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سهروتار

هۆشدار به  تۆڕ و ڕایه ڵه  
سیخوڕییه كانی ڕژیم له  كوردستان

هه رلــه   ئیســامی  حكوومه تــی 
ــه وه   ســه ره تای هاتنــه  ســه ر كاریی
پێــش،  له مــه وه   ســاڵ   ٤٣ لــه  
ناوچه یه كــی  وه ك  كوردســتانی 
مه ترســییه   كــه،   ئه منییه تیــی 
ده ســه اڵتدارانی  بوونــی  بۆســه ر 
لــه و  لێكــردوووه .  چــاو   ، نــوێ 
و  له شكركێشــی  ماوه یــه دا 
و  زینــدان  كــردن،  میلیتاریــزه  
لــه   ئێعــدام،  و  ئه شــكه نجه  
زومــره ی ئامــرازه  ســه ره كییه كانی 
به ســه ر  ڕژیــم  خۆســه پێنی 
بــووه .  كوردســتاندا  خه ڵكــی 
ڕێكخــراوه   و  حیــزب  لــه   هــه ر 
تــا  بگــره  سیاســیه كانه وه  
كۆمه اڵیه تــی  هه ڵســووڕاوانی 
خه باتكارانــی  فه رهه نگــی،  و 
چاالكانــی  و  كرێكاریــی 
ســه رجه میان  ژینگه یــی، 
بــه رده وام ئامانجــی ئه م سیاســه ته  

بــوون. ســه ركوتگه رانه یه  

لــه   بنه ماڵه یــه ك  كه متــر 
ئه نــدام،  كــه   هه یــه   كوردســتان 
و  هاوســا  هــاوكار،  دۆســت، 
نه كه وتبێتــه   دراوســێیه كیان 
زینــدان، له ســه ر كار ده رنه كرابــێ، 
كۆچكــردن  بــه   ناچــار  بــه زۆر 
و  نه كرابێــت  ده ره وه ی واڵت  بــۆ 
له شــه ڕ له گــه ڵ  ئێعــدام و  یــان 
ڕژیمــی  داگیركــه ری  هێــزی 
گیانــی  ئیســامیدا،  كۆمــاری 
لــه   بــه اڵم  نه دابێــت.  له ده ســت 
ئه مانــه دا  هه مــوو  په نــای 
ــم  ــی ڕژی ــه  ئامانجه كان به شــێك ل
ڕێــگای  لــه   كوردســتان  لــه  
پێكهێنانــی  و  گیــری  به ســیج 
تــۆڕ و ڕایه ڵــه ی ســیخوڕییه وه ، 

ده رهاتــووه . به كــرده وه  

یه كێــك لــه  ڕێگاكانــی په ره پێــدان 
ــه  تــۆڕه  ســیخوڕییه كانی ڕژیــم  ب
بریتــی  بــووه  لــه ، كه ڵــك وه رگرتــن 
لــه  ڕێكخراویــی به ســیج. لــه  هــه ل 

و مه رجێكــدا كــه  ڕژیــم ئه نــدام 
بوونــی لــه  ڕێكخــراوی به ســیجدا 
ــه  پێــش مه رجــی به ده ســت  كردۆت
پێگــه ی  و  جێگــه   هێنانــی 
ئیــداری و درێــژه دان بــه  خوێنــدن، 
یه كه مــدا  هه نــگاوی  لــه  
به دانــی   به رچــاو،  ژوماره یه كــی 
وه عــد و به ڵێنــی جۆراوجــۆر، بــۆ 
بــوون بــه  ئه نــدام لــه م ڕێكخــراوه دا 
هانــده دن. دواتــر كه ســی جێگــه  
كاری  بــۆ  خۆیــان  مه به ســتی 
دامــه زراوه   له گــه ڵ  تایبــه ت 
ئه منییه تییــه كان،  و  ســیخوڕی 
نهێنــی  بــه   و  ده كــه ن  دیــاری 

ڕێكیانده خــه ن و  ڕایانده هێنــن 

نه بوونــی  هــاوكات 
بێــكاری  و  ســه رمایه گوزاری 
كار،  هه ڵــی  نه بوونــی  و 
سیاســه تی بــه  ئانقه ســتی هــه ژار 
گیرۆده كردنــی  خه ڵــك،  كردنــی 
هۆشــبه ر  به مــادده ی  الوان 
لــه   دیاریكــراو  پانــی  به پێــی 
ته نانــه ت  كۆمه ڵــگا،  نــاو 
له نــاو زیندانــه كان، زه مینــه  بــۆ 
ڕاكێشــانی كه ســانی گه نــده ڵ و 
ــه ی  ــه و گیرۆده بووان ــه ڕ و ئ به دف
بــۆ  پێویســتیان  هه زینــه ی  كــه  
دابینكردنــی مــادده ی هۆشــبه ر 
دامه زراندنــی  ڕێگــه ی  نییــه ، 
تــۆڕه   لــه   كه ســانه   جــۆره   ئــه و 
خۆشــكردووه .  ســیخوڕییه كاندا 
بــێ  الوه   و  گه نــج  ئــه و 
هیوایانــه ی كــه  لــه  هه رچه شــنه  
بێبه شــن،  خۆشــیه ك  و  شــادی 

ڕه خســاندنی  و  پــووڵ  بــه  
ده ستپێڕاگه یشــتنی  ئیمكانــی 
هۆشــبه ر  مــادده ی  بــه   ئاســان 
و  ئه لكۆلییــه كان  مه شــروبه   و 
ته نانــه ت بــه  وه عــده  و به ڵێنــی 

یه كه م سه نگه ری ڕژیمی ئیسالمی به  خه باتی 
ژنان خه ریكه  تێكده روخێت  ل5
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سەبارەت بە ئێکۆسۆسیالیزم
 ل4

دریژه ی ل2

كۆماری ئیسالمی و دوو به رابه ر بوونی 
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واڵت،  ده ره وه ی  بــۆ  ناردنیــان، 
به كاریــان  و  ده كــه ن  شناســایی 

دێنــن.

ســیخۆڕییه كانی  تــۆڕه   بــه اڵم 
ڕژیــم ئاڵۆزتــر و به رباڵوتــره  لــه  
كه ڵكوه رگرتــن  و  به كارهێنــان 

و  به دفــه ڕ  كه ســانی  لــه  
مه زهه بییــه   ئــه و  لۆمپــه ن. 
كــه   ســه له فییانه ی  و  توونــدڕه  
مانــه وه ی كۆمــاری ئیســامیان 
و  ئــازاد  حكوومه تێكــی  لــه  
دێمۆكراتیك پێ باشــتره ، كه سانی 
قازانجپه ره ســت  و  دواوكه وتــوو 
و  هــه ل  به ده ســتهێنانی  بــۆ  كــه  
و  ماڵیــی  ئه وتــۆی  مه رجێكــی 
كاریــی، لــه  هیــچ بــێ به ندوبــاری 
خۆنابوێــرن،  خه یانه تێــك  و 
و  ئه ربــاب  ئــه و  ئاخوونــده كان، 
كه ڵــك  بــۆ  كــه   ڕانتخۆرانــه ی 
ئیمكاناتــی  لــه   وه رگرتــن 
به رژه وه نــدی  و  حكوومه تــی 
ئابــووری، لــه هیــچ  هاوكارییــه ك 

ناكــه ن،  درێــغ  ڕژیــم  له گــه ڵ 
تۆڕه كانــی  لــه   به شــێكیترن 
هــاوكاری و گه یاندنــی زانیــاری 
ئیتاڵعاتــی  ده زگا  و  دام  بــه  
لــه   ڕژیــم  ســیخوڕییه كانی  و 
تــۆڕه   لــه م  به شــێك  كوردســتان. 
ئیتاڵعاتیانــه   و  ســیخوڕی 
چینــی،  خه بــه ر  خه ریكــی 
تیــرۆر و خرابــكاری لــه  ناوچــه  
و  توركیــه   كوردنشــینه كانی 

ســورییه ن. و  عێــراق 

ئه زموونــی ڕووخانــی ده ســه اڵته  
ــه ،  دیكتاتــۆر و ســه ره ڕۆكان له وان
ســه ڵته نه تی،  حكوومه تــی 
زانیارییه كانــی   كــه،   ده ریده خــات 
هــاوكاری  بــه   په یوه ندیــدار 
نهێنیه كانــی  به كرێگیــراوه  
كۆمــاری ئیســامی، ســه ره نجام 
ئاشــكرا ده بــن. ئــه وكات وێــڕای 
شــه رمه زاربوونیان،  و  ڕه ســوایی 
دادگا  لــه   پێویســته  
ئاســت  لــه   جه ماوه رییه كانــدا 
لــه   به شــداربوونیان  و  هــاوكاری 

دریژه ی : )سه روتار(
هۆشدار به  تۆڕ و ڕایه ڵه  سیخوڕییه كانی 

ڕژیم له  كوردستان

ڕه ق و بێزاری دژ به   ئاخوونده كان 
په ره ده ستێنێ

و  مه شــهه د  جومعــه ی  ئیمــام 
لــه   خامنه یــی  نوێنــه ری عه لــی 
ڕه زه وی      خۆراســانی  پارێــزگای 
خه ڵــك  پێویســته   ڕایگه یانــد، 
باوكــی  وه كــوو  جومعــه   ئیمــام 
خۆیــان قبــوڵ بكــه ن، هیچكــه س 
بــه   ڕێــزی  بــێ  و  ســووكایه یی 
باوكــی نــاكات، ئه مــه  كه متریــن 
به رامبــه ر   لــه   خه ڵكــه   ئه ركــی 
قســه كانی  جومعــه دا .  ئیمــام 
مه شــهه د  جومعــه ی  ئیمــام 
شــتێكی له نــاكاو و بــێ پێشــینه  
نییــه ، ڕۆلــی ئیمــام جومعــه كان 
و  گه نده ڵــی  هێمــای  وه ك 
و  الت  كۆكــه ره وه ی  و  ڕێكخــه ر 
تاوانبارانــی  چه قۆكێشــه كان، 
بــه   پژانــدن  ئه ســید  ســه ره كیی 
گرووپــه   ڕێكخســتنی  ژنانــدا، 
تێكــده ری  به كرێگیــراوه كان، 
كۆنســێرته كانی مۆســیقا و هیتــر، 

ئاشــكرایه. هه مــووان  بــۆ 

ئایینییه كانــی  شــاره   لــه  
شــا  قــوم،  مه شــهه د،  وه ك 
ئیمــام  هیتــر،  و  عه بدولعه زیــم 
جومعــه كان  بــه  هــاوكاری له گــه ڵ 
پــرۆژه ی  خامنه یــی،  به یتــی 
وه رێده خــه ن  ئابــووری  گــه وره ی 
زه به نــد  و  زۆر  داهاتــی   و 
به ده ســت ده هێنــن. ئــه م ناوه ندانــه  
لــه  داگیركردنــی زه وی و  جگــه  
شــوێنی  و  دوكان  زۆر،  زارێكــی 
بازرگانــی  ته نانــه ت  جۆاروجــۆر، 
ســیغه  و له شفرۆشــی ئیســامی، 
بــۆ زیاره تكارانــی عــه ره ب، بیانــی 
ــڕی  ــن. ب ــش، به ڕێوه ده ب و ناوخۆیی
و  دام  و  ناوه نــد  ئــه و  داهاتــی 
ــه ، شــاراوه یه . ئــه وان  ده زگا ئاینیان
نــاده ن،  ماڵیاتێــك  هیــچ  نه ته نیــا 
ــه   ــه  ملیــارد یارمه تــی ل به ڵكــوو ب
ــی  ــۆ ڕاهێنان ــه ت وه رده گــرن، ب دوڵ
بانگه شــه كارانی  و  ئاخوونــد 
كتێبــی  چاپكردنــی  و  ئایینــی 
ئایینــی شــیعه  و ناردنــی ئاخوونــد 
ــۆ پارچه كانــی دیكــه ی جیهــان،  ب
بۆ دیفاع له  كۆماری ئیسامی  و 
باڵوكردنه وه ی شــیعه و تیرۆریســم. 
ــی  ــه  ڕه قه مــه   جێگیره كان ــك ل یه كێ
ده وڵــه ت،  ســااڵنه ی  بوودجــه ی 
كــه   ناوه ندانه یــه   ئــه و  ســه همی 
ده كات.  زیــاد  پێــی  ســااڵنه ش، 
هێرشــی  نووكــی  ئاخونــده كان 
كۆنه په ره ســتانه ی ئایینــی شــیعه ن 
بۆســه ر كوردســتان، به هاییــه كان و 
ئایینــی و  نه ته وه یــی و  كه مینــه  

ژنانیــش. بۆســه ر  به تایبــه ت 

ئــه وان ڕۆڵێكــی زۆر به رچاویــان 
مافــی  بــێ  له ســه پاندنی  هه یــه  
ژنانــدا.  به ســه ر  هــه اڵواردن  و 
جومعــه ی  ئیمــام  نموونــه   بــۆ 
لــه   ئــه و  ڕۆڵــی  كــه   ئیســفه هان 
ژنانــی  به ســه ر  ئه ســید  پژاندنــی 
زۆره   حیجابــی  بــه   نــاڕ ازی 
ڕه گــه زی  هه اڵواردنــی  و  ملــێ 
ســێ   ، نییــه   شــاراوه   له كــه س 
وتووێژێكــدا  لــه   له مه وبــه ر  ڕۆژ 
ســه باره ت بــه  حیجابــی زۆره  ملــێ 
یاســا  ده كرێــت  ئایــا  وتویه تــی: 
ــا به ســتنی  ــت؟ ئای ــاری نه بێ ئیجب
نــاو  لــه   ســاڵمه تی  پشــتێنه ی 
ئۆتۆمبێلــدا ئیجبــاری نییــه ؟ ئایــا 

كه متــره ؟ لــه وه   حیجــاب 

ســه ره كی  باڵــی  ئاخونــده كان 
و  داگیركــردن  و  ســه ركووت 
و  كوردســتانن  میلیتاریزه كردنــی 
كــه س فتــوای جیهــادی خومه ینی 
و  كوردســتان  خه ڵكــی  لــه  دژی 
لــه   خه ڵخاڵــی  جینایه ته كانــی 
عامــی  قه تڵــی  و  ئێعدامــه كان 
شــاره  جۆراوجۆره كانــی كوردســتان 
جینایه ته كانــی  هه روه هــا  و 
ســه فده ری لــه  كووشــتنی خه ڵكــی 

نه چۆتــه وه . له بیــر  ســنه دا، 
یاســاوكردنی تیرۆر و شــه ڕخوازی 
ــه  واڵتانــی  كۆمــاری ئیســامی ل
ناوه ڕاســت،  ڕۆژهه اڵتــی 
ته بلیغــات بــۆ ناردنــی منــدااڵن بــه  
پووچه ڵكردنــه وه ی  مه به ســتی  
ئێــران  شــه ڕی  كاتــی  لــه   میــن 
لــه   ڕۆڵگێــڕان  عێراقــدا،  و 
ڕاپه ڕینــی  ســه ركوتكردنی 
لــه   پڕچه ككردنیــان  و  شــاره كان 
دژی جه مــاوه ری خه ڵــك، به شــێكه  
لــه  مێــژووی چــوار ده یــه  تــاوان و 
جینایه ته كانــی ڕژیمــی كۆمــاری 

ئیــران. ئیســامی 
شــایه تی  كــه   جه ماوه رێكــی 
ــده  مفته خــۆر  ده ســتێوه ردانی ئاخون
لــه   هــه راش  ده م  و  فره وێــژ  و 
ــه،   ــه و والت ــاری ئ ــووی كاروب هه م
لــه  خــواره وه  تــا ســه ره وه ن، ئــه وان بــه  
ــه   ــۆكاری هه مــوو كێشــه  چكۆ ل ه
و گه وره كانــی ئێرانیــان ده زانــن و 
هــه ر بــه م هۆیه شــه وه  لــه  هه مــوو 
بــۆ  وه رده گــرن،  كه ڵــك  ده رفتێــك 
ناڕه زایه تــی  و  تووڕه یــی  ئــه وه ی 
خۆیــان به رامبــه ر بــه  ئاخونــده كان 
دره ببــڕن. په ره ســه ندنی شــه پۆلی 

ئاخونــده كان،  بــه   ناڕه زایه تــی دژ 
ته نانــه ت هه واڵــی تێكهه ڵچوونــی 
چه نــد  كوژرانــی  و  جه ســته یی 
مانگه كانــی  لــه   ئاخونــد 
خۆفێكــی  و  تــرس  ڕابــردوودا، 
زۆری له نــاو ئــه وان و دامــه زراوه  
ــردووه . ــدا، درووســت ك ئایینییه كان

لــه  ئێــران نزیكــه ی نیــو ملیــۆن 
هه یــه   بوونــی  فه قــێ  و  ئاخونــد 
كــه  لــه  به رپرســه  بااڵكانــی واڵتــه وه 
ســه رۆك  و  ڕێبه ریــی  تــا   بگــره  
تــا  په رله مانــه وه   لــه   كۆمــاری، 
نیزامــی  ده زگا  و  دام  ده گاتــه  
ژووری  لــه   ئیتاڵعاتییــه كان،  و 
ئه شــكه نجه وه  تا ده گاته  ده ســه اڵت 
مه دره ســه یه ك،  گوندێــك،  لــه  
كارگه یــه ك ،  ئیداره یــه ك، 
ڕۆژنامــه ، دادگا، زینــدان، ڕادیــۆ 
ئیختیــار  لــه   ته له ڤزیۆنیــان  و 
دایــه . زۆرێــك لــه و  ئاخونــده  ده ســت 
حكوومه تــی،  ڕۆیشــتووانه ی  
و  ئابــووری  مافیــای  بوونه تــه  
هــاورده   جۆراوجۆره كانــی  به شــه  
قۆرخكــردووه   هه نارده یــان  و 
نوقمــی  منداله كانیشــان  و 

. ه ڵیــن گه ند
ڕووخانــی  ڕۆژی  دوا  لــه  
ئــه و  ئیســامیدا،  كۆمــاری 
و  تــاوان  لــه   و  ئاخوندانــه ی 
و  به شــداربوون   جینایه ته كانــدا 
لــه  ســه ر داهــات و  ســامانی ئــه و 
واڵتــه ،  بوونه تــه  خاوه نــی ملیۆنــان 
و ملیاردها دۆالر و ده ســتیان بووه  
لــه  ســه ركووت و جینایه ته كانــدا، 
ده بــێ واڵمــده ره وه ی گه نده ڵــی و 

بــن. خۆیــان  جینایه ته كانــی 

جیایــی دیــن له ده وڵه ت  و په روه رده  
و بارهێنــان، بڕینــی  بــه  ته واوه تــی 
لــه   ده وڵه تــی  خزمه تگوزاریــی  
دامــه زراوه  ئایینییه كان، وه رگرتنی 
ماڵیــات لــه  دام و ده زگا و ناوه نــده  
هه ڵوه شــاندنه وه ی  ئایینییــه كان، 
تایبــه ت  ئیمتیازاتــی  هه مــوو 
دامــه زراوه   و  ئاخونــده كان  بــه  
كارێكــه   كه متریــن  ئایینییــه كان، 
بــۆ  بكرێــت  ،  پێویســته   كــه 
كۆمه ڵگایه كــی  به دیهێنانــی 
و  به رابــه ر  و  ئــازاد  ســكۆالر، 

بژێــو. خــوش 

***

ئه گه ر ئه م جاره  ویژدانی نوستووت 
وه خه به ر هات، چه كه كه ت دانێ

شــه پۆڵێكی نوێــی ده ستبه ســه ركردنی 
ژنــان،  بۆســه ر  گوشــار  سیاســی، 
و  موعه لیمــان  لــه   هه ڕه شــه  
خســتنه ڕێی  خانه نشــینكراوان، 
ناویــی  ژێــر  لــه   نــوێ  ناوه ندێكــی 
ڕه وانــی”  ئه منییه تــی  “پولیســی 
زیاتــر،  ســه ركوتی  مه به ســتی  بــه  
پڕوپاگه نده یه كــی  و  ته بلیغــات 
خامنه یــی  الیــه ن  لــه   به ربــاڵو، 
نــاو  ئاخوونده كانیتــری  و 
تــا  كه وتۆتــه ڕێ  حكوومه تــه وه ، 
پێشــڕه ویی  و  په ره ســه ندن  بــه   بــه ر 
ناڕه زایه تییه كانــی  و  خه بــات 
خه ڵــك بگــرن. ڕژیــم بــه م كارانــه ی 
ده یــه ی  بــۆ  ئێــران  ده دات  هــه وڵ 
و  به ربه ڕیــه ت  لووتكــه ی  و   ٦٠
تووندوتێــژی حكوومه تــی ئیســامی 

ه . ێنه تــه و بگه ڕ

وتــار ی دوو  لــه   عه لــی خامنه یــی 
خۆیــدا،  له مه وبــه ری  حه وتــوو 
بــه   خــودای ســاڵ١٤٠٠۱ی هــه ر 
خــودای ســاڵی ١٣٦٠ نــاو لێبــرد و 
لــه  ژێــر نــاوی دیفــاع لــه  ئه منیه تــی 
بــااڵی  به رپرســانی  بــه   ڕه وانیــدا، 
ئه منییه تــی، فه رمانــی  نیزامــی و 
ده ستبه ســه ركردنی  نوێــی  شــه پۆلی 
سیاســی  موخالفینــی  و  خه ڵــك 
ــۆ  ــاڵی ١٣٦٠ ب ــودای س ــرد. خ ده رك
خامنه یــی، ئاماژه یــه  بــه   ئێعدامــی 
ــه و هــه زاران زیندانیــه  سیاســیه  كــه   ئ
له كاتــی  كۆمه ڵــگاش  ته نانــه ت 
ئــاگادار  جینایه تانــه   لــه م  خۆیــدا 

نه كــرا.

وته كانــی خامنه یــی هه ڕه شــه یه كی 
ناڕازیــی  خه ڵكــی  بــۆ  ئاشــكرابوو 
ئــه و نیزامــه   و ئه گــه ر نه یانهــه وێ 
ــی  ــێ چاوه ڕێ ــول بكــه ن، ده ب ته حه مم
ــه ی ٦٠دا  ــه  ده ی ــه  ل ــن ك ــه ك ب خودای
كــه س  هــه زاران  ئــه و،  به نێــوی 
ــه  پشــت  ــه اڵم ل قه تڵــی عــام كــران. ب
هه ڕه شــانه وه   و  هۆشــداری  ئــه م 
الوازی  جێگه وپێگــه ی  لــه   ترســێك 
ئیســامیدا  كۆمــاری  ڕژیمــی 
و  ڕووخــان  خه ونــی  هه یــه . 
ڕژیــم  به رپرســانی  بــۆ  له ناوچــوون 
ــه ت  ــه  ته نان ــه ، ك ــه ك خۆفناك به ڕاده ی
ده ترســن.  خۆشــیان  ســێبه ری  لــه  
ئــه م  پااڵوتنه كانــی  و  ئاڵوگــۆڕ 
ــااڵی ســپای  ــه  ئاســتی ب ــه  ل دواییان
خامنه یــی،  دژبه رانــی  و  پاســداران 
ــی،  ــرس و پرژوباڵوی ــه  ت ــه  ل هێمایه ك

دوژمنــدا. ڕیزه كانــی  له نــاو 

ڕژیــم  هه ســتكردنی  پێــی  بــه   پــێ 
خــۆی  بۆســه ر  مه ترســیه كان  بــه  
ناڕه زایه تــی  قووڵبوونــه وه ی  و 
ئاخێزێكــی  ئه گــه ری  و  جه مــاوه ر 

به ربــاڵو و گشــتی، تووندوتیــژی دام 
ــش په ره یســه ندووه .  و ده زگای ڕژیمی
لــه م پێوه ندیــه دا هێــزه  جه ماوه ریــی و 
بانگه شــه یه كدا  لــه   ئازادیخــوازه كان 
داوایــان  چه كــداره كان،  هێــزه   بــۆ 
په یوه ســت  خه ڵــك  بــه   لێكــردوون 
نه كــه ن.  خه ڵــك  لــه   ته قــه   و  بــن 
لــه   موســیقاكاران  و  ســینماگه ران 
ســرووده كه یه ندا  و  ڕاگه یانــدن 
ســه ركوتگه ره كان  هێــزه   لــه   داوایــان 
و  دابنێــن  چه كه كانیــان  كــردووه ، 
ــه  خه ڵكــی ناڕازیــی نه كــه ن. ــه  ل ته ق

ویژدانــی  جــاره   ئــه م  ئه گــه ر 
هــات،  وه خه بــه ر  نوســتووت 
چه كه كــه ت دانــێ۱۱ ئێســتا دوو 
به رچــاو  ســینماگه رانی  لــه   كــه س 
و  ئــۆف  ڕســوڵ  محه ممــه د  واتــه ، 
ــه  هــۆی  ــی ئه حمــه د، ب مســته فا ئال
“چه كه كــه ت  بانگه شــه ی  واژۆی 
ڕه وانــه ی  و  ده ستبه ســه ر  دانــێ” 

كــراون. زینــدان 

خه ڵــك كــه  خاوه نــی ئه زموونه كانــی 
ئاخێــزه   و  ئێــران  ١٣٥٧ی  ســاڵی 
بــه   جیهانییه كانــن،  و  ناوچه یــی 
درووســتی و زۆر به رپرســانه،  داوا له  
ده كــه ن  ڕژیــم  چه كداره كانــی  هێــزه  
چاره نووســی خۆیــان بــه  چاره نووســی 
و  كۆنه په ره ســت  ڕژیمــه   ئــه م 
گــرێ  ئیســامییه وه   گه نده ڵــه  
نــه ده ن، دژ بــه  خه ڵــك نه وه ســتنه وه ، 
و  “مه ئمــور  به نــاو  بڕووبیانــووی 
مه عــزوور بــوون” لــه  دوای ڕووخانــی 
جینایه تكارانــه ی  كــرده وه ی  ڕژیــم، 

نــاكات.  ئــه وان پاســاو 
هاوبه شــه كانیان  و  خامنه یــی 
ســه رده می  بــۆ  كۆمه ڵگــه   ناتوانــن 
ده یــه ی ٦٠ بگه ڕێننــه وه ، گه شــه ی 
پێوه نــدی  ئیمكاناتــی  تكنۆلۆژیــا، 
ئێرانــی  ملیۆنــان  بوونــی  به ربــاڵو، 
گه شــه ی  واڵت،  ده ره وه ی  لــه  
به رچــاوی  حــزووری  و  ووشــیاری 
موعه لیــم،  كرێــكار،  ملیۆنــان 
و  نووســه ر  ژن،  خانه نشــینكراو، 
هه واڵنێــر، هونه رمه نــد و خوێنــدكار 
ســاڵ   ٤٣ ئه زموونــی  هه روه هــا  و 
ڕژیــم،  جینایه تــی  و  ســه ركوت 
ناكرێــت لــه  بیــر و زه ینــی خه ڵكــدا 
نــاو  ڕاســتییه كانی  و  بســڕدرێته وه  
بكرێتــه وه . پێچه وانــه   كۆمه ڵــگا 

درووشــم و بانگه شــه ی چه كه كــه ت 
دانــێ لــه  كوردســتان، زۆر لــه وه ش 
واتــه ،  درووشــمه   ئــه م  گرینگتــره . 
هێــزه   لــه   داواكــردن  و  بانگه شــه  
لــه دژی  ئــه وه ی  بــۆ  چه كــداره كان 
ته قــه   نه وه ســتنه وه ،  خه ڵــك 
خۆپیشــاندانی  و  كۆڵبــه ران  لــه  

نه كــه ن،  ناڕازیــی  جه مــاوه ری 
لــه   یــان  فڕێبــده ن  چه كه كانتــان 
فه رمانــی فه رمانــده  جینایه تــكاره كان 
ســه رپێچی بكــه ن و نه بنــه  ئامــرازی 

جه مــاوه ر. ســه ركوتی 

هێــزه   لــه   عه زیــم  به شــێكی 
چه كــداره كان و بــه  تایبــه ت ســه رباز 
و پلــه  نزمــه كان، ســه ر بــه   توێــژی 
به هــۆی  و  كۆمه ڵــگان  بێبه شــی 
وشــیاری،  نه بوونــی  ناچــاری، 
چوونه تــه   بێكارییــه وه ،  و  هــه ژاری 
و  ئیســامی  ڕژیمــی  خزمــه ت 
حیسابی ئه وان له  حیسابی فه رمانده  
جینایه تــكاره كان،  و  گه نــده ڵ 
لــه   و  ئه شــكه نجه گه ران  و  ســیخوڕ 
ده ســه اڵتدارانی دز و جینایه تــكاری 
جیایــه .  ئیســامی،  ڕژیمــی 
له ســاڵی ١٣٥٧دا پــۆل پــۆل لــه  هێــزه  
به شــداری   نه ته نیــا  نیزامییــه كان 
ســه ركوتی خه ڵــك له الیــه ن ده ســه اڵتی 
گه نــده ڵ و ســه ره ڕۆی په هله وییــه وه  
ــه  تــووڕ هه ڵدانــی  ــوون، به ڵكــوو ب نه ب
بــوون  په یوه ســت  بــه   چه كه كانیــان، 
بــه  خه بــات  بــه  خه ڵــك و ته نانــه ت 
په هلــه وی،  حكوومه تــی  دژی  لــه  
بــۆ  بــوون  یارمه تیــده ر  كــرده وه   بــه  
ســه ڵته نه تی. نیزامــی  ڕووخانــی 

چه كه كــه ت  داخــوازی  و  درووشــم 
ئینســانیی  خواســتێكی  دانــێ، 
خزمه تێكــه   ته نانــه ت  پیــرۆزه ،  و 
بــه و هێزانــه ش كــه  ئه ندامــی هێــزه  
هیــچ  و  ڕژیمــن  چه كداره كانــی 
و  مانــه وه   لــه   به رژه وه ندییــه كان 
ــاری ئیســامی  ــی كۆم جینایه ته كان
ئێرانــدا نییــه . به رده نگــی چه كه كــه ت 
دانــێ، ئــه و كه ســانه ن كــه  هــه ر ئێســتا 
بــه  هــه ر هۆكارێــك له نــاو دام و  و 
لــه   ڕژیمــدان،  ســه ركوتی  ده زگای 
ئــه م  جینایه ته كانــی  و  ســه ركوت 
نه كــه ن  به شــداریی  حكوومه تــه دا 
و خۆیــان لــه  خزمــه ت بــه م ڕژیمــه  

بپارێــزن ڕه ســوایه ،  و  به دنــاو 

***

ســه ركووته كانی  و  جینایــه ت 
بــن. واڵمــده ره وه   ڕژیمــدا، 

كــه   ئیســامی  ده ســه اڵتی 
و  قــووڵ  شــه پۆلی  له گــه ڵ 
بێــزاری  و  نه فــره ت  به ربــاڵوی 
زۆربــه ی هــه ر زۆری كۆمه اڵنــی 
بــه ره وڕووه ،  ئێــران  خه ڵكــی 
و  ده روخــێ  زوو  یــا  ده رنــگ 
ئه شــكه نجه گه ران  ســیخوڕه كان، 
ڕژیــم  تــری  به كرێگیراوانــی  و 

ده مێننــه وه  و جه ماوه رێكــی بێزار و 
نــاڕازی لــه  چوارده یــه  جینایه تــی 
كۆنه په ره ســته كان.  ده ســه اڵتداره  
به رپرســانی ڕژیــم بــه  دزیــن و بــه  
دۆالریــی،  ملیــارد  تااڵنبردنــی 
هــه وڵ ده ده ن ئێــران جــێ بهێڵــن و 
ــی  ــان كــه  ئیمكان به كرێگیراواكانی
نییــه ،  ده ربازبوونیــان  و  هه اڵتــن 
و  بێــزاری  و  ڕه ق  له گــه ڵ 
بــه ره وڕوو  جه مــاوه ر،  دادخــوازی 
ده بنــه وه . په شــیمانی ســیخوڕه كان 

به دادیــان  ڕۆژه كانــدا  كۆتــا  لــه  
لــه   هــه ر  پێویســته   و  نــاگات 
ئێســتاوه  بــه  دوور كه وتنــه وه  لــه  
ڕژیــم  جینایه تكارانــی  ڕیــزی 
زڕاندنــی  و  ئاشــكراكردن  بــه   و 
لــه   هاوكاره كانیــان،  نــاوی 
بابــه ت هــاوكاری كــردن له گــه ڵ 
جینایه تــكاران،  و  داگیركــه ران 
جه مــاوه ری  لــه   لێبــوردن  داوای 
خه باتــكاری  و  شــه ریف 
كوردســتان بكــه ن. ئه گــه ر هــه ر 

له مــڕۆوه  ڕیــزی خۆیــان لــه  دام و 
ــی  ده زگای ســه ركووت و جینایات
جیــا  ئیســامی  حكوومه تــی 
نه كه نــه وه ، ســبه ینێ زۆر ده رنــگ 
ــه   ده بــێ و به هــۆی به شــدارییان ل
جینایه تــه كان لــه  دژی خه ڵكــی 
كوردســتان و دژ بــه  مرۆڤایه تــی، 

ده ده نــه وه . گــه وره   تاوانێكــی 

***

ڕاگەیاندنی کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە 
سەبارەت بە ئیدانەکردنی کوشتاری خەڵکی مەدەنی لە 
سەیرانگایەکی دەوروبەری زاخۆ لە هەرێمی کوردستان

حــزوور  لەدرێــژەی  تورکیــا،  جینایەتــکاری  ئەرتەشــی 
هەرێمــی  لــە  خۆیــدا  دەســتدرێژیکارانەی  کــردەوەی  و 
کوردســتان، ئەمڕۆ چوارشــەممە ٢٠ی ژوئیەی ٢٠٢٢ی 
زایینــی گونــدی “پــەرخ” شــوێنی نیشــتەجێ بوونــی ئــەو 
ئــەو  چووبوونــە  ســەیران  بەمەبەســتی  کــە  کەســانەی 
ســەیرانگایە و زۆربەشــیان خەڵکــی ناوچەکانــی باکــووری 
ــەو کــردەوە  ــە ئاکامــی ئ ــاران کــرد. ل ــوون، تۆپب ــراق ب عێ
جینایەتکارانەیەدا ٩ کەســی بێ دیفاع گیانیان لەدەســتدا 
و پتــر لــە ٢٠ کەســی تــر و لەوانــە چەنــد منــداڵ بــە 
ســەختی برینــدار بــوون. ئــەم جینایەتــە ســێهەمین کــردەوەی 
ئەرتەشــی تورکیایــە لــە مــاوەی یــەک مانگــی ڕابــردوودا 
لــە دژی خەڵکــی ناوچەکــە و ئــەو کەســانەی بــۆ ســەیران 
ڕوو دەکەنــە ســەیرانگای هاوینــە لــە گونــدی “پــەرخ” لــە 
هەرێمــی کوردســتان. ئــەو کردەوەیــەی ئەرتەشــی تورکیــا 
شــەپۆلێک ناڕەزایەتــی و بێــزاری لەنــاو خەڵکــی عێراقــدا 
درووســتکرد. لــە ناڕەزایەتــی دژ بــەو جینایەتــە ئــااڵی 

تورکیــا لــە ســەر

ــی  ــدە بازرگانییەکان ــە و کۆنســۆلگەری و ناوەن باڵوێزخان
ــوڕە  ــەن خەڵکــی ت ــە بەغــدا و نەجــەف لەالی ــە ل ــەو واڵت ئ
و ناڕازییــەوە کێشــرایە خــوارەوە بەرپرســانی دەســەاڵتداری 
خەڵــک،  تووڕەیــی  و  ڕق  دامرکاندنــەوەی  بــۆ  عێــراق 
ئــەو  لــە ئاســتی جۆراوجــۆردا کاردانەوەیــان نیشــاندا و 
کردەوەیەیــان مەحکــووم کــرد. ســەرۆک وەزیرانــی ئــەو 
ڕەوانــەی  لێکۆڵینــەوە  بەمەبەســتی  هەیئەتێکــی  واڵتــە 

ناوچەکــە کــرد.

بــۆ  پــان  یەکــەم کــردەوەی  ئەمــڕۆ،  ئــەو جینایەتــەی 

ــا  ــەت و ئەرتەشــی تورکی ــە ئەنقەســتی دەوڵ ــژراو و ب داڕێ
لــە هەرێمــی کوردســتان و لــەدژی خەڵکــی مەدەنــی و 
دانیشــتوانی بــێ دیفاعــی ئــەو ناوچەیــە نییــە. ئەرتەشــی 
تــا قوواڵیــی خاکــی  پێشــڕەوی  بــە حــزوور و  تورکیــا 
کوردســتانی عێــراق و جێگیربــوون لــە ناوچــە جیاجیــاکان 
و  مۆڵگــە  چەندیــن  درووســتکردنی  بــە  هەروەهــا  و 
ــە خەڵکــی ناوچەکــە  ــان ل ــی، ئەمنییەتی ــی نیزام پادگان
زەوت کــردووە. لــە ئاکامــی ئــەو هێرشــانەدا جگــە لــە 
ــا ئەمــن کردنــی شــوێنی کەســب و  زیانــی ئینســانی و ن
ــە ئاگــردا  ــک، دارســتانەکانی ناوچەکــەش ل کاری خەڵ
دەســووتێن، ژینگــە لەنــاو دەچێــت و زیــان بــە ئــاژەڵ و 
ــک دەگات. ــی خەڵ ــەکان و مــەڕو مااڵت ــەوەرە کێویی پەل

جگــە لــەوەش ئەرتەشــی تورکیــا هەتــا ئێســتا چەندیــن جــار 
ــە قوواڵیــی ناوچەکانــی هەرێمــی  ــە باکــوور تریــن و  ل ل
ــێ فڕۆکــەوان  ــی فڕۆکــەی ب ــە بەکارهێنان کوردســتان ب
تیرۆریســتییە  تاقــم و گروپــە  لــە  وەرگرتــن  و کەڵــک 
و  ئاســایی  خەڵکــی  ناوچەکــە،  لــە  نهێنییەکانــی 
ــە  ــای کــە ب ــی کوردســتانی ســووریا و تورکی خەباتکاران
ئــاگاداری و ئیزنــی حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان 
کــردەوە  ئامانجــی  کردۆتــە  دەژیــن،  ناوچانــە  لــەو 

تیرۆریســتیەکانی.

ــە هــەل و مەرجێکــدا  ــە ل ــەم دەســتدرێژیە جینایەتکارانەی ئ
بەڕێــوە دەچێــت کــە دەوڵەتــی نەژادپەرســتی ئۆردوغــان و 
حیزبــی دەســەاڵتدار واتــە ” ئاکەپــە” لــە تورکیــا لەگــەڵ 
بــەرەوڕوو بوونەتــەوە.  کۆمەڵێــک شکســت و ناکامــی 
قەیرانــی ئابووریــی و دابەزینــی نرخــی لیــرەی تورکیــا، 

پەرەســەندنی هــەژاری و بێــکاری، دەژایەتــی ڕۆژبــەڕۆژ 
هەروەهــا  و  تاکڕەویــی  و  ســەرەڕۆیی  لەگــەڵ  زیاتــر 
شکســت و ناکامییــە ناوچەییەکانــی ئەردۆغــان، ڕژیمــی 

تورکیــای خســتۆتە بارودۆخێکــی گەلێــک الوازەوە.

داگیــرکاری  و  ماجەراجۆیــی  بــە  دەیــەوێ  ئەردۆغــان 
لــە خاکــی واڵتانــی دراوســێ و بــە تایبــەت دژایەتــی 
کوردســتان،  خەڵکــی  رەواکانــی  داخوازییــە  لەگــەڵ 
بناژۆخــوازەکان  ئیســامییە  و  تــورک  ناسیونالیســمی 

لەگــەڵ خــۆی هــاوڕا

بــکات و لــە گیروگرفتــە ناوخۆیــی و دەرەکییەکانــی 
کــەم بکاتــەوە. جینایەتــی ڕێکخــراو و ئاگایانــە و لەوانــە 
داگیــرکاری و کوشــتاری خەڵکــی بــێ دیفــاع لــە ناوچــە 
کوردنشــینەکان لــە هەرێمــی کوردســتان و کوردســانی 
دەبنــەوە،  دوپــات  ئامانجــدار  و  بــەردەوام  کــە  ڕۆژئــاوا 

ــە. ــەم پێناوەدای ڕێــک ل

وەحشــیانەی  هێرشــی  کۆمەڵــە  ناوەنــدی  کۆمیتــەی 
ئەرتەشــی تورکیــا بۆســەر ســەیرانگای ” پــەرخ ” لــە 
ــاع،  ــێ دیف هەرێمــی کوردســتان و کوشــتاری خەڵکــی ب
بەتوونــدی ئیدانــە دەکات و هاودەنــگ لەگەڵ جەماوەری 
ئازادیخــوازی ناوچەکــە، خوازیــاری کۆتایــی هێنــان بــە 

حیزبەکــەی  و  ئەردۆغــان  دەوڵەتــی  دەســتدرێژییەکانی 
لــە لــەدژی خەڵکــی کوردســتانە. کۆمەڵــە هــاوکات 
لــە ســەرجەم هێــزە پێشــکەوتنخواز و مــرۆڤ دۆســتەکان، 
حیزب و ڕێکخراوە سیاسی و خەباتکارەکان و جەماوەری 
داگیرکارییەکانــی  و  جینایــەت  لەدەســت  وەگیانهاتــوو 
دەوڵەتــی تورکیــا، داوا دەکات کــە بەهــەر شــکڵێکی 
مومکیــن لــەدژی تۆپبارانــی بەئەنقەســت و  ئامانجــداری 
ســەیرانگە و خەڵکــی بــێ دیفــاع لــە هەرێمــی کوردســتان، 
بەگوێــی  خۆیــان  ناڕەزایەتــی  دەنگــی  یەکگرتووانــە 
کۆتایــی  خوازیــاری  و  بگەیەنــن  جیهــان  خەڵکــی 
هێنــان بــە جینایەتەکانــی دەوڵەتــی تورکیــا و شــەڕ و 

داگیرکارییەکانــی، لــە هەرێمــی کوردســتان بــن.

کۆمیتەی ناوەندی کۆمەڵە
ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران
چوارشەممە ٢٩ی پووشپەڕی ١٤٠١ی هەتاوی

٢٠ی ژوئیەی ٢٠٢٢ی زایینی

***
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یه كه م سه نگه ری ڕژیمی ئیسالمی به  خه باتی ژنان خه ریكه  تێكده روخێت
عه لــی ئه ســغه ر گورجــی، ده بیــری 
ســتادی “ئه مر به  مه عروف ونه هی 
ــه   ــه  مونكــر“ی ئۆســتانی قــۆم، ل ل
ــك  ــدا له گــه ڵ كۆمه ڵێ كۆبوونه وه یه ك
ــه  ژنانــی حیزبۆڵاڵیــی وتویه تــی:  ل
حكوومه تــی  ســه نگه ری  “یه كــه م 
ئیســامی حیجابــی ژنانــه “. هــه ر 
محمه ممــه د  په یوه ندیــه دا  لــه م 
گوڵپایه گانــی،  هاشــمی  ســاڵح 
ده بیــری ســتادی زیندووكردنــه وه ی 
نه هــی  و  مه عــروف  بــه   ئه مــر 
دانیشــتنێكی  لــه   مونكــر،  لــه  
پێوه ره كانــی  هه ڵســه نگاندنی 
“عیفــاف و حیجــاب“دا وتــی، ده ڵێــن 
بۆچــی ئه وه نــده  بــه  تاڵــه  موویــه ك 
دیــواره   ئــه م  ئه گــه ر  گیــرده ده ن؟ 
دیواره كانیتــری  بروخێــت،  تێــك 
وتانــه   ئــه م  داده ڕمێــن.  نیزامیــش 
ئه گــه ر چــی به یانگــه ری هه مــوو 
ڕاســتییه كان نیــن، بــه اڵم به شــێكن 
لــه و ڕاســتییانه ی كــه  به رپرســانی 

تێگه یشــتوون. لێــی  ڕژیــم 

لــه  مــاوه ی چه نــد ده یــه ی ڕابــردوودا 
لــه  ڕوانگــه ی به رپرســانی ڕژیمــه وه ، 
حیجابــی ئیســامی بــه رده وام وه ك 
ســه نگه ری یه كه مــی حكوومه تــی 
ئیســامی چــاوی لێكــراوه . ئاخووند 
خــاوه ن  لــه   یه كێــك  موته هــه ری 
ســاڵه كانی  لــه   ڕژیــم،  بیرانــی 
ــی  ــی حكوومه ت ســه ره تای دامه زران
ئــه م  هــه ر  ڕێــك  ئیســامیدا، 
حیجابــه وه   له بابــه ت  بۆچوونــه ی 
بــه كار ده بــرد و وتبــووی، حیجــاب 
لــه   ئێمه یــه    یه كه مــی  ســه نگه ری 
كاتــه وه   لــه و  دوژمنــدا.  به رامبــه ر 
تــا ئێســتا لــه  خامنه ییــه وه  بگــره  تــا 
ئاخوونــده  گڕیده كانــی مه زگــه وت 
لــه  ســه ر ئــه و بــاوه ڕن كــه ، پۆششــی 
ملــێ،  زۆره   حیجابــی  و  ژنــان 
ســه نگه ری یه كه مــی حكوومه تــی 
ئیســامیه  و ئه گــه ر ئــه م ســه نگه ره 

و  ســه رنگه ر  تێكبشــكێت، 
داشــی  وه ك  به ربه ســته كانیتریش 

تێكده ڕوخێــت. دۆمینــۆ، 

لــه   ئیســامی  ده ســه اڵتدارانی 
تــا  خومه ینیــه وه   ســه رده می 
لــه   كــه   هه رچــی  ئه مــڕۆ  بــه  
و  پاراســتن  بــۆ  دابــوو،  توانایــان 
ملــێ  زۆره   حیجابــی  ســه پاندنی 
مــاوه ی  لــه   ژنانیــش  كردیــان. 
به رده وامــی  خه باتــی  ســاڵ   ٤٣
خۆیــان لــه  دژی حیجــاب،  دژ بــه  
بــێ  جینســییه تی،  هه اڵواڕدنــی 
مافــی و لــه  پێنــاو گه یشــتن بــه  
ئه مڕۆكــه   یه كســانیدا،  و  ئــازادی 
كــه   قۆتاغێــك،  گه یشــتوونه ته  
یه كــه م  ئــه م  داڕمانــی  بــه   هیــوا 
ئیســامی،  ڕژیمــی  ســه نگه ره ی 

واقعییــه . گه لێــك 

له مــاوه ی دوو حه وتــووی ڕابــردوودا 
هــه ر لــه  مه جلیســی خۆبره گانــه وه  
لــه   جومعــه كان،  ئیمــام  تــا  بگــره  
نوێنه رانــی مه جلیســی ئیســامیه وه  
تا ده نگ و ڕه نگی ڕژیم و وته بێژه  
حكوومــه ت،  درشــته كانی  و  ورد 
هه ڕه شــه یان  یــه ك  لــه دوای  یــه ك 
بــه رده وام،  و  كــردوو  ژنــان  لــه  
بــۆ  ئامێزیــان  هه ڕه شــه   په یامــی 
به شــێكی زۆر لــه  خه ڵــك نــاردوه  و 
به كــرده وه  حكوومــه ت نیزامییه كیــی 
زۆربــه ی  لــه   ڕانه گه یه ندراویــان 
شــاره كان  هه ســتیاره كانی  ناوچــه  
لــه و  ژوماره یــه ك  و  پێكهێنــاوه  
ژنانــه ی كــه  حیجابه كانــی خۆیــان 
فڕێــداوه  و بــه  بــێ حیجــاب له نــاو 

كــردووه ،  هاتووچۆیــان  شــاردا 
ڕه وانــه ی زیندانــه كان كــروان. بــه اڵم 
ــه   ــه م هه واڵن ــووی ئ ســه ره ڕای هه م
ژنــان لــه  زۆربــه ی شــاره كانی ئێــران 
ته مه نێــك  و  توێــژ  هه مــوو  لــه   و 
به رچــاوی  پشــتیوانی  بــه   و 
پیــاوان، لــه  تووڕهه ڵدانــی حیجابــدا 
كاردانــه وه   ئــه م  بــوون.  پێشــقه ده م 
بوێرانــه ی ژنــان، ترســی خســتۆته  
وته بێژانــی  و  به رپرســان  دڵــی 
نــاو  ناكۆكیــی  و  كه لێــن  و  ڕژیــم 
باڵــه  جۆراوجۆره كانــی ده ســه اڵتی، 

كردۆتــه وه . زه قتــر 

ژنانــی ئێــران و به شــێكی به رچاویان 
هێــزه   و  پیــاوان  پشــتیوانی  بــه  
ئازادیخــواز و به رابــه ری ته ڵه بــه كان، 
ــه   ــداوه  كۆتایــی ب ــه  بڕیاریان لیبڕاوان

ــدی جنســیی  ــه اڵواردن و ئاپارتای ه
ــن و ده ســتێوه ردانی ده ســه اڵتداره   بێن
پۆشــینی  لــه   كۆنه په ره ســته كان 
مه حكــووم  ژنــان  جلوبه رگــی 
ــان  ــن. ژن ــاڕه وای بزان ــه  ن بكــه ن و ب
و  بوێرانــه   و  بــه رز  ده نگێكــی  بــه  
كــه ،  ڕایده گه یه نــن  ئاشــكرا  بــه  
شــه رعی  یاســا  ئــه و  پێویســته  
كۆنه په ره ســتانه ی  ئیســامیه   و 
ســه ره تایی  مافــه   ســه رجه م  كــه  
زه وت  ژنــان  ئینســانییه كانی  و 
پێــده كات،  ســووكایه تیان  و  ده كا 

ه . ێنه و هه ڵبوه شــێندر

هــه اڵواردن و تووندوتیــژی یاســایی 
له الیــه ن  چــه  فه رهه نگــی،  و 
ناوه نده كانــی  و  حكوومــه ت 
ــه و الت و  ــه ن ئ ــه اڵت، چ له الی ده س
لووتــه  ئیســامیانه وه  كــه  له  ڕێگای 
مه زگــه وت و ئیمــام جومعه كانــه وه  
ڕێكخــراون و چ لــه  بنه ماڵه كانــدا، 
بــه   و  هه ڵبوه شــێندرێته وه   ده بێــت 
ته نانــه ت  و  بزاندرێــت  نایاســایی 
تووندوتیــژی كه المــی و جه ســته یی 
لــه دژی ژنــان، وه ك تــاوان بناســرێت 

و شــایانی لێپێچینــه وه  بێــت.

یه كــه م  كتوپــڕی  داگیركردنــی 
ســه نگه ری حكوومه تــی ئیســامی 
و هه ڵوه شــاندنه وه ی حیجابــی زۆره  
چه نــد  كۆمه ڵــگا  و  ژنــان  ملــێ، 
ــازادی  ــه  ئ ــه  گه یشــتن ب ــگاو ل هه ن
و  ده كاتــه وه   نزیــك  به رابــه ری  و 
جلوبــه رگ،  پۆشــینی  ئــازادی 
به دیهاتنــی  ده ســتپێكی  به واتــای 
ژن  زیاتــری  هه رچــی  به رابــه ری 
بواره كانــی  هه مــوو  لــه   پیــاو،  و 
كۆمه اڵیه تــی، ئابــووری، یاســایی 

ده بێــت. بنه ماڵه یــی  و 

لــه   ده ســه اڵت  هه وڵــی  و  تــرس 
ســه نگه ره ی  یه كــه م  ئــه م  پشــت 

به كــرده وه   ئیســامی ،  حكوومه تــی 
به دیهاتنــی  لــه   پێشــگرتنه   بــۆ 
خواســته  ســه ره كیتره كانی ژنــان لــه  
ــه   ــاری بنه ماڵ ــد له گــه ڵ كاروب پێوه ن
له وانــه ، مافــی جیابوونــه وه ، مافــی 
ســه فه ر،  منــداڵ،  سه رپه ره شــتی 
قه ده غــه   كــردن،  قــه زاوه ت  مافــی 
مندااڵنــی  هاوســه رگیری  كردنــی 
حه قده ســتی  ســاڵ،   ١٨ ژێــر 
كاری  له به رابــه ر  یه كســان 
هه ڵوه شــاندنه وه ی  و  یه كســاندا 
ــیغه   ــتانه ی س ــوننه تی كۆنه په ره س س
و چه نــد هاوســه ری، به ڕێوه بردنــی 
هــه ر  دژی  لــه   یاســایی  ســزای 
جــۆره  تووندوتیژییه كــی كه المــی و 
جه ســته یی لــه  دژی ژنــان چ له نــاو 
بنه ماڵــه  و چ له نــاو كۆمه ڵــگا و  
دیكــه ی  ســه ره كییه كانی  مافــه  

ژنانــه .

ژنــان بــه  به ده ســت هێنانــی ئــازادی 
خه بــات  و  جلوبــه رگ  پۆشــینی 
لــه  پێنــاو گه یشــتن بــه  به رابــه ری 
بنه مــا  لــه   یه كێــك  جنســیه تی، 
ده ســه اڵتی  ســه ره كییه كانی 
پاشه كشــه   تووشــی  ئیســامی، 
و  الوازی  و  ده كات  شكســت  و 
ئیمكانــی ڕووخانــی ئــه م ده ســه اڵته  
به رامبــه ر  لــه   كۆنه په ره ســته ، 
دێنێتــه   ئاشــكرا  بــه   جه مــاوه ردا 
سه رشــانۆ. ئه ركــی هــه ر مرۆڤێــك و 
به تایبــه ت هــه ر پیاوێكــی شــه ریف 
و  پشــتیوان  كــه   ئازادیخــوازه   و 
لــه   ژنــان  خه باتــی  هاوبه شــی 
و  عه داڵــه ت  بــه   گه یشــتن  پێنــاو 

بێــت. جنســییه تیدا  یه كســانی 

 ***

سەبارەت بە ئێکۆسۆسیالیزم
وەرگێران لە ئینگلیزیەوە:

هێمن ئەمانی  – فواد

مارکسیسزم و ئێکۆ سۆسیالیزم

ــە ســێ  ــەی ســەرمایەداری ل مارکــس بازن
“م–س–م”.  کردۆتــەوە:  کــورت  پیتــدا 
“پــوڵ”  پــارە  بــە  بەرهەمهێنــان  ڕەوتــی 
پارەیــە  ئــەم  پێــدەکات.  دەســت  واتــە “م” 
ســەرچاوە  کرێــکاران،  بەکارهێنانــی  بــۆ 
سروشــتییەکان و پیشەســازی بۆ مەبەســتی 
“شــتومەک”  کااڵ  بەرهەمهێنانــی 
سەرمایەگوزاری دەکرێت واتە “س“. دواتر 
نرخێکــی  بــە  بەهەمهێنراوانــە  کااڵ  ئــەو 
خــۆی  ســەرەتایی  تێچــووی  لــە  زیاتــر 
دەفرۆشــرێتەوە کــە ئەمــەش بــە واتــای “م” 
دێــت. شــێوازی گۆڕانــی کــۆی پــارەی 
تێچــووی ســەرەتایی بــۆ پارەیەکــی زیاتــر، 
کرێکاردایــە  چەوســاندنەوەی  نهێنــی  لــە 
ئــەو کاتــەی کــە ســەرمایەدار “خاوەنــی 
نزخــی  لــە  پــارە” حەقدەســتێکی کەمتــر 
ئــەو کااڵیــەی کــە کرێــکار بەرهەمیهێنــاوە 
دەدات بــە کرێــکاران. لەگــەڵ ئەوانەشــدا 
کێشــاندنەوە  “قازانــج”  بەهــرە  و  زێڕانــدن 
لــە سروشــت و زەوی بەشــێکی جیانەکــراوە 
ــۆ  ــەرمایەداریدا ب ــی س ــە خوێن و گرنگــە ل

گەشــە. و  بەردەوامبــوون 

ســەرمایە هەموو ســەرچاوە سرووشــتیەکان، 
ڕێــڕەوی  بــە  کرێــکاران،  هــەروەک 
ڕەوتــی  لــە  ســادە  تێچوویەکــی 
هەمــوو  لەســەر  دەبینــێ.  بەرهەمهێنانــدا 
و  زەروور  خاوەنپارەیــەک  و  ســەرمایەدار 
شــەرتە ئــەم ڕێــڕەوە ســادانە بــە هەرزانتریــن 
بەدەســتبێنێ.  شــێواز  خێراتریــن  و  نــرخ 
هەروەکــوو ڕێکەتننامە کۆمەاڵیەتیەکەی 
ســاڵی ٢٠١٠ لــە کۆپنهاگــن کــە بەجــۆرە 
ڕوونکردنــەوە دەدات: “لــە ســەرمایەداری 
ئێمــەدا زەوی دەبێتــە ســەرچاوەی مــەواد 
وە  بەرهەمهێنــان،  خــاوی  پێداویســتی  و 
ئامــرازی  مــرۆڤ دەبێتــە بەکارهێنــەر و 
نــەوەک  مــرۆڤ  وە  بەرهەمهێنــان، 
بەڵکــوو  هەیــە  بوونیــان  کــە  کەســانێک 
وەکــوو کەســانێک کــە خاوەنــی شــتێکن 
دەبنــە جێگــەی بایــەخ و نــرخ.” وە کاتێــک 
کــە ســەرمایەی سرووشــتی و کرێــکاران 
لــە  بەرهەمهێنــان  ســادەی  بەشــێکی  بــە 
سیســتمێکدا ڕیزبەنــدی دەکرێــن ئاســاییە 
ــۆ  ــەو سیســتمە ب ئەگــەر دەرچــووی هــەر ئ
ســەرمایە تەنیــا ئەوشــتە بێــت کــە دەکرێــت 
بفرۆشــرێت. لەســەر ئــەم بنەمایــە لــە هیــچ 
سیســتمەدا  ئــەم  الیەنێکــی  و  گۆشــە 
پاشــەڕۆ  گرنگیەکیــان نییــە و بــە ئەژمــار 
ــچ  ــۆ پێشەســازی کارگــەکان هی ــەن. ب نای
گرنــگ نییــە کــە لــە کــوێ، وە چەنــدە 
ئــەوان  بــۆ  بەرهەمدەهێندرێــت،  پاشــەڕۆ 

تەنیــا فــرۆش گرنگــە و هیچیتــر.

ســەرەکی  بزوێنــەری  کێبڕکــێ، 
لــە  بوونــەوە  وورد  ســەرمایەداری، 
تــا  ســەرمایەدار  بــۆ  قازانجکــردن 
دەکات.  مســۆگەر  مــەرگ  ئاســتی 
کارگەیــەک  یــان  کۆمپانیــا  ئەگــەر 
بیهەوێــت ســەرچاوەگەلێکی پێویســت بــۆ 
کەمکردنــەوە و نەمانــی پیســبوونی هــەوا، 
ــەرج  ــۆن و پاشــەڕۆ خ ــەوەی کارب باڵوکردن
بــکات، لــە هەمانکاتــدا دەبێــت بــەردەوام 
لەگــەڵ ئــەو کۆمپانیــا و کارگانــەی کــە 
وەهــا خەرجێــک ناکــەن و لــە ئەنجامــدا 
دەتوانــن بەرهەمەکانــی خۆیــان هەرزانتــر و 
بــە ڕێــژەی زیاتــر بفرۆشــن، لــە کێبڕکێــی 
بەردەوامــدا بێــت. لــە ئاکامدا ئەو کۆمپانیا 
بازنــەی  لــە  خێرایــی  بــە  ویژدانــە”  “بــە 
فرۆشــدا  بــازاڕی  لــە  خــۆی  بەشــەکەی 

دەردەکرێــت. کەوایــە ســەرمایەداری “بــە 
پارەیــە،  تەنیــا  کــە  لــەوەی  ئاگاداربــوون 
شــیاو  یــان  سودبەخشــیی  لەجیاتــی 
بوونــی کااڵ لــە ڕەوتــی بەرهەمهێنانــدا” 
ــەر  ــەرنج خســتنە س ــا س ــۆی تەنی ــە ه دەبێت
قازانجــی کورتمــاوە بــە مانــای بەشــێک 
لــە ژێربەنــای ئــەم سیســتەمە بۆ پێشــکەوتن 
ــەدا. ئاشــکرایە کــە  ــەم یاری ــی ئ ــە پانتای ل
جەخــت کردنــەوە لەســەر قازانجــی کورتماوە 
بــۆ سرووشــت کوشــندەیە. سرووشــتێک کــە 
لەســەر بنەمــای پێناســە و ڕوونکردنــەوەکان 

درێژماوەیــە. بابەتێکــی 

هەروەهــا بازنــەی م–س–م هــەم بــە واتــای 
تــا  ســەرمایەدارە،  بەردەوامــی  گەشــەی 
بتوانێــت لــەم کێبڕکێیــەدا بمێنێتەوە، وە هەم 
بــۆ کــۆی هەمــوو سیســتمەکەیە. هەمــوو 
بازنــەی م–س–م ڕەوتێکــی بــێ کۆتاییــە 
نــەوەک  کۆتایــی  ئامانجــی  چوونکــە 
بەرهەمهێنانــی کااڵیــەک بــۆ بەکارهێنــان 
یــا سودبەخشــی بەڵکــوو ئــەو پارەیەیــە کــە 
خــۆی لــە خۆیــدا هیــچ نــاکات مەگــەر 
ــی  ســەرمایەگوزاری و خســتنەگەڕ لەڕەوت
بەرهەمهێنانــی داهاتــوودا. ئــەم زەروورەتــە 
بــۆ گەشــە و بــاڵو بوونــەوە بەهــەر نرخێــک 
ــەر سرووشــت  ــە بەرانب ــەرمایەداری دەخات س
کــە  هــۆکارەی  بــەو  هــەم  ژینگــە:  و 
تێچــوو و مــەوادی ســەرەتایی لــە ڕەوتــی 
تااڵنــی  بــە  موحتاجــە  بەرهەمهێنانــدا 
بــە  ئێمــە،  ئــەو ســەرچاوە سرووشــتیانەی 
هــەم  وە  بتوانێــت.  کــە  شــێوە  خێراتریــن 
لەبــەر ئــەوەی کــە پێویســتی زیاتــری بــە 
جێگەیــەی  ئــەو  تــا  کــە  هەیــە  کڕیــار 
بــۆی دەکرێــت بەرهەمەکانــی بفرۆشــێت. 
پێویســتی بــە مــەواد و هێــزی زیاتــرە بــۆ 
بەردەوامــی و گەشــە، ســەرمایەداری بــە 
شــێوەیەک کــە جێــگای قەرەبووکردنــەوە 
نەبێــت دەخاتــە بــەردەم هەســارەیەکی جێگیــر 

و بناغــەدار.

لێکۆڵینەوانــەی  ئــەو  بەپێــی  لەڕاســتیدا 
زانســتیی  تایبەتــی  ئاکادیمــی 
ــە ئامریــکا”  “رێکخراوێکــی ســەربەخۆیە ل
ــە  ــاڵی ١٩٨٠وە ل ــە س ــی ل ــووری جیهان ئاب
زەوی  بوژاندنــەوەی  توانایــی  ســنووری 
تێپەڕیــوە و لــە ســاڵی ١٩٩٩ تــا ئاســتی 
٢٠٪ لــەو ســنوورە دوورتــر کەوتۆتــەوە. لــە 
تــا ئاســتی ٣٠٪  ئــەو مەودایــە  ئێســتادا 

کــراوە. بــەراورد 

لــە  ئــەم بابەتەیــان  مارکــس و ئێنگێڵــس 
ــە شــێوەیەکی  مانیفێســتی کۆمۆنیســتدا ب
 ” کــردووە:  بــاس  کــورت  و  پــاراو 
کۆمەڵــگای بۆرژوازیــی “ســەرمایەداری“  
نــوێ لەگــەڵ شــێوازەکانی بەرهــەم هێنــان، 
ئاڵوگــۆڕ و خاوەندارێتــی “تایبــەت” خــۆی 
ئامــرازە  دەڵێــی  هــەر  –)کۆمەڵگایەکــە 
زەبەالحەکانــی بەرهەمهێنــان و ئاڵوگــۆڕی 
لــە غەیبــەوە هێنــاوە(- لــە ئەفســوونکارێک 
دەچــێ کــە ئیتــر توانــای کۆنتڕۆڵکردنــی 
بــە  کــە  ژێــرەوەی  جیهانــی  هێزەکانــی 
ســیحری خــۆی هێناویەتــە حــزوور نەمــاوە.”

ئێکۆسۆسیالیزم چییە؟

ێتەیدووش و ئا لە یتییە لیزمبر ئێکۆسوســیا
یتەواوکەرییەکتر،وەکووبیرکردنــەوە ێوە
ووشــەی  لەمرۆڤولەسرووشــتیدەوروبەر. 
ئێکۆلــۆژی  زانســتی  لــە  “ئێکــۆ” 
کردنەوەیــە  جەخــت  “ژینگەناســیی“دا 
یــان  ئینتێرئاکســی  و  پەیوەنــدی  لەســەر 
نێــوان  لــە  ئاڵــوز  ئاوێتەبوونێکــی ڕەوان و 
نــاو  زیندووەکانــی  نــا  و  زینــدوو  بەشــە 
ئێکۆسیســتەمێک. بــە شــێوەیەکی ڕوون 

لــە  “ژینگەناســان”  ئێکۆلۆژیســتەکان 
کــە  ئــەوەدان  وەاڵمــی  بــەدوای  گــەڕان 
درووســتکەرەکان  ژیــان  هــۆکارە  چــۆن 
یــەک  لەنــاو   )life-supporting(
ئێکۆسیســتەمدا دەتوانــێ بەهــۆی ئــاکار 
و جووڵــەی یــەک بوونــەوەرەوە، بــۆ نموونــە 
مەترســی  بکەوێتــە  و  بشــێوێت  مــرۆڤ 

لەناوچــوون.

شــیکردنەوەیەکی  ئێکۆلــۆژی  بــەاڵم 
کۆمەاڵیەتــی ناتــەواوە. ئێکۆلــۆژی هیــچ 
ڕێگایەکــی نییــە بــۆ تێگەیشــتن لــەوەی 
کــە چــۆن هــۆکارە سیاســی و ئابووریــەکان 
دەبنــە هــۆی ڕەفتــاری مرۆڤانــە و ئــەوەی 
کــە گۆڕانکاریــە کۆمەاڵیەتیــەکان چــۆن 
ڕوانگــەی  ئێکۆسۆســیالیزم  ڕوودەدەن. 
لەگــەڵ  و  وەرگرتــووە  ئێکۆلــۆژی 
کــرداری  و  هــزر  دەڵەمەنــدی  ئەخاقــی 
تێکەڵــی  مارکسیســتی  سۆسیالیســتی 
کــردووە. مارکســیزم ئەوەمــان پیشــاندەدات 
بنچــک و  ئێکۆلۆژیکــی  قەیرانــی  کــە 
ڕیشــەی لە سیســتەمی سیاســی و ئابووری 
وێرانگــەری ســەرماەداریدایە و رێگەیــەک 
دەخاتــە بــەر بــۆ تێگەیشــتن لــە شــێوەکاری 
ــەوە و  ــەو سیســتەمە، هەروەهــا جەختکردن ئ
پەنجــە خســتنە ســەر سیســتەمێکە ئــەوالی 
بەرهەمهێنــان  تێیــدا  کــە  ســەرمایەداری 
لەســەر بنەمــای پێویســتیەکانی مــرۆڤ 
کاتــدا  هەمــان  لــە  دەڕوات.  بەرەوپێــش 
قەیرانــە سرووشــتیەکانی وەکــوو ڕووداوی 
چێرنۆبیــل لــە ئۆکرایــن و ووشــک بوونــی 
دەریاچــەی ئــاڕال ئەوەمــان وەبیــر دەهێنێتەوە 
کــە تەنهــا خەبــات لــە دژی ســەرمایەداری 
و تەنانــەت لەنــاو بردنیشــی بــەس نییــە. لــەم 
ڕوانگەیــەوە ئێکۆسۆسیالیســتەکان بــۆ ئــەو 
شــێوە نوێیــەی سوســیالیزم هــەوڵ و خەبــات 
ــە  دەکــەن کــە پێگــە و شــوێنی مــرۆڤ ل
هەمــوو پانتایــی هەســارە–ژینگەدا دەخاتــە 

بەرچــاو.

ئێکۆسوسیالیســتەکان  دەســتپێکی  خاڵــی 
ئــەم پێشــفەڕزەیە کــە لەناوچوونــی ژینگــە 
نایەکســانی  هەروەهــا  وە  سرووشــت،  و 
ســەرچاوەی  یــەک  لــە  کۆمەاڵیەتــی 
دونیایــەک  ســەریهەڵداوە:  هاوبەشــەوە 
ئامانجــی  و  ئاســۆ  قازانــج،  تێیــدا  کــە 
باوەڕەیــن  ئــەو  لەســەر  ئێمــە  کۆتاییــە. 
کــە ڕزگاری مــرۆڤ لــە ســەرمایەداری 
زەوی  ڕزگاری  لەگــەڵ  ئەربابــەکان  و 
شــێرپەنجەی  لــە  هەســارە–ژینگە  و 
ــگاوە  ــەک ڕاســتە و ڕی ســەرمایەداری لەی
بەرەوپێــش دەڕوات. کەوایــە بــە پێچەوانــەی 
زۆربــەی بەشــەکانی تــری بزوتنەوەکانــی 
ئێکۆسوســیالیزم  ژینگەپارێــزی، 
دروســتدەکات  بەربــاڵو  چوارچێوەیەکــی 
بزوتنەوەکانــی  و  خەبــات  تێیــدا  کــە 
تریــش پەیوەندیــان لەگــەڵ یەکتــر هەیــە. 
بــێ  چوارچێوەیەکــی  ئێکۆسوســیالیزم 
لــە  تێیــدا  و  نییــە  مەنــگ  و  جووڵــە 
بــاس  ئێکۆسۆسیالیســتەکاندا  نێــوان 
بــە  ســەبارەت  بیــروڕا  ئاڵوگــۆڕی  و 
ڕێگەچــارە کورتماوەکانیــش بە شــێوەیەکی 
ــدوو بەردەوامــە. هەمــوو  تەندرووســت و زین
ئێکۆسوسیالیســتەکان لەســەر ئــەو بــاوەڕەن 
ڕێگایەکــی  هیــچ  ســەرمایەداری  کــە 
لەناوچــوون  و  داڕمــان  لــە  جگــە  تــری 
باوەڕەشــن  ئــەو  لەســەر  لەکاتێکــدا  نییــە 
کــە تەنیــا ڕێــگای بەرەوپێــش چــوون لــە 
و  ڕێکخــراو  لەگــەڵ  زیاتــر  هــاوکاری 
ســازمانە ناسۆسیالیســتەکاندایە )مەبەســت 
کۆمەاڵیەتــی  ڕێکخــراوە  ئــەو  لێــرەدا 
بــۆ  خەبــات  لــە  کــە  مەدەنیانەیــە  و 
ڕزگارکردنــی ژینگــە و هەســارەژینگەدان(
)١(. ئــەوان هەروەهــا لەســەر ئــەو باوەڕەشــن 

کــە دەبــێ بەشــێکی گــەورەی ئیســاحات 
و گۆڕانکاریــە ژینگەیــی و سرووشــتیەکان 
بەتایبەتــی  چاوەدێــری،  ژێــر  بخرێنــە 
ئەوانــەی کــە خەباتــکاران و هەڵســوڕاوان 
ــەوەی  ــی بزوتن ــر و شــاخە جیاکان ڕادیکاڵت
نزیــک  لەیــەک  زیاتــر  ژینگەپارێــزی 

دەکاتــەوە.

و  ژینگەیــی  قەیرانــی  و  ســەرمایەداری 
سرووشــتی

ئێکۆسۆسیایســتەکان  و  کۆمۆنیســت 
بــاوەڕەن کــە ســەرمایەداری  ئــەو  لەســەر 
کــە  سیاســی–ئابووریە  سیســتەمێکی 
پێــش  سیســتمەکانی  هەمــوو  هــەروەک 
بوارەکانــی  لەســەر  کاریگــەری  خــۆی 
کــە  پانتاییەکــدا  لــە  هەیــە  ژیــان 
لــە  ســەرمایەداری  پێوەیەتــی.  پەیوەنــدی 
ــی چــوار  ــدا خاوەن ــی خۆی ــێوەی ئەمڕۆی ش

یبەتمەندیــە: تا

لەالیــن  ئابووریــەکان  بڕیــارە  هەمــوو 
بیرمەندانــەوە و بەبــێ هیــچ جــۆرە وەئەســتۆ 
گرتنێکــی گشــتی ئاکامەکــەی و لەســەر 
ــن.  ــر هەڵدەبژێردرێ بنەمــای قازانجــی زۆرت
ــر، پیشــەکان  ــۆ قازانجــی زیات کێبڕکــێ ب
بــێ پســانەوە و ڕاوەســتان ناچــاردەکات بــۆ 
بەرهەمهێنانــی هەرچــی زیاتــری کااڵ و 
پێداویســتیەکان جــا ئەگــەر پێویســتیەک 
هەبێــت بــۆی یاخــود نــا، کەمکردنــەوەی 
تێچــووی بەرهەمهێنــان بــە کەمکردنــەوەی 
بــە  کرێــکاران،  ژیانــی  ســتانداردەکانی 
داسەپاندنی فیداکردنی ژینگە و سرووشت 
کەمکردنــەوەی  بــە  کۆمەڵــگا،  بۆســەر 
کاتــی  و  کااڵ  بەکارهێنانــی  تەمەنــی 
ئــەو  بەرهەمهێنانــی  و  بەرهەمهێنانــەکان 
جارێــک  بــۆ  پێداویســتیانەی  و  کااڵ 
بەرفراوانکردنــی  و  بەکاردەهێندرێــن 
پێداویســتیە  و  کااڵ  لەڕادەبــەدەری 
ئــەم  کاریگــەری  گرانــەکان.  و  لوکــس 
سرووشــت  و  ژینگــە  لەســەر  پڕۆســەیە 
ڕۆژ  بەکارهێنانــی  پاشــەڕۆ،  ئاشــکرایە: 
پیســبوون،  ســەرچاوەکان،  ڕۆژی  لــەدای 
ــەکان کــە  ــی گازە گوڵخانەیی بەرهەمهێنان
بــە تەقریبــەن بەرهەمــی الوەکــی هەمــوو 

ئابووریەیــە. ئــەم  بەشــەکانی 
حکومــەت  و  دەوڵــەت  ڕێوشــوێنی 
ڕاگرتــن  لەســەرپێ  بــۆ  کــە  بەجۆرێکــە 
و پارێــزگاری لــە بیرمەندانــی ئابــووری، 
هەڵبژاردنــەکان  بــۆ  پــان  بەشــێوەیەک 
لــە  حکومــەت  و  هێــز  کــە  دادەڕێژرێــت 
بمێنێتــەوە.  ســەرمایەدارەکاندا  دەســتی 
و  پێویســتی  یاســا،  و  دەوڵــەت  بەبــێ 
دیمۆکراســیە  و  زینــدان  و  زۆرداری 
درۆینــەکان، کۆمپانیــا گــەورەکان ناتوانــن 
وەهــا سیســتمێکی وێرانکــەر و ڕوخێنــەر 
و  ئەوانــە  ســەرەڕای  ڕاگــرن.  زینــدوو 
لــەوەش ئەگــەر کار و ئەرکــی  گرنگتــر 
ســەرەکی )وە ناڕاســتەوخۆ(ی ڕێبەرانــی 
ئــەم سیســتمە جەخــت کردنــە لەســەر، وە 
کەوایــە  سیســتمەیە  ئــەم  بەهێزکردنــی 
هەبێــت  وامــان  چاوەڕوانیەکــی  ناتوانیــن 
ــک بکــەن جگــە  ــن کارێ ــەوان بتوان ــە ئ ک
لــە چاکســازیە بچــووک و درەنگــەکان. 
ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی  ویایەتــە  لــە 
لەژێــر  سیاســی  سیســتمی  کانــادا  و 
دەســەاڵتی دوو یــان ســێ  حیــزب )زۆربــەی 
هەلومەرجــی  و  دایــە  هاوشــێوە(  کات 
ژینگــە و سرووشــت، بــە چاوپۆشــی لــەوەی 
کــە کامــە حیــزب لەســەر دەســەاڵت بێــت، 
ئێمــە  بوونــە.  خراپتــر  لــە  ڕوو  بــەردەوام 
وەکــوو ئێکۆسوسیالســتەکان لەســەر ئــەو 
باوەڕەیــن کــە دەبــێ لــە چوارچێوەیەکــی 
بــەدەر لــە حیزبــە ســەرمایەداریەکان کار  و 

هەڵســوڕانی خۆمــان بــەرەو پێــش بەریــن.
و  ســەرەکی  بزوتنــەوەی  پــەروەردە، 
مەســرەفگەرایی تونــدڕەو، بانگەشــە دەکــەن 
ــاوەڕ  ــۆ ناسیۆنالیســم و وەتەنپەرەســتی و ب ب
خەڵــک،  ئــازاد.  بــازاڕی  بــە  هەبــوون 
ڕاســتەوخۆ یــان ناڕاســتەوخۆ، فێــر دەبــن 
ــە  ــەم سیســتمە سیاســی–ئابووریە، ل کــە ئ
ناخــی خۆیــدا دیموکراتیکــە و بەشــداری 
سیاســی تێیــدا واتــە دەنگــدان و یان لەوانەیە 
ئیمزای خواســتەکان “پێتیشــنەکان” و نامە 
هەڵبژێــردراوەکان.  نوێنــەرە  بــۆ  نووســینە 
ــک  ــن کــە جێگەوپێگــەی خەڵ ــر دەکرێ فێ
لەالیــەن  گشــتی  بــە  کۆمەڵــگادا  لــە 
توانایــی و هەوڵەکانــی خۆیانــەوە دیــاری 
هەلومەرجــەی  ئــەو  نــەوەک  دەکــرێ 
کــە  دەکرێــن  فێــر  دەژیــن؛  تێیــدا  کــە 
نەژادپەرەســتی و پیاوســاالری دەمێکەیــە 
لەناوچــووە یــان بابەتێکــە پەیوەندیــدار بــە 
ــە تاکەکەســیەکانەوە، وە نەوەکــوو  بۆچوون
کــە ئــەم سیســتمە خــۆی ڕێگەخۆشــکەر 
بوونەوەیەتــی؛  بــاڵو  یارمەتیــدەری  و 
بڕیارەکانــی  و  کار  کــە  دەکــەن  فێریــان 
لەالیــەن  و  نوێنەرایەتــی  بــە  حکومــەت 
هەمــوو هاوواڵتیانەوەیــە و نــە لەالیــەن و بــە 
قازانجــی چینــی بااڵدەســت؛ کــە وەفاداری 
و ســەردانەواندن بــۆ حکومــەت یەکێکــە لــە 
ئەرکــە پیــرۆزەکان. کۆمەاڵنــی خەڵــک 
تیئــۆری  و  بۆچــوون  ســێبەری  لەژێــر 
“کۆتایــی مێــژوو” فێــری ئــەوە دەکرێــن 
کــە هیــچ جێگرەوەیەکــی جێگــەی متمانــە 
بــۆ ئــەم سیســتمەی ئێســتا بوونــی نییــە. 
بــەاڵم ســەرچاوەگەلێکی جێگــرەوە و بەدیــل 
لــە زانســت و زانیــاری هەیــە و بەشــێک 
لــە ئەرکــی ئێمــە دۆزینــەوەی ڕێگایــەک 
بەکارهێنانیانــە  و  کردنــەوە  بــاڵو  بــۆ 
ئــەو  کاریگــەری  پوچەڵکردنــەوەی  بــۆ 
وەکــوو  کــە  پەروەردەیــەی  و  ئەفســانە 
بەربەســت لەســەر ڕێــگای گۆڕینــی ئــەم 

دانــراون. سیســتمە 
دەگەیەنێــت  یارمەتــی  ئیمپڕیالیــزم 
باکــووری  بیرمەندانــی  مانــەوەی  بــە 
واڵتانــی  خــوازراوی  نــاوی  )بــە  جیهــان 
کردنــی  کۆنتــڕۆڵ  پێشــکەوتوو(، 
ســەرچاوە جیــاوازەکان، دەستڕاگەیشــتن بــە 
هێــزی کاری هــەرزان و گەشــەی بــازاڕ 
بــۆ کااڵ مەســرەفیەکان ” ئــەو کااڵیانــەی 
ژیــان  پێداویســتی  وەک  مــرۆڤ  کــە 
بەکاریدەهێنێــت“. بــە شــێوەیەکی ڕوونتــر، 
یــان  هەڕەشــە  بــە  پێویســتی  ئیمپڕیالیــزم 
بــەاڵم  نیزامیــە،  هێــزی  هێنانــی  بــەکار 
لــەوەش بەوالوەتــر، دەســەاڵتی ئیمپڕیالیــزم 
لــە ڕێگــەی ڕێکخــراوە نێودەوڵەتیەکانــی 
وەکــوو ڕێکخــراوی نێونەتەوەیــی و بانکــی 
وابەســتەیی  و  پەیوەندیــی  جیهانــی، 
دەرەکــی  یارمەتــی  لەڕێــگای  ئابــووری 
نــا  ڕێکخــراوە  هەڵســوڕانەکانی  و 
ڕێکەتننامەکانــی  و  حکومیــەکان 
بازرگانــی ئــازاد دادەســەپێندرێ. ســەرەڕای 
ــکاران  ــەی کرێ ــێ بەزەییان ــانەوەی ب چەوس
لــە جیهانــی باشــووردا، لــە ئاکامەکانــی 
ئــەم سیســتمە، وێرانکاریــە بەرفراوانەکانــی 
پیشــە  کــە  ناوچانــەی  لــەو  ژینگەیــی 
کشــتوکاڵ  گەورەکانــی  کارگــە  و 
هیــچ  بەبــێ  کانــەکان  و  کیمیایــی  و 
ســنوورێک خەریکــی کارن. لــە دونیــای 
بۆچوونــی  بەهێزکردنــی  باکــووردا، 
نەژادپەرەســتی و پیاوســاالری یارمەتیــدەرە 
بــۆ مانــەوەی هەلومەرجــی هەنووکەیــی، 
ــکار  ــک کــە کرێ ــی هەلومەرجێ وە خوڵقان
ــی هاوبەشــی خــۆی کــە  ــێ دوژمەن نەتوان
ســەرمایەدارن  چینــی  و  ســەرمایەداری 
بناســێتەوە. لــە خــاک و زێــدی خەڵکــە 
ناوچەییــەکان و خۆییــەکان بەبــێ لەبەرچاو 
گرتنــی ئــەو خەڵکــەی کــە هــەزاران ســاڵە 

لەوێــدا دەژیــن مــەوادی خــاو دەردەهێندرێــت 
و پاشــەڕۆکان لــە قــەراغ و دەوروبــەری ئــەو 
شــارە گەورانــەی کــە پێســت ڕەنگینــەکان 
یــان خەڵکــی خۆیــی و ناوچەکــە تێیــدا 
و  بەرهەڵســتی  دەدرێــت.  فــڕێ  دەژیــن 
بەرگــری لــە بەرانبــەر چەوســانەوە چ لــە 
جیهانــی باکــوور و چ لــە جیهانــی باشــوور 
ــە گەشــەیە و ئێکۆسوسیالیســتەکان  ڕوو ل
ئــەم  لەگــەڵ  یەکگرتویــی  بــە  دەبــێ 
ڕێگەیــەک  و  بــن  خۆڕاگــر  خەباتانــە 
لەســەر  زیاتــر  بــۆ کاریگــەری  بدۆزنــەوە 

هەڵســوڕانانە. و  خەبــات  جــۆرە  ئــەم 
سەرمایەداری سەوز

ــدا، “ئەمــە  ــە کتێبەکەی ــن ل نائۆمــی کای
هەمووشــتێک دەگۆڕێــت: ســەرمایەداری 
)هەرێمــی(”،  ئیقلیمــی  گۆڕانــی  و 
ئەمڕۆکــە  گرفتــەی  و  ئاڵــۆزی  ئــەو 
تێیکەوتوویــن بــەم شــێوەیە ڕووندەکاتــەوە: 
لەناوچــوون و  لــە  “ئــەوەی کــە رێگــری 
داڕوخانــی هەرێمیــی دەکات و پێویســتە، 
کەمکردنــەوەی بەکارهێنانــی مرۆڤــە لــە 
ســەرچاوە سرووشــتیەکانی زەوی، کەچــی 
بەرگــری  بــۆ  کــە  ئــەوەی  لەبەرانبــەردا 
ئابووریــەی  سیســتمە  ئــەم  پاراســتنی  و 
دەیخوازێــت  و  پێویســتە  ئێمــە  ئێســتای 

ســنوورە…”. بــێ  فراوانــی  و  گەشــە 

کۆمپانیــا  ســەرمایەداریدا،  ئابــووری  لــە 
شــێوەیەکی  بــە  گــەورەکان  کارخانــە  و 
بــێ  و  بــەردەوام  و  بەزەییانــە  بــێ  زۆر 
بــە  پێویســتیان  گەشــەیان  بــۆ  بەرگــری 
بەکارهێنانــی هەرچــی زۆرتــری ســەرچاوە 
سرووشــتیەکانە کــە ئەمــەش دەبێتــە هــۆی 
بەرهەمهێنانــی زیاتــری گازە پیســکەرەکان 
ــن.  کــە هەڵگــری دوانەئۆکســیدی کاربۆن
کۆمپانیــا  ئــەم  ئــەوەی  لەبــەر  بۆچــی؟ 
گەورانــە بەرنابــەر بــە کۆمەڵــگا واڵمدەرەوە 
ــیارێتی ناکــەن.  ــە بەرپرس ــت ب ــن و هەس نی
ئــەوان تەنیــا بەرپرســیارێتیان لــە بەرانبــەر 
وە  تایبەتیەکانــدا هەیــە.  ســەرمایەگوزارە 
ئــەم ســەرمایەگوزارانە )کــە لەوانەیــە مــن 
یان تۆ بین کە خەریکی سەرمایەگوزارین 
بــۆ ســەردەمی خانەنشــینیمان( بەشــێوەی 
ــن  ــەوەوەن کــە زۆرتری ــەدوای ئ سرووشــتی ب
داهاتیــان بــۆ بگەڕێتــەوە. قازانجــی زاتــر 
خوازیــاری فرۆشــی زیاتــرە کــە ئەمــەش 
زیاتــری  بەکارهێنانــی  هــۆی  دەبێتــە 
کــە  ئــەوەی  و  سرووشــتیەکان  ســەرچاوە 
ــازاری کێبڕکــێ گوشــارێکی  ــەوە. ب ماوەت
دووهێنــدە پێکدێنیــت بــۆ گەشــە، چوونکــە 
ــازاری کێبڕکێیــەدا،  بــۆ ســەرکەوتن لــەم ب
زانســە  کــە  ناچــارن  کۆمپانیــاکان 
ــدەن  ــدەن، گەشــە ب پیشــەییەکان گەشــە پێب
بــە پانتایــی و دزەکردنــی ئابــووری خۆیــان، 
و  پێکبێنــن  نــوێ  بەرهەمهێنانــی  هێڵــی 

شــتی لەوبابەتــە.

بــە  دەبێــت  کۆمپانیاکــەن  بەمشــێوەیە 
بەرهەمهێنانــی  بــەردەوام  شــێوەیەکی 
کااڵی  بــەردەوام  و  زیادبکــەن  خۆیــان 
خراپــی بێکەڵــک بەرهەمبهێنــن و بــەردەوام 
بــەدوای لەمــۆدە خســتنی ئــەو کااڵیانــە 
ــن  ــە مەبەســتی کڕی ــن کــە ئێمــە تەنیــا ب ب
بێکەڵکــی  ئــەوان کااڵی  تــا  کڕیومانــن 
بنهەنگڵــی  بخەنــە  باشــتر”  و  “زاتــر 
ســەرچاوە  دەبێــت  بــەردەوام  ئــەوان  ئێمــە. 
بتوانــن  تــا  بەکاربهێنــن  سرووشــتیەکان 
خزمەتگــوزاری  و  ناپێویســت  کااڵی 
پێویســتیەکی  هیــچ  کــە  بەرهەمبهێنــن 

ناکــەن. چارەســەر  ڕاســتەقینە 

دریژه ی: ل6
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كۆماری ئیسالمی و دوو به رابه ر بوونی ڕێژه ی 
ئێعدامه كان له  ماوه ی سێ ساڵدا

ڕێكخــراوی لێبوردنــی نێونه ته وه یــی 
لــه  ڕاپۆرتــی ســااڵنه ی خۆیــدا كــه  
باڵوكرایــه وه   له مه وبــه ر  ماوه یــه ك 
٢٠٢١ی  ســاڵی  لــه   ڕایگه یانــد، 
لــه  جیهانــدا  ئێعــدام  زایینــدا، ٥٧٩ 
 ٣١٤ النیكــه م  كــه   كــراوه ،  تۆمــار 
كۆمــاری  الیــه ن  لــه   كه ســیان 
ــی  ئیســامیه وه  به ڕێوه چــووه . لێبوردن
پێده چێــت  ده ڵێــت،  نێونه یه وه یــی 
ڕێــژه ی ئێعدامــه كان لــه  ئێــران، پتــر 
لــه  ٣١٤كــه س بێــت، له بــه ر ئــه وه ی 
ئیســامی  كۆمــاری  به رپرســانی 
ئێعدامــه كان  درووســتی  ئامــاری 
ده ستپێڕاگه یشــتن  و  ڕاناگه یه نــن 
بــه و ئامارانــه ش  بــه  تایبــه ت له ناوچــه  
كه مینــه  نشــینه كان، دژوارتــره . ئــه و 
ســاڵی  كــه   ده ریده خــات  ڕاپۆرتــه  
ئاســتی  لــه   چوارمنــداڵ   ،٢٠٢١
جیهانــدا ئێعــدام كــراون كــه  كه ســێكیان 
لــه   ئه وانیتــر  و  یه مــه ن  لــه  واڵتــی 
ئێــران لــه  ســێداره  دراون. لێبوردنــی 
ڕاگه یانــد  هه روه هــا  نێونه ته وه یــی 
زایینــی  ڕابــردووی  ســاڵی  كــه ، 
١٣كــه س لــه  ئێــران لــه  پێــش چاویــی 

كــراون. ئێعــدام  خه ڵــك 

مرۆڤــی  مافــی  ڕێكخراویــی 
ڕاپۆرتێكــی  باره یــه وه   لــه م  ئێرانیــش 
هاتــووه ،  تیایــدا  كــه   باڵوكردۆتــه وه  
لــه  ٦مانگــی ســه ره تای ئه مســاڵی 
ئێــران  لــه   ٢٥١كــه س  زایینیــدا، 
لــه  ســێداره دراون كــه  لــه  چــاو ئــه و 
دوو  پێشــتردا  ســاڵی  لــه   ماوه یــه ، 
هێنــده  زیــادی كــردووه . ئــه م ناوه نــده ی 
ــه   مافــی مــرۆڤ هۆشــداری داوه  ك
ئامانجــی كۆمــاری ئیســامی لــه و 
چاوترســێن  به رباڵوانــه،   ئێعدامــه  
مه به ســتی  بــه   خه ڵــك  كردنــی 
ناڕه زایه تییه كانــی  لــه   پێشــگرتن 

حكوومه تــه . دژی 

ئێعــدام  بــه   ئیســامی  كۆمــاری 
نه یارانــی  به رباڵویــی  كردنــی 
سیاســی و توندوتیــژی به ربــاڵو لــه  
دژی خه ڵكــی ئێــران هاتــه  ســه ركار 
و لــه  مــاوه ی ٤٣ســاڵی ڕابــردوو، لــه م 
بــواره دا بــه رده وام پلــه ی یه كه مــی لــه  
ئاســتی جیهانــدا بــووه . ئێعدامــه كان 
و  قه تــڵ  چوارچێــوه ی  لــه   ته نیــا 
عامــی نه یارانــی سیاســیدا به رته ســك 
كــه س  هــه زاران  به ڵكــوو  نه بۆتــه وه ، 
به هــۆكاری  ئێرانــی،  خه ڵكــی  لــه  
ــردووه . ده زگای  جۆراوجــۆر ئێعــدام ك
ده ســتی  ته نانــه ت  ڕژیــم  دادوه ری 
ژنــان،  منــدااڵن،  ئێعدامــی  لــه  
و  پیــر  و  نه خــۆش  موعه لیمــان، 
نه پاراســتووه .  به ســااڵچووه كانیش، 
ناڕه زایه تییــه كان  په ره ســه ندنی  بــه  
و  ئیســامی  ده ســه اڵتی  دژی  لــه  
زاڵبــوون  و  ترســاندن  ئامانجــی  بــه  
ناڕه زایه تییه كانــدا،  به ســه ر 
تایبــه ت  بــه   ئێعدامــه كان،  ڕێــژه ی 
سیســتان  وه ك،  ناوچه كانــی  لــه  
و  خوزســتان  به لوچێســتان،  و 
به رزبوونه وه یه كــی  كوردســتان، 
و  بینیــوه   به خۆیــه وه   به رچاویــی 

ڕێــژه ی  كــه   ده رده كــه وێ  به ڕوونــی 
٢٠٢٢د،  له ســاڵی  ئێعدامــه كان 
دووبه رابــه ر،  ســاڵی ٢٠١٩،  له چــاو  

كــردووه . زیــادی 

بــۆ   ده ســتبردن  لــه   ڕژیــم  پاســاوی 
ئێعــدام كردنــی مه حكــووم كراوانــی 
ئاســتێكی  لــه   ئاســاییه كان  دادگاه  
لــه م  كــه  گۆیــا  ئه وه یــه   به ربــاڵودا، 
ــی  ــه وه  ئه منییه ت ــه  الیه ك ــه وه ـ ل ڕێگای
كۆمه اڵیه تیــی ده باتــه  ســه رێ و لــه  
الیه كیتــره وه  عه داڵــه ت به ڕێوه ده بــات، 
كــه  هــه ر دووی ئــه م پاســاوانه ، درۆ و 

فریوكارانه یــه .

ئیســامیه   كۆمــاری  ئــه وه   یه كــه م 
كــه  ئه منییه تــی لــه  ژیانــی خه ڵــك 
زه وت كــردووه ، له بــه ر ئــه وه ی ئاســتی 
كــرداری تووندوتیــژی و كوشــتاری 
وه حشــیانه ی ڕژیــم بــه  هیــچ جۆرێــك 
و  تووندوتیــژی  ڕێــژه ی  له گــه ڵ 
نایه تــه وه .  تاكه كه ســیه كان  جینایه تــه  
فرۆشــتنی  و  كڕینــی  ئاســتی 
ڕێــگای  لــه   هۆشــبه ره كان  مــاده  
كۆنترۆڵــی  ژێــر  مافییاكانــی 
ده زگا  و  دام  و  پاســداران  ســپای 
كۆمــاری  ئه منییه تییه كانــی 
شــێوه یه ك  هیــچ  بــه   ئیســامی، 
چاالكییه كانــی  ئاســتی  له گــه ڵ 
وه ك  تاكه كه ســیه كان،  قاچاخچیــه  
نییــه . كــه ی زه وت كردنــی ئه منییه ت 
لــه  ژیانــی خه ڵــك له الیــه ن ڕژیمــه وه  و 
ــه رده وام  ــتێوه ردانی ب ــگای ده س ــه  ڕێ ل
بــه   ژیــان،  بواره كانــی  هه مــوو  لــه  
وه ســیله ی به ســیجی و گه شــته كانی 
نه هــی  و  مه عــروف  بــه   “ئه مــری 
لــه  مونكــه ر“و لیبــاس شخســیه كان، 
تاكه كه ســیه كانی  تاوانــه   له گــه ڵ 
شه خســی  ئه نگیــزه ی  بــه   كــه  

وان؟ یــه ك  وه ك  به ڕیوه ده چــن، 

هه مــوو  ئه زموونــی  دووهــه م 
كۆمه ڵــگاكان و ئامــار و زانیارییــه  
جێــگای بــاوه ڕه كان ده ریده خــه ن كه ، له  
ئه منییه تــی  كۆمه ڵگایه كــدا  هیــچ 
ــووه ،  ــر نه ب ــه وه  زیات ــه م ڕێگای ــك ل خه ڵ
به ڵكــوو بــه  پێچه وانــه وه  ئێعــدام خــۆی 
ــدا هه ســتی تۆله ســه ندنه وه  و  ــه  خۆی ل
ڕه وانناســانه ی تووندوتیــژی، به هێزتــر 
ده كات. كاتێــك كوشــتن له به رامبــه ر 
كوشــتندا به  وه ســیله ی ده وڵه ت ڕێگه  
پێــدراوه ، بــۆ ده بێــت كه ســی ئاســاییش 
به ده ســتی  و  هه ڵنه ســتێ  كاره   بــه م 
عه داڵه تــه ،  به نــاو  ئــه م  خــۆی 
هه ڵوه شــاندنه وه ی  به ڕێوه نه بــات؟ 
ســزای ئێعــدام به واتــای ئــه وه  دێــت 
ــه   ــی ئینســان بایه خــی هه ی ــه  گیان ك
ئێعدامیــش  ســزای  نه مانــی  بــه   و 
گیانــی  ئاســایی  شــێوه یه كی  بــه  
زۆریــه ك لــه  ئینســانه كان ده پارێزرێــت. 
ئــه و  به ڕێوه چوونــی  حاڵێكــدا  لــه  
له ســه ر  كاریگــه ری  نه ته نیــا  ســزایه  
كه مكردنــه وه ی ڕێــژه ی جینایه تــه كان 
ده وڵه تــه كان  كاتێــك  به ڵكــوو  نییــه ، 
به شــێوه ی یاســایی و له ژێــر ناویــی 
ده ده نــه   ده ســت  ئێعــدام”  “ســزای 

كوشــتنی ئینســانه كان، لــه  ڕاســتیدا 
بایه خــی  لــه   كه مكردنــه وه   بــه  
ئینســانه كان،  گیانــی  پاراســتنی 
ڕێگــه  بــۆ دووپــات بوونــه وه ی، لــه  

خۆشــده كات. كۆمه ڵــگادا 

ئــه و پاســاوانه ی كــه  لــه  بواری ســزای 
لــه   ئێعدامــدا بوونیــان هه یــه  جگــه  
درۆیه كــی ئاشــكرا، هیچیتــر نییــه .  
ئینســانه كان  یه كــه م،  ئــه وه ی  له بــه ر 
ــڵ،  ــار، قات ــه وه  تاوانب ــه ڕۆژی ئه وه ڵ ل
نییــن،  جینایه تــكار  و  قاچاغچــی 
هه ڵســه نگاندنێكی  لــه   به ڵكــوو 
مه رجــی  و  هــه ل  ئــه وه   بنه ڕه تیــدا 
مــاددی ژیانــی كۆمه اڵیه تییــه  كــه  
ئینســانه كان بــه ره و تــاوان و جینایــه ت 
و  ده وڵه تــه كان  و  ده نــێ  پێــوه   پــاڵ 
چینــی ده ســه اڵتدار، به رپرســیاریه تی 
ئــه م  ســه پاندنی  ڕاســته وخۆی 
ماددیه یــان،  مه رجــه   و  هــه ل 
به ســه ر ژیانــی زۆربــه ری خه ڵكــدا، 
كه ســانێك  ئه ســتۆ.  ده كه وێتــه  
ــه  به ســتێنه   موســته حه قی ســزادانن ك
كــرداری  كۆمه اڵیه تییه كانــی 

ده خۆڵقێنــن. تاوانبارانــه،  

به ڕێوه بردنــی  ئیدعــای  بــه اڵم 
ســزای  ڕێــگای  لــه   عه داڵــه ت 
ئێعدامــه وه  لــه وه ش بــێ ناوه ڕۆكتــره . 
بێــت  عه داڵــه ت  لــه   قســه   ئه گــه ر 
خــودی  ســه ره كی  تاوانبــاری 
كــه   ئیســامیه   كۆمــاری  ڕژیمــی 
ئینســان،  هــه زاران  بــه   لــه   گیانــی 
و  بیروباوه ڕه كانیــان  به هــۆی  ته نیــا 
خه بــات له پێنــاو باشــتركردنی ژیــان 
لــه  كۆمه ڵــگادا ســه ندووه  و ماشــێنی 
ته نانــه ت  كۆشــتار و جینایه ته كــه ی 
كــه ی  بــۆ ڕۆژێكیــش ڕاناوه ســتێ، 
ئــاوا  لــه   عه داڵــه ت  دابینكردنــی 
چــاوه ڕوان  جینایه تــكار،  ڕژیمێكــی 
ــه وه ی  ــۆ مان ــه  ب ــه م ڕژیم ــت؟ ئ ده كرێ
ده زگای  بــه   پێویســتی  خــۆی 
ــێ  ــه  ده ب ــه م ده زگای ــه . ئ كوشــتار هه ی
لــه كار بكه وێــت.  تێكبشــكێندرێت و 
نابێــت  مومكیــن  ئه مــه ش  كــه  
ئــه م  گۆڕنانــی،  لــه   بــه   مه گــه ر 

نه بێــت. ڕژیمــه  

بێگومــان لــه  پــاش كۆتایــی هاتــن 
ئیســامی،  ته مه نــی كۆمــاری  لــه  
پاســاوێكدا  هیــچ  له ژێــر  نه ته نیــا 
فه رمانــی زه وتكردنــی ژیــان، له  هیچ 
كه ســێك قه بــوڵ ناكرێــت، به ڵكــوو بــه  
جه ماوه رییه كانــی  شــۆڕا  فه رمانــی 
دادگایه كــی  ڕێــگای  لــه   خه ڵــك، 
بــۆ  به دواداچــوون  باوه ڕپێكــراوه وه ، 
و  ورد  جینایه تــكاره   جینایه تــی 
ئیســامی  كۆمــاری  درشــته كانی 
هیچكه ســێك  بــه اڵم  ده كرێــت، 

ده رنــاكات. ئێعــدام  فه رمانــی 

***

دریژه ی:    سەبارەت بە ئێکۆسۆسیالیزم

خــۆی  کــە  ئــەوەی  ڕێــڕەوەدا،  لــەم   
زاتــری  پیســبوونی  نابوێردرێــت  لــێ 
ئێمــە  کــە  ئەمەیــە  بابەتەکــە  ژینگەیــە. 
دەژیــن  ســنوورداردا  هەســارەیەکی  لــە 
و ئەگــەر هــەر بەمشــێوەیە بــەردەوام بیــن 
ــە کــە تووشــی چارەنووســی دۆدۆ  دوورنیی
١٧ی  ســەدەی  لــە  کــە  )باڵندەیــەک 
ڕاســتەوخۆی  بەهــۆکاری  و  زایینــی 
هەڵســوڕانەکانی مــرۆڤ لەناوچــووە( بیــن. 

بکەیــن؟ چــی  دەبێــت  کەوایــە 

بەرپــرس  ســەرمایەداری،  ئابووریناســانی 
تــا  گــەورەکان  کۆمپانیــا  خاوەنانــی  و 
ئێســتا بــە دوو شــێوە لەگــەڵ ئــەم کێشــەیە 
ــەوان  ــەی ئ هەڵســوکەوتیان کــردووە. زۆرین
خۆیــان بــواردوە لە ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ 
لــە  هەندێــک  تەنانــەت  کێشــەیە.  ئــەم 
ئیدیۆلۆژیکــەکان و هێرشــبەرەکای وەک 
 ExxonMobile مۆبیــل  ئیکســۆن 
، حاشــا لێکەرانــی گۆڕانــی هەرێمــی و 
ئیقلیمــی پشــتیوانی ماڵــی دەکــەن )لــەم 
نموونەیــەدا کۆمپانیــای ئیکســۆن دەســتی 
داوەتــە هەڵکەنــدن بــۆ دۆزینــەوەی نــەوت 
لــە ناوچەکانــی باکــووری ڕووســیا کــە 
بەهــۆی گەرمبوونــی جیهانیــەوە کــە هــەر 
لێدەکــەن ســەهۆڵەکانی  ئەمانــە حاشــای 
تواوەتــەوە(. بــەاڵم هەندێکیتــر، ڕاســتەقینە 
کــردووە  قبــوڵ  بابەتەکەیــان  بوونــی 
نیشــاندانی  بــە  دەدەن  هــەوڵ  بــەاڵم 
بــوون،  ژینگەپارێــز  و  “ســەوز“بوون 
و  کارمەنــد  بەکارهێنــەر،  وەک  خۆیــان 
ســەرمایەگوزارانێکی بەئــاگا و هاوڕێــی 
ئــەوان  ئاکامــدا  لــە  نیشــانبدەن.  ژینگــە 
و  دەهێنــن  بەرهــەم  کەمتــر  پاشــەڕۆی 
رێســایکێڵ )دووبــارە بەکارهێنــان( پێشــنیار 
خەریکــی  ئــەوان  هەمــووان.  بــە  دەکــەن 
بەرهەمهێنانــی کااڵگەلێکــی ســەوز وەک 
خواردنــە سروشــتیەکان، خاوێنکــەرەوەی بێ 
ــی ناومــاڵ و  ــەکان، کەلوپەل مــادە ژەهراوی
گڵۆپــی کــەم مەســرەف و شــتی لەوبابەتــە 
ــۆردی  ــڕن و ب ــازاڕەوە و دەک ــاو ب ــە ن دەخەن
وزەی خــۆر لەســەر ســەربانەکانیان دادەنێــن 

و کاری لــەم شــێوەیە.

هەمــوو  ئێمــە  زیاتــر،  دڵنیابوونــی  بــۆ 
خــۆراک و کەلوپەلــەکان و خانوەکانمــان 
ســەوزە  ژیانــە  شــێوە  ئــەم  لەگــەڵ 
ــەوز  ــی س ــەاڵم بەرهەمهێنان ــن. ب ڕێکدەخەی
بایەخــی  جێگــەی  بەڕاســتی  ناتوانێــت 
لەباتــی  گــەورەکان  کۆمپانیــا  ســەرەکی 
زۆرتــر،  گەشــەی  و  زیاتــر  قازانجــی 
پێکبێنێــت.  ژینگــەدا  لــە  گۆڕانێــك 
بابەتەکــە بــەم شــێوەیەیە: بــۆ نموونــە ئەگەر 
کۆمپانیــای فــۆرد بیهەوێــت ئۆتۆمبێلــی 
هایبریــدی بەرهــەم بهێنیــت و ســەربانەی 
خــۆر  وزەی  بــۆردی  بــە  کارخانەکانــی 
داپۆشــێت، چــی ڕوودەدات جگــە لــەوەی 
ــی گەرمکــەرەوەی  ــا ئپتۆمبێل ــە ملیۆنەه ب
زەوی نــوێ بەرهــەم هاتــووە؟ بــۆ ڕزگار 
بوونــی مــرۆڤ ئــەوەی کــە پێویســتە نــە 
بەڵکــە  ســەوز  و  هایبریــدی  ئۆتۆمبێلــی 
بەرهەمهێنانــی کەمتــری ئۆتۆمبێلــە. ئــای
ــام اکۆمپانیایفۆردبۆڕزگارکردنیمرۆڤایەتیئ
ادەیەخۆیلەناوبەرێت؟ئایابەڕاســتیگرنگەکە
کۆمپانیایئەپڵگەورەترینکیڵگەیوزەیخۆریلە
ناوچەیمۆنترێیکانتیبۆدابینکردنیوزەیکــۆم
پانیاکەیلەکالیفۆرنیاپێکهێناوەکاتێکهێشــتا
شبەمیلیاردەهامۆبایلیبێکەڵکیوەک٤،٥،٦
٧،وهاوشێوەکانیبەرهەمدەهێنێتودەفرۆشێت؟

ڕێــڕەوی بــێ کۆتایــی بەرهەمهێنانی کااڵ 
ــەکان و هیتــر..،  ئەلیکترۆنیــە کــەم تەمەن

دەبێتــە هــۆی بەکارهێنانــی بــێ ســنووری 
ســەرچاوە سرووشــتیەکان، لە کۆنگۆوە )بۆ 
دەرهێنانــی ناپێویســتی کانــی کێلتــان “بــۆ 
بەکارهێنــان لــە کااڵ ئەلکترۆنیەکانــدا“( 
بــۆ  لیتیــۆم  )دەرهێنانــی  بۆلیــوی  هەتــا 
پاتریــەکان( تــا کانســان )دەرهێنانــی نــەوت 
“شــێوەیەکی  فراکینــگ  شــێوەی  بــە 
مەبەســتی  بــە  سرووشــت  بــۆ  ڕووخێنــەر 
بــۆ  نەناســراو”  نەوتــی  دەرهێنانــی 
پاســتیکیەکان،  پارێــزەرە  بەرهەمهێنانــی 
و  وزە  بەرهەمهێنانــی  کەشــتی،  وزەی 
بەرهەمهێنانــی  لەکۆتاییــدا  وە  هیتــر..( 
هەمــوو  لــە  پیســکەرەکان  ژینگــە 
بــۆ مۆبایــل  ئێمــە  پێویســتی  شــوێنێک. 
کاتێــک بەردەوامــە کــە تەمەنیــان کــەم 
ــن. ئێســتا کۆمپانیــای  و یەکجارەکــی نەب
ئەپــڵ چــۆن دەتوانێــت لــە بــازاڕدا بمێنێتــەوە 
نەهێنێــت؟  بەرهــەم  وەهــا  کااڵی  کــە 
ئایــا بەڕاســتی گرنگــە کــە خواردنــەکان 
سرووشــتی  و  ئۆرگانیــک  شــەکری  بــە 
دارســتانەکانی  کاتێــک  بفرۆشــرێت 
بچــووک  ڕۆژێــک  هەمــوو  ئامــازۆن 
و بچووکتــر دەبێتــەوە بــۆ ئــەوەی جێگــە 
سرووشــتی  شــەکری  بەرهەمهێنانــی  بــۆ 
دەردێــک  بەڕاســتی  ئایــا  وە  بکرێتــەوە؟ 
هەزارەهــا  ئێمــە  کــە  دەبێــت  چارەســەر 
خۆراکــی سرووشــتی بەکاربهێنیــن کاتێک 
ــە پاکــەت و دەوری  ــە ل ــەو خۆراکان هــەر ئ
یاکجارەکــی پاســتیکیدا دەفرۆشــرێن کــە 
بــە ســەدەها ســاڵ لــە سرووشــتدا دەمێننــەوە؟ 

ســەوز بــوون بــە چ واتایەکــە؟

کردارانــەی  و  وتانــە  ئــەو  هەمــوو  دوای 
هێشــتاش  ســەوز،  ژیانــی  داهێنەرانــی 
جیاوازیــە ژینگەناســیەکانی ســەرمایەداری 
ــر  بەردەوامــە: دەســتکەوتنی قازانجــی زیات
ناخــەوە  لــە  ژینگــە  ڕزگاری  لەگــەڵ 
لــە دژایەتیدایــە، ئــەم دوانــە لــە الیەنــی 
یەکتــردا  لەگــەڵ  ناتوانــن  سیســتەمیەوە 
بــۆ  ئەگــەر  کــە  تەنانــەت  بگونجێــن 
ماوەیەکیــش لێــرە و لــوێ بتوانــن بەیەکــەوە 
بەڕێوەبەرانــی  و  خاوەنــان  ڕێکبکــەون. 
دەتوانــن  جێیــە  ئــەو  تــا  کۆمپانیــاکان 
بڕیارەکانیانــدا  لــە  سرووشــت  و  ژینگــە 
قازانجێکــی  کــە  بگــرن  لەبەرچــاو 
زەوی  ڕزگاری  بــەاڵم  هەبێــت.  بۆیــان 
بەدواداچوونــی  کــە  ئەوەیــە  خوازیــاری 
قازانــج بەشــێوەی سیســتماتیک بکەوێتــە 
شــوێن بۆچــوون و خاڵــە ژینگەناســیەکان 
شــتەیە  ئــەو  ئەمــە  وە  “ئێکۆلۆژیــک“، 
کــە ئــەوان ناتوانــن ئەنجامــی بــدەن. بــۆ 
ئێمــە  دەبێــت  مرۆڤایەتــی  ڕزگارکردنــی 
ــەوال،  ــێ ئەماوئ ــتەوخۆ و ب ــێوەی ڕاس بەش
بەکارهێنانی ســوتەمەنی فۆســیلی بخەینە 
خەڵوزیبــەرد  بەرهەمهێنانــی  ئــەوالوە، 
بەرهەمهێنانــی  بەخێرایــی  ڕاوەســتێنین، 
نــەوت و گاز کــەم بکەینــەوە و هــەر جــۆرە 
ســوتەمەنی  بــە  پشتبەســتوو  پیشــەیەکی 
تــا  بگــرە  ئۆتۆمبێلــەوە  لــە  فوســیلی 
فرۆکــە، لــە بیناســازیەوە بگــرە تــا پیشــەی 
توریســتی و ســەیران، ســنووردار بکەیــن. 
بەڕێوەبــەر  دەســتەیەکی  هیــچ  بــەاڵم 
دەســتکەوتەکانی  فیداکردنــی  ئامــادەی 
نییــە، کەوایــە تەنیــا ڕێگــە کــە دەمێنێتــەوە 
لــە ڕێ بەدەرکردنیــان و ڕاگرتنیانــە بــۆ 
ڕزگارکردنــی مرۆڤایەتــی. ســەرمایەداری 
فریودانــە.  و  نییــە  ڕێگەچــارە  ســەوز، 
بــۆ  ســەرمایەدارانە  ڕێگەچارەیەکــی 
یــا  نییــە.  بوونــی  ژینگــە  قەیرانــی 
ئێمــە  مرۆڤایەتــی،  یــان  ســەرمایەداری 
بکەیــن. ڕزگار  هەردووکیــان  ناتوانیــن 

هێزی چینی کرێکار

بەدەســتەوە  بــۆ  دەکەیــن  خەبــات  ئێمــە 
گردنــی دەســەاڵت لەالیــەن چینــی کرێــکار 
کۆمەلگایەکــی  بــۆ  بەردەوامیــی؛  و 
هــۆی  دەبێتــە  کــە  ودادپەروەرانــە؛  ئــازاد 
لــە  تواناییــەکان  و  بەهــرە  پــەروەردەی 
ڕێــگای چاککردنــەوە و ســاڕێژ کردنەوەی 
ئــەو برینانــەی کــە ســەرمایەداری لــە نێــوان 
مرۆڤــەکان و کۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی و 
سروشــتی ژینگەیــی زەوی )ئیکۆلــۆژی 

خوڵقاندویــە. زەوی( 

کێبڕکێیــە  سیســتمێکی  ســەرمایەداری 
لەسەر بناغەی شوێنکەوتنی بێ سنووری 
قازانــج کــە تێیــدا ئــەو کرێــکارەی هەمــوو 
ســامانە کۆمەاڵیەتیــەکان بەرهەمدەهێنێــت 
بەســەر  کۆنتڕۆڵێکــی  جــۆرە  هیــچ  و 
ئــەو  و  کردنــەوە  بــاڵو  و  بەرهەمهێنــان 
قازانجــەی کــە بەدەســتدەهێندرێت، نییــە. 
“بەهــەر  قازانجــەدا  شــوێن  کەوتنــە  لــەم 
پێداویســتی  دەکرێــت”  کــە  جۆرێــک 
و  ژینگــە  لــە  پارێــزگاری  و  کۆمــەڵ 
ئاخــری  ڕیــزی  لــە  ئەگــەر  سرووشــت 
پلــەی  دەکەونــە  نەبــن،  پێدانــدا  گرنگــی 
دووهەمــەوە. دەوڵەتــەکان بــۆ گرتنەبــەری 
بڕیــاری درووســت و بەجــێ  بــۆ پارێزگاری 
لەبــەر  خــواردووە،  لــە ژینگــە شکســتیان 
و  پاراســتن  بــە  پابەنــدن  ئــەوان  ئــەوەی 
پێشــکەوتنی ســرمایەداری. بــەو هۆیــەوە 
کــە هــەر دەوڵــەت و دەســەاڵتێک لەســەر 
حیســابی کرێــکاران و زەوی پارێــزگاری 
لــە ســەرمایەدارەکانی واڵتەکــەی دەکات، 
ناتوانێت یاســا و ڕێســایەک پەســەند بکات 
کــە ببێتــە هــۆی کەمکردنــەوەی قازانــج 
تەنانــەت  ئــەوان  بــازاڕی  فراوانبوونــی  و 
ــی کارەســاتێکی  ــە نزخــی خوڵقان ئەگــەر ب

تەواوبێــت. سرووشــتی  و  ژینگەیــی 

دەخرێنــە  کرێکارانیــش  هەمانکاتــدا،  لــە 
هەلومەرجێکــی نــاوازەوە کــە بەشــێوەیەکی 
ڕێکخــراو بتوانــن بــە کۆمەڵ کار بکەن بۆ 
مەبەســتی بەدەســتهێنان و کەڵەکەبوونــی 
ــگا  ــەی کۆمەڵ ــکاران، زۆرین ــج. کرێ قازان
پێکدەهێنــن و لــەم ڕووەشــەوە لەبــەر ئــەوەی 
ــان بفرۆشــن  ــا هێــزی کاری خۆی ناچــارن ت
بــۆ زینــدوو مانــەوە لــە ژیــان، پێگەیــان ئــەو 
تواناییــە کۆمەاڵیتیەیــان لــە بەرهەمهێنانــدا 
ــۆ گوشــار خستنەســەر و  پــێ دەبەخشــێت ب
لەپــێ خســتنی ئــەو سیســتمە لەڕێــگای 
دەربڕینــەوە.  ناڕەزایەتــی  و  مانگرتــن 
لەالیــەن  دەتوانێــت  بەتایبــەت  بابەتــە  ئــەم 
کرێکارانــی کەرتــی گواســتنەوە و ووزەوە 
ئــەو  کــە  ئــەوەی  لەبــەر  بێــت،  ڕاســت 
هێــزی  لــە  کەڵــک  دەتوانــن  کرێکارانــە 
وەچۆکدادانــی  بــۆ  وەربگــرن  خۆیــان 
بــە  فۆســیلی.  ســووتەمەنی  پیشەســازی 
پەیوەســت بــوون و یەکڕیــز کردنــی بەشــە 
سیســتمەکە  هەمــوو  تــر  ســەرەکیەکانی 
ئــەم  کرێــکاران  دەبێــت.  تووشــی گرفــت 
توانایــی و هێــزە نــەوەک بــە تەنیــا بەڵکــوو 
ــەن گفتوگــۆ و  بەشــێوەی کۆمــەڵ و لەالی
بڕیاردانــی دیموکڕاتیکــەوە دەخەنــە گــەڕ. 
بەکۆمــەڵ،  رێخراوبوونــی  و  کــردەوە  بــە 
کرێــکاران دەتوانــن ســرمایەداری تووشــی 
سیســتمێکی  و  بکــەن  گــەور  گرفتــی 
ــووری  ــوێ بخوڵقێنــن لەســەر بنەمــای ئاب ن
تێیــدا  بەرهەمهێنــان  کــە  کۆمەاڵیەتــی 
لەباتــی قازانــج کــردن، لەســەر بناغــەی 
و  مــرۆڤ  پێداویســتیەکانی  و  خواســت 

سرووشــتە.

بە مەبەستی پێڕاگەیشتن و چارسەرکردنی 
قەیرانــی ژینگەیــی، کرێــکاران پێویســتیان 
بــە خوڵقاندنــی سیســتمێکی نــوێ دەبێــت 
و  ســامانەکان  دابەشــکردنەوەی  بــۆ 
ئابــووری  ســەرلەنوێی  داڕشــتنەوەی 
بەشــێوەیەک کــە خواســت و داخوازیەکانــی 
هەمــوو  پێــش  بخاتــە  زەوی  و  مــرۆڤ 
جــۆرە قازانــج و مەبەســتێکی تــر. قەبــارە 
و بەرفراوانــی ئــەم ئەرکــە بــەم شــێوەیەیە 
کــە کرێــکاران دەبێــت بــە کۆمەاڵیەتــی 
کردنــەوەی کەرتــی ووزە و فراوانکردنــی 
گەشــەی  دەبنــەوە،  نــوێ  وزانــەی  ئــەو 
پیشــەی گواســتنەوە و هاتوچۆی گشــتی، 
پان داڕشتن بۆ بەرهەمهێنان و کشتوکاڵ 
بەســەرنجدان بــە خاڵــە ژینگەپارێزیــەکان، 
لــە  کارکــردن  کاتــی  کردنــەوەی  کــەم 
حەوتــەدا بەبــێ کەمکردنــەوەی حەقدەســت، 
هێــزی  نیزامــی  بودجــەی  بڕینــەوەی 
ســەربازی و شــتی لــەم بابەتــەوە خۆیــان 

خەریــک بکــەن.

ئێمــە  ئەرکانــە  ئــەم  بەدیهێنانــی  بــۆ 
کۆمەڵگایەکــی  بــە  پێویســتمان 
یەکســانیخواز و بــە شــێوەیەکی ڕاســتەقینە 
هەمــوو  بتوانێــت  وە  دیمۆکراتیکــە، 
پێداویســتیە ســەرەکیەکانی کۆمەڵــگا بــۆ 
هەمــووان دابیــن بــکات. ڕوونــە کــە ئــەم 
ڕیگەیــە لەگــەڵ سیســتمی ســەرمایەداری 
و  چــەوت  و  ناعەقاڵنــی  و  قازانخــواز 
لەبەرئەمەیــە  یەکناگرێتــەوە.  نادرووســتدا 
گۆڕانێکــی  بــە  پێویســتمان  کــە 
سیســتەمی  کــە  شۆڕشــگێڕانەیە 
“ئیکۆسۆســیالیزم”  نــوێ  کۆمەاڵیەتــی 
لەڕێــگای  تەنیــا  ئەمــەش  بخوڵقێنێــت، 
چینــی  کۆمەاڵیەتــی  خەباتــی  و  هێــز 
کرێــکار لــە دژی ســەرمایەداری بەدەســت 

دەهێندرێــت.

فێمێنیزم

لــە دڵــی ڕوانگەیەکــی ئێکۆسسیالیســتیدا 
دەبــێ فیمینیزمێکــی قــوڵ و پتــەو هەبێــت. 
ژنانــە  ڕێبەرایەتــی  واتــای  بــە  ئەمــە 
بەتایبــەت لەســەر بابەتگەلێکــی تایبــەت 
کاریگەریــەوە.  ژێــر  دەخاتــە  ژنــان  کــە 

لێــرەدا دوو بابەتــی ســەرەکی هەیــە؛

دەسااڵتدارێتی خۆراک
بــە نوێنەرایەتــی لــە نزیک بە ٢٠٠ میلیۆن 
خەڵکــی الدێــکان و جوتیــاران، لــە باکــور و 
 via( باشــور، بزووتنــەوەی ڤیــا کامپێســینا
Campesina( “بزووتنــەوەی جیهانی 
جوتیــاران، خەڵکــی ناوچەیــی و  خۆجێیــی 
و جوتیارانــی بــێ زەوی کــە خەباتــدەکات 
پاراســتنی  و  خۆراکــی  دادپــەروەری  بــۆ 
زەوی و کشــتوکاڵی ناوچەیــی لەبەرانبــەر 
کشــتوکاڵ  زەبەالحەکانــی  کۆمپانیــا 
کاریگــەری  و  پێگــە  پیشەســازیدا”  و 
بەرانبــەر  دەربڕیــن  ناڕەزایەتــی  لــە  ژنــان 
کۆمانیاکانــی کشــتوکاڵ و پیشەســازی 
ژنــان  بەشــداری  دەناســێ.  ڕەســمەت  بــە 
ژینگــە  لەناوبردنــی  و  نایەکســانی  دژی 
و سرووشــت زۆر پێویســتە. ئــەم بزوتنــەوە 
خۆڕســکە کۆمەاڵیەتیــە لــە ســاڵی ١٩٩٦ 
بــە بەشــداری ١٦٤ ڕێکخــراو لــە ٧٩واڵتــی 
هەندێــک  بەســەر  پێکهــات.  جیهانــەوە 
ڤیــا  ڕێکخــراوی  بۆچوونەکانــی  لــە 

کامپێســینا لــە خــورەوەدا دەچینــەوە:

لــە  دەگێــڕن  گرنــگ  ڕۆڵێکــی  ژنــان 
ڕێکخــراوی  کاری  و  بەڕێوەبەرایەتــی 
ڤیــا کامپێســینادا. بەپێــی ئامــاری فائــۆ، 
ژنــان لەســەدا ٧٠ی خــۆراک لــە جیهانــدا 
نیزامــی  لەالیــەن  بــەاڵم  بەرهەمدەهێنــن، 
پیاوســاالری و نێۆلیبڕالیســتیی خراونەتــە 
ــەر چەوســاندنەوە و  ــە ب ــزەوە و دەخرێن پەراوێ
زوڵــم و زۆرەوە. ئــەم بزوتنەوەیــە بەرگــری 
لــە هەمــوو مافێکــی ژنــان و یەکســانی 
ڕەگــەزی لــە هەمــوو بــوار و قۆناغــەکان 

دەکات، وە خەباتــدەکات لــە دژی هەرجــۆرە 
ژنــان. و چەوســاندنەوەیەکی  هــەاڵواردن 

کامپێســینا  ڤیــا   ٢٠٠٨ ســاڵی  لــە 
شۆڕشــێکی بــەردەوام و جیهانــی ڕێکخســت 
ــە توندوتیــژی دژی  ــان ب ــی هێن ــۆ کۆتای ب
لــە رێــگای مەحکومکردنــی ئــەو  ژنــان 
توندوتیژیــە پێهاتەییانــەی کــە ژنــان هەموو 
ڕۆژێــک لەگەڵیــدا بــەرەوڕوو دەبنــەوە، ئــەو 
ڕێکخــراو  بەشــێوەی  کــە  توندەتیژیانــەی 
بۆتــە  کــە  کپکــردووە  ژنانــی  دەنگــی 
هــۆی ئــەوەی لــە کۆمەڵــگای پیاومەزنــی 
ــە  ــە توندوتیژی ــۆرە ل ــەو ج ســەرمایەداریدا ئ
ببێتــە شــتێکی ئاســایی و نەیەتــە بەرچــاو.
توندوتیــژی دژی ژنــان لــە کۆمەڵــگای 
بوونــی  هــەر  سەرمایەداریشــدا  پێــش 
ســەرهەڵدانی  دوای  لــە  بــەاڵم  هەبــووە 
توندوتیژیانــە  ئــەم  کــە  ســەرمایەداریەوە 
لەهەمــوو بوارەکانــی “سیاســی، ئابــووری، 
پــەرەی  خۆیــدا  فەلســەفی”  و  فیزیکــی 
توندوتیــژی  ئەمڕۆکــە،  ســەندووە. 
ــی  ــە هەمــوو چینەکان ــدا ل ــەر ژنان لەبەرانب
گەرایشــە  و  بنەچــەکان  کۆمەاڵیتــی، 
و  ببینیــن  دەتوانیــن  سێکســیەکاندا 
ژنانــی  هــەردوو  لەســەر  کاریگــەری 

هەبــووە. شــاریش  ژنانــی  و  الدێــکان 

کۆنتڕۆڵ کردنی کۆمەڵ و مافی ژنان
بزوتنــەوە  و  ڕێکخــراو  لــەو  زۆرێــک 
لەســەر  کــە  ژینگەپارێزانــە 
دانیشــتوانی  ڕێــژەی  کێشمەکێشــەکانی 
گــۆی زەوی کــە زیــاد لــەڕادەی پێویســتە، 
لــەو  ڕزگاربــون  بــۆ  ئاکامــدا  لــە  وە 
ڕێگەچارەیــەک  بــەدوای  هەلومەرجــە 
منداڵبــوون  توانــای  کەمکردنــەوەی  بــۆ 
بــوون.  ســەرکەوتوو  دەگەڕێــن،  لەژنانــدا 
لــەو ڕوانگەیــەوە کــە ڕێــژەی منداڵبــوون 
زیاتــر  هــەژاردا  لەژنانــی  بەگشــتی 
کەمکردنــەوەی  کەوایــە  دەبیندرێــت، 
توانــای منداڵبــوون جەســتەی ئــەو ژنانــە 
توانــای  کەمتریــن  کــە  ئامانــج  دەکاتــە 
ئامرازەکانــی  بــە  دەستپێڕاگەیشــتنیان 
هەیــە.  منداڵبــوون  تەندرووســتی 
ــە ڕەت  ــەم بۆچوون ئێکۆسۆسیالیســتەکان ئ
کێشــەکە  ئــەوان  بــڕوای  بــە  دەکەنــەوە. 
نییــە،  دانیشــتوان  ڕێــژەی  زۆربوونــی 
بەڵکــوو نایەکســانیە، هەروەهــا ڕێگەچــارە 
توانــای  کەمکردنــەوەی  نەوەکــوو 
ڕاکێشــانی  بەڵکــوو  ژنــان  منداڵبوونــی 
ــات لەپێنــاو یەکســانی  ــۆ خەب ســەرنجیانە ب
و عەداڵەتــی منداڵبــوون  و زاوزێ. ژنــان 
و  شــیاو  خۆبەڕێوەبــەری  ڕاهێنانــی  بــۆ 
پێویســتی هــەر مرۆڤێــک پێویســتیان بــە 
ئاســاییش وپارێــزگاری هەیــە. ئــەم ئاســایش  
پارێزگاریــە بریتییــە لــە مــاڵ و خانــووی 
و  کار  خوێنــدن،  دەرفەتــی  گونجــاو، 
ئیشــی شــیاو و بــە واتایەکــی تــر گرنــگ، 
و  خێزانــی  توندوتیــژی  لــە  ڕزگاربــون 
ــەو یاســا و ڕێســایانەی  ــەوو ئ ناومــاڵ و ه
منداڵبــوون  بــە  ســەبارەت  بڕیــاردان  کــە 
ســنووردار  ژیانیانــدا  قۆناغەکانــی  لــە 
دەکاتەوە، پێداویســتیە تەندروســتی بەقازانج 
ــۆ زانیــاری  ــە منــدااڵن. )ب و ئاگالێبــوون ل
زیاتر لەســەر ئەم بابەتە دەکرێت ســەرنجتان 
 Sustaining  “ کتێبــی  بــۆالی 
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ڕابکێشــم. دیچیــرۆ 

دونیایەکی تر مومکینە

ئێکۆلــۆژی  خــاوەن  کۆمەڵگایەکــی 
کۆمەڵگایەکــە  بــەردەوام،  و  سەربەســت 
کــە لــە بناغــەوە لەگــەڵ ئــەو کۆمەڵــگا 
دەســەاڵتی  ژێــر  تاکگەرایــەی 
ســەرمایەداری کــە ئێمــە هەنوکــە تێیــدا 
کۆمەڵگایــەک  وەهــا  جیــاوازە.  دەژیــن 
ــە: ــەی خوارەوەی ــەم تایبەتمەندیان ــی ئ خاوەن

بناغــەی  لەســەر  بەرهەمهێنــان 
لەباتــی  مرۆڤــە؛  پێداویســتیەکانی 
قازانــج،  خوڵقانــی  بــۆ  بەرهەمهێنــان 
یاســای دەســەاڵتدار بەســەر ئابووریــدا دەبــێ 
لەگــەڵ  بێــت  هاوتەریــب  و  هاوئامانــج 
ــەو  ــا ئ پێداویســتیەکانی مــرۆڤ و هەروەه
ژینگــە و ئێکۆسیســتەمەی کــە ئێمــەی 
مــرۆڤ پێویســتمان پێیەتــی. ئەمــە ئــەو 
بەرهەمهێنــان  کــە  پێدەبەخشــێ  هەلەمــان 
هــۆی  دەبێتــە  کــە  بێــت  بەشــێوەیەک 
قازانجــی  نــەوەک  زیاتــر  بەردەوامــی 
زۆرتــر، وە ئــەوەش دەبێتــە هــۆی ســڕینەوەی 
ئــەو بااڵنــە لــە ئابــووری وەکــوو ڕیــکام 
پەیداکردنــی  پــارە  بــەکاری  تەنیــا  کــە 

دێــن. زیاتــر 
بەڕێوەبــران  ؛  هەمــوان  بــۆ  و  گشــتیی 
لــە  زۆرێــک  بــە  دەستپێڕاگەیشــتن  و 
گواســتنەوەی  وەکــوو  پێداویســتیەکانی 
گشــتی، پارک و شــوێنە گەشــتیاریەکان، 
و  باشــتر  کوالیتــی  بــە  خوێنــدن 
تەندرووســتی، بــۆ هەمــووان دەبــن. ئەمــە 
هــەم پاشــەڕۆکان و زیادەڕەویــەکان کــەم 
ــەوە و هەمیــش دەبێتــە هــۆی دەســت  دەکات
و  کااڵ  بــەو  هەمــووان  پێڕاگەیشــتنی 
کۆمەاڵیەتیانــە. و  گشــتی  بەرهەمــە 

پێویســتیمان  ئێمــە  داڕێــژراوە؛  بــۆ  پــان 
بــە ئابووریەکــی پــان بــۆ داڕێــژراوە بــۆ 
تەرخانکردنــی ســەرچاوەکان بــە باشــترین 
هەســارەکەمان  و  مــرۆڤ  بــۆ  شــێوە 
شــارەکان  پەراوێــزەکان،  لەباتــی  تــا 
ئــاوەدان بکەینــەوە و لەجیاتــی کارگــە و 
کارنەکانــی خەڵوزیبــەرد، کارگــەی ووزە 
خــۆر  و  بــا  وەکــوو  ســەرچاوەکانی  لــە 

. ڵقێنیــن بخو
بــۆ  دیموکراســی  دیموکراتیــک: 
ســەرکەوتنی هــەر پــان و بەرنامەیــەک 
و  کرێــکاران  کــە  ئەوکاتــەی  پێویســتە. 
بــە  ســەبارەت  بڕیــاردان  بــۆ  کۆمەڵــگا 
بــن  هێــز  خاوەنــی  بەرهەمهێنــان  بازنــەی 
ڕێگەچارەگەلێکــی  کــە  دەبێــت  توانایــان 
داهێنەرانــەی ژینگەدۆســت بــۆ تێرکردنــی 

بخوڵقێنێــت. مرۆڤانەییــەکان  خواســتە 
ــە  ــەی کــە ئێم ــر؛ ئەوکات ــدی زیات ڕەزامەن
بەرهەمهێنــان تەنیــا بــۆ لەناوبردنی خواســتە 
گــەڕ،  دەخەینــە  مــرۆڤ  پێویســتەکانی 
دەتوانیــن بــە کەمکردنــەوەی کاتژمێــری 
مرۆڤــەکان  ســەعاتکار،  و  کارکــردن 
لــە  وەرگرتــن  چێــژ  بــۆ  بکەیــن  ئازادتــر 
ژیانێکــی ئاســوودە و گەشــانەوەی توانایــی 

هونەرەکانیــان. و 
وەهــا  کــە  باوەڕەدایــن  لــەو  ئێمــە 
کۆمەڵــگای  واتــە  کۆمەڵگایــەک، 
باشــتر  جێگەیەکــی  ئێکۆسوسیالیســتی، 
دەبێــت بــۆ ژیــان. بیــر بکەنــەوە کــە چەنــدە 
لــە ســترێس و دڵەڕاوکێــکان کــەم دەبوونــەوە 
ئەگــەر مــرۆڤ دەســتی ڕاگەیشــتبا بــە 
هەمــوو خزمەتگوازیەکانــی تەندرووســتی و 
فێــرکاری. ئەگەرچــی ئــەو کۆمەڵگایــە 
لەگــەڵ ئــەم کۆمەڵــگا ســەرمایەداریەی 
ئێســتا یەکناگرێتــەوە، بــەاڵم لەبەرئــەوەی 
زۆرینــەی  قازانجــی  و  خواســت  لەگــەڵ 
و  خەبــات  بــە  دێتــەوە،  کۆمەڵــگادا 
دیموکراتیکــە  بزووتنــەوە  تێکۆشــانی 
سۆسیالیســتە کۆمەاڵیەتیــەکان لەبەرانبــەر 
ســەرمایەداریدا، توانــای گۆڕینمــان دەبێــت.

***

مردنی 4٠ هه زار كه س له  ساڵدا،
 به  هۆی پیسبوونی هه وا له  ئێران

بۆهه مــوو  بارودۆخــه   ئــه م 
مه ترســیدار  ته مه نــه كان 
ڕاگه یه نــدراوه . دوابــه دوای تووندتــر 
بوونــه وه ی ڕاده ی پیســبوونی هــه وا 
ــاران كه وتــه  بارودۆخــی  و ئه وه یكــه  ت
“بنه وشــه وه ” نه خۆشــخانه  و ناوه نــده  
كه وتنــه   پێته خــت،  ده رمانییه كانــی 

باشــیه وه . ئامــاده   حاڵه تــی 

ناوه نــدی  به رپرســی  حه ســه نلوو 
هــه وای  پیســبوونی  لێكۆڵینــه وه ی 
ســتانداردی  بــه   ســه باره ت  تــاران 
ئێــران،  لــه   هــه وا  كه یفییه تــی 
ده یــه ی  یــه ك  له مــاوه ی  وتــی: 
ڕابــردوودا ئێــران ته نیــا واڵتێــك بــووه  
ســتانداردی  ڕاده ی  نه ته نیــا  كــه  
كــه م  هــه وای  كه یفییه تــی  میللــی 
نه كردۆتــه وه ، به ڵكــوو به هــۆی ده ســت 
كه یفییه تــی  بــه   پێڕانه گه یشــتن 
هــه وای گونجــاو، ته نانــه ت ڕاده ی 
كردۆتــه وه .  به رزتــر  ســتانداردی، 
ئه مــه  لــه  حاڵێكدایــه  كــه  ئیبڕاهیمــی 
پوشــپه ڕ،  ٢١ی  ڕۆژی  ڕه ئیســی 
لــه  دانیشــتنی وه زیرانــی ژینگــه ی 
ڕۆژئــاوای  ناوچــه ی  واڵته كانــی 
ئاماده یــه   ئێــران  وتبــووی،  ئاســیا 
ئه زمــوون و زانســته كانی خــۆی لــه  
پیســبوونی  كه مكردنــه وه ی  بابــه ت 
واڵته كانــی  ئیختیــار  لــه   هــه وا، 

دابنــێ. جیهانــدا 

حكوومه تییــه كان  ئامــاره   پێــی  بــه  
پیســبوونی  هــۆی  بــه   ئێــران  لــه  
كــه س، گیــان  هــه وا ڕۆژانــه  ١١٠ 
لــه  ده ســتده ده ن كــه ، بێگومــان ئامــاره  
ئه مــه   له وه یــه .  پتــر  ڕاســته قینه كان 
واتــای مه ردنــی ٤٠ هــه زار كــه س 
لــه  ســاڵدا بــه  هــۆی ناالیقبــوون و 
حكوومه تــی  به رپرســیارنه بوونی 
ئیســامی لــه  ئاســت گیــان و ژیانــی 
خه ڵــك و هه روه هــا بڕیــاره  كاره ســاتبار 
به رپرســانی  نازانســتییه كانی  و 

ژینگه یییــه . و  ده وڵه تیــی 

گشــتی،  شــێوه یه كی  بــه  
مــه رگ  ڕێــژه ی  مامناوه نــدی 
وێنایه كــی  ئێــران،  لــه   میــر  و 
ئێــران  لــه   له وه یكــه   كاره ســاتبار 
مــردن  نیشــانده دات.  ده گوزه رێــت 
ــه وا، به هــۆی  ــۆی پیســبوونی ه به ه
به هــۆی  هاتووچــۆ،  ڕووداوی 
كــه   سرووشــتییانه ی  ڕووداوه   ئــه و 
بگیردرێــت،  پــێ  پێشــیان  ده كرێــت 
مردنــی منــدااڵن به هــۆی گرفتــی 
خــۆراك و ده رمــان، مــردن به هــۆی 
كرۆنــا و به هــۆی بــه كار نه هێنانــی 
دووپــات  و  واكسیناســیۆن  خێــرای 
و  مــردن  ڕۆژه ی  هــه ر  بوونــه وه ی 
مرۆڤــه كان،  له ده ســتدانی  گیــان 
به جۆرێــك ئاســایی بۆتــه وه  كــه  وه ك 
بڵێــی ڕووداوێكــی بچووكــن و خه ڵــك 

بوونه وه كه یــان  دووپــات  له گــه ڵ 
ڕاهاتــوون.

بابه تێكــی  هــه وا  پیســبوونی 
ڕه چاوكردنــی  بــه   و  جیهانییــه  
سیاســه تی درووســت و زانســتیی و 
ســه رمایه گوزاری  بــه   ژینگه یــی، 
خاوێــن،  وزه ی  بــواری  لــه   كــردن 
و  ئه مــن  تــۆڕی  پێكهێنانــی  بــه  
گشــتی،  گواســتنه وه ی  هه رزانــی 
دامــه زراوه   ئاســانگرتنی  و  هانــدان 
دانشــگاییه كان،  و  جه مــاوه ری 
بــه كار هێنانــی كارناســانی خــاون ڕا 
بــواره  جیاوازه كانــی  لــه   پســپۆڕ،  و 
ژینگــه ی ته ندرووســت و ڕاهێنانــی 
خه ڵــك و به كارهێنانــی ڕاگه یه نــه ره  
بــه   بــه ر  ده كرێــت  گشــتییه كان، 
پیســبوونی هــه وا بگیردرێــت و كێشــه  
گرتــوو  ســه رچاوه   گرفته كانــی  و 
لــه  پیســبوونی هــه وا تــا ڕاده یه كــی 

بكرێتــه وه . كــه م  به رچــاو 

ــد  ــورت مــاوه ، مامناوه ن ــی ك ــه  پان ب
به شــداری  هه روه هــا  درێژمــاوه ،  و 
پیشــه ییی  بــه   خه ڵــك  چاالكانــه ی 
كردنــه وه ی  بــه ڕۆژ  و  كــردن 
تكنۆلۆژیــا لــه  بواره كانــی پیشــه یی، 
درووســتكردنی  وكاڵ،  كشــت 
ــر و پێشــگرتن  فــه زای ســه وزی زیات
دارســتانه كان،  له ناوچوونــی  بــه  
بــۆ  گونجــاو  بــواری  ڕه خســاندنی 
ژینگــه ،  الیه نگــری  گرووپه كانــی 
ــی و  ــاوكاری ناوچه ی ــه  ه ــا ب هه روه ه
ــت پیســبوونی هــه وا  ــی، ده كرێ جیهان
ــه وه .  ــه م بكرێت ــه  ڕاده یه كــی زۆر، ك ب
كارێكــی كــه  كۆمــاری ئیســامی 
خرابتریــن نموونــه ی له نــاو ده وڵه تــه  
لــه   جیهانــدا،  ســه رمایه داره كانی 
هه مــوو  لــه   و  نیشــانداوه   خــۆی 
شــێوه یه كی  بــه   بوارانــه دا  ئــه م 
بــه   وێرانگــه ر،  و  دووژمنكارانــه  
پێچه وانــه ی ئه وانــه  كاری كــردووه .

لــه  ئێــران سیاســه ت و كرده وه كانــی 
بــه رده وام  ئیســامی  كۆمــاری 
پیســبوونی  و  وێرانبــوون  هــۆكاری 
ژینگــه  بــووه . ڕژیــم بــه  ڕێگــه  پێــدان 
نــاو  بڕژێنــه   پاشــه ڕۆكان  به وه یكــه  
قامیشــه اڵن  و  ده ریاچــه   و  ڕووبــار 
زیانێكــی  و  زه ره ر  زۆنــگاوه كان،  و 
ژینگــه   بــه   قه ره بوونه هاتــووی،  لــه  
وردنه بوونــه وه   بــه   گه یانــدووه . 
و  به ڕێوه بردنــی  داڕشــتن  لــه  
ئابــووری،  ســاڵه ی   ٥ گه اڵلــه ی 
به نــداوی  كردنــی  درووســت  بــه  
ڕێــڕه وی  گۆڕینــی  ناكارناســانه ، 
و  زه ویــی  له ناوبردنــی  و  ئــاوه كان 
بــه   گــه وره ی  زیانێكــی  زاره كان، 
كــه   گه یانــدووه ،  ئێــران  ژینگــه ی 
لــه   لێكه وته كانــی،  و  ده ره نجــام 
هــه وا،  له ڕاده بــه ده ری  پیســبوونی 

دارســتانه كان،  ئاگرتێبه ربوونــی 
درووســت بوونــی الفــاو، وشــكبوونی 
زۆنــگاوه كان  و  ده ریاچــه   و  ڕووبــار 
زه وی  ڕۆچوونــی  هه روه هــا  و 
ســااڵنه ی  كه ڵكه وتنــی  لــه   و 
زه وییــه   لــه   هێكتــار  هــه زاران 
خــۆی  كشــتوكاڵییه كاندا،  پڕپیتــه  

نیشــانده دات.

و  گیــان  كــه   ئه وه یــه   واقعییــه ت 
ڕژیمــی  بــۆ  خه ڵــك  ته ندروســتی 
هیــچ  ئیســامی  كۆمــاری 
بایه خێكــی نییــه . ئــه م بــێ موباالتــی 
و نابرپرســیارێتییه ی ده ســه اڵتدارانی 
لــه   به تایبــه ت  ئیســامی،  ڕژیمــی 
كاره ســاته   له گــه ڵ  هه ڵســووكه وت 
به رچــاوه .  زۆر  ژینگه ییــه كان، 
و  زه ره ر  گه یاندنــی  به رپرســیارێتی 
زیانێكــی ئــاوا قــورس بــه  خه ڵــك، لــه  
ئه ســتۆی ده ســه اڵتێكه  كــه  تیایــدا، 
گه نده ڵــی، دزی و به رتیــل وه رگرتــن 
ڕژیمــدا  ئاســته كانی  هه مــوو  لــه  
جێگیربــووه . ئه گــه ر ته نیــا به شــێك 
كــه   دۆالرانــه ی  ملیــارد  بــه   لــه و 
ــڕۆژه  مووشــه كی  ســااڵنه  خه رجــی پ
هێــزه   به هێزكردنــی  ئه تۆمیــه كان،  و 
ده ســتێوه ردانه   ســه ركووتگه ره كان، 
ده ره وه ی  لــه   ناوچه ییه كانــی 
و  ناوه نــد  خه رجــی  ســنووره كان، 
ــده ری  ــی په ره پێ دامــه زراوه  ئاینییه كان
خۆرافــات و دواكه وتوویــی ده كرێــت، 
ــه  له ناوچوونــی  خه رجــی پێشــگرتن ب
دارســتانه كان و پیســبوونی هــه وای 
شــایه تی  ده كــرا،  هیتــر  و  شــاره كان 
هــه زار   ٤٠ مه رگــی  كاره ســاتی 
هــۆی  بــه   له ســاڵدا،  مــرۆڤ 

نه بوویــن. هــه واوه   پیســبوونی 

ده ســتدرێژییه كانی  بــه   پێشــگرتن 
ســه رمایه   خاوه نانــی  و  ڕژیــم 
ته ندرووســتی  و  ژینگــه   بۆســه ر 
و  ئێــران  لــه   چ   ، مرۆڤــه كان 
لــه   واڵته كانیتــر،  باقــی  لــه   چ 
بزووتنــه وه   به هێزتربوونــی  گــره وی 
ژینگه ییــه كان،  كۆمه اڵیه تییــه  
لــه  هه مــوو شــوێنك دایــه . مافــی 
هــه ر مرۆڤێكــی ســه ر ئــه م گــۆی 
ــه  هــه وای ته ندرووســت  ــه  كــه  ل زه ویی
خۆارده مه نــی  و  خاوێــن  ئاویــی  و 
بــۆ  بێــت.  به هره مه نــد  پێویســت 
ده ســته به ركردنی ئــه م مافــه  پێویســته  
بــه   دژ  ڕێكخــراو ،  شــێوه یه كی  بــه  
تاوانبارانــی له نــاو بردنــی ژینگــه ، 

بكرێــت. خه بــات 

***
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بــاوكان،  و  دایــكان  لــه   كــه س  هــه زاران 
خوشــكان  هاوســه ران،  جگه رگۆشــه كان، 
خوازیــاری  دادخــواز،  برایانــی  و 
و  دادوه ری  به رپرســانی  واڵمدانــه وه ی 
ئیســامین،  حكوومه تــی  ئه منییه تــی 
بــه و پرســیاره ی كــه ، ئازیزه كانیــان بۆچــی 
كــوژراون، لــه  كــوێ بــه  خــاك ســپێردراون، 
هه روه هــا خوازیــاری موحاكمــه  و ســزادانی 
كــه   بــوون  كه ســانه ش  ئــه و  و  بكــه ران 
ده ركــرد. جینایه ته یــان  ئــه و  فه رمانــی 

لــه  چــل و ســێ ســاڵ له وه پێشــه وه  كــه   
ئێعــدام  بــه   ئیســامی  حكوومه تــی 
هه تــا  ســه ركار،  هاتــه   جینایــه ت  و 
لــه   كــه س  هــه زار  ده یــان  ئه مــڕۆ  بــه  
لــه   هــه ر  ڕژیــم،  سیاســی  نه یارانــی 
ــه ی كــه   كه ســانی ئاســاییه وه  بگــره ، ئه وان
موســڵمانن و شــیعه ی جــێ مه به ســتی 
نه بــوون،  ئیســامی  ده ســه اڵتدارانی 
تــا سیســتان و  لــه  خه ڵكــی كوردســتان 
به لووچێســتان، خه ڵكــی خوزســتان هه تــا 
ــی  ــزه  چــه پ و ئازادیخــوازه كان، به های هێ
و بیرجیــاوازه كان، ته نانــه ت موســافره كانی 
فرۆكــه  ئۆكراینیه كــه ی كــه  بــه  فه رمانــی 
لــه   نیزامــی  به رپرســانی  ڕاســته وخۆی 
ــان  ــه  مووشــك گیانی ــاران و ب ــمانی ت ئاس
باوكانــی  و  دایــكان  و  ده ســتداوه   لــه  
دادخــواز، به شــوێن موحاكمــه  و ســزادانی 
خۆیانــه وه ن.  ئازیزانــی  بكووژانــی 
ــه  ده گمــه ن  ــه و ب حكوومه تــی ئیســامی ل
نیزامانــه ی ئێســتای جیهانــی ســه رده مه  
ده كات،  جینایــه ت  نه ته نیــا  كــه،  
به ڵكــوو دایــكان و باوكانــی دادخوازیــش 
ده كات،  زیندانــی  و  ده ستبه ســه ر 
ئه شــكه نجه یان ده كات و بــه  په ره پێدانــی 
بنه ماڵــه ی  له نــاو  وه حشــه ت  و  تیــرۆر 
به ربــه   هه وڵــده دات،  گیانبه ختكردوانــدا، 
و  بنه ماڵــه كان  ئه ندامانــی  دادخــوازی  
ــه   ــانییه كانیان، ل ــه  ڕه وا و ئینس دادخوازیی
گه یاندنــی  به ســزا  و  موحاكمــه   پێنــاو 
قاتاڵنــی ئه شــكه نجه گه ر و جووخه كانــی 
ئــه و جینایه تانــه   بڕیارده رانــی  و  ئێعــدام 

بگرێــت.

ئێعدامه كانــی  دادخــوازی  دایكانــی 
پێشــمه رگه  و  دایكــی   ،٦٠ ده یــه ی 
زیندانییه  له ســێداره  دراوه كانی كوردســتان، 
و  قاڕنــێ  عامــی  قه ڵــی  دایكانــی 
تیرۆركراوه كانــی  دایكــی  قه اڵتــان، 
ده ســتی ڕژیــم لــه  كوردســتانی عێــراق، 
جیهــان،  واڵته كانیتــری  و  توركییــه   لــه  
ــوازی  ــی دادخ ــاوه ران، دایكان ــی خ دایكان
ئابــان و دایكانــی دادخــوازی چــوار ده یــه  
جــورم و جینایه تــی ئیســامی، نه ته نیــا 
ــه وه  و  ــاری واڵمدان ــه  خوازی مافــی خۆیان
ئازیزه كانیــان  مه رگــی  ڕوونكردنــه وه ی 
و  سروشــتی  مافــی  به ڵكــوو  بــن، 
كــه ،  ئه وانــه   ســه ره تایی  و  ئینســانی 
به بــێ بــه ره وڕوو بوونــه وه  له گــه ڵ تیــرۆر و 
ترســاندن و تۆقانــدن، خوازیــاری موحاكمه  
بڕیارده رانــی  و  بكــه ران  ســزادانی  و 
كۆمــاری  ڕژیمــی  جینایه تانــه ی،  ئــه و 

بــن. ئیســامی 

شــێوه یه كی  بــه   ئیســامی  كۆمــاری 
ئــازار  بنه ماڵــه   دژی  لــه   سیســتماتیك 
گیانبه ختكردوانــی  چێشــتووه كانی 
ئه ندامانــی  ده كات.  كار  سیاســی، 
ــه ی گیانبه ختكــردوان ده ستبه ســه ر  بنه ماڵ
ئه شــكه نجه   هه ڕه شــه ی  و  ده كات 
كردنیــان لێــده كات، گه لێــك جــار لــه  پیشــه  
ده وڵه تیــه كان دووریــان ده خاتــه وه  و به ربــه  
دامه زراندنیــان ده گــرێ و ته نانــه ت به ربــه  
خوێندنــی ئــه وان لــه  دانشــگاكان و ڕشــته  
ئــه و  ده گــرێ.  خوێنــدن  تایبه ته كانــی 
سیاســه ته  كۆنه په ره ســتانه یه  لــه  كاتێكــدا 
بنه ماڵــه ی  بــۆ  كــه   به ڕێوه ده چێــت 
له ژێــر  ڕژیــم  بــه   ســه ر  به كرێگیراوانــی 
شــه ڕ”  “شــه هیدانی  بنه ماڵــه ی  نــاوی 
و هیتــردا، گه لێــك ئیمكاناتــی ماڵــی و 
له بــه ر چــاو ده گــرن  بــۆ  كۆمه اڵیه تیــان 
لــه   به شــێك  بــه   كردوونــی  به كــرده وه   و 
دام و ده زگای ســیخوڕی و ســه ركووتی 

خــۆی.

زۆریه ك له  دایكان و باوكانی دادخواز له  
زیندانــدان یــان لــه  ده ره وه ی زینــدان له ژێــر 
گوشــاری به كرێگیراوانــی ڕژیمــدان، هــه ر 
بۆیــه  پشــتیوانی و هــاوده ردی له گــه ڵ 
بنه ماڵــه ی گیانبه ختكــردوان و زیندانییــه  
سیاســیه كان، ئه ركــی ســه ر شــانی هــه ر 
ئازادیخــوازه .  و  شــه ریف  ئینســانێكی 
باوكانــی  و  دایــكان  لــه   پشــتیوانی  بــه  
ــم،  ــی ڕژی ــن جینایه ته كان ــواز نه هێڵی دادخ
داخــوازی  به ڕێوه بچــن.  بێده نگــی  بــه  
ــران و  ــه  ســزاگه یاندنی به ك ــه  و ب موحاكم
بڕیارده رانــی كوشــتاری خه ڵــك، مافێكــی 
بنه ماڵــه ی  ئینســانی  و  سرووشــتی 

گیانبه ختكردوانــه .

ــێ  ــرا و ب ــازادی خێ ــتی ئ ــته  خواس پێویس
باوكانــی  و  دایــكان  شــه رت و مه رجــی 
دادخــواز و پێویســتیی موحاكمــه  و به ســزا 
گه یاندنــی بكه رانــی كوشــتاری خه ڵــك، 
ــت بــه  خواســتێكی خێــرا و گشــتگیر  ببێ
ناڕه زایه تییه كــی  و  خه بــات  هــه ر  لــه  
كۆمــاری  بــه   دژ  جه مــاوه ری 
به ڵگــه   دادخــواز  دایكانــی  ئیســامی. 
ڕژیمــی  جینایه ته كانــی  هێمــای  و 
خۆڕاگــری  و  له الیــه ك  ئیســامی 
له الیه كــی  جه مــاوه ری  خه باتــی  و 
ته نیــا  دادخــواز  دایكانــی  تــره وه ن. 
سیاســی  گیانبه ختكردوانــی  دایكــی 
جینایه ته كانــی  و  شــه ڕ  قوربانیانــی  و 
و  ژن  ئــه م  نیــن،  ئیســامی  كۆمــاری 
عه داڵــه ت  و  چێشــتوو  ئــازار  دایكــه  
ــه ، پێشــه نگی دواڕۆژێكــی باشــتر  خوازان
ئێــران،  كۆمه ڵــگای  بــۆ  ئینســانیترن  و 
بــێ واڵم  نابێــت هیــچ جینایه تێــك  كــه  
كوشــتاری  بكه رانــی  ده بــێ  بمێنێتــه وه . 
ســزای  بــه   و  بكرێــن  دادگایــی  خه ڵــك 
خۆیــان بگــه ن. دایكانــی دادخــواز ئــااڵ 
نیزامێكــن  به خشــی  مــوژده  و  هه ڵگــر 
كــه  تیایــدا ئێعــدام و ئه شــكه نجه  بوونــی 
نابێــت، بكه رانــی كوشــتار و له ســه رووی 
سیاســی،  ده ســه اڵتدارانی  ئه وانــه وه ، 
جه ماوه رییــه كان  دادگا  واڵمــده ره وه ی 
واڵم  بــێ  جینایه تێــك  هیــچ  و  ده بــن 
نامێنێتــه وه . دایكانــی دادخــواز دایكــی 
ئێمــه ن و ئــازادی بــێ شــه رت و مه رجــی 
ســه رجه م  خواســتی  ئــه وان،  خێــرای 
ئازادیخــوازه . و  شــه ریف  جه مــاوه ری 

***

دواستون قه یران له ناو ده سه اڵت و هێزنواندن له ناو زیندان
بــه دوای  و  ڕابــردوودا  ڕۆژی  چه نــد  لــه  
ــه  پێشــمه رگه كانی  ــد كــه س ل ــی چه ن گیران
شۆڕشــگێڕی  “کۆمه ڵــه ی 
لــه   ئێــران”  كوردســتانی  زه حمه تكێشــانی 
نــاوه وه ی  لــه   مه ئمورییه تێكــدا  كاتــی 
ناســراو  ته بلیغاتــی  لــه   شــه پۆلێك  واڵت، 
زیــان  ئامانجــی  بــه   ڕژیــم  نــاڕه وای  و 
جێگــه   بوونــی  به رحــه ق  بــه   پێگه یانــدن 
سیاســی،  و  مه عنــه وی  پێگــه ی  و 
بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێڕانه ی كوردســتان لــه  
الی بیــر و  ڕای گشــتی، كه وتۆتــه  ڕێ. 
ــێوه   ــه م ش ــه  ل ــه ك ك ــه ر ڕه خنه ی ــه ره ڕای ه س
حه ره كه تانــه  و لــه  هــه ل و مه رجــی ئێســتادا 
و  شــێواز  له گــه ڵ  هه مانــه ، هه مووالیــه ك 
تاكتیكه كانــی دوژمــن ســه باره ت بــه  بابه تــی 
درووســتكردنی  ئاشــنان.  چه شــنه   لــه م 
ســناریۆی ناڕاســت و دوور لــه  واقعییــه ت، 
بــه  ئامانجــی نواندنــی هێــز بــۆ چاوترســێن 
كردنــی خه ڵــك، شــاردنه وه ی كه لێنــه  قووڵــه  
ئه منییه تییه كانــی و بردنــه  ســه رێ وره ی 
هێزه كانــی، شــێوه یه كی ناســراوه  لــه  كار و 
ئه منییه تیــی  ده زگای  و  دام  كرده وه كانــی 
كۆمــاری ئیســامی و ئه مــڕو ئیتــر كه متــر 

پێــده دات. بایه خیــان  كه ســێك 
ــك  ــی ئیســامی له گــه ڵ كۆمه ڵێ حكوومه ت
سیاســی،  ئابــووری،  قووڵــی  قه یرانــی 
ــه ره وڕووه  و  كۆمه اڵیه تیــی و دیپلۆماســی ب
واڵمــی ڕژیــم بــه  ســه رجه م ئــه و قه یرانانــه،  
ســه ركووتی زیاتــر لــه  نــاوه وه  و په رپێــدان بــه  
ــان  ــه . ملیۆن ــه  ده ره وه ی كاری تیرۆریســتی ل
موعه لیمــان،  الوان،  ژنــان،  لــه   كــه س 
ــه   ــاڵ ل ــاوه رزان، م ــكار، كه ش ــی بێ كرێكاران
خه ڵكــی  خانه نشــینكراوان،  ده ســتچووان، 
بێبه شــی  دانیشــتووانی  كوردســتان، 
خوزســتان و ئــه و كرێكارانــه ی كــه  ته نانــه ت 
حه قده ســته  كه مه كه شــیان لــه  كاتــی خۆیــدا 

پێنــادرێ، ڕۆژ نییــه  ده نگــی ناڕه زایه تیــی 
خۆیــان دژ بــه و بارودۆخــه ی ئێســتا و بــه  
كۆبوونــه وه   و  كــۆڕ  و  مانگرتــن  شــێوه ی 
ده رنه بــڕن.  سه رشــه قام  خۆپیشــاندانی  و 
بــه   و  ناڕه زایه تیانــه   بــه م  ڕژیــم  واڵمــی 
بریتــی  ناڕازیــی  جه مــاوه ری  داخوازیــی 
زیاتــر،  كردنــی  ده ستبه ســه ر  لــه :  بــووه  
ته قــه ی ڕاســته وخۆ لــه  ناڕازییــان، نواندنــی 
تووندوتیــژی لــه  شــه قام و نــاو زیندانــه كان.
توانایــی  كــه   دامــاوه ،   ڕژیمــه   ئــه و 
و  ژیــان  كێشــه ی  چاره ســه ری 
دانــه وه   واڵم  و  خه ڵــك  به ڕێوه چوونــی 
پێكهێنانــی  ژینگه یــی،  كاره ســاتی  بــه  
هه لــی كار و پێشــگرتن لــه  گرانــی ڕۆژ 
بــێ  هه روه هــا  و  نییــه   زیاتــری  ڕۆژ  بــه  
ــه  ئاســت نفــووزی دام و ده زگای  توانایــه  ل
تــر  واڵته كانــی  ئیتاعاتــی  و  زانیــاری 
قوواڵیــی  لــه   ئیســرائیل  به تایبــه ت  و 
ئیتاعاتــی  و  ئه منییه تیــی  سیســته می 
بــه  ڕیزكردنــی الیه نگرانــی  بــۆ  ڕژیمــدا، 
په نــای  هێــز،  نیشــاندانی  بــۆ  و  خــۆی 
بردۆتــه  بــه ر،  درووســتكردنی ســناریۆ لــه  
زیندانه كانــدا  له نــاو  ئه شــكه نجه   ڕێــگای 
و هه رتــاو ناتاوێــك ژماره یــه ك له چاالكانــی 
هونه رمه نــدان،  و  نووســه ران  ژینگه یــی، 

ــی زۆره  ملــێ،  ــه  حیجاب ــی ناڕازیــی ب ژنان
و  فه رهه نگــی  چاالكانــی  لــه   كۆمه ڵێــك 
كرێــكاری  هه ڵســووڕاوانی  مامۆســتایان، 
به دیلگیــراو،  پێشــمه رگه ی  و  سیاســی  و 
ئه شــكه نجه ی  له ژێــر  و  ده خــات  لــه داو 
ناچــار  ناوه ڕاســتیدا،  ســه ده   وه حشــیانه ی 
و  ده كات  بایــه خ  بــێ  پێدانانێكــی  بــه دان 
بــه  درووســت كردنــی ســناریۆی ناڕاســت 
بــۆ  بنه مایــان  بــێ  تۆمه تــی  ســواو،  و 

ده كات. درووســت 

ــه   ــه ، ل ــێ دیفاعان ــه  سیاســیه  ب ــه م زیندانی ئ
هێنانــی  به ده ســت  له گــه ڵ  زینداكانــدا، 
ئــه م  بوونــی  ناڕاســت  ده رفــه ت،  یه كــه م 
بــێ  ئه شــكه نجه ی  و  ســناریۆیانه  
و  ده ده ن  له قــاو  خۆیــان،  به زه ییانــه ی 
ــه  ناچارییه كانــی  هه مــوو وتــه  و دان پێدانان
خۆیــان لــه  زینــدان وه رده گرنــه وه  و لــه  مافــی 
ئینســانی و كه رامه تــی كه ســێتی خۆیــان، 

ده كــه ن. دیفــاع 
و  ئه شــكه نجه   شــایه تی  كــه  ســاڵه    ٤٣
به ڕێوه چوونــی  زیندانــه كان،  لــه   گووشــار 
و  ڕێكخســتن  بــۆ  فه رمایشــی  دادگای 
درووســتكردنی ســناریۆی دژه  ئینســانی و 
خۆڕاگرییه كانــی  ئه گه رچــی  ناواقعیــن. 

ئێســتا  هه تــا  زینــدان  ده ره وه ی  و  نــاوه وه  
ــی  ــه  ســناریۆ و پیانگێڕییه كان ــه ك ل زۆر ی
ناكامــی  و  شكســت  تووشــی  ڕژیمــی، 
بــه   ئه وه شــدا  له گــه ڵ  بــه اڵم  كــردووه ، 
چاالكێكــی  هــه ر  ده ستبه ســه ركرانی 
بــه   ئێــران  و  كوردســتان  لــه   سیاســی 
گشــتی، مه ترســی ئــه وه  لــه  ئارادایــه   كــه  
گه نــده ڵ  ده زگای  دام  و  دامــاو  ڕژیمــی 
ــكاری ئیتاعــات، ده ســت بكــه ن  و جینایه ت
بــه  درووســتكردنی زه نجیــره  ســناریۆیه كی 
ناڕاســت و ئه منییه تــی و ئه وه یكــه  لــه  بیــر 
و زه ینــی نه خۆشــی خۆیاندایــه ، بــه  ســه ر 

بســه پێنن. دیفاعیــدا  بــێ  زیندانیانــی 

ــك  ــدام گه لێ ــی ئه شــكه نجه  و ئێع حكوومه ت
و  شــه ریف  خه ڵكــی  له وه یه كــه   ڕســواتر 
هۆریــای  و  هــه را  بــه   بــاوه ڕ  ئازادیخــواز 
ته بلیغاتــی و ســناریۆ ڕســوا و ناســراوه كانی 
بكــه ن. دیفــاع لــه  زیندانیانــی سیاســی و 
ئه شــكه نجه   هه ڵوه شــاندنه وه ی  خواســتی 
ئینســانێكی  هــه ر  ئه ركــی  ئێعــدام،  و 
شــه ریف و ســه رجه م هێــزه  پێشــكه وتنخواز و 

ئازادیخوازه كانــه .

گیــان  به رپرســی  ئیســامی  حكوومه تــی 
و  سیاســیه   زیندانیانــی  ته ندرووســتی  و 
ئــه م  ســازییه كی  ســناریۆ  هه رچه شــنه  
ده بــێ  جینایه تكارانــه ،  و  ئه شــكه نجه گه ر 
ئێعتبــار  بــێ  و  بایــه خ  بــێ  و  مه حكــووم 

بكرێــت.

***

راگەیاندنی نوێنەرایەتی کۆمەڵه
 له دەرەوەی واڵت:

 گرێبەستی دوو دەوڵەتی سوئێد و فینالند لە گەڵ دەوڵەتی تورکییە لە سەر 
حیسابی بزووتنەوەی ڕەوای خەڵکی کوردستان ئیدانە دەکەین!

لــه  کۆمەڵــه  نوێنەرایەتــی  ڕاگەیاندنــی 
واڵت: دەرەوەی 

گرێبەســتی دوو دەوڵەتــی ســوئێد و فینانــد 
ســەر  لــە  تورکییــە  دەوڵەتــی  گــەڵ  لــە 
خەڵکــی  ڕەوای  بزووتنــەوەی  حیســابی 

دەکەیــن! ئیدانــە  کوردســتان 

لــە ســەرەنجامی دانوســانی دەوڵەتەکانــی 
دەوڵەتــی  گــەڵ  لــە  فینانــد  و  ســوئێد 
و  ســوئێد  ئەندامییەتــی  بــۆ  تورکیــە 
فینانــد لــە ڕێکخــراوی پەیمانــی باکــوری 
هاتــە  گرێبەســتێک  )ناتــۆ(،  ئەتلەســی 
ئەنجــام کــە خاڵــە گرینگەکانــی دژایەتییــە 
خەڵکــی  ڕەوای  بزووتنــەوەی  گــەڵ  لــە 
گرێبەســتە،  ئــەم  پێــی  بــە  کوردســتان. 
ــن  ــد دەب ــد پابەن ــی ســوئێد و فینان دەوڵەتان
کــە  الیەنانــەی  لــەو  خۆیــان  پشــتیوانی 
“تیرۆریســت”یان  بــه  تورکییــە  دەوڵەتــی 
هەروەهــا  بێنــن.  پــێ  کۆتایــی  دەزانێــت 
پابەنــد دەبــن  کەســانێکیش کــە لــە الیــەن 
تۆمەتبــار  “تیرۆریســت”  بــه  تورکییــەوە 
بکەنــەوە.  تورکییــە  ڕادســتی  دەکرێــن  
یەکێکــی تــر لــە خاڵەکانــی ئــەم گرێبەســتە 
بــە  تەقەمەنییــە  و  چــەک  فرۆشــتنی 
لــەم  کــە  ئاشــکرایە  تورکیــە.  دەوڵەتــی 
دانوســانەدا هەوڵــدراوە لــە ســەر حیســابی 
کوردســتان  خەڵکــی  ڕەوای  بزووتنــەوەی 
ــی  ــە بەرژەوەندییەکان ــەم دەوڵەتان ــەرکام ل ه

خۆیــان بپارێــزن و زۆرتریــن بەهــرە بــە دەســت 
بێنــن.

ناوخــۆی  لــە  کــە  تورکییــە،  دەوڵەتــی 
ناڕەزایەتــی  گــەڵ  لــە  واڵتەکەیــدا 
قەیرانــە  و  ڕووبەڕووییــە  جەمــاوەری 
پــێ  تەنگــی  سیاســییەکان  و  ئابــووری 
ئاســتی  لــە  دەدات  هــەوڵ  هەڵچنیــووە، 
دەرەکــی دا و بــە ”تیرۆریســت” ناســاندنی 
خەڵکــی  ئازادیخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
گوشــارە  قورســی  بــاری  کوردســتان، 
ســووک  خــۆی  ســەر  لــە  ناوخۆییــەکان 
ــەو ئەزمــەی کــە توشــی  ــکات، خــۆی ل ب
بــووە ڕزگار بــکات و بــۆ هەڵبژاردنەکانــی 
داهاتــوو هاوســەنگی ناوخــۆی بــە قازانجــی 
خــۆ بگۆرێــت. ئــەم دەوڵەتــە کــە نەیتوانیــوە 
کوردســتان  خەڵکــی  ڕەوای  بزووتنــەوەی 
لــە  تــر  ئازادیخوازەکانــی  بزووتنــەوە  و 
و  توندوتیــژی  ڕێــگای  لــە  تورکییــە، 
شــەڕ و کوشــتارەوە لــە ناوبەرێــت، هــەوڵ 
دەدات بــە پشــتیوانی دەوڵەتانــی تــر ئــەم 
ئەرکــە بــە ئەنجــام بگەیەنێــت. هــاوکات 
دەســەاڵتێکی  بوونــی  تورکییــە  دەوڵەتــی 
دیموکراتیــک و جەمــاوەری لــە ڕۆژئــاوا 
مەترســییەک  بــە  و  نــاکات  تەحەمــول 

دەزانێــت. خــۆی  لەســەر 

بــە  فینانــد،  و  ســوئێد  دەوڵەتانــی 
نــاو  کەژوهــەوای  پێچەوانــەی 

کۆمەڵگاکانیــان کــە خوازیــاری پێکهاتــن 
لــە گــەڵ دەوڵەتانــی دیکتاتــۆری وەک 
دەوڵەتــی تورکییــە نیــن، تەنهــا لــە ڕووی 
نێودەوڵەتییــەوە،  کێشــەی  و  بەرژەوەنــدی 
ــدی  ــە بەرژەوەن ــچ پەیوەندیێکــی ب کــە هی
واڵتانــەوە  ئــەم  خەڵکانــی  ئاسایشــی  و 
پێکهاتنــە.  ئــەم  داوەتــە  دەســتیان  نییــە، 
و  ئازادیخــوازان  ئێســتادا  لــە  هەربۆیــە، 
بەشــێکی بەرچــاو لــە ڕای گشــتی ســوئێد 
ئــەم  دژی  لــە  کاردانەوەیــان  فینانــد  و 
پێکهاتنــە هەبــووە و ئەوەیــان وەک الدان 
ئەژمــار  بــە  ناســراوەکانیان  پرنســیپە  لــە 

هێنــاوە.

دەرەوەی  لــە  کۆمەڵــە  نوێنەرایەتــی 
ــی دانوســانی  ــە کردن ــڕای ئیدان واڵت، وێ
دەوڵەتــان لــە ســەر حیســابی بزووتنــەوەی 
کوردســتان،  خەڵــک  ئازادیخوازانــەی 
ئــەو  ســەر  لــە  پێداگــری  تــر  جارێکــی 
بەرژەوەنــدی  کــە  دەکات  راســتییە 
دەوڵەتانــی ســەرمایەداری، لــە ناوچەکــە 
بێــت یــا  لــە ئاســتی جیهانــدا، هیــچ کات 
خەڵکــی  بەرژەوەنــدی  لەگــەڵ  هاوتەبــا 

ــە.  ــدا نیی ــەوە ڕەواکەی کوردســتان و بزووتن
خەڵکــی  ئازادیخوازانــەی  بزووتنــەوەی 
کوردســتان تەنهــا بــە پشــت بەســتن بــە 
بزووتنــەوە  پشــتیوانی  و  خــۆی  هێــزی 
ــە  ــە ناوچەکــە و ل ــر ل ــی ت ئازادیخوازەکان
ســەرکه وتنی  دەتوانێــت  کــە  جیهاندایــە 

بــکات. مســۆگەر  خــۆی 

لــە  کۆمەڵــە  نوێنەرایەتــی  هــاوکات، 
هەمــوو  بانگــەوازی  واڵت  دەرەوەی 
هاودەنــگ  کــە  دەکات  ئازادیخــوازان 
دەوڵەتــان  پیانــەی  ئــەم  دژی  تێکــڕا  و 
ئازادیخوازانــەی  بزووتنــەوەی  دژی  لــە 
خەڵکــی کوردســتان هەڵوێســت بگریــن و 
بــە کــردەوە نەهێڵیــن دەولەتــان بــەم شــێوەیە 
و لــە ســەر حیســابی ئــەم بزووتنەوەیــه، و یــا 
ــچ بزووتنەوەیەکــی  ــە ســەر حیســابی هی ل
بەرژەوەندییەکانــی  تــر،  ئازادیخــوازی 

بپارێــزن. خۆیــان 

نوێنەرایەتی کۆمەڵە لە دەرەوەی واڵت

***


