢هــه زار 
ئه ســكیناس  تمــه ن  میلیــارد 
الیــه ن  لــه   ١٤٠٠دا  ســاڵی  لــه  
كــرده وه   بــه   ڕه ییســیه وه   ده وڵه تــی 
ده رهاتــووه . لــه  بارودۆخێكــدا كــه  
جێبه جێكردنــی  توانــای  ڕژیــم 
 ، كرێــكاران  داخوازییه كانــی 
و  خانه نشــینان  موعه لیمــان، 
نییــه    ناڕازیــی  خه ڵكــی  باقــی 
ســه ركووتكردنی  توانــای  و  
تــا  بزووتنه وانــه ی  ئــه و 
بۆتــه وه ،  به رته ســك  ڕاده یــه ك 
بــه رده وام  كــه   بارودۆخێكــدا  لــه  
ئــەم  په ره ســه ندنی   و  بــوون  
بزووتنــه وه  كۆمه اڵیه تییانــه  بــه ره و 
ئــه وه  ده چــێ كــه تــا  ڕێبــه ران و 
ڕێكخراویــی خه باتكارانــه ی خــۆی 
بارودۆخێكــدا  له وه هــا  به دیبێنــی، 
كۆمــاری ئیســامی بــه  ئانقه ســت 
هــه وڵ ده ده ات جه مــاوه ری خه ڵــك 
بوونه وەیه كــی  ڕووبــه ڕوو  بــه ره و 
و  پێوه بنێــت  پــاڵ  زودڕه س 
به ســه ركوتكردنی  ئــه وه   دوای 

چــون  وه كــوو  ،هــه ر  به رباویــی 
ــك  ــه  ئابانــی ٩٨دا كــردی ، خه ڵ ل
ناچــار بــكات كــه  به رامبــه ر بــه م 

بــن. ته ســلیم  بارودۆخــه  

لــه  ڕاســتیدا ده وڵــه ت كــه  ده ســت 
پــڕ  قومارێكــی  وه هــا  ده داتــه  
توانایــی  بــه   ته نیــا  مه ترســی 
بێبه زه یانــه ی  ســه ركوتكردنی 
،بــێ  خه ڵكــی  جه مــاوه ری 
ڕێكخــراو و بــێ ڕێبــه ری پشــت 
وایــه   كــه   ئێســتا  ئه ســتووره. 
كردنــه وه ی  پوچــه ڵ  ڕێگــه ی 
ئه وه یكــه   هــه ر  سیاســه تێك  وه هــا 
به رامبــه ر  ده ربڕیــن  ناڕه زایه تــی 
ســه ر  لــه   هــه ر  گرانیــش  بــه  
به ســتێنی مانگرتــن و ناڕه زایه تــی 
و  ڕێكخــراو  سه راســه ریی، 
مامۆســتایان،  هاوئاهه نگــی 
باقــی  و  خانه نشــینان  كرێــكاران، 
كۆمــه ڵ  ناڕازییه كانــی  توێــژه  
ناڕه زایه تــی  و  هه بێــت  دره ێــژه ی 
گرانیــش  بــه   به رامبــه ر  ده ربڕیــن 
ــه م  ــی ئ ــه  ویســت و داخوازییه كان ل
بداتــه وه .  ڕه نــگ  بزووتنه وانــه دا 
ــه وه   ــه  الیه ك ــا حاڵه تێكــدا ل ــه  وه ه ل
توانــای  هه مــوو  ناتوانــێ  ڕژیــم 
بــه   دژ  خــۆی  ســه ركوتگه ری 
بێنێــت  كار  بــه   ناڕازیــی  خه ڵــك 
و لــه  الیه كــی دیكــه وه  بزووتنــه وه  
جه مــاوه ری  پێشــڕه وكانی 
وشــیارانه ته ر و ڕێكخراوتــر بــه ره و 
هه نــگاو  یه كجــاری  ســه ركه وتنی 
ده نێــن. حیزبــی كۆمۆنیســتی ئێران 
وێــڕای پیشــتیوانی لــه  ناڕه زایه تی 
ســه رهه ڵدانی  و  ده ربڕیــن 
دواییانــه ی  ئــه م  مافخوازانــه ی 
و  ئیــران  خه ڵكــی  جه مــاوه ری 
سیاســه تی  كردنــی  مه حكــووم 
ســه ركوتگه رانه ی ڕژیــم ، لــه  ســه ر 
پێویســتی په یوه نــدی بزووتنــه وه ی 
ــه  گرانــی له گــه ڵ بزووتنــه وه   دژ ب
جێكه وتــووه كان  كۆمه اڵیه تیــه  

ده كات. پێداگــری 

حیزبــی كۆمۆنیســتی ئیــران ٢٤ی 
گواڵنــی ١٤٠١ هه تاویــی

***

ڕاگەیاندنی یەکگرتنەوەی کۆمەڵە و ڕەوتی سۆسیالیستی کۆمەڵە

ئێســتای  سیاســیی  بارودۆخــی 
کوردســتان  و  ئێــران  کۆمەڵــگای 
خەباتــی  خێراکانــی  پێویســتییە  و 
چینایەتــی پتــر لــە هــەر کاتێکی تــر، 
یەگرتنــەوەی  و  یەکێتــی 
کۆمەڵگایــە  ئــەم  سۆسیالیســتەکانی 
بــە  واڵم دانــەوە  لــە  دەخوازێــت. 
وەک  ئێمــە  پێویســتییەک  وەهــا 
ــە” )ڕێکخــراوی کوردســتانی  “کۆمەڵ
و  ئێــران(  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 
کۆمەڵــە”،  سۆسیالیســتی  “ڕەوتــی 
یەکگرتنــەوەی سیاســی و ڕێکخراوەیــی 

ڕادەگەیەنیــن. خۆمــان 

کۆمۆنیســتی  ڕەوتێکــی  وەک  ئێمــە 
و  یەکگرتوویــی  خوازیــاری  نــەک 
یەکێتیی بەرین تری سۆسیالیســتەکانی 
کۆردســتانین،  و  ئێــران  کۆمەڵــگای 
ــی  ــەر خۆش کردن ــوورین لەس بەڵکــوو س
بــوارە سیاســی و پراتیکییەکانــی ئــەم 
ئێمــە  بەرینــە.  و  پەڕگیــر  یەکگرتنــە 
لــە  کــە  باوەڕەدایــن  لــەو  جیــدی  بــە 
هەنووکەیــی دا  بارودۆخــی  بەســتێنی 
ئــەم یەک بــوون و یەکگرتنــەوە پەڕگیرە 
دەتوانێــت تــۆوی هیــوا بــە شــکڵ گرتنی 
سۆسیالیســتی  ســەرکردایەتییەکی 
ڕادیکاڵــە  بزووتنــەوە  قوواڵیــی  لــە 
ناڕەزایەتییــەکان دا بەهێــز بــکات و لــە 
ســەرکردایەتییەکی  پرۆســەیەک دا 

بهێنێــت. وەدی  خــۆی  شــیاوی 

کەف وکوڵــی  لــە  ئێــران  کۆمەڵــگای 
و  گرینــگ  گۆڕانکارییــە 
چارەنووس ســازەکان دا دەژی. هــەژاری، 
نرخــی  بەرزبوونــەوەی  بــێ کاری، 
پێدوایســتییە  و  خۆراکییــەکان  کااڵ 
ــەوەی  ــی خەڵــک، قووڵ بوون ڕۆژانەکان
ســەرکوتی  چینایەتییــەکان،  کەلێنــە 
و  الیــەک  لــە  دڕندانــە  و  خوێنــاوی 
بێــزاری  بەردەوامــەکان،  ناڕەزایەتییــە 
هیــوا  و  ئیســامی  کۆمــاری  لــە 
دژە  دەســەاڵتە  کۆتایی هاتنــی  بــە 
خەڵکییەکــەی لــە الیەکی تــرەوە، وێنــە 
گەورەکــەی ئێســتای ئێرانــن. کــۆی 
ئەمانــە لــە کاتێــک دا ڕوو دەدەن کــە 
ئابووریــی ئێــران لەژێــر دەســەاڵتدارێتیی 
کۆمــاری  ســەرمایەداریی  ڕژیمــی 
داڕمانێکــی  بــەردەم  لــە  ئیســامی دا 
زۆری  هــەرە  زۆربــەی  گەورەدایــە. 
ژێرخانــە ئابوورییــەکان لەنــاو چــوون. 
ــن  ــە شــێوەیەکی بەری ــران ب ژینگــەی ئێ
وێــران کــراوە. ناوەندەکانــی بەرهەمهێنان 
دادەخرێــن.  یــەک  دوای  لــە  یــەک 
گەندەڵیــی سیســتمیک، لــە ســەرەوە تــا 
ئــەم سیســتمە سیاســییەی  خــوارەوەی 
ــەی دەســەاڵت بەرتەســک  تەنیــوە. بازن
ڕێزەکانــی  و  دەبێتــەوە  تەنگ تــر  و 
جــاران  لــە  پتــر  ڕژیمــی  ســەروەی 
تووشــی گومانــی جیــدی و هەڵوەرینــی 
بەرچــاو کــردووە. ڕیزێــک بزووتنــەوەی 
وەک  بەهێــزی  کۆمەاڵیەتیــی 
بزووتنــەوەی  کرێــکاری،  بزووتنــەوەی 
خانەنشــین کراوان  مامۆســتایان، 
کوردســتان دا  و  ئێــران  لــە  هتــد  و 
بەهێزتــر لــە جــاران ســەریان هەڵــداوە. 
کرێــکار  چینــی  داخوازییەکانــی 
خێرایــی  بــە  ناڕازییــەکان  توێــژە  و 
و  ڕژیــم  کــۆی  و  دەبنــەوە  سیاســی 

جەوهەرەکــەی دەخەنــە ژێــر پرســیارەوە. 
سیاســییە  سیســتمە  ئــەو  پێوەندیــی 
بااڵدەســتە و خەڵکەکــە پۆالریــزە بۆتــەوە 
بێ گەڕانــەوە  خاڵــی  گەیشــتۆتە  و 
و  مەشــرووعیەت  هــەر  نــەک  و 
ڕەوایەتیــی ڕژیــم، بەڵکــوو ئۆتۆریتــی 
الیــەن  لــە  دەســەاڵتدارێتییەکەی  و 
کۆمەاڵنــی میلیۆنیــی خەڵکــەوە چٶتــە 
ژێــر پرســیارەوە. لــە بــواری پێوەندییــە 
گرژییەکانــی  دەرەکییەکانیــش دا 
دەوڵەتانــی  و  ئەمریــکا  لەگــەڵ 
ڕۆژاوایــی هــەر بەردەوامــە و دەســەاڵت 
و هەژموونــی ڕژیــم لــە ناوچەکەیــش دا 
ئــەم هۆکارانــە  بۆتــەوە. کــۆی  الواز 
کۆمــاری ئیســامیان خســتۆتە حاڵەتی 

خــۆی. مانــەوە”ی  بــۆ  “هەوڵــدان 

ســەرباری بەرین بوونەوە و بەردەوامەتیی 
هێشــتا  بەداخــەوە  ناڕەزایەتییــەکان، 
کــە  پێشــڕەو،  ســەرکردایەتییەکی 
هەبێــت  مەقبوولیەتــی کۆمەاڵیەتیــی 
دۆخــە  ئــەم  ئاڵتێرناتیڤــی  وەک  و 
پێکنەهاتــووە.  ئــاراوە،  هاتبێتــە 
هیــچ کام لــە حیزبــە سیاســییە چــەپ 
و ڕاســتەکانی ئۆپۆزیســیۆنی ئێســتای 
ســەرکردایەتیی  نەیانتوانیــوە  ئێــران 
بــەاڵم  بکــەن.  ناڕەزایەتییانــە  ئــەم 
ئاڕەزایەتیــی  و  خەبــات  بێ گومــان 
بزووتنــەوە ڕادیکاڵەکانــی ئێســتا زیاتــر 
لــە هەمیشــە بــوار و پێویســتییەکانی 
ســەرکردایەتییەکی  شــکڵ گرتنی 
فەراهــەم  پیشــڕەوی  و  ڕادیــکاڵ 
چینــی  داخوازییەکانــی  کــردووە. 
ــی  ــژە هەژارەکان ــی توێ ــکار و باقی کرێ
ــی  کۆمەڵــگا، کــە سرووشــتە چینایەت
و  ئاشــکرا  ڕادیکاڵەکەیــان  و 
بەڵگەنەویســتە، ئــەو پێویســتیانەن کــە 
پێکهاتنــی  یارمەتیــدەری  دەتوانێــت 
سۆسیالیســتی  ســەرکردایەتییەکی 

بێــت.

جۆراوجۆرەکانــی  لقــە  لــە  هیــچ کام 
ڕژیمــی  بوورژوایــی  ئۆپۆزیســیۆنی 

ڕێکارێکــی  و  بەرنامــە  ئیســامی 
ئابووریــی ڕوونیــان نییــە بــۆ واڵم دانــەوە 
بنچینەییەکانــی  پێداویســتییە  بــە 
ئێــران.  وەزاڵەهاتــووی  جەمــاوەری 
سیســتمی  ئابووریــی  سەرچەشــنی 
ناوەرۆکــی  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
سیاســەتە  چوارچێــوەی  لــە  خــۆی دا 
ڕێنوێنییەکانــی  و  نیۆلیبێڕاڵییــەکان 
ســندووقی  و  جیهانــی  بانکــی 
بۆخۆیــان  کــه  دراو،  نێونەتوەیــی 
قەیرانــە  هۆکارەکانــی  لــە  بەشــێکن 
ــران،  ــگای ئێ ــی کۆمەڵ هەنووکەییەکان
تێناپەڕێــت. ئــەم ڕاســتییە وەک خــۆی 
بوارەکانــی بەهێزکردنــی ئاڵتێرناتیڤــی 
بزووتنــەوە  نــاو  سۆسیالیســتیی 
کــردووە. خــۆش  ناڕەزایەتییەکانــی 

ناڕەزایەتییــە  کوردســتانیش دا  لــە 
ڕژیمــی  دژی  بــە  ڕادیکاڵــەکان 
ئیســامی و پێوەندییــە بااڵدەســتەکان، 
ڕەوتێکــی ڕوو لــە گەشــەیان هەیــە و 
خەبــات  چەقــی  وەک  کوردســتانیان 
بنەڕەتی تریــن ســەنگەری شۆڕشــی  و 

پاراســتووە. ئێــران  داهاتــووی 

تایبەتمەندییەکانــی  ســه ره رای 
خەڵکــی  کوردســتان،  کۆمەڵــگای 
خەڵکــی  لەگــەڵ  کوردســتان 
بێبەش کــراوی هەمــوو ئێــران دا دەردی 
هاوبەشــیان  بەرژەوەندیــی  و  هاوبــەش 
هەیە. لێرەوە، هاوپشتی و یەکگرتوویی 
ــکاران و خەڵکــی  ــەی کرێ خەبات کاران
لەگــەڵ  کوردســتان  ســتەم لێکراوی 
هاوچارەنووســەکانیان لــە سەرتاســەری 
و  حەتمــی  پێویســتییەکی  ئێــران دا 

یــە. ە و ە یەکایی کەر

ــات کار  کوردســتانی شۆڕشــگێڕ و خەب
چــوار  لــە  پتــر  بــە  پشت بەســتن  بــە 
ــەر ڕژیمــی  ــە هەمب ــە خۆڕاگــری ل دەی
ئیســامی  کۆمــاری  کۆنەپەرســتی 
ڕێکخــراوی  و  بەهێــز  ئامادەیــی  و 
کــە  کۆمۆنیســت  و  چــەپ  هێــزی 

کۆمەڵــەی ڕادیــکاڵ و سۆسیالیســت 
خــاوەن  ســەرەکییەکەیەتی،  بەســتێنە 
ئەزمــوون و توانســتگەلێکی زۆرە بــۆ 
خەباتــی ماف خوازانــەی  بەهێزکردنــی 
ڕاکێشــانی  هەروەهــا  و  سەراســەری 
پاڵپشــتیی سەراســەری لــە بزووتنــەوەی 
بــە  کوردســتان  شۆڕشــگێڕانەی 
خەڵکــی  و  کرێــکاران  ڕژیــم.  دژی 
زەحمەتکێــش پێشــڕەوی ئــەو خەباتــەن 
کۆمەڵــگای  کــۆی  ئێســتا  کــە 
توانســتە  و  گرتۆتــەوە  کۆردســتانی 
خەبات کارانەکانــی ئــەم کۆمەڵگایەیــان 

کــردووە. بەهێــز 

خەڵکــی  و  کرێــکاران  هــاوکات، 
هێــزی  کوردســتان  بەشــمەینەتی 
خەباتــن  پێش خســتنی  ســەرەکیی 
ســتەمی  بــە  کۆتایی هێنــان  بــۆ 
ــەوەی  ــە دژی نەت ــی. ســتەم ب نەتەوایەت
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان وەک 
ڕاســتییەکی مێژوویــی بەڵگەنەویســت، 
و  ئامانــج دار  و  وشــیارانە  تــەواو 
ئابــووری،  ئامــرازە  ڕێگــەی  لــە 
ــە  ــەوە ل کۆمەاڵیەتــی و کولتوورییەکان
الیــەن ڕژیمەکانــی پێشــوو و ئێســتاوە بە 
دژی خەڵکــی کوردســتان بەڕێوەچــووە 

دەچێــت. و 

ــی  ــە ڕوانگــەی ئێمــەوە، فەراهەم کردن ل
بارودۆخێــک کــە خەڵکــی کوردســتان 
بتوانــن ئازادانــە و دوور لــە هــەر چەشــنە 
ــار لەســەر  گوشــار و هەڕەشــەیەک بڕی
خۆیــان  چارەنووســی  دیاری کردنــی 
بــدەن و شــووراکان و دەســەاڵتدارێتیی 
دابمەزرێنــن،  خۆیــان  خەڵکیــی 
دێمۆکراتیزەکردنــی  بــە  بەســتراوەتەوە 
کەشــی سیاســیی کــۆی کۆمەڵــگای 
بەبــێ  ئامانجــە  ئــەم  ئێرانــەوە. 
خەباتــی چینــی کرێــکار و بزووتنــەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان  پێشــکەوتن خوازە 
کــە بــە شــێویەکی بابەتــی لــە پێنــاو 
ئازادییــە  و  مــاف  وەدی هێنانــی 
لــە  و  دەکــەن  کار  دێمۆکراتیکــەکان 

ڕووبــەڕووی  جۆراوجــۆرەکان دا  بــوارە 
ئیســامی  کۆمــاری  سیســتمی 
دەبنــەوە، مومکیــن نییــە. بــەم پێیــە، 
هاوپشــتی و یەکێتــی لەگــەڵ بزووتنەوە 
پێشــڕەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە ئاســتی 
پێویســتییەکانی  لــە  سەراســەری دا 
ــەی  ــەوەی ماف خوازان پێشــڕەویی بزووتن
خەڵکــی کوردســتانە لــە پێنــاو البردنــی 

نەتەوایەتــی دا. ســتەمی 

لــە کوردســتانیش دا، تەنیــا بــە هێــزی 
ڕێکخــراوی کرێــکاران و زەحمەتکێشــان 
و ڕێكخســتنی جەمــاوەری لــە ڕێگــەی 
بەشــداریی چاالکانــە و ســەرکردایەتیی 
خەڵکــی  کــە  سۆسیالیســتەکانەوەیە 
کوردســتان دەتوانــن ڕزگاریــان بێــت لــە 
ســتەمی نەتەوایەتــی و لێكەوتەکانــی. 
جیهانییــەکان  زل هێــزە  دەســتێوەردانی 
ناوچەکــە مەترســییەکە  دەوڵەتانــی  و 
بــەردەوام هەڕەشــەیە لەســەر بزووتنــەوەی 
ڕۆشــنگەری  ئێمــە  کوردســتان. 
هــەر  زیانباربوونــی  بــە  ســەبارەت 
خۆمــان  ئەرکــی  بــە  سیاســەتێک 
ــە  ــتن ب ــی پشتبەس ــە بات ــە ل ــن ک دەزانی
هێــزی ڕاســتەوخۆی خەڵــک، تــۆوی 
دەســتێوەردانی  بــە  خۆش بــاوەڕی 
و  چانــدووە  دەرەکییەکانــی  دەســەاڵتە 
ــە سیاســەتی چاوەڕوانــی  ــەرەی داوە ب پ

و دەســت لەســەر دەســت دانــان.

ئێران لە ژێر دەســەاڵتدارێتیی کۆماری 
ئیســامی دا هــەر لــە یەکــەم ڕۆژییــەوە 
ــووە  تاکــوو ئێســتا زیندانێکــی گــەورە ب
بــە  دانیشــتووەکانی،  زۆرینــەی  بــۆ 
تایبــەت ژنــان. ئــەم ڕژیمــە پتــر لــە چــل 
ســاڵ هەوڵــی داوە بــە کەلکوەرگرتــن لە 
بیروبــاوەڕە ئایینییــەکان و کولتــووری 
ئــەم  ڕووبــەری  پیاوســاالری  داڕزاوی 
بکاتــەوە  گەورەتــر  گەورەیــە،  زیندانــە 
و بێ ماف کردنــی نیــوەی حەشــیمەتی 
ئێران بکاتە بابەت و ڕەوتێکی ئاسایی. 
بــەاڵم لــە بەرامبــەر ئــەم هــەاڵواردن و 
بی مافییــە ڕوون و ئاشــکرایەدا، ژنــان 
و پیاوانــی ئازادی خــواز و سۆسیالیســت 
بــە خەباتــی بێوچانــی خۆیــان نــەک 
ئــەم کولتــوور و سیاســەتە  تەســلیمی 
بــە  بەڵکــوو  نەبــوون،  کۆنەپەرســتان 
بــەرەوڕووی  جۆراوجــۆر  شــێوەگەلی 

وەســتاونەتەوە.

لــە کوردســتان دا ژنانــی ئازادی خــواز 
هاوشــانی  و  هــاوڕێ  پێشــڕەو  و 
ژنــان  پێشــکەوتن خوازی  بزووتنــەوەی 
لــە سەرانســەری ئێــران دا لــە ڕێگــەی 
بــۆ  خۆیانــەوە  خەباتــی  و  داهێنــان 
خۆراگــری دژی یاســا و کولتــووری 
هەنــگاوی  ئیســامی  کۆنەپەرەســتی 
گــەورەی زۆریــان هەڵگرتــووە. ژنــان لــە 
ــی  ــوارە جۆراوجۆرەکان ــە ب ــتان ل کوردس
شۆڕشــگێڕانەی  بزووتنــەوەی 
شــوێنێک  هــەر  لــە  و  کوردســتان  
ناڕەزایەتــی،  لــە  نیشــانەیەک  کــە  
خەبــات و خۆڕاگــری هەیــە، لــە ڕێــزی 
لــە  ئێمــە  خەباتــەدان.  ئــەم  پێشــەوەی 
بــۆ  خۆمــان   هەوڵەکانــی  درێــژەی 
لەگــەڵ  یەگکرتــن  و  پەیوەســت بوون 
ــران  ــگای ئێ سۆسیالیســتەکانی کۆمەڵ
ــی  ــە ئامادەبوون و کوردســتان دا پشــت ب

چــاالک و بەریــن ژنانــی ئازادی خــواز 
حــوزووری  و  ئامادەیــی  و  دەبەســتین 
ئــەوان بــە ســەرکەوتنی هەوڵەکانمــان 

دەزانیــن.

هــەر  ئێمــەوە،  ڕوانگــەی  لــە 
کــە  چەوســاوە  کرێکارێکــی 
بەرژەوەندییەکانــی  بەرامبــەر 
وشــیارە،  خــۆی  ســبەی  و  ئەمــڕۆ 
لــە  کــە  ئازادی خــواز  ژنێکــی  هــەر 
نایەکســانی  و  هــەاڵواردن  هەمبــەر 
ســەردانانەوێنێت، هــەر زەحمەتکێشــکی 
ئــازاد  ژیانێکــی  کــە  بێبەش کــراو 
بــە مافــی ڕەوای خــۆی  ئاســوودە  و 
بــه  هونەرمەندێکــی  هــەر  دەزانێــت، 
بەرپرســیار  بــە  خــۆی  کــە  دەربەســت 
دەزانێــت بەرامبــەر ئازارەکانــی خەڵــک، 
کــە  نووســەرێک  و  ڕۆشــنبیر  هــەر 
قەڵەمەکــەی بــە دژی ئیســتبداد و لــە 
خزمــەت هەژارانــی کۆمەڵگادایــە، هەر 
مرۆڤێکــی ســتەملێکراو کــە تەحقیــر و 
ســتەمی نەتەوایەتــی قبــووڵ نــاکات، 
هــەر کۆمۆنیســتێکی شۆڕشــگێڕ کــە 
پێوەندییەکانــی  گۆڕانــی  بڵێســەی 
لەســەردایە،  چەوســانەوەی  و  ســوڵتە 
عاشــقی  و  بەتیــن  الوێکــی  هــەر 
دەرەوەی  لــە  خەونەکانــی  کــە  ژیــان 
قەفەســەکانی ســەرکوتی ڕژیــم و لــە 
بــەدی   یەکســان دا  و  ئــازاد  جیهانــی 
شایســتەی  پێگــەی  دەتوانێــت  دێــن، 
خــۆی لــە یەکگرتــن و پەیوەســت بوونی 
ڕێکخراوەیــی یــان هاوخەباتیــی لەگــەڵ 

بدۆزێتــەوە. ئێمــەدا  حیزبەکــەی 

پەیوەســت بوونی ڕەوتــی سۆسیالیســتی 
ــە ڕێکخــراوی کوردســتانی  ــە ب کۆمەڵ
حیزبی کۆمۆنیســتی ئێران )کۆمەڵە(، 
واڵم دانــەوە  درێــژەی  لــە  هەنگاوێکــە 
بــەو بارودۆخــە سیاســی و پێویســتییە 
و  چینایەتــی  خەباتــی  خێرایانــەی 
هەنووکەیــی کۆمەڵــگا و دەرەنجامــی 
بــۆ  ئێمــەن  هەوڵەکانــی  پراتیکیــی 
یەکگرتنەوەیەکــی  پێکهێنانــی 
بــەم  گەیشــتن  بــۆ  بەرین تــر. 
یەکگرتنــەوە پەڕگیــرە، داوا لــە گرووپــە 
پێشــڕەوە کۆمەاڵیەتییــەکان، ڕێکخــراوە 
کرێکارییــەکان و دامــەزراوە ســەربەخۆ 
هەمــوو  هەروەهــا  و  مەدەنییــەکان 
سۆسیالیســتی  و  چــەپ  چاالکانــی 
کوردســتان دەکەیــن کــە پەیوەســت ببــن 

ئێمــەوە. هەوڵەکانــی  بــە 

ڕەوتی سۆسیالیستی کۆمەڵە

حیزبــی  )ڕێکخــراوی  کۆمەڵــە 
ئێــران( کۆمۆنیســتی 

لەگــەڵ  بەرابــەر   ١٤٠١ جۆزەردانــی 
٢٠٢٢ ژوەنــی 

وتەیەک بە بۆنەی رۆژی جیهانی پەنابەران
مانگــی  ٢٠ی  دووشــه ممه   رۆژی 
٣٠ی  لەگــەڵ  بەرابــەر  ژوئــه ن، 
جــۆزەردان، رۆژی جیهانیــی پەنابەرانــە. 
ڕێكخــراوی  گشــتی  كۆبوونــه وه ی 
ســاڵی  لــە  نه ته وه یه كگرتــووه كان 
٢٠٠٠دا بڕیــاری دا کــە لــە ٢٠٠١وه  
“رۆژی  وەک  ژوئــه ن  ٢٠ی  رۆژی 
جیهانیــی پەنابــەران” جێــژن بگیرێــت. 
دێنێتــەوە  وەبیــری  کــراوە  پەســند  ئــەم 
کــە ســاڵی ٢٠٠١ پەنجاهەمیــن ســاڵی 
کۆنوانســیۆنی   ” په ســه ندكردنی 
بــە  ســەبارەت  ژنێــڤ”  ١٩٥١ی 

پەنابەرانــە. بارودۆخــی 

ســەنەدێکی  ژنێــڤ  کۆنوانســیۆنی 
حقوقییــە کــە لــە الیــەن ١٤٤ دەوڵەتــەوە 
پێناســە  پەنابــەر  تێیــدا  و  کــراوە  واژۆ 
کراوە و مافەکانی پەنابەران و هەروەها 
تەعەهــودی دەوڵەتــەکان بــۆ ئــاگاداری 
کراوەتــەوە.  روون  تێــدا  لێیانــی  کــردن 
بنەمــای ئــەم کۆنوانســیۆنە لەســەر ئــەم 
ئەســڵەیە کــە پەنابــەر نابــێ بــۆ واڵتــی 
بــە  بگەڕێندرێتــەوە  خــۆی  یەکەمــی 
ــان  ــەر ژی ــە لەس ــە هەڕەش ــێوەیەک ک ش

ــت. ــەو هەبێ ــازادی ئ ــان ئ ی

وەهــا  بوونــی  ســەرەڕای  بــەاڵم 
واڵتانــی  ســەرانی  پەســندکراوێک 
و  بــەردەوام  رۆژئاوایــی  پێشــکەوتوی 
بــە دەســت  بــە شــێوەیەکی ڕیاکارانــە 
پەنایــان  کــە  ئاوارانــەوە  ئــەو  ڕێــژەی 
و  دەناڵێنــن  بــردوە  واڵتەکانیــان  بــۆ 
پەســند  پەنابــەری  دژی  یاســای 
پیشەســازی  واڵتانــی  لەپــاڵ  دەکــەن. 
و گەشــەکردودا، پادشــاهی عەرەبســتان 
و ئەمیــرە دەســەاڵتدارەکانی حاکــم لــە 
کەنــداوی فارســیش ئیزنــی کەمتریــن 
ئاوارەیــان داوە بچنــە نێــو واڵتەکانیانەوە. 
دەروازەکانی ئەم واڵتانە تەنیا بە رووی 
خاوەنانــی ســەروەت و ســەرمایە و هێــزی 
ئاســیاییدا،  کۆچبــەری  کرێکارانــی 
ــەم  ــا ل ــە بارودۆخێکــی کۆیلەئاس کــە ب
بــووە. کــراوە  دەکــەن،  کار  واڵتانــەدا 

بوونــی  بەرپــا  ســەبەبکارانی  ئــەوان 
کارەســاتی  و  وێرانگــەر  شــەڕی 
ئاوارەییــن، لــە رۆژهەاڵتــی نێوەڕاســتدا. 
تەســلیحاتی  کێبڕکێــی  کــە  ئەوانــن 
ئــەم  لەپــاڵ  و  ئــەدەن  پــێ  پــەرە 
ــارد دۆالر چــەک  ــە میلی سیاســەتەدا ب
داســەپێندراو  حکومەتەکانــی  بــە 
ــەر خەڵکــی ناوەچەکــە دەفرۆشــن.  بەس
ترامــپ لــە ئامریــکا دژی ئینســانی 
تریــن یاســاکانی ســەبارەت بــە پەنابــەران 
و  کردنــەوە  جێبەجــێ  بــواری  دەخاتــە 
لــە هەوڵدایــە دیوارێــک بــە درێژایــی 
ســنوری  لەســەر  کیلۆمیتــر   ٣١٠٠
دروســت  مکزیــک  لەگــەڵ  ئامریــکا 
بــکات. دەوڵەتــی ئوســترالیا پەنابەرانــی 
دوڕگەگه لێكــی  زیندانەکانــی  لــە 
ئینســانی  دژی  لــە  دەســت  دوور 
یەکێتــی  ڕاگرتــوە.  بارودۆخــدا  تریــن 
چوونــی  لــە  بەرگرتــن  بــۆ  ئوروپــا 
ــان  ــک “ڕێگاچارە”ی ــەران کۆمەڵێ پەناب
گرتۆتەبــەر کــە یــەک لــە یەکــی نــا 
مرۆڤانــە تــرن. بــا چــاو بەســەر بەشــێک 
ئــەم  ســەرانی  چارەکانــی  ڕێــگا  لــە 

بگێڕێــن: یەکێتییــە 

بــۆ  پەنابــەران  گه ڕاندنــه وه ی  یەکــەم، 
هاتــون.  لێیــەوە  کــە  واڵتانــەی  ئــەو 
زیاتــر لــە ٩٠ لەســەدی پەنابــەران لــە 
شــەڕلێدراوەکانی ڕۆژهه اڵتــی  ناوچــە 
ــە  ــەوان ل ــن. ئ ــاوە دێ ناوه ڕاســت و ئافریق
واڵتەکانیشــیاندا ئاوارە و بێ ســەرپەنان. 
ســەرلەنوێ  واتــە  گه ڕاندنه وه یــان 
کردنەوەیــان بــە قوڕگــی مەرگــدا. ئایــا 
ســەرمایەداری  پێشــکەوتوی  واڵتانــی 
ــن  ــی دەتوان ــی ئەروپای ــە دەوڵەتان و لەوان
بەرپرســیارێتی خۆیــان لــە بەرانبــەر بەرپا 
کردنــی ئــەو شــەڕە ڕاســتەوخۆ و یــان 
ناڕاســتەوخۆیانه ی كــه  لــه  سه رتاســه ری 
دنیــا و لەوانــە لــە رۆژهااڵتــی نێوەڕاســت 
و ئافریقــا کــە بوونەتــە هــۆی ئــاوارە 
ــا لێبکــەن؟  ــاوه ره  حاش ــه و جه م ــی ئ بوون
ئیســتعمارگەرانی ئوروپایــی تــا توانیــان 
ــااڵن  ــان ت ســەروەتی سروشــتیی ئافریقای
بەجێیــان  کــە  کاتێکیــش  و  کــرد 
دەیــان  خۆیــان  دوای  لــە  هێشــت، 
کۆمەاڵیەتــی  ئــازاری  پــڕ  خەســاری 
و  قەبیلەیــی  و  قەومــی  ناکۆکــی  و 
مەزهەبییــان بەجێهێشــت. تــا توانیــان لــە 
چەوســاندنەوەی هێــزی کاری هەرزانــی 
ئــەوان لــە واڵتانــی ئەوروپاییــدا ســەروەت 
بــەاڵم  کــرد،  کەڵەکــە  ســامانیان  و 
دەوڵەتانــی ئەمرۆیــان، کــە پاڵیــان بــە 
ســەروەت و دەســەاڵتی ئیســتعمارگەرانی 
بەرانبــەر  لــە  داوە،  ڕابــردوەوە  دەورەی 
بارودۆخێکــی فەالکەتبــاردا کــە بەســەر 
ســەپاندوە،  خەڵکەیانــدا  ئــەم  ژیانــی 
ئــەوە  ناکــەن.  قەبــوڵ  بەرپرســایه تی 
ــاوی  ــتاش لێش ــە هێش ــە ک ــە حاڵێکدای ل
ئوروپــا  بــەرەو  خەڵکــە  ئــەم  ســەروەتی 
تەنانــەت  ئەگــەر  جەریاندایــە.  لــە 
پەنابەرانــی  کــە  بکەیــن  قەبوڵیشــی 
ئافریقــا لەدەســت هــەژاری و فەالکەتــی 
و  بەشــوێن کار  و  ڕادەکــەن  ئابــووری 
پرســیار  دیســانیش  باشــترەوەن،  ژیانــی 
ئەوەیــە کــە کــێ ئافریقــای تــااڵن کــرد 
ــی هێشــتیەوە و خســتیە  ــە دواکەتوی و ب
داوی برســیەتی و گەلێــک نەخۆشــی 
مەترســیدارەوە. ئایــا ئــەوان هــەر ئێســتاش 
ــاڕە هەمیشــە برســیەدا خەریکــی  ــەم ق ل
بەهــرە  و  کــردن  تــااڵن  بــە  درێــژەدان 

کێشــی خۆیــان نیــن؟.

دووهــەم، تونــد بوونەوەی سیاســەتە دژی 
پانەبەریــەکان لــە واڵتانی ئەروپاییدا. له  
ڕاســتیدا کــە پەســند کردنــی یــەک لــە 
دوای یەکــی یاســا دژی پەنابەریــەکان 
لــە ئوروپــا تەنیــا داوێنگیــری پەنابــەران 
نابێــت. ئــەم یاســایانە و ئــەم سیاســەتانە 
لــە هەمانحاڵــدا ئــەو واڵتانــەش لەبــاری 
دەگێرێتــەوە.  دواوە  بــەرەو  ئەخاقیــەوە 
ــە دەســەاڵت  ــۆ ب ــگا ب ــەم سیاســه ته  ڕێ ئ
گەیشــتنی ئەحزابــی دەســتە ڕاســتی تــر 
خــۆش دەکات. بــە دەســەاڵت گەیشــتنی 
ئــەم حیزبانــە بــە واتــای ئەوەیــە کــە لــە 
هەنگاوەکانــی دواتــردا هێــرش دەکرێتــە 
ســەر گشــت ئــەو دەســتکەوتە پێشــڕەو و 
ــی،  ــوارە کۆمەاڵیەت ــە ب ــانیانەی ل ئینس
ئابــووری و سیاســیەکان کــە لــە مــاوەی 
ــکاردا  ــی کرێ ــی چین ــااڵنێک خەبات س
ئــەم  ســەپاوە.  دەوڵەتەکانــدا  بەســەر 
پێکــردوە.  دەســتی  ئێســتا  هێرشــەش 
زۆربــەی خەڵــک لــە واڵتانــی ئوروپایــی 

ــە هەمویــان چینــی کرێــکاری  ــەر ل و ب
ــەم  ــری ئ ــی دوات ــە، قوربانیان ــەم واڵتان ئ
سیاســەتانە دەبــن. دەوڵەتانــی ئوروپایــی 
ئــەم  بردنــی  بەرەوپێــش  لــە  ئەگــەر 
سیاســەتەدا ســەرکەوتوبن، مرۆڤایەتــی 
دەکەنــە  واڵتانەشــدا  ئــەو  خــودی  لــە 

ــی. قوربان

و  ســنورەکان  داخســتنی  ســێهەم، 
عەمەلیاتــی  کردنــەوەی  بەرتەســک 
کــە  دەلیلــەی  بــەم  دەریایــی  نەجاتــی 
گۆیــا ئــەم خزمەتگوزاریانــە هانــدەری 
یەکێتــی  تــازەن.  کۆچبــەری  هاتنــی 
قەرارێکــی  بنەمــای  لەســەر  ئوروپــا 
ڕەســمی  و  کــراو  لەســەر  تەوافــوق 
بڕیــاری داوە کــە عەمەلیاتــی نەجاتــی 
پەنابــەران بەرتەســک بکاتــەوە. هیــچ 
و  ئینســانی  دژی  لــە  گومانێــک 
و  دەلیلــە  ئــەم  بوونــی  جەنایەتکارانــە 
ئــەم سیاســەتەدا نییــە. ناوگانــە دەریایــی 
بــە  تەیــار  ئوروپــا  ئاســمانیەکانی  و 
ئــەم  تێکنولــۆژی  پێشــکەوتووترین 
ــی  ــرۆڵ کردن ــی کۆنت ســەردەمە، توانای
بســت بــە بســتی دەریــای مەدیتەرانــەی 
هەمــوو  کــە  دەتوانــن  ئــەوان  هەیــە. 
حەرەکەتیــەوە  شــوێنی  لــە  بەلەمێــک 
تــا گەیشــتنی بــە مەقســەد بــە وردی 
لــەوەی کــە  بــەر  و  بکــەن  چاودێــری 
ئــەم به له مانــه  بکەونــە مەترســی نوقــم 
بــەاڵم  هانایانــەوە.  بــە  بچــن  بوونــەوە، 
بــۆ  تواناییــە  ئــەم  ئاگاهانــە  ئــەوان 
پەنابــەرەکان  گیانــی  کردنــی  ڕزگار 
ئەگــەر  تەنانــەت  ناهێنــن.  بــەکار 
ئەنگیــزەی گەلێــک نــاڕەوای ئەوانیــش 
لــە بەرتەســک کردنــەوەی عەمەلیاتــی 
چوونــی  لــە  بەرگرتــن  بــۆ  نەجــات 
پەنابــەران بــۆ ئوروپــا قەبــوڵ بکەیــن، 
دیســانیش ڕاســتیەکەی ئەوەیــە کــە لــەم 
ڕێگایــەوە ناکــرێ بــەر بــە شــه پۆلی ئــەو 
پەنابەرانــەی کــە لەدەســت مــەرگ و 
هــەژاری هەڵدێــن، بگیرێــت. بەرتەســک 
کردنــەوەی عەمەلیاتــی نەجــات نەتەنیــا 
شــەپۆلی کۆچبەرانــی کــەم نکردۆتــەوە 
بەرچــاو  بەشــێوەیەکی  تەنیــا  بەڵکــوو 
پەنابەرانــی  و  کۆچبــەران  مەرگــی 

کــردووە. زیاتــر 

دەبــێ بــە پشــت بەســتن بــە بیــروڕای 
گشــتی پێشــڕەو و ئینساندۆســت و هێــزە 
تێکۆشــەرەکان لــە واڵتانــی پێشــکەتوی 
ــی  ــی رۆژئاوای ــەرمایەداریدا، دەوڵەتان س
ناچــار بکرێــن تــا ڕێــز لــە مافی ئاوارە و 
پەنابــەرەکان بگــرن. پێویســتە خەبــات بــۆ 
بەڕەســمیەت ناســینی مافــی نیشــتەجێ 
ژیانێکــی  کردنــی  دابیــن  و  بــوون 
ئینســانی بــۆ هــەر کــەس وەک ئینســان 
وەک  و  جیهانیــەکان  مافــە  لەگــەڵ 
لەوانــە  و  جیهانیــی  هاواڵتییه كــی 
ــە مافــی نیشــتەجێ  ــوون ل ــد ب بەهرەمەن
ــە هــەر جێگایەکــی دنیــادا کــە  ــوون ل ب

دەیــەوێ، پەرەبســتێنێ.

***
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هەر بەڕاستی تێر 
ئاگای لە برسی نییە!

الوێن ئەمانی

چەوتــە  ڕوانگــە  ئــەم  تێناگــەم 
چییــە کــە بــۆ نموونــە کۆڵبــەر و 
بــوو  ســووکایەتی  پــێ  کۆڵبــەری 
پێنــاوی  لــە  مــرۆڤ  دەیــوت  و 
ســک  نــەک  دەمــرێ  ســەر 
ســووکایەتی  بیانــووە  بــەو  و 
دەکــرد!  کۆڵبــەر  بــە  دنیایــان 
مامۆســتایانیان  بزووتنــەوەی  یــان 
ئــەوەی  لەبــەر  دەکــرد  لۆمــە 
داواکارییەکانیــان  لــە  یەکێــک 
حەقدەســت  و  ئابــووری  داخــوازی 
داخــوازی  کــەی  دەیانــوت  و  بــوو 
وەک  ئێمەیــە،  پرســی  ئابــووری 
بڵێــی کوردســتان وەک کۆمەڵــگا 
بــە سیســتەمی دان  ســەرەتاییەکان 
بەڕیــوە  کااڵ  بــە  کااڵ  ســتانی  و 
دەبرێــت وا پــارە و ئابــووری پرســی 
باشووریشــیان  تەنانــەت  نییــە!  ئــەو 
داوای  خەڵــک  ئــەوەی  لەســەر 
مووچــە و دەرماڵــەی خوێنــدکاری و 
بژیوییــان دەکــرد، ســەرکۆنە دەکــرد!
لــە  خەڵــک  کــە  ئێســتاکەش 
ــە  ــران ل ــە شــارەکانی ئێ ــک ل هەندێ
دوای گرانــی و خراپتربوونــی ڕۆژ 
و  ژیــان  لــە دوای ڕۆژی دۆخــی 
ــاری ئابوورییــان هاتوونەتــەوە ســەر  ب
شــەقامەکان، کەســانێک دیســانەوە 
لــە نــاو کــورددا باس لەوە دەکەن کە 
ئــەوان بــۆ برســییەتی شــەڕ دەکــەن و 
ئێمــە ســەدان ســاڵە بــۆ دیموکراســی 
ئەمــەی  )نازانــم  دەکەیــن  شــەڕ 
هــەر  و  کــردووە(  حەســێب  چــۆن 
بۆیــە ئەمانــە پەیوەندیــان بــە ئێمــەوە 
فۆتۆســەنتێز  کــورد  چمــا  نییــە. 
ئەمــە  ناژیــت!  نــان  بــە  و  دەکات 
خەزەڵــوەری  ســەرهەڵدانەکانی  بــۆ 
لــە  لەمەوبەریــش  ســاڵ  ســێ  دوو 
تــردا دەوتــرا  پــاڵ چەنــد پاســاوی 
و هــەر بــەو پێیــە ئــەو کەســانەی 
کــە هاتبوونــە ســەر شــەقامەکانی 
زۆر  دەکــوژران،  و  مەریــوان 
ناویــان  "جەوگیــر"  بــە  بێشــەرمانە 

دەبــردن!
تێڕوانینێکــی چینایەتــی گیــرۆدەی 
ئەخاقییاتی بورژوایی کە برســێتی 
و هەژاری بە ســووک ســەیر دەکات 
و پێــی وایــە کەســانێک کــە برســی 
و هــەژارن، کەرامەتــی مرۆییــان لــە 
ســکیاندا کــورت بووەتــەوە و ئیتــر 
لــە هــەر جــۆرە هزرێکــی سیاســی 
هــاوکات  ناکــرێ  و  بەتاڵــن  تــر 
نانیشــت بــوێ و ئازادیــش! )هەڵبــەت 
بــەرەی  بــە  تایبــەت  هــەر  ئەمــە 
کــورد  ناسیۆنالیســتی  و  ڕاســت 
نییــە و هــەر ئێســتا ئوپوزیســیۆنی 
ڕاســتی فارســیش خەریکــە لەســەر 
ناڕەزایەتییانــە  ئــەم  ناوزەدکردنــی 
بــە "شۆڕشــی برســییەکان" ســەر لــە 

ئەکوتــێ...(.  داروبــەرد 
پاســاوێکی تریــش لــەوەوە دێــت کــە 
وەک  ئابووریــش  پرســی  پێیانوایــە 
لــە  ڕێگــرە  هتــد...  و  ژن  پرســی 
ــە مافــە  ــەردەم گەیشــتنی کــورد ب ب
ــێ  ــە دەب ــەر بۆی ــی و ه نەتەوەییەکان
ــێ  ــان ناب ــت ی ــێ بکرێ چاوپۆشــی ل
داگیرکــەر  لــە  داخوازییانــە  ئــەم 
تێگەیشــتن  حاڵێکــدا  لــە  بکرێــت! 
لــەوەی کــە بــە ســکی برســی هیــچ 
هــەر  نــەک  نایــا  بــەدی  شــتێک 
ســەربەخۆیی،  و  نەتەوەیــی  مافــی 
زەحمــەت  ئەوەنــدە  پێموانییــە 
بنچینەکانــی  لــە  یەکێــک  بێــت. 
هێشــتنەوەی  کۆلۆنیاڵیــزم 
ــەژاری و  ــە ه ــەوەی ژێردەســتە ل نەت
ــەو پێیــەی  ــرا، ب دواکەوتوویــی زێدەت
ــاری  ــک کــە گرفت ــێ خەڵکێ دەزان
بژیێنــێ،  خــۆی  بتوانــێ  ئەوەیــە 
ــەی ســەربەخۆیی و  ئەگــەر کەڵکەڵ
ئازادیشــی هەبێــت، دەرفەتــی ئــەوەی 
نابــێ بــە کــردەوە هەوڵــێ بــۆ بــدات. 
ــۆ کوردێکــی هەژارکــراو  ــە ب کەوات
و  ســەرکوتکراو  داگیرکــراو  و 
پێشــکەوتنەکانی  لــە  بێبەشــکراو 
ــەر  ــە ه ــووری ل ــی ئاب ســەردەم، پرس
شــێوازێکیدا نــەک نابــێ الوەکــی 
هەمــوو  لــە  دەبــێ  بگــرە  بێــت 
مــەرج  پێــش  وەک  قۆناغێکــدا 
بــۆ  بکرێــت  ســەیر  بناخەیــەک  و 
گەیشــتن بــە مافەکانــی تریشــی. 
لە وێنا دوور و گەورەکەشــدا ئەگەر 
ــان ســەربەخۆییە، هێشــتاکە  ئامانجت
دەوڵــەت بــە تەنیــا زمــان و مێــژوو 
ــەت  ــەدی نای ــااڵ ب ــەرگ و ئ و جلوب
پشــتیوانی  ئابــووری  ژێرخانــی  و 

ئەمانەیــە. هەمــوو  کردەیــی 
لــە کۆتاییــدا: نــان، پرســێکی تــەواو 
مێــژوودا  تــەواوی  لــە  سیاســییە. 
و  ناڕەزایەتــی  شــۆڕش،  هیــچ 
وەرچەرخانێکــی مێژوویــی نابینــی 
کــە بــێ پێوەنــد بووبێ بــە بژێوییەوە! 
هــەر قامووســی ئــەم زمانــە کوردییە 
دەســتەواژەی  و  وشــە  لــە  لێوڕێــژە 
ڕەشــوڕووتی،  هــەژاری،  وەک 
بــێ  نانەســکی،  زەحمەتکێشــی، 
نیشــان  ئــەوە  هــەر  و  قووتــی... 
نــان و بژیــوی  دەدات کــە پرســی 
کۆمەڵگاکانــی  هەمــوو  وەک 
چەقــی  لــە  هەمــووکات  تــر 
خەڵکەشــدا  ئــەم  کەڵکەڵەکانــی 
کوردســتان  کۆمەڵــگای  بــووە. 
نییــە  یەکدەســت  کۆمەڵگەیەکــی 
بەســەردا  گشــتی  حوکمــی  کــە 
چیــن  لــە  بریتییــە  کــورد  بــدرێ، 
و توێــژی جیــاواز بــە داخــوازی و 
دەکــرێ  جیــاوازەوە.  ئەولەوییەتــی 
ئابــووری  داخــوازی  بــی،  کــورد 
و  فەرهەنگــی  و  سیاســی  و 
کۆمەاڵیەتــی و هتــدت... هەبێــت 
و ئەمــە نــە ســەیرە و نــە عەیبــە. 
بەســە ئــەو چاویلکــە ئاغاواتییــە لــە 

دەربێنــن چــاو 

***

دواستون په ره سه ندنی شه پۆلی ناڕه زایه تییه كانی خه ڵك
لــه   به رپرســانی كۆمــاری ئیســامی 
ئاســت شــه پۆلی مانگرتــن، كۆبوونــه وه  
خه باتكارانــه ی  ناڕه زایه تــی  و 
و  داماویــی  تووشــی  جه مــاوه ردا، 
خامنه یــی،  هاتــووه .  سه رلێشــاویی 
ئــه و كه ســانه ی بــه  گاڵتــه  گرتــووه  كــه ، 
گه یشــتۆته   ڕژیمه كــه ی  ده ریدخــه ن 
یه كێــك  بــه اڵم  هه ڵدێــر،  لێــواری 
ســلمێنه ری  كــه   دیاردانــه ی  لــه و 
بــێ  و  ناوشــیاری  ڕاســتییه ن،  ئــه م 
كاربه ده ســته   و  به رپــرس  ئاگایــی 
ڕژیمه كه یه تــی. ســه ره كییه كانی 

به یارمه تــی  ئیســامی  كۆمــاری 
له سه رشــانی  و  ئیمپریالیســته كان 
له ســه رووی  و  ئێــران  بــۆرژوازی 
هه مووانــه وه ، بازاڕییــه كان، به ده ســه اڵت 
گه یشــت. بــه اڵم ئه مڕۆكــه  هــه ر ئــه م 
ــون.  ــم ڕاپه ڕی ــه  دژی ڕژی ــه ، ل بازاڕیان
كاســبكاران  و  بازاڕیــان  ناڕه زایه تــی 
لــه  دژی یاســای نوێــی ماڵیاتــی و 
چوونه ســه ره وه ی ماڵیاتــی پیشــه گه ران 
لــه   هه اڵوســانێكی  و  گرانــی  و 
كڕینــی  توانایــی  كــه ،  ڕاده بــه ده ری 
نۆقمــی  و  كردۆتــه وه   كــه م  خه ڵكــی 
ــووری كــردووه ،  كۆمه ڵێــك قه یرانــی ئاب
درێــژه ی هه یــه . مانگرتنــی بازاڕیــان و 
كاســبكاران له  شــوێنه  جۆراوجۆره كانی 
له گــه ڵ  بــووه   ئاوێته یه كیــش  تــاران، 
ناڕه زایه تــی.  كۆبوونه وه گه لێكــی 
میللــه ت،  له شــه قامی  بۆنموومــه ، 
مه ئمووانــی ڕژیــم هێرشــیان كردۆتــه  
ژوماره یه كیــان  و  مانگرتــووان  ســه ر 
دوكانه كانیــان  كــردووه ،  ناچــار 
به شــێكی  لــه  كاردانــه وه دا،  بكه نــه وه . 
بــه    خه ڵــك  لــه   دیكــه   به رچــاوی 
و  بــوون  په یوه ســت  مانگرتنه كانــه وه  
داخســتووه .  دووكانه كانیــان  درگای 
مانگرتنــی بازاڕیــان و كاســبكاران لــه  
ئیســفه هان،  تــاران،  وه ك،  شــاره كانی 
نورئابــاد  كوه چنــار،  یــه زد،  له نجــان، 
ــاد و ئیســام  مه مه ســه نی، خــۆڕه م ئاب

ئابــادی غــه رب، لــه  ئارادایــه .

ــۆڕه   ــه  ت ــه  ل ــه ی ك ــه و وێنان ــی ئ ــه  پێ ب
باوكراونه تــه وه ،  كۆمه اڵیه تییه كانــدا 
مانگرتنه كانــی كاســبكاران لــه  شــاری 
لــه   لــه  زۆر شــوێن و له وانــه ،  تــاران 
ناڕه زایه تییه كــی  له گــه ڵ  ئێكباتــان، 
توێــژه   و  چیــن  ســه ربه   جه مــاوه ری، 
بــووه .  هــاوكات  جۆراوجــۆره كان، 
كــه،   ســه ره كییه ی  هێــزه   ئــه و  بــه اڵم 
خه ڵكــی  كۆمه اڵنــی  پێشــڕه وی 
و  ئیســامی  كۆمــاری  لــه   بێــزار 
خوازیارانــی ڕووخانــی ئــه م ڕژیمــه ن، 
بریتییــن لــه ، كرێــكاران، موعه لیمــان و 

وان. خانه نشــینكرا

ته نیــا لــه  یــه ك حه وتــووی ڕابــردوودا 
نــه وت ،  په یمانیــی  كرێكارانــی 
ناغــان،  مایــه ی  خه میــر  كارگای 
شــیركه تی تولــی پێــرس، ســه نایه عی 
كرێكارانــی  ئه لبــوز،  به ســته به ندی 
كارخانــه ی  شــاهیندژ،  شــاره داری 
جهــادی  تــاران،  داروگــه ری 
ــاره داری  ــی ش ــاوه رزی و كرێكاران كه ش
و  ملمانــێ  مه یدانــی  لــه   یاســوج، 

خاونــكار  له گــه ڵ  بوونــه وه   ڕوبــه ڕوو 
و هێزه كانــی حه راســه تی و پۆلیســی 
پارێــزه ری، خــاون ســه رمایه كاندا بــوون.

كرێكارانــه   ئــه و  ســه رجه می 
ســه ره وه ی  چوونــه   خوازیــاری 
هه مبــه ر  لــه   ئــه وان  حه قده ســته كانن. 
و  وه دواكه تــووه كان  حه قده ســته  
“١٠له ســه دی”  ته نیــا  زیادبوونــی 
ناڕازییــن. كرێكارانــی  حقوقه كانیــان، 
ناڕازیــی داوا ده كــه ن كــه  النیكه مــی 
حه قده ســته كانیان بــه  پێــی هه اڵوســان 
و ئاســتی گوزه رانیــان دیــاری بكــرێ. 
پڕۆژه یــی  و  په یمانیــی  كرێكارانــی 
نــه وت، ڕێكه وتــی ٣٠ی جۆزه ردانــی 
به یانییــه دا،  یه كه میــن  لــه    ،١٤٠٠
و  خه بــات  نوێــی  ده وری  لــه   كــه  
كــرده وه ،  باویــان  ناڕه زایه تییه كانــدا 
حه قده ســتی  النیكه مــی  كــه   وتییــان 
میلــۆن   ١٢ لــه   نابێــت  كرێــكاران، 
تمــه ن كه متــر بێــت. ئــه م داواكارییــه  
چاوگرتنــی  به له بــه ر  ئێســتادا،  لــه  
ڕژیــم  خــودی  ئاماره كانــی  ئه وه یكــه  
له ســه د   ٥٠ هه اڵوســانی  لــه   بــاس 
بــواری  لــه   هه اڵوســان  و  ده كــه ن 
خــۆراك و كــرێ ماڵــدا، تــا ئاســتی 
بــه رز  زیاتریــش  بگــره   و  سه دله ســه د 
پێداچوونــه وه ی  پێویســته   بۆتــه وه ، 
خێراتریــن  لــه   یه كێــك  بكــرێ.  پێــدا 
داواكارییــه  ئابوورییه كانــی كرێكارانــی 
له گــه ڵ  هــاوكات  نــه وت،  په یمانــی 
حه قده ســته كان،  ســه ره وه ی  چوونــه  
هه ڵوه شــاندنه وه ی  لــه ،  بریتییــه  
په یمانكارییــه كان،  شــیركه ته  
بــۆ  گرێبه ســته كانیان  گۆڕینــی 
هه روه هــا  و  داییمــی  و  ڕاســته وخۆ 

لــه   پشــوو،  ڕۆژ   ١٠ و  ڕۆژكار   ٢٠
داواكارییــه   نــاو  لــه   مانگێكدایــه . 
لــه   ئاڵوگــۆڕ  هه نووكه ییه كانــدا، 
و  خــۆراك  نه گونجــاوی  بارودۆخــی 
بێهداشــتی  خه وتنــی غه یــره   شــوێنی 
ژیــان  پێداویســتییه كانی  هه روه هــا،  و 
ده كــه وێ.  به رچــاو  گوزه رانیــان،  و 
بــه اڵم كرێــكاران داواكاری سیاسیشــیان 
ســازمانده یی  شــۆڕای  هه یــه . 
په یمانــی  كرێكارانــی  ناڕه زایه تــی 
ڕاگه یاندنــی  چه ندیــن  لــه   نــه وت، 
یــه ك لــه  دوای یــه ك و بــه  تایبــه ت لــه  
دواییــن به یاننامه كه یانــدا، خوازیــاری 
و  سیاســی  زیندانیانــی  ئــازادی 
و  كۆهلێــر  سیســێل  خاتــوو  له وانــه ، 
ڕه زا  پــاری،  ژاك  هاوســه ره كه ی 
شــه هابی، حه ســه ن ســه عیدی، ئانیشــا 
ــارینژاد،  ــه  ئه نس ــه دوڵایی، ڕێحان ئه س
كه یــوان موهتــه دی، ڕه ســوڵ بوداقــی، 
ئه ســكه ندر  ئیبراهیمــی،  جه عفــه ر 
موحه ممــه دی،  شــه عبان  لوتفــی، 
موحســین  و  حبیبــی  موحه ممــه د 

تــرن. كه ســانی  و  عومرانــی 

ناڕه زایه تییه كانــی  و  كۆبوونــه وه  
و  خه باتــكار  موعه لیمانــی 
هــه روا  ناڕازیــی  خانه نشــینكراوانی 
بانگه شــه ی  دوبــه دوای  به رده وامــه . 
شــۆرای  ڕاگه یندراویــی،  له پێشــدا 
هاوئاهه نگــی ڕێكخــراوه  ســینفیه كانی 
ــی  ــران، ســه رله  به یان ــی ئێ فه رهه نگیان
ڕۆژی پێنجشــه ممه ، ٢٦ی جۆزه ردان، 
موعه لیمــان لــه  شــاره  جۆراجــۆره كان، 
گشــتی  ئیــداره ی  بینــای  له بــه رده م 
كۆبوونــه وه ی  پروه رشــدا،  و  ئامــوزش 

به ڕێوه بــرد. ناڕه زایه تییــان 

موعه لیمانــی نــاڕازی تــاران لــه  بــه رده م 
فه زایه كــی  لــه   و  ڕژیــم  مه جلیســی 
ــه وه .  به ته واوه تــی ئه منییه تییــدا كۆبوون
له وانــه ،  كوردســتانیش  له شــاره كانی 
و  ســه قز  ســنه ،  مه ریــوان،  شــاری 
به ڕێوه چوونــی  شــوێنی  كامیــاران، 
هێــزه   له الیــه ن  ناڕه زایه تییــه كان 
ئه منییه تییه كانــه وه  گه مــارۆ درابــوو. 
 ، پترلــه   لــه ،  ناڕه زایه تییانــه   ئــه م 
باســه ،  شــایانی  له ئارادایــه .  ٣٠شــار 
لــه م ســااڵنه ی دواییــدا موعه لیمانــی 
دژی  لــه   جــار  چه ندیــن  ئێــران 
گه اڵڵــه ی  ده رنه هاتنــی  به كــرده وه  
له خواره وه بوونــی  هاوسانســازی، 
خراپــی  بارودۆخــی  و  حه قده ســت 
هه لومه رجــی  و  ئابــووری 
دامه زراندنــی موعه لیمــان، ڕژاونه تــه  
ئێســتا  تــا  بــه اڵم  سه رشــه قامه كان، 
به داواكارییه كانــی  نه یانتوانیــوه  

بگــه ن. خۆیــان 

دابینكردنــی  خانه نشــینكراوانی 
ــه  شــاره  جۆراجــۆره كان  ــی ل كۆمه اڵیه ت
دورود،  شوشــتر،  شــوش،  له وانــه ،  و 
هه روه هــا  و  كرماشــان  ئه هــواز، 
زه نجــان،  و  گیــان  ئوســتانه كانی 
٢٦ی  پینجشــه ممه   ڕۆژی 
جــاری  چه ندمیــن  بــۆ  جــۆزه ردان، 
ناڕه زایه تییــان  كۆبوونــه وه ی  بــه رده وام 

. د ه بــر ێو به ڕ

خانه نشــینكراوان  كۆبوونــه وه ی 
ده رنه هاتنــی  به كــرده وه   دژی  لــه  
شــۆرای  په ســه ندكراوه یه كی 
بــه   ســه باره ت  ڕژیــم،  كاری  بــااڵی 
ده وڵــه ت  بڕیــاری  و  حه قده ســته كان 
له ســه دی   ١٠ زیادكردنــی  له بابــه ت 
ده ڕۆژ  له نزیكــه ی  حه قده ســته كان، 
پێكــردووه .  ده ســتی  له مه وبــه ره وه  
ناڕازییــان داوا لــه  ده وڵــه ت ده كــه ن كــه ، 
تــا به رلــه  كۆتاییــی مانگــی جــۆزه ردان 
هه ڵبوه شــێنێته وه   په ســه ندكراوه یه   ئــه و 
شــێوه یه كی  بــه   حه قده ســته كان  و 

زیادبــكات. ڕێژه یــی، 

ئه مــه  ڕاســتییه كی حاشــا هه ڵنه گــره  
لــه   جگــه   ئیســامی  كۆمــاری  كــه  
هیــچ  تووندوتیــژی،  و  ســه ركوت 
داواكارییه كانــی  بــۆ  واڵمێكــی 
خه ڵــك نییــه . ئــه م بابه تــه  لــه  په نــای 
لــه   ڕوو  و  مافییایــی  ئابوورییه كــی 
ڕه وایه تیــی  له ده ســتدانی  داڕمــان، 
پێگــه ی  الوازتربوونــی  هه رچــی  و 
ڕژیمــی  هیتــر..  و  كۆمه اڵیه تــی 
و  هه ڵدێــر  لێــواری  گه یاندۆتــه  
و  ئابووریــی  خه باتــی  په ره ســه ندنی 
كۆمه اڵنــی  و  كرێــكاران  سیاســیی 
ــه م  ــه  نیشــانه كانی ئ ــك، یه كێكــه  ل خه ڵ
هــه ل و مه رجــه،  مه ترســیداره ی ڕژیــم.

***


