
زایینی  ١٩٨٧ی  ساڵی  ئۆکتۆبری  ٢٩ی  ڕۆژی 
ڕابەرێکی  و کۆمەڵە  بزووتنەوەی چەپی کوردستان 
بیر تیژ و وریا و خۆشەویستی بە هۆی ڕووداوێکی 

هاتوچووەوە لەدەسچوو. 
دوکتور جەعفەری شەفیعی، دوکتوری چەوساوەکانی 
چەپی  خوێندکاریی  چاالکانی  لە  کوردستان 
کوردستان بوو کە زۆر زوو بە ژمارەیەکی دیکە لە 
وەکوو   ١٣٥٧ ساڵی  کە  بوو  پەیوەست  هاوڕێیانی 
کۆمەڵە چاالکیی خۆی ئاشکرا کرد. دوکتور جەعفەر 
هەموو  لە  کۆمەڵە  ڕێبەرایەتیی  ئەندامێکی  وەکوو 
لێهاتووی  کۆمەڵەدا  سیاسیی  خەباتی  بوارەکانی 
متمانەی  جێگەی  و  سەلماند  خۆی  لێزانیی  و 
سیاسیی هاوڕێیانی بوو و لە بواری کۆمەاڵیەتیشدا 
دەگمەن  پێگەیەکی  خاوەن  و  کەموێنە  هاوڕێیەکی 
دوکتور  هاوڕێیانی  هەموو  شایەتیی  بە  بوو. 
جەعفەر خۆشەویستیی ئەو بۆ مرۆڤ بە بەرینی لە 
هەڵسووکەوتی لەگەڵ هاوڕییانیدا ڕەنگی دەدایەوە. 
دوکتور جەعفەر لە پەیوەندی لەگەڵ خەڵکی هەژاردا 
هەستی  تێکەڵی  خۆی  سوسیالیستیی  ڕوانینی 
ئۆمانیستی قووڵی دەکرد و هەتوانی برینی گەورە و 

چکلۆلەی ڕەنجدەر بوو. 
خەباتی  لەگەڵ  جەعفەر  دوکتور  تێکەڵبوونی 
بەو  گرینگیدان  و  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی 
خەباتکارانەی  دیکەی  بەهێزی  الیەنێکی  خەباتانە 
بوو. بە تایبەت لە کوردستانی باشوور و بەتایبەتیتر 
دوکتور  کوردستان  نیشتمانیی  یەکیەتیی  الی  لە 
ناوە  بەو  لەوێ  کە  عەزیز  دوکتور  )یان  جەعفەر 
دەناسرا( جێگەی ڕێز و خۆشەویستیی تایبەت بوو و 
پێش و پاش گیانبەختکردنی زۆرێک لە کەسایەتییە 
کوردستان  بەشەی  ئەو  بزووتنەوەی  ناسراوەکانی 
هاتنی  بەهانا  و  دڵسۆزی  و  نەخش  و  دەور  باسی 
دوکتور جەعفەریان کردووە بۆ خەبات و خەباتکارانی 
و  ڕێزگرتن  ئەو  نموونەی  بەرزترین  بەشە.  ئەو 
مامۆستا  نەمر  هۆنراوەکەی  لەوانەیە  یادکردنەوانە 
شێرکۆ بێکەس بێت کە بۆ گەیانبەختکردنی دوکتور 
جەعفەر نووسیویەتی: دەاللۆ، اللۆ، اللۆ، هەستەوە، 
هەموو هاتووین بەسەر سەری ئەم هەوارە نوێیەتەوە، 
گڵمتکی  پاییز،  هەڵوەریوی  برژانگ  شۆڕابەی  وەک 
دەکەین،  ماچ  مەزارەکەت  سەر  هەڵگەڕاوی  ئاڵ 

دەاللۆ، دەاللۆ، هەستەوە...
دوکتور جەعفەر نووسەر و وتاربێژێکی بەتوانا بوو و 
سااڵنێکی زۆر بەڕێوەبەری ڕادیۆ کۆمەڵە و گۆڤاری 
لەو  بوو  کۆمەڵە  ڕاگەیاندنی  دەزگاکانی  و  پێشڕەو 

سااڵنەدا کاریگەریی لێهاتووی و توانای لێکدانەوە
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ساڵی  خەزەڵوەری  ٧ی  رێکەوتی  هەینی  رۆژی 
ئۆکتۆبری  ٢٩ی  بە  بەرانبەر  هەتاوی،  ١٤٠٠ی 
هاوڕێیانی  بەشداری  بە  زاینیی،  ٢٠٢١ی 
الیەنگرانی  و  پێشمەرگە  کادر،  سەرکردایەتی، 
زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  و  ئێران  کوردستانی 
و  رێزلێنان  ڕێوڕەسمی  کوردستان، 
ڕەزایی  بارام  هاوڕێ  تەرمی  ئەسپەردەکردنی 
ریزەکانی  نێو  دێرینی  فەرماندەی  و  پێشمەرگە 
»شوان«ی  گوردانی  گۆڕستانی  لە  کۆمەڵە 
چوو.  بەڕێوە  سلێمانی  شاری  لە  کۆمەڵە 
بانگەواز  سرودی  بە  رێوڕەسمەکە  سەرەتای 
پاشان  و  دەستیپێکرد  کۆمەڵە  فەرمی  سرودی 
سەرجەم  فیداکاری  و  یاد  لە  لێنان  ڕێز  بۆ 
رزگاریخوازانەی  بزووتنەوەی  گیانبەختکردووانی 

کۆمەڵە  گیانبەختکردووانی  و  کوردستان 
بارام  زیندوو  هەمیشە  هاوڕێی  بەتایبەت  و 
ڕاگیرا.  بیدەنگی  ساتێک  چەند  ڕەزایی 
هاوڕێ  یادی  بۆ  کورت  پەخشانێکی  دواتر   
مودەڕیسی  ئارام  هاوڕێ  الیەن  لە  ڕەزایی  بارام 
عومەر  هاوڕێ  بەڕێز  پاشان  خوێندرایەوە. 
کۆمەڵەی  گشتی  سکرتێری  ئیلخانیزادە 
نوێنەرایەتی  کوردستان،بە  زەحمەتکێشانی 
کومیتەی ناوەندیی هەرتک الیەنی کۆمەڵە، چەند 
پێشمەرگایەتی  ژیانی  بە  سەبارەت  وتەیەکی 
بارام  فەرماندە  لێهاتووییەکانی  و  رۆڵ  و 
کرد.  بەشداربووان  بە  پێشکەش  ڕەزایی 
 دواتر  تاجە گوڵی رێزلێنان لە الیەن بنەماڵەی 
کۆمەڵەی  ڕەزایی،  بارام  هاوڕێ  سەربەرزی 
زەحمەتکێشانی کوردستان، کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

رێکخراوی  و  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 
ئێران-کۆمەڵە  کۆمۆنیستی  حیزبی  کوردستانی 
داندران. ڕەزایی  بارام  هاورێ  تەرمی  لەسەر  

 
بارام  فەرماندە  تەرمی  بەڕێزەوە  کۆتاییدا  لە 
هاوڕێیانی  لە  کۆمەڵێک  دەستی  بە  ڕەزایی 
هاوڕێیانی  گڵکۆی   الی  لە  پێشمەرگە 
کرا. خاک  ئەسپەردەی  شوان  گوردانی 
هاوڕێی  کە  سرودێک  بە  ڕێوڕەسمەکە   
ریزەکانی  نێو  هونەرمەندی  پێشمەرگەو 
بە  پێشکەش  لەگزی،  بەکر  هاوڕێ  کومەڵە 
یادی  هاوڕێ بارام ڕەزایی کردبوو کۆتایی هات
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ئەسعەد دروودی

ڕێبەرێک بۆ لێفێربوون و

 یادێک بۆ ڕێزلێگرتن

سیاسەتی دەرەویی حاکمیەت؛ 

هۆکاری قەتیسی ئابووری ئێران
کوردستان لە نێوان روانگەی 

شۆڕش و رێفۆرمخوازیدا

یادێک لە شۆڕشی خەڵکی 
برسی لە ئێران

عەزیز ئاجیکەندپەرویز ڕەحیم زادەم.کەنداڵ-سنە ٤81٤

ژینگەکۆمەڵگاکوردستان

فەرماندەکەی کۆمەڵە،
 پێشمەرگە ماندوویی نەناسەکەی کوردستان

 یادت دەمێنێ

ئاوڕدانەوەیەکی ڕەخنەگرانە لەسەر 
بەرهەمەکانی کۆنفرانسی ژینگەییگالسکۆ

کۆمەڵگای نێونەتەوەیی زیاتر لە هەموو کاتێک لەگەڵ 
دارستانەکان،  سڕینەوەی  وەک،  ژینگەیی  گرفتی 
ژینگە،  بوونی  پیس  زەوی،  گۆی  بوونی  گەرم 
لەناوچوونی جۆری بوونەوەرەکان و بەبیابان بوون و 

هتد بەرەوڕوو بووەتەوە.
واڵتی  کە٢٠  ڕاستییە  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
 ٧٠ لە  زیاتر  بەرهەمهێنەری  جیهان  پێشکەوتووی 
لەسەدی غازە گوڵخانەییەکان وەک هۆکاری سەرەکی 
عەدالەتی  لەسەر  سەرنج  پێویستیی  زەویین،  گۆی 

ژینگەیی حاشاهەڵنەگرە...

ل ١2

پێشینەی دێمۆکراسی لە هەورامان

و  دادپەروەرانە  ئازاد،  هەڵبژاردنی  یەکەمین 
دیمۆکراسیانە لە جیهاندا لە هەورامان بەڕێوە چووە

گرینگە  ڕێوڕەسمە  لە  یەكێك  مەرێ«  »ژیالو 
بۆ  پێشینەی  كە  هەورامانە  ناوچەكانی  كۆنەكانی 
سەردەمی  و  ئیسالم  ئایینی  سەرهەڵدانی  لە  پێش 
پیر  و  تەخت  هەورامان  لە  یەكەم  شالیاری  پیر 
جار  یەكەمین  بۆ  و  دەگەڕێتەوە  تەختە  لە  یۆسۆ 
ڕێوڕەسمی هەڵبژاردانی نوێنەرانی خەڵك بە شێوەی 
دیمۆكراتیک و ئازادانە و دادپەروەرانە بەڕێوە چووە. 
پیرشالیاری  كاتی  لە  بەردەستدایە  لە  كە  ئەوەی 
یەكەم و پیر یۆسۆدا ئەم ڕێوڕەسمە لە ناوچەكانی 

ل ٦هەورامان بەڕێوە چووەو...

هەوڵی چینی زەحمەتکێش بۆ هێنانە 
گۆڕی داخوازییەکانیان

له   ئێران  له   بنه ماڵه کان  و  زەحمەتکێش  کۆمەاڵنی 
مێژساڵه  به رده وام به  که می هێنانی بودجه  راهاتوون 
و به  کۆڵه  مه رگی له  گه ڵی ده ژین، که می بودجه  به و 
مانایه ی خه رجی مانگانه یان زۆر زیاتر له  داهاتیانه . 
هه میشه   که   واڵت  ره سمییه کانی  ئاماره   ته نانه ت 
که متر خۆ له  راستییه کان ده ده ن، ئاماژه  به و راستییه  
خه ڵکیش  بودجه ی  هێنانی  که می  هۆکاری  ده که ن. 
له   خوارده مه نییه کان  و  که لوپه ل  نرخی  که   ئه وه یه  
بازاڕ ساڵ به  ساڵ گرانتر ده بێ، به اڵم داهاتی خه ڵک 
ببێ،  زیادیش  ئه گه ر  یان  خۆیه تی،  جێی  له   یان 

ل 5ده ره قه تی گرانبوونی نرخه کان...
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 و بیر تیژی سیاسیی دوکتور جەعفەر 
بەو ئۆرگانانەی کۆمەڵەوە دیار بوو.

دنیای  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  هاوکات   
دەرەوە و هێز و ڕێکخراوەکانی دیکەدا 
نێودەوڵەتییەکاندا  ڕاگەیاندنە  دەزگا  و 
ناسراوی  سیمای  جەعفەر  دوکتور 
ناساندنی  بۆ  هەوڵی  و  بوو  کۆمەڵە 
کوردستان  شۆڕشگێڕانەی  بزووتنەوەی 
و کۆمەڵە دەدا و کاری بۆ بەهێز کردنی 
شۆڕش و بەرزکردنەوەی ناوی کۆمەڵە 

لەو ڕێگایانەشەوە دەدا. 
لەدەستدانی دوکتور جەعفەر خەسارێکی 
بزووتنەوەی  و  کۆمەڵە  بۆ  گەورە 
ڕەوتی  و  کوردستان  شۆڕشگێڕانەی 
و  ژیان  بوو.  سوسیالیستی  و  چەپ 
خەباتی دوکتور جەعفەر پڕن لە وانەی 
بەنیرخ و بەسوود کە ئێستاش جێگەی 
سوسیالیست  ئێستاش  لێفێربوونن، 
بۆ  ڕێزی  بوونی،  مرۆڤدۆست  بوونی، 
و  سیاسیی  تیژی  بیری  هاوڕییانی، 
تێگەیشتن  و  پلورالیزم  بۆ  ڕوانینی 
دەرسی  دەیان  و  جیاوازیەکان  لە 
گەورەی ژیانی ئەو ڕابەرە خۆشەویستە 
بۆ  دەبێ  و  بەجێماون  بۆمان  کۆمەڵە 
ڕزگاری  و  کۆمەڵە  گەورەکردنەوە 
کوردستان  خەڵکی  بەختەوەریی  و 

سوودیان لێ وەرگرین. 
هەر  نەمردووی  اللۆ،  گیان  اللۆ  ئای 

ماوی تۆ !

    

 

لە  ئێران«  ناوەندیی  »بانکی 
لەسەر  پەردە  ڕاپۆرتیدا  دوایین 
شەش  لە  زیاتر  کرێ نشینیی 
ملیۆن بنەماڵەی ئێرانی الدەدات، 
ساڵی  سەد  مێژووی  لە  کە 
نموونەی  واڵتەدا  ئەو  ڕابردووی 

نەبیندراوە.
ئاماری  »ناوەندی  هاوکات 
ئابووریی  هەڵئاوسانی  ئێران«، 
هاوردەییەکانی  کااڵ  ئەمساڵی 
زیاتر لە ٤٧٥% بەراورد بە ساڵی 

ڕابردوو ڕاگەیاندووە.
بۆ  »ئیلنا«  هەواڵی  ئاژانسی 
ڕاپۆرتە  دوو  ئەم  لێکدانەوەی 
سەرۆکی  لەگەڵ  قسەی 
لێکۆڵینەوەکانی  »دامەزراوی 

و  کردووە  ئابووری«  و  ئاین 
ڕایگەیاندووە، کە ڕێژەی هەژاری 
 ١٣٩٩ بۆ  ١٣٩٦ەوە  ساڵی  لە 

بووە بە دوو ئەوەندە.
»فەرشاد  قسەکانی  بەگوێرەی 
ڕۆچوونی  خێرایی  مۆمنی«، 
هێڵی  ژێر  بۆ  ئێران  خەڵکی 
ساڵی   ١٠٠ لەماوەی  هەژاری 

ڕابردوودا نموونەی نەبیندراوە.
وتوویەتی  هەروەها  مۆمنی 
ئەمڕۆی  لە  هەژاری  پرسی  کە 
ئێراندا بووە بە پرسێکی ئەمنی 
و ئەوەشی بە هۆکاری بێدەنگی 

بەرامبەر بەو دۆخە زانیوە.
داوە،  هۆشداریی  هەروەها 
ئاستە  ئەم  تا  دۆخەکە  کاتێک 
»ناڕەزایی  دەبێت،  هەستیار 

پێشبینی  کاردانەوەکان«  و 
دەکرێن و بەاڵم کۆناکرێنەوە.

هەروەها  ئابوورییە  پسپۆڕە  ئەو 
لە  کردووە  هەژاریی  باسی 
ئاشکرایکردووە،  گوندەکاندا، 
لە  هەژاری  هێڵی  ژێر  ڕێژەی 
ڕێژەیە  لەو  زیاترە  گوندەکان 
بە  ئەوەشی  و  شارەکاندا  لە 

پرسێکی نیگەرانکەر زانیوە.
بە  ئاماژەی  مۆمنی  فەرشاد 
٢٥%ی  بوونی  پەراوێژنشین 
ژمارەی دانیشتووانی ئێران داوە 
سیاسەتە  بەو  هۆکارەکەشی  و 
چۆڵکردنی  کە  زانیوە  هەاڵنە 
کۆچ  لێشاوی  و  گوندەکان 
شارەکانی  پەراوێزی  بەرەو 

لێکەوتووەتەوە.

ڕێژەی  هەڵکشانی  لەگەڵ 
سااڵنی  لە  ئابوری  هەڵئاوسانی 
باری  ئێران،  لە  ڕابردوودا 
لەدوای  ڕۆژ  گوزەرانی خەڵکیش 

ڕۆژ نالەبارتر بووە.
بازرگانی  ژووری  ڕاپۆرتێکی 
کە  دەدات،  پیشانی  ئێران 
 ١٠ لەماوەی  ئێران  خەڵکی 
 ١٠ بە  بەراورد  ڕابردوودا  ساڵی 
ساڵی پێشتر خواردنی کەمتریان 

خواردووە.
لە ماوەی شەش مانگی سەرەتای 
خۆراک  بەهای  ١٤٠٠دا  ساڵی 
لەنێوان ٣٠ بۆ ١٠٠% زیادیکردووە، 
ئابوری  هەڵئاوسانی  هاوکات 
ساڵی  بە  بەراورد  لەمساڵدا 

ڕابردوو ٤٧٥% بووە.

بنەماڵەی  100 ساڵی ڕابردوودا؛ شەش ملیۆن  لە  زیاترین ڕێژەی هەژاری 
کرێچین ئێرانی 

»گەوهەر عشقی« دایکی »سەتار بەهەشتی« 
لە  ئەشکەنجە  بەهۆی  وێبالگنووسەی  ئەو 
بەبۆنەی  لەدەستدا،  گیانی  دەستبەسەرگەدا 
دەیەمین ساڵیادی گیرانی کوڕەکەی ڤیدیۆیەکی 
باڵوکردووەتەوە، دەڵێت: »وەمدەزانی کوڕەکەم 
ڕۆڵەکەم  نەدەکردووە  بیریشم  دەگەڕێتەوە. 

بەچوار ڕۆژان بکوژن.«
الپەڕەی  لە  کە  ڤیدیۆیەدا  لەو  عشقی  گەوهەر 
»دامەزراوی سەتار بەهەشتی«دا باڵوکراوەتەوە، 
ماڵەکەمان  هەتبوونە  هێزانەی  ئەو  دەڵێت: 
پەمەییان  جلوبەرگی  بکەن  دەستبەر  سەتار 

لەبەردابوو و پێیان ڕادەبواردین.
لەو  پرسیاری  کاتێک  دەگێڕێتەوە،  هەروەها 
ماڵەکەی  ناو  هاتنە  بۆ  »ئایا  کردووە  هێزانە 
لێ  نا«، چەکیان  یان  پێیە  یاساییان  مۆڵەتی 

ڕاکێشاوە.

کاتێک  دەکات،  لەوەش  باس  عشقی  گەوهەر 
سەتاری کوڕیان بردووە بەدەمییەوە پێکەنیوە 
و  خەمگینە  دایکی  نەکات  هەست  ئەوەی  بۆ 

ورەی دانەبەزێت.
دەکاتە  قسەی  ڕووی  ڤیدیۆکەشدا  کۆتایی  لە 
»عەلی خامەنەیی«، ڕێبەری کۆماری ئیسالمی 
بەدەستەوە  دەسەاڵتی  »لەوەتی  دەڵێت:  و 
پێشی  کردووە«،  وێران  واڵتەی  ئەو  گرتووە 
دەڵێت، جەرگم سووتاوە خوا جەرگت بسووتێنێ.
سەتار بەهەشتی، وێبالگنووسی خەڵکی تاران 
بەتۆمەتی   ١٣٩١ ساڵی  خەزەڵوەری  ٩ی  ڕۆژی 
ڕەخنەگرانە  بابەتی  باڵوکردنەوەی  و  نووسین 
سایبێرییەوە  ئاسایشی  پۆلیسی  لەالیەن 
گیانی  ئەشکەنجە  بەهۆی  و  دەستبەسەرکرا 

لەدەستدا.
دۆسییەیە،  ئەو  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  دادگای 

هێزێکی پۆلیس بەناوی »ئەکبەر تەقیزادە«ی 
بە تاوانبار ناساند و بە ٧٤ قامچی، سێ ساڵ 
بۆرازجان  شاری  بۆ  دوورخرانەوە  و  بەندکران 

سزایدا.
سەتار  کوژرانی  هەواڵی  باڵوبوونەوەی  پاش 
سیاسی  بەندکراوانی  لە  هەندێک  بەهەشتی، 
١١ی  و   ١٠ ڕۆژانی  لە  کە  دا  شایەتییان 

ئێڤین  زیندانی  ٣٥٠ی  بەندی  لە  خەزەڵوەردا 
بەسەختی  لەکاتێکدا  بینیویە  سەتاریان 

ئەشکەنجەکرابوو.
ڕێکخراوی  سەربە  بەندێکی   ،٣٥٠ بەندی 
تیایدا  کە  پاسدارانە  سوپای  ئیتالعاتی 
و  ڕادەگیرێن  سیاسیی  تۆمەتبارانی 

لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دەکرێت.

گەوهەر عشقی لە دەیەمین ساڵیادی گیرانی کوڕەکەیدا: 

ڕۆڵەکەمیان بەچوار ڕۆژان کوشت
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بەڕێوەبەری پێنج هەژماری ئینستاگرام لە شاری 
مەریوان کە لە بواری » یەکناسین و  دەیتینگ«دا 
چاالک بوون دەستبەسەرکراون. هەروەها ئەدمینی 
چوار کەناڵی تێلێگرامی لە شاری بانە کە هەواڵی 
کراون  بانگ  باڵوکردۆتەوە  کۆڵبەرێکیان  کوژرانی 
کراون  ناچار  و  شارە  ئەو  ئیتالعاتی  ئیدارەی  بۆ 

هەواڵەکە بسڕنەوە.
پۆلیسی  فەرماندەی  ڕۆستەم نیا«،  »کامبیز 
لە   ١٤٠٠ گەالوێژی  ١٥ی  شەممە  ئەمڕۆ  مەریوان 
لێدوانێکدا بۆ ئاژانسی هەواڵی »ئیرنا« ڕایگەیاند، 
هەژماری  پێنج  بە  پەیوەندی  لە  کەس  نۆ  کە 
و  »یەکناسین  لەبواری  چاالک  ئیسنتاگرامیی 
فیسادی  بە  »پەرەپێدان  بەتۆمەتی  دەیتینگ«دا 
ئەخالقی لە کەشی سایبێریدا« دەستبەسەرکراون.
نۆ  ئەو  ڕۆستەم نیا  کامبیز  قسەکانی  بەگوێرەی 

هاواڵتییە لە ئێستا دەستبەسەرن و دۆسییەکانیان 
ڕادەستی دادگا کراوە، هەروەها پۆلیسی سایبێریش 

هەموو ئەو هەژمارانەی داخستووە.
هاوکات ئاژانسی هەواڵی »کوردپا« ڕایگەیاندووە، 
کە بەرپرسانی چوار کەناڵی تێلێگرامی لە شاری 
کۆڵبەرێک  کوژرانی  هەواڵی  ئەوەی  پاش  بانە 

بەناوی »محەمەد خودایی«یان باڵوکردووەتەوە، 
و  شارە  ئەو  ئیتالعاتی  ئیدارەی  بۆ  کراون  بانگ 

هەڕەشەیان لێکراوە.
لەو هەواڵەدا هاتووە، بەرپرسی چوار کەناڵی »بانە 
نیوز«، »بانە ٢٤«، »سەرەخۆشییەکانی بانە« و 
»بانە ڕووداو« بانگ کراون بۆ ئیدارەی ئیتالعاتی 
بانە و ناچارکراون کە هەواڵی کوژرانی ئەو کۆڵبەرە 

لەسەر کەناڵەکانیان بسڕنەوە.

کوردستان؛ بەڕێوەبەری چەند هەژماری چاالک لە تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییەکاندا دەستبەسەرکران

زانستە  زانکۆی  تەندروستی  جێگری 
کێشەی  دەڵێت،  تاران  پزیشکییەکانی 
ئێرانە  خەڵکی  ٢٥%ەی  ئەو  لەگەڵ  ئێمە 
وەرگرتنی  بە  بەرامبەر  دەکەن  خۆڕاگری  کە 

ڤاکسین.
ئەمڕۆ  ئۆلیایی مەنش«،  »عەلیڕەزا 
چوارشەممە ١٢ی خەزەڵوەری ١٤٠٠ ڕایگەیاند، 
کە نزیکەی ٨٠%ی خەڵکی ئێران دۆزی یەکەم 
دۆزی  دوو  هەر  خەڵک  نیوەی  بە  نزیک  و 

ڤاکسینی کۆرۆنایان وەرگرتووە.
زانستە  زانکۆ  تەندروستیی  جێگری 
پزیشکییەکانی تاران هەروەها وتی، لە هەموو 
واڵتێکدا ٢٠ بۆ ٢٥%ی خەڵک لەژێر کاریگەریی 
پرۆپاگاندا ڤاکسین وەرناگرن و تەندروستی 

خەڵکی دیکە دەخەنە مەترسییەوە.
تەبرەسی«،  »پەیام  ڕابردووش  ڕۆژی 

ئەندامی کۆمیتەی زانستیی لێژنەی نەتەوەیی 
ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا وتبووی، کە ٢٣%ی 

خەڵکی ئێران ڤاکسینیان وەرنەگرتووە.
پرۆسەی  کێشەیە  ئەم  کە  وتبوو،  ئەمەشی 
چون  مەترسییەوە،  دەخاتە  ڤاکسیناسیۆن 
خەڵکی  و  دەگرن  کۆرۆنا  خۆیان  ئەمانە 

دیکەش تووش دەکەن.
بە  هاوکات  ڕابردوودا  هەفتەی  چەند  لە 
لە  ڤاکسیناسیۆن  پرۆسەی  خێراتربوونی 
ئێران، گردبوونەوەی ناڕەزایی لەدژی ڤاکسین 
ئێران  جیاجیاکانی  شوێنە  لە  وەرگرتن 

بەڕێوەچووە.
وەزارەتی  ڕاگەیاندنی  دوایین  بەپێی 
 ٩٠ لە  زیاتر  ئێستا  تاوەکو  تەندروستی، 
ئێران  لە  کۆرۆنا  ڤاکسینی  دۆز  ملیۆن 

بەکارهێندراوە.

یەک لەسەر چواری خەڵکی ئێران ڤاکسین وەرناگرن

پێشکەشکاری  شەهریاری«،  مەحمود 
کە  ئێران  تەلەڤیزیۆنی  پێشووی 
دوورخراوەتەوە  دیسان  ساڵێکە  چەند 
ڕەسمییەکانی  میدیا  لە  کارکردن  لە 
کۆماری ئیسالمی ، لە هەڤپەیڤینێکدا 
لەگەڵ »ئاپارات« باسی سانسۆرەکانی 

تەلەڤیزیۆن و ڕادیۆی ئێران دەکات.
خەڵکی  پێویستە  دەڵێت،  شەهریاری 
سەردەمێک  کە  بزانن  ئازیزمان 
شەوچەلەیە  ئەمشەو  ئەوەی  وتنی 
قەدەخەبوو  ئیران  تەلەڤیزیۆنی  لە 
مەراسیمی  بەرپرسان  لە  هەندێک  و 
و  دەزانی  خورافە  بە  نەورۆزیان 

ڕێگرییان دەکرد لە ناوهێانی.
هەروەها دەگێڕێتەوە: »لە بەرنامەیەکدا 
کە من پێشکەشکاربووم و هاوکات بوو 
کۆنتڕۆڵەوە  ژووری  لە  شەوچەلە  بە 
باسی  زۆر  کە  پێدام  هۆشدارییان 
ئەوەی  لەجیاتی  منیش  نەکەم،  یەڵدا 
بڵێم ئەمشەو شەوچەلەیە وتم ئەمشەو 

کورتترین شەوی ساڵە.«
کۆنتڕۆڵی  لە  ڕەخنەی  کە  شەهریاری 
کەمتەرخەمیی  و  کۆرۆنا  قەیرانی 
لە  ڕێگریکردن  بۆ  ئێرانی  بەرپرسانی 
هەروەها  و  ڤایرۆسە  ئەو  تەشەنەی 
حەشدی  هێزەکانی  ئامادەبوونی 
شەعبی لە عێراق گرتبوو، ڕۆژی ٢٧ی 
خاکەلێوەی ساڵی ١٣٩٩ دەستبەسەرکرا.
باڵوبوونەوەی  پاش  لەوەش  پێشتر 
هاوسەرگیریی  ئاهەنگی  ڤیدیۆی 
براکەی و سەماکردنی لە ئەو ئاهەنگەدا 
بۆ ماوەی چەند ساڵێک دوورخرابووەوە 

لە کاردکردن لە تەلەڤیزیۆنی ئێران.
٧٠کانی  لە  کە  لەکاتێکدایە  ئەوەش 
هەتاویدا یەکێک بوو لە بەناوبانگترین 
پێشکەشکارەکانی تەلەڤیزیۆنی ئێران.

زانست  پەروەردە،  ڕێکخراوی   لەالیەن  کرماشان  شاری 
و کولتووریی نەتەوە یەکگرتووەکان )یونێسکۆ(وە وەک 
و  جیهاندا  لە  خۆراک«  داهێنەری  »شاری  ٣٧ەمین 
١٢یەمین شاری داهێنەری خۆراک لە ئاسیادا دیاریکرا.

بەهۆی  دەستکەوتە  ئەم  »ئیرنا«،  هەواڵێکی  بەپێی 
کۆمەاڵیەتیی  و  کولتووری  ڕێکخراوی  هەوڵەکانی 
ڕابردوودا  ساڵی  دوو  لەماوەی  کرماشان  شارەوانیی 

بەدەستهاتووە.
یەکێک لەو هەواڵنەش ئاراستەکردنی جۆرە جیاوازەکانی 
خۆراک بوو بۆ سکرتێری گشتیی کۆمیسیۆنی نەتەوەیی 
ئەم  گەشتی  لەچوارچێوەی  ئێراندا  لە  یونێسکۆ 

دواییانەیدا بۆ کرماشان.
تاوەکو ئێستا ٨٠ جۆری خواردن، ١١ جۆری نان و ٢٠ 

جۆری شیرینی تایبەت بەکرماشان تۆمارکراوە.
لە خۆراکە بەناوبانگەکانی کرماشان دەکرێت ئاماژە بە 
»نان برنجی«، »ڕۆنی کرماشانی«، »کاک« و »دەندە 

کەباب« بدرێت.
بە  دەستیکردووە  ٢٠٠٣ەوە  لەساڵی  یونێسکۆ 
دەستنیشانکردنی شارە جیاوازەکانی جیهان وەک شاری 
و  دەستییەکان  هونەرە  خۆراک،  میوزیک،  داهێنەری 

هتد.
پێشتر لەساڵی ٢٠١٩دا لە کوردستانەوە شاری سنە بە 
میوزیک«  داهێنەری  »شاری  وەک  یونێسکۆ  بڕیاری 

دەستنیشان کرابوو.

کرماشان لەالیەن یونێسکۆوە وەک شاری داهێنەری خۆراک دەستنیشان کراقەدەخەی ناوهێنانی نەورۆز و شەوچەلە لە تەلەڤیزیۆنی ئێراندا
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سیاسەتی دەرەویی حاکمیەت؛ هۆکاری قەتیسی ئابووری ئێران

ئابووری  بارودۆخی  بەسەر  خێرا  چاوخشاندنێکی 
ئەم  کە  ئەدا  پیشان  ڕابردوودا  دەیەی  لە  ئێران 
کێشە  ترین  سەخت  لە  یەکێک  بەرەوڕووی  واڵتە 
خۆیەتی.  هاوچەرخی  مێژووی  ئابوورییەکانی 
وەک  ئێران،  ئابووریی  داهاتووی  لە  مەترسی 
لە  بەرچاو  بەجۆرێکی  ڕۆژ،  بابەتی  گرنگترین 
ناوەند و کۆڕە جۆراوجۆرەکانی ئەم واڵتە پەرەی 
لە  زۆرێ  کە  گەیشتووە  ئاستێک  بە  و  سەندووە 
لە  باس  ئێرانیش  ناوخۆدی  ئابووری  پسپورانی 
پێش  دەکەن.  نەتەوەیی«  »کارەساتی  ڕوودانی 
بینی نزیک لە واقعیەتەکان بۆ نموونە: هەاڵوسانی 
ئابووریی سەرەوەی لەسەدا ٦٠، دابەزینی زیاتر لە 
هەژاری،  هێڵی  ژێر  بۆ  ئێران  حەشیمەتی  نیوەی 
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ زۆرترین ئاستی هەاڵوسانی 
ئابووری دووای شەڕی جیهانی دووهەم، ئەم خاڵە 
مەترسیدارانەن کە دەتوانن ببنە هۆکاری ڕوودانی 

کارەسات. 
بارودۆخی ئابووری ئێران دوای ڕاپەڕینی گەالن لە 
دابڕان،  بێ  شێوەیەکی  بە  هەتاوی،  ٥٧ی  ساڵی 
چەقڵی »ڕانت«ی لە ڕیشەی خۆی گرتووە و هیچ 
کاتێ چۆنیەتی و قوواڵیەتی ئەم ڕانتە لە پەیکەرەی 
شێوەیەکی  بە  واڵتە،  ئەو  حاکمەتی  و  دەوڵەت 
دەسەاڵتی  زۆرینەی  نەکراوەتەوە.  ڕوون  پسپۆڕانە 
ئابووری بانکەکان، داهاتی ئەرز )پارە(، نەختینەگی 
بازاڕ و ... هەموو لە چنگ دەسەاڵتدارانی ساحیب 
ڕانت و ناوەندە ئەمنی-نیزامییەکاندایە. لە پەراوێزی 
ئەوەیشدا، دەستەیەکی چووکە لە بەشی خسووسی 
ساحیب  سیاسیەکانی  الیەنە  بە  سەر  )گەوشتی( 

دەسەاڵت، وەکوو ئەکتەرە فەرعیەکانی ئەم یاریە، 
لە پرۆسەی ڕانتخواریدا دەور ئەگێڕن.

لە  نەزمە  بێ  مەڵغەمەیەکی  ئێران؛  ئابووری 
بەفیرۆدانی  گەندەڵی،  خۆری،  ڕانت  ناکارامەیی، 
و  سیاسی  بەرژەوەندی  و  خەڵکی  سەروسامانی 
نەوت.  دۆالرەکانی  هەڵبەت  و  تاکەکەسیەکان 
شێوەیەک کە بە گوێرەی ڕای پسپۆڕانی ئابووری 
نێوی  ڕەفاقەتی«  »ئابووری  بە  ئێران،  خودی 
دەبەن. دەوڵەتیش؛ وەک بەڕێوبەری سەرەکیی ئەم 
و  هەیە  یاریەکەدا  لە  ئەسڵیی  دەوری  مکانیسمە، 
و ستراتژیەکی  پلەن  هیچ  ڕوونی  بە  هەنۆکە  بۆیە 
ئابووری، وەک ئۆلگۆیەکی دیاریکراو لە ساختاری 
جارەجارەی  ڕەخنەی  نییە.  دیار  ئێراندا  ئابووری 
بە  کە  ئەوەی  لەمەڕ  نێوخۆییەکانیش،  کارناسە 
سەر  ناکەنە  جەخت  کپکراو،  و  مانادار  جۆرێکی 
دەوری دیاری دەستەکانی پشت پەردەی دەسەاڵت 
کۆمارەکانی  سەرۆک  و  دەوڵەت  بێئیختیاری  و 
خوەی  سەری،  ناخەنە  تیشک  و  ئێران  دەورەیی 
بەجۆری بوەتە هۆی تەحریفی بابەتەکە و بەالڕێ 
بردنی هەوڵ بۆ دۆزینەوەی سەرچاوە ئەسڵیەکانی 
وەدیهاتنی ئەم وەزعە نالەبارە لە پانتایی ئێراندا.

کاربەدەستانی  تەنانەت  و  کارناسان  زۆرینەی 
پێشمەرجی  کە:  باوڕەن  ئەو  لەسەر  دەولەتیش 
»گەشەدانی  ئابووریەکان  کێشە  چارەسەرکردنی 
بەرهەم هێنان«ە. زێدەکردنی بەرهەمهێنانیش بێ 
سەرمایەگۆزاری دەرەکی ناکرێ! هاتنی سەرمایەی 
سیاسی  هەوای  و  کەش  بە  پێویستی  دەرەوەیش 
ئەمن و بێ دڵەڕاوکێ هەیە. ئەمە لەحاڵێکدایە کە 
دژ  بااڵ  تەواو  ئێران،  زۆری حاکمانی  هەرە  بەشی 
لەبەر  حازرن  و  وەستاون  مەنتقیە  مۆعادڵە  بەم 
مانەوەی خۆیان، نەک ئابووری واڵت بگرە هەموو 

شتێ و تەنانەت خەڵکیش قوربانی کەن.

لە  ئابوورییەکان  کێشە  گشتی  سەرچاوی 
حاکمیەت  سیاسەتەکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئێران، 
ئەو  دەرەوەییدا.  لە حەوزەی سیاسەتی  تایبەتەن 
پەیدا  عەینیەتی  بەرجام  دووای  کە  سیاسەتانەی 
کرد و پەیتا پەیتا، زۆرتر و گشتگیرتر بوو. بۆیە 
تا ئەمە سیاسەتی دەرەوەیی حکوومەتی ئیران بێ، 
ئابووری  وەزعی  لە  جیدی  گۆڕانێکی  چاوەڕوانی 
ئێراندا، تەنیا خولیایەکی تەماویە و بەس. بە پشت 
دەرەوەیی  بەستراوی  سیاسەتی  و  دنیا  لە  کردن 
گەاڵڵەکردن  خارجی،  سەرمایەداری  ڕووی  بە 
و  نییە  مومکین  ئێراندا  لە  ئابووری  گەشەی  بۆ 
لە  بەشێک  وەک  خەڵک،  ئابووری  مۆشکاڵتی 
بەردەوام  حاکمیەت  غەداری  سیاسەتی  تاوانەکانی 

ئەمێنێ.
هۆی  بە  ئێران،  لە  گشتی  ئابووری  ساختاری 

بە  کە  هایەک  ڕانت  سیاسی،  زۆرتر  چەمکهایێ 
بەسراوی  سیکلی  هەروەها  و  دەبێ  ساز  بۆنەی 
کێشە  تا  و  بووە  گیان  بێ  و  پووک  مۆدیریەتی، 
سیاسەتی  ئەساسی  گۆڕانی  کە  سەرەکیەکە 
دەرەوەییە چارەسەر نەکرێ، ئەساسەن هەرچەشنە 
دروشمێکی  تەنیا  ساتی،  و  کاتی  پێشنیارێکی 
زۆرترە  زەحمەتێکی  دەرەنجامەکەی  و  تەبلێغاتیە 

لەسەر شان و سفرەی خەڵک.
کە  تازە  دەوڵەتی  کە  ڕوونە  وەزعەدا  لەم 
سەرسپاردووی تەواوەتی حاکمیەتیشە، ناچارە دەس 
ببا بۆ بژاردەیەکی سیاسی تا بتوانێ ڕەنگدانەوەی 
ستراتێژیە  ڕێککەوتنی  میزانی  ببێ.  ئابووریشی 
لە  کە  ئابووریەکانە  ستراتژیە  دەگەڵ  سیاسیەکان 
لە  کرانەوەیەک  ئایا  کە  دەکا  دیاریی  درێژخایەندا 

ئابووری لە ئێران پێکدێ یان نا. 

م.کەنداڵ – سنە 

لە ماوەی چەند مانگی رابردوودا شایەت هەڕەشە و 
گوڕەشەیەکی بەرباڵوتر و تا رادەیەکیش جیاوازتر لە 
جاران بووین لە الیەن کاربەدەستە جۆراوجۆرەکانی 
کۆماری ئیسالمیەوە بۆ سەر حزبە کوردستانیەکان 
و بزووتنەوەی رەوای کورد کە چەندین جار هێرش 
بۆ سەر بنکە و بارەگای حزبەکانی رۆژهەاڵت لە سەر 
سنووری دەسکردی نێوان باشوور و رۆژهەاڵتی لێ 
کەوتەوە و هەروەها لە درێژەشدا کۆماری ئیسالمی 
هێزێکی زۆرتری بۆ کوردستان رەوانە کرد و هەموو 
تانک و کەرەستەی  بە تۆپ و  خاڵە سنووریەکانی 

جەنگی تەیار کردووە.
ئەم هێرش و هەڕەشانەی کۆماری ئیسالمی گەرچی 
هەر لە یەکەم رۆژەکانی هاتنە سەر دەسەاڵتی ئەو 
رژیمە کۆنەپەرست و جینایەتکارەوە بۆ سەر گەلی 
بوون،  بەردەوام  بە  شۆڕشگێڕەکانی  هێزە  و  کورد 
بەاڵم ئەمجارە دەکرێ بڵێین هەم ئاستی هەڕەشەکان 
سەرکوتی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  هەم  و  زۆرترە 
و  دەدات  نیشان  جددیتر  خۆی  کورد  بزووتنەوەی 

و  زەرفیەت  هەموو  لە  دەدات  هەوڵ  ئەوەیکە  هەم 
هەرێمی  لە  حزبەکان  دەرکردنی  بۆ  خۆی  گوشاری 
کوردستان کەڵک وەربگرێت، دەکرێ بڵێین لە ئاست 

سااڵنی پێشوو بە ئاستێکی بەرچاو جیاوازترە.
رژیمی ئێران کە لە ئێستادا لەگەڵ کۆمەڵێکی بەرچاو 
و  کۆمەاڵیەتی  سیاسی،  بەرینی  کێشەی  و  قەیران 
ئابووریی بەرەوڕوویە و هەر دەقە چاوەڕوان دەکرێت 
شەڕێکی  لەگەڵ  رژیم  و  بتەقێنەوە  کێشەگەلە  ئەم 
بکەنەوە،  رووبەڕوو  دەسەاڵت  و  خەڵک  گەورەی 
ئەو مەترسیە بە روونی و واقعی لە الیەن رژیمەوە 
کە  ئاڵۆزەی  دۆخە  بەو  و  دەکرێت  پێ  هەستی 
کۆماری ئیسالمی تێی چەقیوە، چاواڕوان ناکرێت کە 
هیچ ئاڵترناتیڤ و بەرنامەیەکی بۆ چارەسەری ئەو 
قەیرانانە و دەربازبوون لەو دۆخە نالەبارە پێی بێت.
باشی دەزانێت کە  بە  رژیم  لە وەها هەلومەرجێکدا 
شوێن  ئامادەترین  و  رێکخراوترین  مەترسیدارترین، 
سەرهەڵدانێک  هەر  ئەگەری  لە  بتوانێت  ئەوەی  بۆ 
کەڵکی خێرا و جددی وەربگرێت، ئەوە کوردستانی 
و  پێشکەوتوو  بزووتنەوەیەکی  بە  ئەستوور  پشت 
زۆرتررین  بێت،  لەگەڵ  ئێستاشی  کە  دێمۆکراتیکە 
دیکەی  بەشەکانی  باقی  چاو  لە  جەماوەریی  هێزی 
لە هەر  بێ گومان  و  کۆبووەتەوە  لە دەوری  ئێران 

پێشهاتێکی ناوخۆیی ئێراندا خەڵکی کوردستان بە 
خێرایی دەتوانن خۆیان رێک بخەن و بەرگری بکەن 

لە دەستکەوتەکانی خۆیان.
ئەم هەڕەشە و هێرشانەی کۆماری ئێسالمی گەرچی 
دەبێ بە جددی وەربگیردرێت و وەاڵمی پێویستیشی 
نە  و  هەڕەشە  نە  گومان  بێ  بەاڵم  بدرێتەوە،  پێ 
هێرشی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حزبە کوردیەکان 
ناتوانێت ئەو ئامانجە بپێکێت کە کۆماری ئیسالمی 
چاوەڕوانی دەکات و حزبە کوردیەکان نە موجاهدینی 
خەلقی ئێرانن و نە کۆماری ئیسالمیش دەتوانێ وەک 
موجاهدین و هەر نەیارێکی دیکەی خۆی موعامڵەی 

لەسەر بکات.
درێژایی  بە  کوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  کورد  گەلی 
هەر  و  داوە  نیشانیان  ئیسالمی  کۆماری  تەمەنی 
کۆماری  بۆ  نا  و  »ئەرێ  رێفراندۆمی  بایکۆتی  لە 
ئیسالمی« لە ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویی تا بە ئەمڕۆ، 
بەو رژیمە نایان وتووە و لە پشت بزووتنەوە رەوا 
کۆڵنەدەر  و  راوەستا  خۆیان  مافخوازانەکەی  و 
دژە  خواستە  تەسلیمی  کات  هیچ  و  ماونەتەوە 

ئینسانی و دواکەوتووانەکانی رژیم نەبوون و نابن.
هەر بۆیە ئەم هەموو هەڕەشە و هێرشە بەردەوام و 
پەیتا پەیتایەی بەرپرسانی ورد و درشتی کۆماری 
ئیسالمی بۆ سەر گەلی کورد و حزبە جەماوەریەکانی 
دەرخەری ئەو راستیە شیرینە بۆ خەڵکی کوردستان 
و تاڵ و کوشندە بۆ دوژمنانە، کە بزووتنەوەی کورد 
یەکجار گەورە، بەهێز، وشیار، جەماوەری و لەسەر 

لەبن  دوژمنان  دابەزانەی  و  هەڵبەز  بەم  کە  پێیە 
جەماوەریتر  و  وریاتر  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  و  نایەت 

دەبێتەوە.
ئەوەی رێگای دژە ئینسانی و ئەوەی چەک و چۆڵ 
کۆماری  کە  نەما  بڕ  و  کوشت  جۆرە  هەرچی  و 
چەند  لە  بزووتنەوەیە  ئەم  سەرکوتی  بە  ئیسالمی 
خەڵکی  نە  بەاڵم  بەر،  نەیگرێتە  رابردوودا  دەیەی 
ئیسالمی  کۆماری  نە  و  هاتن  بەچۆکدا  کوردستان 
خەڵکە  ئەو  ئازادیی  و  سەربەستی  نەمامی  توانی 
مافخوازە ریشەکێش بکات و لە ئاکامیشدا بووە هۆی 
سوور و جەسوورتر بوونی گەلی کورد بۆ گەیشتن 

بە ئامانج و ئاواتە لەمێژینەکانیان.
و  سیاسیەکان  هێزە  یەکگرتوویی  بە  ئەمجارەش 
رژیم  بەدڵنیایەوە  کوردستان،  بەئەمەگی  خەڵکی 
ناتوانێ هیچ یەک لە پیالنە دژە ئینسانیەکانی خۆی 
بەڕێتە سەر و ئەگەر هەوڵی تێکدانی ئاسایش و 
ئارامی هەرێمی کوردستان لەم دۆخە هەستیارەی 
عێراقدا  پارلمانی  هەڵبژاردنەکانی  بەڕێوەچوونی 
بدات، زیاتر پێگەی خۆی لە ئاستی ناوچەکەدا 
دژبەرانی  و  نەیاران  دەریای  و  دەکات  خراپتر 
زیاتر دەکات و لە هەمان کاتدا خڵکی کوردستان 
و  یەکدەنگتر  جێنایەتکارە  رژیمە  بەو  بەرانبەر 

یەکگرتووتر دەبن.

ھێرش و ھەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی گەورەیی 
بزووتنەوەی کورد دەردەخات

فیرووز مامۆیی
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له   ئێران  له   بنه ماڵه کان  و  زەحمەتکێش  کۆمەاڵنی 
مێژساڵه  به رده وام به  که می هێنانی بودجه  راهاتوون 
و به  کۆڵه  مه رگی له  گه ڵی ده ژین، که می بودجه  به و 
مانایه ی خه رجی مانگانه یان زۆر زیاتر له  داهاتیانه . 
هه میشه   که   واڵت  ره سمییه کانی  ئاماره   ته نانه ت 
که متر خۆ له  راستییه کان ده ده ن، ئاماژه  به و راستییه  
ده که ن. هۆکاری که می هێنانی بودجه ی خه ڵکیش 
ئه وه یه  که  نرخی که لوپه ل و خوارده مه نییه کان له  
بازاڕ ساڵ به  ساڵ گرانتر ده بێ، به اڵم داهاتی خه ڵک 
ببێ،  زیادیش  ئه گه ر  یان  خۆیه تی،  جێی  له   یان 

ده ره قه تی گرانبوونی نرخه کان له  بازاڕ نایه .
ناوه ندی  پێوه ندییه دا  له و  ره سمی  ئاماری  دوایین 
له  کۆتایی ساڵی  داویه تی که  ده ڵێ  ئێران  ئاماری 
٩٩ دا که می هێنانی بودجه ی بنه ماڵه کانی ئێرانی 
له  چاو ساڵی رابردوویان لەسه دا ٦٤ زیادی کردوه .
ئه وه ش له  حاڵێک دایه  که  ئه و قیمه ته  و ئه و ئاماره  
ئی ساڵ و نیوێک به ر له  ئێستا و به ر له  گرانیی 
رابردووه وه   ساڵی  هاوینی  له   که   بازاڕه   ئێستای 

ده ستی پێ کردوه  و هه روا درێژه ی هه یه .
هه ر به پێی ئاماره کان ئه و ساڵ مووچه  و حه قده ستی 
کرێکار و کارمه نده کان سه دا ٢٠ چۆته  سه رێ، به اڵم 
به پێی ئاماره  ره سمییه کان نرخی کرێ خانوو سه دا 
خوارده مه نییه   نرخی  نێونجی  و  کردوه   زیادی   ٤٥

سه ره کییه کانی خه ڵکیش سه دا ٦٠ چۆته  سه رێ.
تێچووه کانی خواردن و کرێ ماڵ نیزیک به  نیوه ی 

تێچووی ژیانی بنه ماڵه کان له  ئێران پێک دێنن.
بودجه ی  هێنانی  که می  راپۆرتی  باڵوبوونه وه ی 
بنه ماڵه کان له  ئێران ده رخه ری بارودۆخی ناله باری 
کرێکارانی  بنه ماڵه ی  کرێکارانه .  بنه ماڵی  ژیانی 

و  ده کا  کار  که سیان  یه ک  ته نیا  ئه وانه ی  ئێران، 
به   ئه ستۆیه ،  له   داهاتی ماڵێی  دابینکردنی  ئه رکی 
داهاتیان  مانگانه   نه غدییه کانیش  یارانه   وه رگرتنی 
ناگاته  ملیۆن تمه ن، له  حاڵێکدا تێچووه کانی ژیانی 
ئه وه ش  تازه   ئه وه یه .  به رابه ری  دوو  مانگانه یان 

لێکدانه وه  و ئاماری ٦ساڵ له وه  پێشه .
حه شیمه تی  که   ئه وه ی  ته نیشت  له   راپۆرته   ئه و 
که   ره سمییه کان  ئاماره   پێی  به   ئێران  له   بێکاری 
سااڵنه  پتر له  ٣ میلیۆن که سه  و به  له به رچاو گرتنی 
ئه وه ی که  نرخی هه ڵدان و گه شه ی ئابووریی ئێران 
که متر له  ١% ه ، ئه وه  پیشان ده ده ن که  کۆمه ڵگای 
ئێران به  پێی ئاماره  ره سمییه کانی ده وڵه تیش ساڵ 
له  دوای ساڵ خه ریکه  هه ژارتر و بێ ئه نواتر ده بێ.

له   ئێران  له   بنه ماله کان  داهاتی  خراپی  بارودۆخی 
کاتێک دایه  که  ئێران به  هۆی گه مارۆ جیهانییه کان 
داهات و هه نارده ی نه وتی به  نیوه ی سااڵنی پیشوو 
گومان  بێ  گه مارۆکان  به رده وامیی  و  گه یشتوه  
کاریگه ریی زیاتر له  سه ر ژیانی خه ڵکیش داده نێ، 
ئه وه ش له  کاتێک دایه  که  به  ڕای کارناسان ئه گه ر 
کۆمه ڵگای  له گه ڵ  نه حاوانه وه ی  سیاسه تی  ئێران 
جیهانی نه گرتبا به ر و مودیرییه تی داهات و سامانه  
سروشتییه کانی ئێران به پێی شایسته ساالری بوایه ، 
و  گه شه   رووی  له   دیتوانی  ئێران  ئابووریی  ئه وا 
ناوچه که   ئابووریی  سه رکه وتووترین  هه ڵدانه وه  
ئێران  جیاجیاکانی  ناوچە  لە  ناڕەزایەتییەکان  بێ. 
و  مانگرتن  دریژەی  ولە  دایە  بەرزبوونەوە  لە 
کۆبونەوە و خۆپیشاندانە بەردەوامەکانی کرێکاران و 
جەماوەری بێبەشەی ئیراندا، جارێکی تر کریکارانی 
ئامادەییەکی  بە  گەورەترەوە،  عەزمێکی  بە  ئیران 
زیاترو، بەشێوەیەکی رێکخراوتر و بە هۆشیاریەکی 
و  کارخانە  کارگەو  لەچەندین  بااڵترەوە،  چینایەتی 
شادەماری بەرهەمهێنان و لەچەندین شوین و شارو 

ناوچەدا، دەستیان داوەتەتەوە، کۆبونەوە، مانگرتن 
و خۆپیشاندان و هێنانەگۆڕی داخوازییەکانیان.

هەفت  کریکارانی  تر  جارێکی  هەمویانەوە  لەپێش 
دەستیان  دوبارە  کاتی  خامۆشیەکی  دوای  تەپە 
کرێکاری.  خۆپیشاندانی  و  مانگرتن  داوەتەوە 
هاتنەوە  نوێیەو  دەورە  ئەم  دەستپیکردنەوەی 
لە  تەپە  هەفت  نەیشەکەری  کرێکارانی  مەیدانی 
رێگای کۆبونەوەی گشتی کرێکاران و دوای قسەباس 
لەسەر چی کردن و خستنە رووی خواستەکانیان، 
ئەزموونی  لە  وەرگرتنە  کەڵک  خاراوی  نیشانەی 
پیشووی خەباتکارانەیان. سەرەکیترین خواستەکانی 
دانی  لە:  بریتیە  تەپە  هەفت  نشیگری  کرێکارانی 
موکیلەکەیان  لە  بەرگری  دواخراوەکانیان،  موچە 
کرێکارانی  گەڕانەوەی  زیالبی،  خانم  بەناوی 
لەسەرکار دەرکراو، خواستی باشکردنی هەلومەرجی 

کار و هتد. 
هاوکات بەشێک لە کرێکارانی پترۆشیمی لەوانە لە 
هۆڵدینگی کەنداو دەستان دایە کۆبونەوەو دوای کرێ 
یەکسان لەبەرامبەر کاری یەکسان دەکەن و نیوەی 

کریکارەکانی ئەم بەشە بەشداریان تیاکردووە. 
مەعدەنی  کارگەی  گەورەترین  کریکارانی  هاوکات 
مس لەرۆژهەاڵتی ناوەراست و کریکارانی کارخانەی 
لەخوار  بەدژی  کارفەرماو  بە  لەبەرامبەر  ئاسن، 
کار  شوێنی  نائەمنی  و  هەقدەستەکانیان  بوونی 
لەبەرامبەر  بەرپرسان  و  دەوڵەت  بێدەربەستی  و 
داوەتە  دەستیان  ژیانیاندا  سەختی  هەلومەرجی 

مانگرتن.
دەستپیکردنەوەی مانگرتنە کریکارییەکان، هاوکاتە 
لەگەڵ شەپۆلیکی تری نارەزایەتی شارەکان لەپیناو 
توێژە  خواستی  دەیان  و  سێنفییەکان  خواستە 
فراوانی  نارەزایەتی  لەوانە  کۆمەڵگە  بێبەشەکانی 
بەکورتی  خانەنشینان...  پەرستاران،  مامۆستایان، 
ئازادی«  و  خۆشگوزەرانی  و  ژیان  خواستی« 
میحوەری خواستەکانی چینی کریکار و جەماوەری 

بێبەشی ئێرانە.

هەوڵی چینی زەحمەتکێش بۆ هێنانەگۆڕی 
داخوازییەکانیان!

ع.دامون-مەریوان

دەڵێت:   نۆروێژی  فەیلەسووفی  گۆرۆدێر«  »یوستین 
مێشک  کە  بوایە  سادە  هێندە  مرۆڤ  مێشکی  ئەگەر 
نەیدەتوانی  مرۆڤ  مێشکی  ئەوسا  تێبگات،  بیتوانیبا  

لەو تێبگات.
دوای درووستکردنی زیندان لە سەرەتای سەدەی نۆزدەی 
دڵیان  دادپەروەریی  پسپۆڕانی  و  رووناکبیران  زایینی، 
بەوە خۆش کرد. چونکا لە چاو ئەو سزایانەی کە پێشتر 
وابوو،  بەهەشت  وەک  زیندان  سەردەمەدا  لەو  دەدران 
بە  رخنەکان  و  دژایەتی  کە  نەخایاند  زۆری  ئەمە  بەاڵم 
دژی زیندان بە هۆی خراپ بە کارهێنان دەستی پێکرد، 
هەر لە سەرەتاوە زیندانەکان کێشەی زۆریان بۆ درووست 
بوو و بە تێپەڕینی کاتیش کێشەکان زیاتر و زیاتر خۆیان 
لە  کەڵکیان  خراپی  بە  زۆر  دەسەاڵتدارانیش  و  نواند 

زیندان وەرگرت. 
رووناکبیران و پسپۆڕان نەیانتوانی هیچ رێگە چارەیەک 
تەنیا  نە  زیندان  چونکا  بدوزنەوە.  کێشەیە  ئەم  بۆ 
کەسانەی  ئەو  چاککردنی  و  چارەسەر  ببێتە  نەیتوانی 
تاوانی کۆمەاڵیەتی ئەنجام دەدەن بەڵکوو بە پێجەوانەوە 

وەرگرت  لێ  کەڵکیان  خراپ  زۆر  دەسەاڵت  حاکمانی 
یا  بەگشتیی  و  زیندان  ناو  خستە  خۆیان  نەیارانی  و 

ئەیانکوشتن یا بە توندی ئەشکنجە دەدران. 
واڵتێک  هەر  زیندانی  بارودۆخی  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمە 
کە  یە  کۆمەڵگایە  ئەو  دەنگدانەوەی  و  رەنگدانەوە 
ئێرانی  لە  دەکات.  بە سەریاندا حوکم  حاکم  دەسەاڵتی 
راپورتەکانی  پێی  بە  ئیسالمی،  رژیمی  دەسەاڵتی  ژێر 
سایتی »بی بی سی« لە زیندانی قەرچەک، کۆمەڵیک 
منداڵ دەژین کە لە ژیانیاندا ناوی بڕێک لە میوەکانیان 
پێنج  ژێر  منداڵی  نەیانچێشتوە.  و  نەبیستووە  هەر 
ساڵ لەگەڵ دایکیان زیندانین و ناچارن نان و چێشتی 
زیندانیەکان بخۆن. ئەمە لە حاڵێکدایە ئەو ژن و مندااڵنە 
جگە لە دۆخی نان و خواردنیان تووشی دەیان کێشەی 
زیندانەکانی  ناو  لە  ژنانە  و  منداڵ  ئەو  دەبنەوە،  دیکە 
ئێران رووبەڕووی دەستدرێژی جنسی و ئەشکەنجە و ... 
دەبنەوە و ئەمە تەنیا چیرۆک نییە ، ئەمە کومێدییەکی 
زۆر تاڵە و هەموو زیندانەکانی ئێران بەو شێوەیە دەژین.
هەر  جیهانی  خواردنی  و  نان  بەرنامەی  وتەی  بە 
لە  بەاڵم  کالێرییە،   ١٨٠٠ بە  پێویستی  رۆژانە  مرۆڤێک 
ناو زیندانەکانی رژیم لە ئێران نیوەی ئەو بڕەیە و هەر 
ژەمە خواردنێکی زیندانییەک لە رۆژدا بریتییە لە بەیانیان 
نانێک، پەنیر، یا مرەبای تاکە کەسی، نیوەرۆیان، زۆرتر 
برنج و سۆیایە و شەوانیش کاسەیەک سوپ و نانیک. بە 

وتەی زیندانیەکان تەنیا دوو ژەمی خواردن لە هەفتەدا 
چەن پلێک  گۆشتی تێدایە، کە ئەویش ئێستا بە گشتیی 
الیان بردووە و دەست ڕاگەیشتن بە میوە و چەرەسات 
زۆر کەمە یان هەر نییە. نەرگس محەمەدی دەڵێت:  لە 
زیندان هیچ خەبەرێک لە گۆشت نییە، لە هەفتەدا رۆژێک 
خۆرشت سەوزی بوو کە بۆ پەیدا کردنی جنچکێک گۆشت 
بەاڵم  دەگەراند،  قاولەمەکەدا  دەوری  بە  مەالقەکەمان 

بەداخەوە تەنانەت جنچکێک گۆشتی تێدا نەبوو.
ئێوە  نووسیویەتی  زیندانەوە  لە  رەمەزانی«  »ئارش 
ئاگاتان لە ئاماری زیندانییەکان نییە لە ئێران؟  من تەنیا 
باس لە ئاماری رەسمی رژیم دەکەم لە نێوان ساڵەکانی 
١٣٥٧ی هەتاوی تا ١٣٩٧ی هەتاوی رێژەی حەشیمەتی 
ئێران دوو قات بوە، بەاڵم ریژەی زیندانیەکانی لە ئێران 
دە قات زیادی کردوە. هەر ئەمە دەتوانێت نیشاندەری 
ئێرانی  خەڵکی  ئێران  ئیسالمی  رژیمی  کە  بیت  ئەوە 
بەرەو کوێ بردووە و دۆخی ناو زیندانەکان چۆنە و بە 
تەندروستی  لەوانەش  جگە  خواردنیان،  دۆخی  تایبەتی 
ناو زیندان لە بارودۆخی کۆرۆنایی ئێران بە پێی وتەی 
خودی زیندانیەکان چەند قات خراپترە، ماوەیەک پێش 
»نەسرین ستودە«  لە نامەیەکدا داوای داخرانی زیندانی 
قەرچەک بە هۆی بارودۆخی خراپی ئەو زیندانەوە دەکات 
زیندانەکانی  ناو  دۆخی  نموونەی  بچووکترین  ئەمە  و 

ئیرانە.
دەڵێت:  قەرچەک  زیندانی  کۆنی  سیاسی  زیندانییەکی 
زۆربەی زیندانیەکان پیاز وەک میوە بە ئەژمار دێنن و 
دەیخۆن. بەاڵم کێشەی زیندانیەکان تەنیا خواردن نییە، 

بە وتەی خودی زیندانیەکان، لە زیندانگەڵیک وەک »عاد 
ئاباد«، قەرچەک، وەرامین، فشافویە و زیندانی ناوەندیی 
ئاوی خواردنەوە هەر  نەبوونی  سنە و ورمێ« بە هۆی 
ئاوی  تمەن  هەزار   ٣٠٠ تا  مانگانە  ناچارە  زیندانییەک 

خواردنەوە بکڕێت.
شایانی باسە بە هۆی داخراوبوونی زیندانەکانی رۆژهەاڵتی 
کوردستان و دەست ڕانەگەیشتن بە ناو زیندان لەو بەشە 
لە کوردستان، دۆخی خواردن زۆر لە شوێنەکانی دیکەی 
تەندوروستی،  مەکی  و  شت  نەبوونی  خراپترە،  ئێران 
کرنی  تێکەڵ  و  زیندانەکان  ناو  حەشیمەتی  بوونی  زۆر 
زیندانیانی سیاسی و ... و لەم دواییانەشدا بوونی کۆرۆنا 
و پێ ڕانەگەیشتنی ئەو دۆخە بووەتە جێگەی نیگەرانی 

مافی مرۆڤ و بنەماڵەکانیان.
نیو  سااڵنە  ئێران،  لە  ناوخۆییەکان  سەرچاوە  پێی  بە 
ملیۆن كەس دەڕۆنە زیندانەكانی رژیمی ئیسالمی ئێرانەوە 
٥٠%ی  لە  زیاتر  و  سەرەوەیە  لە  زۆر  ئامارە  ئەم  كە 
زیندان  لە  مانگ  یەك  لە  كەمتر  النیكەم  كەسانە  ئەم 
دەمێننەوە، كە دەرخەری ئەو راستیەیە کە زیندانەکانی 
رژیم ناتوانن هەڵگری ئەم هەموو کەسە بن ، هەر بۆیە 
رژیم لە هەر رۆژێکدا النیکەم ٣٠ تا ٤٠ کەس بەند دەکات 
و هەر بە هۆی زۆربوونی رێژەی ناو زیندانەکان ئاستی 
ناتوانێ وەاڵمدەرەوەی  رژیم  و  دەبێت  نزمتر  خواردنیش 
خواردنی زیندانیەکان بێت، هەر بۆیە زۆربەی زیندانیانی 
لە  چ  نەخۆشی  دەیان  تووشی  کۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 
رووی جەستەیی و چ لە رووی دەروونییەوە  بوونەتەوە.

زیندان تراژدییەک لە ناو وەهم و خەیاڵی 
دیکتاتۆریەتی خامنەیی

سەیران مستەفازادە



ژماره  )113( ساڵی هەشتەم، 2021/11/10 6dwaroj.net

پێشینەی دیمۆکراسی لە هەورامان 
   

و  دادپەروەرانە  ئازاد،  هەڵبژاردنی  یەکەمین 
بەڕێوە  هەورامان  لە  جیهاندا  لە  دیمۆکراسیانە 

چووە

گرینگە  ڕێوڕەسمە  لە  یەكێك  مەرێ«  »ژیالو 
كۆنەكانی ناوچەكانی هەورامانە كە پێشینەی بۆ 
پێش لە سەرهەڵدانی ئایینی ئیسالم و سەردەمی 
پیر شالیاری یەكەم لە هەورامان تەخت و پیر 
یۆسۆ لە تەختە دەگەڕێتەوە و بۆ یەكەمین جار 
بە  خەڵك  نوێنەرانی  هەڵبژاردانی  ڕێوڕەسمی 
شێوەی دیمۆكراتیک و ئازادانە و دادپەروەرانە 
لە  بەردەستدایە  لە  كە  ئەوەی  چووە.  بەڕێوە 
ئەم  یۆسۆدا  پیر  و  یەكەم  پیرشالیاری  كاتی 
بەڕێوە  هەورامان  ناوچەكانی  لە  ڕێوڕەسمە 
لەوانیش  پێش  كە  ئەوەش  ئەگەری  چووەو 
بەڵگەیەكی  بەاڵم  ئارادایە  لە  چووبێت  بەڕێوە 
نییە.  بەردەستدا  لە  ئێستا  تاكوو  سەلمێنەر 
لەم ڕێوڕەسمەدا هەر چوار ساڵ جارێك ماوەی 
كە  خەڵك  پێشووی  نوێنەرانی  و  حوكمڕانان 
دەستەی  و  هاتوووە  كۆتایی  ناسراون  ژیال  بە 
الیەن  لە  نوێ  نوێنەرانی  واتە  »ژیال«  نوێی 
شوێنێك  لە  پیرەوە  چاوەدێری  بە  خەڵكەوەو 
ژیلە  وشەی  هەڵبژێردراون.  ناوی »مەرێ«  بە 
یان ئەنجومەنی ژیالی ئەو كاتە بۆ وشەی ژیر 
ویستوویانە  كە  كەسانەی  ئەو  دەگەڕێتەوەو 
خۆیان وەكوو ژیال یان ژیلە یان هەمان نوێنەری 
ناوی  پیرەکانەوە  لە الی  بكەن  بەربژێر  خەڵك 
ناوچەکەی  پیری  بە  كردووەو  تۆمار  خۆیان 
خۆ  لە  كەسێك  هەموو  و  ڕاگەیاندووە  خۆیان 
بەربژێر كردندا ئازاد بوووە، بەاڵم زیاتر ئەوانەی 
كە پێشینەی خزمەت كردنیان بووگە و كەسێكی 
خۆیان  بوون  دانا  و  عاریف  و  شاعیر  و  زانا 

بەربژێر كردگە.
كە  تەختەیە  كێوەكانی  لە  یەكێك  مەرێ  بانە 
و  تەختە  ئاوایەكانی  نێوان سنووری  دەكەوێتە 
مەرێ  ژیالو  شوێنەكانی  لە  یەكێك  و  هەڵوان 
لە ناوچەكانی هەورامان بووە كە لە سەردەمی 
پیر یۆسۆدا هەر چەندین ساڵێك لەو شوێنەدا 
كردنی  دیاری  مەبەستی  بە  هەڵبژاردنێك 
و  دەرەزیارەت  گوندەكانی  ژیالی  ئەنجومەنی 
دواتر تەختەو ئاوایەكانی تری ئەو سەردەمە لە 
دەورووبەرو نزیكی بانە مەرێ بە چاوەدێری پیر 

یۆسۆی تەختە تێدا ئەنجام دراوە.

ئەیووب ڕۆستەم لە بەشێك لە نووسراوەیەکیدا 
ڕێوڕەسمە  ئەم  لە سەر  لە پەرتوکی هەورامان 
لە ناوچەكانی هەورامان ئاماژە بەوە دەكات كە 
ڕێوەڕەسمی ژیالو مەرێ لە ناوچەی هەورامانی 
تەختیش لە الیەن پیرشالیارەوە بەڕێوەچووەو ١٥ 
ڕۆژ پێش دەستپێكی هەڵبژاردن ناوی بەربژێرەكان 
پیر  ڕۆستەم  ئەیووب  .مەبەستی  ڕاگەیندراوە( 
بە  بەربژێران  لە  كام  )هەر  یەكەمە  شالیاری 
یان  ناوچەكە  وشكەوكراوی  مێوەیەكی  ناوی 

لەوانە  سرووشتییەكانەوە  دارستانە  بەروبوومی 
گوێز و توو لەتكە هەرمێ و لەتكە بەێ و مێوژ 
و هەڵووژە و هەنجیر و قەزوان و سنجووو  هتد 
ناونراون. ژمارەی بەربژێرەكان ١٥ تا ٢٠ كەس 
بووەو بە پێی گەورەو بووچكی گوندەكان ٤ تا 
ناوی  بە  ناونانیشیان  هەڵبژێردراون،  كەس   ٧
مێوەی وشكەوكراو و بەروبووكی سرووشتییەوە 
بتوان  نەخوێندەوارانیش  كە  بووە  ئەوە  بۆ 
باوەڕپێكراوی  نوێنەری  دەیانەوێ،  چۆن  وەك 
خۆیان هەڵبژێرن. ژن و پیاو و كۆڕ و كچ مافی 
یەكەمجار  بۆ  ئەوانەی  بۆ  هەبووەو  دەنگدانیان 
هزری  و  جەستەیی  تاقیكردنەوەی  دەنگیانداوە 
ئازما«  »مەرد  تاقیكردنەوە  بەو  و  كراون 
وتراوە. تاقیكردنەوەی جەستەیی بەوە بووە كە 
دانراون،  مەرێ  دەرگای  بەردەم  لە  بەرد  دوو 
بەردی كوڕان لە هینی كچان گەورەتر بووە، بۆ 
پێویستبووە  سەریان  لە  سەركەوتووبن  ئەوەی 
بۆ  بەرزیانبكەنەوە،  ناوقەد  ئاستی  تا 
تاقیكردنەوەی هزریش هەر كامیان سێ پرسیار 
لە ماریفەتی پیریان لێ كراوە، هەر كامیان دوو 
لە  ئەوە  دابێتەوە  وەاڵم  دروستی  بە  پرسیاری 
بەر  بووە.  سەركەوتوو  هزری  تاقیكردنەوەی 
قوماشێكی  پارچە  دەنگدان  دەستپێكردنی  لە 
و  درووستكراوە  هەاڵوە  لە  كە  ڕەنگاوڕەنگ 
بووە  خۆیان  دەستییەكانی  پیشە  بەرهەمی 
دراوە،  ئامادەبووان  پیشانی  پیرەوە  الیەن  لە 
شتی  قوماشە  »ئەم  وتوویەتی  جار  سێ  پیر 
تێدایە؟« ئامادەبووانیش كە دڵنیا بوون هێچی 
تێدا نییە واڵمیامان داوەتەوە نەخێر، پاشان پیر 
بڕیاری داوە بە كەسێك كە قوماشەكەی وەك 
ئامادەبووان  دواتر  هەڵیدووریوەو  توورەكەیەك 
هەر  بەوەی  دەنگدان،  بە  دەستیانكردووە 
پاڵیوراوە  ئەو  ناوی  كەسێك ئەو مێوەیەی كە 
بووەو بە الیەوە پەسەندبووە، خستوویەتی ناو 
دەنگدانەكە  بە  كۆتای  كاتێك  تورەكەكەوە، 
»كەسێك  وتوویەتی  جار  سێ  پیر  هاتووە 
لە  بوون  دڵنیا  دوای  بە  بدات؟«  دەنگ  ماوە 
دەنگدانی هەمووان، بە بڕیاری پیر توورەكەكە 
ئامادەبوواندا  بەردەم  لە  هەڵتەكێندراوەو 
پارچە  توورەكەكەش  ژمێردراون،  دەنگاكان 
پارچە كراوە و وەك موفەڕەك و پیرۆز بە سەر 
هەڵبژاردنی  هەتا  كراوەو  دابەش  ئامادەبوواندا 
و  پارێزراوە  الیەن  لە  داهاتوو  »ژیال«ی 
هەروەها مێوەكانیش بە سەریاندا بەشكراون و 
سەركەوتنیان  كە  كەسانەی  ئەو  خورادوویانن. 
پیرۆزباییان  پیرەوە  الیەن  لە  دەستهێناوە  بە 
ستاییشی  كورتیش  وتارێكی  بە  كراوەو  لێ 
ئەگەر  كردووە،  پێشووی  »ژیال«ی  كارەكانی 
ڕەخنەی  هەبووبێت  كەموكوڕییەكیشیان 
ئامادەبووان  بە  فەرمانیداوە  پاشان  لێگرتوون، 
و  بكەن  هەڵبژێردراو  ژیالی  لە  پیرۆزبایی 

ناوچاوانیان ماچ بكەن.
هەروەها هەمان ڕۆژ لە الیەن خەڵكەوەو بە زۆری 
ئەوانەی كە دارا بوون چێشتێك كە لە گەنمی 
كوتراو گۆشت و نۆك و ترشی هەنار و چەند 
گیایەكی بۆنخۆشی هەورامان ئامادە كراوەو بە 
یەكێك  ئامادەبوواندا بەشكراوەتەوە، هەر  سەر 

قاپ  پێویستبووە  سەری  لە  ئامادەبووان  لە 
خۆی  دەستی  بە  كە  هێنابێت  كەوچكێكی  و 
درووستیكردبێت و لەو قاپەداو بە كەوچكەكەی 
و  سەرۆك  خواردووە.  چێشتەكەی  خوەی 
سەر  لە  ساڵ  چوار  ماوەی  بۆ  ژیال  ئەندامانی 
كردووە،  حوكمڕانییان  پیر  ماریفەتی  ڕۆشنایی 
خۆشیان بە پێی پێویستی رۆژگار و بۆ باشتر 
بەڕێوەچوونی كارەكانیان یاسا و عورفی نوێیان 
سەر  لە  ڕەزامەندیش  دەربڕینی  بۆ  داناوە، 
ئامادەبوونی هەموو  بە  نوێیەكان  یاساو عورفە 
لە  تاكێك  هەموو  كراوە.  ڕاپرسی  گوندنشینان 
ژیال  بڕیارەكانی  ملكەچی  پێویستبووە  سەری 
ژیال  دراوە.  سەرپێچیكارانیش  سزای  و  بێت 
خەڵكەكەیان  گوزەرانی  و  ژیان  لە  بەردەوام 
خۆشگوزەرانیشیاندا  پێناوی  لە  پرسیوەتەوە، 
بۆ  قەرزیان  و  هاوكاری  دەوڵەمەندەكان  لە 
بە  ژیال  هەڵبژاردنی  لە  ژن  مافی  وەرگرتوون. 
توانیویەتی  ئەوەی  وێڕای  پارێزراوە،  تەواوەتی 
كە  بووە  ئەوەشی  مافی  بەڵكوو  بدات،  دەنگ 
وەكوو ئەندامی ژیال هەڵبژێردرێت، چەندین ژن 
ژیال  ئەنجومەنی  ئەندامی  و  سەرۆك  كە  هەن 
بوون، یەكێك لەوانە ئەدا خەنانێ بووە كە بۆ 
هەڵبژێردراوەتەوە.  یەك  بەدوای  خوڵی  سێ 
ژیالی شاری هەورامان وەك ئۆرگانێكی بااڵ بۆ 
هەڵبژێردراوەكانی  ژیال  سەرپەرشتی  ژیالكانیتر 

گوندەكانی كردووە.
سەر  لە  تێبینی  چەند  ڕۆستەم  ئەیوب  پاشان 
ژیالو مەرێ ئەنووسێت كە بەشێكی بەم شێویە: 
ناونانی بەربێژەرەكان بە ناوی مێوەی وشكەوكراو 
بەم  سرووشتییەكانەوە  دارستانە  بەرهەمی  و 
وەكوو  نەتوانێت  كەسێك  كە  بووە  مەبەستە 
بكات  تەزویر  ئێستاكە  هەڵبژاردنەكانی  زۆربەی 
یان لە سروت و سامانی لە پێناو هەڵبژاردنیدا 
كەڵك وەربگرێت. هەروەها هەروەك دیارە ئەوەی 
خواردبێت  مەرێ  ژیالو  ڕێوڕەسمی  چێشتی  لە 
كەوچكەكەی  و  قاپ  پێویستبووە  سەری  لە 
هۆكاری  درووستیكردبێتن،  خۆی  دەستی  بە 
ئەوەش بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە كە توانایی بەرهەم 
هێنان و دابینكردنی پێداویستییەكان بە دەستی 
پێویستیان  و  بستێنێت  پەرە  زیادتر  خۆیان 
و  نەبێت  نەتەوەیەكیتر  و  هۆز  و  كەسانێك  بە 
هەروەها كۆمەڵگە لە كەسی مشەخۆر بە دوور 
بێت. هەر بۆیەش دەبینین كە خەڵكی هەورامان 
لە ناو سروشتێكی ڕژد و یاخیدا بەهەشتێكیان 
و  بن  داهێنەر  توانیویانە  درووستكردووەو 
هەورامییەكان هەر لە ڕەشتی سەریانەوە تاكوو 
گۆرەوی و كەوشەكانیان خۆیان بەرهەمی دێنن 

و هێناوە.
بەرگی  ڕۆستەم،  کوێخا  ئەیوب  )هەورامان، 
الپەڕەكانی  سێیەم،  چاپی  دوومەم،  و  یەكەم 

٣٤ تا ٤١(
پێویستە لێرەدا ئاماژەیەکی کۆرتیش بەوە بکەم 
کە لە هەندێك دەستەواژەی ناوچەی هەوراماندا 
ئاماژە بە وشەی »ژیرلەومەرێ« بۆ كەسێك ژیر 
و خاوەن بیر و هۆش دەكرێت كە ڕیشەی ئەو 
دەستەواژەیە لە ژیری ئەنجومەنی هەڵبژێرداوی 
هاتووە،  مەرێ«یەوە  »ژیالو  و  ژیلە  یان  ژیال 
ژیرلەومەرێ  ژیرلەومەرێ،  ئافەرین  لەوانە: 
خۆ  بكەرۆ،  چارش  ژیرلەومەرێ  مەگەر  گیان، 

ژیرلەومەرێ نیەنی و هتد...
مەرێ«  »بانە  ناوی  وێڕای  دیارە  هەروەك 
كە  شوێنەی  ئەو  واتە   تەختە،  ئاوایی  لە 

»ژیال«ی  ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی  ڕێوڕەسمی 
بە سەرپەرەشتی پیر یۆسۆ تێدا ئەنجام دراوە، 
ناوچەكانی هەورامان  لە  ناوی چەندین شوێنتر 
»مەر«ەوە  یان  »مەرێ«  بە  دەورووبەری  و 
چەمۆ  دزڵێ،  لە  مەرێ  مەڕۆ  لەوانە  هاتوون: 
دزاوەر،  لە  مەرێ  دەرەو  كەمااڵ،  لە  مەرێ 
لە  مەرێ  دەرەو  دەگاشێخان،  لە  مەرێ  هانەو 
پشتی سەرگەتەوە و دەگا واتە گوندی مەرێ، 
تووتمەر  سنە،  نزیك  لە  ئاوایەك  مەرەبزان 
سەیمەرە  هەورامان،  ناوچەكانی  لە  ئاوایەك 
شارێك لە ئیالم، دەرەیمەر شوێنێك لە ئاوایی 
و  دەشت  مەرەسامان  مەریوان،  ئەسكۆڵی 
دۆڵی  مەری  دەرەومەرێ،  ئاوایی  لە  مێرگێك 
دەشتێك  المەر  نۆتشە،  لە  شوێنێك  گزرەی 
لە  دەشتێك  و  دۆڵ  المەر  باقالوا،  ئاوایی  لە 
هەورامان،  لە  دەل  و  سەرووماڵ  ئاوایییەكان 
مەگەوەڕ ناوچەیەك الی ورمێ و شنۆ، مەروێ 
لە  ئاواییەك  زێومەر  شارباژێڕ،  لە  ئاواییەك 
پاوە،  الی  كانیاوێك  مەرێ  هانەو  قەرەداغ، 
و  هەورامان  دزاوەری  لە  كانیاوێك  دەرەومەرێ 
ناوانە  هەتد بوونیان هەیە كە سەرچاوەی ئەم 
مەرێوە  ژیالو  لە  ژمارەیەكێان  النیكەم  یان 
گیراوەو كاریگەریان لە مانەوەی بیرەوەی ژیالو 
مەرێ لە نێوان ئێمەدا و گێڕانەوەی چۆنیەتی و 
چیەتی ژیال و مەرێ لە الیەن پیرەوەكانەوە بۆ 
ئاماژەیە  بە  پێویست  هەروەها  بووە.  ئێمەمان 
بە  هەورامان  ناوچەكانی  لە  كە  ئەوەی  وێڕای 
ئەشكەوتی بووچك مەر دەوترێت لە سۆرانیشدا 
بەردی  وشەی  و  خۆماڵییە  ئاژەڵێكی  ناوی 
تێدا  »مەڕ«ی  وشەی  دووجار  »مەڕمەڕ«یش 
ناوی  هەیە  ئەگەری  كە  بووەتەوە،  دووپات 
هەندێك لەم ناوە ئاماژەپێ كراوانی سەرەوە لەم 

سێ وشەیەشەوە هاتبێت.
وشە  كۆتایی  بە  هەورامیدا  لە  »ێ«  پیتی 
مێیەكان زیاد دەكرێت و هەروەها بۆ ناوەكانیش 
كە بە شێوەی »كۆ«ن و ئاماژە بە چەندین دانە 
ئەساسە  ئەم  سەر  لە  دەچێت،  بەكار  دەكەن 
دەكرێت ئەگەری ئەوەش دابنین كە مەر ڕیشەی 
ئەوەی  بە هۆی  هەروەها  و  بێت  وشەی مەرێ 
و  »كۆ«ن  ژیال  هەڵبژێردراوی  ئەنجومەنی  كە 
لە چەندین كەس پێك هاتوون پیتی »ێ« بە 
مەرێ  بە  و  كرابێت  زیاد  مەر  وشەی  كۆتایی 
وترابێت. هەروەهاش بە هۆی ئەوەی كە هەندێك 
لە ڕێوڕەسمەكانی ژیالو مەرێ لە مەردا واتە لە 
ئەشكەوتی بووچكدا گیرابێتن دواتر ناوی مەڕێ 
بەو ئەشکەوتە بووچکانە  کە لە ناو دڵی تاشە 

بەرددان نرابێت...
تێبینی: لە پەرتوکێکدا کە سەرقاڵیم ئەم بابەتە 
پێ  ئاماژەی  بەرباڵوتر  و  وردتر  بە شێوەیەکی 

دەکەم و لە داهاتوودا باڵو دەبێتەوە.
تێبینی ٢: پێم باش بوو لە سەردەمی بە ناو 
هەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری و شواری شارو 
گوندەکان لە ئێران بە ئاماژەیەک بە ژیالو مەرێ، 
ئاستی  و  مێژوو  بەراوردێکی  هێژا  خوێنەری 
هەڵبژاردنی ئازاد لە هەورامان و کوردستان لە 

گەڵ هەموو جیهان بکات.

تایبەت

ئید.پیری -هەورامان
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گرڎینوو    مەجمەعوو  کریاو  تەسویب   «
سازمانوو نەتەوە یۆگێرتەکا

                                                                   
بڕیاروو ژمارە١35/47 ڕاکەوتوو١٨ 

دیسامبروو١٩٩٢زایینی« 
 

وەڵینە
نەتەوە  سازمانوو  گرڎینوو  مەجمەعوو 
دووبارەی،  گێرتەی  وەرچەم  بە  یۆگێرتەکا، 
سەروو،  نیان  دەسش  تەری   ڕایێو  پەی 
چارتروو  کریایەکاو  بەیان  ئامانجە  جە  یۆ 
بەردەی  و  کا،  گێرتە  یۆ  نەتەوە  سازمانوو 
وەڵێوەی و پشتیوانی پەی ئێحترام بە حقۆقوو 
ئینسانی وئازادیە بنە ڕەتیەکا گرڎوو ئەفرادوو 
جیاوازیە  گێرتەی،  وەرچەم  بێ  بەشەری، 
ئاڎیشا و چنی  ئایینی  نژادی، جنسی، زوانی، 
حقۆقوو  بە  باوەڕ  پەی  دووبارەیش،  تآکیدی 
ئەرزشتە  و  کەرامەت  و  ئینسانی  ڕەتی  بنە 
زاتیەکاو هەر ئینسانێو، بە حقۆقوو بەرابەری 
جە  بریتی،  ملەتەکا  حقۆقوو  و  پیای،  ژەنوو 
گۆرەی یا وێقلەی.  بە ئاواتۆ بە ردەی ڕاوەی 
و بەگا ئاردەو پڕانسیپەکاو چارتروو سازمانوو 
جەهانی  بانگەوازی  جە  و  یۆگێرتەکا  نەتەوە 
حقۆقوو بە شەری، جە عەهدنامەو وەرگیری 
بەردەی  بەین  جە  پەی  وچاالکی  سزادای 
حقۆقی  الملەلی  بەین  عەهدنامەو  نژادی، 
الملەلی  بەین  عەهدنامەو  سیاسی،  و  مەدەنی 
وفەرهەنگی،  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  حقۆقی 
بانگەوازی البەرڎەو گردوو ستەم و تەحەموڵوو 
ستەمی جە الیانوو ئێختالف وباوەڕوو ئایینیوە، 
پاسە  حەر  و  زاڕۆاڵ،  حقۆقوو  عەهدنامەو 
ڕاکارهایێوی بەین المللی جە سەتحووجەهانی 
و مەحاڵینە، و یا جە بەینوو هەر یۆ چا واڵتانە 
یۆگیرتەکانێ  نەتەوە  سازمانوو  ئەنداموو  کە 

تەسویب و ئیمزا کریان،
مادەو٢7وو  گیرتەو  وەرچەم  بە    ----
مەدەنی  حقۆقوو  المللی  بەین  عەهدنامەو 
ئەفرادوو  پشتیوانی حقۆقی،  پەی  کە  وسیاسی 

کەمینە قەومی، نژادیەکا مەرزیانەرە،
ئاردەی  بەگا  و  گێرتەی  وەرچەم  بە   ----
ئایین  قەومەکا،  ملەتەکا،  ئەفرادوو  حقۆقوو 
وزوانوو کەمینەکا ئی هەرمانێ بۆ بە دیارکۆ  
ئا  کە  واڵتا  ئا  کۆمەاڵیەتی  سیاسی  سباتی 

کەمینێ چاگەنە مژیوا.
---- بە بەروسەی ئی حەقیقەتیە کە بە گا ئاردەی 
کەمینە  ئەفرادوو  حقۆقوو  جە  پشتیوانی  و 
جە  یۆ  بە  بۆ  زوانی  و  ئایینی  نژادی،  ملی، 
کۆمەاڵیەتی،  وەڵکۆتەی  پەنەوازەکاو  مەرجە 
دانە  یەک  گرڎین جە چوارچۆ  شێوێوی  بە  و 
دیمۆکراسی سەروو دەسەاڵتوو قانوونی بۆ بە 
نیشتەجێیەکاو  هامکاری  گەشەکەردەو  دیارکۆ 

ئا واڵتا،
----- بە وەرچەم گێرتەی ئا ئەرکە گرنگە کە 

پارێزنای  پەی  یۆگێرتەکا  نەتەوە  سازمانوو 
کەمینەکا قبووڵشا کەردەن،

جە  هەرمانێ  ئا  وسەیوەی  هۆش  بە   -----
یۆگێرتەکا  نەتەوە  سازمانوو  مەجمووعەنە: 
بە تایبەت جە کومیسیۆنوو حقۆقوو بەشەری، 
بە  ستەم  ڕوودای  جە  وەرگیری  کومیسیۆنوو 
کە  بەڵگێ  ئا  و  ئاڎیشا  پشتیوانی  و  کەمینەکا، 
دمایی زیاڎێ بیێنێ بە کنوانسیۆنە بەینەالمللیەکا 
تەروو  کارسازیەکا  و  بەشەری،  حقۆق 
پەی  بەشەری،  حقۆق  جەهانی  بانگەوازی 
مللی،  حقۆقوو  بەردەی  وەڵەوە  و  پشتیوانی 

نژادی، ئایینی، زوانی مشیۆم بلۆ ڕاوە،
جە  هەرمانەکا  بە  بەسەی  پەشت  بە  و   -----
پشتیوانی کەمینەکا و  پەی  دەسەاڵتەکا  الیانوو 
وەڵەوە بەردەی حقۆقوو ئەفرادو کەمینە مللی، 
ڕاوە،  بلۆ  مشیۆم  وزوانی،  ئایینی  ونژادی، 
ئەفرادی،  پەنەوازەکاو  شناسای  فەرمی  بە 
و  ڕانمایەکا  بیەی  کارامە  بە  متمانە  بە 
وەڵەوەبەردەی حقۆق بەشەری بەینوالمللی، جە 
بارەو حقۆقوو ئەفرادوو کەمینە مللی ونژادی، 
ڕاساو  جە  بانگەوازە  ئی  زوانی،  و  ئایینی 
حقۆقوو ئەفرادوو کەمینە مللی یا نژادی ئایینی 
بەنگەوازیە بەر وزمێ و واڵوە  وزوانی، ئی 

کەرمێ،
 

مادەو١
وکێبیەی  مەوجوودیەت  ئەندامەکا،  ملەتە   .١
ئایینی،  فەرهەنگی،  قەومی،  مللی،  کەمینە 
هەلوو  و  کەمینانە  ئی  هەڎوو  جە  زوانیەکا  و 
گا  بە  ئاڎیشا  کێبیەی  جە  پشتیوانی  مەرجوو 

بارا،
پەنەواز  ڕانموونیە  گردوو  تابعەکا  ملەتە   .٢
ڕاساو  جە  زەرووریەکا  بڕیارە  و  قانوونی 

یاوای بە ئی یاوگەیە وەرچەم گێرا.
 

مادەو٢
ئایینی،  قەومی،  مللی،  کەمینە  ئەفرادوو   .١
زوانی)کە جە ئیسەوە کەمینە شناسە کریا( جە 
کە  هەن  حەقشا  وکۆمەاڵیەتیوە  تاکی  بواروو 
ئازادانە و بێ هیچ  شێوە تەبعیز یا مزاحمەتیێ 
فەرهەنگوو وێشا بە کار بارا، و ئایینوو وێشا 
و  مەراسم   و  بۆنە  کەرا،  بەیان  عەلەنەن 

زوانوو وێشا بە کار بارا،
چی  نەڎای  پەنە  حەق  یا  پەنەدای  حەق   .٢
پەی  مەنفیش  ئاکامێوی  هیچ  بانگەوازنە 

ئەفرادوو کەمینەی نیا.
 

مادەو3
١. مللەتە تابعەکا گردوو ئا هەرمانا کە پەنەواز 
بۆنە و زەرووری بۆنە، پەی متمانەو ئەفرادوو 
حقۆقی  وشتەروو  ئاردەو  بەگا  پەی  کەمینەی 
و  ئاڎیشا  ڕەتیەکاو  بنە  وئازادیە  ئینسانی، 
بەڕاوە بەری جە وەراوەروو قانوونیوە بێ هیچ 

ڕەواداشتیوی تەبعیزی هەرمانە کەرا،
پەی  پەنەوازە  هەرمانێ  تابعەکا  مللەتە   .٢
شیا  مەرجێوی  هەلوو  ئاردەو  وبەگا  خوڵقنای 
ڕاساو  جە  کەمینەکاوە  ئەفرادوو  بارەو  جە 

ڕەواجوو  و  ئاڎیشاوە  کەرەسەوخسڵەتەکاو 
وجلوو  سنەت،  ئایین،  زوان،  فەرهەنگ، 
پۆششوو ئاڎیشا هەرمانەش پەی کەرا، مەگەر 
تایبەتیە چنی  ئاردەو ئی مەوردە  بەگا  ئانە کە 
بەینەالمللیەکا  ستانداردە  یا  مللی  قەوانینوو 

دژایەتیش بۆنە.
3. مللەتە تابعەکا بە نسبەتوو ئیمکانات و کەلوو 
پەلیشا مشیۆم هەرمانێ پەنە وازە چی بوارەنە 
شیا  دەرفەتی  پسەو  کەمینەی،  ئەفرادوو  پەی 
دەسۆ  بە  یا  و  ئەڎایی،  زوان  فێربیەی  پەی 
وێشا  ئەڎایی  زوان  ڕیسا،  و  قەوانین  گێرتەی 

بە کار بارا.
و  ئێمکانات  نسبەتوو  بە  تابعەکا  مللەتە   .4
وەنەی  بوارەکاو  جە  پشتیوانی   کەلووپەلی 
بە زوان ئەڎایی، و تەشوێق پەی بەگا ئاردەو 
و  سنەتەکا،   ، زوان  ویەرینی،  زانشتی 
دلێ مەرزوو کەمینەکانە هەن  فەرهەنگێو کە 

بەگا بارا،
5. مللەتە تابعەکا مشیۆم پەی بەشداری کامڵوو 
ئەفرادوو کەمینەکا، پەی وەڵکۆتەی ئابووری، 

مللی جە واڵتشانە هەرمانە کەرا.
 

مادەو5
جە  مشیۆم  مللیەکێ  پالنە  و  سیاسەتەکێ   .١
مەشرووع  بەرژەوەندی  ئاردەو  گا  بە  ڕاساو 
)ڕێتەو  کریا،  پێتە  ڕێتەو  کەمینەی  ئەفرادوو 
بەکارم  وتەعبیەی  بەرنامەڕیزی  جیاتی  پێتە. 

ئاردەن(
پارێزگایەکانە  بەینوو  هامکاری  و  پالن   .٢
بەرژەوەندی  ئاردەو  گا  بە  پەی  مشیۆم 
بەرنامەشا  کەمینەکا  ئەفرادوو  مەشرووعوو 

پەی ڕێچمێ،
 

مادوە6
کە  پرسانە  چا  مشیۆم  ئیالەتەکا  یا  پارزگاکێ 
بە  هەن  کەمینەیوە  ئەفرادوو  بە  پەیوەندیشا 
بواروو   جە  تەری،  پرسەکا  گێرتەو  وەرچەم 
واڕوو گۆر کەردەو ئێتالعات وتە جروبە پەی 
متمانەی  ئاردەو  بەگا  وەراوەروو  تەشویقی 

وهامکاری جە بەینوو ئاڎیشانە کۆشش کەرا،
 

مادەو7
مللەتە تابعەکێ مشیۆم جە ڕاساو بە گا ئاردەو 
ئا حقۆقا کە چی بانگەوازەنە دڎانشا پۆرە نریان 

کۆشش کەرا.
 

مادەو٨
بۆ  نمەبۆ  بانگەوازەنە  چی  چێوێ  هیچ   .١
و  تەعەهود  ئاردەو  گا  بە  وەرپەنگوو  بە 
تابعەکا  مللەتە  بەینوو  المللیەکا  بەین  پەیمانە 
بە  تابعەکێ  مللەتە  تایبەت  بە  وکەمینەکانە، 
باوەڕی تەمام ئا ئێلزاماتێ کە جە عەهدنامەکانە 
کەردینێ  قبووڵشا  بەینەالمللیەکانە  تەوافوقە  و 

بەراشا ڕاوە.
چی  کە  حقۆقیو  کرداری  ئاردەی  گا  بە    .٢
بە  بۆ  نمەبۆ  کریان،  دیاری  بانگەوازەنە 
وەرپەنگوو بە هەدەر بەردەو ئا حقۆقا کە جە 
بانگەوازیە جەهانی حقۆق بەشەری و ئازادیە 

بنەڕەتیەکانە ئشارەشا پنە کریان،
4. ئا هەرمانێ کە جە الیانوو مللەتە تابعەکاوە 
بانگەوازەنە  چی  حقۆقا  ئی  ئاردەو  بەگا  پەی 
شی  شێوێو  بە  ئەوەڵینە  پلۆ  جە  نمەبۆ  کریا، 
بەرابەری  ئەسڵوو  خەالفوو  کە  کریۆوە 
حقۆق  جەهانی  بانگەوازی  جە  کە  ئەفرادی 

بەشەرینە ئاماژەش پنە کریان قەرار گێرۆ.
ئساس  نمەبۆ  بانگەوازەنە  3. هیچ چێوێ چی 
و بنۆ هیچ هەرمانێوەش، دژایەتی کەرۆ چنی 
بە  یۆگێرتەکا،  نەتەوە  سازمانوو  ئسوولوو 
بەرابەری  جە  مللەتەکا  حەقوو  نمەبۆ  تایبەت 
و  سیاسی  سەربەخۆیی  و  دەسەاڵتداری 

)ئەرزی( ڎامڎار کەرۆ،
 

مادەو٩
وزیایەکاو  ڕێک  و  تایبەتیەکێ  ئاژانسە 
بەگا  نەتەوە یۆگێرتەکا مشیۆم پەی  سازمانوو 
ئاردەو کامڵوو حقۆق  و ئا ئسوولێ کە چی 
بواروو  جە  کریێنێ،  دیاریێ  بانگەوازنە 

سەاڵحیەتوو وێشانە بەشداری کەرانێ.
پەی  ئاخرۆ  جە  وەنەیتا  پەی  وەس  دەس 
بنجکە  دوە  ئی  پشۆ  بەر  مانیاییت  ئانەی 

وەشەیچە وەنۆ پێشکەشتا با
ڕێخەوە،  ئارد  کۆش)کوە(  کە  کەسە  ئا   «
وەڵتەر ڕێزوو خڕ چنێوە«  کە  بێ  کەسێو 

»زەربوڵمەسەڵێوی چینی »
کەردەی  دفاع  کەرەسەو  »گۆرەتەرین 
و  خرەد  دوشمەنەکاتاوە  وەراوەروو  جە 

ئەندیشەن«
»حکیم ارد بزرگ«

بانگەوازوو حقۆقوو ئەفرادی کەمینە ملی، نژادی، 
ئایینی، زوانیەکا

 ژیار ساڵمەتیان
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رۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە قۆناغێکی ئاڵۆزدا 
لەوە  ئیسالمی  کۆماری  نە  تێدەپەڕێت، 
دەرەوەی  بۆ  دەستدرێژیی  توانای  زیاتر 
بیروڕای  نە  ماوە،  خۆی  سنوورەکانی 
قبووڵ  تەراتێنە  ئەو  چیدی  گشتی 
تووشی  لەناوخۆدا  رژیمێکە  دەکات. 
بوەتەوەو  ئابووری  قەیرانی  گەورەترین 
پێداویستیەکانی  دابینکردنی  توانای 
هێشتا  بەاڵم  نەماوە  خەڵکی  رۆژانەی 
دەوروبەری  بۆ  دەستدرێژی  خولیای 
دەتوانێ  ئەمە  ئایا  لەسەردایە.  خۆی 
ئەم  تەمەنی  قۆناغەکانی  دوایین  وەک 
رژیمە هەڵبسەنگێندرێت یان بە پێچەوانە 
پێگەی  کە  دەڕوات  ئیسالمی  کۆماری 
خۆی بە بەکارهێنانی هێزی چەک قاییمتر 
بکات؟ بەاڵم هەر بارودۆخێک بێتە ئاراوە 
کوردستان بە دڵنیاییەوە بە ئامادەییەکی 
زۆرترو بە پشت بەستن بە ئەزموونەکانی 
لە  پێشەنگ  رۆڵێکی  دەتوانێ  پێشووی 
و  مۆدێرن  ئەزموونێکی  خستنی  سەرپێ 

پێشکەوتوو بگێڕێت.
کۆمەڵگایەکی  هەموو  وەک  کوردستانیش 
خەباتی  رەوتی  لە  جیهانە  ئەم  دیکەی 
ئەندێشەو  کۆمەڵێک  خۆیدا  سیاسی 
تێڕوانین لە نێو خۆیدا بەرهەم دێنێ کە 
ئەو بیرۆکانە بە پێی رادەی کاریگەربوون 
و بەرەپێشچوون، رێبازی خەباتی سیاسی 
بە ئاراستەی خۆیاندا دەبەن. لەو کاتەوە 
شۆڕشی گەورەی فەڕانسە لە ساڵی ١٧٨٩ 
ئەنجامی  لە  پاشایەتی  دەسەاڵتی  کە 
جێگەی  ناچاربوو  جەماوەری  خەباتی 
کۆمارێکی  سیستەمی  بە  بدات  خۆی 
لە  الیەنگریی  کە  الئیک  و  دێمۆکراتیک 
گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ دەکات، سەرکەوتنی 
ئێستا  تا  و  بەردەوامی  بە  بەدەستهێنا 
بەردەوامە  بیروبۆچوون  لە  جیاوازیە  ئەم 
ئەم  زۆربەی  بۆ  پۆی  و  پەل  هاوکات  و 
لەم  کوردستانیش  کێشاوە.  جیهانە 
لەمبارەوە  نیەو  بەری  بێ  گۆڕانکاریانە 
بەرچاوەو  دیارو  ئەزموونێکی  خاوەن 
ملمالنێی سیاسی بە بەردەوامی بەشێکی 
سیاسی  خەباتی  رەوتی  لە  جیانەکراوە 
رێکخراوە  و  رەوت  بووە.  کۆمەڵگا  لەم 
ماوەی  لە  کوردستان  سیاسیەکانی 
تێکۆشانی خۆیاندا هەم لە ژێر تەئسیری 
جیهانیەکاندا  و  ناوخۆیی  گۆڕانکاریە 
لەسەر  کاریگەریشیان  هاوکات  و  بوون 
نە  بێگومان  داناوە.  خۆیان  کۆمەڵگای 
پێوەری  درێژخایەن  ئەزموونی  و  تەمەن 
رەوتێکی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  راستی 
کورتماوە  و  ئەزموونی کەم  نە  سیاسیە، 
خۆی  بەرەوالی  نوێتر  نەسڵێکی  کە 

راستیەکانە.  هەموو  هەڵگری  رادەکێشێ 
سەرەڕای کەندوکۆسپەکانی بەردەم خەبات 
لە  دیکتاتۆرەکان  سیستەمە  زاڵبوونی  و 
هێشتا  بەاڵم  جیهانە،  ئەم  شوێنگەلێکی 
و بە بەردەوامی خەبات بۆ بەدەستهێنانی 
هەیە.  درێژەی  ئازادیەکان  و  ماف 
کوردستان بە درێژایی تەمەنی زیاتر لە نیو 
یەکێک  شانازیەوە  و  خۆشی  بە  سەدەی 
لەو شوێنانە بووە کە بزووتنەوە یەک لە 
دوای یەکەکانی سەرەڕای کەم ئەزموونی 

رێچکەیەکی  سیاسیدا،  خەباتی  لە 
کە  بووە  پێشکەوتووانەی  ئازادیخوازانەو 
ئەم بزووتنەوە لە پرۆسەی خۆیدا هاوکات 
گۆڕانکاریی گەورەشی بە خۆیەوە بینیوە. 
کە  دەدەن  نیشانی  مێژووییەکان  بەڵگە 
هەندێک  کوردستان  لە  چەپ  بیرۆکەی 
قۆناغی تێپەڕاندووەو چەند ئەزموونێکیشی 
وێنە  بۆ  جێهێشتووە.  بە  خۆی  لەدوای 
دەوڵەتی  کە  هەتاویی  لە ساڵی ١٣٣٢ی 
موسەدیق یاسای بە ناوی ) سەد بیست 
پێیە خاوەن  بەو  کە  پارلمان  بردە  ( ی 
زەوی دەبوو لە سەدا ١٠ی داهاتی بداتە 
ئاوەدانی  بۆ  ١٠ی  سەدا  و  جووتیاران 
لە  موکریان  جووتیارانی   ، تەرخانکرد 
وە  راپەڕینیان کرد  بەرەی دەربەگ  دژی 
چینێکی  پراکتیکی  دەرکەوتنێکی  ئەوە 
لە دژی چەوسانەوە  بوو کە  کۆمەاڵیەتی 
مێژوویی  نموونەیەکی  بەاڵم  راپەڕیبوو، 
کە  دێمۆکراتە  حیزبی  هەڵوێستگرتن،  لە 
بە  بەڵکوو  لێناکات  پشتیوانیان  نەک 
دەکەن  جووتیاران  سەردانی  پێچەوانە 
بدەنە  دەست  نابێ  کە  دەڵێن  پێیان  و 
چارەسەر  هێوری  بە  کێشەکان  و  چەک 
بکەن. » بڕوانە کتێبی کاریگەریی بیری 
رۆژهەاڵتی  سیاسی  بزاڤی  لەسەر  چەپ 

کوردستان« سمایل بازیار. 
کە  ئەوەبوو  کورتەیە  لەو  مەبەست 
وەستانەوە دژی نابەرابەری و چەوسانەوە 
خواستێکی  لە  بووە  بەشێک  بەردەوام 

لە  بەاڵم  کوردستان،  کۆمەڵگای  گرینگی 
گەشەی  هاتووە  تا  جۆراجۆر  قۆناغگەلی 
زۆرتر  قووڵیەکی  بە  کردووەو  زیاتری 
لە  کۆمەڵە  بابەتە.  ئەم  نێو  رۆچوەتە 
لە  سیاسی  رێکخراوی  یەکەم  راستیدا 
کوردستانە کە بە پێی بەرنامەو پرۆگرام 
وەک رەوتێکی چەپ و سۆسیالیستی دێتە 
فۆرمی  کردەوە  بە  و  تێکۆشان  مەیدانی 
خەباتی سیاسیی بە مانای واقیعی دەگۆڕێت 
بە  پێشکەوتوو  و  مۆدێرن  فۆرمێکی  بۆ 

واتای ئەوەی خوێندنەوەیەکی سەردەمیانە 
عەداڵەتی  ئازادیەکان،  و  ماف  پرسی  بۆ 
مەسەلەی  ژنان،  پرسی  کۆمەاڵیەتی، 
تاک  پێکردنی  بەشداری  و  دێمۆکراسی 
و  خۆیان  چارەنووسی  دیاریکردنی  لە 
بۆ  ئاراوە.  دێنیتە  مەزهەب  بۆ  روانین 
یەکەمجارە لە کوردستان بە مانای واقیعی 
رێکخراوێکی سیاسی دێتە مەیدانی خەبات 
کە بێ دوودڵی و گومان دەبێتە پاڵپشتی 
کۆمەڵگای  زۆرینەی  کە  زەحمەتکێشان 
کوردستان پێک دێنن و پێگەو بایەخیان 
بۆ دەگەڕێنێتەوە. توێژێ کە بە درێژایی 
مێژوو لەژێر باری زۆرداران و چەوسێنەراندا 
و  بوونە خاوەنی حیزب  ئەمجارەیان  بوو 
هێزی خۆیان کە نە تەنیا لە ئاستی تیۆری 
و وتە بەڵکوو بە پراکتیکی رۆژانە وە بە 
پشت بەستن بە هێزی جەماوەر توانیان 
لە بەرانبەر دەسەاڵتی هارو چەوسێنەران 
راپەڕن و مێژوویەکی نوێ سەرپێ بخەن. 
هەڵسووڕاوی  تەنیا  ئەڵبەتە  کۆمەڵە 
دەستی  خۆقەتیسکراوی  و  مەیدان  یەک 
هەر  لە  بەڵکوو  نەبوو،  دەستەواژە  یەک 
لەسەر  ستەم  کە  کوردستان  شوێنێکی 
و  گەرم  بە  ببوایەت  خەڵک  کۆمەاڵنی 
گوڕی بۆ پشتیوانیی داخوازیەکانی خەڵک 
بەشداری تێدا کردووە و بەرپرسانە لەگەڵ 
رووداوەکان جوواڵوەتەوە. ئەگەر هەندێک 
لەو بابەتە مێژووییانە تێپەڕین و چاوێک 
بە بارودۆخی ئێستا بخشێنین دەبینین کە 

هاوکات  جیهانیی،  سەرمایەداریی  رەوتی 
زۆری  ئامرازی  کەرەسەو  ئەوەی  لەگەڵ 
هاوکات  بەرهەمهێناوە،  مرۆڤایەتی  بۆ 
کەلێنە کۆمەاڵیەتی و چینایەتیەکانیش بە 
کوردستانیش  و  بوون  زیاتر  قات  چەند 
پێوەندیەکانی  نیەو  بێبەش  پرۆسە  لەم 
ئاسانی  بە  کەڵەکەکردن  سەرمایەو  کارو 
دەخوازێ  ئەمەش  هەر  بۆیە  دەبینرێت. 
هەر  بۆ  خوێندنەوەمان  روانگەو  کە 
بەرهەمی  سیاسەتێک  و  تیۆری  جۆرە 
واقیعبینانە  بەرپرسانەو  لێکدانەوەیەکی 
گۆڕانکاریی  رابردوو  سااڵنی  لە  بێت. 
گەلێک گەورە بەسەر بیری چەپدا هاتووە، 

هێشتا بیرۆکەی سۆسیالیزم بە تەواوی لە 
ژێر قورسایی ئەو شکستەی پاش شۆڕشی 
بەرەو  ئاکامەکەی  کە   ١٩١٧ ئۆکتۆبری 
هەڵدێر رۆیشت و بە ناوی سۆسیالیزمەوە 
دەر،  نەهاتوەتە  لێدرا  چەخماخەکەی 
ئێستا  تا  سەرمایەداریش  بەرەی  وە 
توانیویەتی بە کەڵک وەرگرتن لە ماشینی 
بە  ئەوە  خۆی  پڕوپاگەندەی  گەورەی 
هێمای راستەقینەی مۆدیلی سۆسیالیستی 
بەسەر ڕای گشتی داسەپێنێت. بۆیە لەم 
پرۆسە مێژووییەدا هەندێک لەو رەوتانەی 
خۆیان بە درێژەدەری رێبازی سۆسیالیزم 
زانیوە روانینیان بۆ دۆخی ئێستای بەرەی 
رێبازی  لە  یان  ئەوانی  سەرمایەداریی 
عەداڵەتخوازیی   بیری  و  سۆسیالیستیی 
بەرەیەکی  و  دوورخستۆتەوە  تەواوی  بە 
دیکەشی تووشی دۆگماتیسمی ئیدۆلۆژیک 
دژی  خەباتیان  شێوەی  نە  کە  کردووە 
باشی  بە  نە  و  درووستە  سەرمایەداریی 
بەاڵم  بکەنەوە.  بیر  دژیان  لە  دەتوانن 
ئەم  سەرەکی  مەبەستی  ئەوەی  رەنگە 
پرسە  ئەم  کە  ئەوەیە  بێ  نووسینە 
گرینگە سیاسیە لە کوردستان دەبێ چۆن 
هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت کە لە ئیدامەی 
هەندێک  هەوڵدەدرێ  دووهەم  بەشی 
بابەتیانەتر روانگەی چەپ وبەستێنەکان و 
بەربەستەکانی بەردەم ئەم روانگە بدرێتە 

بەرباس و لێکۆڵینەوە… 

کوردستان لە نێوان روانگەی شۆڕش و رێفۆرمخوازیدا

پەرویز ڕەحیم زادە
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هەر حکومەتێک کە لە الیەن یەک کەس یان 
گرووپی دیاری کراوەوە بە بێ رەزامەندی 
دەوترێت  پێی  ببرێت  بەرێوە  خەڵک 
حکومەتی دیکتاتۆری ، لە بەشێک لەم 
واڵتانەدا تاکە کەسێک دەسەاڵت بەرێوە 
دەبا ، پشت بە گەل نابەستیت ، هیچ 
بایەخێک بۆ را و بۆچونی گشتی خەڵک 
دانانێ، دەسەاڵتی تەواوی هەیە بە سەر 
دەوڵەتدا  بەشەکانی  و  دەزگا  سەرجەم 
و  فراوان  دەسەاڵتێکی  ئەوانەش  لەگەڵ 
رەهای هەیە زۆربەی جاریش بڕیارەکانی 
لە سەرەوەی یاسان.  تەنیا حزبێک کە 
رێگاپێدراو دەبێ لە واڵتدا حزبی خودی 
دروستبوونی  بە  رێگا  و  دیکتاتۆرە 
سەرجەم  و  نادات  رەها  و  ئازاد  حزبی 
ژنان ،  رێکخراوەکان وەکوو   ، سەندیکا 
ژێر  لە  هتد   ... و  خوێندکاران   ، الوان 
دەسەاڵت و هێژمونی خۆی و پارەتەکەی 
دایە. گرینگترین بەشەکان لە واڵتدا کە 
سەرجەم   ، سەربازی  هێزی  لە  بریتین 
رۆژنامەوانی،  و  راگەیاندن  دەزگاکانی 
کەناڵی ئاسمانی و مێدیاکان لە خزمەت 
خۆی و لە ژێر دەسەاڵتی پارتەکی دایە 
پێناو  لە  دیکتاتۆرەکان  حکومەتە   ،
کردنەوەی  بیر  شێوازی  و  باوەر  و  بیر 
بۆ  بەهەشتێک  دەستەبەری  بۆ  خۆیاندا 
دۆزەخ  بە  دەکەن  خەڵک  ژیانی  خۆیان 
دیکتاتۆرەکان  کە  ئامرازانەی  ئەو  
کەلکی زۆریان لێ وەردەگرن بۆ بێدەنگ 
کردن و کپ کردنی دەنگی نەیارەکان و 
رەخنەگرەکانی ناوخۆی واڵت ئەشکەنجە 
، تیرۆر ، سێدارە ، زیندان ، شەالخ و 
شەڕی دەرونیە. حکومەتە دیکتاتۆرەکان 
بە  کارەوە  سەر  هاتنە  سەرەتای  لە 
خەیاڵی  و  گەورە  دروشمی  کۆمەڵێک 
بە دەس  متمانەی خەڵک  ئەدەن  هەوڵ 
بێنن و تا چەن ساڵێک خەڵک سەرقاڵ 
بکەن بەاڵم ئەمە کاتیە و لەگەڵ تێپەر 
بۆ  راستیەکانیان  خەڵک  کات  بوونی 
دەس  حکومەت  بۆیە  دەبێت.  ئاشکرا 
سێدارەدان  لە  و  کردن  زیندانی  دەداتە 
و کپ کردنی دەنگی نارەزایی لە مێژودا 
یەک  هاوشێوەی  دیکتاتۆرەکان  واڵتە 
ئادۆڵف  نمونە  بۆ  کردووە  حوکمڕانیان 
لەو  دوو  عۆسمانی  حکومەتی  و  هیتلێر 
حکومەتانەن کە بە شێوەی دیکتاتۆری 
حۆکمرانیان کردووە و جگە لە حزب و 
رێبازی دیاری کراوی خۆیان هیچ دەنگ 
و سیاسەتێکی جاوازیان قەبوڵ نەکردووە 

و بە سێدارە ، تیرباران ، ئەشکەنجە و 
کردووە.  کپ  نارەزاییان  دەنگی  زیندان 
کۆماری ئیسالمیش یەکێک لەو حکومەتە 
هیچ  کە  دیکتاتۆریانەیە  و  شەرعی  نا 
دەربڕینی  بە  رێگا  نەبووە  ئامادە  کات 
را و بۆچوونی جاواز لەو شتەی دیاری 
هاتنە  سەرەتای  لە  هەر  بدات.  کردووە 
و  خواز  ئازادی  هەزاران  کارەوە  سەر 
شۆڕشگێڕی لە ژێر ناوی کافر و ئاژاوە 
دروست  بە  رێگای  دا  سێدارە  لە  گێر 
نەدا  ئازاد  ئۆپۆزۆسیۆنی  و  حزب  بونی 
سەر  هاتنە  پێش  کە  حزبانەش  ئەو   ،
کاریەوە چاالک بون و مێژوویەکیان بوو 
بە زەبری هێزی نیزامی لە واڵت دەر کرد 
و بەوەش رازی نەبوو و بە دەیان پیالنی 
سەرکردەکانیانی  مرۆڤایەتی  لە  دوور 
تیرۆر کرد و هێرشی کردە سەر بنکە و 

بارەگاکانیان .
شێوازی  کات  بونی  تێپەڕ  لەگەڵ 
روبەروبونەوەی واڵتە دیکتاتۆرەن لەگەڵ 
دا  سەر  بە  ئاڵوگۆڕی  نارەزایی  دەنگی 
بابەتەی  بەو  پەیوەند  کە  ئەوەی  هات. 
ئێمەیە کۆماری ئیسالمی و شێوازەکانی 
دەنگی  کردنی  کپ  و  کردن  سەرکوت 
نارەزاییە. لەم سااڵنەدا و بە تایبەتیش 
ئیسالمی  کۆماری  رابڕدوو  دەیەیی  دوو 
نوێ  رێگا و شێوازێکی  لە  داوە  هەوڵی 
کەڵک وەر بگرێت بۆ تۆقاندن و ترساندنی 
ناو  لە  کەندنیان  و  ئازادیخواز  خەڵکی 
زۆرە  دانپێدانانی  ئەویش  کۆمەڵگادا 
ڕەنگی  و  دەنگ  کەناڵەکانی  لە  ملێیە 
کۆماری  سیمای  و  سەدا  حکوومەتدا، 
بەرپرسەکانیەوە  الیەن  لە  کە  ئیسالمی 
ناوی نراوە رەسانەی ملی، یەکێکە 
کە  سەرەکیانە  ئۆرگانە  لەو 
راستەوخۆ لە ژێر چاوەدێری عەلی 
بەرپرسەکەی  خۆی  و  خامنەییە 
دیاری دەکا و سیاسەتی کاری بۆ 
دادەڕێژێ. سەدا و سیمای کۆماری 
جگە  دامەزراوە  لەوەتەی  ئیسالمی 
لە چەواشەکاری، هەواڵی ناراست ، 
سەرکوت و ...هتد هیچ خزمەتێکی 
بۆ  باشی  دەورێکی  و  نەکردووە 
خەڵک نەبووە کە بە رەسانەی ملی 
ئەژمار بکرێت. بە پێچەوانە ئەگەر 
سەرنج بدەینە دەوری خراپی، بۆمان 
دەر دەکەوێ نەک ملی نیە بەڵکوو 
ئێران  گەالنی  هەموو  دژی  زۆریش 
ئەو  دانیشتوویی  تاکێکی  هەر  و 
واڵتەیە ، مەرجە سەرەکیەکانی کار 
لە بەشەکانی سەدا و سیما  کردن 
پێشینەی النیکەم ٤ ساڵ کارکردنی 
تەواو  باوەڕی  و  بەسیج  لە  چاالک 

پێی  بە  فەقییە،  وەالیەتی  بە 
ئەمنیی  بااڵی  بەرپرسێکی  وتەی 
چل  کارمەندانی  ژمارەی  ئەمریکا 
سەد  لە  و  کەسە  هەزار  هەشت  و 
و بیست کەناڵی تی ڤی لە ناوخۆ 
و  هاتووە  پێک  واڵت  دەرەوەی  و 
هەزار  چوار  لە  زۆرتر  بودجەکەی 

میلیارد تمەنە .
کارمەندانی  جینایەتەکانی  و  تاوان 
سەدا و سیما زۆر لەوە زیاترن کە 
رۆژنامەدا  بابەتێکی  لە  بتوانرێت 
دە  ماوەی  لە  تەنیا  بکرێ  باس 
ساڵدالە واتە ساڵی ١٣٨٨ تا ١٣٩٨ 
دانپێدانانی  تاوانی  النیکەم٨٦٠  
زۆرەملێ لە لە سەدا وسیما ئەنجام 
دراوە و ٣٥٥ یان  لە کەناڵەکانی 
کردەوە  ئەم  کراوەتەوە.  باڵو 
مرۆڤایەتیانەی  لە  دوور  و  قیزەون 
سەدا وسیما چەندین جار لە الیەن 
رێکخراوەکانی  بەرچاوی  بەشێکی 
مەحکووم  جیهان  مرۆڤی  مافی 
کراوە و بە پێشلکردنی مافی مرۆڤ 
ئەژمار کراوە. تەنانەت  راپۆڕتێکی 
٥٧ الپەڕیی لە الیەن دوو رێکخراوەی 
گەورەی مافەکانی مرۆڤ لە پاریس 
حکومەتی  ناوی  ژێر  لە  لەندەن  و 
کۆماری  سیمای  و  سەدا  ئۆڕۆڵی 
ئیسالمی وەکوو چەکێکی سەرکوتی 
ئەم  کراوەتەوە.  باڵو  کۆمەڵ  بە 
و  هەزار  لە  زیاتر  ئاکامی  راپۆڕتە 
و  چوون  بەدوادا  کاتژمێر  پێنسەد 
پەنجا  و  سەد  لە  زیاتر  شرۆڤەی 
لەگەڵ  وتووێژ  سیانزە  و  بەرنامە 
قوربانیەکانی دانپێدانانی زۆرەملێی 
سەدا و سیمایە. ئەو راپۆڕتە تەنیا 
تاوانەکانی  بچووکی  گۆشەیکی 
بەر  خستووەتە  سیمای  و  سەدا 
چاوی خەڵک، لە راستیدا تاوان و 
دەزگا  ئەو  نامرۆڤانەکانی  کردەوە 

وەکوو  خامنەیی  و  حکوومەتییە 
بەڕێوەبەریی ئەسڵیی ئەو دەزگایە 
زۆر لەوە زیاترە کە لە راپۆرتێکدا 
لێ  باسی  تەواوەتی  بە  بتوانرێت 

بکرێ .
داخوازی خامنەیی وەکوو بەرپرسی 
ئۆرگانە سەرکوتگەرە  ئەو  یەکەمی 
لە کارمەندانی ، پەرەپێدان و رێکالم 
تیرۆریستی  و  توندئاژۆ  بیری  بۆ 
و کپ  ، سەرکوت  ئیسالمی شێعە 
باڵو   ، نارەزایی  دەنگی  کردنی 
کردنەوەی دانپێدانانی زۆرە ملێ و 
ئازادیخوازان  تۆقاندنی  و  ترساندن 
شاردنەوەی  و  رەخنەگرەکان  و 
دۆخی  و  کۆمەڵگا  ناو  راستیەکانی 
خەڵکە.  گوزەرانی  و  ژیان  خراپی 
نافەرمیەکان  راپرسیە  پێی  بە 
رێژەی  کۆمەاڵیەتیەکان  تۆڕە  لە 
و  سەدا  کەناڵەکانی  بینەرانی 
لە  کەمتر  ئێران  ناوخۆی  لە  سیما 
بیست لە سەدە ئەو ئامارەش دەر 
کۆماری  کە  راستیەیە  ئەو  خەری 
سیاسەتە  بەو  چیتر  ئیسالمی 
دەنگی  ناتوانێت  مرۆییانەوە  دژە 
ترساندن  بە  و  بکا  کپ  نارەزایی 
خۆپێشاندان  بە  بەر  تۆقاندن  و 
دەربڕین  نارەزایی  و  مانگرتن    ،
بگرێ. سەرجەم دیکتاتۆرەکان هەر 
پاراستنی  بۆ  پیالنیک  بە  و  جارە 
نارازی  خەڵکی  بەرژەوەندیەکانیان 
و  دەچەوسێننەوە  ئازادیخواز  و 
سەرکوتیان دەکەن بەاڵم لە کۆتاییدا 
کۆماری  سەردەکەون.  خەڵک 
خەڵک  سەرکوتی  بۆ  ئیسالمیش 
هیچ رێگایکی دژە مرۆیی نەماوە کە 
نەیگرتبێتە بەر، بەاڵم سات بە سات 
لە ڕووخان نزیک دەبێتەوە و چیتر 
پیالن و رێکارەکانی ناتوانن بەر بە 

ڕووخان و لە ناوچوونی بگرن.   

سەدا و سیمایی ملی یان ئەشکەنجەگا

مانی مەلەک



ژماره  )113( ساڵی هەشتەم، 2021/11/10 10dwaroj.net

زوڵم  هەاڵواردن،  لە  بریتییە  سێکسیزم 
لەبەر  ئینسانەکان  لە  سوءئیستفادە  و 
ئەو  لەسەر  جنسییەتیان. سێکسیزم دەتوانێ 
و  سەرتر  جنسییەتێک  کە  دامەزرابێ  بڕوایە 
دەزانێ.  دیکە  جنسییەتی  لە  بەبایەختر 
ڕاسیزم  وشەی  بنجی  سەر  لە  سێکسیزم 
درووست کراوە کە بە مانای بە بااڵ و بااڵدەست 
دیکەدا  ڕەگەزەکانی  بەسەر  ڕەگەزێک  دانانی 
وەکوو  دەکرێ  ڕاستیدا  لە  سێکسیزم  دێ. 

ڕاسیزمی جنسییەتی پێناسە بکرێ. 
کۆمەڵگا  ئێستەی  تا  کلیشەکانی  و  نۆرم 
پێشکەوتووەکانیچەوە(  هەرە  کۆمەڵگا  )بە 
ژنان  کە  دامەزراوە  بیرۆکەیە  ئەوە  سەر  لە 
دەبێ جۆرێک بن و جۆرێک بنوێنن و جۆرێک 
بجووڵێنەوە و پیاوانیچ بە جۆرێکی دیکە. ئەم 
و  هەاڵواردن  ببێتە هۆی  ئەتوانێ  پێشفەرزانە 
ستەم و خورانی مافی تاکەکانی کۆمەڵگا لە 
بەر ئەوەی سەر بە جنسییەتێکی دیاریکراون. 
کۆمەاڵیەتییە،  )نەزمە(  سەقا  ئەم  پێی  بە 
بایەخێکی  و  شوێن  پیاوان  کات  زۆربەی 
دیاردەیە  ئەو  دیارە  هەیە.  زیاتریان  و  بااڵتر 
پەیوەندیی ڕاستەوخۆی لەگەڵ باری ئابووری و 
شێوەی دەسەاڵت و پەروەردە و زۆر فاکتۆری 
دیکەی ئابووری و سیاسی و کۆمەاڵیەتییەوە 
هەیە و بە پێی ئەو فاکتۆرانە ڕادەکەی بەرز 

و نزم دەبێ. 
سێکسیزم لە ڕاستیدا لە ڕێگەی ئایدیۆلۆژییەکان 
مادییەکانەوە،  و  کۆمەاڵیەتی  شێوازە  و 
دەسەاڵتی باوکساالر و هێژمۆنیی باوکساالرانە 
دامەزراوەکانیدا  و  کۆمەڵگا  تاکەکان،  بەسەر 
هێژمۆنییە  و  دەسەاڵت  ئەو  دەپارێزێ.  
ئەو  و  ژنان  سەر  لە  ستەم  سەرچاوەی 
کلیشەکانی  و  قاڵب  لە  خۆیان  کە  پیاوانەیە 

دەتوانن  پیاوانە  ئەو  نابیننەوە.  باوکساالریدا 
همۆسێکسوێل، ترانس یان خاوەن جنسییەت 
نۆرمەکانی  لە  جیاواز  جنسیی  حەزێکی  یان 

کۆمەڵگای باوکساالر بن. 
بەپێی  ژنان،  سەر  دەگەڕێتەوە  ئەوەندەی 
و  جیاواز  پیاوان  و  ژنان  چەوتە  ڕوانینە  ئەم 
پێچەوانەی یەکدین و دەور و ڕۆڵی جیاواز و 
تەواکەری یەکدییان لە کۆمەڵگا و ژیاندا هەیە. 
ژنان الوازن و لە بواری لێکدانەوەی مەنتقییەوە 
وەکوو پیاوانیان بۆ ناکرێ و بۆیە دنیایان پڕە 
لە هەست و ناسکیە و بۆ کاری وەکوو ئاگادری 
و بەخێوکردن دەشێن و کاری وەکوو ڕابەریی 
سیاسی و بەڕێوبەریی کۆمپانییە گەورەکان و 
نایەتەوە.  سروشتیان  لەگەڵ  ئاکادمێک  کاری 
بۆ  هەوڵ  ڕوانینە  ئەو  کە  دیارە  ئاشکرا  بە 
دەسەاڵتی  یەکسانی  دابەشکرانی  بە  بەرگرتن 
نێوان  لە  کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و  سیاسی 
ژنان و پیاوان دەدا و پارێزەری نەزم و قاڵبی 

کۆنە.  
ئەو  شیکردنەوەی  بۆ  سێکسیزم  چەمکی 
ڕاستییە بەکاردێ کە هەاڵواردن و بەکەمزانینی 
ئینسان لە سەر بنەمای جنس یان جنسییەت 
سەرچاوەکەی نەک باری بیۆلۆژیکی مەسئەلەکە   
بەڵکوو ڕێگرە کۆمەاڵیەتییەکانی سەر ڕێگەی 
قاڵبەکانی  لە  کە  ئینسانانەیە  ئەو  گەشەی 

باوکساالریدا جێیان نابێتەوە. 
با لەو پەیوەندییەدا بیر لە چەن شتی سادە و 

سەرەتایی بکەینەوە:
گێڕانەوە  ڕێگەی  لە  کوڕان  بۆچی   •
بیرەوەریی پەیوەندییە جنسییەکانیانەوە )کە 
زۆربەی جار بە درۆ و بۆ ”خۆ بە پیاو زانین” 
درووست کراون( دەتوانن خۆیان بااڵ و بەهێز 
و خوازراو بنوێنن بەاڵم ئەگەر کچان ئەو کارە 
بکەن کاریگەریی پێچەوانەی لە سەریان هەیە؟
ئەوەی  بێ  بە  ئینسانەکان  بۆ   •

بۆیان بێ هەڵیبژێرن و زۆرجار بە پێچەوانەی 
ژنانە  قاڵبی  بچنە  پێویستە  خۆیان  خواستی 
یان  بن  ژنانە  یان  واتە  بوونەوە؟  پیاوانە  و 
ڕێگە  کۆمەڵگا  جار  زۆربەی  بۆچی  پیاوانە. 
بە ئینسانەکان نادا کەسایەتییان بە دوور لە 
کاریگەریی جنسییەتیان لەسەر ژیانیان، فۆرم 
بگرێ و ئەو نورمە ژنانە و پیاوانەیە ڕێگە لە 

گەشە و پێشکەوتنیان نەگرێ؟
باسی  بوێرانە  ژنانەی  ئەو  چی  بۆ   •
خواست و بۆچوون و پێخۆشبوونەکانی خۆیان 
و  بێحەیابوون  وەکوو  قسەکانیان  ئەکەن، 
بێشەرمبوون دەبینرێ و هەمان کار بۆ پیاوان 
وەکوو بڕوابەخۆبوون و بوێری حیساب دەکرێ؟
ئێستە  کە  مەجازیشدا  دونیا  لە   •
بەشێکی بەرچاوی ژیانی خەڵکی داگیرکردووە 
لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە  نایەکسانی  ئەو 
ئاکار و وێنە و هەڵسووکەوتی ژنان و پیاوان 

بە زەقی دەبینرێ. 
جۆر  ئەم  ئاکامی  تێفکرینە  جێی  ئەوی 
بڕوابەخۆ  لەسەر  کولتوورە  و  هەڵسووکەوت 

دەربڕینی  بۆ  کچان  ئیرادەی  و  ویست  و 
ئارەزووەکانیان  و  ئاوات  تەنانەت  و  خۆیان 
کاری  و  خوێندن  لە  هەڵبژاردنەکانیان  و 
نێگاتیڤە  کاریگەرییە  ئەم  داهاتوویاندایە. 
ئەو  درێژەی  و  دووپاتبوونەوە  هۆی  دەبێتە 

کولتوور و بیرە.  
ئاکامە  نەهێشتنی  و  باوکساالری  الدانی  بۆ 
مرۆڤی  کۆمەڵگا  ڕزگاربوونی  و  نامرۆڤەکانی 
بیری  و  کولتوور  پێویستە  دیاردەیە  لەم 
سیکسیستی و هەموو ئەو دەزگا و دامەزراوە 
بیرۆکەیە  ئەو  لەسەر  ئایدیۆلۆژیانەی  و 

دامەزراون، وەالبنرێن. 
وێنە،  گوتار،  ئایین،  پەروەردە،  ئەو  هەموو 
و  فیلم  و  هەڵسووکەوت  و  قسە  نوکتە، 
گۆرانی و ... ەی لەسەر ئەم بنەما فیکرییە 
دامزەراون دەچنە خانی سێکسیزمەوە. ئەرکی 
هەموو مرۆڤێکی یەکسانیخوازە بۆ نەمانی ئەو 
خۆیەوە  دەوروپشتی  و  خۆی  لە  کولتوورە 
دەسپێبکا و بەرهەڵستی ئەو کولتوور و بیرە 

بێتەوە. 

 ١٣٧5 ساڵەو  ئەوڵجار  یونسکۆی  سازمانوو 
ڕۆجیاری زوانی هەورامیش یۆ چا زوانا نیارە کە 

ئینا خەتەروو فەوتیاینە.
پی بۆنەوە دڵسۆزێ زوانەکەی کەوتێ جموجووڵ 
و هەوڵشا دا بە نویستەی وەروو فەوتیایش گێرا. 
ژەنیچ پابەپاو پیایا پەی گەشە و ترۆقوو زوانی 
ئەگەر  تەنانەت  و  مەیدان  ئاماینە  ئەداییشا 

دەرفەتێویچشا بیەبۆ کەوتێ وەڵێ پیایا.
وەشحاڵێنمێ کە ئارۆ ژەنی تاوانشا ڕەچەماڕێ با 
و بەرهەمێ تازێ بە نەزم یام نەسر پێشکەش بە 

کۆمەڵگاو هەورامانی کەرا. 
هەورامیانێنە،  تازێ  شێعرێ  جە  تایبەت  بە 
پەرەش  و  ڕا  کەوتەن  فێمنیستی  جەرەیانێوی 

ئەسان.
بەاڵم بەداخەوە ماوێوا فەعالیەتوو ژەنا بە کرژی و 
تێژی وەڵێ نەمەنەن. ئینەیچ خەسارێوی گەورەن 
هەورامانی  دڵسۆزێ  پنەوازا  زوانەکەیما.  پەی 

ئینەیە شیکاری و پەیجۆرکاری کەرا.
چی وتارەنە بازێو جە گیروگرفتێ خاتوونە فەعاال 

و قەڵەم بە دەسا باس کەرمێ:

پیا  یام  ژەنی  کە  فەرهەنگیە  هەرمانێوە  ️-ئەگەر 
کە  مەسیرێو  کەرمێ؛  مۆقایێسە  پێوە  کەرۆش 
قەرارا پیاکە پیمۆش، تەقریبەن جاد…ێوی ساف 
و یەکدەسا؛ بەاڵم هەر ئا مەسیرە پەی ژەنێ پەرا 

قەمچ وقۆرتێ. 
ئی گیروگرفتێ چەنی وەشێ با؟

و  هۆرزۆ  بنەماڵەشاوە  ژەنا،  مۆشکۆاڵتا  فرەو 
ماباقیچ  ژیوایشاوا؛  شەریکوو  الیانوو  بەتایبەت 

کۆمەڵگا وزۆش وەروو پایاشا.
قەڵەم  یا  زوان  بە  کە  ئانێ  هەورامانی  ️-پیای 
چی  باسێو  ئەگەر  و  ژەنانێ  حقۆقوو  مۆدەعی 
بارەوە بەی وەرەوە، بە شێعرە یام مەقالە قەڵەم 
فەرسایی کەرا؛ وەشتەر ئانەنە زوان و قەڵەمیشا 
سابت کەرا و وەڵ جە گردچێوی ئیجازەو هەرمانێ 

فەرهەنگیێ بە خاتوونەو یانەو وێشا دا.
ئازادش  ئاسایێش و وەختی  ️-ئی جۆرە هەرمانێ 
گەرەکا. کۆمەڵگاو سۆنەتی مەحاڵوو هەورامانیچەنە 
هەر پاسە مزانمێ ئەرکوو یانەی و زارۆاڵ فرەتەر 
بیەن  ئینەیچ  هەر  و  ژەناوە؛  شانەو  سەروو  ئینا 

سەبەب ژەنی دەرفەتی کەمتەرش پەی مەنۆوە.
فەعالیەتی  هەنێ  کەسایچ  فرەو  واتەیا  ️-ئێژاو 

و  تەفەنۆن  نۆعێو  بە  ژەنێ  پەی  فەرهەنگی 
بە  و  مزانا  ئەرمانای  وێ  حەتتا  و  سەرگەرمی 
جۆراوجۆرێ  زەربێ  مەجازیەنە  فەزای  تایبەت 
مدا ئەو ژەنایو کە نامێوەشا هەنە و بە زەڕەبین 
و  جال  نەوعوو  و  کەرا  قەزاوتشا  و  پیشداوەری 
بە  پڕۆفایلەکەیش  عەکسوو  و  ژەنێوێ  ئارایێشوو 

ماناو دەعوەت نامەی مزانا پەی پیایا... 
و هەر ئینەیچ بۆ سەبەب ژەنی دڵسەردێ باوە و 

حەتتا جارهەن کارەکەیشا نیمەچڵ مازا جگا.
دەیمێ،  خاڵەیچە سەرەنج  ئی  پنەوازا  ئەڵبەت   -️
گیروگرفتێ ژەنا فەقەت الیانوو پیای و کۆمەڵگایوە 
و  هامدەنگێ  وێمانە  دلێ  ژەنی  بەداخەوە  نیا؛ 

پاڵپەشتێ هەنترینیچ نیەنمێ...

مەرحەلەو  ئینا  ئێمە  کۆمەڵگاو  متمانەوە  ️-بە 
گۆزاریەنە و ئینێ گۆزەریا ڕەنگا ئێمە پەلەما بۆ.

دڵنیانا ڕوێو مەی وەڕەوە گەرد…کەس حەریموو 
دلێ  پڕۆنە  ناهەق  مەبۆ  مزانۆ  و  مژناسۆ  وێش 
مافێوی  میاوۆ  ژەنیچ  و  کەسێوتەری  پەڕچینوو 

یەکسان چەنی پیای... 
بە  زووتەر  پەنجاساڵێو  ڕەنگا  ئێمە  حەیف  بەاڵم 

دنیا ئامایبیمێ

یەکسانی

سێکسیزم
ئەسعەد دوروودی

ئافرەتۆ هەورامانی و هەرمانێ فەرهەنگیێ؟!

دمارۆ
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مینا نێعمەتی

ڕێژەی دانیشتوانی چاالک واتە دانیشتوانی تەمەنی ١٦ 
تا ٦٠ ساڵ لە هەر واڵتێک پوتانسییەلێکی سەرەکی بۆ 
گەشەی ئەو واڵتە لە داهاتوودایە، بە پێچەوانەوە هەر 
واڵتێک دانیشتوانی سەرووی ٦٠ ساڵ تەمەنی, بەشی 
سەرەکیی هێرەمی تەمەنی پێی بێنێت وەک واڵتی پیر 

و لەکارکەوتوو حیساب دەکرێ.
دیاردەی کەم بوونەوەی ڕێژەی زاوزێ لە جیهاندا پاش 
شۆرشی پیشەسازی و گەشەی واڵتان و مودێرن بوون 
دەستی پێکردووە، کەم بوونەوەی ڕۆڵی کاری دەستی 
بە هاتنی تێکنۆلۆژی و گۆرانی ڕۆڵی ژنان لە کار لە 
ماڵەوە بۆ کۆمەڵگا و بەدەست هێنانی پیشە و هەروەها 
گۆردرانی یاساکان بە قازانجی ژنان و ئازادتربوونیان 
واڵتانی  دیاردەیەدا.  لەو  بووە  سەرەکی  کاریگەریی 
پێشکەوتوو هەوڵیان داوە بە دانانی بەرنامەی گونجا و 
درێژ خایەن لە بەرامبەر ئەو مەترسییە بتوانن خێرایی 
پیربوونی دانیشتوانیان کەم کەنەوە، یەکێک لە بەرنامە 
سەرەکییەکان پرسی ئەمنییەت و ئاسایشی پیشەیی بۆ 
ژنان بوو کە توانی تا رادەیەک ئەو خێراییە ڕابگرێت.

بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ دیاردەی کەمبوونەوەی ڕێژەی 
سەرەتاکانی  جیاوازبووە،  زۆر  ئێران  لە  بەاڵم  زاوزێ 
دروشمی  بە  حکوومەت  هەتاوی  شەستی  دەیەی 
دانیشتوان  رێژەی  حەولیدا  باشتر  ژیانی  زیاتر  مناڵی 
بەاڵم  بوو،  سەرکەوتوو  رادەیەک  تا  و  بەرێتە سەرێ 
و  سیاسییەکان  و  کولتووری  گۆرانکارییە  لەگەل 
هەروەها کێشەگەلی ئابووری، چوونەسەرەوەی ڕێژەی 
خوێندکارانی ژن لە زانکۆکان و بەدەست هێنانی پیشە 
بەرەوەکەمبوونەوە  ئاراستەیە  ئەو  ژنانەوە  لەالیەن 
چوو، بە پێی دوایین ئامارەکان لە نێوان ساڵەکانی ٩5 
تا ٩٩ی هەتاوی ڕێژەی زاوزێ لە ئاستی ئێراندا لە ٢،٢ 
ەوە گەیشتۆتە ١،٦5 ، پارێزگای تاران لە نێوان پێنج 

سمنان  پارێزگاکانی  ئێراندایە،  زاوزێی  کەم  پارێزگای 
بە ١،١١ و مازەندەران بە  ١،١١ و ئەلبۆرز بە ١،٠١ 
بۆخۆیان  زاوزێیان  ڕێژەی  کەمترین   ١،٠٣ گیالن  و 

تۆمارکردوە.
بە گشتی نیرخی زاوزێی لە چوارساڵی ڕابردوو ٢5 

سەدی  لەسەر   ١٠ هەنووکە  و  دابەزیوە  لەسەد 
دانیشتوانی ئێران حەشیمەتی بەسااڵچوو پێکی دێنن 
ئەگەر بێت و هەر وەا بڕوا ئەو رێژەیە لە ساڵی ١٤٢٠ دا 
دەگاتە ٣٠ لەسەد بە واتایەکی تر دووئەوەندە دەبێت.
و  هەاڵوسان  چوونەسەرەوەی  و  ئابووری  قەیرانگەلی 
هۆکارگەلی  لە  یەکێک  بێکاری  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی 
چوونەسەرەوەی تەمەنی هاوسەرگری و کەمبوونەوەی 
بە  چاوپێخشاندنێک  ئێراندایە،  لە  زاوزێ  ڕێژەی 
ئامارەکانی بانکی ناوەندیی ئێران دەریدەخات ڕێژەی 
هەاڵوسان لە ساڵی ٩٩ی هەتاوی بە بەراوەرد لەگەڵ 
سالی ٩٨ پەنجا لەسەد زیادی کردوە، هێڵی هەژاری 
بە پێی دوایین ئامارەکان گەیشتۆتە ١٢ ملوێن تمەن و 
تەمەنی هاوسەرگیری بۆ ٣٠ تا ٣5 ساڵ چۆتەسەرەوە.
زاوزێ  ڕێژەی  کەمبوونەوەی  هۆکارگەلی  لە  یەکێکیتر 
ئێراندا بێ هیوایی سەبارەت بە داهاتوە کە خۆی  لە 
هاوسەرگیری،  لە  خۆپارێزی  بۆ  بەستێنێک  دەبێتە 
کلتووری  گۆرانی  لەگەڵ  ڕابردوو  سااڵنی  لە  هەروەها 
و  مەیل  و  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆرە  ئارای  هاتنە  بە 
زۆرتر  کۆمەڵگادا  لە  کەسی  تاکە  ژیانی  بۆ  داخوازی 
قەبووڵکراوە،  بنەماڵەکانەوە  الیەن  لە  ئەوەش  و  بوە 
هەروەها ڕێژەی خوێندکارانی کچ لە زانکۆکان لە ماوەی 
ئەوە  و  کردەوە  زیادی  بەرابەر   ٣ ڕابردوو  ساڵی   ٢٠
بە  هاوسەرگیری  کەمبوونەوەی  بۆ  هۆکارێکە  بۆخۆی 
لە  لە 5٠ لەسەدی خوێندکاران  زیاتر  ئامارەکان  پێی 
ئاستی بااڵدا تەنیا یەک منداڵیان هەیە، یەکێکی کە 
هۆکارگەلی کەمبوونەوەی ڕێژەی زاوزێ خەمۆکی، بێ 
هیوایی و ئیسترێسە لە ناو بنەماڵەکاندا کە لە باری 
کەم  منالبوون  بۆ  پیاوی  و  ژن  توانای  دەروونییەوە 

کردۆتەوە.
پاندێمی  ئارای  هاتنە  لەگەڵ  ڕابردوو  ساڵی  چەن  لە 
و  توندووتیژی  زیاتربوونی  و  جیهاندا  لە  کۆڕۆنا 
ئەو  ئاکامی  لە  نەخوازراو  ئابووری  قەیرانگەلی 
واڵتانی  و  بووەتەوە  کەمتر  زاوزێ  ڕێژەی  پاندێمییە 
باری  لە  دانیشتوانیان  یارمەتیدانی  بە  پێشکەوتوو 
ئەو  هەڵستی  بەر  رادەیەک  تا  توانیویانە  دارایی 
دیاردەیە بدەنەوە بەاڵم ئەوەی ئاشکرایە لە ئێران هیچ 
پالنێکی بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەل پەتاکە دانەنراوە 
زاوزێ  رێژەی  لەسەر  قەیرانە  ئەو  کاریگەرییەکانی  و 
حاشاهەڵنەگرە. هەر ئەو جۆرەی لە سەرەتای وتارەکە 
بە  پیشەیی  ئاسایشی  و  ئەمنییەت  پێدرا  ئاماژەی 
تا  مناڵ  درووستکردنی  لە  ترسیان  ژنان  بۆ  تایبەت 
رادەیەک دەشکێنێت بۆ نموونە لە واڵتانی پێشکەوتوو 
بن  لەماڵەوە  دەتوانن  باوکان  و  دایکان  یەک ساڵ  تا 
و ئاگایان لە مناڵە کۆرپەکانیان بێت و بەشی زۆری 

مووچەکەشیان بەردەوام پێدەدرێت.
ئیمکاناتێک بە ژنان دەدرێت کە لەودا ژنان هەست بەوە 
ناکەن کە زاوزێی ئەوان کاریگەری لە سەر داهاتوویان 
دەبێت و پێگەی کۆمەاڵیەتییان دەخاتە مەترسییەوە 
لە  دەگریرێت.  کەسییان  تاکە  گەشەی  بە  بەر  و 
و  جیاوازە  واڵتانە  ئەو  لەگەڵ  زۆر  دۆخەکە  ئێران 
بۆ  هیوایەک  و  نییە  قازانجیان  بە  گۆرانکارییەکان 
لە  ناکرێت،  بەدی  ژنانیش  بۆ  باروودۆخ  چاکتربوونی 

سااڵنی ڕابردوودا کۆماری ئیسالمی بە بەڵێنی درۆینەی 
لە  زاوزێ  بە  مەیل  داوە  هەوڵی  ئابووریی  یارمەتیی 
چ  ئەوەیە  پرسیار  بەاڵم  سەرێ،  بەرێتە  بنەماڵەکان 
کەسێک بە هۆی بەڵێنی ئابووریەوە پێی خۆشە منداڵی 

ببێت؟
خەڵک باروودۆخی ئابووری خۆیان لەبەرچاوە و هیوایان 
بۆ داهاتوو لەدەستداوە و بڕوا بەو بەڵێنییانە ناکەن، 
هاندانی  لە  سەرەکی  مەبەستی  ئیسالمی  کۆماری 
ئەو  بە پەروەردەی  نوێی  ئەوەیە کە جیلێکی  خەڵک 
حکوومەتە و لە ژیر کاریگەریی دەزگاکانی ڕاگەیاندن و 
خوێندنگەکانی کۆماری ئیسالمی پەروەردە بکرێن بەو 
دەسەاڵت،  پاراستنی  بۆ  دەسمایەیەک  ببنە  هیوایەی 
بەاڵم ئەوەی حکوومەت پێویستە بیبینێت بۆشایی و 
قەڵەشتێکە کە لە نێوان ئامۆژگارییەکانی حکوومەت و 
ڕاستییەکان لە گۆمەڵگا هەیە و ڕۆژ لە پاش ڕۆژیش 
خەریکە پەرە دەستێنێت و تا دێت چینەکانی داهاتوو 
لە داهاتووی خۆیان بە بوونی ئەو دەسەاڵتە نەگریسە 

بێ هیواتر دەبن.
و  دەرد  زۆری  هەرە  زۆربەی  وەکوو  گرفتەش  ئەم 
گشتخوازی  دەسەاڵتی  لە  ڕەگی  خەڵک  گرفتەکانی 
دواکەوتووی مافیایی ئیسالمیی ئێراندایە و بە نەمانی 
ئەو حکوومەتە و گەش بوونی هیوای ژیان لە خەڵکدا 

ڕێگە بۆ چارەسەری ئەو گرفتەش خۆش دەبێ. 

کەمبوونەوەی ڕێژەی زاوزێ لە ئێران،

 مەترسیی حکوومەت و بێ هیوایی کۆمەڵگا

ناوندەی وارکی، ناوەندێکی خێرخوازی جیهانیە کە بۆ 
مندااڵنی  پەروەردەی  ئێستانداردەکانی   باشترکردنی 
هەژار کار دەکات و لە ساڵی ٢٠١٠بە دەستی بازرگانێکی 
و  وارکی،دامەزرێنەر  کرا.سانی  دروست  هیندوستانی 
مندااڵنە.تەوەری  قوتابخانەی  بەرێوەبەری  گەورەترین 
سەرەکیی ئەو ناوندە باش بوونی  توانایی مامۆستاکان 
له رێگای راهێنانی دەیان هەزار مامۆستا و بەرێوەبەر 
لە واڵتانی لەحاڵی پەرەئەستێن دایە.ناوەندی وارکی لە 
گەڵ  رێکخراوەکانی گەورەی جیهان وەکوو یونسکو، 
هاوکاری  کلینتۆن  جیهانی  نوێکاری  و  یونیسێف 
دەکات و هەموو ساڵێک  باشترین مامۆستای جیهان 
هەڵدەبژێرێت و خەالتی جیهانی باشترین مامۆستا کە 
بڕی یەک ملیۆن دۆالرە دەدرێت بە باشترین مامۆستای 
مامۆستای  دەستەیەک  لە  وارکی  .ناوندەی  جیهان 
شیکەرەوە،  ئامۆزش،  کارناسی  سەرپەرشت، 
بەرێوەبەرانی  دەوڵەتی،  بەرپرسانی  رۆژنامەوان، 
جیهان  سەراسەری  لە  دانێشمەندکان  و  کۆمپانیاکان 
بەشداربووان  هەموو  نێوان  لە  ئاخردا  پێکهاتووە.لە 
خەاڵتەکە  وەرگرتنی  بەربژێری  کەسی   ١٠ گروپێکی 

دەبن.
مامۆستایەکی زۆر لە ١٢١ واڵتی جیهان بۆ وەدەست 
هێنانی خەاڵتی وارکی بەربەرەکانی دەکەن.لەم حاڵەدا 

سووریا موتەهەرنیا مامۆستای کوردستانی نیشتەجێ 
جیهان،  هەڵبژاردە  مامۆستای   ١٠ نێوان  لە  بیجار 
بووە.سووریا  پێگەیە  ئەو  وەرگرتنی  بەربژێری 
موتەهەرنیا ماوەی ٢٦ ساڵە کە لە دێهاتەکانی بیجار 
لە رۆژهەاڵتی کوردستان خەریکی پەروەردەی مندااڵنی 
کە هەژارن. سووریا خاوەن بڕوانامەی زانستی سیاسی 
و پەیوەندی نیونەتەوەییە بەاڵم سااڵنێکە هاوکات لە 
نەخۆش  قوتابیەکانی  بە  مامۆستایەتی،خزمەت  گەڵ 
ترین  سەرەکی  کردووتەوە  هەژاری  و  بەش  بێ  و 

ئەولەوییەتەکانی ژیانی خۆی.
مامۆستایەتی  کاری  ماوەی  لە  موتەهەرنیا  سووریا 
خۆی لە دوورکەوتووترین داهاتەکان خزمەتی کردووە و 
هەموو گیروگرفتەکانی رێگا و گەرماو سەرمای، لەدڵەوە 
وەرگرتووە تا بتوانێت قوتابییەکانی خۆی شاد بکات 
.سووریا موتەهەرنیا لە وتووێژی خۆی لەگەڵ ئاژانسی 
هەواڵدەری ئیرنا باس لەوە دەکات کە ماوەی ٢٦ ساڵە 
هەموو بەدبەختی مامۆستایم لە دڵەوە قەبووڵ کردووە 
لەوە  باس  هەروەها   پێبکەنن  بتوانن  قوتابیەکانم  تا 
دەکات کە لەماوەی کاری مامۆستایەتی خۆی کە لە 
رۆژانی ئاخری دایە، لە دێهاتەکانی دوور و بێ بەش 
کارم دەکرد تا تەنانەت منداڵێکش بە هۆی هەژاری و 
دووری رێگا، لە خوێندن بێ بەش نبێت و لەبەر ئەو 

کارانەی کە کردوومە هیچ منەتێک لە سەر کەس ناکەم 
و بە مەیل و دڵخوازی خۆم ئەو رێگایم هەڵبژاردووە 
راهێنانی  لە  خۆبوردووە،جگە  لە  مامۆستا  .ئەو 
قوتابیەکانی ناوچەکانی بێ بەش، یارمەتی  بنەماڵە 
کانی دەستکورت و هەژار کە منداڵی نەخۆشیان هەیە 
دەدات و زۆرتر لە هەزار منداڵی کە نەخۆشیان هەیە 
یارمەتی  بە  و  کردووە  نیشان  دەست  شارستانە  لەو 
خێرخوازان و ئەنجومەنەکانی خێرخوازی دەرمانی ئەو 
مندااڵنەی ئاسانتر کردووتەوە  توانیویەتی ئەنجومەنی 
کرد  بەوەش  ئاماژەی  وەرێخات.هەروەها  خێرخوازی 
کە لەماوەی خزمەتی خۆی سەختی زۆری کێشاوە و 
زۆریان بوختانی زۆریان پێ کردووم بەاڵم لە کاری خۆم 

سارد نەبوومەتەوە  و دەستم لە کار نە کێشاوەتەوە.
بەرپرسانی  کە  کردووە  جەختی  موتەهەری  سووریا 
ئێستا مەبەستی من لە خزمەت بە قوتابی  هەژار و 
نەخۆش تێناگەن و دەوڵەت و رێکخراوەکانی دەوڵەتی 
هیچ یارمەتییان نەداوە و باس لەوە دەکات ئەگەر ئەو 
خەاڵتە بباتەوە  بۆ خزمەت بە مندااڵنی هەژار بە کاری 
دێنێت .بە هیوای رۆژێکی کە هیچ منداڵێک بە هۆی 

هەژاری  بێ بەش لە خوێندن نبێت.

ژنە کوردێک دەبێتە کاندید بۆ وەرگرتنی خەاڵتی 
باشترین مامۆستای جیهان.
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هەموو  لە  زیاتر  نێونەتەوەیی  کۆمەڵگای 
وەک،  ژینگەیی  گرفتی  لەگەڵ  کاتێک 
سڕینەوەی دارستانەکان، گەرم بوونی گۆی 
لەناوچوونی  ژینگە،  بوونی  پیس  زەوی، 
جۆری بوونەوەرەکان و بەبیابان بوون و هتد 

بەرەوڕوو بووەتەوە.
کە٢٠  ڕاستییە  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
بەرهەمهێنەری  جیهان  پێشکەوتووی  واڵتی 
گوڵخانەییەکان  غازە  لەسەدی   ٧٠ لە  زیاتر 
زەویین،  گۆی  سەرەکی  هۆکاری  وەک 
پێویستیی سەرنج لەسەر عەدالەتی ژینگەیی 

حاشاهەڵنەگرە.
جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ بە جەختی 
لەسەر یەکسانی و مافی دەستراگەیشتن بە 

خۆراک بۆ هەموو ئینسانەکان کردوە.
پێشکەوتنی کۆمەڵگاکان لە باری تێکنۆلۆژی 
بووە  تایبەت پاش شۆرشی پیشەسازی  بە 
سەرەتاکانی  تا  ژینگە.  لەناوبردنی  هۆکاری 
جیهانی  کۆمەڵگای  بیستەم  سەدەی 
نەدەدا،  ژینگە  بە  ئەوتۆی  بایەخێکی 
ساڵی١٩٩٢ کۆنفرانسی زەوی لە ریۆدۆژانیرۆی 
یەکەمی  بەشی  لە   ، بەرێوەچوو  برزیل 
بەرنامەی کاری ٢١ وەک بەرهەمی سەرەکی 
کە  کراوەتەوە  لەوە  کۆنفرانسە جەخت  ئەو 
بەرژەوەندی نایەکسانی واڵتەکان و نەبوونی 
و  نەخوێندەواری  تەندرووست،  ژینگەی 
هەروەها  پەرەسەندنە،  خەریکی  هەژاری 
 ٢١ کاری  بەرنامەی  لە  بیستەمی  بەشی 
سەبارەت بە مادە پیسکەرەکانە و هەروەها 
باس لە مەترسی جیددی گواستنەوەی ئەو 
واڵتە  بۆ  پێشکەوتوو  واڵتانی  لە  مادەیانە 

دواکەوتووەکانە.
لە ساڵی ٩٢ ەوە تا هەنووکە هەر ٥ ساڵ 
بەرێوەچووە  ژینگە  کۆنفرانسی  جارێک 
کۆنفرانسانە  لەو  کام  هیچ  ئێستا  تا  بەاڵم 
نەیتوانیوە ئامانجی خۆی بپێکێ و پێش بە 
بەرهەمهێنانی  و  دارستانەکان  سرینەوەی 
گۆی  بوونی  گەرم  و  گوڵخانەییەکان  گازە 
زەوی کە دەبێتە هۆکاری گۆرانی ئاوهەوا و 

ژینگە بگرێت.
بە  کە   ٢٠١٥ کۆنفرانسی  ڕێکەوتنی  بەپێی 
کۆنفرانسی پاریس ناسراوە واڵتەکان لەسەر 
ئەوە ڕێککەوتن کە دەبێت سااڵنە ٢ پلە لە 
ڕێژەی گەرم بوونی گۆی زەوی کەم کەنەوە 
بەاڵم رێکخراوی ژینگەی نەتەوەیەکگرتوەکان 
لەوە  باس  خۆی  ڕاگەیندراوی  دوایین  لە 
واڵتەکان  هەمووی  ئەگەر  کە  دەکات 
بەڵێنییەکانی خۆیان جێبەجێ بکەن دیسان 
تا کۆتایی سەدەی ٢١، گەرمای گۆی زەوی 
بە پلەی ٢/٣ دەچێتە سەرەوە، بە واتایەکی 
ژیانی  بۆ  ڕێگەپێدراو  ڕێژەی  هێندەی   ٢ تر 

ئێکۆسیستەمی سرووشتی ژینگە.
النیکەم  گوڵخانەییەکان  گازە  باڵوکردنەوەی 
دەبێت  داهاتوو  دەیەی  لە   ٦/٧ ڕێژەی  بە 
ساڵی  لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  دابەزێ 

کردوە  زیادی   ٧/١ ڕێژەیە  ئەو   ٢٠١٨
واڵتەکان  دەوڵەمندترین  لە  واڵت   ٢٠ و 
لەسەدی   ٧٨ بەرهەمهێنانی  بەرپرسیاری 

گازە گۆڵخانەییەکان لە جیهاندان.
لە  گوڵخانەییەکان  گازە  باڵوکردنەوەی 
ڕێژەی  بە  النیکەم  دەبێ  داهاتوو  دەیەی 
لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  دابەزێ   ٦/٧
ساڵی ٢٠١٨ ئەو ڕێژەیە ٧/١ زیادی کردوە 
واڵتەکان  دەوڵەمندترین  لە  واڵت   ٢٠ و 
لەسەدی   ٧٨ بەرهەمهێنانی  بەرپرسیاری 

گازە گۆڵخانەییەکان لە جیهاندان.
نێونەتەوەیی  رێکخراوی  ئامارەکانی  بە پێی 
گۆڕانی  کەسانەی  ئەو  لەسەدی   ٨٠ ژینگە 
ژیانیان  لەسەر  نەرێنی  کاریگەریی  ژینگەوە 
هەبووە، ژنان بوون، ژنان زۆر کات سەرچاوەی 
ئابووری کەمتریان هەیە و مووچەی فەرمی 
کەمتر وەردەگرن و بەو هۆکاراناش دەکەونە 
هەروەها  خەسارلێدراوەکان،  یەکەم  ریزی 
باس  ژینگە  پاراستنی  جیهانیی  یەکێتی 
لەوە دەکات کە چلۆن قەیرانە ژینگەییەکان 
دەبێتە هۆکاری ئەوەی توندووتیژی بۆ سەر 

ژنان گەشە بکات.
تا ساڵی ٢٠٥٠ نیزیکەی ٢٠٠ ملوێن کەس لە 
جیهاندا کۆچ دەکەن و بە بێ لەبەرچاوگرتنی 
رێگەگەلی گونجاو لە هەمبەر گۆرانی ئاوهەوا 
ڕەگەزی  هەاڵواردنی  لەناوبردنی  بۆ  هەوڵ  و 
لە ڕێکخراوەکانی بەرپرسیار لەو حەوزەیەدا، 
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەو جۆر لە قەیرانە 
داهاتوودا  لە  ئابوورییگەلە  و  کۆمەاڵیەتی 

ئەستەمە.
لە ساڵی ٢٠٢٠ هەر حەوتوو النیکەم ٤ کەس 
لە ژینگە پارێزان گیانیان لەدەستداوە، تەنیا 
لەو ساڵەدا ٢٧٧ کەس لە ڕێگەی پاراستنی 
لە  ژینگەدا کوژراون، ئەو ڕێژەیە ١٥ کەس 
لەسەدی   ٣٠ زیاترە،   ٢٠١٩ ساڵی  ڕێژەی 
لە  برامبەربوونەوە  ڕێگەی  لە  کەسانە  ئەو 

چاالکییەکانیان لە کانگەکان، درووستکردنی 
بەرق  بەرهەمهێنەری  ئاوییەکانی  وێستگە 
پێوەندی  لە  کشتوکاڵییەکان  پرۆژە  و 
ئامرازانە  ئەو  بۆ  زەوییەکان  گۆڕینی  بە 
لە  یەک  هەروەها  لەدەستداوە  گیانییان 
سەر سێی ئەو کەسانە خەڵکی خۆجێیی 

و بوومییەکان بوون.
زۆربەی قوربانییەکان بە دەستی پۆلیس 
کوژراون و دەوڵەتەکان بەردەوام لە پرۆژە 
و  دێنن  دەست  بە  قازانج  کاولکەرەکان 
ئالوودەکەرەکان  کۆمپانیا  لە  پشتیوانی 
و  یارمەتیدەر  تەنانەت  و  دەکەن 

شەریکیشیانن.
لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوە  کۆنفرانسی 
گالسکۆی  لە  ژینگەییەکان  گۆڕانکارییە 

ئیسکاتلەند
لە ٣١ی ئۆکتۆبری ئەو ساڵەوە ٢٦ ەمین 
خەریکە  گالسکۆ  لە  ژینگە  کۆنفرانسی 
بەڕێوەدەچێت، ئەو کۆنفرانسە کە بەناوی 
بە  بەر  هەوڵدەدات  ناسراوە   ٢٦ کاپی 
ژینگەییەکان  و  ئاووهەوا  گۆڕانکارییە 

بگرێت.
جێبە  کۆنفرانسە  ئەو  سەرەکیی  بابەتی 
لە  کە  پاریسە  ڕێکەوتننامەی  جێکردنی 

ساڵی ٢٠١٥ پەسەندکراوە. 
لەوساڵەدا واڵتەکان ڕێککەوتن کە ڕێژەی 
گەرمبوونی گۆی زەوی لە بەراوەرد لەگەڵ 
کەم  پلە   ٢ پیشەسازی  پێش  سەردەمی 
بیگەیننە  دڵخواز  حاڵەتی  لە  و  کەنەوە 
٥/١ پلە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش و بە پێی 
گۆی  نەتەوەیەکگرتوەکان  زانیارییەکانی 
ئاراستەی گەرمبوونی  لە  زەوی هەنووکە 

٧/٢ دایە و ئەوە زۆر مەترسیدارە.
هەواناسی  و  کەش  جیهانیی  ڕێکخراوی 
باس  خۆیدا،  سەرەتایی  ڕاپۆرتی  لە 
بە  جیهان  گەرمبوونی  کە  لەوەدەکات 

و  و  زیادبوونە  خەریکی  زۆر  خێراییەکی 
پلەی  زیادترین  رابردوودا  ساڵی  حەوت 

گەرما تۆمارکراوە.
سەرەکییەکانی  هۆکارە  لە  یەکێک 
مێتانە  گازی  زەوی  گۆی  گەرمبوونی 
واڵتانە   ٨٠ لە  زیاتر  ئەوەی  بۆ  و 
 ١،٥ ڕاگرتنی  هەمبەر  لە  بەڵێنییەکانیان 
ئەوەیە  بکەن  جێبەجێ  گەرما  پلەی 
گازی  باڵوکردنەوەی   ٢٠٣٠ ساڵی  تا  کە 
کەمبکەنەوە،  سەد  لە   ٣٠ تا  مێتان 
کەربۆن  ئۆکسید  دی  پاش  مێتان  گازی 
سەرەکییە  گۆڵخانەیی  گازی  دووهەمین 
زەوی  گۆی  گرمبوونی  لەسەدی   ٣٠ و 
بۆ  ئەوڕۆ  تا  پیشەسازی  شۆڕشی  پاش 
هۆی باڵوبوونەوەی ئەو گازە بووە، بەاڵم 
ئەوەی جێگەی سەرنجە چین ، ڕووسیە و 
هێند وەک بەرهەمهێنەرانی سەرەکیی ئەو 
گازە لە جیهاندا ئەو بەڵێننامەیان واژوو 

نەکردوە.
یەکێکی تر لە هۆکارگەلی زیادبوونی گازە 
گەرمبوونی  ئاکامدا  لە  و  گۆڵخانییەکان 
گۆی زەوی سڕینەوەی دارستانەکانە، کە ١ 
لەسەر ٣ ی گازی دی ئۆکسیدی کەربۆنی 
بۆخۆی  ئینسانەکان  بەرهەمهێنراوی 
وەک  و  دەبات،  ناوی  لە  و  ڕادەکێشێی 
لێدەبرێت،  ناوی  زەوی  گۆی  سییەکانی 
بەاڵم بە داخەوە ئەو سییانە بە خێرایی 
یەک  خولەک  هەر  دەبن،  الواز  خەریکن 
دارستان بە پانتایی ٢٨ زەوینی فووتباڵ 
خەریکی لەناوچوونە، زیاتر لە ١٠٠ واڵتی 
بەڵێنی  گالسکۆ  کۆنفرانسی  لە  جیهان 
ئەوەیان داوە تا ساڵی ٢٠٣٠ بە تەواوی 

بەر بە سڕینەوەی دارستانەکان بگرن

...بۆ ل ١3

ئاوڕدانەوەیەکی ڕەخنەگرانە لەسەر بەرهەمەکانی کۆنفرانسی ژینگەیی گالسکۆ

هێمن بایەزیدپوور
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درێژەی الپەری ١٢

کۆنفرانسی  تەوەرگەلی  لە  تر  یەکێکی 
کەمکردنەوەی  بۆ  داواکاری  گالسکۆ 
سووتەمەنییە  لە  کەڵکوەرگرتن 
فوسیلییەکان بوو، ئیلووک شا بەرپرسی 
هیوا  دوایین  وەک  ئەوەی  کۆنفرانسەکە 
بۆ دەستپێراگەیشتن بە ئامانج گەیاندنی 
٥/١ پلە لە گەرم کردنی زەوی پێناسەکرد 
بەڕێووبەری  ئیسپینۆزا،  پاتریشیا  و 
سیاسەتی  نەتەوەیەکگرتوەکان  ژینگەی 
وەک  جیهانی  هەنووکەی  بەکارهاتووی 

پالنێک بۆ لەناوبردنی مرۆڤ باس کرد.
کۆمەڵگای  بەرەوڕووبوونەوەی 
و  کۆڕۆناش  پاندێمیی  لەگەڵ  جیهانی 
بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەو دیاردەیە لە 
واڵتانی جیهان بۆتە هۆی درووست بوونی 
کێشەگەلی نەخوازراو کە بەشێکی زۆری 
سەرچاوەکانی  لە  خۆی  کێشەگەلە  ئەو 
ئابووری پێناسە دەکات، زۆربەی واڵتان 

هەمبەر  لە  درێژخایەنەکانیان  بەرنامە 
بەرەنگاربوونەوە  وەک  بەردەوام  گەشەی 
و  ژینگە  گۆڕانی  کاریگەرییەکانی  لەسەر 
گوندنشینەکان  تواناسازی  پرۆژەگەلی 
بە  داوە  سەرەکیان  گرینگی  و  وەالناوە 
بەڕێوەبردن و دەربازکردنی واڵتەکەیان لە 

ئاسەوارەکانی ئەو پاندێمییە.
زیاتر  کۆنفرانسە  لەو  کە  ئەوەی  لەگەڵ 
داوە  ئەوەیان  بەڵێنی  واڵت   ١٠٠ لە 
قەیرانگەلی  بە  هەڵسووکەتیان سەبارەت 
پێوەندیدار لەگەڵ گەرمبوونی گۆی زەوی 
چاالکانی  بەاڵم  بکەن  بەرپرسیارانەتر 
کۆنفرانسە  ئەو  ئاکامەکانی  لە  ژینگەی 
و بەشداربووانی کە بەرهەمهێنەری زیاتر 
گوڵخانەییەکانن  گازە  لەسەدی   ٨٠ لە 
گشتیی  سکرتێری  نین.  بین  گەش  زۆر 
نەتەوەیەکگرتوەکان باس لە ئاوات بەدی 
ژینگە  چاالکانی  دەکات،  ناهاتوەکان 
بەڵێنییەکان  بوونی  گشتی  لە  ڕەخنە 
بۆ   ٢٠٥٠ ساڵی  کردنی  دیاری  و  دەگرن 
گازی  بەرهەمهێنانی  یەکجاریی  ڕاگرتنی 
مترسیدار  بە  کەربۆن  ئۆکسیدی  دی 
واڵتان  بە  باوەریش  تەنانەت  و  دەزانن 

ناکەن.
ئەو  بەڕێوەچوونی  لەگەڵ  هاوکات 
کۆنفرانسە دەیان ڕێپێوان و خۆپیشاندان 
لە ئاستی جیهان ئەنجامدرا، گرینگترینیان 
خۆپیشاندانی مێرمندااڵن و گەنجان بوو، 
هەنووکەی جیهان  باروودۆخی  لە  ئەوان 
بێ  داهاتوو  بە  سەباروت  و  نیگەرانن 
هیوا و مەتمانەن و ئەوەی تا ئەوڕۆ لەو 
کۆنفرانسە بەڵێنی پێدراوە رازییان ناکات، 
پێش دەستپێکی ئەو کۆنفرانسە لە هەر 
داهاتووی  نیگەرانی  یان  مێرمنداڵ ٦   ١٠
بەرەنگاربوونەوە  بۆ  ئەوان  زەوین،  گۆی 
لەگەڵ ئەو قەیرانە ژینگەییانە خوازیاری 
دەکەن  لەوە  باس  بنەڕەتین،  گۆڕانکاری 
بەرژەوەندییەکانی  کۆنفرانسە  لەو  کە 
کەمینەکان دەپارێزرێ و بەرژەوەندییەکانی 
زۆرینەی کۆمەڵگای جیهانی وەالدەنرێت. 
مەتمانەیان بە بەڵێنییەکان نییە و ئەوە 
بەڵێنی  بۆ  فیستڤالێک  وەک  کۆنفرانسە 

مایە پووچ دەزانن.
بە پێی توێژینەوەیەک تەنیا ١ لەسەدی 
سەرگەرمییەکانییان  جیهان  حەشیمەتی 
ڕۆڵی سەرەکی لەگۆڕانکارییە ژینگەییەکان 

هەیە و ئەو یەک لە سەدە ٢ هێندەی ٥٠ 
ئالوودە  ژینگە  هەژار  خەڵکی  لەسەدی 

دەکەن.
بکرێت  بەوە  ئاماژە  دەبێ  کۆتاییدا  لە 
و  جیدی  بەرنامەیەکی  کاتەی  ئەو  تا 
کۆنتڕۆلی  و  بەڕێوەبردن  بۆ  بەرپرسانە 
باروودۆخی ژینەگەیی جیهان دانەڕێژرێ 
باروودخی جیهان  هەبێت،  کارامەیی  کە 
دواتر  کۆنفرانسی  بۆ  کۆنفرانسێکەوە  لە 
ئاڵۆزتر و خرابتر دەبێ، رێبەرانی جیهان 
گۆڕانی  کە  بن  ئەوە  ئاگاداری  پێویستە 
ژینگە لەسەر رژیمی خۆراک، ئاسایشی ئاو 
و تەندرووستی و هاتووچۆ و پیشەسازی 
بێی  بە  دادەنێت،  کاریگەری  ئابووری  و 
پشتیوانی بەرپرسانە لە واڵتانی دواکەوتوو 
قەیرانگەلە  ئەو  تێپەڕاندنی   ، هەژار  و 

ئەستەم و دوور لە چاوەڕوانییە.

 

کۆماری  سەرۆک  جێکری  موخبێر  موحەمەد 
بە  سەبارەت  کۆبوونەوەی  دوایین  لە  ئێران 
ئەوەی  وێرای  کاغەز   بەرهەمهێنانی  پرسی 
بووارەدا  لەو  ئێران  کە  بەوەکرد  ئاماژەی 
جەختی  بەرامبەرە  کووری  و  کەم  لەگەل 
بواری  لە  کە  پێویستیانە  کە  لەوەکردەوە 
بەرێوەببن،  خۆیان  کاغەز   بەرهەمهێنانی 
سیاسەتێکی مەترسیدار لەسەر ژینگە و ئاو 

و دارستانەکان.
کاغەز  هەویری  تۆن  یەک  بەرهەمهێنانی 
پێویستی بە ٢ تۆن دار و ٢٠٠ هەزار لیتر ئاو 
هەیە، هەروەها هەر یەک تۆن بەرهەمهێنانی 
کاغەز  ٦٠ کیلۆگرەم پەساوی زەرەرمەند بۆ 

ژینگە درووست دەکات.
کارناسان لەو باوەرەدان کە بەرهەمهێنانی ٧٠٠ 
هەزار تۆن کاغز لە سالدا وەک ئامانجی ئەو 
سیاسەتە پێویستی بە ٤ میلیارد و ٢٠٠ هەزار 
لیتر ئاوی شیرین هەیە، ئەوەش لە کاتێکدا 
کە ئێران لەگەل قەیرانی بێ ئاوی بەرامبەرە 
دەتوانێ لە درێژ خایەندا باروودۆخۆ ئاو لە 

ئێران لە هەنووکەش مەترسیدار تر بکات.
بە وتەی وتەبێژی رێکخراوی پاراستنی ژینگە 
لە  ئێران  لە  کاغەز  زۆری  هەرە  بەشێکی   ،
بەرهەم دێت،  دارستانەکان  برینەوەی  و  دار 
لە  کاغەز  بەرهەمی  کارخانەی  گەورەترین 
پارێزگای مازەندران زیاترین خەساری لەسەر 
تەنانەت  و  بوە  ناوچەیە  ئەو  دارستانەکانی 
لە پارێزگاکانی تر ئێران و لە کوردستانیش 
ئەوەی  بۆتە هۆی  ئەوە  هاوردە دەکات،  دار 

دارستانە پر بایخەکان توانایان کەم بێتەوە 
دەبێتە  ئەوە  بێت،  تەسک  بەر  پانتاییان  و 
دارستانەکان،  کوالێتی  بوونەوەی  کەم  هۆی 
ئاستی  کەمبوونەوەی  و  خاک  رۆچوونی  و 

هەلمژینی ئاو لە خاکەوە.
ساالنە ٤٠٠ ملوێن تۆن کاغەز لە جیهان بەرهەم 
دێت و زەرەرێکی زۆر لە ژینگە دەدرێت، لە 
لەگەل  بەرەنگاربوونەوە  کۆنفرانسی  دوایین 
لە سەد  زیاتر  هەواییەکان،  ئاو  گۆرانکارییە 
زیاترین  وا  والتانەی  ئەو  بەتایبەت  و  والت 
دارستانەکانیان بۆخۆیان تۆمارکردەوە قەرارە 

دارستانەکانیان  سرینەوەی   ٢٠٣٠ سالی  تا 
وەال نێن.

والتانی پێشکەوتوو بۆ بەرگری لە برینەوەی 
لە  کاغەزایان  بەهەمهێنانی  دارستانەکان 
تا  داناوە  دار  جێگەی  لە  ئاهەک  بەردی 
هاوکات هەم پێش بە برینەوەی دارستانەکان 
بگرن و تێچووی ئاویش بەرادەیەکی زۆر کەم 

کەنەوە.
کۆماری ئیسالمی زیاتر لە ٤ دەیەیە کە بە 
لە  دژ  و  ناجێگیر  سیاسەتی  پەیرەوکردنی 
ژینگە و گەشەی بەردەوام زیاترین خەساری 

پێوەندی  درووستکردەوە،  ژینگە  لەسەر 
زیاتر  ئیسالمی  کۆماری  لە  والتان  لەگەل 
ئایینی  و  پاوانخوازانە  سیاسەتی  پێی  بە 
هیچ  و  والتان  لەگەل  بوە  دەستێوەردان  و 
سیاسەتێکی ئیستراتژیکی لە هەمبەر ژینگە 
نەبوە و لە کۆتاییشدا تاوانی ئەو سیاسەتانە 
ژینگە پارێزانێک داویامە لە بە دەستی بەتال 
چوونەتە شاری ئاگر و بە دەیان ژینگە پارێز 
لە کوردستان گیانیان لەدەست داوە و یان 

خود بریندار بوون

کۆماری ئیسالمی و مەبەستی بۆ وەدیھێنانی ئامانجێکی مەترسیدار

دواڕۆژ



ژماره  )113( ساڵی هەشتەم، 2021/11/10 14dwaroj.netکۆمەاڵیەتیئەدەبیات

عەزیز ئاجیکەند 

ئاخێزی  سەروبەندی  لە  ئەمرۆژانە 
کۆمەاڵنی وەگیان هاتووی ئێران لە مانگی 
خەزەلوەری ساڵی ١٣٩٨ی هەتاوی داین 
. رۆژانێک کە خەباتی بێبه شانی شار و 
شاره   له   په راوێزخراوی  و  بێكار  الوانی 
جموو  وە   ، ئێران  چكۆله كانی  و  گه وره  
جۆڵ خستوو گلۆڵەی دەسەاڵتی نەحسی 
کۆماری ئیساڵمی خستە لێژی و تا لێواری 
هێزی  هاوسەنگی  و  پێوەنا  پاڵی  مەرگ 
ئێراندا  کۆمەڵگای  سیاسی  گۆرپانی  لە 
گۆری و بەستێنێکی گونجاوی بۆگەشەی 
پانتایی هەموو  خەباتی بەشمەینەتان بە 
بە  تا  کە  .بەستێنێک  خوڵقاند  ئێران 
ئەگەری  لە  لەرزی  و  ترس  ئەمرۆش 
رووداوگەڵێک،  وەها  بوونەوەی  دووپات 
دیکتاتۆرەکەی  ڕژیمە  خستۆتە جەستەی 

تاران.
 ڕۆژی هه ینی ٢٤ی مانگی خه زه ڵوه ر ی سالی 

١٣٩٨ی هەتاوی ، ئەو رۆژە پرشنگدارە  
ئێران  رەنجدیتوی  کۆمەالنی  خەباتی  لە 
به رابه ری  سێ  به رزبوونه وه ی  كه   بوو 
نرخی بێنزین وه ك چه خماخه یه ك ئاگری 
خواردووی  پنگ  تووڕه یی  و  ناڕه زایه تی 
گه شانده وه  ئێراندا  تەواوی  لە  خه ڵكی 
بەدژی  یەکگرتوانە  خەباتێکی  بەرەو  و 
دڵرەشەکانی تاران ، پاڵپێوەنا .  ئەوەی 
ساڵی   ٤٢ ماوەی  لە  ئێمە  بێ  راستی 
لە  روداوی  شاهیدی  گەڵێک  رابردودا 
چەشنی مانگی خەزەڵوەری سالی ١٣٩٨ی 
مانگی  روداوەکانی  بەاڵم   ، هەتاوین 
کۆمەاڵنی  رەوای  خەباتی   ، خەزەڵوەر 
بێبەشی ئێرانی خستە قۆناغێکی تایبەت و 
دیاریکراو . روداوەکانی مانگی خەزەڵوەر 
به ڵكوو  نه بوون،  له ناكاو  ڕووداوگەلێكی 
ئاخێزی  خۆڕسكی  درێژه ی  له ڕاستیدا، 
مانگی بەفرانباری سالی ١٣٩٦ی هەتاویدا 

بوون .
مانگی  بە  دەکرێ  کە  خەزەڵوەر  مانگی 

ناوزەد  ئێران  لە  برسی  شۆرشی خەڵکی 
قازانچی  بە  هێزی  هاوسەنگی   ، بکرێ 
شەقامەکانی  دلی  ناو  لە  شۆرش  بەرەی 
و  دەرس  کۆمەلێک  و  گۆری  ئێراندا 
ئەزموونی بە نرخی لە گەڵ خۆی هێنا کە 
زۆرمان وەبیر شۆرشی کۆمەاڵنی وەگیان 
هاتووی گەاڵنی ئێران، لە رێبەندانی سالی 

١٣٥٧ دەخاتەوە . 
ئەم  بەهێزی  خاڵی  بێ  راستی  ئەوەی 
بزوتنەوەیەکی  گەشانەوەی   ، ئاخێزە 
سیاسی بەرین بە پانتایی هەموو ئێران بوو 
کە لە کورت ماوەدا توانی بێبەشانی شارو 
اڵوانی بێکارو لەبیرکراو ، لە ناخی خۆێدا 
خواردوی  پەنگ  دەنگی  و  بدات  سازمان 
شۆرشگێرانەی  دروشمی  بکاتە  ئەوان 
بزوتنەوەکەی و جەستەی دەسەاڵت بکاتە 
و  كه ش  تریشەوە  اڵیەکی  لە  ئامانج. 
هه وای زاڵ به سه ر كۆمه ڵگای ئێران ، چ له  
ناوبەرەی خه ڵك و چ له  ناو بەرەی کۆماری 

ئیساڵمی دەرخەری ئەو ڕاستییە بوو كه  
بۆ جارێكی دیكه  كۆمه ڵگا پاش ئاخێزی 
مانگی به فرانباری ٩٦ خرۆشاوه ته وه  و لە 

وەستان نەکەوتوە . 
سالی  به فرانباری  مانگی  روداوەکانی   
١٣٩٦ هەروەک بۆ هەموان رون و ئاشکرا 
كرا  سه ركوت  شێوه   توندترین  به    ، بوو 
نەیتوانی  کردنە  سەرکوت  ئەو  بەاڵم   .
دامرکینێتەوەو  خەڵک  کۆمەاڵنی  خەباتی 
لە ناوی بەرێ . ئاگری بلێسەی خەباتی 
هەر   ، ئێراندا  کۆمالگای  لە  جەماوەری 
بخاتە  لەرزە  دەتوانێ  کاتێک  و  سات 
جەستەی کاربەدەستانی دڵرەشی کۆماری 
ئاخێزانە  و  خەبات  ئەو   . ئیساڵمیی 
وەگیان  جەماوەری  دڵی  لەناو  ریشەی 
هاتوودا داکوتاوە لە گەڵ روداوێکدا گەشە 
دەکا . خه ڵكی ئێران لەماوەی دەساڵتی 
كه   ده ركه وتوە  بۆیان  ئیساڵمیدا  کۆماری 
ڕژیم به  بیانووی جۆراوجۆر هێرش ده باته  

سه ر سفره كانیان .خه ڵك به  ڕوونی بویان 
ده ركه وتوە كه  هه ر كات ڕژیم ده كه وێته وه  
سفره ی  بردنه سه ر  هێرش  قه یرانه وه ، 
ده ستووری  ناو  ده خاته   خه ڵك،  خاڵی 
ئەمرۆ  خەڵک  بۆێە  خۆیه وه.هەر  كاری 
بەئەزموونن و باش ئەم ڕژیمەیان ناسیوە.  
گۆرینی  و  جەماوەرییەکان  ریزبەستنە    

هاوسەنگی هێز 
 ئاخێزی جەماوەری لە مانگی خەزەلوەردا 
کوشت  و  هەرەشەکان  بە  گۆێدان  بەبێ 
روژ   ، ڕژیم  جەنایەتکارانەی  کوشتاری 
 ١٠٠ شەقامی  کردوو  گەشەی  رۆژ  لەگەڵ 
 . گرت  ئامێز  لە  ئێرانی  گەورەی  شاری 
جه ماوه ری ناڕازی به  وتنه وه ی درووشمی 
بۆ  نه مان  و  مه رگ   « وه ك  سیاسی 
یەکییەتی  ئازادی،  كار  نان  دیكتاتۆر، 
پێكه وه ین«،  هه موومان  یەکییەتی، 
له   جۆراوجۆر،  شێوه ی  بە  بەکردەوەو 
و  شه قام  سه ر  له   ماشێنه كان  ڕاگرتنی 

به ستنی ڕێگاكانه وه  بگره  تا دابین كردنی 
ئیمكانات و داخستنی ناوه نده كانی كار و 

مانگرتن، درێژه یان به  خه باتی خۆیاندا.
و  ورد  كاربه ده ستانی  به رامبه ریشدا  له  
تا  بگره   خامنه ییه وه   له   ڕژیم  درشتی 
دۆراوەکەی  کۆمارە  سەرۆک  ڕووحانی 
مه جلیسی  نوێنه رانی  هەروەها  پێشوو 
ڕژیم له  به رامبه ر ناڕه زایه تیه كانی خه ڵكدا 
بێدەنگ نەبوون و هه ڵوێستی دوژمنانه یان 
دیكتاتۆرێكی  وه ك  دەگرتەبەر.خامنه یی 
جاران  وه ك  هه ر  و  له به رچاوكه وتوو 
خه ڵكی  جه ماوه ری  له   كه س  هه زاران 
ناڕازی ئێرانی به  شه ڕه نگێز و كینه یی و 
فه رمانی  و  كرد  پێناسه   ناله بار  كه سانی 
به  كاربه ده ستانی نیزامدا تا بۆ پاراستنی 
سه ركوت  واته   خۆیان  ئه ركی  ئه منیه ت، 

ئه نجام ده ن.
دوای ئه م قسانه  مه ئموورانی گوێ له  مستی 
وه حشیانه تر  شێوه یه كی  به   خامنه یی 

خۆپیشاندانه كانی  سه ر  كرده   هێرشیان 
و  كوشت  كه سیان  سه دان  به   و  خه ڵك 
بریندار كرد و زیاتر له  هه زار كه سیشیان 
باقی  و  خامنه یی  كرد.  ده ستبه سه ر 
بزووتنه وه ی  ڕژیم،  ئه منیه تیه كانی  مۆره  
دژبه   خه ڵك  جه ماوه ری  ناڕه زایه تی 
ده ست  و  هۆكار  به   بێكاری،  و  هه ژاری 
و پێوه نده كانی ده وڵه تانی بێگانه  ناوزه ند 
باقی  خامنه یی،  وته كانی  به دوای  کرد. 
كاربه ده ستانی ڕژیم له  ئاخونده كانه وه  بگره  
ماوه یه دا  له و  كه   مه جلیس  مۆره كانی  تا 
میانه ڕه ویان  هه ڵوێستێكی  ڕواڵه ت  به  
گرتبوو، یان داماوانه  بێده نگیان گرته  به ر 
و  خامنه یی  نه زه ری  سه ر  هاتنه   یان  و 

ملكه چی فه رمانی ئه و بوون.
بەمجۆرەو لە درێژەدا  شاره  جۆراوجۆره كانی 
كۆبوونه وه ی  مه یدانی  به   بوون  ئێران 
شاره كانی  له   ڕژیم.  له دژی   ناڕه زایه تی 
ئۆمیدیه ،  بێهبه هان،  ماهشه هر،  ئه هواز، 
سیرجان،  گه چساران،  ئیسفه هان، 
مه شهه د، تاران، قۆم، شیراز، خۆره مشار، 
برۆجێن،ئه راك،  بابۆل،  زاهدان،  مه ره ند، 

نه جه ف ئاباد، كه ره ج، بیرجه ند، ته ورێز، 
كامیاران،  كرماشان،  شووش،  شه هریار، 
سنه ، سه قز، مه ریوان، ورمێ و سه رپۆلی 
زه هاب و دەیان شاری تر خه ڵك ده ستیان 
درووشم  به وتنه وه ی  و  خۆپیشاندان  دایه  
له  دژی ئه م بڕیاره ی ده وڵه ت ناڕه زایه تیان 
له   دیفاع  له   ڕووحانی  حه سه ن  ده ربڕی. 
بێنزین  نرخی  به رزكردنه وه ی  سیاسه تی 
ڕیاكارانه  وتی كه  ئه م بڕیاره  به  قازانجی 
ئەم   . كۆمه ڵگایه   الوازه كانی  توێژه  
تووڕه یی  بڵێسه ی  روحانی  هەلوێستەی 
شارەکان  هەموو  لە  خه ڵكی  نه فره تی  و 
دڵەراوکێی خستە  و  ترس  و  گەشاندەوە 
جەستەی ڕژیم و دەسەاڵتەکەی و یەکریزی 
بەهێزتر  خەڵکی  رۆڵەکانی  هاودەنگی  و 

کرد .

یادێک لە شۆرشی خەڵکی برسی لە ئێران

...بۆ ل ١5
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درێژەی الپەری ١٤

لە  ڕژیم  کاربەدەستانی  جینایەتی 
مانگی خەزەڵوەردا ...

كوشتاری  له   دوو  له   پتر  ئەمرۆ 
كۆماری  الیه ن  له   خه ڵك  خوێناویی 
ئیسالمیی له  جه ره یانی ئاخێزی مانگی 
سه رانی  دەبێ.  تێپه ڕ  خه زه ڵوه ردا 
دانی  پاس  به   ئیسالمیی  كۆماری 
ئاماری  ڕاگه یاندنی  به رپرسایه تیی 
ده زگای  بۆ  ده وڵه ته وه   له   قوربانیان 
هه تا  پێچه وانه كه ی،  به  و  قه زایی 
سه باره ت  واقعییان  ڕاپۆرتێكی  ئێستا 
ئه م  گیانبه ختكردووانی  ژماره ی  به   

كوشتاره  ڕانه گه یاندووه . 
كاربه ده ستانی كۆماری  ماوه یه دا  له و   
به   جاره یه ك،  جار  ئیسالمیی، 
درۆیان  ئاماری  سێناریۆ،  ئامانجی 
هه رگیز  به اڵم،  باڵوكردووه ته وه . 
و  ناوخۆ  گشتی  بیروڕای  نه یانتوانیوه  
ئه م  ڕاستیه كانی  له   ئێران  ده ره وه ی 
له   خه ڵك  و  به رن  به الڕێدا  جه نایه ته  
واقعی  ئاماری  ڕاگه یاندنی  خواستی 
ئه م  به رپرسایه تیی  كردنی  قه بووڵ  و 

جه نایه ته ، په شیمان بكه نه وه .
نێونه ته وه یی  لێبۆردنی  ڕێكخراوی 
٣١ی  له   خۆیدا  ڕاپۆرتی  دوایین  له  
كه   ڕایگه یاند  ئه مساڵ  گواڵنی 
په یوه ندی  ڕێگه ی  له   توانیویه تی 
و  بنه ماڵه   له   هێندێك  له گه ڵ  گرتن 
ئاخێزی  گیانبه ختكردووانی  نزیكانی 
 ٣٢٤ شوناسی  خه زه ڵوه ر،  مانگی 
كه س له  قوربانیان به ده ست بێنێت و 
ڕایگه یاند كه  له  ناویاندا ٢٣ منداڵ و 
تازه الویشی تێدایه . ئه م ڕێكخراوه ، له  
به ده ست  ئاماره ی  ئه م  باروودۆخێكدا 
نه   ئیسالمیی  كۆماری  كه   هێناوه  
ته نیا له هیچ لێكۆڵینه وه یه كدا له گه ڵ 
هاوكاری  نێونه ته وه ییه كان  ناوه نده  
گیانبه خت  بنه ماڵه ی  به ڵكوو  ناكات، 
كردووانیشی به  توندی خستووه ته  ژێر 
گوشاره وه  و هه ڕه شه یان لێده كات كه  
له گه ڵ كه س په یوه ندی نه گرن. لێبۆردنی 
نێونه ته وه یی ڕایگه یاندبوو كه  خامنه یی 
به  ئاژاوه گێر ناولێنانی خۆپیشانده ران، 
چرای سه وزی بۆ سه ركوتی خوێناویی 
نیشان  ئه منیه كان  هێزه   به   خه ڵك 
دیكه ش  سه رچاوه كانی  هه ڵبه ت  دا.  
ژماره ی  ڕوویتێرز  هه واڵنێریی  له وانه  
كوشتاره ی  ئه م  گیانبه ختكردووانی 
كه س   ٥٠٠ و  هه زار  ڕژیمیان، 
ڕاگه یاندبوو. به اڵم ئاماری چوار هه زار 
له   پتر  و  كردوو  به خت  گیان   ٨٠٠ و 

الیه ن  له   برینداریش  هه زار   ١٥ تا   ١٠
باڵوكرایه وه .  دیكه وه   سه رچاوه كانی 
ئاخێزه   له م  ڕاپۆرته كان،  پێی  به   هه ر 
سه رتاسه ریه دا، پتر له  ٨ هه زار و ٦٠٠ 
ئه منیه كانه وه   هێزه   الیه ن  له   كه سیش 
ده ستبه سه ر و زیندانی كران و خراونه ته  
ئه زیه ت.  و  ئازار  و  ئه شكه نجه   به ر 
هه مووی ئه وانه ،  پانتایی خۆفناكی ئه م 
نیشان  پێ  مرۆییه مان  دژه   جه نایه ته  

ده دات.
به   خه زه ڵوه ر  مانگی  ئاخێزی 
درووشمه كانی وه ك مه رگ و نه مان بۆ 
كۆماری ئیسالمیی، مه رگ بۆ خامنه یی، 
ڕووخاندنی  زه رووره تی  له سه ر 
پێداگریی  ئیسالمیی  كۆماری  ڕژیمی 
كه   ئه وه یه   نیشانه ی  ئه وه ش  كرد. 
ته مه نی  كۆتایی  له   ئیسالمیی  كۆماری 
بۆ  گومان  بێ  بووه ته وه .  نزیكتر 
جه ماوه ری  زه رووره ته ،  به م  گه یشتن 
به   پێویستیان  زه حمه تكێش  خه ڵكی 
كه   هه یه   ڕووخاندن  پێداویستییه كانی 
بێجگه   نییه   شتێك  له ڕاستیدا  ئه وه ش 
ڕێكخستنی  و  ڕێكخراوه   پێكهێنانی  له  
دابین كردنی  بۆ  چینایه تی و هه وڵدان 
ڕێبه رێکی پێویست کە بتوانێ رێچکەی 
خەباتەکە بەرەو سەرکەوتنی یەکجاری 

بەرێ ...
داوە  نیشانیان  بەئێستا  تا  روداوەکانی 
كۆماری  شۆڕشگێڕانه ی  ڕووخاندنی  کە 
نه به رد  یه ك  به رهه می  ئیسالمیی 
بۆ  سه ركه وتنێكه وه   له   به ڵكوو  نییه ، 
پته و  ڕۆیشتن،  دیكه   سه ركه وتنێكی 
كردنی ده ستكه وته كانی هه ر نه به ردێك 
سه ركه وتنی  به   گه یشتن  سه ره نجام  و 
پێویسته   ئیسالمی  كۆماری  نیهاییه . 

موقاومه ت  جۆراوجۆره كانی  مه یدانه   له  
بكرێت  پاشه كشه   به   ناچار  خه باتدا  و 
له   په یتا،  په یتا  نه به ردی  به   و 
تاكتیكی  به   جۆراوجۆره كاندا،  به ره  
جۆراوجۆره وه ، هێزه كانی ماندوو و سواو 
بكرێت و سه ره نجام ئه م ڕژیمه  به چۆك 
كه   جه ماوه ریانه ی  ئاخێزه   ئه و  دابێت. 
شایه دیان  ڕابردوودا  سااڵنی  ماوه ی  له  
بووین،  گه لێك ده ستكه وتی گه وره یان 
به   هێز  هاوسه نگیی  گۆڕینی  له بوار 
له پێناو  شۆڕش  به ره ی  قازانجی 
ئیسالمیی  كۆماری  ڕووخاندنی 
و  كه ش  ئاخێزانه   ئه م  خۆڵقاندووه . 
كردووه   سیاسیتر  كۆمه ڵگایان  هه وای 
ژێر  بردووه ته   ئیسالمییان  ده سه اڵتی  و 
پرسیار. ڵێرەدا پێویستە یادێک بکەین 
ئەم  کردوانی  گیانبەخت  تەواوی  لە 

روداوانە و ئەوئاخێزانە
هەموومان  کە  رۆژەدێت  ئەو  دڵنیان 
دوژمنانی  گۆری  لەسەر  یەکگرتوانە 
رزگاری  سرودی  یەکسانی  و  ئازادی 
بڵێنەوە و تاجەگوولێنەی خۆشەویستی 
بنێنە سەر گلکۆی ئەو ئازیزانەی کە لە 
پێناوی ژیانێکی ئازاد دا گیانیان بەخت 

کرد ..
بروخێ کۆماری ئیساڵمیی 

ئاخێزی  بیرەوەری  یادو  شکۆداربێ 
لە خەزەڵوەری سالی  کۆمەاڵنی خەڵک 

١٣٩٨ی هەتاوی.

 له و ماوه یه دا كاربه ده ستانی 
كۆماری ئیسالمیی، جار 

جاره یه ك، به  ئامانجی سێناریۆ، 
ئاماری درۆیان باڵوكردووه ته وه . 

به اڵم، هه رگیز نه یانتوانیوه  
بیروڕای گشتی ناوخۆ و 

ده ره وه ی ئێران له  ڕاستیه كانی 
ئه م جه نایه ته  به الڕێدا به رن و 
خه ڵك له  خواستی ڕاگه یاندنی 

ئاماری واقعی و قه بووڵ كردنی 
به رپرسایه تیی ئه م جه نایه ته ، 

په شیمان بكه نه وه .
ڕێكخراوی لێبۆردنی نێونه ته وه یی 

له  دوایین ڕاپۆرتی خۆیدا 
له  ٣١ی گواڵنی ئه مساڵ 

ڕایگه یاند كه  توانیویه تی له  
ڕێگه ی په یوه ندی گرتن له گه ڵ 
هێندێك له  بنه ماڵه  و نزیكانی 

گیانبه ختكردووانی ئاخێزی مانگی 
خه زه ڵوه ر، شوناسی ٣٢٤ كه س 
له  قوربانیان به ده ست بێنێت 
و ڕایگه یاند كه  له  ناویاندا ٢٣ 
منداڵ و تازه الویشی تێدایه . 
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لەیال سۆفی سوڵتانی

ئەمڕۆ هەموو هاتووین بە ئاسمانێک  
ئەستێرەی سوورەوە،

لە« ئاڵمانە«وە، لەسنە و مەریوان و 
ساباڵغەوە،

لە »تایلە« و »تاڵە سواروە«،
لە سنە وسلێمانی، لە قامیشلوو و 

دیاربەکرەوە،
هەموومان، ئێمە و شاخ و دووند و 
دۆڵ و دەوەن و کانی و دەشتیش 

هاتووین.
هاوڕێ دەمانبینی؟! هەموو هاتووین 

تێکڕا ببین بە میراتگری 
چەکی دەست و جامانەی سەر و 

ئەستێرەی سووری سەرشانت،میراتگری 
ئااڵکەت، ڕێگاکەت، خەونەکانت و
مێژووی پڕ لە هەوارز و نشێوت.

هاتووین بەشێکیتری جەستەت بە 
بەشێکیتری  خاک بسپێرین.ئاخر 

جەستەی تۆ بەشی هەموو نیشتمانی 
کرد.

ژێر کامە بەرد و لێواری کامە جۆگە 
و کانیاو و نێو کام ئەشکەوتی ئەم 
نیشتمانە هەیە شوێن پێی تۆی لێ 

بەجێ نەمابێ؟!
گەورەیی تۆ بارتەقای نیشتمانەو

خەمی ماڵئاواییشت لە ناخی 
هەموواندا جمەی دێ و نابێڕێتەوە تا 

ئەو کاروانەی ڕێبواری بووی نەگاتە 
مەنزڵ، ئەو ئاگرەی بەرتداوەتە دڵی 

ئێمە ناکووژێتەوە.
گوێت لێیە هاوڕێ ؟

قوڵپی گریانێکی بێ کۆتایی  ئەوکی 
تووند گرتووین و لێمان نابێتەوە،

بۆتە چاوەڕوانێکی هار و دڵەکوتەیەکی 
کوێر و نارەوێتەوە؟ 

دە هەستەوە، هەستەوە ئەم ڕێگایە 
گەلێک دوورە گەلێک چەتوونە نابڕێتەوە.

لەم نیشتمانە زامدارەی جەستەی 
دابێژکراوی  تۆی پێ دەسپێرین 

ئەم هەمووە زامەی تۆی لێ کۆناکرێتەوە.
پەنجەکانی دەست و پەنجەکانی  قاچت، 
پاشنێی پێت، ئەژنۆ و شانەکانت، تەختی 

سنگ و دڵ و بەرزی دەنگت،
چۆن خڕ دەکریتەوە؟ 

ئاخر تۆ هەر لێرە نیت و لەوێ نیت،
یەک و دوان و سێیان نیت،

تۆ ئەو ڕێگایەی هەموومان پێیدا 
تێدەپەڕێین، ئەو ئاسۆیەی لەچاوی 

گشتماندا دەدرەوشێیەوە، تۆ نامری و لە 
دڵماندا بۆ 

هەتاهەتایە بە زیندوویی دەمێنیەوە.

ماڵــــاوا  فەرمــــــــــــــاندە


