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سەروتار
بەلووچستان ،کوردستان و برینێکی هاوبەش
ئەسعەد دروودی
کوژرانی چەندین کەس لە ناوچەی سەراوان لە بەلووچستان
بە دەسڕێژی هێزەکانی حکوومەتی ئێران جارێکی دیکە
برینێکی کۆنی کوالندەوە .خەڵکی ئەو ناوچەیە لەبەر دۆخی
خراپی ئابووری و هەژارییەک کە ئاکامی کاری سیستماتیکی
حکوومەتی ئیسالمی بۆ هەژار ڕاگرتنی ناوچەکەیە ،ناچارن
ڕوو بکەن کاری مەترسیداری گواستنەوەی بێنزین و نەوت
بۆ پاکستان و بژیوی ژیانیان لەو ڕێگەیەوە دابین بکەن.
سووتەمەنیبەریش وەکوو کۆڵبەری ئاکامی سیاسەتی
حکوومەتە شۆڤینیستییەکانی ئێران و تااڵنکردنی سەروەت و
سامانی ناوچەکە و هەژار هێشتنەوەی دووقات و بەئەنقەستی
بەلووچستانە.
کۆماری ئیسالمیی ئێران کە بە دورشمی دابینکردنی ژیان بۆ
هەژاران ڕاپەڕینی گەالنی ئێرانی بەتااڵن برد و بەڵێنی دابوو
پارەی نەوت بێنێتە سەر سفرەی خەڵک ،پاش زیاتر لە چوار
دەیە دەسەاڵت بێجگە لە هەژاری و ماڵوێرانی هیچی دیکەی
بۆ دانیشتووانی ناوچەی ژێردەسەاڵتی بەدینەهێناوە و بێجگە
لە دەستوپەیوەندییەکانی خۆی و مافیای سیاسی و نیزامیی
دەسەاڵتدار و ڕانتخۆرەکان کەم کەس بە ئاسانی ژیانێکی
شیاوی بۆ دابین دەکرێ.
هێزە چەکدار و سەرکوتکارەکانی حکوومەت و لە سەرووی
هەموویانەوە سپای پاسداران کە خۆیان ڕێکخەر و بەڕێوەبەری
سیستمێکی مافیایی ئابوورین و لە دەیان کاناڵی ڕەسمی
بەاڵم نایاساییەوە بە بێدانی باج و گومرک شتومەک دێنن
ناو واڵت یان بە قاچاخ دەیگوازنەوە بۆ دەرەوە و ڕۆژانە بە
میلیاردها تمەن تااڵن دەکەن ،خەڵکی هەژاری بەلووچستان
و کوردستان بە تاوانی ئەوەی لە ناچاری و لە سەرما و
گەرمادا بۆ بژیوی ژیانیان سووتەمەنی یان شتومەکی دیکە
دەگوازنەوە ،دەدەنە بەر دەسڕێژی گوللە.
کوردستان و بەلووچستان و هەموو ئەو ناوچانەی دەسەاڵتی
سەرمایەداریی ئیسالمیی ئێران خوێنی خەڵکەکەیان دەمژێ
دەردێکی هاوبەشیان هەیە .بۆ دەربازبوون لەو نەهامەتی و
ژیانە تاڵە هەنگاوی سەرەکی الدانی دەسەاڵتی ئیسالمیی
زاڵە .هاودەنگی و هاوپشتی بەرانبەر بە دوژمنی هاوبەشی
گەالنی ژێردەستە و چینی چەوساوە و هەژار پێویستییەکی
حاشاهەڵنەگری خەباتی ئەمڕۆی خەڵک دژی کۆماری
ئیسالمیی ئێرانە.
هاوکات ئەو فاکتۆرەی پێویستە لە خەباتی خەڵکی
بەلووچستان زیاتر بەرجەستە بێتەوە و دەور و نەخشی
زیاتر ببینێ ،ڕزگاربوونی ئەو بزووتنەوە مافخوازانەیە بە
دەست ڕەوت و بۆچوونی توندئاژۆی ئاینییەوە .هەندێک
تاقم و دەستەی وەکوو «جیش العدل» لە سااڵنی ڕابردوودا
هەوڵیان داوە بێمافییەکانی خەڵکی بەلووچستان تەنها بۆ
سەرکوتی ئایینی بەرتەسک کەنەوە و وای بنوێنن کە خەڵکی
بەلووچستان تەنها لەبەر سوننی بوونیان لەگەڵ دەسەاڵتی
ناوەندی ناتەبان و زوڵمیان لێدەچی .ئەو تاقمانە بەو شێوەی
سەرەنج و پشتیوانیی ژمارەیەک لە خەڵکی بێدەرەتانی
ناوچەکەیان بۆ الی خۆیان ڕاکێشاوە و سەرەڕای هەوڵی
چەند ڕێکخراوی پێشکەوتنخوازی ناوچەکە هێشتا هژمۆنی
و نفووزی ڕێکخراوە ئاینییەکان لە بەلووچستان زۆرە.
بەلووچستانیش وەکوو کوردستان پێویستی بە هێزێکی
چەپ و پێشکەوتنخوازە کە بەرچاوڕوونی بداتە خەڵکی
ئەو ناوچەیە و هەموو ڕاستییەکانی ستەم و چەوسانەوەیان
بەدەستی دەسەاڵتی سەرمایەداریی شۆڤینیستیی ئاینیی
کۆماری ئیسالمی بۆ دەرخات.
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پیرۆز بێت 8ی مارس ڕۆژی
جیهانیی ژن

خەباتی مەدەنی پێویستیەکی
هەنووکەیی بۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردستان
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هەشتی مارس ،ڕێنوێنی ڕۆشتن بەرەو یەکسانی

هەشتی مانگی مارس لە ساڵی ١٩١٠ی زاینییەوە
وەکوو هێما و ڕەمزی خەبات بۆ دەستەبەرکرانی
مافەکانی ژنان ،بە ڕۆژی جیهانیی ژنان ناودێر
کراوە .لەوکاتەوە تا ئێستا کۆمەڵگای بەشەری
گۆڕانی زۆری بەسەردا هاتووە و دۆخی ژنان و
هەلومەرجیان لە کۆمەڵگادا و هەروەها پالن و
بەرنامەکانی دەسەاڵتی سەرمایەداریی پیاوساالر
بۆ کۆنترۆڵ و کەلک وەرگرتن لە ژنان گۆڕاوە و
بەو پێیەش خەباتی ژنان هەم لە فۆرم و هەم لە
ناوەرۆکدا پێویستی بە ئاڵوگۆڕ و نۆژەنبوونەوە
بووە و هەیە.
ئەمڕۆ تەنانەت لە کۆمەڵگا سوننەتییەکانی وەکوو
کوردستانیش هەندێک باس و بابەتی نوێ لە
پەیوەندی لەگەڵ مەسئەلەی نەمانی هەاڵواردنی
جینسییەتی و نەهێشتنی پیاوساالری هاتوونەتە
ئاراوە.
ئەمڕۆکە نەک هەر باسی هەاڵواردن بەرانبەر بە
ژنان و خورانی مافیان لە ژێر سێبەری دەسەاڵت

تایبەت

و کولتووری پیاوساالردا باسێکی ڕۆژانەی ناو کۆمەڵگا لێی زەرەرمەند دەبێ.
کۆمەڵگا و بەتایبەت کوڕی سیاسی و ڕۆشنبیرییە لە الیەکی دیکەوە دەسەاڵت و کولتووری
بەڵکوو کەسانی دیکەش بە ڕێزی مافخوازان پیاوساالر ئامادە نییە بە ئاسانی گیان
زیادبوون و خەڵکی دیکەش هەن کە چیدیکە بەدەستەوە بدا و هەموو هەوڵی خۆی بۆ
ئامادە نین ئەو ستەم و هەاڵواردنە قەبووڵ پاراستنی دۆخێ ئێستا و ژێردەستە هێشتنەوەی
بکەن .کەسانێک کە نایانەوێ بچنە ناو قاڵبی ئەو ژنان خستووەتە گەڕ .الیەن و دەسەاڵتی
پێناسەیەی تەنها ژن و پیاو بە ڕەسمی دەناسێ
تونداژۆ و دواکەوتوو هێشتا بەرانبەر بە ژنان
یان لە چوارچێوەی بیری هێترۆنۆرماڵیزە کراوی
تاوان دەخولقێنن .لەوە دەچی سەردەمی ئەمڕۆ
کۆمەڵگادا ناگونجن.
لە بواری مافخوازیشەوە ژنان هاوکات لەگەڵ سەردەمی شەڕێکی قورس و قووڵ بێ لە نێوان
بەردەوامبوونیان لە خەبات بۆ دەستەبەرکردنی خەباتکارانی خوازیاری داهاتوویەکی یەکسان
مافە سەرەتاییەکانیان ،لە بوار و ڕەهەندی و مرۆڤانی لەگەڵ پارێزەرانی دواکەوتووی و
نوێشەوە داوای مافەکانیان دەکەن و مافی خۆیان پیاوساالری .ئەم شەڕە پێویستی بە هەموو
خەباتکارانی خۆی هەیە بۆ ئەوەی ڕووناکی
زیاتر دەناسن.
پیاویشدا
و
ژن
مافەکانی
یەکسانیی
لە خەبات بۆ
بەسەر شەودا سەرکەوێ .خەباتکارانی ئەم
چیدیکە ژنان بە تەنها نین و وردە وردە هەموو بزووتنەوەیە دەبێ خۆیان بە ڕوانینی ڕەخنەگرانە
کۆمەڵگا بۆی دەرکەوتووە کە ئەم بێمافییە و زانستی یەکسانیخوازانە و تێگەیشتنی مرۆڤ
خەسارێکی کۆمەاڵیەتیی کە لە درێژماوەدا هەموو ساالرانە پڕچەک کەن.

مێژوو

ئەندێشە
بەرخۆدانی بەلووچستان و
مەسڵەحەت بینیی...

ئێران و هژمونی لە ناوچەکەدا

تاران پایتەختی سێدارە و مەرگ

ئاژوان کرماشان

محەممەد حەکیمی

عەزیز ئاجیکەند

بەلووچستانی چەوساوە و هەژار لەم
ڕۆژانەدا بە تەنیا لە حاڵی خۆڕاگری و
بەرخۆدانێکی مەزڵوومانەدایە .بە داخەوە
بە هۆی کۆمەڵێ کێشەی بنەڕەتی کە
لە پەیوەندیی دەروونی و ئاکاری گەالنی
بندەستی ئێراندا هەیە ،تا ئێستا و کاتی
نووسینی ئەم چەن دێڕە هیچ بزاڤێکی
بەرچاو کە نیشان لە پەیوەست بوون
بەو جووڵە ناڕەزایەتیانە بدات نەبینراوە.
سەرهەڵدانی ئەو ناڕەزایەتیانە بە گشتی
لە بەلووچستان ئەو ڕاستییەی دەرخست
...بۆ ل 4

ئێران لهساڵی 2007هوه تائێستاش شوێنێكی
چاالك ه بۆ بهڕێوهبهردنی كارهكانی رێكخراوی
قاعیده و داعش و هەروەها ئامێزی بۆ
ژمارهیهك سهركردهی ئهو گروپ ه تیرۆریستیی ه
كردووهتهوه تا لهوێوه كاری تیرۆریستی
لهدژی سعودی ه و ئیمارات و ئوردون و عێراق
ئهنجامبدهن .ئهو چهكداران ه لهنێوان شارهكانی
ئێران تهڕاتێن دهكهن لهوان ه تاران و مهشههد
و زاهیدان و حزبوڵاڵش چاودێری پالنهكانیان
دهكات و بهڵێنی پشتگیریی داراییان پێدهدات،
هاوکات رژیمی ئیسالمی پشتگیری دارایی و
...بۆ ل 11

ماشینی سەرکوت و کوشتاری کۆمەاڵنی
خەڵک لە ئێران  ،بۆ ساتێکیش لە وەستان
ناکەوێ و بەردەوام قوربانی دەگرێ  .رۆژ
نیە هەوالێکی جەرگ بڕ دیواری سانسۆری
کۆماری ئیساڵمیی تێکنەشکینێ و باس لە
سێدارە دانی شارۆمەندێکی ئەم واڵتە نەکات
 .واڵتی ئێران بۆ دانیشتوان و شارۆمەندانی
 ،بۆتە گۆرستانێکی گەورە  .گۆرستانێک
کە باس لە نە بوونی ئازادی و سەرکوت و
داپلۆسین لە اڵیەن رژیمێکەوە دەکات کە
زیاتر لە  ٤٢ساڵە  ،ژیانی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێرانی کردۆتە دۆزەخ
...بۆ ل ١٤
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سەیران مستەفازادە

زارا ئیسماعیلی  ٤٢سااڵن بە تۆمەتی
کوشتنی هاوژینەکەی خۆی لەالیەن
بەناو دادگاکانی حکوومەتی ئێرانەوە
حوکمی لەسێدارەدرانی بۆ دەرچوو
و دوای هەموو هەوڵ و تێکۆشانی
بێوچانی الیەنگرانی مافی مرۆڤ لە
ئێران و جیهان و هەروەها رێکخراوە
مەدەنییەکانی جیهان لە گرتووخانەی
«رەجایی شاری کەرەج» لە سیدارە
درا .هاوژینەکەی بە ناوی «عەلی
رەزا زەمانیان» لە بەرپرسانی بااڵی
ئیدارەی ئیتالعات بوو .سەبارەت بە
هۆکاری کوژرانی هاوژینی قسە و باس
زۆرە و دەگوترێت کە ناوبراو لەگەڵ
کۆمەڵێک ژن پەیوەندی هەبووە
«رەنگە ئەم قسەیە بگەڕێتەوە
بۆ پەرەستووەکانی ئیتالعات» و
کوشتنەکەش بە دەستی کچەکی
«زارا» روویداوە ،بەاڵم «زارا» بۆ
ئەوەی بتوانێت کچەکەی لە مردن
رزگار بکات بۆ خۆی کوشتنەکە گرتە
ئەستۆی خۆی.
لە راستیدا کەم سایت و رۆژنامە و
گۆڤار ئاماژەیان بە هۆکاری کوشتنی
«عەلیڕەزا» بە دەستی ژن یا کچەکەی
کردووە و ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ
ئەوەی کە ئیدارەی ئیتالعاتی رژیم
بە هەڕەشە و گوشار خستنە سەر
ئەو گۆڤار و رۆژنامانە پەردەیان بە

سەر راستیەکاندا کێشا .بەاڵم هەموو
ئەو رۆژنامە و گۆڤارانە جگە لە یەک
دوانێکیان نەبێت ئاماژەیان بەوە دا
کە «زارا» بە دیتنی لە سێدارەدرانی
 ١٤کەسی دیکە لە ترسان سەکتەی
کردووە و مردووە ،دواتر تەرمەکەی
لە سێدارە دراوە کە ئەمە خۆی
جەنایەتێکە سەرباری تاوانی ئیعدام و
تا ئێستا رژیم چەندین جار ئەم شێوە
کارانەی کردووە و ئەمە یەکەم جار
نییە و دوا جاریشی نابێت.
لەالیەکی دیکەشەوە بەناو دادگای رژیم
بە جێگەی ئەوەی باسی هۆکارەکانی
کوشتنەکە بکەن و روونکردنەوە بە
خەڵک بدەن ،تەنیا راگەیاندنێکیان
دا کە لە کاتی لە سێدارەدانی
«زارا»دا ناوبراو نەمردووە و ساغ
بووە .یەکێکی دیکە لەو شتانەی کە
دەوترێت ،ئەوەیە کە گوایە «عەلیڕەزا
زەمانیان» ژن و ئەو منداڵەی ژنەکەی
ئازار داوە بۆیە کچەکەی بۆ بەرگری
لە خۆی و دایکی کوشتوویەتی.
لە پاڵ ئەوەی کە ئەم جەنایەتە
بەرهەمی سیاسەتی دەسەاڵتداران و
کولتووری نارەوای کۆمەڵگایە ،دەبێ
ئاماژە بە کاردانەوەی رۆژنامە و
گۆڤارەکانی ئێران بکەین کە زۆر خراپ
ئەو تاوانەی دادگا و سیاسەتی رژیمیان
پەردەپۆش کردووە و هیچ کام لەوان
نەیانویستتووە یان نەیانوێراوە خۆیان
تۆزێک ماندوو بکەن و بەدوای راستیدا
بگەڕێن و هۆکاری راستەقینەی ئەو

کوشتنە بۆ ڕای گشتیی دەربخەن،
تەنانەت هیچ کامیان وتەکانی
پارێزەری زارا شیان وەرنەگرتووە
و باڵو نەکردۆەتەوە ،کە رەنگە لە
زمانی ئەوەوە راستی ئەو کارەساتە
بزانن ،کوشتن کەی روویداوە؟ چ
کاتێک بووە؟ لە کام گەڕەک و
کۆالندا دەژیان؟ کچی «زارا»
سەبارەت بەو کارەساتە چی
دەڵێت؟ دراوسێکانی چۆن بیر
دەکەنەوە و چییان وتووە؟ «زارا”
لە وەسیەتەکەیدا چی وتووە و
چۆن بیری کردۆتەوە؟ بنەماڵەی
«زەمانیان» سەبارەت بە ژیانی

ئالمان داوای لە حکوومەتی تورکیا کردووە کە دەمیرتاش ئازادبکات

وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان داوای لە حکومەتی
تورکیا کردووە کە «سەالحەدین دەمیرتاش»،
سیاسەتمەداری بەندکراوی کورد و هاوسەرۆکی
پێشووی پارتی دیموکراتی گەالن (هەدەپە) بەپێی
بڕیاری دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا ئازادبکات.
وەزارەتی دەرەوەی ئاڵمان بە باڵوکردنەوەی
ڕاگەیەندراوێک جەختی کردووەتەوە کە پێویستە
حکومەتی تورکیا پابەند بێت بە بڕیارەکانی دادگای
مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا کە گرنگترینی ئەو بڕیارانەش
ئازادکردنی سەالحەدین دەمیرتاشە بە خێراترین کات.
لەو ڕاگەیەندراوەدا هەروەها ئاماژە بەوە دراوە
کە حکومەتی ئاڵمان سەبارەت بە ناوەرۆکی یاسا
و دەستووری واڵتی تورکیا نیگەرانە و باوەڕی
وایە کە پێویستە لە زۆر ڕووەوە هەمواربکرێتەوە.
ئاڵمان هەروەها دەوڵەتی تورکیای

تۆمەتبارکردووە بەوەی کە ئازادیی ڕادەربڕینی هاواڵتیانی
سنووردارکردووەتەوە و ڕێز لە مافەکانیان ناگرێت.
لە بەردەوامیشدا جەختی کردووەتەوە« :سیستمێک
کە بەو جۆرە لەگەڵ هاواڵتیان هەڵسوکەوت
بکات لەدژی یاساکانی یەکێتی ئەوروپا ،یاسا
نێودەوڵەتییەکان و بنەماکانی مافەکانی مرۆڤە».
دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپا لە سەرەتا
بەندکرانی سەالحەدین دەمیرتاش لە ساڵی ٢٠١٦وە
بۆ ئێستا دوو جار بەڕەسمی بڕیاری داوە کە ئەو
سیاسەتمەدارە کوردە بێتاوانە و پێویستە ئازادبکرێت.
بەاڵم حکومەتی تورکیا تاوەکو ئێستا لەسەر فەرمانی
«ڕەجەب تەیب ئەردۆغان» ،سەرۆک کۆماری ئەو
واڵتە فەرمانی دادگای مافەکانی مرۆڤی ئەوروپای
جێبەجێ نەکردووە.

هاوبەشیان چییان وتووە و چی
دەڵێن؟ لە هیچکام لە رۆژنامە و
گۆڤارەکانی ناوخۆیی ئێران وەاڵمی
هیچ کام لەم پرسیارانە نابینی و
نادۆزیەوە و هەموویان تەنها باس
لە بە مردوویی لە سێدارەدان و
هەروەها لە سێدارەدانی  ١٦کەس
لە رۆژێکدا دەکەن ،کە پیشەی
هەمیشەیی حکوومەتی تاوانباری
کۆماری ئیسالمییە .هەموان دەزانن
کە رژیمی ئیسالمی  ،دەیەی شەست
لە کەمتر لە مانگێک هەزاران کەسی
لە سێدارەدا و ئەوساش هیچ کام
لە رۆژنامە و گۆڤارەکانی ناوخۆ نە

تەنها هیچ شتێکیان باس نەکرد
بەڵکوو پەردەپۆشی جەنایەتەکانی
رژیمیان کرد و وەک هەمیشە
بێدەنگییان هەڵبژارد و ئەمەش
دەچێتە خانەی ئەوەی کە نە تەنیا
رژیم و کاربەدەستانی و دادگاکەی
 ،بەڵکوو نووسەر و رووناکبیرانی
سەربەو حکوومەتەش بەشێکن
لەو تاوانانەی کە رژیم لە ئێران
ئەنجامی دەدات.

زیاتر لە  ٣٠٠هەزار کەناڵ بە ناورۆکی ئاینی و ئایدیۆلۆژییەوە لە تۆڕی
"شاد"دا چاالکن

«مۆحسن حاجی میرزایی» ،وەزیری پەروەردەی
ئێران وتوویەتی کە زیاتر لە  ٣٠٠هەزار کەناڵ بە
ناوەرۆکی ئاینیەوە لە تۆڕی «شاد»دا چاالکن.
«شاد» ئەو نەرمەئامێرەیە کە لەالیەن «وەزارەتی
پەروەردە» و «وەزارەتی پەیوەندییەکان و
تەکنۆلۆژیای زانیاری»وە لە سەردەمی تەشەنەی
کۆرۆنادا بۆ خوێندنی ئۆنالین داڕێژراوە.
حاجی میرزایی رۆژی پێنجشەممە ١٤ی
ڕەشەمە لە دانیشتنێکدا لەگەڵ پێشنوێژی
هەینی شاری ڕەشت ئەم قسەیەی کردووە و
وتوویەتی کە شاد کەشێکی ئەمنی پێکهێناوە بۆ
گواستنەوەی زانیاری لەنێوان خوێندکارەکاندا.
لە چەند ساڵی ڕابردوودا سیاسەتەکانی پەروەردەی
مندااڵن لە ئێران زیاتر لە جاران ئایدیۆلۆژیک بووەتەوە.
هەفتەی ڕابردووش «عەلیڕەزا حاجیان زادە»،

سکرتێری هاوکارییەکانی حەوزەی علمییە
و پەروەردە وتبووی کە لەمەودووا
حەوزەی علمیە بەڕەسمی دەستێوەردانی
نووسینی کتێبی خوێندنگاکان دەکات.
هەروەها ئاماژەی بەوە دابوو لە حەوزەی علمییە
لە هەموو لە هەموو دەستەکاندا بۆ نووسینی
کتێبی خوێندگاکان ئەندامی هەیە و داواشی
کردبوو کە خوێندگای زانستە ئاینییەکان
لە هەموو پارێزگاکانی ئێران دابمەزرێت.
چاودێران باوەڕیان وایە کە حکومەتی کۆماری
ئیسالمی بەم شێوەیە هەوڵ دەدات لەڕووی
ئایدیۆلۆژیکەوە کاریگەری بکاتە سەر مندااڵن.

هەواڵ و ڕاپۆڕت
ڕاگەیەندراوی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران
بە بۆنەی ٨ی مارس ڕۆژی جیهانی ژن

خەڵکی خەباتکاری کورد
هاونیشتمانیانی خۆشەویست
ژنان و پیاوانی مافخواز
بە درێژایی زیاترلە سەد ساڵە کە رۆژی
٨ی مارس وەک رۆژی جیهانی ژن ناسراوە
و لە واڵتە جۆراوجۆرەکان ئەو رۆژە بەرز
دەنرخێندرێ و رێزی لێ دەگیرێ .لەو رۆژە
جارێکی تر پێداگری لە سەر مافی بەرانبەری
ژن و پیاو دەکرێتەوە و ئەو ڕاستییە چەندپات
دەکرێتەوە کە هیچ کۆمەڵگایەک ناتوانێ ئازادی
و دێمۆکراسی ڕاستەقینە بە خۆیەوە ببینێت
ئەگەر مافی نیوەی دانیشتوانی خۆی لەبەر
چاو نەگرێت.

لە  ١٠٠ساڵی ڕابردوو بە هۆی گەشەی
دێمۆکراسی و بەرز بوونەوەی ئاستی
هۆشیاری کۆمەڵگای بەشەری پێگەی
ژنان هەڵکشانی بە خۆیەوە بینیوە و تا
دێت ژنان پتر جێ پێی خۆیان قایمتر
دەکەن .دیارە ئەمە تەنیا هەنگاوێکی کورتە
کە هەڵگیراوەتەوە و ئەو مافە ڕەوایانە تا
ئێستاشی لەگەڵ بێت لە زۆربەی واڵتانی
دنیا هەر بە ئاشکرا پێشێل دەکرێ ،
ڕوانینی نەریتخوازانەی پیاوان و تەنانەت
بەشێکیش لە ژنانیش بەربەستێکی گەورە
بووە لە بەر پێی بەرەوپێش چوونی دۆخی
ژنان لە سەر ئاستی جیهانی دا.
کەم نین ئەو ژن و پیاوە
ئازادیخوازانەی کە لە سااڵنی ڕابردوو بە
باوەڕمەند بوون بە مافی ژنان و هەوڵ و
تێکۆشانی زۆر ،خزمەتی گەورەیان بە
وەدی هاتنی ئەم دەسکەوتانەی هەتا
ئێستاش کردووە و تا دێت لە سەردەمی
نوێ دا بەرەنگاری و دژایەتی لەگەڵ ماف
و ئازادییەکانی ژنان بۆ بەرهەڵستکارانی
قورستر و دژوارتر دەبێتەوە .لە کەس
شاراوە نییە کە مافی ژنان لە واڵتانی
پێشکەوتوو و یاسامەنددا زۆربەی هەرە
زۆری لەمپەرەکانی وەپاش ناوە و رۆژ لە
دوای رۆژ ژنانی خاوەن دەسەاڵت و جێگەو
پێگەی بەرزی کۆمەاڵیەتی روو لە هەڵکشانە
بەاڵم ،لەو واڵتانەی کە دێمۆکراسی نەیتوانی
جێ بگرێت ئەم مافانەش پێشێل دەکرێت و
گەشەی نەکردووە و لەبەر چاو نەگیراون.
بە داخەوە لە ئێران و کوردستانی ژێر
دەسەاڵتی رەشی کۆماری ئیسالمیش هەتا
ئێستا ئەو مافانە بایەخی زۆر کەمیان
پێدراوە و ئەو ئاستەش لە پێشکەوتن کە
هەیە دەسکەوتی ژنان و پیاوانی مافخواز و

باوەڕمەند بە ئازادی و بەرابەری ژن و پیاوە.
لە ژێر سێبەری ئەو دەسەاڵتە ئایینییە تا
سەر ئێسقان دواکەوتوو و کۆنەپەرەستەی
کۆماری ئیسالمی دا و بە پێی ئاسای دژە
مرۆییانەی کە دایانمەزراندووە ،ژن هەتا
ئێستاش بە نیوەی پیاو دێتە ئەژمار و وەک
ئامرازێک بۆ ژیانی ئاسوودەتری پیاوان
چاوی لێدەکرێ و ژنانی لە هەموو مافەکانی
بێبەش کردووە.
ئەگەر چاوێک بە مێژووی تەمەنی کۆماری
ئیسالمیدا بخشێنینەوە دەبینین کە هەزاران
و بگرە میلیۆنان مرۆڤی ئازادیخواز لەم
ماوەیەدا لێبڕاوانە خەباتیان بە وەدی هاتنی
ئازادی و دێمۆکراسی لە ئێران کردووە کە
مافی ژنان بەشی جیانەکراوەیەتی .بۆ
وەدی هاتنی ئەو ئامانجانە قۆربانی زۆری
بۆ دراوە،کۆت و بەند و زنجیری بۆ تەحەمول
کراوە و سەختی زۆری لە پێناو دا کێشراوە
بەاڵم ،هەتا ئێستاش ئەم خەباتە بەردەوامە.
ژنان و کچانی کوردیش وەک سیمبولی
بەرەنگاری بەرانبەر بە زۆڵم و زۆر و
نەریتخوازی هەر دەم پێشڕەو بوون و شان
بە شانی پیاوان سەنگەری پێشمەرگانەیان
بۆ مۆقاوەمەت و خەبات ئاوەدان ڕاگرتووە
و بوونەتە جێگەی شانازی و سەربڵیندی
نەتەوەی کورد و لە هیچ تێکۆشانێک
درێخیان نەکردووە.
ناوەندیی هاوکاری حیزبەکانی کوردستانی
ئێران وێڕای پیرۆزبایی ئەم رۆژەبە
باوەڕمەند بوون بە مافی یەکسانی و
دادپەروەری بۆ ژنانی کۆمەڵگای ئێران ،داوا
دەکات کە ژنان لە رووبەروو بوونەوە لە
گەڵ یاسا و ریساکانی دژە ژنی کۆماری
ئیسالمی وەک چۆن تا ئێستا پێشەنگ
بوون ،لە داهاتووشدا لە مەیدانی خەباتدا
پێشڕەوی موبارزات بن.
بەرز و بەڕێز بێت ٨ی مارس ،رۆژی
جیهانیی ژن
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی
ئێران
١٧ی ڕەشەممەی ١٣٩٩ی هەتاوی
٨ی مارسی  ٢٠٢١زایینی
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وەفدی رێبەریی کۆمەڵەو حیزبی شیوعی کوردستان کۆبوونەوە

پاشنیوەرۆی ١٣ی رەشەمە٣ /ی مارسی ٢٠٢١
وەفدێکی رێبەریی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی
کوردستان سەردانی بارەگای کۆمیتەی ناوەندی
حیزبی شیوعی کوردستانی کرد.
وەفدی کۆمەڵە کە پێکھاتبوون لە ھاوڕێیان:
عومەر ئێلخانیزادە سکرتێری گشتیی ،رەزا
کەعبی بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی ،سادق
زەندی ئەندامی دەستەی کارگێڕیی ،عەتا
ناسرسەقزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و
کەریم کەریمی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی و
بەرپرسی پەیوەندییەکانی کۆمەڵە لە ھەولێر
 ،لە الیەن وەفدی خانەخوێ کە پێکھاتبوون
لە بەڕێزان :دکتۆر کاوە مەحمود سکرتێری
کۆمیتەی ناوەندیی ،ئەبو کاروان ئەندامی
مەکتەبی سیاسی ،ئەبو تارا ئەندامی کۆمیتەی
ناوەندی ،ئۆمێد محەمەد ساڵح ئەندامی
مەکتەبی پەیوەندییەکان ،ھاوتا رەسوڵ
ئەندامی مەکتەبی پەیوەندییەکانی ناوەندیی
حیزبی شیوعی کوردستان پێشوازییان لێکرا.

لە دیدارەکەدا قسەوباسێکی چڕوپڕ لەسەر
بارودۆخی ناوچەکەو بەشەکانی کوردستان کرا
و ھەردووال روانین و بۆچونی خۆیان لەسەر
رەوتی رووداوەکان خستەڕوو کە ئاماژە بوو
بۆ ئەو دەرفەت و مەترسییانەی لەبەردەم
بزوتنەوەی حەقخوازانەی کورد لە بەشە
جیاجیاکانی کوردستان و جەختکردنەوە بوو
لەسەر گرنگی ھاوئاھەنگی و نزیکی زیاتری
حیزبە کوردستانیەکان.
ھەر دووال باسیان لە گرنگی بەھێزتر کردنی
گوتاری چەپ لە رێگەی پەیوەندی و دیالۆگی
زیاتری نێوان ھێزە چەپەکانی کوردستان
کردەوە.
لە کۆبوونەوەکەدا کۆمەڵەو حیزبی شیوعی
جەختیان لەسەر پتەوکردنی زیاتری
پەیوەندییەکانی ھەر دوو ال کردەوە.

پیالنگێرییەکانی کۆماری ئیسالمی لەدژی بزووتنەوەی
مافخوازانەی خەڵکی کوردستان بەردەوامە

بە پێی ئەو هەواڵ و زانیارییانەی کە باڵو
بوونەتەوە ،دامودەزگا ئەمنییەتییەکانی رژیمی
ئیسالمیی بنەماڵە وکەس وکاری پێشمەرگە
و ئەندامانی حیزبە کوردستانییەکانی دژی
رژیمیان خستووەتە ژێر گوشاربۆ ئەوەی لە
دژی حیزبەکان سكااڵ تۆمار بکەن.
بە پێی ئەو هەوااڵنەی کە لە هێندێک لە
کەناڵەکانی میدیا و راگەیاندنەکان باڵو
بوونەتەوە لەماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا
ژمارەیەک لە بنەماڵە و کەس وکاری ئەندامانی
حیزبە کوردستانییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
کۆماری ئیسالمی لە شارەکانی ورمێ ،سنە،
مەریوان ،کامیاران و کرماشان بۆ ئیدارەی
ئیتالعات بانگ کراون و کەسانێک بە نێوی
نێردراوی دەزگای قەزایی گوشاریان خستووەتە
سەر ئەو بنەمااڵنە بۆ ئەوەی سکااڵیەک کە
پێشتر خۆیان بە زمانی ئینگلیزی لە دژی
حیزبە شۆرشگێرەکانی کوردستان و ڕووبە
شورای بااڵی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوە
یەکگرتووەکان ئامادەیان کردووە واژۆ بکەن.

لەو نامەیەدا رژیمی کۆماری ئیسالمی
هەوڵی داوە لە کردەوەیەکی چەواشەکارانە و
دوژمنکارانەدا بەرامبەر بە بزووتنەوەی رەوا و
حەقخوازانەی گەڵی کوردو ،لە
ژێر گوشار و هەرەشەدا و لەسەر زاری
بنەماڵەی پێشمەرگەکانەوە کە گویا کوڕ و
کچەکانیان لەالیەن حیزبە کوردستانییەکانەوە
رفێندراون،سیمای بزووتنەوەی شۆرشگێرانەی
کوردستان خەوشدار بکات.
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بەلووچستانی چەوساوە و هەژار لەم
ڕۆژانەدا بە تەنیا لە حاڵی خۆڕاگری
و بەرخۆدانێکی مەزڵوومانەدایە .بە
داخەوە بە هۆی کۆمەڵێ کێشەی
بنەڕەتی کە لە پەیوەندیی دەروونی و
ئاکاری گەالنی بندەستی ئێراندا هەیە،
تا ئێستا و کاتی نووسینی ئەم چەن
دێڕە هیچ بزاڤێکی بەرچاو کە نیشان لە
پەیوەست بوون بەو جووڵە ناڕەزایەتیانە
بدات نەبینراوە .سەرهەڵدانی ئەو
ناڕەزایەتیانە بە گشتی لە بەلووچستان
ئەو ڕاستییەی دەرخست کە دۆخی
کۆمەاڵیەتی ،ئابووری و سیاسیی ئێران
قەیراناوی و پڕمەترسییە و هەر سات
ئەگەری ئەوە هەیە کە جوواڵنەوە و
بزووتنەوەیەکی جەماوەری لە هەر
ناوچەیەکی ئەو واڵتە هەڵگیرسێت و
بە هەر چۆنێک بێت کاریگەری لە سەر
دیکەی ناوچەکان دا بنێت .کاریگەریەکە
لەوانەیە وەک بۆغزێک لە گەڕووی خەڵک
دا پەنگ بخواتەوە و ڕۆژێک ببێتە
هاواڕێک بەرانبەر بە نابەرابەری و ئەو
هەموو گۆشار و چەوسانەوەیە.
ئەگەر سەیرێکی ڕووداوەکانی ئەم
چەن ساڵەی ڕابردوو بکەین خاڵێکی
گرینگ لە هەموویان هاوبەشە ،ئەویش
گرفتی ئابووری و دۆخی نالەباری
ژیانی خەڵکە کە لە ڕاستی دا تەنگی
بە هەموو کۆمەاڵنی خەڵکی هەژار لە
سەرانسەری ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی
حکوومەتی کۆماری ئیسالمی هەڵچنیوە.
لە ئاخێزەکەی بەفرانباری 96ەوە بگرە
تا ناڕەزاییەکانی سەرماوەزی  98و
ڕێپێوان و مانگرتنەکانی بزووتنەوەی
کرێکاری ،هەر هەموویان هەستانەوەی
ئاپوورەی خەڵکی هەژار و زەحمەتکێش
بووە لەبەرانبەر گرانی و هەاڵواردن و

بەرخۆدانی بەلووچستان و مەسڵەحەت بینیی

نابەرابەریی ئابووریدا.
کۆشتنی جەنایەتکارانەی زەحمەتکێشانی
سووتەمەنیبەر لە بەلووچستان و
کۆڵبەرانی کوردستان ڕاستییەکی دیکە
دەر دەخات ،ئەویش بێ بایەخ بوونی
گیانی تاکەکانی نەتەوە ژێردەستەکان لە
ڕوانگەی شۆڤینیستیی داگیرکەرانەوەیە.
لە کاتێک دا هەژاری و لەدواوەڕاگیرانی
بەلووچستان لە هەموو بوارەکاندا بۆ
دەسەاڵتدارانی حکوومەتی ئێسالمی ڕوون
و ئاشکرایە ،دەزگا سەرکوتکارەکانی
حکوومەت هەر چەشنە ناڕەزایەتییەکی
مەدەنی و کۆمەاڵیەتی بەرانبەر بەو
ناعەداڵەتی و ستەمانە ،بە زەبر و زۆر و
سەرکۆت وەاڵم ئەدەنەوە.
بیانووی کارەبەدەستان بۆ ئەو سەرکوت
و زەبر و زەنگە ئەوەیە کە دۆژمنێکی
دەرەکی دەستی لەم ناڕەزایەتیانەدا
هەیە و تەنانەت حێسابێک بۆ پەرچە
کرداری کۆمەڵگا ناکەن و بە پێی
سیاسەتێکی دۆژمنکارانە و داگیرکەرانە
بەرپەرچیان ئەدەنەوە .ئەوەی کە چۆن
دەبێ لە بەلووچستان و کوردستان
ئەو هەموو خەڵکە ڕوو لە کۆڵبەری و

زمانی دایکی
سەیران مستەفازادە

زمان ڕەنگدانەوەی کولتووری خەڵکێکە
کە بەو زمانە قسە دەکەن .زمانی دایکی،
پێناسەی مرۆڤە کە بە پاراستنی زمانی
دایکی ،مرۆڤ لە خۆی پارێزگاری دەکات
 .رۆژی 21ی فێبریوەری بەرابەر بە 2ی
ڕەشەمە لە الیەن یۆنێسکۆوە بە رۆژی
جیهانیی زمانی دایکی ناودێر کراوە.
ناودێرکردنی ئەو رۆژە لە کۆنفرانسی گشتیی
و یۆنێسکۆ لە ساڵی  1999به مەبەستی
یارمەتیدان بە جۆراوجۆریی زمان و
کولتوور جێبەجێ کراوە .لە ساڵی 1952ی
زایینی خوێندکارانی زانکۆکانی شاری
داکا پایتەختی ئێستای واڵتی بەنگالدێش
کە لەو کاتەدا لە ژێر دەسەاڵتی پاکستاندا
بوو بۆ ڕەسمیکردنی زمانی بەنگالی وەکوو
دووهەمین زمانی پاکستان ،خۆپێشاندانی
ئاشتیخوازانەیان لە سەرتاسەری ئەو
شارە وەڕێخست .بە دوای خۆپیشاندانی
خوێندکاران ،پۆلیسی پاکستان تەقەی
لێکردن و ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکارەکانی
کوشت .دوای سەربەخۆیی بەنگالدێش
و بە داواکاریی ئەو واڵتە ،بۆ یەکەم جار
رێکخراوی یۆنێسکۆ لە 17ی نوامبری ساڵی
 1999رۆژی 21ی فێبریوەری بە رۆژی

زمانی دایکی ناودێر کرد و لە ساڵی ٢٠٠٠ی
زاینییەوە لە زۆربەی واڵتەکان ئەو رۆژە بەرز
رادەگیرێت .زمانی کوردی یەکێک لە زمانە
زیندووەکانی جیهانە و لە نێوان  80زمانی
زیندوو لە ڕیزی  31دایە .دوای راپەڕینی
ساڵی  1991لە باشووری کوردستان و
دامەزراندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان
دەرفەتێکی تازە بۆ زمانی کوردی خولقا.
لە باکووری کوردستان لە پێناو پاراستنی
زمانی کوردی چاالکی تایبەت جێبەجێ
بوو .لە عێراق کوردی یەکێک لە زمانە
فەرمییەکانی ئەو واڵتەیە .لە رۆژهەاڵتی
کوردستان زمانی کوردی فەرمی نییە و
لە خوێندنگەکان ڕێگە بە خەڵکی کورد
نادەن بە زمانی کوردی بخوێنین بەاڵم
بە شێوازی بەرباڵو تاکەکانی بە شێوەی
خۆڕسک خەریکی فێرکردنی زمانی کوردین
و ژمارەیەک ڕێکخراوی مەدەنیش هەن کە بە
دانانی خول و دەورەی جۆراوجۆر یارمەتیی
خەڵک دەدەن بۆ فێربوونی زمانی کوردی.
هاوکات لەسەر جەخت لەسەر گرینگیی
زمانی کوردی وەک زمانی دایکی ،بەهێز
بوونی زمانی کوردی لە فێرکردن و نووسینی
هەموو بابەتەکانی زانستی و ئەدەبییەکان
کراوە .لە ئێران هەرکەس داواکاری مافی
نەتەوەیی خۆی بێت پێی دەوترێت جیایی
خواز له حاڵێکدا لە ماددەی ١٥ی یاسای
بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
ئاماژە بە ڕاهێنانی ئەدەبیات و کولتووری

سووتەمەتبەری بکەن الی ڕژیم ڕوونە
و خۆی دەزانێ کە چ هۆکارێک وای
کردووە کە خەڵک ئاوا هەژار بن و
ئەمە سیاسەت و بەرنامەی حکوومەت
بووە کە بە شێوەی سیستماتیک ئەو
ناوچانەی هەژارتر لە شوێنەکانی
دیکە ڕاگرتووە .ئەوان لە هەر
ناوچەیەکی ئێران سیاسەتێک پەیڕەو
ئەکەن کە بەرژەوەندییە ئابووری و
سیاسییەکانی ڕژیم بپارێزێن و بە
پێچەوانەی پێشهات و پێشبینیەکان
بتوانن لە ساتێکی کەم جوواڵنەوەکە
سەرکۆت بکەن .ڕژیم وا ڕا هاتووە
کە لە هەر مەقتەعێک دا چاوەڕوانی
تەقینەوەیەکی کۆمەاڵیەتی بکات و
بە پێ ئەزموونی خۆی کە ئەزانێ
ئەگەری بە سەراسەری بوونی وەها
بزاڤێک لەم دۆخەی وا خۆیان
ڕەخساندوویانە زۆر نییە و جۆرێک
زەنجیرەی پەیوەندایەتی کۆمەڵگایان
پچراندووە کە بە دەگمەن بتوانێ
یەک بگرێتەوە.

کردن لە سەر هەاڵواردنی مەزهەبی
و نزیکایەتی بەشێک لە ڕێبەران و
ئیسالمییە کوردکان
رێکخراو و گرووپەکان بە ئەلقاعێدە
و داعش ،هۆکارێکن کە کۆماری
ئیسالمی لەو خاڵە نێگاتیڤ و الوازانە
بۆ خراپ کردنی هەر بزووتنەوەیەک
لە بەلووچستان کەڵک وەرگرێت و بە
زیادکردنی کێشەی مەوادی مۆخەدر
ئەوە چەن بەرابەر بکات .بەاڵم
هەلومەرجی کوردستان زۆر جیاوازە.
ئێستاش بەر لە جەرەیاناتی ئیسالمی
کە زۆر الفی برایەتی و نزیکیی
ئایینی لێئەدەن ،چاالکانی چەپ ئااڵ
هەڵگری یارمەتی ئەو خەڵکەن و لە
ناوچە جۆربەجۆرەکان و لە الیەن
هەموو ئەحزابی کوردستانەوە ئەو
پەالمارانەی ڕژیم بۆ سەر خەڵکانی
بۆیە هەر جارێک کە لە شوێنێک هەژار و زەحمەتکێش لە بەلووچستان
دەس بە سەرکۆتی ناڕەزایەتیەکان سەرکۆنە کراوە.
ئەکەن بە جۆری هێز و دەسەاڵتی لێرە ئەشێ خەڵکی کوردستان لە
داپڵوسێنانەی خۆی بۆ دیکەی گەالن جەرەیاناتی فکری ئیسالمی و مەکتەب
و ناوچەکان مسۆگەر دەکات و بێ قۆرئانی بپرسێ کوانێ ئەو هەموو
هیواییەکی زۆرتر لە کۆمەڵگادا باڵو ئێدیعا و پڕۆپاگەندەتان و کۆانێ ئەو
حەشیمەتە زۆرەتان؟ فەرموو ئەوەتا
دەکاتەوە.
خەڵکی سۆنی بەلووچ لە ژێر زەبری
ئەتوانین بێژین کە کۆماری ئیسالمی،
کۆماری ئیسالمی بە دڕانەترین شێوە
ڕژیمی دەسەاڵت و بەکاربردنی هێز و
سەرکۆت ئەکرێن و وەرنە مەیدان و بێ
سەرکۆتە و لەم چل و دوو ساڵەدا ئەو دەنگی پڕ لە مەسڵەحەتتان بشکێنن.
سیاسەتەی پەیڕەوکردووە .بارودۆخی بە دڵنیاییەوە ئەوان هیچ کات لە دژی
بەلووچستان لە چاو کوردستان زۆر مسڵەحەتی ڕژیمی ئیسالمی نایێنە
جیاوازە ،لە نەبوونی بزووتنەوەیەکی مەیدان و ئەوە دیسان بزووتنەوەکانی
مودێڕن ،چەپ و سێکۆالر لەو ناوچە ،چەپ و دیمۆکراتیکن کە بە هەموو
هەندێ الیەنی بناژۆخوازی ئایینی توانای خۆیانەوە پشتیوانیی عەمەڵی
و ناسیۆنالیست سەریان هەڵداوە لە خەڵکانی ڕاپەڕیو و هەژار لە هەر
و بە دید و گۆفتمانێکی مەزهەبی شوێنێکی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی
توانیویانە لە نێو الیەگەلێکی کۆماری ئیسالمی ئەکەن و وەکوو
کۆمەڵگا بە تایبەت خەڵکی هەژار و هەمیشە لێبڕاوانە هاوپشت و هاوخەباتی
زەحمەتکێشی گۆند و شارەکان جێی خەڵکی هەژار و چەوساوەن.
خۆیان بکەنەوە و پشتیوانیی خەڵک
بۆ الی خۆیان ڕاکێشن .جەخت

بە وتەی خۆیان کەمایەتیی نەتەوەیی
لە پاڵ زمانی فارسیدا کراوە بەاڵم دوای
زیاتر لە چوار دەیە ئەو ماددەیە جێبەجێ
نەکراوە و لە خوێندنگاکانی ئێران بەڕێوە
ناچێت .هەرچەند کە لە سەرەتای دەیەی
حەفتای هەتاویی بەرنامەی راهێنانی
زمانی و کولتووریی و ئەدەبیاتی کوردی
لە شارەکانی وەک سنە ،مهاباد ،بۆکان،
سەقز ،ورمێ ،ئیالم و کرماشان بەرێوە
چوون  .بەاڵم زمانی دایکی لە زانکۆکان
لە بیر کرا  .چاالکان و مامۆستایانی زمانی
کوردی لە شارە جۆراوجۆرەکانی کوردستان
بە دانانی کالسی تایبەت بۆ خوێندنی زمانی
کوردی توانیویانە زمانی کوردی فێری

خوێندکارانیان بکەن.
بەداخەوە بە هۆی سیاسەتەکانی رژیم
لە کوردستان لە سااڵنی رابردوودا ئەو
رێکخراوانە وەک پێشتر ناتوانن چاالک
بن و رژیم لە ترسی پەرەپێدان بە
پرسی نەتەوەیی مەیدانی کاری
چاالکوانانی کەم و بەرتەسک کردۆتەوە
و زۆربەی ئەم چاالکوانانەی کە چاالکی
دەکەن دەستگیر دەکرێن و بە تۆمەتی
ئەمنییەتی حوکمی زیندانی درێژ ماوەیان
پێدەدرێت .کەسانێک وەک زارا محمەدی
و سیروان ئیبراهیمی کە تەنیا چاالکیی
ئەوان وانە وتنەوە بە زمانی دایکی
بوو ،بە تاوانی وانەی کوردی وتنەوە و
بارهێنانی منااڵنی کورد لەسەر زمانی
دایکی دەستبەسەر دەکرێن و بۆ نموونە

سزای پێنج ساڵ بەند کردن بەسەر زارا
محەممەدی دا دەسەپێندرێت ،ئەمە
لەکاتێکدایە کە بە پێی ماددەی  15ی
یاسای بنەڕەتی رژیمی ئێران خوێندن بە
زمانە دایکی ئازادە.
جیا لە گوشار هێنانی خەڵک و چاالکانی
ئەدەبی و مامۆستایان لە ناوخۆ ،بۆ
گەیشتن بە مافی سەرەتایی خوێندن

دەبێت پالنی تایبەت هەبێت و مافی
چاپ و باڵوبونەوەی گۆڤار ،بەرنامەی
تی ڤی بە زمانی کوردی بە شێوازی
باش و درووست کەڵکی لێ وەرگیرێ
بۆ گەشە کردنی کلتوور و ئەدەبیات و
زمانی کوردیی .

تایبەت
پەری.م _سنە

خەباتی مەدەنی شێوازێکی
خەباتە کە لە ڕێگای ناتوندوتیژ
بە کەلک وەرگرتن لە هێزی
خەڵک وەک ڕێپێوان و بایکۆت و
مانگرتن هەوڵدەدا گۆرانکاری لە
کۆمەڵگا دا پێک بێنێ ،دژایەتیی
سیاسەتێکی نادادپەروەرانە بکا و
هەوڵی گۆڕینی بدات وەک خەباتی
مەدەنی ڕەشپێستەکانی ئەمریکا بە
ڕێبەرایەتیی مارتین لۆتێرکینگ و،
بە چۆکداهێنانی رژیمی ئاپارتاید لە
ئەفریقای باشوور بە ڕێبەرایەتیی
نێلسۆن ماندێال .یان وەک خەباتی
مەدەنی لە سێربێستان و فیلیپین
و شیلی دەسەاڵتێکی دیکتاتۆر
ناچار بکا کە واز لە دەسەاڵت
بێنێ .یان نەتەوەیەک و واڵتێک
لە ژێر دەستەیی رزگار بکات
وەک بزووتنەوەی سەربەخۆیی
هیندوستان بە رابەرایەتی ماهاتما
گاندی.
خەباتی مەدەنی پێویستی بە
بەشداریی بەرچاوی خەڵکە ،بەاڵم
هاوشان لەگەڵ بەشداریی بەرچاوی
خەڵک دەبێ خاوەن تاکتیک
و ستراتیژی دیاری کراو بێ و
هەروەها سیستماتیک بێت.
گومان لەوە نییە گەلی ئێمە
هیچی لە گەلی تونس و میسر
کەمتر نییە بۆ ئەوەی شۆرشێکی
مەدەنی سەرپێ بخات و کۆماری
ئیسالمی سەرەڕای بوونی هێزی
سەرکوتگەری بەرین و زۆر و
پڕچەک زۆر لەوە الوازترە خۆی
لەبەردەم تووڕەیی کۆمەاڵنی
خەڵک دا ڕابگرێ.
هەرگیز نابێت پێمانوابێت کە بۆ
ئەوەی شۆرشی مەدەنی سەرپێ
بخرێت پێویستە خەڵک لەوپەڕی
توەڕەییدا بن ،بەپێچەوانەوە
بەشێکی زۆری شۆڕشەکان لە
لوتکەی بێ هیوایی و شکست
دا دەتەقێتەوە .دیارە ئەو جۆرە
شۆرشە چاوەروان نەکراوانە ئەگەر
ڕێکخراو نەبن و ڕابەری بەهێز و
کاریزمایان نەبێ دەتوانن ئاکامی
نادڵخوازیان لێبکەوێتەوە .بەاڵم
پرسیاری جدی بۆ ئێمە ئەوەیە
دوای شۆرش چی ڕوودەدات و
چۆن ڕوودەدات؟ نەمانی دەسەاڵت
و دروستبوونی بۆشایی ئەمنی
دەتوانێ بۆ هێزە دیموکراتتیکەکان
مەترسیدار بێ ،چونکە تەنیا بە
ڕێکخراو بوون و ئامادەکردنی
بەستێنێکی گونجاو و بوونی
دامەزراوەکان کۆمەڵگا دەتوانێ
بگاتە ئامانجە دێموکراتیکەکانی،
دیموکراسی پرۆسەیە و پرسێکی
رۆژانەیە کە کۆمەڵێ یاسا و
دامەزراوە لەسەر بنەماکانی

دیموکراسی ژیانی هاواڵتیان
وکێبرکێی گرووپە جیاوازەکان
بەشێوەیەکی ئاشتیانە رێکدەخات.
بەپێچەوانەوە هێزە مەترسیدار و
باند و گروپە سیاسیە توندئاژۆکان
نەمانی سوڵتە دەکەن دەرفەت بۆ
جێگیرکردنی پێگەی خۆیان لەسەر
حسابی خەباتی مەدەنی گەل.
ئەوەی وادەکات تونس وەک لیبیای
لێبەسەر نەیەت بریتییە لە بوونی
هێزی دیموکراتخواز و ئامادەساز کە
دوای ڕووخانی دەسەاڵتی سیاسی
دامەزراوەکانیان هەڵنەوەشاندەوە
و خەڵکانێکی خاوەن هیوا و
خەونی دیموکراتیکجڵەو خەباتیان

چەکداریانە کردووە لە لە ماوەی
سااڵنی  ١٩٠٠بۆ  ٢٠٠٦روویانداوە.
کە ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە نەک
هەر بۆ کەسانی دیکەش جێگای
سەرسووڕمان بووە بگرە خۆشیان
سەریان لە ئەنجامەکە سووڕماوە.
بە پێی ئەنجامەکان  ٥٣لە
سەدی بزووتنەوە مەدەنییەکان
ئامانجەکانیان وەدیهێناون ،بەاڵم
بزووتنەوە چەکداریەکان  ٢٠لە
سەدیان ئامانجەکانیان پێکاوە.
سەبارەت بە سەرنەکەوتن و شکستی
شی
بز و و تنە و ە کا نیش بە
بزووتنەوە مەدەنیەکان  ٢٠لە سەد
بووە و بەاڵم بزووتنەوە چەکداریەکان

ژماره ( )104ساڵی هەشتەم2021/03/08،

dwaroj.net

پەنجا هەزار کەس .بەشداری پێکردنی
ئەو رێژەیەش و لەوەش زیاتر تەنیا لە
ڕێگای خەباتی مەدەنییەوە ئیمکانی
هەیە و هەر وەک نووسەری کتێبی
‹› why civil resistance
 ››worksئاماژەی پێ کردووە
هەموو ئەو بزووتنەوانەی کە
توانیوانە زیاتر لەو رێژەیە واتە
 ٪٣.٥بەشداری پێ بکەن بزووتنەوە
مەدەنیەکان بوون و لە الیەکی
دیکە بەشێوەی نێونجی بزووتنەوە
مەدەنیەکان چواربەرابەر گەورەتر
لە بزووتنەوە چەکداریەکان بوون.
بز و و تنە و ە مەدەنی توانای سەرنج
راکێشانی هەموو الیەنێکی کۆمەڵگا
لە رووی رەگەز ،نیژاد ،حیزبی

خەباتی مەدەنی پێویستیەکی هەنووکەیی بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان

بەدەستەوە گرت و دەستبەجێ
یاسای بنەڕەتیی نوێیان نووسی.
بەپێچەوانەوە لە لیبی گروپ و خێڵ
و مافیای نەوتی هەریەکەیان لە
کونجێکەوە دەستیان بە تااڵنکردن
و وێرانکردنی دەزگا و دامەزراوەکان
کرد چونکە پێش شۆرش ئەوەی
هەبوو کۆبونەوەی ژمارەیەک خێڵ
و گروپێکی مافیا ئاسا بوون نەک
هێزگەلی دیموکراتیخواز.
خەباتی مەدەنی بەراورد بە
دەسکەوتەکانی و وەک ئەوەی کە
تاکوو ئێستان نیشان دراوە زۆر
لە خەباتی چەکداری کاریگەرتر
و دەرسەدی سەرکەوتووییشی
بۆ ئەوەش
زۆر لەسەرترە.
دەتوانم ئاماژە بە لێکێۆلینەوەیەک
بکەم بەناوی ‹› why civil
››resistance
works
کە لە الیەن ‹›Erica
 »Chenowethو Maria
 Stephenکراوە ئەوان
لێکۆڵینەوەیان لە هەموو ئەو
کەمپەین و بزووتنەوە مەدەنی و

 ٦٠لە سەدیان سەرکەوتوو نەبوون.
و هەروەها لە پەنجا ساڵی رابردوودا
رێژەی بزووتنەوە مەدەنییەکان
و سەرکەوتنیان زیاتر بووە و بە
پێچەوانەشەوە رێژەی بزووتنەوە
چەکداریەکان کەمتر و هەروەها
سەرکەوتنیشیان زۆر کەمتر بووە.
بۆچی بزووتنەوە مەدەنیەکان لە چاو
بزووتنەوە چەکداریەکان سەرکەوتووتر
بوون؟ سەرکەوتوویی یان ئاستی
بەرزی سەرکەوتنی خەباتی مەدەنی
لە هێزی خەڵک دا خۆی نیشان
دەدات ،هەر بە پێی لێکۆڵینەوەی
لێکۆلەران هیچ حکومەتێک ناتوانێ
لە بەرابەر ڕاپەڕینی  ٥لە سەدی
خەڵکی دا خۆرابگرێت ،جیا لەوە
هەر بزووتنەوەیەک کە توانیویەتی
بەشداری بەردەوام و چاالکی سێ و
نیو دەرسەدی خەڵک بەدەست بێنێت
ئەوا سەرکەتوو بووە و لە زۆرێک لە
بزووتنەوەکانیش دا بە کەمتر لەوەش
سەرکەوتوو بوون .ئەو رێژەیەش
رێژەیەکی کەم نیە و بۆ نمونە
ئەگەر ژمارەی دانیشتوانی رۆژهەاڵتی
کوردستان بە دە میلیۆن لە بەرچاو
بگرێن ئەو رێژەیە دەکاتە سێسەدو

سیاسی ،چین و توێژەکانی کۆمەڵگا
هەیەو هەروەها بەشداری کردن تێدا
ئاسانترە ،چوونکە ئیمکانی بەشداری
بە هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا بە
توانای جۆراوجۆرەوە دەدات و ئەوەش
بەسااڵچوان ،کەمئەندامان و الوان و
هەرکەسێک کە بیهەوێ بەشدار بێت،
دەگرێتەوە .لە بەرامبەردا بەشداری
کردن لە بزووتنەوەی چەکداریدا
پێویستی بە توانای جەستەیی لەبار
هەیە و ئەوەش وا دەکات کە رێژەیەکی
کەمتری خەڵک بتوانێ بەشداری تێدا
بکەن.لە الیەکی دیکەوە بزووتنەوەی
مەدەنی هەموو کات و لە هەموو
وەرزێکی ساڵ دا توانای چاالکی
هەیە و لە رووی بەرفراوانی تاکتیک
و رێوشوێنەکانیش زۆر زۆر بەرفراوانە
و پێویستی بە ئامرازگەلێکی وا نییە
کە خەڵک و بزووتنەوە توانای دابین
کردنیان نەبێت ،بەاڵم بە پێچەوانەی
بزووتنەوەی چەکداری لە هەموو
کات و وەرزێکی ساڵ دا توانای
چاالکی نییە و هەروەها تاکتیکەکانی
سنووردارن ،دابین کردنی کەلوپەلی
هێزی نیزامیش بە بێ پشتیوانیی
واڵتێکی دیکە زۆر ئاستەمە .هەموو
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خەباتی مەدەنی شێوازێکی
خەباتە کە لە ڕێگای
ناتوندوتیژ بە کەلک
وەرگرتن لە هێزی خەڵک
وەک ڕێپێوان و بایکۆت
و مانگرتن هەوڵدەدا
گۆرانکاری لە کۆمەڵگا
دا پێک بێنێ ،دژایەتیی
سیاسەتێکی نادادپەروەرانە
بکا و هەوڵی گۆڕینی
بدات وەک خەباتی
مەدەنی ڕەشپێستەکانی
ئەمریکا بە ڕێبەرایەتیی
مارتین لۆتێرکینگ و،
بە چۆکداهێنانی رژیمی
ئاپارتاید لە ئەفریقای
باشوور بە ڕێبەرایەتیی
نێلسۆن ماندێال .یان
وەک خەباتی مەدەنی لە
سێربێستان و فیلیپین
و شیلی دەسەاڵتێکی
دیکتاتۆر ناچار بکا کە واز لە
دەسەاڵت بێنێ.
ئەمانە بە بێ ئەوەی بمانەوێ بایەخی
خۆڕاگری و بەرگریی چەکدارانە
لەبەرانبەر هێرشی داگیرکەران
و دەسەاڵتە دیکتاتۆرەکان کەم
کەینەوە ،نیشاندەری گرینگی و
خاڵە بەهێزەکانی خەباتی مەدەنی لە
جیهانی ئەمڕۆدان.
الیەنە ئەرێنییەکانی خەباتی مەدەنی
و سەرکەوتنی لە واڵتانی جۆراوجۆردا
بۆ ئەوە نییە کە بمانهەوێ مۆدێلی
ئەو خەباتە کە لە والتانێک وەک
سێربێستان ،شیلی ،ئارژانتین،
هیند وەاڵمدەر بووە الی خۆمان
کۆپی بکەین ،ئامانجەکە ئەوەیە کە
بە بەرچاو ڕوونیی سەرکەوتنی ئەو
خەباتە لەو واڵتانەدا و لە بەرچاوگرتنی
بارودۆخی ئێران بە گشتی و
کوردستانی رۆژهەاڵت بەتایبەتی
و هەروەها ئەو پوتانسیەالنەی لە
کوردستان هەن بۆ خەباتی مەدەنی
کەلکیان لێوەربگیردرێت .ئەوەش
سەڕەڕای ئامادەیی و بەرزبوونەی
وشیاری کۆمەڵگا لە ماوەی چەند
دەیەدا ،پێویستی بە پالن ،بەرنامە
و کاری بەردەوام و سیستماتیکی
هەمەالیەنە هەیە.
هەروەها سەبارەت بە ئامانج خەباتی
مەدەنیش ،ئەو خەباتە دەتوانێ
ستراتیژ و ئامانجی جۆراوجۆر و
دیاریکراوی هەبێ .هاو شان لە گەڵ

دیکەی نەتەوە و چینەکانی تری
کۆمەڵگای ئێران ،خەباتی مەدەنی
لە گەڵ خەباتی سیاسی و چەکداری
پارتەکانی ڕۆژهەاڵت ئەتوانێ لەم
وەرزە ساردانەی تێکۆشان کە ڕژیم
زۆر دڕندانە بەرەو ڕووی خەڵک
دەبێتەوە ،کاریگەر بێت.
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ئێران
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کۆماری ئیسالمی لە لێواری ڕووخان
مانی مەلەک
لەگەڵ هاتنە دەرەوەی ویالیەتە یەکگەرتووەکانی
ئەمریکا لە بەرجام یان رێککەوتنی ئەتۆمی و
گەرانەوەی سزاکان بۆ سەر ئێران و قورس بوون
و زۆربوونی ڕۆژ لە دوای ڕۆژی سزاکان  ،لە الیەن
ئەمریکاوە کۆمەڵێک پالنی تایبەتیش داندران بۆ
کۆتایی هێنان بە کارە تێکدەرانەکانی کۆماری
ئیسالمی لە ناوچەکە و بە تایبەتی کورت کردنی
دەستی سوپای پاسداران و سوپای قودس لە
ڕۆژهەاڵتی ناوە راست  ،لە هەوڵەکانی ئیدارەی
ترامپ بۆ ئەو مەبەستە دەتوانین ئاماژە بە لە
ناو بردنی قاسمی سلێمانی سەرکردەی سوپای
قودس  ،ناوبردن و ناساندنی سوپای پاسداران
وەک هێزێکی تێرۆریست و خستنە ناو لیستی
رەشی تیرۆر ،سەپاندنی سزا و گەمارۆ خستنە
سەر فارماندە بااڵکانی سوپای قودس و سوپای
پاسداران بکەین.
ئیدارەی ترامپ سیاسەتی گوشاری بێ سنووری
بۆ سەر کۆماری ئیسالمی هەڵبژارد و وای دانابوو
لە ژێر ئەو گوشارەدا کاربەدەستانی کۆماری
ئیسالمی مەرجەکانی قەبوڵ بکەن و بڕۆنە سەر
میزی وتووێژ بەاڵم بەشێک لە کاربەدەستان
و خاوەن بڕیارەکان وەکو عەلی خامنەی و
فەرماندەکانی سوپای پاسداران جیبەجێ کردنی
ئەو خااڵنەی کە ئەمریکا بۆیانی دیاری کردبوو لە
بەرژەوەندیی خۆیان و دەسەاڵتەکەیان نەدەزانی
و ترسی ئەوەیان بوو کە کەسە نزیکەکانی ناو
دەسەاڵتی خۆشیان بەو هۆیە لەدەست بدەن،
بەو هۆکارانە و زۆر هۆکاری دیکەش ئەو
پالنەی ئەمریکا سەری نەگرت .لە ماوەی کار
کردنی ئیدارەی دۆناڵد ترامپ سەرۆکی پێشویی
ئەمریکا خامنەی هەموو کات ئەمریکای بە
شەیتانی گەورە و دوژمنی ئێران ناو دەبرد و
وتووێژی رەت دەکردەوە سوپای پاسدارانیش
بەردەوام خەریکی هەڕەشە و بە کار هێنانی

زمانی زەبر بوو بەرامبەر ئەمریکا .بەاڵم ئێستا
و لەگەڵ هاتنە سەرکاری ئیدارەی نوێەکەی
بایدێن کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی و بە
تایبەتیش عەلی خامنەی  ،ڕۆحانی و جەواد
زەریف هەڵوێست و جۆری قسەکردنەکانیان
گۆڕیوە و سیاسەتێکی تازەیان گرتووەتە بەر
لە هەمبەر ئەمریکا لەوانەش دەتوانین ئاماژە
بە قسەکانی رۆحانی لە کۆبونەیەی هەیئەتی
دەوڵەت لە ڕۆژانی رابردودا بکەین کە وتی
ئەمریکیەکان ئێستا گەمارۆکان البەن ئێمە
ئێوارەکەی پابەندی بەرجام دەبین ،خامنەیش
لە قسەکانی ئەم دواییانەیدا بەردەوام باس لە
بەرجام دەکات و ئەڵێ متمانەم بە ئەمریکا نیە
ئەوان دەبێ سەرەتا گەمارۆکان البەن پاشان
ئێمەش دەگەرێینەوە سەر بەڵێنەکانمان ئەم
شێوازە هەڵوێست گرتنانەی کاربەدەستانی
کۆماری ئیسالمی و گۆڕینی زمانی زەبر و
هەڕەشە بە زمانی نەرم و باس لە وتووێژی
ئاشتیانە نیشانەی روون و ئاشکرای شکست
و داڕووخانی کۆماری ئیسالمییە ،حکوومەتی
لە بواری ئابووری و سیاسییەوە بە تەواوەتی
وێران بووە و گەرانەوەی ئەمریکا بۆ بەرجام و
البردنی گەمارۆکانی زۆر بە الوە گرینگە ،بەاڵم
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی باش دەزانن
بەرجام و البردنی گەمارۆکان هیچ لە دۆخەکە
ناگۆڕێت هۆکارەکەشی ئەوەیە سیستمی بانکی
ئێران فەشەلی هێناوە  ،لەگەڵ نزیکبونەوەی
ساڵی نوێ لە ئێران روبەروی کورت هێنانێکی
یاکجار زۆری بودجەوە بووەتەوە  ،گرووپە
تیرۆریستیەکانی لە ناوچەکە فەشەلیان هێناوە
و ڕۆژ نیە لە الیەن ئیسرائیل ،عەرەبستان
و ئەمریکاوە چەن کەسیان لێ نەکوژرێ و
هیرشیان نەکرێتە سەر ،لە ناوخۆی واڵت
نازەزایەکی بەرینی گەالنی ئێران لە هەموو چین
و توێژەکان دەستی پێ کردووە و وەک چۆن

کۆماری ئیسالمی ئێران ،حکومەتێکی ناڕەوایە

هێرش ئەسکەری
سەردەمی تێکنۆلۆژیە و زانست و زانیاری
دەربارەی شێوازەکانی ژیانێکی شیاوی
ئەمڕۆیی لە چرکەساتێکدا دەگاتە گشت مرۆڤی
سەر گۆی زەوی .بەهەمان شێوە ،نەزانین و
نەشیاوبوون ،گشت سنوورەکان دەبەزێنێت و

ناڕەوابوون و ڕواڵەتی دزێوی خۆی لە پێش
چاوی هەموو جیهان دەردەخات .حکومەتی
فاشیسمی ئیسالمی لە ئێران و شێوازی
هەڵسوکەوتەکانی لە ناوەوە و لە دەرەوەی
سنوورەکانی دەسەاڵتەکەی ،هێمای ناڕەوابوونی
پێکهاتەیەکی ملهوڕە کە ڕۆژ نییە جەنایەت و
ئاقارە دژە ئینسانیەکانی لە الپەڕەکانی مێدیا و
ناوەندەکانی هەواڵ نەکەوێتە پێش چاو.
ئەو ڕژیمە نەتەنیا پێشێلکاری مافە گشتییەکانی
دانیشتوانی جوغرافیای ئێرانە ،بەڵکو تەنانەت لە
ئاستی نێونەتەوەییدا ،پابەند نییە بە گرێبەست
و ڕێککەوتنەکانی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی بۆ
پێکەوە ژیانی ئاشتیانە و بەگشتی بەدژی
ڕێکارەکانی پەیوەندیی شیاوی ئینسانی لەم
سەردەمەدا وەستاوەتەوە.
وەک دەبینین ،هاوکات لە گەڵ پەرەسەندنی
دابڕانی پەیوەندی لە الیەن هاوپەیمانە
ناوچەییەکانی ئەو ڕژیمەو تەریککەوتنی
زیاتری لە بواری پەیوەندییە نێونەتەوییەکان،
لە الیەکی دیکەوە ئابووری و داهاتەکانی ئەو
دەسەاڵتەش هەتا دێت بچووکتر دەبێتەوە.

بەردەوام لە درووشمەکانیاندا دەیڵێن خواستیان
نە بەرجامە و نە چاکسازی بەڵکو ڕووخان و
نەمانی بە تەواوەتی ئەو رژێمە دیکتاتۆرییە
گەندەڵ و دژە مرۆڤەیە کە ژیانی خەڵکی
ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی تا هاتووە زەعمەتتر
و ناخۆشتر بووە .کۆماری ئیسالمی بەردەوام
لە الیەن نەتەوە یەکگرتووەکان و رێکخراوەکانی
مافی مرۆڤەوە بە بۆنەی پێشێلکردنی مافی
مرۆڤ و کردەوە دوور لە مرۆڤایەتیەکانیەوە
سەر کۆنە دەکرێ و بەیاننامەی بۆ دەر دەکرێت
واڵتانی دراوسێ بەردەوام وەک هەرەشەیک
بۆ سەر ئارامی و ئاشتەوای باسی دەکەن ،لە
کۆمەڵگای نێو دەوڵەتیشدا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ
ماهیەتی راستەقینەی بۆ هەمووان ئاشکرا
دەبێ و چیتر ناتوانێ راستیەکان بشارێتەوە
بۆ هەموو واڵتانی ئەم جیهانە دەرکەوتووە
چ رژێمێکی دڕندە  ،دژە مرۆڤ و ئاژاوەگێڕە
بۆیە گەرانەوەی ئەمریکا بۆ رێککەوتنی ناوکی
هیچ لەو دۆخە ناگۆرێت کە کۆماری ئیسالمی
تێ کەوتووە .یەکیەتی ئورووپا و ئەمریکاش
ئەم جارە بەوانە ڕازی نابن و بۆ ملکەچکردنی
کۆماری ئیسالمی بەرانبەر بە داخوازەکانیان
و دەستەبەرکردنی بەرژەوەندییەکانی خۆیان،

قسەی تازەیان لە دانیشتنەکان پێ دەبێ وەک
بابەتی مافی مرۆڤ و گرووپە توند ئاژۆکانی
سەر بە ئێران .لە الیەکی دیکەوە لە ڕۆژانی
رابردودا عەرەبستان داوای ئەوەی کردووە ببێت
بە ئەندامی لیژنەی دانوسانکار لەگەڵ کۆماری
ئیسالمی واتە پێنج زێدە یەک ،بە دڵنیاییەوە
عەرەبستان سەبارەت بە حووسیەکان و
حزبوللەی سەر بە کۆماری ئیسالمی کە ئارامی
واڵتەکەیان تێکداوە هەڵوێست و داواکاری دەبێ
و لەو ملهوڕییانەی کە توندئاژۆکانی سەر بە
حکوومەتی ئێران دەیکەن خۆش نابێ.
گرفت و کێشەکانی کۆماری ئیسالمی زۆر لەوە
زیاترن کە بە رێککەوتنی ناوکی کۆتاییان پێ
بێت و چارەسەر بكرێن ئەوەی کە بۆ هەمووان
دەر کەوتووە ئەوەیە کە حکوومەتی ئیسالمیی
ئێران نەک هەر هۆکاری ئازار و ستەم بۆ
سەر دانیشتوانی ناوچەکانی ژێردەسەاڵتیەتی
بەڵکوو بووتە هۆی ئاژاوە لە ناوچەکە و جیهان
و دوژمنی یەکەمی سەقامگیری و ئاشتی لە
ناوچەکەیە.

ئەمە لەحاڵێکدایە کە ئەو ڕژیمە وێڕای دژایەتی
کردنی جاڕنامەکانی مافی مرۆڤ و ڕێککەوتنە
جیهانیەکان بۆ دەستەبەربوونی ژیانێکی ئازاد و
ئاسوودەتر ،ڕاشکاوانە شەڕ و ئاژاوە دەنێتەوە
و بووەتە مەترسیەکی گەورە بۆ دانیشتوانی
ئێران و بەگشتی بەشێک لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاست.
هەوڵدان بۆ ڵەناوبردنی نەیاران ،تێرۆر و
ڕەشەکوژی و لەسێدارەدان ،دەسبەسەرکردنی
چاالکانی سیاسی و مەدەنی ،کوشتاری خەڵکی
زەحمەتکێش و کەمداهاتی سەر سنوورەکان و
دەیان کردەوەی دزێوی دیکە کە هەربەتەنیا
لە ڕژیمێکی وەها دڕندە دەوەشێتەوە ،هێشتا
بەردەوام لە چوارچێوەی دەسەاڵتی کۆماری
ئیسالمی ئێران دا درێژەی هەیە.

حکومەتێک کە بەدژی ژنە و سوکایەتی
بە نیوەی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی دەکات؛
حکومەتێک کە دژی منداڵ و ئاژەڵ
و تەبیعەتە؛ حکومەتێک کە نەتەنیا
نوێنەرایەتی خەڵک ناکات ،بەڵکوو لە بەرەی
لەناوبردنی خەڵکدا ڕاوەستاوە؛ دەسەاڵتێکی
ڕانتخۆر و باجگر کە گشت ئابووریەکەی لە
ژێر ڕکێفی میلیشیایەکی تێرۆریستیدایە؛
حکومەتێک کە بەشی زۆرینەی هێزە
دەوڵەتی و ئەمنیەتی و نیزامیەکەی لە
لیستی ڕەشی تێرۆری نێودەوڵەتیدایە؛ کوا
دەبێ لە جیهانی ئەمڕۆدا درێژە بە بوونی
بدات؟!
ئەو ڕژیمەو کردەوەو باووەڕمەندیەکانی،
مەترسین بۆسەر کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی.
هەوڵی لێبڕاوانەی هەر تاکێکی ئازادیخواز
بۆ لەناوچوونی ئەو حکومەتە ،هەنگاوێکی
گەورەیە بۆ بنبڕکردنی ستەم و چەساندنەوەی
ئینسان.
کۆماری ئیسالمی ئێران ،حکومەتێکی
ناڕەوایە!

کۆماری ئیسالمی بەدرێژایی تەمەنی
نگریسی خۆی نیشانی داوە کە ڕژیمێکی
نەگۆڕو ناڕەوایە و هەتاهەتایە بە پشتبەستن
بە یاساکانی شەریعەت و بە پەیڕەو کردن
و جێبەجێکردنی بڕیارە ئایینی و بەناو
ئاسمانیەکان ،دەکەوێتە گیانی خەڵک.
مانەوەی ئەم ڕژیمە کارەساتێکی مرۆییە لە
دنیای سەردەمەدا.

کۆمەاڵیەتی
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ئێران و هژمونی لە ناوچەکەدا
محەمەد حەکیمی

ئێران لهساڵی 2007هوه تائێستاش
شوێنێكی چاالك ه بۆ بهڕێوهبهردنی
كارهكانی رێكخراوی قاعیده و داعش
و هەروەها ئامێزی بۆ ژمارهیهك
سهركردهی ئهو گروپ ه تیرۆریستیی ه
كردووهتهوه تا لهوێوه كاری
تیرۆریستی لهدژی سعودی ه و ئیمارات
و ئوردون و عێراق ئهنجامبدهن.
ئهو چهكداران ه لهنێوان شارهكانی
ئێران تهڕاتێن دهكهن لهوان ه تاران
و مهشههد و زاهیدان و حزبوڵاڵش
چاودێری پالنهكانیان دهكات و بهڵێنی
پشتگیریی داراییان پێدهدات ،هاوکات
رژیمی ئیسالمی پشتگیری دارایی و
لوجستیکی و هەروەها سەربازی
هێزەکانی حەشدی شەعبی ،سەدری
ئیراق ،حزبوڵاڵی لوبنان و یەمەن و
 ...هتد دەکات و ئەمەش وایکردوە
کە لە دوایین لێدوانی بەرپرسانی
والتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا،
«پرایس» وتە بیژی وەزاەرەتی
دەرەوەی ئەمریکا وتی :کۆماریی
ئیسالمی ،بەرپرسی هێرشەکانی
سەر ئەمریکایە و هەروەها وتیشی
واشینگتۆن ،کۆماری ئیسالمی بە
بەرپرسی ئەو هێرشانە دەزانێت کە
لە ناوچەدا شەڕی پرۆکسی دژی
ئەمریکا دەکەن .هەروەتر لە درێژەدا
وتی «دوایین هێرشەکان لە ئێراق،
لە الیەن گرووپە پاڵپشتیکراوەکانی
کۆماری ئیسالمی بەڕێوە چووە و
ئەو چەک و تەقەمەنیانەش کە بە
کار هاتوون ،لەشەڕی نێوان ئێران
و عێراقدا بینراوە ».ئەم ڕاگەیاندنە
هاوکاتە لەگەڵ هێرشی ڕۆژی
دووشەممە بۆ سەر ناوچەی سەوزی
بەغدا و ناوچە کەوتە بەر هێرشی
مووشەکی و بوووە هۆی زیانی ماڵی
لە نزیکی باڵیۆزخانەی ئەمریکا.
لەالێکی دیکەوە «خامنەیی» لە
دوایین لیدوانی خۆیدا باس لە
پێتاندنی ئورانیوم تا ئاستێکی بەرز
دەکات ئەوە نیشاندەری ئەوەیە کە
زمانی بەرپرسانی رژیمی ئیسالمی
دوای هاتنە سەر کاری «جەو بایدن»
گۆڕدراوە و زمانی شەڕ و ئاشتی بە
کار دێنن و ئەوەش نیشان دەدات کە
رژیم دەیەوێت بگەرێتەوە سەر مێزی
دانوستان ،بەاڵم لە کردەوەدا رێک بە
پێچەوانەی قسەکانی «زەریف» و
«رۆحانی دەبیندرێت و دیارە قسەی
کۆتایی «خامنەیی» رێبەری ئەو
گرۆپە دەیکات.
بەاڵم ئەوەی گرنگە رژیمی ئیسالمی
ئێران ئێستا وا هەست دەکات کە
واشینگتۆن ناوێرێت هێرشی نیزامی
بکاتە سەری و هیچ کردەوەیەکی
دیکە بە دژی ئێران ئەنجام نادات و
تەنانەت ئەگەر رژیم دەستیشی بە
چەکی ناوکی بگات ئەو واڵتە تەنیا بە
گەمارۆکان بەسەندە دەکات ،هەر بە

هۆی ئەم فکریەتەوەیە کە سیاسەتی
خۆی سەبارەت بە بەرنامەی ناوکی
ناگۆڕێت و بەم شێوە دڵ قایمەو
درێژە بە کاری پێتاندنی یورانیومی
خۆی دەدات و هەموو هەولی خۆی
خستوەتە گەڕ بۆ ئەوەی دەستی
بە چەکی ناوکی بگات .بەاڵم ئەگەر
رژیمی ئیسالمی دەستی بە چەکی
ناوکی بگات و بچێتە ناو باشگای
ناوکیەوە ،ئەوا دۆخی ناوچەکە زۆر
بەاڵم ئەوەی راستییە
دەسەاڵتدارانی رژیمی
ئیسالمی ئێران نەتەنیا
سیاستەوان نین بەڵکوو
گرۆپێکی توندڕەوی ئاینین
کە زیاتر لە سێ دەیەیە
لەم ناوچەدا خەرێکی ئاژاوە
نانەوەن ،ئەم رژیمە هەر

رۆژە گرفتێک بۆ واڵتێک
دوایی لێدوانی وەزارەتی دەرەوەیدا
دروست دەکەنو پشتیوانی
دەڵێت گەمارۆکان بەردەوامە تا
لە هەر جۆرە گرۆپێکی
ئەوەی رژیمی ئیسالمی ئێران
توندڕەوی ئیسالمی دەکەن ،نەگەرێتەوە پای مێزی دانوستان
کاتێ ئەم دەسەاڵتە ئایینیە و دیارە هیچ شتێک وەک جارانی
لێناێتەوە و ئەمریکا بە دوای ئەوەیە
دەستی بە چەکی ناوکی
کە دەستی رژیم نە تەنها لە بەرنامەی
بگات ،ئێتر بەربەرەکانێ
ناوکی بەڵکوو سەبارەت بە بەرنامەی
لەگەڵ ئەم واڵتە نامومکین موشەکیش کورت بکاتەوە و رێگە
نەدەن رژیم دەستی بە موشەکی
دەبێت ،هەر بۆیە واڵتانی
دوورهاوێژ بگات.
ئەمریکا ،ئیسراییلو
ئەمە لەالیکەوە و لەالیکی دیکەشەوە
یەکێتی ئوروپا پێش لەوەی رژیم هەموو هەوڵی خستوەتە گەڕ بۆ
ئەم گرۆپە ئایینیە توندڕەوە ئەوەی لە ناوچەکە هژمونی خۆیی
زیاتر بسەپێنێت بە سەر گرۆپە توند
بتوانێت ناوچەکە بە ئاگڕی ئاژوەکان و لەو ریگەشەوە بتوانێت

چەکی ناوکی بسوتێنێت،
پێشی پێدەگرن تەنانەت
ئەگەر روسیەو چینیش بە
دژی بن.

ت و
لە چاو جاران ئاڵوزتر دەبێ 
ئەمەش دەبێتە هەڕەشەیەکی گەورە
بۆ سەر ناوچەکە و هەموو جیهان،
دروست بوونی ناوچەکە بە ناوچەی
ناوکی و کێبرکێیەک لەم ناوچە بۆ
دەست گەیشتن بە چەکی ناوکی
دەست پێدەکات .ئەوەش لەالیەن
واڵتانی ناوچەکە و بە تایبەتی واڵتی
ئیسراییل قەبوڵ ناکرێت ،هەر بۆیە
ئیستە واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا
لەم بوارەدا بە بونبەست گەیشتوە،
بەاڵم ئەوەی تا ئێستا لە هەر دوو
ال رەچاو کراوە ئەوەیە کە رژیم
دوو الیەنە گەمە دەکات و «جەو
بایدنی»ش هەر بە هەمان شێوە هەم
لە ناڵ دەدات و هەم لە بزمار ،بەاڵم
گرنگ ئەوەیە ئەمریکا تا ئەم ساتە
هیچ شتێکی سەبارەت بە البردنی
گەمارۆکانی سەر ئێران نەوتوە و
هەنگاویکی لەو بوارەدا نەناوە و لە

گوشاری زیاتر بخاتە سەر دەوڵەتی
ئەمریکا و هەر بۆ ئەو مەبەستەش
دوای هاتنە سەر کاری «بایدن»
تا ئێستا دوو هێرشی مووشەکی
بە دژی بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا
لە ناوچەکە دەست پیکردوە و
بە بروای من «بایدن» تا ئیستە
لەو بوارەدا شکەستی خواردوە و
کاردانەوەی دەوڵەتی بایدن لەم
بوارەدا زۆر الواز بێ هەڵویست
بوە.
هەر بۆیە رژیم هەولی داوە
پشتگیری تەواوی ئەلقاعیدە بکات
و بە رێگە پیدان بە سەرکردەکانی
قاعیده و بهئاگاداریی راستەوخۆیی
خامنەیی ،لە ئێران بهڕێوهدهبهن
و ئاسانكاریی دارایی بهرچاویان
بۆ دهكهن تا چهكدارهكان بچن ه
شوێنی تر و لهبهرژهوهندی گروپ ه
تیرۆیستییهكان چاالكی ئهنجام
بدهن .لهوان ه ناوی «ئۆڵمزۆن
ئهحمهدۆڤیچ سادقییف» ك ه ب ه
«جهعفهر ئۆزبهكی» ناسراوه و
«عێزهدین عهبدولعهزیز خهلیل»

ك ه ب ه زهین ئهلعابدین سوری
ناسراوه و «ساڵح قهرعاویی
سعودی» ك ه ب ه نهجم خهیر
ناسراوه ،هێنراوه .ئێران پهیوهندی
لهگهڵ رێكخراوی قاعیده و بهرهی
نوسرهدا ههی ه و «جهعفهر
ئۆزبهكی» ب ه یهكێك لهگرنگترین
ئهندامهكانی قاعیده له ئێران
دادهنرێت و بههۆی پهیوهندیی
پتهوی لهگهڵ بهرپرسانی ئێراندا،
چهندین ئاسانكاری بۆ کراوە
و هاتوچۆی ئەو کەسانە و
رێبەرانی دیکە قاعیدە لە ناوخۆیی
ئێران زۆر ئاسانە و هەموو
ئاسانکارییکیان بۆ دەکرێت.
وهزارهتی خەزێنەداریی ویالیهت ه
یهكگرتووهكانیش جهختی لە سەر
ئەوە كردووهتهوه ك ه «ئۆزبهكی»
بهئاگاداریی دهسهاڵتدارانی ئێران
كار لهسهر سهربازكردنی چهكداران
لهبهرژهوهندی بهرهی نوسره دهكات
و تۆڕێكی بهرپرس لهگواستنهوهی
چهكدار و پارهی بیانی لهڕێگهی
توركیاوه ،بهڕێوهدهبات.
هەروها «عهبدوڵاڵ عهزام» ك ه
پێشتر «ساڵح قهرعاوی» ل ه
سهركردایهتی
وهزیرستانهوه
كردووه ،لهكاتیی سهرۆكایهتییهكهی
«قهرعاویدا» بهههماههنگی لهگهڵ
«عهلی عهمر» ك ه هاواڵتییهكی
سعودیی داواكراوه و «ماجد
ئهلماجد» ك ه لهساڵی 2013
ب ه نهخۆشی مردووه ،بازنهی
چاالكییهكانی فراوانكردووه .ههر
بهگوێرهی سهرچاوەکان ،حزبوڵاڵ
بهڵێنی ب ه كهتیبهكانی «عهبدوڵاڵ
عهزام» داوه کە پشتگیری دارایی
و لوجستیکیان پێ بگەێنێت و
ئەمانە نیشان دەدات کە رژیمی

ئیسالمی ئیران دەیەوێت پەرەی
زیاتر بە پەیوەندییەکانی ئەو
گرۆپانە بدات و لە کاتی خۆیی
کەلکیان لێ وەرگرێت.
بە بروای من بڕیاردەرانی واشینگتۆن
بە ئاگابوون لەم دۆخە دەیانەوێت
بە بێ ئەوەی شەڕێکی دیکە لە
ناوچەکە هەلگرسێت کۆتایی بە
بەرنامەی ناوکی ئێران بێن ن و «
بایدن» تا دوا ساتەکان هەول
دەدات کە لە ریگەی ئاشتییەوە
چارەسەری کێشە و پرسی رژیمی
ئیسالمی لە ناوچەکە بکات بکات.
بەاڵم ئەوەی راستییە دەسەاڵتدارانی
رژیمی ئیسالمی ئێران نەتەنیا
سیاستەوان نین بەڵکوو گرۆپێکی
توندڕەوی ئاینین کە زیاتر لە
سێ دەیەیە لەم ناوچەدا خەرێکی
ئاژاوە نانەوەن ،ئەم رژیمە هەر
رۆژە گرفتێک بۆ واڵتێک دروست
دەکەن و پشتیوانی لە هەر جۆرە
گرۆپێکی توندڕەوی ئیسالمی
دەکەن ،کاتێ ئەم دەسەاڵتە
ئایینیە دەستی بە چەکی ناوکی
بگات ،ئێتر بەربەرەکانێ لەگەڵ
ئەم واڵتە نامومکین دەبێت ،هەر
بۆیە واڵتانی ئەمریکا ،ئیسراییلو
یەکێتی ئوروپا پێش لەوەی ئەم
گرۆپە ئایینیە توندڕەوە بتوانێت
ناوچەکە بە ئاگڕی چەکی ناوکی
بسوتێنێت ،پێشی پێدەگرن
تەنانەت ئەگەر روسیە و چینیش
بە دژی بن.
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دەستدرێژی سێکسی بۆسەر ژنانی زیندانی،نامرۆڤانەترین ئازار
ئارام مودەریسی
جێگری
موحەممەدی،
نێرگس
بەرێوەبەری ناوەندی داکۆکیکاری مافی
مرۆڤی ئێران ،لە رێگای لێدوانێکی
تۆمارکراو و بە باڵوکردنەوەی بابەتێکی
نووسراو وێڕای پەردەالدان لەسەر ئازار و
ئەزییەتی جنسیی ژنانی دەستبەسەرکراو
لە زیندانەکانی ئێراندا ،لەبابەت کەڵک
وەرگرتنی مەئمووران و بەرپرسانی
زیندانەکان لە دەستدرێژی سێکسی
بۆسەر ژنان وەک چەکێکی مەترسیدار
هۆشداری دەدا و ،پێداگریی لە سەر
وتەکانی خۆی سەبارەت بە دەستدرێژیی
سێکسی و ئەزییەتی و ئازاری جنسیی
بەندکراوان لە الیەن کاربەدەستانی
حکوومەتی کۆماری ئیسالمییەوە کرد.
ئەو دیاردە نامرۆڤانەیەی کە نێرگس
خانمی محەممەدی زۆر بوێرانە و روو بە
هەموو دنیا باسی دەکا ،شتێکی تازە و
نامۆ نییە .هەر لە یەکەمین رۆژەکانی
هاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی لە
ئێران ،ئینسانکووژ و جینایەتکارەکانی
ئەو سیستمە مافیاییە کە لە هەموو
بەها ئینسانی و مرۆییەکان داشۆراون،
سووکایەتی و ئەزییەت و ئازاری
جەستەیی و جنسیی ژنانیان وەک
چەکێکی مەترسیدار لەسەر شەقامەکان
و لە نێو زیندانەکاندا بەکار هێناوە.
ئەوە بێجگە لەو زنجیرە دەستدرێژییە
سێکسییانەی کە بە پێی شەرع و یاسای
ئیسالمی دەکرانە سەر ئەو کچانەی
تەنیا بە تاوانی ئازادیخوازی و دژایەتی
دیکتاتۆری ئیسالمی لەوپەڕی دڕندەییدا
تیرباران کران.هەرگیز سیمای ترس
لێنیشتووی ئەو ژنە کارەکەرەی یەکێک
لە کۆشکەکانی رژیم پەهلەوی لە بەر
چاوان ون نابێ کە تەنیا بە تاوانی
کارەکەر بوون لە یەکێک لە کۆشکەکانی
رژیمی شا،لە الیەن حوسێن سەالمی
فەرماندەی ئێستای سپای پاسداران
وچەند جینایەتکارێکی دیکە،پاش
ئەوەیکە بە مەبەستی سووکایەتی
پێکردن و بێرێزیکردن بە کەسایەتی ئەو
ژنە بەشێوەیەکی زۆر غەیرە ئینسانی بە
نێو شەقامەکانی تاراندا سووراندیانەوە و
پاش بە لێدانی  ١٨زەبری چەقۆ گیانیان
لێسەند،بەاڵم بەوەش دەروونی نەخۆش
و پر لە قین ونەفرەتیان دانەمرکا و
تەرمی بێگیانیان ئاگر تێبەردا.بە سەدان
کچی خەباتکاری چەپ و ئازادیخواز لە
سیاچاڵەکانی ئەو رژیمە سەرکوتگەرەدا
لە الیەن کاربەدەستان وزیندانەوانەکانی
رژیمەوە و بە مەبەستی ئازاردانی دەروونی
دەستدرێژی سێکسیان کراوەتەسەرو ،بەر
لە سێدارەدان و تیربارانکردنیان بە پێی
شەرعی ئیسالم و وەک بە جێگەیاندنی
ئەرکێکی دینی دەستدرێژیی سێکسیان
کردووەتە سەر ئەو کچانە.
یەکێک لە کۆڵەکە سەرەکییەکانی
دامەزراندنی حکوومەتی کۆماری ئیسالمی
هێرشکردنەسەر ئازادی و مافەکانی ژنان
بووە.لە رێگای سەپاندنی حیجابی
زۆرەملێ وکێشانی پەردەی رەش بەسەر
کۆمەڵگادا و ناردنەوەی ژنان بۆ سووچی
ماڵەکان و بەرتەسکردنەوەی هەموو
بوارەکانی خوێندن و کار وچاالکیی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی بۆ ژنان و،سەپاندن
وپەرەدان وبەهێز کردنی یاسای

کۆنەپەرەستانەی دژە ژن وبرەودان بە
داب ونەریتی پێاوساالرانە و،هەوڵدان
بۆ بنەجێکردنی ئەو باوەڕە کە ژن
ومافەکانی ژن دژی ئەمنییەت و ئاسایش
و هاوسەنگیی کۆمەاڵیەتین و،ئازادیی
ژن بەواتای هێرشکردنە بۆسەر ئایین
ویاسا ئاسمانییەکان و،هەوڵدان بۆ کەم
بایەخکردنی رۆڵی ژنان لە هاوکێشە
سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکاندا،تێکۆشاون
کە پێگەی ژنان لە هەموو روویەکەوە
بۆ نزمترین ئاست دابەزێنن و ،بە پشت
بەستن بە شەرع و یاسا ئیسالمییەکان
کە بنەمای سەرەکی یاسای بنەڕەتی
ئێرانە ،لە رێگای پەرەدان بە دیاردەی
سیغە و چەسپاندنی یاسای فرە ژنی
و گەلێک بابەتی تر ،کاریان کردووە
بۆ ئەوەیکە کەسایەتی ژن وپێگە و
لێهاتوویەکانی ژنانیان هەتا ئاستی
کەرەسەیەکی سێکسی دابەزێنن.
ئەم رژیمە دژە ژنە هەنگاو بە هەنگاو
لەگەڵ خەباتی لێبڕاوانەی ژنان ،مێتۆد
و شێوازەکانی ئازاردانی جنسی و
گرتنەبەری سیاسەتی کۆنەپەرەستانە
ودژە ژنی خۆی گۆڕیوە و ،لە هەر
دەرفەتێک کە بۆی لووابێ تۆڵەی خۆی
لە دەسکەوت و بەرەوپێشچوونەکانی
خەباتی ژنانی ئازادیخواز کردووەتەوە
و،بۆ ئەم مەبەستەش هەر وەک لە
قسەکانی نێرگس محەممەدی و زۆرێک
لە ژنانی ئازادیخوازی دەستبەسەرکراودا
دەردەکەوێ،دەستدرێژی سێکسی و ئازاری
جنسی و جەستەیی و دیاردەی تووند
وتیژی بەرامبەر بە ژنان ،وەک چەکێکی
کوشەندە بە شێوەیەکی سیستماتیک
بەرێوە دەچێ.ئەوەی ئاشکرایە و جێگای
نیگەرانییە ئەو راستییە تاڵەیە کە لە
الیەکەوە لەبەر بوونی هەڕەشە و مەترسی
گیانی و ،لە الیەکی دیکەوە لەبەر نەبوون
یان الوازبوونی وشیاری و رۆشنبیریی
رەگەرزی و جنسی،ئازاری جنسی و
دیاردەی تووندوتیژی بەرامبەر بە ژنان بە
شاراوەیی دەمێنێتەوە و قوربانییەکانی
ئەو دیاردەیە هەتا کۆتایی ژیانیان لەژێر
کاریگەرییە جەستەیی و دەروونییەکانی
دیاردەی تووندوتیژی و دەستدرێژی
سێکسی ئەو جینایتکارانەدا دەمێنێتەوە
و گەلێک جار کارەسات و رووداوی

دڵتەزێنی مرۆیی لێدەکەوێتەوە.بە داخەوە
کۆمەڵگای داخراو و چەپێندراوی ئێران و
زاڵبوونی کلتوور وداب ونەریتی کۆن و
باوک ساالرانە،دواکەوتووی فەرهەنگی و
لە خوارەوەبوونی ئاستی ووشیاری تاک
و کۆمەڵگا بوونەتە هۆکاری ئەوەیکە
تووندوتیژی
و ئازاری جنسی بەتایبەت بەرامبەر بە
ژنان وکچان بە باشی نەناسرێ و ،زۆر
جار و لە زۆر شوێن تەنیا پێوەندی
راستەوخۆی سێکسی نێوان دوو رەگەز
وەک دەستدرێژی سێکسی و ئازاری
جنسی ئەژمار بکرێ ،لە کاتێکدا تووند
وتیژی و ئازاری جنسی الیەن وشێوازی
گەلێک جۆراجۆر و تەنانەت نامۆی هەیە
کە زۆربەی جارەکان کەس والیەنی وەک
سیستمی مافیایی کۆماری ئیسالمی بە
ئامانج و مەبەستی تایبەت بەرامبەر بە
کەسی قوربانی ئەنجامی دەدەن.
توندووتیژی بەرامبەر بە ژن یان
توندووتیژی رەگەزی و جنسییەتی بەو
کردەوە و ئاکارانە دەگووترێ کە دژی
ژنان و کچان ئەنجام دەدرێت و بە
پیی پێوەرە ستانداردەکان بە تایبەت
کە کاتێک ئەم کردەوانە بە مەبەستی
ئازاردان بەرامبەر بە ژنان بەرێوە دەچێ
،بێ ئەم الوال دەچێتە خانەی تاوانی
قورسەوە و،وەک چەوساندنەوەی رەگەزی
چاوی لێدەکرێ.
(رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
لەبارەی نەھێشتنی توندووتیژی دژی
ژنان دەڵێت «توندووتیژی دژی ژنان
بریتییە لە بەرجەستەبوونی پەیوەندییە
مێژووییە نایەکسانەکانی نێوان ژن و پیاو
و توندوتیژی دژی ژنان یەکێکە لە رێکار
و شێوازە سەرەکییەکان کە ژنان بەزۆر و
ناچاری دەخرێنە ئاستێکی نزمتر و کەمتر
بە بەراورد لەگەڵ پیاوان.
سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان،
کۆفی ئەنان لە ڕاپۆرتێکی ساڵی ٢٠٠٦
کە لە ئابوونەی پەرەپێدانی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ ژنان باڵوکرابویەوە
ڕایگەیاند :توندوتیژی دژی ژنان
کێشیەکی گشتگیرە و لە جیھان دا
بەالیەنی کەمەوە ھەموو سێ ژنێک

دانەیەکیان ڕووبەڕووی لێدان ،سێکسی
زۆرەملێ یان دەستدرێژی بۆتەوە لە
خاڵێک لە خاڵەکانی ژیانی دا کە زۆرجار
کەسی دەستدرێژیکەر کەسێکی ناسراوی
ژیانی ژنەکە بووە).
(توندوتیژی دژی ژنان دەچێتە خانەی
چەند پۆل و بوارێکەوە و توندوتیژی
لەالیەن تاکەکەس و دەوڵەتیشەوە
ئەنجام دەدرێت .ھەندێک لە جۆرەکان
کە لەالیەن تاکەکەسەوە ئەنجام
دەدرێت «جووت بوونی بەزۆر ،تووند
وتیژی خێزانی  ،دەستدرێژی سێکسی،
منداڵخستنەوەی زۆرمڵێ ،کوشتنی
کچە ساواکان ،دیاریکردنی ڕەگەز
پێش لەدایکبوون و توندوتیژی پێش
لە دایکبوون» و ،ھەروەھا کردە باو و
نەریتییەکان وەک «توندوتیژی لە کاتی
دەستگیرانی دا ،خەتەنەکردنی ژنان،
ھاوسەرگیری لەڕێی فڕاندن و ھاوسەرگیری
زۆرەملێ» .ئەو توندوتیژییانەی لەالیەن
ھەندێک لە دەوڵەتانەوە ئەنجام دەدرێت
»،دەستدرێژی کردنی سێکسی لە
کاتی جەنگ دا ،توندوتیژی سێکسی
و کۆیلەکردنی سێکسی لە کاتی
ناکۆکییەکان دا ،نەزۆک کردنی زۆرەملێ،
منداڵ لەباربردنی زۆرەملێ ،توندوتیژی
لەالیەن پۆلیس یان کەسانی دەسەاڵتدار،
بەردبەباران کردن و بەقامچی لێدان»
و ،چەند شێوەیەکی تری توندوتیژی
وەک بازرگانی کردن بە ژنان و لەش
فرۆشی زۆرەملێ کە لەالیەن تۆرە
تاوانکارییەکانەوە بەرێوە دەچێ).
سەرەرای هەموو ئەوانە ژنان و پیاوانی
ئازادیخواز و یەکسانیخواز بە خەبات و
تێکۆشانی بەردەوام لە ئاستی جیهاندا
گەلێک دەسکەوتی پڕبایەخ و یاساییان
دەستەبەر کردووە .چااڵکانی بواری
مافەکانی ژنان وێڕای دەستنیشانکردن
و ناساندنی شێوازەکانی تووندوتێژی
و جۆرە جیاوازەکانی ئەم دیاردەیە لە
واڵتانی جۆراوجۆردا و بە پێی یاسا و
کلتوورە باوەکانی ئەو کۆمەڵگا و ناوچە
جیاوازانە،هەوڵیان داوە لە رێگای کاری
وشیاری دەرانە و ئاگایی بەخشینی
گشتی ،ئاستی وشیاری تاک و کۆمەڵگا
بەرامبەر بەو دیاردەیە بەرنەسەر.

لێرەدا بە پێویستی دەزانم ئاماژە بە
هێندێک لە جۆرەکانی تووندوتیژی
بکەم کە راستەوخۆ وەک ئازاردانی
جنسی و دەروونی بە تاوان ئەژمار
دەکرێن و ئەرکی دەوڵەت و یاسایە کە
بەرامبەر ئەو تاوانانە بوەستێتەوە و
ئەنجامدەرانی وەک چەوسێنەری رەگەزی
و تاوانباری مەترسیدار کە ئەمنییەت
وئاسایشی گشتی دەخەنە بەر مەترسی
وهەرەشە ،سزا بدرێن.بێجگە لە ئەرک
و بەرپرسیارەتی دەوڵەت ویاسا کە
بەداخەوە بە پێی راپۆرتەکان و قسەی
قوربانییەکان و سیاسەتی دژە ژنی
کۆماری ئیسالمی و ،یاسا ئیسالمییە
سەرچاوەی
کە
دواکەوتووەکانی
ئازار و مەینەتی مرۆڤ و بە تایبەت
ژنانە،خۆی وەک سیستمێکی تاوانکار
و چەوسێنەر دەبێ ریسوا و شەرمەزار
بکرێ ،ئەوە پێویستە هەموو تاکێکی
مرۆڤدۆست،وشیار و ئازادیخواز ،بە وردی
وژیری و ،بە هەست بەبەرپرسیارەتی لەو
کاروکردەوانە بروانن کە دەبنە مەترسی و
وەک ئازاری جنسی رووبەرووی تاکەکانی
تری کۆمەڵگا و بە تایبەت ژنان و کچان
و مندااڵن دەبنەوە.
بە شێک لەو کردەوانەی کە وەک ئازاردانی
جنسی و تووندوتیژی ئەژمار دەکرێن و
لە گەلێک ناوەند و رێکخراوی پارێزەری
مافەکانی ژنان و مندااڵن تۆمار کراون
و وەک پێوەری ئەو دیاردە نامرۆڤانەیە
ئەژمار دەکرێن:
• -١جووت بوونی زۆرەملێ
•  -2سێکسی نادڵخواز و بەزۆر و
گوشار لەگەڵ ھاوسەر
•  -3توندوتیژی خێزانی
• -4کوشتنەکان لەسەر نامووس
•  -5تووند وتیژی لە ماوەی دەستگیرانی
دا
• -٦هاوسەرگیری زۆرەملێ
• -٧خواردن پێدانی زۆرەملییانە
•  -٨تووندوتیژی لەسەر ئەساسی
باشتر بوونی کور یان کچ
• -٩تێزاب پێداکردن
-١٠منداڵخستنەوەی زۆرەملێ
• -١١دەستدرێژی بە بیانووی ژوانکردن
• -١٢تووندوتیژی سێکسی لە ناو
زانکۆدا
• -١٣سنووردار کردنی ئازادی و
سەربەخۆیی جوواڵنەوەکان

-١٤رەتکردنەوە و پێنەدانی
•
خزمەتی تەندرووستی
•  -١٥بەدواکەوتن ،یان شوێنکەوتن
بە مەبەستی چاودێریکردن
-١٦دەستدرێژی سێکسی و
•
لەشفرۆشی زۆرەملییانە و بازەرگانی
مرۆڤ
•  -١٧هەڵسوکەوتی خراپ و نەشیاو
بەرامبەر بێوەژن
• -١٨تاوانبارکردنی بە جادووگەر
• -19تووندتیژی لە الیەن دەوڵەتەوە
• -٢٠سووتاندنی مەمکی ژنان
• -٢1تووندوتیژی پێش لە دایکبوون
-٢٢تووندوتیژی دژی ژنانی
•
رەسەنی ناوچەیەک
-٢٣تووندوتیژی دژی ژنانی
•
کۆچبەر وپەنابەر
• -٢٤تووندوتیژی پەیوەست بە
بوارەکانی وەرزشەوە
• -٢٥تووندوتیژی و دەستدرێژی لە
ئینترنێت دا

ژنان
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هاوسەرگیری مندااڵن خەسارێکی مرۆڤییە
سروە مستەفازادە
ناچارکردنی کچانێک کە تەمەنیان لە  ١٨ساڵ
کەمترە بە پێکهێنانی ژیانی هاوبەش واتە جۆرێک
دەسترێژی سێکسی بۆ سەر مندااڵن ،یان خود
فرۆشتنی ئەوان لە بەرامبەر پارەیەکی کەم،
بێبەشکردنیان لە دەرفەتی درێژەدان بە خوێندن،
یاری و منداڵی کردنیان ،یان زەوتکردنی ئازادیی
لەشیانە .ھاوسەرگیری کچان لە تەمەنی منداڵیدا
هۆکارێکی سەرەکییە بۆ هەموو جۆرە خەسارێکی
جەستەیی و سێکسی و خەمۆکی و تەنانەت دەتوانێ
ببێتە ھۆی مردنیان لە کاتی منداڵبوون.
بە پێی مادەی یەکی بەڵێن نامەی مافی مندااڵن کە
لە ساڵی  ١٣٦٨لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
پەسەندکراوە ،پێناسەی منداڵ بەو شێوازە ھاتووە:
ھەر کەس تەمنی ژێر  ١٨ساڵ بێت وەک منداڵ
پێناسە دەکرێت ،لەگەڵ ئەوەی کە تەمەنی یاسایی
بۆ پێناسەی منداڵ لە ھێندێک واڵت کەمترە بەاڵم ئەو
بەڵێن نامەیە داوا لەو واڵتانە دەکات کە یاساکانییان
بۆ  ١٨ساڵ بگۆرن .بە پێی ئەو بەڵێن نامەیە ھەر
واڵتێک ئەو یاسایانەی پەسەند کردبێت پاراستنی
مافی مندااڵن دەبێ وەک ئەرکێک لەسەر شانیان
بە جێی بێنن .ڕێکخراوی یونیسێف ھاوسەرگیریی
مندااڵن وەک جۆرێکی بەرچاو لە پێشێلکرانی
مافی مرۆڤ پێناسە دەکات ،و وەک نموونەیەک لە
توندوتیژی سێکسی ناوی دەبات.
ھاوسەرگیری مندااڵن یەکێک لە قەیرانە
سەرەکییەکانی کۆمەڵگای ئەوڕۆی ئێرانە ،مندااڵنێک
کە بە جێی چوون بۆ مەدرەسە و چێژوەرگرتن لە
منداڵبوون  ،لە یەک شەودا لە جیھانی منداڵییەوە
دەنێردرێنە جیھانی گەورەساڵییەوە .لە ئێران پێش
ھاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی تەمەنی یاسایی بۆ

پێکهێنانی ژیانی هاوبەش  ١٨ساڵ بۆ کچان و ٢٠
ساڵ بۆ کوران دیاری کرابوو بەالم ھاوسەرگیریی
نێوان  ١٥تا  ١٨ساڵ بە ئێجازەی دایک و باب
و حوکمی دادگاە ڕێگەپیدراو بوو ،ئەو یاسایە بە
ھاتنەسەرکاری کۆماری ئیسالمی بە بیانووی دژایەتی
لەگەڵ شەرعی ئیسالم لە ساڵی  ١٣٦١کرایە  ٩ساڵ
بۆ کچان و  ١٥ساڵ بۆ کوڕان ،ئەو یاسایە لە ساڵی
 ١٣٧١دووبارە ئاڵووگۆری بەسەر ھات و بۆ کچان
کرایە  ١٣و بۆ کوران  ١٥ساڵ دیاری کرا.
روانگەی پیاوساالرانە و بیری سوننەتی زاڵ بەسەر
کۆمەڵگادا هۆکاری سەرەکیی باو بوونی ھاوسەرگیری
مندااڵنە کە بۆتە ھۆی ئازار پێگەیاندنی مندااڵن .ئەو
ڕوانگە پیاوساالرانەیە جگە لە یاساکانی ھەڵقواڵو
لە شەریعەت لە ژێر کاریگەری ھۆکارگەلی ژینگەیش
دا ھەیە ،بۆ نموونە پارێزگای خوراسانی رەزەوی
بە پێی ئامارەکان زیاترین ڕێژەی ھاوسەگیریی لە
تەمەنی کەمەوە بۆ کۆرانی لە نێوان  ١٠بۆ ١٤
ساڵدا و کچانی لە نێوان  ١٥تا  ١٩ساڵ ھەیە،
لەو پارێزگایە زۆربەری ئەو ھاوسەرگیریانە لە نێو
بنەماڵە و تایەفەدا دەکرێن ،و منداڵی و گەنج بوونی
بووکەکە وەکوو خاڵێکی باش و ئیمتیازێک حیساب
دەکرێ.
هاوسەرگیری مندااڵن وەک یەکێک لە دیاردە
نامرۆڤییەکان ڕۆژ لە پاش ڕۆژ لە سەرتاسەری
جێهان بە تایبەت لە واڵتانی دواکەوتوو ڕاگریراو وەک
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئافریقا لە هەڵکشان دایە.
هەروەها ئەو دیاردەیە لە ناوچە هەژارەکانی سەر
سنوورەکان و قەراخ شارەکان زەقتر و بەرینترە.
بە پێی ئامارەکان لە سەرتاسەری جیهان ٦٤٠
میلیۆن ژن لە تەمەنی ژێر  ١٨ساڵ هاوسەرگیریان
کردوە و سااڵنە  ١٢میلیۆن کچ پێش گەیشتن بە
تەمەنی  ١٨ساڵی هاوسەرگیری دەکەن بە واتایەکی
تر هەر  ٢خولەک  ١هاوسەرگیری ژێر  ١٨ساڵ
ڕوودەدات.

ئامارەکانی سەنتەری ئاماری ئێران باس لەوە دەکەن
لە نێوان ساڵەکانی  ١٣٨٣تا  ،١٣٩٣نیزیک بە ٤٢٠
هەزار کچی ژێر  ١٥ساڵ لە ئێران هاوسەرگیرییان
کردووە ،هەروەها بە پێی دوایین ئامارەکانی یونیسێف
کە لە کۆتاییەکانی ساڵی  ٢٠١٦باڵوکرایەوە  ١٧لە
سەدی کچانی ئێران ژێر تەمەنی  ١٨ساڵ و  ٣لە
سەدێش ژێر تەمەنی  ١٥ساڵ هاوسەرگیری دەکەن،
ئەوەی دەبێندرێ لەو سااڵنەی ڕابردوودا ئەو ئامارانە
هەروا بە ڕێژەیەکی بەرچاو لە هەڵکشان دایە و لە
ساڵی ١٣٩٦ی هەتاوی زیاتر لە  ٣٧هەزار منداڵی
ژێر  ١٢ساڵ هاوسەرگیرییان کردووە ،هۆکاری ئەو
ژمارە بەرچاوە بەاڵم بۆ کوێ دەگەڕێتەوە؟
هەژاریی ئابووری و کڵتووری و بێکاری و هەروەها
فرۆشتنی مندااڵن بۆ وەرگرتنی پارە یان شیربایی
و کەمکردنەوەی تێچووی ئابووری خێزانی و ئالوودە
بوون بە مادە هۆشبەرەکان ،قومار و هەوەوەها
شەرع و فقهی ئیسالمی وەک پێوەری سەرەکی
یاسادانان پاش هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی
هۆکارە سەرەکییەکانی ئەم کارەساتەن ،بە پێی

هەشتی مارسی ژنان و كۆمەڵگای من!
زانیار عەزیزنژاد

٨ی مارس زیاتر لە یەک سەدەیە سەمبولی
خەباتی بۆ یەکسانیی مافەکانی ژنان و پیاوانە.
دەیان مانگرتن و هەوڵ بۆ یەکسانی و کاری
بەردەوامی چاالکانی چەپ و سوسیالیست
لە پەنجاهەمین ساڵڕۆژی سەرکوتی توندی
مانگرتنی ژنانی کرێکاری کارگەکانی ڕستن و
چنین کە داوای حەقدەستی زیاتر و سەحاتی
کاری کەمتریان دەکرد ،لە ئێنترناسیۆناڵی
دووهەمدا توانی بگاتە ئەو ئاکامەی کە
ڕۆژێک وەکوو ڕۆژی جیهانیی ژن دیاری
بکرێت و ببێتە هێمای خەبات بۆ یەکسانی.
ڕاستییەكە ئەوەیە كە هەموو ڕۆژێك بۆ ئێمە
8ی مارسە
نایەمەوە سەر بژاردنی كەموكوڕییەكان و
باسكردنی نەهامەتییەكان و دووبارەكردنەوەی
ئەو مافانەی خانمان لە كۆمەڵگادا لێیان
زەوت كراوە و ئەو بەربەست و گرفتانەی ژنان
بەردەوام ڕووبەڕوویان دەبنەوە ،لەبەر ئەوەی
پێم وایە پێویستمان بە دووپاتكردنەوەی
ئەو بابەتە لە ڕادەبەدەر ڕوون و ئاشكرایانە
نییە كە بەردەوام خەریكین لەگەڵیان دەژین
و هێند تێكەاڵوی كولتوور و ژیانمان بوون
كە جاروبار هەر هەستیشیان پێ ناكەین.
ئەوەی بەڕای من جێی سەرنج و تێڕامانە
ئەوەیە كە ئێمەی ژن نابێ لە خەباتەكانمان

بۆ وەدەستخستنی مافە ڕەواكانمان خۆمان
لە بەرامبەر پیاوان ببینینەوە.
بە پێچەوانەى هەموو ئەوانەی كە پێیان وایە
بۆ باس لەسەر بابەتی ژنان لە كۆمەڵگای تا
سەر ئێسك نەخۆشی ئەمڕۆ ،ئەبێ لە ڕۆڵی
پیاوانمانەوە و بە تاوانباركردنیان دەست پێ
بكەین ،من پێم وایە لە كۆمەڵگای ئەمڕۆی
ڕۆژهەاڵتدا و لە ژێر سیستەمی حاكم كە
تێیدا تەنها یاساى دارستان ڕۆڵ دەگێڕێ،
پیاوانمان كەمتر لە خانمان قوربانی نین.
جێی هیچ شك و گومان نییە كە یەكسانی

ژن و پیاو و دەستەبەركردنی هەموو مافە
ڕەواكانی ژنان پێویستی بە سیستەمێكه كە
تێیدا ،دادپەروەرى هەبێ و یاسا لە سەرووی
هەموو شتێكەوە بێ و ڕوون و ئاشكرایە كە
بە بوونی سیستەمی دینیی حاكمی ئەمڕۆ لە
ئێران بە گشتی و لە ڕۆژهەاڵت بە تایبەتی
گەیشتن بەو ئامانجە زیاتر لە خەونێكی
شیرین دەچێ ،بۆیە لە جیاتی پێكهێنانی دوو
بەرەی دژ بە یەكی ژن و پیاو لە كۆمەڵگادا
كە ئەویش بە جۆرێک لێكترازان و تراژدیای
كۆمەاڵیەتی لێ دەكەوێتەوە ،پێویستە ژن و

مادەی ١٠٤١ی یاسای مەدەنی کچێک کە تەمەنی
 ١٣ساڵە بە مەرجی ئیجازەی باوکی دەتوانێت
هاوسەرگیری بکات.
هاوسەرگیری مندااڵن خۆی دەبێتە هۆکارێک بۆ زۆر
قەیرانی تر لە کۆمەڵگادا ،زۆربەی ئەو مندااڵنە پاش
ماوەیەک تەاڵق دەدرێن ،بە پێی دوایین ئامارەکان
 ٢٤هەزار منداڵ پاش پێکهێنانی ژیانی هاوبەش
لە مێردەکانیان جیابوونەتەوە ،هاوکات دیاردەی
ناچارکردنی کچانی کەمتەمەن بە لەشفرۆشی لە
الیەن هاوسەرەکانیانەوە دیاردەیەکی نامرۆڤانەی
دیکەیە کە بەرهەمی یاسا و کولتووری دژە ژن لە
ژێر سێبەری حکوومەتی ئیسالمیدایە.
لە سااڵنی ڕابردوو چاالکانی مەدەنی کاریان بۆ ئەوە
کردووە کە تەمەنی پێکهێنانی ژیانی هاوبەش بۆ
سەرووی  ١٨ساڵ بەرزبێتەوە بەاڵم هەموو کات
لە گەڵ دەسەاڵتی مەالکان و فێرگە ئاینییەکان
بەرەوڕوو بوونەتەوە و حکوومەتی ئیسالمی ئەو یاسا
دژە منداڵ و مرۆڤانەی وەکوو خۆی هێشتووەتەوە و
ئەو دیاردە کاولکارە هەروا ڕوو لە هەڵکشانە.

پیاو پێكەوە وەك مرۆڤ و دەست لە ناو
دەست خەبات بكەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی
توندوتیژی و سڕینەوەی زوڵم و زۆری سیاسی
و كۆمەاڵیەتی و ئابووری كە بە تایبەت ئەم
دواییانە تەنگی بە گەلەكەمان هەڵچنیوە.
گەیشتن بە كۆمەڵگایێكی ئازاد و یەكسان
كە تێیدا مرۆڤ هەم وەك تاك و هەم وەك
مرۆڤ سەیر بكرێ نەك وەك ژن یان پیاو لە
الیێك و سڕینەوەی وشەی ژن و پیاو كە بە
درێژایی چەندین ساڵ ،چك چك كردوویانەتە
مێشك و دڵی هەموو تاكێكی ئەم كۆمەڵگایە
و دروستكردنی وشەی مرۆڤ كە هەموو
تاكێك بێ جیاوازی بگرێتەوە و ببێتە
هەوێنی یەكبوون و یەكڕیزی نەك لێكترازان،
پێویستی بە خەباتی هاوبەش و یەكڕیزی
هەموو تاكێكی كۆمەڵگایە بۆ وەدەستخستنی
دواڕۆژێكی ئازاد و بنیادنانی سیستمێك
لەسەر بنەماى دیموكراسی و یەكسانی.
باوە كە ئەم ڕۆژە لە ژنان پیرۆز دەكرێ ،بەاڵم
من دەڵێم خەبات بەردەوام و ڕووی دەمم لە
خانمان و هەروەها هەموو ئەو پیاوانەشە كە
باوەڕیان بە ژن وەك مرۆڤ هەیە و ئەمە نە
تەنها بە قسە بەڵكوو بە كردار و هەر هیچ
نەبێ لە چوارچێوەی خانەوادە و بنەماڵەی
خۆیاندا ڕەچاو دەكەن.
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ئەفسانەی جوانی
سولماز دوروودی
ڕۆژانە لە زۆر شوێن ئەبیستین و ئەبینین کە کچان
و ژنان بە هۆی ئەوەی کە شێوەی ڕووخسار و لەش
و الریان لەگەڵ نۆرمەکانی کۆمەڵگا و کولتووری
پیاوساالرانە نایەنەوە ،زۆر بێرەحمانە ئەکەونە بەر
هێرش و ڕەخنە .ئەم دیاردەیە نە نامۆیە و نە
شتێکی تازەیە و بەرهەمی ئەو شێوە پەروەردە و
بیرکردنەوەیەیە کە شێوازێکی دیاریکراو و پەسەندی
ڕوانینی پیاوانە کە سیستمی ئابووری کاپیتالیستی
لە خولقاندن و پەرەپێدانیدا دەوری هەیە .کچان
هەر لە منداڵییەوە بەردەوام پێیان دەوترێ کە
چۆن خۆیان لەگەڵ ئەو شێوەیەی کە بووەتە
نۆرم ڕێکبخەن و لێی دەرنەچن .لە کۆمەڵگای
کوردستانی چەن دەیە لەمەو پێش هەندێک لە
شتە باوەکان کە ژنێک دەبوایە وەکوو نموونەی
ژنی جوان قەبوولی کردایە ئەمانە بوون :ژن ئەبێ
تۆزێک گۆشتی پێوە بێت ،دەم و چاوی قەڵەو بێت،
سپی بێت ،هیچ موویەکی پێوە نەبێت ،برژانگی
درێژ بێت ،روومەتی بەرزبێت ،قژی درێژ بێت و
دەیان قاڵبی دیکە کە ژنان بە بێ لەبەرچاوگرتنی
ئەوەی ئەو قاڵبانەیان الپەسەندە یان نا دەبوایە
بچوایەتنە ناویانەوە .ئەو چوارچێوانە ئێستەش
هەن و هەرچەن لەوانەیە تۆزێک گۆڕانیان تێیاندا
ڕوویدابێ بەاڵم دیسان چاوەڕوانییەکانی ڕوانینی
پیاوساالرانە و پێویستییەکانی بازاڕی کاپیتالیستی
دەیانکاتە باو و دەیانهێڵێتەوە.
تاوانناسێکی سوئێدی باسی چەن کچ ئەکات کە
پەیوەندییان پێوە گرتووە و باسی ئەو گێچەڵەیان
کردووە کە تێی کەوتوون ئەویش بریتییە لەوەی
کە فشاری نۆرمەکان هێندە بەهێزبوون کە ئەوان

ڕازی بوون زۆر کاری نابەدڵ بکەن بۆ ئەوەی
خۆیانی لەگەڵ بگونجێنن بۆ نموونە بۆ دابینکردنی
خەرجی زۆری نەشتەرگەریی جوانکاری لەگەڵ
پیاوانی دەوڵەمەندی بەتەمەن پەیوەندییان
گرتووە و دواتر کە وێنەکانیان کەوتووەتە الی
ئەو کەسانە کەوتوونەتە ژێر گوشارێکی زۆرەوە کە
مل بە داخوازییەکانیان بدەن .دنیای مەجازی و
باڵوبوونەوەی بەرینی ئەو وێنە و فیلمانەی پەرە
بە جۆرێکی باوی جوانی دەدەن کاریگەریی خراپی
لە سەر کچانی الو داناوە و بەداخەوە ژمارەیەکی
زۆریان ئەو نۆرمانەیان قەبووڵ کردووە و بە هەموو
شێوەیەک هەوڵ بۆ گونجاندنی خۆیان لەگەڵیان
دەدەن.
ئەم دیاردەیە لە زۆربەی واڵتەکان بووە و
هەیە بەاڵم چۆنیەتی کارکردن بۆ دۆزینەوەی
هۆکارەکانی و بەرەنگاربوونەوەی کێشەکان لە
واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی دیکە ئەگۆردرێت .لە
زۆربەی واڵتە پێشکەوتووەکان هەوڵێکی باش بۆ
مەسەلەی فەرهەنگسازی دراوە و بەردەوام هەوڵی
کاری هۆشیارکردنەوە لە ڕێگەی خانەوادەکان،
خوێندنگاکان و هەندێک دەزگای ڕاگەیاندنەوە
دەدرێ.
بەاڵم بەداخەوە لە کوردستان ئەوەندە ئەو بیر و
باوەڕە دواکەوتووە پیاوساالرانە نۆرمالیزە کراوە کە
ڕۆشنبیر ،نووسەر و تەنانەت چاالکوانی ژنانیش
هەر بە هۆی کاریگەریی ئەو ڕوانینە لەسەریان،
ئەو هەوڵەی کە ئەبێ بۆ کاڵکردنەوە و لەناوبردنی
ئەو نۆرمانە بدەن ،نەیانداوە .و تەنانەت هەندێک
جار خودی چاالکوانانی بواری ژنان دەکەونە داوی
ئەفسانەی جوانییەوە و هەوڵ دەدەن ڕوخسار
و لەش و الریان لە شێوەی باوی سەردەم بچێ
و فیلم و وێنەکانیان لە دنیای مەجازیدا لەگەڵ
ئەو نۆرمانە بێتەوە .بە دڵنیاییەوە هەر مرۆڤێک

پێشینەی ٨ی مارس
سنوور محەممەدیان
٨ی مارس لە پەڕەی ڕۆژ ژمێرەكاندا ڕۆژێكە و بەس،
بەاڵم لە خۆیدا هەڵگری مانایەكی قوولە .هەڵگری
مێژوویەك خەباتە دژ بە چەوسانەوە .وەك چۆن  ١ی
مەی هەمان مانای هەیە ،یان  ٢٥نۆڤەمبەر .خەباتی
ژنان و هەوڵدان بۆ یەكسانی و باسكردن لە یەكسانی
گرێ نەدراوەتەوە بە ڕۆژێكی دیاریكراو وەك ٨ی مارس
یان  ٢٥نۆڤەمبەر ،وەك چۆن خەباتی كرێكاران گرێ
نەدراوەتەوە بە  ١مەی ،تەنها ئەوەیە  ١مەی رەمزی
یەكگرتنی كرێكارانە.
ڕۆژی 8ی مارسی  ، 1857ژنانی كرێكاری كارگەكانی
رستن و چنین لە نیۆیۆركی ئەمریكا هاتنە سەرشەقام و
خوازیاری زیادكردنی حەقدەستەكانیان ،كەمكردنەوەی
سەعاتی كاركردن و باشتر بوونی دۆخی نالەباری
كارەكانیان بوون .ئەم خۆپیشاندانانە لە الیەن پۆلیسەوە
سەركوت كراو پۆلیس هێرشی كردە سەر ژنان.
ساڵی  1907لە سەردەمێكدا كە خەباتی ژنان بۆ
گەیشتن بە دابین كردنی مافی سیاسی و كۆمەاڵیەتییان
پەرەی سەندبوو ،بە بۆنەی پەنجایەمین ساڵڕۆژی
خۆپیشاندانەكانی نیۆیۆركەوە لە 8ی مارس ،ژنان
هاتنە سەر شەقام خۆپیشاندانیان كرد.
بیرۆكەی هەڵبژاردنی ڕۆژێك وەك «ڕۆژی ژن» یەكەم
جار لە سەردەمی خۆپیشاندانەكانی ژنانی نیۆیۆرك
بە دروشمی «مافی دەنگدان بۆ ژنان» هاتە ئاراووە
و  2هەزار ژنی خۆپیشاندەر ڕۆژی 23ی فێبرییەی
 1909پێشنیاری ئەوەیان كرد هەموو ساڵێك دوایین
یەكشەمەی مانگی فێبرییە ،خۆپیشاندانێكی هەمەگیر
لە ئەمریكا بە بۆنەی «ڕۆژی ژن» بەڕێوە بچێت.
ساڵی « 1910دووهەمین كۆنفرانسی ژنانی
سۆسیالیست» كە كالرا زتكین سەرپەرەشتی دەكرد،
پەرژایە سەر پرسی»ڕۆژی نێونەتەوەیی ژن» .ژنانی
سۆسیالیستی ئۆتریش(نەمسا)یی پێشتر پێشنیاری
ئەوەیان كردبوو «یەكەم ڕۆژی مانگی مای» وەك ڕۆژی
جیهانی ژن دیاری بكرێت .بەاڵم «یەكەم ڕۆژی مانگی
مای» مانا و پێگەیەكی تایبەتی هەبوو كە دەكرا پێگە

و خەباتی ژنان بۆ گەیشتن بە مافەكانیان بخاتە ژێر
چەتری خۆیەوە .لە بەر ئەوەی ئەم ڕۆژە پێشتر
وەك ڕۆژی جیهانی كرێكار دیاری كرابوو .ژنانی
سۆسیالیستی ئەڵمان ،پێشنیاری ئەوەیان كرد
ڕۆژی 19ی مانگ وەك ڕۆژی ژنان دیاری بكرێت.
ئەوەی كە ژنانی ئەڵمان ئەم ڕۆژەیان دیاریكرد،
دەگەڕاوە بۆ خەباتی شۆڕشگێڕانە لە ساڵی 1848
دژ بە رژێمی پاشایەتی پرۆس كە بوو بە هۆی
پاشەكشەی دەسەاڵتی پاشایەتی لە ڕۆژی 19ی
مارسدا.
19ی مارسی  1911لە واڵتانی ئەڵمانیا،
ئۆتریش(نەمسا) سوئیس ،دانمارك ،ژنان و
الیەنگرانی یەكسانی مافی ژن و پیاو هاتنە سەر
شەقام و شەقامەكانیان خستە جووڵە .تەنها لە
واڵتی ئۆتریش  30هەزار كەس هاتنە سەر شەفام.
هێزەكانی پۆلیس هێرشیانكردە سەر ژنان و بەشێك
لە ژنانیان قوڵبەست كرد.
نێونەتەوەیی
»1913دەبیرخانەی
ساڵی
ژنان»(یەكێك لە دامەزراوەكانی ئەنترناسیۆناڵ
سۆسیالیستی دووهەم)8 ،ی مارسی وەك ڕۆژی
جیهانی ژن دیاریكرد ،بە هۆی خەباتی ژنانی كرێكار
لە ئەمریكا .هەر لەو كاتەدا ژنانی زەحمەتكێش و
ژنانی رۆشنبیری شۆڕشگێڕ لە رووسیای تێزاری و
ێ و رەسمی (8ی مارس)یان بە
هەموو ئەورووپا ،ر 
شێوەی خۆپیشاندان و میتینگ بەڕێوە برد.
ساڵی  1914جەنگی یەكەمی جیهانی دەستی
پێكرد .لە ئەورووپا كە سەنتەری جەنگ بوو،
ژنانی شۆڕشگێڕ هەوڵیاندا خۆپیشاندانەكانی 8ی
مارسی  1915و  1916لە ژێر دروشمی (دژ بە
جەنگی ئەمپێریالیستی) بەڕێوەببەن .لەو واڵتانەی
كە سەرقاڵی جەنگ بوون ،چینە جیاوازەكان بە
دوو بەرەی الیەنگران و نەیارانی جەنگ دابەش
ببوون و ئەم دابەشبوونەش بزووتنەوەی ژنانی

خاوەن شێوازی ڕوخسار و لەشی خۆیەتی و بۆی
هەیە بڕیاری لەسەر بدا بەاڵم ئەوەی گرینگە ئەوەیە
کە بزانین جوانی بە قەد ژمارەی هەموو مرۆڤەکان
شێوازی جیاوازی هەیە و هەر کەسێک بۆ خۆی و
وەکوو خۆی جوانە و پێویست ناکا خۆی بخاتە ناو
چوارچێوەیەک کە بۆی دیاری کراوە.
چەن ساڵ لەمەوپێش وێنەیەک لە ئینتێرنێت
بالو بووەوە کە گوایە وێنەی ژنێکی پێرفێکت و
بێعەیب بوو .جێگەی سەرەنجە کە ئەو وێنەیە
نەک وێنەی مرۆڤێک بەڵکوو وێنەیەکی دروستکراو
بوو کە هەر بەشێک لە دەم و چاو و ئەندامانی
لەشی لە ژنێکەوە وەرگیرابوو ،ئەوە زیاتر لەجاران
ئەو ڕاستییەی سەلماند کە بە پێچەوانەی ئەو
کولتوورەی کۆمەڵگای پیاوساالر بە پشتیوانیی
دەسەاڵتی سەرمایەداریی سازیان کردووە و پەرەی
پێدەدەن هیچ مرۆڤێک هەموو شت تەواو نییە و
جوانی یەک شێوە و یەک فۆرمی نییە.

بە هیوای ئەوەی کۆمەڵگای کوردستانیش بە کاری
جددی و بەردەوام بگاتە ئەو ڕۆژەی کە چیدی ژنان
و کچان گرینگی بەو قسە و بێ ڕێزیانەی کە لەسەر
جەستە و ڕوخساریان دەکرێت نەدەن و خۆیانیان
وەکوو خۆیان پێ جوان بێ و خۆش بوێ .ئەو کاتە
خۆیانیان کە دەسەاڵتی بڕیاردانیان دەبێ لەسەر
جەستەی خۆیان .بۆیە خۆفێرکردن و هەوڵدان بۆ
شکاندنی نۆرمەکان زۆر گرنگە.
پێویستمان بە شۆڕشێکی فیکری هەیە بۆ گەیەشتن
بە کۆمەڵگایەکی یەکسان .شۆڕشێک کە نە ئاسانە
و نە دۆخ و مەرجی کۆمەڵگا و نە دەسەاڵت و
دەسەاڵتداران یارمەتیدەری دەبن بەڵکوو هێزی لە
بن نەهاتووی مرۆڤ یەکسانیخوازەکانە کە دەتوانێ
ئەو شۆڕشە سەر بخات و ئەو زنجیرانەی سەر
دەست و پێمان بپچڕێنێ.

گرتبۆوەو هەر ئەمە لەتبوونە بوو بە هۆی ئەوەی
ێ و رەسمی (8ی مارس)ڕۆژی
ژنان نەتوانن ر 
جیهانی ژن بەڕێوە ببەن.
ساڵی  1917خۆپیشاندانەكانی ژنانی كرێكار لە
پێترۆگراد دژ بە برسییەتی و جەنگ و تێزاریسم،
بوو بە سەرەتاییەك بۆ شۆڕشی رووسیا .كرێكارانی
شار بۆ پشتیوانی كردن لەم خۆپیشاندانانە،
مانگرتنی گشتیان راگەیاند8 .ی مارسی  1917بوو
بە ڕۆژێكی فەرامۆش نەكراو لە مێژووی شۆڕشی
رووسیادا.
ساڵی « 1921كۆنفرانسی ژنانی ئەنترناسیۆناڵی
سێهەمی كۆمۆنیستی» لە مۆسكۆ بەڕێوەچوو.
لەو كۆنفرانسەدا ،بڕیاردرا ڕۆژی 8ی مارس وەك
«ڕۆژی جیهانی ژن» دیاری بكرێت .كۆنفرانس
داوای لە ژنانی هەموو دونیاكرد بەشێوەیەكی
بەرباڵو و نەپساوانە خەبات بكەن دژ بە سیستەمی
زاڵی پیاوساالری و كۆڵ نەدەن تا ئەوەی بە مافە
ڕەواكانی خۆیان دەگەن.
لە ناوەڕاستی دەیەی 1930دا ،جیهان جارێكیتر
بەرەو جەنگێكی نوێی جیهانی دەڕۆشت و مەترسی
ئەوە بوو جەنگێكیتر سەر هەڵبدات .بەرێوەچوونی
خۆپیشاندانی «ڕۆژی جیهانی ژن» لەو واڵتانەی لە
ژێر دەسەاڵتی فاشیستیدا بوون قەدەغە كرا و بوو
بە شتێكی نایاسایی .سەرەڕای ئەم قەدەغە كردن
و بە نایاسایی راگەیاندنە ،لە 8ی مارسی 1936دا،
ژنان لە بەرلین خۆپیشاندانیان سازكرد.
هەر لەو ڕۆژەدا ،ئێسپانیای ژێر دەسەاڵتی فرانكۆی
فاشیستی ،شاهیدی خۆپیشاندانی بەرباڵو بوو لە
مەدرید .لەم ڕۆژەدا  30هەزار ژنی كۆمۆنیست و
كۆماریخواز دروشمی «ئازادی و ئاشتی»یان بەرز
كردەوە.
لە سەردەمی جەنگی دووهەمی جیهانیدا ،شۆڕش
و بزووتنەوە رزگاریخوازەكان لە چەند واڵتێك
دەستپێكرد .ژمارەیەكی زۆر لە پیاوان و ژنان لە
واڵتی چین خەباتی خۆیان بۆ رزگاری ژنان لە
چەوسانەوەی سیستەمی پیاوساالری دەستپێكرد.
لەو سااڵنەدا ،زۆربەی واڵتانی پێشكەوتوو و

ێ ورەسمی «ڕۆژی جیهانی
مۆدێڕن هەوڵیاندەدا ر 
ژنان بەڕێوە ببەن.
لە دەیەی 1960دا ،لە واڵتانی ئاسیا و ئەفریقا
و ئەمریكای التین ،بزووتنەوە رزگاریخوازەكان
دەستپێكرد ،لە واڵتانی بۆرژوازی پێشكەوتووش
بزووتنەوەكان و خەباتی پێشكەوتووخوازانە زیاتر
پەرەی سەند و بزووتنەوەی رزگاری خوازی ژنانیش
زیاتر پەرەی سەند.
لە ئەمریكا و ئەورووپا ،ژنان دژ بە نەریت و كۆت
و بەندەكانی سیستەمی پیاوساالری خەباتیان كرد
و دژ بە كەنیسە هەستانەوە كە مەشرووعیەتی
ئەدا بە سیستەمی پیاوساالری .لە بزوووتنەوەی
ژناندا ،لە دەیەی  1960بەدواووە كە دەكرێت بە
قۆناغی دووهەمی بزووتنەوەی فێمنیستی ناوی
لێببەین و كەسانێكی دیاری وەك سیمۆن دوبۆڤار
بەشداریان تێدا دەكرد ،بابەتگەلێكی وەك مافی
جیابوونەوە(تەاڵق) ،لەباربردنی منداڵ ،مافی
دەرفەتی كاری یەكسان ،قەدەغە كردنی ئازاری
جێنسی(سێكسی) ،دژایەتی كردن لە گەڵ بە
سووك روانین بۆ ژنان ،كەمكردنەوەی سەعاتی
كاری ڕۆژانە و ...هاتە ئاراوە .ئەم بزووتنەوە
ێ لە بوارەكاندا سەركەوتن بە دەست
توانی لە هەند 
بێنێت و پێش بكەوێت .لە خۆپیشاندانەكانی 8ی
مارسی  1969ژنان لە زانكۆی بێركلی لە ئەمریكا
كۆبوونەوەو دژ بە جەنگ لە ڤیەتنام خۆپیشاندانیان
كرد .نابێت ئەوە فەرامۆش بكەین خۆپیشاندانی
بزوووتنەوەی خوێندكاران لە دەیەی  1960و بە
تایبەت 1968ی فەرانسە كاریگەری هەبوو لە سەر
رادیكاڵتر بوونەوەی بزووتنەوەی ژنان لەم سااڵنەدا.
ساڵی  1977رێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان لە
پەسەندكراوێكدا ڕۆژی 8ی مارسی وەك «ڕۆژی
مافی ژنان و ئاشتی نێونەتەوەیی دیاری كرد.

ژنان
پیرۆز بێت 8ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژن
با هەزار (زێ)و (گادەر) و(الوێنی) ڕوونیشمان هەبێ
تاکوو(ژن) ئازاد نەبێ ،سەر چاوەکەی ژین لێخنە..
پیاوساالری و کولتوور و یاسا ئایینیە دژە ژنەکان بە پێی
زەمەن بەجۆرێک پەرەی سەندووە کە ژنی لە زۆر ڕووەوە
قەتیس هێشتووەتەوە .وای کردووە ژن نەتوانێت خاون
بڕیاری خۆی بێت و هاوکات باڵی ژنیان بەستووەتەوە بە
شەرەف و ناموسی پیاو.
کۆمەڵگایەک کە ژن تێیدا ئازاد نەبێت ،کۆمەڵگایەکی
پێشکەوتوو و هاوکات سەرکەوتووش نیە .کەواتە بە
گشتی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بێبەری نین لەم
پێشنەکەوتنەو بە ئێستاشەوە بە گشتی ژنێکیان القبووڵە
کە بنەماکانی ماڵداریی و کەمدوو و بێ ئاگا لە مافی
خۆی ،تێدا بێت.
کۆمەڵگای کوردستان ،وەک هەر یەک لە کۆمەڵگاکانی
تر لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،پرسی ژن هەمیشە تێیدا
زەق و دیار بووە .ئەوەندەی ژن و ژن بوونیان چ پێشتر
و چ تا ڕادەیەکیش ئێستا ،بەستووەتەوە بە جەستەو
ڕووخساریەوە ئەوەندە گرنگی بە تواناکانی نەداوە.
بەاڵم بەلەبەرچاو گرتنی ئەمانە ،دەبینین کە بەهۆی
باروودۆخی سیاسی زاڵ بەسەر کوردستان ،پرسی ژن
بە ئاقارێکی تردا چووە .ئەمجارە ژن ،چاونەترسانەتر و
ئازاتر لە هەرکاتێکی تر سیاسەتمەدارانە هاتە مەیدان.
خەباتی کرد ،شانبەشانی پیاو چووە شەڕی چەکداری و
لەپاڵ خەباتی نەتەوەییدا داوای یەکسانیشی کرد.
تا ئێستاش ئەم خەباتەی ژنان بەردەوامە ،چ وەک
چاالکی سیاسی و چ وەک چاالکی مەدەنی لە نێوخۆ
و دەرەوەی واڵت .ژنی کورد بە هەموو کۆسپ و

کەلێنەکانی بەردەمی ،سوورتر و چاونەترسانەتر هاتووەتە
مەیدان .پێویست و زەروورە ئێمەی ڕێکخراوەکانی ژنان
نوێنەرایەتیان بکەین لە گەیاندنی دەنگیان و هاوکات
پاڵپشت و یەکگرتوو پاشەکشێ بە فکریەتی پیاوساالری
زاڵ بەسەر کوردستاندا بنێین .هەوڵ بۆ جێگیرکردنی
فکری یەکسانی ،دەبێت یەکگرتووانە ئەرکی ئێمەی ژنان
و هەموو ئینسانە ئازادی و بەرابەریخوازەکان بێت.
نزیک دەبینەوە لە ساڵیادی 8ی مارس ڕۆژی جهانی ژن.
ئاڵوگۆڕی زۆر بەسەر پرسی ژن بە گشتی لە جیهاندا
هاتووە ،ژنی کوردیش بێبەری نەبوو لەم ئاڵووگۆڕەو بگرە
جیاوازتر خۆی نواند .هەرچەند نکۆڵی لەوە ناکرێت کە
ژنی کورد ئێستاش دەکوژرێت ،پەنا بۆ خۆکوشتن دەبات،
لێدەدرێت و هەڕەشەی لێ دەکرێت.

بەاڵم گەر ڕوانینێکی گشتیانە و جیاوازترمان
هەبێت دەبینین ژنانی چاالک لە بواری سیاسی و
کۆمەاڵیەتی ،شاعیر و نووسەر و هونەرمەند ڕێژەیان
زیادی کردووەو سەرتیتری کاریان و هەڵوێستیان،
باس و ڕەنگی یەکسانیە .هەروەها بە بەراوردێک
لەگەڵ چەند ساڵی پێشووتر ،دەبینین کە ژنانی
خوێندەوار چەندە ڕێژەیان زیادی کردووە و لە
ئاستی خوێندنی بااڵدا خۆیان دەبیننەوە ،هەرچەندە
بەلەبەرچاو گرتنی ئەمەش زۆربەی دام و دەزگا
حکومیەکانی ڕژیمی ئێران بەتاڵە لە ژنانی کارا و
کارامە و هەمیشە ئەم ڕژیمە لە هەوڵدا بووە ژنان لە
کونجی ماڵدا بهێڵێتەوە.
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بەاڵم جیا لەمانە دەتوانین بڵێی ئەم پێشکەوتنەی
ژنان کە خۆیان هەوڵی بۆ دەدەن ،نیشاندەری
ئەوەیەکە فکریەتی نوێ و نوێخوازیی خۆی
جێخستووەو کۆیالیەتی و کلتوورە ڕزیوەکان بەرەو
کۆتایی دەچن .ئاستی وشیاریی کۆمەڵگا ئێستاکە
لە ئاستێکی بەرزدا خۆی دەبینێت بەاڵم ئەمە
بەمانای پشتگوێ خستنیان نیە ،بەڵکوو بەرز
کردنەوەی زیاتری ئەم ئاستە ،زەروورەتێکی ئەوڕۆیی
ڕێکخراوەکانی ژنانە .لە الیەکی تریشەوە کۆماری
ئیسالمی ئێران و یاسا و ڕێسا دژە مرۆیی و دژە
ژنەکانی ئەوەندە ورد دزەی کردووەتە نێو کۆمەڵگا
کە هەناسەی بۆ ژنان هەڵچنیوە.
ژنان لە هەر چاالکیەکدا دەستگیردەکرێن ،کە
دەتوانین ئاماژە بە چەندین نموونە لەم دوواییانە
بدەین وەک دەستبەسەر کردنی  9ژنی چاالک لە
کوردستان لەماوەی تەنها  10ڕۆژدا.
پەالمار بۆسەر ژنانی چاالک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،و سێدارەی ئێران .چونکە پێمان وایە بەو شێوە
ڕەوتێکی مەترسیداری گرتووەتەبەر و کاربەدەستان و یەکڕیزیە دەتوانین قایم تر ئامانجەکانی وەدیهاتنی
دەزگای سەرکوتی کۆماری ئیسالمی ئێران بەشێوەی خواستەکانی ژنان بپێکین.
کۆمەڵ و گشتگیر فۆکووسی کردووەتە سەر ژنان و
مەرگ ونەمان بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران
ئامانجیان کپ کردنی دەنگی حەقخوازانەی ژنانە.
سەركەوێ بزووتنەوەی یەكسانیخوازی ژنان
بۆیە ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی کورد لەمساڵ و
ڕێكخراوی ئاسۆی ژنی كورد
لەڕۆژی ژندا ،وێڕای پیرۆزبایی لە سەرجەم ژنانی
مانگی ڕەشەممەی 1399
جیهان و بەتایبەتی ژنانی کورد ،جارێکی تر جەخت
٣ی مارسی 2021
لەسەر یەکگرتوویی و یەکدەنگیی هەموو چاالکانی
ژن لە دەرەوەی واڵت ئەکات بۆ یەک هەنگاوبوون لە
پرسی ژندا .بە تایبەتی پشتیوانی لە ژنانی چاالکی
ڕۆژهەاڵت و خەبات لە پێناو نەمانی ڕژیمی پەت

ڕاسیسم و سێکسیزم ڕێخۆشکەری توندوتیژی لە شەڕدا
وە رگێڕان:

ئەسعەد دوروودی

زۆربەی جار پیاوان وەکوو گرووپێک
دەسپێکەر ،بەڕێوەبەر و کۆتاییهێنەری شەڕ
و ئاڵۆزییەکان بوون .ژنان وەکوو گرووپێک بە
شێوەی گشتی دەورێکیان لە بڕیاردان لەسەر
چۆنیەتی و کات و ئەگەری دەسپێکردن و
کۆتایپێهێنانی شەڕ و ئاڵۆزییەکاندا نەبووە.
بەاڵم ژنان بە گشتی زیاترین خەساریان
لە شەڕ و هەموو ئاکامەکانی بینیوە .بۆ
ئەوەی توندوتیژی دژی ژنان لە شەڕدا
ڕێگەپێدراو و پەسەند بێ دەبێ سنوورەکان
و جیاوازییەکانی «ئێمە» و «ئەوان» دیار و
ڕوون بن .واتە «ئێمە» هەمیشە دەبێ وەکوو
الیەنی باش و بەرحەق بناسرێین و «ئەوان»
بە بێ جیاوازی وەکوو الیەنی خراپ و دوژمن
بناسرێن .وادیارە هاوکارییەک لە نێوان
ڕاسیسم و سێکسیسمدا بۆ وەبەرهێنانی
توندوتیژی هەیە لە ئاستی واڵتان و لە
ئاستی نێونەتەوەییدا.
ئەوەی کە جەستەی ژن وەکوو سەمبۆلی
نەتەویی و کولتووری چاوی لێبکرێ
دیاردەیەکی نوێ نییە .تۆڵستۆی لە کتێبی
«شەر و ئاشتی» دا دەڵێ« :شارێک کە
دوژمن داگیری کردبێ وەکوو کچێکە کە
کچێنی لەدەستدابێ» هەڵبژاردنی ئەو
گێڕانەوەی باس لە هەستی ناپێلئۆن بەر لە
داگیرکردنی مۆسکۆ دەکا و ،ئەوە نموونەیەکە
کە دەریدەخا چۆن دۆخی شەڕ و سەردەمی
شەڕ بە دەستەواژەهایەک دەنووسرێتەوە
کە جنسییەت و دەسەاڵت تێیاندان دیارە
و پیاوەکان ڕۆڵگێڕ و خاوەن دەسەاڵتن و
ئەو شارانەی دوژمن داگیریاندەکا بە ژنانێک

دەشوبهێندرێن کە «داگیر دەکرێن» ،
«کچێنییان لەدەست دەدەن» یان «خۆیان
خستووەتە سەر قاچی پیاوان».
ئەوەی کە توندوتیژی زۆربەی جار بەرگی
جنسییەتی دەکرێتەبەر و دژی ژنان لە
ناوچەی شەر بەکاردێ دیاردەیەکی تازە نییە.
بە شێوەی مێژووی پیاوان لە شەڕەکاندا
وەکوو دوژمن چاویان لەیەکدی کردووە
بەاڵم ژنان و مندااڵن وەکوو کۆیلە و خەاڵتی
براوەکان چاویان لێکراوە .لە مێژووی کۆندا
ژنانی ئەسیر لەشەڕدا وەکوو کۆیلەی جینسی
سەربازەکان بەکارهاتوون و بۆ چێشت لێنان
و هەڵگرتنی کەرەستەی سەربازان کەڵکیان
لێوەرگیراوە .دەسدرێژی کردنەسەر ژنان و
قڕکردنیان وەکوو شێوازێکی کارامەی شەڕ
دژی خەڵکی مەدەنی یان نەتەوەیەک و توێژ و
چینێکی کولتووری یان ئایینی بەکارهاتووە.
ئەم شێوازە دەبێتە هۆی باڵوبوونەوەی
ترس لەناو هەموو کۆمەڵگادا و دەورێکی
تێکدەرانەی لە کۆمەڵدا هەیە لەبەر ئەوەی
ژنانی قوربانی پاش شەڕ وەکوو کەسانێکی
نەخوازراو چاویان لێدەکرێ و گەڕانەوەیان
بۆ ناو بنەماڵە و کۆمەڵگا زۆر زەحمەتە.

دەسدرێژیکرانە سەر ژنان هەروەها وەکوو
بەڵگەیەک بەکاردەبرێ بۆ ئەوەی پیاوان ئەرکی
پاراستنی ژنانیان بەجێنەهێناوە کە وەکوو باس
کرا زۆرجار وەکوو سەمبۆلی کولتوور ،ئایین
یان ئێتنیسیتە چاویان لێدەکرێ و ئەوە وەکوو
شکستی هەموو ئەو شتانەی ژنان بە سەمبۆلیان
دانراون حیساب دەکرێ .هەر بۆیە ژنان (هەروەها
جەستەی ژنان) وەکوو ئامانجێکی ستراتێژیکی
دوژمن بۆ داگیرکردن لەڕێگەی توندوتیژیی
جینسییەوە چاوی لێدەکرێ.
هاوکات ئەو دیاردەیە پەیوەندیی هەیە بەو بیر
و ڕوانینەوە کە دەڵێ پیاوێکی خاوەن دەسەاڵت
و کۆنترۆڵ پیاوێکە کە کۆنترۆڵی بەسەر شتێکدا

لەو فاکتۆرانەی شەرعییەت بە بەشداریی ئەمریکا
لە شەڕ لەو واڵتە دەدا ،بەکاردەبرێ لەحاڵێکدا
دەوڵتی ئەمریکا خۆی هێشتا هەموو بڕیارنامە
جیهانییەکانی مافەکانی ژنای واژۆ نەکردووە و لە
ڕاستیدا ئەوە تەنها بیانوویەکە بۆ ئەوەی لە باری
نێودەوڵەتی و لە بیروڕای گشتیدا شەرعییەت بە
شەڕ بدەن.
لە ڕێگەی لێکدانەوەی دەوری ڕاسیسم و
دوانەی «ئێمە» و «ئەوان»ەوە دەتوانین
ژێردەستەبوونی ژنان وەکوو هەڵگری شەرەفی
نەتەوە و گرووپ و کولتوورێکی دیاریکراو،
بخەینە بەرچاو .خولقاندنی ئەم «ئێمە» و
«ئەوان»ە ،نەتەوەپەرەستی و ڕاسیسم وەکوو
بیانوویەک بۆ توندوتیژی بەرانبەر بە ژنان
بەکاردەبرێن .هاوکات بێمافیی ژنان کاتێک کە
پێویست بێ وەکوو ئامرازێک بۆ ڕەخنەگرتن
و دژایەتیی کردنی پیاوانی «ئەوان» لە الیەن
پیاوانی «ئێمە»وە کەلکی لێوەردەگیرێ.
تا کاتێک پاراستنی ژنان وەکوو ئەرکی پیاوان
چاوی لێبکرێ و تا ئەو دەمەی ژنان پێویستیان
بە پاراستنی پیاوان هەبێ ،ڕاسیسم و سێکسیم
درێژە بە هاوکاریی خۆیان هەم لە سەردەمی
ئاشتی و هەم لەکاتی شەڕدا بۆ پێناسەکردنی

هەبێ و کونترۆڵ بەسەر ژناندا بەشێک لەو
دەسەاڵتەیە کەواتە ئەگەر ژنان دەسدرێژییان
بکرێتەسەر یان توندوتیژییان بەرانبەر بکڕی
پیاوەکانیان وەکوو کەسانێکی بێدەسەاڵت کە
توانای کۆنترۆل کردنیان نییە چاویان لێدەکرێ.
ئەو ژنانەی دەسدرێژییان کراوەتە سەر لەبەر
ئەوەی دایمە وەبیرهێنەرەوەی شکست و
ناسەرکەوتووبوونی پیاوانن و وەکوو سەمبۆلی
پێشێلکرانی شەرەفی ئەو کۆمەڵگا و گرووپە
دەبینرێن دەبنە کەسانێکی نەخوازراو لە نێو
کۆمەڵگادا و دەکەونە بەر تانەی کۆمەڵگا و
خانەوادەکانیان.
ڕیشەی ئەم نۆرمالیزە بوونی توندوتیژیی جینسییە
لە دۆخی شەڕدا دەگەڕێتەوە بۆ ڕاسیسم .لە
ڕێگەی دروستکردنی دوو بەرەی «ئێمە» و
«ئەوان» کە تێدا ئێمە باش و پاکین و ئەوان
دوژمن و خراپ ئەم جۆرە ئاکار و توندتوتژییە
جنسییانە ڕەسمییەت و شەرعییەتیان پێدەدرێ.
ناسنامەی نەتەوەپەرەستانە و ڕاسیستی و
سێکسیستی وەکوو بیانوویەک بۆ توندوتیژیی
جینسی بەرانبەر بە ژنان بەکار دەبرێ و
ڕەسمییەت بەو کارە دەدا.
بە هەمان شێوە تەنانەت ستەم دژی ژنان و
مافخورانی ژنان لە ناوچە یان کولتوورێکدا مرۆڤ لە ڕوانگەی خۆیانەوە دەدەن.
دەتوانێ وەکوو بیانوویەک بۆ هێرش کردنەسەر سیا ئوکرلووند ،ئەنستیتۆی ئاشتیی ئۆلەند
«ئەوان» بەکار ببرێ .لێکۆڵینەوەکان
دەریدەخەن کە لە ئەمریکا گوشاری دژی ژنان و
دۆخی نالەباریان لە ئەفغانستان وەکوو یەکێک
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کورد و سیاسەت
محەمەد حەکیمی

بەشی دووهەم
دوای ئەوەی بە هۆی هەل و مەرج و گوشارەکانی
رژیم بۆ سەر خەڵکی کورد لە رۆژهەاڵتی
کوردستان ،خۆپیشاندانەکان هەموو کوردستانی
تەنیەوە ،ئێستا لیرەدا ساتێک رادەوەستین
لەسەر چونیەتی بیرکردنەوەی رووناکبیران،
حزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان ،ئەو ناوەند
و ئن جی ئۆیانەی کە خەڵکی خۆڕست دایان
مەزراندوە و تا ئێستاس هەزینەی زۆریان لە
پێناوی خەباتی مەدەنیدا داوە و هەروەها
ئەنجومەنە ئەدەبییەکان و فێرگەکانی زمانی
کوردی و  ...هتد .ئەم کۆمەڵە رووناکبیرە
تەنها بە هۆی هەوڵەکانیان بۆ پاراستنی زمان
و ژینگە و هەوڵ بۆ کەمکردنەوەی خەسارە
کۆمەاڵیەتییەکان و یارمەتیدانی خەڵک ،تووشی
گیران و زیندان و ئەشکەنجە دەبنەوە.
هەمووان دەزانن کە لەم سەدەدا پرسی کورد
چوەتە قۆناغێکی هەستیار و باسی پێناسەی
نەتەوەیی کورد باسێکی گرینگی تاکی کورد و
ناوەندە سیاسی و ڕۆشنبیرییەکانە و ئەمەش
ناراستەوخۆ کاریگەری ئەرێنی لەسەر سیاسەت،
حزب ،چاالکانی مەدەنی و رووناکبیران داناوە
و تەنانەت حزبە کوردیەکانیش بە شێوەگەڵی
جۆراوجۆر وەاڵمی ئەو مەیل و ویستەی
کۆمەڵگای کوردستان دەدەنەوە و ئەمەش بۆەتە
هۆی ئەوەی کە حزب و خەڵک زیاتر گرێدراوی
یەک بن و بە کوردیەکەی ئاوێنەی بااڵ نوێنی
یەک بن.
ئێستا پرسی کورد لە هەموو جیهان رەنگی
داوەتەوە چوەتە قۆناغێکی نوێوە و هەموو
ناوچەکەی تەنیوەتەوە و گرنگی تایبەتی بۆ
نە تەنها ناوچەکە بەڵکوو بۆ هەموو جیهان و
زلهێزەکان هەیە و واڵتە زلهێزەکان بە شێوەی
جۆراوجۆر لە کێشە و ملمالنێ سیاسیەکاندا
حیساب لەسەر کوردستان دەکەن .رووناکبیران
و چینی نوخبەی کۆمەڵگای کوردی ئاستی
خەباتیان لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە رێگەی
چاالکییە مەدەنییەکانەوە بەرەو پێش بردووە و
بونەتە پێشەنگی خەباتی کورد بە هەموو چین
و توێژەکانی و جوان لە بیرمە ساڵی ٢٠٠٧
کاتێ لە شاری سەقز لەگەڵ کۆمەڵیک رووناکبیر
قسەمان دەکرد دەیانوت هەر رووناکبیرێکی
کورد پەیوەندی بە حزبەوە نەبیت ئەوا ناتوانێت
رووناکبیر بێت بەاڵم دەبینین ئێستا بە دەیان
رێکخراوی مەدەنی چاالک لە ژینگە پاریزیەوە
تا ئەنجومەنی ئەدەبی و فێرگەی زمانی کوردی
و ناوەندی دیکەی سەربەخۆ لە رۆژهەاڵتی
کوردستان هەن و چاالکانە خەباتی خۆیان بە
دژی دەستێوەردان و بێمافیی خەڵک و سیاسەتە
ناڕەواکانی دەسەاڵتداران دەکەن و لەم ریگادا بە
دەیان کەسیان گیراو و ئیستا لە زیندانەکانی
رژیمدان.
ساڵی ١٩٩٠ی زایینی دوای لە ناوچوونی «یەکێتی
سۆڤیەت» و دوای تەواو بوونی شەڕی سارد و
هەروەها دوو دەستەیی لە جیهاندا ،فەزاێکی
نوێ و تازە لە جیهاندا خوڵقا ،لە سەرەتای
دەیەی ١٩٩٠ی زایینی سیاسەتی گشتی واڵتە
یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە گشتی گۆڕدرا و لە
سەرەتای ساڵی ٢٠١٠ی زایینی سیاسەتێکی نوی
لە ناوچەکە دەستی پیکرد .ئەمە وەرچەرخانێکی
ئەرێنی بوو لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا بە
قازانجی کورد شکاوە ،بە تایبەتی دوو رێکخراوی
گرنگ لە بەشی مافی مرۆڤ و هەروەها

لێرەدا دەبێ ئاماژە بە
سیاسەتی واڵتە یەکگرتوەکانی
ئەمریکا بکەم کە لە راپورتی
کۆمەڵی خوێندنەوەی سەرۆک
کۆماری ئەمریکا کە تایبەتە بە
ئەنجومەنی واشنگتون دەڵێت:
باشترین کار بۆ ئەمریکا ئەوەیە
کە گۆڕانکاری بنەرەتی بە سەر
ئێراندا بێت و لە نەگۆڕێنی
رژیمی ئیسالمی ئێران جیهان
بە تایبەتی ناوچەکە ئارامی
و سەقامگیری بە خۆیەوە
نابینیت .سیاسەتی ئەمریکا
بۆ ناوچەکە ئەوەیە کە بەر بە
دەسڕاگەیشتنی حکوومەتی ئێران
بە شەکی ئەتۆمی بگرێ و بەر بە
سەرەڕۆییەکانی ئەو دەسەاڵتە
بگرێ کە دەتوانێ هەڕەشە
بێ بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی
ئەمریکا .باسی گرینگیدان بە
دموکراسی و ئازادییەکانیش لە
چوارچێوەی پێداویستییەکانی
سیستمی ئابووریی
سەرمایەداریدایە کە پێویستی
بە سەقامگیریەکی ڕێژەیی هەیە.
ئەو گوشارانەی سەر حکوومەتی
ئێران ترسی خستووەتە گیانی
دەسەاڵتدارانی حکوومەتی
ئیسالمیی ئێران و ئەوانیش
کە کوردستان وەکوو مەکۆی
ئازادیخوازان و خەباتکاران
دەبینن ،گوشاری زیاتر دەخەنە
سەر خەڵکی کوردستان.
دەستێوەردانی مرۆڤ دوستانەی ئەو واڵتە لە
کاروباری دەرەوەی ئەمریکا وایکرد ناوچەکە،
سیاسەت و هژمونیەکان بە قازانجی نەتەوەی
کورد بچەرخێت و هەلبگەرێتەوە .هێرشی
حکوومەتی ئەو کاتی عێراق بۆ سەر کوەیت و
ڕاپەڕینی خەڵک لە باشووری کوردستان و دواتر
دروستکرانی ناوچەی ئەمن لە کوردستان وایکرد
کە هەرێمی کوردستان بتوانێ وەکوو ناوچەیەکی
نیمچە سەربەخۆ دابمەزرێ.
دوای شەڕی دووهەمی کەنداو و ئەوەی ئەمریکا
واڵتی ئیراقی بە گشتی داگیر کرد زۆر کەس
پێیان وابوو کە ئەو واڵتە بۆ دابینکردنی
ئەمنییەت و ئارامی بەتەمای پێکهێنانی ئاڵوگۆر
لە جوگرافیای سیاسیی ناوچەکەدایە ،لە حاڵیکا
بەرژەوەندی ئەمریکا لەوەدا بوو کە ناوچەکە
بە شێوەی ئاڵوز بمێنێتەوە و لەمناوەدا کورد
زیاترین زەرەرمەند بوو.
لەمناوەدا ،رژیمی ئیسالمی ئێران زیاترین
ترسی لێنیشتبوو ،چونکا بە نزیک بوونەوەی
ئەمریکا ،رژیمی ئیسالمی وایی هەست دەکرد کە
بزوتنەوەی کورد بەهێزتر دەبێت و گوشارەکانی
ئەو واڵتە بۆ سەر ئێران نیشانیدا کە پرسی
کورد گرنگی تایبەتی لە ناوچەکە پەیدا کردوە،

بەاڵم لە واقعدا کوردی رۆژهەاڵت بە پێچەوانەی
بەشەکانی دیکەی کوردستان بوونە قوربانی
سیاسەتی ناوچەیی و بەشەکانی دیکە کورد
لە هەر چوار پارچەی کوردستان و دوای
بەهاری عەرەبیش لە واڵتی سوریە کوردەکان
توانیان بەشێک لە کوردستان رزگار بکەن و
خۆیان دەسەاڵتی خۆیان بە دەست بگرن.
ئەمانە وایکرد رژیمی ئیسالمی ئێران هەست بە
مەترسیەکی گەورە بکات .هەر بۆیە هەولیکی
ئێجگار زۆریدا لە رێگەی ئەو گرۆپ و تاقمانەی
نزیک بە خۆیی رێگە لە جم و جۆلەکانی کورد
بگرێت و بە کۆبوونەوەی «سێ گوشە» ئێران،
ئیراق و تورکیە ،هەولیاندا شۆڕشی کورد لە
ناو ببەن و بە هێرش کردنە سەر کەرکووک
و هەروەها واڵتی تورکیە بە هێرش کردنە
سەر عەفرین رژیمی ئیسالمی و نەیارانی کورد
نیشانیداندا کە بە هەموو شێوە دژی ئەم نەتەوە
دەوستنەوە و لەمناوەشدا ئەمریکا پشتی کوردی
نەگرت و رێگەیدا کە ئەو واڵتانە هێرش بکەنە
سەر کوردستان و لە باشوور لە سەدا ٥١ی
خاکەکەیان لە دەست بدەنەوە و تا ئێستە
راستەوخۆ دەستی لە کاروباری واڵتی ئێران بە
تایبەتی پرسی کورد دەستی وەرنەداوە و دەبێ
ئاماژە بەوە بکەم کە سیاسەتی ئەمریکا سەبارەت
بە پرسی کورد هیچ ئاڵ و گۆڕێکی بە سەردا
نەهاتوە و بە ئێستاشەوە ئەمریکا بە قازانجی
کورد هەنگاوێکی نەناوە مەگەر ئەوەی قازانجی
تایبەتی خۆیی هەبێت و هەمیشە کوردیان وەک
شەڕکەرێکی باش بینیوە نە سیاسیوانێک باش و
بە ئەزمون و تا ئێستا و ئەوەی دیومانە ئەمریکا
لە کاتە هەستیارەکان پشتی کوردی چوڵ کردوە
و ئامادە نەبوە بەرگری لە گەورەترین نەتەوەی
جیهان بکات کە خاوەن دەوڵەت و کیانی خۆیان
نین و واڵتەکەیان بوەتە کولونیکی نێو دەوڵەتی
لەالیەن چوار دەوڵەتی سوریە ،تورکیە ،ئێران
و ئێراق.
لە ساڵی  ٢٠٠٢ی زایینی راپورتێک لە واڵتە
یەکگرتوەکانی ئەمریکا چاپ و باڵو بوەوە،ئەو
راپورتە باس لە دید ،بۆچوون ،روانگە و
فکریەتی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا لە
سەدەی  ٢١دەکات و نەخشەیەکی زۆر روون بە
دەستەوە دەدات .یەکێک لەو شتە گرنگانەی کە
لەو راپورتەدا بەدیی دەکرا باس لە چونیەتی
مافی مرۆڤ و بەرەوپێش چوونی ئەو بەشە
دەکات .لەو راپورتەدا باس لە ئازاد کردنی
زیندانیانی سیاسی ،پەرەپێدان و بالوبوونەوەی
دێمۆکراسی و ئازادی و پشتیوانی لە کەمایەتییە
نەتەوەییەکانی دەکرد و هەروەها باسی لە
رژیمی ئیسالمی کردوە کە تێدا هاتوە رژیمی
ئیسالمی لە پیناو کێشەی نەتەوەیی زۆر زوو بە

چۆکدا دێت و توشی کێشە دەبێت ،کە لێرەدا
دەبێ ئەوە بڵیم ئەو راپورتە لە زۆر ئەو بەشانە
و سیاسەتانەی کە بەرانبەر بە رژیمی ئیسالمی
باسی لێوە دەکەن زۆر هەلە بوون و ئەو رژیمە
تا ئێستا نیشانی داوە کە گرنگی بە هیچ شتێک
نادات جگە لە رێباز و بەرەو پێشچوونی فکریەتی
خۆیی.
لێرەدا دەمەوێ بگەریمەوە بۆ باسی رووناکبیران
و هەڵسووراوانی مەدەنی و ژینگە پارێز کە ئەوان
بە ویست و داخوازیی خۆیان دێنە مەیدان و
هاتونەتە ناو ئەم رێرەوە لە خەبات .لیرەدا دەبێ
باسی ئەوە بکەم لە خەڵکی کورد لە رۆژهەاڵتی
کوردستان گرنگی زۆریان بە ئن جی ئۆکان و
چاالکی مەدەنی و ژینگە پارێزی داوە و ئەوەیان
کردوە بە یەکێک لە نەخشە ریگاکانی خۆیان بۆ
بەربەرەکانی لەگەڵ رژیم و هەر ئێستا زیاتر لە
 ١٥٠چاالکی خویندکاری و مافی مرڤ و ژینگە
پارێز و  ...هتد لەالیەن رژیمەوە دەستگیر و
بۆ زیندانی سپا لەشاری ورمێ گوازراونەتەوە.
داواکارییەکانی بزووتنەوەی خوێندکاریی کورد
بەشێک لە ویست و داخوازیەکانی نەتەوەی
کوردی تێدایە و بە روونی باس لە مافی نەتەوەی
خۆیان و ئازادی زیاتر و مافی سەرەتایی
خۆیان دەکەن و ئەمەش بوەتە چەقلی چاوی
رژیمی ئیسالمی ،هەر بۆیە بەو شێوە چاالکانی
خوینکاری ومەدەنی کورد دەستگیر و رەوانەی
سیاچالەکانی خۆی دەکات .
لێرەدا دەبێ ئاماژە بە سیاسەتی واڵتە
یەکگرتوەکانی ئەمریکا بکەم کە لە راپورتی
کۆمەڵی خوێندنەوەی سەرۆک کۆماری ئەمریکا
کە تایبەتە بە ئەنجومەنی واشنگتون دەڵێت:
باشترین کار بۆ ئەمریکا ئەوەیە کە گۆڕانکاری
بنەرەتی بە سەر ئێراندا بێت و لە نەگۆڕێنی
رژیمی ئیسالمی ئێران جیهان بە تایبەتی
ناوچەکە ئارامی و سەقامگیری بە خۆیەوە
نابینیت .سیاسەتی ئەمریکا بۆ ناوچەکە ئەوەیە
کە بەر بە دەسڕاگەیشتنی حکوومەتی ئێران بە
شەکی ئەتۆمی بگرێ و بەر بە سەرەڕۆییەکانی
ئەو دەسەاڵتە بگرێ کە دەتوانێ هەڕەشە بێ
بۆ سەر بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا .باسی
گرینگیدان بە دموکراسی و ئازادییەکانیش
لە چوارچێوەی پێداویستییەکانی سیستمی
ئابووریی سەرمایەداریدایە کە پێویستی بە
سەقامگیریەکی ڕێژەیی هەیە .ئەو گوشارانەی
سەر حکوومەتی ئێران ترسی خستووەتە
گیانی دەسەاڵتدارانی حکوومەتی ئیسالمیی
ئێران و ئەوانیش کە کوردستان وەکوو مەکۆی
ئازادیخوازان و خەباتکاران دەبینن ،گوشاری
زیاتر دەخەنە سەر خەڵکی کوردستان.

ئێران
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بەلووچستان لەبەردەم دوو ڕێیانی بژێوی ژیان ومەترسیی کوژران
سەیران مستەفازادە
دووهەمین
پارێزگای بەلووچستان
پارێزگای پان و بەرینی ئێران کە ژمارەی
دانیشتوانی نزیکەی سێ میلیون کەسە
و ئاو و هەوای ئەو پارێزگایە زیاتر
گەرم و بەشێک لە خاکەکەی قاقڕستانە
و لە هەمانحاڵدا ناوچەی کوێستانی و
دارستانی و زۆنگیشی هەیە و پارێزگایەکە
کە بە هۆی پێرانەگەیشتنی رژیم لە باری
بنەما پێویستەکانی ژیان و ئابوورییەوە
زۆر دواکەوتووە و ئاوی خواردنەوەی زۆر
کەمە ،زۆر جار بۆ دەست پێ ڕاگەیشتن
بە ئاوی پاک دەبێ النیکەم چوار کیلومیتر
بڕۆیت تا بتوانیت ئاوی خوادنەوە
بدۆزیتەوە .بەلووچستان لەگەڵ واڵتانی
«پاکستان و ئەفغانستان « هاوسێیە
و هەروەها تەنها بەندەرێک کە لە
دەریای عەممان لە ژێردەسەاڵتی ئێراندا
بەندەری «چابەهار»ی بەلووچستانە کە
ئەو پارێزگایەی تایبەت کردووە و ئەو
پارێزگایە خاوەن سەرچاوەی سرووشتیی
زۆرە بەاڵم بە هەموو ئەوانەوە زۆرینەی
خەڵکەکەی لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین.
خەڵکی ئەو پارێزگایە بۆ بژێوی ژیانیان
ناچارن لە رێگەی قاچاخی بەنزین و
شت و مەکی دیکە ژیانی خۆیان دابین
بکەن ،رژیمی ئیسالمی ئێران لە خاڵە
سنووریەکان رێگەکانیان یا مین رێژ
کردوە یا کاناڵی قووڵیان هەڵکەندووە
بۆ ئەوەی کەس نەتوانێت لەو رێگەوە
کاسپی و هاتووچۆ بکات ،ئەمە بۆتە
هۆی ئەوەی کە خەڵکی ناوچەکە ناڕەزایەتی
خۆیان لەو بارەوە دەرببڕن و لە بەردەم
پایەگای سپا لە شاری «سەراوان» کۆ
ببنەوە و خوازیاری کردنەوە و ئیجازەی

م.کەنداڵ  -سنە

هاتووچۆ بوون .بەاڵم سپای پاسداران
تەقەیان لە خەڵکی ناڕازیی کرد و بە
دەیان کەسیان لێ کوشتن و بریندار
کردن و کوژراوانی بەلووچیان خستە
ناو کاناڵێک و رێگەیان نەداوە کەس لە
تەرمەکانیان نزیک بێتەوە.
لە راستیدا کوشتنی ئەو بەلووچانەی کە
تەنها بۆ بژێوی ژیانیان ناچارن رۆژانە
سەردانی سنوور بکەن و زۆر جار سنوور
تێپەڕێنن هاوکات بوو لەگەڵ ئێعدامی
چەندین شارومەندی بەلووچ و ئەوەش
نیشانەی ئەوەیە کە رژیم دەیەوێت بە
توندی دەنگی ناڕازیی بەلووچەکان
لە گەروودا بخنکێنی .بەو پێیە دەبێ
چاوەڕوانی کارەساتێکی دیکە بین وەک
ئێعدامکردنی  ٢٠الوی بەلووچ و دوای
کوشتنی ئەو کەسانەی سووتەمەنی

یان دەبرد لە داهاتوودا دیار نییە و
هیچ گەرەنتییەک نییە سپا و هێزە
نیزامیەکانی رژیم کارەساتی دیکە لەو
ناوچەیە نەخولقێنن .ئەو رووداوەی ئێستە
لە بەلووچستان خەریکە روو دەدات،
خراپترین شێوەی سەرکوتە کە بەداخەوە
پشتیوانیی بەرینی خەڵکی بەدواوە
نەبووە و بێدەنگی کۆمەڵگای ناوخۆ و
جیهانی دەرەوە دۆخەکە مەترسیدارتر
دەکا .هەر چەن رژیم و چەکدارەکانی
دەیانەوێت فەزای بەلووچستان بە گشتی
ئەمنیەتی و میلیتاریزە بکەن ،بەاڵم
ئەوەی روویداوە راست بە پێچەوانەی
سیاسەتی رژیمە لەو ناوچەیە .لە چەند
ساڵی رابردوو دا خەباتی مەدەنی خەڵک
چۆتە قۆناغێکی نوێ و خەڵک دەست و
سیاسەتی رژیمیان خوێندۆتەوە ،واتە ئەو

کاتانەی کە رژیم دەیەوێ خەلک بەرەو
توندوتیژی ببات ،خەڵک زۆر وشیارانە
و بە رێک و پێکی دەست دەدەنە
خۆپیشاندان  ،و لە سەراوان بە
هەموو سەرکوت و دڕندەیی هێزەکانی
رژیم ،لەم کۆبوونەوە و خۆپیشاندانانە رژیم لە برسی راگرتنی خەڵک و گوێ
تەنانەت سەربازیکی رژیم بریندار نەبوو ،نەدان بە ویست و داخوازییەکانیان
لە ناوچەی «کورین» کە زۆربەی ئەو نەگۆڕە و لە هەر کوێ دەنگی
کەسانەی ئێعدام کران خەڵکی ئەو ناڕەزایەتی بیستراوە رژیمی ئیسالمی
ناوچەیە بوون ،خەڵک پاسگای رژیمیان
تەنها و تەنها بە گوللە وەاڵمی خەڵکی
گرت و پەیامێکیان ئاراستەی رژیم کرد
کە ئێمە ئێوەمان ناوێت و لە دەستتان داوەتەوە.
ناڕازیین.
ئێستا و دوای چەند رۆژ لە خۆپیشاندانی
خەڵکی سەراوان و شارەکانی دیکەی
بەلووچستان زۆربەی شارەکان لە
مانگرتندان بە تایبەتی شارەکانی

مەیتی چاکسازیخوازی ،زینەتی بەناو هەڵبژاردنەکانی 1400

چاکسازیخوازی ،ئەویش لە جۆری ئیسالمی-ئێرانی،
لەو بزووتنەوانیەیە کە بە ڕواڵەتێکی نەرم بەاڵم بە
دوتۆیەکی ناووکی پارێزگارانە و بناژۆخوازانە ،کە
لە نێوان ئەم دوو دەیەی ڕابردوو دا ،هەمیشە نێوی
لەگەڵ هەڵبژاردن گرێی خواردووە و لە ساتەکانی
پێشبینی نەکراوی هەڵبژادنە سیاسییەکان دەکەوێتە
سەرزار .ئێساڵح تەڵەبیی ئیسالمی _ئێرانی بە کەم
کردنەوە و شێواندنی مانای ڕاستەقینەی چاکسازی،
بە ڕێخستنی جۆرەها کایەی زمانیی تازە و خۆ
شاردنەوە لە ژێر ناوگەلی نوێ ،لەم سااڵنە ،ڕۆڵی
ئاپاراتووسی سیاسیی ڕژیمی کۆماری ئیسالمی
گێڕاوە.
پێشینەی عەینی و ئەزموونکراوی هەر دوو بازنەی
ئێساڵحات ،یانێ کیانی چەپی ئیسالمی و نیاوەرانی
تکنۆکراتی بە باشی نیشان ئەدات کە ئەم جەرەیانە ئێساڵح تەڵەبەکان لە ڕۆڵی تەدارەکچی ،خەڵک هان
و ڕێڕەوەکانی تا چ ڕادەیەک بە دەسەاڵتی وەلیی دەدەن کە لەم شانۆیە ڕۆڵی هەڵبژێر لە ئەستۆ
فەقی و گشتخوازیی ڕێبەری حکوومەت ئێران گرن.
یان بە واتایەکیتر «بڕوا و ئێلتزامی عەمەڵی بە شانۆکارێکی درۆزن کە بە جلوبەرگ و دەمامکی کۆن
ئەسڵی ویالیەتی مۆتڵەقەی فەقی ،ئێسالمی و چڵکن دێتە سەر شانۆی بە ناو هەڵبژاردن تا لە
شێعی و پەیڕەوی لە نیزامی کۆماری ئیسالمی» هەر دوو گۆشەی مەیداندا ،نەخشی خۆی بگێڕێ .لە
بەستراونەتەوە .تەنیا کارکردی بەرچاو و سووچێکەوە بە ناوی میانەڕەو (پۆلیسیەچاکەکە)
ڕۆشنی بزووتنەوەی چاکسازیخوازێ لە سەرەتای بەر لە تەقینەوەی تووڕەیی گشتیی گۆمەڵگا و
دەسپێکردنیەوە ،هەموو کاتێ بەڕێوەبردنی بەرنامە ئاشکرابوونی ڕواڵەتی ڕاستەقینەی دەسەاڵت لە نێۆ
و پالنێکی دووپات کراو و بەدەسهێنانی ئاکامێکی خەڵک دەگرێ و لە الیەکی ترەوە بە جلوبەرگی
باش بۆ تەواوەتی دەسەاڵت بووە .ئەرکی بە ناو ڕادیکاڵەوە (پۆلیسە خراپەکە) نیشاندەری
ڕێفورمخوازەکان لەم گەمەیەدا «گەرم کردنی مەشرووعیەتی ڕژیم لە دیدی نێودەوڵەتیەوە بێت.
کوورەی هەڵبژاردن» بوو بەناو هەڵبژاردنێک کە ئاکامی مەعامەڵەی جەرەیاناتی ئێساڵح تەڵەبی
تێدا بەرژەوەندییەکانی دەسەاڵتداران و حکوومەت کە بەمەبەستی بەشداری لە دەسەاڵتی سیاسی
لە باتی بەرژەوەندییەکانی خەڵک هەڵدەبژێردرێ و – ئابووریدا دەیکەن ،هیچی دیکە نییە بێجگە لە
بەهەدەردانی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ،بەقەرزدانی

«چابەهار ،زاهیدان ،ئێرانشار ،راسک
و سەراوان» بە نیشانەی کۆمەڵکوژیی
خەڵکی بەلووچ دەستیان داوەتە مانگرتن
و هەروەها تێک هەڵچوون لە نێوان
خەڵک و هێزە چەکدارەکانی رژیم لە
شاری خاش و زاهیدان دەبیسترێ.
کاتێ جۆرج فلۆید شارومەندی ڕەشپێستی
ئەمریکایی لە ئاکامی توندوتیژیی
لەڕادەبەدەری پۆلیسی ئەمریکا کووژرا
و بوو بە قوربانیی هەڵسووکەوتی
ڕەگەزپەرەستانەی پۆلیسی ئەمریکا،
«خامنەیی» رێبەری رژیمی ئیسالمی
ئێران فرمێسکی تیمساحی بۆ دەڕشت،
بەاڵم لە ئێران بە دەیان کەس خەڵکی
ناڕازیی کە تەنها داوای کەمترین بژێوی
ژیانی رۆژانەی خۆیان واتە نان دەکەن،
لەالیەن هێزە چەکدارەکانیەوە دەکرێنە
ئامانج و دەکوژرێن ،کەس وە جواب
نایەت و دادستانی ئەو پارێزگایە خەڵک
بە تاوانبار دەزانێت و دوور نییە ئێمە
شاهیدی ئێعدامی دەیان کەسی دیکە لە
چاالکوانانی بەلووچ بین.
لە کۆتاییدا ئەوەی ئەمڕۆ لە بەلووچستان
روو دەدات  ،ساڵەهایە لە کوردستان
ئێمە شاهیدی کوشتن و بریندار کردنی
کۆڵبەرانین و چەندین جار خەڵکی کورد
بۆ پشتگیری لە کۆڵبەران دەستیان دایە
مانگرتن و خۆپیشاندان بەاڵم سیاسەتی

ژیانی خەڵک و کەڵک لە هەوڵی چاالکانی ڕاستەقینە
بۆ بەش خوازی دەسەاڵت و ژیانی مشەخۆرەکان.
ئەمانە بێشەرمانە ،بەردەوام لە کاری نەشتەرگەری
و بنیاتنانەوەی ڕژێمدان .
ئامانجی ئیساڵحخوازە حکوومەتییەکان شتێک
جگە لە بێهیواکردنی خەڵک لە ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی
و شانسی ڕووخاندنی دەسەاڵتی دیکتاتۆری و بە
الڕێدا بردنی خەبات و بزووتنەوە جەماوەرییەکان
نەبووە و نییە .ئەوەش لە حاڵێک دایە کە دۆخی
ڕیفۆرمخوازە حکوومەتییەکان لە هیچ کام لەم
چەند ساڵە دا وەک ئەم کاتانە نەبووە ،ناکۆکی و
ناهۆمێدی لە ناوەوەی خۆیان ،و بەرزبوونەوە ئاستی
ناڕەزاییەکان و حیساب بۆ نەکردن و هەڵوێستی
توندی خامنەیی بەرانبەریان ،ئایکۆنی ڕاستەقینەی
بزووتنەوەی ڕیفۆرمخوازن  ،کە سەرەڕای هەموو
ئەمانە ،وەک ڕابردوو ئامادەکاری بۆ بەشداری لە

ڕووداوە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی ئەم ڕۆژانە
و چەند مانگی داهاتوو دەکا ،بە گەڕانەوەیەکی
ترووماتیک و ڕاگەیاندنی بەشداریکردن لە مەیدانی
سیاسی و بەناو هەڵبژاردنەکانی حکوومەتدا
جارێکی دیکە وەفادارییان بە سیستمی والیەتی
فەقی ڕادەگەیەنن هەوڵ دەدەن هاندەر بن بۆ
بەشداریی ژمارەیەکی زیاتری خەڵک لە شانۆی
هەڵبژاردنی حکوومەتدا و هاوشان لەگەڵ پاوانخوازن
و باڵی توندڕەوی الیەنگری ویالیەتی فەقی دژی
خواستەکانی خەڵک بوەستنەوە.
سروشتی دەوڵەتی و حکوومەتی بوونی بزووتنەوەی
ڕیفۆرمیستی و هاوڕێیەتیی لەگەڵ هێزی دەسەاڵت،
یەکێکە لە ئافاتە سەرەکییەکانی پرۆسەی بە
دیموکراسیکردن و بە ئاکام گەیشتنی بزووتنەوە
ئازادیخوازانەکان لە ئێرانە.

ئەکتەرێکە کە لە وەکوو ڕەوتێکی بێ مەترسی
بە داپۆشینی ڕاستییەکانی دیکتاتۆر و دەسەاڵتی
دیکتاتۆری ڕۆڵ ئەگێڕێ و جەخت ئەکاتەوە کە بنەمای
نیزام ڕێگرە لە هەر گۆڕانێک لە ناویدا .کرانەوەکەی
ڕژێمی وەالیی بۆ گەڕانەوەی ڕیفۆرمخوازەکان بۆ
سەر گۆرەپانی هەڵبژاردن ،نەک لەبەر ڕازیکردنی
خەڵک بۆ بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکاندا و گرینگی
خودی بەشداربوونی خەڵک بەڵکوو بۆ ئەوەیە کە الی
چاوەدێرانی نێودەوڵەتی وابنوێنن کە عکوومەت الی
خەڵک خوازراوە و خەڵک لە هەڵبژاردنەکانیدا بەشداری
دەکەن.
باشترین ڕووبەڕووبوونەوە و کردەوەش لەدژی
ڕیفۆرمخوازەکان و هەموو باڵەکانی حکوومەت بایکۆتی
شانۆی هەڵبژاردن چۆڵ هێشتنەوەی شوێنەکانی
دەنگدانە ،نابێ دەرفەتی بەیاسایی نواندنی دەسەاڵت
بە پشتبەستن بە بەشداریی خەڵک لە هەڵبژاردنەکان
بدرێتە ئەم دەسەاڵتە دژە خەڵکییە ،دەبێ دەستی

ویالیەتی فەقی لە یاریکردن بە وشەی « خەڵک «
بەتاڵ بکەینەوە .
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عـــزیز ئاجیکەند

ماشینی سەرکوت و کوشتاری
کۆمەاڵنی خەڵک لە ئێران  ،بۆ
ساتێکیش لە وەستان ناکەوێ و
بەردەوام قوربانی دەگرێ  .رۆژ نیە
هەوالێکی جەرگ بڕ دیواری سانسۆری
کۆماری ئیساڵمیی تێکنەشکینێ و
باس لە سێدارە دانی شارۆمەندێکی
ئەم واڵتە نەکات  .واڵتی ئێران بۆ
دانیشتوان و شارۆمەندانی  ،بۆتە
گۆرستانێکی گەورە  .گۆرستانێک کە
باس لە نە بوونی ئازادی و سەرکوت
و داپلۆسین لە اڵیەن رژیمێکەوە
دەکات کە زیاتر لە  ٤٢ساڵە  ،ژیانی
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێرانی کردۆتە
دۆزەخ.
ڕژیمی كۆماری ئیسالمی ،ل ه ماوهی
٤٢سالی ڕابردوودا ،ل ه پهنا زیندان
و ئهشكهنج ه و سهركوتی ههمووجۆره
دهنگێكی ئازادیخوازانه ،سزای
ئێعدامی وهك توندوتیژیهكی ڕێكخراو
بۆ لهناوبردنی نهیارانی سیاسی،
ناڕازیانی كۆمهاڵیهتی و قوربانیانی ههر
ئهم نیزام ه زاڵمانهیه ،بهكار هێناوه.
سزای ئێعدام ،وهك جهنایهتێكی
ڕێكخراو ،ههر ل ه سهرهتای هاتن ه
سهر كاری كۆماری ئیسالمییهوه ههتا
ئێستا ،یهكێك ل ه پایهكانی دهسهاڵتی
ئهم ڕژیم ه بووه بۆ چاوترسێن كردنی
خهڵك.

ئەدەبیات
مێژوو

ماشینی سەرکوت و
تاران پایەتەختی سێدارە و مـــەرگ!
کوشتاری کۆمەاڵنی
خەڵک لە ئێران  ،بۆ
ساتێکیش لە وەستان
ناکەوێ و بەردەوام
قوربانی دەگرێ  .رۆژ
نیە هەوالێکی جەرگ بڕ
دیواری سانسۆری کۆماری
ئیساڵمیی تێکنەشکینێ
و باس لە سێدارە دانی
شارۆمەندێکی ئەم واڵتە
نەکات  .واڵتی ئێران بۆ
دانیشتوان و شارۆمەندانی
 ،بۆتە گۆرستانێکی گەورە
 .گۆرستانێک کە باس
لە نە بوونی ئازادی و
سەرکوت و داپلۆسین لە
اڵیەن رژیمێکەوە دەکات
ڕێکخراوەی
نەتەوەیکگرتووەکان ب ه تاوانی بهشداری كردن ل ه ئاخێزه دەسپێدەکات و  ١٠کەسیان کە زیاتر لە  ٤٢ساڵە ،
سەبارەت بە مافی مرۆڤ لە ئێران ،کە سهرتاسهرییهكانی مانگی بهفرانباری کە لە زیندانەکاندا چاورێی بە
بە تازەیی باڵو بووەتەوە ،دەریدەخات  ٩٦و خهزهڵوهری  ٩٨و یان ب ه کردەوەدەرهاتنی حوکمەکەیان بوون ژیانی کۆمەاڵنی خەڵکی
ئێرانی کردۆتە دۆزەخ.
کۆماریی ئیسالمی تا کاتی نوسینی تۆمهتی چاالكی دژب ه ئهمنییهتی  ،جێبەجێ دەکڕێ.

ئەم بابەتە النیکەم  280کەسی لە
نەتەوە جۆراوجۆرەکانی ئێران لە
سێدارە داوە .ب ه پێی ئهم ڕاپۆرت ه
 ٧٥لهسهدی ئهم لە سیدارە دراوانە
بهشێوهی نهێنی بهكردهوه دهرهاتوون
و زۆریشیان تەنانەت گۆرەکان و
شۆنی ناشتنیشیان نادیارەو کەس و
کاریان لێیان ئاگادار نەکراونەتەوە.
ههروهها ڕاپۆرتهك ه باس لهوهش
ه پێی ڕاپۆرتی كۆمهڵهی
ب
دهكات ك ه تاوانهكانی پهیوهندیدار ب ه

میللی لە سێدارە دراون ك ه شهپۆلێكی
ل ه ناڕهزایهتیی گشتی لێكهوتووهتهوه.
 :لە سێدارەدراوان لە سەرەتای
دەسپێکی سالی  ٢٠٢٠تا مانگی
فێبرێەی سالی ٢٠٢١
بە اڵنی کەمەوە لە سەرەتای دەسپێکی
سالی  ٢٠٢٠دا تا ٧ی مانگی مارسی
ئەمساڵ سالی (  )٢٦٤کەس لە
سێدارە دراون  ٦٧ .لەسەدی ئەم
رێژەیەیە لە اڵیەن ناوەندەکانی

ژومارەی لە سیدارەدراون تەنیا لە
مانگی یەکەمی سالی  ٢٠٢١دا ٢٧
کەسن کە شەش کەسیان بە تاوانی
سیاسی لە سێدارە دەدرێن  .هەروەها
تا ئێستا رێژەی لە سێدارەدراوانی
هاواڵتیانی ئێرانی بە هەموو
نەتەوەکانەوە لە سەرەتای دەسپێکی
سالی  ٢٠٢١تا ٧ی مانگی مارسی
ئەمساڵ گەیشتۆتە( ) ٥٥کەس .
بەم شێوەیە دەتوانین بە پشت

مادده هۆشبهرهكان ،تاوانی جنسی،
موحاربه ،دزیی چهكدارانه و مهی
خواردنهوه و چااڵکی سیاسی  ،لهو
نموونان ه بوون ك ه حوكمی سێدارەیان
بۆ دهركراوه .ب ه پێی ئهم ڕاپۆرت ه
زۆرترین ژمارهی سێدارەکان ل ه دوو
زیندانی ڕهجایی شاری كهرهج و
وهكیل ئابادی شیراز جێبهجێ کراون
 .دوو كهس ك ه ل ه كاتی ئهنجامدانی
ی وهپاڵنراودا ،تهمهنیان كهمتر
تاوان 
ب ه پێی ڕاپۆرتی كۆمهڵهی چاالكانی ل ه  ١٨ساڵدا بووە.
مافی مرۆڤ ل ه ئێران و هەروەها ههر ل ه ماوهی یهك ساڵی ڕابردوودا،
جاوید رەحمان ،هەواڵنێری تایبەتی چهندین كهس له بهندكراوانی سیاسی،

رەسمی یەوە ڕاگەیەندراون  .هەشت
کەس لە سێدارەدراون ژن بوون و
 ٧کەسیشیان تەمەنیان لە خوار
 ١٨سااڵنەوە بووەو  ١٢کەسیشیان
زیندانی و چااڵکانی سیاسی بوون کە
بەشی هەرە زۆریان کورد بوون و بە
تاوانی چااڵکی سیاسی پەتی سێدارە
خراوەتە مڵیان و لە مافی ژیان کردن
بێ بەش کراون.
لە سەرەتای دەسپێکی سالی ٢٠٢١دا
بۆ جارێکی تر ماشێنی کوشتاری
کۆماری ئیساڵمی دەکەوێتە کارو
ئەمجار لە هاواڵتیانی بەلووچەوە

بەستن بە سەرجەمی ئەو هەوااڵنەی
کە لە پەیوەند لە گەڵ سزای سێدارە
لە واڵتی ئێران لە سەرەتای سالی
٢٠١٠ی زایینیەوە تا بەمرۆ ٧ی مانگی
مارسی سالی  ٦ ( ٢٠٢١هەزارو ١٣٢
) کەس لە بەندیخانە جۆراوجۆرەکانی
ئێران لە سێدارە دراون .
لەم رێژەیە (  ) ١٥٥کەسیان ژن و
(  ) ٦٣کەسیان تەمەنیان خوار لە
 ١٨ساڵدا بووە .
...
لە
لە سێدارەدراوانی کورد
زیندانەکانی کۆماری ئیساڵمیدا...

ه
چاالكانی مافی مرۆڤ ل 
ئێران و هەروەها جاوید
رەحمان ،هەواڵنێری
تایبەتی ڕێکخراوەی
نەتەوەیکگرتووەکان
سەبارەت بە مافی مرۆڤ
لە ئێران ،کە بە تازەیی
باڵو بووەتەوە ،دەریدەخات
کۆماریی ئیسالمی تا
کاتی نوسینی ئەم بابەتە
النیکەم  280کەسی لە
نەتەوە جۆراوجۆرەکانی
ئێران لە سێدارە داوە.
ه ٧٥
ه پێی ئهم ڕاپۆرت 
ب
لهسهدی ئهم لە سیدارە
دراوانە بهشێوهی نهێنی
بهكردهوه دهرهاتوون
و زۆریشیان تەنانەت
گۆرەکان و شۆنی
ناشتنیشیان نادیارەو
کەس و کاریان لێیان
ئاگادار نەکراونەتەوە.

لە نیوەی یەکەمی ئەمسالدا یانی لە
مانگی رەشەمە تا مانگی پوشپەڕ
 ،حوکمی سێدارەی  ٣٤بەندکراوی
کورد لە الیەن کاربەدەستانی کۆماری
ئیساڵمیەوە بە کردەوە دەرهاتو...
دوو کەسیان بە ناوەکانی ئەمیر
محەمەدپوور خەڵکی بۆکان و شایان
سەعیدپوور خەڵکی سەقز لەکاتی
ئەنجامی تاوان تەمەنیان ژێر  ١٨ساڵ
بووە و حوکمی سێدارەیان بە سەردا
سەپاوە.
لە کۆی ئەو  ٣٤کەسەی کە لەسێدارە
دراون  ٤کەسیان بە تۆمەتی چاالکی
سیاسی ٢ ،کەسیان بازرگانی کردن
بە ماددە سڕکەرەکان و  ٢٨کەسیان
بە تۆمەتی کوشتنی ئەنقەست ئەو
حوکمەیان بە سەردا سەپابوو.
بەپێی ئەم ڕاپۆرتە ،لە شاری سنە و
ئورمیە هەر کامەیان  ١٢هاوواڵتی ،لە
لوڕستان  ٥هاوواڵتی و لە کرماشان
 ٤هاوواڵتی و لە گیالن هاوواڵتییەکی
کورد لەسێدارە دراون .هەروەها لە
میانەی شەش مانگی دوایی تا بە
ئەمرۆ حوکمی سێدارەی  ٢٢هاواڵتی
کورد کە دوانیان ژن بوون بە تۆمەتی
جۆراو جۆر  ،جێ بەجی کراوە.
بە لە سێدارە دانی ئەم دوو ژنە ،
ژومارەی لە سێدارە دراوانی ژن لە
دەورانی سەرۆک کۆماری حەسەنی
روحانی دەگاتە  ١١٤کەس  .بە
پێی سەرجەمی ئەو هەوااڵنەی کە
لە پەیوەند لە گەڵ سێدارە باڵو
بوونەتەوە دەری دەخەن کە لە ماوەی
دەساڵتدارییەتی حەسەنی روحانی دا
زیاتر لە (  ٤هەزارو  ٧٠٩کەس ) لە
سیدارە دراون کە  ١١٤کەسیان ژن و
 ٤٥کەسیان تەمەنیان لە خوار ١٨
سااڵنەوە بووە .
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درێژەی الپەری ١٤
 ٤٢٦کەس لەو رێژەیە هاواڵتیانی کورد بوون
کە زۆربەیان تۆمەتی چااڵکی سیاسیان درواوەتە
پالی و بەم شێوەیە لە سێدارە دراون.
بە کردەوە دەرهێنانی سزای سێدارە دوای مردن
...
ماشێنی کوشتاری کوماری ئیسالمیی هیچ
سنورێک ناناسێ  ،ئەم رژیمە بۆ پاراستنی
بەرژەوەندییەکانی خۆی و دەساڵتەکەی و
ڕاگرتنی دلی اڵیەنگرانی خۆی پەنا بۆ هەموو
ئەشکەنجە و کوشتاریک دەبات  .لە رۆژانی
ڕابردوودا چۆنییەتی لە سیدارە دانی ژنێک
بە ناوی ( زەهرا ئیسماعیلی ) سرنجی
هەموو مییدیاکانی بەرەو الی خۆی ڕاکێشا .
ئەم ژنە کە بە تاوانی کوشتنی هاوسەرەکەی
ماوەی  ٣ساڵ لە زیندانی رەجایی شاردا بوو
لە بەرەبەیانی جی بە جێ کردنی حوکمەکەی

ماشێنی کوشتاری کوماری
ئیسالمیی هیچ سنورێک
ناناسێ  ،ئەم رژیمە بۆ
پاراستنی بەرژەوەندییەکانی
خۆی و دەساڵتەکەی و
ڕاگرتنی دلی اڵیەنگرانی خۆی
پەنا بۆ هەموو ئەشکەنجە
و کوشتاریک دەبات  .لە
رۆژانی ڕابردوودا چۆنییەتی لە
سیدارە دانی ژنێک بە ناوی (
زەهرا ئیسماعیلی ) سرنجی
هەموو مییدیاکانی بەرەو الی
خۆی ڕاکێشا  .ئەم ژنە کە بە
تاوانی کوشتنی هاوسەرەکەی
ماوەی  ٣ساڵ لە زیندانی
رەجایی شاردا بوو لە
بەرەبەیانی جی بە جێ کردنی
حوکمەکەی جەڵتە لێی دەدات
و بە داخەوە گیان دەسپێرێ
 .جینایەتکارانی کۆماری
ئیساڵمیی بەوەشەوە ناوەستن
و تەرمی بی گیانی ئەو دەبەنە
پای داری سیدارەو پەتی
سێدارە دەکەنە مڵی و زۆر
بەداخەوە هەڵیی دەواسن .
جەڵتە لێی دەدات و بە داخەوە گیان دەسپێرێ
 .جینایەتکارانی کۆماری ئیساڵمیی بەوەشەوە
ناوەستن و تەرمی بی گیانی ئەو دەبەنە پای
داری سیدارەو پەتی سێدارە دەکەنە مڵی و زۆر
بەداخەوە هەڵیی دەواسن .
لە درێژەی لە سێدارە دانی هاواڵتیانی کورد و
لە ماوە یەک مانگی رابردوودا سێ بەند کراوی
کورد لە بەندیخانەی ناوەندی شاری کرماشان
بە بێ هیچ جۆرە ئاگاداری و ڕاگەیاندنێک لە
سێدارە دراون .ناوی ئەم سێ کە سە بریتین لە
«هووشەنگ محەمەدی»« ،ئەلی ئەنگەزی» و
«جەواد مونتەزیریان» .
کوشت و کووشتارو پێشێلکاری مافی مرۆڤ لە
اڵیەن کۆماری ئیساڵمیەوە هیچ سنورێک ناناساێ

 ،ئەم ڕژیمە لە هەموو مەیدانەکانی کوشتب و
کووشتار ئامادەیە  .کوردوستان ماوەی زیاتر لە
چوار دەییە کە بۆتە صقڵی چاوی داگیرەکەرانی
کۆماری ئیساڵمیی  .ئەم رژیمە دوژمنی یەکەمی
خەڵکی کوردوستانە بەردەوام خەریکی ئازارو
ئەزییەتی دانیشتوانیەتی و پێشێڵ کردنی
مافەکانیان  .تەنیا لە ماوەی یەک مانگی
ڕابردوادا (  ) ١١٢حاڵەتی پێشێڵکاری مافی
مرۆف لە کوردوستان بە شێوازی جۆراوجۆر
تۆمار کراوە.
لەماوەی مانگی ڕابردوودا  ١٧کۆڵبەر و کاسبکار
لە سنوورەکانی کوردستان بوونەتە قوربانی کە
زۆر بەداخە وە (  ) ٧کەسیان گیانیان لە
دەست داوە .پێنج کۆڵبەر بە تەقەی ڕاستەوخۆ

ژن لە ئیسالمدا نا کامڵ و زەعیفەیە ،وەک نیوەی
پیاو بە حیساب دێت و ڕەگەزێکی ژێر دەستەیە.
هەر ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە ئێران و کوردوستان
بۆ ژنان و کچان ببێتە دۆزەخێکی گەورە .
ئەوەی کە ڕژیمی کۆماری ئیسالمی بە پشت بەستن
بە مەزهەب و یاسای کۆیلەتی هێنەر بهسهر ژنانی
هێناوه ،هیچ شتێک نییە بێجگە لە بەرەو نابوودی
بردنی هەست و نەستیان.
ئەمرۆ بەداخەوە گوندو الدێکانی کوردستان یەکێک
لە زیاترین ئاماری خۆسوتاندنی و خۆ نوقسانکردنی
ژنان لە جیهان پێکدەهێنت .پیاوساالری ،هەژاری،
و بێمافی ،و سەرجەم ئەو تندوتیژیانەی کە بەهۆی
جوگرافیای سیاسی ژیانیانەوە بەسەریاندا سەپاوە
رۆژانە تەنگی بەم ژنانەی چینی خوارەوە کۆمەڵگای
کوردەواری هەڵچنیووە ،شااڵوی ئاگر بوەتە تنها

ی جینایەت پیشەکانی کۆماری ئیساڵمی  ،گیانی
خۆێان لەدەستداوە .لەم ژومارەیە ()٨کۆڵبەر
بریندار بوون کە  ٧حاڵەتی بە تەقەی ڕاستەوخۆ
بووە و پێنچ کەسیش بە هۆی بەربوونەوە لە هەڵدێر
بریندار بوون.
لە ماوەی مانگی ڕابردوودا النیکەم  ٤هاوواڵتی لە
سنوورەکانی سەرپێڵی زەهاو و مێهران بە هۆی
تەقینەوەی مین بوونەتە قوربانی کە سێ کەسیان
گیانیان لە دەست داوە ،هەروەها ،سێ هاوواڵتیی
مەدەنیی خەڵکی بانه بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی
ئێران بریندار کراون.
ئێران قەتلگای ژنان
ستەمکێشی ژن یەکێک لەو دیاردانەیە کە ئاوێتەی
گشت کۆمەڵگای ئێران و بەتایبەتی کوردوستان
بووە .کۆماری ئیساڵمیی بە پشت بەستن بە قانون
و یاسای ئیسالمی حاکمیەتی خۆی بەڕێوەدەبات.

دەنگی ناڕەزایەتی دەربڕین وخۆسوتاندن بۆتە تاکە
ئامراز بۆ نیشاندان و دەربڕینی مافی خاوەندارێتی
و کنترۆڵی ئەوان بەسەر لەشی خۆیاندا.
کوژرانی  ٢٩ژن لە کوردستان لەماوەی مانگی
مارسی ساڵی  ٢٠٢٠هەتا مانگی مارسی ئەمساڵ
لە ماوەی مانگی مارسی ساڵی  ٢٠٢٠هەتا مانگی
مارسی ساڵی  ،٢٠٢١النیکەم  ٢٩ژن لە شارە
جیاجیاکانی کوردستان کوژراون کە بە بەراورد
لەگەڵ ساڵی ڕابردوو  ٥حاڵەت واتە بە خۆشحالییەوە
 ١٧لەسەد کەمی کردووە.
لە کۆی ئەو ژنانەی کە کوژراون  ٨حاڵەتی واتە
٢٧.٥ێ کۆی حاڵەتەکان بە پاساوی نامووس و
شەرەف بووە .ناسنامەی  ٧کەس لەوانە بریتین
لە پەروانە پااڵنی خەڵکی سەرپێڵی زەهاو ،ساناز
محەمەدی خەڵکی دەڕەشار ،سومەیە فەتحی

خەڵکی کرماشان ،وەفا عەبدوڵاڵزاده خەڵکی
سەردەشت ،سونیا دێهقان خەڵکی سەردەشت،
عشرەت نیکخوویی و عەزیزە حەقی خەڵکی ئورمیە
و ناسنامەی یەکێکیش لە خەڵکی شاری دێهلۆڕانی
پارێزگای ئیالم بووە ئاشکرا نەبووە.
سزای سێدارەو کوشت و بڕو تۆقاندن هیچ
دهردێك لهسهر جهستهی كۆمهڵگا سووك ناكات
و پاساوههڵگر نییه .هیچ مرۆڤێك ل ه سهرهتاوه
قاتڵ ،قاچاخچی ،جهنایهتكار و تاوانبار نییه،
بهڵكوو باروودۆخی ماددیی ژیانی ئینسان ه ك ه تاكی
كۆمهڵگا بهرهو تاوان و جهنایهت دهبات و دهوڵهت
و چینی دهسهاڵتدار بهرپرسی ڕاستهوخۆی ژیانی
واقعیی ئینسانهكانن له كۆمهڵگادا و ڕێگهخۆشكهری
ئهنجامی ههموو تاوانێكن .بێگومان پێویست ه ئهو
كهسان ه سزا بدرێن ك ه بهستێن ه كۆمهاڵیهتیهكانی
تاوان و جهنایهتیان لە ناو کۆمەڵگادا خوڵقاندووه.
ئهزموونی ههموو كۆمهڵگا و ئامار و داتاكان
ئهوهمان پێ دهڵێن ك ه ل ه هیچ كۆمهڵگایهكدا
ئهمنییهتی خهڵك ل ه ڕێگهی بردنهسهرهوهی
سێدارەکان و کوشت و بڕەکان و تۆقاندنەکان
نهچووهت ه سهری ،بهڵكوو بهپێچهوانهوه ،سێدارە
و کوشت و بڕخۆی لهخۆیدا ،ههستی تۆڵهكردنهوه
و توندوتیژی پهرهپێدهدا.کەم نین ئەو حاڵەت و
روداوانەی ناو کۆمەڵگا کە دەرخەری ئەو ڕاستییەن
و دەبنە هۆکاری باڵوبوونەوەو پەرەسەندنی ڕق
و تورەیی.بێگومان ڕژیمی كۆماری ئیسالمی ب ه
ئامانجی چاوترسێن كردنی كۆمهڵگا داسی مهرگ
بهسهر خەڵکدا دهگێڕێ و ههر چهند وهخت جارێك،
ژمارهیهكیان لە مافی ژیان کردن بێبەش دەکات.
كهوابوو خهبات بۆ ههڵوهشاندنهوهی سزای سێدارە
و کوشت و بڕ و تۆقاندن ل ه باروودۆخی ئێستادا ك ه
ڕژیم ب ه ئاشكرا ،دهركردن و بهكردهوه دهرهێنانی
جینایەتەکانی به ئامانجی سیاسیی دیاریكراوهوه
ئهنجام دهدات ،یهكجار گرینگه .ئاشكرای ه ك ه لە
سێدارەدانی بهندكراوانی سیاسی ،ئامرازێك ه بۆ
مانهوهی دهسهاڵتی زاڵمانهی ڕژیم و ڕووبهڕوو
بوونهوهی ئاشكرای ه لهگهڵ خهباتی ئازادیخوازان ه و
ڕزگاریبهخش له كۆمهڵگادا.
ههڵوهشاندنهوهی سزای سێدارە ب ه مانای بایەخ
دانان بۆ گیانی ئینسانهكان ه و بهم كاره ههر ل ه
یهكهمین ههنگاودا زۆر كهس ل ه مهرگ ڕزگاریان
دهبێت .بهاڵم سزای سێدارە ن ه تهنیا كاریگهرییهكی
لهسهر كهمبوونهوهی جهنایهت نییه ،بهڵكوو
كاتێك دهوڵهت ب ه یاسایی دهست دهدات ه كوشتنی
مرۆڤ ،ڕێگا بۆ دووباره بوونهوهی ئهم كردهوهی ه
لهكۆمهڵگادا خۆش دهكات.
با هەوڵەکانمان بۆ هەڵوەشاندنەوەی سزای سێدارەو
کوشت وبڕ لە کۆمەڵگادا بە دژی داگیرکەران چڕتر
کەینەوە...
...
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ئەسعەد دوروودی
بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
هێمن بایەزیدپوور

پۆلێکی دیکە لە کچان و کورانی خەباتکاری کوردستان بە
ریزەکانی هێزی پێشمەرگەی کۆمەڵە پەیوەست بوون

پاش نیوەرۆی رۆژی دووشەممە ١١ی
مانگی رەشەمە لە رێورەسمێکی پرشکۆدا
پۆلێکی دیکە لە الوانی خەباتکاری
کوردستان رەسمەن بە ریزەکانی هێزی
پێشمەرگەی کۆمەڵە پەیوەست بوون.
ئەم الوانە کە پێکهاتوو لە ژنان و پێاوانی
خەباتکاری ناوچە جۆراوجۆرەکانی
کوردستان بوون،لە پەلی کاک» حەمە
حوسێن کەریمی» دا رێکخرابوون و پاش
کۆتاییهاتنی خۆلی راهێنانی سیاسی
و نیزامی لە فێرگەی پێشمەرگایەتی
کۆمەڵە،لە رێورەسمێکدا بە بەشداری
کۆمەڵێک لە هاورێیانی پێشمەرگە پاش
وەرگرتنی پێناس و چەکی پێشمەرگایەتی
رەسمەن بە ریزەکانی هێزی پێشمەرگەی
کۆمەڵە پەیوەست بوون.
رێورەسمەکە بە سروودی بانگەواز،سروودی
رەسمیی کۆمەڵە دەستی پێکرد و،دواتر
بۆ رێزگرتن لە یادی ئازیزی هەموو
گیانبەختکردووانی کۆمەڵە و بزووتنەوەی
رزگاریخوازانەی کوردستان دەقیقەیەک
بێدەنگی راگیرا .بە باڵوکردنەوەی
سروودێکی شۆرشگێرانە بێدەنگییەکە
شکا و هاورێیانی تازە پێشمەرگە چەک و
پێناسی پێشمەرگایەتیان وەرگرت.
بە خوێندنەوەی سروودێک و پەیامێک
لە الیەن هاورێیانی تازە پێشمەرگەوە
رێورەسمەکە درێژەی کێشا.
لە الیەکیترەوە هاوکات لەگەڵ پەیوەست
بوونی ئەو هاورێیانە بە ریزەکانی
کۆمەڵە،پۆلێکی دیکە لە کچان و کورانی
خەباتکاری کوردستان کە بە بڕینی
سنوورەکان،خۆیان
مەترسییەکانی
گەیاندووەتە بنکەکانی کۆمەڵە و،خوازیاری
پێشمەرگایەتین و لە بەشی « وەرگرتن»ی
فێرگە چاوەرێی دەستپێکردنی خولی
راهێنانن،بە بۆنەی پەیوەست بوونی
هاورێیانی پەلی کاک حەمەحوسێنی
کەریمی پەیامێکیان خوێندەوە.
ئەم رێورەسمە بە خوێندنەوەی سروود و
پەیامی پیرۆزبایی بەشە جۆراوجۆرەکانی
کۆمەڵە ،لە نێو شایی و هەڵپەرکێی
هاورێیانی پێشمەرگەدا کۆتایی هات.
ئەمەی خوارەوە بەشێک لە قسەوباسی
دەستپێکی ئەو رێورەسمەیە:
...ئەم هاورێیانە لە هەول ومەرجێکدا چەک
پر لە شانازی پێشمەرگایەتی کۆمەڵە

دەکەنە شان،کە پێویستیی بوون و بە هێز
بوون و لە مەیدان دا بوونی هێزێکی چەپ
و سوسیالیست و شۆرشگێر لە گۆرەپانی
سیاسی ئێران و کوردستاندا زۆر بە روونی
هەست پێدەکرێ .ئەمرۆ حوزووری کۆمەڵە
و دەورونەقشی کۆمەڵە وەک هێزێکی
چەپ و ئازادیخواز لە گۆرەپانی خەبات و
سیاسەت لە کوردستاندا رێک وەک ٤٢
ساڵ لەمەوبەر کە خەباتی خۆی ئاشکرا
کرد،زەرورەتێکیمێژووییوحاشاهەڵنەگرە.
چوار دەیە لەوە پێش کۆمەڵە بە ئاشکرا
کردنی خەباتی خۆی و هاتنە مەیدان

هەست بە غوروور و سەربەرزی دەکەن کە
بژاردەیەکی دروستیان هەڵبژاردووە.
کۆمەڵە ئەو سەردەم بە هەست کردن
بە پیالنگێریی کۆماری ئیسالمی بۆ
هێرشکردنە سەر کوردستان،بە بێ دوودڵی
بە دامەزراندنی یەکەم فێرگەی راهێنانی
پێشمەرگە و فەرماندە نیزامییەکانی لە
دارستانەکانی ناوچەی سەردەشت و
بە بریاری مێژووی و چارەنووس سازی
«گەلی کورد لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی
گەورەدا» بەرنگارییەکی شۆرشگێرانەی
دژی هێزی داگیرکەر لە کوردستان
رێکخست کە هەتا ئەمرۆش ئەم سەنگەری

کۆمەڵە بەرهەمی ماندوو بوون و لە
خۆبوردووی هەزاران ئینسانی خەباتکارە
کە لەو پێناوەدا بەشێک لە ئەندامەکانی
جەستەیان لە دەست داوە،لە سیاچاڵەکاندا
ئەشکەنجەکران و لە سێدارەداران .کۆمەڵە
حیزبی خەون وئاواتەکانی بە ملیۆن
ئینسانی بەشمەینەت و ئازارچەشتووی
کوردستانە.
هاورێیانی تازە پێشمەرگە! ئێوە
دەبێ خۆتان بۆ وەرگرتنی وەها ئەرک
وبەرپرسیارەتییەکی مێژووی و گرینگ
ئامادە بکەن .ئێوە ئیتر ئێستا هەر کامەتان
خەباتکارێکی شۆرشی چەوساوەکانی

و بە ئامادەبوونی لە مەیدانی شۆرش
وسیاسەتی ئەو کاتی کوردستاندا،وەک
حیزبێکی پێشەنگ،خەباتکار،مەسئوول
و بە بەرنامە،لە ئاڵۆزترین قۆناغەکانی
ژیانی سیاسی ئەوکاتی کوردستاندا وەک
کەشتیوانێکی شارەزا لە کوردستان رۆڵی
گێرا .وەک هێزێکی پەیگیر و لێبراو،وەک
پشت وپەنا و متمانە پێکراوی خەڵکی
کوردستان،لە هەیئەتی نوێنەرایەتی گەلی
کوردا زۆر شەفاف و بێ پێچ وپەنا بەرگریی
لە مافەکانی خەڵکی کوردستان کرد .لە
شانۆگەری رێفراندۆمی ساڵی ١٣٥٨دا بە
بێ هیچ دودڵی و راراییەک بەرامبەر بە
حکوومەتی تازە بەدەسەاڵت گەیشتوو
خەڵکی کوردستانی بە وەالمی «نا» بۆ
کۆماری ئیسالمی یەکگرتوو کرد .ئەمرۆ کە
پاش زیاتر چڵ ساڵ بەشێکی بەرچاوی
خەڵکی ئێران بە دانی دەنگی «ئەرێ»
بە کۆماری ئیسالمی هەست بە پەشیمانی
دەکەن،خەڵکی کوردستان لە ژێر
لێکدانەوە و بریاری مێژوویی کۆمەڵەدا بۆ
رەدکردنەوەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی

خەبات و بەرخۆدانە هەر ئاوەدانە و خەلکی
کوردستان لەو مەیدانەدا سەربەرزانە لە
پێناو مافە رەواکانیاندا خەبات دەکەن و
سەرەرای هەموو هێرش و پیالنگێرییەکی
دوژمن ،خەباتی گەلی کورد لە پێناو
ئازادی و سەربەستیدا هەر زیندووە.
بەڵێ هاورێیانی ئازیز! کوردستانی
خەباتکار،ژنانی
سێکۆالر،کوردستانی
سەربەست و تێکۆشەر،کرێکارانی
وشیار،ئازادیی هەڵسوورانی سیاسی و
دەیان دەسکەوت و پێناسەی مۆدێرن
و پیشکەوتنخوازانەی بزووتنەوەی
شۆرشگێرانەی کوردستان بەرهەمی بوونی
کۆمەڵە وەک حیزبێکی چەپ و ئازادیخوازە
کە زۆر سەرسەختانە لە پێناو ئامانجەکانی
خەڵکی مافخوراو وزەحمەتکێشی
کوردستاندا لە مەیدانی خەباتدا ماوەتەوە.
کۆمەڵە خۆی بەرهەمی رەنج و فیداکاری
و تێکۆشانی ژمارەیەکی بەرین لە باشترین
رۆلەکانی ئەم کوردستانە و،ژمارەیەکی
بەرین لە تێکۆشەرانی ئازادیخوازی
کوردستانە کە لە پێناو راگرتنی ئااڵی
شۆرشگێرانەی کۆمەڵەدا گیانی ئازیزیان
بەختکردووە .کۆمەڵە و ناو و ناوبانگی

کوردستانن کە خەڵکی تینووی ئازادی
لە کوردستان چاوی هیوای لە ئێوەیە.
ئێوە لەمرۆوە و بە چەک وبەرگی
پێشمەرگانەی کۆمەڵەوە دەبنە پارێزەری
هەموو ئەو شانازییانەی کە کۆمەڵە لە
پێناو وەدیهێنانیاندا نیوسەدەیە بە خوێن

و بە گیان و قوربانیدان دەستەبەری
کردوون.

هاورێیان! ناوچەکە ئاڵۆزە وگەلێک
گۆرانکاری گەورە و چاوەروانکراو لە
پێشە.ئێران وکوردستان چەقی هەر
گۆرانکارییەکی ناوچەکەن و ،بێگوومان
لەوەها بارودۆخێکدا کۆمەڵە وەک حیزبی
خەباتکاری خەڵکی کوردستان گەلێک
ئەرک وکاری گرینگی لەسەر شانە .ئێوە
هاورێیانی تازە پێشمەرگە دەبێ خۆتان بۆ
وەها بەرپرسیارەتییەک ئامادە بکەن.
هاورێیان بە خێر بێن بۆ المان.

دواستوون
پیرۆزبایی ڕۆژی جیهانی ژنان مەکەن!
ئا :سولماز دوروودی

ڕۆژی جیهانیی ژن بۆ ئەوەیە سەرنجی زیاتر بدرێتە
ئەو ناعەداڵەتی و هەاڵواردنەی بە هۆی جنسییەتەوە
ڕێگە لە بەشداریی چاالک و پڕبەپڕی ژنان لە
کۆمەڵگادا و چێژوەرگرتنیان لە ژیان گرتووە.
٨ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژنان ــ بەپێچەوانەی
ئەوەی لەم چەند ساڵەی دواییدا بووەتە باو ــ ڕۆژی
جەژنی ژنان نییە .ئەو ڕۆژە بۆ ئەوە دیاری نەکراوە
کە بەبااڵی جەستەی ژنان و لێهاتوویان لە چێشتلینان
یان توانایان لە بەخێوکردنی مندال و بەڕێوەبردنی
ماڵدا ،هەڵبڵێین .یان بە دایک و خۆشکی نموونە و
دڵسۆز باسیان بکەین .دیارە ڕێزگرتن لەو کەسانەی
شیاوی ڕێزن پێویستە بەاڵم نەک لەبەر ژن یان
پیاو بوونیان و نەک لە ژێر ئەو پێناسەی ڕوانینی
پیاوساالرانە بۆ ژنانی دیاری کردووە.
بۆ دروستکردنی ئاڵوگۆڕ لە کۆمەڵگای نایەکساندا و
بردنی بەرەو یەکسانی جنسییەتی ،پێویستە ڕوانینی
مرۆڤ بۆ مەسئەلەکە لە ڕوانینێکی پیاوساالرانەوە
بگۆڕدڕێ بۆ ڕوانینێکی یەکسانیخوازانە و ئینسان
خۆی لە تێگەیشتنە چەقبەستووەکان لەسەر نەخش
و ئەرکی ژن و پیاو لە کۆمەڵگا ڕزگار بکا .بۆ
ئەم مەبەستە پێویستە هەموو ئەو یاسا و ڕێسا
و کولتوورانەی لەسەر بنەمای بااڵدەستبوونی پیاو
دامەزراون و جێکەوتوون ،لە هەموو بوارەکانی ژیاندا
بگۆڕدرێن بۆ یاسای یەکسانیخوازانە.
هەموومان پێکەوە دەبێ کار بۆ ئەوە بکەین کە
جنسییەت چیدیکە لە کۆمەڵگادا گرینگی و دەوری
نەبێ ،تەنها ئەوکاتەیە کە هەموومان دەتوانین خۆمان
وەکوو مرۆڤێکی ئازاد پێناسە بکەین ،پێشکەوین و
چێژ لە ژیان وەرگرین.
پیرۆزبایی لە ژنان لە ڕۆژی هەشتی مارسدا وەکوو
ئەوەیە لە ڕۆژی جیهانی ئەیدزدا پیرۆزبایی لەو کەسانە
بکەین ڤایرۆسی اچ ئای ڤی لە جەستەیاندایە ،یان
لە ڕۆژی جیهانیی خوراکدا پیرۆزبایی لە برسیەکانی
جیهان بکەین .ڕۆژی هەشتی مارس هێمای خەباتە
و بۆ ئەوەیە بیرمان نەچێ لە جیهانێکی نایەکسان
و نامرۆڤانەدا دەژین و خەبات بۆ دەستەبەرکرانی
مافەکانی ژنان ئەرکێکی بەردەوام و هەمیشەییە.
بەاڵم نەک لە ڕۆژی هەشتی مارسدا بەڵکوو لە
هەموو ڕۆژەکانی ساڵدا پێویستە پیرۆزبایی لە
هەموو ئەو ئینسانانە بکەین کە توانیویانە بە بیر
و کردەوە هەنگاوێک لە یەکسانی نزیک بنەوە .جێی
خۆیەتی پیرۆزبایی لەو بزووتنەوە یەکسانیخوازانە و
خەباتکارانی بکەین بۆ هەموو ئەو سەرکەوتنانەی
بەدەستیان هێناوە .پیرۆزبایی لە هەموو مرۆڤە
ڕچەشکێن و تابوو شکێنەکان بکەین کە ڕێگەی
ڕۆشتن بەرەو یەکسانیی ئینسانەکانیان بە هەوڵی
بێوچانیان خۆش کردووە.
ڕۆژی جیهانیی ژنان ڕێز لێدەگرین و خەباتمان تا
نەمانی هەموو جۆرە ستەم و هەاڵواردنێک بەردەوام
دەبێ.
بەرز و بەڕێزە هەشتی مارس و یادی هەموو ئەو
مرۆڤە یەکسانیخوازانەی لە ڕێگەی ئەم خەباتەدا
هەوڵیان داوە ،ئازاریان چەشتووە و کۆڵنەدەرانە
کاریان کردووە و دەیکەن.

