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سهروتار

په یامی كومیته ی ناوه ندی ;كۆمه ڵه  
به بۆنه ی نه ورۆزو ساڵی نوێ 

ئیبراهیم عه لیزاده :
جه ماوه ری خه ڵكی خۆڕاگری 

كوردستان!

كرێكاران! ژنانی ئازادیخواز!

الوان وخوێندكارانی پێشڕه و! 
هه لسوراوانی ناوه وه ی واڵت ، 

بنه ماڵه ی ئازیزی گیانبه ختكردوان!

بــە بۆنــەی نــەورۆز و ســاڵی تــازەوە بــە 
دەكــەم  لــێ  باییتــان  پیــرۆز  گەرمــی 
و ســاڵێكی پــڕ لــە خۆشــی و پــڕ لــە 
بــە  بــۆ  ســەركەوتنتان  و  كامەرانــی 
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. 
ــە   ــەر بۆی ــوون ه ــان ب ــەوان عاشــقی ژی ئ
ســەریان لــە رێگــەی خۆشەویســتی بــۆ 
ــەو  ــۆ ئینســانی ئ ــە ب ــی بەختەوەران ژیان
ــه ورۆزه دا  ــه م رۆژی ن ــا. ل ــەردەمە دان س
یادیــان لــه  دڵمانــدا  زینــدۆه  و  ستایشــی 
بنەماڵــە  و دڵ گەورەیــی  خۆراگــری 

ئازیزەكانیــان دەكەیــن. 

ســاو لــە هەمــوو ئــەو تێكۆشــەرانەی 
دیكتاتــوری  زەنگــی  شــەوە  لــە  كــە 
دلێــری  دەنگــی  ئیســامیدا 
حەقخوازنەیــان بــەرز كردەوەتــەوە و ئێســتا 
ــیرن و  ــدا  ئەس ــە گۆشــەی زیندانەكان ل
دیــداری  لــە  دا  نــەورۆزە  رۆژی  لــەو 

كــراون. بێبــەش  ئازیزانیــان 

ئازیزان! 

   رژێمی كۆماری ئیسامی له كاتێكدا 
له نێــو قه یرانــی ئابــوری قــوڵ وبه ریــن 
وهیوایه كیــش  په له قاژه یه تــی  دا 
به بــازاڕ گه رمــی یه كانــی هه ڵبــژاردن 
وله خۆشــباوه ڕی دا هێشــتنه وه ی خه ڵــك 
به ملمانێــی باڵــه كان، نه مــاوه  له نێــوان 
خــۆی خه ڵكــی وه زاڵــه  هاتــوودا بێجگــه  
په یوه ندیه كــی  دوژمــن  له دوونه یــارو 
له الیه كــه وه   ڕوه وه   لــه م  نابینــێ.  تــر 
پانتایــی  كه مكردنــه وه ی  له پێنــاو 
هێــرش  یه كــه ی  ئابــوری  قه یرانــی 
كرێــكاران  حه قده ســتی  ســه ر  ده كاتــه  
زۆربــه ی  ڕه ونه قــی  بــێ  وســفره ی 

خه ڵكــی بــێ بــه ش وله الیه كــی دیكــه وه  
هێزه ســه ركوتكه ره كانی  بودجــه ی 
وكۆنه په ره ســتانه ترین  ده كات  زیاتــر 
هــۆكارو ئامرازه كانــی دژی ئینســانی 
چوونــه وه ی  به گــژدا  به مه به ســتی 
كرێــكاران  پێشــڕه وانه ی  حه ره كه تــی 

گــه ڕ.  ده خاتــه   والوان  وژنــان 

هــه ل ومه رجــی سیاســی وكۆمه اڵیه تــی 
ئه مــڕۆی ئێــران، نیشــانه كانی ڕووبــه ڕوو 
پێــوه   ســازی  چاره نــوس  بونه وه یه كــی 
خۆشــباوه ڕی  بــۆ  جێگایــه ك  دیاره كــه  
ــگای  ــی ده ســه اڵت له ڕێ به جــێ گۆڕكێ
مــاوه و  ده ره كیــه وه   تێوه ردانــی  ده ســت 
له هیــچ  وویســامی  ئیرتجاعــی 
ئۆپوزیســیۆنی  وقه واره یه كــی  شــكڵ 
تێــدا  خــۆی  ڕۆڵــی  ناتوانــێ  دا 
شــانۆی  بــۆ  وشــوێنێكیش  بگێــڕێ 
گاڵته جــاڕی هه ڵبــژاردن وخۆشــباوه ڕی 
دا  خــۆی  له نێــو  ڕژێــم  به چاكســازی 
نه ماوه تــه وه . داهاتــوی سیاســی ئێــران 
نــوێ  ملمانێــی  جه رگــه ی  له نێــو 
ده بیندرێتــه وه   جیــاوازدا  وســتراتیژی 
خه باتــی  ناخــی  له نێــو  كه ئه مڕۆكانــه  
سیاســی وچینایه تــی ڕاســته قینه ی ئــه م 
ــات  ــو جه رگــه ی خه ب ــه و له نێ كۆمه ڵگای

له ئــارادان. ڕژێمــه وه   ئــه م  لــه دژی 

هاوپه یمانێتیــه كان  به كــرده وه ،  یه كێتــی 
ــه م  ــو خــۆی ئ وهاوپشــتی پێویســت له نێ
تێگه یشــتن  له ڕێــگای  ته نیــا  خه باتــه  

ــت. ــه وه  مســۆگه ر ده بێ ــه م ڕاســتی ی ل

ســاڵی تازه  له  بارودۆخێك دا ده ســت پێ 
ده كه یــن كــه  جیهــان بــه  گشــتی ئێــران 
دژواردا  بارودۆخێــك  بــه   ناوچه كــه   و 
هــه م  بارودۆخــه   ئــه م  ده بێــت.  تێپــه ر 
ده رفه تــی خولقانــدۆه  و هــه م مه ترســی 
ئــه و  چونكــه   ده رفه تــه   هێنــاوه  .  پێــك 
نیزامــه  بــه  نیهایه تــی بۆگه نیــی خــۆی 

گه یشــتۆه  و به دیلێكــی بــۆ ده ربازبــون 
بــه   بــه اڵم  نییــه .  بارودۆخــه   لــه و 
مه رجێــك ده توانیــن كه ڵــك لــه و ده رفه تــه  
بــه   خۆمــان  ئه ركــی  كــه    وه ربگریــن 
روونــی بناســین و بــه  ووشــیاری و بــه  
یه كگرتوویــی وه اڵمــی پێویســتیه كانی 

بده ینــه وه . خۆمــان  زه مانــه ی 
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شیمیایی شاری هه ڵه بجه و گوردانی شوان كۆمه ڵه  ل3

نەورۆز لە کوردستان
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 لــه  هه مانكاتــدا مه ترســیه داره  ئه گــه ر 
چاه نوســی ئنیســان هه روه هــا  بــه  ده ســت 
ده ســه اڵته وه   و  ســه روه ت  خاوه نانــی 
غه یــری  مه نتقێــك  هیــچ  بێتكــه  
به رهــه م هێنانــی قازانــج  و پاراســتنی 
ئاكامــی  لــه   ناناســن.  ده ســه اڵت 
تــا  ئه گــه ر  كــه   ئه وانــه   ده ســه اڵتی 
ژیانمانــی  كــه   بــوو  كرۆنــا  دویكــه  
ئه مرۆكــه   مه ترســیه وه   خســتبۆه  
هێرشــی رووســیا بــۆ ســه ر ئۆكرائیــن 
بلوكــی  بونــه وه ی دوو  بــه ره و روو  و  
ورده   ورده   كــه   ئامریكایــه   و  روســیه 
ئاســه واره كانی بــۆ باقــی شــوێنه كانی 
جیهــان شــۆر ده بێه تــه وه  و ئه منیــه ت و 

مه ترســیه وه .  ده خاتــه   ژیانمــان 

لــه و  ئیســامی  كۆمــاری  رژیمــی 
نائه منــی  و  شــه ر  كــه   ده وله تانه یــه  
ــه  هه رشــوێنێك بێــت وه كــوو به ره كــه ت  ل
چــاو لێــده كات و هه وڵــده دات بیــكات 
كردنــه وه ی  درێــژ  بــۆ  ده رفه تێــك  بــه  
شــه ری  ده ســه اڵته كه ی.  ته مه نــی 
خســتۆته   جیهانــی  ئه گــه ر  ئوكرایــن 
شــه رێكی  مه ترســی  بــه رده م 
مالوێرانكــه ری جیهانــی ; بــۆ كــۆاری 
ئه وه تــا  فورســه ت.  بۆتــه   ئیســامی 
هه ڵگیرســانی  گــه ڵ  لــه   ده بینیــن 
لــه   خــۆی  سیاســه تی  شــه ره ،  ئــه و 
لــه   به رجامــدا  گوفتوگوكانــی 
به رژه وه نــدی ده وڵه تــی روســیه  گــه ڵ 
دور  ده كات. موشــه كی  هاوئاهه نــگ 
هاوێــژی لــه  هه رێمــی كوردســتان تاقی 
ده كاتــه وه . دلنیــاش بــن لــه  به رجامیــش 
ســه رفی  كــه وه ێ  ده س  پاره یه كــی 
باشــتر كردنــی ژیانــی خه لكــی نــاكات، 

به شــێكی لــه  نــاو دام و ده زگایه كــی 
لێــواو لێــوی گه نده ڵیــدا وون ده بــێ و 
به شــه كه ی دیكــه ی ده كاتــه  خه رجــی 
نــاوه وه ی واڵت  لــه   هێــزی ســه ركوت 
و درێــژه دان بــه  ده ســت تێوه ردانــی لــه  
واڵتانــی ده وه وه  و به ریــوه  بردنــی ئــه و 
سیاســه ته  بــه  زه مانه تێــك بــۆ مانــه وه ی 

ده زانــێ. خــۆی 

ئازیزان! 

ئارادایــه   لــه   بارودۆخــه ی  ئــه م 
چاره نوســی چارهه ڵنه گــری ئێمــه  نــه  
لــه  ئێــران و نــه  لــه  هیــچ شــوێنێكی 
جیهــان نییــه . هه مــوو ئــه و ڕووداوانــه ی 
لــه  ڕابــردوودا  ســاڵی  كه  له  مــاوه ی 
ئاســت جیهــان و ئێرانــدا ڕوویانــداوه ، 
 ، كرۆنــا  په تــای  په ره ســه ندنی 
قه یرانــی ئابــوری جیهانــی ، شــه ر و 
نائه منــی، بێــكاری و نــه داری، ئــه و 
راســتیه مان پــێ ده ڵێــن كــه  نیزامــی 
ــه ڕی خــۆی  ــه و پ ــا ئ ســه رمایه داری ت
ئــه م  له  جوانییه كانــی  گه نیــوه .   
هه مــی  به ر كه   ه یه   و ا ز ا ڕ نه   جیها
خه ڵكــی  و  كرێــكاران  كاری 
زه حمه تكێشــه ، به رهه مهێنه رانــی لێــی 
بــه   خه لــك    بێگانه ن . جه مــاوه ری 
تایبــه ت لــه  واڵتــه  هــه ژاره كان نه  ته نیــا 
دیلــی ئــه و نیزامــه  و نه هامه تییه كانین، 
تووڕه یــی  له  به رامبــه ر  به ڵكــوو 
دا  له  ئه مــان  سرووشتیشــدا 
بوومه لــه رزه  و  و  نین. الفــاو 
و  گیــان  ئاگركه وتنه وه  به  ئاســانی 
ژینگه كه یــان  و  مرۆڤــه كان  ژیانــی 
چاره نووســی  ده بات. ئه گــه ر  له نــاو 

دریژه ی : )سه روتار(
په یامی كومیته ی ناوه ندی ;كۆمه ڵه  به بۆنه ی 

نه ورۆزو ساڵی نوێ

ــی ئه مــڕۆ له  ده ســت نیزامێكــدا  مرۆڤ
ڕه وتــی  درێــژه ی  نه بوایه  كه  بــۆ 
پاراســتنی  قازانــج و  كه ڵه كه  كردنــی 
ده ســت  سیاســیه كه ی  ده ســه اڵته  
 ، یه تێــك جه نا ه   ر جۆ و هه مو ته   ا بد
به  بــێ  خه ڵــك  جه مــاوه ری  ئه مــڕۆ 
و  كار  و  نــان  ئه وه یكه  خه مــی 
بێبــه ش بــوون له  خۆشــیه كانی ژیانیــان 
له  شــادی  پــڕ  به  دڵێكــی  هه بێــت، 

دســتپێده كرد. نوێیــان  ســاڵی 

و  بێبه شــان  خه باتــی  بێگومــان 
جیهانــی  ده توانــێ  ســته ملێكراوان 
به ربه ریه تــه ی  لــه و  ئه مــڕۆ 
كه  نیزامــی ســه رمایه داری هــۆكاری 
ڕزگار  مانه وه یه تــی،  و  خولقانــدن 
نیشــانی  جــار  زۆر  بكات. مێــژوو 
به رینــی  جه مــاوه ری  داوه  كه  كاتێــك 
و  یه كــدڵ  ســته ملێكراوان  و  بێبه شــان 
ــان  ــی خۆی ــۆ ڕزگار كردن یه كده نــگ ب
و  دژبه  ســته مكاران  و  دێنه  مه یــدان 
ده ســه اڵت ده ســت ده ده نه  نه بــه رد، هیــچ 
هێزێــك ناتوانــێ به ره نــگاری شــه پۆلی 

بێــت. خرۆشــاویان 

گۆڕینــی ئــه م باروودۆخــه ، له ناوبردنــی 
خه باتــه ،  ئــه م  خاڵه  الوازه كانــی 
باوه ڕمه نــدی  متمانــه  و  خوڵقاندنــی 
جه مــاوه ری  له نــاو  خــۆ  به  هێــزی 
و  كرێــكار  خه ڵكــی  به رینــی 
زه حمه تكێــش و نیشــاندانی ئاســۆیه كی 
جه ماوه ره  مه زنــه ی  ئــه و  بــه   ڕوون 
كه  خۆیــان ڕزگاریــده ری ڕاســته قینه ی 
خۆیانــن،  هه مــووی پێویســتی بــه  كار 
هه یــه  ،  بــه رده وام  خه باتێكــی  و 
له  ئــارا  ئێســتا  كه  هــه ر  خه باتێــك 
پشــت  كه  بڕبــڕه ی  خه باتێــك  دایــه ، 
كرێكارانــی  هێزی  بزوێنــه ری،  و 
هه ڵســووڕاوان  و  خه باتــكار  و  وشــیار 

كۆمۆنیســت  شۆڕشــگێڕانی  و 
. ێنــن پێكید

سۆسیالیســت  ئه وه یكه  چاالكانــی 
له نــاو دڵــی بزووتنــه وه ی كرێــكاری و 
بزووتنه وه  كۆمه اڵیه تییه كانــی  باقیــی 
دیكــه دا ئه نجامــی ده ده ن له گــه ڵ هیــچ 
دیكه  قابیلــی  چاالكییه كــی  و  كار 
هه ڵســه نگاندن نییه . هیــچ ڕه وتێكــی 
هێنانــی  وه خه بــه ر  دیكه  له  هه وڵــی 
كه  له  یه كگرتوویــی  هێــزه ی  ئــه و 
كرێــكاران دایــه  و به  وه خه بــه ر هاتنــی، 
چه وســانه وه  و  به  ته مه نــی  كۆتایــی 
نییه .  هیــچ  دێنــێ،  زه بروزه نــگ 
دیكه  ڕێــگای  ڕه وتێكــی 
ڕاســته قینه ی ئازادی و ڕزگاریی ئه م 
كێشراوه  نیشــان  جه ماوه ره  به  به نــد 
پڕژوبــاو  كرێــكار  نادات. ئه گــه ر 
بكه وێته  په راوێــزی  و  بێــت 
ه ،  نه و ســییه كا سیا ییه   ر نكا ا ڕ گۆ
بوونــی  به  ده ســت  ده ســت  ئــه وكات 
گۆڕینــی  جــێ  ته نیــا  ده ســه اڵت، 
كابووســێكیتر.  كابووســێكه  له گه ڵ 

نانــی  بونیــاد  شــوێن  بــه   ئێمــه  
هیــچ  كه  تێیــدا  كۆمه لگایه كیــن 
ســته م و هه اڵواردنێــك  بوونــی نییــه  و 
به  ده ســتی  مــرۆڤ  چه وســانه وه ی 
مــرۆڤ كۆتایــی پێهاتووه . جیهانێــك 
خۆشــبژێوی  و  ئــازادی  كه  تێیــدا 
و  كۆیله تــی  جێــگای  گشــتی، 
ــی و بێبه شــی  بێ  عه داڵه تــی و نه بوون
بــۆ  یه كســان  ده رفه تــی  ده گرێتــه وه  و 
و  ئیســتعداد  پشــكوتنی  گه شــه  و 
ده خوڵقێت. جیهانێــك  تواناییــه كان 
به رهه مهێنــان  ئامانجــی  كه  تێیــدا 
نــه ك وه ده ســت هێنانــی قازانــج به ڵكــوو 
پێداویســتییه كانی  كردنــی  دابیــن 
مرۆڤه . جیهانێــك كه  تێیــدا هــه ر كــه س 

به قــه ده ر توانــای خــۆی كار ده كات و 
له  به رهه مــی  پێویســتیش  به قــه ده ر 
به هره مه نــد  خــۆی  كاری 
له  شــه ڕ  بــه دوور  ده بێت. جیهانێكــی 
قازانجپه رســتیی ،  و  جه نایــه ت  و 
ئــازادی  و  پڕله  ئاشــتی  جیهانێكــی 
به ســه ر  ده وڵه تێــك  هیــچ  كه  تێیــدا 
به نــدی  كۆمه ڵگاوه  نییه  تــا  ســه ری 
مرۆڤــه كان  تاكــی  تــاك  كۆیله تــی، 
چه وســانه وه  و  به  ڕابــردووی 
و  كۆنه په رســتی  و  ســته م 

ه . ببه ســتێته و ه   نییه و ا نه ز

بــه اڵم ئــه م جیهانه  پێویســته  بــه  هێــزی 
مێشــك وبــازوی بــه  توانــای ئینســان 
بنرێ. ئه وه  ڕاســته  كه  هیچ  بونیــات 
مێــژووی  له پێشــدا  كــه س 
كه ســیش  هیــچ  نه نووســیوه  و 
گۆڕانكارییــه ك  ڕوودانــی  ناتوانــێ 
زه مانــه ت  به تــه واوی  له  داهاتــوودا 
حاڵــدا  له  هه مــان  بــه اڵم  بــكات، 
بــه و  حه قیقه تانــه ش  لــه م  هیچــكام 
مێــژوو  مانایه  نین  كه  نه زانیــن 
چــۆن ده خوڵقێــت و ڕێــگای ئــازادی 
لــه  كام  مــرۆڤ  ڕزگاریــی  و 
ده بێت. پێویســته  بۆ  مه ســیره وه  تێپه ڕ 
بده ینه  نه بــه رد،  ده ســت  ئــازادی 
نه بــه رده دا  لــه م  ســه ركه وتن  بــۆ 
به هێــز  بــۆ  بیــن،  پێویســته  به هێز 
پێویســته  یه كگرتوو  بــوون 
بــوون  یه كگرتــوو  بــۆ  و  بیــن 
پێویســته  به  خۆمان و به  شــێوازه كانی 
نه به رده  متمانه  بكه یــن  ئــه م 
تێــدا  ســه ركه وتنی  مانــای  و 
بــوون  بناسین. پێویســته  بۆ 
داهاتــوو  به  ســه ركه وتووانی 
ئاماده  بین و بزانین كه  به  تێكشكاندن 
ســته م  كۆشــكی  ڕووخاندنــی  و 
شكســتدانی  چه وســانه وه  و  و 

چ  ئێســتا،  داكۆكیكارانی  نه زمــی 
و  پێویســته  بخرێته  جێگای  نه زمێــك 
چلــۆن ســه ركه وتن و ده ســتكه وته كانی 
دڵــی  ده مێكه  له نــاو  بپارێــزرێ. 
ســه رمایه داریدا  نیزامــی  به ربه ریه تــی 
هه مــوو  پشــكوتووه  و  ئاواتــه   ئــه و 
زیاتــر  ژماره یه كــی  ڕۆژێ 
له  مرۆڤــه كان به  بــه ره ی بونیاتنه رانــی 
جیهانه  په یوه ســت  ئــه و  په یگیــری 
دامه زراندنــی  ده بن. بێگومــان، 

دیكه  مومكینــه . جیهانێكــی 

ئه مســاڵدا  ڕۆژی  له یه كــه م  ده بــا 
هیــوا  پڕله كه یلــی  داڵنــی  بــه  
لێبڕاوانــه   پتــه و  به هه نــگاوی 
بــه ره و  ڕوون،  داهاتویه كــی  بــه ره و 
بــه دوور  كۆمه ڵگایه كــی  بونیادنانــی 
وچه وســانه وه ،  وســته م  له نابه رابه ریــی 
نوقمــی  نائارامــی،  له شــه ڕو  بــه دوور 
هه مــوان،  بــۆ  وهێمنــی  ئاســایش 

هه ڵبگریــن. هه نــگاو 

نه ورۆزو به هارو ساڵی نو ێتان 
پیرۆزبێ

***

   

وته كانی هاوڕێ حه سه ن ڕه حمان په نا له  ڕێوڕه سمی یادی گیانبه خت كردووانی 
بومبارانی شیمیایی شاری هه ڵه بجه و گوردانی شوان كۆمه ڵه 

هاورییان به یانیتان باش!
 ئەمــڕۆ لێــرە بــە ڕەواڵــی هەمــوو ســاڵێک 
کۆبووینەتــەوە تــا ڕێــز بگریــن لــە یــادی 
ئازیزمــان  و  خۆشەویســت  هاوڕێیانــی 
لــە گوردانــی شــوان کــە ٣٤ ســاڵ لــەوە 
ــڕۆدا،  ــە بەربەیانییەکــی وەک ئەم ــش ل پێ
پــاش شــەڕێکی دەســتەویەخەی چەندیــن 
ســەعاتە لــە شــەوی ٢٦ لــە ســەر ٢٧ی 
ئاخریــن  بــۆ  ١٣٦٦هەتــاوی   ڕەشــەمەی 
جــار ماڵئاواییــان لــە ژیــان کــرد و ئێمــە 
کوردســتان،  تێکۆشــەری  خەڵکــی  و 
داغــدار  جنووبیــان  مەڵبەنــدی  بەتایبــەت 
هــەزار  پێنــج  و  هاوڕێیانــە  ئــەو  کــرد. 
مرۆڤــی بێ دیفاعــی شــاری هەڵەبجــە لــە 
جەرگــەی شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی ئێــران 
 و عێراقــدا گیانیــان بەختکــرد و بــوون بــە 
جنایەتکارانەیــە.  شــەڕە  ئــەو  قوربانــی 
ســاو  گەشــترین  و  گــەرم   لێــرەوە  هــەر 
دەنێریــن بــۆ یــادی ئــەو تێکۆشــەرانە، بــۆ 
ــە ئەندامانــی حیزبــی  یــادی کۆمەڵێــک ل
کۆمەڵــە  کادرەکانــی  کۆمۆنیســت ، 
وحیــزب و پێشــمەرگەکانی کۆمەڵــە کــە 
لــەو ڕووداوەدا گیانیــان بەختکــرد. هەروەهــا 
هــەزار  پێنــج  یــادی  بــۆ  دەنێریــن  ســاو 
هەڵەبجــە  شــاری  بێ دیفاعــی  مرۆڤــی 
کــە بەهــۆی گازی شــیمیاییەوە گیانیــان 
لــە دەســتدا. ســاو دەنێریــن بــۆ بنەماڵــە 
لــە  کــە  ســەربەرزەکانیان  و  خۆڕاگــر 
بــە خۆڕاگــری  ئــەم ٣٤ ســاڵەدا  مــاوەی 
لــە  خۆیــان نیشــا یانداوە کــە ڕۆڵەکانیــان 
داوێنــی کەســانێکدا پــەروەردە بــوون کــە 
ئەمــڕۆ  هەموومانــن.  شــانازی  جێــگای 
کوردســتان  جنووبــی  مەڵبەنــدی  و  ئێمــە 
ــە گشــتی ئێمــە و هەمــوو کوردســتان،  و ب
بەتایبــەت شــاری  هەمــوو عازیەت باریــن. 
ئــەم  کــە  شــارەی  ئــەو  ســنە،  قارەمانــی 
لــە داوێنــی ئەوانــدا گــەورە  تێکۆشــەرانە 
سیاســەت  و  خەبــات  لــە  روویــان  و  بــوون 
جێــگای  کــە  مەڵبەنــدەی  ئــەو  کــرد. 
چاالکــی و هەڵســووڕان  و قارەمانەتــی ئــەو 
گوردانــە کۆڵنــەدەرو شۆڕشــگێڕە بــوو کــه 
ناویــان نــەک تــا ئێســتا بەڵکــوو بەدەیــان  و 
ــاو دڵــی  بگــرە بــە ســەدان ســاڵی تریــش لەن
ئــەو خەڵکــەدا و لەنــاو مێــژوودا دەمێنێتــەوە 
خەڵکــی  ئێمــە  لەگــەڵ  بێ گومــان   .
ــەو  ــۆ ئ ــان ب تێکۆشــەری کوردســتانیش دڵی
هاوڕێیانەمــان لێــدە دات و یــادی بیــرەوەری و 
قارەمانەتییەکانیــان بەەرزوبەرێزڕادەگــرن . 
ئازیــزان : کارەســاتی گوردانــی شــوان و 
کارەســاتی هەلبجــە و قڕکردنــی شــارێک 
گەورەتــر  کارەســاتێکی  جەرگــەی  لــە 
واتــە شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی عێــراق و 
ــە دواییــن  ــدا. شــەڕێک کــە ل ــدا رووی ئێران
ڕۆژەکانــی هاوینــی ســاڵی ١٣٥٩هەتــاوی 
بــە پەالمــاری ئەرتەشــی بەعســی عێــراق 
بۆســەر خاکــی ئێــران دەســتی پێکــرد و بــۆ 
مــاوەی ٨ ســاڵ درێــژەی کێشــا. ئــەو شــەڕە 
، شــەڕی خەڵکــی ســتەم لێکــراوەی دوو 
واڵتــی دراوســێ نەبــوو، بەڵکــوو شــەڕی 
دوو دەســەاڵتی ســەرکۆتگەرو ســەرەڕۆی 
بــە  عــەرەب  و  ئێرانــی  ناســیونالیزمی 
بــە  ســوننە  و  شــیعە  ئایینــی  پاڵپشــتی 
ــوو کــە هــەردووال  ــەوە ب ڕابردوویەکــی کۆن
تێیــدا مانــدوو ببــوون و بــەرەو ڕۆژەکانــی 
ئــەو  ئاکامــی  لــە  دەڕۆیشــت.  کۆتایــی 

شــەڕەدا و بــە پێــی ئامــارەکان نزیکــەی 
یــەک ملیــون ئێنســان بــوون بەقوربانــی ئــەم 
ــان  و ســەدان هــەزار  شــەڕە نگریســە ، بەدەی
خەڵــک  ژیانــی  و  شــوێنی کار  و  مــاڵ  
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 
هەتاویــدا  ١٣٥٩ی  ســاڵی  خەرمانانــی 
لــە زومــرەی یەکــەم جەریانــە  "کۆمەڵــە" 
چــەپ  و ڕادیــکاڵ و کۆمۆنیســتەکانی 
ئێــران و کوردســتان بــوو کــە لــە ئاســت ئــەو 
شۆڕشــگێڕانەی  هەڵوێســتێکی  شــەڕەدا 
لــە  مێژووییــە  هەڵوێســتە  ئــەو  گــرت. 
کاتێکدابــوو کــە بەشــێک لــە الینــە کان، 
چەپانــەش  هێــزە  لــەو  بەشــێک  تەنانــەت 
ــوودە و چریکــی  ــە جــۆری حیزبــی ت کــە ل
ئەکســەریەتیش نەبــوون بــۆ دیفــاع کــردن 
دەچوونــە  وەتــەن  لــە  خۆیــان  قەوڵــی  بــە 
لــە کادر  بەشــێک  بەرەکانــی شــەڕەوە و 
لــەو  ئێرانــی  چەپــی  تێکۆشــەرانی  و 
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 
زەحمەتکێــش  و  کرێــکار  هــی  وەتەنــە  و 
دەســتی  لەژێــر  هەیــە  ئەوەیکــە  و  نییــە 
دەســەاڵتداران و ســەرمایەداران و هەروەهــا 
ــە  ــە داگیرکەرەکاندای ــر دەســتی دەوڵەت لەژێ
و بــۆ دیفــاع کــردن نابێــت. هــەردوو بــەرەی 
مەحکــووم  کۆنەپەرەســتانەی  شــەڕی 
دەکــرد و دژ  بــەو شــەڕە ڕاوەســتا. کــە 
مێــژووی  لــە  درەوشــاوە  خاڵێکــی  ئــەوە 
ئــەو  هــەر  کۆمەڵەیــە.  شــانازی  لــە  پــڕ 
ــەڕێکی  ــری ش ــتانیش دەرگی ــە کوردس کات
کۆمــاری  گــەڵ  لــە  بــوو  شۆڕشــگێڕانە 
ئێســامی . بــۆ کۆمەڵــە ئــەوە گرنــگ 
ــزی پێشــمەرگەیەی کــە هــەر  ــەو هێ ــوو ئ ب
کوردســتان  شــومالی  هەتــا  جنوبــەوە  لــە 
لەگــەڵ  بــوو  بەردەوامــدا  شــەڕێکی  لــە 
ــە ئاگــری  کۆمــاری ئیســامی، تێکــەڵ ب
ئــەو شــەڕە نەبێــت. هــەر بۆیــە پاراســتنی 
ــزی پێشــمەرگە و پاراســتتنی شۆڕشــی  هێ
کۆنەپەرەســتانەیە  شــەڕە  لــەو   کوردســتان 
بــۆ  گرنگانــە  خاڵــە  لــەو  بــوو  یەکێــک 
ئەوکاتیــش  هــەر  ئەگەرچــی  کۆمەڵــە. 
عێــراق  دەوڵەتــی  لەگــەڵ  کۆمەڵــە 
هەبــوو،  دیپلۆماتیکــی  پەیوەندییەکــی 
بــەاڵم بــۆ کۆمەڵــە پاراســتنی ســەربەخۆیی 
هێــزی پێشــمەرگە و پاراســتنی شۆڕشــی 
کوردســتان لــە ئەولەوییەتــدا بــوو. هــەر بۆیە 
بوونــی کۆمەڵــە لــە کوردســتانی عێــراق 
پێشــمەرگە  هێــزی  بوونــی  لەڕاســتیدا  و 
دیاریکــراو  سیاســەتێکی  ســنوورەکان  لــە 
ــە درێژایــی هەمــوو ســنوورەکان  ــوو کــە ب ب
واتــا هــەر لــە بنــاری قەندیلــەوە بگــرە هەتــا 
ناوچــەی هەورامــان ئــەو شــوێنانە بــوون کــە 
هێــزی پێشــمەرگەی ئێمــەی تێــدا جێ گیــر 

کرابــوو . 
لــەوەوە  ڕاســتیدا  لــە  سیاســەتە  ئــەو 
الیێکــەوە  لــە  کــە  دەگــرت  ســەرچاوەی 
لــە  هێــزی پێشــمەرگەی کۆمەڵــە دەبــوو 
ناوخۆی واڵت کە شوێنی کار و چاالکی 
لــە الییەکــی  و  بێــت  نزیــک  بــوو  ئێمــە 

قوواڵیــی  ناوچــەی  لــە  نەدەبــوو  دیکــەوە 
ــر  ــدا جێگی ــی عێراق ــەاڵتی دەوڵەت ــر دەس ژێ
بێــت کــە ئــەوان بتوانــن چاالکییەکانمــان 
چوارچێــوەی  لــە  بکــەن.  کونتــرۆڵ 
لــە  یەکێــک  کــە  بــوو  سیاســەتەدا  ئــەو 
مەقەرەکانــی کۆمەڵــە لــە ئاوایــی "بیــارە" و 
لەســەر ســنوور و گوردانــی شــوان لــە تیپــی 

کرابــوو.  جێگیــر  لــێ  ســنەی  ١١ی 
رووداوی  پێکــرا  ئامــاژەی  وەک  هــەر 
کۆمەڵــە  شــوانی  گوردانــی  و  هەلەبجــە 
ــەی  ــاتی جنایەتکاران ــە جەرگــەی کارەس ل
ئــەو  روویــدا.  عێراقــدا  و  ئێــران  شــەڕی 
شــەڕە لــە دواییــن مانــگ وهەفتەکانــی 
بنبەســت  بــە  کــردەوە  بــە  و  خۆیدابــوو 
گەیشــتبوو. ئەرتەشــی عێــراق لــە بەرەکانــی 
زەختێکــی  باکــوور  جبهــەی  لــە  شــەڕ 
ســپای  و  ئەرتــش  ســەر  خســتبووە  زۆری 
ــی ســپای  ــران . فەرماندەکان پاســدارانی ئێ
زەختانــە  ئــەو  کەمکردنــەوەی  بــۆ  ئێــران 
بەرەیەکــی  کردنــەوەی  بــە  پێویســتییان 
تــازەی شــەڕ بــوو، ئــەو بەرەیــش کوردســتان 
بــوو. هێزەکانــی ئێــران بــە هاوئاهنگــی و 
هــاوکاری هێزەکانــی "بــەرەی کوردســتانی" 
هەلەبجــە  شــاری  داگیرکردنــی  پانــی 
داڕشــت.  شــارەزووریان  ناوچــەی  و 
ناوچەکەیــان بــە خەســتی تۆپبارانکــرد و 
داگیــر  هەلەبجــە  شــاری  توانییــان  دواتــر 
بکــەن و دەســتیانکرد بــە تــااڵن و بــڕۆی 
ئــەو  هــەژاری  خەڵکــی  ژیانــی  و  مــاڵ 
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 
شــەرکەرەکانی  فڕۆکــە  مــارس  مانگــی 
ئــەو  نیزامــی  مۆڵگــەی  لــە  عێــراق 
بــە  و  هەڵفڕیــن  کەرکــوک  لــە  واڵتــە 
شــارەزوور  پەالمــاری  شــیمیایی  چەکــی 
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 
گورزێــک  بتوانێــت  بەڵکــوو  تــا  نەکــرد 

بــدات.  ئێــران  ئەرتەشــی  هێزەکانــی  لــە 
کــە  ئێســامی  کۆمــاری  ڕووداوەدا  لــەم 
ــەن  ــات دەر باســی دەک ــاوی نەج ــڕۆ بەن ئەم
بەڵکــوو  نەبــوو،  نــەک هــەر نجــات دەر   ،
کەلوپەلــی  زۆری  بەشــی  تااڵن کەربــوو. 
ئــەو شــارە لــە الیــەن ئەرتەشــی داگیرکــەری 
ــەو ڕووداوەدا  ــە ل ــااڵن کــرا ، بۆی ــەوە ت ئێران
جگــە لــەو زیانــە مرۆڤییــە گەورەیــەی کــە 
ژێرخانــی  مــاوە،  ئاســەوارکانی  ئێســتاش 
کۆمــاری  کــرد.  وێــران  شارێکیشــیاان 
داگیرکــەر  دەوڵەتێکــی  وەک  ئێســامی 
لــەوەش  جگــە  و  شــوێنە  ئــەو  هاتــە 
ڕەوتێکــی  گــەرای  خۆیشــی دا  بەشــوێن 
ناوچەیــە  لــەو  ئێســامی  کۆنەپەرەســتی 
ئەوەیکــە  بینیمــان  دواتــر  کــە  نایــەوە، 
دیکــە  شــوێنەکانی  لــە  و  هەورامــان  لــە 
لەژێــر نــاوی "جونــدول ئێســام "و گرووپــە 
توندئاژۆکانــدا  و  ئێســامییە  ســلفی 
کۆمــاری  پاڵپشــتی  بــە  ســەریان هەڵدا، 
ئیســامی لەوناوچەیــەدا پێکهاتــن . ئەوانــە 
ئــەو دیــاردە دزێوانــە بــوون کــە کۆمــاری 
ئێســامی لەگــەڵ خــۆی بەدیــاری هێنایــە 

ناوچەکــە. 
جموجــۆڵ  دەســتپێکی  لەگــەڵ  هــاوکات 
ــی  ــی گوردان لەســەر ســنوورەکان، هاوڕێیان
شــوان کــە لــە ناوچــەی "بیــارە" بــوون و 
لەالیــەن  بــوون  بارودۆخەکــە  ئــاگاداری 
کــە  درا  بڕیــار  کۆمەڵــەوە  ڕێبەریــی 
ڕەوتــی  بــەاڵم  بکشــێنەوە.  ناوچەیــە  لــەو 
لــەو ماوەیــەدا زۆر بەخێرایــی  ڕووداوەکان 
تێپــەڕ دەبــوون. بــە چەشــنێک کــە نــە تەنیــا 
هێزەکانــی ئێمــە، بەڵکــوو هێزێکــی حیزبــی 
دێموکراتیــش کــە ژومارەیــان گەلێــک لــە 
هێزەکانــی ئێمــە زیاتــر بــوو لــەو شــوێنە بوون 
کوردســتانی  بــەرەی  هــاوکاری  بــە  کــە 
بەرەوناوخــۆی واڵت رۆیشــتن و لــە ئاگــری 
هێزەکانــی  بــوو.   دەربازیــان  شــەڕە  ئــەو 
ــوو بگەڕێنــەوە  ــە کــە مەجالیــان نەب کۆمەڵ
بــۆ ناوخــۆی واڵت ؛ فەرمانــدەی گوردانــی 
شــوان بــە هاوئاهەنگــی لەگــەڵ کؤمیتــەی 
ناوچــەی ســنە بڕیــاری دا بــەرەو هەڵەبجــە 
؛  ناوچەیــە  ئــەو  بێــن . کاتێــک هاتنــە 
ناوچەکــە بۆردمانــی شــیمیایی کرابــوو. 
تەنیــا ڕێــگا بــۆ دەربازبوونــی هاوڕێیانــی 
ــم بــوو ، بــەاڵم ئــەو پــردەش  ئێمــە پــردی زڵ

بــە  ئــەوان  ئێرانــەوە تەقێندرابــۆوە.  لەالیــن 
ناچــار هاتــن بــەرەو چۆمــی ســیروان. 

بــە بــاوەڕی مــن ســێ هــۆکاری ئەســڵی 
لــەو کات و ســاتەدا بــووە هــۆی کارەســاتی 
ــوێنەی  ــەو ش ــوان . یەکــەم: ئ ــی ش گوردان
واتــە  پاشەکشــە  بــۆ  دیاریکرابــوو  کــە 
"پــردی زەڵــم" لــە الیــەن ئەرتــش و ســپای 
پاســدارانی ئێرانــەوە تەقیندرابــۆوە و رێــگای 
هیــچ  دووهــەم:   نەمابــوو.  پاشەکشــە 
نەبــوو.  ناوچەکــە  لــە  شــارەزاییەکیان 
مەســمووم  شــیمیایی  گازی  بــە  ســێهەم: 
لێبرابــوو.  تواناییــان  و  بڕســت  و  ببــوون 
ئــاگادار  کاتێــک  هاوڕێیانەمــان  ئــەو 
پێشــمەرگە  تیمێکــی  چەنــد  کــە  کــران 
پەیوەندییەکانــی  بەشــی  هــاوکاری  بــە 
چەنــد  ســلێمانی  شــاری  لــە  کۆمەڵــە 
لەوبــەری  و  کــردووە  ئامــادە  بەلەمیــان 
چۆمــی ســیروان چاوەڕێیــان دەکــەن، بــەرەو 
رووبــاری ســیروان هاتــن. شــەوی ١٦ لــە 
ســەر ١٧ی مانــگ بڕیــار بــوو بێنــە کەنــار 
رووبــاری ســیروان و بــە بەلــەم بپەڕێنــەوە بــۆ 
ئەمبــەری چۆمــی ســیروان . دوو بەلــەم 
ــی  ــەرەوالی هاوڕێیان ــی ڕۆیشــتن ب ــە کات ل
گوردانــی شــوان لەالیــەن هێزەکانــی ئێرانــەوە 
پێیانزانیــن و تەقەیــان لێکــردن. یەکێــک 
بەهۆیــەوە  و  بــوو  نوقــم  بەلەمــەکان  لــە 
و  بەختکــرد  گیانیــان  هاوڕێمــان  چەنــد 
کەســێکیش بەدیــل گیــرا. هێزەکانــی ئێــران 
ــوان  ــی ش ــارگەی گوردان ــوێنی حەش ــە ش ب
ــن و  ــەرە دەزان ــەو دەورووب ــی ئ ــاو زەلەکان لەن
بــە هێزێکــی زۆر و پڕچــەک و چۆڵــەوە 
هاورێیانــی   . ســەریان  دەبەنــە  پەالمــار 
ســەرەڕای  شــوان  گوردانــی  قارەمانــی 
جســتەیی،  شــيکەتی  و  مەســموومییەت 
دڵێرانــە و وەک پیشــەی هەمیشــەیان لێیــان 
شــەڕ  فیشــک  دوا  تــا  و  دێــن  بەدەســت 
دەکــەن. لــەو بەرەنگارییــە قارەمانانــەدا ٥٦ 
هاوڕێــی فیــداکار و کۆمۆنیســت گیانیــان 
بەخــت دەکــەن و ١٢ کەســیان لــە حاڵــی 
جســتەییدا  شــەکەتی  و  مەســموومییەت 
دەستبەســەر دەکرێــن و دواتــر دەگوازرێنــەوە 
بۆ زیندانی شــاری ســنە. ئەو هاوڕێیانەمان 
لــە زینــدان و ئەشــکەنجەگاکانی جەالدانــی 
ئیســامیدا قارەمانانــە خۆڕاگــری دەکــەن 
ــەوە  ــان ناکەن ــۆ قات ــان ب ــوی رازپارێزی و لێ
و ســەرئەنجام لەکاتــی کوشــتاری هــەزاران 
مانگــی  ئاخریــن  لــە  سیاســی  زیندانــی 
پــاش  و  هەتــاوی  ١٣٦٧ی  هاوینــی 
کۆتایــی شــەڕی کۆنەپەرەســتانەی ئێــران و 
ــدام  ــە ئێع ــێوەیەکی جنایتکاران ــراق، بەش عێ

کــران. 
گیانبختکردنــی  لەگــەڵ  هــاوکات 
شــاری  بیدیفاعــی  مروڤــی  هــەزار  پێنــج 
هەڵەبجــە ٦٨ کادر، ئەنــدام ، پێشــمەرگە 
و کۆمۆنیســتی فیــداکاری نــاو ریزەکانــی 
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  و  کۆمەڵــە 
ئێــران ، کۆمەڵێــک لــە ســیما ناســراو و 
جنوبــی  مەڵبنــدی  خۆشەویســتەکانی 
کوردســتان و بــە تایبــەت شــاری ســنەی 
پێنــاو  لــە  ئازیزیــان  گیانــی   ، خۆڕاگــر 
ئامانجــی بــەرزی سوسیالیســمدا بەختکــرد. 
نــاوی  لــە  هــەروەک  شــوان  گوردانــی 
فەرمانــدە دوژمــن بەزێنەکەیــان دیاربــوو، 
یەکێــک بــوو لــە بەهێزتریــن، جەســوورترین 
هێــزی  گوردانەکانــی  فیداکارتریــن  و 

باســکی  وەک  کۆمەڵــە  پێشــمەرگەی 
هەژارانــی  و  کرێــکاران  چەکــداری 
لەنــاو  ئەمــڕۆ  ئێمــە  بــۆ  کوردســتان. 
ریزەکانی کۆمەڵە و حیزبی کۆمۆنیســتی 
باقــی  و  ئازیزانــە  لــەو  رێزگرتــن  ئێــران، 
گیانبختکردوانمــان نــەک هــەر بــە واتــای 
دەســتەوەتان و تازیەبــار بــوون نییــە، بەڵکــوو 
بــە رێبــازی ســووریان ، دەرس  درێژەدانــە 
وەرگرتنــە لــە جەســارەت و لەخۆبوردووییــان 
ــە ئامانجــی  ــاوەڕ ب ــای ب ــە وات و هەروەهــا ب
ــە بــە  پیــرۆزی سوسیالیســم و ئومێدەواربوون

ســەرکەوتن. دواڕۆژی 
لەگــەڵ  هەلومەرجێکــدا  لــە  ئەمــڕۆ 
تایبــەت  بــە  و  کوردســتان  خەڵکــی 
خۆڕاگــر  ســنەی  و  جنــوب  مەڵبنــدی 
شــوان  گوردانــی  قارەمانەکانــی  یــادی 
ئێــران  کۆمەڵــگای  کــە  لێدەگریــن  رێــز 
گەوەرەدایــە.  وەرچەرخانێکــی  بــەردەم  لــە 
کات  هەمــوو  لــە  ئیســامی  کۆمــاری 
زیاتــر کەوتۆتەبــەر ڕق و تووەیــی و بێــزاری 
هــەر  و  بــەردەوام  ناڕەزایەتــی  جەمــاوەر. 
 ، خانەنشــینکراوان   ، کرێــکاران  رؤژەی 
ماڵباختــەگان، موعەلیمــان، ژنــان و الوانــی 
ڕژیمــە  بــەم  تەنگــی  ئــازادی  تینــوی 
گۆڕنانــی  لــە  هەڵچنیــوە.  ســەرەڕۆیە 
نــەوەد  ئــارەزووی  ئیســامی  کۆمــاری 
لــە ســەدی خەڵکــی ئێرانــە. بــە نەمانــی 
ناوچەکــەش ڕووی  ئیســامی  کۆمــاری 
لەوەهــا  دەبینێــت.  بەخۆیــەوە  ئارامــی 
ــە  ــە پەرەپێــدان ب هەلومەرجێکــدا بــۆ کۆمەڵ
تەشــکیاتی  بەهێزکردنــی  و  رێکخســتن 
شــوێنی کاروژیانــی جەمــاوەر، لــە نانــی 
و  هەمانحاڵــدا  لــە  تــرە.  پێویســت  شــەو 
کۆنگــرەی  پەســەندکراوەکانی  پێــی  بــە 
 ، پەرەپێــدان  بەهێزکــردن،  ١٨ی کۆمەڵــە 
جەســتەیی  ئامادەیــی  فکــری،  گەشــەی 
پێشــمەرگەی  هێــزی  پرچەککردنــی  و 
گرنگتریــن  لــە  یەکێکــە  کۆمەڵــە 
ــای  ــا بەوات ــە و هەروەه ــی ئێم ئەولەویتەکان
درێژەدانــە بــە ڕێبــازی گوردانــی شــوان. لــە 
کاتێکــدا هــەر تاقــم و گروپێکــی مافیایــی 
بــۆ  دەســت  ناوچــە  لــەم  خەڵکــی  دژە  و 
ــات و خــۆی چەکــدار دەکات،  چــەک دەب
ئیمکانــی  لــە  نابێــت  کۆمۆنیســتەکان 
چەکداربــوون و چەکدارمانــەوە خــۆ ببوێــرن 
پێشــمەرگەی  هێــزی  بەهێزکردنــی  و 
بــە  خزمــەت  لــە  ئێمــە،  بــۆ  کۆمەڵــە 
ئێســتامان  کۆمۆنیســتی  سیاســەتی 
دەســەاڵتی  و  شــوراکان  بــە  خزمــەت  و 
جەمــاوەری لــە پاشــەڕۆژی ســەرکەوتندایە.
ــادی قارەمانەکانــی  ــۆ ی ــارە ب دروودی دووب

گوردانــی شــوان 
بژی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە 

ئێوەش هەرشاد بن

***

به ڕێوچوونی ڕێوڕه سمی ڕێز لێ نانی له  یادی هاوڕێیانی گوردانی شوان له  مه قه ڕی 
ناوه ندی كۆمه ڵه 

ڕۆژی  ئه مــڕۆ  ســه رله به یانی 
مانگــی  ٢٧ی  هه ینــی 
ڕێوڕه ســمی  ڕه شــه ممه ، 
ڕێزلێنــان لــه  یــاد و بیــره وه ری 
هاوڕێیانــی گیانبه ختكــردووی 
كۆمه ڵــه  لــه  گوردانــی شــوان 
هــه زار  و گیانبه ختكردنــی ٥ 
مرۆڤــی بــێ تاوانــی هه له بچــه  
بــه   شــیمیایی،  گازی  بــه  
لــه   كۆمه ڵێــك  به شــداری 
لــه   كۆمه ڵــه   پێشــمه رگه كانی 
كۆمه ڵــه   ناوه نــدی  مه قــه ڕی 
لــه  زڕگوێــزی ســه ر بــه  شــاری 

به ڕێوه چــوو. ســلێمانی 
بــه   ســه ره تا  ڕێوڕه ســمه   ئــه م 

شــیعرێك  كۆپلــه   خوێندنــی 
به ڕێوبــه ری  الیــه ن  لــه  
“ئه میــر  هــاوڕی  به رنامه كــه  
ئیســماعیل_پوور” و ســروودی 
ســروودی  ئه نترناســیۆناڵ 
چینــی  جیهانــی  هاوپشــتی 
پێكــرد.  ده ســتی  كرێــكار 
دواتــر بــۆ یــادی هاوڕێیانــی 
گوردانــی  گیانبه ختكــردووی 
ــی هه له بچــه   شــوان و قوربانیان
و ســه رجه م گیانبه ختكردووانــی 
ڕێــگای ئــازادی و سوســیالیزم 
ڕاگیــرا.  بێده نگــی  خوله كێــك 
ــژه دا هــاوڕێ “حه ســه ن  ــه  درێ ل
ئه ندامــی  ڕه حمان_په نــا” 

ناوه نــدی كۆمه ڵــه   كومیتــه ی 
ڕووداوی  بۆنــه ی  بــه  
و  هه له بچــه   كاره ســاتباری 
هاوڕێیانــی  گیانبه ختكردنــی 
وتارێكــی  شــوان  گوردانــی 
پاشــان  و  كــرد  پێشــكه ش 
“چیاكــۆ  هــاوڕێ  الیــه ن  لــه  
فه رمانــده ی  محه مــه دی” 
شــوان  گوردانــی  ئێســتای 
به یاننامه یــه ك  بۆنــه وه   بــه م 
پێشــكه ش كــرا. لــه  كۆتاییــدا 
خوێندنــی  بــه   ڕێوڕه ســمه كه  
گوردانــی  هاوڕێیانــی  نــاوی 
شــێعرێكی  كۆپلــه   و  شــوان 
هــاوڕێ “فه ره یــدوون نــازری” 

وترابــوو  بۆنــه وه ی  بــه م  كــه  
ڕێوڕه ســمه كه   و  خوێندرایــه وه  
ســروودی  سه رخســتنی  بــه  
پێهــات. كۆتایــی  “ســیروان” 

***
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كوردستان و داهێنانی 
جه ماوه ری و پێشڕه و

بەسەرهاتی ٨ ژن لە ڕەوتی 
شۆرشی ڕووسیادا

ڕێوڕه ســمه كانی  به ڕێوه چوونــی 
له چــاو  كوردســتان  لــه   نــه ورۆز 
ئــه م  هــه ر  به ڕێوه چوونــی 
ڕێوڕه ســمانه  لــه  شــاره كانی دیكــه ی 
چۆنایه تییــه وه   روی  لــه   ئێــران، 
لــه   هه یــه .  جیاوازییه كیــان 
نــه ورۆز  جێژنــی  ئێــران  شــاره كانی 
بنه ماڵه ییــه .  مه ســه له یه كی 
ــه ك  ــه ده وری ی ــه  ل ئه ندامانــی بنه ماڵ
ســین  حــه وت  ســفره ی  كۆده بنــه وه ، 
ده چنــن، جلوبه رگــی نــوێ ده پۆشــن 
و ســه ردانی خــزم و كــه س ده كــه ن 
ده ده ن.  ئه نجــام  له مجــۆره   كاری  و 
بابه تــه   ئــه م  كوردســتان  لــه   بــه اڵم 
شــار  خه ڵكــی  تــره .  به شــێوه یه كی 
گونــد  خه ڵكــی  گه ڕه كێــك،  یــان 
یــان چه نــد گونــد لــه  ده وری یــه ك 
كۆبوونه وه یه كــی  و  كۆده بنــه وه  
ــه  ئارایــش و  گــه وره ی جه مــاوه ری ب
به ڕێوه ده بــه ن.  تایبــه ت  ڕێوڕه ســمی 
چه نــد  لــه   كــه   كۆبوونه وه یــه ك 
لــه   كه ســانێك  پێشــتره وه   حه وتــوو 
عه مه لییــه وه   و  تێكنیكــی  بــواری 
و  ژن  ده كــه ن.  بــۆ  ئاماده كاریــی 
پیــاو و پیــر و الو لــه م كۆبوونــه وه  
به شــداری  جه ماوه ریــه دا  گــه وره  
ده كــه ن و لــه  لــه ده وری یه كبوونیــان 
گه رمــا  وه رده گــرن.   چێــژ  و  وزه  
ــت،  ــان بێ ــت ڕێگری ــه رما ناتوانێ و س
به كۆمــه ڵ  ده خــه ن.  ڕێــك  شــادی 
ده ســته جه معی  ده خوێنــن.  ئــاواز 
لــه   گــه وره   ئاگــری  هه ڵده پــڕن، 
له ســه ر  و  ڕێوڕه ســمه كان  شــوێنی 
ــه وه ، شــێعر و ســروود  ــوه كان ده كه ن كێ

هتــد. و  ده ڵێــن 

بــه اڵم ڕێوڕه ســمه كانی نــه ورۆز لــه  
كوردســتان  به شــه كانی  هه مــوو 
نادیــار  یــان  دیــار  به شــێوه ی 
سیاسیشــیان  بــۆی  و  ڕه نــگ 
بــه   ڕێوڕه ســمانه   ئــه م  هه یــه . 
ســته مكاری  ده وڵه تانــی  دڵــی 
حكوومه تــی  و  تــورك  عــه ره ب، 
هه ربۆیــه   نیــن .  ئیســامی 
ڕێوڕه ســمه كانی  به ڕێوه چوونــی 
كــه   شــێوه یه ی  بــه و  نــه ورۆز 
هێمــای  له ڕاســتیدا  لێكــرا  باســی 
لــه   سه ركه شــی  و  دژایه تــی 
ســته مكاری  ده وڵه تانــی  به رامبــه ر 
ناوه ندیشــه . لــه  كوردســتانی ئێــران 
ڕێوڕه ســمه كان  به ڕێوه چوونــی 
به شــێوه ی ئێســتا زیاتــر لــه  بیســت 
ــج ســاڵ پێشــینه ی  ــا بیســت و پێن ت
به ره بــه ره   ڕێوڕه ســمانه   ئــه م  نییــه . 
بزووتنــه وه ی  لــه   به شــێك  بوونه تــه  
خۆڕاگریــی خه ڵكــی كوردســتان و 
ــوێ  ــی ن ــه  داهێنان ــه  ســاڵ ب ســاڵ ب
ڕێكخراوتــر  و  به رینتــر  ڕازاوه تــر، 

بــوون.

بــه اڵم ئه مــه  تاكــه  بــواری مه ده نیــی 
هاتنــه  مه یدانــی خه ڵكــی كوردســتان 
نییــه .  جه ماوه ریــدا  پانتایــی  لــه  

ده یــه   چــوار  لــه   زیاتــر  له مــاوه ی 
ئیســامیدا،  كۆمــاری  ده ســه اڵتی 
لــه   نــوێ   داهێنانــی  به ره بــه ر 
ــه ك  ــۆ ی ــه ك ب ــۆاری جواروجــۆردا ن ب
ڕۆژ لــه  ســاڵ به ڵكــوو لــه  هه مــوو 
گرتــووه .  شــكڵی  ســاڵدا  مــاوه ی 
ــه ری  ــه  گرتنه ب ــكار ب خه ڵكــی خه بات
داهێنــان و خه باتــی جه مــاوه ری و 
پێشــڕه و، هه وڵیــان داوه  كــه  ژیــان بــۆ 
خۆیــان خۆشــتر و ژینگــه  خۆیــان 
ته نانــه ت لــه  ژێــر ده ســه اڵتی ئــه م 
بكــه ن.  ئینســانیتر  حكوومه تــه ش 
حــه ره كات و داهێنانــی جه مــاوه ری و 
پێشــكه وتوو له  زۆر بواری سیاســی، 
ــه ری  ــووری، هون ــی، كلت كۆمه اڵیه ت
ســااڵنی  له مــاوه ی  ژینگه یــی  و 
ــردوودا، نیشــانه ی گۆڕانكاریــی  ڕاب
قووڵــی كۆمه اڵیه تییــه  كــه  جێگــه ی 
ســتایش و ســه ره نج و لێكدانه وه یــه .

ڕێوڕه ســمه  و  به هــار  هاتنــی 
و  كوردســتان  لــه   نه ورۆزییــه كان 
كورتكردنــه وه ی ده ســتی ده ســه اڵتی 
جێــژن  لــه   زۆرێــك  لــه   ئیســامی 
نیشــانه ی  گۆڤه نــده كان،  و 
حه ره كــه ت  ڕێكخراوتربوونــی 
جه ماوه رییه كانــه .  داهێنانــه   و 
و  ئیســامی   حكوومه تــی 
ته بلیغاتــی  و  ســه ركوت  ده زگای 
هه وڵیــان  ئیســامییه كه ی، 
و  ڕێكخســتن  لــه   تــا  داوه  
بــواره   هه ڵســووڕاوانی  چاالكیــی 
كوردســتان  لــه   جۆراوجــۆره كان 
ئــه وان  بــه اڵم  بكــه ن،  ڕێگــری 
ســه ره ڕای ســه ركوت و دیكتاتــۆری، 
و  میلیتاریســتی  كه شــوهه وای  لــه  
نیزامــی – ئه منییه تیــی ڕژیمــدا، 
كاریگــه ری  و  مومكیــن  ڕێــگای 
هــه ر  و  دۆزیوه تــه وه   خۆیــان 
شــایه دی  تێده په ڕێــت  كــه   ســاڵ 
گشــتیتری  و  به رینتــر  چاالكیــی 
چاالكییــه   لــه م  هێندێــك  ئه وانیــن. 
ــه : دیفــاع  ــه  بریتیــن ل كۆمه اڵیه تییان
لــه  ژینگــه  و مافــی ئــاژه اڵن، دیفــاع 
و  بــێ سه رپه رســت  لــه  مندااڵنــی 
پیــران، هه وڵــی به ریــن بــۆ فێركردنــی 
زمانــی دایــك، چاالكیــی میدیایــی 
ــۆڕه   ــت و ت ــاو ئینتێرنێ به تایبــه ت له ن
چاالكیــی  كۆمه اڵیه تییــه كان، 
منــدااڵن  جۆراوجــۆری  هونه ریــی 
و تــازه الوان كــه  به رهه مــه  جــوان و 
ــه  ئاســتێكی  ــان ل هه ســت  بزوێنه كانی
ده خرێتــه   و  باوده بێتــه وه   به رینــدا 

هه مووانــه وه . ئیختیــاری 

له ئاســتێكی دیكــه دا كورته نیگایــه ك 
ــه ری،  ــه  نه خشــه ی كلتــووری، هون ب
ئه ده بــی و كۆمه اڵیه تیــی كوردســتان 
له مــاوه ی  كــه   ده دات  نیشــانی 
چه نــد ده یــه ی ڕابــردوودا لــه  زۆرێــك 
گونده كانــی  ته نانــه ت  و  شــار  لــه  
شــكڵگرتن  شــایه دی  كوردســتان 
نووســین،  چیــرۆك  گه شــه ی  و 

نیگاركێشــی،  فیلمســازی،  شــانۆ، 
و  په یكه ریســازی  وه رگێــڕان، 
بوویــن.  شــێعر  و  ئه نیمه یشــن 
ژماره یه كــی  حاڵــدا  هه مــان  لــه  
یه كجــار زۆر كه ســی ئاكادێمــی و 
ــی  ــه وه ی مه یدان ــدكار، لێكۆڵین خوێن
كۆمه ڵناســی،  بواره كانــی  لــه  
كار  شوێنه وارناســی  مرۆڤناســی، 
ده  كــه ن و به ڕێوه چوونــی كۆبوونه وه ی 
به رده وامیــان لــه  شــاره كان، زانیاریــی 
به رچــاو  به شــێوه یه كی  گشــتیی 

په ره پێــداوه .

ژنــان و الوان دوو پایــه ی ســه ره كیی 
چاالكییانــه ن  ئــه م  هه مــوو 
فاكتــۆره   دوو  ئــه م  خــودی  كــه  
قووڵبوونــه وه   و  عه داڵه تخــوازی 
حه ره كــه ت  ئــه م  ڕادیكاڵیســمی  و 
په ره پێــداوه .  بزووتنه وانــه ی  و 
كووژاندنــه وه ی ئاگــری دارســتانه كان 
به  ڕێكخســتنی هه وڵ و تێكۆشــانی 
و  گونــد  خاوێنكردنــه وه ی  خه ڵــك، 
خه ڵكــی  له الیــه ن  ســه یرانگاكان 
خۆبه خــش، حه ره كاتــی ســه مبۆلیك 
و  كێشــان  قلیــان  و  ســیگار  دژبــه  
ئاگردانــی قلیانــه كان لــه  مه یدانــه  
گشــتییه كان، شــكاندنی چه كــی ڕاو 
ــده كان  ــی باڵن ــه س و ڕه هاكردن و قه ف
دژبــه   كه مپه ینــی  به نــد،  لــه  
هاوده ردیــی  توندوتیــژی،  و  ڕاو 
خوێنــدكاران  و  مامۆســتایان 
و  نه خــۆش  شــاگردانی  له گــه ڵ 
دیــداری ده ســته جه معیی لــه  ئــه وان، 
كه مپه ینــی پشــتیوانی لــه  مندااڵنــی 
شــین ئاوێ كــه  لــه  مه دره ســه یه كی 
ســووتان،  ئاگــردا  لــه   نائه منــدا 
بــۆ دیفــاع  ناوه نــده  جه ماوه رییــه كان 
ــا  ــر، ته نی ــه  مافــی مــرۆڤ و هیت ل
و  حه ركــه ت  لــه و  نموونــه ن  چه نــد 
داهێنانــه  پێشــڕه و و پێشــكه وتووانه .

پێشــڕه وانه ،  داهێنانــه   لــه م  دیفــاع 
ئاســتی  تــا  به هێزكردنیــان 
به توانــای  و  جیــددی  ڕه وتێكــی 
ــی، ئه ركێكــی ئینســانی  كۆمه اڵیه ت
بزووتنــه وه ی  و  شۆڕشــگێڕانه یه   و 
ئازادیخوازانــه ی خه ڵكــی كوردســتان 
زیاتــر لــه  ڕابــردوو له گــه ڵ دنیــای 
مۆدێــرن و پێشــكه وتوو هاوئاهه نــگ 
ملیۆنیــی  پشــتیوانیی  و  ده كات 
كوردســتانیش  ده ره وه ی  خه ڵكــی 

دێنێــت. خۆیــدا  بــه دوای 

***

نووسین: ئالینا سافرۆنۆڤا
وەرگێران لە فارسیەوە:

 هیوا ئەمانی

تەکنۆلۆژیــای  توانایــی  هەرچەندەکــە 
مــرۆڤ زیاتــر دەبــێ، بەرابــەری ژنــان و 
زۆرتــر  فیزیکیــەوە  ڕووی  لــە  پیاوانیــش 
ــەری ژن و  ــەاڵم بەراب لەیەکــدی دەچــێ؛ ب
پیــاو دەبــێ لەســەر بنەمــای ئاڵوگــۆڕی 
بــەو  بکــرێ.  پێوانــە  بەهــا  مرۆڤانــەی 
مانایــەی کــە توانایــی ژنــان لــە بــەراوەردە 
ــە  کردنــی نیازەکانــی مــرۆڤ، "بەرینتــر ل
ئــەو شــێوە توانایــە جەســتەیەی کــە ئــەوان 
لــە چوارچێــوەی جەســتەیان دا هەیانــە"، 
هەمــان ئــەو بەهایــەی هەیــە کــە پیــاوان 
لــە  لەشــیان  فۆڕمــی  لەگــەڵ  گونجــاو 

توانایــان دا هەیــە.   
دەســتپێکی  تــازە،  ڕۆژژمێــری  پێــی  بــە 
شۆڕشی ڕووسیا لە ١٠٥ ساڵ لەمەوپێش، 
ڕۆژی  مــارس  ٨ی  لەگــەڵ  هاوکاتــە 
جیهانــی ژن. ژنــان ڕۆڵێکــی بەرچاویــان 
شۆڕشــگێڕانەکاندا  ڕووداوە  لــە  زۆر  لــە 
لــە  کــورت  ئاوڕێكــی  لێــرەدا  گێــڕاوە. 
هەندێــک کەســایەتی بەناوبانگــی ژن لــە 
دەدینــەوە. ڕووســیا  ســەردەمی شۆڕشــی 

  

نــادژدا کرۆپســکایا، مارکسیســت و   .١
کــە  بــوو  دەربەســت  سیاســەتمەدارێکی 
شۆڕشــگێڕی  هاوســەری  وەک  زۆرتــر 
ویادیمێــڕ لێنیــن دەناســرا. لە بنەماڵەیەکی 
لــە  ئەفســەری  پلــەداری  خانەدانــی 
لــە  بــووە؛  دایــک  لــە  ســەنپێتێرزبورگ 
ســەردەمی خوێنــدن دا و لــە قوتابخانــەی 
هەندێــک  لەگــەڵ  کچــان  دواناونــدی 
کــۆڕ و کۆبوونــەوە سیاســی هاتووچــۆی 
هەبــوو، هــەر لــەو ڕێگایەشــەوە بــوو کــە 
لەگــەڵ لێنیــن ئاشــنا بــوو. کرۆپســکایا بــە 
ــووە  ــن کەوتب ــدی لەگــەڵ لێنی ــۆی پێوەن ه
ژێــر کاریگــەری ئیــدە و بۆچوونەکانــی 

و دواتــر کاتێــک لــە ســاڵی ١٨٩٦ لێنیــن 
ــاری دا کــە  ــیبیری، بڕی ــۆ س ــراوە ب دوورخ

پێوەنــدی پێــوە بگــرێ. 
لێنیــن و کرۆپســکایا ماوەیەکــی کــورت 
دوای هاتنــی کرۆپســکایا بــۆ ســیبیری 
زەماوەندیــان کــرد؛ پێوەنــدی ژن و مێــرد 
بەرینتــری  زۆر  مانایەکــی  ئــەوان  الی 
بابەتــی  تەمــەن  تــەواوی  بــۆ  و  هەبــوو، 
پێــش  بــەرەو  پێکــەوە  شۆڕشــیان  و  ژیــان 
بــرد. ئــەوان دوای ئــازادی لــە ســیبیری 
کرۆپســکایا  و  ژێنێــڤ،  بــۆ  چــوون 
وەکــوو هەڵەچــن لــە چاپــی ڕۆژنامــەی 
کــرد. بەشــداری  ئیســکرا  شۆڕشــگێڕی 
لێنیــن  و  ئــەو   ،١٩١٧ ئاوریلــی  لــە 
ــۆ ڕووســیا. دوای بەدەســەاڵت  ــەوە ب گەڕان
گەیشــتنی بۆلشــویکەکان لــە ڕووســیا، بــە 
هــاوکاری ئاناتۆلــی لۆناچارســکی، بــوو 
بــە یەکەمیــن کۆمیســەری کۆمیســاریای 
و  شــۆڕەوی؛  بارهێنانــی  و  پــەروەردە 
بێســەوادی  دژی  لــە  خەبــات  بابەتــی 
گــەورە ســااڵنی لــە ئەســتۆ گــرت. ئــەو 
وەزیــری  جێگــری  وەکــوو  ســاڵ   ١٠
کاری  شــۆڕەوی  بارهێنانــی  و  پــەروەردە 
کــرد. کرۆپســکایا هەروەهــا خوڵقێنــەری 
الوانــی  )رێکخــراوی  کامســۆمۆڵ 
بزوتنــەوەی  و  کۆمۆنیســت(  حیزبــی 
ناوەنــدە  بنیاتنانــی  )بزوتنــەوەی  پیۆنیــر 
ــۆ  ــوان ١٠ ب ــی نی ــی مندااڵن پەروەردەیەکان

بــوو. ســااڵن(یش   ١٥
ــی  ــا هاوڕێیەت ــی و هەروەه وردەکاری ژیان
کتێبــی  لــە  دەتوانــن  لێنیــن  لەگــەڵ 

بخوێننــەوە. "یــادەکان"دا 

و  فێمێنیســت  ئاڕمانــد،   اینســا   .٢
ــوو کــە کەســایەتیەکی  کۆمۆنیســتێک ب
بزوتنــەوەی  لــە  گرنگــی  و  تایبــەت 
کۆتایــی  تــا  و  هەبــوو،  شۆڕشــگێڕانەدا 
ژیانــی خۆشەویســت و جێــی ڕێــزی لێنیــن 

لــە  هونەرمەنــد  بنەماڵەیەکــی  لــە  بــوو. 
تەمەنــی  لــە  و  بــوو  دایــک  لــە  پاریــس 
خــاوەن  کــوڕی  لەگــەڵ  ســااڵندا   ١٩
زەماوەنــدی  دەوڵەمەنــد  کارخانەیەکــی 
هاوســەرەکەی  و  ئاڕمانــد  کــرد. 
بانگەشــەی ئەندێشــە شۆڕشــگێرانەکانیان 
دەکــرد و لــە مۆســکۆ خوێندنگایەکیــان 
بنیاتنــا کــە تایبــەت بــوو بــە مندااڵنــی 

)فەقیــر(. جوتیــاران 
هــۆی  بــە  کــە  ئــەوەی  دوای  ئاڕمانــد 
هەڵســوڕانە سیاســیەکانی لە ســاڵی ١٩٠٧ 
دەســتگیر  تێــزاری  دەســەاڵتی  دژی  بــە 
ســاڵ  یــەک  مــاوەی  بــۆ  دەکــرێ، 
ڕووســیا.  باکــووری  بــۆ   دوردەخرێتــەوە 
ئــەو لــە ســاڵی ١٩٠٨ توانــی لــە باکــووری 
نیشــتەجێ  پاریــس  لــە  هەڵبێــت  ڕووســیا 
بــێ، هــەر لەوێــش بــوو کــە لێنینــی بینــی. 
ژنێکــی ســەرنج ڕاکیــش بــوو، لــە ڕووی 
شــارەزا  بــوو،  بەهــرە  خــاوەن  موســیقاوە 
بــوو لــە چەندیــن زمــان و ئەوینــدار بــوو 
بەرامبــەر بــە بۆلشــویزم، هــەر بۆیــە زۆر 
زوو توانــی وەکــوو دەســتە ڕاســتی لێنیــن 
ئــەو  هــەر  ئاڕمانــد  وەربگــرێ.  ئــەرک 
کەســە بــوو کــە لێنیــن ناردیــەوە ڕووســیا 
نــاوەوەی  چوونــە  کەمپەینــی  تاوەکــوو 
بۆلشــویکەکان بــە دۆمــا ]پاڕلمانــی ڕاوێــژ 
بــۆ یاســا دانــان لــە ڕووســیای تیــزاری[ 

رێکبخــا. 
ئاڕمەنــد  ئۆکتۆبــر،  شۆڕشــی  دوای 
]واتــە:  ژێنۆتــڵ  بەرێوەبەریەتــی 
دەکــرد  خەباتــی  کــە  رێکخراوێــک 
پیــاو  و  ژن  بەرابــەری  بەدیهێنانــی  بــۆ 
و  حیزبــی  ئەرکــە  وەرگرتنــی  لــە 
وە  بــوو.  شــان  لەســەر  یەکیەتیەکانــدا[ 
هەروەهــا ئەرکــی ســەرۆکایەتی یەکەمیــن 
لەســەر  ژنانــی  نێونەتــەوەی  کۆنفڕانســی 
نەخۆشــی  تووشــی  ئاڕمەنــد  بــوو.  شــان 
کۆلێــرا )وەبــا( ببــوو و لــە ســاڵی ١٩٢٠ و 
ــەو  ــە هــۆی ئ ــە تەمەنــی ٤٠ ســاڵی دا ب ل

دا. لەدەســت  گیانــی  نەخۆشــیەوە 

٣. ناتلیــا ســێدووا، مرۆڤێکــی شۆڕشــگێڕ 
ــە هاوســەری دووهەمــی  ــر ب ــوو کــە زۆرت ب

ترۆتســکی دەناســرێتەوە. 
لــە کۆشــی بنەماڵەیەکــی دەوڵەمەنــد و 
ڕووســیا  لــە  و  بــوو  لەدایــک  بــازەرگان 
خوێندنــی تــەواو کــرد. ســێدووا ٢٠ ســااڵن 
پێشــانگایەک  لــە  پاریــس  لــە  کــە  بــوو 
ئــەو  دەبــێ.  ئاشــنا  ترۆتســکی  لەگــەڵ 
ڕۆژنامــەی  هەوادارانــی  لــە  یەکێــک 
ئەرکــی  ترۆتســکیش  و  بــوو  ئیســکرا 
نوێنەرایەتــی ئــەو ڕۆژنامەیــەی لــە لەنــدەن 
لەســەر شــان بــوو. ســێدووا و ترۆتســکی 
دا   ١٩٠٥ شۆڕشــی  لــە  هەردووکیــان 

بــوون. بەشــدار 
ــی شــەڕی  ــە کات ــەی ترۆتســکی ل بنەماڵ
زۆر  بــۆ  ســەفەریان  یەکەمــدا  جیهانــی 
ــن تاوەکــوو  ــە وی ــوو )ل ــا کردب ــوێنی دنی ش
پاریــس(. ســێدووا و ترۆتســکی لــە ســاڵی 
ــەو دوای  ــۆ ڕووســیا. ئ ــەوە ب ١٩١٧ گەڕان
کۆمیســاریای  لــە  ئۆکتۆبــر  شۆڕشــی 
پــەروەردە و بارهێنــان دامــەزرا و ئەرکــی 
مۆزەخانــەکان و شــوێنە مێژوویەکانــی پــێ 
ســپێردرا. ترۆتســکی و بنەماڵەکــەی لــە 
و  دەرکــران  شــۆڕەوی  لــە   ١٩٢٩ ســاڵی 

دواتــر لــە مێکزیــک نیشــتەجێ بــوون.
هاوســەرەکەی  مردنــی  دوای  ســێدووا 
لــە ســاڵی ١٩٤٠ ]لــە ڕاســتیدا لەالیــەن 
ئێســتالینەوە تێــرۆر کــرا[، چــووە پاریــس و 
ــە شۆڕشــگێڕە  ــەوێ لەگــەڵ زۆریــەک ل ل
دورخــراوەکان پێوەنــدی گــرت. یەکێــک لــە 
ــی  ــە کۆتایەکان ــەو ل ــی ئ کارە گرنگەکان
ژیاننامــەی  نووســینەوەی  تەمەنیــدا، 

ترۆتســکی بــوو. 

٤. ئەلێکساندرا کۆلێنتای، کەسایەتیەکی 
شۆڕشــگێڕ، تێکــەڵ لەگــەڵ سیاســەت و 
هەروەهــا دیپلۆماتــکاری شــۆڕەوی بــوو. 
مێــژووی  لــە  بــوو  ژن  یەکەمیــن  ئــەو 
وەزیــر  پلــەی  توانــی  کــە  دا  ڕووســیا 
بەدەســت بهێنــێ. بــە هــۆی هەڵســوران و 
لــە  ژنــان  بــوو کــە  ئــەوەوە  خەباتەکانــی 

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 
هەندێــک  لەگــەڵ  هاوســەرەکەی  لــە 
دامــەزراوەی پــەروەردەی خۆڕایــی دەســتی 
لــە بەشــی  لــە زوریــخ و  بــە کار کــرد. 
ــر  ــدن دا و  دوات ــە خوێن ــژەی ب زانســت درێ
ژیــا.  فینانــد  لــە  ســاڵێکیش  چەنــد 
کۆلێنتــای لــە ســاڵی ١٩١٥ بــووە ئەندامی 
بۆلشــویکەکان و دوای شۆڕشــی ئۆکتۆبر 
بــە  بــوو  خێــرا  زۆر  و  ڕووســیا  گــەڕاوە 
بەرپرســی خۆشــگوزەرانی کۆمەاڵیەتــی. 
ئــەو لێکۆلینــەوە گەلێکــی زۆری لەســەر 
کــە  دا،  ئەنجــام  ڕووســیا  لــە  ژنــان 
ــوون کــە  ــک ب ــگاو گەلێ ئاکامەکــی هەن
نــاو  لــە  پیــاوی  و  ژن  نێــوان  بەرابــەری 
خەڵکــدا بــاو دەکــردەوە. کۆلێنتــای لــە 
ســەردەمی ئیســتالین دا وەکــوو باڵوێــزی 
شــۆڕەوی لــە واڵتانــی نۆڕوێــژ، ســوێد و 

کــردووە.  کاری  مەکزیــک 

لــە  زۆریــەک  ڕایزنــر،  الریســا   .٥
ــری  ــان وەک "واڵکێ ــی ئەوی هاوچەرخەکان
دەکــرد  پێناســە  ڕووســیا"  شۆڕشــی 
نۆڕوێــژی- ئوســتورەیەکی  ]واڵکێــری 
خزمەتکارانــی  لــە  یەکێــک  و  ســوێدی 
فەرهەنــگ  و  هونــەر  )خــودای  ئەودینــە 
ــە  و شــەڕ و مردوەکان(کــە پەرەســتیاری ل
ڕۆحــی شــەهیدەکاندەکا[. ئــەو نمونەیەکی 
تــەواو و تایبــەت بــوو لــە وێنــەی ژن لــە 

شۆڕشــگێڕانەدا. هونــەری 
کۆشــی  لــە  لەهێســتان  لــە  ئــەو 
لــە  مافــەوان  و  مافنــاس  بنەماڵەیەکــی 
دایــک بــوو. ڕایزنێــر هەڵوســوڕانی ئەدەبــی 
قۆناغــی  کردنــی  تــەواو  دوای  خــۆی 
خوێنــدن لــە ســەنپێتێرزبورگ دەســت پێکرد. 
جەنگــی  دژە  و  ئەدەبــی  گۆڤارێکــی 
دوای  و  دامەزرانــد؛  "رودیــن"  نــاوی  بــە 
گۆڤــاری  بــۆ  کاری  فێوریــە  شۆڕشــی 
ڕوســی نوایــا ژیــزن دەکــرد کــە لــە ژێــر 
بــوو.  دا  گۆرکــی  ماکســیم  چاوەدێــری 
لــە ســاڵی ١٩١٧ دا وەکــوو یاریــدەدەری 
دەســتی  ئێســمۆلێنی  لــە  لۆناچارســکی 
بەکار کرد و ئەرکی پاراستن و ئاگادری 
بــوو لــە بەرهەمــە هونەری-مێژوویــەکان. 
بەناوبانــگ  شــوێنێکی  ]ئێســمۆلێنی 

ســەنپێتێرزبورگ  ناوەڕاســتی  لــە  بــوو 
بینــای  لــە کۆمەلێــک  کــە پێکهاتبــوو 
مێژوویــی. ئــەو بینایانــە لــە ســەدەی ١٨ 
لــە  لێنیــن  و  دروســتکرابوون  دەدا   ١٩ و 
کۆتایەکانــی ١٩١٧ تــا ســەرەتایی ١٩١٨ 

دەژیــا[. لەوێــدا 
پێوەنــدی  ئــەوەی  دوای  ڕایزنــر  الریــکا 
ئەرکێکــی  گــرت،  بۆلشــویکەکانەوە  بــە 
قامەتــی  لــە  ئــەو  پێســپارد؛  تایبەتیــان 
دەســتی  دا  ســەربازی  سیاســەتمەدارێکی 
وەکــوو   ١٩١٩ ســاڵی  لــە  کــرد.  بــەکار 
"کۆمیســەری بــارەگای هێــزە دەریایــەکان" 

لــە مۆســکۆ دەســتی بــەکار کــرد. 
لە ساڵی ١٩٢٣ دا سەفری کرد بۆ ئاڵمان 
تاوەکــوو یەکەمیــن شــاهیدی شــۆڕش بــێ 
لەســەر  بابــەت  هەندێــک  و  ئاڵمــان،  لــە 
ــە  ــە ئاڵمــان بنوســێ. ئــەو بابەتان شــۆڕش ل
دواتــر لــە ژێــر نــاوی "بێرلیــن، ئۆکتۆبــری 
١٩٢٣" و "ســەنگەربەندی لــە هامبــۆرگ" 
بــاو  بوونــەوە. الریســا لــە مــاوەی ٣ ســاڵ 
مانــەوەی لــە ئاڵمــان پێوەنــدی ســۆزداری 
)شۆڕشــگێڕی  رادێــک  کارڵ  لەگــەڵ 
و  کــرد؛  دروســت  ئەنترناسویۆنالیســت( 
دوای گەڕانــەوە بــۆ ڕووســیا، لــە ســاڵی 
١٩٢٦ و لە تەمەنی ٣٠ ســاڵی دا گیانی 

لەدەســت دەدا. 

٦. ســۆفیا پانینــا،  منداڵــی بنەماڵەیەکــی 
یەکەمیــن  لــە  یەکێــک  و  کارەخانــەدار 
ئــەو  بــوو.  ڕووســیا  فێمینیســتەکانی 
کابینــەی  لــە  کــە  بــوو  ژن  یەکەمیــن 
وەک  ســەرەتا  دا  کاتــی  دەوڵەتــی 
ــوازی  ــاری خێرخ ــری کاروب جێگــری  وەزی
وەزارەتــی  جێگــری  وەکــوو  دواتــر  و 
پــەروەردە دەســت بــەکار بــوو. بــە هــۆی 
ــی و کارە  ــەوەی لیبراڵ ــە بزوتن بەشــداری ل

بەناوبانگــە.  خێرخوازانەکانــی 
پانینــا لــە مۆســکۆ لەدایــک بــووە و هــەر 
لەوێــش خوێندنــی تــەواو کــردووە. تەمەنــی 
بــە  دەســتی  کــە  بــوو  ســاڵ   ٢٠ تەنیــا 
ــاڵۆنێکی نەهارخــۆری  ــی س دروســت کردن
ــەنپێتێرزبورگ  ــکاری س ــە ناوچــەی کرێ ل
خەڵکــی  )ماڵــی  هەروەهــا  وە  کــرد. 
لێگۆفســکی( دروســت کــرد بــۆ نیشــتەجێ 

نه ورۆز و ڕژیمی كۆماری ئیسالمی

نــه ورۆز  و  چوارشه ممه ســووری 
ــم  ــه  ســه رانی ڕژی ــه ن ك ــه و بۆنان ئ
ســوننه ته كانی  پێچه وانــه ی  بــه  
ده زانــن.  ئیســامی  ئایینــی 
چــوار  له مــاوه ی  هه ربۆیــه  
ده یــه ی ڕابــردوودا زۆریــان هــه وڵ 
ســه ركوت  زه بــری  بــه   كــه   داوه  
له نــاو  ســوننه ته   ئــه م  ته بلیــغ،  و 
كۆمه ڵــی ئێرانــدا بســڕنه وه . بــه اڵم 
لــه و جێگــه وه  كــه  به ره نگاربوونــه وه  
كلتوورێكــی  وه هــا  له گــه ڵ 
كۆمه ڵگــه ی  له نــاو  جێكه وتــوو 
نه بــوو،  ئاســان  كارێكــی  ئێرانــدا 
به رامبــه ر  لــه   ڕژیــم  ســه رانی 
لــه  به ره بــه ره   خه ڵــك  خۆڕاگــری 
لــه م  خۆیــان  هه ڵوێســته كانی 
و  كــرد  پاشه كشــه یان  بــواره دا 
ــك  ــا النیكــه م هێندێ ــان دا ت هه وڵی
بســه پێنن.  به ســه ردا  به ربه ســتی 
بــه اڵم هــه ر پاشه كشــه یه كی ڕژیــم 
لــه  هه مــان حاڵــدا پێشــڕه وییه كی 
خه ڵكــی بــه دواوه  بــوو. دژایه تــی 
تایبــه ت  ڕێوڕه ســمی  له گــه ڵ 
بــه م ڕۆژانــه ، بــوو بــه  هانــده ری 

خه ڵكــدا. له نــاو  خۆڕاگــری 

نزیــك  له گــه ڵ  ســاڵێ  هه مــوو 
و  ســاڵ  كۆتایــی  لــه   بوونــه وه  
الوان  و  خه ڵــك  ئاماده بوونــی 
ڕێوڕه ســمی  به ڕێوه بردنــی  بــۆ 
نــه ورۆز،  و  چوارشه ممه ســووری 
ئینتزامــی،  كاربه ده ســتانی 
و  ئیجرایــی  و  ئه منییه تــی 
ڕژیــم  ته بلیغاتییه كانــی  ده زگا 
ڕێگــه   تــا  ده كــه ون  وه جموجــۆڵ 
نــه ده ن هیــچ جــۆره  كۆبوونه وه یــه ك 
بگرێــت،  شــكڵ  بۆنــه وه   بــه م 
نه هێڵــن لــه م ڕۆژانــه دا پێكه نیــن 
ــچ  ــاو هی و شــادی و خۆشــی له ن
بێــت.  كۆبوونه وه یه كــدا  و  كــۆڕ 
ئــه وان كــه  لــه  ســێبه ری خۆشــیان 
كــه   ئــه وه ن  نیگه رانــی  ده ترســن، 
وته یــه ك  ڕێوڕه ســمانه دا  لــه م 
ڕاســته وخۆ  یــان  و  ئامــاژه   بــه  
زاریانــدا  به ســه ر  ڕژیــم  دژبــه  
خه ڵــك  كۆبوونــه وه ی  و  بێــت 
ناڕه زایه تــی  ئامــرازی  ببێتــه  
ئیســامی  ڕژیمــی  دژبــه وان. 
بــه   خه ڵــك،  شــادیی  و  جێــژن 
ئــه م  ده زانێــت.  خــۆی  دوژمنــی 
چوارشــه ممه   لــه   نــه ك  ڕژیمــه  
ــه   ــه ورۆزدا به ڵكــوو ل ــووری و ن س
گشــت مــاوه ی ســاڵدا، له گــه ڵ 
خه ڵــك  خه ندانــی  ڕوخســاری 
ناســازگاره . كۆمــاری ئیســامی 
و  بێهیوایــی  و  خه مۆكــی  لــه  
ده كات.  ته غزییــه   ناهومێــدی 
كۆمه ڵگایه كــی  خوازیــاری 
كــه   ژێرفه رمانــه   و  ســه ربه ژێر 
تێیــدا ئینســانه كان لــه  به رامبــه ر 
بۆیــان  ڕژیــم  كــه   چاره نووســێك 
ســه ردانه وێنن.  ده كات  دیــاری 
زه ماوه نــد  ڕێوڕه ســمه كانی 

تێیــدا  ئه وه یكــه   به بیانــووی 
حیجابــی ئیســامی و مــه ودای 
نێــوان ژن و پیــاو ڕه چــاو ناكرێــت 
به ڕێوه چوونــی  لــه   ده دات.  تێــك 
كۆنســێرته كانی مۆســیقا ڕێگــری 
ده كات. الوانێــك كــه  بــه  بۆنــه ی 
یه كتــر  ده وری  لــه   جۆراوجــۆره وه  
ده ده نــه   ده ســت  و  كۆده بنــه وه  
ده داتــه   خۆشــی،  و  ســه ما 
و  كوتــه ككاری  و  لێــدان  بــه ر 
ســووكایه تی. له ڕاســتیدا ئه گــه ر 
ڕژیمــی  به كه یفــی  جیهــان 
ئــه م  بووایــه ،  ئێــران  ئیســامیی 
ســیاپۆش  یه كســه ر  كۆمه ڵگه یــه  
و لــه  تــه واوی ســاڵدا  و هه مــوو 
تازیه بــار  به بیانوویه كــه وه   ڕۆژێ 
ده بــوو. بــه اڵم زۆربــه ی خه ڵكــی 
به رامبــه ر  لــه   كۆمه ڵگه یــه   ئــه م 
ســه ری  ئیســامیدا  ڕژیمــی 
دانه نه وانــدووه .  ته ســلیمیان 
ســه ره ڕای  ده بینیــن  هــه روه ك 
ــه ت ڕه شــبگیری  هه ڕه شــه  و ته نان
لــه   خه ڵــك  پێوه نــده دا،  لــه م 
بــه م  بایــه خ  ئێــران  سه رتاســه ری 
و  مۆســیقا  نــاده ن.  دژایه تییانــه  
هونه ر و ئاواز و ســه ما و شــادی، 
لــه  په ناوپه ســیوه كان هاتوونــه  ده ر. 
چوارشــه ممه   ڕێوڕه ســمه كانی 
لــه م  نه ورۆزیــش  و  ســووری 
به رامبــه ر  لــه   زومره یــه ن. 
كۆنه په رســتانه ی  كلتــووری 
خۆڕاگریــی  كلتــووری  زاڵــدا، 

هه ڵــداوه . ســه ری  پێشــڕه و 

لــه   بۆنه یــه   ئــه م  تایبه تمه ندیــی 
كوردســتان ئه وه یــه  كــه  له مــاوه ی 
دوو ده یــه ی ڕابــردوودا جێژنه كانی 
نــه ورۆز لــه  كۆبوونــه وه  جۆراوجــۆر 
ده ســته جه معی  به شــێوه ی  و 
كۆمــاری  به ڕێوه چــووه . 
چــوار  له مــاوه ی  ئیســامی 
ڕۆژانــی  لــه   ڕابــردوو  ده یــه ی 
ــه ری  ــه  گرتنه ب ــی ســاڵدا، ب كۆتای
و  تۆقانــدن  و  هه ڕه شــه  
به ڕێوه بردنــی مانــۆڕی نیزامــی، 
هه وڵــی داوه  لــه  ڕێوڕه ســمه كانی 
نــه ورۆز  و  چوارشه ممه ســووری 
كوردنشــینه كانی  ناوچــه   لــه  
ــكات. ئه مســاڵ  ــران ڕێگــری ب ئێ
باوكردنــه وه ی  له ڕێگــه ی 
هه ڕه شــه ی  ڕاگه یه ندراوێكــه وه  
كــرد كــه  نابێــت لــه م ڕێوڕه ســمانه دا 
كــه   هێمایــه ك  هیــچ  لــه  
ئاراســته یه كی  نیشــانه ی 
بێــت،  دیاریكــراو  سیاســیی 
و  ســه ما  وه ربگیرێــت.  كه ڵــك 
ده ســته جه معیی  هه ڵپه ڕكێــی 
ژن و پیــاو قه ده غه یــه . حیجابــی 
كامــڵ ده بێــت ڕه چــاو بكرێــت و 

هتــد.

و  كوردســتان  خه ڵكــی  بــه اڵم 
و  كــچ  الوانــی  پێشــه وه یان  لــه  

جلوبه رگــی  پۆشــینی  بــه   كــوڕ 
بــه   به خــش،  شــادی  و  جــوان 
به ڕێوه بردنــی شــانۆی هونــه ری، 
مه حه لــی،  ئــاوازی  و   ســه ما 
ئیمــه ن  ئاگــری  هه ڵكردنــی  بــه  
یــان  و  مه ترســی  لــه   بــه دوور  و 
سرووشــت،  لــه   زه ربه لێــدان 
به ڕێوه بردنــی  داوه تــه   ده ســتیان 
ئه مســاڵیش  ڕێوڕه ســمانه .  ئــه م 
خه ڵكــی  كــه   حاڵێكــدا  لــه  
هــه ژاری  ســه ره ڕای  كوردســتان 
ئابــووری  ته نگده ســتیی  و 
جۆراوجۆره كانــی  گوشــاره   و 
به ڕێوه بردنــی  به ره وپیــری  ڕژیــم، 
كۆتایــی  ڕێوڕه ســمه كانی 
كاربه ده ســتانی  چــوون،  ســاڵه وه  
ئه منییه تــی،  و  ئینتزامــی 
ئیمامه كانــی جومعــه   و  ئاخونــد 
چه قڵــی  خه ڵــك  شــادیی  كــه  
نیگــه ران  و  په شــۆكاو  چاویانــه ، 
و  كۆبوونــه وه   به رپایــی  لــه  
نه ورۆزییــه كان،  ڕێوڕه ســمه  
پێشــگرانه ی  هه وڵــی  و  ترســاون 

پێكــردووه . ده ســت  خۆیــان 

داوه   نیشــانی  ئه زمــوون  بــه اڵم 
كــرده وه ی  ئه گه رچــی  كــه  
لــه م  ڕژیــم  ســه ركوتگه رانه ی 
گه لێكــی  به ربه ســت  بــواره دا 
ڕێوڕه ســمه   به ڕێوه بردنــی  بــۆ 
كوردســتان  لــه   نه ورۆزییــه كان 
لــه   ناتوانــێ  بــه اڵم  پێكهێنــاوه ، 
بــكات  ڕێگــری  به ڕێوه چوونیــان 
ــی  ــواره دا ئه زموون ــه م ب ــك ل و خه ڵ
زۆریان به ده ســتهێناوه  و به شــێوازی 
ــی  ــه  شــوێن و كات جۆراوجــۆر  و ل
ــه ی  گونجــاودا، له مجــۆره  هه واڵن
كۆمــاری  ده بــن.  تێپــه ڕ  ڕژیــم 
به ره نگاربوونــه وه   لــه   ئیســامی 
و  خۆشــیی  و  شــادی  له گــه ڵ 
گوڕوتینــی ژیانــی خه ڵــك ســه ری 
هه وڵه كانــی  و  كه وتــووه   وه بــه رد 
لــه م بــواره دا سه رشــۆڕانه  و بــێ 
ــان  ــه م گوڕوتینــه ی ژی ئاكامــه . ئ
هه مــان هێزێكــه  كــه  ڕژیــم ده خاتــه  
جێژنه كانــی  خۆفــه وه .  و  تــرس 
چوارشه ممه ســووری و نــه ورۆزی 
ئه مســاڵیش وه ك ســااڵنی پێشــوو 
دژایه تییه كانــی  و  كۆســپ  لــه  
جومعــه ی  ئیمامانــی  و  ڕژیــم 
ده بنــه   و  تێده په ڕێنــن  جیره خــۆر 
دیمه نێكــی دیكــه ی خۆڕاگریــی 
ڕژیمــی  له به رامبــه ر  خه ڵــك 

ئیســامیدا.

***
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ساڵی نوێ و كۆماری 
ئیسالمیی ئێران

ڕه وتــی  به له به رچاوگرتنــی 
ڕووداوه كان و ئــه و زانیاریانــه ی كــه  
ئیســامی  كۆمــاری  ڕژیمــی  لــه  
بــه   نزیــك  پێشــبینیی  هه مانــه ، 
بــه ره ی  لــه   ئه وه یكــه   حه قیقه تــی 
شــۆڕش و دژه شــۆڕش، لــه  بــه ره ی 
خه ڵــك و لــه  بــه ره ی ڕژیــم لــه  ســاڵی 
زۆر  ده كرێــت،  چــاوه ڕوان  ١٤٠١دا 

نییــه . دژوار 

هەمــوو  دا،  رژیــم  بــه ره ی  لــه  
کۆمــاری  کــە  قەیرانانــەی  ئــەو 
ســاڵی  لــە  ئێــران  ئیســامی 
بووه تــەوە،  ڕووبــەڕووی  ڕابــردوودا 
نــوێ.  ســاڵی  بــۆ  دەگوازرێتــەوە 
ئابوریــدا  قه یرانــی  بــواری  لــه  
دانووســتانه كانی  ئه گــه ر  ته نانــه ت 
به رجــام بــه  ڕێكه وتنێكیــش بــگات، 
كاتــی  و  ناســه قامگیر  یه كجــار 
ڕێكه وتنــه كان  هه مــوو  ده بێــت. 
نیزامــی  ماجه راجوویــی  له گــه ڵ 
حكوومه تــی  تیرۆریســتیی  و 
ــان له گــه ڵ گۆڕانــی  ئیســامی و ی
ئه مریــكا  هه ڵبژاردنه كانــی 
كۆماریخــواز،  حیزبــی  به قازانجــی 
ده گه ڕێتــه وه .  یه كــه م  خاڵــی  بــۆ 
هــه روه ك چــۆن ترامــپ به ڵگه كانــی 
ڕێكه وتنــی نێــوان ئــه م دوو واڵتــه ی 
لــه   هــه ر  كۆماریخــوازان  دڕانــد، 
ئێســتاوه  خــه ت و نیشــان ده كێشــن كــه  
ڕێكه وتنــی بایدێــن و دیمۆكراتــه كان 

ناناســن. به ڕه ســمی 

خامنه یــی و هاوبه شــه كانی له ســه ر 
ده ستڕاگه یشــتن بــه  هه شــتا تــا ســه د 
ملیــارد دۆالر پــاره ی بلۆككــراو و 
حیســابیان  گه مــارۆكان  البردنــی 
ــه   ــڕه  پاره ی ــه م ب ــه اڵم ئ ــه وه ، ب كردووه ت
لــه   گرێیــه ك  شــێوه یه ك  هیــچ  بــه  
خه ڵــك  درشــته كانی  و  ورد  كێشــه  
ــه ر ئه وه یكــه  هیچــكات  ــه وه  له ب ناكات
باشــتركردنی  خه رجــی  ناكرێتــه  
به ســه ره نجدان  خه ڵــك.  ژیانــی 
نــاو  جێكه وتــووی  گه نده ڵیــی  بــه  
به شــێوه ی  به شــێكی  ڕژیمــه ،  ئــه م 
لــه   ناڕاســته وخۆ  و  ڕاســته وخۆ 
ده وڵه تــی  بوروكراســیی  البــه الی 
تااڵنــی  پایانــی  بــێ  مه یلــی  و 
گشــتی  ســامانی  و  ســه روه ت 
ســپا،  ســه ردارانی  له الیــه ن 
ئه منییه تــی،  كاربه ده ســتانی 
ئاخونــده  ده ستڕۆیشــتووه كان و به یتــی 
خامنه یــی، شــورت و گــوم ده بێــت. 
ســه ركوت  به شــی  بــۆ  به شێكیشــی 
لــه  ناوخــۆ و تیرۆریســم لــه  ده ره وه  
كێشــه   هه ربۆیــه   ده كرێــت.  ته رخــان 
خه ڵــك  زۆربــه ی  ئابوورییه كانــی 
ده مێنێتــه وه .  خــۆی  وه ك  هــه ر 
شــاره زایانی ئابــووری خراپتربوونــی 
ده كــه ن  پێشــبینی   باروودۆخه كــه 

و بــاس لــه وه  ده كــه ن كــه  گرانــی، 
كه مبوونــی  بێــكاری،  تــه وه رۆم، 
دواكه وتنــی  پێویســت،  كااڵی 
مووچــه ی كارمه نــدان، به تاڵبوونــی 
قه یرانــی  خانه نشــینی،  ســندووقی 
كه مئــاوی،  و  كشــتوكاڵ  به شــی 
به رهه مهێنانــی كااڵی بــێ كوالیتــی 
و  تۆتۆمبێــل  ئــه و  نموونــه   بــۆ 
ئۆتوبووســانه ی كــه  بوونه تــه  تابــووت 
ــه   ــن ل ــی به ری ــه وه  ژماره یه ك و به هۆی
سه رنشــینان لــه  جادده كانــدا گیانیــان 
له ده ســت داوه ، زیاتــر په ره ده ســتێنن.

ــه رده وام  ــم ب ــه  به شــی نیزامیــدا ڕژی ل
ــی تیرۆریســم،  ــه  ڕه وانه كردن ــژه  ب درێ
تیرۆریســته  ڕه وتــه   به هێزكردنــی 
ســووریه ،  عێــراق،  لــه   شــیعه كان 
به هێزكردنــی  و  لۆبنــان  یه مــه ن، 
ئیســامییه كان  تونــدڕه وه   ڕه وتــه  
مووشــه ك  ماجه راجوویــی  ده دات. 
پــڕۆژه   له ســه ر  كار  و  هاویشــتن 
پێــده دات  درێــژه   ئه تۆمییــه كان 
په یوه نــدی  بوونــی  ئاســایی  و 
ده كاتــه   ڕۆژاوا  جیهانــی  له گــه ڵ 
هێندێــك  لــه   و  دژوار  بابه تێكــی 
هه ربۆیــه   مه حــاڵ.  حاڵه تــدا 
ئیســامی  حكوومه تــی  په یوه نــدی 
له گــه ڵ جیهانــی ڕۆژاوا به شــێوه ی 
جیــددی و پایــه دار باشــتر نابێــت. 
گاز  كه مبوونــی  بــه   به ســه ره نجدان 
و نــه وت و گه مــارۆی ڕووســیه ، لــه  
كــورت مــاوه دا له وانه یــه  باج گه لێــك 
ئێــران  ئیســامیی  كۆمــاری  بــه  
دوو  به ندكراوانــی  ئازادیــی  بــۆ 
تابعییه تــی بدرێــت  و گه مــارۆكان 
له  ئاستی ئێستادا له هێندێك بواردا 
هێــور بكرێنــه وه ، بــه اڵم له بیرمانــه  كــه  
بــۆ نموونــه  لــه  كابینــه ی ئه حمــه دی 
ــارد دۆالر  ــۆن ٥٠٠ ملی ــه ژاددا چل ن
لــه   نــه وت  فرۆشــی  داهاتــی  لــه  
باروودۆخێكــدا كــه  له چــاو ئه مــڕۆ 
نه بــوو،  لــه كاردا  گه مارۆیه كیــش 
ســووك  به هــۆی  نه بــوو  نه ته نیــا 
بوونــی قه یــران و ڕاوه ســتانی ڕه وتــی 
ناوه نده كانــی  و  كارخانــه   داخرانــی 
به رهه مهێنــان، نه ته نیــا باشــتربوونی 
نه كه وتــه وه ،  لــێ  خه ڵكــی  ژیانــی 
به رینــی  گه نده ڵییه كــی  به ڵكــوو 
بــه دوای خۆیــدا هێنــا كــه  درێژه كــه ی 
ــه دی ده كرێــت.  ــا ئه مــڕۆش هــه ر ب ت
ــا  ــه  ته نی ــم ب ــاڵی نوێشــدا ڕژی ــه  س ل
ــه   ــه  وات ــك كــه له ده ســتی دای ئامرازێ
و  مــاف  پێشــێلكردنی  و  ســه ركوت 
خه ڵــك  ســه ره تاییه كانی  ئازادییــه  
ده زانێــت  ڕژیــم  پێــده دات.  درێــژه  
كــه له گــه ڵ دژایه تــی و ته نانــه ت 
ئێــران  نه فره تــی زۆربــه ی خه ڵكــی 
بــه ره وڕووه  و هه رجــۆره  پاشه كشــه یه ك 
جه مــاوه ری  به رامبــه ر  لــه  
ڕووخانــی  هــۆی  ده بێتــه   ناڕازیــدا 

حكوومه تــی ئیســامی. كرێــكاران 
كه مینــه   ژنــان،  زه حمه تكێشــان،  و 
نه ته وه یــی و ئایینییــه كان، نووســه ران 
چاالكانــی  هونه رمه نــدان،  و 
كلتــووری،  و  كۆمه اڵیه تــی 
سیاســی   نه یارانــی  و  ناڕازیــان 
به ره نگاربوونــه وه ی  له گــه ڵ 
ســه ركوت  ده زگاكانــی  توندتــری 
هه وڵــی  ڕژیــم  ده بنــه وه .  بــه ره وڕوو 
تــه واوی خــۆی بــۆ یه كگرتووكــردن 
و  ســه ركوتگه ر  هێــزی  هاندانــی  و 
فریــوكاری  تۆڕه كانــی  په ره پێدانــی 
تــۆڕی   تــا  ســیماوه   و  ســه دا  لــه  
ئیمامانــی  و  مه زهه بــی  به رینــی 

دێنێــت. بــه كار  جومعــه  

واتــه   خه ڵــك  بــه ره ی  لــه   بــه اڵم 
هێندێــك  شۆڕشیشــدا  بــه ره ی  لــه  
پێشــبینین.  قابیلــی  گۆڕانــكاری 
مانگرتــن و ناڕه زایه تیــی كرێــكاران 
كه ســایه تیی  و  ده بێــت  درێــژه ی 
جه رگــه ی  لــه   زیاتــر  به رچــاوی 
ســه رهه ڵده ده ن.  خه باتــه دا  ئــه م 
مامۆســتایان  بزووتنــه وه ی 
بــه   خــۆی  خواســته كانی 
په یگیــری  زیاتــره وه   جیددییه تێكــی 
گشــتی  به شــێوه ی  ده كات. 
بزووتنــه وه ی داخوازیــی زیاتــر پــه ره  
ده ســتێنێت. كرێــكاران، مامۆســتایان، 
ژنــان،  كوردســتان،  خه ڵكــی 
جووتیــاران،  خوێنــدكاران،  الوان، 
هونه رمه نــدان،  خانه نشــینكراوان، 
چــاالكان و به ندكراوانــی سیاســی كــه  
یه كســاڵ خه باتــی پــڕ ئه زموونیــان 
به له به رچاوگرتنــی  تێپه ڕانــدووه ، 
ســااڵنی  ئه زموونه كانــی 
تــۆڕه   بوونــی  به هــۆی  و  پێشــوو 
په یوه نــدی  و  كۆمه اڵیه تییــه كان 
بــه ر  به رینتــر،  و  ئاســانتر  گرتنــی 
ــی  ــی پیانگێرییه كان ــه   وه دی هاتن ب
نوێــدا  ســاڵی  لــه   ده گــرن.  ڕژیــم 
به ســه ر  ســه ركه وتن  هیــوای 
كۆمــاری ئیســامی و ڕووخاندنــی 
كۆنه په رســتیی  و  به ربه رییــه ت 
به هێزتــر  ڕابــردوو  لــه   ئیســامیی، 
شــكۆداره   ڕێوڕه ســمه   ده بێــت. 
و  كوردســتان  لــه   نه ورۆزییــه كان 
یاســا  و  فه رمــان  پشــتگوێ خرانی 
خه ڵكــه وه   له الیــه ن  ئیســامییه كان 
ــه  هه مــان ڕۆژی یه كه مــی ســاڵی  ل
ســاڵێكی  مزگێنیــده ری  ١٤٠١ه وه  
دژبــه   خه ڵــك  خه باتــی  لــه   باشــتره  
ئیســامی. كۆمــاری  ده ســه اڵتی 

***

بوونــی کرێــکاران ]ئــەو  کرێکارانــەی کــە 
ــن[. ــاڵ وحاڵ ــێ م ب

ئــەو  سیاســی  هەڵســواڕانی  دەســتپێکی 
دەگەڕێتــەوە بــۆ کەمێــک دوای شۆڕشــی 
ــە  ــەنپێتێرزبورگ. ب ــای س ــە دوم ــە ل فێوری
ــوو،  )کێنتســی ســوور( ناوبانگــی دەرکردب
ــە دژی ســەرەڕۆیی و  ــەردەوام ب چونکــوو ب
ســتەمکاری هوڵســورانی دەکــرد. ســۆفیا 
ــی  ــی دەوڵەت ــە ئەندامان ــک ل وەکــوو یەکێ
ســامانی  کــە  نەبــوو  ئامــادە  کاتــی 
وەزارەتــی پــەروەردەی فەرهەنــگ بــدرێ بــە 

بۆلشــویکەکان.
ســۆفیا پانینــا لــە الیــەن دادگای شــؤڕایی 
بــەاڵم  کــرا،  دادگایــی  پۆترۆگــراد 
ســەپاند:  بەســەردا  ســووکیان  ســزایەکی 
ســزاکەی بریتــی بــوو لــە لۆمــەی گشــتی. 
لــە ســاڵی ١٩١٩ دا پیوەنــدی بــە ژێنێــڕاڵ 
لــە  کات  ئــەو  کــە  گــرت  ئانتۆنــەوە 
باشــووری ڕووســیا بــوو، بــەاڵم دوای چەنــد 
ــۆ  ــکا ب ــوو کــە کــۆچ ب ســاڵێک ناچــار ب
ــوو کــە  ــوێنە ب ــەو ش ــکا ئ ــکا؛ ئامری ئامری
ســۆفیا کاریگــەری و ڕۆلێکــی بەرچــاوی 
لــە بنیاتنانــی ناوەنــدی لێئــۆ تۆڵســتۆدی، 

نووســەری کاســیکی ڕووســیا، گێــڕا.

نووســەرێکی  زاســۆلیچ،   وێــرا   .٧
مەنشــویک و شۆڕشــگێڕ بــوو. زاســۆلیچ 
کۆشــی  لــە  ئێسمۆلێنســک  نزیــک  لــە 
خۆشــناو  بــەاڵم  هــەژار  بنەماڵەیەکــی 
تــەواو  دوای  ئــەو  بــوو.  دایــک  لــە 
کردنــی خوێندنــی دواناوەنــدی چــوو بــۆ 
ــۆ  ــەوێ ناوەندێکــی ب ــەنپێتێرزبورگ و ل س
کرێــکاران  بــە  خوێنــدەواری  فێرکردنــی 

دامەزرانــد. 
زاســۆلیچ لــە دەیــەی ١٨٧٠ دا پێوەنــدی بە 
باکۆنیــن و بزوتنــەوە ئاناڕشیســتیەکەیەوە 
زاســۆلیچ  کــە  ئــەوەی  دوای  گــرت. 
ئاناڕشیســتیانەوە  گروپــە  بــە  پێوەنــدی 

کــە  گروپانــە  لــەو  یەکێــک  گــرت، 
تێــرۆری  پانــی  بــوو،  ئەندامــی  ئەویــش 
ســەرهەنگ فیــدرۆ تێرپۆفــی قایمەقامــی 
پێترۆزبــۆرگ یــان داڕشــت و بــە کــردەوەی 
ســەختی  بــە  زۆر  قایمەقــام  دەرهێنــا. 
وە  کــرا،  برینــدار  زاســۆلیچەوە  لەالیــەن 
بەرلــەوەی کــە دەســتگیر بکــرێ توانــی 
 ١٩٠٥ شۆڕشــی  دوای  ئــەو  ڕابــکا. 
گــەڕاوە ڕووســیا و پێوەنــدی بــە الیەنــی 
یەکگرتــن( مانــای  )بــە  یەدینێســتڤۆ 
ــی  ــە حیزب ــوو ل ــک ب ەوە گــرت کــە الیەنێ
سۆســیال دیمۆکــرات  کرێــکاری ڕووســیا 
ــا ١٩١٧  ــوان ســاڵەکانی ١٩١٤ ت کــە لەنێ
دەکــرا.  ڕێبــەری  پلێخانۆفــەوە  لەالیــەن 
زاســۆلیچ لە شۆرشــی ١٩١٧ دا بەشــداری 
کــرد، بــەاڵم پشــتیوانی لــە الیەنێــک کــرد 
کــە دژی لێنیــن بــوو: ئــەو لەگــەڵ ئــەو 
بــاو  و  چــاپ  ســەردەمی  لــە  الیەنــە 

کردنــەوەی ئیســکراوە ئاشــنا بــوو.
شۆڕشــێ  دوای  ماوەیــەک  زاســۆلیچ 
بــۆ  دا   ١٩١٩ ســاڵی  لــە  ئۆکتۆبــر، 
ــی  ــا و ماڵئاوای ــی لێکن هەمیشــە چاوەکان

ژیــان کــرد. لــە 

شۆڕشــگێڕێكی  زێملیچــکا،  ڕۆزیــا   .٨
یەهــودی،  بنەماڵەیەکــی  لــە  ڕووس 
کار  ژنێکــی  و  شــۆڕەوی  سیاســتوانی 
لێهاتــوو بــوو لــە دەوڵەتــدا. هەندێــک کــەس 
"توڕەیــی  یــان  "شــەیتان"  لێنابــوو  ناویــان 
بــوو  ژن  یەکەمیــن  ســوور".  ترســێنەری 
کــە توانــی مەدالیــای "پەرچەمــی ســوور" 

وەربگــرێ.
زێملیچــکا لــە دایکبــووی بنەماڵەیەکــی 
تەمەنــی  بــوو،  دەوڵەمەنــد  بازرگانــی 
ــردە ســەر، و دەورەی  ــە کیــەف ب ــی ل منداڵ
پــەروەردەی پزشــکی بــە باشــترین دەرەجــەوە 
پشــت ســەر نــا. وێــڕای خوێنــدن لە پزشــکی 

ســەرقاڵی هەڵســورانە شۆڕشــگێڕانەکانیش 
بــوو.

یەکەمیــن  ڕێكخســتنی  لــە  هەروەهــا  وە 
شۆڕشــی ڕووســیا لــە ١٩٠٥ و دواتــر لــە 
شۆڕشــی فێوریــە بەشــداری کــرد؛ تەنانــەت 
لــە ســاڵی ١٩١٧ کرێکارانــی هــان دەدا 
لــە مۆســکۆ ڕێپێوانــی چەکدارانــە  کــە 

ئەنجــام بــدەن. 
ــوو  ــا وەک ــر ڕۆزی دوای شۆڕشــی ئۆکتۆب
دەســتی  کریمــە  کومیتــەی  ســکرتێری 
کــە  ئــەوەی  هــۆکاری  کــرد.  بــەکار 
هــاوڕێ لەگــەڵ بالکــۆن ناوبانگیــان پەیــدا 
کــرد، بریتــی بــوو لــە ڕێكخســتنی تێــرۆرە 
ســوپای  هێزەکانــی  بــە دژی  ســوورەکان 
لــە ســاڵەکانی ١٩٢٠  لــە کریمــە  ســپی 
تــا ١٩٢١. زێملیچــکا لــە ســاڵی ١٩٤٧ 
ــان کــرد و پەیکەرەکــی  ــە ژی ــی ل ماڵئاوای
ــواری  ــک دی ــە نزی ــوور، ل ــی س ــە مەیدان ل

کرێملیــن بــە خــاک ســپێردرا.   

***

نه ورۆز و ناسیۆنالیسته  توندڕه وه كان

هه مــوو ســاڵێ نــه ورۆز مه یدانی 
هێــزی  دوو  نێــوان  خه باتــی 
پێشــكه وتوو،  و  كۆنه په رســت 
دیكتاتــۆر و ئازادیخواز، شــادی 
و مــه رگ په رســتی، هیــوا و 
گۆڤه نــد  و  ســه ما  بێهیوایــی، 
ــان و  ــاری و گری له گــه ڵ تازیه ب
شــیوه نه . كۆمــاری ئیســامیی 
به رینــی  له شــكری  ئێــران، 
ئاخونــد و ناوه نــده  ئایینییــه كان 
لــه   تاڵه بــان  ئێــران،  لــه  
ئه فغانســتان، ڕه وتــه  تیرۆریســته  
ناوچه كــه ،  ئیســامییه كانی 
شۆڤێنیســمی  و  ئه ردۆغــان 
هه موویــان  هــه ر  تــورك، 
به ره نگاری شــادیی نه ورۆزی و 
ڕه نگاوڕه نگه كانــی  ڕێوڕه ســمه  
خه ڵــك ده بنــه وه . لــه  كۆمــاری 
ئیســامیدا كــه  ســااڵنه  ده یــان 
بوونــی  گشــتی  عه زاداریــی 
شــادییه كی  ته نانــه ت  و  هه یــه  
خه ڵــك  بــۆ  ڕه ســمی  گشــتیی 
هــه ر  له گــه ڵ  نییــه ،  بوونــی 
ــه  گشــتییه   ــه م شــادی و جێژن ئ
ســاڵدا  یه كه مــی  ڕۆژانــی  لــه  
هه ڵســووكه وت  قین له داڵنــه   
ده داتــه   ده ســت  و  ده كات 
ســووكایه تی  و  چه واشــه كاری 
خه ڵــك  لــه   داوا  و  پێكــردن 
ڕێوڕه ســمه   لــه   كــه   ده كات 
چوارشــه ممه   و  نه ورۆزییــه كان 
ســێزده به ده ر  تــا  ســووری 

بگــرن. خۆبــه دوور 

و  ئه فغانســتان  لــه   تاڵه بــان 
ــی  ــس و ده زگا ئه منییه كان پۆلی
لــه   دڕنده ییــه وه   بــه   توركییــه  
گیانــی موشــتاقان و هۆگرانــی 
نه ورۆزییــه كان  ڕێوڕه ســمه  
دوژمنایه تیــی  و  به رده بــن 
شــادی،  له گــه ڵ  خۆیــان 
مۆســیقا و به شــداریی به رینــی 
لــه   ده ده ن.  نیشــان  خه ڵــك 
له گــه ڵ  نــه ورۆز  توركییــه  
كوردســتان  خه ڵكــی  خه باتــی 
ســته می  نه مانــی  بــۆ 
هاتنــی  وه دی  و  نه ته وه یــی 
گرێــی  به رابــه ری  و  ئــازادی 
ناسیۆنالیســمی  و  خــواردووه  
له گه ڵــی  تــورك  توندئــاژۆی 
یه تییه كــی  منا ژ و د
هه یــه .  ئاشــتیهه ڵنه گری 

ســه ره ڕای  ئێــران  لــه   بــه اڵم 
حكوومه تــی  دوژمنایه تیــی 
نــه ورۆز،  له گــه ڵ  ئیســامی 
تونــدڕه وی  ناسیۆنالیســمی 
ــی  ــه ت میدیاكان ــی و ته نان ئێران
فارســی  ســیی  بــی  بــی  وه ك 
ســه ره ڕای  هاوبه شــه كانیان  و 
ــن هه مــوو خه ڵــك  ئه وه یكــه  ده زان
كوردســتان  لــه   به تایبــه ت  و 
شــكۆداری  ڕێوڕه ســمی 
به ڕێوه ده بــه ن،  نــه ورۆزی 
فــارس  بــه   ته نیــا  نــه ورۆز 
ده ڵێــن  پیرۆزبایــی  زمانــه كان 
قه ڵــه م   ســووڕاندنێكی  بــه   و 
زمــان  فــارس  خه ڵكــی غه یــره  
نه ورۆزییــه كان  شــادییه   لــه  
لــه   ته نانــه ت  و  ده ســڕنه وه  
بــێ  و  ســاده   پیرۆزباییه كــی 
لــه   ده بوێــرن.  خــۆ  هه زینــه ش 
خه ڵكــی  هه مــوو  كــه   ئێرانێــك 
جێــژن  نــه ورۆز  واڵتــه   ئــه م 
ده گــرن، زۆر زیاتــر لــه  نیــوه ی 
زمــان  فــارس  ئێــران  خه ڵكــی 
كــوردی،  زمانه كانــی  و  نیــن 
توركه مه نــی،  به لووچــی، 
هیتــر  و  ئــازه ری  عه ره بــی، 

دایكییانــه . زمانــی 

شــكۆدارترین  و  گه وره تریــن 
نه ورۆزییــه كان  ڕێوڕه ســمه  
لــه   جیهانــدا،  ئاســتی  لــه  
بــه   به ڕێوه ده چێــت،  كوردســتان 
هــه زار  ســه دان  جه معییه تێكــی 
ملیۆنــی  ته نانــه ت  و  كه ســی 
ئێــران  ســووریه ،  توركییــه ،  لــه  
شــكۆدارترین  له نــاو  عێــراق  و 
مۆســیقا،  فێســتیڤاڵه كانی 
شــادیی  و  ســه ما  ڕه نگــه كان، 
پیــاودا.  و  ژن  و  الو  و  پیــر 
ده زانــن  ئه وه یكــه   ســه ره ڕای 
نــه ورۆز تایبــه ت بــه  هیــچ نه ته وه  
ــك نییــه ، هیــچ تایه فــه   و زمانێ
نــه ورۆز  و نه ته وه یــه ك خاوه نــی 
نییــه ، بــه اڵم دیســان میدیاكانــی 
فارســی  ســیی  بــی  بــی  وه ك 
تونــدڕه وی  ناسیۆنالیســمی  و 
ئێرانــی هــه وڵ ده ده ن نــه ورۆز بــه  
خه ڵــك  لــه   تایبــه ت  به شــێكی 
و فــارس زمانــه كان ســنووردار 
ناكۆكیــی  ته پڵــی  و  بكه نــه وه  
دووبه ره كایه تــی  و  زمانــی 

ــه   ــه  حاڵێكدای ــه وه ش ل ــن. ئ بكوت
كــه  زیاتــر لــه  ١٥ واڵتــی جیهــان 
لــه   تــر  كه ســی  ملیۆنــان  و 
ئۆرووپــا، ئه مریــكا، ئۆســترالیا، 
كانــه دا، ئه فریقــا و شــوێنه كانی 

تــر، نــه ورۆز جێــژن ده گــرن.

كردنــی  پیرۆزبایــی  بێگومــان 
فــارس  لــه   نــه ورۆز  جێژنــی 
جێــگای  زمانه كانیــش 
ــا  ــه اڵم بۆچــی ته نی ــی، ب خۆیه ت
بۆچــی  زمانــه كان؟  فــارس 
كــورد،  خه ڵكــی  لــه   نابــێ 
ئه فغــان،  ئــازه ری،  به لــووچ، 
تاجیــك  ئه رمه نــی،  گورجــی، 
و زمانه كانــی تــر  پیرۆزیایــی 

ێــت؟ بكر

لــه   به رچاوته نگییــه   ئــه م 
به هــاردا،  ســه روبه دنی 
به خاتــری نه زانیــن و نه دیتنــی 
لــه   نییــه .  واقعییه تــه كان 
ناسیۆنالیســمی  كلتــووری 
كورتبینــی  و  به رچاوته نــگ 
ئێرانیــدا، هاوپشــتیی نه تــه وه كان 
كــه   جۆراوجــۆر  خه ڵكــی  و 
ده گــرن،  نــه ورۆز  لــه   ڕێــز 
نییــه .  جێگایه تــی  هیــچ 
هه ڵســووكه وتانه   ئه مجــۆره  
نــه ورۆز  مه ســه له ی  دژبــه  
ــی،  ــی مێژووی له گــه ڵ واقعییات
ــووری، سیاســی و خه ڵكــی  كلت
نــه ورۆز  ناته بایــه .  ناوچه كــه  
خه ڵكــه ی  ئــه و  هه مــوو  لــه  
كــه  ڕێــز لــه  نــه ورۆز ده گــرن، 
لــه   و  نه تــه وه   و  زمــان  به هــه ر 
هــه ر واڵتێــك كــه  هــه ن پیــرۆزه  و 
به هــاری هه مــووان شــاد بێــت.

***

ئیســامی  حكوومه تــی 
خــۆی  به كرێگیراوانــی 
له شــكری  له ژێرنــاوی 
ــاو  ــای ن ــه ی دنی ســایبێری ڕوان
ــازی  ــه زای مه ج ــت و ف ئینتێرنێ
كــردووه  و له وێــدا ده ســت ده ده نــه  
كۆكردنــه وه ی  خرابــكاری، 
به كارهێنه رانــی  زانیاریــی 
ئینتێرنێــت، باوكردنــه وه ی درۆ 
ڕووداوه كان،  چه واشــه ی  و 
نه یارانــی  دژبــه   فه زاســازی 
و  كــردن  هــه ك  سه رشــناس، 
دزینــی زانیاریــی پێوه ندیــدار بــه  
حكوومــه ت و سیاســه تمه داران، 
دزیــن و كۆكردنــه وه ی زانیاریــی 
ناوه نده كانــی  لــه   زانســتیی 
و  لێكۆڵینــه وه   و  فێــركاری 
ــایی و  ــی نایاس ــك چاالكی گه لێ

دیكــه . خرابكارانــه ی 

به كرێگیــراوان  ڕه وانه كردنــی 
حكوومه تــی  وته بێژانــی  و 
ئیســامی بۆ ناو كاب هاوس، 
باقیــی  و  فه یســبووك  تویتێــر، 
كۆمه اڵیه تییــه كان  پاتفۆرمــه  
ســه رچاوه   واقعییه تــه وه   لــه و 
ده گرێــت كــه  ڕژیــم خــۆی بــه وه  
میدیاكانــی  كــه   گه یشــتووه  
هیــچ  ئیســامی   ده ســه اڵتی 
نییــه   ئیعتبارێكیــان  جــۆره  
ڕابــردوو  لــه   زیاتــر  خه ڵــك  و 
میدیاكانــی  كردووه تــه   ڕوویــان 
تــۆڕه   و  واڵت  ده ره وه ی 

. ن كۆمه اڵیه تییــه كا

ئیســامی  حكوومه تــی 
ســه ربه خۆكانی  میدیــا  كــه  
داخســت،  یــه ك  لــه دوای  یــه ك 
ڕۆژنامه وانانــی بێكار، زیندانی 
كۆچكــردن  بــه   ناچــار  یــان  و 
كــرد و هه وڵــی دا بــه  فه رمانــی 
وه ك  قازییه كانــی   – بازجــوو 
و  ســه ركوت  مۆرتــه زه وی، 
یه كده نــگ  دیكتاتۆرییه كــی 
ئه ویــش بــه  ڕه وایه تــی باڵێكــی 
ده ســه اڵتی ئیســامی، به ســه ر 
كۆمه ڵــگای ئێرانــدا بســه پێنێت 
، لــه  پــڕۆژه ی كۆنه په رســتانه ی 

هێنــاوه . شكســتی  خۆیــدا 

بــۆ ماوه یــه ك ده ســت وپێوه نده كانی 

ئیســامی  حكوومه تــی 
كارنــاس،  شــیكار،  له ژێرنــاوی 
زانكــۆ،  مامۆســتای 
ڕۆناكبیــری ئایینــی، هه وڵیــان 
ــه  ڕژیمــی  ــك ل دا ئه وه یكــه  خه ڵ
نــاكات،  قه بووڵــی  ئیســامیی 
لــه   فریــوكاری  و  درۆ  بــه  
بهێننــه   ده ره وه   میدیاكانــی 
زۆر  تاكتیكــه   ئــه م  گــۆڕێ. 
زۆرێــك  و  بــوو  ئاشــكرا  زوو 
لــه مۆره كانیــان په راوێــز خــران 
میدیاكانــی  بــوون.  ڕســوا  و 
ســه ره ڕای  حكوومــه ت 
هه زینــه ی  ته رخانكردنــی 
ــی هــه زاران  ــن و به كارهێنان به ری
به كرێگیــراو، بینــه ر و خوێنه ریان 
شارنشــین،  توێــژی  نییــه . 
كه مینــه   ژنــان،  كرێــكاران، 
نه ته وه یــی و ئایینییــه كان، الوان، 
خوێنــدكاران و شــاره زایانی بــه  
بێــزاری و نه فره تــه وه  ده ڕواننــه  

ده ســه اڵت. میدیاكانــی 

گه لێــك  كــه   له ئێســتادا 
واڵت  ده ره وه ی  لــه   میدیــا 
كۆمه اڵیه تییــه كان  تــۆڕه   و 
بینــه ر،  ملیۆنــان  و  چاالكــن  
بابه تــی  خوێنــه ر  و  بیســه ر 
له به رده ســته ،  جۆاوجۆره یــان 
كه ســادبوونی  به باشــی  ڕژیــم 
بــازاڕی میدیاكانــی ده ســه اڵتی 
بــه  ترســه وه   بــۆ ده ركه وتــووه  و 
ناوه ندانــه ی  ئــه م  ده ڕوانێتــه  
زانیــاری  باوكردنــه وه ی 
هه ربۆیــه   هه واڵــه وه .  و 
وه جمووجــۆڵ كه وتــووه  و به نیــازه  
بووبێــت  كــه   شــێوه یه ك  به هــه ر 
باروودۆخــه   ئــه م  بــۆ  به دیلێــك 

بدۆزێتــه وه .

ســایبێریی  له شــكری 
ئیســامی  حكوومه تــی 
ــه  چاوه دێریــی و زه بتــی  بێجگه ل
قسه وباســی چاالكانــی سیاســی 
كه ڵــك  و  كۆمه اڵیه تــی  و 
وه رگرتنــی ته بلیغاتــی لێیــان بــۆ 
ئه منییــه كان،  ده زگا  ســریاڵی 
ــه  شــێوازی جۆراوجــۆر هــه وڵ  ب
ده ده ن كــه  جه نایاتــی چل و ســێ 
ســاڵه ی حكوومه تــی ئیســامی 
كه مڕه نگــی  یــان  و  داپۆشــن 
بــه   ئاخونــده كان  بكه نــه وه . 

ڕیــش و مێــزه ره وه  له نــاو كاب 
هاوســدا چاالكــن و بــه  دیفــاع 
پاراســتنی  و  شــیعه گه ری  لــه  
وای  خــاك  یه كپارچه یــی 
لــه  ده ره وه ی  كــه   نیشــان ده ده ن 
ئیســامیدا  كۆمــاری  بازنــه ی 
بــۆ دیفــاع لــه  شــیعه گه ری و 
یه كپارچه یــی خــاك كار ده كــه ن. 
ئــه وان فریوكارانــه  لــه  هه وڵــی 
مه زهه بییه كانــی  تــا  دان  ئــه وه  
لــه   به شــێك  و  ڕژیــم  ده ره وه ی 
ئێرانییــه كان  ناسیۆنالیســته  
یــان  و  بخــه ن  له گــه ڵ خۆیــان 
ڕوو  دژایه تییــان  لــه   النیكــه م 
كــه م  ئیســامی  بــه  كۆمــاری 

بكه نــه وه .

بێگومــان ده ســه اڵتی ئیســامی 
بــه  زۆری ئه شــكه نجه   ئه گــه ر 
میدیــا  توانیــی  زینــدان  و 
و  دابخــات  ســه ربه خۆكان 
ــی  ــكار، زیندان ــان بێ ڕۆژنامه وان
و ناچــار بــه  جێهێشــتنی واڵتیان 
و  ئێــران  ده ره وه ی  لــه   بــكات، 
كۆمه اڵیه تییه كانــدا  تــۆڕه   لــه  
پــڕۆژه ی  ناتوانێــت 
كۆنه په رســتانه ی خــۆی بكاتــه  

كاریگــه ر. ڕه وتێكــی 

ئــه م ده ســه اڵته  نــه  بــه  گوشــار 
چاالكانــی  بنه ماڵــه ی  بۆســه ر 
بــه   نــه   سیاســی و میدیایــی، 
و  خۆهه ڵكێشــان  و  هه ڕه شــه  
ــی له شــكری  ــه  ڕه وانه كردن ــه  ب ن
ده نگــی  ناتوانێــت  ســایبێری 
ئــازادی جه مــاوه ری ملیۆنیــی 
و  كۆنتــڕۆڵ  ڕژیــم  لــه   بێــزار 
ــه و ســه رده م  ــكات. ئ ســنووردار ب
تێپــه ڕ بــوو كــه  بــه  پارازیت و یان 
نه یارانــی  ده نگــی  فلتێركــردن، 
حكوومه تــی ئیســامیی كــپ 
به كرێگیراوانــی  ئه مــڕۆ  كــرد. 
له شــكری ســایبێری بــه  دیفــاع 
زیاتــر  دیفاع هه ڵنه گــر،  لــه  
ده ســه اڵتدارانی  ڕابــردوو  لــه  
گه نده ڵــی  و  ســاخته چی 
ڕســوا  ئیســامی  ڕژیمــی 

ده كــه ن.

***

به رگری له  به رگری هه ڵنه گر

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 به رابه ری و ژیانی ئاسوده  بۆ هه موان بەختکرد. له و رۆژانه دا  و 
له  ناو كۆری خه باتماندا لە هەموو کاتێک زیاتر هەستمان بە نەبوونی ئەو 
هاوڕێ ئازیزانەمان ده كه ین و له  هه مان كاتدا زیاتر له  هه میشه  سورین 
له  سه ر درێژه دان به ورێبازه ی كه  ئه و ئازیزانه  له  پێناویدا گیانین به خت 

كرد. 
یادی ئازیزیان بۆ هه میشه  له  دڵماندا زیندوه  . جارێكی دیكه  سالی 

تازه تان لێ پیرۆز بێت.
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